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بغداد - أسامة نجاح:
كشفت قيادة العمليات املشتركة 
، أم��س الس��بت ، ع��ن تأهبه��ا 
لهج��وم يعتم��د على أس��اليب 
عس��كرية جدي��دة تتناس��ب مع 
القت��ال في األحي��اء القدمية بعد 
استئناف املعارك قريباً واستعمال 
أسلحة متطورة في أثناء عمليات 
التحرير ، فيما أشارت قيادة جهاز 
مكافح��ة اإلرهاب إل��ى إن ، قوات 
اجله��از تخ��وض مع��ارك لتحرير 
حي��ي )رجم احلدي��د( و)وادي العني 
اجلنوبية( في الس��احل األمين من 

مدينة املوصل . 
وقال مصدر امني رفيع املس��توى 
ف��ي قي��ادة العمليات املش��تركة 
إن "الق��وات املش��تركة تس��تعد 
لهج��وم جدي��د عل��ى مجامي��ع 
خ��ال  م��ن  اإلرهاب��ي  داع��ش 
عس��كرية  أس��اليب  اس��تعمال 
جديدة ، مشيراً إلى إن" العمليات 
العس��كرية عل��ى امي��ن املوص��ل 
متوقفة ألس��باب خاصة ال ميكن 

اإلعان عنها ". 
وأضاف املصدر ف��ي حديث خاص 
أن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصباح  لصحيف��ة 
"الهجم��ات العس��كرية للقوات 
األمني��ة ستس��تأنف قريب��اً بعد 
جدي��دة  بأس��اليب  االس��تعانة 
ومتط��ورة تناس��ب القت��ال ف��ي 

األحياء الضيق��ة والقدمية فضا 
ع��ن اس��تعمال أس��لحة حديثة 
للخدمة في  ومتطورة س��تدخل 
امين املدينة ستس��هم في تدمير 
اغلب معاق��ل زمر داعش االرهابي 

املتواجدين في امين املدينة ". 
وأوض��ح املصدر ال��ذي لم يفصح 
عن أس��مه أن "األساليب اجلديدة 
س��يكون جزء منها نش��ر وحدات 
خاص��ة م��ن القناص��ني ملواجهة 
تنظيم داعش اإلرهابي ولسهولة 
القضاء عليهم وهم يتخفون بني 

العائات النازحة". 
وم��ن جانب��ه كش��ف القائد في 
جه��از مكافحة اإلره��اب، الفريق 
امس  الس��اعدي،  الوه��اب  عب��د 
الس��بت، ع��ن إن قوات��ه تخ��وض 
معارك لتحري��ر حيي رجم احلديد 
ووادي العني اجلنوبية في الساحل 

األمين من مدينة املوصل. 
لصحيف��ة  ألس��اعدي  وق��ال 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ ان " قوات جهاز 
مكافح��ة اإلرهاب تخوض معارك 
لتحري��ر حيي )رجم احلديد( و)وادي 
العني اجلنوبية( في الساحل األمين 
من مدينة املوص��ل"، الفتاً إلى إن 
"الساعات القليلة املقبلة سيتم 

حترير احليني".
من جهته كش��ف قائد الشرطة 
االحتادية الفريق رائد شاكر جودت، 

أم��س الس��بت، ع��ن اس��تعمال 
قطعات االحتادية خططاً تكتيكية 
مضادة في معارك املباني املتراصة 

في مدينة املوصل. 
وقال الفريق جودت، في بيان تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 

منه، إن "قطعات االحتادية تواصل 
املدين��ة  ف��ي  تقدمه��ا  تنس��يق 
القدمي��ة وتش��دد بنح��و مط��رد 

خناقه��ا على عناص��ر داعش في 
محيط جامع النوري". 

تتمة ص3

"العمليات المشتركة" تلجأ ألساليب حديثة وأجهزة 
متطورة تناسب طبيعة القتال في أيمن الموصل 

القوات املشتركة داخل أحياء اجلانب األمين ملدينة املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن 
تفكيك أحزمة ناس��فة وضبط 
ومعاجل��ة  كاتيوش��ا  ص��اروخ 
متفجرات ف��ي مناطق متفرقة 

من العاصمة.
وقالت قي��ادة العمليات في بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 

إن ق��وة أمنية م��ن الل��واء )24( 
فرق���ة امل�ش��اة )6( متكن��ت من 
تنفيذ واجبات تفتيش مختلفة 
 / البحي��رات   ( مناط��ق  ف���ي 
ضمن  /وش��اخة/3(  واحلمداني��ة 
قاط��ع غ��رب بغ��داد نت��ج عنه 
معاجل��ة )2( عب��وة على ش��كل 
جلكان سعة )20( لتر مملوء مبادة 

C4، وتفكي��ك )2( حزام ناس��ف، 
والعثور على صاروخ كاتيوش��ا، 
و)4(  تفجي��ر،  مس��طرة  و)28( 
عبوات محلية الصنع، و)3( قنابر 

هاون، و)3( رمانات قاذفة.
وأضاف البي��ان ان ق��وة من مقر 
الل��واء )59( فرق���ة امل�ش��اة )6( 
متكنت من تنفيذ واجب تفتيش 

ف���ي منطق��ة )مقلع/9( ضمن 
قاطع ش��مال بغداد أس��فر عن 
العثور عل��ى مقذوف حربي عيار 
155 مل��م، وجلكان س��عة )20( 

."C4 لتر مملوء مبادة
وف��ي س��ياق آخ��ر أعل��ن قائ��د 
الفرقة الس��ابعة باجليش اللواء 
الرك��ن نومان عبد الزوبعي،امس 

الس��بت، عن مقت��ل 13 عنصرا 
من "داعش" بقصف جوي غربي 

األنبار.
حدي��ث  ف��ي  الزوبع��ي  وق��ال 
صحف��ي، إن "طي��ران التحالف 
الدول��ي قصف معم��ل تفخيخ 
ومس��تودع لألس��لحة وعجل��ة 
مفخخ��ة داخل بناية في مدينة 

راوه، )230 كم غرب الرمادي(".
وأض��اف الزوبع��ي، أن "القصف 
أسفر عن تدمير معمل التفخيخ 
ومس��تودع األس��لحة والعجلة 
املفخخ��ة وقت��ل 13 عنصرًا من 
التنظيم اإلرهابي في داخل تلك 

املواقع".
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عمليات بغداد تعلن تفكيك أحزمة ناسفة ومتفجرات

بغداد ـ الصباح الجديد:
إقلي��م  حكوم��ة  رئي��س  ق��ال 
بارزان��ي،  نيجيرف��ان  كردس��تان 
ان اإلقلي��م س��يجري ه��ذا العام 
اس��تفتاء تقرير املصير، الفتاً الى 
ان ش��يئا حتت اس��م عراق موحد 

الوجود له.
وق��ال بارزان��ي ف��ي مقابل��ة م��ع 
الصحفي��ة االميركية ترودي روبن 
اخملتصة بش��ؤون الشرق االوسط، 
وتابعتها "الصب��اح اجلديد" "من 
دون ادنى شك، ان وضع العراق بعد 
انته��اء عملية املوصل س��يتغير، 
وبه��ذا ندع��و امي��ركا ان تتعامل 
بواقعي��ة م��ع امللف الك��ردي في 

تلك املرحلة".
وتابع "ان اقليم كردس��تان مقبل 
على االستفتاء هذا العام. من دون 
ادنى ش��ك، واذ اعط��ى املواطنون 
سنمضي  لاس��تقال  التفويض 
به، وسيشاهد اجملتمع الدولي ماذا 

يريد مواطني اقليم كردستان".
وتعقب الصحفية االميركية على 
املقابلة، ان اقليم كردس��تان يعد 
احلليف االبرز في الش��رق االوسط 
الميركا بعد اس��رائيل، وعلى وفق 
هذا املعطى يجب ان تتعامل ادارة 
الرئي��س دونالد ترام��ب مع ملف 

الكرد بجدية اكثر.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يعق��د مجل��س األم��ن الدول��ي 
جلس��ة اس��تثنائية بطل��ب من 
روس��يا لبحث التطورات األخيرة 

في مدينة املوصل.
األم��ن  مجل��س  رئي��س  وق��ال 
الدولي  لشهر آذار اجلاري، مندوب 
بريطانيا الدائم لدى األمم املتحدة، 
ماتيو رايكروف��ت، في تصريحات 
صحفي��ة أدل��ى به��ا ف��ي ه��ذا 

الس��ياق: "طلب��ت روس��يا عقد 
اجتماع بشأن الوضع في املوصل، 
ولديها احلق في ذلك وننتظر هذه 

املناقشة".
بدوره، أوضح مصدر دبلوماس��ي 
أن  الروس��ية  "ت��اس"  لوكال��ة 
االجتم��اع الذي س��يكون مغلقاً 
 16:00 الس��اعة  بع��د  وس��يبدأ 
بتوقيت نيويورك )20:00 بتوقيت 

غرينيتش(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د املتح��دث ل��وزارة اخلارجي��ة 
األميركي��ة، ان العراق يواجه حتدياً 
كبي��راً بإزالة املتفج��رات واأللغام 
الت��ي يزرعها ويتركها ورائه داعش 

في مناطق القتال.
وق��ال ناثان تك ف��ي تصريح ملوقع 
)الي��وم الس��ابع( املص��ري: هناك 
حتد كبير يتمثل ف��ي إزالة األلغام 
الت��ي  الع��راق  ف��ي  واملتفج��رات 
يق��وم داعش اإلرهاب��ي بزرعها فى 
امل��دن،" مؤك��دا أن "دول التحالف 
تب��ذل املزيد م��ن اجله��د بالتعاون 
والس��كان  العراقية  مع احلكومة 
واحللفاء االستراتيجيني إلزالة هذه 
املتفج��رات، إضاف��ة لبحث توفير 
ف��رص ع��ودة الس��كان لدياره��م 

وممارسة حياتهم الطبيعية ومنع 
ظه��ور داعش م��رة أخ��رى، وذلك 

بإعادة االستقرار للباد".
وش��دد عل��ى "ض��رورة مواجه��ة 
داعش اإلرهابي فكرياً بالتعاون مع 
شركاء العاملني العربي واإلسامي، 
"مش��يراً إل��ى أن "هن��اك تقدم مت 
اح��رازه ف��ي ه��ذا الش��أن بعدما 
تقلص احملت��وى )الداعش��ي( على 
مواق��ع التواص��ل االجتماعي إلى 
75% وأغلق عدد كبير من حسابات 
)داع��ش( اإلرهاب��ي عل��ى منصات 
)فيس ب��وك( و)تويتر(،" موضحاً أن 
"هن��اك تفاهما وتب��ادال لوجهات 
النظر م��ن جمي��ع احلكومات في 

هذا الشأن".
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بارزاني: سنجري استفتاء 
تقرير المصير هذا العام

مجلس األمن يعقد جلسة
مغلقة حول الموصل

الخارجية األميركية تؤكد مساعيها 
في مساعدة العراق بإزالة األلغام

"الهجرة": أعداد النازحين من أيمن 
الموصل تتجاوز الـ 201 ألف شخص

عصابات "شبه منّظمة" تسطو
على ممتلكات األهالي بالموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواجه الس��عودية دع��وى قضائية 
بتعويضات س��تة  تطال��ب  جديدة 
عش��رات  أقامته��ا  دوالر  ملي��ارات 
من ش��ركات التأمني التي تس��عى 
املس��ؤولية عن  اململكة  لتحمي��ل 
أض��رار حلق��ت بأعم��ال وممتل��كات 

بسبب هجمات 11 أيلول 2001.
والدع��وى التي أقيمت أمام احملكمة 
اجلزائية االميركية في مانهاتن هي 
أح��دث محاول��ة جلعل الس��عودية 
مسؤولة قانونياً عن تلك الهجمات 

بحسب ما أوردته "رويترز".
ش��خص  آالف   3 حوال��ي  وتوف��ي 
ف��ي الهجم��ات التي ش��نت بأربع 
طائ��رات ركاب مخطوف��ة صدمت 
برج��ي مرك��ز التج��ارة العاملي في 
مببنى  الثالثة  وارتطم��ت  نيوي��ورك 
وزارة الدف��اع االميركية )البنتاغون( 
ق��رب العاصمة واش��نطن في حني 
س��قطت الرابع��ة ف��ي حق��ل في 

بنسلفانيا.
وتته��م ش��ركات التأم��ني اململكة 
العربية السعودية ومنظمة خيرية 
تابع��ة للدولة بتق��دمي متويل ودعم 

مادي آخر مم��ا مًكن تنظيم القاعدة 
وزعيمه أس��امة بن الدن من تنفيذ 

الهجمات.
ونفت احلكومة الس��عودية مراراً أي 

تورط في الهجمات. 
وأمتن��ع محام��ون ع��ن احلكوم��ة 
واملنظم��ة اخليري��ة، وه��ي الهيئ��ة 
العلي��ا جلم��ع التبرع��ات ملس��لمي 

البوسنة والهرس��ك، عن التعقيب 
ف��ي ح��ني ل��م يتس��ن عل��ى الفور 
االتصال مبحام��ني آخرين للحصول 

على تعقيب.
لفترة طويلة  الس��عودية  وحظيت 
الدع��اوى  واس��عة م��ن  بحصان��ة 
القضائي��ة املتعلق��ة بهجمات 11 

أيلول في الواليات املتحدة.
وتغي��ر ذلك في أيلول املاضي عندما 
أبط��ل الكونغ��رس األميرك��ي حق 
النق��ض )الفيتو( الذي اس��تخدمه 
الرئيس الس��ابق باراك أوباما وتبنى 
قانون العدال��ة ضد رعاة اإلرهاب مما 
يسمح بالس��ير قدماً في مثل تلك 

الدعاوى القضائية.
وقالت شركات التأمني إنها تخطط 
إلظهار أن هجم��ات 11 أيلول كانت 

"عمال من أعمال اإلرهاب الدولي".
دع��اوى قضائي��ة  وأقيم��ت س��بع 
أخرى في األقل أيض��اً في محكمة 

مانهاتن بالنيابة عن أفراد.

شركات تأمين في أميركا تقاضي
السعودية بشأن هجمات 11 أيلول

بغداد ـ الصباح الجديد :
انطلقت أعمال اجتماع مجلس 
جامع��ة ال��دول العربي��ة على 
مس��توى املندوب��ني الدائم��ني، 
امس الس��بت في البحر امليت، 
لإلعداد الجتماع وزراء اخلارجية 
الع��رب التحضيري املق��رر يوم 
العربية  للقم��ة  املقبل  االثنني 
في دورتها ال�28 والتي ستعقد 

األربع��اء املقبل ف��ي العاصمة 
األردنية عمان.

برئاسة سفير  االجتماع  وعقد 
األردن لدى مصر مندوبها الدائم 
باجلامعة العربية السفير علي 
العاي��د، والذي تس��لم رئاس��ة 
االجتماع م��ن نظيره املوريتاني 

ودادي ولد سيدي هيبه. 
أعم��ال  ج��دول  ويتضم��ن 

تتن��اول  بن��داً   30 االجتم��اع، 
السياس��ية  القضاي��ا  ش��تى 
واالقتصادي��ة واالجتماعية في 

العالم العربي. 
كما يعتمد املندوبون الدائمون 
ج��دول أعم��ال وزراء اخلارجي��ة 
مش��اريع  ومناقش��ة  الع��رب 
الق��رارات للبن��ود املدرجة على 
مش��روع جدول أعم��ال القمة 

العربية في دورتها ال�28، ويعقد 
على هام��ش االجتماع اجتماع 
لهيئة متابع��ة تنفيذ القرارات 
مس��توى  عل��ى  وااللتزام��ات 
املندوبني الدائمني وتشمل هذه 
الهيئة تروي��كا القمة العربية 
موريتانيا ومصر واألردن وترويكا 
مجلس اجلامعة العربية تونس 

واجلزائر وجيبوتي.

بغداد ـ وعد الشمري:
ينتظ��ر مجل��س الن��واب عق��د 
ليب��دأ  مج��دداً  اجتماعات��ه 
بح��ق  اس��تجواباته  بجول��ة 
املس��ؤولني والوزراء م��ن بينهم 
املس��تقلة  املفوضي��ة  اعض��اء 

لالنتخابات.
وفيما أكدت جلنة خبراء نيابية أن 
االستجواب حق دستوري ال مفر 
من��ه، وأنه قد يتحول إلى غيابي 
م��ع أمتن��اع اعض��اء املفوضية 
احلالية ع��ن احلضور إلى البرملان، 

أفادت بأن اجتماعاتها مستمرة 
حلني اختيار اعضاء جدد.

لك��ن اللجنة القانونية النيابية 
االنتخاب��ات  اج��راء  اس��تبعدت 
احمللي��ة مبوعدها املقرر في أيلول، 
وحتدثت عن جملة اسباب فنية 
وامني��ة واقتصادي��ة حت��ول دون 

ذلك.
وقال��ت النائبة ع��ن إئتالف دولة 
القانون نهلة الهبابي في حديث 
مع "الصباح اجلديد"، إن "البرملان 
حالياً يتمتع باجازة بالتزامن مع 

اعياد الربيع منذ نهاية منتصف 
الشهر اجلاري".

وتابعت الهبابي أن "عودة الدوام 
الرس��مي قد حتصل يوم الثالثاء 
وحينها سنبلغ بجدول االعمال 
كونن��ا ل��م نطل��ع علي��ه حتى 

االن".
وتوقع��ت أن "تش��هد اجللس��ة 
االولى البدء باس��تجواب الوزراء 
واملس��ؤولني ومن بينهم اعضاء 
املفوضية املستقلة لالنتخابات 
الت��ي طلبت تأجيله��ا في وقت 

س��ابق بحجة أن رئيسها يعاني 
من وعكة صحية".

وأش��ارت إلى أن "النائبة ماجدة 
طلب��ت  م��ن  ه��ي  التميم��ي 
االس��تجواب، وأن املؤشرات التي 
وصلتن��ا ف��ي البرمل��ان تفيد بأن 
أس��ئلتها تتعلق بايفادات خارج 
الب��الد بنحو غير قانوني، وتعيني 
اش��خاص تربطهم عالقة قرابة 
عائلي��ة م��ع اعض��اء مجل��س 

املفوضني".
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة الدفاع، عن وصول 
أربع طائرات "F16" الى قاعدة 
العق��د  ضم��ن  اجلوي��ة  بل��د 
املب��رم م��ع الوالي��ات املتحدة 

األميركية.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إن 
"أرب��ع طائ��رات )F16( وصلت ، 

إلى قاع��دة بلد اجلوي��ة، وكان 
ف��ي اس��تقبالها قائ��د القوة 
اجلوية الفريق الركن انور حمة 

أمني".
"ه��ذه  أن  ال��وزارة،  وأضاف��ت 
الطائرات س��تنضم إلى بقية 
الطائرات ضم��ن العقد املبرم 
ب��ني العراق والوالي��ات املتحدة 

االميركية".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت، في 
)2 شباط 2016(، وصول دفعة 
 "F16" جدي��دة م��ن طائ��رات
األميركي��ة إلى إحدى القواعد 
اجلوي��ة العراقي��ة، مبينة أنها 
واحدة من سلس��لة الدفعات 
الت��ي س��تصل ف��ي "القريب 
للعقد  اس��تكماال  العاج��ل" 

املبرم بني البلدين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن التحال��ف الدول��ي ضد 
عصابات داعش بقيادة الواليات 
املتحدة أن��ه فت��ح حتقيقا في 
التقارير التي حتدثت عن سقوط 
ضحاي��ا للس��كان املدنيني في 
املوص��ل جراء غ��ارات التحالف 

اجلوية في األسبوع املاضي.
بي��ان  ف��ي  التحال��ف  وحت��دث 
أص��دره بهذا الص��دد واطلعت 

علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" إنه 
الرس��مي  بالتدقي��ق  "ب��دأ 
لصحة التقارير عن خسائر بني 

املدنيني".
يذكر أن اجليش العراقي بدأ، منذ 
2016/10/17، عملية قادمون يا 
نينوى مدعوماً بقوات "احلش��د 
الشعبي" و"احلشد العشائري" 
والبيشمركة وطيران التحالف 
الدولي، بهدف حترير املوصل من 

سيطرة داعش".
اجلان��ب  اس��تعادتها  وبع��د 
االيس��ر م��ن مدين��ة املوص��ل، 
ب��دأت الق��وات العراقي��ة ف��ي 
اقتحام  عملي��ات   2017/02/19
اجلان��ب األمي��ن للمدين��ة، الذي 
لداع�ش،  الرئي�س  املعقل  ميثل 
وذلك وس���ط أنباء عن خسائر 
بش��ري�ة فادح�ة بني الس��كان 

احملليني.

التحالف الدولي يفتح تحقيقًا
حول سقوط ضحايا جّراء غاراته

العراق يتسّلم أربع طائرات F16 جديدة

جانب من أضرار حادثة 11 أيلول 2001
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

م��ن  ع��دد  نظمت��ه  جتم��ع  ادان 
املنظمات ومراكز الدفاع عن حقوق 
الصحفيني في االقليم، امام مبنى 
مكت��ب برملان كردس��تان مبحافظة 
الس��ليمانية امس الس��بت مقتل 
الصحفي��ة نوژیان اوره��ان برصاص 
قوات البيش��مركة، اثر اش��تباكات 
دارت في مدينة س��نجار بني فصائل 

كردية بداية شهر اذار اجلاري.  
والق��ى العدي��د م��ن الصحفي��ني 
برمل��ان  ف��ي  واعض��اء  واالعالمي��ني 
كردستان كلمات في مؤمتر صحفي 
ادانوا خاللها مقتل الصحفية نوژیان 
قبل يومني عقب اصابتها برصاصة 
في الرأس،  خ��الل تغطيتها للقتال 
الذي دار بني فصائل حماية س��نجار 
املوالية حلزب العمال الكردس��تاني 
وق��وات بيش��مركة روز اف��ا التابعة 
الكردس��تاني  الدميقراطي  للح��زب 

بزعامة مسعود بارزاني.
وكانت الصحفية نوژیان قد عملت 
على مر 12 عام��اً في مجال االعالم 
مبناط��ق مختلف��ة من كردس��تان، 
وتوجهت الى س��نجار اب��ان هجوم 
تنظيم داعش االرهابي على القضاء 
في 3 آب 2014 ، بهدف نقل الوقائع 
و ايصال الصورة الس��ليمة ملقاومة 

شنكال الى الرأي العام.
ممثلة وكالة روز نيوز الصحفية شنة 
فائق، قالت في املؤمتر الصحفي » ان 
م��ا يدفع ال��ى االس��ى ان نوژیان لم 
تقتل من قب��ل ارهابيي داعش خالل 
تغطيته��ا لالح��داث في  س��نجار، 
وامن��ا قتل��ت ف��ي اثن��اء تغطيته��ا 
للقتال الذي دار بني فصيلني كرديني، 
عناص��ر  قب��ل  م��ن  واس��تهدافها 
احلزب الدميقراطي الكردس��تاني في 

سنجار بالتحديد.
فائ��ق عب��رت ع��ن اس��تغرابها من 
سكوت حكومة االقليم، وتغاضيها 
ع��ن ظاهرة مقت��ل الصحفيني بدم 

بارد، مطالبة بتق��دمي املتورطني الى 
القضاء لينالوا جزاءهم العادل.   

بدورهم��ا الق��ى النائبان ف��ي برملان 
اقلي��م كردس��تان ش��يركو حم��ه 
ام��ني و كش��ه دارا احلفي��د كلمات 
ادانا فيها استشهاد نوژیان، وطالبا 

بوقف االقتتال في شنكال.
بدوره اعلن رئيس مركز ميترو للدفاع 
عن حقوق الصحفيني رحمن غريب 
في تصريح للصب��اح اجلديد، مقتل 
خمس��ة صحفيني واصابة عشرين 
آخرين في االقليم خالل تغطيتهم 
للقتال الدائر ضد داعش، مضيفاً ان 

املفارقة تكمن بأن خمسة صحفيني 
قتلوا ف��ي اثناء تأدي��ة واجبهم في 
تغطية املعارك ضد داعش، وخمسة 
آخ��رون مت اغتيالهم داخ��ل االقليم 
خالل تغطيتهم لالوضاع واالحداث 
اجلارية، واضاف ان الصحفية نوژیان 
قتل��ت ب��دم بارد ف��ي اثناء اش��تداد 
الصراع بني االطراف املتخاصمة في 
االقلي��م، وبينما اعلن ع��ن ان مركز 
ميترو يطالب الس��لطات واملعنيني 
باجراء حتقيق مس��تقل وشفاف في 
احلادثة، اكد ان لغ��ة احلرب والبنادق 
واالقتت��ال الداخل��ي تنته��ي معها 

حق��وق الصحفي��ني وحري��ة ال��رأي 
يبق��ى فقط  ال��كالم  والتعبي��روان 
كاف��ة  مطالب��ا  البن��ادق،  لفوه��ة 
االطراف بوقف صراعاتهم التي قال 

انها التخدم سوى داعش.
واك��د غريب ان املركز س��يعقد غداً 
اجتماع��ات مقبلة م��ع العديد من 
املنظمات واملراكز الدولية لتوضيح 
االوض��اع والتقي��د احلاص��ل حلري��ة 
التعبي��ر والعم��ل الصحف��ي وقتل 
واغتيال وانتهاك حقوق الصحفيني، 
وانهاء ه��ذه الظاهرة التي اس��اءت 

الى سمعة اقليم كردستان.

الصحفي��ة  ان  ال��ى  يش��ار 
املعروفة  اكيلماز  توبا  الكردستانية 
ب��� » نوژی��ان اورهان« استش��هدت 
اذار2017،ف��ي   22 االربع��اء  مس��اء 
مش��فى مبدينة احلسكة في شمال 
س��وريا، متأث��رة باصابتها برصاصة 
في الرأس تلقتها في هجمات على 
بل��دة خان��ه ص��ور بقضاء س��نجار 
في 3 اذار اجلاري، ش��نها مس��لحون 
بيشمركة  انفسهم  يطلقون على 
روج اف��ا وهي ق��وة مدرب��ة على يد 
ق��وات الزيرفان��ي التابع��ة للح��زب 

الدميقراطي الكردستاني.

ه��ذا وش��ارك ف��ي التجم��ع ال��ذي 
نظم��ه مرك��ز ميت��رو للدف��اع عن 
حق��وق الصحفي��ني بالتع��اون مع 
وكالة روج ني��وز ونقابة الصحفيني 
في الس��ليمانية، ممثل��ني عن كافة 
وس��ائل االعالم املرئية واملس��موعة 
واملقروءة الذين اس��تنكروا وباش��د 
العبارات اس��تمرار مسلس��ل قتل 
عليه��م  واالعت��داء  الصحفي��ني 
وانتهاك حقوقهم من قبل االحزاب 
املس��لحة،  السياس��ية وعناصرها 
من دون تقدمي املتورطني و اجلناة الى 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل. 

مركز ميترو: االغتياالت الداخلية حصدت 
أرواح خمسة صحفيين في اإلقليم

طالب بوضع حد لمسلسل قتل اإلعالميين وانتهاك حقوقهم
د.علي شمخي 

اذا كان الس��الم دعوة وصفة ربانية من صفات 
املعب��ود ومقصداً ومناال لالدي��ان في كل بقاع 
االرض ف��ان احلرب يصنعها احل��كام وهي نتاج 
السياس��ة ومظه��ر م��ن مظاه��ر التعصب 
والكراهي��ة ومحاول��ة اللغاء االخ��ر ونحن هنا 
منيز بني  الغزو واالحتالل كحروب عدوانية وبني 
املقاومة والدفاع عن الس��يادة واالمم والشعوب 

وحماية االوطان..
وفي صفح��ات التاري��خ ثمة امثلة وش��واهد 
وتبص��روا  ابص��روا  الذي��ن  احل��كام  الولئ��ك 
بنورالسالم وادركوا مغامنه وايقنوا انه القاعدة 
وان احلرب خيار اخيروانها اس��تثناء ممهور بالدم  
التخل��ف وراءها س��وى املوت واخل��راب والدمار 
وضي��اع الف��رص ف��ي اللح��اق برك��ب املدنية 

واحلضارة ...
ولرمبا كان العراق امة ووطناً وشعباً ودولة املثل 
احلي واالمنوذج االكثر وضوحاً فيما نقوله حيث 
تنوعت صفحات تاريخ هذا البلد بشواهد احلرب 
والسالم وماتزال آثارها ماثلة وقصصها مروية 
م��ن اهل البالد ومن الش��عوب اجملاورة وقصص 
امل��وت واخل��وف وصل��ت اصق��اع االرض ويتألم 
لها من في الس��ماء ومن ف��ي االرض ..ومثلما 
تفرغت امم ودول لالعمار والبناء وطلقت بالثالث 
احلروب بشتى مس��مياتها ومبرراتها ثمة دول 
اخ��رى يس��تجيب حكامه��ا الرعناء بس��رعة 
لن��داء اخل��الف والتناف��س والكراهي��ة واملوت 
واليرعوي ه��ؤالء من دروس ومحن وجتارب احلرب 
واليق��درون ثمن التضحيات ب��االرواح واالموال 
الت��ي كانت فيها ش��عوبهم وقوداً مس��تمراً 
لنار مستعرة متتد لسنوات طوال وفي التاريخ 
احلديث واملعاصر صحا العراقيون  في س��نوات  
مختلف��ة ومتعاقبة على فواج��ع وكوارث راح  
م��ن ورائه��ا  اجيال كثيرة وفق��د فيها  الوطن 
خي��رة ش��بابه وتهدم��ت فيها معال��م البناء 
وتس��ببت بتهجير وتش��ريد ونزوح املاليني من 
سكان املدن وتنوعت حروب بالد مابني النهرين 
فمنها احلروب مع الغزاة واحملتلني ومنها احلروب 
م��ع اجلي��ران ومنه��ا ح��روب طاحن��ة  داخلية 
ب��ني الش��مال واجلن��وب وح��روب دفاعية ضد 
عصاب��ات وتنظيمات االرهاب اس��همت كلها 
ف��ي ارجاع الب��الد الى عص��ور التخلف وبددت 
ثروات الع��راق واحالت مدنه ال��ى بؤس وخراب 
وب��ات الع��راق وطناً موس��وماً باحل��رب واخلوف 
يخش��ى الكثيرون العم��ل فيه  وحت��ذر الدول 
رعاياها من الس��فر اليه وهناك من اس��تبدل 
اس��م )بالد مابني النهرين( في س��نوات القتل 
اجملاني والطائفي بب��الد )مابني القتلني ( ونحن 
اليوم نريد االمس��اك بلحظ��ة الوعي حلكامنا 
ووالة امرن��ا حت��ى يدركوا جيداً اه��وال احلروب 
ومافقدناه في نزيف الدم املس��تمر وان يؤمنوا 
بأن هذه احلروب هي من صنيعتهم في املاضي 
واحلاضر واملس��تقبل وهم مسؤولون امام اهلل 
عنوان الس��الم ف��ي كل ماصنعوه وفي فقدان 
العراقيني لالمن واالستقرار .. لهم مااكتسبوا 

من خير وعليهم مااكتسبوا من شر . 

حصاد السياسة!

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

ف��ي تقرير نش��ره موقع املعه��د لعدة 
مراقب��ني للش��أن السياس��ي الدولي 

اشاروا فيه الى ان 
» ح��دة التوتر في العالق��ات بني تركيا 
وأملاني��ا تصاع��دت في االون��ة االخيرة 
األملاني��ة  الس��لطات  إلغ��اء  بس��بب 
جتمعات سياس��ية تركية، حيث حتاول 
أص��وات  التركي��ة كس��ب  احلكوم��ة 
قب��ل  أملاني��ا  ف��ي  األت��راك  الناخب��ني 
اس��تفتاء على تعديالت دس��تورية في 
تركيا. وتضم اجلالية التركية في أملانيا 
1.4 مليون شخص لهم حق التصويت 
في االستفتاء املقرر إجراؤه في  نيسان 
املقبل، والذي من شأنه تعزيز صالحيات 
الرئي��س أردوغان، وتقلي��ص صالحيات 

البرملان. » 
وفيما يخص آخر تطورات هذا امللف بني 
املراقبون انه » من احملتمل ان يكون هذا 
احلدث سبباً  في حدوث ازمة سياسية 
كبيرة ب��ني تركي��ا ودول أوروبية عديدة 
على خلفي��ة عدم الس��ماح بتنظيم 
لق��اءات جماهيري��ة لدع��م وتوس��يع 
صالحيات الرئيس، اتهم إردوغان أملانيا 
بأنه��ا تدعم اإلرهاب »ب��ال رحمة« كما 
هدد بفرض عقوبات دبلوماس��ية على 
هولن��دا وقال إنه س��يلجأ إلى احملكمة 
األوروبي��ة حلقوق اإلنس��ان بش��أن منع 
وزراء أت��راك م��ن احلدي��ث هن��اك. وثار 
غض��ب إردوغان بس��بب حت��ركات في 
أملانيا وهولندا ملنع وزراء أتراك من إلقاء 

كلمات في جتمع��ات لألتراك املغتربني 
قبل اس��تفتاء سيجرى يوم 16  نيسان 
س��يمنح الرئيس صالحي��ات تنفيذية 
واس��عة. وس��بق أن قال إردوغان إن من 
س��يرفضون التعديالت الدستورية في 
االستفتاء يقفون في صف اإلرهابيني. 
كما اتهم دوال أوروبية مثل أملانيا بإيواء 

إرهابيني وهو أمر تنفيه تلك الدول.« 
وفي هذا الش��أن اوض��ح املراقبون ان »   
أنغيال ميركل  ع��دت اتهامات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان لها »بدعم 
اإلرهابيني«، أنها »سخيفة« بحسب ما 
قال املتحدث باسمها ستيفن سيبرت. 
وق��ال املتح��دث »ال تنوي املستش��ارة 
املش��اركة في مسابقة اس��تفزازات«. 
وأضاف في بيان خطي مقتضب »هذه 
االنتقادات س��خيفة«، ف��ي حني وصل 
التوت��ر ب��ني أنق��رة وع��دة دول أوروبية 
إل��ى ذروت��ه. وفي وق��ت س��ابق، اتهم 
أردوغ��ان مي��ركل ب�«دع��م اإلرهابيني« 
وقال أردوغان خ��الل مقابلة تلفزيونية 
»سيدة ميركل؟ ملاذا يختبئ اإلرهابيون 
في بلدك مل��اذا ال تتحرك��ني؟«، متهماً 
برلني بع��دم الرد على 4500 ملف حول 
إرهابيني مشتبه بهم بعثت بها تركيا 
إلى أملانيا. وأضاف »سيدة ميركل، إنك 
تدعمني اإلرهابي��ني«، مضيفاً أن أملانيا 
»تق��دم بنح��و وق��ح دعم��اً لإلرهاب«. 
وتته��م تركي��ا منذ وقت طوي��ل أملانيا 
بإيواء ناش��طني من األكراد ومش��تبه 
الفاش��ل  االنق��الب  ف��ي  بتورطه��م 

الصيف املاضي. » 
ال��ى جان��ب ذل��ك  اوض��ح املراقب��ون 

ان »  وزي��ر اخلارجي��ة الترك��ي مول��ود 
تش��اووش اته��م  أوغلو أملاني��ا مبعاداة 
بالده واإلسالم وش��كت برلني من زيادة 
عملي��ات التجس��س التركي��ة عل��ى 
األراض��ي األملانية من دون مؤش��ر على 
تراجع ح��دة اخلالف ب��ني العضوين في 
حلف ش��مال األطلسي. وتشعر أنقرة 
بغضب ش��ديد جراء إلغاء العديد من 
التجمعات احلاش��دة ل��وزراء أتراك في 

أملانيا ف��ي حني طالبت برل��ني باإلفراج 
الف��وري ع��ن صحف��ي أملان��ي مول��ود 
في تركي��ا اعتقل التهام��ات متعلقة 
باإلرهاب.ويري��د ال��وزراء األتراك حش��د 
الدعم ب��ني اجلالية الكبي��رة املنحدرة 
من أصل تركي في أملانيا حملاولة الرئيس 
رجب طيب إردوغان زيادة صالحياته في 
اس��تفتاء مقرر في 16 أبريل نيس��ان. 
وتق��ول أملانيا إن بوس��عهم فعل ذلك 

شريطة احترام القوانني احمللية لكنها 
ألغت العديد م��ن الفعاليات متذرعة 
مبخاوف أمنية. وس��محت الس��لطات 
األملانية لتشاووش أوغلو بالتحدث في 
جتمع حاش��د في هامب��ورج لكنه ظل 
على انتقاده الشديد ملوقف برلني بعد 
محادث��ات أجراها ف��ي برلني مع نظيره 

األملاني زيجمار جابرييل.« 
وف��ي اش��ارة حلظ��ر حم��الت الدعاية 

اك��د املراقب��ون ان » كبي��ر موظف��ي 
املستش��ارة األملانية أجنيال ميركل قال 
ف��ي مقابل��ة إن احلكوم��ة األملانية لن 
تس��تبعد فرض حظر على الساس��ة 
األتراك الذين يقوم��ون بحمالت دعاية 
ف��ي أملانيا وس��ط خ��الف يتصاعد بني 
أنق��رة والبل��دان األوروبي��ة. وق��ال بيتر 
التماي��ر لسلس��لة صح��ف فيونكه 
ميديني جروب »س��نراقب عن كثب ما 
تعد دعاية مسؤولة وما تعد دعاية غير 
مس��ؤولة. وفرض حظر قد يكون املالذ 
األخي��ر. لكننا نحتف��ظ بحقنا في أن 

نفعل ذلك.«
واملش��اعر متأجج��ة الس��يما بعدم��ا 
حظ��رت أملانيا عدداً م��ن املؤمترات التي 
كان من املق��رر أن يحضرها وزراء أتراك 
مش��يرة إلى مخ��اوف أمني��ة. ووصف 
إردوغان مثل هذا احلظر بأنه »فاش��ي« 
مم��ا أث��ار غض��ب احلكوم��ة األملاني��ة. 
ووص��ف هولندا أيضا بأنها »فاش��ية« 
ملنعها دخول وزيرة تركية. وقالت والية 
س��ارالند الصغيرة في غرب أملانيا إنها 
تض��ع موض��ع التنفيذ حقه��ا في أن 
حتظر أنشطة سياسية تعرض للخطر 
التعايش السلمي بني األملان واألجانب.
وق��ال إن أملانيا مس��تمرة ف��ي الكفاح 
من أجل الدميقراطية وحرية الصحافة 
وه��ذه أح��د األس��باب التي س��محت 
بظهور سياس��يني أجانب ف��ي أملانيا. 
لكن��ه قال إن تش��بيهات تركيا ألملانيا 
بالنازية غير مقبولة ومش��كلة كبيرة 
وإن أملاني��ا ل��ن تس��مح لتركي��ا بنقل 
صراعاتها الداخلية إلى األرض األملانية. 

وأضاف »تركيا مهتم��ة دائًما بأال متس 
كرام��ة بلدهم. لكن أملانيا لديها أيضا 

كرامتها.«
كما نوه��وا الى ان »  الساس��ة األملان 
انتقدوا  بش��دة االعتق��االت واإلقاالت 
اجلماعي��ة ف��ي تركي��ا من��ذ محاول��ة 
انقالب فاش��لة في يولي��و متوز املاضي. 
ويق��ول معارضون إلردوغان إن توس��يع 
الصالحيات التي س��يجري االستفتاء 
عليه��ا س��تؤدي إل��ى ت��آكل الفصل 
بني الس��لطات لكن إردوغ��ان يقول إن 
ه��ذه الصالحي��ات ضروري��ة للحفاظ 
على االس��تقرار في تركيا. وستستمر 
برلني ف��ي الضغط من أج��ل معاملة 
األملاني-التركي  للصحف��ي  منصف��ة 
دنيس يوجيل الذي ألقي القبض عليه 
في أنقرة الشهر املاضي ورفضت زعم 
تركيا بأنه جاس��وس أملان��ي كزعم »ال 
أس��اس ل��ه عل��ى اإلطالق«.وتخ��وض 
أنق��رة مواجهة م��ع ع��دة دول أوروبية 
ف��ي مقدمها أملاني��ا وهولندا بعد منع 
وزراء ات��راك من املش��اركة في جتمعات 
تأييد الردوغان قبل االس��تفتاء املرتقب 
في 16 نيس��ان حول توسيع سلطاته 
الرئاسية. واتهم اردوغان برلني باللجوء 
الى ممارسات »نازية« ودعم »االرهابيني« 
عبر اس��تقبالها ناش��طني من االكراد 
الى جانب اشخاص يشتبه بضلوعهم 
ف��ي محاولة االنقالب الفاش��لة ضده 

في منتصف متوز املاضي.« 

لالبح��اث  بولينغ��ي  معه��د  ع��ن   *
والدراسات االستراتيجية 

بعد إلغاء السلطات األلمانية تجمعات سياسية تدافع عن أنقرة

التوّتر القائم ما بين تركيا وألمانيا وتبعاته على المنطقة

أكد غريب أن المركز 
سيعقد غدًا اجتماعات 
مقبلة مع العديد من 
المنظمات والمراكز 
الدولية لتوضيح 
االوضاع والتقييد 
الحاصل لحرية التعبير 
والعمل الصحفي وقتل 
واغتيال وانتهاك حقوق 
الصحفيين

ميركل وأردوغان
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة الهجرة، أمس السبت، 
أن أعداد النازحني من الساحل األمين 
للموص��ل تتج��اوزت ال���201 أل��ف 
شخص، موضحة أن أعداد النازحني 
منذ بدء عمليات حترير نينوى جتاوزت 

ال�433 ألف نازح. 
وقال��ت دائ��رة املعلوم��ات والبحوث 
ف��ي الوزارة، إن "أع��داد النازحني من 
مناطق الساحل األمين ملدينة املوصل 

ارتفعت إلى 201.275 شخصا منذ 
انطالق عمليات حتري��ر اجلانب األمين 
للمدينة ف��ي )١٩ ش��باط ٢٠١٧("، 
مش��يرة الى "إيواء 86،235 شخصا 
في مخيم��ات اجلدع��ة واحلاج علي 
وم��درج املطار في ناحي��ة القيارة و 
39،314 في مخيمات اخلازر وحس��ن 
ش��ام وجه مك��ور و 3255 مبخيمات 

النركزلية التابع حملافظة دهوك".
وأضافت، "مت إيواء 72،471 في داخل 

املناط��ق احملررة بالس��احل األيس��ر 
حملافظة نينوى و كوكجلي"، مبينة 
أن "حصيل��ة م��ا اس��تقبلته ف��رق 
عمل ال��وزارة من محافظ��ة نينوى 
بلغ 376،435 نازح واحلويجة 40،608 
والش��رقاط 16،813، ليكون مجمل 
أع��داد النازحني منذ البدء بعمليات 
حترير نينوى قد بل��غ 433 ألفاً و856 
نازح��اً موزعني عل��ى املناطق اآلمنة 

شرق احملافظة وجنوبها".

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرافدين،ام��س  مص��رف  أعل��ن 
السبت، عن وضعه خطة تتضمن 
إع��ادة تأهي��ل بناي��ات فروعه في 
املوصل بعد حتريرها من »داعش«.

وقال املكت��ب اإلعالمي للمصرف 
في بيان اطلع��ت عليه »الصباح 
اجلديد«، إن »املصرف وبالتنس��يق 
م��ع اجلهات املعني��ة اعد اخلطط 
الالزم��ة لتقييم األض��رار بفروعه 

ف��ي احملافظ��ة البال��غ عددها 14 
فرع��ا م��ن أج��ل إع��ادة إعمارها 
بش��كل  فتحها  وإعادة  وتأهيلها 
س��ريع وشامل بعد إعالن اكتمال 
اجملاميع  والنص��ر عل��ى  التحري��ر 

اإلرهابية«.
وأضاف، أن »معظ��م الفروع التي 
مت تأهيل واعمار بناياتها في بغداد 
واحملافظات ب��دأت بتقدمي اخلدمات 
املراجعني  واس��تقبال  املصرفي��ة 

فيها«.
يذكر أن مصرف الرشيد يعد ثاني 
اكبر مصرف حكومي في العراق، 
حيث تأس��س ع��ام 1988 مبوجب 
القانون رقم )52 ( واصبح ش��ركة 
عام��ة مبوج��ب قانون الش��ركات 
العام��ة رقم )22 ( لس��نة 1997، 
البنك  لرقاب��ة  املص��رف  ويخضع 
املرك��زي العراقي ودي��وان الرقابة 

املالية.

الهجرة: أعداد النازحين من أيمن الموصل 
تتجاوز الـ201 ألف شخص

»الرافدين« يضع خطة إلعادة تأهيل
 فروعه في الموصل



بغداد – انفجار ناسفة  
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س الس��بت إن "عب��وة 
ناس��فة مزروع��ة على جان��ب طريق 
قرب مح��ال جتارية مبنطقة الش��يخ 
حمد ش��مالي بغ��داد انفجرت، ظهر 
يوم امس ، ما أس��فر عن مقتل مدني 

وإصابة اثنني آخرين". 
عل��ى صعيد متص��ل ق��ال املتحدث 
باس��م عمليات بغداد العميد سعد 
مع��ن  إن "قوة م��ن الل��واء 24 فرقة 
املشاة السادسة متكنت من تفكيك 
حزامني ناس��فني ومعاجل��ة 6 عبوات 
ناسفة والعثور على صاروخ كاتيوشا، 
و28 مس��طرة تفجير، و3 قنابر هاون، 
و3 رمان��ات قاذفة ضم��ن قاطع غربي 

بغداد". 

ديالى – عملية نوعية 
اعل��ن قائ��د عملي��ات دجل��ة الفريق 
الرك��ن مزهر العزاوي امس الس��بت، 
عن حترير مختطف من ايدي خاطفيه 
بعملية نوعية جرت ش��مال ش��رقي 

ب عقوبة.
وقال الفريق الركن العزاوي في تصريح 
صحف��ي إن "ق��وة أمنية مش��تركة 
نفذت عملية نوعية في أطراف قضاء 
املقدادي��ة، )35 كم ش��مال ش��رقي 
بعقوبة(، أسفرت عن حترير مختطف 

من أيدي خاطفيه".
وأض��اف الفري��ق الركن الع��زاوي، أن 
"عملي��ات دجل��ة جنحت وم��ن خالل 
إس��تراتيجية عم��ل أمني��ة بتقليل 
معدالت جرائ��م االختطاف في ديالى 
بنس��ب عالي��ة ج��دا خالل األش��هر 
املاضي��ة بعد تفكي��ك واعتقال أفراد 

العديد من العصابات املسلحة". 

كركوك – عملية استباقية 
االقضي��ة  ش��رطة  مدي��ر  كش��ف 
والنواحي في محافظة كركوك امس 
السبت، عن اعتقال ثالثة من حمايات 
قيادي ب�"داعش" ضالع بسرقة النفط 

من حقلني جنوبي احملافظة.
وق��ال العميد س��رحد ق��ادر  إن "قوة 
االقضي��ة  ش��رطة  ملديري��ة  تابع��ة 
والنواح��ي نف��ذت، فج��ر ي��وم امس 
عملي��ة اس��تباقية في اح��د األحياء 
جنوبي كركوك، أس��فرت عن اعتقال 
ثالث أشخاص ينتمون لتنظيم داعش 
وهم حماية قيادي بارز بداعش جنوب 

غربي كركوك".
وأضاف قادر، أن "معلومات استخبارية 
تواج��د  ال��ى م��كان  ق��ادت  دقيق��ة 
األشخاص الثالثة واعترفوا بانتمائهم 
ومش��اركتهم  داع��ش  لعصاب��ات 
بتهري��ب أموال الى إح��دى دول اجلوار 

حلساب هذا للقيادي". 

االنبار – قصف جوي
أعلن قائد الفرقة الس��ابعة باجليش 
اللواء الركن نومان عبد الزوبعي امس 
الس��بت، ع��ن مقت��ل 13 عنصرا من 

"داعش" بقصف جوي غربي األنبار.
وقال اللواء الركن الزوبعي  إن "طيران 
التحال��ف الدول��ي قص��ف معم��ل 
تفخيخ ومستودع لألسلحة وعجلة 
مفخخة داخ��ل بناية في مدينة راوه، 

)230 كم غربي الرمادي(".
وأض��اف الل��واء الرك��ن  الزوبع��ي، أن 
"القصف أس��فر عن تدمي��ر معمل 
األس��لحة  ومس��تودع  التفخي��خ 
والعجلة املفخخ��ة وقتل 13 عنصرا 
من التنظي��م اإلرهابي في داخل تلك 

املواقع". 

املثنى – استطالع جوي
كش��ف مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظ��ة املثن��ى امس الس��بت عن 
ان االس��بوع املقبل سيش��هد القيام 
باس��تطالع ج��وي مش��ترك م��ع لواء 
الطفوف احد فصائل احلشد الشعبي 
املقدس��ة  احلس��ينية  للعتبة  التاب��ع 
لتحديد مس��ار اخلندق االمن��ي املزمع 
احملافظ��ة  بادي��ة  ف��ي  قريب��اً  حف��ره 

اجلنوبية.
وذكر قائد ش��رطة املثنى اللواء سامي 
سعود ان " الفترة املاضية شهدت نشر 
املزيد من القوات وزيادة الطلعات اجلوية 
االس��تطالعية اضافة لتكثيف اجلهد 

االستخباراتي في تلك املناطق".

ميسان – عملية اختطاف 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ميسان امس السبت ان القوات االمنية 

متكنت من حترير فتاتني مختطفتني في 
محافظة البصرة.

ال��ذي رف��ض  االمن��ي  وذك��ر املص��در 
الكشف عن اسمه ان مفارز الشرطة 
وبالتنس��يق مع ال��وكاالت االمنية في 
عملي��ات الرافدي��ن متكن��ت م��ن حترير 
فتات��ني مختطفت��ني م��ن محافظ��ة 
البصرة وتلقي القبض على خاطفيهما 
في منطقة امليمونة جنوبي محافظة 

ميسان. 

نينوى – مقتل انتحاري 
اك��د قائ��د ش��رطة محافظ��ة نينوى 
العمي��د الرك��ن واث��ق احلمداني امس 
بتنظي��م  انتح��اري  مقت��ل  الس��بت 
"داعش" االرهابي يرتدي حزاما ناس��فا 
قرب اجلسر اخلامس في مدينة املوصل.
وقال العمي��د الركن احلمداني في بيان 
صدر عن ش��رطة احملافظ��ة إن "أبطال 

ف��وج طوارئ الش��رطة اخلامس متكنوا 
م��ن قتل انتحاري يرتدي حزاما ناس��فا 
م��ن تنظي��م داعش بع��د عب��وره نهر 
دجلة قرب اجلس��ر اخلام��س في مدينة 

املوصل". 

البصرة – عملية دهم  
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس الس��بت، ب��أن قوة أمنية 
الق��ت القبض في قضاء القرنة الواقع 
ش��مال احملافظ��ة على مطل��وب على 
وفق املادة الرابع��ة من قانون مكافحة 

اإلرهاب.
وق��ال املص��در إن "ق��وة أمني��ة نفذت 
مداهم��ة في إح��دى املناط��ق التابعة 
إدارياً لقضاء القرنة أس��فرت عن القاء 
القب��ض عل���ى مطل��وب عل��ى وف��ق 
امل��ادة الرابعة م��ن قان���ون مكافح�ة 

اإلرهاب". 

انفجار عبوة في منطقة الشيخ حمد شمالي بغداد * الطيران يقتل 13 إرهابيًا بقصف جوي غربي األنبار
مقتل انتحاري قرب الجسر الخامس غربي الموصل * انطالق عملية دهم وتفتيش جنوبي مدينة البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال القيادي في االحت��اد الوطني الكردس��تاني 
س��عدي بي��رة ان تطورا ف��ي العالقة ب��ني بغداد 
واقليم كردستان وتش��كيل وفود مشتركة في 
محاف��ل دولية دفع بالكرد ال��ى تأجيل زيارة وفد 
معني ببحث االستقالل لبغداد، الفتا الى ضرورة 

حل كافة القضايا العالقة بني الطرفني.
وق��ال بيرة وه��و عضو ف��ي املكتب السياس��ي 
لالحتاد الوطني الكردستاني في حديث صحفي 
ان "زي��ارة وفد كردي مش��ترك لبحث اس��تقالل 
كردس��تان مع املس��ؤولني في بغداد كان ضرورة 
ف��ي الفترة املاضية نتيجة حال��ة القطيعة بني 

كردستان والعراق".
واض��اف بي��رة ان "العالقة بني الطرفني تش��هد 
حالي��ا تطورا ملحوظا ولدينا جيش��ا مش��تركا 
يقاتل في معارك املوصل كما ان وفدا مش��تركا 
زار امري��كا وزارت وف��ود اخرى مش��تركة كال من 
أوروب��ا واملؤمت��ر االقتصادي واألمن��ي ولدينا غرفة 

عمليات وقيادة عمليات مشتركتني في اربيل".
وكان م��ن املقرر أن يتوجه وف��د يضم ممثلني عن 
االحزاب السياسية الكردستانية وعن التركمان 
واملس��يحيني للتباح��ث بش��كل رس��مي م��ع 

املسؤولني العراقيني بشأن استقالل كردستان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت امان��ة بغداد،ام��س الس��بت، عن وضع 
خطة إلع��ادة افتت��اح جميع الش��وارع املغلقة 
ب مدين��ة الصدر، مش��يرة الى ان اخلطة تش��مل 
ازال��ة جميع التجاوزات على الش��وارع التجارية 

واألسواق الرئيسة.
وقال��ت االمانة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلديد"، انها "وضعت خطة إلعادة افتتاح جميع 
الش��وارع املغلقة في قاطع بلدية الصدر االولى 
بسبب التجاوزات غير القانونية احلاصلة عليها 
بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد واجمللس احمللي 

للمدينة".
واضافت ان "اخلطة تشمل ازالة جميع التجاوزات 
على الشوارع التجارية واألسواق الرئيسة والتي 
تق��ف عائقا امام حركة املركبات"، مش��يرة الى 
انه "سيتم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعدم عودة 
املتجاوزين الى املواقع التي يش��غلونها بش��كل 

غير قانوني وخالف القوانني واالنظمة البلدية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
جنح��ت اإلدارة الهندس��ية والفني��ة مبحافظ��ة 
نينوى ف��ي إعادة صيان��ة وتأهي��ل خطوط نقل 
الطاقة باجلانب االيس��ر للموص��ل، على أن يبدأ 
جتهي��ز املدين��ة ب��� 70 مي��كا واط م��ن الطاقة 

الكهربائية خالل أيام.
وقال حسام الدين العبار عضو مجلس محافظة 
نينوى في تصريح صحفي، إن "اإلدارة الهندسية 
والفنية باحملافظة أجنزت تأهيل وصيانة األعمدة 
الكهربائي��ة في اجلانب االيس��ر للموصل وخالل 
األي��ام القليل��ة القادمة س��يبدأ جتهي��ز املدينة 
ب��� 70 ميكا واط م��ن الطاق��ة الكهربائية عبر 

محافظة كركوك" .
وأضاف العبار أن " مش��روع ماء الس��اهرون في 
اجلان��ب الش��رقي للمدين��ة )ال��ذي مت حتريره من 
داعش ف��ي يناير/كانون ثان املاض��ي( بدأ بالعمل 
بطاقت��ه االعتيادية وس��يتم معاجلة مش��كلة 

نقص مياه الشرب هناك".
من جهته، أعلن محافظ نينوى نوفل السلطان 
إعادة تشغيل أول مشروع للماء في اجلانب االمين 

للمدينة.
وقال السلطان في بيان له إنه "مت إعادة تشغيل 
مشروع ماء الغزالني بعد تأهيله من قبل الكوادر 
اخملتصة، وس��يوفر املشروع املاء الصالح للشرب 

للمناطق احملررة في اجلانب الغربي للمدينة".

االتحاد الوطني يوضح 
أسباب تأجيل زيارة وفد 

لبغداد

إعادة افتتاح جميع 
الشوارع المغلقة في 

مدينة الصدر

إعادة تأهيل محطات 
الماء والكهرباء في 

أيسر الموصل

الملف األمني

"العمليات املشتركة" تلجأ 
ألساليب حديثة وأجهزة 

متطورة تناسب طبيعة القتال 
في أمين املوصل

"الق��وات  أن  ج��ودت،  وأض��اف 
تكتيكي��ة  خطط��اً  تس��تعمل 
املبان��ي  معرك��ة  ف��ي  مض��ادة 
املتراص��ة"، مس��تطرداً "وقواتن��ا 
تواص��ل تطهي��ر املن��ازل واألزق��ة 
الضيق��ة وإح��كام قبضتها على 

منافذ التسلل". 
وأكد الفريق رائد شاكر ان" قواته 
تواصل تنسيق تقدمها في املدينة 
القدمي��ة وتش��دد خناقه��ا عل��ى 
عناص��ر داعش ف��ي محيط جامع 

النوري" . 
االحتادي��ة  الق��وات  إن"  وب��ني   
تكتيكي��ة  خطط��ا  اس��تعملت 
املبان��ي  معرك��ة  ف��ي  مض��ادة 
املتراص��ة وقواتنا تواص��ل تطهير 
املن��ازل واألزقة الضيق��ة وإحكام 

قبضتها على منافذ التسلل". 
ال��ى ذلك أعلن��ت قي��ادة عمليات 
نين��وى ع��ن نش��ر 48 فوج��اً من 
احلشد الشعبي في اجلانب األيسر 
من مدينة املوصل حلماية املدنيني، 
فض��ال ع��ن مط��اردة اإلرهابي��ني 

املطلوبني للقضاء". 
وقال��ت القيادة في بيان لها تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
منه إن "هناك تنس��يقاً مشتركاً 
يرتكز عل��ى أن يعمل احلش��د مع 
الش��رطة واجليش للسيطرة على 
املداخ��ل واخملارج ف��ي اجلانب األمين 

ملدينة املوصل. 
األمني��ة  الق��وات  أن  إل��ى  يش��ار 

املرحلة  إل��ى  املش��تركة وصل��ت 
النهائي��ة من عملية حترير املوصل 
من مس��لحي داع��ش وباتت على 
موع��د قري��ب م��ن حتري��ر املدينة 

القدمية في الساحل األمين. 
يذك��ر أن عملي��ة حتري��ر املوص��ل 
مبس��اندة قوات التحال��ف الدولي 
الذي تقوده الواليات املتحدة، بدأت 
في ١٧ تش��رين األول العام املاضي 
إذ متكن��ت الق��وات من اس��تعادة 
الس��يطرة على اجلزء الشرقي من 
املدين��ة، قب��ل أن تب��دأ عملياتها 
الهجومي��ة عل��ى اجل��زء الغرب��ي 

املتبقي بيد مسلحي التنظيم. 
وكان رئيس ال��وزراء حيدر العبادي، 
أعلن في ال�19 شباط املاضي، عن 
بدء عملي��ة حترير اجلزء الغربي من 

املوصل.

عمليات بغداد تعلن تفكيك 
أحزمة ناسفة ومتفجرات

من جهة أخرى أفاد مصدر محلي 
في محافظة نين��وى، بأن تنظيم 
"داع��ش" قام بجلد امرأة مس��نة 
وزوجها بسبب محاولتهما الفرار 

من اجلانب األمين للموصل.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "عناصر داعش أمسكوا، اليوم، 
بامرأة طاعنة في السن وزوجها في 
أثناء محاولتهما الفرار من اجلانب 
األمين ملدين��ة املوصل نحو املناطق 
الق��وات  عليه��ا  تس��يطر  الت��ي 
األمني��ة"، مبينا أن "التنظيم قام 
بجلدهما في حي 17 متوز الذي ما 

زال يخضع لسيطرته".
"عناص��ر  أن   ، املص��در  وأض��اف 

التنظي��م رموا الزوج��ني في أحد 
األزقة بع��د جلدهما"، موضحا أن 
"األهالي قام��وا بنقلهما الى أحد 
املنازل من أجل معاجلتهما من آثار 

اجللد.

بارزاني: سنجري استفتاء
تقرير املصير هذا العام

وتضيف ان رئي��س الوفد العراقي 
ال��ذي زار واش��نطن مؤخ��رًا حيدر 
اقلي��م  ممث��ل  ومبعي��ة  العب��ادي 
كردس��تان ف��ؤاد حس��ني، اكد ان 
مس��ألة اس��تقالل كردستان قيد 

املناقشة.
وتق��ول روبن، ان اقليم كردس��تان 
يع��د اكثر بقعة ف��ي العراق امنة 
ومس��تقرة، وعدا ذلك فقد اصبح 
مقصدا ألالف النازحني املسحيني 

واألقليات األخرى في العراق.
ويضي��ف بارزاني ف��ي املقابلة، ان 
اقليم كرس��تان لن يع��ود للمربع 
بغ��داد،  م��ع  العالق��ة  ف��ي  االول 
فالع��راق قبل املوص��ل مغاير جدا 

ملا بعده.
جدي��ة  مناقش��ة  "نري��د  وتاب��ع 
م��ع بغداد ال��ى ان نص��ل الى حلل 

نهائي".
وعن موق��ف تركيا من اس��تقالل 
كردس��تان، اكد بارزان��ي انه بنحو 
رسمي لم يتم التباحث حول هذا 
الشأن، إال انه قال "انقرة مستعدة 

لالستماع".
وع��ن نش��ر ق��وات اميركي��ة في 
اقلي��م كردس��تان، رأى بارزان��ي ان 
القيادة الكردي��ة ال متانع من وجود 
تلك القوات، وتعتقد بوجوب وجود 

مقر لها".

اخلارجية األميركية تؤكد 
مساعيها في مساعدة العراق 

بإزالة األلغام
للخارجي��ة  املتح��دث  وأش��ار 
وزراء  "اجتم��اع  ال��ى  األميركي��ة 
خارجية دول التحالف الدولي ضد 
داعش ناقش س��بل القضاء على 
داعش من مس��تويات عدة وسبل 
زي��ادة الضغ��ط على أف��رع داعش 
والقاع��دة فى س��وريا والعراق ومت 
التأكيد على الت��زام جميع الدول 
املش��اركة فى احل��رب ضد اإلرهاب 

على حسم تلك املعركة".
ولفت ناث��ان تك إل��ى "إدراك بالده 
لتمويل عدد من ال��دول لداعش،" 
مؤكداً أن "الواليات املتحدة تعمل 
على جتفيف متويالت داعش وهو ما 
متخض فى عدة قرارات أقرتها األمم 
املتحدة بفرض عقوبات اقتصادية 

على من يدعم داعش اإلرهابي".
وأش��ار الى "قيام الواليات املتحدة 
بعمليات عس��كرية ضد املنشآت 
النفطي��ة ومخ��ازن الوق��ود التى 
يس��يطر عليها تنظي��م داعش،" 
موضحاً ان "دخل داعش قد تقلص 
إلى %50 وأصبح غير قادر على دفع 

رواتب املقاتلني في صفوفه".

جلنة اخلبراء: قطعنا أشواطاً 
في اختيار مفوضية انتخابات 

جديدة
وحي��ال تهدي��د التي��ار الص��دري 
باالنسحاب من االنتخابية مع بقاء 
املفوضية احلالية، ردت الهبابي أن 

"كتالً سياس��ية هددت مبقاطعة 
البرمل��ان واحلكومة ف��ي حال عدم 
التصوي��ت عل��ى اعض��اء مجلس 
التكنوقراط  من  بوصفهم  الوزراء 
وجئنا بهم إلى الكابينة احلكومية 
وتبني أنهم ينتم��ون إلى أحزاب أو 

مرتبطون بها".
ووج��دت أن "هذا األمر ينس��حب 
االنتخابات،  على مفوضي��ة  ايضاً 
ألن العملي��ة السياس��ية برمتها 
مبنية عل��ى احملاصص��ة وبالتالي 
لن نأت��ي بجديد مع بق��اء النظام 
االنتخاب��ي بش��كله احلالي وعدم 

حتويله إلى االغلبية السياسية".
من جانب��ه، ذكر املتحدث باس��م 
جلن��ة خب��راء اختي��ار املفوضي��ة 
اجلديدة عماد يوخنا في تعليق إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "اس��تجواب 
املفوضي��ة احلالية قائ��م وال ميكن 
الغ��اؤه ب��أي ش��كل ألن ذلك خرق 

دستوري".
وأضاف يوخن��ا أن "امتناع أعضاء 
املفوضي��ة احلالي��ة ع��ن احلض��ور 
إل��ى مجل��س الن��واب س��يجعل 
االس��تجواب غيابياً بوصفه إجراء 

قانونياً".
ودعا "جمي��ع املس��ؤولني والوزراء 
الذي��ن تقدم��ت بحقه��م طلبات 
استجواب وجرى حتديد موعد لها 
باالمتث��ال واحلض��ور إل��ى البرملان 
من أج��ل املضي باحلق الدس��توي 

للمثلي الشعب".
وعن اعمال جلنة اخلبراء، افاد يوخنا 
واجنزنا  بأن "االجتماعات مستمرة 
العديد م��ن امللف��ات امللقاة على 

عاتقنا".

االس��بوع  "حتدي��د  إل��ى  ولف��ت 
املقب��ل موعداً الطالق االس��تمارة 
االلكتروني��ة اخلاص��ة بالترش��يح 
عل��ى املوق��ع االلكترون��ي جملل��س 
الن��واب وبامكان اجلمي��ع االطالع 

عليها".
وأكد أن "جلن��ة اخلبراء عازمة على 
اختيار االعضاء اجلدد للمفوضية، 
فأنه��ا ال تري��د تس��قيط أي أحد 
وتبح��ث ع��ن الش��خصيات التي 

تتمتع بخبرة وكفاءه".
ب��دوره، أس��تبعد عض��و اللجن��ة 
القانونية النيابية س��ليم شوقي 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
أجراء انتخابات مجالس احملافظات 
ف��ي موعدها املق��ّرر ش��هر أيلول 

املقبل.
وحتدث شوقي عن جملة معرقالت 
تعترض عملي��ة اختيار املفوضية 
وأهمها "ع��دم توصل جلنة اخلبراء 
إل��ى االعض��اء اجل��دد واس��تمرار 

الصراع بني الكتل السياسية".
احلالي��ة  "املفوضي��ة  أن  وأض��اف 
وحتى في حال عبورها االستجواب 
باجوبته��ا فقد  الن��واب  وقناع��ة 
أكدت أنها لن جتّدد اعمالها لدورة 
أخرى بعد انتهاء واليتها في ايلول 

ايضاً".
ونّوه شوقي إلى "اسباب اخرى من 
ش��أنها عرقل��ة االنتخابات احمللية 
تتعلق باجلانب الفني واللوجستي، 
كعدم استكمال عمليات التحرير 
إل��ى االن، والعوام��ل االقتصادي��ة 
واملالي��ة، إضاف��ة إلى ع��دم وجود 
استعدادات كافية على املستويات 

التقنية للمفوضية".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

تنتش��ر عصاب��ات ش��به منظم��ة 
وتس��طو عل��ى ممتل��كات االهال��ي 
باالحياء احملررة باملوصل وسط دعوات 
ملالحقته��م، فيما يناش��د االهالي 
باالس��راع بنصب اجلس��ور العائمة 
بني ش��طري املدينة لإلسراع بإغاثة 

االهالي باجلانب األمين من املدينة.
وق��ال الناش��ط املوصل��ي احلقوقي 
واملدن��ي لقم��ان عم��ر الطائ��ي في 
حدي��ث الى "الصب��اح اجلدي��د" ان 
"عصاب��ات ش��به منظم��ة بات��ت 
تنش��ط في بع��ض االحي��اء احملررة 
بجانبي مدينة املوصل، في االيس��ر 
واالمي��ن، وتس��طو عل��ى ممتل��كات 
االهالي املهجرة كما تس��طو على 

محتويات الدوائر الرسمية".
وأض��اف إن "بع��ض ه��ذه اجملامي��ع 
ترتدي مالبس عسكرية في مسعى 
الخاف��ة االهالي، علماً ان هدف هذه 
العصابات يتركز على البيوت اخلالية 
من الس��كان التي نزح اصحابها او 
هجروه��ا، كم��ا انهم يس��تهدفون 
الدوائ��ر الرس��مية الت��ي م��ا زالت 
بعض محتوياتها وارشيفها االداري 
ف��ي داخلها، لكن ه��ؤالء اللصوص 
األث��اث  م��ن  تبق��ى  م��ا  يس��رقون 

واألجهزة واملعدات األخرى".
"ه��ذه  ف��أن  الطائ��ي  وبحس��ب 
العصابات تستغل انشغال القوات 
املغتصبة  املناطق  بتحري��ر  االمنية 
م��ن قبضة داع��ش، كما تس��تغل 
غي��اب االهال��ي وتق��وم بعملياتها 
متابعته��م  وينبغ��ي  االجرامي��ة، 
من قب��ل االجهزة االمني��ة اخملتصة 

والقبض عليهم".
وتابع "هذه العصابات تس��عى على 
ما يبدو الى تشويه االنتصارات التي 
حققتها القوات العراقية املشتركة 
من خ��الل ارت��داء بع��ض عناصرها 

املالبس العس��كرية والصاق تهمة 
السطو والسرقة باالجهزة االمنية، 
ل��ذا الب��د م��ن االس��راع مبالحقتها 

واعتقال عناصرها".
ون��وه الطائي الى انه "ينبغي نصب 
نق��اط تفتيش في مداخ��ل األحياء 
احمل��ررة ومخارجه��ا وتدقي��ق هويات 
األش��خاص الذين يتنقلون بعجالت 
حمل م��ن الذي��ن يحمل��ون اجهزة 

منزلية ويتنقلون بها".
داعياً "االهالي ال��ى القيام بدورهم 
بأي��ة  األمني��ة  األجه��زة  وإب��الغ 
عمليات س��طو مشتبه بها، فضال 
عن حماي��ة مناطقه��م واحيائهم 

السكنية، لردع ضعاف النفوس عن 
مآربهم وحتقيق مكاس��ب  حتقي��ق 
على حس��اب االهالي املهجرين من 

منازلهم".
وكان��ت االجهزة االمني��ة قد القت 
القب��ض عل��ى نح��و 30 ش��خصاً 
وه��م منهمكون  بع��د ضبطه��م 
بنه��ب احد مخازن احلب��وب باجلانب 
االيسر من مدينة املوصل، بعد ورود 

معلومات من قبل االهالي.
ويش��ار ال��ى ان املئ��ات م��ن املنازل 
العائ��دة لعائ��الت مهج��رة او التي 
كان يش��غلها عناصر م��ن تنظيم 
وهرب��وا  اغتصابه��ا  بع��د  داع��ش 

منه��ا مؤخراً حتت��وي عل��ى الكثير 
من االجه��زة املنزلي��ة، ويتم نهبها 
بذريعة االنتقام من الدواعش، علماً 
ان اغلب محتويات تلك املنازل تعود 

الصحابها االصليني.
 

دعوات لالسراع بنصب
اجلسور العائمة

مع تردي اوض��اع اهالي اجلانب االمين 
ف��ي مدينة املوصل، اطلق نش��طاء 
االس��راع  ال��ى  دع��وات  موصلي��ون 
بنص��ب اجلس��ور العائم��ة من قبل 

القوات االمنية.
وش��دد ناش��طون موصلي��ون على 

ضرورة االس��راع بنصب تلك اجلسور 
ب��ني ضفتي نه��ر دجل��ة خاصة في 
املناط��ق احملررة ب��ني ايس��ر املوصل 
وامينها، من اجل تسهيل حركة نزوح 
الش��طر االمين وايصال املس��اعدات 
الغذائي��ة واالغاثية لهم، فضال عن 
ايصال االدوية واالس��عافات الطبية 
لعشرات املصابني من االهالي الذين 
يس��تهدفهم التنظي��م االرهاب��ي 

بقذائف الهاون.
ويرى الناشطون املوصليون ان نصب 
اجلسور العائمة بني شطري املدينة 
س��يختصر معان��اة آالف العائ��الت 
القاطنة باجلانب االمين التي تضطر 

للن��زوح الى م��دن جنوب��ي املوصل 
وتقطع مسافة طويلة جداً قبيل ان 
تصل الى اقربائها ومعارفها باجلانب 

االيسر.
ويش��ار الى "جميع" سكان اجلانب 
االمين يضط��رون للنزوح الى ناحيتي 
حمام العليل والقي��ارة، بعد ان قام 
تنظي��م داع��ش بتفجي��ر اجلس��ور 
اخلمس��ة التي تربط جانبي املدينة، 
علم��اً ان طي��ران التحال��ف الدولي 
كان قد ق��ام بتحييد هذه اجلس��ور 
بضربات فني��ة من دون احلاق األضرار 
اجلسيمة بها في اثناء عمليات حترير 

أحياء الساحل االيسر.

عصابات شبه منظمة 
باتت تنشط في بعض 
األحياء المحررة 
بجانبي مدينة 
الموصل، في األيسر 
واأليمن، وتسطو 
على ممتلكات 
األهالي المهجرة 
كما تسطو على 
محتويات الدوائر 
الرسمية

قوات اجليش تقبض على بعض املشتبه بهم في املوصل

مناشدات بنصب الجسور العائمة

عصابات "شبه منّظمة" تسطو على ممتلكات األهالي بالموصل
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اعالم المحافظة 
بحث محافظ واس��ط املهندس 
مال��ك خل��ف وادي م��ع رئي��س 
ف��ي  احملل��ي  اجملل��س  واعض��اء 
الصويرة مسالة حتسني خدمات 
اجمل��اري ف��ي القضاء واالس��هام  
باجراء االدامة وتأهيل الشبكات 
الج��ل انس��ابية تصري��ف مياه 

االمطار .
ووجه الوادي خالل زيارته للقضاء 
باج��راء حمل��ة تصري��ف مي��اه 
االمط��ار في حي االس��رى وحي 
اجلهاد التابعتني لقضاء الصويرة 
وعبر استنفار جميع اجلهود لدى 
الدوائر اخلدمية وبذل االمكانات 
الجل هذا الغرض وحتس��ني واقع 

خدمة اجملاري فيهما .
وابدى الوادي االس��تعداد لتقدمي 
الدعم املمكن للجهات املعنية 

الج��ل متكينه��ا م��ن اداء مهام 
تس��هم ف��ي االرتق��اء بالواق��ع 

العام البناء القضاء .

بغداد - الصباح الجديد:
ذوي  رعاي��ة  دائ��رة  تس��عى 
االحتياجات اخلاصة التابعة لوزارة 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
لتطوير قدرات وكف��اءة العاملني 
فيها وخاصة الذين هم في متاس 
مع الش��رائح املس��تفيدة في دور 
الدول��ة بغي��ة االرتقاء مبس��توى 

اخلدمات املقدمة للمستفيدين. 

وقال��ت مدي��رة ع��ام دائ��رة رعاية 
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة د. عبير 
اجللبي خالل اس��تقبالها الدكتور 
حيدر ماجد الهاش��مي من مركز 
التدري��ب والتطوير التاب��ع لوزارة 
التعليم العالي انه متت مناقشة 
امكاني��ة التع��اون ب��ني اجلانب��ني 
لعقد دورات تدريبية ملالكات دائرة 
رعاي��ة ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة 

ووض��ع منهاج متخص��ص لتلك 
الدورات. 

ان  اجللب��ي  الدكت��ورة  واضاف��ت 
مث��ل ه��ذه ال��دورات ته��دف الى 
املش��اركني  قابلي��ات  تطوي��ر 
اخلدم��ات  لتطوي��ر  وتهيئته��م 
ف��ي  للمس��تفيدين  املقدم��ة 
الوحدات التابعة لدائرة رعاية ذوي 

االحتياجات اخلاصة. 

بغداد - الصباح الجديد:
أنهى مدير عام ش��ركة التوزيع 
الك��رمي  عب��د  عل��ي  املهن��دس 
في  امليدانية  املوس��وي جولت��ه 
املناط��ق احمل��ررة مبدين��ة املوصل 
والتي إبتدأت ي��وم األحد املاضي 
برفق��ة أعض��اء خلي��ة األزمات 
مل��دة  وإس��تغرقت  املدني��ة 

أسب�وع.
املوس��وي وخ��الل جولت��ه التي 
اس��تثمرها بزي��ارة العدي��د من 
مخيمات النازحني في محافظتي 
أربي��ل واملوص��ل ومنه��ا مخيم 
اخل��ازر ومخيم حس��ن ش��امي 
ومخيم امل��درج ومخي��م حمام 
العليل ،اس��تمع فيها لعدد من 
النازحني وإطلع وبصورة مباشرة 
على إحتياجات تلك اخمليمات من 

املنتجات النفطية .
م��الكات  الع��ام  املدي��ر  ووج��ه 
توفيرها  الشركة هناك بضرورة 
م��ن  بالرغ��م  كام��ل  بش��كل 
اإلستمرار في الفترات السابقة 
بتجهي��ز العائ��الت النازح��ة مبا 
يحتاجونه من الوقود ايضا ، كما  
تضمن��ت جولته برفق��ة الوفد 
املرافق له والذي ضم مدير هيئة 
التجهيز حس��ني طال��ب ومدير 
هيئة التفتيش حسني شمخي 
الغربي��ة  توزي��ع  ومدي��ر هيئ��ة 

س��امر وكذلك مدير فرع نينوى 
عماد فيكتور وآخرون اليسعفنا 
اجمل��ال لذك��ر أس��مائهم ،زي��ارة 
العدي��د م��ن املناف��ذ التوزيعية 
وبرطلة  القي��ارة  ومنها محطة 
والش��الالت واحلمدانية ومخمور 

وام الربيعني .
وق��د اش��رف بش��كل مباش��ر 
على جتهي��ز املواطنني باملنتجات 
املنافذ  تل��ك  وتأهيل  النفطي��ة 
التي تضررت بس��بب العمليات 

العس��كرية لغ��رض اظهاره��ا 
باملظهر الالئق واحلضاري.

كذلك ش��ملت جولة مدير عام 
ش��ركة التوزيع مصفى القيارة 
ولقائ��ه م��ع مدير عام ش��ركة 
مصافي الشمال وايضا جمعية 
الهالل األحم��ر وعمليات نينوى 
وناق��ش معه��م س��بل التعاون 
التوزيع  املش��ترك ب��ني ش��ركة 
وتل��ك املؤسس��ات وق��در تعلق 

األمر بطبيعة عملها . 

استنكرت االعتداء على منتسبيها لتطبيقهم القوانين البلدية  
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متابعة الصباح الجديد

تس��تعد امان��ة بغ��داد ملعاجل��ة 
طري��ق  ف��ي  احلاصل��ة  األض��رار 
محمد القاس��م للمرور السريع 
لتس��هيل حركة املرور فيه خالل 

االيام القليلة املقبلة«.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان« قس��م الطرق السريعة اعد 
األضرار  خط��ة ملعاجل��ة جمي��ع 
محم��د  طري��ق  ف��ي  احلاصل��ة 
القاس��م للم��رور الس��ريع الذي 
الرس��متية  تقاط��ع  م��ن  يب��دأ 
ال��ى منطقة تقاطع مجس��رات 
آف��اق عربية ضمن قاط��ع بلدية 

االعظمية«.
واضافت ان« املالكات املتخصصة 
حددت جمي��ع املفاصل املتضررة 
ب���)35(  تق��در مس��احتها  التي 
ألف متر مربع في عموم الشارع 
واياب��ا وتتضم��ن خط��ة  ذهاب��ا 
العمل قشط طبقات االسفلت 
املتضررة بسمك )5( سم وتهيئة 

املسارات لعملية اإلكساء ».
واش��ارت ال��ى ان« عملية إصالح 
املقاط��ع املتض��ررة ف��ي عم��وم 
الطري��ق س��يتم باإلعتماد على 
االمكانيات الذاتية لقسم الطرق 
السريعة وجتهيز مادة االسفلت 
لدائ��رة  التابع��ة  املعام��ل  م��ن 
املش��اريع وسيكون العمل بواقع 
نوبت��ي عم��ل يوميا بالتنس��يق 
م��ع مديرية املرور العامة إلكمال 
االعمال بأسرع وقت ممكن وضمان 

عملية تسهيل حركة املرور«. 
عل��ى صعيد متصل اس��تنكرت 
أمانة بغداد االعتداء الذي تعرض 
ل��ه منتس��بوها في اثن��اء هدم 
ع��دد من معارض بيع الس��يارات 
ف��ي منطق��ة  املش��يدة جت��اوزاً 

احلبيبية  .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
التج��اوزات  قس��م  مدي��ر   « ان 

ف��ي دائ��رة بلدية الص��در االولى 
تع��رض لالعت��داء بالض��رب من 
قب��ل املتجاوزي��ن الذي��ن قام��وا 
بتشييد معارض لبيع السيارات 
ف��ي منطق��ة احلبيبية م��ن دون 
امان��ة  موافق��ة  اس��تحصال 

بغداد». 
واضاف��ت ان » دائرة بلدية الصدر 
االولى قامت بالتعاون مع مديرية 
حراس��ات وش��رطة امانة بغداد 
والق��وات االمني��ة م��ن اجلي��ش 
بتنفيذ  املرور  ومديرية  والشرطة 
حمل��ة الزال��ة جت��اوزات معارض 

بيع الس��يارات التي مت تشييدها 
م��ن دون موافق��ة امان��ة بغداد 
بعد اس��تنفاد جمي��ع االجراءات 
القانوني��ة م��ن ف��رض الغرامات 
وتوجيه االنذارات الرسمية لعدة 

مرات بال جدوى » .
واوضحت ان »ه��ذا االعتداء كان 
بس��بب حرص أمانة بغداد على 
تطبي��ق القوان��ني البلدية وازالة 
التجاوزات والعمل الدؤوب لتقدمي 
افض��ل اخلدم��ات باإلعتماد على 

اجلهود الذاتية«. 
بغ��داد  امان��ة  طالب��ت  كم��ا 

وغير  الرس��مية  اجله��ات  جميع 
الرس��مية الى إس��ناد مالكاتها 
من اجل تطبي��ق القانون البلدي 
واحلفاظ على النسيج العمراني 
للعاصمة وع��دم االضرار بالبنى 

التحتية » .     
ال��ى ذل��ك طالب��ت بيئ��ة بغداد 
بازال��ة التج��اوزات احلاصلة على 
املتنزه��ات واجل��زرات الوس��طية 
في ش��وارع وس��احات محافظة 

بغداد.
وقال امير علي احلس��ون مدير عام 
دائرة التوعية واالع��الم البيئي ان 

الفرق الفنية التابعة ملديرية بيئة 
بغ��داد اج��رت كش��فا بيئيا على 
العدي��د م��ن املتنزه��ات واجلزرات 
الوس��طية في عدد م��ن مناطق 
محافظة بغداد حي��ث لوحظ ان 
بعض��ا من ه��ذه املتنزهات تعاني 
من االهمال واستغاللها في نصب 
وتش��غيل املول��دات الكهربائي��ة 
للمناط��ق الس��كنية اضافة الى 
ع��دم االهتم��ام بزراعته��ا حت��ى 
اصبح��ت م��كان لتربي��ة االغنام 

ومكبات لرمي النفايات.
من جانب��ه بني مدير بيئ��ة بغداد 

مثن��ى حس��ن ان ال��وزارة قام��ت 
والدوائ��ر  امان��ة بغ��داد  مبفاحت��ة 
البلدية املعني��ة الزالة التجاوزات 
وزيادة االهتمام باملتنزهات واجلزرات 
الوس��طية في مناطق محافظة 

بغداد  .
وكان��ت دائ��رة التوعي��ة واإلعالم 
البيئي ف��ي وزارة الصحة والبيئة 
ق��د دع��ت ال��ى ض��رورة تكات��ف 
جهود كل القطاع��ات احلكومية 
واخلدمية والدوائر البلدية من أجل 
دع��م حمالت التش��جير من اجل 
حماية وزيادة جمالية العاصمة«.

أمانة بغداد تستعد لمعالجة األضرار الحاصلة على طريق المرور السريع

 أعد قسم الطرق 
السريعة خطًة 
لمعالجة جميع 

األضرار الحاصلة 
في طريق محمد 

القاسم للمرور 
السريع الذي يبدأ 

من تقاطع الرستمية 
الى منطقة تقاطع 

مجسرات آفاق 
عربية 

معاجلة األضرار احلاصلة على طريق املرور السريع

إطالق رواتب اإلعانة 
االجتماعية للمعترضين 

في بغداد والمحافظات

مجلس القضاء يشدد 
على اإلسراع في إنجاز 
معامالت المواطنين

إنجاز 90 % من مشروع 
مساند شبكة ماء 

التبريد لمصافي الوسط

بغداد - الصباح الجديد:
اطلقت وزارة العمل والشؤون االجتماعية رواتب 
االعان��ة االجتماعية  ل���)٣( آالف و26 معترضة 

في بغداد واحملافظات. 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل عمار منعم 
ان الوزارة اطلقت روات��ب االعانة االجتماعية ل� 
)٣٠٢٦( معترض��ة في بغ��داد واحملافظات ضمن 
امللح��ق الثان��ي للدفعة االولى لع��ام 2017 ممن 
اس��تبعدتهم نتائ��ج وزارة التخطي��ط وقدمن 

اعتراضات الى اللجان العليا. 
ودع��ا منع��م املعترضات ال��ى مراجعة مكاتب 
صرف البطاقة الذكية ال� »كي كارد« لتس��لم 
االعان��ات ، مش��يرا الى ان االس��ماء مت نش��رها 
عل��ى املوق��ع االلكترون��ي لل��وزارة ، موضحا ان 
الوزارة مس��تمرة بصرف االعان��ات للمعترضني 
حلني البت ف��ي اعتراضاتهم بس��بب ظروفهم 
املعيش��ية الصعبة ، الفتا ال��ى ان االعتراضات 

كثيرة وتستغرق وقتا طويال. 

اعالم القضاء 
اطلع رئي��س مجلس القض��اء االعلى القاضي 
فائق زيدان خالل زيارته ل��دار القضاء في البياع 
على مجري��ات العمل فيها ، واس��تمع الى اراء 
املواطنني، مشددا على ضرورة اجناز معامالتهم 

باسرع وقت.
وقال املتحدث الرس��مي جملل��س القضاء االعلى 
القاضي عبد الستار بيرقدار » ان رئيس مجلس 
القض��اء االعل��ى القاض��ي فائ��ق زي��دان زار دار 
القضاء ف��ي البياع واطلع على مجريات العمل 

في محكمتي البداءة واالحوال الشخصية«.
واشار بيرقدار الى ان رئيس اجمللس عقد اجتماعا 
مع القضاة في احملكمتني املذكورتني واس��تمع 
ال��ى وجه��ات نظره��م فيم��ا يخ��ص العم��ل 
وكيفية معاجلة الكثير مع املعوقات التي تواجه 
عمله��م« ، موضحا« ان رئي��س اجمللس جتول في 
اروقة محكمة االحوال الش��خصية واس��تمع 
الى املواطن��ني للوقوف على اس��باب تأخر اجناز 

معامالتهم« 
ولف��ت البيرق��دار ال��ى ان رئي��س اجملل��س اوعز 
الى  رئيس اس��تئناف الك��رخ االحتادية  بضرورة 
اتخاذ االجراءات املطلوبة ملعاجلة اس��باب تأخير 

معامالت املراجعني«.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالس��كان والبلديات العامة 
اجناز %90 من مشروع انشاء مساند شبكة أنابيب 
م��اء التبري��د لصال��ح ش��ركة مصافي الوس��ط 

التابعة لوزارة النفط . 
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املش��روع ينفذ عن 
طري��ق املالكات الفنية والهندس��ية في ش��ركة 
س��عد العام��ة احدى تش��كيالت ال��وزارة بكلفة 

تعاقدية بلغت ملياري دينار .
واضاف املركز االعالمي ان املشروع يتضمن مرحلتني 
في التنفيذ ، تتمثل املرحلة األولى أعمال احلفريات 
لقواعد األسس واألعمدة واعمال التكسير ملناطق 
التقاطعات واعم��ال تثبيت »األنكربولت« لقواعد 
األعمدة واعمال الصب والطالء لألماكن املالمسة 

للتربة ، فضال عن أعمال املسح املوقعي.
وتاب��ع املركز االعالم��ي ان املرحلة الثانية تضمنت 
أعمال تقطيع وحل��ام الهي��اكل احلديدية احلاملة 
لألنابيب  التي تتفاوت ، حيث تتضمن مس��اراتها 
وج��ود س��اللم للخدم��ة وكذل��ك وج��ود عبارات 
للش��وارع  وأخ��رى ف��ي داخل الوحدات وبحس��ب 

مواقع اقفال األنابيب.

 بغداد - الصباح الجديد: 

كشف الدكتور سلمان اجلميلي وزير 
التج��ارة وكالة عن اس��تنفار جميع 
امكانات الوزارة وشركاتها من خالل 
االسطول الناقل لتدوير كميات من 
احلنط��ة احمللي��ة لتلبي��ة احتياجات 

احملافظات اجلنوبية .
واوض��ح الوزي��ر أن اكث��ر م��ن ٣٠٠ 
ش��احنة كبيرة تش��ترك في احلملة 
الت��ي بدأت منذ ي��وم الثالثاء املاضي 
وته��دف ال��ى مناقل��ة ٦٠ الف طن 
م��ن احلنط��ة احمللي��ة املس��وقة من 
الفالح��ني واملزارعني ف��ي احملافظات 
الشمالية وكذلك مخازن محافظة 
واس��ط التي س��جلت اكبر عملية 
تسويق حملصول احلنطة في املواسم 
مخ��ازن  ال��ى  ونقله��ا  الس��ابقة 
محافظات الوس��ط واجلنوب لس��د 
احلاج��ة امللح��ة في تل��ك احملافظات 

للحنطة .

ولفت الوزير الى ان اس��طول الوزارة 
الناق��ل بدأ ف��ي الوص��ول فعال الى 
مناط��ق مخمور وكرك��وك ومناطق 
اخ��رى من كردس��تان به��دف اجراء 
عملي��ة املناقلة وباش��راف من جلان 
النق��ل  عملي��ات  تتاب��ع  مركزي��ة 
والتجهي��ز الى مطاح��ن احملافظات 
الت��ي ب��دأت عملية حتلي��ل وتدقيق 
في النوعي��ات مت فحصها باخملتبرات 
التابع��ة للش��ركة العامة لتصنيع 
احلبوب والتي تش��رف على عمليات 
الطحن والنقل الى املطاحن والوكالء 
في الرقعة اجلغرافية للمحافظات .

واك��د اجلميل��ي ب��أن جلن��ة التعاقد 
املركزية بصدد التباحث مع مناشئ 
كندية واس��ترالية واميركية لتوريد 
احلبوب وهناك تنسيق عالي املستوى 
مع الس��فارات وامللحقيات التجارية 
لتك الدول به��دف تقدمي عروض الى 
جلن��ة التعاق��د الختي��ار افضل تلك 
الع��روض ومبا يلبي حاج��ة البالد من 
احلبوب املستوردة من مناشئ عاملية 

واش��ار اجلميلي الى ان ال��وزارة تبذل 
جه��ودا كبيرة لغ��رض تلبية حاجة 
البالد م��ن احلبوب من خالل االعتماد 
لتس��ويق  الوطن��ي  املنت��ج  عل��ى 
الفالحني واملزارع��ني كذلك التعاقد 
مع مناشئ معروفة لتأمني نوعيات 
جي��دة تك��ون خلط��ة جي��دة تليق 
بالذائق��ة العراقي��ة ، الفت��ا ال��ى ان 
االزم��ة املالي��ة حت��ول دون اس��تقرار 
عملي��ات التجهيز لكام��ل املفردات 
الغذائية بسبب عدم حصول الوزارة 
على كامل تخصيصاتها املالية في 
مش��روع املوازن��ة العام��ة والتي لم 
تصل منها س��وى جزء بس��يط لم 

يلب احلاجة القائمة .
ال��ى ذلك اعلن��ت الش��ركة العامة 
لتج��ارة احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة 
ع��ن اس��تمرار ف��روع الش��ركة في 
محافظات النجف وذي قار والبصرة 
وس��ايلو التاج��ي بتوزي��ع الصكوك 
الفالح��ني  مبس��تحقات  اخلاص��ة 
واملزارعني املس��وقني حملصول احلنطة 

احمللية لعام 2016 .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
هيث��م جمي��ل اخلش��الي ب��ان فرع 
الش��ركة في محافظ��ة ذي قار اجنز 
توزي��ع الصكوك عل��ى الفالحني عن 
اقي��ام احلنط��ة املس��وقة والبالغة 
دين��ار  ملي��ون   و282  ملي��ارات   )9(
وللتسلسل من 1 الى 3333 وحسب 

االسبقية .
واضاف املدير العام ان فروع الشركة 
والنج��ف مس��تمرة  البص��رة  ف��ي 
الفالحني  عل��ى  الصك��وك  بتوزي��ع 
احلنط��ة حيث  املس��وقني حملص��ول 
بلغت نس��بة التوزيع في محافظة 
البصرة 75 % اما في س��ايلو التاجي 
فقد بلغت نس��بة الصكوك املوزعة 

على الفالحني اكثر من  80% .
ودعا املدير العام الفالحني واملسوقني 
حملص��ول احلنطة ال��ى مراجعة فروع 
الشركة لتس��لم الصكوك اخلاصة 
وحس��ب  املالي��ة  مبس��تحقاتهم 

االسبقية واالستحقاق .

تقرير

الجميلي يكشف عن مناقلة الحنطة المحلية لتلبية حاجة المحافظات الجنوبية 
واصلت توزيع مستحقات المسّوقين لمحصول الحنطة  

اجلميلي يكشف عن مناقلة احلنطة احمللية

علي عبد الكرمي املوسوي خالل جولته امليدانية في املناطق احملررة

مدير عام المنتجات النفطية ينهي 
جولته في المناطق المحررة للموصل

محافظ واسط يوّجه باستنفار 
الجهود لتصريف مياه األمطار 

إقامة دورات لمالكات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

مالك خلف وادي مع رئيس واعضاء اجمللس احمللي في الصويرة



البصرة - سعدي علي السند:

الثقاف��ة  قص��ر  قاع��ة  غّص��ت 
البص��رة مبجاميع  والفن��ون ف��ي 
من الش��باب الذين وصل��وا اليها 
م��ن احملافظ��ات ضم��ن حمل��ة » 
كلن��ا العراق« نظمته��ا منظمة 
»األيادي البيض��اء« ليجددوا منها 
مطالبتهم لليونس��كو ادراج آثار 
البصرة ف��ي الئحة التراث العاملي 
كونه��ا مل��كا لألجي��ال املقبل��ة 
واهمية احلفاظ عليها كونها ذات 

قيمة عاملية .

اكتظت قاعة قصر الثقافة 
بهم

رئيس��ة منظمة األيادي البيضاء 
ابرار الفيل��ي قالت في كلمة لها 
بافتتاح مهرجان احلملة الذي اقيم 
على قاعة قصر الثقافة والفنون 
الثقافية  العالق��ات  لدائرة  التابع 
العامة ب��وزارة الثقاف��ة ان هؤالء 
األعزاء  جاءوا الى بصرة العراقيني 
جميعا من بغداد وكربالء والنجف 
وواسط وميسان وبابل والديوانية 
والسماوة وذي قار ومعهم الشعور 
الوطن��ي ذات��ه ال��ذي يجس��دون 
في��ه احملبة اخلالص��ة ألحلى وطن 
ف��ي وجودنا ... وق��د اكتظت بهم 
القاعة ألكثر من ثالث ساعات من 
احل��وارات واألس��تعدادات ليكونوا 
ف��ي خدمة البصرة نيابة عن ابناء 
ب��كل  محافظاته��م مبتهج��ني 
خدمة يقدمونها للبصرة واهلها 
الطيبني عبر مهرجانهم الوطني 

التطوعي »كلنا العراق ».

معايشة موقعية وميدانية 
في البصرة

 واشارت رئيسة املنظمة الى اننا 
اردنا لشبابنا معايشة ميدانية 

وموقعي��ة لهم ف��ي البصرة اذ 
وجدنا من املناسب جدا ان نؤكد 
بوجود الشباب اننا ماضون لكل 
خطوة نخدم بها الوطن العزيز، 
كما اردنا بهذا التواجد ان نطلق 
حمل��ة أحبوه��ا هم معن��ا بأن 
اليونس��كو  الى  اصواتنا  نوصل 
ألدراج اث��ار البص��رة ف��ي الئحة 
الت��راث العامل��ي كونه��ا مل��كا 
لألجيال املقبلة واهمية احلفاظ 
عليها كونه��ا ذات قيمة عاملية 
بعد ان مت في مدينة اس��طنبول 

التركية في ش��هر مت��وز املاضي 
األعالن عن ادخ��ال ، أربعة أهوار 
ف��ي جنوبي العراق ه��ي: األهوار 
الوس��طى وهور احلّم��ار الغربي، 
وهور احلّمار الشرقي وهور احلويزة 
في ه��ذه الالئحة والت��ي تتوزع 
بني محافظات ذي قار وميس��ان 
باألهمي��ة  اعتراف��ا  والبص��رة 
الفري��دة للمواق��ع املش��مولة ، 
وحمايته��ا اذ ان املنظم��ة تنظر 
إلى ه��ذه املس��ؤولية بصفتها 
تتطلب  مش��تركة  مس��ؤولية 

تعاون��ا دولي��ا إذ  يتع��ني عل��ى 
اجملتمع الدولي ككل املش��اركة 
التراث  ف��ي حماي��ة  اجلماعي��ة 
الثقاف��ي والطبيعي ذي القيمة 
العاملية املتميزة  نظرا للتهديد 
ال��ذي ميكن أن يتع��رض له ذلك 

التراث.
ويعني إدراج أي موقع في الالئحة 
أنه أصبح ضمن املواقع الفريدة 
التي يجب احلفاظ عليها وإبعاد 
م��ن  ويتوق��ع  اندثاره��ا  خط��ر 
اجلهات املس��ؤولة ع��ن املناطق 

املدرجة توفي��ر الظروف املالئمة 
للس��ياحة العاملي��ة ، فإضاف��ة 
الى التراث العاملي فانها تشكل 
حافزا مهما في تشجيع السياح 
عل��ى التوج��ه إلى تل��ك املواقع 
من ش��تى أنحاء العالم وتتولى 
منظمة اليونسكو مراقبة هذه 
املواقع وتنظيم زي��ارات لتقييم 
حتذي��رات  وتص��در  أوضاعه��ا، 
أية  للجهات املس��ؤولة إلبع��اد 
مخاطر تهددها ونحن نريد آلثار 
مدين��ة البص��رة أن تكون ضمن 

هذه الالئحة وس��نقوم بتنظيم 
زيارات الى عدد من املواقع األثرية 
ف��ي البص��رة لألط��الع ميدانيا 
عل��ى تاريخها وض��رورة إدراجها 
ضم��ن الالئح��ة كما س��ننفذ 
بعض األنش��طة األنسانية عبر 

زيارات الى دور األيتام.
وتخلل��ت جلس��تهم معزوفات 
م��ن التراث والفلكل��ور البصري 
لفرق��ة انصار احلرية األنس��انية 
في نش��اط كان متميزا في كل 

فقراته .
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مجاميع الشباب 
جاءوا لكي 
يوصلوا أصواتهم 
إلى اليونسكو 
إلدراج آثار البصرة 
في الئحة التراث 
العالمي كونها 
ملكا لألجيال 
المقبلة وأهمية 
الحفاظ عليها 
كونها ذات قيمة 
عالمية

مراسل »الصباح اجلديد« في البصرة خالل حديثه مع منظمي حملة »كلنا العراق«

حضرنا من المحافظات الى البصرة ضمن حملة »كلنا العراق«

لنطلق أصواتنا إلدراج آثار البصرة في الئحة التراث العالمي كونها ملكا لألجيال
إصالح أعطال وعوارض 

الشبكة الهاتفية 
في مناطق بغداد 

الصحة تسعى الفتتاح 
مراكز تدريبية للبورد 

العربي في األنبار 

بغداد - الصباح الجديد:
متكنت املالكات الهندس��ية والفنية وفرق الصيانة 
ف��ي مديرية اتص��االت الرصافة التابعة للش��ركة 
العام��ة لالتص��االت والبري��د من اجن��از اصالح عدد 
من الع��وارض والقطوعات في الش��بكة الهاتفية 

االرضية في عدد من مناطق العاصمة بغداد .
فق��د مت اصالح عارضة كابل رئيس��ي س��عة 1000 
خ��ط في بدالة االعاظمية واس��تبدال اجلزء التالف 
م��ن الكابل بطول 165م وتاهيل الكابينات العاملة 
عل��ى هذا الكاب��ل وفي بدال��ة الزعفرانية مت اصالح 
كاب��ل رئي��س س��عة 600 خ��ط وادخال��ه للخدمة 
بصورة كامل��ة ، وكذلك اصالح عارضة كابل رئيس 
س��عة 1800 خط ضمن الرقع��ة اجلغرافية لبدالة 

العلوية .
من جهة اخرى اس��تطاع قس��م خدمة الزبائن من 
حتصي��ل اكث��ر م��ن 41 ملي��ون دينار خالل الش��هر 
املاضي عبر جباية اجور القوائم الهاتفية احلكومية 
واجور النصب والنقل للهواتف وبيع بطاقات الدفع 

املسبق للهواتف االرضية .

سعاد التميمي*
تبادلت وزي��رة الصحة والبيئ��ة الدكتورة عديلة 
حمود حس��ني االف��كار والرؤى م��ع الدكتور عبد 
الستار اللواص مدير عام دائرة صحة االنبار حول 
فتح مراكز تدريبية للبورد العربي في اختصاصات 
النس��ائية واالطف��ال ف��ي مستش��فى الرمادي 
التعليمي مبا يسهم في تعزيز القدرات العلمية 
والعملي��ة للمالكات الطبية وتقدميهم اخلدمات 

الطبية والعالجية الكفوءة للمواطنني .
واطلع��ت الوزي��رة خالل اللقاء عل��ى افتتاح عدد 
م��ن املش��اريع الصحي��ة ف��ي محافظ��ة االنبار 
وفي مقدمته��ا افتتاح معمل االوكس��جني في 
مستش��فى الرم��ادي التعليمي بعد 7 س��نوات 
م��ن توقفه خ��الل 60 يوما من العم��ل املتواصل 
االمر الذي من شأنه س��د احتياجات املؤسسات 
الصحية في االنبار من مادة االوكسجني الطبي 
وافتت��اح اجلن��اح اخلاص في مستش��فى عامرية 
الفلوجة سعة 20 س��ريرا من السعة السريرية 

للمستشفى التي تبلغ 100 سرير .
كم��ا مت افتتاح مراكز صحية ف��ي قطاع الرمادي 
ف��ي احياء االندلس والس��كك وزنك��ورة وافتتاح 
بناي��ة قطاع الفلوجة للرعاي��ة الصحية االولية 
ومركزين صحيني في حي النزال ودور االس��منت 
بع��د تاهيلها من مش��روع االمم املتحدة االمنائي ) 
undp ( ، اضاف��ة الى افتت��اح بناية قطاع اخلالدية 

للرعاي��ة الصحية االولي��ة والتأكيد على حرص 
ال��وزارة وجهدها الدؤوب لالرتق��اء بواقع اخلدمات 
الصحية وتأهي��ل واعمار املؤسس��ات الصحية 
ف��ي االنبار وتذلي��ل العقبات واملعوق��ات االدارية 
التي تعت��رض تقدمي اخلدم��ات الوقائية والطبية 

والعالجية الكفوءة للمواطنني .

بغداد - زينب الحسني: 
افتت��ح املهندس عط��وان العطواني 
محاف��ظ بغداد والدكت��ور ميثم نور 
الش��رع معاون املدير الع��ام لصحة 
صح��ي  مرك��ز  الرصاف��ة   / بغ��داد 
املعوقني للرعاية الصحية األولية في 
الكمالية والتاب��ع إلى قطاع الرعاية 

الصحية في البلديات األول  .
وأش��ار احملاف��ظ الى إنن��ا نعمل على 
تق��دمي أفضل اخلدم��ات إل��ى أهالي 

بغ��داد م��ن خ��الل اخلدم��ات العامة 
وذل��ك  الطبي��ة  اخلدم��ات  ومنه��ا 
بافتت��اح العديد من املراكز الصحية 
لتخفيف املعان��اة عن أهالي مناطق 

اإلطراف .  
من جانبه اش��ار مع��اون املدير العام 
ال��ى أهمية تقدمي اخلدم��ات الطبية 
والعالجية إلى هذه املنطقة والسيما 
وان املركز الصحي اجلديد يخدم )25( 
إلف مواطن في ه��ذه املنطقة التي 

تعاني من قلة في اخلدمات ، مبينا إن  
صحة الرصافة وعلى مدى األش��هر 
املاضي��ة قامت بافتت��اح العديد من 
مراك��ز صحية في مناط��ق اإلطراف 
ومنها  النهروان واملدائن واحلس��ينية 
ومدينة الص��در واليوم في الكمالية  
نفتت��ح  ه��ذا املركز الذي س��يقدم  
خدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة األولية 
إالم  ورعاي��ة  اللقاح��ات  وخصوص��ا 

والطفل والصحة املدرسية  . 

واضاف معاون املدي��ر العام ان املركز 
الصح��ي يتك��ون من غ��رف لألطباء 
املرض��ى ووحدة لألس��نان  لفح��ص 
وغرف لتحصني ورعاية إالم والطفل 
واألش��عة  دوائي  ومذخر  والصيدلية 
، فض��ال ع��ن تعزي��ز الصح��ة وغرف 
لضماد الرجال والنس��اء إضافة إلى 

اإلدارة .  
على صعيد متص��ل مت افتتاح وحدة 
الع��الج املائي ف��ي مستش��فى ابن 

القف لالصابات احلبل الشوكي امام 
املواطنني .

وقال مدير املستشفى الدكتور ضياء 
كاظ��م جبر ان افتت��اح وحدة العالج 
املائ��ي  يعد  ج��زءا مهما م��ن رحلة 
التأهي��ل إلصاب��ات احلبل الش��وكي 
والذي يتم االس��تفادة من��ه لتقليل 
فت��رة التأهي��ل والتي ق��د تصل الى 
النصف إضافة الى تقوية العضالت 
املصاب��ة من خالل فقدان الوزن داخل 

املاء . 
ولفت مدير املستش��فى الى ان ذلك 
ياتي ه��ذا ضم��ن الدع��م املتواصل 
العلي��ا  للمرجعي��ة  الالمح��دود 
ف��ي إس��ناد املرض��ى الراقدي��ن ف��ي 
اب��ن الق��ف إلصاب��ات  مستش��فى 
احلبل الش��وكي من مصابي احلشد 
الش��عبي مت افتت��اح وح��دة الع��الج 
املائي في املستشفى ومبدة قياسية 

جدا.

محافظ بغداد يفتتح »مركز صحي المعوقين« في الكمالية  
وحدة العالج المائي في ابن القف 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت وزارة التجارة جتهيز مناطق 
امي��ن املوص��ل بامل��واد الغذائية من 
خالل ف��رق تواجدت في مناطق امين 
املوص��ل وحتى خ��ط املواجهة مع 

التنظيم االرهابي .
واوض��ح الناطق االعالم��ي للوزارة 
محم��د حن��ون ف��ي بي��ان اطلعت 
"الصب��اح اجلديد" علي��ه اكد فيه 
مواصل��ة م��الكات ال��وزارة عملية 
جتهي��ز املواطن��ني ف��ي مخيم��ات 
النازحني ومناطق امين املوصل مبواد 
الطح��ني والس��كر وزي��ت الطعام 
وال��رز ومن خ��الل غرف��ة العمليات 
التي يش��رف عليها وكي��ل الوزارة 
وتواجد مباشر داخل املناطق احملررة 
يش��رف عليه مدير ع��ام الغذائية 
قاس��م حمود وال��ذي يتابع بصورة 
التجهي��ز  عملي��ات  تفصيلي��ة 
وتقيي��م الوض��ع الغذائ��ي واتخاذ 
اجراءات عاجلة وس��ريعة من خالل 
خزي��ن مت تهيئت��ه لس��د النق��ص 
للم��واد ملناطق املوص��ل ومخيمات 

النازحني .

واش��ار الناطق االعالم��ي في بيانه 
الى ان مالكات الوزارة اس��تطاعت 
الوص��ول ال��ى ابع��د مناط��ق امين 
املوص��ل واكثره��ا خط��ورة بهدف 
معاجلة الوض��ع الغذائي والتعامل 
العائ��الت  معان��اة  م��ع  مباش��رة 
ومعاجلته��ا بصورة س��ريعة فضال 
ع��ن تهيئة مخازن للم��واد اجلديدة 
في س��ايلو بازوايا الذي مت حتريرة من 
قبل اجهزتن��ا االمنية الش��جاعة 
واختي��اره مقرا متقدما ملواقع دوائر 

الوزارة وشركاتها .
ولف��ت البي��ان الى توجيه��ات وزير 
الدكتور س��لمان اجلميلي  التجارة 
ال��ى م��الكات ال��وزارة وفرقها في 
املوصل ف��ي التعامل م��ع حاجات 
ش��عبنا في املناطق احمل��ررة وتوفير 
كامل املف��ردات الغذائية والوصول 
الى مس��اكنهم او من خالل وكالء 
املواد الغذائية الذين اعيدوا للعمل 

داخل اخمليمات .
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
العامة لتجارة امل��واد الغذائية في 
وزارة التج��ارة عن ايص��ال مفردات 

البطاق��ة التمويني��ة ال��ى مناطق 
وادي حجر احملرر. 

واوضح املدير العام املهندس قاسم 
حم��ود منصور بان��ه مت ايصال مواد 
الرز والس��كر والزيت والطحني الى 
منطقة وادي حجر احملررة عن طريق 
وكالء امل��واد التموينية هناك اذ بلغ 
عدد العائالت اجملهزة في وادي حجر 
واملنص��ور ٥٩٣ عائل��ة بواقع ٣٤٨٧ 
فردا ل� ٦ وكالء كما مت زيارة السايلو 
في اجلانب االمين ايضا وذلك لالطالع 
على حج��م االضرار الت��ي خلفها 

تنظيم داعش االرهابي فيه . 
من اجلدي��ر بالذكر ان وزارة التجارة 
حريص��ه عل��ى ايص��ال مف��ردات 
البطاق��ة التمويني��ة الى املناطق 
احملررة وذلك من خالل ارس��ال وفد 
وزاري رفيع املس��توى للتواجد في 
تل��ك املناط��ق لالش��راف ميدانيا 
عل��ى توزي��ع تل��ك املواد وحس��ب 
وباش��راف  احلكوم��ة  توجي��ه 
ومتابعة مس��تمرة من قبل وكيل 
وزارة التج��ارة االق��دم وليد حبيب 

املوسوي.

بغداد - الصباح الجديد:  
بحثت الش��ركة العام��ة لصناعة 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  االس��مدة 
الصناع��ة واملعادن مع وفد ش��ركة 
زيارت��ه  خ��الل  الصين��ي  نورينك��و 
متمثل��ة مبديره��ا املفوض الس��يد 
يانغ جي امكانية التعاون في مجال 
انش��اء وتنفي��ذ مصانع االس��مدة 
بحضور املهندس فوزي عباس مدير 

عام الشركة .
وقال مدير مرك��ز االعالم والعالقات 

العامة في الوزارة عبد الواحد علوان 
الش��مري انه جرى خ��الل املباحثات 
بتقدمي  الصين��ي  الوف��د  مطالب��ة 
دراس��ة جدوى اقتصادية متكاملة 
عن انشاء مشروع متكامل لصناعة 
األس��مدة وجتهي��ز الش��ركة بخط 
جدي��د ضم��ن املواصف��ات العاملية 
يواك��ب التط��ور التكنولوج��ي في 
هذا اجملال الس��يما ان العراق يحتاج 

الى مادة سماد اليوريا .
واض��اف الش��مري ان تنفي��ذ هذه 

املش��اريع م��ن خ��الل قان��ون عقود 
االستثمار او قانون عقود الشراكات 
او قان��ون التصنيع للغي��ر ، مؤكدا 
س��عي الش��ركة ال��دؤوب لغ��رض 
تنفيذ وأجن��از هذا املش��روع احليوي 
فاعلة  وال��ذي سيس��هم بص��ورة 
ف��ي تطوي��ر الق��درات التصنيعية 
الفنية لدى الش��ركة وفتح منافذ 
للتس��ويق من خالل طرح منتجات 
جديدة لالس��مدة حتاكي احتياجات 

االسواق احمللية والعاملية.

فرق التجارة تجّهز العائالت بالمواد 
الغذائية في مناطق أيمن الموصل  

الصناعة تبحث مع الصين إنشاء
 مصانع لألسمدة في العراق  

وصوال الى خط المواجهة مع التنظيمات اإلرهابية 
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دمشق ـ أ ب ف: 
قتل 16 شخصا على االقل امس السبت في غارة 
جوية على س��جن في ادلب، التي تسيطر عليها 
فصائل املعارضة املس��لحة وجهادي��ون والواقعة 
ف��ي ش��مال غرب س��وريا، حس��بما اف��اد املرصد 

السوري حلقوق االنسان.
واوض��ح املرصد الذي يتخذ مق��را له في بريطانيا 
ان »16 ش��خصا قضوا بني سجناء وسجانني« في 

الغارة التي يرجح ان طائرات روسية نفذتها.
وتشن روسيا منذ 30 ايلول 2015 حملة جوية في 
سوريا مساندة لقوات نظام الرئيس بشار األسد.

وتابع املرصد ان احلراس أطلقوا النار على مساجني 
كانوا يحاولون الفرار من الس��جن مما، مشيرا الى 

امكانية سقوط جرحى وقتلى اخرين.

صنعاء ـ رويترز:
حذرت األمم املتحدة م��ن أن ثلث محافظات اليمن 
ال� 22 على شفير اجملاعة، وقال إن %60 من سكان 

البلد الغارق في احلرب يعانون من اجلوع.
وقال��ت بيتين��ا لوش��ر، املتحدثة باس��م برنامج 
األغذي��ة العاملي في األمم املتح��دة، في تصريحات 
صحفي��ة، امس الس��بت، في جنيف: »نخش��ى 
كثيرا أن يك��ون اليمن قد أوش��ك على مجاعة«، 
الفتة إل��ى أن »س��بع محافظات من 22 تش��هد 
حالة ط��وارئ من الدرجة الرابع��ة، أي أقل بدرجة 

واحدة فقط من إعالن حالة اجملاعة«.
وأش��ارت املتحدثة إل��ى أن البرنام��ج يوفر الغذاء 
لنحو س��بعة ماليني نس��مة ش��هريا في اليمن، 
وه��و أقل م��ن نص��ف العدد ال��ذي يعان��ي اجلوع 
والبال��غ 17 مليونا، معربة ع��ن قلقها ألن القتال 
مستمر وغالبا ما يتعذر تشغيل املوانئ فيما يتم 
تفجير اجلس��ور ويتعذر على الش��احنات التوجه 

إلى املناطق.
ورغم اجلهود الدولية احلثيثة لتقدمي املس��اعدات 
اإلنس��انية إل��ى املتضررين في اليم��ن، فإن احلرب 
حتد من وصول هذه املس��اعدات، في ظل سيطرة 
ميليشيات مختلفة على املنافذ الرئيسية املؤدية 

للمتضررين من املدنيني.

لندن ـ رويترز:
قالت جلنة تشريعية امس السبت إن بريطانيا في 
سعيها لتوثيق العالقات مع تركيا جتازف بأن تبدو 
وكأنها تهتم بروابط الدفاع والتجارة دون االلتفات 

ألوجه القلق املتعلقة بحقوق اإلنسان.
يأتي هذا بينما تستعد رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي لبدء التفاوض بشأن خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي امتثاال خليار الناخبني في استفتاء 
أجري العام املاضي مما يدفع احلكومة للسعي إلى 

حلفاء وشركاء جتارة جدد.
وزارت م��اي ووزراء كبار تركيا هذا العام ملناقش��ة 
تعزيز التعاون األمني ملنع متشددي تنظيم الدولة 
اإلس��المية في س��وريا من الوصول ألوروبا وسبل 

زيادة مبيعات أنظمة الدفاع ألنقرة.
لكن جلنة من املش��رعني البريطاني��ني زارت تركيا 
لبحث العالق��ات الثنائية عبرت عن مخاوفها من 

االجتاه الذي يسير فيه املسعى الدبلوماسي.
وجاء ف��ي تقرير صادر عن جلنة الش��ؤون اخلارجية 
»انطباعنا أن لدينا دولتني تتشاركان في املصالح 
أكثر من القيم. واململكة املتحدة جتازف بالظهور 
وكأنها تضع مخاوفها بشأن حقوق اإلنسان جانبا 

في سبيل إقامة عالقة ‘استراتيجية‘ مع تركيا.«
ومتر عالق��ة تركيا مع االحتاد األوروبي، الذي تس��ير 
مس��اعيها لالنضمام إليه بوتيرة ش��ديدة البطء 

منذ عقود، مبرحلة حرجة.

مساعي التجارة مع تركيا تهدد سمعة 
بريطانيا كمدافع عن حقوق اإلنسان

16 قتيال في غارة جوية على سجن 
في ادلب بشمال غرب سوريا

المجاعة تهدد ثلث 
محافظات اليمن

متابعة الصباح الجديد: 

أعل��ن مبع��وث األمم املتح��دة إل��ى 
الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف 
امس االول اجلمعة أن إس��رائيل لم 
تتخذ »أي إج��راء« لالمتث��ال لقرار 
تبنت��ه األمم املتح��دة أواخ��ر كانون 

األول يدين االستيطان.
وف��ي حني دعا القرار إس��رائيل إلى 
االمتن��اع ع��ن أي نش��اط يتعل��ق 
باملس��توطنات، ق��ال مالدينوف في 
تقريره األول إلى مجلس األمن منذ 
تبني القرار إن »إس��رائيل لم تتخذ 
أي إج��راء ف��ي ه��ذا االجت��اه« خالل 

األشهر الثالثة املاضية.
في أواخر كانون األول امتنعت إدارة 
باراك  الس��ابق  األميركي  الرئي��س 
أوباما، للمرة األولى منذ 1979، عن 
استخدام حق النقض )الفيتو( ضد 
قرار يدين االس��تيطان اإلسرائيلي. 
وق��د أتاح امتناعها ع��ن التصويت 
اعتم��اد الق��رار م��ن باق��ي أعضاء 

مجلس األمن ال�14.
األميرك��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  وب��رر 
الس��ابق جون كيري وقت��ذاك قرار 
إدارته باالمتناع عن اس��تخدام حق 
النقض ضد الق��رار بالقول إن ذلك 
»كان يهدف إل��ى احلفاظ على حل 

الدولتني«.
لكّن دونالد ترامب الذي كان رئيسا 
منتخب��ا آن��ذاك ج��ّدد ف��ي حينها 
دعم��ه إلس��رائيل الت��ي تده��ورت 

عالقاتها مع إدارة أوباما.
وأشار مالدينوف إلى أن العام 2017 
حتديدا شهد »زيادة« في اإلعالن عن 
واصفا  مستوطنات غير ش��رعية، 

ذلك بأنه »مقلق للغاية«.
ومن��ذ 20 كانون الثان��ي وتنصيب 
ترام��ب، أعط��ت إس��رائيل الضوء 
األخضر لبناء اكثر من س��تة آالف 
وح��دة س��كنية اس��تيطانية في 
القدس الشرقية والضفة الغربية 

احملتلتني.
ولف��ت مالدين��وف إلى أن م��ا يثير 
»القل��ق« أيضا ه��و تبن��ي البرملان 
قانون��ا  ش��باط  ف��ي  اإلس��رائيلي 
يس��مح إلسرائيل بتش��ريع بعض 

املستوطنات.
واعتبر أنه إذا مت تطبيق هذا القانون 

فإن ذلك قد يس��مح ب�«تشريع ذي 
مفع��ول رجع��ي« آلالف املس��اكن 
وقد ميّثل »تغييرا كبيرا في املوقف 
إزاء مسألة الشرعية  االسرائيلي« 

داخل األراضي احملتلة.
وقد أثار تقرير مالدينوف، الذي حتدث 
أيضا ع��ن أعمال عنف مرتكبة من 
جانب طرفي النزاع، نقاش��اً مغلقاً 
داخ��ل مجلس األمن بش��أن النزاع 
عل��ى  الفلس��طيني  اإلس��رائيلي 
خلفية الدعم املتزايد الذي تقدمه 
اإلدارة األميركية اجلديدة إلسرائيل 
واملش��كلة التي أثارتها تصريحات 
ترامب في منتصف ش��باط عندما 
بدا كأنه نأى فيه بنفس��ه عن حل 

الدولتني.
لكن الس��فيرة االميركية في االمم 
املتحدة نيكي هالي كررت وقتذاك 

دعم واشنطن ملبدأ حل الدولتني.
وق��ال الس��فير البريطان��ي ماثيو 
رايكروفت الذي ترأس املناقشة امس 
االول اجلمع��ة، إن ب��الده »على غرار 
)دول( أخ��رى كثي��رة« أّكدت مجددا 
خالل هذه املناقشة »التزامها حل 

الدولتني« الذي يتم عبر إنشاء دولة 
فلسطينية تتعايش مع إسرائيل.

أم��ا نائب��ة الس��فيرة األميركي��ة 
ميش��يل سيس��ون، فل��م تُدل من 
جهتها بأي تصريح في نهاية هذه 

املناقشة.
وف��ي غض��ون ذل��ك أعل��ن الناطق 
التابع��ة  الداخلي��ة  وزارة  باس��م 
حلركة حماس في غزة أن مسلحني 
االول  ام��س  اغتال��وا  مجهول��ني 
اجلمع��ة قيادي��اً في حم��اس قرب 
منزله في منطقة تل الهوى جنوب 

غرب مدينة غزة.
وقال اياد البزم لوكالة فرانس برس 
إن »مجهول��ني مس��لحني اغتالوا 
مس��اء الي��وم األس��ير احمل��رر مازن 
فقهاء )50عاما( بإطالق نار مباش��ر 
في منطقة تل اله��وى«، الفتا إلى 
أن أجه��زة األم��ن »فتح��ت حتقيقا 

عاجال في احلادث«.
وفي تعليق مقتضب قالت كتائب 
القس��ام اجلناح العسكري حلماس 
على موقعه��ا اإللكتروني »إغتيال 
القائد القس��امي مازن فقهاء في 

غزة«.
والحق��ا قالت كتائب القس��ام في 
بي��ان إنها »تزف القائ��د مازن فقها 
وتق��ول بش��كل واضح وجل��ي بأن 
اجلرمية م��ن تدبي��ر وتنفي��ذ العدو 
الصهيوني وهو من يتحمل تبعات 

ومسؤولية اجلرمية«.
إن  باختص��ار  »نق��ول  وأضاف��ت 
ه��ذه املعادلة التي يري��د أن يثبتها 
الع��دو عل��ى أبط��ال املقاومة في 
غزة )االغتيال الهادئ( سنكس��رها 
عل��ى  ين��دم  الع��دو  وس��نجعل 
الي��وم الذي فكر في��ه بالبدء بهذه 

املعادلة«.
وفقهاء من قادة حماس في الضفة 
الغربي��ة احملتلة، وأبعدته إس��رائيل 
إلى غزة بعدم��ا أفرجت عنه ضمن 
صفق��ة تب��ادل الع��ام 2011، وفق 

مسؤولني في حماس.
وتابع��ت كتائ��ب القس��ام »عهدا 
نقس��مه أمام اهلل ثم أم��ام أمتنا 
وش��عبنا بأن العدو س��يدفع ثمن 
هذه اجلرمية مبا يكافئ حجم اغتيال 
شهيدنا القائد ابي محمد، وإن من 

يلعب بالنار سيحرق بها«.
ورفض��ت ناطق��ة باس��م اجلي��ش 
اإلسرائيلي التعليق لوكالة فرانس 

برس على اغتيال فقهاء.
ووصل اسماعيل هنية نائب رئيس 
حركة حماس وعدد من قادة احلركة 
إلى مستش��فى الش��فاء في غزة 

الذي نُقلت إليه جثة فقهاء.
وقال خليل احلية القيادي في حماس 
الذي راف��ق هني��ة، للصحافيني إن 
»عملية اغتيال هذا اجملاهد ال تخدم 
س��وى االحتالل وعمالءه، واألجهزة 
االمني��ة حتقق وتدق��ق وننتظر ماذا 

ستسفر عنه« التحقيقات.
م��ن جانب��ه كت��ب ع��زت الرش��ق 
القيادي في حماس املقيم في قطر 
التواص��ل االجتماعي  عبر مواق��ع 
»انن��ا اذ ننع��ي الش��هيد البطل .. 

نؤكد ان دماءه لن تذهب هدرا«.
وقال امين البطنيجي الناطق باسم 
ش��رطة حم��اس ان��ه »مت اغتي��ال 
فقه��اء باربع رصاصات من س��الح 

كامت للصوت مباشرة في رأسه«.
وب��نّيَ ش��هود عي��ان ان فقهاء قتل 

بينما كان في سيارته امام البناية 
التي يس��كن فيها في منطقة تل 
اله��وى املكتظة بعش��رات االبراج 

السكنية.
وق��ال القيادي ف��ي حرك��ة اجلهاد 
االسالمي في الضفة خضر عدنان 
االحت��الل  »اغتي��ال  إن  بي��ان  ف��ي 
القس��امي م��ازن فقهاء  للمقاوم 
يج��ب أن يقابل بضرب م��ن حديد 

لعمالء االحتالل«.
وأف��ادت مص��ادر أمنية ب��أن أجهزة 
التابع��ة حلماس  األمن والش��رطة 
انتش��رت بكثافة في محيط منزل 
الضحية واملفترقات الرئيسية في 

مدينة غزة.
وأعلن��ت حماس فتح بي��ت للعزاء 
لفقهاء في حي الرمال غرب مدينة 
غزة، مؤّكدة أنها وكتائب القس��ام 
سُتش��ّيعانه في جنازة عس��كرية 

امس السبت في غزة.
وأوضح مصدر في حماس لفرانس 
ب��رس ان فقهاء »أس��ير محرر وهو 
مبع��د إلى قطاع غ��زة ويتحدر من 
مدينة طوباس في الضفة احملتلة«.

تونس ـ أ ب ف: 
اس��تدعت وزارة اخلارجية التونسية 
ام��س اجلمع��ة س��فيرة بريطاني��ا 
بتون��س إث��ر ق��رار لندن من��ع حمل 
الرحالت  عل��ى  الكترونية  األجه��زة 
اجلوية ضمن األمتعة التي يس��مح 
باصطحابه��ا عل��ى م��ن الطائرات 
الواصل��ة الى اململك��ة املتحدة من 

دول عدة بينها تونس.
وأوردت ال��وزارة ف��ي بي��ان »مت ام��س 
االول اجلمعة ،دعوة سفيرة اململكة 
دي س��وزا،  لوي��ز  بتون��س  املتح��دة 
إل��ى مق��ر وزارة الش��ؤون اخلارجية، 

لتقدمي توضيحات بخصوص القرار« 
البريطان��ي الذي دخل حيز التطبيق 

امس السبت.
وقال��ت »عّبر مدير ع��ام أوروبا بوزارة 
الش��ؤون اخلارجية محم��د املزغني 
عن اس��تغراب تونس بخصوص هذا 
القرار الذي مت اتخاذه دون التشاور مع 
الس��لطات التونسية أو إعالمها به 

مسبقا«.
ووص��ف املس��ؤول التونس��ي القرار 
وال  مب��رر  »غي��ر  بأن��ه  البريطان��ي 
يعكس حقيقة الوض��ع األمني في 
تون��س، والذي ش��هد حتس��نا كبيرا 

بعد اجله��ود التي ما فتئ��ت تبذلها 
والعس��كرية  األمنية  املؤسس��تان 
واملسالك  واملواقع  املنش��آت  لتأمني 
الس��ياحية ونق��اط العب��ور البرية 

والبحرية واجلوية«، وفق البيان.
وذك��ر املس��ؤول ان املنظمة الدولية 
للطي��ران املدن��ي صنف��ت مطارات 
تون��س ف��ي تقريره��ا لس��نة 2016 
»ضم��ن أكث��ر املط��ارات أمان��ا في 

العالم«.
واض��اف أن »مط��ارات تون��س تتبع 
املطبقة  الس��المة  إج��راءات  نفس 

مبطار هيثرو بلندن«.

اإلج��راء،  ه��ذا  »مث��ل  ان  واعتب��ر 
باإلضاف��ة إلى إص��رار بريطانيا على 
ع��دم مراجعة حتذير الس��فر املوجه 
إلى الس��ياح البريطاني��ني الراغبني 
في زيارة بالدنا، يثير التساؤل، خاصة 
ف��ي ظل التعاون األمن��ي الوثيق بني 

تونس واململكة املتحدة«.
ومنذ مقت��ل 30 بريطانيا من جملة 
38 سائحا اجنبيا في هجوم جهادي 
استهدف يوم 26 حزيران 2015 فندقا 
ف��ي والية سوس��ة على الس��احل 
الش��رقي التونس��ي، حتذر بريطانيا 

رعاياها من السفر الى تونس.

إل��ى ذلك، اعلنت ش��ركة »اخلطوط 
التونس��ية« التابع��ة للدول��ة ف��ي 
بي��ان ام��س االول اجلمع��ة ان��ه لن 
يتم اعتبارا امس الس��بت السماح 
للمس��افرين املتجهني الى مطارات 
بريطانيا حمل احلواسيب، واالجهزة 
اللوحي��ة والهوات��ف النقال��ة التي 
يفوق طولها 16 سنتيمترا وعرضها 
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س��نتيمتر وذلك »طبق��ا ملتطلبات 

السالمة« التي اقرتها لندن.
وأعلنت بريطانيا الثالثاء املاضي أنها 
س��تمنع حمل احلواس��يب احملمولة 

واألجه��زة اللوحية وبعض الهواتف 
اجلوال��ة كبيرة احلجم ب��ني األمتعة 
التي يسمح باصطحابها على من 
الطائ��رات القادمة من تونس ومصر 

واألردن ولبنان والسعودية وتركيا.
وج��اء القرار بعد س��اعات من حتذير 
الوالي��ات املتحدة م��ن أن املتطرفني 
يخطط��ون الس��تهداف الطائ��رات 
عب��ر زرع متفج��رات ف��ي األجه��زة 
االلكترونية واصدارها منعا للركاب 
من حمل أغراض من هذا النوع على 
م��ن رحالت قادمة م��ن 10 مطارات 

في ثماني دول.

استدعاء سفيرة بريطانيا بتونس إثر منع األجهزة اإللكترونية في الرحالت الجوية

مجهولون يغتالون قياديا في حماس في مدينة غزة

مبعوث األمم المّتحدة: إسرائيل لم تتخذ »أي إجراء« 
للحّد من االستيطان منذ كانون األول

أعلن الناطق باسم 
وزارة الداخلية التابعة 

لحركة حماس في غزة 
أن مسلحين مجهولين 

اغتالوا امس االول 
الجمعة قياديًا في 

حماس قرب منزله في 
منطقة تل الهوى جنوب 

غرب مدينة غزة

توسع االستيطانات في اسرائيل

تقـرير

برلين ـ وكاالت: 

افتتح االحتاد األوروبي قمته في الذكرى 
ال�60 للتوقيع على وثيقته التأسيسية 
»معاهدة روما«، وس��ط إجراءات أمنية 
مش��ددة وهواج��س ح��ول مس��تقبل 
املش��روع األوروب��ي ال��ذي تخي��م عليه 

مجموعة من األزمات.
وقرر الق��ادة األوروبيون االحتفال بذكرى 
مرور 60 سنة على تأسيس احتادهم في 
العاصم��ة اإليطالية وفي نفس القصر 
الذي شهد والدته، في قمة يخّيم عليها 
مل��ف خ��روج بريطانيا من ه��ذا االحتاد، 
وتنام��ي املنظمات اليميني��ة املتطرفة 
والقومية ف��ي القارة العجوز، باإلضافة 
التهدي��دات  مواجه��ة  ملف��ات  إل��ى 
اإلرهابي��ة وموج��ات الهج��رة واللجوء 

واألزمات االقتصادية واالجتماعية.
والتق��ى قادة الدول ال���27 األعضاء في 
االحتاد األوروبي في قصر يعود إلى عصر 
النهضة في العاصمة اإليطالية مت فيه 
توقيع املعاهدة التأسيسية لالحتاد في 
25 أذار 1957. ولك��ن الغائب األكبر كان 
رئيس��ة وزراء بريطانيا تيري��زا ماي التي 
قررت إط��الق عملية انفصال بالدها عن 
الكتلة األوروبي��ة األربعاء املقبل، والذي 

يشكل ضربة قاسية لالحتاد.
لذلك، بدا االحتاد األوروبي أمام مجموعة 
واالقتصادي��ة  األمني��ة  التحدي��ات 
والسياسية التي تواجهه، بأمس احلاجة  
لدع��م أعضائه الس��بعة والعش��رين 
املتبقني، من دون بريطانيا بالطبع، وإلى 
محاول��ة الظهور مبظه��ر وحدوي يبعد 
ش��بح االنقس��امات التي تساهم في 

مزيد من تقويض البناء األوروبي.
وحذر البابا فرنس��يس عند اس��تقباله 
الق��ادة األوروبيني في الفاتيكان مس��اء 
اجلمع��ة م��ن أن االحتاد »مه��دد باملوت« 
إذا لم يعد إلى مبادئ اآلباء املؤسس��ني 
»كالتضامن«. وتاب��ع البابا »أوروبا يعود 
إليها األمل عبر التضامن الذي يشكل 
أقوى ترياق ضد الش��عبويات املعاصرة«، 
وذلك ف��ي معرض حديثه عن املهاجرين 

والشباب.
ووس��ط إجراءات أمنية مش��ددة وغير 
العاصم��ة اإليطالية،  مس��بوقة ف��ي 
واإلره��اب  الالجئ��ني،  ملف��ات  طغ��ت 
املتنق��ل م��ن عاصم��ة أوروبي��ة إل��ى 
أخ��رى، وال س��يما في دول غ��رب أوروبا، 
املناهض��ة  الش��عبوية  والتي��ارات 
للعملي��ة األوروبي��ة، عل��ى االحتف��ال 
بذكرى تأس��يس االحتاد، كم��ا هيمنت 
عل��ى ه��ذه الذكرى مواضيع ينقس��م 

حولها األوروبيون الذي��ن باتوا يفتقرون 
إلى رؤية مش��تركة ملس��تقبلهم، بعد 
صدمة خ��روج بريطانيا من االحتاد. رغم 
حديث الزعم��اء األوروبيني ع��ن ضرورة 
إعطاء دفعة جديدة للمشروع األوروبي، 
الطري��ق ح��ول  »خارط��ة  وإطالقه��م 
مس��تقبل االحت��اد األوروب��ي«، في قمة 

براتيسالفا/س��لوفاكيا ف��ي 16 أيل��ول 
املاضي.

األراء  ف��ي  تواف��ق  هن��اك  كان  وإذا 
بش��أن مجموعة من امللف��ات كاألمن 
والسياس��ة الدفاعية، ف��إن اختالفات 
كثي��رة ح��ول ع��دد م��ن املوضوع��ات 
األساس��ية األخرى ال تزال تش��غل بال 

قادة االحتاد الذين يسعون إلنقاذ وحدته 
ولّم شمله. ويشكل اجملال االجتماعي، 
خط ص��دع حقيقي بني الغرب األوروبي 
الذي يش��عر مبنافس��ة عل��ى نحو غير 
مالئ��م م��ن الش��رق، عب��ر ما يس��مى 
باإلغ��راق االجتماعي. أي تكلفة العمل 
الرخيص��ة في الدول الش��رقية مقابل 

امت��الك العمال في اجلزء الغربي حلقوق 
كثيرة جتعل تكلفة العمالة مرتفعة.

ويح��اول الزعماء األوروبي��ون تفادي بروز 
أي انقس��ام في وحدة االحتاد، ويسعون 
خالل نقاشاتهم حول مستقبل االحتاد 
لتطوير ما اتفق��وا عليه خالل قمتهم 
األخيرة ف��ي بروكس��ل، بالتأكيد على 
وج��ود اتف��اق على النقاط األساس��ية 
للبيان اخلاص باالحتف��ال مبرور 60 عاماً 

على ميثاق روما.
وإذا كانت الوثيقة الرسمية تنص على 
أن االحت��اد األوروب��ي يظل موح��داً بعد 
»بريكس��ت«، فإن النق��اط التي ال تزال 
تثي��ر جدالً هي تل��ك املتعلق��ة بتعزيز 
»أوروبا بسرعات متفاوتة«، كما تطالب 
كل من أملانيا وفرنسا بدعم من إسبانيا 
وإيطاليا، فيم��ا ترفضها مجموعة من 
الدول التي تشعر بالقلق من أن تصبح 

أعضاء من الدرجة الثانية في االحتاد.
وفي الس��ياق، يقول اخلبير في الشؤون 
األوروبية، نيكوال غرو فيرهايد، »بالطبع 
ل��ن يت��م تغيي��ر املعاه��دات اآلن، لكن 
معاهدة أمس��تردام الت��ي وقعت قبل 
عشرين عاماً، تنص على السماح لعدد 
قليل من الدول باملضي قدماً في مشروع 
أوروبي ما. وتوجد حالياً بعض االتفاقيات 
التي اعتمدت على هذه املعاهدة. ويبدو 

أن الدول األعضاء س��تعمل على تعزيز 
ه��ذا التوجه ليصبح القاعدة«. ويلفت 
إل��ى أنه »يتمن��ى الق��ادة األوروبيون أن 
تطغ��ى اإلرادة اإليجابي��ة عل��ى القمة 
وروح روم��ا جديدة ق��ادرة على تخفيف 
حدة التوت��ر وإعادة الثق��ة للمواطنني 
األوروبيني في هذا البناء، للش��عور مرة 

أخرى بالتضامن واألمن«.
ه��ذا واعترف��ت املستش��ارة األملاني��ة 
أنغي��ال مي��ركل ب��أن االحت��اد األوروب��ي 
ارتكب أخطاء، وقالت إن الوقت قد حان 
لتجاوزها والتق��دم إلى األمام بروح من 
التضامن لإلسهام بحل أزمات العالم.

وقالت املستش��ارة األملانية، أمس االول 
اجلمعة، خ��الل زيارتها لروم��ا: »أعتقد 
أننا لم نفعل كل ش��يء بش��كل جيد، 
فعندم��ا فتحن��ا احل��دود اخلارجية، لم 
نفكر بحمايتها وتعزيزها. وحني أصدرنا 
عمل��ة واح��دة، ل��م نكن مس��تعدين 
لألزمة. ولكننا نعمل اآلن على تصحيح 
كل ذل��ك، من خالل احتاد البنوك وآليات 

االستقرار«.
وفي الوقت نفس��ه، أشارت ميركل إلى 
أن االحت��اد األوروب��ي ميتل��ك اآلن قاعدة 
جي��دة إلنهاء املهم��ة. وأضافت: »األمر 
الرئي��س الهام ه��و أن كل هذا يجب أن 

يتم في جو من التضامن«.

ميركل تحّث على تصحيح األخطاء والتضامن لحل األزمات

شبح اإلرهاب وأزمات وجودية تخّيم على قّمة االتحاد األوروبي في الذكرى الستين لتأسيسه
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بغداد ـ الصباح الجديد:

وس��ط تأكي��دات املنتج��ن م��ن 
منظمة أوب��ك وخارجها بااللتزام 
بقيود االنتاج التي أقرت في فيينا 
نهاي��ة العام املاضي، تس��تضيف 
الكوي��ت الي��وم األح��د االجتماع 
الثاني للجنة الوزارية املش��تركة 
ملراقب��ة س��وق النف��ط لتقيي��م 
النفطية  االوض��اع ف��ي الس��وق 
وتأثي��ر ق��رار خفض االنت��اج على 
حركة االس��عار والسبل الكفيلة 

بتعزيز مستويات األسعار.
وزي��ر  الوزاري��ة  اللجن��ة  ويت��رأس 
وامل��اء  الكهرب��اء  ووزي��ر  النف��ط 
الكويت��ي عص��ام امل��رزوق وتضم 
ف��ي عضويتها ثالث دول من داخل 
أوبك هي الكويت واجلزائر وفنزويال 
بينما ميثل الدول املنتجة من خارج 

املنظمة كل من روسيا وعمان.
ويأت��ي اجتماع اللجن��ة بعد مرور 
نح��و ثالث��ة اش��هر م��ن دخ��ول 
ق��رار خف��ض االنت��اج بنح��و 1.8 
مليون برميل يومي��اً حيز التنفيذ 

الفعلي.
ووفق��ا للخفض اجلدي��د الذي بدأ 
تطبيق��ه بالفع��ل مطلع ش��هر 
كانون الثاني املاضي فان س��قف 
انت��اج املنظم��ة بات عن��د معدل 
32.5 ملي��ون برمي��ل يوميا بهدف 
دعم االسعار التي تراجعت بسبب 
وج��ود كميات كبي��رة فائضة من 

اخلام في السوق العاملية.
وف��ي ه��ذا الص��دد اك��د س��فير 
الكوي��ت لدى النمس��ا ومندوبها 
الدائ��م ل��دى املنظم��ات الدولية 
في فيينا الس��فير صادق معرفي 
في تصريح ل« كونا« على اهمية 
االجتم��اع قائ��ال ان املنتجن باتوا 

التقيد بحصص  مدركن ألهمية 
االنتاج اخملفضة اجلديدة وفق اتفاق 

فيينا.
واضاف ان حصص االنتاج اخملفضة 
كفيلة بسحب الفائض االنتاجي 
العامل��ي  الس��وق  ف��ي  املوج��ود 
وبالتال��ي دعم االس��عار وابقاؤها 
بالنسبة  عند مستويات مقبولة 
للمنتجن واملستهلكن على حد 

سواء.
واعتب��ر الس��فير معرف��ي اختيار 
دول��ة الكوي��ت باإلجم��اع خ��الل 
اجتماع فيينا في ديسمبر املاضي 
الوزارية  اللجن��ة  لرئاس��ة أعمال 

املعني��ة بتطبيق خف��ض االنتاج 
تأكي��دا على مدى االحت��رام الذي 
حتظى به عل��ى مختلف االصعدة 

ودورها في قطاع الطاقة.
واوضح ان اختي��ار الكويت لترأس 
اللجنة يأتي اعترافا باجلهود التي 
بذلتها منذ إنشاء املنظمة وحتى 
الي��وم من اج��ل حتقيق اس��تقرار 
الس��وق النفطي��ة وحرصها على 
من��ع حدوث تقلبات في االس��عار 
تضر باالقتص��اد العاملي ومصالح 
املنتجن وقدرتها على التنس��يق 
ب��ن ال��دول املنتجة م��ن داخل او 

خارج املنظمة.

واش��ار الس��فير معرفي بش��كل 
خاص الى ال��دور الذي لعبته دولة 
الكوي��ت ف��ي اجتماع��ي اجلزائ��ر 
وفيينا نهاية العام املاضي للتوصل 
الى اتفاق تاريخي بن املنتجن من 
داخل وخارج أوبك يقضي بخفض 

مشترك لالنتاج.
وكان��ت أوب��ك اس��تضافت ف��ي 
العاش��ر من كان��ون األول املاضي 
اجتماعا مش��تركا على مستوى 
ف��ي  اعض��اء  دوال  يض��م  وزاري 
املنظم��ة واخ��رى م��ن املنتج��ن 
ابرزهم  الرئيس��ين من خارجه��ا 
روس��يا وهو اول اجتماع من نوعه 

منذ عام 2002.
ووفقا آلخر تقرير ش��هري ملنظمة 
أوبك فان س��لة خاماتها سجلت 
ارتفاع��ا بنس��بة اثنن ف��ي املئة 
في ش��هر ش��باط للم��رة الثالثة 
على التوالي وبلغ��ت 53.37 دوالراً 

للبرميل.
وذك��رت املنظم��ة ان��ه مت تعدي��ل 
تقدي��ر من��و الطلب العامل��ي على 
النف��ط بش��كل هامش��ي اعلى 

بنحو 50 الف برميل يوميا.
وتوقعت منو الطل��ب على النفط 
بنح��و 1.26 مليون برمي��ل يوميا 
الع��ام احلالي اي اعل��ى ب� 70 ألف 

برميل عن توقعات الشهر السابق 
ليصل الى متوسط 96.31 مليون 

برميل يوميا.
وبالنس��بة للطلب عل��ى خامات 
أوبك ع��ام 2016 ذك��رت املنظمة 
انه استقر عند 31.6 مليون برميل 
يوميا متوقع��ة ان يصل الى 32.4 

مليون برميل يوميا عام 2017.
وحول االم��دادات العاملية للنفط 
توقع التقرير منو ام��دادات النفط 
من خارج اوبك العام احلالي مبعدل 
400 أل��ف برميل يوميا لتصل الى 
متوس��ط 57.74 ملي��ون برمي��ل 

يوميا.

»األوراق المالية«: 79 % نسبة انخفاض قيمة األسهم

»الرافدين« يضع خطة لتأهيل فروعه في الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
س��جل س��وق العراق ل��أوراق املالية 
انخفاضا في قيمة األسهم املتداولة 
في الس��وق بنس��بة جت��اوزت ال� 79% 
خالل األسبوع املاضي قياسا باألسبوع 

الذي قبله. 
وقال املدير التنفيذي للسوق طه أحمد 

عبد السالم أن »س��وق العراق لأوراق 
املالية نظم خالل األسبوع املنتهي في 
الثالث والعش��رين م��ن آذار حلالي أربع 
جلسات للتداول في السوق النظامي 
حيث لم تنظم جلس��ة التداول ليوم 
الثالثاء ملصادفتها عطلة عيد الربيع, 
و3 جلسات تداول في السوق الثاني«.

وأض��اف عبد الس��الم أنه »بل��غ عدد 
الش��ركات املدرج��ة ف��ي الس��وق 97 
ش��ركة مس��اهمة، منها 70 شركة 
مدرج��ة ف��ي الس��وق النظام��ي و27 
ش��ركة مدرجة ف��ي الس��وق الثاني، 
فيما تداولت خالل جلس��ات األسبوع 
املاضي أس��هم 49 شركة في السوق 

النظامي وش��ركة واحدة في السوق 
الش��ركات  ع��دد  ليصب��ح  الثان��ي، 
املتوقف��ة عن التداول لع��دم التزامها 
بتق��دمي اإلفصاح الس��نوي والفصلي 

للهيئة والسوق 15 شركة«.
وأكد عبد الس��الم أن »عدد األس��هم 
املتداول��ة لأس��بوع املاض��ي بلغت 3 

مليار س��هم مقابل 11 مليار س��هم 
لأسبوع الذي قبله ليسجل انخفاضا 
بنس��بة %71.29، أما قيمة األس��هم 
املتداولة لأس��بوع املاض��ي فكانت 2 
ملي��ار دينار في مقاب��ل 12 مليار دينار 
لأسبوع الذي قبله لينخفض بنسبة 
%79.36«. واوضح »أما عدد الصفقات 

املنفذة لأسبوع املاضي 1648 صفقة 
مقاب��ل 1794 صفقة لأس��بوع الذي 
قبله واقفل مؤشر السوق ISX 60 في 
أخر جلس��ة من األس��بوع ب� 686.02 
نقط��ة منخفضا بنس��بة %2.32 عن 
إغالقه لأس��بوع املاضي عندما أغلق 

على 702.32 نقطة«.

بغداد الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين، أمس السبت، 
وضعه خط��ة تتضمن إع��ادة تأهيل 
بنايات فروعه في املوصل بعد حتريرها 

من »داعش«.
وق��ال املكت��ب اإلعالم��ي للمصرف ، 
إن »املص��رف وبالتنس��يق مع اجلهات 
املعنية اعد اخلط��ط الالزمة لتقييم 
األض��رار بفروعه ف��ي احملافظة البالغ 
عددها 14 فرعا من أجل إعادة إعمارها 
وتأهيلها وإعادة فتحها بشكل سريع 

وش��امل بعد إعالن اكتم��ال التحرير 
والنصر على اجملاميع اإلرهابية«.

وأض��اف، أن »معظ��م الف��روع الت��ي 
مت تأهي��ل واعمار بناياته��ا في بغداد 
واحملافظ��ات ب��دأت بتق��دمي اخلدمات 
املراجع��ن  واس��تقبال  املصرفي��ة 

فيها«.
في شأن آخر، أعلن مدير عام مصرف 
النهرين االسالمي التابع لوزارة املالية 
عبد احلس��ن علي املنذري تخصيص 
االق��راض  خلط��ة   دين��ار  ملي��ار   70

التمويلية واالستثمارية للعام احلالي 
2017، فيما أكد شمول جميع شرائح 
اجملتم��ع العراق��ي ومنهم منتس��بي 
واملتقاعدي��ن  والداخلي��ة  الدف��اع 

بعملية االقراض.
وق��ال املن��ذري، أن« املص��رف خصص 
مبلغ 70 مليار دين��ار خلطة  االقراض 
التمويلية واالستثمارية للعام احلالي 
2017 بع��د أقرارها م��ن قبل مجلس 
أدارة املص��رف ومصادق��ة وزارة املالية 
عليها لغرض أقراض جميع ش��رائح 

اجملتم��ع العراق��ي ومنه��م املواطنن 
ومنتس��بي  واملتقاعدين  واملوظف��ن 
الدفاع والداخلية لشراء دور سكنية 
وس��يارات وأقام��ة مش��اريع صغيرة 
»املص��رف  ان  مبين��ا  ومتوس��طة«، 
خص��ص )30( ملي��ار دين��ار ملرابح��ة 
الس��يارات ومبل��غ )20( ملي��ار دين��ار 
ملرابح��ة العق��ارات وملياري��ن دين��ار 
لتمويل مش��اريع متوسطة وصغيرة 
لتموي��ل  دين��ار  ملي��ار   )12( ومبل��غ 
مش��اريع كبيرة ومبلغ أربعة مليارات 

بطريق��ة  ملش��اريع  لتموي��ل  دين��ار 
االستصناع ومبلغ مليارين دينار ملزاد 

العملة ) الدوالر(«.
وزع  »املص��رف  ان  املن��ذري،  وأض��اف 
التمويلي��ة  االق��راض  مبل��غ خط��ة 
واالستثمارية لهذا العام على فروعه 
االربع��ة املتمثل��ة بالفرع الرئيس��ي 
وفرع ح��ي اجلهاد في محافظة بغداد 
وفرع الس��الم ف��ي محافظة النجف 
محافظ��ة  ف��ي  الفراهي��دي  وف��رع 
البص��رة«، مش��يرا ان »املصرف حدد 

س��قف اقراض املرابحة لشراء الدور 
السكنية كحد أعلى الى 150 مليون 
دين��ار وبنس��بة مرابح��ة %38 ومبدة 
تسديد 10 س��نوات فيما حدد قرض 
مرابحة املش��اريع الصغيرة والكبيرة 
كحد اعلى الى 100 مليون دينار ومبدة 
تسديد ثالثة سنوات فيما حدد قرض 
مرابحة شراء الس��يارات كحد أعلى 
ال��ى 30 ملي��ون دينار ومبدة تس��ديد 
اربعة سنوات وبنسبة مرابحة تصل 

الى 24%«.

منتجو أوبك وخارجها يتدارسون استقرار األسعار اليوم

الكويت تضّيف اجتماع لجنة مراقبة سوق النفط

وفقا للخفض الجديد 
الذي بدأ تطبيقه بالفعل 
مطلع شهر كانون الثاني 
الماضي فان سقف انتاج 
المنظمة بات عند معدل 
32.5 مليون برميل يوميا 
بهدف دعم االسعار التي 
تراجعت بسبب وجود 
كميات كبيرة فائضة 
من الخام في السوق 
العالمية

نيويورك ـ رويترز:
س��جلت أس��عار النف��ط ارتفاع��ا مح��دودا لكنها 
هبطت على أس��اس أس��بوعي مع اس��تمرار اخملاوف 

بشأن فائض املعروض من اخلام.
وج��رت تس��وية العق��ود اآلجلة خلام غرب تكس��اس 
الوس��يط األميركي على ارتفاع قدره 27 س��نتا إلى 
47.97 دوالر للبرميل لكنه نزل 0.5 باملئة على أساس 
أس��بوعي. وجرى تداول نحو 390 ألف عقد خلام غرب 
تكس��اس الوس��يط انخفاضا من نحو 520 ألفا في 

املتوسط خالل آخر 200 يوم.
وجرت تس��وية خام القياس العاملي مزيج برنت على 
ارتفاع قدره 24 سنتا إلى 50.80 دوالر للبرميل وأنهى 

األسبوع منخفضا 1.8 باملئة.
وظل النفط يتراجع ألكثر من أسبوعن بعد سلسلة 
من تقارير اخملزونات األميركية تشير إلى أن تخفيضات 
اإلنتاج التي نفذتها منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( ال حتقق األثر املرجو في تقليص وفرة اإلمدادات 
العاملية. وقال مس��ؤول في وزارة الطاقة الس��عودية 
لرويت��رز إن ص��ادرات اململكة م��ن النفط اخل��ام إلى 
الوالي��ات املتحدة س��تهبط بنحو 300 أل��ف برميل 
يوميا ف��ي آذار مقارنة مع ش��باط وتظ��ل حول ذلك 

املستوى في األشهر القليلة املقبلة.

نيويورك ـ رويترز:
ارتفع الدوالر من أدنى مس��توى في أربعة أش��هر 
أم��ام العمل��ة اليابانية واجت��ه إلى إنه��اء موجة 
خسائر اس��تمرت على مدار ثمانية أيام أمام املالذ 
اآلمن ال��ن بعدما س��حب اجلمهوريون مش��روع 

قانون تقدموا به إلصالح نظام الرعاية الصحية.
وانخف��ض الدوالر نح��و 1.3 باملئة أم��ام الن هذا 
األس��بوع لكنه ارتف��ع 0.31 باملئة أم��ام العملة 

اليابانية إلى 111.27 ين.
وانخفض مؤش��ر الدوالر الذي يقيس أداء العملة 
األميركية أمام س��لة تضم س��ت عم��الت 0.02 
باملئة إلى 99.739 بعدما هبط إلى أدنى مس��توى 
في س��بعة أس��ابيع عند 99.527 في وقت سابق 

من اجللسة.
وزاد الي��ورو 0.19 باملئ��ة إل��ى 1.0800 دوالر مقتربا 
م��ن أعل��ى مس��توى ف��ي س��بعة أس��ابيع عند 
1.0825 دوالر ال��ذي المس��ه ي��وم األربع��اء بفعل 
التوقعات ب��أن البنك املرك��زي األوروبي يتجه إلى 
تشديد السياسة النقدية مع تسارع وتيرة النمو 

والتضخم في منطقة اليورو.

لندن ـ رويترز:
ارتفع الذهب محققا مكاس��ب لأس��بوع الثاني 
على التوالي م��ع تعرض ال��دوالر لضغوط بفعل 
مخاوف بش��أن ق��درة الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب على مترير تشريعات عبر الكوجنرس مما جعل 

املعدن األصفر أقل ثمنا حلائزي العمالت األخرى.
وظل الدوالر قرب أدنى مس��توى في نحو س��بعة 
أس��ابيع أمام س��لة عمالت قبيل التصويت على 

مشروع قانون الرعاية الصحية.
واس��تفاد الذه��ب ال��ذي يُع��د م��الذا آمن��ا م��ن 
الس��ندات  عل��ى  والعائ��د  ال��دوالر  انخفاض��ات 
واألس��هم األميركي��ة هذا األس��بوع ف��ي الوقت 
ال��ذي قوضت فيه صعوبات تواجه ترامب في مترير 
إصالح لقانون الرعاي��ة الصحية الثقة في قدرته 
عل��ى تنفيذ تعهدات��ه بخفض الضرائ��ب وتعزيز 

االستثمار.
وارتفع الذهب في املعامالت الفورية 0.2 باملئة إلى 
1247.66 دوالر لأوقي��ة )األونص��ة(. وارتفع املعدن 
األصف��ر 1.6 في املئ��ة هذا األس��بوع والمس يوم 
اخلميس أعلى مس��توياته منذ 28 فبراير ش��باط 

عند 1253.12 دوالر لأوقية.

ارتفاع النفط إلى 50 
دوالرًا للبرميل

استقرار الدوالر أمام 
العملة اليابانية

الذهب عند 1248 دوالرًا

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

تنظر حكومة ب��رن الفيديرالية بقلق 
إل��ى احت��دام املعارك الديبلوماس��ية 
ب��ن بريطانيا ودول االحت��اد األوروبي. إذ 
على بريطانيا أن تدفع مس��تحقاتها 
ملصلح��ة هذه ال��دول، قب��ل خروجها 
م��ن أوروب��ا. علم��اً أن إرادة الش��عب 
البريطان��ي قض��ت وفق��اً للتحليالت 
تاريخية  رواب��ط  السويس��رية، عل��ى 
متينة مع الدول األوروبية اجملاورة. ولم 
يكن على حكوم��ة لندن إال احترامها 

والتقيد بها.
واعتماداً على املعلومات املتوافرة لدى 
احملللن السويس��رين، تنوي املفوضية 
األوروبية في بروكس��يل، أن ترسل الى 
حكومة لندن »فات��ورة« قيمتها نحو 
60 مليار يورو، وتتعلق بسلس��لة من 
برام��ج التمويل الدولي��ة التي أقّرتها 

دول االحتاد األوروبي حتى عام 2023. 
ويب��دو أن بريطانيا تعارض بش��دة أي 
مس��ألة متعلقة بدفع هذه الفاتورة. 
صحي��ح أن خ��روج بريطاني��ا من دول 
االحتاد األوروب��ي محتمل حصوله عام 

 .2019
لك��ن حكومة لندن تن��وي اخلروج من 
دون دف��ع أي مبلغ جليرانه��ا األوروبين، 

مبا أنه��ا ال تعتقد أن��ه يتوجب عليها 
قانوناً أي انهماك في تسديد فواتيرها 
العالق��ة حت��ى تل��ك العائ��دة إل��ى 
االتفاق��ات املبرم��ة بن رئي��س الوزراء 
الس��ابق دافي��د كامي��رون وحلفائ��ه 

األوروبين عام 2013.
ويشكك اخلبراء في املرصد االقتصادي 
ف��ي  السويس��رية،  العاصم��ة  ف��ي 
أن تتمك��ن املفوضي��ة األوروبي��ة من 
حتصيل مس��تحقاتها م��ن بريطانيا، 
مب��ا أن موقعها املالي ال يزال قوياً. وفي 
حال كانت حكوم��ة تيريزا ماي ذكية، 
تش��كل ضرورة التوص��ل الى حل في 
ش��أن القضاي��ا املالية العالق��ة أمراً 
حيوي��اً، مبا أن بريطانيا س��تحتاج الى 
مواصلة دخول أس��واق االحتاد األوروبي 
م��ن دون معوقات. وإال س��تتحول الى 
ألباني��ا جدي��دة، م��ا س��يحض حتى 
الهجرة  البريطاني��ن عل��ى  العم��ال 

بحثاً عن وظائف.
على صعيد سويس��را، ميكن القول إن 
العالقات م��ع بريطانيا ل��م تتأثر بعد 
ب��ردود الفعل الناجمة ع��ن دول االحتاد 

األوروبي.
لكن يرجح احملللون في األسواق املالية 
احمللية، أن تسحب املصارف السويسرية 
الكبيرة جزءاً من نشاطاتها اللندنية 
ما ع��دا تلك املنوط��ة ب��إدارة الثروات 

)ويل��ث مينيجمنت(، املق��درة ببالين 
ه��ذا  س��يؤثر  بالطب��ع،  ال��دوالرات. 
االنسحاب في عدد العاملن في فروع 
هذه املصارف. وهنا، يتوقع كثر منهم 
أن تس��ّرح هذه املصارف ما ال يقل عن 

40 في املئة من موظفيها في لندن.
وثم��ة 10 الى 20 في املئ��ة من القوة 
ه��ذه  ملصلح��ة  العامل��ة  اللندني��ة 
املص��ارف، سُتس��تدعى للعم��ل في 
سويس��را. وال تأت��ي ق��رارات املصارف 
السويس��رية م��ن منطل��ق االدخ��ار 
أب��داً، امنا يعتم��د أصح��اب القرار في 
املصارف السويسرية، على واقع جديد 
ستعيشه بريطانيا، لن يكون تنافسياً 

أبداً على كل الصعد ولسنوات.
على صعيد آخر، أظهر مس��ح نشرت 
نتائجه مؤخراً، أن أنشطة األعمال في 
منطق��ة اليورو منت بأس��رع وتيرة في 
نحو س��ت س��نوات نهاية الربع األول 
من الس��نة، لتلبي الطل��ب املتنامي 

برغم الزيادات الكبيرة في األسعار.
ملؤش��ر  األولي��ة  الق��راءة  وارتفع��ت 
»آي أت��ش أس ماركت« اجملم��ع ملديري 
املش��تريات، والذي يعتبر مؤشراً جيداً 
للنمو، إل��ى 56.7 نقطة ف��ي آذار، من 
56 في ش��باط. وهذه أعلى قراءة منذ 
نيس��ان 2011. ويذكر أن أي قراءة فوق 

اخلمسن تشير إلى النمو.

وس��تكون ه��ذه الق��راءة، إل��ى جانب 
مؤشر فرعي يقيس األسعار املدفوعة 
والذي ارتفع إلى أعلى مس��توياته في 
نحو س��ت س��نوات عند 53.3 نقطة، 
موض��ع ترحي��ب م��ن البن��ك املركزي 
األوروبي الذي ما زال يش��تري سندات 
معظمها حكومي��ة بقيمة 80 مليار 

يورو شهرياً لتعزيز التضخم.
وقال كبي��ر االقتصادين لدى »آي أتش 
أس ماركت« كريس وليامسون: »هناك 
من��و جيد واس��ع النطاق ف��ي اقتصاد 
منطق��ة الي��ورو، هذا مع��دل منو قوي 

فعالً. إنه اقتصاد يعمل بكل قوته«.
لأعم��ال  الفرع��ي  املؤش��ر  وارتف��ع 
اجلدي��دة في قطاع اخلدم��ات املهيمن 
على اقتص��اد املنطقة إل��ى 56.2 من 
55.6 مس��جالً أعلى مستوى في نحو 
س��ت سنوات، ما يش��ير إلى أن النمو 

سيستمر في نيسان. 
وقفز مؤشر مديري املشتريات الرئيس 
للقطاع إلى 56.5 من 55.5، مس��جالً 
أعلى مس��توياته منذ نيس��ان 2011. 
وأنهى املصنعون الرب��ع األول على منو 
مماثل ليبلغ مؤش��ر مديري املشتريات 
اخلاص بقطاع الصناع��ات التحويلية 
56.2، متج��اوزاً مس��تواه في ش��باط 
البالغ 55.4 ومسجالً أعلى مستوياته 

في نحو ست سنوات. 

قيمتها نحو 60 مليار يورو

خالف أوروبي - بريطاني على »فواتير« بذمة لندن
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خالد المطلوب

الش��عوب  م��ن  الكثي��ر  أقام��ت 
أعياداً لعدد م��ن الظواهر الفلكية 
والتغّي��رات اجلغرافي��ة الت��ي تؤث��ر 
ف��ي حياتهم، وبس��بب م��ن نقص 
ف��ي التراك��م املعرفي ال��ذي يقود 
إل��ى التفس��ير العلم��ي الواض��ح 
والدقيق، لم جتد تلك الش��عوب بًدا 
م��ن إحالة أس��باب تل��ك الظواهر 
إلى الق��وى الغيبية من خالل إنتاج 
حكاية )إس��طورة( مناس��بة، األمر 
ال��ذي تطّلب تقدمي الش��كر لآللهة 
اخملتص��ة بالظاهرة، وإظه��ار الفرح 
ومم��ا  معين��ة.  طق��وس  مبمارس��ة 
ميكن مالحظت��ه، أن التغّيرات التي 
تطرأ على حياة البش��ر بفعل آلية 
التط��ّور، تف��رض تعدي��ال وجتديداً � 
وأحياناً تغييراً كلي��ا� على احلكاية 
اخلاصة مبناس��بة ما، وبذلك تبتدع 
الش��عوب قصصاً تالئ��م تكوينها 
الفك��ري لتفس��ير ذات الظاه��رة، 
فيما يتم إهمال احلكاية املقدس��ة 

األساسية.
وبخص��وص تن��اول موض��وع أعياد 
الربيع في املنطقة املسماة تاريخياً 
ب� »الشرق األدنى القدمي«، وهي تلك 
البقع��ة اجلغرافية املمتدة من إيران 
غرباً حتى مصر ش��رقاً ومن آس��يا 
الصغ��رى ش��ماال إل��ى ب��الد اليمن 
جنوبا- جند الكثير من املتش��ابهات 
نش��وء  حي��ث  م��ن  بينه��ا  فيم��ا 
احلضارات ف��ي كل منها في فترات 
زمنية متداخل��ة، األمر الذي أعطى 
والعلمية  الفلس��فية  لنتاجاته��ا 
س��مات متقاربة، كم��ا أن الظواهر 
الفلكي��ة وانعكاس��اتها املناخي��ة 
التي تتأث��ر بها املنطقة عموماً هي 
ايض��اً متماثل��ة إلى ح��د بعيد، مما 
يعن��ي أن املعاجل��ات واإلس��تجابات 
كان��ت قريبة من بعضه��ا البعض، 
وإن تقدم��ت أو تأخرت بعض الوقت 
هن��ا أو هن��اك، ولعل إثب��ات أي من 

تل��ك احلضارات أس��بق م��ن األخرى 
في تق��دمي منجزاته��ا املعرفية، أمر 
ال يب��دو كبير األهمي��ة إذا ما تعّلق 
اإلثبات بفترة زمنية تستغرق القرن 
من الزم��ن ال أكثر، س��ّيما وأن عمر 
املنطقة جتاوز اخلمس��ة  حض��ارات 

آالف عام. 
يش��ير اإلعتدال الربيعي إلى نهاية 
فص��ل الش��تاء ببرودته القاس��ية 
وبداي��ة الربي��ع باعتدال��ه ولط��ف 
أجوائه في الثلث األخير من ش��هر 
آذار، حيث تتس��اوى ف��ي أحد أيامه 
س��اعات النه��ار بس��اعات اللي��ل، 
وتب��دأ فت��رة الب��ذار والت��ي تتعلق 
بقوت اإلنس��ان مما يُكِسبها أهمية 
اس��تثنائية في حياة البش��ر، األمر 
الذي خلع عليها هالة تقديس ودفع 
إلنتاج احلكاية اإللهية وما يرافقها 
من طقوس مالئمة، وهي املناس��بة 
الت��ي اتخ��ذت تس��ميات متع��ددة 
بتعدد بيئات اإلحتف��ال، فهي؛ عيد 
الربيع، رأس السنة البابلية، النيروز، 

شم النسيم، الفصح...   
وكان عيد الربيع عند الفراعنة يتزامن 
مع فصل احلصاد الذي يبدأ في شهر 
آذار، ويطل��ق على هذا الفصل إس��م 
»ش��مو shemo«  بالهيروغليفي��ة، 
وقد ع��ّد املصريون القدام��ى أن ذلك 
العي��د هو رأس الس��نة أو أول الزمان 
أو ب��دء خل��ق العال��م، حي��ث يخرج 
الن��اس لإلحتفال ابتداًء من الس��اعة 
األخيرة من ليلة اليوم احملدد لإلحتفال 
ليكونوا في اس��تقبال الشمس عند 
ش��روقها، حاملني معهم طعامهم 
وأدواتهم املوس��يقية. وفي األساطير 
يكون اإلله أوزيريس هو املوكول ببعث 
النب��ات والربي��ع، ف��ي ح��ني يضطلع 
الفرع��ون ب��إداء دوره ف��ي الطق��وس 
اختل��ف  وق��د  باملناس��بة.  اخلاص��ة 
املؤرخ��ون في اإلتفاق على الزمن الذي 
ب��دأ في��ه اإلحتفال بعيد ش��مو، غير 
أن الغالبي��ة منهم أجمع��وا على أن 
البداية الرس��مية لذلك العيد كانت 
بحدود 2700 قبل امليالد، أي مع نهاية 

األس��رة الثالث��ة وبداي��ة الرابعة، وإن 
كان اإلحتف��ال معروفاً على الصعيد 
الش��عبي قبل ذلك.)عصام س��تاتي، 
شم النسيم أس��اطير وتاريخ وعادت 

وطقوس(  
وف��ي وادي الرافدي��ن كان��ت اخملّيل��ة 
الش��عرية قد اجترحت حكاية »إينانا 
ودمي��وزي« املقدس��ة، والت��ي تتن��اول 
القيام��ة الدورية لدمي��وزي من موته، 
متزامن��ة مع حلول الربيع، حيث تُقام 
س��ة على طقس  املَؤسَّ اإلحتف��االت 
دين��ي، في��ؤدي امللك دور دمي��وزي الذي 
يتم زفافه عل��ى إينانا -وتقوم بدورها 
إحدى الكاهنات- في نهاية اإلحتفال، 
بب��دء  إيذان��اً  ال��زواج  ذل��ك  فيك��ون 
الربي��ع. وميكن القول أن مجيء الربيع 
بخصب��ه املع��روف ومن ث��م انتهائه 
بصي��ف مجدب، ه��و الذي دع��ا أبناء 
ما بني النهري��ن إللباس تلك الظاهرة 
لبوس��ا قصصياً مالئماً، ما بني بعث 
دميوزي حي��ث املطر واخلض��رة واحلياة 
وب��ني عودته إلى العال��م املظلم حتت 

األرض حيث يحل القحط.  
أم��ا الش��عوب اإليرانية فه��ي ايضاً 
تع��د أن أعي��اد الربيع ه��ي عيد رأس 
الس��نة، وقد ابتدعت لتلك املناسبة 
إس��م  عليه��ا  أطل��ق  احتف��االت 
»النوروز« أو »النيروز« حس��ب املصادر 
العربية التي تناولت التاريخ اإليراني، 
والكلم��ة تعن��ي اليوم اجلدي��د. ومن 
ب��ني الطقوس املهم��ة التي تواصلت 
على مر التاريخ امل��دوَّن عن احتفاالت 
اإليرانيني بهذه املناسبة، يأتي طقس 
إش��عال النيران ف��ي املقدمة، تبجيال 
ل��� »أهورا مزدا« إله الن��ور الذي كانوا 
يعبدون��ه في صورة الش��مس والنار، 
وكذل��ك ملا حتمله الن��ار من معان في 
ثنائي��ة »الن��ور� الظلم��ة« و »اخلير� 
الشر«، وهي مفاهيم عقائدية ضاربة 
ف��ي الِق��دم ف��ي الديان��ات اإليرانية 

املتعاقبة. 
كما مت��ت اإلش��ارة في بداي��ة املقال 
إلى أن س��ّنة التط��ور تنعكس فيما 
الت��ي  األس��اطير  عل��ى  تنعك��س، 

تسعى لإلستفادة من وقائع وأحداث 
جدي��دة، وك��ذا م��ن أس��اطير وافدة 
ب��ني  واإلخت��الط  التواص��ل  بحك��م 
اجملتمع��ات اخملتلف��ة- جن��د أن حكاية 
أعي��اد الربي��ع أو عي��د بداية الس��نة 
تكتس��ب حّلة جدي��دة، وهو أمر يبدو 
واضحاً عن��د املصريني -مث��ال- الذين 
تأسس��ت عندهم تلك احلكاية على 
قاع��دة الصراع ب��ني »أوزيري��س« إله 
اخلير والنماء وبني »س��ت« إله اجلدب 
والتصّحر حسب الالهوت الفرعوني، 
إال أن املصري��ني وم��ع تقّل��ب الزم��ن 
ع��دوا أن تل��ك املناس��بة ه��ي بداية 
الس��نة القبطية، ي��وم رجحت كفة 
املسيحية في مصر، كما متت إضافة 
معنى آخر للمناس��بة حي��ث عّدوها 
عيداً للش��هداء الذين سقطوا دفاعاً 

عن مصر ضد الرومان.
وقد حلقت بظاهرة االعتدال الربيعي 
تس��ميات أخ��رى ومع��ان مضافة، 
مثل عيد الش��جرة وعيد األم، وهي 
مع��ان ال تخ��رج عن بني��ة املفهوم 
األساس التي تفرضة هذه الظاهرة 
الفلكي��ة، فالش��جرة ترم��ز للربيع 
الذي يصل��ح لبداي��ة الزراعة، واألم 
ترمز ملعن��ى احلياة والوالدة والتجدد، 
كم��ا قامت عدد من ال��دول املدنية 
احلديثة بالتش��جيع على اإلحتفال 
باملناسبة -بصفتها موعًدا للنماء- 
من خالل الترويج لها تربوياً وإعالمياً، 
وم��ن جانب آخ��ر، متس��كت بعض 
باملناس��بة  الس��كانية  التجمعات 
بكونه��ا عي��داً قومي��اً. كم��ا ميكن 
بسهولة مالحظة فئات مجتمعية 
-حاضرًا- وهي حتتفل بحلول الربيع، 
دون أن تُش��غل نفس��ها باملعان��ي 
الدينية أو العرقي��ة الكامنة وراءه، 
فتحتفل إبتغاء لوجه الفرح من دون 
أي ش��يء آخر، ولعل هذا األمر ميكن 
أن يعن��ي فيما يعنيه أن األش��كال 
املتبقية من الطق��وس الغائرة في 
الِقدم، تفقد ارتباطها بنحو أو بآخر 
باألس��طورة التي نش��أت كأساس 

لذلك الطقس.   

أعياد الربيع والظواهر الفلكية

برلين ـ جاسم محمد:

تص��درت مواضي��ع االحت��اد األوروب��ي 
والالجئني واإلرهاب والوضع في سوريا 
أجندة  واوكرانيا  وأفغانس��تان  وليبيا 
زيارة ميركل لواشنطن يوم 16 مارس 
2017 إلى جانب سبل محاربة اإلرهاب، 
وتراهن مي��ركل على موضوع التجارة 
احلرة واألسواق املفتوحة مع واشنطن. 
وتتخذ ميركل مواقف مختلفة متاماً 
ع��ن ترامب ف��ي قضايا ابرزه��ا: أزمة 
الالجئ��ني والتج��ارة احل��رة، والدف��اع، 
وه��ي اب��رز موضوعات اخل��الف مابني 
ضفت��ي االطلس��ي. وطغ��ت  قضايا 
النات��و جدول أعمال مي��ركل وترامب 
ومس��اهمة أملانيا في حلف ش��مال 
العسكرية  ومش��اركتها  األطلسي، 
في أفغانس��تان، الت��ي تعهدت فيها 
املانيا باالستمرار والدعم. وقال ترامب 
ينتفعون  بأنهم  األوروبيني:«  مهاجما 
باإلنف��اق الدفاعي الوالي��ات املتحدة، 
وهو أمر ظالم جداً للواليات املتحدة«. 
ينبغ��ي عل��ى ه��ذه ال��دول دف��ع ما 
عليها ومع ذلك، ش��كر ميركل على 
الت��زام أملانيا بزيادة مس��اهمتها في 
حل��ف الناتو إلى 2 %م��ن الناجت احمللي 

اإلجمالي.
ويب��ذل حلف الناتو مس��اعي حثيثة 
لزيادة االنفاق العس��كري والذي يعد، 
واحداً من ابرز االسباب التي دفعت دول 
االحتاد االوروبي الى مراجعة سياستها 
يق��وم  ان  املق��رر  وم��ن  الدفاعي��ة. 
ق��ادة ال��دول األعضاء بالكش��ف عن 
إس��تراتيجية الردع والدفاع الواسعة 
واملتماسكة حللف شمال األطلسي، 
االس��تراتيجي  للواق��ع  اس��تجابة 
اجلدي��د. وتأت��ي اس��تراتيجية ال��ردع 
اجلدي��دة هذه، انعكاس��ا الى مخاوف 
دول اوروب��ا الش��رقية، حي��ث أظهرت 
دراس��ة حديث��ة أن أكث��ر م��ن ثل��ث 
البولنديني يش��كك في جدية تدخل 
النات��و ملس��اعدة ب��الده ف��ي حال��ة 
الط��وارئ. لكن الس��فيرة األميركية 
ل��دى األمم املتح��دة، »نيك��ي هيلي«، 
تقول، أن الواليات املتحدة مس��تعدة 
لتحسني العالقات مع روسيا ولكنها 
لن تس��اوم على دعمها حللف شمال 

األطلسي واالحتاد األوروبي.

حتشد الناتو على جبهة اوروبا 
الشرقية

وتأمل الواليات املتحدة في احلصول 

عل��ى التزامات من أوروب��ا مبلء أربع 
 4000 بنح��و  مجموع��ات قتالي��ة 
عس��كري في اط��ار رد احللف على 
ضم روسيا للقرم عام 2014، وقلقه 
من أن حتاول تكرار الش��يء نفس��ه 
في جمهوريات س��وفياتية سابقة 
بالق��ارة األوروبية. ويتوقع أن تنضم 
فرنس��ا والدمن��ارك وإيطالي��ا ودول 
حليفة أخرى للمجموعات القتالية 
األربع التي تقودها الواليات املتحدة 
وأملاني��ا وبريطانيا وكندا كي تذهب 
إلى بولندا وليتوانيا وإستونيا والتفيا 
بقوات تضم أس��لحة متنوعة بدءا 
من املش��اة املدرعة حتى الطائرات 
ب��ال طيار. كم��ا يعت��زم الناتو أيضا 
نشر اربع كتائب متعددة اجلنسيات 
على أطرافه الش��رقية  خالل العام 
2017، واحدة ف��ي بولندا وثالث في 

دول البلطيق.
وشهدت االراضي االستوانية وصول 
120 جندي��اً ي��وم 18 م��ارس 2017 

وتنظ��ر لندن ال��ى موس��كو بانها 
مازالت متثل مصدرا لتهديد الغرب،  
وم��ن املق��رر ان تص��ل 300 مركبة 
عسكرية بريطانية الحقاً، مبا فيهم 
ودبابات تش��الينجر  عربات مقاتلة 
تو، وأس��لحة مدفعي��ة إيه إس 90. 
وس��يصل أكثر من ذل��ك من لندن 
إلى استونيا نحو 800 جندي  خالل 
ش��هر ابريل 2017 في إطار انتشار 
كبير حللف ش��مال األطلس��ي في 
أوروبا الشرقية.  ومن املقرر ان يكون 
موض��وع توس��ع النات��و ف��ي أوروبا 
الش��رقية من املواضيع األساسية 
للمناقش��ات خ��الل القم��ة الت��ي 
ستعقد في وارسو يومي ال� 8 وال� 
9 من يوليو2017 ، لكن املستشارة 
االملانية ميركل تقول رمبا خالف ذلك 
:«أن هذه اخلطط األطلس��ية جاءت 
رداً على اخلط��ر الهجني«، موضحة 
أن احلديث يدور عن الس��يناريوهات 
احملتمل��ة املماثل��ة »للنه��ج ال��ذي 

اتبعته روس��يا ف��ي أوكرانيا والذي 
يستهدف بنحو متعمد إزالة احلدود 

ما بني حالتي احلرب والسالم.

سياسات اوربية دفاعية جديدة
تدع��و املستش��ارة األملانية ميركل 
وبنح��و  األوروب��ي  االحت��اد  أعض��اء 
مس��تمر، إلى زيادة التعاون األمني 
والدفاعي فيما بينهم ألنه ال يوجد 
ضامن ألبدية العالقات مع الواليات 

املتحدة، على حد قوله.  
وتق��ول ب��أن أوروب��ا تواج��ه حتديات 
متنامية داخل حدودها وفي مناطق 
قريب��ة منها الهج��رة والتهديدات 
اإلرهابي��ة املتنامي��ة واحل��رب ف��ي 
س��وريا والعنف في ش��رق أوكرانيا 
والفقر واجملاعة في أفريقيا. وتعمل 
دول االحت��اد االوروب��ي، جاهدة لكي 
ه��ذا  لك��ن  متماس��كة،،  تظه��ر 
االحتاد مازال منقس��ماً على نفسه 
خاصة حول مس��ألة توزيع حصص 

الالجئ��ني وقضاي��ا اخ��رى، وم��ازال 
اجلديدة  بالتف��كك. اخلطوة  مهدداً 
الت��ي اتخذتها دول االحت��اد االوروبي 
بزعامة فرنس��ا واملانيا بايجاد قوات 
دف��اع مش��تركة »جي��ش اوروب��ي 
موحد« تعد ردة فعل لسد الثغرات 
في االمن والدفاع في اعقاب خروج 
االحت��اد ومواجه��ة  بريطاني��ا م��ن 
سياس��ة ترامب اجلدي��دة خوفاً من 

تفكك االحتاد االوروبي . 

النتائج
� ان زي��ارة مي��ركل ال��ى واش��نطن 
ولقاءها بالرئي��س ترامب كان ميثل 
رغبة اوروبية اكث��ر ماتكون املانية، 
الواليات  للوقوف عل��ى سياس��ات 
املتح��دة اجلدي��ة والعالق��ة ماب��ني 
ضفتي االطلسي ابرزها السياسات 
الناتو  الدفاعية املش��تركة داخ��ل 
والتج��ارة احل��رة، وهذا متث��ل بقول 
مي��ركل بانها مبعوث��ة اوروبية الى 

واش��نطن اكثر ماتكون مستشارة 
حلكومة املانيا.

�  كان اللق��اء بني مي��ركل وترامب 
متناقضت��ني  ش��خصيتني  ميث��ل 
متاما، ترامب، ظهر بانه ش��خصية 
التصريح��ات،  باط��الق  مندفع��ة 

وتصعيد خطابه ضد اوروبا.
� ماتخش��اه دول االحت��اد االوروب��ي، 
ان يك��ون هن��اك تقارب روس��ي مع 
واش��نطن على حس��اب دول اوروبا، 
وهذا ماترفضه اوروب��ا، فهي التريد 
ان يكون هناك اتفاق بني واش��نطن 
وموسكو وراء ظهرها، ماتريده اوروبا 
ان تك��ون ج��زءا م��ن أي مفاوضات 

تقارب مع روسيا.
للنات��و  العس��كرية  التعزي��زات   �
على اجلبهة الش��رقية في استونيا 
ودول البلطي��ق، هي ق��وات اوروبية 
اميركي��ة،  ق��وات  ماتك��ون  اكث��ر 
وتأتي هذه التعزي��زات، نتيجة وعد 
اطلقت��ه دول النات��و ف��ي اجتم��اع 

وارس��و خ��الل ش��هر يولي��و ع��ام 
2016، وال ميثل ابدا سياس��ة ترامب 
اجلديدة. دول اوروبا باتت تشعر بانه 
ينبغ��ي عليه��ا النه��وض بامنها، 
في اعقاب احتم��االت ضعف دعم 
الناتو وواش��نطن لتعزيز الدفاعات 
العس��كرية في اجلبهة الش��رقية، 
واضحة  اس��تراتيجية  ورمبا غي��اب 

لردع موسكو.
� اخمل��اوف االوروبي��ة م��ن موس��كو 
مازال��ت قائم��ة، وتتمث��ل بتوس��ع 
حدودها مثل مافعلته بضم القرم 

2014 ومايجري في اوكرانيا.
وم��ن املتوق��ع ان تش��هد العالقات 
بني ضفت��ي االطلس��ي الكثير من 
الفت��ور واخلالفات في زم��ن ترامب، 
ورمبا يعود ذلك ف��ي اختالف الرؤية، 
والثقافات مابني ضفتي االطلسي، 
فالرئيس ترامب م��ازال يتحدث عن 
مبدأ الربح واخلس��ارة ف��ي عالقته 
واالخي��رة  وحليفات��ه،  اوروب��ا  م��ع 
تتحدث عن مبدأ الدفاع املش��ترك 
بني االطراف وفق املادة 5 من احللف. 
هذه السياس��ات تثي��ر الكثير من 
التس��ائوالت ورمبا اخملاوف مبدى قدرة 
الناتو بتوفير احلماية والسياس��ات 
الدفاعي��ة ال��ى اوروبا امام توس��ع 
موس��كو. لذا بات متوقعا ان تعمل 
دول االحت��اد االوروبي ال��ى النهوض 
بقدراته��ا الدفاعي��ة اكث��ر، وه��ذا 
م��اكان واضح��ا ف��ي اجتم��اع دول 
االحت��اد االوروبي االربع خالل ش��هر 
مارس 2017: املانيا وفرنسا ايطاليا 
واس��بانيا، بوصفها اكبر دول االحتاد 
االوروبي، من اجل ايجاد سياس��ات 
دفاعية مشتركة، وتخلي دول االحتاد 
عن مبدأ ايجاد اجماع بني دول ال 27 
االعضاء باالحتاد، بعد االنقس��امات 
حول مجمل القضايا ابرزها قضية 
الالجئني والهجرة. وبات متوقعا بان 
االنتق��ادات االوروبية الى سياس��ة 
ترامب سوف تشهد تصاعدا خالل 
االش��هر املقبل��ة، امام سياس��ات 
وقرارات ترامب خصوصاً التنفيذية. 
وهذا يعني ان املرحلة احلالية سوف 
تشهد ضعف في الناتو في اجلبهة 
الشرقية، اما حتديات انسحاب دول 
اعضاء لالحت��اد االوروبي وعودته الى 

املربع االول.

اإلره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واإلستخبارات

عهد ترامب ومستقبل دول االتحاد األوروبي داخل الناتو!
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ترامب



 كان ذل��ك ف��ي تس��عينيات القرن 
روس��يا  كان��ت  حينه��ا  املاض��ي، 
تهلهل��ت  عج��اف  بس��نوات  مت��ر 
وس��ادت  الدول��ة  س��لطة  فيه��ا 
س��لطة املافي��ات. وقف��ت اتب��ادل 
اذربيجان��ي  م��ع صدي��ق  احلدي��ث 
كان يدي��ر مؤسس��ة جتاري��ة ف��ي 
مدينة بيرس��افل الروسية. ونحن 
منش��غلون ف��ي حديثن��ا توقفت 
قربنا س��يارة عليها ارقام موسكو 
وخرج منها شابان، أحدهما طويل 
مفت��ول العضات يلب��س نظارات 
س��وداء واألخر قصير القامة عليه 

مامح الضعة واالنفعال. 
 سأل الشاب املوسكوفي الطويل 
القام��ة صديق��ي االذربيجاني عن 
اس��مه فأجابه صاحب��ي بعد تردد. 
عندها قال له املوسكوفي الطويل 
بلهج��ة عتاب وحت��د ب��أن ابنه قد 

اساء التصرف مع »صاحبنا«، على 
ح��د تعبيره، مش��يرا الى الش��اب 
ال��ذي كان يرافقه، وأن االمر يحتاج 
الى تعويض مالي عن االساءة التي 

حلقت به.
 تنحى االثنان جانبا ملواصلة احلديث 
في املوضوع. وحس��ب م��ا اخبرني 
صاحب��ي االذربيجاني ف��ي ما بعد، 
أنه قد عرض على الش��اب الطويل 
املفتول العض��ات، وهو ممثل ملافيا 
قوية في موس��كو، حسب زعمه، 
بأن يجري التفاه��م حول املوضوع 
مع مافي��ا أخرى لصاحب��ي عاقة 
به��ا في موس��كو، هي ايض��اً من 
املافي��ات القوية، كما ذكر صديقي 
االذربيجان��ي، واتفق��ا على صيغة 
اللق��اء بني املافيتني حلل االش��كال 
وتقدي��ر قيم��ة املبل��غ التعويضي 
الذي على صاحبي دفعه لتس��وية 

املوضوع م��ع »صاحبهم« املتضرر، 
حسب ادعائهم.

 كان للمافي��ات ف��ي روس��يا تلك 
الفترة، فترة حكم الرئيس الروسي 
وتأثي��ر  س��طوة  يلس��ن،  بوري��س 
تف��وق س��طوة الدول��ة وتأثيره��ا. 
وكانت املافيات تتحكم في املسار 
السياس��ي واالقتصادي في الباد. 
فمنها وبدعمها يولد السياسيون 
ويحقق��ون جناح��ات توصلهم من 
خال صنادي��ق االقتراع الى س��دة 
الس��لطة السياس��ية في روسيا 
االحتادية ومقاطعاتها وجمهورياتها 

اخملتلفة.
 ولم يتغير احلال في روس��يا اال في 
العقد األول م��ن القرن احلالي بعد 
تس��لم الرئي��س الروس��ي فادميير 
بوت��ن للس��لطة. ليج��ري تفكيك 
ومطاردة املافيات، وإعادة التأسيس 

للدول��ة املدنية االحتادية وترس��يخ 
القان��ون والقض��اء ف��ي  س��لطة 

روسيا.
 ال تختلف العشائر العراقية اليوم 
ف��ي طريق��ة عملها وآلي��ات انتاج 
سطوتها واالس��تفادة من تأثيرها 
عن مافيات روس��يا في تسعينيات 
الق��رن املاض��ي. فم��ا حص��ل مع 
رويت  ال��ذي  االذربيجاني  صديق��ي 
حكايته مع املافيا بس��بب خصام 
وإس��اءة تبادلها ابنه مع ش��خص 
من معارفه، يحصل با انقطاع في 
كل محافظ��ات العراق الوس��طى 
واجلنوبي��ة. وليس س��وى فرق واحد 
هو ان العش��ائر العراقية تبالغ في 
االنفات عن سلطة القانون وتفرط 

في استعمال الساح.
وامللف��ت هن��ا ه��و ان االنفات عن 
س��لطة القانون لم يضع العشائر 

يوماً حتت طائل��ة القانون او الئحة 
قوانينه��ا  فللعش��ائر  عقوبات��ه، 
الت��ي تف��وق في س��طوتها قوانني 
الدول��ة ويلجأ اليها رموز س��لطة 
احملاصص��ة لف��ض اخلاف��ات التي 
تقع بينهم، كما حصل بني النائب 
حنان الفتاوي وابوكلل. ورافق هذا 
الصعود في االعتماد على سلطة 
العشائر وسطوة قوانينها وانحياز 
احكامه��ا، تراجع ف��ي دور القضاء 
العراق��ي إلى مس��توياته اخلطيرة 
وارتفاع مؤش��ر عدم ثق��ة املواطن 
ب��ه، بس��بب استش��راء الفس��اد 

واحملسوبية فيه. 
ونتيجة لتس��لط القرار العشائري 
على املش��هد االجتماعي العراقي 
وهوان س��لطة القان��ون، اصبحت 
العشائر متارس تقاليدها بكل حرية، 
فاش��يعت ظاهرة كتابة “مطلوب 

عش��ائريا”، او »مطل��وب دم« على 
محال جتارية، ودور سكنية ملواطنني، 
القائمة  وعيادات أطب��اء وغيره��ا، 
على احكام ارجتالية منحازة سلفا 
لصف املشتكي املنتمي للعشيرة. 
هذا عدا عن تصفية احلس��اب بني 
والتي تستعمل  العشائر نفسها، 
فيها ش��تى انواع االسلحة، ألتفه 

االسباب.
النش��اطات  ه��ذه  ال��ى  يض��اف 
االجتماعية، نش��اطات سياس��ية 
النف��وذ  اتس��اع  ف��ي  تتجل��ى 
العش��ائري وتأثي��ره ف��ي صناع��ة 
تواط��ؤ  عب��ر  السياس��ي،  الق��رار 
األح��زاب  توجه��ات  ف��ي  معل��ن، 
السياس��ية احلاكمة التي ما كان 
لها ان تستمر في احلكم اال بقدرة 
انتماءاتها الطائفية والعش��ائرية 

ونفاق رموزها ونخبها. 

وف��ي جميع االحوال فان العش��ائر 
العراقية مبمارس��اتها االجتماعية 
تعي��د  وغيره��ا  والسياس��ية 
وقوته��ا  وجوده��ا  عناص��ر  انت��اج 
عل��ى حس��اب مؤسس��ات الدولة 
الش��رعية. وهي بذل��ك تطيح مبدأ 
املواطن��ة ودولة القانون. لذا فليس 
من املنطقي »ابتكار« مش��تركات 
ب��ني املنظومة العش��ائرية والتيار 
املدني الدميقراطي. وليس من خيار 
من اجل بناء دولة املواطنة، الدولة 
املدني��ة التي يحت��رم فيها القانون 
لس��لطة  بالتص��دي  اال  ويط��اع، 
العش��ائر وتفكيكه��ا، ومعاقب��ة 
املتجاوز منها على سلطة القانون 
والقضاء، ووضع الساح بيد أجهزة 
ليكون اس��تعماله  الدولة حصرا، 
على وفق ضوابط صارمة يفرضها 

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

ّ
ّ

د. جاسم الصفار

آن ماري سلوتر

كاتب عراقي

المديرة السابقة 
لتخطيط السياسات 

في وزارة الخارجية 
األميركية.

إن اإلنتخابات الهولندية كانت أول 
نقطة س��اطعة منذ فترة طويلة 
بالنسبة للناس في أوروبا والواليات 
املتحدة االميركية والذين ش��عروا 
بقل��ق عمي��ق م��ن أن ردة الفع��ل 
الس��لبية جتاه العوملة ستؤدي إلن 
يتول��ى الس��لطة أح��زاب قومية 
يهيمن عليها البيض املتشددون . 
لقد متك��ن رئيس الوزراء الهولندي 
م��ارك روت��ه م��ن هزمية املرش��ح 
املع��ادي لإلس��ام جي��رت فيلدرز 
والذي دعا إلغاق احلدود واملساجد 

ومنع القرآن.
إن األس��لوب اإلعتي��ادي لوص��ف 
القوى السياس��ية الت��ي متتد من 
حزب فيديس��ز لفكتور أوربان في 
هنغاري��ا إل��ى اجلبه��ة الوطني��ة 
ف��ي فرنس��ا بزعامة ماري��ن لوبني 
وأنصار دونال��د ترامب في الواليات 
املتح��دة االميركي��ة ه��و وصفها 
»بالشعبوية«. إن الشعبوية تعني 
سياس��ة الش��عب ف��ي مواجهة 
سياسة النخب ولكن في الواليات 
املتحدة في األق��ل فإن أيدولوجية 
ترامب- والتي لديها إرتباط محدود 
بالتوجه احملافظ التقليدي للحزب 

اجلمه��وري- تؤطر حملور اإلنقس��ام 
لي��س عل��ى أس��اس الكث��رة في 
مواجهة القلة ولكن على أساس 

القوميون في مواجهة العامليني.
ف��ي اإلص��دار األول جمللة »ش��ؤون 
اميركية« وه��ي مجلة محافظة 
» إلستكشاف  جديدة مخصصة 
ملواطنتن��ا  احلقيق��ي  احملت��وى 
األس��تاذ  يكت��ب   ،  « املش��تركة 
ف��ي جامع��ة جورجتاون جوش��وا 
ميتشيل »لقد ظنت أجيال عديده 
م��ن احملافظني أن الع��دو احمللي هو 
يتص��ورون  ه��م  واآلن  التقدمي��ة 
أنه��م يواجهون مش��كلة جديدة 

»الشعبوية«.
يقول ميتش��يل أنه في واقع األمر 
م��ا يحصل فعا ه��و ليس حركة 
جماهيري��ة للش��عب ولكن »ثورة 
بإس��م الس��يادة الوطنية ». ثورة 
بإس��م الش��عب املترابط وبإسم 
املواطن��ني املرتبط��ني ببعضه��م 
البع��ض واملرتبط��ني »ببلداته��م 
وأمته��م«  ووالياته��م  ومدنه��م 
وه��ي طبق��ا لتص��ور ميتش��يل 
قومية مرتبطة ب��األرض متأصلة 
املؤسس��ات  م��ن  العدي��د  ف��ي 

اليه��ا  أش��ار  والت��ي  الطوعي��ة 
الكس��يس توكوفي��ل عل��ى إنها 
الترياق االميرك��ي املضاد للعاملية 
املنطقي��ة اجملردة لكا من الثورتني 

الفرنسية واالميركية .
إن النقط��ة اجلوهري��ة هن��ا ه��ي 
والثقاف��ة  احل��دود  ب��ني  العاق��ة 
اإلحتفاظ  والتراب��ط فعن طري��ق 
الوطني  املس��توى  بالسيادة على 
عوضا ع��ن املس��توى العاملي فإن 
م��ن املمك��ن الدف��اع ع��ن احلدود 
وحتديد اجملتمعات واحملافظة عليها 
ولو ذابت تل��ك احلدود فإن ما يربط 
البشر ببعضهم البعض لم يعد 
مجتمعهم أو ثقافتهم املشتركة 
بل فقط هويته��م وهكذا يجادل 
ميتش��ل أن العوملة والسياس��ات 
القائمة على الهوية تسيران جنبا 
إلى جن��ب وكاهما منفصان عن 

الهوية الوطنية .
إن تصنيف اإلنسان على أنه عاملي 
م��ن دون ج��ذور ه��و دائم��ا خطير 
حي��ث يع��رف اليهود ذل��ك جيدا. 
كان من أهم اإلهانات السوفياتية 
املعادية للس��امية تعبير »العاملي 
مت  تعبي��ر  وه��و  ج��ذور«   ب��دون 

اس��تعماله لإلشارة إلى املفكرين 
اليهود وهو تعبير سيكون فادميير 
بوتني مرتاحاً ج��داً له اليوم بينما 
يعمل على أع��ادة إحياء القومية 
الروس��ية على أس��اس الكنيسة 
األرثوذكسية الروسية وروسيا األم 

والثقافية الفاحية السافية .
عودة للوالي��ات املتحدة االميركية 
س��نجد أن العدي��د م��ن أنص��ار 
ينتقدون بش��دة  ترام��ب كذل��ك 
العامليني ملا يتعرضون له من إزدراء 
وإحتقار من هوالء فهم يش��عرون 
بالغضب الش��ديد من ما يعدونه 
التظاهر بطهارة األخاق والصاح 
من قبل اليسار . لقد أمضى سام 
التنفيذي إلحدى  الرئي��س  التمان 
الش��ركات الناش��ئة املرموقة في 
وادي الس��يليكون بضعة أش��هر 
بع��د اإلنتخاب��ات الرئاس��ية وهو 
يتنقل في اميركا ويتحدث لناخبي 
ترام��ب وعندم��ا إنتق��ل احلدي��ث 
ل��ردة فعل اليس��ار عل��ى إنتصار 
ترامب فإن العديد من األش��خاص 
الذي��ن كانوا في ح��وار معه قالوا 
بإن اليس��ار هو أقل تس��امحاً من 
اليمني ولقد الحظ ألتمان أن هذه 

النقطة مت التطرق اليها كثيرا مع 
عداوة حقيقة عل��ى الرغم من أن 

احلوارات كانت ودية بنحو عام .
أح��د  ع��ن  التم��ان  نق��ل  لق��د 
األش��خاص قول��ه » توقف��وا عن 
وتوقف��وا  بالعنصري��ني  وصفن��ا 
عن وصفن��ا باإلغبياء إلننا لس��نا 
كذل��ك . إس��تمعوا إلين��ا عندما 
نحاول أن نخبركم ملاذا نحن لسنا 
كذل��ك وتوقف��وا عن الس��خرية 
منا ». إن ه��ذا املزيج من العجرفة 
والسخرية يحول مشاعر اإلنزعاج 

إلى مشاعر الغضب واإلنتقام .
إن لدى مستشاري البيت األبيض 
احلالي��ني ردة فع��ل مماثل��ة فف��ي 
امللف الش��خصي اجلديد لكلياني 
احلمل��ة  مدي��رة  وه��ي  كون��وي 
اإلنتخابي��ة لترام��ب والتي تعمل 
البيت  ف��ي  حالي��اً كمستش��ارة 
األبي��ض تكت��ب أنها » ل��م تنس 
كيف تعام��ل معها الناس عندما 
اعتقدوا أنها خاس��رة من دون روح 
رياضية حيث ل��م يكن توجههم 
ينم عن الوقاحة أو االحتقار بنحو 
صريح بل كان أس��وأ م��ن ذلك أي 
التعامل بفوقي��ة وإظهار اللطف 

الذي يكون مبطنا مبش��اعر أناس 
يعتقدون أنهم أفضل منك ».

التعلي��م  م��ن  كبي��راً  ج��زءاً  إن 
العالي يتعلق بتعلم كيفية إدارة 
العواطف والتشكيك بها فطاب 
الس��نة األولى في كلي��ة القانون 
في الوالي��ات املتح��دة االميركية 
يتعلمون كيف يقمعون حدسهم 
الطبيع��ي للعدالة -لو تس��ببت 
س��يارة معيبة في حادث نتج عن 
إصاب��ة طف��ل بإصاب��ات خطيرة 
ف��إن ه��ذا يعني أن��ه يتوجب على 
 – الدف��ع  الصانع��ة  الش��ركة 
ع��ن  بالتركي��ز عوض��اً  ويقوم��وا 
ذلك عل��ى حتليل مس��بب بعناية 
للمجتم��ع  واملزاي��ا  للتكالي��ف 
بنحو عام. إن ه��ذا التدريب يعني 
ع��ادة أن »النخ��ب« الت��ي تتلقى 
تعليماً عالياً وع��ادة ما يتواصلون 
إجتماعي��اً مع بعضه��م البعض 
عادة ما ينس��ون أو يتجاهلون عن 
عمد دور العواطف في السياسة 
يقوم مستشارو  بإستثناء عندما 
احلمات اإلنتخابية بإنتاج أعداد ال 
حصر لها م��ن اإلعانات التجارية 
السياس��ية الرقيق��ة التي جتعل 

الناس يش��عرون بإنه��م في وضع 
جيد.

إن الش��عور بإن��ك محتقر وال يتم 
التواصل معك تثير مش��اعر قوية 
لدرجة قلب احلقائق ونقلها لواقع 
مظلم بديل . إن من املهم للغاية 
عدم تبس��يط قصة الش��عبوية 
وعّده��ا عل��ى أنه��ا اجلماهير في 
الط��رح  إن   . النخ��ب  مواجه��ة 
املتعلق بالقومية املرتبطة باألرض 
واملتزن��ة واملترابطة ف��ي مواجهة 
العوملة التي تتظاهر باخلير والورع 
وغي��ر املترابطة هو الط��رح الذي 
واإلس��تمرارية  بالدع��م  يحظ��ى 

وحتى بني املتعلمني .
إن الرد الصحيح ه��و ليس نكران 
وجود أو شرعية الرغبة في البقاء 
عل��ى أرض م��ا ف��ي ه��ذه األوقات 
الصعبة أو أن ننكر على الناس حب 
بلد ما أو ثقافة ما أو ننظر بفوقية 
لاقل تعليًما ب��ل يتمثل ذلك الرد 
ف��ي بن��اء ط��رح جدي��د للوطنية 
واإلندم��اج  والتراب��ط  والثقاف��ة 
وحتى لو خسر فيلدرز هذا الشهر 
وخسرت لوبني في شهر مايو فإن 

أنصارهم لن يختفوا.

القوميون والعالميون
PROJECT
SYNDICATE

هجوم لندن

يحاول »نواب الش��عب!« ان يُظهروا انفسهم ضحايا 
للحكوم��ة ألن رئيس��ها حيدر العب��ادي اعترض على 
قانون يقضي بزيادة مرتباتهم الش��هرية، وفي حوارية 
على احدى الشاش��ات امللونة ق��دم احد هؤالء النواب 
مظلومية الضحية وتولى سياسي نافذ دور ارثر ميلر 
ال��ذي كتب مس��رحية »كله��م اوالدي« تأس��ياً على 
ضحايا احل��رب، فيما نحن الضحاي��ا وهم )اكثريتهم، 
وليس كلهم) جادون، وقد فش��ل السياس��ي، وقبله 

النائب، في ان يغشنا ببضاعته البائتة.    
اما املوس��يقار اليونان��ي تيودوراكيس فقد قال عنهم 
يوماً: انهم يغنون من على كومة اخلراب.. »فقد خربوا 
ثقافة وضمائر وحياة الناس، واحتالوا على فطنتهم« 
ونخ��ص منهم )لدينا) اولئك الذي��ن تفننوا في حتويل 
مناصبهم الى تكيات ومفاتيح خزائن، وافتضحوا، ثم 
يلوحون بالعودة الى الترش��يح من جديد الى السباق 
االنتخاب��ي، بع��د ان تربع��وا س��نوات اربع عل��ى اقدار 
وانفاس املايني، وكانت كل امجادهم جتاذبات لسانية 
في اروقة مجلس النواب ونسوا الوعود التي قطعوها 
للناخب��ني عش��ية آخ��ر انتخاب��ات، ف��كان »عرقوب« 
مجن��ّي عليه باملقارنة معه��م، إذ أهانوا الدموع التي 
س��فحوها على احملتاجني، وغدت التماس��يح مائكة 

بالنسبة لهم. 
 بوجيز العبارة، الضجة التي اثارها غالبية النواب على 
اعتراض احلكومة كان ينبغي ان تكون على »مظلومية« 
املاي��ني التي صوتت له��م وهي تعان��ي االن من هول 
احلرب والنزوح واالرهاب وش��حة املاء الصافي وانقطاع 
الكهرباء، وتردي العناية الصحية واالستشفاء، وضيق 
السكن، والغاء، والبطالة، واعمال النصب، والرشوة، 
والفس��اد واإلفس��اد، والتهري��ب، والتج��ارة باصواتنا 
وآمالن��ا الطيب��ة.. انهم ليلزمهم الكثي��ر من اجلهود 
الس��ترداد ثقة وكس��ب)وال اق��ول اختط��اف) اصوات 
الناس، بع��د ان ُضمنت لهم حياة الرخ��اء، وتبخترتوا 
بالنعيم والقصور والوجاهات والذوا بالبنايات احملصنة 
واحلمايات املتراصة وتركوا ابناء االحياء الفقيرة طعماً 
للتفجي��رات وانتق��ام البرابرة وفل��ول عصابات صدام 
وقطعان الدش��اديش القصيرة واالنتحاريات احملشوات 
بنشارة اخلشب واحلشيش واختطافات نصف الليل، ما 
يجعلهم مطلوبني للحساب  والعدالة عن   التفريط 
باملسؤولية واالنصراف عنها الى املاسنات واخيراً الى 

معركة زيادة املرتبات.
 االمر االكمثر احلاحاً هو مراجعة عمل مجلس النواب 
ودور اعضائه طوال هذه الس��نوات العجاف، إذْ قضاها 
املواطن��ون في تش��يّيع طوابي��ر الضحاي��ا، واالنتظار 
الطوي��ل ملّن��ة البطاق��ة التمويني��ة، وإذالل مكات��ب 
تعيني العاطلني وزجر حراس��ها، وايضا، في الظلمات 

الدامسة، وعلى صفيح اخلوف من املستقبل. 
 ***********

جبران:
 »البلب��ل ال يبني عش��ا في القفص حت��ى ال يورث 

العبودية لفراخه«.

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

أكثرهم.. وليس كلهم
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ناظم ناصر القريشي

يوق��د أفكاره على الض��وء خارجا من 
طالس��م اللغ��ة و طالس��م الزم��ان 
و امل��كان , مرآت��ه الش��مس , والبحر 
مروحت��ه , والري��ح بع��ض أحالم��ه , 
والزمن مختص��را لكلماته. هكذا هو 
الش��اعر , وهكذا هو الشعر يجب أن 
يكون حرا و أن يتنفس املطلق و النقاء 
فه��و طريق للحياة ؛ فالش��اعر يكون 
أكث��ر نضجا وجماال  عندما يعي هذه 
احلقيقة و ه��ذا ما دون��ه فتحي عبد 
السميع عبر ديوانه ) أحد عشر ظالل 
حلج��ر ( والصادر عن سلس��لة »ديوان 
الش��عر العرب��ي« بالهيئ��ة املصرية 
العامة للكتاب , فأفكاره حاضرة من 

خالل كلماته
والناظ��ر ال��ى ش��اعرية فتح��ي عبد 
السميع سيجد أن املتخيل الشعري 
لدي��ه يعب��ر ع��ن األصال��ة الفري��دة 
لذهن��ه فه��و خليق ب��أن يعي��د كل 
اللحظ��ات عبر التفاصي��ل الصغيرة 
و يتركها تنم��و و يبعثرها الضوء في 
االجتاهات ظالال على امتداد القصيدة 
, وف��ي تلك اللحظة التي نتأمل فيها 
الكلمات جتعلنا نس��مو معها كروح 
هائمة ف��ي فضاءات مليئ��ة باحلركة  
ميت��زج فيها احلل��م والواق��ع , املاضي 
واحلاضر , الغياب واحلضور واللحظات 
املنس��ية حتضر كذك��رى احلاضر كما 
يق��ول هن��ري برغس��ون ف��ي كتاب��ه 
فلسفة الزمن , بينما متلؤها النشوة 
وه��ي في علوه��ا األثي��ر قابضة على 
روح الشعر ؛ فالضوء الصاخب خلف 
احلج��ر وال��ذي ول��د أحد عش��ر ظال ؛ 
جعل الروح تغادر فيزياء اجلسد وحتلق 
عاليا في ميتافيزيقية الش��عر ,حتاول 
الوص��ول ال��ى مملكة الس��مو كأنها 
تالمس املطلق في وجوده األبدي , عبر 
اقتراح��ات صوفي��ة و أف��كار عرفانية 
, فاملس��افة بني الظ��ل واصله برزخ أو 

حلم و هذه هي القصيدة
فيقول ف��ي قصيدة ) قاط��ع الطريق 

الذي صار شاعرا(:

ري في ماليني القبور. أُطارِدُ ُجثًَّة جتجَ
جَْفرِدُها فوقجَ  أجَصطادُ حفرًة مطموسًة وأ

طاوِلجَتي
رِّرُ الزرازير. جَُشّقها مبطواتي وأُحجَ أ

��ُة ح��نيجَ تجَ��ذوُب ف��ي  ْتمجَ تُرِْعُبن��ي العجَ
الِعظاِم

وال يجَعرُفها أحد
جَْوتجَى ُة امل جَاسجَ تُرِعُبني نجَ

وِهيجَ تجَْدفجَُع النَّاسجَ ِمثلجَ القرابني
في موِكٍب ال نجَرجَاه.

جَلْتجَفُّ بعتمٍة صغيرٍة أ
ا بالنور فجَتجَلْتجَفُّ الدنيا كلُّهجَ

تي ْتمجَ جَِجُد عجَ جَِجُد نْفِسي حنيجَ أ أ
العالجَ��مجَ  يُغاِف��ُل  ال��ذي  الِّل��صُّ  أنجَ��ا 

ْفلِي السُّ

لِيجَحِملجَ أرواحجَ األشياِء
ها إلى النور. ويعيدجَ

الشاعر كبروميثيوس سارق النار في 
األسطورة اإلغريقية , لكن هنا تتحد 
روحه مع حلظته الشعرية حيث يبدأ 
اإلبداع في تش��كيل ميثولوجيا حية  
في حني يتمن��ى أن يكون خروجه من 
تل��ك اللحظ��ة منتص��ر ، بقبضت��ه 
قصيدة هي النار املقدسة التي يحمل 
بها أرواح األشياء ويعيدها الى النور ؛ 
بعد ما احتدت روحه مع كلماته وعاش 
زمنها املطل��ق  وحتدى اللغة وجعلها 
تتكلم خارج منطوقها املألوف وجعل 
من الشعر حارسا للروح ؛ وكأن اخللق 
و األبت��كار متكن من أعماقه الداخلية 
فجسد الرؤيا جماال , إذ منح كلماته 
مزي��دا م��ن احلرية والدالل��ة و جعلها 
تتكّفل بالتعبير عن هذه الرؤيا ؛ لبلوغ 
االنفع��ال األكث��ر أصالة , ل��ذا جتتهد 
كلماته دوما أن تنشئ فينا تلك القوة 
الروحي��ة , فلكل كلم��ة مجد و لكل 
معنى مدى مياثل افقه من أول التأمل 

الى أقصى التأويل فيقول :
ْيخا فُل صارجَ شجَ صديقي الطِّ

تجَرتجَِعُش أصابُِعُه وهو مُيِسُك كوبجَ املاِء
��رْسجَ امللعق��ِة ف��ي الطبق  يُح��اوُِل غجَ

فتغوص في الهواء.

لجَ في قياِمِه فجأًة جَفِقِد األمجَ لم أ
لِيجَِقفجَ بُِطُولِِه في الشارع

يجَشتُم أوالدجَه اجلاحدينجَ
جر ويجَقذُفني بحجَ

فاحلج��ر متم��رد على ظالله بس��مة 
 , س��كونه  عل��ى  الدائ��م  التغيي��ر 
والش��اعر يعي ه��ذا ويري��د أن يقودنا 
إليه  عبر دهشة تعتمد على تشكيل 
الصورة ذاتها , متاثل مس��اقط الضوء 
على احلج��ر ومن ث��م القصيدة فهو 
شعر مفتوح على التشكيل بلوحات 
جتريدية بأنها أقرب الى صمت يتكلم

فالش��اعر و بش��كل مثير للدهش��ة 
جعل من احلجر موشورا ألفكاره والتي 
ال تظه��ر إال حني تعبره فهو على قيد 

رؤية ما وراء الظالل
فك��ون بانورام��ا للظل خ��الل الوقت 
تتح��رك ضم��ن انزياح بص��ري ذهني 
خاض��ع لالبت��كار ب��ني متغي��ر الظل 
وثب��ات احلجر وفق اقترابها أو ابتعادها 

عن ثيمة الديوان الرئيسية

ُر وتجَِفرُّ ِمنجَ األبواب مَّ أقفاُل العالجَِم تجَتذجَ
فُر حتتجَ أشجار، ِفيٌَّة حتجَ أقفاٌل عجَ

أو تُه��رْوُِل في أمعاِء احلِيتجَان باحثًة عن 
ا اتِِيِحهجَ فجَ مجَ

ِدئٌة تُغالُِب اجلذام وتجَنبُش في  وأُخرجَى صجَ
امة. قالِِب الِقمجَ مجَ

��ا  اتِِيِحهجَ فجَ أقف��اٌل ل��م تجَعُث��رْ عل��ى مجَ
ُع في نجَشيٍد جنائِزي تجَتجَجمَّ

لُِّم املجَفقودِين. تجَُدقُّ على صدورِها وتُكجَ
الشاعر عبد السميع ال يريد أن يطرح 
األس��ئلة أو يجي��ب عليه��ا هو فقط 
يدون أحالمه , لذا الش��اعر في اش��د 
اللحظات إش��راقا ذه��ب ليتوحد مع 
تل��ك األحالم املنس��ية و الهامش��ية 
و العاب��رة كموجة ب��ال ضفاف أو زمن 
الذي في قصيدته فيجعل الدهش��ة 
تتملكن��ا  ونح��ن نقت��رب م��ن تل��ك 
األح��الم التي سنكتش��ف بعد حني 
أنها أحالمنا أيضا , و أنها كحزن قدمي 

حتتويه غربة لم نغادرها لآلن
ْم لِي دجٌَم وحلجَ

اِمي لكنَِّني انشغلُت بِِعظجَ
وجَاه ِغُل بِسجَ لُُه ونجَْنشجَ اهجَ ما نجَتجَججَ

كانِه. ى أبًدا في مجَ ال يجَْبقجَ
اِمي أجَبكي فجَتجَسيُل ِعظجَ

ايجَا ظجَ أجَصرُخ في وجَْجٍه فجَيمتجَلُِئ بِشجَ
ِعي كثيرًا تجَِعبجَ اجليراُن مجَ

ُر  ْظ��ٍم يجَس��هجَ حتَّ��ى اْعتجَ��ادوا عل��ى عجَ
ُهم عجَ مجَ

متيل بنية قصائد الديوان الى التناغم 
بني حركة الضوء و بني األفكار ؛ حيث 
تبق��ى الكلمات على قي��د القصيدة 
باستداللية الشعر ؛تلك األفكار التي 
حملت رائح��ة الذكريات ، و منت على 

ش��كل ترميز إيحائي ملا تضمنته من 
أس��اطير آني��ة  متدفق��ة ثرية وهبت 
الن��ص جم��ال تعبي��ري س��احر م��ن 
حي��ث الش��كل واملضم��ون , جعلتنا 
ندرك طبيعة عالقة الش��اعر ببيئته 
و األش��ياء من حوله ، فيصبح الظل 
مكثف��ا بأفكار الش��اعر التي تتحرك 
بحنني عبر أزمنته��ا التي ولدت منها 
و األماكن التي احتضنتها فهو عمل 
على إعادة تشكيل حياته و استعادة 
اللحظات امله��دورة عبر كلماته التي 
تس��تدرج زمنه املفقود الى القصيدة 
بإيقاع��ات هادئة رغ��م مالمح التمرد 
,من خالل املشاهد التي بقيت عالقة 
بذاكرت��ه , فكان ص��وت بيئته حاضراً 
من خ��الل كلمات��ه ، فالدي��وان عبارة 
عن س��يرة ذاتية للشاعر وعالقته مع 

املكان والزمان
و الش��اعر فتحي عبد الس��ميع من 
خ��الل جتربت��ه الش��عرية الطويل��ة ؛ 
كمن يجمع النجوم في س��لة واحده 
ويعكس الظ��ل على الضوء فيجعله 
ينب��ض باحلي��اة , بع��د ما أرتش��فت 
الورق��ة كل الغيمات التي خرجت من 
أف��كاره و األحالم التي غف��ى معها , 
وهو عن قصدية ملهمة أخفى الظل 
الثاني عش��ر ومنح املتلقي أمكانية 

تأويله عبر التأمل.

من أول التأمل الى أقصى التأويل

رأي

جدل األف��كار هو العتب��ة احلقيقية لدخوله��ا احلياة،  
فاألفكار التي ال جتادل بعضها ميتة، وال قدرة لها على 
التعايش، وال التغاير والتجاوز، وبالتالي فإنها ستنضب 

بسرعة وتفقد خاصيتها على االستعمال والتداول.
في عالم)ما بع��د احلداثة( وهو عال��م افتراضي تفقد 
في��ه األف��كار املركزية هيمنته��ا وقوته��ا، مقابل بروز 
اجرائ��ي لألف��كار الفردية، ولنم��ط من الت��داول الذي 
يجعل هذه األفكار في سياق تنافسي، وحتى صراعي، 
لكنه مؤنس��ن وبعيد عن االقصاء والتهميش والطرد، 
حت��ى بات هذا األم��ر واقعا مقبوال ف��ي العالم بقطع 
النظ��ر عن)املركزي��ات الس��رية( الت��ي حتك��م العقل 
الغربي، وتصطنع له سياس��ات وموجهات فيها كثير 

من الرعب والرقابة..
احلاجة ال��ى احلرية هي اجلوهر الذي ينبغي التعريف به 
واالنحياز الى مشروعه، ليس للدفاع عن األفكار اخلاصة 
واملواقف اخلاصة، بل ملنع اس��تمرار رعب املركزيات من 
أْن تف��رض س��لطتها املثيولوجي��ة على االخري��ن، وأْن 
تتحول الى س��لطة وحكم وايقونة والى مقدس، وهو 
ما بات واضحا في واقعنا، وفي سياق تشّكل اجلماعات 
االرهابي��ة، من خ��الل هيمنة الفكر الواح��دي املركزي، 
والذي يُكّفر ما عداه، وينظر لآلخرين بوصفهم مارقني 

وخارجني عن األمة..
هذه األزمة ليس��ت شأنا سياس��يا وحقوقيا فقط، أو 
ج��زءا من نظرية احلق العام، بل إنها أيضا جزء حقيقي 
من مسؤوليات األنتلجنسيا، ومن نضالها االجتماعي، 
والذي يتطلب وعيا ومواقف، وجّدة في النظر الى الوجود 
والى قيم املش��اركة والتنوع والدميقراطية، وحتى الى 
الواقع السياسي واالجتماعي، وهذا ال يأتي بالنوايا، وال 
بجلد ال��ذات، أو تغليب النزعة املطلبية، والتس��قيط 
وغيرها من املمارس��ات العمومية، بقدر ما أنه يحتاج 
ال��ى وعي مهني، والى تعديل واقعي وحقيقي في زوايا 
النظر، وفي تبني برامج ثقافي��ة فاعلة، وفتح حوارات 
موسعة مع عديد اجلهات السياسية والثقافية وحتى 
الدينية، ألّن حاجة التغيير تتطلب اخلوض في الصعب، 
وف��ي مواجه��ة التحدي��ات، وفي رس��م خارطة طريق 

واضحة وقابلة للتنفيذ..
فكلن��ا يع��رف أّن تاري��خ الس��لطة ف��ي الع��راق كان 
تاريخا للرع��ب، ولفرض املركزيات الت��ي تخّص احلكم 
والرقابة والس��يطرة، وحتى النظر الى الفعل الثقافي 
بوصفه جزءا م��ن هوية الس��لطة ومرجعية أفكارها 
وتوجهاته��ا، إْن كان��ت سياس��ية أو ديني��ة، أو حت��ى 
طائفية، وهذا بطبيعة احلال أس��هم في حتجيم حرية 
العمل الثقافي، ودفع بكثير من املثقفني الى املنافي أو 
املعارضة السرية، أو رمبا اخلضوع، أو حتى العزلة بعيدا 
ع��ن أي دور حقيقي في احلياة وفي منظومات التعليم 
والتنمي��ة والبن��اء السياس��ي واش��اعة قي��م اجلمال 

واملعرفة والعدل واملشاركة.. 
واليوم ووس��ط متغيرات كبرى وحتديا أكثر تغايرا يجد 
املثقف العراقي نفس��ه أمام استحقاقات الزمة، على 
مس��توى وعي��ه، أو على مس��توى خيارات��ه ورهاناته، 
والت��ي تتطلب جه��دا اس��تثنائيا ومختلف��ا، وضمن 
توجه��ات أكثر واقعي��ة، وأكثر معرف��ة بالواقع اجلديد 
وطابعه االجتماعية والسياس��ية واملكوناتية، وهو ما 
يعني ضرورة تعديل مس��توى النظر من جانب، وتأهيل 
الوظيفة وس��ياقات عمله��ا واولوياتها من جانب آخر، 
ومبا يجعل األفق الثقافي أكثر تقبال للحوار واملشاركة 
واالنفت��اح دومن��ا عق��د أو حساس��يات، ألن احلاجة الى 
التغيير اصبحت الزمة، واحلاجة الى املشاركة اصبحت 
أكث��ر ضرورة وس��ط احتدامات وصراعات حت��اول فيها 
الكثير من املهيمنات  املركزية استعادة وظائف رعبها 

القدمية..

ضرورات الوظيفة 
الثقافية

علي جسن الفواز

مبعنى هذه الورقة استهلكت في النص 
اكث��ر م��ن م��رة ان ص��ح التعبير. 
وف��ي اثن��اء قراءتي 
وج��دت  للرواي��ة 
الكات��ب  ص��وت 
يخي��م على جميع 
 ، ت لش��خصيا ا
رواية  اق��رأ  وكأنن��ي 
تتحدث ع��ن الكاتب 
س��عد محمد رحيم، 
انفاس  وال تتحدث عن 
او  امل��رزوق  محم��ود 
جانيت او ناتاش��ا او ابن 
امل��رزوق  اخ��ت محم��ود 
وغيرهم. وكثيراً ما تغيب 
الش��خصيات  اص��وات 
عنه��ا  يع��وض  والكات��ب 
بتلك الرس��ائل او املذكرات 
الت��ي متل��ئ الرواي��ة وتأخذ 
الكت��اب.  م��ن  كبي��ر  حي��ز 
حت��ى احل��وارات الت��ي ت��دور 
بني الش��خصيات ش��حيحة 
وتخلو م��ن احلبكة التي جتعل 
الق��ارئ يتفاع��ل م��ع احداثها 
ويغلط ف��ي توقعاتُه في نهاية 
االمر. اما مغامرات العشق التي 
الكاتب  ف��كان  البطل  يخوضها 
بارع في ايصال الصورة، ويجعلك 
تعي��ش م��ع مغام��رات محم��ود 

امل��رزوق، وم��ن الوهلة االول��ى يخيل لك 
تعيش في ازق��ة براغ، وتصعد مع املرزوق 
ف��ي نفس القطار ال��ذي تعرف فيه على 
ناتاش��ا، ويجعلك حتلم بش��وارع باريس 
وتطوف في عيون جانيت، وتطيل النظر 
ف��ي لوحات امل��رزوق، وتس��تيقظ عندما 
املرزوق يعود الى الع��راق، كل هذه االمور 
حتتسب للكاتب، ولكن في نهاية الرواية 
يفاجئنا الكات��ب بالقبض على من قتل 
محمود املرزوق وقد اعترف بجرميته ولكن 
امل��رزوق لم يكن الش��خص املقصود في 
ه��ذه اجلرمية، مبعنى امل��رزوق كان مقتوالً 
باخلطأ، وهنا يطرح س��ؤال مل��اذا الكاتب 
انه��ى حكاية بطلُه هك��ذا؟ هل يريد ان 
يقول لنا هنالك الكثير من امثال املرزوق 
ميوت��ون بنفس املصي��ر؟ ام ان زمن املرزوق 
مبا يحمل من افكار قد اصبح من التاريخ 
وم��ا عاد لها اهمية؟ ام انه يريد ان يصور 
الواق��ع املر الذي نعيش��ه يومياً؟ وهناك 
الكثير من االسئلة... واعتقد ان الكاتب 
س��عد محم��د رحيم ل��م يأتي بش��يء 
جديد الن رواية ) فرانكش��تاين في بغداد 
( قد حتدثت بإسهاب عن معاناة الشعب 
العراقي من تفجيرات وقتل على الهوية، 
وعن املصير اجملهول لكثير من الناس، وما 
يؤسفني حقاً ان كتابنا هذه االيام كثيراً 
ما اس��تخدموا هذا املادة التي اصبحت 
مس��تهلكة ، مبعنى كثيرة االستعمال 

في عالم الرواية العراقية.

حسين علي خضير الشويلي
يبدو ان الرواية العراقية تس��ير بخطوات 
بطيئة ج��داً في هذا العال��م الذي عرف 
غابرييل غارسيا ماركيز و دوستويفسكي 
الكت��اب  م��ن  وغيره��م  وتولس��توي 
املش��هورين، ولكن ما يهمن��ا في مقالنا 
هذا ه��و الرواية العراقية التي اصبح لها 
الكثير م��ن القراء الذين يُس��ارعون على 
قراتها، ويحاولون قراءة ما بني س��طورها، 
وم��ن الرواي��ات التي برزت ه��ذه االيام في 
الش��ارع العراقي رواية ) مقتل بائع كتب 
( للكات��ب العراقي س��عد محمد رحيم، 
فف��ي هذه الرواي��ة اعتم��د الكاتب على 
الذاك��رة كثي��راً في س��رد االح��داث ولم 
يعطي فرصة لتعرف على  الشخصيات 
الت��ي ت��دور ح��ول بط��ل الرواي��ة، مبعنى 
كيف يفكرون؟ وفي نف��س الوقت ال يدع 
لهم مس��احة لتعبير عن افكارهم او ما 
يدور في حياتهم الش��خصية، خصوصاً 
املقربني  م��ن محمود امل��رزوق، وكثيرا ما 
كان الكات��ب يجه��د نفس��ه في وصف 
مالمحه��م ، وال يتح��دث ع��ن حياتهم 
ان  االده��ى  والش��يء  عام��ة،  بص��ورة 
البطل يضي��ع في ذاكرة االخرين، حتى 
الرس��ائل التي تتحدث عن البطل قد 
اس��تخدمت كثيراً في سرد االحداث 

رواية )مقتل بائع الكتب(

هـل جـاءت بشيء جـديـد؟
تونس ـ رويترز: 

 انطلقت الدورة الثالثة والثالثون 
ملعرض تونس الدولي للكتاب يوم 
اجلمعة حتت شعار »نقرأ لنعيش 
مرتني« مبشاركة 748 دار نشر من 
29 دولة عربية وأجنبية من بينها 

ضيف الشرف لبنان.
افتت��ح املع��رض رئي��س ال��وزراء 
يوس��ف الش��اهد ووزير الشؤون 
الثقافي��ة محمد زي��ن العابدين 
ونظيره اللبنان��ي غطاس اخلوري 
وعدد من أعضاء احلكومة وسفراء 
دول عربية وأجنبية وأدباء وكتاب 

ومبدعون تونسيون وعرب.
وقال الشاهد في كلمة االفتتاح 
»معرض تون��س للكتاب تظاهرة 
ثقافية كب��رى ذات دالالت عديدة 
فهي متثل من ناحية عنوان تواصل 
انفت��اح الفك��ر في ه��ذه األرض 
الطيبة عل��ى مختلف الثقافات 
وتعبر ع��ن تالزم املعرف��ة واحلياة 
والتونس��يني  التونس��يات  ل��دى 
وشعار ‘نقرأ لنعيش مرتني‘ دعوة 
واملعرفة  احل��ي  بالفكر  لالحتفاء 

املبتهجة واإلبداع املتألق.«
وب��دأ حفل االفتت��اح بتكرمي عدد 
الروائي��ة  أمث��ال  املبدع��ني  م��ن 
والكات��ب  حفصي��ة  جليل��ة 

التونس��ي حس��ن نصر واألديبة 
الفلس��طينية  والس��ينمائية 
ليانا بدر والباحث والناقد املصري 
جابر عصفور والروائي والش��اعر 

املغربي بنسالم حميش.
وأعلن خالل احلفل ع��ن الفائزين 
بجوائ��ز اإلب��داع األدب��ي وتوجت 
رواية )ماكينة الس��عادة( لكمال 
الزغبان��ي بجائ��زة بش��ير خريف 
للرواي��ة بينم��ا أح��رزت اجملموعة 
القصصي��ة )جل ما حتتاجه زهرة 
قمري��ة( للكاتب محمد فطومي 
بجائزة عل��ي الدوعاجي للقصة 

القصيرة.
ونال الش��اعر رض��ا العبيدي عن 
ديوان��ه )فوق رصيف ب��ارد( جائزة 
الصغير أوالد حمد للشعر بينما 
منح��ت جائ��زة الص��ادق مازي��غ 
للترجم��ة بالتس��اوي للكتاب��ني 
)تاري��خ تونس( ترجمة الصادق بن 
مهني من الفرنس��ية و)األعمال 
اللغوي��ة: بح��ث ف��ي فلس��فة 

اللغة( ترجمة أميرة غنيم.
ومنح��ت جائ��زة الطاه��ر احلداد 
األدبي��ة  والدراس��ات  للبح��وث 
)ث��ورة في  والفكري��ة للكتاب��ني 
بلد إس��المي: تونس( لعياض بن 
عاش��ور و)التفكير ف��ي االنتقال 
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مايكل نايتس*

اجليل املستدام من القوات العراقية
يحت��اج العراق إل��ى مضاعف��ة القوات 
املتوفرة لديه بس��رعة، مللئ فراغ األلوية 
الضعيفة و“وحدات التمكني” (املدفعية 
واخلدمات اللوجس��تية، والنقل، وما إلى 
ذلك)، ولي��س هذا الوقت رمبا باملناس��ب 
للتفكير العميق بشأن ما إذا كان العراق 
يحت��اج ال��ى جي��ش عراقي مك��ون من 
سبعة عشر فرقة مقابل خمسة عشر 
فرقة، س��يكون هناك متسع من الوقت 
لذل��ك بعد هزمية تنظيم داعش، غير أنه 

ال ينبغي لالحتياجات
الفورية للحرب أن تؤثر سلباً على نوعية 
الوحدة. إذا كان��ت هذه احلرب قد علمت 
العراقيني شيئاً بش��أن جيشهم، فإنها 
علمتهم أن الوحدة يجب أن تكون متينة 
البن��اء، أو أنه��ا ببس��اطة ستتالش��ى، 
وتت��رك معداتها للع��دو. ومثلما نوقش 
س��ابقاً، س��تكون هناك حاج��ة لرجال 
وحدات احلشد الشعبي، وفرقة العباس 
القتالية، وقوات األمن العش��ائرية مللئ 
فراغ قوات األم��ن العراقية الدائمي، غير 

أن ذلك لن ميكن قبوله باجلملة من
مدرب��ة  العناص��ر  تل��ك  تك��ون  أن  دون 
ومؤهل��ة بنح��و جيد، وتخبرن��ا التجربة 
السابقة بعد عام 2003 في حالة الدمج 
ف��ي اجليش إلى أن اجملندي��ن غير املؤهلني 

سيضعفون قوة وحداتهم.
جتني��د ق��وات األم��ن العراقي��ة اجلديدة 

وحمايتها
إضافة الى الدمج احلذر لوحدات احلشد 
القتالي��ة  العب��اس  وفرق��ة  الش��عبي 
والق��وات العش��ائرية، حتت��اج احلكومة 
العراقية أيضاً للتجنيد بنحو كبير، وقد 
ح��ددت معظم ال��دول احلديثة التجنيد 
الوطني كوس��يلة مكلف��ة وغير فعالة 
لتطوير القوى البشرية العسكرية، بدالً 
من ذلك يعّد التطوع هو املفتاح، اذ يجب 
عل��ى احلكومة العراقية االس��تفادة من 

بعض الطاقات الوطنية التي استعملها 
احلشد الشعبي، والتي نشطت

املطالب��ة  االحتجاج��ات  م��ن  العدي��د 
باإلصالح في صيف عام 2015 . وتشمل 
املوضوع��ات الرئيس��ة الت��ي يجب على 
التأكي��د عليه��ا،  العراقي��ة  احلكوم��ة 
هي زي��ادة جناح معركة اجلي��ش العراقي 
والش��رطة االحتادية، واملع��دات الثقيلة 
والتدري��ب املتق��دم الذي يوف��ره اجملتمع 
الدولي لق��وات األمن العراقية الدائمية، 

والدفع املالي مدى
احلي��اة، وفوائد االنضمام إلى قوات األمن 
العراقية الرس��مية. تشير استطالعات 
الرأي في عام 2015 لشهري آب/ أيلول، الى 
أن هناك حاجة ملزيد من اس��تثمار اجلهد 
للتأكد من أن اجملندين من باقي مكونات 
اجملتم��ع العراقي منجذب��ون لقوات أمن 
عراقي��ة غير طائفية ومتع��ددة األعراق.
هناك حاجةإلرسال رسائل أكثر وضوحاً 
أيضاً لتبديد بعض اخمل��اوف والقلق لدى 
اجملندين احملتملني، يحتاج اجليش العراقي 
لتطوير حقيقي ونش��ر قدراته في انقاذ 
احلياة واالخالء واجراء العمليات اجلراحية 
في املستش��فيات،كما يجب ايضاً نشر 
معدات حماية القوات والتدريب قبل أي 

شكل آخر
من أش��كال الدعاية مثل الدروع الواقية 
للبدن، والتحصين��ات واملركبات املضادة 
مكافح��ة  عل��ى  والتدري��ب  لأللغ��ام، 
األلغ��ام ومع��دات الدف��اع الكيميائ��ي 
ومراقب��ة التحال��ف الدول��ي، كما يجب 
عل��ى احلكومة أن تنظرف��ي مخططات 
ف��ي مجتمعات  العس��كري  اإلس��كان 
مغلق��ة ومحمية، وهي وس��يلة مهمة 
حلماية الضباط وأس��رهم من الترهيب، 
فض��الً ع��ن حماي��ة اجملندين من ش��تى 
املكونات عند سفرهم من شتى املناطق 
عند التدريب او متتعهم باإلجازة 1 ، أحد 
ال��دروس الت��ي تعلمناها م��ن الفلوجة 
واملوص��ل هو أن عدواً مثل تنظيم داعش 
ميكن��ه انه��اك أي قوة، إذا م��ا أعطي ما 

يكفي م��ن الوق��ت والف��رص ملهاجمة 
اجلنود وعائالتهم خارج اخلدمة. 

كوين��الن  غرينب��رغ   :4 رق��م  الش��كل 
روسنر، استطالع للرأي أجرته املؤسسة 
الوطنية الدميقراطية آب / أيلول 2.2015 
يج��ب اس��تثمار اجله��د في اس��تعادة 
سمعة اجليش كمؤسسة غير طائفية، 
واحملاصصة ليس��ت ه��ي أفضل طريقة 
للقيام بذلك: إن نظام التجنيد والتدريب 
والدع��م ه��و أفض��ل وس��يلة لتحقيق 
الت��وازن ب��ني احلاج��ة إل��ى الش��مولية 

والفعالية القتالية.
تدريب اجليش اجلديد

يج��ب على العراق الش��روع ف��ي حملة 
تدري��ب جتم��ع ب��ني املناهج األساس��ية 
احمللي��ة التقليدي��ة للتدري��ب واملعايي��ر 
الدولي��ة وتكييفها في التدريب املتقدم. 
هكذا كانت تتغلب اجلي��وش اإلقليمية 
على التحديات العملياتية الرئيسة في 
املاضي: مثل مصر قبل حرب عام 1973 ، 
والعراق في تراكمات الهجمات الناجحة 
ج��دا عام 1988 ، وحزب اهلل اللبناني في 
ح��رب ع��ام 2006 ضد إس��رائيل. وميكن 
للخطوات األولى من التدريب األساسي 
لتحوي��ل اجملن��د م��ن مدني إل��ى جندي، 
أن يح��دث ف��ي العديد م��ن االكادمييات 
التدريب  العس��كرية العراقية ومراك��ز 
وغيره��ا من املواق��ع 3 ، وعلى الرغم من 
أن ه��ذه املواقع حتتاج إلى بعض التطوير 
لتحقي��ق أقص��ى ق��در م��ن اإلحتفاظ 
باجملندي��ن وكفاءة التدري��ب، مثل نوعية 
طع��ام أفضل ومي��اه وتكيي��ف هواء،إال 

أنها فاعلة بنحو ضروري.
للتدري��ب  قواع��د   :5 رق��م  الش��كل 
واكادميي��ة عس��كرية (الناصري��ة). تعد 
بس��ماية مرفق��اً أساس��يا.كما يوج��د 
عل��ى اخلريطة نقاط ملراك��ز تدريب فرقة 
العب��اس القتالية وقواعد تدريب وحدات 
احلش��د الش��عبي وهناك أيضاً مناطق 
لتدريب الش��رطة االحتادية في معسكر 
دبلن في بغداد، اما في املوصل وكركوك 

والكس��ك، فقد فقدت مواق��ع التدريب 
فيه��ا عام 2014 . مع ذل��ك، ميكن القول 
ان البني��ة التحتية للتدري��ب في العراق 

بقيت سليمة في صيف عام 2014 . 
كان التدري��ب الصع��ب عل��ى الطريقة 
العراقي��ة غائب��اً عن اجليش خ��الل فترة 
احت��الل التحال��ف للعراق.ف��ي اجلي��ش 
الق��دمي، كان هن��اك تش��ديد كبير على 
قضايا االنضباط العس��كري األساسية 
والبيرية،والتماري��ن،  اللب��اس،  مث��ل 
الباسل،  والس��لوك  والتحية،  واملسيرة، 
وممارس��ة الرياض��ة البدني��ة واملهني��ة، 
أغطي��ة  وتس��وية  االحذي��ة،  وتلمي��ع 
األس��رة وغرف املالبس وكيِّها، حيث كان 
التدريب البدني قاس��ياً وعدم االنضباط 
قد تك��ون عواقبه وخيم��ة. أما في ظل 
ق��وات التحال��ف، فق��د كان��ت القوات 
العراقي��ة حتص��ل عل��ى نوعي��ة جي��دة 
من الطعام،وممارس��ة الرياض��ة البدنية 
مح��دودة، واالنضباط محدود ايضاً، كما 
أن الق��وات ل��م تكن مضط��رة ألن تؤدي 
التحية العسكرية كما كان في اجليش 
الق��دمي، وقد ذكر أحد الضباط “أن اجلنود 
ال يحلقون ش��عرهم، وحلق الش��عر في 

اجلندية أمر مهم، ألن اجملند يدرك عندها 
أنه جن��دي حقيقي وه��ذه هويته”. قبل 
عام 2003 ،كان من الصعب على اجلندي 
أن يتأقل��م بس��هولة عن��د الع��ودة إلى 
احلياة املدنية، أم��ا بعد العام 2003 فقد 
أصبح من الس��هل جدا للمجندين ترك 
اخلدمة كما يحلو لهم، ويحتاج التدريب 
األساس��ي ف��ي الع��راق إلى اس��تعادة 
املعايي��ر القدمية للجيش إل��ى أكبر حد 

ممكن.
لق��د مت تعلم الكثير من الدروس س��واء 
قب��ل س��قوط املوصل أو بعدها، بش��أن 
أفضل وس��يلة لتوفي��ر التدريب املتطور 
إلى وح��دات قوات األم��ن العراقية، وقد 
جرى تصميم اجله��ود التدريبية الدولية 
على نحو متزاي��د وبنحو مالئم للثقافة 
العراقية واالحتياجات العملية للقوات، 
لق��د ول��ت تل��ك األي��ام عندم��ا حاولت 
الواليات املتحدة بناء نس��خة من قواتها 
اخلاص��ة: حيث أجبر م��ا حدث على أرض 
الواق��ع منذ ع��ام 2014التحال��ف الذى 
تقوده الواليات املتحدة على تبني أهداف 
أكث��ر تواضعاً، والتركي��ز على حزمة من 
(التشكيالت،  الفردي واجلماعي  التدريب 

والفصائل والسرايا) على مهارات قتالية 
بسيطة مثل مكافحة املتفجرات وانقاذ 
احلياة، والتدريب على األسلحة ووحدات 
املن��اورات الصغي��رة، فض��الً ع��ن ح��زم 

املهارات املتخصصة.
وق��د اعت��رف مدرب��و التحال��ف بضرورة 
التركي��ز عل��ى مجموع��ات ضيق��ة من 
املعرك��ة  املناس��بة لس��احة  امله��ارات 
العراقي��ة اليوم، وخرج��وا وهم يتذكرون 
التلقني والتكرار في التدريبات. لقد عرف 
املدربون في التحالف ان س��تة أس��ابيع 
من التدريب لم تكن كافية، وأن التدريب 
يجب أن ال يتم مقاطعته ألي س��بب من 
األسباب، وأنه يجب نشر القوات القتالية 
مباش��رة بعد االنتهاء م��ن التدريب، وإال 
ف��إن مهاراتهم س��تضمحل بس��رعة، 
هناك ايض��اً برنامج تدريب��ي أطول ملدة 
عشرة أس��ابيع، وهو املعتمد اآلن، مما قد 
يتي��ح املزيد من الوق��ت لتنمية املهارات 
للضب��اط وضباط الصف ف��ي التدريب، 
ومتارين مح��اكاة معركة واقعية بذخيرة 
غي��ر حية، وقد ذك��ر ضابط صف عراقي 
رفي��ع املس��توى للمؤلف، قائ��الً “أريد أن 
اضغط على اجلندي بأقصى ما أستطيع، 

قبل أن يتم إرساله إلى القتال”. 
وهذا يؤك��د على أهمي��ة تطوير مرافق 
مث��ل  رئيس��ة  مناط��ق  ف��ي  التدري��ب 
بسماية، حيث يجري التدريب مبستويات 
مختلف��ة وباس��تعمال أي ذخائر، ومبا أن 
التحال��ف ال ينفق االموال عل��ى البنية 
التحتية الدائمية،فإن هذا هو مسؤولية 
عراقية، وحتتاج مراكز مثل مدرسة سابر 
العراقية في بسماية (اكادميية هندسة 
قتالية)إلى دعم في التمويل، كما يحتاج 
إل��ى تخصيص��ات مالية  الع��راق أيضاً 
مس��تمرة كبي��رة ومبرمج��ة عب��ر عدة 
س��نوات،لدفع ثمن املعدات والذخائر في 
مراكز التدريب، أما في أماكن أخرى مثل 
التاجي وأبو غريب، فإن مدرسة املدفعية 
في اجلي��ش العراقي محدودة النش��اط، 
إذ ال تدرب اجملندي��ن إال على متارين مدافع 

هاوت��زر وهمية على األرض بس��بب عدم 
وجود القطع الالزم��ة للمدفعية، هناك 
ايض��اً العديد من مناط��ق التدريب التي 
تفتقر إلى األس��لحة واملعدات والذخائر 
الالزم��ة لتدريب الق��وات بنحو صحيح، 
وس��يزداد ه��ذا الوض��ع س��وءاً بس��بب 
انحس��ار اجلهود التدريبي��ة الدولية في 
الس��نوات املقبلة. ومن أجل منع حدوث 
زي��ادة ف��ي انهي��ار تدري��ب ق��وات األمن 
العراقي��ة بع��د االنس��حاب االميرك��ي، 
يحتاج اجلي��ش العراقي لزي��ادة التدريب 
الرئي��س حتت قي��ادة نائب رئي��س أركان 

جيش مؤهل لشؤون التدريب.

معه��د  ف��ي  وزمي��ل  كبي��ر  *باح��ث 
واشنطن

هوامش:
1 - كمث��ال عل��ى ذل��ك، كانت أس��ماء 
وعناوي��ن من��ازل أف��راد ق��وات مكافحة 
االره��اب محمية في نظ��ام الرواتب في 
احلكوم��ة العراقية.وميك��ن تطبيق ذلك 

على قوات أخرى.
 Greenberg Quinlan Rossner,  -  2
 Lack of Responsiveness Impacts

Mood, August – September
 Survey Findings, available  2015
at https://www.ndi.org/files/

_20Survey%August%202015
NDI%20Website.pdf

3 - حت��ى فرقة العب��اس القتالية لديها 
120 قاع��دة تدري��ب أساس��ية صغيرة 
منتش��رة في أنحاء العراق. انظر مقابلة 

مع القائد الكبير
للعتب��ة  التاب��ع  العب��اس  ل��واء  له��م 
العباس��ية في كربالء الت��ي يديرها ممثل 
السيس��تاني، الصاف��ي، 4 يونيو 2015 ، 

https :// متاح على
w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=MJfKXmjA8Y4
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جاءت هذه الدراسة لرسم صورة جديدة بشأن مستقبل قوّات األمن العراقية وتحديد أهم التحديات التي تعوق عمل 
المؤسسة األمنية ووضع الحلول المناسبة لها، فضاًل عن توضيح أبرز المهام التي تقع على عاتق رئيس الوزراء بوصفه 
القائد العام للقوات المسلحة من االستمرار بالحصول على الدعم الدولي ومواصلة إصالح القيادة العسكرية من خالل 
العمل على بناء مؤسسات جديدة وتطوير المؤسسات الحالية، وإعداد استراتيجية أمنية وطنية عراقية جديدة، فضاًل عن 
دور وزارة الدفاع المتمثل بمحاسبة الضباط الذين يثبت تقصيرهم في مهامهم العسكرية، فضاًل عن مكافحة الفساد 
والمحسوبية داخل المؤسسات العسكرية، واستحداث أساليب حديثة في تدريب قوات األمن العراقية والمحافظة على 

أساليب التدريب العسكري األساس، فلم تعد الجيوش في الوقت الحالي تعتمد كليًا على األساليب التقليدية، وإنما أصبحت 
تعتمد على الجهد االستخباري والمعلوماتي المرادف لألساليب التقليدية

مستقبل قّوات األمن العراقية
الحلقة 12

جاسم محمد*

دولة اإلمارات العربية : سياسات 
استباقية في مكافحة اإلرهاب

دولة اإلمارات العربية : ادراك واعي 
لتهديدات اإلرهاب وبعد إنساني

تتبن��ى دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة، 
سياسات ش��املة في مكافحة اإلرهاب 
تتماش��ى م��ع التغيرات التي تش��هدها 
املنطقة والعالم. وتأتي هذه السياسات 
املتمثل��ة بإص��دار عدد من التش��ريعات 
أخرها اص��دار قانون مكافح��ة اإلرهاب،  
فق��د اصدر رئيس دولة اإلم��ارات العربية  
ي��وم 20 يولي��و 2015 مرس��وما بقان��ون 
يقض��ي بتجرمي االفع��ال املرتبطة بازدراء 
االدي��ان ومقدس��اتها ومكافح��ة جميع 
اش��كال التمييز ونبذ خط��اب الكراهية 
عبر شتى وس��ائل وطرق التعبير. يحظر  
القان��ون اجلدي��د االس��اءة ال��ى ال��ذات 
االلهي��ة او االديان او االنبياء او الرس��ل او 
الكت��ب الس��ماوية او دور العب��ادة، كما 
يحظر التميي��ز بني االف��راد او اجلماعات 
على اس��اس الدين او العقيدة او املذهب 
او املل��ة او الطائف��ة او الع��رق او اللون او 

االصل االثني.  
جاء اصدار هذا القان��ون نتيجة فهم ما 
يج��ري في العال��م م��ن ازدراء االديان في 
اعقاب ما ش��هده العال��م ومنها حادثة 
باري��س � "ش��ارلي ابي��دو" مطل��ع يناير 
2015 التي تضمنت رس��وم تس��يء الى 

النب��ي محمد )صلى اهلل عليه وس��لم(. 
هذا القانون يتماشى مع طروحات االزهر 
وكذلك تصريحات الفاتيكان التي ينص 
عل��ى  ع��دم ازدراء االديان واحت��رام الذات 
االلهية. وتعّد سياسات اإلمارات العربية، 
سياس��ات اس��تباقية مبواجه��ة العنف 
والكراهية واإلرهاب وليس��ت ردود فعل، 
دون التحدي��د بجغرافية او ع��رق او دين. 
وما مييز سياس��ات دولة اإلمارات العربية 
ه��و موازاته��ا م��ع جهودها اإلنس��انية 
االغاثية التي شملت شبكة دعم وتقدمي 

املساعدات االنسانية.

قراءة مبكرة
ال��ى  العربي��ة  اإلم��ارات  ق��راءة  كان��ت 
تهديدات "جماعة االخوان" في املنطقة 
والدول اخلليجية مبكرا، ورمبا كانت تهدد 
امنه��ا الوطني، وما زاد في حتدي اإلمارات 
ه��و اعتماده��ا الش��فافية ف��ي احملاكم 
القضائي��ة وكش��ف الش��واهد واالدلة 
ونتائج التحقيقات. وعندما ضرب ارهاب 
داعش منتصف ش��هر يولي��و 2015 امن 
الكوي��ت، مس��تهدفا بهج��وم انتحاري 
مس��جد االم��ام الص��ادق ف��ي منطقة 
الصوابر وس��ط العاصمة في اثناء صالة 
اجلمعة، ما اس��فر عن س��قوط 27 قتيال 
و227 جريح��ا، دان��ت اإلم��ارات العربي��ة 
العملي��ات  وكذل��ك  اجلرمي��ة  املتح��دة 
اإلرهابية في تونس وفرنسا وكان تنظيم 
داع��ش القاس��م املش��ترك ف��ي ه��ذه 
العمليات. وشددت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة في 29 يوني��و 2015 في الكلمة 
الت��ي القاها نائب مندوبه��ا الدائم لدى 
اجلامعة العربية خليف��ة الطنيجي في 
االجتم��اع، عل��ى ض��رورة تظاف��ر جهود 
اجملتمع الدول��ي وتكثيفها ملواجهة هذه 

االعمال اإلرهابية.
ش��هدت املنطقة تط��ور ف��ي تعريفات 
اإلرهاب الى جانب تقنية اإلرهاب وتفريخ 
ه��ذه اجلماعات "اجلهادي��ة" التي جنحت 
بالتوس��ع م��ن داخ��ل ال��دول الفاش��لة 
في املنطق��ة لتقوم خالفته��ا املزعومة 
عل��ى جغرافي��ة وح��دود ضم��ن دولتها 
االفتراضية. وكانت "الربيع العربي" ميثل 
بوابة دخول ناعم الى هذه اجلماعات داخل 
التظاهرات والتجمعات حتى وصلت الى 
التمكني واعالن دويالتها. وبرز دور اإلمارات 
العربية اكثر في اعقاب هذه التهديدات 
ع��ام 2011 � 2012 ليكون لدولة اإلمارات 
دوراً اقليمي��اً ودولياً اوس��ع في مكافحة 
اإلره��اب. وق��د ح��ذرت دول��ة اإلم��ارات 
م��ن تل��ك التهدي��دات وقدم��ت الدعم 
اللوجستي واملالي في مكافحة اإلرهاب 
م��ن خ��الل مش��اركتها ف��ي التحال��ف 
الغربي سبتمبر 2014 وكذلك التحالف 
العربي 2015، اضافة الى التعاون الثنائي 
وتق��دمي الدعم املباش��ر الى ال��دول التي 
تواجه اإلرهاب ف��ي معاقله منها العراق 
وس��وريا واليمن ودول أخرى. مس��ؤولون 
عراقي��ون مقربون من رئي��س اجلمهورية، 
اك��دوا  في تصريحاتهم ان دولة اإلمارات 
العربي��ة هي الدول��ة العربي��ة الوحيدة 

التي قدمت للعراق دعما لوجس��تيا في 
محاربة اإلرهاب.

سياسة مكافحة اإلرهاب اإلمارتية 
تأتي من فهم ما يلي:

• عومل��ة اإلره��اب : ب��ات اإلره��اب يضرب 
مناط��ق ف��ي دول املنطق��ة ودول بعيدة 
مثل اس��تراليا والوالي��ات املتحدة، وهذا 
يعن��ي ان اإلرهاب لم يتح��دد بجغرافية 
وال يس��تهدف دول��ة من دون أخ��رى ولم 
تعد هناك دول��ة مبنأى عن اإلرهاب. عوملة 
اإلرهاب تدفع دول العالم بدون اس��تثناء 

لتظافر جهودها في محاربة اإلرهاب.
• ان اخليار العس��كري وحده ال يكفي في 
محارب��ة اإلرهاب، برغم ان��ه مطلوب اوال 
ف��ي مواجهة اجلماع��ات اإلرهابية ضمن 
السياس��ة الصلب��ة، لك��ن تأتي خطط 
ضمن حزم��ة اجراءات تتضم��ن التنمية 
واالقتصاد والقضاء على البطالة ملعاجلة 

اسباب اإلرهاب احلقيقية.
• مواجهة اإلرهاب فكريا، يأتي دور اإلمارات 
واضح��اً من خالل تبنيها ال��ى عقد عدد 
من املنتديات االسالمية واملؤمترات لدعم 
فك��رة االس��الم املعت��دل ف��ي مواجهة 

الكراهية والعنق وازدراء االديان.
لق��د دعمت دول��ة اإلمارات املؤسس��ات 
الدينية الوس��طية ف��ي العاملني العربي 
االزه��ر  مقدمته��ا  وف��ي  واالس��المي، 
االس��المي  اخلط��اب  وتعزي��ز  الش��ريف 
املعتدل م��ن خالل املنتدى العاملي "تعزيز 
السلم في اجملتمعات املسلمة". و اعلنت 

اإلمارات عن تأسيس مركز "صواب" خالل 
ش��هر يوليو 2015 الذي يتولى مواجهة  
ارهاب داعش واجلماعات اإلرهابية األخرى 
بالتعاون مع الواليات املتحدة  الى جانب 
سابق  مراكز أخرى للغرض نفسه بينها 

مركز مركز "هداية".
تأتي سياسات دولة اإلمارات العربية في 
مكافحة اإلرهاب، اس��تباقية لتهديدات 
اإلره��اب نتيج��ة الفه��م واالدراك املبكر 
الى حقيق��ة عوملة اإلره��اب. يأتي قانون 
مكافحة اإلرهاب االخي��ر نتيجة الفهم 
اإلرهابي��ة  اجلماع��ات  الواع��ي خلط��ورة 
وض��رورة التصدي له��ا. ويقضي القانون 
اجلدي��د جت��رمي األفع��ال املرتبطة ب��ازدراء 
االدي��ان ومقدس��اتها ومكافح��ة كافة 
اش��كال التمييز ونبذ خطاب الكراهية. 
لق��د جاء القان��ون اجلديد  ضم��ن البعد 
التش��ريعي لدولة اإلم��ارات العربية  في 
لدع��م  والق��رارات  اإلج��راءات  ش��رعنة 

األجهزة التنفيذية مبواجهة اإلرهاب.

سبل مكافحة اإلرهاب اجلديدة في 
أوروبا

ثغرات استخبارية في أوروبا
اث��ار الهجوم على مجلة "ش��ارلي ابدو" 
ف��ي باريس  في اعق��اب انتهاء احتفاالت 
اعي��اد املي��الد 2015، جدال بني االوس��اط 
السياس��ية في اوروبا حول سبل تطوير 
التقاري��ر  واف��ادت  اإلره��اب.  مكافح��ة 
ب��ان اجلدل ترك��ز على ان تك��ون االجهزة 
االمني��ة قادرة على مراقبة املش��تبه في 

صلته��م باإلرهاب على م��دار اليوم، وان 
اكثر الفئ��ات التي تش��كل خطورة هم 
العائدون من العراق وس��وريا. وهنا يظهر 
اهمي��ة االس��تخبارات اكثر م��ن اهمية 
االمن الش��رطي � اجلنائي على االرض، اي 
ان دور االستخبارات يتركز على الكشف 
ع��ن نش��اط ه��ذه اجلماعات الس��لفية 
اخرى اسالموية  "اجلهادية" ومجموعات 
التخطي��ط  مرحل��ة  خ��الل  متطرف��ة، 
لتنفيذ عملياتها قبل وقوعها، بوصفها 
ضم��ن  اس��تباقية  احترازي��ة  خط��وات 
مفهوم االس��تخبارات في حماية االمن 

الوطني.

عقدة عودة املقاتلني األجانب الى 
أوروبا

ويكشف حادث ش��ارلي ابدو� في باريس 
عن التحدي الهائل الذي تواجهه اجهزة 
االستخبارات الغربية لتعقب  اجلماعات 
"اجلهادية" في الداخل والذي اصبح اكثر 
تعقيدا، في اعق��اب عودة اعداد من هذه 
اجلماع��ات الى اوروبا، وأصبحت تنش��ط 
كثي��راً في اعقاب التحال��ف الدولي ضد 
داعش والنصرة الذي انطلق في سبتمبر 
2014، وه��ذا يرج��ح ب��ان دور املقاتل��ني 
االجان��ب العائدين م��ن س��وريا والعراق 
ومناط��ق قاعدي��ة داعش��ية أخ��رى، قد 
حتول من القتال ف��ي معاقل التنظيمات 
ال��ى التح��ول ال��ى اوروب��ا لتتح��ول الى 
خالي��ا نش��طة وخالي��ا متوح��دة فردية 
بتنفي��ذ عملي��ات ارهابية فردي��ة. عودة 

ه��ذه اجلماعات متثل صداع��ا الى اجهزة 
االس��تخبار واحلكوم��ات، مل��ا حتت��اج من 
جه��ود اضافي��ة واس��عة في اج��راءات 
وقائية تتضمن املراقبة البشرية والفنية 

على األشخاص املشتبه بهم.

حتذيرات استخبارية
يقول "اريك دينانس" مدير معهد االبحاث 
االس��تخباراتية الفرنسي "هناك نقطة 
تتوقف عندها االستخبارات خصوصا اذا 
كان االفراد املراقبون حذرين في حتركاتهم 
لفترة. هناك ثغ��رات ال ميكن تفاديها في 
الش��بكة." وفي هذا السياق حذر رئيس 
البريطاني  الداخلية  االستخبارات  جهاز 
ان مجموع��ة  5" اخلمي��س م��ن  اي  "ام 
اس��المية متطرفة متواجدة في س��وريا 
تخطط لش��ن اعتداءات واسعة النطاق 
في الغ��رب، وان االس��تخبارات قد تكون 
عاج��زة ع��ن وقفها وق��ال انن��ا نعلم ان 
مجموعة من إرهابيي القاعدة في سوريا 
تخطط العتداءات على نطاق واسع ضد 
الغ��رب. وفي أعق��اب التحال��ف الدولي، 
أصبح��ت السياس��ات األمني��ة في دول 
االحتاد األوروبي اكثر تشدداً جتاه جماعات 

الدعوة و"السلفية اجلهادية".

* باح��ث عراق��ي، مقي��م ف��ي املاني��ا، 
اإلره��اب  مكافح��ة  ف��ي  متخص��ص 

واالستخبارات
و الكت��اب صادر ع��ن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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البصرة ـ سعدي علي السند:

م��رة أخ��رى وكرنف��ال جديد من 
كرنف��االت الفرح الترب��وي حّلت 
مباهجه��ا صب��اح هذا ي��وم في 
رحاب قاعة قصر الثقافة والفنون 
في البصرة التابع لدائرة العالقات 
الثقافية العامة ب��وزارة الثقافة 
من خالل افتتاح املعرض السنوي 
الثاني لنتاج��ات طلبة ومعلمي 
ومدّرسي وجبة أخرى من املدارس 
الواقعة في عدد من مناطق مركز 
احملافظ��ة، بعد ان ق��ررت مديرية 
تربية البصرة هذا العام ان تكون 
قاعة قصر الثقاف��ة مكاناً لهذا 
الفرح الترب��وي وألول مرة تتويجاً 
لعم��ق العالقة الت��ي يرتبط بها 

قصر الثقافة مع تربية البصرة.

عني على اإلبداع
وق��ص ش��ريط افتت��اح املعرض 
عض��و مجلس محافظة البصرة 
رئي��س جلن��ة التربي��ة والتعليم 
في اجمللس أم��ن منصور بحضور 
املع��اون الفن��ي ملدير ع��ام تربية 
البص��رة علي حم��ة رحيم اجلاف 
وع��الء الزركاني نقي��ب املعلمن 
بالبصرة وعبداحل��ق املظفر مدير 
قص��ر الثقاف��ة والزميل باس��م 
القطراني مدير العالقات واألعالم 
ف��ي تربية البصرة وم��الكات من 
مديري��ة التربية وع��دد من ممثلي 
املشاركة في  املدرس��ية  األدارات 

املعرض .
املش��اركة  امل��دارس  وعرض��ت 
واليدوية  الفني��ة  أجمل األعمال 
م��ن إبداع��ات ومواه��ب الطلبة 
ومنه��ا  واملدرس��ن  واملعلم��ن 

صناعات يدوية ورسومات جميلة 
وابداعات في مجال صناعة الورد 
وتشكيالت من النشرات اجلدارية 
العلمي��ة  اجمل��االت  ش��تى  ف��ي 
والص��ور  واإلنس��انية  واألدبي��ة 

والتخطيطات املعبرة واأللبس��ة 
الت��ي مت��ت خياطته��ا م��ن قبل 
الطالب��ات ,إضافة الى اعمال في 
احلياك��ة وغيره��ا م��ن األبداعات 
الت��ي تبعث على الس��رور والتي 

بأش��راف  الطلب��ة  به��ا  اج��اد 
معلميهم ومدرسيهم . 

شهادات الشكر 
وف��ي خت��ام احتفالي��ة افتت��اح 

مجل��س  عض��و  وزع  املع��رض 
محافظة البص��رة أمن منصور 
والتقدي��ر  الش��كر  ش��هادات 
وشهادات املشاركة على جميع 
امل��دارس املش��اركة الت��ي وصل 

عددها الى )20( مدرسة.
 وش��كر رئي��س جلن��ة التربي��ة 
والتعليم في مجلس محافظة 
البصرة في كلمته قصر الثقافة 
والفنون في البصرة اعتزازاً بدوره 
في احتضان هذا النشاط التربوي 
املتميز وتهيئة كل مس��تلزمات 
قص��ر  ب��أن  مؤك��داً  أجناح��ه 
الثقاف��ة هي��أ كل مس��تلزمات 
العرض من بارتش��نات ومناضد 
وكل ماحتتاج��ه ه��ذه الفعالية 
الكبي��رة من وس��ائل حتقق لها 
النج��اح حي��ث تع��اون موظفو 
قص��ر الثقاف��ة بنح��و ملف��ت 
للنظ��ر  م��ع إدارات املدارس التي 
روح  ليجسدوا  نتاجاتها  عرضت 
التربوية ومن  الوف��اء للعملي��ة 
يعمل على اجناحها من معلمن 
ومدرس��ن وصواًل الى بناء جيل 
نطم��ح جميع��اً أن يك��ون جيل 
الفرح والتفوق والبناء واخلير على 

طريق خدمة العراق الغالي.
وستحتضن قاعة قصر الثقافة 
خ��الل األي��ام القليل��ة املقبل��ة 
املع��رض الثالث ضم��ن املعرض 
وفي  احملافظة.  ملدارس  الس��نوي 
الوق��ت ذات��ه ش��هدت أقضي��ة 
ونواحي احملافظة افتتاح معارض 

مماثلة.

قصر الثقافة يحتضن إبداعات مدارس البصرة

افتتاح كرنفال تربوي ضّم رسومات وصناعات يدوية

شريط ملون
 ألمانيا تصنع »أكبر شمس

صناعية في العالم«
ط��ور العلماء األمل��ان جهازاً جدي��داً وصفوه بأن��ه »أكبر 
ش��مس اصطناعي��ة في العال��م«، ميكن أن يس��اعد في 
تس��ليط الضوء عل��ى طرق جديدة إلنت��اج الوقود صديق 

البيئة.
ويستعمل اجلهاز العمالق الذي يضم 149 مصباحاً ضوئياً، 
ويُعرف رسمياً باس��م »Synlight«، مصابيح الزينون ذات 
األقواس الصغيرة، املوجودة عادة في دور السينما، حملاكاة 
أشعة الشمس الطبيعية، وذلك في مركز جوليتش على 

بعد 30 كم تقريبا غربي مدينة كولونيا.
وعندم��ا يتم تدوي��ر كل املصابي��ح لتركي��ز الضوء على 
بقعة واحدة »20 في20 سم«، سيكون العلماء في مركز 
الفض��اء األملان��ي ]DLR[، قادرين على إنت��اج ما يعادل 10 
آالف ضعف كمية اإلش��عاع الشمس��ي، من خالل توليد 
درجات حرارة أكثر ب� 3 مرات من درجة حرارة فرن الصهر.

ويعد الكثي��ر أن الهيدروجن هو وقود املس��تقبل، ألنه ال 
ينت��ج انبعاثات الكربون عند حرقه، وه��ذا يعني احلد من 

االحتباس احلراري العاملي.
والهيدروجن هو العنصر األكثر شيوعاً في الكون، ولكنه 
نادر الوجود على األرض، لذا يوجد طريقة واحدة لتصنيعه، 
عبر اس��تخالصه من بخار املاء، من خالل تس��خير حرارة 
الش��مس إلنتاج البخار الذي يش��غل التوربين��ات ويولد 

الكهرباء.
ويأم��ل الباحث��ون ف��ي االس��تفادة من كمي��ة هائلة من 
الطاقة التي تصل إلى األرض على شكل ضوء الشمس.

صحة الرصافة تعلن دعمها
للفنانين في الخدمات الصحية 

أعلن��ت دائرة صحة بغ��داد الرصافة ع��ن دعمها الكامل 
إلى الفنانن في مج��ال اخلدمة الصحية. جاء ذلك خالل 
لقاء املدير العام الدكتور عبد الغني س��عدون الساعدي 
بالفنانة آس��يا كمال والذي أشار أهمية العمل اإلعالمي 
والفني ف��ي توعية الناس من مخاطر اإلمراض االنتقالية 
أو غي��ر االنتقالي��ة من خالل عرض املش��اهد والتي تعنى 
بالوع��ي الصحي للمواط��ن ولذا الب��د إن تتضافر جهود 
الفنانن في دعم وإس��ناد املؤسسات الصحية من خالل 
تق��دمي العروض الت��ي تتحدث ع��ن الوع��ي والتي تهدف 

الدائرة ووزارة الصحة إلى تغير سلوك املواطنن. 
واك��د: إن الدائ��رة تعل��ن دعمه��ا الكامل إل��ى الفنانن 

واإلعالمين في مجال اخلدمة الصحية بجانب الرصافة.

نجاح عملية قيصرية المرأة تزن 170 كغم 
أج��رى فريق طبي ف��ي مستش��فى فاطمة الزه��راء )ع( 
للنسائية واالطفال في جانب الرصافة من بغداد عملية 

والدة قيصرية المرأة تزن 170 كغم .
اعلن ذلك مدير املستشفى الدكتور عباس عويد احلسيني 
, مبيناً ان املرأة البالغة من العمر38 عاماً كانت قد وصلت 
الى ردهة الطوارئ في ساعة متأخرة من الليل وهي بحالة 
خط��رة تعاني من ارتفاع ضغط ال��دم وبعد عجز القابلة 
املنزلي��ة من توليدها بالرغم من حتذي��ر طبيبتها اخلاصة 
بأن عملية والدتها يجب ان تتم داخل املستشفى لكونها 
حالة استثنائية نظراً للسمنة املفرطة التي تعاني منها 
ولك��ون اجلنن كبير احلجم ولديها توس��ع م��ع تورم رأس 
اجلنن وبعد اجراء س��حب الدم وتهيئة املريضة للعملية 
مت اج��راء العملية واخراج اجلنن وهي انث��ى تزن 5.5 كيلو 

غرام  وحالتها االن مستقرة  .
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07901737723
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بغداد - احمد األنباري:
برعاية وزارة الثقاف��ة، قدم املركز 
املوس��يقى  لدراس��ات  الدول��ي 
الفن��ون  دائ��رة  ف��ي  التقليدي��ة 
للباحثة  محاض��رة  املوس��يقية، 
املوسيقية اس��راء املرسومي عن 
األغني��ة الفلكلوري��ة ف��ي اقليم 
كردس��تان على قاع��ة الرباط في 

شارع املغرب.
تضمن��ت احملاض��رة ع��دة محاور 
فيه��ا  اس��تعرضت  اساس��ية 
تاريخياً،  جذور االغني��ة الكردي��ة 

لألغني��ة  املمي��زة  واخلصائ��ص 
التصنيف��ات  الكردي��ة، وكذل��ك 
االساس��ية له��ا مدعمة بعروض 
للداتا ش��و، أس��هم في تقدميها 
مدي��ر مركز الدراس��ات االس��تاذ 

حيدر محمد لقمان.
املرس��ومي  الباحث��ة  وأوضح��ت 
احملاض��رة  ه��ذه  تق��دمي  أهمي��ة 
الضوء على  مبحاورها، لتس��ليط 
ولي��س كل م��ا حتتوي��ه  بع��ض، 
املوس��يقى الفلكلوري��ة الكردية 
الكالسيكية، وملاذا حتديداً االغنية 

الكردية، وكيف استطاع الشعب 
الكردي ان يحاف��ظ على تقاليده 
وعادات��ه، وه��و محاط بث��الث امم 
كب��رى، االم��ة العربي��ة، واالم��ة 
الفارس��ية، واالم��ة التركية، وأي 
واحدة منها تستطيع ان تطمس 

تاريخ أي بلد.
الش��خصية  ان  ه��و  املرج��ح   
الكردي��ة املتميزة بالعناد واالصرار 
على احلفاظ على ارثه، وجغرافية 
كردستان على احملافظة على كل 
ما ج��اء فيها م��ن فلكلور كونها 

بيئة منغلقة حدودياً. 
تخلل��ت احملاض��رة مداخل��ة م��ن 
السادة احلضور منها مداخلة من 
الباحث املوسيقي االستاذ محمد 
لقمان، حول جغرافية كردس��تان 
والتنوع االيقاعي، وحتى التطابق 
م��ع بع��ض االيقاع��ات اجلنوبية، 
ومداخلة أخرى م��ن الكاتب عبد 
الوهاب حمادي، واستفساره حول 
وجود آثار للموسيقى الكردية في 
كردس��تان ومتيز احلنجرة الكردية 

عن غيرها.

الفنون الموسيقية تقّدم محاضرة عن األغنية الفلكلورية في إقليم كردستان

يع��د ابي بكر احمد ب��ن علي بن ثابت 
بن احمد بن مهدي املعروف باخلطيب 
البغدادي صاحب ترديد قوله سبحانه 
) بل��دة طيبة ورب غف��ور( كلما يذكر 
بغ��داد املول��ود ع��ام 392 ه��� ذلك ان 
هنالك كتاباً كثيرين كتبوا في تاريخ 
بغ��داد كالواق��دي واب��ن اجل��وزي وابن 
النج��ار وابن الفوط��ي وغيرهم لكن 
ما كتبه اخلطي��ب البغدادي يفوق ما 
كتبه جميع ه��ؤالء املؤرخن وغيرهم 
م��ن كت��ب ف��ي تاري��خ بغداد س��واء 
بالنس��بة لدقة املعلومات الواردة في 
تاريخه او حلسن ترتيبها والرجوع الى 
ما الف��ه اخلطيب البغدادي عن بغداد 
ف��ي الق��رون الثالثة االول��ى من عمر 
بغداد واملبتدئة عام 150 ه� الى تاريخ 
وفاته يغني القارئ واملؤرخ عن الرجوع 

الى أي مصدر تاريخي آخر.
 لقب اخلطيب الذي اشتهر به ابو بكر 
يعود الى ان مهنة ابيه كانت اخلطابة 
وتابع ابو بكر ابيه في مهنته ,ال سيما 
وان اخلطيب كتب العديد من املؤلفات 
واملصنفات في فروع الثقافة واقسام 
املعرفة وفي ش��تى اجملاالت كاحلديث 
والتاري��خ والرج��ال والفق��ه واالصول 
واالدب وم��ن مؤلفات��ه االخ��رى كتاب 
السنن والرباعيات واملعلالت والكفاية 
ف��ي علم الرواي��ة واالج��ازة للمعلوم 
واجملهول واقتضاء العلم العمل وشرف 
اصح��اب احلديث والرحل��ة في طلب 
احلديث ونصائح اهل احلديث وتقعيد 
العل��م والفقي��ه واملتفق��ه والبخالء 
الطفيلي��ن  وحكاي��ات  والتطف��ل 
واخباره��م ونوادره��م وغي��ر ذلك من 
املصنفات التي تنبس��ط على جميع 
العل��وم والفنون  ,لك��ن افضل كتبه 
واكثره��ا علمية وادقها معلومات هو 
كتاب تاريخ مدينة الس��الم أي تاريخ 
مدين��ة بغ��داد الذي كتبه ف��ي اجزاء 
عديدة وال��ذي كان م��ن اوائل الكتب 

التي عرفته��ا املطبعة وعرفها املؤرخ 
العرب��ي عن بغ��داد  مدينة الس��الم 
ودار الس��الم وكان اخلطيب يعمد الى 
البحث عن العلم في مضانه ومكانه 
لذلك عم��د الى الرحالت لالس��تزادة 
من العلم حيث كانت اول رحالته الى 
البصرة التي اخذ فيها عن مجموعة 
من ش��يوخها  . وبعد ذلك سافر الى 
نيسابور والى اصبهان وبالرغم من ان 
رحالته كانت ملدة قصيرة اال انه متكن 
م��ن ان يس��مع عش��رات الكتب ممن 
رحل للس��ماع عنه��ا او قراءتها حتى 
ان��ه عندما ذهب حاًج��ا الى بيت اهلل 
ف��ان رحلة احلج مكنته من الس��ماع 
ال��ى مش��ايخ وعلم��اء ب��الد الش��ام 
اخلطي��ب  وكان  الش��رفن  واحلرم��ن 
واح��داً من حف��اظ عصره بش��هادة 
فقيه عصره ابو اس��حاق الش��يرازي 
الذي ش��هد له باملعرفة واحلفظ وقال 
ان اخلطيب يشبه الفقيه الدارقطني 

ملعرف��ة احلدي��ث وحفظ��ه وق��ال ابو 
نصر الس��اجي البغ��دادي فيه  انه ما 
اخرجت بغداد بعد الدارقطني احفظ 
م��ن اخلطيب حتى قال��وا في حفظه 
ان��ه امام هذه الصنع��ة وانتهت اليه 

الرياسة في احلفظ واالتقان .
وق��د كان مح��ل مدح وثن��اء وموضع 
حم��د واطراء من كثير م��ن علماء ملا 
متتع به من مق��درة علمية عالية قل 
نظيرها حي��ث قال في��ه الفقيه ابن 
ماكوال انه آخر االعيان معرفة واتقاناً 
وحفظ��اً وضبطاً للحديث النبوي في 
علله واسانيده وخبره برواته وناقديه 
ومف��رده  وغريب��ه  بصحيح��ه  عامل��اً 
ومنكره .وكان يوص��ف بحافظ وقته 
وال احفظ من اخلطيب البغدادي كما 
كان يوص��ف وكان مهيب��اً وقوراً نبيال 
خطيراً ثقة صدوقاً متحرياً احلجة في 
ما يصنفه ويقول��ه وينقله ويجمعه 
قارئا للحدي��ث فصيحاً حتى وصفوه 
بان��ه م��ن انته��ى اليه عل��م احلديث 
.وكان صاحب دين قوي وخوف من اهلل 
ال يفكر بش��يء من حطام الدنيا ومن 
ش��يوخه ابو احلس��ن علي الطرازي او 
املط��رز والذي كان وكي��ال للخصومة 
امام القض��اء اي محاميا بلغة اليوم  
وابو سعيد الصيرفي ومحمد بن عبد 
اهلل بن ش��هريار وغيره��م وقد حدث 
اخلطيب مدة طويلة ببغداد ودمش��ق 
وص��ور وغيره��ا م��ن امل��دن واحلواضر 
االس��المية وحض��ر احاديث��ه املئ��ات 
من طلب��ة العلم وتتلم��ذ على يديه 
الكثي��ر منه��م ابو منص��ور ناصر بن 
عم��ر البغدادي وابو نصر علي بن هبة 
اهلل املعروف بابن ماكوال وابو الفضل 
احم��د بن خي��رون البغ��دادي املعروف 
بالباقالني وابو محمد جعفر السراج 
البغ��دادي وابو زكريا يحي��ى بن علي 
الشيباني املعروف باخلطيب التبريزي 

وغيرهم كثير .

مؤرخ بغداد الخطيب البغدادي
و»بلدة طيبة ورب غفور«

طارق حرب
تراثيات

اخلطيب البغدادي

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء
انته��ي الوقت ال��الزم للتخطيط واحلس��اب، واليوم هو وقت 
العمل واتخاذ القرارات. إذا لم تكن مس��تعدا اليوم، فالوضع 
سيكون سيئا جدا. ال ميكن اليوم تأجيل أي قرارات، وإذا فكرت 
ف��ي ذلك قد تش��عر أن األمر صعب، ولكن توقع أنه س��يزداد 

صعوبة وتعقيدا.

يوم هادئ وجميل ورمبا تفكر في االنطالق مع 
األصدقاء إلى مكان ما لقضاء وقت جميل. ال 
تكتف فقط بالتفكير واحللم ولكن عليك ان 
تتصل باألصدقاء. انتبه لعملك وال تقلق من 

املشاريع طويلة األجل.

الش��عور بالواجب واالمتنان جت��اه أحد األصدقاء هو ما 
يجعل��ك تتحكم في تصرفاتك الي��وم. عليك أن تقوم 
ب��دور مهم في حياة اآلخرين ولذل��ك يجب أن تعيرهم 
انتباه��ك. رمبا يكون��ون اليوم بحاجة إلى مس��اعدتك 

ولكنك ال تعلم، فلم ال تتصل بهم اآلن؟

تشعر بالغيرة واحلقد جتاه بعض األشخاص بسبب موقف 
ما. من األمور املهمة اليوم أن تدرك النجاح والتقدم الذي 
تسعى إليك لن يتحقق إال بالهدوء والتروي. ننصحك بأن 
تتخل��ص من األعباء التي حتمله��ا على عاتقك وأن تدعم 

نفسك.

التش��بث بال��رأي والعناد اليوم عن��د التعامل مع أي 
قضي��ة قد يؤثر بطريقة س��لبية على يومك بصفة 
عامة. اهتم اليوم بتغيير طريقة تفكيرك وتعاملك، 
ف��إذا دوامت على نف��س الطريقة حتى ف��ي صغائر 

األمور، فلن يساعدك أي شخص.

ش��عورك بالق��وة والطاقة يجعل��ك تتعامل مع أي 
موقف أو مش��كلة. أنت تتعرض بطبيعتك للعديد 
من احلوادث واإلصابات فح��اول أن تكون أكثر يقظة 
ووعيا اليوم للحفاظ على س��المتك. اتصل باحلبيب 

لكي تطمئنه على صحتك فهو يشعر بالقلق.

مزاجك متقل��ب اليوم فرمبا ترفض االعت��راف باحلقيقة في موقف 
ما. انظر للعالم من حولك فرمبا تشعر بالسعادة واملرح. ال حتاول أن 
ترضي نفسك ببعض األفعال الظاهرية لكي تشعر بالسعادة في 
الوقت الذي تش��عر به باألس��ى واحلزن، بل قم بعمل شيء حتبه أو 

اخرج مع األصدقاء فرمبا تشعر بالسعادة احلقيقية.

من املتوقع أن تش��عر بالقوة والنشاط وحتاول أن تعمل 
جاهدا لتحقيق بعض األهداف خاصة االس��تقرار الذي 
فقدته األي��ام املاضية. عليك اليوم بالصبر فهو مفتاح 
نحاجك. تعلم كيف تكون هادئا وكيف تنتظر األشياء 

التي حتتاج إلى وقت طويل دون ملل أو ضجر.

تفك��ر اليوم ف��ي اتخاذ قرار حاس��م بش��أن وضعك في 
العمل. ننصحك بأن تستشير أصدقاءك ولكن ال تعتمد 
على أفكارهم بش��كل كلي. رمبا يك��ون جملموعة صغيرة 
من األصدقاء تأثير إيجابي عليك. التعاون واملش��اركة قد 

يكونان سببا في التغلب على املصاعب.

متتع بطاق��ة إيجابي��ة هائلة، وعندم��ا تنتهي من 
مهمة تبدأ على الفور في إجناز األخرى دون ش��عور 
بالتع��ب أو اإلره��اق. رمبا تش��ارك الي��وم في بعض 
املس��ابقات كاجلري أو ركوب الدراجات. ال تخش من 

اخلسارة ولكن توقع العكس وكن متفائال.

ستش��ارك اليوم في كل مهام العمل سواء عرضت املساعدة 
أم لم تعرض. أنت اليوم مبثابة العب محوري بالنس��بة لآلخرين 
فاللعب��ة ال ميك��ن أن تب��دأ أو تنته��ي بدونك. ال تنتظ��ر عونا أو 
مس��اعدة من االخرين. أنت الشخص الوحيد الذي تعلم القرار 

األفضل فاجلميع يعتمد عليك.

علي��ك أن تعيد التفكير ف��ي حدود عالقاتك 
باآلخري��ن فق��د ح��ان الوق��ت اآلن للتعامل 
بجدية معهم وحتى مع نفس��ك. تتحس��ن 
صحتك وحالتك النفسية وطبيعة عالقاتك 

مع اآلخرين .

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – مدينة سورية.

2 – من مش��اهير الش��عراء الفرنسين 
وزعيم احلركة الرومنطقية.
3 – مماثالن – ماركة سيارات.

ال��دول  م��ن   – رياضي��ة  لعب��ة   –  4
السكندنافية.

5 – فيزيائي روس��ي وضع نام��وس تأثير 
تأثي��ر  اجت��اه اجمل��رى الكهربائي��ة حت��ت 

املغنطيس – مماثالن – قرع.
6 – يتقل��ب م��ن ش��دة األل��م – م��ن 

األبجدية.
7 – ثلثي » بيت » – العزول والشامت.

8 – يقل عدده – مدينة إيرانية.
9 – قائد شهير في التاريخ الفرنسي .

1 – دول��ة مس��تقلة تتألف م��ن أرخبيل 
بركاني يقع في بحر الصن.

2 – شاعر فرنسي صاحب كتاب » األمثال 
.«

بي��ت   – العش��اق  – كالم  أداة ج��زم   –  3
الدجاج.

4 – ح��رف مك��رر – االس��م األول ألح��د املتصرفن على 
لبنان.

5 – نثر ورش – في القهوة.
6 – ضحاياه – أرض طيبة يزرع فيها.

7 – يقنط – االسم الثاني لشاعر غنائي عربي راحل,
8 – جمهوري��ة في أميركا الوس��طى بن 

نيكاراغوا والسلفادور وغواتيماال.
9 – موقع في فلسطن .

1
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3
4
5
6
7
8
9
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مدريد ـ وكاالت:

كش��فت صحيف��ة » ذا ص��ن » 
مب��اراة  تذك��رة  أن  البريطاني��ة 
الكالس��يكو الودي املقرر إقامته 
بني الغرميني التقليديني برشلونة 
وري��ال مدريد في مدين��ة ميامي 
األميركية في التاسع والعشرين 
من شهر متوز املقبل ضمن بطولة 
كأس األبط��ال الدولي��ة الودي��ة، 
سوف يفوق فيها سعر التذكرة 9 
مرات عن سعر تذكرة نهائي دوري 
أبط��ال أوروبا الذي س��يلعب هذا 
العام على ملع��ب »األلفية« في 

مدينة كارديف الويلزية.
و أك��دت الصحيف��ة البريطانية 
الشهيرة أن السعر األدنى لتذكرة 
مب��اراة نهائي دوري أبط��ال أوروبا 
يصل إلى 60 جنيًها إس��ترلينًيا، 
بينم��ا الس��عر األدن��ى لتذك��رة 
»الكالس��يكو ال��ودي« يقارب من 
ال� 520 جنيًها إس��ترلينياً، فيما 
يبلغ السعر األعلى لتذكرة نهائي 
»صاحب��ة األذنني » إلى 360 باوندا 
إس��ترلينًيا ، بينما أغل��ى تذكرة 
للكالسيكو الودي بني العمالقني 
يص��ل ثمنه��ا إل��ى 3600 باون��د 

إسترليني.
وكان ناديا برش��لونة و ريال مدريد 
قد أبدي��ا موافقتهما الرس��مية 
خلوض أول كالسيكو بينهما غير 
رس��مي حتتضنه مدين��ة ميامي 
وال��ذي يدخل ضمن  األميركي��ة، 
فعاليات النس��خة اخلامسة من 
بطول��ة كأس األبط��ال الدولي��ة 
الودية، والت��ي تعرف حضور أقوى 

األندية األوروبية.
ه��ذا وس��يخوض قطب��ا الك��رة 
اإلس��بانية »الكالس��يكو األول« 
املالع��ب  ع��ن  بعي��داً  بينهم��ا، 
اإلس��بانية واألوروبي��ة، بحض��ور 
التي  الالمع��ة،  األس��ماء  كاف��ة 
تتواج��د ضم��ن صفوفهما، و هو 
ما فرض على اجلماهير األميركية 
التس��ابق عل��ى الظف��ر بتذكرة 
حضور »كالس��يكو« قد ال يتكرر 
مس��تقبالً في الواليات املتحدة ، 

فقد يكون هو األول واألخير.
من جانب اخر، كشفت صحيفة 

»موندو ديبورتيفو« اإلس��بانية أن 
إدارة نادي برش��لونة قد استقرت 
على الئحة مختصرة من املدربني 
املرش��حني لقيادة اجله��از الفني 
للفري��ق خلًف��ا للم��درب لوي��س 
انريك��ي، الذي قرر ترك الفريق في 
نهاية املوسم اجلاري، بعدما رفض 

متديد عقده مع »البارسا«.
وأك��دت الصحيف��ة املقرب��ة من 
القائم��ة  أن  »البارس��ا«  أس��وار 
ق��د ضمت أربع��ة أس��ماء تتوفر 
فيه��م كاف��ة الش��روط الفنية 
يطلبه��ا  الت��ي  الفني��ة  وغي��ر 
القائم��ون على النادي الكتالوني، 
وتس��اعدهم على حتقيق النجاح 
اس��تبعاد  مقاب��ل  الفري��ق  م��ع 
أس��ماء أخ��رى كان��ت مرش��حة 
لتولي اجله��از الفني للفريق مثل 
واألرجنتيني  بالن  لوران  الفرنسي 

خورخي س��امباولي م��درب نادي 
إشبيلية.

ويأتي على رأس القائمة الرباعية 
كل من الهولن��دي رونالد كومان 
ايفرت��ون  لن��ادي  احلال��ي  امل��درب 
اإلنكليزي، والذي يعتبر احد أبناء 
»الكامب نو« بعدم��ا لعب لنادي 
برش��لونة م��ن ع��ام 1989 وحتى 
عام 1995 ، حيث كان إحدى ركائز 
الفريق الذهبي للمدرب الهولندي 
الراح��ل يوهان كرويف املتوج بأول 
لقب قاري بحصوله على بطولة 
دوري أبطال أوروبا للمرة االولى في 
تاريخ��ه ، إذ جاء ترش��يح كومان 
بن��اء عل��ى النتائج اجلي��دة التي 
حققها في الدوري اإلنكليزي مع 

ناديي ساوثهامبتون و إيفرتون .
وتضمنت القائمة إسم اإلسباني 
ايرنيستو فالفيردي املدرب احلالي 

بعدم��ا  بيلب��او،  اتلتي��ك  لن��ادي 
جنح ف��ي حتقيق نتائ��ج باهرة مع 
الفريق في املواسم األخيرة ، كما 
انه ميلك في س��جله نس��بة فوز 
عالية مع الفرق التي اشرف على 

تدريبها .
اإلس��باني  ه��و  األس��ماء  ثال��ث 
أوزيبيو ساكريس��تان مدرب نادي 
ريال سوس��يداد، والذي يتمتع هو 
اآلخر بتجرب��ة ناجحة مع الفريق 
في الدوري اإلس��باني، حيث متكن 
مع��ه في ضمان البق��اء في دوري 

األضواء مبكراً.
أما آخر األس��ماء فهو اإلس��باني 
خوان كارلوس اونزوي الذي يعمل 
حالياً ضمن اجله��از الفني احلالي 
ل�«البارسا« وضمن أفراد الطاقم 
الفن��ي للمدرب لوي��س إنريكي ، 
حيث يعتبر اونزوي اخليار املضمون 

للنادي الكتالوني في حال فش��ل 
بالتعاقد مع أحد األسماء الثالثة 
السابقة ألي سبب من األسباب، 
في إطار حرص مس��ؤولي النادي 
ف��ي  االس��تقرار  إيج��اد  عل��ى 
صف��وف الفريق، خاص��ة أن جتربة 
حتوي��ل املس��اعد إلى مدي��ر فني 
س��بق و أن جنحت في برش��لونة 
2012-2013 عندما حل  موس��م 
اإلس��باني الراحل تيت��و فيالنوفا 
محل مواطنه بيب غوارديوال وقاد 
الفريق إلحراز لقب »الليغا« وبلوغ 
الدور نصف النهائي لبطولة دوري 

أبطال أوروبا.
ومن��ذ إع��الن انريك��ي رحيله عن 
ن��ادي برش��لونة، أصب��ح التنب��ؤ 
الرئيس��ي  بخليفته هو املوضوع 
للجماهير ووس��ائل اإلعالم التي 
تترقب اإلعالن الرسمي عن هوية 

امل��درب اجلديد ، وال��ذي قد يكون 
من خارج قائمة التوقعات مثلما 
حدث في صيف عام 2013 عندما 
اختي��ر األرجنتيني جيرارد مارتينو 

خلالفة تيتو فيالنوفا .
الن��ادي  إدارة  تؤج��ل  أن  ويتوق��ع 
الكتالوني اإلعالن عن هوية املدرب 
اجلدي��د لغاية نهاية املنافس��ات 
الرس��مية لتفادي تشتيت تركيز 
الالعب��ني، في وقت يس��تعد فيه 
الفري��ق خلوض اس��تحقاقات في 
غاي��ة األهمية عل��ى الصعيدين 

احمللي والقاري .
إل��ى ذل��ك، ق��رر االحت��اد األوروبي 
لكرة القدم تغرمي نادي برش��لونة 
اإلس��باني 19 ألف ي��ورو )20.500 
اقتح��ام  خلفي��ة  عل��ى  دوالر( 
جماهي��ره أرضي��ة امللع��ب بع��د 
الف��وز على باريس س��ان جيرمان 
 16 ال���  دور  6-1 ف��ي  الفرنس��ي 

بدوري األبطال.
وقعها  التي  الغرام��ة،  وتضمنت 
االحت��اد األوروبي، عقوبة لس��لوك 
الفري��ق غير الالئ��ق والتي تصبح 
ناف��ذة عندم��ا يحصل خمس��ة 
العبني على األقل على البطاقات 

الصفراء.
وقرر االحت��اد األوروب��ي أيضاً تغرمي 
فري��ق س��انت إتي��ان الفرنس��ي 
50 ألف ي��ورو لس��لوك اجلماهير 
غي��ر الالئق الذي تضمن اش��عال 
األلع��اب النارية أمام مانشس��تر 
يونايت��د في ال��دوري األوروبي.. ومت 
تغ��رمي فريق نابول��ي اإليطالي 38 
أل��ف ي��ورو التهام��ات تضمن��ت 
اس��تخدام أشعة الليزر أمام ريال 

مدريد في دوري أبطال أوروبأ.
وج��رى تغ��رمي أرس��نال خمس��ة 
آالف ي��ورو بعدم��ا اقتح��م أح��د 
أف��راد اجلمهور امللع��ب أمام بايرن 
ميوني��خ، وال��ذي مت تغرمي��ه أيضاً 
إللق��اء  ي��ورو  آالف  ثالث��ة  مبل��غ 
جماهي��ره مقذوفات خالل املباراة 

التي جمعتهما بدوري األبطال.
ف��ي نف��س الوقت، مت تغ��رمي فريق 
روس��توف الروس��ي 16 ألف يورو 
بعدم��ا انطلقت األلع��اب النارية 
في املب��اراة التي جمعت��ه بفريق 
سبارتا براغ البرتغالي في الدوري 

األوروبي.

تغريم »الكتلوني« بـ 19 ألف يورو

تذكرة »الكالسيكو« الودي أغلى من نهائي أبطال أوروبا

برشلونة.. استقطاب متواصل لألضواء

لندن ـ وكاالت:
أعل��ن االحتاد األوروب��ي لكرة القدم )ويف��ا( أنه أوقف 
مهاج��م توتنه��ام اإلجنليزي ديلي الي ث��الث مباريات 
قاري��ا بعد طرده من مباراة فريقه ضد غنت الش��هر 

املاضي في مسابقة الدوري األوروبي )يوروبا ليغ(.
وكان ال��ي تلقى بطاقة حمراء مباش��رة خالل مباراة 
الفريقني عل ملع��ب وميبلي )2-2( لتصديه بطريقة 
خش��نة ج��دا لالع��ب غنت بريخ��ت ديجايغ��ر قبل 
خروج فريقه من املس��ابقة بنتيجة 2-3 في مجموع 

املباراتني.
وقال بيان ص��ادر عن االحتاد الق��اري للعبة »مت إيقاف 
الع��ب توتنه��ام ديلي الي ث��الث مباري��ات في إحدى 
املس��ابقات األوروبي��ة. العقوب��ة تتعل��ق بالبطاقة 

احلمراء التي نالها ديلي الي خالل تلك املباراة«.
وس��يغيب الي بالتالي ع��ن مباري��ات فريقه الثالث 
األولى في مس��ابقة دوري أبطال أوروبا في حال تأهل 
إليه��ا علماً ب��أن توتنهام يحت��ل املرك��ز الثاني في 

الدوري اإلجنليزي املمتاز حاليا.

أبو ظبي ـ وكاالت:
تُ��وِّج األهل��ي، بط��الً لل��دوري اإلمارات��ي لكرة 
السلة، بعد فوزه على الشباب في إياب نهائي 
البطول��ة )84-77(.. وكان األهلي، فاز في مباراة 
الذه��اب )107-92(، بصالة مكت��وم بن محمد 
بالنادي األهلي، األسبوع املاضي، ليتوج رسمًيا 

باللقب.
وجنح األهل��ي، في قلب تأخره ف��ي نهاية الربع 
األول )23-26(، والرب��ع الثان��ي )43-46(، والرب��ع 
الثالث )60-63(، إلى فوز في الربع الرابع، ليتوج 
باللق��ب، وينتزعه من الش��باب، ال��ذي توج به 

املوسم املاضي.
كان نهائي املوسم احلالي، هو النهائي اخلامس 
املك��رر ب��ني األهل��ي والش��باب عل��ى التوالي، 
حيث جنح الفريقان، ف��ي بلوغ املباراة النهائية، 

بتخطيهما عقبة نصف النهائي.
وفاز األهل��ي على الوصل ذهابًا وإيابًا )72-113(، 
و)87-64(، فيما فاز الشباب في مواجهتيه أمام 

الشارقة ذهاباً )87-84(، وإيابًا )68-79(.

الدوحة ـ وكاالت:
سيغيب مهاجم خلويا متصدر الدوري القطري لكرة 
القدم املغربي يوس��ف العربي ه��داف البطولة )24 
هدف��اً( حتى نهاية املوس��م بع��د خضوعه لعملية 

جراحية في الكتف.
وأعلن املوقع الرسمي للنادي اول امس، انتهاء موسم 
يوسف العربي بعد أن خضع لعملية جراحية لعالج 
اصابة في عضلة الكتف تعرض لها خالل املباراة مع 
اس��تقالل خوزس��تان االيراني في اجلولة الثالثة من 
دوري أبط��ال آس��يا في 14 آذار.. ويأتي غياب يوس��ف 
العربي في وق��ت يقاتل فيه خلويا عل��ى الصعيدين 
احملل��ي واآلس��يوي حيث يتص��در ال��دوري برصيد 56 
نقطة بفارق نقطتني أمام الس��د قبل 3 مراحل من 
انته��اء البطولة، كما أن��ه يحتل املرك��ز الثاني في 

اجملموعة اآلسيوية الثانية برصيد 5 نقاط.

إيقاف اإلنجليزي ديلي 
الي 3 مباريات أوروبيًا

األهلي بطاًل لدوري 
السلة اإلماراتي

العربي يغيب عن لخويا 
حتى نهاية الموسم

نيويورك ـ وكاالت:

حقق س��ان أنطونيو سبيرز، وصيف 
املنطقة الغربي��ة، فوزه الثالث على 
التوالي على حس��اب ضيفه ممفيس 
غريزلي��ز 97-90، اخلمي��س في دوري 
كرة الس��لة األميرك��ي للمحترفني، 
فيما تع��ّرض ميامي هيت خلس��ارة 
مفاجئ��ة عل��ى أرضه أم��ام تورونتو 

رابتورز 84-101.
وبعد خمس��ة أي��ام على خس��ارته 
املقلق��ة أم��ام ممفيس بال��ذات 96-

104، ثأر س��بيرز، لك��ّن غريزليز خلق 
له املتاع��ب كالع��ادة، وانتظر فريق 
املدرب غريغ بوبوفيتش حتى الدقائق 

التسع األخيرة ليحسم املباراة.
وعندم��ا كانت النتيجة تش��ير إلى 
المارك��وس  متّي��ز   ،74-74 التع��ادل 
أولدري��دج )23 نقط��ة و8 متابعات( 
واملوزع الفرنس��ي طون��ي باركر )13 
نقط��ة و7 متريرات حاس��مة(.. ورفع 
أولدريدج رصيده إلى 15 ألف نقطة 
في كام��ل مس��يرته، وأض��اف جنم 
سبيرز كاوهي لينارد 19 نقطة، فيما 

كان ماي��ك كونلي أفضل مس��جل 
للخاسر مع 22 نقطة.

وقال أولدريدج بعد املباراة: »أحاول أن 
أحتم��ل املزيد من املس��ؤوليات، كنت 

سلبياً جداً منذ مطلع املوسم«.
وبف��وزه ال���55 هذا املوس��م مقابل 
16 خس��ارة، ضّي��ق س��بيرز اخلن��اق 
على غولدن س��تايت ووريزر متصدر 
بأنهم��ا  علم��اً   ،)14-57( الترتي��ب 
ضمنا التأهل إل��ى األدوار اإلقصائية 
رفقة هيوسنت روكتس من الغربية، 
وبوس��طن  كافاليي��رز  وكليفالن��د 

سلتيكس من الشرقية.
من جه��ة أخرى، تعرضت مس��اعي 
ميام��ي هيت للتأهل إلى البالي أوف 
لصفعة، بخس��ارته على أرضه أمام 
تورونت��و رابت��ورز عل��ى ميامي هيت 

.84-101
وتق��دم هي��ت بف��ارق 15 نقطة في 
املباراة، بيد أّن دميار ديروزان سّجل 40 
نقطة ومنح رابتورز فوزه الرابع على 

التوالي.
وق��ال جنم هيت حس��ان وايتس��ايد 
)16 نقطة و14 متابعة( الذي تعّرض 
إلصاب��ة ف��ي إصبع��ه الثالث��اء ضد 

فينيكس: »ال يزال يؤملني، لكن ليس 
ه��ذا الوقت املناس��ب من املوس��م 

للشكوى«.
من جهته، قال دي روزان الذي سجل 
14 من 25 محاولة و12 رمية حرة من 
أص��ل 13: »حاولت أن أك��ون عدوانياً 

وأشارك في اجلانب الدفاعي أيضاً«.
وه��ذه أول م��رة ينج��ح دي روزان في 
تس��جيل 40 نقط��ة أو أكث��ر ف��ي 
مباراتني على التوال��ي، وذلك بعدما 
دك س��لة شيكاغو بولز ب�42 نقطة 

الثالثاء.
وتاب��ع: »ال أفكر بتس��جيل نس��بة 
معين��ة م��ن النق��اط. أخ��رج وأترك 

مباراتي تتحدث عن نفسها«.
واحتف��ظ ميام��ي )35-37( مبرك��زه 
الثامن في املنطقة الشرقية، بيد أنه 
مطارد بش��كل عنيف من شيكاغو 

بولز وديترويت بيستونز )38-34(.
وانت��زع داالس مافريكس فوزاً بش��ق 
النف��س م��ن ضيفه ل��وس أجنليس 
كليب��رز 97-95، بفضل س��رقة كرة 
وسلة قاتلة من  هاريسون بارنز قبل 

4 ثوان على نهاية الوقت.
ويق��ف مافريكس، عاش��ر املنطقة 

الغربي��ة، على بع��د 3 انتصارات من 
املرك��ز الثام��ن، األخي��ر املؤه��ل من 
كل منطقة إل��ى األدوار اإلقصائية، 
فيما حقق كليبرز فوزه الثالث على 
التوالي وبقي خامس��اً في املنطقة 
الغربية بفارق فوز واحد عن يوتا جاز 
الرابع.. ويستقبل مافريكس جاز في 
مواجهة قد تتكرر بينهما في الدور 

األول من البالي أوف.
وس��جل دامي��ان لي��الرد 30 نقط��ة 
ليق��ود بورتالن��د تراي��ل بالي��زرز إلى 
الف��وز على ضيف��ه نيويورك نيكس 
110-95.. وغاب عن نيكس النجمان 
كارميلو أنطوني إلصابته في ركبته 
اليسرى وديريك روز إلصابة في قدمه 

اليمنى.
وقاد ب��روك لوبيز بروكل��ني نتس إلى 
الفوز على فينيك��س صنز 98-126، 

بتسجيله 19 نقطة.
وع��ّوض نيت��س تخلف��ه بف��ارق 15 
نقط��ة ف��ي املب��اراة، ليحق��ق فوزه 
اخلامس عش��ر وهو األدنى بني جميع 
أندي��ة ال��دوري. وه��ذه أول م��رة في 
املوس��م يحقق بروكلني فوزين على 

التوالي.

سبيرز يثأر من غريزليز وميامي يصارع للتأهل
في دوري المحترفين بكرة السلة

تقرير

منافسة قوية في دوري احملترفني

7:00 مساًء
7:00 مساًء
9:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

إذربيجان ـ ألمانيا
إنجلترا ـ ليتوانيا

رومانيا ـ الدانمارك

لندن ـ وكاالت:نصفيات أمم أوروبا
أصبح ألبوم شركة "بانيني" لالعبي 
ومنتخب��ات نهائي��ات كأس العال��م 
1970 باملكس��يك ه��و األغل��ى في 
العالم، بعدما بيعت النس��خة منه 
مببلغ خمسة آالف جنيه إسترليني، 
وذلك بحس��ب م��ا أوردت��ه صحيفة 

"امليرور" البريطانية.
وكانت النس��خة ق��د عرضت للبيع 

بواس��طة  اإلنترن��ت  ش��بكة  عب��ر 
أح��د املواقع املتخصص��ة في مجال 
إل��ى  س��عرها  ليص��ل  التس��ويق، 
خمس��ة آالف باون��د إس��ترليني، إذ 
271 ص��ورة س��واء  األلب��وم  يض��م 
للمنتخب��ات أو الالعب��ني أو املدربني، 
باإلضافة إلى صور لتميمة املونديال 

في ذلك العام.
ولم يكن هذا األلبوم ليصل س��عره 

له��ذا الس��قف ل��وال وج��ود توقيع 
"بيليه"  الس��ابق  البرازيلي  النج��م 
مرفقاً معه إهداء باللغة اإلنكليزية، 
حيث كان األسطورة البرازيلية جنًما 
لتلك النهائيات، بعدما جنح في قيادة 
منتخب بالده إلحراز ثالث ألقاب كأس 
العالم، بعد تفوقه في النهائي على 
املنتخ��ب اإليطال��ي بأربع��ة أهداف 
مقابل هدف، حيث س��جل "اجلوهرة 

الس��مراء " ف��ي تلك ال��دورة أجمل 
هدف من ب��ني األه��داف األلف التي 
أحرزه��ا في مس��يرته الكروية، كما 
ان منافس��ات هذه البطولة شهدت 
أجمل فرصة محقق��ة في تاريخها، 
وذل��ك عندما ن��اور بجس��ده حارس 
األوروغ��واي من خالل مراوغة ناجحة 
وت��رك الكرة تس��ير مبفرده��ا قبل أن 
يلح��ق به��ا ويس��ددها، إال انه��ا لم 

تس��كن الش��باك وخرجت كضربة 
مرمى، في أروع وأجمل لقطة عرفتها 
نهائيات كأس العالم، والتي تزامنت 
مع آخر ظهور له في املونديال بعدما 

قرر االعتزال بعدها وتعليق حذائه.
وتقوم ش��ركة "بانين��ي" إلى إصدار 
ألبوم خاص بنهائي��ات كأس العالم 
قب��ل بداي��ة كل دورة م��ن النهائيات 
املونديالية، يضم رزنامة الدورة وصور 

املنتخبات والالعبني بكل تفاصيلها، 
باإلضاف��ة إل��ى توثي��ق مش��وار كل 
منتخب قبل بلوغه النهائيات وأيًضا 
تاريخه ومعلوم��ات عن كل منتخب 
من املنتخب��ات املش��اركة، هو األمر 
نفس��ه ال��ذي تق��وم معه م��ع قبل 
إنطالقة بطولة كأس أمم أوروبا، وحتى 
للعديد من الدوريات خاصة الدوريات 

الكبرى مع بداية كل موسم.

توقيع األسطورة بيليه يجعل من ألبوم »مونديال 1970« األغلى في العالم

لندن ـ وكاالت:
يصارع أندي موراي فيروسا غامضا، 
يبدو أنه أصيب به خالل التدريبات 
األخيرة في ميامي، وسط ترجيحات 
بغياب��ه عن منتخ��ب بريطانيا في 
رب��ع نهائ��ي بطول��ة كأس ديفي��ز 

للتنس في فرنسا.
ويب��دو أن م��درب بريطاني��ا لي��ون 
س��ميث تخلى عن وض��ع اختياره 

الثاني للفريق للمباراة التي ستقام 
ف��ي الفت��رة م��ن 7 إلى 9 نيس��ان 
املقبل بروان، والتي تأتي قبل بداية 

موسم املالعب الرملية الشاق.
وق��ال س��ميث لوس��ائل اإلع��الم 
البريطانية »ال أريد أن أتسرع عودة 
أندي للمش��اركة في كأس ديفيز. 
صحت��ه أوال وقبل كل ش��يء. لقد 
لعب الكثير من التنس في آخر 12 

شهرا ليصل الى ما هو فيه اآلن«.
وأض��اف »يوج��د الكثي��ر أهم من 
كأس ديفي��ز بالنس��بة له للتطلع 
إليه خ��الل هذا الع��ام، ال يقل عن 
3 بط��والت للجائزة الكبرى )جراند 
س��الم(.. وغ��اب م��وراي أيض��ا عن 
ال��دور األول في ش��باط أمام كندا 
في أوت��اوا، ويرجع ذلك إلى اإلجهاد 

احملتمل للسفر.

سيدني ـ وكاالت:
تف��وق البريطان��ي لوي��س هاميلتون 
سائق مرس��يدس على جميع أقرانه 
في جولتي التجارب احلرة لسباق جائزة 
اس��تراليا الكبرى مع انطالق املوسم 
اجلدي��د لبطول��ة العالم لس��باقات 
فورم��وال 1 للس��يارات اول امس.. في 
اجلولة األولى احتل هاميلتون وزميله 
اجلديد في مرسيدس فالتيري بوتاس 

املركزي��ن األول والثاني على الترتيب.. 
وحق��ق هاميلتون زمنا ق��دره دقيقة 
واح��دة و24.220 ثانية بفارق أكثر من 

نصف ثانية عن السائق الفنلندي.
وف��ي اجلول��ة الثانية ع��زز هاميلتون 
بطل العالم سابقا ثالث مرات تفوقه 
عندما سجل دقيقة واحدة و23.620 
ثانية وتفوق بكل جدارة وبفارق زاد عن 
نصف ثانية على األملاني سيباستيان 

فيتل س��ائق في��راري وبط��ل العالم 
سابقا أربع مرات في أجواء غائمة في 

حلبة البرت بارك في ملبورن.
واحتل سائق فيراري الثاني الفنلندي 
كيمي رايكونن بطل العالم في 2007 
املركز الرابع في اجلولة الثانية بعد أن 
كان خامس��ا في اجلول��ة الصباحية، 
وكان فيتل احتل املركز الس��ادس في 

اجلولة األولى.

هاميلتون يتفوق في تجارب جائزة أسترالياموراي مهدد بالغياب عن ربع نهائي كأس ديفيز

وصل سعره إلى خمسة آالف باوند إسترليني



بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاي��ة اللجن��ة األوملبي��ة، وعلى 
حدائ��ق زيون��ة، وبحضور رس��مي 
وجماهي��ري، تقدمه وزير الداخلية 
وش��خصيات  االعرج��ي،  قاس��م 
رياضية، ووسائل إعالمية، أقام احتاد 
الرحال��ة املركزي مهرج��ان الربيع 
الس��نوي، بالتع��اون م��ع منظمة 
ماراثون بغداد الدول��ي، بدأ بقراءة 
آية من الذكر احلكيم للقارئ رامي 
فريد، ث��م عزف النش��يد الوطني 
وقراءة س��ورة الفاحتة ترحما على 
ارواح ش��هداء الع��راق، فيم��ا أكد 
رئيس احتاد الرحالة، رحاب الدراجي: 
ان احت��اده ينظم املهرج��ان برعاية 
اللجنة االوملبية ضمن نش��اطاته 

للعام 2017.
وأك��د: ان احلفل ج��اء متزامناً مع 
انتصارات قواتنا االمنية واحلش��د 
االصلي��ة  والعش��ائر  الش��عبي 
وجميع من يقاتل لي��ذود عن تربة 
الع��راق الطاه��رة، وق��رب االعالن 
الكام��ل عن حتري��ر مدينة املوصل 
من االرهاب الداعشي وفلوله، كما 

يتزامن مع أعياد املرأة وعيد األم.
فيما قال امني س��ر االحتاد، كاظم 
الطائي: ان االحت��اد اعتاد ان ينظم 
املهرجان الس��نوي في ايام الربيع 
اجلميلة، وان املهرجان جاء متزامنا 

م��ع االنتصارات عل��ى االرهاب وما 
يس��طره ابناء الع��راق االوفياء من 
القوات االمنية واحلش��د الشعبي 
والفصائ��ل املقاومة ف��ي جبهات 
القتال والش��رف. مش��يراً الى: ان 
الفعالي��ات التي قدمت في احلفل 
م��ن منظم��ات  مبب��ادرات  كان��ت 
وفرق للدراج��ات النارية والهوائية 
البن��ات  وم��دارس  واالس��كيت 
والفعاليات االخرى التي شهدتها 
املناس��بة. مؤك��داً: انه ف��ي حال 
احلص��ول عل��ى الدع��م املالي من 
اللجنة االوملبية فس��تكون إلحتاد 

الرحالة نشاطات اخرى جميلة.

الوطن��ي  املرك��ز  مدي��ر  والق��ى 
الش��باب  وزارة  ف��ي  التطوع��ي 
ش��اوي،  مصطف��ى  والرياض��ة، 
كلمته التي أك��د فيها تعزيز روح 
للعراق،  التطوعي خدم��ة  العمل 
كم��ا ش��هد فعالي��ات متنوع��ة، 
حيث قدمت فرق للدراجات النارية 
والهوائية وفرق االسكيت وقدمت 
مدرس��ة  م��ن  جمي��الت  زه��رات 
غم��دان ف��ي الزعفراني��ة قصيدة 
)كلنا العراق( بإش��راف خالد عبد 
الرحم��ن ورج��اء العل��ي، وكذلك 
ألق��ت املوهوبة، حوراء عبد الكرمي، 

قصيدة تغنت بحب الوطن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظم القسم الرياضي في ممثلية 
عصائ��ب أه��ل احل��ق، مهرجان��أً 
رياضياً نسوياً حتت شعار »نساء 
متحدات ضد الفس��اد« ش��هد 
ركضة ملس��افة كيلو متر لنحو 
باشراف  ومشاركة،  40 مشاركاً 
عض��و القس��م الرياض��ي ع��ن 
املالك النسوي في املمثلية، زينب 
الكناني، وبالتعاون مع محافظة 

بغداد ودائرة أمانة بغداد.
املهرجان الذي اقيم على حدائق 
متنزه الزوراء صباح يوم اخلميس 
طالب��ات  مبش��اركة  املاض��ي، 
ووطالب من الكليات، غلى جانب 
موظفني من دائ��رة أمانة بغداد، 
وق��ال عض��و ممثلية أه��ل احلق / 
القس��م الرياض��ي، عم��ار كرمي 
املهرجان  الذي حضر  اجلماس��ي 
مع مدير القسم الرياضي، علي 
الصرخ��ي، وقاما بتوزي��ع اجلوائز 
ان  التقديري��ة على املش��اركني، 
جهود عضو املالك النسوي زينب 
الكناني، كان��ت كبيرة في اجناح 
اجلماهيرية  والركض��ة  املهرجان 
الت��ي اقيم��ت حملارب��ة الفس��اد، 

وامل��رأة  األم  باعي��اد  واحتف��اال 
والربي��ع، كما ان هنال��ك توجهأً 
كبي��راً لدع��م رياضة امل��رأة في 
اطار عم��ل ممثلية أهل احلق على 

النطاق الرياضي.
من جهة أخرى، اش��ار اجلماسي، 
إلى ان فريق نادي العهد باملصارعة 
الذي  والشباب  الناشئني  لفئتي 
يش��رف على تدريبه، سيشترك 
ف��ي نزاالت األندية التي س��تقام 

ف��ي محافظ��ة ميس��ان ابتداء 
م��ن ي��وم 28 آذار اجل��اري لفئتي 
احلرة والروماني��ة، مبيناً أن فريق 
العه��د يض��م 20 مصارعاً لكل 
فئ��ة 10 العب��ني، وق��ال ان نادي 
العهد حديث التأسيس برئاسة 
علي الصرخ��ي يضم 6 فعاليات 
املصارع��ة   ( تش��مل  رياضي��ة 
واجل��ودو واملالكم��ة والتايكواندو 

والكرة الطائرة وكرة القدم(.
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»االتصاالت« بطل األندية 
الممتازة بالشطرنج

»التنس« يشارك في 
منافسات غربي آسيا

»ألعاب القوى« يرّشح 
تركي النتخابات »العربي«

بغداد ـ رافد البدري*
ت��وج نادي االتص��االت بط��الً الندية الع��راق املمتازة 
بالش��طرجن، في اختت��ام منافس��ات البطولة التي 
اقيمت في قاعة فندق برج الس��الم ببغداد، للفترة 
م��ن 23 ولغاية 25 من ش��هر اذار اجلاري، مبش��اركة 
12 نادياً ميثلون االتصاالت والكهرباء والبيش��مركة 
وخان زاد واملهندس��ني والقيثارة والقادسية والهدف 
وعش��تار والرسيل والنعمانية وميسان، ومتكن نادي 
االتصاالت من تصدر الترتيب العام لالندية املشاركة 
في التجمع الثاني الذي لعبت فيه االندية املتنافسة 
5 ج��والت، ليكتمل عق��د اجلوالت الت��ي لعبت في 
التجمعني االول والثاني الى 11 جولة،ليصل رصيده 
ال��ى النقط��ة 22 ، وه��ي العالم��ة الكامل��ة، فيما 
حص��ل نادي خ��ان زاد من اربي��ل على املرك��ز الثاني 
برصيد 20 نقطة، وحصل نادي الكهرباء على املركز 
الثالث جامعاً 18 نقطة، وحل نادي البيشمركة من 

السليمانية باملركز الرابع برصيد 16 نقطة.
فيم��ا ج��اء ن��ادي املهندس��ني خامس��اً برصيد 12 
نقط��ة، وح��ل ن��ادي اله��دف سادس��اً جامع��اً 11 
نقطة،والقادسية سابعاً برصيد 10 نقاط،وجاء نادي 
القيثارة برصيد 10 نقاط ايضاً باملركز الثامن، واحتل 
نادي عشتار املركز التاسع برصيد 5 نقاط، فيما حل 
نادي الرس��يل باملركز العاش��ر برصيد 4 نقاط، وجاء 
النعمانية باملركز احلادي عشر برصيد 4 نقاط، ونادي 

ميسان في املركز االخير من دون نقاط.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
وص��ل الى العاصمة اللبنانية بي��روت وفد منتخبنا 
الوطني للتنس من مواليد دون 14 س��نة واملشاركة 
في بطولة غربي اس��يا التي ينظمها االحتاد الدولي 
في بيروت ترأس الوفد امني سر االحتاد الدكتور ماجد 
خلي��ل خميس وم��درب منتخب ديال��ى على احمد 
والالعبني محمد هاشم وداريان عبدالقهار ومحمد 

ابوزيد.
 وم��ن املؤم��ل ان تبدأ غ��دا مباري��ات البطولة يذكر 
ان ال��دول املش��اركة هي االم��ارات والبحرين وعمان 
واالردن ولبنان البلد املنظم والكويت وسوريا اضافة 
ال��ى العراق وقال الدكتور ماج��د خليل رئيس الوفد 
العراق��ي ان الوفد س��افر على دفعت��ني العبني من 
اربيل وهما داري��ان عبدالقهار ومحمد ابو زيد وباقي 
الوفد س��افر عن طريق مطار بغداد معربا عن امله 
بتحقيق تفوق من خالل مش��اركة العبني بالبطولة 
الس��ابقة اضافة ان العراق يش��ترك ف��ي البطولة 
منذ اكثر من 10 س��نوات وقد حصل الالعب محمد 

ابوزيد على نتائج طيبة في املشاركة السابقة .

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

بغداد ـ ميثم الحسني*
رشح االحتاد العراقي أللعاب القوى نائب رئيس االحتاد، 
وليد ترك��ي، إلنتخابات االحت��اد العرب��ي للعبة والتي 
ستقام بش��هر ايار املقبل في الس��عودية، ومت اختيار 
املرش��ح على وفق االجتماع الذي عقده مجلس ادارة 
االحتاد في املركز التخصصي على هامش بطولة اندية 
العراق، وطالب كل م��ن نائب رئيس االحتاد وليد تركي 
وعضو االحتاد عالء جابر الترش��يح لتمثيل العراق في 
االنتخاب��ات  وعلى وفق آلي��ة التصويت مت منح الثقة 

الى نائب رئيس االحتاد وليد تركي باالجماع.
وقال رئي��س االحتاد العراقي، طال��ب فيصل: ان االحتاد 
س��يدعم املرش��ح العراقي في االنتخاب��ات املقبلة، 
ونأم��ل ان يحافظ الع��راق على موقع��ه في مجلس 
االدارة وعل��ى اللج��ان التي س��بق وان حص��ل عليها 

بالدورات السابقة.
واشار الى: ان هناك اتصاالت مع بعض رؤساء االحتادات 
العربية للتنسيق من اجل دعم وليد تركي باملنافسة 
على اح��د املناصب. الفت��ا الى: ان العدي��د من الدول 

اكدت دعمها ملرشح العراق في االنتخابات املرتقبة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد القوى

بغداد ـ قسم اإلعالم:

والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  اك��د 
عبداحلس��ني عبط��ان ان رفع احلظر 
ع��ن املالع��ب الرياضية اس��تحقاق 
عراقي، وان ال��وزارة افتتحت العديد 
م��ن املالع��ب الت��ي تلب��ي مطالب 
العراق املشروعة في اقامة املباريات 

على ارضه وبني جماهيره.
 وب��ني عبط��ان بع��د وصول��ه ال��ى 
ان  املنام��ة:  البحريني��ة  العاصم��ة 
الوف��د العراق��ي الذي يض��م رئيس 
اللجنة االوملبي��ة الوطنية العراقية 
رعد حمودي ورئي��س االحتاد العراقي 
لك��رة الق��دم عبد اخلالق مس��عود، 
سيقابل رئيس االحتاد االسيوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لمان بن إبراهيم 
يوم غد اجلمعة ملناقش��ة رفع احلظر 

عن املالعب العراقية.
 وكان ف��ي اس��تقبال عبداحلس��ني 
عبط��ان ف��ي املنامة، وزير الش��باب 
ب��ن  هش��ام  البحرين��ي  والرياض��ة 
محم��د اجل��ودر ضمن جولت��ه لرفع 

احلظر عن املالعب العراقية.
من جانب آخر، وصل املنتخب العراقي 
األول لكرة القدم بكامل العبيه إلى 
مدين��ة ج��دة وذل��ك ملالق��اة نظيره 
الس��عودي بعد غد الثالث��اء مبلعب 
مدين��ة املل��ك عب��داهلل الرياضي��ة 
بج��دة »اجلوه��رة املش��عة«، ضمن 
التصفيات  م��ن  الس��ابعة  اجلول��ة 
اآلس��يوية املؤهل��ة لنهائيات كأس 

العالم 2018 في روسيا.
وكان في استقبال البعثة العراقية 
عض��و مجل��س إدارة احت��اد الك��رة 
الس��عودي حم��د الصني��ع وط��الل 
العبي��دي مدير العالق��ات وعدد من 
موظف��ي االحت��اد وهيئ��ة الرياض��ة 

وكب��ار املس��ؤولني في مط��ار امللك 
عب��د العزيز، وهيئ��ة الطيران املدني 
واجلوازات، وأقيمت احتفالية خاصة 

مبناسبة وصول األشقاء العراقيني.
يذك��ر أن املنتخ��ب العراق��ي يح��ل 
رابعا ف��ي اجملموعة الثاني��ة برصيد 
أرب��ع نق��اط، وتعادل في آخ��ر مباراة 
أمام منتخب أس��تراليا بهدف لكل 
منهم��ا، وأصب��ح أمله ف��ي التأهل 

للمونديال ضعيفا.

منتخ��ب  يتص��در  املقاب��ل  ف��ي 
الس��عودية ترتي��ب اجملموعة برصيد 
13 نقط��ة بع��د الفوز عل��ى تايالند 

بنتيجة 0-3.
فيما، أكد م��درب املنتخب العراقي 
راض��ي شنيش��ل أن اجله��از الفني 
مب��اراة  مل��ف  أغلق��وا  والالعب��ني 
أس��تراليا مش��يرا إل��ى أن التركي��ز 
اآلن على مالقاة املنتخب الس��عودي 
ي��وم الثالثاء 28 اذار اجلاري في اجلولة 

السابعة من تصفيات كأس العالم 
روسيا 2018.

 وحس��م التعادل اإليجابي بنتيجة 
1-1 مب��اراة الع��راق أمام أس��تراليا، 
ليصبح في رصيد أس��ود الرافدين 4 
نقاط بينما يبلغ رصيد الس��عودية 

13 نقطة في صدارة اجملموعة.
تصريح��ات  ف��ي  شنيش��ل  وق��ال 
صحفي��ة اآلن يجب إع��ادة الالعبني 
إلى وضعه��م الطبيع��ي خصوصا 

البدني ألنهم بذل��وا مجهودا كبيرا 
في املباراة املاضية مع أستراليا«.

وأض��اف ف��ي تصريحاته: »نس��عى 
الالعب��ني  استش��فاء  الس��تعادة 
وجتهيزهم ملباراة السعودية.. وأشار 
إلى أن املنتخب العراقي بحاجة إلى 
إعداد نفسي وقال: »علينا أن ننسى 
مب��اراة أس��تراليا ب��كل تفاصيلها 
ونركز فقط على بعض األخطاء التي 
وقعنا بها لتصحيحها وتالفيها في 

املب��اراة املقبلة«.واختت��م قائال: »لن 
نتخلى عن حظوظنا في املنافس��ة 
فتمثيل املنتخب العراقي مسؤولية 
الب��د أن يع��رف اجلمي��ع حجمه��ا، 
وبالتال��ي إعدادن��ا س��يكون بأعلى 
درجات��ه م��ن أج��ل اخل��روج بنتيجة 

طيبة أمام املنتخب السعودي«.
التابع��ة  وكلَّف��ت جلن��ة احل��كام 
لالحت��اد اآلس��يوي لك��رة الق��دم، 
طاقم حتكيم أوزبكي، إلدارة مباراة 
املنتخب الس��عودي م��ع املنتخب 
العراق��ي، باجلول��ة الس��ابعة من 
املؤهل��ة  اآلس��يوية  التصفي��ات 
ملونديال روسيا 2018.. ويدير اللقاء 
كحك��م  كوفالينك��و،  فالنت��ني 
ساحة، ومامورس��ايد كاسيموف، 
وش��اومنوف  أول،  كمس��اعد 

كمساعد ثاني.
وذك��ر املوقع اخملص��ص لبيع تذاكر 
مباراة منتخبي السعودية والعراق 
في تصفيات كأس العالم، أنه قد 
مت بي��ع 12 أل��ف و41 تذك��رة حتى 
مس��اء أول أم��س أي قب��ل موعد 
املب��اراة املقررة على اس��تاد مدينة 
املل��ك عب��داهلل الرياضي��ة بجدة، 

بثالثة أيام ونصف اليوم.
وتبلغ السعة الرس��مية ملدرجات 
املل��ك عب��داهلل  ملع��ب مدين��ة 
الرياضية، أكثر من 62 ألف متفرج 
مبقاعد مرقمة ومقسمة بطريقة 
احترافية.. اجلزء األول من املدرجات 
يتس��ع ل���24 ألف متف��رج، واجلزء 
الثان��ي )املتوس��ط( يتس��ع أيضا 
ل�24 ألف متفرج، في حني يحتوي 
اجلزء الثالث )األعلى( على 14 ألف 
مقعد، بخالف املنصة واملقصورة، 
كما يحت��وي االس��تاد على مئات 
املقاعد اخلاص��ة لذوي االحتياجات 

اخلاصة ومرافقيهم.

بعثة األسود تصل إلى السعودية

الوفد العراقي في البحرين لبحث رفع الحظر مع بن إبراهيم

جانب من لقاء الوطني أمام استراليا

توزيع اجلوائز بني الفائزين

زينب الكناني

مناشدات بإيالء الموهوبين دعمًا إضافيًا

بغداد ـ علية عزم*

من اجن��از الى اخ��ر تثب ظبي��ة املركز 
الوطني أللعاب القوى ضحى حس��ني 
، فبعد حتقيقها املركز االول في ركض 
املس��افات الطويل��ة ١٠ك��م بثالث��ة 
ماراثون��ات دولي��ة مؤخ��راً كان أوله��ا 
بيروت ثم اربيل ٢٠١٦وصوالً الى بغداد 
الدولي للس��الم ال��ذي اقام��ه االحتاد 
العراق��ي املرك��زي أللع��اب القوى في 
٤/ ش��باط احلالي ، ومبشاركة ٢٤ دولًة 
، خطفت الع��داءة الصغي��رة ضحى 
لس��باق  االول  املرك��ز   ٢٠٠٤ موالي��د 
الضاحية مبس��افة ٤ كم وبزمن قدره 
١٦ دقيق��ة ضم��ن فعالي��ات بطول��ة 
االندي��ة للضاحي��ة ، الت��ي جرت على 
مضمار كلية التربي��ة البدنية وعلوم 

الرياضة باجلادرية اجلمعة املاضية.
 وكانت ضحى تتنافس مع متسابقات 
من نح��و ٣٠ نادياً ميثل��ون محافظات 

العراق كافة ، فيما جاءت شقيقتيها 
ف��ي   ٢٠٠٦ س��ارة  و   ٢٠٠٥ نرج��س 
املركزين الثاني والثالث على التوالي ، 
ذكر ذل��ك والد النجمات الثالث املدرب 
املتط��وع ف��ي املركز الوطن��ي أللعاب 
القوى حسني عبود في تصريح العالم 
املركز الوطني ، مبيناً ان هذه البطولة 
مؤهلة للمشاركات اخلارجية لالحتاد ، 
مشيراً الى ان ضحى حققت الفوز في 
املركز االول ضمن بطولة االندية للدور 

الثاني حلساب املركز الوطني مؤخراً.
العائل��ة املوهوبة بالعدو للمس��افات 
املتوس��طة والطويل��ة تض��م أيض��اً 
برعم��ني غضني اخرين هم��ا ) محمد 
٢٠٠٦ و عل��ى ٢٠٠٧ ( ، وكالهم��ا بارع 
حالياً في املس��افات املتوسطة ٨٠٠ و 
١٥٠٠م ، والعائل��ة الرياضية املوهوبة 
للم��درب املتفان��ي الكاب��ن حس��ني 
عب��ود يتول��ى تدريبهم م��ع زمالءهم 
باملرك��ز الوطني ومنذ أع��وام الكابن 
عصام كاظ��م ، الذي يحرص بش��دة 

الدراس��ي  عل��ى متابع��ة حتصيلهم 
ف��ي املرحلتني االبتدائية واملتوس��طة 
وبالتالي يحتاجون رعاية متواصلة لم 
تبخل بها أس��رتهم ومدربهم اللذين 
ش��كرا وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان عل��ى تكرميه اخلاص 
للع��داءة ضح��ى حس��ني  ال��ذي لم 
تتس��لمه بعد ، و مدير املركز الوطني 
بس��ام رؤوف ومدير مركز العاب القوى 
د. صري��ح عب��د الكرمي عل��ى دعمهم 
املعنوي املس��تمر للعدائ��ني الصغار ، 
فضالً ع��ن جميع الرياضيني في املركز 
بفعالياته املتنوعة ، مناشدين اياهم 
زيادة ه��ذا الدع��م خدمة ملس��تقبل 
ه��ذه املواهب الواعدة بغد ذهبي يليق 

بعروس االلعاب العراقية .
صانع ه��ذه املواهب الالمع��ة وغيرها 
كثير في املركز الوطني أللعاب القوى 
عصام كاظم من مواليد البصرة عام 
١٩٥٤، وهو من ابطال العراق السابقني 
ف��ي الس��احة واملي��دان للفت��رة م��ن 

١٩٧٣- ١٩٧٥ ، وحاص��ل على ش��هادة 
املاجس��تير في التدري��ب الرياضي من 
كلي��ة التربي��ة الرياضي��ة ، فضالً عن 
ش��هادة تدريبي��ة دولية ، س��بق له ان 
مثل العراق ف��ي املنافس��ات الدولية 
باللعب��ة م��ع البط��ل ش��بيب داغ��ر 
في لبن��ان ع��ام ١٩٧٤ - ١٩٧٥ ، وبطل 
العراق ملس��افات ١٠كم و بطل العراق 
املدرس��ي ١٥٠٠م وبط��ل للبصرة في 
٨٠٠ و ١٥٠٠م لنف��س الفت��رة ، وعمل 
تدريسياً بوزارة التربية ل ٣٧ عاماً ، لم 
يكمل مشواره الرياضي العباً بسبب 
إصابة مزمن��ة وحتول بعدها الى عالم 
التدريب ف��ي املركز الوطن��ي ليصوغ 
فوز العراق الذي مثل��ه املركز الوطني 
باملركز االول في ماراثون بيروت لدورات 
٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ اضافة الى دورات 
٢٠١٥ و ٢٠١٦ م��ع البطل��ة الواع��دة 

ضحى حسني عبود.

* إعالم املركز الوطني

تقرير

العّداءة الموهوبة ضحى حسين وأشقاؤها األربعة يواصلون حصد األلقاب المحلية
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اسرة رياضية متميزة بألعاب القوى

»ممثلية أهل الحق« تنّظم نشاطًا فعاليات متنوعة في مهرجان اتحاد الرحالة
رياضيًا على حدائق متنزه الزوراء

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ررت اللجن��ة االوملبي��ة الوطني��ة 
العراقية اقامة معسكرين احدهما 
داخل��ي واالخ��ر خارج��ي لالحت��ادات 
الرياضية املش��اركة بدورة التضامن 
االس��المي التي حتتضنها العاصمة 

االذربيجانية باكو مابني الثاني عشر 
والثان��ي والعش��رين من ش��هر ايار 

املقبل.
وقال رئيس البعث��ة العراقية للدورة 
عض��و املكت��ب التنفي��ذي للجن��ة 
االوملبية بشتوان مجيد ان االجتماع 

الذي ش��هده مقر اللجن��ة االوملبية 
قبل يوم��ني مت خالله االتفاق على ان 
يكون هنالك معس��كران لكل احتاد 
مش��ارك ف��ي ال��دورة االول داخل��ي 
م��ن االول ولغاي��ة العش��رين م��ن 
الش��هر املقبل والثان��ي خارجي في 

اذربيجان من الثاني والعش��رين من 
الش��هر املقب��ل لغاي��ة الثامن من 
ايار قب��ل انطالق منافس��ات الدورة 
باربع��ة اي��ام. واضاف مجي��د انه مت 
خالل االجتماع ايضا االس��تماع الى 
احتياجات االحتادات املش��اركة حيث 

وع��دت اللجن��ة االوملبي��ة بالعم��ل 
على تهيئتها بشكل كامل السيما 
الرياضي��ة  بالتجهي��زات  مايتعل��ق 
عل��ى ان تكون من مناش��يء عاملية 
معروف��ة تليق بالعراق ورياضييه في 
هذا احملفل العاملي املهم .. ويش��ارك 

الع��راق يف��ي دورة التضامن االوملبي 
بعش��ر فعالي��ات ه��ي تلس��باحة  
املالكم��ة ورف��ع االثق��ال واملصارعة 
والزورخانة  واجلمناس��تك  والرماي��ة 
والع��اب الق��وى وك��رة الي��د وك��رة 

السلة 3×3 .

»األولمبية« تقيم معسكرين التحاداتها المشاركة في »التضامن اإلسالمي«
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مشروع مارشال عراقي

عباس عبود سالم

ال ميكن تصور مس��تقبل اوروبا بعد احل��رب العاملية 
الثانية لوال مش��روع مارش��ال الذي اع��اد بناءها من 
جديد، وهذا ح��ال اليابان ايضا حينم��ا وجه اجلنرال 
ماك ارثر رس��الته الش��هيرة ال��ى الكونغرس والتي 
قال في مطلعها "اعطوني خبزا او رصاصا" وحصل 

على اخلبز أي الدعم االقتصادي لليابان.
وف��ي العراق الي��وم اليختلف اثنان عل��ى ان الواليات 
املتح��دة تتحمل اجلزء االكبر م��ن الدمار االقتصادي 
واجملتمع��ي الذي حل بالع��راق، نتيجة س��وء ادارتها 
لفت��رة مابعد التغيير، ولتس��بب اجلي��ش االميركي 
بالفوض��ى االداري��ة والسياس��ية واجملتمعي��ة التي 

حصلت بعد نيسان 2003.
ولتش��جيع اجلي��ش االميركي بقيادة اجلن��رال تومي 
فرانكس لعمليات السلب والنهب وحرق املؤسسات 
واملنش��آت واملصانع واملستودعات العامة على مرأى 
ومس��مع م��ن الق��وات االميركية في أكب��ر عملية 

تدمير منظمة يشهدها القرن احلالي.
 وه��ذا ما اكدته مذكرات اغلب اجلنراالت االمريكيني 
الذي��ن واكبوا تل��ك الفترة ومنهم ج��ي كارنر الذي 
مك��ث في الكويت ول��م يتمكن م��ن احلصول على 
تصريح من القائد العس��كري تومي فرانكس  وحني 
دخول��ه بغ��داد لم يجد فيها ش��يئا صاحل��ا للعمل 

سوى بنية حتتية مدمرة.
دفع العراقيون باهظا ثمن صراع البنتاغون واخلارجية 
في واش��نطن، ولم يات رجل البنتاغون السفير بول 
برمير بجديد، فقد ش��كل اس��وأ امنوذج الدارة البلدان 
بعد احلروب، وله الدور االكبر في تأسيس احملاصصة، 
والفس��اد االداري، ورمب��ا فت��ح االبواب ام��ام االرهاب 

الدولي لدخول العراق بال حسيب والرقيب.
لذلك وبعد كل هذا الدم��ار، وهذه التضحيات التي 
قدمه��ا العراقيون، وقدمتها الوالي��ات املتحدة التي 
ايضا خس��رت املال والرجال نتيجة التخبط وس��وء 
االدارة، ن��رى ان واش��نطن ملزم��ة اخالقي��ا بالعمل 
على دعم ومس��اعدة العراق، واالس��تجابة للدعوة 
التي وجهها رئيس الوزراء حيدر العبادي في مقالته 
املنش��ورة ف��ي جري��دة الواش��نطن بوس��ت، والتي 
دعا فيها واش��نطن الى املس��اعدة والدعم انطالقا 
م��ن اتفاقية االطار االس��تراتيجي الت��ي وقعت عام 
2008 قائ��ال "اننا نحتاج الى خب��رة الواليات املتحدة 
واس��تثمارها ف��ي الوق��ت ال��ذي نعي��د في��ه احياء 
اقتصادنا وجن��دد دميوقراطيتنا انطالقا من روح اتفاق 

"2008
ثم أردف قائ��ال "نحن بحاجة لالس��تثمار االمريكي 
من اجل اعادة اعمار املنازل واملستش��فيات واملدارس 
ومرافق الصرف الصحي والرقات واجلسور كما ميكن 
االستفادة من التقنية االميركية في تطوير وتوسيع 
قطاع االتصاالت واملعرفة التكنولوجية والقطاعات 

الصحية".
ملخص الق��ول ان الع��راق بعد حتقي��ق االنتصارات 
الباهرة التي كان ثمنها باهظا جداً من دماء شبابه 
ومن اموال تنمية ش��عبه ومنش��اته احليوية، يقف 
اليوم امام مفترق طرق، اما ينهض ويتحول الى واحة 
ازدهار وتنمية يقود املنطقة الى الرخاء واالس��تقرار، 
او يتح��ول الى بؤرة للفوضى والصراعات التي تقوده 

واملنطقة الى نفق مظلم.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

كش��ف الفن��ان القدي��ر 
أن  الرحبان��ي،  إلي��اس 
ميشال  اللبناني  الرئيس 
ع��ون، قل��ده وس��ام األرز 
كومن��دور،  رتب��ة  م��ن 
أقيمت  مناس��بة  خ��الل 
جامع��ة  م��ن  بتنظي��م 
احلكم��ة، وجمعية "لقاء 
العمري��ن"،  مش��يرًا إلى 
باالمتن��ان  يش��عر  أن��ه 
الشديد بعد تلك املبادرة، 
م��دى  تكش��ف  الت��ي 
اهتم��ام العه��د اجلدي��د 

باإلبداع اللبناني.

وأض��اف الرحباني: "أجل 
سياس��تي،  املوس��يقى 
وهل هناك أقوى من تلك 
السياس��ة الت��ي جتم��ع 
اجلمي��ع م��ن حوله��ا وال 

تفرقهم؟".

اللبناني،  الفنان  كشف 
ف��ارس كرم، أن��ه يتعاون 
مع امللّحن سليم سالمة 
بعد سلسلة  من جديد، 
م��ن األعمال املش��تركة 
كان  الت��ي  الناجح��ة 
أبرزه��ا أغنية "التنورة"، 
مش��يرًا إل��ى أّن العمل 
ال��ذي يجمعهما حالًيا 
يحمل عنوان "منمنم"، 
"األغنية  أّن  وموضًح��ا 
أريج ضو،  من كلم��ات 
وأحلان س��ليم سالمة، 
وتوزي��ع طون��ي س��ابا، 
طريقة  على  وسيصّورها 

حت��ت  كلي��ب،  الفيدي��و 
إدارة اخمل��رج حس��ن غدار، 
أما اإلنتاج فهو لش��ركة 
فارس  وأض��اف  "روتانا"". 
كرم، ف��ي مقابلة خاّصة: 
أّن "س��ليم س��المة من 

امللّحنني املقربني مني.

أّكدت الفنانة الس��ورية، 
أن  الدي��ن،  عبير ش��مس 
ال��دور ال��ذي تؤديه ضمن 
مسلسل "جنان نسوان" 
والذي تخوض به السباق 
الرمضاني املقبل، هو دور 
مغني��ة، مش��يرة إلى أن 
صراًع��ا يحدث م��ا بينها 
وبني دمي��ة قندلفت داخل 
أح��داث العم��ل بص��ورة 

كوميدي.
ع��ن  عبي��ر،  وأعرب��ت 
باملش��اركة  س��عادتها 
بهذا العم��ل، الذي تؤكد 
أن��ه يُقّدمها بنحو جديد 
للغاي��ة، ُمش��يرة إلى أن 
هناك الكثير من املواقف 

الكوميدية التي يحتويها 
العمل ومناس��بة للوقت 

احلالي.
وأشارت شمس الدين إلى 
أنها تُش��ارك في رمضان 
املقبل مبسلسلني آخرين، 
وهما اجلزء الثالث عش��ر 
م��ن مسلس��ل "بقع��ة 

ضوء"، و"وردة شامية".

الياس رحباني

عبير شمس الدين

فارس كرم

أخبــارهــــــــــم

بغداد - احالم يوسف:
تش��كيلي  فن��ان  ايت��اج  احم��د 
عراقي، وم��درس تربية فنية، كان 
يعيش حياته بس��الم مع ريشته، 
كان  ومدرس��ته حي��ث  والوان��ه، 
يعمل مبدين��ة تلعفر الواقعة في 
مدينة املوصل، تل��ك احلياة برغم 
بس��اطتها، لكنه��ا كانت كل ما 

ميلك من حقه في وطنه.
بع��د اعصار االره��اب في املوصل 
ال��ذي اكتس��ح مدنه��ا، وحّولها 
ال��ى خراب، لم يس��لم منه حجر 
وال بش��ر، فكان ان هجرتها احلياة، 
التي  الطبيعية،  احلياة االنسانية 
ق��د ال يطمح اليها أحد، لكن في 
االقل كان يعيشها اهلها راضني 
بها، متعايش��ني م��ع تفاصيلها، 
والنتيج��ة كان��ت تهجي��ر وقتل 
وه��رب اآلالف م��ن اهله��ا، وبقي 

منهم من بقي ألسباب عديدة.
 ايتاج وبوصف��ه فنانا، والفن كان 
أحد احملرمات التي تؤدي بصاحبها 
ال��ى امل��وت، لذلك فق��د هجرها 

م��ن دون ان يحم��ل معه ش��يئا، 
اال جس��ده املنه��ك، وروحه التي 
اضناها تعب النف��س، والصدمة 

والقلق من اآلتي.
التقين��ا ايتاج وكان من الطبيعي 
موهبت��ه،  ع��ن  اوال  نس��أله  ان 
بدايتها وأول رس��وماته، فذكر انه 
في مرحلة الطفولة كان يرس��م 
عل��ى رصيف الش��ارع بواس��طة 
ووجوه��ا  اش��كاال  الطبش��ور، 
اتاب��ع  الفنان��ني: كن��ت  لبع��ض 
امللصقات على دور الس��ينما في 
اثناء عرض فيلم معني، وبطبيعة 
احلال كانت عبارة عن صور كبيرة 
جدا تتض��ح من خالله��ا معالم 
الصورة، ومالمح صاحبها، لذلك 
فق��د نقلت بع��ض ه��ذه الصور 
عل��ى الش��ارع، واذكر م��ن ضمن 
الشخصيات التي قمت برسمها، 
رس��وماتي،  اول��ى  ه��ي  وكان��ت 
ش��خصية "ط��رزان"، وم��ن ث��م 
"بروس لي" الذي كان ميثل ظاهرة 
وقتئ��ذ، وايض��ا الفن��ان الترك��ي 

ابراهيم تاتلس.

ه��ل ش��اركت س��ابقا مبعارض 
فنية في اثناء دراستك؟

نعم في مرحلة املتوسطة كنت 
اشترك باملعارض املدرسية وكنت 
اس��تعمل االل��وان الزيتي��ة ف��ي 
لوحاتي، برغم انها حتتاج الى خبرة 
وتقنية عاليت��ني، وهذا ما دفعني 
الى ان احلم بدخول كلية الفنون، 
لكن لألسف بُعد املسافة ما بني 
منطقة س��كناي، والكلية، حال 

دون حتقيق هذا احللم.

ال��م تفك��ر فيما بع��د بالتقدمي 
للدراسة املسائية؟

بالتأكيد فك��رت بذلك لكن كان 
علّي بعد اكمال دراس��تي مبعهد 
التكنلوجي��ا، ان التح��ق باجليش، 
وم��ن حس��ن حظي فق��د افتتح 
في تلك االثناء فرع لكلية الفنون 
قري��ب نس��بيا عل��ى منطقتن��ا، 
فاس��تطعت ان احق��ق حلم��ي، 

وواصلت املس��ير ف��ي طريق هذا 
فاقمت معارض مشتركة  احللم، 
م��ع فنانني ع��دة مبدين��ة املوصل 
وتلعف��ر، اضاف��ة ال��ى املع��ارض 
املدرس��ية، الى ان دخل��ت داعش 
وقلبت كل املوازين وحولت االحالم 

الى كوابيس.

ما ال��ذي تغير ف��ي حياتك بعد 
دخول داعش؟

كل شيء تغير، لم يبق شيء على 
حال��ه، فقد كانوا كم��ا االعصار، 
دم��روا كل ما، ومن صادفهم على 
الطريق، نهبوا، وقتلوا، وخربوا كل 
تفاصي��ل احلي��اة، واضطررت مثل 
اآلالف الى هجرة بيتي ومنطقتي، 
فانتقلت ال��ى مدينة كربالء التي 
الكثيري��ن،  ومع��ي  احتضنتن��ي 
واستطعت ان أكمل شوطي في 
هذه املدينة، واس��تعيد وظيفتي 
كمدرس للتربي��ة الفنية، اضافة 
الى اقامتي عدة مع��ارض هناك، 
وحصولي على شهادات تقديرية 

عديدة.

هل هناك امل بالعودة بعد حترير 
مدن املوصل بالكامل؟

ال اعرف الن املش��كلة ليس��ت مع 
داع��ش فقط، بل مع السياس��يني 

التنظي��م  الذي��ن س��اعدوا ه��ذا 
االرهاب��ي في غزوه تلك املناطق، انا 
ومثل��ي الكثير نفكر اآلن بالهجرة 
ان  جن��د  لكنن��ا  لوعاته��ا،  برغ��م 
اوروبا س��توفر لنا م��ا لم يوفره لنا 
بهم  يفت��رض  الذين  سياس��يونا، 
ان يكونوا حماة البلد، س��توفر لنا 
حياة كرمي��ة، واحترام إلنس��انيتنا 
التي فقدنا جزءا منها هنا لألسف، 
ان��ا اتأل��م عندما اتط��رق الى هذا 
املوض��وع، ألني اعل��م ان االفريقي 
عندم��ا يغ��ادر بلده فألن��ه ال يجد 
لقمة عيشه في بلده، اما العراقي 
فتجدينه اقتصاديا ميسوراً ان لم 
اق��ل غنيا، لكنه يفض��ل الهجرة، 
الن احلي��اة الكرمي��ة ال تعن��ي املال 
بقدر ما تعني قانون يحترم كرامة 

االنسان.
ايت��اج وغيره الكثي��ر ينتظرون من 
السياسيني ان يحبوا العراق أكثر، 
ألنه بأرضه وشعبه امانة لن يغفر 
له��م اهلل، وال عباده، ان يضيعوها 
بخالفاتهم وحروبهم السياسية.

فنان "نازح" ينتظر على قارعة الوطن من يحمي إنسانيته من ضياعها

احمد ايتاج فنان تشكيلي

الصباح الجديد - رويترز:
قال مكتب رئيس��ة ال��وزراء البريطانية ي��وم اجلمعة، إن 
امللك��ة إليزابيث كرمت وزي��ر الدولة للش��ؤون اخلارجية 
توبياس إلوود الذي حاول إنقاذ حياة ضابط شرطة، تعرض 

للطعن حتى املوت في الهجوم على البرملان البريطاني.
ومت تعيني "إلوود"، ووزير األمن "بن واالس"، اللذين س��اعدا 
في تنسيق اس��تجابة احلكومة على هجوم يوم األربعاء، 
في اجمللس اخلاص الذي يقدم املش��ورة للملكة منذ عهد 

نورمان، ويتألف من سياسيني بارزين وقضاة وأساقفة.
وحظ��ي إل��وود وه��و ضابط س��ابق باجلي��ش البريطاني، 
باهتم��ام إعالمي واس��ع عندما ج��رى تصوي��ره والدماء 
تظه��ر على وجه��ه ويديه، بع��د انضمامه حمل��اوالت لم 
تكلل بالنجاح إلنقاذ حياة كيث باملر، وهو واحد من أربعة 
أش��خاص قتلهم خالد مس��عود، الذي دهس بس��يارته 
املارة على جس��ر، ثم هرع عبر بوابات البرملان وهو مسلح 
بسكني. وقتل ضباط شرطة مسلحون املهاجم بإطالق 

الرصاص عليه.
وأعلن تنظيم الدولة اإلس��المية املسؤولية عن الهجوم 
بالرغ��م من أنه لم تتضح الصالت، التي تربط مس��عود 

بالتنظيم املتشدد.
ويعد الهجوم هو األكثر دموية منذ 2005 عندما قتل 52 
شخصا على أيدي إس��الميني انتحاريني في نظام النقل 

العام بلندن.

الملكة إليزابيث تّكرم وزيرًا 
بريطانيًا حاول إنقاذ حياة شرطي

الصباح الجديد - وكاالت:
أّك��دت الفانة والنجمة س��ميرة 
س��عيد، أن الفش��ل فك��رة غير 
موج��ودة في حياته��ا، مؤكدة أن 
ه��ذا األمر غي��ر مطل��وب، وأنها 
ال تنظ��ر لنفس��ها، إال لُتحق��ق 
النج��اح ف��ي حياتها وش��وطها 
الفن��ي، مؤكدة عل��ى أن النجاح 
يعطيه��ا دفع��ة معنوي��ة قوية 

لألمام.
س��عيد،  س��ميرة  وأضاف��ت   
ف��ي مقابل��ة خاّصة م��ع احدى 
ال��وكاالت الفني��ة: أّن "النج��اح 
يعطيني دفع��ة معنوية لألمام، 
للغاي��ة  أحتّم��س  ويجعلن��ي 
للظه��ور على الس��احة، وتقدمي 
األفض��ل ف��ي ش��وطي الفن��ي، 
لذل��ك فالفش��ل غي��ر مطلوب 

في حياتي، ألنه أس��وأ ش��يء في 
العالم، فاختياراتي تكون دقيقة، 
وهادئ��ة ك��ي أهيء نفس��ي إلى 
النج��اح م��ن خ��الل االختي��ارات 
الصائب��ة، والعمل اجلاد في تقدمي 

األفضل إلى جمهوري".
 وتنش��غل س��عيد، ف��ي الوقت 
احلال��ي بإنهاء تس��جيل أغنيات 
ألبومها اخلليجي، الذي بدأت في 

منذ  عليه  العم��ل 
ش��هور، وأوشكت 
على االنتهاء منه، 
خ��الل  لطرح��ه 
املقبلة،  الفت��رة 
جان��ب  إل��ى 
منفردة  أغنيات 
باللهجة  أخرى 

املصرية.

سميرة سعيد تؤّكد: النجاح
 يعطيها دفعة معنوية لألمام

بغداد - الصباح الجديد:
يقيم قس��م املس��ارح ف��ي دائرة 
الس��ينما واملسرح، للفترة من 27 
ولغاية 30 من آذار اجلاري، مهرجانا 
مس��رحيا مبناس��بة يوم املس��رح 
املهرجان  تتخل��ل  العاملي، حي��ث 
وجلسات  ثالثة عروض مسرحية، 

نقدية.
يبدأ يوم االفتتاح مبسرحية "رائحة 
ح��رب" على املس��رح الوطني في 
الس��اعة السابعة مس��اءا، وهي 
من تألي��ف مثال غازي، ويوس��ف 
بح��ري، ومتثي��ل عزي��ز خي��ون، ود. 

عواطف نعيم، ويحيى ابراهيم.
تتخل��ل االحتف��ال فق��رات فنية، 
وموس��يقية، وجلسة نقدية حتت 
عنوان "املتغي��ر اجلمالي في راهن 
املسرح العراقي"، للناقدين سعد 
عزيز، وبش��ار علي��وي. تعرض في 
املهرجان  الثاني لفعالي��ات  اليوم 
للمخ��رج  "ديجاف��و"  مس��رحية 
محمد عبد احلميد، في الس��اعة 
السادس��ة مس��اء، م��ع ع��روض 

كيروكراف ملعهد الفنون اجلميلة 
� قسم املسارح.

 وفي الس��اعة احلادية عش��رة من 
صباح اليوم الثالث تقام جلس��ة 
نقدي��ة ح��ول العرض املس��رحي 
للتب��رع  حمل��ة  م��ع  "ديجاف��و" 
السادس��ة  الس��اعة  وفي  بالدم. 
مساءا سيشهد عرض مسرحية 
"وقت ضائع"، تأليف واخراج حترير 
األسدي، ومتثيل آسيا كمال، ورائد 

محسن، ومحمد بدر. 
وفي اخلتام ستعقد جلسة نقدية 
ح��ول مس��رحية "وق��ت ضايع"، 
ث��م يق��دم تقرير خ��اص يتضمن 
لترفع  توجيهات من املس��رحيني، 
الى احلكوم��ة والبرملان، ليتم بعد 
ذل��ك توزي��ع اجلوائز في الس��اعة 

الواحدة ظهرا. 
. كم��ا ستس��هم منظم��ة داري 
الطبية� االنس��انية في املهرجان 
بإقامة عيادة طبية مجانية وملدة 
ثالثة ايام. أبواب املسرح مفتوحة 

للجميع خالل ايام املهرجان.

الصباح الجديد-وكاالت:
برغ��م أن ش��ركة آب��ل األميركي��ة 
نفت تعرض أجهزة السيرفر لديها 
لالخت��راق و"حصول القراصنة على 
حسابات مئات ماليني املشتركني"، 
إال أن أخب��ارا جدي��دة تش��ير إلى أن 
نفي آبل قد يكون فقط بهدف عدم 

االعتراف مبا حصل.
مجموعة  وكان��ت 

قرصنة تسمي 
نفس��ها 

كيش  تر "
ك����رامي 

فاميلي" 
هددت  قد 

بحذف مئات 
م��ن  املالي��ني 

 ،iCloud حس��ابات 
وبري��د امل��اك "@me"، بحل��ول 

الس��ابع من أبريل في حال لم تدفع 
لها "آبل" مبالغ مالية محددة.

القراصن��ة  تهدي��د  يؤخ��ذ  ول��م 
عل��ى محمل اجل��د، إل��ى أن حصل 
موق��ع ZNET التقني الش��هير من 
القراصنة األتراك على عينة من 54 
حسابا، وتأكد من كونها صحيحة، 
مما يقود إل��ى التأكيد بأن مجموعة 
القراصن��ة، متكن��ت بالفع��ل م��ن 

اخت��راق ع��دة حس��ابات م��ع 
كلماتها املرورية.

وتواصل املوقع مع مش��تركي 
أن  فوج��د  احلس��ابات،  تل��ك 
أغلبه��م ف��ي بريطانيا، كما 
تبني له أن 10 فقط من تلك 
احلسابات يجري استعمالها 
بكلم��ات مروره��ا الت��ي 

عليه��ا  حص��ل 
القراصنة.

ومب����ا أن 

لعينة  ا
لت������ي  ا

مت تق�����دمي 
ته��ا  معطيا

تس��تعمل 
مث��ل  أجه��زة 
هواتف آيفون وآيباد 
وأجهزة ماكنتوش، فإن 
املرجح بحس��ب خبراء، هو 
أن القراصنة اس��تهدفوا سيرفرات 

"آبل" وليس أجهزة بعينها. 
وهو م��ا دعا خبراء أمنيني إلى حتذير 
أبل  وأجه��زة  آيف��ون،  مس��تعملي 
األخ��رى إل��ى تغيي��ر كلم��ات املرور 
بنحو   iCloud اخلاص��ة بحس��ابات 
ف��وري قطع��ا للطريق أم��ام ضياع 
أو ح��ذف حس��اباتهم،  بياناته��م، 
حتى لو ثبت أن ادعاء القراصنة في 

غير مكانه.

"رائحة حرب" في افتتاح 
يوم المسرح العالمي

تحذير ألصحاب هاتف آيفون 
لتغيير كلمات المرور اآلن
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