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بغداد - أسامة نجاح:
كش��فت قي��ادة جه��از مكافح��ة 
ع��ن   ، اجلمع��ة  أم��س   ، االره��اب 
س��يطرتها على أجزاء واس��عة من 
منطقتي الصناع��ة القدمية ورجم 

حديد في امين املوصل.
 من جانبها اعلنت قيادة الرد السريع 
ع��ن وص��ول قواتها إل��ى مقربة من 
جامع ألنوري ومنارة احلدباء ملسافة 
400 متر وتس��تعد القتحامه خالل 
الس��اعات القليل��ة القادمة ، فيما 
أش��ارت إلى إن ، سوء األحوال اجلوية 
العمليات  وغ��زارة االمطار جعل��ت 
العس��كرية تتوقف لفت��رة معينة 

إلى حني حتسنها . 
وق��ال املتح��دث باس��م فرق��ة الرد 
الس��ريع اإلعالمي مصطفى حميد 
في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د  ‘‘ أن" العمليات املش��تركة 
أوقفت تقدم القوات األمنية بسبب 
غزارة األمط��ار وتعذر تقدمي إس��ناد 
ج��وي للق��وات البري��ة وستباش��ر 
القوات تقدمها بعد حتس��ن األجواء 
لتحرير جامع ألنوري"، مش��يرا إلى 
إن " القوات األمني��ة تفصلها نحو  
400 مت��ر فق��ط عن اجلام��ع ومنارة 

احلدباء ". 
وأض��اف إن" قوات جه��از مكافحة 
اإلره��اب فرض��ت س��يطرتها على 
منطقت��ي  م��ن  واس��عة  أج��زاء 
الصناعة القدمي��ة ورجم حديد في 

الش��طر الغربي من مدينة املوصل 
حي��ث تتواصل املعارك ب��ني القوات 
العراقية ومس��لحي تنظيم داعش 

فيها . 
وأك��د إن" الق��وات األمني��ة قامت 
بعمل س��واتر ترابية وحتصينات ملنع 
تس��لل املفخخ��ات ص��وب القوات 

األمنية". 
وأوض��ح حمي��د إن" خط��ة قي��ادة 
تض��ع  ل��م  املش��تركة  العملي��ات 
سقف زمني النتهاء هذه العمليات 
كون ظروف املعرك��ة ونتائجها هي 

من تتحكم في هذا األمر. 
من جانبه أعلن قائد عمليات قادمون 
يانينوى الفريق الركن عبد األمير يار 
اهلل، أم��س أجلمعه ، ع��ن حترير حي 
اليابسات ورفع العلم العراقي فوق 

مبانيه. 
وقال ياراهلل، ف��ي بيان خللية اإلعالم 
احلرب��ي، تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘، نس��خة من��ه، إن "ق��وات 
ح��ي  ح��ررت  اإلره��اب  مكافح��ة 
اليابسات ورفعت العلم العراقي". 

وأضاف البيان، إن "العملية أسفرت 
ع��ن تكب��د الع��دو خس��ائر فادحة 

باألرواح واملعدات". 
وسيطرت القوات األمنية على مركز 
قيادة لعصابات داعش اإلرهابية في 

اجلانب األمين ملدينة املوصل. 
وقال قائد قوات الش��رطة االحتادية، 
الفريق رائد ش��اكر ج��ودت، في بيان 

‘‘الصب��اح  ل��ه حصل��ت صحيف��ة 
أن  من��ه،  نس��خة  عل��ى  اجلدي��د‘‘ 
اخلامسة/ شرطة  الفرقة  "قطعات 

احتادية سيطرت على مركز قيادة ما 
يس��مى "لواء رياض الصاحلني" احد 
فصائ��ل عصابات داع��ش اإلرهابية 

في املدينة القدمية. 
وأض��اف كم��ا عث��رت الق��وة "على 
ومتفج��رات  ووثائ��ق  مس��تندات 

وأس��لحة متنوعة وأجهزة االتصال 
املركزية. 

تتمة ص3

"مكافحة اإلرهاب" يسيطر على منطقتي
"الصناعة القديمة" و"رجم حديد" في الموصل

قوات مكافحة اإلرهاب في قتال مع داعش داخل أحياء املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت قيادة الش��رطة االحتادية ، 
ان قواتها تتاهب الس��تعادة جامع 
النوري واقتحام املنطقة بالكامل.

وق��ال قائ��د الش��رطة االحتادي��ة 
الفري��ق رائ��د ش��اكر ج��ودت، في 
بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصب��اح 
اجلدي��د"، إن "عملي��ات الش��رطة 

االحتادية منذ انطالقها في اجلانب 
االمين في 19 ش��باط اس��فرت عن 
استعادة السيطرة على 60 هدفا 
من املناطق واالحياء واملؤسس��ات 
وحترير مس��احة 259ك��م2 واجالء 
23 الف نازح وتقدمي 24 الف س��لة 
غذائية وقتل املئات من االرهابيني 

وتدمير 226 الية مفخخة".

واضاف ج��ودت، أن "تعزي��زات من 
الشرطة االحتادية تندفع باجتاه باب 
البيض واملدينة القدمية"، مش��يرا 
الى ان "القطعات تتأهب لعملية 
اقتحام املنطقة واس��تعادة جامع 

النوري".
وف��ي س��ياق آخر فرض��ت القوات 
العراقية امس اجلمعة سيطرتها 

عل��ى مق��ر قي��ادة ل��واء لتنظيم 
داعش ف��ي املنطق��ة القدمية في 
اجلان��ب األمين من مدين��ة املوصل، 
بحس��ب ما افاده قائد الش��رطة 
االحتادية الفريق رائد شاكر جودت.

وق��ال الفريق جودت في بيان الحق 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، ان 
قطعات الفرقة اخلامس��ة شرطة 

احتادية تس��يطر على مركز قيادة 
ما يس��مى ل��واء ري��اض الصاحلني 
اح��د فصائل داع��ش االرهابي في 

املدينة القدمية.
القطع��ات  تل��ك  ان  وأض��اف 
عث��رت داخ��ل مركز القي��ادة على 
ومتفج��رات  ووثائ��ق  مس��تندات 
واسلحة متنوعة واجهزة االتصال 

املركزية.
من جه��ة اخ��رى أعل��ن املتحدث 
عل��ي  الش��مال  مح��ور  باس��م 
احلس��يني، امس اجلمعة، عن صد 
هجوم نفذت��ه عناصر من تنظيم 
"داعش" على قرية جرداغلي شرق 

محافظة صالح الدين. 
تتمة ص3

"االتحادية" تتأهب لتحرير جامع النوري واقتحام محيطه 

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا زعي��م التيار الص��دري مقتدى 
العراقي��ني  الصدر،ام��س اجلمع��ة، 
الى ع��دم التصويت "للفاس��دين" 
ف��ي االنتخابات املقبل��ة، فيما هدد 
مبقاطعة تل��ك االنتخابات في حال 
االنتخابات وقانونها  بقاء مفوضية 

دون تغيير.
وق��ال الص��در ف��ي كلمه ل��ه أمام 
التظاهرة املليونية التي ش��هدتها 
ساحة التحرير وسط العاصة بغداد 
صب��اح ام��س وتابعته��ا "الصباح 
اجلديد"، إن "كل محب للوطن يجب 

ان ال يعطي صوته الثمني للفاسدين 
في االنتخاب��ات املقبلة فصوته هو 
من ينق��ذ الوطن"، مش��يراً الى أن 
"استمرار التظاهرات يعني زوالهم 
)الفاس��دين( ش��لع قلع م��ن خالل 
تغيير أُُسُس��هم الت��ي من خاللها 
وصلوا الى سدة احلكم والتي أُعني 

بها مفوضية االنتخابات".
إعط��اء  "يج��ب  الص��در،  وأض��اف 
تل��ك األصوات ال��ى اخليري��ن فقط 
ومن يتحل��ى بالوطني��ة بعيدا الى 

الطائفية.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف وزي��ر اخلارجي��ة الس��عودي 
عادل اجلبير لنظيره العراقي إبراهيم 
اجلعفري، عن نية ب��الده إلغاء الديون 
الع��راق،  عل��ى  املترتب��ة  الس��ابقة 
مشيراً إلى س��عي السعودية لفتح 
خط طيران م��ن الرياض إل��ى بغداد 

والنجف.
وقالت وزارة اخلارجية في بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إن "وزير 
اخلارجية إبراهيم اجلعفري التقى وزير 
خارجية اململكة العربية السعودية 
ع��ادل اجلبير عل��ى هام��ش اجتماع 
التحالف الدولي ضد عصابات داعش 

اإلرهابي��ة في العاصم��ة األميركية 
واشنطن".

وأضاف��ت ال��وزارة، أن��ه "ج��رى خالل 
الثنائي��ة  العالق��ات  بح��ث  اللق��اء 
والتطور الذي ش��هدته خالل الفترة 
املاضي��ة وس��بل تعميقه��ا، وفت��ح 
آفاق جدي��دة للتعاون املش��ترك في 
اجملاالت كاف��ة"، مبين��ًة أن "اجلانبني 
اتفقا عل��ى ض��رورة تب��ادل الزيارات 
بني مس��ؤولي البلدين، ومنهم وزيرا 
الفترة  والصناع��ة خ��الل  التج��ارة، 
املقبلة لزيادة حجم التبادل التجاري، 

واالستثمار".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
الق��وات  قائ��د  اجلن��رال  اعتب��ر 
األمريكي��ة وقوات حلف الناتو في 
أوروب��ا، كيرتي��س س��كاباروتي،أن 
القارة األوروبية أصبحت أحد أكثر 
أماك��ن العال��م خطورة بس��بب 

التهديد اإلرهابي لداعش.
اخلاص��ة  للجن��ة  اجتم��اع  وف��ي 
بش��ؤون الق��وات املس��لحة ف��ي 
مجل��س الش��يوخ األمريكي، قال 
"روس��يا  بحس��ب  س��كاباروتي 
الي��وم" "ع��دد التهدي��دات الت��ي 
نش��اهدها في أوروب��ا أكثر مما هي 

في س��ائر أنحاء العالم، باستثناء 
املناطق التي نتعامل معها بشكل 
مباشر، مثل س��وريا وأفغانستان 

والعراق".
اإلرهاب��ي  الهج��وم  إن  وأض��اف 
األخير في لندن يشير إلى خطورة 
الوضع في أوروبا التي تواجه حتديا 
مزدوجا يتمثل في تدفق اإلرهابيني 
الوافدين من سوريا ومناطق أخرى، 
م��ن جه��ة، وف��ي تهدي��د داخلي 
م��ن قبل أش��خاص متحمس��ني 

ملمارسات "داعش".
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مقتدى الصدر يدعو لعدم 
التصويت "للفاسدين"

ويهدد بمقاطعة االنتخابات

السعودية تكشف عن نيتها
إلغاء الديون المترتبة على العراق

"الناتو": أوروبا أصبحت
األخطر عالميًا بسبب "داعش"

األمم المتحدة تكشف عن محاصرة 
 نحو 400 ألف مدني غربي الموصل

ضربة جوية ألوكار
اإلرهابيين أيمن الموصل 23

برلين ـ جاسم محمد
ش��هدت العاصم��ة البريطانية، 
لن��دن، عملية انتحاري��ة ارهابية 
 ،2017 م��ارس   22 ي��وم  مس��اء 
بطع��ن  انتح��اري،  ق��ام  عندم��ا 
شرطي بس��كني، ودهس عدد من 
املارة على جس��ر »ويستمنستر« 
الرباع��ي،  الدف��ع  ذات  بس��يارته 
الش��رطة  اس��تدعيت  بعده��ا 
التدابي��ر  واتخ��ذت  البريطاني��ة 
االمني��ة منه��ا تطوي��ق م��كان 
احلادث واس��عاف اجلرحى. وذكرت 
هيئ��ة اإلذاع��ة البريطاني��ة »بي 
سي س��ي« أنه كان هناك إطالق 
نار خارج البرملان البريطاني وإغالق 
قص��ر وستمنس��تر، حي��ث كان 
البريطاني  البرمل��ان  الى  اجتماعا 
احلكوم��ة  رئيس��ة  وبحض��ور 
البريطانية »تيريزا ماي«. الشرطة 
البريطاني��ة صرح��ت ف��ي مؤمتر 
صحفي بان، شخصاً قام بدهس 
عدد من االش��خاص على جس��ر 
ويستمنس��ر القريب م��ن مبنى 
البرملان، وبعد ان ارتطمت سيارته، 

رباعية الدفع بحائط البرملان، ثم 
ترجل راكضا مس��افة  قريبة الى 
بوابة البرملان ليطعن شرطيا غير 

مسلح، مما دفع ش��رطي اخر الى 
اطالق النار وطرحه قتيال.

وكان��ت نتائ��ج العملي��ة، مقتل 

شرطي بريطاني ووفاة شخصني 
وجرح اكثر من عش��رة اشخاص. 
اتخ��ذت  البريطاني��ة  الش��رطة 

بأغ��الق  الروتيني��ة،  االج��راءات 
الط��رق املؤدية الى مق��ر البرملان، 
وهي قلب لندن حيث يقع بالقرب 
منها مقر احلكوم��ة البريطانية، 
س��ياحية  ومواقع  والكاثيدرائية 
عديدة. الش��رطة البريطانية من 
جانبه��ا، تعامل��ت مبهنية عالية 
في اتخاذ االجراءات االس��تباقية 
بتطويق املكان وتقدمي املس��اعدة 
الطبي��ة الى اجلرح��ى وغلق مقر 
العامة  املناط��ق  البرمل��ان واخالء 

والشوارع القريبة من احلادث.
يدعى أبو عز الدين، وسبق أن كان 
مس��جوناً على خلفية أنش��طة 
إرهابي��ة كان اس��مه عند الوالدة 
“تريف��ور ب��روك” قب��ل أن يتحول 
لإلسالم ويطلق على نفسه اسم 
عم��ر. وكان يعلن ع��ن تعليقاته 
واف��كاره املتطرف��ة عبر وس��ائل 
التواصل االجتماع��ي واليوتيوب، 
وكان له سجل اجرامي بالتطرف 
عن��د الش��رطة البريطانية منذ 

سنوات.
تفصيالت ص2

حادث هجوم لندن..التوقيت واألهداف  والدالالت

بغداد - وعد الشمري:
استبعدت جلنة االسرة والطفولة في 
مجلس النواب، أم��س اجلمعة، جناح 
مجلس النواب في اقرار قانون العنف 
االس��ري خالل دورته احلالي��ة، وفيما 
أرجعت ذلك العتراض اغلب مكونات 
التحالف الوطني عليه، كشفت عن 
لقاءات عقدتها مع املرجعية الدينية 
للتباحث حول بعض الفقرات واجراء 

تعديالت عليها.
وقال��ت عض��و اللجن��ة ري��زان دلي��ر 

ف��ي حديث م��ع "الصب��اح اجلديد"، 
إن "ممثل��ي الكت��ل السياس��ية في 
اللجنة يحاولون اق��رار قانون العنف 
االسري ويبذلون جهوداً حثيثة لهذا 

الغرض".
وتابع��ت دلير أن "الع��راق يحتاج إلى 
اق��رار قان��ون يناهض العن��ف داخل 
نط��اق العائل��ة أس��وة ببقي��ة دول 
املنطق��ة"، الفتة إلى "وج��ود قانون 
مثيل ف��ي االردن ولبنان ومصر ونحن 
الي��وم نبحث عن نق��ل التجربة إلى 

بالدنا".
وأش��ارت إل��ى أن "بع��ض االوس��اط 
داخ��ل التحال��ف الوطن��ي يرفضون 
اقرار القانون ال س��يما زعماء الكتل 

فيه".
ونّوه��ت دلير إل��ى أن "ه��ذه اجلهات 
السياس��ية تزع��م ب��أن القانون من 
ش��أنه تفكي��ك االس��رة العراقية"، 
هك��ذا  "وج��ود  أن  أك��دت  فيم��ا 
تشريعات ضروري ملواجهة املشكالت 
االسرية السيما مع االرتفاع املستمر 

في حاالت الطالق".
االس��رة  جلن��ة  عض��و  واس��تبعدت 
النيابي��ة أن "ينجح مجل��س النواب 
في اقرار القانون خالل الدورة احلالية"، 
وع��ّدت "املهمة ش��به مس��تحيلة 
برغ��م االنتهاء م��ن القراءتني االولى 

والثانية من املشروع".
وارجعت صعوبة مترير القانون إلى أن 
"املكون��ات االكبر داخل البرملان تقف 

بالضد منه".
تتمة ص3

متابعة ـ الصباح الجديد:
قام��ت مرش��حة ح��زب اجلبهة 
املنتم��ي  الفرنس��ي  الوطني��ة 
لوبان  ماري��ن  املتط��رف  لليم��ني 
امس اجلمع��ة بزي��ارة للعاصمة 
الروسية موسكو التقت خاللها 
الروس��ي  النواب  رئيس مجل��س 
وجلنة العالق��ات اخلارجية اجمللس، 
فيما أظهر اس��تطالع للرأي قبل 
ش��هر من إج��راء اجلول��ة األولى 
لالنتخابات الرئاس��ية في فرنسا 

أن 43 ف��ي املئ��ة م��ن الناخب��ني 
مترددي��ن بش��أن املرش��ح ال��ذي 
سيصوتون له، مما يؤكد الغموض 

احمليط بحملة االنتخابات
وقال��ت لوبان من موس��كو إنها 
تؤيد توطيد العالقات مع روس��يا 

،فيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب.
ودافعت مرشحة اليمني املتطرف 
الرئاس��ية  االنتخاب��ات  إل��ى 
الفرنس��ية ماري��ن لوب��ان ام��س 
اجلمعة في موسكو عن التعاون 

مع روسيا ملكافحة اإلرهاب.
والتقت زعيم��ة اجلبهة الوطنية 
املؤي��دة لتوثي��ق العالق��ات م��ع 
موس��كو والت��ي تتص��در نتائج 
اس��تطالعات الرأي للدورة األولى 
من االنتخابات الفرنس��ية رئيس 
مجلس النواب الروس��ي )الدوما( 
وأثارت  فولودي��ن.  فياتشس��الف 
اته��ام  زيارته��ا تس��اؤالت بع��د 
روس��يا بالتدخل ف��ي االنتخابات 

األمريكية رغم نفي موسكو.

وقال��ت لوب��ان »إني أؤي��د تنمية 
العالقات مع روسيا في إطار هذا 
التاري��خ الطويل ال��ذي يربط بني 
بلدينا. دافعت في كل احملافل عن 
التعاون ب��ني بلدينا في مكافحة 
دور  عل��ى  مش��ددة  اإلره��اب«، 
روس��يا في س��وريا حي��ث تدعم 
نظام الرئيس بش��ار األسد، ودور 
فرنس��ا في منطقة الساحل في 

أفريقيا.
تفصيالت ص6

لجنة نيابية تستبعد إقراره خالل الدورة الحالية

اعتراضات التحالف الوطني تعرقل تمرير قانون "العنف األسري"
استطالع: 43 % من الناخبين الفرنسيين

لم يحسموا أمرهم بشأن مرشحهم للرئاسة

متابعة

تقريـر

بغداد ـ وكاالت :
اعالم،ام��س  وس��ائل  أف��ادت 
"س��وريا  ق��وات  اجلمعة،ب��أن 
باقتح��ام  ب��دأت  الدميقراطي��ة" 

مدينة الطبقة السورية.
وجاء في خبر عاجل بثته "روسيا 
اليوم، ببدء اقتحام مدينة الطبقة 
ذات األهمي��ة االس��تراتيجية في 
ريف الرقة الغربي من قبل "قوات 

سوريا الدميقراطية".
ونقلت عن مصادر قولها، إن حاالت 
ن��زوح واس��عة للمدني��ني حدثت 
ف��ي مدينتي الطبق��ة والرقة مع 
الدولي  التحالف  تكثيف غ��ارات 
على املنطق��ة دعما لتقدم قوات 

سوريا الدميقراطية.
وفي ه��ذا الس��ياق، أعل��ن طالل 
س��ّلو، الناطق باسم قوات سوريا 

الدميقراطي��ة، أن��ه ال مان��ع م��ن 
إشراك اجليش السوري في عملية 

حترير الرقة.
وجاء ذلك بعد س��اعات من إعالن 
وزي��ر الدفاع الفرنس��ي، جان إيف 
لودريان، عن ق��رب انطالق معركة 
حتري��ر مدين��ة الرق��ة م��ن أي��دي 

تنظيم "داعش".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
مدين��ة  ف��ي  الش��رطة  أعلن��ت 
أنتوي��رب بش��مال بلجي��كا، أنها 
ألق��ت القب��ض على رج��ل حاول 
دخول ش��ارع التس��وق الرئيس��ي 
اخملصص للمشاة بسيارة مسرعة، 
فيما أكدت أنها ستشدد إجراءات 

األمن في املدينة.
ونقلت وكال��ة "رويترز" لألنباء عن 
متح��دث باس��م الش��رطة قوله 
"في حوالي الساعة احلادية عشرة 

صب��اح يوم األول م��ن امس دخلت 
س��يارة ش��ارع دي مي��ر بس��رعة 
كبي��رة مما دف��ع الناس إل��ى القفز 

بعيدا عنها".
وأضاف أن الشرطة ألقت القبض 
على قائد السيارة وانتشرت قوات 
واجليش  الش��رطة  إضافي��ة م��ن 
بوس��ط أنتويرب. ولم يكشف عن 

املزيد من التفاصيل.
وفي تط��ور الح��ق اعل��ن الرئيس 
أن  الفرنس��ي فرانس��وا هوالن��د، 

فرنس��يا ت��ورط فيم��ا يب��دو ف��ي 
محاولة هجوم محتمل في مدينة 

أنتويرب البلجيكية.
وقال هوالند للصحفيني، بحسب 
"رويترز"، "يبدو أن فرنس��يا ضالعا 
فيها م��ع احتمال وج��ود عدد من 
األس��لحة ف��ي صندوق س��يارته. 
األمر يع��ود للقضاة للتصريح في 
هذا الش��أن ويبدو أنه كان يسعى 
لقت��ل أو على األقل التس��بب في 

حدث مأساوي".

اعتقال سائق سيارة حاول
دهس المواطنين في بلجيكا

قّوات "سوريا الديمقراطية" تقتحم مدينة الطبقة

لندن ـ ابتسام يوسف الطاهر:
في وض��ح النهار في يوم ربيعي 
يش��جع الس��ياح للتجول على 
البرمل��ان  م��ن  وقريب��اً  اجلس��ور 
وزي��ارة قص��ر البرمل��ان. روع احد 
االرهابي��ني الن��اس وه��و يحمل 
س��كينا كبيرة يرك��ض ملوحاً 
به��ا عبر بواب��ة البرملان ليطعن 
ش��رطياً حاول منعه..فسارعت 
الن��ار على  واطلقت  الش��رطة 
اجمل��رم. هن��اك ش��هادات عديدة 
م��ن قب��ل املس��تطرقني ليدلوا 
بش��هاداتهم، منهم رأى سيارة 
تسرع على اجلسر لتضرب عدداً 
من املارة فيقتل احدى النس��اء 
ويج��رح اكثر من 12 ش��خصاً. 
وباحلني سارعت عشرات سيارات 
االسعاف ملعاجلة اجلرحى والذين 

اضاف��ة  الصدم��ة.  ارعبته��م 
ال��ى اس��عاف هليكوبتر هرعت 

للمكان .
"ل��م ارَ بحيات��ي مش��هداً مثل 
ماح��دث  اص��دق  ال  ه��ذا..اكاد 
الش��هود  ومارأي��ت" ق��ال احد 
العيان لالعالم وه��و يبكي وقد 
ش��رح كي��ف رأى س��يارة على 
جس��ر ويس��ت منس��تر ارعبت 
امل��ارة وف��ي الوقت نفس��ه رأى 
احده��م يحم��ل س��كيناً يلوح 
به��ا متجه��اً للبرمل��ان وكي��ف 
طعن الش��رطي! واك��د الكثير 
من الش��هود العيان سماع اربع 

اطالقات للنار.
 االسكوتالنديارد عّدها محاولة 
املنطق��ة  فاغلق��ت  ارهابي��ة. 
احمليطة بالبرملان واجلسر القريب 

م��ن هن��اك كله��ا اغلقت حلني 
معاجلة االمر. وق��د اجل البرملان 
جلس��ته. في الوقت نفسه لم 
يس��مح ألي من البرملانيني ترك 
املبنى. فقد صرحت )آنا سوبري( 
انه��ا وزميله��ا البرملان��ي ووالك 
اجبرا ليعودا ملبن��ى البرملان من 
قبل الشرطة الذين هددوا وهم 
بوجههما!  الس��الح  يصوب��ون 
فالكل يجب ان يخضع للقانون 

واألوامر.
حتى البرملان االسكوتالندي اجل 
االس��تفتاء  ملناقشة  جلس��ته 
م��ع  س��كوتالندا  بق��اء  عل��ى 
اململكة املتحدة بعد االنفصال 
عن االحت��اد االوروبي. ك��رد فعل 
للحدث الذي تعيش��ه ويس��ت 

منستر.

مشاهدات على أعتاب مبنى البرلمان البريطاني

في حضرة شهيد المحراب

باقر جبر الزبيدي:
في ذكرى استشهاد االمام واملفكر واالستاذ والقائد واملربي واملرشد 
والعارف والعالم والسياسي احملنك اية اهلل العظمى السيد محمد 
باقر احلكيم نستذكر كل املعاني ونتطلع الى االهداف والطموحات 

واملثل العليا التي كان يتميز بها عن غيره.
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برلين ـ جاسم محمد

ش��هدت العاصم��ة البريطاني��ة، 
لن��دن، عملي��ة انتحاري��ة ارهابية 
مس��اء يوم 22 مارس 2017، عندما 
ش��رطي  بطع��ن  انتح��اري،  ق��ام 
بسكني، ودهس عدد من املارة على 
جسر »ويستمنستر« بسيارته ذات 
الدفع الرباعي، بعدها اس��تدعيت 
واتخ��ذت  البريطاني��ة  الش��رطة 
التدابير االمنية منها تطويق مكان 
احلادث واس��عاف اجلرح��ى. وذكرت 
هيئة اإلذاعة البريطانية »بي سي 
سي« أنه كان هناك إطالق نار خارج 
البرمل��ان البريطان��ي وإغ��الق قصر 
وستمنس��تر، حي��ث كان اجتماعا 
الى البرمل��ان البريطان��ي وبحضور 
البريطاني��ة  احلكوم��ة  رئيس��ة 
»تيريزا ماي«. الشرطة البريطانية 
صرح��ت في مؤمت��ر صحف��ي بان، 
ش��خصاً ق��ام بده��س ع��دد م��ن 
االشخاص على جسر ويستمنسر 
القري��ب من مبنى البرملان، وبعد ان 
الدفع  رباعي��ة  ارتطمت س��يارته، 
بحائ��ط البرملان، ث��م ترجل راكضا 
مس��افة  قريبة ال��ى بوابة البرملان 
ليطعن ش��رطيا غير مس��لح، مما 
دفع ش��رطي اخر الى اط��الق النار 

وطرحه قتيال.
وكان��ت نتائ��ج العملي��ة، مقت��ل 
ش��رطي بريطاني ووفاة شخصني 
وجرح اكثر من عش��رة اش��خاص. 
اتخ��ذت  البريطاني��ة  الش��رطة 
الطرق  بأغالق  الروتينية،  االجراءات 
املؤدي��ة الى مقر البرملان، وهي قلب 
لن��دن حيث يقع بالقرب منها مقر 
احلكومة البريطانية، والكاثيدرائية 
ومواقع سياحية عديدة. الشرطة 
البريطاني��ة من جانبه��ا، تعاملت 
مبهنية عالية ف��ي اتخاذ االجراءات 
املكان وتقدمي  االستباقية بتطويق 
املساعدة الطبية الى اجلرحى وغلق 
مقر البرملان واخالء املناطق العامة 

والشوارع القريبة من احلادث.

من هو منفذ العملية االرهابية
يدعى أبو عز الدين، وس��بق أن كان 
مس��جوناً عل��ى خلفية أنش��طة 
إرهابي��ة كان اس��مه عن��د الوالدة 
“تريف��ور ب��روك” قب��ل أن يتح��ول 
لإلسالم ويطلق على نفسه اسم 
عم��ر. وكان يعل��ن ع��ن تعليقاته 
واف��كاره املتطرف��ة عب��ر وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي واليوتيوب، 
وكان له س��جل اجرامي بالتطرف 

عن��د الش��رطة البريطاني��ة منذ 
سنوات.

بريطانيا تواجه أخطر مستوى 
من التهديدات اإلرهابية

ق��ال ماك��س هي��ل، رئي��س اإلدارة 
املستقلة اجلديدة، لصحيفة صنداي 
تليغراف البريطانية منتصف شهر 
م��ارس 2017، بان بريطاني��ا تواجه 
أخط��ر مس��توى م��ن التهدي��دات 
اإلرهابي��ة من��ذ هجم��ات اجلي��ش 
اجلمه��وري األيرلندي ف��ي لندن في 
القرن العشرين وحذر  س��بعينيات 
من خطر عودة املقاتلني االجانب من 
سوريا والعراق الى بريطانيا. ونشرت 
صحيفة »صنداي تاميز« خالل شهر 
م��ارس 2017  ملخص دراس��ة هي 
األولى م��ن نوعها في أوروبا، صدرت 
في لندن تناول��ت »خريطة اإلرهاب 
ف��ي بريطانيا« بدراس��ة العمليات 
والتهدي��دات اإلرهابي��ة منذ 1998 
إلى حد عام 2016. وجتيب الدراسة، 
الواقعة في ألف صفحة عن أسئلة 
من قبيل: أين يعيش اإلرهابيون؟ ما 
ال��ذي أث��ر فيهم؟ وما ه��ي طبيعة 
األحياء واملناطق التي نش��أوا فيها؟ 
 269 وذلك عب��ر دراس��ة تفاصي��ل 
قضي��ة أدي��ن فيها إرهابي��ون و400 

اعت��داء اعتب��ر إرهابي��ا وكش��فت 
الدراس��ة ب��أن األغلبية م��ن هؤالء 
ليس��وا »ذئابا منفردة«، بل ارتبطوا 

بجماعات إرهابية.
وقد وصف مدير وكالة االستخبارات 
البريطانية مطلع ش��هر ديس��مبر 
2016  حجم التهدي��دات اإلرهابية 
ضد بريطانيا بأنه غير مسبوق. وقال 
»أليك��س يانغر« إن االس��تخبارات 
البريطاني��ة وأجهزة األمن أحبطت 
احملتمل��ة.  الهجم��ات  م��ن  ع��دداً 
وأض��اف أن التنظيم لدي��ه هيكل 
منظ��م تنظيما جي��دا للتخطيط 
للهجم��ات اخلارجي��ة  وقد اضطلع 
بالتخطيط لهجمات ضد اململكة 
املتح��دة وحلفائها »حت��ى من دون 

اضطراره إلى مغادرة سوريا. 
وكان ج��دول لتحدي��د ن��وع خط��ر 
اإلرهاب وضعه مركز حتليل اإلرهاب 
املش��ترك في جه��از MI5، يتضمن 
خم��س درجات لتوصيف هذا اخلطر 
: ضعي��ف، معتدل، جوهري، وحاد أو 
خطير، وحرج. حصلت االستخبارات 
البريطانية على وثائق سرية مسربة 
حتمل ختم »راية اخلالفة الس��وداء« 
املقاتلني  هوي��ات  والت��ي تكش��ف 
األجانب في صفوف داعش، أظهرت 
الوثائ��ق التي يصل عددها 1736، أن 

التنظي��م جنح في جتني��د مواطنني 
“ميرور”  بريطانني بحسب صحيفة 
البريطانية في عدده��ا الصادر في 

شهر مارس 2016.

تهديدات داعش الى بريطانيا
نشر تنظيم داعش خالل عام 2015 
وكذلك ع��ام 2016 اش��رطة فديو 
احت��وت تهديدا من قب��ل التنظيم 
أظه��ر  إذ  بريطاني��ا،  باس��تهداف 
الفيديو لقطات أرش��يفية لشوارع 
ومعالم العاصمة البريطانية لندن 
إلظهار أن الدور الق��ادم على لندن. 
وتش��ير املعلومات إل��ى أن مقاتلى 
البريطاني��ني ق��د أوكل��ت  داع��ش 
إليهم املهمة من قبل عمالء داعش 
البارزين للعودة إلى بالدهم وتنفيذ 
الهجوم ونقلت شبكة »سى إن إن« 
عن مس��ئول أوروبى رفيع املستوى 
فى مجال مكافحة اإلرهاب قوله إن 
املعلومات االستخباراتية تشير إلى 
أن تنظي��م داعش يرغ��ب فى ضرب 

بريطانيا. 
النتائج �  مازالت مشاركة بريطانيا 
داخل التحال��ف الدولي خجولة وال 
تتناس��ب مع حجمها السياس��ي 
اوروبي��ة  دول  واالقتص��ادي مقاب��ل 
اخرى مثل فرتسا. وهناك تراجع في 

في مكافحة  الدولية  مش��اركتها 
االرهاب.

� توقي��ت العملية : جائت العملية 
بالتزام��ن مع انعق��اد اجتماع دولي 
ل��دول التحال��ف الدول��ي 68 دولة 
حملاربة تنظيم داعش في واشنطن، 
وبالتزام��ن م��ع الذكرى الس��نوية 
 � بروكس��ل  مط��اار  لتفجي��رات 
بلجيكا ومع انعقاد جلسة البرملان 
البريطان��ي، وكذل��ك م��ع انعق��اد 
وزراء داخلية ش��مال وجنوب البحر 

املتوسط في روما حملاربة االرهاب. 
� امل��كان : اخت��ار منف��ذ العملي��ة 
امل��كان وه��و قل��ب لن��دن � مبن��ى 
وللمكان  »ويستمنس��تر«  البرملان  
اهمية سياس��ية وثقافية ويحمل 
الكثي��ر م��ن املعاني، ض��رب املكان 
يعن��ي ض��رب لقي��م الدميقراطية 

والغرب.
� الهدف : مايري��ده منفذ العملية 
ب��أن  ايص��ال رس��الة،  االنتحاري��ة، 
التنظيم موج��ود، وممكن ان يضرب 
عواصم غربي��ة، رغ��م تراجعه في 

العراق وسوريا ومعاقل اخرى.
� ان منف��ذ  العملية الميكن اعتباره 
ذئ��ب منفرد، كون بيانات الش��رطة 
حول س��يرته الذاتي��ة، تعكس بانه 
بالتنظي��م، وهن��ا يج��ب  مرتب��ط 

التمييز مابني الذئاب املنفردة ومابني 
االش��خاص الذين ينفذون عمليات 
منفردة لكنهم مرتبطني بالتنظيم 
بشكل او باخر وهذا ماكشفه تقرير 
االس��تخبارات البريطاني��ة بعنوان 
» خارط��ة اجلماع��ات املتطرفة في 

بريطانيا« 
� العملية االنتحاري��ة، هي عملية 
مح��دودة، اس��تخدمت مركبة ذات 
دفع رباعي وسكني وهي وسائل غير 
محض��ورة ومتاحة للجمي��ع، هذا 
النوع من العمليات ال ميكن التكهن 
بها وال ميكن منعها ابدا وهي تتكرر 
ف��ي عواصم اوربية عدي��دة، تهدف 
الى االس��تقطاب االعالم��ي، وهذا 

ماحققته العملية.
قام��ت  البريطاني��ة  الش��رطة   �
بواجبه��ا واثبت��ت مهنيته��ا، لكن 
هنالك ماخ��ذ على االس��تخبارات 
البريطاني��ة، كون منف��ذ العملية، 
مصنف ضم��ن اجلماعات املتطرفة 
ول��ه س��جل ارهاب��ي، كان يفترض 
باالس��تخبارات البريطانية استباق 
عل��ى  باحلص��ول  احلادث��ة  تنفي��ذ 

معلومات ملنع وقوعها.

*باحث في قضايا اإلرهاب 
واالستخبارات

حادث هجوم لندن..التوقيت واألهداف  والدالالت
عمار البغدادي

ل��م اعت��د احلك��م عل��ى اح��د اال بع��د ان ميض��ي وقت 
»موضوعي« لزمن احلكم واال ف��ان كل االحكام الصادرة 
او التي صدرت ضد وزراء في احلكومة احلالية واحلكومات 
الس��ابقة من دون معايي��ر »اعالميا« ه��ي احكام ظاملة 
ومتعس��فة وغير منصفة وهنا اود ان انصف الوزير قبل 
ان تأتي حمل��ة ظاملة او التورط بحمالت قادمة س��تأتي 

كلما اقتربت االنتخابات من موعدها.
استبش��رت خيراً بق��رارك حبس ش��قيقك املوظف في 
وزارة الداخلية »كما اكدت وس��ائل اعالم عراقية« وقلت 
في نفسي عشية س��ماعي للخبر » هذا فعل البدريني 
ول��ن يكون من افعال وزير ف��ي احلكومة« الن العادة جرت 
في السابق واالن في احلكومات احلالية ان يتحاشى الوزير 
افعال القريب والنسيب والشقيق النها افعال »الارادية« 
والنتج في النهاية فعال س��يئاً مؤذياً للدولة واملال العام 
او خادش��اً للحياء الوطن��ي العام. وما زل��ت آمل وامتنى 
املزيد م��ن اخلطوات »البدرية الثوري��ة« على طريق تنزيه 

وزاراتنا العراقية من البطانة واحلاشية واالشقاء!.
اراق��ب اداء وزارة الداخلية العراقية جلهة تس��ديد ودعم 
مش��روع اجلبهة العس��كرية املفتوحة عل��ى داعش في 
املوص��ل وعلى خلفية حماية اجلبه��ة االمنية الداخلية 
ف��ي العاصمة وبقي��ة احملافظ��ات العراقي��ة ولعل خلو 
اليومي��ات االمني��ة من املفخخ��ات من��ذ مجيئك حلني 
كتاب��ة ه��ذا العم��ود الصحف��ي دلي��ل عل��ى اليقظة 
ووجود االس��تراتيجية القومية واالدارة الناجحة والرؤية 
السياس��ية الرصين��ة ..االم��ن اليقوم عل��ى االمن على 
خلفي��ة الفن للف��ن امنا يق��وم على الرؤية السياس��ية 
الرصين��ة واال لوكان هنالك رجل ف��ي موقعك  قادم من 
الس��ذاجة السياس��ية او خاليا الدم المع��ن في اجلهل 

وحتول الشارع الى خلية مفخخات وتفجيرات!.
آم��ل ان تزيد م��ن احليطة واحل��ذر واالعتم��اد على »اخملبر 
الش��عبي« وليس » اخملبر الس��ري« في ايصال املعلومات 
االمني��ة للجه��ات االمني��ة املتخصص��ة واخملتصة الن 
العم��ل مع ه��ذا اللون م��ن الناس س��يخفف الضغط 
اوال عل��ى االجهزة االمنية التابعة ويس��ور اهلنا باالمان 
واالس��تقرار ويش��عر الن��اس ان االمن تكافل��ي تكاملي 
وليس هنالك جهاز امني يعمل من اجل الدولة ومواطن 
كسول العالقة له بالهم الوطني العام. فدونك املواطن 

وفرصة تشكيل خاليا اخملبر الشعبي.
اخي��راً اق��ول . الوزي��ر الق��ادم م��ن خاليا العم��ل الثوري 
وجبهات القتال ونزيف الدم املسفوك على حدود الوطن 
وس��نوات الكف��اح » وقد كن��ا معاً في مش��روع العمل 
العراقي املع��ارض اي��ام الدكتاتورية« افضل م��ن الوزير 
الذي لم يتعرف يوماً على سيرة كفاح او يستنشق يوماً 

رائحة البنادق.
هدؤك في ادارة االمن من موقع التاريخ الثوري يزيد ارباك 

داعش وخاليا االرهاب ونحن معك في هدوئك ..وحزمك.

رسالة مفتوحة
للوزير األعرجي

تقـرير

السليمانية - عباس كاريزي:

حذرت جلن��ة الزراع��ة واملياه ف��ي برملان 
كردس��تان م��ن مخاط��ر كبي��رة حتدق 
بالثروة املائية ف��ي االقليم، جراء تقليل 
اطالقات املياه وبناء سدود وحتويل مجرى 
االنهر واجلداول من دول اجلوار، اضافة الى 
عدم وج��ود اس��تراتيجية واضحة لدى 
الس��لطات في كردس��تان لتأمني مياه 
الزراعة والش��رب للمواطنني على املدى 

البعيد.  
واك��د عض��و جلن��ة الزراعة واملي��اه في 
برملان كردس��تان عب��د الرحمن علي في 
بي��ان مبناس��بة الي��وم العامل��ي للمياه 
تلقت الصب��اح اجلديد نس��خة منه ان 
اقليم كردس��تان يهدر نح��و ثلثي املياه 
التي تأتيه من االمط��ار والثلوج واالنهر 

واجلداول من دول اجلوار.
وتاب��ع ان اقلي��م كردس��تان ميتلك )45( 
مليار مت��ر مكعب م��ن املي��اه اجلوفية 
واالنهر واملسطحات املائية، وهو ما يفوق 
حاجت��ه بأضعاف، وأردف اال انه وحلد االن 
ل��م تتمكن حكوم��ة االقليم من تأمني 
حاج��ة االقليم من مياه الس��قي ومياه 

الشرب للمواطنني.  
واكد علي ان االقليم ال يعاني من نقص 
ف��ي م��وارده املائية وامنا لديه مش��كلة 
ف��ي ادارة ه��ذه املوارد، واض��اف ان هناك 
17 س��داً االن ف��ي االقلي��م بعضها في 
مرحلة البناء واخرى ل��م تنفذ حلد االن، 

نتيجة لالزمة املالية تتيح لالقليم خزن 
م��ا نس��بته )10( مليارات مت��ر مكعب 
من املياه، مبيناً ان اس��تكمال بناء بقية 
الس��دود س��يمكن االقليم من خرن 11 

مليار متر مكعب اخرى من املياه.     
واك��د عل��ي ان اخملاط��ر احلقيق��ة التي 
تهدد االقليم تكمن في ان اغلب االنهار 
واجلداول التي تصب في االقليم تنبع من 
دول اجلوار)تركيا وايران( اللتان ال تلتزمان 
باالتفاقات املائية املشتركة مع االقليم، 
وتعمالن باس��تمرار على جتفيف مصادر 

املياه القادمة الى االقليم.
واك��د ان احلكومة التركي��ة تعمل منذ 
س��نوات على مش��روع ضخم يس��مى 
مبش��روع )غ��اب( والذي يتك��ون من بناء 
قرابة 22 سداً 14 منها على نهر الفرات 
و8 ثمانية على نهر دجلة والتي س��وف 
يكون له��ا تأثي��ر كبير عل��ى تخفيض 
نس��ب املي��اه التي تدخ��ل ال��ى العراق 

واقليم كردستان.  
وعن ايران يقول على انها عدا عن كونها 
انش��أت العديد من السدود على االنهر 
واجلداول االتي تدخل اقليم كردس��تان، 
فانها قامت ببناء انفاق ومشاريع اروائية 
ضخم��ة لتغيير مج��رى نهر س��يروان، 
الذي يأتي )70( منه من االراضي االيرانية 
ويصب في بحي��رة دربنديخان مبحافظة 

السليمانية.   
وبينما دعا عضو جلنة الزراعة واملياه الى 
اقرار قانون في برمل��ان االقليم للحفاظ 
عل��ى الث��روة املائي��ة ومن��ع االنف��الت 

واالهدار والتش��ويه احلاص��ل في قطاع 
املياه باالقليم، اوض��ح ان )٦٪( من املياه 
اجلوفية املستخرجة تذهب هدراً، واردف 

قائ��الَ »عل��ى س��بيل املثال ف��ان مدينة 
اربيل حتتاج ال��ى 1500 بئر بينما مت حفر 
11 ال��ف بئ��ر، اضاف��ة ال��ى ان مت خ��الل 

االع��وام االربع��ة االخيرة حف��ر 22 الفاً 
و 560 بئر بش��كل غي��ر قانوني من دون 
احلصول على الرخ��ص املطلوبة  لذلك 

من الوزارات املعنية.  
وفي السياق ذاته تخشى السلطات في 
إقليم كردستان من ان يتسبب بناء سد 
في مدينة كرمانش��اه االيرانية بجفاف 
قس��م كبي��ر من نه��ر س��يروان الرافد 
الرئي��س لبحي��رة دربنديخ��ان التي تزود 
محافظ��ة الس��ليمانية وادارة كرميان 

باملاء والطاقة الكهربائية.
وق��ال عض��و جلن��ة البلديات ف��ي برملان 
كردس��تان عم��ر عناي��ت ف��ي تصري��ح 
للصب��اح اجلدي��د، ان بن��اء الس��لطات 
االيرانية للعديد من الس��دود والقنوات 
االروائي��ة ق��د يتس��بب خ��الل االع��وام 
املقبل��ة بتجفي��ف مص��ادر مي��اه نهر 
س��يروان بالكام��ل، واض��اف ان انته��اء 
مش��روع »س��د داري��ان« ف��ي محافظة 
كرمانش��اه اإليراني��ة، عل��ى الرغم من 
بعده عن األراض��ي العراقية ب� )28 كم( 
إال أنه سيتسبب بجفاف جزء كبير من 

أراضي اقليم كردستان الزراعية.
وتاب��ع عم��ر عنايت ان االنته��اء من بناء 
الس��د  نهاية عام 2018، سيتسبب في 
ازمة مياه كبيرة في محافظات حلبجة 
 )3200( والس��ليمانية وس��يتم فقدان 
هكتار من األراضي الزراعية في حلبجة 

وسيد صادق ودربنديخان.
واش��ار ال��ى ان مش��روع مياه الش��رب 
سيتضرر كثيراً وسيفقد سد دربنديخان 
قدرته على توليد الطاقة الكهرباء اذ ان 
%75 من مصدره يأتي من نهر س��يروان، 
إضاف��ة إلى تس��ببه في اض��رار كبيرة 

لقطاع الزراعة وصيد االس��ماك واملياه 
اجلوفية والبيئة »كما س��يكون له تأثير 
مباش��ر عل��ى الس��لم االجتماعي بني 

املواطنني في إيران واقليم كردستان«.
وظه��رت بداي��ات اخلط��ر خ��الل الفترة 
املاضي��ة بوض��وح عندم��ا قام��ت إيران 
بتشغيل السد بنحو جتريبي ما أدى الى 

انخفاض كبير في مياه نهر سيروان.
ويتكون املشروع اإليراني من جزأين، األول 
هو س��د داريان جلمع مياه النهر، والثاني 
هو النفق املائي »نوسود« الذي بنته في 
منطق��ة هورام��ان في كردس��تان إيران 
وس��يغير مجرى املياه ويتم االس��تفادة 
من��ه ملش��اريع ال��ري وإنت��اج الكهرباء 
حيث بإمكان��ه توليد 230 ميغاواط من 

الكهرباء.
وينبع نهر سيروان من جبل زاكروس في 
األراضي اإليرانية ويبلغ طوله )445 كم( 
ويدخ��ل أراض��ي اإلقليم م��ن محافظة 
حلبج��ة، ويصل ال��ى الس��ليمانية ثم 
إلى ديالى ويصب ف��ي نهر دجلة جنوب 
بغداد، وقد بني عليه خالل تلك املسافة 
سدان كبيران، األول هو سد )دربنديخان( 
ف��ي محافظ��ة الس��ليمانية والثان��ي 
ه��و س��د )حمري��ن( مبحافظ��ة ديال��ى، 
ويع��د النهر ,إضافة إل��ى كونه مصدراً 
مهم��اً لتأمني مي��اه الش��رب والطاقة 
الكهربائية، ش��ريان احلي��اة للمواطنني 
في تلك املناطق نظراً العتمادهم عليه 
بنحو اساس��ي ف��ي الزراعة ومش��اريع 

الري والشرب وصيد األسماك.

لجنة المياه البرلمانية: دول الجوار تعمل على تجفيف موارد مياه اإلقليم
تحذيرات من أزمة جديدة في كردستان

جاءت العملية بالتزامن 
مع انعقاد اجتماع دولي 
لدول التحالف الدولي 
68 دولة لمحاربة 
تنظيم داعش في 
واشنطن، وبالتزامن 
مع الذكرى السنوية 
لتفجيرات مطاار 
بروكسل ـ بلجيكا ومع 
انعقاد جلسة البرلمان 
البريطاني

عملية طعن الشرطي في لندن
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سد دوكان

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت املفوضي��ة الس��امية ل��أمم املتحدة 
لش��ؤون الالجئني، أن ما يقارب 400 ألف عراقي 

محاصرون غرب مدينة املوصل.
وقال��ت املفوضية الس��امية، بحس��ب وكالة 
"رويت��رز" إن "م��ا يقدر بنح��و 400 ألف عراقي 
محاصرون في احلي القدمي بغرب مدينة املوصل 
العراقي��ة في ظل نقص الغ��ذاء وتفاقم حالة 

الذعر نتيجة القصف". 

وأضافت أن "الكثير من املدنيني يخشون الهرب 
بس��بب قناصة تنظيم الدولة اإلسالمية لكن 
نح��و 157 ألفا وصل��وا إلى مرك��ز مؤقت منذ 
ب��دأت احلكومة العراقي��ة هجومها على غرب 

املوصل قبل شهر".
يذكر أن القوات األمنية تواصل عمليات حترير ما 
تبقى من املناطق التي يس��يطر عليها تنظيم 
"داعش" في محافظة نينوى، حيث كبدت تلك 

القوات التنظيم خسائر باألرواح واملعدات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدرت السفارة اليابانية في العراق، توضيحا 
بخصوص ح��ق اللج��وء للعراقي��ني، نافية ما 
تناقلت��ه بع��ض وس��ائل اإلعالم بش��أن تغيير 

اجراءات منح اللجوء لهم.
وقالت السفارة اليابانية في بيان اطلعت عليه 
»الصباح اجلديد« »نود توضيح بأن اخلبر املتعلق 
بتغيي��ر الياب��ان إلج��راءات اللجوء بالنس��بة 
للمواطن��ني العراقي��ني كم��ا تناولت��ه بعض 

وسائل اإلعالم ال صحة فيه«.
واضافت الس��فارة ان »وزارة اخلارجية اليابانية 

لم تصدر أي بيان جديد مؤخراً بهذا الصدد«.
يذكر ان عددا من وسائل االعالم قد نشرت امس 
خبرا نس��بته الى بيان صادر عن وزارة اخلارجية 
اليابانية ان احلكوم��ة اليابانية قررت منح حق 
اللج��وء الدائم ملواطني عدد م��ن دول العالم، 
ومن بينها العراق بش��رط البقاء والعمل، ملدة 

عام واحد من دون أية مخالفة قانونية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس التحال��ف الوطني عمار احلكيم، 
م��ع وفد م��ن نقاب��ة املعلمني تش��ريع قانون 

اخلدمة التربوية.
وذك��ر بي��ان ملكت��ب احلكي��م اطلع��ت عليه 
»الصباح اجلديد« انه »مت بحث مش��روع قانون 
اخلدم��ة التربوية الذي يحفظ حقوق األس��رة 
التربوية أسوة بقانون اخلدمة اجلامعة«.  خالل 
اس��تقبال رئيس التحالف الوطني وفد نقابة 

املعلمني .
ودعا احلكيم بحسب البيان الى »إعادة النظر 
باملناه��ج التربوي��ة لتواكب التق��دم العلمي 
واالرتق��اء مبس��توى املعلم من خ��الل الدورات 
واملعايشات ليتسنى له إيصال املادة الدراسية 

بطرق حديثة تتناسب مع حداثة املناهج«.
الوطن��ي  التحال��ف  »دع��م  احلكي��م  واك��د 
للمؤسس��ة التربوية وسعيه للنهوض بواقع 

التعليم في العراق«.

األمم المتحدة تكشف عن محاصرة 
 نحو 400 ألف مدني غربي الموصل

اليابان تصدر توضيحا بشأن 
حق اللجوء للعراقيين

الحكيم يبحث مع وفد نقابة المعلمين 
تشريع قانون الخدمة التربوية



بغداد – انفجار ناسفة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس اجلمعة بأن مدنياً قتل 
وأصيب اثن��ان آخران بانفج��ار عبوة 

ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر  إن "عبوة ناسفة كانت 
موضوع��ة بالقرب م��ن محال جتارية 
مبنطقة البكرية انفجرت، عصر يوم 
اخلميس ، ما اسفر عن مقتل شخص 

وإصابة اثنني آخرين بجروح".
عل��ى صعي��د متص��ل اف��اد املصدر 
إن "عب��وة ناس��فة انفج��رت، صباح 
ي��وم ام��س بالق��رب من عل��وة لبيع 
االس��ماك مبنطقة الوردي��ة التابعة 
لقض��اء املدائ��ن جنوب��ي بغ��داد، ما 
أس��فر ع��ن مقتل ش��خص وإصابة 

أربعة آخرين".

ديالى – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في وزارة الداخلية 
ام��س اجلمعة عن اعتق��ال عنصرين 
من تنظيم "داعش" االرهابي شرقي 

محافظة ديالى.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "وكالة االس��تخبارات 
مديري��ة  االحتادي��ة  والتحقيق��ات 
اس��تخبارات ومكافحة إرهاب ديالى 
ألقت القب��ض، صباح ي��وم اخلميس 
على متهمني اثنني ينتميان لعصابات 

داعش االرهابية شرقي احملافظة".

صالح الدين – هجوم مسلح 
امن��ي ف��ي ش��رطة  اف��اد  مص��در 
محافظة ص��اح الدين امس اجلمعة  
ان ١٧ عنص��را من تنظي��م  "داعش" 
االرهابي  س��قطوا ب��ني قتيل وجريح 
بالهجوم الذي نفذه التنظيم صباح 

يوم امس شرقي احملافظة .
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "مواجه��ات قواتنا مع 
عناص��ر داعش ف��ي قري��ة جرداغلي 
التابع��ة لقض��اء  وعب��ود واحلفري��ة 
امرلي، )٧٥ كم ش��رقي صاح الدين(، 
نافياً "انقط��اع الطري��ق الدولي بني 

كركوك وبغداد".

االنبار – ضربة جوية 
كشف قائد الفرقة السابعة باجليش 
اللواء الركن نومان عبد الزوبعي امس 
اجلمعة عن مقتل ستة من "داعش" 
وتدمي��ر عجلت��ني للتنظي��م غرب��ي 

األنبار.
وقال اللواء الركن الزوبعي إن "طيران 
التحال��ف الدول��ي متك��ن م��ن قتل 
خمس��ة إرهابيني م��ن داعش وتدمير 
عجل��ة حتم��ل أحادي��ة للتنظيم في 

منطق��ة حصيب��ة التابع��ة ملدين��ة 
القائم 350كم غرب الرمادي".

وأض��اف الل��واء الرك��ن الزوبع��ي، أن 
"طي��ران التحال��ف متك��ن أيضا من 
تدمي��ر بل��دوزر مصف��ح وقت��ل احد 
اإلرهابي��ني الذي يقوده ف��ي منطقة 

حصيبة أيضا". 

النجف – عملية دهم 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
النجف واملنش��آت ام��س اجلمعة بان 
مفارز امنية متكنت من القبض على 

عدد من املطلوبني في السيطرات.
وذك��ر املص��در االمن��ي لق��د مت القاء 
القب��ض عل��ى 11 مطلوبا ف��ي مواد 
قانوني��ة مختلف��ة في الس��يطرات 
والطرق اخلارجي��ة كما القي القبض 
على مطلوب على وفق قضايا ارهاب 

 . "

واض��اف املص��در ال��ذي فض��ل عدم 
الكش��ف عن اس��مه ان االج��راءات 
االمني��ة التي تتخذ في الس��يطرات 
تركز على تنفي��ذ اوامر القبض بحق 
املطلوبني واجملرمني وتطبيق القانون. 

الديوانية – ضبط اعتدة 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  ذك��ر 
محافظ��ة الديوانية امس اجلمعة ان 
س��يطرة درع اجلنوب الق��ت القبض 
على مخالف حلظة تفتيشه بصورة 
دقيق��ة من قبل افراد الس��يطرة عثر 
بحوزت��ه عل��ى 400 أطاق��ة p k c و 
130 أطاق��ة بندقية m 16 فضا عن 
5 رمان��ات يدوية حي��ث مت احالته الى 

مركز الفرات للتحقيق معه.
واوض��ح املص��در االمني ال��ذي رفض 
الكش��ف ع��ن اتس��مه ان س��يطرة 
الدغ��ارة الق��ت القب��ض عل��ى احد 

املتهم��ني من س��كنة ناحية غماس 
مطلوب للقضاء عل��ى وفق املادة 14 
م��ن قان��ون مكافحة اخمل��درات وذلك 
بع��د ان وج��د اس��مه ضم��ن قوائم 

املطلوبني. 

نينوى – قصف جوي
اكد مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
نين��وى امس اجلمعة ان طيران اجليش 
قت��ل 14 أرهابياً م��ن عصابات داعش 

في اجلانب األمين ملدينة املوصل.
وذك��ر املص��در الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان "طي��ران اجليش وجه 
ضربات جوية لعناصر داعش االرهابي 
أس��فرت عن قتل ١٤ منه��م وتدمير 
٦ عج��ات ملغومة بينها صهريجان 
وعجلتان مختلفتان ومعاجلة وكرين 
ملغومني في منطقتي رأس س��نجار 
و١٧ متوز ضمن الس��احل االمين ملدينة 

املرصل".

البصرة – اطالق نار 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظة البصرة ام��س اجلمعة بأن 
قوة من قسم مكافحة اإلجرام ألقت 
القب��ض في قضاء أبي اخلصيب على 

ثاثة متهمني بقتل مدني.
وقال املصدر االمن��ي إن "بعد تعرض 
مدني الى القتل من جراء اطاق النار 
عليه، قامت قوة من قسم مكافحة 
اإلج��رام بتنفيذ مداهم��ة في قضاء 
أب��ي اخلصي��ب أس��فرت ع��ن الق��اء 
القبض عل��ى ثاثة متهمني بارتكاب 

اجلرمية".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكش��ف عن اسمه، أن "مسدسا مت 
ضبط��ه بحوزة أح��د املتهمني الذين 

لم يزل التحقيق معهم مستمرا". 

انفجار عبوة في البكرية وأخرى بالوردية جنوبي بغداد * مقتل 17 إرهابيًا بهجوم مسلح شرقي صالح الدين
الطيران يدّمر عجلتين لـ"داعش" في القائم غربي األنبار * ضربة جوية ألوكار اإلرهابيين أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت هيئة الس��ياحة في اقليم كردس��تان، 
عن ارتفاع اعداد الس��ياح الذي توجهوا الى مدن 
االقليم خال عطلة عيد نوروز بش��كل ملحوظ 

مقارنة باالعوام املاضية.
وقال املتحدث باس��م الهيئة نادر روس��تايي في 
تصريح صحفي اطلعت عليه "الصباح اجلديد" 
ان الهيئة اشرت ارتفاعا ملحوظا باعداد السياح 
املتوجهني الى االقليم خال ايام عيد نوروز اذا ما 
قورن��ت باالعوام املاضية، الفتا الى ان نوروز العام 

املاضي شهد قدوم اكثر من 110 االف سائح.
واضاف ان العام احلالي ش��هد وصول اعداد اكبر 
من السياح الى مدن ومصايف االقليم، موضحا 
ان اغل��ب الس��ياح ه��م م��ن الع��رب وااليرانيني 
واملناطق االخرى من دون حتديد اعدادهم باالرقام 

لعدم توفرها عنده حلد االن.
م��ن جهت��ه اك��د مدي��ر اع��ام الس��ياحة في 
الس��ليمانية آرام ش��واني ف��ي تصريح صحفي 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" ان الفترة من 15 
آذار اجلاري وحلد اليوم وصل عدد السياح الى حدود 
احملافظ��ة الى اكثر من 43500 س��ائحا، مبينا ان 

العدد كان 27 الف سائح العام املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 G4S بحث��ت وزارة النق��ل، م��ع ممثل��ي ش��ركة
للحماية االمنية في مطار بغداد الدولي، تشديد 

احلماية للطائرات.
وذك��ر بي��ان للوزارةاطلع��ت "الصب��اح اجلديد"، 
أن "الوكي��ل الفني لوزارة النق��ل عباس عمران، 
استقبل في مطار بغداد الدولي ممثلي الشركة، 
وجرى خال االجتماع مناقشة االجراءات االمنية 
املتبع��ة ومعاجلة الس��لبيات الت��ي حتصل جراء 

العمل".
وأكد وكي��ل الوزارة "على ض��رورة تطوير أجهزة 
الكش��ف االمني��ة وزي��ادة تدري��ب العاملني في 
الشركة وتشديد احلماية االمنية على الطائرات 
ف��ي س��احة وق��وف الطائ��رات، كما أك��د على 
التنس��يق والتعاون بني الشركة االمنية وقسم 
أم��ن وس��امة الطي��ران م��ن أجل حتقي��ق أمن 

وسامة املسافرين والطائرات".

تزايد عدد السياح 
لكردستان في عيد 

نوروز

"النقل" تبحث تشديد 
الحماية على الطائرات

الملف األمني

"مكافحة اإلرهاب" يسيطر على 
منطقتي "الصناعة القدمية" 

و"رجم حديد" في املوصل
وفي س��ياق متصل أعلن��ت هيئة  
احلشد الشعبي، أمس اجلمعة، عن 
اكتش��اف نفق يستخدمه عناصر 
تنظيم “داعش” في نقل األسلحة 

واالعتدة في امين املوصل. 
وذكر بيان إلعام احلش��د الشعبي 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلق��ت 
“أبط��ال  أن  اجلديد‘‘نس��خه من��ه، 
مديرية هندس��ة امليدان اكتشفوا 
نفق��ا في اجلانب األمي��ن والذي كان 
يس��تخدمه الدواع��ش ف��ي نق��ل 
األسلحة واالعتدة والهروب منه”. 

وكش��ف الفري��ق التاب��ع لهيئ��ة 
احلشد الشعبي عن ، نقل 30 ألف 
ن��ازح من اجلانب األمي��ن في املوصل 
إلى أماكن آمنة، وفيما أشار إلى ان 
رعاية وتأم��ني النازحني من أولويات 

احلشد . 
وق��ال الفري��ق ف��ي بيان ل��ه تلقت 
اجلديد‘‘ نسخه  ‘‘الصباح  صحيفة 
من��ه إن "قوات احلش��د الش��عبي 
عملت على نقل 30 ألف نازح ، من 
املناطق التي تشهد اشتباكات إلى 
مخيمات حمام العليل وأم العظام 
وعني ناصر" مشيراً إلى إن "احلشد 
الشعبي ال يقتصر واجبه في ارض 
املعركة وإمن��ا رعاية وإيواء النازحني 

من أولوياته". 

وأض��اف البي��ان أن "عملي��ة نق��ل 
النازح��ني مت��ت وفق الترتي��ب الذي 
وضعت��ه هيئة احلش��د الش��عبي 
ومبساعدة منظمات اجملتمع املدني 
والتي قدمت املواد الغذائية إلغاثة 
النازح��ني لتق��دمي مس��توى يلي��ق 

بهم". 
وب��ني، أن "عملي��ة إي��واء النازحني 
جت��ري وفق��اً لتع��اون موس��ع ب��ني 
احلش��د  وام��ن  االس��تخبارات 
الش��عبي واألمن الوطني من اجل 
الكشف عن العناصر املندسة بني 

النازحني". 
املركزي��ة  للقي��ادة  بي��ان  وذك��ر 
للتحالف الدولي، حصلت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ عل��ى نس��خه 
من��ه إن "الق��وات اس��تهدفت في 
الع��راق أوكارا تابع��ة لداع��ش من 
خ��ال تس��ع غ��ارات ق��رب مناطق 
القائم، وكيس��يك، واملوصل، وراوة، 

وتلعفر". 
وأضاف البيان، كما "نفذت القوات 
ثماني غارات ضد داعش في سوريا، 

قرب محافظة الرقة".

"االحتادية" تتأهب لتحرير جامع 
النوري واقتحام محيطه

وقال احلسيني في حديث صحفي، 
إن "مجموع��ة ارهابية من عناصر 
داعش تعرضت منتصف ليل األول 
م��ن امس اخلميس وفج��ر اجلمعة، 

على قرية جرداغلي التابعة لقضاء 
آمرلي )٧٥ كم شرق صاح الدين("، 
اس��تمتر  "االش��باكات  أن  مبين��ا 
لغاي��ة الس��اعة الواح��دة فج��را 
وفرض��ت قوات احلش��د التركماني 

السيطرة على االوضاع ".
وأض��اف أن "داعش غير ق��ادر على 
مواجهة ابطالنا فيقوم بالتعرضات 
الفاشلة على قطاعتنا التي تفرض 

سيطرة تامة على االوضاع".

مقتدى الصدر يدعو لعدم 
التصويت "للفاسدين" ويهدد 

مبقاطعة االنتخابات
، باالضافة ال��ى ضرورة ان ال ينتمي 
الى احزابا قد اقتسمت الكعكة"، 
"س��يحاولون  أنه��م  ال��ى  الفت��اً 
)االحزاب التي اقتس��مت الكعكة( 
العودة لبناء امجادهم من جديد اال 

اني اثق باهلل عز وجل وبكم".
وأوصى الص��در املتظاهري��ن قائاً، 
رج��ل  وقف��ة  تقف��وا  أن  "يج��ب 
واح��د لتهبوا اصواتك��م ليس لي 
وال ال��ى م��ن ينتم��ي لي ب��ل لكل 
كفوء ومحب للوط��ن وانا بانتظار 
وقفتك��م األخي��رة ه��ذه وثورتكم 
من خ��ال صنادي��ق االقت��راع التي 
يج��ب ان تكون بايادي مس��تقله"، 
مهدداً بالق��ول، أن "بقاء املفوضية 
وقانونه��ا ذل��ك يعن��ي س��نقاطع 
االنتخاب��ات واخليار للش��عب ليس 

لي او لغيري".
ب���  اجلماهي��ر،  الص��در  وأوص��ى 
"مس��اندة اجليش والقوات األمنية 
ولك��ي تكون هي ماس��كة لألرض 
ال غيرها س��واء القوات األجنبية او 
غيرها"، مؤكدأً "س��نبقى معهم 

في سوح اجلهاد".
وكان زعي��م التيار الصدري مقتدى 
الص��در دعا ف��ي وقت س��ابق الى 
ال��ى  تظاه��رة مليوني��ة، مش��يراً 
انهه سيشارك في تلك التظاهرة 
ويلقي كلمة ل��ه أمام املتظاهرين، 
اإلصاح��ات  بإج��راء  للمطالب��ة 
والقضاء على الفساد والفاسدين.

السعودية تكشف عن نيتها
إلغاء الديون املترتبة على العراق

وأكد اجلعفري، بحسب البيان، على 
"إقامة أفضل العاقات مع اململكة 
إلى أن  العربية الس��عودية"، الفتاً 
"الع��راق ما ي��زال بحاج��ة للدعم 
اإلنس��انية  واملس��اعدات  املال��ي 
وإعادة إعمار البنى التحتية للمدن 
العراقية بعد حتريرها بالكامل من 

قبضة إرهابيي داعش".
من جانبه، أعرب اجلبير عن "ارتياحه 
للري��اض  العراق��ي  الوف��د  لزي��ارة 
اخلارجي��ة"،  وزارة  وكي��ل  برئاس��ة 
معتبراً أنها "جيدة وجاءت لتفعيل 

حجم التعاون بني البلدين".
وكش��ف اجلبير عن "ني��ة اململكة 

إلغاء الديون السابقة املترتبة على 
العراق"، مش��يراً إلى "سعي باده 
إلى فت��ح خط طيران م��ن الرياض 
إلى بغ��داد والنجف في إطار تعزيز 

العاقات الثنائية بني البلدين".
يذك��ر أن وزير اخلارجية الس��عودي 
عادل اجلبير زار العراق، الس��بت )25 
شباط 2017(، والتقى خال الزيارة 
برئيس الوزراء حي��در العبادي ووزير 

اخلارجية إبراهيم اجلعفري.

"الناتو": أوروبا أصبحت
األخطر عاملياً بسبب "داعش"

كما جدد قائد قوات حلف ش��مال 
األطلسي في أوروبا أهمية التواصل 
بني العسكريني األمريكيني والروس 
لتف��ادي نش��وب "ح��رب عرضية"، 

بحسب قوله.
وأوض��ح قائا: "أول م��ا يقلقنا كل 
يوم ه��و احتمال وق��وع أخطاء في 
أماكن تقع فيها قواتنا )الروس��ية 
واألمريكي��ة( على مس��افة قريبة 

من بعضها".

اعتراضات التحالف الوطني 
تعرقل مترير قانون "العنف 

األسري"
مستغربة "مواقف بعض االحزاب 
االسامية الذين يصرحون مبناسبة 

بدونها ويعارضون متريره".
"التحال��ف  أن  إل��ى  ومض��ت 

الكردس��تاني وأوس��اطاً ف��ي احتاد 
القوى العراقية يس��اندون القانون 
وكذلك كتلة االحرار التابعة للتيار 
الص��دري لك��ن مقاعده��م غي��ر 

كافية لتمريره".
وكش��فت دلير عن "لق��اءات عدة 
عقدت مع ممثلي املرجعية الدينية 
ف��ي الع��راق ملناقش��ة املش��روع"، 
موضحه أن "املرجعية كانت لديها 
عل��ى  واعتراض��ات  استفس��ارات 
بعض النص��وص والعبارات وابدينا 
للمض��ي  لتعديله��ا  اس��تعدادنا 

بالقانون".
واكمل��ت دلير بالق��ول إن "اللجنة 
كان��ت تأم��ل أن نصل إل��ى حلول 
بخصوص املش��روع خال ما تبقى 
م��ن عمر ال��دورة النيابي��ة احلالية 
لكن كثرة االعتراض��ات حالت دون 

ذلك".
 م��ن جانبها، دعت عض��و اللجنة 
العب��ودة مجلس  رح��اب  االخ��رى، 
الن��واب إل��ى "تعجيل اق��رار قانون 
العنف االس��ري خال ه��ذه الدورة 

وجتاوز اخلافات باسرع وقت".
وتابع��ت العبودة ف��ي تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "القانون يوفر 
احلماية من العنف االسري ويضمن 
ف��ي نصوص��ه الكثير م��ن حقوق 
املرأة داخ��ل االس��رة بوصفها نواة 

اجملتمع".
واعربت عن اس��فها ل� "اس��تمرار 

معاناة امل��رأة العراقية في مناطق 
النزوح واالرامل وكذلك أنها ضحية 

اخلافات داخل نطاق االسرة".
وش��ددت على "ض��رورة أن تتمكن 
الدول��ة العراقي��ة من ايج��اد اطار 
قان��ون يعالج املش��كات العائلية 

وتوفير احلماية السيما للمرأة".
وكان��ت احصائية جملل��س القضاء 
االعلى كشفت في وقت سابق عن 
تقدمي 412 امرأة فقط بشكوى إلى 
احملاكم اخملتصة عن تعنيفهن خال 
العام املاض��ي، مؤك��دة أن اغلبها 
يتعل��ق بالعنف اجلس��دي ومن ثم 

اللفظي وآخرها اجلنسي.

قّوات "سوريا الدميقراطية" 
تقتحم مدينة الطبقة

وكان البنتاغ��ون أك��د، أن طائ��رات 
أمريكية استخدمت إلنزال عناصر 
من التحالف العربي السوري )الذي 
يدخل في قوام سوريا الدميقراطية( 
ف��ي إط��ار هج��وم واس��ع النطاق 
للس��يطرة على س��د الف��رات في 

ريف الرقة. 
وبفضل هذه العملية، متكنت قوات 
س��وريا الدميقراطية م��ن الوصول 
إل��ى ريف الطبق��ة الغرب��ي، فيما 
انتقلت وحدات أخرى على منت زورق 
من الضفة اليس��رى إل��ى الضفة 

اليمنى للفرات قرب قلعة جعبر.

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

يرص��د "بيت االع��ام العراقي" في 
تقريره السابع والعشرين الضغوط 
صحفي��ون  له��ا  يتع��رض  الت��ي 
واعامي��ون م��ن جهات عش��ائرية 
وقبلي��ة، اذ بدأت تتحول الى ظاهرة 
خطي��رة ته��دد حي��اة الصحافيني 
وتضي��ف عام��ا رقابي��ا اخ��ر على 
العم��ل الصحف��ي في الب��اد الى 
جانب الضغوط احلكومية واحلزبية 
واجملموعات  املس��لحة  والفصائ��ل 

االرهابية.
 2017 )فبراي��ر(  ش��باط   23 وف��ي 
تعرض فريق برنامج "والية بطيخ" 
الكومي��دي الذي يع��رض على قناة 
"هن��ا بغ��داد" احمللي��ة لتهدي��دات 
مس��لحة وابت��زاز من قب��ل جهات 
مس��لحة بعد ظهور مش��هد في 
اح��دى حلق��ات البرنام��ج انتقدت 
ظاهرة سطوة العشائر في اجملتمع 
العراق��ي تضمن��ت اهزوج��ة الحد 

العشائر التي عدتها اهانة لها.
مخ��رج  من��زل  تع��ّرض  والحق��ا 
البرنام��ج علي فاضل الى إطاق نار 
من قبل جماعة مسلحة مجهولة 
ل��م يص��ب اي م��ن املتواجدين في 
ووص��ف  الهج��وم،  خ��ال  املن��زل 
فاضل الهجوم "باالرهابي" وطالب 
الس��لطات العراقي��ة بفتح حتقيق 

باحلادثة وكشف اجلناة.
واحص��ى "بي��ت االع��ام العراقي" 
ح��االت ع��دة لتع��رض صحفي��ني 
خ��ال  عش��ائرية  تهدي��دات  ال��ى 
السنوات املاضية شملت تهديدات 
واجبار صحافيني  بالقتل  مباش��رة 
ومؤسس��ات اعامي��ة عل��ى دف��ع 
اموال الى عش��ائر مبا يعرف "الدية 
واالحتج��از من قبل  العش��ائرية"، 

مجموعات عشائرية.
ولفت التقرير إلى تنامي الضغوط 
العشائرية على الوسط الصحافي 
حتى اصبحت ظاهرة واسعة خال 
عام��ي 2015 و2016 بعدم��ا كانت 
متث��ل ح��االت ن��ادرة خ��ال االعوام 

السابقة في مؤشر خطير الى تزايد 
الرقاب��ة على االع��ام العراقي الى 
جان��ب الرقابة احلكومي��ة واحلزبية، 
وهي جزء م��ن ظاه��رة عامة بدأت 
تطاول فئات اجتماعية عديدة مثل 

االطباء.
والحظ التقرير ان غالبية التهدادات 
صحفي��ون  له��ا  تع��رض  الت��ي 
ومؤسس��ات اعامي��ة م��ن جهات 
عش��ائرية له��ا خلفي��ات حزبي��ة 
وسياس��ية تتعلق بصفقات فساد 
اداري ومال��ي وانتقاد ق��رارات صادرة 

عن مسؤولني في الدولة العراقية.
ووج��د التقري��ر ان بع��ض ح��االت 
التهدي��د العش��ائري ج��اءت بع��د 
خسارة مسؤولني في الدولة دعاوى 
قضائي��ة اقاموها ض��د صحافيني 
الذي��ن بدوره��م كس��بوا الدعاوى 

ف��ي  الناف��ذة،  القوان��ني  مبوج��ب 
مؤش��ر خطير الى جلوء املس��ؤولني 
لاج��راءات العش��ائرية الت��ي تتم 
خارج س��لطة الدول��ة، وفي اغلب 
احلاالت تعجز السلطات احلكومية 
عن منعها وتنأى عن التدخل فيها 
في تخلي واضح عن مس��ؤوليتها 

بفرض القانون.
وخ��ال الش��هور املاضي��ة الح��ظ 
راص��دو "بيت االع��ام العراقي" ان 
مس��ؤولني ب��دأوا يتجاهل��ون اتباع 
احملاك��م  عب��ر  القانوني��ة  الط��رق 
االع��راف  ال��ى  اللج��وء  واخت��اروا 
العشائرية مباشرة ضد صحافيني 
ومؤسس��ات اعامي��ة مس��تغلني 
ضعف الدولة ومؤسساتها األمنية 
في ف��رض القانون املدن��ي برغم ان 
بع��ض هؤالء مس��ؤولني كب��ار في 

الدولة.
ف��ي  محلي��ون  صحافي��ون  وأك��د 
استطاع ل� "بيت االعام العراقي" 
ان الضغ��وط العش��ائرية اصبحت 
متثل عنص��ر تهدي��د ورقابي جديد 
احلكومي��ة  الرقاب��ة  ال��ى  يض��اف 
اجلماع��ات  وتهدي��دات  واحلزبي��ة 
املس��لحة واجلماع��ات االرهابية ما 
زاد من املصاعب التي تواجه العمل 
الصحفي في الباد، ويرفض غالبية 
الصحافيني اللجوء الى عشائرهم 
خصومه��م  عش��ائر  ملواجه��ة 
فيما اخت��ار بعضهم ت��رك العمل 
الصحفي بسبب تقصير السلطات 
احلكومي��ة في توفي��ر احلماية لهم 
في مؤش��ر خطير الى تراجع حرية 

الصحافة في الباد.
توصيات��ه،  ف��ي  التقري��ر  وطال��ب 

احلكومة العراقي��ة بتوفير احلماية 
التهديدات  اإلعامية م��ن  للكوادر 
العش��ائرية عبر اس��تخدام قواتها 
االمنية في ذلك واستثمار عاقاتها 
م��ع العش��ائر لوضع ح��د لتهديد 
واالعامي��ني، وضرورة  الصحفي��ني 
قي��ام اجله��ات االمنية بالكش��ف 
ع��ن نتائج التحقيق في االعتداءات 
املسلحة التي تعرض لها صحفيون 
ومعاقب��ة  اعامي��ة  ومؤسس��ات 
االف��راد املس��ؤلني واملتورط��ني بدال 
عن الس��كوت عنها، اذ ان كش��ف 
اجلهات التي تقف وراء ذلك يشكل 
أحد العوام��ل الرادعة لتفاقم هذه 

الظاهرة اخلطيرة.
ودعا الفعاليات املدنية واالجتماعية 
للتواصل م��ع اجلهات العش��ائرية 
تثقي��ف  حم��ات  ف��ي  والش��روع 

وتوعية من خطورة إقحام العشائر 
قانون��ي  طاب��ع  ذات  نزاع��ات  ف��ي 
متعلق بحرية الصحافة في الباد، 
اذ ان الكثي��ر م��ن ح��االت التعرض 
للصحافي��ني حملت ف��ي ظاهرها 
طاب��ع عش��ائري ولك��ن تب��ني في 
احلقيق��ة أن جهات فردي��ة اقدمت 
على ذلك دون تنس��يق من ش��يوخ 

العشائر.
العراقي” مؤسس��ة  اإلعام  و”بيت 
أسس��ها  مس��تقلة  إعامي��ة 
مجموعة من الصحافيني العراقيني 
في بداية ع��ام 2015، وتعنى برصد 
وس��ائل اإلعام العراقي��ة اخملتلفة، 
وعرض أهم السلبيات التي تشوب 
التغطية اإلعامية لتلك الوسائل 
لاح��داث اجلارية ع��ن طريق اصدار 

تقارير رصد بصورة دورية.

في 23 شباط )فبراير( 
2017 تعرض فريق برنامج 
"والية بطيخ" الكوميدي 
الذي يعرض على قناة "هنا 
بغداد" المحلية لتهديدات 
مسلحة وابتزاز من قبل 
جهات مسلحة بعد ظهور 
مشهد في إحدى حلقات 
البرنامج انتقدت ظاهرة 
سطوة العشائر في 
المجتمع العراقي تضمنت 
أهزوجة ألحد العشائر التي 
عدتها إهانة لها

الصحفيون واإلعالميون يتعرضون للتهديدات بشكل متكرر

شملت تهديدات مباشرة بالقتل واإلجبار على دفع أموال

بيت اإلعالم العراقي يرصد تعّرض صحفيين وإعالميين لتهديدات عشائرية
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متابعة الصباح الجديد:

أعلنت الشركة العامة للصناعات 
وزارة  ش��ركات  إح��دى  احلربي��ة 
الصناعة واملعادن ومن خالل مصنع 
اب��ن س��ينا التاب��ع لها عل��ى أنها 
مستعدة لتجهيز جميع الشركات 

مبادة )الفلكس السائل(.
وقال  مدير مركز اإلعالم والعالقات 
العامة في الوزارة عبد الواحد علوان 
ألش��مري بأن الش��ركة ومن خالل 
مصنع ابن سينا على أمت االستعداد 
لتجهي��ز جمي��ع الش��ركات مبادة 
الفلكس الس��ائل الذي يستعمل 
في الغلونة للمساعدة في تهيئة 

سطح املعدن للطالء .
واض��اف الش��مري أن ه��ذه امل��ادة 
تس��تورد من خ��ارج الع��راق وينفق 
عل��ى اس��تيرادها مبال��غ بالعملة 
الصعب��ة لك��ن اخلب��رات العلمية 
والفنية ملصنع ابن سينا التي متتلك 
اخلبرات الهندسية والفنية متكنت 
من انت��اج مادة الفلكس الس��ائل 
بكفاءة عالية وبأس��عار تنافسية ، 
موضحا بأن الش��ركات املستفيدة 
من هذه املادة هي الشركة العامة 
للصناع��ات الفوالذية والش��ركات 

واملعامل التي تعمل بهذا اجملال. 
عل��ى صعيد متصل أجنزت مالكات 
ش��ركة الف��ارس العام��ة إح��دى 
واملعادن  الصناع��ة  وزارة  ش��ركات 
خزان ماء سعة )3000( متر مكعب 
لصالح ش��ركة خط��وط األنابيب 

النفطية .
وقال ألش��مري  إن الشركة نفذت 
املش��روع لصالح خطوط األنابيب 
النفطي��ة حي��ث بلغت م��دة اجناز 
املش��روع 240 يوما ومت تقدمي طلب 
احتس��اب 35 يوما الجن��از اإلعمال 
قاع��دة  والت��ي ش��ملت  املؤجل��ة 
املضخات واملمشى اخلارجي للخزان 

والسقيفة اخلاصة باملضخات .
وأض��اف ألش��مري بأن��ه مت إج��راء 
 ( باللح��ام  اخلاص��ة  الفحوص��ات 
لقاع��دة   )   vacuum box test
 )  x-ray( وس��قف اخلزان وفح��ص
و كان��ت النتائج ايجابية وبنس��بة 

متقدمة ج��دا إضافة إلى عمليات 
العص��ف الرملي والط��الء وأصبح 
اخلزان جاهزا %100 ومت تسليمه إلى 
شركة خطوط األنابيب النفطية .

الش��ركة  نظم��ت  جانبه��ا  م��ن 
املطاطي��ة  للصناع��ات  العام��ة 
واالط��ارات التابعة لوزارة الصناعة 
واملعادن دورات تدريبية ملنتس��بيها 
على ش��تى االختصاص��ات واملهن 
في مصن��ع البتروكيماوي��ات وورق 

البصرة.
وق��ال الش��مري ان ال��دورات الت��ي 
نظمتها الش��ركة ش��ملت دورات 
على احلاس��بات وصيانتها  لقسم 
للش��ركة  التاب��ع  التخطي��ط 

والقسام منتسبي مصنع املنتجات 
املطاطية )االنتاج والصيانة واالدارة 
النوعي��ة(  والس��يطرة  والرقاب��ة 
به��دف تطوي��ر مه��ارات العاملني 
وحتس��ني العمل ببرامج احلاس��وب 
، كذلك ش��ملت ه��ذه الدورات في 
تهدف  والت��ي  املهني��ة  الس��المة 
الى تقليل احلوادث واالضرار وس��بل 
الوقاي��ة منها وهي غالبا ماتصيب 
االشخاص أواملعدات وطرق السالمة 
اضافة  الى تنظيم دورة ملنتس��بي 
السالمة الصناعية واالطفاء تلقى 
محاض��رات  املش��اركون  خالله��ا 
حول الط��رق احلديثة لالس��عافات 
االولية والوقاية من اصابات العمل 

واحلفاظ على س��المة املنتس��بني 
، مش��يرا الى ان��ه مت عق��د الندوة 
الثانية لسالمة اللغة العربية في 
اخملاطب��ات الرس��مية جملموعة من 
منتسبي االقسام االدرية والتجارية 
في مصن��ع اطارات الديوانية تلقى 
احلاض��رون فيه��ا اص��ول اخملاطبات 

الرسمية وشرح مناذج متعددة.
واكد الشمري بأن الشركة نظمت 
دورة اخرى في مصن��ع اطارات بابل 
متخصص��ة باجلوان��ب القانوني��ة 
حول التعليمات اخلاصة بالكفاالت 
لرفع مس��توى  العدلية  والرس��وم 
العامل��ني ف��ي الدوائ��ر القانوني��ة 
الكف��االت  مج��ال  ف��ي  واالداري��ة 

والرسوم العدلية .  
الى ذلك بحث املستش��ار العلمي 
ل��وزارة الصناعة واملع��ادن الدكتور 
حمودي عب��اس حميد م��ع اعضاء 
جلن��ة دعم القطاع اخلاص الس��بل 
واالليات الكفيلة بدعم هذا القطاع 
احليوي م��ن خالل وض��ع املقترحات 
واملعاجل��ات املطلوب��ة للنهوض به 

لتحقيق الشراكة الفعالة.
واك��د  املستش��ار العلم��ي عل��ى 
توجه ال��وزارة نحو دعم الش��راكة 
مع القط��اع اخلاص انس��جاما مع 
التوجه��ات احلكومي��ة ليأخذ دوره 
الفاعل في دعم القطاع الصناعي 
احلكوم��ي لتطوير الواقع الصناعي 

احملل��ي ، مبينا بأن اله��دف من هذا 
االجتم��اع  لالع��داد لعقد ورش��ة 
عمل او مؤمتر لدعم القطاع اخلاص 
م��ن اج��ل بي��ان االلي��ات والبرامج 
لدخول القطاع اخلاص كشريك مع 
شركات الوزارة عن طريق الشراكة 

او االستثمار او التصنيع للغير .
واكد املستش��ار العلم��ي على ان 
الوزارة متتلك بنى حتتية من شركات 
ومعام��ل وموارد بش��رية ذات خبرة 
وجتربة متراكمة جاذبة لالس��تثمار 
وان ال��وزارة مس��تعدة لتق��دمي كل 
الستقطاب  املمكنة  التس��هيالت 
رؤوس االم��وال وج��ذب املزي��د م��ن 

الشراكات والعقود االستثمارية . 

مصنع ابن سينا مستعد لتجهيز جميع الشركات بمادة )الفلكس السائل(

تستورد مادة 
الفلكس السائل من 
خارج العراق وينفق 

على استيرادها 
مبالغ بالعملة 
الصعبة لكن 

الخبرات العلمية 
والفنية تمكنت من 

إنتاجها بكفاءة 
عالية وبأسعار 

تنافسية

مصنع ابن سينا

ضبط صيادين في أهوار 
الناصرية يخالفون حظر 

صيد األسماك

إرسال وجبة من أدوية 
األمراض المزمنة للنازحين 

ضبط عصابة لتزوير 
الوثائق الرسمية في واسط 

ذي قار - علي حسين:
اعلنت مديرية زراعة ذي قار عن اعتقال خمسة 
اش��خاص في مناطق اهوار الناصرية ، وبينت 
ان املعتقلني متورطون بصيد االس��ماك خالفا 
لقرار حظر صيد االسماك في موسم التكاثر 

الذي يبدأ من 15 شباط حتى 15 نيسان.
وق��ال مع��اون مدير زراع��ة ذي قار ف��رج ناهي 
ثم��ار  ان » اللج��ان الزراعية املكلف��ة مبتابعة 
حظ��ر صيد االس��ماك ف��ي موس��م التكاثر 
وبالتعاون مع القوات االمنية اعتقلت خمسة 
اش��خاص في مناطق اه��وار الفهود واجلبايش 
واحلم��ار وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من 
االس��ماك املمنوع صيدها ف��ي الوقت احلاضر 
مبوجب قرار منع صيد االس��ماك في موس��م 

التكائر ».
واكد ثمار احالة املعتقلني إلى قسم مكافحة 
اجلرمي��ة االقتصادي��ة الس��تكمال اإلج��راءات 
القانوني��ة وعرضهم على القضاء وفق أحكام 
قرار حظ��ر الصيد ال��ذي يبدأ من 15 ش��باط 
حتى 15 نيس��ان ويهدف للحفاظ على الثروة 

السمكية من االنقراض«.

بغداد - الصباح الجديد:
أرس��لت دائرة العي��ادات الطبية الش��عبية 
وجبة جديدة من أدوي��ة األمراض املزمنة إلى 

النازحني في محافظتي اربيل وسليمانية .
واوض��ح معاون مدير ع��ام الدائرة للش��ؤون 
الفني��ة الدكت��ور ش��هاب احمد جاس��م أن 
الدائ��رة ومن خالل قس��م الصيدل��ة واخملازن 
اربي��ل  النازح��ني ف��ي محافظت��ي  جه��زت 
وس��ليمانية بأدوية األمراض املزمنة لش��هر 

آذار.
وأشار الدكتور جاس��م إلى أن تسلم األدوية 
يتم م��ن خ��الل دائرة صح��ة اربي��ل وصحة 
الس��ليمانية وم��ن خ��الل موظف��ني لديهم 
تخويل بالتسلم وبدورهم يقومون بإيصالها 
إلى مخيمات النازحني لت��وزع على املصابني 

باألمراض املزمنة هناك .
وأض��اف مع��اون مدير ع��ام الدائ��رة أنه يتم 
ارس��ال املواد الطبية ش��هريا إل��ى النازحني 
وهي حص��ة ثابت��ة ت��وزع عليهم ف��ي أثناء 
ب��دء التجهيز للعي��ادات الطبية الش��عبية 

واالستشارية في بغداد واحملافظات .

الكوت - ضياء الصالح: 
ألقت احدى مفارز مديرية شرطة محافظة 
واس��ط القبض عل��ى عصابة مس��لحة ، 
وبحوزته��ا 194 وثيقة رس��مية م��زورة من 

شتى الدوائر احلكومية .
وقال قائد الش��رطة اللواء قاس��م راش��د 
زويد ملراس��ل »الصباح اجلدي��د« إن االجهزة 
االمني��ة تلقت معلومات ع��ن وجود عجلة 
خاصة وبداخلها ش��خصان يرتديان مالبس 
مدنية وبحوزتهما أس��لحة ناري��ه ويدعان 

انتسابهما الحدى دوائر األجهزة األمنية.
واضاف زويد بعد حتليل املعلومات من خالل 
فريق العمل الذي مت تشكيله ، قمنا بنصب 
كم��ني للعصاب��ة عل��ى طري��ق نعمانية – 
ش��وملي  وهم��ا ميارس��ان اعمال تس��ليب 
الش��احنات التجاري��ة م��ن خ��الل مصادرة 
مستمس��كات املركبات والسائقني واوراق 

احلموالت  .
واش��ار زوي��د الى ان الفريق متك��ن من القاء 
القب��ض عل��ى العجل��ة واف��راد العصابة ، 
ووجد بداخلها 68 سنوية ملركبات متنوعة 
م��ع 41 هوية اح��وال مدني��ة  و 85 رخصة 
كمرك لدخ��ول البضائع التجارية  حيث  مت 
توقي��ف املتهمني على وفق امل��ادة 240 من 
قانون العقوبات ، وصدقت أقوالهما قضائيا  

ليناال جزاءهما العادل.

بغداد - الصباح الجديد:

اعل��ن مدي��ر ع��ام ش��ركة املنصور 
للمقاوالت االنشائية احدى شركات 
وزارة االعمار واالس��كان عن حصول 
 iso الش��ركة على ش��هادة أالي��زو
2015: 9001 م��ن ش��ركة فكس��ل 

. )VEXIL( العاملية
والقى مدير عام الش��ركة املهندس 
زي��دان خل��ف لعيب��ي كلم��ة ف��ي 
االحتف��ال ال��ذي اقي��م ف��ي مق��ر 
الش��ركة اول ام��س اخلمي��س قال 
فيه��ا ان ش��ركتنا تعد أول ش��ركة 
عراقي��ة حتصل على هذه الش��هادة 
باجلودة ويتيح  لها الدخول في اكبر 
ازكى  االنش��ائية مقدما  املش��اريع 
التهاني والتبريكات جلميع منتسبي 
الش��ركة حلصوله��ا على ش��هادة 
بفض��ل    ISO 9001 :2015اجل��ودة

تعاونهم املثمر في هذا اجملال  
من جانبه اش��اد االستشاري طالب 

هاني ممثل الشركة املانحة للشهادة 
عل��ى تع��اون جمي��ع العامل��ني في 
الشركة في اثناء التدقيق ، الفتا الى 
عدم تس��جيل اي حالة عدم تطابق 

مما يدل على دقة عمل الشركة .
م��ن جهته اك��د معاون مدي��ر عام 
الش��ركة عبد الرحم��ن االيزرجاوي 
في كلمة له عل��ى مواصلة التميز 
مش��اريع  جمي��ع  ف��ي  والعط��اء 

الشركة .
الى ذلك اش��اد املهن��دس ممثل وزارة 
االعم��ار في مجلس ادارة الش��ركة 
مجيد حميد جاس��م بحس��ن اداء 
ش��ركة املنص��ور من��ذ ثمانيني��ات 
الق��رن املاض��ي ، اذ نفذت عش��رات 
املشاريع العمالقة في شتى مناطق 

العراق.
من جهتها اكدت رئيس مهندس��ني 
اق��دم نه��اد حس��ان عبود مس��ؤولة 
ش��عبة اجل��ودة في الش��ركة بتعاون 
جمي��ع العامل��ني ف��ي الش��ركة مع 
فري��ق املدققني لتطبي��ق هذا النظام 

لوضع الشركة في مقدمة الشركات 
العراقية ملواكبة التطورات العاملية.

وتعد  ش��ركة املنصور من الشركات 
الكبرى العاملة في الساحة العراقية 
واملتخصصة في ش��تى أعمال البناء 
التي تش��مل عل��ى إنش��اء اجملمعات 
الس��كنية واملستش��فيات ومعامل 
اجلامعية  واألبني��ة  االدوي��ة  تصني��ع 
ومخازن احلبوب ومحط��ات الكهرباء 
وب��داالت االتصاالت وأبني��ة مصرفية 

واجلوامع ومحطات الوقود. 
مبوج��ب  الش��ركة  تأسس��ت  وق��د 
قانون تأس��يس الش��ركات املرقم 66 
الصادر ع��ام 1987 ومنذ تأسيس��ها 
احلج��م  ذات  مبش��اريعها  نهض��ت 
والتن��وع واالهمية العالي��ة ولكفاءة 
قياداته��ا ومالكاته��ا فانها متيزت عن 
بقية الش��ركات ملا اش��تهرت به من 
س��رعة التنفي��ذ والنوعي��ة وتطبيق 

املواصفات. 
كما تب��وأت الش��ركة ومن��ذ باكورة 
ادارة  ف��ي  عالي��ة  اعماله��ا مكان��ة 

احلجم الكبير من التزاماتها املتفرقة 
واملتنوعة وفي السيطرة على عوامل 
الكل��ف والزمن اللذي��ن كانا املقياس 
احلقيق��ي لتميزها ع��ن مثيالتها من 
شركات القطاع العام وحققت بذلك 
جناحات كبي��رة في قطاع التش��ييد 
ونافست ش��ركات القطاع اخلاص بل 
حتى الش��ركات العاملي��ة في بعض 
مش��اريعها مث��ل معم��ل املضادات 
الطبي��ة  النهري��ن  وكلي��ة  احليوي��ة 
وكلي��ة  التعليم��ي  ومستش��فاها 
احلقوق. اضافة الى احتالل الش��ركة 
مراك��ز متقدمة في الس��باقات التي 
حصلت في حم��الت اعمار املدن مثل 
البص��رة واملوص��ل والف��او وغيره��ا ، 
واملؤسسات  للش��ركات  إمتداد  وهي 
احلكومي��ة التي تبنت إنش��اء البنية 
التحتية وإعمار العراق منذ اواس��ط 
اخلمسينيات من القرن املاضي ولغاية 
إمت��داد  الش��ركة  م��الكات  وان  االن 
له��ؤالء األج��داد الذي��ن ش��يدوا اول 

احلضارات في وادي الرافدين. 

تقرير

ISO 9001:2015 المنصور للمقاوالت اإلنشائية تحصل على شهادة الجودة
أول شركة في العراق تحصل عليها

جانب من تسليم الشهادة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن تش��كيل 
غرف��ة عملي��ات ملناقل��ة احلب��وب 
م��ن احملور الش��مالي ال��ى محوري 
دائ��رة  م��ن  واجلن��وب  الوس��ط 
التخطيط واملتابعة قس��م النقل 
املرك��زي وبالتنس��يق مع اقس��ام 
النقل في ش��ركات الوزارة حلد من 
ارتفاع اسعار احلبوب وسد النقص 

احلاصل في بعض احملافظات 
دائ��رة  ع��ام  مدي��رة  واوضح��ت 
التخطيط واملتابعة ابتهال هاشم 
صاب��ط بان��ه وبتوجي��ه م��ن وزير 
التجارة الدكتور س��لمان اجلميلي 
ومبتابع��ة واش��راف وكيل ال��وزارة 
االق��دم ولي��د املوس��وي مت ارس��ال 
254 ش��احنة لنقل 100 الف طن 
من احلنطة من احملور الشمالي الى 

محوري الوسط واجلنوب توزعت ما 
بني 65 ش��احنة من ش��ركة املواد 
االنشائية و44 شاحنة شركة جتارة 
احلبوب و30 شركة تصنيع احلبوب 
و78 ش��احنة من شركة السيارات 
و37 ش��احنة من ش��ركة االسواق 
املركزية ، مشيرة الى ان العدد في 
تزايد لنقل الكمية بالكامل خالل 

الساعات القليلة املقبلة .

واضاف��ت صاب��ط بان��ه يت��م االن 
اج��راءات الفح��ص والتدقيق على 
احلنط��ة من قبل امل��الكات الفنية 
في ش��ركتي تصنيع وجتارة احلبوب 
لغ��رض جتهيزه��ا ال��ى املطاح��ن 
احلكومية واالهلية النتاج الطحني 
امل��وزع للمواطنني ضم��ن مفردات 
جمي��ع  ف��ي  التمويني��ة  احلص��ة 
احملافظات ، الفتة الى انه مت التوجيه 

الى مدراء اقس��ام النقل بالتواجد 
في مناط��ق التحميل وتهيئة كل 
املستلزمات بانسيابية النقل على 
وفق الضوابط املعمول بها في هذا 
اجلانب اضافة الى توجيه الس��واق 
باداء الواج��ب املكلف بهم خدمة 

للصالح العام .
واش��ارت صاب��ط ال��ى ان ال��وزارة 
تعمل على توفير الس��يولة املالية 

من خالل وزارة املالية للتعاقد على 
شراء وتوريد احلبوب خاصة احلنطة 
ومن مناش��ئ عاملية  خاصة وانها 
لم تتس��لم من موازنتها للعامني 
املاضني س��وى مبلغ بس��يط جدا 
اليكف��ي لس��د متطلب��ات توريد 
املواد الغذائية االمر اثر س��لبا على 
استقرار جتهيز كامل املفردات على 

مدى االشهر املاضية .

غرفة عمليات لمناقلة الحنطة من المحور الشمالي إلى الوسط والجنوب 

بغداد - الصباح الجديد:
حلق��ة  الزراع��ة  وزارة  نظم��ت 
نقاشية حول اإلجهاض الساري) 
البروس��يال ( وتربية األحياء املائية 
الدكتور مه��دي ضمد  بحض��ور 
القيس��ي الوكيل الفن��ي للوزارة 
والدكت��ور حس��ني على س��عود 
الثروة  الوزارة لنشاط  مستش��ار 
الرس��مي  احليوانية،والناط��ق 
للوزارة،وع��دد م��ن اخملتص��ني في 

اجلانب الزراعي.
وذك��ر قس��م العالق��ات واألعالم 
احللق��ة  إن  الدول��ي  والتع��اون 
محاضرتني  تضمنت  النقاش��ية 
اإلجه��اض  ع��ن  كان��ت  األول��ى 

الس��اري) البروس��يال ( للدكت��ور 
عمار منذر الزبيدي مسؤول وحدة 
اخملتبر دائرة البحوث الزراعية كون 
م��رض البروس��يال م��ن األمراض 
التي تصيب  املش��تركة اخلطيرة 
احليوانات واإلنسان وبشكل كبير 
على الثروة احليواني��ة ملا تتعرض 
إليه ه��ذه الثروة م��ن اجهاضات 
احلامل��ة  للحيوان��ات  متك��ررة 

للمرض .
كما مت خالل احللقة عرض إجراءات 
وقائية عدي��دة للتخلص من هذا 
املرض من خالل طرق التشخيص 
احلديث��ة ، باس��تعمال اللقاحات 
العالج��ات  وتق��دمي  الدوري��ة 

 ، الفعال��ة  احليوي��ة  باملض��ادات 
وكذلك ع��زل الوالدات لغاية عمر 
ش��هرين ليت��م بعده��ا إدخالها 
إل��ى القطيع ، الفتا ال��زام املربني 
القي��ام  بإجراء فح��ص مختبري 
دقيق وبصورة دورية وعدم ش��راء 
أي حيوان من دون عملية الفحص 
، وكذلك التأكيد على استعمال 

اللقاحات كل ستة أشهر.
أم��ا احملاضرة الثاني��ة فقد حملت 
املائي��ة  األحي��اء  تربي��ة  عن��وان 
الزراعي حازم دهموش  للمهندس 
مش��عان مدي��ر قس��م مفاق��س 
احليوانية  الث��روة  دائرة  األس��ماك 
، مت فيها ش��رح عملية االستزراع 

السمكي بصورة خاصة وطريقة 
باس��تعمال  وتربيته��ا   إكثاره��ا 
األنظم��ة احلديث��ة وإدخ��ال أنواع 
ذات  األس��ماك  م��ن  جدي��دة 
مواصفات عالية م��ن حيث الوزن 
واملذاق وسرعة تكاثرها ومالءمتها 
طري��ق  ع��ن  العراقي��ة،  للبيئ��ة 
اس��تعمال األنظم��ة احلديثة في 
االستزراع السمكي والذي بدورها 
تعالج مش��كلة ش��حه املياه من 
خالل عملية التدوير املس��تعملة 
األس��ماك  تربي��ة  لعملي��ة 
باس��تعمال أح��واض كونكريتية 
داخل األحواض الترابية ما تسمى 

) التربية املكثفة ( .

الزراعة تنّظم حلقًة نقاشيًة عن تربية األحياء المائية 

بغداد - الصباح الجديد: 
افتت��ح مدير ع��ام الش��ركة العامة 
لالتص��االت والبري��د الدكت��ور ناظم 
لفتة خشجوري املكتبة االلكترونية 
داخل املعهد العالي لالتصاالت تضم 
عددا كبيرا م��ن الكتب املتخصصة 
بعلوم االتص��االت واملعلوماتية بغية 
حتدي��ث املناهج التعليمي��ة ملواكبة 
التطورات احلاصلة مبجال االتصاالت .

وق��ال املدير العام ف��ي حفل االفتتاح 
االلكترونية  املكتب��ة  ان أس��تخداث 
 FTTH ش��بكة  منظوم��ة  وكذل��ك 

نف��ذت  تدريب��ي  مختب��ر  بش��كل 
باحله��ود الذاتي��ة الس��اتذة وطلب��ة 
املعه��د يس��هم بص��ورة فاعلة في 
تدريب الفنيني واملهندسني من خالل 
اعتمادهما ضم��ن املناهح التدريبية 
كفاءته��م  زي��ادة  به��دف  للطلب��ة 
وتطوير قابلياتهم وهذا ما اكده وزير 
االتصاالت حس��ن كاظم الراشد في 
توجيهاته املس��تمرة ملوكبة التقدم 
احلاصل ف��ي اجمل��ال االكادميي لقطاع 
من  االس��تزادة  وض��رورة  االتص��االت 

التقنيات احلديثة .

االتصاالت تفتتح مكتبة 
إلكترونية لتطوير مناهج التدريب

للحد من ارتفاع أسعار الحبوب 



متابعة الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لتصنيع 
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة عن 
قيام جلنة متابعة املطاحن بفرع 
الش��ركة ف��ي ميس��ان بزيارات 
للمطاحن العاملة في احملافظة 

ملتابعة انتاج الطحني .
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة 
املهن��دس ط��ه ياس��ني عب��اس 
بانه ج��رى خالل الزيارة س��حب 
من��اذج م��ن احلبوب املس��تعملة 
باالنت��اج وحبوب الكس��ر االول 
اضافة للطح��ني املنتج وتدقيق 
اوزان اكي��اس الطح��ني املعب��أة 
ومعاينة تاريخ االنتاج فضال عن 
سحب مناذج من اكياس التعبئة 
الفارغة لغرض فحصها بقسم 
الس��يطرة النوعي��ة ف��ي املقر 
الع��ام لبي��ان م��دى مطابقتها 

للمواصفات املطلوبة.
من جانب اخر اش��ار املدير العام 
ال��ى قي��ام ف��رع الش��ركة في 
كركوك باج��راء مزاي��دة علنية 
لبي��ع م��ادة النخال��ة ،  مبين��اً 
ب��أن جلن��ة البي��ع الفرعية جتري 
النخالة  لبيع  مزايدة اس��بوعيا 
الناجتة من الطحن في مطحنة 
كرك��وك احلكومي��ة اضافة الى 
حص��ة الش��ركة  البالغة 13% 
م��ن ن��اجت الطحن ف��ي املطاحن 
االهلي��ة حيث متت عملية البيع 
بشفافية عالية وبحضور ممثلني 
عن مكت��ب املفتش العام ودائرة 
الرقابة التجارية وعدد كبير من 

املزايدين .
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
احلبوب  لتجارة  العامة  الشركة 
قي��ام  ع��ن  التج��ارة  وزراة  ف��ي 
في  احلكومية  مطحنة س��ومر 
ذي ق��ار باج��راء عملي��ة جترب��ة 
تصني��ع مئ��ة طن م��ن احلنطة 

احمللية اخلشنة ١٠٠٪  . 
وقال مدير فرع الش��ركة في ذي 
قار عبداالمير صب��ري بأن الفرع 
ق��ام بتجهي��ر مطحنة س��ومر 

احلكومية بكمي��ة 100 طن من 
لغرض  اخلش��نة  احمللية  احلنطة 
  ٪١٠٠ طحنه��ا  جترب��ة  اج��راء 
خش��نة ، مضيف��اً ب��أن عملية 
التصنيع اجن��زت وبانتظار نتائج 
نوعية اخلبز الذي سيتم انتاجه 
من الطحني املصنع من العينة 
التي مت اعتمادها بتوجيه اجلهات 
ذات العالق��ة ، مبينا بان عملية 
نائب  التصنيع ش��هدت حضور 
محاف��ظ ذي قار وم��دراء مكتب 
الرقابة  ودائ��رة  الع��ام  املفت��ش 
ال��ى مديري  اضاف��ة  التجاري��ة 
ش��ركات جتارة احلب��وب وتصنيع 

احلبوب .
الى ذل��ك اعلن��ت وزارة التجارة 
املناطق  عن استمرارها بتجهيز 

احمل��ررة م��ن الس��احل االمين من 
املوصل باملفردات الغذائية .

واوضح مدير عام الشركة العامة 
لتج��ارة املواد الغذائية املهندس 
تنفي��ذاً  بان��ه  حم��ود  قاس��م 
لتوجيهات وزير التجارة الدكتور 
س��لمان اجلميلي قامت شركته 
بتجهيز مناطق الس��احل االمين 
احملررة من مدينة املوصل مبفردات 
البطاقة التموينية )زيت طعام, 

رز, طحني ,سكر(.
مت  بان��ه  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
جتهيز احي��اء وادي حجر واملامون 
والش��هداء واملنص��ور والنف��ط 
باملفردات  السكر  ودور  والصمود 
الغذائي��ة عن طريق ش��احنات 
الوزارة حيث مت جتهيز 951 عائلة 

ف��ي مناط��ق )وادي حج��ر( عدد 
افرادها )5970( عن طريق 3 وكالء  
البالغ��ة   الغذائي��ة  بالف��ردات 
)298( كارت��ون زيت و)238( كيس 
سكر و )356( كيس رز ، الفتا الى 
استمرار ش��ركته بايصال املواد 
الغذائية للعائالت املتواجدة في 
مناط��ق احملررة من امي��ن املوصل 
التجهيز  م��ن صعوب��ة  بالرغم 

لكون الطرق غير مؤمنة كليا .
كم��ا اعلن��ت وزارة التج��ارة عن 
مناط��ق  جتهي��ز  اس��تمرارها 
الس��احل االمي��ن مبواد الس��كر 

والزيت والرز والطحني 
الع��ام للش��ركة  املدي��ر  وق��ال 
املش��رف ميداني��ا عل��ى عملية 
التجهي��ر ان جتهي��ز امل��واد تتم 

بالتنس��يق مع اجلهات االمنية ، 
الفت��ا الى ان��ه مت حضور اجتماع 
برئاس��ة االمني  ال��وزارات  وكالء 
الع��ام جمللس ال��وزراء هن��اك ومت 
التوجي��ه الى جميع دوائر الوزارة 
في نينوى بض��رورة العمل بروح 
الفري��ق الواح��د باس��تنفار كل 
والتعاون  وبالتنس��يق  الطاقات 
مع اجله��ات االمنية الس��تغاثة 
العائالت في املناطق احملررة وفي 

مخيمات النازحني . 
واشار املدير العام الى جتهيز مخيم 
النازحني في حمام العليل بجميع 
مفردات البطاقة التموينية لالسر 
النازحة من الساحل االمين اضافة 
الى التنس��يق مع القوات االمنية 
للدخول باملواد ال��ى املناطق التي 

يتم حتريرها فوراً وذلك لوجود خزين 
كاف م��ن املواد يغطي احتياجها ، 
مش��يرا الى ان مناطق الس��احل 
بانسيابية  يجري جتهيزها  االيسر 

عالية الكثر من مرة .
واكد املدير الع��ام خالل اجتماعه 
مبدراء الفروع واملوظفني في نينوى 
بض��رورة ب��ذل اقص��ى اجلهود من 
اج��ل توفير امل��ادة الغذايية لتلك 
العائ��الت بعد املعان��اة التي مرت 
بهم على يد العصابات االجرامية 
الداعش��ية خصوصا ان االهتمام 
واضح من احلكومة بس��كان تلك 
املناطق بعد االنتصارات املتحققة 
والت��ي حتققه��ا عل��ى ي��د ابطال 
واحلش��دين  املس��لحة  الق��وات 

الشعبي والعشائري .
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يحيى ذياب*

قامت لجنة 
المتابعة بسحب 
نماذج من الحبوب 
المستعملة باإلنتاج 
وحبوب الكسر 
األول إضافة 
للطحين المنتج 
وتدقيق أوزان 
أكياس الطحين 
المعبأة ومعاينة 
تأريخ اإلنتاج 

إحدى املطاحن في البالد

استمرار تجهيز مناطق الساحل األيمن المحررة بالمواد الغذائية

طلبتنا فيلجنة متابعة تشرف على إنتاج الطحين في المطاحن الحكومية واألهلية 
 كارثة حقيقية

مش��كالت وهموم تالمذتنا مازالت مس��تمرة 
وتتفاقم ، ه��ذا هو محور الن��دوة التي اقامها 
مركز النهرين للدراس��ات االس��تراتيجية حتت 
عنوان »التعليم االبتدائي في العراق .. واحللول 
املطروح��ة« ، الت��ي كان لها حضور واس��ع من 
اكادميي��ني وباحث��ني وممثلي منظم��ات اجملتمع 
املدن��ي اضافة الى ممثلني ع��ن الوزارات اخملتصة 

ومسؤولني محليني . 
عض��و مجلس محافظة بغداد فرحان قاس��م 
وهو اخصائي ترب��وي ، اكد ان هناك احصائيات 
تش��ير ال��ى ان %13 هي نس��بة الطلبة الذين 
يكملون الدراس��ة الثانوية ف��ي عموم العراق ، 

مضيفا ان »نسبة االمية في العراق 25%« .. 
هنا من حقنا ان نتساءل »ماهي االسباب ؟ ومن 
املسؤول ؟« خصوصا ان مثل هكذا نسب تصدر 
من مس��ؤول هو عضو ف��ي مجلس محافظة 
بغداد ، مؤكدا ان هن��اك كارثة حدثت ومازالت 
مستمرة حلد االن ، رمبا احد االسباب هي مدارس 
طينية بال مقومات حقيقية للتعليم في عصر 
امتاز بالتطور العلمي والتكنولوجي ، وهذا ما 
ش��ددت عليه االختصاصية في علم االجتماع 
االكادميية د.فهيمة كرمي »هناك نقص كبير في 
املدارس والعراق يحتاج الى تشييد وبناء 8000 

مدرسة لنقضي على املدارس الطينية« .
واضافت »علينا ان الننس��ى ان الدستور يحوي 
على مواد مهمة تخص قطاع التربية والتعليم 
كامل��ادة 29 و30 و34 وتل��ك امل��واد بحاج��ة الى 
تش��ريع قانوني« ، اما املناهج الدراس��ية فكان 
لها حصة االسد في حوارات ونقاشات احلضور 
، ممثل مركز النهرين للدراس��ات االستراتيجية 
وه��و مؤسس��ة تابعة جملل��س االم��ن الوطني 
اللواء خالد البياتي قال »علينا مراجعة املناهج 
الدراس��ية للمرحلة االبتدائي��ة وان حتوي هذه 
املناهج عل��ى االتفاقيات واملعاه��دات الدولية 
حلق��وق االنس��ان والتي ص��ادق عليه��ا العراق 
من��ذ 1948« ، فيما تس��اءل ممث��ل وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية د.كمال »ملاذا لم جند حلد 
االن مناهج دراسية لتالمذتنا في املناطق التي 

حتررت من التنظيمات االرهابية ؟؟« .
واض��اف .. »يجب ان يك��ون ل��دى وزارة التربية 
مناه��ج وخط��ط للتأهيل النفس��ي والتربوي 
للطلب��ة والتالميذ في املناط��ق التي تعرضت 

لالزمات« . 
لم تنته��ي املصائب والكوارث في مناقش��ات 
املتخصصني وممثلي احلكوم��ة في تلك الندوة 
، ب��ل تطرق العديد من احلضور الى مش��كالت 
هي اش��د وطأة على قطاع التربي��ة والتعليم 
مثل انهيار املستوى الصحي في مدارس البالد 
وظاهرة تس��رب التالميذ من امل��دارس ، وغياب 
الباحث��ني االجتماعي��ني واملرش��دين التربويني 
، اضاف��ة ال��ى ع��دم االهتم��ام مبرحل��ة رياض 
االطفال والتي تعد من املراحل املهمة في بناء 
شخصية الطفل العراقي .. وكالعادة الفساد 
املالي واالداري لم يغب من نقاش��ات احلضور ملا 
له االث��ر الكبير على انهي��ار التربية والتعليم 
ف��ي العراق ، تل��ك اآلفة التي أرق��ت العراقيني 
ولس��نوات مضت ومازالت مس��تمرة الى االن 
، املتخصص��ة في علم االجتم��اع د.ميادة كرمي 
أشارت الى ان كل هذه املشكالت كان للفساد 

بصمة واضحة فيها .
وقالت »مبا انه هناك فساد بالتالي هناك غياب 
لبناء املؤسسات التربوية وان كان بعض االعمار 
هنا وهناك لكنه هشا وغير مجديا« وتساءلت 
»كي��ف ملعلمة تعلم اطف��اال في الصف االول 

االبتدائي يحوي بني 60 - 70 تلميذ؟؟«. 
أفت��ح مدرس��ة تغلق س��جنا .. أنهي��ار البنى 
التحتية ملدارس��نا جعل منها صورة ش��ديدة 
الش��به بالسجون ولكن سكانها من االطفال 
، تُ��رى من املس��ؤول؟ وكيف س��تكون االجيال 
املقبل��ة في ظل انهيار ش��به ت��ام للمنظومة 
التربوي��ة والتعليمي��ة في بلد كت��ب اول حرفا 

على االرض.

*كاتب عراقي

نّظمته بعثة يونامي بالتعاون مع جمعية األمل 

سمير غطاس*

ش��اركت مجموعة من شباب العراق 
في املنتدى احلواري الذي نظمته بعثة 
االمم املتحدة ملساعدة العراق ) يونامي( 
بالتعاون مع جمعي��ة االمل العراقية 
ف��ي محافظة النج��ف للتعايش في 
مرحل��ة ما بع��د دحر تنظي��م داعش 

االرهابي .
وتأتي مش��اركة اجملموعة التي تضم 
115 من الشباب ) 69 شابا و46 شابة 
( م��ن محافظ��ات الف��رات األوس��ط 
األرب��ع وه��ي النج��ف وكرب��الء وبابل 
والقادس��ية التاح��ة اجمل��ال لس��ماع 
أصوات الش��باب وذلك لدورهم املهم 
في رسم السبيل إلى تعايش سلمي 

في عراق املستقبل .
ويه��دف عق��د منتدى النج��ف، وهو 
اللقاء الثال��ث من نوعه بعد لقاٍء في 
البصرة ُعقد في ش��هر كانون الثاني 
املاضي ، واللقاء الثاني الذي عقد في 
أربيل في ش��هر شباط املاضي التاحة 
الفرصة لس��ماع أصواته��م لدورهم 
املهم في رسم الس��بيل إلى تعايش 

سلمي في عراق املستقبل. 
ومن املقرر أن تعقد مؤمترات أخرى تباعاً 
في محافظ��ات ديالى والس��ليمانية 

وبغداد وكركوك وصالح الدين، لتتوج 
هذه املؤمترات بعق��د مؤمتر وطني في 
بغداد في ش��هر أيار املقبل ، يحضره 
ممثلو الش��باب بغية تضمني توصيات 
تلك املنتديات في القرارات التي تدعم 
عملي��ة املصاحل��ة والتعاي��ش ، وكما 
ه��ي الصيغ��ة املتبعة ف��ي املؤمترات 

السابقة .
وتداول املشاركون في منتدى النجف 
م��ا يودون أن يروه في عراق املس��تقبل 
وض��ع  ف��ي  اس��هامهم  وامكاني��ة 
التوصيات ومن ثم تبنيها ، ومما أضاف 
املزي��د من األهمية إل��ى اللقاء األخير 
هو إط��اره الرمزي، بالنظ��ر الحتضان 
النج��ف للعتب��ة العلوية املقدس��ة 
وكونها مركز احلوزة العلمية الدينية.
كان الذي استهوى سارة عبد احلسني، 
القادم��ة م��ن محافظ��ة باب��ل، ه��و 
بالتحديد أن تدلي بدلوها في النقاش 
الدائر حول مستقبل العراق. وتعتقد 
سارة، وهي طالبة تختص بالتحاليل 
الطبية وناش��طة ف��ي قضايا متكني 
امل��رأة، أنها أدل��ت بآرائه��ا وأثرت على 
النتائج التي خلصت عليها مجموعة 

العمل التي شاركت فيها.
وف��ي حديثه��ا إل��ى من��دوب املكتب 
املتح��دة  األمم  بعث��ة  ف��ي  اإلعالم��ي 
ملساعدة العراق )يونامي( قالت سارة 

في جمي��ع األحوال، ينبغ��ي علينا أن 
نتفاعل مع بعضنا، فاجلانب النفسي 
بالغ األهمية«، وأُشجع على مشاركة 

الش��باب ف��ي النش��اط السياس��ي 
والترشح للمناصب ».

وعل��ى النقيض من ه��ذا الرأي، فّضل 

مشاركون آخرون التوصية بالتخلص 
من األحزاب السياس��ية ، وكان هناك 
م��ن تبنى ال��رأي القائل بإع��ادة نظام 

اخلدم��ة العس��كرية اإللزامية، فيما 
صرح آخر مبعارضت��ه لهذا الرأي. لقد 
أغنى ه��ذا التنوع ف��ي اآلراء النقاش 

واضفى عليه حيويًة. 
وق��ال أحد املش��اركني أن��ه يتعني أن 
تُغ��رس فك��رة املصاحل��ة ف��ي عقول 
الن��اس، حي��ث أنه��م مازال��وا غي��ر 
منفتح��ني عليه��ا، في ح��ني يعتقد 
مش��ارك آخر أن��ه من ش��أن التمثيل 
األوس��ع والعمل عل��ى أرض الواقع أن 
يثري عملية املصاحلة ويعزز مشاركة 

الشباب. 
وق��ال نزار عبد الرحيم م��ع 20 آخرين 
حضروا املنتدى م��ن مدينة الديوانية 
وهو طال��ب يبلغ من العم��ر 23 عاماً  
اآلث��ار، »لق��د  اآلداب وعل��م  وي��درس 
ُقدمت أفكار جميلة، وآمل أن نتمكن 
م��ن تنفيذها ف��ي الش��ارع العراقي، 
ومنها العمل على نشر الوعي بشأن 
الفس��اد ومجابهت��ه« ، موضح��ا أن 
تركي��زه ينصب عل��ى تعدي��ل قانون 

االنتخابات.
أما غي��ث علي حميد م��ن محافظة 
كربالء، طال��ب املرحل��ة املنتهية في 
كلية العلوم السياس��ية والبالغ 23 
عاماً م��ن العمر ، فيح��دوه األمل بأن 
يكون لصوته وقٌع هذه املرة، حيث قال: 
»لقد س��بق أن حاولن��ا، بيد أن صوتنا 

ذه��ب س��دى وان الش��باب ميتلك��ون 
امكانيات هائل��ة، غير أن إمكانياتهم 
مهمل��ة وآراءه��م ال يُؤخذ به��ا. وقد 
جئن��ا الي��وم واجتمعن��ا وش��عرنا أن 

صوتنا سُينَصت إليه«.
وتعتق��د زين��ب مراد، وه��ي متخرجة 
حديث��اً من قس��م األدب االجنليزي في 
جامع��ة الكوفة وتبل��غ من العمر 23 
عام��اً، أن املس��تقبل يق��ع على عاتق 
الش��عب ، مضيف��ة ان��ه ميكننا، من 
خالل الن��اس، أن ن��درأ الطائفية، فإن 
كان الناس على وفاق، ما من سياسي 
ميكن��ه أن يخل��ق صراع��اً بينه��م  ، 
من��ذ  خاضته��ا  جترب��ة  مس��تذكرة 
بضعة أس��ابيع حيث سافرت برفقة 
10 من الش��باب من مدين��ة النجف 
إل��ى بغ��داد للتعبير ع��ن تضامنهم 
مع املس��يحيني، حيث حضروا قداساً 
في إحدى الكنائ��س وقدموا إلى قس 
الكنيس��ة لوح��ة متثل املس��يح وهو 
عل��ى الصلي��ب، وقاموا بزي��ارة مركٍز 

إليواء املسيحيني النازحني.
وتقول زينب عن تلك الزيارة: » لم يتوقع 
)املس��يحيون الذي��ن قمن��ا بزيارته��م( 
أن نأت��ي إليهم من النج��ف، لقد تأثروا 

بهذه البادرة، وقد أسعدني ذلك«.

*املكتب اإلعالمي )يونامي(

تقرير

منتدى شباب العراق يسعى للتعايش في مرحلة ما بعد »داعش» اإلرهابي

املنتدى احلواري الذي نظمته بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق

اعالم النفط 
 وزع��ت وزارة النفط م��واد غذائية 
تتضم��ن 4 االف س��لة للعائ��الت 
النازحة  املتواج��دة في مخيمات 

النازحني في محافظة نينوى.
وقال  ممثل وزير النفط ورئيس جلنة 
دعم احلش��د الش��عبي ف��ي وزارة 
النفط املهن��دس كرمي حطاب انه 
وبتوجيه من وزير النفط جبار علي 
اللعيبي زار وف��د رفيع  من الوزارة  
مخيم��ات النازحني في محافظة 
نين��وى ضم املفت��ش العام ومدير 
املكت��ب االعالم��ي وأعض��اء جلنة 
دعم احلشد الشعبي في الوزارة .

 واضاف حط��اب ان الوف��د تفقد 
العائ��الت  واحتياج��ات  اح��وال 
النازح��ة  في معس��كري  جدعة 
وحم��ام العليل حيث ق��ام بتوزيع 
4 آالف س��لة غذائية تضمنت 17 
مادة من االحتياج��ات الضرورية ، 
الفتا الى ان الوفد زار ايضا مصفى 
القيارة ومضايف شيوخ العشائر 
وبي��وت املواطن��ني واطل��ع عل��ى 

احتياجاته��م  ونق��ل حتيات الوزير 
وحرص��ه عل��ى تلبي��ة احتياجات 
مواطنينا في احملافظة والتخفيف 
من معاناتهم ووعد بتلبية بعض 
املطالب��ات الت��ي تتعل��ق بالوزارة 

والشركات النفطية.
 واش��ار حط��اب الى قي��ام الوفد 
ال��وزاري بزيارة س��احة الش��هداء 
ناحي��ة  ف��ي  احل��ود  قري��ة  ف��ي  
القيارة واالطالع عل��ى اثار جرائم 
داع��ش االرهابي��ة ف��ي املنطقة ، 
البطولي   املواطنني  بدور  مش��يدا 
ف��ي مقاوم��ة وط��رد العصاب��ات 

االرهابية. 
من جهته  اشاد مدير ناحية حمام 
العليل بدور وزارة النفط في دعم 
العائ��الت النازحة م��ن محافظة 
نينوى وتوفير املشتقات النفطية 
ملواطني الناحية فضال عن افتتاح 

محطات تعبئة الوقود .
وثمن املفتش العام للوزارة حمدان 
ف��ي  العامل��ني  جه��ود  عويج��ل 
القطاع النفط��ي في دعم قواتنا 

االمنية وعائالت ش��هداء احلش��د 
الش��عبي من خ��الل التن��ازل عن 

نسبة من رواتبهم وحوافزهم .
وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م 
وزارة النفط عاصم جهاد ان الوفد 
زار معسكر جدعة اليواء النازحني 
ف��ي محافظة نين��وى الذي يضم 
االف العائالت النازحة ، وجرى توزيع 
2000 س��لة غذائي��ة تضمنت 17 
مادة ، وفي معسكر حمام العليل 
الذي يعد احد مراكز ايواء النازحني 
مت توزيع 2000 س��لة غذائية تضم 
17 مادة ، مشيرا ان الوزارة تواصل 
تنظيم فعالياتها لزيارة مخيمات 
النازحني ، فضال عن ذلك س��تنفذ 
ع��ددا م��ن املش��اريع اخلدمية في 

مدينة القيارة.
يذكر ان جلنة دعم احلشد الشعبي 
في الوزارة قد مت تشكيلها بهدف 
دع��م الق��وات االمني��ة واحلش��د 
الفعالي��ات  وإقام��ة  الش��عبي  
االنس��انية و الثقافي��ة والفني��ة 

وحمالت التبرع بالدم .

بغداد - الصباح الجديد:
م��ن  ع��ددا  بغ��داد  أمان��ة  نظم��ت 
ن��دوات التوعية بني طلب��ة اجلامعات 
واملواطنني حلثهم على احملافظة على 
املاء وايقاف الهدر وتقنني استعماله 
واهمية احملافظة على الغطاء النباتي 

خللق بيئة سليمة.
وذكرت مديري��ة العالقات واإلعالم ان 

» أمان��ة بغداد نظم��ت بالتعاون مع 
قسم النشاطات الطالبية في كلية 
دجل��ة اجلامع��ة االهلي��ة ن��دوة حتت 
عنوان )ترشيد استهالك املاء الصافي 
واهمي��ة تقنين��ه واهمي��ة احملافظة 
على الغطاء النباتي ومساهمته في 
احلفاظ على بيئة وس��المة اجملتمع (  
» . واضاف��ت ان » الندوة التي نظمت 

مبش��اركة ش��عب االع��الم والوع��ي 
البل��دي في  دوائر واخمللف��ات الصلبة  
واملتنزه��ات  بغ��داد  م��اء  و  والبيئ��ة 
والتش��جير بحضور عميد واس��اتذة 
وط��الب الكلي��ة تضمن��ت مواضيع 
تخص البيئة وترشيد املاء والتشجير 
وتزويد الكلية بالش��تالت واملشاركة 

في زراعتها في حدائقها ».

بغداد - الصباح الجديد:
ناقش��ت وزارة العم��ل والش��ؤون 
منظم��ة  م��ع  االجتماعي��ة 
اليونس��كو املش��روع الذي يجري 
مؤسس��ات  الص��الح  تنفي��ذه 

املهن��ي في  والتعلي��م  التدري��ب 
العراق. 

وقال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان مدير ع��ام دائرة 
التدري��ب املهن��ي عزي��ز ابراهي��م 

املش��روع ف��ي  اس��تقبل مدي��رة 
منظمة اليونس��كو )آيرن( وناقش 
معه��ا اهم م��ا مت اجن��ازه لتطوير 
عل��ى  املبن��ي  التدري��ب  مناه��ج 

 .)CBT( الكفاءة

العمل تناقش مع اليونسكو إصالح 
مؤسسات التدريب والتعليم المهني

أمانة بغداد تنّظم ندوات توعيةالنفط توّزع 4 آالف سلة غذائية للنازحين في نينوى
 عن ترشيد استهالك المياه
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واشنطن ـ بي بي سي:
أقيير مجلييس الشيييوخ األميركييي تعييين ديفيد 
فريدمان مرشح الرئيس دونالد ترامب في منصب 

سفير الواليات املتحدة في إسرائيل.
وصوت لصالييح تعين فريدمان، املعييروف بتأييده 
لليمن اإلسييرائيلي، 52 عضوا مبجلس الشيييوخ 

مقابل 46 صوتوا ضده.
ويعييرف عن فريدمان، وهييو محامي قضايا إفالس، 
انتقاده الشييديد حلل الدولتن بن الفلسطينين 

واإلسرائيلين.
لبنيياء  الداعميين  أشييد  ميين  فريدمييان  ويعييد 
املسييتوطنات اإلسييرائيلية في الضفيية الغربية 

احملتلة ونقل السفارة األميركية إلى القدس.
ويلقييى نقييل السييفارة معارضيية شييديدة ميين 
حلفيياء الواليييات املتحييدة ألن كال من إسييرائيل 
والفلسييطينين يطالبييون باملدينيية كعاصميية 

لهم.
وخييالل جلسيية التصديييق علييى تعيينييه، قدم 
فريدمييان اعتييذارا ألعضاء مجلس الشيييوخ عن 
اللغة الالذعة التي كان يسييتخدمها في املاضي 
متعهدا باسييتخدام »لغة محترمة ومتزنة« إذا مت 

تعيينه في املنصب.

طرابلس ـ أ ب ف:
اعادت السلطات الليبية امس االول اخلميس 159 
مهاجييرا نيجيريا علقوا في ليبيا بعد ان فشييلوا 
في عبور املتوسييط للوصول الييى اوروبا، كما افاد 

مراسلو وكالة فرانس برس.
وقييال بدر الدين بن حامييد رئيس مكتب مكافحة 
الهجييرة غييير الشييرعية لوكاليية فرانييس برس 
»بالتنسيييق مع منظمة الهجييرة الدولية ، بدأنا 
امييس االول اخلميس باعييادة 159 مهاجرا نيجيريا 

غير شرعي بينهم ثالثة رضع الى بالدهم«.
ونقلت حافلتييان املهاجرين الى مطييار معيتيقة 
قييرب طرابلييس وكانييوا يرتييدون جميعييا املالبس 

واالحذية الرياضية نفسها.
وقالييت فاتييي وهي حتمييل طفلهييا لفرانس برس 
»كنييت ارغب فييي التوجه الى اوروبييا ، لكنني لم 
امتكن«. واضافت اخرى »انني سعيدة بالعودة الى 

بالدي«.
وتوجييه املدييير العييام ملنظميية الهجييرة الدولية 
وليام اليسييي سييوينغ، الذي بدأ زيييارة لطرابلس 
منييذ االربعيياء املاضي الييى املركز الذي يسييتقبل 
املهاجرين برفقة مارتيين كوبلر موفد االمم املتحدة 

اخلاص لليبيا.
وقييال لوكاليية فرانس برس قبل ان يجييري لقاءات 
مع مسييؤولن ليبين »انني هنا الرى بنفسييي ما 

ميكننا القيام به«.

القاهرة ـ بي بي سي:
قضييت محكمة جنايات القاهرة بإعادة محاكمة 
الرئيس األسبق حسييني مبارك ورموز نظامه في 
قضييية ما يعييرف بي«هدايييا مؤسسيية األهرام«، 

وإحالتها للنيابة العامة.
وقبلت احملكمة استئناف النيابة العامة على قرار 

قاضي التحقيق وقررت إعادة التحقيقات فيها.
النيابة العاميية كانت قد قدمت فييي أيار املاضي 
طعنييا علييى قرار قاضييي التحقيق فييي القضية 
القائل بأنييه ال وجه إلقامة الدعييوى اجلنائية ضد 

املتهمن املتلقن لهدايا من املؤسسة.
وتتحدث القضية عيين تلقي مبارك ورموز نظامه 
هدايا من مؤسسيية األهرام الصحفية، اململوكة 

للدولة، خالل الفترة بن عامي 2011-2006.
يذكر أن النيابة العام وافقت عام 2013 على سداد 
أفراد أسييرة مبارك نحو مليييون دوالر مقابل قيمة 
الهدايييا التي حصلوا عليها، ومت إخالء سييبيلهم 

وغلق القضية.

مبارك إلى قفص 
االتهام من جديد

  »فريدمان« المؤيد 
لالستيطان سفيرا للواليات 

المتحدة في إسرائيل

ليبيا تعيد 159 مهاجرا 
نيجيريا الى بالدهم

متابعة ـ الصباح الجديد:

مييع وصييول جميييع فرقيياء طاولة 
املفاوضييات السييورية الييى جنيف 
امييس االول  اخلميييس، بييدأ نائييب 
املبعييوث األممييي إلى سييورية رمزي 
عييز الدييين رمييزي، عقييد لقيياءات 
متهيدييية مع األطييراف املشيياركة 
فييي مؤمتر »جنيييف 5« والذي بدأت 
أعمالييه امييس اجلمعيية، فيما قال 
وزير الدفاع الفرنسييي جان إيف لو 
دريان امس اجلمعة إن من املرجح أن 
تبدأ معركة استعادة مدينة الرقة 
السييورية من تنظيييم داعش خالل 

األيام القادمة.
وقال رمزي في تصريحات صحفية، 
دي  سييتيفان  األممييي  املبعييوث  إن 
ميستورا وصل امس االول اخلميس 
إلييى جنيييف، مشيييراً إلييى عقده 
اجتماع مع وفد احلكومة السورية، 
والتقييى وفييوداً أخرى الحقيياً امس 

اجلمعة«.
وأعليين رئيس وفييد الهيئيية العليا 
للمفاوضييات نصيير احلريييري، فييي 
مؤمتيير صحفي عقده فييي جنيف، 
امييس االول اخلميييس، أن املعارضة 
االنتقييال  ببحييث  متمسييكة 
السياسي وفق ما ينص القرار األممي 
2254 وبيان جنيف. وقال إن التركيز 
اآلن يجييب أن يكون علييى االنتقال 
السياسييي وكل ما يتعلييق به، أي 
االنتقال السياسييي ثم الدسييتور 

اجلديد وإجراء االنتخابات.
وشييدد نصر احلريري علييى أن القرار 
األممييي 2254 واضييح فييي إلزامييه 
األطييراف ببيييان جنيييف. وأضيياف 
فييي مؤمتييره الصحفييي، أن الهيئة 
حتيياول التقدم عملًيا ودفع العملية 
السياسييية إلى األمييام، مؤكدا أن 
القييرار 2254 يتحييدث عيين كامييل 
الفتييرة االنتقالييية وكل املواضيييع 

التي نريد التحدث عنها.
وأشار إلى أن اجتماع الهيئة، امس 
االول اخلميييس، مييع نائييب املبعوث 
األممييي إلييى سييورية رمييزي رمييزي، 
شييهد حديًثييا كثيرا عيين االنتقال 
السياسييي، مؤكييدا أن هييذا األمر 
نوقش بالتفصيل مع دي ميستورا، 

امس اجلمعة.
باملقابل قال وزير الدفاع الفرنسييي 
جان إيف لو دريييان امس اجلمعة إن 
من املرجح أن تبدأ معركة استعادة 
مدينة الرقة السييورية من تنظيم 
األيييام  الدوليية اإلسييالمية خييالل 

القادمة.
وقييال لييو دريان حملطيية سييي. نيوز 
التلفزيونييية »لطاملا قالت فرنسييا 
إن الرقة هدف رئيسييي، اليوم ميكن 
للمييرء أن يقييول إن الرقة محاصرة 
وإن املعركة من أجل الرقة سييتبدأ 

خالل األيام املقبلة.«
وقالت وزارة الدفيياع األميركية هذا 
األسييبوع إن التحالييف ضد داعش 
الييذي تقوده الواليييات املتحدة أنزل 
للمييرة األولييى قييوات برييية خلف 
خطييوط العدو قرب بلييدة الطبقة 
التي يسيييطر عليها التنظيم في 
شمال سوريا ليفتح جبهة جديدة 

في حملة استعادة الرقة.
وفييي بروكسييل، أشييادت رئيسيية 
الدبلوماسييية األوروبييية فيديريكا 
موغيرينييي باسييتئناف املفاوضات 
السييورية في جنيييف، واصفة هذا 
احلييدث بي«اخلطييوة املهميية« على 

طريق حل النزاع في سورية.
وفييي بيييان نشيير فييي العاصميية 
البلجيكييية، دعييت موغيريني إلى 
»التطبيييق الكامييل التفيياق وقف 
إطييالق النييار املوقع في »أسييتانا«، 
والذي يتعن على األطراف الضامنة 
)روسيا وتركيا وإيران( تأمن تنفيذه 

بواسطة آلية املراقبة الثالثية«.
وأضافت: »يجب على جميع األطراف 
واملشاركن حماية املدنين وضمان 

وصول املسيياعدات اإلنسييانية إلى 
محتاجيها بشييكل كامييل وبدون 
أعاقة، في جميع أراضي سييوريا«ة 
وأكييدت موغيرينييي دعييم االحتيياد 
األوروبييي للجهود الرامية إلى إجناح 
املفاوضات السييورية والتي يبذلها 
املبعوث اخليياص لييأمم املتحدة إلى 
سورية ستيفان دي ميستورا، كما 
أفادت بأن بروكسييل ستستضيف، 
فييي 5 ميين شييهر نيسييان املقبل، 
مؤمترا للدول املانحة ستكون لالحتاد 
األوروبي فيه صفة رئيس مشييارك، 
الدولييي  اللقيياء  هييذا  أن  مؤكييدة 
سيسييهم بقسييطه في تسييوية 

النزاع السوري بطرق سلمية.
وعشييية بدء اجلولة اخلامسيية من 
مفاوضييات جنيف، قتييل 5 أطفال 
وأصيب عدد أخر، من جراء سييقوط 
قذيفيية صاروخييية علييى منطقة 
احلمدانية في مدينة حلب السورية. 
وأفاد نشييطاء سوريون أن ما ال يقل 
عن 10 أشخاص سقطوا بن قتيل 
وجريييح ، معظمهم ميين األطفال، 
جراء سييقوط قذائف على منطقة 
»مشييروع 3 آالف شييقة« فييي حي 
احلمدانية في حلب، ونقلوا أنباء عن 
مقتل 5 أطفال منهم، فيما ال يزال 
عدد القتلى مرجًحا لالرتفاع لوجود 
أحدهم  بحيياالت خطييرة،  جرحييى 

طفل جراحه حرجة.

املبعييوث  مستشييار  وأكييد  هييذا 
األممي اخلاص إلى سييوريا للشييؤون 
اإلنسانية يان إيغالند أن القتال في 
العاصمة السورية دمشق  محيط 
يعرض حييياة 300 ألف مدني هناك 

للخطر.
وقييال إيغالنييد لوكاليية »رويترز« إن 
هؤالء املدنين »يعتمدون كليا على 
إمداداتنا«، مشييددا على أن »اجملاعة 
ستصبح وشيكة إذا لن نتمكن من 
الدخول)لتلك املناطق( في األسابيع 

القليلة املقبلة«. 
وأشييار املسييؤول األممي في السياق 
إلييى »مدينة دوما )بغوطة دمشييق 
الشرقية(، التي لم يحصل سكانها 
على أية مسيياعدات إنسييانية من 
األول  تشييرين  منييذ  املتحييدة  األمم 
املاضييي، وكذلييك بلدة كفيير بطنا 
)الواقعة في املنطقة نفسها( التي 
انقطعت امدادات املساعدات عنها 

في حزيران من العام املاضي«.
وشييدد إيغالنييد على ضييرورة وقف 
القتال من وقت آلخر لفتح الطريق 
أمام القوافل اإلنسانية لكي تدخل 

إلى املناطق املتضررة.
احلكوميية  أن  املستشييار  وأكييد 
السورية »ال تعطي الضوء األخضر« 
للقوافييل اإلنسييانية، فيما تعرض 
فصائييل مسييلحة أميين القوافييل 
للخطر وتقوض إيصالها اآلمن إلى 

مقصدها«.
كمييا تطييرق إيغالند إلى مسييألة 
قيييام »مناطييق آمنة« في سييوريا، 
معربا عن اهتمييام املنظمة األممية 
املوضييوع مع  تفاصيييل  مبناقشيية 
الواليييات املتحدة وأطييراف معنية 

أخرى.
وقييال: »يجييب أن يكييون السييكان 
املدنيون مستفيدين من وجود تلك 
املناطييق.. ففييي كثير ميين احلاالت، 
كانت هناك مناطق آمنة تسييببت 
بالقدر نفسييه من املشيياكل التي 
أرادت حلهييا، لكيين ذلك يعييود إلى 
طبيعة املقترح وطريقة تطبيقه«.

وفي العاصمة دمشق أسفر إطالق 
مسييلحي املعارضة في حيي جوبر 
الصاروخييية  للقذائييف  والقابييون 
منطقتييي  علييى  الهيياون  وأخييرى 
بدمشييق،  والعباسييين  الروضيية 
عن »إحليياق أضرار مادييية دون وقوع 

إصابات بن املواطنن«.
وأجبيير القصف اجلييوي الذي يرجح 
أنييه للتحالف الدولييي على مدينة 
الطبقة )53كم غرب مدينة الرقة(، 
شمالي سييورية، على نزوح ثمانن 
عائليية ميين املدينيية باجتيياه الريف 
الغربييي للمحافظيية، على خلفية 
الغييارات التييي تعّرضييت لها خالل 

اليومن السابقن.
وتوجهت العائييالت من احلين األول 

والثاني في املدينة، باجتاه قرى وبلدات 
والصفصيياف  واملنصييورة  هنيييدة 
للرقة.  الغربييي  بالريييف  والهييورة، 
ونقييل النشييطاء احملليييون أن أجور 
نقييل العائليية الواحدة ميين مدينة 
الطبقيية إلى الريييف الغربي للرقة 
تتراوح بن 20 و 40 ألف ليرة سورية 
, فيمييا وصلييت خمسيين عائليية 
األربعاء املاضي، إلى الريفن اجلنوبي 
والغربييي للرقة قادمن ميين أحياء 
مدينيية الطبقيية، وهم ميين نازحي 

ريف حلب الشرقي.
وتأتييي حركيية النزوح بعييد تعرض 
مدينيية الطبقة ليوميين متتالين 
من قصف جوي يرجح أنه للتحالف 
الدولييي، أسييفر عن مقتييل وجرح 
العشرات، فيما علقت وزارة الدفاع 
األميركية )البنتاغون( بأنه ال دالئل 
علييى قصييف التحالييف ملدنييين، 
الفتيية الى أنها سييتجري مزيداً من 

التحقيقات.
وسييبق أن شييهدت مدينيية الرقة 
متهيييداً  مماثليية  نييزوح  موجييات 
للمعارك املرتقبة مع »قوات سورية 
الدميقراطييية« التييي باتييت حتاصر 
املدينيية ميين اجلهتيين الشييمالية 
والشرقية، والتي تبعد كيلومترات 
قليليية عيين حصارهييا ميين اجلهة 
مبدينيية  تصلهييا  التييي  الغربييية 

الطبقة.

بروكسل ـ أ ب ف:
ألقت قوات الشييرطة البلجيكية 
القبييض على مواطن فرنسييي من 
أصل تونسييي، أثناء محاولته قيادة 
سيييارة محملة بغاز سائل وبنادق 
هجومية وسكاكن، وسط حشد 
من املتسوقن في مدينة »انتويرب« 
البلجيكييية بهييدف تنفيذ هجوم 

ارهابي هناك.
وقالت الشييرطة البلجيكية، التي 
أكدت على إرسييال فرقة مكافحة 

االرهيياب إلى املنطقة، أن السيييارة 
كانت تسييير بسييرعة عالييية وان 
املشيياة اضطروا إلى القفييز بعيًدا 

عن الطريق لتجنب اإلصابة.
ووجدت قوات الشرطة في السيارة 
سييكاكن وبندقية وقذيفة وعبوة 
حتتييوي على سييائل غييير معروف. 
ويأتي ذلك بعد ساعات من مقتل 3 
أشييخاص في لندن على يد إرهابي 
قام بعملية دهس للمشاة وراكبي 
العموم  الدراجات خييارج مجلييس 

البريطاني قبل طعن شرطي حتى 
املوت.

واعتقلييت الشييرطة البلجيكييية 
رجييال يدعييى محمييد. ر . 39 عاًما 
أمييس االول اخلميس بعييد أن حاول 
دهييس حشييد من املييارة بسييرعة 
عالييية فييي منطقيية تسييوق في 
مدينيية »انتويرب« السيياحلية، في 
حوالييى السيياعة 11 صباًحا. وكان 
املشييتبه فيه، )ويقال إنه من أصل 
شييمال أفريقييي(، يرتييدي مالبييس 

ممّوهة عندما ألقي القبض عليه.
وعثييرت قييوات األميين البلجيكية 
على بندقية باإلضافة الى أسلحة 
مخبييأة داخييل السيييارة التي كان 
الييذى حيياول  الفرنسييي  يقودهييا 
اقتحام املشاة في الشارع الرئيسي 
للمشيياة فييي املدينة السيياحلية، 
فيمييا وصييف الرئيييس الفرنسييي 
فرانسييوا هوالنييد، العملييية بأنها 
»محاولة هجوم إرهابي«. كما ذكر 
مكتييب املدعييي العييام الفيدرالي 

أنييه مت إرسييال وحييدات التخلييص 
من املتفجييرات إلى مييكان احلادث 

لفحص املركبة.
وقال مكتب االدعاء في بيان له انه 
»مت العثور على أسييلحة مختلفة 
فييي احلييذاء ، واسييلحة خالية من 
الذخيييرة وبندقية شييغب وحاوية 

سائل لم يتم التعرف عليه بعد«.
وقييال البيييان أن املشييتبه فيه هو 
محمد ر. ولييد في الثاميين من ايار 
الفرنسية  اجلنسية  ويحمل   1977

ومقيييم في فرنسييا. وقييد انطلق 
اجلنييود  حيياول  ان  بعييد  السييائق 
البلجيكيون الذين مت نشييرهم في 
جميييع أنحيياء البالد للمسيياعدة 
وقييف  االرهيياب،  مكافحيية  فييي 
السيييارة. وأضاف البيييان أنه »بعد 
فتييرة وجيييزة متكنت قييوة التدخل 
السييريع فييي شييرطة انتويرب من 
إيقاف السيييارة«. ولم يتضح بعد 
ما اذا كانت السيارة حتتوي على أي 

متفجرات.

توقيف فرنسي تونسي األصل في أثناء تنفيذه هجوم »أنتويرب« البلجيكية

سبقتها لقاءات تمهيدية لديمستورا مع األطراف المشاركة

استئناف المفاوضات السورية في جنيف والمعارضة 
تتمسك ببحث االنتقال السياسي وفق القرار األممي 2254

التركيز اآلن يجب أن 
يكون على االنتقال 
السياسي وكل ما 

يتعلق به، أي االنتقال 
السياسي ثم الدستور 

الجديد وإجراء 
االنتخابات

مفاوضات جنيف

تقـرير

متابعة ـ الصباح الجديد:
قامت مرشحة حزب اجلبهة الوطنية 
الفرنسييي املنتمي لليميين املتطرف 
مارييين لوبييان امييس اجلمعيية بزيارة 
للعاصمة الروسييية موسكو التقت 
خاللها رئيس مجلس النواب الروسي 
وجلنة العالقات اخلارجية اجمللس، فيما 
أظهيير اسييتطالع للرأي قبل شييهر 
من إجييراء اجلولة األولييى لالنتخابات 
الرئاسية في فرنسييا أن 43 في املئة 
من الناخبن مترددين بشييأن املرشح 
الذي سيصوتون له، مما يؤكد الغموض 

احمليط بحملة االنتخابات
وقالييت لوبان من موسييكو إنها تؤيد 
توطيييد العالقييات مع روسيييا ،فيما 

يتعلق مبكافحة اإلرهاب.
ودافعت مرشحة اليمن املتطرف إلى 
االنتخابات الرئاسية الفرنسية مارين 
لوبان امس اجلمعة في موسييكو عن 

التعاون مع روسيا ملكافحة اإلرهاب.
والتقييت زعيميية اجلبهيية الوطنييية 
املؤيدة لتوثيق العالقات مع موسكو 
والتييي تتصييدر نتائج اسييتطالعات 
الييرأي للييدورة األولى ميين االنتخابات 
الفرنسييية رئيييس مجلييس النييواب 
فياتشسييالف  )الدومييا(  الروسييي 

فولودين. وأثارت زيارتها تساؤالت بعد 
اتهام روسيا بالتدخل في االنتخابات 

األمريكية رغم نفي موسكو.
تنمييية  أؤيييد  »إنييي  لوبييان  وقالييت 
العالقييات مع روسيييا في إطييار هذا 
التاريخ الطويل الذي يربط بن بلدينا. 
دافعت في كل احملافل عن التعاون بن 
بلدينا في مكافحة اإلرهاب«، مشددة 
على دور روسيا في سوريا حيث تدعم 
نظام الرئيس بشار األسد، ودور فرنسا 

في منطقة الساحل في أفريقيا.
وحتظييى زيييارة مارين لوبييان بتغطية 
إعالمييية واسييعة فييي روسيييا التي 
زارتها مرارا، وهي من بن السياسين 
األوروبييين الداعن إلييى التقارب مع 
فالدميييير بوتن واملؤيدين لضم شييبه 

جزيرة القرم من أوكرانيا في 201
بدعييم  لروسيييا  اتهامييات  وتتجييه 
شييعبوين  أوروبييين  مرشييحن 
ويعارضون مؤسسات االحتاد األوروبي. 
وبييدا أن الكرمليين ارتاح بعييد تأييد 
البريطانين لبريكسيييت وفوز دونالد 

ترامب بالرئاسة األميركية.
هييذا وقييال وزييير اخلارجية الروسييي 
سيييرغي الفييروف اخلميييس إن مارين 
لوبان »ليست شييعبوية وإمنا واقعية 

ومعارضة للعوملة«.
واسييتبعدت اجلبهيية الوطنية طلب 
احلصول على قرض روسي جديد بعد 
قرض من 9 مالين يورو حصلت عليه 

من مصرف روسييي خيياص في 2014 
وأثار شييكوكا حول رغبيية الكرملن 
فييي دعمها. وقالييت اجلبهة الوطنية 
حينها إن البنوك الفرنسييية رفضت 

إقراضها املال.
وفي غضون ذلك دعا الرئيس فالدميير 
بوتن خييالل لقائه بزعيميية »اجلبهة 
القومية« الفرنسية مارين لوبان إلى 

توحيييد اجلهود في مجييال مكافحة 
اإلرهاب.

وقييال بوتيين: »جميعنييا نعيييش في 
هييذه الظروف الصعبة جييدا، وعلينا 
أن ندرك في نهاييية األمر واقعية هذا 
اخلطر وأن نوحد اجلهود في مكافحة 
اإلرهيياب«، مذكرا بأن قييوة من احلرس 
للتييو  تعرضييت  الروسييي  الوطنييي 
لهجييوم فييي جمهورية الشيشييان 

بشمال القوقاز.
ميين جهة أخييرى، أكييد الرئيس بوتن 
أن موسييكو تولييي اهتمامييا كبيييرا 
لعالقاتهييا مييع باريييس »وال تسييعى 
إلى التدخل بأي شييكل في انتخابات 
الرئاسة الفرنسية، إال أنها تتمسك 
بحقهييا في التحييادث مييع ممثلي أي 
قييوى سياسييية فييي فرنسييا، كمييا 
يفعل شييركاؤنا في أوروبييا والواليات 

املتحدة«.
وقييال بوتن: »نسييعى للحفاظ على 
عالقييات جيدة مييع ممثلييي احلكومة 

احلالية وكذلك مع ممثلي املعارضة«.
يذكر في هذا السياق أن مارين لوبان، 
القومييية«  »اجلبهيية  زعيميية  وهييي 
الفرنسييية واملرشييحة في انتخابات 
الرئاسيية، أجييرت فييي وقييت سييابق 

اجلمعيية مباحثييات مييع أعضيياء في 
مجلييس الدوما الروسييي، مبن فيهم 
رئيييس جلنة الشييؤون الدولية ليونيد 
سلوتسكي، الذي زار مطلع األسبوع 
احلالييي دمشييق ضميين وفييد برملاني 
روسي والتقى هناك بالرئيس السوري 

بشار األسد.
باملقابييل تشييير اسييتطالعات الرأي 
إلى أن مرشييح تيار الوسط املستقل 
إميانويييل ماكييرون وزعيميية اليميين 
املتطييرف مارييين لوبان سيييتصدران 
على األرجح اجلولة األولى لالنتخابات 
واملقررة في 23 أبريل نيسييان وأنهما 
سيتنافسييان فييي جوليية إعييادة في 
السابع من مايو أيار، حيث من املتوقع 

أن يفوز فيها ماكرون بسهولة.
لكن استطالعا للرأي أجرته مؤسسة 
أودوكسييا لصالح إذاعة فرانس انفو 
أظهيير أن 43 فييي املئة ميين الناخبن 
مييا زالوا مترددين بن عدة مرشييحن 
مما يعكس »حالة من عدم اليقن لم 
يسبق لها مثيل في تاريخ االنتخابات 

الفرنسية.«
وأضافييت أودوكسييا »مسييتوى تردد 
الناخبن بشييأن املرشحن استثنائي 

متاما.«

مرشحة اليمين المتطرف لالنتخابات الرئاسية الفرنسية تزور موسكو

43 % من الناخبين الفرنسيين لم يحسموا أمرهم بشأن مرشحهم للرئاسة
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مارين لوبان في لقائها مع فالدميير بوتن
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

أك��دت تقارير التزام ال��دول األعضاء 
ف��ي »أوب��ك« إلى ح��د كبي��ر باتفاق 
خفض اإلنتاج، الذي أدى إلى انتعاش 
أس��عار النفط في الس��وق، ما أغرى 
الصخري الستئناف  النفط  منتجي 

أنشطتهم مرة أخرى.
وأش��ار تقري��ر ص��در ع��ن منظم��ة 
»أوبك« إلى أن الدول األعضاء قلصت 
إنتاجها بحس��ب مص��ادر ثانوية في 
ش��باط املاضي بنحو 139.500 ألف 
برمي��ل من النف��ط يوميا، وانخفض 
إنتاج املنظمة اإلجمالي دون مستوى 
32 ملي��ون برميل يوميا، وذلك للمرة 

األولى منذ عام 2015.
ويأت��ي تقليص اإلنتاج في إطار اتفاق 
أب��رم بني منظمة »أوب��ك« ومنتجني 
مستقلني خلفض اإلنتاج بهدف دعم 
األس��عار من خالل امتصاص تخمة 
املعروض الزائ��دة، ودخل االتفاق حيز 
التنفيذ مطلع العام اجلاري ويستمر 

ملدة 6 أشهر.

وس��اهم االتفاق في ارتفاع أس��عار 
النفط خالل األشهر األخيرة ما أغرى 
منتجي النفط الصخري في الواليات 
أنش��طتهم،  الس��تئناف  املتح��دة 
وقالت »بيكر هيوز« خلدمات الطاقة 
إن الش��ركات األميركية أضافت 14 
حفارة نفطية في األس��بوع املنتهي 
ف��ي 17 آذار ليصل الع��دد اإلجمالي 
إل��ى 631 وحدة، وهو أعلى مس��توى 

منذ أيلول 2015.
ومن ش��أن زي��ادة أنش��طة احلفر في 
الواليات املتحدة، املش��هور بكلفته 
املرتفع��ة، أن تدف��ع منظمة »أوبك« 
الع��ودة  إل��ى  الس��عودية  بقي��ادة 
للس��تراتيجة التي اس��تخدمت في 
ع��ام 2014، والتي كان��ت تهدف إلى 
إبقاء اإلنتاج عند مستويات مرتفعة 
وجع��ل  للهب��وط  األس��عار  ودف��ع 
أنش��طة النفط الصخري األميركي 

غير مربحة.
وس��يضع ذل��ك ال��دول األعضاء في 
»أوبك« مب��أزق، إذ أن إيرادات أعضائها 
األس��عار  هب��وط  بع��د  س��تتراجع 
ما س��يؤثر عل��ى ميزانيته��ا. ويقول 

محلل��ون إن إنت��اج النفط الصخري 
يعد »أكبر تهدي��د للجهود املبذولة 
ف��ي  األس��عار  اس��تقرار  لتحقي��ق 

األسواق«.
ف��ي الش��أن ذات��ه، ارتفعت أس��عار 
النف��ط أم��س اجلمع��ة بدع��م من 
الس��عودية  الص��ادرات  انخف��اض 
إل��ى الواليات املتحدة لكن األس��واق 
عموما تظل حتت ضغ��ط جراء وفرة 

معروض الوقود.
وزاد خام القياس العاملي مزيج برنت 
في العقود اآلجلة تس��عة س��نتات 
عن اإلغالق السابق ليصل إلى 50.65 

دوالر للبرميل.
وارتفع خام غرب تكس��اس الوسيط 
األميرك��ي ف��ي العق��ود اآلجل��ة 15 

سنتا إلى 47.85 دوالر للبرميل.
ويتجه برنت لتكبد خسارة أسبوعية 
تق��ارب 2.1 باملئة بينم��ا يتجه اخلام 

األميركي للهبوط نحو 1.9 باملئة.
وقال جتار إن الزيادة جاءت بعدما قالت 
السعودية إن صادراتها من اخلام إلى 
الواليات املتحدة س��تنخفض بنحو 
300 أل��ف برمي��ل يوميا بني ش��باط 

وآذار.
لكن الصادرات الس��عودية إلى عدد 
آخ��ر من كبرى املناطق املس��تهلكة 
للخام تظ��ل مرتفعة برغ��م جهود 
منظم��ة البل��دان املص��درة للبترول 
)أوبك( بالتعاون مع منتجني خارجها 
مثل روسيا خلفض اإلنتاج بواقع 1.8 
ملي��ون برميل يوميا خ��الل النصف 

األول من العام.
وأظه��رت بيان��ات تومس��ون رويت��رز 
ايكون أن ش��حنات أوبك إلى آس��يا، 
للنفط  املس��تهلكة  املناط��ق  أكبر 
وأس��رعها من��وا، بلغ��ت 17.6 مليون 
برمي��ل يومي��ا ف��ي آذار لترتفع أكثر 
من خمس��ة باملئة منذ كانون الثاني 
حني بدأ س��ريان اتفاق خفض اإلنتاج 
رس��ميا ف��ي عالم��ة عل��ى أن أوبك 
تس��تثني عمالءه��ا الرئيس��يني من 

تخفيضات اإلمدادات.
ويق��ول التج��ار إن أس��عار النف��ط 
م��ن  املزي��د  لتس��جيل  معرض��ة 
االنخف��اض م��ا لم متدد أوب��ك اتفاق 
تطب��ق  أو  حزي��ران  بع��د  اخلف��ض 

تخفيضات أكبر.

ارتفاع النفط مع خفض صادرات السعودية

»أوبك« أمام معركة جديدة ضد النفط الصخري األميركي

بغداد ـ الصباح الجديد:

انطلقت االجتماعات التحضيرية 
املق��رر  ال���28  العربي��ة  للقم��ة 
ف��ي  اجل��اري   29 ف��ي  انعقاده��ا 
منطق��ة البحر امليت ف��ي األردن، 
باجتم��اع لكب��ار املس��ؤولني في 
اجملل��س االقتص��ادي واالجتماعي 
التاب��ع جلامع��ة ال��دول العربي��ة 
للتحضير الجتم��اع اجمللس املقرر 

بعد غد األحد.
وأكد األمني العام لوزارة الصناعة 
يوس��ف  األردني��ة  والتج��ارة 
الشمالي في كلمة خالل اجللسة 
»اإلمكان��ات  أن  االفتتاحي��ة، 
واملوق��ع  والطبيعي��ة  البش��رية 
واملوارد يدفعنا إلى الس��عي نحو 
االقتص��ادي  بالتع��اون  االرتق��اء 
االس��تثمارات  وتنمي��ة  العرب��ي 
العربية البينية التي ال تتجاوز 20 
في املئة من االستثمارات العربية 

في العالم«.
وأش��ار إلى أن »انعقاد القمة جاء 
في ظروف غير مسبوقة، تتطلب 
تضاف��ر اجلهود للعمل على تعزيز 
الدول  ب��ني  والتع��اون  التنس��يق 

لدعم االقتصاد«. 
ووص��ف مل��ف التج��ارة البينية 
دون  ي��زال  ال  بأن��ه  العربي��ة 
بإزال��ة  مطالب��اً  الطموح��ات، 
العقبات والقي��ود التي حتول دون 
تعزيز التجارة الت��ي ال تتجاوز 10 
في املئة م��ن التجارة العربية مع 

العالم.
وأك��د أن »الدور األردن��ي في هذه 
القمة لن يقتصر على الرئاس��ة 
الدوري��ة له��ا، بل س��يلتزم أيضاً 

احلل��ول  إيج��اد  عل��ى  العم��ل 
تعص��ف  الت��ي  للمش��كالت 
مبنطقتن��ا العربية«، مش��يراً إلى 
أن »وجود اإلرادة املشتركة كفيل 
املش��ترك،  العربي  العمل  بتعزيز 
خصوص��اً في ه��ذه املرحلة التي 
نتطلع فيها إلى استصدار قرارات 
تعب��ر ع��ن طموح��ات ش��عوبنا 
العربي��ة وتعزيز مس��يرة العمل 
العرب��ي املش��ترك وتنش��يط دور 

اجلامعة العربية ومنظماتها«.
وحذر الش��مالي من أن »املنطقة 

غي��ر  حتدي��ات  تواج��ه  العربي��ة 
مس��بوقة، وظروف انعقاد القمة 
اجلمي��ع  عل��ى  يحت��م  العربي��ة 
التنسيق والتعاون مبا يسهم في 
توحي��د الصف العرب��ي ملواجهة 
هذه التحدي��ات«، معرباً عن أمله 
في »التوصل إلى قرارات وتوصيات 
من ش��أنها النه��وض باالقتصاد 
وإيجاد حلول للمشكالت كافة«.

املس��اعد  الع��ام  األم��ني  وأك��د 
االجتماعية في جامعة  للشؤون 
الدول العربي��ة بدر الدين العاللي 

أن »االجتماع س��يبحث في امللف 
متهيداً  واالجتماع��ي،  االقتصادي 
لرف��ع التوصي��ات إل��ى االجتماع 
ال��وزاري ومن ثم إلى القادة العرب 

في 29 اجلاري«. 
وأك��د »أهمي��ة أن يُفض��ي ه��ذا 
االجتماع إلى بلورة آليات مبتكرة 
لدفع مس��يرة العمل االقتصادي 
منظوم��ة  ضم��ن  التنم��وي 
العم��ل العرب��ي املش��ترك، إذ إن 
اجلان��ب االقتص��ادي واالجتماعي 
هم��ا الرافع��ة األس��اس للتعاون 

والتكامل بني الدول العربية«.
وينظر اجملل��س في االجتماع الذي 
يس��تمر يوماً واحداً ف��ي امللفات 
التي  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 
ال��وزاري  االجتماع  إل��ى  س��ُترفع 
للمجلس حتضيراً للقمة العربية 
إل��ى  إضاف��ة  تتضم��ن،  والت��ي 
التقري��ر نص��ف املرحل��ي للفترة 
ال��ذي  و2015   2010 ب��ني عام��ي 
أعدت��ه الهيئة العربي��ة للطاقة 
الذري��ة لتنفي��ذ الس��تراتيجيات 
العربية لالستخدامات السلمية 

للطاقة الذرية حت��ى عام 2020، 
اجن��ازات الهيئ��ة وتقري��راً ح��ول 
اخلاص��ة  واملتطلب��ات  االجن��ازات 
مبنطق��ة التج��ارة احل��رة العربية 
الكبرى واالحت��اد اجلمركي العربي 
العرب  األعمال  رج��ال  واقتراحات 
ل��دور منظوم��ة العم��ل العربي 
العربية  والستراتيجية  املشترك، 
للبح��ث العلم��ي والتكنولوجي 
واالبتكار، والتعاون بني منظومتي 
اجلامعة العربية واألمم املتحدة في 
اجلوانب االقتصادية واالجتماعية.

تبحث توصيات للنهوض باقتصاد المنطقة

»تحضيرية« القّمة العربية تناقش تعزيز التجارة البينية

اإلمكانات البشرية 
والطبيعية والموقع 
والموارد يدفعنا إلى 
السعي نحو االرتقاء 
بالتعاون االقتصادي 
العربي وتنمية 
االستثمارات العربية 
البينية التي ال تتجاوز 
20 من المئة من 
االستثمارات العربية في 
العالم

االجتماعات التحضيرية للقمة العربية

تونس ـ رويترز:
قال مس��ؤول تونس��ي كبي��ر إن البرملان التونس��ي 
س��يناقش خالل األس��ابيع القليلة املقبلة مشروع 
قانون »طوارئ اقتصادية« يعطي احلكومة صالحيات 
واس��عة التخاذ ق��رارات اس��ثنائية لدفع املش��اريع 
الكب��رى به��دف احل��د م��ن البيروقراطي��ة وحتفي��ز 
املستثمرين. والبيروقراطية والتعطيالت اإلدارية من 
أب��رز العراقيل املكبلة لالس��تثمارات في تونس التي 
يعان��ي اقتصادها من وهن كبير منذ انتفاضة 2011 
التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويس��تعد البرملان ملناقشة مش��روع القانون اجلديد 
في حني تواج��ه تونس ضغوطا قوي��ة من املقرضني 
الدوليني لتطبيق مزيد م��ن اإلصالحات في القطاع 

العام خلفض العجز.
وقال رضا الس��عيدي املستش��ار االقتصادي لرئيس 
ال��وزراء »أرس��لنا للبرمل��ان مش��روع قان��ون ط��وارئ 
اقتصادية وسيتم مناقشته خالل أسبوعني أو ثالثة.. 
املش��روع يهدف للتخلص من العراقيل والتعطيالت 

التي تواجه املشاريع الكبرى«.
وإذا حصل القانون على موافقة البرملان فإن احلكومة 
ستس��تطيع مبوجب��ه إص��دار ق��رارات اس��تثنائية 
وجتاوز اإلجراءات االدارية العادية لتس��ريع نسق إجناز 

املشاريع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أس��عار الذهب أم��س اجلمعة مع ارتفاع 
الدوالر في الوقت الذي تنتظر فيه األس��واق لترى 
ما إن كان الرئيس األميركي دونالد ترامب سينجح 
في مترير إصالحات لنظ��ام الرعاية الصحية األمر 
الذي يعتبر مؤش��را على م��دى قدرته على فرض 

أجندته السياسية واالقتصادية.
ويق��ول محللون ومتعاملون إنه إذا تعرقلت خطة 
الرعاية الصحية فقد يؤثر ذلك على جهود ترامب 
الرامي��ة خلفض الضرائب وتعزي��ز البنية التحتية 
ورمبا يدفع املزيد من املستثمرين إلى شراء الذهب 

باعتباره مالذا آمنا إذا انخفضت أسواق األسهم.
وانخفض الذهب في املعامالت الفورية 0.2 باملئة 
إل��ى 1242.31 دوالر لألوقي��ة )األونص��ة( بحل��ول 
الس��اعة 0651 بتوقي��ت جرينت��ش. وكان املعدن 
المس ي��وم اخلمي��س أعل��ى مس��توياته منذ 28 

شباط عند 1253.12 دوالر لألوقية.
ويتجه املعدن األصفر لتس��جيل ثاني مكاس��به 

األسبوعية على التوالي.
ون��زل الذهب في العق��ود األميركي��ة اآلجلة 0.4 

باملئة إلى 1242.20 دوالر لألوقية.
وتعافى الدوالر يوم اجلمعة وس��ط مؤشرات على 
أن التصوي��ت املؤجل على مش��روع قانون الرعاية 
الصحية سيمضي قدما وإن لم يتضح بعد ما إن 

كان سيتم متريره.
وارتفع مؤش��ر ال��دوالر، الذي يقي��س أداء العملة 
األميركية أمام س��لة من العمالت الرئيسة، 0.2 
باملئ��ة إلى 99.956 . وكان مؤش��ر الدوالر بلغ أدنى 
مس��توياته في سبعة أس��ابيع عند 99.547 يوم 

األربعاء.

لندن ـ رويترز:
تراجعت األسهم األوروبية قليال في بداية التعامالت 
أمس اجلمعة مع استمرار تركيز جميع األنظار على 
التصوي��ت على مش��روع قانون الرئي��س األميركي 

دونالد ترامب للرعاية الصحية والذي تأجل.
وانخفض مؤشر س��توكس 600 لألسهم األوروبية 
0.2 باملئة بينما اس��تقر مؤشر فايننشال تاميز 100 
البريطان��ي ون��زل داكس األملان��ي 0.1 باملئ��ة. وقال 
متعامل��ون إن األس��واق قد تتأثر س��لبا إذا مت رفض 
مش��روع القانون. وتراج��ع كاك 40 الفرنس��ي 0.2 

باملئة عند الفتح.
وس��جلت مؤش��رات القطاعات األوروبي��ة حتركات 
محدودة تراوحت بني االنخفاض 0.6 باملئة واالرتفاع 
0.4 باملئة وسط حالة من احلذر تخيم على السوق.

تونس: قانون طوارئ 
لتحفيز االستثمار

الذهب عند 1242 
دوالر لألوقية

تراجع األسهم األوروبية 
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متابعة الصباح الجديد:
انتق��د وزي��ر الزراعة ألكس��ندر 
تكاتش��وف أنق��رة لتطبيقه��ا 
رس��وما جمركية ب�%130 على 
واردت القمح وال��ذرة املوّردة من 
روس��يا، متوقع��ا أن ي��ؤدي ذلك 
لتعليق صادرات ه��ذه احملاصيل 

من روسيا إلى تركيا.
وق��ال الوزير الروس��ي إن تصرف 
أنق��رة يثي��ر الريبة ح��ول صدق 
تركي��ا لتوطي��د عالق��ة  نواي��ا 
متينة ودائمة مع روسيا، مؤكدا 
تقب��ل مح��اوالت  روس��يا ال  أن 

الضغط عليها لفتح س��وقها 
أمام املنتجات التركية احملظورة.

وج��اءت خط��وة أنق��رة بعدم��ا 
خط��وات  موس��كو  اتخ��ذت 
ملموس��ة لتطبي��ع العالق��ات 
الثنائي��ة التجارية، إذ رفعت في 
وقت س��ابق من الش��هر اجلاري 
احلظ��ر املف��روض عل��ى البصل 
بأنواع��ه  والقرنبي��ط  بأنواع��ه 

وامللح والعلكة والقرنفل.
عل��ى أن يبقى احلظ��ر مفروضا 
عل��ى اس��تيراد اللح��م اجملّم��د 
ومنتج��ات حلم احلبش والدجاج، 

بأنواع��ه  واخلي��ار  والطماط��م 
والتف��اح  الط��ازج  والعن��ب 

واإلجاص والفراولة بأنواعها.
ل��م  املاض��ي  األس��بوع  وف��ي 
تتضم��ن تراخي��ص االس��تيراد، 
التي أصدرتها احلكومة التركية 
روس��يا عل��ى قائم��ة املناش��ئ 
املس��موح به��ا واملعف��اة م��ن 
الضرائ��ب، ما يعني أن رس��وما 
األرج��ح  عل��ى   130% بنس��بة 
بع��ض  إم��دادات  س��تطبق 
املنتجات الزراعي��ة القادمة من 

روسيا.

وشدد تكاتشوف على أن وزارته 
تفاجأت وخاب أملها إزاء موقف 
أنقرة، الس��يما أن البلدين أكدا 
خالل األش��هر الس��تة املاضية 
على ض��رورة تطبي��ع العالقات 

االقتصادية بينهما.
في شأن آخر، قرر البنك املركزي 
الروس��ي خالل اجتماع مجلس 
إدارت��ه أم��س اجلمع��ة خف��ض 
س��عر الفائدة الرئيسي بنسبة 
0.25 نقطة مئوي��ة ليصل إلى 

.9.75%
ويع��د ه��ذا االجتم��اع الثان��ي 

للمركزي الروس��ي ف��ي  2017، 
وخالل اجتماعه في شهر شباط 
املاضي ق��رر املركزي اإلبقاء على 
سعر الفائدة عند %10، لضمان 
انخفاض مس��تدام ف��ي معدل 

التضخم.
وفي 2016، خفض املركزي سعر 
الفائ��دة مرت��ني، آخرهم��ا ف��ي 
أيلول عندما قرر تقليص س��عر 
الفائدة بواقع 0.5 نقطة مئوية، 

إلى مستوى 10%.
وجاء قرار املركزي الروسي موافقا 
االقتصاديني،  احمللل��ني  لتوقعات 

الذي��ن توقع��وا خف��ض س��عر 
الفائدة ما بني 0.25 – 0.5 نقطة 
مئوي��ة. ولم يس��تبعد املركزي 
الفائدة بشكل  خفض أس��عار 
تدريج��ي ف��ي الربع��ني الثان��ي 

والثالث من العام اجلاري.
وعل��ى صعي��د الت��داوالت، تراجع 
س��عر ص��رف ال��دوالر مبق��دار 22 
كوبي��كا )الروب��ل = 100 كوبيك( 
إلى 57.24 روبل، في حني، هبطت 
العمل��ة املوحدة ملنطق��ة اليورو 
مبقدار 9 كوبيكات إلى 61.85 روبل، 

وفقا لبيانات بورصة موسكو.

موسكو تنتقد أنقرة لفرضها رسومًا جمركية على منتجاتها

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��دد رئيس هيئة استثمار بابل، 
نصر حمود العن��زي، على ضرورة 
التركيز على املشاريع الصناعية، 
مؤك��دا أن احملافظة تع��د قاعدة 
صناعي��ة كبي��رة على مس��توى 

العراق.
وق��ال العنزي في بي��ان، أن خالل 
مش��اركته ف��ي اجتم��اع ح��ول 
املش��اريع الصناعي��ة عق��د في 
احت��اد الصناع��ات فرع باب��ل، بأن 
هناك ض��رورة لتمويل املش��اريع 

الصغيرة واملتوسطة في القطاع 
الصناعي.

واوض��ح، أن م��ن ب��ني العوام��ل 
املهمة أيضا، وجود قاعدة بيانات 
للقطاع��ات االقتصادي��ة ومنها 
القطاع الصناع��ي، الفتا إلى أن 
بابل تعد قاع��دة صناعية كبيرة 
على مس��توى العراق المتالكها 
الكثي��ر م��ن املعام��ل واملصانع 

اخملتلفة.
ولم ينج��ح العراق على مدى 13 
ع��ام من إعادة العم��ل مبصانعه 

بطاق��ة انتاجي��ة تس��د الطلب 
احملل��ي، ف��ي الوق��ت ال��ذي يغزو 
الس��وق املنت��ج األجنب��ي ب��كل 
اجمل��االت، مبا فيه��ا املنتجات التي 
ميك��ن االكتف��اء منه��ا محلي��ا، 

كالسمنت.
عل��ى صعي��د آخر، أك��د مصرف 
الرافدين، أن التس��هيالت املالية 
التي وضعها املصرف والتي تبلغ 
25 مليون دينار إضافة إلى منحه 
15 مليون دينار تش��مل أصحاب 
احمل��الت الصناعية الت��ي يراد من 

منه تطوير عمله.
االعالمي للمصرف  املكتب  وقال 
في بي��ان له، أن فروعه ش��هدت 
اقب��االً كبيراً ألصحاب املش��اريع 
للتقدمي  واملتوس��طة  الصغي��رة 
املالي��ة  التس��هيالت  عل��ى 
م��ن املواطن��ني لغ��رض تطوي��ر 
عمله��م وتفعيل املنتج الوطني 
والصناعة احمللية ودعم االقتصاد 

الوطني.
وأوضح، أن املصرف وضع ش��روط 
محددة ملنح التس��هيالت املالية 

من ضمنها أن يكون لدى املتقدم 
للحصول على التسهيالت هوية 
غرفة جتارة بغداد وفتح حس��اب 
ف��ي أق��رب ف��رع للمص��رف في 

منطقة عمله.
وأش��ار إلى أن املصرف حدد مبلغ 
25 ملي��ون دين��ار كح��د أقصى 
للمش��روع ال��ذي ي��راد تطوي��ره 
بعد أن يقدم صاحب��ه رؤيته عن 
املشروع وبضمان رهن عقار ويتم 
وبحس��ب صالحيات  تقس��يمه 
مدير الفرع ومدى قناعته بكفاءة 

املواطن املالية.
وتاب��ع البي��ان، إن املص��رف أعل��ن 
ع��ن منحه 15 ملي��ون دينار أيضا 
لصاح��ب  مالي��ة  كتس��هيالت 
املش��روع مع كفال��ة كفيل لديه 
تسهيالت مصرفية وعلى أن يكون 
تقديره املالي يتناسب مع التقدير 
املالي لطالب التسهيالت«، داعيا 
»من يرغب في احلصول على هذه 
التسهيالت مراجعة فروع املصرف 
لغرض ملء االس��تمارة اخملصصة 

لهذا الغرض.

استثمار بابل تبحث سبل االرتقاء بمشاريع المحافظة الصناعية

المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة
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باقر جبر الزبيدي*

في ذكرى استش��هاد االمام واملفكر 
واالس��تاذ والقائ��د واملربي واملرش��د 
والعارف والعالم والسياس��ي احملنك 
اي��ة اهلل العظم��ى الس��يد محمد 
باق��ر احلكيم نس��تذكر كل املعاني 
ونتطل��ع الى االه��داف والطموحات 
واملثل العليا التي كان يتميز بها عن 

غيره.
واحلديث ع��ن االمام الش��هيد يعود 
بن��ا الى االي��ام االولى حلركت��ه وبناء 
ش��خصيته في بيت االم��ام املرجع 
االول  من العام 1962 اذ كان الس��يد 
الش��هيد هو املس��ؤول ع��ن »براني 
اخلارجية  ومدي��ر عالقات��ه  املرج��ع« 
بال��دول وبط��ون الع��رب والعش��ائر 
العراقية  والش��خصيات  والقبائ��ل 
والفكرية  واالقتصادية  السياس��ية 
وقد امضى الس��يد الش��هيد فترة 
م��ن الزمن في ه��ذا املوق��ع الروحي 
والسياس��ي املس��ؤول مارشحه ان 
تكون لديه رؤية في االدارة السياسية 

واالجتماعية والوطنية العامة.
كان مجتهدا بشهادة كبار العلماء 
واملراج��ع وكان الى س��نوات اس��تاذ 
تفسير القران في الكليات الشرعية 
الس��يد  اط��ل  ومنه��ا  البغدادي��ة 
الش��هيد عل��ى احلياة السياس��ية 
واالجتماعي��ة في بغداد وتعرف على  
مكامن  واس��رار احلياة العراقية من 
موقع الفاعل واملفسر وليس املنفعل 
كما عمل استاذا في احلوزة العلمية 
وتخ��رج عل��ى يدي��ه كب��ار العلماء 
بعضهم راه��ق االجتهاد وبعضهم 
مض��ى س��ريعا الى االجته��اد كاية 
اهلل الس��يد الشهيد عبد الصاحب 

احلكيم.
كان االم��ام الش��هيد م��ن ب��ن ابرز 

القي��ادات الفكري��ة التي اسس��ت 
احلالة االس��المية في الع��راق وكان 
مح��ورا مهم��ا م��ن مح��اور احلركة 
للمرجع  املفدى  والعضد  االسالمية 
الش��هيد السيد محمد باقر الصدر 
بش��هادة لالم��ام وردت ف��ي كتابة » 

فلسفتنا« عام 1959.
بهذه اخللفية املعرفية وادارة ش��ؤون 
االم��ة واالجته��اد ش��ارك االمام في 
كف��اح الش��عب العراق��ي اهمه��ا 
انتفاضة العش��رين م��ن صفر عام 
والتعذيب  لالعتق��ال  وتعرض   1977
واحملاكمات الصورية ولوال لطف اهلل 
لكان شهيد احملراب شهيد السجون 

لكنه حكم عليه باملؤبد!.
وص��ل صف��وف املعارض��ة العراقية 
والث��روة  السياس��ي  الث��راء  به��ذا 
اجلهادية والروحية والسياس��ية في 
اخلارج م��ن العام 1982 من دمش��ق 
حيث جلأ اليها متخفيا فكان موقعه 
القلب من حركتها ومشروعها ولم 

يات صدفة او من فراغ لها.
ع��ام 1982 ح��دث ح��راك كبي��ر في 
مسيرة املعارضة االسالمية العراقية 
في ايران على هامش احلرب العراقية 
االيرانية اس��فر عن تاس��يس اجمللس 
االعلى للثورة االس��المية في العراق 
في 17 تش��رين ثاني من نفس العام 
ورغم ان هنالك من سبقه للرئاسة 
لدورتن مهمتن كالس��يد محمود 
الهاش��مي والس��يد عل��ي احلائ��ري  
لكن الرئاس��ة الت الي��ه ومضت به 
ومض��ى بها حتى استش��هاده بعد 
22 عاما بسبب علو الكعب والفهم 
واالخ��الص والكف��اءة والص��دق مع 
نفسه وربه واالمة واجلماعة املؤمنة 
التي رباها واحسن مجاورتها فكانت 
االقرب الى مش��روعه ولم يزحها او 
يتزحزح عن دعمها يوما فكانت خير 
فريق مثل مشروعه في الدولة وفي 

مس��ار املعارض��ة العراقية لعقدين 
من الزمن.

كان طيل��ة فت��رة الص��راع الدموي 
مع النظام الس��ابق  يفرض نفس��ه 
في الس��احتن العربية واالممية وفي 
ساحته الوطنية بش��روطه الذاتية 
واخالقيات��ه ومثله العالية ولم يكن 
عام��ل االس��رة اال واح��دا م��ن هذه 
العوامل فكان االخ والسند والقائد 
الذي مي��أ الفراغ ويريح النفس كلما 
ادلهم��ت اخلطوب وقد قالها مرة لي 
وان��ا العائد م��ن مهم��ة دولية عام 
1993« لوبقيت وحدي وتخلى العالم 
عن مناهضة صدام فسابقى اقاتله 

حتى الشهادة«.
وعل��ى الرغ��م م��ن وجود ش��قيقه 
االكب��ر املفك��ر والعالم واب��و احلالة 
الس��يد  الع��راق  ف��ي  االس��المية 
الشهيد مهدي  احلكيم لكن شهيد 
احمل��راب اعط��ى نكه��ة للمعارضة 
العراقي��ة  والوطني��ة  االس��المية 
ماوس��ع ف��ي  فلكه��ا وق��د انقادت 
اليه الزعامة انقيادا ولم يسع اليها 
ويقاتل من اجلها وق��د جتلى اجماع 
املعارضة العراقي��ة عليه حن طرح 
مشروع النقاط اخلمسة في دمشق 
ع��ام 1992 وماالنقاط اخلمس��ة اال 
التعبير عن شخصيته التي حتركت 
على مدار سنوات طويلة من مجاورة 
الفك��ر املعارض��ة والعام��ل العربي 

والدولي.
والن ابن��اء املرجع احلكي��م ال الثورة 
واملعارض��ة والدف��اع ع��ن املش��روع 
الوطن��ي ف��ي مواجهة االس��تبداد 
والقم��ع ودول��ة املنظم��ة الس��رية 
االصغ��ر  ش��قيقه  انت��دب  فق��د 
املرحوم الس��يد عبد العزيز احلكيم 
ال��ى العم��ل اجلهادي اخل��اص وعمل 
اجملاهدين في س��وريا  فكانت حركة 
اجملاهدين العراقين التي ابطلت من 

بن ماابطلت في اطار مش��روعاتها 
اجلهادي��ة مؤمتر قمة ع��دم االنحياز 
ع��ام 1982 وه��ي حرك��ة ل��م تكن 
حتظى بدعم مالي ولوجس��تي كبير 
بالقي��اس الى الدع��م الذي حظيت 

وحتظى به منظمات مشابهة!.
لقد تلخص مش��روع االم��ام املرجع 
الس��يد محس��ن احلكيم في جهود 
ابنائ��ه الثالثة محم��د باقر ومحمد 
مهدي وعب��د العزي��ز احلكيم الذين 
افلتوا بقدرة اهلل من قرارات االعدام 
واملشانق التي نصبها النظام السابق 
جل��ل ابن��اء احلرك��ة االس��المية في 
العراق خصوصا ابناء املرجع نفس��ه 
فكان مهدي احلكيم صوت املعارضة 
واملف��اوض  اخل��ارج  ف��ي  العراقي��ة 
العراقي��ن  اه��داف  ع��ن  الوطن��ي 
ف��ي احلري��ة والعدال��ة االجتماعية 
ف��ي االوس��اط االقليمي��ة والعربية 
والدولية وكان محم��د باقر احلكيم 
الراي��ة التي التفت عليها املش��اريع 
الوطنية والتحالف��ات الكبيرة التي 
انتجت في النهاية مشروع اسقاط 
النظ��ام بالصيغة التي انتهى اليها 
اخ��ر مؤمتر للمعارض��ة العراقية في 
لندن رغم ان االمي��ركان لم يلتزموا 

مباتعهدوا به لها.
عرف اجمللس االعلى بالسيد الشهيد 
وس��يبقى هذا الكيان اجلهادي الذي 
روى ش��هدائه ارض الع��راق بدمهم 
وفي املعتقالت والسجون وفي املقابر 
اجلماعية مثاال لسمو لسمو املعنى 
في س��مو الذات مثلما سيبقى هذا 
التاري��خ الش��اهد احلي عل��ى كفاح 

الرجال في مواجهة الدكتاتورية.
حتي��ة البي صادق صادق��ا للوعد وهو 
يط��ل من جتلي��ات حلظة الش��هادة 

على حالتنا الوطنية.

* وزير سابق

حسن العاصي*

بلغت أحج��ام العقود لبيع الس��الح 
والعتاد األمني التي وقعتها إس��رائيل 
في الع��ام 2012 ماقيمت��ه 7,5 مليار 
دوالر، وع��ادة ال تفص��ح إس��رائيل عن 
أس��ماء الدول التي تشتري أسلحتها 
وعتادها، لكن بحسب تقارير فإن جزء 
من ه��ذه املبيعات تذهب إل��ى القارة 
اإلفريقي��ة وبع��ض الدول اآليس��يوية 
مبا مجموعه 3,9 ملي��ار دوالر، وكذلك 
فإن الواليات املتحدة األمريكية وكندا 
قد اشتروا منتجات حربية إسرائيلية 
بقيمة مليار دوالر، ومت تصدير ماقيمته 
645 ملي��ون دوالر إل��ى دول في أمريكا 
الالتينية، وتعتبر إس��رائيل واحدة من 
الدول العشرة األكبر املصدرة للسالح  

في العالم .
فماه��ي قصة الصناعة العس��كرية 
اإلس��رائيلية التي أصبح��ت من أهم 
ركائ��ز االقتصاد اإلس��رائيلي، وحتولت 
معها إس��رائيل إلى واحدة من أشهر 
ال��دول املص��درة لأس��لحة والعت��اد 

العسكري.
األوس��اط  ف��ي  ح��اد  نق��اش  س��اد 
السياسية واألمنية اإلسرائيلية بعد 
حرب العام 1967 بسبب املواقف التي 
اتخذتها بع��ض ال��دول الغربية التي 
كانت تصدر األس��لحة إلى إس��رائيل 
بجانب الع��رب، فظهرت فكرة أهمية 
العس��كرية  الوطني��ة  الصناع��ات 
وعدم اإلعتماد عل��ى اخلارج، ولم تكن 
املؤسس��ة العس��كرية راضي��ة ع��ن 
فك��رة التصنيع احملل��ي، إال أن القيادة 
السياس��ية اإلس��رائيلية أصرت على 
املض��ي قدم��ا مبش��روعها » االكتفاء 
الذات��ي »، وهك��ذا قطع��ت صناع��ة 
األسلحة في إسرائيل خطوات متعثرة 
بداي��ة، إألى أن حتول��ت إل��ى ج��زء هام 
من العقيدة األمنية واالس��تراتيجية 
التي  األه��داف  اإلس��رائياية، وكان��ت 
حددتها إسرائيل في بداية تصنيعها 
العسكري هي أهداف متعلقة بأمنها 
القوم��ي باعتبارها دول��ة موجودة في 

وسط غريب ومعادي.
حن بدأت إس��رائيل التفكير بتصدير 
إنتاجها العسكري من أسلحة وعتاد، 
لم تنظر فقط إل��ى املنافع التجارية، 
بل قامت بربط تصدير السالح بأهداف 
اس��تراتيجية حتق��ق له��ا مكاس��ب 
متعددة، فب��دأت بعالقات س��رية مع 
عدد من دول الق��ارة اإلفريقية، وكانت 
عالقتها مع نظ��ام الفصل العنصري 
في جن��وب إفريقيا من��وذج للمفاهيم 
اإلسرائيلية في كيفية االستفادة من 
الصناعة العسكرية لتحقيق أهداف 
سياس��ية أمنية دعائية ومخابراتية، 
لك��ن في أواس��ط الس��بعينيات من 
القرن العش��رين، بدأت جتارة االسلحة 
في إس��رائيل تأخذ منح��ى اقتصادي 
ف��ي تصديره��ا للخ��ارح، وبقيت هذه 

التجارة طي الكتمان.
ف��ي بداي��ة الثمانيني��ات م��ن القرن 
العش��رين بدأت تتصاع��د الصناعات 
وتتط��ور،  اإلس��رائيلية  العس��كرية 

ودخ��ل القطاع اخلاص بق��وة في هذه 
الصناع��ة التي بدأت حتق��ق مزيداً من 
األرباح، فتم تأس��يس مئات الشركات 
املتخصص��ة في الصناع��ات احلربية، 
الس��وفييتي  االحت��اد  س��قوط  وم��ع 
ف��ي بداي��ة التس��عينيات م��ن القرن 
العشرين قفزت الصناعات العسكرية 
اإلس��رائيلية قفزة كبيرة، فقد وصلت 
نسبة تصدير األس��لحة اإلسرائيلية 
حوالي 25 في املائة من قيمة إجمالي 
وذلك  اإلس��رائيلية كله��ا،  الصادرات 
نتيج��ة للنقص في س��وق الس��الح 
الذي أحدثه غياب االحتاد الس��وفيتي، 
واضطرار كثير من ال��دول التي كانت 
تعتمد على الس��الح الروس��ي من أن 

تبحث عن بدائل.
إن قدوم عدد كبير م��ن اليهود الروس 
عل��ى اث��ر انهي��ار االحتاد الس��وفيتي، 
ووجود عدد مه��م منهم من أصحاب 
ف��ي  العالي��ة  والكف��اءات  اخلب��رات 
إسرائيل  العس��كري، جعل  التصنيع 
تق��دم نفس��ها كطرف ق��وي ومهم 
في س��وق األسلحة، هذا السوق الذي 
اس��تطاعت إس��رائيل عبره أيضاً من 
ربط تصدير األس��لحة بإقامة عالقات 
عزلته��ا  لف��ك  معه��ا  دبلوماس��ية 

الدولية.
وقد استخدمت إسرائيل جتارة السالح 
ورقة ضغط��ت من خالله��ا على دول 

عدي��دة ف��ي مقاربته��ا لصراعها مع 
الع��رب، فقد لوحت إس��رائيل بتقدمي 
مس��اعدات عس��كرية لبعض الدول 
اإلفريقي��ة مقابل تغيي��ر موقف هذه 
ال��دول الت��ي كان��ت متضامن��ة م��ع 
القضية الفلس��طينية، ساومت دوالً 
أخرى كانت تس��عى المتالك السالح 
امللف��ات،  بع��ض  عل��ى  اإلس��رائيلي 
وقام��ت بابت��زاز دول أخ��رى، وعق��دت 
صفقات منفعي��ة متبادلة مع بعض 
الدول األخرى، أي الس��الح اإلسرائيلي 
مقاابل تسهيالت مخابراتية أو إلقامة 
قواع��د عس��كرية، او للتنقي��ب ع��ن 
اليوراني��وم، أو البح��ث عن األملاس من 

قبل الشركات اإلسرائيلية.
بع��د اتفاقي��ة أوس��لو ب��ن منطمة 
وإس��رائيل،  الفلس��طينية  التحري��ر 
واتفاقي��ة وادي عرب��ة ب��ن إس��رائيل 
الص��ادرات  كثي��راً  ارتفع��ت  واألردن، 
أوسع  لعدد  اإلس��رائيلية  العسكرية 
من الدول التي كانت سابقاً متضامنة 
مع قضايا العرب، لكن حيت رأت هذه 
الدول أن العرب أنفس��هم منخرطن 
ف��ي عالقات مع إس��رائيل، قامت هذه 
الدول بإسقاط أخر أسباب مقاطعتها 

إلسرائيل.
صناع��ة  وتوس��عت  تط��ورت  ولق��د 
األس��لحة في إسرائيل لتصبح ركيزة 
هامة من دعائم االقتصاد اإلسرائيلي، 

بداي��ة  املمت��دة م��ن  الفت��رة  أن  ب��ل 
تس��عينيات القرن العش��رين ولغاية 
النص��ف األول م��ن العق��د األول من 
األلفي��ة الثالثة كانت فت��رة عنوانها 
االقتصاد العس��كري اإلس��رائيلي، إذ 
قام��ت إس��رائيل بتصدير االس��لحة 
والعت��اد احلرب��ي واألجه��زة واملع��دات 
األمنية إلى كل م��ن القارة اإلفريقية 
بشكل رئيس��ي، على صورة تعاقدات 
سرية وبعضها كان علني، كما قامت 
بتصدير الس��الح إل��ى كل من الهند 
بتوفير  وقام��ت غس��رائيل  والص��ن، 
واألط��راف في  األس��لحة للجماعات 
مناط��ق النزاع��ات واحل��روب األهلي��ة 
والصراع��ات الطائفي��ة، والت��ي عادة 
واملص��درة  املنتج��ة  ال��دول  تخش��ى 
لأس��لحة من شحن أس��لحتها إلى 
مث��ل ه��ذه األس��واق التي يحاس��ب 
عليها القانون الدولي، لكن إس��رائيل 
الت��ي تض��رب بع��ض احلائ��ط بكافة 
املواثيق الدولية قامت وتقوم بتصدير 
أس��لحتها وتضعه��ا ب��ن ي��دي هذه 
اجلماع��ات ح��ن ت��رى أن ذل��ك يخدم 

أهداف لها ويحقق مصاحلها.
في السنوات األولى من األلفية الثالثة 
العسكرية  الصادرات  تراجعت نسبة 
الس��نوية في إسرائيل التي كانت في 
فتراتها الذهبية تشكل ربع الصادرات، 
تراجعت إ‘لى ح��دود 3 في املائة، لكن 

قبل أن نتسرع في االستنتاجات يجب 
أن نع��رف أن ه��ذا التراج��ع ف��ي الدور 
االقتص��ادي اله��ام ال��ذي كان حتتل��ه 
أن  إال  وجتارته��ا،  األس��لحة  صناع��ة 
السالح اإلس��رائيلي له وظائف أخرى 
متع��ددة ومتش��ابكة، فالس��الح من 
جهة قد س��اهم في توس��يع وتعزيز 
عالق��ات إس��رائيل الدبلوماس��ية مع 
عدد من ال��دول في مقدمته��ا الدول 
اإلفريقي��ة، وكان الس��الح أيضاً كما 
إسرائيل  تس��تخدمه  أسلفنا عنصر 
للضغ��ط واالبتزاز على بع��ض الدول 
القضي��ة  م��ن  مواقفه��ا  لتغيي��ر 
العرب��ي  والص��راع  الفلس��طينية 
اإلس��رائيلي، وفع��الً قام��ت كثير من 
ال��دول بتغيير مواقفها وسياس��اتها 
من هذه القضية مث��ل الهند وبعض 
الدول ف��ي إفريقي��ة، دول أخرى كانت 
تتضام��ن مع الفلس��طينين والعرب 
ضد إس��رائيل أصبحت إما في اخلندق 
املقاب��ل، أو أنها على األق��ل اصبحت 
متتن��ع عن دعم الق��رارات الت��ي تدين 
إسرائيل في احملافل الدولية، وبعضها 
فض��ل اتخاذ موقف احلي��اد، وكل هذا 
يش��كل جتوالً كبيراً وخطي��راً مبواقف 
ه��ذه ال��دول، وه��ذا م��اكان ليتحقق 
ل��وال حاج��ة ه��ذه األطراف للس��الح 
اإلس��رائيلي، وق��درة غس��رائيل على  
توظيف إنتاجها العسكري في خدمة 

سياساتها االستراتيجية.
من��ذ العام 2006 بدأ مؤش��ر مبيعات 
األسلحة اإلس��رائيلية يرتفع بشكل 
ملح��وظ، فف��ي الع��ام 2011 بلغ��ت 
قيم��ة الص��ادرات اإلس��رائيلية م��ن 
األس��لحة ماقيمت��ه 6,5 ملي��ار دوالر، 
وفي الع��ام 2012 بلغ��ت الصدرات 7 
ملي��ار دوالر، ف��ي الع��ام  2013  بلغت 
قيم��ة الص��ادرات حوال��ي 6,54 مليار 
دوالر، وبحس��ب بين��ات وزارة الدف��اع 
اإلسرائيلية فإن هذا التراجع الطفيف 
ع��ن الع��ام 2012 يع��ود أساس��اً إلى 
االجتاه العام خلفض املوازنات الدفاعية 
وبرام��ج اإلنفاق الدفاع��ي الكبرى في 
األس��واق الرئيس��ية، وعل��ى رأس��ها 

الواليات املتحدة وأوروبا.
ف��ي العام 2014 زادت ميزانيات الدفاع 
في الق��ارة األوروبية ارتفعت بنس��بة 
8,3 ف��ي املائ��ة، نتيج��ة ضم روس��يا 
لشبه جزيرة القرم، ونتيجة لسلسلة 
هجمات ش��نها مسلحون في فرنسا 
وفي ع��دد من ال��دول األوروبي��ة، ومع 
تدف��ق موج��ات الالجئن من الش��رق 
األوسط، أدى هذا كله إلى ارتفاع جلي 
ف��ي ه��ذه امليزانية نتيج��ة رغبة هذه 
الدول بتحص��ن دفاعه��ا وأمنها في 
وجه احملاطر اجلديدة، لذلك انتعش��ت 
أكثر جتارة األس��لحة اإلسرائيلية ومن 
ضمنها العتاد احلربي واملنتوجات ذات 

االس��تخدام األمني، فبلغت املبيعات 
اإلس��رائيلية ماقيمته 7,5 مليار دوالر، 
وهناك مراكز أبحاث حتدثت عن حوالي 
عش��رة مليار دوالر، وحسب صحيفة 
التي كشفت  »هآرتس« اإلس��رائيلية 
أن 29 دولة تستورد األسلحة املتنوعة 
من إس��رائيل، أبرزها: الواليات املتحدة 
وبريطانيا وكندا وإس��بانيا وأستراليا 
ونيوزلندا وكوريا اجلنوبية وكينيا وبيرو 

وأوغندا.
حت��ى أن األس��لحة اإلس��رائيلية قد 
وصل��ت إلى ع��دد من ال��دول العربية، 
ويجري تصدير السالح اإلسرائيلي إلى 
هذه الدول العربية بش��كل سري من 
خلف الس��واتر، ففي برنام��ج للقناة 
الثانية اإلس��رائيلية استعرضت فيه 
تقرير عن جتارة األس��لحة في إسرائيل 
كونها واحدة من أهم مصدري السالح 
ف��ي العالم، ه��ذا التقرير نش��ر على 
موقع القناة في العاشر من أيلول في 
العام 2015، وذكر التقرير أن إس��رائيل 
تبيع السالح إلى دول عربية ومنها دول 
عدوة، وذكر الصحفي اإلسرائيلي شاي 
ليفي املتخصص بالشؤون العسكرية 
ويعمل في القناة الثانية اإلسرائيلية، 
أنه على الرغم من الس��رية املفروضة 
من جانب الدولة ومن جانب الشركات 
اإلس��رائيلية املصدرة لأس��لحة عن 
الوجهة التي تصدر إليها، فإن معظم 
املبيع��ات للدول العربي��ة هي املعدات 
االتص��االت  وأجه��زة  االلكتروني��ة 

والتشويش واملراقبة.
تصدي��ر األس��لحة اإلس��رائيلية إلى 
عدد من ال��دول العربية دف��ع الكاتب 
ف��ي  الس��ابق  والنائ��ب  اإلس��رائيلي 
الكنيست أوري أفنيري إلى القول في 
وصف عالقات هذه الدول مع إسرائيل 
» إن إس��رائيل ف��ي وض��ع العش��يقة 
بالنس��بة للع��رب، فاألنظمة العربية 
تدي��ر قص��ة ح��ب معه��ا، لكنه��م 
اليرغبون ف��ي الظهور معه��ا عالنية 

منعاً لإلحراج.
الق��ارة  بحص��ة  يتعل��ق  فيم��ا  أم��ا 
اإلفريقية م��ن هذه التج��ارة الرابحة 
إلس��رائيل فبلغ��ت في الع��ام 2009 
ماقيمته 71 مليون دوالر، ارتفعت هذه 
الصادرات إلى 77 مليون دوالر في العام 
2010، ثم زادت الصادرات اإلسرائيلية 
إل��ى الدول اإلفريقية ف��ي العام 2011 
ماقيمته 127 ملي��ون دوالر، في العام 
2012 انخفض��ت الصادرات إلى حدود 
107 ملي��ون دوالر، لتع��ود لإلرتفاع في 
الع��ام 2014 بقيمة 318  مليون دوالر، 
بزي��ادة حوالي 40 في املائ��ة عن العام 
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مقالع داود.. من أسلحة اجليش اإلسرائيلي

عام 1982 حدث حراك كبير في مسيرة المعارضة اإلسالمية العراقية في إيران على 
هامش الحرب العراقية اإليرانية أسفر عن تأسيس المجلس األعلى للثورة اإلسالمية 
في العراق في 17 تشرين ثاني من نفس العام ورغم أن هنالك من سبقه للرئاسة 
لدورتين مهمتين كالسيد محمود الهاشمي والسيد علي الحائري  لكن الرئاسة الت 
إليه ومضت به ومضى بها حتى استشهاده بعد 22 عاما بسبب علو الكعب والفهم 

واإلخالص والكفاءة والصدق مع نفسه وربه واألمة والجماعة المؤمنة التي رباها

محمد باقر احلكيم مع الزبيدي
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سواء أكان ذلك بالسلب أم باإليجاب؟
ل��م يكن ف��ي الع��راق أب��ان حك��م النظام 
الديكتات��وري ق��درا كافي��ا من احلري��ة يتيح 
للثقاف��ة العراقية أن تبل��ور اجتاهات فكرية 

واضحة، ب��ل كانت كرها محض مؤسس��ة 
تابع��ة للنظ��ام ال��ذي ل��م يغ��ادر وس��يلة 
إلخضاعه��ا وتس��خيرها خلدم��ة توجهاته. 
وبعد انهيار النظام غداة االحتالل األمريكي، 
ش��عر املثق��ف العراق��ي بانعتاق��ه من ذلك 
القي��د، لكن��ه ف��ي الوق��ت نفس��ه؛ ش��عر 
بالغرب��ة،  إذ لم يكن هناك منظومة ثقافية 
واضحة تستطيع اس��تيعاب اجلميع واتاحة 
الفرصة لالختالف��ات أن تتعايش، ومنذ ذلك 
الي��وم تعيش الثقافة العراقية حالة البحث 
عن ه��ذه املنظومة الغائب��ة التي ميكنها أن 
تك��ون حاضن��ة للجميع من غي��ر أن تفرض 

عليهم حدودا إيديولوجية تقيدهم.
وليس��ت الرواي��ة بدعا م��ن ذل��ك، فالروائي 
كغيره كان في هذا الوس��ط مثل نبتة برية، 
عليه أن ينم��ي قدراته وأفكاره معتمدا على 
نفسه ومن غير هدى يهديه، فضال عن أن كال 
منه��م واقع حتت تأثير ثقاف��ة إثنية أو دينية 
من تلك التي تكرس��ت ف��ي اجملتمع العراقي 
بعد االحتالل، وسواء أعترف بضغطها أم لم 

يعترف فهو ليس مبنجى من أثرها في إبداعه، 
ونتيجة ذلك كله كان كل روائي نسيج وحده، 
ال يربط��ه راب��ط مبنظومة ثقافي��ة جامعة، 
وهذا يصدق أكثر على أولئك الذين استهلوا 

مشوارهم الروائي بعد االحتالل.
حاول��ت في األي��ام املاضية إع��ادة النظر في 
عينة م��ن الرواي��ات العراقية اجلدي��دة بحثا 

ع��ن معيار واحد ميك��ن معايرتها به، ووجدت 
أن املش��تركات التي ميكن حتديدها ال تتعدى 
املوضوعات والثيمات، أما من الناحية الفنية 
فلم يكن باإلمكان التعامل معها على أنها 

منتمية لنظام واحد.
نعلم أن هناك دراسات كبيرة أخذت عنوانات 
مث��ل الرواي��ة اإلجنليزي��ة والرواي��ة العربي��ة 
والرواية املعاصرة وما ش��ابه ه��ذا كثير، غير 
أن كل ه��ذه الدراس��ات لم تك��ن تهدف إلى 
الوصول إلى حكم نقدي، بل كانت باحثة عن 
سمات مش��تركة ميكن أن تكون هوية عامة 
للروايات املدروسة، ولم أر يوما بقدر اطالعي 
احملدود دراس��ة من هذا النوع تصل إلى حكم 
نقدي يفيد بأن الرواية الفالنية رديئة أو جيدة 
أو بخير أو ليس��ت بخير. ه��ذا في اجملتمعات 
املس��تقرة، فكيف يك��ون احلال ح��ن يكون 
احلديث عن بلد يناضل من أجل ترميم هويته 
الثقافية الوطنية نضاال شرس��ا يواجه من 

التحديات ما لم يشهد لها مثيال من قبل؟
من هنا أرى أن القول أن الرواية العراقية بخير 

أو أنها ليس��ت بخي��ر قول لي��س باملنهجي 
وليس بالرصن وليس بالقاطع، وهو أقرب إلى 

احلكم االنطباعي. 
ال شك أن هناك اجنازات كبيرة حققها روائيون 
عراقيون في السنوات األخيرة، تشهد بذلك 
اجلوائ��ز اخملتلفة والترش��يحات لها وأس��ماء 
بع��ض الروائي��ن الت��ي ص��ارت معروفة في 
البالد األخرى، وأصب��ح لهم قراء عرب، ولكن 
هل هناك هيئ��ة أو منظمة حكومية أو غير 
حكومي��ة تس��تطيع االدعاء أنها أس��همت 
في ه��ذا املنجز أو س��اعدت عليه؟ إن اجلواب 
بالنف��ي على هذا الس��ؤال يكف��ي أن نقول 
أن أي روائ��ي أجن��ز منج��زا محترم��ا إمنا فعل 
ذلك بجهده الش��خصي اخلالص، وألن احلال 
هذه فإن لكل روائ��ي عراقي موارده الثقافية 
ومدخالته اإلبداعية الشخصية التي ال ميكن 
أن يش��به فيها غيره، واملؤكد أن اخملرجات هي 
األخ��رى لن تتش��ابه ولن جند بينه��ا ما يعتد 
به من املش��تركات. فكيف يجوز لنا جمعها 

كلها في حكم واحد مطلق!؟

د.ثائر العذاري
األوس��اط  ف��ي  األخي��رة،  األس��ابيع  ف��ي  دار 
الثقافية العراقية وعلى صفحات الثقافة في 
الصحف، جدال ساخن حول الرواية العراقية 
وفيم��ا إذا اس��تطاعت أن تص��ل بإجنازها حدا 
يجعله��ا جديرة مبكانها ف��ي الرواية العربية، 
ابت��دأت ش��رارته من مقال نش��ره أ.د.حس��ن 
س��رحان في صحيفة عربية وكانت خالصته 
عب��ارة )إن روايتن��ا ليس��ت بخير(، فانقس��م 
النقاد والكتاب على فريقن، فريق أيد الدكتور 

سرحان وفريق رأى أن ما قاله ظلم وقسوة،
ومع أني أرى أن ما كتبه د.حسن سرحان وكل 
ما دار بعد ذلك من ج��دال حالة صحية ألنها 
تتيح فرصة الوقوف والتأم��ل والفحص، غير 
أني أرى أن هناك خلال منهجيا في احلوار كله. 
فهل ميكن فعال،  من ناحية منهجية أن جنمع 
املنجز الروائي العراقي كله في سلة واحدة ثم 
نحكم علي��ه هكذا حكما واحدا باتا وقاطعا 

واألغنّيات.
كلمة الغالف:

في عّز س��نوات العراق املدني، واستقراره 
قّدم��ت  واجتماعي��اً،  ثقافي��اً  النس��بي، 
املطربة مائدة نزهت أغنّية »يا أم الفستان 
َس��ب  حتحُ ج��رأة  تل��ك  وكان��ت  األحم��ر«، 
للّتغّن��ي بفس��تان، في إش��ارة إل��ى رقّي 
سلوكّي، ورفعة في الذائقة، في مجتمع، 
كان يتخّل��ى - تدريجي��اً - ع��ن صرامت��ه 
ومحافظته عش��ائرياً وديني��اً، ويّتجه إلى 
مالم��ح َمَدني��ة، تتعاطى مع رّق��ة أنثى، 

وحضورها الفاتن، بدلع فستان أحمر.
وم��ع اختطاف الدولة م��ن ِقبل املغامرين 
الش��مولية  األح��زاب  م��ن  »الثوري��ن« 
والضباط العس��كرين، تراجع��ت الِقيم 
الطبيعي��ة، ومنه��ا أش��كال  الثقافي��ة 
التعبير بالغناء الراقي عن مش��اعر احلب، 
فم��ن أغنّي��ة »أم الفس��تان األحمر«، إلى 
»حي��اك يا ابو حال«، للمطرب��ة ذاتها حن 
تغّن��ت بالديكتاتور، وهي - بهذا - جتّس��د 
جناي��ة االنقالب��ات العس��كرية، واألفكار 
الفحوى،  »الثورية« الش��كل، والهمجية 

ال على الدولة وحس��ب، بل على الطبقة 
املتوس��طة حارس��ة ِقي��م احلداث��ة ف��ي 
اجملتم��ع، ومحّركه��ا الوحي��د، فتجعلها 
واحلزبية  السياس��ة احلكومي��ة،  أس��يرة 
الضيقة، وعبداً ذلي��الً لثقافتها ونهجها 
التدمي��ري ف��ي القم��ع داخلي��اً، واحلروب 
خارجي��اً، وص��والً إلى تراج��ع مخيف، في 
ِقيم املدنية، لصالح قوى الظالم الفكري 

اليوم.
الكت��اب، قصة الع��راق اجتماعياً وثقافياً 

-1940 2015 عبر املوسيقى واألغنّيات. 

بغداد - الصباح الجديد:

ص��در حديث��اً عن منش��ورات املتوس��ط – 
إيطالي��ا، كتاب »رقصة الفس��تان األحمر 
األخي��رة - س��بعة عقود من تاري��خ العراق 
املعاصر عبر الغناء واملوس��يقى«، للكاتب 

العراقي »علي عبد األمير«.
جاء الكت��اب في 558 صفحة من الس��رد 
الش��يق واملمتع، لقصة الع��راق اجتماعياً 
املوس��يقى  عب��ر   2015  1940- وثقافي��اً 
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عن )الرواية العراقية( أيضًا

صدور كتاب«رقصة الفستان األحمر األخيرة« 
لعلي عبد األمير

أني أرى أن ما كتبه د.حسن 
سرحان وكل ما دار بعد ذلك 
من جدال حالة صحية ألنها 

تتيح فرصة الوقوف والتأمل 
والفحص، غير أني أرى أن هناك 

خلال منهجيا في الحوار كله

د. عبد العظيم السلطاني 
العل��وم  ف��ي  النق��د  أولوي��ة  ح��ن  ف��ي 
أو  كالفلس��في  األخ��رى  االجتماعي��ة 
ف��ي محتوي��ات  النظ��ر  التاريخ��ي، ه��ي 
النصوص وحتليل م��ا حتمله من معلومات 
وأفكار...الخ. فالنق��د احلديث مبعناه العام 
مفت��اح ينف��ع العلوم االجتماعي��ة كّلها. 
ب��ل إّن بعض الفلس��فات ارتبط اس��مها 
بكلمة ))نقد((، ك� ))الفلس��فة النقدية(( 
مصطل��ح  أّم��ا  ))كان��ط((.  للفيلس��وف 
))النظرية النقدية(( الش��ائع فهو مرتبط 
ارتباط��ا وثيق��ا مبجموع��ة النق��اد اّلذي��ن 
مارس��وا نقدا فلس��فيا، مركزه األس��اس 
فكري اجتماعي. وهم هوركهامير وأدورنو و 
إريك ف��روم... . ومثلما جن��د نقدا في حقل 
الفكر والفلسفة جند نقدا ملناهج التاريخ 
ونصوص��ه، وهنالك عش��رات الكتب التي 
على ش��اكلة كت��اب ))النق��د التاريخي((. 
وق��س عل��ى ذلك واق��ع النقد ف��ي الدرس 
خاص��ا  نق��دا  جن��د  مثلم��ا  االجتماع��ي. 
بحق��ل الفنون بأنواعها، من رس��م ونحت 

ومسرح...  
لذا حن نتحدث في الوس��ط األكادميي عن 
النقد احلديث املتعلق باحلقل األدبي؛ نكون 
ملزم��ن بذك��ر صف��ة ))األدب��ي((، احتراما 
للّدق��ة العلمي��ة والتخص��ص األكادميي. 
وبخالف ه��ذا فحن نقول ))النقد احلديث(( 
تحّقق في اجملال  وال نقصد به س��وى م��ا محُ
األدب��ي دون غيره، نكون به��ذا قد احتكرنا 
املصطلح وضّيقنا داللته الواسعة. وألغينا 
وجوده في احلقول اإلنس��انية األخرى. وهذا 
ال ينس��جم مع الدقة العلمية األكادميية 

في استعمال املصطلحات. 
      هنال��ك ثالثة أس��باب عملية قد تدعو 
إلى التخلي ع��ن صفة ))األدبي(( واالكتفاء 
ب��� ))النق��د احلدي��ث((. أوله��ا املي��ل إل��ى 
االختصار، وهذا يحصل حن يتأّكد الكاتب 
م��ن عدم حص��ول اللب��س، مس��تندا إلى 

سياق الكتابة، حن يدور النقد في موضوع 
األدب ال غي��ره، أي ح��ن يك��ون املوص��وف 
مكتفي��ا بالداللة من خالل س��ياق القول. 
وقد نتوس��ع في ض��رورة االختصار فنقول 
))النق��د احلديث(( حن نكون في األقس��ام 
املتخصصة بدراس��ة اللغ��ة واألدب. وهذا 
ق��دي يصح حن ال توج��د توّجهات فكرية 
ف��ي تل��ك األقس��ام جت��د ف��ي األدب ذلك 
املفهوم العام ال��ذي يضم التاريخ والفكر 
والفلس��فة...وجتد في مفهوم النقد بوابة 
ال تق��ل اتس��اعا عن مفه��وم األدب العام. 
ولألسف الشديد هذا صار واقعا متحققا 
اآلن، في ظّل فهم مش��ّوش لواقع ما بعد 
احلداث��ة، ليكون معن��اه: أّي ش��يء في أّي 
شيء وبدون أّي ش��يء. لذا وجب االحتياط 
بذكر ))األدب��ي(( داخل هذه األقس��ام التي 
مش��ّوهة،  برؤي��ة  والنق��د  األدب  ت��دّرس 
مقص��ودة أو غير مقص��ودة. وكي ال يكون 

حُريد به باطل. االختصار كالم حق أ
       وث��ان تلك األس��باب احلاج��ة البحثية 
اخلاص��ة، التي ميكن أن تدف��ع بعض النقاد 
والباحث��ن إل��ى ح��ذف صف��ة ))األدب��ي(( 
لتمّكنه��م م��ن العمل في املش��ترك بن 
األدب وغيره، كنصوص التاريخ والفلسفة 
وعلم االجتماع. وهذا جنده محُجّس��دا على 
سبيل املثال في ))الدراسات الثقافية(( التي 
تعمل في أكثر من حقل. كتلك الدراسات 
الت��ي كتبه��ا إدوارد س��عيد وبح��ث فيها 
جتليات النظرة الثقافية الغربية للش��رق، 
في مختلف الفعالي��ات واملنتجات األدبية 
والفكرية والسياس��ية وامليثيولوجية. ألن 
سؤال بحثه النقدي س��ؤال فكري ثقافي، 
وليس دراس��ة األدب بوصفه خطابا هويته 
اخلصوصي��ة األدبية. فه��و يبحث في فعل 
الثقاف��ة في مختل��ف الفعاليات احلياتية 
ونصوصها، س��واء أكانت نصوصا أدبية أم 
غير أدبية. فصف��ة ))األدبي(( تعيق البحث 
ف��ي هذا الن��وع م��ن الدراس��ات الثقافية 
املتع��ددة احلق��ول، ألن تل��ك الصفة حتصر 
النقد بحقل األدب دون غيره. في حن غايات 

هذا النوع من الدراس��ات الثقافية شاملة 
ألكثر م��ن مجال وأكثر من تخّصص. وهذا 
الن��وع م��ن الدراس��ات الثقافية تخصص 
مس��تقل بذاته. ومثل هذه الدعوة العابرة 
للتخّصص ال تنفي وج��ود األدب، وال تلغي 
وجود ))النقد األدبي احلديث(( وهي ليس��ت 
بديال عنه. فهي تبحث في جتليات الثقافة 
ف��ي اخلطاب��ات الثقافية املتنوعة، س��واء 
أكانت في األدب أم في غيره. وهذا ال يعني 
محو احلدود الرئيسة املميزة لتلك احلقول، 
بل يعن��ي فت��ح مناف��ذ احل��دود، وعبورها 
للتفتي��ش في مختل��ف التخّصصات عن 
موضوع بعينه، كان قد اخترق تلك احلقول، 

وكان له فيها وجود وأثر وتأثير.
     وثّم��ة نوع آخر م��ن احلاجة البحثية قد 
يدعو إلى عبور التخصصات، فيس��تدعي 
ذل��ك حذف صفة ))األدب��ي(( تلبية ألغراض 
تلك احلاجة. كذه��اب النقد للتفتيش في 
موضوع��ات هي مس��احات بينّية ونهايات 
مش��تركة بن حقلن أو أكثر وحقل األدب 
أح��د مكون��ات ذل��ك املوضوع املش��ترك. 
كاملس��احة املش��تركة بن األدب والتاريخ، 
أو ب��ن األدب االجتماع، وما إلى ذلك. فغاية 
النق��د هنا التفتيش في ه��ذا اجلديد الذي 
امتلك صف��ات و ))جينات(( خاصة به، ولم 
يعد منتسبا بشكل تام ألصل من األصول 
أو حق��ل معّن. ب��ل هو جامع للمش��ترك 
واملتفاع��ل املتناس��ل م��ن احلقل��ن، وق��د 

يشترك أكثر من حقلن في إنشائه. 
     تتضمن طروحات ثقافة ما بعد احلداثة، 
رغب��ة واضحة ف��ي عبور احل��دود، بن أنواع 
الصيغ الفنية للنصوص واخلطابات األدبية، 
كالرواية والشعر وغيرهما. وهذا املستوى 
م��ن العبور – أو حتى اله��دم أحيانا - ميكن 
تفّهمه والقبول بتجّسداته النّصية كّلها 
أو بعضها، ح��ن تكون صيغا جديدة قادرة 
على التعبير الفن��ي، وال تلغي وجود األدب 
ف��ي احلياة. ومث��ل هذا املس��توى من هدم 
احلدود ب��ن صيغ األدب ال يس��تدعي حذف 
صف��ة ))األدب��ي((. فه��ذه الصي��غ اجلديدة 

مازالت محُستِظّلة مبفهوم األدب، الذي يعّبر 
ع��ن العاطف��ة والفكر، ويعّب��ر عن موقف 
في احلياة، ويس��تعن باخلي��ال، ويتفنن في 
األس��اليب، ويجد اللغة غاية، فيصوغ من 
خاللها صياغ��ات مجازية مؤث��رة موحية. 
وبهذا املعنى ال يجد األدب نفسه غريبا في 
عالم ما بعد احلداثة، بل يجد في طروحاتها 
دع��وة لفتح آفاق جديدة ل��ه، ودعوة لعدم 
التعص��ب للصيغ الفنية التقليدية، فهي 
ليست مقدس��ة بصيغها التقليدية، وإن 
كانت املعرفة بأجناس النصوص تس��اعد 
ف��ي فه��م النص��وص وإدراكه��ا بطريقة 
أفض��ل. ولكن مهما تك��ن الصيغ الفنية 
للنص��وص األدبية - حن تك��ون حقيقية 
- ميك��ن لنا أن جند صف��ة األدبية/روح األدب 
منغرس��ة فيها. ولكن اخلط��ر على األدب 
يأتي ح��ن تبالغ بع��ض الطروحات لتدعو 
إلى دمج األدب بغيره من سائر أنواع القول، 
والتعام��ل م��ع كل النص��وص بوصفه��ا 
خطاب��ات متس��اوية. لتحُلغ��ى خصوصية 
اخلط��اب األدب��ي. فيترتب عل��ى ذلك محو 
الفرق بن النقد األدبي وس��ائر أنواع النقد 

في احلقول اإلنسانية األخرى. 
وهنا تبدو بوضوح أكبر أهمية إثبات صفة 
))األدب��ي(( للنق��د احلدي��ث اخل��اص باحلقل 
األدبي. فهذه الصفة حتفظ لهذا النوع من 
النقد وج��وده وخصوصيته، وحتفظ لألدب 
خصوصيت��ه بوصف��ه نوعا م��ن القول له 
س��مات وخصائص، وحتفظ للتخصصات 
األكادميي��ة دق��ة التخّصص الذي هو س��ر 
وج��ود اجلامعة. لكي يتخ��رج الطالب في 
األقسام التي تحُدّرس األدب والنقد وهو قادر 
عل��ى حتلي��ل نص أدب��ي، و قادر عل��ى تذّوق 
األدب، أو عل��ى أق��ل تقدي��ر أن يك��ون قادرا 
عل��ى متييز األدب من غيره. فلو استش��رت 
الفوض��ى أكث��ر مما ه��ي مستش��رية اآلن 
وس��احت التخصص��ات عل��ى بعضها بال 
مح للجهل أن يحُغّلف نفسه  محّددات، وسحُ
مبصطلحات بّراق��ة، ليتخفى ويعتاش في 
ظّل الفوضى؛ لو سمح لكل هذا فستخّرج 
اجلامعات - وبش��كل رسمي - أجياال ال متّيز 
بن النص األدبي ونش��رة األخبار أو محضر 
حتقي��ق حلادث ده��س في مركز م��ن مراكز 

الشرطة. 

اختتم��ت يوم امس فعالي��ات مهرجان بابل 
الدولي السادس، مبش��اركة محلية وعربية 

وعاملية مبختلف الفنون واآلداب.
حيث ش��هد  منهاج احلف��ل اخلتامي عروض 
مس��رحية واغ��ان تراثي��ة وش��عبية تغنت 
باالنتص��ارات التي حتققه��ا القوات األمنية. 
هذا العالم، كان مختلفا ومميزا، من حيث ان 
املهرجان استطاع ان يعيد احلياة الى اماكن 
مهم��ة ف��ي بابل األثري��ة، ل��م يدخلها احد 
منذ التغيير وحل��د اآلن، كقاعة العرش التي 
حتولت الى منبر ثقافي، القي فيها القصائد 
الش��عرية، وعرضت فيها املس��رحيات. كان 
املهرجان بحق، رس��الة واضحة لكل العالم 
بأن بابل لم متت، وانها الزالت تنبض بالثقافة 
الظ��روف  كل  رغ��م  واحلي��اة،  واملوس��يقى 
األمنية والسياس��ية والوض��ع العام للبلد، 
استطاع املهرجان، ان يكون متنفسا ثقافيا 
وس��ياحيا للكثير من البابلين املتعطشن 

الى الثقافة والفنون.
لقد ت��رك املهرج��ان انطباع��ات كثيرة لدى 
ضيوفه م��ن العرب واألجان��ب، فبابل بقيت 
راس��خة في اذهانهن وعقوله��م، ملا وجوده 
فيه��ا من حض��ارة عريق��ة ممتدة ال��ى آالف 
السنن، لكنها لألسف منسية، ال يتذكرها 

احد.
اليوم سعى القائمون على املهرجان الى بث 
احلي��اة في بابل، ولفت االنظار اليها، عس��ى 
ان يتحرك ش��يء لدى املس��ؤولن للس��عي 
ال��ى اعادة االعتبار لبابل واعطائها مكانتها 
احلقيقي��ة. مبهرجان بابل، انتص��رت املدنية، 
واحلري��ة، وش��اع روح التس��امح واحملب��ة بن 
ابناء الشعب الواحد، فهو ساهم بأن يرسل 
شعراء موصليون رسائل محبة وعرفان الى 
املهرجان واجلمهور وكل من سعى ألن يتغلب 
عل��ى كل محاوالت التفرقة، فكانت آش��ور 
حاض��رة في عمق باب��ل، بثقافته��ا وروحها 
وحضاراته��ا، لتؤكد ان الع��راق بلد حي، وان 

حضاراته لن متوت مهما امتد بها الزمن.
بق��ي ان ننتظر ما س��يخلفه املهرجان لدى 
متابعي��ه وجمهوره وضيوفه، عبر الس��عي 
ال��ى حتقيق الهدف الذي عقد من اجله، وهو 
اش��اعة الثقافة والتنوع الثقافي واالختالف 

احلضاري الذي هو مدعاة للحوار والتكاتف.
اضافة الى الس��بب األهم وه��و لفت انظار 
مس��ؤولي اليونس��كو للموافقة على ادراج 
باب��ل ضم��ن الئح��ة الت��راث العامل��ي، وهو 
األم��ر ال��ذي  ل��ن يتحق��ق دون ان يج��د من 
ينبناه ويؤمن به، خصوصا من السياس��ين 

واصحاب القرار.

وانتهى
مهرجان بابل

كتابةسالم مكي

كي ال يكون األدب نشرة أخبار

ف��ي قولنا ))النقد الحدي��ث((، هكذا مطلقا من غير توصي��ف، إنّما نفتح بابا 
يفضي بنا إلى أيّة فعّاليّة نقدية، تُمارَس على أيّ نص من النصوص، وفي 
أيّ حق��ل م��ن حقول المعرفة اإلنس��انية، من تاريخ وفلس��فة وأدب ورس��م 
ومس��رح، وغير ذلك. وبحس��ب هذا التعدّد تتنوع خصوصي��ة مفهوم النقد، 
مثلم��ا تتنوع أهداف��ه وطبيعة اهتمامه. فأولوي��ات النقد حين ينصب على 
نصوص أدبية هي فحص تلك النصوص للوقوف على سمة األدبية ومساحات 
الجمال فيها، وال ش��يء يمنعه من فحص البعد الثقافي في تلك النصوص، 

فهذا بعض شؤونه.

ادوارد سعيد

حسن سرحان



بغداد ـ علية عزم* 
اشاد مدير قس��م املركز الوطني 
لرعاي��ة املوهبة الرياضي��ة بدائرة 
األقالي��م  و  احملافظ��ات  ش��ؤون 
الكاب��ن بس��ام رؤوف باملس��توى 
الذي ظهرت  والتنظيم��ي  الفني 
علي��ه بطول��ة االحت��اد العراق��ي 
املركزي للق��وة البدنية ملنتخبات 
عموم العراق بفئتي الناش��ئني و 
الش��باب ، وقال رؤوف في تصريح 
عق��ب  الوطن��ي  املرك��ز  الع��ام 
مش��اركته في خت��ام البطولة و 
تقلي��ده ع��دداً من ابط��ال القوة 
البدنية ميدالي��ات املراكز الثاثة 
االول��ى في فئ��ة الناش��ئني ، قال 
ان دع��م االحت��ادات املركزي��ة ف��ي 
االلع��اب كافة هو ج��زء من جناح 
عملنا في الدائ��رة كونها معنية 
اخلاص��ة  الرياضي��ة  باألنش��طة 
مبراكز رعاي��ة املوهوبني في بغداد 
واحملافظات ، وهؤاء يشكلون رافداً 
للمنتخب��ات و االندية و بالنتيجة 
فمخرجات  املراكز الوطنية تصب 
في مصلحة االحت��ادات املركزية و 
باجملم��ل فالفائدة تعم لتش��مل 

القطاع الرياضي في العراق.
رؤوف ذك��ر ان القائمني على املركز 
الوطن��ي لرفع االثق��ال ابتداء من 
مدي��ره علي عي��دي و ماك املركز 
االداري متكنوا من ادارة ايام البطولة 
بالتعاون مع رئيس االحتاد العراقي 

البدني��ة مناضل  للق��وة  املركزي 
احلس��ن و جلن��ة البط��والت ف��ي 
االحت��اد ، وكانت النتيجة مهرجاناً 
متميزاً من حيث املستويني الفني 
والتنظيم��ي و س��اعد ف��ي ه��ذا 
التمي��ز ماجرى توفي��ره من اقامة 
مريحة لرياضيي منتخبات القوة 
البدني��ة في فندق بي��ت الرياضة 
من حيث املبيت و وجبات الطعام 
و خدم��ات فندقية اخرى كل تلك 
العوام��ل صنع��ت النج��اح الذي 
طغى عل��ى البطولة و على مدى 
يومني حي��ث تنطلق املنافس��ات 
في األوزان املتنوعة منذ س��اعات 

الصباح وتتواصل حتى املساء.
ه��ذا وكان رئي��س االحت��اد املركزي 

للقوة البدنية مناضل احلس��ن قد 
عب��ر عن ش��كره للتع��اون الكبير 
ال��ذي ابداه املركز الوطن��ي و دائرة 
ش��ؤون احملافظات و األقاليم بوزارة 
الشباب و الرياضة و بشكل خاص 
املركز الوطني لرفع االثقال و مديره 
عل��ي عيدي وتوفير األجواء املثالية 
بالقوة  اخلاصة  البط��والت  إلقامة 
البدنية ، و الت��ي تقترب كثيراً من 
اجواء املنافسات العاملية ، مشيراً 
الى ان قانونية وجمالية و جاهزية 
قاع��ة املرك��ز م��ن حي��ث األدوات 
واملعدات شجعت احتاده على طرح 

فكرة استضافة البطولة فيها.

* إعالم املركز الوطني

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اش��اد رئيس الوزراء الدكتور حيدر 
العبادي بدور وزير الشباب والرياضة 
ووزارة  عبط��ان  احلس��ني  عب��د 
الش��باب والرياض��ة، وذل��ك خال 
لقائه مع نخبة من الش��خصيات 
العراقي��ة وأبناء اجلالي��ة العراقية 
في واش��نطن على هام��ش زيارته 

الى الواليات املتحدة االميركية.
واك��د العب��ادي على اهمي��ة وزارة 
الشباب والرياضة في بناء الشباب 
واهتم��ام  وحتصين��ه  العراق��ي 
احلكومة في توفي��ر فرص العمل، 
مش��ددا عل��ى الدور الكبي��ر الذي 
تلعب��ه الرياضة في مفاصل احلياة 

كونها تسهم في التاثير االيجابي 
على صحة االنس��ان وفي اجلوانب 
البدنية والنفسية واحليوية وتخلق 
حالة م��ن التميز، فض��ا عن نقل 

صورة ايجابية حلال��ة االبداع التي 
تعيش��ها فرقن��ا الرياضي��ة التي 
متث��ل الع��راق في االس��تحقاقات 

اخلارجية.

ميثم عادل*
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العراق وأستراليا 
ويونس محمود!!

املقول��ة » ليس بالضرورة كل العب كبير يصبح مدرب 
مميز« واقعية والحتت��اج الى )متحيص( واضيف لها ليس 
بالض��رورة ان يكون محلا جيدا ايض��اً وهذا ماينطبق 
فعليا على الكابن )يون��س محمود( عندما ظهر على 
شاش��ة احدى القنوات الرياضية اخلليجية الش��هيرة 
التي دائما ماتهتم - بأس��م احمللل كاعب س��ابق كبير 

وتهمل احملتوى الثقافي والفني لعقله.
 ظه��ر محل��ا ملب��اراة املنتخ��ب العراق��ي م��ع نظيره 
االس��ترالي ضم��ن التصفي��ات االس��يوية  احلاس��مة 
املؤهل��ة ل��كاس العالم بروس��يا 2018 والت��ى انتهت 
بالتع��ادل اإليجاب��ي به��دف ل��كا الفريق��ني مكي��اً 
النقد الاذع مل��درب املنتخب الوطن��ي العراقي )راضي 
شنيش��ل(، وبرغم األخطاء التكتيكي��ة التي وقع بها 
مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم في هذه التصفيات 
املعقدة وبضمنها مباراة استراليا االخيرة إال ان ما قاله 
احمللل اجلديد الكابن يونس محمود بعيد كل البعد عن  

بعض )تخّرصات( السيد راضي شنيشل اخلططية.
 الن ماح��دث على ارض امللعب في مس��الة وجود ثاث 
العبني يلعبون بالقدم اليسرى في مكان واحد وحتديدا 
في الش��وط الثاني رؤية فنية قاصرة من )يونس( حتتاج 
التبص��ر والدراية واالس��تماع للتحلي��ل الفني قبل ان 
يخرج بهذه الصورة الهزيلة في ظهوره االول ونسي انه 
قبل بداية الش��وط الثاني ش��هدت تشكيلة منتخبنا 
الوطني تغيي��ر في مراكز اللعب بدخول أمجد عطوان 
كاع��ب ارتكاز بدال من أمجد كلف وأصبح علي عدنان 
ميي��ل الى جه��ة اليمني وِفي الدقيق��ة 56 خرج املدافع 
علي بهجت ودخل احمد ياسني كاعب جناح في جهة 

اليمني وعودة علي عدنان كاعب بجهة اليسار.
ف��ي احيان كثيرة على املدرب حتري��ر الاعبني من بعض 
القي��ود التكتيكي��ة للتحكم برمت اللع��ب ولكي تؤدٰى 
الواجب��ات الدفاعية والهجومية بذهني��ة عالية وهذا 
مافعل��ه راض��ي شنيش��ل باش��راك حّم��اد احمد في 
د.72 كمهاج��م  وأعطى احلرية لعل��ي عدنان وضرغام 
اسماعيل بالتحرك في منطقة ميني املنتخب االسترالي 
على ان يقوم امجد عطوان بتغطية املس��احات خلف 
على عدنان ف��ي حالة دخوله الى عم��ق امللعب لعمل 
الزيادة العددية ف��ي الهجوم وضرغام  في حالة حتركه 
على الطرف كجناح يسار مع تبادل املراكز والتحركات 
بني حماد ومهند وتغيير اجتاه اللعب الى احمد ياس��ني 
القادم من اخللف وهذا ماجنح به السيد راضي شنيشل 
في هذه املباراة ولوال س��وء احلظ لكانت نتيجة املباراة 
التقل عن ثاث أهداف ملنتخبنا الوطني اهم مايس��أل 
علب��ه شنيش��ل هو عدم إش��راكه حّماد وياس��ني من 

البداية!.
عموما بداية يونس في التحليل حتتاج لكثير من )احلبر 
ليس��ال( الن احمللل ليس اسم كبير وبدلة فاخرة وربطة 

عنق أنيقة !!.

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ كريمة الركابي*
ناقش مدير ش��باب ورياضة مدينة الصدر، حس��ام 
صاحب اجلزائري، مش��كلة ملعب احلبيبية بحضور 
مدي��ر ش��ركة ن��ورول التركي��ة احم��د اوزمنت وما 
توصلت اليه اللجنة املش��كله من محافظة بغداد 
حول متابعة املوضوع وفق السياق القانوني وبحضور 

جلنة الشباب والرياضة في مجلس احملافظة.

* إعالم شباب الصدر

»شباب الصدر« تنّظم 
نشاطات متنوعة

بغداد ـ الصباح الجديد:

ق��ال م��درب املنتخ��ب العراق��ي، 
راضي شنيشل، إن حظوظ فريقه 
ل��م تنته بعد، ومازال هناك فرصة 
للمنافسة على البطاقة الثالثة، 
مؤكًدا أن العراق كان األفضل في 

املباراة.
املؤمت��ر  ف��ي  شنيش��ل،  وأض��اف 
الصحفي: »إن العراق كان الطرف 
وصاح��ب  املب��اراة  ف��ي  األفض��ل 
ف��رص  أهدرن��ا  أنن��ا  إال  املب��ادرة، 
باجلمل��ة في الش��وط األول بينما 
س��جل املنتخ��ب األس��ترالي من 
ركلة ثابتة وس��ط غياب املراقبة، 
بينم��ا كانت هن��اك حالة ملس يد 
للمدافع األسترالي لم يشير لها 

احلكم الكوري«.
وأوضح: »اس��تطعنا الع��ودة من 
اللع��ب  الس��يطرة عل��ى  خ��ال 
وأحرزنا ه��دف وأهدرنا فرص أخرى 
لك��ن ل��م نوف��ق بترجمته��ا الى 
إهداف«، الفًتا إلى أن التعادل نعم 
عق��د حظوظن��ا لكنه��ا مازالت 
قائمة للمنافس��ة على البطاقة 

الثالثة«.
وأوضح أن املنتخب س��يلعب من 
أجل هويت��ه على كل ح��ال حتى 
في حال فقدنا الفرصة باملنافسة 
على بطاق��ة التاه��ل ، لكن على 
الاعب��ني ان يعلم��وا انهم ميثلون 
الدفاع  العراقي وعليهم  املنتخب 

عن هوية الفريق.
وتع��ادل املنتخ��ب العراق��ي، م��ع 
نظيره األس��ترالي )1-1( أول أمس، 
على إس��تاد ش��هيد داستجيردي 
في طهران ضمن اجلولة السادسة 

م��ن مباريات اجملموع��ة لثانية من 
املؤهل��ة  اآلس��يوية  التصفي��ات 
ملونديال روس��يا.. انتهى الش��وط 
األول، بتقدم أستراليا بهدف حمل 
توقي��ع ماثيو ليكي ف��ي الدقيقة 
)40(، لك��ن البدي��ل أحمد ياس��ني 
أدرك التع��ادل للعراق في الدقيقة 

.)76(
وت��أزَّم موق��ف املنتخ��ب العراقي 

بش��كل أكبر، حيث حصد نقطة 
واح��دة، رفعت رصيده إلى 4 نقاط 
باملرك��ز اخلامس، مقاب��ل 10 نقاط 
ملنتخب أستراليا في املركز الثاني.
هذا وتوجه��ت بعثة األس��ود إلى 
املنتخ��ب  ملواجه��ة  الس��عودية 
الس��عودي ف��ي اجلولة الس��ابعة 
في الساعة الثامنة والنصف من 
مس��اء يوم الثاثاء املقبل، وسبق 

حق��ق  ان  الس��عودي  للمنتخ��ب 
الفوز ف��ي املباراة االول��ى بهدفني 

مقابل هدف واحد للعراق.
وطل��ب ، مدرب املنتخ��ب الوطني 
لكرة القدم، راضي شنيش��ل، من 
املدي��ر اإلداري، ضرورة احلصول على 
تأش��يرة دخول للسعودية، لاعب 
جس��ن مي��رام، احملت��رف بال��دوري 
األمريك��ي. ذكر ذل��ك املدير اإلداري 

للمنتخ��ب، باس��ل كوركيس في 
تصريحات صحفية.

الى ذل��ك، ب��دأ االحتاد الس��عودي 
لتعبئ��ة  الق��دم، حملت��ه  لك��رة 
اجلماهير، حلض��ور مباراة املنتخب، 
الثاث��اء املقب��ل، أمام الع��راق في 
تصفي��ات مونديال روس��يا 2018، 
على ملعب مدينة امللك عبد اهلل 
الرياضية »اجلوهرة املشعة« بجدة 

.. وب��دأ احت��اد الك��رة، حملته عبر 
مواقعه الرس��مية، على شبكات 
التواصل االجتماعي، عقب صافرة 
نهاية املباراة التي جمعت االخضر 
بتايان��د، وانته��ت بف��وز األخضر 

بثاثية بيضاء.
لاعب��ي  ش��كره  االحت��اد،  وق��دم 
املنتخب، الذين قدموا ملحمة أمام 
تاياند، كما قدم شكره للجماهير 
السعودية، التي شجعت املنتخب 

من داخل ملعب املباراة.
وجاء الش��كر عب��ر تغري��دة على 
»ش��كرًا  فيه��ا:  ج��اء  »تويت��ر« 
جماهير الوطن.. كنتم في املوعد 
كعادتك��م.. موعدن��ا يتج��دد يوم 
الثاثاء املقب��ل.. ويتصدر املنتخب 
الثانية ب�13  الس��عودي، اجملموعة 
نقطة، بفارق 3 نقاط عن أستراليا، 
الت��ي تعادلت م��ع الع��راق )1-1(، 
والياب��ان التي تواجه مس��اء اليوم 
املنتخ��ب اإلمارات��ي، الراب��ع ب���)9 

نقاط(.
وتفاع��ل اجلمه��ور الس��عودي مع 
الفوز الكبير الذي حققه األخضر 
عل��ى مضيفه تايان��د بثاثية في 
التصفيات اآلس��يوية، وبدا اجلميع 
متحمس��ا حلضور املباراة القادمة 
للمنتخ��ب ام��ام الع��راق والت��ي 
ستقربه كثيرا من التأهل ملونديال 
روس��يا ف��ي ح��ال حتقيق الف��وز..
وحت��ى منتصف أول أم��س، مت بيع 
6084 تذك��رة عب��ر موق��ع مكاني 
املتخصص في بيع تذاكر املباريات 
الكبيرة.. وأكد بدر الش��مري مدير 
تصريح��ات  ف��ي  مكان��ي  موق��ع 
إعامي��ة أنه مت حجز 8 آالف تذكرة 
باالضافة ال��ى بيع أكثر من 6 االف 

تذكرة.

شنيشل: الحظوظ ما زالت قائمة في المنافسة على البطاقة الثالثة

»الوطني« يبدأ تحضيراته لمواجهة السعودية.. الثالثاء

من لقاء الوطني أمام استراليا

العبادي يتحدث للجالية

جانب من التتويج

في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال

العواصم ـ وكاالت:

ارت��دى املهاجم األرجنتيني الش��هير 
ليونيل ميس��ي عب��اءة املنقذ مجددا 
وق��اد منتخ��ب ب��اده إلى ف��وز مهم 
للغاي��ة في مس��يرته بتصفيات قارة 
أمريكا اجلنوبية املؤهلة لبطولة كأس 

العالم 2018 .
س��جل ميس��ي مهاج��م برش��لونة 
التاجن��و  ليق��ود  هدف��ا  األس��باني 
األرجنتيني للثأر من منتخب تش��يلي 
بالفوز عليه 1 / صفر مساء أول أمس، 

في اجلولة 13 من التصفيات.
وقف��ز املنتخب األرجنتين��ي من املركز 
الس��ادس إلى املركز الثالث في جدول 
التصفيات رافعا رصيده إلى 22 نقطة 
بف��ارق نقطة واحدة خل��ف أوروجواي 
فيما جتمد رصيد منتخب تشيلي عند 
20 نقطة ليتراجع إلى املركز السادس 

بفارق األهداف فقط خلف اإلكوادور.
والفوز هو الثاني على التوالي للتاجنو 
التصفي��ات  ه��ذه  ف��ي  األرجنتين��ي 
ليتق��دم الفريق خط��وة مهمة على 

طريق التأهل للمونديال.
كما ثأر التاجنو األرجنتيني من منتخب 
تش��يلي ال��ذي تغل��ب علي��ه بركات 
الترجيح في املباراة النهائية لبطولة 
كأس أمم أمريكا اجلنوبية )كوبا أمريكا 

2016( بالواليات املتحدة.
وسجل ميس��ي هدف املباراة الوحيد 
م��ن ضرب��ة ج��زاء ف��ي الدقيق��ة 16 
فيما تصدت العارضة لتس��ديدة من 
التش��يلي أليكس��يس سانشيز في 
الدقيق��ة 63 لتح��رم الضي��وف م��ن 

التعادل.
ويأتي ه��ذا الفوز مبثاب��ة رد مثالي من 
ميس��ي ورفاقه في منتخب األرجنتني 
على استفس��ارات وتخوفات كثيرين 
م��ن متابع��ي الفريق بش��أن إمكانية 
غياب املنتخب األرجنتيني عن املونديال 
الروس��ي حيث كانت أي نتيجة أخرى 
س��وى الف��وز تعن��ي ابتع��اد الفري��ق 
خط��وة جدي��دة ع��ن النهائي��ات، في 
ظل املنافس��ة القوية التي تشهدها 

التصفيات.
واس��تفاد املنتخ��ب األرجنتيني أيضا 
م��ن هزمي��ة املنتخب اإلك��وادوري أمام 
باراجواي في مباراة أخرى بنفس اجلولة 

من التصفيات.
وهذه هي املواجهة األولى بني منتخبي 
تش��يلي واألرجنتني منذ أن التقيا في 
نهائي النس��خة املئوية لكوبا أمريكا 
املتحدة  الواليات  اس��تضافتها  والتي 

منتصف العام املاضي.
وكان املنتخب التش��يلي حس��م هذا 
النهائ��ي لصاحل��ه ب��ركات الترجيح 
بعد انتهاء الوقتني األصلي واإلضافي 

بالتعادل الس��لبي مما جعل الفوز في 
مب��اراة الفريقني مس��اء أم��س مبثابة 

الثأر بالنسبة للتاجنو األرجنتيني.

وكان الفريقان التقيا أيضا في نهائي 
2015 وف��از منتخ��ب  أمري��كا  كوب��ا 
تش��يلي بركات الترجي��ح أيضا بعد 

انته��اء الوقت��ني األصل��ي واإلضاف��ي 
بالتعادل الس��لبي، فيم��ا انتهى لقاء 
الفريق��ني ف��ي جول��ة الذه��اب م��ن 

التصفيات احلالية بف��وز التاجنو 2 / 1 
عل��ى منتخب تش��يلي في عق��ر داره 
قب��ل أن يجدد الفوز عليه إيابا مس��اء 

أمس.
وعانى ميس��ي، قب��ل مب��اراة األمس، 
من ذكريات س��يئة في مواجهاته مع 
تش��يلي بعدما خس��ر مع التاجنو في 
مواجه��ة تش��يلي ب��ركات الترجيح 
ف��ي نهائي كوب��ا أمري��كا 2016، وهو 
النهائ��ي ال��ذي دفعه إلع��ان اعتزاله 
اللع��ب الدولي ولكنه ع��دل عن قراره 

بعدها وعاد لصفوف التاجنو.
كما يدرك ميسي ورفاقه أهمية الفوز 
ال��ذي حتقق عل��ى ملعبهم أمس قبل 
السفر إلى بوليفيا ملواجهة منتخبها 
يوم الثاثاء املقبل ف��ي اجلولة التالية 

من التصفيات.
وفي مباراة اخرى، سجل العب الوسط 
باولينيو جونيور ثاثة أهداف )هاتريك( 
ليق��ود املنتخ��ب البرازيل��ي، إلى قلب 
تأخ��ره به��دف نظيف لف��وز كبير 4 / 
1 عل��ى مضيفه أوروجواي مس��اء أول 
أم��س، في اجلول��ة الثالثة عش��ر من 
تصفيات قارة أمريكا اجلنوبية املؤهلة 

ملونديال 2018.
وعزز املنتخب البرازيلي صدارته جلدول 
التصفي��ات رافع��ا رصي��ده إل��ى 30 
نقط��ة، ليتقدم خط��وة مهمة على 
طريق التأهل للنهائيات، بعدما تغلب 

على منافس��ه املباش��ر عل��ى صدارة 
التصفي��ات.. وجتم��د رصي��د  ج��دول 
منتخب أوروج��واي عند 23 نقطة في 
املركز الثاني، علما بأنه مني بالهزمية 

الثانية على التوالي في التصفيات.
وب��ادر كافاني بالتس��جيل في املباراة، 
حي��ث أحرز ه��دف التق��دم ألصحاب 
األرض م��ن ضرب��ة جزاء ف��ي الدقيقة 
التاس��عة، وتعادل باولينيو للمنتخب 

البرازيلي بهدف في الدقيقة 19.
وفي الش��وط الثاني، س��جل باولينيو 
والنجم نيمار هدفني آخرين للمنتخب 
البرازيل��ي في الدقيقت��ني 52 و75، ثم 
اختتم باولينيو اللقاء بهدف ثالث له 
وراب��ع لفريقه في الدقيقة الثانية من 
الوقت بدل الضائ��ع للمباراة، ليحقق 
الفري��ق االنتص��ار الس��ابع ل��ه على 

التوالي في هذه التصفيات.
وحق��ق منتخ��ب البرازي��ل، الفوز في 
جميع املباريات الس��بع التي خاضها 
بقيادة مديره الفني اجلديد تيتي، الذي 
تولى املسؤولية خلفا لكارلوس دوجنا، 
بع��د خ��روج الفريق صف��ر اليدين من 

الدور األول لكوبا أمريكا 2016.
ومن��ح باولينيو مدربه تيت��ي مكافأة 
هائلة على الثقة به، حيث سجل ثاثة 
أهداف )هاتريك( ليتغلب الفريق على 
مشكلة غياب جابرييل خيسوس جنم 

مانشستر سيتي لإلصابة.

تقرير

ميسي يقود األرجنتين للمنطقة اآلمنة.. وفوز ساحق للبرازيل
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ميسي.. جناح جديد

بغداد ـ الصباح الجديد:
حق��ق فري��ق الش��رطة العراقي، 
مس��اء أول أمس، ف��وزه االول في 
بطولة االندي��ة العربية كرة اليد 
املقامة حاليا في مدينة احلمامات 
التونس��ية بتجاوزه ن��ادي بجمال 

التونسي بنتيجة 31 - 26.
وق��ال عض��و املكت��ب االعام��ي 
لنادي الش��رطة، ماهر حسان في 
تصريح��ات صحفي��ة، إن اجله��از 

الفني بقيادة املدرب ظافر صاحب، 
حق��ق عدد م��ن االيجابي��ات أمام 
بجمال التونس��ي خال مواجهة 

االفتتاح«.
واضاف أن الفري��ق افتقد خلدمات 
احملترف التونسي محمد رضا الذي 
تعرض ال��ى اصابة خال مواجهة 
التونس��ي  الس��احلي  النج��م 
الودي��ة، ولك��ن ذل��ك ل��م مين��ع 
العبي الش��رطة م��ن تقدمي حملات 

فنية مميزة، وأس��فرت ع��ن اختيار 
علي عدنان، الاع��ب االفضل في 

املباراة.
وأوض��ح أن امل��درب ظافر صاحب، 
يتطل��ع إل��ى املواجه��ة املهم��ة 
الت��ي س��تجمع الش��رطة اليوم 
براق��ي اجلزائ��ري  بفري��ق ش��باب 
الدولي��ة  باالس��ماء  املدج��ج 
واحملترفة، ويسعى ملواصلة حتقيق 

االنتصارات.

رؤوف يشيد بالمستوى الفني والتنظيمي 
لبطولة المنتخبات بالقوة البدنية 

العبادي يشيد بأداء »الشباب والرياضة« خالل 
لقائه أبناء الجالية العراقية في أميركا

»يد الشرطة« يالعب شباب براقي الجزائري اليوم



 بغداد - الصباح الجديد:
بتوجي��ه من وزي��ر الثقافة والس��ياحة 
واآلثار فري��اد رواندزي، وبالتعاون بني دائرة 
العالق��ات الثقافي��ة العامة، وس��فارة 
جمهوري��ة الع��راق في بيروت، تس��لم 
العالق��ات  دائ��رة  ع��ام  مع��اون مدي��ر 
الثقافي��ة الدكتور علي عويد 25 عمال 

فنيا من الفنان املغترب سالم عمر.
وكان��ت ه��ذه االعم��ال قد س��لمت 
منتصف شهر اذار اجلاري في بيروت، 

كما اس��همت وزارة النق��ل في ايصال هذه 
امل��واد الثمين��ة عبر ش��ركتها ال��ى العراق 

باجملان.
وفي جانب متصل، ش��هد املتحف الوطني 
للف��ن احلديث في وزارة الثقافة والس��ياحة 
2017/3/22 عملي��ة  االربع��اء  ي��وم  واآلث��ار 
تسليم االعمال الفنية واملتمثلة بصناديق 
زجاجي��ة، ضم��ت مجموع��ة اعم��ال فنية 
للفن��ان العراقي املغترب س��الم عمر، متثل 
تاري��خ الكتاب في العراق من س��ومر وبابل، 

م��رورا باحلض��ارة اإلس��المية وغ��زو املغول 
لبغ��داد، حتى ظهور داعش، وهي مهداة من 

قبله الى املتحف الوطني للفن احلديث.
وجرت مراس��يم التس��ليم والتس��لم في 
مبن��ى وزارة الثقاف��ة بني دائرت��ي العالقات 
الثقافي��ة العام��ة متمثل��ة بالدكتور على 
عويد، والفنون التشكيلية متمثلة مبديرها 
الدكت��ور ش��فيق امله��دي، وبحض��ور مدير 
املتحف الوطني للفن احلديث علي الدليمي، 

وعدد من الفنانني التشكيليني العراقيني.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

تزامن��ا وزيارة العبادي لواش��نطن والتي حظي��ت باهتمام 
كبير من قبل املؤسس��ات الرس��مية وعلى رأسها الرئيس 
ترامب؛ تصاع��دت حدة املواقف من ه��ذه الزيارة، وارتفعت 
وتيرة النبش بكل ما يتعل��ق بالعالقة مع الواليات املتحدة 
األميركي��ة. العقائدي��ون من جماعة )امل��وت ألميركا( ومن 
ش��تى املنحدرات الدينية أو القومية واليسارية، لن يرضوا 
مصيراً لبالد العم س��ام غير املوت، لذلك يعّدون كل تقارب 
مع واش��نطن بوصف��ه خيانة لثواب��ت األم��ة أو العقيدة 
والرس��الة اخلال��دة. ومقابل هذا املعس��كر هناك من يجد 
في الدولة األكثر نف��وذا في التأريخ احلديث، أقرب ما تكون 
ال��ى اجلمعية اخليرية والتي متنح العطايا واملس��اعدات من 
دون مقابل، وما بني هذين املعس��كرين هناك طيف واس��ع 
من املتذبذب��ني، والذين تق��ف خلف مواقفه��م ودقالتهم 
دوافع ش��تى. ومن سوء حظ العراق؛ أن مثل هذه القناعات 
واملواق��ف هي املهيمنة ف��ي بورصة املزاودات السياس��ية 
واإلعالمية والتعبوية، إذ تنزوي اآلراء املغايرة لتلك القناعات 
املس��بقة بعيدا عن مس��رح األحداث والتأثي��ر. هذا اخللل 
الفاضح في امتالك سياس��ة خارجية مس��ؤولة وفعالة، 
ه��و نت��اج طبيعي ملا هي عليه سياس��ة البل��د الداخلية، 
حيث الهشاشة والتشرذم وانعدام املوقف الوطني املوحد 
للكت��ل املهيمنة، يلقي بظالله القبيحة والقاس��ية على 
الدبلوماس��ية العراقي��ة املثقل��ة باش��تراطات احملاصصة 

ومحظوظيها.
كل هذه االصطفافات والتجاذبات ال تنفي وجود أعداد غير 
قليل��ة من العراقي��ني الذين مييلون الى أن تتخذ سياس��ة 
بالده��م اخلارجي��ة اجتاهاً مس��تقالً، يبعده��م عن مخاطر 
االنخ��راط بالنزاعات واحملاور اإلقليمية والدولية. وبالرغم مما 
يتس��م به هذا املوقف من حكمة ووطني��ة وحرص؛ إال أنه 
صع��ب املنال في ظل توازن القوى احلالي، إذ يفرض "عراقيو 
دول اجلوار" مشيئتهم على مواقع القرار في املشهد الراهن، 
وهذا م��ا يعرفه جيداً محيطنا اإلقليمي والدولي. إن األمل 
بامتالك دبلوماس��ية تضع املصالح العلي��ا للعراقيني من 
دون متييز، على رأس اهتماماتها ونش��اطها، لن يتحقق مع 
قوى وزعامات كل مواهبها تنحصر في فن ترسيخ الفرقة 
والتش��رذم، لذلك س��رعان ما س��يواجه الس��يد العبادي 
بعد عودته من واش��نطن س��يالً من القضايا واملماحكات 
املتخصصة بإعادتنا الى ما رس��مته لنا دول اجلوار وما بعد 

اجلوار، بوصفنا اخلاصرة الرخوة لهذه املنطقة الساخنة.
لن نبتعد كثيرا عن املوضوعية واإلنصاف عندما نقول؛ بأننا 
ال ننتظر من هذه الطبقة السياسية، كي متنحنا سياسة 
خارجية مستقلة ورصينة، لذلك سنتوجه بأنظارنا الى ما 
يجري بني أميركا وروس��يا ودول املنطقة الفاعلة واملتنفذة 
في املش��هد العراقي، عس��ى أن حتصل صفقات تضع أمن 
املنطق��ة والعالم نصب عينيها، كي تق��ذف على أحوالنا 
ش��يئاً من التوازن والعقالني��ة واحلكمة. قد تب��دو نظرتنا 
هذه شديدة التشاؤم، ال سيما ملن يتمنى للعبادي النجاح 
في مهمة وضع سياس��ة توازن ما بني املصالح األميركية 
واإليرانية في العراق، من دون االلتفات الى حالتنا الداخلية 
املزري��ة بعد رفقتن��ا الطويلة لق��وى كل مواهبها تنحصر 
ف��ي فن إعاقة بعضها للبعض اآلخر. إن املوقف من الدولة 
األكثر نفوذا وتأثيراً في عاملنا، ال ميكن أن حتدده مشاعر احلب 
أو الكره أو املواقف املبنية على أساس آيديولوجي عابر، بل 
مصال��ح البلد العلي��ا والعابرة لدبلوماس��ية "املكونات" 
حيث أمن العراق واستقراره وازدهاره هو األساس، كما جرى 
مع أكثر من بلد وهبته األقدار احلكمة واجلرأة على مواجهة 

مخاطر وحتديات..ما يحيط بهم من 

في الموقف من واشنطن

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

قام��ت النجم��ة التركية 
مرمي أوزرل��ي بزيارة معرض 
الرياض الدولي للكتاب في 
انتشر  حيث  الس��عودية، 
لها ظهرت  فيديو  مقطع 
فيه مرتديًة احلجاب، والقى 
الفيديو استحسانا كبيراً 

من قبل محبي اوزرلي.
حاول��ت م��رمي بالفيديو أن 
العربية،  باللغ��ة  تتحدث 
الس��عوديني  لُتفاج��ئ 

بقولها كلمة "كيفك".
أخ��رى،  ناحي��ة  م��ن 
ُع��رض ألوزرل��ي املعروف��ة 

بالسلطانة "هيام" مؤخراً 
مسلس��ل "عطر األمس" 
 ،"mbc" شاش��ة  عب��ر 
والذي تشارك في بطولته 
أمام النج��م التركي مراد 

يلدرمي.

قامت النجمة برتني سبيرز 
بنش��ر فيديو ظري��ف عبر 
صفحتها على أحد مواقع 
التواصل اإلجتماعي، حيث 
تظهر وكأنها تقوم بعرض 

األزياء جلمهورها.
برتن��ي البالغة م��ن العمر 
اعتم��دت  عام��اً،   35
مجموعة الفس��اتني التي 
ارتدته��ا خ��الل سلس��لة 
الس  ف��ي  اس��تعراضاتها 

فيغاس.
وتظهر برتني جميلة بثالثة 
فس��اتني قصيرة باألبيض، 

واألصفر، والبيج.
وع��ادت برتني ي��وم أمس 
إلى الس فيغاس، وكتبت 
الفس��اتني  :"وجدت هذه 
ف��ي فيغ��اس، وعل��ّي أن 

العب".

فض��ل  الفن��ان  كش��ف 
شاكر، أنه خارج أي تسوية، 
م��ن املمكن أن حت��دث في 
مخيم عني احللوة الواقعة 
ف��ي جنوبي لبنان، من أجل 
إل��ى  املطلوب��ني  تس��ليم 
الدول��ة اللبنانية، مش��يرًا 
أن��ه محك��وم عليه  إل��ى 
غيابًي��ا في قضي��ة تتعلق 
باإلساءة إلى دولة مجاورة، 
أي سورية، وليس هناك أي 
ج��رم آخ��ر، خصوًصا فيما  
يتعلق مبوضوع القتال ضد 
اجليش اللبناني في معركة 
وأض��اف  عب��را.  منطق��ة 
تصريح��ات  ف��ي  ش��اكر 
خاصة إلى احدى الصحف 
قائ��اًل "ال جت��وز املقارنة ما 

بيني وبني املطلوبني، الذين 
يتحدث��ون عنه��م، أن��ا لم 
أفعل ش��يئا، وكل ما يقال 
عني ه��و مج��رد تهويالت 
واس��تنتاجات، وروايات من 
رآني  وم��ن  اخلي��ال،  صن��ع 
أطل��ق الن��ار عل��ى اجليش 
اللبنان��ي، علي��ه أن يدل��ي 
مس��تعد  وأنا  بش��هادته، 

لتسليم نفسي".

مريم أوزرلي

فضل شاكر

برتني سبيرز

أخبــارهــــــــــم

بغداد- وداد إبراهيم:
 القاع��ات واألروق��ة الت��ي حتتض��ن 
الع��روض الفنية التش��كيلية، تعد 
هي االكث��ر اهمية في س��فر الفن، 
احلقيقي على مس��توى  والش��اهد 
االب��داع،  وحج��م  العراق��ي،  الف��ن 
وكيفية تط��ور االعمال التي تعرض 
في معارض دائ��رة الفنون، ومتحف 
الفن احلديث "كولبنكيان"، وميزان، 
ودجلة، واينانا، ورؤية، وقاعة سميرة 
الش��يراتون"،  الوه��اب "ف��ي  عب��د 

واالورفلي.
 قاع��ات تناثرت في قل��ب العاصمة 
بغ��داد وف��ي اه��م مناطق بغ��داد، 
الوزيرية، وش��ارع ابو ن��واس، والباب 
تس��تقبل  واجلادري��ة،  الش��رقي، 
عش��اقها ورواده��ا وهي ف��ي كامل 
اناقته��ا، وكماله��ا، وروعة عروضها 
كان��ت متث��ل املش��هد التش��كيلي 
العراقي، ومن املؤكد ان هذا املشهد 
كله ال يعبر عن السحنة الظاهرية، 
ب��ل يعبر ايضا عن املواقف الداخلية 
للمعروض الفني، والذي نتعرف اليه 

من خالل عملية التذوق الفني.
الناقد والكاتب مؤيد البصام كانت 
له رؤية ف��ي هذا املوضوع حيث قال: 
ان تاريخ احلركة التش��كيلية، يؤكد 
عل��ى ان ع��روض الفن التش��كيلي 
كانت تقام في البيوت، أي ان القاعات 
كانت ف��ي بداياتها فردية، وهذا يدل 
على وعي االوس��اط الفنية ألهمية 
العرض التش��كيلي ام��ام اجلمهور، 
من اجل املشاهدة، والتمتع، والنقد، 
حتى السبعينيات والثمانينيات من 
القرن املاض��ي، ثم تأسس��ت قاعة 
وداد االورفلي، وق��د تضمنت العديد 
وإضافة  الفني��ة،  النش��اطات  م��ن 
الى العرض التش��كيلي، كان هناك 
وق��راءات  موس��يقية،  معزوف��ات 

شعرية.
وتاب��ع البص��ام قائال: تأسس��ت في 
بغ��داد فيما بع��د 30 قاع��ة عرض، 
منها مثال قاعة مدارات، وكان فيها 
مؤلفون، وعازفون، ولها عدة نشاطات، 
لذا كان الفنان التش��كيلي مهتما 
واملسرح، الن  واملوس��يقى،  بالشعر، 

بعض الفن��ون تقام في مكان واحد، 
فف��ي مع��ارض الف��ن التش��كيلي 
جت��د ممثلني، وعازفني، وش��عراء، لكن 
بعد الثمانيني��ات، او كما يقال بعد 
الفعاليات،  انحس��رت هذه  احلداثة، 
ملا م��ر به الع��راق من ح��روب، وبعد 

عام 2003 اغلق��ت القاعات، والكل 
يع��رف ان تراجع القاع��ات يعود الى 
االن  واقتصادي��ة،  امني��ة  اس��باب 
بدأت القاعات تع��ود، وتفتح ابوابها 
ونتيج��ة  التش��كيلية،  للع��روض 
واالقتصادي��ة،  االمني��ة  التط��ورات 

ومن اجل ان جتل��ب جمهورها ثانية، 
ارت��أت ه��ذه القاع��ات اقامة بعض 
النش��اطات، و الفعالي��ات وان��ا من 
املش��جعني على عودة النش��اطات 
املنوعة للقاع��ات الفنية، وان تكون 
هناك حلمة بني كل الفنون، مبا فيها 
املسرح، واملوسيقى، والشعر، والفن 
التش��كيلي، حت��ى ميتل��ك الفن��ان 
واملثقف ادواته وال يك��ون حرفيا، بل 
يكون محتويا للمشهد الثقافي في 

البلد.
فق��ال  القاع��ات  مس��تقبل  وع��ن 
البص��ام: ان��ا اش��ك ف��ي ان تتطور 
قاع��ات الف��ن التش��كيلي، ألننا ال 
منتل��ك طبقة وس��طى،  وع��ادة فان 
الطبقة الوس��طى ه��ي التي تقود 
اجملتمعات،  والتطورات في  النهوض، 
واملعروف ان  الطبقة الوس��طى في 
الع��راق دمرت، او هربت الى اخلارج، او 
قتلت، وبعضهم انزوى في البيت، او 
هم��ش، فأصبح  هناك طبقتان هما 
النخب��ة، وعامة الناس، عامة الناس 
ال تس��تطيع الوص��ول الى مفاهيم 

النخب��ة ألنه��ا ال متتل��ك ثقافة، فال 
تفهم ما يقدمه النخبة، والنخبة ال 
تستطيع الوصول الى عامة الناس، 
الن تطلعاتها اخلاصة حتول دون ذلك، 
وهذه هي مهام الطبقة الوس��طى، 
فه��ي الت��ي تدي��ر تط��ور االقتصاد، 
والفن��ون، وه��ذا يحت��اج ال��ى فترة 
طويل��ة كي نصل الى نهوض طبقة 

وسطى مرة اخرى. 
ام��ا الفن��ان واخلبي��ر الفن��ي حيدر 
س��الم فقال: ان املع��ارض عبارة عن 
جتم��ع من الن��اس، وم��ن الصعب ان 
جتد في املعارض أح��دا يتأمل لوحة، 
تكنلوجي��ا  او  انش��اء،  يناق��ش  او 
اللوحة، او خلفية الفنان، فاجلمهور 
الواع��ي موجود، لك��ن ما يحدث هو 
التجمع حول املس��ؤول الذي يحضر 
االفتت��اح، إضاف��ة ال��ى ان املعارض 
التي تق��ام تفتقر ال��ى النقاد، فهل 
هناك من كتب وناقش دليل الفنان؟ 
الن اللوحة ليس��ت مج��رد ألوان، بل 
هي عصارة فكر، ونقطة حساس��ة 

كونها تشكل معاناة فنان.

نقاد وخبراء فنيون ينتقدون حالة المعارض التشكيلية

حيدر سالم مؤيد البصام

:BBC - الصباح الجديد
يواجه رجل روس��ي عقوبة الس��جن مل��دة 10 أعوام، بعدما 
اعترف بنشر فيروس إلكتروني تسبب لضحاياه في خسائر 

قيمتها 500 مليون دوالر.
واعت��رف "القرص��ان" بتطوي��ره برمجي��ة اس��تعملت في 
قرصنة إلكترونية، تس��ببت للضحايا في خس��ائر قيمتها 

نصف مليار دوالر.
وقد طور مارك فارتانيان البالغ من العمر 29 عاما البرمجية 
املس��ماة "قلع��ة ط��روادة" الت��ي متكن اجملرمني م��ن دخول 
احلواس��يب، وسرقة تفاصيل حس��ابات مصرفية، وملفات، 

وابتزاز أصحابها.
وقال النائب العام األميرك��ي، إن فيروس البرمجيات هاجم 

11 مليون جهاز حاسوب في أنحاء العالم.
وأق��ر املته��م بتهم��ة االحتي��ال االلكتروني ف��ي محكمة 
بوالي��ة أتالنتا األميركية، التي وص��ل إليها بعد ترحيله من 

النرويج.
وق��د اس��تهدف القراصن��ة به��ذا الفي��روس حواس��يب 

مؤسسات مالية، وحكومية كبرى عبر العالم.
واعترف فارتانيان بتطوير البرمجية، وصيانتها، وتوزيعها بني 

عامي 2012 و2014 حني كان يقيم في أوكرانيا والنرويج.
وق��ام بتحمي��ل عدد هائ��ل م��ن امللف��ات االلكترونية التي 
تتضم��ن البرمجي��ة، وصيانته��ا، وتطويره��ا. وكان املتهم 

ينشط باالسم املستعار "كوليبتو".

أحد قراصنة التكنولوجيا 
يكلف ضحاياه 500 مليون دوالر

الصباح الجديد - وكاالت:
غ��ادة عبد  الفنان��ة  كش��فت 
الرازق، عن سعادتها مبا تُقدمه 
جلمهورها كل عام، من خالل 
ف��ي  الظه��ور  أو  الدرام��ا، 
أعمال سينمائية، مؤكدة 

في الوقت نفس��ه، أنها ال تُق��دم أعمااًل 
متر مرور الكرام، ب��ل أن اختياراتها دقيقة 
للغاية، من أجل الظهور بأفضل ش��كل 
ممكن.  وأضافت عبد الرازق في تصريحات 
خاصة إلى أحد املواقع التي تعنى بأخبار 
الفن والفنانني: "أنها ال تسمح لنفسها 

بعدما حققت النجاح منذ أعوام، ومتيزت 
ف��ي تق��دمي أعم��ال درامية وس��ينمائية 
بطريقته��ا اخلاصة، أن تخت��ار أعمااًل دون 
املس��توى"، مؤك��دة أن كل جن��اح جديد 
حُتققه يحملها مسؤولية كبيرة للغاية. 
تصوي��ر  حالًي��ا  تواص��ل  أنه��ا  وأك��دت 

مش��اهدها ف��ي مسلس��ل "أرض جو"، 
وال��ذي تخ��وض ب��ه الس��باق الرمضاني 
املقب��ل، وتتع��اون فيه مع اخمل��رج محمد 
جمع��ة، للع��ام الثان��ي عل��ى التوال��ي، 
ويُشارك في بطولته بسام علي، ومحمد 

كرمي، ونخبة من النجوم.

غادة عبد الرازق تواصل تصوير مسلسل "أرض جو"

بغداد - الصباح الجديد:
أقام مجموعة من الفنانني التشكيليني اليوم 
اخلمي��س23 /2017/3 مهرجانا بعنوان "املرأة 
االش��ورية احلديثة" على قاع��ة دوني جورج، 
اضاف��ة إلى مع��رض للصور، وب��ازار لألعمال 

اليدوية في حدائق املتحف العراقي.
اقيمت الفعالية بالتعاون مع الهيئة العامة 
لآلثار والتراث، حضر الفعالية مدير عام دائرة 
الدراس��ات والبحوث قاسم طاهر السوداني، 
ممثال عن الس��يد وكيل وزير الثقافة لش��ؤون 
السياحة واالثار قيس حس��ني رشيد، ومدير 
عام الدائرة اإلداري��ة واملالية والقانونية عادل 

جبر دي��وان، وعدد كبير من احلضور من وزارات 
عدة.

وقد قام الس��وداني بتقليد بعض املشاركني 
ميدالي��ات االب��داع، وبعض الهداي��ا الرمزية 
للنس��اء احلاضرات م��ن دار العج��زة، اضافة 
إلى قيام الس��يد مدي��ر عام الدائ��رة اإلدارية 
بتوزيع الشهادات التقديرية ألعضاء اللجنة 
التنس��يقية للمهرجان، وبعض املش��اركني. 
وف��ي خت��ام املهرج��ان ق��ام نقي��ب الفنانني 
صباح املندالوي مبنح ميدالية االبداع للسيد 
الوكيل، وتس��لمها نيابة عنه مدير عام دائرة 

الدراسات والبحوث قاسم طاهر السوداني.

بغداد - الصباح الجديد:
ش��اركت املكتبة اجلوالة لدائرة العالقات 
الثقاف��ة  وزارة  ف��ي  العام��ة  الثقافي��ة 
باملعرض الدولي للكت��اب، الذي اقيم على 

ارض معرض بغداد الدولي.
حيث ش��هدت العاصمة بغداد، يوم االربعاء 
املص��ادف 2017/3/22، افتتاح املعرض الدولي 
للكتاب حتت ش��عار "ي��ا امة اق��رأ.. اقرئي"، 
وبحض��ور وزي��ر التعلي��م العال��ي والبح��ث 
العلم��ي عب��د ال��رزاق العيس��ى، ومدير عام 
دائ��رة العالق��ات الثقافي��ة العام��ة فالح 
حس��ن ش��اكر، اضافة الى ع��دد كبير 
ومدراء  السياسية،  الشخصيات  من 

الدوائر الثقافية اخملتلفة. 
وش��كر العيس��ى اجله��ود الت��ي 
الثقافية  العالقات  دائرة  تبذلها 
اش��اعة  م��ن خ��الل  العام��ة، 
االجواء الثقافية، ملا متلكه من 
روح ش��بابية نع��ّول عليها في 
بن��اء البل��د. وب��ارك الكثير من 
اجلوالة،  املكتبة  بفكرة  احلاضرين 
تقدمه��ا  الت��ي  اجله��ود  مثمن��ني 
ف��ي ش��تى احملافظ��ات، م��ن خ��الل 
داعني  املهرجانات،  مش��اركتها في 

لها مبزيد من االبداع والتطور.
وش��ارك في املع��رض أكثر من 300 دار نش��ر 
محلي��ة وعربية، وثالث منها عاملية وهي "دار 
احلكمة/ لن��دن"، "ودار املتوس��ط/ ايطاليا"، 
)ودار النشر الهندية(، فيما تأتي مصر باملرتبة 
االول��ى من حيث عدد دورها املش��اركة، حتى 

انها جتاوزت دور النشر العراقية. 
فيم��ا اعلن��ت اللجن��ة الدائم��ة، ان املعرض 
سيس��تمر الى نهاية الش��هر اجل��اري، ومن 
الس��اعة العاش��رة صباح��ا حتى العاش��رة 
مس��اًء، ابتداء من يوم افتتاحه وحتى 31/ من 

الشهر اجلاري.

مهرجان المرأة االشورية
 الحديثة على قاعة دوني جورج

المكتبة الجوالة في معرض 
بغداد الدولي للكتاب 

تسّلم متحف الفن الحديث أعمااًل فنيًة تجّسد تأريخ الكتاب في العراق
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