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بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  هن��أ 
األميرك��ي  نظي��ره  معص��وم، 
دونال��د ترام��ب مبناس��بة تولي��ه 
مهام��ه الدس��تورية، وفيما أكد 
على "عمق" العالق��ة بني العراق 
والواليات املتحدة، أعرب عن أمله 
بح��دوث "انطالق��ة جدي��دة" في 
تلك العالقة مبا يعزز القضاء على 

"اإلرهاب".
وق��ال معصوم في برقي��ة تهنئة 
بعث بها إلى ترامب، بحسب بيان 

ملكتب��ه اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، "باسمي شخصياً وباسم 
الع��راق، أعرب  ش��عب جمهورية 
لفخامتكم وللش��عب االميركي 
التهان��ي  اص��دق  الصدي��ق ع��ن 
مبناسبة توليكم مهامكم رئيساً 
االميركي��ة،  املتح��دة  للوالي��ات 
متمني��اً لك��م كل النج��اح ف��ي 
حتقيق تطلعات بالدكم والشعب 
باالزده��ار  الصدي��ق  االميرك��ي 

والسالم والتقدم".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اش��اد وفد من مجلس الكنائس 
العاملي خالل لقائه برئيس الوزراء 
حيدر العب��ادي،  الوفد بخطوات 
ورؤيته��ا  العراقي��ة  احلكوم��ة 
املس��تقبلية، مثمن��اً حفاظه��ا 

على الهوية الوطنية.
وق��ال مكت��ب العبادي ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد" 
ان "رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر 
م��ن  وف��داً  العب��ادي اس��تقبل، 

مجلس الكنائس العاملي برئاسة 
فايكس��ة  اوالف  الع��ام  األم��ني 
تفي��ت"، مبين��اً ان "الوف��د بارك 
خالل اللقاء االنتصارات املتحققة 
في العراق على اإلرهاب واحلفاظ 
ف��ي  والوض��ع  األقلي��ات  عل��ى 

املنطقة".
واض��اف املكتب ان "الوفد اش��اد 
العراقي��ة  احلكوم��ة  بخط��وات 
ورؤيته��ا املس��تقبلية واحلف��اظ 

على الهوية الوطنية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كردس��تان،  اقلي��م  رئي��س  دع��ا 
مس��عود بارزاني، الى بقاء القوات 
االقليم، مش��يراً  ف��ي  االميركية 
كردس��تان  اس��تقالل  أن  ال��ى 
"ليس اش��اعة أو حلم��اً، بل واقع 

سيتحقق".
وقال بارزاني ف��ي لقاء مع االعالم 
االميركي، إن "نحو 6 ماليني كردي 
يعيشون في كردستان، وفي اليوم 
الذي س��يعلن فيه االستقالل، لن 
يهمه أي منصب سياسي آنذاك، 
ألن الش��عب الك��ردي يك��ون قد 
حقق مبتغاه أال وهو االستقالل".

وحول الرئاسة االميركية اجلديدة، 

الوالي��ات  "تس��تمر  أن  توق��ع 
املتح��دة بدعم اقليم كردس��تان 
السياس��ية  الناحيت��ني  م��ن 
والعس��كرية، مبدياً تأييده لبقاء 
اقلي��م  ف��ي  االميرك��ي  اجلي��ش 
اخلط��وة  ه��ذه  "ألن  كردس��تان 
س��تدعم أربي��ل في منع توس��ع 

االرهاب".
وح��ول احل��رب ض��د داع��ش، قال 
ليس��ت  احل��رب  "ه��ذه  بارزان��ي: 
عس��كرية فق��ط، بل له��ا ابعاد 
اجتماعية وثقافية"، مؤكداً دعم 
اقليم كردستان لإلدارة االميركية 

اجلديدة للقضاء على داعش".
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معصوم يهنئ ترامب
ويأمل بـ"انطالقة جديدة"

بين بغداد وواشنطن

مجلس الكنائس العالمي يلتقي 
العبادي ويشيد بخطوات الحكومة

بارزاني يدعو إلى بقاء القّوات 
األميركية بعد تحرير الموصل

في هذا العدد "كتاب مستقبل القوات المسلحة العراقية" الحلقة االولى ص11

يس��ر هيئة تحرير "الصباح الجديد" وبالتعاون مع مركز البيان للدراسات والتخطيط 
ان تق��دم لقرائه��ا حلقات من كتاب " مس��تقبل ق��وات األمن العراقي��ة" لمؤلفه 
الدكت��ور مايكل نايتس ويؤكد الكاتب في ه��ذه الحلقة على أهمية العمل الجاد 
والعلمي لتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية ويرد على األصوات التي انطلقت 
بعد س��قوط الموصل والتي أخذت تردد بأن الق��وات العراقية قد انتهت بعد هذه 
الواقعة ويسرد الكثير من الوقائع التي تؤكد أن القوات العراقية باتت اليوم أقوى 
من الس��ابق، كما يدعو المؤلف المسؤولين العراقيين الى العمل بنحو جاد للحفاظ 
على التعاون مع الشركاء في األمن الدولي، لالنتصار في الحرب الحالية ضد تنظيم 

داعش. 
ويدعو نايتس أيضا القادة السياسيين والعسكريين الى  دفع اإلصالحات لمكافحة 

الفساد الحقيقي والتطبيق الصارم للقوانين العسكرية.

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املش��تركة 
ي��وم ، أم��س األح��د ،عن بق��اء حي 
وث��اث مناط��ق فقط غي��ر محررة 
م��ن عصابات داع��ش اإلرهابية في 
الساحل األيسر من مدينة املوصل 
، فيما كش��فت قي��ادة قوات جهاز 
مكافح��ة اإلره��اب ع��ن إن قواتها 
س��تكون في عملية إعادة تنظيم 
ملدة أسبوعني قبل الشروع بعملية 
حتري��ر اجلان��ب األمين م��ن املوصل ٬ 
متوقعه إن يتم حترير حي الرشيدية 
واملناط��ق املتبقي��ة حتت س��يطرة 
داع��ش في احمل��ور الش��مالي خال 

الساعات القليلة املقبلة . 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املشتركة العميد يحيى رسول في 
‘‘الصباح  حديث خاص لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘أن" املناط��ق واألحياء التي 
مازالت حتت سيطرة زمر داعش في 
احملور الش��مالي للس��احل االيسر 
ملدين��ة املوص��ل )منطق��ة املايني 
وبيس��ان وحي الرش��يدية ومعمل 

ودور األلبان( . 
وأض��اف رس��ول أنه"باكتمال حترير 
ه��ذه املناطق ف��ي األي��ام القليلة 
املقبلة س��يكون كامل الس��احل 
األيس��ر من املوصل حتت س��يطرة 
القوات األمنية وم��ن ثمة االنتقال 

إلى اجلانب األمين من املدينة. 
م��ن جانب��ه أعل��ن قائ��د عمليات 

الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة 
س��امي  الرك��ن  الل��واء  اإلره��اب٬ 
ألعارضي٬ يوم أم��س األحد ٬ عن إن 

قوات��ه س��تكون في عملي��ة إعادة 
تنظيم ملدة أسبوعني قبل الشروع 
بعملي��ة حتري��ر اجلان��ب األمي��ن من 

املوصل ٬ متوقع��اً ان يتم حترير حي 
الرش��يدية واملناط��ق املتبقية حتت 
س��يطرة داعش في احملور الشمالي 

اليوم أو غدا. 
‘‘الصباح  وقال العارضي لصحيفة 
اجلدي��د‘‘ ان "قوات جه��از مكافحة 

اإلرهاب للمحور الش��رقي تتمركز 
الرئاس��ية وأنه��ت  ف��ي القص��ور 
أهدافه��ا اما احملور الش��مالي فتم 
ي��وم الس��بت املاض��ي حتري��ر احلي 
العربي"٬ مش��يرًا ال��ى ان "القوات 
املش��تركة تباش��ر بعملي��ة حترير 
الرش��يدية ورمبا اليوم او غًدا يعلن 

حتريرها بالكامل". 
وأضاف انه "بعد ان يتم إعان حترير 
الس��احل األيسر س��يكون هنالك 
مؤمت��ر في بغ��داد وس��يكون جلهاز 
مكافح��ة اإلره��اب مش��اركة في 
اجلان��ب األمين بع��د أن حت��دد احملاور 
والتعرف على األهداف واس��تطاع 
اخلرائ��ط ، "مش��يرًا إل��ى إن "قوات 
مكافح��ة اإلره��اب س��تكون ف��ي 
عملية تنظيم وترتي��ب قبل البدء 
باجلانب األمين رمبا في مدة ال تتجاوز 

أسبوعني".
اإلحتادية،  الشرطة  قيادة  وكشفت 
يوم أمس األحد، عن اس��تعداداتها 
املرتقب��ة  للمعرك��ة  العس��كرية 
األمي��ن ملدين��ة  الس��احل  لتحري��ر 

املوصل. 
وذكر بيان للقي��ادة تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه، 
إن "الش��رطة االحتادي��ة تس��تنفر 
اخملتص��ة  الهندس��ية  ماكاته��ا 
ف��ي إدامة وإعادة تأهيل األس��لحة 

واآلليات العسكرية املتضررة".
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القّوات المشتركة تستعد القتحام )حي الرشيدية( 
وتتحشد تمهيدًا للهجوم على الساحل األيمن

القوات املشتركة تستعد للبدء بتحرير اجلانب األمين للموصل

تربية نينوى تعلن بدء العام الدراسي 
بالساحل األيسر للموصل

داعش ينتشر بكثافة في أيمن 
الموصل ويفرض حصارًا على األهالي 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
تظاهر أكثر من مليون ش��خص 
الرئي��س االميرك��ي اجلديد  ضد 
دونال��د ترام��ب ف��ي م��دن عدة 

بالواليات املتحدة.
م��ن  غفي��رة  أع��داد  وخرج��ت 
املتظاهرين السبت في أكثر من 
600 مس��يرة احتجاجي��ة حول 

العالم.
باألس��اس  املظاه��رات  ورك��زت 
على حق��وق املرأة الت��ي يعتقد 
س��تواجه  بأنه��ا  املتظاه��رون 
تهدي��دا م��ن اإلدارة االميركي��ة 

اجلديدة.
وفي غضون ذلك، زار ترامب مقر 
وكال��ة االس��تخبارات املركزي��ة 
)س��ي اي اي��ه(. وقال إن��ه يدعم 
العاملني في وكالة االستخبارات 

بنسبة "1000 في املئة".
ونفى ترامب أي خاف مع هيئات 
االس��تخبارات، مؤك��داً على أن 
ثم��ة حاج��ة جلمي��ع إمكانيات 
وكال��ة االس��تخبارات املركزي��ة 

تنظي��م  مس��لحي  ملواجه��ة 
الدولة اإلسامية.

واته��م ترام��ب وس��ائل اإلعام 
تقاريره��ا  ف��ي  األمان��ة  بع��دم 

املتعلق��ة بحجم حش��ود التي 
شهدت عمليه تنصيبه. وقال إن 
أكثر من مليون شخص حضروا 
مراسم التنصيب. لكن مشاهد 

البث املباشر لم تظهر ذلك.
ولم يتط��رق الرئي��س االميركي 
التي  التظاه��رات  إل��ى  اجلدي��د 

خرجت السبت.

وتُعد املظاه��رة التي خرجت في 
العاصمة واش��نطن هي األكبر 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة، إذ ق��ّدر 
مسؤولو املدينة عدد املشاركني 
فيه��ا مب��ا يزي��د ع��ن 500 أل��ف 

متظاهر.
وكان منظمو الفعالية يتوقعون 
مش��اركة 200 أل��ف ش��خص. 
وبحس��ب غالبي��ة التقدي��رات، 
فق��د جت��اوزت ه��ذه التظاهرات 
احلش��ود التي حض��رت تنصيب 

ترامب.
مناهضة  مظاه��رات  ونظم��ت 
لترام��ب ف��ي بريطانيا وفرنس��ا 
وأملانيا وأستراليا ونيوزيلندا وفي 

مدن آسيوية، مثل بانكوك.
وقال منظمو املظاهرة في لندن 
إن ما بني 80 ألف��ا إلى 100 ألف 

شاركوا في املسيرة.
وج��رت مظاه��رات أخ��رى ف��ي 
مدن بلفاس��ت وكاردي��ف وإدنرة 
ومانشس��تر  وليفرب��ول  ولي��دز 

وبريستول.

نحو مليون متظاهر ضد ترامب في الواليات المتحدة

بغداد - وعد الشمري:
أم��س  الكهرب��اء،  وزارة  أك��دت 
االحد، أن العام احلالي سيش��هد 
إلى  الكهرب��اء  اس��تكمال حتويل 
القط��اع اخل��اص، الفت��ة إل��ى أن 
املش��روع يحقق فوائد كبيرة إلى 
املواطن بتوفيره أكثر من 50 % من 
املبالغ الت��ي يدفعها إلى اصحاب 
املول��دات االهلي��ة، مش��يرة ف��ي 
الوقت ذات��ه إلى جناح��ات رافقت 
التجرب��ة األولية له ف��ي عدد من 

أحياء العاصمة.
الرس��مي للوزارة  وقال املتح��دث 

مصعب امل��درس ف��ي حديث مع 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "مش��روع 
خصخص��ة الكهرباء الذي تنفذه 
الوزارة من��ذ مدة قّد بل��غ مراحل 

متقدمة".
وتابع امل��درس أن "االلي��ة اجلديدة 
وصل��ت االن إل��ى محلت��ي )211-
231( في منطقة احلارثية، وس��بع 
العامري��ة،  ف��ي  اخ��رى  مح��ات 
ومحلتي )601 - 609( في املنصور 
ومحلت��ي )636 - 637( ف��ي ح��ي 
اجلامعة"، الفت��اً إلى أن "ذلك جاء 
بعد اس��تكمال مهمتنا في عدد 

من أزقة حيي اليرموك وزيونة".
وأشار إلى "ابرام عقود مع شركات 
باش��رت عملها ف��ي محافظات: 
والبص��رة،  والنج��ف،  كرب��اء، 
وواس��ط،  واملثن��ى،  وميس��ان، 

وسامراء، وكركوك".
ونّوه املتحدث باس��م ال��وزارة إلى 
"احال��ة جميع مناطق العراق إلى 
االس��تثمار"، متوقع��اً أن "ينج��ز 
الكهرب��اء  خصخص��ة  مش��روع 
بنح��و ت��ام قب��ل نهاي��ة الع��ام 

احلالي".
وحتدث املدرس ع��ن "فوائد كبيرة 

حققتها الوزارة من هذا املش��روع 
ف��ي املناط��ق التي ج��رى تنفيذه 

فيها وفقاً للتجربة االولية".
وبني أن "نس��بة الترشيد وصلت 
إلى 30 %، فيما جرت جباية املبالغ 
بنس��بة 100 %، بع��د أن مت قط��ع 
التواصل مع املولدات االهلية كون 

املواطن بات يجهز ب�24 ساعة".
وأورد املدرس أن "املواطن يدفع إلى 
اش��تراكه مبوجب  الدول��ة مبالغ 
التس��عيرة وال يض��اف عليها أي 

استقطاع".
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الكهرباء: الخصخصة توّفر للمواطن نصف أجور المولدات األهلية
تحّدثت عن استكمال المشروع قبل نهاية العام الحالي

متابعة

تقريـر

تظاهرات منددة بترامب في أميركا

بغداد ـ الصباح الجديد:
البريطاني��ة  اخلارجي��ة  وزارة  دع��ت 
رعاياه��ا ف��ي الكويت إل��ى احلذر من 

احتمال وقوع اعتداءات "إرهابية".
وجاء ف��ي بيان نش��رته ال��وزارة عبر 
موقعه��ا اإللكتروني، واطلعت عليه 
بريطانيا  اجلديد" "دع��ت  "الصب��اح 
رعاياه��ا ف��ي الكوي��ت إل��ى اتخ��اذ 
تدابير احتياطية إضافية خاصة في 

األماكن العامة والتجمعات".
كم��ا دعته��م أيض��ا الى احل��ذر من 
التنق��ل ف��ي أماك��ن مث��ل اجلهراء 

على  واحلص��ول  الش��يوخ،  وجلي��ب 
تأمني سفر ش��امل قبل التوجه إلى 

الكويت.
وأشارت اخلارجية في بيانها إلى وجود 
6 آالف بريطاني يقيمون في الكويت، 
إضاف��ة إلى 5 آالف يزورونها كل عام، 
وأن معظم هذه الزي��ارات تتم بنحو 

آمن من دون مشكات.
م��ن جهته��ا، أك��دت وزارة اخلارجية 
الكويتي��ة، أن اإلعان التحذيري حول 
التهدي��دات اإلرهابي��ة ف��ي الكويت 
املنش��ور على موق��ع وزارة اخلارجية 

البريطاني��ة يص��در بنح��و روتين��ي 
ملنطقة الش��رق األوس��ط ومعظم 
ال��دول األوروبية. وقال مس��اعد وزير 
اخلارجي��ة الكويت��ي لش��ؤون أوروب��ا 
وليد اخلبيزي لوكالة األنباء الكويتية 
وزارة  م��ن  "استفس��رنا  "كون��ا"، 
الداخلية الكويتية لتبيان ما إذا كان 
هناك أي أمر يستدعى نشر مثل هذا 
التحذير من قب��ل اجلانب البريطاني، 
وقد أك��دت الداخلية أنه��ا لم تتلق 
من اجلهات املعنية ف��ي بريطانيا أي 

حتذيرات عن وجود تهديدات أمنية".

بريطانيا تحّذر رعاياها في الكويت
من اعتداءات "إرهابية"

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلي��ش  مخاب��رات  أحبط��ت 
اللبناني، محاولة انتحاري تفجير 
نفسه في أحد مقاهي العاصمة 
بيروت، حس��ب ما ذك��رت وكالة 

األنباء اللبنانية الرسمية.
وقال��ت الوكال��ة إن "مخاب��رات 
اجليش أحبطت مس��اء يوم االول 
من أمس عملي��ة انتحارية، بعد 

إلقائه��ا القب��ض عل��ى ش��اب 
لبناني اجلنس��ية، 18 عاماً، كان 
يضع حزاماً ناس��فاً حتت سترته، 
ويه��م بتفجي��ر نفس��ه داخ��ل 
مقه��ى الكوس��تا ف��ي ش��ارع 
احلمراء، ف��ي بي��روت، والذي كان 

يعج بالرواد".
وأوضحت أن��ه "مت توقيفه ونقله 
إل��ى وزارة الدفاع"، م��ن دون ذكر 

تفاصيل أخرى.
 وفي الس��ياق ذاته نقلت "لبنان 
24" ع��ن العاصي قوله انه "جاء 
قبل ي��وم م��ن تنفي��ذ العملية 
واس��تطلع ش��ارع احلم��را حيث 
وجد أن مطعم الكوستا يتواجد 
في��ه أكثر م��ن 50 ش��خصاً في 

األقل، فقرر يفّجر نفسه فيه".
تتمة ص3

إحباط عملية انتحارية بشارع الحمراء في بيروت

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر من املوصل، امس األحد، 
بأن ديوان احلسبة التابع ل�"داعش" 
بدأ بتشكيل جلان ترغم كل نساء 
املوصل باجلانب األمي��ن على تقدمي 

قطع ذهبية لتمويل التنظيم.
وقال املصدر في حديث ل� صحفي، 

إن "ديوان احلس��بة التابع لداعش 
شكل جلاناً تلزم كل نساء املوصل 
باجلانب األمين بتقدمي قطعة ذهبية 
لتمويل التنظيم وفرضت عقوبات 
على مجموعة من النس��اء الاتي 

لم يسهمن بالتبرع".
وأضاف املص��در ، أن "عناصر ديوان 

احلسبة في حي الدواسة باجلانب 
األمين م��ن مدينة املوص��ل أقدموا 
على تقييد أربعة نس��اء وجلدهن 
إمام األهال��ي بتهمة التخلف عن 

دعم التنظيم".
يذك��ر أن "داع��ش" خف��ض أجور 
تقريب��اً  النص��ف  إل��ى  عناص��ره 

بع��د أن فق��د مس��احات كبي��رة 
م��ن األراضي التي كانت يس��يطر 
عليه��ا فقد مص��ادر متويل مهمة 
كانت تدر مايني الدوالرات شهرياً 

للتنظيم.
وفي س��ياق آخ��ر أف��اد مصدر في 
الط��ب العدلي مبحافظ��ة نينوى، 

ب��أن جثث 93 عنص��راً من تنظيم 
"داع��ش" بينه��م قياديون وصلت 
إل��ى الطب العدلي ف��ي احملافظة، 
بعدم��ا قضوا ف��ي مع��ارك حترير 

الساحل األيسر ملدينة املوصل.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "الطب العدل��ي في محافظة 

نينوى تس��لمت جثث 93 عنصراً 
بينه��م  داع��ش  تنظي��م  م��ن 
جنس��يات عربية وأجنبية أبرزهم 
مس��ؤول جتني��د االنتحاريني الذي 
الفرنسية قضوا  يحمل اجلنسية 

في معارك الساحل األيسر".
تتمة ص3

"داعش" يرغم نساء الساحل األيمن في الموصل على التبرع بالذهب
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

الدميقراط��ي  احل��زب  ع��دول  بع��د 
الب��دء بجول��ة  الكردس��تاني ع��ن 
ثاني��ة م��ن املباحث��ات م��ع الق��وى 
الكردستانية حلني التوصل مع االحتاد 
الوطن��ي الى اتفاق ثنائي مش��ترك، 
حول آلية معاجلة املس��ائل اخلالفية 
واالزم��ات السياس��ية والقانوني��ة 
في االقليم، عب��رت االحزاب والقوى 
السياس��ية عن تخوفه��ا من حتول 
مس��ار املباحث��ات الرامي��ة الحتواء 
ازمات االقليم ومعاجلة مش��كالته 
السياسية، الى تفرد االحتاد الوطني 
احلك��م  مبفاص��ل  والدميقراط��ي 

وتهميش االخرين.  
هذا التخوف تش��اركه مع االحزاب 
الصغيرة قيادات في االحتاد الوطني 
التغيي��ر،  وحرك��ة  الكردس��تاني 
التي تس��اءل نش��طاء في هيئتها 
القيادي��ة، عن س��بب اقب��ال االحتاد 
الوطني بزعام��ة الرئيس مام جالل 
لالتفاق مع الدميقراطي الكردستاني 
الذي يتزعمه مس��عود بارزاني، على 
املوقع  السياس��ي  اتفاقه  حس��اب 
في ش��هر اي��ار املنصرم م��ع حركة 
ومعاجلة  االوض��اع  التغيير، الصالح 
مس��ألة رئاس��ة ونظام احلكم في 

االقليم.    
ونقل موقع س��ارا بري��س عن قيادي 
ك��ردي أن املفاوض��ات التي جرت بني 
وفدي احلزب الدميقراطي الكردستاني 
الكردس��تاني في  الوطني  واإلحت��اد 
احلادي عشر من الشهر اجلاري أفرزت 
تفاهم��اً ب��ني قي��ادة الطرف��ني من 
أج��ل إدامة العالقة اإلس��تراتيجية 
القائمة بينهم��ا، وأن احلزبني اتفقا 
على عدة نقاط تهدف بنظرهما الى 
تطبيع األوضاع السياس��ية بإقليم 
كردس��تان ف��ي مقدمته��ا تفعيل 
البرمل��ان وإع��ادة تش��كيل هيئت��ه 
الرئاس��ية مع اإلبقاء على منصبي 
رئاسة اإلقليم ورئاسة احلكومة بيد 

احلزب الدميقراطي الكردستاني.
وقال املصدر أن اإلجتماع الذي عقد 
ف��ي 1/11 بني الوفدين ش��مل لقاء 
سرياً بعيداً عن األضواء اإلعالمية مت 
خالله اإلتفاق على جملة من التدابير 
من أجل تس��وية األزمة السياسية 
احلالي��ة الت��ي تعصف بكردس��تان 
بإتف��اق ثنائي ب��ني اإلحت��اد الوطني 
واحلزب الدميقراط��ي ويقضي بإبقاء 
رئيس اإلقليم احلالي املنتهية واليته 

مسعود بارزاني على سدة الرئاسة 
ال��ى أجل غي��ر معل��وم، م��ع إبقاء 
حكوم��ة اإلقليم حتت يد رئيس��ها 
وإعطاء  بارزان��ي،  نيجيرف��ان  احلالي 
رئاس��ة البرملان الى اإلحت��اد الوطني 
وإبقاء نائبه عن احل��زب الدميقراطي 
مبنصبه وتسليم سكرتارية البرملان 

الى اإلحتاد اإلسالمي..
أم��ا عل��ى الصعي��د احلكومي فقد 
جرى اإلتفاق على إستحداث منصب 
النائ��ب الثان��ي لرئي��س احلكوم��ة 
وس��يعرض املنص��ب عل��ى حرك��ة 
التغيي��ر وفي ح��ال رفضه س��يتم 
تسليمه الى شخصية تركمانية«.

ب��دوره عبر عضو اجمللس القيادي في 
االحت��اد الوطن��ي اريز عب��د اهلل في 
تصري��ح للصباح اجلديد عن تخوفه 
م��ن أن يفض��ي التوج��ه االخير الى 
توزي��ع املناصب واملهام السياس��ية 
ب��ني االحتاد والدميقراط��ي الى نتائج 
وان  الس��ابق،  ف��ي  خطي��رة، كم��ا 
ال يس��هم ف��ي ح��ل االزم��ات التي 
يواجهها االقلي��م، مؤكداً ان صحة 
هذه التوقعات س��يؤدي الى تعميق 
اخلالف��ات املوج��ودة اساس��اً عل��ى 

الساحة السياسة.
الدميقراط��ي  ان  اك��د  اهلل  عب��د 

الكردستاني يبذل جهوداً جلر االحتاد 
الى جانبه في املعادلة السياس��ية، 
وان ذل��ك عدا عن ان��ه لن يصب في 
االزم��ات، س��يؤدي  خان��ة معاجل��ة 
بالنتيج��ة الى تعميقه��ا الفتاً الى 
ان االزم��ات ال تعالج عب��ر االتفاقات 
الثنائية، وان رضوخ االحتاد الى اتفاق 
فردي مع الدميقراطي كما يسعى له 
الدميقراطي، س��يدفع بالدميقراطي 
ال��ى ف��رض ارادت��ه وتثبي��ت رؤيت��ه 
حل��ل اخلالف��ات، مؤك��داً ان املكت��ب 
السياسي لالحتاد ال يحق له االتفاق 
من دون العودة الى اجمللس القيادي.  

واض��اف ان االزمات الت��ي تعصفب 
باالقلي��م واضح��ة وهي سياس��ية 
وقانونية حتتاج الى تعاون وتنس��يق 
اجلانب��ني، اال ان أي اتف��اق مش��ترك 
ب��ني االحت��اد الوطن��ي والدميقراطي 
الكردس��تاني بعي��داً ع��ن االحزاب 
االخرى، لن يسهم في حل اخلالفات، 
وس��يؤدي ال��ى مت��ادي الدميقراط��ي 
لتقدمي  الرافضة  ومتس��كه مبواقفه 

التنازالت املطلوبة.
وكانت حركة التغيير التي يس��عى 
عق��ب  لتهميش��ها  الدميقراط��ي 
رفضه��ا متديد فترة والية مس��عود 
بارزان��ي كرئي��س لالقلي��م لوالي��ة 

رابعة، قد اعلنت صراحة عن تأييدها 
الهادف��ة  بارزان��ي االخي��رة  ملب��ادرة 
ال��ى تغيير الرئاس��ات ف��ي االقليم 
وقدمت في هذا الس��ياق مش��روعا 
لوفد الدميقراطي الكردستاني الذي 
زارها واك��دت انها لن��ت تقبل بأية 
حلول ترقيعية تضمن انهاء االزمات 
والقانونية واالقتصادية  السياسية 
التي يواجهه شعب كردستان منذ 

اكثر من عامني.
وكان��ت تصريح��ات رئي��س االقليم 
املنتهية واليته مسعود بارزاني التي 
اطلقها على هامش مشاركته في 
منتدى دافوس حول عدم اس��تعداد 
حزبه لعق��د اجتماعات خماس��ية 
مع بقي��ة االط��راف الكردس��تانية 
مرة اخرى ورفض��ه تخندق االطراف 
االخ��رى ض��د حزب��ه ثانية، ق��د ولد 
الق��وى  ل��دى  س��لبية  فع��ل  ردود 
السياس��ية الت��ي اصيب��ت بخيبة 
امل وتساءلت عن مدى جدية احلزب 
التي  التنازالت  لتق��دمي  الدميقراطي 
وعد بها الحت��واء االزمات القانونية 

والسياسية في االقليم.
بدوره��ا قالت عضو اجمللس القيادي 
ف��ي االحت��اد الوطني بليس��ة جبار 
واملش��اريع  املقترح��ات  ان  فرم��ان 

كثي��رة، اال ان اخلط��وة االولى يجب 
ان تك��ون بتفعي��ل البرمل��ان والغاء 
اع��ادة  تعت��رض  الت��ي  العقب��ات 

تفعيله.
باختيار ش��خص  فرم��ان طالب��ت 
مس��تقل لرئاس��ة االقليم يتوافق 
علي��ه جمي��ع االط��راف، موضحة 
»ان الوقت ليس ف��ي صالح القوى 
الن االوضاع مزري��ة واملواطنني ملوا 
الصراعات واحل��وارات املطلولة من 

دون نتيجة.
من جهته اش��ار مس��ؤول الهيئة 
العامل��ة ف��ي املكتب السياس��ي 
للجماعة االسالمية محمد حكيم 
ال��ى ان الدميقراطي الكردس��تاني 
مياطل وليس جاداً في ايجاد احلل وان 
جوالت مباحثات��ه مضيعة للوقت 

والتتسم باجلدية املطلوبة.
حكي��م ق��ال ان الدميقراطي يعمل 
االتفاقي��ة  تفعي��ل  اع��ادة  عل��ى 
االحت��اد  م��ع  الس��تراتيجية 
الوطني، مش��يرا ال��ى ان االتفاقية 
االس��تراتيجية كانت في الس��ابق 
خطراً على التجربة السياسية في 
االقليم، وان اعادة انتاجها س��يؤدي 
باالط��راف السياس��ية االخرى الى 
اتخ��اذ موق��ف معاكس ملس��اعي 

احلل.
حكيم ب��ني ان الدميقراطي واالحتاد 
الوطن��ي يعم��الن عل��ى تقاس��م 
املناصب واالدوار وخلق انطباع لدى 
املواطنني بأن تفاهمهما واتفاقهما 
عل��ى املس��ائل املصيري��ة كفي��ل 
االقتصادي��ة  االوض��اع  بتحس��ني 
االقلي��م  ف��ي  املواطن��ني  واح��وال 

العمل.
بدوره عبر امني عام االحتاد االسالمي 
ف��ي كردس��تان صالح الدي��ن بهاء 
الدي��ن ع��ن تخوف��ه م��ن أن تكون 
مبادرة بارزان��ي مجرد كالم اليدخل 

في اجلانب التطبيقي والعملي.
بهاء الدين عبر عن اسفه في كلمة 
القاها خالل جتمع حزبي عن فقدام 
الثقة بني القوى والتسرع في اتخاذ 
الق��رارات ك��رد فعل وهو م��ا يدفع 

مبستقبل الشعب الى اخلطر.
واشار امني عام االحتاد االسالمي الى 
ان االطراف السياس��ية اس��همت 
االجتماعي��ة  االوض��اع  بتده��ور 
والس��ايكولوجية  واحلياتي��ة 
وه��ي  االقلي��م  ف��ي  للمواطن��ني 
ضليعة بخلق املشكالت واخلالفات 
وفاشلة في ايجاد احللول املناسبة 

لها ومعاجلتها.

القوى الكردستانية ترفض إعادة إنتاج االتفاق 
االستراتيجي بين االتحاد والديمقراطي

طالبت بضمان دورها وااللتزام بمبادرة بارزاني لمعالجة األزمة السياسية
د.علي شمخي

ه��ل اضاع ق��ادة الع��راق اجلدد الف��رص في اع��ادة بناء 
وطنه��م ؟؟ مع تولي الرئيس االميرك��ي اجلديد)  دونالد 
ترام��ب ( مقالي��د الس��لطة ف��ي الوالي��ات املتح��دة 
االميركي��ة يس��تعيد العراقيون احلدث امل��دوي املتمثل 
باس��قاط النظام الديكتاتوري الس��ابق من قبل رئيس 
اميرك��ي ينتم��ي الى احلزب نفس��ه ال��ذي ينتمي اليه 
ترام��ب )احل��زب اجلمه��وري ( ويتطلع كثي��رون الى رؤية 
جديدة لالدارة االميركية تختلف عن السياس��ات التي 
انتهجها الدميقراطيون خالل الثماني س��نوات املاضية 
وهن��اك الكثير م��ن اتوقعات التي تش��ير الى ان ترامب 
اجلمه��وري يبحث عن حلول حاس��مة مللف احلرب على 
االره��اب الذي يتص��در فيه العراق املش��هد االعم وهو 
يخوض مواجهة مباش��رة مع عصاب��ات داعش ونحاول 
هن��ا االجابة على الس��ؤال الذي طرحن��اه في مقدمة 
املقال الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً باحلال الذي وصل اليه 
الع��راق منذ ان اقدمت الواليات املتحدة االميركية على 
غزو العراق واالطاحة بنظامه املستبد ومساعدتها في 
تبني العراق لنظام سياسي تعددي جديد كان ميكن ان 
يش��يع في دول اخرى في املنطقة مثلما كانت تخطط 

اميركا.
وس��يجد املتاب��ع ملس��يرة االحداث ف��ي الع��راق خالل 
الس��نوات املاضية ان الق��ادة العراقي��ني فرطوا بفرص 
كثي��رة كان ميك��ن فيه��ا اس��تثمار هذا احل��دث املدوي 
واع��ادة بناء الع��راق الذي ع��اث فيه الفس��اد واالرهاب 
واحاله اخلراب الى دول��ة متهرئة  التقوى على النهوض 
م��ن جديد ولرمب��ا يتفق معن��ا كثيرون م��ن ان اخلالفات 
السياس��ية العاصفة ونزوع احزاب الس��لطة ورموزها 
الى تصفية احلس��ابات والتنافس على املناصب واملغامن 
واالنش��غال بفلس��فة االنتقام والثأر من رموز ومظاهر 
النظ��ام الس��ابق قد ب��دد هذا اجله��د والوق��ت واضاع 
الفرص الثمين��ة للتغيير في العراق واعادة اعمار مدنه 
واص��الح االح��وال االقتصادية واالجتماعي��ة فيه وفتح 
الباب واس��عاً امام عصابات اجلرمية بش��تى مسمياتها 
ملمارس��ة اعمالها الوحش��ية بحق الش��عب العراقي 
ومؤسس��اته الرس��مية وغي��ر الرس��مية ولرمب��ا ايضاً 
اس��همت السياس��ات اخلاطئ��ة ل��الادارات االميركية 
ح��د  عل��ى  والدميقراطي��ني  للجمهوري��ني  املتعاقب��ة 
س��واء ف��ي تفاقم االنهي��ار االمني في الع��راق مما فرط 
بتضحيات كبي��رة قدمها االميركي��ون والعراقيون في 
س��بيل احلرية والدميقراطية وبدال ان يتلقى االمريكيون 
كلمات الش��كر والثناء والعرفان بالفضل في تخليص 
العراقي��ني م��ن ربق االس��تبداد باتوا يتلقون الش��تائم 
واالتهام��ات وبدال من ان ينال القادة السياس��يون اجلدد 
في العراق الثقة باتوا اليوم مثاال لالستهزاء والسخرية 
والرفض واملطالبة بالتغيي��ر واذا كان ترامب يبحث عن 
حلول جديدة في العراق ف��ان العراقيني ايضاً مطالبون 
الي��وم بحلول جديدة تعيد لوطنهم الفرصة وان كانت 
متاخرة النتش��ال واقعهم واالنتقال الى مرحلة جديدة 
تعوض مافات من تضحيات كبيرة وتستخلص الدروس 
والعبر من جتربتهم ومحاوالتهم في بناء نظام سياسي 
جديد يؤمن لهم حياة كرمية  التي تناوب على حتطيمها 

االرهاب والفساد.

نحن و)أميركا(..!

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

ف��ي تقرير اثاره الكات��ب البريطاني » 
ريفني بارك » اشار فيه الى ان » وكالة 
التي تخش��ى  اخملاب��رات األميركي��ة، 
من ح��دوث تقارب كبير ب��ني ترامب و 
الرئيس الروس��ي فالدميير بوتني، الذي 
س��يكون قادرا عل��ى ممارس��ة نفوذه 
داخ��ل الواليات املتحدة، حت��اول ايجاد 
طريق خاص ل��زرع اخلالفات بني بوتني 
وترام��ب، ال��ذي اعرب عن اس��تعداده 
للق��اء الرئي��س الروس��ي ف��ور توليه 
منصبه وتلميحه إلى إمكانية إلغاء 
عقوب��ات أوبام��ا الت��ي تضمنت طرد 
35 دبلوماسيا روس��يا وجتميد أموال 
بعض الش��ركات والشخصيات، وهو 
توج��ه يخالف متام��ا املزاج الس��ائد 
حاليا في الواليات املتحدة التي حتقق 

في عمليات التجسس الروسية.« 
وبني ايضا ان��ه » وفيما ما يخص هذا 
امللف قال مسؤوالن أمريكيان إن وثائق 
س��رية قدمها رؤس��اء أرب��ع وكاالت 

مخابرات أمريكي��ة للرئيس املنتخب 
دونالد ترامب تضمنت مزاعم حصول 
عم��الء للمخاب��رات الروس��ية عل��ى 
معلومات ضارة عنه. وذكر املسؤوالن 
أن املزاع��م التي ق��ال أحدهما إنه »ال 
أساس لها بعد« وردت في مذكرة من 
صفحتني أحلق��ت بتقرير عن التدخل 
الرئاس��ة  انتخاب��ات  ف��ي  الروس��ي 
قدم��ه  املاض��ي  الع��ام  األمريكي��ة 
مس��ؤولو اخملابرات األمريكية لترامب 

والرئيس باراك أوباما.« 
واضاف ب��ارك ان »  الرئيس األمريكي 
املنتخ��ب دونالد ترامب ن��دد بغضب 
بنش��ر مزاعم »ال أس��اس له��ا« بأن 
الروس��ية حصلوا  عمالء للمخابرات 
عل��ى معلوم��ات ضارة عن��ه وهاجم 
وكاالت اخملاب��رات األمريكي��ة بش��أن 
تس��ريب املعلومات. وق��ال ترامب في 
مؤمتر صحفي »أعتقد أنه أمر مشني... 
مش��ني أن تس��مح وكاالت اخملاب��رات 
بتس��ريب أي معلوم��ات اتض��ح أنها 
خاطئة وملفقة متاما.« ووصف امللف 
ال��ذي يتضمن مزاعم بذيئة بش��أنه 

بأن��ه »أخبار ملفق��ة« و«أمور زائفة«.
وقال الرئي��س اجلمهوري قبل أيام من 
تنصيبه »أعتقد أنه أمر مشني... هذا 
أمر كان��ت أملانيا النازية س��تفعله.« 
وأق��ر ترامب للمرة األولى بأن روس��يا 
على األرجح اخترقت شبكة اللجنة 
وحس��ابات  الدميقراطي��ة  الوطني��ة 
لش��خصيات  اإللكترون��ي  البري��د 
دميقراطي��ة كبيرة خ��الل االنتخابات 
الرئاسية في 2016. وقال »أعتقد أنها 
كانت روسيا.« لكن رجل األعمال قال 
إن دوال أخ��رى تخترق الواليات املتحدة 
أيض��ا ودافع ع��ن هدفه في حتس��ني 
العالقات مع الرئيس الروسي فالدميير 
250 صحفي��ا  لنح��و  وق��ال  بوت��ني. 
تكدس��وا في بهو مقره في نيويورك 
»إذا كان بوتني يحب دونالد ترامب فأنا 

أعتبر ذلك إضافة وليس عبئا.«
واك��د  بارك ان��ه » يأمل في حتس��ني 
العالقات مع موس��كو لكن خططه 
وضعت حت��ت اجملهر بع��د أن خلصت 
وكاالت مخاب��رات أمريكي��ة إل��ى أن 
روسيا استخدمت هجمات إلكترونية 

وأس��اليب أخرى في مسعى لترجيح 
كفة ترامب على حس��اب املرش��حة 
الدميقراطي��ة هي��الري كلينت��ون في 
االنتخاب��ات الرئاس��ية. وم��ن املرجح 
أن تفاق��م التصريح��ات التوت��ر ب��ني 
وكاالت اخملاب��رات والرئي��س املنتخ��ب 
الذي استخف في البداية مبا توصلت 
إليه م��ن أن حملة تس��لل إلكتروني 
حكومية روسية كانت تهدف لتعزيز 

مساعيه االنتخابية.« 
على صعيد متصل اشار بارك الى ان » 
خالفا لم يسبق له مثيل بني الرئيس 
األمريك��ي املنتخ��ب دونال��د ترام��ب 
وأجه��زة اخملاب��رات الت��ي س��تخضع 
قريبا إلمرته قد يلح��ق الضرر باألمن 
األمريكي إذا لم يُنزع فتيله س��ريعا. 
وأضافوا أن ال��روح املعنوية في وكالة 
اخملابرات املركزية )سي.آي.إيه( ووكاالت 
أخرى تضعف بالفعل بسبب اخلالفات 
مع ترامب بش��أن م��ا إذا كان الرئيس 
الروس��ي فالدميير بوتني أمر بالتدخل 
ف��ي االنتخاب��ات األمريكية وبش��أن 
التس��ريبات املتعلقة مبلف ال أساس 

له أعدته شركة أمنية خاصة يشير 
إلى أن موسكو لديها معلومات تنال 

من سمعة ترامب وحتط من قدره.« 
وتابع »  أنه ما لم يتم التصدي لهذه 
اخلالفات فقد تؤدي إلى رحيل أفراد من 
أجه��زة اخملابرات وتدف��ع املتبقني إلى 
اتخ��اذ ق��در أقل من اخملاط��ر ملواجهة 
التهدي��دات األمنية. واته��م الرئيس 
املنتخب الوكاالت بتسريب املعلومات 
الواردة في امللف لوسائل اإلعالم لكن 
مدير اخملابرات الوطنية جيمس كالبر 
قال إنه ال يعتقد أن مسؤولي اخملابرات 
وق��ال  التس��ريب.  ع��ن  مس��ؤولون 
مسؤول أمريكي كبير سابق »هجوم 
الناس على )س��ي.آي.إيه( شائع جدا. 

لكن ليس الرئيس عادة.«
موضحا  إن » كريستوفر ستيل الذي 
كت��ب تقارير تزع��م أن عمالء روس��ا 
جمع��وا معلومات مثيرة للش��بهات 
املنتخ��ب  األمريك��ي  الرئي��س  ع��ن 
دونال��د ترام��ب ه��و ضاب��ط س��ابق 
وقال  البريطاني��ة.  اخملاب��رات  بجه��از 
مسؤولون سابقون في جهاز اخملابرات 

البريطانية املعروف باسم إم آي6- إن 
ستيل قضى س��نوات يعمل حلساب 
اجله��از متخفي��ا في عباءة الس��لك 
الدبلوماس��ي في روسيا وباريس وفي 
وزارة اخلارجي��ة ف��ي لن��دن. وبعد ترك 
العمل في جهاز اخملابرات زود س��تيل 
مكتب التحقيقات االحتادي األمريكي 
مبعلومات عن وقائع فس��اد في االحتاد 
الدولي لك��رة القدم )الفيف��ا(. وقال 
مس��ؤولون أمريكيون إن ما قدمه من 
معلومات عن الفساد في كرة القدم 
العاملي��ة هو ال��ذي من��ح املصداقية 
لتقري��ره ع��ن جم��ع معلوم��ات عن 

ترامب في روسيا.« 
مبينا في اخر تقريره ان » س��تيل قطع 
التحقيق��ات  مكت��ب  م��ع  اتصاالت��ه 
االحتادي قبل حوالي شهر من انتخابات 
الرئاسة في الثامن من نوفمبر تشرين 
الثاني ألنه ش��عر بخيبة أمل من بطء 
ما يحرزه مكتب التحقيقات من تقدم. 
وقال مس��ؤولون مطلعون على س��ير 
التحقيق��ات إن مكت��ب التحقيق��ات 
االحت��ادي فت��ح حتقيق��ات أولي��ة ف��ي 

تعام��الت ترامب وفري��ق العاملني معه 
م��ع الروس بن��اء على ع��دة عوامل من 
بينها تقارير س��تيل. غير أن املسؤولني 
قالوا إن مكتب التحقيقات أبطأ س��ير 
التحريات في األس��ابيع التي س��بقت 
االنتخاب��ات لتجن��ب التش��ويش على 
عملي��ة اإلدالء باألصوات , ونش��ر موقع 
باز فيد االلكتروني بعض تقارير ستيل 
ع��ن ترام��ب لك��ن الرئي��س املنتخ��ب 
ومس��اعديه قال��وا فيما بع��د إن هذه 

التقارير زائفة. 
كما أكدت الس��لطات الروسية زيفها. 
وقال زمالء لستيل إنه ال ميكن االتصال 
ب��ه للتعقيب. وق��ال كريس��توفر باروز 
املدي��ر بش��ركة أوربيس والش��ريك في 
تأسيس��ها مع س��تيل لصحيفة وول 
ستريت جورنال التي كانت أول من نشر 
اس��م ستيل إنه ال ميكنه تأكيد أو نفي 
قيام الشركة بإعداد التقارير املنشورة 

عن ترامب.« 

* ع��ن معه��د واش��نطن لالبح��اث 
والدراسات االستراتيجية

بعد وصول ترامب للرئاسة

التوترات تبرز إلى السطح بين البيت األبيض ووكالة المخابرات األميركية

المفاوضات التي 
جرت بين وفدي 
الحزب الديمقراطي 
الكردستاني واالتحاد 
الوطني الكردستاني 
في الحادي عشر من 
الشهر الجاري أفرزت 
تفاهمًا بين قيادة 
الطرفين من أجل إدامة 
العالقة اإلستراتيجية 
القائمة بينهما

مباحثات سابقة للقوى الكردية في اإلقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن عض��و مجل��س نين��وى 
حس��ام الدين العب��ار، ان تربية 
احملافظة بدأت العام الدراس��ي 
الول مرة بعد توقفها الكثر من 
عام��ني ونصف، مبين��ا ان نحو 
٧٠ مدرسة ستسجل مباشرة 

الكوادر التربوية بالدوام.
وقال العبار في حديث صحفي، 
ان "تربي��ة نينوى ب��دأت عامها 

الدراس��ي الول مرة في املناطق 
احملررة بع��د انتظام ال��دوام في 
نواحي حمام العليل والش��ورة 
والقي��ارة"، مبينا ان "الس��احل 
االيس��ر سوف يش��هد دوام ٧٠ 
مدرسة ابتدائية وثانوية للبنني 

والبنات".
واض��اف العب��ار ان "ذل��ك يعد 
نص��را اخرا يض��اف النتصاراتنا 
في عمليات قامون ي��ا نينوى"، 

مش��يرا الى ان "جه��ودا كبيرة 
املديري��ة  بذلته��ا  ومضني��ة 
العامة لتربية نين��وى من أجل 
إعادة احلياة إلى مدارس��ها في 
األحياء احملررة أثمرت هذه اجلهود 
اس��تئناف  املدي��رية  إعالن  عن 
الرس��مي في مدارسها  الدوام 
مبدين��ة املوصل يوم غ��د األحد 
املوافق ال�22 م��ن كانون الثاني 

احلالي".

وتابع ان "الكتب والقرطاس��ية 
تربي��ة  مخ��ازن  إل��ى  وصل��ت 
احملافظة وسيتم انتظام الدوام 
وجلمي��ع  مدرس��ة  بس��بعني 

املراحل".
ف��ي  التربي��ة،  وزارة  وأعلن��ت 
20 تش��رين الثان��ي 2016، ع��ن 
اس��تئناف الدوام مبناطق حمام 
ناصر  وتلول  والشويرات  العليل 

في نينوى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت دائ��رة التحقيق��ات في 
هيئة النزاهة عن صدور حكمني 
غيابني منفصلني بحقِّ مسؤولني 
فني س��ابقني في جمعية  وُموظَّ
العراقية، عازية  الهالل األحم��ر 
الس��بب ال��ى إقدامه��م عل��ى 
إحداث ضرر متعمد باملال العام. 
وقالت الدائرة ف��ي بيان اطلعت 
إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح  علي��ه 
»الق��رار األول قض��ى بالس��جن 
رئي��س  بح��ق  س��نوات  س��بع 

اجلمعي��ة وأمينها الع��ام ومدير 
وذل��ك  الس��ابقني،  حس��اباتها 
واالتِّ�فاق  باالشتراك  إلقدامهم، 
م��ع ُمتَّهم��ني آخري��ن ُمفرَّق��ة 
قضاياه��م، على إح��داث الضرر 
املتعم��د باجله��ة الت��ي كان��وا 
يعمل��ون ملصلحته��ا«، مبين��ة 
أن »محكم��ة اجلناي��ات أصدرت 
حكمه��ا اس��تناداً إل��ى أحكام 
امل��ادَّة 340 عقوب��ات، معطي��ة 
املُتض��ررة بطلب  للجه��ة  احلق 
التعويض حال اكتس��اب القرار 

الدرجة القطعيَّة، واضعة إشارة 
احلجز عل��ى أمواله��م املنقولة 

وغير املنقولة. 
املُدان��ني  وأوضح��ت أن »إض��رار 
د بامل��ال العام حصل من  املُتعمَّ
خ��الل اخمُلالف��ات املُرتكب��ة م��ن 
قبله��م ف��ي العقد املُب��رم بني 
اجلمعية وأح��د املكاتب األهلية 
اجمُله��زة ألدوي��ة ع��الج األمراض 
على  وتوقيعه��م  الس��رطانية، 
مس��تندات الص��رف دون توف��ر 
األدوي��ة فعالً، وع��دم تدقيقهم 

ة  املُستمسكات التي تثبت صحَّ
تنفيذ فقرات العقد«. 

وبين��ت، أن »تفاصيل قرار احلكم 
رئي��س  بح��قِّ  الص��ادر  الثان��ي 
و  )س.أ.ح(  الس��ابق  اجلمعيَّ��ة 
ف��نِي  املُوظَّ )خ.ع.ع(  و  )ع.ع.ع( 
دهم  إلى تعمُّ الس��ابقنِي فيها، 
، من خالل  اإلض��رار باملال الع��امِّ
ن��وع  ث��الث عج��الت  إعارته��م 
مارس��يدس )مصرف دم متنقل( 
خالفاً للقان��ون، إذ جنم عن ذلك 
الفعل ضرر مبصلحة اجلمعية«.

تربية نينوى تعلن بدء العام الدراسي 
بالساحل األيسر للموصل 

صدور حكمين بالسجن لمسؤولين وموظفين في الهالل األحمر 
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بغداد – انفجار ناسفة  
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س األح��د، ب��أن مدنياً 
ُقتل وأصيب خمس��ة آخرون بانفجار 
عبوة ناس��فة في باب املعظم وسط 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة مزروعة 
بالق��رب من م��رآب في ب��اب املعظم 
انفجرت،  بغ��داد  العاصم��ة  وس��ط 
ظه��ر يوم امس ما أس��فر عن مقتل 
مدني وإصابة خمس��ة آخرين بجروح 

متفاوتة".
على صعي��د متصل اف��اد املصدر إن 
"عبوة ناس��فة مزروع��ة على جانب 
طري��ق ف��ي احل��ي الصناع��ي ضمن 
بغ��داد  ش��مالي  التاج��ي  منطق��ة 
انفج��رت، ظهر يوم امس ، ما أس��فر 

عن مقتل مدني وإصابة 4 آخرين".

ديالى – عمليات اختطاف
اف��اد مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
ديال��ى امس االحد، ب��أن أحد مقاتلي 
احلشد العشائري قتل بانفجار عبوة 
ناس��فة على طري��ق زراعي ش��مال 

شرقي ب عقوبة.
وقال املصدر  إن "عبوة ناسفة كانت 
موضوعة عل��ى جانب طري��ق زراعي 
ق��رب قري��ة العالي، )44 كم ش��مال 
ش��رق بعقوبة(، انفج��رت، صباح يوم 
ام��س ، مس��تهدفة عجل��ة تابع��ة 
للحش��د العش��ائري، ما اس��فر عن 

مقتل أحد مقاتلي احلشد". 
عل��ى صعيد متصل ق��ال املصدر  إن 
"عصاب��ة مس��لحة قام��ت بخطف 
ثالثة ش��بان حتت تهديد السالح في 
أثناء وجودهم ق��رب منطقة املعامل 
)3كم ش��رق قض��اء بل��دروز 30 كم 

شرقي بعقوبة( واقتيادهم إلى جهة 
مجهولة".

صالح الدين – عملية استباقية 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس االحد بأن خمس��ة 
عناصر م��ن تنظيم "داع��ش" قتلوا 

بعملية استباقية شرقي احملافظة.
وق��ال املص��در إن "الق��وات االمني��ة 
بالتنس��يق مع طيران اجليش عاجلت، 
صباح يوم امس س��يارة حتمل احادية 
وعبوات ناسفة تابعة لداعش شمال 
منطق��ة مطيبيج��ة ش��رق ص��الح 

الدين".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، أن "العملية 
اس��فرت عن مقتل خمس��ة عناصر 
من التنظيم في العملية االستباقية 
بعد رصد دقيق لتحركات التنظيم". 

الفلوجة – انفجار ملغمة
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
االنب��ار ام��س االح��د بأن مدني��اً قتل 
بانفج��ار منزل ملغ��م جنوبي قضاء 

الفلوجة.
وقال املصدر  إن "منزالً ملغما انفجر 
مس��اء يوم الس��بت خ��الل محاولة 
احدى االس��ر النازح��ة الع��ودة اليه 
في منطق��ة حي الش��هداء جنوبي 

الفلوجة".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، أن "االنفجار 
اس��فر عن مقتل مدني واحلاق اضرار 

مادية كبيرة باملنزل". 

االنبار – قصف جوي 
اعلنت قيادة عمليات اجلزيرة باجليش 
العراق��ي في محافظ��ة األنبار امس 

االحد، ع��ن قتل خمس��ة "إرهابيني" 
م��ن تنظيم "داع��ش" وتدمير عجلة 

ملغمة في احملافظة.
وق��ال قائ��د العمليات الل��واء الركن 
قاس��م احملمدي  إن "طيران التحالف 
الدول��ي متك��ن م��ن قص��ف عجل��ة 
ملغم��ة وجتمع��ا لإلرهابيني ش��مال 
غ��رب بحيرة س��د حديث��ة )160كم 

غربي الرمادي(". 
وأض��اف الل��واء الرك��ن احملم��دي، أن 
"القصف اس��فر عن تدمير العجلة 
املفخخة وقتل خمس��ة إرهابيني من 

تنظيم داعش". 

الديوانية – ضبط مقذوفات
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة الديوانية ام��س االحد ان 
مف��ارز الدف��اع املدني ف��ي احملافظة 

عثرت على 47 مقذوفة متفجرات.

ووض��ح املص��در ان "مف��ارز الدف��اع 
مقذوف��ة   47 عل��ى  عث��رت  املدن��ي 
ف��ي  األن��واع  مختلف��ة  متفج��رات 
منطقة ام عباس��يات"، مشيرا اليى 
انه "مت رفعها واالحتفاظ بها في مقر 
الفوج الرابع حلني تس��ليمها اصولياً 
إلى كتيبة الهندسة العسكرية في 

الفرقة الثامنة لغرض اتالفها ". 

ذي قار – انفجار عبوة
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي ق��ار امس االح��د ان عبوة محلية 
الصن��ع انفجرت في س��اعة متأخرة 
من مس��اء امس الس��بت قرب منزل 
مواطن يسكن حي الفتاحية بقضاء 
الش��طرة )40 ك��م ش��مالي مدينة 

الناصرية مركز محافظة ذي قار(.
واضاف املصدر الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه انه" ج��اء بتقري��ر خبراء 

املتفج��رات أن العبوة محلية الصنع 
كانت موضوعه قرب السياج اخلارجي 
للمنزل مخلفة أضرارا مادية بسيارة 
كان��ت مركونة قرب املن��زل وال توجد 

خسائر بشرية" 

نينوى – اشتباكات مسلحة 
كش��ف مصدر محلي في محافظة 
نينوى ان قوات من احلش��د الشعبي 
متكن��ت امس االحد من قتل أكثر من 

]20[ ارهابياً غربي مدينة املوصل.
احلش��د  ق��وات  ان"  املص��در  وذك��ر 
الشعبي / اللواء 17 قام بصد تعرض 
لعناص��ر داع��ش وقتل اكث��ر من 20 
ارهابياً ، وتدمير 4 عجالت واالستيالء 
عل��ى 3 عج��الت واس��لحة متنوعة 
تركها الع��دو ف��ي ارض املعركة في 
منطق��ة عداي��ة وت��ل الزل��ط غربي 

مدينة املوصل". 

انفجار عبوة ناسفة في باب المعظم وسط بغداد * الطيران يقصف سيارة تحمل أسلحة شرقي صالح الدين
ضبط 47 مقذوفة متفجرات  جنوبي الديوانية  * الحشد الشعبي يقتل 20 إرهابيًا غربي مدينة الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا وزير اخلارجيَّة العراقيَّة إبراهيم اجلعفرّي، 
احلكوم��ة اللبناني��ة ال��ى رف��ع متثيله��ا في 
العاصمة بغداد الى مس��توى سفير، مجددا 
موقف احلكومة العراقي��ة الرافض للتواجد 

العسكري التركي على أراضي البالد.
وقال اجلعفري في تصريح للصحفيني عقب 
لقائه ف��ي العاصم��ة بيروت رئي��س البرملان 
اللبنان��ّي نبي��ه ب��ري، ان��ه "تداولن��ا ُش��ُؤون 
املنطقة العربيَّة، ومنها: الوضع في س��وريا، 
وكان��ت وجهات نظرنا ُمتطابقة"، معبراً عن 
امله بأن "نس��ير س��ويَّة والتعاون في سبيل 
حتقيق أفض��ل النتائج على الصعيد الثنائيِّ 
العراقّي-اللبنان��ّي، وعل��ى صعي��د اجلامعة 

العربيَّة".
ودع��ا إل��ى ض��رورة رف��ع ُمس��توى التمثيل 
اللبنان��يِّ في العاصمة بغداد على ُمس��توى 
س��فير في إطار تعزيز العالقات الثنائيَّة بني 

البلدين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة النقل،امس االح��د، عن انطالق 
خط طيران جوي مباشر بني بغداد والعاصمة 
البيالروسية مينسك، فيما اشارت الى ان هذا 

اخلط يأتي لفتح افاق التعاون بني البلدين.
وقال وزير النقل كاظ��م فنجان احلمامي في 
بيان اطلعت علس��ج "الصب��اح اجلديد" انه 
"مت افتت��اح مكت��ب وكي��ل اخلط��وط اجلوية 
العراقية في مينس��ك عاصمة بيالروس��يا، 
للب��دء بانطالق الرحالت من بغ��داد والبصرة 

الى مينسك وبالعكس مباشرة".
واض��اف احلمام��ي ان "هذا اخل��ط ياتي لفتح 
افاق التعاون بني البلدي��ن على كافة اجملاالت 
الطبية والس��ياحية والدراسة"، مشيرا الى 
انه "سيفس��ح اجملال امام ش��ركات الطيران 
االوربي��ة للهبوط في مط��ارات العراق فضال 
ع��ن مس��اهمته برف��ع احلظر ع��ن اخلطوط 
اجلوية العراقية بعد االطمئنان على إجراءات 

األمن والسالمة".
م��ن جانب��ه اكد مدي��ر عام اخلط��وط اجلوية 
العراقية س��امر كبة خالل البيان ان "شركة 
اخلط��وط اجلوي��ة العراقي��ة انفتح��ت على 
العال��م وبات��ت هنالك الكثير م��ن اخلطوط 
س��واء الى الدول العربية أم األجنبية"، الفتا 
ال��ى ان��ه "باس��تطاعة اجلمي��ع التنقل عبر 
خطوطنا بش��كل مباش��ر ال��ى العديد من 

الدول ومبسار مباشر من دون التوقف".
وأعلنت شركة اخلطوط اجلوية العراقية، في 
17 كانون الثاني 2017، انه سيتم افتتاح خط 
ج��وي بني العراق وبيالروس��يا قريبا، مش��يرة 
إلى أن الرحالت س��تكون بسعر تشجيعي ال 
يتجاوز 275 دوالرا للشخص البالغ ذهابا وإيابا، 
فيم��ا أكدت أن ذلك لن يتضمن الضرائب في 

املطارات وأي ضرائب أخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوضح��ت وزارة الدفاع، أس��باب تأخ��ر ترفيع 
الضب��اط واملراتب من منتس��بيها الذي يتم 
عادة مبناسبة عيد اجليش في 6 كانون الثاني 

من كل عام.
وق��ال املتحدث باس��م ال��وزارة العقيد ليث 
النعيم��ي لوكال��ة كل العراق "أي��ن"، "كنا 
ننتظر موافقة وزارة املالية على التخصيص 
لزيادة الرواتب للمشمولني بالترفيع بحسب 

الرتب العسكرية".
وأشار الى "حصول موافقة وزارة املالية لهذه 
التخصيص��ات وس��يتم قريب��اً إق��رار جدول 

الترفيع".
يشار الى ان جدول ترفيع الضباط واملراتب في 
وزارة الدف��اع قد تأخر ه��ذا العام عن موعده 
املقرر في الس��ادس من كان��ون الثاني ذكرى 

تأسيس اجليش العراقي.

العراق يدعو لبنان لرفع 
تمثيلها إلى مستوى سفير

"العراقية" تبدأ أولى 
رحالتها إلى بالروسيا

"الدفاع" توضح سبب 
تأخر ترفيع الضباط

الملف األمني

القّوات املشتركة تستعد 
القتحام )حي الرشيدية( 
وتتحشد متهيداً للهجوم 

على الساحل األمين
مضيف��اً "اس��تعداداً للمعركة 
املرتقب��ة ف��ي الس��احل األمي��ن 

للموصل". 
والى ذلك أعلن��ت خلية االعالم 
احلربي، السبت املاضي ، عن متكن 
الق��وات األمنية م��ن حترير قرية 
القوسيات ورفع العلم العراقي 

فوق مبانيها في املوصل. 
وقال��ت اخللي��ة في بي��ان تلقت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة من��ه، ان "ق��وة أمنية 
م��ن قطع��ات الفرق��ة املدرعة 
الفرقة  الثالث  واللواء  التاسعة 
األول��ى متكن��ت من حتري��ر قرية 
والس��يطرة عل��ى  القوس��يات 
تقاطعها ورف��ع العلم العراقي 

فوق مبانيها في املوصل". 
وتاب��ع البيان، ان "الق��وات ذاتها 
متكنت من إحلاق خس��ائر مادية 

وبشرية بالعدو". 
الدولي،  التحال��ف  ونفذ طيران 
السبت املاضي ، 90 ضربَة جويًة 
على زوارق ومراكب وسفن تابعة 

لتنظيم داعش في املوصل. 
وذك��ر بي��ان للتحال��ف, تلق��ت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
"طي��ران  ان  من��ه,  نس��خة 
التحال��ف الدولي نفذ 90 ضربَة 
جوي��َة على زوارق ومراكب وثالث 
س��فن مقاتلة لعصابات داعش 

في أثناء هربها من نهر دجلة في 
املوص��ل"، مبيناً ان "هذه الزوارق 
كانت تقوم بنقل عناصر داعش 
من ش��رق إلى غرب املوصل هرباً 

من قوات األمن العراقية". 
و أضاف البي��ان, ان "قوات األمن 
العراقية متكنت خالل األس��بوع 
املاض��ي م��ن الس��يطرة عل��ى 
جميع اجلسور اخلمسة عبر نهر 

دجلة في املوصل".

"داعش" يرغم نساء الساحل 
األمين في املوصل على التبرع 

بالذهب
أن "اجلث��ث وصلت على  مبين��اً 
ش��كل وجب��ات وق��ام عناص��ر 
التنظيم بجمعها في الثالجات 

وإعطائها أرقاما".
وأضاف املصدر ، أن "داعش سلم 
عدداً م��ن جثث مقاتليه احملليني 
إلى ذويه��م فيما قام بدفن عدد 
منهم في مقابر خاصة وما زال 
يحتف��ظ بجث��ث األجانب حيث 
مين��ع أي مص��در صح��ي عراقي 
م��ن االقت��راب من اجلث��ث لعدم 
تصويرها وتس��ريب اسماء قادة 

مهمني في التنظيم".
م��ن جه��ة أخ��رى أف��اد مصدر 
محل��ي ف��ي محافظ��ة نينوى، 
بأن س��بعة عناصر من "داعش" 
قضوا غرقوا ف��ي نهر دجلة في 
أثناء هروبهم من معارك ش��رق 

املوصل.
وقال املصدر في حديث صحفي، 

إن "س��بع عناص��ر م��ن داع��ش 
قض��وا غرقاً في نه��ر دجلة في 
اله��رب من  أثن��اء محاولته��م 
معارك شرق املوصل خالل األيام 

املاضية".
وأض��اف املص��در ، أن "جثثه��م 
وج��دت طافي��ة عل��ى س��طح 
النهر"، الفتاً إل��ى أن "داعش ما 
يزال يبحث ع��ن جثث أخرى لم 
اللحظة  يعرف مصيرها حت��ى 
بعد فقدان أثره��ا وهي في نهر 

دجلة".
وكان املئات من قادة ومس��لحي 
"داع��ش" هربوا عب��ر نهر دجلة 
باجتاه الساحل األمين من املوصل 
بعد خس��ارتهم معارك ش��رق 
الق��وات  تق��دم  أم��ام  املدين��ة 

األمنية.

معصوم يهنئ ترامب
ويأمل بـ"انطالقة جديدة"

بني بغداد وواشنطن
نؤك��د  "وإذ  معص��وم  وأض��اف 
عل��ى عم��ق عالق��ات التع��اون 
الع��راق  ب��ني  االس��تراتيجية 
والوالي��ات املتح��دة األميركي��ة 
عل��ى جمي��ع املس��تويات، فإننا 
ستش��هد  إنه��ا  م��ن  واثق��ون 
انطالق��ة جدي��دة خ��الل امل��دة 
املقبل��ة مب��ا يعزز القض��اء على 
االس��تقرار  وخدم��ة  اإلره��اب 
والسالم والتنمية على املستوى 

اإلقليمي والدولي".
وكان ترام��ب أدى، اجلمع��ة )20 

كان��ون الثان��ي 2017(، اليم��ني 
الرئي��س  الدس��تورية ليصب��ح 
املتح��دة  للوالي��ات  ال���45 

األميركية.
وأعل��ن ترامب، أم��س، عن عزمه 
بن��اء حتالفات جدي��دة ملواجهة 
"اإلرهاب املتشدد" واجتثاثه من 
على وج��ه األرض، وفيما أش��ار 
إل��ى تع��رض اجلي��ش األميركي 
"إلنهاك محزن" خالل السنوات 
املاضي��ة، انتقد إنف��اق الواليات 
املتحدة تريليونات الدوالرات في 

اخلارج.

بارزاني يدعو إلى بقاء القّوات 
األميركية بعد حترير املوصل

واش��ار الى أنه "أبلغ قادة اجليش 
 2010 عام��ي  ف��ي  االميرك��ي 
اجلي��ش  انس��حاب  ب��أن  و2011 
االميركي من العراق س��يعطي 
الفرصة لنمو اإلرهاب، الفتاً الى 
أنه "اذا ما بقي ع��دد من اجلنود 
االميركيني في العراق فإن داعش 
لم يكن ليس��يطر على الرمادي 

واملوصل".
وعب��ر بارزاني عن أمله في أن "ال 
تعي��د الوالي��ات املتح��دة اخلطأ 
الذي قامت به في 2011 بسحب 
قواته��ا بع��د انته��اء معرك��ة 

املوصل".
كما س��لط بارزاني الضوء على 
ال��دور االيران��ي، وش��دد على أن 
إليران عالقات مع حكومة اقليم 
كوردستان واألحزاب السياسية 

كم��ا تلع��ب ال��دور األكب��ر في 
العراق.

الكهرباء: اخلصخصة توّفر 
للمواطن نصف أجور املولدات 

األهلية
موضح��اً أن "الثمن مدعوم من 
الدول��ة ويحقق للعائ��الت أكثر 
من %50 مما تدفعه كاشتراكات 

لدى أصحاب املولدات األهلية".
وأستطرد املدرس أن "الشركات 
االس��تثمارية يقتص��ر عمله��ا 
عل��ى إنه��اء التج��اوزات عل��ى 
الش��بكة، ومتابعة أي خلل في 

التجهيز".
ون��ّوه إل��ى أن "تصليح األعطال 
يحصل من املستثمر خالل مدة 
زمنية ال تتجاوز الس��اعة نظراً 
لوجود ف��رق جوالة ملتابعة عمل 
كم��ا  الكهربائي��ة،  املنظوم��ة 
توج��د خطوط اتص��ال هاتفية 

ساخنة".
مجب��ر  "املس��تثمر  أن  وي��رى 
عل��ى تصلي��ح أي عطل يصيب 
الش��بكة مب��دة قياس��ية كونه 
س��يحصل عل��ى نس��بة م��ن 

اجلباية".
إن  بالق��ول  امل��درس  وخل��ص 
"وزارة الكهرب��اء حريص��ة على 
استكمال املشروع، وهناك دعم 
حصلنا عليه من مجلس الوزراء 

إلجناحه".
م��ن جانب��ه، يأمل عض��و جلنة 
الطاقة في مجل��س محافظة 

بغداد س��عد س��ادر في تصريح 
ب��أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  إل��ى 
"يحق��ق املش��روع أهداف��ه في 
توفي��ر س��اعات جتهي��ز كاملة 

للمواطن".
وتاب��ع س��ادر أن "الع��راق عانى 
وأن��ه  الكهرب��اء،  م��ن  كثي��راً 
ينتظ��ر بارقة ام��ل ونحن جند أن 
اخلصخص��ة من اهم املش��اريع 

لتحسني هذا امللف".
"امل��الكات  أن  ويسترس��ل 
الكهرب��اء  ل��وزارة  الهندس��ية 
مس��تمرة ف��ي عمله��ا، وهناك 
متابع��ة للمش��روع م��ن قب��ل 
ف��ي  س��واء  احمللي��ة  اجله��ات 

العاصمة أو بقية احملافظات".
ومضى س��ادر إل��ى أن "ال��وزارة 
أبلغتنا في أكثر من مناسبة بأن 
املشروع س��يحقق أهدافه وأنه 
سيكتب له النجاح وأن املواطن 

سيلمس نتائج ايجابية قريباً".

إحباط عملية انتحارية 
بشارع احلمراء في بيروت

، مبين��اً انه "امض��ى ليلته في 
مخي��م ب��رج البراجن��ة، وج��اء 
ف��ي الي��وم التالي بس��يارة نوع 
نيسان برفقة شخصني، بعدما 
لب��س احل��زام الناس��ف وتوجه 
نح��و ش��ارع احلم��راء لكنه لم 
يكن يعرف ان ثالث س��يارات من 
مخاب��رات اجلي��ش واملعلوم��ات 
تراقبه"، حي��ث مت القاء القبض 

عليه قبيل دخوله املقهى.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

كث��ف تنظي��م داع��ش االرهابي من 
انتش��ار عناصره باجلان��ب االمين بعد 
هربه��م م��ن اجلان��ب االيس��ر وب��دأ 
مبضايقة املواطن��ني لتطبيق قراراته 
املعروفة، فيما اوعزت تربية نينوى الى 
70 مدرس��ة في اجلانب االيسر للبدء 
بالدوام الرس��مي وس��ط اس��تغراب 
من االهال��ي بس��بب النقوصات في 
املالكات التعليمية فضال عن االضرار 
التي اصابت الكثير من تلك املدارس.

وق��ال مص��در امن��ي عراق��ي مطلع 
في محافظ��ة نينوى ال��ى "الصباح 
اجلدي��د" ان��ه "بع��د ه��رب عناص��ر 
تنظي��م داعش م��ن اجلانب االيس��ر 
احملرر م��ن املدينة فضال ع��ن مناطق 
اخ��رى مبحافظة نينوى وخارجها، فان 
الدواعش بات عددهم كثيفاً جداً في 

اجلانب االمين".
واضاف "مت رصد نش��ر عدد كبير من 
عناصر العدو في مناطق باب الطوب، 
مت��وز، الرفاعي، منطقة املستش��فى 
والف��اروق، اضاف��ى ال��ى تواجد الفت 
ف��ي بقية االحي��اء، وب��دأوا مبضايقة 
االهالي لتطبيق قرارات قيادات العدو 
املعروفة مثل احملاس��بة على اللحية 
واالي��زار القصي��ر والنقاب للنس��اء، 
والتهدي��دات في حال وجود موبايالت 

بحوزة االهالي".
ون��وه املصدر ال��ى ان "مف��ارز داعش 
باالمي��ن تش��دد عل��ى اهمي��ة ع��دم 
متابعة االخبار وتصديقها بواسطة 
الس��اتااليت )الدش( ويحذرون من ان 
م��ن يتم ضبطه وه��و يتابع الدش او 
وجد مبنزله دش مخفي فان العواقب 
ستكون وخيمة، ويزعمون ان امدادات 
كل  وسيس��تعيدون  س��تصلهم 

املناطق التي خسروها".
ومض��ى بالق��ول "مت رص��د انتش��ار 
ملثم��ني  وه��م  للتنظي��م  عناص��ر 
عل��ى العديد م��ن البناي��ات العالية 
ف��ي اجلان��ب االمي��ن بع��د االنقط��اع 
التام للكهرب��اء الوطنية، ولوحظت 
سيارات ما يس��مى باالمنية تنتشر 
مبحيط تل��ك املباني، حيث يخش��ى 

العدو م��ن حدوث اعم��ال انزال جوي 
للقوات العراقية".

وكانت مفارز اخرى من التنظيم، في 
وقت، س��ابق قد دعت س��كان اجلانب 
االمين ال��ى اعالن البراءة من أقربائهم 
وذويهم في اجلانب االيسر بوصفهم 

"مرتدين وخونة".
ويعان��ي س��كان اجلان��ب االمي��ن من 
ظ��روف معاش��ية قاس��ية وغي��اب 
ت��ام للخدم��ات م��ع ارتف��اع مخيف 
باالس��عار وفق��دان للوق��ود والكثير 
من ابسط املستلزمات احلياتية وهم 
بانتظ��ار حتريرهم على اي��دي القوات 

العراقية املشتركة.
 

تربية نينوى تدعو مالكات
70 مدرسة لاللتحاق بالدوام

اوع��زت مديري��ة تربي��ة نين��وى الى 

70 مدرس��ة للمراح��ل االبتدائي��ة 
واملتوس��طة والثانوي��ة في املناطق 
احمل��ررة باجلان��ب االيس��ر لاللتح��اق 
بال��دوام ابت��داًء م��ن الي��وم االحد 
املش��مولة  وامل��دارس   ،22/1/2017

هي :
-1   كوكجلي للبنني 2_كوكجلي 
_4 للبن��ني  3_الكوف��ة  للبن��ات 

البواس��ل للبنات 5_ش��رحبيل بن 
حس��نة للبن��ني 6_ش��رحبيل ب��ن 
حس��نة للبنات 7_الصف��ا للبنني 
9_احملارب��ني  للبن��ات  8_الف��ردوس 
للبن��ني 10_احملارب��ني للبن��ات 11_

12_رابعة  للبن��ني  العدوية  رابع��ة 
العدوية للبن��ات 13_دجلة للبنات 
14_اجنادي��ن للبن��ني 15_ع��روس 
الصحراء للبن��ات 16_زهرة املدائن 
17_زه��رة املدائ��ن للبنات  للبن��ني 

_19 احلري��ري  18_متوس��طة 
20_اعدادية  الالذقي��ة  متوس��طة 
21_متوس��طة  للبن��ني  س��ارية 
عبدالرحم��ن الداخ��ل للبنني 22_
23_متوسطة  ثانوية مؤته للبنات 
24_متوس��طة  للبن��ات  عائش��ة 
الرش��يد للبنني 25_اعدادية األمني 
للبن��ني 26_اعدادية الوركاء للبنني 
27_متوس��طة عبداهلل ب��ن الزبير 
للبنني 28_متوسطة أنس بن مالك 
للبن��ني 29_اعدادي��ة اب��ي حنيفة 
للبنني 30_متوسطة الربيع للبنني 
للبن��ني  امله��دي  31_متوس��طة 
32_متوسطة س��عيد بن مسيب 
للبن��ني 33_متوس��طة املقدادي��ة 
للبنني  الزهور  34_اعدادي��ة  للبنني 
_36 للبن��ني  املرب��د  35_اعدادي��ة 

ثانوي��ة الزه��ور للبن��ات 37_ثانوية 

ش��هد للبنات 38_ثانوي��ة القاهرة 
للبن��ات 39_ثانوي��ة أب��ن البيط��ار 
للبنني 40_متوس��طة أب��ن القيم 
عبدالرحمن  اجلوزي41_متوس��طة 
ب��ن ع��وف 42_اعدادي��ة الرس��الة 
نين��وى  43_متوس��طة  للبن��ني 
الش��افعي  44_اعدادية  املس��ائية 
كلث��وم  45_متوس��طة  للبن��ني 
للبنات 46_اعدادية الطالئع للبنات 
للبن��ات  صفي��ة  47_متوس��طة 
48_اجلماهي��ر للبنني 49_اجلماهير 
للبنات 50_األخاء للبنني 51_األخاء 
للبن��ات 52_االمام الزه��ري للبنني 
53_اجله��اد والتب��اع للبن��ات 54_

55_االنتفاضة  للبن��ني  االنتفاضة 
للبن��ات 56_عبدالق��ادر العبي��دي 
العبي��دي  57_عبدالق��ادر  للبن��ني 
للبنات 58_املب��ادرة 1 للبنات 59_

املبادرة 2 للبن��ات 60_أبن النفيس 
للبنني 61_عبداهلل بن جابر للبنني 
للتعلي��م  البيض��اء  62_اللؤل��ؤة 
املسرع للبنات 63_اإلبداع للتعليم 
64_الفراهي��دي  للبن��ني  املس��رع 
للبنات 65_الفراهيدي للبنني 66_
مكة للبنات 67_املأرب للبنني 68_
69_القادس��ية  للبنات  الش��قائق 

للبنني 70_القادسية للبنات .
واس��تغرب عدد م��ن االهال��ي هذا 
باملس��تعجل  ال��ذي وصفوه  القرار 
اصاب��ت  الت��ي  االض��رار  بس��بب 
الكثير من تلك امل��دارس فضال عن 
النقوصات التي فيها، ومتى سيتم 
توزي��ع املناه��ج املدرس��ية، اضافة 
ال��ى نقص محتمل بع��دد املالكات 
التربوية بس��بب االوضاع التي مرت 

بها مدينة املوصل.

بعد هرب عناصر 
تنظيم داعش من 
الجانب األيسر 
المحرر من المدينة 
فضاًل عن مناطق 
أخرى بمحافظة 
نينوى وخارجها، 
فإن الدواعش بات 
عددهم كثيفًا جدًا 
في الجانب األيمن

انتشار كثيف لداعش في اجلانب األمين

تربية نينوى تدعو طلبة 70 مدرسة باأليسر لاللتحاق بالدوام

داعش ينتشر بكثافة في أيمن الموصل ويفرض حصارًا على األهالي
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حسين حسن* 

ت��رأس وزير الصناعة واملع��ادن وكالة 
املهندس محمد شياع السوداني في 
مقر الوزارة االجتماع الثاني للمجلس 
التنسيقي لهيئة الصناعات احلربية 
حض��ره ممثل��ون م��ن وزارت��ي الدفاع 
والداخلية وهيئة احلش��د الش��عبي 
ومستش��ارية االم��ن الوطني وجهاز 
اخملاب��رات وعدد م��ن امل��دراء العامني 
ف��ي ش��ركات ال��وزارة املتخصص��ة 
بالصناعات احلربية ملناقشة املواضيع 
املتعلق��ة به��ذه الصناع��ة وس��بل 

النهوض بها.
واك��د الوزير خالل االجتم��اع على ان 
االهتمام الكبير الذي توليه احلكومة 
العادة الصناع��ة احلربية جاء نتيجة 
لظروف احل��رب التي يخوضها العراق 
االجرام��ي  داع��ش  عصاب��ات  ض��د 
وحاج��ة الع��راق املاس��ة إل��ى تأمني 
االعتدة اخلفيفة واملتوسطة والقنابر 
جان��ب  إل��ى  املتنوع��ة  والصواري��خ 
امتالك ش��ركات ال��وزارة للمقومات 
والكف��اءات  الواس��عة  واخلب��رات 

العالية الحياء هذه الصناعة املهمة 
وتغطية احتياج��ات البلد ، الفتا إلى 
ان الوضع االقتص��ادي احلرج الذي مير 
به العراق وقلة التخصيصات املالية 
في املوازن��ة من الدواف��ع املهمة في 
توجه الدولة لالهتمام باالنتاج احمللي 
لتوفير االم��وال الكبيرة التي تصرف 
واالعتدة  عل��ى اس��تيراد االس��لحة 
الدامة املعركة ضد االرهاب ، مشددا 
على ضرورة االهتمام ومراعاة النوعية 
واملواصفات العسكرية املطلوبة في 
تصنيع وانتاج ش��تى ان��واع االعتدة 

واالسلحة واملعدات. 
وأشار الس��وداني الى توجه احلكومة 
نح��و االس��تثمار وعقود املش��اركة 
لتفعي��ل القط��اع الصناع��ي عامة 
وتفعيل دور ش��ركات القطاع اخلاص 
الش��ركات  وباخلص��وص  الصناع��ي 
ذات اخلبرة والتي س��بق لها ان عملت 

بنجاح في هذا اجملال .
وقد اكد الوزي��ر على ضرورة التعامل 
مع الش��ركات العاملية ذات الصناعة 
نق��ل  لغ��رض  الرصين��ة  احلربي��ة 
الصناع��ات  وتوط��ني  التكنولوجي��ا 
الدفاعية وانش��اء خط��وط انتاجية 

ذات تكنولوجي��ا عالية وحديثة تلبي 
حاج��ة الوزارات والدوائ��ر االمنية في 
الع��راق ، الفتا ف��ي الوق��ت ذاته الى 

حرص ال��وزارة على التنس��يق مابني 
ال��وزارات والدوائر املعني��ة ومواصلة 
التحاور املس��تمر من اج��ل الوصول 

ال��ى رؤية واضح��ة وحتقي��ق التعاون 
املطلوب وحل املش��كالت واملعوقات 

التي تقف امام تنفيذ العمل .

وب��ني الوزي��ر ض��رورة حتدي��د مه��ام 
وواجبات اجمللس التنس��يقي وضرورة 
قيام اعضاء اجمللس بتقدمي املقترحات 
والواجب��ات  امله��ام  حتدي��د  لغ��رض 
ليتس��نى  عليها  العم��ل  املطل��وب 
عرضه��ا ام��ام انظ��ار رئيس ال��وزراء 
املوافق��ات االصولي��ة  واس��تحصال 

بشأنها .
كما ج��رى خالل االجتماع مناقش��ة 
ع��دد من القضاي��ا الت��ي تهم عمل 
مج��ال  ف��ي  وش��ركاتها  ال��وزارة 
ال��ى  اضاف��ة  احلربي��ة  الصناع��ات 
املطروح��ة  الفق��رات  اس��تعراض 
في ج��دول االعمال واالس��تماع الى 
االراء واملداخ��الت للس��ادة احلاضرين 
والت��ي  الفق��رات  تل��ك  بخص��وص 
ق��رار  تعدي��ل  مناقش��ة  تضمن��ت 
مجلس الوزراء رقم 86 لس��نة 2016 
والذي ينص عل��ى قيام وزارتي الدفاع 
والداخلية بشراء وحتديد احتياجاتها 
م��ن االعت��دة واالس��لحة م��ن هيئة 
الصناع��ات احلربي��ة م��ع تخويله��ا 
االس��تثمارية  الع��روض  اس��تقدام 
واس��تحداث  املش��روع  لتنفي��ذ 
مش��روع الصناعات احلربية في وزارة 

التخطيط .
كم��ا مت خ��الل االجتم��اع مناقش��ة 
العروض الفنية والتجارية ومسودات 
هيئ��ة  مبنتج��ات  اخلاص��ة  العق��ود 
الصناعات احلربي��ة والتي مت تقدميها 
من وزارة الصناعة واملعادن الى اجلهات 
االمنية اضافة الى مناقشة مشاريع 
الصناعات احلربية ) اخلطة العشرية 
مبراحلها واسبقياتها الثالث القصيرة 
امل��دى ، املتوس��طة امل��دى والبعيدة 
امني��ة  منظوم��ة  وانش��اء  امل��دى( 
حلماية ش��ركات الصناع��ات احلربية 
ومنتس��بيها اضاف��ة الى مناقش��ة 
مشروع القنابر اجلوية املوجهة وغير 
املوجه��ة املطلوب��ة من قب��ل القوة 
اجلوي��ة وطي��ران اجليش اضاف��ة الى 
مواضي��ع اخرى جرت مناقش��تها مبا 
يس��هم بتلبية متطلبات العمل في 
مجال التصنيع احلربي ويحقق اخلطط 
املعطي��ات  بأس��تغالل  املوضوع��ة 
االيجابية التي تخ��دم العمل وحتقق 
التط��ور والنهوض ال��ذي تصبو اليه 

الوزارة خالل املرحلة املقبلة.

*اعالم الصناعة

حمالت توعية وتثقيف ضد مخاطر األلغام
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 حتت ش��عار » قطرت��ان لطفولة 
خالي��ة م��ن ش��لل االطف��ال » ، 
اعلنت وزارة الصحة أستعدادها 
الطالق احلملة الوطنية الربيعية 
ش��لل  م��رض  ض��د  للتلقي��ح 
االطفال اذ تأمل منظمة الصحة 
العاملية كما نأمل نحن منتسبو 
وزارة الصح��ة خل��و العال��م من 
مرض شلل االطفال كونه مرض 
مع��د وخطي��ر تس��ببه كائنات 
الفيروس��ات  تدعى  صغيرة جدا 
وان الفي��روس املس��بب يس��مى 
VIRU – POLIO  يصيب االطفال 

أكثر من البالغني .
كما ان هذه الفايروسات تصيب 
االطفال الذين تت��راوح أعمارهم 
بني 6 أشهر – 5 سنوات ، ويصيب 
الذكور واالناث على حد س��واء ، 
وهناك ثالثة انواع من الفيروسات 
تسبب ش��لل االطفال واالصابة 
بن��وع منها تعط��ي مناعة لهذا 
النوع فق��ط ، ولكن التطعيمات 
حتتوي على االن��واع الثالثة ، كما 
اكدت على ض��رورة مراجعة االم 
احلامل للمراكز الصحية االولية 
خالل مدة احلمل وكذلك مراجعة 
االطفال دون س��ن اخلامس��ة من 

العمر الخذ اللقاحات احملددة . 
 وذك��رت وزيرة الصح��ة والبيئة 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ني 
بدائ��رة  املمثل��ة  ال��وزارة  ان 
أنه��ت  ق��د  العام��ة  الصح��ة 
اخلاص��ة  االس��تعدادات  جمي��ع 
الربيعي��ة  الوطني��ة  باحلمل��ة 
2017 للتلقيح ضد مرض ش��لل 
االطفال بجولتها االولى ملدة )5( 
اي��ام والت��ي انطلقت ي��وم امس 

االحد .
م��ن جانبه اعلن مدي��ر عام دائرة 
الصحة العامة الدكتور احسان 
جعفر ان احلملة ستشمل جميع 

مناطق الب��الد مبا فيها مخيمات 
النازحني واملناطق احملررة وحسب 
الرقع��ة اجلغرافي��ة للقطاعات ، 
مبينا ان احلملة ستشمل جميع 
اخلامس��ة  س��ن  دون  االطف��ال 
والذين يبلغ عددهم )6,185,742( 
طفال اذ س��تنفذ احلملة )8273( 
فرق��ة ب��ني راجلة م��ن دار الى دار 
وآلية وثابتة داخل مراكز الرعاية 
وس��يتم   ، االولي��ة  الصحي��ة 
مشاركة )1999( مشرفا ميدانيا 
151( مش��رفا  و)  عل��ى احلمل��ة 
على القطاعات و)151( مش��رفا 
عل��ى الدوائ��ر ، فض��ال ع��ن )39( 

مدير وحدة حتصني ومدير قس��م 
الصحة العامة في دوائر الصحة 
تضم��ن  اللق��اح  وبخص��وص   ،
برنامج احلمل��ة تخصيص )185( 
مش��رفا على سلس��لة التبريد 
واحلف��اظ على مأموني��ة اللقاح 
الذي اكدت الدائ��رة مصدره من 

املناشئ العاملية الرصينة .
 ودعت ال��وزارة العائالت الكرمية 
الى التعاون مع الفرق التلقيحية 
من اج��ل اجناح احلمل��ة واحلفاظ 
عل��ى صح��ة اطفالن��ا االع��زاء 
من مرض ش��لل االطف��ال كونه 
من االمراض اخلطيرة واملس��ببة 

لالطفال  التمني��ات  م��ع  للعوق 
دوام الصحة والعافية.

على صعيد متص��ل نفذت وزارة 
والبيئ��ة حمالت توعية  الصحة 
مكثفة في قري��ة بزيبز  التابعة 
مبحافظ��ة  الفلوج��ة  لعامري��ة 
االلغ��ام  مخاط��ر  ض��د  االنب��ار 

واملقذوفات احلربية .  
حم��الت  إن  اللوزي��رة  وذك��رت 
أجريت  توعوية مش��ابهة كانت 
احملافظ��ات  م��ن  العدي��د  ف��ي 
الس��اخنة وممن تعرضت إلعمال 
إرهابي��ة بع��د إن مت حتريرها وطرد 
العصابات الداعشية منها األمر 

الذي أس��هم بالتالي ف��ي عودة 
إلى  النازحني  األهالي والس��كان 

دورهم ومناطق سكناهم .
وقال مدير عام دائرة شؤون االلغام 
خال��د رش��اد ان الدائ��رة نف��ذت 
حمالت توعي��ة الهالي مخيمات 
االول  القط��اع  ف��ي  النازح��ني 
والقطاع الثاني وعدد من املدارس 
ف��ي قرية بزيبز مبحافظ��ة االنبار 
ما ب��ني ) اطفال ونس��اء ورجال ( 
فضال عن توزيع وس��ائل التوعية 
والت��ي حت��ث مبجملها  عليه��م 
على كيفية التعاطي االمثل مع 
االجس��ام الغريبة املشكوك بها 

من قب��ل االهال��ي واهمية اخبار 
اجلهات املس��ؤولة عنها باس��رع 
وقت ممكن بغي��ة التعامل معها 

واحلد من خطورتها نهائيا.
وأش��ار رش��اد ال��ى ان احلم��الت 
ش��ملت االهالي وكذلك تالميذ 
امل��دارس ف��ي ه��ذه املنطقة من 
خالل تقدمي محاض��رات التوعية 
املطبوعات  وتوزي��ع  واإلرش��ادية 
الكافية  اإليضاح��ات  املتضمنة 
عن األلغام والعبوات واألجس��ام 

الغريبة غير املنفلقة.

*اعالم الصحة 

وزيرة الصحة تؤكد انطالق الحملة الربيعية للتلقيح ضد شلل األطفال 

 تصيب فايروسات 
هذا المرض 

األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 
6 أشهر – 5 سنوات 

، وتصيب الذكور 
واإلناث على حد 

سواء 

جانب من حمالت التلقيح ضد شلل األطفال

مواجهات
عمار البغدادي*

اشتراكية ترامب
مااجمل ان اقرا نصا لكارل ماركس او جملة في 
املادية التاريخية لفيورباخ ترد على لس��ان رجل 
رأسمالي ميتلك ناطحات س��حاب في الواليات 
املتحدة ومش��اريعه االستثمارية تغطي نصف 
الكرة االرضية ويبدو ان املاركسية لوكانت بدأت 
هك��ذا ملا انته��ت الى ما انته��ت اليه في عهد 
صاحب فكرة » الغالسنس��ونت« غورباتشوف 

نهاية الثمانينيات من القرن الفائت!.
وق��ف العالم ام��س على قدميه وهو يس��تمع 
خلطاب الرئيس املنصب دونالد ترامب في البيت 
البيض��اوي وس��ط دهش��ة اغلب الرؤس��اء في 
العال��م واولهم الرؤس��اء الس��ابقون للواليات 
املتح��دة كارتر وكلنت��ون واوبام��ا حيث هاجم 
الرج��ل عهود من س��بقوه م��ن الدميوقراطيني 
واجلمهوريني وهو يتحدث عن االموال االميركية 
التي اهدرت في عمليات عسكرية خارج احلدود 
او املعامل االميركية املتروكة و11 مليون مواطن 

اميريكي عاطل عن العمل.
ان العال��م الغرب��ي اس��تمتع كثي��را  بخطاب 
الرجل لكن ترامب فتح النار على حلف ش��مال 
االطلسي وعلى املانيا بشكل خاص حني قلل من 
ش��أن احللف ودعا الى الغائه وهو مايعني الغاء 
فكرة الشراكة مبستوياتها اخملتلفة مع الواليات 
املتح��دة االميركي��ة وبداي��ة اخلراب ب��ني عاملني 
عاش��ا على فك��رة التوافق الى تأس��يس فكرة 
توافق جديد بني مدرس��تني فكريتني مختلفتني 
في روس��يا والوالي��ات املتح��دة االميركية وهو 
مايعني بالتالي انقالبا في االفكار واالس��اليب 
واالحالف العس��كرية والش��راكات االقتصادية 
ودخول العالم حقب��ة مختلفة لن تزيد العالم 

اال توترا.
املعايي��ر  ف��ي  انقالب��ا  سيش��كل  ترام��ب  ان 
واالخالقيات والسياس��ات ورمبا سيكون مجيئه 
فتح��ا ف��ي الوالي��ات املتح��دة عل��ى مس��توى 
الوظائف واملش��اريع االجتماعي��ة واالقتصادية 
لكنها ستؤدي الى انفجارات حقيقية في بنية 

العالقات الدولية.
الوالي��ات املتح��دة االميركي��ة رمب��ا تك��ون  ان 
اش��تراكية املنحى والتوجه في االربع س��نوات 
املقبلة وهو س��ر التقارب السياسي االقتصادي 

االميركي الروسي املقبل. 

اعالم الصناعة 
جه��زت الش��ركة للصناع��ات احلربي��ة العام��ة 
إح��دى ش��ركات وزارة الصناعة واملع��ادن محطة 
املس��يب احلرارية ب )10( اطنان من مادة فوسفات 
الصودي��وم. وقال مدي��ر مركز اإلع��الم والعالقات 
العامة في الوزارة عبد الواحد علوان ألش��مري ان 
مصنع ابن سينا احد مصانع الشركة قام بتجهيز 
احملط��ة املذكورة ب�) 5 ( اطنان من مادة فوس��فات 
الصوديوم الثنائية و)5 ( اطنان من مادة فوس��فات 
الصوديوم الثالثية ، مش��يرا إل��ى أن املصنع ينتج 
ثالثة أنواع من هذه املادة هي فوس��فات الصوديوم 
األحادي��ة والثنائي��ة والثالثي��ة والت��ي تس��تعمل 
لإلغراض الدوائية والغذائية والصناعية ، الفتا إلى 
إن محطة كهرباء املس��يب تقوم باستعمال هذه 
املادة ف��ي حماية املراجل البخارية واطئة الضغط 
دون 40 ب��ار  لغرض منع تآكلها ودميومتها ، مؤكدا 
اس��تعداد الش��ركة لتلبي��ة حاجة دوائ��ر الدولة 
املس��تفيدة من هذه املادة في عملياتها اإلنتاجية 

وبالكميات املطلوبة.

الصناعة تجّهز محطة كهرباء 
المسيب بفوسفات الصوديوم

جانب من االجتماع

تقرير

وزير الصناعة يؤكد على توّفر اإلمكانيات إلحياء التصنيع الحربي 
ترأس اجتماع المجلس التنسيقي للصناعات الثقيلة  

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت الش��ركة العام��ة لتج��ارة 
ع��ن  التج��ارة  وزارة  ف��ي  احلب��وب 
أستمرارها جتهيز مطاحن محافظة 
واحلكومية  األهلي��ة  وكركوك  ديالى 
باحلنط��ة احمللي��ة اخمللوط��ة لش��هر 

كانون الثاني اجلاري.
واوض��ح مدير ع��ام الش��ركة هيثم 
جميل اخلش��الي أن املالكات الفنية 
باش��رت بتجهيز كمي��ة) 148 ( الفا 
و980 طن��ا من أص��ل الكمية املقررة 
و100 ط��ن  الف��ا   )  150  ( والبالغ��ة 
ملطاحن كرك��وك وكمية 8600 االف 

و600 ط��ن كوجب��ة أول��ى ملطاح��ن 
ديالى لغرض توزيعها ضمن مفردات 
البطاقة التمويني��ة . من جانب آخر 
أش��ار اخلش��الي إل��ى أس��تمرار فرع 
كركوك بتجهيز وكالء احملافظة مبادة 
الرز الهندي عن حصة ش��هر تشرين 
الثان��ي لتوزيعه��ا ضم��ن مف��ردات 
احلص��ة التمويني��ة ، مش��يراً الى أن 
الكمي��ات التي مت جتهيزه��ا للوكالء 
كان��ت مليونني و33 الف��ا و673 طنا 
م��ن أص��ل الكمية املق��ررة 3 ماليني 
و711 الف��ا و485 طن��ا أضاف��ة إل��ى 
جتهي��ز نازحي املوص��ل بكمية ) 682 

( الف��ا و948 طن��ا م��ن ال��رز الهندي 
وللش��هر نفس��ه . واش��ار اخلشالي 
إلى أس��تئناف العمل في مجرش��ة 
أبو صخير احلكومي��ة في محافظة 
النجف بعد اإلنتهاء من مدة صيانة 
وتصلي��ح وتبديل امل��واد املندثرة في 
اجملرشة ، الفتاً الى أن أعمال الصيانة 
إنعكس��ت أيجاباً على أنتاج اجملرشة 
ليصبح أنتاجها اليومي 60 ألف طن 
، حيث بلغت كمية الرز املصنع نحو 
1200 طن رز ياسمني مصنع بحسب 
املواصف��ات لغ��رض أكم��ال حص��ة 

احملافضة من الرز احمللي.

بغداد - الصباح الجديد:
ت��رأس مدي��ر ع��ام املرك��ز الوطني 
للصحة والس��المة املهنية التابع 
لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 
املهن��دس عمار عب��د الواحد الوفد 
املش��ارك في برنامج بن��اء القدرات 
الصح��ة  ادارة  ف��ي  للعامل��ني 
والس��المة املهني��ة ال��ذي نظمته 
الوكال��ة اليابانية للتع��اون الدولي 

في اليابان.
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان قس��م التوعي��ة 
والتدريب التابع للمركز الذي شارك 

في البرنامج نظم محاضرة عن بناء 
القدرات للعاملني في ادارة الصحة 
والس��المة املهنية ملنسوبي املركز 
اس��تعرض فيه��ا جالل ف��اروق من 
قس��م الس��المة املهنية ومحمد 
اسعد من قسم التوعية والتدريب 
برنامج الدورة فضال عن محاضرات 
نظرية ف��ي التعامل الس��ليم مع 

.P.P.E معدات الوقاية الشخصية
اختت��م  املرك��ز  ان مدي��ر  واض��اف 
احملاض��رة بكلم��ة اكد فيه��ا على 
املعلومات  ضرورة االس��تفادة م��ن 
واخلب��رات التي تتضمنه��ا الدورات 

بغية العمل بها، داعيا الى اش��راك 
اكبر ع��دد من موظف��ي املركز في 
دورات ه��ذا البرنام��ج للوصول الى 
اله��دف املنش��ود الذي تس��عى له 
وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
ضم��ن اهدافها املرس��ومة بتقدمي 
افض��ل اخلدمات ال��ى العاملني في 
التابعة لقطاعات  االنشطة  شتى 
العم��ل كاف��ة لتوفير بيئ��ة عمل 
س��ليمة وآمنة حفاظا على صحة 
العامل��ني وس��المتهم للح��د من 
واالمراض  العمل  حوادث واصاب��ات 

املهنية.

التجارة تواصل تجهيز المطاحن 
بالحنطة في كركوك وديالى

العمل تشارك في البرنامج الياباني لبناء 
قدرات العاملين بالسالمة المهنية

هدى فرحان*
دع��ا مدير ع��ام الش��ركة العامة 
للفحص والتأهيل الهندسي احدى 
ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن 
املهندس خلف ع��كار عبود جميع 
الوزارات وشركات القطاعني العام 
واخلاص لالستفادة من االمكانيات 
والفني��ة  والهندس��ية  العلمي��ة 

املتوف��رة لدى ش��ركته ف��ي اجراء 
اجملاالت كون  الفحوصات وبش��تى 
الش��ركة معتمدة من قبل اجلهاز 
والس��يطرة  للتقيي��س  املرك��زي 
النوعي��ة وحاصل��ة على ش��هادة 
اجلودة وش��هادة اعتمادية اخملتبرات 
ولديها مالكات مدربة ومؤهلة في 

ارقى الشركات العاملية .

واب��دى مدي��ر ع��ام الش��ركة في 
تصري��ح للمرك��ز االعالم��ي ف��ي 
الوزارة اس��تعداد ش��ركته الجراء 
االنش��ائية  الفحوص��ات  ش��تى 
والكهربائي��ة  وامليكانيكي��ة 
وفحص  والكهربائية  والكيمياوية 
مختبراته��ا  خ��الل  م��ن  املع��ادن 
الت��ي تع��د االول��ى  املتخصص��ة 

العاملي��ة  الش��ركات  بش��هادة 
مبج��االت  الع��راق  ف��ي  العامل��ة 
النفط والكهرب��اء والتي جتري كل 
الفحوصات التي حتتاجها في هذه 

اخملتبرات .
واش��اراملدير الع��ام ال��ى ان ل��دى 
للفحوص��ات  مختب��ر  الش��ركة 
احلقلية مبالكات هندسية من ذوي 

اخلبرة والكفاءة الجراء الفحوصات 
ف��ي املواق��ع كفحوص��ات جس��ر 
املثنى والضلوعي��ة ومواقع كثيرة 
ل��وزارة النف��ط ، الفتا ف��ي الوقت 
نفسه الى نشاط التوكيد النوعي 
ملنتج��ات الش��ركات الهندس��ية 

للقطاعني العام واخلاص .
وكشف عبود عن مشروع الشركة 

االس��تراتيجي في مج��ال احلماية 
الكاثودي��ة من خ��الل العقد الذي 
ابرمته مؤخرا لتأهيل انبوب النفط 
الناقل من حقول بزركان الى حقول 
الف��او بط��ول )293( كيلومترا ومير 

باالهوار ويعبر شط العرب مرتني.

*اعالم الصناعة

الصناعة تدعو إلى إجراء جميع الفحوصات في مختبراتها 
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بغداد - الصباح الجديد:  

للتنمية  العراق��ي  املرك��ز  عقد 
الش��هري  االجتماع  االعالمي��ة 
اس��تضاف  وال��ذي  الوطن��ي 
في��ه الدكت��ور عب��د اللطي��ف 
الهمي��م رئيس الوقف الس��ني 
والدكتور عل��ي العالق محافظ 
نخبة  املركزي بحض��ور  البن��ك 
واالعالمي��ني  االكادميي��ني  م��ن 

والباحثني  .
بكلم��ة  االجتم��اع  ب��دأ  وق��د 
ترحيبية للدكتور عدنان السراج 
رئي��س املركز العراق��ي للتنمية 
اإلعالمية  بعدها مت تكرمي اخلبير 
القانوني طارق حرب وذلك لدوره 
 ، املتمي��ز  والثقاف��ي  االعالم��ي 
بعدها قدم الدكتور علي العالق 
شرحاً عن السياسة املالية التي 
يتبعها البن��ك املركزي العراقي 
وكيفية تعامله مع االزمات التي 

تعرض لها االقتصاد العراقي .
واكد الدكت��ور العالق بأن البنك 
يتج��اوز  ان  اس��تطاع  املرك��زي 
الكثي��ر من املراح��ل التي كانت 
مؤثرة على الوض��ع املالي للبلد 
بش��كل كبير، مش��ددا على ان 
البنك بحاجة ال��ى اقرار الكثير 
م��ن القوانني من قب��ل مجلس 
الن��واب العراق��ي للمضي قدما 
بتنفي��ذ مش��روع اس��تراتيجي 
مال��ي ناج��ح ، مش��يراً ال��ى ان 
مفاوض��ات الع��راق م��ع البنك 
الدولي من اجل االس��تفادة من 
القروض الدولي��ة كانت ناجحة 
املقاييس مش��ددا على  بجميع 
اهمية تنش��يط قطاع املصارف 
االهلي��ة ال س��يما تل��ك الت��ي 
نفذت تعليم��ات البنك املركزي 

بكل مهنية وشفافية .
الدكت��ور عب��د  بعده��ا حت��دث 

الهميم ع��ن عمليات  اللطيف 
له��ا  تع��رض  الت��ي  الن��زوح 
اهال��ي املناطق احملررة ف��ي اثناء 
العمليات العسكرية ، موضحا 
االنس��اني س��يكون  التاريخ  ان 
ش��اهداً على ممارسات عصابات 
داع��ش االرهابي��ة والت��ي قامت 
بتفخي��خ كل ش��يء م��ن اجل 
املدنيني وس��كان  االهال��ي  قتل 
امل��دن العزل ، مؤكدا ان عمليات 
انقاذ املدنيني ش��هدت عمليات 
اثبتت للعال��م اجمع  بطولي��ة 
وح��دة العراقي��ني بع��د ان قدم 

ابناء الوس��ط واجلنوب ش��هداء 
في اثناء تفكيك العبوات وانقاذ 
العائالت وهذا جعلنا نقرر اقامة 
نصب ت��ذكاري له��ؤالء االبطال 

وسط مدينة الرمادي .
وعلى الصعيد ذاته قال الدكتور 
الهميم ان الوقف الس��ني كان 
حريص��اً عل��ى اتب��اع سياس��ة 
االعت��دال وابتعاد ع��ن التطرف 
والفت��اوي التكفيري��ة وذلك من 
خ��الل اع��ادة تنقي��ح املناه��ج 
املتبع��ة ف��ي امل��دارس واملعاهد 
للوق��ف  التابع��ة  والكلي��ات 

السني وجعلها نقية من االفكار 
املتش��ددة اضاف��ة ال��ى اقام��ة 
املئات م��ن ورش العمل والدورات 
والن��دوات الئم��ة اجلوامع ورجال 
الدين وحثهم على التأكيد على 
احملبة والتس��امح والس��الم في 
خطبهم ومحاضراتهم الدينية 

.
بعده��ا كانت هن��اك مداخالت 
قيمة لعدد من الس��ادة احلضور 
ناقش��وا فيه��ا املواضي��ع التي 
مت طرحه��ا في االجتم��اع حيث 
كان هن��اك مداخل��ة ل��كل من 

احلافظ  النائ��ب مهدي  الدكتور 
والنائ��ب حنني ق��دو وعامر عبد 
اجلبار ومستش��ار رئي��س الوزراء 
الدكت��ور مظه��ر محمد صالح 
ومستشار رئيس الوزراء الدكتور 
كاظ��م احلس��ني واملستش��ارة 
ف��ي هيئة االس��تثمار الدكتورة 
أكرام ال عقيل  وقاس��م محمد 
مدي��ر املكتب االعالم��ي لرئيس 
ال��وزراء وعض��و هيئ��ة االع��الم 
مش��كور  س��الم  واالتص��االت 
وسعيد اجلياشي والعميد سعد 
مع��ن مدي��ر االع��الم والعالقات 

ف��ي وزارة الداخلي��ة وابراهي��م 
العب��ادي والدكت��ور علي الالمي 
وعص��ام الكعبي وعب��اس عبود 
وطارق حرب الذين استمعوا الى 
اجاب��ات وافيه من عل��ي العالق 
محافظ البنك املركزي والدكتور 
عب��د اللطي��ف الهمي��م رئيس 
دي��وان الوقف الس��ني ليختتم 
اعداد   باالتفاق عل��ى  االجتم��اع 
التوصي��ات واملقترح��ات التي مت 
طرحها وتقدميها الى املسؤولني 
لالس��تفادة منه��ا ف��ي املرحلة 

املقبلة .

العالق والهميم في ندوة نقاشية نّظمها المركز العراقي للتنمية اإلعالمية 

أكد الدكتور علي 
العالق أن البنك 
المركزي استطاع 
ان يتجاوز الكثير من 
المراحل التي كانت 
مؤثرة في الوضع 
المالي للبلد بنحو 
كبير

جيل الطّيبيْن
 أبناء الطّيبيْن

آراء وأفكار 
واثق الجابري*

»جيل الطيبني«؛ عبارة يتداولها كثيرون ببس��اطة؛ من 
دون التمع��ن مب��ا يُقصد منها، وكأنها ن��دم على ماٍض، 
أو أس��ف خللو مجتمع حاضر من قيم س��ابقة؛ لوصف 
سياس��ي وإجتماعي وقانوني وثقافي وخدمي وبضاعة 
ومزروع��ات ومأك��والت، واإلحل��اح ال يخل��و م��ن دواف��ع 
سياس��ية؛ حتاول ترس��يخ عبارة وجعلها م��ن الثوابت 

احلقيقية.
من حق اجملتمع متجيد ماضيه وتاريخه، ومن  حق األبناء 
اإلفتخار مبا فعل اآلب��اء؛ إالّ أن املاضي ليس دائماً أفضل 
م��ن احلاض��ر، واملس��تقبل ال يصنع��ه م��اض بحاضر ال 

يخطط له.
املؤك��د دائم��اً  أن لكل عمل مخلفات وأخطاء وفش��ال 
وتعث��رات ومعرق��الت، واملعوقات دواف��ع للمراجعة من 
دون تراج��ع، وجتربة العراق ش��اهدة باحل��وادث والكوارث 
واملآسي، وجور الس��الطني ومتملقي السلطة، وحكام 
ج��الدون قطاع رقاب وط��رق؛ ضيقوا العي��ش والتنفس 
ألخضاع الناس، وأس��كروهم بالبحث عن لقمة عيش، 

وفي احلكم سكارى بلهو وعبث وطيش وليال حمر.
 يفاجئك ش��اب لم يبلغ عمره اخلامس��ة والعش��رين؛ 
بتمني ع��ودة الدكتاتوري��ة، وأس��ماعه ممتلئة بحديث 
ع��ن املاض��ي، والنظام واإلنضب��اط وجيل م��ن الفطرة 
والطيبني، واحلياة أمان ببساطة عيش واجلار يدخل على 
اجل��ار وامللهوف يُغ��اث، ويُقارن بجرائم القت��ل واإلرهاب 
واملش��اريع العابث��ة واخلدم��ة املتردي��ة، وال يعل��م أن��ه 
ل��و كان في ذاك الزم��ان؛ ألقل ما يعاقب على تس��اؤله 
بقطع اللس��ان، ومالحقة األقارب ال��ى الدرجة الرابعة، 
وأن َس��لَِم، فال يجد مس��تقبله إالّ جندياً حلروب عبثية؛ 
ال يخرج منه��ا إالّ مقتوالً او معوقاً، وأما الفكر فعقابه 

طمر سجون ثم القتل مجهوالً بال مأمت وال قبر.
إن األس��باب كثي��رة ال غرض لها بتش��خيص األخطاء؛ 
همها نيل من احلاضر؛ من  ثلة تربت الدكتاتورية، وأزهرت 
فكرا مسموما في زمن الدميوقراطية، ومنها بدوافع ضد 
جتربة املمارس��ة الدميوقراطية وحرية التعبير، مع وجود 
ش��عور باألسى من مواطن كان يأمل تعويض احملرومية، 
وما وجد إالّ جس��دا يُنهش ويس��تعمل كوسيلة لبلوغ 
احلكم واملنافع، وأخطاء من بعض ساس��ة أعطوا مثاال 
س��يئا ، فأباحوا لهم ما حرموا على شعبهم، وأفشلوا 
اإلدارة باالنزاعات العرقية والهيمنة وصراع املكاس��ب؛ 
لذا ظن كثيرون أن العراق حتول من دكتاتورية واحدة الى 

دكتاتوريات متعددة.
صحيح أن في احلاضر سلبيات؛ إالّ  أنها ال ميكن أن تقارن 
بالدكتاتورية، وكل ما في األمر وجود مفسدين فاشلني؛ 

حتدثوا عن جتربتهم بصورة عمومية.
 جيل الطيبني؛ جتاوز احلديث العام، وأصبحت له صفحات 
تواصل إجتماع��ي وبرامج وأغان ؛ ولهذا اس��باب اولها 
تذكيرن��ا باملاضي وترس��يخ مفهومه��م بعقول أجيال 
ل��م تعش في زمان��ه، والثاني نقد جترب��ة الدميوقراطية، 
وإشاعة مفهوم » أن العراق ال يحكم إالّ بالقوة«، وكأنه 
ش��عب يختلف عن سائر الش��عوب التي تتبادل بينها 

السلطة بسلمية .
وفي احلقيقة نق��ر بوجود تعثرات وأخط��اء باحلاضر؛ إالّ 
أنه��ا ال ترقى الى جرائم املاضي، ومجمل أخطاء احلاضر 
من تصرفات إنفرادية؛ ال تعبر عن صفات مجتمع ضرب 
مث��الً بالطوعية واإلنس��انية ، وواجه مجتمعاً أش��رس 
الهجمات اإلرهابية، ومع ذلك أصر على دميومة التجربة 
الدميوقراطي��ة، وهذا هو » جيل الطيبني« ابناء الطيبني؛ 
حني جتد األباء واألبناء واألجداد مع األحفاد على س��واتر 
القت��ال، ومن يتحدث غي��ر هذا يريد منع الش��عب من 
املش��اركة اإلنتخابية، لتكون األجواء لثلل الفاس��دين 

واخملربني والعابثني اآلملني بعودة الدكتاتورية.

جانب من الندوة التي أقامها املركز العراقي للتنمية اإلعالمية

بغداد - الصباح الجديد:
أك��د الوكيل الفني لوزارة الزراعة 
الدكت��ور مهدي ضمد القيس��ي 
رئي��س مجل��س  عل��ى موافق��ة 
ال��وزراء على منح املقترضني التي 
حق��ول   ( مش��اريعهم  تض��ررت 
الدواجن ( مدة 3 سنوات لتسديد 
املترتب��ة  املالي��ة  املس��تحقات 
بذمتهم ، نتيج��ة الضرر احلاصل 
إصابتها مبرض  بعد  ملش��اريعهم 
أنفلونزا الطي��ور وبتأييد من قبل  

دائرة البيطرة   . 
وذك��ر قس��م العالق��ات واإلعالم 
والتع��اون الدول��ي في ال��وزارة ان 
الوكيل الفني بني ان املش��مولني 
مب��دة اإلمه��ال ثالث س��نوات هم 

أصح��اب حق��ول الدواجن نتيجة 
تضرر مش��اريعهم مبرض أنفلونزا 
الطيور في املناط��ق التي ظهرت 
 ( ف��ي  وحتدي��داً  اإلصاب��ة  فيه��ا 
محافظة بغ��داد / ناحية الوحدة 
ومحافظ��ة واس��ط / ناحية تاج 

الدين (.
وقدم الوكيل الفني للوزارة شكره 
وتقدي��ره لرئيس مجل��س الوزراء 
عل��ى موافقته على فترة اإلمهال 
والتي تأتي لزيادة الرعاية واالهتمام 
العراقي��ة  احلكوم��ة  قب��ل  م��ن 
للقطاع الزراعي بش��قيه النباتي 
واحليواني ، موضح��اً ان اإلجراءات 
التي اتخذته��ا الوزارة جاءت وفقاً 
لقانون الصحة احليوانية املرقم  ) 

32 ( لسنة 2013  ، لتعزيز الدعم 
للقط��اع الزراع��ي كون��ه قطاعا 
حيويا مهما وكذلك حفاظا على 
مش��اريع الث��روة احليوانية ومنها 
حق��ول الدواجن الت��ي حتتاج إلى 
دع��م مس��تمر الس��تدامة هذه 
املش��اريع  ودعم صناعة الدواجن 
الغذائ��ي ومنها  لتحقي��ق األمن 
منتج��ات الثروة احليوانية لس��د 

احلاجة احمللية .
ودع��ا الوكي��ل الفن��ي أصح��اب 
حقول الدواجن إلى اإلسراع بإعادة 
العملي��ة اإلنتاجية ملش��اريعهم 
ومزاولة عملها لتحسني النشاط 
قط��اع  وخصوص��اً  احليوان��ي 

الدواجن. 

بغداد - الصباح الجديد:
تواص��ل وزارة االتص��االت وباش��راف 
مباش��ر م��ن ل��دن وزي��ر االتصاالت 
مج��ال  ف��ي  مش��اريعها  بتنفي��ذ 
ش��بكة النف��اذ الضوئ��ي من خالل 
الشركات املنفذة التابعة لها قامت 
ش��ركة اريكس��ون بتنفيذ مشروع 
تأس��يس ش��بكة نفاذ ضوئي بواقع 
35 الف رقم ضمن الرقعة اجلغرافية 
القاهرة  ومنطقة  لشارع فلسطني 
الوزيرية  واملنطق��ة الصناعية ف��ي 
وبأش��راف دائ��رة املهن��دس املقي��م 
ملش��روع القرض . ويش��مل املشروع 
ع��ددا من احمل��الت ) 309 * 307 * 311 
القاه��رة  ملنطق��ة   )  305  *  303  *
وع��ددا م��ن مح��الت ) 503 * 504 * 

505 * 506 * 508 * 510 ( منطق��ة 
شارع فلس��طني ومنطقة الوزيرية 
بالكامل . وسعة الشبكة املذكورة 
Rc 139 تغط��ي مس��احة اجمالية 
136 كم حيث يتم احلفر باس��اليب 
متنوع��ة جتنب��ا حلصول اض��رار في 
البنى التحتية للدوائ��ر االخرى اذ مت 
اعتم��اد احلفر الي��دوي واحلفر اخملفي 
واحلفر بواس��طة حفارة تخصصية 

خندقية . 
وق��د مت اجن��از نس��ب متقدم��ة جدا 
م��ن اطوال احلف��ر وكذل��ك مت البدء 
مب��د القابل��وات لتهيئ��ة مواقع ال� 
Rc اخلاص بالتوزي��ع distRibution ومت 

اجناز ما نس��بته 75 % من التعابرات 
بطريقة احلفر اخملفي .

ه��ذا ويق��دم املش��روع بع��د اجنازه 
خدم��ات عدي��دة جلمي��ع املواطنني 
 vioce �م��ن خدمات منها خدم��ة ال
وال� data و vidio confeRence اضافة 
الى خدمات االنترنت وبسرع مثالية 
. وم��ن اجلدي��ر بالذكر بأن الش��ركة 
املنف��ذة تق��وم حالي��ا بالعم��ل في 
آن واح��د الجناز ش��بكات نفاذ ضمن 
مناط��ق البلدي��ات  ، وأن التخطيط 
والعم��ل إلجناز مش��اريع مهمة هي 
من اخلطوات الناجح��ة التي بدأتها 
خط��ط  لوض��ع  االتص��االت  وزارة 
مبس��توى  للنه��وض  إس��تراتيجية 
تكنولوجيا االتصاالت من أجل تقدمي 
أفض��ل اخلدمات وتعزيز ثقة املواطن 

باملنجز العراقي لوزارة االتصاالت.

الزراعة: إمهال المقترضين المتضررة 
مشاريعهم بإنفلونزا الطيور3 سنوات

االتصاالت تواصل تنفيذ مشاريع
 شبكة النفاذ الضوئي في بغداد
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كابول ـ وكاالت:
ذكر غ��ام حضرت كرميي املتحدث باس��م اجليش 
األفغان��ي في مقاطع��ة قندوز ش��مالي الباد أن 
6 متمردي��ن قتلوا وأصي��ب 12 آخرون جراء قصف 
مروحي��ات اجلي��ش مواقع حرك��ة »طالب��ان« في 
املقاطع��ة. وق��ال كرمي��ي للصحفي��ن »قصفت 
املروحيات التابعة لقوات احلكومة، معاقل األعداء 
في بل��دة حضرات س��لطان في ضواح��ي مدينة 
قندوز، حاضرة املقاطعة في وقت مبكر من األحد 
22 يناير، مما أس��فر عن مقتل س��تة متمردين من 
طالب��ان عل��ى الف��ور وإصاب��ة 12 آخرين«.وأضاف 
املس��ؤول أن الغارات التي مت شنها ضد املسلحن 

ستستمر في املنطقة.

القدس ـ رويترز:
منح��ت بلدية الق��دس تصاريح بن��اء 566 وحدة 
س��كنية في ثاث مستوطنات بالقدس الشرقية 
امس األح��د بعد يومن م��ن تولي دونال��د ترامب 

رئاسة الواليات املتحدة.
وقال مئير ترجمان رئيس جلنة التنظيم والبناء في 
بلدية القدس لراديو إس��رائيل إن التصاريح كانت 
معلقة حتى تنتهي فت��رة إدارة الرئيس األمريكي 
الس��ابق باراك أوباما التي كانت تنتقد النش��اط 

االستيطاني اإلسرائيلي.
وأضاف ترجمان ان اللجن��ة بصدد التصديق على 
املزيد من خط��ط البناء بحجم يصل الى 11 ألف 

وحدة سكنية خال العام احلالي.

صنعاء ـ أ ب ف:
قتل أربعة من عناص��ر تنظيم القاعدة في ضربتن 
نفذتهما طائرتان بدون طيار يرجح أنهما أميركيتان 
في وس��ط اليم��ن، على ما أفاد مص��در أمني امس 
األحد. وقال املصدر إن طائرة بدون طيار اس��تهدفت 
ام��س االول الس��بت آلية ف��ي مديري��ة الصومعة 
مبحافظ��ة البيضاء فقتلت ركابها الثاث، مش��يرا 

إلى أنهم »مقاتلون مسلحون من القاعدة«.
وأض��اف املصدر أن مدربا محليا في تنظيم القاعدة 
قتل اجلمعة املاضية ف��ي ضربة نفذتها طائرة بدون 
طي��ار ف��ي احملافظة ذاته��ا، بدون كش��ف املزيد من 

التفاصيل حول العملية.
وفي نهاية كانون األول قتل قيادي محلي في تنظيم 
القاع��دة هو جال الصيدي في هج��وم طائرة بدون 

طيار في الصومعة.

مقتل 6 مسلحين وإصابة 
12 بغارة شمال أفغانستان

إسرائيل تصادق على بناء مئات 
المنازل في مستوطناتها

مقتل أربعة من عناصر 
تنظيم القاعدة في اليمن

متابعة الصباح الجديد: 

قتل ش��خصان إثر انفجار سيارة 
بالقرب من السفارة اإليطالية في 
طرابلس، وقال مصدر أمني إنه لم 
يكن ممكًنا على الفور حتديد ما إذا 
كان األمر يتعلق باعتداء أو بحادث 
حس��ام  أوض��ح  فيم��ا  عرض��ي، 
الطابون��ي املس��ؤول ف��ي الهال 
األحمر ف��ي العاصمة الليبية إنه 
مت انتش��ال جثت��ن من الس��يارة، 
الفًتا إلى أنهما كانتا متفحمتن، 
ودوى االنفجار في ش��ارع يقع وراء 
والس��فارة  اإليطالي��ة  الس��فارة 
املصري��ة املقفلة حالًي��ا، أي أمام 
مبن��ى وزارة التخطي��ط القري��ب 
من أح��د الفن��ادق، ومت فرض مربع 
أمني في محيط مكان التفجير، 
ما من��ع الصحافين من االقتراب، 
وفي 9 كانون الثان��ي أعلنت روما 
إعادة فتح س��فارتها في طرابلس 
الت��ي كانت أقفلتها في ش��باط 

2015 بسبب أعمال عنف.
ام��س  القاه��رة،  واس��تضافت 
االول الس��بت، االجتم��اع الوزاري 
العاش��ر لوزراء خارجية دول جوار 
برئاس��ة س��امح ش��كري،  ليبيا 
وزي��ر خارجية مصر، وش��ارك في 
االجتماع أحمد أب��و الغيط، أمن 
عام جامعة الدول العربية، ومارتن 
لألم��ن  اخل��اص  املمث��ل  كوبل��ر، 
الع��ام ل��ألمم املتح��دة إل��ى ليبيا، 
والرئيس التنزاني الس��ابق جاكايا 
كيكويت��ي ممثل االحت��اد األفريقي 
إلى ليبيا، واس��تعرض الوزراء آخر 
تطورات الوضع في ليبيا، وشددوا 
عل��ى أن��ه ال بديل عن التمس��ك 
باالتفاق السياس��ي الليبي املوقع 
2015 ف��ي  17 كان��ون األول  ف��ي 
مدين��ة الصخي��رات كإطار وحيد 
للخروج من األزم��ة الراهنة التي 
تعان��ي منه��ا ليبيا، وذل��ك وفًقا 
للمبادئ الرئيسية التي مت التوافق 
عليها ف��ي االجتماع��ات الوزارية 

التي انعقدت في كل من القاهرة 
واجنامينا واخلرطوم واجلزائر وتونس 

ونيامي.
وأك��د اجملتمع��ون عل��ى احلف��اظ 
عل��ى أمن واس��تقرار ووحدة ليبيا 
أراضيه��ا وحلمة  وس��يادتها على 
ش��عبها، ورفض أي تدخل أجنبي 
ف��ي الش��ؤون الداخلي��ة الليبية، 
الدولة  واحلفاظ على مؤسس��ات 
الليبية الشرعية ووحدتها واحترام 
سيادة القانون، وضمان الفصل بن 
السلطات وضمان حتقيق العدالة 
االجتماعية، وكذلك، احلفاظ على 
وح��دة اجلي��ش الليبي إل��ى جانب 
وجود شرطة وطنية حلماية الباد، 
وفًق��ا لبن��ود االتفاق السياس��ي 
الليب��ي، ألداء مهامها في احلفاظ 
على أمن واستقرار الدولة الليبية 
ومؤسساتها الش��رعية وترسيخ 
أو  تهمي��ش  دون  التواف��ق  مب��دأ 

إقص��اء، وااللتزام باحلوار الش��امل 
بن جميع األط��راف الليبية، ونبذ 
العنف وإع��اء املصاحلة الوطنية 
واحملافظة على مدنية  الش��املة، 
الدميقراط��ي  واملس��ار  الدول��ة 
في  للسلطة  الس��لمي  والتداول 

ليبيا.
دعمه��م  ال��وزراء مج��دداً  وأك��د 
حلكوم��ة  الرئاس��ي  للمجل��س 
الوفاق الوطني، املنبثق عن االتفاق 
السياس��ي الليبي، الذي يؤس��س 
لألزم��ة،  نهائ��ي  سياس��ي  حل��ل 
ودعوا اجمللس الرئاس��ي إلى تكوين 
حكومة وفاق وطني متثل كل القوى 
السياسية الليبية، وحثوا مجلس 
الن��واب الليب��ي عل��ى االجتم��اع 
ملناقش��تها ومنحه��ا الثقة وفًقا 
الليبي،  السياس��ي  االتفاق  لبنود 

ملباشرة مهامها.
وج��دد املش��اركون ف��ي االجتماع 

عزمه��م عل��ى مواصل��ة اجلهود 
لإلس��هام في تش��جيع العملية 
السياس��ية في ليبي��ا وإجناحها، 
وإيج��اد الظروف املائمة إلرس��اء 
االس��تقرار واس��تعادة األم��ن في 
أنحاء الب��اد، وذل��ك بالتعاون مع 
اجلهود املقدرة التي يبذلها مارتن 
كوبل��ر املمثل اخلاص لألمن العام 
ل��ألمم املتحدة إلى ليبي��ا، وكذلك 
كل من الرئيس التنزاني الس��ابق 
جاكاي��ا كيكويت��ي ممث��ل االحت��اد 
األفريق��ي إل��ى ليبي��ا، والس��فير 
ص��اح الدي��ن اجلمال��ي مبع��وث 
األمن العام جلامعة الدول العربية 

إلى ليبيا.
احل��ل  مج��ددًا  ال��وزراء  ورف��ض 
العس��كري لألزم��ة الليبية ملا له 
م��ن تداعيات س��لبية عل��ى أمن 
واس��تقرار ليبي��ا بش��كل خاص، 
ودول اجل��وار الليبي بش��كل عام، 

السياس��ي  احل��وار  أن  وأك��دوا 
الش��امل بن األطراف الليبية هو 
السبيل الوحيد للخروج من هذه 
األزمة، وأكد ال��وزراء رفضهم ألي 
تدخل عس��كري أجنب��ي، وأكدوا 
املتطرفة  أن مكافحة اجلماع��ات 
في ليبيا يج��ب أن يكون في إطار 
الش��رعية الدولية، وأن العمليات 
بهذا اخلصوص يجب أن تكون بناًء 
على طل��ب من اجمللس الرئاس��ي 
حلكوم��ة الوف��اق الوطن��ي وفًقا 
للش��رعية الدولية وأحكام القرار 
رق��م 2259 املعتمد م��ن مجلس 
األمن بتاريخ 23 كانون األول 2015 

وميثاق األمم املتحدة.
وش��دد الوزراء عل��ى أهمية تعزيز 
التعاون والتش��اور فيم��ا بن دول 
اجل��وار عل��ى صعي��د أم��ن احلدود 
ومكافحة التطرف مبختلف صوره 
واجلرمي��ة املنظم��ة وكل أش��كال 

التهري��ب العاب��ر للح��دود، وعلى 
مواصل��ة اجله��ود لعق��د اجتماع 
للخب��راء ليع��رض اقتراح��ات في 
ه��ذا الصدد على االجتماع املقبل 

لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.
ودعا ال��وزراء إلى إلغ��اء التجميد 
عل��ى األموال الليبي��ة اجملمدة في 
البن��وك األجنبية، لتخصص هذه 
امل��وارد الت��ي هي ملك للش��عب 
احتياجات��ه  ملواجه��ة  الليب��ي 
الوطني��ة، ف��ي الوقت ال��ذي يراه 
اجمللس الرئاس��ي مناس��ًبا، واتفق 
الوزراء على عقد االجتماع الوزاري 
احلادي عش��ر ل��وزراء خارجية دول 
جوار ليبيا في اجلزائر، على أن يتم 
حتديد املوعد الحًقا عبر التش��اور 
املس��بق، كم��ا اتفق ال��وزراء على 
إبق��اء آلي��ة دول اجلوار ف��ي حالة 
انعقاد مستمر ملتابعة التطورات 

في ليبيا. 

انفجار سيارة قرب السفارة اإليطالية في طرابلس

مؤتمـر القاهـرة يؤّكـد على التمسـك
بـوحـدة وسيـادة الـوطـن فـي ليبيـا

أكد الوزراء مجددًا 
دعمهم للمجلس 
الرئاسي لحكومة 

الوفاق الوطني، المنبثق 
عن االتفاق السياسي 

الليبي، الذي يؤسس لحل 
سياسي نهائي لألزمة، 

ودعوا المجلس الرئاسي 
إلى تكوين حكومة 

وفاق وطني تمثل كل 
القوى السياسية الليبية

مؤمتـر القاهـرة
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واشنطن ـ وكاالت: 

العال��م  دول  فع��ل  ردود  تباين��ت 
حول تنصي��ب دونالد ترامب رئيًس��ا 
للواليات املتح��دة األميركية، ما بن 
املكسيكي  والغضب  الصيني  احلذر 
والفرح في روس��يا واس��رائيل، وأّكد 
األملاني��ة أجني��ا  نائ��ب املستش��ارة 
مي��ركل، زيغم��ار غابري��ل أن "املانيا 
بحاجة إلى اس��تراتيجية اقتصادية 
جدي��دة موّجه��ة نحو آس��يا لذلك 
يتعن على اإلدارة األميركية اجلديدة 
بدء حرب جتاري��ة مع الصن"، محذرًا 
م��ن صعوبات س��وف تواج��ه اإلدارة 

اجلديدة.
وجتم��ع مئات م��ن املؤيدي��ن لترامب 
أمام بوابة براندنبورغ في برلن، خال 
الرئي��س اجلدي��د للواليات  تنصي��ب 
وحم��ل  واش��نطن،  ف��ي  املتح��دة 
مؤيدين لترامب في س��احة باريس��ر 
بات��ز، الفتات كتب عليه��ا: "ترامب، 
أفضل بديل" و "ترامب يريد الس��ام 
مع روس��يا! ما هو اخلطأ في ذلك؟"، 
وأفادت س��يدة متقاعدة عن العمل، 
وعض��و في جمعي��ة "أمه��ات ضد 
احل��رب"، أنها حت��ب "دونال��د ترامب" 
جدا، وتعتبره وكأنه نزل إلى الشعب 
األميركي من السماء، وسوف يعمل 
عل��ى وض��ع خط��ة جدي��دة حتق��ق 
مختلف أحام الش��عب الذي يعاني 
من البطالة، كم��ا جتمع العديد من 
األش��خاص ف��ي مس��يرة مناهضة 
لترامب في أملانيا، تضمنت كثير من 
األميركين أيضا الذين يعيشون في 
أملانيا أعربوا من خالها عن وقوفهم 
ضده، وأنهم يخش��ون مما س��تواجه 
أوروب��ا م��ن مخاط��ر خ��ال املرحلة 
املقبل��ة؛ وأن "ترام��ب" يع��د واح��دا 
م��ن االنتهازين الذي��ن يعملون على 
تش��ويه املهاجري��ن وم��ن يهاجمون 
األقليات الدينية والعرقية لبناء قوة 

سياسية خاصة بهم.
واش��ار التقرير إل��ى ردود الفعل التي 
صدرت من تاي��وان، حيث هنأ الرئيس 
التايواني تس��اي إن��غ ون ترامب على 
تنصيب��ه م��ن خ��ال تغري��دة على 
موق��ع التواص��ل اإلجتماع��ي تويتر، 

ف��ي خطوة م��ن املرجح أنه��ا تواجه 
اعتراضات من بكن، التي أعلنت عن 
غضبه��ا في مكاملة هاتفية بش��أن 
كس��ر البروتوك��ول قبل ش��هر بن 
الزعيمن، وم��ن جانب الصن، فبعد 
أن وع��دت دونالد ترام��ب في خطاب 
تنصيبه مكافح��ة ومحاربة البلدان 
األخ��رى"، صرح��ت صحيف��ة احلزب 
الشيوعي، بعنوان "مثيرة لإلعجاب" 
بأن عص��ر ترامب يبش��ر "بتغييرات 
جذري��ة"، مضيفة أن��ه على صعيد 
املسرح العاملي س��وف يعمل ترامب 
عل��ى مواءم��ة سياس��ته اخلارجية 
مع مصال��ح الش��ركات األميركية، 
واش��ارت ال��ي عدم وض��وح خطوط 
أيديولوجي��ة له، وقال��ت الصحيفة 
يب��دو ان هن��اك توت��رات جتاري��ة بن 
الواليات املتحدة والصن في غضون 

السنوات األربع املقبلة.
وصرح املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
الصينية، أنه يج��ب على اجلانبن أن 
يحاولوا أن يكونوا أصدقاء وش��ركاء، 
بدال من معارض��ن أو أعداء، ومنعت 
قنوات اإلعام احمللية الصينية إذاعة 
خطاب تنصيب ترام��ب على الهواء 
مباش��رة، خوفا م��ن إحتوائ��ه على 
مزيد م��ن الهجمات على قادة احلزب 

الشيوعي في الباد.
وأوضح صحافي صيني يدعي شيونغ 
أن��ه ي��رى أوج��ه ش��به ب��ن الرئيس 
اجلدي��د والرئيس اجلمهوري الس��ابق 
ف��ي الوالي��ات املتحدة، ج��ورج بوش 
األب، فكاهما يتميزان بالعمل اجلاد 
إنهم أن��اس هائلون، أعتقد أن ترامب 
يتص��رف بنفس الطريق��ة التي كان 
يتصرف به��ا ب��وش األب"، ويختلف 
الوضع في املكسيك، حيث انقسم 
املكسيكيون على من يكرهون أكثر، 
ترام��ب بس��بب إهانت��ه وتهديداته 
التجارة والهجرة والوظائف،  بش��أن 
أما رئيس��هم إنريكي بينا نيتو الذي 
يحاول إرضائه وتعهد بتسليم زعيم 
عصابات اخملدرات إل ش��ابو للواليات 
املكس��يكيون  ويس��تعد  املتح��دة. 
الحتجاجات حاش��دة في مكسيكو 
س��يتى خال عطلة نهاية األسبوع 
احتجاجا على خطاب ترامب املعادي 

إلى بادهم.

وقدم ترامب سلسلة من التهديدات 
املس��تترة املوّجه��ة إلى املكس��يك، 
والتي كانت تتخلل خطاب تنصيبه، 
احل��دود  بحماي��ة  ترام��ب  تعه��د 
األميركي��ة م��ن ويات بل��دان أخرى، 
واس��تعادة الوظائف واحلدود والثروة 
والرخ��اء. وهن��أ بيني��ا نييت��و ترامب 
على تنصيبه، لكنه قال: "الس��يادة 
وحماي��ة  الوطني��ة  واملصلح��ة 
العاقات  توجه  املكسيكين، سوف 
للوالي��ات  اجلدي��دة  احلكوم��ة  م��ع 
"س��وف  حكومت��ه  وأن  املتح��دة"، 
تقيم حوار محت��رم" مع إدارة ترامب 

"لصالح املكسيك".
وأف��ادت  منظم��ة املهرج��ان، أماليا 
أورتي��ز كورتي��ز، "31 عاًما"، أن الضرر 

العاطف��ي واالقتص��ادي ال��ذي حل��ق 
باملكس��يك بس��بب خط��اب ترامب 
جعل احلكومة تب��دو ضعيفة، إال أن 
السياس��ات املكافحة للمكس��يك 
ميك��ن أن توح��د األمة للم��رة األولى 
منذ س��نوات عدي��دة، وفي روس��يا،  
كان هناك بعض االحتفاالت بانتصار 
الرجل ال��ذى اعتبروه مبثابة مرش��ح 
الكرملن، وقالت مارسا كاتاسونوفا 
التي س��اعدت  القومية  الناش��طة 
عل��ى تنظيم احتف��االت بالقرب من 
الكرملن، إنها تأمل أن الكلمات التي 
قالها ترامب أثناء حملته االنتخابية 
ليس��ت مجرد خطاب وأن يلتزم بها 
كرئي��س، ورأت أن ترامب، مثل بوتن، 

رجل يحارب النظام.

السياس��ية  املؤسس��ة  وتتف��اءل 
الروس��ية بحذر ح��ول العاقات مع 
إدارة ترامب، حيث أن روس��يا احلديثة، 
دول��ة غير سياس��ية إلى ح��د كبير، 
وكان��ت هن��اك إث��ارة حقيقي��ة بن 
الروس، وكتب رئيس الوزراء الروس��ي 
الفيسبوك،  دميتري ميدفيديف على 
"نحن مس��تعدون للقي��ام بنصيبنا 
من العمل من أجل حتسن العاقة"، 
كم��ا نف��ي أي تدخ��ل روس��ي ف��ي 

االنتخابات.
وهن��أ رئيس ال��وزراء بنيامن نتنياهو 
ترامب عل��ى توتي��ر، وق��ال "تهانينا 
الرئي��س ترام��ب. أتطلع  لصديق��ي 
للعم��ل ع��ن كث��ب مع��ك جلع��ل 
املتح��دة  الوالي��ات  ب��ن  التحال��ف 

وإس��رائيل أقوى من ذى قبل"، وأشار 
وزير البنية التحتية االسرائيلي يوفال 
شتاينتز واثق مقربة من رئيس الوزراء 
اإلس��رائيلي بنيامن نتنياهو،قال انه 
يأمل أن يتحرك ترامب بس��رعة على 
اخلطة املثيرة للجدل لنقل السفارة 

األميركية من تل أبيب إلى القدس.
واض��اف نتنياه��و "آم��ا، أعتقد أنه 
س��يتم نقل السفارة األميركية إلى 
القدس، وفي املقهى نانا في القدس 
التنصيب  الزبائ��ن  راقب  الش��رقية، 

مبزيج من احليرة والقلق.
وقال موس��ى 53 عام��ا والد صاحب 
املقه��ى، إّن "من ما أس��مع انه ليس 
رجل سام، نحن ال نريد دعم السام، 
هذا لي��س في مصلحتنا أو ملصلحة 
الواليات املتح��دة، نريد منه أن يكون 
عادال، وليس متحيزا، فسائق شاحنة 
نحن ض��د نقل الس��فارة األميركية 
حيث أنها س��وف تش��عل املنطقة 

بأسرها".
وهنأ الرئيس الفلس��طيني محمود 
عباس، في بيان نش��ر باسمه نشرته 
وكالة االنباء الفلسطينية الرسمية 
وفا، دونالد ترامب، مش��يرًا إلى "إنني 
أتطل��ع إلى العم��ل معه م��ن أجل 
الس��ام واألمن واالستقرار في عالم 
مضط��رب وفي املنطقة التي تعيش 
حقبة مأساوية، واملساهمة في خلق 
مس��تقبل آمن للجميع"، وبالنسبة 
للوضع في بريطانيا، انقس��مت  بن 
مؤيد ومعارض حيث  رفعوا معارضون 
الفت��ة كت��ب عليها "بناء جس��ور ال 
جدران"، في ح��ن حمل آخرون الفتة 
كتب عليها "العمل اآلن، ولم ترسل 
رئيس��ة الوزراء البريطاني تيريزا ماي 
اي لتمني��ات ترامب قب��ل أداء اليمن 
الدس��تورية، ولكن زعي��م املعارضة 
جيرمي��ي كورب��ن حث��ه عل��ى وضع 
"كراهية النس��اء والعنصرية" التي 
ظه��رت خ��ال حملت��ه االنتخابي��ة 

الرئاسية وراءه.
وهن��أ رئيس ال��وزراء بنيامن نتنياهو 
ترامب عل��ى توتي��ر، وق��ال "تهانينا 
الرئي��س ترام��ب. أتطلع  لصديق��ي 
للعم��ل ع��ن كث��ب مع��ك جلع��ل 
املتح��دة  الوالي��ات  ب��ن  التحال��ف 
وإس��رائيل أقوى من ذي قبل"، وأشار 

وزير البنية التحتية اإلسرائيلي يوفال 
شتاينتز واثق مقربة من رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو - قال انه 
يأمل أن يتحرك ترامب بس��رعة على 
اخلطة املثيرة للجدل لنقل السفارة 

األميركية من تل أبيب إلى القدس.
واض��اف نتنياه��و "آم��ا، أعتقد أنه 
س��يتم نقل السفارة األميركية إلى 
القدس، وفي املقهى نانا في القدس 
التنصيب  الزبائ��ن  راقب  الش��رقية، 

مبزيج من احليرة والقلق.
وهنأ الرئيس الفلس��طيني محمود 
عباس، في بيان نش��ر باسمه نشرته 
وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
وفا، دونالد ترامب، مش��يرًا إلى "إنني 
أتطل��ع إلى العم��ل معه م��ن أجل 
الس��ام واألمن واالستقرار في عالم 
مضط��رب وفي املنطقة التي تعيش 
حقبة مأساوية، واملساهمة في خلق 
مس��تقبل آمن للجميع"، وبالنسبة 
للوضع في بريطانيا، انقس��مت  بن 
مؤيد ومعارض حيث  رفعوا معارضون 
الفت��ة كت��ب عليها "بناء جس��ور ال 
جدران"، في ح��ن حمل آخرون الفتة 
كتب عليها "العمل اآلن، ولم ترسل 
رئيس��ة الوزراء البريطاني تيريزا ماي 
اي لتمني��ات ترامب قب��ل أداء اليمن 
الدس��تورية، ولكن زعي��م املعارضة 
جيرمي��ي كورب��ن حث��ه عل��ى وضع 
"كراهية النس��اء والعنصرية" التي 
ظه��رت خ��ال حملت��ه االنتخابي��ة 

الرئاسية وراءه.
ولم يذكر الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هوالند، ترامب باالس��م، خال مؤمتر 
صحافي في ش��رق فرنس��ا، مشيرًا 
بدال من ذلك إل��ى "زميلي الذي أخذ 
اليمن" وينتقد احلماي��ة التي تدعو 
الفرنس��ي  الرئي��س  وأف��اد  ترام��ب، 
ترام��ب  أن ف��وز  ف��ي وق��ت س��ابق 
"يفت��ح فترة من ع��دم اليقن يجب 
مواجهته��ا بالوضوح"، وأصدر رئيس 
الوزراء جاس��ن ترودو بيان تهنئة إلى 
ترامب، مش��يرًا إلى أنه "معا، ميكننا 
االس��تفادة من العاقات القوية بن 
واالقتصادات  واالس��تثمار،  التج��ارة 
املتكامل��ة، الت��ي تدع��م املاين من 

فرص العمل الكندية واألميركية".

ما بين الغضب المكسيكي والفرح في روسيا وإسرائيل

»الحذر الصيني« أبرز ردود فعل العالم مع تنصيب دونالد ترامب رئيسًا ألميركا

تظاهرات ضد الرئيس ترامب في أميركا



7 اقتصاد

بغداد ـ رويترز:

أعلن��ت وزارة املالية بيعها س��ندات 
تضمنها الوالي��ات املتحدة قيمتها 
ملي��ار دوالر بفائ��دة 2.1 باملئ��ة وهو 
معدل أقل بكثير من التسعة باملئة 
التي تدفعها بغداد على ديونها غير 

املضمونة.
وقالت ال��وزارة في بيان، أمس األحد، 
إن السندات املطروحة ألجل خمس 

سنوات وصدرت يوم األربعاء.
ويعاني العراق املعتمد اعتمادا شبه 
تام على دخل النفط لتمويل إنفاقه 
منذ تراجع أس��عار اخل��ام في 2014 
وهو العام نفسه الذي استولى فيه 
تنظي��م »داعش« االرهابي على ثلث 

أراضي البالد.
وكان��ت بغ��داد قال��ت في تش��رين 
الثان��ي املاض��ي إنه��ا تن��وي إصدار 
س��ندات مبلياري دوالر في األس��واق 
العاملي��ة للمس��اعدة ف��ي تقليص 

عجز ميزانية 2017.
وقالت إن »الس��ندات س��تباع على 
شريحتني متساويتني حجم الواحدة 
ملي��ار دوالر على أن تضمن احلكومة 
األميركي��ة إحداهما مما س��يخفض 

تكلفة االقتراض«.
-B/B والعراق حاص��ل على تصنيف

من س��تاندرد اند بورز وفيتش. ولديه 
س��ندات دولي��ة قيمته��ا 2.7 مليار 
دوالر تس��تحق ف��ي 2028 بكوب��ون 
5.8 باملئ��ة ويبلغ عائدها احلالي نحو 

تسعة باملئة.
وكان��ت مصارف عاملي��ة قد رفضت 
منح الع��راق قروضا مالية ب�2 مليار 
دوالر، خالل املفاوض��ات التي أجراها 
وف��د عراق��ي برئاس��ة وزي��ر املالية 
املقال هوشيار زيباري في واشنطن. 
وع��زت البنوك موقفه��ا الى الوضع 
االئتماني السّيئ للعراق، واملشاكل 
الكبيرة الت��ي يعانيها من االقتصاد 

احمللي.
بدورها طالب��ت مصارف أخرى، تقدر 
 5 بنح��و  االئتماني��ة  محفظته��ا 

العراقية  تريليون��ات دوالر، احلكومة 
بدف��ع فائدة س��نوية قدرها 11.5%. 
التف��اوض  إل��ى  بغ��داد  واضط��رت 
مع صن��دوق النقد الدول��ي لتوقيع 
اتفاقي��ة خفض نس��ب الفائدة من 

%11.5 إلى %2 فقط.
بيان للس��فارة األميركية في بغداد، 
ذك��ر إن »العراق وقع، عل��ى اتفاقية 
ضمان ق��رض مع الوالي��ات املتحدة 
االميركية بقيم��ة مليار دوالر«، عادأ 
التوقي��ع »مبثابة اخلط��وة األولى في 
العملي��ة التي تتي��ح للعراق فرصة 
أكب��ر للدخ��ول إل��ى أس��واق رؤوس 

األموال الدولية«.
وأض��اف بي��ان الس��فارة ان »العراق 

يتمكن بع��د أن مت اإليفاء مبتطلبات 
قانونية واألخذ بنظر االعتبار إجراءات 
محددة، م��ن املضي قدم��اً ليصبح 
املس��تفيد من ضمان قرض سيادي 
االميركية«،  املتح��دة  الوالي��ات  من 
معتبرا أن »ضمان القرض هذا يؤكد 
االلت��زام الدائم من الواليات املتحدة 
العراق  األميركية لشعب وحكومة 

في معركتهما ضد داعش«.
وأوضح البي��ان، أن »تصميم ضمان 
القرض ه��ذا مت لدعم الع��راق مالياً 
الس��تكمال  اجلاه��د  س��عيه  ف��ي 
حتري��ر الع��راق من داع��ش ومواصلة 
اإلصالح��ات االقتصادية املهمة من 

أجل استعادة النمو واالزدهار«.

وأش��ار بيان اجلانب االميركي الى أن 
»اخلطوة الثانية تتلخص في التبادل 
الدبلوماسية  للمذكرات  الرس��مي 
املتح��دة  الوالي��ات  حكوم��ة  ب��ني 
االميركي��ة وحكومة الع��راق، التي 
تضم��ن مبوجبها حكوم��ة الواليات 
املبلغ  تس��ديد  االمريكية  املتح��دة 
املقت��رض والفائ��دة املترتب��ة عل��ى 
إصدار س��ند مالي س��يادي من قبل 
حكومة العراق مب��ا مجموعه مليار 
دوالر«، متوقع��ا أن »متض��ي اخلطوة 
الثانية من العملية خالل األس��ابيع 

املقبلة«.
وق��ال مص��در ف��ي وزارة املالي��ة، إن 
»العراق سيبدأ الشهر احلالي بإصدار 

س��ندات مالي��ة خارجي��ة بقيم��ة 
ملي��ار دوالر تكون الوالي��ات املتحدة 
األميركية ضامنة له«، مش��يرا إلى 
أن »وزارة املالي��ة س��تقوم بعد فترة 
بإصدار س��ند خارج��ي بقيمة مليار 
دوالر لدع��م املوازن��ة املالي��ة للعام 

احلالي«.
في الشأن ذاته، قالت عضو اللجنة 
املالي��ة النيابي��ة، ماج��دة التميمي 
إن »توقي��ع احلكوم��ة العراقية على 
اتف��اق ضم��ان ق��رض م��ع الواليات 
املتح��دة األميركي��ة بقيم��ة مليار 

دوالر، ال يعني شيئا«.
وأضاف��ت التميم��ي أن »م��ا وص��ل 
إلي��ه الع��راق من وضع مالي س��يئ 

وخزينة خاوي��ة وموازنة جلها خروق 
داخلية وخارجية، يعود إلى س��ببني 
إدارة  ف��ي  اخلل��ل  األول  أساس��يني، 
األموال وعدم وج��ود رؤية اقتصادية 
واضح��ة، واآلخ��ر ع��دم وج��ود إرادة 

حقيقية  للقضاء على الفساد«.
وأك��دت عض��و اللجنة املالي��ة أنه 
»كان األج��در باحلكومة وضع حلول 
لتعديل املس��ارات اخلاطئة التي أدت 
إلى انهي��ار االقتصاد العراقي، وهدر 
امللي��ارات من الدوالرات، الس��يما أن 
هناك آالف امللفات التي مت تأش��يرها 
من قبل اجله��ات الرقابي��ة  وغيرها 
دون توف��ر اإلرادة احلقيقية حملاس��بة 

الفاسدين«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الش��ركة العامة لالسواق 
التجارة،  ل��وزارة  التابعة  املركزي��ة 
أمس األح��د، إنها حققت مبيعات 
جت��اوزت امللي��ار دين��ار خالل ش��هر 

كانون األول املاضي.
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة عبد 
احملس��ن الركابي في بيان صحافي، 
إنها »حققت نسبة مبيعات خالل 

شهر كانون االول للعام 2016«.

وأضاف الركابي، أن »املبيعات التي 
حققتها الش��ركة خالل الش��هر 
املباش��ر  البيع  ش��ملت مع��ارض 
لف��روع بغ��داد واحملافظ��ات والتي 

بلغت 1.21 مليار دينار«.
ولف��ت إل��ى، أن »إجمال��ي األرباح 
للش��هر احلالي بل��غ 110.73 دينار، 
إضافة إلى أن عدد نقالت السيارات 
االنتاجية خالل هذا الش��هر بلغت 

نقلة واحدة«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ب��اع البنك املرك��زي العراق��ي، أمس 
األح��د، بافتت��اح م��زاده األس��بوعي 
لبيع العملة األجنبية، أكثر من 157 

مليون دوالر.
وذكر بي��ان للبن��ك، إن »حجم املبلغ 
املب��اع بلغ 157 مليوناً و20 الفاً و256 
و31  مصرف��اً   31 ومبش��اركة  دوالراً، 

شركة للتحويل املالي«.
وأش��ار إلى، أن »حجم مبالغ احلواالت 
واالعتم��ادات بل��غ 121 مليونا و990 
ألف��اً و256 دوالراً، ف��ي ح��ني كان��ت 
الكمية املباعة نق��داً 35 مليوناً و30 

ألف دوالر«.
وأوضح البي��ان، إن »بيع املبالغ احملولة 
حلس��ابات املصارف في اخل��ارج يكون 
بس��عر1190 دينارا لكل دوالر وكذلك 
لس��عر البيع النقدي ب��� 1190 ديناراً 
لكل دوالر«. على صعيد آخر، س��جل 
مؤش��ر س��وق العراق ل��أوراق املالية 
ارتفاع��اً ف��ي ع��دد وقيمة األس��هم 
املتداول��ة خ��الل االس��بوع املاض��ي 

قياسا باالسبوع الذي قبله.
وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق طه 
أحم��د عب��د الس��الم ف��ي تصري��ح 
مكت��وب ورد لش��فق نيوز، ان س��وق 

الع��راق ل��الوراق املالي��ة نظ��م خالل 
االسبوع املنتهي في 19 كانون الثاني 
2017 خم��س جلس��ات لت��داول في 
السوق النظامي وجلسة واحدة في 
السوق الثاني، مبيناً أن عدد الشركات 
املدرجة في السوق بلغت 97 شركة 
مس��اهمة، منها 70 شركة مدرجة 
ف��ي الس��وق النظامي و27 ش��ركة 

مدرجة في السوق الثاني.
وأوض��ح أن أن��واع وع��دد الش��ركات 
املدرجة في الس��وق ه��ي االتصاالت 
2، الصناعة 21، الزراعة 6، السياحة 
10، اخلدم��ات 9، االس��تثمار املالي 6، 

حتويل مالي 11، تأمني 6.
وتابع عبد السالم أن االسبوع املاضي 
تداول��ت خالل جلس��ات اس��هم 51 
ش��ركة ف��ي الس��وق النظام��ي و3 
شركات في الس��وق الثاني، واصبح 
عدد الش��ركات املتوقفة عن التداول 
لع��دم التزامه��ا بتق��دمي االفص��اح 
الس��نوي والفصلي للهيئة والسوق 
16 ش��ركة، كما بلغ عدد االس��هم 
املدرج��ة ف��ي الس��وق 9.483 ترليون 
الس��وقية  القيم��ة  أم��ا  س��هم، 
للشركات املدرجة في السوق فبلغت 

10.005 ترليون دينار.

»التجارة«: مليار دينار حجم 
المبيعات في كانون األول

157 مليون دوالر مبيعات »المركزي« 

تباع على شريحة ألجل خمس سنوات

»المالية« تطرح سندات بقيمة مليار دوالر

يعاني العراق المعتمد 
اعتمادا شبه تام على 
دخل النفط لتمويل 
إنفاقه منذ تراجع 
أسعار الخام في 
2014 وهو العام 
نفسه الذي استولى 
فيه تنظيم »داعش« 
االرهابي على ثلث 
أراضي البالد

فيينا ـ رويترز:
قال وزير الطاقة الروس��ي الكس��ندر نوفاك أمس 
األح��د إن إنتاج النفط الروس��ي بلغ 11.15 مليون 
برمي��ل يومي��ا في املتوس��ط منذ مطل��ع كانون 
الثاني مع بدء منتجي أوبك واملنتجني املس��تقلني 
تطبي��ق تخفيضات اإلنتاج املتفق عليها من أجل 

تعزيز األسعار.

أبوظبي ـ رويترز:
دمجت حكومة أبوظبي اثنني من أكبر صناديقها 
احلكومية لتنش��ئ كيان��ا عمالقا يبل��غ إجمالي 
أصول��ه نحو 125 مليار دوالر وذلك بغية ترس��يخ 
مكانته��ا املالية في فترة تش��هد هبوط أس��عار 

النفط.
وتأس��س الصن��دوق اجلديد »مبادلة لالس��تثمار« 
من خالل دمج ش��ركة املبادلة للتنمية وش��ركة 
االستثمارات البترولية الدولية )آيبيك( التي متتلك 
حصصا في صناعة الطاقة وقطاعات أخرى حول 

العالم.
وس��تبلغ أصول الش��ركة اجلديدة نحو 125 مليار 
دوالر عل��ى أس��اس التقييم��ات في نهاي��ة 2015 
لتحت��ل املرك��ز الرابع عش��ر بني أكب��ر الصناديق 
الس��يادية حول العالم بحس��ب بيان��ات معهد 

صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع.
وذك��رت وكال��ة أنب��اء اإلم��ارات )وام( أن الرئي��س 
التنفي��ذي خلدون خليفة املبارك س��يدير الكيان 

اجلديد وأنه جرى تعيني مجلس إدارة للشركة.
واملبارك مس��ؤول تنفيذي بارز وعضو مجلس إدارة 
ف��ي عدد من الش��ركات وكان الرئي��س التنفيذي 

ملبادلة للتنمية.

بكين ـ رويترز:
أظه��رت بيانات املكتب الوطن��ي لإلحصاءات في 
الص��ني تباطؤ قطاع العقارات والقطاع املالي في 
الربع األخير من 2016 بالرغم من حتسن أداء قطاع 
اخلدمات الذي س��اهم في منو فاق التوقعات للناجت 

احمللي اإلجمالي في تلك الفترة.
كانت الصني أعلن��ت يوم اجلمعة أن اقتصادها منا 
6.4 باملئة ف��ي الربع الرابع بفض��ل ارتفاع اإلنفاق 
االس��تهالكي وتس��جيل البن��وك حرك��ة إقراض 
قياس��ية لتحفيز االقتص��اد برغم تزاي��د اخملاوف 

حيال ارتفاع الدين.
وأظه��ر بي��ان تفصيل��ي للنمو االقتص��ادي لكل 
قطاع نش��ره مكتب اإلحصاءات يوم الس��بت أن 
سوق العقارات النشطة التي تسهم بحوالي 15 
باملئة م��ن الناجت احمللي اإلجمالي ش��هدت تباطؤا 
في النم��و إلى 7.7 باملئة في الرب��ع األخير بعد أن 
س��جلت 8.8 باملئ��ة في الرب��ع الثال��ث لتتفاقم 
اخملاوف من أن يؤثر تراجع نش��اط س��وق العقارات 

على النمو االقتصادي بوجه عام.
وس��لطت األرق��ام الض��وء عل��ى تباطؤ ح��اد في 
القطاع املالي الذي س��جل منوا بلغ 5.8 باملئة في 
الفترة بني متوز وأيل��ول ليتراجع إلى 3.8 باملئة في 

الربع األخير من العام.

روسيا: 11.15 مليون 
برميل يوميًا اإلنتاج

أبوظبي: صندوق سيادي 
بـ 125 مليار دوالر

الصين: تباطؤ عقاري 
ومالي
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بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلق��ت في بغداد، أم��س األحد، 
اعم��ال الفريق الوطن��ي لصندوق 
في  للتنمية  االجتماع��ي  التنمية 
العراق بحضور مهدي العالق االمني 
العام جمللس الوزراء ودعم من البنك 
الدول��ي وعضوية القط��اع اخلاص 
ممث��اًل عنه رابط��ة املصارف اخلاصة 
العراقية وحضور حكومي من وزارة 
التخطيط ووزارة العمل والش��ؤون 

االجتماعية.
وسيقوم البنك الدولي باملساعدة 
لتطوير وانش��اء هذا الصندوق بناء 
عل��ى طلب احلكوم��ة لغرض دعم 
املب��ادرات احمللي��ة وتقلي��ل نس��بة 

الفقر.
وق��ال مه��دي الع��الق، ان "يهدف 
املب��ادرات  دع��م  ال��ى  الصن��دوق 
احمللية الهادفة لتحس��ني الظروف 
املعيشية والفرص للفقراء والفئات 
اضاف��ة  الع��راق،  ف��ي  املهمش��ة 
ال��ى توفير فرص العم��ل من خالل 
البرامج التدريبي��ة وبرامج اقراض 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة".
وأض��اف الع��الق ان "جن��اح مبادرة 
ألق بغ��داد والتي انه��ت تصاميم 
العاده تأهيل ٢٠ س��احة ممولة من 
قبل املصارف اخلاص��ة وبرعاية من 
البن��ك املرك��زي العراق��ي، هي من 
اولى املبادرات التي تتشكل جلانها 
برئاس��ة ممثلني عن القطاع اخلاص، 
حي��ث يرأس ه��ذه اللجنة س��فير 
النواي��ا احلس��نة الفن��ان العراقي 

نصير شمة".
من جانبه، اشاد اخلبير وديع احلنظل 
بطموح القطاع اخلاص الش��راكه 
بهذه املشاريع بشكل مؤثر اضافة 
الى اشراك منظمات اجملتمع املدني 
الرصين��ة والتي تعم��ل منذ فترة 
طويل��ة عل��ى ارض الواقع ووصلت 

ال��ى الفئات املس��تهدفة من قبل 
صندوق التنمية االجتماعي.

وأكدت وزارة التخطيط أن نس��بة 
الفق��ر في الع��راق بلغ��ت 22،5% 
وفق��ا آلخر دراس��ة أقيمت في عام 
2014، مش��يرة إل��ى إنه��ا تعت��زم 
القيام مبس��ح جديد للوقوف على 

مستوى الفقر بشكل دقيق.
وقال املتحدث باس��م ال��وزارة عبد 
الزه��رة الهن��داوي، إن "ال��وزارة لم 
تص��در اي مؤش��رات جدي��دة ع��ن 
نسب الفقر في العراق، وان املؤشر 
الرسمي املعتمد من قبل احلكومة 
العراقي��ة والبنك الدولي ملس��توى 
الفقر هو %22.5 وفقا الخر دراس��ة 
نفذتها الوزارة عن الفقر في نهاية 

عام 2014". 
وأض��اف، أن "كل ما يتم تداوله من 
مؤش��رات تتعل��ق مبس��توى الفقر 
هي عب��ارة عن تكهن��ات وتوقعات 
غير مبنية على دراس��ة او مس��ح 
ميداني"، مش��يرا إل��ى أن "الوزارة 
تعد الع��دة لتنفيذ مس��ح جديد 
املقبل��ة  القريب��ة  الفت��رة  خ��الل 
للوقوف على مؤشرات الفقر بنحو 

دقيق".
وتابع الهن��داوي، أن "العراق تعرض 
الزمت��ني متالزمت��ني ف��ي النصف 
متثلت��ا   2014 ع��ام  م��ن  الثان��ي 
باالنخف��اض احلاد الس��عار النفط 
واحت��الل داعش االرهاب��ي  ملناطق 
عديدة، جنم عنه حدوث موجات من 
النزوح إلى اقليم كردستان واغلب 

احملافظات العراقية االخرى".
وبني، أن "األزمتني تسببتا بانخفاض 
مستوى منو االقتصاد العراقي إلى 
%6 ب��ني عام��ي 2013 و2014 فيما 
كان متوقعا ان تكون نس��بة النمو 
%9، كما ش��هد قط��اع الصناعة 
واالنش��اءات انخفاض��ا كبي��را في 

معدل من��وه من %27 إلى معدل منو 
سالب بلغ 18%".

ولف��ت املتح��د الرس��مي، إل��ى أن 
"املناط��ق الت��ي تأث��رت بس��يطرة 
داعش االرهابي )نينوى، صالح الدين 
واالنبار(، وبحس��ب الدراس��ة التي 
اجرتها الوزارة ف��ي النصف الثاني 
من ع��ام -2014  ش��هدت ارتفاعا 
ملحوظا في نس��ب الفقر وصلت 
إل��ى %41 بع��د ان كانت النس��بة 

%20 قبل ظهور داعش".
وأوضح، أن "نس��ب الفقر ارتفعت 
ايض��ا بنح��و ملحوظ ف��ي اقليم 
كردس��تان اذ بلغ��ت %12.5 بعد ان 
كانت نحو %3، وكانت النسبة في 
باقي محافظات الشمال )كركوك 
وديالى( ارتفعت إلى نحو %18 وفي 
محافظات اجلنوب كانت النس��بة 
الوس��ط  وف��ي محافظات   31.5%
%17 فيما كانت نس��بة الفقر في 

بغداد 13%".
"ال��وزارة  أن  الهن��داوي،  وتاب��ع 
وبالتعاون مع مجلس النواب وعدد 
ال��وزارات االخ��رى ومنظمات  م��ن 
اجملتم��ع املدن��ي فضال ع��ن البنك 
الدولي تستعد الطالق ستراتيجية 
الفق��ر  م��ن  للتخفي��ف  جدي��دة 
للسنوات 2017-2021، تأخذ بنظر 
االمنية  والتحديات  الواقع  االعتبار 
الت��ي  واالقتصادي��ة  واالنس��انية 

يواجهها العراق".
وأكد، أن "الستراتيجية االولى التي 
اطلقتها الوزارة للس��نوات 2010-
2014 جنح��ت ف��ي حتقي��ق هدفها 
بخفض نسبة الفقر من %23 إلى 
اق��ل من %16 في النصف االول من 
عام 2014 ولكن بس��بب تداعيات 
االزمتني االمنية واالقتصادية عاودت 
مؤشرات الفقر إلى االرتفاع لتبلغ 

%22.5 على املستوى الوطني".

بدعم من البنك الدولي.. وعضوية القّطاع الخاص

بدء أعمال »صندوق التنمية االجتماعي« في العراق
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ان عب��داهلل بن س��بأ, كان يهودياً من 
أهالي صنعاء في اليمن , أسلم ووالى 
عل��ي ابن اب��ي طال��ب)ع( وكان يلقب 

بأبن السوداء . 
وبرغ��م كل م��ا قي��ل ل��ه عن��ه , من 
القدامى واحملدثني من الرواة والباحثني 
, ميكنن��ا القول ان عبداهلل بن س��بأ , 
ل��م يكن وهماً وال أس��طورة . بل كان 
شخصية سياس��ية قوية , وانه كان 
يت��رأس جمعي��ة سياس��ية منظمة 
تعمل في اخلفاء وفي العلن , ونسبت 
هذه اجلماعة الى ش��هرة مؤسسها , 

فعرفت بأسمه » السبئية » .
أق��ول إن الس��بئية لعب��ت دورًا ف��ي 
املعارضة , وكانت فرقة معارضة كما 

كتب عنها . 
ولك��ن كم��ا أرى إنه��ا لي��س باحلجم 
والقدرة ال��ذي يعطيه بعض املؤرخني 
. بوصفه��ا فرق��ه لعب��ت دورًا مهًما 
في إث��ارة الفنت وتأجي��ج اخلالفات بني 
املس��لمني , عل��ى إعتبار إن إبن س��بأ 
كان موضع ش��ك ألنه يه��ودي , وظل 
برغم إسالمه يحمل حقداً دفيناً جتاه 
اإلس��الم » هذا ما كان يوصف به » إن 
هذا الرأي وهذه النظرة التي يسجلها 
أكث��ر املؤرخ��ني ف��ي اكث��ر كتاباتهم 
, تش��به نظري��ة  الس��بئية  لفرق��ة 
املؤامرة في زمننا , من ان كل احلركات 
وخاص��ة  واألنتفاض��ات  املعارض��ة 
مايحدث ف��ي الوطن العربي , حتركها 
أصاب��ع واي��ادي املاس��ونية واليهودية 
العاملي��ة , وتت��رك العوام��ل الفاعلة 
الرئيس��ة واألساس��ية . إجتماعي��ة 
و إقتصادي��ة وغيره��ا جانب��اً . وهكذا 
كانت ترمي كل حرك��ة معارضة في 
ص��در اإلس��الم بالس��بئية , بكون ان 
مؤسس��ها من اليهود الذين اسلموا 

كذباً ونفاقاً » حسب ظنهم » . 
وعلي��ه ارى م��ن املفي��د ان نبحث امر 
اليهود ف��ي يثرب ومق��دار أثرهم في 

نشوء ودعم الدعوة اإلسالمية وظهور 
النبي محمد .

كان في يثرب ثالث قبائل يهودية هم : 
بنو قينقاع , وبنو النظير وبنو قريظة 
. كم��ا تهود قوم م��ن االوس واخلزرج , 
وهما اكب��ر القبائل العربية , في تلك 

املدينة .
 إال أن إنتش��ار اليهودية كان محدودًا 
في بقية القبائل العربية , إال ما كانوا 
اف��راداً من بعض القبائ��ل في اليمن , 
ورمبا ان اليهود انفس��هم غير راغبني 
في دخول الع��رب دينهم , ألن الديانة 
اليهودية ليس��ت ديانة تبشيرية . أما 
عالق��ة اليهود باألوس واخل��زرج , فلم 
تكن دوم��اً على ماي��رام , فكثي��راً ما 
كانت تعتريها اخلصومات واملناوشات 
مالي��ة  ق��درة  ذوي  كان��وا  اليه��ود   .
اقتصادية , حيث كانت مزارع وبساتني 
يثرب ملكهم , فهم مسيطرون على 
العامل االقتصادي املهم في حياتهم 
. وه��و الزراع��ة واحملاصي��ل م��ن مت��ور 

واعناب وغيرها .
يرد سؤال على اخلاطر , ولطاملا شغلني 
, مل��اذا انتش��رت الدع��وة اإلس��المية 
ف��ي يثرب ولي��س في مك��ة او غيرها 
من املدن . وقبلت بحماس��ة  شديدة 
م��ن االوس واخلزرج . ان قب��ول الدعوة 
اإلس��المية وصاحبها محمد , كانت 
له��ا ابعاد وعوامل عدي��دة اقتصادية 
وإجتماعي��ة وروح قبلي��ة . ولكن من 
أهمها في نظري عامل من املمكن ان 
نس��ميه العامل املعرف��ي او الثقافي 
السائد عصرئذ في يثرب . وخاصة ما 
كان يتحدث به اليه��ود . كما يرد في 
دياناتهم , واخذوا ينش��رون ويبشرون 
الن��اس بأقت��راب ظه��ور نب��ي جديد 
وصادف ذل��ك قبيل البعث��ة النبوية . 
ان اليهود أشاعوا بني العرب ان النبي 
املنتظر الذي س��يأتي لنصرة ش��عب 
اهلل اخملت��ار على اعدائ��ه قد قرب امره 
, وهكذا هيأوا أذه��ان الناس في يثرب 
وجوارها الى ترقب ظهور النبي اجلديد 
. فأنتش��رت الدع��وة اإلس��المية في 

يثرب وسكنتها هم من قبيلتي األوس 
واخل��زرج , لذلك حصل تأيي��د لدعوة 
محم��د في يث��رب وليس ف��ي مكة . 
وبس��بب هذا التأييد الكبير واألقتناع 
الت��ام بنب��وة محم��د . هاج��ر النبي 
محم��د وأصحاب��ه الى يث��رب وقوبل 

بالترحي��ب واألج��الل كنب��ي للعرب . 
كم��ا رحبوا به يهود يثرب ايًضا . إال ان 
اليهود خاب امله��م بعد مدة وجيزة 
من تركز الدعوة اإلسالمية وانتشارها 
. فأخ��ذ اليهود يش��ككون ف��ي نبوة 
محمد ويعارضونه بإعتب��ار ان النبوة 

مقصورة في بني اسرائيل . فطمعوا 
في حتوي��ل محمد ال��ى دينهم ودعوه 
ألن يته��ود . فلما لم يفلحوا في ذلك 
, أخذوا يشككون في رسالة اإلسالم 
, وبصدق صاحبه��ا ولذا أخذوا موقفاً 
متش��دداً م��ن النبي محم��د ودعوته 

, حتى وصل��ت الى مح��اوالت عديدة 
ألغتياله , ومحاربته ومجابهته بنحو 
واض��ح وصريح , فقام��ت بني اجلانبني 
مع��ارك أدت ف��ي النهاية ال��ى هزمية 
يه��ود يثرب , وس��يطر اإلس��الم على 
جمي��ع ممتلكاتهم ومن ذلك احلني الى 
يومنا هذا , توضع عالمات اس��تفهام 
على كل حركة مناهظة لألس��تعمار 
والس��لطات املؤي��دة ل��ه , بأعتبار ان 
أصاب��ع اليهود متتلك خيوطاً حركتها 
, وبالطبع كانت السبئية في املقدمة 

في ذلك الزمان . 

يوم النهروان : 
ل��م يقطع األم��ام عل��ي)ع( األمل من 
ه��ؤالء الق��وم الذي��ن خرج��وا عليه , 
ونزلوا حروراء , إذ البد له انهم خدعوا 
بظاهر القول , فوجه اليهم ابن عمه 
. عبداهلل بن عب��اس وأوصاه قائال » ال 
تتخذ م��ن القرآن حكم��اً , ألن القرآن 
جم��ال ذو وجوه تق��ول ويقولون ولكن 
حاججهم بالسنة واملوعظة احلسنة 
واملنطق » ورجع ولم يس��تجيبوا له . 
وظلوا على موقفهم من تكفير علي 
. وعل��ى الرغ��م م��ن تكفيرهم لعلي 
ومضايقته��م املس��تمرة ل��ه , فأن��ه 
اس��تمر بسياس��ة املهادن��ة معهم 
واعتمد الروي��ة واحلجة في مواجهته 
له��م . لكن اخل��وارج ل��م يتخلوا عن 
إزعاجه��م لعل��ي . فقد صع��د منبر 
الكوف��ة يوم��اً ليخطب ف��ي الناس . 
فم��ا كان من اخل��وارج إال ان يقاطعوه 
القول بالضجي��ج » ال حكم إال هلل » 
ف��رد عليهم » اهلل انتظ��ره فيكم » . 

ونزل املنبر غاضباً . 
أخ��ذ األم��ام عل��ي يتأهب للمس��ير 
ال��ى الش��ام ملقاتل��ة جي��ش معاوية 
ألخضاعه ورجوعه الى جادة الصواب 
, وح��اول جاهداً ان يس��ترضي اخلوارج 
قبل مسيره . فكتب اليهم يدعوهم 
الى األقبال إليه , ولكن اخلوارج اصروا 
عل��ى موقفهم ولم يرحب��وا بكتابه , 
فلما قرأ علي ردهم عليه , خاب امله 

ويئس م��ن ارجاعهم ال��ى حظيرته , 
فرأى ان يدعوهم وشأنهم وميضي الى 
الشام . لكن كان بعض اصحابه يرون 
املسير الى احلرورية اوال , للتخلص من 
هذه الفئة , إال ان لعلي كان رأي آخر .

ان قت��ال  وأظه��ر له��م  وخاطبه��م 
معاوية اول��ى من اجلماع��ة اخلارجة , 

فأيدوه على ذلك . 
وفي تلك األثن��اء مرت اخلوارج باملدائن 
, فالتق��وا واليه��ا وه��و م��ن اصحاب 
الرس��ول . وه��و عبداهلل ب��ن خباب , 
فأسروه هو وزوجته احلامل , فجاءوا به 
الى حافة النه��ر وذبحوه وبقروا بطن 
زوجت��ه بجنينها  » ك��ي ال تلد فاجرًا 

كفارًا » .
ث��م قتل��وا بع��ض النس��وة واخ��ذوا 
االطفال  ويقتل��ون  الن��اس  يعترضون 
والس��ابلة ممن ليس منهم . فلما بلغ 
علًيا إس��تفحال أمره��م وقتلهم إبن 
خباب وإعتراضهم الس��ابلة وقتلهم 
الناس بغير سبب بعث اليهم رسوال 
هو احل��ارث بن م��رة العب��دي , ليقف 
عل��ى امره��م وم��ا فعل��وه , فقتلوه 
ايضا . حينذاك ل��م يجد علي بداً من 
األس��تجابه لطلب اتباع��ه الذين رأوا 
املسير الى اخلوارج اوال ليفرغوا منهم 
قبل التوجه الى الش��ام . فتالقيا في  
منطقة النهروان وجرت معركة دامية 
دعي��ت معرك��ة النهروان وق��ع فيها 
مايقارب اربعة آالف قتيل من اجلانبني 
, وف��ر اخلوارج وتش��تتوا ف��ي األمصار 

وكان النصر جليش علي .
وعل��ى الرغم م��ن ان وقع��ة النهروان 
كانت نصراً حاسماً لعلي . إال انها لم 
تستأصل شأفتهم , بل أذكت فيهم 
روح التضحي��ة والفداء عند بقاياهم 
واألص��رار عل��ى افكاره��م وإعتبارها 
اساس الدين الصحيح , وهم وحدهم 
ميس��كون احلقيقة ولي��س هناك احد 

غيرهم . 

والشيعة\ترجمة  اخلوارج  فلهوزن\ 
عبدالرحمن بدوي )1( 

نشأتها وما رافقها من أحداث

الخوارج أول فرقة  في اإلسالم تؤسس لإلرهاب واالغتيال

عبدالمنعم األعسم 

انها احلرية، إذ تصبح جسرًا الى خطايا اقل ما يقال 
انه��ا تدنس هذا ال��رداء االبيض الب��رئ الذي دفعت 
البش��رية ماليني االنفس من اج��ل حتقيقها، ومنذ 
اكثر من مائتني من الس��نني، وكان ذلك في حزيران 
م��ن ع��ام 1793 حني اطلقت الس��يدة الفرنس��ية 
الش��هيرة مدام روالن صيحته��ا املدوية يوم وقفت 
ام��ام املقصلة بالق��ول: »آه ايتها احلري��ة.. كم من 

اجلرائم ترتكب باسمك«.
وإذ بدأت املاليني العراقية تستنش��ق نسائم احلرية 
بعد احتب��اس )في غيبوب��ة القم��ع والدكتاتورية( 
لعقود وعقود، فقد فاجأتها مشاهد استعمال هذا 
الفضاء االنساني الرحب، من قبل جهلة ال بعرفون 
من احلرية غي��ر الكذب العلني بالص��وت والصورة، 

بوصفه دعاية انتخابية.
وتش��اء االيام القليلة املاضية ان تسجل، وبخاصة 
من على الشاش��ات امللونة »وص��الت« دعائية هي 
اق��رب الى الوص��الت اخلاصة بحف��الت املالهي، من 
حي��ث االثارة واالل��وان وعب��ارات االقت��دار واالملعية 
لتس��ويق »منقذين« مزعومني  ارس��لتهم العناية 
االلهي��ة ال��ى العراقي��ني املبتل��ني باش��نع ظاهرة 
ارهابية، ولم يك��ن اصحاب هذه الوصالت ليتورعوا 
ع��ن اي��ذاء ذائقتن��ا وذاكرتنا بالك��ذب الصريح عن 
براءته��م مما حل بنا من نوائ��ب وحرمانات )وما يزال( 
على ايديهم او على اي��دي اصحابهم، او على ايدي 

اصحاب اصحابهم.
ام��ا املقابالت واحلوارات )مدفوع��ة االجر ايضا( فقد 
بلغ الكذب فيها من االس��فاف بحيث تبدأ املقابلة 
بكذب��ة واحدة عن امي��ان املتحدث باحلري��ة وحقوق 
االنس��ان وح��ق االخ��ر بابداء ال��رأي ثم تتسلس��ل 
االكاذيب، من غير توق��ف، حتى تصل الى القول: ال 
عالقة لنا بدول اجلوار. ليس لدينا مليشيات. جيوبنا 
نظيفة. كنا نريد ان نقدم اخلدمات للش��عب. لكن 

الذنب على غيرنا. ضحينا كثيراً من اجل الشعب.
وتش��اء احلمي��ة الدعائي��ة ان يدخل احللب��ة طرفان 
يحّم��ل كل منهم��ا االخ��ر مس��ؤولية م��ا ح��ل 
بالعراقي��ني، ويختار كل منهما عبارات منتقاة على 
هيئ��ة الئحة م��ن االكاذي��ب تبرئ النف��س، وتزكي 
السيرة، وتلّمع السجل، وترفع اجلاه.. لكنها ال تعدو 
ع��ن »ك��ذب مصفط« ب��رع اصحابه ف��ي إمتاعنا..
وتذكيرن��ا بصاحبه��م الق��دمي مس��يلمة.. س��ئ 

السمعة والصيت.

************
.مثل عراقي:

»الليلو يركس والفطيسة تطوف«

دعاية انتخابية مبكرة..
حذار

حازم صاغية

في هذه احلاالت على تباينها وجد 
دائماً م��ا يفيض عن االس��تقالل 
والتحرر الى اه��داف اخرى تكمل 
كان  لق��د  والتح��رر  االس��تقالل 
وج��ود  يناف��س  وج��ود  للداخ��ل 
اخل��ارج ويتغلب علي��ه البل كانت 
تل��ك اهداف��اً م��ن دونه��ا يفق��د 
االس��تقالل والتح��رر الكثي��ر من 
االختالف  الرغم  معناهما وعل��ى 
الكبي��ر ب��ني التجربت��ني التركية 
وااليراني��ة يالح��ظ تفوقهما، وبال 
قي��اس عل��ى نظائرهم��ا العربية 
جلهة احلسم في العلمنة واخراج 
النقاش السياسي من اسر الدين 
يصح حت��ى هذا اليوم في النخب 
الثقافية واالكادميية او في احزاب 
املعارض��ة )املنفي��ة واملهاجرة في 
حالة ايران( وبقي��اس تلك احلاالت 
ميك��ن احلديث ع��ن جترب��ة عربية 
واحدة حصلت خارج املنطقة التي 
تناولتها هي الت��ي رعاها الرئيس 
التونس��ي الراحل احلبيب بورقيبة 
الذي ناضل من اج��ل حقوق املرأة 
وبرغ��م  الزيج��ات  تع��دد  ومن��ع 
قضائه سنوات طويلة في سجون 
فرنسا لم يكن بورقيبة عنيفاً في 
طلب االس��تقالل بل اراده سلمياً 
وتدريجياً كما كان ش��ديد احلرص 
على االحتف��اظ بالثقافة والقيم 
الفرنس��ية لبلده بعد استقالله 

عن فرنسا.
ام��ا الزعي��م املصري جم��ال عبد 
الناص��ر ف��ي املقابل فمش��روعه 
على هذا الصعيد ظل فقيراً جداً 
ال يصل��ح اطالق��اً للمقارن��ة مع 
دوره ك� بطل مناهض لالستعمار 
وه��و حتديداً م��ا زوده بالش��عبية 
الواس��عة الت��ي حظ��ي بها فقد 
اعتمد على اج��راءات بيروقراطية 
ال تواكبه��ا ثقاف��ة تش��بهها بل 
تبرزها لغة ش��به اس��المية يراد 
من اس��تعمالها نزع االسالم من 
ي��د خصوم��ه االخوان املس��لمني 
السيما منذ ان حاولوا اغتياله في 
1954 لقد اس��تعار عب��د الناصر 
اشتراكية ش��عوبية من التجارب 
الس��وفياتية والفاشية هي اقرب 
ال��ى توس��يع قاع��دة الس��لطة 
وتعزيز سيطرتها على اجملتمع من 

أي شيء آخر.
هك��ذا ميك��ن الزع��م ان التجربة 
الوطني��ة العربي��ة ول��دت عل��ى 
تع��ارض مع احلدثني السياس��يني 

االهم في نش��وء الغ��رب احلديث 
والث��ورة  االميركي��ة  الث��ورة  أي 
الفرنس��ية فاألول��ى رمب��ا كان��ت 
النم��ط البدئ��ي لدم��ج النزع��ة 
االس��تقاللية بالنزعة الدستورية 
جيم��س  جيفرس��ون،  )ثوم��اس 
ماديس��ون، االوراق الفيدرالي��ة...( 
فضالً ع��ن تطوير مواق��ف عامة 
م��ن احلي��اة والس��عادة والفردية. 
اما الثورة الفرنس��ية فكانت قوة 
تثوي��ر راديكال��ي لعم��وم جوانب 
احلي��اة ال ف��ي فرنس��ا وحدها بل 
في اوروبا وال��ى حد ما في العالم 
هكذا عوملت في قارتها بوصفها 
ق��وة تدخلية من اخلارج لتس��ريع 
ان  الق��ول  يص��ل  وق��د  التاري��خ 
القومية االملانية بوصفها رداً على 
االحت��الل النابليوني كانت االقرب 
الى جتسيد النمط البدئي لألفكار 
السياس��ية العربي��ة املناهض��ة 
لالستعمار لكن هذه االخيرة على 
رجعيتها لم متلك شيئاً من اخملزون 
الثقاف��ي والفكري للرومنطيقية 

القومية االملانية.
اال ان االفتقار الى القيم االيجابية 
واح��د  مي��دان  عل��ى  يقتص��ر  ال 
وحصري واالح��رى ان هذا االفتقار 
وج��د م��ا يقوي��ه ف��ي افتق��ارات 

اخرى ذلك ان صورة االس��الم كما 
السياس��ية  احلركات  اعتمدته��ا 
توقف��ت  واملؤث��رة  اجلماهيري��ة 
دائماً عن االس��الم االول فالسيرة 
الراش��دين  النبوية وعهد اخللفاء 
يحتالن في رسم تلك الصورة عند 
االسالميني وقبلهم عند القوميني 
اضعاف اضعاف ما يحتله العصر 
العباسي مبا شهده من ثراء مادي 
وثقاف��ي ومن ترجمات وتثاقف مع 
الش��عوب واحلض��ارات والثقافات 
االخرى وباستثناء اشارات سريعة 
الى بغ��داد العباس��ية ودمش��ق 
االموية معظمها خطابي وينطوي 
على تش��اوف قومي وش��وفيني، 
ص��در االهتمام الفعل��ي بالتاريخ 
االس��المي وبدراس��ته عن بيئات 
اخرى استش��راقية أو اكادميية او 
هامشية احلضور والتأثير العربيني. 
واالمر نفس��ه يصح في تهميش 
جتارية االسالم وامكانات تعايشه 
مع الرأس��مالية بحسب مجادلة 
مكسيم رودنسون لصالح اسالم 
وغي��ر  الضجي��ج  وكثي��ر  قبل��ي 
مديني. ف��كأن ثمة ميالً راس��خاً 
وس��ائداً الى فص��ل الدين العربي 
ع��ن س��ائر  تأسيس��ي  كح��دث 
التجارب واملعاني التي اكتسبتها 

في مس��ارها الطويل ومن ثم الى 
جتميده في التاري��خ عند محطة 
اولى فقيرة ورمبا س��اعد في فهم 
ه��ذا املنحن��ى كون االس��الم دين 
الت��ي  االنتص��ارات  وألن  انتص��ار 
حققها واوصلته ال��ى ابعد بقاع 
االرض هو مما ل��م تعرفه اليهودية 
واملس��يحية بق��ي ذل��ك موضعاً 
الفتخ��ار راس��خ عند املس��لمني 
الس��نة وه��م االكثري��ة العددية 
السياسية  الهندس��ة  واصحاب 
والثقافي��ة االم ال يقارب��ه افتخار 

آخر.
ال��ى  همش��ت  ه��ذه  والنظ��رة 
ابعد احل��دود اس��هامات احلضارة 
االس��المية في الفكر والفلسفة 
اهتمامها  احادية  لتؤكد  والعلوم 
بالفق��ه والتفاس��ير الس��يما ان 
اجله��اد احت��ل موقعاً ف��ي صورة 
االس��الم س��هل ط��رد أو وجه��ه 
ومش��تقاته االخرى، كصوفيته او 
فلسفته او جتاريه والعقالنية التي 
س��بق ان ترتبت عليه��ا والنظرة 
اياها ساعدت في هندسة رؤية ل� 
االخر بوصفه انعكاس��اً ل� الذات 
أي بوصفه هو ايضاً ال يتزحزح عن 
والفقيرة  الثابت��ة  الدينية  هويته 
من هنا كان ه��ذا الثابت الرجعي 

ف��ي الفك��ر االس��المي النضالي 
ال��ذي مايزال يرى ح��ني يترك على 
س��جيته ان مص��در االنحط��اط 
والتردي ناجم عن انهيار السلطة 
االس��الم  دول  آخ��ر  العثماني��ة 

العظمى.
وه��ذا التأوي��ل االحادي ه��و الذي 
قوي كثيراً في العقود االخيرة مع 
احلركات االصولية  اشتداد ساعد 
فمثله��ا مت املس��ك باالس��تعمار 
كم��ا ل��و ان��ه واق��ع راه��ن جرى 
التمس��ك بالنظ��ر ال��ى الغ��رب 
يخ��ض  ل��م  كعال��م مس��يحي 
والتنوير  الدينية  غمار االصالحات 
وبالنتيج��ة تزايد ضعف املضمون 
في النظ��ر الى الك��ون الذي صار 
يب��دو ش��كلياً محض��اً ومن��زوع 

املعاني.
ويس��تند هذا التثبت ال��ى تثبت 
اع��رض كام��ن ف��ي االصولي��ات 
ع��ن  ارت��داداً  بوصفه��ا  جميع��اً 
احلداث��ة والعلمنة ارت��داداً الميانع 
االدوات  م��ن  االس��تفادة  م��ن 
الت��ي تقدمته��ا واالصولي��ة فوق 
ه��ذا ارتداد ع��ن وجه��ة التحويل 
املتعاظم ال��ذي يتعرض له الدين 
فيجعل��ه ثقافة او بن��داً من بنود 
الثقاف��ة مب��ا يضيف ال��ى اجلمود 

ضيق االفق.
وق��د زاد ف��ي االفق��ار ان احلركات 
الضدي��ة حمل��ت ان��كاراً للتاريخ 
الس��ابق على ق��دوم الع��رب من 
لقيمة  اوخفض��اً  اجلزي��رة  ش��به 
ذاك التاري��خ ومكانته وهي وجهة 
تعاظم��ت مع تضخ��م محطات 
الهوي��ة ف��ي اخلمس��ينيات م��ع 
الى  القوميني  العسكريني  وصول 
السلطة وخاصة في الثمانينيات 
وماتالها بس��بب صع��ود احلركات 
االصولي��ة آن��ذاك هك��ذا غ��دت 
الفينيقي��ة والبابلي��ة واآلرامي��ة 
للنب��ذ  موضوع��اً  والفرعوني��ة 
واحملاربة وهذا علم��اً بأن التصالح 
الس��ابقة عل��ى  الثقاف��ات  م��ع 
االسالم مثلما تصاحلت اوروبا مع 
اآلداب اليونانية والرومانية القدمية 

شرط شارط لدخول املعاصرة.
به��ذا كله حص��ل تضييق للزمن 
اجتماعي��ة  لقطاع��ات  وع��زل 
ه��ي غالباً م��ن االقلي��ات ممن لم 
يستس��يغوا الرواي��ات القومي��ة 
للتاري��خ،  واالس��المية  العربي��ة 
وه��ذا كله عقد بن��اء مجتمعات 
نفس��ها  م��ع  متصاحل��ة  ودول 
كما ع��زز مخاوف ابن��اء االقليات 
واس��تعدادهم الذي انفجر الحقاً 
للهجرة واالنعزال عن الشأن العام 
لكن الدعوة الوحدوية التي عّدت 
ان العرب واحد مبعزل عن تفرقهم 
ف��ي االقتص��اد وبرام��ج التعليم 
والظ��روف  احمللي��ة  واللهج��ات 
اخلاص��ة ق��اد الى ماه��و اخطر أي 
ال��ى افت��راض ان املعطي��ات تلك 
القيمة لها مادام��ت اللغة وجزء 
م��ن التاريخ واحدين هكذا اضيف 
الى هامش العطال��ة الذي تقيم 
في��ه السياس��ة كل ش��يء آخر 

ميكن للمعنى ان يتولد منه.
الفكري��ة  النظري��ة  كان��ت  ومل��ا 
والسياس��ية العربية االهم التي 
واجه العرب بها الغرب تؤكد على 
ان ماهو مادي لك��م وماهو روحي 
لنا ب��ات تهديد الغرب اخطر على 
العرب واملسلمني مما على غيرهم 
كما بات اغراؤهم باألصولية اكبر 
فق��د ص��اروا كلما انهزم��وا امام 
امل��ادي الغربي زاد كرههم الروحي 
والثقافي فلم��ا كان احتكاكهم 
بالغ��رب حميماً وهزائمهم امامه 
وامام اس��رائيل كثي��رة حتول ذاك 

الكره الى علة وجود.
وغني عن القول ان السياس��ة ان 
لم يكن احلياة كلها يس��تحيل ان 

تنهض على كل ما ينفيها.

من كتاب االنهيار المديد

الرئيس التونسي الراحل 
الحبيب بورقيبة ناضل من 

اجل حقوق المرأة ومنع 
تعدد الزيجات وبرغم 

قضائه سنوات طويلة في 
سجون فرنسا لم يكن 
بورقيبة عنيفًا في طلب 

االستقالل بل اراده سلميًا 
وتدريجيًا 

اما الزعيم المصري جمال 
عبد الناصر في المقابل 

فمشروعه على هذا 
الصعيد ظل فقيرًا جدًا ال 

يصلح اطالقًا للمقارنة مع 
دوره كـ بطل مناهض 

لالستعمار

جملة مفيدة

 الرئيس التونسي الراحل احلبيب بورقيبة  و الزعيم املصري جمال عبد الناصر
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ف��ي حلب، املدينة الس��ورية املدمرة 
والتي  الس��ابق،  املتمردين  ومعق��ل 
جنح��ت ق��وات احلكوم��ة الس��ورية 
هن��اك  كان  اآلن،  اس��تعادتها  ف��ي 
بصي��ص م��ن األمل حت��ى في حني 
القنابل تتس��اقط. فوس��ط  كانت 
األنقاض واخلرائب، َصَمد التعلم، مع 
استعداد خمسة عشر شاباً سورياً 
الختب��ارات اجلامع��ة. ل��م يتمكنوا 
من الس��ير إلى احل��رم اجلامعي، ألن 
الكثي��ر م��ن اجلامعات في س��وريا 
حتولت إلى أنق��اض وركام. ولكنهم 
برغم ذل��ك متكنوا من احلصول على 
شهاداتهم، بفضل برنامج فريد من 
نوعه على ش��بكة اإلنترنت أتاحته 

جامعة الشعب.
ف��ي كل أس��بوع، يش��ارك الطالب 
الس��وريون ف��ي دورات على اإلنترنت 
جنباً إلى جنب مع تالميذ ومعلمني 
من ش��تى أنحاء العالم. ومن خالل 
فص��ول الدراس��ة االفتراضية هذه، 
متكنوا م��ن متابعة الش��هادة التي 
اختاروها ف��ي إدارة األعمال، أو علوم 

احلاس��ب اآللي، أو العلوم الصحية. 
وهذه الدورات جيدة اإلعداد حتى أن 
العدي��د من هؤالء الط��الب احملفزين 
بدرجة كبيرة سوف يُدَعون لاللتحاق 
بجامع��ات غربية في وقت الحق من 

دراستهم.
الش��عب  جامع��ة  برنام��ج  كان 
فاليوم  النج��اح.  مش��روعاً س��ريع 
 500 في��ه  املس��جلني  ع��دد  يبل��غ 
طالب س��وري �� نصفه��م ما زالوا 
محاصرين في بلده��م الذي مزقته 
احلرب، والنص��ف اآلخر من الالجئني 
�� وهناك 6000 آخ��رون من الطلبة 
م��ن نح��و 200 دولة. أنش��ئ امنوذج 
جامع��ة الش��عب املب��دع عل��ى يد 
املط��ور الرائ��د في مج��ال التعليم 
ش��اي رشيف، والذي س��انده بعض 

من أبرز األكادمييني في العالم.
متت��د فوائ��د ه��ذا النم��وذج إلى ما 
هو أبعد كثيرا م��ن كل ما هو قابل 
للقي��اس كمياً مثل عدد املقيدين أو 
أرق��ام املتقدمني المتحانات القبول. 
إذ توفر جامعة الش��عب س��لعة ال 

تق��در بثم��ن: األمل في املس��تقبل، 
وس��بل االس��تعداد له. وه��ذا ليس 
بالش��يء الذي ميكن إس��قاطه من 
الطائ��رات أو تس��ليمه ع��ن طريق 
قافلة إنسانية. التعليم من حقوق 
اإلنس��ان األساس��ية، وفي املناطق 
الت��ي تعصف به��ا الفوضى، يغذي 
ِحس��اً باحلي��اة الطبيعي��ة لصالح 
كثيري��ن، ولي��س ِقل��ة فق��ط م��ن 

الناس.
في غضون ش��هرين، ف��ي األول من 
مارس/آذار، س��وف يحص��ل الطالب 
النازح��ون والالجئ��ون عل��ى املزي��د 
م��ن املس��اعدة، مع إط��الق برنامج 
ح��االت  ف��ي  التعلي��م  اس��تجابة 
الط��وارئ، وهو ميثل خدم��ة جديدة 
عل��ى اإلنترن��ت تعمل عل��ى الربط 
ب��ني الط��الب اجلاهزي��ن لاللتح��اق 
بالكليات وبني مؤسس��ات التعليم 
العال��ي وف��رص الرعاية في ش��تى 
أنحاء العالم. وس��وف يتولى معهد 
برنام��ج  إدارة  الدول��ي  التعلي��م 
ح��االت  ف��ي  التعلي��م  اس��تجابة 

الطوارئ، الذي ميول جزئيا بواس��طة 
التي  التعليمية  اجلمعي��ة اخليري��ة 
أسس��ها رئي��س جامع��ة نيويورك 
الس��ابق جون سيكس��تون بعنوان 

كاتاليست.
مع هذه اخلدمة اجلديدة، يس��تطيع 
الالجئون نش��ر س��يرهم  الط��الب 
الذاتي��ة على اإلنترن��ت لكي تطلع 
عليها مكاتب القبول في اجلامعات، 
وبوس��ع اجلامع��ات ذاته��ا أن تضع 
قوائ��م ب��كل عروضها وش��روطها 
األكادميية والثقافية. وهذا من شأنه 
أن يس��اعد في التوفيق بني الطالب 
املناسبني واملدارس املناسبة، وسوف 
يوف��ر معهد التعلي��م الدولي أيضا 
خدمة اإلرش��اد واملش��ورة ���� على 
اإلنترنت ومن دون االتصال باإلنترنت 
���� للط��الب الباحثني ع��ن الفرص 

للدراسة في اخلارج.
نح��ن نعل��م بالفع��ل أن الالجئ��ني 
يقضون في املتوسط عشر سنوات 
ف��ي األقل بعيداً ع��ن أوطانهم. وإذا 
ُحرِم��وا م��ن التعلي��م خ��الل تل��ك 

الفترة، فس��وف تكون فرصهم في 
احلص��ول على عمل في املس��تقبل 
ضئيل��ة. كان عدم توفي��ر التعليم 
للنازحني أحد أكب��ر إخفاقات نظام 
املس��اعدات اإلنس��انية. فقد ركزنا 
فقط على األمد القريب �� األسابيع 
القليل��ة األول��ى م��ن ن��زوح الناس، 
عندما تكون األولوية لتوفير الغذاء 
واملأوى ���� وليس الص��ورة الكبيرة. 
امللهم��ة  القي��ادة  بفض��ل  ولك��ن 
التي أظهرها مف��وض األمم املتحدة 
األعلى لش��ؤون الالجئ��ني أنطونيو 
جوتيريس �� الذي سيتولى منصب 
األمني العام التاس��ع ل��أمم املتحدة 
�� واملفوض احلال��ي فيليبو جراندي، 
تعم��ل وكال��ة األمم املتحدة لالجئني 
اآلن عل��ى جع��ل التعلي��م أولوي��ة 

قصوى.
تتباه��ى  ي��وم، كان��ت س��وريا  ذات 
بأعلى اجلامعات جودة في املنطقة؛ 
واآلن يعج��ز نص��ف ملي��ون طالب 
بس��بب  باجلامع��ة  االلتح��اق  ع��ن 
احل��رب األهلي��ة. ولكن م��ع الدعم 

العاملية  احلوكم��ة  من مؤسس��ات 
والبرام��ج الت��ي تديره��ا منظمات 
غير حكومية مثل جامعة الشعب 
ب��ات  للتعلي��م  الدول��ي  واملعه��د 
بوسع هؤالء الش��باب النازحني اآلن 
الوصول إلى ش��ريان احلي��اة املتمثل 

في التعليم.
وق��د احتم��ى الكثي��رون منهم من 
القناب��ل في حلب، الت��ي مت إخالؤها 
للت��و. ولك��ن ه��ذا ال يعن��ي أنه��م 
آمن��ون. وس��واء انتهت به��م احلال 
إلى محافظة إدلب أو أي مكان آخر، 
فس��وف تظل حياته��م مهددة من 
جراء قنابل احلكومة الس��ورية. ومع 
استمرار هذا الكابوس، يتعني علينا 
أن نزوده��م في األقل مب��ا يحتاجون 
إلي��ه م��ن التعلي��م والتدري��ب في 

املستقبل.
عندما يأت��ي اليوم الذي يس��تطيع 
في��ه الس��وريون أن يش��رعوا أخيرًا 
ف��ي إع��ادة بن��اء بالده��م، فس��وف 
يحتاج��ون إل��ى أش��خاص مؤهلني. 
ولهذا الس��بب يبادر محبو اخلير في 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة وش��تى 
أنحاء الش��رق األوس��ط إل��ى دعم 
املب��ادرات التعليمي��ة الت��ي ال تقدر 
بثم��ن املوصوف��ة هن��ا، فض��ال عن 
إنش��اء صنادي��ق للمنح الدراس��ية 
لتوفير املزيد من املساعدة من داخل 

املنطقة.
عندم��ا التقي��ت مؤخرًا ف��ي بيروت 
الجئا يبل��غ من العمر أربعة عش��ر 
عاماً يتوق إلى الذهاب إلى املدرسة، 
س��ألته م��اذا يريد أن يفع��ل عندما 
يكب��ر، فأجابني بأنه يري��د أن يكون 
مهندساً. وهي ليست مهنة حتظى 
بش��عبية كبيرة بني ش��باب اليوم، 
ولهذا س��ألته مل��اذا، فأجابني: »أريد 
أن أعي��د بناء س��وريا«. ومبس��اعدة 
الش��عب  مب��ادرات مث��ل جامع��ة 
في  التعلي��م  اس��تجابة  وبرنام��ج 
ح��االت الط��وارئ، س��وف يتمك��ن 
اآلالف من الش��باب الس��وريني ذات 
يوم من االضطالع بدورهم في إعادة 

بناء بالدهم أيضا.

إذا صدقن��ا أحم��د ف��ؤاد جن��م فإن 
البش��ائر تهل على مص��ر في يناير 
من كل عام. ميكن أن نعود بالذاكرة 
إلى اخلامس والعش��رين م��ن يناير 
قب��ل س��ت س��نوات، وإل��ى تواريخ 
سبقت. وهذا غير ضروري، اآلن. كل 
ما ف��ي األمر أن ف��ي حكم احملكمة 
اإلدارية العليا، في القاهرة، مبصرية 
جزيرتي تي��ران وصنافير، ما يُضيف 

جديداً إلى بشائر يناير.
وإذا ش��ئنا ال��كالم بطريق��ة أكثر 
وضوح��اً فلنقل إن احلك��م املذكور 
أخ��رج النظ��ام القائ��م ف��ي مصر 
م��ن ورط��ة كان ميكن أن ت��ودي به. 
ف��ال ش��يء ف��ي الهوي��ة القومية 
للمصري��ني يف��وق األرض قداس��ة، 
وال ش��يء يجرحه��م أكثر من املس 
بكرام��ة البل��د. وفي قضي��ة تيران 
وصنافير اجتمعت األرض والكرامة. 
ذات يوم كتب أكادميي س��عودي عن 
»أيديولوجي��ا اس��مها مص��ر« في 
معرض السخرية مما رأى فيها أوهاماً 

مصرية، واستيهامات فارغة، بشأن 
املكان واملكانة، على الرغم من فقر 

املكان، وفقدان املكانة.
ف��ي ال��كالم ع��ن مص��ر بوصفها 
وه��م،  مج��رد  أي  »أيديولوجي��ا«، 
انس��جام كام��ل وش��امل مع زمن 
ألدوس هوكسلي اجلديد، الشجاع، 
مصطف��ى  في��ه  يتس��ّيد  ال��ذي 
موند عل��ى رأس حكوم��ة العالم. 
فف��ي عالم كهذا تنتف��ي العالقة 
ب��ني اجلغرافي��ا والسياس��ة، وب��ني 
السياس��ة والتاري��خ، وب��ني الثروة 
والقيم، وبني الهوية والذاكرة. كأن 

اخلليقة لم تبدأ إال يوم أمس.
الي��وم،  بلغ��ة  ال��كالم  وإذا ش��ئنا 
ومفرداته، ففي كالم كهذا انسجام 
الليبرالي��ة  م��ع  وش��امل  كام��ل 
املعوملة اجلديدة، التي تستمد فيها، 
ومنها، الش��عوب، والدول، مكانها 
ومكانته��ا من حج��م رصيدها في 
البن��ك، مع ش��هادة ضم��ان دولية 
كاملة وش��املة بش��أن احلق، في، 

الثقافي��ة«،  »التعددي��ة  واحت��رام، 
فال��كل س��واء ج��اء م��ن الق��رون 
الوس��طى، أم من القرن العش��رين 
وما بعده، على شاشة الكومبيوتر 

في البنك، سواسية وسواء.
املهم أن مش��كلة اجلزيرتني نشأت 
ف��ي وقت كان��ت تعان��ي فيه مصر 
من ضائقة مالي��ة تقصم الظهر، 
وقد نالت حكومتها مكافأة مالية 
ُمعتبرة مقابل التنازل عن احلق في 
الس��يادة. وجاء هذا كله في سياق 
احت��دام الص��راع عل��ى دور الق��ّوة 
اإلقليمي��ة، والنف��وذ ف��ي الش��رق 
األوس��ط، وجتلى ف��ي مناطق متاس 
ساخنة في اليمن والعراق، وسورية، 
وف��ي املوق��ف من ص��راع ُس��ني � 
شيعي وهمي ومتّوهم على حاضر 
ومس��تقبل العالم العرب��ي. وكان 
ينبغي على مصر، ويُنتظر منها، أن 

ترضى بدور التابع.
والواقع أن مصر في أزمنة سبقت قد 
قبلت بدور كهذا، ولكن على نطاق 

ضّيق، كما ح��دث في زمن مصيدة 
ال��دب الروس��ي ف��ي أفغانس��تان. 
ولكن دور التابع في حروب احلس��م 
اجلديدة كان مكشوفاً أكثر مما كان 
علي��ه احلال ف��ي أفغانس��تان، وفي 
أفريقيا خ��الل عضويتها في »نادي 
الس��فاري«، وبهذا املعنى كان أكبر 
من ق��درة َم��ْن يحكم مص��ر على 
االنصياع والقبول، »فاأليديولوجيا« 
وإن  حت��ى  مص��ر،  اس��مها  الت��ي 
ضعف��ت وهان��ت تظل عصّي��ة، أو 
تس��تعيد الروح، كلم��ا تعّلق األمر 

باملكان واملكانة.
ف��ي أوائل أربعيني��ات القرن املاضي 
كان امللك فاروق يحظى بش��عبية 
واس��عة في مصر، ولك��ن رضوخه 
الذين حاصروا  اإلجنلي��ز،  للمحتلني 
قصر عابدين بالدبابات وأرغموه على 
إقالة حكومة وتعي��ني غيرها، كان 
أحد الدوافع الرئيس��ة لس��قوطه، 
غير مأسوف عليه من شعبه، بعد 

عشر سنوات، في 1952.

وعلى الرغ��م من حقيق��ة أن عبد 
فادح��ة،  هزائ��م  تكّب��د  الناص��ر 
وتغّولت ف��ي عهده الدولة األمنية، 
إال أن زم��ن عبد الناص��ر، والتأميم، 
وتقليم أظافر األسد البريطاني في 
السويس، وحرب االستنزاف )جزيرة 
الس��اخنة(،  نقاطه��ا  م��ن  تي��ران 
تستنفر نوستاجليا املصريني ومتنح 
عب��د الناص��ر مكان��ة خاص��ة في 
قلوبه��م، ول��ن تكف ع��ن ذلك في 
وقت قري��ب. وحتى الس��ادات الذي 
أح��دث انقالباً ش��امالً ف��ي كل ما 
كانت عليه مصر، فإن حرب أكتوبر، 
الت��ي اقترن��ت باس��مه، تس��تنفر 
نوستاجليا املصريني، ومتنحه مكانة 
م��ا ف��ي قل��وب أع��داد كبي��رة من 

املصريني.
في رصيد النظ��ام احلالي في مصر 
أن��ه أنقذ البالد من كارثة اس��تيالء 
اإلخوان عل��ى مقاليد احلكم فيها، 
وكان عليه أن يفعل أكثر في مجال 
احلّريات العامة، وإعادة ترميم حياة 

الب��الد والعباد باملعنى السياس��ي 
واالقتصادي على أسس دميقراطية. 
وهذا لم يح��دث. وبهذا املعنى كان 
في التن��ازل عن احلق في الس��يادة 
عل��ى تيران وصنافير م��ن البارود ما 
يكفي لزي��ادة االحتق��ان واإلطاحة 

به.
وتبقى، في هذا الس��ياق، مس��ألة 
أخيرة: ال فائدة ألحد في كل عالقة 
محتملة مبصر، أو محاولة حتليلها، 
م��ن إدراك حقيق��ة خصوصيته��ا 
والثقافية، وخصوصية  التاريخي��ة 
اجلامع��ة  القومي��ة  الهوي��ة 
للمصري��ني، وعالق��ة أه��ل ال��وادي 
ب��األرض والكرام��ة، وم��ا يُس��تمد 
منهما، ويُبن��ى عليهما، من دالالت 
تتعّلق بامل��كان واملكانة. وكلتاهما 

حقائق ثابتة في الزمان واملكان.
ف��ي تاريخ مص��ر الطوي��ل كبوات 
إغماء اس��تمرت  كثي��رة، وح��االت 
مئات السنني. وفيه، أيضاً، محاوالت 
واس��تعادة  للصع��ود،  متك��ررة 

امل��كان واملكان��ة. في تاري��خ مصر 
القري��ب محم��د علي ومش��روعه 
التحديثي الكبي��ر، الذي أجهضته 
الكولونيالي��ة الغربية. وفيه، أيضاً، 
عبد الناصر ومش��روعه التحديثي 
الكبي��ر، ال��ذي أجهضت��ه الق��وى 

نفسها.
يصعب في الوق��ت احلاضر، معرفة 
كي��ف ومتى س��تخرج مص��ر من 
محنته��ا احلالي��ة. ومع ذل��ك، من 
احلماقة غ��ض النظر عن أمرين: لن 
يخيب، أبداً، رهان وُمراهن على مصر 
أوالً، وال أم��ل ملش��روع عربي يحقق 
النهض��ة والتقّدم بال مص��ر ثانياً. 
أم��ا ما قد ينجم عن حكم احملكمة 
بش��أن ملكية تي��ران وصنافير من 
تداعيات على العالق��ات املصرية � 
الس��عودية، فهذه مج��ّرد تفاصيل 
صغيرة في دراما تاريخية وسياسية 
وثقافية أكب��ر. فلنتذّك��ر أن مصر 
ليس��ت أيديولوجي��ا »كل ما تّهل 

البشائر من يناير كل عام«.

م��ا زالت النقاش��ات بش��أن النظام االنتخاب��ي الذي يتم 
اعتم��اده ف��ي قان��ون االنتخاب��ات املقبل��ة وال��ذي ميك��ن 
اس��تنتاجه من هذه الندوات واملؤمترات والتصريحات انها 
ابتع��دت عن الس��داد وجانبت الص��واب فجميعها تؤكد 
على االنظمة االنتخابية واملعقدة واملقررة للدول املتخلفة 
مبا فيها نظام س��انت ليغو او نظام هوندج او س��واها من 
االنظم��ة االنتخابية في ح��ني كان من املطل��وب اعتماد 
النظ��ام االنتخابي الفردي البس��يط  املعمول به في دول 
الدميقراطي��ة واوطان احلرية كامي��ركا وبريطانيا وغيرهما 
ذل��ك ان االنظم��ة االنتخابي��ة الت��ي طبقت ف��ي جميع 
االنتخابات السابقة بدءاً من انتخابات 2005/1/30اعتمدت 
انظم��ة انتخابية غير عادل��ة اوال بحيث جند ان من حصل 

على اقل من الفني صوت يعد فائزاً في االنتخابات.
 في حني ان من يحصل على تسعة اضعاف هذا العدد يعد 
فاشال في االنتخابات ويبقى بعيداً عن املقعد البرملاني في 
حني ان النظام االنتخابي الفردي البسيط يحقق العدالة 
بحي��ث يعتمد االرقام وعدد االصوات للفوز في االنتخابات 
ولي��س القائمة االنتخابي��ة او الكيان احلزب��ي كذلك فان 
االنظم��ة االنتخابية هذه التي جلبته��ا لنا منظمة االمم 
املتحدة واجلامعة العربية وغيرها من الدول االجنبية يؤدي 
الى النزاعات واخلصومات واللجوء الى الدعاوى واحملاكمات 
بطبيعتها كما حصل سابقاً في حني ان النظام االنتخابي 
الفردي البس��ط ال يترك مجاال للنزاعات واخلصومات النه 

بسيط في احتساب نتيجته .
كما ان االنظمة االنتخابية الس��ابقة وما يتم مناقشته 
االن من نسبة )1.9( او )1.7(  تؤدي الى تأخير اعالن النتائج 
مب��ا يترتب على هذا التأخي��ر من تزييف او تزوير في حني ان 
النظ��ام االنتخابي البس��يط باالمكان اع��الن نتائجه في 
اليوم نفس��ه ال��ذي حتصل به االنتخابات كم��ا ان النظام 
االنتخاب��ي الفردي البس��يط يبعد العملية السياس��ية 
عن خض��وع النائ��ب او عضو مجل��س احملافظ��ة لكيانه 
السياس��ي وحلزبه مادام ان وصوله وفوزه كان على اساس 
القائمة والكيان السياس��ي في حني ان النظام االنتخابي 
الفردي البس��يط يتجنب ذلك وان الفائ��ز يصل البرملان او 
مجل��س احملافظة بعدد اصوات��ه وليس بقائمت��ه كما ان 
النظام الفردي البس��يط غير معقد كاالنظمة السابقة 
واالنظم��ة الت��ي تناقش ه��ذه االيام بل هو نظام س��هل 
بس��يط ال يحت��اج ال��ى ذوي اختصاص. وميك��ن للمواطن 
االعتي��ادي االحاط��ة ب��ه والنظ��ام الفردي البس��يط هو 
النظ��ام االنتخابي املعتمد في اميركا وبريطانيا وغيرهما 
من الدول اذ يتم التنافس بني املرشحني على اساس اعلى 
االصوات وليس على اس��اس القائمة االنتخابية فمثال ان 
عدد املقاعد في محافظة بغداد 60 مقعدا وان املرشحني 
ف��ي االنتخابات كان��وا الفاً فيتم القبول من التسلس��ل 
واحد الى التسلس��ل 60 وحس��ب عدد االصوات واالخرون 
يبع��دون عن الوصول الى البرمل��ان ومجلس احملافظة أي ان 
الفوز باالنتخاب��ات واحلصول على مقعد مياثل النجاح في 
االمتحان��ات واحلصول على مقد ف��ي الكليات واجلامعات 
فاملقبول هو اعلى االصوات في االنتخابات واعلى الدرجات 
ف��ي الكلي��ات واجلامعات وك��م كان من اصحاب الش��أن 
واصح��اب االختص��اص الرجوع الى ه��ذا النظ��ام مبزاياه 
العدي��دة واالبتعاد ع��ن االنظمة االنتخابي��ة التي يرددها 
بع��ض الذين يع��دون اصح��اب اختص��اص او ترددها االمم 
املتح��دة او الدول االجنبي��ة اذ لو كان النظ��ام االنتخابي 
الذي نعتم��ده جيداً لكان��ت اعتمدته امي��ركا وبريطانيا 

وغيرهما من الدول .
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عبد علي حسن

س��نحاول في هذا املق��ال املكثف تقدمي 
بع��ض التص��ورات الت��ي تس��وغ احل��وار 
احلض��اري والثقافي بني اجملتمعات مما يوفر 
امكاني��ة ترحيل بعض االش��كال االدبية 
والفني��ة وتبادلها بني البيئ��ات الثقافية 
اخملتلف��ة ، وحتديدا فيما يتعل��ق باملناهج 
النقدية التي مت انتقالها من بلد املنش��أ 
الى بلدان أخرى لتكون أحد الروافد املهمة 
املكونة للحراك النقدي في البلدان التي 

انتقلت عليها .
ولعل احلافز للخوض ف��ي هكذا موضوع 
بعد ظهور هذه املناهج اجلديدة في احلركة 
الثقافي��ة العراقية والعربي��ة منذ عقود 
من الزمان وبع��د ان هدم الدرس اجلامعي 
االس��وار ام��ام توافد الدراس��ات النقدية 
احلديث��ة الى جان��ب الدراس��ات البالغية 
والنقدي��ة العربي��ة القدمية . ه��و تعالي 
بع��ض االصوات م��ن الوس��ط األكادميي 
االصول��ي وحت��ى بع��ض املثقف��ني يأخذ 
عل��ى النقاد احملدثني الرك��ون الى املناهج 
النقدية احلديثة بدع��وى انها تنتمي الى 
بيئة ثقافي��ة مغايرة وانه��ا انتجت على 
مقاس احلاجة النقدية في تلك اجملتمعات 
التي انتجته��ا وان التراث النقدي العربي 
الي��زال مؤهال ليعتمد في تقدمي دراس��ات 

نقدية للمنجزات االدبية والثقافية.
لذا س��نحاول مناقش��ة ه��ذه املوضوعة 
الت��ي نراها مهم��ة ونحن نحاول كس��ر 
االمن��اط الثابتة والس��اكنة باجتاه تفعيل 
التالق��ح واحل��وار احلض��اري والثقافي في 
الوقت الراهن الذي يش��هد اتس��اعا في 
عملي��ة التواص��ل احلض��اري م��ن خ��الل 
وس��ائل االتصال احلديث��ة التي قربت كل 
م��ا هو بعي��د وجعلت الف��رد على اطالع 
مباش��ر مع ما ينجز يومي��ا في اية بقعة 

من بقاع األرص ..
ولي��س في الني��ة تق��دمي س��ردا تأريخيا 
لقصة تفاعل النق��د العربي مع املناهج 
النقدي��ة في العالم التي بدأت منذ اوائل 
الق��رن العش��رين م��ع حرك��ة النهضة 
العربية وحلد اآلن وامنا نبغي الكشف عن 
غائي��ة هذا التفاعل وحتدي��دا مع املناهج 
البنيوي��ة وما بعدها ، حي��ث ظهر النقد 
النصي في املغرب العربي ثم في املش��رق 
ف��ي ثمانين��ات الق��رن املاضي ك��رد فعل 
للثب��ات واجلم��ود والكس��ل احلاصل في 
النقد العربي الذي كان يحلق في س��ماء 
واحدة وبجناح��ني هما النقد االنطباعي/

الذوقي والنقد السياقي/ االجتماعي .
ولئ��ن كان االول متأث��را مب��دارس النق��د 
الفرنس��ية ملا قب��ل البنيوية ف��ان الثاني 
كان تبنيا للمقوالت املاركسية في االدب 
والنقد التي وجدت في مؤلفات بليخانوف 
وفيما بعد لوكاش اجملري موجهات نقدية 
تش��تغل على وضع املعادالت وأثر الواقع 
والص��راع الطبقي في الن��ص االدبي دون 

االهتم��ام ببنائي��ة النص وش��كله .وقد 
متكن��ت هات��ان املدرس��تان --االنطباعي 
واالجتماعي -- من االحاطة باملنجز االدبي 
ال��ذي اجنز قب��ل ثمانينات الق��رن املاضي 
.وفض��ال ع��ن هات��ني املدرس��تني اللت��ني 
وضعت��ا تقاليدا نقدي��ة ايجابية وكونت 
األرضية الس��ليمة لتكوين حركة نقدية 
عربية واالساس الذي ستبنى عليه الحقا 
املف��ردات النقدي��ة اجلدي��دة التي وجدت 
ان البنيوي��ة من املمكن ان تس��د النقص 
والفراغ في الدراس��ات النقدية السائدة 
.وجدير بالذكر ان كال النقدين االنطباعي 
واالجتماع��ي ق��د مت ترحيلهما من البيئة 
الثقافية التي أنتجتهما إال انهما امتلكا 
بع��دا ش��موليا ومقترح��ا نقدي��ا فاعال 

ملقاربة املنجز االدبي
اذ ان وراء تأث��ر وتبن��ي هات��ني املدرس��تني 
كان اجلمود واملراوح��ة التي الزمت الدرس 
البالغي العربي الذي وضع اسسه كتاب 
القرن الرابع الهجري وفي مقدمتهم عبد 
القاه��ر اجلرجان��ي وفيما بع��د القزويني 
وتوقف ه��ذا النقد عند احل��دود البالغية 
وع��دم متكنه من التحاي��ث مع التحوالت 
في البنى االجتماعية العربية وعدم وجود 
قدرة لتطوير الثيمات النقدية في التراث 

البالغي وتقدمي مقترحات نقدية في ضوء 
التفاع��ل والتالقح الثقافي ب��ني اجملتمع 
العربي وسواه من اجملتمعات والتي توضح 
اثره��ا ف��ي الق��رن الثالث الهج��ري الذي 
ش��هد تفاعال حيويا ب��ني الفكر اليوناني 
والعربي نتيجة حركة الترجمة التي كان 
من ثمارها ترجمة العديد من كتب الفكر 
اليوناني والفلس��فة وكتاب فن الش��عر 

ألرسطو .
الع��رب  مكن��ت  املنج��زات  تل��ك  كل 
م��ن االط��الع والتفاع��ل مع فك��ر اآلخر 
وفلسفته . لذا فان ترحيل وجهات النظر 
النقدي��ة احلديثة البنيوية ومابعدها كان 
حلاج��ة املش��روع النق��دي العرب��ي الذي 
وج��د في هذه الدراس��ات مايس��د فراغا 
في الدراس��ات النقدية العربية ومحايثا 
للحراك االجتماعي اجلديد الذي انعكس 
بش��كل او بآخر ف��ي املنج��ز االدبي الذي 
لم يعد النق��د االنطباعي وال االجتماعي 
بقادر على اس��تيعاب موجهاته الكتابية 
اجلديدة في الوقت الذي مت هذه املوجهات 
والبالغي��ة  واالجتماعي��ة  االنطباعي��ة 
ف��ي اخلط��اب النق��دي العامل��ي ومت طرح 
مقترح��ات وزوايا نظر جدي��دة الى املنجز 
االدبي والكشف عن حيثياته املضمونية 

والش��كلية ، فكانت البنيوية ثمار حركة 
احلداثة فيما كانت مناهج مابعد البنيوية 
هي نتيجة حلركة مابعد احلداثة ..صحيح 
ان ه��ذه املناهج هي ضمن العقل الغربي 
البرج��وازي اال انه من املمكن االس��تفادة 
م��ن اآلليات اجلدي��دة في معاجل��ة املنجز 
االدب��ي دون تبني الفكر الفلس��في الذي 
انتجه��ا . ول��و راجعن��ا اجله��د النق��دي 
العراق��ي والعربي املقدم ضمن املش��روع 
النق��دي العرب��ي اجلديد لتكش��فت لنا 
اآلف��اق اجلدي��دة واملتع��ددة الت��ي مت م��ن 

خاللها مقاربة املنجز االدبي العربي .
وبهذا الصدد نشير الى عدد من االجناس 
االدبي��ة والفنية التي تخل��و منها البنية 
الثقافية العربية اال انه مت التفاعل معها 
واختبارها في البنية االجتماعية العربية 
ومت اس��تيعابها واصبح��ت م��ن الرواف��د 
الفاعلة في احلرك��ة الثقافية ..كالرواية 
والقص��ة القصي��رة واملس��رح والفن��ون 
التش��كيلية احلديثة ..لذا ال جند ضررا من 
رفد حراكنا النقدي مبا انتجته االنسانية 
من مقترح��ات جديدة وزوايا نظر متعددة 
للمنج��ز االدب��ي دون وقوع��ه حتت مجهر 

واحد ومستهلك .
كم��ا ان املنجز االدبي ذاته قد تطور بفعل 

اتساع احلركة النقدية احلديثة التي قدمت 
مقترحاته��ا ليكون املنج��ز اكثر فاعلية 
وتأثيرا وتطورا ..ومجريات احلراك الثقافي 
بكل اجناسه واشكاله املكونة له اثبتت 
ذل��ك وجدير باإلش��ارة ال��ى ان النقاد لم 
يتعاملوا مع هذه املناهج بعدها وصفات 
جاهزة وامنا تعاملوا معها بإبداع يتناسب 
مع املنجز األدبي ومقتضيات الواقع . ولم 
يبق ملن يدعو ال��ى التوقف او التخلي عن 
التفاعل مع ه��ذه املناهج بدعوى قومية 
او محلي��ة منغلقة اال ان يؤمنوا بخطاب 
العصر الذي ينتجه البش��ر عبر التالحق 
واحل��وار في عص��ر االتصال املتس��ع وغير 
احملدود الذي ميّدنا كل يوم وفي كل س��اعة 
مب��ا هو جدي��د ، إذن فان كل م��ا ينجز في 
هذا البلد أو ذاك إمنا هو ملك لإلنس��انية 
جمع��اء ويتص��ف بالعاملي��ة كم��ا ف��ي 
املناه��ج النقدي��ة املعاصرة ، وم��ا علينا 
سوى اختيار ما هو مناسب ونافع لتقدم 
املنج��ز األدبي وفق ض��رورات التفاعل مع 
الواق��ع االجتماع��ي املعاش وفت��ح الباب 
أمام أي اجتهاد لتطوير آليات هذا املنهج 
أو ذاك أو اجتراح مصطلحات مش��روعة 

وفق الضرورات اآلنفة . 

عالمية المناهج النقدية

واملنتدي��ات وس��يلة  املؤمت��رات  تك��ون  غالب��ا م��ا 
للتواصل الثقافي ما بني الشعوب ، وعادة تنظمها 
بروتوك��والت ، توقع ما بني البل��دان متضمنة تبادل 
املعرف��ة واخلب��رة في اجمل��االت الثقافية في س��بيل 
التواصل وزيادة معرفة الش��عوب مع بعضها ، أمال 
في االس��تفادة من خبرة األخر في التنظيم أو أدارة 

األعمال .
املالح��ظ على املهرجانات والندوات ، التي تعقد في 
الع��راق ، إنها جتري مبعزل ع��ن التوجهات املصاحبة 
ملث��ل هذه اللق��اءات ، فأحيانا جتري بش��كل منفرد 
وأحيان��ا أخ��رى ال يتوخى منه��ا التب��ادل املعرفي ، 
حي��ث يغلب عليها طابع العالقات الش��خصية أو 
طابع االنبهار باملراكز الثقافية الش��ائعة ، بطريقة 
خاطئ��ة ، دون دراي��ة و متحي��ص له��ذه املراكز ، من 
حيث األهلية ، باتخاذها منوذجا أو املعرفة  الدقيقة 

ببواطن العملية املعرفية .
ق��د يكون العقل العراق��ي ، اإلداري بالذات ،  يحتاج 
إلى األمثلة في اإلقناع واملناقش��ة ، بيد أن املس��ار 
الفعلي للتبادل الثقافي ش��اهد عيان على العزلة 
، الت��ي تعاني منه��ا الثقافة العراقي��ة ، كنتيجة 
إلى س��وء التخطيط وس��وء التوج��ه ، ناهيك عن 
الفضائ��ح التي متارس من خالله��ا والتي تتم عادة 
بط��رق الرش��وة والعالقات الش��خصية أو االنبهار 
باملنجز اآلخ��ر وغض الطرف عن املنج��ز احمللي ، وال 
يخل��و املوضوع من طرافة ، حني نس��جل على هذه 
األنش��طة بتكرارها ط��وال س��نوات ، دون أن حتقق 

على ارض الواقع  منفعة ما .
إن السياسة الثقافية التي حتكم مسار املهرجانات 
واملؤمت��رات ، احمللي��ة أو التي يش��ارك فيه��ا عامليا ، 
و الت��ي تق��ام ف��ي الداخل واخل��ارج ، أمن��ا تنبع من 
مفهوم التهمي��ش إلى الثقافة احلقيقة ،من خالل 
االنفص��ال التام ما بني الش��ارع الثقاف��ي وحراكه 
اليومي واجملتمعي وما بني » موظفي«  الثقافية في 
مؤسس��ات الدولة ،  باملقابل يت��م الترويج مبوجب 
العالقات الش��خصية و الوظيفية  ملا هو هامشي 
وغي��ر أصي��ل م��ن الثقاف��ة العراقي��ة ، بش��كله 
السطحي املبتذل ، مما يقود حتما إلى انحسار مدى 
تأثي��ر الثقاف��ة العراقية واالطالع عليه��ا من قبل 
اآلخري��ن ، لع��ل حادثة اختيار الراقص��ة في أمريكا  
خي��ر مثال يقال بهذا الصدد ،  أو الوفود التي ذهبت 
، بأعمال فنية ومس��رحية باسم الوزارة ، إلى بعض 

البلدان العربية ، خالل العامني املنصرمني.
إن أي وقف��ة جادة ، به��ذا االجتاه ، البد وأن تكون لها 
رؤي��ة فاعل��ة  للح��راك الثقافي في البل��د ،  وعلى 
املؤسسات والهيئات النافذة أن تضع شرط التبادل 
املعرف��ي ، ف��ي أثن��اء دعوة اآلخ��ر إل��ى أي من هذه 
املهرجانات ، الشرط الذي يحتم على اآلخر التفاعل 
احلقيقي م��ع املنجز املعرفي للبل��د ومدى االطالع 
علي��ه ، فضال عن  مواكبة التطورات احلاصلة بهذا 

الشأن.

مجرشة.. 
طحينها رمل

في سوق السبايا.. جديد دنيا ميخائيل 
متابعة الصباح الجديد

صدر حديث��اً، عن منش��ورات املتوس��ط 
في إيطاليا، كتاب »في س��وق الس��بايا« 
للكاتبة والشاعرة دنيا ميخائيل.  الكتاب  
الذي في 224 صفحة من القطع الوسط  
يس��رد الكت��اب حكايات نس��اء جنون من 
داعش من خالل لق��اءات مطولة، أجرتها 
الكاتب��ة معه��ن، وليس حكايات نس��اء 
هاربات من داعش فقط، بل ورجال خرجوا 
من خنادق ُحف��رت مقابرَ له��م، وأطفال 
س��يكبرون م��ع ذكرياته��م املتش��ظية 

والغريبة. 
الش��اعرة دني��ا ميخائي��ل، ف��ي محاولة 
للس��ؤال ع��ن ناس��ها ف��ي الوط��ن بعد 
أن خرج��وا م��ن ديارهم وقراه��م، تعّرفت 
باملصادفة على ش��خص منقذ للس��بايا 
اسمه )عبد اهلل( كان قد خرَج وعائلته مع 
آالف اخلارجني من س��نجار يوم اقتحمتها 

داعش. 
عبد اهلل ال��ذي كان باألصل مربّياً للنحل 
أنقَذ عش��رات الس��بايا بطريق��ِه إلنقاذ 
أخت��ِه. “كّل يوم أنقُذها وأن��ا أنقذ ملكة 
من امللكات اللواتي يس��ّمونهن س��بايا”، 

يقول. 
كّل يوم )من أيام الس��نة( حكى عبد اهلل 
للكاتب��ة حكاي��ة حقيقية عن “س��بّية” 
أنقذه��ا، أو أخفق في إنقاذه��ا. والكاتبة 
ت��دّون، لكنها بعد س��نة من االس��تماع 
إل��ى قصص “ل��م تقتله��ا” كم��ا تقول، 
وبع��د عش��رين س��نة م��ن الغي��اب عن 
بلدها، تقرر العودة لتلتقي بأولئك الناس 
الواقف��ني على ح��واف مقاب��ر جماعية، 
حتوي عظام جّدات لم يصلحن كس��بايا، 
وأحفادهن امللتصقني بهن، ورجال ُفصلوا 
عن عائالتهم. س��نجار أو ش��نكال التي 
معناها “اجلهة اجلميلة” )باللغة الكردية( 

صارت تُعرَف بأرض املقابر اجلماعية. 
ورخي��ص،  متوف��ر  العن��ف  أن  صحي��ح 

كاله��واء، في كل م��كان، واأللم موجود 
كذلك في كل مكان” تقول الكاتبة “إمنا 

أملُنا يوِجُع أكثر!
وقيل في الكتاب:

ش��عري  بص��وت  رائ��ع  ش��غل  »ه��ذا 
اس��تثنائي خل��ف مفارقات م��ن الدمار 

واجلمال الباهر.«
رون جارلس، صحيفة الواشنطن بوست 

)عن قرب صدور الطبعة اإلنكليزية(
ش��ديدة  للحظ��ة  توثيق��ه  »بجان��ب 
الدراماتيكي��ة واحلزن، ف��ي تاريخ العراق 
والعالم. ف��إن كتاب دنيا ميخائيل يقدم 
منوذجاً للكتاب��ة اجلديدة العابرة لألنواع، 
واملازج��ة بني تقنيات الش��عر، الذي لها 
فيه جتارب طيبة، ومس��تلزمات الس��رد، 
املباش��ر؛  والتحقيق  الريبورتاج  وعناصر 
فيكون ما سمعت الكاتبة من الضحايا 
مس��رحاً لتالق��ي الش��عر والواق��ع في 

انصهار أليف ومؤثر.«
الناقد العراقي حامت الصكر

»دني��ا ميخائيل تنقل األح��داث العاملية 
بأصال��ة وذكاء يجعالنها صوتاً ش��عرياً 

جوهرياً ونادراً بحق.«
روبرت س��تيوارت، مجلة نيولترز األدبية 

)عن قرب صدور الطبعة اإلنكليزية(
عن دنيا ميخائيل:

 هي ش��اعرة عراقية تقي��م في الواليات 
املتحدة األمريكية. تخرجْت من جامعة 
بغداد وأكملت دراستها في جامعة وين 
س��تيت، وهي تعمل حالياً أستاذة للغة 
العربي��ة وآدابه��ا ف��ي جامع��ة أوكالند 
ف��ي والي��ة مش��يجان. حصل��ت عل��ى 
عدد من اجلوائز املهمة مثل كريس��كي 
ل��آداب والفنون )2013( والكتاب العربي 
االمريك��ي )2011( وجائ��زة القل��م )بني( 
)2006( وكان��ت عل��ى القائمة القصيرة 
جلريفن العاملية )2007(. صدرت لها ستة 
كت��ب بالعربي��ة وتُرجم��ت بعضها إلى 
اللغات األنكليزية واأليطالية والصينية، 

إضافة الى مختارات بلغات أخرى.

كتابة عبور

كتابةخبر

سالم مكي

ف��ي أقل م��ن ش��هرين، خس��ر الوس��ط الثقافي ثالث��ة أدباء، 
يجمعهم هاجس واحد وهو: املنفى واحلنني الى الديار. حس��ني 
املوزاني.. زهدي الداوودي.. واخيرا: رسمي رحومي الهيتي. الذي 

رحل قبل يومني في منفاه الداخلي: احللة. 
املوزان��ي والداوودي، نالوا حياة أفضل م��ن حياتهم في بلدهم، 
وحصل��وا على جنس��ية جديدة، كذلك الهيتي، نال مس��كنا 
جي��دا، وحصل على م��ا ميكّنه من العيش بكرم��ة في منفاه. 
لكن هاجس املنفى، والش��عور بالغربة واحلنني الى الديار، أكبر 

من اي مكسب ينالونه في املهجر. 
لق��د ظل حلم العودة ال��ى الوطن هاجس املوزان��ي والداوودي، 
وظلت كتاباتهم تعانق نسمات الوطن، لكنها تتوقف حني يراد 
منه��ا ان تتحول الى حقيقة. كان الوطن أقس��ى من ان يجمع 
ابنائه من جديد، كان أقس��ى من ان يقابل حنينهم بشيء من 
الرأف��ة. الهيتي، القاص ال��ذي نزح مع عائلته ال��ى احللة، بعد 
احتالل داعش ملدينته: هيت، ظل يحن اليها ويناجي ترابها وهو 
في احللة. املنافي قد توفر ما عجز عنه الوطن، لكنها ال تشبع 
غريزة االنتماء، ال تس��تطيع ان حترر املثقف من عشقه لوطنه 
ومدينته. كان رس��مي الهيتي يسكن شّقة في مجمع وسط 
احللة خص��ص للمهّجرين من املنطقة الغربية وش��مال بابل، 
يعيش بهدوء افتقده وهو في هيت، لكنه لم يكن مرتاح البال، 
لم يكن س��عيدا وه��و يرى مدينته وهي تغتص��ب أمام عينيه 
وال يس��تطيع فعل ش��يء. كان يندبها في كتاباته وبوستاته، 
وهو أقصى ما يس��تطيع فعله اي مثقف ال ميلك س��وى قلمه 

ومشاعره. 
املناف��ي توفر لإلنس��ان حياة، لكنها تس��لبه انتم��اءه الروحي 
للمكان الذي نش��أ فيه. هي متنحه اس��تقرارا ظاهريا، لكنها 
ال تس��تطيع ان توفر له ما كان يعيش ألجله. رمبا ال يس��تطيع 
املثق��ف ان يكون أكثر ق��وة من غيره حني يتالش��ى حلمه في 
البقاء حتت قيد مدينته، فيراها تبتعد يوما بعد يوم، ويتالش��ى 
ام��ل العودة اليها، فتكون بعي��دة لدرجة انها ابعد من العالم 
اآلخ��ر، فكان املوت اقرب الى الهيت��ي من هيت، لذلك رحل دون 
ان يراها وهي تنفض عنها أدران االرهاب الذي لوث ترابها. هيت 

الذي قال عنها ذات يوم: هيت أقدم من اثينا وباريس.  
حس��ني املوزان��ي وزه��دي ال��داوودي، كان��ا يش��عران ان العراق 
يغتصب وان حرائقه تلس��ع وجهيهم��ا، وهما غير قادرين على 

فعل شيء. 

المنافي.. محرقة األدباء 

حميد الربيعي

ظهر النقد النصي في 
المغرب العربي ثم في 
المشرق في ثمانينات 
القرن الماضي كرد فعل 
للثبات والجمود والكسل 
الحاصل في النقد العربي 
الذي كان يحلق في سماء 
واحدة وبجناحين هما النقد 
االنطباعي/الذوقي والنقد 
السياقي/ االجتماعي
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الدكتور مايكل نايتس:

منذ س��قوط املوصل، ومنتقدو العراق 
يقولون أنه لم يعد هناك ش��يء ميكن 
اعتباره قوات أمن عراقية.ومن الواضح 
أن ذلك محض هراء، ومن يروج له يدرك 

متاماً أنه هراء.  
إنه��م مدفوع��ون بداف��ع الش��ماتة – 
ورغبة حمقاء للس��خرية م��ن العراق 

خالل معاناته.
إن قوات األمن العراقية تقاتل وتنتصر 
ف��ي مواقع عديدة على اخلارطة، وتقف 
مبواجه��ة تنظي��م داعش عل��ى أطول 
جبهة أكثر من أي قوة مسلحة اخرى، 
اال أن قوات األمن العراقية قد عانت من 
خس��ائر كبرى أكثر من أي قوات أخرى 
في مواجهة تنظيم داعش، كما كانت 
تقات��ل اجلهاديني الس��لفيني ألكثر من 

عشر سنوات بنحو متواصل.  
وما ت��زال تل��ك القوات اآلن تس��تعيد 
عافيتها بنحو متناٍم. على أولئك الذين 
يس��خرون من ق��وات األم��ن العراقية 
أن يضع��وا ف��ي احلس��بان أن الع��راق 
سيس��ترد قوته، وأن العراقيني لديهم 

ذكريات طويلة. 
قوات��ه  بن��اء  الع��راق  يعي��د  وبينم��ا 
العس��كرية، من املهم جدا تشخيص 
املش��كلة التي يج��ب معاجلتها بنحو 
صحي��ح. إن حتدي��د األع��راض األخ��رى 
للس��بب الرئيس للهزمي��ة التي منيت 
به��ا ق��وات األم��ن العراقي هو فش��ل 

القيادة السياسية والعسكرية. 
تنبع جميع املش��كالت العسكرية في 
الع��راق من فش��ل القادة في اس��تباق 

األزمات، والتخطي��ط لها، وتخصيص 
امل��وارد، ومكافحة الفس��اد. وقد أخبر 
ضاب��ط في اجلي��ش العراق��ي، املؤلف، 
بعد س��قوط املوص��ل ما يل��ي: “ليس 
ه��ذا مجرد فش��ل للجيش، بل فش��ل 

للحكومة.”
غي��ر أن القي��ادة الش��جاعة والذكية 
ميكنه��ا إصالح الكثير من املش��كالت 
العس��كرية ف��ي الع��راق أيضا.ميك��ن 
والعس��كريني  السياس��يني  للق��ادة 
العراقي��ني العمل بنح��و جاد للحفاظ 
على التع��اون مع الش��ركاء في األمن 
الدولي، لالنتصار في احلرب احلالية ضد 

تنظيم داعش. 
كما ميكن للقادة السياسيني العراقيني 
االستمرار في إعادة رفد اجليش باجلنود 
مع توفي��ر القيادة النظامي��ة القادرة. 
السياس��يني  للق��ادة  أيض��ا  وميك��ن 
اإلصالح��ات  دف��ع  والعس��كريني 
ملكافحة الفس��اد احلقيقي والتطبيق 
الص��ارم للقوان��ني العس��كرية. ميكن 
للق��ادة األذكي��اء مقاوم��ة الضغ��ط 
ودع��م  جدي��دة،  مؤسس��ات  لبن��اء 
تطوير املؤسس��ات احلالي��ة مثل وزارة 
الدف��اع ووزارة الداخلي��ة. ميكن للقادة 
املس��تبصرين اس��تكمال ما تبقى من 
هذه احلرب ضد تنظيم داعش، بطريقة 
من شأنها أن تدعم املصاحلة الوطنية، 
وذلك باستعمال أدوات مثل الالمركزية 
في صنع الق��رار على املس��توى احمللي 

لألمن والتجنيد.
يق��ف الع��راق اآلن على مفت��رق طرق، 
اختي��ار  ه��و  ج��داً،  بس��يط  واخلي��ار 
األشخاص املناسبني لتولي مسؤولية 

األم��ن ومنحه��م الصالحي��ات واملوارد 
املناس��بة، أو أننا سنش��هد املزيد من 

التدهور في استقرار العراق ووحدته.
بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي

ينبغي عل��ى رئي��س ال��وزراء العراقي، 
بوصفه القائد العام للقوات املسلحة 
العراقي��ة، النظر في بعض مس��ارات 

العمل التالية:
•تأكيد الت��زام التحال��ف الدولي على 
امل��دى املتوس��ط للمرحل��ة ( 2018 - 
2021 ) ف��ي احلرب ض��د تنظيم داعش: 
بع��د حتري��ر امل��دن العراقي��ة ف��ي عام 
2016 - 2017 سيبدأ العمل اجلدي في 
إعادة بناء قوات األمن العراقية، وتأمني 
احلدود والقضاء على اإلرهابيني وتدمير 
مخابئه��م. وميكن لتقلي��ل الدعم من 
ق��وات التحال��ف للع��راق أن يُعرض��ه 
خلطر ع��ودة تنظيم داع��ش من جديد، 
مثلما حدث بعد عام 2011 الذي مكن 
داعش من احلص��ول على القوة. يتألف 
التحال��ف الذى تقوده الواليات املتحدة 
م��ن س��ت دول م��ن مجموع��ة الدول 
الثم��ان الكبار، وهو أق��وى حتالف دخل 

فيه العراق قبل أي وقت مضى.
ومع التحول في املس��اعدات السريعة 
الت��ي ميكن أن تقدمها كل من روس��يا 
وإيران، وميكن اعتبارهم��ا حليفا بديال، 
يجب على احلكومة العراقية أن تتعلم 
من الدرس املس��تفاد من قطع الدعم 
من الوالي��ات املتحدة في ع��ام 2011 ، 
عن طري��ق ضمان احلص��ول على دعم 
التحال��ف للع��راق على امل��دى البعيد 

واملتوسط.  
أفض��ل طريقة للقي��ام بذلك هي من 

خالل إقامة مش��اريع أمنية مشتركة 
متعددة اجلنس��يات ميكن أن تدوم أبعد 

من احلرب احلالية ضد تنظيم داعش.
 ويتمثل أحد اخلي��ارات في بناء عالقات 
طويل��ة األمد مدعوم��ة دولياً للتدريب 
العس��كري في العراق، تركز على أمن 

احلدود مع أو مكافحة التمرد.
•مواصل��ة إصالح القيادة العس��كرية 
م��ن خالل تعيني رئي��س أركان للجيش 
مؤه��ل بنحو كامل عل��ى رأس القيادة 
املش��تركة العراقي��ة: يحت��اج العراق 
ال��ى رئيس أركان جيش قوي وينبغي أن 
يكون هذا الشخص ضابطاً عسكرياً، 
وأن يكون النائب العسكري املعترف به 
لرئيس الوزراء العراقي والقائد اليومي 
لكل عناصر قوات األمن العراقية. يجب 
أن تت��م املوافقة على هذا الضابط من 
قب��ل البرمل��ان، وأن ال يت��م تعيينه بأمر 
تنفي��ذي، وهو ما من ش��أنه أن يقوض 

سلطة املنصب.
كما يجب أن يكون رئيس أركان اجليش 
ضابطاً مبؤهالت عس��كرية قوية ورؤية 
مؤسسية متميزة لتطوير قوات األمن 
العراقي��ة. وال ينبغ��ي أن يكون تعيينه 
بحسب احملاصصة العرقية والطائفية، 
إذ يج��ب أن يتخل��ى الع��راق ع��ن هذه 

السياسة املدمرة.  
م��ن  يخش��ى  ال  أن  ينبغ��ي  كم��ا 
والكتل  املس��لحة  اجلماعات  س��طوة 
السياس��ية، وأن حتمي��ه احلكومة من 
كل التهدي��دات اجلس��دية والضغوط 
السياس��ية، ويج��ب أن يعط��ى رئيس 
أركان اجلي��ش دعماً سياس��ياً قوياً من 
خالل فرض القانون العس��كري وتعزيز 

االنضباط ومعاقبة من يخل بالكفاءة 
العسكرية ويتسبب في الفساد على 
جميع املستويات، كما ينبغي مكافأته 
على نزاهته وقدرته على كتابة التقارير 
الت��ي ترصد احل��االت الس��يئة، ويجب 
أن يحظ��ى رئي��س أركان اجليش اجلديد 
بالدعم السياس��ي الكام��ل لنقل او 
اس��تبدال أي ضاب��ط في ق��وات األمن 
العراقية، مبا في ذلك كبار مس��اعديه 
والتدري��ب،  والعملي��ات،  اإلدارة،  ف��ي 
واخلدم��ات اللوجس��تية وال يج��ب أن 
تقف في وجهه أي محاصصة من أجل 
االرتقاء بقدرة قوات األمن العراقية في 

الدفاع عن الشعب العراقي وأرضه.
مؤسس��ات  بن��اء  ضغ��ط  •مقاوم��ة 
جدي��دة، وتطوي��ر املؤسس��ات احلالية 
مثل وزارة الدف��اع ووزارة الداخلية بدالً 
من ذلك: احلكوم��ات الذكية ال تتخلى 
عن مؤسس��ات الدولة الكبيرة لتبني 
هي��اكل جدي��دة متاماً، ب��ل تعمل على 
اصالحها، في ه��ذا الوقت الذي يعاني 
في��ه الع��راق م��ن تقش��ف اقتصادي 
عمي��ق، فإنه ال يس��تطيع بن��اء قوات 
تعبئة شعبية جديدة تشبه الوزارات.  
م��ن  مزي��د  ال��ى  الع��راق  يحت��اج  ال 
املؤسس��ات املوازي��ة، ب��ل يحت��اج إلى 
االس��تغالل األفض��ل خلب��رات وحدات 
التعبئة الش��عبية، ش��ريطة أن تقوم 

احلكومة باحتكار القوة. 
•دم��ج جه��از مكافح��ة اإلره��اب في 
وزارة الدف��اع: ما يزال جه��از مكافحة 
اإلرهاب يس��ير على غي��ر هدى من دون 
وزارة تش��رف عليه، ولي��س له قانون أو 

ميزانية.  

اذ ينبغي أن يدرج هذا اجلهاز رسمياً في 
وزارة الدفاع، وهي الوزارة التي يش��ترك 
معه��ا بنح��و غير رس��مي م��ن حيث 

املوظفني واملوارد. 
هذا من ش��أنه أن يعطي اجلهاز وصوالً 
مباشراً إلى كل من املوظفني والتمويل 
دون احلاجة إل��ى ترتيب��ات بيروقراطية 
مرجتل��ة، م��ع ه��ذا االس��تقرار اإلداري 
واملالي ميكن له��ذا اجلهاز القيام بامور 

التخطيط والبرمجة لعدة سنوات.
•مكافح��ة ما تبق��ى من ه��ذه احلرب 
ضد تنظيم داعش بطريقة من شأنها 
الوطنية:ميك��ن  املصاحل��ة  تدع��م  أن 
الناحي��ة  م��ن  العراقي��ة  للحكوم��ة 
النظري��ة، أن تلتزم بحامية عس��كرية 
مفتوحة في ش��مال العراق وغربه مع 
اجلي��ش العراق��ي والش��رطة االحتادية 
ووحدات قوات األم��ن العراقية األخرى 
التي يكثر فيها جنود من جنوب العراق، 
في هذا املستقبل العراقي، ميكن ألبناء 
اجلن��وب أن يواجهوا سلس��لة ال نهاية 
له��ا من حركات التم��رد التي يطلقها 
أبناء الش��مال والغرب، والفائز الوحيد 
س��يكون تنظيم داعش واحلركات التي 
ستأتي بعده، وينبغي االنتباه الى هذه 
احلالة في املس��تقبل، واالس��تفادة من 
التجرب��ة الفظيعة مع تنظيم داعش، 
واإلتي��ان بصيغ��ة ملنع ظه��ور حركات 

شبيهة بتنظيم داعش.
- يج��ب أن يبدأ رئيس ال��وزراء مراجعة 
الذي��ن  العراقي��ني  عاجل��ة للضب��اط 
لديهم س��جل ناج��ح ف��ي مكافحة 
التمرد على مدى العقد املاضي، بهدف 
إنشاء وتدريس منهج عراقي أصيل في 

مكافحة التمرد.
- يجب عل��ى العراق م��زج األفكار من 
تش��ريع صالحيات احملافظات العراقية 
واحل��رس الوطن��ي، وتفعي��ل مفاهيم 
اخلب��رة  ع��ن  فض��الً   ،1 “الفيدرالي��ة” 
العملية ف��ي جمع وحدات قوات األمن 
العش��ائرية والتعبئة الشعبية لوضع 
"قواعد اللعب��ة " لالمركزية في صنع 

القرار والتجنيد على املستوى احمللي.
وطنية  أمني��ة  اس��تراتيجية  •إقام��ة 
عراقي��ة جدي��دة: بتوجي��ه م��ن رئيس 
الوزراء، يحتاج مجل��س األمن الوطني 
لصياغ��ة اس��تراتيجية األمن الوطني 
العراقي��ة احملدث��ة الت��ي س��وف تصور 
انتقال العراق م��ن الصراع ذي الكثافة 
املتوس��طة الى أمن احلدود ومكافحة 
التهدي��دات  ب��ردع  وانته��اًء  التم��رد، 

اإلقليمية. 
من شأن هذا أن يوفر وثيقة تأسيسية 
خملططي الدفاع من أجل انشاء برنامج 
قوي لشراء السالح والذخائر واالكتفاء 
الذات��ي وتولي��د قوة مس��تدامة لعدة 

سنوات.

1.وفقاً لبريت ماكغورك، فإن "تفعيل 
الفيدرالية من ش��أنه أن يساهم في 
متك��ني الس��كان احملليني م��ن تأمني 
مناطقه��م بامل��وارد الكاملة للدولة 
من حي��ث الفوائد والرواتب واملعدات، 
وس��يركز اجلي��ش الوطن��ي ف��ي ظل 
ه��ذا املفه��وم، عل��ى تأم��ني احل��دود 
والدعم  املس��اعدة  وتوفير  الدولي��ة، 
الش��بكات  الض��رورة ملكافحة  عند 

اإلرهابية ."

جاءت هذه الدراسة لرسم صورة جديدة بشأن مستقبل قوّات األمن العراقية وتحديد أهم التحديات التي تعوق عمل 
المؤسسة األمنية ووضع الحلول المناسبة لها، فضاًل عن توضيح أبرز المهام التي تقع على عاتق رئيس الوزراء بوصفه 
القائد العام للقوات المسلحة من االستمرار بالحصول على الدعم الدولي ومواصلة إصالح القيادة العسكرية من خالل 

العمل على بناء مؤسسات جديدة وتطوير المؤسسات الحالية، وإعداد استراتيجية أمنية وطنية عراقية جديدة، إضافة الى 
دور وزارة الدفاع المتمثل بمحاسبة الضباط الذين يثبت تقصيرهم في مهامهم العسكرية، فضاًل عن مكافحة الفساد 
والمحسوبية داخل المؤسسات العسكرية، واستحداث أساليب حديثة في تدريب قوات األمن العراقية والمحافظة على 

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

مستقبل قّوات األمن العراقية
الحلقة 1

جاسم محمد*

الفصل األول: املقاتلون األجانب 
تعريف اإلرهاب  

أحتل موضوع تعريف اإلرهاب الدولي 
اهتمام��اً واس��عاً خاص��ة م��ن قبل 
املنظمات االممي��ة واإلقليمية بهدف 
توصيف وتعريف االرهاب، لذا بات من 
الصع��ب حصول اجماع على تعريف 
واحد. وقد تبنى مجلس األمن الدولي 
عام 2004  تعريفا  رمبا هو االكثر قبوال 
وهو:  عبارة عن أعمال جرمية يُقصد 
منه��ا حالة م��ن ترويع ال��رأي العام، 
وإره��اب مجموع��ة من األش��خاص 
لتحقي��ق أغ��راض سياس��ية وه��ي 
ف��ي كل الظروف غير مب��رَّرة بصرف 
النظ��ر ع��ن االعتبارات السياس��ية 
والفلس��فية والعقائدي��ة واألثني��ة 

والدينية التي دُفعت اليها. ] 1[

مكافحة اإلرهاب أو مجابهة 
اإلرهاب

أم��ا  تعري��ف مكافح��ة اإلره��اب أو 
مجابه��ة اإلره��اب ه��ي االنش��طة 
الت��ي  والتقني��ات واالس��تراتيجيات 
باس��تخدام  احلكومات  تس��تخدمه 
مؤسسات االمن والدفاع ومؤسسات 
اجملتم��ع املدن��ي ملواجه��ة  اإلره��اب 
عس��كرياً، وهو االج��راء الس��ريع او 
اصالحي��ا من خ��الل حزم��ة إجراءات 
اقتصادي��ة منه��ا تتعل��ق بالتنمية 
والقض��اء عل��ى البطال��ة او فكري��اً 
باملناصح��ة وهو املعاجل��ة احلقيقية 
لإلرهاب. بعض النظريات تدعم فكرة 
اتباع سياس��ات كبح ظهور االرهاب 
في موطنه قبل ان يظهر، وهنا تظهر 
اهمية السياس��ات الناجحة بفرض 

القان��ون  وعدم ترك فراغ الس��لطة 
مبفهومها املؤسساتي الدميقراطي.

ولع��ل الق��رار الثال��ث الدول��ي الذي 
أص��دره مجل��س األم��ن حت��ت الرقم 
ل مفصالً  1566 في 2004/10/8 يشكِّ
رئيًس��ا أو ركًنا أساًس��ًيا من النظام 
العاملي ملكافحة اإلرهاب. وبذلك فإن 
بنود ه��ذا القرار كاف��ة ملزمة لدول 
العال��م قاطبة م��ن دون أن يحق ألي 
ظ أو تتردَّد أو تتقاعس  منها أن يتحفَّ
عن التنفيذ.  و أهم ما مييِّز هذا القرار 
أنه أورد تعريًفا لإلرهاب الدولي. وهذا 
التعري��ف مل��زم للمجتم��ع الدولي 
بكامله حتى بالنسبة الى الدول غير 
األعضاء في املنظم��ة الدولية. فقد 
عرَّف القرار 1566 اإلرهاب الدولي على 
أن��ه: "كل عمل جرمي ض��د املدنيني 
بقصد التس��بُّب بالوف��اة أو باجلروح 
البليغة أو أخذ الرهائن من أجل إثارة 
الرعب بني الناس أو إكراه حكومة ما 
أو منظم��ة دولية للقيام بعمل ما أو 
لالمتناع عن��ه، وكل األعمال األخرى 
ل إس��اءات ضم��ن نطاق  التي تش��كِّ
املعاهدات الدولية املتعلِّقة باإلرهاب، 
ووفًق��ا لتعريفها، وال ميك��ن تبريرها 
ب��أي اعتبار سياس��ي أو فلس��في أو 
أيديولوجي أو عرقي أو ديني". وبذلك 
فإن ثم��ة تأكيًدا عل��ى تعريف ملزم 
لإلرهاب الدولي بصرف النظر عن رأي 

الدول األخرى به. ]1 [ ] 2 [
تش��كل قرارات مجل��س األمن أرقام 
 1540  ،1526  ،1526  ،1373  ،1267
وش��امال  متين��ا  أساس��ا  و1566 
ملكافحة اإلرهاب عل��ى نطاق عاملي. 
وتقدم ه��ذه الق��رارات أيض��ا خطة 
طري��ق واضحة للخط��وات املطلوب 
اتخاذه��ا. ويتعني على جميع البلدان 

اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية بغية 
االس��تجابة الكاملة ألحكام قرارات 
مجلس األمن املوضح��ة أعاله.] 2[ و 
 Alex يقدم الباحث  )اليكس شميد
ال��ى مدون��ة  Schmid 2004( وفق��ا 
الباحثة الدكت��ورة هدى ميداني أربع 
أس��باب أساس��ية للصعوب��ة التي 
نواجهه��ا في إيج��اد تعريف مقبول 

بنحو عام، وهي أن:
اإلره��اب مفهوم متنازع عليه : حيث 
أن اإلرهابي من وجه��ة نظر أولى هو 
مقات��ل م��ن أجل احلري��ة ومن وجهة 
نظ��ر أخ��رى لي��س اال إرهاب��ي، مثال 
ياسر عرفات، عبد اهلل أوجيالن، تشي 

كيفارا، أسامة بن الدن.
مل��اذا ال يوج��د تعري��ف متف��ق عليه 

لإلرهاب ؟ ] 3 [
• يرتب��ط اإلرهاب يرتب��ط وعدم جترمي 
بعض االفعال واجملموعات: مثال لوائح 
الواليات  التنظيم��ات اإلرهابية ف��ي 
املتح��دة االميركي��ة، االمم املتح��دة، 

االحتاد االوروبي من بني االخرين.
• هناك الكثير من انواع اإلرهاب التي 
تظهر في اشكال مختلفة : قامت  � 
الشرطة االوروبية     Europol بتعريف 
خمسة  انواع للمجموعات اإلرهابية  
بناء على االيدلوجي��ة وهي( امللهمة 
ديني��ا والوطني��ون بناءعل��ى االثنية 
والداع��ون لالنفص��ال و اليس��اريون 

و"االناريكست" واليمينيون 
• واملقاتلون م��ن اجل قضية واحدة[. 

]3 [
املقاتلون االجانب  

مس��ؤولية الغ��رب القانونية بتدفق 
"اجلهاديني"

مش��كلة "اجلهادي��ني" العائدين من 
سوريا والعراق الى اوروبا

 تقف اجهزة اس��تخبارات دول اوروبا 
حائ��رة ام��ام مش��كلة "اجلهاديني" 
العائدين من س��وريا والعراق وس��وح 
قاعدي��ة اخرى ومترددة بني سياس��ة 
الش��دة وتنفي��ذ اعتق��االت وما بني 
اع��ادة تأهيلهم، اذ اخت��ار معظمها 
نه��ج احل��زم بينم��ا اخت��ار البع��ض 
سياس��ة اعادة التأهي��ل واملناصحة 
الفكري��ة. وفقاً ال��ى تقرير صحيفة 
"االندبيندنت" البريطانية  فقد حذر 
بعض الساس��ة من خطر مساعدة 
املتطرف��ني العائدي��ن  ال��ى بريطانيا 
والتعامل معهم بنوايا حسنة، غير ان 
بعض السياسيني البريطانيني قالوا 
ان هذه "النوايا احلس��نة" رمبا تنجح 
)..(، ويعتقدون بان املعاملة احلس��نة 
رمبا تك��ون افضل اخليارات الس��يئة، 
على نقيض السياسة السابقة التي 
تقوم على الغاء جوازات السفر وعدم 
اس��تقبل هذه اجلماعات. ان مواقف 
اجهزة االستخبارات في اعقاب حادثة 
شارلي ابيدو� باريس، وجدت نفسها 
ام��ام فجوة كبي��رة، ما ب��ني قدرتها 
وحت��دي ه��ذه اجلماع��ات "اجلهادية" 
على اراضيه��ا، بعد ان كانت هي من 
تق��دم النص��ح والنظري��ات الى دول 
املنطقة، وفي نفس الوقت كش��فت 
الكثي��ر م��ن ازدواجي��ة املواقف عند 
دول اوروب��ا والغ��رب اجت��اه تعريف��ات 
اإلره��اب وتصني��ف الضحي��ة، فمن 
يصن��ف ارهاب��ي ف��ي عملي��ات تقع 
ف��ي اوروبا، ممكن ان تس��ميه معارض 
او مقات��ل في دول املنطق��ة، تتعاون 
مع��ه وتدعم��ه باملال والس��الح، لذا 
يج��ب ان تكون عقدة احل��ل اقليمية 
ومحلية، وال ضي��ر بوجود دعم دولي. 
هنالك يومياً اعداد كبيرة من االبرياء 

يقتل��ون ف��ي فلس��طني حت��ت ايدي 
البيوت  االحتالل االس��رائيلي وتهدم 
ف��وق اصحابها، وفي العراق وس��وريا 
واليمن والصومال ولبنان ودول اخرى، 
يقت��ل االبرياء، فلم تش��هد املنطقة 
مس��يرات وال اكاليل زه��ور. ما حدث 
ف��ي باريس هو تدوي��ل حلادثة واجترار 
الى 11 س��بتمبر، تضرب بتداعياتها 
على املهاجرين واملسلمني في الغرب 
ورمب��ا تعي��د سياس��ات الغ��رب في 

املنطقة.
الغرب يتحمل املس��ؤولية القانونية 

بتدفق "اجلهاديني"
واجه��زة  االوروبي��ة  احلكوم��ات 
مس��ؤولية   تتحم��ل  اس��تخباراتها 
ف��ي  اإلره��اب  واس��تقطاب  تدف��ق 
املنطق��ة وتتحم��ل ايض��ا ازدواجية 
املواقف ف��ي مكافحة اإلرهاب. اليوم 
اس��تخبارات دول اوروبي والغرب هي 
من تسعى وراء دول املنطقة للتعاون 
االس��تخباري واملعلومات��ي والبيانات 
اخلاصة في "اجلهاديني" االجانب وهذا 
ميثل ايضا ثغرة في التحالف الدولي، 
ك��ون دول اوروب��ا تهت��م ف��ي تهديد 
املقاتلني العائدين اكثر من مكافحة 

اإلرهاب في املنطقة. 
وه��ذا الش��يء نفس��ه ينطبق على 
السياسة االميركية، التي لم تظهر 
جدية حل��د االن في مكافحة اإلرهاب 
ف��ي املنطقة، وه��ذا ما يرج��ح انها 
مازال��ت تراه��ن على احلص��ول على 
متوي��ل عملياته��ا  م��ن دول مجلس 
التع��اون اخلليجي. هذه السياس��ات 
يتطلب ايضا من دول منطقة الشرق 
اعادة سياساتها وعالقاتها  االوسط 
استخبارات  اجهزة  االستخبارية مع 
دول اوروب��ا والغ��رب، عل��ى ان تك��ون 

هنالك مصلحة ومنفعة مش��تركة 
سياس��ات   تعتم��د  وان  بالتع��اون، 
ومش��اريع محلية واقليمية اكثر من 

التحالفات الدولية.

حملة مداهمات واسعة في اوروبا
ق��ال مص��در قضائ��ي  فرنس��ي يوم 
16 يناي��ر 2015 الي��وم  ان الس��لطات 
الفرنس��ية اعتقل��ت  قب��ل ي��وم 12 
ش��خصاً م��ن ع��دة ض��واح بباري��س 
لالش��تباه ف��ي عالقته��م باعتداءات  
ش��ارلي ايبدو � باري��س 7 يناير 2015. 
وذكرت وكال��ت رويترز نقال عن املصدر 
بان املعتقلني وهم تسعة رجال وثالث 
نساء، يخضعون لالس��تجواب بشأن 
احتم��ال تقدميه��م دعماً لوجس��تياً 
ملنفذي الهجمات في ش��كل اسلحة 
وس��يارات على وجه اخلصوص. واعلن 
وزي��ر اخلارجي��ة البلجيك��ي "ديديي��ه 
ان   ،2015 يناي��ر   16 ي��وم  رين��درز"  
عمليات مكافحة اإلرهاب التي قامت 
بها الش��رطة  قبل ي��وم  في بلجيكا 
انتهت واض��اف بان الس��لطات نقوم 
بتقييم املعطيات، وس��يرى من جانب 
ان  القضائية  والس��لطات  الش��رطة 
كان��ت هن��اك خطوات اخ��رى يتحتم 
القيام به��ا.  وتابع قائال ان عدداً كبيراً 
م��ن املداهمات جرت في مجمل انحاء 
بلجي��كا، وفي مدين��ة "فيرفييه" قام 
االشخاص الثالثة العائدون من سوريا 
بإط��الق النار عل��ى قوات االم��ن التي 
ردت ما ادى الى وق��وع معارك عنيفة. 
واك��د ان التهدي��د بتنفي��ذ اعتداءات 
كان موجها الى قوات الش��رطة وقال 
انه ليس هن��اك "اي راب��ط مؤكد مع 
االعت��داءات الت��ي وقعت في فرنس��ا 
الى "تب��ادل معلوم��ات كان  مش��يراً 

الس��لطات  ورفع��ت  ج��داً.  مفي��دا 
البلجيكية من درج��ة التأهب االمني 
الى املس��توى الثالث في ضوء احلادثة، 
حيث فرضت اطواقا امنية حول مراكز 
الشرطة ومنش��آت حساسة .  بشار 
ان بلجيكيا من اول الدول التي حذرت 

من مخاطر عودة "اجلهاديني".
وتزامنا م��ع االعتقاالت ف��ي املنطقة 
الباريسية، حصلت مداهمات وعملية 
اعتق��ال ضد مطلوبني "جهاديني" في 
برلني يوم 16 يناي��ر2015، كما اعلنت 
الش��رطة االملاني��ة. وق��ام اكث��ر م��ن 
مئت��ي عنصر م��ن الش��رطة االملانية 
في وق��ت مبك��ر بعملي��ات مداهمة 
ملواقع ف��ي برلني وضواحيها يش��تبه 
بانها خاليا اس��الموية، ما اس��فر عن 
توقيف زعيم مجموعة كانت تخطط 
لش��ن هج��وم في س��وريا، حس��بما 
افادت الشرطة. واعلنت الشرطة في 
بي��ان ان املوقوف رجل م��ن اصل تركي 
عمره 41 عام��اً ويش��تبه بانه يتزعم 
مجموعة"جهادية" تضم اتراكا وروس 
من الشيش��ان وداغستان، مؤكدة انه 
ليس هناك مؤش��ر بان اجملموعة كانت 

تخطط العتداءات في املانيا.
* الكتاب صادر عن  دار نش��ر وتوزيع 
املكتب العربي للمعارف – القاهرة

باح��ث عراق��ي، مقيم ف��ي املانيا، 
متخص��ص في مكافح��ة اإلرهاب 

واالستخبارات

هوامش:
] 1[ مجلة الدفاع الوطني

] 2 [ جلنة مكافحة االرهاب � موقع 
االمم املتحدة

] 3[ الباحثة الدكتورة هدى ميداني 
� املدونة الشخصية

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

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

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

أجهزة استخبارات أوروبا في مواجهة خاليا داعش
ترهل أجهزة استخبارات أوروبا

الحلقة 1
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بيروت ـ وكاالت :

الص��ورة  دور  إب��راز  به��دف 
الفوتوغرافي��ة احملوري ف��ي احلياة 
الثقافية والفنية انطلقت الدورة 
الرابع��ة م��ن مهرج��ان التصوير 
الفوتوغرافي ف��ي منطقة البحر 
األبيض املتوس��ط )فوتوميد( في 

العاصمة اللبنانية.
وقد افتتح املهرج��ان وهو األقرب 
إل��ى ح��دث فن��ي ثقاف��ي أول��ى 
معارضه وق��رر القائمون عليه أن 
ثالثة  االفتتاحية  احلفالت  تستمر 
أيام وذلك في شتى  األماكن التي 
تستقبله في بيروت حتى الثامن 

من شباط.
عش��رات  املهرج��ان  ويع��رض 
األعم��ال االنتقائي��ة ملصورين من 
ش��تى  البلدان املطلة على البحر 

املتوسط.
بلدي��ة  وتأس��س املهرج��ان ف��ي 
ساناري بجنوب شرق فرنسا قبل 
س��تة أعوام ويس��تضيفه لبنان 

منذ عام 2014.
وكان اله��دف من��ه من��ذ أيام��ه 
األول��ى دع��وة املواه��ب الش��ابة 
واألخ��رى اخملضرم��ة م��ن البلدان 
املطلة على البحر املتوس��ط إلى 
ع��رض أعماله��ا جنب��اً إلى جنب 
بهدف تبادل اخلبرات وبدء حوارات 
ثقافية فنية غير محصورة داخل 

إطار واحد.
وق��ال س��يرج عق��ل نائ��ب مدير 
إنه  »فوتوميد« وأحد مؤسس��يه 
الترويج  استس��اغ فك��رة  لطاملا 
لبل��ده لبن��ان م��ن خ��الل ش��تى 

املتع��ددة  الثقافي��ة  املش��اريع 
عل��ى  التركي��ز  م��ع  الوس��ائط 

التصوير في املرتبة األولى.
وأضاف »أهم عنص��ر في تنظيم 
ه��ذا املهرجان ه��و إظهارنا بنحو 
واضح أن لبنان أكثر من قادر على 
تنظي��م مهرجان بهذا املس��توى 
العاملي, وهو ايضاً  وسيلة لنظهر 
ص��ورة حضاري��ة للعالم بأس��ره 

تتخطى احلجم اجليوغرافي للبلد 
الصغير«.

وتابع »هي فرصة للمصور اللبناني 
الهاوي أو اخملضرم ليعرض أعماله 
م��ن جه��ة وليتع��اون م��ن جهة 
ثانية مع أجان��ب احترفوا الصورة 
وقصصهم  خبراته��م  ولديه��م 
الش��خصية والفنية,وفي املرتبة 
لتب��ادل  مهرج��ان  ه��و  األول��ى 

اخلبرات«.
وعن مثل هذا املهرجان الذي ميكن 
أن يس��تفيد من��ه احملت��رف متاًما 
كاملصور اليافع ال��ذي يبحث عن 
ش��تى الس��بل للترويج ألعماله 

في منطقة البحر املتوسط.
وق��ال »هدف فوتومي��د خلق احتاد 
البح��ر  منطق��ة  ف��ي  حقيق��ي 
املتوس��ط , وأرى أن الثقاف��ة هي 

الوس��يلة الفضلى ورمبا الوحيدة 
ليول��د ه��ذا االلتح��ام ال��ذي لم 
نش��هده من قبل في السياس��ة 
أو م��ن الناحي��ة االقتصادي��ة, ان  
التصوير ف��ن وأكثر من ذلك أقول 
إنه فن سهل الوصول إليه ميكننا 
أن نفه��م الرس��الة ف��ي الصورة 
من خ��الل نظ��رة واح��دة نلقيها 

عليها«.

ويش��مل املهرج��ان ه��ذا الع��ام 
خمس��ة معارض رئيس��ة أحدها 
يتمح��ور ح��ول احلقب��ة الذهبية 
للس��ينما اإليطالية مع اإلش��ارة 
إلى أن ثالثة مصورين من فرنس��ا 
وإيطاليا عملوا على مواضيع لها 
عالق��ة باخمل��رج اإليطال��ي الكبير 

مايكل أجنلو أنطونيوني.
م��ن  احلالي��ة  النس��خة  ترتك��ز 
أربع��ة موضوعات  املهرجان على 
ه��ي الس��ينما والش��عر املنبثق 
من الدم��ار ومدينة بيروت وحقبة 

السبعينيات في القرن املاضي.
اللبناني��ة  الصحفي��ة  وتع��رض 
اخملضرم��ة ماريا ش��ختورة ضمن 
إطار »بيروت« 20 صورة التقطتها 
خالل احلرب األهلية في لبنان التي 
اس��تمرت زهاء 15 س��نة وانتهت 

عام 1990.
وتسلط الصور اخملتارة من كتابها 
»ح��رب الش��عارات« )1978( على 
رسوم الغرافيتي التي كانت شتى 
األح��زاب اللبناني��ة تعك��س من 
خاللها معتق��دات املنتمني إليها 
في وقت انقسمت فيه العاصمة 
إل��ى منطقتني  اللبناني��ة بيروت 
كبيرتني أطلق على إحداها اس��م 

»الشرقية« واألخرى »الغربية«.
وقالت ماريا شختورة »ما بني عامي 
1975 و1978 راقتني هذه الرسوم 
الت��ي كانت تنج��ز يدوي��اً وكانت 
والص��ارخ  احلقيق��ي  االنع��كاس 
للشارع اللبناني املنقسم, وقتها 
كانت األحزاب اللبنانية تدون على 
اجل��دران البيروتية ش��عارات قوية 
تولد من خاللها ح��وارات صامتة 

في ما بينها.

يعرض عشرات األعمال االنتقائية لمصورين من شتى البلدان

بيروت تحتضن مهرجان التصوير الفوتوغرافي في نسخته الرابعة
شريط ملون

الشتاء يهدد آالف األطفال الالجئين في أوروبا
أفادت منظمة األمم املتحدة للطفولة “يونيسيف” أن عشرات 
اآلالف م��ن األطفال الالجئني معرضون خلطر اإلصابة بأمراض 
خطي��رة أو حتى املوت جراء انخفاض حرارة اجلس��م بس��بب 

موجة البرد القارس التي جتتاح أوروبا
وتضم املناط��ق األكثر تأثراً كالً من اليونان وأوروبا الش��رقية 
والبلقان، وفي اليونان والبلقان على سبيل املثال، هناك أكثر 
م��ن 23 ألف طفل الج��ئ، من بينهم أطف��ال حديثي الوالدة 
وأطفال صغار، معظمهم من س��وريا والعراق وأفغانس��تان، 
ويعي��ش الكثير من ه��ؤالء األطفال في أماك��ن غير مالئمة 
لظروف الشتاء الصعبة، في ظل انخفاض درجات احلرارة في 

بعض املناطق إلى ما دون 20 درجة مئوية.

ألمانيا تسمح بتعاطي الماريغوانا للمرضى
أق��ر مجلس الن��واب األملاني قانون��اً يجيز اس��تعمال القنب 
“املاريغوانا” لألغ��راض الطبية بالنس��بة للمصابني بأمراض 

مزمنة.
ويس��مح القان��ون باس��تعمال املاريغوان��ا للتخفي��ف عمن 
يعان��ون أمراضاً خطيرة مثل التصل��ب املتعدد واآلالم املزمنة 
أو فق��دان الش��هية أو الغثيان، وينص مش��روع القانون على 
أنه لن يحق للمرضى العالج بالقنب إال في حاالت استثنائية 

محدودة جداً، ولن يسمح لهم بزراعته.
وقال وزير الصحة هيرمان جروهه “من يعانون أمراضاً خطيرة 
يحتاج��ون للحص��ول على أفض��ل عالج ممكن ويش��مل هذا 
إنف��اق أموال التأمني على القنب كع��الج للمصابني بأمراض 

مزمنة إذا لم يكن من املمكن عالجهم بأي طريقة أخرى”.
وذكرت متحدثة باس��م وزارة الصحة أنه ال ميكن اس��تعمال 
القنب إال كخيار أخير عندما ال يجدي أي شيء آخر، مضيفًة 
أن دراس��ة علمية س��تجرى بالتزامن مع الق��رار لتقييم آثار 

استخدامه في مثل تلك احلاالت.
وس��تزرع أملانيا املاريغوانا حتت إش��راف الدولة في املستقبل 
وسوف تس��تورده إلى أن يتم ذلك. وكانت إيطاليا وجمهورية 
التش��يك ودول أخرى قد أجازت استعمال القنب في األغراض 

الطبية.

علماء يفصحون عن طرائق جديدة
وفعالة لتذكر المعلومات

أك��د علماء م��ن الواليات املتح��دة أنهم اكتش��فوا طريقة 
فعالة تساعد الناس على تذكر املعلومات التي يتلقونها في 

حياتهم اليومية.
فبع��د أن أصبحت مش��اغل احلياة اليومية تش��كل ضغطاً 
كبيرًا على عقول البش��ر، بدأ كثيرون يعانون من مش��كالت 
نفس��ية معينة انعكس��ت س��لباً على قدرتهم على تذكر 

املعلومات التي يتلقونها يومياً.
وعن تلك املشكالت التي باتت شائعة بني سكان املدن الكبرى 
في الوالي��ات املتحدة قال علماء النفس هناك : “الضغوطات 
اليومي��ة أصبحت مش��كلة حقيقية تهدد ذاكرة اإلنس��ان، 
لذل��ك رأينا ان هن��اك ضرورة ملس��اعدة الناس على حتس��ني 
ذاكرته��م، وهذا م��ا دفعنا للقيام بدراس��ات وبحوث مطولة 

شملت آالف املتطوعني”.
وأضاف��وا “بين��ت نتائ��ج أبحاثن��ا أن أفض��ل طريق��ة لتذكر 
املعلوم��ات التي نتلقاها يومًيا هي أن نس��رد تلك املعلومات 
لش��خص آخر, لقد قمنا بتجارب كثيرة ش��ملت العديد من 
الن��اس، وخالل جتاربنا قمن��ا بعرض فيديوه��ات قصيرة على 
املتطوع��ني، وتبني أن الذين س��ردوا أحداث تل��ك الفيديوهات 
لشخص آخر مباشرة بعد أن رأوها، كانوا أكثر قدرة فيما بعد 

على تذكر التفاصيل التي عرضت في تلك الفيديوها.
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واشنطن ـ وكاالت : 
أميركي��ة  دراس��ة  أف��ادت   
حديث��ة أن العقاقي��ر اخلافضة 
للكولسترول التي يطلق عليها 
أدوية »الس��تاتني« ميكن أن حتد 

من جتلط األوردة الدموية.
الدراس��ة أجراه��ا باحث��ون في 
البريطاني��ة،  جامع��ة ليس��تر 

ونش��روا نتائجه��ا ف��ي دوري��ة 
»النسيت« الطبية.

وللوص��ول إل��ى النتائ��ج راجع 
فريق البحث، نتائج 36 دراس��ة 
أجريت في هذا الش��أن، شملت 

أكثر من 3.2 مليون شخص.
العقاقير  أن  الباحث��ون،  ووج��د 
اخلافض��ة للكولس��ترول تقلل 

م��ن خط��ر اجللط��ات الدموية 
الوريدية التي حت��دث في الوريد 
بنس��بة  األط��راف  أو  بالرئت��ني 

تتراوح بني 15 إلى 25 باملئة.
وقالوا إن نتائج الدراس��ة تؤكد 
الدور املفيد ألدوية الستاتني في 
الوقاي��ة من اجللط��ات الدموية 
دوره��ا  إل��ى  الوريدية،إضاف��ة 

املع��روف في الوقاية من أمراض 
القلب والشرايني.

الوريدية،  الدموي��ة  واجللط��ات 
ه��ي تخث��ر ال��دم أي حتوله من 
احلالة الس��ائلة الطبيعية إلى 
حالة ش��به صلبة تعوق أو متنع 
س��ريانه داخل األوردة العميقة 

باجلسم جزئًيا أو كلًيا.

م��ن  األوردة  جلط��ات  وتع��د 
األم��راض الش��ائعة والصامتة 
وقد تؤدي في بعض األحيان إلى 
عواق��ب وخيمة لذل��ك البد أن 
تشخص وتعالج مبكرًا قبل أن 
تؤدي إلى مش��كالت عديدة رمبا 
تص��ل إلى الوفاة، عند انس��داد 
أحد األوعية الدموية الرئيس��ة 

باجلسم.
وكانت دراسات سابقة، كشفت 
أن أدوي��ة الس��تاتني، ميك��ن أن 
الناجمة عن  الوفي��ات  تخفض 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الرئ��ة  وس��رطانات  الدموي��ة، 
واألمعاء  والبروس��تاتا  والث��دي 

ومرض الزهامير.

عقاقير الكولسترول تقاوم تخثر الدم

اجلالغي البغدادي تلك الفرقة البغدادية 
اش��خاصاً وآالت ,إذ انه��ا بغدادية صرفة 
م��ن حيث الغن��اء ومن حيث املوس��يقى 
ويك��ون فيها املوس��يقي مغني��اً ومردداً 
وتع��د  الفرق��ة م��ن الفرق الفني��ة التي 
شاع صيتها وألق جنمها في نهاية القرن 
التاسع عشر وحتى الربع االخير من القرن 
العشرين حيث انطفأ سراجها بعد ذلك 

في نهاية هذا القرن .
وق��د كان الفنانون واملوس��يقيون واالالت 
املوس��يقية بغدادي��ة ,وأيض��اً املقاط��ع 
البغدادية أي )البستات( التي تتبع املقام 
يش��ترك ف��ي ترديده��ا مع مق��رئ املقام 

العازفون على االالت املوسيقية .
وق��د ارتب��ط اجلالغ��ي البغ��دادي بقهوة 
ع��زاوي وه��ي اح��دى مقاهي بغ��داد في 
منطق��ة املي��دان وبالتحدي��د في س��وق 
جام��ع االحمدي��ة الت��ي ترتب��ط باس��م 
صاحبها عزاوي حي��ث كان اجلالغي يؤدي 
فنونه في هذه املقهى ,ولكن هذا اجلالغي 
ادى ف��ي مق��اه اخ��رى كقه��وة موش��ي 
في ش��ارع الس��موأل ومقهى هوبي في 
س��احة الس��نك بصحبة مطربي املقام 
,وق��د اتخ��ذ اح��د البرام��ج التلفزيونية 
الشهيرة في ستينيات القرن املاضي من 
هذه املقهى والبس��تة اخلاصة بها ,والتي 
تقول )فراقكم بكاني سواها بيه سلمان 
ياكهوت��ك ع��زاوي بيه��ه املدل��ل زعالن( 
مقطع ي��ردد ف��ي كل برنام��ج يقدم من 
تلفزي��ون بغداد في وقته��ا والفرقة التي 
يتال��ف منها اجلالغي البغدادي كانت من 
فرقتني حتت��وي على الكمان والس��نطور 
وال��دف والطب��ل )الدنبك(وكانت الفرقة 
االولى تش��تغل ليال في مقهى املميز في 
رأس اجلس��ر القدمي وقوامه��ا احمد زيدان 
قارئًا للمقام ورئيًس��ا للفرقة ,اضافة الى 
عازفي الكمان والسنطور وضاربي الطبل 
واجلماع��ة الثانية تؤدي عصر كل يوم في 
مقهى س��بع في امليدان وقوامها املغني 
حسن الش��كرجي مرة والس��يد جميل 
البغدادي في اداء املقام يرافقهما عازفون 

على االالت املوسيقية املذكورة .
واس��تمرت فرقة اجلالغي البغدادي حتى 
س��نة 1948 عندما توفي بعض العازفني 

وكان ال بد م��ن اعادة تش��كيلها مجدداً 
اختي��ار االس��تاذ ش��عوبي  وبالفع��ل مت 
ابراهيم وهو مصغر ش��عيب عازف اجلوزة 
رئيس��اً للفرق��ة وهاش��م الرج��ب عازفاً 
على السنطور وعبد الكرمي العزاوي على 
الطبلة وعبد الرزاق الش��يخلي على الرق 
وف��ي س��نة 1955 انضم للفرق��ة عازف 
الس��نطور عبد اهلل علي ومن نش��اطات 
ه��ذه الفرق��ة املش��هورة الع��زف عن��د 
ق��دوم ام كلثوم الى بغ��داد في ثالثينيات 
القرن املاض��ي ويعود الفض��ل للجالغي 
البغدادي في اش��تهار رش��يد القندرجي 
كقارئ مقام والذي حل محل احمد زيدان 
حيث ش��ارك اجلالغي في حفالته ومنهم 
القارئ احمد موسى والفنان االشهر في 
املقام العراقي يوس��ف عم��ر والذي تولى 
تس��جيل 24 اسطوانة من املقامات التي 

اداها اجلالغي سنة 1952 .
وكان اجلالغي سبباً في شهرة قارئ املقام 
عبد اهلل البياتي س��نة 1951 والذي غنى 
مقامه املشهور مقام حمودي مع بستة 
من دار االذاعة مبصاحبة اجلالغي واشترك 
اجلالغي سنة 1966 مع جميل االعظمي 
وحمزة السعداوي في تسجيل عدد كبير 
م��ن املقامات الذاع��ة الكويت حيث رافق 
اجلالغي عن��د ذهابه الى هناك س��عودي 
ابراهي��م وهاش��م الرج��ب كما س��جل 
اجلالغ��ي عددًا من احلف��الت إلذاعة عمان 

االردنية وآالت اجلالغي هي آلة الس��نطور 
وهي آل��ة قدمية اس��تعملها الكلدانيون 
على ش��كل علبة مستطيلة ذات عشرة 
اوتار معدنية ,اما الس��نطور احلالي فهو 
عب��ارة عن ش��كل منحرف خلش��بة اجلوز 
واوتاره م��ن البرونز والة اجل��وزة الة قدمية 
زنده��ا م��ن اخلش��ب ويتصل ه��ذا الزند 
بجوزة هند يخترقه��ا قضيب من احلديد 
متصل مبش��ط صغير تربط في��ه االوتار 
وينتهي ال��ى الزند حيث يكون هنالك وتر 
ومفتاح من اخلشب لضبط الصوت ويتم 
الع��زف على ه��ذه االلة بواس��طة قوس 
من عصى اخليزران وش��عر يش��د بطرفي 
العص��ى ,اما الدف ويس��مى ال��رق فهو 
مكون من اطار خش��بي فيه عدة صنوج 
من البرونز ويلس��ق على وجه االطار جلد 
رقيق ويضرب العازف على اجللد والصنوج 
وق��د يراف��ق عازف اخ��ر للفرقة يس��مى 
ضابط االيقاع وهو الذي يضرب الطبلة .

وفي ثمانينيات القرن املاضي كان اجلالغي 
يقدم وصالت يومية في املتحف البغدادي 
حيث كان يوس��ف عمر يطرب احلاضرين 
ولق��د كان اصح��اب املقام م��ن املغنيني 
واملؤدي��ن حريص��ون على املش��اركة في 
اعمال اجلالغي مثل جنم الشيخلي وعبد 
الرحمن خض��ر وناظم الغزال��ي ,اما االن 
فان اجلالغي اصبح في ذمة التاريخ حيث 

ال وجود له .
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القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: تط��رأ بع��ض األح��داث لتس��ّبب لك 
املشكالت او الفشل، أنصح لك تعزيز العالقات 
املهني��ة عاطفياً: إس��داء النصائح للش��ريك 
يك��ون مفي��داً، لكّن العم��ل مبوجبه��ا يفرض 

عليكما قيوداً لم تكونا تتوقعاها

مهني��اً: إي��اك والتس��رع في اتخ��اذ القرارات 
املصيرية، راجع حساباتك وال سيما عالقاتك 
املهنية عاطفياً: التساهل مع الشريك يزيده 
حباً بك ويقّدر تصّرفك معه، وهذا ما يجعله 
ينتظر الفرصة املناس��بة ليبادلك باملثل في 

احلب والعطاء

مهنياً: قد يثور غضبك على بعض التصرفات 
أو املواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب 
بخ��الف م��ع الزم��الء عاطفي��اً: الغي��رة من 
األس��باب الس��لبية في العالقة بالش��ريك، 

حاسب نفسك قبل اآلخرين فترتاح أكثر

مهني��اً: حواف��ز جدي��دة في العم��ل جتعلك 
أكثر حماس��ة ونش��اطاً، وفرص جناح متعدد 
عاطفياً: ال حتكم على الشريك بتسّرع، فهو 
شّفاف وحّساس إلى حّد كبير، وسيثبت لك 

أنك أخطأت في تسّرعك بحقه

إحذر س��وء تفاهم أو التباس��اً في أحاديثك، 
وك��ن واعي��اً ل��كل م��ا يق��ال حول��ك ودّون 
املالحظ��ات، وتتاح ل��ك فرص مهني��ة مميزة، 
ويحالفك احلظ وحتق��ق أرباحاً عاطفياً: تقدم 
غي��ر متوقع في العالقة بالش��ريك، بس��بب 

اقدامك على دعمه دائما

مهني��اً: إح��ذر نفق��ات ل��م تتوقعه��ا لدفع 
بعض املس��تحقات، أو لتغطية عملية شراء 
عاطفياً: مؤهالتك تلفت أنظار الشريك وتثير 
إعجابه، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يطلبه 

منك من دون أن تشعره أنك خاضع له

مهني��اً: تواج��ه حقيق��ة م��ا، وتضط��ر رمبا 
إلى إلغاء بع��ض املواعيد ملعاجل��ة أمر طارئ 
عاطفياً: جتاربك السابقة في اجملال العاطفي 
لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف 

كلياً عن التجارب السابقة

االس��تثمارات  ف��ي  األرب��اح  مهني��اً: حتق��ق 
التي أجنزتها أخيراً، إنه يوم مناس��ب لش��راء 
األس��هم وعقد الصفقات الكبيرة  عاطفياً: 
متّر بي��وم رائع وممتاز مع احلبي��ب وهو األفضل 

في العالقة مقارنة مبا سبق

مهني��اً: ح��اول أن تبتع��د ع��ن العدائية غير 
املبّررة في العمل، فاملرحلة املقبلة ستفرض 
عليك التعامل م��ع اآلخرين بجدية عاطفياً: 
حب مفاج��ىء ولقاءات رومانس��ية متعددة، 

تسعد على تغيير مزاجك

مهني��اً: ه��ا أنت تواج��ه س��لبيات تعاطيك 
م��ع اآلخرين خالفاً ملا اعت��ادوه منك، ما الذي 
غّيرك أو حّولك إلى شخص آخر؟ عاطفيا قد 
جتد املس��اعدة التي كنت تبح��ث عنها عند 
الش��ريك، لذا يستحس��ن أن تس��تفيد من 

وجوده بقربك قدر املستطاع

مهني��اً: احلظوظ جميل��ة وممي��زة، حتّفزك على 
االجته��اد واملواظب��ة، ويرافقك احل��ظ عاطفياً: 
تتمتع بقدر عاٍل من املنطق والنزاهة في تقييم 
الشريك ولو كان من أعز األشخاص على قلبك 

واهمهم في حياتك

الحوتالجديالدلو

مهنياً: يكون النجاح من نصيبك وتس��تعيد 
حيويت��ك، وتتلق��ى جواب��اً او اش��ارة وتنطلق 
مبرحلة جديدة عاطفياً: سعادة كبيرة جداً في 
طريقها اليك، وهذا س��ببه التفاهم التام مع 

الشريك على العناوين األساسية

حظك اليـوم
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للسياس��ات  التق��دم  »معه��د  ضي��ف 
االمنائية« في ندوته االسبوعية التي عقدها 
السبت 21 كانون الثاني 2017 نائب رئيس 
اجلمهورية الدكتور اياد عالوي ملناقشة عن 
عدد من امللفات املهمة املتعلقة باملشهد 
العراق��ي من بينها ملف املصاحلة ومرحلة 
مابع��د داع��ش واالنتخاب��ات واالصالحات 

السياسية واالقتصادية 
وق��دم النائ��ب الدكت��ور مه��دي احلاف��ظ 
للن��دوة بالقول ان اياد عالوي بحكم جتربته 
السياس��ية الطويل��ة  والتزام��ه الثاب��ت  
باملصال��ح الوطني��ة فأن��ه يس��تطيع  ان 
يق��دم  الكثي��ر م��ن االجوب��ة  الصحيحة   
عل��ى تس��اؤالت  املواطن��ني  م��ن جمي��ع 
الفئ��ات  فهو من دعاة التحرير   الش��امل 
لالراض��ي  العراقية احملتل��ة  والتخلص من 
االحتالل  االرهابي املقيت »داعش« وتثبيت 
واع��الء  االنس��ان  وحق��وق  الدميقراطي��ة 
ش��أن املرأة وحفظ الوح��دة الوطنية على 
اس��س  سليمة  واشاعة  العدالة  وتكافؤ 

الفرص.. 
واشار احلافظ  ان قضية املصاحلة الوطنية  
او استعادة الوحدة  العراقية التي تفككت  
في السنوات االخيرة الميكن معاجلتها عبر 
املبادرات غير العملية النها قضايا ملتهبة  
يعيشها الناس  هذه االيام وليس  باالمكان  
حتقي��ق   أي ن��وع م��ن التالق��ي  الوطن��ي  
احلقيقي   او اجملتمعي السليم   مالم يبدأ  
من سياس��ة احلكوم��ة اوال  والتخلي عن 
االنحياز الطائفي الذي يؤدي من دون ش��ك 

إلى  حتقيق الوحدة الوطنية 
ولفت احلافظ إلى  اجراء االنتخابات احمللية 
والبرملاني��ة الت��ي تثي��ر عدد من  االس��ئلة 
ح��ول امكاني��ة  البلد في حتقي��ق  رغبته 
املش��روعة باقامة هيئ��ات  صادقة ونزيهة   
وملبية  حلاجات اجملتمع  احلقيقية  وتشرف 
على االنتخابات ؟ ام يجدر  التفكير  العام 
باجتاه  اصالح  نظام االنتخابات  واستبدال  
املفوضي��ة  بعناص��ر  مس��تقلة حقيقية 
.. مش��يراً إل��ى وجود  الكثير م��ن الهموم 
واالش��كاالت  والتس��اؤالت  ح��ول كيفية 
اخل��روج  م��ن االزمة العامة  الس��ائدة  في 
البالد  س��واء بالنس��بة  ملكافحة الفساد  
واالره��اب  وحتقي��ق االس��تقرار  الوطن��ي  
وصياغ��ة رؤية اقتصادي��ة   فعالة  وحتقيق 
عناوي��ن   الش��املة  كله��ا   االصالح��ات 
فالدول��ة   .. لبالدن��ا   اجلدي��د   للطري��ق 
الناجحة هي القائمة  على حكم  القانون  
واملؤسس��ات  السليمة والتعددية بجميع 

اشكالها.
ثم حت��دث نائب رئي��س اجلمهورية الدكتور 
اي��اد ع��الوي .. قائ��ال .. ش��هدت املرحل��ة 
املاضي��ة من��ذ ب��دء االحت��الل ع��ام 2003 
اخطاء وخطاي��ا كثيرة واكبته��ا الواليات 
املتح��دة االميركية ومن اب��رز تلك اخلطايا 
تدمي��ر البني��ة التحتي��ة العراقي��ة وهذا 
ادى إل��ى تعقيد املش��هد العراق��ي ، وكان  
يفت��رض ان تك��ون العملي��ة السياس��ية 
ش��املة ولكنها اصبحت تقوم على اجلزء 
وليس على الكل تس��تند إل��ى الطائفية 
السياس��ية ، ول��و كان��ت ه��ذه العملية 
ناضجة فمن املؤكد انها كانت ستؤدي إلى 
بناء مؤسس��ات ناضجة ، ولكن املشكلة 
اننا دخلن��ا في الكثير من مفترقات الطرق 
)شيعي -س��ني – مسيحي – كردي .. الخ( 
وبدت العملية السياس��ية وكأنها غنيمة 
يري��د البعض احلصول عليه��ا .. مؤكداً ان 
العملي��ة السياس��ية ل��م تع��د موجودة 
بش��كلها الطبيعي والدولة مبا لديها من 
امكانات ومؤسس��ات وتوجهاتها هي غير 
موجودة ايضا ، مالدينا هو س��لطة يديرها 
ساسة محس��وبون على هذه الطائفة او 
تلك وله��ذا فقد تدهورت امللفات املتعلقة 
بغي��اب الدولة ومنه��ا املل��ف االقتصادي 
واالمن��ي والعالقات اخلارجي��ة .. معرباً عن 
اس��فه لعدم قدرة العراقيني من بناء دولة 
بعد 14 س��نة امنا مت بناء س��لطة وهي غير 
مس��تقرة .. مضيفاً وبعد هذه السنني ان 
الس��يادة والقرار املس��تقل غائب��ان  ايضا 
وهذا يشكل عقبة كبيرة امام العراق الذي 
كان بامكان��ه ان يلع��ب دورًا في العمقني 

العربي واالسالمي فضال عن الدولي . 
ع��الوي وص��ف االصالحات الت��ي تقوم بها 
احلكوم��ة عب��ارة عن حل��ول ترقيعية ومن 
بينه��ا مث��ال تفعي��ل مب��دأ : م��ن اين لك 
ه��ذا ؟ .. موضحاً انه ق��دم مقترحا لرئيس 

الوزراء في ع��ام 2015 يتبنى ه��ذا املقترح 
االس��تعانة بش��ركات عاملية للقيام بدور 
كشف الفساد منذ 2003 وهناك شركات 
معروفة ميكنها ان ت��ؤدي هذا الدور مقابل 
منحها نس��بة معينة من املبالغ املستردة 
من الفاسدين ، ولكن احلكومة لم تلتفت 
له��ذا املقت��رح ، مضيف��اً ان هن��اك اكث��ر 
م��ن 20 جلن��ة معني��ة يقضايا التس��وية 
واملصاحل��ة  ف��ي وقت نحن لس��نا بحاجة 
إلى مثل هذه اللج��ان امنا نحن نحتاج إلى 
اج��راءات .. مش��دداً ان قبول��ه العمل مع 
رئي��س اجلمهوري��ة وبعد احل��اح وافق على 
تس��لم ملف املصاحلة الوطنية .. مشدداً 
ان االنس��ان الميكن اخلروج م��ن طائفته او 
قوميته كما هو غير ق��ادر على اخلروج من 
جل��ده  وعلين��ا احترام ه��ذه اخلصوصيات 
من دون اللجوء إلى ش��تيمة دول اجلوار امنا 
ينبغ��ي ان تك��ون لدينا سياس��ة خارجية 
واضح��ة تراعي مصالح الع��راق مع تركيا 
وايران والس��عودية وغيره��ا .. مبيناً ان قام 
مبساع حثيثة  لتحسني العالقة مع تركيا 
اس��فرت عن زي��ارة » يلدرمي » إل��ى بغداد .. 
مضيف��اً انه حتى اي��ران التوجد بش��أنها 
خطوط معينة بقدر مايجب عليها احترام 
سيادة ومصالح العراق .. مبيناً ان كل هذه 
االش��كاالت في العالق��ات اخلارجية ناجتة 
من ع��دم وجود سياس��ة واضح��ة ترتبط 
بغي��اب مفه��وم الدول��ة اساس��اً وغياب 
املؤسسات االمر الذي يؤدي إلى ان يتصرف 
الوزي��ر والس��فير ورئي��س ال��وزراء ورئيس 
مجل��س النواب  عل��ى ه��واه  .. لذلك فان 
جمي��ع احملاوالت الترقيعي��ة  لن جتدي نفعاً 
ولن تصل��ح احلال الن املش��كلة عميقة .. 
متس��ائال .. كيف للعراق ان يخرج من هذا 
امل��أزق .. مقترحاً طريق��ني للمعاجلة: االول 
يقع في دائرة املستحيل وهو تغيير االوضاع 
جذرياً مثل قيام انقالب لتصحيح االمور .. 
اما الطري��ق الثاني الذي نؤم��ن به جميًعا 
الصحيحة  الدميقراطية مبعاييرها  تطبيق 
التي تبدأ م��ن اجراء انتخاب��ات حتمل قدراً 
م��ن النزاه��ة ف��ي االق��ل بنس��بة %65 و 
ذلك بعثت برس��ائل إلى جمي��ع القيادات 
السياسية العراقية طالبت فيها بتأجيل 
انتخابات مجال��س احملافظات حلني تطبيع 
الظ��روف في عم��وم البالد والثان��ي تغيير 
املفوضية احلالية  والثالث سن قانون ثابت  
لالنتخابات  وهذا يقتضي التفكير بجدية 
لوضع االسس املناسبة لتش��ريع القانون 
اجلديد .. مبين��اً ان اغلب الذين بعثت لهم 
بتل��ك الرس��الة تفاعلوا معه��ا ايجابياً .. 
مش��يراً إلى ان اول انتخاب��ات نزيهة جرت 
ف��ي عه��د  حكومته والش��روع ببناء دولة 
املؤسسات ورفع الغنب عن الشعب العراقي 
واعدنا اجليش والش��رطة واخملابرات ورفعنا 
الروات��ب واس��قطنا ديون العراق وس��لمنا 
امللف االقتص��ادي إلى نخب��ة كفوءة جدا 
قادرة عل��ى ادارته مع توفر الرؤية الواضحة 

ملا يجب ان يكون . داعياً إلى ان يكون اعالن 
نتائ��ج االنتخابات في يوم اجرائها نفس��ه 

كما احلال في دول العالم االخرى .. 
ويضيف عالوي انه دعا إلى دمج االنتخابات 
احمللي��ة والبرملانية في وق��ت واحد لتقليل 
النفقات وسهولة اجرائها ولكن املفاجئة 
كانت بق��رار احلكومة حتدي��د موعد اجراء 
االنتخاب��ات احمللية في ش��هر ايلول املقبل 
وه��ذا االج��راء لن يخ��دم االنتخاب��ات الن 
املفوضية والقانون س��يبقى كما هو كما 
ان احملافظات احملررة لم تس��تقر بعد .. داعياً 
إلى تأجيل االنتخابات في االقل إلى ش��هر 
شباط من العام املقبل .. مشيراً ان قضية 
داعش ل��ن تنتهي بالنصر العس��كري امنا 
نحن نحت��اج إلى حتقيق انتصار سياس��ي 
ال��ذي يصب ف��ي صل��ب س��المة اجملتمع 
.. مبين��اً ان��ه ق��ام بحملة عالق��ات عامة 
مس��تثمراً عالقاته مع الزعماء العرب من 
اج��ل وضع قضي��ة العراق ضم��ن اولويات 
القمة العربية التي ستعقد في شهر آذار 
املقبل .. مضيفاً بعث برسالتني إلى الرئيس 
»ترام��ب« ونائب��ه واخرى ملستش��ار االمن 
القوم��ي االميركي اكدت فيه��ا ان داعش 
نتيجة للسياسات اخلاطئة وغير املكتملة 
للوالي��ات املتحدة االميركي��ة واكدت لهم 
ان االمن االقليم��ي هو منظومة متكاملة 
مرتبطة  ب��ني الدول .. موضحاً ان »ترامب« 
اس��تعمل بع��ض كلم��ات الرس��الة في 
خطاب��ه ما يعني انه س��تكون له مواقف 

مختلفة مع الع��راق .. داعياً العراقيني إلى 
ان يقف��وا صفاً واحداً ملواجه��ة التحديات 
م��ع االحتف��اظ بخصوصياتهم ش��ريطة 
عدم حرمان االخر من حقه السياس��ي من 
اجل حتقيق الدول��ة املدنية ودولة املواطنة 
الت��ي تقوم عل��ى العدل واملس��اواة .. الفتاً 
إلى ان تعرض للمحاربة منذ سنني وصلت 
إلى محاوالت اغتيال بسبب افكاره الرامية 
إل��ى بناء البلد وعدم التفريق بني املواطنني 
.. مضيف��اً ان الوضع االقتص��ادي هو ايضاً 
بحاج��ة إل��ى وقف��ة واضح��ة وان يت��واله 
اصحاب الكفاءات غير احملسوبني على هذه 
اجلهة او تلك من اجل وضع رؤية واضحة ملا 

يجب ان يكون عليه احلال . 
ع��الوي اردف قائال ان ليس هن��اك دولة وان 
الذي��ن وصلوا إل��ى مجلس الن��واب  جاءوا 
باص��وات الناخب��ني وجلبوا معه��م اخرين 
اليستحقون الوصول إلى البرملان بحثاً عن 
الس��لطة .. داعياً إلى املزي��د من الضغط 
االعالم��ي واجلماهي��ري م��ن اج��ل تعديل 
قان��ون االنتخابات  واملفوضي��ة فان بقيت 
ه��ذه املفوضي��ة وقان��ون االنتخاب��ات فان 
الدميقراطية س��تواجه مش��كالت كثيرة 
وس��يعاد انت��اج املش��هد نفس��ه ووصول 

اشخاص غير مؤهلني للتصدي .. 
واب��دى عالوي اس��تغرابه م��ن احلديث عن 
س��يادة العراق وهناك جي��وش العديد من 
الدول تس��رح ومترح في العراق .وال توجد اي 
اتفاقي��ات مع تلك الدول مثل اس��تراليا او 
نيوزلندا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وتركيا 
واي��ران وغيره��ا .. ومعن��ى ه��ذا ان قضية 
العراق هي مدولة اساساً منذ خروجنا من 
احلكومة فنح��ن انتزعنا الس��يادة انتزاعاً 
.. مس��تدركاً ، ان��ه وعلى الرغ��م من هذه 
التحدي��ات ولك��ن هناك اض��واء في نهاية 
النف��ق منها احل��راك اجلماهيري في جميع 
مناط��ق العراق واملناداة باملس��اواة والدولة 
املدني��ة والول مرة تعل��ن املرجعية الدينية 
دعمه��ا وتأييدها للدول��ة املدنية ومحاربة 
الفساد وهذا هو املوقف الوطني املطلوب 

الذي يوصلنا إلى  اجراء انتخابات نزيهة 
وحتدث عالوي عن عالقة العراق بالسعودية 
مبيناً ان الس��فير الس��بهان جت��اوز حدود 
العمل الدبلوماس��ي  وه��و –عالوي- طلب 
من رئي��س الوزراء العب��ادي االتصال بامللك 
السعودي ليطلب منه سحب هذا السفير 
النه يس��يء للعالق��ة بني البلدي��ن ، اال ان 
العبادي لم يستجب لهذا الطلب .. مردفاً 
بالقول .. ان السفير السبهان التقاني في 
عمان وقلت له يجب عليك االلتزام باحلدود 
الدبلوماس��ية ف��ي مهمت��ه ونصحته ان 
يطلب من حكومته استبداله ، .. موضحاً 
، انن��ا عندم��ا نختلف مع هذا الس��فير او 
ذاك يج��ب ان النش��تم تلك ال��دول وعلينا 
حتس��ني العالقات مع جميع الدول القريبة 

والبعيدة ومن بينها روسيا 
وع��ن التعويض��ات ب��ني العراق واي��ران بني 

ع��الوي انه اقت��رح ان يق��وم الع��راق بدفع 
التعويض��ات الي��ران للم��دة 1982-1980 ، 
الن ه��ذه الفترة كان الع��راق يرفض ايقاف 
احل��رب .. وعلى ايران تدفع للعراق من 1982 
إلى 1988 الن العراق عرض السالم في ذلك 
العام ولكن ايران اص��رت على احلرب ويبلغ 
حجم التعويضات االيرانية للعراق نحو 80 
ملي��ار دوالر ولكن البعض زعل .. معرباً عن 
استعداده للمناظرة مع أي مسؤول عراقي 
في س��احة التحرير حول اجراءات النزاهة 
ومحاربة الفس��اد في عه��ده كانت جيدة 
جداً لدرجة انه مت احالة 3 وزراء إلى النزاهة 
من دون ان نعلن عن اس��مائهم ولكن صدر 

عنهم عفو فيما بعد 
وخلص عالوي إلى ان خط الشروع احلاسم 
حلل مش��اكل الع��راق هو اج��راء انتخابات 
نزيه��ة التتدخل فيها اي��ران وال اميركا وال 
السعودية وال تركيا ، ويختار العراقيون من 
يشاؤون جمللس النواب ومن احمللس تتشكل 
احلكوم��ة ، .. واصفاً مؤمتر حوار بغداد الذي 
جرى مؤخ��را بحوار الطرش��ان مت صرف 40 
الف دوالر عليه.. مستغرباً جلب خبراء من 
اخلارج في الوقت الذي يزخر العراق بالكثير 

من العقول الكبيرة . 
القاض��ي هادي عزيز اوض��ح ان وجود نظم 
متع��ددة للتصويت وتوزيع املقاعد .. معرباً 
عن اسفه لوجود انقسام بشأن التشريعات 
املتعلق��ة باالنتخابات ، فالبع��ض يردي ان 
يك��ون الع��راق منطق��ة انتخابي��ة واحدة 

واخ��ر يريدها مناطق متع��ددة .. داعياً إلى 
ايج��اد قانون يتفق علي��ه اجلميع لتنظيم 

االنتخابات 
وفيما يتعل��ق باالصالحات االقتصادية بني 
عزي��ز ان التش��ريعات االقتصادي��ة تتكون 
من ثالثة انواع ، تش��ريعات النظام السابق 
التي مازالت قائمة والثانية تشريعات برمير 
وهي تش��ريعات خاصة باملرحلة االنتقالية 
والثالث��ة التش��ريعات الت��ي ن��ص عليها 

الدستور ولم تشرع حلد االن 
الوزي��ر الس��ابق قاس��م داوود ج��زم ف��ي 
مداخلت��ه ان التوج��د سياس��ة عامة في 
الع��راق على االطالق ،، مبين��اً ان  املصاحلة 
الوطنية اصبحت عبارة عن ش��عار ممجوج 
وهو مجرد تغيير اس��ماء من��ذ 2006 وحلد 
االن نتحرك باملفاهيم واملضامني نفس��ها 
من دون الدخول في عمق املشكلة امنا هي 
تس��ويق مصطلحات .. مضيف��اً ان العراق 
إل��ى االن الميتلك هوي��ة اقتصادية واضحة 
املعالم واليعرف احد إلى اين نحن سائرون ، 
بدليل ان البلد ومبجرد انهيار اسعار النفط 
واج��ه ازمة حادة ، بس��بب عدم وجود بديل 
للنفط وغي��اب القطاع اخل��اص الداعم .. 
وال توج��د رؤية لترش��يق الدولة امنا فتحت 
التعيين��ات لتحقي��ق مكاس��ب انتخابية 
.. مش��يراً إلى ان االج��راءات التي اتخذتها 
احلكومة ه��ي اجراءات فقي��رة الترقى إلى 

مستوى املسؤولية ، 
االنتخاب��ات  مفوضي��ة  وص��ف  داود 
بالالمس��تقلة النه��ا قائمة على اس��اس 
محاصص��ي .. داعياً اي��كال مهمة اختيار 
مفوضي��ة جديدة إل��ى االمم املتح��دة ، مع 
ضرورة اع��ادة النظر باملالكات الوس��طية 
العامل��ة ف��ي املفوضية ، مش��دداً على ان 
اعالن احلكوم��ة ايلول املقبل موعداً الجراء 

االنتخابات احمللية كان مفاجئاً . 
االعالمي اسماعيل زاير رئيس حترير جريدة 
الصب��اح اجلديد ابدى اس��تغرابه من عدم 
تقدمي الس��يد عالوي مطالباته االصالحية 
ورسائله س��واء إلى الساسة العراقيني او 
إلى حكومات وش��خصيات ف��ي دول اخرى 
إل��ى االع��الم ، لك��ي مي��ارس االع��الم دوره 
الضاغط وتوس��يع النقاش بشأن مباديء 
الدولة املدنية وتعزيز الثقة بني الساس��ة 
واالع��الم .. مضيفاً ان اخلط��أ الكبير الذي 
ارتكبه العملية السياس��ية س��ن دستور 
دائ��م اذ كان يفت��رض ان يك��ون مؤقتا من 
اجل فتح االف��اق امام الش��عب الذي كان 
مغلق��اً بس��بب احلك��م الدكتات��وري من 
جانب ومن جانب آخر فس��ح الفرصة امام 
الطبقة السياسية للنضج .. موضحاً انه 
اليوجد في العالم باسره نظام يفرض على 
املرش��ح مبلغاً يصل إل��ى 50 مليون دينار 
وه��ذا املبلغ يش��كل عائقاً ام��ام االحزاب 

الصغيرة واملرشحني . 
الدكت��ورة اك��رام عبدالعزيز ، اش��ارت إلى 
البلد يحتاج إلى نهضة في مجال القطاع 

اخل��اص واملرأة واملص��ارف .. متس��ائلة عن 
رؤية دعاة املدنية ازاء هذه امللفات املهمة .. 
مضيفة ان املناطق احملررة بحاجة إلى دعم 
اجملتمعات في تلك املنطقة .. مش��يرة من 
جانب آخر إلى ان تنويع املصادر االقتصادية 
جاء على حساب املواطن البسيط .. داعية 
إل��ى اعادة النظ��ر بجميع االج��راءات التي 
اتخذت من اجل زيادة امل��وارد ويدفع ثمنها 
املواطن في املستش��فيات وغيرها .. داعية 
إلى اس��تثمار براءات االختراع الكثيرة من 

اجل دعم الصناعة الوطنية 
املهن��دس االستش��اري هش��ام املدفعي ، 
دعا السياس��يني إلى احلد م��ن خالفاتهم 
التي دمرت البلد واالجتاه إلى حتقيق اهداف 
اقتصادي��ة تنموي��ة وفق قواع��د تطويرية 
.. مش��يراً إل��ى البيئ��ة الزراعي��ة والث��روة 
احليواني��ة مدم��رة ، وهن��اك 10 ماليني بني 
ن��ازح والجيء داخل الع��راق وخارجه ووجود 

اعداد كبيرة من االرامل واملطلقات . 
الدكت��ورة فوزية العطية دع��ت إلى وضع 
الي��د على مواطن اخللل من اجل معاجلتها 
وحتقيق الدولة املدنية بعد جتربة 14 س��نة 
من خالل اع��ادة النظر بالدس��تور وحدوث 
حالة م��ن التدهور في كل مفاصل اجملتمع 
وهجرة امل��وارد البش��رية واالقتصادية إلى 
اخلارج .. مؤكدة وجود حاجة ماس��ة للحد 
من هذه الهجرة وايقاف التدخالت اخلارجية 

واصالح التعليم . 
رئيس احتاد رجال االعم��ال العراقيني راغب 
بليب��ل دع��ا إل��ى التركي��ز على تنش��يط 
االقتص��اد العراق��ي عب��ر تطوي��ر القطاع 
اخل��اص الوطن��ي ولي��س الطفيل��ي .. الن 
االصالح��ات االقتصادية الميكنها ان متضي 
من دون وجود مش��اركة حقيقية للقطاع 

اخلاص . 
الش��خصية الوطني��ة ونقي��ب املعلم��ني 
االس��بق جني��ب محي الدي��ن ،  اش��ار إلى 
اس��اس االصالح هو حتقيق السلم االهلي 
وه��ذا لن يتحقق م��ن دون توفي��ر العدالة 
االجتماعية وتكافؤ الف��رص .. موضحاً ان 
جميع قطاع��ات البلد تعاني ومنها قطاع 
التربية والتعليم الذي لم يشر اليه احد . 

الدكت��ور علي احلس��يني / رابطة املصارف 
االهلي��ة .. لفت إل��ى ان حزم��ة االجراءات 
الشخصيات  باختيار  املتمثلة  االقتصادية 
والقطاعات االقتصادية وان الش��خصيات 
وان  كف��وءة  ش��خصيات  ه��ي  املوج��ودة 
القطاع اخلاص ممث��ال بنحو جيد .. موضحاً 
ان االج��راءات االصالحية املتخذة تصطدم 
بجدارين االول اجلدار القانوني والثاني عدم 
توفر االرادة السياس��ية .. داعياً إلى  فصل 
امللف االقتصادي عن السياسة وتسليمه 

إلى اخملتصني القادرين على ادارته . 
الدكت��ور عل��ي الرفيعي دعا إلى الس��عي 
إلى جمع القوى املدنية للعمل على تغيير 
الواقع املزري الن��ه اليوجد امل في ان تقوم 
االحزاب السياس��ية احلاكم��ة باجراء مثل 
هذا التغيير ، مضيفاً ان طريقة احتس��اب 
س��انت ليغ��و لي��س له��ا اي ض��رورة وهو 
يتع��ارض مع الدميقراطي��ة وقانون االحزاب 
ولهذا يجب الوقوف بوجه هذه التوجهات 

 .
الدكتور  احمد ابراهيم   اشار إلى االصالح 
السياس��ي هو االس��اس ولوكانت البيئة 
السياس��ية جي��دة لكان��ت لالصالح��ات 
التي اتخذه��ا رئيس الوزراء اث��ر في الواقع 
االقتص��ادي .. داعي��اً إلى صياغة مش��روع 
الت��ي  الكثي��رة  املتغي��رات  بع��د  داخل��ي 
ش��هدها العراق والعالم ، وكذلك الدعوة 
إلى مشروع مصاحلة حقيقي تشترك فيه 

جميع القوى املؤمنة بالدولة املدنية 
الدبلوماس��ي غالب فهد العنبكي بني ان 
ط��رح القضي��ة العراقي��ة عل��ى الصعيد 
الدول��ي يتطل��ب حتركاً من قب��ل احلكومة 
العراقية س��واء ع��ن طريق الس��فارات او 
احلكومة بنحومباش��ر  وضرورة االستفادة 
من توجهات الرئاسة االميركية االيجابية 
ازاء الع��راق ..  مبيناً ان هناك خش��ية لدى 
الش��ارع العراق��ي م��ن اجملهول الق��ادم مما 
يتطل��ب اتخاذ خط��وات  ايجابية لتطمني 

الناس . 
املهندس��ة س��ناء اجلنابي حذرت من ازمة 
املي��اه املقبلة بس��بب ع��دم الت��زام تركيا 
باالتفاقي��ات الدولي��ة وقيامها ببناء س��د 
اليس��و الذي يتطلب ملؤه باملياه ملدة ثالث 
سنوات وقد بدأت معالم هذه االزمة تظهر 

في املناطق اجلنوبية 

ان العملية 
السياسية لم 
تعد موجودة 

بشكلها الطبيعي 
والدولة بما لديها 

من امكانات 
ومؤسسات 

وتوجهاتها هي 
غير موجودة ايضا ، 
مالدينا هو سلطة 

يديرها ساسة 
محسوبون على 
هذه الطائفة او 

تلك

ان قضية العراق هي 
مدولة اساسًا منذ 

خروجنا من الحكومة 
فنحن انتزعنا السيادة 
انتزاعًا .. وعلى الرغم 
من هذه التحديات 
ولكن هناك اضواء 
في نهاية النفق 

منها الحراك 
الجماهيري في 

جميع مناطق العراق 
والمناداة بالمساواة 

والدولة المدنية

خالل مناظرة نظمها معهد التقدم للسياسات االنمائية ..

نائب رئيس الجمهورية إياد عالوي: ال توجد دولة في العراق إّنما لدينا 
سلطة غير مستقرة.. وأميركا تتحمل مسؤولية ما حدث في البلد

 لعل الكثير يعلم بأن الدكتور اياد عالوي كان من 
الساس��ة البارزين الذين اسهموا في التحضير 

للتغيير السياسي في عام 2003 .
وكان اول رئي��س وزراء بع��د هذا احلدث وعمل في 
ظ��روف صعبة وش��ائكة. كانت ميزت��ه وماتزال 
كونه  رجل االعت��دال واملواطنة  احلقة واحلريص 
على  حتقيق الوئام الوطني على اسس متكافئة 
والعنصري��ة  الطائفي��ة  للتحزب��ات  ومناوئ��ة 

والهادف خللق مستقبل جديد للعراق.
وكان ايضا اول رئيس لوزارة غير طائفية وجامعة 

الغلب التيارات الوطنية . 
عمل��ت معه وزي��راً للتخطيط فكان مش��حوناً 
باحلب ال��ى التجمي��ع الوطني ورف��ض التدخل 

االجنبي الغراض مشبوهة  .
اليوم يقف الدكتور اياد عالوي في خضم الصراع 
القائم في البالد كمحور للتجديد واخراج البلد 

من االزمات والصراعات العنيفة .
وبحكم جتربته السياس��ية الطويل��ة والتزامه 
الثاب��ت باملصال��ح الوطنية فأنه يس��تطيع ان 

يق��دم الكثي��ر م��ن االجوب��ة الصحيح��ة على 
تس��اؤالت املواطنني من جميع الفئات . فهو من 
دعاة التحرير الش��امل لالراضي العراقية احملتلة 
والتخلص من االحتالل االرهابي املقيت » داعش« 
وتثبي��ت الدميوقراطي��ة وحقوق االنس��ان واعالء 
ش��أن املرآة وحفظ الوحدة الوطنية على اسس 

سليمة واشاعة العدالة وتكافؤ الفرص .
منذ ان بدأ التفاوض مع اميركا منذ عدة سنوات 
كان الدكت��ور اي��اد ع��الوي يعتقد  ان الس��بيل 
حل��ل املعضلة  هو قيام امي��ركا بدور فعال ونزيه 
لصال��ح الش��عب العراق��ي وعدم الت��ورط بأية 
سياس��ات غامضة او غير ج��ادة لتحقيق اماني 
اجملتم��ع العراق��ي . وكان موقف��ه هك��ذا خالل 
املفاوضات على اس��تراتيجية االمن املتبادل مع 
الوالي��ات املتح��دة االميركية قبي��ل 2011وابدى 

حتفظاً شديداً على بعض بنودها .
الي��وم يأتي الس��ؤال بع��د الهزة الكبي��رة التي 
تعرضت له��ا القيادة االميركية التقليدية وجاء 
» ترامب« رئيس��اً اميركياً جدي��داً : فهل ميكننا 

ان نتوقع بديال مبش��راً وداعم��اً حقيقياً المانينا 
الوطنية ؟ هذا س��ؤال يبق��ى مطروحا ملدة غير 
قصيرة  الس��يما وان قص��وراً وصمت��اً مريباً قد 
ش��اع في الفترات الس��ابقة ازاء الدور االميركي 

في العراق.
وتأتي ايضاً قضية املصاحلة الوطنية او استعادة 
الوح��دة الوطني��ة التي تفككت في الس��نوات 
االخيرة فهل ميكن لبعض املبادرات غير العملية 
أن تأت��ي بالنتائج املرجوة؟ ه��ذه قضية ملتهبة 
يعيشها الناس هذه االيام فليس باالمكان حتقيق 
أي نوع من التالقي الوطني احلقيقي او اجملتمعي 
الس��ليم مالم يبدأ من سياس��ة احلكومة اوال . 
فالتخل��ي عن االنحياز الطائفي س��يفضي من 

دون شك الى الوحدة الوطنية املنشودة .
ان هنال��ك الكثي��ر م��ن الهم��وم والتس��اؤالت 
بكيفي��ة اخلروج من االزمة العامة الس��ائدة في 
البالد س��واء كان بالنس��بة ملكافحة الفس��اد 
واالره��اب وحتقيق االس��تقرار الوطن��ي وصياغة 
رؤي��ة اقتصادي��ة فعال��ة وحتقي��ق االصالح��ات 

الش��املة كلها عناوين للطري��ق اجلديد لبالدنا 
فالدول��ة الناجح��ة ه��ي القائم��ة عل��ى حكم 

القانون واملؤسسات والتعددية السليمة .
بع��د فت��رة س��تواجه الب��الد اج��راء االنتخابات 
املطلوبة على صعيد احملافظات ومجلس النواب 
. وهنال��ك اس��ئلة كثي��رة ه��ل ميك��ن للبلد ان 
يحقق رغبته املش��روعة بأقام��ة هيئات صادقة 
ونزيهة وملبية حلاجاته احلقيقية وتش��رف على 
االنتخاب��ات؟ ام يجدر ان يتوج��ه التفكير العام 
الصالح نظ��ام االنتخابات واس��تبدال املفوضية 

بعناصر مستقلة حقيقية ؟ 
ان اس��تعادة احلال��ة الطبيعي��ة للب��الد تتطلب 
الكثي��ر م��ن املعاجلات الس��ليمة عل��ى صعيد 
السياسة واالعمار والتوجه االقتصادي والوحدة 
الوطنية السليمة واالهتمام باخلدمات وحاجات 
الن��اس عل��ى وف��ق مب��ادئ العدالة والس��يادة 
واالس��تقالل الوطني احلقيقي  وحل مش��كلة 
النازحني بأس��رع وقت ممكن  ال��ذي جتاوز عددهم 

اربعة ماليني .

كلمة تمهيدية للدكتور مهدي الحافظ
في بدء اللقاء مع الدكتور اياد عالوي



بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  منتخبن��ا  الع��ب  اب��دى 
باملبارزة، فئة سالح الشيش، صالح 
حس��ن، ثقت��ه ف��ي احلص��ول على 
اف��ض تنقيط ف��ي بطول��ة اجلائزة 
الكبرى التي تضيفها فرنسا اليوم 
23 كانون الثاني اجل��اري، معرباً عن 
ثقت��ه في حتقي��ق جناح��ات جديدة 
تضاف الى ما حققته اسرة املبارزة 
في البط��والت الس��ابقة.. وقال ان 
املعس��كر التدريب��ي الداخلي كان 
ناجحا باش��راف املدرب علي صالح 
والالعبني صالح حسن وعلي حبيب 
وغيث أحمد، بدعم وحضور ميداني 
الحت��اد اللعب��ة ممث��ال برئيس��ة زياد 
حس��ن وعضو االحتاد الذي سيرأس 
وفد بطولة فرنسا رعد الشيخلي.

واوض��ح ان اخ��ر مش��اركاته م��ع 
املنتخ��ب الوطني كانت في بطولة 
تركي��ا  الت��ي ضيفته��ا  س��تاليت 
املدرب  باش��راف  املاض��ي،  الش��هر 
الالعبني  الشيخلي ومشاركة  رعد 
)صالح حس��ن وعل��ي حبيب وغيث 
أحمد ومصطفى محم��د(، منوها 
ًال��ى ان البطول��ة كان��ت محط��ة 
متمي��زة لتأكيد ج��دارة اللعبة في 
احملفل الذي شهد مشاركة 13 دولة 

من شتى قارات العالم.

وق��ال انه لعب ف��ي دوري اجملموعات 
ف��ي البطول��ة ام��ام العب��ني م��ن 
جورجيا وقب��رص وإيران، وأنتقل الى 
دور ال� 32 ليغادر بعد خس��ارته في 
هذا ال��دور امام مب��ارز من منتخب 
قبرص ايضاً بنتيجة 8/15، مبينا ان 

القبرصي هو املصنف 16 عامليا.
وق��ال ان��ه اش��ترك م��ع املنتخبات 
الوطنية ف��ي العديد من البطوالت 
العببين��ا  اك��د  الت��ي  اخلارجي��ة 
جدارته��م واس��تحقوا بلوغ مراتب 
متقدم��ة، فضال ًعل��ى تعزيز رصيد 

الع��راق من التنقي��ط، الن بطوالت 
املبارزة تعتمد في املش��اركات على 
التنقيط وما يجمع اي منتخب في 
البطوالت يعزز رصي��ده لدى االحتاد 
الدولي، كما ان البطوالت ش��هدت 
ايض��اً احتكاك الالعب��ني العراقيني 
ام��ام ابطال اللعبة من دول أوروبا او 

القارة اآلسيوية والعرب.
واش��ار الع��ب املنتخ��ب الوطن��ي 
ان  ال��ى  باملب��ارزة،  اجلي��ش  ون��ادي 
ادارة الن��ادي تولي اهتمام��ا ًكبيراً 
برياضة املبارزة اس��وة بالفعاليات 
الن��ادي،  يضمه��ا  الت��ي  االخ��رى 
وهذا اس��هم ف��ي تفوقها واعتالء 
البطوالت  ف��ي  التتويج  منص��ات 
محلي��ا وخارجيا، مؤكداً ان لديه 3 
مشاركات خارجية مع نادي اجليش 
في بطوالت اس��يا عام 2012 التي 
اقيمت في تايالند وحاز فيها على 
الوس��ام البرونزي فرقي��ا، فيما نال 
الوسام ذاته في بطولة غربي اسيا 
بالكوي��ت، وبطولة االندية العربي 
ابطال الدوري التي اقيمت في نادي 
القادس��ية الكويت��ي ايض��اً وتوج 
فيها نادي اجليش بالوسام البرونزي 
بالشيش والفضي بسالح السيف 
العرب��ي حتت اش��راف املدربان رعد 

الشيخلي وسعد صالح.

بغداد ـ رحيم الدراجي*
 جدد رئي��س اللجن��ة االوملبية 
الوطنية العراقية، رعد حمودي، 
تأكيداته عل��ى ضرورة أن تكون 
ب��دورة  العراقي��ة  املش��اركة 
التضام��ن االس��المية الرابعة 
العاصم��ة  حتتضنه��ا  الت��ي 
االذري��ة باكو خالل اي��ار املقبل 
مش��اركة تعتمد معيارا نوعيا 
خالص��ا وليس مج��رد أن تكون 
حضورا كميا بهدف املش��اركة 
الهامشية أو الش��كلية طاملا 
نحن حريصون على ترسيخ واقع 
احلضور اخلارجي الناجح املرتكز 
على النتائج املثمرة التي تعلي 
م��ن ش��أن الرياض��ة العراقية 

وتضعها على جادة الس��معة 
الدولي��ة الرصين��ة . ج��اء ذلك 
خ��الل حضور حم��ودي اجتماع 
جلنة اخلبراء في اللجنة االوملبية  
مع ممثل��ي االحت��ادات الرياضية 
املركزية املش��اركة ف��ي الدورة 
املذك��ورة .وق��ال االم��ني العام 
للجن��ة االوملبية حيدر حس��ني 
عل��ي، ان االجتماع الذي حضره 
عضو املكتب التنفيذي بشتوان 
مجيد رئيس البعث��ة العراقية 
للدورة واملدي��ر التنفيذي جزائر 
الس��هالني: ان حم��ودي ش��دد 
على االحت��ادات املعنية ان تضع 
نصب أعينها حتقي��ق االجنازات 
في دورة التضامن االسالمي في 

نس��ختها الرابعة التي تشارك 
فيها اكثر من خمسني دولة .

واكد حس��ني: ان رئيس اللجنة 
االخضر  الض��وء  منح  االوملبية 
اختي��ار  ف��ي  اخلب��راء  للجن��ة 
االنس��ب من الرياضي��ني الذين 
قدمته��م االحتادات املش��اركة 
ف��ي الدورة م��ن خ��الل معايير 
املس��تويات والكفاءة  واالعمار 
وجمي��ع املميزات الت��ي يتمتع 
بها كل العب دون اخر, مش��يرا 
ال��ى ان رئي��س اللجن��ة اكد ان 
الع��ام اجلاري هو ع��ام االجنازات 

ال غير.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل وزير الش��باب والرياضة 
عبد احلسني عبطان مدير الشركة 
املنفذة مللعب الرصافة في بغداد.
وش��دد الوزير خ��الل اللق��اء على 
ضرورة اكم��ال ملعب الرصافة 30 
ال��ف متفرج باس��رع وق��ت ممكن 
وذل��ك حلاج��ة العاصم��ة بغ��داد 
الى اكب��ر عدد م��ن املالعب فضال 

عن ان��ه ميثل اضاف��ة نوعية ممتازة 
للمنش��آت الرياضية التي اجنزتها 
وزارة الشباب والرياضة،مضيفا ان 
الوزارة ستبذل كل ما في وسعها 
الكم��ال ملع��ب الرصاف��ة كم��ا 
انها س��تقدم كافة التس��هيالت 
بالسرعة  املنفذة الجنازه  للشركة 

املمكنة.
م��ن جانب��ه اك��د مدير الش��ركة 

ستباش��ر  الش��ركة  ان  املنف��ذة 
عمله��ا ف��ي امللع��ب اعتب��ارا من 
الش��هر املقبل، وانها ستبذل كل 
اجله��ود املمكنة الكمال املش��روع 
بالسرعة املمكنة وااللتزام الكامل 
ال��وزارة،  وتوجيه��ات  بتعليم��ات 
والتس��هيالت  باجله��ود  مش��يدا 
الت��ي يقدمه��ا الوزير للش��ركات 

واملقاولني.

دعوات لسرعة إنجاز ملعب الرصافة 

الفراعنة يخطفون فوزًا قاتاًل .. والحضري يواصل تحطيم األرقام القياسية
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تقنيات عالم المرمى
قي��ل مع الكبار حارس املرمى نصف الفريق وأنا أقول 
مع الصغار القفازات نص��ف احلارس القاعدة األولى 
ال اعتق��د هناك م��ن يختل��ف عليها أم��ا القاعدة 
الثانية والتي اكتش��فتها في التجربة امليدانية مع 
احلراس الصغار حراس��نا الصغار مس��توى املس��ك 
لديه��م ضعيف كونهم في بداي��ة مرحلة التدريب 
إضافة ال��ى عدم الثقة و اخلوف من الفش��ل وجتنب 
الل��وم من امل��درب و الالعبني في حال��ة اإلخفاق في 
املس��ك أسباب كثيرة ال تساعد احلراس على املسك 
الصحي��ح ق��د تكون فني��ة أو خططية او نفس��ية 
على املدرب تشخيص احلالة والتدريب عليها بإنفراد 
و بالتك��رار تثبت القدرة على املس��ك بنحو محكم 
أهم األس��باب الرئيسية في مس��ك الكرات نوعية 
القف��ازات كل ما تكون جيدة يكون املس��ك إيجابي 
واذ لم تكن جيدة بالتأكيد س��يكون املس��ك سلبي 
القفازات اجليدة متتص قوة الضربة وتس��هل عملية 
املس��ك حتى ف��ي اإلبعاد تس��هم في إبع��اد الكرة 

ملسافات بعيدة وآمنة.
أضاف الى األس��باب التي ذكرتها في عملية املسك 
هناك جوانب إيجابية للمس��ك أوله��ا الكرة تكون 
في حوزة احلارس ويبدأ الهجوم بالطريقة التي يراها 
مناسبة فضالً عن حماية الهدف أما اإلبعاد الكرات 
للجانب أو اخل��ارج له مردودات س��لبية على الفريق 
رمبا يس��جل هدف من الكرات املرت��دة من احلارس أو 
م��ن ضربة الزاوية التي ال تق��ل خطورة من الضربات 
الثابتة أم��ام املرمى علموا احل��راس الصغار تكنيك 
املسك الصحيح وبالتكرارات املستمرة حتى اإلتقان 
وبعدها امنحوهم الثقة في املسك أو اإلبعاد حسب 

موقف العب .
والكثير من املدربني يوصون حراسهم بإبعاد الكرات 
العالية اجلانبية والتي تكون في أقصى الزاوية باليد 
املعاكسة سواء كانت جهة اليمني او اليسار وتكون 

اخلطوات الصحيحة كالتالي
النظ��ر لتحرك الكرة ومعرف��ة اجتاها – اخذ خطوات 
جانبية قبل الطيران، و االرمتاء باألمشاط اجتاه الكرة 
اس��تخدام اليد األقرب للكرة وليس املعاكس، إبعاد 

الكرة على األطراف أو خارج امللعب.

* مدرب محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:

مباري��ات  االثن��ني  الي��وم  تختت��م 
اجلول��ة ال��� 19 من املرحل��ة االولى 
لدوري الكرة املمتاز باملواجهة التي 
س��يضيف فيه��ا فريق الش��رطة 
ضيف��ه امليناء في ملعب الش��عب 
اخلامس��ة  الس��اعة  الدول��ي عند 

عصراً.
و قفز فريق الزوراء الى املركز الثاني 
بالئح��ة ترتيب فرق ال��دوري بعد ان 
رفع رصيده الى 35 نقطة متخلفاً 
بفارق نقط��ة واحدة ع��ن املتصدر 
النفط، بعد ان فاز على زاخو مساء 
أمس ف��ي ملعب الش��عب الدولي 
باربعة اهداف مقاب��ل هدف واحد، 
فيم��ا وصل نف��ط الوس��ط بفوزه 
على البح��ري بهدفني لهدف واحد 
للنقط��ة ال��� 34 باملرك��ز الثال��ث، 
والطلبة يقف عن��د الترتيب الرابع 
وله33 نقطة بفوزه على الكهرباء 
بهدفني نظيفني، وشهدت مباريات 
أمس ايضا فوز النجف على ضيفه 

فريق احلسني بهدف من دون رد.
هذا وانتزع فري��ق نفط اجلنوب فوزاً 
مس��تحقاً بعد تغلبه على ضيفه 
الس��ماوة بثالث��ة اه��داف مقاب��ل 
ه��دف واحد في املب��اراة التي جرت 
بينهما في ملعب جذع النخلة أول 
أمس. وسجل مهاجم نفط اجلنوب 
باس��م علي ثالثية فريقه ليصعد 
به ال��ى الترتي��ب العاش��ر برصيد 
)22( نقط��ة متقدم��اً م��ن املرك��ز 

الثالث عش��ر برصي��د )19( نقطة. 
وقلص العب السماوة حيدر جالوي 
الفارق لفريقه عندما سجل هدف 
الشرف لفريقه عند الدقيقة )85( 

من املباراة.
م��ن جانب اخر، دخ��ل مهاجم نادي 

القوة اجلوية العراقي، حمادي أحمد، 
ن��ادي املئ��ة بإح��رازه 101 هدًفا في 
حمادي  الكروية.وسجل  مس��يرته 
هدفني في مرمى احلدود في اجلولة 
األخيرة من املرحل��ة األولى للدوري 
العراق��ي ليكون من ب��ني الالعبني 

الذين جتاوزوا 100 هدفا .
وعب��ر حمادي ع��ن س��عادته فيما 
حتق��ق ه��ذا املوس��م من إجن��ازات 
كبيرة ب��دأت بتتويج الق��وة اجلوية 
ف��ي بطولة كأس االحتاد االس��يوي 
وكذلك إحراز لقب هداف البطولة 

وإح��رازه لق��ب افضل الع��ب لذات 
البطول��ة ، وم��ن ثم رش��ح جلائزة 
افضل العب في اس��يا والتي حقق 
لقبها االمارات��ي عمر عبد الرحمن 
)عموري( باالضافة الى دخوله نادي 
ال��� )100(.. وأش��ار حم��ادي إلى أن 

ما حتقق املوس��م املاضي واملوسم 
احلال��ي يضاعف عليه املس��ؤولية 
امام جماهي��ره لتقدمي املزيد ، الفتا 
ان الق��وة اجلوي��ة ل��ن يتخل��ى عن 
طموحه بالتتويج في اللقب احمللي 
وس��يجتهد من اج��ل احلفاظ على 

لقبهم اآلسيوي.
ال��ى ذلك، ق��دم مجل��س إدارة نادي 
الكرخ، طلباً رسمياً، إلى احتاد الكرة 
احمللي، برغبة الفريق في االنسحاب 
من ال��دوري العراقي املمت��از لكرة 
الق��دم، واحلفاظ عل��ى مقعده في 

املسابقة خالل املوسم املقبل.
وقال عضو املكتب اإلعالمي للنادي، 
حس��ني س��لمان، ف��ي تصريحات 
صحفي��ة إن إدارة الن��ادي قدم��ت 
طلبا رسميا لالحتاد باالنسحاب من 
ال��دوري، في حال واف��ق األخير على 
ضمان مقع��د النادي في املوس��م 

املقبل ضمن دوري الدرجة املمتازة.
ولف��ت س��لمان، أن طل��ب الك��رخ 
باالنس��حاب ليس الوحيد، بل أن 5 
أندية اخرى تقدم��ت بذات الطلب.
وأش��ار إل��ى أن الن��ادي العراقي مير 
بظروف مالي��ة صعبة للغاية، وأنه 
ب��ات يقت��رض لتس��يير أم��وره في 
األدوار املاضية باملسابقة احمللية، مما 
دفع الفريق للتفكير في االنسحاب 
من الدوري.ون��وه أنه في حال رفض 
الن��ادي  طل��ب  العراق��ي،  االحت��اد 
بضم��ان مقع��ده بال��دوري املمتاز 
املوس��م املقبل، س��يضطر الكرخ 
الستكمال شوطه برغم الضائقة 

املالية.

الزوراء يقسو على زاخو.. والطلبة يعطب الكهرباء

الشرطة والميناء يختتمان اليوم الجولة 19 لدوري الكرة الممتاز

ليبروفيل ـ وكاالت:

أك��د املدير الفن��ي ملنتخ��ب تونس، 
نس��ور  أن  كاس��بارجاك،  هن��ري 
قرط��اج جاهزون لرف��ع التحدي أمام 
زميبابوي، ف��ي مباراة اجلول��ة الثالثة 
ملنافس��ات اجملموع��ة الثانية لكأس 
أمم أفريقي��ا باجلابون، الي��وم االثنني..

وقال كاسبارجاك، في مؤمتر صحفي 
عقده مساء الس��بت في ليبروفيل 
»س��ندخل اللقاء من أج��ل االنتصار 
عقب��ة  لتخط��ي  جاه��زون  فق��ط، 
زميبابوي وحجز تذكرة املرور إلى الدور 
إل��ى  كاس��بارجاك،  الثاني«.وأش��ار 
أن جمي��ع املنتخبات املش��اركة في 
أن  وقوية.وأوضح  البطولة، محترمة 
اجملموعات األربعة تنتظر منافس��ات 
اجلولة األخي��رة لل��دور األول، ملعرفة 
الثمانية.وتاب��ع  دور  إل��ى  املتاهل��ني 
»الك��رة األفريقي��ة تط��ورت كثي��را 
وعلين��ا احترام جمي��ع املنتخبات مبا 

فيه��ا زميباب��وي ال��ذي أراه منافس��ا 
محترم��ا، والب��د م��ن توخ��ي احل��ذر 
أمامه«.وع��ن مواجه��ة اجلزائر، علق 
»قدمنا مباراة طيب��ة أثبت منتخب 
تونس من خاللها أنه اس��تعاد توازنه 

البدني والذهني سريعا«.
من جانبه أكد ماتيو روزيك، مهاجم 
منتخ��ب زميباب��وي، أن املهم��ة أمام 
وق��ال:  صعب��ة..  س��تكون  تون��س، 
»طامل��ا أن حظوظنا في الترش��ح ما 
تزال قائمة فإننا س��نبذل في مباراة 
اإلثن��ني، كل م��ا ف��ي وس��عنا ف��وق 
خر أي جهد للدفاع عن  امليدان، ولن ندَّ
هذه احلظوظ، حتى وإن كان املنافس 
هو منتخ��ب تونس«.وأض��اف »ليس 
أمامنا أي خيار، إال الفوز، وس��نحاول 
إدراك ه��ذا الهدف لتحقيق ترش��ح 

تاريخي«.
واختار االحت��اد اإلفريقي لكرة القدم، 
احلك��م اإليف��واري دني��س دومبيلي، 
إلدارة مباراة تونس وزميبابوي، املنتظر 
اإليف��واري  ويع��د  الي��وم..  إقامته��ا 

دومبيل��ي من بني أفض��ل احلكام في 
القارة الس��مراء، وقد أدار في تشرين 
الثان��ي املاض��ي مب��اراة جمعت بني 
والكونغو حلس��اب تصفيات  أوغندا 
مونديال روسيا 2018.وهذه هي املرة 
األولى التي س��يدير فيه��ا دومبيلي 
)38 عاما( مباراة يكون فيها املنتخب 
ف��ي  وس��يكون  طرف��ا..  التونس��ي 
مس��اعدته الي��وم، مواطنه ماريوس 
دوناتي��ان ت��ان، والكونغول��ي اولفيي 

سفاري كابيني
ال��ى ذل��ك، وبش��ق األنف��س، حصد 
منتخب مصر فوزاً في الوقت القاتل 
على حس��اب نظيره أوغن��دا بهدف 
م��ن دون رد مس��اء أول أم��س، عل��ى 
ملعب »بور جونتي« في ختام اجلولة 
ببطولة  الرابعة  للمجموعة  الثانية 
كأس األمم األفريقية لكرة القدم التي 

تقام في اجلابون.
س��جل هدف اللق��اء الوحي��د عبد 
اهلل السعيد في الدقيقة 89 ليحرز 
منتخب مصر ف��وزه األول بالبطولة 

ويرف��ع رصي��ده إل��ى 4 نق��اط خلف 
منتخ��ب غان��ا املتص��در برصي��د 6 
نقاط، أما منتخب أوغندا فقد األمل 

بعد تلقيه الهزمية الثانية.
وواصل اخملضرم عصام احلضري حارس 
منتخ��ب مصر حتقيق األرقام الالفتة 
ف��ي كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم 
بعدما ش��ارك مع بالده أمام أوغندا.. 
فبع��د أربعة أيام من مش��اركته في 
تعادل سلبي أمام مالي في مستهل 
حملة املنتخب��ني بالبطولة ليصبح 
أكبر العب سنا على اإلطالق يشارك 
ف��ي النهائيات ع��ادل احلض��ري )44 
عاما( اليوم الرقم القياس��ي ألعلى 
حراس املرمى مش��اركة في مباريات 

بكأس األمم.
ورفع احلضري مجم��وع مبارياته في 
كل مشاركاته بالبطولة القارية إلى 
24 معادال الرقم القياس��ي املسجل 
باس��م آالن جواميني حارس ساحل 
ح��ارس  إنيام��ا  وفينس��نت  الع��اج 

نيجيريا وكالهما خاض العدد ذاته.

تقرير

اليوم.. تونس ترفع راية التحدي أمام زيمبابوي في نهائيات أمم أفريقيا

فرحة مصرية بالفوز

جانب من مباراة الشرطة وامليناء في املوسم املاضي

صالح حسن

مفكرة الصباح الجديد

السنغال ـ الجزائر
زمبابوي ـ تونس

10:00 مساًء
10:00 مساًء

نهائيات أمم أفريقيا

صالح حسن: المبارزة تسعى 
إلى التفوق في منافسات فرنسا

»األولمبية« تطالب بإنجاح المشاركة 
في دورة التضامن اإلسالمي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اض��اف فري��ق ن��ادي اب��و غري��ب 3 نقاط 
لرصيده ليصبح 9 في منافس��ات دوري 
الدرجة االولى لف��رق بغداد بكرة القدم، 
فقد حقق الفوز على فريق السكك في 
ملع��ب االخي��ر بأربعة اه��داف نظيفة، 
س��جل نصفه��ا الهداف عم��ر ابراهيم 
)كان��و(، واحرز هدفاً واحداً كل من قصي 

رشيد ومحمد أحمد) ابو تريكة(.
وس��بق لفريق ابو غري��ب ان حصل على 
انتظار في اجلولة االولى للدوري، في حني 
خس��ر ام��ام الكاظمية به��دف من دون 
رد، وفاز على فري��ق الدفاع املدني بهدف، 
وتغلب على جسر ديالى بثالثية بيضاء.. 
وب��نينّ رئيس ن��ادي اب��و غري��ب الرياضي، 
حس��ني فليح: ان فريقه يس��عى الى ان 
يجري مبارياته في ملعب ابو غريب، فهو 
ب��ات جاهزاً لتضيي��ف املباري��ات، فضالً 
على حاجة الفريق ملساندة جماهيره في 

اجلوالت املقبل��ة. مبيناً: انه تقدم بطلب 
الى احتاد الكرة، فيما وعد االخير بأن تتم 
مناقشة ذلك في اجتماع االحتاد املقبل.

واش��ار فليح الى: ان االدارة قررت، وبرغم 
معاناتها املالية، ان تكرم الفريق وحتتفي 
بتحقيقه الفوز الثالث في دوري الدرجة 

االولى لفرق أندية بغداد. مثمناً في الوقت 
نفسه جهود املالك التدريبي املؤلف من 
ش��كر علي، ومس��اعديه حسني أحمد 
صف��ر وس��عد ع��كاب، وم��درب حراس 
املرمى بركات شكير، واداري الفريق عدي 
حس��ني، فضال عن مدي��ر الفريق جمعة 

حميد.
واض��اف رئيس نادي أبو غري��ب الرياضي، 
ان العب��ي الفري��ق يقدمون مس��تويات 
فنية عالية ويعتمدون على روح االس��رة 
الواحدة في املباريات، مبيناً ان التشكيلة 
الت��ي يعتمده��ا امل��الك التدريب��ي هلي 

خليط من العبي اخلبرة والشباب.
وبني ان رياضيي قضاء أبو غريب، يعملون 
بنح��و كبي��ر عل��ى حتقي��ق النجاح��ات 
لفريقهم وسبق لهم ان قدموا املساندة 
املعنوي��ة للفرق الزائرة الت��ي لعبت في 
ملعب النادي وخرج��ت بانطباع ايجابي 

جداً.

»أبو غريب« يكّرم العبيه ويناشد بإجراء المباريات في ملعبه

فريق أبو غريب
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جمال جصاني

في مضاربنا املنكوبة بذلك اإلرث الطويل من العبودية واجلهل 
واخلنوع، ميكننا وض��ع مفردة "دميقراطية" مكان "طركاعة" 
من دون حدوث إي اختالل باملعنى. لقد حتولت أرقى منظومة 
إلدارة شؤون اجملتمعات والدول )الدميقراطية وما تتضمنه من 
حقوق وممارسات وسلوك وحريات( الى نقمة وكارثة، في ظل 
مناخات واصطفاف للقوى وضحالة في الوعي لم يش��هده 
العراق من أيام حكم قبائل اآلق قوينلو والقره قوينلو. هكذا 
وجدت "الدميقراطية" نفس��ها وس��ط محيط م��ن القوى 
واألحزاب مفتون��ة جميعها ب� "آلياته��ا" وفي نفس الوقت 
ال تطيق روحها وفلس��فتها املارقة..! التقاء هذين الشتيتني 
)ق��وى التخلف واالس��تبداد وآلي��ات الدميقراطي��ة( أنتج لنا 
حص��ادا من الكوارث لم تش��هده التجارب السياس��ية من 
قب��ل. لقد تلقفت قوى التش��رذم الوطني كل ما هو جميل 
وج��ذاب ومربح فيها مثل الصناديق ومواس��م االقتراع وحق 
التعبي��ر ع��ن ال��رأي )تظاه��رات، اعتصامات وغي��ر ذلك من 
ممارس��ات راقية( لتحلبها؛ لصالح غاياتها الفئوية الضيقة 
املتنافرة وقيم هذه املمارس��ات الراقي��ة واملعبرة عن حاجات 

عصرها الواقعية ال اخلرافية.
بهمة كل قوى التخلف والتش��رذم والشراهة واللصوصية، 
حتول��ت منظوم��ة احلري��ات، الى ما يش��به اللعن��ة، بعد أن 
مس��خت بنحٍو مس��تمر ومبرمج، حتى أصبحت مواس��م 
االنتخابات مبثابة كرنفال خاص بحيتان العملية السياسية 
إلع��ادة تدوير أس��الب الدولة وس��لطاتها الث��الث. أما فقرة 
احلقوق واحلريات فقد تطوبت لصالح الكتل املتخصصة في 
فن جتييش وتعبئة احلش��ود، وقذفها الى الش��وارع وامليادين 
مت��ى اقتضت احلاجات الش��عبوية ذلك. قبل أيام ش��هدت 
أربي��ل تظاه��رة، بعد انقط��اع طوي��ل لهذه املمارس��ة في 
شوارعها وساحاتها، وهي من نوع التظاهرات املرضي عنها، 
إذ خرجت لتأديب نائب وناش��طة كردية غردت خارج السرب، 
وكان ال بد من إشهار العني احلمرة )التظاهرات والتهديدات( 
ك��ي تعرف قدره��ا أمام أنص��اف اآللهة املمس��كون بلجام 
القطيع. ومثل هذه املمارس��ات هي جزء بسيط من املسوخ 
والتش��وهات التي عرفتها هذه املمارسات بعد سيطرة قوى 
التخلف واالستبداد عليها، ومثلها الكثير في بغداد وبقية 
املدن العراقية املنكوبة بقيم وتقاليد اغتربت طويالً عن كل 

ما ميت بصلة للحقوق واحلريات.
ميكننا فك طالس��م املش��هد الغرائبي ال��ذي انحدرنا إليه، 
عبر التعمق قليال مبا يجري من تناهش بني فقرات الدس��تور 
العراق��ي، الذي جمع ورغ��م أنف طيب الذكر مونتس��كيو؛ 
بني الدميقراطية والش��ريعة، من دون وجع من قلب أو ضمير، 
لينته��ي النزال بفوز كاس��ح ألصح��اب الش��وكة والدولة 
والنف��وذ واألجنحة املس��لحة )معس��كر الش��ريعة( على 
الطرف اآلخر )الدميقراطية( التي فقدت ثقة ما تبقى لها من 
األيتام. مأساة الدميقراطية ومحنتنا معها؛ إنها وصلت إلينا 
بعد أن مت س��حق كل من يتوس��م فيه شيء من مفاهيمها 
وقيمه��ا املارقة، ولم يتبق لها س��وى الدغل الذي رافق تلك 
التطلع��ات، والذي يقدم نفس��ه بكل صالف��ة بصفته ممثالً 
لها، خل��ف واجه��ات مزيفة تدع��ي الدميقراطي��ة واملدنية 
واحلداث��ة. خطورة مثل ه��ذه االدعاءات ال تق��ل عن احلمالت 
التي تس��تهدفها م��ن قبل أعدائه��ا التقليدين، ال س��يما 
وأنهم يقدمون أنفسهم بوصفهم تيار وكتلة موجودة، غير 
أن النح��س ال يكف ع��ن مرافقتهم. متى م��امت إدراك مغزى 
هذه املفارقة )دميقراطية بال دميقراطيني( ووعي حجم الزيف 
الذي يحيط بنا، س��نكون على الطريق الصحيح في مشوار 
األلف ميل نحو الدميقراطية وفسطاطها الذي أكرم البشر 

واحليوان واحلجر..

ديمقراطية وطاحت علينه

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

السليمانية - الصباح الجديد:
اجملتم��ع  م��ع  "متضامن��ون  حت��ت ش��عار 
املدن��ي العراقي في نضال��ه اّلال عنفي في 
مواجهة الظلم والتطرف"، ش��ارك منتدى 
اإلعالمي��ات العراقي��ات  lwjf ف��ي املؤمت��ر 
الس��نوي للمبادرة الدولي��ة للتضامن مع 

اجملتمع املدني العراقي.
الس��ليمانية  مدين��ة  ف��ي  املؤمت��ر  اقي��م 
ومبشاركة واسعة ملنظمات ونشطاء وعلى 
مستوى وطني ودولي . وتضمن عدة  فقرات 
م��ن بينها الكلمة االفتتاحي��ة "التضامن 
من الش��عار الى العمل الفعلي" للدكتور 
اسماعيل داود سكرتير مجلس ادارة املبادرة 
الدولية،  اضافة الى كلمة السيدة مارتينا 

بنياتي عن سكرتارية املبادرة.
 كم��ا تضمن��ت جلس��ة االفتتاح  ح��واراً  
مفتوح��اً، ومداخل��ة لعضو مجل��س ادارة 
منت��دى االعالميات االنس��ة آن صالح حول 
طبيع��ة احل��راك املدن��ي احلال��ي، واهمي��ة 
و مطالبته��ا  الس��لمية،  و  االس��تقاللية 
بأهمية "التش��بيك" ما بني املنظمات في 

املرك��ز وبني االقليم، لغ��رض تبادل وجهات 
النظ��ر واالتفاق على صيغ��ة موحدة حول 

القضايا العالقة بني املركز واالقليم .
م��ن جانبه��ا ش��اركت رئيس��ة  منت��دى 
االعالمي��ات العراقي��ات الس��يدة نب��راس 
توصي��ات  وصياغ��ة  ادارة  ف��ي  املعم��وري 
مجموع��ة عم��ل  امل��رأة في مراك��ز صنع 
القرار واملس��اواة، وبحض��ور مجموعة من 

النشطاء ومنظمات اجملتمع املدني ، واكدت 
املعموري من خالل مالحظاتها على حجم 
متثيل النس��اء في املؤسس��ات التنفيذية، 
والهيئ��ات املس��تقلة مثل هيئ��ة االعالم 
واالتص��االت، اضاف��ة الى اخلط��أ القانوني 
والدس��توري الذي وق��ع فيه صن��اع القرار 
في  تنفيذ قانون ش��بكة االعالم العراقي، 
وع��دم تطبيق��ه الكوتا التي ن��ص عليها،  

كما اش��ارت الى اخلط��ة الوطنية لتنفيذ 
قرار مجل��س االمن 1325، وبعد نقاش��ات 
وح��وارات مكثفة وتبادل لوجه��ات النظر، 
خرج��ت اجملموع��ة بضرورة مش��اركة املرأة  
في مراكز صنع الق��رار و بتوصيات يتبناها 
اجلانب الدولي ف��ي املدافعة واملناصرة  من 

ابرزها :
1 - مطالب��ة احلكوم��ة العراقي��ة تضمني 
الكوتا في املؤسسات التنفيذية والهيئات 

املستقلة وقانون االنتخابات.
2 - مطالب��ة احلكوم��ة والبرملان بتنفيذ ما 
تضمنه قانون ش��بكة االعالم العراقي من 

استحقاق للمرأة
3 - مطالب��ة احلكوم��ة العراقي��ة بتنفيذ 
اخلط��ة الوطنية لقرار مجل��س االمن رقم 

1325
4 - مطالب��ة البرمل��ان العراق��ي بتعدي��ل 
الدس��تور والغاء املادة 41 وااللتزام بتطبيق 

قانون االحوال الشخصية رقم 188
5 - متكني امل��رأة اقتصاديا وتبني مش��اريع 

تعطي للمرأة  دورا اوسع

مطالبـات بإعطـاء المـرأة دورًا أكبـر
مؤتمر المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني

جانب من احلضور

للعام الثاني على التوالي، 
يتواج��د الفن��ان هش��ام 
س��ليم في رمض��ان من 
مختلفني،  عمل��ني  خالل 
س��يتم عرضهم��ا عب��ر 
الشاش��ة ف��ي املوس��م 
الدرام��ي الرمضاني لعام 

.2017
ويش��ارك "س��ليم" ف��ي 
بطولة مسلس��لني األول 
هو "بني عاملني" مع الفنان 
طارق لطفي، حيث يجسد 
أعمال  رج��ل  ش��خصية 
يتولى منصب سياس��ي، 

ويتحك��م بنفوذه في كل 
م��ن حول��ه، واملسلس��ل 
م��ن تأليف أمي��ن مدحت 
وإخ��راج أحم��د مدح��ت 
تامر  "س��ينرجي"  وإنتاج 

مرسي.

علق الفنان اللبناني راغب 
عالمة عل��ى القاء القوى 
القبض  اللبنانية  األمنية 
عل��ى إرهاب��ي كان يري��د 
تفجير  نفس��ه في إحدى 
املقاهي في ش��ارع احلمرا 
بإجناز أمن��ي كبير، وكتب 
عالمة عبر حسابه اخلاص 
على أحد مواقع التواصل 

اإلجتماعي التالي:
"حتية الى ابطال جيش��نا 
البط��ل وف��رع املعلومات 
ف��ي قوى األم��ن الداخلي 
إعتق��ال  بع��د  األبط��ال 
اإلرهاب��ي اإلنتحاري عاش 

لبنان".

اإلرهاب��ي  ه��ذا  أن  "مب��ا 
ق��رر تفجي��ر نفس��ه في 
"الكوس��تا"  فليأخ��ذوه 
ال��ى مك��ب النفايات في 
ويفجر  "الكوس��تابرافا" 
نفس��ه هناك. ويطير مع 
احلوري��ات  الن��ورس عن��د 

مباشرة".

بدأت الفنانة مي سليم، 
مش��اهدها  أول  تصوي��ر 
"الس��بع  في مسلس��ل 
يعتم��د  ال��ذي  صناي��ع" 
املنفصلة  احللق��ات  على 
املتصلة الكوميدية، وهو 
من إخراج تغريد عصفوري 
وماري بادير، واملقرر عرضه 
املقبل،  رمضان  في شهر 
ب��ه جتربة  حيث تخ��وض 
ف��ي  األول��ى  البطول��ة 

الدراما التليفزيونية.  
بطول��ة  ف��ي  ويش��ارك 
"الس��بع  مسلس��ل 
صناي��ع" ش��ريف رم��زي 
وإنع��ام  وج��دان  واجن��ي 

وياس��ر  سالوس��ة، 
الطوبجي، شيماء سيف 
ويظهر عدد كبير من جنوم 
كضي��وف  األول  الص��ف 
ش��رف منهم منى زكي، 
وكندة  الس��قا،  وأحم��د 
ك��رمي،  ونيلل��ي  عل��وش، 

وحسن الرداد، وآخرون.

هشام صالح سليم

مي سليم

راغب عالمة

أخبــارهــــــــــم
تعزية

“الصب��اح  أس��رة  تتق��دم 
التع��ازي  بأح��ر  اجلدي��د” 
واملواسات الى املهندس عمر 
لوفاة والده املغفور له “عادل 
ن��وري س��عيد” تغّم��ده اهلل 
فس��يح  وأس��كنه  برحمته 
جناته وتقبله قبوالً حس��ناً 
وألهم ذوي��ه ومحبيه الصبر 

والسلوان.

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

إقالة محافظ بغداد 
بسبب نقص الباذنجان..!

جاسم المطير

تابعْت اجلماهي��ر العراقية يوم اخلميس 19 – 1 – 
2017 اجللس��ة الهائج��ة املائجة ، التي جرت في 
مجلس محافظة العاصمة  بغداد الس��تجواب 

محافظها وخادمها  السيد علي التميمي. 
كانت اجللس��ة قد متيزت بالذكاء والوفاء والعناء، 
لكش��ف االس��باب الوراثي��ة وراء اقال��ة احملافظ 
بتهمة التس��اهل مع داء الفس��اد ال��ذي اصاب 
بنكري��اس احملافظة منذ ان تول��ى على التميمي 

منصب احملافظ..!
اّك��د  احملاف��ظ في تصريح��ات صحفي��ة ان قرار 
اقالت��ه كان بس��بب الته��اب )الغ��دة الدرقي��ة 
السياس��ية( وال عالق��ة بالته��اب )البنكري��اس 
االداري( ف��ي محافظة بغداد فقد كانت احملافظة 
خ��الل الس��نوات املاضي��ة م��ن قيادت��ه لها قد 
تخلصت من نس��بة عالية من )دهون الفس��اد(، 
املالي واالداري،  بسبب )العالج الطبيعي( النهاري 
والليلي، الذي متارس��ه احملافظ��ة لتخليصها من 

)سمنة الفساد( املوروثة..!
لم يفهم احد من املتابعني ملشروع )صقر بغداد( 
وهو املش��روع املتهم بالفساد حيث لم يستطع 
هذا املشروع حتقيق هدفه في) تخسيس( ارهاب 
السيارات املفخخة والتفجيرات، كما قال بعض 
اعضاء مجلس احملافظ��ة، الذين أّكدوا ان ريجيم 
مش��روع صقر بغداد فش��ل متاما في انقاص وزن 

وحجم )كروش(  االرهابيني في شوارع بغداد..!
 في حني يقول احملافظ املقال ان س��بب الفش��ل 
يعود الى  نقص املواد الغذائية الرئيس��ة وارتفاع 
اس��عار امل��واد الغذائي��ة الكمالي��ة  كالبرتقال   
والفاصولي��ا والباذجن��ان واخليار واخل��س  واحللبة 

والقرنابيط و التفاح والبصل والثوم ..!
له��ذا وذاك ض��اع مش��روع صق��ر بغ��داد بجدر 

امللوخية..!

بصرة الهاي في 21 – 1 – 2017

مساميــر 

بغداد - الصباح الجديد:
عبر حسابها اخلاص على أحد 
مواق��ع التواص��ل اإلجتماعي 
نشرت الفنانة اللبنانية جنوى 
كرم ص��ورة للفنانة س��يرين 

عبد النور.
وبدت س��يرين عب��د النور في 
األكل��ة  "تخل��ط"  الص��ورة 

"التبولة"  األش��هر  اللبنانية 
كبي��رة،  ومه��ارة  بعفوي��ة 
وعلق��ت ك��رم عل��ى الصورة 

بالتالي:
"ع��م تتحدين��ي بالتبول��ة يا 
سيرين؟، بس كلون عم بيقولو 

كتير طيبة، كتير حبيتك".
بدورها ردت سيرين عبد النور 

على صورة ك��رم حيث كتبت 
التال��ي: "ما فيني احتداكي اال 

بالتبولة وبحبك كتير أنا".
م��ن  التعليق��ات  وانهال��ت 
قبل جمه��ور الفنانتني الذين 
اثن��وا على رقيهم��ا، وحبهما 
وتقديرهما الكبير لبعضهما 
املتبادل. خاصة  واحترامهم��ا 

وان بع��ض الفنان��ات في 
هذه االيام يتحني الفرص 
البعض  بعضه��ن  عل��ى 
علن��ا  املش��كالت  إلث��ارة 
االعالم، لكن  على وسائل 
ك��رم وعبد الن��ور اثبتتا ان 

ابق��ى  الف����ن احلقيق���ي 
واكثر صمودا.

نجوى كرم وسيرين عبد النور
 يتنافسان بالـ "تّبولة"

الصباح الجديد - سكاي نيوز:
ابتكر مهندس��ون أوغنديون سترة 
ذكي��ة ميكنه��ا تش��خيص مرض 
االلتهاب الرئوي أسرع من األطباء، 
لتزيد اآلمال مبعاجلة املرض الذي بات 
يفتك بعدد أكبر من األطفال أكثر 
من أي وقت مضى. وحتتوي السترة 
الذكي��ة التي أطل��ق عليها "ماما 

أوب" أو "أمل األم"، على مجس��ات 
إلكتروني��ة تفحص الصوت اخلارج 
من الرئتني، ودرج��ة احلرارة، ومعدل 

التنفس.
وميكن للس��ترة أن تشخص مرض 
االلتهاب الرئوي بدقة وسرعة تفوق 
ثالث مرات مثيلها لدى التشخيص 
البش��ري، بحسب دراس��ة أجراها 

الفريق الذي ابتكر السترة.
وااللته��اب الرئوي احلاد س��بب في 
م��وت 24 أل��ف طفل س��نويا حتت 
س��ن 5 أعوام، كثير منهم تعرضوا 
للتش��خيص اخلاط��ئ كمصاب��ني 
باملالريا، بحس��ب إحص��اء ملنظمة 
األمم املتح��دة للطفول��ة واألمومة 

"يونيسيف".

احلديث��ة  للمعام��ل  واالفتق��ار 
والبني��ة األساس��ية الطبي��ة في 
بع��ض البلدان الفقيرة، يعني جلوء 
العاملني في مج��ال الصحة إلى 
الت��ي  البس��يطة  الفحوص��ات 
ق��د ال تكون كافية لتش��خيص 
األمراض بدقة، وهو ما يؤثر على 

املريض.

"سترة ذكية" تشّخص المرض أسرع من األطباء

 الصباح الجديد - رويترز:
قال مخرج��و فيلم "هوز س��تريتس؟" 
وال��ذي يؤرخ اإلنتفاضة التي وقعت في 
فيرجسون بوالية ميزوري بعد أن قتلت 
الشرطة في عام 2014 املراهق األسود 

غير املسلح مايكل براون.
 إن ه��ذا الفيل��م الوثائقي يح��اول أن 
يظه��ر اإلنس��انية الت��ي تكم��ن وراء 
مجتمع ف��ي حال��ة أزمة. وق��د عرض 
فيلم "ه��وز س��تريتس؟" ألول مرة في 
مهرج��ان صندان��س الس��ينمائي هذا 
األس��بوع، ويتتبع مجتمع فيرجس��ون 
عندما احتج على مقت��ل براون، والذي 
االضطراب��ات  م��ن  أس��ابيع  إل��ى  أدى 
املش��وبة بالتوتر، وجذب��ت اهتمام كل 

أنحاء العالم.
ويجمع الفيلم الذي شارك في إخراجه 
س��ابا فوليان، ودام��ون ديفيس املقيم 
ف��ي ميزوري، ب��ني اإلع��الم االجتماعي، 
تصرف��ات  تص��ور  له��واة  ولقط��ات 

شخصيات رئيسة في اجملتمع.

وقال��ت فوليان "عندما تكون وس��ائل 
اإلع��الم الرئيس��ة غير ملتزم��ة بحل 
هذه املش��كالت، ولكنه��ا أكثر التزاما 
بالتصنيف، وعندما يكون السياسيون 
متحزب��ني لدرجة تصيبنا بالتش��وش، 
يتعني عل��ى الفنانني اظه��ار وتوضيح 

الطريق للناس".

فيلم "هوز ستريتس" يؤرخ النتفاضة 
وقعت بعد مقتل أسود أعزل

الصباح الجديد - وكاالت:
عث��ر باحثو آث��ار، مؤخرا، عل��ى أربع مقابر 
قدمية في الس��ودان، تضم هياكل بشرية 
في حالة غير طبيعية، يرجح أنها عاشت 
قب��ل ألف ع��ام. ورجح العلم��اء أن تكون 

الهياكل البش��رية، قد تعرضت 
لفص���ل بي����ن حلمه�ا 

مباشرة  وعظمها، 
بع����د الوف�اة، 

وه�ي ممارسة 
لغز،  مبنزلة 
ال تفس��ير 
حتى  له��ا 

اآلن.
واس��تخرج 
من  باحثون 
جامع����ة 
ك  م�����ا "
ماستر" في 
 ، ن متل��و ها
هي�اك���ل 

123 شخصا، من أربع مقابر، على مقربة 
من بقايا دير يعود إلى القرون الوس��طى، 
مبحاذاة نهر الني��ل. وتوصل الباحثون إلى 
أن إح��دى املقابر كانت مخصصة للذكور 
البالغ��ني فقط، ومن الوارد أن يكون 
املدفون��ون بها م��ن رهبان 

الكنيسة.

باحثون يعثرون على هياكل بشرية 
"غير طبيعية" عاشت قبل ألف عام
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