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بغداد ـ الصباح الجديد: 
قال رئيس التحالف الوطني عمار 
احلكيم، امس السبت ان "اخلطاب 
الطائفي أصبح منبوذاً ومن يتكلم 

به يخسر رصيده اجملتمعي".
وبللن احلكيم خللال كلمة له في 
مؤمتللر الوحللدة االسللامية الذي 
اقيم برعايللة حركة اجلهاد والبناء 
وتابعتها "الصباح اجلديد" "حينما 
نتحللدث عللن الوحللدة علينللا ان 
نسللتذكر بناءاتها الفكرية ونضع 
مامحهللا املعرفيللة الن أي حركة 

فقدت  اذا  ومجتمعية  سياسللية 
البنى املعرفية الفكرية قد تضيع 
البوصلة وتختلط األوراق"، مشيراً 
الى "اننا اليللوم بأمّس احلاجة إلى 
الوحدة الوطنية واالسللامية وان 

تكون على أسس صحيحة".
واضاف ان "التأكيد على ان الوحدة 
ليسللت مطلوبللة مبا هللي عليه، 
فليللس املهللم ان نتوحللد حتى لو 
كانت وحللدة على خطأ وامنا يجب 

ان يكون للوحدة معيار واضح".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كردسللتان  إقليللم  رئيللس  قللال 
اسللتقال  ان  بارزانللي،  مسللعود 
اإلقليم ليس كمللا يقال انه حلم 
بل هو حقيقللة ونحن نعمل على 

حتقيق هذا االمر.
وقللال بارزاني في مقابلة صحفية 
واشللنطن  أجرته معلله صحيفة 
منللذ  انلله  االميركيللة،  بوسللت 
كان  الكرديللة  الثللورة  انطللاق 
هللدف الكللرد وهمهللم األول هللو 
استقال كردستان، وبتحقيق هذا 

الهدف فإن الثللورة قد وصلت الى 
مبتغاها.

الللذي  الدعللم  بارزانللي  ووصللف 
قدمتهللا الواليللات املتحللدة الللى 
إقليم كردسللتان فللي احلرب ضد 
داعللش بأنلله "مهللم" خاصة في 

اجملالن العسكري والسياسي.
وأشللار بارزاني الى مشاركة قوات 
البيشللمركة فللي بدايللة انطاق 
عمليللات حتريللر املوصللل بأنه كان 
لتمهيد الطريق للقوات العراقية 

للتقدم نحو أهدافها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مصرف الرافدين امس السبت 
ان منللح سلللفة 10 مايللن دينار 
ملوظفللي دوائللر الدولة تكللون ملن 
لديه بطاقة ذكية مفعلة يتسلم 

بها راتبه الشهري.
واوضح املكتب االعامي للمصرف 
في بيان، اطلعللت عليه "الصباح 
اجلديللد"، ان املصللرف وضع خطة 
اسللتراتيجية بشأن منح السلفة 
وهي ان يتم تسللديد املشللمولن 
بالسلللف ملن لديه سلفة سابقة 
وتوطللن الرواتللب فللي حسللابات 
توفير خاصة وتفعيل دفع الرواتب 
وأضللاف  االلكترونيللة.  اجلبايللة  و 

البيان انه يجللب تعهد الدائرة بأن 
يستمر تغذية الرواتب شهرياً على 
السياق نفسه وذلك من خال قيام 
دائرة املوظف املشللمول بالسلفة 
بتزويللد اقرب فرع من فروع املصرف 
بكشللف رواتب موظفيهم جميع 
بالتفاصيللل الللذي اعتمللد عليها 
و  حقللول االسللتمارة االلكترونية 
مرسلة نسللخة من البيانات على 
قللرص )CD ( و كتللاب مللن رئيللس 
الدائرة موجلله الى الفللرع املعني 
يؤيللد سللامة الكشللف وتعهده 
باسللتمرار تقدمي رواتب منتسللبي 

دائرتهم بالكامل في ذلك الفرع.
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الحكيم يحذر من الخطاب 
الطائفي ويدعو إلى الوحدة 

الوطنية واحترام اآلخر

بارزاني يعّد استقالل إقليم 
كردستان ليس حلمًا وإّنما حقيقة

"الرافدين" يصدر توضيحًا بشأن 
سلفة الـ 10 ماليين لموظفي الدولة

في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 10 القسم األول ص11

تنش��ر " الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" كتاب اش��رطة تسجيل 
صدام حسين / االعمال السرية لنظام استبدادي / 1978 – 2001 وتسلط 
حلق��ة الي��وم الضوء عل��ى محاوالت صدام حس��ين في إره��اق االدارة 
االميركية في عهد الرئيس كلينتون عبر رس��ائل ووس��طاء وتصريحات 
متضاربة واتباع سياس��ة لي االذرع من خالل اعتق��ال مواطنين أميركيين 
متخصصي��ن بج��و االرض والفضاء دخال االراضي العراقي��ة عبر الحدود 
الكويتية واتهمتهما الس��لطات العراقية بالتجسس وتمت محاكمتهما 
وصدرت بحقهما عقوبة الس��جن لثماني س��نوات، غير ان هذه السياسة 

التي اتبعها صدام لم تفلح في تجنب الحرب. 

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة جهاز مكافحة اإلرهاب 
يوم أمس الس��بت ، عن متكنها من 
تطهير أربعة أحياء من الس��يارات 
املفخخ��ة والعبوات الناس��فة في 
احمل��ور الش��رقي ملدين��ة املوص��ل ، 
مؤكدة إلى إن ، حي��اً واحداً يفصل 
القوات األمنية في احملور الشمالي 
ع��ن إعالن حترير الس��احل األيس��ر 

بالكامل من الزمر اإلرهابية . 
وق��ال القائ��د في جه��از مكافحة 
االره��اب الفريق الركن عبد الوهاب 
الس��اعدي ان" قوات اجلهاز متكنت 
املهندس��ن  أحي��اء  تطهي��ر  م��ن 
واجلزائ��ر والعطش��انة والدركزلية 
ضمن احملور الش��رقي م��ن املوصل 
من الس��يارت املفخخ��ة والعبوات 
الناسفة ، مؤكداً أن" حياً واحداً هو 
)الرشيدية( احملاذي ملنطقة الغابات 
ب��ات يفص��ل الق��وات األمنية عن 
إعالن حترير اجلانب األيسر من املدينة 

بالكامل من اجملاميع االرهابية . 
وأضاف ألساعدي في حديث خاص 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ أن قوات 
جه��از مكافح��ة اإلره��اب واجلهد 
الهندسي ينتظرون وصول اجلسور 
العائمة إلى األماكن احملددة لتنفيذ 
اخلطة اخملصصة القتحام الساحل 
األمين ،مش��يرًا ال��ى ان" اجلهاز أعد 
خطة عس��كرية تكتيكية للعبور 
إل��ى اجلانب األمين للمدينة لتحريره 

خالل الساعات القريبة املقبلة.
م��ن جانبه أف��اد مص��در أمني في 
قي��ادة العمليات املش��تركة  ، يوم 

أمس  الس��بت ، ب��أن طيران اجليش 
العراق��ي دم��ر أربع عج��الت تابعة 
لتنظي��م داع��ش اإلجرام��ي ق��رب 

الساحل األمين ملدينة املوصل. 
وق��ال املصدر لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن "طيران اجليش العراقي 

قصف أربع عجالت تابعة لتنظيم 
داع��ش اإلجرام��ي ق��رب الس��احل 
األمي��ن ملدينة املوصل مما أس��فر عن 

تدميرها ومقتل من فيها". 
وأض��اف املصدر الذي لم يكش��ف 
ع��ن اس��مه أن "الق��وات األمني��ة 
ترتي��ب  املش��تركة بص��دد إع��ادة 
القتح��ام  جدي��د  م��ن  صفوفه��ا 
الساحل األمين خالل األيام القليلة 

املقبلة". 
وحررت القوات األمنية، حياً سكنياً 
ومنطق��ة تب��ادل جت��اري، ومعم��ل 
أدوية، في احملور الشمالي للساحل 
األيسر ملدينة املوصل من عصابات 

داعش االرهابية. 
وذك��ر بي��ان خللي��ة اإلع��الم احلربي 
تلق��ت صحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
نس��خة من��ه، أن "قطع��ات احملور 
الشمالي املتمثلة بقطعات اجليش 
متكنت من حترير احلي العربي األولى 
ورف��ع العلم العراقي ف��وق مبانيه 
باس��ناد طي��ران التحال��ف الدولي 
وابطال طي��ران اجليش ومتكنت من 
تفجير دراجة ناري��ة وتدمير عجلة 
ملغومة وقتل عدد م��ن االرهابين 
وتدمير عجلة حتمل مدفع 23 ملم 
وشرعت قطعات الفرقة التاسعة 
املدرع��ة والل��واء الثال��ث بالتقدم 
املنطق��ة احلرة  والس��يطرة عل��ى 
األدوية  التج��اري[ ومعمل  ]التبادل 
ورف��ع العلم العراق��ي ومتكنت من 
قتل ع��دد م��ن االرهابي��ن وتدمير 

مفرزة هاون". 
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حيٌّ واحد يفصل القّوات المشتركة
عن إعالن تحرير الساحل األيسر بالكامل 

القوات املشتركة داخل احدى أحياء اجلانب األيسر للموصل

خطب »داعش« بأيمن الموصل
تدعو لمهاجمة دول الخليج

داعش يرتكب جرائم بنحو هستيري 
بحق سكان الجانب األيمن بالموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلديد  األميركي  الرئيس  أعلن 
دونال��د ترامب، ع��ن عزمه بناء 
ملواجه��ة  جدي��دة  حتالف��ات 
"اإلره��اب املتش��دد" واجتثاثه 
م��ن عل��ى وج��ه األرض، وفيما 
اجلي��ش  تع��رض  إل��ى  أش��ار 
األميرك��ي "إلنه��اك مح��زن" 
املاضي��ة،  الس��نوات  خ��الل 
املتحدة  الوالي��ات  إنفاق  انتقد 
تريليونات الدوالرات في اخلارج.

وقال ترامب في خطاب تنصيبه 
الذي تابعته "الصباح اجلديد"، 
"نح��ن املواطن��ون األميركيون 
لدينا اآلن فرصة إلعادة االزدهار 
لوطننا وس��نحدد معاً مس��ار 
الوالي��ات املتح��دة والعال��م"، 
الفتاً إلى "أننا سنحافظ على 
ونبن��ي  القدمي��ة  التحالف��ات 
العالم  حتالفات جديدة ونوحد 
ض��د اإلرهاب املتش��دد وجنتثه 

متاماً من على وجه األرض".
وأض��اف ترام��ب أن "الوالي��ات 

تريليون��ات  أنفق��ت  املتح��دة 
ال��دوالرات في اخل��ارج في حن 

التحتية في  البني��ة  تض��ررت 
البالد"، منوه��اً في الوقت ذاته 

إلى "تعرض اجلي��ش األميركي 
إلنهاك محزن".

من جانب آخر توقع مسؤول في 
جهاز األمن القومي األميركي، 
امس السبت، أن متنح اخملابرات 
مبك��رة  فرص��ة  األميركي��ة 
ترام��ب لقتل  دونالد  للرئي��س 
زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر 
البغدادي، نظ��راً ملا توفر لديها 

من معلومات أخيرة.
 "Abc NewS" ونقلت محطة
املس��ؤول قوله  األميركية عن 
إن "ترام��ب س��يكون أقل تردداً 
م��ن س��لفه ب��اراك أوباما في 
إصدار أوامر بتوجيه ضربات في 
املوص��ل أو أي��ة مدينة يحتمل 
أن يك��ون البغ��دادي متواج��داً 
فيها حتى وإن ظهرت خش��ية 
بحص��ول ضحايا ف��ي صفوف 

املدنين".
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أدى اليمين الدستورية لرئاسة الواليات المتحدة األميركية

ترامب يسعى لإلطاحة بالبغدادي ويقول:
سنجتـث اإلرهـاب من علـى وجـه األرض

بغداد - وعد الشمري:
أك��دت اللجن��ة القانوني��ة ف��ي 
مجل��س الن��واب، أمس الس��بت، 
فق��ط  مش��اريع  عش��رة  وج��ود 
جاه��زة للتصويت، فيما اش��ارت 
إل��ى نح��و 40 مش��روعاً اخ��راً ما 
زال ف��ي مرحلة القراءت��ن االولى 
والثانية، محملة اللجان النيابية 
املتخصص��ة مس��ؤولية تعطيل 
الكثير منها كونها "تتقاعس في 
اداء مهامه��ا"، داعي��ة في الوقت 
ذات��ه إل��ى ايجاد توافق سياس��ي 

على مترير القوانن املهمة.
وق��ال عض��و اللجنة زانا س��عيد 
في حديث م��ع "الصباح اجلديد"، 
إن "مجموع القوانن التي وصلت 
إلى مرحلة التصويت في رئاس��ة 
البرمل��ان ل��م يتخط 10 مش��اريع 

فقط".
وكان��ت النائب��ة ع��ن التحال��ف 
الوطن��ي بان عب��د الرضا دوش قد 
حّملت رئاس��ة البرملان مسؤولية 
عدم اق��رار 51 قانون��اً وقالت إنها 
جاه��زة للتصويت، لكن س��عيد 

النائ��ب الك��ردي أك��د أن "ه��ذه 
املش��اريع لم تصل جميعها إلى 
دور التصوي��ت، ب��ل أن اغلبه��ا ما 
تزال في مرحل��ة القراءتن االولى 

أو الثانية".
وأش��ار إل��ى أن "نقاش��ات الكتل 
مس��تمرة حتى عل��ى العديد من 
القوان��ن، كم��ا أن البرملان يتلقى 
بنحو مستمر مشاريع ومقترحات 

ما ولد زخماً في عملنا".
ون��ّوه عض��و اللجن��ة القانوني��ة 
النيابي��ة إل��ى أن "ابرز املش��اريع 

اجلاه��زة للتصوي��ت ه��ي قان��ون 
محكمة االحتادي��ة العليا، وقانون 
مجل��س االحت��اد، وقان��ون احل��رس 

الوطني".
بالالئم��ة عل��ى  وألق��ى س��عيد 
"الكت��ل السياس��ية ف��ي أنه��ا 
املسؤولة عن االتفاق على صيغة 
نهائية الس��يما للقوانن املهمة، 
وعليه��ا اس��تثمار م��ا تبقى من 
عمل البرمل��ان وتوحي��د الرؤى في 

اجناز اكبر قدر من املشاريع".
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لجنة نيابية: 10 مشاريع فقط جاهزة للتصويت لدى رئاسة البرلمان
تحّدثت عن 40 قانونًا ما زال قيد القراءتين االولى والثانية

متابعة

تقريـر

الرئيس ترامب يؤدي اليمني 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت وثائق س��رية، أن الواليات 
املتحدة األميركية ش��جعت رئيس 
النظام الس��ابق صدام حسن بقوة 
ملهاجم��ة س��وريا، من أج��ل تأمن 
وحماية خط��وط أنابيب النفط في 

البحر املتوسط واخلليج.
تقري��ر  ف��ي  ج��اء  م��ا  وحس��ب 
استخباراتي س��ري عام 1983 أجنزه 
مس��ؤول س��ابق في وكالة اخملابرات 
املركزية، فإن واشنطن حثت العراق 

على مهاجمة س��وريا. وقال غراهام 
فولي��ر م��ن "س��ي أي إي" إنه "كان 
يجب على أمي��ركا أن تضغط على 
حافظ األسد من خالل 3 قوات وهي 

العراق وإسرائيل وتركيا".
وج��اء ف��ي التقري��ر "ف��ي مواجهة 
3 جبه��ات، رمب��ا يضطر األس��د إلى 
التخل��ي ع��ن فك��رة إغ��الق خ��ط 
األنابيب"، حسب ما أفادت صحيفة 

"ديلي ميل".
وأعرب ناش��رو التقرير السري وقتها 

عن أملهم في إقناع العراق بالتعاون 
في األمر "ألن إغالق خط األنابيب قد 

يجلب الضرر للعديد من الدول".
وج��اء ف��ي التقري��ر "رمبا ل��ن يوافق 
العراق بسهولة على الطلب.. لكن 
يجب إقناعه الس��يما وأن لديه قوة 
جوية عس��كرية كافية ق��ادر على 
تسخير نصفها ضد سوريا"، مشيراً 
إل��ى أن "هذه األخيرة تكافح وحتارب 
لبس��ط س��يطرتها على املواطنن 

املناهضن لنظام األسد".

وثائق سرية تكشف تشجيع أميركا
لصدام حسين على مهاجمة سوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:
النفللط  أسللعار  ارتفعللت 
أكثر من اثنللن باملئة بفضل 
توقعللات بأن اجتماعللاً لكبار 
منتجللي النفط فللي العالم 
باتفاق  التزامهللم  سلليظهر 
اإلنتللاج عندما  عاملي خلفض 
يُعقد مطلع األسبوع املقبل 
لكن زيادة أنشللطة احلفر في 

كبحللت  املتحللدة  الواليللات 
املكاسب.

وقللال محمد باركيندو األمن 
العام ملنظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبللك( إن "اجتماعاً 
سللُيعقد في مطلع األسبوع 
املقبل في فيينا يضم أعضاء 
املنظمة وبعض املنتجن من 
خارجهللا مبا في ذلك روسلليا 

سيتبنى آلية ملراقبة االمتثال 
للتحقق مللن التزام املنتجن 
بواقع  اإلنتللاج  باتفاق خفض 

1.8 مليون برميل يوميا".
وقال وزير الطاقة السللعودي 
خالد الفالح إنه مت سحب 1.5 
مليون برميللل يومياً بالفعل 

من السوق.
تتمة ص3

النفط يرتفع 2 % قبل اجتماع للمنتجين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��ادت مص��ادر محلية ف��ي داخل 
مدين��ة املوص��ل ان تنظي��م داعش 
قد ع��زز اجراءاته األمنية في اجلانب 
األمين م��ن املدينة بع��د ان تيقن ان 
اجلان االيس��ر ق��د خس��ره لصالح 

القوات األمنية.

تصريح��ات  ف��ي  املص��ادر  وقال��ت 
صحفية، ان التنظيم املتش��دد عزز 
من اجراءاته في اجلانب األمين ملدينة 
املوصل ومنع الش��باب من التجمع 

في األماكن العامة والطرقات.
وأضافت ان التنظي��م أمر أصحاب 
أبوابه��ا  بإغ��الق  التجاري��ة  احمل��ال 

كم��ا قام مبنع دخ��ول العجالت الى 
منطقة باب الطوب مركز املدينة.

وفي س��ياق العملي��ات اجلوية ضد 
داع��ش أعلن مس��ؤول محور قضاء 
الدبش شمال غربي كركوك بقوات 
البيش��مركة كمال كركوكي، عن 
تدمي��ر مس��تودع كبير لألس��لحة 

"داع��ش" بقصف  لتنظي��م  تاب��ع 
جوي لطيران التحالف شمال غربي 
احملافظة ، غارة جوية على مستودع 
لألس��لحة تاب��ع لتنظي��م داع��ش 
ق��رب قض��اء الدبس ش��مال غربي 

كركوك".
"الضرب��ة  أن  كركوك��ي،  وأض��اف 

املس��تودع  تدمي��ر  ع��ن  أس��فرت 
فض��ال ع��ن س��قوط ع��دد كبي��ر 
م��ن القتل��ى واجلرحى ف��ي صفوف 
التنظي��م وتدمير عدد م��ن اآلليات 
التي يس��تخدمها بن فت��رة وفترة 
أخ��رى ف��ي التع��رض عل��ى ق��وات 

البيشمركة".

من جهة اخ��رى أفاد مص��در أمني 
في محافظة نينوى، بأن ثمانية من 
عناصر تنظيم "داعش" اعتقلوا في 
أثن��اء محاولتهم الهرب بواس��طة 
زورق بالستيكي من الساحل األيسر 

الى الساحل األمين في املوصل.
تتمة ص3

بعد خسارته األيسر .. داعش يتخذ إجراءات غير مسبوقة بالجانب األيمن في الموصل



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ضم��ن عش��رات اآلراء الت��ي زخرت 
به��ا مواق��ع التواص��ل االجتماعي 
تعليقاً على حفل تنصيب املرش��ح 
كالرئيس  ترامب  دونال��د  اجلمهوري 
45 للوالي��ات املتح��دة االميركي��ة، 
كت��ب رئي��س مجل��س محافظ��ة 
الس��ليمانية الس��ابق القيادي في 
حركة التغيير هفال ابو بكر »الليلة 
بكيت م��ن كل قلبي لق��د ابكوني 

االميركان.
اب��و بكر اض��اف ان الكلم��ات التي 
قاله��ا الرئي��س اجلدي��د ه��ي ذاتها 
والتطلع��ات  واآلم��ال  الكلم��ات 
التي نس��عى لها هنا والتي نرددها 
جميع��اً، اال انهم قب��ل النطق بها 
قام��وا بتنفيذه��ا، او م��ع اطالقها 
يتم تنفيذها، كله��م تضرعوا الى 
اهلل ان يكون س��ندهم وعوناً لهم 
، كتبوا في عام 1789 دس��توراً لكل 
االميركي��ني ومن��ذ ذل��ك احلني كل 
اربع س��نوات قاموا بإجراء انتخابات 
جديدة، ادت الى استبدال 44 رئيساً 
حلد االن، قبلوا بحكم الناس اعترفوا 
بأخطائه��م وقبلوا املنافس��ة التي 

يأتي عنها الفوز او اخلسارة.
الليل��ة بكي��ت ب��كاء يحم��ل امال 
ب��أن نعمل بج��د لتحقي��ق الرخاء 
حتت��رم  وان  الوطني��ة  وااله��داف 
االكثرية االقلية وان نبتعد عن حب 

الذات واالنانية.
رئي��س جلن��ة حق��وق االنس��ان في 
برملان كردس��تان س��وران عمر نشر 
ف��ي صفحته على الفيس بوك، رأياً 
قال فيه ان الرؤساء هم من يحددون 
مصيرهم ومستقبلهم، يريدون ان 
يكونوا مثل اوباما او بشار والقذافي 
وص��دام، وتاب��ع ان العال��م ش��اهد 
الت��داول الس��لمي للس��لطة في 
اكبر دولة عظمى في العالم، انهم 
صادقون مع شعبهم لذا متكنوا من 
التق��دم ببلدهم ، لم يقدم الرئيس 
املنتهي��ة واليت��ه اي تبري��ر لبقائه 
لوالي��ة اخرى في الس��لطة وتنحى 
بكل قناعة خللف��ه، برغم اخلالفات 

الفكرية واحلزبية.           
س��وران عمر اضاف قائ��ال » االجدر 
بالرؤس��اء الذين فرضوا انفس��هم 
عل��ى كرس��ي الرئاس��ة باالنقالب 
على الش��رعية، ان يش��عروا بالعار 
من رؤية التداول السلمي للسلطة 
في الواليات املتحدة، وان ال يسمحوا 
ألنفس��هم الكذب والنفاق باس��م 

الدميقراطية.
واردف يش��هد اقليم كردستان منذ 
عامني ازمات كبيرة خلفتها انتهاء 
اقلي��م  لرئاس��ة  القانوني��ة  امل��دة 
كردس��تان، ونحن قلن��ا للرئيس بأن 
يلتزم بالقانون وال يبقى في منصب 
رئيس االقليم بطريقة غير شرعية، 
اال انه ومع االسف وبدال من التخلي 
ع��ن كرس��ي احلكم ق��ام بتعطيل 
وش��ل برملان كردس��تان وما حلقها 
من موجة مخيفة اره��اب واغتيال 

للصحفيني ورجال الدين.      
عم��ر اض��اف ان االج��در بالزعم��اء 

الدكتاتوريني في الش��رق االوس��ط 
يتمعن��وا  ان  وكردس��تان  والع��راق 
في الت��داول الس��لمي للس��لطة 
ف��ي الواليات املتح��دة، وان يتعلموا 
م��ن اوبام��ا وان يأخ��ذوا العب��ر من 
الذين سبقوهم  احلكام املستبدين 
مث��ل صدام والقذاف��ي، وان يحددوا 
كان��وا  اذا  بأيده��م  مس��تقبلهم 
ص��دام  مث��ل  يكون��وا  ان  يري��دون 

والقذافي ام اوباما وكاميرون.
بدوره ش��كك الكات��ب والصحفي 
ش��يرزاد ش��يخاني في مقال نشره 
عل��ى صفحته في موق��ع التواصل 
االجتماع��ي في��س ب��وك بصدقية 
املب��ادرة التي اطلقه��ا رئيس اقليم 
كردس��تان املنتهية واليته للتخلي 
ع��ن منصبه لش��خص آخ��ر، بعد 
ان اكم��ل ثالث والي��ات في منصب 
رئي��س االقليم الذي يش��غله منذ 

عام 2005 .
ش��يخاني الذي عن��ون مقاله )هل 

يتنحى بارزاني عن منصبه؟( قال ان 
اعالن السيد مس��عود بارزاني قبل 
عدة أشهر اس��تعداده للتخلي عن 
منصبه كرئيس إلقليم كردستان!. 
واستقبال  تصريحاته بهذا الشأن 
بترحاب من لدن اجلماهير العريضة، 
عل��ى أم��ل أن تك��ون ه��ذه املبادرة 
مفتاح��ا حل��ل األزمات السياس��ية 
املس��تعصية  واالقتصادي��ة 
بكردس��تان. حت��ى أن العدي��د من 
جت��رأت«  و«  تش��جعت  األح��زاب 
بترشيح عدة أسماء ليكونوا بدالء 
عن السيد بارزاني لرئاسة اإلقليم، 
مه��د بفت��ح الب��اب ام��ام جول��ة 
جديدة من احلوارات السياسية في 

االقليم.
ش��يخاني يضي��ف قلت ف��ي تلك 
احلوارات بأن ما يفعله حزب بارزاني 
منذ انتهاء الوالي��ة الثالثة املمددة 
له ورفض البرملان واألحزاب التمديد 
الثان��ي لواليت��ه املنتهي��ة، ال تعدو 

س��وى محاولة منه لكسب املزيد 
من الوقت وإشغال اجملتمع واألحزاب 
بقضاي��ا ثانوية من أجل اس��تمرار 
زعيم��ه في الس��لطة بعي��داً عن 
الشرعية وخارج س��ياقات القانون 

والدستور العراقي.
ويضيف ش��يخاني »لق��د خاضت 
األحزاب مفاوضات مس��تمرة  تلك 
مع حزب بارزاني ألكثر من س��نتني 
ولك��ن م��ن دون ج��دوى وم��ن دون 
للتطبيق،  قاب��ل  واض��ح  مش��روع 
وأخيراً دق الس��يد بارزاني املس��مار 
األخير بنعش تلك املفاوضات وقال 
صراح��ة« بأنه ل��م تعد هن��اك ما 
تس��مى باملفاوض��ات اخلماس��ية« 
وبذل��ك يتب��ني لنا ص��دق توجهات 
وسياسة هذا احلزب في االستمرار 
بالس��لطة رغماً عن أنوف األحزاب 

واجلماهير.
لقد ش��دد بارزاني ف��ي تصريحاته 
األخي��رة عل��ى أهمية االتف��اق مع 

الكردس��تاني بديال  الوطني  االحتاد 
األخ��رى،  الرئيس��ة  األح��زاب  ع��ن 
مبعن��ى إع��ادة احلياة ال��ى الصيغة 
الفاشلة باحلكم املسمى« فيفتي 
فيفت��ي« وتوزي��ع الس��لطة م��رة 
أخرى بينه��م باملناصفة البغيضة 
وإخراج األحزاب األخرى من املعادلة 

السياسية
االحتاد  الكات��ب مبطالب��ة  ويخت��م 
الوطن��ي الذي دف��ع ضريبة باهظة 
لرئاس��ة  األول  التمدي��د  نتيج��ة 
مسعود بارزاني املنتهية عام 2013 
بخس��ارة أكثر من عش��رة مقاعد 
في برملان كردستان، بعدم الرضوخ 
الى ارادة الدميقراطي ألنه س��يدفع 
ضريب��ة أُكب��ر فيم��ا ل��و توجه مع 
ح��زب بارزاني نحو صيغة املناصفة 
الفاشلة التي أودت بتجربة احلكم 
الدميقراط��ي ف��ي كردس��تان، وأنه 
س��يكون ش��ريكا في جرمي��ة قتل 

الدميقراطية في كردستان. 

صحفيون ونخب: لماذا ال نرى التداول السلمي 
للسلطة لدينا في كردستان

حفل تنصيب ترامب يشعل مواقع التواصل االجتماعي في اإلقليم
د.علي شمخي

ل��م يع��د خافياً احل��رص االقليم��ي والدول��ي على 
وجود نظام سياس��ي في العراق ينسجم ويتناغم 
م��ع مصالح ال��دول التي حتي��ط في الع��راق ولرمبا 
ترك��ت اجلغرافي��ة اثره��ا العمي��ق عل��ى الداخ��ل 
العراق��ي والزمت أي نظام يدير الب��الد على االنتباه 
لهذا التش��كيل الدميوغرافي ال��ذي انتج مكونات 
واص��ول العراقي��ني الديني��ة والقومي��ة واملذهبية 
وبات��ت الرقعة اجلغرافية التي تش��كل العراق دولة 
وس��يادة محط اهتم��ام ال��دول االقليمية احمليطة 
به ومحط اهتمام ال��دول الكبرى وتلك التي متتلك 
نفوذاً اقتصادياً او سياس��ياً ف��ي املنظومة الدولية 
مثلم��ا حتم ه��ذا التن��وع العراقي عل��ى الطبقة 
السياس��ية بش��تى اجتاهاتها عل��ى االحاطة بكل 
الش��أن احمللي م��ن دون تفريق او جتزئ��ة وفي الوقت 
نفس��ه التفاعل مع احملي��ط اخلارجي ال��ذي يراقب 
مايجري في الداخل وفي عالم السياس��ة صار من 
الصعب احلفاظ عل��ى اخلصوصية في التعامل مع 
االح��داث الداخلي��ة فاجلميع ين��ادي ويحرص على 
احت��رام مبدأ ع��دم التدخل في الش��ؤون الداخلية 
لكن واقع احل��ال وطبيعة االحداث التي تتحرك في 
دول منطقة الش��رق االوس��ط تدف��ع بالكثير من 
ال��دول عل��ى دس انفها مب��ا يجري حولها الس��باب 
مختلفة منها اخلوف والقلق واخلش��ية من انتقال 
أي حراك سياس��ي الى ش��عوبها يتعل��ق باحلقوق 
املدني��ة وتطلع��ات املذاهب والقومي��ات للحصول 
عل��ى املزيد من احلريات ومايج��ري في العراق ولبنان 
وس��وريا والبحري��ن ودول أخرى يق��دم الدليل على 
التداخ��ل ب��ني احترام س��يادة الدول وب��ني التدخل 
في ش��ؤونها الداخلي��ة وفي بلد مث��ل العراق متتد 
اجلغرافية فيه مع ستة بلدان وتشترك مكوناته مع 
ش��عوبها بروابط دينية ومذهبي��ة وقومية يتطلب 
االمر اداًء سياس��ياً يرتقي الى هذا التش��ابك وهذا 
االمتداد وهذا االشتراك مبا يؤمن وجود عراق متوازن 
وق��وي يحفظ وحدة البالد وس��يادتها ويبعدها عن 
مجريات الصراعات االقليمي��ة والتدخالت الدولية 
وبالتأكي��د ان هذا االداء ال��ذي يطمح له العراقيون 
جميع��اً لن يتحق��ق من دون اقتص��اد وتنمية وامن 
وحتالف قوي مع جميع الدول التي ترتبط مصاحلها 
بالعراق وان أي اخت��الل في ميزان العالقات مع هذه 
الدول س��يؤدي الى تهديد س��يادة واستقرار العراق 
.وبالتالي ان التش��اور والتنس��يق واحلوار مع جيران 
العراق وتعزيز التحالفات مع الدول الكبرى هو خيار 
اس��تراتيجي الية حكومة عراقية تخطط وترسم 

وتنفذ السياسة اخلارجية لهذا البلد .

عراق متوازن

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

في تقرير نش��ر على صفح��ات التاميز 
البريطاني��ة للدكت��ورة » هيلني جون« 
اشارت فيه الى ان » العالقة املستقبلية 
بني الواليات املتحدة االميركية وحلف 
النات��و، ميكن ان تش��هد  حت��وال كبيراً 
بعد تس��لم الرئي��س االميركي اجلديد 
دونال��د ترامب مقاليد احلكم، بس��بب 
بعض املواقف والتصريحات التي أثارت 
الكثير م��ن اجلدل حول عالقة الواليات 
املتحدة باحللف وكذلك التقارب احملتمل 
مع الروس، حيث اكدت بعض التقارير 
أن التصريحات الت��ي أدلى بها ترامب، 
ح��ول الناتو، تثي��ر قلق قي��ادة احللف. 
وعد ترام��ب في مقابلة مع صحيفتي 
تامي��ز البريطاني��ة وبيل��د األملاني��ة أن 
حلف شمال األطلسي منظمة »عفا 
عليه��ا الزمن«. متهما دوال أعضاء في 
احلل��ف بأنها ال تدفع حصتها في إطار 
عملية الدفاع املشتركة واالتكال على 

الواليات املتحدة.« 
واضافت جون الى ان ترامب اش��ار  الى 
ان  »األطلس��ي لديه مش��كالته وهو 
)منظم��ة( عف��ا عليه��ا الزم��ن ألنها 
أنشئت بالدرجة األولى منذ سنوات«، 
مضيف��اً أن��ه م��ن املفت��رض أن نقوم 
بحماي��ة بل��دان )احللف( »لك��ن بلداناً 
كثيرة ال تدف��ع ما يتوجب عليها وهذا 

غير ع��ادل بحق الوالي��ات املتحدة إلى 
ح��د كبير«، مضيف��اً أن هناك فقط 5 
بل��دان تدفع م��ا يتوج��ب عليها. لكن 
ترامب قال لصحيفة بيلد األملانية إنه 
»إذا مت اس��تثناء كل مكام��ن الضعف 
هذه، فإن األطلس��ي يبق��ى في نظري 
مهًما ج��دا«. وأملح ف��ي املقابلة ايضاً 
إلى إمكاني��ة التوصل إل��ى اتفاق مع 
موسكو لتقليص أس��لحتها النووية 
مقابل رفع العقوبات عنها. وقال ترامب 
إنه ينظر إلى حلف ش��مال األطلسي 
بوصفه عفا عليه الزمن ألنه لم يدافع 
عن أعضائه ض��د الهجمات اإلرهابية. 
كم��ا قال ترامب إنه يك��ن على الدوام 
»احتراماً كبيرا« للمستشارة األملانية 
أجنيال ميركل لكن��ه انتقد قرارها عام 
2015 الس��ماح بدخول مليون مهاجر 
ووصفه بأنه »خطأ كارثي« فتح الباب 

للهجمات اإلرهابية.« 
وبين��ت ج��ون ايض��اً ان »  ترام��ب اثار 
قلق��اً خ��الل حملت��ه االنتخابية حني 
ملح الى ان واش��نطن ق��د تفكر مرتني 
قب��ل ان تس��اعد حليفاً ف��ي خطر لم 
يس��دد املتوجب عليه على املس��توى 
الدفاع��ي، علماً بأن الوالي��ات املتحدة 
تؤمن اكثر من ثلثي النفقات الدفاعية 
لالطلسي. ومن ش��أن موقف مماثل ان 
يؤثر في مب��دأ الدفاع املش��ترك الذي 
تضمنه البن��د اخلامس م��ن املعاهدة 

املؤسسة للحلف.« 

واكدت ايضاً ان » اجليش االميركي عهد  
بزيادة نطاق وكثاف��ة مناورات التدريب 
في أوروبا لردع العدوان الروس��ي وذلك 
في وقت وصل في��ه مزيد من الدبابات 
االميركي��ة  واملع��دات  والش��احنات 
األخرى إلى أملانيا لبناء حشد عسكري 

كبير في اجلناح الشرقي حللف شمال 
األطلس��ي. وقال اجلنرال بس��الح اجلو 
االميرك��ي تيم راي نائ��ب قائد القيادة 
االميركي��ة ف��ي أوروبا ف��ي تصريحات 
معدة س��لفاً »ألكن واضحاً: هذا أحد 
أركان جهودن��ا لردع العدوان الروس��ي 

وضمان وحدة أراضي حلفائنا واحلفاظ 
على أوروبا كياناً مكتمال وحرًا ومزدهراً 
ويعي��ش في س��الم.« ويش��ير رأي إلى 
»الت��زام أمي��ركا الصل��ب كالصخ��ر 
مين��اء  ش��هده  ال��ذي  أوروب��ا«  جت��اه 
برميارهاف��ن في ش��مال أملاني��ا والذي 

تابع فيه القائد العس��كري االميركي 
وصول نح��و 2800 قطعة م��ن العتاد 
العسكري سيس��تعملها نحو 4000 
جندي أميركي يجري نشرهم ملناورات 
تدريبية ف��ي دول أعضاء باحللف قريبة 
من روسيا. وجاء احلشد العسكري من 
جانب الواليات املتحدة وحلف ش��مال 
األطلس��ي بعد أيام م��ن اتهام أجهزة 
اخملاب��رات االميركية للرئيس الروس��ي 
فالدميير بوتني بإصدار أوامر ببذل جهد 
لدع��م الف��رص االنتخابية للمرش��ح 
اجلمه��وري دونال��د ترامب ف��ي حملة 
انتخابات الرئاس��ة في 2016 من خالل 
التش��كيك في املرشحة الدميقراطية 
خس��رت  والت��ي  كلينت��ون  هي��الري 

االنتخابات.« 
واوضحت جون ايضا ف��ي تقريرها الى 
ان »  قوات م��ن 11 دولة عضًوا بحلف 
ش��مال األطلس��ي من بينها الواليات 
املتحدة أجرت  تدريب��ات على املهارات 
القتالي��ة ف��ي غابة يكس��وها اجلليد 
ف��ي ليتوانيا وعًب��رت رئيس��ة الدولة 
املطل��ة على بح��ر البلطيق عن الثقة 
في استمرار التزام أميركا بالدفاع عن 
أوروبا بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة. 
وأث��ار ترامب انزع��اج حلف��اء الواليات 
املتحدة ف��ي أثناء احلمل��ة االنتخابية 
بإش��ادته بالرئي��س الروس��ي فالدميير 
بوت��ني ووصف��ه حللف األطلس��ي بأنه 
»عفا عليه الزمن« وتس��اؤله بشأن ما 

إذا كان يجب على واش��نطن أن حتمي 
احللف��اء األوروبي��ني الذي��ن ال ينفقون 
بالق��در الكاف��ي عل��ى الدف��اع ع��ن 

أنفسهم.«
وبين��ت ايضاً ان »  األم��ني العام حللف 
ين��س  »النات��و«،  األطلس��ي  ش��مال 
س��تولتنبرغ ،  اش��ار ال��ى إن احللف ال 
يرغب في مواجهة مع روس��يا، وال في 
حرب باردة جديدة. وأضاف ستولتنبرغ، 
إن خط��ط نش��ر 4 آالف جندي إضافي 
في أوروبا الش��رقية تهدف ملنع اندالع 
نزاع، ولي��س إثارته. وقال س��تولتنبرغ 
إنه عل��ى الرغم من التوت��رات احلالية، 
إال أن احللف العس��كري ال يرى روس��يا 
بوصفه��ا تهديًدا. وتع��د العالقات بني 
روس��يا والغرب في أسوأ حاالتها، منذ 
انتهاء احل��رب الباردة.وفرضت الواليات 
املتحدة ودول االحت��اد األوروبي عقوبات 
على روسيا، عقب ضمها لشبه جزيرة 
القرم، التي كانت تابعة لدولة أوكرانيا، 
وذل��ك في ع��ام 2014. كم��ا أصبحت 
س��وريا أيضاً سبباً من أس��باب التوتر 
ب��ني اجلانب��ني، حيث تته��م دول غربية 
موس��كو بارتكاب جرائ��م حرب، خالل 
قصفها للمناطق التي تس��يطر على 
املناوئ��ة للرئيس  املعارضة املس��لحة 

بشار األسد.«

*عن صحيفة الصن تاميز البريطانية 

في ظل تسلم دونالد ترامب رئاسة الواليات المتحدة

هل ستستثمر روسيا التوتر بين الناتو وأميركا لصالحها؟

سوران عمر اضاف 
قائال » االجدر بالرؤساء 
الذين فرضوا انفسهم 
على كرسي الرئاسة 
باالنقالب على الشرعية، 
ان يشعروا بالعار من 
رؤية التداول السلمي 
للسلطة في الواليات 
المتحدة، وان ال 
يسمحوا ألنفسهم 
الكذب والنفاق باسم 
الديمقراطية

ترامب يؤدي اليمني الدستورية

األحد 22 كانون الثاني 2017 العدد )3604(

Sun. 22 Jan. 2017 issue )3604(

بغداد ـ الصباح الجديد:
أطلق مكتب األمم املتحدة خلدمات 
املشاريع، حملة للتعريف بحقوق 
اإلنس��ان داخ��ل البالد م��ن خالل 
إقامة 18 منتدى حواريا في عموم 

احملافظات.
وق��ال رئي��س مؤسس��ة "الن��ور 
املش��اركني في  أح��د  اجلامع��ة" 
احلملة أحمد حسام في تصريح، 
إن "مكت��ب األمم املتحدة خلدمات 
املشاريع بدعم من االحتاد االوروبي 

اطل��ق حملة واس��عة في جميع 
للتعري��ف  الع��راق  محافظ��ات 
واجله��ات  االنس��ان  بحق��وق 
املعنية واخملتص��ة بحماية حقوق 

االنسان".
"احلمل��ة  أن  جس��ام  وأض��اف 
تتضمن اقام��ة 18 منتدى حواريا 
ح��ول حقوق االنس��ان في جميع 
محافظات الع��راق بعد ان انهت 
له��ذا  مدرب��ني  تدري��ب  ورش��ة 
الغرض"، الفتا ال��ى ان "املنتديات 

ته��دف الى نش��ر وتعزي��ز ثقافة 
حقوق االنس��ان من خالل االطالع 
على املبادئ العامة لكافة اطياف 
اجملتمع العراق��ي كما يهدف هذا 
املنت��دى ال��ى تعزي��ز املعلوم��ات 
بحق��وق  اخلاص��ة  واملع��ارف 

االنسان".
وبني جس��ام ان "املع��ارف اخلاصة 
بحقوق االنس��ان تش��مل معرفة 
تفصيلية لظه��ور االصوات التي 
تن��ادي بحقوق اإلنس��ان ومعرفة 

جي��دة مبنهجي��ة نش��ر وتعزي��ز 
وحماية حقوق االنس��ان والغرض 
من تعلم مبادئ حقوق االنس��ان 
ومفاهيمه��ا وخصائصه��ا ال��ى 
جان��ب االط��ار القانون��ي واالطار 
بحق��وق  اخل��اص  املؤسس��اتي 
االنس��ان الدولية واحمللية وس��بل 
تعزيز حقوق االنسان وتفعيل دور 
وس��ائل االعالم في نش��ر وتعزيز 
ف��ي  االنس��ان  حق��وق  وحماي��ة 

العراق".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در محلي ف��ي نينوى، 
ل�«داع��ش«  خط��ب  ث��الث  ب��أن 
تناولت بش��كل مفاجئ األوضاع 
ف��ي اخللي��ج العرب��ي ودع��ت ما 
ال��ى  ب�«اجملاهدي��ن«  أس��متهم 
اس��تهداف قواعد من اعتبرتهم 
التنظي��م »غ��زاة«، فيم��ا لفتت 
بالتنظي��م مغربي  الى خطيب��ا 
اجلنس��ية توعد بإعالن ما وصفه 
بأنه »دولة اإلس��الم الكبرى بعد 

انهيار حكم آل سعود«. 
وقال املصدر في حديث صحفي، 
إن »ث��الث خط��ب لداع��ش ف��ي 

غ��رب املوص��ل تناولت وبش��كل 
مفاج��ئ األوض��اع ف��ي اخللي��ج 
العربي«، مبين��ا أن »تلك اخلطب 

اتهم��ت األنظم��ة احلاكم��ة في 
لقوى  واخلضوع  باخل��ذالن  اخلليج 
الش��ر والصليبني وتق��دمي أموال 

املس��لمني وخيراتهم لقتل أبناء 
دولة اخلالفة«. 

وأضاف املصدر ، أن »اخلطب الثالث 
دعت ما أسمتهم باجملاهدين الى 
دك واستهداف قواعد الغزاة في 
اخلليج العربي«، معتبرة أن »حترير 

شعوب اخلليج بات قريبا«.
ولفت املصدر الى أن »احد اخلطباء 
الث��الث ويدعى أبو حذيفة يحمل 
اجلنس��ية مغربي��ة ق��ال أع��داد 
أبناء اخلالفة ف��ي جند واحلجاز في 
تزايد مس��تمر وحكم أل س��عود 
س��ينهار قريب��ا ومنها س��نعلن 

والدة دولة اإلسالم الكبرى«.

األمم المتحدة تطلق حملة للتعريف
بحقوق اإلنسان في العراق

خطب »داعش« بأيمن الموصل تدعو لمهاجمة دول الخليج



بغداد – انفجار ناسفة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس السبت، بأن شخصاً 
قتل وأصي��ب أربعة آخ��رون بانفجار 
عبوة ناس��فة قرب س��وق ش��عبية 

شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه، أن "عبوة ناسفة انفجرت، 
صباح يوم امس قرب س��وق شعبية 
في منطقة العبيدي ش��رقي بغداد، 
ما أس��فر عن مقتل شخص وإصابة 

أربعة آخرين". 
عل��ى صعي��د متص��ل اف��اد املصدر 
ان "عبوة ناس��فة كان��ت موضوعة 
عل��ى جان��ب الطري��ق ف��ي منطقة 
سبع البور ش��مالي بغداد، انفجرت 
مس��اء يوم امس ما اسفر عن مقتل 
مدني واصاب��ة ثالثة اخري��ن بجروح 

متفاوتة".

ديالى – عمليات دهم 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظ��ة ديال��ى امس الس��بت ان 
القوات األمنية الق��ت القبض على 
س��بعة مطلوبني على وف��ق قضايا 
بته��م  بينه��م  جنائي��ة مختلف��ة 

اإلرهاب.
وذكر املصدر ان "قوة امنية من اقسام 
املديري��ات واف��واج الط��وارئ ومفارز 
االس��تخبارات ومكافح��ة االره��اب 
ف��ي ش��رطة ديال��ى الق��ت القبض 
على س��بعة مطلوب��ني على قضايا 
ارهابية وجنائية في مناطق بعقوبة 

والوجهية وحمرين وهبهب".

كركوك – قصف جوي 
أعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظ��ة كرك��وك امس الس��بت 
عن تدمير مس��تودع كبير لألسلحة 
تاب��ع لتنظي��م "داع��ش" بقص��ف 
جوي لطيران التحالف ش��مال غربي 

احملافظة.
وق��ال املص��در إن "طائ��رات تابع��ة 
للتحال��ف الدولي نف��ذت، فجر يوم 
ام��س غ��ارة جوي��ة على مس��تودع 
لألس��لحة تابع لتنظيم داعش قرب 
قضاء الدبس شمال غربي كركوك".

وأضاف املصدر الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه أن "الضربة أسفرت عن 
تدمير املس��تودع فضال عن س��قوط 
ع��دد كبي��ر م��ن القتل��ى واجلرح��ى 
في صف��وف التنظي��م وتدمير عدد 
م��ن اآللي��ات التي يس��تخدمها بني 
فترة وأخرى ف��ي التعرض على قوات 

البيشمركة". 

االنبار – انفجار الصقة 
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اك��د مص��در 
محافظ��ة األنبار امس الس��بت، بأن 
ضاب��ط ف��ي ش��رطة االنب��ار جنا من 

انفجار عبوة الصقة شرق الرمادي.
وق��ال املصدر إن "عبوة الصقة كانت 
موضوعة اسفل سيارة تعود لضابط 
برتبة نقيب في طوارئ شرطة االنبار، 
انفجرت صباح يوم امس في منطقة 
حصيب��ة ش��رق الرمادي، ما اس��فر 
ع��ن احلاق اضرار مادي��ة دون وقوع اية 

خسائر بشرية".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة الديوانية امس الس��بت 
ع��ن القاء القبض عل��ى 41 مطلوباً 

بتهم مختلفة في احملافظة.
"مف��ارز  ان  االمن��ي  املص��در  وذك��ر 

ودوري��ات ش��رطة النجدة املنتش��رة 
في ش��وارع واحي��اء احملافظة متكنت 
م��ن القاء القبض على 3 أش��خاص 
عث��ر بحوزته��م على مس��دس نوع 
5 ملم م��ع عدد من أجه��زة املوبايل 
ن��وع هواوي حاولوا اله��رب إال أنه قد 
مت القبض عليهم وتس��ليمهم إلى 

مركز شرطة الزوراء .
وافاد املصدر االمني الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه ان القوة االمنية 
القت فيه القب��ض على 35 مخالفا 
بقضايا مختلفة حيث مت ارس��الهم 
للتحقي��ق  اخملتص��ة  املراك��ز  ال��ى 

معهم". 

ذي قار – سطو مسلح  
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة ذي ق��ار امس الس��بت ان 
مف��رزة امني��ة القت القب��ض على 

مطلوب بتهمة ارتكابه ثماني جرائم 
للسرقات في الناصرية.

وذك��ر املص��در االمن��ي ان "مكت��ب 
مكافحة إج��رام الناصرية متكن من 
إلقاء القب��ض على املته��م والبالغ 
من العم��ر 24 عاماً لقيامة بارتكاب 
ثماني س��رقات باالش��تراك مع أفراد 
عصابة سرقة وسطو مسلح سبق 
ان الق��ي القب��ض عليه��م وصدرت 
بحقه��م أح��كام بلغ��ت 150 عاماً 

بتهمة جرائم السرقة".

نينوى – اعتقال ارهابيني 
اكد مصدر أمني في محافظة نينوى 
امس الس��بت بأن ثمانية من عناصر 
تنظي��م "داعش" اعتقل��وا في أثناء 
محاولته��م اله��رب بواس��طة زورق 
بالس��تيكي من الساحل األيسر الى 

الساحل األمين في املوصل.

وق��ال املص��در  إن "ق��وة م��ن اجليش 
اعتقل��ت، فج��ر ي��وم ام��س ثمانية 
من عناص��ر داعش حاول��وا االختباء 
بني املدني��ني والفرار بواس��طة زورق 
بالس��تيكي من الساحل األيسر الى 
الس��احل األمين في املوصل عبر نهر 

دجلة الذي يفصل بني الساحلني".

البصرة – عملية دهم 
اعلن مص��در محلي ف��ي محافظة 
البص��رة ام��س الس��بت ان القوات 
األمنية االمني��ة القت القبض على 

متهم بالقتل جنوبي احملافظة .
وذكر بيان لقيادة شرطة احملافظة إن 
"مفارز مركز ش��رطة ش��ط العرب، 
متكن��ت بع��د مداهم��ة دار مته��م 
مطل��وب بتهمة القت��ل العمد من 
إلق��اء القب��ض عليه وضب��ط بداره 

على بندقية صيد وسالح ابيض . 

انفجار عبوتين في العبيدي وسبع البور شمالي بغداد * تدمير مستودع كبير لألسلحة لـ"داعش" غربي كركوك 
نجاة ضابط شرطة من انفجار الصقة شرقي الرمادي * اعتقال 8 إرهابيين لدى عبورهم إلى الساحل األيمن للموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��ادت عمليات بغ��داد امس الس��بت بإلقاء 
القب��ض على عصابة مس��لحة متخصصة 

بالتسليب في احدى مناطق العاصمة.
وقال املتحدث باسم العمليات العميد سعد 
معن في بيان اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
انه بعد ورود معلومات دقيقه عن حدوث حاله 
تس��ليب ضمن منطقة املنصور على الفور مت 
تشكيل فريق عمل بإمرة امر لواء 54 وضابط 
اس��تخبارات لواء ومعاون ضابط استخبارات 
ل��واء ونص��ب الكم��ني ب��زي مدن��ي ومراقبة 

العصابة املكونة من سته اشخاص.
وأض��اف ان��ه مت الق��اء القب��ض عل��ى جميع 
اف��راد العصاب��ة وبحوزتهم )5( مسدس��ات 
يس��تخدمونها لغرض تنفيذ جرائم تسليب 
ومت حتقيق معهم واعترفوا باجلرائم الس��ابقة 
له��م ح��ني مواجهته��م بق��رص يتضم��ن 
تصوي��ر ع��ن عملية تس��ليب س��ابقة لهم 
ومت تس��ليمهم الى مكافحة اج��رام املنصور 

إلكمال االجراءات .

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع��ت هيئ��ة االن��واء اجلوية،امس الس��بت، 
هط��ول امطار م��ع انخفاض بدرج��ات احلرارة 
خالل االس��بوع احلالي، مش��يرة ال��ى ان الرياح 

ستكون متغيرة االجتاه خفيفة السرعة.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، ان "البالد س��تتاثر بامتداد منخفض 
جوي ق��ادم من البحر االحم��ر ليكون الطقس 
املنطق��ة الش��مالية غائ��م جزئي ال��ى غائم 
مع فرصة لتس��اقط زخات مطر تكون رعدية 
احيانا، فيما س��يكون الطقس في املنطقتني 
الوسطى واجلنوبية غائم جزئي يتحول ليال الى 
غائم في بعض االقسام من املنطقة الوسطى 
مع تساقط امطار خفيفة فيها"، مشيرة الى 
ان "درجات احلرارة العظمى املتوقعة في بغداد 
س��تكون 16 درجة مئوية والصغرى سجلت 4 

درجات".
واضاف��ت الهيئة ان "البالد س��تتاثر يوم اليوم 
االح��د بامت��داد املنخف��ض اجلوي م��ن البحر 
االحم��ر والذي ينحس��ر بع��د الظه��ر لتقدم 
امتداد مرتفع ج��وي من تركيا ليكون الطقس 
ف��ي املنطق��ة الش��مالية غائم مع تس��اقط 
أمطار بني اخلفيفة واملتوسطة الشدة وفرصة 
لتساقط الثلوج في اقس��امها اجلبلية، فيما 
سيكون الطقس في املنطقة الوسطى غائم 
جزئي واحيان��ا غائم مع تس��اقط زخات مطر 
في اقس��امها الش��رقية"، مبين��ة ان "درجات 
احلرارة ستنخفض بضع درجات في املنطقتني 
الوس��طى والش��مالية ومقاربة في املنطقة 

اجلنوبية عن اليوم السابق ".
وتابع��ت الهيئ��ة ان "الب��الد س��تتاثر يوم غد 
االثن��ني بامتداد مرتفع جوي م��ن تركيا ليكون 
الطق��س ف��ي املناطق كافة صح��وا وباردا مع 
قطع من الغيوم، فيما س��تكون درجات احلرارة 
مقاربة في املنطقتني الوس��طى والش��مالية 
وتنخف��ض ف��ي املنطق��ة اجلنوبية ع��ن اليوم 
السابق"، موضحة ان "الطقس سوف لن يطرا 

عليه اي تغيير ليوم الثالثاء".

بغداد ـ الصباح الجديد:
باالنب��ار عيس��ى  الفلوج��ة  قائممق��ام  اعل��ن 
العيساوي، امس السبت، عن بدء عودة بدء عودة 

أهالي منطقة الشهداء ملنازلهم في املدينة.
وقال العيس��اوي في حديث صحفي، إن "أهالي 
منطقة الش��هداء ب��دوا صباح ام��س، بالعودة 
ملنازله��م بع��د اكم��ال تطهيرها م��ن اخمللفات 

احلربية جنوبي املدينة".
وأض��اف العيس��اوي، أن "إدارة قض��اء الفلوجة 
واألجه��زة األمنية كانوا باس��تقبال تلك االس��ر 

واعادتهم الى مناطقهم".
ويعد هذا احلي هو اخر االحياء التي تشهد عودة 

النازحني اليه في مركز مدينة الفلوجة.
يذكر أن حي الشهداء بالفلوجة هي اكبر احياء 
املدينة، وتعد اول منطقة حررتها القوات األمنية 

من تنظيم "داعش" في املدينة.

كمين بزي مدني لألمن 
يطيح بعصابة تسليب

الطقس: هطول أمطار 
وانخفاض في الحرارة

عودة األهالي آلخر
حي بمركز الفلوجة

الملف األمني

حيٌّ واحد يفصل القّوات 
املشتركة عن إعالن حترير 
الساحل األيسر بالكامل 

وأضاف، ان "احملور الشرقي للساحل 
االرهاب  االيس��ر لقوات مكافح��ة 
التفتي��ش  بعملي��ات  مس��تمرة 
والط��رق  للمبان��ي  والتطهي��ر 
باملناط��ق احمل��ررة، واحمل��ور اجلنوب��ي 
الشرطة  لقوات  األيس��ر  للساحل 
االحتادي��ة مس��تمرة القطعات في 
والتطهير  التفتيش  اجراء عمليات 

لالحياء املطهرة وتطهير الطرق". 
ولم يحصل تبدل ملوقف العمليات 
ف��ي احمل��ور اجلنوبي الغرب��ي لقوات 
الشرطة االحتادية، وكذلك في احملور 
الغرب��ي لقوات احلش��د الش��عبي. 

بحسب البيان. 
فرق��ة  "قطع��ات  ان  ال��ى  وأش��ار 
املش��اة 15 جنوب تلعفر حاول فيه 
االرهابي��ون التع��رض على قطعات 
اللواء 72 في قري��ة النزازة ومتكنت 
القطعات من ص��ده وقتل عدد من 
االرهابيني وتدمي��ر عجلتني حتمالن 

احادية وتفجير عجلة ملغومة". 
وعن نتائ��ج الضربات اجلوي��ة ، أفاد 
البيان بأن "طيران التحالف الدولي 
وجه أرب��ع طلع��ات جوي��ة قتالية 
وتدمير ع��دد من آلي��ات اإلرهابيني 
وقتل ع��دد منهم وتأمني 7 طلعات 
استطالع مسيرة قتالية و5 طلعات 
س��متية، ومتكن��ت الق��وة اجلوي��ة 
العراقية من تنفيذ 6 ضربات جوية 
وقت��ل عدد م��ن االرهابي��ني وتدمير 
معدات��ه ف��ي منطق��ة الس��احل 

األيسر وتلعفر". 
وأض��اف ان "طي��ران اجليش نفذ 17 
الس��احل  طلع��ة قتالية الس��ناد 
االيس��ر ومتكنت من قت��ل عدد من 
االرهابي��ني وتدمي��ر عجل��ة حتم��ل 
عت��اداً وتدمير 8 عج��الت مختلفة 

وتدمي��ر عجلتني  اش��خاصاً  حتمل 
ملغومت��ني وتأم��ني س��ت طلعات 

نقل وإسناد". 
وأعل��ن قائ��د الش��رطة االحتادي��ة، 
الفريق رائد ش��اكر جودت يوم أمس 
الس��بت ، انتهاء عمليات الشرطة 
احمل��ور  كام��ل  بتحري��ر  االحتادي��ة 
املسؤولة عنه في الساحل االيسر 

ملدينة املوصل. 
وق��ال جودت بحس��ب بي��ان إلعالم 
الش��رطة تلقت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ نسخة منه، ان "العمليات 
إرهابي��اً   974 قت��ل  ع��ن  أس��فرت 
وتدمي��ر 152 آلي��ة ملغوم��ة و120 

هدفاً مهماً للعدو".

بعد خسارته األيسر .. داعش 
يتخذ إجراءات غير مسبوقة 

باجلانب األمين في املوصل
وقال املصدر ف��ي تصريح صحفي، 
إن "قوة من اجليش اعتقلت، ثمانية 
من عناصر داع��ش حاولوا االختباء 
بني املدنيني والفرار بواس��طة زورق 
بالستيكي من الساحل األيسر الى 
الساحل األمين في املوصل عبر نهر 
دجلة الذي يفصل بني الساحلني".

وأض��اف املصدر ، أن "املعتقلني فروا 
من احلي العربي الذي حررته القوات 
األمنية، لكن معلومات استخبارية 

دقيقة قادت الى اعتقالهم".

احلكيم يحذر من اخلطاب 
الطائفي ويدعو إلى الوحدة 

الوطنية واحترام اآلخر
مش��يراً الى "اننا في زماننا نواجه 
نتيجة  كبي��رًا  خلط��اً مفاهيمي��اً 
ع��دم الق��درة عل��ى التفكيك بني 
ان  مؤك��داً  والص��واب"،  اخلط��أ 
"اجملتم��ع ال يكون مجتمع��اً اال من 
خالل التفاع��ل واذا كان هناك اخذ 

وعطاء بني جماع��ة ما فهذا يعني 
مجتمع��اً، واذا لم يحصل التفاعل 
ال يسمى مجتمعاً، الن قوام اجملتمع 
ه��و ان يكون هناك تفاعل وال يكون 
التفاعل متحقق اال ان يكون هناك 
تفاوت في الكف��اءات والقدرات من 
دون تفاوت ال يوجد تفاعل ومن دون 

تفاعل ال يوجد مجتمع .
وأوضح رئيس التحالف الوطني ان 
"الصورة الت��ي نتملكها ان التنوع 
يفضي إلى االنقس��ام و التشظي 
والفرقة اما التنوع الذي يبنى على 
اس��س صحيحة التكامل واحترام 
االخ��ر والتعاي��ش م��ع فك��ر االخر 
فمث��ل ه��ذا التعدد يك��ون مصدر 
اثراء يعمق الوحدة ويعبر عن حاجة 
اجملتم��ع وتتكام��ل االمور ويش��عر 
اجلميع باحلاجة إلى بعضهم، الفتاً 
ال��ى ان "تعدد الطوائ��ف فيه اثراء 
معرف��ي وعلم��ي كبي��ر ويجب ان 
نستثمر ذلك وفيه ابعاد سياسية 
ايض��ا ميكن ان يوظ��ف في عالقات 
صحيح��ة م��ع املنطق��ة والعالم 
الطوائ��ف  به��ذه  غن��ي  والع��راق 
العديدة ميكن توظي��ف التنوع في 
العراق بتوسيع العالقات الوطنية" 

.
وأكد ان "تفاوت الشرائع والطوائف 
واملناه��ج ه��و س��بيل ملزي��د م��ن 
االندف��اع واالنتاجي��ة وحتقيق املزيد 
للش��عوب واألمم ولي��س التعص��ب 
وإث��ارة النع��رات بلبوس القداس��ة 
فه��ذا جتيي��ر واس��تغالل للعقيدة 
والطائفة"، منوه��اً بان "بعض من 
الطائفية  بأقسى بعبارات  يتحدث 
ه��و ابع��د م��ا يك��ون ع��ن التدين 
البع��ض يوظف قداس��ة الطائفة 
للدين  باس��تغالل سياسي بش��ع 
وقداسة الطائفة وهذا ما يجب ان 

نحذر منه".

"الرافدين" يصدر توضيحاً بشأن 
سلفة الـ 10 ماليني ملوظفي 

الدولة
وأش��ار البيان الى انه وبهذا االلتزام 
و عند اس��تكمال فتح احلس��ابات 
يت��م اس��تدعاء املوظف��ني مبوجب 
االس��ماء احملولة للف��روع على وفق 
االستمارة االلكترونية الستحصال 
تواقيعه��م على العق��ود و من ثم 

اصدار البطاقة الذكية.
وكانت وزارة املالي��ة قد وافقت في 
ايل��ول املاضي على إطالق الس��لف 
الش��خصية للموظف��ني والبالغة 
10 مالي��ني دينار ألغ��راض مختلفة 

وحسب الضوابط والتعليمات.
وكان مص��رف الرافدي��ن ق��د اعلن 
في وقت س��ابق عن ان مبلغ قسط 
الس��لفة تبل��غ 166.667 الف دينار 
ومبل��غ الفائ��دة 29.652 الف دينار 
وبذل��ك يك��ون مجموع التس��ديد 
والفائ��دة  للقس��ط  الش��هري 

196.319 الف دينار.
واكد املصرف ان على املس��تلف ان 
يقدم كفيال ضامناً من الذين ال تقل 
خدمتهم عن سنة واحدة في االقل 
وال تقب��ل الكف��االت املتقابلة على 
أالّ تتجاوز مجموع االس��تقطاعات 
عن %50 من رات��ب الكفيل الكلي، 
موضح��اً انه من الش��روط االخرى 
للمس��تلف هو التأمني لدى احدى 
احلكومي��ة عن  التأم��ني  ش��ركات 
طري��ق ابرام عقد مع الش��ركة من 

قبل االدارة العامة.

جلنة نيابية: 10 مشاريع فقط 
جاهزة للتصويت لدى رئاسة 

البرملان
كما افاد بأن "هناك مش��اريع اخرى 
يتطلب اجنازها نقاشات واجتماعات 

وندوات مع ذوي االختصاص كما هو 
ح��ال قانوني حرية ال��رأي والتعبير، 

واجلرائم املعلوماتية".
وخل��ص س��عيد إل��ى أن "تقاعس 
اللج��ان النيابي��ة املتخصصة ادى 
إل��ى تأخي��ر قوان��ني مهم��ة ايضاً 
وكان عليه��ا أن متارس دورها بجدية 
إلجنازها ورفعه��ا ألجل متريرها وفقاً 

للسياقات الدستورية".
بدورها، ذكرت عضو اللجنة االخرى، 
ابتس��ام الهاللي ف��ي تصريح إلى 
"الفص��ل  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
احلالي سيشهد حراكاً  التشريعي 
ألج��ل مترير قوانني بعضها ورد ذكره 

في الدستور".
وتابعت الهاللي، النائبة عن ائتالف 
دول��ة القان��ون، أن "االتف��اق عل��ى 
القوانني يتطلب في بعض االحيان 
اجتماع��ات ومش��اورات ب��ني ق��ادة 
الكتل السياس��ية وهذا ما يعطل 

متريرها".
ولفتت إل��ى أن "التحالف الوطني 
بوصف��ه الكتلة االكبر في مجلس 
النواب يسعى حالياً لتمرير خمسة 
احملكم��ة  قان��ون  وه��ي  مش��اريع 
االحتادي��ة العلي��ا، وقان��ون التقاعد 
املعلوماتية،  اجلرائم  وقانون  املوحد، 
وقانون انتخابات مجالس احملافظات، 

وتعديل قانون العفو العام".
ونّبهت الهاللي إلى "أننا س��نعمل 
على ايجاد توافقات سياس��ية مع 
الكت��ل ألجل متري��ر تل��ك القوانني 
املهمة ملا لها من تأثير على الوضع 

العام في البلد".

ترامب يسعى لإلطاحة 
بالبغدادي ويقول: سنجتث 
اإلرهاب من على وجه األرض

واقترح املسؤول على ترامب "اعتماد 
معايي��ر جديدة تضمن اس��تهداف 

قادة الص��ف األول بداعش وحتد من 
حص��ول وفيات متوقع��ة بصفوف 
املدني��ني الذين ق��د يتواجدون قرب 

مقار للتنظيم .
وكان وزير الدفاع األميركي السابق 
آش��تون كارت��ر أك��د، اجلمع��ة )13 
زعي��م  أن   ،)2017 الثان��ي  كان��ون 
تنظيم "داع��ش" أبو بكر البغدادي 
"ينتق��ل في جمي��ع األنحاء"، فيما 

أشار إلى أن "أيامه معدودة".
وكان ترامب أدى في وقت سابق من 
يوم االول من ام��س اجلمعة اليمني 
الدس��تورية ليصبح الرئيس ال�45 

للواليات املتحدة األميركية.

النفط يرتفع 2 % قبل اجتماع 
للمنتجني

وأنه��ى خام القي��اس العاملي مزيج 
برنت اجللس��ة مرتفًع��ا 1.33 دوالراً 
أو ما يع��ادل 2.5 باملئ��ة إلى 55.49 
دوالراً للبرمي��ل بينم��ا أنهت عقود 
اخلام األميركي للتسليم في فبراير 
 1.05 التعامالت مرتفع��ة  ش��باط 
دوالرات أو اثن��ني باملئ��ة إل��ى 52.42 

دوالراً للبرميل.
وتقلص��ت املكاس��ب بع��د بيانات 
ش��ركة بيكر هيوز خلدمات الطاقة 
الت��ي أظه��رت أن ش��ركات احلف��ر 
األميركي��ة أضاف��ت في األس��بوع 
األخي��ر أكبر عدد من منصات احلفر 

اجلديد في نحو أربع سنوات.
الطاق��ة  معلوم��ات  إدارة  وقال��ت 
األميركية يوم اخلمي��س املاضي إن 
بالواليات  اخل��ام  النفط  مخزون��ات 
املتحدة ارتفعت عل��ى غير املتوقع 
ف��ي  برمي��ل  ملي��ون   2.3 مبق��دار 
األسبوع املنتهي في 13 يناير كانون 
الثان��ي في ح��ني أظه��رت البيانات 
ارتفاعاً أكب��ر بكثير من املتوقع في 

مخزونات البنزين.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:
يرتك��ب تنظي��م داع��ش االرهابي 
جرائ��م هس��تيرية بح��ق س��كان 
اجلان��ب االمي��ن من مدين��ة املوصل 
بعد خسارته للجانب االيسر حيث 
يع��دم الش��باب ويعل��ق جثثه��م 
باعم��دة االنارة لتخوي��ف االخرين، 
فيما اخلدمات معدومة واالس��عار 
وصلت الرقام فلكية وسط اوضاع 
مزرية متاماً، واالهالي ينتظرون على 
أحر م��ن اجلمر حتريرهم م��ن براثن 

التنظيم التكفيري.
ورصد مراس��ل "الصب��اح اجلديد" 
في نينوى نداءات سكان من اجلانب 
االمين نقلها ناش��طون موصليون، 
يعكسون فيها جانباً من معاناتهم 
بعد ان تلقى التنظيم هزمية نكراء 

في اجلانب االيسر.
ف��ان  الن��داءات،  تل��ك  وبحس��ب 
تنظيم داعش وفي محاولة احلفاظ 
عل��ى املناط��ق املس��يطرة عليها، 
يس��تعمل ابش��ع الط��رق لتنفيذ 
اجملازر في الن��اس االبرياء في اجلانب 
االمين حيث قام بالقاء القبض على 
العش��رات من ش��باب هذا اجلانب 
ل��دواٍع انتقامية قب��ل الرحيل النُه 
يعل��م ان��ه راحل ال محال��ة، حيث 
ق��ام بصل��ب ع��دد م��ن الش��باب 
وتعليقهم على أعم��دة الكهرباء 

والتمثيل باجلثث.
وأهل ه��ذا اجلانب ينتظ��رون بفارغ 
احمل��ررة  الق��وات  ق��دوم  الصب��ر 
لتخليصهم من داع��ش الذي دمر 
مس��تقبل هذه املدين��ة بتدميرها 

وقتل شبابها.
وبخص��وص االس��عار ف��ي اجلانب 
االمين، وبحسب النداءات ذاتها، فان 
املعان��اة ال ميكن وصفه��ا حيث ان 
سعر كيس الرز من النوع االعتيادي 
ال��ف دين��ار، والطح��ني   90 يبل��غ 

85 الف��اً ان وج��د وهو قلي��ل جداً، 
وصندوق كارتون زيت الطعام يبلغ  
75 ال��ف دين��ار، وصن��دوق معجون 
الطماط��م 50 ال��ف دين��ار، بينما 
س��عر 1 كلغ��م من الس��كر يبلغ 
10 االف دينار، الطحينية )الراشي( 
والدب��س يباع الرب��ع كيلو ب� 9000 
االف دين��ار، ومن اخلض��روات يتوفر 
فقط الفجل والبص��ل والكرافس 
وسعر الش��دة الواحدة 750 ديناراً، 
واللحم االحمر يب��اع الكيلو ب� 13 

الف دينار.
اما املواصالت فهي شبه معدومة، 
يقض��ون  املواطن��ني  واغل��ب 

مش��اويرهم مش��ياً عل��ى االقدام 
لتوفير املال.

ام��ا املنتجات النفطي��ة، فال يوجد 
ميك��ن  وال  فق��ط  القلي��ل  س��وى 
للجميع شراؤها حيث سعر عبوة 
س��عة 4 لترات من النفط االبيض 
تب��اع ب� 30 الف دينار، وس��عر اللتر 
الواحد من البنزي��ن االعتيادي قفز 
ال��ى 4 االف دينار، بينم��ا الدواعش 
املش��كلة  ه��ذه  م��ن  يعان��ون  ال 
وتتوفر لهم لعائالتهم املش��تقات 

النفطية.
ام��ا الكهرباء فه��ي متوقفة متاماً 
التالي��ة:  االحي��اء  ف��ي  وخاص��ة 

مش��يرفة، متوز، الرفاعي، الصحة، 
االص��الح الزراع��ي، ب��اب س��نجار، 
اليرموك، لكن هن��اك مناطق يأتي 
فيها الكهرباء س��اعتان فقط كل 
يومني، كما مت ايقاف اغلب املولدات 
الالهلي��ة الرتفاع س��عر الكاز وايل 
)زيت الغاز( واغلب االهالي باتوا غير 
قادرين على تأمني مبالغ االشتراك 

الشهري باملولدات.
ويضاف الى ذل��ك حالة الرعب بني 
االهال��ي وخاص��ة االطف��ال، حيث 
القصف اجلوي واملدفعي املس��تمر 
الدواعش  الذي يس��تهدف مقرات 
ومصان��ع  اس��لحتهم  ومخ��ازن 

وان  العب��وات،  وصن��ع  التفخي��خ 
داعش يتعمد بنش��ر مفارز الهاون 
وقناصت��ه ف��ي املناط��ق املكتظة 

بالسكان.
ف��ان  الن��داءات،  تل��ك  وبحس��ب 
اهال��ي اجلان��ب االمي��ن ميتنعون عن 
زي��ارة املستش��فيات الت��ي تلوثت 
خطي��رة  وجراثي��م  بفايروس��ات 
الدواع��ش  ع��دد  كث��رة  بس��بب 
القتلى واجلرحى الذين يتم نقلهم 
بنح��و يومي للمستش��فى العام 
واملستش��فى اجلمه��وري، حيث ان 
الدواعش اجلرحى يفترشون املمرات 

والردهات بنحو فوضوي.

ويض��اف ال��ى ذل��ك ان ع��دد احملال 
التجارية التي اغلقت ابوابها يزداد 
يوم��اً بع��د يوم آخر بس��بب ش��ح 
البضائ��ع ونفاده��ا، واجلميع يتأمل 
من القوات االمنية ان تس��ارع الى 
حتري��ر اجلان��ب االمين باس��رع وقت 
ممكن النقاذ االهالي من معاناتهم 

العميقة.
وبحس��ب مراقب��ني، ف��ان الكثافة 
الس��كانية في اجلان��ب االمين اكبر 
بكثي��ر منها ف��ي اجلانب االيس��ر، 
ع��ام  بنح��و  املعاش��ي  والوض��ع 
للجانب االمين هو مبستوى اقل منه 

من سكان اجلانب االيسر.

ان تنظيم داعش وفي 
محاولة الحفاظ على 
المناطق المسيطرة 
عليها، يستعمل ابشع 
الطرق لتنفيذ المجازر في 
الناس األبرياء في الجانب 
األيمن حيث قام بالقاء 
القبض على العشرات من 
شباب هذا الجانب لدواٍع 
انتقامية قبل الرحيل النهُ 
يعلم انه راحل ال محالة، 
حيث قام بصلب عدد من 
الشباب وتعليقهم على 
أعمدة الكهرباء والتمثيل 
بالجثث

مشهد من اجلانب األمين للموصل

أوضاع مزرية وأسعار فلكية وخدمات معدومة

داعش يرتكب جرائم بنحو هستيري بحق سكان الجانب األيمن بالموصل
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منى خضير عباس* 

تس��تمر الهيئ��ة العام��ة للمي��اه 
اجلوفية ف��ي س��عيها لتوفير املياه 
جلمي��ع محافظاتن��ا ولكل ش��ب��ر 
م��ن ارضن�����ا نظ��راً للحاج�����ة 
ولس����د  املي��اه  م��ن  املتزاي�����دة 
االحتياج��ات اخملتلفة س��واء كانت 
او  اوصناعي��ة  زراعي��ة  الغ��راض 
املتعددة  اليومي��ة  لالس��تعماالتى 
اضافة ال��ى زيادة الرقع��ة اخلضراء 
والقض��اء عل��ى ظاه��رة التصح��ر 
ف��ي املناط��ق البعي��دة ع��ن املي��اه 

السطحية .
واكد مص��در إعالمي في الهيئة ان 
ع�������دد االب������ار املنج��زة خالل 
ع��ام 2016 في عم����وم احملافظات 
)77( ط��اق��م  )822( ونص��ب  بل��غ 
ض��خ وصيان��ة )72( ط�اق��م ض��خ 

وك����ذلك فحص ) 1038( بئرا . 
وقال املصدر فف��ي العاصمة بغداد 
وبالرغ��م م��ن احلال��ة االقتصادي��ة 
واالمنية الصعبة التي مير بها بلدنا 
ولعمليات الن��زوح للعائالت نتيجة 
العمليات االرهابي��ة والتي ادت الى 
زيادة الكثافة السكانية للعاصمة 
س��عت الهيئ��ة املتمثلة مبش��روع 
بغداد في تغطي��ة االحتياجات من 
املياه في مناطق حزام بغداد وتوفير 
املياه للعائ��الت النازح��ة والتقليل 
من معاناتهم اضافة الى استعمال 

مي��اه االب��ار ف��ي مج��االت احلي��اة 
اخملتلفة. 

واض��اف املصدر ان الهيئة باش��رت 
برسم خطة الستيعاب هذه احلاجة 
امللحة من االب��ار فبدأت بحفر االبار 
بع��د ان مت تقس��يم اعم��ال احلف��ر 
ال��ى موقعني يش��مل االول مناطق 
اليوس��فية والرضواني��ة واحملمودية 
واملوق��ع الثاني يش��مل مناطق ابي 
والزيدان وحميد  غريب وعكرك��وف 
شعبان ومبتابعة ميدانية مستمرة 
من قبل مجموعة من املهندس��ني 
واجليولوجي��ني في الهيئ��ة ، اذ بلغ 
ع��دد االباراملنج��زة ف��ي محافظ��ة 
بغ��داد لعام 2016 )684( بئرا اضافة 
ال��ى فح��ص )826( بئ��را ونصب )6( 

طواقم ضخ .
وف��ي محافظ��ة النجف االش��رف 
تكثف الهيئة جهودها لتوفيراملياه 
احتياج��ات  وس��د  للمحافظ��ة 
املواك��ب للزائرين اضاف��ة الى حفر 
العديد م��ن االبارلصالح مش��اريع 
العتب��ة العلوية املقدس��ة ، اذ بلغ 
ع��دد االبار املنجزة في احملافظة )36( 
وفحص )35( بئرا ونصب )18(طاقم 
ضخ اضاف��ة الى صيانة )13( طاقم  

ضخ . 
وتع��د محافظة كرب��الء واحدة من 
ابرز احملافظات التي تكثر فيها املراقد 
الديني��ة نتيجة لكثرة املناس��بات 
الديني��ة وزي��ادة عدد ال��زوار عملت 
الهيئة على ايج��اد اخلطط العمال 

احلفر والدراسات الهيدروجيولوجية 
لسد احتياجات احملافظة من املياه ، 
اذ بلغ عدد االبار املنجزة في احملافظة 
)36( اضاف��ة ال��ى فح��ص )37( بئرا 
ونص��ب طاقمي ض��خ وصيانة )39( 

طاقم ضخ . 
ولتوس��يع الرقعة اخلضراء وتثبيت 
الكثب��ان الرملي��ة ف��ي محافظ��ة 
املثن��ى اضافة الى تنمية املش��اريع 
االس��تثمارية عمل��ت الهيئ��ة من 

خالل مالكاتها الفنية والهندسية 
احتياج��ات  الس��عي  لس��د  ال��ى 
املواطن��ني املتعددة للمي��اه ، اذ بلغ 
ع��دد االبار املنجزة في احملافظة )23( 
اضافة ال��ى فحص )28( بئرا ونصب 
)11( طاق��م ض��خ مع صيان��ة )11( 

طاقم ضخ  .
ان  الكثي��ر  عل��ى  اليخف��ي  وم��ا 
محافظة ذي قار ارض زراعية خصبة 
وتضم الكثير من البستايني واملزارع 

ولكن هي ايضا تعرضت الى تغيرات 
مناخي��ة ادت الى زي��ادة التصحر مما 
دعا الهيئ��ة الى تكثي��ف جهودها 
لتغطية جمي��ع الطلبات في حفر 
االب��ار ، اذ بلغ ع��دد االبار املنجزة في 
احملافظ��ة )36( اضاف��ة ال��ى فحص 

)37( بئرا .
 ودعم��اً للمش��اريع الصناعية في 
محافظة ميسان وتلبيًة الحتياجات 
املواطنني م��ن املياه اجن��زت الهيئة 

)23( بئرا خالل عام 2016 اضافة الى 
فحص )12( بئرا ونصب طاقم ضخ 

واحد .
ام��ا ف��ي محافظ��ة البص��رة فقد 
س��عت الهيئ��ة ال��ى توفي��ر املياه 
ف��ي  اخلض��راء  الرقع��ة  لتوس��يع 
احملافظة  اضافة الى دعم الشركات 
النفطي��ة ، اذ بلغ عدد االبار املنجزة 
في احملافظ��ة )5( اضافة الى فحص 
)5( ابار ونص��ب )5( طواقم ضخ مع 

صيانة )6( طواقم ضخ .
حظي��ت محافظة واس��ط باهتمام 
كبيرمن قبل الهيئة للمحافظة على 
بس��اتينها بع��د جفاف نه��ر الكالل 
اضاف��ة ال��ى توفير مياه االب��ار لدعم 
االعمال في ش��ركة االستكش��افات 
النفطي��ة وس��د االحتياج��ات االنية 
للمواطنني للمي��اه ، اذ بلغ عدد االبار 
املنج��زة في احملافظ��ة )6( اضافة الى 
فح��ص )6( ابار ونصب )2( طاقم ضخ 
، وف��ي محافظ��ة الديواني��ة عملت 
الهيئ��ة عل��ى توفي��ر املياه م��ن اجل 
النهوض بالواق��ع االروائي للمنطقة 
واحملافظة على االراضي الزراعية  حيث 
بلغ عدد االبار املنجزة في احملافظة )7( 

اضافة نصب طاقم ضخ واحد.
االمني��ة  الظ��روف  م��ن  وبالرغ��م 
احلرجة التي متر به��ا محافظة ديالى 
تس��تمر الهيئة العام��ة في تكثيف 
جهوده��ا ف��ي احملافظة لتوفي��ر مياه 
الزراعية  االبار واس��تعماله لالغراض 
والصناعية اضافة الى ارواء احليوانات 

، حي��ث بل��غ عدد االب��ار املنج��زة في 
احملافظة )9( اضاف��ة الى فحص )12( 
بئ��را ونص��ب )20( طاقم ض��خ ، وفي 
محافظة كركوك تسعى الهيئة في 
تلبية االحتياج��ات االنية للمواطنني 
م��ن املياه نتيج��ة لن��زوح الكثير من 
االمن��ي  الوض��ع  بس��بب  العائ��الت 
الصعب ، اذ بلغ عدد االبار املنجزة )8( 
اضافة الى فحص )37( بئرا ونصب )5( 

طواقم ضخ .
وألستصالح االراضي الزراعية والعادة 
احلي��اة ال��ى محافظ��ة االنب��ار بع��د 
الدمار الذي خلفت��ه عصابات داعش 
االجرامية س��عت الهيئ��ة الى توفير 
املي��اه لس��د احتياج��ات احملافظة ، اذ 
بلغ عدد االب��ار املنجزة ف��ي احملافظة 
)3( اضافة الى نصب )6( طواقم ضخ 
م��ع صيانة  طاقم ض��خ واحد ، فيما 
اصرت الهيئة وبجه��ود عامليها في 
محافظ��ة ص��الح الدين عل��ى توفير 
املياه على الرغم من الظروف االمنية 
الصعبة من اجل تغطية االحتياجات 
االساسية للمواطنني من املياه وتوفير 
املي��اه لالراض��ي الزراعي��ة واحملافظة 
على الث��روة احليوانية فبلغ عدد االبار 
املنج��زة في احملافظ��ة )4( اضافة الى 
فح��ص )3( ابار وصيانة  طاقمي ضخ 
، وتلبية حلاجة محافظة بابل للمياه 
عم��دت الهيئ��ة الى حف��ر بئرين في 

احملافظة . 

*اعالم الهيئة

تخرج االف المتدربين من الباحثين عن العمل   
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متابعة الصباح الجديد:

دائ��رة التش��غيل والقروض  بحثت 
التابع��ة ل��وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية مع وفد شركة )زسكو( 
لتج��ارة الس��يارات امكانية جتهيز 
الباحث��ني ع��ن العمل بالس��يارات 
االنتاجية )كافتري��ا � باص � حمل( 
بدال من تسليمهم القروض اخلاصة 

باملشاريع الصغيرة.
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان مدي��ر ع��ام دائرة 
التش��غيل عزي��ز ابراهي��م خلي��ل 
اجتم��ع مع وفد ش��ركة )زس��كو( 
لتجارة السيارات ملناقشة امكانية 
تقدمي مقت��رح الى ال��وزارة لعرضه 
عل��ى مجل��س ادارة صن��دوق دعم 
املش��اريع الصغيرة يتضمن جتهيز 
الباحث��ني ع��ن العمل بالس��يارات 
االنتاجية ب��دال من منحهم قروضا 

للمشاريع الصغيرة.
واضاف منع��م ان هذا املقترح يأتي 
ضمن س��عي الدائرة لتقدمي افضل 
العم��ل  اخلدم��ات للباحث��ني ع��ن 
ومساعدتهم في ايجاد فرص عمل 
الئقة بهم ، الفتا الى ان الس��يارات 
االنتاجي��ة تعط��ي للباحثني فكرة 
جاهزة ملش��روع مدر للدخل ، فضال 
عن حتس��ني مظهر امل��دن من خالل 
ادخال س��يارات حديث��ة تتالءم مع 
التط��ور احلاصل بالعال��م بدال من 

السيارات غير املالئمة. 
يذكر ان دائرة التشغيل والقروض في 
وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
برام��ج  ع��دة  بتنفي��د  تضطل��ع 
املش��اريع  دعم  للقروض كصندوق 
الصغي��رة امل��درة للدخ��ل وبرنامج 
التأهيل اجملتمعي وبرنامج القروض 
الصغي��رة، في ظل االس��تراتيجية 
الوطني��ة للتخفي��ف م��ن الفق��ر 

وبرنامج اخلدمات الصناعية.
على صعي��د متصل اعلن��ت وزارة 
العم��ل ع��ن قي��ام دائ��رة التدريب 
املهني بتدريب )18( الفا و53 متدربا 

خالل العام املاض��ي ليصبح العدد 
)180( الف��ا و703 متدربني  للفئات 
املستفيدة للنصف الثاني من العام 
املاضي من خالل )38( مركزاُ تدريبياً 

منتشرة في بغداد واحملافظات.
تق��دم  الدائ��رة  ان  منع��م  وق��ال   
خدماته��ا لش��رائح متع��ددة م��ن 
اجملتم��ع العراقي خاص��ة الباحثني 
عن العمل )العاطل��ني( او الراغبني 
بتحويل مساراتهم املهنية والعديد 
من النش��اطات التي تشمل تدريب 
طلبة املعاه��د واملدارس الصناعية 
ضم��ن ورش مراكز التدريب التابعة 
لها التي تنفرد بتقنياتها وحداثتها 

ومدربيها.

واضاف املتحدث ان الدائرة تضطلع 
مبجال تدريب العاملني من املوظفني 
العم��ل  قطاع��ات  ف��ي  والعم��ال 
احلكومي واالهلي وتطوير كفاءاتهم 
، الفت��ا ال��ى ان ع��دد املتدرب��ني من 
موظف��ي دوائ��ر الدولة ق��د بلغ )5( 
االف و996 موظف��ا متدرب��ا لغاي��ة 
ع��ام 2016، فضال عن مش��اركتها 
ف��ي تطوي��ر النظ��م االجتماعي��ة 
واالقتصادي��ة والثقافي��ة من خالل 
مجموع��ة برام��ج ريادي��ة اعدتها 
بالتع��اون مع املؤسس��ات الدولية 
مب��ا يت��الءم م��ع البيئ��ة العراقي��ة 
كدورة ابتكار االعمال ودورة املهارات 
احلياتي��ة ، ودورة ال��كاب )تعرف الى 

عالم االعمال( إذ بلغ عدد املتخرجني 
منها )25( الف��ا و164 متدربا لغاية 
ع��ام 2016، فضال ع��ن تدريب اكثر 

من )1600( نازح ومهجر.
واشار منعم الى ان القبول يتم عن 
طريق مقابلة املتقدمني للدورات من 
قبل جلان في املراكز التدريبية على 
ان يك��ون املتقدم للدورة مس��جالً 
في قاعدة البيان��ات من االقدم الى 
االحدث وان تكون االسبقية للذين 
لم يش��اركوا س��ابقا ف��ي اي دورة 
تدريبية تنظمه��ا املراكز التدريبية 
التابعة للدائرة من اجل اس��تغالل 
اوق��ات فراغه��م ورف��ع مؤهالتهم 
واكسابهم اخلبرات وخلق مساحات 

اوس��ع اليج��اد مهنة لهم س��واء 
أكانت في القطاع العام او اخلاص.

ومن ضمن أه��داف الدائ��رة اوضح 
منعم انها تس��تثمر مدة العطلة 
الصيفية لصالح الطلبة بالتدريب 
عل��ى املهن احلرفي��ة اخملتلفة فضال 
عن دورات للموظفني والباحثني عن 
العمل التي يحصل فيها املتدربون 
عل��ى دروس عملي��ة ونظري��ة على 
وفق منه��اج مركزي معتمد، وعلى 
اي��دي م��الك تدريب��ي متط��ور من 
اج��ل اكس��ابهم امله��ارات الفنية 
والعملي��ة م��ع منحه��م ش��هادة 

مشاركة.
املهن��ي  التدري��ب  دائ��رة  ان  يذك��ر 

ه��ي اح��د تش��كيالت وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة التي بدأت 
عمله��ا من��ذ س��بعينيات الق��رن 
املاض��ي أذ ب��دأت عجلة تس��ارعها 
م��ع  بتعاونه��ا   2003 ع��ام  من��ذ 
واملؤسس��ات  الدولي��ة  املنظم��ات 
العاملي��ة املتخصص��ة في مجاالت 
التدريب املهني، كما عملت بجهد 
لتوائ��م كف��اءات العم��ل باملعايير 
الدولي��ة م��ع االخذ بنظ��ر االعتبار 
االس��اس احمللي، فضال ع��ن قيامها 
بفتح دورات تدريبية لبعض الفئات 
مثل املهجري��ن العائدين والنازحني 
حس��ب الرقعة اجلغرافية للمراكز، 

واملعوقني واالرامل واملطلقات. 

»التشغيل» تدرس امكانية تجهيز العاطلين بالسيارات بداًل من القروض

اعلنت دائرة التشغيل 
تقديم مقترح 

لعرضه على مجلس 
ادارة صندوق دعم 
المشاريع الصغيرة 
لتجهيز الباحثين عن 

العمل بالسيارات 
االنتاجية بدال من 

القروض

جتهيز العاطلني بالسيارات بدالً من القروض

مواجهات
عمار البغدادي*

حوار هاتفي 
مع صديق سوري!

قب��ل عدة ايام اجريت اتصاال على » الواتس��اب« مع 
صديق س��وري اعرفه منذ سنوات طويلة ايام ماكنا 
في املعارض��ة العراقية قبل س��قوط النظام في 9 
نيسان 2003 فوجدته وقد استعاد روحه » السورية 
املرح��ة واملنفتحة« بعد س��نوات االزم��ة التي مرت 
على البلد فاحببت ان اس��أله عن س��ر هذه العودة 

فقال لي:
االن انته��ت احل��رب ياصديقي..لقد اس��تعدنا حلب 
وباس��تعادتها انته��ت احلرب الض��روس التي عانينا 
فيها االمرين على مس��توى الشعب السوري برمته 
وس��تبقى بقي��ة مراحل احل��رب التي جت��ري االن في 
ادل��ب والغوطة الش��رقية تفاصيل اق��ل كلفة من 
التكاليف العس��كرية التي نتحرك على اساس��ها 

ونعاني منها ونقدم الدم العزيز من اجلها.
اضاف الصديق:

لقد راهن االرهابيون على اس��قاط النظام من حلب 
النها العاصمة االقتصادية وذات الكثافة السكانية 
الكبي��رة واملنطقة القريبة ال��ى تركيا اذ بقيت تلك 
الرئة جريحة ومفتوحة طيلة س��نوات احلرب االربع 
الس��ابقة وقد اس��تثمرت السياس��ة التركية هذه 
املنطقة التي كانت ملتهب��ة الدخال االرهابيني الى 
بقية املناطق الس��ورية ولذا اش��به حلب في االزمة 
العراقي��ة » والكالم للصديق« بالفلوجة التي كانت 
اخل��زان االول لدخ��ول الس��يارات امللغم��ة الى بقية 
املناط��ق العراقية واخلزان االضاف��ي لداعش في رفد 

جبهة احلرب باالنغماسيني.
قال لي الصديق ايضا:

مانعاني��ه اليوم نش��وء طبقة مس��تفيدة من جتار 
اجملموع��ات املس��لحة وجت��ار احلرب ت��أكل من كتف 
املواطن وتنهش من حلمه عب��ر هذا التالعب الكبير 
باس��عار امل��واد الغذائية برغ��م ان الدولة حتارب هذا 
االجت��اه وتكافح��ه اضافة ال��ى كفاحها املس��تمر 
وعبر جهد اجليش العربي الس��وري وجود اجملموعات 

املسلحة الوافدة
ان ه��ذا التيار اخطر من داعش والنصرة على الوطن 
واملواط��ن وم��ن املفترض ان تك��ون املعاجل��ات حادة 
وقاس��ية فهم يصعدون في مس��توى اسعار املواد 
الغذائي��ة ويحاولون التالعب بس��عر ص��رف الدوالر 
وتل��ك جبهة خلفية املس��تفيد منها »داعش« ورمبا 
هي س��احته االول��ى التي ينفذ م��ن خاللها لوحدة 

اجملتمع والدولة في مواجهة االرهاب.
اعود الى فرحة صديقي الس��وري بس��قوط االرهاب 
ف��ي حلب واق��ول .. فعال ..كان س��قوط االرهاب في 
حلب نصرا كبيرا للشعب السوري وجيشه وقيادته 
السياس��ية وكل االم��ال تتج��ه االن ال��ى التح��ول 
املتوقع في جبهة احلرب بعد اعالن احلكومة السورية 
بالتعاون مع الروس اخالء الغوطة الش��رقية وادلب 

من املسلحني وكل مظاهر السالح.
والسؤال :

هل سيجري في الغوطة الشرقية وادلب ماجرى في 
حلب ام س��يتأخر احلل بس��بب الكثافة السكانية 
االعل��ى وتكاليف احلرب التفصيلية التي قد تضطر 
معه��ا اجملموعات املس��لحة اس��تعمال الكيمياوي 

بحق اهلنا في دمشق واملناطق القريبة منها؟.
الش��يء مس��تبعد وكل ش��يء وارد الن اجملموع��ات 
املس��لحة فقدت كل االذرع واالمصال واالدوات التي 
متكنها من االستمرار في تلك احلرب ولم يبق امامها 
اال خيار القبول باحلل الروس��ي..او الذهاب الى املوت 

اذا مافشلت مفاوضات االستانة. 

حفر 822  بئراً

تقرير

»المياه الجوفية» تنجز حفر )822( بئرًا خالل عام 2016 
بهدف زيادة الرقعة الخضراء والقضاء على ظاهرة التصحر 

ناصرعبد ويس*
ت��رأس وكي��ل وزارة الصناع��ة واملعادن 
الفن��ي املهن��دس عادل ك��رمي اجتماعا 
للتخطي��ط  ال��وزارة  وكي��ل  حض��ره 
الدكت��ور محمد هاش��م واملستش��ار 
العلم��ي الدكتور حمودي عباس حميد 
وعدد من املدراء العامني في مقر الوزارة 
وش��ركاتها العامة ملناقش��ة الس��بل 
الكفيلة بأستغالل الطاقات الفائضة 
مج��ال  ف��ي  الش��ركات   ه��ذه  ل��دى 
التصني��ع للغير . كما جرى البحث عن 
املش��اريع الت��ي نفذتها ال��وزارة ضمن 
اخلطة االس��تثمارية لالعوام السابقة 
واس��تعراض املعوق��ات الت��ي واجهت 
تش��غيل البعض منها على الرغم من 
جتهي��ز خطوطها االنتاجي��ة ووصولها 

الى مواقع العمل . وقال الوكيل ان عقد 
هذا االجتماع جاء  من اجل تش��خيص 
املالحظات التي ميكن معاجلتها بصورة 
تخدم ش��ركات ال��وزارة وتصب في رفع 
مس��تواها وايج��اد احلل��ول للمعوقات 
واملشكالت التي تواجه تنفيذ املشاريع 
االس��تثمارية وتثبي��ت آلي��ات العم��ل 
لتلك  االنتاجي��ة  لتش��غيل اخلط��وط 
املش��اريع على ان يتم ذلك ضمن االطر 
القانوني��ة املتبعة والتعليمات الوزارية 
املعمول بها والبحث عن س��بل تسريع 
جلمي��ع االجراءات اخلاص��ة بها ، مؤكدا 
ح��رص الوزارة على اجناز هذه املش��اريع 
والب��دء بتش��غيلها لدع��م الصناعة 
الوطني��ة واالقتص��اد العراق��ي . واكد 
الوكي��ل بأن��ه وبعد التوج��ه احلكومي 

االخي��ر حلماي��ة املنت��ج احملل��ي بأصدار 
القرارات والتشريعات اخلاصة به والذي 
ميثل هوية للبلد والتقدم الصناعي فيه 
البد م��ن مواصلة احلرص عل��ى تطوير 
وزيادة التق��دم التكنولوجي للصناعة 
وزيادة اخلب��رات في هذا اجمل��ال وبالتالي 
ي��ؤدي ذلك ال��ى ايج��اد اس��واق جيدة 
لتصري��ف ه��ذه املنتج��ات للحص��ول 
عل��ى ايرادات جديدة تس��هم في تقدم 

الصناعة الوطنية .
وب��ني الوكي��ل اهمي��ة اتخ��اذ التدابير 
كل��ف  تخفي��ض  لغ��رض  املطلوب��ة 
املنتج��ات والذي من ش��أنه االس��هام 
في زيادة منافس��تها للسلع والبضائع 
املماثلة واملنافس��ة في الس��وق احمللية 
، الفت��ا ال��ى اهمي��ة اس��تغالل جميع 

الطاق��ات ومنه��ا الطاق��ات الفائضة 
واخلط��وط  املصان��ع  ف��ي  املوج��ودة 

االنتاجية  لشركات الوزارة .
من جانبه اس��تعرض مدير عام الدائرة 
الفني��ة ف��ي ال��وزارة خ��الل االجتماع 
املالحظات التي صاحبت تنفيذ العقود 
واملشاريع االستثمارية لشركات الوزارة 
وتأخر العم��ل في اجنازه��ا ، فيما جرى 
خالل ذلك مناقشات ومداخالت للسادة 
ال��وكالء واملستش��ار العلم��ي واملدراء 
العام��ني م��ن اجل تش��خيص مواضع 
اخلل��ل فيها وحتدي��د الرؤية الصحيحة 
لها بأتباع اخلي��ارات القانونية والفنية 

حلسم تلك امللفات بأسرع وقت .

*اعالم الصناعة 

الصناعة تؤكد على تشغيل الخطوط االنتاجية 
للمشاريع االستثمارية المتوقفة 

بغداد - الصباح الجديد: 
بحثت وزيرة االعمار واالسكان والبلديات 
العامة د. املهندسة آن نافع اوسي  في 
مركز الوزارة مع السفير الصيني تشن 
وي تشينغ والوفد املرافق له سبل تعزيز 
التعاون املش��ترك ب��ني البلدين وتنفيذ 

مشاريع خدمية جديدة .
وقالت اوس��ي خ��الل اللق��اء ان الوزارة 
تسعى لتشجيع الش��ركات االجنبية 
الش��ركات  رأس��ها  وعل��ى  الرصين��ة 
الصيني��ة م��ن اج��ل تنفيذ املش��اريع 
العمراني��ة واخلدمي��ة بطريق��ة الدفع 
املتوقفة  باالجل واستكمال املش��اريع 
وايج��اد احللول املناس��بة له��ا واجنازها 
بالسرعة املمكنة على وفق املواصفات 
الفنية املطلوبة وخاصة املشاريع التي 

تنفذها الشركات الصينية .
واضاف��ت الوزي��رة ان اجلانب الصيني 
لتموي��ل  مقترح��ات   )6( س��يقدم 
مش��اريع خدمي��ة جدي��دة بطريقة 
الدف��ع باالج��ل، مؤك��دة ان الع��راق 
يحتاج الى اقامة العديد من مشاريع 
البنى التحتية،  الس��يما في املناطق 
احملررة م��ن عصابات داع��ش االرهابي 
بس��بب االعم��ال التخريبي��ة الت��ي 

خلفتها تلك العصابات.
م��ن جانب��ه عب��ر الس��فير الصيني 
والوفد املرافق له عن ش��كره للوزيرة 
على حس��ن الضيافة واالس��تقبال ، 
متمنياً ان يكون هناك اعمال  ملشاريع 
مش��تركة  جدي��دة ب��ني الش��ركات 

الصينية والوزارة.

العراق يبحث إسهام 
الشركات الصينية في 

تنفيذ المشاريع الخدمية   

ناقشت السبل الكفيلة بأستغالل الطاقات الفائضة لدى شركاتها



بغداد - الصباح الجديد:

الدكت��ور  التخطي��ط  وزي��ر  اك��د 
س��لمان اجلميل��ي ان ال��وزارة تبذل 
جه��ودا حثيث��ة م��ن اج��ل االفادة 
من ب��راءات االختراع املس��جلة في 
اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة 
النوعية الن هذه البراءات متثل ثورة 
ينبغي استثمارها  صناعية مهمة 
به��دف النهوض بالواق��ع التنموي 

للبالد.
وق��ال اجلميلي في كلم��ة له خالل 
اخملت��رع  ي��وم  احتفالي��ة  حض��وره 
منت��دى  نظمه��ا  الت��ي  العراق��ي 

العراقي��ن  واملبتكري��ن  اخملترع��ن 
مبناسبة الذكرى االولى لتأسيسه ان 
اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة 
النوعي��ة ه��و اجلهة الوحي��دة في 
بلدنا املعني  مبنح وتسجيل  براءات 

االختراع  والنماذج الصناعية . 
واضاف الوزير انه من دون ادنى شك 
ان مث��ل ه��ذه امله��ام والفعاليات 
العلمي��ة الرصين��ة من ش��أنها ان 
تس��هم في تطوير صناعة املعرفة 
وتنويع مصادر الناجت احمللي االجمالي 
لدى ال��دول والش��عوب  ، ألن تقدم  
االمم ومصدر قوتها يكمن في  مدى 
ق��درة  ش��عوبها عل��ى املنافس��ة 
العاملي��ة  ف��ي مجال��ي التعلي��م 

واالبتكار .
الغاي��ة  ان  إل��ى  اجلميل��ي  واش��ار 
املنشودة من تأس��يس هذا املنتدى 
هي ان يكون خيمة  ترعى  اخملترعن 
البيئ��ة  له��م  وتوف��ر  واملبتكري��ن 
واالراء  اخلب��رات  لتب��ادل  املناس��بة 
ووجهات النظر  بشأن املستجدات 
والتطورات املهمة في مجال براءات 
االخت��راع الت��ي باتت متث��ل معيارا  
التكنولوج��ي   التط��ور  لقي��اس  
للبل��دان ، داعيا إلى  اس��تثمار هذا 
املنتدى في فتح  ابواب االس��تثمار  
للبراءات العلمية وحتويلها إلى واقع 
صناع��ي دعما للتنمية واالس��هام 
في بن��اء اقتصاد ق��وي ومتن يعود 

بالنفع العام عل��ى  اجملتمع عموما  
مب��ا يحققه م��ن فرص  تنافس��ية 
تس��اعد عل��ى   التط��ور واالب��داع 

واملزيد من االبتكار.
وحضر االحتفالية االمن العام جمللس 
ال��وزراء الدكتور مهدي العالق ورئيس 
اللجن��ة التنس��يقية للمحافظ��ات 
الدكت��ور طوره��ان املفت��ي وعدد من 
رؤس��اء اجلامعات العراقي��ة وكوكبة 
م��ن اخملترع��ن واملبتكري��ن واملديرين 

العامن في الوزارات اخملتلفة .
إلى ذلك ق��دم رئيس منتدى اخملترعن 
لوزي��ر  التمي��ز  وس��ام  العراقي��ن 
التخطيط تقديرا جلهوده املتميزة في 

دعم املنتدى. 

ميسان - خاص:
افتت��ح محافظ ميس��ان  علي 
العم��ارة  دواي مش��روع جس��ر 
املعل��ق وس��ط مدين��ة العمارة 
والذي نفذته  شركة أنوار سورى 
للمقاوالت  ضمن موازنة تنمية 

األقاليم حملافظة ميسان . 
وق��ال احملاف��ظ ف��ي تصريح��ات 
اجلديد«  ل�«الصب��اح  صحفي��ة 
ان اجلس��ر سيس��هم ف��ي فك 
وامتصاص  املروري��ة  االختناقات 
زخم املركب��ات في مركز املدينة 
وكذلك ش��ارعي دجل��ة وبغداد 
الش��مالي  القاط��ع  باجت��اه 

والشمالي الشرقي للمدينة . 
ويعد اجلس��ر ال��ذي حضر حفل 
افتتاح��ه اعضاء مجلس النواب 
ومجلس احملافظة ومدراء الدوائر 
الرسمية وجمهور غفير من ابناء 
احملافظ��ة ه��و الثاني م��ن نوعه 
في العراق ويرب��ط مركز مدينة 

العمارة باالحياء الشمالية  . 
بطرق حديث��ة وصنعت  وصمم 
بدنت��ه ف��ي جمهوري��ة الص��ن 
االشعبية ، ونفذ بأيدي مالكات 

التعلي��ق  وبطريق��ة  عراقي��ة 
س��لكا   )44( بع��دد  باألس��الك 
توزعت على ش��كل )22( سلكا 
لكل جانب ويبلغ الطول الكلي 
للجس��ر )377(م وبع��رض )20(م 
مع األرصفة واجلزرات الوسطية 

ويكون مبمرين للذهاب واإلياب 
امت��ار   )7( املم��ر  ويبل��غ ع��رض 
احلامل��ة  الرئيس��ة  والدعام��ة 

الت��ي  األق��واس  ه��ي  للجس��ر 
الركائ��ز  قبع��ة  عل��ى  ترتك��ز 
 )64( وبع��دد  الكونكريتي����ة 
ركيزة إم��ا املقتربات فهي م��ن 
اخلرسان��ة املسلح��ة ، ويشكل 
جمالية للمدينة كونه يقع على 
مفت��رق ثالث��ة انه��ار داخلة الى 
املدين��ة من ش��مالها من خالل 

نهر دجلة.     

أقامها نادي الصحافة بالتعاون مع قصر الثقافة 
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البصرة - سعدي علي السند:

في سلس��لة احتفاليات الفرح التي 
ش��هدتها البصرة ابتهاج��ا بالذكرى 
البصرية  الصحاف��ة  لتأس��يس   128
الت��ي  الكب��رى  االحتفالي��ة  ومنه��ا 
أقامتها نقاب��ة الصحفين العراقين 

في البصرة بقاعة نادي األطباء 
فقد ش��هدت قاع��ة قص��ر الثقافة 
والفنون بالبصرة احتفالية اقامها نادي 
الصحافة بالتعاون مع قصر الثقافة 
بحضور حشد من أبناء البصرة بشتى 
ليكونوا  ومس��ؤولياتهم  عناوينه��م 
م��ع أخوته��م صحفي��ي مدينته��م 
بدأت  األحتفالية  الس��نوي.  بعيدهم 
بق��راءة س��ورة الفاحتة على ش��هداء 
العراق ثم قرأ الزمي��ل صباح اجلزائري 
عض��و الهيئ��ة التحضيري��ة لنقابة 
الصحفين العراقين بالبصرة كلمة 
فرع النقابة اكد فيها ان ماش��هدته 
البصرة من برام��ج احتفالية بالعيد 
الثامن والعشرين بعد املائة لتأسيس 
صحافة هذه املدين��ة املعطاء ومنها 
احتفالية نادي الصحافة بالتعاون مع 
قصر الثقافة التاب��ع لدائرة العالقات 
الثقافية العامة بوزارة الثقافة والتي 
يحضرها هذا احلشد الكبير من ابناء 
مدينتن��ا العزي��زة يؤكد لن��ا جميعا 
وابنائهم  بأخوتهم  البصري��ن  اعتزاز 
الصحفي��ن الذين أثبتوا ج��دارة في 
فعله��م الصحفي وجتس��يد اخلدمة 
أنواعه��ا  بش��تى  منه��م  املطلوب��ة 
وتفاصيلها ليكونوا عند حس��ن ظن 
مدينته��م وأهلها الطيب��ن وخدمة 
م��ن  منطلق��ن  الغال��ي  عراقه��م 
رس��التهم الصحفية التي تسابقوا 
م��ن خالله��ا ألن يكون��وا أه��ال لكل 
مواق��ف اخلي��ر وروائ��ع اخلدم��ة التي 
تتطل��ب منه��م إن يكونوا مبس��توى 
املسؤولية وان احتفاليات الفرح التي 
أقيمت في مدينتن��ا الزاخرة املعطاء 
اعتزازا بعيد الصحافة البصرية تعّبر 
تعبيرا جمي��ال عن محب��ة البصرين 

لهذه الشريحة الفاعلة في اجملتمع.

 نادي الصحافة يعمل حتت خيمة 
النقابة بالبصرة

ألقى بعد ذلك الزميل عباس الفياض 
مدي��ر مكت��ب قن��اة العراقي��ة ف��ي 
البصرة رئيس ن��ادي الصحافة كلمة 
أشار فيها الى ان نادي الصحافة الذي 
يعم��ل ويواصل أنش��طته وفعالياته 
حتت ظ��ل وخيمة نقاب��ة الصحفين 
العراقي��ن بالبصرة يفخ��ر بأن يقيم 
ه��ذه األحتفالية بالتع��اون مع قصر 
الثقاف��ة بع��د ان كان��ت ل��ه برام��ج 
متمي��زة أدّى فيه��ا دوره املطلوب في 
ان يكون عند حس��ن ظن الصحفين 
وكل زمالئهم املبدعن وكل ش��رائح 

اجملتم��ع البص��ري اذ م��ازال صحفيو 
بصرتن��ا الفيح��اء يتواصل��ون بهمة 
عالي��ة لتأكيد حضوره��م البهي في 

ميادين العطاء .
وقال اننا نفخر جميعا بالعدد الكبير 
منهم ممن كان لهم ش��رف املشاركة 
األمامي��ة  اخلط��وط  ف��ي  والتواج��د 
كمراس��لن حربين لنق��ل انتصارات 
بش��تى  الباس��لة  األمني��ة  قواتن��ا 
صنوفها وحش��دنا ألش��عبي املبارك 

البطل في جبهات القتال. 
واض��اف ان��ه البد م��ن الق��ول بهذه 
املناس��بة العزي��زة الت��ي نحتفل بها 
بعيد صحافتن��ا البصرية ب��أن تاريخ 
الصحافة مبدينة البصرة متّيز بالكثير 

وبص��ورة  موث��ق  التمّي��ز  ه��ذا  وكل 
تبعث على الفخر والس��رور ونش��ير 
ال��ى أن البص��رة وف��ي زم��ن االحتالل 
البريطاني على سبيل املثال تواصلت 
فيها عملي��ة صدور اجملالت والصحف 
والش��هرية  واألس��بوعية  اليومي��ة 
والدوريات بشتى تخصصاتها وتصل 
ال��ى أكثر م��ن 20 مجل��ة وصحيفة 
ودوري��ة في ح��ن توقفت كم��ا يقول 
تاري��خ الصحاف��ة العراقي��ة جمي��ع 
الصحف في بغداد آنذاك وهذا مؤشر 
مهم ف��ي تاريخ الصحاف��ة البصرية 
وظ��ل هذا التمي��ز متواصال حتى اآلن 
بروع��ة األداء الصحف��ي األمثل الذي 
يتس��ابق لتحقيقه صحفيو البصرة 

من العاملن بش��تى وس��ائل األعالم 
املرئي��ة واملس��موعة واملق��روءة ، ومن 
حقنا إن نفخر ونتباهى بكل القابليات 
املتميزة في  الصحفي��ة واإلعالمي��ة 

مدينتنا العزيزة .

)البصرة خاص( فيلم وثائقي عن 
الصحافة 

كم��ا مت عرض فيلم بعن��وان ) البصرة 
خ��اص ( وهو فيل��م توثيقى عن تاريخ 
ال��ى  وص��وال  البصري��ة  الصحاف��ة 
الصحاف��ة اآلن وهو من انتاج مبدعي 
مكتب قناة العراقية في البصرة وقد 
التق��ى مبدعو الفيلم بع��دد من رواد 
الصحافة البصرية وعدد من العاملن 

في الوس��ط الصحف��ي وكان فيلما 
اثب��ت العاملون فيه فعال متميزا جدا 
في توثيق شئ من صحافة مدينتهم 

الزاخرة بالعطاء واإلبداع.
بعد ذلك مت توزيع عدد من الش��هادات 
التقديري��ة عل��ى رواد الصحاف��ة في 
البص��رة وع��دد م��ن العامل��ن ف��ي 
الصحاف��ة واألع��الم وم��دراء الدوائر 
ومؤسس��ات الدولة لروع��ة تعاونهم 
مع انشطة وفعاليات نادي الصحافة. 
واختتم عدد من الشباب املوسيقين 
احتفالي��ة نادي الصحاف��ة مبعزوفات 
وأناش��يد وطني��ة ومنه��ا معزوف��ة 
وطنية خاصة مه��داة الى انتصارات 

العراقين في املوصل احلدباء . 

احتفالية فرح بالذكرى 128 لتأسيس الصحافة البصرية

شهدت قاعة قصر 
الثقافة والفنون 
بالبصرة احتفالية 
اقامها نادي الصحافة 
بالتعاون مع قصر 
الثقافة بحضور حشد 
من أبناء البصرة 
بشتى عناوينهم 
ومسؤولياتهم 
ليكونوا مع أخوتهم 
صحفيي مدينتهم 
بعيدهم السنوي

اطالق سراح 556 حدثًا موقوفون 
في االقسام االصالحية  

توفير خدمات االتصاالت 
الحديثة في مناطق الكرخ 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة 
اطالق سراح )556( حدثا موقوفون في االقسام 
االصالحية التابعة لدائرة اصالح االحداث خالل 

 .2016
وقال املتحدث باس��م وزارة العمل عمار منعم 
ان االحداث الذين اطلق س��راحهم من ش��تى 
االقس��ام االصالحي��ة توزعوا ب��ن )275( حدثا 
موقوف��ون لع��دم ثب��وت االدل��ة و)143( حدث��اً 
باالف��راج الش��رطي بعد قضائه��م ثلثي مدة 
احملكومي��ة من دون مخالف��ات وحيازتهم على 
الصن��ف املمت��از حلس��ن الس��يرة والس��لوك 

وحسب توصية الباحث االجتماعي.
الدائ��رة اطلق��ت س��راح  ان  واض��اف منع��م 
)103( اح��داث بالتخلي��ة بع��د ان اكملوا مدة 
محكوميته��م و)16( حدث��ا بق��رار متييزي من 
احملكمة اخملتصة و)19( حدثا بقرار العفو العام.

واش��ار منعم الى ان قس��م الرعاي��ة الالحقة 
شمل )260( حدثاً ببرنامج الرعاية الالحقة، اذ 
يخض��ع االحداث لبرامج ارش��ادية خاصة قبل 
وبعد اطالق السراح ملدة ثالثة اشهر، الفتا الى 
دم��ج )139( حدثاً خالل ع��ام 2016 مع ذويهم 
ضمن برنامج الدمج االسري اخلاص باملشردين 

واملشردات.

بغداد - الصباح الجديد:
يتواصل العمل مبشروع شبكة النفاذ للمنازل 
مبناط��ق الغزالية وحي اخلض��راء وحي اجلامعة 
وفي حي العدل الذي سيوفر خدمات االتصاالت 
 ) ip ( احلديث��ة املنقول��ة عبر بروتك��ول االنترنت
اضافة الى خدمة االنترنت السريع املنقول عبر 
الكابل الضوئي للمنازل وخدمات اخرى كالبث 

الفضائي .
وقد جتاوزت نسبة اجناز املشروع الذي سيحدث 
نقل��ة نوعي��ة مبفه��وم اس��تعمال اخلط��وط 
االرضية %90 وقد مت نصب وتسليك 32 كابينة 
للمش��روع اضافة الى نصب مئات التقاسيم 
الضوئية واالعمدة اخملصصة لها وبلغت اطوال 

الكابالت املستعملة بحدود 91 كم .
وقال مدي��ر مديرية اتصاالت الك��رخ علي عبد 
الزهرة ان املالكات الهندس��ية والفنية على امت 
االس��تعداد الدامة العمل في املش��روع ونحن 
على اس��تعداد دائم من اج��ل صيانة اخلطوط 
الضوئي��ة اجلديدة واصالح االعط��ال ان وجدت 

خالل 24 ساعة .
من جانبها قالت مس��ؤولة املشروع ان العمل 
مستمر بخطى واثقة من اجل اجنازه ولم يتبق 
س��وى تس��ليك 5 كابينات وجاري العمل على 
اكمال تسليك الكابالت الضوئية املغذية لها 

وتأمن ربطها بالشبكة الضوئية .

جانب من توزيع الشهادات التقديرية في احتفالية نادي الصحافة بالبصرة

جانب من االفتتاح

الدكتور سلمان اجلميلي

تقرير

وزير التخطيط: االختراعات ثورة صناعية نسعى الستثمارها تنمويًا
شارك في احتفاالت يوم المخترع العراقي 

واسط - الصباح الجديد:
ق��رر مجل��س واس��ط تخصيص 
مبلغ  204 مالين دينار من واردات 
الس��احة احلدودي��ة لدع��م ثالث 
جهات صحية باحملافظ��ة ، مبيناً 

أن ذلك جاء اس��تجابة ملناش��دة 
دائ��رة الصحة لتأمن االحتياجات 
املاسة لتلك اجلهات ومتكينها من 

أداء واجبها جتاه املرضى .
وق��ال رئيس اجمللس م��ازن الزاملي 

ل���" الصب��اح اجلدي��د" إن اجمللس 
 204 تخصي��ص  عل��ى  ص��وت 
مالي��ن دينار من واردات الس��احة 
جه��ات  ث��الث  لدع��م  احلدودي��ة 
صحية باحملافظة ، مش��يراً إلى أن 

اجمللس خص��ص 100 مليون دينار 
لس��د متطلب��ات قس��م الكلية 
الصناعية في مستشفى الكوت 
، للحيلولة دون توقفه عن العمل 
في ظ��ل النقص احلاد الذي يعاني 

واملس��تلزمات  األدوي��ة  ف��ي  منه 
الطبية التي يحتاجها املرضى .

وذك��ر الزامل��ي أن اجمللس خصص 
40 مليون دينار إلى مركز األطراف 
االصطناعي��ة لس��د احتياجات��ه 

دين��ار  ملي��ون  و64  الضروري��ة، 
ومستلزمات  أس��رة  لشراء  أخرى 
يحتاجه��ا مركز اإلنع��اش الرئوي 
في مستش��فى الزهراء العام في 

الكوت.

تأمين احتياجات دائرة صحة واسط من الساحة الحدودية

محافظ ميسان يفتتح مشروع 
جسر العمارة المعلق    

الكوت - ضياء الصالح: 
كش��ف مصدر في مجلس محافظة 
واس��ط عن البدء مبش��اورات أولية مع 
ش��ركة هانوا الكورية املنفذة ملشروع 
بس��ماية لتوليد الكهرب��اء عن طريق 
الطاق��ة الشمس��ية ، فيم��ا ب��ّن أن 
الش��ركة أب��دت رغبته��ا بالعمل في 
محافظ��ة واس��ط بش��تى قطاعات 
االس��تثمار ، مؤكدا أن »هانوا« وغيرها 
م��ن الش��ركات العاملي��ة ستش��ارك 
في مع��رض واس��ط الثان��ي للطاقة 
واالستثمار واإلعمار والذي سيقام في 

العشرين من الشهر املقبل .
وقالت رئيسة جلنة الطاقة في اجمللس 
أمل العكيلي ملراسل »الصباح اجلديد« 
إن وفداً م��ن احلكومة احمللية بحث مع 
ش��ركة هانوا إمكانية االستثمار في 
احملافظة وفي شتى القطاعات املدنية 
، مضيف��ة ان الطرفن طرحا إمكانية 
االس��تثمار ف��ي قط��اع الكهرباء من 
خ��الل االس��تفادة م��ن خب��رات هذه 
الش��ركة لتوليد الكهرب��اء عن طريق 
الطاق��ة الشمس��ية اعتم��اداً عل��ى 
جتربتها الناجحة في مش��روع مدينة 

بسماية السكني في بغداد .

وبّين��ت العكيل��ي أن وف��د احلكوم��ة 
احمللي��ة اس��تعرض مجم��ل الف��رص 
االس��تثمارية املتوفرة ف��ي محافظة 
واس��ط وما حتمله م��ن هوية نفطية 
وزراعي��ة إلى جان��ب احلاج��ة الكبيرة 
والصحي��ة  الس��كنية  للمش��اريع 
وغيرها من مش��اريع البن��ى التحتية 
وكيفي��ة حصول الش��ركات الكورية 
ومنها هانوا على بعض هذه الفرص .

وأوضح��ت العكيلي أن ش��ركة هانوا 
أب��دت اس��تعدادها لتلبي��ة الدع��وة  
باملشاركة  في معرض واسط الدولي 
الثان��ي للطاقة واإلعمار واالس��تثمار 
املق��رر اقامته ف��ي ال�20 من ش��باط 
املقبل على أرض معمل نسيج الكوت 
ما يوفر لها فرصة االطالع على الفرص 

االستثمارية احلقيقية في احملافظة. 
يذكر أن العديد من الشركات األجنبية 
بدأت االس��تثمار في محافظة واسط 
من��ذ أكثر من خمس��ة أع��وام ضمن 
قطاع الطاقة، ومنها شركات الواحة 
الصيني��ة الت��ي تس��تثمر ف��ي حقل 
األحدب النفطي وشنغهاي الصينية 
التي تس��تثمر ف��ي محط��ة كهرباء 

واسط . 

مجلس واسط يبحث مع هانوا الكورية 
توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية  
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الرياض ـ بي بي سي:
أف��ادت تقاري��ر إعالمي��ة واردة من الس��عودية أن 
شخصني فجرا نفسيهما بعد مواجهة مع قوات 
األمن في مدينة جدة، ثاني أكبر مدينة في البالد.

وكان��ت قوات األمن الس��عودية قد حاصرت منزال 
في ج��دة وتبادل��ت إط��الق النار مع الش��خصني 
اللذين عمدا لتفجير نفس��يهما، حس��ب موقع 

»سبق« القريب من وزارة الداخلية السعودية.
وذكرت محطة »س��كاي نيوز عربية« ومقرها أبو 
ظب��ي احلادث، وبثت فيديو النفج��ار قالت إنه وقع 

في منطقة احلرزات.
وكان م��ا يع��رف بتنظيم داعش قد نفذ سلس��ة 
ف��ي  والتفجي��رات  الن��ار  إط��الق  م��ن عملي��ات 
الس��عودية خالل ع��ام 2014 ، أدت إلى مقتل عدد 
من االش��خاص، معظمهم من األقلية الشيعية 

وقوات األمن.
وكان انتحاري قد قتل العام املاضي وجرح شخصان 
في انفجار بالقرب من القنصلية األميركية، وهو 

األول الذي استهدف أجانب منذ سنوات.

واشنطن ـ بي بي سي:
وق��ع الرئي��س األميركي اجلديد دونال��د ترامب فور 
دخوله البيت األبيض مرسوما تنفيذيا ضد قانون 
التأمني الصحي املعروف باسم »أوباما كير« الذي 

وعد خالل حملته االنتخابية بإلغائه.
وأوضح األمني العام للبيت األبيض راينس بريبوس 
امس االول اجلمعة أن األمر يتعلق مبرس��وم يهدف 
إلى »التقليل من الثقل« املالي لهذا القانون قبل 

إلغائه.
وكان مجلس الشيوخ األميركي قد صوت اخلميس 
املاضي، لصالح قرار البدء في إلغاء قانون الرعاية 

الصحية الذي أقره باراك أوباما سابقا.
يشار إلى أن الرئيس املنتخب دونالد ترامب قد أكد 
أكثر من مرة خالل حملته االنتخابية ضرورة إلغاء 
اإلجراءات الت��ي أقرها أوباما ف��ي مجال الصحة، 
مشيرا إلى عدم جدواها وتكاليفها الباهظة على 

املواطنني.
وقد مت إق��رار قانون الصحة ع��ام 2010، ومينع هذا 
القانون شركات التأمني من زيادة اشتراك التأمني 
بس��بب مشاكل صحية س��ابقة أو اعتمادا على 
اجلنس، أو رفض تأمني مريض مكلف جدا، أو وضع 

سقف ملبلغ الدفعات السنوية.

بيروت ـ وكاالت: 
ش��دد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون خالل 
لقائ��ه مس��ؤوال أمميا عل��ى ضرورة حترير القس��م 
اللبنان��ي من قرية الغجر احلدودية من الس��يطرة 

اإلسرائيلية .
جاء ذل��ك خالل لقاء عون ام��س االول اجلمعة مع 
مساعد األمني العام لألمم املتحدة لعمليات حفظ 
السالم القاسم وين، إذ أكد عون على ضرورة حترير 
القس��م اللبناني من بلدة الغجر احلدودية تنفيذا 

للقرارات الدولية الصادرة بهذا اخلصوص. 
يش��ار إلى أن الغجر هي قرية في منطقة اجلوالن 
الواقعة على احلدود اللبنانية، س��كانها سوريون، 

سيطرت إسرائيل عليها خالل حرب عام 1967.
وتع��د قضي��ة ه��ذه البل��دة واحدة م��ن القضايا 
العالق��ة ب��ني لبن��ان وإس��رائيل، بعد انس��حاب 
األخيرة من جن��وب لبنان ع��ام 2000، إذ بات اجلزء 
الش��مالي من البلدة خاضعا للسيادة اللبنانية، 
فيم��ا س��كانه س��وريون حاصلون عل��ى الهوية 

اإلسرائيلية.
ويطال��ب لبنان إس��رائيل باالنس��حاب م��ن اجلزء 
احملت��ل حت��ى اآلن، وقد أي��دت األمم املتحدة املطلب 

اللبناني.

عون يطالب بالقسم 
اللبناني من »الغجر«

»تفجير انتحاري« في 
مدينة جدة السعودية

ترامب يوقع أول 
مرسوم تنفيذي

متابعة الصباح الجديد:

في خط��وة هدفه��ا تأكيد املضي 
في اخليار العسكري، أعلنت قوات 
الرئي��س هادي عن قص��ف حامية 
مطار صنع��اء واالقتراب من ميناء 
اخمل��ا، فيم��ا كث��ف احلوثي��ون من 
هجماتهم على احلدود السعودية

املوالي��ة  اجلي��ش  ق��وات  أعلن��ت 
للرئي��س عب��د ربه منص��ور هادي 
امس السبت، عن قصف معسكر 
الصمع ومواقع حول مطار صنعاء 
الدول��ي للم��رة األولى من��ذ بداية 

احلرب قبل نحو عامني.
بدورها، ش��نت مقاتالت التحالف 
سلسلة غارات عنيفة على مركز 
تدريب الش��رطة ف��ي مدينة ذمار 
جنوب صنع��اء، كما اس��تهدفت 
القاع��دة البحري��ة ف��ي احلدي��دة 

ومواقع للحوثيني في غرب تعز.
وفي س��ياق املواجهات على احلدود 
مع الس��عودية، أعلن املس��لحون 
احلوثي��ون ع��ن اس��تهداف دبابات 
للجي��ش الس��عودي ف��ي موق��ع 
الس��ديس وجتمع��ا للجن��ود ف��ي 
موقع خلف احلمر، كما حتدثوا عن 
استهداف موقع العش والشبكة 
ومنفذ علب في عس��ير باملدفعية 

والصواريخ.
وعلى صعيد املواجهات في جنوب 
البحر األحمر، ذكرت القوات املوالية 
له��ادي أنه��ا وصلت إلى مش��ارف 
مين��اء اخملا اس��تعدادا النتزاعه من 
قبضة املس��لحني احلوثيني بعد أن 
متكن��ت من الس��يطرة عل��ى عدد 
من املواقع في الشريط الساحلي، 
وتطهير الطرقات من حقول األلغام 

التي زرعها احلوثيون وحلفاؤهم.
احلوثي��ون من جانبه��م قالوا إنهم 
قتل��وا 15 م��ن الق��وات احلكومية، 

وجرح��وا 18 آخري��ن ودم��روا ث��الث 
لهج��وم  التص��دي  خ��الل  آلي��ات 
عل��ى مواقعهم ف��ي مديرية ذباب 
حتت غط��اء جوي مكث��ف لطيران 
التحال��ف، الذي ش��ن أكثر من 20 

غارة جوية على املنطقة.
ووفق رواية هؤالء، قتل أربعة آخرون 
م��ن القوات احلكومي��ة في قصف 
مدفع��ي اس��تهدف مواقعهم في 
منطقة ثعبات مبديرية صالة شرق 

مدينة تعز.
وحس��ب وكال��ة األنب��اء اخلاضعة 
لس��يطرتهم، مت تدمير مدرعة في 
منطقة ذباب في الس��احل الغربي 
حملافظة تعز، وقتل تسعة من أفراد 

الق��وات املوالي��ة للحكوم��ة ف��ي 
منطقة بير باشا وسط مدينة تعز. 
كما أطلق صاروخ من نوع »أورغان« 
على موقع متركز القوات احلكومية 

في منطقة مريس بالضالع.
إلى ذلك، قال مس��ؤولون محليون 
ف��ي تع��ز إن 4 م��ن أف��راد القوات 
احلكومية في اليمن قتلوا برصاص 
مس��لحني مجهولني ف��ي املدينة 

خالل يومني.
وذكر هؤالء أن مسلحني يستقلون 
دراجة نارية قتلوا اجلندي عبدالعزيز 
مدهش وزميله حمدي فؤاد وسط 
املدينة، كم��ا قتل اجلندي محمود 
التركي برص��اص مجهولني، وتبع 

ذلك قتل مجند يعم��ل لدى إدارة 
املرور استهدف من قبل مسلحني 

مجهولني يستقلون دراجة نارية.
أما في محافظ��ة اجلوف، فذكرت 
الق��وات احلكومية أنها أفش��لت 
احلوثي��ني  للمس��لحني  هجوم��ا 
وحلفائهم للس��يطرة على موقع 
األجاش��ر العس��كري في مديرية 
مواقع  وهاجمت  والش��عف،  خب 
احلوثيني وس��يطرت على موقعي 
املرة البيضاء واملرة السوداء، فيما 
اس��تهدفت مقات��الت التحال��ف 
ف��ي  املس��لحني  أولئ��ك  مواق��ع 

مديرية املتون.
فيما تعث��رت زيارة املبعوث الدولي 

اخل��اص إلى اليمن إس��ماعيل ولد 
الش��يخ أحمد التي كانت مقررة 
إل��ى صنع��اء، بس��بب اش��تراط 
لة باملناصفة بني  احلكومة املش��كَّ
احلوثيني وح��زب الرئيس الس��ابق 
التعامل معها بش��كل رس��مي، 
قب��ل  الزي��ارة  برنام��ج  وتوضي��ح 
املوافق��ة عليه��ا. كم��ا اش��ترط 
ه��ؤالء رفع احلظ��ر املف��روض عن 
حرك��ة الطيران املدن��ي إلى مطار 

العاصمة.
املبع��وث الدولي انتق��ل من عدن 
عق��ب لق��اء الرئي��س ه��ادي إلى 
العاصم��ة األردني��ة، ومنه��ا إلى 
أمل  الس��عودية على  العاصم��ة 

أن يتمك��ن الوس��طاء العمانيون 
من املساعدة على جتاوز الشروط، 
التي وضعها الطرفان املسيطران 
على صنع��اء، ولتجنب أي خطوة 
قد تش��كل اعترافا م��ن املنظمة 
الدولي��ة بتل��ك احلكوم��ة التي ال 

تعترف بها أي دولة في العالم.
ووفق مصادر احلكومة املعترف بها 
دوليا، فإن هذه الغارات أتت ردا على 
إطالق املس��لحني احلوثي��ني وقوات 
الرئي��س الس��ابق عل��ي عبد اهلل 
صال��ح صاروخني بالس��تيني باجتاه 
مدينة مأرب، اعترضتهما منظومة 
للتحال��ف،  التابع��ة  باتري��وت 

ودمرتهما خارج املدينة.

فيينا ـ أ ب ف:
النمس��اوية  الس��لطات  اعلن��ت 
انه��ا متكنت من من��ع وقوع اعتداء 
كان وش��يكا بعد توقيفها اجلمعة 
ش��ابا منساويا من اصل الباني يبلغ 
م��ن العم��ر 18 عاما يش��تبه بانه 
اس��المي متطرف، موضح��ة انها 

حتقق في سيرته.
وق��ال وزي��ر الداخلي��ة النمس��اوي 

فولفغان��غ س��وبوتكا ف��ي مؤمت��ر 
صحافي ان »قوات شرطتنا متكنت 
م��ن توقيف مش��تبه به بس��رعة 
ومنعت بذل��ك وقوع اعتداء ارهابي 

كان مرجحا«.
واض��اف ان الق��وات اخلاصة اوقفت 
ام��س االول اجلمعة ف��ي العاصمة 
»منس��اويا في الثامنة عش��رة من 
العم��ر قادم من اوس��اط الهجرة«. 

واوض��ح وزير الداخلي��ة للتلفزيون 
بع��د ذل��ك ان الش��اب م��ن اص��ل 

الباني.
ويس��عى احملقق��ون خصوص��ا الى 
حتديد صالته مع التيار »االس��المي 
املتط��رف«، كم��ا ق��ال س��وبوتكا، 
عدي��دة«  »مؤش��رات  ان  موضح��ا 
توحي بان��ه تبنى التط��رف ويقيم 

»اتصاالت« في هذا الوسط.

واضاف الوزير النمساوي ان املشتبه 
ب��ه »قد ال يكون مبف��رده ورمبا هناك 

شبكة واسعة تقف وراءه«.
وردا على س��ؤال ع��ن احتمال وقوع 
اعتداء مبتفجرات، قال سوبوتكا ان 
هذا االمر »ورد ف��ي املعلومات التي 
نقلت« الى الس��لطات النمساوية 
لكن »اي وس��يلة ميك��ن ان تصبح 
س��الحا«. وذك��ر قط��ار االنفاق في 

فيينا بني االهداف التي ذكرت.
باملعلوم��ات  فيين��ا  وابلغ��ت 
»االساس��ية« التي ادت الى توقيف 
املش��تبه ب��ه م��ن قب��ل »اجه��زة 

استخبارات اجنبية«.
قالت ايرينا ش��تاير املتحدثة باسم 
الش��رطة لوكال��ة فران��س ب��رس 
ان »املعلوم��ات ع��ن مش��بوه يعد 
العتداء تكثفت في االيام االخيرة«.

»كرون��ي  صحيف��ة  وذك��رت 
موقعه��ا  عل��ى  تس��ايتونغ« 
االلكتروني نقال ع��ن وثيقة لوزارة 
الداخلية النمس��اوية ان التهديد 
»اس��المية  مجموع��ة  مص��دره 
متطرف��ة« متح��درة م��ن الباني��ا 
ومؤيدة لتنظيم الدولة االسالمية، 
كانت تن��وي تنفيذ اعتداء »بني 15 

و30 كانون الثاني«.

دمشق ـ أ ب ف:
االميركي��ة  الدف��اع  وزارة  اعلن��ت 
)البنتاغ��ون( ف��ي بيان ام��س االول 
اجلمعة ان اكثر من مئة من مقاتلي 
تنظي��م القاعدة في س��وريا قتلوا 
ف��ي ضرب��ة جوية على »معس��كر 

للتدريب« في محافظة ادلب.
وص��رح ناط��ق باس��م البنتاغ��ون 
الكاب��ن جي��ف ديفي��س ان الغارة 

وقعت اخلميس املاضي واستهدفت 
معس��كرا للتدريب ف��ي محافظة 
ادلب )شمال سوريا( يستخدم منذ 
2013. وقال ان القصف اس��تهدف 
الشيخ  تدريب  القصف »معسكر 
س��ليمان الذي بدأ تش��غيله منذ 

2013 على األقل«.
»ازال��ة ه��ذا  ان  واض��اف ديفي��س 
يضع��ف  التدريب��ي  املعس��كر 

عملي��ات التدريب ويثني املتطرفني 
اإلس��الميني واجلماع��ات املعارضة 
السورية عن االنضمام إلى تنظيم 

القاعدة في ساحة القتال«.
الطائ��رات  ان  ديفي��س  وتاب��ع 
االميركي��ة  املس��يرة  والطائ��رات 
ش��نت منذ االول من كانون الثاني 
ضرب��ات ادت الى »مقت��ل اكثر من 
150« متطرفا من تنظيم القاعدة« 

مبن فيه��م القيادي في جبهة فتح 
الش��ام محمد حبيب بوس��عدون 
الذي وصفه بان��ه »قائد العمليات 

اخلارجية« للتنظيم في سوريا.
وق��ال ديفي��س ان »ه��ذه الضربات 
التي جت��ري بتتابع س��ريع، تضعف 
قدرات القاع��دة وتصميمها وتؤدي 

الى ارتباك في صفوف« التنظيم.
واكد مسؤول في البنتاغون لوكالة 

فرانس برس ان العناصر الذين قتلوا 
االساس��ية  »النواة  ال��ى  ينتم��ون 

ل�)تنظيم( القاعدة«.
وترك��زت الضرب��ات االميركية في 
س��وريا لفترة طويلة على تنظيم 
داعش، لك��ن في االش��هر االخيرة 
توال��ت الضرب��ات التي تس��تهدف 
بحسب مصادر سورية جبهة فتح 
الش��ام التي تعرضت خالل الشهر 

اجلاري لغارات عدة روسية وسورية 
واخرى للتحالف الدولي الذي تقوده 
واشنطن استهدفت مقارا لها في 

محافظة ادلب.
ويأتي اع��الن البنتاغ��ون هذا خالل 
مرحلة انتقال الس��لطة من االدارة 
االميركية املنتهية واليتها برئاسة 
ب��اراك اوبام��ا ال��ى االدارة اجلدي��دة 

بقيادة دونالد ترامب.

السلطات النمساوية تحبط اعتداًء وشيكًا وتوقف شابًا مشتبهًا به

مقتل نحو مئة من عناصر تنظيم القاعدة  في سوريا

للمرة األولى منذ بداية الحرب في اليمن قبل نحو عامين

قّوات هادي تقصف معسكر الصمع 
ومـواقع حـول مطار صنعاء الدولي

أعلن المسلحون 
الحوثيون عن استهداف 
دبابات للجيش السعودي 

في موقع السديس 
وتجمعا للجنود في 

موقع خلف الحمر، كما 
تحدثوا عن استهداف 

موقع العش والشبكة 
ومنفذ علب في عسير 
بالمدفعية والصواريخ

عناصر من قوات هادي

تقـرير

انقرة ـ أ ب ف: 

واف��ق البرمل��ان التركي في ق��راءة ثانية 
امس الس��بت على مش��روع التعديل 
الدستوري الهادف الى تعزيز صالحيات 
الرئي��س التركي رجب طيب اردوغان، ما 
يفتح اجملال لطرحه من اجل التصويت 

عليه في استفتاء في الربيع.
وبع��د التصوي��ت، ق��ال رئيس ال��وزراء 
التركي بن علي يلدرمي إن »أمتنا ستقول 
الكلم��ة االخي��رة حول ه��ذا املوضوع. 
س��تعطي القرار النهائي«. واضاف أنه 
يجب أن »ال يش��كك احد ف��ي أن أمتنا 

ستتخذ ، القرار االمثل«.
وهذا التعديل الدس��توري مينح الرئيس 
الس��لطة التنفيذية الت��ي كانت تعود 
الى رئي��س الوزراء، م��ع ان هذا املنصب 
مت تهميش��ه تدريجيا من��ذ تولي رجب 

طيب اردوغان الرئاسة في 2014.
وحصلت مواد الدستور التي يبلغ عددها 
118 على 339 صوتا من اصل 550 عدد 
اعضاء البرملان، اي اكثر بتسعة اصوات 
من اغلبي��ة الثالثة اخم��اس املطلوبة 
لعرض النص في اس��تفتاء، مبدئيا في 

نيسان املقبل.
وتقول االغلبية ان جعل النظام رئاسيا 
ام��ر اساس��ي لضم��ان اس��تقرار رأس 
الدولة وسيس��مح ببساطة باالقتراب 
م��ن االنظم��ة املطبقة ف��ي دول اخرى 

مثل الواليات املتحدة وفرنسا.
واكد بن علي يلديرمي ان املشروع سيعود 
بالفائدة على اجلميع، ويسمح »بكسب 

الوقت« في ادارة البالد.
وقال يلديرمي ف��ي مقابلة مع التلفزيون 
احلكوم��ي ام��س االول اجلمعة »عندما 
تك��ون اقوى، ميكنك معاجلة املش��اكل 
بتصمي��م اكب��ر«. واضاف »ل��ن يكون 
هناك اي ضعف ف��ي مكافحة االرهاب 

او حول القضايا االقتصادية«.
وقال رئيس احت��اد نقابات محامي تركيا 
مت��ني في��ض اوغل��و ان »الفص��ل بني 
وكل  بالكام��ل  س��يلغى  الس��لطات 
الصالحيات ستتركز بيد شخص واحد 
بحجة احالل االستقرار«. واضاف »لكن 
اس��تقرارا دائما لي��س ممكنا اال في ظل 

دولة القانون«.
وس��اد توتر ش��ديد بني ن��واب مختلف 
االح��زاب في املناقش��ات التي جرت في 

البرملان في االسابيع االخيرة.

وخالل مناقش��ة النص ف��ي قراءة اولى 
االسبوع املاضي اصيب نائب بكسر في 
االن��ف بينما اكد آخ��ر تعرضه للعض 

في ساقه خالل مواجهات عنيفة.
وف��ي وقت متأخ��ر من اخلمي��س اندلع 
تض��ارب بااليدي بعد ان قي��دت النائبة 
آيل��ني نظل��ي آكا املعارض��ة لتعدي��ل 
املتحدث��ني  مبنب��ر  نفس��ها  الدس��تور 
تعبيرا عن احتجاجها في قاعة البرملان. 
واصيب عدد من النواب بجروح طفيفة 

ونقلوا الى املستشفى.
مبوجب هذا التعديل الدس��توري، ميكن 
الردوغ��ان نظري��ا ان يبق��ى في منصب 
الرئاسة حتى 2029 على االقل، وميكنه 
تعيني ال��وزراء واقالتهم وكذلك تعيني 

نائب او اكثر له.
وين��ص التعديل عل��ى الغ��اء منصب 
رئيس الوزراء للمرة االولى منذ ان اسس 
مصطفى كمال اتاتورك تركيا احلديثة 

في 1923.
التش��ريعية  االنتخاب��ات  وس��تجري 
والرئاسية في وقت واحد. ويحدد النص 
موع��د االقت��راع املقبل في 3 تش��رين 

الثاني 2019.
وتتح��دث امي��ا س��نكلير وي��ب مدي��رة 

فرع تركي��ا لهيومن رايت��س ووتش عن 
اصالح »يجعل كل الس��لطات متركزة 
بي��د الرئي��س«. وقال��ت ان��ه ف��ي مثل 
هذه الش��روط، من املس��تحيل »اجراء 
مناقشة عامة فعالة في وسائل االعالم 
ح��ول التغييرات التي ادخلت« ولم يتم 

اطالع الشعب بشكل صحيح.
وتته��م املعارض��ة اردوغان باس��تغالل 
حالة الط��وارىء املطبقة منذ محاولة 
االنق��الب الت��ي حدث��ت ف��ي 15 مت��وز 
الس��كات اي صوت معارض، عبر ش��ن 

حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.
ويأتي ه��ذا التصوي��ت في اج��واء غير 
مستقرة امنيا، اذ ان البالد شهدت في 
االشهر االخيرة سلسلة هجمات اعلن 
املتمردون االكراد مسؤوليتهم عنها او 

نسبت الى جهاديي تنظيم داعش .
واثارت االعتداءات مخاوف لدى السياح 
وس��اهمت ف��ي التباط��ؤ االقتص��ادي 
وتراج��ع قيم��ة العمل��ة الوطنية امام 

الدوالر الى مستويات قياسية.

من اجل طرحه في استفتاء الربيع المقبل

البرلمان التركي يوافق على تعزيز صالحيات اردوغان

من جلسات البرملان التركي
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن وزي��ر النف��ط االيراني بيجن 
زنكنه، أمس السبت، تدشني خط 
انابيب لتصدير الغ��از االيراني الى 

العراق خالل االسبوع اجلاري.
واف��ادت وكال��ة تس��نيم الدولية 
لالنب��اء ان��ه »م��ن املق��رر ان يت��م 
الثالثاء املقبل تدشني خط انابيب 
لتصدير الغ��از االيراني الى العراق 

وبدء عمليات ضخ الغاز«.
وكان اجلانب��ان العراق��ي وااليران��ي 
ق��د وقعا على مذكرة تفاهم حول 
تصدي��ر الغاز االيراني ال��ى العراق 
في عام 2009، وحتولت هذه املذكرة 
فيم��ا بعد الى اتفاقية نصت على 
ان تص��در اي��ران م��ن 20 حتى 25 
ملي��ون متر مكعب م��ن الغاز الى 

العراق.
وفي تش��رين االول العام املاضي مت 
التوقيع على اتفاقي��ة ثانية حول 
تصدير الغاز االيراني الى العراق ومت 
االتفاق عل��ى نقل من 25 حتى 40 
مليون متر مكعب من الغاز لتأمني 

وقود محطة »شط البصرة«.
وواجه��ت عملي��ات انش��اء اخلط 
بع��ض الصعوب��ات وذلك بس��بب 
القضايا االمني��ة في العراق حيث 
كان املتوق��ع ان يتم ارس��ال الغاز 
م��ن ايران الى الع��راق بدءا من عام 

.2013
وتوصل اجلانب��ان االيراني والعراقي 
عق��ب مباحث��ات مكثف��ة خ��الل 
الش��هرين املاضي��ني ال��ى اتف��اق 
يقضي بتدشني هذا اخلط الشهر 
اجل��اري، حي��ث م��ن املق��رر ان يتم 
الثالثاء املقبل تدشني خط انابيب 
لتصدير الغ��از االيراني الى العراق 
وبدء عمليات ض��خ الغاز الى هذا 

البلد.
على صعيد متص��ل، أعلنت وزارة 
النف��ط، أمس ، تصدير ش��حنتني 

الس��ائل  الغ��از  م��ن  جديدت��ني 
ومكثفاته.

وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم 
جهاد في بيان صحافي، إن »شركة 
غاز البصرة قامت بتصدير شحنة 
جديدة من الغاز السائل وأخرى من 

املكثفات«.
وأضاف جهاد، أن »حمولة ش��حنة 
بلغ��ت  اجلدي��دة  الس��ائل  الغ��از 
ش��حنة  أول  وه��ي  ط��ن   1500
يجرى تصديرها ه��ذا العام 2017، 
ف��ي حني بلغ��ت كمية الش��حنة 
املصدرة من املكثفات 22300 ألف 

متر مكعب«.
وأشار إلى، »ارتفاع إنتاج الكميات 
املس��تثمرة للغاز من قبل شركة 
غ��از البصرة ال��ى 765 مليون قدم 
مكعب قياس��ي يومياً، حيث يتم 
جتهي��ز الش��بكة الوطني��ة منها 
بكمي��ة 522 مليون ق��دم مكعب 
قياسي يومياً، وكذلك ارتفاع إنتاج 
الغاز السائل الذي بلغت معدالت 
إنتاجه أكثر م��ن 4300 طن يومياً 
وم��ن املكثفات أيض��ا حيث بلغت 
مع��دالت اإلنت��اج ال��ى أكث��ر من 

12209 متر مكعب يومياً«.

ويس��تعد العراق الم��داد الكويت 
بالغاز الطبيعي املنتج في احلقول 
اجلنوبي��ة، وقال وزي��ر النفط جبار 
اللعيب��ي خ��الل زيارت��ه للكويت، 
مؤخ��راً، إن »الظ��روف مش��جعة 
إلم��داد الكويت بالغ��از الطبيعي 
العراقي، وإن هذا املش��روع سيرى 

النور قريبا جدا«.
وج��اءت تصريح��ات اللعيبي بعد 
مباحثات��ه م��ع نظي��ره الكويت��ي 
عصام املرزوق، حيث مت االتفاق على 
تش��كيل جلان الس��تكمال دراسة 
املش��روع واإلطار الع��ام لالتفاقية 

الفني��ة  والط��رق  ب��ه  اخلاص��ة 
املناسبة.

وذك��ر اللعيب��ي أن مش��روع إمداد 
جدي��دا،  لي��س  بالغ��از  الكوي��ت 
ويهدف لتوريد نح��و مئتي مليون 

قدم مكعبة من الغاز يوميا.
وأوض��ح أن العراق س��يبدأ بتزويد 
الكوي��ت بخمس��ني ملي��ون قدم 
مكعب��ة يوميا، ثم تزي��د الكمية 
إلى مئة ملي��ون، ثم مئتي مليون، 
وأشار إلى أن املشروع واجه »بعض 
ف��ي  اخل��وض  دون  الصعوب��ات«، 

تفاصيل.

من ناحية أخرى، أك��د اللعيبي أن 
الع��راق ملتزم بتخفي��ض إنتاجه 
من النفط مبق��دار 200-210 آالف 
برمي��ل يومي��ا ابت��داء م��ن مطلع 
كانون الثان��ي 2017، مبوجب اتفاق 
للنفط  املص��درة  ال��دول  منظمة 
)أوبك( وبقي��ة املنتجني الكبار في 

العالم.
وأض��اف أن ب��الده حريص��ة عل��ى 
»وج��ود التوازن في أس��واق النفط 
العاملي��ة وكذلك خفض الفوائض 
النفطية التي من ش��أنها اإلضرار 

بالدول املنتجة«.

»االقتصاد البرلمانية«: ال أموال 
للتعاقد على »التموينية«

البصرة: خارطة جديدة 
لبنى المحافظة التحتية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أك��دت جلنة االس��تثمار واالقتصاد 
النيابي��ة، أن وزارة التجارة ال متتلك 
أي تخصيصات مالية لتعاقد على 
ش��راء مفردات البطاقة التموينية 

لعام 2017.
زيت��ون  اللجن��ة  عض��و  وقال��ت 
الدليمي، إن »اللجنة اس��تضافت 
وزير التجارة وأكد للجنة أن الوزارة 
ال متتل��ك أي تخصيص��ات مالي��ة 

يت��م م��ن خالله��ا التعاق��د على 
توفير مف��ردات البطاقة التموينية 

للمحافظات«.
وبين��ت ان »احلكوم��ة مت��ر بظروف 
أن  مؤك��دة   ، صعب��ة  اقتصادي��ة 
وزارة التج��ارة جل��أت التوج��ه إل��ى 
تزوي��ر البطاق��ة التمويني��ة مب��ادة 
احلنطة احمللية بدال من اس��تيرادها 
من خ��ارج العراق، مش��يرة إلى أن 
احلنط��ة العراقي��ة ليس��ت مث��ل 

احلنطة املستوردة وليست مبستوى 
الطموح«.

وأش��ارت إل��ى أن »في ح��ال أبرمت 
وزارة التجارة عقودا لتزويد مفردات 
البطاق��ة التمويني��ة م��ن خ��الل 
باآلجل س��يتم  بالدف��ع  التعاق��د 
ف��رض مبالغ ونس��ب مالية كبيرة 
بدال من شرائها بالنقد«، مؤكدة أن 
للحكومة  احلالي  االقتصادي  وضع 

ال يسمح بذلك«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ماج��د  البص��رة  محاف��ظ  اعل��ن 
النصراوي ع��ن إجناز تصميم خارطة 
جديدة للبنى التحتية في احملافظة، 
متهيداً لالس��تفادة منها في تنفيذ 

املشاريع في قطاع البنى التحتية.
وق��ال محافظ البص��رة في تصريح 
صحاف��ي، عقب اجتم��اع عقده مع 
اجله��ات املعنية في ش��عبة الرباط 
واخل��ورة، إن احملافظ��ة كان��ت تفتقر 

لهذه اخلارطة التي اس��تغرق اجنازها 
نح��و 6 أش��هر«، مبين��اً أن��ه وعلى 
ضوئها س��يتم حتدي��د املناطق التي 
ستنطلق فيها أعمال البنى التحتية 
قريباً. وأضاف أن »رس��م اخلارطة من 
شأنه املس��اعدة أيضا بوضع حلول 
مناس��بة لدراس��ة وتنظي��م البنى 
والش��وارع ووض��ع حلول  التحتي��ة 
مناس��بة للمناط��ق غي��ر التابع��ة 
للبلدي��ة واملناطق الت��ي خرجت عن 

التصميم األساسي بسبب التجاوز 
عليه��ا فض��ال ع��ن متهي��د الطريق 
للحكومة احمللية املقبلة الستكمال 
باق��ي أعم��ال البن��ى التحتي��ة في 
احملافظ��ة«. كما ب��ني النص��راوي أن 
األس��بوع املقب��ل س��وف يت��م فيه 
اس��تكمال رس��م وتصميم اجلانب 
اخلدمي من اخلارط��ة والذي يتضمن 
املاء واجملاري وأعمال البلدية ملنطقة 

العشار وبعدها منطقة املعقل.

توصيات نيابية لـ«السّيطرة« على عمل مصارف أهلية بمزاد بيع العملة
مبالغ كبيرة من العملـة الصعبة خارج البلد تحت مسمى شراء بضائع

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف عض��و اللجن��ة املالية 
العبادي،  النائب جب��ار  النيابي��ة 
أمس السبت، عن اتفاق مفتشية 
وزارة املالي��ة والبنك املركزي على 
توصي��ات ل��� »الس��يطرة« على 
عمل مصارف أهلية في مزاد بيع 
العملة، مش��يراً إل��ى أن الكثير 

م��ن املص��ارف األهلي��ة أصب��ح 
عملها الوحيد شراء العملة من 
البنك املركزي بسعرها الرسمي 
وبيعها عل��ى املواطنني واملكاتب 

بفرق »كبير«.
حدي��ث  ف��ي  العب���ادي  وق��ال 
صحافي، إن »هناك مبالغ كبيرة 
الصعب��ة تخرج  العمل���ة  م��ن 

خارج البلد حتت مس��مى ش��راء 
بضائ��ع بف��واتي��ر م��زورة م��ن 
دون أن تك��ون هنال��ك أية بضائع 

تدخل«.
وأض��اف أن »هنال��ك الكثير من 
املصارف األهلي��ة أصبح عملها 
الوحي��د ه��و ش��راء العملة من 
البنك املركزي بسعرها الرسمي 

وبيعها عل��ى املواطنني واملكاتب 
بفرق كبير«.

ومض��ى العبادي ال��ى القول، أن 
»اللجنة التقت مفتش عام وزارة 
املالية بش��أن ع��دة مواضيع من 
بينها آليات السيطرة على عمل 
املص��ارف األهلي��ة في م��زاد بيع 
العمل��ة«، موضح��اً أن »املفتش 

هنال��ك  أن  إل��ى  أش��ار  الع��ام 
توصي��ات مت االتف��اق عليه��ا مع 
البنك املركزي وس��يتم إرسالها 
إل��ى اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة 
لغرض اإلطالع عليه��ا والتعاون 
لتجاوز هذه املش��كلة واحلد من 

هذه الظاهرة«.
وأش��ار العبادي، إل��ى أن »البنك 

املرك��زي وعدن��ا بوض��ع ضوابط 
حلسم هذا املوضوع ونتمنى خالل 
اللق��اءات املقبل��ة االطالع على 
ما وصل��ت إليه تل��ك اإلجراءات 
من نتائ��ج«، مؤكدا على »ضرورة 
وجود تنسيق عالي املستوى بني 
البن��ك املركزي ودائ��رة الكمارك 

ودائرة الضريبة«.

»النفط« تصّدر شحنتين جديدتين من »السائل« ومكثفاته

بدء تدفق الغاز اإليراني إلى العراق

جاءت تصريحات 
اللعيبي بعد مباحثاته 
مع نظيره الكويتي 
عصام المرزوق، 
حيث تم االتفاق 
على تشكيل لجان 
الستكمال دراسة 
المشروع واإلطار العام 
لالتفاقية الخاصة 
به والطرق الفنية 
المناسبة

إحدى محطات الغاز في إيران

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مكت��ب اخلبرة املالية »أباليد س��كيورتيز« أن 
حاالً من الترقب تسيطر على أوساط رجال األعمال 
والش��ركات العاملة في قطاعات البناء والعقارات 
واألش��غال العمومي��ة في املغرب، ف��ي ظل تراجع 
مس��توى أعمال الشركات ومحدودية معدل النمو 
ملس��توى معامالتهم في ضوء تأخ��ر صدور املوازنة 
العام��ة. وج��رت الع��ادة أن حتصل تلك الش��ركات 
عل��ى حصة مهمة من مش��اريع احلكومة في بناء 
جتهيزات إدارية وتعليمية واستش��فائية ورياضية 
وثقافي��ة وعقارية وبن��ى حتتية وغيره��ا، تقّدر في 
املتوسط بنحو 60 بليون درهم )ستة مليارات دوالر( 

كاستثمارات حكومية.
ودخلت أزمة تش��كيل حكوم��ة جديدة في املغرب 
ش��هرها الرابع، وحال تعذر االتف��اق بني مكوناتها 
دون تصديق البرملان على مشروع موازنة عام 2017، 
ما انعكس س��لباً على أداء العديد من القطاعات 
االس��تثمارية واإلنتاجية في ظ��ل ضبابية تكتنف 
مشاريع الش��ركات اخلاصة التي قد ال حتصل على 
عق��ود عم��ل جدي��دة إلى حني تس��وية مش��كلة 

احلكومة وتعديل القانون املالي. 

نيويورك ـ رويترز:
انخفض ال��دوالر في تعام��الت متقلبة حيث رأى 
املس��تثمرون أن هناك القليل من األس��باب التي 
جتعله��م يراهنون كثيرا عل��ى العملة األميركية 
بعد خطاب الرئيس األميركي اجلديد دونالد ترامب 

في حفل تنصيبه.
وهب��ط مؤش��ر الدوالر ال��ذي يقي��س أداء العملة 
األميركية أمام س��لة تضم س��ت عم��الت لفترة 
وجي��زة إلى مس��تويات هي األدنى خالل اجللس��ة 
أثن��اء خط��اب ترامب ال��ذي تعهد في��ه بأن يضع 
»أمري��كا أوال« وهو م��ا جدد اخملاوف بش��أن بعض 

سياسات احلماية.
لك��ن االنخف��اض كان متواضع��ا ألن ترام��ب لم 

يتطرق إلى سياسات جتارية أو اقتصادية بعينها.
وهبط الدوالر أم��ام اليورو وال��ني الياباني واجلنيه 
املكاس��ب  بع��ض  حق��ق  بعدم��ا  االس��ترليني 

البسيطة في وقت سابق من يوم اجلمعة.
وارتفعت العملة األميركية أمام الدوالر االسترالي 
وال��دوالر الكندي وال��دوالر النيوزيلن��دي وعمالت 
معظم ال��دول األخ��رى الكبرى املنتجة للس��لع 

األولية.
ون��زل مؤش��ر ال��دوالر 0.1 باملئ��ة وكان ارتفع نحو 
3.5 باملئ��ة منذ فوز ترامب في انتخابات الرئاس��ة 
األميركي��ة في الثام��ن من تش��رين الثاني لكنه 
خس��ر أكث��ر من واح��د باملئ��ة منذ بداي��ة كانون 

الثاني.
وارتفع البيزو املكسيكي 1.9 باملئة أمام الدوالر.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت أسعار الذهب مع هبوط الدوالر والعائد 
على السندات األميركية من مستويات مرتفعة 
بع��د تنصيب الرئي��س األميركي اجلدي��د دونالد 

ترامب.
وارتفع الذهب في املعام��الت الفورية 0.5 باملئة 
إل��ى 1211.30 دوالر لألوقي��ة )األونص��ة( بحلول 
الس��اعة 2004 بتوقي��ت جرينت��ش بينما ارتفع 
املعدن في العقود األميركي��ة اآلجلة 0.3 باملئة 

إلى 1204.90 دوالر لألوقية.
وانخفض مؤشر الدوالر الذي يقيس أداء العملة 
األميركية أمام س��لة من العمالت الرئيسة 0.4 
باملئ��ة بعدم��ا كان مرتفعا في وقت س��ابق من 

اجللسة.
وم��ن ش��أن انخفاض ال��دوالر أن يجع��ل املعدن 

األصفر أرخص ثمنا حلائزي العمالت األخرى.
وجتاه��ل الذهب بيانات أفضل م��ن املتوقعة عن 
الوظائف األميركية وقطاعي اإلسكان واملصانع 
بالواليات املتحدة عززت وجهة النظر القائلة بأن 
االقتصاد األميركي قوي مبا يكفي لرفع أس��عار 

الفائدة.

المغرب: قلق القطاع 
الخاص لتأّخر االستثمارات

تباين أداء الدوالر بعد 
خطاب ترامب

1211 دوالرًا ألوقية 
الذهب

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أكد وكالء وزارات املال في الدول العربية 
أهمي��ة إصالح تس��عير الطاقة لتعزيز 
األوض��اع االقتصادي��ة واملالي��ة، وعل��ى 
األهمية البالغة لإلصالحات الهيكلية 
كف��اءة  تع��زز  الت��ي  والتش��ريعية 
االس��تثمار، الت��ي تس��مح بتحس��ني 
ف��رص  وتوفي��ر  املعيش��ة  مس��تويات 
العمل واتخاذ السياس��ات واإلصالحات 
املطلوب��ة لتعزيز كفاءة االس��تثمارات 

العامة وحتسني إداراتها.
ودع��وا في بي��ان أص��دروه ف��ي اختتام 
اجتماعه��م الثان��ي في أبوظب��ي، إلى 
تعزيز كفاءة اإليرادات الضريبية وحتقيق 
العدال��ة الضريبية، الفت��ني إلى تفاوت 
مس��توى األنظمة الضريبية بني الدول 
العربي��ة وفقاً ألوض��اع اقتصادات هذه 

الدول وهيكليتها. 
وأكد البيان »أهمية الدعم الفني وبناء 
القدرات ومس��اعدة الدول العربية على 
اتخاذ اإلصالحات الالزمة لدعم تطبيق 
ضريبة القيمة املضافة ورفع كفاءتها«، 
وذلك بعد االستماع إلى مداخالت وكالء 
وزارات املال في دولة اإلمارات والسعودية 
والسودان ومصر حول جتارب دولهم في 

تطبيق هذه الضريبة.
س��تراتيجيات  االجتم��اع  واس��تعرض 
وسياسات التنويع االقتصادي في الدول 
العربي��ة، في ض��وء مداخ��الت قدمها 
وكالء وزارات امل��ال ف��ي دول��ة اإلم��ارات 
واجلزائر والس��عودية ومصر حول جتارب 
هذه الدول في تصميم اس��تراتيجيات 

التنويع االقتصادي. 
واطل��ع وكالء الوزارات على عرض قدمه 
»صندوق النقد العرب��ي« حول تطورات 
مش��روع إنش��اء نظ��ام عرب��ي ملقاصة 

املدفوعات العربية البينية وتس��ويتها، 
الذي يش��مل كل اجلوان��ب واملتطلبات 
املتعلق��ة بالنظام، س��واء جلهة منوذج 
عمله وإج��راءات إدارة األخطار وعمالت 
التسوية احملتملة، أو على صعيد اإلطار 
املؤسسي واإلداري ومتطلبات احلوكمة 

واحلاجات املالية.
التحضي��رات  ال��وكالء  واس��تعرض 
الثان��ي  املتعلق��ة بتنظي��م »املنت��دى 
للمالي��ة العامة ف��ي ال��دول العربية« 
املق��رر عقده في 12 ش��باط املقبل في 
دبي، ملناقشة التحديات التي يواجهها 
صناع السياس��ات املالية في املنطقة 
العربية في إطار التطورات االقتصادية 
واملالية اإلقليمية والدولية، على رأسها 
تذب��ذب أس��عار النفط وتباط��ؤ تعافي 

النمو العاملي. 
وس��يتطرق املنت��دى إلى آف��اق وحتديات 
والتنوي��ع  العام��ة  اإلي��رادات  تعزي��ز 

اإلص��الح  وسياس��ات  االقتص��ادي، 
الضريب��ي، إلى جانب قضاي��ا الضرائب 
على االستهالك والضريبة على القيمة 
املضافة في ال��دول العربية ومتطلبات 

تعزيز كفاءة إدارة املنظومة الضريبية.
التحضير لالجتماع  وناقش اجملتمع��ون 
املقبل جمللس وزراء املال العرب في دورته 
االعتيادي��ة الثامنة، والذي س��يتضمن 
ورقت��ي صن��دوق النقد والبن��ك الدولي 
حول »إصالح تسعير الطاقة في الدول 
العربية«، و»كفاءة االستثمارات العامة 
في الدول العربية: الفرص والتحديات«، 
وورقة صندوق النقد العربي حول النظم 
الضريبي��ة وتطبيق��ات ضريبة القيمة 
املضافة ف��ي الدول العربية، إضافة إلى 
عرض ع��ن التط��ورات ف��ي »مجموعة 
العش��رين« ومناقش��ة تنسيق مواقف 
ال��دول العربي��ة جت��اه صن��دوق النق��د 

والبنك الدولي.

استعرضوا تحضيرات »المنتدى الثاني للمالية العامة«

الطاقة واإليرادات الضريبية أبرز محاور اجتماع وكالء وزارات المال العرب
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آفاق 8

خالص محي الدين

العصبية القبلية: 
ان الصراع القبلي لع��ب دوراً بارزًا في 
حياة الناس وأث��ر تأثيرًا واضحاً وكبيرًا 
ف��ي ع��دد م��ن القضايا السياس��ية 
املصيري��ة عصرئذ. ومقول��ة االنصار 
في س��قيفة بني ساعده خير شاهد 
, ح��ن قالوا للمهاجري��ن من قريش » 
منك��م أمير ومنا أمير » . هذه املقولة 
تؤش��ر بوض��وح عن ع��دم الرض��ا مما 
اخذت��ه قري��ش م��ن مكان��ة وحضوة 
من دون س��ائر القبائ��ل , كانت قريش 
موضع حسد وبغض من سائر القبائل 

وخاصة األوس واخلزرج .
كما ان هن��اك موقفاً خطي��رًا متثلت 
فيه روح العصبي��ة القبلية اجلاهلية 
, واسهم في ظهور اخلوارج فيما بعد 
, كان ذل��ك ف��ي موقف األش��عث بن 
قي��س , وهو قائد جي��ش اليمن وكان 
تعداده خمسة عشر الف مقاتل عند 
أختي��ار ممثل االمام علي)ع( في قضية 
التحكيم . حن اعترض على ترشيح 
علي إلبن عمه وحبر االمة عبداهلل بن 
عباس قائ��ا » ال واهلل ال يحكم فيها 
قريشيان حتى تقوم الساعة » معناه 
انه ق��دم عصبيته القبلي��ة على رأي 
اخلليفة وإمام األمة علي بن ابي طالب 
, ويشير بعض الباحثن واملستشرقن 
ال��ى اثر العصبية القبلية , اذ ان عدداً 
كبي��رًا من املوال��ي » املس��لمون غير 
الع��رب » انض��م الى اخل��وارج, ألنهم 
نادوا باملساواة بن القبائل , حيث كان 
فكرهم السياسي في موضوع اخلافة 
معبراً عن عواطف جمهور املسلمن 
. ففي الوقت الذي قصر اهل الس��نة 
حق األمام��ة في قريش متمس��كن 
باحلديث الش��ريف ان ص��ح » اإلمامة 
في قريش »  وجعلها الش��يعة حكرًا 
على آل البيت » وهنا اجتمعت قريش 
وقرابة الرسول محمد ». في حن نادى 
اخلوارج بأنها حق متاح لكل مس��لم 

من دون النظر الى اصله او عصبيته , 
وذلك حن قالوا ان االمامة تصح لكل 
مس��لم وحتى ألمة سوداء . ولألستاذ 
احمد امن*  رأي بشأن ثقل املوالي في 
حركة اخلوارج يقول » ان املوالي الذين 
انضم��وا الى اخلوارج لم يكونوا ذي أثر 
عددي , اذ كان اخلوارج جلهم من البدو 
املتعصبن جلنسهم ومع كل مايقال 
به��ذا الش��أن , ف��أن هناك ع��دداً من 
املوال��ي كانوا في صفوف اخلوارج منذ 
نش��أتها , اذ وقفوا ضد سلطة قريش 
وسلطانها لذلك الجند في صفوفهم 
قريشياً واحداً . بل كانوا يحملون لواء 
التخ��رج ضد قري��ش وقياداته��ا , ومما 
تق��دم نق��ول ان العصبي��ة القبلية , 
كانت عاما فاع��ا من عوامل عديدة 
تضاف��رت وتداخلت فأنتج��ت حركة 
اخلوارج .ث��م لتكون فرق��ة لعبت دورًا 
خطي��رًا ف��ي حي��اة املس��لمن من��ذ 
خافة علي)ع( وط��وال احلكم األموي 
وال��ى يومن��ا ه��ذا حيث جن��د أن لهم 
ذراع��اً ضارب��ة هنا وهناك ف��ي املغرب 
العرب��ي وخاص��ة ف��ي اجلزائ��ر وكلنا 
عاصرن��ا األحداث العنيف��ة والرهيبة 
التي مورست من رافعي راية األنسان 
املتش��دد » جبه��ة األنق��اذ » من قتل 
للرجال والنساء واالطفال وبقر ببطون 
احلوام��ل منه��ن , وهم ه��ؤالء احفاد 
دول��ة اخلوارج التي قامت بأس��م دولة 
بني رستم في املغرب العربي , وما زال 
الفكر اخلارجي ش��ائعاً ومنتش��رًا في 
املغرب العربي . حيث ان هناك فصائل 
منهم حتتفل ف��ي ذكرى مقتل األمام 
عل��ي ويعد عب��د الرحمن ب��ن ملجم 
عنده��م بط��ا قومًي��ا مس��لماً في 
نظرهم وما تزال احلركات اإلس��امية 
في املغ��رب العرب��ي , مت��ارس العنف 
واألرهاب واإلغتيال بعد أن انتخبوا من 
الق��رآن ما يحقق توجهه��م العنيف 
» ربي ال تذرعل��ى االرض من الكافرين 
دي��ارًا إنك اذ تذرهم يضلوا عبادك , وال 

يلدوا إال فاجرًا كفارًا« .
إن وقوف القبائ��ل العربية ضد قبيلة 

قري��ش وس��لطانها جاء بس��بب من 
إن قبيل��ة قريش اخ��ذت حظها األوفر 
من الس��لطة واملناف��ع االقتصادية . 
خاصة بعد فتح مكة , وصارت قريش 
موضع بغض وضغينة وحس��د , ذلك 
ألنها حارب��ت النبي محم��د والدعوة 
اإلس��امية الى يوم فت��ح مكة . ولم 
تن��ل جزاءها العادل لكن نراها منحت 
ما ال تس��تحقه مقارنة م��ع القبائل 

التي حاربت وضحت الى 
الدع��وة  ودعم��ت  الرس��ول  جان��ب 

اإلسامية كاألوس واخلزرج مثا.
وم��ا حروب الردة اال مث��ا صارخاً على 

ذل��ك , حيث ان القبائل العربية كانت 
تدفع الزكاة الى نبيها محمد , و كانت 
جلها ت��وزع عل��ى فق��راء ومحتاجي 
قري��ش , و الن��زر القلي��ل ي��وزع على 
غيرهم مم��ن يختارهم النب��ي . ولكن 
بع��د وف��اة الرس��ول اختل��ف موقف 
بعض القبائل . إذ قالت إن الزكاة توزع 
داخ��ل كل قبيل��ة . ليس��تفيد منها 
فقراء القبيلة ومس��اكينها . وسوف 

ال تدفع الى اخلافة , 
كي التذهب الى قريش . وبذا امتنعت 
بع��ض القبائل ع��ن دفع ال��زكاة الى 
اخلليفة اب��و بكر الصدي��ق . فحوربوا 

وانزلوا بهم عقاباً قاس��ياً , وصل الى 
س��بي نس��ائهم بوصفه��م مرتدين 
عن الدين اإلس��امي . وس��ميت هذه 
احلركة املتم��ردة عن دفع ال��زكاة الى 
قريش بح��روب ال��ردة . وكان خالد بن 
الولي��د اح��د قادته��ا . فقت��ل الرجل 
املس��لم خالد بن نويرة . وأخذ زوجته 

سبية وتزوجها جلمالها .
ومما س��بق تب��دو لنا الص��ورة واضحة 
, إن املعارض��ة من��ت بذوره��ا وجتمعت 
وتوسعت على مر السنن لتنتج هذا 
التجمع السياس��ي املتم��رد العنيف 
في س��لوكه كرد فع��ل ملواقف كانت 

تشخصها اوس��اط كبيرة من الناس 
ولطامل��ا كان��ت ردود األفعال قاس��ية 
وعنيف��ة وكان عل��ى رأس��هم فرق��ة 
اخلوارج . لتق��ف بصراحة وترمي بكل 
ثقله��ا وقوته��ا ض��د قبيل��ة قريش 
وقادته��ا , متمثلة في خافة علي بن 
اب��ي طالب وضد مقولة النبي محمد  
» اإلمامة من قريش » . لتنتخب إماماً 
غير قريش��ي ه��و عب��د اهلل بن وهب 

الراسبي . 

القّراء وعالقتهم باخلوارج :  
الق��راء ه��م جماع��ة من املس��لمن 
اشتهروا بجودة قراءتهم للقرأن فقد 
كان��وا يحفظون��ه , ويعلمونه للناس 
, ونظ��رًا مل��ا كان للقرأن من س��يطرة 
عل��ى مش��اعر الن��اس وعقولهم في 
تلك احلقب��ة الزمنية , فليس غربياً أن 
تكون لقّرائه الذين يحس��نون ترتيله 
, س��لطان روحي ش��امل عل��ى عامة 
املس��لمن . ثم تط��ورت منزلة هؤالء 
الق��وم في نف��وس الن��اس , فأتخذوا 
لهم ش��ارة وتبرنس��وا , حت��ى عرفوا 
بأصحاب البرانس  . وكان أبو موس��ى 
األشعري مبرنساً وهو من كبار القراء 
واش��هرهم , ولعل هذا يفس��ر وقوف 
فريق كبير من القراء على ترش��يحه 
ليمثل اإلمام علي ب��دال من عبد اهلل 
بن عب��اس , بعد قبول التحكيم على 

اخلافة . 
وعل��ى الرغ��م م��ن ان ه��ؤالء الناس 
كان��وا موجودي��ن بن املس��لمن منذ 
اي��ام الرس��ول , فل��م نس��مع أنه��م 
شكلوا طبقة او جمعية خاصة بهم 
متيزه��م عن س��ائر الن��اس . كما لم 
يحاول��وا التدخل في األم��ور الدينية 
او السياس��ية طوال عه��دي ابو بكر 

وعمر.
أما في عهد عثم��ان , فقد أخذ فريق 
منه��م يتدخل��ون ف��ي ش��ؤون احلياة 
العام��ة , بل جتاوزوا ذل��ك الى الطعن 
على خليفة املس��لمن وإث��ارة الناس 
عثم��ان  خص��وم  إن  ويب��دو   . علي��ه 

السياس��ين وغيره��م م��ن احلاقدين 
عليه , وج��دوا في هؤالء الق��راء تربة 
صاحلة لبث دعواه��م . كما ان آخرين 
منهم أعتقدوا بأن علياً قد جتاوز حدود 
اهلل بقبوله مبدأ التحكيم , وهذا مما 
دفعهم ال��ى اخلروج علي��ه وتأييدهم 
للخوارج , واألنتقال الى معس��كرهم 
, ولع��ل اول أمي��ر لفرقة اخل��وارج هو 
عبداهلل ب��ن وهب الراس��بي كان من 

كبار القراء وكان مبرنساً.

موقف السبئية من خالفة علي 
ودورها في نشوء اخلوارج :

أعط��ى املؤرخون ورواة األخبار دوراً بارزاً 
وخطيرًا للس��بئية في إشاعة الفنت 
بن املس��لمن . و على كثرة ما أشيع 
ع��ن دورهم , فأن هناك م��ن الباحثن 
احملدثن الذين تناولوا حكاية إبن س��بأ 
, كانوا ب��ن منكر لوج��وده , وبن من 
يجعله إس��طورة أقرب الى اخليال من 

الواقع . 
أما فله��وزن فقد كان أكث��ر حيطة , 
فلم ينِف وجوده ولم يقطع املناقشة 

في الصلة بن السبئية واخلوارج .  
أم��ا طه حس��ن ف��ي كتاب��ه الفتنه 
الكب��رى يقول » إن إبن الس��وداء وهو 
عبداهلل بن سبأ لم يكن إال وهماً , وإن 
وج��د فلم يكن ذا خط��ر , بدليل عدم 
ظهوره مع اصحابه في حرب صفن . 
مما تق��دم علينا ان نع��رف اوال من هو 
عب��داهلل بن س��بأ . كيف نس��تطيع 
احلديث عن��ه وعن جماعت��ه , وكيف 
زعم��وا أنها لعب��ت , ه��ذه اجلماعة , 
ال��دور الكبي��ر فيم��ا وق��ع  وجرى من 
تناح��ر و مماح��كات  كانت س��بباً في 
الث��ورات واحل��روب الت��ي حصلت بن 

املسلمن وما نسب اليها. 

الهوامش:
-   احمد امن\ كتابه فجر االسام1

  2�البرانس\جمع برنس وهي قلنسوة 
طويل��ة يلبس��ها النس��اك في صدر 

االسام

نشأتها وما رافقها من أحداث

الخوارج أول فرقة  في اإلسالم تؤسس لإلرهاب واإلغتيال

عبدالمنعم األعسم 

 اقصد هنا عقولنا املنش��غلة بالسياس��ة، واملنصرفة 
ال��ى فروض التعام��ل مع آخر باء عص��ف بالعراق على 
يد »حركة« داعش، والى رصد مصادر قوتها وحاضناتها 
واجلهات التي رعتها وكرمتها بالس��اح واملال واعطتها 
وظيف��ة خل��ط االوراق وتعكي��ر املياه وإش��عال احلرائق 
ف��ي ه��ذه الب��اد احملترق��ة أصا بالفس��اد السياس��ي 

والطائفية.
/أعن��ي، العق��ول اخلائف��ة  من املس��تقبل وم��ن خفايا 
الكواليس وغ��در االيام املقبلة، املوزع��ة  بن النظريات 
والتفسيرات ووجهات النظر التي يجري تسويقها على 
مدار الس��اعة، فتتوزع بينها: تتبنى هذه وتتحمس لها، 

وترفض تلك وجتّرم اصحابها.
 وفي األخير يزداد التشظي »العقلي« بالطول والعرض، 
وتتعمق الظنون والريب واالتهامات الى آخر خلية تفكير 
ف��ي وجداننا، حتى ليصعب ان جت��د اثنن من املتجادلن 
يتفق��ان عند فاصل��ة واحدة، فيما االعام والشاش��ات 
امللونة وخدمات الشبكة العنكبوتية تغير على عقولنا 
بفيض م��ن راجم��ات املعلوم��ات املثيرة واملغشوش��ة 

واملسبوقة برائحة الدخان.    
 والنتيج��ة فان داعش اخترقت عقولن��ا واضرمت فيها 
الش��قاق و«النف��اق« فه��ي عند بعضنا لعب��ة محلية 
صنعها الساس��ة املتصارعون و«الناس نيام« وهي عند 
البعض الثاني مؤامرة اميركية لضرب حكم الش��يعة 
م��ن مواقع حساس��ة في خاصرته وتبرير ع��ودة قواتها 
ال��ى االرض العراقية، وعند البع��ض الثالث ال تعدو عن 
خط��ة من خطط اي��ران الس��تغال الوضع ف��ي متديد 
نفوذه��ا وس��لطتها في الع��راق، وعند البع��ض الرابع 
حركة م��ن حركات النظ��ام الس��عودي تصريف ازمته 
خارج احلدود، وهي عن��د البعض اخلامس صناعة بعثية 
لتدمي��ر العملية الدميقراطية في العراق، وعند البعض 
الس��ادس لغم صهيوني الضعاف الع��راق واخراجه من 
قوس املواجهة مع اس��رائيل، وعند البعض السابع فان 
داعش ال وجود لها في واقع االمر بل مجرد تلفيق اخباري 

روجته جهات على وفق ما ينفع مصاحلها وخططها. 
 انن��ا، في وس��ط هذه الفوض��ى العقلية، نض��ع جانباً 
عقلن��ا اجلماعي ال��ذي يختص برصد االخط��اء احملدقة 
باجلميع، ونفقد موصوف العاق��ل »اجلامع ألمره و رأيه« 
بحس��ب قواميس اللغة واملأخوذ من اش��تقاق »عقلت 
البعير« إذا جمعت قوائمها، وقيل العاقل »الذي يحبس 

نفسه و يردها عن هواها«. 
 والعق��ل الى ذلك ملكة االس��تدالل واحلكم، وقد عني 
االنس��ان ف��ي تنميته باملع��ارف بعد رحل��ة طويلة في 
االس��اطير واخلراف��ات والهمجي��ة، وعّده الفيلس��وف 
االملاني الشهير كانت »منظومة من املبادئ، وليس خزاناً 
لألفكار العش��وائية« ويع��رف أي واحد من��ا بان العقل 

ميزة االنسان عن الدواب، فهو يرى.. والدواب عمياء. 
 **********

مالك بن دينار 
» من عالمات املنافق أنه يحب أن ينفرد بالصيت«.

عقولنا المتشظية 

برلين ـ ترجمة: جاسم محمد*

كش��فت تهدي��دات تنظيم داعش 
واجلماعات املتطرفة الى دول اوروبا، 
عن وجود اخفاق��ات وثغرات امنية 
عدي��دة ، حاول��ت خاله��ا ال��دول 
االوروبي��ة م��ن النه��وض بقدراتها 
االستخباراتية وامكاناتها ملواجهة 
التحديات، وذلك باعادة سياساتها 
ال��ى  فهمه��ا  وتعدي��ل  االمني��ة، 
نش��اط اجلماعات املتطرفة. وكانت 
بلجيكيا رمبا احللقة االضعف داخل 

دول اوروبا.

دائرة أمن الدولة
 Veiligheid الدول��ة  أم��ن  دائ��رة 
van de Staat  )vSSe(  وباللغ��ة 
 Sûreté de :الهولندية الفرنسية
l>état(   وهي وكالة االستخبارات 
واألمن البلجيكية. وتقع مس��ؤولية 
امن الدولة حتت سلطة وزارة العدل، 
ف��ي ح��ن أن وكال��ة االس��تخبارات 
الفدرالية األخرى املعنية باملعلومات 
العام��ة وجه��از األم��ن، فتق��ع  حتت 

سلطة وزارة الدفاع.
ألم��ن  الرئيس��ي  اله��دف  ويتمث��ل 
الدول��ة في جم��ع وحتلي��ل ومعاجلة 
كل املعلومات االستخبارية التي قد 
تك��ون ذات صلة في منع أي نش��اط 
ميكن أن ميثل تهديداً لألمن الداخلي أو 
اخلارجي للدولة، والنظام الدميقراطي 
الدولية، الى  والدس��توري والعاقات 
جانب اجراء حتقيق��ات األمن، وتامن 

بحماية بعض الشخصيات.

تتكون دائرة املعلومات واألمن 
العام من أربعة أقسام رئيسة هي:

• قس��م i  : االس��تخبارات اخلارجية 
واألمن.

• قس��م Ci   مكافح��ة التجس��س 
وامن االستخبارات.

• قسم a  : خدمات أالفراد، والتمويل، 
واالتصاالت،  اللوجس��تية،  واخلدمات 
وامللحقن العس��كرين،  وغيرها من 

االمور.
• قسم S  : االمن العسكري والتأهيل 

واالعداد  االمني.
ف��ي    مقره��ا  ويق��ع 
 W i d e r S p r u c h S o r g a n , (
 1000  ,5/leuVenSeweg 48

)BrüSSel

نقص في قدرات االستخبارات 
اثب��ت جه��از اخملاب��رات البلجيكي��ة 
بان��ه احللقة االضعف ف��ي أوروبا، لذا 
فان دول االحت��اد األوروبي حتتاج إلجراء 

اإلصاح املنهجي الجهزة مخابراتها.
كان��ت »الدولة اإلس��امية« »iS قد 
اعلنت مس��ؤوليتها ع��ن الهجمات 
االنتحاري��ة والتفجي��رات ف��ي مطار 
ومحط��ة   ZaVentum بروكس��ل 
املت��رو maelBeek التي خلفت 34 

قتيا وأكثر من 185 جريحاً.
وكانت احلكومة البلجيكية قد  حذرت 
من مزيد م��ن العملي��ات االرهابية . 
ه��ذه الهجمات، تش��ير إل��ى حاجة 
دول االحت��اد األوروبي إلج��راء اإلصاح 
املنهج��ي ألجهزة االس��تخبارات في 
أعق��اب التهدي��د املتزايد م��ن ارهاب 
اجلماعات املتطرف��ة .وأصبح واضحاً 
أن فشل االس��تخبارات احلقيقي لم 
يكن الفرنسية لكن البلجيكي. في 
أعقاب هجم��ات باري��س 13 نوفمبر 

.2016
 فقب��ل تل��ك الهجم��ات كان ع��دد 
العامل��ن في جه��از االس��تخبارات 
  Surete de l’etat  ،البلجيكي��ة
900 م��ن  ملراقب��ة  ف��رد   600 فق��ط 
اجلماعات املتطرفة احملتمل ان يقومو 
بعمليات ارهابية والذين سافروا إلى 
سوريا والعراق. وهذا يعكس النقص 
ف��ي امل��وارد البش��رية واملالي��ة لدى 
اجه��زة االس��تخبارات البلجيكي��ة، 
بع��ض مهام اجه��زة االس��تخبارات 
البلجيكي��ة رمب��ا حتتاج ال��ى اخضاع 

اش��خاص خطرين حتت املراقبة على 
مدار الس��اعة. لذا عمل��ت احلكومة 
ميزاني��ة  رف��ع  عل��ى  البلجيكي��ة 
االستخبارات مبعدل %20 مبا يعادل 50 

مليون يورو وهو رقم متواضع جداً.
والى جانب نقص االس��تخبارات في 
قدراتها، فانها تعاني ايضا من نقص 
في االمكانيات للتعامل مع تهديدات 
تنظيم »الدولة االس��امية«، داعش 
داخلي��اً. واعترف احد املس��ؤولن في 
جهاز مكافحة اإلره��اب  البلجيكي 
 PatriCk Bury لصحف��ي  ال��ى 
: »  قائ��ا: » نح��ن نواج��ه نقصاً في 
املوارد البشرية و التتوفر لدينا البنية 
التحتي��ة للتحقي��ق أو مراقبة مئات 
املش��تبه ف��ي صلتهم  األش��خاص 
باإلرهاب بنحو صحي��ح ... انها  انها 

اوضاع حرجة جًدا. »
وف��ي اعق��اب الق��اء القب��ض عل��ى 
صاح عبد الس��ام املعن��ي بالدعم 
اللوجس��تي ال��ى خلي��ة تفجي��رات 
2015،حصل��ت  نوفمب��ر  باري��س  
االستخبارات البلجيكية على الدعم 
االميركي ف��ي مجال التقنية خاصة 
املراقبة االلكترونية، وهذا ما س��اعد 
كل م��ن االس��تخبارات البلجيكي��ة 
والفرنس��ية من حتقي��ق تقدما ضد 

شبكة االرهاب.
 وبرغم ذلك ، فينظر الى االستخبارات 

البلجيكية بانها »احللقة الضعيفة« 
من قبل أجهزة اخملابرات الدول االخرى، 
كما انه��ا احللقة األضعف داخل دول 
البلجيكية  املص��ادر  االوروبي.  االحتاد 
هي ايضاً، كشفت عن وجود مايقارب 
440 متطرفاً »جهادياً« من بن »650 
ألف« مسلم  سافر الى القتال داخل 
التنظيم��ات املتطرف��ة ف��ي س��وريا 

والعراق.

البيروقراطية و »البيزنطية«
بات معروفاً ان اجهزة االس��تخبارات 
تعتمد ف��ي عملها عل��ى املعلومات 
  )humint( بش��رية    مص��ادر   :
 ،.)Sigint( وكذلك الوس��ائل الفنية
وتعم��ل االس��تخبارات البلجيكي��ة 
جاه��دة لتطويرمصادرها البش��رية، 
وادرك��ت ذلك اكثر، عندما اس��تطاع 
ص��اح عبد الس��ام التخف��ي داخل 
ح��ي مولينبيك، وس��ط بروكس��ل، 
العاصمة البلجيكية الى عدة اشهر. 
ومايزيد في القضي��ة تعقيدا هو  ان 
مجم��ع االس��تخبارات البلجيكي��ة 
يعم��ل من دون تنس��يق وتع��اون من 
داخل��ه، وه��ذا مايعط��ي فرصة الى 
ش��بكات العم��ل االرهابي��ة تنفي��ذ 
عملياتها في بلجيكيا ورمبا خارجها. 
وج��زء م��ن املش��كات الت��ي تعاني 
البلجيكي��ة،  االس��تخبارات  منه��ا 

ه��ي البيروقراطي��ة و »البيزنطي��ة« 
في التعام��ل وعديد افراد الش��رطة 
واالنقس��امات السياسية العميقة. 
ه��ذه القضاي��ا حتت��اج بالفع��ل الى 
االس��تخبارات  ق��درات  معاجل��ة 
البلجيكية وزيادتها، لكن هذا سوف 

يستغرق وقتاً طويا.

املهام اخلمس الرئيسة ألجهزة 
االستخبارات

جه��از  اي  يعم��ل  ان  اج��ل  وم��ن 
اس��تخبارات في العال��م يحتاج في 
عمل��ه الى خم��س عملي��ات فعالة 
وه��ي : التخطي��ط ، توجي��ه مصادر 
التموي��ل،  جم��ع املعلومات التعامل 
م��ع املعلوم��ات وحتلي��ل املعلوم��ات 
واخيرا نش��ر املعلومات ) اي توظيف 

املعلومات الى دوائر صنع القرار(.
اوروب��ا)  داخ��ل  االخي��رة  الهجم��ات 
 2015 نوفمب��ر  باري��س  هجم��ات 
وهجم��ات مط��ار بروكس��ل م��ارس 
2016( كش��فت عن وجود مشكات 
ع��دة بالطريق��ة التي تتعام��ل بها 
اجهزة االستخبارات االوروبية وكيفية 
ادارة عملياتهت��ا. وأن ابرز املش��كات 
ان غالبي��ة اجه��زة االس��تخبارات    ،
مات��زال  االوروبي��ة  واملؤسس��ات 
منفصلة وظيفيا ) اي هناك مشكلة 
في التركيب��ة والهيكلية وفي نظم 

املعلومات وتبادلها ومعاملتها(. على 
س��بيل املثال، اخملابرات  واجهزة االمن 
الفرنس��ية ، مازال��ت المتلك مركزية 
)تنظيمي��ا( على غرار االس��تخبارات 
البريطانية.  واالس��تخبارات  املركزية 
فما تزال مقسمة خدماتها وظيفياً 
بن ثماني دوائر وتعاني من املنافس��ة 
مابينه��ا وع��دم التعاون ومش��اركة 

املعلومات على الدرجة ذاتها.
وف��ي حدي��ث ملس��ؤول كبي��ر داخل 
االستخبارات االوروبية الى الصحفي  
    patrick Bury, iriShtime
اخبره ش��خصياً، في اعق��اب احدى 
االس��تخبارات  اجه��زة  اجتماع��ات 
اجه��زة  قائ��ا:«ان  البلجيكي��ة، 
ه��ذه،  البلجيكي��ة   االس��تخبارات 
اجتمع��ت الول م��رة ف��ي تاريخه��ا 
في غرف��ة واحدة.« ورغ��م التطورات 
التي حدثت من��ذ ذلك االجتماع، فأن 
عملي��ات االس��تخبارات الفرنس��ية 

مازالت غير متماسكة
أجه��زة  ف��أن   ، ش��ك  دون  وم��ن 
دول  داخ��ل  واألم��ن  االس��تخبارات 
االحت��اد األوروبي م��ا ت��زال تعاني من 
ع��دم وج��ود مركزي��ة.  ولع��ل ه��ذه 
املش��كلة الهيكلية تعد مش��كلة 
اساس��ية ألنها ترك  على مش��كلة 
عدم تقاسم املعلومات  بن الوكاالت 
الوطنية، ناهيك عن التعاون بن دول 

االحتاد األوروبي.
وهنا تظهر احلاجة امللحة الى تقاسم 
املعلوم��ات ماي��ن دو االحت��اد االوروبي 
تعتب��ر  وه��ذه  املتح��دة،  والوالي��ات 
مشكلة سياسية تقليدية، ويبدو ان 
اجهزة االستخبارات االوروبية تفضل 
التع��اون الثنائ��ي اكثر م��ن ان تكون 

)دول اوروبا( مجتمعة.
اماالترتيب��ات القائم��ة من قبل مثل 
الت��ي   ،   CluB of Berne ن��ادي  
تش��ترك  فيه اجه��زة اس��تخبارات 
االحت��اد األوروب��ي، فيمك��ن تعزيزه��ا 
ف��ي العديد من اجمل��االت. وان الدروس 
املس��تخلصة من اخفاق��ات الجهزة 
اينما كان��ت، هومنع  االس��تخبارات 
تقاس��م وتبادل املعلومات، واحتفاظ 
املعلوم��ات  االس��تخبارات  اجه��زة 

لنفسها.
ال��دروس املس��تنبط ، ان العديد من 
االخفاقات االستخباراتية هو احلصول 
على املعلومات وحجبها عن االجهزة 
االخ��رى. ل��ذا ينبغي ايجاد انس��جام 
وتعاون داخل اجهزة االستخبارات  إذا 
كان��ت الدول األوروبي��ة  بالفعل تريد 

النهوض بقدراتها على نحو فعال .

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

حاجة االستخبارات البلجيكية إلجراء إصالحات منهجية

كانت الحكومة البلجيكية 
قد  حذرت من مزيد 

من العمليات االرهابية 
. هذه الهجمات، تشير 

إلى حاجة دول االتحاد 
األوروبي إلجراء اإلصالح 

المنهجي ألجهزة 
االستخبارات في أعقاب 

التهديد المتزايد من 
ارهاب الجماعات 

المتطرفة

جملة مفيدة

عناصر من االستخبارات البلجيكية

اخلوارج
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التقي��ت مبجموع��ة م��ن الالجئني 
اجلدد في مثل هذا الوقت من العام 
املاض��ي. كانوا قد ف��روا من ديارهم 
ف��ي س��وريا، س��افروا عب��ر تركيا، 
ووضع��وا حياتهم في ي��د عصابة 
من مهربي البش��ر الذين وعدوهم 
بنقلهم إلى أوروبا. وعلى الرغم من 
كل ما تعرضوا له، قال لي أحدهم، 
عند وصولهم إلى اجلزيرة اليونانية 
ليس��بوس، أنه��م ش��عروا باخلوف 
مرة واحدة فقط خالل تلك الرحلة 
احملفوف��ة باخملاط��ر: وذل��ك عندم��ا 

اختفت إشارة هاتفهم احملمول.
هذه اإلش��ارة، م��ع أنه��ا ضعيفة، 
الالجئ��ني  صل��ة  كان��ت  لكنه��ا 
اخلارجي. حينما  بالعال��م  الوحيدة 
اختفت - عندما لم تكن لديهم أي 
وسيلة لالتصال باألسر واألصدقاء، 
أو أي ش��خص ميكن أن يساعدهم 
- ش��عروا بالعزلة واخلوف أكثر من 
أي وقت مضى. إنه شعور ال ينبغي 

على أي أحد حتمله مرة أخرى.
بالنسبة ملعظم الناس في العالم 
الصناع��ي - و بالنس��بة للجمي��ع 

ف��ي االجتم��اع الس��نوي للمنتدى 
الع��ام  ه��ذا  العامل��ي  االقتص��ادي 
ف��ي داف��وس - االتص��ال حقيق��ة 
من حقائ��ق احلياة. لدين��ا الهواتف 
اإللكتروني��ة  واألل��واح  احملمول��ة، 
وأجه��زة الكمبيوتر، كلها مرتبطة 
 - وتس��ريع   - م��ن س��رعة  لتزي��د 
شبكات  االتصال العريضة. إضافة 
إلى عدد متزايد من أجهزة وس��ائل 
اإلعالم االجتماعية، نحن دائماً على 
اتصال مع بعضنا البعض. مع تدفق 
املعلومات بكل حرية وبال هوادة، في 
الواقع، يجب أن نقلق أكثر بس��بب 

املعلومات املفرطة وليس نقصها.
بالنس��بة لالجئ��ني، فاحلي��اة  أم��ا 
الصعي��د  عل��ى  ج��داً.  مختلف��ة 
العامل��ي، عل��ى األرج��ح ٪50 م��ن 
الالجئ��ني ال يتوفرون عل��ى هواتف 
مجه��زة باالنترنت، و ٪29 من أس��ر 
الالجئ��ني ليس لديه��ا هاتف على 
اإلط��الق. عل��ى الرغم م��ن أن 90٪ 
من الالجئني املوجودين في البيئات 
احلضرية يعيش��ون في أماكن لها 
تغطي��ة 2G أو 3G، نح��و ُخم��س 

أولئك الذين يعيش��ون في املناطق 
الريفي��ة لي��س لديه��م أي اتصال 

على اإلطالق.
ه��ذا أمر بالغ األهمية. فبالنس��بة 
االتص��ال ليس وس��يلة  لالجئ��ني، 
للترف، بل هو مبنزلة ش��ريان احلياة 
- فق��د أصب��ح أكث��ر أهمي��ة ف��ي 
الوقت الذي حتولت فيه املشاعر في 
العديد من البلدان املضيفة ضدهم 
)برغم وجود الكثي��ر من اجملتمعات 
واحلركات الش��عبية الت��ي ما تزال 
متحمسة ملساعدتهم(. في بعض 
أن  للتكنولوجي��ا  ميك��ن  احل��االت، 
تفعل ما لم يس��تطع السياسيون 
املعادون واحلكوم��ات املترددة فعله: 
إعطاء الالجئني فرص��ة إلعادة بناء 

حياتهم.
إن معن��ى االتصال على املس��توى 
األساس��يهو أن تك��ون ق��ادرا على 
البقاء على اتصال مع أفراد العائلة 
الت��ي ترك��َت وراءك، فبعضهم قد 
ال ي��زال عرض��ة خلط��ر العن��ف أو 
االضطهاد. مُيَكن االتصال أيضا من 
احلصول على أهم وأحدث املعلومات 

ح��ول التهدي��دات اجلدي��دة، مث��ل 
تفش��ي األمراض أو انتشار الصراع، 
أو توافر الضروريات مثل الغذاء واملاء 

واللباس واملأوى والرعاية الصحية.
وعلى املدى الطويل، ميكن لالتصال 
عب��ر  والتدري��ب  التعلي��م  دع��م 
اإلنترنت الذي يُعد الالجئني لس��وق 
العمل. وميكن أن يس��اعدهم على 
وربطه��م  العم��ل،  ف��رص  إيج��اد 
باخلدم��ات القانوني��ة أو غيرها من 
اخلدم��ات املهمة. كما يس��اعدهم 
عل��ى التواصل بس��هولة أكبر مع 
منظمات مثل وكالة الالجئني لألمم 
املتحدة )UNHCR(، من خالل معرفة 
م��ا يحتاجون��ه أكث��ر، أو التأكي��د 
على فائدة العم��ل الصحيح الذي 
نقوم به، ومتى نحت��اج إلى إحداث 

تغييرات.
ف��ي عال��م يتس��م بالبيان��ات غير 
احمل��دودة، لي��س هن��اك م��ا مينعنا 
من تزوي��د الالجئني به��ذا االتصال 
ف��ي  جنحن��ا  إذا  للحي��اة.  املنق��ذ 
الرقمية  املساعدات  تصميم نظم 
الفعالة، س��يكون لدين��ا الفرصة 

لتوس��يع ش��راكاتنا مع مئ��ات، إن 
ل��م يكن اآلالف، م��ن املنظمات في 
جميع أنح��اء العالم التي هي على 

استعداد ملساعدة الالجئني.
ويستوجب حتقيق هذه اإلمكانيات 
التغلب على حتديني رئيس��ني. أوال، 
يج��ب علينا معرفة كيفية تدعيم 
وس��ائل التواصل لفائ��دة الالجئني 
الي��وم. ثاني��ا، علين��ا أن نركز على 
أكثر  التكنولوجيا بنحو  استعمال 

فعالية غداً.
وس��يتطلب التغل��ب عل��ى ه��ذه 
التحدي��ات ، أوال وقب��ل كل ش��يء، 
حتسني احلكومات إلمكانية الولوج، 
من خ��الل االس��تثمار ف��ي البنية 
الالزمة. وس��وف  الرقمية  التحتية 
يتطلب أيضا مس��اهمات القطاع 
اخل��اص، الس��يما م��زودي خدم��ات 
االتصاالت، الذي��ن بإمكانهم تقدمي 
خبراته��م التكنولوجية، والوصول 
الق��درة  وحتس��ني  العاملي��ة،  إل��ى 
الشرائية للمس��اعدة على ضمان 
وأجه��زة  هوات��ف  عل��ى  احلص��ول 
معقول��ة،  بأس��عار  الكمبيوت��ر 

مكلف��ة،  غي��ر  بيان��ات  وخط��ط 
والتدري��ب في مجال مح��و األمية 

الرقمية.
والنج��اح ف��ي هذه اجلبه��ات رهني 
باس��تعمال وص��الت امليكرووي��ف، 
وصح��ون أقم��ار الب��ث التلفزيوني 
الفضائ��ي، وطي��ف التلفزيون غير 
املس��تخدم، وطائرات من دون طيار، 
والبالون��ات لتحس��ني الوصول إلى 
اإلنترنت الالسلكي وتقوية القدرات 
في األماكن التي يوجد بها العديد 
الغالبي��ة  أن  ومب��ا  الالجئ��ني.  م��ن 
العظمى من الالجئني اليوم تتواجد 
ف��ي البل��دان النامية، فإن حتس��ني 
التواص��ل س��يعود بفوائ��د بعيدة 

املدى على اجملتمعات املضيفة.
في عام 2014، التقى زمالئي بشاب 
س��وري يدعى هاني، ف��ر من مدينة 
حمص م��ع عائلته ووجد ملجأ في 
معسكر في س��هل البقاع بلبنان. 
وهاني شاعر ومغني الراب ومصور، 
وكان بالفعل يجسد قوة الطبيعة، 
حيث استغرق زمالئي بعض الوقت 
قب��ل أن يدركوا أن��ه كان يعاني من 

حالة خطيرة في العني وال ميكنه أن 
يرى سوى بضع بوصات أمام وجهه. 
وكان هاتف��ه احملمول ضروري��اً جداً 
بالنس��بة له. فقد مكنه من تعلم 
اللغ��ة اإلجنليزية، واتخ��اذ أول صور 
له، وطلب املساعدة عندما يحتاج 
إليه��ا. رن ج��رس هاتف��ه ف��ي أحد 
األيام حامال أخباراً تبشره أن مدينة 
ريجين��ا، في كندا، س��تكون بلدته 
اجلديدة. على ح��د تعبيره، »هاتفي 

هو عاملي الصغير«.
بالنسبة لالجئني مثل هاني، البقاء 
عل��ى اتص��ال بالعال��م ليس فقط 
مس��ألة حي��اة أو م��وت، ب��ل يوفر 
أيض��ا طريقاً لالعتم��اد على الذات 
واالستقالل، ويدعمهم في حياتهم 
اخلاص��ة وميكنه��م م��ن االس��هام 
في اجملتمعات التي تس��تضيفهم. 
ف��ي الع��ام املاضي، أطل��ق املنتدى 
االقتصادي العاملي برنامجاً يسمى 
اإلنترنت للجمي��ع. علينا ضمان أن 
كلم��ة »اجلميع« تش��مل الالجئني 

كذلك.

أس��لوباً  اجلمي��ل  مقال��ك  ق��رأت 
ومعرفة، وش��عرت من خالله حبك 
وشغفك  بالعم زكي ملعرفة املزيد 
من أخالقه وثقافته وأسلوب عمله 
وفيما شغل من مناصب وظيفية. 
وهذا حقك بل هذا ما يفرضه الوفاء 
علي��ك ، ليس للرابطة النس��بية ، 
ب��ل لكون زكي ش��خصية يجب أن 
يكتب بش��أنها ويؤرخ ، سواء أكان 
شخصاً سياس��ياً لعب دوراً مهًما 
في أثن��اء فت��رة تأس��يس األحزاب 
الوطني��ة س��نة 1946 أو بوصف��ه 
موظفاً ش��غل مناصب هامة وكان 
فيها مثال للنزاهة والكفاءة )منها 
على س��بيل املثال ال احلص��ر ادارته 
ملصرف الرافدين الفترة املمتدة من 

1959 لغاية 1966 (.
لم يرد في مقالك من أن العم زكي 
ش��غل أول وظيفة له ف��ي مديرية 
االموال املس��توردة . وكان يش��غل 

منصب مع��اون املدي��ر العام حيث 
املرحوم ناظم الزهاوي مديرها العام 
)تأسست مديرية االموال املستوردة 
وزارة  مح��ل  لتح��ل   1949 ع��ام 
التمويل وفقاً لتوجيهات نوري باشا 
الس��عيد وقد اوكل املهمة لسيد 
ناظم الزهاوي تاركاً له حرية اختيار 
املوظفني والت��ي ضمت إضافة الى 
العم زكي ، عبد اللطيف الشواف 

وآخرين ذو االجتاهات التقدمية (.
في س��نة 1950 أشتغلت في هذه 
الدائرة وكنت في أثنائها طالباً في 
ثانوي��ة اجلعفرية االهلية، ذلك ألني 
فصلت من ثانوية بعقوبة بس��بب 
توقيفي في س��جن أبو غريب سنة 
1949 ألس��باب سياس��ية. كان��ت 
مديري��ة األموال املس��توردة يضرب 
بها املثل في الكفاءة والنزاهة والى 
يومن��ا هذا وملن عاص��ر تلك احلقبة 
الزمني��ة اجلميل��ة، كن��ا خمس��ة 

موظف��ني نش��غل غرف��ة واح��دة 
كبي��رة، ثالث��ة منهم ش��عراء هم 
بدر شاكر الس��ياب ، وأكرم الوتري 
ش��راره،)والد  محم��د  واألس��تاذ   ،
الس��يدة بلقي��س زوج��ة املعماري 
املعروف رفع��ت اجلادرجي ( ومهدي 
املعلم��ني  دار  خري��ج  الس��امرائي 

العالية قسم اللغة و أنا .
كان املرحوم زكي كثير التردد علينا 
، ال بصفت��ه مفتش��اً ع��ن غي��اب 
موظف او غير ذلك ، بل يأتي قاصداً 
، ليس��لم سالماً أخوياً ، ثم يجلس 
على حافة أي منضدة ويخاطب أحد 
الش��عراء وعلى االكثر كان يتكلم 
م��ع ب��در ويطلب منه أن يس��معه 
ش��يئا من شعره ، فيضحك ويقول 
بصوته الرقيق اس��معنا يا بدر أو يا 
أكرم ، فيقرأ بدر ش��يئاً من ش��عره 
، وكان ب��در في تل��ك الفترة يكتب 
ويعاني في قصيدة املومس العمياء 

وهي من قصائده املطولة.
وعن��د مجيئ��ه م��رة ثاني��ة يب��ادر 
بالسؤال هل انتهيت منها يا بدر ؟

كان املرح��وم زك��ي محباً للش��عر 
بنح��و ملحوظ ، ولن أنس��ى كيف 
كان يح��رك رأس��ه  عند س��ماعه 
للش��عر كان وكأن��ه يس��مع حلن��ا 

شجيا ويطربه .
أم��ا أش��بع ع��ن س��بب إعدام��ه ، 
وكم��ا تناقلته العام��ة من الناس ، 
او أصدق��اء ومحبي زكي ممن عرفوه 

وزاملوه هي :
1 - عن��د مجيء ح��زب البعث الى 
احلكم بانقالبه س��نة 1968 ، حاول 
كذب��اً أن يخ��دع الن��اس ويضف��ي 
عل��ى نفس��ه س��مة الدميقراطية 
واليسارس��ة فكلف املرحوم زكي ، 
ليش��غل وزارة املالية ، فرفض زكي 
ذلك ، مما غرس حقداً في قلوب قادة 

البعث .

2 - لقد ق��ام حزب البع��ث بإعدام 
باعتبارهم  االش��خاص  ع��دد م��ن 
جواس��يس قبل أعدام زكي ، وكان 
جلهم م��ن الذين يحمل��ون الفكر 
القوم��ي أو االس��المي ، ول��م يكن 
بينه��م اح��د مم��ن يح��ب احلرك��ة 
الدميقراطية او اليسارية ، وكان هذا 
حديث الن��اس عن وطني��ة ونزاهة 
التيار الدميقراطي فكان العم زكي 
هو الضحية لتش��ويه سمعة هذا 

التيار الوطني.
3 - ان اس��تقالة طلعت الشيباني 
وزميله زكي عبد الوهاب من احلزب 
يك��ن  ل��م  الدميقراط��ي  الوطن��ي 
بس��بب فكر )الفابية( . صحيح ان 
حزب العم��ال البريطاني اس��تفاد 
من الفكر الفابي ، اال ان الفابية لم 
تكن حركة سياسية منظمة وهي 
غير االش��تراكية الدميقراطية ، امنا 
هي أفكار إصالحي��ة قادها كل من 

برناردشو والسكي 
الرئيس��ي لالستقالة،  أما السبب 
فأن املرح��وم اجلادرجي اراد ان يلحق 
احلزب الوطن��ي الدميقراطي بكتلة 
الدميقراطية  االش��تراكية  االحزاب 
املوضوع  )وهذا  وتبني فلس��فتهم 
يحت��اج لبح��ث عمي��ق وطوي��ل ال 
مجال من ان نخوض به االن ( ولكن 
كان اعتراضهما منصباً بسبب من 
ان االحزاب االشتراكية الدميقراطية 
في العالم والتي تس��لمت مقاليد 
احلك��م كان��ت احزاباً اس��تعمارية 
وض��د حرك��ة الش��عوب املطالبة 
باالس��تقالل والدميقراطي��ة ، التي 
كان��ا هم��ا )طلع��ت وزك��ي ( م��ن 

روادهما.
كم��ا ان ح��زب العمل اإلس��رائيلي 
بقيادة ب��ن غوريون كان من االحزاب 
االشتراكية الدميقراطية حتضر في 
كل املؤمت��رات العامة لهذه االحزاب 

ال��ى يومنا ه��ذا )علم��اً ان الثقافة 
في  الوطن��ي  واحلم��اس  الوطني��ة 
واخلمسينيات  االربعينيات  سنوات 

غير ما هو عليه االن(
واخيرًا لقد عملت كموظف مبعية 
املرحوم زك��ي ، وهو ال��ذي وظفني 
بواس��طة صديق العائل��ة الدكتور 
رفع��ت علي الش��يباني الش��قيق 
االكبر للدكتور طلعت الش��يباني 

صديق العمر للمرحوم زكي .
كان العم زكي مثاال لألناقة والنزاهة 
والكفاءة ف��ي العمل والتواضع مع 
موظفيه ، يحب الناس واحلياة ذواقاً 
للجم��ال والش��عر واالدب وبع��رف 

جيداً غثه من سمينه .
وهك��ذا ذهب هذا الش��خص النادر 
ضحي��ة م��ن ضحايا ح��زب البعث 
ولك الذكرى العطرة مني ومن كل 

اخليرين.

في 2017/1/19 تولى مجلس محافظة بغداد اس��تجواب 
احملاف��ظ واقالته طبقاً الحكام قان��ون احملافظات رقم )21( 
لس��نة 2008 واذا كان القانون قد حدد مدة 45 يوماً فقط 
عل��ى االكثر ملا تبقى م��ن احتفاظ احملاف��ظ لصفته هذه 
ويتول��ى تصريف االعمال طبقا للمادة )7( من هذا القانون 
باعتب��ار 15 يوم��اً مدة للطعن و30 يوماً م��دة لصدور قرار 
احلكم من محكمة القض��اء االداري ولكون بغداد املدينة 
العراقي��ة الوحي��دة الت��ي تولى الدس��تور بامل��ادة )124( 
تنظيمه��ا العتب��ار بغ��داد العاصمة التي تش��مل حدود 
البلدي��ة وبغ��داد احملافظ��ة التي تش��مل احل��دود االدارية 
واشترط الدستور صدور تشريع خاص للعاصمة بغداد أي 
ال يطب��ق عليها قانون احملافظات وامنا قانون خاص وهذا ما 
لم  يفعله البرملان حلد االن بس��بب الرغبات الش��خصية 
احيان��اً والسياس��ية احياناً اخ��رى وباعتبار بغ��داد مركزًا 
للدوائ��ر االحتادي��ة مبا فيه��ا الس��لطات وال��وزارات وعدد 

نفوسها اكثر من 6 ماليني.
 فال بد من رعايتها بنحو خاص بالنس��بة للمحافظ الذي 
يتولى السلطة فيها ومبا ان املادة )122/ثالثا( من الدستور 
والبن��د س��ابعا من امل��ادة )7( م��ن قان��ون احملافظات منح 
مجلس احملافظة س��لطة انتخاب احملافظ وحددت املادتان 
)5( و)24( م��ن ه��ذا القان��ون ش��روط احملافظ كالش��هادة 
اجلامعية واجلنسية العراقية وكمال االهلية وامتام الثالثني 
سنة وحسن السيرة والسلوك وعدم احلكم عليه بجناية 
او جنحة مخلة بالشرف وان ال يكون من منتسبي القوات 
املس��لحة او االمني��ة وان ال يك��ون مش��موال باملس��اءلة 
والعدال��ة وان ال يكون قد اثرى على حس��اب الوطن ولكن 
هنالك ش��رطاً دقيقاً وجوهرياً ورد في هذه الش��روط وهو 
ان يكون احملافظ من ابناء احملافظة طبقا لس��جل االحوال 
املدنية او س��اكن باحملافظ بنحو مس��تمر ملدة ال تقل عن 

عشر سنوات.
 والش��رط االول يعن��ي ان��ه مولود ف��ي ه��ذه احملافظة او 
مس��جل فيها منذ والدته او يكون قد اقام عش��ر سنوات 
ف��ي االق��ل كح��د ادن��ى وبالتالي يج��وز جملل��س احملافظة 
اش��تراط ان تكون مدة االقامة والسكن في بغداد ال يقل 
عن عش��رين س��نة مثال طاملا ان القانون حدد احلد االدنى 
وبالتالي يج��وز جمللس احملافظة اش��تراط ان يكون احملافظ 
مول��وداً في بغداد أي بغدادي اصال ونس��با واش��تراط مدة 
طويلة للس��كن او االقامة باالضافة الى الشروط العامة 
الت��ي لم يذكره��ا القانون وه��ي ش��روط التكنوقراط أي 
اخلب��رة والكف��اءة والعل��م اوال والنزاهة االمان��ة والعفة 
ثانيا واالس��تقاللية واملهنية واحليادية ع��ن التأثير احلزبي 

واحملاصصي والسياسي ثالثاً .
وم��ن دون توفر هذه الش��روط فان احملاف��ظ اجلديد لن يغير 
ش��يئاً من حال بغداد شأنه شأن س��ابقيه واملليارات التي 
خصصتها احلكومة للمحافظة في حني لم يتم انش��اء 
شيء يدل على رعاية هذه احملافظة كانشاء مستشفى او 
جسر او جامعة او كلية او مركز طبي او شارع ال بل حتى 
القضايا البس��يطة كاملطبات التي ازدحمت بها ش��وارع 
بغ��داد وال بد ان يذكر احملافظ ومجل��س احملافظة ان االدارة 
الالمركزي��ة واحملاف��ظ ومجالس احملافظ��ات كانت لتقدمي 
اخلدمة للمواطنني وليس االنشغال باالمور االمنية واالمور 
السياس��ية التي تكون من اختص��اص احلكومة االحتادية 
فهل يفعلها مجلس احملافظة ويصدر بياناً واعالناً للتقدمي 

لهذا املنصب ممن تتوفر به هذه الشروط ؟.
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د. وائل الحربي

وقد متثلت من خالل أساليب تركيبية 
مختلف��ة، أهمه��ا تركي��ب اإلضاف��ة 
كما في قول��ه: ) كان موت��اً نقياً/ ملاذا 
كّلما احتس��يت جرعًة منه/ تالش��ت 
س��كرتي / ورح��ت أس��قُط ثانية/ في 
مهب احلياة ص7( واملعروف اس��تعمال 
تعبير: ف��ي مهب الريح، لإلش��ارة الى 
ضياع الش��يء وتالشيه أو تفرقه كما 
ان الري��ح تتالش��ى وتتف��رق م��ن غير 
عودة، وقد ورد هذا التعبير في املعاجم 
القدمي��ة، كما في قول الزمخش��ري )) 
ريح هاّبة، وقد هبت هبوباً، وأهّبها اهلل 
تعال��ى واس��تهبها.... وقعد في مهب 
الريح ،ومهاب الرياح أربعة((.وفي أمثال 
الع��رب : )أضي��ع م��ن تُراب ف��ي مهب 
الري��ح(، و) م��ن حمامة تعت��ش بَِثالثَة 
أعواد في مه��ب الريح فبيضها أضيع 
َش��ْيء(. وقد وردت في ش��عر املتنبي: ) 
كريش��ة في مهب الريح س��اقطة/ ال 

تستقر على حال من القلق(.
ومن أمثل��ة هذا النوع م��ن املصاحبة 
املعتمدة على التركيب اإلضافي التي 
اس��تمدت طابع التعبير اإلصطالحي 
من كثرة ورودها ف��ي لغة الناس ماورد 
في قول الس��المي) كّلم��ا مررُت على 
قلبي/ استوقفتني اخلرائب فيه/ كّلما 
دن��وُت/ س��اءني س��رب املواج��ع/ حتت 
سدرته املش��تهاة ص15(.فالسرب في 
اللغة يطلق على اجلمع من اإلنسان أو 

القطيع من احليوانات اخملتلفة،
وللظب��اء  للنع��ام  س��رب:  فيق��ال 
وللج��واري، ق��ال الش��اعر ف��ي وصف 
النس��اء » ) َفلَ��م تَرَ َعْيني مثل س��رب 
رَأَيَْتُه/ َخرَجَن من التنعيم ُمْعَتِجرات(. 
ويبدو أن داللتها أخذت تختص بسرب 
الطيور ولعَل ما أس��هَم في ترس��يخ 
ه��ذا األم��ر اس��تعمال العب��اس ب��ن 
األحن��ف في بيته الش��هير ) أس��رب 
القطا هل من يعير جناحه/ لعلي الى 
َمن قد هويُت أطير(. ومثلها ما جاء في 
قول السالمي ) حينما تضج شفاهي 
بالصم��ت/ يصير فمي لفافة أس��ئلة 
ص37( .فاملعروف في لغة عامة الناس 

وأحاديثهم لفافة تبغ.
 ومن صور املصاحبة مايتم فيه الفصل 
بني اللفظ��ني املتصاحبني ومنها قول 
الش��اعر: ( لس��انك مفتوح/ ولس��َت 
التصفية/ ح��ذااااااااارِ/ ضغطة  خارج 

واح��دة تكف��ي لتعبئة رصي��د قبرك 
ص87(. فهو يكس��ر اإلقتران اللفظي 
الش��ائع في قول��ه ) خ��ارج التغطية، 
وتعبئ��ة رصي��د حس��ابك( وهم��ا من 
العبارات التي تشيع في لغة اإلتصاالت 
احلديث��ة، عمد الش��اعر الى توظيفها 
ف��ي النص بعد أن غّيرَ م��ن الفاظها . 
ومنه قوله) كّلما حاولنا ترتيبنا / ترانا 
عل��ى مضض/ جناهر باقت��راف الضجر 
ص24(، اقت��رََف مبعنى: اكتس��َب وهي 
ترتب��ط بالذنب أو اإلثم أو الس��يء من 
األمر... وَيُقال: ما أَْقرََفْت يدي ش��يئاَ مما 
تك��رَه، أي : ما دَانَْت وَم��ا قاربَْت. وفالن 
يقترف لعياله: يكتسب. واقترَف اإلثم. 
وقارَف اخلطيئة: خالطها، وهل قارفَت 
ذنباً،وقارَف امرأته، وال تكثر من القراف. 
وهو يقرف بكذا: يّتهم به، وهو مقروف 
به، وَقرََفه بالشيء : اّتَهَمه. ومنه قول 

الش��اعر: ) بَلْه أّني لم أَُخْن عهداً ولم/ 
أقت��رِف ذنب��اً َفَتجزيني النََّق��م(، وكما 
يقول  عباس السالمي )كم علقت في 
س��احلك املبتل / حشوٌد ظمأى؟/ مرت 
فوق تخومك/ تبحُث عن كسرة عشق 
ص48(. ومن��ُه قول الرس��ول: َمن وََجَد 
ِكْس��رَة ُخبٍز فرَفعها وأكلها لم تصل 
الى جوف��ه حتى يغفر اهلُل لَ��ُه((. قال 
ابو ن��ؤآس : ) وصاحب زرت��ُه فقدَم لي/ 

كسرة خبز وعينُه عبرى( .
التمييز:)أألن��ي حملتها في دمي/ منذ 
عش��رين جرح��اً/ كلما أوم��أت / ضجَّ 

فيها فمي؟ ص25 (.
اإلس��ناد: ) من��ذ أن وافته احلي��اة/ وهو 
يقي��م في جثته/ فقب��ره لم يولد بعد 
ص78(. احلياة في ذهن الش��اعر ترتدي 
رداء املوت مل��ا فيها من جوانب معتمة 
ف��ي مخيلته ل��ذا عّبر عنه��ا بالفعل 

الذي يسند الى املوت غالباً.
)غزتن��ي التجاعي��د/ فف��ّرت س��نوات 
العم��ر/ ولم يتلعث��م البياض/ ال وقت 

لي إذن للمناورة ص130(.
)أمن نقطة البدء/ حيثما تزأر الذاكرة/ 
س��تومض أحداقُه النازفات/ ألضغاث 

بوح  وزيف انتظار ص66(.
تغيير الترتيب الش��ائع بني الكلمتني 
املتصاحبتني : )ال تدس رأسك/ اطمئن/ 
ل��ن تأكل الطير منه/ على زبد س��وف  

تطفو ص90(.
اجلارواجمل��رور: حذف لف��ظ وإضافة آخر: 
وقوله:) كّلما أرخي��ت لهاثي/ وحاولُت 
أْن أنف��ض ماعلِ��َق ب��ي من مس��افة/ 
استقبلتني العزلة بوابل من اجلدران(.

س��ائر وفي جيده/ حبل م��ن األمنيات 
ص71(.

) وقَف وس��ط اجلث��ث/ وص��رخ بأعلى 

موته/ إنها ليس��ت اجلث��ث الفارة من 
القبور/ آه/ انها احلش��ود التي سّيروها 

ص78(.
كفي��ك/  توس��دَت  رأس��َك/  تلقف��َت 
وأخفي��َت ظلَك ب��ني احلجر/ وه��ا أنَت 
أق��رب/ ق��اب غدري��ن / أو أدن��ى  ال��ى 

طعنة(.
اس��تعمال املصاحب��ة ملعن��ى جديد: 
) كّلم��ا توس��لت النس��يان/ ضج��ت 

األماكن بالصور(. 
املفعولية:) كي ال أقترف احلب/ أحطت 

قلبي باألشواك ص42(.
)ملن كل ه��ذا الضجيج/ وهذي األكف 
تس��ترق الوهم/ جتلد حناءه��ا باجلدار 

ص72(.
)كن��ُت وظلي/  كفزاع��ة/ نتلو ماتيس 
من الش��دو / هل تصدقن��ا العصافير 

ص73(.

المصاحبة اللفظّية في ديوان )غواية الصلصال( 
لعباس مزهر السالمي  )2-2(

قد تكون حراس��ة الثقافة  من أخطر الوظائف، ومن أكثرها 
إثارة للجدل، فهي وظيفة بال سياق توصيفي، لكنها ضرورية 

في حماية البضاعة الثقافية، وفي تيسير تداولها..
أبو بالل املكتبي واحٌد من حّراس الثقافة، ومن أكثر صنايعية 
الثقاف��ة حرص��ا عل��ى التروي��ج لبضاعتها والتروي��ج لها، 
والتأكيد على أهمية تقاليد س��وقها ومستهلكها، واالميان 
بفكرة الكتاب، مثلما ه��ي االميان بحرية قراءته، فهو يحلم 
برصي��ف للثقافة، وبش��ارٍع وفض��اٍء، وهذه رمزي��ة توليدية 

لتنمية الفعل الثقافي وإلشاعته. 
الش��ارع الثقافي ليس موضوعا للهت��اف والتظاهرات كما 
ت��وارد الى خواطرنا، بقدر ما أضح��ى مكانا للحوار، وإلنعاش 
ال��روح والفكر، ولت��داول بضاعة الكت��اب الثقافية مثل أي 

بضاعة تُدمي حياة الناس، وتُعطي لوجودهم معنى.
أبو بالل يحلم باملكتبة التي تشبه مكتبة بورخس الكونية، 
تلك الت��ي تضعنا أمام رفوفها وأبراجه��ا، وكأننا في مدينة 
تتسع جلميع األفكار التي تختلف أو تتماثل، املُهم في األمر 
أُن مي��ارس اجلميع حّقه��م في املواطن��ة الثقافية، لكن هذا 
احل��ق اخمُلَتلف عليه يحت��اج دائما الى احلراس��ة، ألّن لصوص 
الثقافة هم أخطر أنواع اللصوص، فهم يس��رقون الرصيف 
والدكاك��ني واألفكار واألحالم، يجاه��رون بالتكفير الثقافي، 
ومن��ع تداول البضاعة الثقافية حتت يافطة« أّن األمة  حتتاج 

الى النوم أكثر من حاجتها للصخب«
مكتبت��ه عل��ى الرصي��ف، أو ف��ي ش��ارع املتنب��ي حتم��ل 
إسم)س��طور( أي  الدعوة للكتابة، وإلباحة الكتاب بوصفه 
مادة العقل، وسّر اإلبداع، والرغبة في تأهيل حياتنا على وفق 
خرائط معرفية وليست فقهية، حيث نؤمن باألسئلة التي 
تتج��دد، والتي تُثير جدال، بعيدا عن األجوب��ة املُعّلبة الواردة 

من التاريخ، أو من أوهام اآلخرين..
الرجل يقترح للمكتبة الكثير من اخلّفة والسيولة، ال تعنيه 
الطرق الطويلة، قدر ما تعنيه الرس��الة التي يجب أْن تصل 
الى جمهورها املُس��تهدف، ف��ي املدن املنكوب��ة، املدن التي 
تعرضت للغزو الفكري والفقهي التكفيري، أو في الشوارع 
أو عن��د اجلامعات وامل��دارس واألس��واق العمومية.. مهرجان 

القراءة وصناعة اجلوائز الثقافية..
اقت��راح أب��ي ب��الل املكتب��ي فكرة)مهرجان الق��راءة( حظي 
بالكثير م��ن االهتمام، فهي مبادرة خارج الس��ياق لصناعة 
السوق الثقافي والتعريف ببضاعته، تطواف في املدن بحثا 
ع��ن القارئ، بحثا عن زمن القراءة، وهذه التطوافات لوحدها 
عمل مؤسس��اتي كبير، إذ تُعطي للقارئ واملثقف والكتاب 
حّي��ز معرفي وانس��اني لبيان ج��دوى وأهمي��ة الثقافة في 
إش��هار الوعي من جانب، والبش��ير بقيم حقيقية للحرية 

والعدل واجلمال..
العمل املؤسس��ي املدني ألب��ي بالل، وملكتبة س��طور تَبّنى 
مشروعا مهما لطبع اجملاميع الكاملة لشعرائنا الكبار وهم 
أحياء، ليكونوا شهودا على أمجادهم، وعلى أّن أحالمهم لم 
تكن بعيدة عن التحقق، كما توّجت هذه املؤسس��ة املدنية 
عملها باإلعالن ع��ن جائزة للرواية العراقية، وعن التبش��ير 
بتجارب جديدة، وأس��ماء جديدة، وهو رهان على املستقبل، 
وعل��ى حرية العق��ل الثقافي في أْن يتحرر م��ن بيروقراطية 

املؤسسات الرسمية..
ولع��ل من أهم املالمح الناجزة ملؤسس��ة أب��ي بالل الكتبي 
ه��و اختيار جائزة البوكر للرواي��ة روايتني من إصداراتها، وهو 
ما يعني حساس��ية هذه املؤسسة في اختيار نشر الكتاب 
املميز، وفي احتضانها للتجارب االبداعية والتعريف بإجنازها 

الثقافي...    

أبو  بالل الكتبي

)المركب السردي( في رواية )طشاري(
د. ثائر العذاري 

ف��ي الكيمياء، في الطبيع��ة أو في اخملتبر،  
تتحد عناصر كيمياوية بسيطة 
لتك��ون مادة جدي��دة يصطلح 
)املرك��ب  تس��مية  عليه��ا 
الكيمي��اوي(، ويحم��ل املركب 
خصائص فيزياوية وكيمياوية 
لم تكن موج��ودة في أي من 
تفاعل��ت  الت��ي  العناص��ر 
لتكوين��ه، فامل��اء الذي نتج 
من احت��اد ذرت��ي هيدروجني 
بذرة أوكس��جني ال يشبه 
أيا منهما في شيء، بل هو 
يحمل خصائص تتعارض 
متاما م��ع خصائصهما،  
عام��ل  فاألوكس��جني 
لالش��تعال  أساس��ي 
بينم��ا يس��تعمل املاء 

إلطفاء احلرائق. 
في الرواي��ة، كما في 
الكيمي��اء،  يتفاعل 
أكث��ر  أو  عنص��ران 
لينتج��ا أثرا جديدا 
ألي  رده  ميك��ن  ال 
العناص��ر  م��ن 
املتفاعلة، ميكن أن 
)املركب  نسميه 
 ، ) ي د لس��ر ا
تتضاف��ر  إذ 
ص��ر  لعنا ا
لتولي��د داللة 
غير  جدي��دة 
في  موجودة 
ت  لكلم��ا ا
ف��ي  وال 
كيب  ا لتر ا
النحوي��ة 

والصرفي��ة، ب��ل هي ناجت تفاع��ل كل ذلك 
وغيره معا.

في رواية )طشاري(  ثمة الكثير من التفاعالت 
التي تستحق الوقوف عليها سواء أكان ذلك 
على مستوى موضعي في فصول الرواية أم 
على مستوى األثر الكلي. ففي هذا املقطع 
م��ن الفص��ل األول يص��ف الراوي 
الش��رف  ح��ارس 

الذي يقود الدكتورة وردية إلى داخل اإلليزيه 
:

أرب��ع  عل��ى  متأنق��ا  أش��يب  كه��ال  »كان 
وعش��رين حبة، يرتدي بدلة س��وداء ذات ذيل 
يتدلى خلفه،...، وكان��ت تعرف تلك الصورة 
الش��هيرة لنوري السعيد وهو يرتدي البدلة 

الرسمية السوداء، أم الذيل. »
الظاهر أن تيار الس��رد يجري على لسان راٍو 
غائب أو رمبا عليم، غير أن )التفاعل السردي(  
ب��ني مف��ردات بعينه��ا وضمي��ر 
الغائب يكشف شيئا آخر،  فال 
ميكن لراٍو خارجي أن يس��تعمل 
تعبيرا مثل )أربع وعشرين حبة(  
الذي هو تعبير ش��عبي موصلي، 
وال ميكن��ه أن يص��ف بدل��ة نوري 
الس��عيد بأنها )أم الذي��ل( فهذه 
مف��ردات الدكتورة وردية وليس��ت 
لغة ال��راوي اخلارجي التي ينبغي أن 

تكون محايدة.
ثم��ة تفاعل هنا بني املف��ردات وضير 
ال��روي، وه��و ال��ذي س��ينتج مركب��ا 

بخصائص جديدة:
مف��ردات وردية + ضمير الغائب = الراوي 

دكتورة وردية.
وردية تختبئ خلف ضمير الروي الغائب 
لكن مفرداتها كش��فت عنها، ولوال هذا 
املركب الس��ردي م��ا كان بإمكاننا حتديد 

هوية الراوي.
وفي فق��رة منزوية في الرواي��ة جتري )إنعام 
كجه جي( تفاعال سرديا معقدا، لكنه يغير 
فهمنا لش��كل الرواية كلها، ففي الفصل 

: )3(
»عل��ى طريقتها ف��ي الكالم، قرب��ت العمة 

وردية رأسها مني ... 
- تاليها يا إبنة أخي احلبابة، ألم تضجري من 

ثرثرتي؟«
يكش��ف تفاع��ل الكلم��ات املمي��زة باخلط 
األس��ود عن أن الراوي هنا ه��و ابنة أخ وردية 
املقيمة في باريس، غير أن التفاعل اجلوهري 
ال��ذي له عالقة بكل مبن��ى الرواية يأتي في 

العبارة التالية لهذا:
»ديري بالك يا عيني، وأنت تكتبني وتشطبني 

وتراجع��ني وتستفس��رين وتفركني جبهتك 
تأم��ال،  أو رمبا ملال من ص��داع احلكاية. ديري 

بالك ألن هذا ياقوت عمري،... »
مف��ردات الدكتورة وردي��ة ووصاياها البنة 
أخيه��ا بتفاعله��ا م��ع كلم��ة )تكتبني( 
أنتج��ت مركب��ا س��رديا معقدا يش��كل 

الرواية كلها:
دي��ري بالك+ تكتب��ني + بن��ت األخ= ما وراء 

السرد
الرواية إذن كلها كتبتها بنت أخ وردية عبر 
استنطاقها عمتها واستخالص ما ميكن 
اس��تخالصه من ذاكرتها، مؤل��ف الرواية 
موجود داخلها وهو شخصية فاعلة فيها 
ألن وردية كانت تقيم في اإلجازات ونهايات 

األسابيع في شقة بنت أخيها.
كان هذا املركب السردي املعقد أحد أهم 
العناص��ر اجلمالي��ة ف��ي الرواي��ة، إذ على 
القارئ أن ال ينسى أن أحداث الرواية تصله 
عبر قلم ابنة األخ حتى عندما يكون الراوي 
شخصا آخر، فحني تكون وردية هي الراوي 
في الفص��ل األول،  مثال، فإن هناك مركبا 

سرديا ينتج من تفاعل 
زاوي��ة نظرها  + زاوية نظ��ر ابنة األخ التي 

تكتب. 
فه��ي تكتب م��ا اس��تطاعت فهمه وهو 
لي��س بالضرورة م��ا كانت وردي��ة قد رأته 
متام��ا. وه��ذا يفس��ر الكثير مما ق��د يبدو 
غامضا أحيانا، فالفصل التاسع، مثال هو 

نص رسالة من )هندة( إلى والدتها:
» ماما احلبيبة.. 

لم أش��بع م��ن صوتك ف��ي التليفون هذا 
الصب��اح. متنيت ل��و يظل اخل��ط مفتوحا 
بيننا ه��ذا النهار ألحكي ل��ك عن حياتي 

هنا...«
وواضح م��ن الكلمة األولى أن الكالم نص 
رس��الة، فلم��اذا ُطب��ع بخط مائ��ل؟ هذا 

مركب سردي نتج من:
اخلط املائل + الراوي ابنة األخ

فالراوي يريد القول أنه هنا ينقل نصا ولم 
يتدخل فهمه في هذا الفصل.

ومث��ل هذا كثير مما ليس باإلمكان س��بره 
في مقالة قصيرة كهذه.

قراءة شواخص

قراءة

غالف اجملموعة

عباس مزهر السالمي

اصدار

متابعة الصباح الجديد:
صدر حديثاً عن دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع  كتاب: 
اثر النص القرآني في التعددية الدينية دراس��ة في متطلبات 
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صفحة. 
نبذة عن الكتاب:

 يش��هد الوض��ع املعاصر صراعا على أس��اس دين��ي وان كان 
بصورته السياس��ية، فكل يرى نفس��ه على ح��ق وغيره على 

باطل مستندين  بذلك الى فهمهم للنص الديني.
ولذلك تهدف الدراسة الى تأسيس رؤية قرآنية ملفهوم التعدد 
الديني الس��يما ما يتعلق بتعدد االديان السماوية والتي يعبر 
عنها باألديان التوحيدية، بدراسة داللة اآليات القرآنية املثبتة 
للتع��دد الديني واالخرى النافية له، وبيان موقف القرآن الكرمي 
من التعدد في ارسال الرس��ل وتنوع الشرائع االلهية والغاية 
منه من وجهة قرآنية بشكل موضوعي بعيد عن االسقاطات 
الفكري��ة املس��بقة، ومدى انعكاس تلك النتائ��ج املترتبة من 
ذل��ك البحث القرآني على احل��وار الديني الذي يتطلبه الوضع 
املعاصر بني املس��لمني واتباع االديان االخرى، مستدعية امناط 
العالق��ة بني االديان املتعددة مع احلف��اظ على القيمة الذاتية 
للحقيق��ة الديني��ة والت��ي فق��دت جوهرها بحس��ب بعض 
االجتاهات التي درس��ت التعددية من جهة، وبني امناط العالقة 
بني »االنا واالخر« عبر تفاعالتها التي يبينها النص القرآني من 

جهة أخرى.

صدور كتاب »أثر النص القرآني 
في التعددية الدينية«

علي حسن الفواز

في أمثال العرب : )أضيع من 
تراب في مهب الريح(، و) من 
حمامة تعتش ِبَثالَثة أعواد 
في مهب الريح فبيضها 
أضيع شَيْء(. وقد وردت 
في شعر المتنبي: ) كريشة 
في مهب الريح ساقطة/ ال 
تستقر على حال من القلق(.



*العراقي��ون يناقش��ون االتص��االت 
مع إدارة كلنتون بش��أن االميركيني 
احملتجزَين في  العراق )22 متوز ] يوليو 

)1( )1995 ]

صدام: اقرأها للرفاق. 
طارق: خالل أح��د مجادالته، أخبرنا 
] بيل [ ريتشاردس��ون اليوم بش��أن 
رسالته التي وجهها إلى الكوجنرس 
طامل��ا أنه من املفت��رض أن يأتي إلى 
نيوي��ورك األس��بوع املقب��ل لك��ي 
يلتق��ي بي، قائالً إنه التقى بالرئيس 
كلنت��ون البارح��ة، أعني ف��ي اليوم 
الثامن عش��ر م��ن الش��هر اجلاري، 
عن��د وصول��ه إل��ى واش��نطن مدة 
س��اعة واح��دة، فضالً ع��ن لقاءات 
أخرى أجراها مع مساعدي الرئيس. 
قّدم ريتشاردس��ون تقريراً عن زيارته 
وخصوصاً ما يتعلق بلقائه بالسيد 
الرئي��س القائ��د ] ص��دام [. كان رد 
فع��ل كلنت��ون ه��و التوكي��د على 
إمكاني��ة االتص��ال م��ع العراقيني 
والتعامل معهم.  )2(  طرح الرئيس 
كلنتون عليه مئات األس��ئلة بشأن 
اللقاء مع الس��يد الرئي��س القائد، 
األم��ر ال��ذي يش��ير إل��ى اهتم��ام 
الرئيس كلنتون باألمر. يريد الس��يد 
ريتشاردس��ون أن يك��رر تصريح��ه 
لنائب رئيس اجلمهورية ] العراقي [: 
» ابَق هادئ��اً »، أعني أن يحتفظ هو 
بحالة هدوئه. س��أتصل به هاتفياً 
يوم غ��د، وس��أذكره أن جانبهم لم 
يلتزْم باالتفاق الذي يتطلب التوكيد 
من قب��ل البيت األبي��ض، ألن عضو 
الكونغ��رس كان م��ن املفت��رض أن 
يحمل رس��الة من الرئيس كلنتون 
وكذلك ليعبر عن امتنانه للموقف 

العراقي. )3(  
صدام: هذا األمر يجعلني أشك في 
نيته. رمبا في املرة القادمة س��يرغب 
بالنسبة  مبناقش��ة قضايا معينة. 
لي، رمب��ا في املرة القادم��ة لن أكون 
قادراً على اللقاء به ليس ألنه فقط  
ش��يء غي��ر ض��روري أن ألتق��ي به، 
ولكن أيضاً بس��بب إن م��ا قاله لنا 
ل��م يتحقْق. في م��ا يتعلق بنا، كل 
األش��ياء التي أخبرناه به��ا أجنزناها 
بنح��و ت��ام، أم��ا ه��و، كل القضايا 
التي حت��دث عنه��ا، وال واحدة منها 
جتس��دْت عل��ى أرض الواق��ع. أعني 
كل شيء. حسناً، رائع. كيف يتعني 
عل��ّي أن أتيقن م��ن مصداقيته، أي 
أنه أقبل لك��ي يتفاوض معنا نيابة 
ع��ن احلكومة االميركي��ة، وأنه كان 
مبعوثاً من قبل رئيس��ه كلنتون أو 
كونه تلقى تعليمات من رئيسه؟ ال 

يوجد شيء هنا. 
ذكر 1: س��يادتك، لقد قّدم ال� ] غير 
مس��موعة [ ] ضحك في اخللفية [. 
إنه ش��يء   مروِّع. ] غير مس��موعة 
[ على شاش��ة التلفزي��ون، أعتقد، 
سيادة الرئيس، أنه ليس ثمة حاجة 
إلى ] غير مسموعة [. لقد قام على 

الفور ] غير مسموعة  [. 
ص��دام: رمبا هذا ل��ه عالقة بالعبيد، 

العبيد االميركيني. 
طارق: إنهم يعدون هذا املثل السائر 
مثالً تقليدياً، كما لو أن فرداً ما كان 
مدعواً إلى مكان ما ويأتي بالطعام 
مع��ه، ومن ثم يب��دأ بتناول طعامه 

الذي أحضره معه. 
علي )4(: ] غير مسموعة. [: هذا في 

حالة إنه يساوي شيئاً ما. 

صدام: س��يعطونه ترياق��اً )مضاداً 
للس��م(. إنه��م يعرف��ون م��ا ه��و 

العالج.  
طه: س��يادة الرئيس، اس��تناداً إلى 
بوس��عك  والتصريحات،  التطورات 
أن تس��تنتج أنه من الس��هل عليه 
أن يغ��ادر. م��ن اجللي أن��ه آت ]  غير 

مسموعة [. 
ص��دام: ال، ال، إنه��م يحتاج��ون إلى 
اجمل��يء، لك��ي يتمكنوا م��ن إطالق 

سراح ال� ] السجينني [ .
ط��ه: نعم، لك��ن، إن اس��تعدادهم 
اجلي��د وهذا التصريح ال��ذي أعلنوه 
لن��ا أجُن��زا بحس��ب اتف��اق مع��ه. 
مضى املنس��قون إليه وسألوه عن 
التصريح. سألوه قائلني: » هل فعل 
العراقيون  هذا؟ » فرد عليهم قائالً: 
» ال. » سألوه: » هل فعل العراقيون 
ذلك؟ » أجابه��م قائالً: » ال، رائع. » ] 
غير مسموعة. [ أعني أنه لم يفهْم 
هذا التصريح الذي صدر. حسناً، إنه 

لم يسّلْم رسالة لهم. 
ص��دام: » ابق��وا هادئ��ني.  » هذا ما 
قال��ه، أم م��اذا؟ » ابق��وا هادئ��ني »، 

مثلما يقولون هم. 
طه: مبا إنه كان املمثل، هذه حقيقة 

معروفة. )5(
ص��دام: ال تنزعج��وا بس��بب أولئك 
األش��خاص، هك��ذا يتعاملون هم. 
أم��ا نحن، لقد وافقنا مس��بقاً، في 
املس��تقبل، دعوه��م يتعاملون مع 
الس��فير املوجود هناك ويتساءلون 
َمن الذي يفتقر إلى املصداقية، هم 

أم نحن. 
طارق: لقد قال أنتم. 

ذكر 1: س��يدي الرئيس، إنني أتوقع 
نوعاً م��ا من االرتياح. ه��ذه هي أول 
م��رة يأت��ي فيها ش��خص اميركي، 
عل��ى الرغم من ه��ذه التصريحات 

كلها. )6(

ص��دام: إنه��م يحتاجون إل��ى ذلك، 
وكان��وا يودون اتخ��اذ خطوات أخرى 
إذا كن��ا نريده��ا.  ] تداخل أصوات [. 
كانت الزيارة إيجابية. ال، ال، إيجابية. 
ما إن يذهبوا إلى اميركا، على الرغم 
من كل ه��ذه العدواني��ة، والظهور 
على شاش��ة التلفزي��ون والتحدث 
ع��ن تعذي��ب الش��عب، وبعدها ما 
يقولون��ه ال يُعدُّ كالم��اً موثوقاً به، 
ف��ي األقل فيم��ا يتص��ل بالتعذيب 
واإلره��اب. سيس��ألونه: » هل رأيَت 
ص��دام حس��ني؟ ه��ل ه��و يش��به 

األش��خاص األس��وياء؟ هل يتكلم 
ص��دام بطريق��ة لطيف��ة ورقيقة 
حال��ه حال األش��خاص األس��وياء؟ 
هل يحتس��ي ص��دام الش��اي؟ هل 
رأيته؟ ماذا يعني هذا؟ » وس��يجيب 
ع��ن أس��ئلتهم، قائ��الً: » آه أخ��ي، 
هذه ه��ي أول مرة نرى فيها أش��ياء 
كهذه ! إن��ه رجل ودود، يحدثنا، وقد 
وجدناه ش��خصاً س��وياً، طبيعياً. » 
وهذا املعت��وه، وزير خارجيتهم، حني 
سألوه: » هل سيطلقون سراحهما؟ 
هل أطلق صدام حس��ني سراحهما 
» – ه��ل يقصدون أن صدام حس��ني 
شخص يصعب التعامل معه؟ لم 
يقولوا ذلك حرفياً، إمنا هذا ما كانوا 
يقصدون��ه. لقد قال إنه كان متعباً 
بس��بب تخيله العقلي��ة الصعبة 
الت��ي ميتاز به��ا صدام حس��ني. )7( 
ال أع��رف مل��اذا هو متع��ب. هل هذه 
معادلة كيماوية؟ أال تعرف أن عقل 
ص��دام حال��ه حال عقل أي إنس��ان 
آخ��ر؟ كيف يُفترض بن��ا أن نتعامل 

مع هذا، أعني؟ )8(
*صدام ومستش��اروه يتساءلون ما 
إذا كان املرش��حون لرئاسة الواليات 
املتحدة يسعون إلى شن حرب على 
العراق ألجل احلصول على مكاسب 
سياسية داخلية )22 تشرين الثاني 

] نوفمبر [ 1995( )9( 

هوامش:
) 1(  : » ص��دام وأعض��اء كب��ار في 
حزب البعث يناقش��ون  القوانني 
العراقي��ة، أوام��ر العف��و، وقضايا 
مختلفة أخ��رى »، 22 متوز )يوليو( 
1995. ف��ي آذار )مارس( 1995 اجتاز 
عام��ان امي��ركان مختصان بجو 
األرض والفض��اء ال��ذي وراءه ف��ي 
الكوي��ت احل��دود ودخ��ا األراضي 
العراقية. ألقْت عليهم السلطات 

واتهمته��م  القب��ض  العراقي��ة 
بالتجس��س، وأص��درت بحقه��م 
ثم��ان  م��دة  الس��جن  عقوب��ة 
س��نوات. في لقاء  16 متوز )يوليو( 
1995 ببغ��داد ب��ني ص��دام وعضو 
ريتشاردس��ون  بي��ل  الكوجن��رس 
أسفر عن إطاق سراح السجينني. 
بيتر غريير: » حس��ني العراق يثير 
اإلعجاب بإطاق سراح الرهينتني 
االميركيني »، منظمة ) كريستاين 
ساينس مونيتور( ، 17 متوز )يوليو( 
1995؛ ديفي��د والي��س: » الطريقة 

 /  1  /  26 اآلن:    نعيش��ها  الت��ي 
2003: أس��ئلة موجه��ة إل��ى بيل 
ريتشاردس��ون، املفاوض عموماً »، 
جريدة )نيوي��ورك تاميز( ، 26 كانون 
 :UCLA 2003؛  )يناي��ر(  الثان��ي  
احلاكم بيل ريتشاردسون يحصي 
من جدي��د صفقاته مع حس��ني، 
كاس��ترو »، 11 آذار )م��ارس( 2008، 
وقت الدخ��ول 28 متوز)يوليو( 2009 
www.youtube.com/ على املوق��ع

 .watch?v=trqEq116-iE
) 2( يب��دو أن العراقي��ني هم أيضاً 
كانوا يعتقدون أن كلنتون يسعى 
إلى االتصال به��م من خال ويات. 
بع��د ثاثة أيام من تس��جيل هذا 
كلنت��ون  اس��تدعى  االجتم��اع، 
ويات ملناقش��ة القضايا املتعلقة 
م��ن  الح��ق  ي��وم  ف��ي  بالع��راق. 
األس��بوع نفس��ه، أوجز فنسنت 
لنزار حمدون ما يتعلق بحوار ويات 
مع الرئي��س. إيفانوفيتش: » دفاع 
العراقي��ة يظهر  املاحظ��ات  عن 

للعيان. » 
) 3( عل��ى الرغ��م م��ن أن وس��ائل 
أن  أعلن��ت  العراقي��ة  اإلع��ام 
التماس��اً  س��ّلم  ريتشاردس��ون 
مباش��راً م��ن كلنت��ون وكوجنرس 
املس��ؤولون  املتح��دة،  الوالي��ات 
االميركي��ون أص��روا عل��ى أنه قام 
بزيارته هذه بوصفه مواطناً مفرداً 
فقط، ولم يس��ّلم أي رسالة أو أي 
نوع من الوثائ��ق، وكان يفتقر إلى 
التخوي��ل )الصاحي��ة( للتفاوض 
بشأن أي صفقة. غريير: »  حسني 

العراق. » 
) 4( عل��ي حس��ن اجملي��د )] عل��ي 
كيمي��اوي [( عم��ل بوصف��ه وزيراً 
وعض��و   )1995  1991-( للدف��اع 
مجلس قيادة الثورة)1991 - 2003(. 
ف��ي 16 مت��وز )يولي��و( 1995، قب��ل 

أسبوع تقريباً من هذا التسجيل، 
نحى صدام علي من وظيفته كوزير 
دف��اع وجعله رئيس��اً لتنظيمات 
ح��زب البعث ف��ي منطقة الكرخ 

ببغداد. 
) 5( على وفق ما قاله ريتشاردسون، 
استحسنْت إدارة كلنتون مهمته 
كمبع��وث غي��ر رس��مي لكنه��ا 
ل��م تش��أ أن تلوم��ه إذا ما فش��ل 
ف��ي مهمت��ه. فيم��ا بع��د تذك��ر 
ريتشاردس��ون قائاً: » قالت إدارة 
كلنتون بنحو جوهري: ] أنَت لسَت 
عضواً في اإلدارة، لكنك إن جنحَت 
في إخاء س��بيل االميركيني نحن 
نريد شيئاً من الثقة. إن لم تفلْح، 
 :UCLA س��ررنا بلقائ��ك. » أنظ��ر
يحص��ي  ريتشاردس��ون  احلاك��م 
من جدي��د صفقاته مع حس��ني، 

وكاسترو »، 2: 2-08: 21. 
) 6( هذا ش��يء غي��ر صحيح. في 
تش��رين الثان��ي )نوفمب��ر( 1993، 
التق��ى عض��و مجلس الش��يوخ 
االميركي ديفي��د أل. بورين بطارق 
عزي��ز ف��ي بغ��داد لك��ي يضم��ن 
إط��اق س��راح ش��خص اميركي 
كان بحس��ب التقارير الصحفية 
قد اجتاز هو أيض��اً احلدود مبحض 
املصادف��ة وتوغل داخ��ل األراضي 
العراقية. مارك فاينمان: » العراق 
يطلق س��راح اميركي ُسجن مدة 
205 يوم��اً »، جري��دة ) هيوس��ن 
الثان��ي  تش��رين   16  ، كرون��كل( 

)نوفمبر( 1993. 
) 7( ف��ي 16 متوز )يولي��و( 1995، زعم 
كريس��توفر جهاراً أنه ال يعرف ملاذا 
أطلق العراق سراح االميركيني. » من 
الصعب جداً أن تستكش��ف عقل 
صدام حس��ني »، صرح قائ��اً. قبل 
ذلك بعام واحد، قال كريستوفر في 
حوار مع محطة CNN الفضائية: » 
من الصعب عل��ّي الدخول في ثنايا 
عقله ] عقل صدام [. إنه ميلك عقاً 
منحرفاً  جداً. » بيتر غريير: » حسني 
العراق  يثير اإلعجاب بإطاق سراح 
»، منظمة  االميركي��ني  الرهينت��ني 
)كرس��تاين س��اينس مونيتور( ، 17 
متوز )يوليو( 1995؛ » يجب أال يُسمح 
أزم��ات  باخت��اق  لص��دام حس��ني 
مس��تقبلية: كريس��توفر »، وكالة 
) فران��س بريس( ، 12 تش��رين األول 

)أكتوبر( 1994.  
) 8( بعد عقد هذا االجتماع بأسابيع 
قائل انش��ق حس��ني كامل. خّمن 
مدير االستخبارات العراقية أن زيارة 
ريتشاردس��ون، إلى جانب مؤشرات 
أخرى، » بينْت » أن » اإلدارة االميركية 
كانت حتاول أن تريح النظام العراقي 
ب��أن هناك نواي��ا اميركية طيبة في 
تخفيف العقوب��ات  االقتصادية أو 
فت��ح قناة س��رية للح��وار. » وعلى 
أية حال، اس��تطرد قائ��اً: » يبدو أن 
ه��ذا كله كان ال ش��يء باس��تثناء 
كونه غطاًء للتمل��ص من نواياهم 
SH-IISX- « .التحريضية احلقيقية، 

D-000-407: » تقري��ر من مدير جهاز 
اخملاب��رات العراقي��ة ع��ن انش��قاق 
حس��ني كامل »، 29 آب )أغسطس( 

 .1995
)SH-SHTP-A-001 )9-206: » ص��دام 
عملي��ات  يناقش��ون  وحاش��يته 
تفتيش األمم املتحدة، االنتخابات في 
الوالي��ات املتحدة وروس��يا، وقضايا 
أخرى »، 22 تش��رين الثاني )نوفمبر( 

 .1995

»          « 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  »الحلقة 10« القسم األول

»

ذكر 1: سيادتك، 
لقد قدّم ال� ] غير 

مسموعة [ ] ضحك 
في الخلفية [. إنه 

شيء   مروِّع. ] غير 
مسموعة [ على 

شاشة التلفزيون، 
أعتقد، سيادة 

الرئيس، أنه ليس 
ثمة حاجة إلى ] غير 

مسموعة [. لقد 
قام على الفور ] غير 

مسموعة

صدام: إنهم 
يحتاجون إلى ذلك، 

وكانوا يودون اتخاذ 
خطوات أخرى إذا 

كنا نريدها.  ] تداخل 
أصوات [. كانت 

الزيارة إيجابية. ال، ال، 
إيجابية. ما إن يذهبوا 

إلى اميركا، على 
الرغم من كل هذه 
العدوانية، والظهور 

على شاشة التلفزيون 
والتحدث عن تعذيب 

الشعب
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واشنطن ـ وكاالت : 

التمويل  يس��عى مطورون جلمع 
املطل��وب لتصنيع وبي��ع كاميرا 
متن��ح املش��ترك الش��عور مبجال 

الرؤية الكامل للعني البشرية.
وتع��د أول كامي��را ف��ي الواق��ع 
العدس��ة،  ثنائي��ة  االفتراض��ي 
بأرب��ع عدس��ات ع��ني  مجه��زة 
س��مكة تصور بزاوية 180 درجة، 
زوج منه��ا ف��ي اجله��ة األمامية 
وآخ��ر باجلهة اخللفية، وتبعد كل 
عدس��تني عن بعضهما مسافة 
متوس��ط  وه��ي  ملليمت��را،   65
املس��افة الطبيعي��ة ب��ني عيني 

اإلنسان.
املط��ورة  ت��ك«  »توآي��ز  وتق��ول 
للكامي��را إن ه��ذا األم��ر يتي��ح 
محت��وى  التق��اط  للمش��ترك 
بزاوية 360 درجة حوله بالطريقة 
الطبيعي��ة نفس��ها التي تنظر 
به��ا العين��ان للعالم؛ مم��ا يعزز 
الواقعية عند مشاهدة الفيديو 
عبر منصات 360 درجة او نظارات 
الواق��ع االفتراض��ي أو شاش��ات 

التلفزيون ثالثية األبعاد.
الواق��ع  بكامي��رات  ومقارن��ة 
االفتراضي املتوفرة في األس��واق 

مث��ل سامس��ونغ غيي��ر 360 أو 
360 ف��إن كامي��را  إل ج��ي كام 
كنه��ا التقاط  »توآي��ز ف��ي ار« يمُ
محتويات واق��ع افتراضي ثالثية 

األبع��اد كالتق��اط فيدي��و ثالثي 
األبعاد بزاوية 360 درجة أو فيديو 
ثالث��ي األبعاد بزاوي��ة 180 درجة، 
الكاميرات  أغل��ب  بينما تقتصر 

التقليدية على التقاط محتويات 
بزاوي��ة 360 درجة فق��ط للواقع 

االفتراضي.
ومتت��از الكامي��را بقدرته��ا على 

التقاط الفيديوهات بدقة 4 كي 
ومبعدل 30 إطار ف��ي الثانية إلى 
جانب قدرتها على التقاط الصور 

بدقة 8000 بيكسل.

ويكن اس��تعمال »توآي��ز في ار« 
العامودي،  الوض��ع  بوضعيت��ني: 
الكامي��را  تس��تعمل  وفي��ه 
عدس��تني فق��ط »بنم��ط العني 
الواحدة« مبا يشبه كاميرات 360 

درجة األخرى في السوق. 
والوضع األفقي حيث تس��تعمل 
في��ه الكاميرا العدس��ات األربع 
معا ب�«منط العينني« الذي يتيح 
تصوير فيديو واقع افتراضي ثالثي 
مستش��عر  ويكتش��ف  األبعاد، 
الدوران وضعية الكاميرا تلقائياً.

وتض��م الكامي��را ذاك��رة تخزين 
داخلي��ة بس��عة 128 غيغابايت 
 1 عش��وائي  وص��ول  وذاك��رة 
إل��ى جان��ب بطارية  غيغاباي��ت 

بسعة 2000 ميلي أمبير.
املصنع��ة  الش��ركة  وتس��عى 
للجه��از جلمع أربع��ني ألف دوالر 
عبر موقع كيك ستارتر للتمويل 
اجلماع��ي قبل الدخ��ول في طور 

التصنيع.
وجنح املشروع في حشد خمسني 
ألف دوالر، قبل 37 يوماً من انتهاء 

حملة التمويل.
كن للمشتركني طلب نسخة  ويمُ
م��ن توآيز في ار« عبر التبرع مببلغ 
219 دوالرًا أو االختي��ار من ضمن 

الباقات املتوفرة داخل املشروع.

نجحت في حشد خمسين ألف دوالر قبل إنتهاء حملة التمويل

أول كاميرا في الواقع االفتراضي ثنائية العدسة

شريط ملون
إطالق »طائرة تكسي» في بريطانيا 

يجري التخطيط إلطالق أول خدمة طيران )على غرار أوبر( في 
بريطانيا هذا العام، وستس��مح لألش��خاص طلب الطائرات 

عبر هواتفهم.
وتتيح ه��ذه اخلدمة طلب طائرة “تكس��ي” عبر تطبيق على 
اإلنترنت بأقل من 55 جنيه إس��ترليني، وم��ن املقرر أن حتضر 

الطائرة في غضون 30 دقيقة من بداية احلجز.
ومن املتوقع أن تبدأ شركة الطيران Waves بتسيير رحالتها 
التجاري��ة ف��ي ش��هر يولي��و ، حيث يأم��ل املصم��م بإتاحة 
اس��تعمال ه��ذه الطائ��رات في جمي��ع أنح��اء بريطانيا في 

املستقبل.
وقال نيك ماغلوش��يتي، مالك شركة Waves: “سوف نقوم 
بتش��غيل رحالت منتظم��ة ورحالت احلجز املس��بق، وعندما 
يقوم املس��تخدم بحجز رحلة س��يمُطرح عليه سؤال عما إذا 

كان يرغب بأن يشاركه أشخاص آخرون الرحلة نفسها “.
وأضاف ماغلوش��يتي موضًحا: “وفي حال موافقة املستعمل 
على مش��اركة آخري��ن الرحلة، س��تقوم الش��ركة ,بإضافة 
الرحلة إلى اجلدول الزمني ليتمكن املستخدمون اآلخرون من 

تسجيل احلجز على الرحلة نفسها “.
وقالت الش��ركة، لقد أمُطلق املش��روع وه��و بقيمة 5 ماليني 
جنيه إس��ترليني وسيش��غل الرح��الت ضم��ن بريطانيا من 
جيرسي وغيرنسي. هذا وستمُستخدم 3 طائرات )مزودة ب� 14 

مقعداً( في البداية لنقل عمالء من عداد رجال األعمال.

بناء أول مدينة عائمة في العالم
aSe  وقعت حكومة بولينيزيا الفرنس��ية اتفاقا مع معهد

steading”” لبن��اء أول مدينة عائم��ة في العالم قبالة جزيرة 
تاهيتي في احمليط الهادئ خالل السنتني املقبلتني.

ويبدو أن هذه الفكرة الطموحة تقوم على إنش��اء مدن شبه 
مستقلة لتكون املكان املثالي من أجل فرض أساليب جديدة 

لطرق احلكم وتشكيل احلكومات.
اس��تغرق األمر من فريق عمل معهد Seasteading” “ ومقره 
والي��ة كاليفورنيا بدعم من مؤس��س “بيتر تيل “، 5 س��نوات 
من أجل تصميم “مجمعات دائمة ومبتكرة عائمة على مياه 

البحر”.
ويق��ول الباحثون إن بناء املدن العائمة يعد اخلطوة األولى في 
الطريق لتحقيق “8 ضروريات أخالقية عظيمة”, وعلى سبيل 
املثال، يك��ن للمدن الطبيعي��ة التجريبي��ة العائمة إعطاء 
فك��رة جدي��دة حول كيفية إطع��ام اجلائعني وع��الج املرضى 

وتنظيف اجلو وإثراء الفقراء.

177ألف مولود سوري خرجوا
إلى النور بعيدًا عن بالدهم  

أعلنت مصادر في وزارة الصحة التركية أن النساء السوريات 
املقيم��ات على األراض��ي التركية وضعن أكث��ر من 177 ألف 

طفل على مدار 5 أعوام ونصف العام.
هذا وكش��فت املصادر أّن ع��دد حاالت الوالدة ل��دى الالجئني 
الس��وريني منذ بدء توافدهم إلى األراض��ي التركية، بلغ 177 

ألًفا و568 حالة.
وأش��ارت املصادر في هذا الصدد إلى أّن قرابة 3 ماليني سوري 
ممّن يخضعون لقانون احلماية املؤقتة يستفيدون من اخلدمات 
الصحية مجاناً، عبر جميع املستشفيات احلكومية املنتشرة 
ف��ي أرجاء الب��الد. ويوجد في تركيا 65 مركزاً صحياً أنش��ئت 

خصيًصا لتسهيل تقدمي اخلدمات الطبية للالجئني حصراً.
كما استقبلت املستشفيات واملراكز الصحية التركية أكثر 
من 20 ملي��ون حالة مرضية من الالجئني الس��وريني، منهم 

نحو 968 ألفاً أمضوا أكثر من ليلة في تلك املراكز.

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية
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ساكرامنتو ـ وكاالت : 
أفادت دراس��ة أميركي��ة حديثة 
أن األطف��ال الذي��ن يعان��ون من 
الربو، هم أكث��ر عرضة لإلصابة 
بالسمنة وأن معاجلة هذه احلالة 
مبك��رًا جتن��ب الصغ��ار اإلصابة 
بزيادة الوزن في مرحلة املراهقة.

وق��د أج��رى الدراس��ة باحث��ون 
ف��ي جامعة جن��وب كاليفورنيا، 
دوري��ة  ف��ي  نتائجه��ا  ونش��روا 
ألم��راض  األميركي��ة  اجلمعي��ة 

الصدر واجلهاز التنفسي.
وللوص��ول إلى نتائج الدراس��ة، 
راقب الباحثون حالة 2171 طفاًل 
ف��ي الص��ف األول االبتدائي ملدة 

وصلت 10 سنوات.
وأشار الباحثون إلى أن األطفال لم 
يكونوا بدناء في بداية الدراس��ة 
وعند انتهاء فترة املتابعة، وجدوا 
أن األطفال املصابون بالربو كانوا 
أكثر عرضة للسمنة بنسبة 51 

باملئة باملقارنة مع غيرهم.
وج��اءت ه��ذه النتائ��ج بع��د أن 
أخذ فريق البح��ث بعني االعتبار 
عوامل أخرى قد تؤدي للس��منة 
منه��ا دخ��ل األس��رة والتدخني 

وقلة النشاط البدني.
أن  أيًض��ا،  الباحث��ون  ووج��د 
استعمال أدوية لعالج الربو يقلل 
خطر إصابة األطفال بالس��منة 

بنسبة 43 باملئة.
دي  فران��ك  الدكت��ور  وق��ال 
جيليالند، قائ��د فريق البحث إن 
»نتائ��ج الدراس��ة تع��زز أهمية 
التشخيص املبكر للربو وضرورة 
عالج��ه، لتجن��ب خط��ر إصابة 

األطفال بالسمنة«.
وأضاف أن »اإلس��تراتيجية التي 
يج��ب أن تتبعه��ا األس��رة ه��ى 
ضرورة إخض��اع األطفال لنظام 
غذائ��ي صح��ي وزيادة النش��اط 
البدني، والس��يطرة عل��ى الربو 

من تلقى األدوية املناسبة«.
ويرتبط الربو بنحو كبير بأمراض 
األشخاص  ويصيب  احلساسية، 

وخاصة األطف��ال، الذين لديهم 
عوامل وراثية لبعض املواد املثيرة 
والقطط  كالغبار  للحساسية، 

والفئران والصراصير.
األميركي��ة  للمراك��ز  ووفق��اً 
للسيطرة على األمراض والوقاية 
األطف��ال  إصاب��ة  ف��إن  منه��ا 
بالس��منة املفرط��ة تعد مصدر 
قلق كبير عل��ى الصحة العامة 
في أميركا، حيث تصيب نحو 17 
باملئة من األطفال واملراهقني )بني 
عامني و19 عاًم��ا(، ما يعرضهم 
باألمراض  إصابتهم  لزيادة خطر 
املزمنة مثل داء السكري وأمراض 

القلب واألوعية الدموية.

االصابة بالربو مبكرًا تحاصر سمنة األطفال

لقطة

بطاقة شخصية

جسر الجادرية وقت الغروب »عدسة: زياد متي«

هو عالم نفس منس��اوي من اصل 
يه��ودي، اختص بدراس��ة الطب 
العصبي ومفكر حر يعد مؤسس 

علم التحليل النفسي.
 وه��و النمس��اوي ال��ذي أس��س 
مدرسة التحليل النفسي وعلم 
النف��س احلدي��ث. اش��تهر فرويد 
بنظريات العق��ل الالواعي، وآلية 
الدفاع عن القمع وخلق املمارسة 
الس��ريرية في التحليل النفسي 
لع��الج األم��راض النفس��ية عن 
طريق احل��وار بني املري��ض واحمللل 
النفس��ي. ، فضاًل ع��ن التقنيات 
العالجية، مبا في ذلك اس��تعمال  
طريقة تكوين اجلمعيات وحلقات 
النفس��ي، ونظريته من  الع��الج 
التح��ول في العالق��ة العالجية، 
وتفسير األحالم كمصادر للنظرة 

الثاقبة عن رغبات الالوعي.
ولد س��يغموند فرويد في 6 مايو 
ع��ام  1856,  ف��ي اس��رة تنتمي 
إل��ى اجلالي��ة اليهودية ف��ي بلدة 
بريب��ور مبنطقة مورافي��ا التابعة 
آنذاك لإلمبراطورية النمس��اوية، 

والتي هي اآلن جزء من جمهورية 
التشيك.

 أجنب��ه والده جاك��وب عندما بلغ 
41 عام��اً وكان تاج��ر صوف،يذكر 
ان��ه كان صارماً متس��لطاً، وكان 
ق��د أجنب طفلني من زواج س��ابق 
, والدته أمالي )ولدت ناتانس��ون( 
ألبي��ه  الثالث��ة  الزوج��ة  كان��ت 

جاكوب. 
ثماني��ة  م��ن  األول  فروي��د  كان 
أشقاء، ونظراً لذكائه املبكر، كان 
والداه يفضالنه على بقية إخوته 
في املراحل املبك��رة من طفولته 
وضحوا بكل شيء ملنحه التعليم 
الس��ليم بالرغم من الفقر الذي 
عانت منه األس��رة بسبب األزمة 

االقتصادية آنذاك. 
وفي عام 1857، خسر والد فرويد 
جتارت��ه، وانتقل��ت العائل��ة إل��ى 
اليبزيغ قبل أن تستقر في فيينا. 

وفي عام 1865، دخل س��يغموند 
مدرس��ة ب��ارزة و ه��ي مدرس��ة 
كومونال ريل جيمنازيوم املوجودة 
ذي  ليوبولدش��تات  ح��ي  ف��ي 

األغلبية اليهودي��ة حينها. وكان 
فروي��د تلميذاً متفوقاً وتخرج في 
مات��ورا في ع��ام 1873 مع مرتبة 

الشرف. 
كان فروي��د ق��د خطط لدراس��ة 
القانون، لكن بدالً من ذلك انضم 
إلى كلية الطب في جامعة فيينا 
للدراسة حتت اشراف البروفسور 

الدارويني كارل كالوس. وفي ذلك 
الوقت، كانت حي��اة ثعبان البحر 
ما تزال مجهولة، مما حدى بفرويد 
أن يقضي أربعة أسابيع في مركز 
منس��اوي لألبح��اث احليوانية في 
ترييس��تي ليقوم بتشريح املئات 
م��ن الثعابني البحري��ة في بحث 
غير ناجح عن أعضائها اجلنسية 
الذكورية,لم يك��ن فرويد مهتماً 
في احلقيق��ة بأن يصب��ح طبيًبا 
ولكن��ه رأى ان دراس��ة الطب هي 
الطريق إلى االنغماس في البحث 

العلمي. 
توفي فرويد في 23 س��بتمبر عام  
1939, مبرض السرطان الذي حاول 
إخفائة مراراً لك��ن لم يفلح في 
ذلك، وحاول مرات عديدة االنتحار 
وذلك بسبب حالة الندم واحلسرة 

في آخر عمره.
القى فرويد الكثير من االنتقادات 
ولكن رغم االنتقادات كان لفرويد 
عظي��م الفضل في تط��ور علم 
النفس ومبادىء كثيرة تستعمل 

في العالج النفسي اآلن.

سيغموند فرويد

فرويد
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القوسالعقربالعذراء
ق��دم أفضل م��ا لديك الي��وم لآلخرين وليس 
بالض��رورة أن يطلب��وا من��ك أي ش��يء أو أن 
يعب��روا ع��ن احتياجهم إليه. ح��دد أولوياتك 
ونظم وقتك. هل تفضل العمل هذه األيام أم 

تفضل التركيز على الدراسة؟ 

حالتك النفس��ية الي��وم تبدو عل��ى ما يرام 
ولذل��ك ستس��ير كل األمور كما تش��اء. إذا 
حاول أصح��اب العق��ول املريضة إي��ذاءك أو 
اس��تفزازك، ال تلتف��ت إليه��م وحافظ على 

هدوئك.

تش��جع اليوم من حولك عل��ى العمل والكفاح 
واملغامرة ف��ي الوقت الذي يج��ب عليك فيه أن 
تشجع نفس��ك أوال. قد تش��عر فجأة أن شيئا 
م��ا حول��ك محب��ط ج��دا. إذا طلب من��ك أحد 

األشخاص أن تسوي نزاعا أو خالفا، كن حياديا.

ه��ذا هو الوق��ت املناس��بة التخ��اذ خطوات 
العم��ل.  مج��ال  تخ��ص  ومهم��ة  جدي��دة 
اختالطك ببعض الشخصيات السيئة اليوم 
ق��د يؤثر عل��ى مس��تقبلك ويجعلك عرضة 

للمشاكل. 

بعض املواقف الس��خيفة التي يتس��بب فيها 
ش��خص م��ا، ق��د تثير غضب��ك وتس��بب لك 
االرتباك واالضطراب إن لم حتاول السيطرة على 
أفعالك وأعصابك. س��وف يقف األصدقاء إلى 

جانبك بحماس مما يدفعك أكثر إلى األمام.

تغلب على ضعف��ك وحزنك اليوم واخرج مع 
األصدقاء مل��كان هادئ. افعل أي ش��يء تظن 
أنه سيحسن وضعك وحالتك املزاجية. يريد 
ش��خص ما أن يحصل على بعض املعلومات 

منك ولكنك ترفض ألنها تعتبرها أسرارا.

تعامل بأدب مع والدي��ك ومع أصدقائك ومع 
أطفال��ك. ال تعاقبه��م على ش��يء ليس��وا 
مسؤولني عنه. رمبا ال يفهم من حولك سبب 
انفعالك وعصبيتك فكن حذرا لكي ال ينفروا 

منك. 

رمبا تك��ون قلقا اليوم بس��بب بدء مش��اريع 
عم��ل جديدة تش��ارك فيه��ا ألول مرة. يجب 
أن تتعل��م أن الصب��ر هو الوس��يلة الوحيدة 
املتاح��ة أمامك اآلن، فعليك أن تصبر وتنتظر 

حتى تظهر النتائج. 

ي��وم مميز ومختلف عن أم��س، فإذا كان هناك 
ش��خص م��ا يش��غل تفكي��رك، فه��ذا هو 
الوقت املناس��ب لتبوح له مبشاعرك. ادع هذا 
الش��خص لتناول العش��اء مع��ك في مكان 

رومانسي. 

الحوتالدلوالجدي
إذا ناقشت أفكارك مع من حولك اليوم سوف 
تظهر لك صورة واضحة لنقاط القوة ونقاط 
الضعف اخلاصة بك، وذلك من خالل التعامل 
مع تفاصيل أكثر غموضا. ال يوجد أي مانع من 

طلب املساعدة من اآلخرين من حني آلخر.

يتيح لك زمالؤك فرصة التركيز على أهدافك 
الي��وم، اش��كرهم على جهودهم.م��ا تقوله 
لي��س بالضرورة أن يصدق��ه اآلخرون كالعادة 
بس��هولة. هل من حولك يفهمونك جيدا أم 

هل تخدع نفسك؟ 

إذا ش��عرت بعدم الراح��ة أو بالقلق في هذا 
الي��وم، لن تكون قادرا على العمل أو اإلنتاج. 
كف ع��ن التفكي��ر بطريقة س��لبية فرمبا 
تك��ون ه��ذه الطريق��ة هي مص��در قلقك 

وخوفك.



أبو ظبي ـ وكاالت:
ت��وال  تامي��رات  اإلثيوبي��ان  أح��رز 
وووركني��ش ديغيفا اجلمعة املركز 
والس��يدات  الرجال  لفئت��ي  األول 
على التوال��ي في س��باق ماراثون 
انس��حاب  ش��هد  ال��ذي  دب��ي، 
بيكيلي  كينينيس��ا  مواطنهم��ا 

لتعّرضه إلصابة.
وحط��م ت��وال )25 عام��ا( صاحب 
برونزية أوملبياد ريو الصيف املاضي 
الرقم القياس��ي للس��باق بعدما 
قط��ع مس��افة 42.195 كلم في 
الرق��م  س��اعة.وكان   2.04.11
القياس��ي الس��ابق ملاراث��ون دبي 
مسجال باسم اإلثيوبي اآلخر إيلي 
أبشيرو منذ 2012 وقدره 2.04.23 
ساعة.وكما هي العادة في األعوام 
املنصة  األخي��رة، كان��ت  الس��ت 
إثيوبي��ة بني��ل مي��ول واش��يهون 
املركز الثاني )2.06.45( وسيس��اي 

ليما الثالث )2.08.03(.
وكانت الترشيحات تصب لصالح 
بيكيل��ي إلح��راز اللق��ب وكس��ر 
الرقم القياس��ي العاملي املسجل 
باس��م الكين��ي ديني��س كيميتو 
وقدره 2.02.57 ساعة، لكنه تعثر 
عن��د االنطالق��ة بع��د اصط��دام 
بعدائني آخرين، ثم تعرض إلصابة 

بعد س��اعة و10 دقائ��ق من بداية 
السباق وأعلن انسحابه.

وكان بيكيل��ي )34 عام��ا( البطل 
األوملبي في س��باقي 5 و10 آالف م 
سجل 2.03.03 ساعة في ماراثون 

برلني في أيلول املاضي.
وقال توال: "أنا سعيد للغاية بفوزي 
وقد توقعت ذلك بعد اجتيازي أول 
15 كلم، خطوتي الثانية ستكون 
لن��دن  ماراث��ون  ف��ي  املش��اركة 
والس��عي للفوز باملركز األول كما 

فعلت في دبي".
وتابع: "إضافة إلى املاراثون، أتطلع 
أيض��ا للمراكز األولى في س��باق 

10 آالف م، ومثلما كس��رت اليوم 
الرق��م القياس��ي لس��باق دب��ي، 
أتطلع إل��ى املزيد م��ن األرقام في 
كل السباقات التي أشارك فيها".

ون��ال كل من ت��وال وديغيفا جائزة 
قدره��ا 200 أل��ف دوالر، مقابل 80 
ألفا لصاح��ب املرك��ز الثاني و40 

للثالث.
كم��ا احتك��رت إثيوبي��ا منص��ة 
التتويج عند السيدات، فسجلت 
ديغيفا 2.22.36 س��اعة، متقدمة 
على مواطنتيها ش��وري دميسي 
ويبرغ��وال  س��اعة(   2.22.57(

ميليسي )2.23.13 ساعة(.

ميونيخ ـ وكاالت:
حس��مت أملانيا قرارها بالتقدم 
لطلب استضافة بطولة كأس 
األمم األوروبي��ة لك��رة القدم عام 
املوافق��ة  بع��د  وذل��ك   ،2024
الرس��مية م��ن جان��ب االحت��اد 
األملاني لكرة الق��دم أول أمس.. 
وذك��ر االحتاد األملاني في بيان أنه 
س��يقدم طلبا لالحت��اد األوروبي 
للعبة )يويفا( في موعد أقصاه 
الثالث م��ن أذار املقبل، يتضمن 
إقامة عشرة استادات مقترحة 
الحتض��ان  م��دن  عش��ر  ف��ي 
تقام  الت��ي  البطولة  فعالي��ات 

مبشاركة 24 منتخبا.
وتعد أملانيا مرشحة الستضافة 
البطولة األوروبية للمرة الثانية، 
اس��تضافت  ق��د  حي��ث كانت 
1988.وم��ن املقرر  نس��خة عام 
التنفيذي��ة  اللجن��ة  تعل��ن  أن 
لليويف��ا ع��ن البل��د املنظم��ة 
لي��ورو 2024 ف��ي أيل��ول 2018.

وفي أعقاب قضية كأس العالم 
2006 بأملاني��ا، املتعلقة بتحويل 
للش��بهات  مالية مثيرة  مبالغ 
إلى االحتاد الدولي للعبة )فيفا(، 
طال��ب االحتاد األملان��ي منظمة 
مبتابع��ة  الدولي��ة  الش��فافية 
اس��تضافة  طل��ب  إج��راءات 

البطولة األوروبية.
رئيس  راينه��ارد جرين��دل،  وقال 

»اس��تضافة  األملان��ي  االحت��اد 
البطول��ة األوروبي��ة ف��ي 2024 
س��تكون مبثاب��ة من��ارة لك��رة 
الق��دم األملاني��ة ككل«.وأضاف 
»س��نقدم طلب��ا يف��ي بأعل��ى 
مس��تويات اجل��ودة، وس��نتأكد 
م��ن ترش��يح املواقع العش��رة 
يتماشى  ،مبا  املباريات  الحتضان 
مع مع�ايير الشفافية وبنح��و 
أملاني��ا  ف��ي  لدين��ا  واض���ح، 
والبنى األساس��ية  االس��تادات 
وكذلك الدراية بكيفية تنظيم 
اقتصادي��ا  مجدي��ة  بطول��ة 
ومتوافق��ة مع قضاي��ا البيئة«.

وتابع »أؤكد أننا سنبذل قصارى 

اجله��د من أج��ل إقن��اع اليويفا 
بأنن��ا لدين��ا أوراق اعتم��اد قوية 
لتنظي��م بطول��ة أوروبية أخرى 
ناجح��ة، مثلم��ا كان احلال في 

.»1988
وتق��ام النس��خة املقبل��ة م��ن 
البطولة األوروبي��ة )يورو 2020( 
في 13 دولة منه��ا أملانيا، حيث 
تستضيف ميونيخ ثالث مباريات 
في دور اجملموعات ومباراة واحدة 
ف��ي دور الثمانية، بينما حتتضن 
لن��دن  البريطاني��ة  العاصم��ة 
مبارات��ي ال��دور قب��ل النهائ��ي 
واملب��اراة النهائي��ة على ملعب 

وميبلي.
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ليبروفيل ـ وكاالت:

فاز املغرب على توغو 3-1 في مدينة 
اوييم الغابونية، في اجلولة الثانية 
م��ن مباري��ات اجملموع��ة الثالث��ة 
ل��كأس األمم االفريقي��ة ال���31 في 
كرة القدم.وس��جل للمغرب عزيز 
بوح��دوز )14( ورومان س��ايس )21( 
ويوس��ف النصي��ري )71(، بع��د أن 
افتتح ماتيو دوس��يفي التسجيل 
لتوغو بعد مرور أربع دقائق.وكانت 
مباراة كوت ديف��وار حاملة اللقب 
وجمهورية الكونغو الدميوقراطية 
انتهت بتعادلهم��ا 2-2 أول أمس، 

ايضاً.
وحص��د املغ��رب نقاط��ه الث��الث 
األولى في البطولة بعد خس��ارته 
ف��ي اجلولة األولى أم��ام جمهورية 
التي متلك  الدميقراطي��ة  الكونغو 
4 نق��اط مقاب��ل نقطت��ني لكوت 

ديفوار وواحدة لتوغو.
وف��ي اجلولة األخي��رة، تلتقي كوت 
ديف��وار م��ع املغ��رب وجمهوري��ة 

الكونغو الدميوقراطية مع توغو.
أش��اد الفرنس��ي هيرف��ي رين��ارد، 
م��درب املنتخب املغرب��ي، باجملهود 
الذي بذله العب��وه خالل مواجهة 
توج��و، ف��ي اجلول��ة الثاني��ة، من 
مباريات اجملموعة الثالثة، ببطولة 
أمم أفريقي��ا.. كان املنتخب املغربي، 
حق��ق أول 3 نق��اط ل��ه بالبطولة 
املقامة في اجلابون، بعد الفوز على 
توجو )3-1(، معوًضا خس��ارته في 
مب��اراة االفتت��اح، أم��ام جمهورية 
الكونغ��و )1-0(، وق��ال رين��ارد، في 
املؤمت��ر الصحف��ي، عق��ب املباراة: 
»البداية لم تكن جيدة.. استقبلنا 
فع��ل  ردة  لك��ن  مبك��رًا..  هدًف��ا 
الالعب��ني كان��ت جيدة، وس��جلنا 

هدفني في الوقت املناسب«.

وفوجئ املنتخب املغربي، بتسجيل 
توجو هدًفا مبكرًا في شباكه في 
الدقيق��ة )5(، قب��ل أن يرد س��ريًعا 
بهدف��ني في الدقيقت��ني )14، 21(، 
قبل أن يس��جل الهدف الثالث في 

الدقيقة )72(.
املغربي،  »املنتخب  رين��ارد:  وأضاف 
��س الصعداء بع��د الفوز على  تنفَّ
توجو، خاص��ة وأن البداية لم تكن 
ناجحة بعد اخلسارة، أمام جمهورة 

الكونغو«.وتاب��ع: »أظهرن��ا جناعة 
هجومية؛ ألننا نع��رف أن املنتخب 
لديه العب��ون جيدون  التوجول��ي، 
ميلك��ون فنيات عالي��ة، فكان البد 
أيًضا من التعامل مع املباراة بحذر«.
وختم: »أمامنا مباراة صعبة أمام 
كوت ديفوار. هي مواجهة فاصلة، 
واملنتخب اإليفواري، يبقى خطيرًا. 
صحي��ح أنه ب��دأ البطول��ة بنحو 
متواضع، لكنه عودنا أنه مستواه 

يرتف��ع مع توال��ي املباراي��ات. إنها 
مباراة صعب��ة«.. يذكر أن املنتخب 
املغربي، يحتل املرتب��ة الثانية في 
اجملموعة الثالث��ة ب�3 نقاط، خلف 
جمهورية الكونغ��و املتصدرة ب�4 
نقاط، وأمام ك��وت ديفوار، الثالثة 
توج��و  تتذي��ل  فيم��ا  بنقطت��ني، 

اجملموعة بنقطة.
الى ذل��ك، تعادل��ت ك��وت ديفوار 
الكونغ��و  م��ع  اللق��ب  حامل��ة 

الدميوقراطية 2-2 في مدينة أوييم 
الغابوني��ة، في اجلول��ة الثانية من 
مباري��ات اجملموع��ة الثالثة لكأس 

األمم األفريقية في كرة القدم.
الدميوقراطية  للكونغ��و  وس��جل 
وجوني��ور   )9( كيبان��و  نيس��كنز 
ديف��وار  ولك��وت   ،)28( كابانانغ��ا 
ويلفري��د بوني )26( وس��يري دييه 
)67(.ورفعت الكونغو الدميوقراطية 
رصيدها إل��ى 4 نقاط من مباراتني 

ديفوار،  مقاب��ل نقطت��ني لك��وت 
ونقطة لتوغو التي تلتقي في وقت 

الحٍق مع املغرب )صفر نقطة(.
ميش��يل  الفرنس��ي  واعت��رف 
للمنتخب  الفني  املدير  دوس��اييه 
اإليفواري لكرة الق��دم، بأن فريقه 
لم يق��دم األداء املتوق��ع منه أمام 
منتخب الكونغو الدميقراطية في 
مباراة الفريقني ببطولة كأس األمم 

اإلفريقية باجلابون.
وقلب املنتخ��ب اإليفواري )األفيال( 
حام��ل اللق��ب تأخره مرت��ني إلى 
تع��ادل ثم��ني 2 / 2 أم��ام الكونغو 
الدميقراطية في اجلولة الثانية من 
مباري��ات اجملموعة الثالث��ة بالدور 

األول للبطولة.
وبرغ��م ه��ذا، أوضح دوس��اييه أن 
فريقه ال زال ميتل��ك فرصة التأهل 
لل��دور الثان��ي، حي��ث يس��تطيع 
حس��م التأهل بنفس��ه من خالل 
املب��اراة األخي��رة له ف��ي اجملموعة، 
والتي يلتقي فيها نظيره املغربي.. 
وأك��د دوس��اييه، ف��ي تصريحاته 
بع��د املباراة: »عانينا م��ن الناحية 
البدنية خالل هذه املباراة. املنافس 
العراقي��ل  بع��ض  أمامن��ا  وض��ع 
الت��ي حرمتنا من الف��وز الذي كنا 

نتمناه«.
وأض��اف: »افتقدن��ا التركي��ز ف��ي 
بعض الفت��رات خالل املب��اراة. لم 
نق��دم األداء املنتظ��ر من��ا دفاع��ا 
وهجوما. ولكننا نستطيع حسم 
املواجهة من خالل لقاء املغرب في 

اجلولة الثالثة األخيرة«.
وتابع: »لم نقدم األداء الذي نتمناه 
لكنن��ا جنحن��ا ف��ي حتوي��ل تأخرنا 
مرتني إلى تعادل ثمني أمام منافس 
عنيد«.وأش��ار: »كن��ا األفضل في 
نهاي��ة املب��اراة لكننا ل��م نحقق 
الف��وز. وعلينا التركي��ز حاليا في 

املباراة األخيرة«.

الكونغو الديمقراطية تواصل خلط األوراق

أسود األطلسي يحققون أول انتصاراتهم في نهائيات أمم أفريقيا

من لقاء املغرب وتوغو

تفوق أثيوبي
لقطة للمنتخب األملاني »أرشيف«

العواصم ـ وكاالت:
أعلن احتاد أمريكا اجلنوبية لكرة القدم )كومنيبول( 
أم��س، تعيني رئيس��ه، أليخان��درو دومينجيز، من 
قبل االحتاد الدولي للعبة )الفيفا( كرئيس للجنة 
املالي��ة لألخي��ر خ��الل األع��وام األربع��ة املقبلة.

وس��يكون دومينجيز رئيس إحدى اللجان التس��ع 
اجلدي��دة الدائمة بالفيفا وسيش��رف على األمور 

املالية باملؤسسة الكروية األكبر في العالم.
كما أش��ار االحتاد الالتيني عبر موقعه الرس��مي 
على اإلنترن��ت إلى أن دومينجيز س��يراقب األمور 
املالية اخلاصة مبجلس الفيفا، باإلضافة إلى حتليل 
امليزانية واحلس��ابات الس��نوية للفيف��ا من أجل 

عرضها على اجمللس للتصديق عليها.

لندن ـ وكاالت:
أنهى املهاجم الراغب في الرحيل س��عيدو براهينو 
أخيرا فترته غير السعيدة في وست بروميتش البيون 
باالنضمام إلى ستوك س��يتي منافسه في الدوري 
االجنلي��زي املمتاز لكرة القدم بعقد خلمس��ة أعوام 
ونص��ف العام مقاب��ل 12 مليون جنيه اس��ترليني 
)14.85 مليون دوالر( أمس األول.. وتفوق ستوك على 
منافس��ة من واتفورد ووس��ت ه��ام يونايتد ليضم 
براهينو الذي تدهورت عالقته بوست بروميتش بعد 
أن رفض النادي عرضا من توتنهام هوتسبير لضمه 

في اخر أيام فترة االنتقاالت في 2015.
وقال س��توك - الذي يحتل املركز التاسع في الدوري 
متأخ��را بنقطتني عن وس��ت بروميت��ش - إن قيمة 
انتق��ال براهينو البالغ عم��ره 23 عاماً قد ترتفع إلى 
15 مليون جنيه اس��ترليني بن��اء على جناح الالعب 
والن��ادي.. وق��ال تون��ي س��كولز الرئي��س التنفيذي 
لس��توك ملوقع الن��ادي على االنترن��ت »تعاقدنا مع 
مهاج��م اجنليزي ش��اب أثب��ت بالفع��ل قدراته في 

الدوري املمتاز«.
وأض��اف »بعد فت��رة محبطة هو حري��ص االن على 
اعادة بدء مسيرته ونتطلع لرؤيته يفعل ذلك معنا«.
ولم يشارك براهينو مهاجم منتخب اجنلترا حتت 21 
عاما الس��ابق - الذي ينتهي عقده بنهاية املوسم - 

في أي مباراة منذ أيلول املاضي.
وق��ال براهينو »م��ررت بعامني في غاي��ة الصعوبة، 
كان األمر صعبا بالنسبة لي لكن كل شيء يحدث 

لسبب، أنا أقوى ذهنيا االن«.

دومينجيز رئيسًا 
للجنة المالية بالفيفا

ستوك سيتي يتعاقد 
رسميًا مع براهينو

مفكرة الصباح الجديد

الكاميرون ـ الجابون 
غينيا بيساو ـ بوركينا فاسو

ساوثهامتون ـ ليستر سيتي

يوفنتوس ـ التسيو

بيلباو ـ أتليتكو مدريد

أرسنال ـ بيرنلي

أمبولي ـ أودينيزي

إيبار ـ برشلونة

تشيلسي ـ هال سيتي

باليرمو ـ إنتر ميالن
روما ـ كالياري

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري اإلسباني

10:00 مساًء
10:00 مساًء

3:00 عصرًا

2:30 ظهرًا

6:15 مساًء

5:15 عصرًا

5:00 عصرًا

10:45 مساًء

7:15 مساًء

5:00 عصرًا
10:45 مساًء

نهائيات أمم أفريقيا

سيطرة إثيوبية على المراكز 
األولى في ماراثون دبي

ألمانيا تطلب رسميًا استضافة يورو 2024

سيدني ـ وكاالت:
البريطانية جوهانا كونتا،  صعدت 
ال��دور  إل��ى  التاس��عة  املصنف��ة 
منافس��ات  م��ن   )16 )دور  الراب��ع 
فردي الس��يدات ببطولة أستراليا 

املفتوح��ة للتن��س، للع��ام الثاني 
عل��ى التوال��ي، بعد فوزه��ا أمس، 
الدمناركية كارولني  الس��بت، على 

فوزنياكي.
ففي الدور الثالث ألولى البطوالت 

األرب��ع الكب��رى ه��ذا الع��ام، فازت 
كونتا، التي لم تخسر أي مجموعة 
في النسخة احلالية من البطولة، 
فوزنياك��ي،   ،17 املصنف��ة  عل��ى 
مبجموعت��ني متتاليت��ني بنتيج��ة 

6-3 و6-1 بع��د مب��اراة اس��تمرت 
75 دقيق��ة على ملع��ب مارجريت 

كورت.
وكس��رت كونتا، 25 عاما، إرس��ال 
فوزنياك��ي ف��ي اجملموع��ة األول��ى 

بضربة س��اقطة رائع��ة، وواصلت 
تفوقه��ا الواض��ح بعد ذل��ك، كما 
تظه��ر النتيجة.وحس��مت كونتا 
املباراة عندما أرسلت فوزنياكي كرة 
خلفي��ة إلى خ��ارج امللعب.وكانت 

كونتا، املولودة في سيدني، وصلت 
لقبل نهائ��ي البطولة ف��ي العام 
املاضي. وستلتقي كونتا، في الدور 
الرابع، الروسية إيكاترينا مكاروفا، 

املصنفة 30 في البطولة.

كونتا تطيح بفوز نياكي من بطولة أستراليا



بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��زز فريق ن��ادي النف��ط صدارته 
لدوري الكرة املمتاز بانتهاء اجلولة 
19 من املرحلة االولى، اثر فوزه على 
ضيفه أمانة بغداد بهدف جاء من 
ركل��ة جزاء عن طريق الهداف أمين 
حسني، وبالفوز رفع النفط رصيده 
الى 36 نقط��ة، فيما جتمد رصيد 
بغ��داد عن��د النقطة ال��� 25 في 

يواصل  وبهدفه  الثام��ن،  الترتيب 
أمين صدارته لترتيب هدافي الدوري 

برصيد 13 هدفاً.
وجت��رى الي��وم االح��د 4 مباري��ات 
النج��ف  يالع��ب  حي��ث  ايض��اً 
ضيفه نادي احلس��ني في الساعة 
الثانية من بعد الظهر، وسيكون 
ملع��ب الش��عب مس��رحاً للقاء 
الكهرب��اء  الطلب��ة م��ع  يجم��ع 

ف��ي التوقي��ت نفس��ه، تعقبه��ا 
على امللعب نفس��ه في الساعة 
اخلامس��ة عصراً مباراة الزوراء مع 
زاخ��و، ويلعب نفط الوس��ط امام 
البحري، وتختتم منافس��ات هذه 
اجلولة يوم غٍد االثنني بلقاء يجمع 
الش��رطة مع املين��اء على ملعب 
الش��عب الدول��ي ف��ي الس��اعة 

الرابعة والنصف عصرا.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اكد وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان ان عملي��ة زراعة 
ارضي��ة ملع��ب ميس��ان الدول��ي 
س��تنطلق خالل االيام املقبلة بعد 
وصول الشركة املسؤولة عن اكمال 

ارضية ملعب ميسان االوملبي الذي 
س��يفتتح قبل موعده في الثالث 

من شعبان 1438 هجرية.
 ) sis ( واض��اف الوزي��ر ان ش��ركة
البريطاني��ة التي تع��د من افضل 
الش��ركات العاملي��ة ف��ي مج��ال 

زراعة ارضي��ات مالعب كرة القدم 
والعناية بها، س��تحضر منتصف 
االس��بوع اجل��اري ال��ى محافظ��ة 
ميس��ان لإلش��راف على تس��وية 
االرضي��ة وبعدها بأس��بوعني تبدأ 

بزراعتها.

بغداد ـ سيف النعيمي*
الصناع��ات  ن��ادي  فري��ق  واص��ل 
الكهربائي��ة انف��راده ف��ي صدارة 
اجملموع��ة الثالث��ة عق��ب تغلب��ه 
عل��ى فري��ق حيف��ا به��دف وحيد 

الناج��ح  البدي��ل  امض��اء  حم��ل 
سجاد جاسم بعد تلقيه كرة من 
ركنية نفذها حس��ني سرحان في 
الدقيقة الثانية بعد التسعني من 
الوق��ت االضافي احملتس��ب و بهذا 

الفوز حلق الصناع��ات وحيدآ في 
الص��دارة برصي��د 15 نقط��ة من 

خمس جوالت.

* املنسق اإلعالمي لنادي الصناعات

ضمن نشاطات متواصلة لدعم الجيل الواعد  
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من وحي الدوري 
الممتاز

»1«
مباراة )امليناء مع الطلبة( ضمن منافس��ات االسبوع 
الثامن عش��ر من الدوري املمت��از اثبتت ان كرة القدم 
العراقي��ة بخير، برغم ان نتيجتها أس��فرت عن هدف 
وحيد ويتيم لصالح الفريق املس��تضيف نادي امليناء 
إال أن املس��توى الفن��ي كان متمي��زاً، اللعب الفعلي 
تف��وق عل��ى مباريات كثيرة م��ن دوريات اس��يوية، ما 
)تس��مى( بدوري��ات احملترفني أخط��اء حتكيمية التكاد 
تذكر س��وى هدف ملغ��ى للميناء من وضع تس��لل، 
واالكث��ر من عش��رون الف متفرج الذي��ن تزينت بهم 
مدرجات ملعب )جذع النخلة( ف��ي املدينة الرياضية 
ومعهم فنون التش��جيع أبهرتن��ا وذكرتنا بجماهير 
الفرق الكبيرة في اوربا، وتغلبوا بالعدد على إحصاءات 
احلضور اجلماهيري جلوالت وليس ملباريات في البطوالت 
احمللي��ة لبع��ض الدول اجمل��اورة . األهم هو الس��يطرة 
الكاملة من النواحي األمنية واإلدارية وهذا يحس��ب 
لكل األطراف التى أدارت هذه املباراة في مدينة )اخلير( 

مدينة السياب وَالنَّْخل والبترول.
»2«

االسابيع الثمانية عش��رة من الدوري العراقي املمتاز 
ملوس��م 2016-2017 أفرزت لنا حقائ��ق تدرج كمغامن 
ومآثر تضاءلت لها س��لبيات املواسم السابقة بقدر 

وان كان يسيراً،
البنية التحتية -من خالل املالعب احلديثة -س��اهمت 
بتطوير األداء وجذبت اجلماهير الش��غوفة والعاشفة 
لفرقه��ا. فوز الق��وة اجلوية ببطولة االحتاد االس��يوي 
منحت احلافز والرغبة للفرق العراقية للتألق واالبداع 
، اختي��ار الالعب )حم��ادي احمد( ضم��ن أفضل ثالث 
العبني في القارة الصفراء وهو خريج الدوري العراقي 
املمت��از اعط��ى الداف��ع لالع��ب العراقي لتحس��ني 
مستواه الفني، تطور األس��اليب التكتيكية لبعض 
الف��رق اثبت��ت ان امل��درب العراقي م��درب ميتلك فكر 
ونضج تكتيك��ي ويحتاج ملعادلتي النج��اح األُْخرَيني 
)كفاءة االدارة. وجودة الالعبني( .احللقة األضعف نوعية 
الالعب األجنبي احملترف. على املطلق ومن املفروض ان 

يشكل اضافة للدوري وللفريق الذي ميثله !!

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ قاسم شالكه*
كشف امني س��ر االحتاد العراقي باملالكمة عبد الرضا 
علي عن موعد اجتماع الهيئة العامة حيث س��يعقد 
ف��ي الراب��ع من ش��هر اذار املقب��ل، كما ناق��ش االحتاد 
منهاج االحتاد لع��ام 2017 حيث حدد اقامة البطوالت 
احمللية وال��دورات التدريبية والتحكيمي��ة، حيث تقام 
بطولة اندية الع��راق للمتقدمني م��ن 2-6 اذار املقبل 
امام بطولة الشباب فستقام من 30 اذار الى 4 نيسان 
فيم��ا تقام بطولة اندية العراق للناش��ئني من 15-11 
نيس��ان، في ش��هر ايار املقب��ل س��تقام دورة تدريبية 
محلي��ة ترحيلي��ة ملدربي اندي��ة العراق، وف��ي حزيران 
املقب��ل س��تقام دورة حتكيمية محلية للح��كام، اما 
النصف الثاني من العام احلالي س��تقام ثالث بطوالت 
محلية حيث تقام بطولة اندية العراق للمتقدمني من 
1-5 اب املقبل فيما تقام بطولة اندية العراق للشباب 
م��ن 5-9 ايلول، امام بطولة الناش��ئني فس��تقام من 

5-10 تشرين اول املقبل.
واضاف: كما اقر االحتاد اقامة معسر داخلي للمنتخب 
الوطن��ي للمتقدم��ني اس��تعدادا ل��دورة التضام��ن 
االس��المي التي من املؤمل اقامتها في اذربيجان شهر 
ايار املقبل حيث ينطلق ش��هر آب املقبل حتت اش��راف 
املدربني حس��ني جاس��م ورعد علي وطارق حلو وعلي 
شاكر وس��امي عبدالعزيز، وبعد مناقشة جلنة اخلبراء 

في اللجنة االوملبية تقرر اختيار خمسة مالكمني.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

»المالكمة« يعلن 
منهاجه للموسم الجديد

بغداد ـ فالح الناصر:

أس��همت زيارة الس��فير الياباني 
، فومي��و إي��واي، إلى احت��اد الكرة 
األوملبي��ة  واللجن��ة  املرك��زي، 
األس��بوع  في  العراقية،  الوطنية 
املاضي، بتعزيز اخلطوات السابقة 
الت��ي اعلنها اجلان��ب الياباني في 
تق��دمي الدعم للرياض��ة العراقية 
عبر زيارات وخطوات قام بها أكثر 
من مس��ؤول في البلد اآلس��يوي 

املتطور.
متخصصون أكدوا في احاديثهم 
مق��درة  اجلدي��د«  »الصب��اح  ل��� 
الش��ريك الياباني القوي في ايالء 
الرياضة العراقية جانباً فعاالً من 
التطوير، فقد حتدث مجموعة من 
الصحفي��ني الرياضي��ني عن هذه 
الزي��ارة، فج��اءت احاديثهم على 

النحو التالي:
الرياضية، االستاذ  رائد الصحافة 
صكبان الربيعي، اكد ان جماهيرنا 
الرياضية استبش��رت خيراً بزيارة 
السفير الياباني في العراق خالل 
االسبوع املاضي ملقر االحتاد املركز 
لك��رة الق��دم واللجن��ة األوملبية 
العراقي��ة، كونها تعد  الوطني��ة 
بواب��ة االنفتاح الواس��ع للرياضة 
العراقي��ة على الرياض��ة العاملية 
ملا حتتله رياضة اليابان من مكانة 

رخيصة في امليدان الدولي.
وال ينكر ان االجتماع املوسع الذي 
عق��د في مق��ر اللجن��ة االوملبية 
الوطنية العراقية بني الكابنت رعد 
حمودي رئي��س اللجن��ة االوملبية 
والس��فير اليابان��ي ف��ي الع��راق 
فوميو إيواي، مت خالله بحث االمور 
اخملتلف��ة والقضاي��ا املهمة التي 
س��تعود باخلي��ر واالطمئنان على 
الرياض��ة العراقية بع��د ان ابدت 
اليابان اس��تعدادها الت��ام لدعم 
العراقية على مس��توى  الرياضة 
م��ن خالل  الوطني��ة  املنتخب��ات 
التدريبي��ة  املعس��كرات  اقام��ة 
اخلاص��ة  وال��دورات  املتكامل��ة 
للحكام واملدربني بالش��كل الذي 
سيرفع من كفاءة جميع مالكاتنا 

العامل��ة لألخ��ذ برياضتن��ا ال��ى 
املستوى االفضل.

واضاف الربيعي: اكثر ما أسعدنا 
زيارة الس��فير اليابان��ي ملقر احتاد 
ك��رة القدم واعالنه مباش��رة عن 
طريق احتاد ك��رة الق��دم الياباني 
اس��تعداد منتخ��ب اليابان للعب 
في العراق امام منتخبنا الوطني 
ف��ي ح��ال االعالن ع��ن ق��رار رفع 
احلظر ع��ن املالع��ب العراقية من 

قبل االحتاد الدولي.
خامت��ة الق��ول ان زي��ارة الس��فير 
الياباني يجب ان تستغل بالشكل 
االمث��ل من قب��ل املس��ؤولني في 
اللجن��ة االوملبي��ة الوطنية واحتاد 
الكرة عن طريق ايجاد املنافس��ة 

العراقي��ة  للرياض��ة  الواس��عة 
الرتقاء املراتب العاملية في امليدان 

الرياضي.
فيم��ا ق��ال، الزمي��ل الصحف��ي 
الرياضي، ضياء حس��ني: الشك ان 
زيارة الس��فير الياباني في العراق، 
اللجن��ة  ملق��ري  إي��واي،  فومي��و 
االوملبي��ة واحت��اد كرة الق��دم لها 
اهداف ف��ي مجمله��ا تصب في 
مصلحة الرياضة العراقية وتوفير 
ف��رص دعمها من قب��ل االصدقاء 
من دون ان يكون هنالك اي نوع من 
املتبادلة السيما  االستفادة  انواع 
وان الياب��ان اح��د افض��ل البلدان 
املتط��ورة بكاف��ة اجمل��االت ومنها 
مج��ال الرياض��ة، إذ حتت��ل موقعا 

متميزا في مختلف االلعاب وليس 
م��ن املنطق ان تكون لديها حاجة 
الينا بقدر م��ا تقتضيه العالقات 
االنس��انية ب��ني الش��عوب والتي 
يؤمن االصدقاء اننا احوج مانكون 
اليه��ا في ه��ذا الظ��رف الصعب 
حي��ث تعان��ي الرياض��ة العراقية 
الكثير من املشكالت ومنها على 
س��بيل املث��ال ال احلص��ر صعوبة 
اقامة املعسكرات التدريبية وعدم 
توف��ر البنى التحتي��ة لتأتي زيارة 
الس��فير الياباني عام��رة بالوعود 
حول امكانية تهيئة املعسكرات 
التدريبية لالعبني والفرق العراقية 
مب��ا يضم��ن ظهورها بنح��و جيد 
خصوصا اذا ما علمنا ان اليابانيني 

وغيرهم يؤمنون ان هنالك طاقات 
ومواهب كثيرة في العراق ال حتتاج 
س��وى ال��ى الدعم وتوفي��ر فرص 

االحتكاك لها.
وتاب��ع: االهم من ذلك كله يتمثل 
في اس��تفادة احتاد الكرة واللجنة 
احلكوم��ة  وع��دت  مم��ا  االوملبي��ة 
الياباني��ة بتقدميه خ��الل املرحلة 
املقبل��ة وع��دم افراغ املب��ادرة من 
بتش��كيل جلنة  وذلك  محتواه��ا 
تأخذ عل��ى عاتقها متابعة نتائج 
اللقاءين كال عل��ى حدة والبحث 
عن الية صحيح��ة إلجناح حتقيق 
الفائ��دة املرج��وة م��ن وراء ه��ذه 

املبادرة.
م��ن جانب��ه، ق��ال عضو قس��م 

االعالم واالتص��ال احلكومي بوزارة 
الصحف��ي  والرياض��ة  الش��باب 
الرياضي، الزميل س��يف املالكي: 
ال ميكن ب��أي حال م��ن االحوال ان 
نتج��اوز التط��ور ال��ذي ش��هدته 
الرياض��ة اليابانية خالل العقدين 
االخيرين من الزمن والتي جعلتها 
في طليعة ال��دول على الصعيد 
الق��اري والدول��ي وم��ا تواجد بالد 
الس��اموراي ف��ي الع��راق لتوقيع 
اتفاقيات تعاون وتب��ادل للخبرات 
والكف��اءات م��ا ه��و اال خط��وة 
نفتخر بها ويجب ان نس��تثمرها 
بنحو كبير، اذ ان االوملبية مطالبة 
وبقوة ان تس��تثمر العالقة الودية 
بني العراق واليابان من اجل تهيئة 
الوطنية  ومنتخباتن��ا  رياضيين��ا 
التي تنتظرها مهمة حمل العلم 
العراقي في اوملبي��اد طوكيو وهو 
ما سيمنح رياضيينا فرصة اجراء 
تدريباتن��ا في املالع��ب والقاعات 
الت��ي س��تقام عليه��ا فعالي��ات 

االوملبياد علم 2020.
واردف بالق��ول: ان توقيع اتفاقيات 
تعاون بني العراق واليابان من شأنها 
ان تؤسس لصياغة وتشكيل وعي 
الش��باب والرياضيني وتعزيز تبادل 
والرياضي��ة  الش��بابية  الزي��ارات 
ب��ني البلدي��ن لتحقي��ق الفائ��دة 
القصوى من هذه االتفاقيات التي 
ال يج��ب ان نحصره��ا بالرياض��ة 
وهو ما تعمل عليه وزارة الش��باب 
ال��ى  تس��عى  الت��ي  والرياض��ة 
اس��تثمار التعاون م��ع اليابان بال
kp, االمث��ل م��ن خ��الل  التدري��ب 
والتثقيف للش��باب العراقي خللق 
ق��ادة وبن��اة املس��تقبل باإلضافة 
إل��ى التع��اون ف��ي مج��ال تب��ادل 
الوفود الش��بابية م��ن املتطوعني 
ب��ني كال البلدين، مختتما، حديثه، 
بالتأكي��د عل��ى اهمي��ة ان حتظى 
هذه االتفاقية بغطاء رس��مي من 
احلكومة العراقية ممثل باملؤسسة 
التي ترع��ى القطاع الرياضي وهي 
وزارة الش��باب والرياضة الساعية 
لتطوي��ر الرياض��ة العراقي��ة عبر 
اس��تثمار اتفاقيات التع��اون التي 

تبرمها مع دول العالم.

في ضوء زيارة فوميو إيواي لمقّري اتحاد الكرة واللجنة األولمبية

رؤى صحفية تؤكد مقدرة اليابان في دعم الرياضة العراقية

بغداد ـ علية عزم*

املرك��ز  ضم��ن ج��دول عمل��ه ف��ي 
الوطن��ي لرعاي��ة املوهب��ة الرياضية 
رؤوف  بس��ام  املرك��ز  مدي��ر  التق��ى 
الكابنت مهدي عب��د الصاحب مدير 
ادارة ملعب الشعب الدولي ، لبحث 
آلي��ة تطبيق مبادرة حظ��ر التدخني 
في اروقة ومدرجات ملعب الش��عب 
الدول��ي ، الت��ي أطلق��ت بوحي من 
توجيه��ات وزي��ر الش��باب والرياضة 
عبد احلسني عبطان بضرورة محاربة 
افة التدخ��ني في الوزارة واملنش��أت 
الرياضي��ة التابع��ة له��ا ، حفاظ��اً 
والش��باب  الرياضيني  عل��ى صح��ة 
والبيئة العامة للنش��اط الوظيفي 
والرياض��ي ماينعك��س إيجاب��اً على 
السلوك الشبابي في العراق ، فضالً 
ع��ن متابعة س��ير اعم��ال الصيانة 
والتوس��عة في اروق��ة امللعب وعدداً 
من املواضي��ع ذات الصل��ة .. وعقب 

اللق��اء اكد عب��د الصاح��ب العالم 
املركز الوطني ان املبادرة جاءت حملاربة 
بع��ض الظواهر غي��ر احلضارية التي 
نالحظه��ا - لألس��ف- ف��ي املالعب 
ومنه��ا ظاه��رة التدخ��ني ، وتصدياً 
له��ذه الظاه��رة الت��ي بات��ت تهدد 
مالعبن��ا قررت ادارة ملعب الش��عب 
وبع��د اس��تحصال موافقة  الدولي 
معال��ي الوزي��ر حظ��ر التدخ��ني في 
امللعب ومدرجاته وأروقته الداخلية ، 
مبيناً ان احلظر جاء حمايًة للمالعب 
الرياضي��ة ونظافته��ا وخلوه��ا من 
امللوثات وتزامناً مع جهود رفع احلظر 
الدولي عن املالعب العراقية ، متمنياً 
عل��ى اجلماهي��ر الرياضي��ة العزي��زة 
وحماية املالع��ب ورجال االعالم وكل 
من ل��ه صل��ة باجملتم��ع الرياضي ان 
يس��اهم في تفعيل حظ��ر التدخني 
، متوقع��اً مواجه��ة حتدي��ات عل��ى 
طري��ق ترس��يخ مبدأ من��ع التدخني 
في ملعب الش��عب اال ان امله كبير 
بوع��ي اجلمه��ور الذي يق��در اجلهود 

املبذولة ف��ي احملافظة عل��ى امللعب 
كبنية حتتي��ة للرياضة العراقية عبر 

االجيال.
كما التقى مدير املركز الوطني بسام 
رؤوف مدير ف��رع املركز في محافظة 
ديالى حسني كاظم املعموري لبحث 
سير العمل هناك ، واحتياجات املركز 
للفترة املقبلة ، فضالً عن استعراض 

مامت اجنازه لألشهر املاضية.
املعموري بعد اللقاء بني ان مركزه يضم 
ست العاب هي اليد والسلة والطائرة 
وك��رة القدم ورف��ع االثق��ال والتنس ، 
واقدم تلك االلعاب اليد والسلة اللتني 
انطلقتا مع افتتاح مركز ديالى ، وخالل 
ع��ام ٢٠١٥، مت اس��تحداث اربع العاب 
رسمية وخامسة تطوعية هي التنس 
، مش��يراً الى وج��ود صعوب��ات عمل 
يواجهها مركزه بسبب الوضع  املالي 
الع��ام واج��راءات التقش��ف وكذلك 
حتديات الوضع األمني مبحافظة ديالى 
اللذي��ن اعاقا س��ير النواح��ي الفنية 
واإلداري��ة في املركز خاص��ة من حيث 

التعام��ل مع الفئ��ات العمري��ة التي 
حتت��اج الى تأم��ني حماي��ات للقاعات 
ومبال��غ دعم مال��ي لتوفي��ر خطوط 

النقل والتجهيزات الرياضية الالزمة.
 وبرغم هذه املعرقالت فالعمل يس��ير 
بخط��ى ثابتة ، ونأمل حتقيق املزيد من 
التق��دم في العمل الرياض��ي واالداري 
م��ع توفر الدع��م امل��ادي واملعنوي من 
املسؤولني في وزارة الشباب والرياضة 
وقس��م املرك��ز الوطن��ي، وف��ي اليوم 
نفس��ه حض��ر مدي��ر املرك��ز الوطني 
الف��رق  بطول��ة  خت��ام  رؤوف  بس��ام 
التطوعية االولى خلماسي كرة القدم 
الت��ي اقامه��ا املركز الوطن��ي للعمل 
التطوعي بالتعاون مع املركز الوطني 
للفت��رة م��ن ١٥-١٩/ كان��ون الثاني / 
٢٠١٧، على القاعة رقم ١٢ في مجمع 
املرك��ز الوطن��ي باملدينة الش��بابية ، 
وحت��ت ش��عار ) بالعم��ل التطوعي .. 

نحرر الوطن ونبنيه(.

* إعالم املركز الوطني

تقرير

المركز الوطني للموهبة الرياضية يتابع سير العمل في فرع ديالى

السفير الياباني في ضيافة اللجنة األوملبية

صكبان الربيعي

ضياء حسني

سيف املالكي

اجتماعات متواصلة لدعم املوهوبني

النفط يعزز صدارته لدوري الكرة الممتاز

»SIS« تزرع أرضية ملعب ميسان

الصناعات ينفرد بصدارة الدرجة األولى

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزي��ر الش��باب والرياض��ة عبد 
احلس��ني عبط��ان الش��أن الرياض��ي 
وأب��رز املعوق��ات الت��ي تواج��ه عم��ل 
االندي��ة والس��بل الكفيل��ة بإيج��اد 
احللول املناس��بة التي تخدم الرياضة 

العراقية.

ج��اء ذل��ك خ��الل اس��تقبال الوزي��ر، 
اندي��ة محافظت��ي النجف االش��رف 
النج��ف  محافظ��ة  ف��ي  والبص��رة 
االش��رف، أذ اس��تمع ال��ى الطروحات 
التي كانت  واالستفسارات  واالسئلة 
ت��دور في مح��ور االهتم��ام بالرياضة 
وتطويره��ا ورفع اس��م الع��راق عاليا 

في املش��اركات اخلارجية.. واكد الوزير 
ان ال��وزارة ماضية في تقدمي كل انواع 
الدع��م واالس��ناد لألندي��ة العراقية 
ألنه��ا الركي��زة االساس��ية ف��ي رفد 
املنتخبات العراقية بالرياضيني، فضال 
عن املشاركة في املسابقات الداخلية 

واملشاركات اخلارجية.

الوزارة تؤكد دعمها لألندية

بغداد ـ وجدان عبد الجليل*
اعل��ن مدي��ر ع��ام دائ��رة الرعاية 
العلمية في وزارة الشباب والرياضة 
لبرملان  التحضيرية  اللجنة  رئيس 
الش��باب الدكت��ور احمد س��عد 
علي��وي انط��الق ال��دورة الثالث��ة 

لبرملان الشباب بدورته اجلديدة
واوض��ح عليوي ان مش��روع برملان 
الش��باب في العراق من املشاريع 
الت��ي  الش��بابية االس��تراتيجية 
الش��باب  وزارة  عليه��ا  تع��ول 
والرياض��ة ف��ي إح��داث تغييرات 
ايجابي��ة ف��ي واق��ع ومس��تقبل 
الشباب في العراق ، ومبا يتماشى 
مع فلس��فة الدول��ة اجلديدة في 
ترسيخ الدميقراطية ومبادئ احلوار 
وتقب��ل  واملواطن��ة  والش��فافية 
الرأي وال��رأي اآلخ��ر ، ضمن آليات 
حديث��ة ومبرمج��ة ته��دف إل��ى 

متكني الشباب من لعب دور فعال 
ومتمي��ز في املناحي السياس��ية 
والثقافي��ة واالجتماعي��ة ، وفتح 
قنوات مشاركة حقيقية أمامهم 
ع��ن  اإلفص��اح  م��ن  متكنه��م   ،

، والتعبير  قدراتهم وامكاناته��م 
عن آرائهم وأفكارهم .

واش��ار ال��ى ان الترش��يح لبرملان 
الشباب سيكون من خالل التقدين 
عبر االس��تمارة الكترونية التي مت 
اعالنها في املرقع الرسمي للوزارة 
وستستمر ملده ١٢ يوما من تاريخ 
االنط��الق وضمن ش��روط محدده 
ف��ي االس��تمارة عل��ى ان يت��راوح 
عمر املش��ارك بني ١٨ الى ٣٠ عاما 
وان يك��ون حاصل على الش��هاده 
االعداديه كحد ادن��ى ويكون عدد 
اعض��اء البرمل��ان ٣١٣ عضوا على 
ان تك��ون نس��بة متثي��ل النس��اء 
فيه ٢٥٪  كحد ادنى ونس��به ذوي 
االحتياج��ات اخلاص��ه ٥٪ عل��ى ان 

تنطبق عليهم الشروط.

* إعالم الرعاية العلمية

احمد سعد عليوي

بدء الدورة الثالثة لبرلمان الشباب
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 نصيف فلك

تاري��خ القبح ق��دمي جدا بقدم جرمي��ة قابيل قاتل 
أخيه حسب االسطورة الدينية لكن اجلمال أقدم 
منه بكثير ألنه انبثق مع أول رشقة نور فوق موات 
االرض الت��ي راحت من حينها تنب��ض باحلياة. بدأ 
القبح ميتد ويستش��ري مع بروز عقائد التوس��ع 
واالمي��ان بالق��وة والس��يطرة مدعوم��ة باغراءات 
الطم��ع والفتوحات ونهب بلدان وثروات ش��عوب 
األضع��ف تارة باس��م الدي��ن واحلق االله��ي وتارة 
باس��م االمة اخملتارة والع��رق املتفوق. ف��ي القرن 
العش��رين حدثت ك��وارث القبح الكب��رى: احلرب 
العاملي��ة االولى والثانية وض��رب مدينتني بقتابل 
ذرية. وعندنا في العراق اندلعت أكبر ثوارت القبح 
كان آخره��ا احل��رب العراقية االيراني��ة وحرب غزو 
الكوي��ت وحرب س��قوط متثال القب��ح، وحلد هذه 
اللحظ��ة علماء اجلم��ال حائرون: ه��ل كلما يزداد 
العنف يكث��ر القبح ام ان كث��رة القبح يصحبه 
زيادة العنف، تائهني في حيرة كبرى أيهما يسبق 
االخ��ر، معل��وم ان الفك��ر القبيح ينت��ج العنف 
وبديه��ي ان اجلمال ال يخرج م��ن العنف مطلقا، 
لكن ه��ذه الثنائي��ة غير موثوق به��ا خاصة بعد 
ثبوت تفوق صاحب الش��كل القبيح على نفسه 
في انتاج اجلمال ورواية )احلسناء والوحش( جتسد 
ه��ذه القناع��ة بش��كل ال يختل��ف علي��ه اثنان، 
واالمثل��ة أكثر من ذكرها ح��ول قبح وجوه فنانني 
وأدباء وفالسفة جميعهم اشتغلوا بانتاج اجلمال 
وكان��ت منجزاتهم جتعلنا ننس��ى ش��كل وجوه 
مبدعيه��ا ال بل جندهم أجمل من أعمالهم برغم 
صور وجوههم البشعة، إذن القضية في اللب في 
الروح في الباطن في العقل وما أش��كال الوجوه 
س��وى قشور سرعان ما تنساها العني بعدما ترى 
جمال اللب واجلوهر ولكن الس��ؤال الغاشم: هل 
ميك��ن ان يوجد القبح مع اجلم��ال جنبا الى جنب 

في شخص واحد؟
كل هذه االس��ئلة والتفكير أثارها صديق قال لي 
: كن��ت أفكر وأخطط لالنتقام من ش��اب صغير 
يبي��ع اخلضار جت��اوز علي حني ق��ال) واهلل لو واحد 
غيرك اشبعه قنادر(. يقول راقبت هذا الشاب الغر 
الطائش أين يذهب وأين يقضي أوقات فارغه كما 
عرفت عن��وان بيته بدون جهد كبي��ر. كنت فعال 
أنوي الثأر واالنتقام لوال مصادفة رؤية وجه جميل 
فاتن صار امامي رغم أنفي ، وجه نقي عذب راحت 
عيناي تش��رب منه بنهم وترتشف حواسي منه 
بل��ذة غامرة، وج��ه جعلني أنس��ى االنتقام ونية 
البط��ش ب��ذاك الش��اب الزعطوط ، لق��د قادني 
الوج��ه الفاتن بعيدا حتى اني نس��يت مباذا تفوه 
ذلك الشاب وسامحته وغفرت له كل شيء حتى 
اني محوت حلظ��ة التجاوز علي ومح��وت الزمان 
وامل��كان، فأي قدرة وس��طوة للجم��ال الذي حال 
دون فعل القبح والعنف؟ لقد انتصر اجلمال على 

االنتقام. لقد انتصر علي ولم أقترف اجلرمية.
هذا الصدي��ق ارغمني عل��ى التفكير والس��ؤال 

وايج��اد اجلواب: ب��ان أصل العنف ه��و القبح، 
وأصل احلب والتسامح هو اجلمال.

سالح الجمال

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

قراءة - احالم يوسف:
ف��ي كتابه املوس��وم "جتني��د االرهابيني 
بأس��اليب غس��يل الدماغ" –ش��هادات 
حي��ة، حتلي��ل، احصائي��ات، الص��ادر عن 
للدراس��ات  االستش��اري  اض��واء  مركز 
والبح��وث، يتناول الدكتور س��عد معن 
املوسوي عملية غس��ل الدماغ ، وكتب 
في مقدمة الكتاب عن تاريخ املصطلح، 
وعودته مؤخرا ال��ى الواجهة مع صعود 
التنظيم��ات االرهابي��ة، وعل��ى رأس��ها 
تنظيم داع��ش الذي انبث��ق من تنظيم 

القاعدة.
ويقص��د بعملية غس��ل الدم��اغ حتويل 
الف��رد ع��ن اجتاهات��ه وقيم��ه وأمناط��ه 
الس��لوكية وقناعاته سواء السياسية، 
او الدينية، او حت��ى االجتماعية، وتبّنيه 
لقيم أخرى جديدة تفرض عليه من قبل 
جهة ما، سواء كانت فرداً، أو مجموعة، 
أو  مؤسس��ة، أو دولة، مثلما كان يحدث 
 2003 قب��ل  الع��راق  ف��ي 
يومن��ا هذا، مع  والى 

الفارق. 

وق��د اس��تعملت ه��ذه الطريق��ة ف��ي 
زمن النظام الس��ابق من خ��الل عملية 
التك��رار، فأي فكرة ميكن ان تؤدي عملية 
تكرارها الى زرعها وترس��يخها في دماغ 
املس��تهدف، و ق��د ش��هدنا بعض��اً من 
تفصي��الت "العملي��ة" في زم��ن نظام 
البعث، من خ��الل احلص��ر بزاوية واحدة 
حول من كان يسمى ب�"القائد الضرورة"، 
مع كل ما يتعل��ق به، من اغاٍن متجد به، 
وخطابات يتيه ف��ي فوضاها املتابع لها 

قسراً.
يقوم داعش حس��ب املؤل��ف بإدخال من 
يجندونهم في دورات فكرية وعسكرية 
هي مبنزلة غس��يل مخ، يش��رف عليها 
القياديون ف��ي التنظيم، وليخرجوا بعد 
مدة قليلة نس��بيا وقد الغوا ماضيهم 
مبا يحمله من اف��كار وثوابت، مع حاضر 
يكّفرون  به كل م��ن يخالفهم املعتقد 

والفكر.
تطرق الكاتب الى موضوع التكرار الذي 
يتسبب بإجهاد اجلهاز العصبي، ويحول 
امليول نحو االجتاه املطلوب من قبل اآلخر، 

واش��ار على س��بيل املثال الى االعالنات 
التجاري��ة الت��ي تتكرر في كل وس��ائل 
االع��الم، واحلرص عل��ى تكرارها في اثناء 
متابعة البرامج واالفالم واملسلس��الت، 
ك��ي يضم��ن املعل��ن مش��اهدات اكبر، 
والنتيج��ة هي االقبال املبال��غ به احيانا 
من قب��ل املس��تهلك على ش��راء املواد 
املعل��ن عنها، حتى وان ل��م تكن له بها 

حاجة.
في الفصل الثاني بدأت الشهادات احلية 
ف��ي طرائق غس��ل الدماغ قب��ل تنفيذ 
العمليات االنتحارية، مع احد االشخاص 
املنتم��ني لتنظيم داعش، وهو ش��رعي 
واعالم��ي م��ن قي��ادات التنظي��م حيث 
يقول: "االش��خاص الذين يقدمون على 
االنتحارية، هم االش��خاص  العملي��ات 
املقتنعون مبا يقومون ب��ه، مؤمنون بانه 
خدمة للدين واجملتمع، وانه احد وس��ائل 

التقرب الى اهلل.
ف��ي الفص��ل الثالث حت��دث الكاتب عن 
ج��ذور ومراحل التط��ور، والوص��ول الى 
ال��ذروة والنهاية في الدولة االس��المية، 

مع شهادة بقلم "شرعي" حتدث خاللها 
ع��ن طريقة غس��ل الدم��اغ لالنتحاري، 
حيث يتم تك��رار، "ان املوت ليس به ألم، 
بل ه��و نهاية لكل اآلالم، وان الش��هادة 
تعني احلياة االبدية في اجلنة، مع كل ما 

حلموا به ويحلمون".
الفصل الرابع من الكتاب كان احصائيات 
وش��هادات حي��ة م��ن خ��الل مقاب��الت 
"حتقيقات" مع مجموعة من االرهابيني، 
الذين مت الق��اء القبض عليه��م، حتدثوا 
خاللها عن االس��باب التي دفعتهم الى 
التي  والظ��روف  للتنظي��م،  االنضم��ام 
دفعته��م للس��ير به��ذا اخل��ط، وكانوا 

متعددي اجلنسيات.
اختت��م الكت��اب باس��تعراض لبع��ض 
العمليات االرهابية، واالستنتاجات التي 
توص��ل اليه��ا الكاتب من خ��الل كل ما 

سبق ذكره.
يقع  الكت��اب ف��ي 216 صفحة، صمم 
غالفه حيدر نعيم، وقام بتقدميه االستاذ 
الدكتور كرمي محمد حمزة، عن مطبعة 

دار بنني. 

حوارات وتحقيقات مع ارهابيين في كتاب "تجنيد االرهاب بأساليب غسل الدماغ"

غالف الكتاب

رش��ح النجم عمرو دياب، 
الفنان��ة دينا الش��ربيني، 
للمش��اركة ف��ي بطولة 
ال��ذي  اجلدي��د،  فيلم��ه 
املنتج  تعاق��د عليه م��ع 
تامر مرس��ي، ف��ي نهاية 
االس��بوع، واملق��رر عرضه 
في موسم عيد األضحى.
وقال مص��در داخل اجلهة 
املنتجة ل� 24، إن مرس��ي 
يعقد جلس��ات عمل مع 
محم��د  واملؤل��ف  دي��اب 
حفظ��ي، الختيار األبطال 
وحتدي��د مواق��ع التصوير، 

مضيف��اً أنه��م ينتظرون 
عودة اخملرج هادي الباجوري 
من أس��وان، بعد حضوره 
يوسف  زفاف عمرو  حفل 
وكندة عل��وش، ألخذ رأيه 

في مسألة الترشيحات.

املطرب هش��ام  كش��ف 
عل��ى  حرص��ه  عب��اس، 
حض��ور الع��رض اخل��اص 
لفيلم "فني قلبي"، نظرًا 
حلب��ه الش��ديدة لنوعية 
يقدمه��ا  الت��ي  األف��الم 
صديقه املط��رب والفنان 
قائ��اًل  قم��ر،  مصطف��ى 
ملصطفى  مب��روك  "ألف 
ويس��را الل��وزي وش��يري 
وأمتن��ى  وادوارد"،  ع��ادل 
أن ين��ال الفيل��م إعجاب 
اجلمه��ور، ويحق��ق جناًحا 
بالفعل  أنه  كبيرًا خاصة 
فيلم يستحق املشاهدة.

وأعلن عباس في تصريح 
ل��ه عل��ى اح��د املواق��ع 
يس��عد  أن��ه  الفني��ة، 

البوماته  أح��دث  لط��رح 
اللي  "الفت��رة  الغنائي��ة 
فات��ت"، وانتهى من وضع 
اللمس��ات األخي��رة على 
األلب��وم، متهي��ًدا لطرحه 
األس��واق،  ف��ي  قريًب��ا 
ويض��م األلبوم اجلديد 14 
أغني��ة تع��اون فيه��ا مع 
أسماء مميزة من الشعراء 

وامللحنني واملوزعني.

امتنع��ت الفنان��ة أصالة 
عل��ى  ال��رد  ع��ن  نص��ري 
اتهام��ات الفن��ان "جورج 
وسوف" عندما حّل ضيًفا 
"عائش��ة"  برنامج  عل��ى 
اإلعالمية   تقدم��ه  ال��ذي 
"عائش��ة  التونس��ية 
عثم��ان" م��ن خ��الل قناة 
التاسعة في تونس، وقال 
إن أصال��ة خائن��ة لبلدها 
س��ورية، وتعتق��د أن اهلل 
خلقها ولم يخلق غيرها.

ف��ي  نص��ري  وأضاف��ت 
تصريح��ات خاص��ة إل��ى 

االخبارية  الوكاالت  احدى 
قائلة "رمبا وضعه الصحي 
مينعني أن أحكم عليه من 
أي منظ��ار كان، وبصراحة 
لن أرد علي��ه ألن املوضوع 

اساًسا ال يستحق.

عمرو دياب

اصالة

هشام عباس

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد- وكاالت:
تق��وم العاصمة الروس��ية موس��كو بتس��جيل األرقام 

القياسية الواحد تلو اآلخر.
فبعد تس��جيلها ألعلى م��كان للتزلج عل��ى اجلليد في 
أوروبا أوائل ديسمبر/كانون األول املاضي والذي يطفو على 
ارتفاع 354 متراً، ها هي العاصمة الروس��ية اليوم تعرض 

مصعدا فريدا من نوعه.
ويعد هذا املصعد الذي مت تدشينه مؤخراً في "موسكو- 
سيتي" وهو احلي التجاري الش��هير للعاصمة الروسية 
فريداً واألول من نوعه، وبالتحديد داخل ناطحة السحاب 

. " Fédératsia " التي حتمل اسم
ويستطيع املصعد الوصول الرتفاع 355 متراً في مساره. 
ومع احتس��اب الطوابق حتت األرضية فإن مساره سيبلغ 

365 مترا. 

موسكو تدّشن أعلى مصعد 
في أوروبا بارتفاع 365 مترًا

الصباح الجديد - وكاالت:
أك��دت املمثلة عبي��ر صبري 
أنه��ا رفضت أكث��ر من عرض 
للزواج، بعدما ش��عرت برغبة 
أصحابه��ا بالتحك��م  فيه��ا، 
وأضاف��ت: "لس��ت ممتنعة عن 
الزواج، لكنني في انتظار الرجل 
حلقيق��ي  ا

ال��ذي يع��رف معنى احل��ب واالحترام، 
وال يتحّك��م في الزوج��ة، والتي ال بد 
له��ا م��ن أن تطيعه، لس��ت متمردة، 
لكنن��ي أري��د ش��ريك حي��اة ولي��س 
"س��ي الس��يد"، وبعض م��ن عرضوا 
عليَّ ال��زواج كانوا يحتفظون بامنوذج 
الرجل الذي يريد أن يفرض س��يطرته 
من دون نقاش، وهذا النوع من الرجال 

ال يناس��بني، حتى وإن أمضيت بقية 
عمري عزباء".

يذك��ر أن عبي��ر تزوج��ت م��رة واحدة 
فق��ط، لك��ن زيجته��ا هذه ل��م تدم 

طويالً وانتهت بالطالق.
م��ن ناحية أخرى، تواصل عبير تصوير 
دورها في املسلس��ل اجلديد "س��تات 

قادرة"، مع جنالء بدر وريهام سعيد.

عبير صبري: اريد شريكًا وليس سي السيد

الصباح الجديد - وكاالت:
دخل��ت ش��ركة تكنولوجي��ة دائرة 
الضوء في الص��ني، بعد أن فرضت 
قانونا يجبر املوظفني على املشي 
عش��رة آالف خط��وة يوميا في 
أثناء ساعات الدوام، وذلك في 
إطار حتفيزه��م على احلركة 

والعمل بحيوية.
وعل��ى وف��ق م��ا ج��اء في 
مواقع  تداولته  ال��ذي  اخلبر 
االجتماع��ي  التواص��ل 
الصيني��ة، فإن من يتقاعس 
ع��ن القيام بامله��ام اجلديدة، 
س��يخضع لعقوب��ة جزائي��ة 
يضط��ر فيها املوظف ملمارس��ة 
متارين الضغط املعروفة لعدد مرات 

تتراوح بني خمسني، ومئة مرة.
وعلق ساخرون على األمر قائلني 
إن املسافة التي يحتاج فيها 
عش��رة  للمش��ي  املوظف 
آالف خطوة تع��ادل ثمانية 

كيلومت��رات، وحتتاج إلى س��اعتني في 
األق��ل لقطعه��ا، وه��و ما ُع��ّد إهدارا 
للوق��ت، فضال ع��ن أنه عمل ش��اق ال 

يقوى عليه أحد.
وقال آخرون إن أي موظف سيداوم على 
القيام بذلك، سيجد نفسه في نهاية 
الع��ام بط��ال أوملبيا، في إش��ارة إلى أن 
هذه املهام ال يقوم بها سوى الرياضيني 

املتمرسني.
وبررت الش��ركة الصيني��ة قرارها بأنه 
جاء للحفاظ على صح��ة موظفيها، 
املوظف��ني  م��ن  العدي��د  أن  مؤك��دة 
خل��ف  طويل��ة  س��اعات  يقض��ون 
مقاعده��م ومكاتبهم، مما ي��ؤدي إلى 
أمراض الس��منة والقلب والس��رطان 

واملوت املبكر.

الصباح الجديد - سكاي نيوز:
بالتزامن مع اكتس��ابها رسميا لقب 
"السيدة األولى" بدا تأثير ميالنيا ترامب 
اإليجابي واضحا على بلدة سفينشيا، 

مسقط رأسها في سلوفينيا.
فعلى س��بيل املثال ب��دأت فطائر تفاح 
أُطلق عليها اسم "السيدة األولى" في 
مخبز كروهيك في البل��دة تباع بوتيرة 

سريعة للغاية.
وقالت إح��دى البائعات في اخملبز: "نبيع 
أكث��ر م��ن 100 فطيرة في الي��وم، ومن 
ثم فإن هذه الفطائر منتجنا الرئيسي 

هذه األيام".
وقال املرشد السياحي يانيز ليفستيك 
إن أع��داد الس��ائحني تضاعف��ت خالل 
العام األخير عندما زاد االهتمام مبيالنيا، 

خ��الل احلمل��ة االنتخابي��ة الرئاس��ية 
لزوجها دونالد ترامب.

وقال��ت موي��كا بيرنوفس��ك، رئيس��ة 
املكت��ب احملل��ي للس��ياحة "كن��ا غير 
مس��تعدين إلى حد ما له��ذا االهتمام 
في البداية، لكننا اآلن اعتدنا على ذلك، 
ونتوق��ع زيادة أع��داد الس��ائحني بنحو 

أكبر في املستقبل".

"سفينشيا" بلدة "سيدة 
البيت االبيض األولى تزدهر

شركة صينية تجبر موظفيها 
على المشي 10 االف خطوة يوميًا
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