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نازحون موصليون عائدون ملناطقهم بعد حتريرها

ملحق "       " 
الفن العراقي يفتح

أبواب التألق من جديد

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة قوات جهاز مكافحة 
اإلره��اب ي��وم ، ام��س األربع��اء ، 
ع��ن حتري��ر منطق��ة املعامل في 
الس��احل األمين ملدين��ة املوصل ، 
فيما اش��ارت مصادر امنية ببقاء 
خمس��ة احي��اء في امي��ن املدينة 
حت��ت س��يطرة عصاب��ات داعش 
بعد حترير اغلب مناطقه من قبل 

القوات األمنية . 
وق��ال القائد في جه��از مكافحة 
اإلرهاب الفريق الركن عبد الوهاب 
خ��اص  حدي��ث  ف��ي  الس��اعدي 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح أجلديد" ان 
"قطعات مكافحة االرهاب حررت 
منطق��ة املعام��ل في الس��احل 

االمين من مدينة املوصل". 
وأضاف أن "القوات رفعت العمل 
العراقي فوق املبان��ي بعد تكبيد 
العدو خسائر باألرواح واملعدات". 

وب��ن ان" قطعات الفرقة املدرعة 
التاس��عة ح��ررت ح��ي 30 مت��وز 
 17 وأدام��ت التم��اس م��ع ح��ي 
مت��وز وح��ي الهرم��ات الثالثة في 
الساحل االمين من مدينة املوصل 
ورفع��ت العل��م العراق��ي ف��وق 
العدو خس��ائر  املبان��ي وكب��دت 

باألرواح واملعدات. 
ومن جانبه كش��ف مصدر امني 
في قيادة العمليات املشتركة يوم 
ام��س األربعاء , ع��ن حترير غالبية 
احي��اء الس��احل االمي��ن ملدين��ة 
املوصل باس��تثناء خمسة أحياء 
، مش��يرا ال��ى ان" االي��ام املقبلة 
ستش��هد انته��اء مع��ارك امي��ن 
املوصل والش��روع باعادة النازحن 

اليها. 
 وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ ان" االحياء التي لم يتم 
حتريرها في الس��احل األمين والتي 
م��ا زالت بيد زم��ر داعش هي كل 
والنفط  والرفاع��ي  النج��ار  م��ن 
فضال عن ح��ي املوص��ل القدمية 

وجزء من 17 متوز". 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن 
أسمه إن" القوات األمنية جنحت 
في كسب ثقة املواطن والقضاء 
على العصابات الداعشية بفترة 
وجي��زة بع��د تلقيه��ا معلومات 

استخبارية كبيرة".
  وتابع أن" االيام املقبلة ستشهد 
املوص��ل  امي��ن  مع��ارك  انته��اء 

والشروع بإعادة النازحن إليها .
تتمة ص3

خمسة أحياء تفصل القّوات المشتركة
عن إعالن تحرير أيمن الموصل بالكامل

بعد تطهير منطقة المعامل في الجانب الغربي

القوات املشتركة في اجلانب األمين للموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئي��س الوزراء حيدر العبادي، 
بتوزي��ع  س��تبدأ  احلكوم��ة  أن 
مس��تحقات الفالحن االس��بوع 
واردات  أن  ب��ن  وفيم��ا  املقب��ل، 
العراق من اجلمارك ازدادت بس��بب 
ع��زم  أك��د  الفس��اد،  مكافح��ة 
احلكوم��ة عل��ى املضي مبش��روع 

تطوير وصيانة الطرق.
وقال العبادي في مؤمتره الصحفي 
االس��بوعي، إن "احلكومة ستبدأ 
الفالح��ن  مس��تحقات  بتوزي��ع 
االس��بوع املقبل"، فيما أشار إلى 
أن "وارداتن��ا م��ن اجلم��ارك ازدادت 

بسبب مكافحة الفساد".
أض��اف  منفص��ل،  س��ياق  وف��ي 
العبادي أن "احلكومة عازمة على 
املض��ي مبش��روع تطوي��ر وصيانة 
الطرق"، مبيناً أن هناك "100 ألف 
جريح حوادث الطرق خالل س��نة 

واحدة وذلك غير مقبول".
م��ن جه��ة أخ��رى، مض��ى رئيس 
الوزراء إل��ى القول إن "هناك عمالً 
دؤوب��اً إلعادة اإلعمار ف��ي املناطق 
أعل��ن،  العب��ادي  وكان  احمل��ررة". 
الثالثاء )2 اي��ار 2017(، أن مجلس 
ال��وزراء وج��ه وزارة املالية بصرف 

مستحقات الفالحن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  املالي��ة،  وزارة  ناقش��ت 
االربعاء، مع الس��فارة االميركية 
وس��بل  الكوي��ت  تعويض��ات 
تس��ويتها عن طريق االستثمار، 
مش��يرة الى انها على استعداد 
ال��وزارة الس��تكمال اجتماع��ات 
لبرنام��ج  الثاني��ة  املراجع��ة 
االستعداد االئتماني مع صندوق 

النقد الدولي.
وقال وزير املالية في بيان اطلعت 
ان  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
"الوزارة اجرت مناقشات مع نائب 

الس��فير االميرك��ي ف��ي العراق 
والوفد املرافق له آليات استكمال 
برنامج االس��تعداد االئتماني مع 
مؤكداً  الدول��ي"،  النقد  صندوق 
"اس��تعداد ال��وزارة الس��تكمال 
الثاني��ة  املراجع��ة  اجتماع��ات 
لبرنامج االستعداد االئتماني مع 

صندوق النقد الدولي".
واض��اف العيس��ى ان "اجملتمعن 
ناقش��وا ايضاً ملف التعويضات 
مع دولة الكويت وسبل تسويتها 
داخ��ل  االس��تثمار  ناف��ذة  عب��ر 

العراق".

بغداد ـ الصباح الجديد:
التحقي��ق  محكم��ة  كش��فت 
عل��ى  القب��ض  ع��ن  املركزي��ة 
مجموع��ة معني��ة باملل��ف املالي 
لإلره��اب ف��ي بغ��داد بع��د جهد 
حتقيق��ي بالتنس��يق م��ع القوات 
االمني��ة، مؤك��دة أن االعتراف��ات 
اظهرت أن تنظيم داعش االرهابي 
ب��ات يعتمد على طريق��ة جديدة 
في التمويل بالتزامن مع خسارته 

مناطق نفوذه.
وبن قض��اة احملكم��ة أن املتهمن 
حتدثوا ع��ن اس��تقالل مالي منح 
لوالي��ات التنظيم تتلقى مبوجبها 

املبال��غ أم��ا ع��ن طريق ح��واالت 
خارجية أو بضائع تدخل إلى البالد 
وتباع في األس��واق بأثمان بخسة 
قس��م منها يق��دم للزب��ون حتت 

عنوان "عرض خاص".
وقال قاض��ي حتقيق ف��ي احملكمة 
إن "تنظي��م داع��ش اإلرهابي كان 
يعتمد في السابق بعد سيطرته 
وإع��الن خالفت��ه  املناط��ق  عل��ى 
املزعومة عام 2014، على املركزية 
في التمويل ألنه متتع حينها بنوع 
م��ن االس��تقرار االداري على اراض 

واسعة داخل العراق وخارجه".
تفصيالت ص2

العبادي يعلن بدء توزيع مستحقات 
الفالحين األسبوع المقبل

"المالية" تناقش مع السفارة 
األميركية تسوية تعويضات 

الكويت عن طريق االستثمار

"التحقيق المركزية" تكشف عن طرق 
جديدة يعتمدها داعش في التمويل

مقتل 100 إرهابي بضربات جوية
في "عنه" و "القائم"

تحذيرات من تطوع مناصري
"داعش" في سلك القوات األمنية 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
صرح وزير الدفاع الفرنسي جان 
ايف لودريان ان بالده س��تواصل 
التزامه��ا ض��د تنظي��م الدولة 
االس��المية “داعش” في س��وريا 
والعراق في عهد الرئيس اجلديد 

اميانويل ماكرون.
وقال لودريان في احاديث صحفية 
“س��تكون هناك استمرارية في 
االلت��زام الفرنس��ي بالتحالف” 
ال��ذي تق��وده الوالي��ات املتحدة 
كما أكد الرئيس املنتخب مساء 

األحد املاضي، حسب مصادر في 
محيط وزير الدفاع.

وبعيد اعالن ف��وزه، اكد ماكرون 
ان فرنسا “س��تبقى في الصف 
االول في مكافحة االرهاب، على 
ارضها وفي التحرك الدولي على 

حد سواء”.
وينتش��ر نحو اربعة آالف جندي 
فرنس��ي في منطقة الس��احل 
الش��رق  ف��ي  آخري��ن  و1200 
اط��ار مكافحة  ف��ي  االوس��ط 

االرهاب.

واض��اف املصدر نفس��ه أن وزراء 
الدف��اع ف��ي دول التحالف ضد 
ايضا مجتمعون  داعش  تنظيم 
ف��ي كوبنهاغن “اك��دوا مجددا 
أولوي��ة الرق��ة )معق��ل تنظيم 
الدولة االس��المية في س��وريا( 

في االسابيع املقبلة”.
وتاب��ع ان “املرحل��ة املقبل��ة هي 
التي  الطبقة”  الس��يطرة على 
اس��تعادت حتالف م��ن مقاتلن 
عرب وكورد تس��عن باملئة حتى 

اآلن.

ق��وات س��وريا  مقاتل��و  وش��ن 
الدميوقراطية في تشرين الثاني/ 
نوفمبر هجوماً على الرقة بدعم 
جوي ولوجس��تي من واشنطن 
س��يطروا منذ ذل��ك احلن على 

مساحات واسعة من االراضي.
واعل��ن وزي��ر الدف��اع األميركي 
جيمس ماتي��س في كوبنهاغن 
ان الوالي��ات املتحدة ستش��رك 
تركيا في العمليات العسكرية 
للس��يطرة على معقل تنظيم 

الدولة االسالمية في سوريا.

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف مجلس محافظ��ة األنبار، 
امس االربع��اء، عن تدمي��ر تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي جمي��ع املعال��م 
احلدودية مع اجلانب السوري، مؤكداً 
تخصي��ص مبلغ 300 ملي��ون دينار 
لشراء كاميرات وتأمن تلك املنافذ، 
مبين��اً ان قيادة قوات احل��دود ابدت 
اس��تعدادها إلرس��ال كامل العدد 

الكاف��ي م��ن قطعاتها بع��د حترير 
مناطق عنة وراوة والقائم.

وذك��ر عضو مجل��س احملافظة عن 
قض��اء القائ��م عي��د الكربولي إن 
"احلدود العراقية السورية الواقعة 
ضم��ن محافظة االنب��ار جميعها 

بيد تنظيم داعش االرهابي".
وأضاف الكربولي ف��ي تصريح إلى 
"الق��وات  أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 

االمني��ة تقف حالياً على مس��افة 
120 كيلومترا من النقطة احلدودية 
مع سوريا"، الفتاً إلى ان "تأمن خط 
التماس مع اجلانب السوري يتطلب 

حترير مناطق القائم وعنة وراوة".
وأس��تطرد أن "قيادة ق��وات احلدود 
ابلغت احلكومة احمللية بقدرتها من 
الناحية العددية على تأمن احلدود، 
لكن املش��كلة تكمن ف��ي اجلانب 

املعلوم��ات  كتوفي��ر  اللوجس��تي 
االستخبارية".

وب��ن الكربول��ي أن "تنظيم داعش 
االرهابي قام بتدمير املراكز احلدودية 
اجمعه��ا ما يتطلب ام��واالً كبيرة 
من أجل احيائها مرة اخرى ومن دون 
تأمينه��ا فأن جمي��ع مناطق االنبار 

معرضة للخطر مرة اخرى".
تتمة ص3

مجلس األنبار: داعش دمر منشآت الحدود السوريةفرنسا تجدد التزامها بمحاربة اإلرهاب ضمن التحالف الدولي
و300 مليون دينار لشراء كاميرات مراقبة

وعود أميركية بتوفير المعلومات عن تحركات اإلرهابيين في الصحراء

بغداد ـ الصباح الجديد:
"واش��نطن  صحيف��ة  كش��فت 
بوس��ت" تفاصيل عملية قرصنة 
إلكترونية واسعة النطاق، خاضها 
عسكريون أميركيون ضد تنظيم 
"داع��ش" ع��ام 2016، فيما لفتت 
ال��ى أن العملية ج��رت في أراضي 
دول أخرى من دون إبالغ س��لطاتها 

بذلك. 
وأوضحت الصحيف��ة، في مقالة 
اإللكتروني  نش��رت على موقعها 
أن العملية اس��تهدفت احلسابات 
التي استعملها املتشددون لنشر 

موادهم احملرضة على التطرف.
بوس��ت"،  "واش��نطن  وبحس��ب 
العملي��ات  قي��ادة  جنح��ت 
األميركي في  باجليش  اإللكترونية 
احلصول عل��ى كلمات مرور خاصة 
بحس��ابات "داع��ش"، األم��ر الذي 
أتاح إزالة تسجيالت فيديو صّورها 
املتش��ددون ف��ي مناط��ق الن��زاع، 
إضاف��ة إلى من��ع خب��راء الدعاية 
إل��ى  الوص��ول  "الدواع��ش" م��ن 

حساباتهم على شبكة اإلنترنت.
وذكرت الصحيفة أن العملية التي 

أطلق عليها تسمية "السمفونية 
البراق��ة" ج��رى تصميمها بطلب 

م��ن وزير الدفاع الس��ابق آش��تون 
كارت��ر ال��ذي أراد أن تش��ارك قيادة 

العمليات اإللكترونية في محاربة 
"داعش" مشاركة أكثر فعالية.

وأش��ارت املقال��ة إل��ى أن خط��ة 
األجه��زة  قل��ق  أث��ارت  العملي��ة 
واملؤسس��ات احلكومي��ة األخ��رى 
"عندما علمت وكالة االستخبارات 
املركزي��ة ووزارة اخلارجي��ة ومكتب 
التحقيق��ات الفدرالي أن العملية 
س��تدور في أراضي دول أخرى أيضا 
وم��ن دون إبالغ س��لطاتها بذلك، 
تبدي  املؤسس��ات(  )ه��ذه  راح��ت 
قلقه��ا من أن هذه احلملة كان من 
ش��أنها أن تضر بالتعاون مع هذه 
الدول في مجاالت مكافحة اجلرمية 
واالستخبارات ومواجهة اإلرهاب".

وتابع��ت الصحيفة أن مناقش��ة 
العملي��ة اس��تغرقت أكث��ر م��ن 
ش��هر، وكانت املشكلة تكمن في 
تواجد بعض اخلوادم على أراض ذات 
سيادة خارج الواليات املتحدة. لكن 
البنتاغون أصر على أن العملية لن 

تأتي بأي "أضرار جانبية".
تتمة ص3

البنتاغون يخترق حسابات داعش
بـ"سمفونية براقة" في عدة دول

تقريـر

عسكريون أميركيون يشنون عملية قرصنة ملواقع داعش

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أثار ق��رار الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترام��ب إقالة، جيم��س كومي، مدير 
 ،FBI مكتب التحقيق��ات الفيدرالي
جدال سياسياً خاصة وأن كومي كان 
يق��ود التحقيق حول مزاعم التدخل 

الروسي في انتخابات الرئاسة.
وأش��ار البي��ت األبيض ف��ي تصريح 
صحف��ي إل��ى أن قرار ترام��ب بإقالة 
كوم��ي ج��اء اس��تناداً إل��ى توصية 
م��ن وزي��ر الع��دل واملدع��ي الع��ام 
األميرك��ي، جي��ف سيش��نز، ونائبه 

رود روزينش��تاين، مضيف��اً أن اإلدارة 
األميركية س��تبدأ البحث عن مدير 

جديد ل� FBI على الفور.
وق��ال ترام��ب ف��ي رس��الة بعثه��ا 
لكوم��ي: "إنن��ي أتف��ق م��ع احلكم 
الص��ادر عن وزارة الع��دل بأنكم غير 
قادرين على قي��ادة املكتب بفعالية. 
ومن الض��روري أن جند قي��ادة جديدة 
ملكتب التحقيق��ات الفدرالي والتي 
س��تعيد ثق��ة الن��اس ب��ه ومبهمته 

احليوية إلحالل القانون".
وأثار كومي اجلدل بش��أن موقفه من 

حتقيق في استعمال كلينتون بريدها 
اإللكتروني اخلاص، خالل عملها وزيرة 
للخارجية. وقد س��ارع الدميقراطيون 
إل��ى انتق��اد ترامب واتهام��ه بوجود 
دواف��ع سياس��يه وراء ق��راره إقال��ة 
كوم��ي. ون��دد الدميقراطيون بتحرك 
ترامب وش��بهه البع��ض ب�"مذبحة 
ليل��ة الس��بت" )1973( ح��ن أق��ال 
ريتش��ارد نيكس��ون مدعياً  الرئيس 
خاصاً مستقال يحقق في "فضيحة 

ووترغيت".
تفصيالت ص6

"FBI"إقالة ترامب لمدير الـ
تثير عاصفة سياسية وشكوكًا بالقرار

بغداد ـ الصباح الجديد:
ام��س  الرش��يد،  مص��رف  نف��ى 
االربع��اء، ايقاف س��لفة 10 رواتب 
واس��تبدالها ب��� 5 ملي��ون دينار، 
مش��يراً الى انه مس��تمر بتنفيذ 
التعليم��ات التي اصدرها بش��أن 

ذلك.

وق��ال مدي��ر عام املص��رف خضير 
وحي��د ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلديد" ان��ه "ال صحة 
اليقاف س��لفة 10 رواتب اسمية 
احلكومي��ة  الدوائ��ر  ملوظف��ي 
واس��تبدالها بس��لفة 5 مالي��ن 
دين��ار"، مش��يرا ال��ى ان "املصرف 

مس��تمر بتنفي��ذ تعليماته التي 
اصدرها".

واض��اف وحي��د ان "املص��رف ق��د 
وج��ه ف��ي وق��ت فروعه بتس��لم 
طلبات الدوائر الراغبة بتلس��يف 
موظفيها ضمن سلفة 10 رواتب 

اسمية".

"الرشيد" ينفي إيقاف سلفة الـ 10 رواتب 
واستبدالها بـ 5 ماليين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت قي��ادة عملي��ات "قادمون 
االربع��اء، عن حترير  يانينوى"،امس 
منطق��ة املعام��ل في الس��احل 
االمي��ن ب املوصل من قبضة تنظيم 

"داعش" . 
"قادم��ون  عملي��ات  قائ��د  وق��ال 
يانينوى" الفريق الركن عبد االمير 
رش��يد ي��ار اهلل في بي��ان اطلعت 

إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
"قطعات مكافحة االرهاب حررت، 
منطق��ة املعام��ل في الس��احل 

االمين من مدينة املوصل".
وأضاف ي��ار اهلل أن تلك القطعات 
"رفعت العلم العراقي فوق املباني 
بعد تكبيد العدو خس��ائر باألرواح 

واملعدات". 
وأعلنت قيادة "قادمون يانينوى"،يوم 

االول م��ن امس الثالث��اء، عن حترير 
منطقة الصناعة الش��مالية في 
امي��ن املوص��ل من قبض��ة تنظيم 
"داعش"، كم��ا اعلنت االثنن، عن 
حتري��ر صناعية وادي ع��كاب وغامن 
السيد في الس��احل األمين ملدينة 

املوصل ايضا.
وف��ي س��ياق آخ��ر أعلن��ت قيادة 
ديال��ى، ع��ن  ش��رطة محافظ��ة 

ضبط وثائق سرية مهمة لعناصر 
تنظي��م "داع��ش" ف��ي منطق��ة 
مطيبيجة على احل��دود الفاصلة 

بن ديالى وصالح الدين.
وقال��ت القيادة في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، إن "قوة 
من ش��رطة ديال��ى ضبطت وثائق 
س��رية لعناص��ر عصاب��ات داعش 
اإلرهابية ف��ي منطقة مطيبيجة 

التابعة حملافظة صالح الدين.
وأضاف��ت أن "الوثائ��ق عب��ارة عن 
دفات��ر وكت��اب إضاف��ة إل��ى أوراق 
حتتوي عل��ى معلومات مهمة عن 
التنظيم واألس��لحة والتجهيزات 
وذاك��رة هات��ف نقال حتت��وي على 
فيدي��و  ومقاط��ع  س��رية  أوراق 
اإلرهابية  لعناصر عصابات داعش 

وصور اإلرهابين وأسمائهم"."

قائ��د  اعل��ن  أخ��رى  جه��ة  م��ن 
عمليات دجلة الفريق الركن مزهر 
انطالق  االربعاء، عن  العزاوي،امس 
عملية عس��كرية واسعة شمال 
قض��اء املقدادي��ة لتعق��ب خاليا 
تنظي��م "داعش"، فيما اش��ار الى 
ان العملية جت��ري على وفق خطة 

استخبارية.
تتمة ص3

تحرير منطقة المعامل في الساحل األيمن بالموصل

»أوراق فنية« األولى لإلنتاج الفني انطالقة في االتجاه الصحيح

نصب الحرية رمز لمدينة مكتظة باألزمنة وصفحات التأريخ



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

تدخ��ل االزم��ة السياس��ية ف��ي 
كردستان مبنعطف جديد اثر توتر 
العالقة بني حركة التغيير بزعامة 
واالحت��اد  مصطف��ى  نوش��يروان 
الوطن��ي بزعام��ة الرئي��س جالل 
طالباني، عقب فشل اجتماعهما 
االخي��ر واته��ام حرك��ة التغيي��ر 
لالحت��اد بالتنصل م��ن تنفيذ بنود 
بينهما،  املوقع  السياسي  االتفاق 
حيث رجعت قي��ادات في التغيير 
ان يعل��ن قريب��ا انته��اء االتف��اق 
السياس��ي وعودة حركة التغيير 
الى خان��ة املعارضة مجددا للبدء 

بنشاطها السياسي من جديد.
وقال رئيس كتلة التغيير في برملان 
االقليم برزو مجي��د في تصريح« 
اذا كان القانون سيداً في االقليم 
وكانت احملاكم تقوم مبهمتها جتاه 
التج��اوز على القان��ون، فأنه كان 
عليه��ا تقدمي احل��زب الدميقراطي 
ال��ى القضاء عل��ى خلفية خرقه 
للقانون وتعطي��ل واغالق البرملان 
وط��رد رئيس��ه املنتخ��ب من قبل 

الشعب.
وبينم��ا اك��د مجيد ف��ي تصريح 
لوكال��ة روژ ني��وز ان حزبه ال يضع 
اية ش��روط العادة تفعيل البرملان 
ويرفض أي طرح الع��ادة التفعيل 
يتضم��ن تغيي��ر رئي��س البرمل��ان، 
من دون الرئاس��ات االخرى، اضاف 
ان ما ق��ام به احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني من تعطيل متعمد 
وتعطي��ل لبرم��ان االقلي��م، ل��م 
يش��هد له العالم م��ن مثيل، وان 
م��ا حص��ل م��ن تعطي��ل واغالق 
اكبر مؤسسة لتش��ريع القوانني 
بحتة،  الس��باب حزبي��ة ضيق��ة 
ه��و جت��اوز ص��ارخ ل��كل االعراف 
والقوانني واذا كان القانون س��يداً 
فانه كان ينبغ��ي محاكمة احلزب 
الدميقراطي وتقدميه الى القضاء.  
واوض��ح مجي��د ان اع��ادة تطبيع 
االوضاع في االقليم يتطلب الغاء 
االجراءات غي��ر القانونية التي جلأ 
اليه��ا احلزب الدميقراط��ي، واعادة 
التغيي��ر  ووزراء  البرمل��ان  رئي��س 
الذين طردوا من اربيل الى ممارسة 
مهامهم احلكومي��ة، واضاف »ان 
احلرك��ة ال تض��ع ش��روطاً العادة 
تفعيل البرملان وهي ملتزمة مببادرة 

بارزان��ي لتطبيع  الت��ي اطلقه��ا 
االوض��اع والت��ي تتضم��ن ترك��ه 
ملنصبه والبدء بتغيير الرئاس��ات 

الثالث في االقليم.  
وحول مس��ألة اجراء االس��تفتاء 
في االقلي��م اكد ان هذه القضية 
وطنية وليس��ت حكرا على حزب 
بعين��ه ل��ذا ينبغي ان تن��اط هذه 
املهم��ة باملؤسس��ات الش��رعية 
لالقلي��م وفي مقدمته��ا البرملان، 
وال ينبغي ان تس��تعمل مس��ألة 
لتغذي��ة  كادات  االس��تفتاء 

الصراعات احلزبية القائمة. 
م��ن جانبه قال القيادي في حركة 
التغيي��ر عض��و برملان كردس��تان 
السابق عدنان عثمان في تصريح 
للصباح اجلدي��د ان االتفاق املوقع 
وحرك��ة  الوطن��ي  االحت��اد  ب��ني 
التغيي��ر قد مني بالفش��ل، نظرا 
ملعاداته من قبل قس��م كبير من 
قيادات االحتاد الوطني، الذين لهم 
مصال��ح جتارية واس��تثمارات في 

مناطق احلزب الدميقراطي.

وتاب��ع ان االحت��اد رض��خ المالءات 
الدميقراطي جت��اه جميع القضايا 
واملواضي��ع الراهنة، وهو ما منعه 
من االيف��اء بالتزاماته جتاه حركة 
الش��ارع  ومطالب��ات  التغيي��ر 
مش��يراً  املش��تركة،  واجلماهي��ر 
الى ان اكثرية املكتب السياس��ي 
يس��يرون وراء الدميقراط��ي ويرون 
م��ع  مرتبط��ة  مصاحله��م  ان 
وليس  الكردس��تاني  الدميقراطي 
مع تطبي��ق االصالحات وس��يادة 

القانون.  
وق��ال ان االتفاقية تس��ير بخطى 
وان  االلغ��اء  نح��و  متس��ارعة 
الدميقراط��ي متك��ن م��ن تهميش 
اهدافه،  وابط��ال  االتف��اق  وحتييد 
مشيراً الى ان صبر حركة التغيير 
ق��د نف��ذ وان الهيئ��ة القيادي��ة 
الغ��اء  الق��رار  قريب��ا  س��تجتمع 
االتفاقية او االبق��اء عليها مبيناً 
ان اتفاقية االحت��اد والتغيير تنص 
على ان متر مسألة االستفتاء عبر 
برملان االقليم وليس اية مؤسسة 

اخرى.
واكد ان محاولة الدميقراطي لعقد 
جلس��ة لبرمل��ان االقلي��م لتمرير 
قانون االستفتاء، من دون مشاركة 
البرملان س��تكون  رئاس��ة  هيئ��ة 
جلسة غير قانونية، وغير شرعية 
وهي تهدف الى ش��رعنة خطوات 
الدميقراط��ي الج��راء االس��تفتاء، 
وتاب��ع ان القوانني واالنظمة تنص 
على ان يك��ون لبرملان كردس��تان 
التش��ريعية  صالحيات��ه  كام��ل 
وهي التي ال تتم اال اذا عاد رئيسه 
الشرعي يوس��ف محمد، مشيرًا 
الى ان حرك��ة التغيير تعد رئيس 
االقلي��م احلالي غير ش��رعي نظراً 
النته��اء مدة واليت��ه الثالثة وفقا 

للقانون.   
ال��ى ان حرك��ة التغيي��ر  واش��ار 
ستعود الى خانة املعارضة بعد ان 
ايقنت ان دخولها حلكومة االقليم 
لم يك��ن موفقا، مؤك��داً انها لن 
الدميقراط��ي  الرادة  تستس��لم 
وستناضل من اجل احلرية وسيادة 

القانون واالصالح االداري.  
بدوره قال املتحدث الرسمي باسم 
احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
محم��ود محمد ان اع��ادة تفعيل 
برمل��ان االقليم بحاج��ة الى اتفاق 
جديدة مع االحتاد الوطني، مضيفاً 
ان حزبه يعتقد بان هيئة الرئاسة 
البرمل��ان لم توفق في اداء مهامها 
وخلق��ت الكثي��ر من املش��كالت 
خ��الل القي��ام بواجباتها ل��ذا فا 
اع��ادة تفعي��ل البرمل��ان يتطل��ب 

اتفاقاً جديداً. 
وكان االحتاد الوطني الكردستاني 
قد اعد خارط��ة طريق من ثمانية 
بن��ود انطالق��ا م��ن املب��ادرة التي 
اطلقه��ا رئيس االقليم مس��عود 
بارزان��ي، الع��ادة تطبي��ع االوضاع 
واع��ادة تفعي��ل البرمل��ان واج��راء 
االصالح��ات املطلوبة في االقليم، 
اال ان رف��ض احل��زب الدميقراط��ي 
تنفي��ذ بنوده��ا وانتقائ��ه فق��ط 
البن��د اخل��اص الجراء االس��تفتاء 
ف��ي االقلي��م، اثار موجة اس��تياء 

ل��دى االط��راف السياس��ية التي 
شككت برغبة الدميقراطي الجراء 
االزم��ات  ومعاجل��ة  االصالح��ات 
السياس��ية واالقتصادية التي مير 

بها االقليم.    
تقاير اعالمية نشرت مؤخرًا اكدت 
ان احلزب الدميقراطي الكردستاني 
الذي ميتلك 38 مقع��ًدا في برملان 
كردستان، يستحوذعلى 65 % من 
املناص��ب احلكومية ف��ي االقليم 
بفي حني ال متتلك االحزاب االخرى 
سوى 35 باملئة من املناطب، حيث 
يشغل احلزب اليمقراطي مناصب 
رئي��س حكومة االقلي��م منذ 16 
عام��اً ورئاس��ة االقلي��م منذ 12 
عام��اً، وله كذل��ك مناصب رئيس 
جه��از مجل��س االم��ن الوطن��ي 
الذي يش��غله جنل رئيس االقليم 
الداخلية  ووزارة  بارزان��ي  مس��رور 
والبيش��مركة واملالي��ة والنف��ط 
ودائ��رة  الطبيعي��ة  والث��روات 
العالق��ات اخلارجي��ة وه��ي مبثابة 

وزارة للخارجية في االقليم. 

»التغيير« تتهيئ لالنسحاب من حكومة
اإلقليم والعودة إلى خانة المعارضة

عّدت عقد جلسة البرلمان لتمرير قانون االستفتاء بغير الشرعية   د. علي شمخي

التكتم��ل مقوم��ات الدول��ة اال بتكام��ل 
اركانه��ا وعناص��ر قيامه��ا ولرمب��ا التقل 
اهمية االمن الداخلي ع��ن االمن الغذائي 
ألي��ة امة او دولة او مجتم��ع ما وفي وطن 
مثل العراق ميتد تاريخه الى االف السنني.

حرصت احلكومات العراقية املتعاقبة على 
التع��اون مع مكونات الش��عب في حتقيق 
االم��ن وبس��ط س��يادة الدول��ة على كل 
ربوع البالد وف��ي صفحات التاريخ مايؤكد 
ب��أن أي تهاون في توفير االس��تقرار واالمن 
جل��زء من اجزاء الوطن ش��كل ثلمة كبيرة 
نفذ من خالله��ا الغزاة ووظفه��ا االعداء 
ف��ي الداخل واخل��ارج في تنفي��ذ مآربهم 

ومخططاتهم..
ونح��ن ف��ي االلفي��ة الثالثة تس��عى االمم 
االنس��ان  حق��وق  ومنظم��ات  املتح��دة 
واحلكومات التي تؤم��ن باحلرية والتعددية 
للدف��اع عن تثبي��ت االمن ف��ي كل مكان 
وتنفق الدول الكبرى في ميزانيتها ماليني 
ال��دوالرات من اج��ل توفير مظل��ة امنية 
قد متتد وتص��ل االف الكيلومت��رات خارج 

حدودها..
ومن هنا فان التهاون في تثبيت هذا املرتكز 
االساس��ي واحليوي ف��ي بلد مث��ل العراق 
س��يزيد ويفاقم املش��كالت في��ه وتواجه 
احلكومة العراقية اليوم التحدي االكبر من 
قوى داخلية متتلك السالح واملال وتتغطى 
بغطاء الش��رعية ف��ي وجوده��ا وحتركها 
ضم��ن اط��ار وح��دود الس��يادة العراقية 
لكنها تتخفى وتنفذ مجموعات تنتم�ي 
اليه���ا ف��ي الظ���الم عملي���ات اخلطف 
والقتل بس��رعة واحترافي��ة ومهم�ا جرى 
تبري���ر مث�ل ه���ذه االعم���ال ومهم�ا مت 
تفسيرها او محاولة ربطها بقوى خارجية 
او االدع��اء بحمايته��ا ورعايته��ا من قبل 
رموز دينية او سياس��ية فانها في النهاية 
تشكل نقطة سوداء في فصل من فصول 
التاريخ الوطني للعراق والميكن تفصيلها 
وتصنيفها اال بوصف االنتهاكات لسيادة 
الدول��ة واذا اس��تمرت الدول��ة العراقي��ة 
عامة واحلكومة خاصة في اتباع سياس��ة 
متراخية متمثلة بانتهاج اللني والتوسط 
احيان�اً والتف�اوض في شأن داخلي وسيادي 
فان انعكاس��ات هذه السياسة ستجلب 
نتائج امنية وسياس��ة خطي��رة تضعف 
من س��معة الع�راق وتفق��د هيبت�ه بي�ن 
االم���م والش��عوب والميكن ف��ي النهاية 
االدع��اء بامتالك��ه س��ي�ادة كامل��ة غي�ر 

منقوصة .

سيادة منقوصة

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

كش��فت محكمة التحقيق املركزية 
عن القب��ض على مجموع��ة معنية 
بامللف املالي لإلره��اب في بغداد بعد 
جهد حتقيقي بالتنس��يق مع القوات 
االمنية، مؤكدة أن االعترافات اظهرت 
أن تنظيم داعش االرهابي بات يعتمد 
عل��ى طريق��ة جدي��دة ف��ي التمويل 

بالتزامن مع خسارته مناطق نفوذه. 
وبني قضاة احملكمة أن املتهمني حتدثوا 
ع��ن اس��تقالل مال��ي من��ح لواليات 
التنظي��م تتلقى مبوجبه��ا املبالغ أما 
عن طريق ح��واالت خارجية أو بضائع 
تدخل إل��ى البالد وتباع في األس��واق 
بأثم��ان بخس��ة قس��م منه��ا يقدم 

للزبون حتت عنوان »عرض خاص«.
وق��ال قاض��ي حتقيق ف��ي احملكمة إن 
»تنظيم داع��ش اإلرهابي كان يعتمد 
ف��ي الس��ابق بع��د س��يطرته عل��ى 
املناطق وإع��الن خالفته املزعومة عام 
2014، عل��ى املركزي��ة ف��ي التموي��ل 
ألن��ه متتع حينها بنوع من االس��تقرار 
االداري على اراض واسعة داخل العراق 

وخارجه«.
وتابع في حديث نقله، املركز االعالمي 
جملل��س القضاء االعلى واطلعت عليه 
»الصب��اح اجلدي��د« أن »االم��وال التي 
تصل إلى التنظيم خالل عامي 2014 

و2015 من مص��ادره املتعددة داخلية 
أو خارجي��ة كانت ترس��ل إل��ى ديوان 
املال في املوصل ومنه��ا يتم توزيعها 
عل��ى الوالي��ات التابعة له بحس��ب 
احتياجاته��ا ووفق موازن��ات يضعها 

الوالة املاليون واالقتصاديون«.
الق��وات  »تق��دم  أن  إل��ى  وأش��ار 
العس��كرية في العام احلالي واملاضي 
وحتريره��ا اغل��ب املناط��ق التي كانت 
خارج الس��يطرة وإزاء انكسار العدو، 
اضطر التنظي��م االرهابي إلى اعتماد 
اس��لوب جدي��د وه��و من��ح الواليات 
نوعا من االس��تقالل املالي، من خالله 
مت اعط��اء صالحي��ة تلق��ي ال��واردات 
وإنفاقه��ا مباش��رة دون الع��ودة إلى 

مركز ما تسمى باخلالفة«.
ولفت قاضي احملكم��ة إلى أن »اجلهد 
التحقيق��ي واألمن��ي اس��فر الع��ام 
احلال��ي ع��ن القبض عل��ى مجموعة 
مهمته��ا توفي��ر مصادر متوي��ل والية 
بغداد، كش��ف افرادها ف��ي اقوالهم 
املصدقة قضائي��اً عن االليات اجلديدة 

املعتمدة في العاصمة«.
وأوض��ح أن »االعتراف��ات اف��ادت ب��أن 
عل��ى  يعتم��د  االرهاب��ي  التنظي��م 
أس��لوبني في ايج��اد م��ورد مالي في 
بغ��داد وهما طريق مباش��ر، وآخر غير 
مباش��ر بعد خس��ارته مناطق نفوذه 

السيما في املوصل«.
وأستطرد القاضي أن »الطريق املباشر 

يك��ون عبر احل��واالت الت��ي تصل إلى 
العاصمة من قبل اثرياء موجودين في 

دول اجلوار يرسلون مبالغ مالية«.
وأورد أن »ه��ذه املبال��غ بعضها يكون 
بكمي��ات كبي��رة م��ا يتطل��ب اتخاذ 
بعض االجراءات التي فرضها القانون 

العراق��ي ك��ي يتس��لمها املعني في 
بغداد من ش��ركة احلوال��ة ويعطيها 

إلى التنظيم االرهابي«.
وأردف أن »مس��تلم املبال��غ، وهو تابع 
إل��ى تنظي��م داع��ش، يعط��ي بعض 
ثم��ن  أنه��ا  يكت��ب  املعلوم��ات كأن 

لشراء عقار أو معمل أو عجلة ويدّون 
معلوماته الشخصية«.

ألن  اس��فه  ع��ن  القاض��ي  ويع��رب 
»االجراءات الرس��مية املفروضة على 
دوالر  10 االف  تس��لم مبال��غ تف��وق 
هي ش��كلية، كون املس��تلم ال يقدم 

وثيقة تدل فعلياً على أن ما تلقاه هو 
ثمن لش��يء يريد أن يشتريه، امنا يتم 

االكتفاء مبجرد االدعاء«.
وذه��ب إل��ى أكثر من ذل��ك بالقول إن 
»عمليات حتويل مالي جتري خارج تلك 
االج��راءات الش��كلية، إمنا بواس��طة 
الهاتف النقال بني اصحاب ش��ركتني 
االول ف��ي بغداد واالخ��ر خارجها يتم 
االتف��اق ف��ي م��ا بينه��م عل��ى منح 
مبلغ إلى شخص ما تابع للتنظيم«، 
مش��دداً عل��ى أن »ه��ذه احلالة حتدث 
مع اصح��اب املكات��ب املتواطئني مع 

داعش«.
وأضاف القاضي ان »الطريق املباش��ر 
للتمويل في بغداد بحسب االعترافات 
يتم ملرة واحدة فقط أو مرتني ش��هريا 
ومببالغ وصل��ت أحداها إل��ى 27 ألف 

دوالر«.
أم��ا عن املبالغ الكبيرة جداً، ذكر نائب 
املدعي العام في احملكمة »أن اعترافات 
ه��ذه اجملموعة اوضح��ت أن التنظيم 
يلجأ إل��ى الطري��ق غير املباش��ر من 
خالل ارس��ال بضائع يتلقاها صرافون 

تابعون له يقومون ببيعها إلى جتار«.
ويؤكد أن »البضائ��ع تدخل إلى البالد 
بش��كل رس��مي مين��ح بعضه��ا الى 
تابع��ني للتنظي��م دون مقابل ويكون 
قسماً من الناقلني متعاونني ويعرفون 

حقيقتها«.
العراقي��ة  »االس��واق  أن  إل��ى  ونب��ه 

ش��هدت مؤخراً وجود بعض البضائع 
تباع بثمن بخس جداً ال تتناس��ب مع 
اس��عار مكوناته��ا أو خزنها، وتبني أن 
بدالته��ا النقدية تذهب إلى التنظيم 
من خالل هؤالء الصرافني واملتعهدين 

وشركات جتارية متواطئة معهم«.
وأردف أن »حتقيق��ات احملكمة توصلت 
إلى وجود شركات متعاطفة مع داعش 
تق��وم مبنح البضائع التي يس��توجب 
عليه��م اتالفه��ا ك��ون صالحيته��ا 
قريبة النفاد إل��ى صرافني تابعني إلى 
التنظيم دون مقاب��ل مالي لكي يتم 
بيعها بأثمان رخيصة حتت عنوان بات 
معروف��ا في املتاجر وهو )عرض خاص( 

في اشارة جتذب الزبائن«.
ودع��ا إلى »اس��تحداث جه��از جديد 
ومحت��رف تاب��ع ملؤسس��ات الدول��ة 
املعني��ة باملل��ف االقتص��ادي يك��ون 
معنيا مبتابعة حركة االموال ورصد أي 
شبهات حولها السيما الداخلة على 

شكل بضائع«.
وأكم��ل نائ��ب املدعي الع��ام بالقول 
إن »تنظي��م داعش يق��وم بإنفاق هذه 
املوارد على عملياته في بغداد وكذلك 
دفع املستحقات املالية املعروفة لديه 
باس��م )الكفاالت( إلى مقاتليه وذوي 
الذين  وقت��اله  وموقوفي��ه  س��جنائه 
س��قطوا خ��الل عملي��ات التحرير أو 
نتيج��ة جه��د حتقيقي واس��تخباري 

اسفر عن القبض عليهم«.

كشفت عن »اعترافات خطيرة« تخص التنظيم

»التحقيق المركزية«: داعش يعتمد طريقة جديدة في التمويل

برزو مجيد: اذا 
كان القانون سيدًا 
في االقليم وكانت 
المحاكم تقوم 
بمهمتها تجاه التجاوز 
على القانون، فأنه كان 
عليها تقديم الحزب 
الديمقراطي الى 
القضاء على خلفية 
خرقه للقانون وتعطيل 
واغالق البرلمان وطرد 
رئيسه المنتخب من قبل 
الشعب

مبنى برملان اإلقليم
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عناصر التنظيم اإلرهابي »داعش«

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة اخلارجي��ة، عن فوز 
العراق مبنص��ب رئيس مجموعة 
العضوي��ة  مفتوح��ة  العم��ل 
التفاقية بازل بشأن التحكم في 
نقل النفايات اخلطرة عبر احلدود 

والتخلص منها.
وقال��ت الوزارة في بي��ان اطلعت 
إن   ، اجلدي��د«  »الصب��اح  علي��ه 
رئي��س  مبنص��ب  ف��از  »الع��راق 
مفتوح��ة  العم��ل  مجموع��ة 

العضوية إلتفاقية )بازل( بش��أن 
النفاي��ات  التحك��م ف��ي نق��ل 
اخلط��رة عب��ر احل��دود والتخلص 

منها«.
واضافت ال��وزارة، أن��ه »مت اختيار 
العراق لهذا املنصب خالل اعمال 
مؤمت��ر الدول االط��راف للتآزر بني 
االتفاق��ات الكيميائي��ة الث��الث 
روت��ردام(  س��توكهولم،  )ب��ازل، 
والذي عق��د في جني��ف للفترة 
من 24 نيس��ان املاضي ولغاية 5 

اي��ار 2017، مبش��اركة ممثلي 185 
دولة«.

وتابعت الوزارة، أن »وفدا من وزارة 
اخلارجي��ة ووزارة البيئة برئاس��ة 
السفير سندس عمر علي رئيسة 
دائرة املنظمات واملؤمترات الدولية 
مثل العراق في املؤمتر«، مبينة ان 
»الوفد جنح في اقناع الدول على 
لرئاسة مجموعة  العراق  اختيار 
العضوي��ة  مفتوح��ة  العم��ل 
إلتفاقية )ب��ازل(، اذ يعبر ذلك عن 

واحمليط  آس��يا  ثق��ة مجموع��ة 
العراقيني  بق��درة   )APG( الهادئ 
إدارة  والفنية على  الدبلوماسية 

أعمال هذه اجملموعة«.
رفي��ع  بوف��د  الع��راق  ويش��ارك 
املس��توى وممثل��ي م��ن ال��وزارات 
اخملتصة في اعمال مؤمتر االطراف 
الكيمياوية  باالتفاقي��ات  اخلاص 
بازل وستوكهولم وروتردام بشأن 
والنفاي��ات  الكيمياوي��ة  امل��واد 

اخلطرة املنعقد في جنيف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العملي��ات  قي��ادة  أعلن��ت 
 100 مقت��ل  ع��ن  املش��تركة، 
مواق��ع  وتدمي��ر  »إرهاب��ي« 
لتصني��ع القناب��ل والصواريخ 
العجالت  لتفخي��خ  ومعام��ل 
للطائرات  مخص��ص  وم��كان 
املسيرة بضربات نفذتها القوة 
اجلوية في قضاءي عنه والقائم 

غربي محافظة األنبار.
وقالت القيادة في بيان اطلعت 

علي��ه »الصب��اح اجلدي��د«، إن 
»طائ��رات الق��وة اجلوية نفذت 
11 ضربة جوية في قضاء عنه 
)210 كم غ��رب الرمادي(، وأربع 
ضربات جوية في قضاء القائم 

)350 كم غرب الرمادي(«.
وأضافت، أن »الضربات أسفرت 
عن قتل أكثر من 47 إرهابياً في 
عنه، وع��دد القتلى في القائم 
53 إرهابياً«، موضحًة أنه »مت من 
خالل هذه الضربات استهداف 

خاليا ه��ذه العصابات اخلاصة 
التي تعمل باجتاه بغداد«.

أيض��اً،  الضرب��ات  وأس��فرت 
العملي��ات  بي��ان  بحس��ب 
»تدمي��ر  ع��ن  املش��تركة، 
القناب��ل  تصني��ع  مواق��ع 
والصواري��خ ومعام��ل تفخيخ 
العج��الت وم��كان مخص��ص 
للطائرات املس��يرة وما يسمى 
االنغماس��ي��ني  مبضاف��ات 

واالنتحاريي��ن«.

يذكر أن طائ��رات القوة اجلوية 
واآلخ���ر  احلي����ن  ب��ني  تش��ن 
مواق��ع  تس��تهدف  ضرب��ات 
لتنظيم »داعش« في أقضي�ة 
غرب���ي  والقائ��م  وراوه  عن���ه 
محافظ���ة األنب���ار والت��ي ما 
تزال تخضع لس��يطرة تنظيم 
»داعش«، وتسفر تلك الضربات 
تابع��ة  مواق��ع  تدمي���ر  ع��ن 
للتنظيم ومقت���ل ع�دد م�ن 

عناص�ره.

مقتل 100 إرهابي بضربات جوية في عنه والقائمالعراق يفوز بمنصب رئيس مجموعة العمل التفاقية بازل



 
بغداد – حترير مختطف 

ذكر مصدر امني في مديرية عمليات 
بغ��داد ام��س، االربع��اء، ع��ن حترير 
مختطف والقب��ض على خاطفيه 
بعد 72 ساعة من اختطافه بعملية 
"نوعي��ة" في منطقتي احلس��ينية 

والشعب شمالي العاصمة.
وق��ال املص��در ال��ذي فض��ل ع��دم 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "خلي��ة 
مكافح��ة اخلطف التابع��ة لقيادة 
عملي��ة  نف��ذت  بغ��داد  عملي��ات 
نوعي��ة وبطولي��ة متكن��ت خاللها 
من حترير مختطف بعد 72 س��اعة 
من اختطافه، وإلق��اء القبض على 
اخلاطف��ن الثالث��ة ف��ي منطقت��ي 

احلسينية والشعب".

ديالى – اطالق نار 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظة ديالى ام��س االربعاء، بأن 
مدنيا قت��ل بني��ران مجهولن قرب 
قرية زراعية شمال شرقي ب عقوبة.

وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه إن "مسلحن مجهولن 
اطلق��ا، ظهر ي��وم ام��س ، النار من 
اس��لحة بحوزتهم جتاه مدني قرب 
قري��ة العب��ارة في احمليط الش��رقي 
املقدادية)35ك��م ش��مال  لقض��اء 
شرق بعقوبة(، ما اسفر عن مقتله 

في احلال".

صالح الدين – هجوم مسلح 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة صالح الدين امس االربعاء 
ان قوات اللواء التاس��ع والعش��رين 
في احلش��د الش��عبي قتل��ت عدداً 
من أرهابي عصاب��ات داعش حاولت 
التس��لل لقاطع عملياته مبكحول 

شمال احملافظة.

وذكر املصدر ان "قوات اللواء التاسع 
والعش��رين في احلش��د الش��عبي 
صدت، فجر يوم امس، تعرضاً شرساً 
على قاطع الزوية في مكحول حاول 
في��ه الدواعش اقتحام حائط الصد 
ولك��ن ابطالنا قتلوا عددا من القوة 

املهاجمة والذ االخرون بالفرار".

االنبار – سطو مسلح 
افاد مصدر عسكري في قيادة الفرقة 
الثامنة باجليش في محافظة األنبار 
امس األربعاء، ب��أن قوة امنية القت 
القب��ض على عصاب��ة متخصصة 

بالسطو والسرقات في احملافظة.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه إن "قوة من مفارز مديرية 
االستخبارات العسكرية في اللواء 
32 بالفرقة الثامنة متكنت من القاء 
القبض عل��ى عصاب��ة مكونة من 
7 اش��خاص متخصصة بالس��طو 

والسرقات في األنبار".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اعل��ن مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظة الديوانية امس االربعاء ان 
دوريات قس��م مكافحة اخملدرات من 
الق��اء القبض عل��ى 3 متهمن من 
املتعاطن واملتاجرين باحلبوب اخملدرة 
وذل��ك بعد جم��ع املعلومات عنهم 
من قب��ل املصادر اخلاص��ة والتعرف 

على مكان تواجدهم
واف��اد املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اسمه ان مفارز مركز 
ش��رطة اجلمه��وري الق��ت القبض 
عل��ى اح��د االش��خاص بالقرب من 
منزل��ه وذل��ك لقيام��ه باالعت��داء 
على احد املواطن��ن بالضرب بعدة 
طعن��ات ف��ي اجلس��م  بواس��طة 
الة ح��ادة في الوقت ال��ذي مت اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقه.

ميسان – عمليات دهم 
أعلن قائد شرطة محافظة ميسان 
العميد نزار موهي الس��اعدي امس 
االربع��اء إلق��اء القبض عل��ى )13( 
مطلوب��اً بقضاي��ا جنائية مختلفة 
بينهم ثالثة متهمن بجرائم القتل 

العمد والسرقة.
وقال قائد الشرطة في بيان صحفي 
إن " قوة أمنية من ش��رطة ميسان 
األمنية  العملي��ات  وخ��الل  متكنت 
من ألقاء القبض على املتهمن في 

مناطق متفرقة باحملافظة ". 

ذي قار – عملية امنية 
 كش��ف مصدر امني في ش��رطة 
محافظة ذي قار امس االربعاء انه من 
خالل عملي��ات التدقيق والتفتيش 
متكنت سيطرة تل اللحم من إلقاء 
القبض على متهم واملطلوب على 

وفق أحكام امل��ادة )443ق.ع ( جرائم 
السرقة إلى مكتب مكافحة إجرام 

الشطرة .
وق��ال املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اس��مه ان س��يطرة 
الناصري��ة متكنت  الفج��ر ش��مال 
م��ن إلقاء القبض عل��ى متهم اخر 
وضب��ط بحوزته كمية من واالعتدة 

اخلفيفة واملتوسطة.

نينوى – اشتباكات مسلحة 
اكد مص��در محلي ف��ي محافظة 
نين��وى ام��س األربع��اء، ب��أن جهاز 
مكافح��ة "اإلره��اب" ح��رر وطه��ر 
مس��تودع حبوب معام��ل الطحن 
في الس��احل األمين ملدينة املوصل، 
كان  "داع��ش"  تنظي��م  أن  مبين��اً 
يتخذ من املس��تودع مركزاً "مهماً" 

لتفخيخ السيارات.
وق��ال املص��در إن "جه��از مكافحة 

مس��تودع  وطه��ر  ح��رر  اإلره��اب 
حب��وب معام��ل الطحن ف��ي أمين 
املوص��ل الت��ي كان يتخذها داعش 
مرك��زا مهم��ا ورئيس��يا لتفخيخ 

السيارات".

البصرة – عمليات استباقية 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة البصرة واملنش��آت القت 
ام��س االربعاء القبض على عدد من 
مرتكب��ي اجلرائم اجلنائي��ة اخملتلفة 
ف��ي عم��وم احملافظ��ة بضمنه��م 
متهم بجرمية قتل واربعة متهمن 
على وفق املادة 14 من قانون اخملدرات 
وضبط بحوزتهم م��واد مخدرة في 

مناطق متفرقة باحملافظة.
واشار املصدر الى ان املديرية متكنت 
في عملي��ة أمنية اخرى م��ن إلقاء 
بالس��رقة  القب��ض عل��ى مته��م 

ومتهم بالنصب واالحتيال. 

تحرير مختطف بمنطقتي الحسينية والشعب شمالي بغداد * مقتل إرهابيين بجبال مكحول شمالي صالح الدين
ضبط عصابة متخصصة بالسطو المسلح في األنبار * تطهير مستودع حبوب معامل الطحين أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية املناف��ذ احلدودية، عن ربط جميع 
املناف��ذ املرتبط��ة به��ا بش��بكة اإلنترنيت عبر 

الكابل الضوئي.
وق��ال مدير عام املناف��ذ احلدودية اللواء س��امي 
الس��وداني في بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "كاف��ة املناف��ذ احلدودي��ة املرتبطة 
باملديري��ة مت ربطه��ا بش��بكة اإلنترني��ت عب��ر 
الكاب��ل الضوئي وإيصال الصور الفيديوية احلية 

واالتصال ومناقلة البيانات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت هيئة االنواء اجلوية،امس االربعاء، ارتفاع 
درجات احلرارة ببغداد اليوم اخلميس الى 42 درجة 
مئوية، فيما أشارت الى تصاعد للغبار في اماكن 

مختلفة من املنطقتن الوسطى واجلنوبية. 
وق��ال رئي��س منبئن جوي��ن اقدم ومدي��ر اعالم 
الهيئة محمود عبد اللطيف في حديث صحفي 
إن "املنخف��ض اجل��وي القادم م��ن البحر االحمر 
سيس��تمر تاثيره والذي ينحسر تدريجيا لتقدم 
امتداد مرتف��ع جوي من تركي��ا ليكون الطقس 
ف��ي املناطق كافة صحو م��ع قطع من الغيوم"، 
مبيناً أن "درجات احلرارة سترتفع قليال عن اليوم 
الس��ابق لتس��جل احلرارة في مدين��ة بغداد 42 
درجة مئوية وفي محافظتي كربالء والنجف 44 
درجة مئوية وخانق��ن 41 وفي املوصل 38 درجة 

مئوية".
وأضاف عبد اللطيف أن "البالد س��تتاثر بعد يوم 
غد اجلمعة بامتداد مرتفع جوي من تركيا ليكون 
الطق��س ف��ي املناط��ق كافة صح��وا مع بعض 
القط��ع من الغيوم"، موضحة أن "درجات احلرارة 
س��تنخفض قلي��ال ف��ي املنطقتن الوس��طى 
والش��مالية ومقاربة في املنطق��ة اجلنوبية عن 

اليوم السابق".
وأوضح أن "الرياح ستكون متغيرة االجتاه خفيفة 
الس��رعة )10-5( ك��م/س تتح��ول تدريجيا الى 
ش��مالية غربية خفيفة الى معتدلة الس��رعة 
)20-10(كم/س تنش��ط على فترات الى)30-40( 
كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض األماكن 

من املنطقتن الوسطى واجلنوبية .
من جانبه اشار مدير عام الهيئة رئيس مهندسن 
اق��دم علي صاحب إل��ى "اع��داد التقارير اجلوية 
اخلاص��ة بالتنب��ؤات اجلوية للموس��م الصيفي 
القادم"، الفتا الى ان "البالد شهدت حاالت جوية 
متطرفه خالل املوس��م الشتوي والربيعي لهذا 
العام باالضافة الى النش��رات اجلوية التي تصدر 

يوميا".
وش��هدت مناطق الع��راق خالل موس��م الربيع 
احلالي تساقط امطار متوسطة وغزيرة في حن 
لم يش��هد موس��م الشتاء تس��اقط مثل هذه 

االمطار .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير التربية محمد إقبال، عن سالمة موقف 
١٤٠٠ من منتسبي تربية محافظة نينوى، مبينا 

ان اطالق رواتبهم سيتم في الوقت القريب.
وق��ال املكت��ب االعالم��ي لوزير التربي��ة في بيان 
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إن "الوزي��ر 
محم��د اقبال أعل��ن، ان مديرية األم��ن الوطني 
تثبتت من س��المة موقف ١٤٠٠ من منتس��بي 
تربية نينوى املباشرين في )١٢( املاضي"، مبينا ان 

"إطالق رواتبهم سيتم عاجالً".
واضاف املكتب، أن "إقبال يتابع هذا امللف بشكل 
ش��خصي وأنه كل��ف مكتبه اخل��اص باملتابعة 
املباش��رة لذلك لغاية استكمال كافة األسماء، 
وتأم��ن ص��رف رواتبهم حت��ى في اي��ام العطل 
الرس��مية"، مبينا "نطمئن املنتسبن كافة بان 
الوزارة ج��ادة وتبذل قصارى جهده��ا إلمتام هذه 

املهمة دون تأخير".
وأعلن وزير التربية محمد إقبال الصيدلي، االثنن 
املاضي، س��المة موقف 630 من منتسبي تربية 
محافظة نينوى، مش��يراً الى أنه س��يتم إطالق 

رواتبهم عاجالً.

ربط المنافذ الحدودية 
باإلنترنيت الضوئي

ارتفاع درجات الحرارة 
ببغداد إلى 42 مئوية

إطالق رواتب 1400 من 
منتسبي التربية في 

نينوى

الملف األمني

خمسة أحياء تفصل القّوات 
املشتركة عن إعالن حترير أمين 

املوصل بالكامل
ق��وات  أك��دت  جهته��ا  م��ن 
الشرطة أالحتادية أمس أألربعاء، 
توغلتها بس��رعة ملركز اجلانب 

االمين ملدينة املوصل. 
وذكر قائد الشرطة الفريق رائد 
ش��اكر جودت في بي��ان، تلقت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
“قطع��ات  ان  من��ه  نس��خة 
الش��رطة االحتادية املتجحفلة 
في محور ش��مال غرب املوصل 
تواصل توغلها السريع وتضييق 
اخلناق على عناص��ر داعش في 

منطقة اجلسر اخلامس”. 
وبننَّ ج��ودت ان قوات��ه “متكنت 
من حترير%70 من حي الهرمات 
الثاني��ة وقتلت س��تة دواعش 
مس��تودع  عل��ى  وس��يطرت 
للقي��ادة  ومرك��ز  للذخي��رة 
واقترب��ت 500 مت��ر م��ن ح��ي 

االقتصادين”. 
وأف��ادت خلي��ة االع��الم احلربي 
، أم��س أألربع��اء ، مبقت��ل م��ا 
يس��مى باملس��ؤول العسكري 
حلي اإلصالح الزراعي وثالثة من 

معاونيه في املوصل. 
وق��ال قائ��د عملي��ات قادمون 
يانينوى الفريق الركن عبد األمير 
ياراهلل، في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه 

إن "ق��وات مكافح��ة االٍره��اب 
متكنت من قتل اإلرهابي املدعو 
اب��و ايوب الش��امي وث��الث من 

معاونيه، في مدينة املوصل". 
أن  الرك��ن  الفري��ق  وأض��اف 
"اإلرهاب��ي يش��غل منصب ما 
يس��مى املس��ؤول العس��كري 

حلي اإلصالح الزراعي". 
وفي سياق متصل قتل احلشد 
 ، األربع��اء  أم��س  الش��عبي، 
العشرات من ارهابيي عصابات 
داعش جنوب غرب قضاء تلعفر 

غربي مدينة املوصل. 
وذكر بيان العالم احلشد، تلقت 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘،  صحيف��ة 
"الكتيب��ة  ان  من��ه  نس��خة 
الشعبي/  الصاروخية للحشد 
عملي��ة  نف��ذت   17 الل��واء 
جتمع  باس��تهداف  اس��تباقية 
لداعش في قرية الطينية غرب 

املوصل )جنوب شرق تلعفر(". 
واش��ار الى ان "القصف اسفر 
عن تدمير ٤ س��يارات مفخخة 
م��ن  ارهابي��اً   ٢٠ نح��و  وقت��ل 

داعش". 
الى ذلك أعلن��ت خلية اإلعالم 
ب��أن  األربع��اء،  أم��س  احلرب��ي، 
طائرات ال� F16 دمرت معملن 
العب��وات والعجالت  لتصني��ع 

املفخخات في قضاء تلعفر. 
وقال��ت اخللية في بي��ان تلقت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 

 F16 نس��خة منه، إن "طائرات
اوكار  اس��تهدفت  العراقي��ة 
اإلرهاب في قضاء تلعفر، غربي 

املوصل".
وأض��اف البي��ان أن "القص��ف 
اس��فر ع��ن تدمي��ر معمل��ن 
لتصني��ع العب��وات الناس��فة 
ومقتل  املفخخ��ة  والعج��الت 
وإعطاب  االرهابين  العديد من 
األعتدة واألس��لحة التي كانت 

بداخلهما".

حترير منطقة املعامل في 
الساحل األمين باملوصل

حدي��ث  ف��ي  الع��زاوي  وق��ال 
صحفي، ان "تش��كيالت امنية 
مشتركة من الشرطة واجليش 
مدعوم��ة ب احلش��د الش��عبي 
ف��ي  انطلق��ت  والعش��ائري 
عملية عس��كرية من محاورة 
متع��ددة لتعق��ب خاليا داعش 
في قرى شمال قضاء املقدادية 
)35كم شمال ش��رق ب عقوبة( 
واملناطق  ال��زور  خاصة ح��وض 

القريبة منه".
"العملية  ان  الع��زاوي،  واضاف 
جتري وف��ق خطة اس��تخبارية 
مدعومة بطيران اجليش"، الفتا 
الى ان "القي��ادة وضعت خطة 
او  ش��املة النه��اء أي جي��وب 
مضاف��ات للتنظيم داخل مدن 

ديالى".

مجلس األنبار: داعش دمر 
منشآت احلدود السورية
و300 مليون دينار لشراء 

كاميرات مراقبة
وكشف عضو احلكومة احمللية 
عن "توفي��ر مبل��غ 300 مليون 
دينار من موازنة تنمية األقاليم 
من أجل شراء كاميرات حرارية 
توض��ع على احل��دود وهو مبلغ 
قلي��ل مقارن��ة بحج��م احلدود 
التي تصل مساحتها إلى أكثر 
650 كيلومت��راً لكن هذا  م��ن 

الذي نستطيع توفيره اآلن".
ومض��ى الكربول��ي أن "اجلانب 
األميركي وع��د حكومة االنبار 
بتوفي��ر الدع��م الكام��ل ف��ي 
معارك حترير الصحراء الرابطة 
باحل��دود م��ن خ��الل الطلعات 

اجلوية".
م��ن جانبه، ق��ال رئيس اللجنة 
نعي��م  اجملل��س  ف��ي  األمني��ة 
الكعود في حديث مع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "الع��راق وقع على 
عقد مع شركة امنية ستتولى 
الدولي  الطري��ق  تأمن  مبوجبه 
الراب��ط م��ع االردن، لكن تبقى 
لدينا مش��كلة وهي احلدود مع 

اجلانب السوري".
وأض��اف الكعود أن "املش��كلة 
االول��ى الت��ي تواج��ه احلكومة 
تكم��ن بع��د س��يطرة اجلانب 

السوري على حدوده مع العراق 
مبا يجعل العدو على خط متاس 
مس��تمر م��ع قواتن��ا وعرضة 

لنيرانه".
ولفت إل��ى أن "اجلبهة الغربية 
للعراق تعاني م��ن قلة القوات 
االمني��ة وه��ذا ادى إل��ى كثرة 
التع��رض اليه��ا ما اس��فر عن 

وقوع عدد من الشهداء".
"الق��وات  أن  الكع��ود  وأورد 
العس��كرية بجمي��ع صنوفها 
منش��غلة حالي��اً مبل��ف حترير 
املوص��ل واملع��ارك على اجلبهة 
الشمالية وذلك ولد فراغاً غرب 
العراق اس��تغله تنظيم داعش 

وبدأ يجمع بعض قواته".
ون��ّوه رئي��س اللجن��ة االمنية 
ف��ي مجل��س احملافظ��ة إلى أن 
الش��ريط  عل��ى  "الس��يطرة 
احلدودي مع سوريا يتطلب املزيد 
من اجلهد االمن��ي"، متوقعاً أن 
"يحصل ذلك بعد حترير املوصل 
وإرسال قوات عسكرية لتحرير 
والش��امية  اجلزي��رة  مناط��ق 
بضمنه��ا اقضي��ة عن��ة وراوة 
إل��ى املرك��ز  والقائ��م وص��والً 

احلدودي وتأمينه بالكامل".
لكنه دعا في الوق��ت ذاته إلى 
احلكوم��ة  تنس��يق  "تكثي��ف 
العراقية مع اجلانب الدولي ممثالً 
بالوالي��ات املتح��دة االميركية 

والدول الصديقة".

إن  بالق��ول  الكع��ود  وأكم��ل 
"الدور الدول��ي يكون من خالل 
املس��تمرة  اجلوي��ة  الطلع��ات 
على احل��دود مبا يؤم��ن املناطق 
املعلومات  ويؤم��ن  الصحراوية 
الق��وات  إل��ى  االس��تخبارية 
ل��أرض  املاس��كة  العراقي��ة 
مواجهة  تس��تطيع  وبالتال��ي 
الع��دو حتى بأعداده��ا احلالية 
م��ن دون احلاجة إل��ى املزيد من 

الدعم".

البنتاغون يخترق حسابات 
داعش بـ"سمفونية براقة" 

في عدة دول
الوالي��ات  أبلغ��ت  وبالنتيج��ة 
املتح��دة 15 دولة بهذه اخلطة، 
لكن العملية لم تشمل سوى 
خم��س أو س��ت منه��ا، وفق��ا 

ل�"واشنطن بوست".
وبدأت عملية مواجهة الدعاية 
"الداعشية" في تشرين الثاني 
2016 واس��تمرت خ��الل العام 
اجل��اري. وذكرت املقال��ة أن ثمة 
خالفات في تقييم مدى فعالية 
"السمفونية البراقة" من قبل 
اإلدارة األميركي��ة. فف��ي ح��ن 
ترى وزارة الدفاع أن هذه احلملة 
وضعت "أساسا للمستقبل"، 
كل  أن  االس��تخبارات  تؤك��د 
نتيجتها ه��و انتقال املتطرفن 

إلى استخدام حسابات أخرى.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

ب��ات تنظيم داع��ش االرهابي يزرع 
ه��رب  ملن��ع  الناس��فة  العب��وات 
عناصره من خط��وط القتال بامين 
املوص��ل، فيم��ا اطل��ق ناش��طون 
موصلي��ون حتذيرات من الس��ماح 
بتطوع مش��تبه بهم او مناصرين 
للتنظي��م املتط��رف ف��ي س��لك 
القوات االمنية العراقية باملوصل.

وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
واالنهيارات  "التخب��ط  ان  اجلديد" 
بصف��وف تنظيم داع��ش االرهابي 
الباقي��ة  القليل��ة  االحي��اء  ف��ي 
حت��ت س��يطرته وصلت ال��ى حد 
ان التنظي��م االرهابي يق��وم بزرع 
عبوات ناسفة في الطرق التي من 
احملتم��ل ان يس��لكها مقاتلوه في 

اثناء هربهم من ميادين القتال".
واضاف "معلوماتنا االس��تخبارية 
تفي��د ب��أن قي��ادات التنظيم حتذر 
بع��ض  س��لوك  م��ن  عناصره��ا 
الط��رق املؤدية الى مناطق تخضع 
لسيطرة قواتنا، على اعتبار انه مت 
تفخيخها بالعبوات الناسفة، وان 
القي��ادات فقط يعلم��ون بالطرق 
االمن��ة غير املفخخ��ة، عادًا ان من 
يقت��ل م��ن عناصره��م ف��ي اثناء 
اله��رب س��يموت مرت��داً وكاف��رًا 

ومتخاذال وناكثاً للبيعة".
ولف��ت املصدر ال��ى ان "العدو قام 
بزرع عش��رات العبوات الناس��فة 
في الس��احل الغرب��ي لنهر دجلة، 
اجلس��ر  محي��ط  ف��ي  وحتدي��داً 
الثالث مبنطقتي الش��فاء و حاوي 
ارتف��اع  بع��د  وذل��ك  الكنيس��ة، 
عمليات تس��لل عناص��ره من تلك 
باجتاه  والهرب س��باحة  املنطق��ة 
الساحل الشرقي مبنطقة الغابات 
الس��ياحية وتس��ليم انفس��هم 
للق��وات االمني��ة او الزع��م انهم 
مناط��ق  م��ن  هارب��ون  مدني��ون 

داعش".

وكان��ت القوات االمني��ة قد القت 
القبض عل��ى 3 من عناصر داعش، 
مبنطقة الغابات في اثناء عبورهم 
نه��ر دجلة س��باحة، مس��تغلن 

االرتفاع الطبيعي بدرجات احلرارة.
ولف��ت املص��در ال��ى ان "ن��داءات 
الع��دو في اجه��زة اتصاالته تدعو 
املواطنن الى فتح االبواب اخلارجية 
والداخلي��ة امام حرك��ة مقاتليه، 
مع معاقبة م��ن يقفل باب منزله 
النه سيعرض حياة مقاتلي العدو 

للخطر".
عاداً ان "هذه النداءات تؤكد تراجع 
عناصر الع��دو وهربهم بنحو غير 

نظامي، ويستغلون وجود عشرات 
االف من العائ��الت لالحتماء بهم، 
ك��ي حتج��م الق��وات االمنية عن 

مطاردتهم وقتلهم".
وبحس��ب املصدر ذاته ف��ان "عدد 
االحي��اء الس��كنية الباقي��ة حتت 
اجلزئي��ة  او  الكلي��ة  الس��يطرة 
للعدو الداعش��ي، حل��د اليوم، هي 
"االقتصادي��ن، 17 مت��وز، اجلالق��ة، 
الورش��ان،  الزراع��ي،  االص��الح 
الزجنيل��ي، النج��ار، الش��فاء، باب 
سنجار، و املوصل القدمية، وجميع 
%20 م��ن  ه��ذه االحي��اء ال متث��ل 

مساحة اجلانب االمين".

حتذيرات من تطوع مشتبه بهم 
في سلك القوات االمنية

ح��ذر ناش��طون موصلي��ون م��ن 
اندس��اس العش��رات من املشتبه 
به��م وم��ن املناصري��ن للتنظيم 
االرهابي في سلك القوات االمنية 
عل��ى م��الكات وزارت��ي الداخلي��ة 
والدف��اع، من خ��الل تطوعهم في 

التشكيالت العائدة اليهما.
ولفت الناش��طون املوصليون الى 
انه تردهم اخبار من مصادر محلية 
تفيد مبحاولة بعض املشتبه بهم 
التطوع في القوات االمنية البعاد 

الشبهات عنهم، مع التحذير من 
بع��ض املنتس��بن الس��ابقن في 
هذه االجه��زة االمنية ومبايعتهم 
لالرهاب��ي ابراهيم عواد البدري )ابو 
بكر البغدادي( اثناء سيطرة داعش 

على مدينة املوصل.
وعّد بعض الناشطن ان السماح 
لهؤالء املش��تبه به��م باالنخراط 
باالجهزة االمني��ة ميثل خرقاً امنياً 
خطيراً ان حصل، النه قد يكون احد 
خطط داعش االجرامية في اختراق 
االجه��زة االمني��ة وتنفي��ذ اعمال 
اجرامية مس��تقبال، على امل بث 
الفوضى والرع��ب في املدينة التي 

يطم��ح ابناءه��ا للعيش بس��الم 
بعي��داً عن احلرب الت��ي اهلكتهم 

ودمرت مدينتهم.
ونوه الناش��طون املوصليون الى ان 
محارب��ة داع��ش ال تك��ون متابعة 
خالي��اه النائمة فحس��ب، بل مبنع 
التس��لل لالجهزة  عناص��ره م��ن 
بعودته��م  الس��ماح  او  االمني��ة 
للدوائ��ر احلكومي��ة كاف��ة، النهم 
كانوا العن االس��تخبارية لداعش 
والتي سمحت له بالسيطرة على 
الكثير من مفاصل احلياة باملدينة 
حت��ت  الكام��ل  س��قوطها  قب��ل 

سيطرته.

مصدر أمني: التخبط 
واالنهيارات بصفوف 
تنظيم داعش اإلرهابي 
في األحياء القليلة 
الباقية تحت سيطرته 
وصلت إلى حد أن 
التنظيم اإلرهابي يقوم 
بزرع عبوات ناسفة 
في الطرق التي من 
المحتمل أن يسلكها 
مقاتلوه في أثناء 
هربهم من ميادين 
القتال

القوات املشتركة في املوصل

عبوات التنظيم أصبحت عائقًا لهرب مقاتليه

تحذيرات من تطوع مناصري "داعش" في سلك القوات األمنية
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متابعة الصباح الجديد: 

انتظ��رت فرص��ة كه��ذه  »لطامل��ا 
إليصال صوت الش��باب األنباري الى 
لنخبرهم  الع��راق  جمي��ع ش��باب 
بإننا الضحي��ة األكبر لداعش« هذا 
م��ا قالته هدي��ل خالد، ش��ابة في 

محافظة األنبارغربي بغداد.
هديل هي شابة من بني 85 شاباً و 35 
شابة بني سن 18-35 من محافظات 
بغداد وصالح الدين واألنبار وواسط 
ش��اركوا في منتدى »العراق شباب 
اصواته��م  ليس��معوا  وتعاي��ش« 
ام��ام نظرائه��م م��ن الش��باب من 
بقية احملافظات في س��ابع احملطات 
وآخره��ا قبيل انعقاد مؤمتر ش��امل 
تس��تضيفه العاصمة بغداد الحقاً 
هذا الشهر يقوم بتركيز التوصيات 
من أجل طرحها على احلكومة ألثراء 

عملية املصاحلة الوطنية. 
كمجتم��ع  رس��التنا  إيص��ال  »أود 
أنب��اري منب��وذ ألن انط��الق داع��ش 
كانت من صحراء األنبار كما يصفه 
البعض. كن��ا الضحي��ة األكبر الن 
داعش هدموا بيوتنا وقتلوا ش��بابنا 

ودمروا البنى التحتية«. 
من هذا املنتدى أود ان يكون لنا جتمع 

ش��بابي اكبر نغير بها فكر شبابنا 
الذي تس��مم بأفكار داع��ش ونغير 
الص��ورة الس��يئة واالش��اعات عن 
أهل االنبار في مختلف احملافظات«، 
اضاف��ت هدي��ل، 33 عام��اً، خريجة 
قسم اللغة األنكليزية من جامعة 
األنب��ار، في مقابل��ة اجراها املكتب 
املتح��دة  األمم  لبعث��ة  اإلعالم��ي 
ملس��اعدة الع��راق )يونام��ي(  م��ع 

مجموعة من الشباب املشاركني. 
»أتوق��ع ان يك��ون لن��ا ص��وت بعد 
انعق��اد هذا املؤمتر وبدع��م من األمم 
الع��راق واح��داً  املتح��دة س��نعيد 
موحداً« اختتمت هديل ، هذا النوع 
من التواصل بني الش��باب يساهم 
ف��ي محاول��ة إلص��الح ماخلفت��ه 
احلروب العسكرية والنفسية ودفع 

عجلة املصاحلة الوطنية. 
من هذا املنتدى كرر الشباب حاجة 
السياسيني للتصالح فيما بينهم 
مؤكدي��ن عدم وجود مش��كلة في 
العيش بني الشباب في سالم وتآلف.
اسوة ببقية املنتديات، كان للشباب 
العراقي املشاركني صوت واحد، وأن 
اختلفت األفكار لكن املطلب واحد، 
بالهموم جميعهم  بقلوب مليئ��ة 
يحلم��ون ان ينبثق ع��ن هذا املنتدى 
توصي��ات يؤخ��ذ بها بش��كل جدي 

ت��ؤدي ال��ى ع��راق موح��د متصالح 
بعي��داً ع��ن الطائفي��ة واخلالف��ات 

السياسية. 

ف��ي مقابل��ة اخ��رى مع ش��اب من 
محافظة واس��ط ويبلغ من العمر 
35 عام��اً، قال س��نان س��عيد وهو 

ناش��ط حقوق��ي واعالم��ي وفن��ان 
مس��رحي قال: »قبل أن يتم دعوتي 
للمش��اركة في هذا املنتدى بشهر، 

ش��كلت م��ع االصدق��اء مجموعة 
اسمها )تعايش سلمي بال طائفية( 
والقت صداها لدى احلكومة احمللية، 
وكانت احدى األف��كار التي انبثقت 
التش��كل اس��تحصال  ع��ن ه��ذا 
ف��ي  كنيس��ة  إلنش��اء  موافق��ة 

احملافظة إلخواننا املسيحيني«. 
وأض��اف »يقول اإلمام عل��ي )ع( »إن 
الناس صنف��ان إما أخ لك في الدين 
أو نظي��ر لك في اخلل��ق«. اعتقد بإن  
%90 من املشكالت في البلد سببها 
الطائفية ومن يقف خلفها، ستزال 
هذه الزوبعة وس��نعمل على تغيير 
الوض��ع، منه��ا عبر تغيي��ر املناهج 
لتتضمن حب الوطن اوالً  نزرعه في 
قلوب اطفالنا، وكذلك باستطاعة 
شيوخ العشائر التأثير على اجملتمع 

ايجابياً«.
ونظمت بعثة األمم املتحدة ملساعدة 
العراق )يونامي( بالتعاون مع جمعية 
األم��ل العراقي��ة هذا املنت��دى. في 
كلم��ة لنائب املمث��ل اخلاص لألمني 
الع��ام ل��ألمم املتح��دة ف��ي الع��راق 
واألنتخابية  السياس��ية  للش��ؤون 
السيد جورجي بوس��ن قال أن قوة 
الع��راق تكم��ن في تنوع��ه، مؤكدا 
ًعلى أهمية مش��اركة الشباب في 
للمصاحلة.  السياس��ية  العملي��ة 

وتوجه الى الشباب قائالً: » البالد في 
أياد أمينة، أنتم س��تنقذون العراق. 

خلق عراق املواطنة في يدكم«. 
تعددت مطالب الشباب منها من كان 
متش��ابهاً مع املنتديات السابقة في 
مختلف أنح��اء البالد، ومنها مطالب 
متقدم��ة، ومنه��ا م��ا أظهر ش��عور 
اإلحباط عند بعض الشباب. فالبعض 
يظن انه كالم معاد وتنظير ال واقع له، 
واخر يعتقد بإن بعض النقاط خيالية 
وغير منطقية. بينما أتس��م رأي آخر 
بااليجابي��ة بقوله يجب علينا نش��ر 
ثقافة الشعور باملسؤولية، وتابع آخر 
بإنن��ا اذا من الصعوب��ة تغيير الواقع 
بالسياس��ة علين��ا الب��دء بتصحيح 

الشارع والشعب. 
ابراهي��م محمود ش��كر،  اس��تطرق 
طال��ب مرحل��ة ثاني��ة هندس��ة من 
س��كنة بغداد وهو رئي��س فريق اخلوة 
الزينة للعمل التطوع��ي، حيث قال: 
»عندم��ا اخ��رج م��ع اصدقائ��ي ف��ي 
حمالت ملس��اعدة الناس، ال اسألهم 
فنح��ن  دينه��م  او  طائفته��م  ع��ن 

متساوون من الناحية اإلنسانية«. 
وأختتم قائالً: »إذا أردت إبعاد الشباب 
عن اجلرمية واإلره��اب فعلى احلكومة 
توفي��ر فرص عمل له��م فهو يضمن 

حياة كرمية للشباب«.

»قمة العراق« فشلت في إيجاد شريك استراتيجي فني متخصص 
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العامة لالسمنت  الشركة  عزت 
العراقي��ة اح��دى ش��ركات وزارة 
الصناعة واملعادن اسباب االخفاق 
احلاصل في تنفيذ عقد استثمار 
التابع  معم��ل اس��منت املثن��ى 
لها طيلة الس��نوات املاضية الى 
تلكؤ ش��ركة قمة العراق اجلهة 
املستثمرة وفشلها املستمر في 
ايجاد ش��ريك اس��تراتيجي فني 
متخص��ص ف��ي مج��ال صناعة 
االس��منت ب��دال ع��ن ش��ريكها 
املصرية(  الفني )ش��ركة اس��ك 
حينه��ا  ف��ي  انس��حبت  الت��ي 
ومش��كالت  خالف��ات  لنش��وب 

بينهما .
العراقي��ة  الش��ركة  واوضح��ت 
انه على الرغم م��ن االجتماعات 
املتك��ررة م��ع اجلهة املس��تثمرة 
املتخ��ذة  الكثي��رة  والق��رارات 
بخصوص فس��خ العق��د معها 
خالل السنوات السابقة وكذلك 
املفاوض��ات الت��ي ج��رت معه��ا 
من قب��ل ادارة الش��ركة العامة 
لالس��منت العراقي��ة بع��د دمج 
شركات االسمنت بشركة واحدة 
والفترات الزمني��ة املمنوحة لها 
والتي اس��تمرت الش��هر طويلة 
من دون اي فائ��دة وبالتالي احالة 
املوضوع برمت��ه الى احملاكم االمر 
الذي يتطلب وقتا طويال حلسمه 
والبت فيه وماس��يترتب عن ذلك 
م��ن احل��اق ض��رر كبي��ر باملعمل 
نتيجة توقفه ع��ن العمل طيلة 
والس��نوات  املاضي��ة  الس��نوات 
الالحقة حلني البت بالقضية من 

قبل القضاء .
وبني مدير عام الشركة املهندس 
ناص��ر ادريس املدني ف��ي تصريح 
للمركز االعالمي ف��ي الوزارة بأن 
جتربة اس��تثمار معمل اس��منت 
املثنى تع��د من التج��ارب االولى 
في مجال االستثمار وقد حرصت 
الوزارة والشركة في حينها على 

اش��راك مجل��س احملافظة حيث 
ضمت اللجنة الرئيسة كال 

 م��ن رئي��س مجل��س احملافظ��ة 
ورئي��س هيئة االس��تثمار ورئيس 
احملافظة  ف��ي  االس��تثمار  جلن��ة 
لرئي��س  القانون��ي  واملستش��ار 
ال��وزراء ووكي��ل وزارة الصناع��ة 
ومدي��ر ع��ام الش��ركة العام��ة 
لالس��منت اجلنوبية س��ابقا وقد 
املوافقة عل��ى االحالة  حصل��ت 
من قب��ل هذه اللجن��ة ومبوافقة 

رسمية من رئيس الوزراء .
واشار املدير العام الى ان مشكالت 
وخالف��ات حصل��ت بني ش��ركة 
قمة العراق والشريك الفني لها 
شركة اس��ك املصرية ما اضطر 
االخي��رة ال��ى االنس��حاب وعدم 

قي��ام الش��ركة املس��تثمرة بأية 
اعمال تأهيل واالكتفاء باستيراد 
مادة الكلنكر واستعمال معدات 
املعمل النتاج االسمنت وبيعه من 
دون منح حصة الدولة وهذا يعد 
اس��تعماال غير قانوني للمعدات 
احلكومية الميكن الس��كوت عنه 
حي��ث قام��ت الش��ركة باتخ��اذ 
االج��راءات القانونية بحق اجلهة 
املس��تثمرة والتي بدورها قدمت 

شكوى ضد الشركة .
ولفت املدني الى ان ادارة الشركة 
باس��تدعاء  الدم��ج قامت  وبعد 
املستثمر والتفاوض معه ومنحه 
مدة ثمانية اش��هر اليجاد شريك 
مج��ال  ف��ي  متخص��ص  فن��ي 
صناعة االسمنت من دون جدوى 

خاصة وان على الشركة شكوى 
من هيئة النزاهة بالسكوت على 
املستثمر ، مشيرا في الوقت ذاته 
الى ان لدى الش��ركة مخاطبات 
كثي��رة بخص��وص ع��دم اجلدوى 
م��ن بق��اء ه��ذا املس��تثمر الذي 
س��بب تدميرا واضحا في املعمل 
، مبين��ا بأن جلنة النزاهة النيابية 
تدخل��ت  الن��واب  مجل��س  ف��ي 
به��ذا املوض��وع ايض��ا وطالب��ت 
باعط��اء املس��تثمر فرصة اخرى 
الش��ريك  مل��دة ش��هرين اليجاد 
الفني بعد تعهده بصرف املبالغ 
انتهت  املس��تحقة بذمته وق��د 

املدة من دون اي جدوى او فائدة .
وزاد بالقول ان هن��اك اربع دعاوى 
في احملاكم بخصوص هذا املعمل 

واملس��تثمر  الش��ركة  قب��ل  من 
والتي مضى عليها اكثر من عام 
من دون نتيجة حاسمة وان احدى 
هذه الدع��اوى تطالب الش��ركة 
فيها بدفع الديون املترتبة بذمته 
القاض��ي حكم��ا  اعط��ى  وق��د 
بالدفع بعد فسخ العقد ، مؤكدا 
ع��دم وج��ود تقصي��ر م��ن قب��ل 
الش��ركة الس��يما وانها حققت 
جناحا كبيرا وملموس��ا في جتربة 
معامله��ا  جلمي��ع  االس��تثمار 
بطريقة املش��اركة باالنتاج التي 
تقض��ي بتأهي��ل تل��ك املعام��ل 
كهربائي��ة  محط��ات  ونص��ب 
والوصول بالطاقات االنتاجية الى 
%90 م��ن الطاق��ات التصميمية 
ودفع روات��ب املوظف��ني مع منح 

احلصة اجملانية للشركة من خالل 
استقدام مس��تثمرين وشركات 
متخصص��ة في مج��ال صناعة 

االسمنت .
وعد املدي��ر العام االس��تثمار هو 
احل��ل االمثل ف��ي ظل ع��دم توفر 
املبالغ الكبي��رة املطلوبة لتأهيل 
وحتدي��ث  االس��منت  معام��ل 
خطوطها االنتاجي��ة ودفع رواتب 
موظفيه��ا ، مش��يرا ال��ى املزاي��ا 
الكثي��رة التي حققها ق��رار منع 
اس��تيراد االس��منت واثره الكبير 
على صناعة االسمنت في العراق 
للقطاعني احلكوم��ي واخلاص في 
رف��ع الطاقات االنتاجي��ة وحتقيق 
االكتفاء الذاتي من مادة االسمنت 

والتوجه نحو التصدير .

االسمنت العراقية تعزو أسباب إخفاق معمل المثنى الى تلكؤ الشركة المستثمرة 

إن إحالة الموضوع 
برمته الى المحاكم 

األمر الذي يتطلب 
وقتا طويال 

لحسمه والبت فيه 
وماسيترتب عن ذلك 

من إلحاق ضرر 
كبير بالمعمل نتيجة 

توقفه عن العمل 
طيلة السنوات 

الماضية

شركة االسمنت العراقية

يتق��دم الزميل محمود خيون من أس��رة حترير جريدة الصباح 
اجلدي��د بوافر الش��كر واألمتن��ان جلميع املنتس��بني في دائرة 
أحوال جل��والء في بعقوبة وفي مقدمته��م املقدم احلقوقي 
جمعة محمود س��لمان رئيس دائرة أح��وال جلوالء ملا قدموه 
من تعاون في س��بيل تذليل املشكالت التي تواجه املراجعني 
للدائرة  وتقدمي املس��اعدة في إجناز املعامالت على وجه الدقة 
والرعة كذلك تعاونهم املثمر مع األس��رة الصحفية مما يدلل 
على روح التعاون واحلرص الش��ديد الجناز معامالت  املواطنني 

بالسرعة ... 
ونهيب ببقية املس��ؤولني في الدوائر واملؤسس��ات احلكومية 
أن يح��ذون ح��ذو رئيس دائرة أح��وال جلوالء لتس��هيل وإجناز 
معامالت املواطنني خدمة لعراقنا اجلديد . . متمنني للخيرين 
واخمللصني دوام التقدم والسالمة والنجاح ومن اهلل التوفيق. 

شكر وتقدير

العراق يبحث مع 
أستراليا إعمار 

المنظومة الكهربائية

البيئة تؤكد خلو 
مدرسة مهنية للبنات 

من التلوث اإلشعاعي

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تعرض وزي��ر الكهرباء املهندس قاس��م 
محمد الفه��داوي مبكتب��ه في مق��ر الوزارة 
مع السفير االس��ترالي كريستوفر  النغمان 
واق��ع منظوم��ة الكهرباء الوطني��ة وحجم 
اإلض��رار التي إصابة الطاقة الكهربائية جراء 
العملي��ات العس��كرية ضد تنظي��م داعش 
اإلرهابي والتحديات الت��ي تواجه إعادة أعمار 
منظومة ش��بكة نقل الطاق��ة الكهربائية 

ومحطاتها التوليدية .
ودعا الوزير في الوقت ذاته السفير االسترالي 
إلى إبداء املساعدة املمكنة من قبل حكومته 
لتوفي��ر املواد األولي��ة الت��ي يحتاجها قطاع 

الطاقة الكهربائية .

بغداد - الصباح الجديد:
أك��دت التقاري��ر الفني��ة لعملي��ات املس��ح 
االش��عاعي التي ق��ام بها مرك��ز الوقاية من 
اإلش��عاع ف��ي وزارة الصح��ة البيئ��ة  خل��و 
مدرس��ة خديجة الكبرى املهنية للبنات في 

محافظة بغداد من اي تلوث اشعاعي
وقال مدير ع��ام دائرة التوعية واالعالم البيئي 
امير علي احلس��ون ان املسوحات االشعاعية 
والفحوص��ات اخملتبري��ة التي اجرته��ا  الفرق 
الفني��ة التابع��ة ملركز الوقاية من اإلش��عاع 
للمدرس��ة في مختبرات املركز اثبتت خلوها 

من اي تلوث اشعاعي .
من جانبها اكدت بش��رى عل��ي احمد مديرة 
ع��ام مرك��ز الوقاية م��ن االش��عاع ان الفرق 
الفني��ة التابع��ة للمركز قامت باملس��وحات 
االش��عاعية على بناية املدرسة التي تقع في 
منطق��ة الش��عب مبحافظة بغداد وأرس��ال 
فريق فني لبناية املدرس��ة واروقتها ومت اجراء 
التقيي��م البيئ��ي االش��عاعي له��ا من اجل 
طمأنة القائمني عل��ى تلك املدارس وأليضاح 
ان التلوث األش��عاعي ليس مس��ببا اساسيا 

لألصابة بالسرطان.

تقرير

مؤتمر العراق يستكمل مشواره عبر شباب المستقبل
إلثراء عملية المصالحة الوطنية 

منتدى شباب العراق

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت امان��ة بغ��داد ع��ن املباش��رة 
بتفعيل اجله��د اخلدمي املس��ائي في 
عم��وم قواط��ع الدوائر البلدي��ة الذي 
يس��تمر من الس��اعة الواح��دة ظهراً 

حتى الثامنة مساًء .
وذكرت مديرية العالق��ات واإلعالم ان" 
أمينة بغ��داد الدكتورة ذك��رى علوش 
وجهت الدوائ��ر البلدية بتفعيل وزيادة 
وتيرة العمل املسائي الذي يستمر من 
الس��اعة الواحدة ظهراً حتى الثامنة 
مس��اء عبر اعداد خطة اسبوعية يتم 
متابعتها بش��كل مستمر ومحاسبة 
حاالت التلكؤ في العمل عند حدوثها   

."
واوضحت ان " اجلهد اخلدمي املس��ائي 
يشمل تسيير كابسات جلمع النفايات 
داخل االزقة ومن الش��وارع الرئيس��ة ، 
وغسل الش��وارع واالرصفة ومشاركة 

اخمللف��ات  رف��ع  ف��ي  الثقي��ل  اجله��د 
واالنقاض ونقل���ها الى مواقع الطمر 
الصحي" ، مش��يرة ال��ى ان " مالكات 
الدوائ��ر البلدية تس��تثمر قلة الزخم 
املروري ومرونة توزي��ع اجلهد اآللي بعد 
نهاية الدوام الرس��مي جلمي��ع الدوائر 
واغالق االسواق البوابها لتنفيذ حمالت 
مسائية لتنظيف الشوارع الى جانب 
احلم��الت الليلي��ة  التي تس��تمر حتى 
الس��اعة الثانية بع��د منتصف الليل 

 . "
على صعيد متصل أعلنت أمانة بغداد 
ع��ن حتقيق نس��ب اجن��از متقدمة في 
اعمال تطوير س��احة ميسلون ضمن 
قاط��ع بلدية الغدير عب��ر اعادة تأهيل 
وصيان��ة الناف��ورة وتغليفه��ا باحلجر 
ال��ى جان��ب رص��ف االرصف��ة وممرات 
الساحة بحجر الكرانيت ومد القالب 
اجلانبي ". واضاف��ت ان " الدائرة قامت 

ايضاً بتأهيل حدائق الس��احة ونصب 
احواض زهرية جديدة إلضفاء اجلمالية 
عليه��ا ولتتحول الى  واحدة من اجمل 

الساحات في العاصمة ".
هذا وتولي امانة بغداد اهتماما خاصا 
اخلالية  والفضاءات  الساحات  بتحويل 
ف��ي العاصمة بغداد الى مس��طحات 

خضر وخلق بيئة خالية من التلوث".
الى ذل��ك نف��ذت أمانة بغ��داد حملة 
خدمية لتحسني الواقع اخلدمي ضمن 
قاطع بلدية الش��علة ش��ملت أعمال 
النظاف��ة والزراعة والط��رق واجملاري" ، 
فيما يواصل قسم الطرق اعمال ترقيع 
املقاط��ع املتضررة لعدد من الش��وارع  
الرئيس��ة والفرعية وصيان��ة عدد من 
الكاب��ات الزراعية في حني قام قس��م 
امل��اء بإص��الح النض��وح احلاصل��ة في 
ش��بكات املاء الصاف��ي واخلام لتجنب 

حصول الشحة في املاء الصافي ".

أمانة بغداد تفّعل الجهد الخدمي 
ايمان سالم*المسائي لعموم الدوائر البلدية  

اعلنت الش��ركة العام��ة للمنتجات 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  الغذائي��ة 
الصناعة واملعادن ع��ن جتهيز عدد من 
متنوعة  بكميات  واملش��اتل  البلديات 
م��ن مادة الس��ماد العض��وي املنتجة 
ف��ي مصن��ع ومزرعة قصب الس��كر 
ف��ي محافظ��ة ميس��ان حي��ث بدأت 
الش��ركة بأنت��اج هذه امل��ادة منذ عام 
2015 وبطاق��ة تصميمية تقدر ب�) 2( 
ط��ن في الي��وم وبأكي��اس ذات عبوات 
زن��ة 1كغم و10كغم . م��ن جانب اخر 
اتخذت الش��ركة عددا م��ن االجراءات 
لترشيد استهالك الطاقة الكهربائية  
وحتس��ني معامل القدرة . وقال مصدر 
مخول في الش��ركة في تصريح ملركز 
االع��الم والعالقات العام��ة في الوزارة 
ان مالكات قسم الكهرباء في مصنع 
محط��ات  بنص��ب  قام��ت  الرش��يد 
ضغط عالي ) 11 ك��ي في ( عدد ثالث 
محطات واحدة رئيس��ة واثنان فرعية 
نوع شنايدر رقمي ذو اجهزة حساسة 

ودقيقة ونظام سيطرة عالي اجلودة ذو 
شاشات رقمية لتالفي حدوث اي خلل 
وذل��ك بقط��ع الكهرباء وتش��غيلها 
اوتوماتيكيا والتحويل والتوزيع تلقائيا 
عند ازال��ة العطل وبيان ن��وع العطل 

ضمن احلمل املطلوب .
واض��اف املص��در اخملول لق��د مت نصب 
اجهزة ) بور فاكتر ( عدد سبعة داخلي 
عل��ى كل مح��ول لتحس��ني معامل 
الق��درة ولتقلي��ل االمبيري��ة وحتوي��ل 
احلمل الى النصف وربط كيبل ضغط 
عال��ي هوائ��ي على اعم��دة كهربائية 
بق��درة ضغ��ط عال��ي ) 11 ك��ي في ( 
يضم��ن وصول الكهرب��اء من محطة 
الصابون الفرعي الى محطة املنظفات 
الفرعي��ة وذلك لتوزي��ع االحمال على 
جميع محوالت املصنع ومبا يسهم في 
الكهربائية  الطاقة  ترشيد استهالك 
لتقليل  بص��ورة متس��اوية  وتوزيعها 

احلمل الكلي على املصنع .

*اعالم الصناعة

الغذائية تجّهز القّطاعين 
الخاص والعام بالسماد العضوي

تحقيق نسب إنجاز متقدمة لتطوير ساحة ميسلون
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متابعة الصباح الجديد:

طالب وكيل وزارة العمل والشؤون 
العم��ل  لش��ؤون  االجتماعي��ة 
الدكت��ور عب��د الك��رمي عب��د اهلل 
شالل باستثمار املالحظات الواردة 
في تقرير هيئة النزاهة بخصوص 
دائرة التشغيل والقروض في وزارة 
العمل لصالح تصحيح املسار في 

بعض جوانب عمل الدائرة .
واكد الوكيل خالل لقائه مدير عام 
دائرة التش��غيل والق��روض وكالة 
املهندس خلي��ل ابراهيم ومعاونة 
املدي��رة العام ماج��دة مانع ضرورة 
وض��ع خط��ة واج��راءات عملي��ة 
لتالف��ي اي ثغ��رات تعت��ري عم��ل 
الدائ��رة وفي ضوء املصلحة العليا 

للبلد واملواطن. 
واس��تمع الوكيل ال��ى مالحظات 
والقروض  التش��غيل  مدي��ر ع��ام 
وكال��ة ومعاونته عن بعض فقرات 
تقرير هيئة النزاهة ، ووعد بطرحها 
في هيئ��ة ال��راي بال��وزارة ، مبينا 
اهمي��ة متابع��ة اس��ترداد مبالغ 
الق��روض ملا له��ا م��ن اهمية في 
دميومة منح القروض للمشمولني 
اجلدد عبر مخاطبة دوائر كفيل من 
منح له الق��رض للضغط عليهم 
من اجل تسديد ما بذمة املقترض 

من اقساط. 
بدوره اكد املهندس خليل ابراهيم 
ان الدائ��رة تتابع املوض��وع بجدية 
ولديه��ا مخاطب��ات م��ع جمي��ع 
الدوائ��ر وتبقى الصعوبة فقط مع 
وزارت��ي الداخلي��ة والدف��اع لكون 
منسوبوها دائمي التنقل وصعوبة 
الوصول اليهم وهو االمر الذي وعد 

وكيل الوزارة بإيجاد حل له قريبا. 
وحول موض��وع منح اجازة العمل 
للعمالة االجنبي��ة ، حذر الوكيل 
عب��د الك��رمي م��ن تداعي��ات عدم 
الس��يطرة عل��ى تدف��ق العمالة 
االجنبي��ة واكد وج��وب تنظيمها 
واخذ اجراءات صارمة وبالتنسيق 
بني وزارة العم��ل واجلهات االمنية 
االخ��رى للح��د م��ن اخملالف��ات  ، 
مؤك��دا ان ترك االم��ور هكذا ومن 

دون متابع��ة جدي��ة س��تكون له 
تداعيات مجتمعية خطيرة كون 
الش��باب العراقي اح��وج للعمل 
وخاصة في ظل عدم وجود وظائف 
حكومية وف��رص عمل قليلة في 
القط��اع اخلاص وفي ظل الظروف 
املعروف��ة وعلينا ان نع��ي املرحلة 
ونعمل على التثقيف نحو ضرورة 
احمللية  العامل��ة  االيدي  تش��غيل 
وكم��ا م��ا معم��ول ب��ه ف��ي دول 
املنطق��ة اجمل��اورة للع��راق وايضا 
بوجود  االمني ضروري  التحس��ب 
اع��داد كبي��رة للعم��ال االجانب ، 
ومت��ت مناقش��ة املوض��وع وطرح 

بعض االفكار.  
اما بخص��وص عمليات التفتيش 
املش��مولة  امليدان��ي للمش��اريع 
بالق��روض فق��د اك��د اجملتمعون 

ضرورة توافر االمكانيات البشرية 
واملادية للس��يطرة على اي تالعب 
بهذا اخلصوص وه��و ما لم يتوفر 
في الوقت احلال��ي ، واخذت بعض 
االف��كار اخلاص��ة به��ذا املوضوع 
طرحه��ا  ليت��م  االعتب��ار  بنظ��ر 

كحلول مستقبلية .
من جانبها ذكرت معاونة مدير عام 
دائرة التش��غيل والقروض ماجدة 
مانع ان الدائرة شكلت فريق عمل 
متخص��ص حل��ل اية اش��كاليات 
في عملي��ة االق��راض والتفتيش 
ومتابعة اس��ترداد االم��وال ، كما 
نوهت الى عمل الدائرة على ايجاد 
نظ��ام الكتروني ملتابعة معامالت 
وبجهود  الق��روض  اجن��از  ومراحل 

ذاتية من مالكات الدائرة.
باش��رت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 

االحتياج��ات  ذوي  رعاي��ة  هيئ��ة 
اخلاصة في وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي��ة بفح��ص ومعاين��ة 
املش��مولني )املعوق واملعني( براتب 
املعني املتفرغ متهيدا لتوزيعها في 

محافظتي ديالى واالنبار .
وقال رئيس الهيئة القاضي اصغر 
عب��د ال��رزاق املوس��وي ان الهيئة 
باش��رت بتوزيع دفع��ة جديدة بني 
املش��مولني براتب املع��ني املتفرغ 
حملافظت��ي ديالى واالنبار وبالتزامن 
اخلاص��ة  اللجن��ة  ان  مضيف��ا   ،
بذلك باش��رت عملها ف��ي االنبار 
التوزيع ملدة  وديال��ى وسيس��تمر 
ثالثة اي��ام في االنبارمببن��ى ديوان 
مدين��ة  ق��رب  الس��ني  الوق��ف 
الرمادي بالنس��بة لالنب��ار واربعة 
ايام بالنس��بة لديالى وفي مبنى 

اكادميية الشرطة. 
ان  ال��ى  الهيئ��ة  رئي��س  واش��ار 
املشمولني في االنبار يبلغ عددهم  
836 مس��تفيدا ام��ا ف��ي ديال��ى 
فيبل��غ عددهم 1225 مس��تفيدا 
بعد اس��تكمال االجراءات الفنية 
املالي��ة كاف��ة م��ن خ��الل نش��ر 
االس��ماء عبر املوق��ع االلكتروني 
وصفح��ات التواص��ل االجتماعي 
اخلاص��ة بالوزارة ووس��ائل االعالم 
اخملتلف��ة واوض��ح رئي��س الهيئة 
القاضي اصغر عبد الرزاق املوسوي 
ان الفح��ص واملعاين��ة س��يتمان 
بنفس االلية التي وزعت بها رواتب 
بغداد، اذ يس��توجب حضور املعاق 
معه��م  مس��تصحبني  واملع��ني 
املستمس��كات الرسمية االربعة 
او البطاقة الوطنية )اصل وصورة( 

للذي��ن تظه��ر اس��ماؤهم ضمن 
الدفعات، مؤكدا ان حضور املعاق 
س��يكون ملرة واحدة وال يستوجب 
حضوره في كل دفع��ه، الفتا الى 
ان ه��ذه اخلطوة تأت��ي للتأكد من 
الصادرة والنش��اء  التقارير  صحة 
قاعدة بيانات تؤرش��ف الكترونيا 
الص��دار  متهي��داً  الهيئ��ة  ل��دى 
البطاق��ة الذكي��ة )الك��ي كارد( 
الرواتب  وتنظي��م موع��د ص��رف 
للمع��ني املتف��رغ. يذك��ر ان راتب 
املعني املتف��رغ يتم منحه مبوجب 
املادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 
2013 اخلاص برعاي��ة ذوي االعاقة 
والرات��ب  اخلاص��ة  واالحتياج��ات 
املمنوح للمش��مولني يعادل راتب 
احلد االدنى ف��ي الوظيفة العامة 

ويبلغ 170 الف دينار.  

حذر وكيل وزارة 
العمل من تداعيات 
عدم السيطرة 
على تدفق العمالة 
األجنبية ووجوب 
تنظيمها وأخذ 
إجراءات صارمة 
مع الجهات األمنية 
األخرى للحد من 
المخالفات

املهندس محمد شياع السوداني مع مدير شركة لوك اويل

تسعى الى التعجيل باسترداد أموال القروض 

العمل تنّظم وجود العمالة األجنبية بما يمنح األولوية للعراقيين
التجارة توّجه بالجرد 

الفعلي للعائالت 
المتواجدة في الموصل

عقد المؤتمر األمني األول ألمن 
الطيران في مطار بغداد الدولي

بغداد - الصباح الجديد: 
وجهت وزارة التجارة مالكاتها العاملة في املوصل عن 
اعداد قاعدة بيانات من خ��الل اجلرد الفعلي للعائالت 
املتواج��دة في املناطق احمل��ررة والتي حت��رر اضافة الى 
مخيم��ات اي��واء النازح��ني لضم��ان ع��دم التكرارية 
ملس��تحقيها  الغذائي��ة  امل��واد  وص��ول  وانس��يابية 
وبالتنسيق واش��راف مركز احلاسبة املركزية في دائرة 
التخطيط واملتابعة ومبش��اركة مكتب املفتش العام 

ودائرة الرقابة .
واوض��ح املركز اخلب��ري معاون مدير عام ش��ركة جتارة 
احلبوب نعي��م املكصوصي املتواجد حاليا في املوصل 
ضمن وف��د خلية االزمة املركزية للوزارة انه جرى ذلك 

خالل اجتماعه مبدراء فروع التجارة باملوصل .
واضاف مدي��ر املركز انه جرى كذلك مناقش��ة االلية 
اجلدي��دة لتجهيز مواطني املوصل باملواد الغذائية من 
خالل تسلم وكالء التموين املعتمدين لدى الوزارة من 
مخازن الوزارة اخملصصة ملناطق اجلانب االمين وااليس��ر 
م��ن املوص��ل . وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان وزارة التجارة 
مس��تمرة بتجهي��ز العوائ��ل املوصلية مب��واد احلصة 
التمويني��ة بتوجيه من وزير التجارة واش��راف ميداني 
م��ن وكيل الوزارة االق��دم والتواجد امليدان��ي للمدراء 
العامني في شركات الغذاء ودائرة التخطيط واملتابعة 

اسبوعيا في محافظة املوصل .

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية وزير النقل السيد كاظم فنجان احلمامي واشراف 
س��لطة الطيران املدني العراقي عقد ف��ي مطار بغداد 
الدولي   املؤمتر االمني االول للطيران املدني العراقي وحتت 
ش��عار ) احلوار الش��فاف والتعاون ب��ني األجهزة االمنية 
والثقة املتبادل��ة لتحقيق االمن واالزده��ار اجلماعي في 
مط��ارات العراق (. وتناول املؤمتر تعزيز االمن في املطارات 
والتركيز على حتقيق نظرة الطيران العراقي املستقبلية 
والطموحة لتكون االفضل من خالل التعاون بني األجهزة 

االمنية والتركيز على الثقافة والوعي االمني.
وبني مدير عام الطيران املدني العراقي املهندس حس��ني 
محس��ن: ان عقد ه��ذا املؤمت��ر يأتي ملواكب��ة التطورات 
احلاصلة في شتى مجاالت امن الطيران. مؤكدا : ضرورة 
التعاون والتنس��يق بني األجهزة االمنية كافة من خالل 
تس��ليط الضوء على كافة الصعوبات والتحديات التي 
مير به��ا العراق من خالل وضع اخلطط املدروس��ة بهدف 
حتقيق أمن وس��المة املس��افرين والطائرات والشركات 

العاملة في املطارات املدنية العراقية.

بغداد - الصباح الجديد:
الصناع��ة  وزارة  وكي��ل  بح��ث 
واملعادن املهندس عادل كرمي خالل 
لقائه رئيس املكت��ب التجاري في 
الس��فارة املصرية الس��يد هشام 
والوف��د  الدي��ن  محم��د حس��ام 
املرافق له توسيع فرص االستثمار 
وتفعيل اتفاقات الشراكة املبرمة 
بني ش��ركات ال��وزارة والش��ركات 
املصري��ة وامكاني��ة الدخ��ول في 
ش��راكات جديدة كما مت مناقشة 
االم��ور واملواضي��ع املتعلقة بزيارة 
والتج��ارة املصري  الصناعة  وزي��ر 
املرتقب��ة والوف��د املراف��ق لغرض 
طرح امللف��ات التي ميك��ن بحثها 

خالل الزيارة.
وأكد الس��يد الوكيل خالل اللقاء 
ال��وزارة  الذي حض��ره مستش��ار 
للتنمية الس��يد عباس نصر اهلل 
ومدي��ر ع��ام الدائ��رة االقتصادية 
السيد سفيان املالح  رغبة الوزارة 
عملي��ة  اجن��اح  عل��ى  وحرصه��ا 
االستثمار وتقدمي كل التسهيالت 
املمكنة من قبل الدوائر املعنية في 
الوزارة ، مشيرا الى ان هناك حاجة 
فعلية لتعزيز التع��اون الصناعي 
بني العراق ومصر لتطوير الشركات 
العراقي��ة م��ن خالل  الصناعي��ة 
املش��اركة م��ع ش��ركات مصرية 
متمي��زة وعمالق��ة ف��ي مجاالت 
صناعية متنوعة واالس��تفادة من 
اخلب��رات والتكنولوجي��ا املتقدمة 
عل��ى  مؤك��دا   ، متتلكه��ا  الت��ي 
عمق العالق��ات العراقية املصرية 
مبافي��ه  لتوطيده��ا  والس��عي 

مصلحة البلدين الشقيقني .
من جانبه ابدى الوفد املصري رغبة 
بالده بتطوير وتوسيع آفاق التعاون 

اجمل��االت  ش��تى  ف��ي  املش��تركة 
وس��عيها الجن��از واجناح املش��اريع 
التي  ميكن ان تنفذها الش��ركات 
املصرية في العراق ، مش��ددا على 
اهمي��ة تكرار مثل ه��ذه اللقاءات  
حلض��ور  املتواص��ل  واالس��تعداد 
االجتماعات القادمة للوقوف على 
اخر املستجدات احلاصلة وملتابعة 
القضاي��ا الت��ي مت طرحه��ا خالل 

اللقاء .
على صعيد اخر اعلنت الش��ركة 
العامة للصناعات التعدينية عن 
حصوله��ا عل��ى  ش��هادة اجلودة 
الدولي��ة وللعديد م��ن مصانعها 
املواصف��ات  وحس��ب  االنتاجي��ة 
 )ISO 2008:9001  ( القياس��ية 
واملمنوح��ة له��ا من قبل ش��ركة  
املتخصص��ة  العاملي��ة   VEXIL
في ه��ذا اجمل��ال فيم��ا اعلنت عن 
مبيعاتها لشهر آذار من منتجاتها 

اخملتلفة.
واكد مدير عام الش��ركة الس��يد 
علي حس��ني علوان  ف��ي تصريح 
ال��وزارة  في  االعالم��ي  للمكت��ب 
ان من��ح ه��ذه الش��هادة يؤكد ان 
النظ��ام املعتم��د لدى الش��ركة 
مطاب��ق للمواصف��ة القياس��ية 
الدولي��ة  اجلودة وانه ج��اء نتيجة 
للجهود احلثيثة واالستثنائية من 
قبل منتسبي الشركة وتعاونهم 
ف��ي اجناز كاف��ة االعم��ال املوكلة 
اليه��م ، مش��يرا ال��ى ان املصانع 
التي حصلت على هذه الش��هادة 
متثلت مبصنع الراتنجات الصناعية 
بانواعه ومصنع الصوف الصخري 
االنش��ائية  املنتج��ات  ومصن��ع 
االس��فلتي  باللب��اد  واملتمثل��ة 
البومليري وطالء االس��اس )البرامير( 

اضاف��ة ال��ى املس��تحلب القيري 
الفالنكوت واملاستك احلار والباررد 
بانواعها  اخلرس��انية  واملضاف��ات 

.PMB  وقير االكساء البومليري
م��ن جه��ة ثانية ب��ني عل��وان بان 
الش��ركة قامت بتسويق عدد من 
منتجاته��ا مببل��غ اجمال��ي يصل 
ال��ى169 مليون��ا و979 الفا و700  
دين��ار والت��ي تضمنت بي��ع منتج 
قير االكس��اء املط��ور)1( وبكمية 
33,1 طن منتج قي��ري يتكون من 
م��ادة االس��فلت) 40-50( باضافة 
مواد محسنة تعمل على حتسني 
للحص��ول  الفني��ة  مواصفات��ه 
على اس��فلت عالي اجلودة لغرض 
اس��تخدامه ف��ي اكس��اء الطرق 
العام��ة ،مضيف��ا ب��ان الش��ركة 
 2000 بتس��ويق  كذل��ك  قام��ت 
طن م��ن م��ادة امللح اخل��ام وامللح 
الصناع��ي بكمية 400 طن والذي 
ينت��ج في مملحة الس��ماوة والذي 
يدخل في الكثير م��ن الصناعات 
والنفطي��ة  البتروكيمياوي��ة 
فيم��ا  والكيمياوي��ة  والغذائي��ة 
متكنت الشركة من حتقيق نسبة 
مبيعات متفاوته مبنتجات احملاليل 
امللحي��ة املتنوعة االس��تخدامات 
للمجاالت الصناعية منها عملية 
اص��الح اآلب��ار النفطي��ة  واخماد 
اآلبار النفطية وفي معامل الثلج 
اضافة الى تسويق كمية من مادة 
الرمل القياسي والذي ينتج حسب 
املواصفة القياس��ية 1998/2080 
الس��تعماله ف��ي فح��ص قوالب 
السباكة للخطوط االنتاجية في 

معامل السمنت .

*اعالم الصناعة 

بغداد - الصباح الجديد:
يشارك وكيل وزارة االعمار واالسكان 
دارا  املهن��دس  العام��ة  والبلدي��ات 
حس��ن رش��يد ي��ارا رئي��س اجلانب 
العراق��ي ف��ي اجتماع��ات منت��دى 
االقتص��اد واالعمال العربي اليوناني 
الثاني التي س��تعقد في العاصمة 
اثينا في الثامن عش��ر من الش��هر 

اجلاري وتستمر يومني .
وقد بحث وكيل الوزارة مع الس��فير 
اليونان��ي ديونيس��يوس كيفيتوس 

في مقر اقامت��ه في بغداد القضايا 
املشتركة قبيل حضوره اجتماعات 
املنت��دى بناء على الدع��وة املوجهة 
ل��ه من قبل غرفة التجارة العربية – 
اليونانية ، اذ سيمثل الوكيل اجلانب 
العراق��ي نياب��ة ع��ن وزي��رة االعمار 

واالسكان والبلديات العامة . 
كما جرى في اثناء اللقاء مناقش��ة 
العديد من القضايا املتعلقة باعادة 
التحتية  البن��ى  االعمار ومش��اريع 
الش��ركات  مش��اركة  وامكاني��ة 

اليوناني��ة في مج��ال اع��ادة اعمار 
الط��رق والبنى التحتي��ة بعد حترير 
ع��دة مناطق م��ن عصاب��ات داعش 
االجرامية.  من جانبه رحب السفير 
اليوناني به��ذه الزيارة ، مؤكدا على 
عم��ق العالقات التي ترب��ط اليونان 
بالعراق واالستعداد التام للمشاركة 
في عملي��ات اعادة االعمار وانش��اء 
شبكات الطرق من خالل الشركات 
اليونانية الت��ي متتلك خبرة في هذا 

اجملال.

العراق يشارك في منتدى
 األعمال العربي اليوناني الثاني  

العراق يبحث مع مصر توسيع
 اتفاقات التعاون الصناعي 

توسيع فرص االستثمار وتفعيل اتفاقات الشراكة بينهما
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القدس ـ بي بي سي: 
أعل��ن مكت��ب رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامني 
نتنياه��و أنه ال يعلم بقرار الرئي��س األمريكي دونالد 
ترام��ب ح��ول تأجيل نق��ل الس��فارة األميركية إلى 

القدس.
وجاء في بيان صادر عن رئاس��ة الوزراء اإلس��رائيلية 
أن »مكت��ب رئيس الوزراء ل��م يتلق أي بالغ حول قيام 
الرئي��س ترام��ب بإتخاذ قرار بش��أن ملف الس��فارة 

األميركية«.
وأض��اف أن »املوقف اإلس��رائيلي يصر على أنه يجب 
على جميع السفارات األجنبية أن تكون في عاصمة 
إسرائيل القدس، وعلى رأسها السفارة األميركية«.

وأش��ارت تقاري��ر إس��رائيلية إلى أن البي��ت األبيض 
أبل��غ مكت��ب نتنياهو بق��راره تأجيل نقل الس��فارة 

األمريكية إلى القدس.
وبحس��ب هذه التقارير، فإن ترامب سيوقع في وقت 
الحق من هذا الش��هر ق��رارا بتأجيل نقل الس��فارة 
ملدة 6 أش��هر، وهو إج��راء دأب الرؤس��اء األميركيون 
على القيام به من��ذ قرار الكونغرس األمريكي بنقل 

السفارة في العام 1995.

طرابلس ـ أ ب ف: 
اعلن وزي��ر اخلارجية في حكوم��ة الوفاق الوطني 
الليبية محمد طاهر س��يالة لوكالة فرانس برس 
امس االول الثالثاء انه يتعني على املش��ير خليفة 
حفتر القبول بالس��لطة املدنية لكي يتمكن من 

لعب دور في ليبيا.
وق��ال الوزير في اتص��ال هاتفي م��ن اجلزائر »على 
حفت��ر ان يقب��ل العم��ل حتت س��لطة مدنية وان 
يعلن رس��ميا قبوله باالتفاق السياس��ي« املوقع 
اواخ��ر العام 2015 وانبثقت عن��ه حكومة الوفاق 

الوطني.
وتشكلت هذه احلكومة مبوجب اتفاق مت التفاوض 
بشأنه برعاية األمم املتحدة، واستقرت في اذار عام 
2016 ف��ي طرابل��س لكن لم يعترف بها املش��ير 
حفت��ر الرجل القوي في الش��رق حيث يلقى دعم 

البرملان املنتخب وحكومة موازية.

لندن ـ أ ب ف:
وجه مس��ؤولون س��ابقون ف��ي اجلي��ش البريطاني 
رس��الة إلى رئيس��ة الوزراء البريطاني��ة تيريزا ماي، 
طالبوا فيها بحل أزمة متويل القوات املسلحة التي 

باتت تهدد أمن اجليش البريطاني.
وذكرت صحيفة »تاميز«، امس األربعاء، أن العسكريني 
الس��ابقني قالوا، في رسالتهم، إن سياسة ترشيد 
االنفاق باتت تنعكس س��لبا عل��ى ضمان جهوزية 
القوات املس��لحة، مش��يرين إلى أن ذل��ك يأتي في 

وقت يزداد فيه خطر اندالع أعمال قتالية.
وأكد العسكريون البريطانيون أن من الضروري حل 
مثل هذه املسألة، املتعلقة باجملال األمني، مشيرين 
إل��ى »تهدي��دات« م��ن اجلان��ب الروس��ي والكوري 

الشمالي.
وأرسل العسكريون هذه الرسالة، قبل لقاء رئيسة 
ال��وزراء املقرر امس األربعاء، م��ع األمني العام حللف 
ش��مال األطلس��ي )الناتو(، ينس ستولتنبيرغ. ومن 
املتوق��ع أن تكون مس��ألة متويل ميزاني��ات القوات 

املسلحة على رأس احملادثات.

وزير ليبي يقول إنه يتعين 
على حفتر العمل تحت 

السلطة المدنية

عسكريون بريطانيون 
يحّذرون ماي من أزمة 

تهدد أمن الجيش

إسرائيل تنفي علمها بأنباء 
عن تأجيل ترامب نقل السفارة 

األميركية إلى القدس

متابعة ـ الصباح الجديد :

أثار ق��رار الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترام��ب إقالة، جيم��س كومي، مدير 
 ،FBI مكتب التحقيق��ات الفيدرالي
جدال سياسيا خاصة وأن كومي كان 
يق��ود التحقيق حول مزاعم التدخل 

الروسي في انتخابات الرئاسة.
وأش��ار البي��ت األبي��ض إل��ى أن قرار 
ترامب بإقالة كومي جاء استنادا إلى 
توصية من وزير العدل واملدعي العام 
األميرك��ي، جي��ف سيش��نز، ونائبه 
رود روزينش��تاين، مضيف��ا أن اإلدارة 
األميركية س��تبدأ البحث عن مدير 

جديد ل� FBI على الفور.
مكت��ب  رئي��س  نائ��ب  وس��يقوم 
التحقيقات الفيدرالي، اندرو ماكيب، 
مؤقت��ا ب��أداء واجبات رئي��س املكتب 
بع��د إقال��ة كومي، حس��بما ذكرت 
شبكة »سي أن أن« التلفزيونية نقال 
ع��ن رس��الة املدعي الع��ام للواليات 

املتحدة األمريكية جيف سيشنا.
ووفقا ل� »س��ي أن أن« ، فقد اجتمع 
الرئيس األميركي ترامب  مع ماكيب 

بعد فترة وجيزة من إقالته كومي.
وق��ال ترام��ب ف��ي رس��الة بعثه��ا 
لكوم��ي: »إنن��ي أتف��ق م��ع احلكم 
الص��ادر عن وزارة الع��دل بأنكم غير 
قادرين على قي��ادة املكتب بفعالية. 
ومن الض��روري أن جند قي��ادة جديدة 
ملكتب التحقيق��ات الفدرالي والتي 
س��تعيد ثق��ة الن��اس ب��ه ومبهمته 

احليوية إلحالل القانون«.
وأثار كومي اجلدل بش��أن موقفه من 
حتقيق في استخدام كلينتون بريدها 
اإللكتروني اخلاص، خالل عملها وزيرة 

للخارجية.
إل��ى  الدميقراطي��ون  س��ارع  وق��د 
انتقاد ترامب واتهام��ه بوجود دوافع 

سياسيه وراء قراره إقالة كومي.
ون��دد الدميقراطيون بتح��رك ترامب 
وش��بهه البع��ض ب�«مذبح��ة ليلة 
الس��بت« )1973( حني أق��ال الرئيس 
نيكس��ون مدعي��ا خاصا  ريتش��ارد 
»فضيح��ة  ف��ي  يحق��ق  مس��تقال 

ووترغيت«.
وقال العضو الدميقراط��ي البارز في 
جلن��ة الش��ؤون القضائي��ة مبجلس 
النواب، جون كونيرز، إن »اإلجراء الذي 
اتخ��ذه الرئي��س ترامب الي��وم يزيل 
متاما أي مظهر من مظاهر التحقيق 
املس��تقل ف��ي احمل��اوالت الروس��ية 
للتأثير عل��ى انتخاباتنا ويضع أمتنا 

على شفا أزمة دستورية«.
وج��دد كوني��رز ودميقراطي��ون آخرون 
دعوته��م لتول��ي جلنة مس��تقلة أو 
م��دع خ��اص التحقي��ق ف��ي التأثير 

الروسي في انتخابات 2016.
فيما اتهم��ت كلينتون مدير مكتب 
الس��ابق  الفيدرال��ي  التحقيق��ات 
جيمس كومي بأنه سبب خسارتها 

االنتخابات الرئاسية.
الرئي��س  إن  األبي��ض  البي��ت  وق��ال 
األميرك��ي دونالد ترام��ب أقال مدير 
الفيدرال��ي  التحقيق��ات  مكت��ب 

جيمس كومي.

املكت��ب  أص��دره  بي��ان  ف��ي  وج��اء 
البيض��اوي: »أبل��غ الرئي��س دونال��د 
ترامب اليوم مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرال��ي بأن��ه ق��رر إعفائ��ه م��ن 

مهامه، وإقالته من منصبه«.
وتأتي هذه املفاجأة بعد الكشف عن 
إعطاء كوم��ي معلومات غير دقيقة 
البريد  للكونغ��رس بش��أن رس��ائل 
اإللكتروني اخلاص��ة بوزيرة اخلارجية 
األميركية السابقة هيالري كلينتون 

األسبوع املاضي.
ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي 
حتقيقا حول مزاعم بش��أن العالقة 
بني حملة ترامب االنتخابية وروسيا.

وق��ال ترام��ب ف��ي رس��الة وجهها 
لكوم��ي أن��ه يتفق م��ع توصية من 
وزير العدل جيف سيش��نز بأنه »لم 
يعد قادرا على إدارة املكتب بش��كل 

فعال«.
وتدخ��ل كوم��ي مرت��ني في مس��ار 
األميركي��ة  الرئاس��ية  االنتخاب��ات 

وذل��ك ف��ي ش��هر مت��وز وأيض��ا في 
تش��رين األول حني أدل��ى بتصريحات 
بش��أن حتقيقات مكتب التحقيقات 
الفيدرالي في الرس��ائل اإللكترونية 

اخلاصة بهيالري كلينتون.
وقال��ت كلينت��ون حينه��ا إن »إعالن 
جيم��س كومي إع��ادة التحقيق في 
استخدامها لبريديها اخلاص عندما 
كانت وزيرة للخارجي��ة قبل أيام من 
االنتخاب��ات كان ل��ه ضرر سياس��ي 

كبير على حملتها االنتخابية«.
*«ردود فعل غاضبة«

والق��ى قرار إقالة كوم��ي الكثير من 
االنتقادات في واشنطن. وكان كومي 
يت��رأس التحقيق��ات ح��ول مزاع��م 
عالق��ة حمل��ة ترام��ب االنتخابي��ة 

بروسيا.
ووص��ف الدميقراطيون ف��ي مجلس 
الش��يوخ ق��رار إقال��ة كوم��ي بأن��ه 
أمر ش��بيه بقرار الرئي��س األميركي 
الس��ابق ريتش��ارد نيكس��ون إقالة 

القاضي املس��تقل الذي كان يحقق 
في فضيحة ووترغيت.

زعي��م  ش��ومر،  تش��اك  ودع��ا 
الدميقراطيني في مجلس الش��يوخ، 
إلى تعيني قاض مس��تقل للتحقيق 
في مزاعم وجود تنس��يق بني روسيا 
وفري��ق حمل��ة ترام��ب االنتخابي��ة، 
وإال س��يكون م��ن ح��ق األميركيني 
التش��كيك بقرار إقال��ة كومي، وأن 
س��بب إقالته ليس بسبب الرسائل 
بهي��الري  اخلاص��ة  االلكتروني��ة 
كلينت��ون، ب��ل محاول��ة للضغ��ط 

التحقيق في تلك املزاعم«.
رئي��س  ب��ور،  ريتش��ارد  وأع��رب، 
لش��وؤن  الش��يوخ  مجل��س  جلن��ة 
االس��تخبارات عن قلقه من توقيت 

إقالة كومي وأسبابها.
وكان كومي قد أعلن قبل حوالي 11 
يوما من موعد االنتخابات عن حتقيق 
جدي��د بش��أن اس��تخدام كلينتون 

للبريد اإللكتروني.

لكن مكت��ب التحقيقات الفيدرالي 
أكد بعدها على إنه لم يجد أي دليل 

على وقوع جرمية جنائية.
ق��ال كومي خ��الل إدالءه بش��هادته 
أمام اللجن��ة القضائية في مجلس 
الش��يوخ ف��ي الثال��ث م��ن أي��ار إن 
»مس��اعدة كلينتون، هوما عابدين، 
أرسلت املئات بل اآلالف من الرسائل 
اإللكتروني��ة، البع��ض منه��ا حتتوي 
لزوجه��ا  س��رية  معلوم��ات  عل��ى 

آنذاك«.
وأك��د أف بي آي الثالث��اء أن »عابدين 
م��ن  مجموعت��ني  فق��ط  أرس��لت 
الرس��ائل املتبادلة بهم��ا معلومات 

سرية لزوجها من أجل طباعتها«.
وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي 
إلى أن أغلبية الرس��ائل اإللكترونية 
البالغ عددها 49 ألف رس��الة وجدت 
على احلاس��وب اخلاص ل��زوج عابدين 
نقلت عبر نسخة احتياطية لهاتف 

بالك بيري اخلاص بعملها.

صنعاء ـ أ ب ف: 
اعلن الرئيس اليمني السابق علي 
عبد اهلل صالح حليف املتمردين 
احلوثيني، انه مس��تعد للتفاوض 
مباش��رة مع السعودية الداعمة 
للحكومة اليمني��ة املعترف بها 
دولي��ا، للتوصل الى تس��وية في 
هذا البلد ال��ذي متزقه احلرب منذ 

اكثر من عامني.
وق��ال صالح ام��س االول الثالثاء 
خالل اجتماع حلزبه املؤمتر الشعبي 
الع��ام في صنعاء التي يس��يطر 
عليها املتمردون »اننا مستعدون 

ان نأتي الى الري��اض الى خميس 
مش��يط )جنوب السعودية( الى 
مس��قط )س��لطنة عمان( او اي 

مكان للحوار والتفاهم«.
وبع��د ان ك��رر عرض��ه للح��وار 
ال��ذي اقترح��ه مرارا من��ذ تدخل 
الس��عودية ف��ي آذار 2015 ف��ي 
اليمن على رأس حتالف عسكري 
عرب��ي، ق��ال صال��ح ان مثل هذا 
احلوار س��يجري حصريا وبشكل 

مباشر مع السعوديني.
واستبعد اي وس��اطة ملوفد االمم 
لليمن اسماعيل  املتحدة اخلاص 

ول��د الش��يخ احمد ال��ذي يأمل 
في اس��تئناف مفاوضات السالم 
اليمنية نهاية ايار بعد ان توقفت 

منذ آب 2016.
وكان الوس��يط في الرياض امس 
االربع��اء الج��راء اتص��االت م��ع 
االط��راف املعني��ة باالزم��ة كما 
ق��ال راجح بادي املتحدث باس��م 
احلكوم��ة اليمني��ة ف��ي الرياض 

لوكالة فرانس برس.
وق��ال صال��ح »ل��ن نفاوضكم ال 
ع��ن طريق ول��د الش��يخ وال عن 
طري��ق االمم املتح��دة ، س��نحاور 

صاحب الش��أن اململكة العربية 
التحالف  التي تقود  الس��عودية 
مقب��ول  غي��ر  ه��ادي  العرب��ي. 
وحكومت��ه غي��ر مقبول��ة ، ان��ا 
اح��ذر الس��عودية منه��م هؤالء 

يضرونكم اكثر مما ينفعونكم«.
ويأتي عرض صالح في وقت بدات 
فيه »اتصاالت غير رس��مية منذ 
اس��بوعني في برلني بني اوس��اط 
ومندوب��ني  الس��ابق  الرئي��س 
س��عوديني« كما كش��ف مصدر 

حكومي ميني لفرانس برس.
واضاف املصدر ان هذه االتصاالت 

املستش��ارة  زي��ارة  قب��ل  ب��دأت 
انغي��ال مي��ركل نهاية  االملاني��ة 
نيس��ان للري��اض حي��ث بحث��ت 

مطوال النزاع في اليمن.
وقل��ل صالح م��ن اهمي��ة تورط 
ايران ف��ي اليم��ن املتهمة بدعم 
احلوثي��ني. وقال »لي��س لدينا مد 
ايران��ي بتاتا واذا وج��دت عالقات 
فهي عالقة بأش��خاص، ال عالقة 

لها مع الشعب«.
ح��ول  س��ؤال  عل��ى  ردا  وق��ال 
ك��ون الصواري��خ الت��ي يطلقها 
او  الس��عودية  عل��ى  املتم��ردون 

مواق��ع للتحال��ف العرب��ي ف��ي 
»الصواري��خ  ان  ايراني��ة  اليم��ن، 
مينية، روس��ية الصنع واليمنيون 

طوروها«.
وقال صال��ح ان التحالف العربي 
»حت��ى االن اكث��ر م��ن 11 ال��ف 
شخص قتلوا وجرح اكثر من 25 

الفا منذ آذار 2015«.
واوقعت احل��رب في اليم��ن ما ال 
يقل ع��ن 7700 قتيل معظمهم 
جري��ح  و42500  املدني��ني  م��ن 
بحس��ب تعداد ملنظمة الصحة 

العاملية.

الرئيس اليمني السابق مستعد للتفاوض مع السعوديين

كان يقود التحقيق حول مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة

ترامب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
»جيمس كومي« ويثير عاصفة سياسية

من الضروري أن 
نجد قيادة جديدة 

لمكتب التحقيقات 
الفدرالي والتي 

ستعيد ثقة الناس به 
وبمهمته الحيوية 

إلحالل القانون

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي »جيمس كومي«

تقـرير

 

واشنطن ـ بي بي سي:
 

وافق الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
عل��ى تس��ليح ق��وات كردي��ة تقات��ل 
مس��لحي تنظيم داعش في س��وريا، 
حسبما أعلنت وزارة الدفاع األميركية 
)البنتاغ��ون(، فيما ن��ددت تركيا بقرار 
الوالي��ات املتح��دة تس��ليح الق��وات 
الكردية التي تقاتل مسلحي تنظيم 

داعش في شمال سوريا.
وقال��ت متحدثة باس��م البنتاغون إن 
حتالف قوات سوريا الدميقراطية، الذي 
تقوده وحدات حماية الشعب الكردية، 
»سيزود بأسلحة ومعدات للمساعدة 
في طرد تنظيم داعش من معقله في 

الرقة«.
وأوضحت املتحدثة »ندرك متاما اخملاوف 
األمنية لتركيا شريكتنا في التحالف، 
نود طمأنة ش��عب وحكومة تركيا بأن 
الواليات املتحدة ملتزمة مبنع أي أخطار 
أمنية إضافية وبحماية شريكتنا في 

حلف شمال األطلسي«.
ويع��د تزوي��د ق��وات كردية بالس��الح 
قضية ش��ائكة ل��إدارة األميركية، إذ 
أن هذا األمر من املؤكد س��يثير غضب 
تركي��ا، الت��ي تعتب��ر وح��دات حماية 

الشعب الكردي جماعة إرهابية.
وتريد تركيا منع األكراد من السيطرة 
عل��ى املزيد على املزيد من األراضي في 

سوريا.

الدف��اع  وزي��ر  إن  البنتاغ��ون  وق��ال 
األميركي جيمس ماتيس حتدث هاتفيا 
م��ع نظيره التركي فكري إش��يق، دون 
الكش��ف عن تفاصيل ه��ذه احملادثة. 
ولم يص��در حتى اآلن أي بيان رس��مي 

من جانب املسؤولني األتراك أيضا.
س��وريا  ق��وات  حتال��ف  ويحص��ل 
الدميقراطية، الذي يضم ميليش��يات 
كردية وعربي��ة، على دعم بالفعل من 
ق��وات أميركية باإلضاف��ة إلى غطاء 
جوي من جانب التحالف الدولي الذي 

تقوده الواليات املتحدة.
وكانت الواليات املتحدة أمدت س��ابقا 
اجلن��اح العرب��ي املنضوي حت��ت قوات 
س��وريا الدميقراطي��ة وال��ذي يع��رف 
ب�«التحالف العربي السوري« بأسلحة 

خفيفة وعربات مدرعة.
وتقاتل قوات كردية من وحدات حماية 
تنظي��م  عناص��ر  الك��ردي  الش��عب 
الدول��ة اإلس��المية للس��يطرة على 
مدين��ة الطبقة، وهي مركزس��يطرة 
تاب��ع لتنظيم داعش يبع��د فقط 50 

كيلومترا عن الرقة.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الش��عب 
العم��ال  حل��زب  امت��دادا  الك��ردي 
الكردس��تاني الذي تقاتل��ه أنقرة منذ 

عقود.
ونفذت تركيا الش��هر املاض��ي غارات 
جوي��ة ض��د أه��داف تابع��ة لوحدات 
حماية الش��عب الكردي في س��وريا، 

ووصفتها بأنها »مالذات إرهابية.«

وص��رح مصدر في البنتاغ��ون لبي بي 
سي أن التس��ليح سيتضمن »ذخيرة 
وأس��لحة خفيفة ورشاش��ات ثقيلة 
وبنادق آلية وجرافات وآليات عسكرية« 
ولكنه أضاف أن واش��نطن »ستعمل 
على استعادة هذه األسلحة في وقت 

الحق بعد هزمية التنظيم املتشدد.
وف��ي غض��ون ذل��ك أك��دت اخلارجية 

الروس��ية، أن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب التقى بوزير اخلارجية س��يرغي 
الفروف في واش��نطن ام��س األربعاء، 
وكان��ت  األزمة الس��ورية عل��ى رأس 

امللفات التي بحثها الطرفان.
كم��ا أكد البي��ت األبيض م��ن جهته 
أن ترام��ب سيس��تقبل الف��روف ف��ي 
واش��نطن، وجاء ف��ي بي��ان للمكتب 

الصحفي أن اللقاء عقد امس االربعاء 
ويقوم الفروف، بزيارة عمل إلى الواليات 
املتحدة تس��تمر من 9 وحتى 11 مايو 
اجل��اري، س��يبحث خاللها م��ع نظيره 
األميرك��ي ريك��س تيلرس��ون، األزمة 
السورية، وأهم القضايا الدولية، وذلك 
في ثالث لق��اء لهما بعد تولي ترامب 

مهام الرئاسة في الواليات املتحدة.

املتحدث��ة  زاخاروف��ا،  ماري��ا  وكان��ت 
الرس��مية باس��م اخلارجية الروسية، 
أفادت، في وقت سابق، بأن لقاء الفروف 
وتيلرس��ون س��يتيح فرص��ة لتنفيذ 
اتفاقيات مت التوصل إليها أثناء مكاملة 
هاتفية بني الرئيسني، الروسي فالدميير 

بوتني واألميركي دونالد ترامب.
واتف��ق الزعيمان آن��ذاك على تكثيف 
احلوار على مس��توى وزارت��ي اخلارجية 
بغية البحث عن احلل لألزمة السورية، 
إضاف��ة إلى العمل املش��ترك الرام�ي 
إل��ى االنف��راج ف��ي ش��ب�ه اجلزي���رة 

الكوري�ة.
وبع��د اللق��اء م��ع تيلرس��ون، توجه 
س��يرغي الف��روف إلى والية أالس��كا 
ف��ي  سيش��ارك  حي��ث  األميركي��ة، 
منطق��ة  جملل��س  ال��وزاري  االجتم��اع 

القطب الشمالي.
باملقاب��ل ن��ددت تركيا بق��رار الواليات 
املتحدة تسليح القوات الكردية التي 
تقات��ل مس��لحي تنظي��م داعش في 

شمال سوريا.
وق��ال نائ��ب رئي��س ال��وزراء، نورالدين 
شانيكلي، إن قرار تسليح األكراد غير 

مقبول.
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الترك��ي مولود 
جاوي��ش أوغل��و امس األربع��اء إن كل 
س��الح يحصل عليه مقاتل��و وحدات 
حماية الشعب الكردي السورية يعد 
تهدي��دا لتركيا مؤكدا معارضة أنقرة 

للقرار.

ويقول اجليش األميرك��ي إن التحالف 
الذي تق��وده وحدات حماية الش��عب 
الكردي، هو القوة الوحيدة على األرض 
التي تستطيع السيطرة على مدينة 
الرقة، معقل تنظيم داعش الرئيسي 

في سوريا.
لك��ن احلكومة التركية تصف وحدات 
حماية الش��عب الكردي بأنها جماعة 
إرهابي��ة، وبأنها مقربة م��ن املتمردين 
األكراد الذين يشنون متردا في األراضي 

التركية.
وقال جاويش أوغل��و للصحفيني أثناء 
زيارة للجبل األس��ود إن وحدات حماية 
الش��عب »تنظيم إرهاب��ي مثله مثل 
ح��زب العمال الكردس��تاني احملظور«، 

وإن الواليات املتحدة تعلم ذلك.
وم��ن املتوقع أن يبح��ث أردوغان خالل 
لقائ��ه األول م��ع الرئي��س األميرك��ي 
الثنائي��ة  العالق��ات  ترام��ب  دونال��د 
والقضايا اإلقليمية والدولية، مبا فيها 
تطورات األوضاع في سوريا والعراق، وال 
س��يما مكافحة اإلرهاب، إضافة إلى 
إمكانية ترحي��ل، من الواليات املتحدة 
إل��ى تركي��ا، الداعية اإلس��المي فتح 
اهلل غولن، الذي تتهم��ه أنقرة بتدبير 
محاولة االنقالب على السلطة صيف 

العام املاضي.
وق��ال إن الرئيس رجب طي��ب إردوغان 
س��يبحث هذه القضايا م��ع الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب عندما يزور 

واشنطن األسبوع املقبل.

أنقرة تندد بقرار تسليح وحدات حماية الشعب الكردية

الواليات المتحدة تقرر تسليح تحالف قّوات
سوريا الديمقراطية لمحاربة تنظيم داعش
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7 اقتصاد

 
بغداد ـ الصباح الجديد:

ذك��رت مص��ادر مطلع��ة أن العراق 
واجلزائ��ر العضوي��ن ف��ي منظم��ة 
ال��دول املنتج��ة للنف��ط »أوب��ك« 
أنهم��ا يؤيدان متدي��د اتفاق خفض 
اإلنت��اج النفطي ال��ذي ينتهي في 

حزيران املقبل. 
وقال��ت وزارة الطاق��ة اجلزائرية في 
بيان أمس األربعاء إن اجلزائر والعراق 
يؤي��دان متدي��د اتفاق أبرمت��ه أوبك 
م��ع املنتجني م��ن خ��ارج املنظمة 
النفط  إنت��اج  بخص��وص خف��ض 
العاملي حني جتتمع منظمة البلدان 
املص��درة للبترول )أوب��ك( في وقت 

الحق هذا الشهر في فيينا.
اجلزائري��ة  الطاق��ة  وزارة  وقال��ت 
ف��ي بيان له��ا، إن وزي��ر الطاقة نور 
الدي��ن بوطرفة س��يزور بغ��داد في 
العاش��ر واحل��ادي عش��ر م��ن أي��ار 
إلجراء محادثات مع نظيره العراقي 
بخصوص قضاي��ا تتعلق بأوبك في 
الوق��ت الذي ي��درس في��ه منتجو 
النف��ط متديد اتف��اق عاملي خلفض 

اإلنتاج.
ووأض��اف مصدر ف��ي وزارة الطاقة 
اجلزائري��ة إن »ب��اده تؤي��د جه��ود 
متديد اتف��اق خفض اإلنت��اج املبرم 
ب��ني أوبك والدول غي��ر األعضاء في 
املنظمة ملدة تس��عة أشهر أو أكثر 
للمساعدة في دعم أسعار النفط 

العاملية«.
وق��ال »كل زي��ادة ولو ب��دوالر واحد 
تص��ب ف��ي مصلح��ة اجلزائ��ر لذا 
س��نمضي في الس��عي نح��و دفع 

األسعار لارتفاع.«
البل��دان املصدرة  واتفقت منظمة 
للبت��رول )أوبك( وروس��يا ومنتجون 

آخ��رون العام املاضي على تخفيض 
اإلنتاج 1.8 مليون برميل يوميا ملدة 
س��تة أش��هر اعتبارا من األول من 

كانون الثاني.
على صعيد متصل، قالت املؤسسة 
الوطني��ة للنف��ط ف��ي ليبيا أمس 
األربع��اء إن إنت��اج الباد م��ن اخلام 
جتاوز 800 ألف برمي��ل يوميا للمرة 
األول��ى منذ ع��ام 2014 لكن خافا 
جتاريا مع ش��ركة فنترشال األملانية 
للنف��ط يعط��ل إنت��اج 160 أل��ف 

برميل يوميا.
وقالت املؤسس��ة في بيان إن إنتاج 
الب��اد ق��د يت��راوح ب��ني 1.1 مليون 
و1.2 ملي��ون برميل يومي��ا إذا زالت 

العقبات السياسية.
وق��ال مصطفى صن��ع اهلل رئيس 
مجلس إدارة املؤسس��ة في البيان 
»مبقدورن��ا إنتاج ما يت��راوح بني 1.1 
و1.2 ملي��ون )برمي��ل يومي��ا( ف��ي 
املتوس��ط في الفت��رة املتبقية من 
هذا الع��ام لكن لك��ي يحدث هذا 

يج��ب أن يتدف��ق نفطن��ا بحري��ة. 
يتطلب هذا جهدا وطنيا.«

وقال صنع اهلل إن اخلاف مع شركة 
فنترش��ال للنف��ط والغ��از التابعة 
لباسف يرتبط بقرار أصدره اجمللس 
املدعومة من  الرئاس��ي للحكومة 
األمم املتح��دة ف��ي طرابل��س ومنح 
نفس��ه مبوجبه س��لطة التفاوض 
م��ع  االس��تثمار  اتفاق��ات  ح��ول 

الشركات األجنبية.
وتع��ارض املؤسس��ة الق��رار ال��ذي 

يحمل رق��م 270، والذي يقول صنع 
اهلل إن��ه »جرت صياغته مبس��اعدة 
فنترش��ال كي يصب في مصلحة 

فنترشال.
»هذا أمر خطير للغاية.. لوال رفض 
فنترش��ال تطبي��ق الش��روط التي 
وافقت عليها في 2010 لكنا ننتج 

نحو مليون برميل يوميا«.
ول��م يفصح صن��ع اهلل ع��ن تلك 
الش��روط، لكن مص��درا في قطاع 
النف��ط بليبيا ق��ال إن املؤسس��ة 

م��ن  طلب��ت  للنف��ط  الوطني��ة 
فنترشال تلبية تعهد جرى التوقيع 
علي��ه قب��ل انتفاض��ة ع��ام 2011 
بالتحول إلى اتفاق لتقاسم اإلنتاج 

وإن فنترشال ترفض القيام بذلك.
وق��ال صن��ع اهلل »طالب��ت اجمللس 
الرئاسي بس��حب القرار 270 لهذا 
الس��بب وألنه يتخطى سلطتهم. 
امتن��ع )اجمللس الرئاس��ي( وبدال من 
ذلك انحاز لفنترشال ضد املؤسسة 

الوطنية للنفط«.

بغداد ـ الصباح الجديد:

لفت وزي��ر التخطي��ط والتعاون 
اإلمنائي األس��بق مه��دي احلافظ 
ملناقش��ة  ف��ي مؤمت��ر خص��ص 
»خطة التنمي��ة 2018 - 2022«، 
إلى ضرورة تطوي��ر اإلدارة العامة 
للدول��ة أو ما يس��مى ب� »ضعف 
احلوكم��ة االقتصادية«، مش��يراً 
إل��ى أن إع��ادة هيكل��ة االقتصاد 
وتعزي��ز القط��اع اخل��اص وزي��ادة 
االس��تثمار، كانت الرأي الس��ائد 

منذ العام 2003.
وطالب مبعاجل��ة جذرية للهيكل 
االقتصادي من خال إعادة النظر 
في هيمنة القطاع العام، ومتكني 
القط��اع اخلاص من لع��ب األدوار 
الريادية في كل القطاعات وعلى 

رأسها املالي والنقدي واملصرفي، 
وفق��اً مل��ا جاء ف��ي س��تراتيجية 
تطوي��ر القطاع اخل��اص الصادرة 
ف��ي 2014، ويتبع ذل��ك أيضاً حّل 
أزمة املص��ارف وفق��اً القتراحات 

»البنك الدولي«.
وأك��د أن إع��ادة هيكل��ة بع��ض 
املؤسسات غير املنتجة والتابعة 
للقط��اع العام، س��تحرر املوازنة 
م��ن ع��بء كبير يصل إل��ى أكثر 
من 3 ملي��ارات دوالر، الفتاً إلى أن 
الترهل في أجه��زة الدولة جعل 
الع��راق عل��ى رأس قائم��ة الدول 
من جه��ة نس��بة املوظفني إلى 
مجم��وع الس��كان، م��ا يضعف 

االستثمار اإلنتاجي في الدولة.
مبناقش��ة  احلاف��ظ  وأوص��ى 
اإلجراءات التي من شأنها حتسني 
األوض��اع االقتصادي��ة، على غرار 

إزال��ة القي��ود عل��ى االس��تثمار 
القطاع��ات  كف��اءة  وحتس��ني 
الكهرباء  وإنتاجيته��ا ال س��يما 
واخلدمات، إضافة إلى الشفافية 
في استخدام املوارد وإعادة توزيع 
س��ليمة،  أُس��س  عل��ى  الث��روة 
وتقوية العمل املؤسسي للدولة 
الطائفي��ة،  التحكم��ات  ونب��ذ 
اقتصادي��ة  سياس��ة  وصياغ��ة 

وطنية فاعلة.
وأش��ار احلافظ في كلمته إلى أن 
بوضوح  ته��دف  اجلدي��دة  اخلطة 
فاعلة،  اقتصادي��ة  تنمي��ة  إل��ى 
الفتاً إل��ى أن اخللفية االقتصادية 
تناولها  للباد جرى  واالجتماعية 
وعرضها بصورة جي��دة في أوراق 

بحثية كثيرة.
وتاب��ع: »ال توجد رؤي��ة اقتصادية 
أو سياس��ية أو اقتصادية وطنية 

ثابتة تغطي العراق ككل، إذ باتت 
خط��ط التنمية املعلن��ة ال تلزم 
الدول��ة ككل، بل هي مؤش��رات 
نظرية ال تبشر مبا هو مطلوب في 
هذه الفترة على صعيد التنمية 

احلقيقة«.
وهدف املؤمتر األول خلطة التنمية 
ال��ذي   2022  2018- الوطني��ة 
نظمته وزارة التخطيط العراقية 
قد انعق��د بالتعاون م��ع برنامج 
تنمية املناط��ق احمللية املنفذ من 
قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
واملم��ول من االحت��اد األوروبي، الى 
وض��ع خط��ة طري��ق مناس��بة 

لتنمية اقتصادية فاعلة.
إلى ذل��ك، اعتبر خبي��ر االقتصاد 
صبح��ي  عبدالعزي��ز  الدول��ي 
اخلضيري ف��ي تصريحه أن عنوان 
يتطل��ب  االقتص��ادي  النج��اح 

تفعي��ل اإلنت��اج الصناعي احمللي 
من خال اعتماد سياسة تشغيل 
خط��وط اإلنتاج املتوقف��ة، الفتاً 
إل��ى أن في ظل األزم��ة املالية ال 
ميكن توريد خطوط انتاج جديدة 

تؤمن حاجات العراق. 
ولفت إلى ضرورة تشغيل املعامل 
احمللي��ة املغلق��ة تدريج��اً وصوالً 
إلى 50 في املئ��ة من مجموعها، 
أن ذل��ك يس��اهم ف��ي  مؤك��داً 
تغطية نس��بة كبيرة من حاجة 
الس��وق خملتلف املواد، ويغني عن 
التوّج��ه لألس��واق الدولية التي 
تستنزف مبالغ كبيرة من العملة 

األجنبية.
ومبوجب هذه اخلطة، س��يتمكن 
الع��راق من اس��تيعاب عدد كبير 
من األيدي العاملة احمللية اخلبيرة، 
مؤك��داً ضرورة الس��ماح بإدخال 

العم��ال املهرة ف��ي اختصاصات 
مختلف��ة لدورها في رفد اخلبرات 
احمللية باخلبرات اجلديدة املتطورة.

يذكر أن ف��ي العراق آالف املعامل 
املتوقفة بسبب عدم قدرتها على 
منافس��ة املنتج��ات املس��توردة 
الت��ي تدخل األس��واق احمللية من 
مناف��ذ كثي��رة وتعرض بأس��عار 

زهيدة.
وشدد اخلضيري على ضرورة إعفاء 
املش��اريع املتوس��طة والصغيرة 
من الرس��وم الضريبي��ة لفترة ال 
تقل عن عش��ر س��نوات، مؤكداً 
أن ه��ذا التوج��ه يفّع��ل اإلنتاج 
ويش��ّجع القط��اع اخل��اص على 
الدخ��ول بقوة خلدم��ة االقتصاد 
الوطن��ي واقتص��اد العائل��ة من 
خال توفير فرص عمل لشريحة 

واسعة من الشباب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن محافظ ذي قار يحي��ى الناصري أمس االربعاء، عن وصول 
30 مليار دينار من مستحقات فاحي احملافظة ملوسم التسويق 

احلالي، مؤكداً املباشرة بتوزيعها خال االيام القليلة املقبلة.
وقال الناصري خال زيارته التفقدية لس��ايلو الناصرية ان »فرع 
جتارة احلبوب في احملافظة تسلم مبالغ التسويق أمس االربعاء، 
التي س��تغطي مبال��غ الكميات املس��وقة حالي��ا”، الفتاً الى 
“تقسيم املبلغ مناصفة بني سايلو الناصرية والرفاعي وسيتم 
توزيع��ه خال االي��ام القليل��ة املقبلة، ف��ي اط��ار التوجيهات 
املركزية باالس��راع ف��ي توزيع هذه املس��تحقات دعماً للقطاع 

الزراعي وتسهيل عمل الفاحني«.
واش��ار الناصري ال��ى ان »احملافظ��ة تدعم جه��ود املعنيني في 
مراكز التسويق والتي تواصل عملها بشكل مستمر لتسهيل 
عملية االس��تام وعدم تاخير الفاحني من خال عمليات الوزن 
والفح��ص اخملتبري وعملي��ات التفريغ” مؤك��داً وصل الكميات 
ملسوقة الى اكثر من 34 الف طن في جميع املراكز التسويقية 

في احملافظة لغاية اليوم )امس(”،
وب��ني ان »هناك مبالغ اخرى س��وف تصل خال االي��ام القليلة 
املقبلة لتامني مس��تحقات جميع الفاحني”، مش��يرا الى ان« 
دعم احلكوم��ة املركزية لقطاع الزراعة من خ��ال توفير مبالغ 
التسويق سيسهم في حتريك عجلة هذا القطاع والنهوض به 

واستثمار جميع الطاقات لتطويره مستقباً ».
وكانت محافظة ذي قار وزعت الش��هر املاض��ي ٦٠ مليار دينار، 
من مس��تحقات فاحيه��ا لع��ام ٢٠١٦ ، اي ما نس��بته ٧٧٪ ، 
بع��د مطالبات احلكوم��ة احمللية بص��رف املس��تحقات املالية 

للفاحني.
وكان مجل��س ال��وزراء أعلن عن موافقته على أنش��اء س��ايلو 
معدني في قضاء الشطرة ألستيعاب حبوب احملاصيل الزراعية 

في احملافظة من تخصيصات احتياطي الطوارئ.

ذي قار تتسلم 30 مليار 
دينار من مستحقات 

الفالحين

تشغيل المعامل المحلية المغلقة تدريجيًا

»التخطيط«: هيكلة مؤسسات تؤّمن للعراق 3 مليارات دوالر

إنتاج الخام الليبي تجاوز 800 ألف برميل يوميًا

العراق والجزائر يؤيدان تمديد اتفاق خفض اإلنتاج

قالت المؤسسة الوطنية 
للنفط في ليبيا أمس 
األربعاء إن إنتاج البالد من 
الخام تجاوز 800 ألف 
برميل يوميا للمرة األولى 
منذ عام 2014 لكن 
خالفا تجاريا مع شركة 
فنترشال األلمانية للنفط 
يعطل إنتاج 160 ألف 
برميل يوميا

اجتماع سابق ألوبك

القاهرة ـ رويترز:
ق��ال وزير البترول املصري ط��ارق املا أمس األربعاء 
إن الرئيس عبد الفتاح السيس��ي افتتح رس��ميا 
املرحل��ة األول��ى من مش��روع ش��ركة بي.بي في 
منطقة شمال االسكندرية إلنتاج الغاز الطبيعي 

بطاقة 700 مليون قدم مكعبة يوميا.
وأض��اف املا في اتصال هاتفي مع رويترز »ش��مال 
اإلس��كندرية س��يرفع إنت��اج مص��ر م��ن الغ��از 
الطبيعي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة من الغاز 

الطبيعي يوميا من 4.45 مليار قدم مكعبة.«
وكانت بي.بي، وهي من أكبر املستثمرين األجانب 
في مص��ر، تخطط لبدء اإلنتاج من املش��روع في 
2014 بنح��و 450 مليون قدم مكعبة لكن املوعد 
تأجل. ويضم مش��روع شمال اإلسكندرية حقلي 

تورس وليبرا.
وتتوق��ع بي.ب��ي الوص��ول بإنتاجها من مش��روع 
ش��مال اإلس��كندرية إلى 1.2 مليار قدم مكعبة 

من الغاز يوميا في 2019.

لندن ـ رويترز:
هب��ط الدوالر أم��س األربع��اء بينم��ا ارتفع الني 
الذي ينظر إليه كماذ آم��ن بعدما أقال الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات 
االحت��ادي )إف.ب��ي.آي( جيمس كوم��ي في خطوة 
أحدثت صدمة في واش��نطن وحدت من اإلقبال 

على اخملاطرة والذي كان قويا هذا األسبوع.
وتلق��ى الني دعم��ا أيضا من جتدد اخملاوف بش��أن 
احتمال إج��راء كوريا الش��مالية اختبارا جديدا 

ألسلحة. 
وكان��ت العمل��ة الياباني��ة هبط��ت إل��ى أدنى 
مس��توى ف��ي ثمانية أس��ابيع ي��وم الثاثاء مع 
زيادة إقبال املس��تثمرين على العمات املنطوية 
عل��ى قدر أكبر من اخملاطرة بع��د نتائج انتخابات 

الرئاسة الفرنسية مطلع األسبوع.

لندن ـ رويترز:
هبطت األس��هم األوروبية في التعامات املبكرة 
أمس األربعاء متراجعة عن أعلى مس��توى في 21 
ش��هرا والذي سجلته في اجللس��ة السابقة مع 
تأثر أس��هم بنتائج مخيبة لآلم��ال بالرغم من أن 

صعود القطاع املالي حد من اخلسائر.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 لألسهم األوروبية 
0.2 باملئ��ة بعدما س��جل أعلى مس��توى في 21 
ش��هرا في اجللسة الس��ابقة. وتراجعت معظم 
املؤشرات القياسية األوروبية ونزل مؤشرا كاك 40 
الفرنسي وداكس األملاني عن مستويات قياسية.

ولم يسجل املؤشر فايننشال تاميز 100 البريطاني 
تغيرا يذكر.

وفي النطاق األوس��ع تصدرت أسهم قطاع البناء 
واملواد قائمة اخلاس��رين بقيادة س��هم هايدلبرج 
لألس��منت ال��ذي هب��ط بع��د أن ه��وت األرب��اح 

التشغيلية ثاثة باملئة في الربع األول.
وس��جلت أس��هم قط��اع الطاقة أيض��ا تراجعا 

طفيفا.
بي��د أن القط��اع املالي صع��د مع ارتفاع س��هم 
بنك آي.إن.ج��ي الهولندي 2.7 باملئة بعدما جتاوزت 
أرباحه األساسية قبل خصم الضريبة التوقعات 
ف��ي الربع األول. كم��ا صعد س��هم ايه.إكس.ايه 
الفرنس��ية للتأمني بأكثر من اثن��ني باملئة بعدما 
قالت الشركة إنها تخطط لتعومي أنشطتها في 

الواليات املتحدة في 2018 لتوفير رأسمال.

مصر ترفع إنتاجها 
من الغاز

الدوالر ينخفض 
والين يرتفع

هبوط في أسواق 
أوروبا
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آفاق 8

مركز المستقبل
للدراسات والبحوث

أدى اضط��راب األوضاع السياس��ية 
األوس��ط خالل  بالش��رق  واألمني��ة 
الس��نوات املاضية إلى تزايد الطلب 
على خدمات س��وق األمن اخلاص في 
دول الصراع��ات باإلقلي��م أو بع��ض 
الدول املستقرة أمنيًّا وسياسيًّا على 
حد س��واء. وفي الواقع فإن انتش��ار 
تهديدات التنظيمات اإلرهابية، مثل 
»داعش«، ف��ي بع��ض دول املنطقة، 
كان أح��د العوام��ل الرئيس��ة التي 
دفع��ت كثي��رًا م��ن احلكوم��ات في 
اإلقلي��م إل��ى االس��تعانة ببع��ض 
ش��ركات األمن للقي��ام مبهام أمنية 
وعسكرية مس��اندة ألعمال القوات 

األمنية والعسكرية احمللية. 
   وبجانب الدور السابق، فقد أسندت 
احلكومات اإلقليمية لشركات األمن 
اخلاص مهمات جدي��دة، مثل تدريب 
الق��وات احمللية، ودعم قدراتها، وذلك 
بالتزام��ن م��ع مض��يِّ بعضه��ا في 
عمليات إعادة إعم��ار املدن املتضررة 
في إطار احل��رب على اإلرهاب، وتأمني 
بع��ض املواق��ع االقتصادي��ة والبنى 
التحتية ذات األهمية االستراتيجية، 
مث��ل العراق الت��ي أس��ندت مؤخرًا 
الطريق  تأم��ني  أميركي��ة  لش��ركة 

الدولي الذي يربطها باألردن.
   وعل��ى غ��رار النم��وذج األميرك��ي 
بالش��ركات  باالس��تعانة  اخل��اص 
اخلاصة في تأمني مصاحلها بالشرق 
األوس��ط، اجتهت ق��وى دولية مؤخرًا 
لتأمني أصولها ومواطنيها باإلقليم 
عب��ر التعاقد م��ع ش��ركات خاصة 

تابعة لها.
   فف��ي س��ياق وثيق الصل��ة بأزمة 
تدفق الالجئني إل��ى القارة األوروبية، 
استعانت بعض دول القارة بشركات 
األم��ن اخلاصة إلدارة أم��ن مخيمات 
الالجئني، وهو امنوذج قد يبدو متكررًا 
في املنطقة في الفترة املقبلة. وفي 
ضوء تع��دد أدوار الش��ركات اخلاصة 
باملنطقة، فإن س��وق األم��ن اخلاص 
س��وف ينمو -على ما يبدو- مبعدالت 
قوي��ة ف��ي الفترة املقبلة، ال س��يما 
ف��ي ظ��ل تزاي��د الضغ��وط األمنية 

والسياسية باملنطقة.
طلب متصاعد:

   انتع��ش س��وق األم��ن اخل��اص في 

من��ذ  األوس��ط  الش��رق  منطق��ة 
سقوط نظام صدام حسني في عام 
2003. وتعويًضا النهيار املؤسس��ات 
األمني��ة العراقي��ة وقته��ا، تعاقدت 
الواليات املتحدة األميركية مع كثير 
من ش��ركات األمن اخلاص��ة حلماية 
واألميركيني  العراقي��ني  املس��ئولني 

واملنشآت والهيئات األخرى. 
   ولك��ن ف��ي أعقاب ان��دالع الثورات 
العربية في ع��ام 2011 وما تالها من 
اضطراب��ات أمني��ة وسياس��ية في 
بعض دول اإلقليم، ش��هدت شركات 
األمن اخلاصة تطورًا نوعيًّا في أدوارها 
داخ��ل املنطقة، ال س��يما م��ع تزايد 
اإلرهابي��ة،  التنظيم��ات  تهدي��دات 
وخاصة تنظيم »داعش«. وقد دفعت 
الظروف الس��ابقة بعض احلكومات 
اإلقليمية لالس��تعانة بس��وق األمن 
اخلاص م��ن أجل تقدمي مه��ام أمنية 
عديدة، مثل حماية املنشآت واألفراد، 
ومراقبة احل��دود، وغيرها م��ن املهام 

األخرى. 
   وفي ضوء ما س��بق، اتس��ع س��وق 
األمن اخلاص باملنطقة مبعدالت قوية 
في الس��نوات املاضية. وبحس��ب ما 
تُش��ير إلي��ه تقديرات ش��ركة »جي 
ف��ور إس« البريطاني��ة، ف��إن س��وق 
اخلدم��ات األمني��ة والس��المة ف��ي 
الش��رق األوسط بلغ قرابة 7 مليارات 
دوالر ف��ي عام 2015، وم��ن املتوقع أن 
يش��هد الطلب على خدمات السوق 
ارتفاًعا بنسبة %10 سنويًّا في بعض 
دول املنطقة. وبالتوازي مع الس��ابق، 
م��ن املتوقع أيًضا أن يش��هد س��وق 
املعدات واألجه��زة األمنية منوًّا كبيرًا 
ليصل إلى 10.9 مليارات دوالر بحلول 
ع��ام 2020، وفًقا لتقديرات ش��ركة 

»فروست آند سوليفان«.
محفزات االنتشار:

   دفعت ظ��روف املنطقة املضطربة 
األم��ن  بش��ركات  االس��تعانة  إل��ى 
تصاع��د  بع��د  س��يما  ال  اخلاص��ة، 
اإلرهابي��ة  التنظيم��ات  تهدي��دات 
ف��ي بعض ال��دول. فقد ق��اد تنظيم 
الس��نوات  خ��الل  مث��ال،  »داع��ش«، 
املاضية عددًا من الهجمات اإلرهابية 
ضد املنشآت االقتصادية والسياحية 
ف��ي العراق وس��وريا ولبن��ان وتونس، 
وهو ما تس��بب في تقويض التجارة 
والس��ياحة واألوض��اع األمنية بهذه 

الدول. 
   وف��ي ض��وء التهديدات الس��ابقة، 
من��ا الطلب على س��وق األمن اخلاص 

مدعوًم��ا مبحرك��ني للنم��و: ينصرف 
األول، إل��ى منو طل��ب احلكومات على 
ش��ركات األمن اخلاص، وإس��ناد عدد 
من املهام األمني��ة إليها، مثل تأمني 
واملط��ارات،  الس��ياحية،  املنش��آت 
ومواق��ع إنت��اج النف��ط، وغيرها من 
املواق��ع األخ��رى، وذلك ف��ي محاولة 
الق��درات  م��ن  لالس��تفادة  منه��ا 
البشرية والفنية العالية التي تتمتع 

بها هذه الشركات.
   فيم��ا يتص��ل الثان��ي، بإقبال عدد 
من الق��وى الدولية على التعاقد مع 
ش��ركات خاص��ة لتأم��ني مصاحلها 
بالش��رق األوس��ط، ال س��يما ب��دول 

الصراعات املس��لحة. فف��ي العراق، 
على س��بيل املثال، هناك حاليًّا نحو 
379 ش��ركة خاص��ة تلق��ت عقودًا 
م��ن قب��ل وزارة الدف��اع األميركي��ة 
لتقدمي اخلدمات األمنية والعسكرية 

بالعراق.
   وعلى غرار االمنوذج األميركي، اجتهت 
العدي��د م��ن القوى الدولي��ة األخرى 
لالعتماد على شركات األمن اخلاصة 
حلماية أصولها االقتصادية والبشرية 
باملنطقة، فق��د باتت الصني، مؤخرًا، 
تعتمد على شركات األمن الصينية 
األوس��ط حلماية  بالش��رق  اخلاص��ة 
مصاحلها االقتصادي��ة هناك. وبهذه 

الطريقة، حتاول الصني تفادي التدخل 
العسكري املباشر في دول الصراعات 
ملن��ع أي توترات أو خالف��ات محتملة 

مع بعض حكومات املنطقة.
 مسئوليات مستحدثة:

   اس��تنادًا إل��ى الظروف الس��ابقة، 
اخل��اص  األم��ن  لش��ركات  أُس��ند 
باملنطق��ة عدد م��ن امله��ام اجلديدة 
بخالف املهام التقليدية األساس��ية، 

وفيما يلي أبرزها:
-1 مه��ام التدري��ب: عبر الس��نوات 
األنظم��ة  بع��ض  املاضي��ة، عول��ت 
ف��ي دول الصراع��ات باملنطقة على 
ش��ركات  األمن اخلاصة للمش��اركة 

في مكافحة التنظيم��ات اإلرهابية 
املعارض��ة  املس��لحة  وامليليش��يات 
له��ا. ووفق الترجيحات الغربية، فقد 
استعان النظام الس��وري على مدار 
الس��نوات املاضية بعدد من شركات 
األمن الروس��ية، مثل شركة »واجنر« 
Wanger، في حربه الدائرة منذ ست 
س��نوات ض��د املعارض��ة املس��لحة 
األراضي  داخ��ل  »داع��ش«  وتنظي��م 

السورية.
   وبخالف القيام بعمليات عسكرية 
مباش��رة، تش��ير ش��واهد أخرى إلى 
أن احلكومة العراقية اس��تعانت في 
الفت��رة األخيرة بعدد من الش��ركات 
األمنية األميركية ليس فقط حلماية 
عدد م��ن املواقع اخملتلف��ة في بغداد، 
م��ن بينه��ا مط��ار بغداد وس��فارات 
غربي��ة، ولكن أيًضا للقي��ام بتدريب 
ميليشيا »احلشد الشعبي« في إطار 
حربها ضد تنظيم »داعش« منذ عام 

.2015
-2 حماي��ة عملي��ات إع��ادة اإلعمار: 
يتمث��ل أح��د احلل��ول األمني��ة التي 
بع��ض حكومات  اعتم��دت عليه��ا 
جهوده��ا  لتأم��ني   اإلقلي��م 
واس��تثماراتها ف��ي عملي��ات إعادة 
اإلعمار م��ن أي مخاطر محتملة من 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة، في االعتماد 
على الش��ركات األمنية اخلاصة في 
توفي��ر األم��ن مبواقع عملي��ات إعادة 

اإلعمار.
   وفي هذا الصدد، أسندت احلكومة 
العراقي��ة، ف��ي مايو اجل��اري، مهمة 
إعادة بناء وتأمني الطريق السريع من 
بغداد في اجتاه منفذ طريبيل احلدودي 
مع األردن لشركة »أولف« األميركية، 
والتي ستتولى حمايته ضد هجمات 
»داع��ش« املتكررة بجانب تأهيل عدد 
من اجلس��ور املهدمة به، والتي تبلغ 

36 جسرًا. 
   وفي ليبيا أيًضا، أوكل لش��ركة »آر.
إس.بي« األمنية الروسية، في فبراير 
2017، مهام إزالة األلغام من منشأة 
صناعية قرب مدينة بنغازي بش��رق 
ليبيا كانت تخضع لسيطرة تنظيم 
»داعش« في الس��ابق، وذلك بحسب 
تصريحات أوليج كرينيتس��ني رئيس 
الشركة الروسية في مارس املاضي.

-3 معس��كرات أمنية: من دون شك، 
ف��إن تأمني ش��ركات األم��ن اخلاصة 
للمنش��آت االقتصادي��ة ليس بالدور 
اجلديد  ال��ذي تقدمه ف��ي املنطقة، 
ولكن غي��ر املعهود هو اعتماد بعض 

الق��وى الدولي��ة مث��ل الص��ني على 
الش��ركات اخلاصة حلماية منشآتها 
االقتصادية باملنطقة. ففي السنوات 
املاضية، باتت الصني أكثر تعويال على 
بعض الش��ركات الصيني��ة اخلاصة 
من أجل تعزيز املستوى األمني املتاح 
لشركاتها وعمالتها باملنطقة. ومن 
األمثلة على ذلك ش��ركة »دينجتاي 
أني��وان« للدفاع واألم��ن الدولي التي 
تُباش��ر عددًا من األعمال األمنية في 
العراق، وش��ركة »دي واي« الصينية 
التي تق��وم بحماية ش��ركة البترول 

الصينية في السودان.
   وق��د ال ينحص��ر الش��كل األمني 
لتواج��د ه��ذه الش��ركات باملنطقة 
في مجرد هيكل مح��دود من األفراد 
األمنيني، وإمنا ق��د ميتد لتبني هيكل 
أمني واسع يقوم على تدشني وحدات 
أمني��ة كبيرة. وفي ه��ذا الصدد، قال 
لي تش��ياو بينج الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة »دي واي« في أكتوبر 2016: 
»إن اخلط��وة التالية لنا هي تش��ييد 
معس��كرات أمني��ة باجلملة في دول 
توج��د فيه��ا اس��تثمارات صيني��ة، 
إضاف��ة إلى الدول الت��ي تعاني عدم 

االستقرار«.
-4 تأم��ني مخيم��ات الالجئ��ني: إزاء 
تفاقم أزمة تدفق الالجئني إلى أوروبا، 
عّولت كثير م��ن احلكومات األوروبية  
عل��ى ش��ركات األم��ن اخل��اص ف��ي 
القيام بالعديد من املهام التي كانت 
تضطل��ع به��ا الش��رطة. وف��ي هذا 
الصدد، تعاقدت احلكومة النمساوية، 
ف��ي ع��ام 2015، م��ع ش��ركة »أو آر 
إس« األمني��ة اخلاصة السويس��رية 
به��دف إدارة مخيمات الالجئني على 
أراضيها، وهي الشركة نفسها التي 

تدير مراكز الالجئني في سويسرا. 
   فيم��ا تقوم ش��ركة »جي فور إس« 
بحراسة اخمليمات الرئيسية لالجئني 
السوريني في عدد من اجلزر اليونانية. 
ورمبا يكون االمنوذج األوروبي الس��ابق 
ملهًما في الفت��رة املقبلة لعدد من 
دول املنطقة لالس��تعانة بش��ركات 
األم��ن اخلاص��ة في تأم��ني مخيمات 
الالجئني، ال سيما كبيرة احلجم ذات 

التعداد السكاني الكبير.
   وفي ض��وء األدوار الس��ابقة، ميكن 
القول إنه من املرجح أن ينمو س��وق 
األمن اخل��اص في املنطق��ة مبعدالت 
قوي��ة في الفت��رة املقبلة، ال س��يما 
ف��ي ظ��ل تصاع��د ح��دة الضغوط 

السياسية واألمنية باإلقليم.

بيتر شوارتزستين

منذ ظهور تنظي��م داعش اإلرهابي 
ف��ي الفلوج��ة واس��تيالئهم عل��ى 
س��د املدينة في مطلع العام 2014، 
انتاب محمد أم��ني قلق كبير؛ كونه 
مزارع��اً يعتم��د بدرج��ة كبيرة على 
ش��بكة من القن��وات املائي��ة التي 
تتدف��ق ش��رقاً من نه��ر الف��رات، إذ 
َعلِ��م أمني مدى س��هولة قيام أفراد 
داعش بتخري��ب محاصيله، وحينما 
قام التنظيم بإغالق س��د الفلوجة 
في ش��هر آب أدى ذلك إلى غمر جزء 
كبير م��ن احلزام الزراع��ي في بغداد، 
وعرقل تقدم اجلي��ش العراقي، وكان 
أم��ني مس��تعداً بنح��ٍو أفض��ل من 
غيره، إذ يقول: “حافظت على البذور، 
واألس��مدة ووضعته��ا ف��ي م��كان 
مرتف��ع، كان لدي ش��عور ب��أن ذلك 

سيحدث”.
ولكن ما ل��م يعلمه ه��و واملزارعون 
اآلخ��رون -الذي��ن يعمل��ون في أرض 
كانت س��جناً أميركياً س��ابقاً- هي 
األض��رار البيئية طويل��ة األجل التي 
قد يلحقها التنظي��م باملنطقة، إذ 
بع��د هزميته بالفلوجة ف��ي آيار عام 
2016 ق��ام داعش بتفجي��ر 6 بوابات 
للس��د من أصل 10؛ األمر الذي أجبر 
املسؤولني على قطع تدفق املياه إلى 
القن��وات، وبع��د 9 أش��هر أصبحت 
أجزاٌء من محافظ��ة األنبار -التي ما 
تزال من دون مي��اه- جافًة متاماً، وهنا 
قال امل��زارع أمني: “هن��اك مياه قذرة 
وقليل��ة، وقن��وات مياه س��يئة.. كنا 
نظ��ن أننا مررنا باألس��وأ، إن الكارثة 
الكبرى اآلن -التي سببها لنا أولئك 

اجملرمون- هي انعدام املياه متاماً”.
ركزت العديد من التقارير حول داعش 
عل��ى اخلس��ائر البش��رية لعملياته 
اإلرهابي��ة؛ إاّل أنَّ نه��رّي الع��راق ق��د 
تضررا بنح��و بالغ أيضاً، ومن املرجح 
أن تس��تمر األضرار إلى ما بعد هزمية 
التنظي��م، فق��د تل��وث نه��را دجلة 
والف��رات –الل��ذان يعاني��ان من عدة 
مش��كالت بالفعل- بس��بب اجلثث 
الت��ي مت إلقاؤها فيهم��ا، ومخلفات 
الذخائ��ر، ومي��اه البني��ة التحتي��ة 
امللوث��ة على مدى الس��نوات الثالث 
املاضية، فبالنسبة لبلد يعتمد على 
ه��ذه املم��رات املائية الرئيس��ة لري 

أكث��ر من %80 من مزارعها، فإن تلك 
األضرار الت��ي يعاني منه��ا النهران 
دفع��ت املزارعني العراقيني إلى حافة 
الهاوي��ة، وقد قال وزير امل��وارد املائية 
العراقي الدكتور حس��ن اجلنابي: “إن 
الش��عب قد جنا ولكن من دون مياه، 
وبوجود جمي��ع تلك األض��رار ما زال 
الش��عب يعان��ي؛ فقد مت اس��تغالل 

املياه كسالح ألقصى مدى”.
ب��دأ الدم��ار بع��د اس��تيالء تنظيم 
داعش على أج��زاء من أودية النهرين 
في صيف عام 2014، حينما سيطر 
عل��ى أعم��ال ال��ري ف��ي الفلوج��ة 
والرمادي وس��وريا، إذ زعم أحد أفراده 
-ال��ذي كان يعمل مهن��دس رّي في 
الس��ودان- بأنه من دبر ملؤامرة إغراق 
200 كيلومت��ر مرب��ع للحقول التي 

تقع بني نهر الفرات وبغداد.
قام تنظيم داعش بتدمير محاصيل 
يُق��ّدر ثمنه��ا مبئ��ات املالي��ني م��ن 
ال��دوالرات، واس��تعمل نه��ر دجل��ة 

كمقبرة جماعية، إذ مت إلقاء جثث ما 
ال يقل عن 100 من أصل 1700 طالب 
في اجليش العراقي من الذين أعدموا 
في معس��كر س��بايكر ف��ي حزيران 
ع��ام 2014، فقد بّل��غ الصيادون في 
شمال سامراء عن وجود جثث كانت 
قد علقت في ش��باكهم ف��ي أثناء 

اصطيادهم لألسماك.
ازداد الضرر س��وءاً مع م��رور الوقت؛ 
فبينما كان داعش يُهزَم في منطقة 
تل��و األخ��رى، ق��ام مقاتل��وه بإحراق 
جمي��ع الق��رى الت��ي م��روا بها في 
تكتيك  بذل��ك  متبعني  تراجعه��م، 
بتفجي��ر  وقام��وا  احملروق��ة،  األرض 
اجلس��ور، وزرع األلغ��ام ب��ني أنقاض 
محطات ضخ املي��اه، وأحدثوا ثقوباً 
كبي��رًة في قن��اة املياه الت��ي ترتبط 
ب��ني منطق��ة الدبس ف��ي كركوك 
إل��ى طوزخرمات��و في ص��الح الدين؛ 
مما اس��هم في تراجع إنت��اج القمح 
في محافظة كركوك بنس��بة 80% 

منذ ع��ام 2014، وحينما س��يطرت 
الق��وات العراقي��ة والتحال��ف على 
عدة مناطق في املوصل، قام مقاتلو 
التنظيم بإشعال العشرات من آبار 
النفط ف��ي القيارة، وتش��ير الصور 
التي التقطتها األقمار االصطناعية 
إلى أن مخلفات بعض تلك اآلبار قد 
تس��ربت إلى أحد اخلطوط الفرعية 

لنهر دجلة.

مستقبل مظلم
ق��ال مس��ؤولون عراقي��ون إن ه��ذه 
األض��رار الناجمة عن احلرب إذا كانت 
مرتبطة باملياه فقط، فإن الوضع قد 
يكون قابالً للحل؛ إاّل أن ظهور داعش 
أضاف مجموعة كبي��رة من األضرار 
إلى تلك املشكالت العالقة مسبقاً؛ 
فق��د قام��ت تركي��ا وإي��ران ببن��اء 
العش��رات من الس��دود في أحواض 
دجل��ة والف��رات على م��دى العقود 
القليلة املاضية، ومع انشغال بغداد 

ف��ي التص��دي لداعش، يب��دو أنهما 
بدأتا مبنع تدفق املياه بنحٍو أكبر منذ 
عام 2014، وعلى وف��ق تقرير أصدره 
مجموعة م��ن دعاة حفظ الطبيعة 
ف��ي املنظمة احمللية غي��ر احلكومية 
“طبيعة الع��راق” متت اإلش��ارة فيه 
إلى أن أنقرة تسمح بتدفق املياه عبر 
حدوده��ا بأقل من ربع التدفق املعتاد 
ف��ي نه��ر الف��رات، فضالً ع��ن قيام 
إيران بقط��ع تدفق مي��اه نهر كارون 
بنحٍو كام��ل الذي كان يصب نحو 5 
مليارات متر مكعب من املياه سنوياً 
في ش��ط العرب -ال��ذي يتكون من 
تالق��ي نهري دجلة والف��رات جنوبي 
الع��راق-، إذ يقول وزير امل��وارد املائية 
حس��ن اجلنابي: “كان��ت جميع مياه 
النه��ر تصل إلى الع��راق حتى أواخر 
السبعينيات، لكن األمور قد تغيرت 
وس��يصعب احلصول على كل شيء 
مرة أخرى”. فضالً عن كل ما ذكر آنفاً؛ 
تراجعت حصة وزارة املوارد املائية من 

صندوق االس��تثمار الرأس��مالي من 
1.7 ملي��ار دوالر ف��ي ع��ام 2013 إلى 
90 ملي��ون دوالر في العام املاضي؛ مما 
يجعلها غير قادرة على تلبية العديد 
من مهامها املتعلقة بصيانة البنية 

التحتية.
يتزايد اعتماد العراق على نهري دجلة 
والفرات في كل عام على الرغم من 
اخمل��اوف بش��أن مس��تقبل النهرين، 
وق��د دفع��ت األمط��ار املتس��اقطة 
في كردس��تان ونينوى -وهي األجزاء 
الوحيدة من البالد التي اس��تطاعت 
احلفاظ على محاصيلها من اجلفاف 
نتيجة الزراعة البعلية التي تعتمد 
عل��ى مي��اه األمط��ار- املزارعني في 
تلك املناطق إلى إنش��اء شبكات ري 
محلية؛ مم��ا زاد العبء على النهرين، 
فقد قال وزير الزراعة فالح الزيدان إن 
أق��ل من %60 من املزارعني في إقليم 
كردستان يحصلون على كمية مياه 
كافية ألراضيهم، فهو يعتقد أن هذا 

الع��دد من املمكن أن ي��زداد مع تغير 
املناخ وتساقط مزيد من األمطار.

حاول بع��ض املزارع��ني التكيف مع 
الظ��روف الصعب��ة من خ��الل وضع 
املساحات  على  أقمش��ة ش��معية 
املائية القريبة من قنوات الري للحد 
من التبخر، أو عن طريق حفر آبار غير 

قانونية خاصة بهم.
أّما في األه��وار جنوب العراق -حيث 
تبل��غ مس��تويات املي��اه نحو نصف 
التأريخية-  مس��توياتها  متوس��ط 
فقد انخفضت أجور مربي املاش��ية 
)اجلوامي��س( بنحٍو حاد؛ إذ تس��ببت 
املياه املاحلة بتراجع إنتاج احلليب، في 
حني يقول صائدو األسماك إن نسبة 
الصي��د قد تراجع��ت بنحو %60 بني 
عامي 1981 و2001؛ األمر الذي أجبر 
العدي��د م��ن س��كان املنطق��ة إلى 
مغادرتها حينما قام صدام حس��ني 
بتجفيف األهوار في التس��عينيات، 
وبع��د ع��ام 2003 تس��ببت احلال��ة 
باستحالة  املائية  للمجاري  السيئة 

رجوع احلياة في تلك املنطقة.
ح��اول املس��ؤولون في بغ��داد تقدمي 
مبالغ يس��يرة للمزارع��ني؛ إذ قدموا 
أمواالً ملساعدة رعاة املاشية في بناء 
بركة للمياه العذبة حليواناتهم؛ غير 
أن إعادة بناء البنية التحتية املَدمرة 
للمياه والتخفيف من آثار تغير املناخ 
سيكلف املليارات من الدوالرات التي 
ال متتلكها الس��لطة املعتمدة على 
النفط، وقد يق��وم املانحون األجانب 
بتقدمي املس��اعدة في حتسني البنية 
التحتي��ة حينم��ا تنته��ي احلرب مع 
داع��ش، إاّل أن منظمات املس��اعدات 
الدولية تكافح من أجل احلصول على 
األم��وال لدعم املاليني م��ن النازحني 
العراقيني، وفي الوقت نفسه تقترب 
تركي��ا م��ن االنته��اء من بناء س��د 
إليسو الكبير الذي يهدد بانخفاض 
تدفق مياه نهر دجلة بنحٍو حاد لكي 

يتم ملء خزانها.
لطاملا ارتبطت حظوظ العراق -على 
مرِّ التأريخ- مع نهري دجلة والفرات، 
إذ م��ن خاللهم��ا ظه��رت حض��ارة 
الس��ومريني -واحدة م��ن احلضارات 
العريق��ة األولى ف��ي التأري��خ-، ومبا 
أن البل��د ينتقل من أزم��ة إلى ازمة 
أخ��رى يبدو أنه من املناس��ب -بنحٍو 
مأس��اوي- أن يتش��ارك النهران تلك 

الصراعات أيضاً.

مهام جديدة لشركات األمن الخاصة بالشرق األوسط

التحديات التي يواجهها نهرا دجلة والفرات

نهر الفرات

عناصر احدى الشركات االمنية العاملة في الشرق األوسط
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أصحاب لحفظ تراث العراق الفني

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

أحالم يوسف
بع��ض  ع��ن  اإلعالن��ات  بواس��طة 
التواص��ل  الصفح��ات عل��ى موق��ع 
االجتماع��ي الفيس ب��وك، عثرت عن 
طريق املصادفة على صفحة مصرية 
اختارت »أصحاب لألبد حلفظ التراث« 

عنوانا لها.
الصفح��ة مخصصة لعرض ونش��ر 
تاريخ مصر الفني، واالدبي، والثقافي، 
حيث تع��رض لقاءات، ومسلس��الت، 
وس��هرات فنية مع كبار األسماء في 
الف��ن واالدب، وايض��ا لق��اءات ن��ادرة، 
ومواق��ف أكثر ندرة، حدثت قبل عقود 

من الزمن مع بعض الفنانني واالدباء.
تعاملوا  الصفح��ة  املس��ؤولون ع��ن 
معها على أساس انها صفحة حلفظ 
التراث املصري، وليست مجرد صفحة 
لعرض فيديوهات لفنانني ومش��اهير 
حتتم��ل  ال  فه��ي  وبذل��ك  مصري��ني، 
الته��اون، او االس��تخفاف بقيمته��ا، 
فقاموا بش��راء حقوق النش��ر للكثير 
من االعم��ال، واالغنيات، والس��هرات 
الفنية، كي يتم عرضها حصريا على 

الصفحة، التي أسست لها قناة على 
موقع يوتيوب.

ف��ي اثن��اء زيارتي للصفح��ة قفز الى 
ذهني س��ؤال ع��ن إمكاني��ة ان تكون 
لدينا مث��ل تلك الصفح��ة، لتعريف 
العراق��ي،  بالف��ن  العرب��ي  اجلمه��ور 
خاصة في ظل التشويش، والتضليل 
ان صح التعبير، الذي متارسه القنوات 
الفضائي��ة التي تتاج��ر بالفن، وغياب 
ش��به كام��ل للقن��وات اجل��ادة التي 
تختص باألغان��ي الرصينة، والهادفة، 
الت��ي حتت��رم بتفاصيله��ا من ش��اعر 

االغنية، وملحنها، ومؤديها اجلمهور.
ف��ي مث��ل تل��ك الصفح��ات ميكن ان 
مننح املطربني العراقيني حقهم، اذ ان 
الفيس بوك اصبح اليوم احد وس��ائل 
االع��الم املهمة لس��رعة انتش��ار ما 
يع��رض عل��ى صفحات��ه، ك��ي نعّرف 
وبالفن  بأس��مائهم،  العرب��ي  العالم 
العراق��ي احلقيق��ي، وميك��ن أيضا ان 
يتع��رف العالم خارج الوط��ن العربي 
بهم، حي��ث ان املوس��يقى بالتحديد 
لغ��ة عاملي��ة،  ال ب��ل ميك��ن ان تكون 
وس��يلة لتعري��ف اجلمه��ور العراقي 
أيضا، حيث يجهل الكثير  من شباب 

اليوم أس��ماء املطرب��ني العراقيني ما 
قبل كاظم الس��اهر أو هيثم يوسف، 
اال القلة النادرة منهم، الذين نش��أوا 
في ظ��ل اهل اهتموا بالف��ن األصيل، 

واحلقيقي في العراق.
رياض احمد، وداخل حس��ن، وخضيري 
أب��و عزيز، وقبلهم املعجزة مس��عودة 
العماري��ة، ومن بعده��م فاضل عواد 
وحس��ني نعم��ة وغيره��م م��ن كبار 
املطربني، يستحقون منا هذا االهتمام، 
وليس محتاجا الى جهد اس��تثنائي، 
بقدر ما هو محتاج الى دعم مادي، ملن 
ينش��ئ مثل هذه الصفح��ة، وكذلك 
لشراء املواد الفنية النادرة التي حتتفظ 
بها بعض الفضائيات، وقامت بركنها 
في اح��دى زوايا مبناه��ا، وحتى بعض 
الفيديوه��ات الن��ادرة الت��ي يحتفظ 
بها بعض االفراد املهتمني بالفن، وقد 
تكون وزارة الثقافة املؤسس��ة األولى 
من حيث مس��ؤوليتها في انش��ائها، 

وتوظيف مدراء لها.
علين��ا ان نفه��م ف��ي الع��راق معنى 
االعالم، ومهمته وقوت��ه احلقيقيتني، 
فمصر اليوم وجهة الس��ياح في كل 
العالم، ألنها تعرف كيف تسوق ألثارها 

برغم قلتها، واليوم مصر ذكية، ألنها 
تعرف كيف تس��وق لفنه��ا وفنانيها، 
علينا ان نعرف انن��ا في العراق نتفوق 
عل��ى كل البلدان ف��ي الوطن العربي، 
ف��ي نوعية الفن ال��ذي ُقدم، وفي عدد 
الفنانني العمالقة م��ن مطربني، الى 
ملحنني، الى ش��عراء اغنية، لكن من 
عرفه��م اجلمهور العرب��ي، ال يتعدون 

أصابع اليد الواحدة.
صفحة حلف��ظ التراث الفني العراقي 
جدي��رة باالهتم��ام كي تك��ون منبرا 
إعالمي��ا يعط��ي الفنان��ني العراقيني 
العراق��ي حق��ه م��ن  الف��ن  وتاري��خ 
االهتمام، والشهرة التي يستحقونها 

بجدارة. 
هنا ف��ي ملحق فنون قد نعطي للفن 
احلقيق��ي واألصيل العراق��ي والعربي 
حقه من االهتمام، من خالل ما ينشر 
م��ن اخب��ار فني��ة وفعالي��ات، إضافة 
الى التط��رق الى بعض املواضيع التي 
تخ��ص حياة فنان او تخ��ص زاوية من 
زوايا الفنون الس��ينمائية او الدرامية 

او التشكيلية.

10
»أوراق فنية« األولى لإلنتاج الفني انطالقة في االتجاه الصحيح

11

12

حوار مع الفنان »جواد محسن«

معرض تركيب التشكيلي للفنون 
الحـديثـة على حدائـق »أبو نواس«

12
نصب الحرية رمز لمدينة مكتظة باألزمنة وصفحات التأريخ
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اص��دار  عل��ى  اجلدي��د  الصب��اح  دأب��ت 
مالحق أس��بوعية تتناول شتى القضايا  
واالح��داث ، وتفرد بني احل��ني واحلني اآلخر 
مس��احة واس��عة ملتابعة النش��اطات 
الفنية في العراق ، ليكون للفن العراقي 
بش��تى جوانبه حي��زاً ميكن م��ن خالله 
والتطرق  الفعالي��ات  ببع��ض  التعريف 
الى بعض املعلوم��ات التي تخص الفن 

وفروعه.
الصباح اجلديد هذا االس��بوع اختارت ان 
يك��ون صوتها فناً عراقي��اً، لكن ال ميكن 
للفن ان يك��ون جادًا ورائع��اً، ان لم يكن 
هناك موزاييك بالهوية، لذلك فان للفن 
العربي دوماً حض��وراً، كما هو احلال في 
الشؤون األخرى، س��واء كانت سياسية 
او اقتصادية او ثقافية، حيث كانت تلك 

عناوي��ن املالحق التي تولد بجهد اس��رة 
حترير اجلريدة وفنييها، كل أسبوع.

ومب��ا ان التلفزيون يعد من اهم وس��ائل 
االعالم لكونه ينقل احلدث صورة وصوت 
على عكس وسائل االعالم األخرى حيث 
فيها املقروء واملس��موع، فقد آثرنا على 
ان نعرف القارئ العراقي والعربي بتاريخ 
التلفزي��ون او املرن��اة »الكلم��ة املعربة 

للتلفزيون«، وقد اهتممنا بهذا املوضوع 
الن الكثي��ر منا يجه��ل ب��أن التلفزيون 
العراقي هو اول محط��ة تلفازية عربياً، 
أي ان الع��راق كان رائ��ًدا في انش��اء اول 

محطة تلفزيونية.
شركة انتاج جديدة عنوانها »األولى لإلنتاج 
الفني« هي بداية نح��و الطريق الصحيح 
للس��عي الى النهوض بالدرام��ا العراقية، 

فكلنا يعل��م أهمية وجود ش��ركات انتاج 
متعددة، س��واء خاصة او حكومية، لدعم 
االعم��ال الفني��ة، وكان��ت انطالقتها بعد 
جه��ود حثيثة م��ن قبل عدد م��ن الفنانني 
العراقي��ني الذي��ن حرص��وا عل��ى ان يكون 
للعراق حضوراً قوياً وسط الدراما العربية، 
وال ميكن لهذا ان يكون اال بش��ركات انتاج 

جادة، ورصينة، وهادفة.

وإلعط��اء الفن��ان العراق��ي حق��ه م��ن 
االهتم��ام فلن��ا في ه��ذا امللح��ق لقاء 
خاصاً مع املطرب وامللحن جواد محسن 
الذي حتدث عن جتربته الفنية في الغناء 
والتلح��ني وعن الش��عر الذي ه��و زاوية 
فنية أخرى من زواي��ا حياته الفنية التي 

ال يعرفها الكثير.
احملرر

الفن العراقي يفتح أبواب التألق من جديد



في عام 
1935 عرف 

األلمان للمرة 
األولى خدمة 

اإلرسال 
التلفزيوني، 
واستطاعت 

فرنسا 
أن تدشن 

أول إرسال 
تلفزيوني 

منتظم من 
برج ايفل 

عام 1939. 
ومنحت 
حكومة 

فيشي 
التابعة 

لأللمان 
حق امتالك 

وتطوير 
وسائل 
اإلعالم 
المرئي 

للقطاع 
الفرنسي 

الخاص، وهو 
ما أبطلته 

الدولة 
الفرنسية بعد 

انتهاء الحرب

تمت مناقشة 
شتى المحاور 

التي قدمها 
عدد من 

االختصاصيين، 
التي من شأنها 

أن تحقق 
خطوات عملية 

وإيجابية، 
تسهم في 

انضاج هذا 
المشروع 

الوطني الكبير، 
واستعراض 

شتى التجارب 
السابقة، 

السيما على 
صعيد التمويل، 

واإلنتاج، 
والتسويق

الملف 10

متابعة الصباح الجديد:

عندمللا نتحدث عللن الفن فللا بد لنا 
ان نتحدث عللن التلفزيون، الشاشللة 
السحرية التي حتولت اليوم الى عالم 
صغيللر حيث تنقللل لنا اخبللار العالم 
الفنيللة وغير الفنية وتضعها بني يدي 

افراد االسرة.
التلفزيللون مللر مبراحللل عللدة ليصل 
الى شللكله الذي نللراه اليوم، واختلف 
شللكله اختافا كليا عمللا كان عليه، 
ولم يكتللف العلمللاء واملطوريللن بأن 
يجعلوا من شاشته بعد ان كان يلحق 
بهللا من اخللف صندوقللا كبيرا، يحوي 
كل االسللاك واللمبللات التللي تقللوم 
بتشغيله، شاشة مسطحة، فقاموا 
بابتكار جديد وهو الشاشة املنحنية، 
التي جتعل املشللاهد يرى الصورة حية 
وواضحة من كل الزوايا، لكن متى وأين 
وكيف مت اختراع التلفزيون وكيف وأين 

ومتى بدأت عمليات تطويره؟
يعللود تاريخ التلفزيون إلللى عام 1884 
عندمللا اختللرع االملانللي بللول نبكللو 
ميكانيكيللا  قرصللا   paul Nipkow
دوارا، بفتحللات صغيللرة منظمللة في 
شللكل حلزوني، عندما يتم تسللليط 
الضوء عليها، ثم يتسللرب الضوء من 
الفتحات، ليعطي احساسللا سللريعا 
بحركللة الصور املسللجلة علللى هذا 
القللرص. وقللد فتح قرص نبكللو اجملال 
امللا اخملترعللني، للتفكير فللي امكانية 
نقل الصور بطريقللة ميكانيكية عبر 
االسللاك إلى مكان اخللر، وأصبح هذا 
القرص هو االسللاس الذي قامت على 
اساسلله التجللارب التاليللة، لتطويللر 
تكنولوجيا لنقل الصور املتحركة من 
مكان إلى اخر سواء عن طريق االساك، 

او باستعمال املوجات الهوائية.

تاريخ محطات التلفزيون
تعد حقبة اخلمسينيات مبنزلة العصر 
)التلفزيون(، وسللط  للمرنللاة  الذهبي 
منافسة حامية ما بني شركات التلفزة 
 CBSو  NBC،الكبرى الثاث  األميركية 
و ABC.  وشللهدت بدايات هذه احلقبة 
أول استعمال للمرناة سياسياً، حينما 
غطت شركة CBS حمات االنتخابات 
الرئاسية األميركية لعام 1952. وكان 
للتلفزيون الحقاً دوره في ترجيح كفة 
جون كينيدي على منافسلله ريتشارد 
نيكسللون، إال أن بريطانيللا هي أول من 
دشن خدمة البث التلفزيوني املنتظم 
في عللام 1936، من خال هيئة اإلذاعة 
البريطانيللة BBC التي تعد أيضاً أولى 
مؤسسات التلفزة التي تقدم التصوير، 
والبللث احلي من خارج االسللتوديوهات 

املغلقة.
وجللاءت الطفللرة احلقيقيللة فللي الل 
»بللي بللي سللي »عللام 1952 عندمللا 
نظر إلللى املرنللاة )التلفزيللون( بجدية 
بعللد اسللتقطابه اهتمللام الطبقات 

االجتماعية املثقفة.
وفللي عللام 1935 عللرف األملللان للمرة 
األولللى خدمللة اإلرسللال التلفزيوني، 
أول  أن تدشللن  واسللتطاعت فرنسللا 
إرسللال تلفزيونللي منتظللم مللن برج 
ايفللل عللام 1939. ومنحللت حكومة 
فيشللي التابعللة لألملان حللق امتاك 
وتطوير وسللائل اإلعام املرئي للقطاع 
الفرنسللي اخلللاص، وهللو مللا أبطلته 

الدولة الفرنسية بعد انتهاء احلرب. 
وانطلللق البللث التلفزيونللي املنتظم 

للمللرة األولى في موسللكو فللي عام 
1939، حيث وظف السوفيات ريادتهم 
فللي مجللال الفضاء في اإلرسللال عبر 
األقمار االصطناعية، لتصبح محطة 
احملطللات  أوائللل  بللني  مللن  موسللكو 
التلفزيونيللة فللي العالللم التللي بثت 

برامجها فضائياً إلى العالم.
وفي اليابان، يعود تاريخ البث التلفزيوني 
التجريبي إلى العام 1939، وحتى بداية 
السللتينيات كان مصدر اجلزء األعظم 
من املللواد املعروضللة على الشاشللة 
الصغيرة هللو الواليللات املتحدة، لكن 
سللرعان ما بدأ اليابانيون إنتاج برامج 
ومسلسللات محلية. ليتراجع نصيب 
البرامللج األميركية إلى 5 في املئة من 

املعروض على الشاشة.

ولم يدخل املرناة )التلفزيون( إلى الصني 
إال في عام 1958 ومبساعدة تقنية من 
االحتاد السللوفياتي. وتسللببت »الثورة 
الثقافيللة« ما بللني 1966 و1967 التي 
حصدت خيللرة املبدعني الصينيني في 
مجللاالت الفنون املتنوعة، في تقليص 
الصينيللة  التلفللزة  محطللات  عللدد 
إلللى واحللدة انحصللرت برامجهللا في 

الشعارات.
وفللي الهند سللمح ملؤسسللة الراديو 
احلكومية في أيلول )سبتمبر( 1959 بأن 
تقوم بالبللث التلفزيوني من نيودلهي، 
ملدة سللاعة واحدة مرتني في األسبوع، 
الهنللدي  )التلفزيللون(  للمرنللاة  أن  إال 
طعم في العام 1961 برامجه باألفام 
واألغاني احمللية، مما زاد عدد املشاهدين، 

لتتوسللع الهنللد في هللذا الصدد بعد 
دخولها عصر األقمار االصطناعية.

البث التلفزيوني عربيا
يعد تلفزيون العراق أول تلفزيون عربي 
بللدأ إرسللاله التلفزيونللي األول عللام 
1954، وبللدأت القصة قبللل ذلك بعام 
حني حضرت إحدى الشللركات األملانية 
للمشاركة في معرض جتاري لألجهزة 
اإللكترونيللة في بغللداد وصادف أن بني 
معروضاتها مرسلة للبث التلفزيوني 
باللونني األبيض واألسللود مع استوديو 
صغيللر مجهللز بلللوازم التصوير وعدد 
من املراني )أجهزة التلفاز( التي شدت 
بالدهشة  وأصابتهم  العراقيني  انتباه 
كونهللم لللم يروهللا أو يسللمعوا بها 

من  قبللل. وبعد انتهللاء املعرض قررت 
الشللركة إهداء تلللك املعروضات إلى 

حكومة العراق امللكية.
بعدهللا جللاء التلفزيللون اجلزائللري في 
نهاية شللهر ديسللمبر عام 1956 إبان 
الفتللرة االسللتعمارية، حيللث أقيمت 
مصلحة بث محدودة اإلرسللال، كانت 
تعمللل ضمللن املقاييللس الفرنسللية 
باجلالية  اهتمامللاً  ويعد اسللتحداثها 
آنذاك،  باجلزائللر  املتواجدة  الفرنسللية 
كما اقتصللر بثها على املللدن الكبرى 
للجزائر، حيث أنشأت محطات إرسال 
ضعيفللة تقدر بل819 خللط على املدى 
القصيللر موزعة على ثللاث مراكز في 

قسنطينة، اجلزائر العاصمة، ووهران.
وفللي لبنان وضع حجر األسللاس ملبنى 
التلفزيون الرسللمي فللي العام 1957، 
لكن إجناز املشروع تأخر ليبدأ البث في 

أيار )مايو( 1959.
وفي العام نفسه وّقعت مصر اتفاقية 
مع »صوت أميركا« لتزويدها شللبكة 
إرسللال تلفزيونيللة، وتدريللب كوادرها 
اإلعاميللة، وفللي متللوز )يوليللو( 1960 
امتلكت مصر قناة تلفزيونية، والافت 
ان القناة هللي الرابعة على مسللتوى 
العالم  العربي بعللد قنوات »أرامكو« 

وبغداد وبيروت.
وكانللت الكويللت أول دولللة خليجية 
تؤسللس محطة تلفزيونية رسللمية. 
وبدأ إرسللال هذه احملطة فللي اخلامس 
عشللر مللن تشللرين الثانللي )نوفمبر( 
1961. وكان بثهللا يلتقللط فللي بقية 
أقطار اخلليج بوضوح في األوقات التي 
تشتد الرطوبة صيفاً. وقامت الكويت 
في عام 1969 بإنشللاء محطة إرسال 
تلفزيوني في دبي حتت اسم »تلفزيون 
الكويت من دبي«. وقبل سنوات طويلة 
من انطاق التلفزيون الرسمي، عرفت 
الكويت بثاً تلفزيونياً خاصاً على نطاق 

محدود.
للتاريللخ بللدا البللث التلفزيونللي في 
بغللداد بتاريللخ 1956/5/1 ويعتبر بهذا 
محطللات  أول  العراقللي  التلفزيللون 
العربية  باللغللة  الناطقة  التلفزيللون 
بالعالللم على اإلطللاق وللتاريخ أيضا 
فللأن الشللركة التللي جهللزت العراق 
بأدوات البث واالسللتوديو هي شللركة 
باي البريطانية وليست شركه املانية 
واقتصللر البللث فللي بداية االمللر على 
بغداد ثم وفي اواخر الستينيات شمل 
البصرة واملوصللل وكركوك وفي العام 
1976 بدا وعلى نطاق ضيق أول إرسال 
ملون وعلى القناتللني 7&9  وفي العام 
1977 مت ربللط كل محطللات البث في 

أنحاء العراق بشبكة املايكرويف.

بغداد ـ عبد العليم البناء: 

يشللهد الوسللط الفني العراق تطورات 
مفاصللله،  ،بشللتى  واسللعة  إيجابيللة 
باسللتثناء اجلمللود الذي أصللاب مفصل 
الدرامللا العراقيللة، وحتديللداً منللذ ثاث 
سللنوات حيللث باتللت عجلللة اإلنتللاج 
الدرامللي التلفزيوني، شللبه متوقفة، إن 
لم تكللن متوقفة متاما، فللي ظل االزمة 
املالية، واالقتصادية اخلانقة، التي مر بها 
البلللد، نتيجة انخفاض أسللعار النفط 
واإلرهاب الداعشللي، االمر الذي أدى الى 
انتشللار العطالة الواسللعة في صفوف 
الفنانللني، والفنيللني العاملللني في هذا 
امليدان، سللواء في املؤسسات الرسمية، 
وفي مقدمتها شللبكة االعام العراقي، 
التللي كانت تقود عملية اإلنتاج الدرامي 
بأعمال متعللدة ومتنوعة، أم لدى جميع 
القنوات الفضائية التي كانت تسللهم 

بحصيلة إنتاجية سنوية البأس بها .
وقللد تداعللى مجموعللة مللن الفنانللني 
املعروفني، يقودهم الشللاعر مجاهد أبو 
الهيل، الرئيللس احلالي جمللس األمناء في 
شللبكة االعام العراقي، الى تشللكيل 
جلنة دعم الدراما العراقية، التي وضعت 
خططاً واهدافاً مهمة، تصب في صالح 
تفعيل الدراما العراقية، عبر البحث عن 
وسائل دعم متعددة، لم تقف عند حدود 
الدولللة، بل اجتهت الللى القطاع اخلاص، 
العراقيللة،  املصللارف  برابطللة  متمثللا 
ومجلللس االعمللال الوطنللي العراقللي، 
وبرعايللة مللن محافللظ البنللك املركزي، 
وبعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة، 

لم تثمر هذه اجلهود عن شيء يذكر.
وجاءت موازنة العللام احلالي، وهي حتمل 
بشللائر تخصيللص مبالللغ مالية، ضمن 
ميزانية شللبكة االعام العراقي، للمرة 
األولللى منللذ ثللاث سللنوات، النتاجللات 
درامية منتظرة وموعودة، ولكن الشبكة 
مازالت حتى هذه اللحظة لم تتسلللم 

ديناراً واحداً، برغم ان االمل كان معقودا 
على تقدمي انتاجات عراقية خال موسم 
رمضللان املقبللل، فذهبت هذه البشللائر 
على ما يبدو أدراج الرياح، إذ ال أحد يعرف 
هللل سللتقوم وزارة املالية بصللرف هذه 
املبالغ على شللحتها، أم أنها سللتلغى 
علللى الرغم مللن ورودها ضمللن فقرات 

املوازنة، التي اقرها البرملان.
ولم تتوقف جهود فناني الدراما العراقية 
في البحث، عن مصللادر للتمويل إلعادة 
احلياة للدرامللا العراقية، وقللد أتت هذه 
املسللاعي أكلها أخيرا، اثللر اللقاء الذي 
جمللع نخبللة مللن الفنانللني، يتقدمهم 
الفنان غامن حميد املعروف بتجاربه الثرية 
في هذا امليدان، مع السلليد آراس حبيب 
كرمي أمللني عام املؤمتر الوطنللي العراقي، 
الللذي اطلللع على هللذه الوقائللع كلها، 

فأبللدى اسللتعداده للدعللم الامحدود، 
والشروع بتأسيس شركة فنية جديدة، 
تأخللذ على عاتقهللا انتاج اعمللال فنية 
عراقية متنوعة، شللرط ان تكللون قادرة 
علللى الفعللل والتأثيللر، والتواجللد فللي 
ملنافستها،  والسللعي  العربية  الساحة 
وإعللادة العافية للدرامللا العراقية على 
أسللس علمية، وفنية، وابداعية، رصينة، 

ومتكاملة .
وتواصلللت اخلطوات لتنفيذ هذه املبادرة، 
ومت عقد سلسلللة مللن االجتماعات، في 
املركللز االسللتراتيجي لإلعللام الوطني، 
التابع للمؤمتر الوطني العراقي، والبحث 
فللي تفاصيللل إنشللاء هللذه الشللركة، 
ونظامهللا الداخلللي، ومجلللس اداراتها، 
بعملها،  للشللروع  املطلوبللة  واألمللوال 
حيث تقرر ان يكون السلليد آراس حبيب 

رئيسللا جمللس إدارة هذه الشللركة، التي 
أطلق عليها اسم )األولى لإلنتاج الفني(، 
والفنان غامن حميد مدير مفوضا، واختيار 
نخبة من الشللخصيات الفنية املعروفة 

كأعضاء في مجلس اإلدارة.
وكانللت باكللورة العمللل بعد اجنللاز كل 
املركللز  عقللد  التأسلليس،  متطلبللات 
االسللتراتيجي لإلعام الوطني، وشركة 
)األولللى لإلنتاج الفنللي (، نللدوة حوارية 
ملناقشة قدرة الفنان العراقي على صنع 
دراما منافسة في السوق العربي، ودعم 
األسللتاذ آراس حبيب كللرمي األمني العام 
للمؤمتر الوطني العراقي للفن والفنانني، 
أدارها الدكتور صالح الصحن، وترأسها 
املفللوض،  املديللر  الفنللان غللامن حميللد 
وحضرهللا نخبة مللن املعنيللني بالدراما 
العراقية، مللن كتاب، ومخرجني، وممثلني، 

ومنتجني، ونقللاد، واكادمييني، واعاميني، 
وعرض فيها السيد نهاد السعدي مدير 
املركللز االسللتراتيجي لإلعللام الوطني، 
توجهات ورؤى السلليد آراس حبيب كرمي 
وتأكيللده بللأن االخير ال يطمللح من وراء 
ذلك الدعاية االنتخابية، ألنه لن يرشللح 
نفسلله لانتخابات، وكذلللك حتدث في 
املنحى ذاته، الزميل شللوقي كرمي حسن 
رئيللس حتريللر مجلللة )رأينللا( الثقافية، 
التللي تصدر عللن املركز ذاتلله، كما قدم 
غللامن حميد مشللروعه وتصوراتلله لهذا 
املشروع، مبررا سللبب التوجه نحو هذه 
الشللخصية الوطنيللة لتحقيللق حلم 
وآمال الفنللان العراقي، بعللد اليأس من 
اجلميع، للشللروع بنحللو عملي ومدروس 
بإنتاجللات، وعد بأن تكللون غير تقليدية، 
وبعيدة عن كل عوامل التأثير السلبية، 

التي شابت املراحل السابقة، لكي يعبر 
الفنان العراقي حللدود الوطن، الى األفق 

العربي االوسع واألرحب .
ومتت مناقشة شللتى احملاور التي قدمها 
عدد من االختصاصيني، التي من شأنها 
أن حتقللق خطللوات عمليللة وإيجابيللة، 
تسهم في انضاج هذا املشروع الوطني 
الكبيللر، واسللتعراض شللتى التجللارب 
السابقة، السيما على صعيد التمويل، 
واإلنتاج، والتسويق، وبالتالي أسس حتريك 
عجلللة اإلنتاج الدرامللي العراقي، ودعوة 
جميع الفنانني العراقيني للتآزر والتعاون 
والتعاضد، لتحقيق هذا الهدف النبيل، 
وكسللر الطللوق عللن الفنللان العراقي، 
بأسللاليب وخطللط إنتاجيللة مبتكللرة، 
تتناغللم مع احدث املوجود في سللاحات 
اإلنتاج العربية شكا ومضمونا، وحتقيق 
النجللاح املطلللوب بعيدا عن اخلسللارة، 
والسعي لتحقيق األرباح املعقولة، التي 
تسللهم في زيادة الثقة بالفنان العراقي 
محليللا وعربيا، والدفللع بأصحاب رؤوس 
األموال الوطنية مبن فيهم السياسيون، 
اإلنتللاج  الللى سللاحة  بقللوة  للدخللول 
الدرامي، ليكون مصدرا من مصادر دعم 
وتطوير االقتصاد العراقي، كما هو احلال 
مع جتارب الدول العربيللة، ودول املنطقة 
والعالللم ، حيللث الوجللود الفاعل لرأس 
املللال اخلاص في هذا امليللدان احليوي، ومبا 
ال يتقاطللع مع اهللداف، ورسللالة الفن، 
والفنللان العراقي، اإلبداعيللة والوطنية 
واإلنسللانية، وكفانللا اعتمللادا وتعكللزا 
علللى دعللم الدولة، الللذي إن اتللى فإنه 
يأتي على صورة هبللات متذبذبة، خالية 
والتوطني، وحسللابات  االسللتقرار،  مللن 
الربح واخلسارة، االمر الذي جعل الدراما 
العراقية في معظمها شاحبة وفقيرة، 
بل وحتى مسللكينة امام التطور الهائل 

فيما حواليها.
اذا )األولللى لإلنتاج الفنللي( انطاقة في 
االجتاه الصحيللح فليتضامن اجلميع من 

أجل دعمها واسنادها.

تأريخ التلفزيون.. العراق أول بلد عربي

»أوراق فنية« األولى لإلنتاج الفني انطالقة في االتجاه الصحيح

في العام نفسه وّقعت مصر اتفاقية مع »صوت أميركا« 
لتزويدها شبكة إرسال تلفزيونية، وتدريب كوادرها 

اإلعالمية، وفي تموز )يوليو( 1960 امتلكت مصر قناة 
تلفزيونية، والالفت ان القناة هي الرابعة على مستوى 

العالم  العربي بعد قنوات »أرامكو« وبغداد وبيروت
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عرض عبد العليم البناء:

»مقاربات ومقارنات ملشاهير اخملرجني« 
حتت هذا العنوان جاء الكتاب اجلديد، 
لشيخ اخملرجني املسرحيني العراقيني 
الدكت��ور  األس��تاذ  القدي��ر  الفن��ان 
س��امي عب��د احلميد، بعد سلس��لة 
الت��ي  املس��رحية،  االص��دارات  م��ن 
توق��ف فيها عن��د عدي��د النظريات، 
واالنتاجات  والعط��اءات،  والظواه��ر، 
املس��رحية، عراقيا، وعربي��ا، وأجنبيا، 
تأليفا، وترجمة، واعدادا، مبا فيها تلك 
التي عرض فيها لتجاربه الشخصية 
الث��رة، الت��ي ش��كلت »اإلص��دارات« 
إضافات نوعية للمكتبة املس��رحية، 
أغنت الدارسني، والباحثني، واملعنيني 
بفن املس��رح م��ن نق��اد، واكادمييني، 

وفنانني، ومثقفني، وطلبة  .
الكت��اب الذي صدر عن جتم��ع )فنانو 
الع��راق( ،في مائ��ة وثمان وعش��رين 
صفح��ة م��ن القط��ع الكبي��ر، يعد 
خط��وة الفت��ة ته��دف الى »جتس��ير 
العالق��ات م��ا ب��ني الفنانني ال��رواد، 
والش��باب، والعمل عل��ى دعم الفن 
بنح��و عام، وإبراز النتاجات، ونش��رها 
ف��ي كل انح��اء العال��م، والس��عي 

لوض��ع خطط،  واحلثي��ث  املتواص��ل 
ومناه��ج ته��دف الى نش��ر، وتطوير 
البح��وث، والدراس��ات، وكل ما يهم 
إص��دارات،  م��ن  والباح��ث،  الق��ارئ، 
وندوات فنية، ته��دف  الى دعم الفن 
والفنان��ني، وإنتاج جي��ل مثقف وواع، 
واإلجنازات، احلاصلة  التطورات  يواكب 
ف��ي ش��تى العل��وم، وتع��دد املعارف 
والتخصص��ات في عاملن��ا« كما أكد 
رئيس التجم��ع محمد عباس الالمي 

في مقدمة الكتاب .
في مدخل الكتاب يستعرض املؤلف 
تعدد معنى كلم��ة Director( (،التي 
ترجمت الى )مخ��رج(، وكيف تبلورت 
صف��ة ومهمة اخملرج املس��رحي، بعد 
أن تع��ددت التوصيف��ات واآلراء حول 
أصن��اف اخملرج��ني املس��رحيني، ف��ي 
معاجلاتهم لعناصر اإلنتاج املسرحي، 
مس��تذكرا آراء الكس��اندر دين مرورا 
بألكس��ي بوبوف، وصوال الى الراحل 
جاس��م العب��ودي، وجون دومل��ان، في 
كتابه )فن االنتاج املس��رحي(، وأونيل 
وبورت��ر ف��ي كتابهم��ا )اخمل��رج فنانا(، 
موضحا املهام الكثيرة التي تقع على 
عاتق اخملرج املس��رحي، كما يقع على 
عاتقه ايضا جناح او فش��ل املسرحية 
فني��ا وجماهيريا، حيث يجمع خيوط 

اللعب��ة املس��رحية كم��ا يس��ميها 
البعض.

ومن هنا يرى س��امي عبد احلميد، أن 
)اخملرج( الذي هو الشخص املوسوعي 
واملب��دع املس��رحي له: اف��كاره ورؤاه 
غذته��ا معرفت��ه وجتربت��ه وخياله«، 
قد يدخل الى اية مس��رحية يتصدى 
إلخراجها مدخال، قد يختلف بنسبة 
وبنس��بة اخرى عن مدخ��ل مؤلفها، 
حي��ث تتحك��م ف��ي املدخ��ل اجلديد 
عوامل عدة، منها مدى تقبل اجلمهور 
في مرحلة تختلف عن مرحلة كتابة 
النص املسرحي، حيث تختلف االذواق 
باخت��الف املعتادي��ن على مش��اهدة 
املسرحيات، وباختالف مستوى ثقافة 
افراد اجلمهور املسرحي، فال غرابة اذن 
بتع��دد الرؤى، واألس��اليب، واملقاربات 

الفنية للمخرجني املسرحيني.
وم��ن ه��ذا املنطل��ق، اخت��ار املؤلف 
ع��ددا م��ن اخملرج��ني املش��هورين في 
العالم، وم��ن بلدنا الع��راق، ليتطرق 
في كتابه ال��ى »مقارباتهم املبتكرة 
في اخراجه��م للمس��رحيات، والتي 
اصبحت م��ن االعراف اجلدي��دة التي 
س��ار عليه��ا مخرج��ون آخ��رون من 

بعدهم«.
ومن اج��ل الوصول الى هذه احلقيقة، 

ق��دم ف��ي القس��م االول )مقارب��ات 
اخملرجني املشهورين عامليا ..ومقارنتها 
مع اعمال اخملرجني العراقيني(، مبتدئا 
انطوان(  )اندري��ه  الفرنس��ي  باخمل��رج 
وجداره الرابع وال��ذي عرف باهتمامه 
الواقع��ي،  املس��رحي  بالع��رض 
مس��تعرضا جتارب��ه ف��ي ه��ذا اجملال 
وخصوص��ا في حتقيق االيهام بالواقع 
والتطرف، في حتقي��ق الطبيعية في 
العرض املسرحي بكل عناصره، االمر 
الذي بات يعد بطال من ابطال املسرح 
الواقعي والطبيعي، مقدما في ذلك 
إمنوذجا ملقاربته هو عندما كان يدرس 
في جمعة اوريغ��ون االميركية، حني 
أقدم عل��ى اخراج مس��رحية )الدب( 
ذات الفص��ل الواح��د، والواقعية في 
ش��كلها ومضمونه��ا، وإلثبات وجود 

اجلدار الرابع.
وهك��ذا يتواص��ل في تق��دمي مقاربة 
املس��رحية  االبداع��ات  ومقارن��ة 
لستانسالفس��كي، مش��يرا الى كل 
من الراحلني جاس��م العبودي وبهنام 
تطبي��ق  ح��اوال  اللذي��ن  ميخائي��ل، 
طريقته في تدريسهما لفن التمثيل 
في معهد الفنون اجلميلة، ليس��تمر 
في التوقف عند اس��ماء مس��رحية 
مهمة اخرى، امثال ماكس راينهارت، 

وافرين��وف،  ،وجس��نر،  هول��د  ومي��ر 
وبريخت،  وبيس��كاتور،  وفاختانغوف، 
وارتو، وبارو، وليتلود، وزفيريللي، وبروك 

وويلسون.
اما في القسم الثاني، فقدم مقاربات 
ومقارنات اخرى خملرجني عراقيني، الذين 
عند استعراض جتاربهم في هذا اجملال، 
يقدم عادة س��يرتهم اإلبداعية، كما 
فعل مع كبار اخملرجني االجانب، وكان 
أولهم الراحل ابراهيم جالل، وعالقته 
امللحمي، السيما  البريختي  باملسرح 
مس��رحية )بونتي��ال وتابع��ه مات��ي(، 
و)رحلة الصح��ون الطائ��رة(، او )درب 
التبانة(، وبدري حسون فريد والتزامه 
معاجلات��ه  ف��ي  الواقع��ي  باملس��رح 
املس��رحية، السيما مسرحية )جسر 
ارتا ( التي اشترك املؤلف في لعب دور 

البطولة فيها .
وال يفوت سامي عبد احلميد أن يتوقف 
عند جتربته الذاتية، عبر محطات عدة 
منها: دخوله فرع التمثيل في معهد 
الفنون اجلميلة، وفرقة املسرح احلديث، 
وعمله ف��ي معهد الفن��ون اجلميلة، 
ودائرة الس��ينما واملس��رح، واجلمعية 
البغدادية، وغيرها، مستعرضا جتاربه 
ومقارباته عبر تعامله مع مسرحيات 

شكسبير.

لينتقل ال��ى الراحل قاس��م محمد 
وتعامل��ه م��ع التراث االدب��ي العربي، 
ومحس��ن الع��زاوي واملس��رح داخ��ل 
كروم��ي  عون��ي  والراح��ل  املس��رح، 
واملس��رح البريخت��ي، وفاض��ل خليل 
وص��الح  واالحتفالي��ة،  واالنتقائي��ة 
القص��ب والس��ريالية، وعزي��ز خيون 
التلقني،  والدق��ة االخراجية وكت��اب 
القائم��ة لتش��مل عقي��ل  وتط��ول 
مه��دي، وج��واد االس��دي، وعواطف 
نعيم، ورياض ش��هيد، وغ��امن حميد، 
وحيدر منعثر، وع��ادل كاظم، وهيثم 
عب��د ال��رزاق، ومناض��ل داوود، واحمد 
حسن موس��ى، وكرمي خنجر، ومهند 

هادي، وعماد محمد.
ونتف��ق م��ع محمد عب��اس الالمي – 
كما ورد في مقدم��ة الكتاب -في أن 
س��امي عب��د احلميد، قد س��عى في 
دراسته الوصفية الى حتديد املساحة 
النت��اج  ب��ني  واملش��تركة،  اجلامع��ة 
املس��رحي الغربي لكبار املس��رحيني 
املس��رحي  املنت��ج  وب��ني  الغربي��ني 
العراقي، مع بيان العالقة اجلدلية بني 
املس��رحيني من حيث التأثي��ر والتأثر، 
مستفيدا من املقارنة املنهجية التي 
ال غن��ى عنها، كم��ا ف��ي كتابه، ألي 

دارس وباحث لفن املسرح.

حاورته حذام يوسف طاهر:

جواد محس��ن م��ن املطرب��ني العراقيني 
القالئ��ل الذين يصفهم االع��الم بانهم 
ملتزم��ون، ولم يس��بحوا م��ع التيار بل 
وقفوا ضده، لم تأخذه املوجات الغنائية 
ول��م يضعف ام��ام اغ��راءات الش��هرة 
وظل يغن��ي ول��م ينقطع لك��ن بهدوء 
وتأٍن ، ليرس��م له خطا مغايرا للمألوف 
محافظ��ا على ما لديه م��ن قيمة فنية 
في الغناء ورس��الته، ف��ي أروقة جمعية 
الثقافة للجمي��ع التقيناه ليتحدث لنا 
عن نش��اطه الفن��ي غنائيا ومس��رحيا، 
مس��رحية  ح��ول  بس��ؤال  أوال  بادرن��اه 

االنتظار وما حكايته معها؟
• مس��رحية االنتظ��ار للراح��ل خضي��ر 
الساري هي محطة مهمة من محطات 
العطاء الذي قدمته للمس��رح، إذ قمت 
بتلح��ني وغن��اء بع��ض املقاط��ع منها 
لتعميق الفعل الدرامي، وقد شاركنا بها 
في مهرجان الشباب العربي، الذي أقيم 
ف��ي املغرب ع��ام 1979، وق��د نلت جائزة 

أفض��ل صوت واع��د في ه��ذا املهرجان، 
الذي شاركت به عدد من الدول العربية.

ـ هل جتد صعوبة في غناء القصيدة؟
• القصي��دة ه��ي مالذي اللغ��وي عندما 
تخذلني النصوص البسيطة فأجلأ اليها 
كي أرضي الش��اعر بداخلي، الذي تغلب 
علي��ه املط��رب، وله��ذا ال أج��د صعوبة 
في غناء القصي��دة مهما كانت صعبة 

البناء.

ــد كتابة  ــك جتي ــذا ان ــى ه ــل معن ـ ه
االغاني؟

• الكتابة الش��عرية نع��م جربتها، وقد 
ص��در لي دي��وان ش��عر بعنوان )رس��ائل 
ليس��ت لآلخرين(، وكان��ت جتربة مهمة 
بالنسبة لي، إذ نال هذا الديوان إهتماما 
واس��عا في وقتها، من الوس��ط النقدي 
واالدب��ي، وكتب عنه العدي��د من النقاد 
منه��م الناقد بش��ير حاجم، بدراس��ة 
نقدي��ة ح��اول فيه��ا أن يؤك��د عل��ى ان 
الفن��ان ميكن ظان ينش��غل عل��ى أكثر 
من صعي��د، وأال يكتفي مبنجز واحد من 

دون أن يتش��ظى محافظا على توهجه 
االبداعي.

ــام  االع ــع  ــك م ــي عاقت ــف ه ـ كي
والصحافة، هل جتد انهم انصفوك؟

رمب��ا  كثي��را  أنصفتن��ي  الصحاف��ة   •
ألن��ي قري��ب م��ن الوس��ط الثقاف��ي، 

حي��ث يتابعن��ي الكثير م��ن أصدقائي 
الصحفيني، وقد عرفني اجلمهور بداية 
من خالل الصحف، وال أنس��ى املوقف 
الرائع للصديق قحطان جاس��م جواد، 
ال��ذي كان ل��ه الفضل ف��ي متابعتي 
الصدي��ق  وكذل��ك  عن��ي،  والكتاب��ة 

االعالمي الكبير ناظم السعود.

ـ هل خضت جتربة التلحني؟
• حلن��ت الكثير م��ن أعمال��ي الغنائية، 
الس��يما عندم��ا ال أج��د امللح��ن الذي 
يتفهم مس��احة صوتي، ولوني الغنائي، 
خاصة وأنا موس��يقي ف��ي األصل، لكن 
ه��ذا ال يعني إنن��ي أرفض االحل��ان التي 
يقدمها امللحنون ل��ي، خاصة تلك التي 
تتناسب مع قدراتي، وقد غنيت للملحن 
جعفر اخلف��اف، وللفن��ان الكبير طالب 
القرة غولي، والفنان علي سرحان، وسرور 
ماج��د، وما زلت فاحت��ا ذراعي لكل جتربة 
حلنية جدي��دة ناضجة تناس��ب قدراتي 

واهماماتي.

ــابقات  ــر الى برامج املس ـ  كيف تنظ
الفنية والثقافية؟

• ه��ي مح��اوالت مهمة، البع��ض منها 
حقق االهداف التي يصبو اليها والبعض 
االخر ال تتعدى كونها مجامالت وعالقات 

شخصية.

ــواد مع عالم  ــف تعامل الفنان ج ـ كي
املرأة وهو الشاعر واملطرب؟

• امل��رأة ه��ي امل��رآة التي نكتش��ف من 
خالله��ا قوتن��ا، ونتع��رف عل��ى جم��ال 
أرواحن��ا، وعندما ننكس��ر دونه��ا نلعق 

جراحات الوحدة والفقدانات.

ــق من خطط  ــذي يلوح في االف ــا ال ـ م
للمستقبل؟

•  مؤخرا سجلت اغنيتني جديدتني هما 
قطار العمر، ومانسيتك، كلمات عدنان 
هادي، وجودت التميمي، وحسن اخلزاعي، 
ومن احلان سمير محسن، أيضا أشتغل 
االن على إصدار مجموعة شعرية جديدة 

بعنوان )أخطاء للذكرى(.

ـ كلمة أخيرة ملن توجهها؟
• أوجهه��ا لالخري��ن الذي��ن ال تش��كل 
املعرف��ة لديهم هما إنس��انيا، وابداعيا 
وأق��ول، املعرف��ة ق��وة ألنه��ا تنب��ع من 
منطق��ة بعيدة، الغور في ذات االنس��ان 
هي منطقة الرغبة في الكتمان، وشكرا 
لك ول��كل فريق جري��دة الصباح اجلديد 

على هذه املبادرة.

الفنان جواد محسن لـ »الصباح الجديد«:

مازلت فاتحا ذراعي لكل تجربة لحنية جديدة ناضجة تناسب قدراتي واهتماماتي

متابعة الصباح الجديد:

بحض��ور مدي��ر ع��ام دائرة الس��ينما 
واملسرح الدكتورة اقبال نعيم ، و مدير 
املسارح الفنان فالح إبراهيم ، عقدت 
جلسة نقدية ضحى األربعاء املاضية 
في رواق دائرة السينما واملسرح للعرض 
املسرحي املثير للجدل )سينما( الذي 
ميثل حلقة جديدة في سلس��لة روائع 

اخملرج املسرحي )سينما(.
 وعق��دت اجللس��ة تكريس��اً لتقليد 
س��بق أن اختطت��ه دائ��رة الس��ينما 
واملس��رح منذ عق��ود س��ابقة، حيث 
القومي��ة للتمثيل  الفرق��ة  اعت��ادت 
في مديرية املس��ارح بدائرة الس��ينما 
واملسرح على إقامة وتنظيم جلسات 
نقدية، عقب كل عرض تقدمه ضمن 
مواسمها املسرحية، حيث يقدم عدد 
من النقاد املعروفني قراءاتهم النقدية 
البناءة التي يتم من خاللها تقومي هذه 
العروض بحضور مالك كل مسرحية، 
واملعنيني باملسرح من كتاب، ومخرجني، 
وممثلني، وفنيني، وأكادمييني، واعالميني، 

فضال عن مسؤولي الدائرة.
 مسرحية »سينما« كتبها واخرجها 
كاظم نصار حلساب الفرقة الوطنية 
للتمثيل في دائرة الس��ينما واملسرح، 
ولع��ب أدوارها الفنان��ون: إياد الطائي، 

حس��ني،  وع��الوي  ش��بيب،  وباس��ل 
وزيدون داخل، وأزهار العسلي، وصمم 
الس��ينوغرافيا الدكتور جب��ار جودي، 
ودراماتورج س��عد عزيز عبد الصاحب، 

وعرضت في املسرح الوطني.
 أدار اجللسة الناقد املسرحي الدكتور 
س��عد عزي��ز عب��د الصاح��ب، وقدم 
فيه��ا الناقد املس��رحي الدكتور كرمي 
ش��غيدل قراءت��ه النقدية الش��املة 
واخراج��ا،  نص��ا،  املس��رحية،  له��ذه 
ومتثيال، وسينوغرافيا، وتقنيات، وحاول 
فيها ان يق��دم مقارباته التي توقفت 
عن��د كل ه��ذه العناص��ر بتفح��ص، 
وكش��ف نقدي مفيد ونافع، ومبا ميثل 
وجه��ة نظ��ره اخلاصة الت��ي لم تكن 
بالض��رورة متطابقة م��ع آراء كثيرين 
ممن حضروا اجللسة النقدية، من نقاد، 
واكادميي��ني، واعالمي��ني، والذي��ن أدلوا 
بدالئهم، وعبروا عن رؤاهم، وقراءاتهم، 
ومقارباتهم التي أجمعت على أهمية 
هذا املنجز املسرحي اجلديد، للمخرج 
كاظم نصار ال��ذي دخل هذه املرة من 
بواب��ة التأليف املس��رحي بنجاح تام، 
حيث كانت هذه احملاولة متثل التجربة 
األول��ى ف��ي مس��اره املس��رحي الذي 
عرف ب��ه مخرج��ا مس��رحيا، متميزا 
بإسلوبه، السيما عبر اخلوض العملي، 
والتجريبي، واالبداعي الرصني ملشروعه 
السياس��ي(،  )الكابريه  أس��ماه  الذي 

ال��ذي عمل عليه بالت��زام عال بهموم 
وتطلعات االنسان العراقي، واالقتراب 
من محنته املزمنة بخاصة بعد 2003، 
الكوميديا  بأس��لوب  يتس��م  وال��ذي 
اس��لوب  م��ن  مس��تفيًدا  الس��وداء، 
العبث، ولكن بنكهة عراقية خالصة.

وقد تعاقب على منصة اجللس��ة عدد 
م��ن النق��اد، والفنان��ني، واالكادمييني، 
واإلعالمي��ني، م��ن بينه��م: الدكت��ور 
ميمون اخلالدي، والفن��ان القدير عزيز 
خيون، والناقد عباس لطيف، والفنانة 
نغم ف��ؤاد، واالعالمي عدنان الفضلي، 
وغيره��م، حيث ق��دم كل منهم رؤاه 
اخلاصة عن الع��رض، مؤكدين جميعا 
على ض��رورة، واهمية ادام��ة وتفعيل 
الفع��ال،  املس��رحي  التقلي��د  ه��ذا 
خلدم��ة فن املس��رح عام��ة، ولعروض 
الفرق��ة الوطني��ة ومالكاتها بش��تى 
اختصاصاته��م خاصة، وإش��اعة روح 
احلوار الذي س��يفضي حتما الى دعم، 
وتبن��ي رؤى صن��اع اجلمال ف��ي مجال 
املس��رح، ويكرس ظاه��رة إيجابية في 
ظ��ل اإلدارة اجلدي��دة للدائ��رة، بقيادة 
الفنانة القديرة الدكتورة اقبال نعيم 

مدير عام الدائرة.
وف��ي اخلتام ج��اء دور مؤل��ف ومخرج 
املسرحية الفنان املبدع كاظم نصار، 
ال��ذي ش��كر الدكت��ورة نعي��م على 
باالس��تماع  واهتمامه��ا  حضوره��ا، 

جلمي��ع املالحظ��ات ط��وال اجللس��ة، 
على الرغم م��ن التزاماته��ا املتعددة 
واملتنوعة املعروفة لدى اجلميع، والعودة 
الى عقد مثل هذه اجللس��ات النقدية 
التقوميية، البناءة، شاكرا جميع الذين 
قدموا قراءاتهم ومقارباتهم النقدية، 
مؤك��دا أن لدي��ه قناع��ات بالق��ول: » 
ليس��ت بالضرورة صحيح��ة، واعمل 
عليها، واجربها في التجربة املسرحية 
مبجملها.  مجم��ال قناعاته ورؤاه التي 
ج��اءت مبنزل��ة توضيح ملا ط��رح آنفا، 
فض��ال عن ابع��اد ومؤش��رات ما يقوم 
علي��ه منجزه املس��رحي، ومش��روعه 
اإلبداعي اخلاص ) الكابريه السياسي 
(، املمتزج بالعبث بنحو عام الس��يما 
في ظل ه��ذا املتح��ول الكبي��ر الذي 
يشهده بلدنا العراق، والذي فاق جميع 
التص��ورات، ويتطل��ب م��ن املبدع��ني 
تفاعال يرقى الى مستوى هذا املتحول 
الفريد م��ن نوعه، عربي��ا ودوليا، ومن 
جميع الوجوه مبا يأتي :النص )سينما(
ع��رض على اكثر من 30 مثقفا، وفنانا 
عراقي��ا، وعربي��ا، قبل عرض��ه وكانت 
آراؤه��م في غاي��ة االيجابي��ة والتأثر، 
والبروف��ة كان��ت عب��ارة عن ورش��ة، 
وفتحنا الباب للمالحظات واآلراء التي 
تغن��ي العرض وتعض��ده، وكما أرى أن 
من ح��ق اخمل��رج أن يخلط االس��اليب 
)العبث والكابريه السياس��ي(، شرط 

توفر نظام للعرض وليس عليه االلتزام 
حرفي��ا بهم��ا مؤك��دا: تنعكس على 
عروض ما بعد 2003مجمل التغيرات 
اجملتمعية والسياس��ية، ومن دون ذلك 
يصبح العرض نشاطا ثقافيا اعتياديا، 
وأن بريخ��ت، وبس��كاتور، وبيتر فايس، 
واجلعايب��ي، وعدد م��ن اخملرجني العرب 
املهم��ني، كانت عروضهم انعكاس��ا 
للمتغيرات بع��د احلرب العاملية، وبعد 
ح��رب حزي��ران، وعروضن��ا بالض��رورة 
ه��ي انع��كاس للمتغي��ر االجتماعي 

والسياسي ملا حصل في بالدنا.
وأض��اف نص��ار: البلدان التي تش��هد 
حت��والت م��ن الطبيع��ي والصحي��ح 
أن تتح��ول معه��ا ع��روض املس��رح، 
ويبق��ى الكيف مرهونا بثقافة، ووعي، 
وحساس��ية املؤلف، واخمل��رج، واملمثل، 
موضوعي��ة  رؤى  وتق��دمي  والتقن��ي، 
تنس��جم وتتماح��ك م��ع متغي��رات 
العال��م، وعلين��ا أن نلتف��ت للظاهرة 
عندم��ا  واجملتمعي��ة،  السياس��ية، 
تتكرس، وليس الى السياسة اليومية 
زائل��ة  ألنه��ا  واملتحرك��ة،  املتحول��ة 
ومتحول��ة، وتصب��ح بعدئ��ذ ال قيمة 
لها، وهن��ا أرى أن بع��ض التوصيفات 
ال تنطب��ق على عرضن��ا، وعرضنا ميثل 
قراءة في الواق��ع العراقي، وليس نقال 
ل��ه، مش��يرا ال��ى أن زمن التش��فير، 
والترميز، والقناع، قد انتهى، وامللفات 

الي��وم كله��ا عل��ى الطاول��ة، انتهى 
زم��ن نص��وص ليلى والذئ��ب، والعنزة 
املفق��ودة، واب��و القاس��م الطنبوري، 
فنحن بإزاء ذائقة جديدة، ونص جديد، 

ووعي جديد.
وأوضح اخملرج نصار: املس��رح العراقي 
بع��د 2003 لي��س عقيما، وم��ن يريد 
تأكيد ذلك بالقوة، فالوقائع تدحضه، 
وه��و توصيف انفعالي وس��ائب، وغير 
مس��ؤول، ونحن ال نتطير م��ن النقد، 
بحس��ن  ردده��ا  االصدق��اء  »بع��ض 
م��ن  ني��ة« ه��ذه كذب��ة مقص��ودة، 
30عام��ا ونحن نصغ��ي للنقد بقضه 
وقضيض��ه، والنق��د ه��و ال��ذي طور 
جتاربن��ا، نس��تمع لنق��د منهجي غير 
انتقائ��ي، نس��خر فق��ط م��ن )كتبة 
النقدي��ة للمهرجانات(، ومن  التقارير 
الذين يش��كلون اراءهم قرب س��احة 
كهرمانة، وقبل ان يش��اهدوا العرض 
ويثي��رون الغبار والزواب��ع، من دون أدلة 

كافية أو مقنعة.
وختم نصار كالم��ه بالترحيب باحلوار 
والنقد بالقول: مرحب��ا باحلوار، مرحبا 
بالنقد، ش��كرا ل��كل االصدقاء الذين 
كتبوا عن عرضنا )س��ينما(، وشاركوا، 
وتداخلوا ف��ي الندوة النقدي��ة، وأثروا 
احلوار، وأكدوا على تنوع وغنى مشهدنا 
املسرحي، أحييهم واحدا واحدا، وأشد 
على ايديهم، والى االمام..الى االمام«.

جديد شيخ مخرجي المسرح العراقي

مقاربات ومقارنات لمشاهير المخرجين أجانب وعراقيين

عودة وتكريسًا لتقليد اختطته دائرة السينما والمسرح

جلسة نقدية تقويمية لرائعة كاظم نصار )سينما( 

من هذا 
المنطلق، 
اختار المؤلف 
عددا من 
المخرجين 
المشهورين 
في العالم، 
ومن بلدنا 
العراق، 
ليتطرق في 
كتابه الى 
»مقارباتهم 
المبتكرة 
في 
اخراجهم 
للمسرحيات، 
والتي 
اصبحت 
من االعراف 
الجديدة التي 
سار عليها 
مخرجون 
آخرون من 
بعدهم«

أضاف نصار: 
البلدان التي 
تشهد 
تحوالت من 
الطبيعي 
والصحيح 
أن تتحول 
معها 
عروض 
المسرح، 
ويبقى 
الكيف 
مرهونا 
بثقافة، 
ووعي، 
وحساسية 
المؤلف، 
والمخرج، 
والممثل، 
والتقني، 
وتقديم 
رؤى 
موضوعية 
تنسجم 
وتتماحك 
مع متغيرات 
العالم
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الملف 12

نصب الحرية رمز لمدينة مكتظة باألزمنة وصفحات التأريخ
كتابة ـ وداد ابراهيم:

لعل الصحافة هي احملرك االول لقضية 
والنص��ب  املش��اهد  عل��ى  احلف��اظ 
الفني��ة والت��ي نف��ذت من قب��ل رواد 
احلركة ألتش��كيلية منها ما نفذ في 
الس��تينات من القرن املاضي او بعده 
ولعل من ابرز ما ركزت عليه الصحافة 
العراقية قضي��ة ترميم نصب احلرية 
والذي يرتبط بواحد م��ن رموز احلركة 
التشكيلية العراقية واحد روادها هذا 
املنجز الكبير  للفنان العراقي الراحل 
جواد سليم والذي اطلق عليه الناقد 
ع��ادل كامل )ملحمة ش��عب وذاكرة 
حض��ارة(، اجن��زه في مدينة فلورنس��ا 
بإيطالي��ا ع��ام 1960 وكان مع��ه في 
العم��ل حش��د م��ن كب��ار الفنان��ن 
منه��م محمد غني حكم��ت وصادق 
ربيع وعدد م��ن الفنان��ن االيطالين. 
وفي أح��د الصور الت��ي تظهر مراحل 
اجناز هذا النصب الكبير يقول الفنان 
صادق ربيع اهداني الفنان جواد سليم 
ص��ور كتب عليه��ا لألخ أبو رس��مية 
ذكرى االي��ام احللوة وموقع��ة في يوم 
1960/3/25 وكان ه��ذا العم��ل محط 
فخر للفنان جواد سليم ألنه نفذ بأياد 
عراقية من قبل الفنانن محمد غني 
حكمت وميران الس��عدي واسماعيل 

فتاح الترك وصادق ربيع. 
املعلم جواد سليم)1921-1961( والذي 
عم��ل مبنهج ان الفن��ان يبقى يتعلم 
بتواضع وكد وصبر وحتى النهاية  من 
اكثر الش��خصيات الريادية توغال في 
عم��ق املفاهيم الفنية والفلس��فية 
وان عبقريت��ه وحساس��يته ورهافته  
توخى بن��اء النص  في تكامله، عمله 
اخلالد نص��ب احلرية وكل اعماله تروي 
صمتها الن صمت االش��كال يتسلل 
الينا، ونصب احلرية مفتوح امام الرؤية 
باس��تمرار تصافحه عي��ون العراقين 
يومي��ا لتتواص��ل مع��ه وف��ق ج��ذور 
فني��ة وتاريخية رافديني��ة تنبه  اليها 
الفن��ان وكرس��ها في عمل��ه الفخم 
فن الش��عب والذي ميثل رم��زا ملدينة 
مكتظ��ة بصفحات االمن��ة والتاريخ 
اراد الفنان ان يضعها في هذا االمتداد 
االفق��ي مرة واحدة وال��ذي يقترب من 
ع��ادل  والكات��ب  االس��طورة)الناقد 
كام��ل(. وكان��ت الصح��ف العراقية 
قد نش��رت وعلى صفحاته��ا الفنية 
الفني��ة  املش��اهد  خض��وع  اهمي��ة 
للصيانة والتأهيل كونها ارثا حضاريا 
وكن��زا فنيا ووطني��ا كبيرا، ونش��رت 
جريدة العالم ف��ي الصفحة األخيرة 
من الع��دد 1715 الص��ادر 2017/4/25 
موضوعا بعنوان »نصب احلرية. يعاني 

من مخاطر التلوث واالهمال.

 مستطلعا بعض اآلراء منها: النائبة 
في البرملان العراقي شروق العبايجي، 
الت��ي أك��دت إن وزارة الثقاف��ة ه��ي 
اجلهة املس��ؤولة عن سالمته النصب 

في بغ��داد وان جلنة اإلع��الم والثقافة 
البرملانية س��تتحرك لالستعجال في 

أعمال نصب احلرية.
لكن ال اعرف متى تتحرك جلنة االعالم 

والثقاف��ة على وف��ق حدي��ث النائبة 
العبايج��ي، وق��د ع��ززت الصحيف��ة 
املعماري  للمهندس  بحديث  املوضوع 
محم��د املوس��ى وال��ذي أك��د عل��ى 

ان النص��ب يغس��ل بخراطي��م املياه 
بطريقة غير علمية من قبل س��يارات 
االطف��اء وهذا م��ا يوثر عل��ى العمل 

الفني تقنيا.
ف��ي  املنش��ور  املوض��وع  عل��ى  ورداً 
الصحيفة، يؤك��د مدير دائرة املصاهر 
الفن��ون  لدائ��رة  التابع��ة  الفني��ة 
التشكيلية في وزارة الثقافة النحات 
والفن��ان ط��ه وهي��ب »ش��كلنا جلنة 
للعم��ل بالتع��اون م��ع أمان��ة بغداد 
لغرض تق��دمي املقترحات واآلراء وإجراء 
الفحوص��ات فيم��ا يتعل��ق بالنصب، 
وتوصلن��ا ف��ي حينه��ا إلى ح��ل وهو 
استقدام شركة ايطالية متخصصة 
باالتف��اق م��ع اليونس��كو ب��ان يختار 
شركة متخصصة لها باع طويل في 
عملية الترميم والصيانة، ومت االتصال 
بأمانة بغداد في حينه��ا، ولكن األمر 
توقف في أدراج أمانة بغداد منذ أكثر 

من سنتن وحتديدا قسم العقود.
الت��ي  اللجن��ة  وأض��اف وهي��ب، »إن 
شكلت في حينها ضمت مهندسن 
الوطن��ي  املرك��ز  م��ن  استش��ارين 
لالستش��ارات الهندس��ية وممثل عن 
أمانة بغداد وأنا ممثالً عن وزارة الثقافة 
ووضعن��ا احللول ف��ي حينها مع إجراء 
الفحوص��ات املطلوب��ة ولك��ن أمانة 
بغ��داد ل��م تنفذ برغ��م إنه��ا اجلهة 
املس��ؤولة عن ترميم وصيانة اإلعمال 

الفنية في مدينة بغداد، الن ملكيتها 
عائدة لها«.

وأك��د وهي��ب، »إنن��ا مس��تمرون في 
تقدمي الرأي واملش��ورة برغم إن اجلهات 
املس��ؤولة ل��م تنف��ذ ألس��باب غي��ر 
معروف��ة، كاش��فا ع��ن إن األعم��ال 
البرونزي��ة التي تتصدر واجهة الصرح 
الفني )نص��ب احلرية( غي��ر متضررة، 
وان عملية صيانتها سهلة وبسيطة 
جداً، ولك��ن األضرار املش��خصة هي 
في اجلدار الذي يش��كو من تصدعات 
وتشققات مت تشخيصها في حينها.

اال ان امان��ة بغ��داد عرض��ت املوضوع 
على كلي��ة الهندس��ة ف��ي جامعة 
النهري��ن إلعداد دراس��ة استش��ارية 
تأهي��ل نص��ب  متخصص��ة إلع��ادة 
احلرية للمباش��رة في اعمال الصيانة 
والتأهيل عل��ى ان تكون وزارة الثقافة 
جهة تق��وم باإلش��راف عل��ى اعمال 
التأهيل حسب الدراسة االستشارية. 
وكان��ت وزارة الثقافة ق��د اجابت في 
كتابه��ا الرس��مي س��بق وان مت اعداد 
دراس��ة بن ممثل وزارتن��ا وممثلي امانة 
بغ��داد واملركز القومي لالستش��ارات 
الهندسية وذكر في محضر االجتماع 
ان االعم��ال الفنية غير متضررة لكن 
االض��رار البالغ��ة واخلطرة ف��ي اجلدار 
االساس��ي املغلف باملرمر ويستوجب 

االستعانة مبنظمة اليونسكو.
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لعل ملفهوم التداخل ما بن االفكار اجلمالية التي انطلقت 
م��ن كل صوب للتفاع��ل، والتحاور الداخل��ي ما بن دالالت 
احلاضر في االدراك الش��كلي، والوع��ي االبداعي للمصمم، 
ح��ن يعن��ى بتفري��د منجزه على ض��وء ما ش��اهد، وفكر، 
وتفاعل، واستجاب، فيما يصنعه في الشكل التصميمي، 
الذي غ��دا متفاعال باألف��كار، والقي��م، واملفاهيم اجلديدة، 
ويت��رادف التداخ��ل م��ع موض��وع التجنيس الذي يش��كل 
ظاه��رة مهمة في حركة تط��ور احلداث��ة، وامتداداتها الى 
عصرنا الراهن، حن يق��وم مفهوم التداخل على منظومة 
االف��كار املتفاعل��ة، داخل بني��ة التكوي��ن التصميمي في 
س��ياق تش��ترك فيه مقومات، وعوامل التجاور، واالندماج، 
والتناس��ق في البني��ة التصميمية التي تب��دو فيها على 
مس��توى واح��د، االثر امل��ادي والفكري لتجس��يد التظافر، 
واالنعطاف اجلمالي، والتواصل الذي يتمثل بالقوة الدافعة، 
او الدينامية، التي جتعل م��ن املفاهيم اكثر جتليا، ووضوحا 
ف��ي إطار يتم دفعه عبر مصادر الوعي، والتوس��ع الضروري 
في ذلك املفهوم، على م��ا يحمله من افتراضات، وتقنيات، 
وأس��اليب تختلف في بنياتها األساسية، ثم تتشكل في 
وحدة تصميمية، تعبر عن مستوى الترسخ في استنطاق 
األفكار، وجعلها حيوية في مفهوم يوحد املرئيات الفكرية، 
ويصبها في بودقة واحدة، والذي ساعد بنحو كبير على إبراز 
طاقة املصمم في اضمحالل املفاهيم القدمية والتقليدية، 
واضفاء املفاهيم التي تعتمد على التجربة املباش��رة التي 
تنب��ئ بتوالد تصميمي، لم يك��ن مألوفا من قبل، وكان قد 
متخ��ض عن الوع��ي والفه��م العقلي اجلديد، ف��ي صياغة 

البنية الشكلية التي البد أن تبدو مهيمنة ومتماسكة 
  إن العالقة التي تربط تصميم االزياء والفن ليس��ت وليدة 
الس��اعة،  فقد بدأت منذ العش��رينيات من القرن املاضي، 
إال إنه��ا في املواس��م األخي��رة أصبحت أكث��ر دميقراطية، 
بع��د أن انتقلت من عروض األزياء إلى ش��وارع املوضة، هذه 
املرة ل��م تقتصر على فنان واحد، بل على مدارس بكاملها، 
كم��ا لم تتنب مدرس��ة معاصرة، بقدر ما عادت إلى س��حر 
املاضي، إلعادة رس��مه وتش��كيله، إذ اجت��ه تصميم االزياء 
ال��ى االنفت��اح عل��ى الفنون األخ��رى، كالفن التش��كيلي، 
واملوس��يقى، والعم��ارة، والس��ينما، واملس��رح، توافقا مع 
املبادئ االساس��ية لفكرة اجلمال، فتسامى تصميم االزياء 
الى املس��توى الذي يقربه من حيث اجلوهر والتعبير الفني، 
من الفنون األخرى، ولعل تسرب تكنولوجيا ثورة املعلومات، 
وخاصة استعماالت اإلنترنت، مبحركات البحث، ومواقعها 
املتخصص��ة، فضال ع��ن ش��بكات التواص��ل االجتماعي، 
جعلت من التداخل بن ش��تى الفنون، أم��راً واقعاً ال ميكن 
الف��كاك من��ه، وأدخلت ش��يئاً من احلتمية ما بن س��عي 
املبدع، وتطوير عمله، وحاجته لالس��تعانة بالفنون األخرى، 
ووف��رت له فرصة التع��رف والتعامل مع فنانن من ش��تى 
بقاع األرض، لم يس��بق له االلتقاء بهم، أو التعرف عليهم، 
غير إن الفن والعوملة جعال فن االقمشة واالزياء أكثر توافقا 
وانس��جاما مع حرك��ة التط��ور احلضاري، وتق��دم الذائقة 
االنسانية املتأتية من الوعي بجماليات الفنون وأثرها على 

تهذيب احلياة.
   واذا كان التداخ��ل ما بن عاملي املوضة والديكور الداخلي 
قد بدأ منذ سنوات، فأنه أصبح صارخا في املواسم املاضية، 
حس��بما رأيناه عل��ى منصات عروض األزي��اء، وفي املعارض 
العاملية، فالنقوش��ات املتضارب��ة، والتصميمات املنحوتة، 
والهندس��ية، كله��ا وجدت طريقها ال��ى محال مصممي 
الديكور الداخلي، إذ أصبحت طريقة ارتداء األزياء، وتنسيق 
البيوت امتدادا للشخصية، ووسيلة لعكسها لآلخر، وهذا 
م��ا أنتبه إلي��ه العديد م��ن املصممن، ممن اس��تغلوا هذه 
النقطة، فأس��هبوا في احتافنا باملنتجات املترفة، فهم من 
جهة حققوا ألنفس��هم أرباحا ضخمة، وم��ن جهة ثانية 
غذوا س��عينا ال��ى التميز، وق��د كان لفنون العم��ارة أثرها 
الكبي��ر على تصميم االقمش��ة واالزياء، مبا متتلكه من إرث 
كبير في مجال التصميم، وارتباطه باحلياة العامة لإلنسان، 
إذ اس��تعار مصممو االقمش��ة واالزياء، العديد من املالمح 
العمرانية التي اتسمت بالزخارف، واالفاريز، واالقواس، التي 

نراها على اجلوامع واملعابد والكاتدرائيات.

التداخل بين تصميم 
األزياء والفنون األخرى 

رؤيا حميد ياسين

بغداد ـ حذام يوسف:

برعاي��ة الس��فارة األملاني��ة، ومنظمات 
مدني��ة تعنى بالفن التش��كيلي، أقيم 
مع��رض تركي��ب التش��كيلي للفنون 
احلديث��ة، هذا الع��ام في بناي��ة ببغداد 
على ش��ارع ابو ن��واس، لتك��ون البيئة 

بطلة املعرض.
 شارك في معرض 2017 مجموعة من 
الش��باب احلال��م بوطن ال حتّده اس��وار، 
س��تة عش��ر فنان��اً تش��كيلًيا ش��اباً، 
قدموا أعماال فني��ة تركيبية، تضمنت 
مواضيع متفرقة، لكنها جميعا تهتم 
بحكاية وط��ن، ومواط��ن، حكاية ألم، 
ومعاناة حتيط بالبش��ر والشجر، ميكن 
أن نس��ميه وثيقة بارزة، تكتب للتاريخ 
محن��ة وط��ن، يتمي��ز ه��ذا الن��وع من 
املعارض بإستعمال خامات من البيئة، 
وإضافتها للعمل الفن��ي، ليكون أكثر 
قربًا وواقعي��ة للمتلقي، وينتمي  للفن 
التش��كيلي احلديث املعاصر، هذا العام 

كانت الع��روض على حدائ��ق أبو نواس 
لتك��ون املس��احة اكبر للتش��كيلين 
ويتحررون من س��جن املكان، فيرسمون 
أعماله��م ولوحاته��م م��ن الطبيعة، 
الفن��ان التش��كيلي ق��ادر فاض��ل من 
املش��اركن في معرض هذا العام يقول 
عن مش��اركته:" األعمال املقدمة لهذا 
العام ج��اءت بواقع أهم، وأوس��ع ألنها 
تعبر عن واقعنا ب��كل همومه ونزعاته، 
وبرغم املزي��د من األل��م، إال أننا نحاول 
ومن خالل هذا املعرض، إضافة شيء من 
األمل، لهذا ستجدون األعمال برغم ما 
حتتويه من وجع، وشيء من السوداوية، 
معّبرًة وناطقًة باس��م الواقع العراقي، 
إال أنه��ا حتمل هذه اللمح��ة من األمل 
الت��ي مينحها الفن��ان للمتلقي، تعبيراً 

عن وجوب استمرار احلياة".
املع��رض كان فرصة للش��باب ليثبتوا 
انفس��هم  ع��ن  وليعلن��وا  وجوده��م، 
كطاقات ش��ابة، تبني من اجل الوطن، 
ول��و باللون، فكانوا بح��ق طاقات رائعة 
قادرة على املش��اركة مبع��ارض عاملية، 

وليتمي��ز اكثر، كان االفتتاح مؤثرا أكثر، 
وأجمل مع املايسترو كرمي وصفي، الذي 
حت��دث عن ه��ذا العم��ل بإنبه��ار، وهو 
يؤكد ان الكون في تركيبات ش��تى جزء 
منه فض��اءات، وجزء منه مادة بأبعادها 
املتش��عبة، وبالتال��ي فان ما يؤس��س 
له��ذا الكون هو امل��ادة:" انا اعد تركيب 
جتربة ناجحة وهي جترب��ة عاملية، باجتاه 
خلق هذه االكوان، ضمن الكون الكبير، 
إلمياني الش��ديد، اننا بنحو مباشر جزءاً 
م��ن منظومة كوني��ة منتظمة الدقة، 
وعالي��ة الدق��ة، وج��زء م��ن منظومة 
فكري��ة، وبه��ذه الفعالية ومبس��اعدة 
ش��بابنا الرائعن لدعم الثقافة، باجتاه 
طري��ق واض��ح وصحيح، حت��ى لو كان 
ه��ذا الطري��ق وعرا، فهناك ك��ون يتابع 

معه..".
تخلل��ت الفعالية ع��روض فنية لفرقة 
ثالثية فن من أجل السالم، يتبعه عرض 
لفرق��ة ثالثية )ف��ن من اجل الس��الم(، 
من ب��ن العروض، كان هناك عرض فني 
رائ��ع بعنوان ) ضفائر(، يتحدث عن أزمة 

السبايا االيزيديات واملسيحيات، ضحايا 
االبادة العرقية، يرافقه تس��جيل صوت 
ألن��ن ام��رأة يتداخل مع الع��رض، ومع 
غرفة مظلمة تنتق��ل مع أجواء احلدث 
بطريقة تش��عرك بالقرب منه، الفنان 
الش��اب مصطفى الصميدعي من بن 
الفنانن املش��اركن في هذه العروض، 
يتح��دث ع��ن مش��اركته ويق��ول:" أن 
عمل��ي في هذا املع��رض، لوحة اضفت 
له��ا من مواد الطبيع��ة، وهي تعّبر عن 
الواقع العراقي بنظ��رة مختلفة، وهذا 
هو معرض تركيب كما عودنا أن نعالج 
أح��د املوضوع��ات املهّم��ة ف��ي الوطن 
الذي  الصحي��ح،  بالنح��و  وتوظيفه��ا 

يحاكي املتلقي، ويعبر عن الفنان".
أخي��راً نق��ول ان ه��ذه الع��روض ه��ي 
رس��الة واضح��ة ل��كل من يدع��ي ان 
العراق وبغداد س��اكنة، هؤالء الشباب 
يؤكدون ان احلركة الفنية في العراق لن 
تتوقف، ودائماً هن��اك ضوء يقودك الى 
االبداع، برغم االلم والوجع الذي جسده 

الفنانون في أعمالهم.

معرض تركيب التشكيلي للفنون الحديثة 
على حدائق »أبو نواس«

المعرض كان فرصة 
للشباب ليثبتوا وجودهم، 

وليعلنوا عن انفسهم 
كطاقات شابة، تبني من 
اجل الوطن، ولو باللون، 

فكانوا بحق طاقات رائعة 
قادرة على المشاركة 

بمعارض عالمية، وليتميز 
اكثر



املاضي��ة جملل��س  اجللس��ة  خ��ال 
الن��واب العراقي، وف��ي خضم فرز 
األصوات املتعلقة بنس��بة قناعة 
أعضاء البرمل��ان بأجوبة املفوضية 
لانتخاب��ات،  املس��تقلة  العلي��ا 
جتل��ت ص��ورة مزده��رة للتناف��س 
الدميقراط��ي البرملان��ي، حيث كان 
الفرق بني أصوات )نعم( و)ال(، صوتاً 
واح��داً فق��ط، 119 صوت��وا ب�)ال( 

و118 ب�)نعم).
اف��رازات  ف��ي  اخل��وض  وقب��ل 
وانعكاس��ات هذه املسألة، ينبغي 
االش��ارة الى اهمية ص��وت وحيد 
فقط في النتائج وس��ير األحداث، 
واأله��م من ذل��ك أن األم��ر يتعلق 

املس��تقلة  العلي��ا  باملفوضي��ة 
م��ن  تظه��ر  الت��ي  لانتخاب��ات 
خاله��ا رم��وز الس��لطة ووج��وه 
شخصياتها، حيث كان العدد هو 
الفاعل الرئيس، وإن كان ذلك حدث 
باملصادف��ة، فص��وت وإرادة عض��و 
واح��د ف��ي البرملان يحم��ل مغزى 
عميق��اً، ومت إظه��ار الدميقراطي��ة 
في أبهى صوره��ا للعالم اخلارجي 
م��ن قاعة برملان الش��عب، مع كل 
املتمثل��ة  واملش��كات  النواق��ص 
في الفس��اد االداري واملالي وفشل 
الساس��ة في إدارة الدول��ة، إال أن 
ه��ذه املس��ألة برهنت م��رة أخرى 
عل��ى نض��ج دميقراطية نس��بية 

ف��ي بغ��داد، على جمي��ع األطراف 
دعمها.

أصبح��ت قضي��ة تغيي��ر أعضاء 
املس��تقلة  العلي��ا  املفوضي��ة 
لانتخاب��ات من��ذ فت��رة ليس��ت 
بالقليل��ة، مثار خاف ب��ني القوى 
التيار  السياس��ية، وخاصة عن��د 
الصصدري أصبحت هذه القضية 
من أولويات عملها ومادة دس��مة 
وتنظي��م  الش��ارع  لتحري��ك 
التظاه��رات، فم��ن وجه��ة نظ��ر 
كتلة األحرار تقف هيئة املفوضية 
الت��ي  اخلروق��ات  خل��ف  احلالي��ة 
تخللت االنتخابات ويلطخ فس��اد 
كبير عمله��م املهن��ي ويفتقرون 

الى احليادية ألنهم ميثلون األحزاب 
ه��و  اخل��اف  وه��ذا  السياس��ية، 
امتداد للخافات املستمرة واحلادة 
بني ائت��اف دولة القانون برئاس��ة 
املالك��ي والتيار الص��دري بزعامة 
مقتدى الصدر، ويعود تاريخ بروزها 
ال��ى الع��ام 2008، حينه��ا كانت 
السلطة بيد املالكي وشن هجوماً 
امله��دي مبس��اعدة  عل��ى جي��ش 
الق��وات األميريكية، ما اضطرهم 
ال��ى ح��ل اجلي��ش، وترك الس��يد 
مقتدى الصدر بغداد متوجهاً الى 

مدينة قم في ايران.
وفي الوقت الراهن، إذ مت نقل الصراع 
ب��ني اجلانب��ني الى مجل��س النواب 

وتوريط مفوضية االنتخابات فيه، 
اليعدو املوضوع في أبس��ط حتليل 
له، كونه نزاعاً لتس��لم السلطة 
وكس��ب املزيد من األصوات، ففي 
اآلونة األخي��رة وكلما أثير موضوع 
ضعف العبادي والبحث عن بدائل، 
لم يت��وان الصدريون ع��ن احلديث 
ح��ول فش��ل ح��زب الدع��وة ف��ي 
احلك��م، ووجوب تنصيب مرش��ح 
منه��م عل��ى رأس احلكوم��ة، وما 
عزز ه��ذا التصور هو ع��ودة أحمد 
الصدر ابن أخ الس��يد مقتدى في 
هذه الفترة، حيث يشبهه كثيرون 

بامللك فيصل الثاني.
كل ه��ذا الش��د واجل��ذب يأتي في 

وقت والعراق مير مبرحلة سياس��ية 
وعسكرية واقتصادية ودميقراطية 
الصعي��د  فعل��ى  عصيب��ة، 
السياس��ي هن��اك خاف��ات حادة 
واالس��تعداد  والكتل  األطراف  بني 
للتحالفات املقبلة، وعلى الصعيد 
العس��كري لم حتس��م احلرب ضد 
داعش ومشكلة املهجرين مازالت 
باقية، وعل��ى الصعيد االقتصادي 
انخفاض أسعار النفط مرة أخرى 
الذي هو شريان االقتصاد العراقي، 
وختام��اً عل��ى صعي��د العملي��ة 
الدميقراطي��ة، البل��د مقب��ل على 
انتخابات مجلس النواب ومجالس 
احملافظات، وفي حال سحب الثقة 

احلالي��ة ملفوضي��ة  الهيئ��ة  م��ن 
االنتخابات، يحدث فراغ دس��توري 
ف��ي العملية السياس��ية إن تأخر 
أي من ه��ذه االنتخابات، قد ال يتم 
ملؤها بسهولة أو لن تكون هناك 

ارادة مللئها.
االنتخاب��ات  مفوضي��ة  تغيي��ر 
قانوني��ة  اج��راءات  ال��ى  يحت��اج 
ولي��س صفقات بني القادة والكتل 
ومقايض��ات جتاري��ة، كم��ا يحتاج 
ال��ى اتف��اق س��لمي ب��ني الق��وى 
البرملاني��ة،  والكت��ل  السياس��ية 
بحيث يكون الهدف األسمى منه، 
خدمة الناخب وترس��يخ العملية 

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

ّ
ّ

د. بختيار شاويس

نوريل روبيني

عضو مجلس النواب

أستاذ في كلية 
ستيرن إلدارة األعمال 
في جامعة نيويورك

ماك��رون  إميانوي��ل  متك��ن  م��ع 
بالزعيم��ة  الهزمي��ة  إيق��اع  م��ن 
الش��عبوية اليميني��ة املتطرف��ة 
االنتخاب��ات  ف��ي  لوب��ان  ماري��ن 
الرئاسية الفرنسية، تفادى االحتاد 
قاتلة.  واليورو رصاص��ة  األوروب��ي 
اجليوسياس��ية  اخملاط��ر  ولك��ن 
مس��تمرة في التكاث��ر. ولن يكون 
انتص��ار ماك��رون كافي��اً لتهدئة 
ردة الفع��ل الش��عبوية العنيفة 
ض��د العوملة ف��ي الغ��رب، والتي 
رمبا تؤدي إل��ى تعزيز نزعة احلماية، 
وإش��عال احلروب التجارية، وفرض 
قي��ود صارم��ة على الهج��رة. وإذا 
سيطرت قوى التشرذم فقد يؤدي 
انس��حاب اململك��ة املتح��دة من 
االحتاد األوروبي إل��ى تفكك االحتاد 
األوروبي في نهاية املطاف �� سواء 

في وجود ماكرون أو غيابه.
في الوقت نفس��ه، تواصل روسيا 
س��لوكها العدواني في البلطيق، 
والبلق��ان، وأوكرانيا، وس��وريا. وما 
يزال الش��رق األوسط يحتوي على 
دول عدي��دة ش��به فاش��لة، مثل 
الع��راق، واليم��ن، وليبي��ا، ولبنان. 
وال تُبدي حروب الوكالة الُس��ّنية 
العربية  اململك��ة  بني  الش��يعية 
الس��عودية وإيران أي بادرة تش��ير 

إلى أنها قد تضع أوزارها قريباً.
وفي آسيا، رمبا تؤدي سياسة حافة 

الهاوية م��ن ِقَبل الواليات املتحدة 
أو كوريا الش��مالية إلى التعجيل 
بنشوب صراع على ش��به اجلزيرة 
الكورية. وتواصل الصني االنخراط 
ف��ي منازعاتها عل��ى األراضي مع 
جيرانها اإلقليميني �� وفي بعض 

األحيان تصعيد هذه املنازعات.
عل��ى الرغ��م م��ن ه��ذه اخملاط��ر 
اجليوسياس��ية، بلغ��ت األس��واق 
املالي��ة العاملي��ة ارتفاع��ات غي��ر 
مس��بوقة. لذا فإن األمر يستحق 
أن نس��أل ما إذا كان املس��تثمرون 
يقلل��ون م��ن تقديرهم جلس��امة 
واحد أو أكثر م��ن هذه الصراعات 
وإمكاني��ة تس��ببها في إش��عال 
ش��رارة أزمة أش��د خطورة، وماذا 
يتطلب األمر إلخراجهم من حالة 

الرضا عن الذات.
هن��اك العدي��د من التفس��يرات 
للمخاط��ر  األس��واق  لتجاه��ل 
ب��دء،  اجليوسياس��ية. فب��ادئ ذي 
في ح��ني يحترق قس��م كبير من 
الشرق األوسط، لم حتدث صدمات 
أو  النف��ط  بإم��دادات  مرتبط��ة 
قرارات حظ��ر، كما زادت ثورة الغاز 
الصخ��ري ف��ي الوالي��ات املتحدة 
م��ن إمدادات الطاق��ة املنخفضة 
التكلفة. خال صراعات س��ابقة 
في الش��رق األوسط �� مثل حرب 
أكتوبر/تش��رين األول ع��ام 1973، 

والثورة اإلس��امية ف��ي إيران عام 
1979، وغ��زو الع��راق للكويت عام 
1990 �� تسببت صدمات إمدادات 
النفط في إحداث حالة عاملية من 
الركود التضخمي والتصحيحات 

احلادة في أسواق األسهم.
أن  ث��ان ف��ي  ويتلخ��ص تفس��ير 
املس��تثمرين يستنتجون األحداث 
من صدمات سابقة، مثل هجمات 
س��بتمبر/ م��ن  عش��ر  احل��ادي 

أيل��ول 2001، عندما س��ارَع صناع 
السياسات إلى إنقاذ املوقف بدعم 
االقتص��اد واألس��واق املالي��ة من 
النقدية  السياسات  تيسير  خال 
ه��ذه  وبفض��ل  بق��وة.  واملالي��ة 
السياس��ات حتول��ت تصحيحات 
الس��وق بعد الصدم��ة إلى فرص 
للشراء، ألن هبوط أسعار األصول 
حت��ول ف��ي االجت��اه املعاك��س في 

غضون أيام أو أسابيع.
ثالثا، لم تكن الدول التي شهدت 
بالفع��ل صدم��ات محلي��ة ف��ي 
أس��واق األص��ول ���� مثل روس��يا 
وأوكرانيا بعد ضم روس��يا لشبه 
جزي��رة الق��رم والتوغل في ش��رق 
أوكراني��ا في ع��ام 2014 �� كبيرة 
اقتصادي��اً بالق��در الكافي للتأثير 
على األس��واق املالية األميركية أو 
العاملي��ة. وعلى نح��و مماثل، حتى 
على الرغم م��ن ماحقة اململكة 

املتحدة خلطة »اخل��روج الصعب« 
م��ن االحت��اد األوروب��ي، فإنها تظل 
متثل نحو %2 فقط من الناجت احمللي 

اإلجمالي العاملي.
ويزع��م تفس��ير راب��ع أن العالَ��م 
مخاط��ر  م��ن  اآلن  حت��ى  جن��ا 
التقلبات احل��ادة املرتبطة بالدمار 
اجليوسياس��ي اليوم. ولم ينشب 
حتى اآلن صراع عس��كري مباشر 
بني أي ق��وى عظمى، ولم يتفكك 
االحتاد األوروب��ي أو منطقة اليورو. 
وج��رى احتواء سياس��ات الرئيس 
األميركي دونالد ترامب الشعبوية 
األكث��ر تطرف��اً بنحو جزئ��ي. ولم 
يشهد االقتصاد الصيني حتى اآلن 
هبوطاً حاداً، وهو ما كان ليس��فر 
ع��ن حال��ة من ع��دم االس��تقرار 

االجتماعي السياسي.
ع��اوة على ذلك، تواجه األس��واق 
صعوبات ف��ي تس��عير مثل هذه 
األح��داث »الن��ادرة« أو »اجملهوالت 
اجملهولة« التي رمبا تكون احتماالت 
حدوثها ضئيل��ة، ولكنها مكلفة 
للغاي��ة. عل��ى س��بيل املث��ال، ما 
كانت األس��واق لتتنب��أ بهجمات 
احلادي عش��ر من س��بتمبر/أيلول. 
وحت��ى إذا تص��ور املس��تثمرون أن 
هجمة إرهابية كبيرة أخرى سوف 
تق��ع ال محال��ة، ف��ا ميكنهم أن 

يعرفوا متى.

ورمبا تتحول املواجهة بني الواليات 
املتح��دة وكوريا الش��مالية أيضا 
إلى ح��دث ن��ادر، ولكن��ه احتمال 
جتاهلت��ه األس��واق بس��رور. وأحد 
األس��باب وراء هذا أنه على الرغم 
الصاخبة،  ترام��ب  من تهدي��دات 
فإن اخليارات العسكرية الواقعية 
املتاح��ة للواليات املتح��دة قليلة 
للغاي��ة: فرمب��ا تس��تعمل كوري��ا 
تقليدية لكي  الشمالية أسلحة 
متح��و من عل��ى اخلريط��ة مدينة 
به��ا،  احمليط��ة  واملناط��ق  س��ول 
حيث يعيش ما يق��رب من نصف 
س��كان كوريا اجلنوبية، إذا حتركت 
الوالي��ات املتح��دة ضده��ا. ورمب��ا 
يفترض املس��تثمرون أنه حتى في 
حالة حدوث مناوش��ات عسكرية 
محدودة، فل��ن يتصاعد األمر إلى 
حرب كاملة، ومن املمكن أن يعمل 
تخفيف السياس��ات على تهوين 
الضربة التي قد يتلقاها االقتصاد 
ه��ذا  وف��ي  املالي��ة.  واألس��واق 
الس��يناريو، كما كانت احلال بعد 
اإلرهابية،  هجمات سبتمبر/أيلول 
فإن التصحيح األولي للس��وق قد 

يتحول إلى فرصة للشراء.
م��ن  يخل��و  ال  األم��ر  ولك��ن 
سيناريوهات أخرى محتملة، وقد 
يتب��ني أن أحدها ين��درج حتت فئة 
األحداث الن��ادرة. ونظراً للمخاطر 

العس��كري  بالعم��ل  املرتبط��ة 
املباش��ر، تذهب بعض املزاعم اآلن 
إلى أن الواليات املتحدة تستعمل 
أسلحة س��يبرانية للقضاء على 
تهدي��د كوريا الش��مالية النووية 
للبر الرئيس��ي للوالي��ات املتحدة. 
مل��اذا فش��ل  ه��ذا  يفس��ر  ورمب��ا 
عدد كبي��ر م��ن اختب��ارات كوريا 
الشمالية الصاروخية في األشهر 
األخي��رة. ولكن كيف قد ترد كوريا 
الش��مالية عل��ى قط��ع رأس��ها 

عسكريا؟
رمبا تكون إحدى اإلجابات في ش��ن 
هجوم س��يبراني. فمن املعروف أن 
قدرات كوريا الشمالية في مجال 
احلرب الس��يبرانية ال تق��ل كثيراً 
عن مثياتها في روس��يا والصني، 
وق��د رأى العال��م حمل��ة مبكرة من 
 2014 ف��ي ع��ام  الق��درات  ه��ذه 
بيكتشرز.  اخترقت سوني  عندما 
ورمب��ا يتس��بب هجوم س��يبراني 
كبير تش��نه كوري��ا اجلنوبية في 
تعجيز أو تدمير أج��زاء من البنية 
األساس��ية احليوية ف��ي الواليات 
اقتصادية  وإحداث أضرار  املتحدة، 
ومالي��ة هائلة. ويظ��ل هذا اخلطر 
قائم��اً حتى ل��و متكن��ت الواليات 
النظ��ام  تخري��ب  م��ن  املتح��دة 
الصناعي والبنية األساس��ية في 

كوريا الشمالية بالكامل.

أو رمب��ا تلج��أ كوري��ا الش��مالية 
ف��ي مواجه��ة تعط��ل برنامجها 
إل��ى  ونظامه��ا  الصاروخ��ي 
التكنولوجي��ا املتدني��ة، بإرس��ال 
س��فينة حتم��ل قنبلة ق��ذرة إلى 
موانئ ل��وس أجنيليس أو نيويورك. 
ومن املرج��ح أن يكون رصد أو منع 
هج��وم من هذا القبي��ل أمراً بالغ 

الصعوبة.
وعل��ى ه��ذا، ففي حني ق��د يكون 
املستثمرون على حق في استبعاد 
خطر الصراع العسكري التقليدي 
وكوري��ا  املتح��دة  الوالي��ات  ب��ني 
الشمالية، فرمبا يهونون أيضا من 
تهديد وقوع ح��دث نادر حقاً، مثل 
اندالع ح��رب س��يبرانية تخريبية 
بني البلدين أو وقوع هجوم بقنبلة 

قذرة ضد الواليات املتحدة.
تُرى هل يكون التصعيد على شبه 
اجلزي��رة الكورية فرصة »للش��راء 
خال االنخفاض«، أو أنه قد يكون 
بداية النهيار ضخم للس��وق؟ من 
املعلوم أن األس��واق من املمكن أن 
تسعر »اخملاطر« املرتبطة بالتوزيع 
الطبيع��ي لألح��داث الت��ي ميكن 
إحصائي��اً.  وقياس��ها  تقديره��ا 
ولكنها تواجه مش��كلة أكبر في 
التعامل م��ع »ع��دم اليقني على 
غرار ناي��ت«: اخلطر ال��ذي ال ميكن 

حساب احتماالته.

الصفير مرورًا بالمقبرة الجيوسياسية
PROJECT
SYNDICATE

التدخل الروسي في االنتخابات األميركية

طارق حرب 

في 2017/5/9 اعلنت االحزاب الكردستانية ان احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا قبلت الطعن املق��دم اليها من هذه 
االحزاب ومن املشهورات والبديهيات في عالم القضاء 
ان قب��ول الدع��وى ال  يعني ان احملكمة ستس��تجيب  
للطلب والدعوى فقبول الدعوى والطعن شيء واحلكم 
لصالح املدعي شيء آخر ذلك ان احلكم لصاحله يقوم 
على اس��اس توفر االدلة واحلجج والوثائق واملستندات 
وقواعد الدستور التي تؤيد الدعوى والطعن اوال وثانياً 
ان احملكمة االحتادية شأنها  شأن اية محكمة الميكن ان 
ترفض الدعوى والطعن وامنا يتم قبولها وحتديد موعد 
للمرافعة حيث تقدم االسانيد الدستورية والقانونية 
املؤيدة للدعوى والطعن وتس��تمع ال��ى دفوع املدعى 
علي��ه ثم تصدر احلكم  فمثا اذا اقاَم احدهم الدعوَى 
ضد آخر للمطالبة باعادة مبلغ الف مليار دوالر تتولى 
احملكمة اتخاذ االجراءات الس��ابقة اذ ال تس��تغرب من 
املبلغ وال تس��أل عن كيفيَة احلص��ول على هذا املبلغ 
او كيفي��ة دفع��ه وزم��ان الدفع وان املدع��ي الميكن ان 
ميلك بع��ض الدوالرات ولي��س املليارات م��ن الدوالرات 
موض��وع الدعوى وهذا ما ميكن قوله عن دعوى وطعن 
االحزاب الكردستانية  اذ مت قبول الدعوى ولم يتم حلد 
االن اج��راء املرافعة ولم يصدر حكم حلد االن ال كما مت 
نشره في بعض وسائل االعام وكأن  االحزاب كسبت 
الدع��وى وصدر حك��م لصاحلهم اذ ال��ى االن لم يتم 
اجراء اجللسة االولى للمرافعة واالمر االخر ان الدعوى 
والطع��ن ابتعد عن احكام الدس��تور والقانون ذلك ان 
الدع��وى تتعلق بالفق��رة الثانية من املادة التاس��عة 
والت��ي قررت من��ح وزارة املالية حق اس��تقطاع حصة 
االي��رادات االحتادي��ة من حصة االقليم ف��ي حالة عدم 
دف��ع االقلي��م لاي��رادات االحتادية التي اس��تحصلها 
كالضرائب والكمارّك  االحتادية والتي يجب ان يحولها 
ال��ى املوازن��ة االحتادي��ة اي ان قان��ون املوازن��ة االحتادية 
رقم )٤٤( لس��نة ٢٠١٧  الزم اقليم كردستان بتحويل  
االي��رادات االحتادي��ة الى املوازن��ة االحتادي��ة وفي حالة  
اس��تحصال االقليم  لضرائب الرسوم االحتادية وعدم 
حتويله��ا الى املوازن��ة االحتادية ف��أن وزارة املالية تقوم 
باس��تحصال املبالغ من حصة االقليم أي تسوية اما 
يدف��ع االقليم  لهذه املبالغ االحتادي��ة الى وزارة املالية 
وف��ي حالة عدم دف��ع االقليم يتم اس��تحصالها من 
حص��ة االقليم فهذا احلكم موافق للدس��تور والعدل 
وطع��ن االحزاب ل��ن يجدي نفع��اً وكذلك بالنس��بة 
للطع��ن االخر اخلاص ال��وارد في الفق��رة ثالثا الفقرة 
دال والت��ي اوجبت دفع واردات نفط االقليم للحكومة 
االحتادية وفي حالة استحواذ االقليم على واردات نفط 
االقليم وعدم دفعها للحكومة االحتادية فأن احلكومة  
االحتادية سوف لن تدفع مبالغ لاقليم اذا دفع االقليم 
لواردات نفطه لبغداد  يعني دفع بغداد مبالغ لاقليم 
اما اذا لم يدفع االقليم واردات نفطه لبغداد فأن بغداد 
س��وف لن تدفع لاقليم اذ اليج��وز لاقليم اجلمع بني 
واردات نفط��ه ومبالغ تدفعها بغ��داد لاقليم وبإيجاز 
ان اج��راء بغداد اجراء دس��توري وقانوني وال حجة تؤيد 
دعوى االحزاب الكردستانية ومع  ذلك فالقول للمدعي 
والفصل للمحكم��ة وللمدعي االدع��اء وللمحكمة 
القض��اء وللمدعي الع��رض وللقضاء الف��رض واالمر 

متروك للمحكمة .

طعن األحزاب الكردستانية 



مس��ؤوال للقس��م الثقافي ف��ي جريدة 
التاخ��ي، احلدي��ث يطول ويتش��عب عن 
سيرة مبدع ممتدة في االرجاء، وساطعة 
ف��ي كل االحاي��ن، ال��كالم عن عيس��ى 
حسن الياسري يشبه الكالم عن القمر 
فينبغي الوض��وء بالنج��وم لكي تكون 

الصالة موجبة ووافية .. ».
اجللسة تضمنت شهادات واستذكارات 
لعدد من اصدقائه الشعراء، لكن البداية 
كانت مع الدكتور الشاعر سعد ياسن 
يوسف:« منذ أول قصيدة له في مجلة 
)اآلداب ( بعدده��ا العاش��ر م��ن الع��ام 
1971 ، والتي ح��ازت على اعجاب الناقد 
املصري املع��روف الدكتور صبري حافظ، 
بطريقة مثي��رة معتبراً إياها من قصائد 
الع��دد املهم��ة انفت��ح أمام��ه طري��ق 
النش��ر، ال��ذي أغلق��ه ابن��اء وطنه في 
وجهه حينه��ا بحجة أو بحج��ة أخرى، 
فكان عيس��ى حس��ن الياس��ري صوتا 
شفيفا نديا كجذوره املمتدة إلى أعماق 
مياه )أبو بش��وت ( في اجلن��وب العراقي، 

وكان عميقا ف��ي صوره ومعانية كعمق 
جلس��ات  ف��ي  اجلنوبي��ن  تلميح��ات 
سمرهم، ومرفرفا كنوارس الربيع حينما 
حتل��ق على صفح��ات املياه هو )يس��ينن 
العراق ( وهو الصوت الشفيف الذي لف 
روحنا مبوس��يقاه العذبة منذ أن عبر بنا 
إلى مدن الفرح وأس��رنا آلخر أيام حياتنا 
في العش��ب، ع��اش الغرب��ة مرتن، مرة 
في وطنه والثانية خارج أس��واره، لكنه 
برغ��م كل هذا مينحك الفًة في ش��عرة 
وقرب��ا يجعلك تدن��و من��ه وتتوحد فيه 
وهو ينقلك إلى عوال��م النقاء والصفاء 
االنس��اني بعيدا عن صخب املدن ليحل 
في هدأة العش��ب واملياه واتساع عوالم 
اإلنسان األولى. إنه آخر الشعراء القروين 
الشاعر عيسى حسن الياسري ... كنت 
معنا رغم احمليطات التي تفصلك عنا أبا 
ياس��ر احلبيب ..وكنا نرتش��ف قصائدك 
كما ترتش��ف اآلرض اليباب حبات املطر 

اإلولى ..«.
الدكت��ور الش��اعر س��عد الصاحلي كان 

مرافقا لكل تفاصيل اجللس��ة بقراءاته 
لعدد م��ن قصائ��د الياس��ري على وفق 
اختيارات��ه ه���و، ف��كان صوت���ه يرتفع 
ويه��دأ على حل��ن الكلم���ات، لتتواصل 
املشاركات من قبل الدكتور الناقد علي 
ح�داد ال�ذي أكد ان مش��اركت�ه الي�وم 
هي وقف��ات متوزع�ة عل��ى الذاك�رة :« 
ل���م يك�ن عيس���ى حس��ن الياس��ري 
محتاج��ا ان يل��ح عل��ى جنوبيت��ه ف��ي 
قصي��دة او دي��وان، فس��مرت�ه وقامت�ه 
املمشوقة املائلة الى النحافة ومالمح�ه 
وحركات��ه، كله�ا توح�ي الى انه جنوبي 
خال��ص يحم��ل ه��م اجلن��وب، يحم��ل 
احساس ارضه واهله ومكابداتهم، التي 
ضخه�ا في قصيدت��ه، رمبا هناك جملة 
م��ن املفارقات اس��توقفتني ف��ي جترب�ة 
ه��ذا الش��اعر، عل��ى مس��توى التلقي، 
عيس�ى حسن الياس��ري يذكرني دائما 
الريفي،  بالش��اعر الش��عب�ي اجلنوب��ي 
فغنائيت��ه عالية وه�ذه س��م�ة تتمي�ز 
به��ا قصيدت��ه ذات��ه وجمل��ة دواوين��ه، 

الياس��ري ينتمي الى جيل ش��عري اكثر 
من جيل ش��عري وهي انك التس��تطيع 
ان جتيله مبعنى انك التس��تطيع ان تضع 
رش��دي العامل اويوس��ف  الصائغ قبله 
فهو من جيل وس��ط بن ه��ذا وذاك، هو 
كتب قبل الس��بعينيات هذه الالجيلية 
نفعه��م  جتييله��م  ع��دم  ان  س��تجد 
وضره��م، نفعهم بان اليضعوا جتربتهم 
ف��ي دائرة خاص��ة بهذا اجلي��ل وتصرفوا 
بوع��ي ه�ذا اجلي�ل  لكنه��م ظلموا الن 
الدارس��ن تع��ودوا عل��ى ان يؤسس���وا 
عل�ى ق��راءات س��ابقة فيصع��ب على 
ال��دارس ان يق��ف عن��د جتربت��ه و يدرس 
جتربته ويبوبه���ا ، مثلما يفعل مع جيل 
عيس�ى  والس��بعيني�ات.  الس��تينيات 
حسن الياسري ظل في هذ البرزخ، الذي 
نفع�ه في ان تش��تغل جتربته  كما شاء 
له��ا غنائية ذاتية تتحس االخر من خالل 
ال��ذات..«. في ختام اجللس��ة وزع كتاب�ه 
ال�ذي ض�م اعمال�ه الشعري�ة كامل�ة 

على احلضور.

 
حذام يوسف طاهر

ضمن منهاجه االس��بوعي، احتفى نادي 
الش��عر في احتاد االدباء بتجربة الش��اعر 
عيسى حسن الياسري املقيم في كندا، 
مبناسبة صدور اعماله الشعرية الكاملة، 
الصادرة عن املؤسسة العربية للدراسات 
والنشر في بيروت، بحضور عدد كبير من 
االدباء واملثقفن وعائلة الشاعر الياسري. 
اجللسة أدارها الشاعر سلمان داود محمد 
الذي نوه الى انه يتشرف وسعيد بتكليف 
الشاعر الياسري له إلدارته اجللسة. فقال: 
نحتفي بالش��اعر والروائي عيسى حسن 
الياسري عن بعد قريب، وكأن املسافة بن 
بغ��داد ومونتريال مليئة باحملبة والش��عر 
واالش��تياق، كلفني الياسري مبحبة ولي 
الش��رف بتقدمي هذه اجللسة، السيما وان 
الياسري من املبدعن الذين كانوا ينظرون 
الى التجارب الش��ابة في مجال الش��عر 
واالدب بش��يء م��ن االهتم��ام، م��ذ كان 
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أدباء ومثقفون يحتفون بالشاعر عيسى حسن الياسري

الجلسة تضمنت شهادات 
واستذكارات لعدد من أصدقائه 
الشعراء، لكن البداية كانت مع 

الدكتور الشاعر سعد ياسين 
يوسف: منذ أول قصيدة له في 

مجلة )اآلداب( بعددها العاشر 
من العام 1971 ، والتي حازت على 

إعجاب الناقد المصري المعروف 
الدكتور صبري حافظ

أّطر جتربته الثقافية ألكثر من نصف قرن بالكتابة 
بآفاق رحب��ة، ومتنوعة في النقد الثقافي مبختلف 
األجناس اإلبداعية؛ ومتخضت تلك التجربة الرائدة 
بإص��دارات متنوعة )كلمات متقارب��ة املدى – أفق 
مفت��وح ق��راءات نقدية ف��ي الرواي��ة وموضوعات 
أخ��رى ( .. دّون رؤاه ورؤيت��ه النقدية بقراءات باملنجز 
اإلبداعي للعديد من األسماء العراقية في مجاالت 
،والتش��كيل،  ، والف��ن، واخل��ط  ، واألدب  الكتاب��ة 
واملوس��يقى .. فض��الً ع��ن  مفكرين وسياس��ين 
له��م دورهم ف��ي تأريخ العراق خ��الل القرن ، نقده  
العلم��ي  بالتحلي��ل  الواقعي��ة  الرؤي��ة   اعتم��د 
ملعطيات النتاج الثقافي م��ع الظروف املوضوعية 
والزمكانية  بقراءة جمالّي��ة ومعرفّية وتفكيكية 
لتجارب أثرت الس��احة والواقع الثقافي . وقد جاء 
مبقدمة كتابه )كلمات متقاربة املدى (منش��ورات 
دار الثقافة والنشر الكردية –وزارة الثقافة ..سؤال:  
ه��ل ننفصل ع��ن املاضي واحلاضر.. بعد أن عش��نا 
حتوالت وأحداث مبناخات مختلفة وعرفنا أس��رارها 
؟ م��ا يجمع ه��ذه الكتاب��ات ضوء خفي��ف ينبض 
بب��طء تلتقي ببس��اطة الكلمة ، ووض��وح البناء 
عبر اض��اءات ثقافية وحضارية بال افتعال وال تعثر. 
مضاف��اً إلى ذل��ك عواطف وانفعاالت م��ن البراءة 
واجلم��ال. منحتها هال��ة البقاء ، وح��رارة القضايا 
.( ب��ن املوض��وع األول :إبراهيم الس��عيد ..يا واهب 
االرتقاء ف��ي صحاف��ة األطفال. واملوض��وع األخير 
–وفاًء ..لعبد الرحمن طهم��ازي ..تعددت الكتابات 
عن جتارب الش��عراء واملبدع��ن، حكايا من صميم 
القل��ب وأريج وعطر الذاك��رة الطرية عن  )) صادق 
الصائغ- هادي احلمداني- محمد سعيد الصكار – 
شمران الياس��ري- موفق محمد  – عبد اجلبار عبد 
اهلل- كاظم حبيب – رشدي العامل- نوري جعفر – 
فالح عبد اجلبار .........وآخرين ((. تلك الكتابات تعد 
من الوفاء للمبدعن والثقافة العراقية كما س��ار 
على ذلك بكتابه اآلخر األكثر عمقاً وحتليالً بالنقد 
الروائي والش��عري ونص املكان جاء بدراسة مهمة 
عن فندق كويس��تيان رواية فلي��ح خضير الزيدي« 
يس��ر الكتابة وإغواء الق��راءة »: ص 17 )) تتمحور 
الرواية حول ش��خصيتن رئيس��يتن هم��ا ) ناصر 
رشيد فوزي (( من اصول كردية ، أقدم على الهروب 
م��ن اخلدمة العس��كرية ،واإلفالت  م��ن فرن احلرب 
،واس��تقر في املانيا ،فجأة يقرر ترك برلن وش��قته 
الدافئ��ة فيها وقطته )سيس��و( ،أنيس��ه الوحيد 
هناك ، مصمماً على خوض مغامرة سرية ال يعرف 
نتائجه��ا، متخلياً عن جنة املاني��ا الوردية ،بعد أن 
عاش فيها قرابة عش��رين عام��اً، قادته خبرته إلى 
العمل في صناع��ة التوابيت األبنوس��ية الباذخة 
ملوت��ى األمل��ان ، ه��ذه اخلب��رة، اكتس��بها من خالل 
خدمته العس��كرية في إحدى مراكز استالم جثث 
اجلنود الذين يقتلون في س��احات احلرب الثمانينية 
،يص��ف ناص��ر توابيت األبنوس: انه��ا كانت احملطة 
التي تتناس��ب م��ع روح��ي الكئيبة ..((.ث��م يُعرج 
على دراسة رواية تسارع اخلطى »الشكل الثقافي 
النوعي في السرد » للمبدع  أحمد خلف  ص 23: (( 
يضعنا أحمد خلف من البداية ،أمام حالة معقدة 
ووضع مربك في ح��وار خافت بن الفتاة واخملتطف 
،أثن��اء الليل حن يزح��ف القتل��ة واللصوص نحو 
الن��وم،....(( وف��ي دراس��ة ممتعة عن  ش��رق األحزان 
..« س��ر النهاي��ات الفاجعة » ص29-30 )) أس��هم 
عباس لطيف في تعميق االحساس بثيمة الرواية 
ومغزاها الكلي ،إال أن إشكاالت عدة تواجه القارئ 
وهو يحاول البحث عن إجابات لبعض األحداث... جلأ 
الروائي إلى أساليب متعددة في السرد ،من ضمير 
املتكلم إلى الغائب ،فاخملاطب وقس��م إلى مقاطع 
،أسهمت في استكمال زوايا الرواية للشخصيات 
احملوري��ة والكش��ف عن أبعادها اخملتلف��ة عبر أكثر 
م��ن زاوية ((.وفي ص 168 عن الغازية منجم اإلبداع 
وذكريات الدكتور جمال العتابي  حيث يؤكد بنصه 
الب��اذخ بامل��كان وعبق الذك��رى وأصدق��اء الكتاب 
والفن واملوس��يقى  لِيدون من نفحات الروح ونبض 
القلب تلك الكلمات السامقة  عن الغناء واإلبداع 
وذكرياته مع طالب القره غولي  )) من منا ال يعرف 
الغ��راف ،النهر الق��ادم من مقدمة س��دة الكوت 
،يتدف��ق مثل اس��راب الطي��ور التي حت��ّط فيه تارة 

،وتعلو تارة أخرى ..((.

جمال العتابي
والرؤية الثقافية 

صباح محسن كاظم

 
 كان العام��ل شيش��مان يحف��ر لوحده 
متتبع��ا اجلدران احلجرية عش��وائيا وفي 
أحد االيام عثر في واحدة من غرف القصر 
عل��ى مجموع��ة كبيرة م��ن رقم الطن 
مكومة على بعضها بارتفاع ) 30  س��م( 
أتلف العامل شيشمان ومن بعده احلفار 
روس قس��ما كبي��را منها بس��بب عدم 
إدراكهم��ا ألهميتها و ع��دم وجود اخلبرة 
في التعامل معها وكيفية انتزاعها من 
ضغط التربة املستمر عليها في دفينتها 
أللفن وستمائة س��نة إضافة إلى رمي 
الكثير من كسررها في املتارب. ومتثل هذه 
الرقم القس��م األول من مكتبة )أش��ور 
بان��ي أبلي( أهم االكتش��افات في تاريخ 
احلضارة اآلش��ورية ومن أغني آثار العالم 
كونها أوس��ع مكتبة منظمة تظم كل 
ما توصل اليه العالم القدمي من املعارف 
والعلوم واآلداب وأصبح��ت من املفاتيح 
املهمة ملعرفة اس��رار وكن��وز احلضارات 
الرافدينية السومرية واألكدية والبابلية 
و اآلشورية وحيث ال يوجد دليل أبرز منها 
عل��ى رقي ثقافة اآلش��ورين وقد عكرت 
رق��م ه��ذه املكتب��ة اجلوان��ب احلقيقية 
اجملتمع��ات  ومنج��زات  مزده��رة  حلي��اة 
الرافدينية املتحض��رة , وقد أتلف هؤالء 
احلف��ارون اجلهل��ة جدران قاع��ة املكتبة 
بحي��ث ال نعرف اآلن كيفية ترتيب الرقم 
ورفوفها أو توزيعه��ا املنهجي وترك هذا 
األمر لالجتهادات العلمي��ة ونعتقد أنه 
ال ميك��ن أن تكون مكتب��ة املعبد الرائعة 
في )سبار( التي اكتشفها )د وليد اجلادر( 

سنة  )1982( وقياسها
 ) 420x270سم( أجمل أو أحسن تنظيما 
وتنس��يقا من مكتب��ة القص��ر امللكي 
اآلشوري ) وهنا امتنى على الهيأة العامة 
لآلث��ار والتراث ان تبادر ال��ى نقل مكتبة 
س��بار الى القاعة البابلي��ة )الكلدانية( 
ف��ي املتحف فه��ي اثر فري��د ال نظير له 
وسوف تغني القاعة الكلدانية الفقيرة 
في معروضاتها حاليا ( , وقد سارع روس 
بإخبار رولنسون باكتشاف مكتبة الرقم 
الطيني��ة حي��ث يع��رف عن��ه اهتمامه 
بالكتابات املسمارية فسارع هذا بالسفر 
إل��ى نين��وى لإلش��راف عل��ى احلفري��ات 
التي اس��تمرت موس��ما كام��ال إلى أن 
ب��دأ عطاء القصر يقل من املكتش��فات 
األثري��ة املهمة ما عدا رق��م الطن ألتي 
كان��ت تظه��ر بكث��رة كل ي��وم وكانت 
الكمي��ة ق��د زادت وأصبحت تكفي ملأل ) 
8  (صناديق كبيرة. ومع التزام رولنس��ون 
بواجبات مهامه الدبلوماسية في بغداد 
اال انه كان يقوم بزيارات خاطفة ملوقعي 
قوينج��ق والنمرود ويعط��ي التوجيهات 
باس��تمرار احلفري��ات خوف��ا من س��طو 
الفرنس��ين على أحد املوقعن , وكانت 
عالقة الفرنسين مع البريطانين عالقة 
أصدق��اء في الظاهر بس��بب االعتبارات 
الدبلوماس��ية وف��ي الواقع ه��م أعداء 
يتناحرون للفوز بالغنيمة اآلثارية األكبر 

واالستحواذ عليها.

املنحوتات اجلدارية ذوات الوجهني
 كان الي��ارد قب��ل س��فره قد أبق��ى على 
احلف��ار كرس��تيان رس��ام ليتاب��ع احلفر 
في النمرود وقد باش��ر ه��ذا حاال باقتالع 
مجموع��ة م��ن األلواح من قصر )آش��ور 
أخي أدينا( الذي كش��ف عنه في كانون 

األول )1846( وكان��ت األل��واح ه��ذه املرة 
مزدوج��ة الوجه )منحوتة م��ن اجلهتن( 
وهي منقولة أصال من قصر امللك آش��ور 
ناصر أبلي وأعيد استخدامها في القصر 
اجلديد جلاهزيتها حيث مت االس��تغناء عن 
الوجه املنحوت سابقة ومت نحت وجهها 
اآلخ��ر مبواضيع جدي��دة , بع��د ذلك قام 
كرس��تيان رس��ام بضم املنحوتات ذ وات 
الوجه��ن إل��ى مجموعة الي��ارد وهرمزد 
رس��ام اخلاصة والتي قام هرمزد قام ببيع 
قس��م منها مع منحوتة أخرى ش��راكة 

مع اليارد  الى:- 
• متحف زيورخ )3( منحوتات.

• متحف دريسدن منحوتة واحدة.
• ومجموعة أخ��رى ) 3  ( منحوتة أخذها 
اآلث��اري الدكت��ور )جوليوس ويب��ر( وقام 

بدوره ببيعها إلى متحف زيورخ.
 إضافة إلى مجاميع أخرى استولى عليها 
التجار والس��راق ألن منطق��ة احلفريات 
ترك��ت مكش��وفة فأخ��ذت املنحوت��ات 
طريقه��ا إلى أوربا وأمري��كا وقاما )اليارد 
ورس��ام ( الحقا بتقطيع الكثير من هذه 
األل��واح بال��ذات وبيعها مجزئ��ة إلرضاء 
أكبر عدد من الزبائن وقد ارتكبا في هذه 
احلالة جرمية مركب��ة فإضافة إلى اإلجتار 
غير املشروع فإنهما قاما بتدمير األلواح 
حيث أصبحت فاقدة لهويتها احلقيقية 

وداللتها وقيمتها التاريخية واجلمالية 
  املتحف البريطاني يدين اليارد ورسام 

 اس��تغل املتحف البريطاني فرصة وجود 
الي��ارد ورس��ام ف��ي لن��دن ليخضعهما 
جللس��ات من احلوار واملسائلة حيث تبن 
أن طريقتهم��ا باحلفر كانت عش��وائية 
وخاطئة فل��م يكونا يهتمان باخملططات 
والتفاصيل أو إعادة دفن املواقع املفتوحة 
ويقومان بتحطيم اجلدران وقلع األحجار 

طريقهم��ا  تعت��رض  الت��ي  ألكبي��رة 
ويرميانه��ا في املت��ارب , وكان عمالهما 
يقلبون ترب��ة الطبق��ات التاريخية فوق 
بعضه��ا ويطم��رون املناط��ق املفتوحة 
س��ابقة بتربة وكسر فخار املناطق التي 
يفتحونه��ا وكان ه��ذا يغي��ر الكثير من 
املعال��م ويح��دث الفوض��ى ف��ي تأرخة 
املتح��ف  فق��ام   . والطبق��ات  املواق��ع 
بتوبيخهما على االهمال وتدمير البقايا 
األثرية التي لم يس��ارعا إلع��ادة دفنها . 
وكان اليارد يتعلل بقلة املال املوجود لديه 
ولهذا الس��بب قال عن��ه اجملمع العلمي 
البريطان��ي بأن��ه ) الن مخرب��ا لآلثار في 

القرن التاسع عشر(.
 

 العودة إلى نينوى والنمرود 
مسلة آشور ناصر ابلي 

 ف��ي أواس��ط س��نة 1849 ق��رر املتحف 
البريطاني إعادة اليارد إلى نينوى والنمرود 
م��زودا بدع��م مال��ي كب��ر ) 3000  جنيه 
استرليني( , ولو قارنا هذا املبلغ مع املبلغ 
ألذي ب��دأ به الي��ارد ) 120 جنيها لعرفنا 
أن الهدف احلقيق��ي للمتحف هو إفراغ 
موقع��ي النمرود ونينوى وس��رقة جميع 
جدارياتهم��ا واألعم��ال الفني��ة األخرى 
وهكذا فإن املتحف في اس��تمرار دعمه 
لاليارد ورسام بتلك الطريقة كان يسلك 
منهج��ا م��ن الواضح أنها س��تؤدي إلى 
كارثة النه��ب والتدمير ألجمل مدينتن 
اش��وريتن ولم يتراجع امناء املتحف عن 
مواقفه��م او يكلف��وا أنفس��هم بزيارة 
املدينتن ليروا ما يحل بهما ولم يحاولوا 
أبدا استنقاذهما بعد ذلك مت تزويد اليارد 
بتعليم��ات صارم��ة باختي��ار مجموعة 
كبيرة من املنحوتات والثيران اجملنحة بعد 
إدراك املتحف لألهمية التاريخية الكبيرة 

لآلثار والرقم اآلش��ورية مع التأكيد على 
إع��ادة دف��ن املواقع الت��ي يفتحها . وفي 
الش��هر العاش��ر س��نة  )1849( وجد أن 
االكتشافات العظيمة ملنحوتة الخيش 
و قاعة الثيران و مكتبة )آشور باني أبلي( 
قد متت بغيابه . لذلك باش��ر العمل في 
مدينتي نينوى والنمرود س��ويا في وقت 
واحد يس��ابق الزم��ن مقررا اس��تكمال 
جرميت��ه وس��لب كل ما تبقى م��ن اآلثار 
واجلداريات فكان أكثر تصميما وشراسة 
فوظ��ف  )100( عام��ل حلف��ر األنفاق في 
قص��ر ) س��ن أخ��ي أريبا ( ف��ي قوينجق 
. وف��ي النم��رود كان يق��وم بحفريات��ه 

العش��وائية بحماس��ة ال أخالقية حيث 
كان��ت مع��اول احلفارين تض��رب في كل 
زاوية من وجه التل وتخدش��ه بش��قوق 
وأخاديد كيفما اتفق واحلفر أينما وجدت 
معاوله��م مكان��ا للحفر في س��طحه 
بحثا عن الغنائم فعثر في مدخل معبد 
نينورتا عند قاعدة الزقورة على املس��لة 
الرائع��ة للملك آش��ور ناص��ر أبلي وهي 
بارتفاع ) 290  س��م ( مكتوبة من الظهر 
واجلانبن بحوليات املل��ك وغزواته ووجد 
أمامه��ا منض��دة قرابن ثالثي��ة األرجل 
وكانت املس��لة موضوعة في ركن خاص 
ومكان مدروس في فضاء املعبد لتعطي 
االنطباع املطلوب منه��ا. وكانت أعمال 
الي��ارد التخريبية ه��ذه تتطابق متاما مع 
خط��ط واه��داف امن��اء املتح��ف . وفي 
الش��هر األول س��نة  )1850( قرر السفر 
إلى اخلابور مستكش��فا احتمالية وجود 
منحوت��ة قابل��ة للنه��ب وكان��ت رحلة 
غي��ر مثمرة حيث ع��اد إلى نين��وى خال 

الوفاض.

 الشحنة اخلامسة - أم احلنة 
 قبل سفر ه  إلى اخلابور قام اليارد بتوجيه 
كرس��تيان رس��ام القتالع أجمل وأكمل 
زوج من األسود اجملنحة من إحدى بوابات 
قصر آشور ناصر أبلي في النمرود وأوكل 
له مهم��ة إجناز بقية األعم��ال املتعلقة 
به��ذا املوضوع , فقام ه��ذا بجلب حبال 
قوي��ة من حلب وأعاد اس��تخدام العربة 
التي صنعت سابقة وعمل على تسوية 
األرض من املوقع حتى النهر وقام بإيصال 
املنحوتت��ن تتابع��ا إل��ى الش��اطئ وقد 
تضررت إحداهما جراء النقل على العربة 
وبقيت��ا مطروحت��ن حتى ج��اء فيضان 
النه��ر القوي في الش��هر اخلامس حيث 
غم��ر املاء أحد األس��دين وعن��د محاولة 
نقله حتطم إلى قطعتن  بسبب تسرب 
امل��اء ف��ي مس��امات حجارته الهش��ة , 
ومت إضاف��ة )15 ( منحوت��ة جدارية و) 8  ( 
صنادي��ق صغي��رة وضع��ت جميعا على 
طوف��ن , وف��ي الش��هر اخلامس س��نة 
 )1850( أرسلت الش��حنة مع النهر إلى 
بغ��داد ومنه��ا أكمل��ت طريقه��ا باجتاه 

 البصرة.

كتاب

أهم االكتشافات في تأريخ الحضارة اآلشورية

تناولنا في الحلقة السابقة، اكتشاف الثور المجنح) الماسو(. وكيف أن القصر 

مبني على حافة حجرية قائمة على كتف نهر دجلة الذي يحادد أسوار المدينة 

وباس��تمرار الحف��ر قريبا من الثي��ران المجنحة عثر على ج��دران القصر الداخلية 

وكان��ت جميعها مغطاة باأللواح الجدارية من الرخام )االلباس��تر( ومنحوتة 

نحتا بارزا ملونا ومنقوشة بالكتابات المسمارية.

غالف الكتاب

}الحلقة الثالثة عشرة تواصل ثقافية الصباح اجلديد نشر حلقات من كتاب: }
سرقة حضارة الطني واحلجر للكاتب حميد الشمـري

اكتشاف الثور اجملنح
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

“عالج فوري بسيط”لمشكلة ماليين البشر
دخل فص��ل الصيف، وس��تبدأ معه معاناة ماليني البش��ر من 
لس��عات البعوض التي تس��بب احلكة واملتاع��ب. لكن يبدو أن 

هناك حال لهذه املشكلة.
إذ طرح موقع “LifeHacker”، اخملتص بتقدمي حلول تقنية وطبية 

أحيانا، حال قال إنه فوري، وبسيط ملعاجلة لسعات البعوض.
ونص��ح املوقع بوض��ع ملعقة في املاء الس��اخن ملدة وجيزة، ثم 
وضع ظهر امللعقة على مكان اللسعة بنحو مباشر والضغط 

عليها نحو دقيقتني.
وحسب املوقع، فإن هذا اإلجراء البسيط سيشفي متاما لسعة 

البعوضة، ومينع احلكة املزعجة التي تليها بنحو سريع.
ويحقن البعوض عند لس��ع اإلنس��ان مادة بروتينية ملنع جتلط 
ال��دم. وهذه امل��ادة البروتينية هي التي تس��بب احلك��ة. ويقول 
املوق��ع إن إجراء امللعقة الس��اخنة يتلف تلك املادة ومينع احلكة 

بنحو فوري.

ألمانيا تحّذر من التسلل اإللكتروني
بعد استهداف ماكرون

حث��ت احلكومة األملانية األحزاب السياس��ية على ضرورة تعزيز 
وس��ائل احلماية ضد محاوالت التسلل اإللكتروني بعد تسريب 
وقع األسبوع املاضي لرس��ائل البريد اإللكتروني حلملة إميانويل 

ماكرون قبيل انتخابه رئيسا لفرنسا.
ول��م يفل��ح التس��ريب، الذي وقع قب��ل يومني م��ن االنتخابات، 
ف��ي التأثير على نتيج��ة االنتخابات الفرنس��ية حيث جتاهلته 
معظم وسائل اإلعالم أثناء فترة الصمت االنتخابي املقررة قبل 
التصويت. لكنه أحيا مخاوف من التدخل احملتمل في االنتخابات 

االحتادية في أملانيا املقررة في 24 سبتمبر أيلول.
وقال آرنه ش��وينبوم رئيس الوكالة االحتادية ألمن اإلنترنت: بعد 
التقاري��ر األخيرة عن التس��لل اإللكتروني إل��ى حملة ماكرون 
تواصلن��ا م��ن جديد م��ع األحزاب السياس��ية بش��أن مخاطر 
التس��لل اإللكتروني، املتعلق��ة باالنتخاب��ات وقدمنا توصيات 

محددة لتحسني )مستوى( أمن املعلومات لديها”.
وق��ال متحدث باس��م الوكال��ة إن أحدث توصي��ات ركزت على 
التش��فير وحماي��ة كلم��ات امل��رور وخط��وات حتص��ني أنظمة 

الكمبيوتر والشبكات.
وذكر ش��وينبوم أن الوكالة تهتم “بشدة” بالتعامل مع مسألة 
مخاطر التس��لل اإللكتروني ذات الصل��ة باالنتخابات األملانية. 
وأكد أنه في مارس آذار تعرض حزب االحتاد الدميقراطي املسيحي، 
وهو حزب املستش��ارة األملانية أجني��ال ميركل، وأحزاب أخرى إلى 

محاوالت تسلل متكررة ترتبط مبجموعة “ايه.بي.تي 28”.

مسكنات األلم قد تؤدي
إلى اإلصابة بنوبات قلبية

كش��فت دراسة جديدة أن هناك عالقة بني تناول جرعات عالية 
من مس��كنات األلم من مضادات االلتهاب غير الس��تيرويدية 

-مثل إيبوبروفني- واإلصابة بالنوبات القلبية.
واعتمدت الدراس��ة على نتائج أبحاث س��ابقة ربطت بني هذه 
العقاقير، واإلصابة باألمراض القلبية، كما نش��رت نتائجها في 

دورية “بي أم جي” الطبية.
وتوصلت هذه الدراسة إلى أن مخاطر اإلصابة بالنوبات القلبية 
بني أولئ��ك الذين يتناولون هذه العقاقي��ر تكون أعلى خالل 30 

يوما من بدء استخدامها.
وحلل فريق من العلماء املشاركني في هذه الدراسة بيانات نحو 
446763 ش��خصا ملعرفة متى تزداد مخاط��ر اإلصابة بالنوبات 

القلبية.
وركز العلماء على األشخاص الذين مت إعطائهم وصفات طبية 
لتناول مس��كنات األلم من مضادات االلتهاب غير السترويدية 
مثل إيبوبروفني، وديكلوفيناك، ونابروكسني، وليس أولئك الذين 

يشترون مسكنات األلم من الصيدليات.

شريط ملون
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بغداد - الصباح الجديد:

ف��ي  مش��اركته  هام��ش  عل��ى 
فعاليات »القمة الثقافية 20177« 
املنعقدة حالي��اً في أبو ظبي، عقد 
وزير الثقافة والسياحة واآلثار فرياد 
روان��دزي، سلس��لة م��ن اللقاءات 
الوف��ود  الثنائي��ة م��ع ع��دد م��ن 

املشاركة في القمة.
أرين��ا  الس��يدة  التق��ى  روان��دزي   
اليونس��كو،  بوكوڤ��ا مدي��ر ع��ام 
وبحث معها املستجدات املتعلقة 
باجتماع اخلبراء، الذي عقد في مقر 
اليونس��كو في باريس في ش��باط 
املاضي، كما تبادل العالقات الثنائية 
م��ع وزي��ر الثقافة ف��ي اجلمهورية 
اجمل��االت  ف��ي  الس��يما  اجلزائري��ة، 

الثقافية واآلثارية والسياحية.
 وحظ��ي حض��ور الوزي��ر روان��دزي 
فعاليات القم��ة الثقافية، بحفاوة 
بالغ��ة م��ن قب��ل القائم��ني على 
املؤمتر، فض��اًل عن اهتمام وس��ائل 
األعالم في دولة اإلمارات باملشاركة 

العراقية.
وف��ي كلمة االفتتاح لنورة الكعبي 
اجملل��س  لش��ؤون  الدول��ة  وزي��رة 
الوطني االحتادي، ورئيس��ة مجلس 
اإلعالمي��ة  املنطق��ة  هيئ��ة  إدارة 
في أبوظبي، قال��ت: إن من يدمرون 
الت��راث والثقاف��ة، إمن��ا يدمرونه��ا 
بطريق��ة مختلف��ة، فنحن نعيش 
ف��ي منطق��ة لألس��ف نتلقى من 
خالله��ا أخب��ار تدميري��ة بصف��ة 
يومي��ة. وأضاف��ت متس��ائلة »ملاذا 
يش��اهد أبناؤن��ا مثل ه��ذه األخبار 
التدميرية؟ لذلك فكرنا في نقطة 
بداية تس��اعد عل��ى إيجاد محتوى 

دائم مثل عالم سمسم«.
 وأوضح��ت الكعبي ان املؤمتر يتميز 
عم��ا يجري ف��ي املؤمت��رات األخرى، 
بأنه ميد اجلس��ور ويحق��ق التالقي 
ما بني صناع القرار، واملعنيني بإدارة 
الشؤون الثقافية في بلدان العالم، 
وصن��اع اإلبداع، ومنتج��ي الثقافة 

من فنانني ومبدعني.
 وق��ال رواندزي، ف��ي تصريح خاص 
ملوق��ع ال��وزارة، إن قم��ة أب��و ظبي 

جمع��ت املعني��ني من مس��تويات 
متع��ددة، وم��ن ميادين ش��تى، وان 
أهميته��ا تأت��ي م��ن إنه��ا تعق��د 
ف��ي منطق��ة مهمة م��ن مناطق 
الصراع العاملي، مشيراً إلى إن هذه 
املنطق��ة ال القم��ة، كان��ت تبحث 
عن اللمس��ات اإلنسانية للثقافة، 
ان تترجم مخرجات القمة  متمنياً 

الثقافية إلى برنامج عمل ممنهج.
 وأعرب رواندزي عن اعتقاده إن دولة 

ك��ن أن تلعب دوراً مهماً  اإلمارات ميمُ
في مجال حماي��ة التراث احلضاري، 
والثقافي في املناطق التي تش��هد 
نزاع��ات مس��لحة، الفت��اً إل��ى إن 
اإلمارات كانت الس��باقة في هكذا 
مبادرات. وأشار في هذا الصدد إلى 
الصن��دوق الدول��ي حلماي��ة التراث 
دول��ة  أسس��ته  ال��ذي  الثقاف��ي، 
اإلم��ارات بالش��راكة م��ع الرئيس 
الفرنسي فرانسوا اوالند ومنظمة 

اليونسكو.
 وعد رواندزي إن من أهم ما حققته 
القم��ة الثقافي��ة، ه��ي التج��ارب 
احلية ملبدع��ني، ومعنيني بالثقافة، 
والتج��ارب احلقيقي��ة، وهي مهمة 
الواقعي��ة،  باجت��اه  تدف��ع  كونه��ا 
مشيراً إلى االحتفالية التي أقيمت 
مس��اء األحد 9/نيس��ان، وتضمنت 
عروض أداء، ومناقشات مع الفنانني 
املقيمني في القم��ة، وهم: امللحن 

تان دون، والفنان التشكيلي إدريس 
واألداء  الع��روض  ومصم��م  خ��ان، 
لي��ز ليرمان، فضالً ع��ن عرض فني 
بعنوان )هيلين��ج وارز( من تصميم 
لي��ز ليرم��ان، وبطولة ب��ول هيرلي، 
وكيث طومس��ون، وغن��اء دي جاي 

تودو.
 وعل��ى هام��ش فعالي��ات القم��ة 
االحتاد  الثقافي��ة، أجرت صحيف��ة 
االنتش��ار في  اإلماراتي��ة واس��عة 
دول اخلليج، حواراً مطوالً مع الوزير 
روان��دزي، تن��اول املش��هد الثقافي 
العراقي، فضالً عن إفراده مس��احة 
ممي��زة جله��ود روان��دزي، ف��ي مجال 
صيان��ة اآلث��ار، وإع��ادة ترميم تلك 
الت��ي تعرضت للتدمي��ر على أيدي 
عصابات داع��ش اإلرهابية، واجلهود 
العراقية والدولية املبذولة للبحث 

عن حلول لهذه الرموز االثارية.
 وفي س��ياق متصل، أفادت مصادر 
الوفد العراقي املشارك في فعاليات 
القم��ة، إن ه��ذه القم��ة تختل��ف 
ع��ن غيرها في اتس��اع املش��اركة، 
لتمثيل مجتمعات كثيرة، وكذلك 
مس��توى الش��خصيات الرفيع��ة 
املش��اركة. لك��ن املص��ادر أش��رت 
اقتصار املشاركة العربية على عدد 

قليل من الدول العربية.
تنظي��م  عل��ى  املص��ادر  وأثن��ت   
فعاليات القمة الثقافية، وقالت إن 
هذا النمط من التنظيم التفاعلي 
بدرج��ة عالية، من��ح أعمال القمة 
روحية جدي��دة، كونه ل��م يقتصر 
على املسؤولني عن قطاع الثقافة، 
وإمنا جاءت مش��اركة عدد كبير من 
الفنان��ني واملثقفني ألجل احلوار بني 
الطرفني املعنيني مباش��رة بالشأن 

الثقافي.

»الثقافة« تواصل لقاءاتها مع عدد من المشاركين في قّمة »أبو ظبي«

فرياد رواندزي في أبوظبي

متابعة الصباح الجديد:
فريدتش��وف  د.  س��فينة  تنطل��ق 
البحرية  األبحاث  نانس��ني، س��فينة 
األكثر تط��وراً في العالم، وس��فينة 
األبحاث الوحيدة التي ترفع علم األمم 
املتحدة، في أول رحلة أبحاث لها من 

مدينة الدار البيضاء في املغرب.
ومت إطالق س��فينة نانس��ني اجلديدة، 
وه��ي الثالثة ف��ي التعاون املس��تمر 
من��ذ 43 عاماً ما بني منظمة األغذية 
)الف��او(،  املتح��دة  ل��ألمم  والزراع��ة 
والنرويج، رسمياً في ميناء أوسلو في 

آذار/مارس املاضي.
 وفي كلمة ف��ي حفل اإلطالق أكدت 

ايرن��ا  النرويجي��ة  ال��وزراء  رئيس��ة 
س��ولبرغ أن العلوم والتعاون الدولي، 
هما عامالن أساسيان لتنفيذ اجندة 
التنمية املس��تدامة 2030. وأش��ارت 
إلى أن مشروع ناس��ني هو مثال ممتاز 
على التعاون الدولي الذي يهدف إلى 

مراقبة صحة احمليطات.
وعق��ب إطالقه��ا الرس��مي، أبحرت 
س��فينة ناس��ني م��ن النروي��ح إل��ى 
املغ��رب، حي��ث س��تبدأ اآلن رحلتها 
الطموح��ة لألبحاث والدراس��ات في 
الدار البيضاء، قبل أن تكمل طريقها 
على طول س��احل املغرب، وبعد ذلك 
موريتانيا، وغينيا بيس��او، والسنغال، 

وغينيا. 
وتقس��م رحل��ة البح��ث إل��ى أرب��ع 
محط��ات، تبدأ ف��ي الثامن م��ن أيار/
مايو حتى 18 متوز/يوليو، عندما تصل 
الس��فينة إل��ى مينائه��ا األخير في 

كوناكري في غينيا،
وتش��مل منطق��ة البح��ث املنحدر 
الق��اري واألعل��ى لس��احل أفريقي��ا 
الغربي. وس��تقوم الس��فينة بجمع 
عينات م��ن النظام البيئ��ي البحري، 
عل��ى أعم��اق متفاوت��ة م��ن املي��اه 
الضحل��ة، وحت��ى املي��اه عل��ى عمق 
500 متر. وسيش��مل ذلك تسجيالت 
صوتي��ة، وقياس ظ��روف وصف املياه، 

النباتي��ة  العوال��ق  وتوزي��ع  ووف��رة 
واحليوانية في املي��اه، ووجود اخمللفات 
البحرية، وغي��ر ذلك من امللوثات مثل 

املواد البالستيكية الصغيرة.
وأك��د ممثل الفاو ماي��كل جورج هيغ، 
عل��ى أن األبح��اث الت��ي تق��وم به��ا 
الس��فينة بدعم من مش��روع الفاو-

نانس��ني، ضرورية للغاية إلدارة موارد 
احمليط��ات، واالنظم��ة االيكولوجي��ة 
البحرية. وقال إن املش��روع يلعب دوراً 
مهماً في جن��اح مبادرة »احلزام األزرق« 
التي أطلقت في مؤمتر كوب 22 للتغير 
املناخي ف��ي املغرب. وتنس��جم هذه 
اخلطوة مع مبادرة »النمو األزرق« التي 

أطلقته��ا الفاو، ومؤمت��ر األمم املتحدة 
الذي س��يقام في مق��ر املنظمة في 
نيويورك في املدة من 5 إلى 9 حزيران/

يونيو 2017 لدعم تطبيق الهدف 14 
من أهداف التنمية املستدامة.

اري-جوس��تني  الس��يد  ق��ال  ب��دوره 
نورهيم س��فير النرويج في املغرب أن 
س��فينة د. فريدتش��وف نانسني هي 
أكثر سفينة أبحاث تطوراً في العالم. 
وهي مجه��زة بتكنولوجي��ا متطورة 
للغاي��ة، وبفريق خبراء من املس��توى 
العاملي ف��ي إدارة املوارد البحرية. وقد 
للحص��ول على  الس��فينة  صممت 
املعرفة الت��ي نحتاجه��ا إلدارة موارد 

محيطاتنا بش��كل مستدام. وأضاف 
أن سفينة األبحاث هذه هي رمز على 
ما ميكن أن نحققه معاً، عندما جتتمع 
املعرف��ة والتكنولوجيا، م��ع التعاون 

الدولي واإلرادة السياسية.
وق��ال عزي��ز اخن��وش وزي��ر الفالحة 
والصي��د البح��ري املغرب��ي والتنمية 
القروية واملياه والغابات: »إن س��فينة 
البحث العلمي اجلديدة ناس��ني، متثل 
فرصة اس��تثنائية للعلم��اء األفارقة 
لعدة أسباب، فهي ستتيح لنا القيام 
مبجاالت جديدة م��ن األبحاث، وتطور 
خبرتنا في مج��ال احمليطات ومصائد 

األسماك«.

سفينة األمم المتحدة تنطلق في رحلة علمية جديدة على ساحل أفريقيا

للمملك��ة  الرس��مي  الدلي��ل  تول��ى 
العراقية سنة١٩٣٦دليل احصاء جميع 
النش��اطات في العراق، مبا فيها محال 
الصيرفة في بغداد، والتي متاثل شركات 
الصيرف��ة املوج��ودة حالي��ا، اذ تتول��ى 
اس��تبدال العمالت م��ن العراقية الى 
عمالت الدول األخرى، وخاصة استبدال 
الدين��ار العراقي الى الب��اون اإلجنليزي، 
عل��ى الرغ��م م��ن ان الدين��ار العراقي 
كان مقوم��اً بالذهب، وكان��ت هنالك 
الروبية الهندي��ة، والتي كانت العملة 
بالدينار  الرس��مية قب��ل اس��تبدالها 
التركي��ة،  اللي��رة  العراق��ي، وكذل��ك 
ويالحظ ان ه��ذه احملال، قد تكون مجرد 
كرس��ي يجلس عليه الصراف، وامامه 
درج خشبي مفتوح من اعلى بالزجاٌج، 
وبداخله امنوذجا من  العمالت، واستمر 
هذا املنظر نش��اهده حتى سبعينيات 
القرن املاضي  امام البنك املركزي، وفي 
ش��ارع البنوك مقابل الشورجة، لكن 
ذل��ك ال ينفي وجود مح��ال أخرى، لكن 
لي��س بالنحو املوجود حالي��ا، وقد كان 
عمل مح��ال الصيرفة كثيرًا بس��بب 
قلة املصارف، وكثرة املعامالت في زمان 
لم يكن هنالك غس��يال لألموال حيث 
لم تكن املكاتب فخمة ولم تكن هناك 
حمايات لها، وبعد االطالع على قائمة 
من ميارس ه��ذه احلرفة، وجدنا ان اغلب 
العاملني في بغداد ومن البغداديني هم 
اليهود، باستثناء صيرفي اسمه حسن 
س��يد صراف الكاظم��ي، وعبد األمير،  
ويبدو ان الصيرفي عزيز انطوان عبودي 
اما انه يهودي او مسيحي، وهكذا فان 
٣٦ مح��ال للصيرفة في بغ��داد كانت 
جميعها للبغداديني اليهود، باستثناء 
اثن��ني، او ثالثة، طبق��اً للقائمة الواردة 
في الدليل الرسمي، وهؤالء الصرافون 
ابراهي��م خضوري،  البغدادي��ون، ه��م 
وادور  عبودي، والياهو إس��حاق، والياهو 
حايي��م، وب��اروخ داوود، وب��اروخ عويديا، 

الكاظم��ي،  ص��راف  س��يد  وحس��ن 
وحوك��ي توين��ه، وخضوري ش��معون، 
وروب��ني صال��ح، وروبني، وعزرا موش��ي، 
وساس��ون زخله، وسلمان زخله، وسليم 
واس��حيق،  وش��مطوب،  ش��هرباني،  
يوس��ف، وصليوه  وشوعه، وش��اووءل 
عب��ودي، وعب��د األمي��ر، وعزرا نس��يم، 
وعزيز انطوان عبودي، وكرجي إبراهيم، 
وحيي��م س��وميخ، وكرجي س��وميخ، 
وكوه��ني، وفت��ال، ومناحي��م قرع��ني، 
وه��ارون، وصي��ون الوي، ويه��ودا عزي��ز، 
ويهودا منشي، وحسقيل منشي، ومن 
الطري��ف ان الصيرفي خضوري عبودي 
زخله، نش��ر اعالنا في الدليل الرسمي 
يتضمن قيامه بتقدمي خدمات الصيرفة 
في بغداد، والش��ام، وبيروت، وان محله 
تأسس س��نة ١٨٩٩ ، ويتعاطى جميع 
اعم��ال املصارف من حس��ابات جارية، 
واعتم��ادات جتارية، وغيره��ا، وله فروع 
في بل��دان الش��رق، والبل��دان املهمة، 
وذك��ر رقم هاتف��ه باإلع��الن وهو ١٣٤ 
بغ��داد، وجمي��ع الصيارفة الس��ابقني 
مح��ل عملهم في ش��ارع الس��موأل 
في رصافة بغ��داد، حيث مكان احلركة 
االقتصادي��ة، واملالية، والنقدية، و  يعد 
قلب بغداد املالي، لذا  ضم الشارع ٢٨ 
محال للصيرفة، بعدد محال في جميع 
انحاء بغ��داد ال يزيد على ٣٩ محال، وال 
يوجد محل للصيرفة ف��ي الكرخ، اما 
محال الصيرفة األخرى، فهي حسقيل 
يونافي،  في ش��ارع الرش��يد، وحوكي 
موشي،  وموشي روبني، ويامني نيسان 
ف��ي خ��ان البرزلي، وخض��وري زخلة في 
ش��ارع ال���رواق، م���ع مح��ل خضوري 
مراد، وش��وع الياهو، وداود ش��مع�ون، 
ام�ا ف�ي خ�ان دل��ة فكان محل روبني، 
ويه��ودا منش��ي زبي��دة، وخ���ان دل�ة 
املبي���ر، وصيون غب اهلل اغاس��ي في 
خان االسترابيدي، وعبد اهلل حاني في 

شارع الرشيد.

محال الصيرفة في بغداد
في الثلث األول من

القرن العشرين

طارق حرب
تراثيات



موسكو ـ وكاالت:
بع��د أقل من يوم م��ن خروجها 
من الدور الثاني لبطولة مدريد 
لألس��اتذة ب��ات م��ن املق��رر أن 
حتصل الروس��ية ماريا شارابوفا 
)وايل��د  دع��وة  بطاق��ة  عل��ى 
كارد( للمش��اركة ف��ي بطولة 
برمنجه��ام البريطاني��ة الت��ي 

تقام على املالعب العشبية.
وذكرت صحيفة "ذي تاميز" امس 
الت��ي  30 عاًم��ا،  أن ش��ارابوفا، 
خس��رت أمام الكندية اوجيني 
بوشار في الدور الثاني لبطولة 
مدري��د أم��س االول س��تحصل 
عل��ى بطاقة دعوة للمش��اركة 
ف��ي بطول��ة برمنجه��ام بع��د 
التي فرض��ت عليها  العقوب��ة 
بسبب املنشطات والتي انتهت 

مدتها الش��هر املاضي بعد 15 
شهرا من اإليقاف.

املصنفة  ش��ارابوفا،  وتتع��رض 
258 على العالم التي سقطت 

ف��ي اختبار للكش��ف عن مادة 
ف��ي  املنش��طة  "ميلدوني��وم" 
كان��ون الثاني من العام املاضي، 
بعد  انتق��ادات شرس��ة  حلملة 
تلقيه��ا العدي��د م��ن الدعوات 
للمش��اركة في البطوالت بعد 
عودته��ا للمالع��ب، م��ن بينها 

بطولتي شتوجتارت ومدريد.
املتوج��ة  ش��ارابوفا  وف��ازت 
بخمس��ة ألق��اب ف��ي بطوالت 
اجلران��د س��الم األرب��ع الكبرى، 
بلق��ب برمنجه��ام ف��ي 2005، 
وترج��ع آخ��ر مش��اركة لها في 

البطولة إلى عام 2010.
وتقام بطول��ة برمنجهام خالل 
املدة ب��ن 17 و25 حزيران ويليها 
مباش��رة بطولة وميبل��دون في 

الثالث من متوز.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أطلق��ت اللجن��ة املش��رفة عل��ى 
سلسلة سباقات كأس رئيس دولة 
األصيلة،  العربية  للخيول  اإلمارات 
اس��م »أبوظب��ي« عل��ى س��باقات 
جيني��س الفرنس��ية الت��ي تق��ام 
14 أي��ار احلالي ملس��افة 1000 متر 
للمه��رات،  و2000 متر للمهور، في 
مضمار دوفيل العريق في س��ابقة 
تاريخية هي األولى من نوعها على 

مدار 135 عاما.
وأوض��ح مط��ر اليبهون��ي، عض��و 
اجملل��س الوطن��ي االحت��ادي، عض��و 
أبوظب��ي  مجل��س  إدارة  مجل��س 
الرياض��ي، رئيس اللجنة املش��رفة 
أن  الس��باقات،  سلس��لة  عل��ى 
تع��د  فرنس��ا،  جين��س  س��باقات 
الس��باقات  وأش��هر  أه��م  أح��د 
الكالسيكية في العالم وافتتاحية 

موسم السباقات بفرنسا.
وأكد ف��ي تصريح��ات صحفية أن 
السباق اجلديد س��يقام حتت اسم 
»أبوظبي- جينيس- فرنس��ا«، وهو 
أمر غير مس��بوق وألول مرة يحدث 
بتاريخ سباقات مضمار دوفيل الذي 
اس��تضاف أول س��باق ع��ام 1882، 
منوها إلى أن تسجيل بصمة قوية 
ف��ي مضمار عم��ره 135 عاما ميثل 

إجنازاً كبيراً للدولة.
وأشار إلى أن التطور الذي يسير فيه 
كأس رئيس الدولة للخيول العربية 
األصيل��ة من عام إل��ى آخر كحدث 
متمي��ز وفري��د م��ن نوع��ه أصبح 
يجس��د ص��ورة حقيقي��ة ملظاهر 
النهضة التنموية الش��املة التي 
أبوظبي،  وإم��ارة  الدولة  تعيش��ها 
والتي جعلتها تتبوأ مواقع الصدارة 
والريادة في مجال س��باقات اخليول 

العربية األصيل��ة. ومن جانبه، أكد 
ع��ارف حمد العوان��ي، األمن العام 
جمللس أبوظبي الرياضي، أن تسمية 
سباقات جينيس الفرنسية ملسافة 
1000 متر و2000 متر باسم أبوظبي 
يعك��س مكان��ة وري��ادة العاصمة 
عاملياً وقيمة س��باقات كأس رئيس 

الدولة للخيول العربية األصيلة.
وذكر أن التواجد ألول مرة في مضمار 
دوفيل العريق في افتتاحية موسم 
س��باقات اخلي��ول بفرنس��ا، والذي 
يجمعه أش��هر وأهم مالك ومربي 
اخلي��ول في العالم ميث��ل منعطفا 
جديدا ومهما لسلس��لة سباقات 
كأس رئيس الدولة للخيول العربية 

األصيلة بنسختها رقم 24.
وقال العوان��ي، إن مجلس أبوظبي 
الرياض��ي وبتوجيهات من الش��يخ 
نهيان بن زايد آل نهيان، حريص على 

تق��دمي الدعم والرعاي��ة وتوفير كل 
متطلبات النجاح للحدث والسبل 
والتي  السلس��لة  الس��تمرار هذه 
اس��تطاعت خالل الفت��رة املاضية 
في ترس��يخ مكانته��ا كأحد أهم 
س��باقات اخليول العربي��ة األصيلة 

في العالم.
ومن جهته، أشار فيصل الرحماني، 
أبوظب��ي  مجل��س  مستش��ار 
الرياض��ي،  املش��رف الع��ام عل��ى 
رئي��س  كأس  س��باقات  سلس��لة 
األصيلة،  العربية  للخي��ول  الدولة 
اجلان��ب  م��ع  املفاوض��ات  أن  إل��ى 
الفرنس��ي لم تكن بالسهلة، بيد 
أن اسم ومكانة اإلمارات والعالقات 
التاريخي��ة التي جتمعها بفرنس��ا، 
كان��ت له��ت كلم��ة الفص��ل في 
حس��م تس��مية أبوظب��ي جينس 

فرنسا على تلك السباقات.

تونس ـ وكاالت:
عق��د االحت��اد التونس��ي للمب��ارزة 
بالس��يف برئاس��ة زائ��دة اخللصي 
الدغ��ري أول أم��س الثالث��اء مؤمترا 
صحفيا لتسليط األضواء على دورة 
ضمن مس��ار كأس العالم لسالح 
للسيدات  احلاد »س��ابر«  الس��يف 

مبشاركة 116 مبارزة من 27 بلدا.
ومن املق��رر أن حتتضن تونس احلدث 
العاملي ف��ي قصر الرياض��ة باملنزه 

أيام 12 و13 و14 أيار اجلاري.
التونس��ي  وقال��ت رئيس��ة االحتاد 

ف��ي املؤمت��ر الصحف��ي إن��ه مت بذل 
مجهودات كبيرة من أجل كس��ب 
ثقة االحت��اد الدولي للمب��ارزة حتى 
حتصل تونس على حق تنظيم هذه 
التظاه��رات الهامة بع��د انقطاع 

امتّد لست سنوات كاملة.
أضاف��ت: »الهدف األول من تنظيم 
هذه الدورة هو حتسن صورة تونس 
في اخلارج وتعزيز ثقة االحتاد الدولي 
في بلدنا من أج��ل الظفر بتنظيم 
دورات هامة أخرى على غرار بطولة 
العال��م للناش��ئن والش��باب عام 

.»2019
وأكم��ل: »باإلضاف��ة إل��ى ذلك فإن 
احتض��ان تون��س لدورة من مس��ار 
كأس العالم سيتيح الفرصة أمام 
الالعب��ات التونس��يات للتباري مع 
أفض��ل الالعبات بالعال��م في هذا 

االختصاص«.
وتش��هد دورة تون��س مش��اركة 
ه��ذا  ف��ي  العناص��ر  أفض��ل 
االختصاص في الفردي على غرار 
يانا إيجوري��ا املصنفة  الروس��ية 
أول��ى عاملي��ا واجملري��ة أن��ا مارتون 

الثاني��ة عاملي��ا والفرنس��ية انون 
برونات الثالثة عامليا.

وفي غياب البطلة عزة بس��باس 
التي تخضع حالي��ا لفترة تأهيل 
بدني س��تكون تونس ممثلة خالل 
ه��ذا املوعد العاملي ع��ن طريق 4 
مبارزات من بينه��م 3 من صنف 
الناشئات وهن: ياسمن دغفوس 
وخديجة ش��امخ وألف��ة احلزامي 
الغراي��ري  يس��را  إل��ى  إضاف��ة 
وجميعهن يشاركن ألول مرة في 

مسار كأس العالم.
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العواصم ـ وكاالت:

تأهل ن��ادي يوفنتوس اإليطالي 
إلى نهائ��ي دوري أبط��ال أوروبا 
بعدم��ا اس��تطاع الف��وز على 
بنتيج��ة  الفرنس��ي  موناك��و 
)2-1( ف��ي املب��اراة التي أقيمت 
ب��ن الفريقن مس��اء أول أمس 
عل��ى ملعب »يوفنت��وس أرينا« 
في إط��ار إي��اب نص��ف نهائي 

البطولة.
وجنح يوفنت��وس في تكرار فوزه 
عل��ى الفريق الفرنس��ي، وذلك 
بعدم��ا حق��ق البييانكوني��ري 
االنتص��ار في موقع��ة الذهاب 
األس��بوع املاضي عل��ى ملعب 
لوي��س الثاني بهدف��ن من دون 
رد أحرزهما املهاجم األرجنتيني 

جونزالو هيجواين.
وأوقف الالعب الش��اب كيليان 
موناك��و  مهاج��م  مباب��ي 
املباريات  سلس��لة  الفرنس��ي 
الت��ي لم يتلق فيه��ا يوفنتوس 
أي هدف ف��ي دوري أبطال أوروبا 
وذلك بعد تسجيل هدف فريقه 
الوحي��د ف��ي ش��باك العمالق 
جيج��ي بوف��ون في لق��اء إياب 
ال��دور قب��ل النهائي م��ن دوري 
أبطال أوروبا ال��ذي انتهى بفوز 

الفريق اإليطالي )1-2(.
ش��باك بوف��ون ظل��ت نظيفة 
مل��دة 690 دقيقة حتى س��ّجل 
مبابي هدفه، علما بأنه الهدف 
الذي س��كن ش��باك  الوحي��د 
األدوار  ف��ي  العج��وز  الس��يدة 
اإلقصائية بدوري األبطال خالل 
املوس��م احلال��ي والثال��ث منذ 

بداية البطولة.
املرة األخيرة الت��ي اهتزت فيها 
ش��باك يوفنت��وس أوروبياً قبل 

ه��دف موناكو تعود إلى يوم 22 
تش��رين الثان��ي املاضي،عندما 
لع��ب يوفنت��وس خ��ارج أرضه 
مع فريق إش��بيلية اإلس��باني 
الفريق  اللق��اء بف��وز  وانته��ى 

اإليطالي بنتيجة 1-3.
»الجازيت��ا  لصحيف��ة  ووفق��ا 
ديلل��و س��بورت« اإليطالية فإن 
 690 إل��ى  يوفنت��وس  وص��ول 

دقيق��ة بش��باك نظيف��ة في 
دوري األبطال حطم رقم ميالن 
الذي كان أكثر الفرق اإليطالية 
حفاظ��اً عل��ى ش��باكه أوروبياً 
وذلك في موس��م 2005-2004 
م��ع احلارس البرازيلي نيلس��ون 

ديدا وملدة 641 دقيقة.
أوروبًيا  القياس��ي  الرق��م  أم��ا 
فيظل مسجال باس��م األملاني 

يانز ليمان حارس مرمى أرسنال 
األس��بق خالل موس��م 2005-
2006 بالوصول إلى 995 دقيقة 

دون أن تهتز شباكه.
من جانبه، احتفل حارس املرمى 
بوفون،  جيانلويج��ي  اخملض��رم، 
برقم مميز في مش��واره الكروي 
خالل املباراة الت��ي انتهت بفوز 
فريقه على موناكو الفرنس��ي 

بنتيجة 2-1 في إياب الدور قبل 
النهائي لدوري أبطال أوروبا.

»س��كاي  ش��بكة  وذك��رت 
س��بورتس« في إحصائية لها أن 
بوف��ون ب��ات ثاني الع��ب إيطالي 
ف��ي  مب��اراة   150 إل��ى  يص��ل 
املس��ابقات األوروبية، بعد زميله 
الس��ابق باولو مالديني أسطورة 
إيه س��ي ميالن.. وأش��ارت إلى أن 

جيانلويجي بوفون صنع مسيرته 
بواقع  فريقن،  الطويلة بقميص 
114 مع يوفنتوس، و36 مباراة مع 

فريقه السابق بارما.
  ولك��ن بوفون يس��عى لكس��ر 
نحس��ه ، وحتقي��ق لق��ب أوروبي 
م��ع اليوفي، حيث خس��ر املباراة 
النهائي��ة ل��دوري األبطال مرتن، 
أم��ام إي��ه س��ي ميالن ب��ركالت 
أم��ام  و   ،2003 ع��ام  الترجي��ح 
 2015 اإلس��باني عام  برش��لونة 
في امللعب األوليمبي بالعاصمة 

األملانية برلن بنتيجة 3 � 1.
وضمنت الك��رة املغربية احلضور 
ف��ي نهائ��ي دوري أبط��ال أوروب��ا 
باملوس��م احلال��ي، املق��رر إقامته 
الشهر املقبل في كارديف بويلز، 
ممثلة في املهدي بنعطية مدافع 

يوفنتوس اإليطالي.
التأه��ل  ف��ي  يوفنت��وس  وجن��ح 
لنهائي دوري أبط��ال أوروبا عقب 
الف��وز عل��ى موناكو الفرنس��ي 
في الدور نصف النهائي بنتيجة 

)4-1( في مجموع املباراتن.
ويعتبر بنعطي��ة الالعب املغربي 
الثان��ي ال��ذي يصل نهائ��ي دوري 
أبطال أوروب��ا، بعد رضوان حجري 
العب الرجاء البيضاوي األس��بق، 
حي��ث خ��اض اللق��اء م��ع نادي 
بينفي��كا البرتغالي ع��ام 1988، 
لكن فريقه خسر أمام آيندهوفن 
الترجي��ح  ب��ركالت  الهولن��دي 

.)5/6(
وأقح��م اإليطالي ماس��يمليانو 
لن��ادي  الفن��ي  املدي��ر  أليج��ري 
يوفنتوس، بنعطي��ة في الدقائق 
األخي��رة من مب��اراة أم��س أمام 
موناك��و الفرنس��ي التي أقيمت 
عل��ى ملع��ب »يوفنت��وس أرينا« 
البيانكوني��ري  بف��ز  وانته��ت 

بنتيجة 1-2.

»السيدة العجوز« يحطم رقم ميالن 

يوفنتوس ينهي مغامرة موناكو ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

فرحة العبي يوفنتوس بهدف ألفيس

شارابوفا

زيوريخ ـ وكاالت:
قال متحدث باس��م االحتاد الدولي لك��رة القدم أول 
أم��س، إن الفيفا طل��ب بيانات من نادي مانشس��تر 
يونايتد، املنافس في الدوري اإلجنليزي املمتاز، بش��أن 
التعاق��د مع بول بوجب��ا املنضم م��ن يوفنتوس في 
أغل��ى صفقة ف��ي العال��م، وذل��ك بعد تس��ريبات 
كش��فت تفاصيل عن الصفقة الضخمة.. وانضم 
بوجبا العب وس��ط فرنس��ا إلى يونايت��د مقابل 89 
مليون جنيه إسترليني )115.05 مليون دوالر( في آب 

املاضي.
وتضمن��ت مقتطف��ات من كت��اب »تس��ريبات كرة 
القدم: الوجه القبيح لكرة القدم«، نش��ر في أملانيا 
هذا األسبوع تفاصيل حول قيمة الصفقة وتداولتها 

وسائل إعالم أمس.
وكان��ت تقاري��ر صحفية قد تناولت تس��ريبات حول 
عمول��ة وكيل األعمال مينو راي��وال، وتقاضيه مبالغ 
مالي��ة كبي��رة بخالف املعل��ن وقت عق��د الصفقة 

بجانب مخالفات أخرى.

روما ـ وكاالت:
 أعل��ن ن��ادي إنترمي��الن رس��مياً، ع��ن إقال��ة مدربه 
س��تيفانو بيول��ي، وذلك قب��ل 3 جوالت م��ن نهاية 
املوسم بعد النتائج الس��لبية التي حققها الفريق 
مؤخ��راً باحلصول عل��ى نقطتن فقط م��ن املباريات 

السبع األخيرة.
 س��تيفانو فيك��ي مدرب فريق الش��باب س��يتولى 
املهمة بش��كل مؤقت مجدداً، وذلك بعدما كان قد 
فعل األمر ذاته بعد إقالة املدرب الهولندي فرانك دي 
بور في منتصف املوس��م احلالي وقب��ل التعاقد مع 

ستيفانو بيولي.
 وأصبح��ت مهمة اإلنت��ر صعبة في إنهاء املوس��م 
في مركز مؤهل لبطولة الدوري األوروبي ولكن يظل 
هناك أّمل ضعيف في الوصول إلى املركز الس��ادس 
الذي يحتله امليالن في الوقت احلالي والذي س��يؤهل 
صاحبه إلى الدوري األوروبي بسبب وصول يوفنتوس 

والتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا.

الفيفا يطلب 
بيانات صفقة بوجبا

فيكي مدرب إلنتر ميالن

10:05 مساًء
10:05 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

مان يونايتد ـ سيلتا فيجو
ليون ـ أياكس أمستردام

الدوري األوروبي

شارابوفا تتلقى دعوة للمشاركة في بطولة برمنجهام

إطالق اسم أبوظبي على سباقات جينيس الفرنسية

تونس تضّيف منافسات كأس العالم للسيدات بالمبارزة

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن ن��ادي بايرن ميونيخ األملاني، 
انتهاء موس��م العبه اإلسباني، 
خاف��ي مارتيني��ز، بع��د إصابت��ه 

بكسر في عظمة الترقوة.
وقال بايرن ميونيخ في بيان نشر 
على موقعه الرس��مي: "موسم 
خافي مارتيني��ز انتهى، فالدولي 

اإلس��باني البالغ م��ن العمر 28 
عاًم��ا تعرض إلصابة بكس��ر في 
الترقوة األحد املاضي، خالل تنزهه 

في منطقة جبلية بإسبانيا".

وأضاف البي��ان: "مت إجراء عملية 
جراحي��ة ملارتينيز، ف��ي ميونيخ، 
ليتأكد غيابه ع��ن مباراتي بايرن 
املقبلتن في الدوري األملاني أمام 

اليبزيج وفرايبورج".
لق��ب  الباي��رن  وحس��م 
البوندس��ليجا هذا املوسم، وهو 
اخلام��س على التوال��ي للبافاري، 

ص��دارة  الفري��ق  يحت��ل  حي��ث 
جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، 
وبفارق 10 نقاط عن اليبزيج، قبل 

جولتن من النهاية.

اإلصابة تنهي موسم مارتينيز مع ميونيخ



بغداد ـ إعالم البارالمبية:
الوطنية  الباراملبي��ة  اللجن��ة  وقعت 
العراقية صباح أم��س اتفاقية تعاون 
مش��ترك مع االحت��اد العراقي لالعالم 
الرياض��ي وذل��ك ف��ي مق��ر اللجن��ة 

الباراملبية في العاصمة بغداد.
وتضمنت اتفاقية التعاون املش��ترك 
التي وقعها ع��ن اللجن��ة الباراملبية 
رئيس اللجنة الدكت��ور عقيل حميد 
فيم��ا وقعه��ا ع��ن االحت��اد العراق��ي 
لالعالم الرياضي خالد جاس��م رئيس 
االحت��اد, تضمنت س��بعة بن��ود راعت 
فيه��ا مصال��ح الطرفني ومب��ا يخدم 
رياضة متح��دي االعاقة والصحفيني 

واالعالميني الرياضيني في العراق.
وحض��ر توقي��ع االتفاقية م��ن جانب 
اللجنة الباراملبي��ة اضافة الى رئيس 

اللجن��ة الدكتور عقيل حميد النائب 
االول لرئي��س اللجن��ة خال��د رش��ك 
واالمني الع��ام فاخ��ر اجلمالي وعضو 
املكت��ب التنفي��ذي حيدر الش��افي و 
مدير قسم االعالم هشام السلمان.. 

فيما حضر عن جانبي االحتاد العراقي 
لالع��الم الرياض��ي اضاف��ة الى رئيس 
االحتاد خال��د جاس��م ومحمد خلف 
نائب رئيس االحتاد وعادل العتابي مقرر 

االحتاد وكاظم الطائي عضو االحتاد.

بانكوك ـ عدي صبار*

حطت بعثة منتخب شباب العراق 
لكرة الصاالت رحالها في العاصمة 
التايلندية »بانكوك« يوم أمس األول 
، وذلك خل��وض املعس��كر التدريبي 
القصير الذي يسبق إنطالق نهائيات 
أسيا للشباب التي حتتضنها تايلند 
للفترة من 16 ولغاية 26 من ش��هر 

أيار اجلاري.
 واستقرت البعثة في مقر إقامتها 
بفن��دق امليراث في قل��ب العاصمة 
»بانك��وك«، حي��ث  انطلقت رحلة 
املنتخب من مط��ار النجف الدولي 
في الساعة 15 : 4 عصر يوم األثنني، 
والوص��ول إل��ى مط��ار الدوحة في 
الس��اعة السادس��ة والربع مساءا 
، والت��ي توق��ف خالله��ا املنتخ��ب 
ترانزيت ثالث ساعات، ليعاود اإلقالع 
مج��ددا إل��ى »بانكوك« ف��ي رحلة 
اس��تغرقت 6 س��اعات، إذ وصل��ت 
بعثة شباب الصاالت عند الساعة 

الس��ابعة صباح��ا بتوقي��ت تايلند 
والثالث��ة بتوقيت بغ��داد من صباح 
ي��وم الثالثاء ، وعلى رغ��م من طول 
الرحل��ة ومتاعبها فإن جميع األمور  
واإلجراءات االدارية في مطار الدوحة 
و مط��ار بانك��وك س��ارت بص��ورة 
جيدة،   وذلك بفضل اإلعداد املسبق 
من قبل احتاد الك��رة واجلهاز اإلداري 
املراف��ق للمنتخب، لذلك لم تواجه 

رحلة املنتخب أية مشكلة تذكر .
 رئي��س الوف��د يحي��ى زغير أش��اد 
باالنضباط العالي واحلرص الشديد 
ال��ذي ظه��ر علي��ه اجله��از الفني 
واإلداري والالعب��ني وحرصه��م على 
حتقي��ق اله��دف األه��م واالس��مى 
وه��و الوصول في هذه البطولة إلى 
االدوار النهائي��ة ، »وذك��ر زغير« في 
تصري��ح خاص للمنس��ق االعالمي 
: إن املنتخب وبه��ذه الروحية ، قادر 
على حتقيق إجناز غير مس��بوق لكرة 
الصاالت العراقية ،وملست ذلك بعد 
إن شاهدت أن اجلميع يعمل كخلية 
نحل وهذا ما يدعونا إلى االطمئنان 

على ح��ال ليوث الرافدي��ن في هذا 
احملفل األسيوي.

 وأج��رى منتخ��ب لي��وث الرافدي��ن 
مران��ه األول بقي��ادة امل��درب عل��ي 
طال��ب محمد ومس��اعديه ياس��ر 
وم��درب  محم��د  ونش��أت  حمي��د 
احل��راس عدن��ان خلي��ل، حي��ث بدأ 
التدري��ب بإج��راء عملي��ات اإلحماء 
وف��ك العض��الت قب��ل الدخول في 
الوحدة التدريبية األساس��ية التي 
اشتملت على عدد من احملطات ذات 
احلمل البدني واجملهود البسيط جداً 
وذلك حفاظاً على سالمة الالعبني 
وع��دم تعرضهم ألي حاالت إرهاق أو 
تعب خصوص��اً مع ف��ارق التوقيت 
ال��ذي ميتد الربع س��اعات بني بغداد 

وبانكوك.
بش��كل  املرم��ى  ح��راس  وت��درب 
منفص��ل ع��ن مجموع��ة الالعبني 
بقيادة مدربهم عدنان خليل ، حيث 
ش��مل املران على تس��ديد الكرات 
إل��ى  إضاف��ة  والقريب��ة،  البعي��دة 

كيفية التصدي للحاالت الثابتة.

وف��ور وص��ول املنتخب حت��رك مدير 
املنتخب عقيل عبد الزهرة ومشرف 
الفريق علي عيسى على املنتخبات 
التي وصل��ت أيضا إلى مكان إقامة 
البطول��ة، وم��ن املؤم��ل أن يخوض 
ليوث الرافدين مبارتني قبل الدخول 
نيم��ار  م��ع  البطول��ة  ف��ي غم��ار 
واإلتصاالت مستمره  وأوزبكس��تان 
م��ع اجلان��ب اإليراني لتأم��ني مباراة 

ثالثة.
اللجن��ة املنظمة للبطولة  وذكرت 
ف��ي تصاريح صحفية ، ان منتخبي 
الع��راق وأوزبكس��تان أول الواصلني 
وبانتظ��ار وص��ول   ، بانك��وك  إل��ى 
إيران وقطر والبحري��ن ولبنان اليوم 
اخلمي��س ، وم��ن املؤم��ل أن يكتمل 
وصول الفرق املش��اركة يوم اجلمعة 
املوافق 2917/5/12 ، حيث ستدخل 
جميع املنتخبات إلى فندق البطولة 

يوم 13 من الشهر اجلاري.

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الصاالت

ميثم عادل*
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»مارادونا« موت 
أسطورة !

هذا ال� )دييغ��و أرماندو( الش��هير مبارادونا مايزال 
يثي��ر اجل��دل ف��ي كل خط��وة يخطوه��ا بعال��م 
املس��تديرة حت��ى عندم��ا مت اكتش��افه من قبل 
مكتشف النجوم )فرانشيسمو كورينيجيو( احد 
اقطاب نادي ارجنتيوس س��أله مس��تغرباً حينما 
رَآه يتالعب مبن هم اكبر منه سنا: هل صحيح ان 

عمرك 10 سنوات؟؟
ميزتان متيز بهم��ا هذا االرجنتيني الداهية املولود 
في )النوس( سنة 1960 العظمة واملهارة  لكنهما 
لالسف الش��ديد داخل املستطيل األخضر فقط 
بينما كانتا من نوع آخر خارجه، فوضويته، تدميره 
لذاته وعدم معرفته لقيمته كأسطورة ومعجزة 
كروية مؤثرة ليس في عالم كرة القدم امنا يتعداها 
للعب دور هام في احلياة االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية لدول اميركا الالتينية التى جتاوز عدد 
فقرائها ال 175 مليون ش��خص، متجاهالً مقولة 
ابن قارت��ه الش��هير الكوملبي )غابرييل غارس��يا 
ماركيز(: لو وهبنى اهلل قطعة أخرى من احلياة ملا 
كنت س��أقول كل ما أفكر فيه، إمنا كنت سأفكر 
ف��ي كل ما أقول قب��ل أن أنطق ب��ه. وأخر مافكر 
ونط��ق به هو تعاقده كم��درب مع نادي يلعب في 
دوري للدرجة االولى بأحد دول اخلليج العربي ويعد 
دوري للدرج��ة الثانية اذا افترضنا ان دوري احملترفني 
لديه��م ه��و الدرج��ة االول��ى، ه��ذا الينقص من 
قيم��ة النادي في كل األحوال، من حقوقه البحث 
عن االفضل واألحس��ن تس��ويقياً وفنياً وان كنت 
أضع ثالث خطوط حمراء حتت الثانية فمس��تواه 

التدريبي معروف للقاصي والداني.
 مارادون��ا كان باإلم��كان ان يصب��ح كأب��ن بل��ده 
املولود في )روساريو( ومثله األعلى )إرنستو تشي 
جيف��ارا(، لو متعن قلي��ال بتاريخ امي��ركا اجلنوبية 
الت��ي أجنبت )ماريو بينديت��ي، باولو كويلو، إيزابيل 

الليندي وسيمون بوليفار(.
مارادونا رمبا س��يبقى خالداً في ذاكرة عشاق كرة 
القدم لكن )طريق العظمة هو ان تكون جنبا الى 

جنب مع االخرين(.

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ إعالم اتحاد الركبي:
اس��تهل االحتاد املركزي للركب��ي منهاجه باقامة 
اول دورة تدريبي��ة للمدرب��ني العراقيني ف��ي املانيا 
مبش��اركة س��تة مدربني من اجل تطوي��ر اللعبة. 
وقال رئيس احتاد الركبي احمد قاس��م حس��ني: ان 
الدورة التدريبية اقيمت في مدرس��ة »ش��كوله« 
املتخصص��ة بلعب��ة الركبي وحاض��ر فيها املدرب 

االملاني يان.
واضاف: ان الغاية من هذه الدورة هي التعرف اكثر 
على اخر تطورات اللعبة وقوانينها ونقلها بشكل 
صحيح الى العراق من اجل اتباع خطوات سليمة 

التساع اللعبة في العراق.
واش��ار الى ان الدورة تخصصت بشكل كبير على 
العم��ل امليداني في امللعب مع محاضرات نظرية ، 
حيث ملسنا تفاعل كبير من اجلانب املانيا في توفير 
كافة االمكان��ات املعلومات المنجاح الدورة فضال 

عن االلتزام واالنضباط من قبل مدربينا.
يش��ار الى ان الوفد العراقي تكون من احمد قاسم 
حسني وضياء عبداحلسني ومحمد امين صادق وغيث 

سالم وزاهر ذياب الشمري وكاروان علي بايز.

»الركبي« يستهل 
منهاجه بإقامة دورة 
تدريبية في ألمانيا

المانيا ـ أمير الداغستاني*

الرامياة  اجتازت العب��ة منتخ��ب 
في اللجنة الباراملبية، شهد اكرم 
الرق��م التاهيل��ي في منافس��ات 
بطول��ة العال��م لرماي��ة املعاقني 
اجلاري��ة حاليا في مدين��ة هانوفر 
األملاني��ة، بع��د ان حصل��ت عل��ى 
354 عالم��ة ..كما اجتازت الرامية 
سارة عباس ايضا الرقم التاهيلي 
بعد حصلت 361 عالمة لفعالية 
 10 ملس��افة  الهوائ��ي  املس��دس 

امتار.
الع��راق ش��وطه  وب��دأ منتخ��ب 
الالعبني حس��ني علي  مبش��اركة 
) فئ��ة R3 ( بفعاليت��ي البندقية 
الهوائي��ة ملس��افة 10 م من وضع 
 P4  ( احم��د  وري��اض   ، االنبط��اح 
 50 ملس��افة  احل��ر  باملس��دس   )
 ) P4 ( م  والالعب��ة ش��هد اك��رم
بفعالية املسدس احلر ملسافة 50 
م. وشارك الرامي حسني علي في 
فعالية البندقية الهوائية ملسافة 
10 م م��ن وضع االنبط��اح ، ومتكن 

من احلصول على 613  عالمة.
ف��ي ح��ني جم��ع الرام��ي ري��اض 
احم��د بفعالي��ة املس��دس احل��ر 
ملس��افة 50 م  478 عالم��ة ، ف��ي 
حني جمعت الرامية ش��هد اكرم 
بفعالي��ة املس��دس احلر ملس��افة 
ويختت��م   . عالم��ة   455 م    50
الي��وم اخلمي��س الرام��ي حس��ني 
عل��ي مش��اركة منتخ��ب العراق 
ف��ي البطولة بفعالي��ة البندقية 
الهوائي��ة ملس��افة 10 م من وضع 
الوق��وف. وق��ال م��درب املنتخ��ب 
عبدالباس��ط مدلول: لقد ابهرني 
اداء الرامية العراقية ش��هد اكرم 
واتوقع لها ان تكون من بني افضل 
الرامي��ات العراقي��ات مس��تقبال 

نتيج��ة ملفتة  كونه��ا حقق��ت 
ف��ي اكب��ر بطولة على مس��توى 
اللعب��ة بالعالم عل��ى الرغم  من 
انها العبة ش��ابة صغيرة بالسن 
وتلع��ب الول م��رة الى جان��ب ابرز 
رامي��ات العال��م علم��ا انه��ا لم 
تتمرن بش��كل كاف م��ن قبل في 
فعالية  الرمي احلر ملس��افة 50 م 
، السيما وان الفعالية بحاجة الى 
خبرة طويل��ة وقوة بدني��ة عالية 
ومواصف��ات اخرى يج��ب ان تتوفر 

بالرام��ي او الرامي��ة  ، فضال على 
تغيير س��الحها الذي تستخدمه 
خالل التدريبات في بغداد ، اذ انها 
اس��تعملت س��الح غير سالحها 
بعد ان منعتنا اللجنة املنظمة من 
جلب اس��لحتنا اخلاصة وادخالها 
ال��ى املاني��ا كونه��ا حتم��ل ذخيرة 
حي��ة، مما ادى ذلك لتغيير القبضة 
التي ال تناس��بها م��ع حجم يدها 
لتتعرض الصابة في يدها اليمنى 
بعد اكمال الرمي ، فضال عن عدم 

توفر العت��اد وال امليادين القانونية 
وعدم مشاركتها في اي معسكر 
تدريب��ي يس��بق البطول��ة ، وتابع 
الالعب��ة  ش��هد  ان ماحققته��ا 
من نتيجة  تعد مرضية بحس��ب 

الظروف التي واجهتنا.
 ودع��ا مدل��ول اللجن��ة البراملبية 
واحتاد الرماي��ة لدعم هذه الالعبة 
كونه��ا متتل��ك مواصف��ات جيدة 
وس��تكون العب��ة متمي��زة وله��ا 
شأن وس��يدون اسمها في سجل 

االرق��ام العاملية مس��تقبال ، كما 
اش��اد مدل��ول مبس��توى الالع��ب 
حس��ني علي الذي متكن من جمع 
613 عالمة ف��ي فعالية البندقية 
ملس��افة  انبطاح��ا  الهوائي��ة 
عش��رة امت��ار رغ��م انه يش��ارك 
الول م��رة في ه��ذه الفعالية ولم 
يتم��رن عليه��ا حتى قب��ل املباراة 
وانه تس��لم الس��الح وشارك في 
املنافسات مباشرة وهذا بحد ذاته 
اجناز جي��د لهذا الالع��ب الذي لو 

توفرت له س��بل النجاح واالعداد 
الكافي الصبح له ش��ان جيد في 

املنافسات املقبلة .
وش��ارك منتخ��ب الع��راق ف��ي 3  
لرماية  العالم  ببطول��ة  فعاليات 
املعاق��ني املقام��ة حالي��ا مبدين��ة 
هانوف��ر االملانية وهي ، املس��دس 
الهوائ��ي  10 م، واملس��دس احل��ر 
50 م ، و البندقي��ة الهوائي��ة 10 
م . وميث��ل منتخبنا ف��ي البطولة 
كل م��ن الالعب��ني ، الرامي رياض 
احمد بفعاليتي املسدس الهوائي 
احل��ر  املس��دس  و  م   10 ملس��افة 
ملس��افة 50 م ، والرام��ي حس��ني 
علي بفعاليتي البندقية الهوائية 
ملس��افة 10 م وقوف��ا وانبطاح��ا . 
والرامية ش��هد اك��رم بفعاليتي 
املس��دس الهوائي  ملس��افة10 م 
، واملس��دس احل��ر ملس��افة 50 م، 
بينما تشارك الرامية سارة عباس 
بفعالية املسدس الهوائي ملسافة 
10 م. وكان مي��دان »ش��وت س��ن 
هاوس«  في مدينة هانوفر االملانية 
الالعبني  اجرى عملي��ة تصني��ف 
والالعب��ات الذي��ن يش��اركون في 
بطولة العالم لرماية املعاقني التي 
انطلقت االحد املاضي مبش��اركة 
واس��عة  ، تضم الى جانب العراق 
منتخب��ات ايران وتركي��ا والبرازيل 
واالرجنت��ني  وانكلت��را  واملاني��ا 
واستراليا وروس��يا وكندا والصني 
وكرواتيا  وكزخس��تان  وكولومبيا 
والس��ويد  وايرلن��دا  والكوي��ت 
وهنغاريا والهن��د وكوريا اجلنوبية 
والتيفيا وايطاليا  وفرنسا وماليزيا 
وسويس��را  والنروي��ج  ومقدوني��ا 
والبرتغ��ال  وبولن��دا  وس��لوفانيا 

وبلغاريا وسلوفاكيا .

* موفد االحتاد العراقي للصحافة 
الرياضية

رماة البارالمبية يحققون نتائج مرضية في بطولة العالم

شهد وسارة تجتازان الرقم التأهيلي بفعالية المسدس الهوائي 

جانب من تدريبات الرماية

عقيل حميد وخالد جاسم
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مساٍع لتأمين مباريات تجريبية قبل االستحقاق الرسمي
تقرير

»شباب الصاالت« يبدأ تدريباته في بانكوك تحضيرًا لنهائيات القارة

حتضيرات متواصلة لالستحقاق القاري

باكو - مؤنس عبد اهلل*
بك��رة  الوطن��ي  منتخبن��ا  خس��ر 
الي��د ظهر أم��س )االربع��اء( مباراته 
الثاني��ة ضم��ن مباري��ات اجملموع��ة 
الثاني��ة للمس��ابقة ل��دورة الع��اب 
بنس��ختها  االس��المي  التضام��ن 
الرابعة واملقامة حاليا في العاصمة 
االذربيجاني��ة باك��و، حي��ث تع��رض 
املنتخ��ب الوطن��ي للخس��ارة امام 
نظيره التركي وبف��ارق هدفني اثنني 
وبنتيج��ة 35-33 هدف��ا بعد ان كان 
املنتخب العراقي متقدما في نهاية 
الشوط االول بفارق هدفني وبنتيجة 
19-17 هدفا في املب��اراة التي قادها 
)جزائري��ي  الفرنس��يان  احلكم��ان 
االصل( فؤاد جاسمي وكرمي جاسمي 
واقيمت املباراة على قاعة سارهجي 
ف��ي العاصم��ة باكو .. وس��يخوض 
مباراة حاس��مة  العراقي  املنتخ��ب 
ومهمة في متام الس��اعة التاسعة 
م��ن صباح ي��وم غد )اخلمي��س( امام 
املنتخ��ب املغرب��ي من اج��ل حتقيق 
الفوز وضمان التأهل الى منافسات 

دور نصف النهائي للمسابقة.
وق��اد احلكم��ان العراقي��ان الدكتور 
خالد ش��اكر وفاضل كاظ��م املباراة 
االفتتاحية ملسابقة كرة اليد ضمن 
التضام��ن  الع��اب  دورة  منافس��ات 
االس��المي والتي اقيمت مساء يوم 
ام��س األول وجمعت ب��ني املنتخبني 
االذربيجاني صاحب الضيافة ونظيره 
منتخب باكس��تان ضم��ن مباريات 
اجملموع��ة االول��ى وانته��ت لصالح 
 36-43 بنتيج��ة  املنتخ��ب املضيف 
هدف��ا، وس��بق للحكم��ني الدوليني 
العراقيني ان شاركا في قيادة العديد 
من البطوالت اخلارجية على الصعد 
العربية واالسيوية والدولية ولكافة 

الفئات العمرية.
واك��د م��درب منتخب الع��راق برفع 
االثق��ال خضي��ر باش��ا ان حظ��وظ 
الالعب��ني كبي��رة بالفوز بوس��امني 
ف��ي  تقدي��ر  اق��ل  عل��ى  منوع��ني 
مس��ابقات اللعب��ة الت��ي س��تبدأ 
اعتبارا من يوم الثالث عشر وتنتهي 
في السابع عشر من الشهر احلالي.

وق��ال باش��ا ان الالعبني الس��بعة 
ف��ي  الع��راق  س��يمثلون  الذي��ن 
املنافس��ات هم عل��ي احمد وزن 56 
كغم وس��جاد عباس وزن 62 كغم 
ومحم��د قدوري ومحم��د رضا علي 
وزن 69 كغ��م واحمد ف��اروق وزن 77 
كغم وصف��اء راش��د وزن 85 كغم 
وسلوان جاسم عبود وزن 105 كغم 
والالعبتني هديل سالم وزن 53 كغم 
وهدى س��الم وزن 75 كغم مبينا ان 
املنتخب انهى معس��كره التدريبي 
الذي اقيم في مدينة منكي فش��ر 
التي تبع��د عن العاصمة باكو 300 

كم.
وقال مدرب منتخب العراق بفعالية 
الغط��س ال��ى امل��اء احمد ف��ؤاد ان 
اليومية  يواصل حتضيراته  املنتخب 
منافس��ات  ف��ي  املش��اركة  قب��ل 
املسابقة التي ستقام في العاصمة 
باكو ما ب��ني الثامن عش��ر واحلادي 

والعشرين من الشهر اجلاري .

* املنسق اإلعالمي للبعثة

بغداد ـ رحيم الدراجي*
عل��ى  املش��رفة  اللجن��ة  أرج��أت 
انتخاب��ات احت��اد التايكواندو املركزي 
انتخابات االحتاد املصادف يوم السبت 

املقبل املوافق الثالث عشر من شهر 
ايار اجلاري الى اش��عارا اخ��ر. وقالت 
اللجنة املش��رفة على االنتخابات ان 
قرار التأجيل جاء بسبب عدم اكتمال 

االمور االدارية ، حيث س��يتم االعالن 
عن موعدا جديد لالنتخابات.

* إعالم األوملبية

إرجاء أنتخابات التايكواندو

بغداد ـ علية عزم*
أك��د مدير املرك��ز الوطن��ي لرعاية 
املوهب��ة الرياضية بالس��باحة عبد 
االمير الضاحي ان مركزه س��يقيم 
دورة تدريبي��ة محروه��ا »التغذي��ة 
وعلم التدري��ب الرياض��ي« يوم غٍد 
اجلمعة. واوضح الضاحي في حديث 
إلع��الم املرك��ز الوطن��ي ان ال��دورة 

سيحاضر فيها اساتذة متخصصني 
في التغذية وعل��م التدريب منهم 
الدكت��ور حعلي حس��ن والدكتورة 
ف��ي  التدريس��ية  محم��د  ه��دى 
التغذية«  بغداد«اختصاص  جامعة 
واالس��تاذة هدى حس��ني علي وهي 
الوطن��ي  املرك��ز  م��الكات  اح��دى 
بالس��باحة، مش��يراً غلى ان الدورة 

التدريبية ستقام بالتعاون مع االحتاد 
املرك��زي للعبة ملدة يوم واحد فقط، 
في قاع��ة املرك��ز الوطن��ي لرعاية 
املوهب��ة الرياضية بالك��رة الطائرة 
ف��ي مجمع دائرة ش��ؤون احملافظات 

واألقاليم،.

* إعالم املركز الوطني

»وطني اليد« يخسر بفارق نقطتين 
و7 رباعين يتهيأون للتضامن اإلسالمي

دورة لمدربي السباحة بعنوان 
»التغذية وعلم التدريب الرياضي«

»البارالمبية« و«اتحاد اإلعالم الرياضي« 
يوقعان اتفاقية تعاون مشترك
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مستنقع الخوف

جمال جصاني

نه��ر احليوي��ة واإلبداع والتج��دد واجلمال في حياة البش��ر 
ال يفس��ده ويحوله الى مس��تنقع راكد كاخلوف، ولنا في 
جمهوريت��ه التي بس��طت هيمنتها املطلق��ة على حياة 
ومصائ��ر العراقيني ألكثر من ثالثة عق��ود، مثاالً مؤملاً على 
ذلك. بالرغم من مرور أكثر من أربعة عش��ر عاماً على زوال 
س��لطته السياس��ية، إال أن منظوم��ة القيم والس��لوك 
والتقاليد التي خّلفها، بقيت راس��خة ومؤثرة في غرائبية 
أح��داث وحتوالت م��ا بعد "التغيي��ر". ال نحت��اج الى تقدمي 
براهني وأدلة كي ندرك حقيقة دوره في الفشل الذريع الذي 
رافقنا في مواجهة حتديات ما يعرف ب� )املرحلة االنتقالية( 
إذ قادن��ا اخل��وف ومخلفاته ال��ى انتخاب برمل��ان ومجالس 
محلية ومن ثم س��لطات وإدارات تنفيذية، وضعتنا ضمن 
قائمة الدول األكثر فشالً في عالم اليوم. جتارب اجملتمعات 
والدول جميعها أكدت على ما يتركه اخلوف من آثار مدمرة 
وبشعة، حيث تضمحل وتتالشى حيويتها أكثر فأكثر مع 
اس��تمرار وتعاظم هيمنت��ه عليها، وهذا م��ا حصل متاماً 
للعراقيني بعد عقود من العبودية واالستبداد. بالرغم من 
اس��تالم "معارضيه" السابقني ألس��الب النظام املباد، إال 
أنه��م بنحٍو عام لم يلتفتوا الى املهمة األس��اس في مثل 
هذه التجارب االنتقالية للمجتمع��ات والدول؛ أي جتفيف 
بؤر ومستنقعات اخلوف وآثاره املترسبة عميقاً في سلوك 
وممارس��ات ضحاياه. ه��ذا اخللل البنيوي ميكن مش��اهدته 
بس��هولة في األشكال اجلديدة من التنظيمات واجلماعات 
الت��ي أخذت على عاتقها ملء الف��راغ الهائل الذي تركته 
جمهورية اخلوف وراءها، وفي املؤسسات القمعية القدمية 
الت��ي أعي��د ترميمها وضخه��ا باملزيد من الدم��اء التي ال 
تقل فس��اداً عن سابقيهم في هذه املهن، التي أصبح أمر 
إصالحه��ا وتقوميها مب��ا يتفق ومنظومة احلق��وق واحلريات 
احلديثة؛ مهمة ش��به مستحيلة بفعل التقاليد السائدة 

والديناصورات املهيمنة على القرار فيها.
إن منظوم��ة اخل��وف واالس��تثمار في نش��ر الرعب عند 
اآلخ��ر اخملتلف، هي عبارة ع��ن حلقات مترابطة، ال يرجى 
منه��ا غير نس��خ متك��ررة م��ن العبودية واالس��تبداد 
واإلذالل، وه��ذا ما كش��فت عنه غير القلي��ل من جتارب 
احلركات السياس��ية واالجتماعية والتي ش��ّكل اخلوف 
مح��ورا أساس��يا لنش��اطها، وعلى العك��س من ذلك 
قدمت احلركات التي اختارت طريق الالعنف والنشاطات 
السلمية، والتي وضعت حرية اإلنسان وكرامته وحقوقه 
على س��نام أهدافه��ا وغاياتها؛ أفضل وأكث��ر التجارب 
جناحاً وازدهارا واس��تقراراً. كما أن جتربتنا نفس��ها تؤكد 
ذلك، بع��د أن أرغمن��ا العنف واخلوف على تقدمي أس��وأ 
ما لدينا من صفات وس��لوكيات، أصبح��ت اليوم عائقاً 
كبي��راً أمام أي مش��روع ج��دي للخالص من ه��ذا املأزق 
احلضاري والتأريخي. وما النتائ��ج الوخيمة لعقد ونيف 
من "التغيي��ر" إال مثاال ال يقبل التأويل على نوع احلصاد 
الذي جنين��اه برفقة هذا الطفح الهائ��ل من اجلماعات 
والفصائ��ل والعصاب��ات املس��لحة ولعنة العس��كرة 
الت��ي اكتس��حت حياتن��ا بفظاعة ال تق��ل عما حصل 
لن��ا مع "العصر الزيتوني". لذل��ك فأن طريق النجاة من 
مس��تنقع العنف واخلوف، لن يكون إال عبر ضده النوعي 
أي؛ الالعن��ف وس��يادة القانون باملعن��ى الذي اعتصمت 
به غالبية األمم واجملتمعات التي وصلت لس��ن التكليف 
احلض��اري، وهذا ما لم تظهر أعراضه بعد، ال على الكتل 
املتنازعة على أسالب الوليمة األزلية من شتى الرطانات 
والبيارغ واألزياء وحس��ب، بل شمل الكثير ممن يدعي أنه 

مشروع بديل أو قارب جناة من هذا املستنقع.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بينيلوبي  النجمة  حضرت 
ك��روز حف��ل  افتت��اح أحد 
ف��ي  االيطالي��ة  املتاج��ر 
الس��فارة االيطالي��ة ف��ي 

مدريد يوم أمس .
البالغة  اإلسبانية  املمثلة 
من العم��ر 43 عاماً تألقت 

بفستان أبيض .
وكان قد مت اإلعالن  النجمة 
بينيلوبي كروز ستجس��د 
الش��هيرة  املصمم��ة  دور 
فرساتش��ي  دوناتي��ال 
ملسلسل تلفزيوني بعنوان
 V e r s a c e : A m e r i c a n
Crime Story. وس��ينضم 

إل��ى النجم��ة اإلس��بانية 
إدغ��ار  42 عام��اً  البالغ��ة 
راميريز الذي سيجسد دور 
دوناتيال،  "جياني" ش��قيق 
كريس��فس،  اداري��ن  أم 
فيلع��ب دور قات��ل "جياني 
فرساتشي" أندرو كونانان.

نش��رت النجمة العاملية 
بيونس��يه احلام��ل بتوأم، 
الص��ور  م��ن  مجموع��ة 
عل��ى  له��ا  اجلدي��دة 
صفحتها على أحد مواقع 

التواصل اإلجتماعي.
وتظهر بيونسيه البالغة 
عام��اً،   35 العم��ر  م��ن 
اجل عشاء  إطاللتها من 
م��ع زوجها النج��م جاي 
زي البال��غ م��ن العمر 47 

عاماً.
بيونسيه فستاناً  وارتدت 
أس��ود مع صاندال عالي 
س��تيال  م��ن  الكع��ب، 
ماكارتن��ي مزين بالنجوم  

ثمنه 1100 دوالر.
بينس��يه  كم��ا حمل��ت 
م��ن  مخملي��ة  حقيب��ة 
 GG Marmont غوتش��ي 

ثمنه 2,700 دوالر.
بيونس��يه  وتس��تعرض 
خ��الل  س��تايلها  دائم��اً 

احلمل.

مبمارس��ة  ق��ام  بعدم��ا 
أس��اليب احتيالية بش��أن 
تسوية ضريبة الدخل على 
أرباح ش��ركة كان يس��هر 
على تسييرها سنتي 2006 
و2007، أص��درت احملكم��ة 
العلي��ا للع��دل بإس��بانيا 
حكما قضائيا يُلزم املمثل، 
ومنت��ج األفالم اإلس��باني 
الش��هير  خافيي��ر ب��اردمي، 
املع��روف بدعم��ه جلبه��ة 
االنفصالية،  البوليس��اريو 
بأداء غرام��ة مالية بقيمة 
بتهم��ة  أورو،  أل��ف   151
التالعب  "ارت��كاب جرمي��ة 

الضريبي".
أيضا،  أم��رت احملكمة  كما 
املمثل اإلسباني باردمي بدفع 
جمي��ع األم��وال املتبقي��ة 
عل��ى عاتقه لصال��ح إدارة 
الضرائب، التي أثارت امللف 

ألول مرة.

بينيلوبي كروز

خافيير بارديم

بيونسيه

أخبــارهــــــــــم

بغداد - حذام يوسف:
بحضور حشد من االدباء واملثقفني، أقامت 
جلنة احلف��اظ على ت��راث االدي��ب والرحالة 
ناج��ي جواد الس��اعاتي، بالتزامن مع ذكرى 
رحيله التاس��عة، حفلها الس��نوي لتوزيع 
جوائ��ز ال��دورة الثامنة من املس��ابقة على 

قاعة اجلواهري، ملسابقة أدب الرحالت.
أدار اجللس��ة االعالم��ي توفي��ق التميم��ي، 
املش��رف العام على املس��ابقة، والذي أكد 
ف��ي كلمت��ه: إن أدب الرح��الت أس��س ل��ه 
الرحال��ة األجان��ب، الذي��ن عرفونا بأس��رار 
مواقعن��ا االثري��ة، وجم��ال الطبيع��ة هنا، 
وذك��ر التميم��ي ان وزارة الثقاف��ة برغ��م 
مطالباته��م الكثيرة لالش��تراك في هذه 
املس��ابقة، وتفعيل دورها، اال انها لألس��ف 
لم تتفاعل م��ع املوضوع، بحجة ان املوقف 

املالي ال يساعد.
برنامجه��ا  ويرع��ى  يدعمه��ا  املس��ابقة 
الدكت��ور س��عد الس��اعاتي، جن��ل الرحالة 
الراح��ل ناجي ج��واد الس��اعاتي، وفي كل 
سنة يجدد املش��رفون على هذه املسابقة 
دعواتهم ل��وزارة الثقافة لدعم املطبوعات 
الفائ��زة، من خالل طبعه��ا لتكون مكافأة 
له��م من قب��ل ال��وزارة، لكن لألس��ف الى 

االن لم يرد ج��واب منها على هذا املوضوع، 
برغم ان املشاركات لم تقتصر على الكتاب 
العراقيني، بل توس��عت لتكون املشاركات 
عربية ودولية. وفي ه��ذه الدورة فاز باملرتبة 
األول��ى الكات��ب ياس��ني طه حاف��ظ، وحل 

باملرتبة الثانية الكاتب يوسف هداي.
 وادب الرح��الت ادب مهم، ولكن في العراق 

اخذ ينحص��ر، وكان للمرح��وم ناجي جواد 
الس��اعاتي اهتمام به��ذا االدب، ومن الرواد 
الداعم��ني له اذ ال��ف نحو15 كت��اب لهذا 

االدب. 
اجلدير بالذكر أن فعاليات اجلائزة في دورتها 
األولى انطلق��ت في آي��ار 2010 على قاعة 
اجلواه��ري ف��ي مق��ر االحت��اد الع��ام لألدباء 

والكتاب، وفاز بجائزتها األولى مناصفة كل 
من الكات��ب واإلعالمي توفيق التميمي عن 
مخطوطت��ه )مقاربات األمكن��ة(، والقاص 
والروائ��ي محمد س��عدون الس��باهي عن 

مخطوطته )رحلة إلى بومباي(.
بق��ي أن نق��ول إن أدب الرِّح��الت ه��و نوع 
م��ن األدب ال��ذي يص��ور في��ه الكاتب ما 
جرى له من أح��داث، وما صادفه من أمور 
في أثناء رحل��ة قام بها ألح��دى البلدان، 
وتُع��د كت��ب الرح��الت من أه��م املصادر 
اجلغرافي��ة، والتاريخية، واالجتماعية، ألن 
الكات��ب يس��تقي املعلوم��ات، واحلقائق 
من املش��اهدة احلية، والتصوير املباش��ر، 
مما يجعل قراءتها غنية، ممتعة ومس��لية، 
وعدد كبير م��ن الروايات والقصص ميكن 
أن ين��درج بص��ورة ما حتت مس��مى أدب 
الرحالت، فهذا املسمى الواسع كما نرى، 
قادر على اس��تيعاب أعمال ابن بطوطة، 
وماركو بولو، وتشارلز داروين، وأندريه جيد، 
وأرنس��ت همنج��واي، وجني��ب محفوظ، 
برغ��م التباي��ن الكبير فيم��ا بينهم، ألن 
الفكرة الت��ي جتمعهم هي فكرة الرحلة 
نفس��ها، الرحلة الزمانية، أو املكانية، أو 

النفسية.

الحفل السنوي لمسابقة أدب الرحالت

مفتش عام الثقافة يهنئ جريدة الصباح 
الجديد بعيدها

يتق��دم املفتش العام ل��وزارة الثقاف��ة الدكتور علي 
حميد الش��كري بالتهنئة الى جريدة الصباح اجلديد 

مبناسبة مرور )14( عاماً على تأسيسها.
ويتوج��ه املفتش العام بالش��كر إل��ى كل العاملني 
فيه��ا، ملا يقدمونه من جه��د واضح وملفت في نقل 
املعلومة الدقيقة، وإظهار احلقيقة املطلقة، من دون 

تزييف، أو ترويج جلهة على حساب جهة أخرى. 
ندع��و املولى عز وج��ل أن يوفقنا وإياك��م في خدمة 

شعبنا ووطنا العزيز 

منتدى االعالم العراقي يهنئ الصباح 
الجديد بمناسبة الذكرى 14 لتأسيسها

ق��دم منت��دى االع��الم العراق��ي تهنئة ألس��رة حترير 
صحيفة الصباح اجلديد مبناسبة اطفائها الشمعة 
ال�14 لتأسيس��ها جاء فيها: ببالغ السرور واالحتفاء 
يقدم منت��دى االع��الم العراق��ي التهنئ��ة اخلالصة 
بدخ��ول الصحيفة عامها الرابع عش��ر بنجاح كبير 

في فضاء االعالم الوطني املهني
ويق��در منتدى االعالم العراقي ال��دور الوطني الكبير 
الذي قامت به الصب��اح اجلديد في مكافحة خطاب 
التطرف والطائفية ودعم قواتنا األمنية في مواجهة 
اإلرهاب املقيت وفي الوقت الذي جندد التهنئة ألسرة 
التحري��ر الكرمية نتمن��ى لهم االس��تمرار ومواصلة 
الطريق نفس��ه من اجل اعالم مهني ووطني متطور 

يسهم في بناء عراق دميقراطي حقيقي

الصباح الجديد - وكاالت:
حددت جلنة مهرجان بيبلوس الدولية اللبنانية، الثالثاء، 
برنامجه��ا لهذا العام والذي يبدأ ف��ي الثالث من يوليو 
مبدين��ة جبيل األثرية، ويختتم في الرابع من أغس��طس 

بالعاصمة بيروت بحفل للبريطاني إلتون جون.
وذكرت رئيس��ة مهرجان بيبل��وس، لطيفة اللقيس، في 
مؤمتر صحفي الثالثاء، أن موس��م 2017 سيكون حافال 

بالبرامج املوسيقية والفنية التي تلبي ذوق اجلمهور.
وقالت إن مهرجانات بيبلوس "تعمل لترويج لبنان مبنزلة 
منارة للثقافة في العالم العربي واالنفتاح على العالم 

عبر استضافة فنانني عامليني".
وأوضحت أن البرنامج الفني هذا العام سيحمل نكهة 
لبنانية رحبانية، إذ س��يتم تكرمي الفنانني نصري شمس 
الدي��ن، وفيلم��ون وهبي ضم��ن حفلة س��تقام في 16 

يونيو.
وأش��ار الفنان غ��دي منصور الرحباني، الذي ش��ارك في 
املؤمتر، إلى أن هذا احلفل س��وف يكون حتت عنوان )نصري 
وفيلم��ون في البال( وس��يحييه الفنان غس��ان صليبا، 
واملغنية باسمة، اللذان سيؤديان أغنيات لنصري، وأخرى 

من أحلان فليمون.

مهرجانات بيبلوس تكّرم نصري 
شمس الدين وفيلمون وهبي

الصباح الجديد - وكاالت:
نش��رت الفنانة بش��رى، فيديو من 
املؤمت��ر الصحاف��ي للكش��ف عن 
تفاصي��ل النس��خة اجلدي��دة من 
سمس��م"،  "عال��م  مسلس��ل 
الذي ينطلق في موس��م رمضان 
عل��ى  بش��رى  املقبل.وعّلق��ت 
الفيديو، عبر حسابها في موقع 
تبادل الصور "إنس��تغرام": "من 
املؤمت��ر الصحافي لع��ودة عالم 
سمس��م ف��ي رمض��ان، بحب 

خوخة قوي وحشتني".
ونظم املنتج عمرو ق��ورة، الثالثاء، مؤمترًا 
صحافًي��ا في أح��د الفن��ادق الكبرى في 
القاهرة، للكشف عن تفاصيل النسخة 
اجلديدة من مسلس��ل "عالم سمسم"، 
ال��ذي ينطلق في موس��م رمضان 2017، 
وال��ذي يأت��ي حتت ش��عار )احلم - خطط 
- حق��ق - أمن مس��تقبل أس��رتك(، وهي 
مب��ادرة عاملية أطلقتها سيس��مى وورك 
اخليري��ة،  متالي��ف  ومؤسس��ة  ش��وب، 
ملس��اعدة األطفال والبالغني على حتديد 

أهدافه��م، وتعزي��ز طموحاته��م، ووضع 
الت��ي  اخلي��ارات  أن  وإدراك  خططه��م، 
يتخذونه��ا كل يوم ميكن أن تس��اعدهم 

في حتقيق أحالمهم.
وجاء املوسم اجلديد بالشراكة مع كل من 
مؤسس��ة متاليف اخليرية، املعنية بدعم 
بن��اء األف��راد، واجملتمع��ات ح��ول العالم، 
ملس��تقبل آمن، وكذلك سيس��مى وورك 
ش��وب املنظمة التعليمية غير الربحية 
األش��هر حول العالم، والتي تخدم قرابة 
156 مليون طفل في أكثر من 150 دولة.

بشرى تكشف تفصيالت النسخة
 الجديدة من "عالم سمسم" في رمضان

بغداد - الصباح الجديد:
الفن��ون  دائ��رة  ع��ام  مدي��ر  أفتت��ح 
التش��كيلية الدكتور ش��فيق املهدي 
مهرجان دار الس��الم للخ��ط العربي، 
والزخرف��ة اإلس��المية، بالتع��اون مع 
اليوم  العراقي��ني  اخلطاط��ني  جمعية 
االثنني 8/أي��ار على قاعات دائرة الفنون 

التشكيلية في الوزارة.
وقال امله��دي "ما ت��زال دائ��رة الفنون 
التشكيلية السباقة في أقامتها ملثل 
هذه املهرجانات، واملعارض، لتش��جيع 
اله��دف  وان  وتنميته��ا،  املواه��ب 
الرئيس القامة ه��ذا املعرض هو ليس 
بانتهائها،  وينته��ي  فق��ط،  للع��رض 
فهناك إس��تراتيجية القامة املعارض 
ف��ي الدائ��رة، وخاصة مع��ارض اخلط 
والزخرفة، لتس��تعيد بغداد أس��مها 

األول م��ن دون منازع، فنح��ن نعرف إن 
القاهرة، ودمش��ق، وإسطنبول، وإيران، 
وغيرها مراكز للخط، لكن تبقى بغداد 

هي مركز اخلط في العالم العربي.
وعب��ر املهدي ع��ن فرحته مبش��اركات 
نس��وية ف��ي املهرج��ان، ول��م يقتصر 
عل��ى الرج��ال فق��ط، وظه��ور جي��ل 
نسائي جديد في معهد التراث، التابع 
لدائرة الفنون التش��كيلية، حيث بلغ 
ع��دد اللوح��ات النس��وية املش��اركة 
أكثر م��ن 30 لوحة، م��ن أجمالي 242 

املشاركة". 
وق��ال مدي��ر املعارض حس��ني موحي: 
أن اقام��ة مهرج��ان دار الس��الم، ه��و 
ضمن املنه��اج الثابت للدائرة.  وحضر 
املهرج��ان كب��ار اخلطاطني وأس��اتذة 

املعاهد واجلامعات.

بغداد - الصباح الجديد:
ع��ّد مدير عام دائرة الفنون التش��كيلية 
الدكتور شفيق املهدي، أن مشاركة املرأة 

ضم��ن فعاليات مهرجان دار الس��الم 
للخط العربي، والزخرفة اإلسالمية، 

جمعي��ة  أقامت��ه  ال��ذي 
ط��ني  خلطا ا

العراقيني/ املقر العام في قاعات قس��م 
مق��ر الوزارة، انه ش��ّكل املعارض، في 

إذ  للجمي��ع،  مفاج��أة 
بل��غ ع��دد اخلطاط��ات 
وه��ذا   .54 املش��اركات 
املش��اركات  م��ن  العدد 
نقل��ة  هنال��ك  إن  يؤك��د 
نوعي��ة مبا يخص املش��اركة 

النسوية ضمن هذا املضمار.
 وأك��د املدي��ر الع��ام إن املفرح في 
هذا املهرج��ان، أنه في الس��ابق دائما 
م��ا يرتبط اخلط بالرج��ل، منذ ابن مقلة 
وحتى أالن، ام��ا أالن فهنالك جيل جديد 
يظهر على الساحة من النساء، حتى 
في معه��د التراث الش��عبي التابع 
الفنون  الفن��ون، ومعاه��د  لدائ��رة 

اجلميلة.

"الثقافة ترعى" مهرجان السالم 
للخط العربي والزخرفة اإلسالمية 

إقامة معرض مستقل للخطاطات 
والمزخرفات العراقيات

الصباح الجديد - وكاالت:
ف��ي حادث��ة جدي��دة من 
سلس��لة الفضائح التي 
طي��ران  ش��ركات  طال��ت 
اش��تعلت  أميركي��ة، 
ب��ني  باألي��دي  مناوش��ات 
مسافرين، وعاملني في شركة 
"س��بيريت إيرالين��ز"، امت��دت الحق��ا 
لتطال رجال الشرطة أيضا، وذلك بعد 

إلغاء رحالت للشركة.
وساد الغضب بني مئات املسافرين في 
مطار "فورت لوديرديل هوليوود" الدولي 
ف��ي فلوري��دا، مس��اء االثن��ني، بعد أن 
أعلنت الشركة إلغاء 9 رحالت، مما دفع 
بعضهم للتش��اجر م��ع العاملني في 

الشركة، واالشتباك معهم باأليدي.
ومع ارتفاع حدة التوتر مت استدعاء رجال 
الش��رطة، الذي��ن اش��تبكوا أيضا مع 

بعض املسافرين، إذ أظهر مقطع فيديو 
رجل ش��رطة يتش��اجر مع مس��افرات 

ليسقط أرضا هو وإحداهن.
"س��بيريت  أوضح��ت  جانبه��ا،  م��ن 
إيرالينز" أن إلغ��اء الرحالت جاء نتيجة 
خ��الف قانوني م��ع "اجلمعي��ة الدولية 
للطيارين في ش��ركات الطيران"، على 
وف��ق م��ا ذك��رت صحيف��ة واش��نطن 

بوست األميركية.

فضيحة جديدة للطيران األميركي
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