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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" الحلقة 15 ص11

تنش��ر "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" كتاب أشرطة تسجيل صدام حسين/ 
االعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وحلقة اليوم تتناول مناقشات صدام 
ومجل��س قيادة الثورة للمؤسس��ات الفرعي��ة اإلرهابية العائدة للزعي��م الليبي معمر 
القذافي )وللعراق( والعملي��ات الممكنة، حيث يقول صدام لرفاقه: إذا كان للقذافي 
أي تعامل مع المجموعة وهذا العمل ما يزال مس��تمرًا، سيتواصل الحال. لكن، صرّح 
بذلك رس��ميًا بأنه س��تكون هناك مدة اس��تراحة، ويضيف صدام : س��واء هنا أو في 
الخ��ارج، على أي حال – لقد هيأنا عمليات محددة، وإال كل هذا لن يش��ّكل عذرًا. ومن 
الناحي��ة الثانية، بعضهم سيش��ير إلى أن الش��عب العربي غير مقتن��ع، كما يقول: إن 
الش��يء الوحيد الذي أس��عى إليه اآلن ه��و انفجار تخريبي يحدث في مكان حس��اس 
بحيث يؤثر كثيرًا على األميركيين، أو يهربون أفواجًا وال�حرس الجمهوري  يفتح النار 

عليهم ويقتلهم جميعًا.

بغداد - أسامة نجاح:
م��ن  األش��خاص  أالف  تظاه��ر 
ضمنهم أتب��اع التيار الصدري يوم 
أمس السبت في س��احة التحرير 
للمطالبة  بغداد  العاصمة  وسط 
املس��تقلة  املفوضي��ة  بتغيي��ر 
لالنتخابات ، فيما أطلقت القوات 
األمنية الغازات املس��يلة للدموع 
والرصاص املطاط على املتظاهرين 
عند محاولة عبورهم الى املنطقة 

اخلضراء . 
الص��دري  التي��ار  زعي��م  وأص��در 
مقتدى الصدر، يوم أمس الس��بت 
الت��ي  التظاه��رة  بش��أن  بيان��اً   ،
انطلقت في ساحة التحرير وسط 
بغداد مخاطباً املتظاهرين بالقول 
"إذا ش��ئتم االقت��راب م��ن بواب��ة 
املنطقة اخلضراء إلثبات مطلبكم 
وإس��ماعه ملن هم داخل األس��وار 
بتغيي��ر املفوضي��ة وقانونها حتى 
غروب ش��مس هذا الي��وم وخيارنا 
س��لمياً حت��ى حتقي��ق املطال��ب 
فلكم، لكن إياكم ودخول املنطقة 

اخلضراء ". 
وعلى أثر هذا التصعيد الش��عبي 
املتظاهري��ن  ملطال��ب  وتلبي��ة 

ق��ام عض��و املفوضية املس��تقلة 
املوس��وي  محس��ن  لالنتخاب��ات 
بتقدمي اس��تقالته بع��د الضغط 
عل��ى املفوضية واالعتص��ام أمام 

أبواب اخلضراء. 
وقال مصدر في الهيئة التنسيقية 
التظاه��رات  عل��ى  املش��رفة 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘  إن 
" ع��دداً م��ن املتظاهري��ن خرج��وا 
وسط العاصمة بغداد في ساحة 
التحرير في منطقة الباب الشرقي 
، مش��يراً إلى إنهم " عبروا جس��ر 
اجلمهورية باجتاه املنطقة اخلضراء 
وس��ط بغداد بالتزام��ن مع وصول 

تعزيزات عسكرية إلى هناك. 
وأض��اف املصدر الذي ل��م يفصح 
عن أس��مه بأن"  الق��وات االمنية 
أطلقت عل��ى املتظاهرين الغازات 
والرص��اص  للدم��وع  املس��يلة 
املطاط"، مؤكداً أن "دوريات شرطة 
النجدة والش��رطة االحتادية قامت 

بإسعاف املتظاهرين املصابني". 
يطالبون  "املتظاهري��ن  أن  وأوضح 
البرملان بعقد جلسة طارئة إلقالة 

وحل مفوضية اإلنتخابات فوراً".
تتمة ص3 

بغداد تشهد تظاهرًة حاشدًة تطالب
بتغيير "المفوضية العليا لالنتخابات" 

مقتدى الصدر يأمر أتباعه باالنسحاب ويتوعد بـ"ردٍّ أقوى"

من تظاهرة ساحة التحرير أمس

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا تنظيم "داع��ش" في إصدار 
مرئي جديد، أتباعه إلى قتل رجال 
دين عراقي��ني وعرب، واصفاً إياهم 

ب�"العمالء".
وقال التنظيم ف��ي اإلصدار الذي 
حمل عن��وان "عم��الء ال علماء"، 
إن "علماء السوء ارتدوا عن الدين 

وتص��دروا ف��ي احلرب وغ��دوا رأس 
احلرب��ة، فأوردوهم حياض املهالك 
واعملوا في رقابهم الس��كاكني 
عل��ى  منه��م  الني��ل  واجعل��وا 

مقدمة أهدافكم".
وأض��اف أن "علم��اء الس��وء هم 
كبي��ر  لرج��س  وانه��م  الع��دو 
فاس��عوا لتطهي��ر األرض منهم 

ففي قتلهم نفع عظيم".
وفي س��ياق آخر ضبطت القوات 
االمني��ة معم��الً وص��ف بالكبير 
في الس��احل االيس��ر من مدينة 
املوصل احت��وى ايًض��ا على مواد 

كيمياوية.
وق��ال مص��در امن��ي ف��ي حديث 
صحف��ي ، انه بعد ورود معلومات 

ال��ى جهاز  دقيق��ة  اس��تخبارية 
االم��ن الوطني/املوص��ل مت العثور 
على معم��ل كبي��ر للمتفجرات 
وتصني��ع العبوات الناس��فة في 
منطق��ة ح��ي املالي��ني ش��مالي 
املدينة في الس��احل االيس��ر من 

املدينة.
واض��اف انه مت العث��ور ايًضا على 

ه��اون   وقناب��ر  كيميائي��ة  م��واد 
الصواري��خ  ألط��الق  ومنص��ات 
واجنح��ة  الكتروني��ه  واجه��زة 
يشتبه انها قطع غيار للطائرات 
املسيرة والتي يستعملها داعش.

م��ن جه��ة اخ��رى أعلن��ت هيئة 
احلش��د الش��عبي، عن إس��قاط 
طائرة مس��يرة لتنظيم "داعش" 

غرب مدينة املوصل.
وقال إعالم احلشد في بيان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد"، إن "لواء 
الش��عبي  احلش��د  بق��وات   11
أس��قط طائ��رة مس��يرة تابع��ة 
لعصابات داعش في منطقة عني 
طالوي قرب جبال سنجار في احملور 

الغربي لعمليات حترير املوصل".

"داعش" يحّرض عناصره على قتل رجال دين عراقيين وعرب

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم 
الدف��اع  وزي��ر  اس��تقباله  خ��الل 
البريطان��ي مايكل فالكون والوفد 
املرافق ل��ه الذي وص��ل العاصمة 
بغداد امس الس��بت ال��ى "ضرورة 
ارهابي��ة  جماع��ات  والدة  من��ع 

مستقبالً".
وذكر بي��ان رئاس��ي اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن معص��وم 
وفالكون "بحثا سبل تعزيز عالقات 
اململكة  م��ع  والتعاون  الصداق��ة 

املتحدة على الصعيد العس��كري 
واألمن��ي إجماال وض��رورة مواصلة 
التعاون الدولي واإلقليمي لتصفية 
اإلرهاب في املنطقة والعالم، كما 
عبر عن امتنانه للمملكة املتحدة 
على اس��تمرار دعمها للعراق في 

العديد من اجملاالت".
وأشار معصوم خالل اللقاء إلى أن 
"زيارته للعراق تؤكد عمق التعاون 
املش��ترك ب��ني الع��راق واململك��ة 

املتحدة في جميع اجملاالت.
تتمة ص3

معصوم لوزير الدفاع البريطاني: 
عليكم منع والدة جماعات إرهابية 

بأي شكل مستقباًل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمر القائد العام للقوات املسلحة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس 
بإج��راء حتقي��ق كامل  الس��بت، 
بش��أن اإلصاب��ات الت��ي وقع��ت 
ب��ني صف��وف األجه��زة األمني��ة 
واملتظاهرين ج��راء تظاهرة اليوم 

في ساحة التحرير.
وق��ال املكت��ب اإلعالم��ي لرئيس 
ال��وزراء في بي��ان اطلع��ت عليه 
"رئي��س  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
مجل��س ال��وزراء القائ��د الع��ام 
للقوات املس��لحة حيدر العبادي 
يأمر بتحقيق كامل في االصابات 
التي حصلت في االجهزة االمنية 

واملتظاهرين جراء تظاهرات اليوم 
التحري��ر ومالحقة  ف��ي س��احة 

العناصر املسؤولة عن ذلك".
وش��هدت س��احة التحرير وسط 
العاصمة بغداد، منذ صباح اليوم 
الس��بت، تظاه��رة ش��ارك فيها 
االف األشخاص للمطالبة بتغيير 
"الوج��وه الفاس��دة" إضافة إلى 

مفوضية االنتخابات وقانونها.
وأصيب عدد من املتظاهرين خالل 
تفريق الق��وات األمنية للتظاهرة 
للدموع  املسيل  الغاز  باستخدام 
احلي، بحس��ب مصدر  والرصاص 

في الشرطة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ردت منظم��ة العف��و الدولية، امس 
احلكوم��ة  اغ��الق  عل��ى  الس��بت، 
في  االنته��اكات  البريطاني��ة ملف 
الع��راق، مؤكدة ان ُس��معة اجليش 

البريطاني باتت على احملك.
وق��ال وزي��ر الدف��اع ماي��كل فالون 
بحس��ب م��ا أوردته "فران��س برس" 
إن "القرار بإلغاء الفريق سيش��كل 
مص��در ارتياح جلنودن��ا الذين حامت 
حوله��م ش��كوك لفت��رة طويل��ة 

جداً".
ويأتي قرار تصفية الفريق بعد إجراء 
حتقي��ق علني ح��ول س��لوك محام 

معن��ي بحقوق اإلنس��ان ومس��ؤول 
ع��ن التحقيق في العديد من حاالت 
مزاعم االعتداء. من جانبها، انتقدت 
منظمة العف��و الدولية على الفور 
القرار ع��ادة ان االنتهاكات املقترفة 

في العراق "ينبغي عدم نسيانها".
وقالت املنظمة في بيان إن "سمعة 
اجلي��ش البريطان��ي على احمل��ك، وأي 
مزاعم ذات صدقية بشأن انتهاكات 
حلق��وق االنس��ان م��ن قب��ل القوات 
البريطانية في العراق وافغانس��تان 
يجب أن تخضع لتحقيق مس��تقل 

من جهاز مستقل عن اجليش".
تتمة ص3

العبادي يأمر بالتحقيق في إصابات 
حصلت باألجهزة األمنية والمتظاهرين

العفو الدولية تنتقد إغالق بريطانيا 
ملف االنتهاكات في العراق

التشيك تعلن استعدادها لإلسهام 
في إعادة إعمار المدن المحررة

ناشطون موصليون ينتقدون
"الروتين" في القبض على الدواعش 23

السليمانية ـ عباس كاريزي:
بالض��د من العن��ف واالضطهاد 
الديني وتقيي��د احلريات والتجاوز 
والدي��ن  املعتق��د  عل��ى حق��وق 
واملذه��ب، نظ��م العش��رات من 
النش��طاء واملثقف��ني ومنظمات 
اجملتمع املدن��ي جتمعاً في حديقة 
نالي وسط محافظة السليمانية 
بالفتوى  امس الس��بت، للتنديد 
الت��ي اطلقها احد رج��ال الدين، 
والت��ي دع��ا فيها الى قت��ل اتباع 

الديانة الزرادشتية في االقليم.
الدكتور فاروق رفيق رئيس مجمع 
دار احلكمة قال في مؤمتر صحفي 
خالل جتمع ش��ارك فيه العشرات 
م��ن املثقف��ني ونش��طاء اجملتمع 
املدني واتباع الديانة الزرادش��تية 
في االقليم في حديقة نالي وسط 
محافظ��ة الس��ليمانية، ان هذا 
التجمع جاء لرفض تقييد احلريات 
وفرض ارادة دي��ن او مذهب معني 

على املواطن��ني في االقليم، وقال 
»لقد جتمعن��ا للتندي��د مبحاولة 

ع��دد من دع��اة االس��الم ملصادرة 
والديني��ة  الش��خصية  احلري��ات 

ايدليوجيتهم  وف��رض  والعام��ة 
على املواطنني والتي متثل تهديداً 

صريح��اً حلرية االفراد ف��ي اختيار 
معتقداتهم الدينية.

رفي��ق اض��اف »نح��ن ن��رى يومياً 
العديد من التجاوزات على حرية 
االفراد واجملتمع م��ن قبل االحزاب 
واالدي��ان التي تعتزم عب��ر القهر 
السياس��ي والدين��ي الى تغييب 
الفك��ر والوع��ي ومن��ع التط��ور 
الفك��ري والعقل��ي واحلداث��ة مبا 

يتيح حرية العقل واملذهب.
النش��اطات  ان  اض��اف  رفي��ق 
الت��ي تنظمه��ا )بي��ت احلكم��ة 
ومرك��ز غ��زل ن��وس( ستس��تمر 
وستستضيف هذه ممثال عن وزارة 
االوقاف والشؤون الدينية وممثلني 
عن الق��وة واالحزاب االس��المية 
ف��ي االقلي��م ملناقش��ة قضي��ة 
والتعصب  التش��دد  وموضوع��ة 
الدين��ي ف��ي اخلط��ب واملواع��ظ 

الدينية من على منابر اجلوامع.
تفصيالت ص2

منّظمات المجتمع المدني تندد بفتوى 
قتل أتباع الديانة الزرادشتية في اإلقليم

بغداد - وعد الشمري: 
ف��ي  القانوني��ة  اللجن��ة  اك��دت 
مجلس الن��واب، امس الس��بت، ان 
حملة االس��تجواب بحق املسؤولني 
ستبدأ بوزيرة الصحة عديلة حمود 
ومفوضية االنتخابات، الفتة الى ان 
الفصل فيها س��يخضع الى االدلة 
املعروضة م��ن قبل النواب املقدمني 

للطلبات.
يأت��ي ذلك ف��ي وقٍت، اف��ادت جبهة 

االصالح بانها صاحبة احلصة االكبر 
في تل��ك االس��تجوابات التي اعلن 
عنها رئيس مجلس النواب س��ليم 

اجلبوري نهاية االسبوع املاضي.
وقال عض��و اللجن��ة القانونية زانا 
س��عيد في حدي��ث م��ع "الصباح 
اجلديد"، إن "رئاس��ة البرملان ابلغتنا 
بوجود ثمانية استجوابات قد وردت 
ال��ى مجلس الن��واب موخ��راً لوزراء 

ورؤساء هيئات مستقلة".

وتاب��ع س��عيد، النائ��ب ع��ن االحتاد 
االس��المي الكردس��تاني، ان "ستة 
اس��تكملت  الطلب��ات  ه��ذه  م��ن 
الشروط الشكلية والقانونية، وقد 
ارسلت االس��ئلة الى املسؤول الذي 

يروم مجلس النواب استجوابه".
واردف ان "هؤالء املسؤولني هم وزيرة 
الصحة عديلة حمود، ووزير الزراعة 
فالح حس��ن الزي��دان، ورئيس هيئة 
االع��الم واالتص��االت صف��اء الدين 

ورئيس  االنتخابات،  ربيع، ومفوضية 
الوقف الشيعي عالء املوسوي، ووزير 
التخطيط والتجارة وكالة س��لمان 

اجلميلي".
ولفت س��عيد الى ان "طلبني ما زاال 
في طور اعداد االج��راءات القانونية 
قبل املضي بتقدمي االسئلة، يخصان 
وزي��ر التربي��ة محم��د اقب��ال، ووزير 

الهجرة واملهجرين جاسم اجلاف".
تتمة ص3

أغلب الطلبات من حصة جبهة اإلصالح

البرلمان يعتزم البدء بحملة استجوابات
تبدأ بوزيرة الصحة ومفوضية االنتخابات

متابعة

تقريـر

اتباع الديانة الزرادشتية في اإلقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس مجلس النواب سليم 
اجلب��وري لرئي��س مجل��س األمة 
الكويت��ي مرزوق الغامن، اس��تمرار 
بح��ل  سياس��ته  ف��ي  الع��راق 
املش��كالت احلدودي��ة في اش��ارة 
ال��ى ما اثير مؤخ��راً حول اتفاقية 
خ��ور عب��د اهلل مبي��اه اخلليج بني 

البلدين.
وذك��ر بيان ملكتب��ه اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان اجلب��وري، 
ألتق��ى، ف��ي العاصم��ة املصرية 

القاهرة أمس نظيره رئيس مجلس 
الغ��امن  م��رزوق  الكويت��ي  االم��ة 
خالل حضورهم��ا مؤمتر البرملانات 
اللق��اء  خ��الل  وج��رى  العربي��ة، 
ابرز التطورات السياس��ية  بحث 
والعالق��ات الثنائية ب��ني البلدين 
واالوض��اع ف��ي املنطق��ة، حي��ث 
اكد الرئيس اجلب��وري على حرص 
الش��عب العراق��ي عل��ى اقام��ة 
الش��عب  العالق��ات مع  افض��ل 

الكويتي الشقيق".
وأكد اجلبوري بحس��ب البيان، ان 

"العراق مس��تمر في سياس��ته 
املش��كالت  كل  حل��ل  الرامي��ة 
احلدودي��ة مع الكوي��ت من خالل 
الس��لمية  وبالطرائ��ق  احل��وار 
والدس��تورية مبا ال يضر مبصلحة 

البلدين الشقيقني".
كما ثم��ن الرئيس مجلس النواب 
"دع��م احلكوم��ة الكويتي��ة الى 
املل��ف  ف��ي  العراق��ي  الش��عب 
االنساني خاصة للعائالت النازحة 

في عدد من املدن العراقية".
تتمة ص3

الجبوري يؤكد لنظيره الكويتي:
العراق مع الحل السليم لمشكالت الحدود

بغداد ـ الصباح الجديد:
بغ��داد،  قي��ادة عملي��ات  نف��ت 
إغ��الق مخيم��ني للنازحني غربي 
توفيره��ا  مؤك��دة  العاصم��ة، 
خلدم��ة  املس��تلزمات  جمي��ع 

قاطني اخمليمني.
وق��ال املتح��دث باس��م القيادة 
العمي��د س��عد معن ف��ي بيان 

اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
إن "ال صح��ة للمعلوم��ات التي 
تناول��ت غلق مخيم��ي النازحني 

في الغزالية وحي اجلامعة".
وأضاف مع��ن أن "قيادة عمليات 
كل  بتوفي��ر  تق��وم  بغ��داد 
املستلزمات األمنية واللوجستية 
خلدمة املواطنني األعزاء فيهما".

يذكر أن العاصم��ة بغداد تضم 
ع��دداً م��ن مخيم��ات النازح��ني 
الذي��ن فروا م��ن مناطقهم بعد 
تعرضه��ا لهجم��ات من تنظيم 
"داعش"، وذكرت تقارير صحفية 
منطقت��ي  ف��ي  مخيم��ني  أن 
الغزالي��ة وح��ي اجلامع��ة غربي 

بغداد أغلقا.

عمليات بغداد تنفي إغالق مخيمين للنازحين غربي العاصمة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

بالضد م��ن العن��ف واالضطهاد 
والتجاوز  احلري��ات  الديني وتقييد 
والدي��ن  املعتق��د  حق��وق  عل��ى 
العش��رات من  نظ��م  واملذه��ب، 
النش��طاء واملثقف��ن ومنظمات 
اجملتمع املدن��ي جتمعاً في حديقة 
نالي وسط محافظة السليمانية 
امس الس��بت، للتندي��د بالفتوى 
التي اطلقه��ا احد رج��ال الدين، 
والت��ي دعا فيه��ا الى قت��ل اتباع 

الديانة الزرادشتية في االقليم.
الدكتور فاروق رفيق رئيس مجمع 
دار احلكمة قال في مؤمتر صحفي 
خالل جتمع ش��ارك فيه العشرات 
م��ن املثقف��ن ونش��طاء اجملتمع 
املدني واتباع الديانة الزرادش��تية 
في االقليم في حديقة نالي وسط 
محافظ��ة الس��ليمانية، ان هذا 
التجمع جاء لرفض تقييد احلريات 
وف��رض ارادة دي��ن او مذهب معن 
على املواطنن ف��ي االقليم، وقال 
للتندي��د مبحاولة  »لقد جتمعن��ا 
ع��دد من دع��اة االس��الم ملصادرة 
والديني��ة  الش��خصية  احلري��ات 
والعام��ة وف��رض ايدليوجيته��م 
على املواطنن والتي متثل تهديداً 
صريح��اً حلرية االفراد ف��ي اختيار 

معتقداتهم الدينية.
رفي��ق اضاف »نح��ن ن��رى يومياً 
العديد من التجاوزات على حرية 
االفراد واجملتم��ع من قبل االحزاب 
واالدي��ان التي تعت��زم عبر القهر 
تغييب  الى  والديني  السياس��ي 
الفك��ر والوع��ي ومن��ع التط��ور 
الفك��ري والعقل��ي واحلداث��ة مبا 

يتيح حرية العقل واملذهب.
النش��اطات  ان  اض��اف  رفي��ق 
الت��ي تنظمه��ا )بي��ت احلكم��ة 
ومرك��ز غ��زل ن��وس( ستس��تمر 
وستستضيف هذه ممثال عن وزارة 
االوقاف والشؤون الدينية وممثلن 
عن الق��وة واالحزاب االس��المية 

ف��ي االقلي��م ملناقش��ة قضي��ة 
وموضوع��ة التش��دد والتعصب 
الدين��ي ف��ي اخلط��ب واملواع��ظ 
الدينية من على منابر اجلوامع.  

وكان ام��ام وخطي��ب جامع املال 
رس��ول مبحافظ��ة الس��ليمانية 
رجل الدين املعروف باملال حسيب

اجلماع��ة  ال��ى  ينتم��ي  ال��ذي 
كردس��تان  ف��ي  االس��المية 
بزعام��ة مال عل��ي بابير قد اصدر 
فت��وى امهل فيها اتب��اع الديانة 
الزرادش��تية ف��ي االقلي��م ثالثة 
ايام للعودة الى الدين االس��المي 
بتطبي��ق حد  وبخالف��ه طال��ب 
الش��رع عليهم واعدامهم امام 

املأل.
واضاف حس��يب ان االش��خاص 

ديانته��م  يس��تبدلون  الذي��ن 
االس��المية بديان��ة اخ��رى ف��ي 
ع��ن  يع��ودوا  ل��م  اذا  االقلي��م، 
كفره��م ويتراجع��وا عن تركهم 
االس��الم فان الس��لطة يجب ان 
تطبق شرع اهلل وتأمر بقتلهم.   

بدورها اعلنت ممثلة اتباع الديانة 
وزارة االوق��اف  الزرادش��تية ف��ي 
اوات حس��ام  الدينية  والش��ؤون 
الدين في تصريح للصباح اجلديد 
ع��ن اقام��ة دع��وى قضائية ضد 
الفتوى التي اطلقها رجل الدين 
مال حسيب، التي يبيح فيها قتل 

غير املسلمن.
واضافت حسام الدين »اننا قمنا 
بتس��جيل دع��وى قضائي��ة في 
السليمانية  محافظة  محكمة 

ضد املال حس��يب امام وخطيب 
مبحافظ��ة  رس��ول  م��ال  جام��ع 
الس��ليمانية، مؤكدة ان احملاكم 
الدعوى  ايجابي  بنحو  استقبلت 
الت��ي اقاموها ضد املال حس��يب 
موضح��ة ان القضية اذا لم يتم 
تفعيلها في محاكم السليمانية 
فانن��ا مضط��رون ان نتوجه الى 
االمم املتح��دة ومنظم��ات حقوق 
العام  واالدعاء  العاملية  االنس��ان 
نظ��راً الن الف��وى الت��ي اطلقها 
رجل الدين تض��ع حياة 300 الف 

شخص في اخلطر.  
فت��وى  الدي��ن  حس��ام  وع��دت 
املال حس��يب ضد اتب��اع الديانة 
الزرادش��تية ف��ي االقلي��م فتوى 
داعشية، ال تنس��جم مع الواقع 

الراه��ن حلق��وق االنس��ان وحرية 
املعتق��د والدي��ن ف��ي االقلي��م، 
مشيرة الى وجود 8 اديان مسجلة 
والشؤون  االوقاف  بوزارة  رس��مياً 
الديني��ة ف��ي االقليم من��ذ عام 
2015 وله��م ممثلون ف��ي الوزارة، 
وتابع��ت »ان امل��ادة خامس��اً من 
قانون وزارة االوق��اف للعام 2015 
تس��مح بتغيير الدي��ن واملذهب 
من االس��الم او أي دين آخر الى أي 

دين يختاره الشخص«.
وكان محافظ السليمانية وكالة 
س��ردار ق��ادر وجه مدي��ر االوقاف 
مبحافظ الس��ليمانية لتشكيل 
جلنة للتحقي��ق في الفتوى التي 
اطلقها مال حس��يب ض��د اتباع 
مؤك��داً  الزرادش��تية،  الديان��ة 

ض��رورة احت��رام خصوصيات كل 
دين ومذه��ب وعد املس��اس بها 

حتت اية مبررات او ذرائع.
اتب��اع  مرش��د  فره��اد  بي��ر 
الديان��ة الزرادش��تية مبحافظ��ة 
الس��ليمانية ع��ّد م��ن جانب��ه، 
ان التعص��ب والتش��دد الدين��ي 
ميثل خطرًا كبي��رًا على التعايش 
والسلم االجتماعي في االقليم، 
اول  افتتحن��ا  عندم��ا  وق��ال 
مرك��ز للديان��ة الزرادش��تية في 
الس��ليمانية واجهنا س��يال من 
االعتراض��ات والته��م، ونحن حلد 
االن نشعر باننا غير امنن ونتوقع 
ان نش��هد ردود فع��ل عنيفة من 
قب��ل التيارات املتش��ددة في كل 

وقت.

منّظمـات المجتمع المـدني تندد بفتـوى 
قتل اتباع الديانة الزرادشتية في اإلقليم

طالبت باحترام حرية الدين والمعتقد
طارق حرب 

م��ا حص��ل ي��وم 2017/2/5من الق��ادة الك��رد وبعد 
محادثات قادة التس��وية الش��يعية في اربيل حيث 
جاهر القادة الكرد واعلنوا ان ما يشغلهم االن ليس 
التسوية وامنا االس��تقالل واالنفصال وانهم بصدد 
ارس��ال وفد الى بغداد لتحقيق افضل السبل عما 
يشغلهم وهو االنفصال عن بغداد واالستقالل عن 
العراق بحيث لم ميكن القادة الرد على هذا املستوى 
من اجملاهرة قبل محادثات التسوية الشيعية يضاف 
ال��ى ذلك ما اورده ممثل االمن العام لالمم املتحدة بأن 
كوبيش في جلسة مجلس االمن قبل ثالثة ايام من 
تطرقه الى هذه التس��وية وجعلها مس��ألة دولية 

وليس مسألة عراقية صرفة.
 وما مت من الكتل الس��نية قبل ذلك واعدت مشروع 
تس��وية جدي��داً مضافاً الى التس��وية الش��يعية 
ومبواضي��ع واه��داف تختل��ف كلي��اً عم��ا ورد ف��ي 
التس��وية الش��يعية بحيث ان االجواء االن مماثلة ملا 
حصل ف��ي بدايات االطاح��ة بالنظام الس��ابق في 
2003/4/9و م��ا تتع��رض له كتلة دول��ة القانون من 
تصدع واقع��ي والن هنالك ثالث��ة اجتاهات في حزب 
الدعوة حالياً بن مؤيد لرئيس الوزراء العبادي ومؤيد 
لنائ��ب رئيس اجلمهورية املالك��ي ومؤيد للدور الذي 
يقوم به س��ماحة الس��يد عمار احلكيم حتى ميكن 
مالحظة مالزمة هذا البعض لزيارات سماحته الى 

جنوبي العراق واحللة واربيل امس.
 والن الكثي��ر يرى ان العبادي ه��و االقدر على حتقيق 
االه��داف واالصدق على حتقيق ما يتم الوعد به والن 
الظروف واالحوال االن خادمة وموافقة لرئيس الوزراء 
خاصة بعد االنتصارات العسكرية والسياسية في 
الرم��ادي والفلوجة وصالح الدين ونينوى وبحيث لم 
يتوقف االنتصار على اجلانب العس��كري وامنا تعدى 
الى اجلانب السياسي حيث توارت واختفت الدعوات 
الطائفية والدعوات االنفصالية الفيدرالية في هذه 
املناط��ق وحيث قد بل��غ التأييد اجلماهي��ري لرئيس 
ال��وزراء ووص��ل الى اعلى م��داه بنحو ل��م يحققه 
مسؤول عراقي ولقرب انتخابات مجالس احملافظات 
واحتمال مشاركة رئيس الوزراء بحزب جديد او تكتل 
سياس��ي فان االمر الذي ميكن توقع��ه هو ان اعالن 
العبادي لتش��كيل حزب سياس��ي قد ال يس��تغرق 
مدة الش��هر وان ش��هر اذار املقبل ه��و املوعد احملدد 
العالن احلزب السياس��ي اجلديد ال��ذي يقوده رئيس 
ال��وزراء وال��ذي سيش��ارك وينافس ف��ي االنتخابات 
احمللية واالنتخابات البرملانية املقبلة باعتقاد توافقه 
جميع الظروف واالحوال الس��ابقة واسباب اخرى ال 

تخفى على كل ذي فهم لبيب.

هل ُيشّكل العبادي 
حزبه الجديد؟

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

» بع��د نظ��ام انتخاب��ي عاش��ه العراق 
لس��نوات متتالي��ة أنتج��ت وبكمي��ات 
هائلة جتمع��ات واحزاباً وكيانات أعتادت 
على االصابة بالهستيريا قبيل أي موعد 
انتخاب��ي في العراق , مكونة لنفس��ها 
حتالف��ات وتوافقات تعزز م��ن التصاقها 
بكراس��ي احلك��م ,  ل��م يج��ِن املواطن 
العراقي منها سوى ويالت حروب واختالل 
االقتصادية  اصاب جمي��ع مؤسس��اته 
والبنيوي��ة , وحرب ضروس��اً ضد داعش 
واالرهاب أنهك��ت ميزانيته ,  وقد تكون 
دعاية االنتخابات بدأت مبكرة هذا العام 
, حسب معدل السفريات التي قام بها 
رؤس��اء االحزاب والكيانات السياس��ية  
من اجل طل��ب الدعم اخلارج��ي .« هذا 
م��ا ابتدأت به الدكتورة » جيلي س��اندر 
» تقريره��ا  الذي نش��ر على الصفحات 

السياسية  االولى للتاميز البريطانية. 
وتساءلت ساندر في رسالة مت توجيهها 
من قبله��ا جلمي��ع االح��زاب واملكونات 
السياسية في العراق » هل من مجيب 
فيم��ا ل��و س��ألنا ه��ل مددمت ش��بكات 
مياه صحي��ة لهؤالء املواطن��ن  ؟ وهل 
م��ن مجي��ب فيما ل��و مت بناء مس��اكن 
متوس��طة الكلف��ة تأويه��م م��ن حر 
الصيف وبرد الش��تاء ؟ وهل من مجيب 
فيم��ا لو قمت��م بتوفير أدن��ى درجة من 
األم��ان له��م ب��دال م��ن تركه��م هدفاً 

رئيس��اً لضربات االرهابين بس��ياراتهم 
املفخخ��ة ؟ وه��ل ه��ؤالء الرؤس��اء من 
الكتل واالحزاب التي برعت في قهر هذا 
الشعب املس��كن تفتقر لألموال حتى 
تتس��ولها من بالد خارجية ؟ وما املقابل 
الذي سيجنيه رئيس دولة عربية أو حتى 

غربية فيما لو مت دعمه لهم ؟«
وبينت س��اندر ان » خط��ر املقاطعة في 
ظل األداء السيء لتلك االحزاب اصبحت 
الس��مة االكبر حلديث وحوار الناس في 
كل م��كان , ك��ون  امل��دة املاضي��ة هي 
االسوأ بس��بب انخفاض اسعار النفط 
والعجز في امليزانية وانعكاساتها على 
الوض��ع املعاش��ي للمواط��ن. والتحدي 
الثاني هو احتالل تنظيم داعش االرهابي 
لثل��ث االرض العراقية نت��ج عنها اكثر 
من اربعة مالين نازح والذي ارتفع حالياً  
العدد الى خمسة مالين  خالل  معركة 

املوصل.« 
وأك��دت أن » ع��دة مكونات سياس��ية 
فقدت  قاعدته��ا االنتخابية  في العراق  
وهذا بالتالي يعني عدم مش��اركة عدد 
كبير في االنتخابات فضال عن اعتراضات 
من حتال��ف الق��وى الذي فق��د قاعدته 
االنتخابية في ظ��ل تركهم جلمهورهم 
في أصعب الظ��روف والتح��دي الثالث 
ه��و املؤك��د وه��و التخطي��ط لتأجيل 
االنتخاب��ات ومتدي��د امل��دة التش��ريعية 
للبرملان ومجالس احملافظات الن الغالبية 
من النواب وأعض��اء مجالس احملافظات 
لن يضمن��وا عودتهم الى قب��ة البرملان 

وبالتالي التمديد سيفيد اجلميع.« 
» هل سيكون العراق أمام نظام انتخابي 
جديد يضمن بقاء هؤالء من دون احلاجة 
للتجرب��ة الدميقراطية ومراكز االقتراع ؟ 
هذا الس��ؤال الذكي هو ما يتم طبخه 
بهدوء بن اروقة اجللس��ات السرية التي 
تعقد بن رؤس��اء الكت��ل ومموليهم في 

اخل��ارج ومببارك��ة م��ن جنوده��م اجملندة 
ف��ي الداخ��ل , بدال م��ن أن يكلف هؤالء 
أنفس��هم ببح��ث إصالحي ف��ي انتاج 
قان��ون حديث لألنتخاب��ات يخرج جميع 
الق��وى م��ن االصطفاف��ات الطائفي��ة 
ال�ح�ي�اة  وجتديد  واملناطقية  واملذهبية 
ب��ن��اؤه����ا  ويت��م  ال�س�ي�اس���ي�ة 

ع�ل�ى أس��س وق�واعد صلبة ت�خ�رج 
املتالحق��ة  األزم�����ات  م���ن  البل��د 
ب�م�ؤس�س���ات�ه  ت�ع�ص���ف  الت��ي 
وال��دس����ت��وري��ة،  ال�س�ي�اس�ي�ة 
وليس إع��ادة متوضع الق��وى احلالية في 

السلطة.« 
الق��وى  تل��ك   « ان  س��اندر  وبين��ت 

السياس��ية خارج السلطة ال ت�ع�م�ل 
ب�نحو ج��دي ل�ط�رح م�ش�روع قانون 
انتخابات عصري جدي��د بقدر اكتفائها  
االنتق��ادات  ب�ط����رح  و  بالتش��كيك 
للمفوضية , بل جنده��ا متوافقة فقط 
ف��ي ط��رح قان��ون  اعتم��اد النس��بية 
والقوائ��م املفتوح��ة ودائ��رة انتخابي��ة 
واح��دة لكل ١٠٠الف صوت كونه يصب 

في صاحلها .«
 واستطردت سارتر بالقول ان »  مجلس 
الن��واب العراق��ي يفتق��ر ال��ى ابس��ط 
االج��راءات القانوني��ة بح��ق اعضائ��ه , 
فه��م يتغيبون م��ن دون حس��اب وتتم 
ق��ر القوان��ن واتخ��اذ الق��رارات من دون 
اكتم��ال النص��اب ألعضائ��ه , . فكيف 
ميثل الش��عب عضو في مجلس النواب 
وهو لم يحضر اجللس��ات اال باملناسبات 
القومي��ة والوطني��ة ؟ . األح��زاب التي 
تربع��ت على ص��دور العراقي��ن باحليل 
واملك��ر والفس��اد وهدر امل��ال العام هي 
الي��وم اضعف م��ن أي وقت مضى، لكن 
ذل��ك ال يعن��ي اننا ام��ام طري��ق معبد 
للوصول الى حتقيق املطالب الش��عبية 
فكما أن هناك نقاط قوة للش��عب فان 
القوى اخلاس��رة ستستعمل كل ما في 
ترس��انتها الدعائي��ة وأس��اليب اخلداع 
وحتوي��ل االنتباه م��ن اجل اإلبق��اء على 

حظوظها في الساحة العراقية.« 
كم��ا أوضحت ان »  لم ت��أِت االنتخابات  
املقبلة في العراق بجيل سياسي جديد 
وتقصي احل��رس القدمي فلن يكون هناك 

تغيير جوهري وس��وف يدخ��ل البلد في 
مشكالت معقدة تكون عواقبها وخيمة 
عل��ى اجلمي��ع, اضاف��ة ال��ى ان التغيير 
املنش��ود ال��ذي يطمح الي��ه املواطن  ال 
يتحق��ق , اال بتغيي��ر جوه��ري لقان��ون 
واس��تبداله  واملفوضي��ة   االنتخاب��ات 
بآخ��ر حتت رعاية خب��راء وذوي اختصاص 
, اضافة ال��ى وعي ونضج الناخب وعدم 
رضوخ��ه وانصياع��ه ال��ى ارادات الكتل 
السياسية كما ان التغيير يتطلب بديال 
قوياً ومقنعاً وموثوقاً به قادراً على ملء 

الفراغ الذي تتركه الكتل السابقة.« 
س��ارتر اختتم��ت تقريره��ا مب��ا يخ��ص 
تس��ليط النظ��ر عل��ى اه��م القضايا 
التي م��ن ش��أنها أن ترتق��ي بالعملية 
االنتخابي��ة ف��ي الع��راق وحمايتها من 
التالع��ب بالقول » ال ميك��ن غض النظر 
أن هناك تالعباً سيحدث  في االنتخابات 
املقبلة في العراق كون عدد املش��اركن 
سيكون أقل , خاصة ان املواطن العراقي 
لن يكون صيداً سهالً هذه املرة , لذللك 
ال ميكن القضاء على التزوير إال من خالل 
توط��ن التكنولوجيا ف��ي كل مفاصل 
العملية االنتخابية , اضافة الى حتديث 
الناخ��ب  بطاق��ة  واص��دار  الس��جالت 
واالدالء بالص��وت والف��رز ب��كل مراحله 
وغيرها وبعكس��ه فإنه ال ميكن القضاء 

على التزوير.« 

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

في ظل وجود أكثر من 100 حزب

هل يحتاج العراق إلى نظام انتخابي جديد؟

كان محافظ 
السليمانية وكالة 
سردار قادر وجه 
مدير االوقاف 
بمحافظ السليمانية 
لتشكيل لجنة 
للتحقيق في الفتوى 
التي اطلقها مال 
حسيب ضد اتباع 
الديانة الزرادشتية

مجلس النواب العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��زا مجل��س محافظ��ة نينوى، 
اللذين  االنتحاري��ن  التفجيري��ن 
وقعا في الس��احل األيسر ملدينة 
ع��دداً  ضحيت��ه  وراح  املوص��ل 
من االش��خاص الى وج��ود خاليا 
نائم��ة لعصابات داعش االرهابية 

باملناطق احملررة.
وق��ال رئي��س مجل��س احملافظة، 
بش��ار الكيكي، في بيان اطلعت 

عليه »الصباح اجلديد« أن »اخلاليا 
النائمة استهدفت حياة املواطنن 
ف��ي منطقتي الزه��ور والنور في 
باالنتحاري��ن  األيس��ر  الس��احل 
وقبلهم��ا ع��دة مناط��ق اخ��رى 
وآليات اجلهد اخلدمي واالنس��اني 
واملتطوع��ن أس��فرت ع��ن وقوع 
ضحاي��ا من املدنين بن ش��هيد 

وجريح«.
وأكد »من الواضح ج��داً ان بقايا 

داعش م��ن اخلالي��ا النائمة حتاول 
اع��ادة امل��وت الى املناط��ق احملررة 

وتعطيل عودة احلياة اليها«.
فإننا  »باملقابل  الكيك��ي  واضاف 
في حكومة نينوى احمللية وبجميع 
مفاصلها وبجهود القوات األمنية 
بجميع تش��كيالتها متمسكون 
باحلي��اة وزراع��ة األم��ل وان ه��ذه 
احملاوالت البائس��ة ل��ن تثنينا عن 
مواصل��ة اجلهد اخلدمي وس��وف 

نتحدى االٍرهاب بكل اشكاله«.
وكان انتحاري��ان يرتدي��ان حزامن 
نفس��يهما  فج��را  ناس��فن 
األول فجر نفس��ه ام��ام مطعم 
)سيدتي اجلميلة( في حي الزهور 
ما أس��فر ع��ن استش��هاد ثالثة 
اشخاص واصابة 16 اخرين، فيما 
وقع التفجير الثاني في حي النور 
ما أس��فر عن استش��هاد ضابط 

باجليش واصابة تسعة مدنين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
إبراهي��م  اخلارجي��ة  وزي��ر  دع��ا 
التش��يك  الس��بت،  اجلعفري،امس 
إل��ى اإلس��راع ف��ي تزوي��د الع��راق 
وإلغ��اء  العس��كرية  بالطائ��رات 
املتبقي م��ن الديون الت��ي في ذمة 
الع��راق، فيما أعل��ن رئيس مجلس 
الشيوخ التش��يكي ميالن ستييخ 
ب��الده للمس��اهمة في  اس��تعداد 
إعادة إعمار املدن احملررة. وقالت وزارة 

اخلارجي��ة في بي��ان اطلع��ت عليه 
»الصباح اجلديد«، إن »وزير اخلارجية 
إبراهي��م اجلعف��ري التق��ى رئي��س 
مجلس الش��يوخ التشيكي ميالن 
س��تييخ وعدداً من أعض��اء اجمللس 
ف��ي العاصم��ة ب��راغ، ومت الت��داول 
بشأن العالقات الثنائية بن البلدين 
ومناقشة آخر التطورات اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام املشترك«.
إل��ى  التش��يك  اجلعف��ري  ودع��ا 

»اإلس��راع بتزويد العراق بالطائرات 
باجملال  التع��اون  وزيادة  العس��كرية 
الطبي واستقبال جرحى العمليات 
العس��كرية وضحاي��ا اإلره��اب في 
وإلغاء  التش��يكية  املستش��فيات 
املتبق��ي م��ن الدي��ون الت��ي بذمة 
العراق للجانب التش��يكي وأهمية 
اس��تمرار املس��اَعدات إل��ى ما بعد 
حتري��ر العراق إلع��ادة إعم��ار البنى 
التحتية«،  من جانبه، أكد ستييخ 

»دعم مجل��س الش��يوخ للقرارات 
التي تص��ب في مصلح��ة محاربة 
للمساهمة  بالده  واستعداد  داعش 
في إعادة إعمار املدن احملررة«، متابعاً 
أن »للبرمل��ان التش��يكي دوراً مهماً 
في دفع دول االحت��اد األوروبي لتقدمي 
املس��اعدات للع��راق وأن هناك نية 
ل��دى البرملاني��ن التش��يك لزي��ارة 
العراق برفقة مس��تثمرين تش��يك 

للوقوف على احتياجات العراق«.

مجلس نينوى ُيؤّكد وجود خاليا نائمة 
لداعش في أيسر الموصل

التشيك تعلن استعدادها لإلسهام 
في إعادة إعمار المدن المحررة
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الس��بت، بأن مدنياً ُقتل وأصيب 
خمس��ة آخ��رون ج��راء انفج��ار عبوة 
ناس��فة قرب س��وق ش��عبية جنوبي 

بغداد.
وق��ال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوعة بالقرب من س��وق ش��عبية 
في ناحية الرش��يد جنوب��ي العاصمة 
بغ��داد، انفج��رت ظهر ي��وم امس ، ما 
أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة 

آخرين بجروح ُمتفاوتة". 
عل��ى صعيد متص��ل اف��اد املصدر إن 
"احلصيلة النهائية لتفجير الس��يارة 
امللغم��ة الذي اس��تهدف، مس��اء يوم 
اجلمع��ة ، محط��ة لتعبئ��ة الغاز حي 
اإلع��ام جن��وب غرب��ي بغ��داد بلغت 

خمسة قتلى و14 جريحا".

ديالى – عملية امنية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة ديال��ى امس الس��بت، عن 
بؤرة جديدة لتنظيم "داعش" االرهابي 
ش��مال ش��رق ب عقوب��ة، مح��ذرا من 

خطورتها نظرا ملوقعها اجلغرافي.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "بس��اتني قري��ة الكبة 
)8 كم ش��مال العب��ارة( أصبحت بؤرة 
جديدة لتنظيم داعش وهناك جتمعات 
لعناصره على وفق املعلومات األمنية 
املتوف��رة لدينا"، الفتا إلى أن "الهجوم 
األخير قب��ل يومني عل��ى إحدى نقاط 
املرابط��ة االمنية في محي��ط القرية 
دليل على خط��ورة ما يحدث في تلك 

البساتني". 

كركوك – انفجار ناسفة 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 

كرك��وك امس الس��بت، ب��أن راًع قتل 
بانفج��ار عب��وة ناس��فة ف��ي قصبة 

البشير بناحية تازة جنوب احملافظة.
وق��ال املص��در ان "عبوة ناس��فة من 
مخلف��ات داع��ش كان��ت موضوع��ة 
على جانب الطريق في قصبة بش��ير 
التابع��ة لناحية ت��ازة )١٥ كم جنوب 
كركوك(، انفجرت في س��اعة متاخرة 
من الليل��ة املاضية، لدى م��رور راع ما 

ادى الى مقتله في احلال".

بابل – عملية استباقية  
اف��اد مص��در امني في قيادة ش��رطة 
محافظة بابل امس السبت باعتقال 
31 مطلوب��ا للقض��اء ف��ي عملي��ات 
ده��م وتفتي��ش مبناط��ق متفرقة من 

احملافظة.
وقال املصدر االمني أن "قوة مشتركة 
من الشرطة وبالتنسيق والتعاون مع 

االس��تخبارات واالمن الوطني متكنت 
من اعتق��ال خمس��ة مطلوبني خال 
عملية اس��تباقية نوعية نفذتها في 
واخلربانة واملس��عود  مناطق عج��رش 

ضمن ناحية جبلة شمالي بابل".
وأض��اف  املص��در إن "مف��ارز مديريات 
واقس��ام الش��رطة نفذت خال ال�24 
ساعة املاضية عمليات دهم وتفتيش 

في عدد من املناطق باحملافظة .

صالح الدين – هجوم مسلح 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظة صاح الدين امس الس��بت 
بأن عنصرين من "داعش" قتا بهجوم 
شنه مجهولون في الشرقاط شمالي 

احملافظة.
وق��ال املصدر إن "اثنني من مس��لحي 
تنظي��م داعش كانا يس��تقان دراجة 
نارية في طريق زراعي باجلانب األيس��ر 

م��ن قض��اء الش��رقاط، قت��ا، اليوم، 
في هجوم مس��لح ش��نه مجهولون 

عليهم".
وأض��اف املص��در ال��ذي فض��ل ع��دم 
"داع��ش  أن  اس��مه،  ع��ن  الكش��ف 
اس��تنفر عناصره في منطقة احلادث 
ال��ذي يعد األول من نوعه منذ أش��هر 

عدة". 

االنبار – تفجير انتحاري 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
األنبار امس الس��بت بأن جنديني قتا 
وأصيب اثنان اخ��ران بتفجير انتحاري 
استهدف سيطرة امنية جنوب مدينة 

الفلوجة.
وق��ال املص��در  إن "عجل��ة ملغم��ة 
يقودها انتحاري، انفج��رت صباح يوم 
للجيش  امس مس��تهدفة س��يطرة 
على طري��ق فلوجة-عامرية الصمود، 

جنوبي الفلوجة، ما اس��فر عن مقتل 
اثنني من عناصرها واصابة اثنني اخرين 

بجروح".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اس��مه، أن "قوة امنية 
طوقت مكان احلادث، ونقلت اجلريحني 
الى مستش��فى قريب لتلقي العاج 

واجلثتني الى دائرة الطب العدلي". 

الديوانية – اعتقال مطلوب 
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس الس��بت ان قوة أمنية 
الق��ت القبض على ش��خص بحوزته 
أس��لحة ف��ي اثن��اء محاولت��ه دخول 

احملافظة .
وذكر املصدر أن "س��يطرة درع اجلنوب 
ألق��ت القبض على ش��خص بحوزته 
اعت��ده وأس��لحة خفيف��ة ف��ي أثناء 
محاولته دخ��ول احملافظة"مضيفا ان 

"الش��خص كان قادما م��ن العاصمة 
بغداد". 

نينوى – هجوم مسلح 
اعل��ن مص��در محلي ف��ي محافظة 
نينوى امس الس��بت ان كتائب س��يد 
احلش��د  فصائ��ل  إح��دى  الش��هداء 
الش��عبي،  احبط��ت هجوم��ا ش��نه 
تنظيم "داعش" غ��رب مدينة املوصل 

ومقتل عشرة من عناصر التنظيم.
وقال املص��در احمللي إن "كتائب س��يد 
الش��هداء أحبط��ت هجوم��اً إرهابياً 
لداع��ش في تل عبط��ة" غربي مدينة 

املوصل .
وأضاف املصدر احمللي أن "كتائب سيد 
الش��هداء كبدت داعش عشرة قتلى 
وحرقت ثاث اليات"، مبيناً أن الكتائب 
"زفت ش��هيداً وجريحني في الهجوم 

ذاته".

انفجار عبوة ناسفة في ناحية الرشيد جنوبي بغداد * اعتقال 31 مطلوبًا بعمليات دهم في مناطق بابل
استهداف سيطرة أمنية بتفجير انتحاري بالفلوجة * مقتل 10 إرهابيين بهجوم غربي مدينة الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت صحيفة ذا صن البريطانية،امس 
الس��بت، ب��أن ش��رطة مكافح��ة االرهاب 
البريطاني��ة اعتقل��ت عراقي��ا ف��ي مط��ار 

غاتويك.
وقال��ت الصحيفة ان "ضابطا من ش��رطة 
مكافحة اإلرهاب البريطانية أوقف رجا من 
هيرتفوردش��اير، مبوجب البند السابع 7 من 
قانون مكافح��ة اإلرهاب، ألنه نزل من رحلة 

قادمة من العراق".
وتابعت الصحيفة انه "نتيجة للتحقيقات 
خ��ال توقيف��ه، مت إلق��اء القب��ض عليه"، 
مش��يرة الى ان "املش��تبه به الذي يبلغ من 
العم��ر 44 عام��ا ال يزال ره��ن اإلحتجاز في 

مركز شرطة وسط لندن".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
توقعت هيئة االنواء اجلوية والرصد الزلزالي، 

أن يكون طقس اليوم ممطراً.
وذكر بيان للهيئة اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د" أن "طقس اليوم األحد، س��يكون 
في املناطق كافة غائما مع تس��اقط امطار 
خفيفة الى متوس��طة الش��دة في اماكن 
متفرقة من الباد مع فرصة حلدوث عواصف 
رعدي��ة احيان��ا، ودرج��ة احل��رارة العظم��ى 

املتوقعة في مدينة بغداد 20 ْم".
وأض��اف ان "طق��س يوم غد االثن��ني املقبل 
س��يكون ف��ي املنطق��ة الش��مالية غائما 
مع تس��اقط امطار خفيفة الى متوسطة 
الش��دة في اماكن متفرقة منها مع فرصة 
حلدوث عواصف رعدية احيانا، وفي املنطقة 
الوس��طى غائم��ا جزئيا يتح��ول الى غائم 
ليا مع تس��اقط امطار خفيفة في اماكن 
متع��ددة منها، وفي املنطقة اجلنوبية غائم 
ممطر يتحول بعد الظهر الى صحو، ودرجات 
احلرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".

وأش��ار البيان الى ان "طقس الثاثاء املقبل 
سيكون في املنطقتني الشمالية والوسطى 
غائم��ا م��ع تس��اقط امط��ار خفيف��ة الى 
متوس��طة الش��دة، وفي املنطقة اجلنوبية 
غائم��ا جزئي��ا، ودرج��ات احل��رارة تنخف��ض 
قلي��ا في املنطقة الش��مالية ومقاربة في 
املنطقتني الوس��طى واجلنوبي��ة عن اليوم 

السابق".
وسيكون طقس االربعاء املقبل في املناطق 
كافة صحوا مع قط��ع من الغيوم، ودرجات 
احل��رارة تنخف��ض قليا عن اليوم الس��ابق. 

بحسب البيان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مصدر مقرب من القي��ادي في االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني ازاد جندياني، امس 
الس��بت، ان االخي��ر ق��دم اس��تقالته م��ن 

منصبه في احلزب.
ونشر هلكورد جندياني شقيق عضو املكتب 
السياسي لاحتاد الوطني الكردستاني ازاد 
جنديان��ي على صفحته على الفيس��بوك 
واطلعت عليه "الصباح اجلديد" ان "مصدرا 
مخ��وال مبكتب عض��و املكتب السياس��ي 
لاحت��اد الوطني الكردس��تاني ازاد جندياني 
اعلن ان )جندياني قدم استقالته الى نائبي 
االمني الع��ام لاحتاد الوطني الكردس��تاني 
واعضاء مكتبه السياس��ي(، م��ن دون ذكر 

االسباب".
وتأتي استقالة جندياني قبل ساعات من بدء 
اجتماع لقيادة االحتاد الوطني الكردستاني 
الذي من املقرر ان يحضره امينه العام جال 

الطالباني الول مرة بعد مرضه.

مكافحة اإلرهاب 
البريطانية تعتقل 

عراقيا بمطار غاتويك

اليوم أمطار
وعواصف رعدية

قيادي بارز بحزب 
الطالباني يستقيل

من منصبه

الملف األمني

بغداد تشهد تظاهرًة حاشدًة 
تطالب بتغيير "املفوضية 

العليا لالنتخابات"
وأطلق��ت القوات األمني��ة ٬ الغاز 
وص��ول  ملن��ع  للدم��وع  املس��يل 
املتظاهري��ن إل��ى بواب��ة املنطقة 
اخلض��راء بع��د دعوة زعي��م التيار 

الصدري السيد مقتدى الصدر . 
وأس��فر إطاق الغازات عن إصابة 
عدد م��ن املتظاهري��ن وحالة من 
الفوضى سادت املكان ٬ فيما حتدث 
شهود عيان عن وقوع حاالت وفاة 
وإصابة عدد آخر منهم باالختناق. 
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، السبت، متظاهري ساحة 
التحرير وس��ط العاصم��ة بغداد 
التكتيك��ي"  "االنس��حاب  إل��ى 
حتى إشعار آخر، مبيناً أن "جهات 
مجهول��ة" اس��تعملت "الق��وة 
املفرطة" ض��د املتظاهرين، وفيما 
طال��ب االمم املتحدة واملؤسس��ات 
احلقوقي��ة التدخ��ل ف��وراً إلنق��اذ 
املتظاهرين، توعد ب�"رد أقوى" في 

املرة املقبلة. 
أم��س   ، تظاه��روا  اآلالف  وكان 
السبت٬ في ساحة التحرير وسط 
بغ��داد٬ للمطالبة بتغيي��ر قانون 
العلي��ا  واملفوضي��ة  االنتخاب��ات 
فيم��ا  لانتخاب��ات٬  املس��تقلة 
شددوا على ضرورة إجراء املزيد من 
اإلصاحات في مؤسسات الدولة.

معصوم لوزير الدفاع 
البريطاني: عليكم منع والدة 
جماعات إرهابية بأي شكل 

مستقبالً
كما تأت��ي في مرحلة تش��هد 
جن��اح القوات العراقية بش��تى 

صنوفها في حتقي��ق انتصارات 
مشهودة مبوازاة مشاعر الوحدة 
بالنف��س  والثق��ة  الوطني��ة 
واملعنويات العالية التي تتحلى 
به��ا مضاعفة األم��ل بالقدرة 
على إعادة اعمار املناطق احملررة 
وضم��ان عودة كرمي��ة للنازحني 
فضا عن العمل على تس��ريع 
ارض  م��ن  ش��بر  كل  تطهي��ر 

الوطن من اإلرهابيني".
وأك��د "ع��زم العراقي��ني عل��ى 
النجاح في املصاحلة السياسية 
اإلصاحات  وتفعيل  واجملتمعية 
املطلوبة للسير قدما نحو إعاء 
مب��دأ املواطن��ة وتعزي��ز الثقة 
والوح��دة الوطني��ة فض��ا عن 
االنتصار في احلرب ضد اإلرهاب 

وضمان عودة كرمية للنازحني".
إن  اجلمهوري��ة  رئي��س  وع��ّد 
"املوصل متثل عراقاً مصغراً وان 
ب��ني مكوناتها  املصاحل��ة  جناح 
واعماره��ا وعودته��ا إل��ى حياة 
طبيعي��ة مس��تقرة ومزده��رة 
س��يكون دافعاً إضافياً لنهوض 
وازده��ار جميع مناط��ق الباد" 
معرب��اً عن "تفاؤله مبس��تقبل 
وع��ودة  الدميقراط��ي  النظ��ام 
الع��راق إلى مكانت��ه احلضارية 
املس��توى  عل��ى  املش��هودة 

اإلقليمي والدولي".
وفيما ش��دد الرئي��س معصوم 
على "ض��رورة توس��يع التعاون 
الدولي ملاحق��ة اإلرهابيني في 
كل م��كان أش��ار إل��ى أهمية 
من��ع والدة اجلماع��ات اإلرهابية 
ف��ي  ش��كل  ب��أي  واملتطرف��ة 
الع��راق  إن  أك��د  املس��تقبل، 
بحاج��ة إلى أوس��ع الدعم من 

جميع الدول الشقيقة وكذلك 
مقدمته��ا  وف��ي  الصديق��ة 

اململكة املتحدة".
م��ن جانب��ه عب��ر وزي��ر الدفاع 
الذي  اللق��اء  البريطان��ي خال 
البريطان��ي  الس��فير  حض��ره 
فرانك بيك��ر، عن تهان��ي باده 
الكبيرة  باالنتص��ارات  للع��راق 
التي حتققت في مس��ار عملية 
حتري��ر املوصل وجمي��ع األراضي 
العراقية من س��يطرة اإلرهاب, 
اململك��ة  تصمي��م  مج��ددا 
املتحدة على اس��تمرار دعمها 
في إعادة اعم��ار املناطق احملررة 

من اإلرهاب وعودة النازحني.

العبادي يأمر بالتحقيق في 
إصابات حصلت باألجهزة 

األمنية واملتظاهرين
وأعلن��ت قيادة عملي��ات بغداد، 
أمس الس��بت، مقت��ل وإصابة 
ثمانية ُمنتس��بني ف��ي القوات 
األمني��ة، وفيما أك��دت عثورها 
على أس��لحة وس��كاكني لدى 
بعض املُتظاهرين، أش��ارت إلى 
أن قواته��ا تق��وم بواجبه��ا في 
حف��ظ األمن والنظ��ام وحماية 
العام��ة  واألم��وال  املواطن��ني 

واخلاصة.

العفو الدولية تنتقد إغالق 
بريطانيا ملف االنتهاكات في 

العراق
وأضافت، أن "القوات البريطانية 
ارتكب��ت أم��وراً فظيع��ة ف��ي 
سجونها"، مشيرة إلى أن "بهاء 
موسى موظف االستقبال الذي 
توف��ي ف��ي 2003 ف��ي البصرة 

بعدما تع��رض "إلى سلس��لة 
رهيبة من أعمال العنف اجملاني، 
على أيدي عناصر اجليش امللكي 
البريطاني، بحسب حتقيق نشر 

في 2011".
وكانت اململكة املتحدة أعلنت 
في تش��رين األول العام املاضي، 
نيته��ا التنصل م��ن االتفاقية 
األوروبية حلقوق اإلنسان في فترة 
احلرب، لتمكني عسكرييها من 
تف��ادي ماحقات "تعس��فية"، 
األم��ر الذي نددت ب��ه منظمات 

الدفاع عن حقوق اإلنسان".
وخ��دم نح��و 120 أل��ف جندي 
ف��ي  الع��راق  ف��ي  بريطان��ي 
أثن��اء احل��رب، وغادر آخ��ر اجلنود 
 ،2009 الع��راق في  البريطانيني 
لكن لندن أبق��ت عدداً محدوداً 
2011 لتدري��ب الق��وات  حت��ى 

العراقية.

البرملان يعتزم البدء 
بحملة استجوابات تبدأ 
بوزيرة الصحة ومفوضية 

االنتخابات
ونوه عضو اللجنة النيابية الى 
ان "الش��روط القانونية تتعلق 
بتقدمي طلب مشفوع بتأييد ٢٥ 
نائب��اً في اقل تقدير، اضافة الى 
وثائق ومس��تندات تشير  وجود 
ال��ى اتهام��ات صريح��ة بح��ق 

املسؤول".
وزاد ان "البرمل��ان وعن��د وق��وع 
فعلي��اً  االس��تجواب  عملي��ة 
سينظر الى حقيقة االتهامات 
هل ه��ي موج��ودة وميك��ن من 
خاله��ا ادانة املس��ؤول وابعاده 
عن منصبه، ام مج��رد ادعاءات 

مزيفة وغير حقيقية".
"تق��ومي  ان  س��عيد  واك��د 
لطل��ب  والوثائ��ق  املس��تندات 
مس��ؤولية  م��ن  االس��تجواب 
هيئة رئاس��ة البرملان، والفصل 

فيها بعد ذلك مهمة النواب".
واس��تطرد ان "اتفاق��اً حص��ل 
بإقامة االستجواب للمسؤولني 
ي��وم  وخ��ال  اس��بوعني  كل 

اخلميس حصراً".
ان  بالق��ول  س��عيد  واكم��ل 
"البرملان سيبدأ باستجواب وزير 
الصحة، ومن بعدها املفوضية 
املس��تقلة لانتخابات ومن ثم 

بقية املسؤولني تباعاً".
م��ن جانبها ذك��رت النائبة عن 
جبهة االصاح نهلة الهبابي في 
تصريح ال��ى "الصباح اجلديد"، 
ان "كتلتنا النيابية لها احلصة 

االكبر من االستجوابات".
وتابع��ت الهباب��ي ان "النائب��ة 
عواط��ف نعم��ة قدم��ت طلباً 
باستجواب وزير التربية، والنائب 
كاظم الصيادي سوف يستجوب 
رئيس الوقف الشيعي، في حني 
س��تقوم النائبة عالية نصيف 
التج��ارة  وزي��ري  باس��تجواب 

وكالة، والهجرة واملهجرين".
"جبه��ة  ان  واس��تطردت 
االصاح ت��ؤدي دوراً رقابياً جيداً، 
وجنح��ت ف��ي تقدمي ادل��ة تؤكد 
تقصي��ر وزيري املالية هوش��يار 
زيب��اري والدفاع خال��د العبيدي 
الس��ابقني اللذي��ن ابع��دا عن 
منصبيهما بعد اس��تجوابهما 

ايضاً".
ونف��ت الهبابي "وق��وف جبهة 
االص��اح وراء اس��تجواب وزيرة 

الصحة عديلة حمود"، مؤكدة 
التابع��ة  االح��رار  "كتل��ة  ان 
للتيار الص��دري هي من قدمت 

الطلب".
وش��دد عل��ى ان "الغ��رض من 
اس��تجواب اجلبهة للمسؤولني 
هو لتقومي االداء احلكومي وليس  
سياس��ياً او إلضع��اف حكومة 
حي��در العب��ادي كما ي��روج له 

البعض".
ومضت الهبابي الى ان "البرملان 
يتألف من كتل متعددة وتتعامل 
م��ع االس��تجوابات من ش��تى 
اجله��ات السياس��ية على وفق 
االدل��ة ولم يحصل اس��تهداف 

شخصي ألي مسؤول".
وكان��ت كت��ل سياس��ية ق��د 
اتهمت في وقت س��ابق رئاسة 
مجلس النواب بتعطيل طلبها 
في اس��تجواب عدد من الوزراء 

واملسؤولني.

اجلبوري يؤكد لنظيره 
الكويتي: العراق مع احلل 
السليم ملشكالت احلدود

م��ن جانبه ثم��ن رئيس مجلس 
االمة الكويتي دور رئيس مجلس 
النواب على املس��توى الداخلي 
واخلارجي وحرص��ه على حتقيق 
الوئام واالس��تقرار ف��ي العراق 

واملنطقة .
الن��واب  رئي��س مجل��س  وكان 
سليم اجلبوري قد وصل القاهرة 
ام��س اجلمعة للمش��اركة في 
املؤمتر الثاني لرؤس��اء البرملانات 
ف��ي  وكان  العربي��ة  واجملال��س 
اس��تقباله مش��عل ب��ن فهم 
السلمي رئيس البرملان العربي.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

ينتقد ناشطون موصليون "الروتني" 
الذي يطغي على اس��لوب االجهزة 
االمنية في التعامل مع املعلومات 
التي يقدمها املواطن حول املنتمني 
لتنظيم داعش، فيم��ا يعد مصدر 
امن��ي ان القض��اء عل��ى الدواعش 
ليس بعملية سهلة ويتطلب املزيد 
من الوق��ت والتعاون مع تفعيل دور 

اخملتارين باألحياء السكنية.
وق��ال الناش��ط املدن��ي املوصل��ي 
لقم��ان عم��ر الطائي، ف��ي حديث 
الى "الصب��اح اجلدي��د" ان "احلالة 
االمني��ة في االحياء احمل��ررة باجلانب 
االيس��ر من مدين��ة املوصل مقبلة 
على املزيد من االرباك والتوتر، ما لم 
يكن هناك سلس��لة من االجراءات 
املشددة والتعامل بجدية اكثر مع 
املعلوم��ات التي يقدمه��ا املواطن 
املنتمني  لألجه��زة االمني��ة ح��ول 
للتنظي��م املتط��رف والباق��ني في 
منازله��م م��ن دون ان تطاله��م يد 

العدالة".
املعلوم��ات  وف��ق  "عل��ى  واض��اف 
الت��ي جنمعها م��ن مصادرن��ا، فان 
العش��رات من املعلوم��ات االمنية 
يتم تزويده��ا للجهات اخملتصة من 
ق��وات مكافح��ة االره��اب وجه��از 
االمن الوطني والرد السريع وغيرها، 
ايجابي��ة  بنتائ��ج  يأت��ي  بعضه��ا 
سريعة، ويتم القبض على من بايع 
او ناصر او انتمى للتنظيم االرهابي، 
لكن بعض تل��ك املعلومات تذهب 

سدى".
ولف��ت الطائ��ي ال��ى ان "مواطنني 
موصليني نقلوا الينا انهم فوجئوا 
بأن الدواع��ش الذين ابلغوا عليهم 
خرج��وا م��ن التحقيق��ات االمنية 
كالش��عرة م��ن العجين��ة، وانهم 
يتجول��ون ف��ي االحياء الس��كنية 
مج��ددًا ويزعمون ان��ه ال يوجد لدى 

دلي��ل رس��مي  االمني��ة  االجه��زة 
ضده��م، ا وان اس��ماءهم لم تكن 
في قاعدة البيانات والى ما ذلك من 

اسباب".
وتابع "بينم��ا االهال��ي واثقون من 
يري��دون تطهي��ر مناطقهم  انهم 
والتخلص من الدواعش الذين كانوا 
يرتدون ال��زي االفغاني )القندهاري( 
وكان��وا يروع��ون االهال��ي ويعتدون 
عليهم ابان سيطرة التنظيم على 

تلك املناطق سابقا".
وحذر الطائي من "العودة الى املربع 
االول ف��ي حال دخل الفس��اد املالي 
بالتحقيقات االمنية واطاق سراح 
الدواع��ش مقاب��ل ام��وال طائل��ة، 

علما ان��ه لم تردنا هكذا معلومات 
حلد االن، لكننا ال نستبعد أي شيء 
به��ذا الش��أن خاصة وان الفس��اد 

يعم الباد منذ سنوات عديدة".
رصدن��ا  "خ��ال  بالق��ول  ومض��ى 
للوض��ع االمني، التقين��ا بعدد من 
الشباب الذين خففوا حلاهم قليا، 
يرفضن  اللوات��ي  الفتي��ات  وبعض 
النق��اب، وعندما نس��ألهم  رم��ي 
عن ذل��ك يقول��ون )الدنيا ليس��ت 
امان ونحن نخشى عودة الدواعش 

واالنتقام منا(".
مدين��ة  احي��اء  بع��ض  وش��هدت 
امني��ة،  خروق��ات  ع��دة  املوص��ل 
اسفرت عن مقتل واصابة اكثر من 

20 شخصا غالبيتهم من املدنيني، 
االمر ال��ذي دفع االهال��ي الى احلذر 
من التجمع��ات وتوجيه االنتقادات 
لألجه��زة االمني��ة، والتحذي��ر من 
االنف��ات االمني وعودة التفجيرات 

واالغتياالت وغيرها.
من جانبه، قال مصدر امني عراقي 
مطل��ع ف��ي محافظة نين��وى الى 
"الصباح اجلديد" ان "ما حصل من 
خروق��ات امنية مؤخ��راً ال ميكن ان 
تقلل من انتصارات قواتنا، وهذه هي 
انفاس التنظي��م االرهابي االخيرة، 
وان تطهير املدينة بالكامل مسألة 
وقت ويتطلب املزيد من التعاون من 

قبل االهالي مع اجهزتنا االمنية".

احل��ال هنالك  واض��اف "بطبيع��ة 
عناص��ر داعش��ية متخفي��ة ف��ي 
مدين��ة  م��ن  الش��رقية  االحي��اء 
املوصل، وهنالك خايا نائمة تنتظر 
التعليمات م��ن قياداتها االرهابية، 
لكنن��ا فككن��ا الكثي��ر م��ن تلك 
اخلايا، ونطارد خايا وعناصر اخرى، 
لكننا نحت��اج الى املزيد من الوقت 
الذي  واالس��تقرار  االم��ن  لتحقيق 

ننشده".
ولفت املصدر الى ان "مدينة املوصل 
رزح��ت حت��ت س��يطرة الدواع��ش 
لعام��ني ونص��ف العام، وبا ش��ك 
للتنظيم  انتم��ت  هنالك عناص��ر 
ق��د ال منل��ك معلوم��ات عنه��م او 

انهم ليسوا ضمن قاعدة البيانات 
اخلاصة بن��ا، لك��ن املعلومات التي 
يقدمه��ا املواط��ن نتعام��ل معها 
بجدي��ة، ونحن ال نريد ان نظلم كل 
من يصلنا اس��مه ألننا ال نستبعد 

املعلومات الكيدية".
ومض��ى بالقول "نح��ن نعمل على 
تفعي��ل دور اخملتاري��ن والوجهاء في 
ونس��تأنس  الس��كنية،  االحي��اء 
بآرائهم احيانا حول انضمام او عدم 
انضمام املشتبه بهم الى التنظيم 
االرهاب��ي، الن ه��دف اجلمي��ع ه��و 
القبض عل��ى الدواعش وتقدميهم 
للقضاء ك��ي تتنعم املدينة باألمن 

واالستقرار".

الحالة األمنية في األحياء 
المحررة بالجانب األيسر 
من مدينة الموصل 
مقبلة على المزيد من 
اإلرباك والتوتر، ما لم 
يكن هناك سلسلة من 
اإلجراءات المشددة 
والتعامل بجدية أكثر مع 
المعلومات التي يقدمها 
المواطن لألجهزة األمنية 
حول المنتمين للتنظيم 
المتطرف والباقين في 
منازلهم من دون أن 
تطالهم يد العدالة

قوات اجليش تبحث عن عناصر داعش بني املدنيني في املناطق احملررة من املوصل

األهالي يطالبون بتطهير أحيائهم من خاليا التنظيم النائمة

ناشطون موصليون ينتقدون "الروتين" في القبض على الدواعش
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بغداد - الصباح الجديد:

بحث وزي��ر الزراع��ة املهندس فالح 
حس��ن الزيدان في اجتم��اع لهيئة 
الرأي القضايا واملقترحات املوضوعة 
ضمن جدول اعمال��ه والهادفة الى 

تطوير القطاع الزراعي.
العالق��ات واالع��الم  وذك��ر قس��م 
والتع��اون الدول��ي ف��ي ال��وزارة ان 
االجتماع تركز على مناقش��ة دعم 
مربي الدواج��ن باالعالف وتخفيض 
اج��ور فح��ص عينات ب��ذور احلنطة 
االج��راءات  وتخفي��ف  والش��عير 

والروتني على الفالحني واملزارعني.
واوض��ح الوزي��ر لقد مت زيادة نس��ب 
دعم الباذرات بنس��بة %50 بدال من 
%35 لدع��م الفالح��ني وللتخفيف 
عن كاهله��م ، مضيفا انه قد متت 

املوافق��ة على توس��يع املس��احات 
الزراعية اخملصصة للخطة الزراعية 
حملافظة ص��الح الدي��ن ذات الزراعة 

الدميية.
واش��ار الوزير الى مناقشة عدد من 
القضاي��ا االداري��ة املتعلقة مبقترح 
بدم��ج  اخل��اص  البس��تنة  دائ��رة 
مشروعي املشاتل وتطوير البساتني 
لتسهيل عمل هذه املشاريع فضال 
عن التطرق لالراء التي تخدم العمل 

الزراعي بشقيه النباتي واحليواني.
نظم��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
نقاش��ية  حلق��ة  الزراع��ة  وزارة 
الزراعي/ مس��توى  التس��ويق  حول 
متق��دم بحض��ور الوكي��ل الفن��ي 
ضم��د  مه��دي  الدكت��ور  لل��وزارة 
احمد حس��ني  القيس��ي،والدكتور 
الدراس��ات  قس��م  مدي��ر  تال��ي 
الزراعية،والدكت��ور  والسياس��ات 

عصام س��بتي س��لمان عضو جلنة 
دراس��ة تقاري��ر املوفدين،وع��دد من 

اخملتصني في اجلانب الزراعي.
واألع��الم  العالق��ات  وذك��ر قس��م 
والتعاون الدولي إن احللقة تضمنت 
محاض��رة لألس��تاذ مصطفى عالء 
صبري م��ن دائرة اإلرش��اد والتدريب 
الزراع��ي ح��ول التس��ويق الزراعي/ 
فيه��ا  أوض��ح  متق��دم،  مس��توى 
كيف تتم عملية التس��ويق كونها 
عل��م وف��ن إيص��ال الس��لعة م��ن 
املنت��ج إلى املس��تهلك بالش��كل 
الذي يلبي حاج��ات ورغبات وقدرات 

املستهل�ك.
وب��ني احملاض��ر إن الغاي��ة م��ن هذه 
العملي��ة هي إرش��اد الفالحني من  
أصحاب املشاريع الزراعية الصغيرة 
والشركات الزراعية بضرورة التعرف 
على األس��اليب والطرق احلديثة في 

مجال التسويق الزراعي الستقطاب 
الزبائن.

العملي��ة  ان  إل��ى  واش��ار احملاض��ر 
تتضم��ن تق��دمي أفض��ل املنتج��ات 
الزراعي��ة من حيث الف��رز والتدريج 
والتعبئ��ة واجلودة،وتطوي��ر الس��لع 
يحتاجه��ا  الت��ي  اخلدم��ات  أو 
املس��تهلكون التي تلب��ي رغباتهم 
تس��عير  واحتياجاتهم،وكذل��ك 
املنتج��ات واخلدم��ات لتك��ون قادرة 
املس��تهدفة  األرب��اح  على حتقي��ق 

ومقبولة لدى العمالء.
يذك��ر إن عملي��ة التس��ويق ه��ي 
مجموعة من العمليات أو األنشطة 
الت��ي تعمل على اكتش��اف رغبات 
العم��الء وتطوي��ر مجموع��ة م��ن 
املنتج��ات أو اخلدمات التي تش��بع 
للمؤسس��ة  وحتق��ق  رغباته��م 

الربحية خالل مدة مناسبة. 

أعلنت عن فرص مشاركة بمشاريع البتروكيمياويات والورقية
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ايمان سالم*

العام��ة  الش��ركة  تواص��ل 
للتصميم وتنفيذ املشاريع احدى 
وزارة الصناعة واملعادن   ش��ركات 
تنفيذ مش��روع معم��ل الغلونة 
لصالح ش��ركة الف��ارس العامة 
التابع��ة لل��وزارة  وبنس��بة اجناز 

وصلت الى 54%.
وقال مدير مركز االعالم والعالقات 
ال��وزارة عبدالواحد  العامة ملق��ر 
العم��ل  ب��أن  الش��مري  عل��وان 
يتضمن جتهيز ونصب وتش��غيل 
معم��ل غلونة متكام��ل بطاقة 
انتاجي��ة )30( ال��ف طن س��نويا  
ومبع��دل وجبتي عم��ل وعلى وفق 

تكنولوجيا متقدمة .
واض��اف الش��مري بأن��ه مت جتهيز 
معدات املعمل من مناشىء عاملية 
رصين��ة حي��ث جه��زت ونصبت 
معدات متكاملة ملشروع الغلونة 
من منش��أ اوروبي غربي والغالية 
)kettle( من منشأ املاني ، مشيرا« 
الى أن��ه ومن خالل هذا املش��روع 
س��يتم في املعمل عملية غلونة 
ملنتجات ش��ركة الفارس العامة 
بأضافة مواد كيمياوية اساسها 
الزنك لغرض احملافظة عليها من 
التآكل نتيجة تالمس��ها مع املاء 

بصورة مستمرة .
العم��ل  ان  الش��مري  واوض��ح 
يتضم��ن كذلك اعداد التصاميم 
وتنفي��ذ جمي��ع األعم��ال املدنية 
وامليكانيكي��ة  والكهربائي��ة 
نص��ب  ال��ى  اضاف��ة  واخلدمي��ة 
م��ع جتهيز  اجلس��رية  الكرين��ات 
خ��ط متكامل لوح��دات املعاجلة 
والغلون��ة ، مؤك��دا ب��أن العم��ل 
في هذا املش��روع مستمر بصورة 
متواصل��ة لغ��رض اكمال��ه على 

وفق اخملطط الزمني. 
جدي��ر باالش��ارة ال��ى أن اعم��ال 
املش��روع تضم كذل��ك تصميم 
وتنفيد بناية ادارة ملعمل الغلونة 
متكون��ة من بناي��ة هيكلية من 
وواجه��ة  املس��لح  الكونكري��ت 
اح��دث  وف��ق  عل��ى  صمم��ت 

التصامي��م م��ع األث��اث املكتبي 
اضاف��ًة ال��ى تنفي��ذ امللحق��ات 
اخلاصة للمعمل مبساحة )1000(
م3 فضال ع��ن تأهيل اخملزن اخلاص 
والكيمياوي��ة  األولي��ة  بامل��واد 
م��ع جتهي��ز املس��تلزمات وامل��واد 
بالتش��غيل  اخلاصة  التش��غيلة 
األول��ي والتجريب��ي خل��ط االنتاج 
وجتهي��ز ونص��ب مع��دات الرف��ع 
والناقلة وجتهي��ز وتنفيد األعمال 
الكهربائي��ة م��ع جتهي��ز ونصب 
الس��ائل وتنفيذ  الغ��از  خزان��ات 
اعم��ال رب��ط ش��بكة األنابي��ب 
ووس��ائل  القياس��ية  وامللحقات 
احلماية والسقيفة ومرشات املاء 
ومتطلبات العم��ل االخرى كافة 
من جتهي��ز وربط ش��بكة الهواء 
وش��بكة انابي��ب امل��اء وش��بكة 

انابيب االطفاء .
تق��دمي  ال��ى  الش��مري  ولف��ت 
اخملطط��ات والتصامي��م املعدلة 
ملنتج��ات اجله��ة املس��تفيدة مبا 
يضم��ن س��هولة غلونته��ا ومن 
دون ضائعات مع تنفيد التشغيل 
التجربي��ي للمعم��ل ال��ى جانب 
الهندس��ية  امل��الكات  تدري��ب 
 ، والفني��ة للجه��ة املس��تفيده 
مشيرا الى ان نسب االجناز وصلت 

الى مراحل جيده . 
اعلن��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
البتروكيمياوي��ة احدى ش��ركات 
وزارة الصناع��ة واملعادن عن وجود 
فرص للمشاركة مبشاريع جديدة 
البتروكيمياوي��ات  مصان��ع  ف��ي 

والورقية .

وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة في 
تصري��ح ملركز االع��الم والعالقات 
العام��ة في ال��وزارة ان الش��ركة 
لتطوي��ر  خطته��ا  وضم��ن 
منتجاته��ا قام��ت باالع��الن عن 
لغرض  عش��رة مش��اريع جديدة 
املش��اركة م��ع القط��اع اخل��اص 
منه��ا مصنع��ني النت��اج الكلور 
بطاقة 40  طن في اليوم ومصنع 
النت��اج الغ��ازات الصناعية التي 
واالوكسجني  النتروجني  تش��مل 
واالركون كما مت االعالن عن فرصة 
مش��اركة لتجهيز خط متكامل 
النتاج البول��ي بروبلني اضافة الى 
م��واد كيمياوية  النت��اج  خطوط 
متنوع��ة ، اذ ان الش��ركة اعلنت 
عن مشاريعها وهي حاليا بأنتظار 

عروض لشركات رصينة.

واش��ار املدير العام ال��ى ان هناك 
اخلطوط  تش��غيل  توجه الع��ادة 
االنتاجية للشركة هذا العام بعد 
توقف دام الكثر من ستة سنوات 
حيث وصلت اعم��ال التأهيل الى 
مراح��ل متقدمة خالل عام 2016 
، الفتا الى انها بحاجة الى مبالغ 
مالية تق��در ب�) 7( مليارارت و500 
ملي��ون دينار لش��راء م��واد اولية 
تش��غيل  الغ��راض  وكيمياوي��ة 
مصانعه��ا ، معربا ع��ن امله في 
احلص��ول عل��ى قرض م��ن الوزارة 
باملبلغ املطلوب لتلبية متطلبات 
تشغيل املصانع املذكورة السيما 
وان الش��ركة تنف��ذ اعمال جتهيز 
ونصب املولدات الغازية بالتعاقد 
م��ع ش��ركة ج��ون ب��راون والتي 
تع��د العصب الرئيس لتش��غيل 

املصانع ومن املق��رر اجنازها خالل 
الستة اشهر املقبلة .

ال��ى ذلك ذكر املدي��ر العام بأنه مت 
اس��تحصال موافق��ة الوزير على 
تكليف ش��ركتي ال��زوراء العامة 
بأعمال  االلكتروني��ة  واالنظم��ة 
تصليح خط انتاج الورق الصحي 
في مصان��ع الورقي��ة والذي كان 
يعان��ي م��ن مش��كالت ش��تى ، 
موضح��ا بأن��ه ق��د مت االعالن عن 
فرص للمشاركة في مصانع ورق 
العمارة وورق البصرة حيث تعاني 
هذه املصانع من تقادم خطوطها 
االنتاجي��ة ومعداته��ا االمر الذي 
يتطلب توفير مبالغ العادتها الى 

العمل.

*اعالم الصناعة 

الشركة العامة للتصميم تواصل تنفيذ مشروع معمل الغلونة الجديد 

تم تجهيز معدات 
المعمل من 

مناشىء عالمية 
رصينة حيث جهزت 

ونصبت معدات 
متكاملة لمشروع 
الغلونة من منشأ 
أوروبي والغالية 

)kettle( من منشأ 
ألماني

مشروع معمل الغلونة اجلديد

الحب األفالطوني.. 
دستورا للمدينة الفاضلة!

ف��ي زم��ن انتش��رت فيه احل��روب وكث��رت فيه 
الصراع��ات ..اصبحنا جميعا بحاجة الى احلب 
، ح��ب األرض ، حب الذات ، حب الطبيعة وحب 
احلي��اة .. لنجد بأن احملبة ه��ي فضيلة واعظم 
ما ف��ي الوجود..لك��ن أنانية االنس��ان أضاعت  
أس��مى املعاني للرحمة وحول��ت أهدافها إلى 
منافع خاصة ، جتاره رائجة ، سلع تباع وتشترى 
حس��ب املصالح لتفقد سمة االنسانية التي 
تبعث الدفء بداخلنا ، تردعنا عن اخلطأ وسط 
الظلمات وتبعدنا عن الكراهية التي سيطرت 
على األف��كار وأغرقتها باحلق��د واملنغصات مما 

أعمت البصر والبصيرة.
 حس��ب رأي افالط��ون  هناك نوع��ني من احلب 
» حب مبت��ذل ، وحب طاه��ر« ، حب مياثل حب 
اآلله��ة  بعيد عن الش��هوات ،تتمث��ل بعالقة 
االنسان وخالقه،ممزوجة باحلرية احلقيقية التي 
توصلن��ا للتوحد م��ع اهلل ، واميان ب��كل ما هو 
جمي��ل ملىء باخلير والعطاء مم��زوج برقة قلب 
وصدق في املشاعر بعيدة عن عالقة االشخاص 

ومحبة الناس لبعضهم البعض  .
احل��ب احلقيق��ي بناء للنف��وس وداعم��ا« لها ، 
ل��ه قوانني خاصة به ، يتح��دى املوت بكينونته 
،يط��رح اخلوف خارج��ا«  فهو اخل��الص من كل 
احلاض��رة  بأيامن��ا  نحت��اج  ،فك��م  الش��وائب 
لقلب واس��ع ،يش��عر مع اآلخر ويتألم ألالمه، 
يفرح ألفراح��ه ،يقدم اخلير ب��دون مقابل،ويزرع 

االبتسامة التي تقتل كل جاحد.
احملبة ليست مجرد عاطفة متعلقة بالوجدان 
، ب��ل بالعق��ل واإلرداة أيض��ا« فتأثي��ر القل��ب 
الطاهرهوجزء من األميان ، لذلك جند كل األديان 
تدعو للتس��امح والصبر والتزكي��ة ألنها جزء 
م��ن محبة األخ ألخي��ه خاصة وقت الش��دة ، 
فلماذا ال نفرح باحلق بدال من ان نسعد بالباطل 
، ونق��دم الفضيلة التي ه��ي معرفة متعففة 
بالصب��ر والتق��وى ، مليئة باملودة واالحس��ان، 
ونطّهر انفس��نا بعي��دا عن الطم��ع والرياء .. 

لكي ال نحملها اثما« حتاسب عليه.
وال يس��عنا ان نق��ول بعيد احملب��ة  اال ان يهدي 
احلكام والش��عوب ل��كل ما هو صال��ح للبالد 
، وميل��ىء قلوبه��م بالرحم��ة ويتزين��وا ب��رداء 
االنس��انية التي جتمع ما بني الشعب والقيادة، 
لكي يتسنى لنا ان نعيش حياة فضلى كبقية 

الدول املتحضرة.

*كاتبة لبنانية  

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس وزير التخطيط الدكتور سلمان اجلميلي 
اجللس��ة الرابعة التي عقدتها جلنة الش��ؤون 
االقتصادي��ة الوزاري��ة بحض��ور االعضاء وهم 
وزراء )النف��ط ، املالية ،الزراعة ( ورئيس الهيئة 
الوطنية لالس��تثمار  ومحافظ البنك املركزي 
العراقي ورئيس الدائ��رة القانونية  في مكتب 
رئيس الوزراء ووكالء وزارات التخطيط  والتجارة 

والصناعة واملعادن.
وناقش��ت اللجنة عددا من املواضيع وامللفات 
واتخذت العدي��د من الق��رارات، فقد حصلت 
املوافقة على منح املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات العديد من االستثناءات مبا يضمن 
تنفي��ذ اجل��دول الزمني العمليات��ي بتوقيتاته 
املع��دة ومبا يس��هم ف��ي  تس��هيل االجراءات 
القانونية املطلوبة إلجن��اح  تنظيم  انتخابات 
مجال��س احملافظ��ات لس��نة ٢٠١٧ وانتخابات 

مجلس النواب لسنة ٢٠١٨ .

التخطيط تمنح 
المفوضية استثناءات 

إلنجاح االنتخابات 

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

تقرير

الزيدان يترأس اجتماعًا لبحث مقترحات تطوير القّطاع الزراعي
ترّكز على مناقشة دعم مرّبي الدواجن باألعالف

جانب من االجتماع

سعاد التميمي*
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  تبادل��ت 
الدكت��ورة عديل��ة حم��ود حس��ني 
االف��كار وال��رؤى م��ع مدير قس��م 
الدفاع  البيئية مبديري��ة  الش��رطة 
املدن��ي ف��ي وزارة الداخلية العقيد 
مدي��ري  بحض��ور  س��ليم  ف��راس 
اقس��ام الشرطة البيئية في بغداد 
واحملافظ��ات ح��ول مح��اور النظام 

 2015 لس��نة   )1( رق��م  الداخل��ي 
لقسم الش��رطة البيئية واالليات 
التي ميكن من خاللها تطبيق قانون 

حماية وحتسني البيئة .
كما تط��رق االجتماع الذي حضرته 
املهندس��ة ش��ذى كاظ��م مدي��رة 
ع��ام الدائ��رة الفنية ب��وزارة البيئة 
املتخذة  القانوني��ة  الى االج��راءات 
من قبل اقس��ام الش��رطة البيئية 

حلماي��ة املواق��ع البيئي��ة الس��يما 
مناط��ق االه��وار بصفته��ا موقعا 
للت��راث العامل��ي واحلد م��ن الصيد 
واألس��ماك  املهاجرة  للطيور  اجلائز 
وبح��ث االج��راءات الت��ي ميكن من 
خالله��ا انعاش الس��ياحة البيئية 
في احملافظ��ات اجلنوبي��ة وإجراءات 
وزارة البيئة العداد الدليل السياحي 

والتشريعات اخلاصة بها .

واكد االجتماع عل��ى اهمية تذليل 
املعوق��ات والعقب��ات التي تعترض 
االداء وايج��اد احلل��ول املطلوبة لها 
وتأم��ني وتلبي��ة االحتياج��ات م��ن 
امل��الكات والبناي��ات اخلاصة وتوفير 
االليات لتنفيذ امله��ام املوكلة بها 
كال��زوارق في االهوار واملس��طحات 

املائية .
على صعي��د متصل طالب��ت وزارة 

الصحة والبيئة اجلهات الرس��مية 
الى دعم جهود الوزارة في تنشيط 
قطاع السياحة البيئية في مناطق 

االهوار العراقية .
لل��وزارة  الفن��ي  الوكي��ل  وق��ال 
الدكتور جاسم الفالحي ان الوزارة 
بصدد اع��داد دليل س��ياحي معززً 
الس��ياحية  للمناطق  باالحداثيات 
التي يرغب بزيارتها السياح ، مؤكدا 

عل��ى ضرورة تفعيل دور الش��ركات 
الس��ياحية لدع��م مل��ف االه��وار 
واحي��اء هذا التراث ملا لهذه املناطق 
من اهمية خصوص��اً بعد انضمام 

االهوار الى الئحة التراث العاملي . 
وكان الع��راق جنح ف��ي ادراج االهوار 
الوس��طى واجلنوبي��ة ضمن الئحة 
التراث العاملي ملنظمة اليونس��كو 

منتصف العام املاضي.

وزيرة الصحة تدعو إلى حماية البيئة والحد من الصيد الجائر

اعالم المحافظة 
اك��د محاف��ظ واس��ط املهن��دس 
مالك خلف وادي بضرورة الس��عي 
اجلاد نح��و عملية تطوي��ر القطاع 
النفطي واالس��هام بزي��ادة االنتاج 

في احلقول النفطية باحملافظة .
احملاف��ظ  اس��تقبال  خ��الل  وج��رى 
ملدي��ر هيئة نفط واس��ط املهندس 
احم��د مهدي ف��ي دي��وان احملافظة 
بح��ث اولوي��ات العم��ل ف��ي هذه 
املرحل��ة والت��ي تنصب ف��ي تطوير 
احلقول النفطية وزيادة االنتاج عبر 
االس��هام في تنفيذ مشاريع البنى 
التحتية للمواقع النفطية ،واكمال 

متطلبات العمل فيها .

م��ن جهته دع��ا مدير هيئ��ة نفط 
واس��ط ،احملافظ الى التدخل ألجل 
انهاء املعوقات والتجاوزات احلاصلة 

عل��ى قطع��ة االرض اخملصصة لها 
ألنش��اء مقر للهيئ��ة في )منطقة 

الفالحية( .

بغداد - الصباح الجديد:
إفتتحت ش��ركة توزي��ع املنتجات 
النفطي��ة محط��ة تعبئ��ة وق��ود 
ف��ي محافظة  اجلديدة  الفلوج��ة 
األنب��ار بع��د إع��ادة تأهيله��ا إبان 
تعرضه��ا م��ع العديد م��ن املواقع 
األخرى الى أعم��ال تخريبية خالل 
م��دة إحتالله��ا م��ن قب��ل داعش 
م��ن  أعض��اء  اإلفتت��اح  وحض��ر 
مجلس احملافظة ووجهاء املنطقة 
ومالك من فرع ش��ركة التوزيع في 

محافظة األنبار.
 وتأت��ي ه��ذه اخلط��وة ف��ي إط��ار 
س��عي الش��ركة املتواصل لتقدمي 
أفض��ل اخلدم��ات للمواطن��ني في 

جميع املناط��ق التي مت حتريرها من 
عصابات داعش اإلرهابي وذلك من 
خ��الل متابع��ة مدير عام ش��ركة 
التوزيع املهن��دس علي عبد الكرمي 
املوس��وي  وجه��ود مالكاته��ا في 

احملافظات .
الفلوجة اجلديدة  وباشرت محطة 
بتجهيز مركبات املواطنني بالوقود 
حي��ث تق��وم بتجهي��ز منتوج��ي 
البنزي��ن وزيت الغاز لس��كان تلك 

املنطقة .
إن  الش��ركة  ع��ام  وص��رح مدي��ر 
بش��ركة  املتمّثل��ة  النف��ط  وزارة 
توزي��ع املنتجات النفطي��ة عازمة 
عل��ى إعادة تأهي��ل جميع احملطات 

الت��ي تض��ررت بس��بب العمليات 
العس��كرية في محافظات األنبار 
وص��الح الدي��ن و املوص��ل لتع��ود 
أفض��ل مما كانت علي��ه لتقوم الى 
بإحتياجاته��م  املواطن��ني  جتهي��ز 

املطلوبة من أنواع الوقود .
وأضاف املوس��وي إن امل��دة املقبلة 
ستشهد إفتتاح املزيد من محطات 
تعبئ��ة الوقود بعد إع��ادة تأهيلها 
في املناطق احملررة و ذلك حرصا من 
ش��ركة التوزيع على إع��ادة احلياة 
الطبيعي��ة فيه��ا ويأت��ي ذلك من 
خالل أعمار وتأهيل املواقع احليوية 
الت��ي تقدم خدماته��ا للمواطنني 

الكرام . 

افتتاح محطة تعبئة وقود في األنبار بعد إعادة تأهيلهامحافظ واسط يبحث تطوير حقل األحدب النفطي 

دعت الى تنشيط السياحة في األهوار 
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حرصًا على حياة األم وسالمة الجنين ونموه الطبيعي

البصرة - سعدي علي السند:

الصيدل��ة  ش��عبة  اقام��ت 
مبستش��فى البصرة الع��ام ندوة 
علمية حول تسمم احلمل حضرها 
عدد م��ن الصيادل��ة األختصاص 

واملمارسني واملتدربني .
وق��دم الصيدالني حي��در محمد 
محاضرته بتعريف تسمم احلمل 
، مؤكدا انه أحد مضاعفات احلمل 
التي قد تهدد سالمة اجلنني ومنوه 
الطبيعي وحتصل في األسبوع ال� 
20 م��ن احلمل حيث يحدث إرتفاع 
لضغ��ط دم األنث��ى احلام��ل ع��ن 
90/140 ملميت��ر زئبقي مصاحباً 
لذلك خ��روج البروتني ف��ي البول 
وينتج عن��ه مضاعفات ش��ديدة 
تؤث��ر عل��ى األم وعلى من��و اجلنني 
فقط ويحدث تش��نجات عصبية 
ح��ادة وقد يحت��اج الطبي��ب الى 
إجراء عملية والدة قيصرية برغم 
اخلط��ر الذي يه��دد حي��اة املولود 
حرصاً على حياة األم وتزداد نسبة 
حدوث��ه كلما تقدم عمر األم فقد 
وجدت الدراس��ات ان احلوامل بعد 
سن 40 هن األكثر عرضة لإلصابة 

بهذا املرض .
 وع��ادة ال يك��ون هن��اك س��بب 
مع��روف لكن هن��اك عوامل تزيد 
م��ن فرص��ة إحتمالي��ة حدوثها ، 
ومنها اإلصابة باالضطرابات ذاتية 
املناع��ة واإلصابة بأمراض األوعية 

الدموية وعوامل أخرى عديدة. 
 واشار الى انه في حال كان تسمم 
احلمل خط��را  قد يحتاج الطبيب 
الى إدخال املريضة للمستش��فى 
ملراقبتها من قبل الطاقم الطبي 
املتخص��ص وقد يص��ف الطبيب 
بعض احلقن الس��تيرويدية وذلك 

لتسريع منو رئتي الطفل .

ماهو تسمم احلمل وماهي 
أسبابه

وفي أحاديثهم ل�«الصباح اجلديد 
أكد ع��دد م��ن املتخصصني على 

هام��ش الندوة ان تس��مم احلمل 
وكم��ا أش��ار الزمي��ل احملاضر هو 
اضط��راب يظه��ر عادة ف��ى وقت 
متأخر من احلمل، بعد األُسبوع ال� 
20 ويتس��م بارتفاع ضغط الدم، 
واستس��قاء تورم غالب��اً ما يكون 
ف��ي األط��راف، وزالل ف��ي الب��ول، 
وفي بعض احل��االت يصاحب ذلك 
آالم ف��ي املعدة وصداع مس��تمر 
وزغلل��ة في العيون، وقد يس��بب 
ة في  الضرر لبعض األعضاء املهمَّ
اجلسم كالكبد والكلى بالنسبة 
للس��يدة احلامل، أم��ا على اجلنني 
فقد يس��بب له ضعفاً في النمو، 
وضعف��اً ف��ي تروي��ة ال��دم، وفي 
مة قد يؤدي باجلنني  احل��االت املتقدِّ

للوفاة.

وان 5 � ٪10 م��ن النس��اء احلوامل 
يص��ن بتس��مم احلم��ل، لكن ما 
يقرب م��ن نصف هذه احلاالت هي 
لنس��اء يعانني م��ن ارتفاع ضغط 

الدم قبل احلمل. 
وتزداد نس��بة إصابة الس��يدة به 
ف��ي حملها األول، وق��د يتكرَّر في 
حمله��ا الثان��ي إن أُصيب��ت ب��ه، 
كم��ا انَّ التاري��خ األس��ري له��ذا 
املرض يؤث��ر إضافة إلى منط احلياة 
الس��يئ املتمثل في قلة الرياضة، 
والبدانة  والتغذية غير السليمة، 

املنتشرة..

أعراض تسمم احلمل والسبب 
الدقيق حلدوثه

وأع��راض تس��مم احلمل تش��مل 

تورماً شديداً، وزيادة الوزن بصورة 
مفاجئ��ة وال عالقة ل��ه باألكل، 
والص��داع واضطراب��ات بصريَّة، 
وزغلل��ة ف��ي العي��ون، وكذل��ك 
ارتفاع في ضغط الدم، وزالل في 
الب��ول  مع انتف��اخ وتورم الوجه 

والوجنتني.
الدقيق حلدوث تسمم  والسبب 
لك��ن  مع��روف،  غي��ر  احلم��ل 
يعتق����د أنَّ��ه يح��دث عندم��ا 
تكون هن��اك مشكلة متعلقة 
بانغ��راس املش��يمة، وهي اجلزء 
ال���ذي يرب�ط بني امداد الدم من 
األُم إلى اجلن��ني، لكنَّها نظريات 
وفرضي��ات ل��م تثب��ت صحتها 

حتى الي��وم.
ونفرض ان احدى الس��يدات توّد 

ان تعرف اس��باب ه��ذه األصابة 
فاجل��واب لها هو ق��د تصابني به 
اذا كن��ت حامال للمرَّة األولى ، او 
عانت أُختك أو أُمك من تسم��م 
احلم��ل اوكان لديك ف��ارق زمني 
يصل إلى 10 س��نوات أو أكث��ر 
م��ا بني حمل وحمل آخر او كنت 
ق��د أصبت بتس��مم احلمل في 
ح�مل س��ابق و تع��اود اإلصابة 
به نس��ب�ة امرأة واحدة من كل 
خم��س أُمه��ات واذا كان عمرك 
فوق األربعني سنة او كنت تعانني 
من سمنة مفرطة قبل احلمل او 
كنت حامال بتوأم او كنت تعانني 
من مش��كلة طبيَّة، مثل مرض 
الكلى أو ارتف��اع ضغط الدم أو 

السكري..

 عالج تسمم احلمل
ال��والدة  اجليِّ��دة قب��ل  الرعاي��ة 
مرحل��ة  ف��ى  عن��ه  للكش��ف 
مبك��رة من خ��الل إتب��اع نظام 
غذائي صحي ومتوازن وممارس��ة 
التمارين الرياضيَّة وإعطاء املرأة 
احلامل عالج خفض ضغط الدم 
ف��ي احل��االت الت��ي تك��ون أكثر 
حديَّة، والس��يدات الالتي يعانني 
املزمن واالستراحة في  الضغط 
الف��راش ومراقب��ة تط��ور احلالة 
وال��والدة ه��ي الع��الج األمث��ل 
التس��مم عندما  للتخلص من 
يكتمل اجلنني والشئ السار هو 
انَّ ٪97 من النس��اء الالتي أصن 
بتس��مم احلم��ل تع��ود إليه��نَّ 

صحتهنَّ بعد الوالدة.

مستشفى البصرة العام يقيم ندوًة عن تسمم الحمل وطرائق عالجه

تهدد مضاعفات 
الحمل سالمة الجنين 
ونموه الطبيعي 
وتحصل في األسبوع 
الـ 20 من الحمل إذ 
يحدث ارتفاع لضغط 
دم األنثى الحامل 
عن 90/140 ملميتر 
زئبقي

جانب من ندوة مستشفى البصرة العام حول تسمم احلمل وطرائق عالجه

االتصاالت تبحث 
تطوير آليات مشاريع 
شبكات النفاذ الضوئي

التعليم  تواصل تسّلم  
طلبات إعادة  ترشيح  

الطلبة النازحين 

25 الجاري موعد 
امتحانات مرشدي الحج 

بغداد - الصباح الجديد: 
عقد مدير عام ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة 
لالتصاالت والبريد الدكتور ناظم لفتة خش��جوري 
اجتماعا مع الشركات املستثمرة ملشاريع شبكات 
النف��اذ الضوئي وه��ي كل ش��ركة  )آي كيو ، حلم 
املس��تقبل ، افق الس��ماء ، اللون االخضر ، اس��وار 
الكرم (  من اجل تقدمي الدعم الفني واللوجس��تي 
لتلك املش��اريع وتذليل العقب��ات والصعوبات التي 
تعترض سبل التشغيل والتسويق على حد سواء.

وقال املدير العام ان شركتنا تامل بتشغيل مشاريع 
النفاذ الضوئي لتقدمي خدمتها للمواطنني بافضل 
واحس��ن التكنولوجي��ا العاملي��ة بهذا اجمل��ال واننا 
ماض��ون في تذلي��ل الصعوبات واملعوق��ات الفنية 

التي تعترض سبل التنفيذ .
ودعا املدي��ر العام الى التعاون املثم��ر مع املواطنني 
والشركات ومجهزي خدمة االنترنت حيث ستقدم 
هذه املش��اريع احليوية خدمات جديدة ومتطورة في 
مجال االتصاالت الصوتية واملرئية ناهيك عن خدمة 
االنترن��ت بس��رعة عالية وبطريق��ة اخلط اخملصص 
وليس املش��ترك وبث القن��وات الفضائية وغيرها ، 
مؤك��دا على تعزيز روح التعاون وتطوير واقع العمل 

وتنظيمه لتفادي الوقوع في املشكالت الفنية.

بغداد - الصباح الجديد:
ق��ررت وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي 
االس��تمرار بتس��لم طلبات إعادة ترش��يح الطلبة  
النازح��ني حديثا م��ن املناط��ق احملررة م��ن خريجي 
الدراس��ة اإلعدادية للعام الدراس��ي 2013 / 2014 

املقبولني مركزيا في العام الدراسي2015/2014 .
وق��ال املتح��دث الرس��مي لل��وزارة الدكت��ور حيدر 
العب��ودي إن وزارة التعليم العالي قررت االس��تمرار 
بتس��لم طلب��ات اعادة ترش��يح الطلب��ة النازحني 
حديث��ا من املناط��ق احملررة م��ن خريجي الدراس��ة 
اإلعدادية للس��نة الدراسية 2014/2013  املقبولني 
مركزي��ا  للس��نة الدراس��ية 2015/2014 عل��ى ان 
ال يكون��وا م��ن امللتحق��ني ف��ي احدى الدراس��تني 
) املس��ائية واألهلي��ة(، مبين��ا انه س��يتم  تس��لم 
طلباتهم وتأجيل دراس��تهم الى السنة الدراسية 

املقبلة وذلك النتظام الدوام في اجلامعات. 

بغداد - الصباح الجديد:
ح��ددت الهيئ��ة العليا للح��ج والعمرة ي��وم 25 من 
ش��باط اجل��اري موع��دا المتحان املتقدم��ني للعمل 
بصف��ة مرش��دين ومرش��دات ديني��ني ملوس��م حج 

1438ه� - 2017 م. 
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بيان له��ا تس��لمت » الصباح 
اجلديد« نسخة منه انها » ستجري يوم 25 من شباط 
اجلاري امتحانا للمتقدمني بالعمل بصفة مرشدين 
ومرشدات دينيني ملوس��م احلج املقبل للمحافظات 

الشمالية واجلنوبية ومكتب بغداد الثاني«. 
واشارت الهيئة في بيانها الى انها » وضعت شروطا 
خاصة الختيار املتقدمني بأن يكون عراقي اجلنس��ية 
وحاص��ال على ش��هادة بكالوري��وس تخصصية في 
العلوم االس��المية ومع��ني بصفة إم��ام او خطيب 
ولدي��ه مجلس علمي من الوقف الس��ني، وفي حال 
حصوله على شهادة من غير التخصصات االسالمية 
فيش��ترط ان يكون حاصال على قرار اجمللس العلمي 
من الوقف ومعني بصف��ة امام او خطيب, وان تكون 
املرش��دة حائ��زة على ش��هادة تخصصي��ة بالعلوم 
االس��المية ال تقل عن البكالوريوس ومجلس علمي 

او تدريسية في احدى اجلامعات االسالمية«. 
والزمت الهيئة املتقدم بأن »يكون خاليا من االمراض 
والعاهات البدنية وان ميتلك ثقافة االرش��اد والقدرة 
عل��ى التأثير االيجاب��ي باآلخرين ونقل مب��ادئ الدين 
االس��المي احلنيف ونش��ر ثقافة التعايش السلمي 
والعمل على رص الصف الوطني ونبذ ثقافة االرهاب 
والطائفي��ة وان ال يك��ون محكوم��ا علي��ه بقضية 

جنائية وموقفه سليم من الناحية االمنية«. 
واضافت الهيئة انها »س��تختار%70 ممن س��افر الى 
احلج بصفة مرش��د ديني مرة واحدة في االقل و30% 
مل��ن ذهب بصفة مرش��د عم��رة عل��ى ان يأتلف مع 

املرشدين ذوي اخلبرة ». 

 سعاد التميمي*

والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  وجه��ت 
الدكتورة عديلة حمود حسني خالل 
لقائه��ا الدكت��ور حس��ن التميمي 
مدير عام دائرة مدينة الطب بتوفير 
االساس��ية  واملتطلب��ات  االجه��زة 
اخلاص��ة بزراعة نخ��اع العظم من 
متبرع في مركز نخاع العظم مبدينة 
بأجراءاته��ا في  واملباش��رة  الط��ب 

اواخر شهر اذار من العام احلالي. 
كما ناقش اللقاء اس��تمرار االسناد 
الطبي امليداني ملقاتلينا االبطال مع 

ق��رب انطالق عملي��ات حترير اجلانب 
االمين م��ن املوصل ومبا يس��هم في 
تعزي��ز االنتص��ارات املتحققة على 

عصابات داعش االرهابية
 واالطالع على التحضيرات اخلاصة 
اواخر  بافتت��اح اخملتب��رات املركزي��ة 
الشهر اجلاري ومتابعة االستعدادات 
الثانية  املتعلق��ة بافتتاح املرحل��ة 
من مش��روع مصاعد مدينة الطب 
والبال��غ عددها 24 مصع��دا حديثا 
وماميثل��ه اجنازها م��ن اضافة كبيرة 
الصحية  اخلدم��ات  ف��ي مس��توى 

املقدمة للمواطنني .
 وتطرق اللقاء الى تلبية احتياجات 

الطبي��ة  امل��الكات  م��ن  الدائ��رة 
واالدوي��ة  الكف��وءة  والصحي��ة 
الطبي��ة  واملس��تلزمات  واالجه��زة 

احلديثة.
من جهة اخرى تدارس��ت الدكتورة 
عديلة  م��ع الدكتور ح��ازم اجلملي 
واملديرين  لل��وزارة  الفن��ي  الوكي��ل 
العامني لدائرتي التخطيط واإلدارية 
ف��ي مركز الوزارة د . ثامر النوري و د . 
مكي قاسم سبل االرتقاء باخلدمات 
الطبي��ة والعالجية الت��ي يقدمها 
مستشفى دار التمريض اخلاص الى 

املوطنني .
وج��رى خ��الل اللق��اء ال��ذي حضره 

مدي��ر  إبراهي��م  ج��واد  الدكت��ور 
مستش��فى دار التمري��ض اخل��اص 
التأكي��د عل��ى أهمي��ة رف��د ه��ذه 
العريق��ة  الصحي��ة  املؤسس��ة 
بحاجته��ا من األطب��اء االختصاص 
واملالكات الصحية الكفوءة واألدوية 
االمنوذجية  الطبي��ة  واملس��تلزمات 
للمرضى وأجراء العمليات اجلراحية 
ملرض��ى احلاالت الصعب��ة واالمراض 
املس��تعصية من خالل اس��تقدام 
املاه��رة  العاملي��ة  الطبي��ة  الف��رق 

وبشتى التخصصات .

* إعالم الصحة

تقرير

وزيرة الصحة توّجه بإجراء زراعة نخاع العظم في أواخر آذار  
في خطوٍة تهدف لخدمة المواطنين 

 منى خضير عباس*
ش��ارك وفد من دائرة إحياء الش��عائر 
الن��دوة  فعالي��ات  ف��ي  احلس��ينية 
اقامها  الت��ي  االول��ى  التخصصي��ة 
قسم إدارة اجلودة الشاملة والتطوير 
التج��ارة  وزارة  ف��ي  املؤسس��اتي 
اجل��ودة  ثقاف��ة  املوسومة"نش��ر 
االرتقاء  وإنعكاس��ها في  الش��املة 

باالداء املؤسسي".
والقى وكيل الوزير للش��ؤون االدارية 
كلمة الوزير رحب فيها بوفود الوزارات 
على  القائم��ني  واحلاضري��ن ش��اكرا 
الن��دوة ، ع��ادا ان )قس��م إدارة اجلودة 
الشاملة( من اهم اقسام املؤسسات 
حتس��ني  ع��ن  احلدي��ث  وان  احلديث��ة 
اخلدمات واملنتجات املقدمة للمواطن 
العراقي ليست ترفا وامنا هي من اولى 
اولويات املؤسسات ، داعيا الى تطوير 
االداء املؤسس��ي جلميع مؤسس��ات 

الدولة الى االفضل.
بع��د ذل��ك الق��ى رئي��س اللجن��ة 
كلم��ة  الن��دوة  عل��ى  املش��رفة 
ترحيبي��ة وتعريف بفعاليات الندوة 
وجوان��ب عملها وتعري��ف احلضور 
واالداء  اجل��ودة  قي��اس  مبس��تويات 

املؤسسي في املؤسسات العراقية 
، مبينا ان مصطلح اجلودة والتطوير 
املؤسسي اصبح"هو اللغة العاملية 

للتميز واالبداع".

*اعالم الوقف

بغداد – الصباح الجديد
ش��ارك الع��راق ممث��ال ب��وزارة العمل 
اعمال  ف��ي  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
الدورة االولى للمؤمتر الوزاري ملنظمة 
التعاون االس��المي الذي استضافته 
اململكة العربية السعودية في مدينة 
جدةع��ن مؤسس��ة الزواج واالس��رة 

ومتكينها في الدول االعضاء. 
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عمار منعم ان الوزارة ش��اركت بوفد 
ترأس��ه مدي��ر ع��ام دائرة رعاي��ة ذوي 
االحتياج��ات اخلاص��ة مدي��ر مكتب 
هيئة رعاية الطفولة الدكتورة عبير 
مهدي اجللبي، مش��يرا ال��ى ان املؤمتر 
ناق��ش على م��دى يوم��ني جملة من 
احملاور والقضايا ذات الصلة باالس��رة 
وقيمه��ا وما تواجهه من مش��كالت 
االس��ري  كالعنف  وحتدي��ات كثي��رة 
والزواج املبكر وما تتركه من اثار على 

املس��تدامة  التنمية  اه��داف  حتقيق 
للمجتمعات العربية واالسالمية. 

واض��اف منع��م ان املؤمت��ر يؤس��س 
مس��ارا جدي��دا يعط��ي مؤسس��ة 
ال��زواج واالس��رة االولوي��ة واالهتمام 
في العالم االسالمي من خالل ايجاد 
حل��ول اس��تراتيجية مس��تدمية مل��ا 
تعانيه االسرة من حتديات ومشكالت 
، فض��ال عن االس��هام ف��ي تصحيح 
الص��ورة النمطي��ة املس��يئة للمرأة 
داخل االس��رة، واملفاهي��م املغلوطة 

عن مؤسسة الزواج واالسرة. 
واك��د منع��م ح��رص ال��وزارة عل��ى 
التعاون مع اجله��ات احمللية والدولية 
كافة في جميع اجملاالت اخلاصة بدعم 
املرأة والطفولة في اجملتمع، وانها من 
الوزارات التي تقدم اخلدمات للنهوض 
بواق��ع االس��رة العراقي��ة م��ن خالل 
تق��دمي الرعاي��ة االجتماعية لالس��ر 

الفقيرة والقروض امليس��رة للباحثني 
ع��ن العمل من كال اجلنس��ني وايجاد 
الوظائف للراغبني في العمل، فضال 
عن تقدمي اخلدمات لالسر التي لديها 

افراد من ذوي االحتياجات اخلاصة. 
وبني منع��م ان الوزارة انش��أت هيئة 
رعاية الطفولة برئاس��ة وزير العمل 
املهن��دس  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
محمد شياع الس��وداني وهي هيئة 
مس��تقلة تش��رف عل��ى قس��م دور 
احلضانة وقسم دور الدولة الذي يعنى 
برعاية الطف��ل احلدث الذي ال يتجاوز 
عم��ره 18 عاما وتس��عى ال��ى ايجاد 
ف��رص عمل بع��د اطالق س��راحهم 
التش��غيل  دائ��رة  م��ع  بالتنس��يق 
وشمولهم بالقروض امليسرة والقيام 
بزي��ارة عائالتهم لغرض اع��ادة دمج 
االح��داث مع ذويهم مبا يضمن حتقيق 

اصالح واندماج االحداث في اجملتمع.

وفد »الشعائر الحسينية« يشارك 
في فعاليات الندوة التخصصية األولى

العمل تشارك في مؤتمر منظمة 
التعاون اإلسالمي في جدة

متابعة الصباح الجديد: 
اعلنت الش��ركة العام��ة للمعارض 
واخلدمات التجارية العراقية في وزارة 
التجارة عن عقد  اجتماع ضم ممثلني 
عن وزارات الصحة والبيئة ، الزراعة ، 
الصناعة واملعادن ، الداخلية ، الهيئة 
املس��يطرة على املواد املشعة ، هيئة 
الرقاب��ة الوطني��ة ، جه��از اخملاب��رات 
وجهاز األمن الوطني ملناقش��ة عمل 

املنظومة اإللكترونية املوحدة اخلاصة 
االس��تيراد ضم��ن  اج��ازات  بإص��دار 
مفهوم تبسيط االجراءات احلكومية

واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
هاش��م محمد حامت إن هذا االجتماع 
يأتي ملناقش��ة املعوق��ات التي تواجه 
عمل املنظوم��ة واخلروج بآلية متكننا 
م��ن تذليل تل��ك املعوق��ات التي من 
ش��أنها تعوق عمل املنظومة كونها 

جزء م��ن عملية تبس��يط االجراءات 
التي أخذت احلكومة على عاتقها في 
تبسيط جميع االجراءات للمواطنني 

عموما .
وقال املدي��ر العام ان ش��ركته بذلت 
مس��اع حثيثة إليجاد هذه املنظومة 
للحص��ول على اجازة االس��تيراد عن 
طريق شبكة االنترنت )أون الين( وهذا 
االجراء ال يعني بالضرورة ان العملية 

خالية م��ن التدابير األمنية والرقابية 
حتسباً ألي طارئ.

واضاف هاشم أن منظومة االستيراد 
ه��ذه س��تكون مكمل��ة ملنظوم��ة 
اجلم��ارك كونها تس��هم في تنظيم 
وتطوير التج��ارة الداخلية واخلارجية 
في الع��راق ، فضالً ع��ن التقليل من 
عملي��ات التالعب والفس��اد االداري، 
إضاف��ة ال��ى تقلي��ص ع��دد الدوائر 

احلكومي��ة التي يتوّجب على املواطن 
مراجعتها إلجناز اجازة االستيراد.

وب��ني املدي��ر الع��ام ان جمي��ع ممثلي 
ال��وزارات الذي��ن حض��روا االجتم��اع 
اس��تمعوا ال��ى ش��رح تفصيلي عن 
طبيعة هذا النظام وكيفية التعامل 
معه من قبل اجلهات ذات العالقة وما 
يقدمه من تسهيالت للشخص الذي 
يروم احلص��ول على إجازة االس��تيراد 

بعد زيارة املوقع الرس��مي االلكتروني 
للنظ��ام وم��لء احلق��ول باملعلومات 
املطلوب��ة ، إضاف��ة ال��ى رب��ط هذه 
املنظوم��ة الت��ي س��يكون موقعها 
في الش��ركة العام��ة للمعارض عبر 
ش��بكة االنترن��ت باملناف��ذ احلدودية 
وهيئ��ة اجلم��ارك لتوحي��د البيان��ات 
اخلاصة بالش��خص املس��تورد واملواد 

املراد استيرادها.

التجارة تناقش عمل المنظومة اإللكترونية إلصدار إجازات االستيراد



شؤون عربية ودولية6

الخرطوم ـ بي بي سي:
أدان مجل��س األمن الدولي بش��دة االش��تباكات 
املتواصلة في جنوب الس��ودان ودعا كافة أطراف 
النزاع إلى وقف القتال على الفور، حسبما نقلته 

وكالة تاس الروسية، امس السبت.
وأع��رب مجلس األم��ن، في بي��ان، ع��ن قلقه من 
املعلوم��ات حول وقوع جرائم قتل مدنيني، وحاالت 
اغتصاب، ونهب، واش��تباكات على أساس العرق، 
مشيرا إلى إمكانية فرض عقوبات على املسؤولني 

عن ذلك.
وأكد البيان أن »ال حل عسكريا« لألزمة في جنوب 
الس��ودان، داعيا أطراف النزاع إلى إجراء »العملية 
السياس��ية الش��املة واحلقيقية« على أس��اس 
اتفاقية الس��ام التي مت التوصل إليها في ش��هر 

آب العام 2015.  
ورح��ب مجل��س األم��ن بجه��ود يبذله��ا االحت��اد 
اإلفريقي واملنظمة الدولية للتنمية )IGAD(، وعبر 
عن اس��تعداده للتعاون معهما بغية البحث عن 

حل لتسوية األزمة في هذا البلد اإلفريقي.
ومن اجلدير بالذكر أن النزاع في جنوب السودان بدأ 
بني شعب الدينكا، الذي ينتمي إليه رئيس جنوب 
السودان س��يلفا كير، وقبيلة النوير، التي ينتمي 
إليها نائبه الس��ابق رياك مش��ار، في كانون األول 
الع��ام 2013. وفي ش��هر آب الع��ام 2015، توصل 
طرفا النزاع إلى اتفاقية س��ام، اال أن القتال جتدد 

بينهما في شهر يوليو/متوز املاضي.

نيويورك ـ رويترز:
وصل األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
امس االول اجلمعة ، إلى تركيا في زيارة تس��تغرق 
يوم��ني، وذل��ك في إط��ار جولة ش��رق أوس��طية 

ستستغرق 10 أيام، يزور خالها 5 دول عربية.
وأفاد بيان صادر عن املكتب اإلعامي لألمني العام 
األمم املتح��دة، أن غوتيري��ش، ال��ذي تولى منصبه 
رسميا في األول من كانون الثاني املاضي، سيتوجه 
بعد أنقره إلى الس��عودية محطته الثانية، حيث 
سيلتقي العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد 

العزيز، وولي عهده محمد بن نايف.
وأش��ار البي��ان إل��ى أن غوتيريش س��يزور اإلمارات 
العربي��ة املتحدة، حيث سُيش��ارك ف��ي »القمة 
العاملي��ة ل��إدارة 2017« الت��ي س��ُتعقد في دبي. 
ولف��ت البيان إل��ى أن غوتيريش س��يزور بعد دبي 
سلطنة عمان وقطر ومصر، ويجري مباحثات مع 
مس��ؤولي تلك ال��دول، حول املش��اكل اإلقليمية 

والعاملية.

سيدني ـ رويترز:
قال��ت صحيفة )ذا أس��تراليان( امس الس��بت إن 
مقات��ا أس��تراليا في تنظيم داع��ش يدعى خالد 
شروف أصبح أول مواطن أسترالي مزدوج اجلنسية 
تسحب منه اجلنسية األس��ترالية مبوجب قوانني 

مكافحة اإلرهاب.
وتعيش أستراليا ، احلليفة القوية للواليات املتحدة 
ومعركتها ضد اإلساميني املتشددين في العراق 
وس��وريا ، حالة تأهب حتس��با لهجمات متطرفني 
إساميني بينهم متش��ددون يحملون جنسيتها 

وعادوا من القتال في الشرق األوسط.
ويقضي قان��ون صدر عام 2015 بأن أس��تراليا قد 
تسحب اجلنسية من حاملي اجلنسية املزدوجة إذا 
ثبت أنهم ش��نوا أعماال متشددة أو أنهم أعضاء 

في تنظيم محظور.
وأصبح اس��م ش��روف وهو ابن ملهاجرين لبنانيني 
معروف��ا في 2014 بعدما ظهرت صور له هو وابنه 
البال��غ من العمر س��بع س��نوات وهما ميس��كان 
ب��رؤوس مقطوع��ة جلنود س��وريني مما أث��ار غضبا 

عامليا.

أول مواطن أسترالي تسحب منه 
الجنسية لالنتماء لـ«داعش«

مجلس األمن يدين االشتباكات 
في جنوب السودان

»غوتيريش« في جولة شرق 
أوسطية تشمل 5 دول عربية

متابعة الصباح الجديد:

احلكومي��ة  الق��وات  احكم��ت 
بالكامل على  اليمنية سيطرتها 
مدين��ة اخمل��ا الواقعة عل��ى البحر 
االحمر في جنوب غرب اليمن بعد 
اس��ابيع من املعارك مع املتمردين 
احلوثيني، بحس��ب ما افادت امس 

االول اجلمعة مصادر عسكرية.
وقال املتحدث باسم قيادة املنطقة 
الرابع��ة محمد النقي��ب لوكالة 
فرانس ب��رس »انتهينا من معركة 
اخملا وامليناء متاما«، مضيفا »مت دحر 
املتمردين منها واجبروا على الفرار 
ال��ى منطقة يختل ش��ماال على 

بعد خمسة كيلومترات«.
وأكدت مصادر عسكرية اخرى في 
القوات احلكومية املوالية للرئيس 
املعت��رف ب��ه عب��د رب��ه منص��ور 
ه��ادي »إحكام الق��وات احلكومية 
الس��يطرة الكاملة عل��ى مدينة 
اخمل��ا بعد نح��و ثاثة اس��ابيع من 

املعارك مع املتمردين«.
احلوثي��ون  املتم��ردون  ويس��يطر 
عل��ى  طه��ران  م��ن  املدعوم��ون 
مناطق واسعة في شمال ووسط 
وجن��وب اليمن، بينه��ا العاصمة 
صنعاء. وتسعى القوات احلكومية 
مبس��اندة حتالف عربي عس��كري 
بقيادة الس��عودية الى اس��تعادة 

هذه املناطق.
 ،2014 الن��زاع االخي��ر ف��ي  وب��دأ 
وس��قطت العاصم��ة صنعاء في 
أيدي املتمردين في أيلول من العام 
نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع 
بدء التدخل الس��عودي على رأس 
حتال��ف عس��كري في الن��زاع في 
آذار 2015 بعدم��ا متك��ن احلوثيون 

من الس��يطرة على اج��زاء كبيرة 
م��ن البل��د الفقير. وس��اعد هذا 
التدخ��ل الق��وات احلكومي��ة في 
ط��رد املتمردي��ن م��ن مناطق عدة 
بينها مدينة عدن في اجلنوب التي 

حتولت الى عاصمة مؤقتة.
ومنذ الس��ابع من كان��ون الثاني ، 
تش��ن القوات احلكومية مدعومة 
بطائرات وسفن التحالف العربي، 
هجوم��ا قرب مضيق ب��اب املندب 
االس��تراتيجي، ف��ي عملية أطلق 
عليه��ا اس��م »الرم��ح الذهبي«. 
وه��دف العملي��ة ط��رد املتمردين 
احلوثيني م��ن املناطق املطلة على 

البح��ر االحم��ر على س��احل ميتد 
بط��ول نح��و 450 كل��م، وبينه��ا 
اخمل��ا قب��ل التق��دم نح��و احلديدة 
ومنطقة ميدي القريبة من احلدود 

السعودية.
األمم  أف��ادت  ذل��ك  وف��ي غض��ون 
املتحدة باحتمال أن يكون احلوثيون 
ق��د اس��تخدموا املدني��ني دروع��ا 
بش��رية خال املعارك الت��ي دارت 
املدعومة  القوات احلكومي��ة  ضد 
بتحال��ف تق��وده الس��عودية في 

ميناء اخملا، على البحر األحمر.
وحتدثت املفوضية السامية حلقوق 
اإلنس��ان عن تقارير ب��أن »قناصة 

أطلق��وا النار عل��ى عائات همت 
باله��روب م��ن املعارك ف��ي اخملا«. 
ويعتقد أيضا أن 11 شخصا قتلوا 
في الغارات التي يشنها التحالف، 
دعما للحكومة املعترف بها دوليا، 

ضد احلوثيني.
وأضاف كولفيل: »أي هجوم مباشر 
عل��ى املدني��ني أو عل��ى املنش��آت 
املدنية يع��د خرقا صارخا للقانون 
الدول��ي اإلنس��اني، وخرقا خطيرا 
للقان��ون الدولي، فضا عن جرائم 
احلرب التي مت رصد وتوثيق تكرارها 
منذ بداية النزاع ف��ي اليمن، قبل 

عامني«.

وقالت اللجن��ة الدولية للصليب 
األحم��ر إن املدني��ني عالقون فعا 
في معارك احلدي��دة وفي مدينتي 

تعز وذباب.
ودعت اللجنة، على لسان مديرها 
روب��رت  األوس��ط،  الش��رق  ف��ي 
ماردين��ي، إلى الس��ماح للمدنيني 
باخلروج إلى مناطق آمنة، وإسعاف 
اجلرحى، وفق ما تنص عليه املواثيق 
الدولي��ة، معبرة عن اس��تعدادها 
»لتقدمي املساعدات التي يحتاجها 

املدنيون«.
ويواج��ه 12 مليون ميني، أي نصف 
الس��كان تقريب��ا، خط��ر اجملاع��ة 

بس��بب ن��درة الغ��ذاء، إذ أعلن��ت 
األمم املتح��دة س��عيها جلمع أكثر 
م��ن ملي��اري دوالر من أج��ل توفير 
العاجلة  اإلنس��انية  املس��اعدات 
لهم. وقال جيم��ي ماكغولدريك، 
منس��ق الش��ؤون اإلنس��انية في 
اليم��ن، إن تدمي��ر 5 رافع��ات في 
مين��اء احلدي��دة أرغمت عش��رات 
الس��فن على االنتظ��ار في عرض 
البحر. وأضاف: »نسعى إلى جلب 
4 رافع��ات جديدة متحركة لدعم 
قدرات ميناء احلديدة، واملس��اعدة 
ف��ي تخفي��ف االزدحام، وه��ذا ما 

نتفاوض بشأنه مع الرياض«.

دمشق ـ رويترز:
أعل��ن مرك��ز حميمي��م الروس��ي 
للمصاحل��ة بني األط��راف املتنازعة 
ف��ي س��وريا ع��ن إيص��ال 6.2 طن 
إلى سكان  إنس��انية  مس��اعدات 
مدين��ة حل��ب ومحافظ��ة حماة، 
حس��بما نقلته وكالة سبوتنيك، 

امس السبت.
وج��اء في بيان صادر ع��ن املركز أنه 
أجرى 7 حمات إنسانية في مدينة 
حل��ب ومحافظ��ة حم��اة، خ��ال 
الس��اعات ال���24 املاضي��ة، حيث 
مت توزي��ع 3.8 طن م��ن اخلبز و3000 
وجب��ة غذائية س��اخنة إلى نحو 6 

آالف مواطن سوري.
وأض��اف البي��ان أن طائرات ش��حن 
 20.6 بإس��قاط  قام��ت  روس��ية 
ط��ن م��ن املس��اعدات اإلنس��انية 
األممية إلى س��كان مدينة دير الزور 

السورية.
وفي س��ياق متصل، أف��ادت وكالة 

نوفوس��تي بإيص��ال أكث��ر من 1.5 
طن من املس��اعدات اإلنسانية إلى 
س��كان مدين��ة تلكلخ ف��ي ريف 

حمص.
اس��تنادا  نوفوس��تي،  وأوضح��ت 
إل��ى مرك��ز حميميم أن��ه مت توزيع 
األرز  تش��مل  غذائي��ة،  حص��ص 

والدقي��ق والس��كر ومعلبات حلوم 
لسكان مدينة تلكلخ، مشيرة إلى 
نش��ر مس��توصف متنقل، وتقدمي 
مساعدات طبيبة لسكان املدينة.

ومن اجلدير بالذكر أن أكثر من 7000 
مواطن س��وري تلقوا مس��اعدات 
طبي��ة قدمه��ا أطباء عس��كريون 

روس من��ذ بداي��ة إج��راء احلم��ات 
اإلنس��انية في س��وريا، فيما دعت 
وزارة الدفاع الروس��ية، مرارا، الدول 
الغربي��ة واملنظم��ات الدولية إلى 
دعم اجلهود الروس��ية ف��ي مجال 
إلى  إنس��انية  تق��دمي مس��اعدات 

السكان السوريني.

واشنطن ـ أ ب ف:
اعل��ن دبلوماس��يون ان الوالي��ات 
املتحدة اعاقت امس االول اجلمعة 
ف��ي االمم املتح��دة تعي��ني رئي��س 
الس��ابق  الفلس��طيني  ال��وزراء 
سام فياض مبعوثا لامم املتحدة 

الى ليبيا.
وكان األم��ني العام ل��امم املتحدة 
ه��ذا  ابل��غ  غوتيري��ش  انطوني��و 
األسبوع مجلس األمن عزمه على 

تعيني فياض عل��ى رأس بعثة الى 
ليبيا للمس��اعدة في اس��تئناف 

احملادثات بشأن اتفاق سياسي.
س��فيرة  هال��ي  نيك��ي  وقال��ت 
الواليات املتحدة إلى االمم املتحدة 
ف��ي بيان »منذ فت��رة طويلة جدا، 
كان��ت االمم املتحدة منح��ازة الى 
بشكل  الفلس��طينية  السلطة 
غي��ر عادل، على حس��اب حلفائنا 
في إس��رائيل«، معربة عن »خيبة 

أملها« إزاء تسمية فياض.
واضافت هالي »من االن فصاعدا، 
ستقوم الواليات املتحدة بالتحرك 
دعما حللفائها ول��ن تطلق كاما 

فقط«.
وكان االمني العام لامم املتحدة قد 
أمهل مجلس األمن حتى مس��اء 
اجلمع��ة م��ن اج��ل درس اقتراحه 
تعيني في��اض خلفا لاملاني مارتن 
كوبلر ال��ذي يتولى ه��ذا املنصب 

منذ تشرين الثاني 2015.
وش��غل فياض )64 عاما( منصب 
الس��لطة  ف��ي  ال��وزراء  رئي��س 
الفلس��طينية م��ن 2007 حت��ى 
2013، وش��غل أيضا منصب وزير 

املال مرتني.
وس��يناقش مجلس االمن االربعاء 
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، 
في اليوم نفس��ه ال��ذي من املقرر 
أن يلتقي خاله الرئيس األميركي 

ال��وزراء  رئي��س  ترام��ب  دونال��د 
االس��رائيلي بنيامني نتانياهو في 

البيت األبيض.
وأشاد سفير اسرائيل في مجلس 
االمن دان��ي دانون بق��رار الواليات 
املتح��دة، واصفا إي��اه بأنه »بداية 
حقبة جديدة تقف فيها الواليات 
املتحدة بثبات وراء إس��رائيل ضد 
أي محاوالت لاس��اءة الى الدولة 

اليهودية«.

ورفض املتحدث باس��م غوتيريش 
التعلي��ق عل��ى رف��ض الوالي��ات 
املتحدة تس��مية في��اض ملنصب 

مبعوث االمم املتحدة الى ليبيا.
مفاوض��ات  وس��ط  ذل��ك  يأت��ي 
دبلوماس��ية حول ادخال تغييرات 
على االتفاق السياسي الذي ابرم 
بوس��اطة االمم املتح��دة وادى الى 
تش��كيل حكومة الوفاق الوطني 

الليبية برئاسة فايز السراج.

طائرات روسية تلقي بمساعدات أممية إلى دير الزور السورية

واشنطن تعترض على تسمية »سالم فّياض« مبعوثًا دوليًا إلى ليبيا

بعد نحو ثالثة أسابيع من المعارك

القّوات الحكومية تسيطر على مدينة المخا 
في جنوب غرب اليمن بالكامل

يسيطر المتمردون 
الحوثيون المدعومون 

من طهران على 
مناطق واسعة في 

شمال ووسط وجنوب 
اليمن، بينها العاصمة 

صنعاء. وتسعى القوات 
الحكومية بمساندة 

تحالف عربي عسكري 
بقيادة السعودية الى 

استعادة هذه المناطق

تقـرير

واشنطن ـ بي بي سي:

يعت��زم الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
إص��دار مرس��وم جديد حلظ��ر مواطني 
بعض الدول م��ن دخول الواليات املتحدة 
بعد أن اصطدم مرس��ومه األول بعقبات 

قضائية.
ونقل صحفيون ع��ن ترامب، خال رحلة 
عل��ى منت الطائرة الرئاس��ية »إير فورس 
وان« إل��ى فلوري��دا، قول��ه إن مرس��وما 
جديدا قد يرى النور يوم االثنني أو الثاثاء 

املقبل.
يأتي ذلك إثر تثبيت محكمة اس��تئناف 
في س��ان فرانسيس��كو حكما قضائيا 
بتعلي��ق مرس��ومه األول ال��ذي يحظ��ر 
دخ��ول مواطن��ي س��بع دول ذات أغلبية 

مسلمة من دخول الواليات املتحدة.
وليس واضحا بعد ما سيتضمنه املرسوم 
املرتقب، حيث أن ترامب أش��ار فقط إلى 
أنه لن يختلف إال قليا عن س��ابقه، دون 

أن يقدم تفاصيل أكثر بشأنه.
ورغم س��عيه إلصدار مرسوم جديد، قد 
يتابع الرئيس األميرك��ي وفريقه قضية 
املرس��وم األول ف��ي احملاك��م بع��د أن مت 

تعليق العمل به قبل أس��بوع من طرف 
قاض فيدرالي في مدينة سياتل.

وق��ال الرئي��س األميرك��ي للصحفي��ني 
أن  مضيف��ا  املعرك��ة«  »سنكس��ب 
»املؤسف في املوضوع هو أن ذلك يتطلب 
وقتا«، مؤكدا »لدينا العديد من اخليارات 
البديل��ة، م��ن بينها أن نصدر مرس��وما 

جديدا«.
وكان القاض��ي، الذي ثب��ت حكم تعليق 
العمل باحلظ��ر يوم اخلمي��س، قد طلب 
م��ن جميع القضاة ال���25 في محكمة 
االستئناف التاسعة، التي ينتمون إليها، 
التصويت حول ما إذا س��يتم االستماع 

مجددا للقضية.
جلن��ة  ف��إن  مج��ددا،  االس��تماع  مت  وإذا 
تتك��ون م��ن 11 قاضيا س��تحكم فيها 
ب��دل القضاة الثاث��ة الذين اس��تمعوا 

لاستئناف األول.
وتسبب قرار احلظر، الذي أصدره الرئيس 
األميرك��ي في نهاية أس��بوعه األول في 
البي��ت األبي��ض، في فوض��ى عارمة في 
املط��ارات األمريكي��ة وأث��ار موج��ة من 
االحتجاجات عب��ر الواليات املتحدة وفي 

مختلف أنحاء العالم.
وف��ي حكم االس��تئناف، ي��وم اخلميس، 

اعتب��رت احملكم��ة أن إدارة ترامب عجزت 
عن تق��دمي أدلة تب��رر احلظر ال��ذي يقول 
الرئيس ترامب إنه ضروري للحفاظ على 
أمن الوالي��ات املتحدة وتف��ادي هجمات 

إرهابية.
وبعد قرار احملكمة، ظل ترامب مصرا على 
أن مرسومه يحفظ األمن القومي، ووعد 
باتخاذ خطوات أمنية إضافية »بش��كل 
س��ريع«. وكان محامو والية فرجينيا قد 
رافعوا في احملكمة بأن سياس��ة الرئيس 
ترامب »نابعة من كراهية جتاه املسلمني«، 
وركزوا في القضي��ة على احلظر املتعلق 
بس��فر مواطني الدول الس��بعة وليس 
عل��ى تعليق قبول الاجئ��ني خال أربعة 

أشهر.
أما محامو اإلدارة األمريكية في فرجينيا 
فق��د اعتبروا أن تخم��ني احملكمة ملبررات 
الق��رار هو مبثاب��ة »تدخل غي��ر مقبول« 
ف��ي الس��لطات الدس��تورية للرئي��س 

األميركي.
ويعن��ي ق��رار محكم��ة االس��تئناف أن 
بإم��كان حاملى التأش��يرة م��ن كل من 
العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان 
وس��وريا واليمن دخول الواليات املتحدة، 
كما أن احلظ��ر املؤقت ال��ذي فرض على 

الاجئ��ني من جمي��ع أنح��اء العالم لم 
يعد ساريا.

إال أن ق��رار محكمة االس��تئناف ال يؤثر 
عل��ى جزء م��ن املرس��وم املثي��ر للجدل 
للرئيس ترامب. ويتعلق األمر بالس��قف 
ال��ذي وضع��ه ترام��ب لع��دد الاجئ��ني 
املقبول��ني ف��ي الوالي��ات املتح��دة خال 
السنة املالية اجلارية، وهو 50 ألفا، بينما 
كان هذا الس��قف يصل إل��ى 110 آالف 

خال عهد سلفه، باراك أوباما.
وفي غضون ذلك اعتقل مسؤولو الهجرة 
االحتادي��ون بالواليات املتح��دة مئات من 
املهاجري��ن غير احلامل��ني لوثائق في أربع 
واليات على األقل األس��بوع املاضي فيما 
وصف��ه مس��ؤولون ام��س االول اجلمعة 
بأنه��ا عملي��ات روتينية لف��رض تطبيق 

القانون.
وأث��ارت تقاري��ر عن ش��ن حم��ات على 
الهج��رة األس��بوع املاض��ي قلق��ا ب��ني 
املدافعني عن الهجرة وعائات املهاجرين 
وجاءت في أعقاب األم��ر التنفيذي الذي 
أص��دره الرئي��س دونال��د ترام��ب بحظر 
الاجئ��ني واملهاجرين من س��بع دول ذات 
أغلبي��ة مس��لمة. وُعلق ه��ذا األمر في 

الوقت احلالي.

بعد اصطدام أمره التنفيذي األول بـ«عقبات« قضائية

ترامب يعتزم إصدار مرسوم جديد بشأن الهجرة يوم غد

ترامب على منت الطائرة الرئاسية
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

قال إل��ى أن نفقات املوازنة ارتفعت 
من 31 تريليون دينار عام 2004 إلى 
أكثر من 100 تريليون في السنوات 
األخي��رة أي نح��و 85 ملي��ار دوالر، 
كاش��فاً ازدي��اد عرض النق��د تبعاً 
لذل��ك م��ن 32 تريليون دين��ار عام 
2004 إلى 88 ترليوناً العام املاضي، 
ما ش��كل حتدي��اً كبي��راً للحد من 

املوجات التضخمية.
ورأى محافظ البنك املركزي العراقي 
علي العالق، أن عملية بيع العملة 
»حتت��اج إل��ى فهم عمي��ق في ظل 
االتهام��ات الكبيرة الت��ي يتعرض 
لها البنك، من دون أدلة تثبت وجود 
شبهات فس��اد أو تبييض أموال أو 

تهريب العملة«. 
واس��تغرب الطرح ال��ذي يفيد بأن 
»بيع العملة هو هدر للمال العام«، 
مش��دداً على أن هذا التوصيف »ال 
ميت إلى العلم أو االقتصاد بصلة«، 
»تنّف��ذ  كثي��رة  دوالً  أن  موضح��اً 
ه��ذه العملية وهي م��ن الوظائف 
الرئيس��ة للمص��ارف املركزية في 

العالم«.
وعن االقتصاد الريعي، أعلن العالق 
أن »االعتم��اد على امل��واد النفطية 
بنس��بة 95 ف��ي املئ��ة ي��ؤدي إلى 

سلوك ريعي«. 
ولف��ت إل��ى أن »نفق��ات املوازن��ة 
ارتفع��ت من 31 تريلي��ون دينار عام 
2004 إل��ى أكث��ر م��ن 100 تريليون 
في الس��نوات األخي��رة أي نحو 85 
ملي��ار دوالر، وازداد عرض النقد تبعاً 
لذل��ك م��ن 32 تريليون دين��ار عام 
2004 إلى 88 ترليوناً العام املاضي، 
ما يش��كل حتدياً كبي��راً للحد من 
املوج��ات التضخمي��ة«، موضح��اً 

أن »املعدل املقبول ف��ي معايير منو 
الكتلة النقدية هو بنس��بة 4 في 
املئة سنوياً، لكنها منت مبعدل يزيد 

على 22 في املئة«.
وعن السياسة املالية، أشار العالق 
إل��ى أن »طبيعة اإلي��رادات العامة 
من الدوالر هي بنسبة 95 في املئة، 
وتش��كل األس��اس النق��دي ل��دى 
البنك املركزي، وإنفاق احلكومة هو 
احملدد للتوسع في العرض النقدي، 
وهنا تب��رز الظاهرة التي متثل حتدياً 
أم��ام السياس��ة النقدي��ة، ومنها 
للحكومة  االس��تهالكي  اإلنف��اق 

الذي يلقي بآثار تضخمية«. 
ومض��ى محافظ البنك الى القول، 

ان »تغطية النفق��ات من اإليرادات 
احمللي��ة ال تتج��اوز 5 ف��ي املئ��ة، ما 
يفض��ي إل��ى اس��تبدال العمل��ة 
الناجت��ة من الص��ادرات  األجنبي��ة 
النفطية بالعملة احمللية عن طريق 

البنك املركزي«.
وأف��اد بأن اإلنف��اق احلكوم��ي »لم 
الق��درات  توس��يع  يس��تهدف 
اإلنتاجي��ة احمللي��ة وتهيئ��ة ظروف 
القطاع اخل��اص ودعمه، ولم ترتفع 
العام،  القط��اع  إنتاجية ش��ركات 
بل استمرت في تلقي دعم املوازنة 
العام��ة، برغم خس��ائرها الكبيرة 
واملتراكم��ة حت��ى جت��اوزت املبال��غ 
املمنوحة أكثر من 13 تريليون دينار 

عبر قروض من املصارف احلكومية، 
لم تُسدد بعد«. 

وق��ال إن البن��ك املرك��زي »خصم 
ح��واالت خزين��ة نهاية ع��ام 2015 
وخ��الل الع��ام املاض��ي بنح��و 16 
تريليون دينار إضافة إلى 4 تريليونات 
دينار من احتياط املصارف لديه، ما 
زاد الكتل��ة النقدية من دون غطاء 
م��ن العمل��ة األجنبي��ة وبالتال��ي 

انخفاض االحتياطات األجنبية«. 
وذكر أن عجز املوازنة اخملطط للعام 
املاضي »كان 24 تريليون دينار وكان 
مفترض��اً تغطي��ة معظم��ه م��ن 
س��ندات وقروض داخلية وخارجية، 
لكن ل��م يتحقق ج��زء كبير منها 

م��ا اضطر البنك املركزي إلى س��د 
العجز«.

أن  »املرك��زي«  وكش��ف محاف��ظ 
القطاع  النقدي��ة خ��ارج  الكتل��ة 
 41.9 »متث��ل  وقنوات��ه  املصرف��ي 
تريليون دينار م��ن مجموع العملة 
تريلي��ون   45.1 البالغ��ة  املص��درة 

نهاية 2016«. 
ورأى أن هذه الظاهرة »تشكل حتدياً 
كبيراً أمام السياس��ة النقدية، إذ 
تتعطل أدواته للسيطرة على تلك 
الكتل��ة، فض��الً ع��ن تفويت فرص 
التموي��ل والتش��غيل واالئتم��ان«. 
متوي��ل  »طريق��ة  أن  يغف��ل  ول��م 
مؤسس��ات الدولة خملصصاتها في 

املوازن��ات العامة ضعيفة، ما راكم 
مبالغ كبيرة في حسابات مصرفية 

جتاوزت 40 تريليون دينار«.
والح��ظ العالق أن اجله��از املصرفي 
»يش��هد ظواه��ر س��لبية منه��ا 
واخلدم��ات  املنتج��ات  محدودي��ة 
بنش��اطات  واالنش��غال  املصرفية 
هامشية، وكذلك هيمنة املصارف 
احلكومية على القطاع بنسبة تزيد 
على 80 في املئة وتفاقم مش��كلة 
الدي��ون املتعث��رة، وترك��ز االئتمان 

وضعف احلكومة املؤسساتية«. 
وأش��ار إل��ى أن »الظ��روف األمنية 
والتش��ريعية  والسياس��ية 
والتنظيمية، دفعت بنسبة كبيرة 
من املدخرات إلى االس��تثمار خارج 
واردات  ضع��ف  أن  كم��ا  الع��راق. 
مص��ادر  م��ن  األجنبي��ة  العمل��ة 
وحتوي��الت  والس��ياحة  التصدي��ر 
املقيم��ن ف��ي اخلارج واالس��تثمار، 
عوام��ل دفعت البن��ك املركزي إلى 
أن يك��ون اجلهة الت��ي حتتكر عرض 
العملة األجنبية في سوق الصرف 

بالكامل«.
وحتدث خالل الن��دوة التي حضرها 
خبراء ورجال أعمال، وزير التخطيط 
السابق مهدي احلافظ، الذي أكد أن 
»السياس��ة النقدية هي انعكاس 
لألداء العام للدولة، ومدى جديتها 
الناش��ئة  الصعوبات  تالف��ي  ف��ي 
األهداف  م��ع  متناس��قة  وجعلها 

املرسومة«. 
وأعلن أن »املهمة هي في مواجهة 
تبييض األم��وال ومح��اوالت متويل 
اإلره��اب، الت��ي تق��ف ف��ي مقدم 
البن��ك  تواج��ه  الت��ي  التحدي��ات 
املركزي العراق��ي، ومتكينه من أداء 
مهمت��ه م��ن دون تدخل وفس��اد، 
وجعله مؤسس��ة فاعلة وضامنة 

ملصلحة اجملتمع«.

نمو اإلنتاج الصناعي البريطاني وتحّسن عجز الميزان التجاري
لندن ـ أ ف ب: 

أظه��رت بيان��ات رس��مية صدرت 
منو االنت��اج الصناع��ي البريطاني 
وحتسن العجز في امليزان التجاري 
ف��ي كان��ون االول في مؤش��ر الى 
توقعات اقتصادية افضل قبل بدء 
مفاوضات خ��روج البالد من االحتاد 

األوروبي.
ويتزام��ن ذلك مع نش��ر صحيفة 
»تامي��ز« قائم��ة أعدته��ا احلكومة 

البريطانية  الصناعات  لتقس��يم 
ال��ى اولوي��ات كبرى ومتوس��طة 
س��تخوض  عندم��ا  ومتدني��ة 

مفاوضات »بريكزيت«.
بنس��بة  الصناعي  االنتاج  وارتفع 
1.1 ف��ي املئة مقارنة مع تش��رين 
الثاني مع نش��اط ق��وي خصوصاً 
واملع��ادن،  األدوي��ة  ف��ي قطاع��ي 
بحسب ما كشف املكتب الوطني 

لالحصاءات في بيان.

وأضاف املكتب ان العجز في جتارة 
الس��لع تراجع في كانون االول الى 
10.9 ملي��ار جنيه م��ن 11.6 مليار 

في تشرين الثاني.
اخلبي��ر  بوم��ان  س��كوت  وق��ال 
ابح��اث  مرك��ز  ف��ي  االقتص��ادي 
»كابيت��ال ايكونوميكس«، ومقره 
بريطاني��ا، إن البيان��ات تؤك��د أن 

االقتصاد أصبح »أكثر توازناً«.
األنش��طة  »بيان��ات  أن  وأض��اف 

االقتصادي��ة اليوم تضاف إلى أدلة 
أخرى تشير إلى أن االقتصاد حافظ 
على ق��در كبير م��ن الزخم نهاية 
2016، م��ا يعني أن منو الناجت احمللي 

االجمالي اصبح أكثر توازناً«.
البريطاني منواً  وس��جل االقتصاد 
نس��بته 0.6 في املئة في األش��هر 
الثالثة األخيرة م��ن العام املاضي، 
ف��ي  االحص��اءات  ملكت��ب  وفق��اً 
تقدي��رات أولي��ة الش��هر املاضي، 

برغ��م تأثير عملية تلوح في االفق 
خلروج البالد من االحتاد األوروبي.

وستبدأ رئيس��ة الوزراء تيريزا ماي 
حتريك مس��ألة الطالق مع االحتاد 

األوروبي بحلول نهاية آذار.
وفي تطور منفصل اليوم، نش��رت 
صحيفة »تاميز« تفاصيل قائمة مت 
تسريبها اعدها مسؤولون ووزعت 

في تشرين الثاني.
وتؤكد القائمة املسربة ان األولوية 

الكب��رى ف��ي الصناعات تش��مل 
الطي��ران والنقل اجل��وي وصناعة 

السيارات واملالبس واألدوية.
األولوية  ذات  القطاعات  وتش��مل 
الكيمياوي��ة  امل��واد  املتوس��طة 
واحواض  واألث��اث  واإللكتروني��ات 
األسماك، في حن تشمل األولوية 
املتدنية املستوى اخلدمات البيئية 
والطبي��ة والنفط والغ��از والبناء 

والصلب واملياه.

السعودية ومصر ضمن االقتصادات األقوى عالميًا في 2030
الصباح الجديد ـ وكاالت:

االستش��ارات  ش��ركة  أص��درت 
»برايس ووتره��اوس كوبرز«، مؤخرا، 
تقري��را ذكرت فيه ال��دول التي من 
املتوقع أن تتصدر االقتصاد العاملي 

بحلول 2030 و2050.
وصنفت »برايس ووترهاوس كوبرز« 
ف��ي تقريره��ا املعن��ون ب��� »نظرة 

طويل��ة: كيف س��يتغير االقتصاد 
العامل��ي بحلول الع��ام 2050«، 32 
بلدا استنادا للناجت احمللي اإلجمالي 
بحس��ب تع��ادل القوة الش��رائية 

.)PPP(
وقالت »براي��س ووترهاوس كوبرز«، 
التي تعد األكبر في مجال احملاسبة 
البلدان  اقتص��ادات  إن  والتدقي��ق، 

النامية س��تصعد خالل السنوات 
املقبل��ة، لتهم��ن عل��ى االقتصاد 

العاملي بحلول العام 2050.
وتتوقع »براي��س ووترهاوس كوبرز« 
أن حتل السعودية في املرتبة ال�13 
عاملي��ا بحل��ول الع��ام 2030، بناجت 
محلي إجمالي عند 2.755 تريليون 
دوالر، متقدم��ة من املرتب��ة ال� 15 

في العام 2016.
وبحس��ب تقري��ر الش��ركة، ف��إن 
االقتص��اد الس��عودي س��يحافظ 
على ترتيبه ف��ي العام 2050، لكن 
 4.694 اقتصادها س��يبلغ  حج��م 

تريليون دوالر.
وأطلقت السعودية العام املاضي، 
بقي��ادة ول��ي ول��ي العه��د، األمير 

محمد بن سلمان، خطة اقتصادية 
تتضم��ن اصالح��ات ته��دف إل��ى 
تنويع موارد االقتصاد واالبتعاد عن 
النف��ط، الذي تع��د عائداته حاليا 

الدخل األساسي للمملكة.
واملفاجئ ف��ي التقري��ر أن »برايس 
ووترهاوس كوبرز« تتوقع دورا رياديا 
لالقتص��اد املصري، حيث س��تحل 

في العام 2030 ف��ي املرتبة ال� 19، 
متقدمة على دول مثل باكس��تان، 

وماليزيا، وأستراليا.
وتقول »برايس ووترهاوس كوبرز« إن 
حجم الناجت احمللي اإلجمالي املصري 
ف��ي الع��ام 2030 س��يبلغ 2.049 
 1.105 تريلي��ون دوالر، صاعدا م��ن 

تريليون دوالر في العام 2016.

»المركزي«: توسيع القدرات اإلنتاجية المحلية خارج آلية اإلنفاق الحكومي

88 ترليون دينار حجم عرض النقد في 2016

استغرب الطرح الذي يفيد 
بأن »بيع العملة هو هدر 
للمال العام«، مشددًا على 
أن هذا التوصيف »ال يمت 
إلى العلم أو االقتصاد 
بصلة«، موضحًا أن دواًل 
كثيرة »تنّفذ هذه العملية 
وهي من الوظائف الرئيسة 
للمصارف المركزية في 
العالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
صعدت أسعار النفط لنتائج قوية قضت بخفض 
إنتاج أوبك الذين تعهدوا به في اتفاق تاريخي دخل 

حيز التنفيذ في كانون الثاني املاضي.
وبحس��ب متوس��ط تقدي��رات املص��ادر الثانوية 
الس��تة التي تس��تخدمها أوبك ملراقبة إنتاجها 
فق��د انخفض إنتاج ال��دول األعضاء في املنظمة 
والبالغ عدده��م 11 دولة إلى 29.92 مليون برميل 
يومي��ا أي أن درجة االمتث��ال للتعهدات بلغت 92 
باملئة. وزاد خام القي��اس العاملي مزيج برنت 1.07 
دوالر أو ما يعادل 1.9 باملئة إلى 56.70 دوالر للبرميل 
في التس��وية. والمس اخلام أعلى مس��توى له في 

اجللسة عند 56.88 دوالر للبرميل.
وج��رت تس��وية خ��ام غرب تكس��اس الوس��يط 
األميرك��ي في العقود اآلجلة على ارتفاع قدره 86 

سنتا أو 1.6 باملئة إلى 53.86 دوالر للبرميل.
وكبح��ت زي��ادة جديدة ف��ي عدد منص��ات احلفر 
النفطية األميركية مكاسب اخلام. وقالت شركة 
بيكر هيوز خلدمات الطاقة يوم اجلمعة إن شركات 
احلف��ر زادت عدد املنصات النفطي��ة مبقدار ثماني 
منصات ف��ي األس��بوع املنتهي في العاش��ر من 
شباط ليرتفع إجمالي عدد منصات احلفر إلى 591 

منصة وهو أكبر عدد منذ تشرين األول 2015.

نيويورك ـ رويترز:
حوم الدوالر األميركي قرب أعلى مس��توى في 11 
يوما أمام س��لة م��ن العمالت املنافس��ة الكبرى 
مع اس��تمرار تفاؤل املس��تثمرين بأن إدارة الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترامب س��تصلح السياس��ة 
الضريبة قريبا. وارتفع مؤشر الدوالر نحو 0.2 باملئة 
إلى 100.800 قرب أعلى مستوى في 11 يوما الذي 

بلغ 101.010 في التعامالت الصباحية.
وقال محلل��ون إن وعد ترامب يوم اخلميس بخطة 
إصالح ضريبي س��يعلنها خالل أسبوعن أو ثالثة 
م��ا زال يعطي دعما للدوالر أمام معظم العمالت 
الكبرى املنافس��ة. وانخفض الدوالر لفترة وجيزة 
إلى أق��ل مس��توى خالل اجللس��ة أم��ام العملة 
الياباني��ة عند 112.87 ين خالل مؤمتر صحافي بن 

ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
وانخفض اليورو 0.2 باملئة أمام الدوالر إلى 1.0631 
دوالر وهو مس��توى يقترب من األدنى في أكثر من 
ثالثة أس��ابيع والذي بل��غ 1.0608 دوالر قبل املؤمتر 

الصحافي.

لندن ـ رويترز:
متاس��ك الذهب لكنه ظل دون أعلى مس��توى في 
ثالثة أشهر الذي س��جله هذا األسبوع مع تراجع 
ال��دوالر والعائ��د عل��ى الس��ندات األميركية من 

مستويات مرتفعة.
وارتف��ع الذهب في املعام��الت الفورية 0.02 باملئة 
إل��ى 1230.78 دوالر لألوقي��ة )األونص��ة( في حن 
انخفض في العق��ود األميركية اآلجلة تس��ليم 
نيسان 0.07 باملئة في التسوية إلى 1235.90 دوالر 
لألوقية. وكان املعدن المس االسبوع املاضي أعلى 
مس��توياته منذ 11 تش��رين الثاني عند 1244.67 

دوالر لألوقية.
وتتجه أسعار الذهب لتسجيل مكاسب لألسبوع 
الثاني على التوالي بارتفاع نسبته واحد باملئة عن 

يوم اجلمعة املاضي.
وبدد الدوالر مكاس��به أمام س��لة عمالت بعدما 
كان قد ارتفع في وقت سابق بفعل تعهد الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بإعالن خطة ضرائب كبرى 

خالل أسابيع وهو ما هدأ قلق السوق.

56.70 دوالرًا 
لبرميل »برنت«

إصالح ضريبي أميركي 
مزمع يرفع الدوالر

الذهب عند 1231
دوالرًا لألوقية

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

توقع وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه، أن 
تص��ل حجم إيرادات إيران من النفط في 
العام 2017 إل��ى 50 مليار دوالر، متوقعا 
أن تبقى أسعار النفط خالل العام اجلاري 

في حدود 55 دوالرا للبرميل.
وقال الوزي��ر اإليراني إن ص��ادرات النفط 
اخل��ام واملكثفات في األش��هر اخلمس��ة 
األولى م��ن العام 2013 بلغت 1.2 مليون 
برمي��ل يوميا، مقاب��ل 2.8 مليون برميل 

يوميا خالل األشهر األربعة املاضية.
ويعني ذل��ك أن صادرات إي��ران النفطية 
زادت مبق��دار 1.6 ملي��ون برمي��ل يومي��ا، 
بعد رفع العقوبات الدولية مطلع العام 
2016 والتي كانت مفروضة على طهران 

بسبب برنامجها النووي.
وأشار الوزير اإليراني إلى أن بعض املراقبن 
الغربي��ن اندهش��وا م��ن الزي��ادة غي��ر 
املتوقعة حلجم ص��ادرات إيران النفطية 
خ��الل ثالث��ة أش��هر وبه��ذه الس��رعة، 
منوها ب��أن األعضاء في منظمة »أوبك« 
متفقون على أن األسعار ينبغي أن تصل 

إلى 60 دوالرا للبرميل على األقل.
وأضاف زنغن��ه أن اتفاق منظمة »أوبك« 
واملنتج��ن املس��تقلن خلف��ض اإلنت��اج 
ينبغ��ي متدي��ده إلى النص��ف الثاني من 

العام 2017.
وينص االتف��اق على خفض مس��تويات 
إنت��اج النف��ط بواقع 1.8 ملي��ون برميل 
يومي��ا، منه��ا 1.2 مليون برمي��ل يوميا 
س��تخفضها منظمة »أوبك«، في حن 
يقل��ص املنتجون املس��تقلون إنتاجهم 
مبقدار 600 ألف برميل، ومت استثناء إيران 

ونيجيريا وليبيا من االتفاق.
في الشأن ذاته، أظهرت بيانات تستعن 
بها منظم��ة البلدان املص��درة للبترول 
)أوب��ك( في مراقبة إمداداتها أن املنظمة 
التزم��ت في كانون الثان��ي بأكثر من 90 
باملئ��ة م��ن تخفيض��ات إنت��اج النفط 
املتفق عليه��ا وهو ما ميث��ل بداية قوية 
لتنفيذ أول اتفاق في ثماني سنوات على 

خفض اإلنتاج.
وتعمل أوب��ك على خف��ض إنتاجها من 
اخل��ام بنح��و 1.2 ملي��ون برمي��ل يوميا 
اعتبارا من األول من كانون الثاني لتعزيز 
أسعار النفط وتقليص تخمة املعروض.

وتقلصت إمدادات األعضاء األحد عش��ر 
في أوبك امللتزمن مبستويات مستهدفة 
لإلنتاج مبوجب االتفاق إلى 29.921 مليون 
برمي��ل يومي��ا في كان��ون الثان��ي وفقا 
ملتوس��ط تقديرات س��تة مصادر ثانوية 

تستعن بها أوبك ملراقبة إنتاجها.
وتش��ير حس��ابات أوبك إلى أن ذلك ميثل 
التزاما بنس��بة 92 باملئة وهو مس��توى 

يفوق توقعات الكثير من احملللن.
ووصف مصدر بأوبك بيانات االلتزام حتى 

اآلن بأنها »مشجعة«.
وقال مص��در آخر بأوبك »هذا )مس��توى 

االلتزام( هو األعلى في تاريخ أوبك.«
وارتفع��ت أس��عار النف��ط أول من أمس 
اجلمعة فوق 56 دوالرا للبرميل بدعم من 
تقرير أصدرته وكال��ة الطاقة الدولية - 
وهي أحد املصادر الثانوية التي تستعن 
بها أوبك - قالت فيه إن مستوى االلتزام 

املبدئي ألوبك بلغت نسبته 90 باملئة.
وتتج��اوز تقديرات أوبك لنس��بة االلتزام 
الت��زام  مس��توى  باملئ��ة   92 والبالغ��ة 
املنظم��ة ف��ي بداي��ة تنفيذه��ا لالتفاق 
الس��ابق على خفض اإلنت��اج عام 2009 
والتي بلغت 60 باملئة آنذاك وتعزز بيانات 
أوبك املؤش��رات على أن مستوى االلتزام 

عال.
غير أن املنتجن األحد عش��ر املستقلن 
الذي��ن انضم��وا لالتف��اق ل��م يخفضوا 
اإلنت��اج به��ذا الق��در إذ بل��غ مس��توى 
التزامه��م بالتخفيضات الت��ي تعهدوا 
به��ا 40 باملئة فق��ط في كان��ون الثاني 
حس��بما قال مصدران في أوبك استندا 
إل��ى حس��ابات املنظمة الت��ي اعتمدت 

على بيانات وكالة الطاقة الدولية.
ويرجع املستوى املتدني المتثال املنتجن 
املستقلن لالتفاق مع أوبك حتى اجلمعة 

ألسباب منها التنفيذ التدريجي لالتفاق 
من قب��ل روس��يا أكبر منتج مس��تقل 

يتعاون مع أوبك.
ومن املقرر أن تنش��ر أوبك أول تقييماتها 
إلنتاج كانون الثاني استنادا إلى املصادر 
الثانوية في تقريرها الش��هري عن سوق 
النف��ط يوم غ��د االثنن. وقال��ت مصادر 
أوب��ك إن البيانات قد يت��م تعديلها قبل 

نشرها في التقرير.
وتس��تخدم املنظم��ة مجموعتن من 
البيانات ملراقبة إنتاجها وهما البيانات 
الت��ي تقدمه��ا كل دول��ة وتل��ك التي 
تكش��ف عنه��ا املص��ادر الثانوية التي 
تشمل وس��ائل إعالم معنية بالقطاع. 
ويرج��ع الس��بب في ذلك إل��ى خالفات 
قدمية بخصوص الكميات التي تضخها 

كل دولة فعليا.
واس��تندت تخفيض��ات اإلنت��اج الت��ي 
اتفق��ت عليه��ا أوب��ك الع��ام املاضي 
إل��ى املس��تويات التي قدرته��ا املصادر 

الثانوية.
واملص��ادر الثانوي��ة اخلمس��ة األخ��رى 
التي تس��تعن به��ا أوبك ه��ي وكالتا 
بالتس وأرجوس لتس��عير النفط وإدارة 
معلومات الطاقة األميركية ومؤسسة 
كامبريدج االستشارية ألبحاث الطاقة 
انتيليجنس  بتروليوم  )س��يرا( ونش��رة 

ويكلي.

90 % نسبة إلتزام أوبك بتخفيضات اإلنتاج

50 مليار دوالر إيرادات إيران النفطية في 2017
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من املع��روف اقتصادي��اً ان االرض هي 
احد عناص��ر االنتاج املش��تركة التي 
تدخل ف��ي أي عملية انتاجية بجميع 
انواعها واشكالها، ليس هذا فحسب 
بل ه��ي احد املوارد املهم��ة في البناء 
االقتص��ادي، إذ حتت��وي ف��ي باطنه��ا 
على الث��روات املعدنية واملياه اجلوفية 
والطاقة احلرارية، فضالً عن سطحها 
انوعه��ا  بجمي��ع  بالترب��ة  املتمث��ل 
واشكالها واملياه التي جتري عليها من 
محيطات وبح��ار وبحيرات وانهار، وما 
ينبت عليها م��ن نبات وتعيش عليها 
احليوانات، التي يعيش عليها االنسان، 
الباطني��ة  موارده��ا  ب��كل  ف��األرض 
والسطحية متثل االسس التي تسير 

احلياة البشرية.
 تتميز االرض بعدة سمات من اهمها 
ان االرض هبة من اهلل أي ان االنس��ان 
لم يبذل اجلهود العضلية او الفكرية 
من اجل انتاجها واحلصول عليها كما 
ه��و احلال بالنس��بة لرأس امل��ال الذي 
ينبغي ان تبذل اجلهود للحصول عليه، 
كما تتميز بثبات مساحتها )كميتها، 
عرضها( أي ان االنس��ان ال يس��تطيع 
العمل لزي��ادة مس��احتها )كميتها، 
عرضه��ا( حت��ى ف��ي الزم��ن الطويل 
ف��ي حني ميك��ن زيادة ع��رض العناصر 
املال…إل��خ،  ورأس  كالعم��ل  االخ��رى 
لكن باستطاعة االنسان زيادة االرض 
الصاحلة للزراعة عن طريق استصالح 
االرض غير الصاحلة وضمها الى االرض 

الزراعية فتزداد مساحتها.
ان قي��ام نظام ال��دول وحتدي��د احلدود 
وتوزيعه��ا  وترس��يمها  اجلغرافي��ة 
بنح��و غي��ر عادل ه��ذا ما اش��ار اليه 
مؤس��س علم اجلغرافيا السياس��ية 
فردريك رات��زل حني ق��ال »ان اخلريطة 
السياس��ية للعالم تشكلت نتيجة 
الصراع��ات ب��ني ال��دول«، التوزيع غير 
الع��ادل جعل بعض ال��دول تعاني من 
صغر مس��احة االرض والبعض االخر 
لديه مساحات شاس��عة، وحتى في 
ظل افتراض تبن��ي نظام عادل لتوزيع 

مساحة االرض بنحو عادل بني الدول، 
فان قيام حكوم��ات الدول باالحتفاظ 
او  ث��م بيعه��ا  مبلكي��ة االرض وم��ن 
واملس��تثمرين  للمواطن��ني  ايجاره��ا 
يؤدي ال��ى تثبيط االس��تثمار الزراعي 
بسبب صغر مساحة االرض او ارتفاع 

اسعارها.
 االحتف��اظ مبلكي��ة االرض م��ن قبل 
الدول��ة وع��دم تفويضه��ا ألصح��اب 
احلق فيها، عم��ل يتجافى مع العقل 
واملنطق في ظ��ل فرضية الهبة أي ان 
الدولة ل��م تنتجها ألنه كما ذكرنا ان 
االرض ل��م تنتج ب��ل هي هبة من اهلل 
حس��ب االعتقادات الدينية وهبة من 

الطبيعة حسب االعتقادات املادية.
 ال��دول الت��ي تعاني م��ن صغر االرض 
تق��وم بزي��ادة مس��احتها ع��ن طريق 
الشراء من الدول اجملاورة وزيادة االعباء 
الت��ي يتحمله��ا املواطن واملس��تثمر 
ضم��ن تل��ك الدول��ة صاحب��ة االرض 
الصغيرة، وفي ظل انخفاض املستوى 
االقتص��ادي للمواطن��ني س��يحصل 
توزي��ع جغرافي ب��ني املواطن��ني على 
اس��اس الث��راء ولي��س على اس��اس 
احلق، اذ الش��خص ذو الدخ��ل املرتفع 
يس��تطيع ش��راء االرض ف��ي أفضل 
املواقع في حني لن يس��تطيع صاحب 
الدخ��ل املنخفض ذلك ه��ذا ما يؤدي 
ال��ى تولي��د مراكز ذات مس��توى عال 
وتعليمياً  اقتصادياً وخدماتياً وصحياً 
في حني تعاني االطراف من سوء تلك 

اجملاالت. 
اما بالنس��بة للمستثمر فانه يشعر 
ب��ان ع��دم امتالك��ه االرض او ايجارها 
أح��د املعوقات التي تعوق اس��تثماره، 
اذ ان��ه يبح��ث ع��ن الرب��ح فمتى ما 
التكاليف وم��ن ضمنها  انخفض��ت 
ايجار او س��عر االرض، شعر بأن هناك 
حافزاً لالس��تثمار وه��و حصوله على 
االرض بأس��عار منخفضة او ايجارات 
بس��يطة او اي صيغ��ة اخ��رى حتفزه 
عل��ى االس��تثمار، إضافة ال��ى حوافز 
اخرى كتبس��يط االج��راءات واعفاءه 

من الضرائب وغيرها. 
صغر مس��احة االرض مع زيادة النمو 
الس��كاني، هذه احلالة تؤدي الى زيادة 

بن��اء املصان��ع لتلبي��ة م��ا يحتاج��ه 
الس��كان وزيادته، ويترت��ب على زيادة 
املصان��ع زي��ادة االنبعاث��ات وم��ن ثم 
حصول مش��كالت بيئية حتت��اج الى 
تكالي��ف اضافي��ة ملعاجلته��ا. كم��ا 
ان زي��ادة الس��كان ت��ؤدي ال��ى زي��ادة 
الزراعي��ة  املنتج��ات  عل��ى  الطل��ب 
فترتفع اس��عارها فيتحف��ز املنتجون 
واملس��تثمرون على زيادة الطلب على 
الزراعية  االراض��ي إلنت��اج املنتج��ات 
واحلصول على االرباح من بيع املنتجات 
الزراعية، وان زيادة الطلب على االرض 
ي��ؤدي الى ارتف��اع اس��عارها ومن ثم 
ارتفاع اسعار املنتجات الزراعية وبهذا 
تكون احلياة أصعب بالنس��بة للفئات 
ذات الدخ��ول احمل��دودة في ظ��ل عدم 

وجود جتارة خارجية.
 ام��ا ف��ي حالة وج��ود جت��ارة خارجية 
فمن احملتم��ل ان زيادة الس��كان تؤدي 
ال��ى ارتف��اع اس��عار االرض وه��ذا ما 
يدف��ع لزي��ادة الهج��رة نح��و اخل��ارج 
الن االرض ف��ي اخل��ارج أرخص نس��بياً 
عن��د مقارنتها بالداخ��ل، وكذا احلال 

بالنسبة للمستثمرين.
وف��ي ظ��ل فرضي��ات صغر مس��احة 
االرض بس��بب التوزي��ع غي��ر الع��ادل 
كنتيجة للصراع��ات بني الدول لزيادة 
قوتها، وان االرض هبة لم يسهم أحد 
ف��ي انتاجه��ا، فيك��ون احتكارها من 
قب��ل افراد أو حكوم��ات عمل مجافي 
للعق��ل واملنطق، إال م��ن اجل ضمان 
وصول االرض الى مس��تحقيها الذين 

يسهمون بنحو فّعال في استثمارها 
بالنحو الذي يخدم احلياة االنس��انية، 
إذ ال يجوز وضع مس��احات شاس��عة 
لش��خص م��ا في ح��ني ل��م يحصل 
شخص آخر إال على مساحة صغيرة. 
نع��م ينبغي ان يت��م توزي��ع االراضي 
ب��ني االف��راد بنحو ع��ادل وليس بنحو 
متس��اٍو، الن توزي��ع االراض��ي بنح��و 
متساٍو س��يؤدي الى تعطيل االرضي 
من االس��تخدام فيقل االنتاج وترتفع 
االس��عار وتنخفض احلياة املعيشية، 
ل��ذا ينبغي اتباع العدال��ة في التوزيع 
ملن ه��و ق��ادر عل��ى اس��تثمار االرض 
م��ن اجل زي��ادة االنتاج مب��ا يتالءم مع 
الزيادة الس��كانية، وحتى القادر على 
االستثمار ال ينبغي فسح اجملال امامه 

في اعمار االرض بنح��و مطلق، اذ في 
ظ��ل التط��ورات الرأس��مالية اصبح 
هناك اف��راد ميتلكون ميزانيات دولة او 
دول بأكملها فلو ُفسح اجملال امامهم 
الس��تطاع ان يحتكر االرض بأكملها 
ويصب��ح ه��و املتحك��م ف��ي ث��روات 

الشعوب واقتصاداتها.
العراق اليوم يعاني م��ن ازمات كثيرة 
ومن بينها ازمة السكن والغذاء، على 
الرغم من امتالكه االراضي الواسعة 
الصاحلة لالستثمار العقاري والزراعي، 
وذل��ك بس��بب زي��ادة مع��دل النم��و 
الس��كاني إذ يش��كل مع��دل النمو 
السكاني ما يقارب%3هذا من ناحية، 
وسوء السياسات العقارية والزراعية 
من ناحية اخرى، وما يثبت ذلك هو ان 
العجز الكبير في الوحدات السكنية 
ال��ذي اش��ارت الي��ه خط��ة التنمية 
الوطني��ة 2010-2014 وال��ذي يتراوح 
ما ب��ني 1-3.5 مليون وحدة س��كنية 
إضافة الى زيادة اس��تيرادات املنتجات 
الزراعية م��ن اخلارج وه��ي من اوضح 

الواضحات.
وجتدر االش��ارة ال��ى ان الع��راق يعاني 
م��ن اخت��الل ف��ي التوزي��ع اجلغرافي 
وم��ن هيمن��ة مرك��ز س��كاني واحد 
ه��و العاصمة بغداد عل��ى املنظومة 
احلضرية، مسبباً اثاراً بيئية واقتصادية 
واجتماعي��ة ذات ابعاد س��لبية، حيث 
تشير خطة التنمية الوطنية 2013-

2017 ان سكان محافظة بغداد لسنة 
2012 يش��كلون %21.2 م��ن س��كان 
العراق في حني ال تش��كل مساحتها 
س��وى %1 من مس��احة الع��راق، في 
حني يعيش نحو خمس سكان العراق 
في بغ��داد، البصرة، نين��وى. باملقابل 
هناك ثالث محافظ��ات االنبار، املثنى، 
النج��ف، تش��كل نص��ف مس��احة 
العراق إال ان نصيبها من الس��كان ال 
يش��كل س��وى ما يقارب%11، ويعزى 
ذل��ك التف��اوت على ع��دة عوامل من 
والتغيير  الداخلي��ة  الهج��رة  بينه��ا 
ف��ي من��ط احل��راك الس��كاني متأثرة 
التهجي��ر  وظاه��رة  االم��ن  بفق��دان 
القسري والتباين في مستوى التطور 
االقتص��ادي واالجتماع��ي ناهيك عن 

غياب سياس��ات متخصص��ة تهتم 
بتنمية الريف. 

متل��ك احلكوم��ة في الع��راق %80 من 
االراضي، ومبوجب القانون رقم 53 لعام 
1976 )قان��ون توحيد اصن��اف اراضي 
الدول��ة( مت توحي��د صن��ف االراض��ي 
اململوك��ة للدول��ة تاريخي��اً، وش��مل 
ذل��ك كل االراضي االميري��ة )االراضي 
اململوك��ة من قبل الدول��ة( املفوضة 
واملمنوح��ة  بالطاب��و  لالس��تعمال 
باللزمة )االراضي الزراعية العائدة الى 
الدول��ة والتي متت الس��يطرة عليها 
مرة ثانية من قبل الدولة بعد تفتيت 
النظ��ام االقطاع��ي عق��ب س��قوط 
النظام امللك��ي ف��ي 1958( واالوقاف 
)اراٍض خاصة مملوكة من قبل االهالي 
ومخصص��ة لألعمال اخليري��ة ولكن 
حت��ت اش��راف الدولة( ومت تس��جيلها 

باسم وزارة املالية.
 ف��ي ح��ني تع��ود ملكي��ة املتبق��ي 
%20م��ن ارض الع��راق ال��ى االهال��ي 
والتي تستعمل في اجملاالت السكنية 
والزراعي��ة. هناك مش��اريع حكومية 
لم تنج��ز بفعل عدم تخصيص اراض 
له��ا‼، فما بال��ك إذا كانت املش��اريع 
تابعة للقط��اع اخلاص؟ وم��ن االكيد 
ان عدم تخصيص االراضي وتس��هيل 
اجراءات احلصول عليها أحد االسباب 
املعوق��ة ملعاجلة االزم��ات التي يعاني 
منها العراق سواء كانت اقتصادية ام 

اجتماعية ام بيئية ام غيرها.
ل��ذا فاالس��لوب واحل��ل الناج��ح حلل 
تل��ك االزم��ات اتب��اع اس��لوب االرض 
ملن احياه��ا او ملن عمرها م��ع مراعاة 
االمور التنظيمية وحتقيق العدالة ما 
بني االفراد ف��ي احلصول عليها بحيث 
تضمن الدولة عدم احتكارها من قبل 
املس��تثمرين الكبار أي ال بد ان تعمل 
عل��ى حماية صغ��ار املنتج��ني ليتم 
حتقيق العدال��ة ما بني االفراد لضمان 
ازال��ة العقبات واالزم��ات االقتصادية 

التي تواجه اجملتمع. 

* باح��ث في مركز الف��رات للتنمية 
اإلس��تراتيجية/2004- والدراس��ات 

2016

األرض لمن عّمرها: أسلوب اقتصادي ناجح

  

برلين ـ جاسم محمد

تش��هد العالقات االملانية التركية الكثير من 
الشد واجلذب وعبر عقود، رمبا تعود الى تداخل 
ه��ذه العالقة والى وجود مصالح مش��تركة، 
وحتمل زيارة ميركل الى انقرة هذه املرة رسائل 
الى اردوغان بأن هناك ملفات مشتركة مابني 
الطرفني ممكن االتف��اق او التوافق وغذ النظر 
عن بعضها، من اجل مصلحة الطرفني، فمن 
املتوقع ان تكش��ف الزيارة اتفاقات ثنائية بني 
الطرفني على حساب مواقف دولية واقليمية 
خاص��ة عندم��ا يتعل��ق االم��ر ف��ي مواضيع 
النات��و وس��وريا والع��راق   : ابرزه��ا  س��اخنة 

واجلماعات االسالموية املتطرفة.
تقوم املستشارة األملانية ميركل يوم 02 فبراير 
2017  بزيارة رس��مية إلى أنق��رة وذلك إلجراء 
مفاوض��ات مع اجلانب التركي بش��أن العديد 
م��ن القضايا ذات االهتمام املش��ترك، خاصة 
تلك املتعلقة باتفاقي��ة الالجئني املوقعة بني 
االحت��اد األوروب��ي وتركي��ا.  لكن يب��دو أن هذه 
الزيارة ستش��كل حتدياً جديداً مليركل، خاصة 
في ظ��ل الوضع الذي متر به تركيا والذي ترتب 

عن االنقالب الفاشل صيف 2016.

انتقادات من املعارضة 
األملانية لزيارة ميركل

قبي��ل توجهها إلى أنقرة،  ناش��د زعيم حزب 
اخلض��ر األملان��ي جي��م أوزدميي��ر املستش��ارة 
مي��ركل القيام بلفتات واضح��ة وعلنية جتاه 
قوى املعارض��ة في تركيا. وقال في تصريحات 
لصحيفت��ي »هايلبرونر ش��تيمه« و«مانهامير 
مورغن« إنه يتعني على ميركل دعم األطراف 
املدني��ة الفاعل��ة ف��ي تركي��ا خ��الل زيارتها 
ف��ي تركيا. كم��ا طالبت نائبة رئي��س البرملان 
األملان��ي كالوديا روت مي��ركل بلقاء ممثلني عن 
املعارضة في تركيا خالل زيارتها للبالد. وقالت 
روت “يتع��ني على مي��ركل أن توضح ألردوغان 
أن تركي��ا الدميقراطي��ة فقط له��ا مكان في 
أوروبا، وإال فإن ميركل س��تضيع مصداقيتها 

الدميقراطية في تركيا وأوروبا”. 

اتهامات تركيا الى أملانيا
ف��ي املقابل وجه��ت تركيا الى املاني��ا الكثير 
م��ن االتهام��ات باس��تقبالها ح��زب العمال 
الكردس��تاني )PKK(وال��ى عناصر تركية كان 
له��ا دور باالنقالب العس��كري االخير. وكانت 
وس��ائل إعالم أملانية ذك��رت أن نحو 40 جندياً 
تركي��اً يعمل��ون في مؤسس��ات تابعة حللف 
ش��مال األطلس��ي )ناتو( قدموا طلبات جلوء 
إل��ى أملانيا، وفي أعقاب ذل��ك هدد وزير الدفاع 
الترك��ي فكري إش��يق ب��أن هذه السياس��ة  

سوف تأتي الى املانيا بعواقب وخيمة .
وتبق��ى قضية املعارض الترك��ي وانصاره في 
املانيا«غول��ن« واحدة من امللف��ات التي تدفع 

بها تركيا ضد املانيا.

قضية الالجئني على رأس 
أجندة زيارة ميركل

صرحت املستشارة األملانية أجنيال ميركل بأن 
أملانيا وافقت على استقبال 500 الجئ شهرياً 
م��ن تركي��ا. وجاء ه��ذا التصريح ف��ي حديث 
له��ا خ��الل اجتماع عقد ي��وم  فبراي��ر 2017 
م��ع أردوغ��ان ورئيس ال��وزراء بن عل��ي يلدرمي. 
وتأت��ي اهمي��ة تركيا ال��ى املاني��ا ودول االحتاد 
االوروبي في اعقاب تدفق موجات الهجرة غير 
الش��رعية وطالبي اللجوء من تركيا عبر بحر 
ايجة خالل ع��ام 2015 وعام 2016. ويعد بحر 
ايجه النقط��ة الفاصلة مابني تركيا واليونان 
ثغ��رة في حدود االحتاد االوربي، وماتعمل عليه 
االن ه��و تعزي��ز تواجد القط��ع احلربية لالحتاد 
من خالل تسيير الس��فن واملراقبة املستمرة 
اليقاف عمليات تهريب البش��ر من تركيا الى 
اوروب��ا. وحتاول دول االحت��اد االوروبي غلق احلدود 

املقدونية مع اليون��ان وكذلك غلق حدود دول 
البلقان ومنع تدف��ق املهاجرين من هناك الى 
اوروبا عب��ر النمس��ا، لوضع نهاي��ة للوصول 
الفوض��وي للمهاجرين  باجت��اه اليونان ووقف 

عبورهم إلى البلقان في اجتاه اوروبا الغربية.

اتفاقية أمنية مشتركة 
بني أملانيا وتركيا

ابرم��ت املاني��ا خالل ش��هر يناير ع��ام 2015، 
اتفاقية تعاون اس��تخباراتية مع تركيا لوقف 
تدفق املقاتل��ني األملان عبر األراض��ي التركية 
لتنظيم داع��ش وبالعك��س أي عودتهم الى 
اوروبا. وتهدف االتفاقية إلى حتس��ني التعاون 
ف��ي مكافح��ة اإلره��اب ب��ني هيئ��ة حماية 
الدس��تور وجهاز االس��تخبارات اخلارجية في 
أملاني��ا م��ع االس��تخبارات التركي��ة. ودفعت 
هجمات تنظيم داع��ش في اوروبا واملانيا، إلى 
ايج��اد تعاون اس��تخباراتي بني تركي��ا واملانيا 
وعدد من ال��دول األوروبية التي باتت مضطرة 

للوثوق في االس��تخبارات التركي��ة والتعاون 
معها.

قضايا خالف عالقة بني البلدين
� العالق��ات االملاني��ة التركي��ة، ه��ي عالق��ة 
متداخلة ومعقدة، وهناك الكثير من املصالح 
املش��تركة مابني البلدين، وهي تش��هد شداً 
وجذب��اً، خاص��ة ان ف��ي املانيا اكث��ر من ثالثة 
ماليني تركي، يعيش��ون في املاني��ا الكثر من 
جيل من��ذ انتهاء احلرب العاملي��ة الثانية عام 

.1945
� وش��هدت العالقات ب��ني الدولتني العضوين 
ف��ي حلف ش��مال األطلس��ي توترًا، بس��بب 
احلملة التي تشنها أنقرة على املعارضني بعد 
محاولة االنقالب الفاش��لة، فضال عن مزاعم 
تركيا بأن أملانيا تؤوي متشددين أكراداً وهو ما 

تنفيه برلني.
� وتصاعدت اخلالفات مؤخراً، بشأن معلومات 
جمعته��ا مقات��الت »تورني��دو« األملانية التي 

تنطل��ق من قاعدة إجنيرليك اجلوية في جنوب 
تركيا. وتخشى أملانيا أن تستغل تركيا الصور 
اجلوية عالية الدقة في حملتها ضد املقاتلني 
األك��راد، لذلك ق��ررت أن تنتقي ما س��تطلع 

عليه أنقرة من هذه املعلومات.
� زاد مش��هد العالق��ات التركي��ة االملاني��ة، 
تعقيداً في اعقاب كشف تقرير االستخبارات 
االملانية منتصف ش��هر اوغست 2016، يقول 
في��ه :« تركي��ا أصبح��ت مرك��زا للجماعات 
اإلسالمية املتشددة« وأن أردوغان لديه »تقارب 
فكري« م��ع حماس في غزة وجماعة )اإلخوان 
املس��لمني( احملظ��ورة ف��ي مص��ر وجماع��ات 
املعارضة اإلس��الموية املس��لحة في س��وريا 
وفقاً الى الش��بكة التلفزيونية  األملانية )إيه.

آر.دي( وان تركيا تع��د »منصة عمل مركزية« 
إلسالميني.

� ف��ي املقابل تعد اجلماع��ات الكردية، خاصة 
جماعة ال )B.K.K( هاجس لدى االستخبارات 
اخلارجية التركية، ال��ى جانب بقية اجلماعات 

السياسية الكردية في اوروبا
� ان تصوي��ت البرملان االوروب��ي بتجميد ملف 
محادث��ات دخول تركيا الى االحتاد، ميثل موقفاً 
محرج��اً الى دول االحتاد االوروبي، خاصة املانيا، 
باعتبار تركيا، بوابة الهجرة غير الشرعية الى 

اوروبا. 

النتائج
� هناك عالقات مش��تركة ومصالح متبادلة 
مابني البلدين، لكن يبدو ان املانيا ودول اوروبا في 
هذه املرحلة حتتاج الى التعاون االستخباراتي 
التركي، ملواجهة تدف��ق الالجئني واملهاجرين 

غير الشرعيني عبر اراضيها الى اليونان.
� ان اله��دف الرئيس��ي من زي��ارة ميركل الى 
انق��رة، ه��و محاول��ة منه��ا لتعزي��ز االتفاق 
التركي االوروبي في موض��وع الالجئني املوقع 
عام 2015، والذي تطالب فيه دول اوروبا تركيا 
مبسك حدودها وايقاف تدفق موجات الالجئني 
والهجرة فير الش��رعية، مقابل احلصول على 
الدعم املالي والتي وصلت الى مايقارب اربعة 

مليارات  دوالر.
� تأت��ي الزي��ارة ضم��ن جهود مي��ركل بتعزيز 
ش��عبيتها في املانيا ومواجه��ة الضغوطات 
من اليمني املتطرف ومن شركاء في االئئتالف 
احلاكم حول سياس��تها »االبواب املفتوحة«، 
هي حتاول ايصال رس��الة ال��ى املعارضة بانها 
حازمة في حل مس��ألة تدفق الالجئني. لكن 
هنال��ك قناع��ة عن��د االط��راف السياس��ية 
االوروبية واالملانية، بأن االتفاق االوروبي التركي، 
اصب��ح عدمي اجلدوى وان اوروبا اصبحت موضع 
ابت��زاز من قبل حكوم��ة اردوغان، وال تتوقع أي 
نتائ��ج من زيارة ميركل الى تركيا في موضوع 

ازمة الالجئني.
� يبقى اردوغان هو املستفيد من هذه الزيارة، 
فه��و يحص��ل على الدع��م االكثر م��ن زيارة 
ميركل من اجل تعزيز موثفه اما االس��تفتاء 
الع��ام املقرر ان يك��ون هذا العام ف��ي تركيا. 
الزي��ارة متنح اردوغان الكثير من »الش��رعية« 
كونها جاءت في اعقاب االنقالب العس��كري 
الترك��ي وفي ظل انتقادات االحتاد االوروبي الى 
اردوغ��ان بانته��اكات حقوق االنس��ان وحملة 

االعتقاالت التي يشنها في البالد.
الزي��ارة ممكن عّدها مغامرة م��ن قبل ميركل، 
والت��ي م��ن املق��رر ان تش��هد الكثي��ر م��ن 
االنتقادات من داخل املانيا ودول االحتاد االوروبي، 
ماعدا ذلك انها س��وف ال ت��ؤدي الى أي نتائج 
عملية خاصة في موضوع الهجرة والالجئني، 
القضية الرئيسة التي حتدد مستقبل ميركل 

في االنتخابات املقبلة سبتمبر 2017.

*باحث في قضايا االرهاب واالستخبارات

زيارة ميركل إلى أنقرة مناقشة ملفات حافلة في توقيت صعب

ميركل وأردوغان
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لندن - قد تؤدي التطورات السياس��ية 
املُقلقة في الواليات املتحدة واململكة 
املتحدة إلى االس��تنتاج ب��أن االقتصاد 
العامل��ي الذي م��ا يزال يواج��ه حتديات 
س��يقاوم أكثر في املدى القريب. لكن 
ونحن في بداية عام 2017، تشير األدلة 

الدورية إلى عكس ذلك في الواقع.
خالل الفت��رة التي قضيته��ا بصفتي 
كبي��ر االقتصاديني ف��ي بنك جولدمان 
س��اكس، ظللت أراقب ستة مؤشرات 
م��ن جميع أنحاء العال��م، والتي تقدم 
حملة موثوقة ملا س��يبدو عليه االقتصاد 
العاملي في األشهر الستة املقبلة. اآلن، 
تُظهر جميع املؤش��رات الس��تة آماال 
أكبر مم��ا كانت عليه ملدة م��ن الوقت، 
فقط واحدة منها تعرف هبوطا جزئيا 
بعد ارتفاع شهدته في اآلونة األخيرة.

الدالئ��ل  ف��ي  األول  املؤش��ر  يكم��ن 
األسبوعية حول البطالة في الواليات 
املتح��دة، والتي ميكن للم��رء أن يقيس 
من خاللها القوة الش��املة لالقتصاد 
االميرك��ي. يت��م تدري��ب االقتصاديني 
بنحو صحيح لعالج البطالة كمؤشر 

متعثر، لكن ميكن لهذه البيانات أيضا 
أن تكون مفيدة في التنبؤ للمستقبل 
القريب. وتك��ون الدالئل حول البطالة 
االميركية دائماً حديث��ة، ألنها تُعطى 
أس��بوعيا، وتش��ير اإلحصائيات بأنها 
مؤشر رئيس��ي ألس��عار األسهم في 
الوالي��ات املتحدة. ابتداًء من األس��بوع 
املاضي، ظلت دالئل البطالة منخفضة 
نوع��ا ما، كم��ا كانت لبع��ض الوقت، 
الش��يء الذي يبش��ر باخلير بالنس��بة 

ألسواق األسهم في الواليات املتحدة.
وباملث��ل، يوفر مؤش��ر التصنيع ملعهد 
إدارة التزوي��د معاين��ة جيدة لالقتصاد 
 6 إل��ى   3 األش��هر  االميرك��ي خ��الل 
املقبل��ة، على الرغم م��ن أن التصنيع 
يضم حصة صغيرة نس��بيا من الناجت 
احمللي اإلجمالي. مثل آخر الدالئل حول 
البطالة ع��ن العمل، فإن أرقام  معهد 
إدارة التزويد )ISM(  تبعث  على التفاؤل 

في الوقت الراهن.
املؤشر الثالث جزء من مكونات دراسة 
معه��د إدارة التزويد نفس��ها: طلبات 
ومخزون��ات املصنعني اجلدي��دة. حالياً، 

وتش��هد  اجلدي��دة  الطلب��ات  تتزاي��د 
اخملزون��ات انخفاض��اً، مما يش��ير إلى أن 
الشركات سوف تضطر إلى مضاعفة 
اإلنتاج في األشهر املقبلة لتلبية تلك 

الطلبات.
وإذا بحثن��ا خ��ارج الوالي��ات املتح��دة، 
فاملؤش��ر الراب��ع ه��و نس��بة اإلنف��اق 
بالتجزئ��ة الصينية بالنس��بة لإلنتاج 
التضخ��م(.  )بحس��اب  الصناع��ي 
وتعطين��ا ه��ذه األرق��ام حمل��ة عن كل 
م��ن التوجهات الدوري��ة وإعادة التوازن 
الهيكلي للص��ني بعيداً عن الصادرات 
وتشجيعاً لالستهالك احمللي. وستكون 
ه��ذه واحدة م��ن أهم املؤش��رات لكل 
م��ن الصني وبقي��ة االقتص��اد العاملي 

لسنوات مقبلة.
وبرغ��م ع��دم انتظامها، بدأت نس��بة 
املبيعات بالتجزئة الشهرية الصينية 
باملقارن��ة م��ع اإلنت��اج الصناع��ي في 
االرتفاع تدريجياً منذ عام 2008، وظهر 
ارتفاع آخر لألس��عار في االس��تهالك. 
ولهذا أنا أقل قلقا من اآلخرين بش��أن 
اخملاط��ر املش��ار إليه��ا الت��ي تواج��ه 

اإلنف��اق  وظ��ل  الصين��ي.  االقتص��اد 
عل��ى  قوي��اً  الصين��ي  االس��تهالكي 
الرغم من التباطؤ في الناجت الصناعي 
واالس��تثمار وجه��ود احلكومة لتقييد 

اإلنفاق على السلع الفاخرة.
قد يُعارض البع��ض البيانات الصينية 
بدع��وى أنه ال ميكن الوثوق بها. لكنني 
ال أرى مل��اذا س��تكون البيانات املوجودة 
في احد جانبي النس��بة أكث��ر أو أقل 
موثوقية م��ن البيانات التي في اجلانب 
املس��ؤولون  س��يتالعب  مل��اذا  اآلخ��ر. 
الصينيون ببيانات االستهالك في حني 
يسمحون لألرقام الصناعية بتسجيل 
انخفاض. ف��ي أي حال، علينا أن نعمل 

مبا لدينا من بيانات.
ويتمث��ل املؤش��ر اخلامس ف��ي بيانات 
التج��ارة الكورية اجلنوبي��ة، التي يتم 
نش��رها باس��تمرار في اليوم األول من 
كل شهر بعد إجراء الصفقات - أسرع 
من أي دول��ة أخرى. لدى كوريا اجلنوبية 
شركاء اقتصاديون وجتاريون في جميع 
أنحاء العالم، مبا فيهم الواليات املتحدة 
والصني واليابان، واالحتاد األوروبي، لذلك 

ميكن للم��رء أن يعتمد عل��ى  بياناتها 
اس��تنتاجات  الس��تخالص  التجاري��ة 

حول حالة التجارة العاملية.
بعد تراجعه��ا في الس��نوات األخيرة، 
أظه��رت التج��ارة الكوري��ة اجلنوبي��ة 
عالم��ات تعافي من��ذ ش��هر نوفمبر/ 
تشرين الّثاني، والسيما  منو الصادرات. 
وف��ي يناير/ كان��ون الثان��ي، ارتدت إلى 
حد كبير. ومن املؤكد أن هذه النتيجة 
هي على خالف اإلش��ادة بالعوملة التي 
يس��معها املرء هذه األي��ام، كما ميكن 
حلكوم��ة دونال��د ترام��ب احلمائية في 
الواليات املتح��دة اآلن أن تخلق تراجعاً 
كبيرًا في التجارة العاملية. لكن تشير 
البيان��ات األخي��رة في كوري��ا اجلنوبية  
إل��ى أن العومل��ة ما ت��زال لديها فرصة 
أخرى للبقاء، وأن عام 2017 يوجد على 

الطريق الصحيح.
أس��وأ  باس��تثناء  الواق��ع،  ف��ي 
الس��يناريوهات حول إدارة ترامب، فمن 
املمكن أن يتحول التباطؤ في التجارة 
العاملي��ة ف��ي الس��نوات األخي��رة إلى 
ظاه��رة مؤقت��ة. ورمبا كان ذل��ك حدثاً 

فري��داً يعكس مجموع��ة متنوعة من 
العوام��ل، مب��ا في ذل��ك أزم��ة اليورو، 
اس��تمرار الضع��ف االقتص��ادي ف��ي 
العديد من الدول األوروبية، االنخفاض 
احلاد في أس��عار الس��لع األساس��ية، 
التباط��ؤ الكبير في البرازيل وروس��يا 
وغيره��ا م��ن االقتص��ادات الناش��ئة، 
وتش��ديد القوان��ني بالنس��بة للبنوك 
الدولي��ة، والت��ي رمب��ا س��تعوق متويل 

التجارة.
املؤشر الرئيسي األخير هو مؤشر ايفو 
الشهري ملناخ األعمال في أملانيا، والذي 
يحت��وي على بيانات دورية مفيدة حول 
أوروبا عموماً، بسبب مركزية أملانيا في 
االقتص��اد األوروبي. وق��د أعلن فحص 
ايف��و عن نتائ��ج إيجابية في األش��هر 
األخي��رة، عل��ى الرغم م��ن أن البيانات 
كان��ت إيجابية ف��ي ديس��مبر/ كانون 
األول أكث��ر مم��ا كانت عليه ف��ي يناير/ 

كانون الثاني.
وإذا  أخذنا باالعتبار كل هذه املؤشرات 
الس��تة، س��يتبني أن االقتصاد العاملي 
ينم��و اآلن مبع��دل أكثر م��ن ٪4. وهذا 

أس��رع معدل منو منذ س��نوات - على 
الرغم من أن متوس��ط مع��دل النمو 
خالل العق��د املاضي بل��غ ٪3.3 والذي 
كان بال��كاد أق��ل م��ن مع��دل العقد 
الس��ابق - وقريب��اً من وتي��رة العقدين 
املاضيني قبل ذلك. وفي الوقت نفسه،ال 
ميكن للمؤش��رات الس��تة أن تتنبأ مبا 
سيحدث بعد األشهر القليلة املقبلة. 
وسيبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا 
كان النمو االقتصادي العاملي س��يظل 

قوياً، وسيواصل، أو يبدأ في التراجع.
واجلدي��ر بالذكر أن النمو يتس��ارع في 
وج��ه بعض الصدمات مثل اس��تفتاء 
بريكست في اململكة املتحدة وانتخاب 
الرئيس ترامب. ومن غير الواضح سبب 
حدوث ه��ذا النمو. قد يق��ول البعض 
إنه نتيجة لقرارات سياس��ة اتخذتها 
الوالي��ات املتح��دة واململك��ة املتحدة، 
لك��ن الغالبي��ة تقول إن ذل��ك يحدث 
على الرغم من تلك القرارات. لألسف، 
ال توجد مؤشرات تقدم إجابة على هذا 
السؤال - الوقت فقط سيحدد اإلجابة 

الصحيحة.

املس��ؤولني  تصريح��ات  ت��زل  ل��م 
والنّواب حول غس��ل االم��وال تأتي 
بنحو عام، ولم تش��خص االسباب، 
ب��ل حمل��ت عناوي��ن اعت��اد ال��رأي 
العام على االس��تماع لها، وعبارات 
مألوفة وهي بذلك كانت تفتقر إلى 
الدقة وتبتعد عن اقتراح احللول ولم 
تكن تقص��د اال تضليل الرأي العام 
والتشويش عليه، باتهامات عريضة 
إلى »مافي��ات سياس��ية، مصارف 
متهمة بالفساد، مسؤولون يقفون 

وراء عمليات غسل االموال«.
جرمية غسل املال بتعريف عام، هي 
»إضف��اء الصف��ة الش��رعية على 
اموال مصدرها غير مش��روع، بنحو 
يجعلها تبدو في صورة مش��روعة 

باستعمال اساليب عدة«.
لع��ل أبرز صور غس��ل االم��وال في 
العراق، تتمثل باخلروق على عمليات 
بي��ع الدوالر من خالل م��زاد العملة 
التابع للبنك املركزي والتحايل على 

تعليماته.
الع��راق يوف��ر ال��دوالر رس��مياً إلى 
الشارع من خالل البنك املركزي في 
طريق��ني، أولهما من خ��الل محال 

الصيرفة املنتشرة في البالد.
هذه الصيرفات ينصب عملها على 
بي��ع ال��دوالر إلى املواطن ش��ريطة 
تقدميه نس��خة من ج��وازه وتذكرة 
طائ��رة الرحلة ألغ��راض عالجية أو 

سياحية أو دراسية.
صاحب الصيرفة ملزم ببيع الدوالر 
إلى املواطن بالس��عر ال��ذي يحدده 
البن��ك املرك��زي وكذل��ك ل��ه احلق 
ف��ي احلص��ول على ف��ارق الس��عر، 
ب��ني ما يبيعه إلى املواطن املس��افر 
للعالج أو السياحة أو التعليم وما 
اشتراه من البنك املركزي بحصص 

اسبوعية.
لكن الذي يحصل مبوجب حتقيقات 
محكمة غس��ل االموال في بغداد، 
هو أن اصح��اب الصيرفات يقومون 

بتزوير جوازات وتذاكر مستنس��خة 
لغرض احلصول عل��ى مبالغ كبيرة 
من ال��دوالر وبيعها إلى املواطن من 
دون أي مسوغ قانوني، وهي جرمية ال 

تندرج ضمن غسل االموال.
أما عن الطريق االخ��ر لبيع الدوالر، 
من خ��الل م��زاد بيع العمل��ة الذي 
تش��ترك فيه املصارف االهلية وهنا 
كما قلنا س��ابقاً تنش��ط عمليات 
غس��ل االم��وال، الت��ي أنقلها عن 
حتقيقات احملكمة ايضاً وليس مجرد 

حتليالت وأراء من خلف احلاسوب.
ه��ذه املص��ارف حتول��ت إل��ى ممرات 
سهلة لغسل االموال، من خالل ما 
سأعرضه تباعاً بعمليات حتايل على 
تعليم��ات البنك املرك��زي املتعلقة 

باستيراد القطاع اخلاص.
مبدئي��اً، أن املص��ارف االهلي��ة لها 
مبوجب تعلمي��ات البنك املركزي، أن 
حتصل على هامش ربح من عمليات 
بيع الدوالر إلى التجار واملستوردين، 

مقارن��ة مب��ا تش��تريه م��ن خ��الل 
مش��اركتها في مزاد بي��ع العملة 
كونها مخولة في املش��اركة بهذا 

املزاد.
أو  تاج��ر  بتق��دمي  تب��دأ  العملي��ة 
مس��تورد طلباً بفتح حس��اب إلى 
املص��رف االهل��ي لغ��رض احلصول 
عل��ى كمي��ات م��ن ال��دوالر ويعزز 
طلبه مبستمس��كات تؤّكد هويته 
كتاج��ر، إضاف��ة إل��ى وثائ��ق تؤيد 
عملية االستيراد منها قوائم شراء 
البضاعة وبراءة ذم��ة من الضريبة 
املع��ارض  م��ن  اس��تيراد  واج��ازة 

العراقية.
»أعرف زبونك«، واحد من ابرز املبادئ 
ال��ذي تتخط��اه املص��ارف االهلية 
ف��ي التعامل مع عمالئه��ا، بل أنها 
تس��ارع لتلبي��ة طلباته��م من دون 
معرف��ة خلفياتهم التجارية، بغية 
احلصول على الربح بأسرع وقت من 
دون أن تتاكد م��ن مدى قدرة الزبون 

على توفير املبالغ العراقية لش��راء 
الدوالر وهل هو تاجر حقيقي أم أنه 
ميث��ل واجهة ملافيات متارس عمليات 

غسل االموال بواسطته.
املص��رف االهلي يش��ارك ف��ي مزاد 
العملة بوصفه وس��يطاً بني البنك 
املركزي والتاجر ويش��تري لألخير ما 
يحتاجه م��ن العملة الصعبة ومن 
ثم يطلب من البنك املركزي حتويلها 
إلى البنك املراس��ل )هو البنك الذي 
يوج��د فيه حس��اب اجله��ة املوردة 
للبضاعة( خارج العراق بذريعة أنها 
ثمن البضاعة على أن يتعهد الزبون 
واملصرف االهلي بجل��ب التصاريح 
م��ن  اش��هر   3 الكمركي��ة خ��الل 
تاريخ اجراء التحويالت املالية، وهنا 
يفت��رض ان تدخ��ل البضاع��ة لكن 

الواقع يشير إلى خالف ذلك.
فأما أن الوثائق الت��ي قدمها مزورة 
أن  أو  بضاع��ة،  هن��اك  توج��د  وال 
الشحنة ال تساوي شيئاً مقارنة مبا 

طلبه من مبالغ من خالل مشاركة 
املص��رف االهلي في م��زاد العملة، 
مع االش��ارة إلى أن التدقيقات عادة 
ما تكون الحق��ة لعمليات الصرف 

ليتم كشف اجلرمية!.
من الناحي��ة القانونية، مت تش��ريع 
قان��ون جديد ه��و قان��ون مكافحة 
االره��اب  ومتوي��ل  االم��وال  غس��ل 
رق��م )39( لس��نة 2015 وقد فرض 
عقوب��ات مش��ددة عل��ى مرتكبي 
جرائ��م غس��ل االم��وال وع��ّد مثل 
هذه االفع��ال جنايات، كما خصص 
القضاء محكم��ة حتقيق مختصة 
االم��وال  غس��ل  قضاي��ا  بنظ��ر 
ومحاكم جن��ح وجنايات مختصة 
لهذا الغ��رض، التي طالب قضاتها 
ب��� »وض��ع آلي��ات لتدقي��ق صحة 
الفواتير والتأكد من حساب الزبون 
وحقيقة املبال��غ املطلوبة هل أنها 
لتغطية استيرادات القطاع اخلاص 

أم ألسباب أخرى«.

وقد كش��فت حتقيق��ات محكمة 
حتقي��ق غس��ل االم��وال أن بع��ض 
اس��تخدمت  االهلي��ة  املص��ارف 
حس��ابات زبائنها م��ن دون علمهم 
للدخول إلى مزاد بيع العملة وحتويل 
الدوالر وقد تفاجئ الزبائن املذكورين 
عن��د مراجعتهم للهيئ��ة العامة 
للضرائ��ب بوج��ود مبال��غ ضريبية 
كبي��رة بذمتهم نتيج��ة دخولهم 
ف��ي مزاد ل��م يدخل��وه بعلمهم أو 

بارادتهم.
وأج��د أن تعليمات البن��ك املركزي 
تضمن��ت حتميل املص��ارف االهلية 
جميع تبعات جرائم غس��ل االموال 
ف��ي ح��ني كان م��ن املقتض��ى أن 
يتحم��ل البن��ك املرك��زي ج��زء من 
هذه املس��ؤولية ك��ون أن موظفيه 
طلب��ات  تدقي��ق  ع��ن  مس��ؤولون 
احلواالت الواردة وع��دم امتام عملية 
ش��رائها وحتويلها ف��ي حالة وجود 

شبهات غسل أموال.

قال ممثل كتلة سياسية، قبل يومني ومن على 
شاش��ة احدى الفضائي��ات، ان رئي��س الوزراء 
حيدر العب��ادي »ضعيف« في اجراءات االصالح 
وحتس��ني إداء احلكوم��ة، ومث��ل ه��ذا ال��كالم 
س��معناه من ش��ركاء في احلكومة وذوي نفوذ 
في البرملان، االمر الذي دعا مقدم برنامج احلوار 
ان يقطع احلديث باالعتراض: »سيدي كتلتكم 
انتم التي عرقلت اجراءات االصالح ووقفت ضد 

قرارات العبادي«.
اقول، ان للمواطن حقاً ومب��رراً في عدم الرضا 
حي��ال إداء احلكوم��ة، وق��د يذهب ال��ى اعتبار 
رئي��س احلكومة حيدر العبادي ضعيفاً في احلد 
من س��طوة وفساد رموز احزاب السلطة  وفي 
اتخاذ القرارات ذات الصلة بتأمني اخلدمات، ورمبا 
تصل ش��كواه الى نوع من اخليب��ة وهو يواجه 
االب��واب موصدة امامه للحص��ول على فرصة 
للعمل والتوظيف من دون دعم جهة متنفذة، 
أو »واس��طة« من وزن معنّي، فيما يقرأ ويسمع 
ع��ن تعيينات ف��ي ه��ذه الدائرة أوتل��ك ألتباع 
احزاب الس��لطة وزعاماتها وف��ي مرافق دولة 
كأن التعي��ني فيه��ا صار حك��راً على مواطنني 
»من الدرجة االولى« وتُنشر وقائعها الفاضحة 

بالقرب من »مجسات« احلكومة نفسها.   
وم��ن حق املواطن ااّل يدقق في معايير الضعف 
والق��وة ف��ي إداء صاحب الق��رار، ف��ان معياره 
الوحي��د يتمث��ل في م��ا يدخل في حس��ابات 
معيشته وكرامته ومهددات الدائرة التي حتيط 
مصاحله وحقوقه، وهو ف��ي هذا )كأمربديهي( 
ال يض��ع نفس��ه ف��ي مق��ام اصحاب الش��أن 
واملس��ؤوليات عندما يتعلق االم��ر بالتحديات 
التي تواجهه��ا البالد ، ولي��س مطلوباً منه ان 
يتقب��ل العقيدة القائم��ة عل��ى ان للم�ُوالي 
واملنتمي والقريب اولوية ف��ي احلظوظ والثروة 
والُفرَص، وال أن يعطي لصاحب السلطة مبرر 
ان ال ينتصر للحق البائ��ن بذريعة ما، حتى وإْن 
كانت دس��تورية أو اقتضاء املشغولية بقضايا 

أهم.
اق��ول، اذا كان للمواطن حق اللوم والعتاب في 
مثل هذه االحوال التي تضّيق على حياته، فما 
هو احلق الذي يتمتع به سياس��ي نافذ ميس��ك 
جزءا من معادلة احلكم ليقول ان رئيس الوزراء 
لم يواصل اجراءات االصالح، وأنه »ضعيف« في 

»التصدي للفساد«.
  ان معايير القوة والضعف، في علم السياسة، 
يجري تعيينها في التجربة والنتائج، من جهة، 
ومن خالل رجاحة وصواب وتوقيت القرارات من 
جهة ثاني��َة، وفي ما مضى جاءتنا الكوارث من 
»أقوي��اء« حكم��وا البالد وأضاعوها، في س��وء 

املنظورات، وعقم النظر.

محمود درويش:
»صرنا أنا والغريب على ابن عمِّي. وأنا وابن 
عمِّي على أَخي«.
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ثقافة10

ما أج��ده في املفهوم االصطالحي للنس��ق 
املضمر ف��ي النقد الثقافي حيث يش��تغل 
النقد على البحث عن املطمر من معنى في 
النص, وبذل��ك يصبح هذا النس��ق املضمر 
مظهرا م��ن مظاه��ر حتوالت اخلط��اب نحو 
األدبي��ة, وبهذا ن��درك أن املفهوم النس��قي 
يأخذ أشكاال متعددة في النظريات النقدية 
وهو في كل األحوال ال يخرج عن كونه نسقا 
مغاي��را, غير متوقع, ال يظهر بس��هولة إلى 

القارئ حتى يفاجأ به من قبل )املرسل(.
إل��ى محاكم��ة   عندم��ا نع��ود باملفه��وم 

نقود )عب��د اهلل الغذامي( ,باس��تخدام ذات 
املصطلح )النس��ق املضمر( الذي حاول فيه 
أن يكشف األنس��اق الثقافية التي حتكمت 
ف��ي نصوص )املتنبي, نازك املالئكة, أدونيس( 
الكتش��فنا أن��ه نفس��ه محك��وم بنس��ق 
مضم��ر, وهو م��ا أراد في��ه أن يحاكم هؤالء 
الش��عراء على أس��اس مفاهيمي, عقائدي, 
وكأن الغذام��ي يضع بني أيدينا املفتاح الذي 
يقودن��ا إلى اكتش��اف توجهه النق��دي أزاء 
هؤالء الذين ينتمون إلى نسق واحد مشترك 

فيما بينهم.

 قل��ت تتداخ��ل املفاهي��م النقدي��ة باجت��اه 
ولك��ن بصياغ��ات اصطالحية  التكاملي��ة 
مختلف��ة, وجميعها تصب ف��ي اطار إضاءة 
الن��ص \ اخلطاب, وال تصح تلك املقولة التي 
تق��ول: إن اخلط��اب أو النص ه��و الذي يختار 
منهجه النقدي الذي يحاكم في ضوئه, بل 
العكس ه��و األصح في أن الن��ص| اخلطاب 
ينفتح على مناهج نقدية عدة كونه متعدد 
الوجوه, هذا باإلضافة إلى أن املناهج تنفتح 
عل��ى بعضه��ا باس��تمرار حت��ى أن املقارنة 

بينها باتت غير مستحيلة.

قلت: إن التغير النسقي اللغوي والتصويري 
ال يحصل إال في الش��عر حتديدا, ألن الشعر 
قائم على هذين العنصرين اللذين يشكالن 
أساس البنية اإلنش��ائية فيه, والتي تكسر 
رتابة اللغة وتعيد تركيبها بطريقة خاصة, 
أي حت��ول النس��ق من العقالنية ف��ي )اللغة 
اللغ��ة  )الالعقالنية(ف��ي  إل��ى  املعياري��ة( 
الش��عرية, والتي تس��تهدف األستمالة عن 

طريق التخيل والتصور والترغيب.
ولكي نفحص اخلطاب الشعري الذي تقدمه 
الش��اعرة العراقية )غ��رام الربيعي( نعتمد 
مفهوم كس��ر أفق التوقع ال��ذي حفلت به 
قصائده��ا والتي امت��ازت بالقصر واالعتماد 

على التحول النسقي املباغت من خالل :
1(اللغة والثنائيات الضدية

2(التصوير التخييلي
3(الضمير املهيمن
1(اللغة والثنائيات

ف��ي قصائدها )قصاصات مرتبكة - نصوص 
قصي��رة( , حت��اول غ��رام الربيع��ي أن تعي��د 
تش��كيل القصيدة اخملتص��رة , التي تعتمد 
كليا على حتول س��ريع في النسق من معناه 
املتداول  إلى ما يدهش خارج التداولية, إذ ان 
االش��تغال على املدهش لديها يوازي الغياب 

الذي تريد استحضاره في نهاية القصيدة:
أول من يذبح اللحظة

ارتباك اخلسارة
  في هذين الس��طرين الشعريني جند توزعا 
\ انقس��اما ف��ي الدالل��ة حيث ب��دا الزمن 
)اللحظة( هو العنصر األساس في السطر 
األول ال��ذي يحت��اج إلى تص��ور أن اللحظة 
الزمني��ة تقدم ف��ي هذا الس��طر منهكة, 
بداللة )يذبح(, غير أن السطر الثاني يعيدنا 
إلى نس��ق آخر ميكن تصوره كاآلتي )أرتباك 
اخلس��ارة أول م��ن يذب��ح اللحظ��ة ( أي أن 
الس��بب تأخر في هذه القصيدة القصيرة 
لك��ي تكون خارجة عن الس��ياق الذي حول 
الن��ص من خط��اب تعاقب��ي - نح��وي إلى 
خط��اب ش��عري فيه م��ن املفارقة الش��ئ 

الكثير.
قصيدة أخرى لها تقول:

               العبارات كلما وبختها
               أجهشت  بالعويل

  وهي تتش��كل من ذات اإلطار الذي كتبت 

به القصيدة سابقتها.
وهذا نسق متكرر لدى الربيعي, حيث ميكن 
أن نقدم الس��طر الثاني على األول فتتحول 
القصيدة إلى إبالغية, بينما في تشكيلها 
هذا ال��ذي كتبت ب��ه الش��اعرة القصيدة 
يب��دو النس��ق بالغي��ا أكثر وضوح��ا, حيث 
يظل املتلق��ي في حالة تص��ور غير متوقع 
عن العوي��ل الذي جتهش ب��ه العبارات بعد 
توبيخها, وهن��ا جند التح��ول التصوري قد 
طغى عل��ى اخلط��اب الذي بثته الش��اعرة 

)املرسل( إلى املتلقي.
تقول الشاعرة:

   امللثمون كالليل
  اخملادعون كاحلفرة

  امللتصقون كالدبق
  نقش غامق على ثوب أسود

هنا لم تخ��رج بنا القصيدة في أس��طرها 
الثالثة األولى عن املألوف في التش��بيه , إذ 
اشتغلت كاف التشبيه في األسطر الثالثة 
بق��وه, كم��ا ان تش��كل العناص��ر الثالثة 
)املش��به, املش��به ب��ه, أداة التش��بيه( مع 
اختالف أوجه الشبه بدا قويا أيضا وواضحا 
, إذ اإلخفاء يظهر في السطر األول والثاني 
والثال��ث وليس ثمة إظهار إال في الس��طر 
الراب��ع الذي ب��دا مغايرا متام��ا, إذ غابت أداة 
التش��بيه عنه أوال واس��تجمعت الشاعرة 
األسطر الثالثة األولى كونها نسقا تقليديا 
عبر التش��بيه, لتصب جميعها في نس��ق 

مغاير:
     نقش غامق على ثوب أسود 

م��ن خ��الل اعتب��ار )امللثم��ون, واخملادع��ون 
وامللتصقون ( »الحظ أنها على نس��ق وزني 
واحد )الفاعلون( قد استجمعوا في )النقش 
الغامق( وه��م مختفون متاماً خلف الغامق 
كالغموض في النق��ش )الغامق=الغامض( 

واستجمعت الشاعرة )الليل, احلفرة
,الدبق( في الثوب األس��ود وهنا نبصر تقارباً 
ضمنيا بني هذه العناصر الثالثة واالسوداد. 

تشبيهات متكررة
ل��م تقدم الش��اعرة ف��ي أس��طرها األولى 
س��وى تش��بيهات متكررة مرتبطة بداللة 
واح��دة , إال أنها في الس��طر الرابع خرجت 
بالداللة املعيارية إلى الداللة الشعرية عبر 

حتول النسق إلى ما هو بالغي.

د. سلمان كاصد

تتداخ��ل النظري��ة النقدي��ة حت��ى تنفتح 
بعضه��ا  عل��ى  االصطالحي��ة  املفاهي��م 
اآلخ��ر مما يق��ود كل ذل��ك إل��ى )التكاملية(

النقدي��ة, بحي��ث ال يظل املفه��وم مغلقا, 
فمن اخلصائ��ص األكثر اتس��اعا في املعنى 
أن حتي��ل النظرية النقدية ذاتها إلى نظريات 
أخ��ر , أو تقاربه��ا, ومثالنا ف��ي ذلك مفهوم 
»كس��ر أفق التوقع« الذي ج��اءت به نظرية 
التلق��ي وال��ذي يعني حدوث حت��ول في بنية 
النس��ق إلى جهة نسقية مغايرة, مفاجئة, 
ل��م يتوقعها القارئ, إذ ليس هناك اش��ارات 
داللي��ة عل��ى توقعه��ا, غي��ر أنها ف��ي حال 
فحصها النق��دي جتدها أكثر مقبولية, ولم 

تخرج عن السياق.
 ويتنوع التغير النس��قي هذا ما بني الفيلم 
السينمائي والرواية والشعر, إذ جند مظهرين 
من ه��ذا التغير, األول ف��ي ثيمة )موضوعة( 
الفيلم والرواية والثاني في اللغة والتصوير 
التخييلي للقصيدة في الش��عر, وال يتبادل 
ه��ذان املظه��ران ف��ي التغيرات النس��قية 
بس��بب أن الوحدة النصية للرواية أطول من 

الوحدة النصية للشعر.
ولكي أدلل على ذلك أحيل الى ما ش��اهدناه 
في أفالم هتش��كوك وبخاصة فيلم الطيور 
واالنحرافات الصادمة في املش��اهد املتعددة 
ال��ال متوقعة, وف��ي فيلم )اليوم الس��ادس( 
للمخرج يوس��ف ش��اهني, وفيل��م » حصاة 
الصبر« للمخ��رج االفغاني عتي��ق رحماني, 
وذلك يحصل عادة ف��ي نهاية العمل )فيلم 
,رواية(, أما في الشعر وبخاصة قصيدة النثر 
فإننا جند ذلك في تركيبة الصورة وال تداولية 
اللغ��ة. يقودنا ه��ذا املفهوم إل��ى خطاطة 
ياكوبس��ن )املرسل, الرس��الة, املرسل إليه( 
حي��ث يتح��ول النس��ق اإلبالغي الى نس��ق 
بالغ��ي في حال حتوير اخلط��اب مبا ال يتوقعه 
الق��ارئ, أي أن التحول في النس��ق يكس��ب 
الرسالة داللتها الشعرية )البالغية( بدال عن 

الداللة املعيارية )االبالغية(.
التحول النس��قي ال��ذي أحتدث عن��ه يدخل 
في كس��ر أفق التوقع وفي رسالة ياكوبسن 
بوصفهم��ا مفهومني متعالقي الغاية, وهذا 

وألوانها  التعبيري��ة بتخطيطاته��ا  اخلطوط 
املعتمة الفائقة القسوة. 

لقد ع��اش الفنان في أوروبا ف��ي الربع الثالث 
من القرن العشرين، وأطلع على بداية ونهاية 
النازي��ة ومآس��يها، وم��ن ثم عاش س��قوط 
الش��يوعية في بالده، كل هذه األحداث تركت 
مؤثراتها الواضحة عل��ى أعماله التي يحاول 
فيها هدم األنس��اق واحلدود التي تضيق على 

البشر ومصائر حياتهم.
ولد الفنان أدريان جينيه في رومانيا عام 1977. 

وف��ي ع��ام 20011 تخرج من جامع��ة الفنون 
والتصميم في مدينة )كلوج( الرومانية، وفي 
ع��ام 2006 أقام أول معرض ش��خصي له في 
مدينته كل��وج، ومنذ ذلك التاريخ بدأ صعوده 
الفني. وأقام عدة معارض شخصية بارزة في 
متحف الف��ن املعاصر في دنفر ف��ي الواليات 
املتح��دة )2013/2012(. وف��ي متح��ف الف��ن 
املعاصر في جنت ف��ي بلجيكا )2011/2010(. 
واملتحف الوطني للفن املعاصر في بوخارست 
في رومانيا )2010/2009(. وعلى قاعة مؤسسة 

فرانسوا بينو قصر غراسي في البندقية، وفي 
تيت ليفربول في اململكة املتحدة؛ في بينالي 
ب��راغ، وبينال��ي بوخارس��ت في روماني��ا. وفي 
متحف هامر في لوس أجنلوس، ومتحف للفن 
املعاصر في لوس أجنل��وس. وفي متحف الفن 
احلديث في أنتويرب في بلجيكا. ومتحف سان 
فرانسيس��كو للفن احلدي��ث. يعيش ويعمل 

حاليا بني كلوج في رومانيا وبرلني.

*كاتب وناقد عراقي مقيم في هولندا

كريم النجار*
يستمد الفنان أدريان جينيه أفكاره وموضوعات 
أعماله من الصراع العنيف الذي وجد اإلنسان 
في أتونه. ومث��ال على ذلك أجواء احلرب الباردة 
أو احل��رب العاملية الثانية واحل��روب املتكررة في 

بقع عديدة من عاملنا املعاصر.
يقول الفنان أدريان جينه: »الس��ؤال بالنس��بة 
ل��ي هو كيفي��ة إنش��اء اللوحة الت��ي متنحك 
خصوصية جتربة س��ينمائية، ومع ذلك حتافظ 
على كيانه��ا كلوحة« فف��ي لوحاته تنعكس 
تلك املواضيع التي أبطالها رمبا أفراد متميزين، 
وم��ن خ��الل تصرفاته��م، تغي��رت بطريقة أو 
بأخ��رى مس��ارات التاري��خ، لي��س فق��ط على 
املس��توى السياسي، وأيضا في العلم أو الفن. 
ويثي��ر إلهامه الفني ملفات البرامج الوثائقية 
أولئ��ك  يص��ور  حي��ث  التاريخي��ة،  والكت��ب 
األش��خاص الذين تركوا أث��را قويا على خارطة 
التاريخ، وإن جاءت مالمحهم في اللوحة تائهة 
متاما مثل هتلر وس��تالني، أو تش��ارلز داروين أو 
فنسنت فان خوخ.. وغيرهم من الشخصيات.

واملتمعن جي��دا في أعمال ه��ذا الفنان، حتما 
سيقارن تأثره بأعمال الفنان االيرلندي فرانسيس 
بيكن، تلك األعمال التي يصارع فيها اإلنس��ان 
ذاته ومحيطه واألشياء الضاغطة على حياته 
وكينونته. ويناقش الفنان قوة الصورة، وكيف 
ننظ��ر إليها وتبق��ى في الالوعي عن��د الناس. 
كم��ا أنه يس��تخدم الذاك��رة اجلماعية إلعادة 
هذه التجارب املؤملة كحال من إحداث الصدمة 
املباشرة. فهو يجمع بني الصور احلقيقية التي 
أخذت من الصور الوثائقية، جنبا إلى جنب مع 
جتاربه الشخصية، ويشكل عبرها )كوالجاته( 
الت��ي تخلط بني قوة الوثيق��ة التصويرية وبني 

وآالم العراقيني جميعاً..
متثَّ��ل ه��ذه اجملموع��ة خالصة جتربة حس��ني 
رش��يد، بعد أن بدأ كتابة القص��ة القصيرة 
والقصة القصيرة جداً منذ س��نواٍت ليست 
بالقليل��ة، لكنه��ا للم��رة األول��ى جتمع في 
مجموعة س��عى لتبويبها إلى أربعة أقساٍم، 
يضم كل قس��ٍم قصصاً قصي��رة جداً ميكن 
ه مجموع��ًة كامل��ة، واألقس��ام األربعة  ع��دَّ
مبجملها ترسم خارطة الكتاب الذي تنّوع في 
حكاياته وأساليبه، لكنه في النهاية ال يخرج 
عن أس��لوب القاص الذي يعم��ل بتأٍن وبعيداً 

عن الضوضاء، فضالً عن اعتماده أساليب في 
بني��ة القصة القصيرة ج��داً، منها الثالثيات 
التي س��عى ليكون كل مقط��ع منها قصة 
قصيرة ج��داً مكتملة بذاتها، وم��ن ثمَّ تقرأ 
مبجملها كنص واحد لتعطي احلدث املكتمل 
للنص اجملزأ إلى ثالثة نصوص... إضافة إلى ما 
أسماه )مشاهد قصصية( التي قّسمها إلى 
دنيوية وآخروية، كس��ر من خاللها تابوات لم 
يج��رؤ الكثير من الكتاب عل��ى اخلوض فيها، 

منها ما هو جنسي أو ديني أو سياسي.
لكن هذه األقسام ال تكتمل إال بقراءة تقدميه 

لرؤاه السردية من خالل )روشيرو( التي يعّدها 
احلياة بتحوالتها، خارطة للمتاهات، وصندوقاً 
للحكاي��ات، ومنجم��اً للس��رد.. فه��ل كانت 
ل منذ أكثر من  روش��يرو تواريخ بدأت بالتشكُّ
س��تة آالف عام؟ وهل مّرت كل ه��ذه القرون 
لنرى ما شّيده آباؤنا ينهار بلحظة واحدة من 

غفلتنا؟
أس��ئلة كثي��رة ميك��ن أن جتي��ب عنه��ا هذه 
اجملموعة، وأجوبة س��نتمّكن نحن القّراء من 
جتميعه��ا لنعرف م��ا حقيقة روش��يرو.. وما 

حقيقة هذه احلياة.

متابعة الصباح الجديد

يص��در قريب��ا الكت��اب األول عن دار ش��هريار 
كتاب: روشيرو وهو قصص قصيرة جداً حلسني 

رشيد. 
قص��ص اجملموع��ة تنح��ى  إل��ى البح��ث عن 
احلياة بأش��كالها العديدة، ليش��كل من هذه 
النص��وص التي جنَّس��ها ب�«قص��ص قصيرة 
ج��داً« عوامله التي ينحت منه��ا آالمه هو أوالً، 

شاعرة ترسم العوالم الصعبة

غرام الربيعي.. القصيدة تخلق أنساقها المتحولة

الفنان الروماني أدريان جينه 
والمشهد السينمائي للوحة

روشيرو.. جديد حسين رشيد

يتنوع التغير النسقي هذا 
ما بين الفيلم السينمائي 
والرواية والشعر, إذ نجد 
مظهرين من هذا التغير, 
األول في ثيمة )موضوعة( 
الفيلم والرواية والثاني في 
اللغة والتصوير التخييلي 
للقصيدة في الشعر

الربيعي
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القاهرة ـ خاص الصباح الجديد:
   في جلس��ة موسعة خاصة و بحضور وزراء وس��فراء ومفكرين وفنانني 
ق��ام اعضاء الصال��ون الثقافي بتأب��ني الدكتور يحيى اجلم��ل نائب رئيس 
الوزراء املصري الس��ابق والرئيس الفخري للصالون .. وافتتح اجللسة امني 
عام الصالون الثقافي ومؤسس��ه الدكتور قيس العزاوي مشيداً بالراحل 
ال��ذي عرفه طيل��ة قرابة اربعني س��نة عال��م وفقيه دس��توري متواضع 
ومناضل سياسي لم ينقطع ابداً عن نصرة حقوق االنسان في كل الدول 
العربية. واش��ار الى من احبهم يحيى اجلم��ل ومنهم الرئيس جمال عبد 
الناص��ر الذي تقبل عن طي��ب خاطر النقد الذي وجه��ه اجلمل للمفهوم 
الناصري لالش��تراكية العربية.. ويحب اجلمل ويردد قصائد ش��اعر العرب 
االكب��ر محمد مهدي اجلواهري.. كما احب اجلم��ل ام كلثوم التي اعتبرها 
ناص��ر اله��رم الرابع واحب باري��س وكتب عنها وحوله��ا افضل النصوص 
واح��ب الصالون الثقاف��ي العربي الذي كان احد مؤسس��يه .. وقد حتدث 
اعضاء الصالون ورفاق اجلمل عنه وعن مواقفه السياس��ية والتأسيسية 
وبساطته وعمقه واجتهاداته الدستورية حتى لقب ب� »صانع الدساتير«.. 
وقد ش��رفت الصالون ابنته الدكتورة ميس��اء التي ش��كرت احلضور على 

وفاءهم لوالدها الراحل .. 
    وقد س��بق ألعض��اء اللجنة التنفيذي��ة للصالون الثقاف��ي العربي ان 
انتخبوا الدكتور مصطفى الفقي رئيس��اً للصالون خلفاً للرئيس الراحل 
يحيى اجلمل ووس��عوا من اعض��اء اللجنة التنفيذي��ة للصالون فضمت 
لها كل من الدكتور عصام ش��رف رئيس الوزراء املصري االسبق والدكتور 
سمير مرقص مساعد رئيس اجلمهورية السابق مللف التحول الدميقراطي 
والدكت��ور انور مغيث مدي��ر املركز القومي للترجم��ة والدكتور نبيل عبد 
الفت��اح الباح��ث في مركز االه��رام للدراس��ات االس��تراتيجية والدكتور 
محمد عفيفي مدير اجمللس االعلى للثقافة س��ابقا ورئيس قسم التاريخ 
في جامعة القاهرة والدكتورة هالة فؤاد اس��تاذة الفلس��فة في جامعة 

القاهرة.
   وقد اعلن امني عام الصالون قيس العزاوي ان االعضاء اجلدد س��يعملون 
الى جانب االعضاء االصليني املؤسس��ني مثل : املوس��يقار العراقي نصير 
شمه، ووزير الثقافة املصري السابق جابر عصفور واملؤرخ اللبناني السفير 
خالد زيادة ورئيس اكادميية النقد االدبي الدكتور صالح فضل ورئيس الوزراء 
املوريتاني االسبق سيدي محمد ولد بكر واخلبير االعالمي في االمم املتحدة 
محمد اخلولي ووزير الش��ؤون البرملانية املغربي محمد سعد العلمي. وقد 
ترش��ح لعضوية اللجنة التنفيذية للصالون عدد من املفكرين والفنانني 

العرب من العراق واجلزائر وتونس واملغرب والسودان وسوريا. 
    وق��د اجتمعت اللجن��ة التنفيذية بكام��ل اعضائها وخططت لبحث 
املوضوعات التي سيناقش��ها اعضاء الصالون الثقافي لألش��هر الثالثة 
املقبلة .. واجلدير بالذكر ان الصالون الثقافي الذي تأسس منذ اربع سنوات 
ويعقد جلس��اته ش��هرياً ينشر وقائع ومناقش��ات املفكرين في الصالون 

بكتب بلغت حتى االن 16 كتاباً ..

الصالون الثقافي العربي 
يؤبن د. يحيى الجمل

تأبين
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إصدار



 *ص��دام، بصفت��ه نائب رئي��س اجلمهورية، 
يناق��ش ش��تى الفصائ��ل  الفلس��طينية 
 [ آب   9( ياس��ر عرف��ات  وينتق��د  وقادته��ا 

أغسطس [   1978( )1(
ص��دام: هذا احل��زب حزب أصي��ل تطور من 
خ��ال الث��ورة. لذل��ك، نح��ن ال نس��تعمل 
أو  كأداة  أخ��رى  وس��يلة  أي  أو  النض��ال 
كغط��اء لكي نق��وم ب��أي عملي��ة، ما لم 
نك��ْن مقتنع��ن أنها س��تخدم الث��ورة أو 
أنها ستس��اعد وتنفع قضي��ة العرب. منذ 
البداي��ة كان موق��ف قيادتنا دوم��اً وال يزال 
ضد حتوي��ل املناضلن العرب في العراق إلى 
وسائل تعبئة، مستفيدين من جتربة جمال 
عبد الناص��ر التي أدانها جمي��ع املناضلن 
العرب في مصر. )2(  وخالها جعلهم عبد 
الناصر يتفاوضون مع حكومتهم املتتالية 
التي كانوا معارضن له��ا ألن هذا لم يكْن 
م��ن اهتم��ام اخلص��م. وعقب ذل��ك، فقد 
عب��د الناصر دعم��ه من جمي��ع املناضلن 
الع��رب احلقيقي��ن خال امل��دة األخيرة من 
حكمه. هذه هي النقطة األساس��ية: هل 
من املمك��ن أن نحّول املناض��ل العربي إلى 
ج��زء من جهازنا أم علين��ا أن نعطيه حرية 
العم��ل؟ ... ق��د يرتك��ب غلطة ورمب��ا يندم 
عليه��ا، إمنا ال يجدر بن��ا أن نحّوله إلى جزء 

من جهازنا، ال احلزب وال احلكومة. 
ف��ي الواقع، نحن ال جنري اتصاالتنا من خال 
وس��ائل احلوار والتفاهمات مع األش��خاص 
والكيانات التي تقيم على تربتنا. أبو نضال 
ال ينفي اغتيال احلمامي. أليس اس��م ذلك 

الشخص في لندن هو احلمامي؟ )3(
ذكر 1: ] غير مسموعة [ سعد احلمامي. 

بالعناص��ر  ارتباط��ات  ص��دام: للحمام��ي 
الصهيوني��ة وم��ا إلى ذلك، وه��ي حقيقة 
الدوائ��ر  داخ��ل  ف��ي  للجمي��ع  معروف��ة 
الفلس��طينية. بينما مت نفي هذه احلقيقة، 
نحن نعتقد أنه��ا صحيحة ألنه في حاالت 
كثي��رة، نحن ال نحتاج إل��ى أن ننتظر أحداً 
ما لكي يأتي ويقول لنا ماذا يتعّن علينا أن 
نفعل أو إلى أين منضي، وال حتى سياس��تنا 
جتعلن��ا نتقبلها من ه��ذا الرجل. لكن حن 
نسأل ما إذا كان ] أبو نضال [ يعرف مع َمن 
كان يلتقي هذا الش��خص، سيكون جوابه 
] غير مس��موعة [. لقد ش��دد على القول 
إن��ه ال صلة له مبوضوع مكتب أبو ياس��ن.  
)4(  كما ش��دد عل��ى الق��ول إن القاتل هو 
ش��خص ما من مجموعة أبو عمار ] ياس��ر 
عرفات [. إن مجموعة مسعد متمركزة. إذاً، 
حن نقبلها كحليف علينا أن جنعلها جزءاً 
من جهازنا في املضمار العربي، سنعطيها 
احلرية لكي تغدو مجتهدة، ومع ذلك يجب 
أن تك��ون منس��جمة م��ع اس��تراتيجيتنا 

وهدفها العام وخطها العام. 
إذا أجبرنا أولئك احللفاء على القبول بذلك، 
سيصبحون ضعفاء وسيصبحون جزءاً من 
اجلهاز السياس��ي العراقي أو اجلهاز احلزبي. 
ف��ي بع��ض األحيان أولئ��ك احللف��اء يكون 
لديهم أحكام هي، بحس��ب وجهة نظرنا، 
أخطاء، لكنها بحس��ب وجه��ات نظرهم، 
صحيحة. إذا كانت وجهات نظرهم تتوافق  
دوم��اً مع وجه��ات نظرنا، عندئذ س��يكون 
بعثين مثلن��ا أو نصبح نحن مثلهم. عادة 
االختافات في البنية السياسية أو النظام 
السياس��ي بن الكيان��ات اخملتلف��ة تكون 
مقبول��ة ومتوقعة. هك��ذا يكون االختاف 
ف��ي األح��كام أم في وجه��ات النظ��ر، إمنا 
ينبغ��ي أن يكون هن��اك اتفاق في ما يخص 
للمرحل��ة  املناس��بة  املركزي��ة  القضاي��ا 
السياس��ية املماثل��ة. ف��ي ه��ذه املرحلة، 
القضية الرئيسة هي أن التخطيط ووضع 
اخلطة السياس��ية املفصلة يجب أن يكون 
متمركزاً وأن اجلماهير الفلسطينية تكون 
ُمسيطرة )تعبير بالعامية العراقية يعني: 
مقت��درة أو متمكنة – م.(  لكي تقوم بزمام 
املبادرة، وتقود شعوبها في االجتاه الصحيح 
ال��ذي يقررونه. بحس��ب تلك املب��ادئ، جند 
نقطة أيديولوجية مشتركة مع أبو نضال 
وج��ورج حب��ش ومنظمتيهما إل��ى جانب 

اجملموع��ات األخ��رى. )5(  مب��ا إنن��ا ال نعتقد 
أنهما يس��تفيدان من حتالفن��ا معهم، مبا 
إنه��م يظن��ون أنه��م يقدمون لن��ا خدمة 
كلما كان��وا يتحدون معن��ا، عندئذ ميكننا 
أن نس��تمر معهم. نحن نفترض أننا نرغب 
بأن نعطيهم أكثر مما يريدون أن يعطوه لنا، 
طاملا أنن��ا نريد الدفاع عنه��م والدفاع عن 

املواقف التي يتخذونها، وهلم جرا. 
إضاف��ة إل��ى ذل��ك، إذا اتخذن��ا موقفاً في 
دعم ومؤازرة أولئ��ك احللفاء، علينا أن نضع 
في بالن��ا أن ذل��ك س��يكلفنا مصداقيتنا 
ودعمن��ا في املضم��ار السياس��ي العربي. 
نظامنا في بغداد س��يدفع الثمن مباشرًة 
الذي س��يكلفه مس��اندة مواق��ف أولئك 
احللفاء. الطفيليون لن يدفعوه، ألن النظام 
ب��ات مؤث��راً اآلن وكذلك احل��زب ... لكن اآلن 
حزبن��ا أصبح وكس��ب ثق��اً معتب��راً في 
امليدان العربي والدولي، كما أنه ] كس��ب [ 
النفوذ، ليس في الكام الرخيص والدعاية 
اإلعامية. إن النفوذ هو الذي يخيف وليس 
وسائل اإلعام. أقصد النفوذ املنسجم مع 
اخلطوط العامة والذي عّبرْت عنه وس��ائل 
اإلع��ام، وهي تعطي��ه بُع��ده املكِمل، هو 
ال��ذي يُخيف. ل��ذا، حن تكس��بون النفوذ، 
عليك��م أن تأخذوا بعن االعتب��ار ال� ] غير 
مسموعة [، كم س��تدفعون ثمناً له وكم 

ستحتفظون ألنفسكم. 
على أي حال، لن نتكلم عن هذا املوضوع، أو 
نناقشه بعد اآلن. دعونا نتكلم عن موضوع 
آخر ينخرط ف��ي ثورتنا القومية. لقد ذكرنا 
من قبل أنه س��تواجهنا هجمات من شتى 
اجلهات كتلك التي نواجهها اآلن من اجلناح 
اليميني م��ن املقاومة الفلس��طينية، ألن 
هدف تل��ك الهجمات هو إبق��اء الثورة في 
داخل العراق وتقليص تأثيراتها خارج العراق. 
ومبا أنهم ال يستطيعون أن يُسقطوا الثورة 
في داخل العراق، سيحاولون أن يقّلصوا من 
تأثيرها خارج   العراق، ولن يسمحوا لتأثيرها 
أن ينتشر وميتد إلى خارج العراق ما لم يكْن 
هذا التأثير منسجماً مع السياسة الدولية 
املوجودة حالي��اً. في تلك احلالة، س��يخدم 
تأثيره��ا مصال��ح وأهداف تلك السياس��ة 
الدولية وس��يكون مس��تقاً لك��ي يخدم 
املصلحة القومية. عل��ى كل حال، إذا كان 
تأثير الث��ورة خارج العراق ال يخدم مصلحة 
أي فرد كاالميركين أو االحتاد الس��وفييتي، 

الفرنس��ين، ] أو [ البريطاني��ن، ب��ل يخدم 
فقط مصالح الع��رب، عندئذ هذا األمر لن 

يسمحوا له بأن يحصل. 
إذاً، إن كان هن��اك خط��أ تكتيك��ي – خطأ 
كبير رمبا ارتكبتاه – س��يكون احلقيقة التي 
مفاده��ا أنن��ا احتضن��ا جن��اح الرفض، مبن 
فيهم أبو نضال. )6(  على أي حال، من اخلطأ 
أن نتوق��ع أي ش��يء من نظام ميل��ك أطرافاً 
مقبول��ة أو مواتي��ة بينم��ا بقي��ة األطراف 
ُمخزي��ة وُمخجلة. لقد أصدرن��ا أمراً واحداً 
فق��ط حتى اآلن وهو أنن��ا طلبنا من الرفاق 
في الس��فارة بباريس بأال يدعوا املس��يئن 
يهربون أحي��اًء وأن يقتلوهم حت��ى إذا كان 
ذلك يعني قتلهم وهو في قبضة الشرطة 
الفرنس��ية. في احلقيق��ة، كان أحد الرفاق 
ق��د مات مقت��والً بالرصاص ال��ذي أطلقته 
عليه الشرطة الفرنسية بينما كان يحاول 

االقت��راب م��ن أحد املس��يئن في س��جن 
الش��رطة الفرنس��ية. وعق��ب ذل��ك، فتح 
بقية الرفاق النار على الش��رطة الفرنسية 
حينما ش��اهدوا رفيقهم يستش��هد. هذا 
هو الش��يء الوحيد الذي فعلناه حتى اآلن. 
عل��ى الرغم م��ن أن لدينا بعثي��ن في كل 
مكان وكان باستطاعتنا أن نقوم برد فعل، 
حتى اآلن ل��م نصدرْ أي توجيه آخ��ر أو أمراً 
بالقت��ل أو القي��ام برد فعل باس��تثناء تلك 

احلادثة التي جرْت في باريس. )7(
ياس��ر عرفات ليس املمثل احلقيقي للثورة 
الفلسطينية؛ ميكنك اجلزم حن يتكلم عن 
الث��ورة؛ أنه كاره لها وال يثق بها. وعلى وفق 
ذلك، دعون��ا منيز بن الثورة الفلس��طينية 
وثورة الش��عب الفلس��طيني. هناك فارق 
كبير بن الثورين الفلسطينين وسواهم. 
إن الثورين ه��م مقاتلون نب��اء حقيقيون 
وي��ودون التضحي��ة بحياته��م م��ن أج��ل 
فلس��طن: إنه��م ميوت��ون كش��هداء. أما 
اآلخرون فيري��دون أن يتنازل��وا عن القضية 
الفلس��طينية فيما هم يديرون دور البغاء 
ويتاجرون باخملدرات. م��ع أن قيادتنا منظمة 
تنظيماً عالياً ومقت��درة، ال نزال نحتاج إلى 
إج��راء اللقاءات ف��ي األقل على املس��توى 
األعل��ى. ه��ذا األمر م��ن ش��أنه أن يّوحدنا؛ 
يج��ب أال يك��ون هناك ج��دال ح��ول ما إذا 
يتع��ن علين��ا أو ال يتع��ن علين��ا أن نعقد 
اجتماع��اً. واألكثر من ذلك، علين��ا دوماً أن 
نحرص على التحدث عن تلك االجتماعات. 
في احلقيقة، لقد أوضحنا ما يُدعى بالثورة 
الفلس��طينية، وه��ي ال تش��ّكل قلق��اً أو 
تهديداً لنا، ألننا لسنا نظاماً كأي نظام آخر 
من املمك��ن اإلطاحة به أو إزالته وثمة قلق 
على خيره وسعادته. على كل حال، األعداء 
يعتبروننا نظاماً، مع أن قيادتنا صّرحْت في 
البيان الذي أصدرته قبل ش��هر ونصف أننا 

لسنا نظاماً .
بوسعنا القول: » َمن هو ياسر عرفات بحق 
اجلحي��م؟ » لكننا ال نريد أن نقلل من قيمة 
أي شخص. على كل حال، حن يعني بعض 
األش��خاص أن يقوموا بعمل ما ضد الثورة 
أو يقصدون إحل��اق األذى بالثورة بأي طريقة 
كانت، س��يكون لن��ا ردة فعل. ف��ي الواقع، 
س��وف لن نضرب الش��عب الفلس��طيني 
الذي يحمل منزلة ش��بيهة مبنزلتنا؛ لكننا 
سنضرب ياس��ر عرفات شخصياً بينما هو 

يلب��س )كوفيت��ه(.  )8(  إذا اس��تمر عرفات 
في س��لوكه الس��يئ، عندئذ دع��وا واحداً 
م��ن العراقين الش��جعان من بن احلش��د 
يسحب مسدساً ويطلق النار على عرفات 
في صدره وبعدها يسّلم نفسه فيما بعد. 
لكل شيء حدوده، غير أن ما يفعله عرفات 
يتج��اوز احل��د. وراء تل��ك )الكوفي��ة( الت��ي 
يعتمره��ا عرف��ات هناك عقل ش��رير ميلك 
خطة مدب��رة من أجل الش��عوب في إيران، 
اململكة العربية السعودية، العراق، سوريا، 
وف��ي كل مكان آخ��ر لكي ينف��ذ هجماته 
علين��ا. ومثلما ذب��ح الس��وريون املئات من 
الرجال وجماهير واسعة من الفلسطينين 
األبرياء، لم تتحرْك شعرة من شارب عرفات 
وحتى لم تهتزْ في األقل. هذا األمر يكشف 
للش��عب خيانة ياسر عرفات و] فقط [ َمن 

هم شعب عرفات. )9( 

ف��ي الوقت احلاض��ر، نحن ال ن��ود االنخراط 
ف��ي معركة. ليس لدين��ا خطط لانخراط 
في معرك��ة وال ننوي االنخراط في معركة. 
لكن��ه ح��ن يص��ر على ش��ن معرك��ة ما، 
س��نعرف كيف ننخرط فيها. ما إن ننخرط 
ف��ي املعركة م��ع ] غير مس��موعة، رمبا أبو 
نضال الفلس��طيني [ )ورد اسمه خطأً: أبو  
نزار – م.( إنهم متفائل��ون جداً، على الرغم 
م��ن أن التقرير الذي تلقين��اه – ال روحهم ] 
غير مس��موعة [ كما هي عليه في باريس، 
غي��ر أنهم متفائل��ون جداً حت��ى في ذلك، 
ال أعرف اس��مه ] حديث غير مس��موع في 
اخللفي��ة [. على كل ح��ال، إذا تغيرت األمور 
ووج��ب علينا أن ننخرط ف��ي املعركة، إذاً ال 
جتعل��وا أح��داً يضل، طاملا أنن��ا نعرف جيداً 
جداً كيف نتعامل مع انخراط كهذا. مع أن 
معسكر عرفات كان قد تآمر في كل قضية 
انهمك فيها، ما من س��بيل ألن ننخرط في 
معرك��ة معهم أو مع أي فرد يؤذي القضية 
الفلسطينية. ما جرى في باريس ترك ندبة 
عاطفية فينا مبا أن القبطي الفلسطيني، 
الذي تورط في احلادثة، قد أُصيب بأذى. )10(  
ش��عرنا بحزن عميق عليه ليس فقط ألنه 
فلس��طيني، ولكن أيضاً ألن��ه عربي حاله 
حال أي عراقي يقيم في ش��ارع الرش��يد ] 
ش��ارع ش��هير في بغداد [ أو أي عراقي آخر 
يقيم في صاح الدين أو أي عراقي يس��كن 
ف��ي أي م��كان آخر. ل��ن ندْع حادث��ة باريس 
تنته��ي بالرجل الصغير وه��و يدفع الثمن، 
غي��ر أن كل ش��خص يلع��ب دوراً س��يدفع 
الثمن وفقاً لذلك. نحن لس��نا هواة ولسنا 
العب��ن خفيفي الوزن؛ نح��ن نعرف أين هم 
الرج��ال الكبار ف��ي خصمنا ونح��ن نعرف 
كيف نضربه بقوة. )استخدم صدام كلمة 

] نضربه ] وليس ] نضربهم [ – م.( 
ف��ي احلقيقة، ليس لدينا ول��ع بأن نضم أي 
فرد وال نحن نهتم َمن هو فان الذي يجب أن 
يضرب عان. على كل حال، إن حاول شخص 
ما أن يعبر علينا )تعبير بالعامية العراقية 
معن��اه: أن يجتاح أرضن��ا – م.( أو يحاول أن 
يضربنا، سنضربه ضربة قوية جداً وعميقة 
جداً، سيشعر بها في عظامه. واألكثر من 
رين  ذلك، لن نكون خائفن، وال نبقى مس��مّ
في مكاننا وال نرد الضربة إذا ما ُهجم علينا، 
ألن هذا ليس من طبيعتنا – وال من طبيعة 
حزبن��ا، وال م��ن طبيعة نظامن��ا، ونحن لم 

نتعودْ عليه. إنه ش��يء واضح ومفهوم اآلن 
أنه ليس لدينا نية في االنخراط بأي معركة 
م��ع عرفات ومعس��كره، لكنه��م يأخذون 
بنظر االعتبار قوة الرس��الة ف��ي األحاديث 
التي سيلقيها عرفات في األشهر القليلة 
املقبلة. هذه الرسالة كانت تهدف إلى إثارة 
مش��اعر اجلماهير وأن تنقل��ب تلك اجلموع 
من اجلماهير ضد النظام في العراق. وعقب 
ذلك، تلك األحاديث ستعطي أعذاراً ألي نوع 
من الش��راذم أو أي طرف غير مسؤول لكي 
يقت��رف اجلرائم في العراق. ما من أحد مخز 
أكث��ر أو أن تكون لديه بني��ة مخزية كهذه 
مثل ياس��ر عرفات. ما من مخلوق يناس��ب 

مثل هذه البنية اخملزية مثله. 
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كان عرفات » مس��تعداً ملشاهدة شعبه 
وهو يُذبح في مخيم تل الزعتر لاجئن ... 
لكي يُري العالم وحشية   أعدائه. » روبرت 
فيسك: » قائد تافه يلعب لعبة خطيرة ال 
يقدر أن يخس��رها »، جريدة )اإلندبندنت(، 

14 تشرين األول)أكتوبر(2000. 
) 10( أنظر الهامش 62 أعاه. 

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

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 15« 

صدام: ياسر عرفات 
ليس الممثل الحقيقي 

للثورة الفلسطينية؛ 
يمكنك الجزم حين 
يتكلم عن الثورة؛ 

أنه كاره لها وال يثق 
بها. وعلى وفق ذلك، 
دعونا نميز بين الثورة 
الفلسطينية وثورة 

الشعب الفلسطيني. 
هناك فارق كبير بين 

الثوريين الفلسطينيين 
وسواهم

صدام: للحمامي 
ارتباطات بالعناصر 

الصهيونية وما إلى 
ذلك، وهي حقيقة 
معروفة للجميع 
في داخل الدوائر 

الفلسطينية. بينما تم 
نفي هذه الحقيقة، 

نحن نعتقد أنها 
صحيحة ألنه في حاالت 
كثيرة، نحن ال نحتاج إلى 
أن ننتظر أحدًا ما لكي 
يأتي ويقول لنا ماذا 
يتعيّن علينا أن نفعل
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بغداد ـ ميثم الالمي:

للتنمية  العراق��ي  املرك��ز  اس��تضاف 
النص��ف  اجتماع��ه  ف��ي  اإلعالمي��ة 
الش��هري على قاعة املرك��ز في بغداد 
وال��ذي اس��تضاف في��ه الس��يد وزير 
الكهرباء قاسم الفهداوي وشارك فيه 
نخ��ب سياس��ية واعالمي��ة واكادميية 
إضافة الى مستشارين في مؤسسات 
الدول��ة وقب��ل حديث��ه أش��ار الدكتور 
عدنان الس��راج رئيس املرك��ز العراقي 
للتنمية االعالمية في معرض ترحيبه 
بالس��يد الوزي��ر ورئيس جلن��ة اخلدمات 
البرملانية والسادة احلضور »  الى ان من 
اهم ادوار التي يلعبها االعالم العراقي  
ه��و تعضيد اجله��د احلكوم��ي بالنقد 
والنصية واالرش��اد و ونقل املش��كالت 
واملعوق��ات التي يعاني منه��ا املواطن 
ال��ى املس��ؤول ب��كل امان��ة للوصول 
ال��ى معاجلات س��ليمة تخ��دم اجملتمع 

العراقي .

الوزارة تعمل الستيعاب
الطلب على الطاقة الكهربائية

بعدها قدم السيد وزير الكهرباء قاسم 
الفهداوي شرحاً عن اهم املشاريع التي 
مت نفذتها وزارته خالل املرحلة السابقة 
وكذلك اخلطط املوضوعة لتدارك أزمة 
الكهرباء في البلد حيث اكد الفهداوي 
على أزم��ة الطاق��ة الكهربائية جاءت 
بع��د التغيير في املس��توى املعيش��ي 
للمواطن��ن بع��د ع��ام 2003 وانفتاح 
البلد على استيراد االجهزة الكهربائية 
بص��ورة كبيرة حيث كان من املتوقع ان 
تستمر هذه الزيادة املفرطة في الطلب 
عل��ى الطاقة الكهربائي��ة ملدة عامن 
او ث��الث ولك��ن في احلقيق��ة ان الزيادة 
مازالت مستمرة الى يومنا هذا وبصورة 
تصاعدي��ة واعلى بكثي��ر من املعدالت 
العاملي��ة وان عملنا الي��وم هو كيفية 
استيعاب هذا الطلب وتلبية احتياجات 
املواطنن من الطاقة الكهربائية حيث 
اننا وعند تسلمنا للوزارة قمنا بالعمل 
عل��ى جم��ع البيانات كي يك��ون قرارنا 
صائب��اً حي��ث ارس��لنا وفوداً ال��ى دول 
اجل��وار لالطالع على كيفي��ة انتاجهم 
وتوزيعهم للطاق��ة الكهربائية  حيث 
زارت الوفود كال من ايران وسوريا واالردن 
وتركي��ا و الس��عودية والكويت بعدها 
ركزنا عل��ى جتربة اجلمهوري��ة االيرانية 
واالردن والس��باب عديدة فعلى سبيل 
املثال قمنا باس��تبعاد الكويت كونها 
تفرط في اس��تعمال الكهرب��اء اذا ما 
متت مقارنتها بحجم الس��كان اما في 
ايران فقد كانت املؤش��رات مفاجأة لنا 
حيث قمنا بجمع ما تنتجه من الطاقة 
الكهربائي��ة وملدة س��نة واحدة من ثم 
قمن��ا بتقس��مها على عدد الس��كان 
وجدنا باحلقيقة ان حصة الفرد العراقي 
من الطاقة الكهربائية اعلى من حصة 
املواط��ن في اي��ران او االردن على الرغم 
من انن��ا وضعنا في حس��اباتنا ظروف 
املناخ وثقاف��ة املواطن في اس��تهالك 
الكهرباء مما جعلنا نستنتج بان عملنا 
يج��ب ان يكون مبحوري��ن االول هو رفع 
الطاق��ة االنتاجي��ة واحمل��ور الثاني هو 
ضبط اس��تهالك املواطن وكانت اولى 
محاوالتن��ا هي اخذ فتوى م��ن املراجع 
الس��نية والش��يعة توجه الناس بعد 
اله��در بالطاق��ة الكهربائي��ة  وقمنا 
بتوظي��ف ه��ذه الفتاوى وعبر وس��ائل 
املواطن��ن  ال��ى  وتوجيهه��ا  االع��الم 
ودعوتهم بضبط استهالكهم للطاقة 
بعدها قمنا بخطوة اخرى وهي بيع ما 
يت��م انتاج��ه ملتعهد عل��ى ان يتحمل 
الصيانة ونصب العدادات وكانت اولى 
التجارب في منطق��ة زيونة في بغداد 

حيث حققت هذه التجربة جناحاً باهرًا 
حيث متكنا في هذه املنطقة من توفير 
ما نس��بته 48 % ف��ي الصيف املاضي 
بعد ان مت ازال��ت كل التجاوزات ونصب 
عدادات فيها حيث ان الكثير في بداية 
التجربة عانى من التسعيرة ولكن في 
احلقيقة انه��ا لم تؤثر عل��ى العائالت 
الفقي��رة مادياً حي��ث ان الوزارة هدفها 
هو ضبط االس��تهالك ولي��س اجلباية 

وجمع االموال من املواطنن.

تقسيم غير عادل الستهالك 
املواطنني للكهرباء

 كم��ا واوض��ح  الفهداوي ال��ى بيانات 
وزارت��ه تش��ير ال��ى ان %7 من نس��بة 
س��كان العراق يس��تهلكون ما يقارب 
%54 من الطاقة الكهربائية فيما ان ما 
نس��بته %68 من املواطنن ويشكلون 
اغلبه��م طبقة الفقراء يس��تهلكون 
يس��تهلكون %14 وهذا يعني ان جهود 
احلكوم��ة ودعمها الذي يش��كل 93% 
كان ينص��ب في صالح %7 الذين كانوا 
مس��رفن للطاقة وبنحو مفرط وليس 
لش��ريحة  الفقراء لذل��ك نحن اتفقنا 
مع املس��تثمرين على ان يتم تخفيض 
اس��تهالك الطاق��ة ال��ى %20 في كل 
منطق��ة ولك��ن جتربة منطق��ة زيونة 
جعلتن��ا ان نعدل ه��ذا البند وان جنعل 
التخفي��ض يص��ل ال��ى 30 % حيث ان 
ال��وزارة تعاني حالياً م��ن ان محطاتها 
تنتج ما نس��بته %100 ولكن ما يصل 
ال��ى املواطن ه��و 40 % اي هناك ضياع 
%60 والس��باب عديدة ومنها السرقة 
والتش��طير والنق��ل الضغ��ط  غي��ر 
املنظ��م عل��ى االس��تهالك ال س��يما 
في فصل الصيف والذي يتس��بب في 
اعطاب الكثير من احملوالت الكهربائية 
مما يجعلنا مضطرين الى اس��تبدالها 

برغم قلة التخصيصات املالية لها.

دعوة إلسهام اجلميع في حل األزمة
كم��ا وطال��ب وزي��ر الكهرب��اء على ان 
مش��كلة الكهرباء  في العراق ال ميكن 
حله��ا اال ان يك��ون هن��اك تع��اون من 
اجلمي��ع كونه��ا  ته��م كل املواطن��ن 

عالج��ات  ال��ى  للوص��ول  العراقي��ن 
توص��ل الى بر االم��ان حي��ث ان الوزارة 
يتس��ع صدرها لكل االنتقادات البناءة 
والتي تش��خص بعض اخط��اء العمل 
فاملشكلة ال ميكن نكرانها ولكنها في 
الوقت نفسه اؤكد وبعد مرور ما يقارب 
سنتن من تسلمي للوزارة ان مشكلة 
الكهرباء ميكن حلها لو تكاتف اجلميع 
و ابعدناها عن الصراعات السياس��ية 

واحلزبية   
وعل��ل الوزير ان اس��باب ع��دم القضاء 

على هذه األزمة منذ 2003 ولغاية االن 
ال��ى مجموعة من االس��باب ومنها ما 
يتعلق بقلة املهنية في التعامل حيث 
لم يكن هناك توازن بن االنتاج والتوزيع 
والنق��ل حيث كان التركيز على االنتاج 
والذي يكلف الدولة مبالغ طائلة حيث 
ان انش��اء املي��كا واط الواح��د يكلف 
ملي��ون دوالر وعن��د تش��غيله يحت��اج 
الى مليون دوالر اخ��رى تتضمن الوقود 
والعم��ال والصيانة ام��ا نقله فيكلف 
مليون وربع امللي��ون دوالر فعندما نقوم 
بعمل معادلة حسابية جند ان تشغيل 
املي��كا واط التي مت انش��اؤها في 2005 
مثال ق��د ص��رف عليها لغاي��ة االن ما 
يق��ارب 11 مليون  لذل��ك جند ان املبالغ 
الت��ي مت صرفها على االنت��اج جند انها 
قد كلفت ميزاني��ات الدولة مبالغ من 
دون ان يك��ون هناك معاجل��ات للتوزيع 

والنقل.
  

داعش وتخريب احملطات
الكهربائية بالكامل

كما واش��ار املهندس قاسم الفهداوي 
عل��ى ان  داع��ش ق��د تس��بب باض��رار 
كبيرة باحملطات والدوائر التابعة للوزارة 
حي��ث مدينة الرمادي كانت تضم ثالث 
محط��ات حتويل اثن��ان منها ق��د ازيل 
نهائياً ولم يبق منها س��وى انقاذ فلم 
يبق للمدينة سوى محطة واحدة تسد 
ثلث احتي��اج املدينة من الكهرباء أي 8 
ساعات جتهيز في اقصى حالتها وهذه 
احملطة مت احملافظة عليها بفضل رئيس 
جهاز مكافحة االرهاب ش��خصياَ بعد 
ان طالبته ش��خصياً ب��ان تؤمن بنحو 
كامل  كونها ما بق��ى ألهالي الرمادي 
م��ن محط��ات الكهرباء بعده��ا بايام 
ق��ام عصابات داعش بتفجي��ر 82 برجاً 
ألحل��اق االذى باملواطن��ن فكما تعرفون 
بان اهم اهدافهم كانت الكهرباء واملاء 
واملستش��فيات اذ انه��م ل��م يكتفوا 
بذل��ك بل انهم قاموا ب��زرع الكثير من 
العبوات وااللغام مبحي��ط ابراج النقل 
وقد قدمنا اربع شهداء اثنن منهم من 
منتس��بي الوزارة وش��هيد من اجليش 
وشهيد آخر من احلشد الشعبي الذي 

كان ل��ه دور في حماي��ة خطوط النقل 
بعد ان اس��تجابوا لنداءاتنا باملساعدة 
ف��ي احلفاظ عليها،  أما في بيجي فقد 
دم��رت كل احملط��ات احلراري��ة والغازية 
بنحو كامل بينما جند بان الوضع وبعد 
حترير اجلانب االيس��ر من املوصل افضل 
من بقية املناطق احملررة على امل ان يتم 
حترير اجلانب االمين باملستوى نفسه من 

احملافظة على محطات الكهرباء. 
م��ن جه��ة اخ��رى طم��أن الفه��داوي 
املواطن��ن عل��ى ان  موس��م الصيف 

القادم س��يكون افضل من س��ابقاته 
عل��ى الرغ��م م��ن وج��ود حتدي��ات في 
موضوع التخصيصات اخلاصة مبوضوع 
الصيانة كون احملطات حتتاج الى اعمال 
صيانة دورية واس��تبدال لقطع الغيار 
فع��دم اج��راء الصيانة يعن��ي فقدان 
طاق��ة انتاجي��ة ولكن ان��ا اؤكد لكم 
ب��ان معدل جتهيز الطاق��ة الكهربائية 
س��يكون اعل��ى اذا م��ا مت��ت مقارنته 

باملواسم السابقة.

مداخالت وإجابات  
وش��ارك ع��دد م��ن احلض��ور مبداخالت 
واستفس��ارات ومقترحات أجاب الوزير 
عليها بالشرح والتفصيل حيث طالب 
محافظ بغداد الس��ابق الدكتور صالح 
عبد الرزاق  وزير الكهرباء بالعمل على 
االس��تفادة من جتارب الدول االخرى في  
االس��تعانة ببدائل الطاقة الشمسية 
ال س��يما وان فيه��ا كثير من احملاس��ن 
البيئي��ة و ميك��ن اس��تثمارها وجعلها 
مساندة ملا ينتج من الطاقة الكهربائية 

عن طريق شركات متخصصة .
ان   « عل��ى  الوزي��ر  اجاب��ة  فكان��ت 
وزارة الكهرب��اء حريص��ة ج��داً عل��ى 
االس��تعانة بالطاق��ة البديل��ة وكانت 
له��ا مح��اوالت كثيرة في ه��ذا اجلانب 
حي��ث ان لدينا دراس��ة متكاملة حيث 
جنحنا في تش��غيل احدى مؤسس��ات 
ال��وزارة عن طريق الطاقة الشمس��ية 
ولكنن��ا في الوق��ت نفس��ه وجدناها 
ذات تكلف��ة عالية حي��ث ان انتاج كل 
كيل��و واط  يكلف ال��وزارة ما قيمته 6 
سنتات بينما يكلفنا في اذ استخدما 
الطاق��ة الشمس��ية 13 س��نتاً فيما 
يكلفن��ا وص��ول الكيل��و واط اجلاه��ز 
من اي��ران  10 س��نتاً مما جعلن��ا نفكر 
بايجاد حلول تخدم ال��وزارة وفي نفس 
الوقت نستفاد من الطاقة الشمسية 
حيث قمنا مبفاحتة عدد من الش��ركات 
املعروفة ومفاوضتهم على اس��تعمال 
الطاقة الشمس��ية ف��ي النهار فقط  
واستطعنا ان نوقع معهم على عقود 
خالل االيام الس��ابقة بإنتاج 200 كيلو 
واط وبسعر جيد وهو 3.5 سنتات حيث 

سندخل اولى 100 كيلو واط منها الى 
اخلدمة خالل الصيف املقبل.

الدكتور علي العطار مستش��ار رئيس 
الوزراء حتدث عن االس��تثمار في مجال 
االنت��اج والتوزيع ورؤية ال��وزارة بعد ان 
وقعت عق��ود واتفاقيات مع ش��ركات 
عاملية حيث ان العالم اليوم يعيش في 
ظل االستثمار في كل شيء ومنها في 

مجال االستثمار .
حي��ث اج��اب الوزير عل��ى ان اخلصصة 
بقطاع��ي االنتاج والتوزيع ضرورية جداً 
وان اول محطة قد عملت بهذا النظام 
ه��ي محطة كهرب��اء بس��مايا  والتي 
جتهز الوزارة ب500 كيلو واط وان ش��اء 

اهلل لدينا خطة بهذا االجتاه. 
س��الم مش��كور : يج��ب التثقي��ف 
باجت��اه االبتع��اد عن االس��راف في كل 
شيء وليس فقط في مجال الكهرباء 
واعتق��د ان رفع االجور س��يكون حافزاً 
للمواطنن للتقليل من اس��تهالكهم 
للطاق��ة وكذل��ك ان��ي أرى ان موضوع 
استعمال وسائل التكييف املركزية له 
اثر في تقنن االستهالك حيث اننا نرى 
اليوم بأن كل في كل غرفة هناك جهاز 
تكيي��ف كما الب��د لنا من االس��تفادة 
م��ن تقنية  حتويل النفاي��ات  الى وقود 
للطاقة كما يعمل به في ايران و املانيا 
حالياً حيث اننا س��نعالج مش��كلتان 

في آن واحد
وزير الكهرباء شدد على اهمية تثقيف 
املواطنن بهذا اجلانب وان ابواب الوزارة 
البن��اءة  املقترح��ات  ل��كل  مفتوح��ة 
واالفكار التي تس��هم في نشر ثقافة 
التقن��ن في االس��راف ،ام��ا ما يخص 
استعمال القمامة فهناك مشروع بينا 
ال��وزارة وامانة بغداد ومجلس احملافظة 
بهذا اخلصوص حي��ث من املؤمل البدء 

به خالل املرحلة املقبلة
اسامة السعيدي : اعتقد من الضروري 
جداً ان يك��ون هناك جتديد لش��بكات 
النقل اخلاصة بوزارة الكهرباء الس��يما 
وانه��ا اليوم تعاني م��ن القدم وكذلك 
يك��ون هناك حت��رك ملعاجلة مش��كلة 
الت��ي  القدمي��ة  االجه��زة  اس��تعمال 
يستخدمها املواطنن والتي تستهلك 
طاق��ة عالي��ة عل��ى عك��س االجهزة 
احلديثة التي تأخذ بعن االعتبار كمية 
الطاقة املس��تهلكة وم��ن جانب آخر 
وبحس��ب علمي بأن هناك ديون كبيرة 
على مؤسس��ات الدول��ة لعدم دفعها 
اج��ور الكهرب��اء ومل��دد زمني��ة طويلة 
فلم��اذا لم تقم ال��وزارة باحلصول على 

تلك املبالغ لغاية .
حي��ث كان رد الوزير عل��ى هذا املوضوع 
بالتأكد ق��دم خطوط النق��ل وضرورة 
اس��تعمال  عل��ى  املواطن��ن  توعي��ة 
الكهربائ��ي  الص��رف  ذات  االجه��زة 
القليل فيما اش��ار الى ان مؤسس��ات 
الدولة تقوم بص��رف %28 من مجموع 
الكهربائي��ة  للطاق��ة  ال��وزارة  انت��اج 
مطالباً ان تعتمد تلك املؤسسات على 
الطاقة الشمس��ية للتخلص من هذا 

االستهالك العالي
مازن االش��يقر : م��ع كل أزمة للطاقة 
الكهرب��اء جن��د ب��ان هن��اك اتهام��ات 
متبادل��ة بن وزارت��ي الكهرباء والنفط 
حي��ث ان هن��اك الكثي��ر يعل��ل نقص 
الطاق��ة الكهربائية في الصيف بقلة 
الوقود الم تقم الوزارة بحل هذا االرباك 

.
وزي��ر الكهرباء علق عل��ى هذا املوضوع 
ان كال الوزارتن تس��عى لتحقيق اعلى 
مس��توى من اخلدم��ات للمواطنن وان 
العمل ق��د يحدث فيه بع��ض االرباك 
في مرحلة من املراحل ولكن ان اعتقد 
جازم��اً ان وزارة النف��ط تقوم مبا عليها 
من جتهيز بالوق��ود حيث ان ال يوجد أي 

أزمة بن الوزارتن .

صالح عبد الرزاق: 
البد من االستفادة 

من تجارب الدول 
األخرى في 

االستعانة ببدائل 
الطاقة الشمسية 
ال سيما وأن فيها 
كثير من المحاسن 

البيئية ويمكن 
استثمارها 

وجعلها مساندة 
لما ينتج من 

الطاقة الكهربائية

سالم مشكور: 
يجب التثقيف 

باتجاه االبتعاد 
عن اإلسراف 

في كل شيء 
وليس فقط في 
مجال الكهرباء 
واعتقد أن رفع 
األجور سيكون 

حافزًا للمواطنين 
للتقليل من 

استهالكهم 
للطاقة

وزير الكهرباء: داعش دّمر محطات وأبراج الكهرباء
في المناطق التي كان يسيطر عليها إللحاق األذى بالمواطنين

في ندوٍة عقدها المركز العراقي للتنمية اإلعالمية

جانب من الندوة  »عدسة: ضرغام ستار«



بغداد - وداد ابراهيم : 

ب��ن هندس��ة البن��اء وجمالية 
العم��ارة تبق��ى املدن املعش��وق 
االكبر لس��كانها، وبرغم كل ما 
يح��دث وكل ما تتع��رض له من 
احداث وحوادث، فهي التي حتقق 
االجتماعي  لإلنسان االس��تقرار 
والطمأنينة  النفس��ية  والراحة 
الس��كنية،  واملتع��ة  الروحي��ة 
فاملدن مس��ورة مبحبة سكانها 
وتعاضده��م، ق��د نزع��م ببن��اء 
مدننا بنح��و يحاكي طموحاتنا 
تأسس��ت  انه��ا  اال  وأحالمن��ا، 
ووجودنا  ومكانن��ا  لتكون مالذنا 
االب��دي واألبنية ال تق��ام اال حن 
يكون هناك فراغ��اً لتكون املدن 
مثلم��اً يحبه��ا س��كانها م��ن 
دون ان تتم��دد خ��ارج جغرافي��ة 
املش��يئة  املدينة  لتكون  بصرنا، 
املطلقة والدرس املس��تقر الذي 
البد م��ن حدوثه، وعلينا ان ندرك 
ان أي ثغرة يكون علينا ان نتوقع 
ش��يئاً ما. ل��ذا فما علين��ا اال ان 
نكون حراس��اً ملدنن��ا بقدر حبنا 

وعشقنا لها.
تنوع غريب ملدن العراق فبن املدن 
الس��ياحية )السياحة بأنواعها( 
مدين��ة  مث��ل  ديني��ة  س��ياحة 
النج��ف وكرب��الء الت��ي فتحت 
ابوابها ملالين السياح ومن شتى 
دول العالم، لتخرج هذه املدن الى 
رحاب املدن العاملية وهي حتافظ 
على لونه��ا وعمرانه��ا وبيئتها 
واصولها،  حبها وعشقها لكل 
تفاصي��ل املدينة م��ن االضرحة 
واملراقد واالزقة واملساجد، وعلينا 
ان نعل��ن انه��ا احيط��ت مبحبة 
سكانها وعشقهم ألرضهم مما 

جعلها امنة مستقرة. 
الس��يدة ام عب��د الرض��ا: قالت 
ولدت ف��ي مدين��ة النجف ولم 
اغادره��ا يوًم��ا ال��ى أي مدين��ة 
فأجده��ا تتس��ع ل��كل احالمنا 
افراحنا  وتس��وعب  وطموحتن��ا 
وأحزانن��ا وهك��ذا عائلت��ي حتى 
اني ل��م افكر يوماً ف��ي زيارة أي 
مدين��ة  أخرى ,إضاف��ة الى انها 
مدين��ة االب��اء واألج��داد بل اجد 
ان من الصعب ان يلجأ االنس��ان 

ال��ى تغيير م��كان س��كنه من 
مدين��ة الى أخ��رى اال لظروف ما 
مثال حن تت��زوج الفتاة من رجل 
يس��كن في مدينة أخ��رى ,وهذا 
قلي��ل م��ا يح��دث ف��ي عائلتنا.

كم��ا ان النج��ف اضاف��ة ال��ى 
العظيم��ة  الديني��ة  مكانته��ا 
فه��ي ملون��ة بأل��وان زاهية من 
الس��ياح واالس��واق واالزقة كما 
انها حتاكي التطور بس��رعة من 
واملؤسس��ات  اجلامع��ات  خ��الل 

التي تنشأ اآلن.
نازحة من مدينة س��نجار قالت: 
اينم��ا نك��ون نحمل معن��ا لون 
املدين��ة ورائحة ازقته��ا وتقاليد 
اهله��ا نتفاعل مع امل��كان الذي 
نعي��ش في��ه وف��ي روحن��ا عبق 
املدينة التي كنا فيها ويهزنا بقوة 
احلنن الى مدنن��ا، وحن تتوقف 
م��ع أي ن��ازح ان كان في بغداد او 
اربي��ل او أي مكان ف��ال يريد اكثر 
من ان يعود الى مدينته، حتى لو 

كان��ت ارض خالية وقاحلة، هذه 
املدن وهكذا نعش��قها وحلمنا 
واملن��ا في احلياة الع��ودة اليها، 
ذاكرتي معبأة بذكريات سنجار، 
االهل واألقارب واالصدقاء، االزقة 
البي��وت كله��ا صور ومش��اهد 
حتاص��ر ذاكرت��ي وتطاردن��ي في 

احالمي.
ام غ��زوان حديثه��ا  وتس��تطرد 
عن مدينة س��نجار وتقول: نعم 
بغ��داد جميل��ة ووجدن��ا الكرم 

والطيبة م��ن اهلها لكن انا في 
انتظار العودة الى س��نجار والى 
جيراني م��ن الطائف��ة اليزيدية 

وغيرهم.
الس��يدة ام ميسر قالت اصعب 
م��ا واجهت��ه ف��ي حيات��ي حن 
دخل داعش الكيارة واستبيحت 
مدينتي فكنت ابكي بحرقة والم 
وانا اجد ان مدينتي تتدمر بالرغم 
م��ن ان ابنائي نزحوا الى كركوك 
وبغداد، كن��ت اعيش وكأن بيتي 
هو من استباحه االوباش، فكان 
حتريرها فرحة التوصف ش��عرت 
بأني اس��ترجعت بيت��ي، وعرفت 
بحق ان ح��ب املدن النتعلمه في 
امل��دارس او م��ن االه��ل امنا حب 
مكتسب من الفطرة والميكن ان 
نضع مقياس ملدى او كمية هذا 
احلب اال انه يتجاوز حدود النفس, 
ل��ذا فه��ي عندي اغل��ى من كل 
املدن واجملها وهي زهرة جميلة 

من زهور العراق العظيم.  
الس��يدة ام عم��ار قال��ت: ل��م 
اغ��ادر مدينتي العم��ارة اال حن 
تزوجت م��ن مهندس كان يعمل 
هن��اك وتركت مدينت��ي العيش 
في بغ��داد لكن��ي حملت معي  
كل ع��ادات وتقاليد تلك املدينة، 
عش��ت س��نوات في بغداد لكن 
ل��م تغ��ادر ذاكرت��ي مدرس��تي 
واحمللة التي عش��ت فيها، وكنت 
اتوج��س من الذه��اب الى هناك 
في السنوات االولى لزواجي كي 
ال اع��ود الى العم��ارة واترك بيت 
الزوجية.وكثي��راً ما كنت اجد ان 
التاريخي  لها حضورها  مدينتي 
واالجتماع��ي املتج��ذر رس��وخاً 
في ارضية االصال��ة واملمتد الى 
مش��ارف الزمن القادم, فأجدها 

االبهى واالجمل واالنقى.  

سّورت بمحبتهم وتعاضدهم 

المدينة.. يحرسها عشاقها لتكون مالذهم ووجودهم األبدي

شريط ملون
ابتكار جهاز تبريد من دون ماء أو كهرباء

في نبأ قد يكون س��اراً لكثير من العراقين املتواجدين داخل 
البل��د، بعد ان توص��ل باحثون غربيون، جله��از تبريد فريد من 
نوع��ه اليحتاج الى ماء او الطاق��ة الكهربائية للعمل ما قد 

ينهي معانتهم من أزمة الكهرباء في الصيف الالهب.
وتوص��ل باحثون أميركيون إلى ابتكار ميكنه أن يبرد األش��ياء 
واألماكن حتى وإن كانت معرضة للشمس، من دون استعمال 

الطاقة أو املياه.
وس��يكون هذا اجلهاز على نحو ش��ريط يوضع على س��طح 
اجلسم املراد تبريده، وهو يعكس الطاقة الشمسية ويجعل 
اجلسم يتخلص من احلرارة اخملزنة فيه على شكل أشعة حتت 
احلمراء، بحسب ما ش��رح الباحثون في جامعة كولورادو في 

مجلة “ساينس” العلمية.
وتبلغ س��ماكة ه��ذا الش��ريط 50 ميكرو مت��رًا، أي انه أكثر 
س��مكاً بقليل من ورقة األملنيوم، ومن السهل إنتاج كميات 

كبيرة منه وبأسعار بسيطة.
ومن االس��تعماالت لهذا الشريط املصنوع من ألياف الزجاج 
وطبق��ة م��ن الفض��ة، تبريد محط��ات توليد الطاق��ة التي 
تتطلب حالًيا لهذا الغرض كميات كبيرة من املياه والكهرباء، 

وتبريد املباني السكنية.

افتتاح فعاليات مهرجان
الكوت نت لإلبداع الواسطي 

حضر محافظ واس��ط املهندس مالك خل��ف وادي الدريعي 
مهرجان الكوت نت الس��نوي العاش��ر)دورة الش��اعر حسن 
البهادلي( الذي نظمته إدارة موقع الكوت نت االلكتروني في 

قاعة اإلدارة احمللية وسط مدينة الكوت .
وقد تضمن املهرجان الذي حضرته شخصيات رسمية بينهم 
معاون احملافظ حيدر جاسم ،وعدد من ممثلي املكاتب الوطنية 
واألوس��اط األكادميية والثقافي��ة واالجتماعية والش��بابية، 
وجم��ع غفي��ر م��ن اجلمهور تق��دمي العدي��د م��ن الفعاليات 
واألنش��طة األدبي��ة والفني��ة البهيجة والت��ي كانت محط 
ترحي��ب احلاضرين وعمت أج��واء البهج��ة املمزوجة باأللفة 
واحملب��ة , ومت من خالله تكرمي عدد م��ن املبدعن  ,حيث كرمت 
إدارة املهرج��ان نخب��ة من أبن��اء احملافظة املتميزين ,وش��مل 
التكرمي  )16( شخصية مبدعة ،فضالً عن نحو )خمسة فرق( 
في مجاالت متعددة ب� )وسام التمييز ودرع اإلبداع ،وشهادات 
تقديرية(،وبحس��ب معطياته��م اإلبداعي��ة ،فيم��ا مت تقدمي 
عدداً من اجلوائز التقديري��ة للجمهور وفقاً آللية القرعة بن 

احلاضرين.
      

صحة الرصافة تعلن دعمها
للفنانين في مجال الخدمات الصحية 

أعلنت دائ��رة صحة بغداد الرصافة ع��ن دعمها الكامل إلى 
الفنانن في مجال اخلدمة الصحية .

 جاء ذلك خالل لقاء املدير العام الدكتور عبد الغني سعدون 
الس��اعدي بالفن��ان رزاق احم��د  والذي أش��ار أهمية العمل 
اإلعالم��ي والفني ف��ي توعية الن��اس من مخاط��ر اإلمراض 
االنتقالي��ة او غير االنتقالية من خالل عرض املش��اهد  والتي 
تعن��ى بالوعي الصحي للمواطن ول��ذا البد ان تتظافر جهود 
الفنانن  في دعم واسناد املؤسسات الصحية من خالل تقدمي 
الع��روض التي تتحدث عن الوعي والت��ي تهدف الدائرة ووزارة 
إلى تغير س��لوك املواطنن . مؤك��داً ان الدائرة تعلن دعمها 
الكامل إلى الفنانن واإلعالمين في مجال اخلدمة الصحية 
بجان��ب الرصاف��ة ، فيما أش��ار احم��د ان الفنان��ن يدعمون 
الصحة ، والس��يما في الوقت احلاض��ر لكونهم يقومون في 

اكثر من محور  في مجال اخلدمات الصحية والوقائية .
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الصباح الجديد -  دبي :
مهرج��ان  فعالي��ات  ضم��ن 
»ديس��كوب« اخل��اص باحملت��وى 
ال��ذي  التلفزيون��ي  واإلنت��اج 
أقيم للس��نة األولى هذا العام 
في دب��ي، دعت ش��بكة قنوات 
روتانا عدداً م��ن أهل الصحافة 
واإلع��الم ,إضافة إل��ى عدد من 

املتخصصن ف��ي عالم اإلنتاج 
والتلفزي��ون إل��ى ن��دوة خاصة 
متح��ورت ح��ول مش��روع روتانا 
إلعادة تأهيل أرشيف السينما 
العربية.وعن هذا املشروع حتدث 
املس��ؤول عن هذا القس��م في 
روتان��ا األس��تاذ ط��ارق اجلبل��ي 
ال��ذي ش��رح للضي��وف أهمية 

ه��ذه اخلط��وة الت��ي أطلقتها 
 2004, ع��ام  الش��بكة  إدارة 
وبدأت معها حينها ورشة غير 
ترميم  إلعادة  عاملياً  مس��بوقة 
كن��وز الس��ينما املصري��ة مع 
أف��الم يعود إنتاجها لعام 1928 

بكلفة 15 مليون دوالر.
وهذه األف��الم التي تس��لمتها 

روتان��ا بحال��ة يرثى له��ا جرى 
ترميمه��ا للتحول إل��ى تقنية 
ال�4K    العالية اجلودة، حيث مت 
ش��حن عدد من اآلالت واملعدات 
إل��ى القاه��رة منع��اً لتعريض 
هذه األفالم ألي تلف إضافي في 
حال نقلها إلى اخلارج، وبالتالي 
فقد بات لش��بكة قنوات روتانا 

في  الي��وم قس��ماً متخصصاً 
مصر ه��و واحد م��ن قلة حول 
العالم للمحافظة على األفالم 
وإع��ادة ترميمه��ا . وق���د ت��م 
الف�رق  تبي���ان  احلف���ل  خ�الل 
بن حالتها السابقة وحالته�ا 

احلالي�ة. 
بعد الندوة مت حتويل القاعة إلى 

صالة س��ينمائية وقد عرضت 
فيلم  املش��اهدين  عل��ى  روتانا 
»أيامنا احللوة« إنتاج عام 1955 
من إخراج حلمي حليم وبطولة 
فات��ن حمامة، عمر الش��ريف، 
عب��د احللي��م حاف��ظ وأحم��د 
رم��زي الذي مت إع���ادة ترميم�ه 

بالكامل.

ترميم األرشيف السينمائي العربي في دبي

لقطة

بطاقة شخصية

جانب من شارع فلسطين »عدسة: زياد متي«

هو يوسف رزق اهلل يوسف غنيمة 
ول��د في يوم 9 آب 1885 في محلة 
رأس القري��ة م��ن مح��الت بغداد 
الرصاف��ة, كان ج��ده األعل��ى من 
جماعة النس��اطرة وكان يس��كن 
مدين��ة بغداد من��ذ النصف األول 
أن  الس��ابع عش��ر, غي��ر  للق��رن 
جده عيس��ى الذي كان شماس��اً 
انتم��ى إلى الكنيس��ة الكلدانية 
الكاثوليكية ع��ام 1743, أما والد 
يوس��ف غنيمة )رزق اهلل يوس��ف 
غنيم��ة( ف��كان ش��خًصا معروفاً 
وق��د تول��ى رئاس��ة الكت��اب في 
مصلحة املكوس العراقية ببغداد 
وبعده��ا رق��ي إلى منص��ب مدير 
دائرة املك��وس في البصرة, أما جد 
يوسف ) يوسف سمعان غنيمة( 
فكان م��ن أوائ��ل الكل��دان الذين 
عين��وا في وظائف رس��مية, فقد 
كان كاتب��اً ف��ي دائ��رة )الطمغة( 
ببغداد ثم أس��ندت إليه في العام 
1856 ,وظيفة الشاهبندر في دائرة 
كمارك بغداد ,وظل يش��تغل مدة 

طويلة في هذا املنصب حتى صار 
يعرف باسم يوسف الشاهبندر.

درس يوس��ف غنيمة مبادئ اللغة 
العربية على ي��د العالمة اللغوي 
الكرمل��ي  م��اري  أنس��تاس  األب 
,واألدب الفرنس��ي عل��ى ي��د األب 
لوي��س مارتن والفلس��فة باللغة 
الفرنس��ية عل��ى ي��د األب لي��ون 
،واللغة اإلنكليزية على يد املستر 
بارفيت مدير املدرس��ة االنكليزية 
،واللغة التركية على يد األستاذين 
خالد س��ليمان وع��ارف داود ,كما 
درس علم ما وراء الطبيعة على يد 
األستاذ الشماس فرنسيس جبران 
وأتق��ن مس��ك الدفاتر واحلس��اب 
التج��اري عل��ى يد اح��د املعلمن 

اليهود.
يعد غنيمة من كبار رجاالت الفكر 
الع��راق  ف��ي  والسياس��ة  واألدب 
احلدي��ث وهو رج��ل ك��رس حياته 
خلدم��ة وطنه طوال عق��ود , فقد 
كان إنس��اناً عفيفاً ووزي��راً مثابراً 
وأباً  وأديباً وكاتًبا وباحًث��اً متمكناً 

حنون��اً وعطوفاً وترك آث��اراً طيبة 
بن أهله وأصدقائه ومعاصريه, إن 
ما قدمه هذا اإلنس��ان من خدمة 
لبلدِه ل��م يقدمها قط ش��خص 
ف��ي زمان��ه ملا ل��ه من جه��ود في 
بناء وتش��كيل مؤسسات الدولة 
العراقي��ة احلديث��ة وهو يس��تحق 
الي��وم أن ينص��ب ل��ه متث��ااًل ف��ي 
وسط بغداد التي ولد وعاش فيها 

ه��و وآبائه وأجداده ،وحت��ى أبنائه, 
حيث خدمها وخدم العراق بأمانة 
وإخالص وكفاءة حتى حلظة وفاته 
الوق��ت  1950.وف��ي  آب   10 ي��وم 
بانقالبهم  االحتادي��ن  ق��ام  ال��ذي 
ف��ي ع��ام 1908 وتس��لموا زم��ام 
احلك��م ووضع��وا الدس��تور الذي 
س��اوى ب��ن األمم والقومي��ات في 
احلق��وق والواجبات ورفعوا ش��عار 
 ) العدال��ة   – املس��اواة   – )احلري��ة 
وأعلن املس��يحيون فرحهم لهذه 
وأي��دوا احلكوم��ة اجلديدة,  املبادئ 
اندفع يوسف غنيمة إلى تأييدهم 
وانظم إلى حزبهم )جمعية االحتاد 
والترق��ي – فرع بغ��داد( ,والذي قام 
بتأسيسه كل من )مراد سليمان, 
احلبي��ة,  ف��ؤاد  اخلال��دي,  توفي��ق 
جميل صدق��ي الزه��اوي, معروف 
حق��ي,  إس��ماعيل  الرصاف��ي, 
ساسون حسقيل ونوري املعروف(, 
كما واسهم يوس��ف غنيمة في 
الكتاب��ة ف��ي جريدة بغ��داد التي 
كانت تنطق بلسان حال اجلمعية.

يوسف غنيمة     

يوسف غنيمة     

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

إذا كن��ت مرتبط��ا بش��خص م��ا، توق��ع اليوم 
التحدث معه عن رغبات��ك واحتياجاتك واألمور 
التي تس��عدك بش��كل عام، أما إذا كنت أعزب، 
ننصحك ب��أن تكون أكثر عنف��ا وعدوانية حتى 

حتصل على ما تريد.

عليك أن تعيد التفكير في عالقتك به من جديد.  
إذا ل��م تش��عر باملتعة في مكان م��ا، ابحث عن 
غيره. إس��عاد اآلخرين شيء مهم وجميل ولكن 
األهم هو االهتمام بنفسك أوال. إذا أخطأت في 

حق الشريك، اعتذر له وعبر له عما تشعر به.

أج��واء رومانس��ية وعاطفي��ة ولذلك يومك 
يبعث على التفاؤل. تستمتع بوجودك بقرب 
الشريك. انتبه فرمبا تتحول هذه الرومانسية 
واحلب والعاطفة إلى سلوك عدواني مخيف 

بسبب حدوث موقف ما.

لديك طاقة بدنية مذهل��ة. رغبتك في االلتقاء 
بش��ريك احلياة تزداد يوما بعد يوم. ال يس��تطيع 
أي فرد أن يقف في طريقك. تأكد أن الش��خص 
الذي ستختاره يستحق حبك واهتمامك. ارتبط 

بشخص يقدر حبك ومشاعرك.

تبدو متحمسا اليوم لتحسن وضعك العاطفي 
بالتحديد. حبك الزائد وعاطفتك جتاه احلبيب في 
زيادة مستمرة. تشارك احلبيب اليوم في معظم 
نشاطاته فكل منكما لديه روح املغامرة. حتتاج 

لشخص ما يشاركك في كل نشاط تقوم به.

ق��م ببعض اخلط��وات الالزمة لتجدي��د حياتك 
العاطفية حتى ال تش��عر بامللل. أنت ش��خص 
مغام��ر بطبعك ولذلك تبدو جريئا وال تخش��ى 
املصاعب. كن واثقا في نفسك وال تكن متصنعا 

خاصة في عالقتك مع احلبيب.

رمبا تك��ون تعيس احل��ظ في األم��ور العاطفية 
ورمبا تش��عر أنك بحاجة إلى ن��وع من التجديد 
والتغيي��ر. أفض��ل حل بالنس��بة ل��ك اآلن هو 
االسترخاء في املنزل وانتظار اللحظة املناسبة 

التي ميكنك فيها التعبير عن حبك للشريك.

علي��ك أن حتقق التوازن بن حياتك العاطفية 
واملهنية. ابذل كل جهدك حتى يعم السالم 
داخل منزلك. جتاهل��ت رغباتك منذ فترة من 
أجل إس��عاد ش��خص م��ا، ولذل��ك عليك أن 

تهتم بها اليوم.

األمور العاطفية ال تسير بشكل طبيعي اليوم. 
تتعامل بش��كل عني��ف وعدواني م��ع احلبيب. 
تب��دو مندفعا ج��دا وتصرفاتك طائش��ة. تزداد 
حدة التوتر ولذلك يزداد كرهك للحبيب بدال من 

حبك له.

إذا الحظ��ت أن األمور ال تس��ير عل��ى ما يرام 
ف��ي حياتك العاطفية، ال تلومن إال نفس��ك. 
الش��راكة أو الصداق��ة أو احل��ب أو أي عالقة 
بن طرفن تستلزم اهتماما من كال الطرفن 

وليس طرفا واحدا.

ال تفكر في أي ش��يء اليوم س��وى احلب. رمبا 
تش��عر بالغضب أحيانا عندم��ا تتحدث مع 
بع��ض األش��خاص املس��تفزين. إذا لم تكن 
مرتبطا عاطفيا، فقد حان الوقت اآلن التخاذ 

خطوة حاسمة.

الدلو الحوتالجدي

الصراع��ات التي حدثت في الفت��رة األخيرة قد 
تس��بب لك الغضب والتوتر. قد يؤدي شعورك 
بالغضب لوقت طويل إلى مش��اجرة بينك وبن 
الطرف اآلخر. استغل طاقتك في القيام بنشاط 

ما مع احلبيب لتحسن وضعك العاطفي. 

حظك اليـوم

عاموديأفقي
خرافي��ة  قص��ص  كات��ب  أش��هر   .1

لألطفال في الغرب
2. يتكلم o انهض

3. روائي مصري راحل حائز جائزة نوبل.
4. الش��اعر كاتب قصي��دة »أخي جاوز 

الظاملون املدى«
5. نص��ف دادا o نصف ش��ومر o تفيد 

تفسير املعنى واالسترسال.
6. قضى وقتا o غطى وحجب.

7. يس��هر ليال o أدي��ب وروائي اجنليزي 
كتب رواية ديفيد كوبرفيلد.

8. وق��ت مغي��ب الش��مس o نص��ف 
خروب

9. بحر o سهولة o تكلفة
10. أديب وفيلسوف اجنليزي ساخر.

1. ملكي o ممثل مصري يقوم غالبا بدور 
األب احلنون.

2. الصفا )م( o مكان واجبة حرمته.
3. جبل ياباني o حجر ابيض صلب ناعم 

امللمس.
4. أشهر أديب اجنليزي.

5. دراسات ومتحيص o ما يبلغه االنسان 
من عمره.

6. توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية.
7. أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.

8. قدمت الثمن فداء لك o حاجز مائي.
9. م��ا تعطاه العروس ي��وم زفافها o دق 

وقرع o بيت العصفور.
10. الش��كل اخلارجي o بطل اس��طوري 

اسباني انتجت قصصه سينمائيا.
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بغداد ـ إعالم البارالمبية:
كش��ف رئي��س االحت��اد العراق��ي 
للبوتش��يا احد االحتادات املنضوية 
حت��ت مظل��ة اللجن��ة الباراملبية 
العراقي��ة مجل��ي  ع��ودة طاه��ر 
يواص��ل  العراق��ي  املنتخ��ب  ان 
اس��تعداداته حالي��ا للمش��اركة 
في بطولة هون��ك كونك الدولية 
باللعبة والتي تنظلق خالل ش��هر 

ايار املقبل.
واضاف طاه��ر ان هذه املش��اركة 
تع��د مهمة الحتادن��ا الجل حتقيق 
االجناز وحص��د امليدالي��ات امللونة 
خاصة وان املنتخب العراقي سبق 
ل��ه ان حق��ق نتائ��ج متمي��زة في 
والتي كان  اخلارجي��ة  مش��اركاته 
اخرها في البطول��ة الدولية التي 
جرت ف��ي االمارات وحص��ل فيها 
العراق على ارب��ع ميداليات ملونة 
بالرغم من حداثة تاس��يس االحتاد 

العراقي للعبة.
واش��ار الى ان االحت��اد ومنتخباته 
الوطنية تلقى دعماً كبيراً من قبل 
املكتب التنفيذي للجنة الباراملبية 
, ولع��ل  الزيارة التي قام بها رئيس 
اللجنة الدكتور عقيل حميد عودة  
ال��ى منتخباتنا الوطني��ة ولقاءه 

مبس��ؤولي والعبي ومدربي اللعبة  
جسدت مدى االهتمام الذي تولية 
اللجنة الباراملبية اللعاب املعاقني 

وخاصة من ذوي شديدي العوق.
وق��ال ان مش��رفي ومدربي اللعبة 
مش��رف  حم��ود  س��يد  محم��د 
املنتخب و املدرب مؤمن عبد الكرمي 
اسماعيل  علي  املس��اعد  واملدرب 
ومدربة املنتخب النس��وي س��ارة 
هاش��م ومدرب منتخب الش��باب 
وكذل��ك الناش��ئني  كاظم عبيد 
نتيش��ة  يبذلون جهودا كبيرة من 

اجل ايص��ال الالعبني الى اجلاهزية 
التام��ة وزجه��م ف��ي البط��والت 
املقبل��ة الجل حص��د الثمار باجناز 
الكب��رى  للمش��اركات  يؤهله��م 

باللعبة.
من جه��ة اخرى، ق��ال رئيس جلنة 
احل��كام ف��ي اللجن��ة الباراملبي��ة 
الوطني��ة العراقي��ة  لرفع االثقال 
مزه��ر غ��امن  ان��ه سيش��ارك في 
حتكي��م منافس��ات بطولة العاب 
غرب��ي اس��يا الت��ي تنطل��ق ف��ي 
االمارات العربية منتصف الشهر 
احلالي مبشاركة املنتخب العراقي.

واضاف ان املش��اركة ف��ي حتكيم 
ه��ذه البطول��ة جاءت م��ن خالل 
دع��وة تلقيته��ا م��ن قب��ل االحتاد 
الدولي للعبة والتي رشحني فيها 
م��ع عدد اخر م��ن احل��كام  للدول 
املش��اركة ف��ي البطول��ة والت��ي 
يص��ل عددها ال��ى 12 دولة  ضمن 
نطاق الرقعة اجلغرافية للبطولة.. 
واوض��ح ان االحت��اد الدولي رش��ح 
ايض��ا احلكم��ة العراقي��ة كوث��ر 
حس��ني للحض��ور ال��ى البطولة 
الجل االختبار والترقية من الدرجة 
الثالثة ال��ى الثانية كحكم دولي 

للعبة.
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عبطان: ندعم جميع التوجهات 
الرياضية الشبابية

»الشباب والرياضة« تنّظم 
محاضرًة عن المرأة القيادية

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 أكد وزير الش��باب والرياضة عبد احلس��ني عبطان، 
ان الدع��م ال��ذي تقدم��ه وزارة الش��باب والرياضة 
باعتبارها جهة قطاعية حكومية، لن يتوقف بحدود 
املؤسس��ات والعناوين الرياضية فقط، بل يتعداها 
الى جميع من ميثل الرياضة والش��باب وتوجهاتهم 

بنحو مشرق.
 واض��اف عبط��ان ان ق��وة املؤسس��ات الرياضي��ة 
العراقي��ة، من قوة الوزارة ومتت��ع البلد بصورة عامة 
بهوي��ة رياضية وابداعات ش��بابية، ه��و املنا الذي 
ل��ن نحيد دون حتقيقه مبا تيس��ر لنا م��ن امكانيات، 
الفتا ان وزارة الش��باب والرياض��ة تدعم بنحو كبير 
املؤسس��ات الرياضي��ة س��واء اللجن��ة االوملبية او 
اللجن��ة الباراملبي��ة ومن ينضوي حت��ت لواءهما من 
خالل التنس��يق املشترك مع املس��ؤولني في هاتني 
املؤسس��تني، مبين��ا ان لل��وزارة قن��وات تواصل مع 
ال��وزارات االخرى ومنظمات اجملتم��ع املدني والروابط 
الش��بابية ولقواتن��ا االمني��ة واحلش��د الش��عبي 
جانبه��م ايض��ا في التواص��ل مع ش��بابنا الغيارى 
االبطال الذين اذهلوا العالم بش��جاعتهم الفائقة 
وانس��انيتهم مع انهم يقاتل��ون عصابات التكفير 

واجلرمية املروعة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اقام��ت دائرة الدراس��ات وتطوير امل��الكات في وزارة 
الش��باب والرياضة محاضرة تثقيفية بعنوان تعزيز 
الدور القيادي للمرأة في اجملتمع على دائرة العالقات 
والتع��اون الدولي وبحضور كوادر ال��وزارة وعدداً من 

الناشطني ومنظمات اجملتمع املدني.
 وفي بدأية احلديث قدمت مدير عام دائرة الدراس��ات 
وتطوير املالكات د. عاصفة موسى نبذة مختصرة عن 
احملاضرة واهميتها بالنس��بة للمرأة، فيما اوضحت 
انه تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة السيد 
عبد احلس��ني عبطان باعطاء فرصة للقيادة للمرأة 

كونها جزءا مهما من شريحة الشباب.
 واضافت ان دائرة الدراس��ات ستقوم بعقد مؤمترات 
وندوات وورش عديدة تبحث اهم املعوقات واملشاكل 
الت��ي تواجه املرأة في اجملتم��ع العراقي..  وحاضرفي 
احملاضرة التثقيفية االستاذة اجلامعية د. وسن حنون 
والناش��طة املدنية جنان مبارك اللتني تناولتا كيف 
تكون املرأة، قيادية في مجتمعها، وماهي االش��ياء 

التي تعول عليها وكيفية الوقوف بوجه املعوقات.
 وبينت��ا جتارب عديدة للم��رأة القيادية حينما تكون 
في موقع املس��ؤولية، والضغوطات التي تواججها 
وكيفي��ة التغلب عليها من خالل العمل املش��ترك 

الذي يؤدي الى النجاح املنشود.
 وفي ختام احملاضرة مت فتح باب النقاش بني احلاضرين 
وطرح العديد من األس��ئلة واالراء من اجل الوصول 
ال��ى رؤية واضحة عن تعزيز الدور القيادي للمرأة في 

اجملتمع.

بغداد ـ الصباح الجديد:

مرت مباراة الكالس��يكو العراقي 
وال��زوراء  اجلوي��ة  الق��وة  ب��ني 
الت��ي  وس��لبياتها،  بإيجابياته��ا 
انتهت بالتع��ادل اإليجابي بهدف 
ملثل��ه، أول أم��س، إال أن احلدي��ث 
عن املس��توى الفني لم يكن مثار 
جدل بقدر ما تعالت األصوات في 
االوساط الرياضية حول الفوضى 
باملس��تطيل  أحاط��ت  الت��ي 

األخضر.
وش��هدت املب��اراة س��وء تنظيم 
برغ��م  اجلمي��ع  عن��ده  توق��ف 
التصريحات التي س��بقت املباراة 
ومطالبة وزير الش��باب والرياضة 
ب��أن تكون املب��اراة فرص��ة إلقناع 
اس��تطلعنا  احلظر..  برفع  الفيفا 
ح��ول  اخملتص��ني  بع��ض  آراء 
الكالسيكو الذي انتهى بالتعادل 

اإليجابي بنتيجة 1-1.
قال نائ��ب رئيس االحتاد علي جبار: 
»التنظيم كان س��يئاً للغاية، بل 
أن دخ��ول اجلماهير إل��ى املضمار 
في��ه مجازف��ة ب��أرواح اجلماهي��ر 
ومنظر يس��يء للك��رة العراقية، 
خصوص��اً ونحن أمام حت��ٍد إلقناع 
االحت��اد الدول��ي برف��ع احلظر عن 

املالعب«.
الش��باب  وزارة  جب��ار  وحم��ل   
والرياض��ة مس��ؤولية الفوض��ى 
الت��ي ش��هدها امللعب كاش��فاً 
أن التنظي��م كان من مس��ؤولية 
ال��وزارة على خالف جمي��ع بلدان 
العال��م، حي��ث تعد مهم��ة إدارة 
ومراقبتها  وتنظيمه��ا  املباري��ات 
وجميع التفاصيل من مهمة احتاد 

الكرة.
 ودعا نائب رئيس االحتاد الوزارة إلى 
من��ح االحتاد مس��ؤولية التنظيم 
وإدارة املباري��ات مؤك��داً أن االحت��اد 
س��يتحمل كل التبع��ات بإخ��راج 
مباري��ات الئق��ة تلي��ق بس��معة 
العراقي��ة، وتس��هم ف��ي إرس��ال 

ص��ورة مقنعة عن الدوري العراقي 
إلى الفيفا.

م��ن جانبه قال امل��درب ثائر أحمد: 
»املباراة كانت مضغوطة جماهيريا 
ون��زول اجلماهي��ر إلى املضم��ار زاد 
الالعبني ضغطا وأثر على مستوى 
املب��اراة فنيا، لذا اختفت اللمحات 
الفنية مع أنها جتمع قطبي الكرة 
العراقية«. وأضاف: »التنظيم كان 
أس��وء ما في املباراة ، حيث سادت 
الفوض��ى امللع��ب وفق��د اجلميع 
تركيزه ومن حسن احلظ أن املباراة 
انته��ت بالتع��ادل وإال ق��د حدثت 
أحداث ش��غب«. وتابع: »على وزارة 

الش��باب والرياض��ة واحت��اد الكرة 
مراجعة شريط املباراة ومحاسبة 
املتعهد ومنظميه��ا ألنهم فوتوا 
فرصة كبيرة الس��تثمارها إلرسال 
ص��ورة طيبة إل��ى االحت��اد الدولي 

لرفع احلظر عن مالعبنا«.
هذا و فرض التعادل )1-1( نفس��ه 
عل��ى املواجهة الت��ي جمعت بني 
القوة اجلوية والزوراء »الكالسيكو 
العراق��ي«، في املواجه��ة املؤجلة 
من املرحل��ة الثالثة، وأقيمت على 
إستاد الشعب، وشهدها 55 ألف 
متفرج.. جاء الش��وط األول باهًتا؛ 
بس��بب مبالغة الفريقني بالدفاع، 

وعدم املغامرة باالندفاع الهجومي، 
لينتهي الشوط بالتعادل السلبي 
بني الفريقني.وفي الش��وط الثاني، 
أش��رك مدرب الق��وة اجلوية، عماد 
محس��ن، بينما زج م��درب الزوراء 
بأمجد كلف، ما ساهم في سرعة 

األداء.
ومتكن عالء عبد الزهرة، من افتتاح 
التس��جيل للزوراء بالدقيقة )78( 
بتمريرة متقنة م��ن البديل أمجد 
كلف ليودعها عالء بيس��اره داخل 

الشباك، محرزًا هدف السبق.
وم��ن هجمة مرت��دة، قادها مهند 
عبد الرحيم، وحسني علي، حصل 

م��ن خاللها مهند على ركلة جزاء 
بعدما جذبه مداف��ع القوة اجلوية 
أحم��د عب��د الرضا ف��ي الدقيقة 
)84(، وانب��رى مهند عب��د الرحيم، 
للك��رة، لكن احلارس تص��دى لها.
ومن هجمة سريعة، احتسب من 
خالله��ا احلكم، ركلة ك��رة نفذت 
بسرعة الس��تثمار الوقت املتبقي 
أحم��د،  حلم��ادي  الك��رة  لتص��ل 
ويهيئه��ا للبدي��ل أمج��د راض��ي 
ليس��ددها قوي��ة بس��قف املرمى 
محرزا ه��دف التعادل في الدقيقة 

.)85(
ولم تتغي��ر النتيجة ف��ي املتبقي 

من الوقت لتنتهي املباراة بالتعادل 
اإليجاب��ي ويضيف ال��زوراء نقطة، 
لرصيده ويصبح )36( نقطة، بينما 
ارتفع رصيد القوة اجلوية للنقطة 

.)35(
وف��ي مب��اراة امس املؤجل��ة، خرج 
نف��ط ميس��ان ومضيفه  فريق��ا 
زاخو متعادلني س��لبا، وهي مباراة 
مؤجلة من االس��بوع 14 للمرحلة 
االول��ى لدوري الكرة املمتاز، وبذلك 
يكون نفط ميس��ان ف��ي الترتيب 
العاش��ر برصيد 22 نقط��ة، فيما 
زاخو باملركز 17 وله 9 نقاط، وجترى 
يوم االربع��اء املقبلة مباراة فريقي 
الطلب��ة والقوة اجلوية وهي مباراة 
مؤجلة من اجلول��ة الرابعة، ويقف 
الطلبة في املركز السادس وله 32 
نقطة، فيم��ا للجوي��ة 32 نقطة 
ايضاً باملركز اخلامس متقدما على 

الطلبة بفارق االهداف.
ال��ى ذلك، دخ��ل النف��ط، متصدر 
الدوري املمتاز،  معس��كرًا تدريبًيا 
ف��ي مدين��ة أنطاليا بتركي��ا، ملدة 
أسبوعني؛ استعدادًا ملرحلة اإلياب 
بالدوري.. وأك��د مصدر، مقرب من 
الفري��ق ف��ي حدي��ث صحف��ي أن 
الفري��ق، غادر أمس م��ن دون إعالن 
عن معسكره، حسب رغبة اإلدارة، 
التي تس��عى للحفاظ على سرية 
اإلعداد، مفضلة العمل بهدوء دون 
ضجيج.وبنينَّ أن الفريق، سيخوض 
4، أو 5 مباريات جتريبية، مت االستقرار 
عل��ى أرب��ع منها، حيث س��يواجه 
دينام��و كيي��ف األوكران��ي، وأحد 
األندي��ة الروس��ية، باإلضافة لرابع 
األوزبكي، كما س��يواجه  ال��دوري 

أحد األندية التركية.
وأش��ار إلى أن الفريق، س��يخوض 
تدريب��ات يومية، صباًحا ومس��اء، 
على أن يستمر املعسكر 14 يوًما، 
ويأمل م��ن خاللها املدرب حس��ن 
أحم��د، حتضير الفري��ق بنحو جيد 
واملنافسة  للحفاظ على صدارته، 
بقوة عل��ى اللقب.يذكر أن النفط 
يتصدر ترتيب الدوري، ب�40 نقطة.

تعادل سلبي لنفط ميسان أمام زاخو

انتقادات لفوضى  »كالسيكو« الزوراء والجوية

وصافة أمم أفريقيا تنقل الفراعنة للمركز 23 عالميًا

العواصم ـ وكاالت:

تقدمت مصر للمركز 23 في التصنيف 
الش��هري لالحت��اد الدولي لك��رة القدم 
الصادر اخلميس، برغم خسارتها نهائي 
كأس األمم االفريقية أمام الكاميرون يوم 
األحد املاضي لتحت��ل املركز األول عربياً 

وافريقياً.
وخس��رت مصر 2-1 أمام الكاميرون في 
نهائي كأس افريقيا ي��وم األحد املاضي 
في اجلابون لكنها تقدمت 12 مركزا في 
تصنيف الفيفا لش��هر ش��باط اجلاري 
لتحت��ل املركز 23 بفارق عش��رة مراكز 
على الكاميرون التي تقدمت 29 مركزا 

دفعة واحدة.
وش��هد التصنيف تغييرًا كبيرًا بفضل 
النسخة 31 لكأس إفريقيا حيث خاضت 
مصر والكاميرون وبوركينا فاسو وغانا 
س��ت مباريات خالل البطولة اسهمت 

في تقدمهم جميعاً في التصنيف.
وجاءت تونس في املركز الثاني عربياً في 
املرك��ز 36 برغم عدم تقدمها ألي مركز 
بعد خروجها من دور الثمانية للبطولة 

عل��ى يد بوركينا فاس��و الت��ي تقدمت 
للمرك��ز 38 عاملي��اً متفوق��ة على غانا 

صاحبة املركز 45.
وج��اء املغ��رب الذي خس��ر أم��ام مصر 
في دور الثمانية ف��ي املركز 48 متقدما 
تس��عة مراك��ز ع��ن تصنيف الش��هر 
املاض��ي ويس��بق مبركزين اجلزائ��ر التي 

ودعت البطولة من الدور األول.
وتراجع��ت الس��عودية ثمان��ي مراك��ز 
مقارنة بتصنيف الشهر املاضي لتحتل 
املركز 56 واألول ب��ني املنتخبات العربية 
في قارة آس��يا تليها اإلمارات في املركز 

68 بعد تراجعها أربعة مراكز.
وجاءت قط��ر في املرك��ز 85 برغم عدم 
تقدمه��ا أو تراجعه��ا ألي مرك��ز خالل 
تصنيف الش��هر اجلاري.. واحتلت كوريا 
اجلنوبي��ة املرك��ز 39 عاملي��ا والثاني في 
اس��يا متراجع��ة بفارق س��بعة مراكز 
خلف ايران االولى اسيويا. وحلت اليابان 

في املركز 52.
وتراجع املنتخ��ب األردني لك��رة القدم، 
خمس��ة مراكز على الئح��ة التصنيف 
الدول��ي ال��ذي ص��در اخلمي��س.. وح��ل 
املنتخ��ب األردن��ي باملرك��ز 112، واملركز 

احلادي عشر آس��يوياً، علما أن املنتخب 
فاز قبل أس��بوعني على جوجريا »0-1« 
وأقيمت ضمن معس��كر النشامى في 

اإلمارات.
ويأخ��ذ التصنيف بع��ني اإلعتبار نتائج 
املنتخب��ات في األع��وام األربعة األخيرة 
الحتس��اب الترتيب الش��هري، في حني 
يرتكز على معدل النقاط في آخر سنة، 
األمر الذي يصعب مهمة حتسني املركز 

على املدى القصير.
كم��ا ينتظ��ر ان يتراج��ع مؤش��ر نقاط 
املنتخ��ب األردني ف��ي التصنيف املقبل 
بشهر آذار املقبل ليستقر عند النقطة  
300، ف��ي ظ��ل خ��روج بع��ض املباريات 
السابقة من حس��ابات األعوام األربعة 

االخيرة.
ويس��تعد املنتخب األردن��ي في املرحلة 
املقبلة خل��وض تصفيات ال��دور الثالث 
واملؤهل لنهائيات كأس اسيا التي تقام 

في اإلمارات 2019.
وكانت مصر خس��رت نهائي أمم أفريقيا 
ام��ام الكاميرون ف��ي اجلاب��ون بهدفني 
له��دف واحد، وس��جل العب أرس��نال 
محم��د النني ملص��ر ف��ي الدقيقة 20 

عندما اخترق دفاع »األس��ود« ليس��دد 
بقوة ويس��كن الكرة في مرمى احلارس 
الش��اب فبريس أوندوا، ومصر متقدمة 
بهدف لصفر بعد مرور 22 دقيقة. ولكن 
الكاميرون أدركت التعادل في الدقيقة 
60 برأس��ية املدافع نيك��وال نكولو، ثم 
قلب��ت تخلفها ف��ي الدقيق��ة 89 عن 
طريق فاس��ان أبوبكار بتس��ديدة قوية 

بالزاوية اليمنى ملرمى عصام احلضري.
وكان��ت الكامي��رون ف��ازت بالكأس في 
س��نوات 1984 )بس��احل العاج( و1988 
)باملغ��رب( و2000 )ف��ي نيجيريا( و2002 
أم��ام  مرت��ني  مال��ي(. وخس��رت  )ف��ي 
»الفراعن��ة« بالدور النهائ��ي، في 1986 

و2008 بأكرا.
وحقق املنتخب الكاميروني إجنازاً كبيراً 
ل��م يكن متوقعا قبل انطالق املباراة وال 
البطولة القاري��ة، بحيث أنه حضر إلى 
الغاب��ون محروم��اً من خدمات س��بعة 
العبني بارزي��ن بينهم مداف��ع ليفربول 
جوي��ل ماتي��ب، كله��م رفض��وا خوض 
املنافس��ة وفضلوا البقاء في أنديتهم 
ألج��ل احلف��اظ عل��ى مكانه��م كم��ا 

زعموا.

تقرير

مصر تتربع إفريقيًا.. وتراجع عرب آسيا في تصنيف الفيفا

جماهير الكالسيكو »عدسة: قحطان سليم«

مزهر غامن

فرحة املنتخب املصري

مفكرة الصباح الجديد

بيرنلي ـ تشيلسي

كروتوني ـ روما

أتليتكو مدريد ـ سيلتا فيجو

سوانزي سيتي ـ ليستر سيتي

إنتر ميالن ـ أمبولي
كالياري ـ يوفنتوس

4:30 عصرًا

2:30 ظهرًا

10:45 مساًء

7:00 مساًء

5:00 عصرًا
10:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري اإلسباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
غ��ادرت بعث��ة ن��ادي الش��رطة 
بالتايكواندو أمس، للمش��اركة 
 G1 في بطول��ة تركي��ا الدولية
الت��ي انطلقت امس، وبحس��ب 
مدرب الفريق، نبيل قاس��م، فان 
الوفد الش��رطاوي يرأس��ه امني 
س��ر الن��ادي، عالء بح��ر العلوم، 
ويضم امل��الك التدريب��ي املؤلف 
من املتحدث ومس��اعده محمد 
صبح��ي، و11 العب��اً ه��م ) علي 
كامل ب��وزن 54 كغ��م ومحمود 
س��ردار ويوس��ف عباس بوزن 48 
كغم ومه��دي صالح وعبد اهلل 
باس��م ب��وزن 63 كغ��م وجعفر 
جبار ومصطفى ناص��ر بوزن 68 
كغ��م ومحم��د ك��رمي ب��وزن 87 
ووس��ام س��تار وزن فوق الثقيل، 
الى جانب العبان لفئة الش��باب 
هما علي قاس��م بوزن 51 كغم 
ومؤمل محمد عب��د الرضا بوزن 

55 كغم(.
واوض��ح قاس��م، ان فريقه اقام 
معس��كراً تدريبياً في محافظة 
 10 ل���  اس��تمر  الس��ليمانية 
اي��ام حتضيراً للبطول��ة الدولية 
املصنفة التي تشترك فيها دول 
من شتى قارات العالم، مبيناً ان 
فريقه يش��ترك للمرة االولى في 
تاريخ الن��ادي ببطول��ة خارجية 
بلعب��ة التايكوان��دو، معرباً عن 
أمله ف��ي تاكيد اجل��دارة واثبات 

حضور فعال لالعبيه في النزاالت 
الدولية، وبني ان مش��رف اللعبة 
علي الشحماني، ساند الالعبني 
االفضل  تق��دمي  وحثه��م عل��ى 
في احملفل الدول��ي بتركيا، حيث 
ان البطول��ة ستش��هد اط��الع 
التايكواندو  الالعبني على قانون 
الدول��ي، وال س��يما ان اللعب��ة 
عانت كثيراً بس��بب املش��كالت 
اللعب��ة  الحت��اد  حدث��ت  الت��ي 
وتش��كيل جلنة مؤقتة تسببت 
في ابتعاد العراق عن املشاركات 

اخلارجية.
الش��رطة،  تايكوان��دو  ان  وذك��ر 
يسعى ايضاً الثبات جدارة العبيه 
في تصفي��ات املنتخ��ب الوطني 
الت��ي س��تجرى ف��ي ش��هر آذار 

املقبل، فضألً على السعي للفوز 
بلقب أندي��ة العراق للفئة املمتاز 
ف��ي الدوري الذي س��يقام ش��هر 
نيس��ان املقبل بطريق��ة الذهاب 
واإلي��اب مبش��اركة 20 فريق��ا، وال 
سيما ان فريقه فاز باملركز الثاني 
بفارق نقطة واحدة عن الكهرباء 

في بطولة اندية بغداد االخيرة.
وكان نبيل قاس��م، تسلم مهمة 
تدريب فريق نادي الش��رطة لفئة 
املتقدمني بالتايكواندو منذ شهر 
كان��ون الثاني من الع��ام املاضي 

.2016
وس��بق للع��راق ان اش��ترك في 
العام  بتركيا  الدولي��ة  البطولة 
2014 بالعبني اثنني مثال منتخب 

الشباب.

العراق يشارك في بطولة هونك
 كونك الدولية للبوتشيا

مزهر غانم يقود منافسات غربي آسيا برفع األثقالتايكواندو الشرطة في نزاالت تركيا

تايكواندو الشرطة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

كش��فت الفنان��ة دوللي 
شاهني من خالل صفحتها 
اخلاصة عل��ى احد مواقع 
اإلجتماع��ي،   التواص��ل 
لطرحها  إستعدادها  عن 
بعن��وان  جدي��دة  أغني��ة 
"حال��ة خاص��ة"، والت��ي 
تعود به��ا إلى الغناء بعد 

غياب.
ونشرت ش��اهني مقطعاً 
من األغني��ة، وطلبت من 
رأيهم  إب��داء  جمهوره��ا 

بها.

وقد شارفت شاهني على 
تس��جيل  م��ن  اإلنته��اء 
اجلديد،  ألبومه��ا  أغان��ي 
األش��هر  خ��الل  ليط��رح 

القليلة املقبلة.

قام��ت الفنان��ة اخلليجية 
ابنته��ا  مبعاي��دة  أح��الم 
اله��واء  عل��ى  مباش��رة 
عي��د ميالده��ا،  مبناس��بة 
آراب  برنام��ج  ف��ي  وذل��ك 
آيدول، حي��ث دعت الفنانة 
لتغن��ي  عج��رم  نانس��ي 
الفرنس��ية،  باللغة  معها 
نظراً الن  ابنتها تتعلم في 
فرنسا حالياً. وبدأت أحالم 
تغني م��ع نانس��ي عجرم 
أغنية "عيد ميالد سعيد" 
باللغة الفرنس��ية. وتداول 

محبو الفنانة أحالم فيديو 
الفرنسية،  باللغة  غنائها 
معدين أن هذه املرة االولى 
التي  تغني فيها بلغة غير 

اللغة العربية.

املص��ري  املمث��ل  يواص��ل 
تصوي��ر  مني��ر  ش��ريف 
في مسلس��ل  مش��اهده 
"الزيب��ق" بالديكور اخلاص 
به،  داخل معهد السينما 
جتمع��ه  حي��ث  باله��رم، 
املشاهد بعدد من املمثلني 
املشاركني في العمل، فيما 
لبطل  توج��د مش��اهد  ال 
العمل كرمي عبد العزيز في 

هذا الديكور.
ف��ي  مني��ر  ويجس��د   
املسلسل شخصية ضابط 
في اخملابرات "اإلسرائيلية"، 
وهو من بطول��ة كرمي عبد 
العزيز، و ريهام عبد الغفور، 
وطلع��ت زكري��ا، وكارم��ن 
إبراهي��م،  وف��ادي  لب��س، 
ومحم��د ش��اهني،  وإدوارد، 

وه��ادي  الصاي��غ،  وس��هر 
اجليار، ونهلة سالمة، ومتيم 
عبده، ورام��ي وحيد، وويزو، 
وسامي  بصيبص،  وكارمن 
مغ��اوري، وس��لوى عثمان، 
حس��ن،  الرحي��م  وعب��د 
ومحم��ود غري��ب، ومحمد 
حسني، والسيناريو واحلوار 
لوليد يوس��ف، ووائل عبد 
واإلنت��اج  واإلخ��راج  اهلل، 

لوائل عبد اهلل.

دوللي شاهين

شريف منير

أحالم

أخبــارهــــــــــم

:BBC - الصباح الجديد
أكد ممثلون لورثة املغني األميركي الراحل برنس، أن أعماله 
املوسيقية ستكون متاحة لتشغيلها عبر منصات البث 
اإللكتروني مطلع األسبوع اجلاري، وذلك بعد شهر كامل 

من الشائعات حول األمر.
وس��ُتبث أغان��ي برن��س عب��ر االنترن��ت، ومنه��ا "املطر 
البنفس��جي"، و"عالمة األزمنة"، و"قبلة"، و"الكورفيت 
احلم��راء الصغيرة"، ي��وم األحد قبيل حف��ل توزيع جوائز 

غرامي.
وهذه األغاني متاحة حاليا على موقع "تايدال" فقط.

وقالت ش��ركة "س��بوتيفاي"، أكبر ش��ركة ف��ي العالم 
للب��ث املوس��يقي عب��ر اإلنترنت، لبي بي س��ي إن جميع 
ألبومات برنس، من عام 1978 حتى 1996، س��تكون جزءا 
من اتفاقي��ة البث. وقد أكد موقع "نابس��تر" أيضا هذه 
األنباء، إضافة إلى موقع آخر لكن بنحو غير رس��مي. ولم 

يصدر حتى اآلن تعليق من شركة أبل حول هذه األنباء.
واحتل برنس املركز التاس��ع من حيث أعلى التسجيالت 
حتقيقا لإليرادات في عام 2016، بالرغم من حجب أش��هر 

تسجيالته عن خدمات البث عبر االنترنت.
وكان برن��س، وه��و واح��د م��ن أمل��ع النج��وم ف��ي فت��رة 
الثمانيني��ات م��ن القرن املاض��ي، رائدا في مج��ال البث 
اإللكتروني لألعمال املوس��يقية، برغم أنه كان مشككا 

إزاءها.

بغداد - نؤاس الحر:
مبب��ادرة م��ن منظم��ة "اخل��وة النظيف��ة"، اح��دى 
منظمات اجملتمع املدني، اقدم مجموعة من الشباب 
على ازاحة رمادي��ة اللون، بالوان مش��رقة، وبوجوه 
عراقية بحتة، كي يضفوا على املطار بهجة اخرى،  

ولتكون اول محطة ترحيب بضيوف العراق واهله.
زار بعض من هؤالء الشباب، ويقدر عددهم بسبعة 
عش��رة فنان وزي��ر النق��ل العراقي كاظ��م فنجان 
احلمامي، للحص��ول على اذن البدء باملبادرة الفنية، 
واحلصول على دعم للش��باب فيم��ا يخص النقل، 

وادوات الرسم.
وحتدث الش��اب الرس��ام جعفر الدراجي احد الذين 
وضعوا بصمتهم على ج��دران الصمت، ليحيلوها 
الى ج��دران حّية، للصباح اجلدي��د قائال: كان هناك 
تعاون ما بني املنظمة ووزارة النقل، لتوفير وس��ائل 
النق��ل، واالدوات الت��ي نحتاجها للرس��م، وقد قام 
الوزير بزيارتنا لالطمئنان على س��ير املبادرة، من دون 

عراقيل وعلى امتامها بالنحو املطلوب".
الرسومات حولت اجلدران الى لوحات فنية، واحالت 
ج��زءا من مط��ار بغداد ال��ى معرض مفتوح، يس��ّر 

الناظرين اليه.

:CNN - الصباح الجديد
أعلنت ش��ركة "تويتر" عن أرب��اح بلغت 717 مليون دوالر 
للربع الرابع، لتخذل توقعات "وال ستريت" وتزداد أرباحها 
بنس��بة واحد في املائة فقط، مقارن��ة بالربع ذاته العام 

املاضي.
االنخف��اض بنمو األرباح يعود لتراجع في قطاع اإلعالنات 
التجاري��ة، باألخ��ص في الوالي��ات املتح��دة، حيث تراجع 
بنسبة سبعة في املائة، فالشركة جتد صعوبة بالتنافس 
للحص��ول عل��ى اإلعالن��ات التجاري��ة، وس��ط اخلدمات 

املتسارعة األخرى باإلنترنت.
أما عدد املشتركني فيبقى ثابتاً إذ بلغ 319 مليون مشترك 
نشط في الربع الرابع، ليرتفع الرقم مبقدار مليونني فقط 
منذ الربع الثالث، وانخفض س��عر السهم مبقدار 10 في 
املائة قبل بدء الت��داوالت، اخلميس، بعد اإلعالن عن أرباح 

الشركة.
وقال الشريك املؤس��س واملدير التنفيذي للشركة، جاك 
دورس ف��ي مكامل��ة جماعي��ة م��ع محلل��ني إن: "العالم 
بأكمل��ه ينظر إل��ى تويتر، قد ال ننمو عل��ى وفق توقعات 
اجلميع، ولكن هنالك عامل واحد يس��تمر بالنمو أال وهو 

الوقع التي يحدثه تويتر وتأثيره".

أغاني برنس ُتبث رسميا عبر 
اإلنترنت مطلع األسبوع

رسومات بغدادية على 
جدران مطار بغداد الدولي

تغريدات "ترامب" ال 
قراءة - احالم يوسف:تستطيع إنقاذ "تويتر"

عندم��ا يكون احلديث عن الش��عر فإننا 
نقف امام حكاية او موقف يُقرأ برمزية 
عالية، وكلمات حفرت لها مكانا ما بني 
السطور، ليكتش��فها املتذوق، والعارف 
مبعن��ى ان تترجم حالة، او احساس��اً، او 
موقف��اً، بص��ورة تش��به الى ح��د كبير 
من يترجمه��ا على لوح��ة، ليمزج ذلك 
اإلحس��اس، او املوقف بعدة صور والوان، 
فكما هو اللون والصورة الرمزية تشرح 
حال��ة معين��ة، فرمزية الكلم��ة تفعل 

الفعل ذاته بالقصيدة.
س��عيد الروضان مبجموعته الش��عرية 
"م��ن ضفة ألخ��رى"- قصائد ووس��ائد، 
الناع��ور  والت��ي ص��درت ع��ن مكت��ب 
للطباع��ة والنش��ر، ل��م يع��ر الرمزي��ة 
اهتماما كبيرا كعادة الشعراء، بل فضل 
ان تكون لغته سلس��ة وسهلة الفهم، 
فه��ا هو يخاط��ب صديقه حم��ادي في 

قصيدة اصداء قائال:
ف��ي الطريق .. اش��د م��ا متقت��ه ركوب 
احلاف��الت.. فه��ي حترم��ك التأم��ل.. في 
اجلمال الذي تختزنه املدينة.. في الطريق.. 

تزدرد فردات متر.. بلون ارجواني.. اس��مها 
الدي��ري.. ال��ى اخ��ر القصي��دة، خاطب 
الشاعر "حمادي" الفنان، والرسام الذي 
اس��تطاع ان يفلس��ف الف��ن من خالل 
دراس��ته، والذي ما زالت لوحاته الفنية 
تفت��رش ارضية ش��قته في بروكس��ل، 
تنتظر من ينتش��لها من ت��راب االهمال 

بعد موت صاحبها.
الروض��ان  س��عيد  مجموع��ة  متي��زت 
الشعرية ب�"الوس��ائد" التي فصلت ما 
بني بعض من قصائده، وكانت شروحات 
لبع��ض املفردات التي قد تكون غائبة او 
يجهلها بعض القراء، وشرح مفصل عن 
اصول بع��ض املفردات التي مت ذكرها في 
هذه القصيدة او تلك، اضافة الى س��رد 
بس��يط حلياة حمادي الفنان الذي اختار 

ان يخاطبه من خالل قصيدته اصداء.
يقول هاشم البيراوي الذي كتب مقدمة 
بامل��كان،  واالفتت��ان  "للول��ع  الكت��اب: 
واالش��خاص، والعناوي��ن احملف��ورة ف��ي 
الذاكرة، اثر واضح في استعمال املوروث 
الش��عبي الزمكاني، وخلق الرغبة لدى 
القارئ في االطالع عليها، واللهث وراءها 

ملعرفة اس��رارها، واحداثه��ا، مما اضطره 
بش��غف ان يتم مطالعته��ا من دون ان 
يرم��ش ل��ه جف��ن، تفاصي��ل، وجزئيات 
جتعلك سابحا في س��ماء املاضي الذي 
ال يع��ود، وان عاد فان ابطال��ه غائبون او 

مغيبون".
الروضان كان يش��به الى ح��د كبير ربان 
السفينة، الذي يحط رحاله هنا وهناك، 
وفي كل ميناء يلتقط مع مرساته ذكرى 
حكاي��ة، او ذك��رى ش��خوص، ليحملها 
مع��ه ويؤطره��ا فيما بع��د بقصيدة، او 

سرد، يحكي قصته معه.
 نش��ر الروضان ف��ي خت��ام مجموعته، 
قصة "نشرة الش��روق الثقافية" حيث 
يقول ان��ه التقى بصديق��ه صبري عبد 
الرضا، وهو طالب في املرحلة االعدادية، 
وصاح��ب فكر متنور، ولدي��ه اهتمامات 
قصصية: قررنا معا جتميع الش��باب في 
نش��رة مكتوبة باليد، وكانت اسهامات 
متنوع��ة، فأس��هم صبري عب��د الرضا 
بعمل��ني، االول قص��ة قصي��رة بعن��وان 
"ح��دث في القري��ة"، وتتن��اول موضوع 
الثأر العش��ائري كونه ظلما اجتماعيا، 

والثان��ي عبارة ع��ن مقالة حت��ت عنوان 
"حوار مع الطبيعة".

اس��هم الروض��ان في النش��رة بعملني 
االول قصي��دة م��ن الش��عر احل��ر حت��ت 
عنوان "عيد وضج��ر"، تناول فيها الهم 
االنس��اني لدى االطفال، والعمل الثاني 
مقالة ادبية تتناول حياة واعمال الروائي 

"ارنست همنغواي".
نشر الروضان "النشرة"،  كما هي، بخط 
اليد، ونش��ر فيها حتت اسم سعيد عبد 
عل��ي، وكانت تضم اضاف��ة الى ما ذكر، 
قصيدة بقلم عبد االمير كاظم بعنوان 
"ألن��ي"، ومقالة بعنوان "حكم الضمير 
وااللت��زام باحلق"/ ملنعم مجيس��ر حتدث 
خالله��ا ع��ن معادل��ة ارض��اء الضمير/ 
او ارض��اء الش��خوص ملصلح��ة اوغاية، 
وع��ن تبعاته��ا عل��ى الف��رد، وقصي��دة 
"عام جدي��د" حملمد الهاش��مي، اضافة 
الى قصيدة ش��عبية بعنوان "الثقافة" 
لعبد الرضا صالح، ثم ختم العدد بباب 
طرائف وهل تعلم، ليكون الكتاب ليس 
مجرد مجموعة ش��عرية ب��ل تفاصيل 

وزوايا بعض من التاريخ.

سعيد الروضان يأخذنا مع قصائده ووسائده "من ضفة ألخرى"

غالف الكتاب

الصباح الجديد - وكاالت:
في خطوة غريبة، قرر النجم الهندي هريثيك 
روش��ان مؤخرا، التب��رع بعينيه بع��د وفاته 

لصالح  بنك العيون الهندي في مومباي.
هريثيك روشان الذي صدر له مؤخرا فيلم  
Kaabil، ووس��ط ج��دول أعماله احملموم 
من أج��ل الترويج والتس��ويق الدعائي 

لفيلم��ه، أعل��ن التب��رع بعيني��ه في ي��وم عيد 
مي��الده ال�43 في 10 يناير/كان��ون الثاني وفقا ل�

.bollywoodhungama
واش��ار رئيس مجلس اإلدارة ومدير مستش��فى 
العي��ون في ح��واره للصحيف��ة الى أن روش��ان 
تعه��د بتقدمي عينيه للتب��رع، وكان ذلك في يوم 
عيد ميالده ولكنه طل��ب أن يبقى األمر في طي 

الكتمان.
يذك��ر ان هريثي��ك روش��ان،  ول��د ف��ي 10 يناير" 
1974" وه��و ممثل هندي يعمل ف��ي بوليوود، ولد 
في مومباي ألس��رة هندوس��ية، وهو ابن صاحب 
اح��دى  ش��ركات اإلنت��اج الس��نيمائي "راكيش 
روشان" وامه "بينكي روشان" التي تعد شريكة 
زوجها. ويتمتع هتريك بجمال عينيه اخلضراوين.

هريثيك روشان يقرر التبرع بعينيه

دبي - الصباح الجديد:
تتعالى البنايات في املدن، وتسمو األشجار 
في الق��رى، عاكس��ة التنوع ف��ي لوحات 
الصغار املش��اركني في بنيالي الش��ارقة 
لألطفال 2017، في دورته اخلامسة، ليفتح 
نافذة من األمل على أحالمهم، وتخّيلهم 
تاريخه��ا  بتن��وع  بلدانه��م  ملس��تقبل 

احلضاري. 
تظهر في رس��وماتهم األك��واخ، واملنازل، 
والبنايات، واألشكال الهندسية، على وفق 
رؤيتهم اخلاصة، حي��ث جلأ بعض األطفال 
إلى رس��م املنازل التي يقيمون فيها، على 
اخت��الف أش��كالها، فيما ح��اول البعض 
اآلخر تخّيل ش��كل البيوت في املستقبل 
أو على سطح املريخ، أو في عالم افتراضي 

من نسيج خيالهم.
ولم تغب صور الوضع الراهن، وما يدور في 
بعض البلدان العربية من أحداث عن بعض 
األعمال الفنية، إذ توقف بعض املشاركني 
عند فكرة اللج��وء، والغربة، والوطن، فلم 
تع��د البي��وت ش��كالً هندس��ياً معمارياً، 

بقدر م��ا صارت تلخيصاً، لص��ور الهجرة، 
والش��تات، والترحال، وهو م��ا يتأكد بتتبع 
تصورات األطفال للعالق��ة ما بني البيوت 
من ناحي��ة، وب��ني األم واألب واألس��رة من 
ناحية أخرى، إذ ظ��ل كال الوالدين يرافقان 
اعماله��م، ويظهران في لوح��ات الفنانني 
الصغار، ليصبحا رم��زاً لألمان، واحملبة، في 

األشكال املعمارية.

بغداد - سالم البغدادي:
حتت ش��عار "م��ن عبق املاض��ي وأريج 
احلاضر كربالء حتتف��ل – العراق ينتصر 
" مت افتت��اح مهرج��ان "خ��ان النخيلة 
الثقافي األول" برعاية األس��تاذ عقيل 
كرب��الء  مدين��ة  محاف��ظ  ألطريح��ي 

املقدسة.
 ابتدأ املهرجان برفع العلم العراقي، ومن ثم 
عزف النش��يد الوطني العراقي، تلتها قراءة 
لس��ورة الفاحتة على أرواح ش��هداء العراق، 
تبعتها قراءة آلي من الذكر احلكيم، وتقدم 
بعدها االستاذ عقيل الطريحي 
محاف��ظ كرب��الء إللقاء 
كلمته باملناسبة، 
ق��راءة  ثم 

للنشيد الوطني لثانوية الذرى للمتميزين.
كانت هناك قراءات شعرية لكل من الشاعر 
محم��د الكعبي، و الش��اعر ع��الوي كاظم 
كشيش، و الشاعر محمد ناجي، اضافة الى 
عرض مس��رحي بعنوان "احالم كيش��وتية" 

تأليف لؤي زهرة، واخراج ازهر األنباري.
ضمن فعاليات مهرجان النخيلة االول قدمت 
مسرحية "احلسني لغة ثانية" للشاعر جواد 
جميل، وهي من اخراج عباس شهاب، ومتثيل 
وداد هاش��م، وعباس شهاب، مبصاحبة فرقة 
البانتومامي، والهندسة الصوتية للفنان وهاج 
الش��روفي، اضافة الى فيلم يوثق النتصارات 
احلش��د الش��عبي، كما القيت انشودة املاء 
واله��واء / كلمات د محمد عبد فيحان احلان 

واداء اياد زيني.
اقي��م خ��الل املهرجان ع��دة مع��ارض فنية 
منه��ا مع��رض الفن��ان عبد األمي��ر طعمه، 
والفنان فاضل ضامد، والفنان فاضل طعمة، 
والفنان عاي��د ميران، وغيره��م، ومعارض 
اخل��ط والصور الفوتوغرافية، هناك ايضا 

معرض الكتاب. 

"بينالي الشارقة" لألطفال يحّفز 
الصغار على بناء مدن أحالمهم

افتتاح مهرجان خان النخيلة 
الثقافي األول

:BBC - الصباح الجديد
فاز "جني كولينز"، الشاب الصغير 
الكامي��رون،  م��ن  عام��ا"   17"
للتشفير  السنوية  باملسابقة 
التي تنظمها ش��ركة غوغل. 

وهو أول أفريقي يفوز بها.
وحتدث كولينز لبي بي سي عن 
مجموع��ة من امله��ام الفنية 
املعقدة التي أجنزها لش��ركة 
غوغل، ما بني نوفمبر/تشرين 
الثان��ي وب��ني منتص��ف يناير/

والتي س��اعدته  الثاني،  كانون 

في حصد جائزة التشفير.
يعيش كولينز بعيدا عن منزله مبسافة 
370 كيلومترا، حيث يقيم في منزل أبناء 
عمه في العاصمة ياوندي، ألن احلكومة 
قطعت خدم��ة االنترنت عن مس��قط 
رأس��ه. وش��ارك كولينز في املس��ابقة 
مستفيدا من املعرفة التي اكتسبها من 
خالل تعلمه التشفير ملدة عامني، وكان 
مصدر تعلمه األساس��ي ه��و االنترنت، 
والكتب اإللكترونية، إضافة إلى مهارات 

أخرى اكتسبها خالل نشاطه.
وتُتاح املشاركة في املسابقة التي حتمل 

اس��م "غوغل كود-إن" للطالب، ما قبل 
املرحل��ة اجلامعية في أنح��اء العالم ما 
بني 13 و17 عاما. وش��ارك هذا العام في 
املس��ابقة أكثر من 1300 ش��اب صغير 
من 62 دولة. وبحلول موعد انتهاء تقدمي 
األعمال للمنافس��ة في املسابقة، كان 
كولينز قد أجنز 20 مهمة تشمل جميع 
الفئ��ات اخلم��س التي حددته��ا غوغل، 
ومنها مهمة اس��تغرق العمل إلجنازها 
أس��بوعا كام��ال. لك��ن بعد ي��وم واحد 
من املوع��د النهائ��ي لتق��دمي املهمات، 

انقطعت خدمة االنترنت.

طفل يفوز بمسابقة جوجل للتشفير بعد حجب اإلنترنت
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