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بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة جه��از مكافح��ة 
اإلره��اب ، يوم أمس الس��بت ، عن 
حترير قواتها كلية الطب البيطري 
ف��ي جامعة املوص��ل ، الفتة الى ، 
توجهها لرئاسة اجلامعة واملنشآت 
احلكومي��ة األخ��رى ، مش��يرة إلى 
الب��دء بتطهي��ر األحي��اء الت��ي مت 

حتريرها خالل 48 ساعة املاضية . 
وق��ال القائد في جه��از مكافحة 
مع��ن  الرك��ن  الل��واء  اإلره��اب 
خ��اص  حدي��ث  ف��ي  الس��عدي 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان 
"ق��وات جه��از مكافح��ة اإلرهاب 
ح��ررت كلية الط��ب البيطري في 
جامع��ة املوص��ل وهي مس��تمرة 
في عمليات التحرير"، مشيراً إلى 
إن "القوات س��تتوجه إلى رئاسة 
احلكومي��ة  واملنش��آت  اجلامع��ة 

األخرى". 
القليل��ة  إن "الس��اعات  وأض��اف 
نتائج  إع��الن  املقبل��ة ستش��هد 
إيجابية في العمليات العسكرية 
اخلاصة بتحرير املدينة"، مؤكداً إن 
"بتحرير جامعة املوصل ستخسر 
عصاب��ات داع��ش اإلرهابي��ة أهم 
مرك��ز حي��وي له��ا في الس��احل 

األيسر". 
م��ن جانب��ه كش��ف القائ��د في 
اللواء  اإلره��اب  جه��از مكافح��ة 
الرك��ن س��امي العارض��ي ي��وم ، 

أمس السبت٬ عن مباشرة القوات 
األمني��ة بعملية تطهي��ر املناطق 
الت��ي حررت ، مؤك��داً انه خالل 48 
ساعة املقبلة ستستأنف القوات 
تقدمها باجت��اه ما تبقى من أحياء 

اجلانب األيسر. 
وقال العارضي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ ان "قوات مكافحة اإلرهاب 
ضم��ن احملور الش��رقي للس��احل 
اجلنوب��ي متكن��ت م��ن الس��يطرة 
عل��ى أحي��اء النص��ر والفيصلية 
والصدرية واجملمع احلكومي وجسر 
احلرية واجلس��ر احلديدي وسيطرت 
عل��ى مصب نهر اخلوصر واجلس��ر 
الراب��ع واجلس��ر العتي��ق وجس��ر 

سنحاريب". 
وأضاف ان "القوات باشرت ، بعملية 
تفتيش وتطهي��ر للمناطق احملررة 
واجملمع��ات وستس��تأنف تقدمها 
باجتاه م��ا تبقى من األحي��اء التي 

تقع ضمن قاطع مسؤوليتها". 
وتابع أنه "خالل 48 ساعة املقبلة 
ستس��تأنف القوات تقدمها نحو 
األحياء املتبقية من اجلانب األيسر 

وسنعلن عنها بعد التقدم". 
من جانبه��ا أفادت خلي��ة اإلعالم 
احلرب��ي ، أمس الس��بت، بأن قوات 
الش��رطة االحتادي��ة ح��ررت ح��ي 
املوصل،  الشرقية جنوبي  يارمجة 
إلى سيطرتها على طريق  مشيراً 

رئيسي.

وقال قائد عمليات قادمون يانينوى 
قوات خاص��ة الفري��ق الركن عبد 
االمي��ر رش��يد ي��ار اهلل ف��ي بيان 
للخلية تلق��ت صحيفة ‘‘الصباح 

اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه، إن "قوات 
الشرطة االحتادية متكنت من حترير 
منطق��ة ح��ي يارمجة الش��رقية 
أن  مبين��اً  املوص��ل("،  )جنوب��ي 

العراقي  العلم  رفعت  "القطعات 
فوق املباني، وكبدت العدو خسائر 

باالرواح واملعدات". 
وأض��اف الفريق الركن، أن "القوات 

فرض��ت س��يطرتها عل��ى طريق 
وباش��رت  املوص��ل(،   _ )كرك��وك 
بتطهيره من العبوات الناسفة". 
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حملة تطهير واسعة لألحياء المحررة في الموصل 
وكلية الطب البيطري تعود إلى أحضان الوطن

قوات مكافحة اإلرهاب تطهر األحياء التي مت حتريرها في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت وزارة الدفاع ، امس الس��بت 
مواق��ع  عب��ر  التط��وع  دع��وات 

التواصل االجتماعي .
وذكر بي��ان لل��وزارة اطلعت عليه 
وزارة   " ان  اجلدي��د"  "الصب��اح 
املواطن��ن  ��ذر  أن حتحُ ت��ود  الدف��اع 
الكرام والش��باب، من وجود بعض 
مواقع التواصل االجتماعي تابعة 
لإلرهابي��ن، حي��ث نش��رت عل��ى 

مواقعها دعوات تطوع كاذبة".
واضاف إن " ه��ذه الدعوات مزيفة 

وغير دقيقة، وبع��ض املواقع التي 
تداولت املوضوع لديها نوايا سيئة 
ورمب��ا تابعة إلى عصاب��ات إرهابية 
حت��اول التش��ويش عل��ى التق��دم 
اجلاري وانتصارات القوات املسلحة 

في معركة حترير املوصل".
البيان  ال��وزارة بحس��ب  وج��ددت 
اعتم��اد  ع��دم   " عل��ى  التأكي��د 
أي إع��الن إال م��ن خ��الل موقعها 
الرس��مي وصفحاتها ف��ي مواقع 

التواصل.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقت امس السبت اعمال مؤمتر 
ح��وار بغ��داد والذي يقيم��ه املعهد 
العراقي بالتعاون مع مجلس النواب 
وجامع��ة بغ��داد بحض��ور رؤس��اء 
اجلمهورية ورئيس��ا مجلس الوزراء، 
ومجلس النواب، والتحالف الوطني 
وجمع من الشخصيات السياسية 
ومنظمات اجملتمع املدني. وتش��ارك 
إل��ى  يه��دف  مختلف��ة  دول  في��ه 
مناقشة األفق السياسي للمرحلة 
املقبل��ة للع��راق م��ا بع��د تنظيم 
الدولة اإلسالمية، وأدوات حتقيق هذا 

الهدف سياسياً وأمنياً وعسكرياً.
ومن املقرر أن تس��تمر أعماله يومن 
ف��ي مقر مجل��س الن��واب العراقي 
وفي جامع��ة بغداد، عل��ى أن يقدم 
خالله��ا أكثر من ثالث��ن بحثاً حول 
مواضيع مختلفة، أمنية وسياسية 

واجتماعية.
وق��ال نائ��ب رئي��س البرمل��ان همام 
حم��ودي الذي يرع��ى املؤمت��ر، خالل 
كلمة االفتتاح "اخترنا احل��وار ألنه 
املنهج الذي نراه األنسب واألقوم في 

فهم بعضنا اآلخر.
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"الدفاع" تنفي دعوتها للتطّوع 
بالجيش وتصفها بـ"المزّيفة"

معصوم يدعو لديمومة الوحدة 
والعبادي يستغرب من "مخاوف 

ما بعد داعش"

اإلعالم الحربي يعلن الموقف العسكري 
لعمليات »قادمون يانينوى«

داعش يستنفر عناصره استعدادًا 
لمعركة تحرير الساحل األيمن للموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال مص��در ف��ي وزارة البترول 
املصري��ة، إن االتفاق بني كل من 
مص��ر والعراق، يعك��س التطور 
العراقية،  العالقات املصرية  في 
حالي��اً  بغ��داد  تدخ��ل  حي��ث 
كبديل للسعودية، التي أوقفت 
تعاقدها مع مصر بشأن البترول، 

بناء على مواقف سياسية.
وذكرت تقاري��ر مصرية، نقال عن 
املس��ؤول أن االتفاق مت عقده بني 
كل م��ن مصر والع��راق، ولكنه 
لم يتم حتديد م��دة زمنية لبدء 
سريانه، إال أنه أوضح أن االتفاق 
مجرد بداية للنهوض مبس��توى 
التع��اون املش��ترك ف��ي جميع 
ف��ي مجال  اجمل��االت، وخصوصاً 

النفط.
واضاف أن مصر بإمكانها فسخ 
التعاقد بنحو كامل مع شركة 
بعدم��ا  الس��عودية،  “آرامك��و” 
أك��دت بع��ض ال��دول العربي��ة 
والغربية اس��تعدادها ملساعدة 
مص��ر ودعمه��ا مب��ا حتتاجه من 

العروض  بترولي��ة، وجميع  مواد 
الت��ي حصل��ت عليه��ا مص��ر 
تضمنت تس��هيالت كبيرة في 

الدفع.

وأض��اف “االتفاق م��ع العراق لن 
يكون األخير، فهناك عدة عروض 
مهمة تس��اعد مصر على جتاوز 
بالطاق��ة،  املتعلق��ة  أزماته��ا 

والتعاون الدولي في هذا الشأن 
فاجأ اجلميع في مصر، بس��بب 
حجم العروض وقوتها، وبالتالي 
فاخلالف مع السعودية لن يكون 

مؤثراً على اإلطالق”.
وكان سفير العراق لدى القاهرة 
حبي��ب الص��در أك��د أن هن��اك 
مس��اع ب��ني البلدي��ن لتطوي��ر 
العالق��ات ف��ي الفت��رة املقبلة، 
معلن��اً عن قيام وف��د من رجال 
العراقيني  واملستثمرين  األعمال 
بزيارة للقاهرة األس��بوع املقبل، 
وذل��ك لبحث تأس��يس مجلس 
أعمال مصري عراق��ي والتعرف 
االس��تثمارية  الف��رص  عل��ى 
لدخ��ول  املتاح��ة  واإلمكان��ات 

السوق املصرية.
وبني السفير أن هناك تفاهمات 
ب��ني الوزيرين املعني��ني بالتجارة 
لتوري��د بع��ض  البلدي��ن  ل��دى 
ف��ي  لتدخ��ل  ملص��ر  الس��لع 
أن  كم��ا  التمويني��ة،  احلص��ة 
هناك مجاالت واس��عة ستتاح 
املصرية  والش��ركات  للعمال��ة 
في عملي��ات إعادة إعمار العراق 
بعد انتهاء احل��رب على تنظيم 

“داعش”.
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مسؤول مصري: نفط العراق يغنينا عن آرامكو السعودية

بغداد ـ مشرق ريسان:
يعت��زم مجل��س الن��واب تنفي��ذ 
ع��ددٍ م��ن "االس��تجوابات" التي 
تتعلق بوزراء ومسؤولن تنفيذين 
ف��ي احلكوم��ة، بع��د اس��تكمال 
اإلج��راءات القانونية والش��كلية. 
وفيم��ا تع��ّد اس��تجوابات وزي��ري 
الصح��ة والزراع��ة من أب��رز هذه 
الصحة  امللفات، كش��فت جلن��ة 
والبيئة البرملانية عن رفض النائب 

"املستجوب" عرض األسئلة املقرر 
توجيهها إلى وزير الصحة.

ويقول عضو جلنة الصحة والبيئة 
البرملانية عبد الهادي الس��عداوي 
إن "االس��تجوابات املعروضة أمام 
الصح��ة  وزراء  تش��مل  البرمل��ان 
والتربية ورئيس الوقف الش��يعي، 
أخرى  اس��تجوابات  إل��ى  إضاف��ة 
ف��ي ط��ور اس��تكمال اإلج��راءات 

الشكلية والقانونية".

ويضيف في حدي��ث مع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "البع��ض م��ن ه��ذه 
االس��تجوابات مهني، أما البعض 
اآلخر فهو سياسي"، مشدداً على 
ضرورة أن "يتم التعامل مع ملفات 
االس��تجواب عل��ى أس��اس تقومي 
عمل مؤسس��ات الدول��ة والوزير 
للتس��قيط  وليس  الوزارة،  ومالك 
السياس��ي واس��تهداف شخص 

الوزير".

س��يتم  الت��ي  امللف��ات  وبش��أن 
طرحه��ا عل��ى وزي��رة الصحة في 
املرتقب��ة،  اس��تجوابها  جلس��ة 
"جلن��ة  إن  الس��عداوي  أوض��ح 
الصح��ة والبيئة ل��م تطلع على 
األس��ئلة الت��ي س��توجه لوزي��رة 
الصح��ة"، الفتاً "طالبن��ا النائب 
املستجوب باطالعنا عليها لكنه 

رفض ذلك".
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استكمال إجراءات استجواب "حمود" و"زيدان"

"الصحة النيابية" تنفي اطالعها على
"أسئلة المستجوب".. وتستضيف الوزيرة األحد

متابعة

تقريـر

مصر تستبدل البترول السعودي بالعراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرس��مية  املتحدث��ة  أك��دت 
ماري��ا  الروس��ية،  للخارجي��ة 
املنظمات  أن مقاتلي  زاخاروف��ا، 
اإلرهابي��ة، "داع��ش " و"جبه��ة 
النص��رة" واجملموع��ات التابع��ة 
لهم��ا، تس��تعمل ف��ي س��وريا 
كيميائي��ة  أس��لحة  والع��راق 

حربي��ة حقيقية، منه��ا اخلردل 
والسارين.

وقال��ت زاخاروف��ا لوكال��ة أنباء 
"نوفوستي" الروسية إن اإلرهاب 
الكيميائي املس��تمر في الشرق 
األوس��ط، خاص��ة ف��ي س��وريا 

والعراق، يدعو لقلق كبير.
نتح��دث هنا  وأضاف��ت "نح��ن 

عن استخدام مس��لحو الدولة 
النص��رة  وجبه��ة  اإلس��المية 
واجلماعات املتطرفة التابعة لها، 
الكيميائية  امل��واد  ليس فق��ط 
الصناعي��ة املنزلي��ة الس��امة، 
مثل الكلور، ولك��ن مواد حربية 
كيميائي��ة حقيقي��ة أيضا مثل 

غازي اخلردل والسارين".

روسيا تكشف عن استعمال داعش
سالحًا كيمياويًا في العراق وسوريا

بغداد - محمد الرائد:
كش��فت كتل��ة سياس��ية عن 
عزمها الطعن ف��ي صحة قانون 
مجلس القضاء االعلى بعد نشره 
في اجلريدة الرسمية، مؤكدة أنه 

مخالف للدستور.
وفيما حذر خب��راء ومتخصصون 
مجل��س الن��واب م��ن اس��تمرار 
التدخ��ل ف��ي ش��ؤون العدال��ة، 
أش��اروا إلى أن احملكم��ة االحتادية 

العليا متنع اقرار تشريعات تخص 
الس��لطة القضائة االحتادية من 

دون الرجوع اليها.
وق��ال النائ��ب ع��ن ائت��الف دولة 
القانون جب��ار العبادي في حديث 
م��ع "الصباح اجلدي��د"، إن "نواباً 
م��ن كتلتن��ا بص��ّدد الطعن في 
االعلى  القض��اء  قانون مجل��س 
بع��د املصادقة عليه ونش��ره في 

اجلريدة الرسمية".

وتابع العبادي أن "القانون تضمن 
للدس��تور"،  واضحة  مخالف��ات 
الفت��اً إلى أن "اللجن��ة القانونية 
النيابية أجرت تغييراً شامالً على 
املش��روع املق��دم من الس��لطة 
ضم��ن  االحتادي��ة  القضائي��ة 

مدونتها".
ولفت إلى أن "القانون جاء بدوائر 
جديدة لم يتطرق إليها املش��روع 
االصلي برغم أن مجلس القضاء 

االعلى اكثر م��ن يقيم هيكليته 
وما يحتاجه من مديريات".

وأش��ار العبادي إلى أن "التشريع 
اجلديد هو بداي��ة لهيمنة الكتل 
القض��اء"،  عل��ى  السياس��ية 
مطالباً "مجلس النواب مبمارسة 
دوره واالبتع��اد ع��ن التدخ��ل في 
مهام احملاكم وتعين املس��ؤولن 

عن رئاسات االستئناف".
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كتلة سياسية تعتزم الطعن في
قانون مجلس القضاء لـ "مخالفته الدستور"

خبراء يدعون مجلس النّواب إلى الكف عن التدخل في شؤون المحاكم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د وزي��ر الدف��اع األميركي 
آشتون كارتر ، أن زعيم تنظيم 
"داع��ش" أب��و بك��ر البغدادي 
"ينتق��ل في جمي��ع األنحاء"، 
فيم��ا أش��ار إل��ى أن "أيام��ه 

معدودة".
وق��ال كارت��ر ف��ي مقابلة مع 
ئل خاللها  ش��بكة "PBS" سحُ
ما إذا كان��ت الواليات املتحدة 

البغ��دادي،  موق��ع  تع���رف 
ليجي��ب: "ل��و كن��ت أع��رف 
بالضب��ط أين ه��و - قبل كل 
ش��يء، لن أخب��رك، وثانياً، لن 
يك��ون لدي��ه متس���ع م���ن 
الوقت. إن��ه ينتقل في جميع 

األنحاء".
وأضاف كارتر: "أن��ا على ثقة، 
وأن��ا ال أريد أن أق��ول أكثر من 
ذلك، ولكنن��ي ال أريد أن أكون 

أحد كب��ار قادة داع��ش. كثير 
بالفع��ل، وكلما  منهم توفي 
قمن��ا باملزيد، نع��رف أكثر عن 
أم��كان وجوده��م. لذلك، فإن 
أيام��ه معدودة وه��ذا ينطبق 
م��ن  تبق��ى  م��ن  كل  عل��ى 

القيادة".
وعادت املذيعة لتس��أله ما إذا 
كانت أيام البغدادي "معدودة"، 

ليشدد: "بكل تأكيد".

واشنطن تؤكد قرب نهاية أبو بكر البغدادي

إقـرأ في "الصباح الجديد"

"الصباح الجديد" تنشر 
بالتعاون مع "دار الجمل" 

أيام "األحد والثالثاء 
والخميس" كتاب 

أشرطة تسجيل صدام/ 
األعمال السرية لنظام 

استبدادي/ 1978 - 
2001 من تأليف كيفن 

أم. وودز من معهد 
التحليالت الدفاعية 

وديفيد دي. بالكي من 
جامعة الدفاع القومي 
و مارك إي. ستاوت من 

جامعة جونز هوبكنز.
الحلقة 7 ص11

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر محلي في محافظة 
نين��وى، أن تنظي��م "داعش" قطع 
اتصاالته الالسلكية مع مسلحيه 
املتواجدين ش��رقي املوص��ل، عازياً 
ذل��ك ال��ى أن التنظيم يري��د منع 
انتقال "حمى االنهيار" للس��احل 

األمين.
وق��ال املص��در ، إن "تنظيم داعش 
قطع اتصاالته الالسلكية الرئيسة 
مع قياداته ومس��لحيه املتواجدين 
في مناطق محددة شرقي املوصل، 
ظهر اليوم، بع��د حصول انهيارات 
كبيرة وبنحو متس��ارع في صفوف 

التنظي��م عق��ب تق��دم الق��وات 
األمنية من محاور عدة وحترير عدة 
احياء في فترة زمنية قياسية على 

وفق املعلومات املتوفرة".
وأض��اف املص��در ، أن "داعش قطع 
اتصاالته الالسلكية مع مسلحيه 
ش��رق املوصل كونها كانت تطلب 

االس��تغاثة والع��ون والبعض كان 
يص��رخ، م��ا دف��ع التنظي��م إل��ى 
قطعه��ا خوف��اً من انتق��ال حمى 
االنهي��ار إلى عمق الس��احل األمين 
ف��ي املوص��ل والت��ي متث��ل املعقل 

األخير لداعش في املدينة".
وفي سياق آخر أفاد مصدر امني في 

كرك��وك، بأن عناص��ر من "داعش" 
أقدموا على حرق عائلة مكونه من 
خمس��ة أفراد وه��م أم وأربعة من 
أطفاله��ا بذريعة ترك أرض اخلالفة 

باحلويجة جنوب غربي كركوك. 
وقال املصدر ، إن "عناصر من داعش 
أقدم��وا، ام��س ، على ح��رق عائلة 

كامل��ة تتأل��ف م��ن أم وأطفالها 
األربع��ة، ثالث��ة فتيات وول��د بعمر 
تس��عة أش��هر، من أهال��ي قضاء 
احلويج��ة، )55 ك��م جن��وب غربي 
كركوك(، بذريعة ترك ارض اخلالفة 

والهرب باجتاه كركوك". 
تتمة ص3

"داعش" يقطع اتصاالته مع مسّلحيه خوفًا من انتقال "حمى االنهيار"



شؤون عراقية2

متابعة الصباح الجديد:

تناولت مجلة فورين أفيرز األميركية 
احلمل��ة العس��كرية التي تش��نها 
الق��وات العراقية وق��وات التحالف 
املتحدة  الوالي��ات  بقي��ادة  الدول��ي 
الس��تعادة املوص��ل م��ن س��يطرة 
تنظيم الدولة االس��امية، وأشارت 
إلى أن احلملة بدأت منتصف أكتوبر/
تش��رين األول م��ن الع��ام املاض��ي، 
وتساءلت ملاذا تأخذ معركة املوصل 

وقتا أكثر مما كان متوقعا.
وأش��ارت إلى أن تنظيم داعش كان 
قد اس��تولى على املوصل منتصف 
2014 مما أحدث موجات من الصدمة 
في أنح��اء العال��م، وخاصة عندما 
انه��ارت أمامه أربع ف��رق من اجليش 
وقوات الش��رطة العراقي��ة في أربع 
محافظات، مما جعله يس��يطر على 

ثلث مساحة العراق.
وأضاف��ت أن تنظيم داعش تس��بب 
ف��ي تش��ريد املايني م��ن العراقيني 
وأجب��ر املس��يحيني عل��ى مغ��ادرة 
أماكن س��كناهم، وأنه س��رعان ما 
اس��تولى على ثلث مساحة سوريا 
أيضا وأعلن اخلافة التي تعتبر حلم 

كل املتطرفني اإلساميني.
وقال��ت إن نحو أربع��ني ألف مقاتل 
تواف��دوا على الع��راق وس��وريا من 
أكث��ر من مئ��ة دولة ح��ول العالم، 
وذلك لانضمام إلى صفوف تنظيم 
الدولة االس��امية، حيث كان ينتج 
م��ا ال يقل ع��ن مئة ش��ريط فيديو 
دعائي في الش��هر الواح��د ويبثها 
عبر عش��رات آالف احلس��ابات على 

وسائل التواصل االجتماعي.
وعودة على معرك��ة املوصل، فقط 
أش��ارت فورين أفيرز إلى أن املعركة 
تدخل ش��هرها الرابع، وأن��ه يتوقع 
لها أن تطول وتس��تمر إلى ش��هور 
أخرى على غي��ر ما كان متوقعا لها 

عندما انطلقت.
ونس��بت إلى جنرال أميركي -سبق 
أن قاد القوات األميركية في العراق 
ورفض الكشف عن هويته- إشادته 

اإلره��اب  مكافح��ة  ق��وات  ب��أداء 
العراقي��ة في القتال ض��د مقاتلي 
تنظيم الدولة في املوصل، وأضاف أن 
املعارك داخل املدن الكبيرة تتطلب 
ب��ذل كثير من اجله��ود لتجنب قتل 

املدنيني أو تدمير البنى التحتية.
واس��تدركت فورين أفيرز بالقول إن 
الص��ورة احلقيقي��ة ملعركة املوصل 
املعرك��ة  أن  وأوضح��ت  مختلف��ة، 
التي ط��ال انتظارها اس��تندت إلى 
ومضلِل��ة،  خاطئ��ة  إس��تراتيجية 
وأنها اعتمدت على افتراضات زائفة 
تتمثل في أن تنظيم الدولة سرعان 
ما يضعف ويتراج��ع بعد ما تعرض 
له م��ن هزائم ف��ي العراق وس��وريا 

خال العام املاضي.
وأضافت أن تنظيم الدولة االسامية 
-على العكس متاما- قاتل بشراسة 
واتبع تكتيكات أس��فرت عن تكبيد 

الق��وات العراقي��ة خس��ائر فادحة، 
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء العراقي 
حي��در العب��ادي أمر بإع��ادة تقييم 
خطة احلملة عل��ى تنظيم الدولة، 
وذل��ك بع��د تع��رض نحو مئ��ة من 
اجلنود العراقيني للقت��ل أو اإلصابة 
ف��ي معرك��ة مستش��فى املوصل 

أوائل ديسمبر/كانون األول املاضي.
وأش��ارت فورين أفيرز إلى أنه يعتقد 
أن وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر 
ناق��ش مع حي��در العبادي مس��ألة 
املتعلقة  العسكرية  تغيير اخلطط 
باحلمل��ة عل��ى املوصل، وذل��ك أثناء 

زيارته بغداد آخر العام املاضي.
وأضافت أن تنظيم الدولة االسامية 
ينشر القناصة على أسطح املنازل 
وأن لدي��ه مقاتلني مدرب��ني وميتلك 
ترس��انة م��ن الصواري��خ قصي��رة 
امل��دى بعضها مصن��ع محليا، وأنه 

يس��تخدم إس��تراتيجية السيارات 
املفخخة في الهجوم، ويعتمد على 

املئات من االنتحاريني األجانب.
وأش��ارت إلى أن احلكوم��ة العراقية 
طلب��ت م��ن األهال��ي البق��اء ف��ي 
الزي��ادة  لتجن��ب  وذل��ك  املوص��ل، 
الهائل��ة ف��ي أع��داد الاجئني، لكن 
تنظي��م الدولة يس��تخدم األهالي 
دروعا بش��رية، وأن أكثر من ألف من 

املدنيني لقي حتفه أثناء املعركة.
وذكرت أن احلكوم��ة العراقية أيضا 
توقع��ت أن يل��وذ مقاتل��و تنظي��م 
الدول��ة بالفرار، ولهذا الس��بب لم 
حتاص��ر املوص��ل إال بع��د أن ب��دأت 
املعركة، وأنها حاص��رت املدينة من 
أج��ل أن تقطع خط��وط اإلمدادات 
القادم��ة م��ن مدينة تلعف��ر غربي 

املوصل.
وقالت إن خطوط اإلمدادات التابعة 

لتنظي��م الدول��ة االس��امية ب��ني 
تلعف��ر واملوصل ال ت��زال قائمة رغم 
كل اجله��ود العس��كرية العراقية، 
وإن هجوم الق��وات العراقية يتركز 
ف��ي اجلانب الش��رقي م��ن املوصل، 
بينما تتعرض لهجمات مضادة من 
تنظيم الدول��ة انطاقا من املناطق 

الغربية.
كم��ا حتدثت فورين أفي��رز عن وجود 
مش��كات في القيادة لدى القوات 
القائ��د  أن  وأوضح��ت  العراقي��ة، 
املس��ؤول عن حملة املوص��ل اللواء 
جنم اجلبوري لم يس��بق له أن تخرج 
في كلية األركان ولم يس��بق له أن 

تولى منصب حتى آمر كتيبة.
 وأضاف��ت أن احلمل��ة عل��ى املوصل 
تتألف من أكثر من مئة ألف مقاتل، 
وأن جزءا يس��يرا منه��ا فقط تلقى 
تدريبات س��ابقة في مع��ارك حرب 

املدن، وأن نصف العدد فقط انتشر 
في أول شهرين ونصف من املعركة، 
وأن أربعمئ��ة منهم لقي حتفه في 

األيام اخلمسني األولى من القتال.
وأشارت إلى أن العديد من العراقيني 
يعتق��دون أن اختيار وق��ت املعركة 
الس��تعادة املوصل كان م��ن جانب 
إدارة الرئي��س األميرك��ي املنتهي��ة 
واليت��ه ب��اراك أوباما، وذل��ك لتعزيز 
الدميقراطي��ة  املرش��حة  موق��ف 
هي��اري كلينت��ون ف��ي االنتخابات 

الرئاسية األميركية.
واختتم��ت بالق��ول إن��ه كان يتوقع 
اس��تعادة املوصل م��ع نهاية 2016، 
لك��ن 2017 ب��دأت وال أح��د يع��رف 
متى تنتهي املعركة التي س��تبقى 
تس��تنزف كثيرا من املوارد العراقية 
اإلعم��ار  إع��ادة  ف��رص  م��ن  وحت��د 

واملصاحلة في الباد.

في تحليل أميركي.. معركة تحرير الموصل وإشادة بـ »مكافحة اإلرهاب«
مع استمرار القتال الى الشهر الرابع

عمار البغدادي

انا مع العنوان ابتداءاً الن بغداد تستاهل كل العناوين 
املشرقة التي تش��كل اضافة نوعية لها كعاصمة 
ومدينة وحاضرة للسياسة ونحن معنيون بترجمة 
االف��كار والطروحات السياس��ية بغية العمل على 
رفع احليف واعادة العاصمة الى مكانتها الطبيعية 

في اجملتمع اخلاص واجملتمع العربي العام.
كان من املفترض ان نبدأ )حوار بغداد( في الوقت الذي 
كان فيه احلوار ممكناً بني اطراف الساحة السياسية 
وقادة تفاوتوا في رؤية س��ياق التحوالت السياسية 
و العس��كرية واالمنية والدميوقراطية وادارة الدولة 
فتفاوتت الرؤية وهبط الوطن في انحدارات سحيقة 
اولهااالزم��ة السياس��ية املس��تعصية ف��ي الباد 
واحتال داعش لست محافظات عراقية وهدد بغداد 
ولوال احلشد الشعبي وتضحيات البواسل من ابناء 
الع��راق من جيش وش��رطة احتادية وجهاز مكافحة 

ارهاب لكنا اليوم في وادٍ واحلوار في وادٍ آخر !.
يجب ان نحيي تضحيات البواس��ل من ابناء العراق 
ومكاسب انتصارهم النوعي الذي حتقق في جبهات 
القتال ولوالهم ملاكانت هنالك امكانية للذهاب الى 
حوار مس��ؤول تش��ارك فيه الفعاليات السياسية 
في الباد ليش��مل احلوار كل املستويات واالجتاهات 
واالف��كار املنفتحة على حاضر الباد ومس��تقبلها 
و في البناء املس��ؤول لدولة هي التجربة االولى في 
املنطقة العربية في بناء دستور شعبي ودميوقراطية 
ش��عبية ومش��اركة في ادارة الدول��ة تتجاوز فكرة 
»االغلبية« السياس��ية وتش��كيل احلكومات على 
وفقها الى شراكة املكونات وذلك لضمان استمرار 
التجربة وتعزي��ز قواعد الدولة املدنية القائمة على 
نص��وص االعت��راف باحلرية والعدال��ة االجتماعية و 

االستقرار الشامل.
ان ح��وار بغ��داد كان م��ن املفترض ان يتش��كل في 
الس��نوات االول��ى بع��د الع��ام 2006-2007 بداي��ة 
تش��كيل اول حكوم��ة عراقية خارج ارادة س��لطة 
االحتال الستيعاب املشكات والتحاور على اساس 
ح��ل كل القضايا العالق��ة والعمل برؤي��ة الفريق 
الواح��د وروحية احلكومة املنس��جمة لكن ذلك لم 
يحص��ل وبقينا نؤجل احل��وارات االيجابية العميقة 
العلي��ا اله��داف سياس��ية  الوطني��ة  واملصال��ح 
وفئوي��ة وحزبي��ة رخيص��ة تعدت االط��ار العام الى 
االط��ر املذهبي��ة والطائفي��ة اخلاصة حيث نش��ب 
اخلاف والتمزق واالنقس��ام واالنشقاق داخل االطار 
الطائف��ي واملذهبي والسياس��ي واحلزب��ي اخلاص .. 
فعن أي حوار نتحدث وقد اس��هم قادة سياس��يون 
كبار بتمزيق العاصمة واغتيال حلمها السياس��ي 
وانحيازاتهم  واالنس��اني بخافاته��م  واالجتماعي 
احلزبية والسياسية املريضة وكاد قسم آخر منهم 
ان يقدم بغداد هدية مجانية ولقمة سائغة في فم 

االفعى ) داعش ( ؟.
ان احلوار احلقيقي يستلزم مراجعة حقيقية لاوراق 
البغدادية من��ذ 2003 الى الي��وم ومحاكمة عادلة 
ل��كل الق��ادة والش��خصيات املدنية والعس��كرية 
الذين هددوا بغداد عاصمة للدولة ومركزاً للتجربة 
قبل داعش عش��ية 10 حزي��ران 2014 ي��وم اقتربت 
اجملموعات االرهابية السوار بغداد وهددت العاصمة 
لوال رجال بغداد البواسل وجيش العراق الذي اوقف 
اكبر زح��ف في تاري��خ الع��راق واملنطق��ة العربية 
والعالم واال لو كانت بغداد س��قطت بيد الدواعش 
لكان احلوار االنساني اليوم في ازمة كونية ولكانت 
عواصم العرب القريبة لبغداد ترزح حتت نير احتال 

داعش البغيض. 

حوار بغداد.. 
والسؤال المشروع

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

ف��ي تقرير نش��رته صحيف��ة ال� » صن 
تامي��ز البريطانية » للكات��ب روبن جاك 
الش��بابية  الهج��رة  حل��ركات  املتاب��ع 
املؤخرة الت��ي اجتاحت دول العالم ومن 
ضمنها املانيا اشار فيه الى ان » تعاني 
املانيا من انتش��ار فكر التي��ار اجلهادي 
في االوس��اط الش��بابية بني املهاجرين 
الذي��ن وف��دوا اليه��ا بني عام��ي 2015 
و2016 والتي اس��تقبلت ما يقارب من 
900 الف مهاجر، األمر الذي يثير القلق 
لدى أجهزة األمن األملانية، وما يثير قلقاً 
أكبر هو أن السلطات ليست قادرة على 

وقف هذا االنتشار بني الشباب .« 
وب��ني جاك ايض��اً ان »  االره��اب اصبح 
يحاص��ر جميع دول العال��م وانه مرض 
الكثي��ر م��ن  خطي��ر ومع��ٍد وس��بب 
والغربية  الش��رقية  للبل��دان  الكوارث 
ايضا ان داء االرهاب قد طال حتى الدول 
املتطورة اقتصادياً وسياس��ياً فاالرهاب 
الدين له وليس له جنسية ويسحق كل 
م��ن يعارض افكاره ل��ذا على حكومات 
ال��دول ان تقف صفاً واح��داً ويتكاتفوا 
ق��وال وفع��ا حملارب��ة االره��اب واالفكار 

املتطرفة.« 
موضح��اً » »م��ن الواض��ح أن تنظي��م 
داعش يش��كل إيديولوجية مترد وثقافة 
مضادة، إنه ش��يء ميكن��ه تلبية حاجة 

الش��باب لاحتجاج«. وف��ي ما يعكس 
هذا اخلط��ر، حتدثت الصح��ف األملانية 
ث��اث م��رات ه��ذا العام ع��ن محاوالت 
ارتكاب اعت��داءات. كان آخرها في اثناء 
االحتف��االت مبناس��بة عي��د املياد في 
س��وق ليل��ي مزدح��م قامت ش��احنة 
كبي��رة بده��س املتس��وقني واألك��واخ 
اخلش��بية التي تبي��ع األطعمة والنبيذ 
والهدايا قرب كنيس��ة ش��هيرة تدعى 
كنيسة القيصر فيلهلم في غرب برلني 
راح ضحيته��ا 12 ش��خصاً واصابة 50 
ش��خصاً بينهم 30 حاالتهم خطيرة. 
تتبع الشاحنة ش��ركة شحن بولندية 
عث��ر على س��ائقها احلقيق��ي مقتوال 

بالرصاص داخلها.« 
كما بني جاك ان »  املستش��ارة األملانية 
أجنيا ميركل تعهدت  بعد هجوم برلني 
ال��ذي أس��فر ع��ن مقتل 12 ش��خًصا 
بتطبيق قوانني جديدة إذا اقتضى األمر. 
وذلك بعد مطالبة ساس��ة من طرفي 
االئتاف احلاك��م في أملانيا بس��لطات 
أكبر للدولة لترحيل من يفش��لون في 
احلصول عل��ى حق اللجوء ويش��كلون 
خطراً محتما, ويقول منتقدو ميركل 
إن سياس��ة الباب املفتوح في الهجرة 
الت��ي تطبقه��ا عرض��ت أم��ن أملاني��ا 

للخطر.
وكان املشتبه في ارتكابه هجوم برلني 
وه��و تونس��ي يدع��ى أني��س العامري 
)24 عام��اً( الجئاً متهرباً م��ن الترحيل 

بع��د رف��ض طل��ب اللجوء اخل��اص به. 
وقتلته الش��رطة اإليطالية بالرصاص. 
ودع��ا حلفاء مي��ركل في ح��زب االحتاد 
احملاف��ظ ف��ي  االجتماع��ي املس��يحي 
والية بافاريا ملنح املزيد من الس��لطات 
للش��رطة ووكاالت اخملاب��رات وحتس��ني 

تبادل البيانات بينهم.« 
واوض��ح جاك ايضاً ان��ه » وعلى الرغم 
من اجله��ود الت��ي تقوم به��ا احلكومة 
األملانية، ترى املستش��ارة األملانية أجنيا 
مي��ركل الت��ي تواج��ه الي��وم انتقادات 
كبي��رة بس��بب ه��ذا املل��ف، أن وض��ع 

املهاجري��ن ف��ي الب��اد لي��س مرضي��اً 
كثيراً. وتلفت إلى أن كل ش��خص يأتي 
إل��ى أملانيا له احلق ف��ي معاملة كرمية 
وإنس��انية. لكّن مثل هذا الكام يبقى 
بعي��داً عن الواقع أحياناً. فما يزيد األمر 
تعقي��داً هو الهجمات املس��تمرة على 

مراك��ز اللجوء. وهو ما يضع أملانيا أمام 
حتٍد كبير، علم��اً أن زيادة أعمال العنف 
ضد الاجئ��ني، خصوصاً في مدن أملانيا 
الش��رقية، جتع��ل م��ن الصع��ب على 
احلكومة حتقيق االنس��جام بني اجملتمع 
والاجئني. ووصفت ميركل هذه األعمال 
ب�«الشائنة واملثيرة لاشمئزاز«. وخال 
النص��ف األول م��ن العام احلال��ي، أبلغ 
ع��ن 202 حال��ة اعتداء بح��ق الاجئني 
في أملانيا، ما دفع الس��لطات إلى اتخاذ 
تدابي��ر أمني��ة إضافية به��دف حماية 

الاجئني من املتطرف« 
واض��اف التقري��ر ان »مظاه��ر مع��اداة 
لاس��ام  والعداء  والغج��ر  الس��امية 
وكذل��ك   ، تزاي��د  ف��ي  وللمهاجري��ن، 
اللج��وء«.  طالب��ي  عل��ى  االعت��داءات 
واشار التقرير الى املسيرات التي كانت 
تنظمه��ا كل يوم اثن��ني حركة بيغيدا 
في دريس��دن وف��ي مدن املاني��ة اخرى. 
وبلغ��ت ه��ذه احلرك��ة ذروته��ا في 19 
كانون الثاني/يناير 2015 لدى مشاركة 
25 الف ش��خص في احدى تظاهراتها، 
ث��م تراجعت في الربيع. واش��ار التقرير 
ال��ى »اج��واء انع��دام االمان بالنس��بة 
للمس��لمني واملتحدري��ن م��ن اص��ول 
مهاج��رة او ابناء االقليات« التي ولدتها 
هذه التظاه��رات، مذك��راً ب »االعتداء 
املش��ني والدامي طعناً بالسكني على 
اريتري في دريس��دن، عشية واحدة من 
تل��ك التظاهرات، بع��د ثاثة ايام فقط 

على رس��م صليب معق��وف على باب 
منزله«.

موضحاً ان » مجلس الوزراء األملاني  أقر 
مشروع قانون يسمح باستعمال املزيد 
من كاميرات املراقبة في األماكن العامة 
وهو ما يعبر عن اخملاوف األمنية املتزايدة 
في الباد التي كانت حذرة لعقود طويلة 
م��ن تدخل الش��رطة. ووافقت األحزاب 
املش��اركة في االئتاف احلاكم بزعامة 
املستش��ارة أجنيا ميركل على مشروع 
القان��ون قبل الهجوم الذي أس��فر عن 
سقوط قتلى بعدما دهستهم شاحنة 
في س��وق لعيد املياد في برلني وأعلن 
تنظي��م داعش  املتش��دد مس��ؤوليته 
أملاني��ا لهجومني أصغر  عنه.وتعرضت 
ش��نهما إس��اميون متش��ددون ف��ي 
الصيف ووقع أحدهما في قطار واآلخر 
في مهرجان للموس��يقى. وزادت املئات 
من حوادث التحرش اجلنسي ليلة رأس 
الس��نة املاضي��ة أيًضا اخملاوف بش��أن 
األمن في الش��وارع األملاني��ة. واملراقبة 
احلكومي��ة قضية حساس��ة في أملانيا 
مبمارس��ات  تتعلق  تاريخي��ة  ألس��باب 
الشرطة الس��رية )ستاسي( في أملانيا 
قبله��ا  وم��ن  الش��يوعية  الش��رقية 
ممارس��ات الشرطة الس��رية )جستابو( 

في احلقبة النازية.« 

تامي��ز  »ص��ن  ال���  صحيف��ة  ع��ن   *
البريطانية«

مع تسلل اإلرهابيين بين جموع المتوجهين إلى أوروبا

ألمانيا ما زالت تعاني سلبيات قرار ميركل في فتح األبواب للمهاجرين

نحو أربعين ألف مقاتل 
توافدوا على العراق 
وسوريا من أكثر من مئة 
دولة حول العالم، وذلك 
لالنضمام إلى صفوف 
تنظيم الدولة االسالمية، 
حيث كان ينتج ما ال يقل 
عن مئة شريط فيديو 
دعائي في الشهر الواحد 
ويبثها عبر عشرات آالف 
الحسابات على وسائل 
التواصل االجتماعي

عناصر من جهاز مكافحة اإلرهاب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أش��اد وفد البرملان املصري املش��ارك 
في مؤمتر »حوار بغداد«،امس السبت، 
ب�«صمود« القوات العراقية مبا فيها 
احلش��د الش��عبي أمام ما س��ماها 
داعيا  الش��يطانية«،  ب�«اخملطط��ات 

إل��ى ض��رورة التوحد ف��ي مواجهة 
اإلرهاب، أك��د دعم مصر للعراق في 

حربه ضد داعش.
وق��ال رئي��س الوف��د الل��واء س��عد 
اجلمال في كلمة ألقاها خال املؤمتر 
الذي عقد امس ف��ي بغداد وتابعته 

»الصب��اح اجلدي��د«، إن »صمودك��م 
ووحدة صفكم أفس��دت اخملططات 
الشيطانية وها أنتم جتتثون اإلرهاب 
بحرب ض��روس ش��ارك فيها اجليش 
واألم��ن وق��وات احلش��د الش��عبي 

العراقي«.

»التوح��د  أن  اجلم��ال  وأض��اف 
واالصطف��اف في مواجه��ة اإلرهاب 
يجب ان يستمر لتبدأوا بعد ذلك في 
طري��ق التنمية«، الفتا إلى أن »مصر 
بلدك��م الثاني وهي داعمة لكم ألن 

عروبتنا واحدة ال تتجزأ«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت خلية اإلعام احلربي املوقف 
العس��كري لعملي��ات »قادمون يا 
نينوى« ، مشيرة الى قتل العشرات 
م��ن مس��لحي تنظي��م »داعش« 
وتدمي��ر عجات وآليات وأس��لحة 
تابع��ة للتنظي��م ف��ي مختل��ف 

احملاور.
وقال��ت اخللية ف��ي بي��ان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، إن »املوقف 

العس��كري لعملي��ات قادم��ون يا 
نينوى لغاي��ة الس��اعة 1700 يوم 
اجلمعة املص��ادف 13 كانون الثاني 
2017 تضمن تق��دم قطعات احملور 
الشمالي املتمثلة بقطعات اجليش 
باجتاه احياء احلدباء واملدراء العامني 
والكف��اءات الثاني��ة وتطهير اجلزء 
الشمالي من االحياء اعاه وتدمير 
عجلة مفخخ��ة و6 عجات حتمل 
احادية وتدمير قاعدة صواريخ ضد 

الدباب��ات وقتل 38 ارهابيا باس��ناد 
طي��ران التحالف الدول��ي وطيران 

اجليش االبطال«.
وأض��اف البيان أن »احملور الش��رقي 
للساحل االيس��ر لقوات مكافحة 
االره��اب تضم��ن التق��دم باالجتاه 
الش��مالي وحتري��ر ح��ي الكفاءات 
االول��ى واقتح��ام جامع��ة املوصل 
وتطهي��ر املعهد التقن��ي والكلية 
الداخلي��ة  واالقس��ام  التقني��ة 

عج��ات   3 وتفجي��ر  للجامع��ة 
مفخخة وقتل 30 ارهابيا باس��ناد 
طيران التحالف الدولي، اما االجتاه 
اجلنوبي باش��ر بالتقدم ومتكن من 
حتري��ر ح��ي الصدرية وح��ي النصر 
والس��يطرة  الفيصلي��ة  وح��ي 
على اجلس��ر الثاني احلرية واجلس��ر 
احلديدي ورف��ع العلم العراقي فوق 
مبانيه وتفجير عجلتني مفخختني 

وقتل 25 ارهابيا«.

البرلمان المصري يشيد بدور الحشد الشعبي

اإلعالم الحربي يعلن الموقف العسكري لعمليات »قادمون يانينوى«

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا وزير النق��ل كاظ��م فنجان 
الكورية  احلمامي، شركة »دايوو« 
الى اإلس��راع في إجناز بناء كاسر 
الف��او  ملين��اء  الغرب��ي  األم��واج 

الكبير.
بي��ان  ف��ي  النق��ل  وزارة  وقال��ت 
اطلعت علي��ه »الصباح اجلديد«، 
إن »احلمام��ي تفق��د، ميناء الفاو 
الكبير لاطاع على واقع االعمال 
في��ه، والتق��ى ببع��ض العاملني 
الكوريني التابعني لش��ركة دايوو 
املس��ؤولة عن بناء كاسر االمواج 

الغربي«.
وطال��ب الوزي��ر، بحس��ب البيان، 
كادر الشركة الكورية ب�«اإلسراع 
بالنظ��ر  العم��ل  باس��تكمال 

ألهمية امليناء«، مؤكدا أن »الوزارة 
س��تقف م��ع الش��ركة لتج��اوز 
جمي��ع العقبات التي حت��ول دون 

اكمال العمل«.
وتابع بي��ان الوزارة أن احلمامي »زار 
أيض��ا خف��ر الس��واحل العراقي 
والتق��ى بالقي��ادة واالف��راد، حاثا 
اياه��م عل��ى اليقظ��ة واحل��رص 
وتأم��ني الس��واحل مبا من ش��أنه 
األم��ن  حف��ظ  ف��ي  اإلس��هام 
واالستقرار«، مشددا على أهمية 
»تفعي��ل الرقاب��ة البحري��ة على 
املم��رات املائية وتس��هيل حركة 
أثناء  البواخر التجاري��ة وتأمينها 
دخوله��ا وخروجه��ا ال��ى املوانئ 
وضب��ط اي مخالف��ات او جتاوزات 

قد تقوم بها اي جهة«.

وزير النقل يدعو » الى اإلسراع ببناء 
كاسر األمواج لميناء الفاو الكبير

مهاجرون في أملانيا يرفعون صوراً للمستشارة األملانية أجنيال ميركل
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بغداد – انفجار ناسفة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س الس��بت ب��أن ثالثة 
بانفج��ار عب��وة  أش��خاص أصيب��وا 

ناسفة جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر  إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة بالقرب من مح��ال جتارية 
ف��ي منطق��ة س��ويب جن��وب غربي 
بغ��داد انفجرت، مس��اء ي��وم امس ، 
مما أس��فر عن إصابة ثالثة أش��خاص 

بجروح متفاوتة".
على صعي��د متصل أف��اد املصدر إن 
"عبوة ناس��فة كان��ت موضوعة في 
احل��ي الصناع��ي التابع جلس��ر ديالى 
القدمي جنوب ش��رقي بغداد انفجرت، 
صباح يوم امس مما أس��فر عن إصابة 

أربعة أشخاص بجروح".

ديالى – اشتباكات مسلحة 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظة ديالى امس السبت، بأن آمر 
لواء في احلش��د الش��عبي وخمسة 
م��ن مرافقيه قتلوا باش��تباكات مع 
تنظيم "داعش" ش��مال شرق قضاء 

ب عقوبة. 
وق��ال املص��در  إن "آم��ر الل��واء 110 
في احلش��د الش��عبي استشهد مع 
خمس��ة من مرافقيه أحدهم ضابط 
اس��تخبارات الل��واء في اش��تباكات 
عنيف��ة م��ع داع��ش ف��ي منطق��ة 
إم��ام وي��س )55كم ش��مال ش��رقي 

بعقوبة(".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اس��مه، أن "آمر اللواء 
قاتل ببسالة ألكثر من ساعتني وجنح 
في قتل العديد من مس��لحي داعش 

قبل استشهاده ". 

كركوك – قصف جوي
اعلن مس��ؤول محور قض��اء الدبس 
ق��وات  ف��ي  كرك��وك  مبحافظ��ة 
البيش��مركة كم��ال كركوكي امس 
السبت، عن مقتل خمسة من عناصر 
تنظي��م "داع��ش" وتدمير نف��ق تابع 
للتنظيم بقص��ف لطيران التحالف 

الدولي شمال غربي احملافظة.
وق��ال كركوكي إن "طائرات التحالف 
تابعاً  الدولي استهدفت، نفقاً كبيراً 
اإلرهابي يس��تعمله  لتنظيم داعش 
ف��ي التنق��ل ف��ي قري��ة املنصوري��ة 
الواقعة ضمن خ��ط التماس بقضاء 
الدبس )45كم شمال غربي كركوك( 

والهجوم على قوات البيشمركة".

ذي قار – عملية تفتيش 
امن��ي ف��ي ش��رطة  اعل��ن مص��در 

محافظ��ة ذي ق��ار امس الس��بت ان 
مكتب مكافحة اجرام سوق الشيوخ 
متكن من حترير طف��ل مختطف بعد 
س��اعات م��ن اختطاف��ه ف��ي ناحية 

الفضلية. 
وش��كلت املديري��ة فري��ق عم��ل من 
الس��وق  اج��رام  مكافح��ة  مكت��ب 
وباشرت بجمع املعلومات عن احلادث 
وحصر اس��ماء املش��تبه به��م ومن 
خالل املصادر السرية املوثوقة مت حتديد 

مكان احتجاز الطفل اخملتطف.

بابل – عملية امنية 
افاد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة باب��ل ام��س الس��بت ان 
ق��وة امني��ة مش��تركة م��ن قس��م 
ش��رطة الرافدين وفوج ط��وارئ بابل 
اخلام��س بالتعاون مع االس��تخبارات 
واألمن الوطني نف��ذت عملية امنية 

اس��تباقية وقائي��ة ف��ي ناحية جبلة 
شمالي بابل.

واس��تندت العملي��ة ال��ى معلومات 
اس��تخبارية دقيق��ة وأس��فرت ع��ن 
اعتق��ال مطل��وب عل��ى وف��ق املادة 
الرابعة من قانون مكافحة االرهاب . 

االنبار – هجوم مسلح 
امن��ي ف��ي ش��رطة  اعل��ن مص��در 
محافظة االنبار امس السبت، بأن قوة 
عسكرية أحبطت هجوما ل�"داعش" 

على مقر للجيش غربي احملافظة.
وقال املصدر  االمني إن "سيارة ملغمة 
يقوده��ا انتحاري م��ن تنظيم داعش 
هاجمت مقر ل��واء 27 التابع للفرقة 
السابع املاسك لطريق بيجي-حديثة 
شمالي مدينة حديثة 160 كم غربي 

الرمادي، شمالي محافظة األنبار".

النجف – حترير مختطفة
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
ش��رطة محافظة النجف واملنش��آت 
امس الس��بت عن حترير فتاة واعتقال 

خاطفيها في مدينة الكوفة.
وقال املصدر إن "مركز شرطة مسلم 
ب��ن عقيل في قض��اء الكوف��ة تلقى 
شكوى من إحدى العائالت بشأن وجود 
جرمية خطف فتاة ف��ي أحد األحياء"، 
مبين��ة أنه "مت تش��كيل فري��ق عمل 
بإشراف ومتابعة من قبل قائد شرطة 
احملافظة العميد احلقوقي محمد عبد 

الواحد الالمي للتحقيق في اجلرمية".

نينوى – اشتباكات مسلحة 
افاد مصدر محلي في محافظة نينوى 
امس السبت، بأن عش��رة عناصر من 
"داعش" س��قطوا بني قتيل ومصاب 
باقتت��ال داخل��ي حص��ل ب��ني أقطاب 

متنف��ذة ف��ي "داعش" في الس��احل 
األمين ب املوصل. 

م��ن  "العش��رات  إن  املص��در   وق��ال 
مس��لحي داعش عبروا نهر دجلة من 
ش��رق املوصل إل��ى الضف��ة الغربية 
للنه��ر باجتاه الس��احل األمين هربا من 
الق��وات احلكومية بعد انهيار دفاعات 

التنظيم في عدة أحياء سكنية".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، أن "قي��ادات 
داع��ش املوج��ودة بالضف��ة الغربي��ة 
لنهر دجلة اتهمت القي��ادات الهاربة 
من ش��رق املوصل بالتخ��اذل والهروب 
فيم��ا اتهم��ت األخي��رة أقرانه��ا في 
الس��احل األمي��ن باخليانة م��ا أدى إلى 
إطالق ن��ار فيما بينهم واقتتال داخلي 
أس��تمر نحو نص��ف س��اعة أدى إلى 
مقتل وإصابة نحو عش��رة عناصر من 

التنظيم". 

انفجار عبوتين في السويب وجسر ديالى شرقي بغداد * الطيران يدّمر نفقًا لإلرهابيين شمال غربي كركوك 
إحباط هجوم لـ"داعش" على مقر للجيش غربي األنبار * مقتل 10 مسلحين  في الساحل األيمن للموصل 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ج��دد املعلم��ون املضربون بالس��ليمانية،امس 
الس��بت، تظاهراته��م للمطالبة بإلغ��اء قرار 
قط��ع ج��زء م��ن روات��ب املعلم��ني واملوظفني، 
مؤكدين مواصلة االحتجاجات حلني االستجابة 

ملطالبهم. 
وقالت تقارير صحفية، إن العشرات من املعلمني 
املضرب��ني عن ال��دوام تظاهروا مج��دداً، صباح 
امس، أم��ام مبنى مديرية تربية الس��ليمانية، 
وطالبو حكومة اإلقلي��م بإلغاء قرار قطع جزء 

من رواتب املعلمني واملوظفني. 
اس��تمرار  أك��دوا  املتظاهري��ن  أن  وأضاف��ت، 
االحتجاج��ات حلني اس��تجابة اجله��ات املعنية 

ملطالبهم. 
وح��ذر احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني في 
الس��ليمانية، امس السبت، من محاولة تغيير 
مس��ار مظاه��رة املعلم��ني املعترض��ني باجتاه 
مقراته��ا بتوجي��ه من ط��رف سياس��ي، داعيا 
األجه��زة األمنية ال��ى منع وق��وع "الفوضى"، 
محمال تلك األجهزة مس��ؤولية وقوع أي حادث 

ونتائجه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مص��رف الرش��يد، ام��س الس��بت، عن 
مباشرته ببيع الدوالر االسبوع احلالي، مبينا ان 

البيع سيكون بالسعر الرسمي.
وقال املصرف في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد" انه "سيباش��ر بداية االس��بوع احلالي 
ببيع ال��دوالر للمس��افرين عبر خمس��ة فروع 

له".
وتاب��ع ان "الف��روع تش��مل الك��رخ، املط��ار ، 
اليرم��وك، راغبة خات��ون، االعتم��اد التجاري"، 

مبينا ان "البيع سيكون بالسعر الرسمي".
وق��رر البن��ك املرك��زي العراقي ف��ي 16 حزيران 
املاض��ي ان تك��ون حص��ة املواطن��ني الراغبني 
باحلصول عل��ى الدوالر لتغطي��ة مصروفاتهم 
باخل��ارج م��ن املص��ارف وش��ركات الصيرف��ة 
والتحوي��ل املال��ي كاف��ة ه��ي 3000 دوالر، بدل 

5000 دوالر.

معلمو السليمانية 
يجددون تظاهراتهم

"الرشيد" يعلن عن بيع 
الدوالر األسبوع الحالي

الملف األمني

حملة تطهير واسعة لألحياء احملررة 
في املوصل وكلية الطب البيطري 

تعود إلى أحضان الوطن
وأعلن��ت خلي��ة اإلع��الم احلرب��ي ، أمس 
الس��بت ،عن حترير حيي احلدب��اء و املدراء 

العامني في اجلزء الشمالي من املوصل. 
وقال��ت اخللي��ة في بيان تلق��ت صحيفة 
من��ه،ان  نس��خة  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
"قطع��ات احمل��ور الش��مالي الفرق��ة 15 
والفرق��ة ١٦حررت  حي��ي احلدباء و املدراء 
العام��ني في اجلزء الش��مالي من املوصل 
ورفع العلم العراقي فوق مبانيها وكبدت 

العدو خسائر باالرواح واملعدات". 
ومتك��ن الطي��ران اجل��وي العراق��ي، أمس 
الس��بت ، م��ن  تدمي��ر مقر ما يس��مى 
ب�"اللجن��ة املركزي��ة" لعصاب��ات داعش 

اإلرهابية في محافظة نينوى. 
وذك��ر بيان لوزارة الدف��اع تلقت صحيفة 
أن  من��ه،  نس��خة   ، اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
العس��كرية  االس��تخبارات  "مديري��ة 
بالتنس��يق م��ع صق��ور اجلو دم��رت مقر 
ماتس��مى اللجنة املركزي��ة لداعش في 

نينوى وقتلت أبرز قادته". 
وأض��اف البي��ان، ان "من ب��ني القتلى ابو 
عب��اس القريش��ي مس��ؤول اللجنة في 
نينوى والرقة ومستش��ار االرهابي املدعو 
ابراهي��م الس��امرائي ابو بك��ر البغدادي 
زعيم داعش ومسؤول عن قيادة العمليات 

االرهابية في نينوى". 
وأش��ار البيان، الى "قت��ل اإلرهابي )تايس 
بي��ل مونتي( امللقب باب��و عمر الهولندي 
مس��ؤول األجان��ب واحلركات ملا تس��مى 
الكتائب االنغماس��ية في املوصل، وقتل 
اإلرهابي فيصل املعيوف امللقب بفيصل 
اإلرهاب��ي  الهالوي��ش مس��ؤول حماي��ة 

الهولندي في حي املهندسني بنينوى".

"داعش" يقطع اتصاالته مع مسّلحيه 
خوفاً من انتقال "حمى االنهيار"

، أن "داع��ش أمس��ك  وأض��اف املص��در 

العائل��ة ف��ي الطريق الرابط ب��ني ناحية 
الرياض وجبال حمرين وقام بحرقها امام 
مجموعة م��ن املدنيني الذي��ن كانوا في 
طريق نزوحهم باجتاه ناحية العلم ش��رق 
صالح الدين"، مبيناً أن "عناصر التنظيم 
اإلرهاب��ي قي��دوا األم وأطفاله��ا ووض��ع 
عليهم م��ادة النفط األس��ود واحرقهم 

وتوعد املدنيني الذين يهربون باحلرق".
وف��ي س��ياق املع��ارك اجلارية ف��ي غربي 
نين��وى قتل��ت قوات احلش��د الش��عبي، 
قيادياً في عصابات داع��ش االرهابية في 

احملور الغربي ملدينة املوصل.
وذكر بي��ان إلعالم احلش��د اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د"، ان "لواء 33 في قوات 
احلشد الشعبي، قتل ما يسمى ب� )قائد 
عملي��ات محور اجلزيرة/ صح��راء نينوى(، 
املدع��و )أبو حي��در العس��كري(، حيث مت 
استهدافه بالهاونات بعد ورود معلومات 

دقيقة عن تواجده في القاطع".

معصوم يدعو لدميومة الوحدة 
والعبادي يستغرب من "مخاوف ما 

بعد داعش"
وق��راءة الواق��ع بنظرة ثاقب��ة ومخلصة 
واس��تلهام احللول وإيج��اد الفرص وجتاوز 
التحديات، مهما اختلفت الرؤى وتعددت 

اآلراء".
واضاف "حرصن��ا أن يكون موضوع بحث 
املؤمت��ر.. )خي��ارات ما بع���د االنتص�ار(.. 
إميان��اً منا بأن روحية املنتص��ر في قراءته 
وبحث��ه وح��واره أكث��ر دق��ة وموضوعية 
وواقعي��ة من ق��راءة امله��زوم املتأثر عادة 

بنفسيته احملبطة".
وتاب��ع ان "حتدياتن��ا واضح��ة وجلية بعد 
ثالث عشرة س��نة من سقوط الطاغية، 
وجتارب طويل��ة مع اجملموعات التكفيرية، 
وقد سعينا إلدراجها حتت عناوين رئيسة، 
جعلناها محاوراً رئيس��ة جللسات مؤمتر 

ح�وار بغ�داد اليوم وغ�داً."
وأكد رئي��س اجلمهورية ف��ؤاد معصوم ، 

أن احل��وار وقبول البع��ض هما ما يكفالن 
دميومة الوحدة، فيما أشار الى أن استعادة 
معظم املدن التي احتلها "داعش" حصل 

عندما توحد العراق أمام اخلطر.
وق��ال معصوم خالل كلمت��ه في "مؤمتر 
ح��وار بغداد" الذي انطل��ق امس وتابعته 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "احلوار ه��و املبدأ 
واخلط��وة األول��ى لإلنس��انية والتطور"، 
مبيناً أن "لقاءنا هنا لنناقش عراق ما بعد 
داعش وقد بدأنا فعالً باحلوار والتعبير عن 

خطابنا ورؤانا".
وأضاف معصوم، أن "انتصاراتنا صنعتها 
وحدة موقفنا ورؤانا، كما أن تلك الوحدة 
هي األساس لضمان النصر ودحر االرهاب 
نهائي��اً ع��ن االرض"، الفتاً ال��ى أن "احلوار 
وقبولنا لبعضن��ا هما ما يكفالن دميومة 

وحدتنا".
وتاب��ع، "اس��تعدنا معظ��م امل��دن التي 
حتري��ر  م��ن  وقريب��ني  داع��ش  احتله��ا 
املوصل"، مشيراً الى أن "كل ذلك حصل 
وس��يحصل عندما توحدنا أم��ام اخلطر 
وقبلنا اختالفنا بعيداً عن التنازع وشحن 

اجلمهور".
وأكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 
أن احلكومة كان��ت على علم بأن القوات 
املسلحة على أهبة االستعداد النطالقها 
في عملي��ة حترير املوصل الع��ام املاضي، 
فيما أبدى اس��تغرابه من تخوف البعض 

من "عراق ما بعد داعش".
وقال العبادي في كلمته خالل املؤمتر، انه 
"منذ أن ش��كلت ه��ذه احلكومة وضعت 
نصب أعينها برنامجاً أساساً مهماً، كان 
له األثر الواضح في حترير األرض ومقارعة 

اإلرهاب وعودة النازحني إلى ديارهم".
وأض��اف، "لق��د قمن��ا بع��دة خط��وات 
لتحقيق األهداف آنفة الذكر منها إعادة 
هيكل��ة كثير م��ن األجه��زة األمنية ومت 
تنظيم هذه األجهزة لتتمكن من القيام 

بواجباتها".
وتاب��ع العب��ادي، "احلكوم��ة كان��ت على 

علم ب��أن القوات املس��لحة عل��ى أهبة 
االس��تعداد النطالقها ف��ي عملية حترير 
املوص��ل الع��ام املاض��ي، ف��ي وق��ت رأى 
البعض أن هذه العملية يجب أن تتأخر"، 
مبدياً استغرابه من "تخوف البعض من 

عراق ما بعد داعش".

"الدفاع" تنفي دعوتها للتطّوع 
باجليش وتصفها بـ"املزيّفة"

أو عبر قناة العراقية الرس��مية ونشرات 
حتالف اإلعالم الوطني، وس��تقوم الوزارة 
مبقاض��اة كل م��ن س��يرّوج ملث��ل ه��ذه 

اإلعالنات الكاذبة".

"الصحة النيابية" تنفي اطالعها على
"أسئلة املستجوب".. وتستضيف 

الوزيرة األحد
وم��ن املقرر أن تس��تضيف جلنة الصحة 
والبيئ��ة البرملانية وزي��رة الصحة عديلة 
حم��ود، األحد، ملناقش��ة املعوق��ات التي 
واملس��تلزمات  األدوي��ة  تعت��رض جتهي��ز 
الطبي��ة، إضاف��ة إل��ى إعم��ار وتأهي��ل 
املؤسسات الصحية في احملافظات احملررة. 

بحسب مصادر صحفية.
ويعل��ق عض��و اللجن��ة النائ��ب حس��ن 
خالط��ي إن "جلنة الصح��ة والبيئة ليس 
لديها أية اس��تجوابات في الوقت احلالي، 
ولدينا اس��تضافة فقط لوزي��ر الصحة 

والبيئة عديلة حمود".
ويتاب��ع حديثه ل�"الصب��اح اجلديد" قائالً 
إن "االس��تضافة تتضمن بحث اخلدمات 
الصحية التي تقدمها الوزارة للمواطنني، 
إضافة إلى إن الوزيرة لديها قضايا تتعلق 

بالتمويل املالي من قبل وزارة املالية".
ويشير خالطي إلى إن "االستجوابات هي 
جزء من ال��دور الرقابي للبرملان"، موضحاً 
إن االس��تجوابات املعروضة أمام البرملان 
"لم تقدم من قب��ل اللجان البرملانية، بل 

من قبل أعضاء في مجلس النواب".
وأع��رب عض��و جلن��ة الصح��ة والبيئ��ة 

تك��ون  أن  ف��ي  أمل��ه  ع��ن  البرملاني��ة 
االس��تجوابات "مهنية وهادفة وليست 
أو ألغ��راض  عل��ى خلفي��ات سياس��ية 

انتخابية وإعالمية".
وعرض رئيس مجلس النواب خالل جلسة 
اخلميس )12 كان��ون الثاني 2017(، تقريراً 
ع��ن اللجنة املش��كلة لتدقي��ق طلبات 
االستجوابات املقدمة من أعضاء مجلس 
الن��واب، معلناً ان "طلبات االس��تجواب 
املقدم��ة م��ن النائب��ة حن��ان الفت��الوي 
لرئي��س هيئ��ة اإلعالم واالتص��االت، ومن 
النائب عواد العوادي لوزيرة الصحة، ومن 
النائبة زينب ثابت الطائي لوزير الزراعة، مت 
استيفاء اإلجراءات الشكلية والقانونية 

والوضعية بشأنها".
وأش��ار اجلب��وري ف��ي كلمت��ه- تابعتها 
"الطل��ب  ان  ال��ى  اجلدي��د"-  "الصب��اح 
املقدم من النائب��ة ماجدة عبد اللطيف 
املستقلة  العليا  املفوضية  الس��تجواب 
لالنتخاب��ات غي��ر مس��توٍف لإلج��راءات 
ال  ل�"كون��ه  ذل��ك  الش��كلية"، معل��الً 
يش��تمل على البيانات والوقائع التي من 

املفترض ان يتضمنها الطلب".
ان "اللجن��ة املش��كلة  وأك��د اجلب��وري 
بتدقيق طلبات االس��تجوابات س��تأخذ 
بنظر االعتبار وجود طلبات أخرى مقدمة 
م��ن الن��واب محال��ة إليها؛ س��تخضع 
للدراس��ة من اج��ل إعالم اجمللس بش��أن 
م��دى اس��تيفائها لإلج��راءات"، مبين��اً 
انه "س��يتم حتديد التوقيتات املناس��بة 
لالستجوابات حس��ب األولوية من خالل 
التنسيق مع اجلهات التنفيذية واجلهات 

التي سيتم حتديدها".
وفي الطرف املقابل، كشفت جلنة الزراعة 
البرملانية عن استجواب وزير الزراعة فالح 

حسن زيدان قريباً.
ويقول عضو اللجنة النائب ضياء الدوري 
ف��ي حديث م��ع "الصب��اح اجلدي��د"، إن 
"جلنة الزراعة البرملانية تعتزم استجواب 
وزي��ر الزراعة بع��د اس��تكمال اإلجراءات 

القانونية لالستجواب".
وفيما كش��ف الدوري بأن "االس��تجواب 
يتعل��ق بالواقع الزراعي ف��ي العراق وأداء 
وزارة الزراع��ة"، أك��د "حض��ور الوزير إلى 
البرمل��ان في ح��ال حتديد موعد جلس��ة 

االستجواب".

كتلة سياسية تعتزم الطعن في
قانون مجلس القضاء لـ "مخالفته 

الدستور"
م��ن جانب��ه، ذكر اخلبي��ر القانون��ي عادل 
الالمي في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
إن "القان��ون اجلدي��د يعّد خرق��اً واضحاً 
احملاصص��ة  جلرثوم��ة  ونق��ل  للدس��تور 

الطائفية واحلزبية إلى القضاء".
وأض��اف الالمي أن "توس��يع االس��تثناء 
الوارد في الدستور بالتصويت على رئيس 
محكمة التمييز ورئيس هيئة االش��راف 
القضائ��ي ورئيس االدع��اء العام، وجعله 
مبوج��ب القان��ون اجلدي��د يش��مل ايضاً 
رؤساء احملاكم االستئنافية يشكل تدخالً 

في شؤون العدالة".
ونّوه إلى أن "الدستور نّص على استقاللية 
القضاة وال س��لطان على عملهم لغير 
القانون، مع عدم جواز التدخل في شؤون 

القضاء من أي سلطة".
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة، اف��اد اخلبي��ر 
القانون��ي االخ��ر ضرغام الس��اعدي في 
تعليق إل��ى "الصباح اجلديد"، بأن "اغلب 
فق��رات القانون ج��رى التعديل عليه من 
دون الرج��وع إل��ى الس��لطة القضائي��ة 
صاحب��ة املش��روع واالدرى بالعم��ل ف��ي 
احملاكم وش��ؤون العدالة وما حتتاجه من 

تشريعات".
ج��اء  "القان��ون  أن  الس��اعدي  وأض��اف 
مخالف لقرارات احملكمة االحتادية العليا 
التي ق��ررت في الع��ام 2014 عدم اطالق 
ي��د مجلس الن��واب في اقرار تش��ريعات 
اخ��ذ  دون  م��ن  القضائي��ة  الس��لطة 

موافقتها".

وش��دد على أن "قرارات احملكمة االحتادية 
العليا ملزمة جلميع الس��لطات وعليها 
اتباعها وعدم جتاهلها وبالتالي فأن قانون 
مجل��س القض��اء االعل��ى س��وف يلغى 
خملالفت��ه توجه��ات القضاء الدس��توري 

مبجرد الطعن فيه".
وفيما دعا الس��اعدي إل��ى "احلفاظ على 
هيبة القض��اء العراقي وعدم تقويضه"، 
يج��د أن "لي��س م��ن املعقول أن تش��رع 
قوانني م��ن مجلس النّواب حتاول تقويض 
س��لطة احملاكم تارة تقوي من العش��ائر، 
وتارة اخ��رى تعمل عل��ى تفتيت القضاء 

والتدخل في اختيار القضاة".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة 
اخلمي��س املاض��ي عل��ى قان��ون مجلس 
القض��اء االعل��ى الذي تضمن ع��دداً من 
البنود اث��ارت حفيظة اوس��اط قضائية 

وقانونية.

مسؤول مصري: نفط العراق يغنينا 
عن آرامكو السعودية

وقال أنه وفقاً لالتفاق الذي مت توقيعه بني 
املسؤولني املصرية والعراقيني فإن العراق 
سيقوم بتصدير مليون برميل من النفط 

خالل األيام القليلة املقبلة.
وعل��ى اثر ان��دالع الص��راع ف��ي مواقف 
السياس��ة اخلارجي��ة الري��اض والقاهرة، 
رفض��ت أكبر ش��ركة نفط ف��ي العالم 
أرامكو الس��عودية في أكتوب��ر املاضي ، 
بيع النفط إلى مصر على الرغم من أنها 
وقعت عق��داً لتصدير النفط ملدة خمس 

سنوات.
ب��دأت التوترات بني البلدي��ن بعد مواءمة 
مص��ر م��ع روس��يا بش��أن ح��ل األزم��ة 
الس��ورية ورف��ض القاهرة ارس��ال قوات 
مع التحالف العس��كري السعودي ضد 
اليمن، حتى قامت كبرى وس��ائل اإلعالم 
في البلدي��ن بالكالم غير املناس��ب ضد 
بعضه��م والتجدي��ف ض��د حكوم��ات 

وشعوب الطرفني.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بدأ تنظيم داعش االرهابي يستعد 
ملعركة اجلانب االمين مبدينة املوصل، 
وفيما مت رصد نش��ر ارهابيني اجانب 
بكثافة فيه، بدت املناطق املتاخمة 

لنهر دجلة خاوية.
وقال مص��در امني عراق��ي مطلع 
في محافظ��ة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" ان "قي��ادات تنظيم داعش 
االرهاب��ي ب��دأت تس��تعد ملعرك��ة 
اجلانب االمي��ن مبدين��ة املوصل بعد 
ان تيقن��ت من خس��ارتها للجانب 
االيسر بنحو كامل في غضون ايام 

قالئل".
واض��اف "مت رص��د قي��ام التنظيم 
بجل��ب س��يارات وآلي��ات خدمي��ة 
ثقيل��ة ووضعها ف��ي بوابات بعض 
االحياء واالزق��ة بهدف غلقها عند 
ب��دء مع��ارك االقتح��ام م��ن قبل 
القوات االمنية، م��ع دعوة االهالي 
ال��ى الس��ماح لعناص��ر التنظيم 
بعمل فتحات بني املنازل لتس��هيل 

حركة تنقلهم".
ولف��ت املص��در ال��ى ان "التنظيم 
االرهابي��ني  بنش��ر  ق��ام  االرهاب��ي 
االجانب بكثاف��ة في بعض االحياء 
واالزقة، حيث ان اغلبهم هاربون من 
اجلانب االيس��ر، ولهذا فان عددهم 
كبير على وفق رصد االهالي، وميكن 
الدواعش  متييزهم بس��هولة ع��ن 

احملليني من مالمحهم".
وتاب��ع "اغل��ب الدواع��ش االجانب 
وبعضهم  ناري��ة،  دراج��ات  تقلهم 
ويزعمون  ناس��فة  احزمة  يحملون 
انفس��هم  س��يفجرون  انه��م 
ول��ن يس��محوا للق��وات االمني��ة 
بالسيطرة على اجلانب االمين اسوة 
باقرانهم في قضاء الشرقاط الذين 
ما زالوا يس��يطرون على الش��طر 
فج��روا  ان  بع��د  منه��ا  الش��رقي 

اجلسور فيها".

ونوه املصدر ال��ى ان "مفارز الهاون 
التابعة للعدو تنتش��ر ب��ني االزقة 
باجتاه  بكثاف��ة  قذائفه��ا  وتطل��ق 
االحي��اء احمل��ررة في اجلانب االيس��ر 
وخاص��ة احي��اء البع��ث والضباط 
واملالية املتاخمة لنهر دجلة، ويزعم 
عناصر العدو ان سكان هذه املناطق 
االجه��زة  وزودوا  ومرت��دون  خون��ة 
مواقعه��م  باحداثي��ات  االمني��ة 
ومقراتهم مما تتس��بب مبقتل عدد 

كبير من قياداتهم ومقاتليهم".
"وبس��بب كثافة  بالق��ول  ومضى 
القصف العش��وائي له��ذه املفارز 
فان الكثير من العائالت في االحياء 
املذك��ورة نزح��ت ع��ن مناطقه��ا 

وجلأت باجتاه احياء اكثر أمناً، وسط 
مناشدات للطيران احلربي باسكات 
العش��وائية  القذائف  تلك  مصادر 

التي يطلقها العدو".
وبحس��ب املص��در ف��ان "املناط��ق 
املتاخم��ة لنه��ر دجلة ف��ي اجلانب 
االمي��ن تب��دو خاوية متام��اً، وخاصة 
مناط��ق الكورنيش وب��اب الطوب، 
حيث تخلو من اية حركة باستثناء 
بعض مفارز العدو التي متر بسرعة 
خاطفة فيها وهي تطلق تكبيرات 
وشعارات لتس��جيل وجودها ورفع 

معنويات عناصرهم املنهارة".
مبين��اً ان "الع��دو نش��ر قناصي��ه 
كم��ا  املرتفع��ة،  البناي��ات  عل��ى 

نش��ر عجالت مفخخ��ة في بعض 
املن��ازل املهجورة، وس��ط حالة من 
الذعر واالرتب��اك، علماً ان التنظيم 
ببعض  الصوت  يستعمل مكبرات 
املساجد واجلوامع لينقل انتصارات 
زائفة الى االهالي حول سير املعارك 

باجلانب االيسر".
وح��ول الوض��ع املعاش��ي لالهالي، 
اف��اد املص��در بالق��ول ان "الوض��ع 
املعاش��ي في اس��وا ح��االت، حيث 
انعدام اخلدمات بنحو ش��به كامل، 
وانقط��اع الكهرب��اء الوطني��ة مع 
شح في املياه، والطعام الذي خزنه 
االهال��ي ملثل هذه االي��ام نفد لدى 
البع��ض واالخرون يخش��ون نفاده، 

م��ع توقف جمي��ع مفاصل احلركة 
التجاري��ة، حي��ث اجلمي��ع ينتظ��ر 

املعركة املرتقبة".
مشيراً الى ان "اجلانب االمين يشهد 
كثاف��ة س��كانية غي��ر طبيعي��ة 
بس��بب هرب الدواعش من مناطق 
عديدة مع عائالتهم واس��تقرارهم 
في��ه، وه��ذا ق��د يعرق��ل معرك��ة 

حتريره".
وعّب��ر املص��در ع��ن مخاوف��ه م��ن 
"قيام داعش بارت��كاب مجازر بحق 
س��بق  والذي��ن  لدي��ه  املعتقل��ني 
ان اختطفه��م م��ن ش��تى ارج��اء 
احملافظ��ات الت��ي وقع��ت بقبضته 
س��ابقا، حي��ث هنالك املئ��ات من 

املعتقل��ني لدي��ه بته��م مختلفة، 
االجهزة  منتس��بي  م��ن  واغلبهم 
االمني��ة الذين يخش��ى العدو من 

انقالبهم عليه".
ويش��ار الى ان مصادر ايزيدية شبه 
رس��مية تتح��دث عن قي��ام داعش 
بنقل اكثر من 1200 من اخملتطفني 
ونس��اء  رجال  االيزيديني بضمنهم 
املوص��ل  مدين��ة  ال��ى  واطف��ال 

الستخدامهم كدروع بشرية.
كم��ا ان تنظيم داعش نقل اس��راه 
م��ن املكون��ات االخرى م��ن محيط 
املوص��ل ال��ى داخ��ل املدين��ة، ومن 
احملتم��ل انه نقله��م للجانب االمين 

فيما بعد.

مصدر أمني: تم 
رصد قيام التنظيم 
بجلب سيارات 
وآليات خدمية ثقيلة 
ووضعها في بوابات 
بعض األحياء واألزقة 
بهدف غلقها عند 
بدء معارك االقتحام 
من قبل القوات 
األمنية

عناصر داعش في اجلانب األمين للموصل

مع نشره للمقاتلين األجانب في األزقة والطرقات

داعش يستنفر عناصره استعدادًا لمعركة تحرير الساحل األيمن للموصل
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متابعة الصباح الجديد:

توصل��ت نتائ��ج الفحوص��ات ف��ي 
الش��ركة العام��ة لتج��ارة احلبوب 
التابع��ة ال��ى وزارة التج��ارة بوجود 
إصابة حشرية في عنبار رقم واحد 
وصالحية الكميات األخرى للباخرة 
التي تبلغ حمولتها)41 (  الف طن .
واتخذت الش��ركة قرارا بعدم تفريغ 
حمولة العنب��ار وإبقائها على منت 
الباخ��رة وجتهي��ز بقي��ة الكمي��ات 
حسب خطة تس��ويقية أعدت من 
الش��ركة املعنية وعند وصول هذه 
الكمي��ات إلى مخ��ازن احملافظات مت 
فحصه��ا في أجه��زة وزارة الصحة 

الفحوصات صالحيتها  وأثبتت كل 
لالس��تهالك البش��ري ومطابقتها 

للضوابط التعاقدية .
وف��ي الوق��ت نفس��ه أج��رت هيئة 
النزاه��ة فحوص��ات لعين��ات م��ن 
الكمي��ات مت اختياره��ا م��ن جميع 
احملافظات ومن خالل جهاز التقيس 
والسيطرة النوعية وأثبتت النتائج 
صالحي��ة الكميات الت��ي فحصها 
باس��تثناء كمي��ة )662 ( طنا أصدر 
القضاء العراقي قرارا مبنع جتهيزها 
وهي الكمية نفسها التي أوقفتها 
 1 وزارة التج��ارة ف��ي عنب��ار رق��م 
وحج��زت مبال��غ خط��اب الضمان 
وه��و  دوالر  و810  مليون��ا  البالغ��ة 
مايفوق الكمي��ات املتضررة التي مت 

وضع اليد عليها .
م��ن  ع��ددا  ال��وزارة  اتخ��ذت  وق��د 
جل��ان  تش��كيل  منه��ا  االج��راات 
حتقيقيه وتدقيقية مبستوى متقدم 
وق��د توصل��ت ه��ذه اللج��ان إل��ى 
نتائ��ج وتوصي��ات لم يتض��ح فيها 
وج��ود تقصير في إجراءات الفحص 
اخملتب��ري أوطريقة التعامل حس��ب 
آليات التعاقد مع الش��ركة اجملهزة 
الت��ي بلغت بوجود كميات متضررة 
حال االنته��اء من عمليات الفحص 

في مختبرات الوزارة .
كم��ا إن وج��ود كمي��ات مح��دودة 
متضررة في عق��د تبلغ كميته 41 
إلف ط��ن التعن��ي وج��ود عمليات 
فس��اد مزعوم��ة بل ه��ي طبيعية 

في كل التعاق��دات التجارية حيث 
يجري إعادتها إلى الش��ركة اجملهزة 
حسب شروط العقد وهناك مبالغ 
خط��اب ضم��ان يت��م حجزه��ا عن 
كل الكميات الت��ي تتضرر أو تؤكد 

الفحوصات عدم صالحيتها.
وأص��درت الوزارة تعليم��ات إلى كل 
احملافظات بإعادة الكميات املتضررة 
إلى اخمل��ازن ووجه��ت ال��وكالء بعد 
تس��لم املواد التي يشك فيها على 
إن تس��تبدل خ��الل 24 س��اعة من 
تاريخ إعادة هذه الكميات إلى اخملازن 
ويت��م وض��ع الي��د عل��ى الكميات 
املتضررة من خ�الل محاضر أصولية 
تش����رف عليه�ا دائ����رة الرقاب�ة 

التجاري�ة.

أكد على أهمية االرتقاء بعمل الوزارة وشركاتها العامة 
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ايمان سالم*

وج��ه وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
اج��راءات  بأتخ��اذ  الس��وداني 
رواتب  لغ��رض ص��رف  س��ريعة 
ومس��تحقات موظفي شركات 
ومصان��ع ال��وزارة الواقع��ة في 
املناطق الساخنة وذلك تخفيفا 
الوضاعهم  ومراع��اة  ملعاناتهم 

االنسانية الصعبة .
فقد اك��د وكيل ال��وزارة االداري 
مك��ي عجي��ب حمود عل��ى ان 
الوزير اصدر اوامره بضرورة ايجاد 
حل عاجل ملش��كلة منتس��بي 
مصن��ع االس��مدة الواق��ع ف��ي 
والش��ركات  بيج��ي  قض��اء 
الصناعي��ة االخ��رى والت��ي تقع 
والذين  الساخنة  املناطق  ضمن 
توقف��ت رواتبه��م بس��بب قرار 
االمان��ة العام��ة جمللس ال��وزراء 
بعدم صرف الرواتب اال ملن يلتحق 
مبكان عمله واطالق رواتب جميع 
املنتس��بني الذين يتعذر عليهم 
املباش��رة ف��ي مواق��ع عملهم 
قرب مناطق  لتواجدها  االصلية 
القت��ال او بس��بب التدمير على 
ان يباش��روا بالدوائر التابعة الى 
االخرى  واملعادن  الصناع��ة  وزارة 
والقريبة على محل سكناهم .

يذكر بأنه سبق ان قام منتسبو 
مصنع اس��مدة بيجي مبناشدة 
وزي��ر الصناعة بأط��الق رواتبهم 
املتوقفة منذ ثالثة اشهر وايجاد 
حل ملعاناتهم املستمرة بسبب 
وق��وع املصن��ع ضم��ن منطقة 

العمليات العسكرية . 
على صعيد متصل ترأس الوزير 
اجتماع��ا  لهيئة ال��رأي حضره 
العلم��ي  واملستش��ار  ال��وكالء 
لل��وزارة واملفتش العام وعدد من 
امل��دراء العامني في مق��ر الوزارة 

ملناقش��ة  العام��ة  وش��ركاتها 
ع��دد م��ن القضاي��ا الت��ي تهم 
عمل الوزارة وش��ركاتها العامة 
اضافة الى اس��تعراض الفقرات 
املطروح��ة عل��ى ج��دول اعمال 

الهيئة .
واكد الوزير على ضرورة استغالل 
بالش��كل  الوق��ت  واس��تثمار 
االمث��ل مب��ا يس��هم ف��ي تلبية 
متطلبات عمل ال��وزارة وحتقيق 
واس��تغالل  املوضوعة  اخلط��ط 
التي تخدم  االيجابية  املعطيات 
العمل في الوزارة مبا يسهم في 

حتقي��ق التط��ور والنهوض الذي 
تصبو اليه خالل املرحلة املقبلة 
، مش��يرا ال��ى اهمي��ة الزيارات 
امليدانية ملواق��ع العمل واالنتاج 
لالطالع الفعلي واملباش��ر على 
العمل في تش��كيالت  مفاصل 
املعوق��ات  وتش��خيص  ال��وزارة 
عن ق��رب وايجاد احلل��ول بصورة 

سريعة وحاسمة .
وش��دد الوزي��ر خ��الل االجتماع 
على ضرورة وضع آلية صحيحة 
واضح��ة وش��فافة ف��ي اع��داد 
واالس��تثمار  املش��اركة  عق��ود 

وجتاوز جميع االخطاء الس��ابقة 
في اب��رام تل��ك العق��ود ما من 
ش��أنه االس��هام في ابرام عقود 
عل��ى  رصين��ة  ش��ركات  م��ع 
وفق س��ياقات عم��ل صحيحة 
ومبوجب الضواب��ط والتعليمات 
الناف��ذة ، مؤك��دا عل��ى ضرورة 
اعتماد معايير الدقة والس��رعة 
في متش��ية املعام��الت والكتب 
الرسمية وعدم تأخيرها والتقيد 
اع��داد  ف��ي  احمل��ددة  باملواعي��د 
االجاب��ات واملراس��الت الداخلية 
واخلارجية ، عادا اياها احد معايير 

التقييم .
ووج��ه الوزير جميع الش��ركات 
العامة التابعة للوزارة  باملشاركة 
ف��ي املعرض التخصص��ي الذي 
س��تقيمه ال��وزارة ف��ي الراب��ع 
والعش��رين م��ن الش��هر اجلاري 
كون��ه يعد فرصة مهمة لعرض 
منتجات هذه الشركات وابرازها 
االمر الذي يتطلب استغالل هذه 

الفرصة بالصورة املطلوبة .
االجتم��اع   خ��الل  وج��رى  ه��ذا 
االس��تماع ال��ى اراء ومداخ��الت 
العلم��ي  واملستش��ار  ال��وكالء 

واملفت��ش العام  واملدراء العامني 
بخص��وص الفق��رات املطروحة 
على جدول االعمال والتي منها 
حتدي��د اوق��ات الدوام الرس��مي 
ملركز الوزارة وش��ركاتها العامة 
واخلط��ة االنتاجية لع��ام 2017 
ومناقش��ة اهمية قي��ام املدراء 
العام��ني باملعايش��ات امليدانية 
العامة  في مصانع ش��ركاتهم 
وتصفية حساب وزارة الصناعة 
ل��دى مصرف  املفتوح  واملع��ادن 
الرش��يد / فرع االعتماد التجاري 
واتخاذ  قرارات مناسبة بشأنها.

وزير الصناعة يوّجه بإطالق رواتب منتسبي المصانع في المناطق الساخنة 

اصدر وزير 
الصناعة اوامره 

بايجاد حل 
عاجل لمشكلة 
منتسبي مصنع 

االسمدة في بيجي 
والشركات االخرى 

التي تقع ضمن 
المناطق الساخنة 

الذين توقفت 
رواتبهم

املهندس محمد شياع السوداني

تربية ميسان تفتتح 
37 مركزا لمحو األمية  

الحماية االجتماعية تدعو 
الى مناهضة العنف 
الوحشي ضد المرأة  

ميسان - خاص:
افتتحت تربية ميسان 37 مركزا حملو االمية 
في عم��وم احملافظة والتح��اق 3 االف دارس 
ودارس��ة ضمن مش��روع مح��و االمية في 
دفعته اخلامس��ة التي انطلقت في ش��هر 
ايلول املاضي. وقال مدير قسم محو االمية 
ف��ي تربية ميس��ان بش��ار حط��اب ادهيم 
ل�«الصب��اح اجلدي��د« ان  مديريت��ه  اج��رت 
اختب��ارات انص��اف املتعلم��ني وبواق��ع 10 
اختبارات شارك فيها 850 مواطنا ، موضحا 
ان هذه االختبارات تتي��ح للناجح ان يكمل 
دراس��ته في الصف اخلامس االبتدائي محو 

االمية ومن ثم السادس االبتدائي .
واشار مدير القسم الى ان املديرية افتتحت 
5 مراكز حملو االمية في دوائر الدولة من اجل 

القضاء على االمية في احملافظة. 

بغداد - الصباح الجديد:
دعت وزارة العمل والشؤون االجتماعية الى 
تكاتف اجله��ود احلكومية وجه��ود اجملتمع 
املدني لتبني بيان ملس��اعدة ضحايا العنف 

الوحشي من النساء.
وقالت مديرة عام دائرة احلماية االجتماعية 
التابع��ة للوزارة عطور املوس��وي ان الدائرة 
تبنت بيانا ملناهضة العنف ضد املرأة ضمن 
حملة ال��� 16 يوما ملناهضة العنف القائم 
على النوع االجتماعي وارسلته الى االمانة 
العامة جمللس الوزراء ، مشيرة الى ان االمانة 
العام��ة عممت البيان عل��ى الوزارات كافة 
واجله��ات غي��ر املرتبطة ب��وزارة واحملافظات 

ومجالسها.
واضافت املوس��وي ان البيان يأتي انسجاما 
مع اعالن اخلامس والعش��رين من تش��رين 
الثان��ي الذي اقرت��ه االمم املتح��دة منذ عام 
1999 يوم��ا دولي��اً للقض��اء عل��ى العنف 
ضد املرأة  ، الفتة ال��ى ان دائرة حماية املرأة 
ناش��دت من خ��الل البيان بتكات��ف اجلهود 
احلكومي��ة وجه��ود اجملتم��ع املدن��ي عب��ر 
تش��كيالتها القانونية للتواصل املس��تمر 
مع ضحاي��ا العنف الوحش��ي الذي مورس 
بحق النس��اء من مكون��ات عراقية اصيلة 
وذل��ك من اج��ل مس��اعدة امل��رأة املعنفة 
لتق��دم دعوى قضائية ضد م��ن جترأ عليها 

ولتثبت حقها.
واوضحت املوس��وي ان البيان دعا ايضا الى 
تبني مفه��وم )ال افالت م��ن العقاب( الذي 
اقره قرار مجلس االم��ن 1325 )املرأة واالمن 
والسالم( ، فال جدوى من احتفاالت متكررة 
ملناهض��ة العن��ف ض��د امل��رأة تتأث��ر فيها 
املش��اعر االنس��انية عاماً بعد عام، من دون 
القي��ام باجراء عملي وقانون��ي يضمن حق 
ه��ؤالء النس��اء مبعاقبة اجملرم��ني ويحد من 

متادي امثالهم. 

جامعة تكريت تعقد 
ندوًة عن المتغيرات 

االقتصادية 
اعالم الجامعة 

ف��ي  واالقتص��اد  اإلدارة  كلي��ة  عق��دت 
جامعة تكريت ندوة علمي��ة عن املتغيرات 
االقتصادي��ة وانعكاس��اتها عل��ى الع��راق 

مبشاركة خبراء ومتخصصني .
وتناول��ت الندوة أث��ر األس��واق املالية على 
النمو االقتصادي في حقبة الس��بعينيات، 
ونش��أة األس��واق املالية العربي��ة وتأثيرها 
على اقتصاديات الدول بصورة عامة والعراق 

بوجه خاص.
كم��ا بحث��ت الن��دوة السياس��ة النقدية 
للبل��د والتغي��رات االقتصادي��ة بعد احلرب 
العاملية الثانية، والتحوالت التي طرأت على  
االقتصاد العراق��ي واندماجه  مع االقتصاد 

العاملي.

تقرير

التجارة تؤكد صالحية بقية حمولة الباخرة من الرز   
أقرت بإصابة حشرية للمادة في العنبار رقم 1

الكوت - الصباح الجديد:  
كش��ف مص��در رفي��ع ف��ي إدارة 
رغب��ة  ع��ن  واس��ط  محافظ��ة 
ش��ركة صينية بانش��اء مصفى 
 ، باحملافظ��ة  نفط��ي اس��تثماري 
موضح��ا ان وزارة النف��ط أّي��دت 
بالتعجي��ل  وطالبه��ا  املش��روع 
بابرام اإلج��راءات التعاقدية للبدء 

بتنفيذه.
وقال محافظ واسط، مالك خلف 
الوادي "الصباح اجلديد" إن  شركة  
ATC  الصينية أبدت رغبتها اجلدية 
لتنفي��ذ مش��روع مصفى نفطي 
في احملافظة ، مش��يراً إلى أن وفداً 
من حكومة واسط احمللية وممثلي 
الشركة، التقوا وزير النفط، جبار 
اللعيبي لدراس��ة العرض املقدم 
من الش��ركة واخلطوات املطلوبة 

لتنفيذ املصفى .
وأضاف الوادي أن وزير النفط أبدى 
تأيي��ده الت��ام للمش��روع احليوي 

كون واس��ط أصبحت واحدة من 
املنتجة للنفط وتضم  احملافظات 
حقل��ي األحدب وبدرة وع��دداً آخر 
من احلقول غير املستثمرة  ، مبيناً 
أن وفدي احلكومة احمللية والشركة 
الصينية، عقدا اجتماعاً مشتركاً 
مع مستش��ار وزير النفط، ضياء 
جعفر حجام املوس��وي، ملناقشة 
اخلطوات العملي��ة للبدء بتنفيذ 
املصف��ى بع��د إكمال اإلج��راءات 
القانونية واإلدارية وإطالع الشركة 
على بنود قانون االستثمار لضمان 
الش��فافية والدقة في اإلجراءات 
التعاقدية التي س��يتم توقيعها 

الحقاً بني الوزارة والشركة .
ودعا محافظ واسط، وزارة النفط 
إل��ى التعجيل بتنفي��ذ اإلجراءات 
اإلدارية والقانونية للمضي بتنفيذ 
املش��روع نظراً ألهميت��ه الكبيرة 

لواسط واحملافظات اجملاورة.
وكانت جلن��ة الطاقة في مجلس 

محافظة واس��ط، قد أعلنت عن 
موافق��ة وزارة النفط على إقامة 
مصف��اة نفطي��ة ف��ي احملافظة ، 
في حني بّين��ت أن جلنة من خبراء 
النف��ط ب��دأت بإع��داد الدراس��ة 
للمصفى وحتديد موقعه ، مؤكدة 
أن ش��ركة ش��ل قدم��ت عرض��اً 
إلنش��ائه ورمب��ا تكون ه��ي األوفر 
حظاً م��ن بني الش��ركات األخرى 

بتنفيذ هذا املشروع الكبير.
يذكر أن محافظة واس��ط تضم 
في الوقت احلاض��ر حقلني إلنتاج 
النف��ط هم��ا األح��دب،)29 ك��م 
ش��رق الكوت(، الذي مت استثماره 
من قبل ش��ركة الواحة الصينية 
وينت��ج حالي��اَ 140 أل��ف برمي��ل 
يومي��اً، إضافة الى حقل بدرة  )80 
ك��م ش��رق الك��وت(، ال��ذي يبلغ 
إنتاجه حالياً 60 ألف برميل يومياً 
، ويتوقع أن يصل إنتاج الذروة فيه 
الى 170 ألف برميل العام احلالي.

بغداد - الصباح الجديد: 
باش��رت أمان��ة بغ��داد بالتعاون 
مع وزارة النقل إزال��ة التجاوزات 
احلاصل��ة على خطوط س��كك 
احلدي��د لتأم��ني انس��يابية مرور 

القطارات داخل العاصمة .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
إن جلنة الكش��ف املشتركة بني 
أمانة بغداد ووزارة النقل باشرت 
اج��راءات حتدي��د املواق��ع التي مت 
التج��اوز فيه��ا عل��ى خط��وط 

الس��كك احلديد ضم��ن قواطع 
)بلدي��ات مركز الك��رخ واملنصور 

والكاظمية والدورة ( .
واضاف��ت ان » الدوائ��ر البلدي��ة 
االنق��اض  بازال��ة  باش��رت 
والتج��اوزات على ط��ول خطوط 
السكك الواقعة ضمن قاطعها 
واس��عة  حم��الت  تنفي��ذ  عب��ر 
ش��ملت ايضاً دعوة االهالي الى 
عدم رمي اخمللفات واالنقاض على 
خط��وط الس��كك ورميه��ا في 

املواقع اخملصصة » .
وتابع��ت ان » أمانة بغداد وجهت 
جمي��ع دوائرها البلدي��ة مبتابعة 
ظاهرة التجاوزات التي تس��ببت 
في تش��ويه جمالي��ة العاصمة 
بغداد والعبث مبشهدها احلضري 
واربك��ت عملية تق��دمي اخلدمات 
وعرقل��ت حرك��ة الس��ير واملرور 
فيها والعمل على تنفيذ حمالت 
مس��تمرة إلزالتها بالتنسيق مع 

قيادة عمليات بغداد » .

النفط توافق على إنشاء 
مصفى استثماري في واسط 

أمانة بغداد تباشر بإزالة التجاوزات على السكك الحديد
بغداد - الصباح الجديد:  

اعلن رئي��س الهيئ��ة العليا للحج 
والعم��رة الش��يخ الدكت��ور خال��د 
العطي��ة حصول الع��راق على زيادة 
جديدة عل��ى اعداد حجاج��ه لهذا 

العام .
 وق��ال الش��يخ العطي��ة ف��ي بيان 
اطلع��ت » الصب��اح اجلدي��د« على 
نس��خة من��ه ام��س الس��بت ان » 
االجتماع ال��ذي جمع��ه بوزير احلج 
مق��ررات  بع��دة  خ��رج  الس��عودي 
مهم��ة ابرزها زي��ادة مقاعد حجاج 
العراق له��ذا العام بواق��ع ) 8518( 
حاجا نسبة للعام املاضي بعد اعادة 
احلصة املستقطعة من العراق منذ 
العم��ل بق��رار التقلي��ص بنس��بة 
%20 الت��ي اتخذته اململكة في عام 

2013, اضافة الى اعتمادها للتعداد 
السكاني احلقيقي للعام نفسه .

 واكد الشيخ العطية ان » اململكة 
العربية وافقت على اعتماد التعداد 
الس��كاني احلقيقي لسكان العراق 
الذي كان يبلغ 33 مليونا و690 الف 
مواطن بعام 2013 وليس الذي كان 
معتم��دا لديه��ا س��ابقا بواقع 31 
ملي��ون ح��اج لنفس الع��ام ، مبينا 
ان الهيئة تقدم��ت بوثائق معتمدة 
م��ن االمم املتحدة تتعل��ق باإلحصاء 
الس��كاني لنف��وس الع��راق لع��ام 
2013 ، وبن��اًء عليه س��تكون حصة 
الع��راق 33 الف��ا و690 حاج��ا ف��ي 

املوسم املقبل«.
 واش��ار العطي��ة ال��ى ان » الهيئة 
اطلع��ت اجلان��ب الس��عودي عل��ى 

االرتف��اع املس��تمر بأع��داد نف��وس 
الع��راق ، حيث بلغت ه��ذا العام ما 
يقارب 38 مليون نسمة وسنطالب 
باحلصول على مقاع��د اضافية في 
كل ع��ام اذا م��ا ق��ررت الس��لطات 
الس��عودية اعتم��اد تل��ك الزي��ادة 

السنوية«.
الس��لطات  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر   
االجتماع  اش��ادت خالل  السعودية 
ال��وزاري االخي��ر بعمل بعث��ة احلج 
املقدس��ة  الدي��ار  ف��ي  العراقي��ة 
واثنت على االنضب��اط العالي بأداء 
اعمالها وااللتزام الذي ابدته باألمور 
التنظيمي��ة ، اضافة ال��ى اخلدمات 
املتميزة الت��ي تقدمها للحجاج مما 
جعلها مبص��اف الدول املتقدمة في 

مجال احلج .

العطية: العراق يحصل على زيادة جديدة بأعداد حجاجه 

بغداد - الصباح الجديد:
الدكتور مصطف��ى محمد  تفق��د 
صن��دوق  رئي��س  الهيت��ي  ام��ني 
إع��ادة إعم��ار املناط��ق املتضررة من 
الصيانة  أعمال  اإلرهابية  العمليات 
لتأهيل جسر املثنى املنفذة من قبل 
احدى تشكيالت  املعتصم  ش��ركة 
وزارة االعمار واإلس��كان في املديرية 
العام��ة للط��رق واجلس��ور واملمول 
ضمن مبلغ ق��رض التنمية الطارئة 

للبنك الدولي .
والتق��ى رئيس الصن��دوق املهندس 
املقي��م عماد ص��ادق جعف��ر رئيس 
مهندسني اقدم للتعرف على مراحل 
االجن��از ، مش��يرا إل��ى أهمي��ة هذآ 
املشروع وما ميكن أن يسهم به هذا 

اجلسر في التخفيف من االختناقات 
املرورية ف��ي مدينة بغداد األمر الذي 

يتطلب السرعة في االجناز .
وف��ي نهاي��ة الزي��ارة توج��ه رئي��س 

والتقدي��ر  بالش��كر  الصن��دوق 
للعامل��ني على ه��ذآ املش��روع من 
مهندسني وعمال متمنيا لهم دوام 

العطاء خدمة لعراقنا العزيز.

رئيس صندوق إعادة اإلعمار يتفّقد
 أعمال تأهيل جسر المثنى 
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متابعة الصباح الجديد:

األميركي��ة  الدف��اع  وزارة  قال��ت 
)البنتاجون( امس االول  اجلمعة إن 
قيادي��ا بارزا بتنظي��م القاعدة في 
جزيرة العرب قتل في ضربة جوية 
أميركي��ة ف��ي اليمن ي��وم األحد 

املاضي.
وقال بيت��ر كوك املتحدث باس��م 
البنتاجون إن عبد الغني الرصاص 
قت��ل ف��ي الضرب��ة اجلوي��ة التي 
وقعت في منطقة نائية مبحافظة 

البيضاء في وسط اليمن.
وبدأ التحالف منذ اس��ابيع حشد 
قوات��ه ف��ي منطقة مضي��ق باب 
املن��دب غ��رب مدين��ة تع��ز، كما 
رافق ذلك حش��د ق��وات أخرى في 
منطق��ة مي��دي ش��مال مين��اء 
هدفه��ا  خط��وة  ف��ي  احلدي��دة، 
استكمال السيطرة على املناطق 
املضيق  القريبة م��ن  الس��احلية 
وتأم��ن حرك��ة املالح��ة الدولي��ة 
هناك، بعد مهاجمة احلوثين عدداً 
من الس��فن احلربية. غير أن س��ير 
املواجهات يش��ير إلى أن س��كان 
ه��ذه املناطق الواقع��ن بن حراب 
املتقاتل��ن يُس��تخدمون أداة ف��ي 
الصراع الذي سينهي عامه الثاني 
بعد ش��هرين، مع ما يحمله ذلك 
من زيادة في معاناتهم اإلنسانية. 
وم��ع أن الس��يطرة عل��ى صنعاء 
س��تعني إنه��اء حك��م جماع��ة 
)احلوثي��ن( وح��زب  »أنص��ار اهلل« 
الرئيس السابق للمناطق الواقعة 
شمال البالد وغربها، فإن الطبيعة 
والبيئ��ة  للمنطق��ة  اجلغرافي��ة 
ملقاتل��ي  احلاضن��ة  االجتماعي��ة 
احلوثين وحلفائهم، واستحالة أن 
يغامر التحالف بإرسال قوات برية 

إلى هن��اك، عق��دت املهمة، واجته 
التركيز نحو السواحل الغربية. 

وحلفاؤه��م  احلوثي��ون  كان  وإذا 
يدركون أن اس��تمرار س��يطرتهم 
عل��ى أج��زاء واس��عة م��ن تع��ز 
املمت��د م��ن  الغرب��ي  والس��احل 
مضيق ب��اب املندب وحت��ى ميناء 
ميدي القريب من احلدود السعودية 
اس��تمرار  أفضلي��ة  يعطيه��م 
التواصل مع العالم وتدفق السلع 
التحالف  ف��إن  أيضاً،  واألس��لحة 
يعلم حجم اخلسائر التي ستلحق 
به إذا ما دفع بقوات برية إلى جبال 
اليم��ن، وأنه لن يتمكن من حتقيق 

انتصار سريع.

وألن ميناء احلديدة يش��كل اليوم 
املص��در األه��م لألم��وال، واملنفذ 
الوحي��د لدخ��ول امل��واد الغذائية 
والس��لع التجاري��ة إل��ى املناطق 
احلوثي��ن  لس��يطرة  اخلاضع��ة 
وحلفائهم، فإن إنهاء سيطرتهم 
عليه س��يؤدي إلى خنقهم مالياً. 
ذلك، إل��ى جانب أن ذلك س��يؤدي 
إلى سيطرة قوات هادي والتحالف 
على سواحل اليمن بالكامل بعد 
س��يطرتها عل��ى س��واحل بح��ر 
العرب وأجزاء من س��واحل البحر 
األحمر، ويعزز م��ن وجودهما على 

األرض.
بي��د أن وق��وع احملافظت��ن، األكثر 

كثاف��ة س��كانية ف��ي اليمن، بن 
املتصارعن عسكريا، زاد من معاناة 
السكان وتسبب في انتشار سوء 
التغذي��ة وب��وادر مجاع��ة دفعت 
إطالق  إلى  االنس��انية  باملنظمات 
صرخات اس��تغاثة إلنقاذ أكثر من 
سبعة مالين شخص هم إجمالي 
س��كان محافظتي تع��ز واحلديدة 
من مجاعة حقيقي��ة، حيث فقد 
عش��رات األل��وف وظائفهم، كما 
أدى انهي��ار القط��اع الصحي إلى 
انتشار األوبئة ووفاة ألوف األطفال 

في احملافظتن.   
ومثلما اس��تخدم احلوثيون حصار 
السكان في تعز أداًة في املواجهة، 

يب��دو أن القوات املوالي��ة للرئيس 
الت��ي  التحال��ف،  وق��وات  ه��ادي 
تتقدم ص��وب ميناء اخملا، تس��عى 
لتكرار التجربة مع سكان احلديدة 
واحملافظات اجمل��اورة لها. فهي تريد 
قطع طري��ق اإلمدادات الرئيس��ة 
للحوثين، ولكنها أيضاً تس��ببت 
بوقف األعم��ال الزراعية والصيد؛ 
ما جعل معظم الس��كان من دون 
أعمال، ويعيشون على املساعدات 
الضئيلة، التي تقدمها املنظمات 

الدولية. 
وإذا كان قص��ف املين��اء وتدمي��ر 
رافعاته قد أدى ال��ى تراجع قدرته 
التش��غيلية بنس��بة تزي��د على 

 60%، فإن إج��راءات التفتيش على 
الس��فن وارتف��اع رس��وم التأمن 
تراخيص  وإجراءات احلص��ول على 
االس��تيراد تس��ببت ف��ي فق��دان 
املئات وظائفهم، كما أدت إلى رفع 
الغذائية بصورة  أس��عار الس��لع 

كبيرة.  
وِف��ي ظ��ل التكاف��ؤ الواضح في 
القوة، في ش��رق صنعاء وفي غرب 
محافظة ش��بوة ووس��ط مدينة 
تع��ز، فإن فش��ل اجلول��ة املرتقبة 
من محادثات الس��الم برعاية األمم 
املتح��دة س��يدفع بالتحالف إلى 
التقدم نحو مين��اء احلديدة برغم 
والنتائ��ج  الدولي��ة  التحذي��رات 
الكارثية له��ذه اخلطوة. اذإن  %70 
م��ن واردات الغذاء تص��ل عبر هذا 
املين��اء، الذي يعد ثاني أكبر موانئ 

اليمن بعد ميناء عدن.  
ه��ذه التط��ورات رافقه��ا إع��الن 
املبع��وث الدول��ي إس��ماعيل ولد 
الشيخ أحمد عن البدء بالتحضير 
لوقف جدي وحقيقي إلطالق النار 
بعقد جلس��ة حتضيرية لألطراف 
املعني��ة بالتهدئ��ة على أن يعقب 
ذل��ك الدخول في املرحل��ة الثانية 
املكونة من ش��ق سياس��ي وآخر 

أمني. 
ولد الش��يخ أحمد أقر باس��تمرار 
اخل��الف الرئيس بن طرفي الصراع 
في اليمن، حيث تطالب احلكومة 
املعت��رف به��ا دولي��ا بانس��حاب 
األس��لحة  وتس��ليم  احلوثي��ن 
قب��ل البدء مبناقش��ة أي تس��وية 
سياس��ية، فيم��ا يطال��ب حتالف 
احلوثين وصالح بتشكيل حكومة 
قب��ل أي حدي��ث ع��ن انس��حاب 
وتس��ليم األس��لحة؛ م��ا يش��ير 
الى اس��تحالة التواف��ق على حل 

سياسي قريب.

القدس ـ أ ب ف:
اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس ان مش��روع الرئيس 
االميرك��ي املنتخب دونال��د ترامب 
األميركية  السفارة  بنقل  القاضي 
من تل أبيب إلى القدس من ش��أنه 

القض��اء على عملية الس��الم وقد 
»للتراجع عن  الفلسطينين  يدفع 

االعتراف بدولة اسرائيل«.
وقال عباس في مقابلة مع صحيفة 
ل��و فيغ��ارو »كتب��ت ال��ى الرئيس 
ترامب لكي أطلب منه عدم القيام 

بذلك. فهذا لن يحرم فقط الواليات 
املتح��دة من أي ش��رعية للعب دور 
في ح��ل الن��زاع، لكنه س��يقضي 

على حل الدولتن«.
وح��ذر عب��اس م��ن أن��ه إذا مت نقل 
السفارة »س��تكون امامنا خيارات 

ع��دة س��نبحث به��ا م��ع ال��دول 
العربي��ة«، موضحا ان »التراجع عن 
اعترافنا بدولة اس��رائيل س��يكون 
احداه��ا. ولكن نأم��ل أال نصل إلى 
ذلك، وان نستطيع باملقابل العمل 

مع اإلدارة األميركية املقبلة«.

جتتم��ع اكثر من 70 دولة في باريس 
االح��د لتأكي��د ان ح��ل الدولت��ن 
يشكل احلل الوحيد لتسوية النزاع 

الفلسطيني االسرائيلي.
واعتبر عب��اس ان مؤمتر باريس »رمبا 
يكون الفرصة االخيرة لتنفيذ« حل 

الولتن.
وتابع »نحن كفلس��طينين نقول 
،كف��ى، . بعد 70 عاما م��ن املنفى 
و50 عام��ا م��ن االحت��الل، يجب أن 
يكون 2017 عام العدالة والس��الم 

واحلرية لشعبنا«.

عباس ُيحّذر من نقل السفارة األميركية إلى القدس

مقتل قيادي بالقاعدة في ضربة جوية بمحافظة البيضاء

انتقال »معركة الحسم« في اليمن من صنعاء إلى سواحل البحر األحمر

يشكل ميناء الحديدة 
اليوم المصدر األهم 

لألموال، والمنفذ الوحيد 
لدخول المواد الغذائية 

والسلع التجارية إلى 
المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحوثيين 

وحلفائهم، فإن إنهاء 
سيطرتهم عليه سيؤدي 

إلى خنقهم ماليًا

جانب من املعارك في اليمن

تقـرير

واشنطن ـ بي بي سي:

أع��رب الرئي��س األميرك��ي املنتخ��ب 
دونال��د ترامب عن رغبت��ه في العمل 
مع روسيا والصن، ش��ريطة أن تبديا 

تعاونا.
وقال ترامب، في لقاء مع صحيفة وول 
س��تريت جورنال، إن العقوب��ات التي 
فرضت مؤخرا على روس��يا ستستمر 
خ��الل األش��هر املقبلة، ولك��ن ميكن 
رفعها إذا ساعدت موسكو واشنطن 
في احل��رب ضد اإلرهاب وفي مس��ائل 

أخرى.
كما أع��رب ترامب عن أمله في ترتيب 
لق��اء مع الرئيس الروس��ي بوتن بعد 

توليه مهام منصبه.
وكان الرئي��س األميركي ب��اراك أوباما 
قد فرض عقوبات مؤخرا على روس��يا 
عل��ى خلفي��ة مزاعم بتدخل روس��ي 
ف��ي االنتخابات الرئاس��ية األميركية 

األخيرة.
وفيم��ا يتعل��ق بالص��ن، ق��ال ترامب 
إن سياس��ة الص��ن الواح��دة، والتي 
مبوجبه��ا لم تع��د الوالي��ات املتحدة 
تعت��رف بتاي��وان، ليس��ت ملزم��ة له 

وستكون محل تفاوض.
وق��ال ترام��ب إن��ه كان عل��ى الص��ن 
السماح للشركات األميركية بالتنافس 

من خالل تع��ومي عملتها. لكنه قال انه 
لن يصم الصن بأنها متالعبة بالعملة 

بعد توليه الرئاسة.
وف��ي غض��ون ذل��ك، ق��ال ق��ادة جلن��ة 
اخملابرات في مجلس الشيوخ األميركي 
إن اللجنة س��تحقق ف��ي مزاعم قيام 
روسيا بشن هجمات إلكترونية للتأثير 

على االنتخابات الرئاسية األميركية.
وقال ريتشارد بور رئيس جلنة اخملابرات في 
مجلس الشيوخ، وهو جمهوري، ومارك 
وارن��ر، كبير الدميقراطي��ن باللجنة، إن 
اللجنة تخطط ملقابلة كبار املسؤولن 
ف��ي إدارت��ي ترامب وأوبام��ا، ورمبا تصدر 

مذكرات استدعاء للشهادة.
وذك��ر بيان أصدرت��ه اللجنة امس االول 
اجلمعة: »نح��ن نعتقد أنه من األهمية 
مبكان أن يكون هناك فهم كامل لنطاق 
أنش��طة االس��تخبارات الروسية التي 

تؤثر على الواليات املتحدة.«
وس��تقوم اللجنة بالتحقي��ق فيما إذا 
كان��ت هن��اك أي اتصاالت بن روس��يا 
باحلم��الت  املرتبط��ن  واألش��خاص 

االنتخابية األميركية.
اللجن��ة  إن   « قائ��ال  البي��ان  وأض��اف 
س��تمضي ف��ي حتقيقاته��ا أي��ا كانت 
النتائج التي ستؤدي إليها، وسنجريها 
عل��ى وجه الس��رعة، وس��نؤديها على 

نحو سليم.«
وق��ال أعض��اء مجلس الش��يوخ إنهم 

سوف يعدون تقارير س��رية وأخرى غير 
السرية حول النتائج التي سيتوصلون 

لها.
وم��ن جانب��ه، أعل��ن الرئي��س املنتخب 
ترام��ب ف��ي تغري��دة ل��ه عل��ى موقع 
التواصل االجتماع��ي تويتر امس االول 
اجلمع��ة، أن فريقه س��وف يصدر أيضا 
»تقري��را عن القرصن��ة« في غضون 90 

يوما.
وج��اء ذلك بعد صدور مل��ف، لم يثبت 
صحته، يزعم أن بحوزة مسؤولي األمن 
ال��روس م��وادا تتعلق بترام��ب وجتعله 

عرضة لالبتزاز.
ووصف الرئيس األميركي املنتخب هذه 
املزاعم بأنه��ا »أخبار مفبركة« و »أمور 

زائفة«.

وكان��ت الوالي��ات املتحدة ق��د أصدرت 
تقريرا اس��تخباراتيا غير سري في وقت 
س��ابق من هذا الش��هر، زعمت فيه أن 
الرئيس الروس��ي فالدميير بوتن قد أمر 
بقرصن��ة رس��ائل البري��د اإللكترون��ي 
لتدمي��ر هيالري  الدميوقراطي  للح��زب 
كلينتون منافسة ترامب الدميوقراطية، 
وقال��ت  االنتخاب��ات.  عل��ى  والتأثي��ر 

واش��نطن أيضا إن روس��يا استخدمت 
الدعاي��ة الت��ي متولها الدول��ة، ودفعت 
أم��واال ملس��تخدمي وس��ائل التواصل 
عل��ى  هجم��ات  لش��ن  االجتماع��ي 

االنترنت.
وف��ي كان��ون أول املاضي، ط��رد الرئيس 
م��ن   35 أوبام��ا  ب��اراك  األميرك��ي 
الدبلوماسين الروس من البالد ردا على 

ادعاءات القرصنة.
وتقول روس��يا إن املزاعم القائلة بأنها 
عل��ى  للتأثي��ر  قرصن��ة  حمل��ة  أدارت 
االنتخابات الرئاسية األميركية »تذكرنا 

مبطاردة الساحرات«.
وفي غض��ون ذلك ينطلق أس��بوع من 
قبي��ل  الس��بت  ام��س  االحتجاج��ات 
تنصيب دونالد ترامب رئيس��ا للواليات 
املتحدة مبس��يرة للحق��وق املدنية في 
واشنطن ينظمها نشطاء غاضبون من 
تعليق��ات الرئيس اجلمه��وري املنتخب 
بش��أن األقليات ومن بينهم املسلمون 

واملكسيكيون.
ويخط��ط زعيم احلق��وق املدنية القس 
آل شاربتون لقيادة مسيرة على امتداد 
احلديق��ة الوطنية وص��وال إلى النصب 
الت��ذكاري ملارتن لوثر كين��ج على بعد 
نح��و ثالث��ة كيلومت��رات م��ن مبن��ى 
الكوجنرس حيث سيؤدي ترامب اليمن 

كرئيس في 20 كانون الثاني.
وتعهد ترامب خالل حملته االنتخابية 

األولى ببن��اء جدار على طول احلدود مع 
املكس��يك وبتقييد الهجرة من الدول 
اإلس��المية فضال ع��ن وع��وده باتخاذ 
إج��راءات صارمة ضد الش��ركات التي 
تنق��ل الوظائ��ف إل��ى خ��ارج الواليات 

املتحدة.
ويعج��ب أنص��ار ترام��ب بخبرته في 
مج��ال األعم��ال التجاري��ة كقط��ب 
للتطوي��ر العقاري وجنم ف��ي تلفزيون 
الواقع وي��رون أنه ميتل��ك القدرة على 

حل املشكالت واألزمات السياسية.
وأثارت تعليقات ترامب املثيرة للجدل 
بش��أن املهاجري��ن والنس��اء وتعهده 
بإلغاء قان��ون الرعاي��ة الصحية أحد 
أهم إجنازات الرئيس باراك أوباما غضب 
كثير من اليس��ارين الذين يخططون 

لتنظيم سلسلة من االحتجاجات.
 2017 »مس��يرة  ش��اربتون  وق��ال 
جمع��ت الن��اس مع��ا لإلص��رار على 
التغيي��ر واملس��اءلة ، دونال��د ترامب 
وإدارت��ه بحاجة إل��ى اإلصغاء لصوتنا 

ومخاوفنا.«
وش��ارك في مس��يرة امس الس��بت 
شبكة العمل الوطني التي يتزعمها 
ش��اربتون والرابط��ة الوطنية لتقدم 
الوطن��ي  رازا  ال  ومجل��س  امللون��ن 
باإلضاف��ة إلى مش��رعن دميقراطين 
بينه��م كيرس��ن جيليبران��د عضو 

مجلس الشيوخ عن نيويورك.

حدد بعض النقاط المتعلقة بسياسته الخارجية

ترامب يلّمح إللغاء عقوبات روسيا ويدعو بوتين للقائه بعد توليه المنصب

ترامب
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قد دخل حتضير للمفاوضات حول التسوية السورية 
في أس��تانا املقرر إجراؤها 23 يناير مرحلة حاسمة. 
أحتلت ثالث دول إيران وتركيا وروسيا مكاناتها رائدة 

في حتديد مستقبل سورية.
عل��ى أب��واب مفاوضات ف��ي عاصمة كازاخس��تان 
أعلن الرئيس الس��وري بشار األس��د عن استعداده 
للتف��اوض مع نح��و 91 فصيال معارضا باس��تثناء 
تنظيم »الدولة اإلس��المية« و«جبهة فتح الشام« 

)»جبهة النصرة« سابقا(.
كذل��ك يأمل الرئي��س التركي رجب طي��ب أردوغان 
بتحقي��ق نتيجة محددة في التس��وية الس��ورية. 
ويعتقد أردوغان أن الهدن��ة احلالية على الرغم من 
مخالفتها تفتح الطريق أمام الس��الم في سورية 
وأعرب أملهفي تس��وية األزمة الس��ورية سياسيا 

في عام 2017.
وعل��ى الرغم م��ن التصريحات املتفائل��ة من قبل 
األسد وأردوغان حول آفاق عملية السالم في أستانا 
جتعل القضايا العالقة املفاوضات املستقبلية بن 
دمش��ق واملعارضة صعبة للغاية. وال تزال القضية 
الرئيس��ية فهي املس��ألة حول تكوين املش��اركن 
الت��ي أصبحت عقب��ة ال ميكن التغل��ب عليها في 
اجلوالت الس��ابقة من احملادثات الس��ورية السورية 

تكون موجودة.
أعرب ممثل »اجلبهة الش��عبية للتغيي��ر والتحرير« 
السورية قدري جميل عن أسفه أن الدعوات حلضور 
مؤمتر أستانا استلمت فقط ممثلي فصائل مسلحة 
واحلكوم��ة الس��ورية وليس املعارضة السياس��ية 
الس��ورية. ووفقا له ينبغي أن الهدف الرئيسي هو 
تشكيل وفدا واحدا للمعارضة ألن وجود العديد من 
الوفود سيكون عقبة أمام املفاوضات املستقبلية.

واجلدير بالذكر أن األكراد السورين غير مدعوين إلى 
مفاوضات أس��تانا على الرغم من اس��تعداد عضو 
حزب االحتاد الدميوقراطي خالد عيس��ى للمشاركة 
في مفاوضات مع الس��لطات الس��ورية حلل األزمة 

في البالد.
القضي��ة األخرى ه��ي انتهاكات وق��ف إطالق النار 
التي تتهم بها القوات احلكومية الس��ورية وقوات 
املعارضة بعضها البعض. على س��بيل مثال توجد 
خالف��ات بن دمش��ق وممثل��ي املعارضة املس��لحة 
هناك بش��أن الوضع في وادي بردى. وبحسب مركز 
إعالمي »سورية: النظر من الداخل« تواصل القوات 
الس��ورية هجومه��ا ض��د »جبه��ة فتح الش��ام« 
)»جبهة النصرة« س��ابقا( وتنفذ اتفاق وقف إطالق 

النار منذ30 ديسمبر 2016 بالكامل.
ووفق��ا ألمن ع��ام اجملل��س األعلى لألم��ن القومي 
اإليران��ي علي ش��مخاني الس��لطات الس��ورية ال 
تستطيع إفشال محادثات السالم ولكن اجلماعات 
املسلحة قادرة على العودة إلى مسار احلرب وسفك 

الدماء.
وعلى الرغم م��ن التناقضات القائمة بن دمش��ق 
واملعارضة واملسائل املعلقة بشأن تكوين املشاركن 
س��يصبح لقاء في أس��تانا مهما ج��دا وإنه يعتبر 
محاولة التوصل إلى حل وسط بن جميع األطراف 

املعنية في النزاع السوري.

آفاق مفاوضات السالم 
في أستانا

واشنطن ـ أ ب ف:
قبل اسبوع من تسلم ادارة الرئيس 
االميرك��ي املنتخ��ب دونالد ترامب 
السلطة، حذرت س��فيرة الواليات 
املتح��دة في االمم املتحدة س��مانثا 
باور من ان وقف التمويل االميركي 
للمنظم��ة الدولي��ة س��يؤدي الى 
تقلص دور بلدها وسيس��مح لدول 
ال تؤي��د وجه��ة النظ��ر االميركية 
مبل��ىء الف��راغ الناجم ع��ن تراجع 

زعامتها لها.
وفي آخ��ر مؤمتر صحاف��ي لها في 
االمم املتح��دة، قال��ت ب��اور ان "دوال 

مثل روس��يا والصن" ستستفيد 
م��ن تقلص دور واش��نطن في االمم 
املتحدة في حال س��حب التمويل. 
وقالت "نحن نقود العالم السباب 
عديدة من بينها ان لنا دورا رئيسيا 
ف��ي االمم املتح��دة". واضاف��ت باور 
االس��بوع  تنته��ي مهامها  الت��ي 
املقبل بع��د اربع س��نوات في ظل 
ادارة الرئيس باراك اوباما "اذا كبلنا 
ايدين��ا او حرمنا هذه املنظمة" من 
االموال لدعم الوس��اطة من اجل 
الس��الم او العمل االنس��اني "فان 
ذلك س��يضر باملصالح االميركية 

بشكل كبير".
وتأت��ي تصريح��ات باور بع��د طرح 
مشروع قانون في مجلس الشيوخ 
االميرك��ي يقت��رح وق��ف جمي��ع 
اش��كال التموي��ل االميرك��ي لالمم 
املتحدة الى ان يلغي مجلس االمن 
الدولي قرارا يطالب اسرائيل بانهاء 

انشطتها االستيطانية.
امتنعت  املتح��دة  الواليات  وكانت 
ع��ن التصويت على هذا القرار ولم 
تس��تخدم ح��ق النق��ض )الفيتو( 
كما تفعل عادة، مما س��مح بتبنيه 
ب14 صوت��ا وب��دون اعت��راض. واثار 

ذلك غضب اسرائيل.
رك��زت ب��اور ف��ي اجل��زء االكبر من 
مؤمتره��ا الصحاف��ي عل��ى الدفاع 
ع��ن التزام الوالي��ات املتحدة حيال 
االمم املتح��دة. وقالت ان "نظام االمم 
املتح��دة تضعف��ه" البيروقراطية 
املتزاي��دة، لك��ن هن��اك حاجة الى 
اجله��ود  لتجم��ع  هيئ��ة ش��املة 

املشتركة.
واكدت ان "الواليات املتحدة بحاجة 
الى االمم املتحدة"، مشددة على ان 
"االمم املتحدة تص��ل الى مناطق ال 
ميك��ن للواليات املتح��دة ان تذهب 

اليه��ا" ف��ي اش��ارة ال��ى مهمات 
حفظ الس��الم في مال��ي وجنوب 
الس��ودان حي��ث تق��ود العمليات 

قوات افريقية.
وتابع��ت "اذا حدث فراغ مع تقلص 
قي��ادة الوالي��ات املتحدة ف��ي االمم 
املتح��دة، فس��تمأل دول اخرى هذا 
الفراغ" ال يؤي��د كثير منها وجهة 
النظ��ر االميركي��ة ف��ي مكافحة 
دف��ع قضي��ة حق��وق  او  االره��اب 

االنسان قدما.
وتعتبر الوالي��ات املتحدة اكبر ممول 
ل��المم املتحدة اذ تس��اهم بنس��بة 

%22 م��ن ميزانيته��ا التش��غيلية 
ومتول %28 من مهام حفظ السالم 
التي تكل��ف حاليا ثمانية مليارات 
دوالر سنويا. وكان الرئيس االميركي 
س��يبدأ  ال��ذي  ترام��ب  املنتخ��ب 
مهام��ه اجلمع��ة املقبل��ة، وصف 
االمم املتح��دة بانها "ناد يلتقي فيه 

الناس لالستمتاع بوقتهم".
االم��ن  مجل��س  ص��وت  وبعدم��ا 
عل��ى ق��رار بش��ان املس��توطنات 
االسرائيلية، قال ترامب "بالنسبة 
لالمم املتح��دة فس��تختلف االمور 

بعد 20 كانون الثاني ".

سفيرة أميركا في األمم المتحدة تحّذر من قطع المساهمة المالية 

كابول ـ وكاالت:
أح��رق أنص��ار تنظي��م "داع��ش" 
اإلرهاب��ي أكثر من 65 منزال بوالية 
ننغارهار ش��رق أفغانستان، طبقا 
مل��ا ذكرت��ه وكال��ة "خام��ا برس" 

األفغانية لألنباء امس السبت. 
وأكد املسؤولون احملليون أن أنصار 
تنظي��م "داع��ش" أقدم��وا على 
إح��راق املنازل ف��ي منطقة كوت 

امس  السبت.
كما أكد املتحدث باس��م حاكم 
والية ننغارهار عطا اهلل خوجياني، 

وق��وع احلادث، مش��يرا إل��ى أنه مت 
حرق 65 منزال على األقل، لكن لم 

ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
وأض��اف خوجيان��ي أن��ه مت هج��ر 
املن��ازل، عندم��ا اقتح��م أنص��ار 
"بادا  اإلرهابية منطقتي  اجلماعة 

جوندا" و"بار سيباي".
محلي��ون  مس��ؤولون  وأوض��ح 
مبنطقة ك��وت أن أنصار "داعش" 
أحرقوا املنازل، بعد أن رفض سكان 
والتعه��د  مبايعته��م  املنطق��ة 

بالوالء لهم.

»داعش« يحرق 65 منزال 
شرق أفغانستان



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

االعم��ال  رج��ال  م��ن  ع��دد  اعل��ن 
واالكادميي��ن ف��ي مج��ال االقتصاد، 
امس الس��بت، عن مقترح لتشكيل 

اجمللس االقتصادي االعلى.
وق��ال املهن��دس االستش��اري ادهم 
الفخ��ار ف��ي تصري��ح صحاف��ي، ان 
البرمل��ان  عن��ه  س��ينبثق  »اجملل��س 
االقتصادي ويتكون من 25 ش��خصا 
ميثلون احت��اد الغ��رف التجارية واحتاد 
العراقي  الصناعات  واحت��اد  املقاولن 
وجمعية التأمن العراقية فضال عن 
رابطة الس��فر والس��ياحة وممثليات 
القطاع اخلاص الرس��مية التي متثل 

شريحة معينة مبوجب القانون«.
واض��اف الفخ��ار ان »متوي��ل البرملان 
املالي يكون من قبل احلكومة للدوائر 
البرمل��ان  ف��ي  العامل��ة  الرس��مية 
االقتص��ادي، حيث ينض��م لها كادر 
جلن��ة الش��ؤون االقتصادي��ة اضافة 
ال��ى واردات االحت��ادات ف��ي البرمل��ان 

االقتصادي«.
وبن ان »رئي��س البرملان يتم انتخابه 
من قب��ل اعضاء اجملل��س اضافة الى 
نائبن ويك��ون مبنصب وزي��ر من دون 
واعضاء  والنائب��ن  مالية  امتي��ازات 
دون  وزارة  وكي��ل  بدرج��ة  البرمل��ان 

امتيازات مالية«.
واوض��ح الفخار ان »الق��رارات تتخذ 
بنسبة %51 من عدد حض�ور اجللسة 

وليس عدد االعضاء«.
ولف��ت ال��ى ان »ال��دورة االنتخابية 
للبرملان تكون سنتن قابلة للتجديد 
ويكون الترشيح عن طريق انتخابات 
داخلية في االحتادات املنتمية للبرملان 

على وفق معايير الترشيح«.
واك��د ان »معايير الترش��يح تعتمد 
عل��ى الكف��اءة العلمية ف��ي اجملال 

االقتصادي وتصنف درجات الترشيح 
وفق الدرجة العلمية االكادميية مبا ال 
يقل عن الشهادة اجلامعية االولية«.
اجملل��س  »رئي��س  ان  ال��ى  واش��ار 
االقتص��ادي االعل��ى رئي��س ال��وزراء 
وام��ن اجملل��س يكون ام��ن مجلس 
ال��وزراء والن��واب يك��ون احدهم من 
اعض��اء احلكومة والثان��ي من ممثلي 

القطاع اخلاص«.

واسترسل الفخار بالقول ان »رئيس 
البرمل��ان االقتص��ادي يت��م انتخاب��ه 
واالعضاء كما اسلفنا عنه سابقا«.

وأش��ار الى ان »اجملل��س االقتصادي 
األعل��ى يض��م الهيئ��ة الوطني��ة 
لالس��تثمار واخلصخص��ة والهيئة 
واالحت��ادات  للش��ركات  الوطني��ة 
مجل��س  ع��ن  فض��ال  املهني��ة 
ال��وزراء ومجل��س الن��واب بكاف��ة 

اعضاءهم«.
واقيمت أمس الس��بت ندوة خاصة 
مببادرة تأس��يس اجمللس االقتصادي 
االعلى والبرملان االقتصادي في فندق 
فلس��طن مردي��ان، ومت��ت بحضور 
مختصن في قطاع االقتصاد ونواب 
االقتصاديتن  اللجنتن  وممثلن عن 

في احلكومة والبرملان العراقي.
ال��ى ذلك، كش��ف عض��و اللجنة 

املالية هيثم اجلبوري, أمس السبت, 
ع��ن وج��ود امكانية تغيي��ر اجمللس 
هيئ��ة  ال��ى  االعل��ى  االقتص��ادي 

اقتصادية.
وقال اجلبوري في مؤمتر صحافي، انه 
»من املمكن تغيير مجلس االقتصاد 
االعلى الى هيئة اقتصادية«، مبينا 
ان »اللجن��ة بامكانه��ا اقتراح الية 

املقترح«.

واض��اف اجلبوري، ان »م��ن الضروري 
حتويل اجمللس الى هيئة وذلك باعتبار، 
ان اي قان��ون يخ��ص االقتصاد ال بد 

من مروره عبر اجمللس االقتصادي«.
االعم��ال  رج��ال  م��ن  ع��دد  وكان 
واالكادميي��ن ف��ي مج��ال االقتصاد 
كش��فوا، ف��ي وق��ت س��ابق، ع��ن 
مقترح لتشكيل اجمللس االقتصادي 

االعلى.

»المثنى« تطرح فرص استثمارية جديدة
بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن��ت هيئ��ة اس��تثمار املثن��ى، 
عن ط��رح 18 فرصة اس��تثمارية 
احتادية ومحلي��ة جديدة مبختلف 
القطاعات، منها انش��اء منطقة 
منف��ذ  ف��ي  التج��اري  للتب��ادل 
اجلميم��ة احلدودي مع الس��عودية 
لتوليد  للنفط ومحطة  ومصفى 
الطاق��ة الشمس��ية ف��ي قضاء 

السلمان.
وقال قس��م اعالم الهيئة في بيان 

ان »ه��ذه الف��رص عرض��ت وفقاً 
الت��ي  واالمتي��ازات  للتس��هيالت 
منحها قانون االس��تثمار العراقي 

رقم 13 لسنة 2006 املعدل«.
وأوض��ح أنها توزعت ب��ن معامل 
للزي��وت والصناع��ات الكيماوي��ة 
النفاي��ات  لتدوي��ر  ومحط��ات 
املعدات  وجتميع  لصيانة  ومحطة 
الزراعية اضافة ملعامل في مجال 

الصناعات الغذائية.
وأض��اف ب��ان الهيئ��ة مس��تعدة 

الس��تقبال املس��تثمرين احمللي��ن 
واألجان��ب وع��رض ه��ذه الف��رص 
الكلف  وبي��ان  بش��كل تفصيلي 
واملواق��ع  إلنش��ائها  التخمين��ة 

املهيأة لتنفيذها.
ف��ي الش��أن ذات��ه، أعلن��ت هيئة 
اس��تثمار باب��ل، منحه��ا رخصة 
السياحي  بابليون  إنش��اء مجمع 
ال��ذي يقع على ش��ط احلل��ة إلى 
أنه��ا  لبناني��ة، مؤك��دة  ش��ركة 
الرخص��ة العاش��رة له��ذا العام 

التي متنحها هيئة اس��تثمار بابل 
على مساحة 82 دومن وبكلفة تزيد 

عن 22 مليون دينار.
 وقال رئيس هيئة اس��تثمار بابل، 
الدكت��ور نص��ر حم��ود، إن »هيئة 
اس��تثمار بابل منح��ت  الرخصة 
العاشرة لهذا العام تتمثل بإنشاء 
الذي  الس��ياحي  بابلي��ون  مجمع 
يقع على شط احللة«، مشيرا إلى 
االس��تثمارية  الرخصة  أن »ه��ذه 
مهم��ة النها متثل مدينة ومنتجع 

سياحي متكامل على مساحة 82 
دومنا وبكلفة تزي��د على 22مليون 
دينار وتقوم باس��تثمارها ش��ركة 

لبنانية«.
يض��م  »املش��روع  ان  وأض��اف 
العش��رات من املرافق الس��ياحية  
الت��ي س��تبهر املواط��ن البابل��ي  
مائي��ة متكامل��ة   مث��ل مدين��ة 
ومس��ارح  ومالع��ب  وس��ويتات 
وحدائ��ق ومطاع��م وغيره��ا م��ن 
الفعاليات الس��ياحية«، الفتا إلى 

ان »هيئة اس��تثمار بابل  مهتمة 
بالقطاع السياحي الديني واالثري 
الن احملافظة تضم العش��رات من 

املناطق السياحية املهمة«.
ون��ّوه إلى أن��ه »لدين��ا اآلن فرصة 
اس��تثماريه مهمة نأمل ان يقوم 
املس��تثمرون بالعمل عليها وهي 
جزي��رة املهناوية الت��ي تعتبر من 
اه��م املناطق الس��ياحية بالعراق 
م��ن حي��ث موقعها ومس��احتها 

وتربتها«.

»الرشيد« يبدأ بيع الدوالر بالسعر الرسمي
بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مصرف الرشيد، أمس السبت، 
ع��ن مباش��رته ببي��ع ال��دوالر بداية 
البي��ع  ان  االس��بوع احلال��ي، مبين��ا 

سيكون بالسعر الرسمي.
وق��ال املص��رف انه »سيباش��ر بداية 
ال��دوالر  ببي��ع  احلال��ي  االس��بوع 

للمسافرين عبر خمسة فروع له«.
وتاب��ع ان »الف��روع تش��مل الك��رخ، 
خات��ون،  راغب��ة  اليرم��وك،  املط��ار، 
االعتم��اد التجاري«، مبين��ا ان »البيع 

سيكون بالسعر الرسمي«.
م��ن جانب آخ��ر، أكد البن��ك املركزي 
مس��اهمته ف��ي تخفي��ف تداعيات 

األزم��ة املالية التي تش��هدها البالد 
ق��دم  ان��ه  مؤك��دا   ،75% بنس��بة 
للحكوم��ة 20 تريلي��ون دينار لتأمن 

متطلبات املوازنة املالية.
وق��ال محاف��ظ البنك املرك��زي علي 
الع��الق، إن »البنك املرك��زي قدم 20 
تريلي��ون دين��ار للحكوم��ة العراقية 

لدع��م الس��يولة وتأم��ن متطلبات 
املوازنة«.

وأضاف الع��الق، أن »العراق متكن من 
جتاوز التحدي��ات الكبيرة خالل العام 
٢٠١٦ ألنها كانت سنة صعبة بسبب 
األزمة املالية«، مشيرا الى ان »البنك 
املركزي س��اهم في تخفيض األزمة 

املالية على العراق بنسبة 75%«.
ورأى محافظ البنك املركزي العراقي 
مؤش��رات  يحم��ل  »املس��تقبل  أن 
لتحس��ن الوض��ع االقتص��ادي م��ن 
خ��الل تخفي��ف العجز ف��ي املوازنة 
وارتفاع أس��عار النفط عاملياً والدعم 
الدولي للع��راق«، متوقعا ان »العراق 

س��يحصل على ما بن ١٥- ١٨ مليار 
دوالر من البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي خالل السنوات املقبلة«.
وأش��ار الع��الق إلى أن »س��تراتيجية 
البن��ك املرك��زي تتعل��ق ف��ي تطوير 
البنى التحتية وإيجاد قاعدة انطالق 

واسعه للدفع اإللكتروني«.

المالية النيابية: امكانية تغييره إلى هيئة اقتصادية

اإلعالن عن تأسيس المجلس االقتصادي األعلى

رئيس البرلمان 
االقتصادي يتم 
انتخابه من قبل 
اعضاء المجلس 
اضافة الى نائبين 
ويكون بمنصب وزير 
من دون امتيازات 
مالية والنائبين 
واعضاء البرلمان 
بدرجة وكيل وزارة 
دون امتيازات مالية

اجتماع سابق للجنة املالية النيابية 

نيويورك ـ رويترز:
انخفضت أس��عار النفط وأنهت األس��بوع على 
خسائر نسبتها ثالثة باملئة مع استمرار الشكوك 
في مدى تخفيضات إنتاج أوبك وتدهور الثقة جراء 
اخملاوف املتعلقة بسالمة اقتصاد الصن ثاني أكبر 
مس��تهلك للخام في العالم بع��د إعالنها أكبر 

تراجع في الصادرات منذ 2009.
وق��ال املتعامل��ون إن واردات اخل��ام الصينية التي 
س��جلت مستوى قياس��يا عند 8.6 مليون برميل 
يومي��ا ف��ي كان��ون األول دعم��ت األس��عار بعض 
الشيء لكنها لم تبدد اخملاوف بشأن سالمة ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع خام القياس العاملي مزيج برنت في العقود 
اآلجلة 56 س��نتا ليبلغ عند التسوية 55.45 دوالر 
للبرميل متكبدا خس��ارة أس��بوعية تقارب ثالثة 

باملئة.
وانخفض خام غرب تكس��اس الوسيط األمريكي 
ف��ي العقود اآلجلة 64 س��نتا ليغل��ق عند 52.37 
دوالر للبرمي��ل مختتم��ا األس��بوع عل��ى هب��وط 

نسبته نحو ثالثة باملئة أيضا.

لندن ـ رويترز:
حتولت أسعار الذهب للصعود لتستقر دون أعلى 
مس��توياتها في سبعة أسابيع الذي سجلته في 
اجللس��ة الس��ابقة مع انخفاض ال��دوالر وتراجع 
عوائ��د س��ندات اخلزانة م��ن مس��تويات مرتفعة 
ويتجه املعدن لتحقيق ثالث مكاسبه األسبوعية 

على التوالي.
وارتفع الدوالر وعوائد السندات في البداية بدعم 
من بيانات قوية عن مبيع��ات التجزئة األمريكية 
عززت احتماالت رفع مجل��س االحتياطي االحتادي 
)البن��ك املرك��زي األمريكي( ألس��عار الفائدة هذا 
الع��ام ورمبا ف��ي وقت أق��رب مم��ا كان متوقعا في 

السابق وفقا ملا ذكره املتعاملون.
وارتفع الذهب في املعامالت الفورية 0.2 باملئة إلى 
1197.99 دوالر لألوقي��ة )األونص��ة(. وصعد املعدن 

األصفر 2.1 باملئة منذ بداية األسبوع.
وانخفض الذهب في العقود األمريكية اآلجلة 0.3 
باملئة ليبلغ عند التس��وية 1196.20 دوالر لألوقية 
قبل عطلة في الوالي��ات املتحدة يوم االثنن الذي 

ستغلق فيه السوق مبكرا.
وزاد سعر الذهب 6.5 باملئة من مستوياته املتدنية 
التي بلغها في منتصف كانون األول وس��جل يوم 
اخلميس أعلى مس��توى له منذ 23 تشرين الثاني 
بعدم��ا عقد الرئي��س األميركي املنتخ��ب دونالد 
ترام��ب مؤمترا صحفي��ا لم يوض��ح فيه خططه 
الرامية خلفض الضرائب وزيادة اإلنفاق على البنية 

التحتية.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت األس��هم األوروبية في ختام التعامالت 
بقيادة قط��اع البنوك وأغلق مؤش��ر األس��هم 
القيادي��ة البريطان��ي عن��د أعل��ى مس��توياته 
عل��ى اإلطالق بعدما واصل موجة قياس��ية من 

املكاسب لليوم الرابع عشر على التوالي.
لكن سهم ش��ركة اإلعالم الفرنسية تكنيكلر 
هبط 19.7 في املئة ليتكبد أسوأ خسارة يومية 

على اإلطالق بعد حتذير بشأن األرباح.
وتص��در مؤش��ر البن��وك األوروبي��ة القطاعات 
الرابح��ة بارتفاع��ه اثنن باملئة مدعوم��ا بأرباح 
قوي��ة ملص��ارف كب��رى ف��ي الوالي��ات املتح��دة 
وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد 

في العالم.

النفط يتكبد خسارة 
أسبوعية 3 %

ارتفاع الذهب
 وتراجع الدوالر

البنوك تدعم 
أسهم أوروبا

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

انعقدت في أبوظبي جلس��ات »منتدى 
الطاقة العاملي«، ال��ذي ينظمه اجمللس 
األطلس��ي األميركي للم��رة األولى في 
اخللي��ج، بالتع��اون م��ع وزارة الطاق��ة 
وآيبي��ك  ومبادل��ة  وأدن��وك  اإلماراتي��ة 

ومصدر وشبكة سي إن إن.
اس��تهل اجللس��ة الصباحية فريدريك 
األطلس��ي،  اجملل��س  رئي��س  كيم��ب، 
وخب��راء أميركي��ون ف��ي األم��ن، منهم 
األم��ن  مستش��ار  هادل��ي،  س��تيفن 
القوم��ي األميرك��ي األس��بق، واجلنرال 
جيمس جونز، كبير مستشاري الرئيس 
األميركي ب��اراك اوباما س��ابقا، وماثيو 
ب��اروز، مدي��ر مركز برنت س��كوكروفت 

لألمن الدولي.
مت في اجللسة اطالق تقرير يتناول التجارة 
غير الشرعية في املواد الهيدروكربونية 
)املواد الس��ائلة املستخرجة جيولوجًيا 
مث��ل البترول أو الزي��ت املعدني(. ناقش 
س��تار،  مورنين��غ  ريتش��ارد  الس��فير 
مؤس��س مرك��ز الطاق��ة العاملي��ة في 
اجمللس األطلس��ي، وإيريك بيسون، وزير 
الفرنس��ي األسبق،  والصناعة  التجارة 
والبرفس��ور جون غانون املتخصص في 
الدراس��ات األمني��ة ف��ي جامعة جورج 

تاون في واش��نطن، وكوال ك��رمي، رئيس 
مجموعة ش��ورالين للطاق��ة الدولية، 
مس��ائل س��رقة املنتوج��ات النفطية 
وتهريبه��ا عل��ى نطاق واس��ع في غرب 
أفريقي��ا، هي متث��ل مصدر قل��ق كبير، 
إذ تت��م س��رقة أكث��ر من ٢٠ ف��ي املئة 
م��ن النف��ط النيجي��ري وتهريب��ه الى 
دول مج��اورة. واالس��وأ من ذل��ك تواطؤ 

سلطات اآلمن مع املهربن.
وناقش املؤمترون سبل مكافحة التهريب 

والسرقات بإجراءات أمنية مضادة.
وتن��اول املؤمت��ر أيض��ا الس��تراتيجيات 
املتعلقة باس��تثمارات صنادي��ق الثروة 
الس��يادية في مرحلة ما بع��د النفط. 
وش��ارك في هذا النقاش ماتيا روماني، 
مدي��ر االقتصاد والسياس��ة واحلوكمة 
في البن��ك األوروبي لالعم��ار والتنمية، 
وكريستوف روحل، املدير الدولي لألبحاث 
ف��ي هيئة أب��و ظبي لالس��تثمار، وجن 
فرانس��وا س��يزنيك، الزمي��ل في مركز 

الطاقة الدولية في اجمللس األطلسي.
وأكد ه��ؤالء أن مرحلة م��ا بعد النفط 
آتي��ة ال محال��ة، ويج��ب التحضير لها 
تقنًيا واس��تثماريًا. ومن ه��ذه القاعدة، 
انتقل املؤمتر إلى موضوع س��تراتيجيات 

األعمال االبتكارية في قطاع الطاقة.
ش��ارك ف��ي ه��ذا احل��وار خب��راء ع��دة، 
كاألكادمي��ي ان��درو بوي��ن م��ن معه��د 

انتربراي��ز األميركي، وميالن��ي ناكاغاوا، 
نائب��ة مس��اعد وزي��ر حتوي��ل الطاق��ة 

األميركي.
بعد ذلك، س��ّلط الضوء عل��ى أفريقيا 

فرًص��ا  املؤمت��رون  وبح��ث  اجلدي��دة، 
استراتيجية في مجاالت األمن والطاقة 
في القارة الس��وداء، مبشاركة جيمس 
جون��ز وك��رمي كيتا، رئي��س هيئة مالوي 

للدف��اع ع��ن األم��ن الوطن��ي وحماية 
املدنين، وثيودوروس أش��ينافي مؤسس 

ومدير شركة ساوث ويست هولدنغز.
وف��ي جلس��ة أخ��رى، بح��ث خل��دون 

كش��مان، األمن العام لشبكة الشرق 
األوس��ط وش��مال افريقيا ملراكز املياه 
املتمي��زة، ومط��ر النيادي، وكي��ل وزارة 
الطاق��ة ف��ي االمارات ورئي��س مجلس 
ادارة هيئ��ة الرب��ط الكهربائ��ي ل��دول 
ورابي��ا  اخلليج��ي،  التع��اون  مجل��س 
فروخ��ي، مدير وحدة السياس��ة ونائب 
مدير املعرفة واألم��ور املالية في وكالة 
الدولية املتج��ددة، موضوعات  الطاقة 
الطاقة واملاء والترابط بينهما، وأهمية 

املياه في هذه املعادلة.
كم��ا تناولت إح��دى اجللس��ات اخملاطر 
املادي��ة امللموس��ة التي ته��دد البنية 
التج��ارة  ومم��رات  للطاق��ة  التحتي��ة 
العاملي��ة، ش��ارك فيه��ا كارل هوبكنز، 
اخملت��ص ف��ي ش��وؤن احلماي��ة واألمن، 
وتوماس فيلدهوس��ن وفيليب المبرت 
األم��ن  اس��تراتيجيات  ف��ي  اخلبي��ران 
مدي��ر  تاونزن��د،  وماي��كل  والطاق��ة، 
العمليات للش��رق الوسط في شركة 
بريتيش بترولي��وم، والكوماندر جيرمي 
ف��ون من معهد واش��نطن لسياس��ة 

الشرق األدنى.
تتعل��ق  خاص��ة  جلس��ة  ذل��ك  تب��ع 
للطاق��ة  املس��تقبلية  بالتوقع��ات 
العاملية، مبش��اركة كيمب، فاحت بيرول، 
كبي��ر االقتصادين ف��ي وكالة الطاقة 
السياس��ات  ونوقش��ت  الدولي��ة. 

باملن��اخ والطاقة  املتعلقة  األميركي��ة 
بع��د االنتخابات األميركية، مبش��اركة 
محم��د باركين��دو، أمن ع��ام منظمة 
أوب��ك، والس��فيرة ب��وال دوبريانس��كي 
من جامع��ة هارفرد، وديفي��د غولدوين 
من اجملموع��ة االستش��ارية للمجلس 

األطلسي لشؤون الطاقة.
إلى ذلك، تناول البحث في جلسة أخرى 
التق��دم املفاجئ في تقني��ات الطاقة 
التدخل  وتأثيرها اجليوسياس��ي عل��ى 
ف��ي األس��واق وعرقلتها، ش��ارك فيها 
رينر باك، وزير الدولة للطاقة والش��ؤون 
االحتادي��ة،  املاني��ا  ف��ي  االقتصادي��ة 
معه��د  مدي��ر  آرمس��ترونغ،  وروب��رت 
ماساشوسيتس للتكنولوجيا ومبادرة 
الطاق��ة، إلى جاب بي��رول، وإيد هوالند، 
نائب املدير التنفيذي لش��ركة سوثيرن 
ورئيس ش��ركة املسيسيبي للكهرباء، 
وكارول نخل��ة، األكادميي��ة الباحثة في 
مركز كارنيغي للشرق األوسط ومديرة 

كريستال إينيرجي.
كم��ا عاجل��ت فاعلي��ات املؤمت��ر الوضع 
الراه��ن للطاق��ة واملس��تقبل واخملاطر 
التي تهدد أمن الطاقة، مش��ددة على 
املبادرة باخلطوات الالزمة لتأمن مصادر 
الطاقة احلالية، وتطوير مصادر الطاقة 
البديل��ة، م��ن أج��ل خدم��ة االقتصاد 

العاملي واألجيال املقبلة.

اطالق تقرير »التجارة غير الشرعية«

اختتام منتدى الطاقة: استعدوا لمرحلة ما بعد النفط
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علي عبد داود الزكي

ان وزارة التعلي��م العراقي اليوم ال ميكن 
النه��وض بها علمياً م��ن دون النهوض 
والصناع��ي  التكنلوج��ي  بالواق��ع 
ف��ي البل��د. ان نه��وض البل��د محكوم 
وحتدي��د  فه��م   : وه��ي  نق��اط  بع��دة 
البش��رية  واالمكانات  اجملتم��ع  حاج��ة 
املتوف��رة ، جودة مخرجات املؤسس��ات 
التعليمي��ة )جامع��ات ومعاه��د( م��ن 
حملة الش��هادات واخلريجني ، وس��عة 
وقدرة القاع��دة االقتصادية الصناعية 
والزراعية والفني��ة واحلرفية على توفير 
االحتياجات االساسية واخلدمات وتوفير 
فرص العمل. ان وزارة التعليم العالي ال 
ميكن ان تتقدم تقدماً ملموس��اً يخدم 
البلد تنمويا ولو اس��تقبلت واحتضنت 
كل علماء العالم ما لم تتوفر االمكانات 
املادية االساسية وتتوفر قاعدة صناعية 
وتكنلوجية واس��عة تعم��ل على فتح 
ابوابها ملؤسسة التعليم لغرض الولوج 
واملساعدة في ايجاد احللول للمشكالت 
الفنية والصناعي��ة وتطوير االمكانات. 
هنا نؤك��د على ض��رورة ان يكون هناك 
نظام اقتصادي واضح ومحدد في البلد 
لكي ال تك��ون رؤية النهوض متقاطعة 
معه ، وامنا منس��جمة انس��جاماً تاماً 
مع اهداف��ه. ان مناهج التعليم العالي 
املعتمدة في اجلامعات  احمللية حتى االن 
دون مس��توى الطم��وح حي��ث انها بال 
رؤية ورس��الة واهداف واقعية وحقيقة. 
ان الرؤي��ة والرس��الة واله��دف يجب ان 
يت��م دراس��تها من قب��ل جل��ان علمية 
متخصص��ة م��ن ذوي اخلب��رة الطويلة 
وامكانات��ه  البل��د  باحتياج��ات  تنظ��ر 
وحت��دد  لذل��ك  وفق��اً  رؤيته��ا  وتض��ع 
اهدافها، وبع��د ذلك يتم حتديد املناهج 
العالي  بالتعلي��م  للنهوض  املناس��بة 
الذي بالتأكيد سيخدم عملية التنمية 
البلد.  ف��ي  والتكنلوجي��ة  الصناعي��ة 
هن��اك قصور كبي��ر في عملي��ة حتديد 
املناه��ج ، وكما توجد هن��اك تناقضات 

كبي��رة ف��ي املناه��ج واختالفته��ا غير 
املبررة في االقس��ام املتناظرة من كلية 
لكلي��ة ومن جامعة الخرى ، اضافة الى 
اختالف��ات ما ب��ني املنه��ج املعتمد وما 

يتم تدريسه فعال.
  اذكر مثاال عن اهمية املناهج التعليمة 
عندما اطلق االحتاد السوفيتي اول قمر 
صناعي له ع��ام 1957 حصلت صدمة 
كبيرة للحكوم��ة االميركية مما اضطر 
الرئي��س االميركي ايزنه��اور عام 1958 
الى املبادرة بإنشاء وكالة ناسا وبالوقت 
نفس��ه وجهت انتقادات عديدة  ملناهج 
ونظ��م التعلي��م في الوالي��ات املتحدة 
الفيزي��اء والرياضيات واعادة  وخصوصاً 
النظ��ر في ذل��ك. مم��ا اضط��ر الواليات 
املتح��دة الع��ادة النظر ف��ي مناهجها 
التعليمي��ة والتأس��يس لعص��ر جديد 
حقق للواليات املتحدة تقدماً كبيراً في 

مجال الفضاء واجملاالت االخرى.
 قب��ل فترة في قاعة ال��درس دخلت في 
نق��اش م��ع طلب��ة الدكتوراه لقس��م 

الفيزياء بطرح عدة تساؤالت وهي: -
ه��ل طلب��ة الدكت��وراه ميتلك��ون م��ن 
العلم واملعرفة اكثر مما ميتلكه العلماء 
املفك��رون  ف��ي زمن الدولة العباس��ية 
في عصر املأم��ون؟ هل ميتلكون معرفة 
اكثر مما ميتلكه العلم��اء واملعلمون في 
الكنائس واالديرة قبل اكثر من 200 عام 

ام ال؟! 
- كلهم اجابوا بااليجاب. 

االمكان��ات بس��يطة  - فقل��ت له��م 
ج��داً قب��ل اكثر م��ن 200 س��نة اليس 

صحيح؟!
- اجابوا نعم؟

- فقلت لهم مت حس��اب سرعة الضوء 
اول مرة بنحو تقريبي عام 1676م. فهل  
يستطيع اخد منكم ان يحسب سرعة 

الضوء بامكانات بسيطة اليوم؟!
- صمت اجلميع.

- فقل��ت لونصب��ت لك��م خيم��ة في 
الصحراء ومت توفير امكانيات بس��يطة 
لك��م والطل��ب منك��م باع��داد تقومي 
للسنة الشمسية هل ستتمكنون من 

وضعه بدقة؟
- اجابوا  بتعجب.. ال

- قل��ت له��م البابلي��ون واضع��و تقومي 
دقيق جداً ووضع��ت تقاومي عديدة قدمياً 
، فلماذا ال نس��تطيع وضع هذه التقاومي 

االن؟!
- تعجبوا

للتخلص من ه��ذا العجب يجب اعادة 
النظر ف��ي املناهج العلمي��ة املعتمدة 

حاليا.
ان بدايات النهضة االوروبية ما بني القرن 
الرابع عش��ر الى القرن الس��ابع عشر ، 
حيث ان  االمكانات كانت بس��يطة في 
تلك الفترة اي فيما قبل 200 عام تقريباً 
لكنهم كانوا مبدعني ومفكرين وقاموا 
ببناء وتصميم العدي��د من املنظومات 
واالجهزة بقدراتهم البسيطة ووضعوا 
اساس النهوض التكنلوجي والصناعي 

الش��ديد  ولالس��ف  بينم��ا  احلال��ي. 
جامعاتن��ا حتى ال ميكن عدها اال فقيرة 
وغير ق��ادرة عل��ى توظي��ف االمكانات 
املتوف��رة في البناء العلم��ي الصحيح.  
وال ميكن ان يقوم الفنيون والتقنيون في 
مؤسس��ات التعليم العال��ي حتى االن 
ببناء منظومات علمية كالتي مت بناؤها 
قب��ل اكثر م��ن 100 عام ف��ي اجلامعات  

واملؤسسات العلمية االوروبيّة!!!. 
هن��ا نؤكد على ان ال نرك��ز على االدراك 
والفه��م النظ��ري او اعتم��اد التجارب 
واالجهزة املستوردة من الدول املتقدمة 
وامنا محاول��ة بناء املنظوم��ات وتطوير 
املنتس��بني وذل��ك بانش��اء ورش عم��ل 
علمية وفنية وتقنية فعالة في الكليات 
العلمي��ة  لغرض اعتماده��ا في تطوير 
وبن��اء املنظوم��ات العلمي��ة واالجهزة 
اخملتلفة واضافة التحويرات والتطويرات 

لبناء  والتأسيس  اخملتلفة،  للمنظومات 
قاعدة تكنلوجية جيدة قادرة على خلق 
جيل جديد م��ن اخلريجني القادرين على 
الولوج لس��وق العمل بخب��رات تقنية 
وفني��ة وصناعية كبيرة. هنا نؤكد على 
ضرورة ان تنظر وزارة التعليم العالي في 
تعديل املناهج مبا ينس��جم واحتياجات 
البل��د واس��تثمار كل االمكانات املتوفر 
في البناء واالس��تحداث والتطوير. كما 
نؤكد هنا الى موضوع مهم هو مشروع 
التخرج للطلبة هذا املوضوع  لالس��ف 
الكبي��ر ال ينظر له كأنه درس اساس��ي 
وال يعط��ى وزن��اً مهماً ف��ي العديد من 
الكلي��ات واالقس��ام وامن��ا يك��ون درس 
ش��كلي ال قيم��ة ل��ه وغالباً م��ا يقوم 
الطال��ب باخ��ذ تقرير من الن��ت ويقوم 
باجراء حتويرات بس��يطة عليه ومن ثم 
تس��ليمه للقس��م على انه مش��روع 

تخرج. بينم��ا هذا املوض��وع ميكن عده 
تتويجاً لدراس��ة الطال��ب والوصول به 
ملرح��ل العم��ل والبحث واالجن��از بنحو 

علمي صحيح. 
ان عملي��ة البن��اء حتتاج ال��ى تخطيط 
رؤي��ة  وف��ق  تكامل��ي  اس��تراتيجي 
مؤسس��اتية  وليست شخصية تتغير 
بتغي��ر االدارات. ان عملية تغيير املناهج 
حتت��اج الى فهم ثقاف��ة اجملتمع بجميع 
والقي��م  والع��ادات  الديني��ة  اجمل��االت 
الفكري واس��لوب  وامل��ورث  والتقالي��د 
املعيش��ة وتأثي��رات اجلغرافي��ا والبيئة، 
اضاف��ة لفه��م االحتياج��ات الفعلية 
للمجتم��ع م��ن خدم��ات وتوفير فرص 
عم��ل حقيقي��ة. العمل على ترس��يخ 
قيم حتمل املس��ؤولية واجلدية والنظام 
وقدس��ية العمل وقدس��ية املؤسسة 
التربوي��ة والتعليمية واملعلمني واملربني 
وب��ث روح التع��اون والتط��وع  خلدم��ة 
اجملتمع واالنس��انية.  وهذا كله ينصب 
ف��ي عملي��ة س��امية وعظيم��ة ه��ي 
عملية بناء االنس��ان قبل بناء اي ش��ي 
اخ��ر. ليس من الس��هل حتقي��ق النمو 
واالزده��ار والتنمي��ة ببن��اء مناهج انية 
ال تنظر بش��مولية لواق��ع احلال وما هو 
املرجو منه��ا. كما ال ميكن استنس��اخ 
التج��ارب وتطبيقها ف��ي بلدنا من دون 
االنتباه لالختالفات اجملتمعية والثقافية 
والبيئي��ة وغيره��ا م��ن العوام��ل التي 
قد تكون س��بب اساس��ي من اس��باب 

الفشل او التراجع وتبديد الثروات.
مي��ر بلدنا اليوم مبرحل��ة انتقالية حرجة 
وبالتأكي��د   ، ج��داً  ومهم��ة  وصعب��ة 
س��يتخطها بلدنا بنجاح وهذه املرحلة 
هي مرحلة االستقرار والنهوض كدولة 
شرقمتوس��طية اساس��ية ومحورية. 
والبلد بحاجة لتظافر اجلهود واالعتماد 
في رس��م مالمح املرحل��ة املقبلة على 
املفكرين والتربويني واملصلحني وتوجيه 
املؤسس��ات االقتصادية في البلد نحو 
اس��تثمار الطاقات بنحو فعال وايجابي 
ميك��ن البل��د م��ن النه��وض التنم��وي 
الس��ليم. ويتوجب ان يكون للتخطيط 

االستراتيجي احلكيم الدور العظيم في 
هذه املرحل��ة. بالتأكيد ال ميكن معاجلة 
السوء والفس��اد بضربة عصا فان ذلك 
يحتاج لصبر ويحت��اج لوقت طويل الن 
الفس��اد ليس بوجود الفاس��دين فقط 
وامن��ا بوجود ثقافة مجتمع والدة لهكذا 
مفس��دين، وهن��ا يب��رز دور املؤسس��ة 
التربوي��ة والدينية في ترس��يخ ثقافات 
االصالح جملابهة الفساد وتشريع القوانني 
الصاحل��ة حلماية االنس��ان واجملتمع. لذا 
على وزارة التعلي��م اليوم العمل الجل 
اص��الح املناه��ج مب��ا يتناغ��م وحاج��ة 
الس��وق والتكنلوجيا في البلد والعمل 
على رفع مس��توى الهيئة التدريس��ية  
باقامة ورش العمل املس��تمرة والدورات 
ضم��ن نط��اق كليته��م وجامعاته��م 
لتطوير قدراتهم بش��كل جدي وفعلي 
وحقيقي وليس ش��كلياً غير مستثمر. 
والعم��ل عل��ى ان يكون عض��و الهيئة 
التعليمي��ة فعاال في تنفيذ افكار ورؤى 
الوزارة والتزامه باملناهج املقررة. ونقدها 
وبي��ان س��لبياتها وايجابيته��ا بتقري��ر 
س��نوي يرفع للقس��م والكلية لغرض 
االس��تفادة منها ودراس��تها وتذليل ما 
ميكن تذليل��ه. ويتوجب اعادة النظر في 
مناهج التعلي��م العالي ومقارنتها مع 
الرصينة  العاملي��ة  مناه��ج اجلامع��ات 
وه��ذه  جتمعاتن��ا  ب��ني  م��ا  ومقارن��ة 
اجلامعات من حي��ث االمكانات املتوفرة 
م��ن اجه��زة ومختب��رات وورش عم��ل 
وكتب ومواد اولية واس��تثمارات وعقود 
واعداد طلبة ودارس��ني اجانب ومقارنة 
ساعات الدراسة والعمل البحثي ايضاً 
للوصول الى وضع اسس صحيحة لبناء 
مؤسس��ات التعلي��م العالي بش��كل 

مهني صحيح على وفق رؤية جديدة. 
رؤيتن��ا  بكلم��ات  وقلن��ا  اختصرن��ا 
املتواضع��ة .. وبقي��ت لدين��ا كلمات .. 
وننتظر كلمات ورؤى لتدخل في س��عة 
فضاء احلوار الهادف لتطوير مؤسسات 

التعليم.. وخير البلد..

التعليم العالي.. دور المناهج التعليمية في النهوض التكنولوجي

عبدالمنعم األعسم 

ف��ي اجل��دل احلركي يُش��ار الى ان اس��اليب التغيير 
والثورة، تفرضها عوامل كثيرة تتصل بتوازن القوى 
االجتماعي��ة ومس��توى وع��ي  الش��رائح صاحبة 
املصلح��ة بالتغيي��ر فض��ال عن طبيعة الس��لطة 
واش��كال تعامله��ا م��ع املعارض��ة واس��تعدادها 

للتفاعل مع املطالب الشعبية.
 ومن��ذ ثالثة عق��ود برزت في هذا الش��أن ظاهرتان، 
االولى عقم وفشل وانحسار خيار العنف و«الكفاح 
التح��رر  ح��ركات  لغالبي��ة  بالنس��بة  املس��لح« 
والدميقراطية وانفتاح آفاق الفتة امام خيار الكفاح 
الس��لمي لتحقيق اهداف الشعب، والثانية، ظهور 
التش��كيالت االس��المية املتطرفة الت��ي تلجأ الى 
العنف والسالح والهجمات االنتحارية وال تتورع عن 
ارتكاب مذابح جماعية للس��كان بوصفها وسيلة 

ل�«املقاومة«.    
يج��ب هن��ا االش��ارة الى م��ا انته��ت الي��ه الثورة 
الفلس��طينية وحركات التحرر في افريقيا امتدادًا 
ال��ى احلالة ف��ي كردس��تان الع��راق، وانتق��ال ثقل 
الصراع الى ساحة العمل السلمي املفوض له من 
الش��عوب املعنية واملتطلعة الى التغيير والتحرر، 
في حني اخفقت حكومات االستبداد والدكتاتورية 
ف��ي تثبيت س��لطتها ع��ن طريق العن��ف املفرط 
واستعمال القوة والبطش ضد احلركات السلمية، 
وهن��ا تق��دم التجرب��ة االرجنتينية مثاال س��اطعاً 

الهمية االحتجاجات السلمية وجدواها:
لقد بدأت املرحل��ة االرجنتينية بانقالب عس��كري 
قاده اجلنرال “خورخي فيديال” على حكومة رئيس��ة 
األرجنت��ني “ايزابيال بي��رون” في 1976، إذ اس��تطاع 
العس��كر أن يفرضوا حكمه��م اليميني القمعي 
على البالد بقيادة اجلنرال فيديال الذي ألغي الدستور، 
ثم حظ��ر التظاهر والتجمهر وف��رض الرقابة على 
الصحافة واإلع��الم وكرس هيمنة العس��كر على 
النقاب��ات ومنظم��ات اجملتمع املدني، وأخي��راً بدأ ما 
عرف باسم “احلرب القذرة” التي استمرت 6 سنوات 

هي طول مدة احلكم العسكري 1976� 1983. 
معروف ان هذه املرحلة خلفت 30ألف حالة اختفاء 
لنش��طاء ومواطنني ل��م يعط العس��كر لذويهم 
حت��ى احلق في دفن جثثهم أو معرفة كيف قتلوا أو 
متى، ولم يكن من املمك��ن )طبعا( تكوين أي حزب 
أو حرك��ة احتجاجية مرخص له��ا داخل األرجنتني 
خ��الل ه��ذه املرحلة، فيم��ا عدا حرك��ة واحدة تعد 
مثاال فريداً ش��هدته تلك احلقبة السوداء في تاريخ 
األرجنتني، وهي حركة “جمعية أمهات ميدان مايو” 
التي انطلقت العام 1977 بتجمع 14 أماً في ساحة 
“مي��دان مايو” أمام قصر الرئاس��ة ليطالنب مبعرفة 
مصير أبنائهن اخملتفني، وألنهن مجرد مجموعة من 
األمهات املساملات فقد اضطر العسكر الى تركهن 
من غير تعرض، فزاد بأس��هن، مبرور الوقت واصبحن 

قوة للمعارضة جنحت في اسقاط الدكتاتورية. 
***************
البير كامو: 

»ليس من مصير ميكن التغلب عليه باالزدراء«.

االحتجاجات السلمية.. 
كيف؟

أحمد عدلي
تدخل العالقات التركية-العراقية 
مرحل��ة جديدة م��ن التقارب مع 
زي��ارة رئي��س ال��وزراء التركي »بن 
علي يل��درمي« للعراق ف��ي 7 يناير 
اجلاري، وذلك بعد أشهر من التوتر 
ب��ني البلدين الذي وص��ل إلى حد 
التراشق اللفظي بني رئيس الوزراء 
العراقي »حيدر العبادي« والرئيس 
الترك��ي »رج��ب طي��ب أردوغان«، 
وذلك عل��ى خلفية دخ��ول قوات 
تركية لألراضي العراقية ومتركزها 
في معس��كر »بعش��يقة« قرب 
مدين��ة املوصل قبل ب��دء املعارك 
م��ن  لتحريره��ا  املدين��ة  ح��ول 
الدولة اإلسالمية  قبضة تنظيم 
)داعش(، فضال ع��ن متديد البرملان 
التركي في األول من أكتوبر 2016 
مهمة قوات بالده في العراق عاًما 

إضافيًّا.
ويُثي��ر التق��ارب التركي-العراقي 
قبي��ل:  م��ن  تس��اؤالت  جمل��ة 
ملاذا أقدم��ت أنقرة على حتس��ني 
عالقاتها مع بغ��داد بعد مدة من 
التوت��ر في هذا الوق��ت على وجه 
التحدي��د؟ وه��ل س��يكون ه��ذا 
التق��ارب مرحليًّا أم دائًما؟ وأخيرًا: 
ما هي امللف��ات العالقة التي قد 
تُؤثر على جهود البلدين لتحسني 

عالقاتهما؟

تفاهمات واسعة:
أس��فرت زي��ارُة »يل��درمي« لبغداد 
ع��ن اتفاق الطرف��ني على هامش 
االجتم��اع الثالث جملل��س التعاون 
التركي-العراق��ي  االس��تراتيجي 

على ما يلي:
-1 تعهد اجلانب التركي بس��حب 
قوات��ه البالغ عدده��ا 500 جندي 
احلش��د  ق��وات  بتدري��ب  )تق��وم 
الوطن��ي الت��ي يقوده��ا محافظ 
نين��وى الس��ابق أثي��ل النجيفي( 
من معس��كر بعشيقة، وااللتزام 

بوحدة وسيادة العراق.
-2 زي��ادة التنس��يق األمن��ي ب��ني 
التحال��ف  إط��ار  ف��ي  البلدي��ن 
الدول��ي ض��د تنظي��م »داعش«، 
املوص��ل  معرك��ة  ف��ي  خاص��ة 
اجلاري��ة، والقض��اء عل��ى جمي��ع 
العوامل التي من ش��أنها تهديد 
ومن ضمنها  املنطقة،  اس��تقرار 
االس��تقطاب الطائف��ي واإلثني. 
ويكم��ن الهدف الترك��ي من هذا 
في منع قوات »احلشد الشعبي« 
املوالية إليران(  الشيعية  )القوات 
من اقتحام منطق��ة تلعفر التي 

يسكنها تركمان سنة.
أي  بتواج��د  الس��ماح  ع��دم   3-
منظم��ات إرهابية عل��ى األراضي 

تهدي��د  ش��أنها  م��ن  العراقي��ة 
األم��ن القومي الترك��ي. ويرتبط 
بذلك تعهد احلكوم��ة في بغداد 
العم��ال  مبن��ع نش��اطات ح��زب 
تتهم��ه  )ال��ذي  الكردس��تاني 
احلكوم��ة التركي��ة بالوقوف وراء 
الكثي��ر من الهجم��ات اإلرهابية 
الت��ي ضرب��ت عدي��ًدا م��ن املدن 
التركي��ة مؤخ��رًا( ف��ي منطق��ة 
سنجار اإليزيدية بعد االنتهاء من 

حترير املوصل ومحيطها.
-4 رفع مس��توى التعاون التجاري 
واالقتص��ادي ب��ني بغ��داد وأنقرة، 
وإع��ادة فت��ح أنبوب نق��ل النفط 
من الع��راق إلى تركي��ا بعد حترير 
قبض��ة  م��ن  املوص��ل  مدين��ة 
تنظيم »داع��ش«، وتعزيز التعاون 
في مجال إع��ادة إعم��ار املناطق 
املتضررة من الهجمات اإلرهابية، 
وتفعي��ل االتفاقي��ات ومذك��رات 
التفاه��م املوقع��ة ب��ني الطرفني 
ف��ي هذا الش��أن، وزي��ادة التعاون 
في إدارة مياه نهري دجلة والفرات 

واملشاريع املائية املشتركة.

محفزات ودوافع التقارب:
ميكن رصد دوافع احلكومة التركية 
لإلقدام على حتسني عالقاتها مع 
النحو  العراقية عل��ى  احلكوم��ة 

التالي:
أوال- العودة إلى سياسة »تصفير 
املش��كالت«: مُيكن فهم التقارب 
التركي-العراق��ي ضم��ن جمل��ة 
التحوالت األخيرة في عالقة أنقرة 
باإلقلي��م،  واملراجعات التي تقوم 
به��ا في هذا الش��أن، خاصًة بعد 
التقارب الواسع مع روسيا مؤخرًا، 
الروسي-التركي-اإليراني  واالتفاق 
)إع��الن موس��كو( بش��أن األزمة 
السورية، وما تفرع عنه من رعاية 
تركية-روس��ية لوقف إطالق النار 

في سوريا.
اس��تئناف  ف��ي  الرغب��ة  ثانًي��ا- 
التنس��يق األمن��ي م��ع الع��راق: 
ترغ��ب تركيا في ضب��ط حدودها 
مع الع��راق ملن��ع تس��لل عناصر 
تنظي��م »داع��ش«، ال س��يما مع 
تزايد التوقع��ات بهربهم إلى دول 
اجل��وار العراق��ي، وف��ي مقدمتها 
دولتا تركيا وس��وريا، لتزايد اخلناق 
عليه��ا في املدن العراقية، خاصة 
في املوص��ل. إضافة إل��ى الرغبة 
التركي��ة في إنهاء تواجد مقاتلي 
ح��زب العم��ال الكردس��تاني في 
العملي��ات  في��ه  تتع��دد  وق��ت 
اإلرهابي��ة الت��ي تض��رب مناطق 

جنوب تركيا بصورة أساسية.
ثالًثا- تعزيز العالقات االقتصادية 
مع العراق: تهدف تركيا من تعزيز 
تقاربه��ا مع الع��راق إل��ى توثيق 
العالقات االقتصادية بني البلدين، 

ال س��يما مع املس��اعي التركية 
الس��لبية حملاولة  اآلث��ار  ملعاجل��ة 
االنقالب الفاشلة على اقتصادها، 
وضمان دور رئيسي لها في مرحلة 
إعادة إعمار عراق ما بعد »داعش« 
من خالل شركات البناء واملقاوالت 
التركية. ويُش��ار في ه��ذا اإلطار 
إل��ى تأكيد رئيس ال��وزراء التركي 
خ��الل الزيارة اس��تياءه من تراجع 
العالقات االقتصادية بني البلدين، 
وانخفاض حجم التبادل التجاري 

بينهما مؤخرًا بنسبة 40%.
النف��ط  نق��ل  اس��تمرار  رابًع��ا- 
العراقي إلى تركيا: هدفت الزيارة 
-ضم��ن أهدافه��ا األخ��رى- إل��ى 
االط��الع على اخلط��ط العراقية-

األردني��ة فيما يتعلق مب��د  أنبوب 
لنقل النفط من العراق إلى ميناء 
العقبة األردني، والتي كانت احملور 
لرئيس  للزيارة األخيرة  الرئيس��ي 
الوزراء األردني »هاني امللقي« إلى 
بغ��داد يوم االثن��ني 9 يناير اجلاري. 
وهو األمر الذي أثار مخاوف تركيا 
من سعي العراق لتنويع مسارات 
تصدي��ر النف��ط إلى اخل��ارج، وأن 
يكون اخلط العراقي-األردني بديال 
عن األنبوب الش��مالي إلى تركيا، 
حيث يوجد مين��اء جيهان. ويأتي 
هذا الهدف في ضوء سعي تركيا 
ألن تتحول إلى أه��م مركز عاملي 
لتج��ارة الطاقة ف��ي العالم من 
خ��الل مش��روع الس��يل التركي 

الذي تنفذه روسيا.
خامًس��ا- توقف هجوم »احلش��د 
الش��عبي« عل��ى مدين��ة تلعفر: 
رئي��س  أع��رب  الزي��ارة  خ��الل 
ال��وزراء التركي ع��ن امتنان بالده 
الس��تجابة الع��راق ملطلبها في 
هذا الشأن؛ حيث ألزمت احلكومة 
العراقي��ة ميليش��يات »احلش��د 
الش��عبي« بوقف الهج��وم عند 
مطار تلعفر، وع��دم التقدم نحو 
قلب املدينة. ويُشار في هذا اإلطار 
إل��ى أن جوهر القل��ق التركي من 
مسألة مشاركة قوات »احلشد« 
في املع��ارك ضد تنظيم »داعش« 
ينحصر في اخلوف من أن يكون له 
دور مركزي في مس��تقبل املدينة 
السياسي بعد حتريرها، مبا يُعظم 
من النفوذ اإليران��ي بجوار احلدود 

التركية.
سادًس��ا- االستمرار في منافسة 
ال��دور اإليران��ي املتصاع��د: يُع��د 
املل��ف العراقي أح��د أهم ملفات 
التج��اذب الترك��ي اإليران��ي ف��ي 
املنطق��ة، في ظل تخ��وف أنقرة 
من الدرجة التي وصل إليها نفوذ 
طهران في العراق، والذي تعاظم 
مع إدماج قوات »احلشد الشعبي« 
ضمن صف��وف اجلي��ش العراقي، 
وهو م��ا يُعد تقنيًنا غير مباش��ر 

للنفوذ اإليران��ي داخل العراق، من 
خالل بناء طبقة ش��يعية جديدة 

في الدولة لها أدوار أمنية.

ملفات معرقلة:
م��ا تزال هن��اك ملف��ات عدة من 
املمك��ن أن تع��وق جه��ود تركي��ا 
العالق��ات،  لتحس��ني  والع��راق 

وينحصر أبرزها فيما يلي:
-1 تش��كيك بعض نواب البرملان 
العراقي في النوايا التركية: حيث 
أكد بع��ض نواب جلن��ة العالقات 
اخلارجي��ة مبجلس النواب العراقي 
أن االتفاق بني  بغداد وأنقرة بشأن 
انسحاب القوات التركية انطوى 
على نوع من املقايضة، وأن تركيا 
كان��ت واضح��ة بش��أن إصرارها 
على إخ��راج عناصر حزب العمال 
الكردس��تاني من سنجار، مقابل 

خروجها من معسكر بعشيقة.
الق��وى  بع��ض  انتق��ادات   2-
الشيعية: خاصة من جانب ائتالف 
»دولة القانون« الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء الس��ابق »ن��وري املالكي«، 
حي��ث انتق��د إخف��اق حكوم��ة 
»العبادي« في حتديد سقف زمني 
محدد النسحاب القوات التركية 
من بعش��يقة، حيث ره��ن عودة 
العالق��ات م��ع تركيا بانس��حاب 
قواته��ا ف��ي أس��رع وق��ت م��ن 
العراق م��ن دون حتديد وقت زمني 
النسحابها من األراضي العراقية. 
إضاف��ة إل��ى اس��تمرار اتهامات 
الش��يعية  الفصائ��ل  بع��ض 
العراقية لتركيا بالسعي لتغيير 
غي��ر  ف��ي  السياس��ي  املش��هد 
صالح املكوِّن الش��يعي من خالل 
املتك��ررة لعدم تهميش  دعواتها 
س��نة العراق، ودعواتها لتفكيك 
»احلشد الش��عبي«، واملساعدات 
تركيا  تقدمه��ا  التي  اإلنس��انية 
للمحافظ��ات الس��نية، خاص��ًة 
محافظ��ة نين��وى، وهو م��ا يتم 
تفسيره من القوى الشيعية بأن 
أنق��رة تبحث عن موطئ قدم لها 
في هذه احملافظة مبساندة املكون 

السني.
-3 التناف��س التركي-اإليراني في 
العراق: فعل��ى الرغم من ترحيب 
إيران على لسان مستشار املرشد 
األعل��ى للثورة اإلس��المية »علي 
أكب��ر واليت��ي« بع��ودة العالقات 
طبيعتها،  إلى  التركية-العراقية 
إال أن طهران تُدرك أنها س��تكون 
أول املتضرري��ن من ه��ذا التقارب، 
التركي- التناف��س  م��ع  خاص��ة 
وحتدي��ًدا  الع��راق،  ف��ي  اإليران��ي 
فيم��ا يتعل��ق بخط��ط التغيي��ر 
الدميغرافي ف��ي املناطق العراقية 
املتاخمة لتركيا، ومنطقة تلعفر 
بالتحديد الت��ي يقطنها تركمان 

لذلك  ويُض��اف  س��نة وش��يعة. 
استمرار التزام احلكومة العراقية 
بالتوجه��ات اإليراني��ة، ويعزز من 
ذل��ك الضغ��وط الت��ي مُتارس��ها 
رئي��س  عل��ى  العلي��ا  املرجعي��ة 
ال��وزراء العراق��ي، وتوجيه املرجع 
الش��يعي األعلى »آي��ة اهلل علي 
السيس��تاني« له جلعل العالقات 
م��ع إيران أولوي��ة أولى للحكومة 

العراقية.
-4 ال��دور التركي في اخلالفات بني 
بغ��داد وأربي��ل، خاص��ًة في ضوء 
تنامي العالقات بني تركيا وإقليم 
كردستان، ويتضح ذلك في حرص 
»يلدرمي« في أعقاب زيارته لبغداد 
على زيارة أربي��ل، واتفاقه خاللها 
م��ع »مس��عود بارزان��ي« )رئي��س 
اإلقلي��م( عل��ى تش��كيل جلن��ة 
اقتصادي��ة مش��تركة حلل األزمة 
االقتصادية ف��ي اإلقليم. ويتمثل 
اخلالف العراقي حول دور تركيا في 

إقليم كردستان في التالي:
)أ( دور تركيا ف��ي اخلالف النفطي 
ب��ني بغ��داد وأربيل، حي��ث كانت 
الرئيس��ي في إفش��ال  الس��بب 
اتفاق نفطي بينهم��ا ببيع أربيل 
ع��ن  مس��تقل  بنح��و  النف��ط 
بغداد عبر مين��اء جيهان التركي 
ألس��واق أوروبية مبوجب االتفاقية 
النفطية املش��تركة ب��ني إقليم 
كردس��تان وتركيا. ويُشار في هذا 
اإلط��ار إل��ى أن آخ��ر مظاهر جتدد 
اخلالف النفط��ي بني بغداد وأربيل 
كان اتهام رئيس ال��وزراء العراقي 
في 4 يناير اجلاري حكومة اإلقليم 
بتصدير كمية أكبر من النس��بة 

احملددة له من النفط.
)ب( الس��عي التركي لالس��تفادة 
م��ن الصعود الكردي ف��ي العراق، 
وتعاظ��م نف��وذ األك��راد ودورهم 
السياس��ي  املش��هد  في ص��وغ 
أوراق  امت��الك  به��دف  العراق��ي، 
ميك��ن توظيفه��ا عن��د الضرورة 
للضغط على احلكومة العراقية 
والتأثي��ر في عملية صن��ع القرار 

في العراق.
)ج( تنام��ي املصال��ح االقتصادية 
بني أنق��رة وأربيل، فم��ن الواضح 
أن نس��بة كبي��رة من الش��ركات 
األجنبي��ة العامل��ة ف��ي اإلقليم 
هي ش��ركات تركية تقوم بتنفيذ 
سلسلة ضخمة من املشاريع في 
مجاالت الطاقة والبنية التحتية 

بإقليم كردستان.

عالقة متقلبة:
يتس��م نهج العالق��ات التركية-

العراقي��ة باللج��وء إل��ى احلل��ول 
االضطراري��ة والوقتي��ة ب��دال من 
واملطمئن��ة  الدائم��ة  احلل��ول 
للطرفني. وله��ذا، تبقى العالقات 

بني البلدين ُعرضة للتوتر مجددًا 
في ض��وء عدم س��عيهما لوضع 
ش��روط جدي��ة جدي��دة تكف��ل 
استمرار عالقة مستقرة بينهما، 
وكذل��ك تركيزهم��ا عل��ى نقاط 
االلتق��اء ف��ي العالقات ب��دال من 
التفكي��ر ف��ي تفكي��ك القضايا 

اخلالفية.
وس��يبقى تخ��وف وقل��ق بع��ض 
السياس��ية  والق��وى  األط��راف 
العراقية، خاصة املكون الشيعي، 
من التحرك الترك��ي في الداخل 
العراقي، واستمرار فشل احلكومة 
العراقي��ة في حتقيق املصاحلة مع 
املكون الس��ني، وتشابك العالقة 
بني تركيا وإقليم كردس��تان؛ من 
أهم العراقيل أمام عودة العالقات 

بصورة طبيعية بني البلدين.
وعلى الرغم من املساعي التركية 
بالعراق،  لزيادة حضورها  املكثفة 
أدوات تكفل  وضم��ان امتالكه��ا 
له��ا منافس��ة النف��وذ اإليران��ي 
إقليميًّا؛ إال أن م��ن الصعب على 
أنقرة منافسة طهران في الداخل 
العراق��ي، أو الوص��ول إل��ى درجة 
نفوذه��ا عراقيًّ��ا نفس��ها ، وذلك 

لتعدد حلفاء إيران بالعراق.
ويعك��س تركي��ُز رئي��س ال��وزراء 
الترك��ي »ب��ن علي يل��درمي« على 
املل��ف االقتص��ادي خ��الل الزيارة، 
اخلارجي��ة  السياس��ة  إعط��اَء 
التركي��ة خ��الل فت��رة م��ا بع��د 
محاولة االنقالب الفاشلة، أولوية 
كبرى للنهوض باالقتصاد التركي 
مب��ا يس��مح بتج��اوز التداعي��ات 

السلبية حملاولة االنقالب.
وبنحو ع��ام، ميكن القول إن تركيا 
تريد حتيي��د خالفاتها ف��ي اخلارج 
-ولو بصورة مؤقتة- النش��غالها 
بترتيبات داخلية على املس��تويني 
واألمني. فسياس��يًّا  السياس��ي 
يس��عى الرئي��س الترك��ي »رجب 
طي��ب أردوغ��ان« لتغيي��ر نظ��ام 
احلك��م م��ن برملاني إلى رئاس��ي. 
يب��رز  األمن��ي  املس��توى  وعل��ى 
الس��عي الترك��ي لضب��ط اخللل 
األمني املتصاعد، وجهود تصفية 
مص��ادر نف��وذ حرك��ة »فتح اهلل 
كولن«، وكذل��ك أولوية مواجهة 

اخلطر الكردي.
ولهذا، من املتوق��ع جتدد اخلالفات 
العراقية-التركي��ة ف��ي مرحل��ة 
ما بعد حتري��ر املوصل، خاصة وأن 
السياس��ي  املدين��ة  مس��تقبل 
واإلداري لن يتم حسمه بعيًدا عن 
اإلقليمية،  والصراعات  التدخالت 
خاص��ة بني إي��ران وتركي��ا اللتني 
املوص��ل  مس��تقبل  أن  ت��دركان 
الدول��ة  مس��تقبل  س��يمس 
العراقية ذاتها، وأنه الباب لضمان 

أي نفوذ مستقبلي فيها.

دوافع التقارب المرحلي بين تركيا والعراق
جملة مفيدة
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في يناير من كل عام، أحاول صياغة 
والواقع  املقب��ل.  للع��ام  التوقعات 
أن التكه��ن بأح��وال االقتصاد أمر 
بالغ الصعوبة؛ ولك��ن على الرغم 
من احلقيقة الت��ي َعبَّرَ عنها بحث 
ه��اري تروم��ان عن رج��ل اقتصاد ال 
يستعمل أسلوب االستدراك كلما 
ص��رح بأي ش��يء )فال يق��ول، على 
س��بيل املثال، »م��ن ناحية أخرى«(، 
أس��تطيع أن أقول إن س��جلي كان 

معقوال وجديرًا بالثقة.
في السنوات األخيرة، أصبت عندما 
توقع��ت تباطؤ التعاف��ي من أزمة 
الرك��ود العظيم في عام 2008 في 
غي��اب حوافز مالية أق��وى )وكانت 
هذه هي احل��ال بالفعل ف��ي أوروبا 
والوالي��ات املتح��دة(. الس��تخالص 
التوقع��ات، اعتم��دت بنحو  ه��ذه 
أكبر على حتليل القوى االقتصادية 
األساس��ية مقارنة باعتمادي على 

النماذج االقتصادية املعقدة.
على س��بيل املثال، ف��ي بداية عام 
2016، ب��دا م��ن الواض��ح أن نقص 
الطل��ب الكلي العامل��ي الذي كان 
ظاه��راً جلياً على مدى الس��نوات 

املاضي��ة من غير املرج��ح أن يتغير 
بنحو كبير. وعلى هذا، كنت أرى أن 
الذين تكهنوا بزي��ادة التعافي قوة 
كانوا ينظرون إلى العالَم من خالل 
التطورات  وردي��ة. وج��اءت  نظارات 
االقتصادية قريبة من توقعاتي إلى 

حد كبير.
ول��م تك��ن ه��ذه ح��ال األح��داث 
السياس��ية في عام 2016. ظللت 
لس��نوات أكت��ب أن التقاعس عن 
التصدي لفج��وة التفاوت املتزايدة 
االتس��اع �� ف��ي الوالي��ات املتحدة 
بنحو خ��اص، ولكن أيض��ا في دول 
أخرى عديدة في شتى أنحاء العالم 
���� م��ن ش��أنه أن يخل��ف عواقب 
سياس��ية وخيم��ة. ولك��ن فجوة 
االتس��اع  في  اس��تمرت  التف��اوت 
���� وأظهرت البيان��ات الصادمة أن 
متوسط العمر املتوقع في الواليات 

املتحدة كان في انحدار.
وقد َظَه��رَت نُُذر ه��ذه النتائج في 
دراسة قامت بها في العام املاضي 
آن كي��س وأجن��وس ديت��ون، والت��ي 
أش��ارت إل��ى أن متوس��ط العم��ر 
املتوقع كان في انحدار بني ش��رائح 

كبيرة من الس��كان �� مبا في ذلك 
ما يُس��مى الرج��ال الغاضبون في 

مدن حزام الصدأ في أميركا.
ولكن مع ركود دخول أقل %90 دخال 
بني الس��كان ملدة تقت��رب من ثلث 
بالنس��بة حلصة  )وتراجعها  القرن 
كبي��رة منه��م(، تؤك��د البيان��ات 
الصحية ببساطة أن األمور لم تكن 
تس��ير على خير ما يرام بالنس��بة 
لش��رائح كبيرة للغاي��ة في البالد. 
وف��ي حني ق��د تقف أمي��ركا على 
الطرف األقصى من هذا االجتاه، فإن 
األم��ور لم تكن أفض��ل في أماكن 

أخرى إال قليال.
ولكن إذا كان م��ن الواضح أن األمر 
لن يخلو من عواقب سياسية، فإن 
هيئة هذه العواقب وتوقيتاتها لم 
تكن واضحة عل��ى اإلطالق. فلماذا 
ل��م ت��أت ردة الفع��ل العنيفة في 
الوالي��ات املتح��دة إال عندما بدا أن 
االقتص��اد ف��ي حتس��ن، وليس في 
وقت سابق؟ وملاذا عبرت ردة الفعل 
هذه عن نفس��ها في املي��ل باجتاه 
اليم��ني؟ ففي نهاي��ة املطاف، كان 
اجلمهوريون هم الذين منعوا تقدمي 

املس��اعدة ألولئ��ك الذين خس��روا 
وظائفه��م نتيج��ة للعومل��ة التي 
اجلمهوريون  وكان  بإصرار.  ناصروها 
ه��م الذين رفض��وا، ف��ي 26 والية، 
الرعاية  برنامج  السماح بتوس��يع 
الطبي��ة للفق��راء )ميدي��ك اي��د(، 
وبالتال��ي حرمان أفق��ر الفقراء من 
التأمني الصح��ي. وملاذا كان النصر 
من نصيب الشخص الذي يكتسب 
رزقه من اس��تغالل اآلخرين، والذي 
اعترف علن��اً بأن��ه ال يدفع نصيبه 
العادل في الضرائ��ب، والذي جعل 

من التهرب الضريبي مثار فخر؟
لقد اس��توعب ترامب روح العصر: 
فاألم��ور ل��م تك��ن تس��ير على ما 
ي��رام، وكان العدي��د م��ن الناخبني 
يريدون التغيير. واآلن س��يحصلون 
على التغيي��ر: فال عودة إلى العمل 
كاملعتاد. ولكن نادرًا ما كانت حالة 
ع��دم اليقني بهذه احلِ��دة. فما تزال 
ينتهجها  الت��ي ق��د  السياس��ات 
ترامب ف��ي حكم اجمله��ول، ناهيك 
عن حتديد أي السياسات قد ينجح 

والعواقب التي قد تترتب عليها.
يبدو ترامب عازم��اً كل العزم على 

خوض حرب جتارية. ولكن كيف قد 
ترد الصني واملكس��يك؟ رمبا يفهم 
ترام��ب متام الفهم أن م��ا يقترحه 
يَُع��د انته��اكاً لقواع��د منظم��ة 
التجارة العاملية، ولكن لعله يعلم 
أيض��ا أن األم��ر س��وف يس��تغرق 
وقتاً طويال قب��ل أن تصدر منظمة 
التج��ارة العاملي��ة حكم��اً ض��ده. 
وبحل��ول ذل��ك الوق��ت، رمب��ا يكون 
الت��وازن عاد إلى احلس��اب التجاري 

األميركي.
ولكن ه��ذه اللعبة م��ن املمكن أن 
ميارسها طرفان: فقد تتخذ الصني 
تدابير مماثلة، وإن كان من املرجح أن 
يأتي رد الصني أكث��ر براعة وِحذقاً. 
ولكن ما الذي قد يحدث إذا اندلعت 

حرب جتارية؟
رمبا يكون لدى ترامب من األس��باب 
م��ا يجعله يتص��ور أنه ق��ادر على 
حتقيق النص��ر: ذلك أن الصني أكثر 
اعتماداً على الصادرات إلى الواليات 
املتحدة من اعتماد الواليات املتحدة 
عل��ى الص��ادرات إلى الص��ني، وهو 
م��ا من ش��أنه أن يعط��ي الواليات 
املتحدة ميزة. ولكن احلرب التجارية 

ليس��ت لعب��ة محصلته��ا ِصفر. 
فقد تخسر الواليات املتحدة أيضاً. 
ورمب��ا تكون الص��ني أكث��ر فعالية 
ف��ي توجيه رده��ا االنتقامي بحيث 
يُح��ِدث أمل��اً سياس��ياً ح��اداً. ورمبا 
يكون الصينيون في موقف أفضل 
للرد عل��ى احمل��اوالت الت��ي تبذلها 
الوالي��ات املتحدة إليالمهم مقارنة 
بق��درة الواليات املتح��دة على الرد 
على األل��م الذي قد تلحقه الصني 
باألميركيني. وال أحد يس��تطيع أن 
يُج��زِم أي الطرفني ق��د يكون أكثر 
حتم��ال لأللم. هل يكون هذا الطرف 
عان��ى  حي��ث  املتح��دة،  الوالي��ات 
املواطنون األميركي��ون ملدة طويلة 
بالفعل، أو الصني التي متكنت على 
الرغم م��ن األوق��ات العصيبة من 

توليد النمو مبا يتجاوز %6؟
على نحو أكثر عموماً، تقوم أجندة 
اجلمهوريني/ترامب مبا تشتمل عليه 
من تخفيض��ات ضريبية أكثر ميال 
لصالح األثرياء مما توصي به وصفة 
احلزب اجلمهوري املعتادة، على فكرة 
تقاطر الرخاء إلى األسفل تدريجيا 
�� وهو اس��تمرار القتصادات جانب 

العرض م��ن عصر ريجان، والتي لم 
حتقق جناحاً حقيقي��اً َقط. والواقع 
أن اخلط��ب الناري��ة، أو التغري��دات 
املنفعلة ف��ي الثالث��ة صباحاً، رمبا 
ته��دئ م��ن غض��ب أولئ��ك الذين 
تخلف��وا ع��ن الرك��ب بِفع��ل ثورة 
ريج��ان، ف��ي األقل لبع��ض الوقت. 
ولك��ن إل��ى مت��ى؟ وم��ا الذين قد 

يحدث بعد ذلك؟
رمبا يعش��ق ترامب إلغ��اء القوانني 
العادية التي حتك��م االقتصاد، في 
حني ي��زاول نس��خته م��ن اقتصاد 
ال  ولكن��ه  والش��عوذة.  الدج��ل 
يس��تطيع أن يفعل هذا. ولكن من 
اجملازف��ة والته��ور، في ح��ني تتقدم 
الدولة صاحبة االقتصاد األكبر في 
العالَم الطريق عبر مياه سياسية 
مجهولة ف��ي عام 2017 وما بعده، 
أن يحاول مجرد بشر فان اخلروج بأي 
توقع��ات، غير تقرير م��ا هو واضح: 
فس��وف تك��ون املي��اه متالطم��ة 
األمواج بكل تأكيد، وس��وف تغرق 
ُس��ُفن الكثي��ر م��ن اخلب��راء �� إن 
ل��م يك��ن أغلبه��م �� عل��ى طول 

الطريق.

ل��م يك��ن قد تبق��ى من ع��ام 2016 
س��وى ايام قالئل، عندما نشر موقع 
الكتروني��ة  رس��الة  ويكيليك��س 
لوزير امل��وارد الطبيعية في حكومة 
اقليم كردس��تان كان قد بعثها الى 
بي��رات البي��راق وزير الطاق��ة واملوارد 
الطبيعي��ة التركي ع��رض فيها بيع 
عدد من احلقول النفطية في االقليم 
مببلغ خمسة مليارات دوالر. وبحسب 
الرس��الة، ج��اء اقتراح بي��ع احلقول 
ضم��ن ثالث��ة مقترح��ات عرضته��ا 
الوزارة كحل ملشكلة الديون التركية 
املتراكمة على االقليم. واذا امعنا في 
مضمون الرس��الة، تبني لنا ان حجم 
الدي��ون التركية عل��ى االقليم اكبر 
مما كان يتوقع. وم��ا يثبت ذلك هو ان 
الرس��الة تؤكد على انه ليس مبقدور 
االقلي��م االيف��اء بديونه حت��ى عام 

2019 وانه اذا شرع االقليم بتسديد 
ديونه لتركيا ابتداء من عام 2019 فأن 
االمر سيستغرق مدة ال تقل في كل 
االحوال عن سنتني. هنا جتب االشارة 
الى ان الرس��الة رأت ان��ه اذا لم تكن 
تركيا قادرة عل��ى االنتظار حتى عام 
2019، ف��ان االقليم على اس��تعداد 
لتس��ديد ديون��ه عن طري��ق تصدير 

النفط والغاز الطبيعي اليها.
ال تتضم��ن الوثائ��ق املنش��ورة ف��ي 
ويكيليك��س اي��ة اش��ارة ال��ى ال��رد 
الترك��ي عل��ى املقترح��ات الكردية، 
ولك��ن يعتق��د ان تركي��ا ل��م تقبل 
بش��راء احلقول النفطية النها تعلم 
ان ذل��ك ق��د يورطها في مش��كالت 

قانونية.
يكتس��ب البعد القانوني للموضوع 
اهمية خاص��ة الن القوانني املعمول 

بها في العراق وفي كردستان ال جتيز 
بي��ع احلقول النفطية النها تعد ثروة 
للحكومة.  وليس  للش��عب  مملوكة 
ويقتضي ذلك ان املنع ال يقتصر على 
بي��ع احلق��ول النفطية، بل يش��مل 
حتى اقت��راح بيعه��ا. واجلانب املهم 
اآلخ��ر من املس��ألة هو ان��ه لم يتم 
تداول املقترح ف��ي اي اجتماع جمللس 
ال��وزراء، في حني ان��ه يفترض انه في 
هكذا قضايا حساسة يكون مجلس 
ال��وزراء هو املعني باالم��ر وهو اخملول 
ببحث املوضوع واصدار قرار بش��أنه 

وليس وزارة واحدة فقط.
وعلى الرغم من ان الرس��الة نشرت 
ف��ي اواخر العام املنص��رم، فأن تاريخ 
املقت��رح يعود الى آذار املاضي. ويعني 
تدارس��تا  الوزارت��ني  كلت��ا  ان  ه��ذا 
ه��ذا املوضوع منذ تس��عة اش��هر. 

يتضمن اقتراح بيع احلقول النفطية 
حقيقت��ني مؤملت��ني، االول��ى هي ان 
حكوم��ة االقلي��م تئن حت��ت ضغط 
ك��م هائ��ل م��ن الدي��ون املتراكمة، 
والثانية هي انها ال جتد في نفس��ها 
الق��درة على تس��ديد ديونه��ا. ومن 
ه��ذا املنطلق فأن ال��وزارة وبعد تدبر 
واس��تبصار قررت التفكير في ايجاد 

حل »غير اعتيادي«.
لي��س ثمة دلي��ل حت��ى االن على ان 
حكوم��ة االقلي��م قد باع��ت ايا من 
التمعن  النفطي��ة. ويفضي  احلقول 
في هذه املسألة الى استنتاج وحيد 
مفاده ان طرائق التفكير املتبعة لدى 
احلكومة تعاني من قصور جدي. كلنا 
نعل��م ان السياس��ات اخلاطئة تؤدي 
الى نتائج س��يئة لكن ذلك ال يعني 
بالض��رورة ايجاد حلول للمش��كالت 

الكبيرة بأثارة مشكالت اكبر. جلي ان 
تردد تركيا في شراء احلقول النفطية 
املعروضة للبي��ع وعدم قدرة االقليم 
على تسديد ديونه، يرجح كفة اخليار 
الثالث، وهو تس��ديد الديون بتصدير 
كمي��ات كبيرة م��ن النف��ط والغاز 
الطبيع��ي الى تركيا. وه��ذا في حد 
ذاته ميكن ان يس��هم في التخفيف 
م��ن ضغط الدي��ون، لكن��ه باملقابل 
يزيد الضغط عل��ى كاهل املواطنني 
ألن تس��ديد الديون عن طريق تصدير 
النفط والغاز ال يوفر واردات لالقليم.

تاريخي��اً، يظل بيع االم��الك العامة 
للدول مسألة حساسة جًدا. واقرب 
مثال لالقليم ه��ي مصر. ففي عهد 
الرئي��س املص��ري الس��ابق محم��د 
مرس��ي وبس��بب تفاق��م الضائقة 
االقتصادي��ة التي امل��ت مبصر، راجت 

ش��ائعات في الش��ارع وفي وس��ائل 
االع��الم ع��ن بي��ع قن��اة الس��ويس 
لقطر كحل اضطراري للمش��كالت 
السائدة. رد الرئيس املصري على اخلبر 
بأنه »مضح��ك ويدعو للس��خرية« 
وق��ال بتهكم ما معن��اه ان مصر لو 
باع��ت قناة الس��ويس الي��وم، بأنها 

ستبيع االهرام غداً.
لك��ن قل��ق املصري��ني من بي��ع قناة 
السويس لم يكن ناشئاً من ال شيء، 
فالتاري��خ يذكر انه ق��د مت بيع القناة 
مرة واح��دة بالفعل. ففي عام 1876 
اضط��ر اخلدي��وي اس��ماعيل، ال��ذي 
كانت حتاص��ره الديون من كل جانب، 
ال��ى بيع قن��اة الس��ويس لبريطانيا 
مببل��غ يناه��ز االربعة مالي��ني جنيه 
استرليني. وكان على مصر ان تصبر 
ثمان��ني عاماً حت��ى يظه��ر الرئيس 

جمال عبدالناص��ر ويقوم بتأميمها، 
وه��و احل��دث ال��ذي ادى ال��ى ح��رب 
الس��ويس ف��ي ع��ام 1956 وهجوم 
اجلي��وش االس��رائيلية والبريطاني��ة 
قن��اة  منطق��ة  عل��ى  والفرنس��ية 
الس��ويس والسعي الس��قاط نظام 

عبدالناصر.
اس��تردت مصر قناة الس��ويس بعد 
ثمانني سنة وهي تتباهى اليوم بأنها 
متتل��ك قناة س��ويس قدمي��ة واخرى 
جديدة. اما بالنسبة لنا نحن شعب 
اقلي��م كردس��تان، م��اذا س��يفيدنا 
اس��ترداد حقولن��ا النفطي��ة بع��د 
ثمانني س��نة؟ الن تعود الينا ناضبة، 
خالي��ة من قطرة نف��ط واحدة؟ هل 
س��ينفعنا التباك��ي عليه��ا بعد ان 

فرطنا فيها؟

ي��وم 2017/1/12 صوت البرملان عل��ى قانون مجلس 
القض��اء االعلى اجلديد وج��اء هذا القان��ون ليكون 
القان��ون الثال��ث ال��ذي اص��دره البرملان م��ن قوانني 
السلطة القضائية اذ سبق ان اصدر قانون االشراف 
القضائي وقانون االدعاء الع��ام وليحل هذا القانون 
مح��ل االمر التش��ريعي )القانون( رقم )35( لس��نة 
2004 الذي اصدره احلاكم املدني االميركي )برامير ومت  
نش��ره في اجلريدة الرس��مية بعددها )3980( لسنة 
2004 واذا كان��ت اح��كام تش��ريع برامي��ر حتتاج الى 
تعديل وكون هذا التش��ريع اصدرته سلطة اجنبية 
وجاء على سبيل االستعجال باحكام مبتسرة فانه 
تضم��ن الول مرة ف��ي تاريخ القض��اء جعل القضاء 
مس��تقال عن الس��لطة التنفيذية بالغ��اء تبعيته 
لوزي��ر العدل ال��ذي كان األمر والناهي في مس��ائل 

القضاء واحملاكم.
 لك��ن القان��ون اجلديد وبس��بب ع��دم عرضه على 
مجل��س القض��اء االعلى لبي��ان ال��رأي واألحلوظات 
علي��ه وانفراد البرملان برأيه في تش��ريع هذا القانون 
خالفاً ملا هو مس��تقر ف��ي دول الدميقراطية واوطان 
احلرية التي تودع الى الس��لطة القضائية املس��ائل 
املتعلقة بالقضاء او ان الس��لطة القضائية تتولى 
اعداد املسودات اخلاصة بها فان البرملان عزف عن كل 
هذه القواعد وعلى الرغم من ان هذه القواعد وردت 
في عدد من قرارات احملكمة االحتادية العليا بوصفها 
اجلهة املفسرة لنصوص الدستور مبوجب املادة )93( 
من��ه وال نعلم ملاذا جنح البرملان وادبر وتولى عن بيان 
رأي الس��لطة التي تتول��ى مراقبته قبل ان يجعلها 
الدستور السلطة العليا واقعاً من الناحية العملية 
وان كانت السلطة التشريعية والتنفيذية تسبقها 

من الناحية النظرية الواردة في الدستور.
 وان كن��ا نفس��ر ذل��ك ان هنال��ك اس��تعجاال لدى 
الكتل السياس��ية على تعيني املدراء العامني الذين 
اس��تحدثهم القان��ون اجلديد في مجل��س القضاء 
االعل��ى وعل��ى اس��اس احملاصص��ة السياس��ية او 
الطائفي��ة وك��م كان االولى ان يش��ترط القانون ان 
يك��ون هؤالء املدراء من القض��اة ال ان يرد احلكم في 
القانون اجلديد بدون اش��تراط ان يك��ون املدير العام 
قاضي��اً ال س��يما وان القض��اة ه��م االدرى واالعلم 
بالنواحي االدارية والقانونية جلميع دوائر الدولة وهم 

االعلم من غيرهم مبا يتعلق بالسلطة القضائية.
 كذل��ك ف��ان القانون اجلديد ش��أنه ش��أن القوانني 
الس��ابقني قانون االش��راف القضائي وقانون االدعاء 
العام رفض ذكر الس��لطة القضائية وانشأ كيانات 
لم يرد فيه��ا وفي قوانينها ما يش��ير الى ارتباطها 
بالس��لطة القضائية على الرغم م��ن ان املادة )89( 
من الدس��تور حددت مكونات الس��لطة القضائية 
بانها مجل��س القض��اء االعلى واحملكم��ة االحتادية 
ومحكم��ة التمييز االحتادي��ة وجهاز االدع��اء العام 
وهيئة االشراف القضائي واحملاكم ولم جند أي سبب 
دس��توري او قانوني واقعي او عملي بابعاد السلطة 
القضائي��ة عن احكام القوانني الثالثة التي اصدرها 
البرملان بكون ان هذه الس��لطة ه��ي املرجع االعلى 
الت��ي حددها الدس��تور لهذه اجله��ات وال نعلم هل 
ان البرمل��ان الغى الس��لطة القضائي��ة التي قررها 
الدس��تور ام ان االم��ر ج��اء خطأ واهم��اال وهذا امر 
يعود الى احملكمة االحتادية العليا لتدقيق دس��تورية 
القوان��ني الثالث��ة الص��ادرة م��ن قوانني الس��لطة 

القضائية.
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محّمد فاضل المشلب

غدت الرواية اخلطاب األدبي األكثر متثيال 
للواق��ع والتاري��خ، بيوميات��ه وأحداثه، 
بشخوصه، إذ تقّدم رؤيتها اخملتلفة مع 
ال��رؤى الت��ي قّدمها ويقّدمه��ا التاريخ 
الرسمي، الذي ميّثل في الغالب، وجهة 
نظ��ر الس��لطة بتباين أمن��اط صورها 
وأس��اليب هيمنتها، الرواية هنا تخّيل 
يحي��ُل عل��ى التاري��خ، خارج��ة عل��ى 
س��طوة امل��ؤرخ، ومتضادة مع مس��ار 
روايت��ه، أو كم��ا عّبر املفّك��ر عبد اهلل 
إبراهيم بقول��ِه : ))التخيل التاريخي ال 
يحيل على حقائ��ق املاضي، وال يقّررها، 
وال يرّوج لها، إمّنا يس��توحيها بوصفها 
ركائ��ز مفّس��رة ألحداث��ه، وه��و نت��اج 
العالق��ة املتفاعل��ة بني الس��رد املعزز 
باخلي��ال(( »التخّي��ل التاريخي الس��رد 
االستعمارية،  والتجربة  واإلمبراطورية 

ص 5«.
في رواية )اخلامس والعشرون من أيلول( 
لعامر موس��ى الش��يخ وماج��د وروار، 
تقوم عل��ى فكرة التاريخ العراقي الذي 
يرويه الس��ارد، خالفاً للرواية الرسمية 
الت��ي تبّناها النظام الش��مولي البائد، 
بداي��ة  م��ن العن��وان ال��ذي كان عبارة 
ع��ن تاري��خ مي��الدي ال يب��دو للمتلقي 
مثي��راً أو معروفاً هنا أو هن��اك، غير أّن 
قصدي��ة املؤلف��ني، في إعط��اء حضور 
فاعل لذاك��رة املهّمش��ني، لتاريخ غير 
رسمي، متّثله شخصية )كاظم( الثائر 
ضّد احلاكم املس��تبد، وجالوزته وسوء 

صنيعهم.
س��أركز فاحصاً الفكرتني القابعتني في 
تاري��خ الع��راق املعاصر واألكث��ر وضوحاً 
ومتثيالً في الرواية، األولى عن ش��خصية 
)كاظم( الثوري واملعارض للنظام البعثي 
ف��ي ثمانينيات القرن املنص��رم، واملُطارد 
م��ن األجه��زة األمني��ة، الش��اب األنيق 
الق��ادم م��ن مدين��ة )الس��ماوة( جنوب 
العراق، واحملّب للحي��اة ومباهجها: )كان 
كرمي��ا بتوزيع االبتس��امات على الوجوه 
لكنه كان ش��حيحاً به��ا على البعثيني 
ورج��ال األم��ن، تل��ك االبتس��امات التي 
تظهر بياض أسنانه مع ملعة ساحرة من 
عينيه الزرقاوي��ن املائلة للخضرة كانت 
توقع كل من ش��اهدها بحبه، ص 122(، 
ف�)كاظ��م( السياس��ي املع��ارض وف��ق 
وجه��ة نظر النظام يع��ّد خطراً محدقاً 
بها يج��ب القضاء علي��ه، بينما قّدمت 
الرواي��ة متثي��الً إنس��انياً زاهي��اً ل��ه، مع 
بقاء اجلانب الثوري الرافض للش��مولية 
والقمع، )كاظم( كان متثيالً جليل عراقي 

كام��ل، أراد العي��ش بكرام��ة، وبال قيود، 
أراد التفكي��ر بصوت عال، وهذا له ثمنه 

الباهظ عند الدكتاتور وعيونه الشزرة.
وحتى تتمظه��ر صورة )كاظم( الثورية 
احملّب��ة ألرضه��ا ومبادئه��ا، تنتقُل عني 
الس��ارد العليم، لترصد جتواله وس��ط 
كردس��تان العراق، م��ع رفاقه والدخول 
في النضال املسّلح في ثمانينات القرن 
العش��رين ض��ّد النظ��ام الدكتات��وري 
في العراق، معطياً ص��ورًة للتآخي بني 
قومي��ات الش��عب العراق��ي، »ضارباً« 
رواي��ة أخ��رى تتصدر بع��ض الواجهات 
اإلعالمي��ة ع��ن التناف��ر ال��ذي يحيُط 
مبختلف القوميات في العراق، )كاظم( 
الذي منح روحه للمبادئ السامية التي 
آمن فيها، منحه الكورد العراقيني لقب 
)يُوس��ف عرب(؛ جلمال روحه ووسامته، 
بالوط��ن  املهم��وم  ضمي��ره  وبي��اض 
والناس، ولتفانيه في مس��اعدة رفاقه 
من )األنصار( والتضحية لهم بطريقة 
درامي��ة ف��ي »س��ويله م��ش« القري��ة 
اجلميل��ة املنتهك��ة في الس��ليمانية، 
جاعالً م��ن نهايت��ه مع رفاق��ه الكورد 
طلوعاً لش��مس احلرية، ومنواً لش��جرة 

مثم��رة: ))عين��ا صاحل��ة ]عنص��ر أمن[ 
أصابهم��ا الغ��واش م��ن أث��ر البصاق، 
مسح وجهه ليظهر أمامه كاظم مرة 
أخرى بفم ن��ازف مرتفع إلى األعلى من 
نظرة استهزاء لكل احمليط، كاظم كان 
يرتف��ع بقوة الضوء إلى األعلى وصاحلة 
يتق��دم مرة أخ��رى إلي��ه ]...[ س��أقلع 
عينيك اللذين فتنت��ا الكورديات، منح 
كاظ��م وجهه له دون تراجع، قلع العني 
األول��ى، كاظم يبتس��م، قل��ع الثانية، 

كاظم يكرر البصاق. ص 148((.
الفك��رة الثاني��ة ف��ي اس��تعادة متثيل 
ش��خصيتها  ومحاججت��ه  التاري��خ 
الرئيس��ة اجلندي )= الس��ارد املشارك(، 
ودخوله في حرب اخللي��ج الثانية، التي 
أتت على آخ��ر ربيع العراق العام 1991، 
من خالل منظور اجلندي، املبتلى كأغلب 
رفاقه بتهّور الدكتاتور، املبرز لعضالته 
الكالمية من دون فعل شجاع حقيقي 

يرجع حّقاً أو يرد طامعاً !.
اجلندي ح��از على عالمات القهر، واملرار، 
وكتب��ت له النجاة )داخ��ل الرواية( كي 
يرس��م مالمح امل��وت الذي أح��اط به، 
واخل��ذالن الرهيب الذي ناله ممن س��ّمى 

نفس��ه قائداً، فال املكان الغريب يألفه 
وأرض الوطن تس��تقبله بكتيبة إعدام 
ترص��د الهارب��ني م��ن ح��دود الكويت: 
))فكرة اخلروج من الوحدة العس��كرية 
بحاجة لق��رار ش��جاع وأداء دور متثيلي 
ُمحكم ألني س��أؤدي دورا لم يسبق لي 
متثيله حتى في األحالم، كونه ممر سهل 
للم��وت احلتم��ي، م��وت رخي��ص جدا، 
موت م��ن دون نائحة. ص 17((، فاجلندي 
العراقي املش��هور بش��جاعته، ورباطة 
جأشه، صار يتفنن إليجاد طريقة أمينة 
للفرار من ح��رب ظاملة على اجليران، بل 
ص��ار اجلندي طري��دة لكتائ��ب اإلعدام 
املنتش��رة على حدود الوطن، وفقد من 
ثّم اإلمي��ان بعقي��دة اخلاص��ة باجليش، 
بوصفه درعاً حلماية الش��عب، وس��وراً 
يحمي األرض م��ن هجوم األعداء، وهذا 
خ��الف الرواي��ة الرس��مية، التي تظهر 
اجليش للشعب وهو متكاتف صنديد، 
حام��ل راية النصر، عازفاً نش��يد العزم 
واالستعداد للتضحية رغم كّل شيء، 
اجلندي السارد، فكك تلك الرواية، وقّدم 
روايته ورواية رفاقه املغدورين، بال حماية 
تطمأنهم أو قوت يسد رمقهم ويشد 

عزمه��م، ف��ي خن��ادق بائس��ة، وأرواح 
منتهكة، تس��أُل عن كّل م��ا جرى دون 
التحدي��ق بإجابة ش��افية: ))مرة أخرى 
تش��رق الش��مس على يوم ساقط من 
مفك��رة ايام معلقة على جدار مثقوب 
ببرينة قدر خرائي خاكي اصفر خال من 
املواد العضوية التي قد تفيد األرض مبادة 
كيمياوي��ة، أوليس هذا مفي��داً بزراعة 
اخلس، إال نحن ال فائدة منا أبداً، ال شيء 
حتى وان تفس��خت جلودنا، اجس��ادنا، 
فه��ي خاوية متام��اً م��ن أي معدن. ص 
105((. فذات اجلندي الس��ارد مسخت، 
ليتحّطم جيل  وحتطم��ت معنويات��ه، 
كامل أو أجيالً عراقية، بس��بب مغامرة 
طائش��ة كتبها الدكتاتور على امتداد 
حكمه بحبر دم��اء الضحايا بني دجلة 
والفرات، وأع��اد الروائيان هنا تلك األيام 
ولك��ن م��ن منظورهم ال م��ن منظور 
املؤرخ الرس��مي املزّيف. رواية )اخلامس 
والعش��رون من أيل��ول(، محاولة جيدة 
لوق��ف نزي��ف الذاكرة العراقي��ة، التي 
يتغاض��ى الكثير م��ن الكّتاب نظرهم 
عن تلك األي��ام، وأزمة تقليب صفحات 

املاضي الغابر.

إعادة قراءة التاريخ روائيًا 

مقاربة نقدية في رواية »الخامس والعشرون من أيلول«

تظل الكتاب��ة لعبًة خارج املألوف، وأيُة محاولة لتجاوز هذا 
التوصيف س��يضعها في س��ياق آخ��ر، ويُخضعها ملماثلة 
قس��رية، وهذا م��ا يعمد إلي��ه الكّتاب الذي��ن يعرفون قدر 
الكتاب��ة، وميارس��ون من خالله��ا وجوده��م وحياتهم، ورمبا 

سكناهم كما يقول الفيلسوف هيدغر..
الكتابة ه��ي الفن األمهر في اللغة، فهي حّيزها التعبيري، 
والس��يميائي، مثلما ه��ي أثرها وحافظته��ا، وهو ما جعل 
البع��ض يؤمنون ب��أّن الكتابة ه��ي أعظم اختراع بش��ري، 
إذ أعطتن��ا مج��اال لنع��رَف قصص)األول��ني( بأس��اطيرهم 
ومالمحهم وأس��فارهم وس��يرهم، ولندرك قيمة التراكم 

في املعرفة، وشحذ الوعي للتواصل والكشف..
باملقابل جند من يس��تهني بهذا االختراع النادر والس��حري، 
فيجع��ل م��ن الكتابة خديع��ة، وتضليال لآلخري��ن، وتعوميا 
لألف��كار، حّد اإلباحة له��ا، والتجاوز عل��ى أهليتها املهنية 
والبالغية واجلمالية، ومبا يجعلها مثارا للس��خرية، وإفقارا 
حلمولته��ا الرمزي��ة، وه��و م��ا جن��ده لألس��ف ف��ي الكثير 
من)الكتاب��ات( التي أوهمت نفس��ها عبر وس��ائط متاحة، 
وس��هلة، لكنها تفتق��د ملا يجعلها فاعل��ة وحقيقية في 
صناعة الرسالة وفي ايصالها، وحتى في صناعة متلقيها، 
ألّن الكتاب��ة احلقيقي��ة تصن��ع قارئها، وتدفع��ه الى اللذة 

واملنفعة والتواصل..
الكثي��رون مّن��ا يتذك��رون بورخ��س، وعالقت��ه باملكتبة، أي 
عالقته بالكتابة، حيث أسهمت املكتبة في صناعة أبراجه، 
وخياالته الكبي��رة، مثلما جعلته قريبا م��ن عالم متخّيل، 
يُصّدق اآلخرون ما فيه من أس��رار وطالسم وحكايات، وهنا 
يكم��ن الس��حر، حيث يتحول اجلم��ال املكتوب ال��ى أفكار 
وصور قابلة للتصديق وللتداول، وهو ما جنده عند الكثيرين 
م��ن صّن��اع الصدق املكت��وب، أولئ��ك الذي��ن يأخذوننا عبر 
الكتاب��ة الى عوالم فائقة، والى تلّمس أرواح تش��ع بالبهاء 
والنور واجلمال واملعرفة، ولعل أبرزهم الفيلسوف جاك دريدا 
الذي وضعنا أمام عالم الكتابة، بوصفها تصريحا بالوجود، 

ومجاال للتفكير، وعتبة اجرائية ملعرفة العالم..
الكتابُة حتقٌق وتس��ام، وحيازة علنية للمعرفة، وبهذا فإنها 
أكثر من مينح الوعي قدرة على التش��يؤ في النصوص، وفي 
ابتكار املزيد من األفكار، وفي صناعة أثرها، والسيطرة على 
زمنه��ا، فال زم��ن ثقافي خ��ارج الكتابة، فهي بي��ت الفكر، 
وحضوره، وه��ي حمولته وس��يولته، وقيمت��ه الناجزة عبر 
ما يُكتب م��ن أعمال فنية ومعرفي��ة وعلمية، والتي تطال 
البح��ث ع��ن احلقيقة، إذ تك��ون الكتابة هنا ه��ي التوجيه 
واجملّس، وهي التاريخ أيضا، فالتاريخ الذي نعرفه هو املكتوب، 

أي هو الذي حتفظه الكتابة..
لك��ن هذه الكتابة قد تكون –أيضا- خيانة، حني تتحول الى 
مادة للس��يطرة والتش��ويه والقتل، وحني تفتقد الى ماهو 
جمالي وانساني، فحني تُختزل الكتابة الى جهاز للتوصيل، 
فإنها تفتقد حساس��ية ما فيها من إبداع ومتّيز، إذ يتجوهر 
اإلبداع عب��ر اإلزاحة والتأوي��ل واالس��تعارة والكناية واجملاز، 
وكل أدوات ناج��زة في الكتابة، حتى وإن كانت منطوقة، ألن 

الكتابة حتفظ أثرها وتداولها..
ال يوج��د للكتابة مبعناها املعرف��ي أيُّ تعريف حقيقي، وإذا 
كان البع��ض يضعها في س��ياق وجوده��ا كعالمات ورموز 
وح��روف، فإنها في الس��ياق س��تكون هي الق��وة اجلامعة 
والعابرة للتعري��ف، واحمُلفزة على البحث ع��ن معاٍن خبيئة 
وأنس��اق مضمرة، أو عبر حيازتها على بنى س��طحية وبني 
عميقة كما يقول تشومس��كي، وهذا م��ا يُعطي للكتابة 

قوتها في أْن حتفظ وعينا وحتفظ وجودنا..

الكتابة
علي حسن الفواز

عن جبرا إبراهيم جبرا

أفساد ذائقة أم فساد شعر؟
من يصنع الذائقة أصال؟ وكيف تتكون 
الذائق��ة اجلمعية؟ إن اجليل الذي نش��أ 
وه��و يس��مع اجلواهري ويقرأ الس��ياب 
والعام��ل  والصائ��غ  وس��عدي  ون��ازك 

وغيرهم ما زال ميتلك ذائقة سليمة.  
أما األجيال التي نش��أت في زمن غيبت 
فيه ه��ذه األصوات وعم��د املتحكمون 
بامليديا إلى  تلميع أسماء شعراء مزوَّرين 
لتح��ل محله��م، وإغ��راق الشاش��ات 
واملنص��ات  والصفح��ات  والس��ماعات 
بشعر ش��عبي تعبوي أو مداعب لغرائز 
املراهقني، فذلك جيل أفس��دت ذائقته 
بفع��ل فاعل، فالش��اعر وح��ده هو من 
يستطيع إفس��اد الذائقة أو إصالحها، 

وليس لنا أن نلوم اجلمهور أو نتهمه.
هل املهرجانات وش��اعر املناس��بة هما 
س��بب )تردي الذائقة(؟ أقول واثقا كال، 

ففي العراق خصوصا لم يكن الش��عر 
حاض��را قدر حض��وره ف��ي املهرجانات 
من العباس��يني إل��ى الي��وم. ألم يكن 
الرصاف��ي والزهاوي واجلواهري ش��عراء 
مهرجانات ومناسبات؟ لكنهم نظموا 
شعرا استوعب عصرهم ونطق بروحه 
وقال ما كان يريد الناس قوله ولكنهم 
ال يق��درون. أولئك صنع��وا جمهورهم 
وكون��وا ذائقته اجلمعي��ة التي جعلته 
يتابع نتاجهم ويبحث عن مهرجاناتهم. 
كذلك جيل رواد قصيدة التفعيلة الذي 
اس��تطاع خلق جمهور بذائقة تدفعه 
للدفاع املتحمس عن رؤيتهم الشعرية 
اجلديدة حني استبدلوا الصحف واجملالت 

باملهرجانات.
وأما األمر الثاني فهو تعريف األس��تاذ 
جمال الرائع للشعر في آخر مقاله الذي 

دفعني ألن أزيد عليه القول؛ أنت شاعر 
حني تس��تطيع أن تقول م��ا حاولت أنا 
القارئ كثي��را أن أقوله ولكني عجزت، 
وأنت ش��اعر ح��ني تس��تطيع تعطيل 
اخل��داع البص��ري الذي يش��وش رؤيتي 
للكون وجتعلني أرى جوهر األشياء عاريا 
من غير زيف. وعندها ستصلح ذائقتي 
وأك��ون من قرائ��ك والباحثني عنك. أما 
حني متطرني بعبارات أش��به بش��فرات 
العساكر ال تكشف ش��يئا وال تعرض 
رؤية ميكنني مشاركتك فيها فهذا ما 

ال يستطيع صنع جمهور وال ذائقة.
ال أش��ك أن الغموض س��ر من أس��رار 
جمال الش��عر ولكن أي غم��وض؟ إنه، 
فق��ط، الغم��وض ال��ذي يخف��ي حتت 
س��رية  رس��الة  الس��ميك  معطف��ه 
مهم��ة، الغموض الذي يش��عر القارئ 

باملتعة والبهجة ولذة االكتشاف حني 
يفك رم��وز تلك الرس��الة ويكتش��ف 
أنها موجهة إلي��ه. أما الغموض خالي 
الوف��اض الذي يله��ي الق��ارئ في فك 
عق��د اخليوط الت��ي ت��زرر معطفه من 
غير طائل وال يصل إلى أية رسالة فهو 

محض هذر ال شعر.
كل ش��هر تطبع أطنان من الورق على 
إنها مجاميع شعرية، ويقدمها كتابها 
هدايا مجانية إلى زمالئهم الذين أشك 
أنه��م يقرؤونه��ا. وما يص��ل منها إلى 

املكتبات يتكدس وال يجد من يبتاعه.
لق��د علمتني جتربت��ي في الق��راءة أن 
الن��ص ال يوج��د وال يولد حق��ا إال حني 
يك��ون ق��ادرا عل��ى أن يجد م��ن يقرؤه، 
وحني يفشل في ذلك فهو ميت ووجوده 

كعدمه. 

د.ثائر العذاري

نش��رت )الصب��اح اجلدي��د( الغ��راء في 
)ثقافي��ة( عددها الصادر يوم 2017/1/13 
مق��اال يبدو ل��ي مهما وصريح��ا للناقد 
)جم��ال جاس��م ام��ني( بعن��وان )ه��ذه 
خطابة ال غير!(، وبوصفي قارئا أش��اطر 
الكاتب قلقه على الش��عر وتشخيصه 
ألزمت��ه، غي��ر أن ثم��ة أمران ف��ي املقال 
دفعان��ي للكتابة معقبا ال راّدا؛ أما األول 
فه��و قول األس��تاذ جمال )ف��ي الغالب 
ينش��ط مثل هذا املنح��ى عندما تتردى 
الذائقة ويغيب الش��عر احلقيقي(، فقد 
ب��دت لي ه��ذه العبارة ش��بيهة بجعل 
القتي��ل والقاتل ش��ريكان ف��ي اجلرمية، 

ومحاكمتهما معا. 

تعقيب

علي جعفر العالق
متر علينا هذه األيام الذكرى الثالثة والعشرون 
لرحيل املبدع الكبير جبرا إبراهيم جبرا. الذي 
كان، في كتاباته جميعاً، واحداً من املوهوبني 
الكب��ار في أدبن��ا العربي احلدي��ث. ولم تكن 
ملكته الكتابية مقصورة على حقل إبداعي 

واحد دون س��واه، بل كانت موهبة فياضة، 
حد الغرق، على قنوات تعبيرية عدة، الرواية 
والنقد والشعر والترجمة والرسم والقصة 
القصيرة، وإن كان منج��زه، رمبا، في الرواية 
والنقد والترجمة أكثر جوانب ش��خصيته 

اإلبداعية بروزاً.
إضاف��ة الى ذل��ك كله، كان جلب��را إبراهيم 
جب��را دور مهم ال ينس��ى خ��ارج نصوصه ، 

فقد كانت مجل��ة » العاملون في النفط« 
الت��ي كان يش��رف عليها، ح��ني كان مديراً 
للعالقات في ش��ركة نف��ط العراق، نقطة 
جتم��ع مدهش��ة، للش��باب م��ن ش��عراء 

وقصاصني ونقاد ومترجمني.
أكتب هذه الكلمات ونصيبي من احلزن على 
فقدان��ه كبير ج��داً. إنها خلس��ارة كبرى أن 
تخلو احلياة من مبدع وإنسان مثقف مثله. 

لقد جمعتني ب��ه عالقة أدبية جميلة منذ 
بداياتي، وعلى صفحات مجلته نشرت أولى 
قصائ��دي، وأجريت معه أول حوار صحفي ، 
وكانت مقالتي عن ديوانه الش��عري« املدار 
املغل��ق« أول محاول��ة نقدي��ة ل��ي، وأنا لم 

أأكمل الدراسة الثانوية بعد. 
كنت شديد امليل الى لغته النقدية الفوارة 
باحلياة ، فهو ال يكتب بلغة أكادميية مثقلة 

بالتوثيق الفائض ع��ن احلاجة. كانت لغته 
مش��وبة بالكثير من حضور الذات الفردية 
املتم��ردة عل��ى الس��ائد م��ن أمن��اط القول 

ومألوف الكالم. 
وما يحس��ب لهذا الكات��ب الكبير أنه كان 
إنس��اناً ش��ديد اللطف وعميق الثقافة، و 
منوذج��اً للمب��دع املترفع ع��ن الصغائر، في 
النقاش��ات األدبية، والتنافس على الفرص، 

واالجت��ار باملواق��ف. وق��د برهن ف��ي حياته 
وكتابات��ه، ع��ن رافدي��ن روحيني يجيش��ان 
باألم��ل والعذاب واحملنة دائم��اً: وأعني بهما 

فلسطني والعراق.
كان واح��دا من تل��ك الطيور الن��ادرة التي 
ال تطي��ق التحدي��ق ف��ي األنه��ار املطمورة 
واملنح��درات. وكان مثلها، متاماً، ال يعرف اال 

الغيم والرعد وشجر األعالي..

قراءة شواخص

بوست

غالف الرواية

عامر موسى الشيخماجد وروار



في التالي، صدام وحاش��يته يناقشون 
ملاذا س��اندْت اميركا إيران )15 تش��رين 

الثاني ] نوفمبر [ 1986( )1(
ص��دام: ] ش��ريط التس��جيل يبدأ من 
منتص��ف جملة. [ هذا م��ا وددُت قوله، 
ألن هذا ليس ش��يئاً غير مألوف؛ ] على 
أي حال [، إنه ش��يء جدي��د طاملا يوجد 
نقص في األخالق ومستوى متدني من 
أخالق االميركيني ورئيس��هم، باألخص. 
إن الش��يء جدي��د هو إنه س��مح لنا – 
خ��ارج االس��تنتاجات – أن نتيق��ن من 
عدد قليل م��ن اس��تنتاجاتنا، لكنهم 
كانوا أوضح بقدر تعل��ق األمر بالتوازن 
ال��ذي كان��وا ] االميركي��ون [ يريدون أن 
يحقق��وه إلي��ران ونتيج��ة لذل��ك، رمبا 
كانوا س��يوافقون على الوقوف معهم 
على حس��اب العراق ما إن يعطوا هذه 
األهمية إليران. كن��ا نعي هذا األمر في 
استنتاجاتنا، لكنهم اعترفوا به اآلن – 
أعني من خالل رئيسهم وليس من خالل 
صحفي أو ف��رد ما ذي مرتب��ة متدنية. 
هذا ليس بالش��يء العجيب بالنسبة 
لن��ا وبناًء على ذلك، ال تتوس��عوا كثيراً 
فيه. هذه هي حقيقته. لكن إذا أردمت أن 
تكونوا متحمسني أكثر وما إلى   ذلك، 
هكذا س��تكون النتائج في نهاية األمر 

وليس أكثر من ذلك. 
لقد زّود االميركيون اإليرانيني باألسلحة 
من قب��ل، وكان��وا يفضلونهم من قبل 
كما قال الرفيق طارق عزيز آنفاً، وكانوا 
س��ابقاً يفضلونهم علينا وعلى بقية 
األمم الكبيرة، ليس ألن مظهرهم أحسن 
م��ن مظهرنا، أو ألنه��م أفضل منا، بل 
ألنه م��ن املمكن أن يس��يطروا عليهم 
أكثر مما يس��يطرون علين��ا، األمر الذي 
يعني أنهم قادرون على التأثير عليهم. 
ملاذا يأتون إلينا؟ نح��ن نرحب بهم. ألم 
تس��تمر عالقاتنا م��ع االميركيني منذ 

نحو عامني حتى اآلن ؟
طارق: نعم، منذ 1984. 

صدام: وماذا يعني هذا؟ )تعبير بالعامية 
العراقي��ة: أي مبعن��ى أن هذا األمر ليس 

له قيمة – م. (
طارق: عامان بالضبط. 

ص��دام: إنني أح��اول أن أفهم بالضبط 
م��اذا حصل هنا ومل��اذا تت��م معاقبتنا 
بس��بب موقفن��ا من زمبابوي، بس��بب 
القضية الفلسطينية، أم يوجد سبب 
آخر. ال أفهم ما هو الشيء غير القانوني 

الذي ميسكه االميركيون ضدنا. 
طارق: س��يدي، لقد غّيرن��ا موقفنا جتاه 
قضي��ة بورتوريك��و؛ تعودن��ا أن نطالب 

باستقالل بورتوريكو. 
صدام: نعم .

لصال��ح  نص��ّوت  اآلن  نح��ن  ط��ارق: 
بورتوريكو، لكن ] غير مسموعة [، وتُعد 
بورتوريكو جزءاً م��ن اميركا ] ضحك [.  
)2(  أنت تعرف، س��يدي، إن هذه قضية 
داخلية وال معنى ألن نصّوت لصالح جزء 
واحد من الواليات املتحدة. إنه ش��يء ال 
يتعدى السياس��ة، س��يدي، ويجب إال 
ندع أحداً يصادر سياستنا اخلارجية وإذا 

أردنا أن نعتنق موقفاً جديداً – 
صدام: علينا أن نفعل ذلك تدريجياً. 

طارق: ] األص��وات تتداخل. [ إلى تركيا. 
قل��ُت ل��ه بالتركي��ة ميكنن��ي أن أفعل 
ذل��ك بطريقة ال تلح��ق الضرر مبصالح 

الواليات املتحدة، لكن –
ص��دام: ما ه��ي األهمية إذا م��ا صّوتنا 
لصال��ح اس��تقالل بورتوريك��و أم ل��م 
نصّوْت؟  إن قضي��ة بورتوريكو يجب أال 
يكون له��ا تأثير كبير على السياس��ة 
الرئيس��ة لبل��د م��ا أو عل��ى االقتصاد 
العراقي أو على السياس��ة الوطنية ... 
بالطب��ع، إنهم يهتمون بإي��ران. اميركا 
تري��د أن تس��تعمل إي��ران طامل��ا أنه��ا 
إحدى جارات االحتاد السوفييتي. لديها 

حدود مش��تركة مع السوفييت وحدود 
أخ��رى م��ع اخللي��ج والبل��دان املنتجة 
للبت��رول. ه��ذا م��ا س��يحصل الحقاً. 
سيدخلون اخلليج وس��وريا، ويهجمون 
عل��ى االثنني، ويدخلون العراق. هذه هي 

استراتيجيتهم بالضبط ...
ط��ارق: س��يدي، ب��ودي التعلي��ق على 
موض��وٍع كن��ا ناقش��ناه مس��بقاً في 

اجتماع القيادة. 
ص��دام: أريد فق��ط أن أذّكركم جميعاً 
أن موقف االميركيني س��يء جداً، لكن 
بل��دان اخللي��ج   س��اعدتنا. يج��ب أال 
نصدق أنه ما إن يقوم االميركيون بعمل 
باس��تراتيجيتهم،   يتعل��ق  تكتيك��ي 
حتى يؤثر أوتوماتيكياً على وضع بلدان 

اخلليج مستقبالً .
ذك��ر 1: ال، ف��ي احلقيقة، إنن��ي أعتقد 
أن العك��س ه��و الصحيح؛ ه��ذا األمر 

سيغضب اميركا. 
صدام: كما ذك��رُت في بداية اجتماعنا 
هذا، بوس��عهم أن يهجموا على بلدنا 

لكي يجتاحوا إيران ... 
طارق: في الواق��ع، إنني مقتنع ألنهم ] 
إيران [ جت��اوزوا حدودهم من خالل ضرب 
عاصمتن��ا ... أقترح أن علينا أن نرد على 
ضرباته��م باملث��ل، ضرب��ة بضرب��ة. إذا 

ضربوا بغداد، نضرب مدينتهم ... 
صدام: بسبب القصة االميركية أمس، 
ال أري��د أن يأخذ الرأي العام االجتاه ] غير 
مسموعة  [، بخالف ذلك، كنُت سأقول 
لهم: » أمضوا ُقُدماً و] غير  مسموعة 
[ »، طامل��ا أنني ال أرى س��بباً مينعنا من 
ضربهم. لكنني فكرت في هذا الش��أن 
وتس��اءلت مع نفس��ي ملاذا نغّير الرأي 
الع��ام اإليراني، ال��رأي الع��ام العراقي، 
والرأي العام ف��ي املنطقة فيما يتعلق 
بهذه القضية. لنحاف��ظ على الهدوء 
فيم��ا يتصل به��ذه القضي��ة وننتظر 
الوقت املناسب لها. إمنا بالنسبة لهم 
إذا ضرب��وا البصرة لكننا ال ] نثأر [ أو إذا 
ضربوا بغداد لكنن��ا ال ]  نثأر[ ، لم تعد 

املسألة ؟-   
لطيف: سيدي، لدي شيء بسيط أريد 
قوله. إنني أعتقد أن االميركيني – اإلميان 
يعن��ي االس��تنتاج وغالباً اإلحس��اس، 

وعلى املرء أن يحمد اهلل ألن إحساس��ه 
يكون دقيقاً في بعض األحيان. ما قاله 
س��يادتك أش��به بش��خص رأى حلماً 
فتحقق ه��ذا احللم. تعّودن��ا أن نردد ما 
قال��ه ريغ��ان وتعّودن��ا أن نردد م��ا قاله 
اإليراني��ون. إذا ق��رأَت ما بني الس��طور 
س��تدرك، ظاهرياً، أن االميركيني وعدوا 
اإليراني��ني بأكث��ر م��ن ه��ذا، وعدوهم 
بش��يء أكثر م��ن األس��لحة والقضايا 
املتعلقة بالع��راق. علينا أن نظل ننظر 
عن كثب إلى هذه املسألة إلى أن تصل، 
ذات ي��وم، إلى الوضع ال��ذي يوافقون أو 
ال يوافق��ون علي��ه. إن الدليل على هذا 
هو احلدي��ث الذي أدلى به رفس��نجاني 
وسأعود إلى نصه وأرسله إلى سيادتك. 

أف��اد رفس��نجاني قائالً: » لي��س لدينا 
اعت��راض إذا كان االميركي��ون يري��دون 
تغيي��ر النظام في العراق، ألنه حينذاك 
س��تمنحنا احلكومة اجلدي��دة حقنا. »  
)3(  حديث رفس��نجاني هذا مس��جل 
على ش��ريط صوتي، إذاً َمن الذي أوحى 
لرفسنجاني لكي يدلي بحديث كهذا 
تغي��ر  أن  امي��ركا  تس��تطيع  وكي��ف 
النظام في الع��راق؟ يلزمنا الرجوع إلى 

هذا املوضوع. 
ذكر 2: خاصة ما يتعلق بحديثه الثالث 

وحديثه اليوم. 
لطيف: م��اذا قلت؟ ال، حديثه ذاك أدلى 
به قبل شهرين. ذلك احلديث جرى قبل  
ش��هرين. َمن أوحى له بذل��ك؟ نحن ال 
نخش��ى من تصريح كهذا، واحلمد هلل؛ 
على كل حال، علينا أن نس��توضح هذا 

األمر مع اآلخرين. 
صدام: هذا شيء صحيح متاماً .

لطي��ف: يتع��نّي علينا أن نس��تقصي 
حوافز اآلخري��ن وعلى أي أس��اس أدلوا 
مناوئ��ني  كان��وا  إذا  بتصري��ح كه��ذا. 
لنظامن��ا – ه��ذا األمر يعن��ي أنهم إذا 
ما ح��دث أن اجتاح��وا منطقة ما – قد 
يزعمون أن ذلك يستند إلى موافقتهم 
عل��ى تقس��يم بالدنا بينه��م. لعلهم 
وافق��وا مس��بقاً على تقاس��م أراضي 
الع��راق ما إن تضع احل��رب أوزارها؛ وبناًء 
عل��ى ذلك، س��نكون عنيدي��ن ونرفض 
وق��ف إط��الق الن��ار إل��ى أن تنس��حب 
جميع األطراف. إنه شيء ال جدوى منه 
أن نتخيلهم وهم يقّسمون بلدنا. إنني 
أعتقد أن بعض اجملموعات ُوعدْت بذلك 
– كانت إيران مصابة بالهلوسة بسبب 
وع��ود امي��ركا. يلزمن��ا أن نفت��ش عن 
احلقيقة في م��ا يتصل بهذه القضية، 

كما ذكرُت لكم، سيدي. 
ص��دام: نعم، نحن نحت��اج إلى التحري 
ع��ن ه��ذه القضي��ة بنحو كام��ل. من 
السهل جداً بالنسبة للطائرات املقاتلة 
العراقي��ة أن تض��رب الطائ��رة املقاتلة 
تضربن��ا  س��وف  وباملقاب��ل،  اإليراني��ة 
الطائ��رة املقاتل��ة اإليراني��ة، وتعقبها 
طائ��رة مقاتلة أخ��رى تضرب عن قصد 
معمل احلديد والُصل��ب، وتليها طائرة 

أخرى تضرب وزارة الش��ؤون اخلارجية، ال 
سمح اهلل، وتليها ] ثالثون ثانية خالية 
من الصوت في التسجيل [. مهما كنُت 
مس��تقالً أو مهما كان نوع املبادئ التي 
أحملها، حت��ى إذا أوقف��ُت احلرب، هذه 
البنية التحتية – الشخص احلكيم رمبا 
يق��ول: » ملاذا يتعني عل��ّي التفاوض مع 
طرف ال يعدني بشيء باملقابل، في حني 
يعدن��ي طرف آخر بكل ش��يء؟ » دعونا 
نتحدث ع��ن العقلية اإليراني��ة، أعني 
الش��كل الس��يء ال��ذي س��ينهون به 
احلرب واخلس��ائر التي سيتكبدونها. إن 
بنيتهم التحتية وما بُني خالل األعوام 
العش��رة املاضي��ة س��يتحطم. ملاذا ال 
تطل��ب اميركا م��ن إي��ران أن تتفاوض 

معنا؟ )4(
لطيف: علينا أن نسألهم ؟

ص��دام: يج��ب أال يحص��ل ه��ذا ] غير 
حاج��ة  كونه��ا  جمل��رد   ،] مس��موعة 
حقيقية وموجودة وليسْت مصطنعة. 
إن حاج��ة اإليراني��ني إل��ى االميركي��ني 
لي��س ش��يئاً مختلقاً وال حت��ى حاجة 
االميركيني إلى اإليرانيني. إن حقائقهم 
املوضوعي��ة جلية وظاهرة. إذاً، إن أوهام 
اإليرانيني ليس��تْ هي الت��ي جعلتهم 
يقترب��ون كثيراً م��ن االميركيني؛ وليس 
تأثي��ر الصهيوني��ة وحده ال��ذي يجعل 
االميركيني يقتربون أكثر من اإليرانيني. 
توجد حقائق، إمنا هناك عوامل إضافية 
معروفة تلعب دوراً وهذا الدور يعبر عن 
هذه احلقائق. لذل��ك، طاملا أن اإليرانيني 
ب��أن تس��تمر احل��رب، يج��ب  يرغب��ون 
عليه��م أن يلجؤوا إل��ى االميركيني أو 
السوفييت، لكنهم يحتاجون إلى دفع 

الثمن مقابل ذلك.   
صدام يجتمع بكبار املسؤولني، يناقش 
كيف أثرْت الدروس املستقاة من قضية 
إي��ران – كونترا على قرار العراق في غزو 
الكوي��ت )15 كانون األول  ] ديس��مبر [ 

 )5( )1990
صدام: ه��ل تتذك��رون حينم��ا كانوا ] 
االميركي��ون [ يهيئ��ون إس��رائيل لكي 
تهاجمن��ا؟ وق��د قلنا بوض��وح: » إذا ما 
هاجمتن��ا إس��رائيل، س��نرد على هذا 
الهجوم بهج��وم مقاب��ل، وإذا حتاول أو 
تفكر] إس��رائيل [ بأن امت��الك القنبلة 
النووية سيكون كافياً ] إلخافتنا، فُهم 
عل��ى خط��أ [، ألنن��ا ق��ادرون على حرق 
نصف إسرائيل. )6( هذا األمر حصل في 
نيس��ان )أبريل( املاض��ي ، قبل األحداث 
مباش��رة. كانت احلرب ضدن��ا قد بدأْت 
قبل ه��ذه األحداث كله��ا بزمن طويل. 
لقد بدأْت رس��مياً في اجتم��اع 1986، 
وقد انكشفْت حتت عنوان » إيران غيت 
»، وق��د ضمت كل من إيران، إس��رائيل، 
والوالي��ات املتح��دة، وس��اندتها بعض 
البلدان اإلقليمي��ة. هذه الوثيقة كلها 
أصبح��ت معروف��ة للجمي��ع. ومن ثم 
تطور الوضع إلى ما ه��و عليه اآلن. )7(  
الثاني من آب )أغس��طس( كان هجوماً 

ودفاعاً في الوقت نفسه، ألننا كنا غير 
قادري��ن عل��ى حتمل قاعدة ُس��لبْت من 
العراق ومع ذلك قبلن��ا بهذه الوقاحة، 
آملني أنه��م ] الكويتيني [ س��يكونون 
أخوتنا الفضالء في حني أنها ] الكويت 
[ حّولتها إلى قاعدة لألشخاص األنذال 

لكي يتآمروا علينا.  

هوامش:
) SH-SHTP-A-000 )1-556: » ص��دام 
وحاشيته يناقشون مفاجآت قضية 
إي��ران – كونت��را »، 15 تش��رين الثاني  

)نوفمبر( 1986. 
)2( في 14 تشرين األول )أكتوبر( 1986، 
ص��ّوت العراق ف��ي اللجن��ة اخلاصة 
التابع��ة ل��أمم املتح��دة عل��ى ف��ك 
ارتب��اط بورتوريكو من االس��تعمار و« 
تأكيد احلق ال��ذي ال ميكن حتويله إلى 
جه��ة أخ��رى لش��عب بورتوريكو في 
] تقري��ر مصيره واس��تقالله. [ كانت 
ه��ذه القضية قد خضعْت للتصويت 
ف��ي األع��وام املنصرمة. أنظ��ر إيفان 
زفرين��ا: » جلن��ة األمم املتح��دة تصوت 
لتحرير بورتوريكو من االس��تعمار »، 
وكال��ة )يونايتد بريس انترناش��نال( ، 
14 آب )أغس��طس( 1985؛ » جلنة األمم 
املتحدة جتدد ح��ق البورتوريكيني في 
االس��تقالل »، وكالة )األسيوش��يتد 
بري��س(، 15 آب )أغس��طس( 1985؛ » 
اجمللس الوطني يج��دد دعوته لتحرير 
بورتوريك��و »، وكال��ة )يونايت��د بريس 
انترناشنال(،  4 آب )أغسطس( 1982. 
)3( رئي��س البرمل��ان اإليراني علي أكبر 
هاش��مي رفس��نجاني، حت��دث أم��ام 
البرملان في 4 تش��رين الثاني )نوفمبر( 
الس��نوية  الذك��رى  ملناس��بة   ،1986
الس��ابعة لالس��تيالء على السفارة 

االميركية. 
) 4(   يب��دو أن ص��دام ولطيف يوحيان 
املتح��دة  الوالي��ات  تش��جيع  ب��أن 
والوع��ود غي��ر احمل��ددة إلي��ران، وعلى 
الع��راق وهيمنته  األغلب اس��تحواذ 
على املنطق��ة اجلنوبية ذات األغلبية 
الش��يعية، جعلت اإليرانيني يعدلون 

عن التصالح مع العراق. 
 )SH-SHTP-D-000  )5-557: » ص��دام 
يناقشون حقوق  وكبار مستش��اريه 
العراق التاريخية في الكويت وموقف 
الوالي��ات املتح��دة »، 15 كانون األول 

)ديسمبر( 1990. 
)6( أعل��ن ص��دام بق��وة ف��ي  خطابه 
يوم 2 نيس��ان )أبري��ل( 1990: » إذا ما 
وق��ع اعتداء عل��ى دول��ة عربية وتلك 
الدول��ة طلبت مس��اعدتنا من بعيد،  
ل��ن نت��ردد حلظة ع��ن تلبي��ة طلبها. 
 ] وبريطاني��ا  املتح��دة  الوالي��ات   [
س��تكونان مخدوعتني إذا ما تصورتا 
أن بوسعهما أن توفرا غطاء إلسرائيل 
لكي تأتي وتضرب منش��أة صناعية. 
واهلل، س��نجعل الن��ار تلتهم نصف 
إس��رائيل إذا حاولت ض��رب العراق. » 
» رئي��س اجلمهورية يحذر إس��رائيل، 
FBIS-  « .ينتق��د الوالي��ات املتح��دة
NES-90-064 ، 3 نيسان )أبريل(1990، 
من إذاعة بغداد احمللي��ة )بالعربية(، 2 

نيسان )أبريل( 1990. 
)7( عندم��ا كان في حماي��ة الواليات 
املتح��دة، أعلن طارق عزيز رس��مياً أن 
افتض��اح قضية إي��ران – كونترا قّوْت 
صورة ص��دام ع��ن امي��ركا بوصفها 
غير جدي��رة بالثق��ة، و« ال تنال رضاه 
ه��و ش��خصياً ». زعم ط��ارق أن هذه 
العقلي��ة ه��ي التي س��اهمْت في أن 
يتخذ ص��دام قراره في غ��زو الكويت. 
 « :1 أنظ��ر)  تقري��ر ديلفي��ر(، اجملل��د 
القصد االس��تراتيجي للنظام »: 31. 
االقتباس��ات من موجز )تقرير ديلفير( 

لتصريح طارق. 

»          « تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن 
قب��ل »دار الجم��ل« ف��ي ألماني��ا بعن��وان 
)أشرطة تسجيل صدام.. األعمال السرية 
لنظام اس��تبدادي 1978-2001( وتنشره 
»الصب��اح الجديد« اس��تباقًا عل��ى حلقات، 
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات 
لالجتماع��ات،  الس��رية  التس��جيالت  م��ن 
واالتص��االت الهاتفية، والمؤتمرات التي 
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من 
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام 
2003 إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق  
بي��د ق��وّات االحت��الل وأع��دت م��ن قب��ل 
)معه��د التحلي��الت الدفاعي��ة(  لمكتب 
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة، وهي 

مزودة بالهوامش للتسجيالت الصوتية 
وحاش��يته،  ص��دام  بي��ن  لالجتماع��ات 
الباحثي��ن  أن  المقدم��ة  م��ن  ويفه��م 
س��يزودون  بتبص��رات مهم��ة لألعم��ال 

السرية للنظام.
وضمن��ًا س��يطرح الكت��اب سلس��لة م��ن 
األس��ئلة التأريخي��ة. كي��ف كان رد فع��ل 
صدام حيال ضغوطات حروبه؟ كيف كان 
يدير عالم��ه الميكافيلي الذي خلقه هو 
بنفس��ه؟ كيف كان رد فعله إزاء إش��ارات 
وأفع��ال المجتم��ع الدولي ف��ي القضايا 
المتعلق��ة بالح��رب والس��الم؟ ه��ل كان 
هناك اختالف بين ص��دام العلني وصدام 
بالمس��ائل  يتص��ل  م��ا  ف��ي  الش��خصي 

الحساسة بالدولة؟. 
اما مع��دّو هذه الوثيق��ة فهم، كيفن 
أم. وودز: عضو في هيئ��ة البحث التابعة 
ل� )معه��د التحليالت الدفاعية(. نُش��رتْ 
)الش��ؤون  ف��ي  الع��راق  ع��ن  دراس��اته 
األجنبية(، )مجلة الدراس��ات اإلستراتيجية 
واألمن القوم��ي( وهو ضاب��ط اميركي 
متقاع��د، وديفيد دي. بالكي: نائب مدير 
وباح��ث في المرك��ز له رس��الة دكتوراه 
في موضوعات هذه الوثيقة، ومارك إي. 
س��تاوت: محاضر في كلية كريغر لآلداب 
والعل��وم التابع��ة لجامعة جون��ز، وهوً 
م��ؤرخ ف��ي متح��ف التجس��س العالمي 

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001

طارق: نحن اآلن نصوّت 
لصالح بورتوريكو، 

لكن ] غير مسموعة [، 
وتُعد بورتوريكو جزءًا 
من اميركا ] ضحك [.  

)2(  أنت تعرف، سيدي، 
إن هذه قضية داخلية 
وال معنى ألن نصوّت 
لصالح جزء واحد من 

الواليات المتحدة

صدام: نعم، نحن 
نحتاج إلى التحري 
عن هذه القضية 
بنحو كامل. من 

السهل جدًا بالنسبة 
للطائرات المقاتلة 
العراقية أن تضرب 
الطائرة المقاتلة 

اإليرانية وبالمقابل، 
سوف تضربنا الطائرة 

المقاتلة اإليرانية
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بيروت ـ وكاالت : 

عن املؤسسة العربية للدراسات 
ص��درت  بي��روت،  ف��ي  والنش��ر 
الكامل��ة  الش��عرية  االعم��ال 
الياسري  للشاعر عيسى حسن 
ف��ي مجل��د واحد وتض��م إحدى 
عش��رة مجموعة شعرية كتبت 
م��ا ب��ن الع��راق واالردن وكن��دا. 
وه��ي: فص��ول م��ن رحل��ة طائر 
اجلنوب، وس��ماء جنوبي��ة، واملرأة 
مملكتي، وش��تاء املراعي، وصمت 
األكواخ، وأناديِك من مكان بعيد، 
والسالم عليك يا مرمي، وما ميكث 
عل��ى األرض، وأيتها الباب، وبقايا 

البيدر، وأغاني الغروب.
ويذك��ر ان الدكت��ور عبدالواح��د 
محمد قد قام بترجمة مختارات 
ش��عرية منها بعنوان »العشبة 
ومجموعت��ي م��ا ميك��ث عل��ى 
األرض وأيته��ا الب��اب« إلى اللغة 
اإلنكليزي��ة وص��درت ف��ي كتاب 

بعنوان »لم أتعلم شيئا«.
كما قامت املترجمة والش��اعرة 
التونس��ية منيه بوليلة بترجمة 
مجموع��ة »أغاني الغ��روب« إلى 

الفرنسية.
كم��ا اش��ترك كل م��ن حس��ن 
واملترجم��ة  الياس��ري  عيس��ى 
العراقية ليلى فاضل والش��اعرة 

واملترجمة املغربية فوزية القادري 
ش��عرية  مخت��ارات  بترجم��ة 
منها إلى اللغة اإلس��بانية، وقد 
راجعها الش��اعر والروائي املقيم 

في مدريد عبدالهادي سعدون.
وق��د صدر أكثر م��ن كتاب نقدي 
عن جترب��ة الش��اعر، منها كتاب 
»عيسى حس��ن الياسري شاعر 

قري��ة أم ش��اعر إنس��انية« وهو 
دراس��ة أس��لوبية حتليلي��ة من 
تألي��ف الناقد العراق��ي املعروف 
الدكتور حس��ن سرمك حسن. 

وكتاب »البنية املكانية في شعر 
عيسى حس��ن الياسري« تأليف 
الش��اعر والناقد ماجد احلس��ن. 
وكتاب »عيس��ى حسن الياسري 

.. دراسة فنية في شعره« تأليف 
الدكتورة آالء محس��ن احلسني.
وظهر فصل كامل عنه مبا يقرب 
من خمس��ن صفحة في كتاب 
»مرايا الذاكرة« – تأليف الدكتور 
قي��س كاظ��م اجلناب��ي. وكتاب 
»س��لة من ثم��ار« إع��داد وتقدمي 
اللبناني��ة  والروائي��ة  الش��اعرة 
فاطم��ة خليف��ة ال��ذي يحتوي 
على مق��االت نقدي��ة ومقابالت 
صحفية وقصائد مهداة وغيرها, 
إضافة إلى الكثير من الدراسات 
النقدية لنقادنا العراقين الكبار 
مثل الدكتور عبدالواحد محمد، 
والدكت��ور الناق��د ح��امت الصكر، 
والدكت��ور الناق��د محم��د صابر 
الكبيس��ي،  والناقد طراد  عبيد، 
والناق��د املص��ري الدكتور صبري 

حافظ وكثيرين غيرهم.
ظهر اس��م الياسري في العديد 
من املوسوعات العراقية والعربية 
والعاملية , وشارك في العديد من 

مهرجانات الشعر العاملي.
حاص��ل عل��ى جائ��زة »الكلم��ة 
احل��رة العاملية« الت��ي منحها له 
مهرج��ان الش��عر العامل��ي الذي 
أقيم في روتردام عاصمة الثقافة 
 ،2002  5-  25- ف��ي  الهولندي��ة 
وكان أول م��ن حص��ل على هذه 
اجلائ��زة ع��ام 1950 هو الش��اعر 

اإلسباني رافاييل البرتي.

حاصل على جائزة »الكلمة الحرة العالمية«

بيروت تصدر األعمال الكاملة للشاعر عيسى حسن الياسري

شريط ملون
أداة هاتفية لحل مشكلة »الثرثارين»”

، يس��مح  قريب��ااً ميك��ن للتكنولوجي��ا احلديثة أن توفر حالاً
للثرثاري��ن بالتحدث عل��ى الهاتف كما يش��اؤون من  دون 

إزعاج غيرهم، خاصة في األماكن العامة.
يع��د  “HUSHME”، أح��د األجهزة الرائدة ف��ي هذا اجملال، مت 
تقدميه خالل مع��رض التكنولوجيا CES في الس فيغاس، 
يش��به س��ماعات الرأس إال أنه يوضع عل��ى الفم بدالاً من 
األذنن,وترتب��ط األداة بالهاتف عن طريق خاصية “بلوتوث”، 

ومت جتهيزها بامليكروفونات وسماعات منفصلة.
والغرض من اجلهاز حماية خصوصية املتصل، وعدم إزعاج 

اآلخرين في األماكن العامة.        
                

أطول القرود عمرًا يحتفل
بعيد ميالده الـ62

ه��ذا النوع م��ن القرود يع��رف بإنس��ان الغ��اب األحمر أو 
البورنيوي، نس��بة إل��ى جزيرة بورنيو التي تع��د ثالث أكبر 
جزيرة ف��ي العالم، وتقع ف��ي أرخبيل املالي��و، وهو بخالف 
أن��واع القرود األخرى ميي��ل إلى بناء العالق��ات االجتماعية 

الهرمية.
ا أبه��رت العلماء  وهذه الق��رود الغجرية كم��ا تلقب أيضاً
مبحبتها للس��الم وس��عيها إلخم��اد املعارك ب��ن األنواع 

اً لصناعة السلم. األخرى من القرود، بحيث اعدت  رمزا

جيم الواقع االفتراضي!
لق��د ولت أي��ام إلقاء الل��وم عل��ى ألع��اب الكمبيوتر في 
التسبب في قلة النش��اط البدني، فاليوم ميكنك ممارسة 
التماري��ن الرياضي��ة ف��ي أثن��اء اللعب من خ��الل منصة 
مبهج��ة للواقع االفتراض��ي، والتي مت��زج الواقع احلقيقي 

واخليال االفتراضي.
وبحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميلي” البريطانية، فقد 
ش��هد معرض “CES 2017” اإللكترونيات االس��تهالكية، 
ف��ي مدين��ة الس فيغ��اس األميركية، الكش��ف ألول مرة 
عن النظ��ام اجلديد “إي��كاروس Icaros”، وهو نظام لكامل 

اجلسم بتصميم توازني.
ونظ��ام “إي��كاروس” يتضمن إع��دادات جتعلك تس��تعمل 
عناصر قوتك األساس��ية للس��يطرة على حتركات اجلهاز 
واملض��ي قدمااً في اللعبة نفس��ها، حي��ث ميكنك التمدد 
اً افتراضيااً من  على وجهك طوال الوقت , بينما يحلق طائرا

خالل مجموعة من اإلعدادات االفتراضية.
وتتواف��ق احلركات عل��ى منصة “إيكاروس” في اس��تجابة 

للتعليمات واألصوات في سماعة الرأس.
ل��ذا، إذا كنت، على س��بيل املثال، حتاكي الطي��ران وحتاول 
العب��ور من خالل األط��واق، فإنك تقوم بتحريك جس��مك 

لتوجيه اللعبة.
وتوفر “إيكاروس” مجموعة كبيرة من احلركات، تتيح لك أن 
متضي في الطريق إلى األمام وإلى أعلى وحتى إلى أس��فل 

بزاوية يقترب فيها رأسك من األرض.

إلغاء فيلم »مقزز» عن مايكل جاكسون
ألغت شركة بريطانية منتجة لفيلم كوميدي عن املغني 
األميرك��ي الراحل مايكل جاكس��ون ب��ث العمل اجلمعة 
املاضي��ة بع��د أن وصفته ابن��ة جنم الب��وب األميركي بأنه 
“مقزز”.وقالت باريس جاكسون في سلسلة من التغريدات 
إنها ش��عرت بإهانة ش��ديدة بعد عرض اإلعالن الترويجي 
للفيل��م , وهو انتاج محطة “س��كاي آرت��س” البريطانية 

التلفزيونية و ضمن سلسلة أفالم “أوربان ميثز”.

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
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في سلسلة بغداديات وفي احدى اجملالس 
الثقافي��ة البغدادية كان��ت لنا محاضرة 
عن مجدد املوس��يقى العباس��ية والغناء 
العباس��ي في بغداد صفي الدين االرموي 
البغ��دادي م��ن الوجه التراث��ي والتاريخي 
وليس من الوجه الفني ذلك ان املوسيقى 
العربي��ة في بغ��داد مرت مبرحل��ة التطور 
الفن احلضاري وظهر فيها عدد من عباقرة 
املوس��يقى والغناء وكان اخر هؤالء صفي 
الدي��ن االرموي ال��ذي يعد م��ن اقطابهم 
الالمع��ن وال��ذي جت��ددت على ي��ده فنون 
املوس��يقى والغناء في بغ��داد وهو صفي 
الدي��ن ب��ن املؤم��ن بن يوس��ف ب��ن فاخر 
االرم��وي البغ��دادي املوس��يقار والعال��م 
والش��اعر واالديب الذي ملع جنمه في بغداد 
اواخر الدولة العباس��ية واالرموي نس��بة 
الى مدين��ة ارميا حيث ورد بغ��داد الكثير 
من اهل هذه املدينة منهم قاضي القضاة 
ابو الفضل االرم��وي والفقيه ابو الغنائم 
االرموي وغيرهم ولكن اشهر هؤالء صفي 
الدين االرموي لتعمق��ه عدة علوم وفنون 
اولها املوس��يقى وحيث اشتهر في عموم 

البالد العباسية .
وكانت والدته عام 613ه� ونش��أ في بغداد 
واهتم بالثقافة العربية ودرس اخلط حتى 
اصبح من رجاله املعدودين واس��توى على 
عل��وم العربية والش��عر واالنش��اء وعلم 
اخلالف واملوسيقى وفاق في ذلك الكثيرين 
وبدأ حياته مدرس��ااً للفقه في املدرس��ة 
املس��تنصرية ف��ي بغ��داد زم��ن اخلليفة 
املس��تنصر واشتغل بضرب العود فكانت 
قابليت��ه في اكثر م��ن العلوم االخرى ولم 
يك��ن ف��ي زمانه م��ن يكتب اخل��ط مثله 
باخ��الق حس��نة واداب كثي��رة وحصل ان 
كان��ت في بغ��داد مغنية اس��مها )حلاظ( 
فائقة اجلم��ال غنت بلحن طي��ب وغريب 
ام��ام اخلليفة وملا عل��م اخلليفة ان اللحن 
يعود لالرموي امر باحضاره فحضر وضرب 
العود واعجب اخلليفة املستعصم لذلك 
امر مبالزمة مجلسه وكذلك هنالك حادثة 
مش��هورة في مجلس هوالكو بعد سقود 
بغ��داد اذ حض��ر واخضر املغنية اس��مها 

)صف��ا( وغن��ت لهوالكو ما لم يس��معه 
فاس��تطاب هذا االم��ر لهوالكو وضاعف 
رات��ب االرم��وي عم��ا كان يتقاض��اه زمن 
املس��تعصم , اضافة الى ان االرموي كان 
مشرفااً على احد اقسام املكتبة التي كان 
قد انشأها املستعصم في بغداد الجادتِه 
اخلط العربي  واش��تهاره بنس��خ الكتب 
وتزويقها وقد الزمت مهنة اخلط واالنشاء 
االرم��وي حتى بعد اش��تهاره كوس��يقار 
فق��د ضل يعم��ل في املكتب��ة الى جانب 
عمله باملوس��يقى وتتلمذ في اخلط على 
يديه كثير من املشهورين واشتهر االرموي 

كشاعر ومن جميع شعره :-
حلسنك من كل العيوب نصيب 

                    وانت الى كل القلوب حبيب
وغلب��ت عليه علوم الفيزي��اء والرياضيات 

لعالقتها بعل��م الصوت وذبذب��ات االوتار 
ويعد في ذلك خ��امت العبقرية العربية في 
بغ��داد في موس��يقى العهد العباس��ي 
وحف��ظ ل��ه 130 نوبة )حلنااً( مت��داوالاً وقد 
اعده  املستش��رق )فارم��ر( اعظم علماء 
املوس��يقى في بغداد بعد الفارابي , وكان 
يطلق عليه اسم املوسيقي العظيم وكان 
يرى ان والدة هذا املوس��يقار في بغداد في 
بغداد وليس ف��ي اي مدينة اخرى وبالرغم 
واالداب  واخل��ط  بالفق��ه  اش��تغاله  م��ن 

العربية لكنه متكن من عزف العود .
وظهرت قابليته العالية فاش��تهر بوضع 
االحل��ان الغنائية م��ن مغني��ي ومغنيات 
بغ��داد منه��ن )حل��اظ( التي كان��ت تالزم 
مجل��س الغناء عد اخلليفة املس��تعصم 
حتى قيل في بغداد ان موس��يقى االرموي 
بغ��داد  مغني��ات  مث��ل  جعلت)حل��اظ( 
املشهورات ك�)دنانير وعنان وعريب( واصبح  
نابغة عصره وفي عهده اس��تعمل سلما 
اً لم يكن معروفاًا من قبل  اًموسيقيا جديدا
مبنيااً على السلم املوسيقي القدمي ويعزو 
اليه اخت��راع اآللة املوس��يقية املس��ماة 
)املغن��ي( وه��ي ال��ة وتري��ة تش��به العود 
واختراع الة )النزهة( التي تش��به القانون 
ووض��ع تعريف��ااً جدي��دا للمصطلح��ات 
املوسيقية تنس��جم مع التطور الفكري 
واوضح في كتابيه عن املوسيقى الرسالة 
الش��رقية واالدوار ه��ذا التط��ور واهت��م 
باملقام��ات الصوتية وح��دد تاثير املقامات 
على نفس االنس��ان ووضع نظرية جديدة 
في املوسيقى العربية في بغداد اساسها 
تقسيم الس��لم املوس��يقي العربي الى 
اً واهت��م بتدوين االحلان بنحو نوتة  17 بعدا
موس��يقية ذات ضوابط وقياس��ات فنية 
واس��تعمل العود باضاف��ة الوتر اخلامس 
ول��ه مؤلف��ات موس��يقية كثي��رة منها 
ال��ذي ذكرناه وكت��اب االيق��اع وكتاب في 
عل��وم العروض والقواف��ي والبديع وكتاب 
الرس��الة الش��رقية وكان يتمت��ع مبنزلة 
عالية ف��ي بغداد زمن اخلالفة العباس��ية 
وزمان دخول هوالكو الى بغداد حتى وفاته 

عام 693 ه� 

صفي الدين األرموي البغدادي 
خاتمة أصحاب الموسيقى وأرباب الغناء في بغداد العهد العباسي

طارق حرب
تراثيات

واشنطن - وكاالت : 
كشفت دراسة أميركية حديثة 
أن الدخ��ان املنبعث م��ن الوقود 
الّصلب املستعمل  في الطهي، 
يضاع��ف خطر إصاب��ة  احلوامل 
وأمراض  ال��دم  بارتف��اع ضغ��ط 

القلب واألوعية الدموية.
الت��ي أجراه��ا  الدراس��ة  وتع��د 
باحث��ون في كلية الطب جامعة 
ونش��روا  برتزك��ر،  ش��يكاغو 
نتائجه��ا ، في دوري��ة »اجلمعية 
األميركية ألمراض الصدر واجلهاز 

التنفسي«.

وأج��رى فري��ق البح��ث دراس��ته 
على 324 من الس��يدات احلوامل 
في نيجيريا، يس��تعملن  مواقد 
الطه��ي التقليدية، التي تعتمد 
عل��ى الوق��ود الصل��ب )احلطب، 
الزراعية،  روث احليوانات، اخمللفات 

والفحم(.
مواق��د  أن  النتائ��ج،  وأظه��رت 
تضاع��ف  التقليدي��ة  الطه��ي 
خط��ر إصاب��ة  احلوام��ل بارتفاع 

ضغط الدم وأمراض القلب.
ا أن استبدال  ووجد الباحثون أيضاً
التقليدي��ة  الطه��ي  مواق��د 

النامية  البلدان  في  املس��تعمل 
بجمي��ع أنح��اء العال��م، مبواقد 
حديثة تعمل بالغ��از والكهرباء، 
يحاف��ظ على صحة الس��يدات 
احلوام��ل ويقيه��ن م��ن األمراض 

وعلى رأسها الضغط والقلب.
الصح��ة  منظم��ة  وبحس��ب 
العاملية، فإن هناك نحو 3 مليارات 
نس��مة ح��ول العال��م، يحرقون 
الوقود الصل��ب ألغراض الطهي 
وتتس��بب  منازله��م،  وتدفئ��ة 
تُستنشق من  التي  اجلس��يمات 
اله��واء املل��ّوث داخ��ل املنزل في 

نس��بة تزي��د عل��ى 50 باملئة من 
وفيات األطفال دون سن اخلامسة 

بسبب االلتهاب الرئوي.
مالي��ن   7 نح��و  أن  وأوضح��ت، 
نس��مة في العال��م، ميوتون في 
مراح��ل مبكرة م��ن العمر، وهذا 
الرقم يعادل 1 م��ن كل 8 وفيات 
عل��ى مس��توى العالم، بس��بب 
اإلصاب��ة بأم��راض ناجم��ة ع��ن 
تلوث اله��واء داخل املنزل، ومنها 
وم��رض  الدماغي��ة  الس��كتة 
القلب، واالنس��داد الرئوي املزمن 

وسرطان الرئة.

دراسة حديثة: مواقد الحطب تخنق قلوب الحوامل
جسيمات تتطاير في الهواء قبل االستقرار في الرئة

صفي الدين االرموي

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

أمام��ك أكث��ر م��ن فرص��ة الي��وم لك��ي حتل 
مش��اكلك، ولك��ن بطريقة مختلف��ة. ابحث 
ع��ن األش��خاص ال��ذي يش��بهونك ويفكرون 
بطريقتك واطلب منهم س��اعدتك.  تس��تعد 
اليوم للتعامل مع األمور بشكل منفتح جدا. 

اس��تخدم قدرات��ك وذكاءك إليج��اد أفض��ل 
طريق��ة الجتي��از املصاع��ب. ه��ذه التج��ارب 
والتحديات جتعلك أقوى ف��ال تنزعج وال تتوتر. 
ستنجح اليوم في إنشاء عالقات جديدة ورمبا 

جتد صديقا مخلصا ووفيا. 

تهتم اليوم بتحليل بعض املواقف التي حدثت 
خ��الل الفت��رة املاضية خاصة م��ا يتعلق منها 
بالش��ريك. كن ح��ذرا فرمب��ا يتعام��ل البعض 
بعنف وعدوانية معك. ال تعامل اآلخرين باملثل 

وحافظ على هدوئك. 

تريد اليوم أن تتحكم في زمام األمور بأكبر قدر 
ممكن. حتاول أن تس��تعرض قوتك أمام زمالئك 
في العمل. من ال يتبعك اليوم ويوافقك الرأي 
سيخس��ر الكثي��ر بالتأكيد. علي��ك االنتباه 

لصحتك.

ستسطيع التصرف بطريقة عقالنية وحكيمة 
عن��د التعرض ألي موقف ح��رج أو صعب. فكر 
في اآلخرين أكثر من نفسك وال تكن أنانيا. كن 
لطيف��ا ومتفتحا. ال تهن اآلخرين مهما حدث 

واحذر ممن يريد تشويش أفكارك.

نظرتك السلبية لكل شيء ستدمر حياتك وجتعل 
مش��اكلك تتضاعف. متس��ك بكل م��ا يجعلك 
سعيدا. عليك أال تشغل نفسك باملهام املعقدة 
خاصة. كن حذرا فأنت معرض إلصابات بس��يطة 

أو لفقدان في الوعي بسبب قلة تركيزك.

مزاج��ك الي��وم متقلب جدا، ولكن ستس��طيع 
التحك��م ف��ي تصرفات��ك وأفعالك. حتت��اج إلى 
التكي��ف م��ع أي أوضاع جديدة حت��ى مير يومك 
بسالم. حضور حفل موسيقي أو حفلة مع بعض 

األصدقاء سيغير مزاجك لألفضل بالتأكيد.

ال حت��اول حتلي��ل انتق��ادات وآراء اآلخري��ن ف��ي 
ش��خصيتك دون مب��رر. ال تدخ��ل في ش��ؤون 
اآلخرين خاصة في الوق��ت احلالي. ال تتخذ أي 
ق��رارات مبنية عل��ى أوهام، ب��ل تأكد من كل 

معلومات أوال ثم اتخذ قراراتك.

قضي��ت الفترة املاضية في إجناز بعض األعمال 
واملهام والقيام ببعض الواجبات األخرى، ولكن 
اليوم قد حان الوقت لالس��ترخاء واالس��تمتاع 
باحلي��اة فق��ط. احل��ظ يحالف��ك الي��وم، فكن 

متفائال. 

اس��تغل هذا اليوم الرائع ف��ي تصحيح بعض 
الق��رارات. اهتم باألمور الت��ي حتتاج إلى تفكير 
عمي��ق. رمب��ا ح��ان الوق��ت اآلن للتغيي��ر. أنت 
مضطر اليوم لتق��دمي بعض التنازالت من أجل 

إرضاء احلبيب.

تكتشف اليوم أنك تس��رعت في اتخاذ بعض 
القرارات خالل الفترة املاضية. ال تقلق فما زالت 
لديك الفرصة لتغيي��ر بعضها. ال تنتظر أكثر 
من ذلك وإال ستفوت الفرصة بالفعل. عالقتك 

بالشريك ينقصها التفاهم واالحترام.

الدلو الحوتالجدي

ال تخش من إبداء رأي��ك أمام مجموعة كبيرة 
من الناس، لعل البعض يش��جعك على تقدمي 
املزيد من األفكار. قم بتس��جيل كل األحداث 
اليوم على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك، حتى ال 

تنسى شيئا مهما.
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بغداد ـ قاسم شالكة*
عق��د االحت��اد العراق��ي باملالكمة 
اجتماع��ه الدوري في بغ��داد وقد 
اصدر قرارات عدة منها املش��اركة 
في العرب للشباب التي من املؤمل 
املصرية  العاصم��ة  ف��ي  اقامتها 
القاهرة ش��هر اذار املقبل وبطولة 
التضمان االس��المي التي ستقام 
اذربيجان شهر اب املقبل باالضافة 
الى ق��رارات اخرى، اك��د ذلك امني 
الرض��ا عل��ي  س��ر االحت��اد عب��د 
حي��ث ق��ال: عقد االحت��اد العراقي 
باملالكم��ة اجتماع��ه ال��دوري في 
بغداد وقد اصدر قرارات عدة منها 
املشاركة في العرب للشباب التي 
من املؤم��ل اقامتها في العاصمة 
املصرية القاهرة ش��هر اذار املقبل 
التي  التضمان االسالمي  وبطولة 
س��تقام اذربيجان شهر اب املقبل 

باالضافة الى قرارات اخرى،
واض��اف: الى ان االحت��اد ناقش في 
اجتماع��ه االخي��ر مش��اركة وفد 
االحت��اد  اجتماع��ات  ف��ي  الع��راق 
الدولي وقد قد امني الس��ر تقريرا 
وم��دى  املش��اركة  ع��ن  مفص��ال 
املكتس��بات الت��ي حظ��ى الوفد 
العراق��ي للمصلحة العامة، كما 
اقر االحتاد اقامة معس��كر داخلي 
ومثل��ه خارجي ملنتخب الش��باب 
من اج��ل املش��اركة ف��ي بطولة 
التي س��تنطلق  الثاني��ة  الع��رب 

ش��هر اذار املقب��ل باالضاف��ة الى 
اقرار مش��اركة املالكمة العراقية 
ف��ي دورة التضامن االس��المي في 

اذربيجان شهر اب املقبل.
الى ذل��ك، تكفل االحت��اد العراقي 
باملالكم��ة ع��الج البط��ل الدولي 
فاروق جنجون ال��ذي يرقد الفراش 
بس��بب مرض بحاجة الى عملية 
جراحي��ة كبرى وق��د تكمل االحتاد 
بدف��ع تل��ك التكاليف مل��ا قدمه 
البط��ل جنجون من عط��اء كبير 
عل��ى م��دى عق��ود م��ن الزم��ن، 
اك��د ذلك رئي��س االحت��اد العراقي 
باملالكم��ة بش��ار مصطفى حيث 
العراق��ي  االحت��اد  تكف��ل  ق��ال: 
باملالكم��ة ع��الج البط��ل الدولي 
فاروق جنجون ال��ذي يرقد الفراش 

بس��بب مرض بحاجة الى عملية 
جراحي��ة كبرى وق��د تكمل االحتاد 
بدف��ع تل��ك التكاليف مل��ا قدمه 
البط��ل جنجون من عط��اء كبير 
على مدى عقود من الزمن، مشيرا 
الى املبلغ ال��ذي قدم جلنجون  من 
موازن��ة االحت��اد بع��د زي��ارة  وف��د 
االحتاد برئاسة النائب االول لرئيس 
اللجن��ة االوملبي��ة رئي��س االحت��اد 
بش��ار مصطفى وامني السر عبد 
الرضا واالم��ني املالي علي تكليف 
واالعضاء اسماعيل خليل و فراس 
موس��ى ومحس��ن صال��ح وعلي 

عبدالزهره وجاسم مشالي.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
املالكمة

بغداد ـ عباس هندي*
حدد االحتاد العراقي املركزي للكرة 
الدوري  والي��ة  الطائ��رة مواعي��د 
املمتاز » أ » مبشاركة ستة اندية .

وقال رئيس احتاد اللعبة مناف في 
فاض��ل ف��ي االجتماع ال��ذي جرى 
ظه��ر اخلمي��س املاضي ف��ي مقر 
االحت��اد بقاع��ة الش��عب ان الية 
الدوري ستكون بنظام التجمعات 
مبش��اركة س��تة اندية هي » غاز 
اجلن��وب والبح��ري م��ن البص��رة 
والصناعة والش��رطة م��ن بغداد 

الس��ليمانية  من  والبيش��مركة 
واحلبانية من االنبار » .

واض��اف ان الس��ادس م��ن ش��هر 
ش��باط س��يكون موعدا النطالق 
التجمع االول ولغاية العاشر منه 
وستحتضن املنافسات محافظة 

البصرة .
واش��ار الى ان الس��ادس من شهر 
اذار ولغاية العاش��ر منه سيكون 
الثاني  موعدا النط��الق التجم��ع 
ف��ي قاعي��ة الكوف��ة مبحافظ��ة 
النج��ف االش��رف عل��ى ان يكون 

موعد انطالق التجمع الثالث في 
الش��هر  والعش��رين من  اخلامس 
ذاته ولغاية التاس��ع والعش��رين 

منه في محافظة السليمانية .
واختت��م احلدي��ث » ان العاصم��ة 
بغداد س��تكون احملطة االخيرة اذ 
ستنطلق املباريات في 9 من شهر 
نيسان املقبل ولغاية الثالث عشر 

منه.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الطائرة 

مدريد ـ وكاالت:
طالب املدير العام لنادي برشلونة 
اإلس��باني، أوس��كار غ��راو، العب 
الفريق جيرارد بيكيه بالتوقف عن 
تصريحات��ه املثيرة للج��دل حول 
احل��كام التي ي��رى أّنها ق��د تضر 
مصلحة الن��ادي الكاتالوني أكثر 

مما تخدمه.
تصريح��ات  ف��ي  خ��راو  وق��ال 
للصحاف��ة اإلس��بانية:« أحيان��اً، 
هناك قرارات حتكيمي��ة ال تروقنا، 
لكن��ي أفضل أن أك��ون في صف 
لوي��س إنريكي عل��ى أن أكون في 
صف بيكيه، رغم أني أتفهم جيداً 
ردة فعل هذا األخير«.. وكان لويس 
إنريكي، مدرب نادي برش��لونة، قد 
رفض في كل مؤمتراته الصحفية 

اخلوض في ذلك اجلدل التحكيمي 
الذي كان فريقه طرفاً فيه.

وختم املسؤول البرشلوني بقوله: 

»تعلمت خالل مسيرتي الرياضية 
أنه ال يجب االعتراض على قرارات 
احلكام.هناك أش��ياء ل��م تعجبنا 
في الفترة األخي��رة، لكن األفضل 
دائماً ما يف��وز على أرضية امليدان 
مهما حصل.علينا أن نحاول قلب 

الطاولة لصاحلنا«.
وكان املداف��ع الدول��ي اإلس��باني 
جيرارد بيكيه قد اتهم احلكام في 
لقاء الذه��اب للدور رب��ع النهائي 
ملس��ابقة كأس امللك أمام أثلتيك 
»الرولي��ت«  بلع��ب   )2-1( بلب��او 
وأنه يعرف بالفع��ل كيف يديرون 
أمورهم، كم��ا اتهم ثالثي حتكيم 
فياريال )1-1( حلس��اب مس��ابقة 
»الليغا« بأنه��م يثبتون له صحة 

وجهة نظره بشأنهم.

زيدان يحطم رقم إنريكي في الليجا اإلسبانية
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الزوراء يتصدر.. واليوم 
مواجهتان في ممتاز الكرة 

»التنس« يشارك في 
كأس ديفز بالهند

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��فرت مباراة مس��اء أمس بني فريقي الزوراء واحلدود 
مبلعب الش��عب الدولي، ضمن اجلول��ة 18 من املرحلة 
االول��ى لدوري الكرة عن ف��وزظ األول بهدف من دون رد، 
سجل هدف الفوز مصطفى كرمي برأسية في الدقيقة 
84، وبذل��ك يك��ون الزوراء تصدر ال��دوري مؤقتاً وله 32 
نقط��ة، في حني للطلب��ة 30 نقط��ة بالترتيب الثاني 
متقدم��ا على النف��ط الثالث بفارق االه��داف، وجتمد 

رصيد احلدود عند النقطة 20 باملركز احلادي عشر. 
وتتواصل اليوم االحد بقية املباريات، حيث تقام مباراتني 
االولى جتمع فريقي كربالء ونفط ميس��ان على ملعب 
كربالء فيما يقابل فريق فريق القوة اجلوية فريق الكرخ 
عل��ى ملعب الش��عب الدول��ي، وتقام يوم غ��ٍد االثنني 
مباراتني حيث يضي��ف فريق نفط اجلنوب فريق النفط 
على ملعب جذع النخلة فيما يقابل فريق بغداد فريق 

البحري القادم من اجلنوب على ملعبه.
وتس��تكمل بقية املباريات بعد غٍد الثالثاء باقامة اربع 
مباري��ات حي��ث يضيف فريق امليناء عل��ى ملعب جذع 
النخلة فري��ق الطلبة ويلتقي فريقا زاخ��و والكهرباء 
عل��ى ملع��ب االول، و يضيف فريق نادي احلس��ني فريق 
نف��ط الوس��ط  فيم��ا يلتقي فريق��ا النج��ف وفريق 
الش��رطة على ملعب النجف، وينتظر فريق السماوة 

بسبب انسحاب فريق اربيل.

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
تس��لم االحت��اد املرك��زي للتن��س الدع��وة الرس��مية 
للمش��اركة في بطول��ة كأس ديفز للفئ��ات العمرية 
العم��ار 14 س��نة و16 س��نة والتي تق��ام وقائعها في 
العاصم��ة الهندية نيودلهي منتصف ش��هر ش��باط 
القادم , اعلن ذلك اس��و ع��ادل رئيس االحت��اد العراقي 
للتن��س. واضاف: ان املش��اركة في ه��ذه البطولة هي 
الثاني��ة بعد البطولة التي اقيمت في س��ريالنكا عام 
2016وحقق فيها العبينا مس��تويات جيدة لكنها لم 
تلبي الطموح ونطمح في املش��اركة الثانية لتحقيق 
حض��ور افضل , يذك��ر ان االحتاد العراق��ي للتنس كان 
قد اق��ام بطولة العراق للفئات العمري��ة بالتزامن مع 
بطولة اجلمهورية ش��هر كانون االول املاضي مبشاركة 
اكثر من 30 العب مثلوا محافظات العراق وقد ترش��ح 
عن فئة ال�14 س��نة داريان عبدالقه��ار محققا املركز 
االول بنتيجة 2-0 ,  اما فئة 16 س��نة فقد حقق العب 

كركوك هردي دلير املركز االول.

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

بغداد ـ الصباح الجديد:

ت��وج فريق نادي االتص��االت بلقب 
بطول��ة أندي��ة الع��راق للزوج��ي 
اخملتل��ط بس��الح س��يف املب��ارزة 
التي نظمه��ا احتاد اللعبة املركزي 
بالتع��اون م��ع احت��اد ف��رع بغ��داد 
ف��ي قاعة املرك��ز التدريبي لالحتاد 
باملدين��ة الش��بابية، وحقق فريق 
االتص��االت اللقب بع��د الفوز في 
املباراة النهائية على فريق األرمني 

بنتيجة 40 مقابل 29 نقطة.
وحص��ل فريقا الرميث��ة والعدالة 
على املركز الثالث في املنافس��ات 
الت��ي اختتمت مس��اء أول أمس، 
م��ن  ه��م  فريق��ا   15 مبش��اركة 
واالرمن��ي  االتص��االت  بغ��داد، 
والعدالة وال��والء ومنتخب بغداد، 
وم��ن محافظ��ة املثن��ى، الرميثة 
واملثنى  العش��رين واخلض��ر  وثورة 
ديالى  والس��لمان، ومن محافظة 
فريقا الوجيهية وجديدة الش��ط، 
البصرة اش��ترك  ومن محافظ��ة 
فريق بلدية البصرة، ومن محافظة 

النجف، فريق نفط الوسط.
اشرف على البطولة احتاد اللعبة، 
في حني ترأس جلنة احلكام الدكتور 
عالء عبد اهلل، وادار املنافسات 14 
حكم��ا، ورأس جلنة املس��ابقات د. 

عبد الهادي حميد.
العراق��ي  االحت��اد  رئي��س  وق��ال 
للمب��ارزة، زياد حس��ن ان البطولة 
تقام للمرة االول��ى  العراق، وجرت 
على وف��ق النظ��ام الدولي، حيث 

نظم االحتاد الدولي مؤخراً بطولة 
الت��ي احتضنتها  الزوجي اخملتلط 
املكس��يك وفازت بلقبها الواليات 
املتحدة األميركية، مبيناً ان االحتاد 
القاري للمب��ارزة اعتمد في جدول 
منافس��ات الع��ام احلال��ي 2017، 
ان ينظم بطول��ة الزوجي اخملتلط 

باكورة ملسابقاته.
وب��ني حس��ن ان احتاده س��ينظم 

في العطلة الربيعية، منافس��ات 
الع��راق  أندي��ة  وأش��بال  براع��م 
بسالح الشيش، في بغداد، ضمن 
نشاطات احتاد اللعبة للعام احلالي، 
مبين��اً ان تطويرالفئ��ات العمرية 
يصب في صال��ح بناء جيل جديد 

ومتميز برياضة املبارزة.
من جانبها، اشادت اخلبيرة اإليرانية 
بروين اس��حاقي، باالجواء املثالية 

على ح��د وصفها التي توفرت لها 
في املعس��كر التدريب��ي الداخلي 
واختب��ارات الالعب��ات، منوهة الى 
ايجابي��ة  انه��ا ش��اهدت ص��ورة 
متمي��زة بني اعضاء احت��اد اللعبة 
وحرصه��م عل��ى التواص��ل ف��ي 
التدريبي االهتمام،  ايالء املعسكر 
مبين��ة ان رئيس احت��اد اللعبة زياد 
حسن يتواصل مع اجلميع ميدانياً، 

التحضيرات  بواقع  االرتقاء  بهدف 
والتدريبات استعداداً للمشاركات 
اخلارجية، كما اشادت باملنافسات 
اخلاصة ببطول��ة الزوجي اخملتلط، 
الت��ي اختتم��ت اول أمس، مؤكدة 
محط��ة  كان��ت  البطول��ة  ان 
مهم��ة لتعزي��ز العم��ل وتطوي��ر 
قدرات املبارزين، وبش��أن املعسكر 
التدريبي الداخلي لالعبات املبارزة 

اوضح��ت  علي��ه،  تش��رف  الت��ي 
اس��حاقي ان التدريبات متواصلة، 
ش��هدت اندفاعاً كبي��راً لالعبات، 
فض��الً على االهتم��ام املتميز من 
احتاد اللعبة، وسيتواصل املعسكر 
بهدف اكتشاف الالعبات االفضل 
الوطن��ي  املنتخ��ب  وتش��كيل 
النسوي العراقي الذي سيشترك 
في منافس��ات خارجية، مش��يرة 
ال��ى انه��ا س��تواصل رحلتها في 
تدريب الالعبات بحثاً عن املتميزات 
وجترى اختبارات اضافية نهاية هذا 
االسبوع في محافظات السماوة 
ث��م البص��رة، لتغ��ادر ال��ى بلدها 
إي��ران ثم س��تعود بع��د العطلة 
منه��اج  الس��تكمال  الربيعي��ة 
تدريباته��ا لتطوير قدرات املبارزات 
العراقيات على وف��ق اتفاقها مع 

احتاد اللعبة.
م��ن جانب��ه، ق��ال عض��و امل��الك 
التدريب��ي للمبارزة ف��ي محافظة 
السماوة، عادل رحيم، ان سباقات 
البطول��ة، كان��ت فرص��ة لتعزيز 
ق��درات الالعب��ني، حيث ش��هدت 
مش��اركة 5 م��ن الس��ماوة وهذا 
رقم كبير ومثالي يؤكد مدى دعم 
واهتمام القائمني على املبارزة في 
الس��ماوة بهذه اللعبة، واوضح ان 
املعس��كر التدريبي ال��ذي تنتظم 
فيه العب��ات أندية الس��ماوة أكد 
مدى تطور امكانات الالعبات وذلك 
بفضل جهود اخلبيرة اإليرانية بروين 
اسحاقي وتهيئة جميع متطلبات 
االقامة والسكن لالعبات باشراف 

احتاد اللعبة املركزي.

يطلق منافسات البراعم واألشبال في العطلة الربيعية

»المبارزة« يتّوج نادي االتصاالت بكأس الزوجي المختلط

مدريد ـ وكاالت:

ال تقتص��ر جناح��ات الفري��ق امللكي على 
الصعيد الرياضي فقط إمنا تشمل اجلانب 
املادي أيضا، فقد حافظ فريق ريال مدريد 
اإلس��باني على صدارت��ه لقائمة األندية 
املرخصة من حي��ث العائدات، في أحدث 
تقرير أص��دره االحتاد األوروبي لكرة القدم 
»يويف��ا« اخلمي��س، حيث بلغ��ت إيراداته 

578 مليون يورو )609 ماليني دوالر(.
ورف��ع الريال، حام��ل لقب بطول��ة دوري 
أبط��ال أوروب��ا، إيراداته مبق��دار 28 مليون 
يورو، ليتفوق على غرميه اللدود برشلونة 
اإلس��باني، صاح��ب املركز الثان��ي، الذي 
ملي��ون،   561 عائدات��ه  حج��م  وصل��ت 
ومانشس��تر يونايتد اإلنكليزي، الذي حل 
ثالثاً برصي��د )521 مليون( في تقرير عام 

.2015
وتراج��ع بايرن ميوني��خ األملاني من املركز 
الثالث إل��ى اخلام��س بإجمال��ي إيرادات 
بل��غ 474 مليون يورو، خلف باريس س��ان 
جيرم��ان الفرنس��ي، الذي احت��ل املركز 

الرابع برصيد 484 مليون.
وانخفضت إيرادات النادي البافاري مبقدار 
12 مليون يورو، عن العائدات التي حققها 
ع��ام 2014.. ووفًق��ا ليويفا، ف��إن عائدات 
األندية األوروبية قد زادت بنس��بة س��تة 
أضع��اف مقارنة مبا حققته ع��ام 1996، 
حيث بلغ إجمالي إيرادات أفضل 30 نادياً 

في القائمة 8.9 مليارات يورو اآلن.
وبغ��ض النظر ع��ن مانشس��تر يونايتد، 
ف��إن األندي��ة االنكليزية حقق��ت طفرة 
هائلة في إيراداتها، حي��ث بلغت إيرادات 
مانشستر سيتي 45 مليون يورو، وأرسنال 
89 ملي��ون ي��ورو، وتشيلس��ي 30 مليون 
ي��ورو، وليفربول 83 ملي��ون يورو، ليحتلوا 

املراكز من السادس إلى التاسع.
وتختل��ف األرق��ام الت��ي كش��ف االحتاد 
األوروبي لك��رة القدم النق��اب عنها عن 
تل��ك التي أصدرتها األندي��ة، ألن يويفا ال 

يتضمن عائدات انتقاالت الالعبني.
وذك��ر التقري��ر أن أوروبا متتل��ك %82 من 
القيم��ة الس��وقية لالعب��ني الك��رة في 
العال��م والتي ق��درت بنح��و 30.6 مليار 
ي��ورو، حي��ث يترب��ع ال��دوري اإلنكلي��زي 
املمتاز )برميير لي��غ( على الصدارة برصيد 
4.4 ملي��ارات يورو، متفوق��اً على الدوري 
اإلس��باني )3.25 ملي��ار ي��ورو(، وال��دوري 
اإليطال��ي )2.575 ملي��ار ي��ورو(، والدوري 

األملاني )2.38 مليار يورو(.
وأعلن يويفا أن 44 نادياً أوروبياً حتت ملكية 
أجنبية، حيث تأت��ي انكلترا في املقدمة 
برصيد 20 نادياً يلعبون في الدوري املمتاز 

ودوري الدرجة األولى.
الى ذلك، تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي 
كأس اس��بانيا لكرة القدم برغم تعادله 
اخلمي��س م��ع مضيف��ه اش��بيلية 3-3، 
وذلك بعدم��ا كان قد ف��از ذهابا -3صفر 

على أرضه.

وبه��ذه النتيج��ة واصل الفرنس��ي زين 
الدين زي��دان مدرب ري��ال مدريد، حتطيم 
األرق��ام القياس��ية وجت��اوز رق��م لويس 

إنريكي، مدرب برش��لونة ال��ذي لم يهزم 
م��ع الفري��ق الكتالون��ي ف��ي 39 مباراة 
متتالية.. وانفرد ريال مدريد بقيادة »زيزو« 

بالرقم القياسي للمباريات املتتالية من 
دون هزمية في إسبانيا، برصيد 40 مباراة.. 
وكان زي��دان قد عادل رقم إنريكي بخوض 

39 مباراة متتالية من دون هزمية، وبنتيجة 
التعادل مع إشبيلية رفع رصيده الى 40 

مباراة متتالية من دون خسارة.
وحقق املدرب الفرنس��ي ه��ذا الرقم في 
5 بط��والت مختلفة )الدوري اإلس��باني، 
كأس ملك إس��بانيا، دوري أبط��ال أوروبا، 

السوبر األوروبي، كأس العالم لألندية(.
وبات��ت الفرصة متاح��ة اآلن امام املدرب 
الفرنس��ي ملعادلة رقم امل��درب اإليطالي 
تشيلس��ي  م��درب  كونت��ي،  أنطوني��و 
اإلنكلي��زي احلالي، والذي لم يخس��ر في 
43 مباراة متتالية مع يوفنتوس اإليطالي 

في موسم 2012 � 2013.
يش��ار إلى ان املدرب الفرنسي لم يخسر 
س��وى مباراتني فقط من��ذ توليه مهمة 
اإلش��راف عل��ى ري��ال مدري��د بع��د عام 
كام��ل، أمام أتلتيكو مدري��د في الدوري، 
دور  األملان��ي ف��ي ذه��اب  وفولفس��بورغ 
الثماني��ة لدوري أبط��ال أوروبا املوس��م 
املاض��ي.. جدي��ر بالذك��ر أن ري��ال مدريد 
يتص��در ترتي��ب أندية الدوري اإلس��باني 
بف��ارق أربع نق��اط عن اش��بيلية الثاني، 

علما ان لريال مباراة مؤجلة.
م��ن جان��ب اخر، أب��دى نادي ري��ال مدريد 
دعم��ه لقائ��ده س��يرجيو رام��وس، بعد 
األح��داث التي ش��هدتها مب��اراة الفريق 
أمام مضيفه إش��بيلية ف��ي كأس ملك 
إس��بانيا، وقب��ل املواجهة الت��ي جتمعه 

بالفريق األندلسي في الدوري.
كان راموس دخل في مناوش��ات كالمية 

مع جماهير إشبيلية في املدرجات، التي 
وجهت له س��بابا عقب إح��راز هدف من 
ركل��ة ج��زاء في مب��اراة الفريق��ني التي 
أقيم��ت يوم اخلمي��س املاضي، ف��ي إياب 
دور ال���16 من ال��كأس، وانتهت بالتعادل 
بنتيج��ة 3-3، ما صع��د بالفريق امللكي 
إلى الدور رب��ع النهائي.ويحل ريال مدريد 
ضيف��ا على إش��بيلية مرة أخ��رى اليوم 

األحد، ضمن اجلولة 18 من الليجا.
وذك��ر ري��ال مدريد، ف��ي بيان نش��ره عبر 
موقعه الرسمي، أمس، أنه يؤكد الدعم 
الكام��ل لراموس قائ��د الفريق ومنتخب 
إس��بانيا، مش��ددًا على أن الالعب أثبت 
طوال مسيرته الكروية أنه مثال يحتذى 
به، وب��ات أحد الرموز الكبيرة التي حترص 
عل��ى القيم جلماهي��ر الك��رة والرياضة 
بش��كل عام.وأش��ار الن��ادي امللكي، في 
بيانه، إل��ى أن إدارته حريصة للغاية على 
عدم التس��امح مع أي فرد يش��وه صورة 
ك��رة القدم بنش��ر العنف ف��ي املالعب، 
والهتاف��ات  الس��باب  بإط��الق  س��واء 

العدائية أو إلقاء مقذوفات.
ورح��ب الن��ادي املدريدي في خت��ام بيانه 
باملش��اركة م��ع كل األندي��ة ف��ي نب��ذ 
التعصب والعنف، وأنه يؤيد املبادرة التي 
أطلقها نادي إشبيلية في بيانه، ويأمل أن 
يلتزم بها جماهير الفريق األندلسي التي 
حتضر مباراة الفريقني اليوم، لالستمتاع 
بك��رة القدم مبش��اعر مليئ��ة باالحترام 

والتسامح.

تقرير

ريال مدريد.. األكثر تحقيقًا للعائدات المالية

العبات املبارزة يقدمن مستويات مشجعة

وفد املالكمة يزور جنجون

بيكيه

انتصارات متواصلة للفريق امللكي

مفكرة الصباح الجديد

الجزائر ـ زمبابوي

إيفرتون ـ مان سيتي

فالنسيا ـ إسبانيول

مان يونايتد ـ ليفربول

إشبيلية ـ ريال مدريد

تونس ـ السنغال
7:00 مساًء

4:30 عصرًا

2:00 ظهرًا

7:00 مساًء

10:45 مساًء

10:00 مساًء
الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

نهائيات أمم أفريقيا

قفازات العراق تشارك في بطولتي 
العرب والتضامن اإلسالمي

منافسات الطائرة » أ » بنظام التجمعات

برشلونة يطالب بيكيه
 بالتوقف عن اتهام الحكام

اتحاد اللعبة يتكفل بعالج »جنجون«



 بغداد - محمد زاير: 
حص��ل الفن��ان العراق��ي ماج��د 
املهندس على جائزة الضيافة في 
دبي عن مجم��ل اعماله كأفضل 
مط��رب عربي في عام 2016 الذي 
كان ع��ام البرنس ماجد املهندس 

بامتياز.
الت��ي  االعم��ال  اغل��ب  وح��ازت   
عل��ى  املاض��ي  الع��ام  طرحه��ا 
مليونية على  نسب مش��اهدات 
اليوتيوب، اضاف��ة الى موقع االي 
تيونز اهم متج��ر الكتروني لبيع 
االغاني في العالم، حيث حققت 
اغني��ة "تناديك" على املركز االول 
في املبيعات في الشرق االوسط.

 وط��رح الفن��ان ماج��د املهندس 
خالل ع��ام 2016 البومه الغنائي 
"اخ قلبي" وهي من انتاج شركة 
روتانا و حق��ق االلبوم جناحا كبيرا 
خصوصا انه يض��م كل االعمال 
الت��ي طرحها بنح��و منفرد خالل 

العام املاضي.
 هذا ويس��تعد املهن��دس الحياء 
مجموعة كبيرة م��ن املهرجانات 
انطالق��ا من مهرجان ربيع س��وق 
واق��ف بتاريخ 2017/1/24 لينتقل 
بعده��ا ال��ى دب��ي ليحي��ي حفال 
كبيرا ف��ي القرية العاملية واحلفل 
س��يكون م��ن تنظي��م ش��ركة 
 ،  2017/1/27 بتاري��خ  بالتيني��وم 
بعده��ا يغ��ادر ال��ى مدين��ة جدة 
 2017/1/30 بتاري��خ  وحتدي��دا 
ليلتق��ي جمه��وره الول م��رة في 
حف��ل مهرج��ان جدة مبش��اركة 
الفنان محمد عبدة والفنان رابح 

صقر.
 سيش��ارك املهن��دس ايض��ا في 
مهرجان قطر للتسوق حيث يحيي 
بتارخ 2017/2/7 حفال فنيا كبيرا، 
و لينتق��ل بعده��ا ال��ى الكوي��ت 
ليش��ارك ف��ي مهرج��ان فبراي��ر 
الكوي��ت بتاري��خ 2017/2/16م��ن 

تنظيم شركة روتانا. 
وم��ن املق��رر ان يش��ارك الفن��ان 
العراق��ي  ماج��د املهن��دس هذا 

الع��ام باملهرجان العامل��ي موازين 
والذي يعد االضخ��م في اململكة 
املغربية بتاري��خ 2017/5/19، ومن 

املؤمل ان يطلق البومه اجلديد في 
الفترة نفس��ها استعداداً حلفالت 
الصيف الذي س��وف يكون حافالً 

باملفاجأت.
اتس��م ماج��د املهن��دس بطباع 
الش��اب الشرقي احملافظ والهادئ، 
واس��تطاع املهندس وفي غضون 
ع��دة س��نوات ان يكس��ب قلوب 
كثي��رة م��ن جميع أنح��اء الوطن 
العربي وان يحقق حلمه في مجال 
الفن وهذا ما دعا االسعودية الى 
منحه اجلنسية، وما زال املهندس 
يحتفظ بجنسيته العراقية التي 

رفض التخلي عنها.
اش��تهر ماجد املهن��دس بعذوبة 
صوته ورق��ي احلانه حي��ث توالت 
جناح��ات املهندس من خ��الل زيادة 
ورواجه��ا ف��ي  اغاني��ه  مبيع��ات 
جميع أنحاء العالم. وبعد النجاح 
الباهر الذي حققته اغنيات ماجد 
املهن��دس, اطلق علي��ه جمهوره 
ومحبيه م��ن جمي��ع دول العالم 
العربي، اس��م امير الغناء العربي 

وصاحب الصوت املاسي. 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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 نصيف فلك

ان رحل��ة البح��ث ع��ن كتاب الس��فير ف��ي الل��وح االزرق هي 
رحلة متاهة تغص برموز واش��ارات بني الكلمات وبني س��طور 
رس��ائل)ابن برول( املس��تعارة من التوراة واالجنيل والقرآن، هي 
رحلة خاطر فيها هؤالء املغامرين الثالثة بحياتهم وعائالتهم 
وس��معتهم، رحلة جنون يشبه ما يصيب العشاق من جنون 

احلب.
الرعب الكنس��ي ورجال الدين كتاب السفير في اللوح االزرق 
بثالث ش��عب: فه��و رعب االحب��ار اليهود من بط��الن دينهم 
وانهي��ار بناء روحي ش��يدوه باحلروب والدم ق��رن بعد قرن. وهو 
رعب القساوس��ة املس��يحيني م��ن العثور على الل��وح االزرق 
وقراءة كلمات ال��رب في كتاب ولد منذ فجر الزمن وبعد خلق 
الس��ماوات واالرض وبع��د ظه��ور الكلمة االول��ى، رمبا يكون 
فضيح��ة للكنيس��ة ورجاله��ا ومحاكم التفتي��ش واحلروب 
الصليبية، هو رعب انهيار الصرح الروحي بعد كل هذا اجلهد 
االمياني لقرون طويلة. وكذلك هو رعب رجال الدين املس��لمني 
لئ��ال حتمل رس��الة كالم اهلل في الل��وح االزرق نك��ران للقرآن 
وإبطال لنبوة محمد وجتاهل لدين االس��الم، ويذهب كل شيء 
عزيز ويكتش��ف الن��اس عبثية احل��روب الديني��ة والفتوحات 
والغ��زوات والغنائ��م والس��بايا، تنه��ار مئ��ات الس��نني فوق 
رؤوس��هم. إذن هو رعب االديان البراهيمي��ة من كلمات اللوح 
االزرق فرمبا تفضح االميان اخلرافي ويكش��ف الس��راب والوهم 
والدج��ل، ه��ل يحمل كت��اب الس��فر انتقام اهلل م��ن االديان 
الثالثة، ويعري فس��ادها وجهلها ويكش��ف عبثية بحار الدم 

التي سالت بسبب تهورهم ورعوتنهم؟
هك��ذا يض��ع الكاتب)جيلب��رت س��ينويه( القارئ أم��ام رعب 
انهيارات س��ماوات الغيب ويحصره عند منعطفات تاريخية 
حرجة وخطرة، يورط القارئ في الرحلة والسفر مع املغامرين 
الروحي��ني الثالث��ة ويعاني معه��م فك االلغ��از ومحنة إيجاد 
مفاتيح االسرار مع كل خطوة للباحثني الثالثة، خاصة ونحن 
نتوغ��ل في الص��راع والدراما والس��ردية عندما يس��رق خادم 
الش��يخ)ابن س��راج( مخطوطة)اب��ن برول( ويس��لمها لكبير 
املفتش��ني، ال��ذي يدي��ر مهرجانات ح��رق البش��ر، ويتفق هذا 
املفت��ش العام م��ع امللكة)ايزابيل( ألقن��اع صديقتها)مانويال( 
ان متثل دور الش��خص الرابع ال��ذي اختاره)ابن برول( وس��لمه 
رسالة منه حول البحث عن مكان اللوح االزرق. وهكذا تأخذنا 
أح��داث الرواية ف��ي تصاعد املد الس��ردي الى ال��ذروة عندما 
ترافق)مانويال( الش��خصيات الثالثة كجاسوس��ة، ترس��ل ما 
يحدث وما يكتش��فون خطوة بخطوة، لكنه��ا تقع في غرام 
القس الش��اب)فراغاس( وتتجاذب حبال احلب بينهما وتنعقد، 
كما انها تكتش��ف بأن ه��ؤالء الثالثة من أعظم البش��ر في 
سبر اسرار العلم وكنوز املعرفة وفي غاية اخللق واالدب واحلب 
والتس��امح بحيث لم تش��اهد ف��ي حياتها انصه��ار جميل 
لالدي��ان البراهيمي��ة الثالثة بعذا الش��كل الفري��د واملدهش 
إال عن��د ه��ؤالء العلم��اء الثالث��ة خاص��ة وان احلبر)صموئيل( 
والشيخ)ابن س��راج( عرفا من حلظة االحتكاك االولى سيماء 
احلب وضياءه بني العاش��قني حتى انهما راحا يضحكان وهما 

يصفان احلب : بعثرات القلب.
يح��اول كتاب)الل��وح االزرق( مد اجلس��ور الروحي��ة والثقافية 
واالجتماعية بني االديان الس��ماوية الثالثة من خالل التماهي 
والذوب��ان للش��خصيات الثالثة مع بعضها رغ��م وجود تنافر 
مزاجي سطحي سرعان ما يختفي ويزول فيرجعون الى غاية 
رحلته��م ووجودهم وعلة خلق احلياة وملاذا يعيش��ون وميوتون 
بعي��دا عن مزاج ال��رب الغاضب ف��ي إغ��راق االرض بالطوفان 
وف��ي دمار بابل وس��دوم عمورة ومس��خ امرأة ل��وط الى متثال 
ملح وكيف انش��ق البحر االحمر امام موس��ى وما حل مبصر 
من كوارث. الرواية بحث عن التس��امح والغفران ومسح آثام 

البشر وحتمل ذنوبهم واملوت من أجلهم كما املسيح.

في رواية اللوح األزرق)3(

بوصلة السماء

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

البرنس ماجد المهندس يحصل على جائزة أفضل فنان عربي في 2016

جانب من التكرمي

نف��ى الفن��ان العراق��ي 
كاظم الس��اهر ما تردد 
ف��ي اآلونة األخي��رة، عن 
صحية،  ألزم��ة  تعرضه 
في  املستشفى  أدخلته 

اإلمارات.
الس��اهر  فوج��ئ  وق��د 
ببع��ض اإلتص��االت من 
لإلطمئن��ان  األصدق��اء 
عليه، وقال: "أنا اخر من 
يعل��م مبرض��ه، فوجئت 
وأنا أشاهد التلفاز بعدد 
وق��د  اإلتص��االت،  م��ن 
ألنني  املوض��وع  نفي��ت 

بصح��ة  اهلل  بفض��ل 
جي��دة، وال أدري م��ن أين 
أت��وا بتل��ك املعلوم��ات 
رمب��ا  الت��ي  املغلوط��ة، 
أرادوا منها حتقيق سبق 

صحافي".

خال��د  الفن��ان  يعك��ف 
س��ليم على االنتهاء من 
في  املتبقي��ة  مش��اهده 
مسلسل "اختيار إجباري" 
املُقّرر عرضه خارج السباق 
الرمضاني والذي يش��ارك 
ف��ي بطولت��ه نخب��ة من 
بينهم كرمي  النجوم م��ن 

فهمي وأحمد زاهر.
 وأش��ار خالد في تصريح 
له على احد املواقع الفنية 
االخباري��ة  أنه س��يعمل 
على ع��دد م��ن األغنيات 
ليطرحه��ا  املنف��ردة 
جلمه��وره خ��الل الفت��رة 
املقبل��ة، حي��ث كان ق��د 

طرح ألبوما غنائيا مؤخرا 
بعن��وان "أس��تاذ الهوى" 
بداخل��ه عددا من  وحمل 
األغني��ات املتنوع��ة ف��ي 
أفكارها والتي لم يس��بق 
تقدميه��ا م��ن قب��ل ومن 
بينه��ا اغني��ة باللهج��ة 

الصعيدية.

كش��فت الفنان��ة ميس 
اس��تعدادها  عن  حمدان، 
ملسلس��ل "طاق��ة ن��ور" 
التي تش��ارك م��ن خالله 
الرمضاني  املوس��م  ف��ي 

املقبل، 
املسلس��ل يدور في إطار 
يرصد  اجتماع��ي، حي��ث 
التغي��رات األخالقّية التي 
طرأت على اجملتمع املصري 
في اآلونة األخي��رة، بداية 
م��ن ُظه��ور ش��خصّيات 
ومناذج س��يئة تسعى إلى 
نش��ر العنف في اجملتمع، 
فضاًل عن تسليط الضوء 
على أغلب حتوالت اجملتمع 

لألسوأ، ويعرض املسلسل 
في الوقت نفسه، االمنوذج 
اإليجاب��ي وال��ذي يقدمه 
س��المة  هان��ي  الفن��ان 
ليصل رس��الة للمشاهد 
وهي أن األمل ما زال باقًيا 
وموج��ودا مهم��ا كث��رت 

النماذج السيئة. 

كاظم الساهر

ميس حمدان

خالد سليم

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
رمبا لم يتخيل رجل صيني في السادسة والثالثني من العمر 

أن يدفع حياته ثمنا ملهنته بائعا للبط.
إذ كان البط سببا في إصابة الرجل بفيروس إنفلونزا الطيور 
)إتش7 إن 9(، ليكون أحدث ضحايا هذا الفيروس في الصني، 

على وفق ما أعلنت السلطات احمللية السبت.
وبدأت أع��راض اإلصابة بالفي��روس، مثل احلمى والس��عال، 
تظه��ر على الرج��ل ف��ي 25 ديس��مبر املاضي، ف��ي إقليم 
تشجيانغ الساحلي قرب شنغهاي، حيث كان يعمل هناك 
بائعا للبط. وأفادت اح��دى الوكاالت الصينية أن الرجل )36 
عاما( توفي في مس��قط رأسه في إقليم خان وسط البالد، 
في العاش��ر م��ن يناير اجل��اري، أي بعد يوم واح��د فقط من 

اكتشاف إصابته باملرض.

بّطات تقتل صاحبها 
في الصين

الصباح الجديد - وكاالت:
انتهت تس��وية ط��الق مرير 
للنج��م الس��ينمائي جوني 
دي��ب واملمثل��ة أمب��ر هي��رد 
لينته��ي زواج االثن��ني بع��د 
شهور من مزاعم هيرد التي 
إعالمية  بتغطي��ة  حظي��ت 
كبي��رة عن تعرضه��ا للعنف 
باملن��زل في مقابل مزاعم ديب 

باالبتزاز املالي.
وتضمن��ت الوثائ��ق القضائي��ة 

الت��ي قدم��ت ف��ي احملكم��ة العلي��ا 
ملقاطعة ل��وس أجنلوس ي��وم اجلمعة 
تفاصيل لتقس��يم األص��ول الزوجية 
وموافق��ة دي��ب )53 عام��ا( على دفع 
مبلغ س��بق اإلعالن عنه يبلغ سبعة 
مالي��ني دوالر إلى هيرد )30 عاما( والتي 
قالت إنها سوف تتبرع به إلى منظمة 

خيرية.
وكانت هيرد قد رفع��ت دعوى الطالق 
في مايو أيار بعد 15 ش��هرا من الزواج 
وحصل��ت بع��د ذل��ك بأيام عل��ى أمر 

حتفظي مؤقت ضد ديب.
وقالت في وثائ��ق الدعوى إن ديب كان 
يسيء إليها خالل الزواج وإن هذا األمر 
بلغ ذروته خالل مش��ادة ف��ي مايو أيار 
حيث قذف هاتفا محموال في وجهها 

وحطم بعض األشياء في شقتها.
ونفت محامية عن ديب مزاعم اإلساءة 
هذه ودفع��ت بأن هيرد "حتاول احلصول 
على تسوية مالية سابقة ألوانها من 

خالل الزعم بتعرضها لإلساءة".
وقالت احملامية لورا واسر "إننا سعداء 

بنهاية هذا الفصل غير الس��عيد في 
حياة السيد ديب وعائلته."

وتظهر وثائ��ق الطالق أن ديب س��وف 
ألص��ول  منف��ردة  بحي��ازة  يحتف��ظ 
عقاري��ة كثي��رة ف��ي ل��وس أجنل��وس 
وباري��س وكذلك جزيرت��ه اخلاصة في 

جزر البهاما.
 40 م��ن  بأكث��ر  يحتف��ظ  وس��وف   
سيارة وس��فينة مبا يش��مل سيارات 
كالسيكية ومجموعته من الدراجات 

النارية.

تسوية إجراءات الطالق بين أمبر هيرد وجوني ديب 

بغداد ـ سالم البغدادي: 
اقيم ف��ي ش��ارع املتنبي وعل��ى قاعة 
الكوادر والنخ��ب الواقعة في قيصرية 
حن��ش، جلس��ة توقي��ع رواي��ة االديبة 
العراقي��ة رفاه زاير  املوس��ومة "عالقة 
ش��ائكة" ادار اجللس��ة الناق��د أحم��د 
البياتي، الذي حتدث عن مس��يرة االديبة 
في حقل االدب وع��ن اجنازاتها ورحلتها 

في حتقيق حلمها.
م��ن جانبه��ا حتدث��ت زاير ل��� "الصباح 
اجلدي��د" قائل��ة: "روايتي اجلدي��دة تعد 
اس��تكماال جملموع��ة قص��ص وروايات 
ودواوين ش��عرية قدمتها في مسيرتي 

االدبية". 
روايته��ا  اص��درت  ان  لألديب��ة  س��بق 
الس��ابقة بعنوان "جس��د على قارعة 
وله��ا مجموع��ة قصصية  الطري��ق" 
مشتركة بعنوان "هزيز الفجر" وديوان 
شعري مش��ترك مع شعراء من العراق 
والوط��ن العربي، فضال ع��ن اصداراتها 
ف��ي التربي��ة الكش��فية متثل��ت ف��ي: 
القيادي  و"الدور  الكش��فية"  "املناهج 
لق��ادة الكش��افة"، اضاف��ة ال��ى ًعدد 

من املق��االت املتنوعة ف��ي العديد من 
الصح��ف العراقي��ة، ام��ا ع��ن روايتها 
عالق��ات ش��ائكة فقد صم��م غالفها 

عامر الساعدي صاحب مطبعة املنت. 
حضر اجللس��ة عدد من االدب��اء والنقاد 
واملهتمني، اضاف��ة الى عدد من ضيوف 
املتنب��ي املواظب��ني عل��ى التواج��د في 
جلس��اته التي تقام في اكثر من قاعة 
وزواي��اه  البغ��دادي،  الثقاف��ي  باملرك��ز 

الثقافية االخرى.

الصباح الجديد - وكاالت:
الواقع��ة  الق��رى  اح��دى  تع��د 
ف��ي س��يبيريا والت��ي تبع��د عن 
العاصم��ة الروس��ية 9 االف كم 
اكثر مكان مأهول، بارد على وجه 

االرض.
وتصل درجة احلرارة في هذه القرية 
في بعض األحيان إلى 70 درجة حتت 
الصفر، وهي أقل درجة حرارة تسجل 
في م��كان مأهول في نصف الكرة 
ويعي��ش ف��ي هذه  الش��مالي. 
القري��ة 500 نس��مة فق��ط، 
وبسبب الطقس القاسي، 
ال تنم��و محاصيل هناك، 
فيما يعتمد أهلها على 
حل��وم األيائ��ل واخليل 
م��ن دون أن يصاب��وا 

بسوء تغذية.
أن  والط��ري��ف 
القري��ة  اس��م 
ن  ك��و ي�ميا و أ
يع��ن����ي  و
غي��ر  "امل��اء 

املتجمد"، نس��بة إل��ى النبع الدافئ 
القريب من القرية.

ويبلغ طول النهار في موسم الشتاء 
في هذه القرية ثالث ساعات، ويصل 
إلى 21 س��اعة في الصي��ف الذي ال 
ميك��ن أن تتعدى فيه درجة احلرارة عن 

30 درجة.
يواجهه��ا  الت��ي  املش��كالت  وم��ن 
السكان في حياتهم اليومية بالقرية 
البعي��دة، جتمد حبر األقالم، والتصاق 
النظ��ارات في األوجه، وس��رعة نفاد 
بطاري��ات الطاقة. وبس��بب قس��وة 
الطق��س، فإن س��كان القرية يبقون 
على تش��غيل سياراتهم طول اليوم 
خش��ية ع��دم متكنه��م م��ن إعادة 

تشغيلها إذا أوقفوا احملرك.
وبالرغم من وجود تغطية لشبكات 
االتص��االت، فإن الهوات��ف النقالة ال 
تلتقط التغطية في الظروف شديدة 
البرودة. وهناك مشكلة من نوع آخر، 
حيث يستغرق دفن املوتى مدة ال تقل 
عن ثالثة أيام، حيث يجب إذابة اجلليد 

بالفحم املشتعل قبل حفر األرض.

جلسة ثقافية لتوقيع رواية 
رفاه زاير "عالقة شائكة"

70 تحت الصفر.. عجائب أبرد 
قرية مأهولة بالعالم

عثر ش��خص روس��ي، عل��ى خطأ 
"فايب��ر"،  برنام��ج  ف��ي  خطي��ر 
ميك��ن  اخلط��أ  ه��ذا  وبس��بب 

إلى أحاديث  للمس��تعملني االس��تماع 
اآلخرين.

وقال إن "ش��خصني يتحدثان عن طريق 
"فايبر"، سنس��ميهم )أ( و)ب(. في أثناء 
احلدي��ث يتص��ل أح��د األش��خاص ب�)أ( 

ولكن ليس عن طريق "فايبر" وإمنا اتصال 
اعتيادي. في��رّد )أ( على االتصال وبالتالي 

اتصال )ب( يصبح قيد االنتظار.
وأض��اف، "يق��وم )ب( ال��ذي أصبح قيد 
االنتظار بالضغ��ط على زّر قيد االنتظار 

مرتني، بعد ذلك )ب( يستطيع أن يسمع 
محادثة )أ(، ولكن ال يستطيع املشاركة 
فيه��ا، و)أ( ال يعرف أن )ب( يس��تمع إليه 
وبعد االنته��اء من احملادثة يع��ود لفايبر 

ليكمل محادثته مع ب".

خطأ خطير يعثر عليه في "فايبر"
الصباح الجديد - وكاالت:
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