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بعد السيطرة على عدة مواقع مهمة لداعش في أيمن الموصل

ّ
القوات المشتركة تقترب لمسافة  500متر عن منارة الحدباء
بغداد  -أسامة نجاح:
س��يطرت الق��وات املش��تركة  ,يوم
أم��س اجلمع��ة  ,عل��ى ع��دة مواقع
مهمة لعصابات داعش اإلرهابية في
اجلانب األمي��ن ملدينة املوص��ل  ،فيما
أشارت إلى اقتراب الشرطة االحتادية
والرد الس��ريع ملس��افة  500متر عن
منارة احلدباء في امين املدينة .
وقال مصدر امني رفيع املستوى في
قيادة العمليات املشتركة أن "قوات
الش��رطة االحتادي��ة وال��رد الس��ريع
س��يطرت على جامع الباشا وشارع
العدال��ة وس��وق ب��اب الس��راي في
مدينة املوصل القدمية" ,الفتا إلى إن
"القوات كبدت عناصر داعش خسائر
كبيرة باألرواح واملعدات".
وأض��اف املص��در في حدي��ث خاص
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان "
قطع��ات الش��رطة االحتادي��ة والرد
الس��ريع تبع��د مس��افة 500م عن
من��ارة احلدباء بعد س��يطرتها على
اجلس��ر احلديدي وش��ارع الكورنيش
مبحاذاة النهر ش��رقا وعلى مش��ارف
باب البيض غرب املدينة القدمية".
وأك��د املصدر الذي ل��م يفصح عن
أس��مه إن " الق��وات األمني��ة حررت
مستش��فى نين��وى األهل��ي غ��رب
مدينة املوصل القدمية".
وأوض��ح" إن طائ��رات الش��رطة
االحتادية املس��يرة قصفت عش��رات
األهداف الثابت��ة واملتحركة لداعش
في محيط منارة احلدباء".

وتابع املصدر ان" الش��رطة االحتادية
ماضية في تقدمه��ا واجناز أهدافها
متوع��دة ب��أال تت��رك أي��ة أراض حتت
س��يطرة داعش"  ،الفت��ا إلى" إخالء
األس��ر النازح��ة م��ن ب��اب الط��وب
ومحطة القطار ونقلهم إلى جنوب
املوصل .
م��ن جانب��ه اك��د مص��در امني في
جه��از مكافحة اإلره��اب لصحيفة
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن" ق��وات جهاز
املكافح��ة ح��ررت قريت��ي الش��يخ
محمد وشريفان اللتني تربطان احملور
الغرب��ي بالش��مالي  ،مش��يرا إلى ،
قتل  30عنصرا من داعش جميعهم
أجانب .
وأضاف املص��در الذي لم يفصح عن
اسمه إن " القوات فرضت سيطرتها
على القريت�ين وفتحت مم��رات أمنة
خلروح العوائل احملاص��رة باجتاه أحياء
احملور الشمالي احملرر الذي كان داعش
يسيطر عليه ويخصصه لهجماته
اإلرهابية ضد قطعاتنا األمنية.
الى ذلك أعلن قائد الشرطة االحتادية
الفري��ق رائ��د ش��اكر ج��ودت ،أمس
اجلمعة ،عن ش��روع قوات��ه بالتقدم
في املوص��ل القدمية من محاور عدة،
مش��يرا إل��ى تنفيذ قص��ف مكثف
على مراكز تنظيم “داعش” اإلجرامي
في الساحل األمين للمدينة.
وقال جودت في بيان تلقت صحيفة
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة منه ،إن
“قطع��ات الش��رطة االحتادي��ة والرد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن قائ��د الش��رطة االحتادية
رائد شاكر جودت ،عن استئناف
معاركها في املوصل بعد توقف
وجيز بسبب تردي الطقس.
وق��ال الفري��ق جودت ف��ي بيان
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"،
ان قطع��ات الش��رطة االحتادية
املتمرك��زة في منطقة اجلس��ر

منارة احلدباء باتت قريبة من قبضة القوات املشتركة
السريع املتمركزة في منطقة اجلسر
القدمي مبحاذاة النهر وعلى مش��ارف

ب��اب البي��ض اس��تأنفت عملياتها
العس��كرية وش��رعت بالتق��دم في

راس اخلور وباب البيض ومحيط
احلدباء.
وأجب��رت األمط��ار والضب��اب
الق��وات احلكومي��ة العراقي��ة
ي��وم األول م��ن ام��س اخلميس
عل��ى وقف تقدمها الس��تعادة
املدين��ة القدمي��ة باملوص��ل من
تنظي��م "داع��ش" حيث حتصن
املتشددون في أزقة ضيقة وفي

البيوت وقاوموا بنيران القناصة
وهجم��ات انتحارية وس��يارات
ملغومة.
واقترب��ت ق��وات من الش��رطة
االحتادي��ة ووحدات الرد الس��ريع
إلى مسافة  500متر من جامع
الن��وري ال��ذي أعل��ن أب��و بك��ر
البغدادي زعي��م تنظيم الدولة
اإلسالمية منه قيام دولة خالفة

املوص��ل القدمي��ة م��ن ع��دة محاور
مدعومة بالطيران املسير والكتائب

الصاروخية”.

تتمة ص3
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بتقدمي خدمات الدعم النفسي
واخلدمات املتخصصة للناجيات
م��ن العنف من خالل مركز دعم
امل��رأة املرفق مع عي��ادة الصحة
اإلجنابي��ة .ولضم��ان س��هولة
وص��ول النس��اء والفتيات لتلك
اخلدمات يوف��ر الصندوق خدمة
نقل داخل اخمليم لتس��هيل نقل
نس��اء والفتي��ات الالت��ي ت��ردن
احلصول على اخلدمات الصحية
والدعم النفسي واالجتماعي.

في عام .2014
وحق��ق اجلي��ش وق��وات األم��ن
مكاس��ب كبي��رة ف��ي األي��ام
القليل��ة املاضية ف��ي املعركة
التي ب��دأت في أكتوبر تش��رين
األول فس��يطرت الق��وات على
جس��ر رئيس��ي على نهر دجلة
وتقدمت باجتاه اجلامع الكبير.
وفي س��ياق آخر اعلن مس��ؤول

ام��ا في مخي��م حم��ام العليل
ال��ذي يس��توعب أكث��ر من 24
الف نازح م��ن غرب املوصل ،وقد
أفتت��ح صن��دوق األمم املتح��دة
للسكان عيادة للصحة اإلجنابية
كما يعم��ل حاليا على إنش��اء
مستش��فى ميدان��ي للنس��اء
بس��عة  20س��ريرا وس��يتم
تش��غيل هذه املستش��فى في
نهاية شهر آذار اجلاري .
تفصيالت ص4

بغداد  -وعد الشمري:
كش��فت جلن��ة نيابي��ة ،أمس
اجلمع��ة ،ع��ن وج��ود تعديل�ين
لقان��ون االح��زاب السياس��ية
املص��وت علي��ه الع��ام املاضي،
مؤكدة أن الغاء احملكمة االحتادية
العليا لبعض فقراته ال يؤثر في
جوهره وال يعرقل تطبيقه.
وستنش��ر "الصباح اجلديد"في
وق��ت الح��ق ،تفاصي��ل ق��رار
احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا
بخص��وص الطعن ف��ي قانون

فوز كبير لرئيس الوزراء الهولندي على اليمين المتطرف

ش��باط  /فبراير ف��ي مدينة الهاي،
عاصمة هولندا السياسية .وكان
االبن األصغر لوالدي��ه .وكان والده

اس��حق روت��ه يعمل تاج��را ،بينما
كانت والدته تعمل سكرتيرة.
تلق��ى مارك روته تعليم��ه الثانوي

اع�لام س��رايا الس�لام مهندد
الع��زاوي ،ان ق��وة من الس��رايا
ومبساندة القوات االمنية شنت
هجوم��ا ً مباغت��ا ً عل��ى تنظيم
"داعش" في منطقة مطيبيجة
شرق سامراء ،مبينا ان الهجوم
اسفر عن سقوط " 23داعشيا"
بني قتيل وجريح.
تتمة ص3
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األمانة عليه التنحي آلخر
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت املرجعية الديني��ة العليا ،الى
املتصدين ألمان��ات الناس ان يتنحوا
اذا لم يستطيعوا حفظها".
وق��ال ممث��ل املرجعي��ة ف��ي كربالء
الس��يد ،أحم��د الصاف��ي امس في
خطبة اجلمعة في الصحن احلسيني
الشريف وتابعتها "الصباح اجلديد"،
أن "أداء الشخص لألمانة من االمور
الطبيعية وخيانتها من املش��اكل،
واليوم كم من احلقوق مسلوبة ولم
تعط ألهلها ،وكلما توسعت الدائرة
كان استرداد االمانة أكبر ،سواء من

صاحب وظيفة او مسؤول محافظة
او بلد ،فهو تلس��م هذه املسؤولية
للقيام بواجب هو اعطاء احلقوق".
وأض��اف ،ان "م��ن يتص��دى لألمانة
الب��د أن يتحمله��ا ،وأحيان��ا يق��ول
الش��خص انه اليس��تطيع ان يؤدي
االمان��ة ونقول له ج��زاك اهلل خيراً،
وعلي��ه ان يتنح��ى وليأت��ي في هذا
املوقع االداري من يستطيع ان يصون
االمانة ،ولكن يبقى هذا الش��خص
ال يؤدي االمانة ويسلب احلقوق فهو
أمر غير صحي ويكون غير أميناً".
تتمة ص3

لجنة برلمانية :مقترحان لتعديل قانون األحزاب أمام مجلس النواب

تقريـر

متابعة الصباح الجديد:
قال مارك روته ،زعيم حزب الشعب
للحري��ة والدميقراطي��ة ورئي��س
احلكوم��ة الهولندي��ة عن��د اعالن
نتائ��ج االنتخاب��ات النيابي��ة التي
اجريت في الـ  15من آذار إن الشعب
الهولندي رفض "النموذج السيء
للش��عبوية" بتصويته حلزبه ،كما
رفض السياس��ات التي يدعو لها
زعيم حزب احلري��ة اليميني خيرت
فيلدرز.
وقال روته جلم��ع من مؤيديه عقب
االع�لان ع��ن نتائ��ج االنتخابات إن
"هولندا قالت كفى".
وكان ينظ��ر ال��ى االنتخاب��ات
الهولندي��ة على انه��ا اختبار ملدى
التأيي��د ال��ذي حتظى ب��ه التيارات
القومي��ة الش��عبوية لي��س ف��ي
هولن��دا فحس��ب ب��ل ف��ي عموم
القارة االوروبية.
فم��ن هو م��ارك روت��ه ،وم��ا الذي
ميثله؟
ول��د م��ارك روت��ه ف��ي ال��ـ  14من

بغداد ـ الصباح الجديد:
أظه��ر اس��تطالع آلراء محلل�ين
في الس��وق نش��رت نتائجه امس
اجلمع��ة أن منظم��ة البل��دان
املصدرة للبترول (أوبك) ستحتاج
لتمدي��د اتف��اق خف��ض إنتاجها
النفط��ي م��ن أجل احلف��اظ على
تعاف��ي أس��عار اخل��ام ف��ي ظ��ل
انتع��اش اإلنت��اج خ��ارج املنظمة
والذي قد يبدد أثر جهودها الرامية
للتخلص من تخمة اخملزونات.
وقال ستة من بني عشرة محللني
اس��تطلعت رويت��رز آراءهم إنهم
ي��رون أن أوب��ك س��تمدد اتف��اق

تخفيض اإلنتاج بعد يونيو حزيران
املقبل بينما يرى اثنان أن املنظمة
ليس��ت بحاجة للتمديد في حني
لم يحسم اثنان آخران رأيهما.
وكان��ت أوب��ك قالت ف��ي تقريرها
الش��هري الذي نش��ر يوم الثالثاء
املاض��ي إن مخزون��ات النف��ط
ارتفعت ف��ي يناير كان��ون الثاني
رغم االتف��اق العاملي على خفض
اإلم��دادات ورفع��ت توقعاته��ا
لإلنتاج خارج املنظمة في  2017مبا
يشير إلى تعقيدات تواجه جهود
التخلص من تخمة املعروض.
تتمة ص3

أكدت أن "قرار المحكمة االتحادية ال يؤثر في جوهره وتطبيقه"

المساعدات اإلنسانية العاجلة للنازحين

بغداد  -الصباح الجديد:
يكث��ف صن��دوق األمم املتح��دة
للس��كان تدخالت��ه لتوفي��ر
خدمات الصحة اإلجنابية لتلبية
احتياجات النازحني من النس��اء
والفتي��ات وكذل��ك يعمل على
مواجهة جميع اش��كال العنف
القائ��م على الن��وع االجتماعي
من خالل تقدمي الدعم النفسي
وخدم��ات أخ��رى للناجي��ات من
العنف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الداخلية،امس اجلمعة،
اعتق��ال اخللي��ة "االرهابي��ة" التي
نف��ذت تفجيرات ش��ارع االطباء في
تكريت االربعاء املاضي والتي ادت الى
مقتل واصابة عدد من االش��خاص،
فيم��ا أش��ار محافظ ص�لاح الى أن
دور املواطن ال يقل تأثيرا عن دور رجل
األمن ،داعيا ً لتتظافر اجلهود لضمان
أمن احملافظة.
وقال الناطق باس��م الوزارة العميد
س��عد معن في بيان اطلعت عليه

"الصب��اح اجلدي��د" ،إن "األجه��زة
االس��تخبارية ومكافح��ة اإلره��اب
ف��ي محافظة ص�لاح الدين متكنت
وبع��د متابع��ات على م��دار الثمان
واالربعون س��اعة املاضية من القاء
القبض على اخللي��ة اإلرهابية التي
نفذت تفجير مدخل ش��ارع األطباء
بتكريت بواس��طة سيارة مفخخة
يقودها انتحاري ارهابي ،واودى بحياة
عدد من املواطنني االبرياء بني شهيد
وجريح".
تتمة ص3

المرجعية :من ال يؤدي

من هو منقذ اإليزيدية "نادية مراد"
من قبضة داعش؟ ( 1ـ )2

الصندوق الدولي للسكان ّ
يقدم
ففي مخيم��ات القيارة واجلدعة
التي تس��تضيف حاليا أكثر من
 50الف نازح ومازالت تس��تقبل
املزيد من العائ�لات النازحة من
غ��رب املوصل ،يدع��م الصندوق
غرفة للوالدة األمنة والتي تعمل
عل��ى م��دار األرب��ع والعش��رون
س��اعة في الي��وم ،وكذلك يوفر
الصندوق عيادة الصحة اإلجنابية
املتنقلة.
كم��ا يق��وم الصن��دوق أيض��ا

من وقوعها

لتمديد اتفاق خفض اإلنتاج

"الهجرة" تعلن إجالء وإغاثة
نحو  98ألف نازح من الموصل
متابعة

تفجيرات تكريت بعد يومين

خبراء يؤكدون حاجة "أوبك"

القوات العراقية تتجاوز ّ
ّ
تردي الطقس وتتقدم بالموصل القديمة
الق��دمي مبح��اذاة النه��ر وعل��ى
مش��ارف باب البيض تستأنف
عملياتها العسكرية.
واضاف هذه القوات بدأت تشرع
بالتقدم في املوصل القدمية من
عدة مح��اور مدعومة بالطيران
املس��ير والكتائ��ب الصاروخية
وقص��ف مكث��ف يس��تهدف
مراك��ز التنظي��م االرهابي في

ّ
"الداخلية" تعتقل منفذي

مارك روته يحتفل بفوزه
في مدرسة متخصصة باملواضيع
األدبي��ة ،وكان طموح��ه ان يصبح
عازفا للبيانو.

ولكن��ه لم يحق��ق طموح��ه ،بل
التح��ق بجامع��ة لي��دن حي��ث
حصل على ش��هادة ماجستير في
عام  .1992وش��غل اثناء دراس��ته
اجلامعية مقعدا في قيادة التنظيم
الش��بابي حلزب الش��عب للحرية
والدميقراطية ،وترأس التنظيم من
عام  1988الى عام .1991
ول��ج روت��ه عال��م التج��ارة عقب
تخرجه ،ولكنه لم يهمل توجهاته
السياس��ية ،إذ ش��غل ب�ين عامي
 1993و 1997مقع��دا ف��ي القيادة
الوطني��ة حل��زب الش��عب للحرية
والدميقراطي��ة ،وف��از مبقع��د ف��ي
البرملان في انتخابات .2003
انتخب احل��زب روته زعيم��ا له في
ع��ام  ،2006وف��ي االنتخابات التي
اجريت ف��ي ع��ام  2010متكن روته
م��ن قيادة احلزب ال��ى نصر كبير إذ
حصل على  31مقعدا في مجلس
الن��واب واصبح أكب��ر االحزاب في
البرملان.
تتمة ص3

االحزاب ،الذي الغى ثالث فقرات
شملت الش��هادة اجلامعية ملن
يتولى رئاسة احلزب ،و مسؤولية
النش��ر عن املطبوعات ،إضافة
إلى آلية توزيع املعونات املالية.
وق��ال عضو اللجن��ة القانونية
النيابية أمني بك��ر في تصريح
إل��ى "الصب��اح اجلدي��د" ،إن
"ق��رار احملكمة االحتادي��ة العليا
بخص��وص الغ��اء بع��ض مواد
قانون االح��زاب ال يعطل عمله
بنحو تام".

وتابع بكر ،النائب عن التحالف
الكردس��تاني ،أن "الق��رار
القضائ��ي ج��اء عل��ى قضاي��ا
فنية ،ولم مي��س جوهر القانون
ال��ذي ش��رعه مجل��س النواب
خالل العام املاض��ي بعد جولة
طويلة من املباحثات".
وأك��د ان "القان��ون بش��كله
احلالي ميكن تنفي��ذه ،وال يوجد
هناك ما يعرق��ل تطبيقه على
االحزاب والكيانات السياس��ية
في العراق".

ولفت بكر إلى "وجود مقترحني
لتعدي��ل القانون ،وهما لس��د
النق��ص ف��ي امل��واد املنقوضة
تقدمت بهما اللجنة القانونية
في البرملان".
وأس��تطرد عض��و اللجن��ة
النيابي��ة أن "التعدي��ل االول
يخص مسؤولية رئيس التحرير
ومت��ت قرائته ألول مرة ،وبانتظار
الق��راءة الثاني��ة للمض��ي
بتشريعه".
تتمة ص3

ّ
يتسلم الوجبة األولى من الطائرات الكورية المقاتلة ""T50
العراق
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الدف��اع ،عن وصول
الوجب��ة األول��ى م��ن الطائ��رات
الكوري��ة املقاتل��ة " "T50إل��ى
العراق ،مؤكد ًة أن الطائرات سوف
تدخل اخلدمة في القريب العاجل
ستش��ارك في العمليات اجلوية
ضد التنظيمات "اإلرهابية".
ونقل بيان ل��وزارة الدفاع اطلعت

علي��ه "الصباح اجلديد" عن قائد
الق��وة اجلوية الفري��ق الركن أنور
حمه أمني ،إنه مت "وصول الوجبة
األولى من الطائ��رات املقاتلة إلـ
 T50كوري��ة الصنع إلى العراق"،
مضيف � ًة أن أم�ين "ب�ين أن هذه
الطائ��رات وصلت م��ع معداتها
الفني��ة واألس��لحة اخلاصة بها
والطياري��ن والفنيني من الدفعة

األولى اخلاصة بالتدريب على هذا
النوع من الطائرات".
وتابع البي��ان ،أن "طائرات الـT50
املقاتل��ة تعتب��ر م��ن الطائ��رات
احلديثة ج��دا ً حيث متتلك أجهزة
دقيق��ة ومع��دات اس��تطالع
وأس��لحة تصوي��ب غاي��ة ف��ي
الدقة".
تتمة ص3

سوريا تعلن إسقاط طائرة حربية
إسرائيلية وتل أبيب تنفي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت القي��ادة العام��ة للجيش
الس��وري ،ام��س اجلمعة ،إس��قاط
طائ��رة إس��رائيلية وإصاب��ة أخرى
خالل غارات على سوريا ،وذلك بعد
إعالن اجلي��ش اإلس��رائيلي قصفه
أهداف عدة في سوريا.
وذكر بيان اجليش السوري" :أقدمت
 4طائ��رات حربية إس��رائيلية عند
الس��اعة  2:40صباح��ا بالتوقي��ت
احمللي عل��ى اخت��راق مجالنا اجلوي

في منطق��ة البريج عب��ر األراضي
اللبنانية واس��تهدفت أحد املواقع
العسكرية قرب تدمر بريف حمص
الشمالي".
وأض��اف البيان" :تص��دت املضادات
األرضي��ة للطائ��رات اإلس��رائيلية
وأس��قطت طائ��رة داخ��ل األراضي
احملتل��ة وأصاب��ت أخ��رى وأجب��رت
الباقي على الفرار".
م��ن جان��ب آخ��ر ،نف��ى اجلي��ش
اإلس��رائيلي إس��قاط طائرة له في

سوريا ،وفقا ملراسل "سكاي نيوز".
وأغ��ارت طائ��رات م��ن س�لاح اجلو
اإلس��رائيلي على أهداف في سوريا
ليل اخلميس ،وفق ما ذكرت وسائل
إعالم إس��رائيلية نق�لا عن الناطق
باسم اجليش.
وأوضح املتحدث أن مضادات أرضية
سورية أطلقت صواريخ عدة باجتاه
املقات�لات اإلس��رائيلية م��ن دون
إصابتها.
تتمة ص3
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د.علي شمخي

شؤون عراقية

منظمات تطالب بإقامة منطقة آمنة للنشاطات المدنية في كردستان

إدانة واسعة للتضييق على الحريات ومنع
الفعاليات السياسية والمدنية في أربيل

حنكة ودراية!

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ينتظر العراق واملنطقة والعالم باسره خارطة جديدة
ترس��مها التحالفات ملرحلة مابعد داعش وتصطف
ام��ام احلكوم��ة العراقي��ة ملف��ات االم��ن الداخلي
والس��لم االهلي واعادة االعمار والبن��اء والعالقة مع
دول اجل��وار والت��وازن االقليم��ي واعادة ترتي��ب البيت
العراق��ي السياس��ي على وفق منظومة سياس��ية
جديدة تستهدف االصالح ومواجهة الفساد بسرعة
وض��راوة ..كل ه��ذه امللفات س��تكون حاض��رة وبارزة
مع اي��ة حكومة مقبل��ة جتلبها انتخاب��ات مصيرية
ومفصلية في آن واحد وهذا اليعني ان حكومة رئيس
ال��وزراء حيدر العب��ادي مبنأى ع��ن أي دور في التعامل
مع امللف��ات املذكورة بل انها امام مس��ؤولية كبيرة
تتطلب اداء االمانة والع��دل والنزاهة في قيادة البالد
الى املرحلة احلاس��مة مع اعالن النصر النهائي على
عصاب��ات االرهاب واجلرمية وس��يكون م��ن املهم جدا ً
ان يؤدي الس��يد العبادي دورا ً محوريا ً في هذه امللفات
يتس��ق مع التأييد العربي والدول��ي الذي حازه طيلة
السنوات والشهور املاضية وجناحه وقدرته على ادارة
املصال��ح السياس��ية للب�لاد بنحو مت��وازن احتفظ
فيها العراق بعالقاته مع محيطه العربي واالقليمي
وف��ي الوقت نفس��ه لم يفقد ثق��ة الواليات املتحدة
االميركية بقدرات��ه في جتميع الفرقاء السياس��يني
واالحاط��ة بامتداداتهم م��ع محاور اقليمية ش��تى
وف��ي الوقت نفس��ه احلص��ول على دع��م دول االحتاد
االوروبي وبريطانيا في تقدمي الدعم العسكري واملادي
واملعن��وي للعراق في حربه م��ع تنظيم داعش وحترير
امل��دن العراقي��ة املغتصبة ..اليوم وف��ي ظل التقارب
الس��عودي – العراق��ي والتباعد االميرك��ي -االيراني
وفي ضوء االهداف املعلن��ه لالدارة االميركية اجلديدة
بقيادة الرئيس دونالد ترامب تبدو املهمة اكثر تعقيدا
وتتطلب حنكة ودراية وحرص��ا ً على عدم الوقوع في
افخ��اخ السياس��ة وس��يكون من املفيد واملناس��ب
االحتفاظ بسياسة مس��تقلة تضع مصالح العراق
عل��ى رأس االولويات وم��ع تأكيد رئيس ال��وزراء حيدر
العب��ادي في تصريحاته على ابتعاد العراق في نهجه
وسياس��ته عن احملاور الدولية فان االمل معقود بهذا
النهج وه��ذه السياس��ة التي س��تجنب العراق اية
ازم��ات خطيرة يتوقع الكثي��رون وقوعها قد تؤدي في
النهاي��ة الى اندالع حروب ومواجهات عس��كرية في
املنطق��ة وكل مايتمن��اه العراقي��ون ان يس��دد اهلل
خطى املس��ؤولني في العراق ويقودهم الى التموضع
في مس��احات االمان وعدم االنزالق الى مواطن الشر
واله�لاك وان يحوزوا احلكمة ف��ي التعامل مع حزمة
امللف��ات املعق��دة التي تنتظر حس��ما ً ف��ي املواقف
وتبحث عن حلول ..

عادت الى الواجهة مجددا ً مسألة
من��ع النش��اطات السياس��ية
واملدني��ة والتضييق عل��ى احلريات
وقم��ع املعارضني ف��ي اربيل ،حيث
ادان��ت اح��زاب ومنظم��ات دولي��ة
ومحلية منع الس��لطات اقامة اية
فعاليات سياسية اومدنية واغالق
مقار ملؤسس��ات بحثي��ة واعتقال
نش��طاء وسياس��يني في مسعى
لعزل مدينة اربيل عن اية فعاليات
مناهضة للسلطة.
منظم��ة مراقب��ة حقوق االنس��ان
الدولية نشرت تقريرا ً حول االوضاع
في محافظ��ة اربيل ،اش��ارت فيه
ال��ى ان م��ن مجموع  32ش��خصا ً
اعتقل��وا مؤخرا ً ف��ي املدينة مازال
 6منهم وهم اجانب في الس��جن
حل��د االن ،وتابع��ت مل��ا فقي��ه نائب
مدي��ر منظمة هيوم��ن رايتس ووج
في الش��رق االوسط ،ان السلطات
في اقليم كردستان تقوم باعتقال
املتظاهري��ن وتزجهم في الس��جن
من دون اية اسباب مقنعة.
واس��تندت املنظم��ة ال��ى ثالث��ة
متظاهري��ن كعين��ة ،اعتقلوا من
قب��ل االجهزة االمني��ة بينما كانوا
يروم��ون تنظي��م جتم��ع س��لمي،
للتندي��د باالقتتال ال��ذي جنم قبل
اس��بوعني في مدينة س��نجار بني
فصائل كردية متخاصمة.
وكان��ت الس��لطات االمني��ة ف��ي
مدينة اربيل قد اغلقت مؤسس��ة
س��تاندارد للبحوث واالع�لام ،بعد
ان كان م��ن املقرر ان تقيم نش��اطا ً
ثقافيا ً االربع��اء املنصرم ،إال أن قوة
أمني��ة إقتحم��ت مقر املؤسس��ة
ومنعتها من إقامة نش��اطها ومن
ثم قام��ت بإغالق مقر املؤسس��ة،
وط��رد العش��رات م��ن املثقف�ين
واالكادمييني الذي��ن كانوا يحضرون
املناسبة.
دع��ا اث��ر ذلك مس��ؤول مؤسس��ة
س��تاندار الى اقام��ة منطقة امنة
للنشاطات املدنية في اربيل بعيدا ً

ادانت كتلة التغيير في
مجلس النواب العراقي
اقتحام قوة أمنية تابعة
للسلطة الحاكمة في
اربيل مؤسسة صحفية
ومنعها من إقامة
نشاطاتها ،مبينة أن
ما تقوم به «السلطة
العائلية دليل على
إفالسها السياسي
حسب تعبيرها

عن طغيان السلطات ،وقال صاحي
امتياز مؤسس��ة ستاندار مسعود
عبداخلال��ق ان��ه «ردا ً عل��ى اغ�لاق
الس��لطات ملؤسس��تنا ق��ام اربع
كتل نيابية في االقليم اضافة الى
نقابة الصحفي�ين بالتنديد باغالق
املؤسسة».
وق��ال عبداخلال��ق «س��نلتقي م��ع
التنظيمات املدني��ة وكذلك دعونا
منظمة االمم املتحدة لدعم ضمان
حق النشاطات املدنية في منطقة
آمن��ة ف��ي اربي��ل بعيدا ً ع��ن قمع
السلطات.
وفيما ادانت كت��ل «التغيير ،االحتاد
االس�لامي  ،احلرك��ة االس�لامية،
واجلماعية االس�لامية» ف��ي برملان

كردس��تان ف��ي بي��ان مش��ترك
اغ�لاق مؤسس��ة س��تاندار م��ن
قبل الس��لطات ف��ي اربيل ،وصف
سكرتير برملان كردستان فخرالدين
ق��ادر ،إقتحام مؤسس��ة س��تاندر
االعالمية في مدينة اربيل وإغالقها
من قبل قوة أمني��ة بأنه عمل غير
قانوني.
واوض��ح ق��ادر ف��ي بيان تس��لمت
الصباح اجلديد نسخة منه أنه «مع
االسف الشديد فأن فضاء احلريات
واختالف االراء يضيق يوما بعد يوم
في مدين��ة اربيل» ،مطالبا ً االحزاب
السياس��ية ومنظم��ات اجملتم��ع
املدن��ي وممثل��ي الدول ف��ي االقليم
الى الوقوف في وجه هذه االجراءات

الهجرة تعلن إجالء وإغاثة

أبو الغيط يعد الحكيم بطرح مشروع التسوية

نحو  98ألف نازح من الموصل
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين ،عن
اجالء واغاثة وايواء اكثر من  98الف
نازح في األس��ابيع الثالثة املاضية
مبخيمات شرق وجنوب املوصل.
وقال وزير الهجرة واملهجرين جاسم
محمد اجلاف في بياناطلعت عليه
«الصب��اح اجلدي��د» ،إن « 152أل��ف
مدن��ي نزحوا م��ن اجلان��ب الغربي
للموص��ل من��ذ انط�لاق عمليات

حترير الس��احل االمين» ،مشيرا الى
ان « 98.591ال��ف منهم مت ايوائهم
ف��ي اخمليم��ات ،ش��ملت ()25.652
الف نازح في مخيم حمام العليل
و( )17.901ال��ف ن��ازح ف��ي مخيم
م��درج املط��ار و( )9.802االف ن��ازح
في مخي��م احلاج عل��ي فضال عن
( )12.271ال��ف نازح ف��ي مخيمات
جدعة جنوبي املوصل».
واضاف اجلاف ،ان «مخيمات ش��رق

املوصل آوت ( )12.149الف نازح في
مخيم جه مك��ور ،و( )13.017الف
نازح في مخيمي حسن شام االول
والثان��ي ،و( )7.799االف ن��ازح ف��ي
مخيم اخلازر».
وعن النازح�ين الذين مت نقلهم الى
املناطق احملررة ،اوضح اجلاف ان «فرق
ال��وزارة اغاث��ت ونقل��ت ()54.208
الف ن��ازح للس��كن م��ع اقاربهم
في اجلانب االيس��ر ومناطق جنوب

تقـرير

وعدم السكوت عنها.
بدوره��ا ادان��ت كتل��ة التغيير في
مجلس النواب العراقي اقتحام قوة
أمنية تابعة للسلطة احلاكمة في
اربيل مؤسس��ة صحفية ومنعها
من إقامة نش��اطاتها ،مبينة أن ما
تقوم به «الس��لطة العائلية دليل
على إفالس��ها السياس��ي حسب
تعبيرها.
وقال��ت س��روة عب��د الواحد عضو
جلن��ة الثقاف��ة واإلع�لام النيابية،
في بيان «ندين وبشدة اقتحام قوة
أمنية ملؤسسة ستاندر الصحافية
في اربيل ،وغلق املؤسسة ومنعها
من إقامة نش��اطها الثقافي الذي
كان مق��ررا ً عرضه الي��وم» ،مبينة

ان «ما تقوم به الس��لطة العائلية
في اربيل دليل واضح على إفالسها
السياسي واإلداري».
ودع��ت عض��و الثقاف��ة النيابي��ة،
املنظم��ات الدولي��ة لـ»التدخ��ل
من اج��ل إنهاء ح��االت االعتقاالت
وتكمي��م األف��واه ف��ي أربي��ل»،
الفت��ة ال��ى ان «الس��لطة ف��ي
اربيل متنع الس��لطة التش��ريعية
م��ن ممارس��ة عمله��ا ومتنعها من
املطالبة بحقوقها وتعتقل وتغلق
املؤسس��ات الثقافي��ة بواس��طة
قوات تابعة للحزب احلاكم».
وكان��ت منظم��ة الس�لام واحلرية
ف��ي كردس��تان ق��د أك��دت نهاية
العام املاضي ،في تقريرها السنوي

انه ف��ي ع��ام  2016حصل��ت 126
حالة خ��رق حلرية ال��رأي في جميع
أنح��اء اإلقليم تتوزع على قطاعات
اإلع�لام ونش��طاء اجملتم��ع املدني
وعدم الوصول للمعلومات وحاالت
منع لصحفي�ين وإعالميني حاولوا
تغطية بعض األحداث في اإلقليم
م��ع حتطيم ومصادرة مس��تلزمات
العمل الصحفي.
يش��ار ال��ى ان مؤسس��ة س��تاندر
للبح��وث واالع�لام ه��ي مرك��ز
متخص��ص إلج��راء البح��وث
والدراسات على املسائل السياسية
ف��ي إقليم كردس��تان ،وق��د أجرت
عدة ندوات في مناطق متفرقة من
اإلقليم في االونة االخيرة.

في اجتماع القمة العربية

املوصل احملررة».
وتابع اجل��اف ،ان «اج��راءات االغاثة
واالي��واء تس��ير بانس��يابية عالية
وف��ق اخلطة الت��ي وضعتها الوزارة
مع ش��ركائها من الوزارات االخرى
واجله��ات املعني��ة في تق��دمي كل
م��ا حتتاج��ه االس��ر النازح��ة م��ن
مس��اعدات عيني��ة وغذائي��ة
وصحية ومنزلية فضال عن تهيئة
اخمليمات».

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتبر رئيس التحالف الوطني عمار
احلكيم ،أن مش��روع التسوية نابع
من عمق التجربة والقناعة بضرورة
وج��ود مش��روع جام��ع مطمئ��ن
للجمي��ع إلخراج العراق من أزماته،
فيم��ا وعد األمني الع��ام للجامعة
العربي��ة أحمد أب��و الغيط بطرح
املشروع في اجتماع القمة العربية
املزمع عقده في العاصمة األردنية

عمان نهاية الشهر احلالي.
وق��ال مكت��ب احلكي��م ف��ي بيان
اطلعت عليه «الصب��اح اجلديد»،
إن «رئيس التحالف الوطني عمار
احلكي��م اس��تقبل األم�ين العام
لجامع��ة ال��دول العربي��ة أحمد
أب��و الغي��ط» ،مبين��ا ً أن «احلكيم
بح��ث م��ع أب��و الغي��ط ملف��ات
اجتم��اع اجلامعة العربية املرتقب
ف��ي العاصم��ة األردني��ة عم��ان

والتحدي��ات الت��ي تواجه االجماع
العربي ومكافح��ة اإلرهاب فكريا ً
في الدرجة األساس بعد مواجهته
عسكرياً».
وأكد احلكيم ،بحس��ب البيان ،أن
«مش��روع التس��وية الذي طرحه
التحالف الوطني باعتباره الكتلة
األكب��ر ناب��ع م��ن عم��ق التجربة
والقناع��ة بضرورة وجود مش��روع
جامع مطمئن للجميع للململة

البلد وإخراجه من أزماته» ،مشيرا ً
إل��ى «اس��تعادة الع��راق ل��دوره
العربي».
م��ن جهت��ه ،ب��ارك أب��و الغي��ط
«مشروع التسوية الوطنية» ،عادا ً
إياه «مشروعا ً حكيماً».
ووعد احلكيم بـ»طرحه (مش��روع
التس��وية الوطنية) ف��ي اجتماع
القم��ة العربي��ة واخ��ذ املباركة
العربية له».

في ظل تفشي الفساد بنحو غير مسبوق

ّ
العراق والبحث المكثف عن الكفاءات القيادية
ترجمة :سناء علي*
ث��ورة جدي��دة يعيش��ها الع��راق ف��ي
ظل اس��تمرار التظاه��رات والدعوات
املطالب��ة باإلصالح��ات والقضاء على
الفس��اد ،ال��ذي تفش��ى بنح��و غي��ر
مس��بوق ف��ي جميع مفاص��ل الدولة
العراقي��ة بس��بب احملاصص��ة احلزبية
والطائفي��ة ،التي اعتمدته��ا األحزاب
املتصدية للعمل السياسي في العراق
والت��ي أثرت بنحو س��لبي على الواقع
اخلدم��ي واألمني واالقتصادي بس��بب
ضعف أداء احلكوم��ات املتعاقبة ،التي
عملت الى بناء نفس��ها وأحزابها من
املال العام.
ه��ذا م��ا أك��ده بع��ض املراقب�ين بأن
املش��كالت واألزم��ات الكبي��رة الت��ي
يعيش��ها العراقيون والال مباالة التي
يعيشها ساسة وحكام العراق ،كانت
س��ببا ً في إزهاق األرواح وتدمير وضياع
بعض املناط��ق واحملافظات املهمة بيد
عصاب��ات داعش ،التي اس��تفادت من
الص��راع احلزب��ي والطائفي وتفش��ي
الفس��اد ومتكن��ت م��ن حتقي��ق بعض
أهدافه��ا في العراق ،هذه املش��كالت
واألزمات املستمرة أس��همت بتأجيج
وإثارة املواطن العراق��ي الذي خرج في
تظاهرات واحتجاج��ات كبيرة تطالب
احلكومة ،بإج��راء إصالحات وتعديالت
جدي��دة مع ضرورة محاس��بة األحزاب

والشخصيات الفاسدة « .
كم��ا اضافوا «ف��ي اجملتم��ع العراقي ،
ُراع ش��روط الكفاءة والقدرة ،وفي
لم ت ِ
الغالب ال يوضع اإلنس��ان املناسب في
املكان املناسب ،وغالبا ً ما يتم محاربة
أصحاب الكف��اءات والقدرات ،من لدن
أناس هم أقل منهم شأنا ً في املؤهالت
وما ش��ابه ،وهذا يحدث في منظومة
احلكم في الدول اإلس�لامية والعربية،
حيث احملس��وبية واحلزبي��ة واملناطقية
والوالء للس��لطة بدال من الدولة ،هي
التي حتك��م توزيع املناصب والوظائف،
حتى تلك احلساس��ة منها ،وهذا يقود
الى فشل في اإلدارة والقدرة لينعكس
على اجملتمع كله».
احملل��ل السياس��ي « س��تيلو ادوان «
اش��ار في مقالة كان قد كتبها على
صفح��ات التامي��ز بنح��و متتاب��ع ان
الكف��اءة والق��درة هي م��ن مقومات
اإلصالح االجتماعي ،وما نراه اليوم من
كثرة املشكالت في بالد املسلمني وفي
العراق بصورة خاصة فإن من أسبابها
عدم القدرة والكفاءة القيادية».
ويؤكد ستيلو ان «استنادا ً الى األحداث
التاريخية ،ووفق��ا ً حلالة التخلف التي
عاش��ها وما يزال يعيش��ها املسلمون
ال��ى اآلن ،أن هناك نتائ��ج غير موفقة
للمسلمني في قيادة العالم ،باستثناء
ما مت ف��ي حكومت��ي الرس��ول الكرمي
(ص) ،حت��ى أثبتت حكومت��ه ريادتها
للمجتم��ع الدول��ي آن��ذاك ،ولكن في

تظاهرة ضد الفساد في بغداد
املراحل التالية فش��ل املس��لمون في
البق��اء في موق��ع الريادة ،بل فش��لوا
حتى في ادارة شؤونهم وأنفسهم».
كما اشار الى ان اخفاق رعيل السياسة
األول في ايجاد بؤرة ارتكازية وتخطيط
مدروس ومبرمج كما تتطلبه املرحلة
ناجم ع��ن نقص كبير ف��ي املنظومة

الفكري��ة املاس��كة بزم��ام الق��رار
ج��راء عزلته��م الطويلة ع��ن اجملتمع
وتش��ويش الص��ورة في رس��م مالمح
الدول��ة املنتظ��رة  ,الس��يما حقب��ة
العش��رينيات املعق��دة بتفاصيله��ا
املروع��ة ومالبس��اتها الغامضة التي
امت��دت على ط��ول املرحل��ة امللكية.

ومبجمل احداث هذا الفصل املضطرب
واملثقل بالتراكمات والتجاذبات بالغة
التعقيد انعكس بكل اورامه وامراضه
على الوضع الراهن بسبب توفر البيئة
اخلصبة لنمو هذه االفكار واملنطلقات
البلي��دة .وم��ن دون احلاج��ة الى س��رد
تفاصيل املش��هد احلالي تب��رز امامنا

جمل��ة من املعطي��ات والدالئ��ل التي
تشير الى تشابه االوراق« .
كم��ا تاب��ع قائ�لا ان «أزم��ة احلكومة
احلالية وتده��ور االوضاع السياس��ية
واالمني��ة نابع من عدم وجود مش��روع
وطن��ي واهداف سياس��ية عابرة لكل
االختالف��ات واالضطرابات في الش��أن
العراق��ي ،ه��ذا إضاف��ة ال��ى التناحر
املس��تمر وأزم��ة الثق��ة ب�ين الكت��ل
السياسية».
كم��ا نوه ال��ى ان االح��زاب واملكونات
السياس��ية منت وترعرع��ت اغلبها اذا
لم نقل جميعها خارج اس��وار الوطن،
أي انها ايضا تس��للت عب��ر احلدود مع
جحافل القوات الغازية وقد تش��بعت
مبفاهي��م ومعتق��دات ال��دول الراعية
واحلاضنة لها ،ما جعلها اس��يرة عدة
اعتب��ارات خنق��ت االص��وات الوطنية
الرامية الى حلحل��ة االمور كونها لم
تعايش الواقع بكل جتلياته الس��ابقة.
وهن��ا رب س��ائل يس��أل مل��اذا اجريت
املقارن��ة بني العه��د امللك��ي واحلالي
واظه��رت اوجه التش��ابه في فش��ل
الساس��ة بتأس��يس مش��روع الدولة
العراقي��ة ،ف��ي ح�ين ان هن��اك م��ددا ً
خضع��ت الى حكم ابن��اء الداخل من
عس��كريني ومدنيني ،بيد انها لم تكن
احس��ن حاال ً من غيرها ،لك��ن الفارق
الوحي��د ان العهود الت��ي حكمت من
قبل ابناء الداخل متي��زت بالدكتاتورية
م��ن دون ان تعرض الع��راق الى مخاض

تاريخي عسير يهدد مستقبله بانهيار
فظيع ،كما يحدث االن».
س��يللو اش��ار الى ان» انع��دام اخلبرة
والدراي��ة ونق��ص التجرب��ة الكافي��ة
مبجريات االمور السياس��ية في العراق
نتيجة الغي��اب الطويل عن التطورات
السياسية واالجتماعية ،كلها عوامل
اساس��ية تركت آثارها السلبية على
الوضع الع��ام وقطع��ت الطريق امام
احلل��ول وتش��خيص العل��ل املزمن��ة
ف��ي الدول��ة الفتي��ة ،ه��ذه النتوءات
والتصدع��ات اخلانق��ة حتول��ت مب��رور
الزمن الى ظاهرة سياسية يكرس لها
وينطلق منها بوصفها البديل الناجح
للحالة السائدة املشوبة بالتعقيدات
والتشنجات بني الفرقاء املتبارين على
الساحة السياسية».
س��يللو اختتم حديث��ه « ليس هناك
طريق أمام العراقيني الستعادة موقع
الص��دارة ،وتقدم الركب العاملي إال من
خالل اإلصالح ،وهو هدف ليس س��هال
ق��ط ،وينبغ��ي أن يب��دأ بالنف��س أوال،
فق��ادة اإلص�لاح ينبغ��ي أن يصلحوا
أنفس��هم أوال ،وكل فرد يريد السعي
خلدمة بل��ده واالرتق��اء به��م مجدداً،
عليه أن يس��عى أوال إلصالح نفس��ه،
ثم الش��روع بعملي��ات كبرى لإلصالح
تشمل اجلميع من دون استثناء».
* ع��ن صحيف��ة الص��ن تامي��ز
البريطانية

شؤون عراقية
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اضطر للهرب إلى خارج العراق وأعدم التنظيم شقيقه

انطالق أكبر قافلة

من هو ُمنقذ اإليزيدية "نادية مراد" من قبضة داعش؟ ( 1ـ )2

الموصل

نينوى ـ الصباح الجديد :
كش��ف الباحث االيزي��دي داود مراد
اخلت��اري اخملت��ص بتدوي��ن قص��ص
الناجي��ات االيزيدي��ات م��ن قبضة
تنظي��م داع��ش االرهاب��ي ع��ن
شخصية املواطن العراقي املوصلي
الذي س��اعد نادية م��راد في الهرب
من قبضة التنظيم املتطرف.
وقال اخلت��اري انه التقى مع املواطن
عمر نوفل عبد اجلب��ار املقيم حاليا ً
في املاني��ا ،والذي حت��دث وقال "في
س��اعة متأخرة من ليلة ظلماء من
ي��وم  2014 / 10 /15ط��رق احده��م
باب دارنا في حي س��ومر من اجلانب
ُ
خوف
االيس��ر في املوص��ل ،انتابن��ا
الننا كنا نخاف من بطش الدواعش
وخلق احلجج أليذاء الناس"
"طلبت م��ن العائلة (امي،
واض��اف
ُ
أب��ي ،زوجت��ي وابن��ي مصطف��ى)
أن أفت��ح الب��اب وأحتدث م��ع هؤالء
الكالب الدواعش الذين ال يخجلون
من أنفسهم ويطرقون أبواب الناس
في هكذا س��اعة متأخرة من الليل
وتوجه��ت للب��اب وحينم��ا فتحته
رأي��ت فت��اة منقب��ة بنقاب اس��ود
اللون".
واشار عبد اجلبار الى انه سأل الفتاة
أوصلك
أنت يا أختاه؟ ومن الذي
ِ
"من ِ
الى دارنا؟ فاجابتني أنا فتاة ايزيدية
هاربة من براثن الدواعش وأستجير
هرب��ت وابتع��دت عن
بك��م ،ولقد
ُ
انظاره��م وع��ن طري��ق املصادف��ة
طرق��ت بابك��م ،أرج��و ان تفتح لي
الباب للدخول الن س��ياراتهم جتوب
ف��ي الش��وارع وس��يلقون القبض
علي".
ّ
وتابع "قلت لها عل��ى الفور أدخلي
يا أختاه بس��رعة  ،تلك هي س��يارة
دوري��ة للدواع��ش آتي��ة ،فدخل��ت
بس��رعة وأغلقت الب��اب وقلت لها
انا خائف من ش��خص ما او س��ائق
اوصلك الى هنا ثم يبلغ عنك ،فردت

نادية دخلت للبيت وألقت
التحية على أفرادها وتم
الترحيب بها ،وأذكر إن
أبي قال لها (أه ًال بكِ يا
ابنتي ،واعلمي انكِ في
داركِ وبأمان) فيما دعتها
والدتي الى تناول العشاء،
وعقب ذلك نامت نادية مع
شقيقاتي وفي الصباح
جلست مع العائلة وتحدثت
عن معاناتها مع الدواعش
وكيفية هربها

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن احلش��د الشعبي،امس اجلمعة ،عن انطالق
أكبر قافلة مس��اعدات ضمن حملة "ألجلكم"
من مدينة كربالء إلى نازحي املوصل.
وقال موقع احلشد في تقرير اخباري اطلعت عليه
"الصب��اح اجلدي��د" ،إن "أكبر قافلة مس��اعدات
انطلق��ت ،صب��اح امس ،ضمن حمل��ة ألجلكم
والت��ي تض��م  17موكب��ا حس��ينيا م��ن كربالء
املقدسة إلى النازحني باملوصل".
وأض��اف أن "قافل��ة مواك��ب مدين��ة كرب�لاء
املقدس��ة انطلق��ت نح��و املوصل ضم��ن أكبر
قافل��ة مس��اعدات" ،مبين��ا أن القافلة "تضم
خيم��ا ً للنازحني ومدافئ وبطانيات ومفارز طبية
وسالت غذائية ،وذلك ضمن حملة الجلكم التي
اطلقتها قيادات احلش��د الش��عبي تلبية لنداء
املرجعية الدينية".
يذكر ان معاون نائب رئيس هيئة احلشد الشعبي
مع�ين الكاظمي ،اعلن مس��اء امس ع��ن قيام
احلشد الشعبي بتسيير أكبر قافلة مساعدات
إنس��انية تضم  1000س��يارة من  13محافظة
عراقية باجتاه مدينة املوصل .

عراقي ضمن المرشحين
نادية مراد

علي ،ال  ...لقد جئت هاربة وال يعلم
ّ
أحد مبجيئي الى هذا احلي".
وبحس��ب عب��د اجلب��ار ف��ان "نادية
دخلت للبيت والق��ت التحية على
افراده��ا ومت الترحي��ب به��ا ،واذك��ر
ب��ك يا ابنتي،
إن أبي ق��ال لها (أهالً ِ
دارك وبأم��ان)
واعلم��ي
ان��ك ف��ي ِ
ِ
فيم��ا دعته��ا والدت��ي ال��ى تن��اول
العشاء ،وعقب ذلك نامت نادية مع
شقيقاتي وفي الصباح جلست مع
العائل��ة وحتدثت ع��ن معاناتها مع
الدواعش وكيفية هربها".
"رأيت ان مالمحها
ومضى بالق��ول
ُ
تش��ير ال��ى انها متعب��ة ومريضة،
وس��ألتها عن ذل��ك فقالت نعم أنا
مريضة وأتألم جدا ً لكن س��أحتمل

مساعدات إلى نازحي

عس��ى اهلل ان ينقذن��ي م��ن ه��ذه
املصيبة ،فقلت لها س��نأخذك الى
املستش��فى ،لكنها رفضت وقالت
(دعني بأالم��ي) ،فطمانتها بالقول
ال تخاف��ي يا اختاه فل��ن يعلم أحد
بأمرك وستحملني هوية شقيقتي،
فوافقت على مراجعة املستشفى
وبرفقته��ا والدت��ي ،حي��ث كان��ت
مريض��ة ج��دا ً وتش��كو م��ن اآلالم
أخذته��ا والدت��ي الى مستش��فى
ص��دام بهوية احدى ش��قيقاتي ومت
معاجلتها".
ولفت عبد اجلبار الى انه "في اليوم
الثال��ث أخذتها الى دار ش��قيقتي
(س��نابل) في ح��ي املنص��ور (التي
استشهدت مع ستة من أطفالها

يوم  )2017 3- – 10وفعال مت تفتيش
الدور القريبة منا في اليوم نفس��ه
بحث��ا ً عنه��ا ،حي��ث مكث��ت نادية
م��راد ثالثة أي��ام في دار ش��قيقتي
الشهيدة ،ثم اتصلنا بشقيق نادية
واس��مه (حزني) وهو ب��دوره اتصل
بالسيد أدريس حس��و مراد واتصل
بنا في املوصل".
واس��تطرد بالق��ول "بعده��ا رأيت
ش��خصا ً يبي��ع الهوي��ات الفارغة
فكتب��ت أس��م أم��رأة
ويختمه��ا،
ُ
كردية من س��كنة كركوك ومقابل
أسم زوجها كتبت اسمي ،ولصقت
ص��ورة نادي��ة عليها ،الن��ه في حال
س��ؤالنا في الس��يطرات (ملاذا أنتم
ذاهب�ين الى كركوك) س��أقول لهم

منقذ الفتاة اإليزيدية
بانه��ا زوجت��ي وس��أخذها ال��ى دار
أبيه��ا ف��ي كرك��وك ،فاس��تأجرت
سيارة تكس��ي نوع (جارجر) صفراء
اللون ،وسلكنا طريق كركوك ،ولم
تعترض السيطرة على عبورنا النها
متتلك تلك الهوية".
وكان��ت نادية مراد قد قامت بزيارات
مهمة ال��ى مجلس االم��ن الدولي
ودول اوروب��ا وافريقي��ا والتق��ت
بالعديد من ابرز الرؤس��اء والزعماء،
كما ظهرت ف��ي عدة قنوات عاملية
وعربي��ة وحتدثت بج��رأة عن محنة
االقلي��ات وااليزيدي��ات خصوص��اً،
علم��ا ً ان داع��ش كان ق��د أختطف
نادي��ة واكثر من  150ام��رأة إيزيدية
أخرى في آب /اغس��طس  2014من

بل��دة كوجو ( 15كلم جنوب ش��رق
سنجار) واقتادهن إلى املوصل.
وقالت نادية مراد بعد جناحها بالفرار
م��ن االرهابي�ين إنه مت اس��تعبادها
وبيعه��ا وتأجيره��ا واغتصابه��ا
لعش��رات املرات في املوصل وتلعفر
واحلمدانية ملدة ثالثة أشهر.
وكان��ت مجلة ت��امي االميركية قد
اختارت نادية مراد ضمن قائمة 100
ش��خصية مؤثرة ف��ي العالم لعام
 ،2016كم��ا مت تعيينها كس��فيرة
ل�لامم املتح��دة للنوايا احلس��نة في
كان��ون االول  /س��بتمبر م��ن العام
املاضي.
 ...يُتبع

لرئاسة اليونسكو

بغداد ـ الصباح الجديد:
قدمت تسع دول اعضاء في منظمة االمم املتحدة
للتربي��ة والثقافة والعلوم (يونس��كو) مرش��حا
ملنصب املدير العام للمنظم��ة ،خلالفة البلغارية
ايرين��ا يوكوف��ا التي تنته��ي واليتها ه��ذا العام،
بحسب ما اعلنت اليونسكو اليوم اخلميس.
واعلن اس��ماء املرش��حني رئيس اجمللس التنفيذي
لليونسكو مايكل ووربس بحسب "فرانس برس"،
وهم :مش��يرة خطاب (مصر) وصالح احلس��ناوي
(العراق) وفيرا خوري (لبنان) وحمد الكواري (قطر)
وبوالد بلبل اوغلو (اذربيجان) واودري ازوالي (فرنسا)
وتانغ كوان (الصني) وفام سان شاو (فيتنام) وخوان
الفونسو فيونتس سوريا (غواتيماال).
ويت��م اقتراح املدي��ر العام للمنظم��ة من اجمللس
التنفيذي ويعينه املؤمتر العام لليونس��كو لوالية
من اربع سنوات.

تتمات ص1
القوّات املشتركة تقترب ملسافة
 500متر عن منارة احلدباء
وأشار جودت إلى تنفيذ “قصف مكثف
اس��تهدف مراك��ز التنظي��م اإلرهابي
ف��ي رأس اخلور وب��اب البي��ض ومحيط
احلدباء”.
وفي سياق متصل كشف فريق اإلعالم
احلربي التابع لهيئة احلش��د الش��عبي
عن  ،نقل  140ألف نازح من اجلانب األمين
في املوصل إلى أماكن آمنة ،وفيما أشار
إلى ان رعاية وتأمني النازحني من أولويات
احلشد .
وقال الفريق في بيان له تلقت صحيفة
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخه منه إن "قوات
احلشد الش��عبي عملت على نقل 140
أل��ف ن��ازح من��ذ انط�لاق عملياته في
الس��احل األمين ولغاية ي��وم  15اذار ،من
املناط��ق التي تش��هد اش��تباكات إلى
مخيم��ات حم��ام العلي��ل وأم العظام
وعني ناص��ر" مش��يرا ً إلى ان "احلش��د
الش��عبي ال يقتص��ر واجب��ه ف��ي ارض
املعركة وإمنا رعاية وإي��واء النازحني من
أولوياته".
وأضاف البيان أن "عملية نقل النازحني
متت وف��ق الترتيب ال��ذي وضعته هيئة
احلش��د الشعبي ومبس��اعدة منظمات
اجملتم��ع املدن��ي والت��ي قدم��ت امل��واد
الغذائي��ة إلغاث��ة النازح�ين لتق��دمي
مستوى يليق بهم".
وب�ين ،أن "عملي��ة إي��واء النازحني جتري
وفقا ً لتعاون موس��ع بني االستخبارات
وامن احلش��د الش��عبي واألمن الوطني
من اجل الكشف عن العناصر املندسة
بني النازحني".
القوات العراقية تتجاوز تردّي
الطقس وتتقدم باملوصل القدمية
وق��ال الع��زاوي في حدي��ث صحفي ،ان
"هجوما ً مباغتا ً ش��نته س��رايا السالم

بالتنسيق مع القوات األمنية إستهدف
 6مق��رات ومضافت�ين لعصابات داعش
اإلجرام��ي ف��ي مطيبيج��ة"ُ ،مب ّينا ً أن
"الهجوم اس��فر عن مقتل سبعة من
عناص��ر التنظي��م واصاب��ة  16اخري��ن
بجروح".
واضاف العزاوي ان "الهجوم جاء بعد ورود
معلومات استخباراتية من قبل مصادر
موثوقة عن املقرات واملضافتني".
م��ن جهة اخ��رى افاد مص��در امني في
صالح الدين ،بأن تنظيم "داعش" ش��ن
هجوما على الس��احل االمين من قضاء
الشرقاط ،فيما اش��ار الى ان التنظيم
قصف الس��احل االمين بقذائف الهاون
تزامنا مع الهجوم.
وق��ال املصدر ف��ي حديث صحف��ي ،ان
"تنظي��م داع��ش ش��ن هجوم��ا عل��ى
قاطعي اخلضراني��ة واحلورية في قضاء
الش��رقاط" ،مبين��ا ان "اش��تباكات
عنيف��ة اندلعت بني الق��وات املتواجدة
في القاطعني وعناصر التنظيم".
واض��اف املص��در  ،ان "التنظيم قصف
القاطعني بالتزامن مع بدء هجومه".
"الداخلية" تعتقل ّ
منفذي تفجيرات
تكريت بعد يومني من وقوعها
من جهت��ه أثنى محافظ ص�لاح الدين
احم��د عب��د اهلل" ،عل��ى جه��ود رجال
الداخلي��ة في احملافظة من ابناء مديرية
االس��تخبارات ومكافح��ة االره��اب
والش��رطة احمللي��ة بع��د متكنه��م من
الق��اء القبض عل��ى الزم��رة االرهابية
التي سولت لها نفسها فقتلت االبرياء
واالمنني" ،مؤك��دأ ً أن "هؤالء هم العني
الس��اهرة عل��ى ام��ن البل��د واملواطن
وبسواعدهم سيفشل مخطط اعداء
احملافظ��ة الس��اعي لتقوي��ض االم��ن
وتأخير عودة النازحني".
ووج��ه عب��د اهلل ش��كره وتقدي��ره ل��ـ

"عش��ائر تكري��ت عل��ى جهودهم في
نقل املعلوم��ة االمنية لرجال الداخلية
مما س��هل عملي��ة الق��اء القبض على
ً
الفت��ا ال��ى أن "دور املواط��ن
اجملرم�ين"،
ال يق��ل تأثي��را ع��ن دور رجل األم��ن ،لذا
يج��ب أن تتظاف��ر اجله��ود لضمان امن
محافظتنا وبلدنا وضمان امن مكوناته
واطيافه".
خبراء يؤكدون حاجة "أوبك" لتمديد
اتفاق خفض اإلنتاج
غير أن املنظمة شددت على أن اخملزونات
س��تبدأ ف��ي الهب��وط بفض��ل خفض
اإلم��دادات قائل��ة إن "م��ن املتوق��ع أن
تبدأ السوق في اس��تعادة توازنها أو أن
تشهد حتى انخفاضا للمخزونات" في
النصف الثاني من العام.
وتعك��ف أوب��ك عل��ى خف��ض إنتاجها
بنح��و  1.2مليون برميل يومي��ا اعتبارا
م��ن األول من يناير كانون الثاني في أول
خف��ض من نوع��ه في ثماني س��نوات.
واتفقت روس��يا وعش��ر منتجني آخرين
خ��ارج املنظمة على خف��ض اإلنتاج مبا
إجماليه  600ألف برميل أخرى يوميا.
املرجعية :من ال يؤدي
األمانة عليه التنحي آلخر
وس��أل الصاف��ي "اهلل تعال��ى ان يوفق
جمي��ع املتصدي��ن لالمان��ة ،خاصة من
بيدهم مصائر الناس ان يخدموا باملقدار
املتيس��ر املس��تضعفني وه��و واج��ب
أخالقي قبل ان يكون اداري لهم".
جلنة برملانية :مقترحان لتعديل
قانون األحزاب أمام مجلس النواب
وأكمل بكر بالق��ول إن "التعديل االخر
ماي��زال مح��ل نقاش��ات داخ��ل أروقة
اللجن��ة القانونية النيابية أمالً بعرضه
للق��راءة االولى قريبا ً وه��و يخص بقية

املواد املطعون بعدم دستوريتها".
والغت احملكم��ة االحتادي��ة العليا العام
املاض��ي الفق��رة السادس��ة م��ن املادة
التاسعة ،التي اشترطت امتالك رئيس
احلزب الشهادة اجلامعية.
وقالت احملكمة في قرارها الذي حصلت
"الصب��اح اجلدي��د" ،على نس��خة منه
إن "الدس��تور لم يش��ترط فيمن تولى
منص��ب رئي��س اجلمهوري��ة أن يك��ون
حاص�لاً عل��ى ش��هادة جامعي��ة أو ما
يعادلها".
وأش��ارت إلى أن "املنصب هو سياس��ي
فم��ن باب أولى فأن مهام رئاس��ة احلزب
عمل سياس��ي بحت يجب أن ال يقترن
باحلصول على تلك الشهادة".
ورأت أن شرط الشهادة اجلامعية يفضي
إلى "حرمان عدد كبير من املواطنني ممن
مارسوا ومترس��وا في الشأن السياسي
واصبح لهم جمهورهم من ممارسة هذا
احلق".
وأك��دت احملكمة أن "تاري��خ العراق زاخر
بع��دد غير قلي��ل من السياس��يني من
غير احلاصلني على الشهادات اجلامعية
تبؤوا رئاس��ة اح��زاب عريق��ة ،وهو امر
موج��ود ف��ي اغل��ب دول العالم س��واء
في الرأس��مالية أو الدول االش��تراكية
سابقاً".
وش��مل االلغاء الفقرة الثانية من املادة
 ،22التي تتحدث عن املسؤولية اجلزائية
عما
لرئيس حترير جريدة أو مجلة احلزب ّ
ينشر فيها.
وذك��ر الق��رار القضائي أن "مس��ؤولية
رئي��س التحري��ر الصحيف��ة او مجل��ة
احلزب تضامنية مع كاتب املقال فعالً او
ص��ورة أو غيرها في حتمل التعويض عن
الضرر الناجم عن النشر".
لكن مسؤولية الكاتب ،بحسب القرار
تكمن ب��ـ "حتمل��ه اجلان��ب اجلزائي في
الفعل الضار الى جانب التعويض الذي

سببه ذلك الفعل مقاال ً أو صورة أو غير
ذلك".
وعللت احملكم��ة موقفها بأن "العقوبة
اجلزائية شخصية وال ميكن أن يتحملها
رئي��س حتري��ر أو املدي��ر املس��ؤول ع��ن
الصحيفة أو اجمللة كونه ميثل الصحيفة
أو اجمللة أو املطبوع بالشخصية احلزبية
املعنوية ،وال يجوز معاقبته جزائيا ً عمالً
باالية الكرمية (ال تزر وازرة وزر اخرى)".
وأمتد قرار احملكمة إل��ى الفقرة الثانية
من امل��ادة  ،44التي تتح��دث عن اعانات
االحزاب املالية ،وقام بالغائها ايضاً.
وذك��ر قراره��ا أن "هذه الفق��رة حددت
أن توزي��ع االعانات على االح��زاب املالية
بنس��بة ( )80%على االحزاب املمثلة في
مجلس النواب وفقا ً لعدد املقاعد التي
حاز عليها مرش��حوها ف��ي االنتخابات
النيابية ،وعدها "نسبة غير عادلة".
وأض��اف الق��رار أن "ذل��ك س��يؤدي إلى
تركيز السلطة بيد احزاب حصلت على
تأييد جماهيري في م��دة زمنية وتؤمن
استمرارها باغلبية مميزة باموال الدولة
وهي اموال الش��عب وال تسمح لغيرها
وهي االحزاب النامية بأن تأخذ دورها في
احلياة السياسية املستقبلية".
ومض��ت احملكمة إل��ى أن "التوزيع على
وف��ق الفقرة امللغاة مخالف للدس��تور
امل��ادة ( )14م��ن الدس��تور الت��ي تنص
(العراقي��ون متس��اوون أم��ام القانون)
واملادة ( ،)16منه التي نصت على (تكافؤ
الف��رص مكف��ول جلمي��ع العراقي�ين
وتكفل الدولة اتخاذ االجراءات املطلوبة
لتحقي��ق ذل��ك)" ،كم��ا ردت احملكم��ة
الطعن بفقرات اخرى ،ووجدت أنها خيار
تشريعي جمللس النواب
م��ن جانبه��ا ،ذك��رت عض��و اللجن��ة
القانونية ابتس��ام الهاللي في تصريح
إل��ى "الصب��اح اجلدي��د" ،أن "رئاس��ة
اجلمهورية ابدت بعض االعتراضات على

قانون االحزاب بالتزامن مع قرار احملكمة
االحتادية".
وأضافت الهاللي ،النائبة عن ائتالف دولة
القان��ون ،أن "ه��ذه االعتراضات عرقلت
إلى حد كبير من تطبيق القانون ،ونحن
بانتظار معاجلتها ضمن اطار تش��ريعي
للمضي به وتنفيذه".
وتأم��ل ب��أن "تنته��ي املش��كالت حول
القان��ون قريب��ا ً وقب��ل انته��اء ال��دورة
البرملاني��ة احلالي��ة ،ألن الع��راق يحتاج
إل��ى اط��ار تش��ريعي ينظ��م العم��ل
السياسي".
يش��ار إل��ى أن مجل��س الن��واب س��بق
أن ص��وت عل��ى قان��ون االح��زاب خالل
العام املاضي بعد جول��ة من املباحثات
استمرت الكثر من دورة تشريعية.

ّ
يتسلم الوجبة األولى من
العراق
الطائرات الكورية املقاتلة ""T50
 ،مشير ًة إلى أن "قائد القوة اجلوية أكد
بأن هذه الطائرات س��وف تدخل اخلدمة
ف��ي القري��ب العاج��ل ج��دا وتش��ارك
بقي��ة الطائرات العملي��ات اجلوية ضد
التنظيم��ات اإلرهابية وحماية س��ماء
العراق من أي عدوان عليه".

فوز كبير لرئيس الوزراء الهولندي
على اليمني املتطرف
وبع��د مفاوض��ات سياس��ية مضنية،
كلفت��ه امللك��ة بياتريكس بتش��كيل
حكومة ائتالفية يش��ارك فيها كل من
ح��زب الش��عب للحري��ة والدميقراطية
وحزب الدميقراطيني املس��يحيني وحزب
احلرية اليميني املتط��رف الذي يتزعمه
خيرت فيلدرز.
وكان روته أول رئيس حكومة في هولندا
من��ذ ع��ام  1918ال ينتم��ي للحزب�ين
الدميقراطي املسيحي او االشتراكي.
وفاز روت��ه وحزبه ايضا ف��ي االنتخابات
الت��ي جرت ع��ام  ،2012وزاد من حصته
من املقاعد الى .41
وأخي��را ،فاز ح��زب روته ف��ي االنتخابات
الت��ي اجريت ف��ي  15آذار  /مارس .2017
ويع��زي كثي��رون ف��وزه عل��ى اليميني
الشعبوي فيلدرز اوال الى تبنيه خطاب
االخي��ر ح��ول الهج��رة واملهاجرين (دون
ان يخوض في موضوع معاداة االس�لام
واملس��لمني) وثاني��ا ال��ى املواجه��ة

سوريا تعلن إسقاط طائرة حربية
إسرائيلية وتل أبيب تنفي
ووصفت صحيفة "هآرت��س" املواجهة
بأخطر حادث بني إس��رائيل وسوريا منذ
اندالع احل��رب األهلية الس��ورية قبل 6
سنوات.
وتعد هذه املرة األول��ى التي يعلن فيها
اجليش اإلس��رائيلي رس��ميا عن ش��نه
غارات على سوريا ،كما أنها املرة األولى،
بحس��ب اإلع�لام اإلس��رائيلي ،الت��ي
تعترض فيها الدفاعات اجلوية السورية
س�لاح اجلو اإلس��رائيلي منذ بدء احلرب
في سوريا.
وكان اجليش اإلس��رائيلي أعلن ،اجلمعة،
أن صواري��خ مضادة للطائ��رات أُطلقت
على قوتها اجلوية املتمركزة في هضبة
اجلوالن احملتلة في سوريا.
ودوت صاف��رات التحذير م��ن الصواريخ
في مس��توطنات إسرائيلية بغور األردن
ف��ي الضف��ة الغربي��ة احملتلة وس��مع
ش��اهدان من رويترز ص��وت انفجار بعد
ذلك ببضع دقائق.

الدبلوماس��ية الت��ي وقع��ت بينه وبني
احلكومة التركي��ة والرئيس رجب طيب
اردوغان حتديدا عقب منع وزيرين تركيني
من زيارة هولندا للمشاركة في جتمعات
سياسية البداء التأييد ملشروع اردوغان
حول تعدي��ل الدس��تور التركي وحتويل
البالد الى النظام الرئاسي.

الملف األمني

مقتل مدني بسالح كاتم بالحسينية شمالي بغداد * هجوم مباغت على إرهابيين في مطيبيجة شرقي سامراء
انفجار ملغمة قرب المرأب الموحد وسط هيت * الطيران العراقي يدمر وكرًا إرهابيًا أيمن مدينة الموصل
بغداد – اطالق نار
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة
العراقية امس اجلمعة ،بأن مسلحني
مجهول�ين قتلوا مدنيا ً بس�لاح كامت
شمالي العاصمة بغداد.
وق��ال املص��در إن "فت��ح مس��لحني
مجهول�ين أطلقوا النار من أس��لحة
كامتة جتاه مدني ل��دى مروره مبنطقة
احلس��ينية ش��مالي بغداد ،ما أسفر
عن مقتله على الفور".
عل��ى صعي��د متصل اف��اد املصدر إن
"عبـ��وة ناس��فة كانـ��ت موضوعـة
قـرب علوة لبي��ع األغنام في منطقة
س��ويب جنوب��ي بغ��داد ،انفج��رت
صب��اح امس م��ا أس��فر ع��ن مقتل
ش��خص وإصابة اثنني آخريـن بجروح
متفاوتة".

ديالى – هجوم مسلح
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
ديالى امس اجلمعة ان أربعة أشخاص
س��قطوا بني قتيل وجريح بإطالق نار
غامض شمال شرقي بعقوبة.
وقال املصدر ان "ثالثة أشخاص قتلوا
وأصي��ب راب��ع بج��روح اثر إط�لاق نار
غامض ق��رب حقل دواجن في محيط
منطق��ة ب��اب ال��درب (8كم ش��مال
شرقي بعقوبة )) .
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم
الكش��ف ع��ن اس��مه ،ان "االجهزة
االمنية فتحت حتقيق باحلادث ملعرفة
حيثيات��ه ،نتيجة تباي��ن اآلراء حول ما
حدث".
كركوك – اعتقال مطلوبني
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
كركوك ام��س اجلمعة ،بأن قوة امنية

متكن��ت م��ن اعتقال مطلوب�ين اثنني
بتهم��ة "االره��اب" أثن��اء مرورهم��ا
بنقطة تفتيش جنوب احملافظة.
وقال املص��در إن "ق��وة امنية متكنت،
ليلة امس ،من اعتقال شخصني لدى
مرورهم��ا في نقطة تفتي��ش حزيران
 لي�لان ،جن��وب كرك��وك" ،مبينا ً أن"املعتقلني مطلوبني وفق املادة الرابعة
من قانون مكافحة االرهاب واحدهما
يحمل هوية مزورة".
صالح الدين – عملية امنية
اعلن مس��ؤول اعالم س��رايا الس�لام
مهندد العزاوي ام��س اجلمعة ان قوة
من السرايا ومبساندة القوات االمنية
ش��نت هجوما ً مباغتا ً عل��ى تنظيم
"داع��ش" ف��ي منطق��ة مطيبيج��ة
شرق سامراء ،مبينا ان الهجوم اسفر
عن س��قوط " 23داعش��يا" بني قتيل

وجريح.
وق��ال الع��زاوي ان "هجوم��ا ً مباغت��ا ً
شنته س��رايا الس�لام بالتنسيق مع
الق��وات األمنية إس��تهدف  6مقرات
ومضافتني لعصابات داعش اإلجرامي
ف��ي مطيبيجة"ُ ،مب ّين��ا ً أن "الهجوم
اس��فر عن مقتل س��بعة من عناصر
التنظيم واصابة  16اخرين بجروح".
االنبار – انفجار ملغمة
كش��ف رئي��س مجلس قض��اء هيت
في محافظة األنب��ار محمد احملمدي،
اخلمي��س ،عن انفجار س��يارة ملغمة
وس��ط القض��اء دون وق��وع خس��ائر
بشرية.
وق��ال احملم��دي إن "س��يارة ملغم��ة
كانت مركونة بالقرب من املرآب املرآب
املوحد وس��ط مدينة هي��ت ( 70كم
غرب الرم��ادي) ،انفجرت ،مس��اء يوم

امس .
وأضاف رئي��س مجلس قضاء هيت أن
"االنفجار الذي وقع بالقرب من املرآب
املوح��د لم يوقع أية خس��ائر مادية او
بشرية".
نينوى – قصف جوي
اف��اد مص��در محل��ي ف��ي محافظة
نينوى ام��س اجلمعة ان طائرات القوة
اجلوية قتلت عددا م��ن قادة عصابات
داعش اإلرهابية ف��ي اجلانب األمين من
مدينة املوصل.
وذكر بيان ل��وزارة الدفاع ان "بناء على
معلوم��ات مديري��ة االس��تخبارات
العس��كرية ،دم��رت طائ��رات الق��وة
اجلوي��ة وك��را ً لق��ادة داعش ف��ي أحد
املن��ازل مبنطق��ة املوصل ف��ي اجلانب
األمي��ن ،وقتلت عددا من تنظيم داعش
االرهابي .

ميسان – عمليات اعتقال
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
ميس��ان امس اجلمعة ان مفارز قسم
شرطة مكافحة االجرام القت القبض
على متهمني مطلوبني للقضاء على
وفق مواد قانونية مختلفة .
واوضح العميد نزار موهي الس��اعدي
قائد ش��رطة ميس��ان على إن مفارز
مكافح��ة اإلج��رام متكنت م��ن إلقاء
القب��ض عل��ى ( )11متهم��ا ص��ادرة
بحقهم مذكرات قبض قضائية.
واش��ار العميد الس��اعدي ان من بني
املتهم�ين مطل��وب عل��ى وف��ق املادة
( )406القت��ل العم��د وأربع��ة اخرين
مطلوب�ين وف��ق امل��ادة ( )443جرائ��م
الس��رقات وس��تة متهمني مطلوبني
عل��ى وفق املادة ( )14مخدرات احدهم
مت ضب��ط بحوزت��ه ثالث��ة غ��رام م��ن

مادة الكريس��تال اخمل��درة مع أنبوبتني
تستعمل في عملية التعاطي .
البصرة – عمليات دهم
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة
البص��رة ام��س اجلمع��ة ب��أن ق��وات
مشتركة من اجليش والشرطة باشرت
بتنفي��ذ حمل��ة تفتيش ف��ي مناطق
متفرقة تقع شمال احملافظة ملصادرة
األس��لحة الثقيلة واملتوس��طة بعد
انتهاء مهلة لتسليم تلك األسلحة.
وقال املصدر إن "قوات مش��تركة من
اجليش والشرطة باشرت اليوم بتنفيذ
حملة تفتيش عن األس��لحة الثقيلة
واملتوس��طة في مناط��ق كثيرة تقع
ش��مال احملافظة ،ومنها مناطق تقع
ضمن قضاء القرنة وناحية الهارثة"،
مبين��ا ً أن "احلمل��ة يج��ري تنفيذه��ا
بإسناد جوي من طيران اجليش".
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اتصاالت الديوانية

تدعو مواطنيها للعمل
بالخطوط األرضية

الديوانية  -الصباح الجديد:
دع��ت مديري��ة اتص��االت وبري��د الديواني��ة التابعة
للشركة العامة لالتصاالت والبريد بوزارة االتصاالت
املواطن�ين باحملافظ��ة ال��ى اع��ادة العم��ل بالهاتف
االرض��ي واالس��تفادة م��ن املي��زات واخلدم��ات التي
يقدمها من املكاملات الدولية والوطنية .
واوضح��ت املديرية حث املواطن ال��ى اعادة اخلطوط
الهاتفي��ة يت��م عبر توزي��ع االعالنات ف��ي احملافظة
والعم��ل به��ا واالس��تفادة م��ن مي��زات الهوات��ف
االرضية بعد اجراء عدد من احلمالت الصالح وصيانة
الش��بكات الهاتفي��ة الداخلية واخلارجي��ة باغلب
البداالت من اجل ادامة التواصل بني املواطنني وذلك
في اطار احلمالت التي تواصلها املديرية العادة احلياة
للهاتف االرضي الذي ط��ال انتظاره من قبل اجلميع
الس��يما وانه ميكن ان يكون منافسا قويا لبساطة
تكاليفه وسهولة اس��تعماله أذ انه اليشكل عبئا
عل��ى كاهل املواطن بخالف ما يعانيه من ش��بكات
الهاتف النقال العاملة في البالد .
وذكر مدير االتصاالت في الديوانية املهندس قيس
مغي��ر ان املديرية كثفت كل جهودها وس��خرت
جمي��ع امكاناته��ا لتحس�ين اخلدم��ات املقدمة
وتبلورت هذه اجلهود من خالل اعادة اكثر من 150
هاتفا ارضيا بش��تى مناطق احملافظة منها نصب
وتصليح نح��و  80هاتفا ارضي��ا مبجمع اتصاالت
الغدي��ر واحلم��زة والصالحية ال��ى جانب اصالح
وصيان��ة ومد كاب�لات الرئيس��ة والثانوية وابدال
وصيانة اعداد كبيرة من التقاسيم.
واضاف املهن��دس مغير كما تضمنت االصالحات
صيان��ة الش��بكات اخلارجي��ة الغل��ب مجمعات
االتصاالت املنتش��رة ف��ي احملافظ��ة  ،كما قامت
املديري��ة بجمي��ع الفحوصات الش��املة لتأمني
املسارات الضوئية واملايكروية وبجميع االجتاهات
بغية توزيع خدمة االنترنت املتعاقدة مع الشركة
املهمة لالتصاالت والبريد.

مناشدة
امام انظار معالي وزير العمل والشؤون
االجتماعية احملترم
املوضوع  /عائلة من محافظة البصرة
تناشد اخليرين إلنقاذها
بعد التحية:
تس��كن هذه العائلة ف��ي منطقة ضيقة االزقة
تس��مى» التأمي��م» ضم��ن رقع��ة مدين��ة حي
احلس�ين غربي محافظة البص��رة  ،كانت هناك
تقب��ع في كهف س��كني عائل��ة املواطن جعفر
عبد الزهرة الذي يعاني من ضيق املعيش��ة والم
احلاجة والفاق��ة ،عائلة متعففة ل��م تقل يوما
انها حتتاج الى أي ش��يء حس��ب ما افاد اجليران
 .اال ان مص��ادري االعالمية قادتني لهذه العائلة
التي رفضت في بداي��ة االمر التحدث عن أي امر
يخصها..عائلة بصري��ة تتكون من ثمان افراد6 ،
اوالد واالبوي��ن قاربا االربعني م��ن عمرهما .عائلة
تض��م ب�ين جناحيها  4بن��ات مالئك��ة وولدين
صغيري��ن .بنات بعم��ر الزهور ش��اهدتهن وهن
منهمكات في واجباتهن الدراسية.
رب االس��رة ال ميل��ك عمال وال وظيفة وال س��كنا
رس��ميا ويس��كن هو وعائلته في بي��ت متهرئ
ج��دا ً ال يصل��ح للس��كن وهو ما يس��مى بيوت
العش��وائيات ،رب االس��رة س��ئم م��ن االعمال
الش��اقة التي اخذت من صحته الكثير وجعلته
بعض االحي��ان يعاني من االالم في جس��ده من
ش��دة التعب من االعمال الش��اقة.رب االس��رة
انسان مثقف لم يناشد الساسة وال اخليرين اال
انني عرف��ت انه يبحث عن لقم��ة عيش باحلالل
تستره هو وعائلته.
اقترحت عليه ان اضع هذه املناشدة امام معالي
وزي��ر العم��ل ليوجه اح��دى اللجان بزي��ارة هذه
العائل��ة املتعفف��ة وليقدم لهم املس��اعدة في
مش��روع صغي��ر او أي مصلحة توف��ر له لقمة
عي��ش مس��تمرة وكرمي��ة حتف��ظ ل��ه ولعائلته
كرامتهم في محافظة البت��رول والنفط والتي
يعاني ابناؤها مش��قة املعيش��ة.او تب��رع مببلغ
مالي يوفر له مصلحة تسد معيشته بكرامة.
االعالمية امال حسن رافد  /البصرة
هاتف العائلة املتعففة 07719546810 /

الفوالذية تعلن تحويل الخاسرة الى رابحة

وزير الصناعة ّ
يوجه بإعادة هيكلة شركات التمويل الذاتي
متابعة الصباح الجديد:

ترأس وزير الصناعة واملعادن وكالة
املهندس محمد شياع السوداني
اجتماع اجللس��ة العاشرة للجنة
املش��رفة عل��ى اع��ادة هيكل��ة
الش��ركات العام��ة اململوك��ة
للدول��ة بحض��ور املستش��ار
االقتصادي لرئي��س الوزراء كاظم
محمد احلسني وممثلني عن وزارات
التربي��ة واالتصاالت واملوارد املائية
والزراعة والثقافة واملالية والتجارة
والكهرب��اء واالعم��ار واالس��كان
وغيرها ملناقشة الفقرات املدرجة
عل��ى ج��دول اعم��ال اللجن��ة
واملتعلق��ة باالج��راءات املتخ��ذة
بأجت��اه اع��ادة هيكل��ة ش��ركات
التموي��ل الذاتي العائ��دة لوزارات
الدولة املعنية بهذا املوضوع .
وق��د اك��د الوزير خ�لال االجتماع
على ض��رورة وضع الرؤية الدقيقة
والواضحة عند اج��راء التعديالت
واملقترح��ات وتثبيتها مبا يس��هم
في حتقي��ق النجاح في عمل هذة
اللجن��ة والتواص��ل ف��ي ت��دارس
جمي��ع املواضيع وامل��واد املطلوب
مناقشتها لغرض تقدمي توصيات
تس��اعد عل��ى حتقي��ق املطل��وب
ف��ي العم��ل احلكومي وتس��هيل
االج��راءات الت��ي م��ن خالله��ا
احلصول على قرارات أس��ترتيجية
لبناء مؤسسات الدولة .
واش��ار الوزي��ر الى اهمي��ة عمل
اللجن��ة حيث تقع عل��ى عاتقها
مهام كبيرة اذ ان عملية االصالح
االقتصادي تبدأ بأع��ادة الهيكلة
والنهوض باالقتصاد الوطني وهو
م��ا يتطلب وض��ع اس��تراتيجية
واتخ��اذ قرارات مهم��ة نحو اعادة
هيكلة الش��ركات العامة وزيادة
التنس��يق بني الوزارات احلكومية
مبج��ال تنفي��ذ املش��اريع وش��راء
السلع واملنتجات الوطنية .
واض��اف الوزير خ�لال االجتماع ان
هناك فرصة جيدة للنهوض بواقع
الش��ركات وجعله��ا رابح��ة في
حال تنفيذ القوانني والتشريعات
الداعمة لذلك .
وتن��اول االجتماع مناقش��ة عدد

م��ن االج��راءات املتخ��ذة من قبل
اللجن��ة ومطالبته��ا بض��رورة
االس��راع ف��ي تنفي��ذ اجراءاته��ا
االخرى وقد اوصت اللجنة بضرورة
اس��تحصال موافقة مؤسس��ات
الدول��ة التش��ريعية والتنفيذية
على اجراءاتها لالسراع في تنفيذ
اس��تراتيجيتها املتعلق��ة بأعادة
الهيكلة .
فيم��ا مت اس��تعراض نش��اطات
ال��وزارات في مج��ال التواصل مع
املنظمات واجله��ات الدولية التي
س��توفر الدع��م املال��ي والفن��ي
اليها وتشجيعها على االستمرار
به��ذا النش��اط  ،اضاف��ة ال��ى
مناقش��ة موضوع اعداد وتفعيل
املنهاج االس��تثماري الذي ينظم
التدفق��ات الس��لعية والتجارية

بغداد  -الصباح الجديد:
عق��دت اللجن��ة التحضيري��ة
ملؤمت��ر النانوتكنولوج��ي املرتقب
ف��ي آي��ار املقبل إجتماع��ا لبحث
االستعدادات التحضيرية للمؤمتر
في مقر ش��ركة توزي��ع املنتجات
النفطي��ة بحض��ور ع��دد م��ن
الباحث�ين في مج��ال النانوية من
اجلامعة التكنولوجية .
وت��رأس االجتم��اع مديرع��ام
الش��ركة املهن��دس عل��ي عب��د
الكرمي املوس��وي بحضورالدكتور
خالد عجمي رئي��س مركز بحوث
النانوتكنولوج��ي ف��ي اجلامع��ة
التكنولوجي��ة وعدد م��ن اعضاء
اللجن��ة من اجلانب�ين متخض عنه
مجموعة من القرارات منها توقيع
مذكرة تفاهم بني شركة التوزيع
واجلامع��ة التكنولوجي��ة لتأطير
التع��اون العلم��ي ب�ين الطرفني
إليجاد حل��ول للمش��كالت التي
تعاني منها صناعة النفط والغاز
والتي ستسهم تكنولوجيا النانو

التقيي��م  ،واصف��ا ً توافد البحوث
في حلها.
وقال املوس��وي خالل اإلجتماع إن على اللجن��ة العلمي��ة وجتاوزها
التعاون م��ع اجلامع��ات العراقية حاج��ز الثمانني بحث��ا دليل على
ب��دأ يأخذ مس��ارا ً متقدم��اً ،عادا ً وجود رغبة لتسليط الضوء على
املؤمت��رات املش��تركة دلي�لاً على اإلمكان��ات العراقية البحثية في
الس��عي ملعاجلة املش��كالت عبر مجال النانوتكنولوجي .
الطرق العلمية واشراك الباحثني وش��دد املوس��وي عل��ى ضغ��ط
العراقي�ين فيه��ا خدم��ة للعراق نفاق��ات املؤمتر متاش��يا م��ع حالة
التقش��ف التي يعيش��ها العراق
والصناعة النفطية فيه.
وب�ين إن املؤمتر املقبل يعد س��بقا ً لكن من دون التأثير على الرصانة
علميا ً عراقيا ً على مستوى العالم ،العملية للمؤمتر او االس��تعدادات
الن النانو كتقنية تكنلوجية لها اإلدارية الضرورية.
الري��ادة ف��ي الصناع��ة الدوائي��ة من جهت��ه بني رئيس مركز بحوث
والصناع��ات األخرى ول��م يتطرق النانوتكنولوج��ي الدكت��ور خالد
اح��د الى اس��تثمارها ف��ي مجال عجم��ي إن التع��اون مع ش��ركة
توزيع املنتجات النفطية سيفتح
صناعة النفط والغاز.
كم��ا ش��دد املدي��ر الع��ام عل��ى آفاقا ً من التعاون البحثي مع بقية
أهمي��ة إبتع��اد املؤمت��ر ع��ن طرق املؤسسات ان كان في وزارة النفط
الع��رض الروتيني��ة  ،مش��يرا ً الى أو غيره��ا  ،مؤك��دا ان تكنولوجيا
أهمي��ة حضور الباحث�ين من دول النان��و ميك��ن ان تخ��دم ش��ركة
العالم إلتص��اف املؤمت��ر بالطابع التوزيع في مجال اخلزن والتصدي
العاملي فضال ع��ن عرض البحوث لعوام��ل اخلزن الت��ي تتعرض لها
على املؤسس��ات العاملية لغرض اخلزانات واالنابيب.

أعلن وزير الصناعة
والمعادن أن هناك
فرصة جيدة
للنهوض بواقع
شركات التمويل
الذاتي وجعلها
رابحة في حال
تنفيذ القوانين
والتشريعات
الداعمة لذلك

جانب من االجتماع

الى العراق وقرار اللجنة بتزويدها
بالقرارات التفصيلية الصادرة عن
اللجنة املكلفة بذلك واالس��راع
في اع��داد هذا املنه��اج ملا له من
اهمية كبيرة في تنظيم املعروض
الس��لعي في االس��واق العراقية
واث��ر ذلك على املنتج��ات محلية
الصنع واس��عارها حيث مت عرض
الشركات التي رشحتها الوزارات
للتحول الى االستثمارات من قبل
القطاع اخلاص وهي حزمة ينتظر
اس��تكمالها خالل امل��دة القليلة
املقبلة .
يذكر بأن عمل اللجنة يهدف الى
جعل الش��ركات العام��ة وحدات
تنظيمي��ة تعمل على وفق مبادئ
اقتصاد السوق وتتمتع منتجاتها
بتنافس��ية عالية ومبا يسهم في

ّ
«النفطية« والتكنولوجية يوقعان
مذكرة تفاهم للتواصل العلمي

تقرير

حتويلها الى وحدات رابحة لتطوير
وتنمية االقتصاد العراقي وحتقيق
التنوع في تكوين الناجت احمللي الى
جانب القضاء على البطالة وخلق
فرص عمل جديدة عن طريق اتباع
االس��اليب العلمية ف��ي معاجلة
هذا النوع من املشكالت .
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت
العامة للصناع��ات الفوالذية عن
خططها وأجراءاتها العملية التي
اتخذته��ا لغرض حتويل الش��ركة
من خاسرة الى رابحة وتبحث مع
وفد الش��ركة الصينية امكانية
التع��اون املش��ترك ف��ي مج��ال
االس��تثمار ملش��روعي الدرفل��ة
والصب املستمر للنهوض بالواقع
الصناعي وحتقيق نقلة نوعية في
هذا اجملال.

وقال مدير مركز االعالم والعالقات
العام��ة في ال��وزارة عب��د الواحد
الشمري بان الشركة وبعد التوجه
الوزاري حرصت على وضع خطط
مدروس��ة وواضح��ة للمصان��ع
واخلط��وط االنتاجي��ة التابع��ة
له��ا وخط��ة للتس��ويق موازي��ة
للعم��ل االنتاج��ي آخذي��ن بنظر
االعتبار املوازنة بني س��عر االنتاج
ومواصفاته لغ��رض التغلب على
مشكلة ارتفاع االسعار وبالتالي
ع��زوف املس��تهلك ع��ن ش��راء
املنتج مما يس��بب رك��وده مؤكدا»
عل��ى ض��رورة دراس��ة مؤش��رات
الس��وق وحس��ب احتياجات��ه ،
مش��يرا» في س��ياق البحث على
فرص اس��تثمارية وعقود شراكة
مب��ا يضمن للش��ركة والش��ريك

لضمان استمراريته بالعمل.
من جان��ب اخر بني الش��مري بان
الش��ركة متمثلة مبديره��ا العام
املهن��دس ج�لال عباس حس�ين
بحث��ت م��ع وف��د صين��ي مبديره
املفوض لش��ركة جم��ال االرائك
امكاني��ة التع��اون ف��ي مج��ال
االس��تثمار او الش��راكة لتنفيذ
مش��روعي الدرفل��ة والص��ب
املس��تمر بجل��ب خ��ط انتاج��ي
متكام��ل وضم��ن املواصف��ات
العاملية ويواكب التطور الصناعي
في العالم النتاج حديد التسليح
وسد حاجة السوق من هذا املنتج
 ،مش��ددا على ان اختي��ار صيغة
التعاقد للجان��ب الصيني اما ان
تك��ون ضمن قانون االس��تثمار أو
املشاركة أو التصنيع للغير.

الهيتي يؤكد تضامن المجتمع الدولي مع العراق
بغداد  -الصباح الجديد:
اس��تعرض رئي��س صن��دوق اعادة
اعم��ار املناط��ق املتض��ررة م��ن
العملي��ات االرهابي��ة الدكت��ور
مصطف��ى الهيت��ي مع س��فراء
االحت��اد االوروب��ي عم��ل الصندوق
وم��وارده املالية ونش��اطاته على
جميع االصعدة .
واكد الهيتي خالل لقائه س��فراء
االحتاد االوروبي في مقر الس��فارة
البريطانية في بغ��داد ان تضامن
اجملتمع الدولي مع العراق في دعم
مس��يرته في مجال اعادة االعمار
ضرورة متليهخا الدوافع االنسانية
والتعايش السلمي .
بعد ذل��ك ناقش اجملتمعون بصورة

مس��تفيضة م��ا ط��رح م��ن آراء
وافكار بشكل ايجابي  ،حيث تقدم
رئيس الصندوق بالشكر واالمتنان

لس��فراء االحتاد االوروبي  ،مشيدا
مبواقفهمالنبيلة ملا يعانيه العراق
من ظروف صعبة.

تشكيل لجان إليقاف تجاوزات المعامل
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن محافظ بغداد عطوان العطواني
تش��كيل جل��ان متخصصة بالش��أن
البيئ��ي اليق��اف عملي��ات التوس��ع
والتج��اوز الت��ي تق��وم به��ا املعامل
والطمر الصحي على املناطق اجملاورة

له��ا  .وقال العطواني خ�لال اجتماع
مجل��س حماية حتس�ين البيئة االول
ف��ي احملافظة بحضور وزي��رة الصحة
والبيئ��ة الدكت��ورة عديل��ة حم��ود
ورئيس مجلس احملافظة ودوائر حماية
وحتس�ين البيئة في ال��وزارة في بيان

صحف��ي اطلعت « الصب��اح اجلديد»
عل��ى نس��خة من��ه  ،ان عم��ل تلك
اللج��ان حتديد مواق��ع املعامل مواقع
الطم��ر الصح��ي املتجاوزة ورداس��ة
موضوعه��ا وتق��دمي ال��رأي النهائ��ي
للمجلس التخاذ القرار.

مع استمرار العمليات العسكرية غربي الموصل

الصندوق الدولي للسكان ّ
يقدم المساعدات اإلنسانية العاجلة للنازحين
بغداد  -الصباح الجديد:
يكث��ف صن��دوق األمم املتحدة للس��كان
تدخالته لتوفير خدمات الصحة اإلجنابية
لتلبي��ة احتياجات النازحني من النس��اء
والفتي��ات وكذلك يعمل عل��ى مواجهة
جمي��ع اش��كال العن��ف القائ��م عل��ى
النوع االجتماع��ي من خالل تقدمي الدعم
النفس��ي وخدمات أخ��رى للناجيات من
العنف.
فف��ي مخيم��ات القي��ارة واجلدع��ة التي
تس��تضيف حاليا أكثر م��ن  50الف نازح
ومازال��ت تس��تقبل املزيد م��ن العائالت
النازحة من غرب املوصل ،يدعم الصندوق
غرف��ة لل��والدة األمنة والت��ي تعمل على
مدار األربع والعش��رون س��اعة في اليوم،
وكذل��ك يوف��ر الصندوق عي��ادة الصحة
اإلجنابية املتنقلة.
كما يقوم الصندوق أيضا بتقدمي خدمات
الدعم النفس��ي واخلدم��ات املتخصصة
للناجي��ات م��ن العن��ف من خ�لال مركز

دع��م امل��رأة املرف��ق م��ع عي��ادة الصحة
اإلجنابية .ولضمان سهولة وصول النساء
والفتيات لتلك اخلدم��ات يوفر الصندوق
خدمة نق��ل داخل اخمليم لتس��هيل نقل
نس��اء والفتيات الالتي تردن احلصول على
اخلدم��ات الصحي��ة والدع��م النفس��ي
واالجتماعي.
ام��ا ف��ي مخي��م حم��ام العلي��ل ال��ذي
يستوعب أكثر من  24الف نازح من غرب
املوصل ،وقد أفتت��ح صندوق األمم املتحدة
للس��كان عيادة للصح��ة اإلجنابية كما
يعم��ل حالي��ا على إنش��اء مستش��فى
ميداني للنساء بسعة  20سريرا وسيتم
تشغيل هذه املستشفى في نهاية شهر
آذار اجلاري .
وفي مخيمات اخلازر وحس��ن ش��ام حيث
بدأ وص��ول النازح�ين من غ��رب املوصل،
يدع��م الصن��دوق غرف��ة لل��والدة األمنة
وكذلك عيادة للوالدة متنقلة تعمل على
مدار األربع والعش��رين ساعة ،فضال عن
تقدمي خدمات الدعم النفس��ي واإلحالة
للخدم��ات املتخصص��ة للناجي��ات من

نازحو املوصل

العنف وذلك من خ�لال مراكز دعم املرأة
املتاحة في هذه اخمليمات.
ومع اس��تعادة املزيد من املناطق واألحياء
من قبل القوات العراقية في غرب املوصل،
يكثف صندوق األمم املتحدة للسكان من
اس��تجابته اإلغاثي��ة الس��ريعة في ظل
الوضع اإلنس��اني احلرج في هذه املناطق
واألحي��اء .فق��د ق��ام الصن��دوق مؤخرا،
بتوفير  9س��يارات إسعاف لوزارة الصحة
لنقل حاالت الطوارئ من النساء احلوامل
وكذل��ك ق��ام الصندوق بتوزي��ع أكثر من
 5االف حقيبة داخ��ل أحياء غرب املوصل
إضافة إل��ى  725حقيبة اخرى مت توزيعها
كج��زء م��ن آلية االس��تجابة الس��ريعة
بالتنسيق مع هيئة اليونيسيف وبرنامج
األغذي��ة العامل��ي .إضافة إل��ى ذلك ،قام
الصن��دوق بتوفي��ر عي��ادة والدة متنقلة
في حي ت��ل عبطة بالق��رب من منطقة
تلعفر ،كما يقوم الصندوق حاليا بإنشاء
مستشفى ميداني جديد للنساء بسعة
 20سريرا في قرية العذبة جنوب املوصل.
وف��ي الوقت نفس��ه ،يواص��ل الصندوق

االس��تجابة العاجلة الحتياجات النساء
والفتي��ات ف��ي مناط��ق وأحي��اء ش��رق
املوص��ل ،حيث مايزال ما يق��رب من 750
الف ش��خص يقيم ف��ي تل��ك املناطق ،
وم��ن اهمها إع��ادة افتتاح وح��دة الوالدة
ف��ي مستش��فى القي��ارة ،والت��ي تع��د
املرف��ق الطبي الوحي��د اجملهز على النحو
املناس��ب لعمليات الوالدة القيصرية في
مدينة املوصل وحت��ى مدينة تكريت في
محافظة صالح الدين.
كم��ا ق��ام الصن��دوق بافتت��اح  3عيادات
للصح��ة اإلجنابي��ة جديدة ووح��دة والدة
متنقل��ة لتوفي��ر التغطي��ة املناس��بة
خلدمات الصحة اإلجنابية لس��كان شرق
املوصل .وبذل��ك يرتفع الع��دد اإلجمالي
للمرافق الصحية التي يدعمها الصندوق
في ش��رق املوصل إلى  7مراف��ق ،منها 4
غرف الوالدة  ،كم��ا يقوم حاليا الصندوق
بإعادة جتهيز مستشفى اخلنساء للمرأة،
والتي س��وف تكون املرفق الطبي الوحيد
اجمله��ز للعملي��ات القيصرية في ش��رق
املوصل.

تقارير محلية
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مدير عام المواد الغذائية يعلن في مؤتمر صحفي :

ّ
التجارة لم تتسلم سوى  % 10من تخصيصات البطاقة التموينية
متابعة الصباح الجديد:
كش��ف مدي��ر ع��ام الش��ركة
العام��ة لتجارة امل��واد الغذائية
ف��ي وزارة التج��ارة قاس��م
حمود عن ع��دم تس��لم الوزارة
التخصيص��ات املالي��ة اخلاصة
بالبطاق��ة التمويني��ة لعام��ي
 -2017 2016س��وى نسبة 10%
من مجموع ه��ذه االموال والتي
انخفضت بنس��بة كبي��رة عن
االع��وام الس��ابقة االم��ر الذي
أثر س��لبا ً عل��ى عملي��ة جتهيز
املف��ردات الغذائي��ة بص��ورة
مباش��رة ومس��تقرة في جميع
مناطق البالد.
واضاف حمود في مؤمتر صحفي
نظمت��ه وزارة التج��ارة ب��أن
ظاه��رة الفس��اد االداري واملالي
ف��ي وزارة التجارة انته��ت متاما ً
ول��م يب��ق س��وى حيز بس��يط
جدا ً يتم التعام��ل معه بصورة
قانوني��ة وعبر اجله��ات الرقابية
والتفتيشية فضال ً عن االعتماد
على املنتج الوطني ملادة السكر
واحلنط��ة احمللي��ة فض�لا ً ع��ن
التوج��ه لالعتم��اد عل��ى الزيت
احمللي من خ�لال معامل محلية
او معامل وزارة الصناعة وبذلك
يكون ملف الفس��اد قد طويت
صفحت��ه متام��ا ً ف��ي موض��وع
التعاقد .
ودعا حم��ود ممن ميتلكون ملفات
فساد ويتحدثون عنه في وسائل
االعالم تسليم هذه امللفات الى
القضاء او مكتب املفتش العام
بدال ً من احلدي��ث الغراض بعيدة
ع��ن املصلح��ة العام��ة وتأت��ي
الغراض التس��قيط واستهداف
وزارة التج��ارة مباش��رة من دون
ادن��ى ح��د م��ن االط�لاع عل��ى
آلي��ات العمل او طريقة التعاقد
والش��راء الت��ي حتظ��ى بتدقيق
ورقابة من اجلهات الرقابية .
واش��ار املدير العام ال��ى اجلهود

انتهت ظاهرة
الفساد اإلداري
والمالي في وزارة
التجارة تمام ًا
ولم يبق سوى
حيز بسيط جداً
يتم التعامل معه
بصورة قانونية
وعبر الجهات
الرقابية والتفتيشية
واالعتماد على
المنتج المحلي

عدم تسلم الوزارة التخصيصات املالية اخلاصة بالبطاقة التموينية

التي بذلتها ال��وزارة في املوصل
وآليات جتهي��ز املفردات الغذائية
عل��ى العائ�لات النازح��ة ف��ي
اخمليم��ات واالحي��اء الس��كنية
حي��ث مت تأمني الوض��ع الغذائي
ف��ي مدين��ة املوصل م��ن خالل
جتهيز العائالت النازحة والوكالء
بجمي��ع املف��ردات وم��ن خ�لال
التنس��يق مع احلكوم��ة احمللية
ومجل��س احملافظ��ة واعض��اء
مجلس النواب من ممثلي احملافظة
في البرملان حيث مت تهيئة مخازن
بازوايا خلزن امل��واد الغذائية التي
مت نقله��ا من محافظ��ة صالح
الدين ومحافظات كردستان الى
املناطق احملررة من ايسر املوصل.

ولف��ت املدي��ر العام ال��ى وجود
غرف��ة العمليات املش��كلة في
وزارة التجارة في ايس��ر املوصل
بع��د عملي��ة حتريرها م��ن قبل
القوات االمنية واشرافها بصورة
مباشرة على عمليات التجهيز
للوكالء واملواطنني في الوحدات
السكنية ومخيم حمام العليل
الي��واء النازحني م��ن العمليات
العسكرية .
واوض��ح حم��ود ف��ي املؤمت��ر
الصحف��ي ب��أن وزارة التج��ارة
وشركاتها العاملة في موضوع
البطاق��ة التمويني��ة تعان��ي
ضعف التخصيص املالي بصورة
كبيرة جدا ً قياسا ً في السنوات

السابقة بس��بب االزمة املالية
وع��دم وجود الس��يولة النقدية
االمر الذي جعل ال��وزارة تعتمد
عل��ى املنت��ج احملل��ي وامل��داورة
الموال موجودة بهدف السيطرة
على اس��عار السوق احمللية التي
ل��م يحص��ل به��ا اي اضطراب
او ارتف��اع في االس��عار بس��بب
ق��درة ال��وزارة عل��ى ادارة امللف
االقتص��ادي وتوريد بضائع ومواد
غذائية حددت مبوجبها اس��عار
الس��وق وعدم ارتفاعها بشكل
كبير .
واك��د املدي��ر الع��ام ان ال��وزارة
قررت تقس��يم مناط��ق املوصل
وتوزيع موظفني على كل قسم

بهدف الس��يطرة على عمليات
التجهي��ز واجلرد وتكلي��ف دوائر
الرقاب��ة التجاري��ة على الدخول
ف��ي اجمله��ود ال��ذي يب��ذل ف��ي
عملي��ات التجهي��ز واس��تقرار
العائالت التي يت��م اعادتها الى
مس��اكنها االصلية بعد انتهاء
العمليات العسكرية في اجلانب
االيسر .
عل��ى صعي��د متص��ل جه��زت
الش��ركة العام��ة لتصني��ع
احلبوب في وزارة التجارة مناطق
املوصل بالوجبة الثالثة من مادة
الطحني خالل االسبوع اجلاري.
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة
املهندس طه ياس�ين عب��اس انه

بناء على توجيه��ات وزير التجارة
الدكت��ور س��لمان اجلميل��ي جرى
توزي��ع تل��ك الوجب��ة اجلديدة من
املس��اعدات عل��ى العائ�لات في
مناط��ق احي��اء س��ومر ودومي��ز
وفلسطني والس�لام والساهرون
بلغت  4161كي��س طحني وزعت
لـ  4897عائلة تضم  22893فردا.
ولف��ت املدير العام الى ان اجمالي
الكمي��ة املوزعة خالل االس��بوع
 11585كيس طح�ين اضافة الى
 100ال��ف صمونة ج��رى توزيعها
على العائ�لات النازحة في اجلانب
االمي��ن ملدينة املوص��ل واملتواجدة
في مخيم الن��زوح بناحية حمام
العليل ومخيم احلاج علي .

كبريت المشراق تؤهل معاملها بعد تحريرها من اإلرهاب
ناصر عبد ويس*
بتوجيه من رئيس الوزراء ومتابعة
مباش��رة من قبل وزير الصناعة
واملعادن املهندس محمد ش��ياع
الس��وداني باش��رت الش��ركة
العامة لكبريت املش��راق احدى
شركات وزارة الصناعة واملعادن
بأع��ادة تأهي��ل وبن��اء البني��ة
التحية للشركة بعد ان اصابها
الكثير من االضرار والذي سببها
له��ا تنظيم "داع��ش" االرهابي
نتيجة لسيطرته على املنطقة
مل��دة طويلة قبل دخ��ول القوات
االمني��ة العراقي��ة وحتريره��ا
بالكامل في سبيل اعادة تأهيل
معاملها وخطوطها االنتاجية.
وق��ال مدي��ر املرك��ز االعالم��ي
ف��ي ال��وزارة عبدالواح��د علوان

الش��مري بأن الش��ركة متكنت
من تأهيل وأعم��ار  4مبان خالل
ش��هر واح��د ومببل��غ  50مليون
دينار أضافة الى املباشرة بتأهيل
مخ��ازن وأبنية بواق��ع ( ) 8مبان
أضاف��ة ال��ى جتمي��ع امل��واد غير
التالف��ة من الش��ب والكبريت
الزراع��ي وتعبئتها ف��ي اكياس
وعرضه��ا ف��ي الس��وق لغرض
بيعه��ا كذلك املباش��رة بأعادة
بناء السور احمليط بالشركة .
واشار الش��مري الى أنه مت اعداد
خطة شاملة لتصدير الكبريت
الصافي بعد االتفاق مع شركة
غ��از الش��مال على ذل��ك بدعم
م��ن وزارة الصناعة للمش��روع
والذي س��يحقق عائدات مالية
كبي��رة للش��ركة كذل��ك وفي

الس��ياق نفس��ه فق��د متكنت
كبريت املش��راق من فت��ح آفاق
تعاون مشترك مع وزارتي النفط
والزراع��ة ف��ي مج��ال تس��ويق
منتجاتها وخاصة مادة الكبريت
ليتم بذلك فتح أطر جديدة من
التع��اون املثم��ر تطبيقا خلطة
ال��وزارة بدع��م وتس��ويق املنتج
احملل��ي  ،الفت��ا ال��ى ان��ه وخالل
مش��اركتها ملع��رض (صنع في
العراق) س��وقت الشركة كمية
مادة الشب تقدر ( )400طن بعد
فحصه��ا من قبل أمان��ة بغداد
اجله��ه املس��تفيدة اضافة الى
بي��ع كمية ( )500ط��ن من مادة
الكبري��ت الزراعي بع��د اخراجه
من االنقاض وتنقيته وتعبئته.
فيم��ا تط��رق الش��مري ال��ى أن

م��ن خط��ط الش��ركة اضاف��ة
ال��ى اع��ادة تأهي��ل اخلط��وط
االنتاجي��ة وتفعي��ل العملي��ات
التس��ويقية هو أدامة التواصل
باحلكوم��ة احمللي��ة حملافظ��ة
نينوى والتنس��يق معهم بصدد
املنح املالي��ة التي ميكن منحها
للشركة من تخصيصات الدول
املانحة كذل��ك االعداد املفصل
للتقارير اخلاصة باالضرار نتيجة
تدميرعصاب��ات داعش ملعاملها
واحلاج��ة الفعلي��ة للمع��دات
للش��ركة والتنس��يق املتواصل
معهم لغ��رض البحث والتحري
املس��تمر عن املع��دات واالليات
املسروقة فقد متكن منتسبوها
من العثور على املعدات املفقودة
ف��ي مخ��ازن وزارة التج��ارة في

املوص��ل والبالغ��ة ( )41حاوي��ة
بقيمة التق��ل ع��ن ( )11مليون
دوالر اضاف��ة ال��ى مولدة حجم
مي��كا ورب��ع املي��كا واط  ،الفتا
ال��ى ان العم��ل يج��ري حالي��ا
على نقلها الى موقع الش��ركة
بالتع��اون م��ع اجله��ات االمنية
وبالتنس��يق مع احلكومة احمللية
حيث مت نقل نحو ( )18ش��احنة
محمل��ة باحلاوي��ات وتس��لمها
اصوليا من قبل الشركة .
واش��ار الى ان الش��ركة قامت
بخط��وة اس��تباقية م��ن خالل
اقام��ة الدع��وات القضائية في
احملاكم واس��تحصال املوافقات
االمنية عن س��رقة هذه املعدات
والت��ي تش��مل مع��دات وحدة
تصفي��ة الكبري��ت االميركي��ة

املنشأ بعدد( )41حاوية ومعدات
انابيب ()6حاويات ورافعة شوكية
واكنة حلام وبدي ش��احنة تريلة
عدد( )1والتي تق��در قيمتها 15
ملي��ون دوالر االمر الذي اس��هم
ف��ي تس��ريع عملي��ة ارجاعه��ا
وتسلمها .
يذك��ر ان وزارة الصناع��ة واملعادن
س��بق ان اعلن��ت عن اس��ترجاع
مع��دات تع��ود للش��ركة العامة
لكبري��ت املش��راق كان��ت ق��د
سرقتها عصابات داعش اإلرهابية
بعد اغتصابه��ا محافظة نينوى
في حزيران من عام  2014ش��ملت
مفاع��ل وفالت��ر وخزان��ات تق��در
قيمتها بـ 10ماليني دوالر .
*اعالم الصناعة

وفد الوقف الشيعي

يتفقد جرحى التفجير
اإلرهابي في سوريا

منى خضير عباس *
بتوجي��ه م��ن رئي��س دي��وان الوقف الش��يعي
الس��يد عالء املوس��وي وص��ل وفد م��ن ديوان
الوقف الشيعي سوريا لتفقد جرحى التفجير
اإلرهابي الذي اس��تهدف الزائرين العراقيني في
العاصمة دمشق لبحث إمكانية تقدمي الدعم
املادي لهم ونقلهم ملستش��فيات أكثر تطورا
وعناية .
وق��ال مصدر إعالم��ي بالدي��وان ان وفد الوقف
الش��يعي ال��ذي ض��م رئي��س اللجن��ة العليا
لدعم احلش��د الشعبي الشيخ طاهر اخلاقاني
واملفتش العام في الديوان عبد احلس��ن جمال
وصل الى العاصمة الس��ورية دمش��ق لتفقد
جرح��ى االنفجار املزدوج الذي اس��تهدف الزوار
العراقيني مبدينة دمشق القدمية .
واضاف ان الوفد سيقدم الدعم املادي واملعنوي
لهم ويبحث إمكانية نقلهم الى مستشفيات
أكثر عناية  ،مشيرا الى رئيس جلنة احلشد في
الوقف الش��يعي أكد في تصريح صحفي انه
وبتوجيه من قبل رئيس ديوان الوقف الشيعي
ش��كلنا وف��دا ً ليتفقدهم في س��وريا لتقدمي
الدعم املادي واملعنوي لهم خاصة وهم بعيدون
ع��ن أهاليه��م وذويه��م وبلده��م ومناقش��ة
إمكانية نقلهم الى مستشفيات أكثر عناية
فضال عن تس��هيل مهمة سفرهم وعودتهم
ال��ى البالد  ،مؤكدا ان رئي��س الديوان اعرب عن
حرصه الش��ديد على توفي��ر العناية املطلوبة
للجرحى العراقيني الذين كانوا متجهني لزيارة
املراقد املقدسة في مدينة دمشق .
*اعالم الوقف

إجراءات مشددة لمنع
عمليات تجريف

األراضي الزراعية
بغداد  -الصباح الجديد:
أكدت امان��ة بغداد إتخاذها اجراءات مش��ددة
ملنع عمليات جتريف االراضي الزراعية وحتويلها
جملمعات س��كنية عش��وائية مطالبة الوزارات
واجله��ات االخرى املعنية التع��اون معها وعدم
السماح بالتجاوز على االراضي التابعة لها .
وذك��رت مديري��ة العالق��ات واإلع�لام ان أمانة
بغ��داد حريصة كل احلرص عل��ى منع اي حالة
جتريف للبساتني واالراضي الزراعية وقد دخلت
في مش��كالت قانوني��ة وحتديات مباش��رة مع
اخملالفني  ،مضيف��ة ان ما يجري االن من حاالت
جتريف يحت��اج الى مزيد من التع��اون من قبل
الوزارات املعنية التي تعود لها بعض البساتني
واالراض��ي الزراعية املعرضة للتجاوز عبر تأمني
احلماية له��ا من خالل التنس��يق والتعاون مع
القوات االمنية املاسكة لالرض ملنع اي جتاوز قد
يحصل على تلك االراضي .
كما دعت أمانة بغداد القوات االمنية بأن يكون
لها دور حازم وشديد في متابعة اجلماعات التي
تعمل على جتريف االراض��ي الزراعية واالراضي
التابع��ة للدولة ومس��اندة امل�لاكات اخلدمية
في جهودها الرامية إل��ى تعزيز الواقع اخلدمي
واحلف��اظ على التصميم والنس��يج العمراني
للعاصمة بغداد واحلد من عمليات التجاوز على
الشوارع والساحات والفضاءات اخلالية «.
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أنباء عن مقتل عشرات األشخاص

ترامب يستقبل ميركل
في البيت األبيض

واشنطن ـ رويترز:
استقبل الرئيس األميركي دونالد ترامب املستشارة
األملاني��ة أجنيال مي��ركل في البي��ت األبيض امس
اجلمعة في اجتماع قد يحدد مس��تقبل التحالف
عبر األطلس��ي وشكل التعاون بني اثنني من أقوى
زعماء العالم.
وبح��ث الرئي��س األميرك��ي اجلدي��د والزعيم��ة
اخملضرمة التي حتكم أكبر اقتصاد في أوروبا متويل
حلف شمال األطلس��ي والعالقات مع روسيا في
أول اجتماع بينهم��ا منذ تنصيب ترامب في يناير
كانون الثاني.
وم��ن املرج��ح أن تضغط ميركل عل��ى ترامب من
أجل احلصول على ضمانات بدعم احتاد أوروبي قوي
والتزام مبكافحة تغير املناخ.
بدوره يس��عى ترام��ب ،الذي انتق��د ميركل خالل
حملته االنتخابية لسماحها بدخول مئات اآلالف
م��ن الالجئني إلى أملانيا ،للحصول على مس��اندة
املستشارة األملانية لطلبه املتعلق بأن تزيد الدول
األعضاء في حلف ش��مال األطلسي اإلنفاق على
احتياجاتها الدفاعية.
وبناء العالقات بني الزعيمني بند لن يس��لط عليه
نفس القدر من األضواء ولكنه يظل مسألة مهمة
على جدول األعمال .وكانت ميركل ترتبط بعالقات
وثيقة مع الرئيسني السابقني باراك أوباما وجورج
بوش ومن املرجح أن تسعى إلى إقامة عالقة عمل
قوية مع ترامب رغم اخلالفات السياسية الكبيرة
بينهما والقلق في أملانيا حياله.

مقتل  31صوماليا في غارة
قبالة ساحل اليمن

دبي ـ رويترز:
قال أحد أفراد خفر السواحل اليمني في منطقة
يس��يطر عليها احلوثي��ون إن  31الجئ��ا صوماليا
قتلوا قبالة س��احل اليمن ام��س اجلمعة عندما
هاجمت طائرة هليكوبتر سفينتهم.
وأض��اف املصدر وهو من منطق��ة احلديدة لرويترز
أن الالجئ�ين الذي��ن يحمل��ون وثائق رس��مية من
مفوضي��ة األمم املتحدة العلي��ا لالجئني كانوا في
طريقهم من اليمن إلى الس��ودان عندما تعرضوا
لهج��وم م��ن طائ��رة أباتش��ي قرب مضي��ق باب
املندب.
وق��ال بحار كان يدير الق��ارب ويدعى إبراهيم علي
زياد إنه مت إنقاذ  80الجئا بعد الواقعة.

أوروبا تسجل نحو مليون وربع

البنتـاغون يعتـرف بقصـف طائـراتـها هدفـًا
يبعد  15مترًا عن مسجد الجينة بحلب السورية

متابعة الصباح الجديد:
اعترف��ت الوالي��ات املتح��دة ب��أن
طائراتها وجهت ضربة قرب مسجد
ف��ي محافظة حلب ،مش��يرة إلى
أنها تتح��رى أنباء ع��ن مقتل أكثر
م��ن  40مدنيا باملنطق��ة ،في وقت
أطلقت املضادات األرضية السورية
الصواريخ باجتاه طائرات إسرائيلية
أغارت فجر امس اجلمعة على عدة
مواق��ع داخ��ل األراضي الس��ورية،
حسبما أفاد اجليش اإلسرائيلي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية
عن العقيد جون توماس قوله »:لم
يكن املسجد هدفا ،بل بناية يجري
فيها اجتماع للمقاتلني ،وهي تبعد
عن املسجد الذي ال يزال قائما حتى
آلن 15 ،مترا».
وكان نش��طاء ق��د أف��ادوا ام��س
االول اخلمي��س بأن طائ��رات حربية
مجهول��ة قصف��ت مس��جدا في
قري��ة اجلين��ة اخلاضعة لس��يطرة
املعارض��ة جنوب غربي األتارب قرب
حلب ما أسفر عن مقتل  42مدنيا
وإصابة العشرات.
وكانت وكاالت األنباء تداولت امس
االول اخلمي��س أنب��اء ع��ن مقت��ل
عشرات األشخاص معظمهم من
املدنيني ،وإصابة عشرات آخرين في
قصف ج��وي نفذته طائرات حربية
لم يتم حتديد هويتها على مسجد
في قرية شمال سوريا.
وفيم��ا نقلت وكال��ة األناضول عن
مصادر في الدفاع املدني أن املسجد
تع��رض لقصف بصواري��خ فراغية
نفذته طائرة «يعتقد أنها روسية»،
نقلت وكالة الصحافة الفرنس��ية
عن نش��طاء قولهم »:استهدفت
ضرب��ات جوي��ة نفذته��ا طائ��رات
حربية لم تعرف هويتها مس��جدا

المليون الجئ العام الماضي

بروكسل ـ وكاالت:
كش��ف مكتب اإلحصاء األوروب��ي أن عدد طلبات
اللج��وء املس��جلة ف��ي دول االحتاد الع��ام املاضي
بل��غ أكثر م��ن  1.2ملي��ون ،وكان ف��ي طليعتهم
الس��وريون والعراقيون واألفغان ،وأملانيا في صدارة
املستقبلني.
وس��جل املكت��ب األوروب��ي اخملت��ص ام��س االول
اخلمي��س أكثر من مليون ومئت��ي ألف طالب جلوء
ف��ي دول االحت��اد األوروبي في ع��ام  ،2016وهو عدد
قريب من الرقم القياس��ي املس��جل ف��ي ،2015
وجاء الس��وريون في املقدمة بواقع  334800طلب
مس��جل ،ث��م األفغ��ان بع��دد  ،183000تالهم��ا
العراقيون بواقع  127000طلب مسجل.
وال ت��زال أملانيا تعتبر وبف��ارق كبير عن باقي الدول
األكث��ر اس��تقباال لالجئني م��ع  1.16مليون طلب
أول��ي مس��جل للجوء .وق��د مت إحص��اء  562ألف
طلب أولي في عام .2014
وشهد عام  2016تراجعا كبيرا في عدد املهاجرين
الذي��ن وصلوا إلى الس��واحل اليوناني��ة بعد إبرام
اتفاق الهجرة آذار بني االحتاد األوروبي وتركيا لكبح
تدفق العابرين لبحر ايجه.
وبحس��ب أرقام املنظمة الدولي��ة للهجرة وصل
نح��و  363ألف الجئ إلى أوروبا عبر البحر في عام
 ،2016مقابل أكثر من مليون في عام .2015

تقـرير

شؤون عربية ودولية

كانت وكاالت األنباء
تداولت امس االول
الخميس أنباء عن مقتل
عشرات األشخاص
معظمهم من المدنيين،
وإصابة عشرات آخرين في
قصف جوي نفذته طائرات
حربية لم يتم تحديد
هويتها على مسجد في
قرية شمال سوريا

القصف على حلب
وق��ت إقام��ة ص�لاة العش��اء في
قرية اجلينة ف��ي ريف حلب الغربي
ما أس��فر عن مقتل  42ش��خصا،
غالبيته��م مدني��ون ،وإصابة أكثر
من  100آخرين بجروح «.
يذكر أن فصائل معارضة مسلحة
معظمها متش��ددة تسيطر على
مناط��ق واس��عة م��ن ري��ف حلب
الغرب��ي مبا فيها قري��ة اجلينة التي
تبع��د حوال��ي  30كيلومت��را م��ن
مدينة حلب.
ولفت النشطاء إلى أن عدد القتلى
في قصف املسجد مرشح لالرتفاع
بس��بب وجود عش��رات املفقودين
إضافة إل��ى اإلصاب��ات اخلطرة في
صفوف اجلرحى.

وتنف��ذ طائ��رات التحال��ف الدولي
بقي��ادة لوالي��ات املتح��دة ضربات
جوية ضد الفصائ��ل املتطرفة في
ع��دة مناطق س��ورية ،كم��ا تنفذ
طائ��رات القوات اجلوي��ة الفضائية
الروس��ية هي األخرى غ��ارات على
مواق��ع التنظيم��ات املتطرفة في
أكثر من منطقة.
وفي الش��أن ذاته أطلقت املضادات
األرضية الس��ورية الصواريخ باجتاه
طائرات إسرائيلية أغارت فجر امس
اجلمع��ة عل��ى ع��دة مواق��ع داخل
األراض��ي الس��ورية ،حس��بما أفاد
اجليش اإلسرائيلي.
ونقلت إذاعة «صوت إسرائيل» عن
الناطق باس��م اجليش اإلسرائيلي

أفيخاي إدرعي ،أن املضادات األرضية
الس��ورية أطلق��ت ع��دة صواريخ
باجت��اه مقاتالت س�لاح اجل��و التي
اعترضت أحد هذه الصواريخ.
وأك��د إدرعي ف��ي تغري��دة له على
حس��ابه ف��ي تويتر ،وق��وع الغارات
وتصدي املضادات السورية لها.
ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية
بيانا صدر عن اجليش اإلس��رائيلي،
جاء فيه أن الطائرات اإلس��رائيلية
قصف��ت ف��ي الثانية فج��را قافلة
س�لاح استراتيجي ش��مال سوريا
يزعم أنها كانت متجهة إلى حزب
اهلل ،وأنه ألول مرة منذ  6س��نوات
تطلق املضادات األرضية الس��ورية
الن��ار باجتاه الطائرات االس��رائيلية

وأن��ه ج��رى إس��قاط أح��د ه��ذه
الصواريخ ،وهو ما شكل خطرا.
من جهته��ا ادعت القن��اة الثانية
للتلفزي��ون اإلس��رائيلي أن الغ��ارة
اس��تهدفت ش��حنة أس��لحة
اس��تراتيجية كان��ت مع��دة حلزب
اهلل.
وأضاف اجليش اإلسرائيلي أن صوت
االنفجارات الذي س��مع في األغوار
وموديعني والقدس ناجت عن محاولة
منظومة صواريخ س��هم اعتراض
الصواري��خ الس��ورية املض��ادة
للطائرات.
وقال سكان في القدس ومحيطها
إنه��م س��معوا دوي انفجاري�ين
يش��بهان اعتراض منظومة القبة

احلديدية لقذائق صاروخية.
هذا وطالبت دمش��ق األمني العام
لألمم املتحدة بالتدخل لثني حتالف
واشنطن الدولي ضد «داعش» عن
اس��تهداف س��دي الفرات وتشرين
ومحيطهم��ا تفادي��ا لكارثة بيئية
قد تنجم عن تصدع احلواجز املائية
هناك.
وف��ي رس��الة بعثت به��ا احلكومة
الس��ورية إل��ى األمني الع��ام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس
األم��ن الدولي نش��ر نصه��ا امس
االول اخلميس  ،حذرت من فناء قرى
وم��دن بأكملها ومصرع مئات آالف
املدنيني عل��ى امتداد حوض الفرات
إذا ما استمر القصف.

محامو مصر يقررون اإلضراب احتجاجا على سجن  7من زمالئهم
القاهرة ـ رويترز:
قال سامح عاش��ور نقيب احملامني
ف��ي مصر إن مجل��س النقابة قرر
تنظيم إضراب ع��ام أمام محاكم
اجلنايات على مس��توى اجلمهورية
الي��وم الس��بت وذلك بع��د صدور
حك��م بس��جن س��بعة محامني
في محافظة املني��ا بتهمة إهانة
القضاء.

وق��ال عاش��ور ف��ي بي��ان عل��ى
صفحت��ه املوثقة على فيس��بوك
امس اجلمعة «ق��رر مجلس نقابة
احملامني ،باالش��تراك م��ع مجالس
النقاب��ات الفرعية خ�لال اجتماع
امس االول اخلميس تنظيم إضراب
عام أم��ام محاك��م اجلنايات على
مستوى اجلمهورية اليوم السبت
املقبل».

وأض��اف أن اجملل��س قرر «تش��كيل
غرفة عملي��ات بالنقاب��ة العامة
ملتابع��ة اإلض��راب عل��ى أن ترصد
مجال��س النقاب��ات الفرعي��ة أي
مخالف للق��رار لتحويله للتأديب
ووقفه عن العمل ».وشدد عاشور
«على ضرورة ع��دم تواجد احملامني
داخل قاع��ات احملكمة أو في غرفة
املداول��ة مع عدم االحتكاك مع أي

من القضاة أو موظفي احملاكم».
ويُضرب محامو املنيا ،الواقعة على
بعد  250كيلومترا جنوبي القاهرة،
ع��ن العم��ل من��ذ خمس��ة أي��ام
بعدم��ا قررت محكم��ة للجنايات
ف��ي احملافظ��ة حبس س��بعة من
زمالئه��م ملدة خمس س��نوات في
إعادة محاكمتهم بتهمتي إهانة
القضاء والتعدي على قاض.

وصدر احلكم رغم تصالح احملامني
مع القاضي مقيم الدعوى وتقدمي
مذكرة الصلح إلى احملكمة.
كان القاضي أحمد فتحي قد أبلغ
النياب��ة العامة بأن محامني تعدوا
علي��ه ي��وم  13م��ارس آذار 2013
واتهمه��م بتعطيل اجللس��ة في
محكمة مدينة مطاي إحدى مدن
محافظة املنيا.

وأج��رت النياب��ة حتقيق��ا أحال��ت
مبقتضاه  22محاميا إلى محكمة
جناي��ات املني��ا بتهمت��ي إهان��ة
القض��اء والتع��دي عل��ى ق��اض.
وف��ي مايو أي��ار  2015صدر احلكم
غيابيا بالسجن املؤبد على ثمانية
محام�ين وعوقب مح��ام حضوريا
بالس��جن ث�لاث س��نوات وب��رأت
احملكمة  13محاميا.

إسرائيل تعلن الصندوق القومي الفلسطيني «منظمة إرهابية»
عمان ـ أ ب ف:
اعل��ن وزي��ر الدف��اع االس��رائيلي
افيغدور ليبرملان امس االول اخلميس
ان الدول��ة العبري��ة ق��ررت اعتب��ار
الصندوق القومي الفلسطيني من
اآلن فصاع��دا «منظم��ة ارهابي��ة»،
ف��ي خط��وة س��ارعت الرئاس��ة
الفلسطينية الى التنديد بها.
وقال ليبرمان في بي��ان ان الصندوق

ال��ذي يتب��ع ملنظم��ة التحري��ر
عمان ميارس
الفلسطينية ومقره في ّ
«انشطة دعم لعناصر مسؤولة عن
اعمال ارهابية ضد اسرائيل».
واض��اف ان الصن��دوق يق��دم املال
الس��رى فلس��طينيني واس��ر
فلس��طينيني قتلوا «اثن��اء تنفيذ
اعمال ارهابية».
وتابع ليبرمان «س��نتخذ االجراءات

الضروري��ة ف��ي اس��رائيل واخل��ارج
حلجز ومصادرة االمالك العائدة الى
الصندوق او املوجهة اليه».
وس��ارعت الرئاس��ة الفلسطينية
ال��ى التندي��د بالقرار االس��رائيلي،
معتب��رة ف��ي بي��ان ان تصني��ف
الصن��دوق منظم��ة ارهابي��ة ميثل
«خرقا أساسيا التفاق أوسلو املوقع
بني منظمة التحرير الفلسطينية

واسرائيل».
واك��دت الرئاس��ة في بي��ان تلقته
وكالة فرانس برس ان الصندوق هو
احدى «مؤسسات منظمة التحرير
الفلس��طينية ،وي��ؤدي دوره وف��ق
االتفاق��ات املوقعة ،ووف��ق املعايير
الدولي��ة ب��كل ش��فافية ومراقبة
دولية».
واضاف��ت ان��ه في وقت حت��اول فيه

االدارة االميركي��ة «ايج��اد من��اخ
يساهم في صنع السالم ،فان هذا
االع�لان يعتبر محاولة اس��رائيلية
العاقة وتخري��ب اجلهود االميركية
واالستخفاف بها».
وقالت الرئاس��ة «نرفض هذا القرار
رفض��ا تام��اً ،ونطال��ب احلكوم��ة
االسرائيلية مبعاجلة هذا االمر فورا،
والتراج��ع عن��ه الن ذل��ك س��يؤدي

إلى نس��ف أسس االتفاق والعالقة
القانونية مع اسرائيل».
ودعت الرئاسة الفلسطينية «دول
العالم كافة إلى رفض هذا االعالن
حفاظ��ا على اتفاق رعت��ه الواليات
املتحدة والعالم باسره» ،في اشارة
ال��ى اتف��اق اوس��لو الذي اب��رم في
نهاية  1993بني اسرائيل ومنظمة
التحرير برعاية واشنطن.

بعد إصابة امرأة إثر انفجار قنبلة في مكتب «صندوق النقد الدولي»

وزير الحماية المدنية اليوناني :الرسائل المفخخة إلى باريس وبرلين مصدرها اليونان
باريس ـ وكاالت:
أعل��ن وزي��ر يونان��ي ام��س االول اخلميس
أن الرس��الة املفخخة التي أس��فرت عن
إصاب��ة ش��خص واحد في مق��ر صندوق
النق��د الدول��ي ف��ي باريس أرس��لت من
اليونان.
وقال وزير احلماية املدنية اليوناني نيكوس
توس��كاس إن« ،الرس��الة تضمنت اسم
فاس��يليس كيكيلياس ،املتحدث باسم
حزب املعارضة نيا دميوكراتيا (الدميقراطية
اجلديدة) احملافظ ،باعتباره املرسل».
وقد أصيب شخص بجروح طفيفة جراء
انفجار رسالة مفخخة حاول فتحها في
مكت��ب صن��دوق النقد الدول��ي بباريس،
وأش��ارت البيان��ات إل��ى أن االنفجار كان
مح��دودا ،وأن اخلليط املتفج��ر كان يدوي
الصنع.
وجاء احلادث بعد يوم واحد من العثور على
طرد يحتوي على مواد متفجرة في قسم
البريد بوزارة املالية األملانية في برلني كان
مرسال أيضا من اليونان.
ه��ذا وأصيب��ت ام��رأة إثر انفج��ار قنبلة،
ف��ي مكتب «صندوق النق��د الدولي» في

باري��س ،وذل��ك عندم��ا فتح��ت املوظفة
الط��رد البريدي ال��ذي احت��وى على مادة
متفجرة ،مما س��بب لها حرو ًقا في يديها
ووجهه��ا .وكان املقصود به��ذا التفجير
املمث��ل األوروبي لصن��دوق النقد الدولي،
جيفري فرانكس ،الذي يعمل في منصبه
منذ آذار .2015
واوضح متحدث باس��م محافظة باريس،
قائلاً «يجري حاليا عملية للس��يدة التي
أصيب��ت نتيج��ة العب��وة املريب��ة ،ووفقا
للمعلوم��ات األولية ،كان��ت حتتوي على
ألعاب نارية في الداخ��ل» .وقال احملققون
إن اجلهاز كان عبارة عن «أسطوانة سوداء
كبيرة ،تصل إلى 30سم طول» ،وتسببت
في انفجار كبير ،وأحلقت بسقف املكتب
أضرار».
وأعلنت س��لطات الشرطة في باريس ،أن
املادة املتفجرة ليس��ت قنبل��ة ،وإمنا مثل
األلع��اب الناري��ة الكبي��رة» .وأكد رئيس
ش��رطة باريس ميشيل كادو ،أن املوظفة
عالج��ا لك��ن إصابته��ا ال تهدد
تتلق��ى
ً
حياتها .وتسبب االنفجار في إحلاق أضرار
طفيفة باملكتب.
وأض��اف ردًا عل��ى س��ؤال إذا كان رئي��س
املكت��ب األوروبي لصن��دوق النقد الدولي

تلقى تهديدات ،قائ�ًل�اً «كان هناك بعض
املكاملات الهاتفية في األيام األخيرة ،لكن
ال يبدو بالض��رورة أن تكون مرتبطة بهذا
األمر».
وفتح ف��رع مكافحة اإلرهاب التابع جلهاز

الشرطة الفرنس��ية حتقيقًا في محاولة
القت��ل والدمار من خالل امل��واد املتفجرة،
وكذل��ك حيازة م��ادة متفج��رة وعالقاته
باألعمال املتطرفة.
وق��ال الرئي��س فرانس��وا هوالن��د إن

السلطات الفرنسية ستبذل كل ما في
وس��عها لتوقيف املسؤولني عن الهجوم
عل��ى مكتب «صن��دوق النق��د» .وأضاف
قائ�ًل�اً «أري��د أن أق��ول لكل أولئ��ك الذين
يعمل��ون لهذه املؤسس��ة العظيمة أننا

إلى جانبهم» .وأدانت املديرة التنفيذية لـ
«صندوق النقد» كريستني الغارد ،االنفجار
قائل��ة إنه «عمل جبان من أعمال العنف،
وأؤك��د مج��ددا ً تصميم صن��دوق النقد
الدولي على مواصلة عملنا مبا يتماش��ى
مع التفويض املمنوح لنا ،ونعمل بشكل
وثيق مع السلطات الفرنسية للتحقيق
في هذا احلادث وضمان سالمة موظفينا».
ومت إجالء نحو  150موظ ًفا من املبنى ،في
الدائرة الـ ،16كم��ا تواجد ضباط البحث
اجلنائي في موقع احلادث.
ويأتي احلادث بعد يوم واحد فقط من إعالن
مجموع��ة يونانية فوضوية ،املس��ؤولية
عن العب��وة املتفج��رة التي عث��ر عليها
في مكاتب وزي��ر املال األملان��ي وولفغانغ
ش��ويبله .وقال بيان ش��رطة برل�ين« ،إن
الطرد احتوى عل��ى مزيج من املتفجرات،
وإنها مصممة إلح��داث إصابات خطيرة
عند فتح العبوة».
ف��ي الش��أن السياس��ي الفرنس��ي أكد
املرشح الوس��طي لالنتخابات الرئاسية
الفرنسية إميانويل ماكرون اثر لقائه عصر
اخلمي��س في برل�ين املستش��ارة االملانية
أنغيال ميركل وجود قواس��م مش��تركة
كثي��رة بينه وبني الزعيم��ة االملانية التي

تتاب��ع من كث��ب احلمل��ة االنتخابية في
جارتها الغربية.
وق��ال ماك��رون للصحافي�ين اث��ر لقائه
مي��ركل «ل��م أن��س انن��ي هن��ا بصفتي
مرش��حا ولكن��ي الحظ��ت الكثي��ر من
القواسم املشتركة مع املستشارة».
واضاف انه شدد على مسامع املستشارة
متس��كه «بالثنائ��ي الفرنس��ي االملاني»
ورغبت��ه مبكافح��ة «املتطرف�ين» وتعزيز
مش��روع «اوروبا الدف��اع» وكذلك رغبته
«بالوف��اء بالتزامات» فرنس��ا جت��اه االحتاد
االوروبي ال��ذي يحتاج برأيه الى اصالحات
هيكلية وهي قضية كانت موضع خالف
بني باريس وبرلني.
ولكن ماك��رون ( 39عام��ا) ،وزير االقتصاد
الس��ابق ،ش��دد باملقاب��ل عل��ى اهمي��ة
ان تك��ون هناك «سياس��ة اس��تثمارات
اوروبية» ،وهو موضوع ميكن ان يثير اخلالف
بينه وبينه ميركل.
وس��بق ملاكرون ان زار برلني في  10كانون
الثان��ي ولكنه لم يتمكن يومها من لقاء
مي��ركل الت��ي لم تك��ن حتى الي��وم قد
التقت س��وى مرش��ح واحد لالنتخابات
الرئاسية الفرنسية هو اليميني فرنسوا
فيون ،وذلك في نهاية كانون الثاني.
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شركات

العراق ملتزم باتفاق أوبك لدعم األسعار

سوني

تراجع صادرات النفط في نصف آذار األول

يحرص محبو األلعاب على جتربة ألعاب باليستشن
احلصرية مثل لعبة هورايزن :زيرو دون
أعلنت ش��ركة س��وني أنها تعت��زم إطالق خدمة
بث ألعاب باليستيش��ن  4على أجهزة الكمبيوتر
الشخصية املنزلية.
وجاء اإلع�لان في مدونة على خدمة البث اخلاصة
بها املعروفة باس��م «باليستشني ناو» ،دون حتديد
تاريخ معني إلطالق اخلدمة.
وقالت سوني إنها ستبدأ جتارب على نطاق صغير
لبعض األلعاب خالل «األسابيع املقبلة».
ويس��تخدم الكثيرون خدمة «باليستيش��ن ناو»
بالفع��ل ،لبث ألعاب باليستيش��ن  3األقدم على
منصة باليستيشن  4األحدث وأجهزة الكمبيوتر
الشخصية.
وقال بريان كون ،املتحدث باسم سوني ،في املدونة
إن التسجيل العادي في خدمة «باليستيشن ناو»
سيتضمن دعما لتشغيل ألعاب باليستيشن .4
وتصل قيمة التسجيل في اخلدمة داخل بريطانيا
 12.99جنيه استرليني ،وفي الواليات املتحدة نحو
 19.99دوالر.
ولم يدل بريان بأية تفاصيل بشأن أسماء األلعاب
التي ستكون متاحة أوال عن طريق خدمة البث.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أف��ادت بيان��ات حتمي��ل ومصدر
بالقط��اع أن ص��ادرات النف��ط
م��ن موان��ئ الع��راق اجلنوبي��ة
تراجع��ت من��ذ بداي��ة آذار لكن
لي��س بالق��در املتوق��ع مم��ا يثير
تساؤالت بخصوص التزام البلد
بتخفيضات إنتاج أوبك.
وأش��ار برنام��ج حتميل لش��هر
آذار إل��ى تراج��ع ص��ادرات ثان��ي
أكب��ر منتج في أوب��ك إلى ثالثة
ماليني برميل يوميا وهو ما عزاه
مص��در مطلع إلى جهود العراق
لالمتثال إلى تخفيضات أوبك.
لكن الصادرات من جنوب البالد،
منفذ معظ��م خام الب�لاد ،في
األربع��ة عش��ر يوم��ا األولى من
آذار بلغ��ت  3.25ملي��ون برميل
يوميا في املتوسط وفقا لبيانات
الش��حن الت��ي ترصده��ا رويترز
ومصدر بالقطاع.
وكان مس��ؤوالن عراقيان بقطاع
النف��ط ق��اال األربع��اء إن معدل
النصف األول م��ن آذار بلغ 3.20
مليون برميل يوميا .وباستخدام
أي من األرقام فإن الصادرات تظل
أقرب ملستوى شباط البالغ 3.27
ملي��ون برميل يومي��ا منها إلى
املعدل املس��تنبط م��ن برنامج
حتميالت آذار.
وقد يثير عدم انخفاض الصادرات
بدرجة أكبر الشكوك في السوق
إزاء الت��زام العراق باتفاق خفض
مع��روض أوب��ك حي��ث حاول��ت
بغداد خ�لال املفاوضات احلصول
على استثناء بسبب احلاجة إلى
األموال حلرب مس��لحي تنظيم
داعش.
وق��ال مص��در القط��اع ال��ذي
يرصد ش��حنات جنوب البالد ان
«الصادرات تبدو مماثلة لشباط..
لكي نكون منصفني فإن السوق
لم تتوقع منهم أن يخفضوا».
وب��دأ خف��ض أوب��ك ف��ي أول
كان��ون الثان��ي .ويق��ول العراق
إنه ملت��زم باالتفاق وقال مصدر
آخر بالقط��اع إن العراق خفض

يثير عدم انخفاض
الصادرات بدرجة أكبر
الشكوك في السوق
إزاء التزام العراق
باتفاق خفض معروض
أوبك حيث حاولت بغداد
خالل المفاوضات
الحصول على استثناء
بسبب الحاجة إلى
األموال لحرب مسلحي
تنظيم داعش

اإلنت��اج أكثر م��ن املطلوب منه
ضمن اتفاق أوبك وهو  210آالف
برميل يوميا.
م��ن غي��ر املمك��ن اس��تنباط
اس��تنتاجات مؤكدة عن اإلنتاج
م��ن بيان��ات التصدير ألس��ابيع
قليلة ألس��باب منه��ا أن اتفاق
منظمة البلدان املصدرة للبترول
واملنتج�ين اآلخرين غير األعضاء
يسري على اإلنتاج ال الصادرات.
وتتذبذب صادرات العراق من يوم
آلخر بس��بب الطقس الس��يء
واملش��اكل الفني��ة وغيرها من
العوامل.
يُش��حن اجلان��ب األكب��ر م��ن
ص��ادرات الع��راق م��ن موان��ئ
اجلنوب .وت ُش��حن كميات أصغر
من ش��مال الع��راق عب��ر ميناء
جيهان التركي.
وتظه��ر بيان��ات الش��حن أن

توشيبا

صادرات الشمال بلغت نحو 430
ألف برميل يوميا في املتوس��ط
منذ بداية آذار انخفاضا من نحو
 600ألف برميل يوميا في شباط
وفقا حلسابات أجرتها رويترز من
واقع األرقام العراقية.
وق��د يرج��ع ذل��ك إل��ى خط��ة
لتقليص ص��ادرات خام كركوك
من أجل توفير الوقود لالستهالك
احمللي وتوقف وجيز في اإلمدادات
عندم��ا اقتحمت ق��وات كردية
منش��أة نفطية احتجاجا على
السياسة النفطية للحكومة.
في الش��أن ذاته ،ق��ال املتحدث
باس��م وزارة النف��ط إن الع��راق
ال ي��زال ملتزما باتف��اق أوبك مع
منتج�ين مس��تقلني خلف��ض
إمدادات اخلام.
وأضاف عاصم جهاد إن «العراق
ملت��زم بق��رارات أوب��ك خلف��ض

اإلنت��اج من أجل دعم األس��عار
والتصدي لتخم��ة املعروض في
األسواق العاملية».
وذك��ر أن إجمالي إنت��اج العراق
من اخلام هبط إلى  4.566مليون
برمي��ل يومي��ا ف��ي ش��باط من
 4.630ملي��ون برمي��ل يوميا في
كانون الثاني.
ومضى الى الق��ول ،أن «إجمالي
ص��ادرات الع��راق م��ن اخل��ام مبا
فيها ص��ادرات املنطقة الكردية
الش��مالية بل��غ  3.869ملي��ون
برميل يوميا الشهر املاضي .ولم
يعط جهاد رقم��ا للصادرات في
كانون الثاني».
الى ذلك ،أظهر اس��تطالع آلراء
محلل�ين ف��ي الس��وق نش��رت
نتائجه أمس اجلمعة أن منظمة
البلدان املص��درة للبترول (أوبك)
س��تحتاج لتمديد اتفاق خفض

إنتاجه��ا النفط��ي م��ن أج��ل
احلفاظ على تعافي أسعار اخلام
في ظ��ل انتعاش اإلنت��اج خارج
املنظم��ة وال��ذي ق��د يب��دد أثر
جهودها الرامي��ة للتخلص من
تخمة اخملزونات.
وق��ال س��تة م��ن ب�ين عش��رة
محلل�ين اس��تطلعت رويت��رز
آراءه��م إنه��م ي��رون أن أوب��ك
س��تمدد اتفاق تخفيض اإلنتاج
بع��د حزي��ران املقب��ل بينما يرى
اثنان أن املنظمة ليست بحاجة
للتمدي��د في حني لم يحس��م
اثنان آخران رأيهما.
وكانت أوبك قال��ت في تقريرها
الش��هري الذي نشر يوم الثالثاء
إن مخزون��ات النف��ط ارتفع��ت
في كانون الثان��ي برغم االتفاق
العامل��ي على خف��ض اإلمدادات
ورفعت توقعاته��ا لإلنتاج خارج

املنظمة في  2017مبا يشير إلى
تعقيدات تواجه جهود التخلص
من تخمة املعروض.
غي��ر أن املنظم��ة ش��ددت على
أن اخملزونات س��تبدأ في الهبوط
بفضل خفض اإلم��دادات قائلة
إن «م��ن املتوقع أن تبدأ الس��وق
في استعادة توازنها أو أن تشهد
حتى انخفاضا للمخزونات» في
النصف الثاني من العام.
وتعك��ف أوب��ك عل��ى خف��ض
إنتاجها بنحو  1.2مليون برميل
يوميا اعتبارا من األول من كانون
الثاني ف��ي أول خفض من نوعه
ف��ي ثمان��ي س��نوات .واتفقت
روس��يا وعش��ر منتجني آخرين
خ��ارج املنظم��ة عل��ى خف��ض
اإلنت��اج مب��ا إجمالي��ه  600ألف
برميل أخرى يوميا.

لتفعيل النشاطات اإلنتاجية والخدمية

خبراء يدعون إلى تقليص فجوة األجور بين القطاعين
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا خب��راء إل��ى إيجاد ف��رص عمل
وتوزيعه��ا بعدال��ة ومبس��توى أجور
يؤمن حي��اة كرمي��ة ألبناء
مقب��ولّ ،
اجملتم��ع ويس��اهم ف��ي تعزي��ز روح
ويفعل النشاطات
العمل واالنتماء،
ّ
اإلنتاجية واخلدمي��ة ،مبا يحقق نوعا ً
من االستقرار في مؤشرات احلصول
على موارد مالية لألفراد.
واعتب��روا أن حتقي��ق ذل��ك ممكن من
خالل التنسيق بني اجلهات احلكومية
والقط��اع اخلاص من جهة ،ومجلس

الن��واب كجه��ة تش��ريعية معنية
بس��ن القوان�ين م��ن جه��ة أخرى،
في ش��كل يضمن ت��وازن الوظائف،
خصوصا ً مع وجود موظفني ميارسون
أعماال ً بعد الدوام أو يعمل ش��خص
في أكثر من وظيفة مع أس��رته ،ما
يؤث��ر في عدالة توزي��ع فرص العمل
ويكرس البطالة.
وأك��د األكادمي��ي االقتص��ادي عماد
رش��يد في تصري��ح ض��رورة «توزيع
فرص العمل بعدالة من خالل ضمان
حصول اجلميع على تلك الفرص من

تقـرير

القطاعني الع��ام اخلاص» ،داعيا ً إلى
«إص��دار تش��ريع يوازن ب�ين وظائف
القطاع�ين ،ويقلص فج��وة األجور
خصوص��ا ً الضم��ان والتقاعد الذي
يطمح إليه اجلميع».
وش��دد عل��ى أن «إع��ادة النظر في
مس��توى األجور وف��رص العمل بني
القطاعني احلكوم��ي واألهلي ،تو ّفر
بيئة اس��تثمارية جاذبة لدعم عمل
القط��اع اخل��اص وخف��ض نس��بة
البطال��ة» .وأك��د أن تقليص فجوة
األجور يفضي إلى «نوع من االستقرار

في األسواق احمللية والقطاعات مثل
السكن والتجارة والطاقة».
وأش��ار إلى أن القطاع العام «يعاني
من البطالة املقنعة في وقت يُالحظ
نفور في مجـال العمل في القطاع
اخلاص ،بسبب انعدام الضمـــانات
التقاعدي��ة التي تؤمنه��ا الوظائف
احلكومية».
وش��دد على «اعتماد مبدأ مس��اواة
األج��ور والضمانات لق��درة القطاع
اخلاص على تقليص نسبة البطالة
ومساهمته في زيادة الناجت».

قال الرئيس التنفيذي لش��ركة توشيبا اليابانية،
«ساتوش��ي تس��وناكاوا» ،إن الش��ركة رمب��ا تبيع
حصة األغلبي��ة التي متلكها ف��ي محطة نووية،
في ويستينغهاوس بالواليات املتحدة.
وكان��ت ش��ركة توش��يبا ،املتخصص��ة ف��ي
الصناعات اإللكترونية والتي تعاني أزمات مالية،
اشترت محطة ويستنغهاوس عام  ،2006لكنها
تكبدت نفقات باهظة مقارنة بالقيمة احلقيقية
للمشروع.
و ُمنح��ت توش��يبا فرص��ة لتأجي��ل اإلع�لان عن
إيراداتها للم��رة الثانية ،وذلك حتى احلادي عش��ر
من نيسان املقبل.
وق��ال تس��وناكاوا« :نح��ن نعمل عل��ى رعاية منو
ش��ركاتنا ،حت��ى نع��ود بها إل��ى النمو املس��تقر
بحلول العامني املاليني  2018و.»2019
وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت قليال الثالثاء،
ف��ي نهاية تعام�لات بورصة طوكيو بنس��بة 0.5
في املئة ،وذلك بعد انخفاضها في وقت سابق مبا
يقرب من  9في املئة.
وف��ي ش��باط املاضي ،اس��تقال الرئيس الس��ابق
لش��ركة توش��يبا ،ش��يغينوري ش��يغا ،وأرجأت
الشركة اإلعالن عن نتائجها املالية بسبب خالف
مع مدققيها املاليني.

سامسونغ
كش��فت سامس��ونغ لإللكترونيات الس��تار عن
تفاصي��ل جديدة تتعلق بتش��كيلتها املميزة من
أجه��زة تلف��از  QLEDوأجه��زة تلف��از اإلطار The
 Frameاملبتك��رة ،وذلك خالل حف��ل إطالق عاملي
ممي��ز عقدته الش��ركة في مدينة باري��س ،لتثبت
سامس��ونغ مج��ددا ً ريادته��ا ف��ي رس��م مالمح
مس��تقبل أجهزة الترفيه املنزلي من خالل أحدث
التقنيات.
وق��ال ه.س .كي��م ،رئي��س وحدة أعمال شاش��ات
الع��رض املرئي��ة ف��ي سامس��ونغ لإللكترونيات:
«نس��عى دوما ً في سامس��ونغ إلى مواصلة تزويد
عمالئن��ا بأح��دث التقني��ات واألجه��زة املتطورة،
بهدف توفير جتربة مشاهدة للعمالء تختلف كليا ً
عن جميع التجارب السابقة ،إضافة إلى تصاميم
جديدة تتكامل مع أسلوب حياتهم اليومي.
وبفض��ل تقني��ات ج��ودة الع��رض الفري��دة ودقة
الص��ورة والتصمي��م املميز واخلصائ��ص الذكية،
س��تمثل تش��كيلتنا اجلديدة من أجه��زة التلفاز
 2017عصرا ً جديدا ً في تاريخ أجهزة التلفاز».

اجتماع لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية

مجموعة العشرين تبحث في ألمانيا الموقف األميركي من «التبادل الحر»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
عق��د وزراء مالي��ة دول مجموع��ة
العش��رين اجتماع��ات يوم��ي امس
اجلمعة واليوم الس��بت في بادن بادن
بأملانيا ،وسط مخاوف من حرب جتارية
نتيجة سياس��ة «أميركا أوالً» ،التي
تنادي بها االدارة االميركية اجلديدة.
ومنذ تولي الرئي��س االميركي دونالد
ترام��ب احلك��م ف��ي كان��ون الثان��ي
املاضي ،لم حتت��ك مواقفه املعارضة
للتقالي��د الس��ائدة عل��ى صعي��د
التجارة الدولي��ة أو معدالت الفائدة،
فعل ًي��ا بع��د بالواقع اجليوسياس��ي
والدبلوماسي.
ولكن الوقت حان الختبار هذه املواقف
خالل اجتم��اع لوزراء مالي��ة وحكام
املص��ارف املركزي��ة جملموع��ة ال��دول
العش��رين االكثر ثراء في العالم في
منتجع بادن بادن بأملانيا.
ويش��ارك وزي��ر اخلزان��ة االميركي��ة
س��تيفن منوتش�ين في أول اجتماع
متعدد االطراف س��يحاول أن يعرض
خالل��ه توجه��ات رئيس��ه اخملالف��ة
لعقيدة مجموعة العشرين القائمة
على مبدأ التبادل احلر.

وفي حترك غير معتاد يشير إلى التوتر
القائ��م حيال ه��ذه املس��ألة ،أعادت
املستش��ارة االملانية أنغي�لا ميركل
والرئي��س الصين��ي ش��ي جينبين��غ
التأكي��د خ�لال محادث��ة هاتفي��ة
اخلميس على «التبادل احلر» ،بحسب
بيان صادر من مكتب ميركل.
كم��ا أحملت وزي��رة االقتص��اد االملانية
بريجي��ت تس��يبريس ال��ى ام��كان
التق��دم بش��كوى ام��ام منظم��ة
التج��ارة العاملية في حال نفذ ترامب
وع��ود حملت��ه االنتخابي��ة وف��رض
رسو ًما جمركية على الواردات.
وفي هذا السياق من التوتر ،امام وزراء
املالية مهلة يوم�ين من أجل االتفاق
على بيان ختامي .وتش��مل العقيدة
الليبرالي��ة للمجموعة ع��دة مبادئ
كما أن عليها دفع عدة ملفات طويلة
االمد قد ًم��ا مثل مكافح��ة التهرب
الضريبي والضوابط املالية.
وس��تكون كل كلم��ة ف��ي البي��ان
اخلتام��ي موضوع نق��اش ومقترحات
ومقترحات مضادة ،وسيتم اعتبار أي
تعديل ملصطلحات عقيدة مجموعة
العش��رين بع��د انته��اء القمة بعد
ظهر اليوم السبت بأنه نتيجة «تأثير
دونالد ترامب».

وزراء مالية دول مجموعة العشرين

وص��رح املف��وض االوروب��ي بي��ار
موسكوفيس��ي قب��ل دخول��ه ال��ى
مق��ر االجتم��اع «س��ندرس مل��ف
املصطلح��ات بش��كل دقيق ج�� ًدا»،
وأض��اف «علين��ا االتف��اق ح��ول ان
التجارة إذا متت بشكل متكافئ فهي
إيجابية بالنس��بة الى االقتصاد ،وان
احلمائية ال ميكن ان تكون احلل أبدا».
أوض��ح مصدر قريب م��ن املفاوضات
رفض الكش��ف عن هويت��ه لوكالة
فرانس ب��رس ،أن «البيان أجن��ز تقري ًبا،
هن��اك موضوع��ان ل��م يت��م االتفاق
بش��أنهما بع��د :التج��ارة و(متوي��ل
مكافحة) التغ ّير املناخي».
وفي ما يتعلق بالتغ ّير املناخي ،يقوم
اخلالف على ان املفاوضني االميركيني
ال يزال��ون ينتظ��رون احلص��ول عل��ى
تعليمات واضحة من واشنطن.
وفي املقابل ،في م��ا يتعلق بالتجارة
والتب��ادل احل��ر واحلمائي��ة ،فاملوق��ف
االميركي صارم.
واوض��ح املصدر «ال يري��دون ذكر رفض
احلمائية في النص» ،كما جرت العادة
طيل��ة س��نوات ف��ي البي��ان اخلتامي
جملموعة العشرين.
وقال مصدر آخر قريب من املفاوضات:
«ال ي��زال هن��اك ام��كان الج��راء

تعديالت».
ومت التباح��ث في إمكاني��ة عدم قيام
الوزراء بحس��م مس��ألة التبادل احلر،
وت��رك هذه املهمة الجتم��اع قادة دول
اجملموعة املقرر في هامبورغ في يوليو
املقبل ،وهو ما يش��ير إلى وجود خالف
كبير بني الواليات املتحدة وشركائها.
وصرح وزير املالية الفرنس��ي ميشال
س��ابان بعيد وصول��ه الى ب��ادن بادن
لفرانس برس« ،أعتقد أنه من املمكن
أال تك��ون الواليات املتحدة قادرة اليوم
عل��ى توضي��ح م��ا تريده في م��ا عدا
تصريحات بس��يطة على تويتر» ،في
إشارة الى عادة ترامب في التعبير عن
مواقفه عبر التغريدات.
وال ش��ك في أن هامش التحرك الذي
يتمتع به منوتشني ضيق ج ًدا.
فق��د ص��رح منوتش�ين اخلميس في
برل�ين« :هدفنا ليس اخلوض في حروب
جتاري��ة» ،وذل��ك إث��ر لقاء م��ع نظيره
االملاني فولفغانغ شويبله.
وصرح ش��ويبله لالذاعة امس اجلمعة
«من الواض��ح ان االميركي�ين يؤيدون
التب��ادل احل��ر ومع قول ذل��ك في بادن
بادن».
واضاف متفائالً «اعتقد اننا سنتوصل
الى اتفاق».
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ندوات

على طاولة معهد التقدم للسياسات االنمائية ..

رؤساء كتل وسياسيون ،يتدارسون آليات تشكيل «الكتلة التأريخية العابرة»

ّ
النواب
مهدي الحافظ :هناك صراع شرس في مجلس

بين المحافظين والمجددين قد ينتهي لصالح المحافظين !
تشكيل الكتلة السياسية التاريخية
هي الس��بيل الوحيد النقاذ العراق من
املش��اكل الت��ي يواجهها من��ذ 2003
بس��بب التأس��يس اخلاط��ئ للعملية
السياس��ية  ..ه��ذا م��ا اك��د علي��ه
املش��اركون ف��ي الن��دوة املهم��ة التي
عقدها «معه��د التقدم للسياس��ات
االمنائي��ة» مبش��اركة ع��دد من رؤس��اء
الكت��ل البرملاني��ة ونخب��ة م��ن اخلبراء
واخملتص�ين وممثلي املنظم��ات والتيارات
املدنية
وح��ذر احلاف��ظ في كلمة ل��ه مفتتحا
اعمال الن��دوة من وجود تي��ار محافظ
قوي في مجلس النواب اليرغب بالتغيير
ب��ل يريد االحتف��اظ بهيئ��ة مفوضية
االنتخابات احلالي��ة وهذا التيار يخوض
صراعا شرس��ا مع التي��ار اجملدد  ،معبرا
عن خش��يته م��ن التصوي��ت لصالح
الق��وى احملافظة وان اخلط��وة التي تلي
ذلك قان��ون االنتخابات .وان البلد يتجه
نحو االنقسام بش��كل ملحوظ ولكن
اذا تعززت القوى واحلراك االيجابي ميكن
ان تسير االمور باجتاه اخر  ...متساءال:
هل ميك��ن ان تتوحد اجله��ود للمرحلة
املقبل��ة م��ع تصاعد احلراك الش��عبي
منذ فترة وهناك مجموعة من القضايا
التي ينبغي ان يتم االهتمام بها  ..ياتي
على البال اس��تعادة السيادة الوطنية
وحترير االرض من االرهاب وهذه تش��كل
البداي��ة لقضي��ة اكب��ر ه��ي كي��ف
للبل��د ان يتقدم فيما بع��د  ،وان تكون
عملي��ة التحرير هي بداية العادة البناء
وحس��اب العواقب املترتب��ة على ذلك
 ،كم��ا ينبغي لنا ان نحس��ب حس��اب
االنتخاب��ات املقبلة  ..متصورا ان وجود
اختالف بش��أن ه��ذه القضاي��ا املهمة
يس��تدعي البح��ث ع��ن رؤي��ة جامعة
يؤس��س عليه��ا املطل��وب لالنتخابات
املقبلة ومعاجلة املشاكل املرتبطة بها
فان مستقبل العراق يعتمد على نتائج
ه��ذه االنتخابات  ،ام��ا القضية االخرى
هي كيف س��يكون ش��كل الدولة في
املس��تقبل من خالل تخطي الطائفية
وبن��اء دول��ة املؤسس��ات القائمة على
تكاف��ؤ الفرص واخلب��رات  ،والبحث عن
ايجاد احللول للمشاكل التي يواجهها
البل��د ومن بينه��ا مش��كلة النازحني
ال��ذي يربو عددهم عل��ى  4ماليني نازح
وقضية االصالح االقتصادي ومش��كلة
اص�لاح املص��ارف وتوفير م��وارد مالية
وكل ه��ذه القضاي��ا بحاج��ة إلى رؤية
اقتصادي��ة واضحة وتطلع س��ليم في
مج��ال السياس��ة املالي��ة  ..مبينا ان
اغلب الكتل السياس��ية تتطلع اليوم
على عراق خال من الفس��اد والطائفية
واحملاصص��ة ولكن اين هي القوة احملددة
القادرة على حتقيق ذلك .ونس��عى الى
انشاء كتلة تأريخية فعالة ..
وضيفت الندوة الدكتور ضياء االسدي
رئي��س كتلة االح��رار النيابي��ة ورئيس
هيئتها السياس��ية الذي ابدى الكثير
م��ن املالحظ��ات واملنهجي��ات بش��ان
العملية السياس��ية واليات تش��كيل
الكتلة التاريخية  ..موضحا ان مشكلة
الع��راق تكم��ن ف��ي غي��اب التفكي��ر
واالدراك والوعي في املنهج والتخطيط
لذلك فان بعض االفعال والسياس��ات
تب��دو عبثية النها تفتق��ر إلى االهداف
او كم��ن يخطط لفش��له  ..متس��اءال
هل ميكننا احلديث عن تش��كيل كتلة
تاريخية في الع��راق بلحاظ ما موجود
من احزاب بعضها يوصف بالراديكالية
والتط��رف وتنتم��ي لعقي��دة ديني��ة
توصف بالغال��ب انها عقيدة اقصائية
التؤم��ن باالخ��ر وال تتعاي��ش مع��ه .. ،

مش��ددا ان الطبقة السياس��ية التي
ج��اءت بعد  2003ل��م يك��ن لديها اي
رؤية او مش��روع بناء دول��ة مبا في ذلك
االحزاب ذات التاريخ السياسي الطويل
امنا كانت لديها مفاهيم مشتتة لبناء
الدول��ة النها ال متتلك جتربة واقعية في
ادارة وبناء الدولة وكان عملهم يس��ير
وفق نظرية التجربة واخلطأ وهذا كلف
الدول��ة العراقي��ة الكثير م��ن االموال
والق��درات  ..مبين��ا ان عملية االصالح
املنشود الميكن لها ان تتحقق االبازالة
هذا الوعي الزائ��ف  ،فاالحزاب الدينية
التي تعتقد ان لها احلق في بناء الدولة
دون االح��زاب االخرى فه��ي واهمة في
ه��ذا الفهم وه��ذه الرؤي��ة  ،واالحزاب
الليبرالية والعلماني��ة التي تعتقد ان
بن��اء الدولة يتم بالتخل��ي متاما عن اي
جه��د من جهود الطبق��ة الدينية هي
االخرى واهمة ،
ولفت االس��دي إلى ان بوادر تش��كليل
الكتل��ة السياس��ية التاريخي��ة بدأت
تتض��ح معامله��ا م��ع تصاع��د احلراك
الش��عبي  ..معبرا ع��ن اعتقاده ان هذا
التوج��ه لي��س مج��رد صدف��ة امنا هو
نت��اج تخطيط من نوع م��ا  ،حتى على
مس��توى الدين فهن��اك مقوالت دينية
متف��ق عليها بني املذاهب لها تأثير في
تفعيل هذا احلراك  ,وهناك مشتركات
ب�ين هذا التوج��ه الديني فيم��ا يتعلق
بقضية اجل��وع والفقر  ،وب�ين التيارات
االخ��رى االخرى التي تدع��و إلى ضرورة
امتالك الشغيلة لقرار االنتاج  ،وبالتالي
هذا التقارب في الرؤى قد يس��هم في
انت��اج الكتلة التاريخي��ة التي نتحدث
عنه��ا  ..مضيفا  ،ان املش��كلة االخرى
الت��ي اربكت الوضع ف��ي العراق هي ان
القرار السياس��ي لم يكن مستقال بل
كان ق��رارا منفعال متأثرا ب��ارادات قوى
خارجية وهذا ينطب��ق على االنتخابات
وبن��اء الدول��ة  ،مبين��ا ان صن��ع القرار
السياسي في ظل كل هذه التحديات
ليس هينا  ،فس��ياقات صنع القرار لم
تك��ن مثالية ول��م يكن متخ��ذ القرار
ميتل��ك احلري��ة في ام��ره  ،لذل��ك فكل
مشكلة من مش��اكلنا هي عبارة عن
مجموعة من املشاكل  ،مؤكدا اننا اذا
متكنا من تشكيل كتلة تاريخية متتلك
قرارا محليا وتستطيع ان تشكل تأثيرا
ولديه��ا وعيا وخطة ميكننا عند ذاك ان
نتحدث ع��ن تغيير في س��ير االحداث
حت��ى وان كانت هذه مفروض��ة علينا
 ..مش��يرا إل��ى حصيل��ة االنتخاب��ات
ستكون مرتبطة بجميع هذه العوامل
 ،فالكت��ل السياس��ية املتصارع��ة
تس��عى الن تك��ون قوان�ين االنتخابات
لصاحلها ولك��ن اي مصلحة  ،هل هي
مصلح��ة الكتلة فقط ذات االنتماءات
اخملتلفة  ،ام مصلحة الوطن  ..مش��ددا
ان��ه التوج��د كتل��ة سياس��ية ميك��ن
وصفها ان قرارها وما تس��عى اليه هو
للمصلحة الوطنية بالدرجة االس��اس
عل��ى حس��اب مصلحته��ا الذاتي��ة ،
فجميع الكتل تس��عى إلى السلطة ،
ولك��ن ماذا تريد ان تنت��ج بعد وصولها
إل��ى ذلك  ،موضحا  ،ان��ه وعلى مايبدو
ان بعض الكتل تريد السلطة وبسبب
عدم وجود مدرس��ة فكرية لديها رؤية
واضحة املعالم لبناء الدولة فسيبقى
الص��راع على الس��لطة ه��و من اجل
الس��لطة فقط وليس من اجل تطبيق
نظري��ة او اج��ل التغيير حت��ى وان كان
الهدف املعلن ف��ي احلمالت االنتخابية
هو التغيي��ر ولكنه تغيير م��ن اجل ان
تس��ود تل��ك الكتل��ة وتتول��ى مقاليد
الس��لطة  ،ولهذا فان ه��دف املثقفني
واملفكرين هو ترش��يد تل��ك التوجهات

كيف سيكون
شكل الدولة
في المستقبل
من خالل تخطي
الطائفية وبناء
دولة المؤسسات
القائمة على تكافؤ
الفرص والخبرات ،
والبحث عن ايجاد
الحلول للمشكالت
التي يواجهها البلد
ومن بينها مشكلة
النازحين الذي يربو
عددهم على 4
ماليين نازح

باجتاه ان تكون الس��لطة السياس��ية
في خدمة التغيير نحو بناء دولة وليس
بناء سلطة واحزاب سياسية ،
واش��ار االس��دي إل��ى ان��ه ف��ي ظ��ل
الصراع��ات واملناكف��ات السياس��ية
التي يش��هدها العراق فان احلديث عن
تشكيل كتلة تاريخية عابرة للطائفية
ه��ي مهم��ة كل العراقي�ين وهذه هي
الوصف��ة الوحي��دة التي تنق��ذ العراق
على املدى القصير والبعيد
وحتدث االسدي عن رؤية «التيار الصدري
وكتل��ة االح��رار « ازاء فك��رة تش��كيل
الكتل��ة التاريخية التي تعب��ر بالعراق
كل هذه التحديات  ..مبينا ان هذا االمر
يع��د من االه��داف التي تعم��ل عليها
كتلة االحرار النها تؤم��ن بضرورة بقاء
العراق قوي��ا لكل العراقي�ين وال يوجد
في مشروع الكتلة اي فكرة بان يحكم
الع��راق م��ن قبل ه��ذه اجله��ة او ذلك
املكون وه��ذا ليس حتوال في سياس��ة
التيار الصدري امنا هذه سياس��ة التيار
الت��ي وضع اسس��ها الش��هيد الثاني
الس��يد «محمد محمد صادق الصدر»
ع��ام  1969فهو يؤكد ،اذا حكم الدولة
حاك��م ش��يعي ظالم وغير ق��ادر على
االدارة  ،وفي املقابل هناك حاكم سني
او مس��يحي تتوفر فيه ش��روط العدل
والكفاءة فعل��ى الش��يعة ان ينصروا
احلاك��م االخ��ر ال��ذي يتمت��ع باملزاي��ا
القيادية  ،وهذا هو توجه التيار الصدري
الذي يسعى إلى صناعة كتلة تاريخية
تضم جميع ابناء الشعب العراقي ولها
القدرة عل��ى احداث التغيير في العراق
 ،واله��دف هو بناء دول��ة حتكم بالعدل
حتفظ لالنسان كرامته وهيبته وقيمته
االنس��انية وضم��ن ه��ذا التوج��ه فان
كتلة االحرار تس��عى إلى ترسيخ هذه
املفاهيم في اجملتمع م��ن خالل العمل
م��ع الش��ركاء االخرين الذي��ن يؤمنون
بالعدل وبناء دولة االنسان بصرف النظر

ع��ن لونه ودينه وفكره واحلكم في ذلك
يعود للدستور والقانون  ..مشددا ليس
هناك امل للعراقيني اال من خالل وجود
منق��ذ او مخلص للعمل السياس��ي
العراق وهذا اخمللص يكمن في تشكيل
الكتل��ة السياس��ية التاريخي��ة التي
تنعقد عليه��ا االمال بش��رط ان تبادر
هذه الكتلة إل��ى التضحية مبصاحلها
اخلاص��ة م��ن اج��ل حتقي��ق منج��زات
للجميع .
رئيس كتلة االح��رار النيابية لم يخف
خشيته من خذالن االخرين لكتلته في
توجهاتها نحو تشكيل كتلة تاريخية
عابرة .
بعد ذلك حتدث السيد كاظم الشمري
رئي��س كتلة الوطني��ة النيابية  ،مبينا
العملية السياس��ية منذ ع��ام 2003
م��رت بتحدي��ات كبيرة ف��ي مقدمتها
الطائفية السياسية التي دفعنا ثمنها
بسبب متسك الشركاء بها ومنذ اليوم
االول للتغيير بعد ان استسلم مجلس
احلك��م الرادة احملتل ولم يقدم اي تصور
واضح ملش��روع سياس��ي مس��تقبلي
للعراق  ..موضح��ا ان الكتلة الوطنية
تشاطر تيار االحرار رؤيتهم في تشكيل
كتلة تاريخية عابرة التي حتظى باجماع
وطني سياسي شعبي الذي بات رافضا
للمحاصصة السياس��ية التي كانت
عامال في تراجع العملية السياس��ية ،
مشيرا إلى ان اجلهات السياسية التي
تتبنى التسوية السياسية او الوطنية
ل��م يقدم��وا حل��د االن اي تطمين��ات
لش��ركائهم  ،لذلك فان هذه التسوية
تبدو مجرد خط��اب مكتوب على الورق
لم ينعكس في ارض الواقع قدر تعلقه
بالس��لوك السياس��ي  ،ف��ي الوق��ت
ال��ذي نحن فيه بامس احلاجة لرس��ائل
التطمني من املتبنني لعملية التسوية
لك��ي نش��عر ان هن��اك ارادة وطني��ة
صادقة لتطبيق التسوية.
واشار الشمري إلى ان احلزب والسلطة
احلاكم��ة من��ذ ع��ام  2006وحل��د االن
مارس��ت ابش��ع انواع االقصاء واالبعاد
للتي��ار واملش��روع الوطن��ي وكذل��ك
للش��خصيات الوطنية وهذا االقصاء
ل��م يقتصر عل��ى القوى السياس��ية
خارج البرملان بل شمل ايضا تلك القوى
املوج��ودة حتت قب��ة البرمل��ان  ،فائتالف
الوطنية ممن��وع عليه تعيني اي موظف
ف��ي مجلس النواب الن التعيينات جتري
على اس��اس (ش��يعي –س��ني –كردي)
واالن اليوج��د الئت�لاف الوطني��ة اي
موظف من مسؤول شعبة إلى وكيل
وزير في الدولة العراقية وهذه ممارسات
مقص��ودة القص��اء املش��روع الوطني
راف��ق ذلك انهي��ار مؤسس��ات الدولة
وتراجعها بس��بب استش��راء الفساد
وهيمن��ة النف��وذ اخلارجي عل��ى القرار
العراق��ي حتى في تش��كيل احلكومة
 ،وكذل��ك ع��دم اس��تقاللية القض��اء
اسهم في تراجع الواقع السياسي في
العراق  ..محددا ثالث مس��ارات الصالح
الوض��ع السياس��ي ف��ي الع��راق هي
وجود قانون لالنتخ��اب وقانون لالحزاب
ومفوضية مس��تقلة  ..مبين��ا ان رؤية
ائت�لاف الوطني��ة لقان��ون االنتخابات
ه��ي وج��ود قائمت�ين االول��ى وطني��ة
عل��ى مس��توى الع��راق والثاني��ة على
مس��توى احملافظة متثل النصف الثاني
ومن الض��روري ج��دا اعتم��اد القائمة
الوطنية الت��ي حتافظ على وحدة البلد
وتتماشى مع مبادئ الدستور في متثيل
النائ��ب لناخبي��ه ورعاي��ة مصاحله��م
على مس��توى الوطن وليس مناطقيا ،
داعيا إلى سن قانون جديد للمفوضية
وتش��كيل مفوضية جديدة قادرة على

إن الكتلة الوطنية
تشاطر تيار األحرار
رؤيتهم في
تشكيل كتلة
تأريخية عابرة
التي تحظى
بإجماع وطني
سياسي شعبي
الذي بات رافضا
للمحاصصة
السياسية التي
كانت عامال في
تراجع العملية
السياسية

القي��ام بالعملية االنتخابية بعيدا عن
الضغوط من خالل االس��تعانة بخبراء
م��ن االمم املتح��دة واجلامع��ة العربي��ة
ملقابل��ة املتقدمني للمفوضية بدال من
جلنة اخلبراء في مجلس النواب
وبني الشمري ان ائتالف الوطنية يتبنى
توجها نحو تش��كيل قائم��ة تاريخية
من��ذ ع��ام  2005وه��و ثاب��ت على هذا
النه��ج واخلطاب وهذا الذي دفع الكتل
االخ��رى إلى مفاحت��ة الوطني��ة لعقد
اتفاق��ات مس��تقبلية لتش��كيل مثل
ه��ذه الكتل��ة  ..وهناك لق��اءات كثيرة
ومت تش��كيل جلنة تنس��يقية وحلد اآلن
هن��اك  17حزبا وجتمعا سياس��يا عابرا
للطائفية ممثال في هذه اللجنة وهناك
اجتماعات على مدار الش��هر لتنضيج
ال��رؤى واالف��كار  ..،موضح��ا ان املن��اخ
الدول��ي واالقليم��ي واملزاج الش��عبي
تبدل متاما نحو التغيير .
الس��يد احمد ابراهيم املنس��ق العام
« للتي��ار الدميوقراط��ي  ،اش��ار إل��ى
سياس��ات احملاصص��ة التي ش��هدتها
البالد خالل الس��نوات املاضية تسببت
باش��كاالت عميق��ة واسس��ت إل��ى
الصراع��ات والعنف وارتف��اع معدالت
الفق��ر والبطالة وغياب ف��رص العمل
 ..وه��ذا ما دعى التي��ار الدميقراطي من
خ�لال تش��خيص املش��اكل وض��رورة
احداث التغيير من خ�لال الوصول إلى
مشتركات وهناك تطورا ً في هذا االطار
متمثل باحلراك الش��عبي واالنتصارات
املتحققة للقضاء على االرهاب  ..مبينا
ان الدول��ة يجب ان تكون رش��يقة من
خالل التخلص من حالة الترهل واجراء
مراجع��ات كبيرة بش��أن املؤسس��ات
والهيئات التي تشكلت بعد عام 2003
بعد الفش��ل في ادارة هذه املؤسسات
ومنه��ا هيئ��ة النزاه��ة واملفتش�ين
العموميني فتحولت تل��ك الدوائر إلى
مايشبه دوائر امن النظام السابق .

واض��اف ابراهيم ان التي��ار الدميقراطي
عم��ل بش��كل واس��ع ف��ي دع��م
االحتجاجات الش��عبية واس��هم في
خف��ض مس��تويات العن��ف ولذل��ك
ينبغ��ي البحث عن مش��تركات يلتقي
عليها اجلمي��ع ومنها صيان��ة احلريات
الش��خصية وهذا يتطلب م��ن القوى
السياس��ية االهتم��ام ب��ه م��ن خالل
الت��داول الس��لمي للس��لطة وكذلك
ضرورة اعتماد سياسة تنموية تنشط
القط��اع اخل��اص وتوفير ف��رص العمل
واجتماعيا حتقيق العدال��ة التي تقوم
على املس��اواة وتكافؤ الف��رص وصوال
إل��ى االس��تقرار اجملتمع��ي بعي��دا عن
العصبيات اجلهوية والطائفية الدينية
واحلزبي��ة الضيق��ة  ،واالهتمام بحقوق
االنس��ان  ..موضح��ا ان اولوي��ات التيار
املدن��ي ه��ي دعم الق��وات املس��لحة
وحصر الس�لاح بي��د احلكوم��ة واتباع
سياسة متوازنة مع دول االقليم مبا يعزز
اس��تقالل البلد وعدم التدخل واحترام
املصال��ح والتمس��ك بالدس��تور ازاء
الثروات وتوزيعها العادل وعدم التمييز
االس��ري وتقلي��ص الف��وارق الطبقية
من خ�لال تطبيق نظ��ام ضريبي عادل
ومحاربة الطائفية واشاعة التسامح
وتش��ريع قان��ون للعدال��ة االنتقالية ..
مشددا ان خلق مش��تركات بني القوى
الوطنية يجب ان مير عبر احلوار الوطني
.
وشهدت الندوة مناقشات ومشاركات
مهمة من قبل املشاركني فيها طرحوا
خالله��ا الكثي��ر م��ن ال��رؤى واالفكار
املهم��ة الت��ي دع��وا فيها إل��ى ضرورة
البحث عن املشتركات الوطنية وتهيئة
االج��واء االيجابي��ة املناس��بة الحداث
التغيي��ر االيجابي املنش��ود  ،فقد دعوا
االحزاب الدينية إلى اخلروج من جلدتها
والسعي نحو التغيير.
استاذ العلوم السياسية الدكتور عامر
حس��ن فياض عبر ع��ن خوفه من عدم
فهم مفهوم الكتلة العابرة للطائفية
اذا كانت تعني مش��اركة اجلميع فيها
فهي ستكون ملغومة الن الهدف منها
ايضا س��يكون البحث عن االمتيازات ..
داعيا إلى ان تكون عناوين هذه الكتلة
الرئيسة هي جترمي وتأثيم وحترمي االرهاب
والفس��اد واحملاصص��ة وعلى ضوء ذلك
يتم وضع اخلطة املتعلقة باجلزئيات
الس��يد هاشم الش��ماع مدير ملتقى
بغ��داد الفك��ري والوطن��ي عب��ر ع��ن
اعتقاده ان مش��كلة العراق هي غياب
وع��ي املواطن م��ع وج��ود قصدية في
تغيي��ب ه��ذا الوعي  ..داعي��ا إلى عقد
جلس��ات وحوارات مكثفة الحياء هذا
الوع��ي وتوجيهه بض��رورة فعل ما هو
صالح.
الدكت��ور عل��ي الرفيعي اش��ار إلى ان
الواق��ع العراقي لم يثب��ت وجود جهة
سياس��ية متتل��ك رؤي��ة او نظري��ة في
البناء امنا هناك عملية اس��تحواذ على
الس��لطة وابعاد االخر الس��يما احزاب
االسالم السياسي.
االعالم��ي اس��ماعيل زاير رئي��س حترير
جريدة الصباح اجلدي��د اوضح ان اخللل
االساس هو في النص الدستوري الذي
مت البن��اء عليه  ،واصب��ح الوقت مالئما
االن الع��ادة النظ��ر في الدس��تور وهذا
من مهام الكتلة التاريخية املنش��ودة
 ..مضيف��ا ان الكتل��ة الفعالة بحاجة
إلى رؤي��ة وطني��ة تقوم على تس��وية
مجموع��ة م��ن البرامج للوص��ول إلى
احلد االدني م��ن املقبولية وهذا بحاجة
إلى اجتماعات وخطط واعالم بس��بب
عدم وجود اجم��اع على طهارة وعذرية
الكت��ل واالح��زاب التي ستس��هم في

تش��كيل هذه الكتلة لذلك فالقضية
بحاجة إل��ى تنظيف ه��ذه الكتل من
الش��وائب العالق��ة في اذه��ان الناس
عنها  ..متسائال عن سبب عدم االشارة
إلى الكتلة الكردي��ة خالل احلديث عن
تش��كيل الكتل��ة الكتل��ة العابرة مما
يس��تدعي فتح افاق احل��وار مع االكراد
وتوسيع برنامج الكتلة املرتقبة.
زاي��ر حذر بش��دة م��ن النص املنش��ور
ملشروع التس��وية (السني) الذي يدعو
إل��ى تفكي��ك واع��ادة تركي��ب الدولة
العراقية وهذا الطرح من شأنه تخريب
العراق .
الدبلوماسي غالب العنبكي  ،لفت إلى
غياب الثقة بني قادة الكتل السياسية
له��ذا من الصعوب��ة ان يتوصل��وا إلى
صياغة رؤية مش��تركة مما يس��تدعي
العمل على تعزيز هذه الثقة  ،مش��يرا
إلى ان سلوك بعض الكتل السياسية
تدف��ع املراق��ب إل��ى وض��ع الكثير من
عالم��ات االس��تفهام باجتاه بن��اء دولة
املؤسسات مع استمرار النفوذ االجنبي
في العراق.
اخلبي��ر االقتص��ادي الدكت��ور ماج��د
الصوري اكد انه الميكن على مش��اريع
التس��وية الت��ي تنتجه��ا الكت��ل
السياسية املوجودة النها هي نفسها
الت��ي ق��ادت البل��د خ�لال الس��نوات
املاضية  ،وهي تس��ويات فيما بني هذه
الكتل اي انهم يعيدون انتاج انفسهم
 ،في حني ان التس��وية احلقيقية يجب
ان تك��ون ب�ين الس��لطة والش��عب ،
مبينا وج��ود مش��تركات عديدة ميكن
االس��تفادة منها ولكنها ل��م تطبق ..
مش��ددا ان املش��كلة تكم��ن في عدم
تنفيذ القوانني واالنظمة واخلطط ذات
الصبغة املشتركة وتغييب الشعب ..
ولذلك ف��ان الكتل��ة التاريخية الميكن
تش��كيلها من دون وج��ود تأييد ودعم
شعبي وتبني مطالب اجلماهير .
س��يدة االعم��ال زينب اجلنابي اش��ارت
إلى ان التدهور في مؤسس��ات الدولة
العراقي��ة ب��دأ من��ذ اربعيني��ات القرن
املاضي بسبب ربط املوظف بالسياسة
الذي ميتل��ك احلصانة بس��بب انتمائه
للح��زب  ..داعي��ة إل��ى قي��ام الكت��ل
السياسية ان كانت جادة في تشكيل
كتل��ة سياس��ية عاب��رة إل��ى القي��ام
بانتفاض��ة ض��د الفس��اد والطائفية
لكي تثبت انها جادة في هذا املس��عى
واال ف��ان القضي��ة التعدو ع��ن كونها
عملية اعادة انتاج لهذه الكتل بصيغة
مختلفة .
السيد محمد رضا من منظمة الفتى
املتح��رر اك��د ان الدميقراطية س��لوك
وممارس��ة واهم ش��يء فيها املمارس��ة
وبالتالي ف��ي االمر يتطلب من االحزاب
ان تقوم بتطبيق مفاهيم الدميقراطية
من خ�لال تغيي��ر الزعام��ات من خالل
اجراء انتخابات داخلية .
املش��اركون حذروا من س��عي البعض
م��ن الكت��ل السياس��ية إل��ى (لبننة)
الع��راق االم��ر ال��ذي ينبغ��ي عل��ى
الكتل��ة التاريخية التص��دي ملثل هذه
التوجه��ات اخلطي��رة وض��رورة تبن��ي
التوجه��ات والتيارات السياس��ية ملثل
هذه التوجه��ات وض��رورة العمل على
مكافحة االمتيازات غير املعقولة التي
يحص��ل عليه��ا كبار املس��ؤولني التي
خلق��ت ردة فعل لدى صغ��ار املوظفني
وش��جعتهم على الفس��اد  ،والدعوة
إل��ى ان تض��م الكتل��ة التاريخية بني
صفوفه��ا اكبر عدد ممك��ن من اعضاء
البرمل��ان احلالي�ين وان يت��م التثقي��ف
عل��ى االنتخاب��ات واختيار االش��خاص
املناسبني .

اعالن
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مصير الكتب ..
ال اح��د ينكر غبط��ة الكتّاب بإص��دار كتبهم
خاصة س��اعة استالم النس��خ األولى لتتوالى
االخبار و الق��راءات احملايثة لهذا الكتاب او ذاك
 ،بالطب��ع يتوقف حجم االهتم��ام على قيمة
الكتاب نفسه و لألسف اقولها  :يحدث اليوم
ان تص��در عش��رات الكتب دومن��ا أي اهتمام او
تعلي��ق و املش��كلة معقدة ال ن��دري هل هذه
الكت��ب ب�لا قيم��ة فع�لا ام ثمة كس��ل في
فعاليتنا القرائية ؟ في اكثر من مرة دعيت الى
مؤسسة نقدية تتابع ما يصدر بشكل منظم،
رمبا هو حلم! اذ ي��روق للبعض ان تبقى فعالية
الق��راءة حرة وال اح��د ملزم بق��راءة ما ال يغري
بالقراءة لكن املش��كلة حت��ى كلمة ( مغري )
حتتاج ال��ى فحص مبعنى ان هناك منش��طات
اجتماعي��ة ق��د تدخ��ل على خط اإلغ��راء هذا
فتجعل م��ن املعتم المعا حتى ل��و الى حني !
وفي مثل هذا احلال تنشط فعالية خلط االوراق
ايضا و االس��اءة للمعيار الفني من خالل دوافع
غير فني��ة باملرة  ..و للحقيق��ة نقول  :يحصل
مثل ه��ذا التروي��ج اجملان��ي للكت��اب املؤدجلني
الذي��ن تدعمه��م مؤسس��اتهم السياس��ية
كما يحصل بالقدر نفس��ه لبع��ض الكاتبات
وبدواف��ع ال تقل خط��ورة عن التزوي��ر الثقافي
الذي متارس��ه مؤسسات السياسة  ..هل على
النق��د أن يعاني كل هذا االش��تباك كي يعيد
مللم��ة نثار الص��ورة املهش��مة ؟ واذا اراد كيف
يتسنى للنقاد االفراد ان يقدموا خدمة ألطنان
الكت��ب املهمل��ة ؟ في الع��راق وخاص��ة بعد
انهيار املنظومة الش��مولية التي كانت تضع
حتدي��دات معروفة على اصدار الكتاب نش��هد
اليوم تدفقا غير مس��بوق عل��ى صعيد االنتاج
و الطباع��ة  ،البعض يعتبره دليل عافية مهما
كان مضم��ون و قيمة هذا الكم املتدفق بينما
ي��رى بعضنا أن الن��وع ضحية ه��ذا الكم و أن
االع�لام الثقافي غير قادر على ان يقول كلمته
الواضحة ازاء ما يصدر ألسباب ذكرنا بعضها ،
ترى ما السبيل الى إنصاف شذرات جمر االبداع
اخملبوءة خلف رماد املشهد ؟ في الغالب يتعامل
الكتاب املبدعون بزهدية مع هكذا تس��اؤالت و
احيانا بتع��ال البد منه حيث تتردد مقوالت من
قبي��ل  :الزمن أفضل النق��اد او البقاء لألصلح
االمر الذي يعزز منهجا قدريا ال مناص منه ازاء
يأسنا من ارادة الفحص و التقييم بقصد وضع
الش��يء في موضعه املش��غول من قبل غيره
دون وجه حق ! ت��رى هل يطلق الكاتب عصارة
جه��ده منتظ��را عدالة الصدف��ة ام ينبغي ان
منارس جهدا ما لصالح معيار التمييز و االبداع
؟ ال اظن ان هذه االسئلة وحدها كافية بل اجد
احلاجة الى جهد مؤسسي يتدخل إلنقاذ اطنان
الكتب من عطب النسيان السريع ولكي نعيد
لفعالي��ة القراءة وجهها الالئق س��واء القراءة
العامة للجمهور او القراءة النقدية الفاحصة
التي رمبا تتدخل في حث ق��راءة اجلمهور باجتاه
ما.

()2-1

قصيدة النثر بوصفها نصا منتفضا

في نصوص (من الضاحك في المرآة؟) لجبار الكواز
أ.د .نادية هناوي سعدون
تتموض��ع نص��وص جب��ار الكواز(من
الضاح��ك في امل��رآة؟) ف��ي طبعتها
األول��ى والصادرة عن املرك��ز الثقافي
للطباع��ة في باب��ل  2016ف��ي إطار
الواقعي��ة النقدية الت��ي تتخذ خطا
ناقما وثائرا والسبب أن النص الشعري
ين��زاح عميق��ا باجتاه الفك��رة ليغدو
نصا دالليا أكثر منه نصا صوتيا وهذا
ما جتسده اجناسية قصيدة النثر ..
رغ��م أن النص��وص جميعها تنضوي
حتت هذه االجناس��ية الش��عرية؛ إال
إن لها اش��تغاال تكنيكيا خاصا رافق
انزياح��ات الفك��ر والءم مقصدي��ة
الداللة س��عيا نحو اس��تغالل فضاء
الكتاب��ة ليخرج النص الش��عري من
معتادي��ة كتابة قصي��دة النثر صوب
املغام��رة باقتناص مزيد من اللمحات
الفكري��ة الغائ��رة التي ال ت��كاد ترى
باألس��طر املمتدة أو القصيرة ،بل ترى
باخلطاط��ات والترس��يمات باملربعات
واألس��هم واإلش��ارات وبالهوام��ش
واملالحظ��ات واملالح��ق والصياغ��ات
املقولب��ة باجت��اه االنش��طار والتفريع
والتوال��د ،م��ع امليل إلى امل��زج ما بني
قصي��دة النث��ر واالنثي��االت العاب��رة
واخلواطر الوجدانية.
وهذا ما يجعل نصوص(من الضاحك
في املرآة؟) موصوفة مبزية ما نسميه(
الن��ص املنتفض) الذي من صفاته انه
ال يُبن��ى إال عل��ى االرتي��اب والظن وال
يشيد إال على الشك والقطيعة ،إنه
نص يشح بالفكرة حني يستزيد منها
تقريرا ومباش��رة وينش��ج لوعة حني
يطرب ويؤلم ببوحه حني يصارح.
وهو نص ال تقوم له قائمة إال بتضاده
مع سياقه وهو يزدري حاله متقاطعا
مع ذاته انه الش��كوى التي ليس لها
مس��تجيب والش��كيمة الت��ي ال بد
منه��ا وهو الن��ص الذي ي��وازي احلياة
ولذل��ك هو مصط��دم دوم��ا بواقع ال
يجد فيه إال الوجع والسواد واالنهيار.
انه انتقام الذات الشاعرة حلالها والثأر
على من حولها وما ذلك إال الن الواقع
املعي��ش مريب وفوض��وي حيث احلياة
لوحة غابت عنها األلوان وهي لوحة ال
ي��رى فيها إال التضاد بالبياض والنفور
بالسواد الذي صادر البياض.
وباحلال�ين يختص��ر الش��اعر رؤيت��ه
الواقعية الناقم��ة التي تقاطع فيها
األفقي بالعمودي وصادر الليل النهار
ومح��ا الظل الضوء وانهار احللم على
جندل احلقيقة..

غالف الكتاب

وهذا ما ينطبق على نصوص اجملموعة
كله��ا ب��دءا م��ن أول ن��ص بعن��وان(
أس�لاك ش��ائكة) الذي اش��تبك فيه
املكان بالزمان بخيوط صلدة بدايتها
بياض ونهايتها س��واد لتتصارع داخل
مساحة ليس فيها لإلنسان أي طائل
وليس له فيها كيان واضح ..
وم��ا لوحة احلي��اة إال اش��تباك ألوان
حتول��ت بس��ببه إل��ى مس��تطيل
بخط��وط أفقي��ة وعمودي��ة تضادت
حدودها باملآسي واخليبات واخلسارات
ليغ��دو الس��واد ه��و الدمع��ة الت��ي
صادرت البياض فأحالته إلى عاشوراء
ب��رؤوس قطيعة ..وهذا ما يترك الذات
صريع��ة س��دمي واجف يح��ث اخلطى
صوب اجملهول بقوة وس��رعة تخطف
األبصار:
كل س��واد مير بياض /فمن علم الليل
أن النجوم ظالم قبور؟ ص5
والن احلياة لوحة لذلك تنتفض الذات
محول��ة الن��ص إل��ى تقاطع��ات من
خط��وط أفقي��ة وعمودية وأش��كال
هندس��ية لعلها تردم فوضوية احلياة

ف�لا ش��مس وال بح��ر وال عش��ب..
كحتمي��ة للغلب��ة فتنطف��ئ ألوان
قوس قزح وتتالشى في العدم ليغدو
الوجود كئيبا ال نهاية لسواده :
أيه��ا الس��واد املبجل  /لي��س حلافرك
حدوة غير األرواح ص7
وما طغيان الس��واد على لوحة احلياة
إال إع�لان للخ��ذالن وإش��هار للخيبة
الت��ي ينبغ��ي أن تذع��ن له��ا األرواح
مبجلة الدم والتاريخ..
وم��ا انتفاض النص إال ألنه مس��تفز
بدءا من العنوان الذي قيده باألسالك
الش��ائكة فال من��اص أن يتحول املنت
إلى رفض للس��واد من خالل تقويض
العوائ��ق املانع��ة لالنط�لاق والتحرر
لعله بذلك يتخلص من شرك التقييد
والتحييد وعندها ستبدو لوحة احلياة
متس��عة ال يعك��ر صفوها أس�لاك
سدت طريقها أو موانع أغلقت منافذ
انطالقها:
أكان الطري��ق قفصا تقاتلت قضبانه
لتزيح ظلها احملبوس فيما ال تراه( قال
صبية أودعوا رجولتهم في العراء :إن

الطريق كالل��ة  /والكاللة قوس ينوح
كلما انقطع وتر املوت واستفز التراب)
ص9
وما على الذات الش��اعرة إال ان تتخذ
من االنتفاض س��بيال لبل��وغ حلمها
وحتقيق أملها؛ وإال فإن السواد سيظل
لصيقا مبا حولها مدنسا ما هو طاهر
ومدلس��ا ما هو صاف ورق��راق لكيال
تغ��دو ش��ناعة الس��واد ه��ي املرجتى
واملأمول ليكون مصير اللوحة احلياتية
االحتراق الذي لن يخلف س��وى الرماد
والدخان.
ولقد آن لإلنسان أن يثبت وجوده داخل
ه��ذه اللوح��ة الت��ي كادت ألوانها أن
تصادر اإلنسان ومتحقه وجتعله شيئا
ال قيمة ل��ه بعد أن كان هو الريش��ة
التي بها ترسم احلياة.
وم��ا انتفاض ال��ذات إال انق�لاب على
الكتابة ونف��ور للكلمة م��ن الداللة
وتنكر اللون لضيائ��ه .إنه الرغبة في
تفكيك األش��ياء ألجل إعادة إنشائها
من جديد ليكون كل شيء في مكانه
الصحيح بعد أن غلبت الفوضى وعم

اخلراب وساد التشتت واالنهيار..
وليس في ذلك تالعب كتابي بالكلمات
بل هو متاه كالمي مكتوب بهندسية
االنتفاض لع��ل الكلمة حتتل مكانها
وان يك��ون له��ا زمانه��ا ف�لا تنحصر
داخ��ل النص بل متتد لتكون أداة قادرة
على التغيير ال مجرد تعبير في لوحة
احلي��اة الت��ي وإن أقصت ال��ذوات من
خارط��ة س��وادها إال إن تل��ك الذوات
تظل حاضرة في الغياب.
وألنه نص منتفض لذلك ال يس��تقر
على هيأة كتابي��ة معينة فقد يعلق
ما بني السطور منشطرا على شكل
نص�ين متوازي�ين وقد يصم��د وحيدا
داخل ش��كل معني وقد ينفرط حروفا
متعام��دة وق��د يتخ��ذ مكان��ه الئبا
على ميني الورقة أو ش��مالها وقد يبزغ
محاطا مبربع أو مستطيل يتكور فيه
وقد حاصره قول ش��عري يتناص معه
تضادا وينفر منه واقعيا وخياليا كما
ف��ي نص (ألوان��ه أم��س ..ألواننا غدا)
الذي يشاكس فيه شاعر اليوم شاعر
األمس الغابر القائل:
( بيض صنائعنا س��ود وقائعنا خضر
مرابعنا حمر مواضينا)
فش��اعر األمس يتغنى مفتخرا مباض
ال ي��راه ش��اعر اليوم تلي��دا وال ناصعا
ولذل��ك يق��ف ش��اعر الي��وم معاتبا
ش��اعر األم��س متس��ائال أين س��واد
الوقائع بع��د أن أحالت ه��ذه الوقائع
حياتنا إلى أيام س��وداء صبغت احلياة
بالدخ��ان وأحال��ت املس��تقبل عدما
فتحولت اجلداول واأليام واألغصان إلى
موت ونوم ونشور..
ويس��تمر ش��اعر اليوم متس��ائال أين
مرابعن��ا اخلض��ر وق��د ص��ارت غابرة
خاسفة كاسفة حتى ما عادت لوحة
احلياة ضياء بل ظالال من دون ألوان وبال
نور..
ولكي ينتفض أكث��ر فانه يعمد إلى
اخلطاطات مجس��دا نظرت��ه للزمان
ممنتجا األش��كال مبكانية( هنا وهناك
وهنال��ك) فهنا أخضر وهناك اس��ود
وهنالك احمر في داللة على أن املكان
القريب ه��و الذات التي ما زالت حتمل
العط��اء والنماء والبعيد ه��و الواقع
الذي استحال باألسود خرابا وفوضى.
وأم��ا البعي��د جدا فهو الق��ادم الذي
ليس فيه بصيص أمل لكن فيه خطرا
ينذر باحلرب والدم��اء وأما البياض فال
وجود ل��ه كونه غادر اللوح��ة بعد أن
صادره الس��واد واعتلى عرش اللوحة
مغيبا بهجة احلياة بألوانها السنية.

إصدار

كتابة

(حرف من ماء)..

حامد عبدالصمد البصري شخصية
ّ
متبتلة في محراب الشعر

جديد الشاعر أديب كمال الدين
بغداد ـ الصباح الجديد:

صدرت للش��اعر أديب كمال الدين
مجموعة ش��عرية جديدة بعنوان
(ح��رف من م��اء) ع��ن منش��ورات
ضفاف في بي��روت( .حرف من ماء)
قصيدة ح��ب طويلة تعتمد احلرف
مالذا روحيا وفنيا وفلسفيا كسائر
مجامي��ع الش��اعر ،وتتأم��ل ف��ي
موضوع��ة احلب الكب��رى كخالص
وحيد لإلنس��ان في زمن الصراعات
واحل��روب والعومل��ة .وتتأل��ف م��ن
أربع�ين مقطع��ا ،منه��ا( :ذات
اليم�ين وذات الش��مال)( ،ح��رف
أجنح��ة)( ،ماركيز
بأ ر بع��ة

ّ
خضير
محمد
س��أقول كلمـ��ات قليل��ة بح��ق صديقي
تنم
الش��اعـر حامد عبدالصمد
ّ
البصري ُّ ,
ع��ن تقدير كبي��ر ،ال عدد لكلمات��ه ,لهذه
الش��خص ّية األدبي��ة املتبتّلة ف��ي محراب
الشعر ,املعتدلة في ميزان احلياة .
وس��أذهب مذهب�ين س��لكهما الش��اعر
وس��دد بهما خطواته ,ب��دأ األ ّول
بنفس��ه
ّ
منهم��ا في مـقتب��ل رحلته إلـ��ى أعـالي
الش��عر ,وختـ��م باملذه��ب الثان��ي جتربته
ف��ي الهب��وط إل��ى وادي التأم��ل واملناجاة
الهامسة .
ُ
البصري
أبدأ مبا بدأ به حامد
فأس��لك معه
ّ
طريقَ أبي اخلصيب الذي أقتاد ش��عراء من
صنف ِه ل ّبوا نداء القصيدة  ,وغواية املعازف
واألحلـان ,وشرود الظـالل واألخـيلة  ,أولئك
الراحل�ين الناقـش��ـني أس��ما َءهـم فـ��ي
وأكثف درجـات
أعمـ��ق أعماق الصمـ��ت ,
ِ
االمتثـال والس��كينة  ,أعني ش��عراء أبي
اخلصيب  :بدر ش��اكر الس��ياب وس��عدي
يوس��ف وعبد اجلبار البص��ري ..حيث وضع
حامد البصري قدميه في أثرهم  ,وأش��رع
إحساس��ه
لتتب��ع بوحه��م وس��رحانهم
ِ
الطلي��ق ,وس��يرهم املتعال��ي حتى قمم
َ
النخي��ل ...س��ار ف��ي أثرهم
ف��أدرك غايته
حدة
من
كس��بوه
من الش��ـعر وكسب ما
ّ
املالحظة ورهافة الشعور وصدق احلقيقة
أما املذهب الثاني ,الذي س��أتخذه مسلكا ً
ّ
لالقتراب من ش��خص ّية
البصري الش��اعر,
ّ
فه��و تأليف�� ُه كتاب��ا ً ف��ي نهاي��ة الطريق
السترجاع سير أولئك السائرين السابقني,
لي ّوحد صوته في أصواتهم ويجمع سيرهم
في سيرته ,فيدرك غاية الشـعر في توحيد

ثقافة

حامد عبد الصمد

النفس الش��اعـرة بطبائع احلياة السائرة,
ويج��ذب األص��وات التائهة إل��ى وجدانه
ثم ليكون هذا الش��اعر الذي نراه
املنفرد َّ ,
الي��وم بينن��ا :النفس امل َّوح��دة من نفوس
شاعر ّية متف ّرقة .
إنّه كما نراه :ش��اعر في مجموعة شعراء
 ,ونف��س مصبوبة فـ��ي مجموعة نفوس
أفن��ت عمره��ا إلدراك غاي��ة الش��عر في
موطنه احلقيقي
البصري)
 ,هذا املوطن الذي أقترن بلقبه (
ّ
دالل��ة وعرفان��ا ومت ّث�لاً لتل��ك الوح��دة
املصيرية.
اجلمعي
التجريبي ,
الفردي
بهذين املذهبني:
ّ
ّ
ّ

التمثيلي ّ ,
البصري سيرته الشعرية
ركب
ّ
ّ
عدة دواوين بثقة السائر الذي لم
وضمنها ّ
ّ
ّ
يضل األثر .
يخطئ الطريق ولم
ولـيس بوس��ـعنا  ,نحـن احملتفلني به هذا
الـي��وم  ,إالّ أن نتلقّ ى أُمثولته الش��عرية
هذه لنجعلها سيرة تسمو على سيرورة
احلياة العابرة
,وحـوادث الزم��ان املت ّبدلة  ,وإالّ أ ْن جنعلها
أمنوذجا ً ودرس��ا ً عـلى احتاد الشعر مبصادره
الطبيعية  ,وانعكاس��ا ً دقيق��ا ً على خُ لق
الشاعر املثابر ’ حتى حلظته الراهنة .
ّ
حتية للصدي��ق الوديع :حامد عبد الصمد
البصري  ,ومتن ّياتي له بإبداع متجدد .
ّ

يضح��ك)( ،أ ُ ْغرِ ُق ذاكرت��ي في املاء)،
(دائم��ا ً أس��أ ُل أصاب َع ي��دي)( ،املطر
يُغر ُق سريري املوحش).
أص��در أدي��ب كم��ال الدي��ن  -منذ
أن ب��دأ رحلت��ه م��ع الش��عر منذ
السبعينيات 19 -مجموعة شعرية
بالعربي��ة واإلنكليزي��ة اعتم��دت
َ
احل��رف ومتاه��ت معه .م��ن أهمها:
ن��ون ،النقط��ة ،ش��جرة احل��روف،
أقول احلرف وأعني أصابعي ،أربعون
قصيدة عن احل��رف ،مواقف األلف،
ثمة
إشارات األلف ،احلرف والغرابّ ،
خطأ .في مرآة احل��رف .كما أصدر،
كذل��ك ،اجمل ّلدي��ن األول والثاني من
أعماله الشعرية الكاملة.
من أجواء اجملموعة نقرأ:
ألنّي ال أجي ُد شيئا ً
س��و ى
اإلقام��ة
ف��ي
اخليال،
ل��ذا يُخ ّي ُل
ل��ي أنّ��ي
ُك،
أحببت ِ
حد
ُ��ك ّ
أحببت ِ
اجلنون.
َ
وقب��ل ه��ذا
وبعده،
يُخ ّي ُل لي أنّي قد
قص َة ُح ّبنا
ُ
رميت ّ
ناف��ذ ِة
م��ن
القصيدة،
أعن��ي م��ن ناف��ذ ِة
اجلنون.
* **
ُح ّبنا أغني ٌة هائلة

مات شاع ُرها املسكني
َ
َ
قبل أ ْن يستم َع إلى حل ِنها املُذهل
ُ
ينتقل من غيم ٍة إلى غيمة
وهو
نهر إلى نهر
ومن ٍ
شف ٍة إلى َ
ومن َ
شفة.
* **
ُح ّبنا أغني ٌة ال معنى لها
زمن الشظايا
ألنّها ُولِ َد ْت في ِ
ث��ت كثي��را ً
العواصف
ع��ن
فتحد ْ
ّ
ِ
والزالزل والدخان
ِ
تتحدث عن ال ُق ْبلَة،
ونسيت أ ْن
ْ
ّ
حتت املطر
أعني ال ُق ْبلَة َ
شفتاك العالم
حيث تكو ُن
ِ
ِمن أقصاه إلى أقصاه.
***
ُح ّبنا خرافة اخترعتُها
حتّى ال تنتحر حروفي
وال تلقي نقاطي ن َ ْفسها
جبل اجملهول.
من
ِ
* **
ّ
مجنون
كأي
رك ّ
سأتذك ِ
ٍ
نسي اس َمه وعنوا َن بيته
غرقت
ينس طفولتَه التي
ْ
لكنّه لم َ
أمامه
الفرات الغريب
في
ِ
وال شبابَه الذي ذُر َّ رمادُه س ّرا ً
في دجلة األعاجيب.
***
ُح ّبنا طائ ٌر بأربع ِة أجنحة:
جناح أحمر للرغبة
ٌ
وجناح أصفر للشوق
ٌ
أس َود للموت.
ٌ
وجناح ْ
َ
جناح رابع
وهناك
ٌ
ال ّ
أتذك ُر لون َه أو معناه.
ربمّ ا هو أزرق
وربمّ ا هو للنسيان.
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ّ
األولية للمنتخب األولمبي
شهد يعلن القائمة

مطالبة األندية بالمحافظة
على موجودات المالعب

اليـوم« ..الوطنـي» يالعـب إيـران تجريبيـًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
م��ن املق��رر ان يلع��ب منتخبن��ا
الوطني بكرة القدم اليوم السبت
مباراة جتريبية امام نظيره اإليراني
عل��ى ملعب آزادي في معس��كره
التدريب��ي الذي ب��دأ أول أمس ،في
اطار حتضي��رات املنتخبني للجولة
االولى من تصفيات كاس العالم،
التي سيالقي فيها العراق منتخب
اس��تراليا في الثالث والعش��رين
من الشهر ذاته.وقال املدير االداري
للمنتخب باس��ل كوركيس ان 13
العب��ا غ��ادروا مع املالك�ين االداري
والتدريبي مطار بغداد فيما ينضم
اليهم العبني اخرين تتابعا.
والالعب��ون الثالث��ة عش��ر منهم
حراس املرمى االربعة محمد كاصد
ومحمد حميد وجالل حسن وقيس
العاني وتس��عة العب�ين هم وليد
س��الم وعالء مه��اوي ومصطفى
ناظ��م ومهن��د عبدالرحيم وعالء
عبدالزهرة ومحمد جبار ش��وكان
ومه��دي كام��ل وامج��د عطوان
وامجد كلف.
واضاف ان الالعبني سعد عبداالمير
احملترف في الدوري السعودي وعلي
عدنان احملترف في الدوري االيطالي
واحمد ياس�ين احملترف في الدوري
القط��ري واحم��د ابراهيم احملترف
في الدوري االماراتي وريبني سوالقا
احملترف في ال��دوري النرويجي الى
جانب العب��ي الق��وة اجلوية علي
بهج��ت وحم��ادي احم��د وبش��ار
رسن سيصلون الى طهران صباح

العراق وإيران في مباراة سابقة
أمس ،حيث اشتركوا في اول وحدة
تدريبي��ة للمنتخ��ب عص��ر أمس
ايض��ا ً فيم��ا ينتظ��ر ان يصل في
العش��رين من هذا الشهر ضرغام
اس��ماعيل وعل��ي فائ��ز احملترفان
في ال��دوري التركي وعلي حصني
احملترف في الدوري الكويتي.
وق��دم كوركيس ش��كره وامتنانه

لالع�لام العراق��ي عل��ى وقفت��ه
املس��ؤولة جتاه ما حدث من تاخير
ف��ي اص��دار تاش��يرات ع��دد من
العبين��ا احملترفني من الس��فارات
االيراني��ة ،وما ش��كله من ضغط
م��ع احت��اد الكرة على الس��لطات
االيراني��ة وبش��كل اس��هم ف��ي
االسراع باس��تحصال التاشيرات

بمشاركة  66العبًا والعبة يمثلون  14دولة

بدء منافسات العراق الدولية الخامسة بالشطرنج
بغداد ـ فالح الناصر:
أنطلق��ت مس��اء أول أم��س،
بطول��ة العراق الدولية اخلامس��ة
بالش��طرجن ،الت��ي يضيفها فندق
برج السالم ببغداد ،مبشاركة نحو
 60العبا ً والعبة ميثلون  14دولة من
شتى قارات العالم ،حفل االفتتاح
ال��ذي قدم��ه الزمي��ل اإلعالم��ي
محم��د حس�ين عب��د الرس��ول،
شهد حضور الوكيل الفني لوزارة
االتص��االت أمي��ر البيات��ي وممثلني
عن مؤسس��ة األمام احلكيم ،إلى
جانب رئيس احتاد الش��طرجن ظافر
عب��د األمير واعض��اء االحت��اد ،بدأ
بعزف النش��يد الوطن��ي ،قراءة آي
من القرآن احلكي��م بصوت القارئ
علي عبد الس�لام ،ثم قراءة سورة
الفاحتة ترحما على ارواح ش��هداء
القوات االمنية واحلش��د الشعبي
وجميع شهداء العراق.
وألق��ى رئيس االحت��اد كلمته التي
رحب فيه��ا بالضيوف وأكد اقامة
البطول��ة تزامن��ا م��ع االنتصارات
للقوات االمنية في معارك الشرف
وق��رب التحري��ر النهائ��ي ملدين��ة
املوصل من األرهاب.
وبني ان اعداد املش��اركني في هذه
النس��خة ازداد وهو ش��يء مفرح
وايجاب��ي ،منوها إل��ى ان البطولة
تقام على وفق النظام السويسري
من  9جوالت باشراف اخلبير اإليراني
احلكم كاوة خليلي ،مشيرا ً إلى ان
منافسات البطولة سيتم نقلها
مباش��رة الى جميع أنحاء العالم،
مؤك��دا ان الع��راق سيش��ترك
بالعدي��د من الالعب�ين املصنفني،
بينه��م العبني ش��باب م��ن أجل

جانب من بطولة العراق الدولية بالشطرجن
كسب الفائدة واالحتكاك ،مقدما
صشكره الى وسائل اإلعالم وادارة
فندق برج السالم.
م��ن جانب��ه ،الق��ى ممث��ل الوف��ود
املش��اركة الس��وري س��ليمان
حس��ن ،كلمته باملناسبة ،مؤكدا ً
فيها املبارك��ة للجنة التنظيمية
ومش��يرا ً ال��ى عم��ق الروابط بني
الع��راق وبني ش��قيقه الس��وري،
واشاد بالكرم والضيافة العراقية،
فيما نوه الى ان س��وريا س��تنظم
بطولة دولية بالش��طرجن في املدة
املقبلة.
اما احلكم اإليراني كاوة خليل فاكد
انه س��عيد بحضوره ال��ى العراق،
مبينا ان البطولة تعد رس��الة الى
العالم ان العراق بلد السالم ،وقال
ان العديد م��ن االخبار تنقل واقعا ً
مغاي��را ً ع��ن احلي��اة اليومي��ة في
بغداد واحملافظات االخرى.
فيم��ا ،ابدى الوكي��ل الفني لوزارة

االتصاالت ،رئيس ن��ادي االتصاالت
الرياض��ي ،أمي��ر البيات��ي س��روره
باملش��اركة في األمسية الربيعية
البغدادية اجلميلة التي ش��هدها
حف��ل االفتتاح للبطول��ة الدولية
اخلامسة ،مرحبا ً باجلميع ،ومؤكدا
ان احلدث يأتي تأكيدا ملقدرة العراق
في تضيي��ف البط��والت الدولية
الكبرى ،ومش��يرا ً إلى ان االهتمام
باأللعاب الرياضي��ة وبينها رياضة
الفكر الش��طرجن يحتاج الى دعم
متواص��ل ،الن الرياضة تؤكد تقدم
البلدان وتطورها.
هذا وشهد حفل االفتتاح ،حضور
وسائل إعالمية في شتى الصنوف،
ملواكب��ة احلدث ال��ذي يعد خطوة
مهم��ة ومتميزة في اطار تضييف
البطوالت في العراق وتقدمي رسالة
سالم للعامل أجمع عن االمكانات
االدارية العالية ،والسيما بعد جناح
النسخ السابقة للبطولة.

اخلاصة بهم.
إل��ى ذلك ،أعل��ن م��درب املنتخب
األوملب��ي عب��د الغني ش��هد54 ،
العب��ا ً ميثل��ون القائم��ة االولي��ة
للمنتخ��ب االوملب��ي ،اس��تعدادا ً
لتصفي��ات بطولة اس��يا حتت 23
سنة والتي ستنطلق منافساتها
في اخلامس عش��ر من متوز املقبل

املؤهل��ة ال��ى نهائيات اس��يا في
الصني عام .2018
وضمت القائم��ة االولية  54العبا ً
كان نصيب نادي النفط هو االكبر
حيث مت اس��تدعاء  7العبني وهم:
رعد فنر وولي��د كرمي ومحمد كرمي
ولي��ث حتس�ين وس��تار س��عدون
ومحمد حسن ومازن فياض و 5من

ال��زوراء وهم محمد ش��اكر وجنم
شوان وحس�ين علي وصفاء هادي
وعل��ي رحيم و 5اخري��ن من بغداد
وه��م عبد اهلل عب��د االمير وعلي
يوس��ف وذوالفق��ار عاي��د وحيدر
محمد وستار جبار.
وضم��ت القائمة م��ن امليناء كل
من :احمد محس��ن وياس�ين كرمي
وحم��زة عدنان وحيدر س��اري ومن
م��ن الطلبة علي س��تار وس��تار
ياس�ين واحمد ناظم ومصطفى
محمد واحلارس علي عبد احلس��ن
واربعة اخرين م��ن الكهرباء وهم
حس��ن علي وكرار فالح ومرتضى
هدي��ب ومصطف��ى عب��د اجلليل
و 3من القوة اجلوي��ة وهم محمد
جف��ال واحمد عبد الرض��ا وعماد
محسن.
أما نفط ميس��ان فق��د متت دعوة
 4العب�ين وهم علي حلو ورس�لان
حنون واحمد سعدون وياسر نعيم،
ومثل العدد من النجف وهم كرار
عامر ونوزاد عبد احلميد وجبار كرمي
اما من الكرخ فتم اس��تدعاء كل
من علي رش��يد ومحمد س��عيد
وعدي شهاب.
بينما من نفط الوسط فقد وجه
ش��هد الدع��وة لكل م��ن احلارس
علي كاظم وامير صباح وابراهيم
بايش والعبني من الش��رطة وهم
احلارس احمد باس��ل واملدافع علي
لطي��ف واثن�ين من نف��ط اجلنوب
وهم احمد جالل وعالء عباس ومن
فريق احلس�ين عباس علي وسرمد
صالح والعب واحد من كربالء وهو
حيدر فائق .

ّ
المركز الوطني ينظم بطولة كروية
ويعسكر في إيران وأذربيجان

بغداد ـ علية عزم*
اك��د مدير قس��م املرك��ز الوطني
لرعاي��ة املوهب��ة الرياضي��ة ف��ي
دائرة ش��ؤون احملافظات واألقاليم ،
مدي��ر املركز الوطني لك��رة القدم
الكاب�تن بس��ام رؤوف ان مرك��زه
يج��ري التحضيرات االخيرة إلقامة
بطولة الفئات العمرية للموهوبني
من موالي��د األعوام ٢٠٠٢و  ٢٠٠٣و
 ٢٠٠٤و  ٢٠٠٥قريب��ا ً  ،وأضاف رؤوف
في تصريح الع�لام املركز الوطني
ان مركزه أعد برنامجا ً حافالً لفترة
العطل��ة الصيفي��ة لالعب�ين من
خالل تنظيم معس��كرات تدريبية
خارجية  ،كاش��فا ً النق��اب عن ان
التحضي��رات واالتص��االت األولية
اجريت إلقامة معسكر تدريبي في
أذربيجان وكذلك في ايران.
مدي��ر املركز الوطني لك��رة القدم
بني ان مرك��زه يضم اكث��ر من ٨٧
العب��ا ً في فئ��ة املوهوبني  ،وجلهم
م��ن امللتزم�ين بحض��ور الوحدات
التدريبية األسبوعية وهم من فئات
عمري��ة متنوعة  ،فهن��اك مواليد
أع��وام  ٢٠٠١و  ٢٠٠٢وص��وال ً ال��ى
مواليد  ٢٠٠٨و يشرف عليها مالك
يتأل��ف من  ١٨مدرب��ا ً من اصحاب
الكفاءة واخلب��رة  ،و جميعهم من
األبطال الس��ابقني في كرة القدم
 ،ولديه��م ب��اع طويل ف��ي مجال
التدري��ب  ،وق��د متك��ن املرك��ز من
تش��كيل منتخبات متكاملة فنيا ً
و بدنيا ً في فئات البراعم واألشبال
 ،مس��تذكرا ً العدي��د من اس��ماء
خريجي املركز الوطني باللعبة ممن
انضموا الى صفوف ش��باب اندية
عريقة مثل الزوراء واجلوية و بغداد

تقرير

لقطة ارشيفية ملهرجان املواهب الكروية
و الطلبة.
رؤوف ذك��ر ان��ه ميكننا الق��ول بان
مركز كرة الق��دم هو األكثر انتاجا ً
م��ن حيث عدد الالعب�ين اخلريجني
خالل فت��رة أربعة أع��وام هي عمر
مش��روع رعاية املوهب��ة الرياضية
ال��ذي نهض��ت باعب��اءه املالي��ة و
بنيت��ه التحتي��ة وزارة الش��باب
والرياضة  ،بل وسعت الى توسعته
بفتح مراكز فرعية لرعاية املوهبة
الرياضية في احملافظات  ،مشيرا ً الى
ان مركزه لديه فروع في محافظات
النجف األش��رف و املثنى و البصرة
و باب��ل وكذل��ك ف��ي القادس��ية
باالضاف��ة الى نح��و  ٦مراكز اخرى
تعمل بصف��ة طوعية  ،وجميعها
فاعل��ة وتضم عناص��ر جيدة لعبا ً
و تدريب��ا ً  ،وبصفتي مديرا ً لقس��م
املرك��ز الوطن��ي بجمي��ع العاب��ه
املتنوعة ميكنني الق��ول ان جميع
العاملني في املشروع يستشعرون
املس��ؤولية الكبي��رة امللق��اة على
عواتقهم باجت��اه إجناحه و دميومته

برغم كل الصعوب��ات املالية التي
فرضته��ا ظ��روف التقش��ف التي
يعيش حتت وطأته��ا البلد بجميع
مفاصل��ه ومنها الرياضة بطبيعة
احلال  ،وزاد رؤوف ان الفضل الكبير
في جن��اح املش��روع يع��ود للدعم
اخل��اص و املتابع��ة املس��تمرة و
االهتم��ام البالغ ال��ذي يبديه وزير
الش��باب والرياض��ة عبد احلس�ين
عبطان باملشروع وموهوبي االلعاب
الرياضية املتنوع��ة املنضوية حتت
رعايت��ه  ،فضالً عن اجله��ود اجلبارة
للش��خصيات الرياضي��ة املعروفة
الت��ي تعاقبت عل��ى قيادته ومنها
د .عالء عبد القادر  ،وكذلك احلرص
الكبي��ر ال��ذي يبديه حالي��ا ً املدير
الع��ام لدائ��رة ش��ؤون احملافظ��ات
واألقاليم طالب املوسوي ،واجلميع
يس��عى لتق��دمي أفض��ل مالدي��ه
خدمة لقط��اع الرياضة و أجيالها
في العراق.
* إعالم املركز الوطني

بغداد ـ قسم اإلعالم:
ح��ذرت وزارة الش��باب والرياضة ،جميع الف��رق الرياضية
املس��تفيدة من املنش��ات واملالعب واملراف��ق اخلاصة بها،
بضرورة احلفاظ على املوجودات وس��لوك قواعد وش��روط
اللياق��ة االجتماعي��ة والنظاف��ة العام��ة او مواجه��ة
املن��ع ،كعقوبة رادعة للمتجاوزين وغيرهم الن املنش��ات
الرياضية التي صرفت عليها الكثير من املال واجلهد ،هي
ممتلكات عامة ال يج��وز اهمالها والعبث مبوجوداتها بعد
االستخدام.
وق��د تكررت هذه الظواهر الش��اذة ملرات عديدة ،لم تنفع
معها التوجيهات املباش��رة وعبارات املناشدة املوضوعة
في املنش��ات الرياضية ،ولذلك ستكون العقوبة في حال
تك��رار اي فريق العبث بالنظافة واملوجودات هو منعه من
استخدام املنشات الرياضية التابعة للوزارة.

«األولمبية» تبحث دعم
لجنة الكرة المصغرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقى رئيس اللجن��ة االوملبية الوطنية العراقية الكابنت
رعد حم��ودي ،برئيس جلن��ة كرة الق��دم املصغرة محمد
ه��ادي فؤاد ،وجرى خالل اللقاء احلديث عن دور الرياضة في
بناء اجملتمع ،اذ قال حمودي :ان للرياضة في هذا الوقت دورا
مهما وحيويا في انتشال الشباب ،وتوجههم الى املالعب
والقاعات واملس��ابح ملمارسة الرياضة ،والعيش في اجواء
التنافس الشريف ،بدال من اللجوء الى االماكن التي تكثر
فيها االمراض اجملتمعية ،وجر الشباب الى التوجهات غير
الالئقة بالشباب العراقي.
واضاف حمودي :اننا اليوم اش��د حرصا من اي وقت مضى
الكتساب الشباب السيما في النواحي واالقضية والقرى،
وجعله��م ميارس��ون اية لعب��ة رياضي��ة ،وليتعرفوا على
الروح الرياضية بشكلها العالي ،وتعاملهم االنساني مع
االخرين ،بدال من التوجه الى بعض املمارسات اخلاطئة.

نفط الوسط يقدم

مالكه التدريبي لإلعالم
بغداد ـ الصباح الجديد:
س��مت الهيئة االدارية لنادي نفط الوسط الكابنت ايوب
اوديش��و مدربا ً لفريقها الكروي خلفا ً للمدرب عبدالغني
شهد الذي تفرغ ملهمته الوطنية مع املنتخب االوملبي.
وقال عضو الهيئة االدارية لنادي نفط الوسط فراس بحر
العلوم أن أدارته تعاقدت رسميا ً مع الكابنت ايوب اوديشو
خلف �ا ً للمدرب عبدالغني ش��هد من اجل قي��ادة الفريق
الكروي الى نهاية املوسم الكروي احلالي.
وتابع بحر العلوم :أن االدارة س��مت أيض �ا ً الكابنت صادق
س��عدون مس��اعدا ً للمدرب وهش��ام علي عكل��ة مدربا
حلراس املرمى .مبينا ً ان املالك التدريبي اجلديد سيقدم الى
وس��ائل االعالم في مؤمتر صحفي يعقد اليوم الس��بت..
يذكر ان فريق نفط الوس��ط يحتل املرك��ز الثاني بجدول
ترتيب فرق الدوري املمتاز برصيد  46نقطة من  22مباراة.

مفكرة الصباح الجديد

الدوري اإلنجليزي

وست بروميتش ـ أرسنال  3:30عصراً
مساء
وست هام ـ ليستر سيتي 6:00
ً
مساء
ستوك سيتي ـ تشيلسي 6:00
ً

الدوري اإلسباني

مساء
أتليتك بيلباو ـ ريال مدريد 6:15
ً

الدوري اإليطالي

تورينو ـ إنتر ميالن
ميالن ـ جنوى

مساء
8:00
ً
مساء
10:45
ً

في الدوري األوروبي

ماتا ينجز مهمة مانشستر يونايتد ..وأياكس وشالكه يؤكدان النجاحات
العواصم ـ وكاالت:
تأهل مانشس��تر يونايت��د اإلجنليزي ،إلى
ال��دور ربع النهائي من مس��ابقة الدوري
األوروب��ي لكرة القدم ،إث��ر فوزه الصعب
على روس��توف الروس��ي  0-1مساء أول
امس ،على ملعب «أولد ترافورد» في إياب
الدور ثمن النهائي.
وسجل اإلسباني خوان ماتا هدف املباراة
الوحي��د في الدقيق��ة  .70وكانت مباراة
الذه��اب في روس��يا قد انته��ت بتعادل
الفريقني .1-1
وحقق خوان ماتا العب وسط مانشستر
يونايت��د ،رق ًم��ا مميزًا خالل مب��اراة فريقه
أم��ام روس��توف الروس��ي مبلع��ب أولد
ترافورد ضمن منافس��ات إي��اب دور ال16
ملسابقة الدوري األوروبي «يوروبا ليج».
سجل ماتا الهدف االول في مرمى الفريق
الروسي ،راف ًعا رصيده إلى  10أهداف في
كل البط��والت ه��ذا املوس��م ،ليحافظ
على معدل��ه التهديفي على مدار  5من
أصل  6مواس��م له في إجنلترا ،بحسبما
أكدت ش��بكة سكاي س��بورتس ..كما
ذكرت شبكة «ساكواكا» في إحصائية
أخ��رى ،أن هذا الهدف هو رقم  125خلوان

ماتا طوال مسيرته مع األندية ومنتخب
إس��بانيا ،بواقع  46هد ًفا مع فالنس��يا،
و 36بقمي��ص مانشس��تر يونايت��د و33
مع تشيلسي ،إضافة إلى  10أهداف مع
منتخب بالده.
أيضا على النجم
كما س��لطت الضوء ً
الس��ويدي زالت��ان إبراهيموفيت��ش الذي
صنع اله��دف خلوان ماتا ،حيث س��اهم
بذلك ف��ي  41هد ًفا ملانشس��تر يونايتد
بكل البطوالت هذا املوس��م ،بتسجيل
 26هد ًفا وصناعة  8لزمالئه.
هذا وتأهل أياكس أمس��تردام الهولندي
ل��دور الثمانية أيضا ،ف��ي بطولة الدوري
األوروبي لك��رة القدم (يوروبا ليج) ،عقب
تغلب��ه  / 2صفر على ضيفه كوبنهاجن
الدمناركي ،في إياب دور الـ 16للمسابقة
القاري��ة  ،ليع��وض خس��ارته  2 / 1ف��ي
لق��اء الذه��اب ،ويفوز  2 / 3ف��ي إجمالي
املباراتني.
وافتت��ح البوركين��ي بيرتران��د ت��راوري
التسجيل ملصلحة أياكس في الدقيقة
 ،23فيما تكفل كاس��بر دولبيرج بإحراز
الهدف الثاني في الدقيقة  45من ركلة
جزاء.
وعلى ملعب بروسيا بارك ،صعد شالكه
األملان��ي إلى نفس ال��دور ،بعدم��ا انتزع

من مباراة مانشستر وروستوف
تع��ادال بطعم الف��وز  2 / 2من مضيفه
ومواطن��ه بوروس��يا مونش��نجالدباخ..
وكان لق��اء الذه��اب الذي ج��رى مبلعب

ش��الكه ق��د انته��ى بالتع��ادل ،1 / 1
ليقتنص ش��الكه ورقة الترشح ،بعدما
تفوق بفارق األهداف املسجلة في ملعب

املناف��س والتي يتم االحت��كام إليها في
حالة التعادل في مجموع لقائي الذهاب
والعودة وفقا لالئحة البطولة.

وبل��غ اندرخل��ت البلجيك��ي ال��دور ذاته،
عق��ب فوزه  / 1صفر عل��ى ضيفه أبويل
نيقوس��يا القبرصي ،ليك��رر الفوز الذي
حققه على منافس��ه في لقاء الذهاب
بنفس النتيجة ،ويفوز مبجموع اللقائني
 / 2صف��ر ..وتقم��ص الغان��ي فران��ك
أش��يامبوجن دور البطول��ة ف��ي املب��اراة،
بعدم��ا أحرز هدف اندرخل��ت الوحيد في
الدقيقة . 65
والتحقت أندية س��يلتا فيجو األسباني
وبش��كتاش التركي وجينك البلجيكي
بركب املتأهلني لدور الثمانية.
وحقق س��يلتا فيجو فوزا ثمينا  / 2صفر
على مضيفه كراسنودار الروسي ،فيما
حقق بش��كتاش فوزا كبي��را  1 / 4على
ضيف��ه أوملبياك��وس اليونان��ي ،وتعادل
جينك م��ع مواطنه وضيف��ه جينت / 1
.1
وعل��ى ملع��ب كوب��ان س��تاديوم ،انتزع
سيلتا فيجو بطاقة التأهل للدور املقبل،
بعدما تغل��ب على كراس��نودار بثنائية
نظيفة حملت توقيع هوجو مالو وإياجو
أس��باس في الدقيقت�ين  52و ،80ليكرر
ف��وزه  1 / 2ذهابا عل��ى ملعبه ،ويفوز / 4
 1في مجموع مباراتي الذهاب والعودة..
واضطر كراسنودار للعب بعشرة العبني

في الدقائ��ق األخيرة ،عق��ب طرد العبه
تشارليز كابوري في الدقيقة  86حلصوله
على اإلنذار الثاني.
وحقق بش��كتاش ف��وزا كبيرا  1 / 4على
ضيف��ه أوملبياك��وس اليونان��ي ،ليحجز
بطاقة التأهل ل��دور الثمانية عن جدارة
واس��تحقاق ،بعدما سبق له أن تعادل 1
 1 /مع منافس��ه في مباراة الذهاب التي
ج��رت خ��ارج ملعبه ليف��وز 5/2مبجموع
املباراتني.
وافتتح بشكتاش التسجيل مبكرا عن
طريق جنمه الكاميروني فانسون أبوبكر
في الدقيقة العاش��رة ،قب��ل أن يضيف
ريان بابل الهدف الثاني في الدقيقة .. 22
وقلص طارق اليونسي الفارق بتسجيله
هدف أوملبياكوس الوحي��د في الدقيقة
 ،31فيما لعب بشكتاش بعشرة العبني
عقب طرد أبوبكر في الدقيقة . 39
وبرغم النقص العددي أحرز بش��كتاش
الهدف�ين الثالث والرابع ع��ن طريق ريان
بابل وس��تيك توس��ن في الدقيقتني 75
و.. 84وفرض التعادل اإليجابي  1 / 1نفسه
على لقاء جينك مع ضيفه جينت ،ليبلغ
جينك دور الثمانية ،مس��تفيدا من فوزه
الكبي��ر ذهابا  2 / 5خ��ارج ملعبه ليفوز
مبجموع املباراتني . 3 / 6
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مهرجان النهج السينمائي ينطلق

فرص تأريخية
قبل مئة عام وعش��ية انهيار األمبراطورية العثمانية ،كان
ّ
تشكل من الواليات العثمانية السابقة
العراق احلالي والذي
(بغداد والبصرة واملوص��ل) محدودا ً ومتواضعا في إمكاناته
املادي��ة والبش��رية ،إذ عدد س��كانه لم يكن يتج��اوز الـ ()5
ماليني نس��مة ،لكن م��ع والدة العراق احلدي��ث العام 1921
ب��رزت للوطن (اجلديد -القدمي) مالمح أخ��رى بعد أن أتيحت
لسكانه فرصة الكش��ف عن إمكاناتهم ومواهبهم التي
طمرتها قرون من هيمنة قوى االستبداد والتخلف .صحيح
أن النظ��ام امللكي الذي جاء مع االنت��داب البريطاني والذي
جل��ب لن��ا ملكا ً من احلج��از؛ لم يكن مثاليا ً وال س��يما في
أعوامه األخيرة ،إال أنه ش ّ��ق الطريق أم��ام قوى احلداثة كي
تضع بصمتها على مؤسس��ات الدول��ة اجلديدة ،تطلعات
ل��م توفق اإلج��راءات التي اتخذها نوري الس��عيد لكبحها
وحس��ب ب��ل دفعتها ال��ى اللجوء للس��بل الثوري��ة والتي
أطاحت ف��ي نهاية املطاف بالنظام امللكي ،لتؤس��س على
أنقاضه ما عرف بـ (اجلمهورية األولى) والتي شرعت األبواب
وألول مرة بعد قرون من التخلف واالستبداد أمام سكان هذا
الوطن القدمي ،كي يكشفوا عن مواهبهم وإمكانياتهم في
اخلل��ق واإلبداع .لكن وكما هو حال حركة احلياة واجملتمعات،
غالب �ا ً م��ا يرافق صع��ود وتط��ور اإلمكاني��ة اإليجابية ،منو
أخرى متنافرة وتل��ك التطلعات ،حيث يحتدم الصراع حتى
يحسم لصالح إحداهما ،ومن سوء حظ هذا الوطن وأهله
أن تتحول اإلمكانية الس��لبية ال��ى واقع ،ليتم اغتيال ذلك
املش��روع ال��ذي أيقظ أجم��ل وأبهى ما ل��دى العراقيني من
استعداد وقيم ،طمرتها طويالً عصور التخلف والظالم.
بعد زوال "جمهورية اخلوف" ربيع العام  2003شرعت األبواب
ثانية أمام العراقيني ،كي يستردوا مالمحهم وقيمهم التي
تعرض��ت النتهاكات ال مثي��ل لها زمن النظ��ام املباد ،هذه
الفرص��ة التأريخية واجهت صعوب��ات عديدة ،أهمها اخللل
الكبي��ر في االس��تعدادات الذاتي��ة للتغيي��ر ،حيث دفعت
ش��روط احلروب املتتالية واحلصار وحمالت القمع املمنهجة
ضد كل أش��كال املعارضة السياس��ية ،قطاعات واس��عة
من اجملتمع للتقهقر الى مالذاتها البدائية ،بعد أن تقلصت
الف��رص أم��ام األح��زاب والتنظيم��ات احلداثوية ملمارس��ة
نشاطاتها بني صفوف قواعدها االجتماعية ،كما كان احلال
ف��ي بداية تأس��يس العراق احلديث .إن تعاظ��م نفوذ القوى
التقليدي��ة ،واملهيمن��ة على املش��هد السياس��ي الراهن؛
يتناغم والتقهقر الشامل الذي شهدته كل أشكال احلياة
تعد مهمة تقويض هذه األحزاب والكتل،
والنش��اط ،لذلك ّ
أساسا لكل حتول وإصالح جدي ميكن أن نشهده مستقبال،
ال س��يما وأنها (الكت��ل املتنفذة) قد كش��فت عن عجزها
وفش��لها في التصدي ملهمات اس��تنهاض همم ومواهب
اجملتم��ع (أف��رادا ً وجماعات) ملواجهة حتدي��ات االنتقال صوب
الدميقراطية واملؤسس��ات احلديثة .ما يحصل من مشاهد
غرائبية وأعراض مرضية وانسداد في اآلفاق ،يعكس طبيعة
مثل هذه احملطات املفصلية في حياة الشعوب واألمم "حيث
القدمي يحتض��ر واجلديد لم يولد بعد" ذلك الوصف الدقيق
لغرامش��ي ملثل هذه احل��االت .جميع املعطي��ات والظواهر
الس��لبية (إرهاب وفساد متعدد األش��كال) تعكس حجم
التفس��خ والتعفن الذي اكتس��ح القدمي ،ول��ن جتدي نفعا ً
مح��اوالت البعض إلعادة تدوير أنقاضه وتس��ويقه مجدداً،
كما تس��عى الكتل املتنف��ذة حالياً .ما ج��رى على يد هذه
الق��وى التقليدية طوال  14عاماً ،من هدر واس��تنزاف هائل
ف��ي اإلمكانات املادية والبش��رية ،يؤكد حقيقة عجزها في
التعاط��ي م��ع الفرصة التأريخي��ة اجلدي��دة للتغيير ،والى
ضرورة فسح اجملال أمام قوى احلداثة كي تنهض مبهمات مد
اجلسور ثانية مع تقاليد البناء واخللق واإلبداع..

في نيسان المقبل في مدينة كربالء

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

كربالء  -الصباح الجديد:
تنطل��ق فعاليات مهرج��ان النهج الس��ينمائي الدولي
بدورته الثالثة للفترة من  ١ولغاية  ٥من ش��هر نيس��ان
املقبل في مدينة كربالء ،أعلن عن ذلك اخملرج السينمائي
حسنني الهاني مدير املهرجان.
وق��ال الهان��ي :مت افتت��اح التس��جيل م��ن خ�لال املوقع
االليكترون��ي ملهرجان النه��ج الس��ينمائي وبأربع لغات
ه��ي" :الفرنس��ية ،والفارس��ية ،والعربي��ة ،واالجنليزية"،
بوصفها اللغات األكثر انتش��ارا ً في العالم ،ومت استقبال
 1387فيلما من  103دول ،وتش��كلت جلنة الفرز الفكري
والش��رعي ،وكما هو مع��روف فإن املهرج��ان يقع بأربعة
محاور وضوابط ش��رعية وهي" :حقوق اإلنسان ،والفكر
احلسيني ،والنزاهة ،واإلصالح".
وأش��ار مدير املهرجان إلى إن جلنة الفرز الشرعي اختارت
 268فيلم��ا ،وتش��كلت جلنة ثانية خماس��ية ،وهي جلنة
الفرز الفني املكونة م��ن" :اخملرج فارس طعمة التميمي،
ود .علي صباح ،واخملرج عزام صالح ،واإلعالمي والسينمائي
حس��ن قاس��م ،والناقد الس��ينمائي احمد ثامر جهاد".
وملدة أربعة أي��ام متتالية ،وفحص��ت اللجنة كل األفالم
املقبولة شرعياً ،واختارت  92فيلماً.
وتابع :هناك ثالث جوائز تقدم للفائزين ،األولى  100غم من
الذهب اخلالص عيار  21وحتمل ش��عار و(لوكو) املهرجان ..
والثاني��ة  75غ��م من الذهب ،والثالث��ة  50غم هذا فيما
يخص املسابقة الرسمية لألفالم القصيرة.

كثافة السيطرات وغلق الطرق تعيق الوصول إلى شارع المتنبي
بغداد  -احالم يوسف:
وصلت يوم أمس اجلمعة الى ش��ارع
املتنب��ي ،وفاجأن��ي منظر الش��رطة
الذين حولوا بكثافة تواجدهم طريق
املتنب��ي ،ال��ى جبه��ة قت��ال ،توزعوا
وش� ّ
�كلوا س��ورا حول الط��رق التي
تؤدي ال��ى ش��ارع "الثقاف��ة" ،فهل
هناك ما يخيفهم م��ن الكتاب؟ ،ام
هم متواجدون ليحموه من اعدائه؟
الغريب باألمر ان هناك سيطرة كانت
متنع زوار املتنبي من التوجه اليه عن
طريق س��احة الس��باع ،وكتبوا على
أحد احلواج��ز الكونكريتي��ة" ،ممنوع
الدخول م��ن دون بطاقة الس��كن"!
فاستغربت ومن معي االمر ،وتساءلت
مثله��م ه��ل دخلنا ال��ى محافظة
اخرى ،او مؤسس��ة حكومية ،ام هو
ش��ارع مثل بقية شوارع بغداد؟ وهل
ان زحمة الش��رطة ميكن ان يفسرها
املواطن العراقي بانها ضمن اخلطط
االمنية؟ حملنا هذه االسئلة وسرنا
مس��افة لم تكن طويل��ة ملن يعرف
قيمة هذا الش��ارع ،وطرحناها امام

عدد من زوار املتنبي:
احمد عبد الزهرة ،أحد كتاب األعمدة
واملق��االت ف��ي املواق��ع االلكترونية
قال :انا اس��تغرب من هذا التضييق
الذي متارس��ه الق��وات االمنية على
زوار املتنب��ي ،فاملثق��ف وم��ن يبحث
ع��ن طريق الثقافة والوعي ،ال يحمل
معه اال كتب��ه وافكاره ،وال اعتقد ان
أحدا منها ميكن ان يتسبب بعملية
ارهابي��ة ،امتنى من املس��ؤولني اعادة
النظ��ر بهذا املوضوع ،فم��ا يقومون
به ال يفس��ر اال بان��ه تضييق اخلناق
على رواد املتنبي ،كي مينعوهم بنحو
غير مباش��ر من االستمرار بالتواجد
هنا ،لكن عليه��م جميعا ان يعرفوا
ويكونوا على يقني ان املتنبي سيبقى
قبل��ة كل عقل متن��ور ،وكل عراقي
يطم��ح الى ع��راق خال م��ن االرهاب
والدمار.
وداد عبد اهلل مدرسة تاريخ متقاعدة
تواظب على زيارة املتنبي كل جمعة،
لتبحث عن كل ما من ش��أنه رفدها
مبعلومات ح��ول م��ادة التاريخ ،التي

شارع املتنبي
تقوم بتدريسها للطالب ،ذكرت انها
في كل اس��بوع جتد ان اعداد القوات
االمنية والشرطة في تزايد مستمر:
ان��ا ال اع��رف ما ال��ذي يرعبهم بهذا
الش��ارع ،وملاذا ه��ذا التعم��د بإذالل
املثقف العراقي ،حيث يوس��عون في

كل م��رة دائرة االغ�لاق ،اليوم وجدت
نفسي امام شرطي صدمني مبوقفه
املتجمد ،وع��دم مرونت��ه ،برغم اننا
توس��منا خي��را بعد التغيي��ر ،وبدأنا
نتعام��ل مع الش��رطة عل��ى انهم
اخوتنا وممثلونا ،نحن الش��عب ،لكن

م��ا رايت��ه الي��وم ينبئ بش��يء اخر،
امتنى عل��ى املعنيني ان يعيدوا النظر
بهذا االمر الذي س��يزيد االمر سوءا
باملس��تقبل ،ف��اهلل يريدن��ا ان ننعم
بالكرامة والعلم ورس��له ايضا فهل
يريدون مخالفة ش��رع اهلل والرسول
بأفعالهم تلك.
ابراهي��م محمد أحد قوات احلش��د
الشعبي ،وجاء لزيارة املتنبي في اثناء
اجازت��ه ،وكان هو ايض��ا ممتعضا من
كثافة اعداد الشرطة ،وغلق الشوارع
املؤدية الى الشارع ،وقال :لألسف انا
ف��ي كل اج��ازة أفض��ل ان يكون اول
مكان اقوم بزيارته هو شارع املتنبي،
لكن اليوم وج��دت ان هناك مبالغة
في اعداد القوات االمنية ،واملؤس��ف
اني رأيت بأم عيني "كيا" حتمل عائلة
دخلت الى الشارع ،ويبدو انهم على
عالق��ة بأحد اف��راد الش��رطة ،فهل
ه��ذه مهنية بالتعام��ل مع موضوع
األمن حسبما يدعون؟
عبد الكر مي قاس��م كاتب وناش��ط
مدني قال :املتنبي الذي يطلق عليه

أخبــارهــــــــــم

عروض فنية متنوعة في مهرجان
ربيع الطفولة التاسع

بغداد  -الصباح الجديد:
حت��ت ش��عار "بوج��وه أطفالنا
يتواج��د الربي��ع" ،وبرعاي��ة
الدكت��ور ش��فيق امله��دي مدير
ع��ام دار ثقافة األطفال ،انطلقت
فعاليات مهرج��ان الطفولة ،على
هام��ش فعاليات مهرج��ان ربيع
الطفولة التاس��ع في دار ثقافة
األطفال /املركز الثقافي للطفل
العراقي "الفانوس السحري"
يوم األربع��اء املصادف -13
.2017-3
بدأ املهرجان بافتتاح
مع��رض ش��مل
لــوحـــ��ات
تشكيلية،

ومقتني��ات اثرية ،ورس��وما لألطفال،
ث��م تالوة آي من الذك��ر احلكيم تالها
عل��ى مس��امع احلاضري��ن الطال��ب
ظاف��ر مضر ،بعده��ا ُعزف النش��يد
الوطني ،ومت تأديت��ه باللغتني العربية
واإلجنليزي��ة جملموع��ة م��ن طالب��ات
مدرسة السياب.
وقالت األس��تاذة زهرة اجلبوري ،معاون
املدي��ر الع��ام ل��دار ثقاف��ة األطفال
من خ�لال كلم��ة به��ذه املناس��بة:
ان الربي��ع يحل��و بب��راءة أطفالنا ،مع
دعوات محبة ربيعي��ة جميلة لفتح
أبواب الفانوس الس��حري امام جميع
أطفالنا ومدارس��نا ،ومبناش��دة وزارة
التربي��ة بإلغ��اء الكت��ب الرس��مية
والروتيني��ة ،وان يكون اللقاء هنا حتت
خيمة الفانوس السحري.
وأكدت اجلبوري على تفعيل املسرح،
كي يتم اكتش��اف املواه��ب من هذا
املكان لرسم حلم جميل ،وغد مشرق
لعراقنا احلبيب.
تخل��ل احلفل ع��ددا م��ن الفعاليات
للط�لاب املش��اركني منه��ا قصيدة
للطالبة عائشة س��عد من مدرسة
الس��ياب بعن��وان "االم رم��ز العطاء
والتضحية" ،وفعالية "اقرأ" ملدرسة
كامل شبيب ،وفعالية فنية ملدرسة
صالح الدين الصباغ.

نيكول سابا

نادي الصيد يحتضن "حواء"
في معرض سرى الخفاجي

بغداد  -الصباح الجديد:
افتت��ح ف��ي ن��ادي الصي��د مع��رض
تش��كيلي للفنان��ة س��رى اخلفاجي
بعنوان "بنات حواء" ،والذي اتس��مت
اللوح��ات املعروض��ة ب��ه باإليجابية
واالل��وان الزاهي��ة الت��ي تري��ح العني
والروح ،وق��د ابدى النق��اد اعجابهم
الش��ديد بقدرته��ا عل��ى اده��اش
املش��اهد بكيفية طرح الفكرة التي
تريد ايصالها لهم.
وق��ام فري��اد روان��دزي وزي��ر الثقافة
والس��ياحة واالث��ار بزي��ارة املع��رض،
وأب��دى اعجاب��ه بلوح��ات الفنان��ة
اخلفاج��ي ،كأيقون��ات ذات تكوي��ن
انث��وي متفرد ،مش��يدا ً بقدرتها على
تطويع القصص ،واحلكايات ،والعادات

الشعبية ،لتشكيل لوحة متميزة.
الفنان��ة س��رى س��امي اخلفاجي من
مواليد بغ��داد  ،1987وعضو جمعية
الفنان�ين التش��كيليني العراقي�ين،
وعض��و املرك��ز العامل��ي للفن��ون
التش��كيلية ،اقام��ت معرضه��ا
الشخصي االول "احكي يا شهرزاد"
ع��ام  ،2016ولها مش��اركات مبعارض
جماعية ،ومعرض عش��تار للشباب،
واملعرض الدائ��م في جاليري الدكتور
عبد اللطيف رشيد في السليمانية،
وميديا جاليري في اربيل ،ونادي الصيد
العراقي .ولها اعم��ال ومقتنيات في
اربيل ،والسليمانية ،واالردن ،واالمارات
العربي��ة املتحدة ،واململك��ة العربية
السعودية ،واميركا ،وكندا ،ورومانيا.

روسيا تنفي االتهام بالتورط في اختراق "ياهو"
الصباح الجديد:BBC -
نفت روسيا اتهامات وجهتها
الس��لطات األميركي��ة إل��ى
أحد أجهزة اخملابرات الروسية،
بالت��ورط في خ��رق إلكتروني
هائ��ل عل��ى االنترنت ،ش��مل

موقع محرك البحث ياهو.
وجاءت مزاعم التورط الروس��ي في
الئحة اتهام ،أعلنته��ا وزارة العدل
األميركي��ة ي��وم األربع��اء ،ف��ي إن
ضابط�ين في جهاز األم��ن االحتادي
الروس��ي ،هما دميتري دوكوتشيف،

وايج��ور سوش�ين ،تآمرا م��ع اثنني
عل��ى قائم��ة مكت��ب التحقيقات
الفيدرال��ي (إف ب��ي اي) ألكث��ر
األشخاص املطلوب القبض عليهم،
وهما كرمي باراتوف ،وألكسى بيالن.
وثم��ة اعتق��اد بأن ه��ذه االتهامات

ه��ي األولى التي توجهه��ا الواليات
املتحدة في قضية إلى مس��ؤولني
في احلكومة الروسية.
وأث��ر اخت��راق موق��ع ياهو ف��ي عام
 2014عل��ى حس��ابات  500مليون
مشترك.

اإلعالن األول لفيلم أوبرا وينفري الجديد
الصباح الجديد  -وكاالت:
طرح��ت ش��بكة  HBOاألميركي��ة
االعالن األول لفيل��م The Immortal
 ،Life Of Henrietta Lacksاملقتب��س
عن رواية حتمل االس��م ذاته ،للمؤلفة
األميركية ريبيكا سكلوت.

وظه��رت اإلعالمي��ة الش��هيرة أوب��را
وينفري ،والنجمة وروز بيرن ،خالل اعالن
الفيل��م ،وهم��ا يبحثان ع��ن حقيقة
بعض األمور داخل أحداث العمل تتعلق
بالعلوم الطبية.
والرواية ترتكز عل��ى القصة احلقيقية

البعض اسم شارع الثقافة ،ويعده
البعض مكتبة عمالقة ،حورب من
قبل اع��داء النور ،والثقافة ،والعلم،
حورب من كل عقل فارغ يكون عاجزا
ام��ام العق��ل املتنور ،حورب ش��ارع
املتنبي م��ن قبل داعش واملتطرفني،
فاألول��ى باألجه��زة االمني��ة تأمني
امل��كان ،وحماي��ة زواره نكاي��ة بكل
من س��بق ذكرهم ،وتسهيل طريق
الوصول الي��ه وليس العكس ،نأمل
جميعنا اعادة النظر بهذا املوضوع
ال��ذي اصب��ح مريب��ا ل��دى الكثير
منا ،فش��ارع املتنب��ي مثله مثل أي
ش��ارع من ش��وارع بغداد ،حمايته
مطلوب��ة ،لكن بص��ورة منطقية،
فإغالق الشوارع خطة اصبح لزاما
على املعنيني تبديلها بخطة أخرى،
حتترم املواطن العراقي اكثر ،خاصة
وان رواد املتنب��ي ه��م م��ن النخبة
املثقفة ،او من الشباب الذي يسعى
الن يخ��رج م��ن دائرة الس��طحية،
ليتعم��ق بجوانب احلي��اة من خالل
القراءة ،واالطالع.

الم��رأة أفريقي��ة  -أميركي��ة إس��مها
"هنريت��ا الكس" ،حتولت إل��ى رائدة في
العلوم واإلجن��ازات الطبية ،بعدما جرى
إستعمال خاليا دماغها السرطانية في
إبتكار أول سلسلة من اخلاليا البشرية
السرمدية ،املعروفة باسم "هيال" ،في

حقبة اخلمسينيات من القرن املاضي.
الفيلم بطول��ة أوبرا وينفري ،وروز بيرن،
وريني إليز غولدس��بيري ،وكورتني بي،
فان��س ،وريغ كاث��ي ،وروبني س��انتياغو
هدس��ون ،ومن تأليف ريبيكا سكلوت،
وإخراج جورج سي وولف.

نف��ت الفنان��ة اللبنانية
نيكول س��ابا ،املعلومات
التي وردت بشأن تعاقدها
عل��ى القي��ام ببطول��ة
مسلس��ل لبنان��ي ف��ي
الوق��ت احلالي ،مش��يرة
إل��ى أنه��ا منهمك��ة
ف��ي تصوي��ر حلق��ات
مسلس��ل "مذك��رات
عشيقة سابقة " ،والذي
س�� ُيعرض خ�لال ش��هر
رمض��ان املقب��ل ،قائل��ة:
التق أحد خالل تلك
"ل��م ِ
املرحلة كي أوق��ع عق ًدا،
ال س��يما في مسلس��ل
محل��ي ،وبصراح��ة ال

أدري كي��ف حص��ل ذلك
االلتباس ،وأوضحت سابا،
أن على الفنان إعطاء كل
خطوة ف��ي حياته حقها
م��ن االهتم��ام والتقدير،
واأله��م ه��و الت��وازن ما
ب�ين األعمال واملش��اريع،
والقرارات.

مصطفى قمر
يض��ع الفن��ان املص��ري
مصطف��ى قم��ر حالي��ا ً
اللمس��ات األخيرة على
ألبومه اجلديد "ملن يهمه
األمر "في جزئ��ه الثاني،
وأشار الى أن لديه ألبوما
آخر يعمل علي��ه ،ولكن
مازال في بداية مراحله.
وكش��ف قم��ر أن��ه
متحم��س للغاي��ة ف��ي
التواج��د عل��ى صعي��د
التمثيل ،بعد جناح فيلم
ف�ين قلبي ،الذي ش��هد
عودت��ه للس��ينما بع��د
غي��اب أع��وام ،مؤك��دا ً

أن خطوت��ه املقبل��ة في
التمثي��ل س��تكون على
صعيد الدراما.
وقال قمر" :أعود للدراما
ف��ي الع��ام املقب��ل ،من
خ�لال مسلس��ل يحمل
قصة جديدة ،ومختلفة.

سيلينا جوميز
قال��ت جنم��ة موس��يقى
الب��وب س��يلينا جومي��ز
إنها ألغ��ت جولة غنائية
كانت ستأخذها إلى عدة
دول الع��ام املاضي ،وجلأت
للع�لاج النفس��ي ،بعد
أن عان��ت م��ن االكتئاب،
والقل��ق ،وأضاف��ت أن
ثقتها بنفسها "أصيبت
برصاصة".
وأضاف��ت جومي��ز "24
عاما" ،في مقابلة نشرت
له��ا ي��وم اخلمي��س ،أن
الهوس بوسائل التواصل
االجتماع��ي أصابه��ا

بالرع��ب ،وأنه��ا حذف��ت
تطبي��ق أنس��تجرام من
على هاتفها احملمول.
وقال��ت جومي��ز ف��ي
املقابل��ة ،الت��ي تصدرت
غالف ع��دد مجلة "فوج"
لشهر إبريل.

