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في هذا العدد "كتاب مستقبل القوات المسلحة العراقية" الحلقة 5 ص11

يسر هيئة تحرير "الصباح الجديد" وبالتعاون مع مركز البيان للدراسات والتخطيط ان تقدم 
لقرائها حلقات من كتاب " مستقبل قوات األمن العراقية" لمؤلفه الدكتور مايكل نايتس، 
وفي هذه الحلقة يتناول المؤلف معاناة قوات األمن العراقية بعد عام  2003 من مشكالت 
خطيرة في القيادة التي لم يتم حلها بالكامل من قبل االميركيين، ويشير الى عملية اختيار 
قادة كبار وصغار على أس��اس االنتماء العرقي والطائف��ي من خالل نظام المحاصصة ، 
كما تم تنصيب ضباط غير مدربين من الدمج بترش��يح من قبل األحزاب السياس��ية، وكثيرًا 

ما اعطيت لهم مناصب قيادية على الرغم من عدم صالحيتهم لشغلها.  
كما يوضح تأثير الفس��اد الذي كان منتش��رًا حتى عندما كانت ق��وات األمن العراقية في 
ذروة قوته��ا في عام 2009 ، مما أدى إلى ش��راء مناصب كبار الضباط والصغار منهم 
حت��ى يعملوا مع وحداتهم مثل زعماء المافيا في فرض االتاوات على المدنيين الذين يتم 

اعتقالهم، وتلقي رشاوى للسماح للجنود بالغياب من دون إجازة.

بغداد- أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
،  ي��وم أم��س األح��د ،ع��ن توزيع 
القطعات األمني��ة عند اقتحام 
اجلانب األمين ملدين��ة املوصل من 
قب��ل جه��از مكافح��ة اإلرهاب 
والش��رطة  العراق��ي  واجلي��ش 
االحتادي��ة واحلش��د الش��عبي" ، 
فيم��ا عزت أس��باب تأخر عملية 
اختي��ار  ع��دم  ال��ى  االقتح��ام 
احمل��ور ال�ذي س��يت�م من خالله 

العملية. 
وقال مصدر أمني رفيع املستوى 
في قي��ادة العمليات املش��تركة 
أن" النقاش��ات التي ت��دور حالياً 
بني القي��ادات األمني��ة هو حول 
كيفي��ة انط��الق عملي��ات حترير 
الس��احل األمي��ن للموص��ل هل 
س��تكون م��ن احملور الش��رقي أو 
الغربي أو عن طريق إنشاء جسر 

يربط بني الساحلني. 
وأض��اف املصدر في حديث خاص 
لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن" 
زمر داع��ش اإلرهابي��ة ال ميكنها 
األمني��ة  الق��وات  م��ن  اله��رب 
االمي��ن  الس��احل  م��ن  واخل��روج 
لكونه��م محاصري��ن من جميع 

اجلهات". 
وأوضح املص��در الذي لم يفصح 
ع��ن اس��مه إن" اغل��ب قي��ادات 

داع��ش إم��ا قتل��ت أو أصيب��ت 
وهربت فض��ال عن تدمي��ر أنفاق 
بع��رض 3 أمتار وبط��ول أكثر من 

20 كم" . 
م��ن جانب��ه أعل��ن قائ��د جه��از 
مكافح��ة اإلره��اب الفريق عبد 
أم��س  ي��وم   ، االس��دي  الغن��ي 
االح��د ، إن قوات��ه أكملت جميع 
اجلان��ب  لتحري��ر  اس��تعداداتها 

األمين للموصل . 
وقال االسدي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘  ان" تلك القوات بانتظار 
األوام��ر العس��كرية م��ن رئيس 
املش��تركة  والعملي��ات  ال��وزراء 
للش��روع بعملي��ة حتري��ر اجلانب 
األمين , مش��يرا إل��ى ان" فصائل 
احلشد الش��عبي قطعت جميع 
إم��دادات عناص��ر داع��ش باجتاه 

األراضي السورية . 
وأضاف ان��ه" منذ اليوم األول من 
انته��اء عملي��ة حترير الس��احل 
األيسر قمنا بوضع خطط للتهيؤ 
للمعرك��ة الالحق��ة وحتديداً في 
الس��احل األمي��ن ، الفت��اً الى ان" 
املعركة في هذا اجلانب س��تكون 
اقل وطأة من أيس��ر املوصل بعد 
أن مت كشف كل خطط وأساليب 

داعش الوهابي في املعارك .
مكافح��ة  ق��وات  قائ��د  وتاب��ع 
األمني��ة  الق��وات  إن"  اإلره��اب 

أفش��لت جميع تعرضات داعش 
الوهابي��ة وه��و يلفظ أنفاس��ه 
األخي��رة بع��د ان خس��ر الكثير 

وهرب  العس��كرية  قيادات��ه  من 
البعض منهم. 

من جهت��ه أعلن قائ��د عمليات 

"قادمون يا نين��وى"، أمس االحد 
، أس��ماء القوات التي ستمسك 
األيس��ر  الس��احل  ف��ي  األرض 

للموص��ل بع��د طرد مس��لحي 
"داعش" منه. 

تتمة ص3

العمليات المشتركة تنشر القطعات العسكرية 
على عدة محاور تمهيدًا القتحام أيمن الموصل

القوات املشتركة تنتشر  على عدة محاور في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي محافظة 
كركوك، بأن عناصر تنظيم "داعش" 
اقدموا على حرق ١٥ مدنياً من ثالثة 
عائالت بينه��م اطفال بتهمة "ترك 
ارض اخلالفة" جنوب غربي احملافظة.

وق��ال املصدر في حديث صحفي، ان 

"مس��لحي تنظيم داع��ش اقدموا، 
عل��ى ح��رق ١٥ مدنياً ميثل��ون ثالثة 
عائ��الت من اهال��ي قرية الش��جرة 
بناحي��ة العباس��ي التابعة لقضاء 
احلويج��ة )٥٥ ك��م جن��وب غرب��ي 
كرك��وك( بتهمة ت��رك ارض اخلالفة 
والهرب من مناطق يس��يطر عليها 

باجت��اه كرك��وك وصالح  التنظي��م 
بينه��م  "م��ن  ان  مبين��اً  الدي��ن"، 

اطفال".
واض��اف املص��در ، ان "داعش اعتقل 
اف��راد ه��ذه العائالت عل��ى الطريق 
الراب��ط ب��ني ناحية الري��اض وجبال 
حمري��ن"، مش��يرًا ال��ى ان��ه "ق��ام 

بحرقهم امام مجموعة من املدنيني، 
بعد ان قيده��م ووضع عليهم مادة 

النفط االسود اخلام واحرقهم".
توع��د  "داع��ش  ان  املص��در  وتاب��ع 
املدنيني الذين يهربون باحلرق من دون 

االعتقال او السجن".
وفي س��ياق آخر دمرت القوة اجلوية ، 

معامل لتلغيم العجالت لعصابات 
داعش االرهابية ف��ي قضاءي تلعفر 

واحلضر غربي مدينة املوصل.
وذكر بيان لوزارة الدفاع اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، "نف��ذت قيادة 
القوة اجلوية إستناداً إلى معلومات 
املديرية العامة لالستخبارات واألمن 

ع��دة ضرب��ات جوية ناجح��ة حتقق 
م��ن خاللها تدمي��ر معامل لتلغيم 
العج��الت ومدف��ع ثقي��ل ومخ��ازن 
لألس��لحة واالعت��دة ف��ي قضائ��ي 
تلعفر واحلضر ومناط��ق حي الثورة 

وبادوش".
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"داعش" يحرق ١٥ مدنيًا بينهم أطفال بتهمة ترك "أرض الخالفة" 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، 
انتهاء الرئاس��ة من اعداد مس��ودة 
الى  قانون جديد لالنتخابات، مشيراً 
مناقش��ته مع أبرز الكتل البرملانية، 
فيم��ا دعا الس��لطات األمني��ة الى 
"التحقي��ق العاج��ل" مبا ح��دث يوم 
األول من امس في بغداد ومحاس��بة 

املقصرين.
وق��ال معص��وم ف��ي بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، إن "بغداد 
ام��س  م��ن  األول  ي��وم  ش��هدت، 
الس��بت، تظاه��رة تدعو إل��ى تغيير 
قان��ون ومجل��س املفوضي��ة العليا 
املس��تقلة لالنتخاب��ات وفتح نار من 

مصادر مجهولة، ما أدى إلى سقوط 
ع��دة ش��هداء وجرح العش��رات من 

املواطنني العزل".
وأض��اف معص��وم، "نهي��ب بجميع 
أبن��اء ش��عبنا ال س��يما املتظاهرين 
منه��م إلى تغليب اله��دوء وااللتزام 
وع��دم  النف��س  وضب��ط  بالقان��ون 
املس��اس بأي من مسؤولي وموظفي 
وممتلكات املفوضية العليا املستقلة 
الس��لطات  داعي��اً  لالنتخاب��ات"، 
األمني��ة ال��ى "التحقي��ق العاج��ل 
باحل��ادث ومحاس��بة املقصرين، كما 
ندعو السلطة التشريعية إلى اخذ 
مطالب املتظاهرين ببالغ االهتمام".
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معصوم يؤكد انتهاء الرئاسة 
من إعداد مسودة قانون جديد 

لالنتخابات

بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ى رئي��س املفوضي��ة العلي��ا 
سربس��ت  بالع��راق  املس��تقلة 
مصطفى ترك��ه ملنصبه، معلناً 
ان��ه لن يفع��ل ذل��ك اال بأمر من 

القيادة السياسية الكردية.
وقال مصطفى في تصريح لقناة 
24 وتابعته "الصباح  كردس��تان 
اجلدي��د"، ان بع��ض اجله��ات لم 
تكن راضية ف��ي وقت االنتخابات 
دفع��وا بجماهيرهم  لذا  االخيرة 
الى الشارع لكي يشكلوا ضغطاً 

على املفوضية.

وحذر مصطفى من انه وفي حال 
تع��رض العاملني ف��ي املفوضية 
امنه��م  ته��دد  مخاط��ر  ال��ى 
فإنه��م ل��ن يكونوا مس��تعدين 
إلج��راء أي��ة عملي��ة انتخابي��ة، 
قائ��الً ان أولئك الذين خلقوا تلك 
األوض��اع واملش��اكل احلالية هم 
م��ن يتحمل��ون مس��ؤولية تأخر 
اج��راء أي انتخاب��ات، )في إش��ارة 
انتخابات مجالس احملافظات  الى 
املق��رر اجراؤها في أيل��ول املقبل 
احلكوم��ة  قررت��ه  م��ا  بحس��ب 

االحتادية في بغداد(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت الكويت، ام��س االحد، عن 
اس��تعدادها لالس��هام ف��ي إجناح 
عملية الس��لم الوطن��ي ب العراق، 
السياس��ي  دعمه��ا  مؤك��دة 

واإلنساني للبلد الشقيق.
وقال االحتاد الوطني الكردس��تاني 
في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد" أن "مسؤول عالقات االحتاد 
س��عدي بيرة أجتمع مع القنصل 
الكويتي في أربيل عمر الكندري"، 
مبيًن��ا أن "بي��رة والكن��دري بحثا 

األوض��اع السياس��ية ف��ي إقليم 
املش��كالت  ح��ل  كردس��تان 

السياسية والقانونية العالقة".
وأض��اف أن "الكن��دري أع��رب عن 
واالستقرار  السالم  ارتياحه جلهود 
تطبي��ع  مج��ال  ف��ي  خصوص��اً 
إقليم كردس��تان  ب��ني  العالق��ات 
وبغ��داد"، مؤكداً "اس��تعداد بالده 
للمس��اهمة الفعال��ة ف��ي إجناح 
ف��ي  الوطن��ي  الس��لم  عملي��ة 

العراق".
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رئيس مفوضية االنتخابات يرهن 
استقالته بقرار من القيادة الكردية

الكويت تبدي استعدادها لإلسهام في 
إنجاح عملية السلم الوطني بالعراق

داعش ينّفذ إعدامات بشعة في أيمن 
الموصل ويقصف األيسر بكثافة

أهالي "الموصل" يرممون
منازلهم ويرقصون فوق أنقاضها 313

بغداد - وعد الشمري:
أعلنت احلكومة العراقية، أمس 
االح��د، عن وج��ود خط��ة لرفع 
مستويات العوائد غير النفطية 
إل��ى %20 م��ن حجم ال��واردات، 
الفت��ة إل��ى امكاني��ة تفيذه��ا 
خالل الس��نوات اخلمس املقبلة، 
مؤكدة أن العمل عليها سيكون 
من خ��الل تعزيز جباية الضرائب 

والرسوم وبيع عقارات الدولة.
وق��ال املستش��ار املال��ي جمللس 
الوزراء مظهر محمد صالح في 
حدي��ث م��ع "الصب��اح اجلديد"، 
إن "اجله��ود احلكومي��ة تنص��ب 
حالي��اً ف��ي تنفيذ خط��ة لرفع 
ايرادات الدولة غير النفطية الى 
مس��تويات اعلى مما ه��ي عليه 

حالياً".
وتابع صال��ح  ان "ايرادات النفط 
العراقي تس��تحوذ حالي��اً على 
الس��واد االعظ��م م��ن مجموع 

ايرادات الدولة العراقية".

واش��ار الى ان "اخلط��ة ميكن ان 
تنفذ على خمس��ة أعوام الجل 
رف��ع االي��رادات النفطي��ة ال��ى 

مس��تويات تصل بنحو ٢٠٪  من 
الواردات العامة".

"املقص��ود  ان  صال��ح  واك��د 

بال��واردات غي��ر النفطي��ة ه��و 
جباية الضرائب والرسوم بالنحو 
الصحيح، وعوائد الدومني العام 

وبيع ممتلكات الدولة".
ولفت املستشار املالي للحكومة 
ال��ى ان "املبالغ املتحصلة عنها 
تش��كل كمي��ات كبي��رة ميكن 
االس��تناد اليها في دعم الوضع 
يتناس��ب  االقتصادي للدولة مبا 
م��ع ش��كل املوازن��ات لالع��وام 

املقبلة".
ويرب��ط صال��ح دع��م ال��واردات 
ب���" تفعي��ل القطاع  النفطية 
اخل��اص واخراج��ه م��ن املنطقة 
ال��ى  الرمادي��ة  او  الس��وداء 

البيضاء".
واكم��ل صالح بالق��ول إن "ذلك 
يك��ون بالتعام��ل الصحيح مع 
التج��ار وغيره��م م��ن املعنيني 
خ��الل  م��ن  اخل��اص  بالقط��اع 
االج����راءات  اس��تكماله��م 
القانوني��ة اخلاصة بعملهم في 
مقدمته��ا اجنازهم للتحاس��ب 

الضريبي".
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رجحت تنفيذها خالل خمسة أعوام وبتعزيز جباية الضرائب والرسوم

خطة حكومية لرفع العائدات غير النفطية إلى 20 % من اإليرادات

بغداد ـ الصباح الجديد:
التخطي��ط،  وزارة  اعلن��ت 
ام��س االح��د، ان مع��دل النمو 
الس��كاني ف��ي الع��راق يبل��غ 
مليون نسمة س��نوياً، مشيرة 
الس��نوية  التقدي��رات  ان  ال��ى 
لعدد سكان العراق لنهاية عام 
2016 يبلغ 31 مليون و800 الف 

نسمة.
وق��ال املتحدث باس��م ال��وزارة 

عبد الزهرة الهنداوي في حديث 
النم��و  "مع��دل  ان  صحف��ي 
الس��كاني للع��راق يبلغ ما بني 
800 الى مليون نسمة سنويا"، 
مبين��اً ان "ه��ذه النس��بة يتم 
اعتماده��ا على اس��اس معدل 

الوالدات وصافي الهجرة".
واضاف الهنداوي ان "التقديرات 
الس��نوية لعدد س��كان العراق 
لنهاية عام 2016 يبلغ 31 مليون 

و800 الف نسمة"، مشيرًا الى 
ان "التقدي��رات الس��نوية الذي 
اجرته الوزارة خالل عملية احلصر 
والترقيم في عام 2010 بينت ان 
عدد الس��كان حينذاك يبلغ 31 

مليون و600 الف نسمة".
يذكر ان الع��راق لم يتمكن من 
الس��كاني خالل  التعداد  اجراء 
الفت��رة املاضي��ة نتيج��ة عدم 
االتف��اق ب��ني احلكوم��ة واقليم 

كردس��تان عل��ى بع��ض امل��واد 
اخلاصة باالستمارة واضطرابات 
االمني��ة التي اعقب��ت ذلك في 
بعض املناطق وكان عدد سكان 
العراق ف��ي تعداد عام 1979 12 
مليون نس��مة ، ث��م ارتفع إلى 
16.3مليون نس��مة ف��ي تعداد 
ع��ام 1987 ، وال��ى 22 ملي��ون 

نسمة عام 1998.
تفصيالت ص7

"التخطيط": معدل النمـو السكانـي
في العـراق يبلغ مليـون نسمة سنويـًا

متابعة

تقريـر

جباية الضرائب والرسوم من التجار

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت خلي��ة اإلع��الم احلربي، 
العثور على ثالث منصات إلطالق 
الصواري��خ خل��ف مستش��فى 

الكندي في بغداد.
وقال��ت اخللية ف��ي بيان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد"، إنه "مت 
العثور على ثالث منصات خلف 
مستش��فى الكن��دي، اثن��ان مت 
اط��الق صواريخه��ا والثالث لم 

يطلق بعد".
"الق��وات  أن  البي��ان  وأض��اف 

م��كان  ال��ى  وصل��ت  االمني��ة 
االنط��الق وقواتنا مس��تمرة في 
تتب��ع ومالحقة اجلناة"، مش��يراً 
ال��ى أن "نقطة االنط��الق ايضا 
من القناة قرب مستش��فى ابن 

القف".
وتاب��ع البيان أن��ه "غير صحيح 
حتديد اماكن سقوط الصواريخ 
برغ��م علمن��ا بأماكنها حتى ال 
يتم تصحيح االحداثيات لكن ال 

توجد هناك خسائر".
وكان��ت خلي��ة اإلع��الم احلرب��ي 

اك��دت ف��ي بيان س��ابق، تعرض 
بغداد  املنطقة اخلضراء وس��ط 
إلى قصف بصواريخ كاتيوش��ا، 
مش��يرة إل��ى أنه��ا أطلقت من 
وش��ارع  البلدي��ات  منطقت��ي 

فلسطني شرقي العاصمة.
الش��رطة   ف��ي  مص��در  وأف��اد 
ف��ي وقت س��ابق، ب��أن صاروخي 
كاتيوشا س��قطا قرب املنطقة 
اخلض��راء وس��ط بغ��داد، فيم��ا 
أشار إلى سماع صفارات اإلنذار 

تنطلق داخل املنطقة.

العثور على ثالث منصات إلطالق
الصواريخ خلف مستشفى الكندي

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت وزارة النقل العراقية، االنباء 
الت��ي حتدثت ع��ن ان��دالع حريق 
في اح��دى طائراته��ا مبطار جدة 
السعودي، مبينة ان ما حصل هو 
احت��كاك وانبعاث دخان بس��يط 

من احد اطاراتها.
وقال مدير عام ش��ركة اخلطوط 

اجلوية العراقية س��امر كبة في 
حديث صحفي، ان "م��ا تناقلته 
بعض وس��ائل االعالم عن اندالع 
حريق في احدى طائرات ش��ركة 
العراقي��ة  اجلوي��ة  اخلط��وط 
مبط��ار ج��دة الس��عودي، عار عن 

الصحة".
واض��اف كب��ة ان "م��ا حصل هو 

استعمال طبيعي ملكابح الطائرة 
والذي ولد انبعاث دخان بس��يط 
نتيجة احت��كاك اطارات الطائرة 
بأرضي��ة امل��درج"، داعياً وس��ائل 
االعالم ال��ى "توخي الدقة واحلذر 
في نقل املعلومة واستقائها من 

مصادرها املوثوقة".
تتمة ص3

النقل تنفي اندالع حريق في إحدى طائراتها بمطار جدة



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

نفض االحتاد الوطني الكردس��تاني 
الغبار عن كتفه، ومتكن بعد خالفات 
اوشكت ان تطيح بوحدته من عقد 
اجتم��اع مكتبه السياس��ي، واكد 
في بيان ت��ال اجتماعاً عق��ده مبنزل 
امينه الع��ام مام ج��الل مبحافظة 
جلول��ة  اس��تعداده  الس��ليمانية 
جدي��دة م��ن احل��وارات م��ع جميع 
دون  م��ن  الكردس��تانية  االط��راف 
واالوضاع  االزمات  اس��تثناء ملعاجلة 

السياسية الراهنة في االقليم.
عقد املكتب السياس��ي اجتماعه 
بعد انقطاع دام لستة اشهر وسط 
غي��اب النائب الثان��ي لالمني العام 
الدكتور برهم صالح وعضو املكتب 
السياس��ي ازاد جندياني الذي قدم 
اس��تقالته ف��ي وق��ت متأخ��ر من 

مساء اول امس السبت. 
بالغ ص��ادر عن املكتب السياس��ي 
الكردس��تاني،  الوطن��ي  لالحت��اد 
اجلديد نس��خة  الصباح  تس��لمت 
من��ه اف��اد ان املكت��ب السياس��ي 
زار باش��راف كوس��رت رس��ول علي 
الرئي��س م��ام ج��الل، ومت ابالغه بأن 
املكتب السياسي سيستمر بعقد 
االحتاد  اجتماعات��ه لك��ي يس��تمر 
الوطني الكردس��تاني في مواصلة 
نضال��ه الفاعل عل��ى نهج الرئيس 
مام ج��الل، وان يس��تمر كجزء من 
احل��ل جململ املش��كالت، ف��ي اجزاء 
وحكوم��ة  والبرمل��ان  كردس��تان 
االقليم والعراق ومسائل الرئاسات 
واملنطقة، مش��يراً ال��ى ان الرئيس 
مام ج��الل اعرب عن س��روره بهذه 
الزي��ارة واالجتماع��ات ودور االحت��اد 

الوطني.
واضاف البالغ: من ثم صادق املكتب 
السياس��ي خ��الل اجتماع��ه على 
جملة من املسائل والتي كانت كما 

يلي:
اوالً: اج��راء تغيي��رات عل��ى حص��ة 
املناص��ب احلكومية بالتش��اور مع 
ممثل��ي االحتاد في حكوم��ة االقليم، 
اضاف��ة ال��ى اج��راء تغيي��رات في 
املؤسس��ات التابعة لالحتاد الوطني 

واملناصب االخرى في بغداد وأربيل.

السياس��ي  املكتب  ثاني��اً: وص��ف 
االجتماع االخير لوفد االحتاد الوطني 
الدميقراطي  الكردستاني مع احلزب 
مؤك��داً  بااليجاب��ي،  الكردس��تاني 
اهمية مواصلة اجتماعاته مع احلزب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني وحركة 
التغيي��ر واالط��راف االخ��رى وفق��اً 
خلارطة الطريق الت��ي اعدها االحتاد 
الوطني، بغية التوصل الى معاجلة 
جلميع املشكالت في العراق واقليم 
الدس��تورية  واملس��ائل  كردس��تان 

والقانونية واالقتصادية.
وفي السياق ذاته اكد عضو املكتب 
السياسي مسؤول مكتب العالقات 
س��عد بي��رة، ان االجتم��اع ناق��ش 
العدي��د من املس��ائل املهم��ة وقرر 
تش��كيل هيئة ملتابعة واالش��راف 
عل��ى التغيي��رات التي س��يجريها 
االحت��اد داخ��ل احلزب وعل��ى صعيد 

فريق��ه احلكوم��ي، مؤك��داً وج��ود 
مالحظات وانتقادات على اداء فريق 
االحتاد ف��ي حكومة االقلي��م، الذي 
اك��د ان اداءه��م لم يكن مبس��توى 

الطموح.
ف��ي غض��ون ذل��ك اعلن��ت مصدر 
مطلع على فحوى اح��دث اجتماع 
بني وفدا االحتاد الوطني والدميقراطي 
الكردس��تاني للصب��اح اجلدي��د، ان 
احل��زب الدميقراط��ي قدم ع��دد من 
املقترحات ملعاجلة االزمة السياسية 
في االقليم، بضمنها متسكه ببقاء 
بارزاني في منص��ب رئيس االقليم، 
وهو ما ترفضه حركة التغيير التي 
تطالب بتنفي��ذ مبادرة بارزاني التي 
تنص على تغيير الرئاس��ات الثالث 

وعدم جتزئتها.
واوض��ح املصدر ان رئي��س حكومة 
احل��زب  رئي��س  نائ��ب  االقلي��م 

الدميقراطي الكردس��تاني نيجرفان 
بارزاني ابلغ الوفد التفاوضي لالحتاد 
الوطن��ي ف��ي آخ��ر اجتم��اع ب��كل 
صراح��ة، ان بارزان��ي س��يبقى ف��ي 
منصب��ه كرئي��س لالقلي��م وانهم 
غي��ر مس��تعيدن للتف��اوض عل��ى 

استبداله او تغييره.
ويأت��ي التغيي��ر ال��ذي ط��رًا عل��ى 
موقف احل��زب الدميقراط��ي بعد ان 
كان رئيسه مس��عود بارزاني اطلق 
االقلي��م  ازم��ات  الحت��واء  مب��ادرة 
السياس��ية واالقتصادي��ة، والت��ي 
اقترح فيها تغيير رئاس��ات االقليم 
الث��الث واس��تعداده التخل��ي ع��ن 
منصب رئيس االقليم، معلناً دعمه 
ومساندته الي شخص تتفق عليه 
االطراف السياسية ليشغل محله 

كرئيس لالقليم.
السياس��ي  املكت��ب  عض��و  وكان 

املس��ؤول الس��ابق ملكت��ب االعالم 
في االحت��اد ازاد جنديان��ي، قد اعلن 
في بيان تس��لمت الصب��اح اجلديد 
نسخة منه استقالته من عضوية 
االحت��اد الوطن��ي، معل��الً ذل��ك بان 
احلزب حاد عن االهداف والش��عارات 
واملبادئ التي رفعها وخصوصاً بعد 
مرض مام ج��الل. جنديان��ي اضاف 
في رسالة وجهها الى نائبي االمني 
الع��ام لالحت��اد انه ق��رر التخلي عن 
العم��ل السياس��ي داخ��ل االحت��اد 
الوطني عل��ى خلفي��ة العديد من 
املس��ائل الت��ي اخف��ق االحت��اد في 
مواجهته��ا والتعام��ل معها كما 
ينبغي منها تغيير اجتاه ادارة االحتاد 
نحو تثبيت احلكم العائلي وتوظيف 
سياس��ة االحتاد الت��ي ابتعدت عن 
هدفها الرئيس في خدمة الشعب 
والوط��ن واجتهت نحو خدمة بعض 

الصفق��ات التجارية لقيادات داخل 
احلزب التي تس��تغل احلزب لتثبيت 
الس��كائر  جت��ارة  عل��ى  هيمنته��ا 
العاملة  االي��دي  وادخ��ال  واالدوي��ة 
والنق��اط  والكم��ارك  االجنبي��ة 

احلدودية وجتارة النفط.
ب��دوره وف��ي مع��رض تعليقه على 
رس��الة اس��تقالة عض��و املكت��ب 
فن��د  جنديان��ي،  ازاد  السياس��ي 
س��عدي بي��رة التهم الت��ي كالها 
جندياني حلزبه، معرباً عن استغرابه 
من التوقيت ال��ذي اختاره جندياني 
العالن استقالته من احلزب، وتابع ان 
االحتاد غير معصوم من اخلطأ اال انه 
مقارنة ببقية االطراف السياس��ية 
يعد من احرص االحزاب على مصالح 
وثروات الشعب، وهو ملتزم مبحاربة 
الفس��اد وحتقيق الش��فافية حتى 

على صعيد التنظيم الداخلي.  

االتحاد الوطني يتجاوز خالفاته الداخلية 
ويتخذ جملة من القرارات المهمة

الديمقراطي يتمسك ببقاء بارزاني في منصب رئيس اإلقليم
د.علي شمخي 

التاريخ البشري حافل بالشواهد واملواعظ والعبر 
وقد اثبت��ت التجارب احلية في االمم والش��عوب ان 
امتالك القوة ليس مقصوراً على املوارد البش��رية 
وال عل��ى الث��روات وال بامت��الك الس��الح وال بعدد 
اجلي��وش وامنا باس��تثمار ه��ذه امل��وارد وتنظيمها 
واس��تثمارها على الوجه الصحي��ح فكم من امم 
صغي��رة بزت امة كبيرة وتفوق��ت عليها وفي كل 
دول��ة عناصر للقوة لرمبا يجه��ل قادتها التحكم 
به��ذه العناصر ولرمبا تغي��ب عندهم احلكمة في 
توظي��ف هذه العناص��ر وميتد احلديث ع��ن القوة 
ليش��مل مظاهر اخرى حتتاج فيه الشعوب دائماً 
لقادة ميتلك��ون االرادة ويتمتعون بالعقل من اجل 
ادارة البلدان والوصول بها الى مرافئ االمان فثمة 
مراحل حتتاج فيها الش��عوب حلنكة ومهارة قائد 
عسكري وثمة مراحل حتتاج فيه الشعوب لعقل 
اقتص��ادي مدب��ر ومخطط وثمة مراح��ل تدلهم 
فيها اخلط��وب وتتعاظم االحداث  وينتظر اجلميع 
املنق��ذ واخمللص ويحفل التاري��خ كثيراً مبثل هؤالء 
القادة الذين اجنبتهم االوطان وماتزال اس��ماؤهم 
محف��ورة ف��ي االذهان وش��اخصة ام��ام االجيال 
اجلدي��دة وف��ي املقابل ثمة م��ن فرط��وا بالثروات 
وفتت��وا التالح��م وب��ددوا القوة بجهال��ة ورعونة 
وحماقة النهم لم يدركوا مكامن القوة او فشلوا 
في تقدير املواقف او استهانوا واستخفوا مبا وقع 
حت��ت ايديهم من اخلير العمي��م والثروات الطائلة 
فتس��ربت من ب��ني ايديه��م القوة وح��ل محلها 
الوه��ن والضعف وفي كل االح��وال البد ان يكون 
العقل حاضراً في كل هذه الفصول وفي كل هذه 
املراحل وفي بلد وامة مثل العراق تترى الش��واهد 
احلي��ة لكل من امتل��ك زمام االمور ول��كل عنوان 
يتصدر املشهد ويقود ويدير ومن لم يتعظ ويتدبر 
من تلك املشاهد سيبقى اس��يرًا للفشل وغارقاً 
في مس��تنقع الهزمية فاالحداث في العراق  تعلم 
وتثقف وتكرس للكثيري��ن كيف ميكنهم امتالك 
الق��وة وكيف ميكن ان ينالهم اخلس��ران والهزمية 
وح��ني تكون الطاقات واجله��ود موجهة نحو عدو 
واحد وش��اخص ومعروف س��يكون م��ن احلماقة 
والس��خف ان ينبري آخر لفت��ح جبهة أخرى يريد 
فيه��ا من اجلميع اجل��ري وراءه وح��ني يجتمع حال 
شعب وامة على قرار واستحقاق يكون من اجلهل 
مخالفة ه��ذا اجلم��ع واالصرار على ع��دم تنفيذ 
هذا القرار وحني يس��قط الضحايا وتسيل الدماء 
س��يكون من العار استرخاص هذه الدماء الزكية 
واالستهانة بهذه الصرخات وقمع ماليني االصوات 
من دون س��ماعها واالستجابة ملطالبها ..التبددوا 
قوانا وتش��متوا االعداء فينا فحرائق العراق تفطر 

قلوب احملبني وتسر اعداء احلاقدين. 

تبديد القوة!

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

ف��ي تقري��ر للكات��ب » بيل س��ميث 
» مت نش��ره عل��ى التامي��ز االميركية 
اش��ار في��ه ال��ى ان »  التفس��يرات 
لفوز ترام��ب باالنتخابات الرئاس��ية 
تتعدد وتتباي��ن معانيها للقطاعات 
االجتماعي��ة اخملتلف��ة ف��ي اميركا، 
كونه يع��زز »هوية الرج��ل االبيض« 
وامتداداته في الهيمنة والس��يطرة؛ 
وبدرجة اش��د على املستوى العاملي 
برمت��ه ملا اث��ار صعوده م��ن مخاوف 
النزع��ات  النتع��اش  وهواج��س 
العنصرية وارتباطه��ا بحدود ادراكه 
ب��أن القضاي��ا العاملي��ة الراهن��ة ال 
تس��تقيم للمعادلة الثنائية، »نحن 

وُهم.«
واض��اف ان » م��ن اه��م خصائ��ص 
ترام��ب نزوعه الش��ديد لتس��طيح 
القضايا وعزوفه عن استنباط حلول 
معقدة وناجعة، واس��تعداده الدائم 
للمعادالت الثنائية املبسطة. شعار 
ترام��ب س��الف الذك��ر ال يش��كل 
مقي��اس  ب��أي  مترابط��ة  سياس��ة 
معتم��د، ح��اول »توضيح��ه« بأن��ه 
»س��يكون املوضوع الرئيس املهيمن 

الدارتي« املقبلة.« 
كما بني س��ميث ان »  ش��عار ترامب 
يعن��ي »ترس��خ الع��داء للقطاعات 
االجتماعي��ة غي��ر املتجانس��ة م��ع 
ق��وي  وصع��ود  وبرامج��ه،  نس��قه 
الضيق��ة،«  الوطني��ة  للمش��اعر 

ويعك��س حالة مقلقة الس��تيعاب 
التطورات العاملية وتهديد سياسات 
االنفتاح والترابط جس��دها س��ريًعا 
ترامب في قرارات »لبن��اء جدار عازل 
مع املكس��يك، حظر دخ��ول ضحايا 
احل��روب واالره��اب م��ن املس��لمني،” 
السياس��ة  ركي��زة  ع��ن  والتخل��ي 

االميركية بصني واحدة.« 
كما بني ان » جلوء ترامب الس��تعمال 
حقه الرئاسي في اصدار قرارات نافذة 
كان س��ريعاً ومن��ذ الي��وم االول، في 
تباين واضح مع خطابه السياس��ي 
االنتخابي وحتذيره سابقاً من الرئيس 
اوباما من »مخاطر اس��تبداد البيت 
االبي��ض اتخ��اذ سياس��ات م��ن دون 
)امل��رور على( الكونغ��رس.« بل ينقل 
املقربون من ترامب انه في اس��بوعه 
االول »ل��م يب��ذل اال جه��داً ضئي��ال 
الستشارة الهيئات احلكومية« التي 
وضعه��ا ضم��ن دائ��رة اس��تهدافه. 
واضاف��وا ان »طواقم موظفي البيت 
االبيض ال يعلمون مبحتويات القرارات 
الرئاسية،« التي يعتقد انها صيغت 
 ، املقرب��نينْ مستش��ارينْه  قب��ل  م��ن 
ستيف بانون وستيفن ميللر، اللذين 
اعدا خط��اب ترامب الرئاس��ي املثير 
للجدل,وم��ن ضم��ن ق��رارات ترامب 
الرئاس��ية ف��ي اس��بوعه االول ف��ي 
البيت االبيض كان قراره بانس��حاب 
الواليات املتحدة من اتفاقية التجارة 
عب��ر احملي��ط اله��اديء، وتس��ليطه 
االضواء على ما يعتقده من »هجوم 
الصني االقتصادي على فرص العمل 

والث��روة االميركي��ة.« ووع��د ايًض��ا 
بتمزيق اتفاقي��ة التجارة في اميركا 
الش��مالية، نافتا، في املدى القريب، 
واس��تبدالها رمب��ا باتفاقي��ة جديدة 
سيتم التفاوض بشأنها مع كل من 

كندا واملكسيك.«
اما في مسألة حتقيق السلم العاملي، 
التي عّول البعض على ترامب وميله 
بالهيمنة  اميركا  لتعديل سياسات 

وبسط النفوذ اش��ار سميث الى ان 
» ترام��ب ش��ن حمل��ة عدائية على 
»حلفاء الواليات املتحدة،« االوروبيني 
عل��ى قاع��دة حتفظه��م ف��ي زيادة 
واملس��اهمة  العس��كرية  االنفاقات 
بنس��بة اعلى في حتمل اعباء حلف 
الناتو، متعهداً »بإع��ادة بناء القوات 
ورفع سقف  االميركية،«  املس��لحة 
الدي��ن العام وال��ذي س��تكون وزارة 

الدفاع اول املس��تفيدين من االموال 
االضافية.«

وب��ني ايض��اً ان » اول الزائري��ن للبيت 
االبيض من القادة االجانب س��تكون 
رئيس��ة وزراء بريطاني��ا، تري��زا ماي، 
لترتيب املرحلة املقبلة من العالقات 
الثنائي��ة بع��د خ��روج بريطانيا من 
االحت��اد االوروب��ي؛ ون��ّوه ترام��ب الى 
عق��د اتفاقية تبادل جتاري جديدة مع 

ضيفته للحد من أي تداعيات سلبية 
جراء خروج بالدها-بريكست.« 

واوضح ايض��ا ان » العالقة التجارية 
مع الصني اش��د تعقيداً من غيرها، 
ليس لع��دم توقيعها عل��ى اتفاقية 
»ت��ي بي ب��ي« )عبر احملي��ط الهاديء( 
الص��ني  صع��دت  ب��ل  فحس��ب، 
بسياس��اتها لتحتل مرتبة متقدمة 
في االقتصاد العاملي وعدت »املصدر 
االس��اس لنم��و االقتص��اد العاملي« 
لوقت قري��ب. ابرم��ت االتفاقية عام 
12 دول��ة باس��تثناء  2015 بتوقي��ع 
ترام��ب  اع��الن  ان  كم��ا   , الص��ني 
انس��حاب بالده من اتفاقية التجارة 
احلرة في اميركا الش��مالية، »نافتا،« 
يداعب غرائز قيادات نافذة في احلزبني 
خلشيتها من تفشي ارتفاع معدالت 
البطالة وهج��رة املصانع االميركية 
خارجه��ا، كم��ا تقتض��ي ضواب��ط 
»حترير التجارة.« عّد الرئيس االس��بق 
كلينت��ون اتفاقي��ة »نافتا« م��ن ابرز 
اجنازات ادارته نظرًا للتسهيالت التي 
توفره��ا لالس��تراتيجية االميركي��ة 
الس��تقطاب  ونيته��ا  الكوني��ة 
االقتصاديات االس��يوية النامية حتت 

مظلتها.« 
واوضح ف��ي تقريره ايضاً ان » احجام 
الص��ني ع��ن االنضم��ام لالتفاقي��ة 
املوقعة اثار موجة اعتراضات اميركية 
استغلها ترامب وفريقه للتنديد بها 
والزع��م انه��ا املس��تفيد االول، في 
س��ياق مزاعم اخرى بإصراره على ان 
الغاء االتفاقية »سيجلب فرص عمل 

اضافي��ة للواليات املتح��دة.« الواقع 
يش��ير ال��ى حقائ��ق مغاي��رة، منها 
ان ال��دول املوقعة عقدت سلس��لة 
لق��اءات به��دف اس��تقطاب الصني 
لدخ��ول االتفاقي��ة , كم��ا ان برامج 
ترامب االقتصادي��ة التي قدمها ابان 
السباق االنتخابي تنافي السياسات 
االميركية السابقة باالنفتاح وقيادة 
التوجه االقتصادي العاملي، كما يردد 
باستمرار، اذ يسعى بفعلته »إلعالن 
حرب ضد منظومة التجارة الدولية،« 
واش��هار نظ��ام حمائ��ي للمنتجات 
االميركي��ة، الت��ي يتلق��ى معظ��م 
اصحابها دعماً حكومياً ثابتاً خاصة 

في املنتجات الزراعية املتعددة.« 
وب��ني س��ميث ان »  ترام��ب يتهي��أ  
لتسليط الضوء على تعديل او الغاء 
اتفاقية التجارة احلرة، نافتا، املعقودة 
مع كندا واملكس��يك، بعد جناحه في 
الغ��اء االتفاقية الدولي��ة، تي بي بي، 
م��ن دون ادن��ى اعت��راض او مقاومة , 
وم��ن س��خريات املرحل��ة الراهنة ان 
يق��دم رئيس اكب��ر دولة رأس��مالية 
في العالم على س��ن تدابير لتقييد 
»التجارة احلرة،« مقابل سعي الرئيس 
الصيني، الس��كرتير الع��ام للحزب 
الش��يوعي احلاكم، مطالبة اجملتمع 
والتب��ادل  االنفت��اح  الدول��ي تعزي��ز 
التج��اري، كم��ا نقل عنه ف��ي مؤمتر 

دافوس االخير.« 

* ع��ن صحيف��ة الواش��نطن تاميز 
االميركية 

في ظّل تعزيزه لشعار »هوية الرجل األبيض«

تداعيات برنامج ترامب »أميركا أواّل« على العالم

يأتي التغيير الذي طرا 
على موقف الحزب 
الديمقراطي بعد ان 
كان رئيسه مسعود 
بارزاني اطلق مبادرة 
الحتواء ازمات االقليم 
السياسية واالقتصادية، 
والتي اقترح فيها تغيير 
رئاسات االقليم الثالث 
واستعداده التخلي عن 
منصب رئيس االقليم

بارزاني 

ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير الدفاع البريطاني، مايكل 
فالون، أس��تمرار دعم بالده للعراق 

في حربه ضد األرهاب. 
وذك��ر بيان لوزارة الدف��اع العراقية 
اطلعت عليه »الصباح اجلديد«، أن 
»وزير الدفاع عرفان محمود احليالي 
أس��تقبل ف��ي مقر ال��وزارة صباح 

ام��س نظي��ره البريطان��ي مايكل 
فال��ون والوفد املراف��ق له، وتباحث 
اجلانبان خ��الل اللق��اء االنتصارات 
الت��ي حتققه��ا القوات املس��لحة 
ض��د عصاب��ات داع��ش اإلرهابي��ة 
وجاهزيتها للمرحلة املقبلة لتحرير 
ما تبق��ى من األراض��ي العراقية«. 
»الدع��م  الوزي��ران  ناق��ش  كم��ا 

املق��دم من قبل اململك��ة املتحدة 
املس��لحة  للق��وات  البريطاني��ة 
والتس��ليح  التدريب  ف��ي مج��ال 
وف��ي  االس��تخبارية  واملعلوم��ات 

مجال اجلهد الهندسي والطبي«.
وأك��د وزير الدفاع البريطاني »على 
اس��تمرار الدعم واإلسناد حلكومة 
وش��عب العراق، كما قدم التهاني 

للقوات املسلحة العراقية مبناسبة 
االنتصارات التي حققتها،« مشيداً 
»بال��روح القتالي��ة العالي��ة التي 
تتمتع بها والتنس��يق العالي في 
ما بينه��ا، مقدماً تعازي��ه لعوائل 
الش��هداء الت��ي ضح��ت بدمائها 
م��ن أجل إن ينعم العراق وش��عبه 

باألمن واالستقرار«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة األنواء اجلوية والرصد 
الزلزالي، عن اعادة العمل مبحطة 

الرصد اجلوي في املوصل.
وقال مدير اع��الم الهيئة محمود 
عبد اللطيف في حديث صحفي، 
إن��ه »بع��د ان حترر اجلانب االيس��ر 
من املوصل ع��ادت محطة الرصد 

اجل��وي ف��ي املدينة للعم��ل ورفد 
بالهيئ��ة  اجل��وي  التنب��ؤ  قس��م 
العامة لالن��واء اجلوية باملعلومات 
الت��ي يعتمد عليها القس��م في 

توقعاته املستقبلية للطقس«.
وأض��اف أن »محط��ة املوصل لها 
تاري��خ كبي��ر ف��ي عم��ل الهيئة 
العامة لالنواء اجلوية«، مشيراً الى 

أن »للع��راق 40 محطة رصد جوي 
س��طحي تتوزع في كاف��ة انحاء 

العراق«
وتابع عب��د اللطيف أن »مدير عام 
االنواء اجلوية والرصد الزلزالي علي 
صاحب علي، اكد على توفير كافة 
االدوات واملستلزمات العادة احملطة 

للعمل بالصورة الصحيحة«.

وكان رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
أعلن، في )24 كانون الثاني 2017(، 
ع��ن حترير اجلان��ب األيس��ر ملدينة 
املوص��ل م��ن س��يطرة تنظي��م 
»داعش« بش��كل كامل، فيما دعا 
الق��وات األمني��ة املش��تركة إلى 
التحرك بس��رعة لتحري��ر اجلانب 

األمين للمدينة.

إعادة العمل بمحطة الرصد الجّوي في الموصلوزير الدفاع البريطاني ُيؤّكد دعم بالده للعراق

االثنني 13 شباط 2017 العدد )3623(

Mon. 13 Feb. 2017 issue )3623(



بغداد – انفجار عبوة 
الش��رطة  ف��ي  امن��ي  ذك��ر مص��در 
العراقية امس األحد، بأن ثالثة مدنيني 
أصيب��وا بانفج��ار عبوة ناس��فة قرب 
س��وق ش��عبية في منطقة النهروان 

جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وق��ال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوعة بالقرب من س��وق ش��عبية 
في منطق��ة النهروان جنوب ش��رقي 
العاصم��ة بغداد، انفج��رت ظهر يوم 
ام��س ، م��ا أس��فر ع��ن إصاب��ة ثالثة 

مدنيني بجروح ُمتفاوتة".
عل��ى صعيد متص��ل اف��اد املصدر إن 
"عبوة ناسفة انفجرت قرب علوة لبيع 
األغنام في منطقة خان ضاري التابعة 
إلى قض��اء أبو غريب غرب��ي بغداد، ما 
أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثالثة 

آخرين".

ديالى – عملية نوعية 
اعلن��ت اللجنة االمني��ة في مجلس 
محافظة ديالى امس االحد، عن ضبط 
حزام��ني ناس��فني في عملي��ة نوعية 
للحشد الش��عبي في حمرين شمال 

شرق ب عقوبة. 
وقال رئيس اللجنة صادق احلسيني إن 
"ق��وة قتالية من لواء 24 في احلش��د 
الشعبي نفذت، فجر يوم امس عملية 
نوعي��ة في عمق تالل حمرين، )86 كم 
شمال ش��رق بعقوبة(، من جهة نفط 
خانة وجنح��ت من ضبط وكر لتنظيم 
داع��ش ضم حزام��ني ناس��فني وبزات 
ملس��لحي التنظيم إضافة إلى اعتدة 

متنوعة ".

كركوك – ضربة جوية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظ��ة كرك��وك ام��س االحد عن 
مقت��ل س��بعة م��ن عناص��ر تنظيم 
"داعش" وتدمير مستودع أسلحة تابع 
للتنظي��م بقصف لطي��ران التحالف 

الدولي شمال غربي احملافظة.
"اس��تخبارات  إن  املص��در  وق��ال 
معلوم��ات  تلق��ت  البيش��مركة 
اس��تخبارية دقيقة ع��ن قيام تنظيم 
داع��ش بتحركات ف��ي قرية س��ارتك 
الواقع��ة ضمن خط التم��اس بقضاء 
الدبس )45 كم شمال غربي كركوك(، 
البيش��مركة"،  قوات  عل��ى  للتعرض 
مبين��ا أن��ه "بع��د نق��ل املعلوم��ات 
واالحداثي��ات للطي��ران الدول��ي، نفذ 
تل��ك  عل��ى  جوي��ة  ضرب��ات  االخي��ر 

التجمعات ودمرها بالكامل". 

بابل – عمليات دهم 
اعلن��ت قيادة ش��رطة محافظة بابل 

ع��ن اعتقال 31 مطلوب��ا للقضاء في 
عمليات دهم وتفتيش مبناطق متفرقة 

من احملافظة.
وقال قائد الش��رطة الل��واء احلقوقي 
علي حسن الزغيبي في بيان للشرطة 
الش��رطة  م��ن  مش��تركة  "ق��وة  ان 
وبالتنسيق والتعاون مع االستخبارات 
واالم��ن الوطن��ي متكنت م��ن اعتقال 
عملي��ة  خ��الل  مطلوب��ني  خمس��ة 
اس��تباقية نوعية نفذتها في مناطق 
واملس��عود ضمن  واخلربان��ة  عج��رش 

ناحية جبلة شمالي بابل".
وأض��اف الزغيبي، إن "مف��ارز مديريات 
واقس��ام الش��رطة نفذت خالل ال�24 
ساعة املاضية عمليات دهم وتفتيش 
في عدد من املناطق باحملافظة اسفرت 
ع��ن الق��اء القب��ض عل��ى املتهم��ني  
بإرت��كاب جرائ��م جنائي��ة ومخالفات 

قانونية متنوعة". 

صالح الدين – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س االح��د اعتق��ال 
"إرهابي��ني" اثنني نقال س��يارة ملغمة 
انفج��رت صباح يوم امس في منطقة 

القادسية شمال مدينة تكريت.
ملغم��ة  "س��يارة  إن  املص��در  وق��ال 
انفج��رت في حي القادس��ية ش��مال 
تكريت أثن��اء تفكيكها من قبل فريق 
خبراء املتفجرات بس��بب خلل، ما أدى 
إلى استشهاد ضابط برتبة مالزم أول 
وإصابة اخر وإحلاق أضرار مادية باملباني 

والسيارات القريبة".

االنبار – صواريخ كاتيوشا 
افاد ضابط استخبارات حشد عشائر 
"حديثة الصمود" في محافظة األنبار 
املق��دم ناظم اجلغيفي امس االحد، ان 

تنظي��م "داعش" االرهابي اس��تهدف 
املدنيني بصواريخ كاتيوشا في قضاء 

حديثة غربي احملافظة.
وق��ال املق��دم اجلغيف��ي  إن "تنظيم 
داع��ش قصف، صباح يوم امس ناحية 
لقض��اء حديثة،  التابع��ة  احلقالني��ة 
)160 ك��م غ��رب الرم��ادي(، بصواريخ 
كاتيوش��ا"، مبين��ا انه��ا "س��قطت 

مبناطق متفرقة من الناحية". 

نينوى – مقتل ارهابي 
اكد مصدر محلي في محافظة نينوى 
ام��س األحد، بأن "مهن��دس" صواريخ 
الكلور في تنظيم "داعش" أبو يحيى 
العراقي ُقتل في ظروف غامضة غربي 

مدينة املوصل.
وقال املص��در إن "أبو يحي��ى العراقي 
البال��غ م��ن العمر 44 عام��اً ُقتل قرب 
منزله في محيط حي اإلصالح الزراعي 

غ��رب املوصل ف��ي ظ��روف غامضة"، 
بأن��ه  يلق��ب  "القتي��ل  أن  موضح��اً 

مهندس صواريخ الكلور في داعش".

البصرة – اطالق نار 
اك��د مصدر مس��ؤول ف��ي مفوضية 
اإلنتخابات امس االحد، تعرض مكتب 
املفوضية في محافظ��ة البصرة الى 

اطالق نار كثيف. 
وق��ال املص��در إن "مكت��ب انتخابات 
البص��رة تعرض الى اط��الق نار كثيف 
مساء السبت، ما ادى الى حدوث اضرار 
مادية في املكتب واحتراق سيارة كانت 

واقفة بقربه من دون وقوع اصابات". 
ودعا املصدر املسؤول، الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه، احلكومة والقوات 
االمنية الى "حماية مكاتب املفوضية 
وموظفيها بع��د تعرضها للعديد من 

التهديدات . 

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة النهروان شرقي بغداد * تدمير مستودع ألسلحة داعش في حمرين غربي كركوك
اعتقال 31 مطلوبًا بعمليات دهم في مناطق بابل * مكتب مفوضية البصرة يتعرض إلى إطالق نار كثيف
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية أمن أربيل، إعتقال مجموعة 
تابع��ة  أش��خاص  خمس��ة  م��ن  مؤلف��ة 

لعصابات داعش االرهابية.
وقال��ت املديري��ة ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلديد""بع��د مواصلًة لعمليات 
املتابع��ة  وبع��د  أربي��ل،  أم��ن  مديري��ة 
والتحقيق��ات، متكننا من اعتقال خمس��ة 
اشخاص كانوا يعتزمون االلتحاق بأرهابيي 

داعش في احلويجة".
واض��اف ان " املعتقل��ني هم هاوار يوس��ف 
عبدالك��رمي ، وهلم��ت عمر عثم��ان أحمد ، 
وهاني ابراهيم رش��يد فرج ، وفرهنك عباس 
عبدالرحمن رشيد ، وعبد اهلل باقي عبداهلل 

رشيد".
وتابع��ت أن " مديرية أمن أربيل "سترس��ل 
نص اعترافات املعتقلني الى وسائل االعالم 

خالل املستقبل القريب".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت النائب��ة عن كتلة احلزب الدميقراطي 
األح��د،  جنيب،ام��س  جنيب��ة  الكردس��تاني 
أن وف��داً كردياً س��يزور بغ��داد قريباً لبحث 
القضايا العالق��ة والنتائج التي مت التوصل 
إليها خ��الل زيارة رئي��س التحالف الوطني 
عمار احلكيم األخيرة إلى إقليم كردس��تان، 
معتب��رًة أن مرحلة ما بعد تنظيم "داعش" 
بحاجة إلى رس��م صورة واقعية للمشهد 

السياسي.
وقالت جنيب في حديث صحفي، إن "هنالك 
زي��ارة مرتقب��ة لوفد ك��ردي إل��ى العاصمة 
بغ��داد كج��زء من الزي��ارات املتبادل��ة التي 
حصلت س��واء من رئيس إقليم كردس��تان 
مسعود بارزاني إلى بغداد أو رئيس التحالف 

الوطني عمار احلكيم إلى اإلقليم".
وأضافت، أن "الوفد الذي سيصل إلى بغداد 
س��يكون سياس��يا وحكومي��ا للتباح��ث 
بش��أن اخلالف��ات والقضايا العالق��ة وما مت 
التوصل إليه من نتائ��ج خالل زيارة احلكيم 
األخيرة إل��ى اإلقليم"، معتب��رًة أن "مرحلة 
ما بعد داعش بحاجة لرس��م صورة واقعية 
للمش��هد السياسي بعد أن اثبتت املرحلة 
السابقة فشل مسمى الشراكة الوطنية 

وعدم تطبيقه بالشكل الصحيح".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اف��اد مكتب مفتش وزارة املالية امس االحد 
بالق��اء القب��ض عل��ى موظفني ف��ي دائرة 
اجلمارك ادخلوا شاحنات "متهربة" من دفع 
الرس��وم اجلمركية من احد املنافذ احلدودية 

مع ايران.
وذك��ر املكت��ب ف��ي بي��ان اطلع��ت علي��ه 
"الصب��اح اجلدي��د"، انه مت اتخ��اذ االجراءات 
الالزم��ة بضبط مجموعة من الش��احنات 
احململة بالبضائع )حدي��د مغلون وفخاريات 
و م��واد غذائي��ة( دخل��ت عن طري��ق منفذ 
زرباطية احلدودي في محافظة واسط  بدون 

دفع الرسوم اجلمركية .
وأوض��ح البيان ان��ه "مت تغيي��ر وصفها الى 
حدي��د غي��ر مغل��ون للتهرب من تس��ديد 
الرسوم اجلمركية"، مشيراً الى انه "مت القاء 
القبض على مجموعة من موظفي اجلمرك 
املدني و تدوين اق��وال اخملالفني بالتعاون مع 
اجلهات القضائية اخملتصة و اتخاذ االجراءات 

القانونية املقتضية".

أمن أربيل يعتقل 
مجموعة تابعة لداعش

وفد كردي يزور بغداد 
قريبًا لبحث القضايا 

العالقة

القبض على موظفي 
جمارك أدخلوا شاحنات 

"متهربة" 

الملف األمني

العمليات املشتركة تنشر 
القطعات العسكرية على 

عدة محاور متهيداً القتحام أمين 
املوصل

وق��ال الفري��ق الركن عب��د األمير 
رش��يد ي��ار اهلل ف��ي بي��ان تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
من��ه "مهم��ة مس��ك األرض في 
اجلانب األيس��ر للموص��ل أوكلت 
املتمثلة  الق��وات املش��تركة  إلى 
بجهاز مكافح��ة اإلرهاب، اجليش 
العراقي، الرد الس��ريع، الش��رطة 
االحتادية، ش��رطة نينوى، واحلشد 

الشعبي من أبناء نينوى". 
"القطع��ات  أن  ي��اراهلل  وأض��اف 
تس��تعد لتطهي��ر اجلان��ب األمين 
واملناط��ق األخ��رى ف��ي نين��وى"، 
ب�"التع��اون  املواطن��ني  مطالب��اً 
م��ع الق��وات العراقي��ة لتحقيق 
ف��ي  الكام��ل  االس��تقرار 

مناطقهم". 
الى ذل��ك دم��ر طي��ران التحالف 
الدولي ، معمالً لتلغيم العجالت 
االرهابية شمال  داعش  لعصابات 

غرب مدينة املوصل. 
وذكر بيان ل��وزارة الدفاع العراقية 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلق��ت 
اجلديد‘‘ نس��خة منه، أن "طائرات 
التحال��ف الدولي نفذت اس��تناداً 

إل��ى معلوم��ات املديري��ة العامة 
واألمن ضربة جوية  لالستخبارات 
اس��تطاعت م��ن خالله��ا تدمير 
معم��ل لتلغي��م العج��الت ف��ي 
منطقة قرية شيخ محمد شمال 

غرب املوصل". 
وأفاد فريق اإلعالم احلربي للحشد 
الش��عبي، أمس االحد ، بأن قوات 
احلشد صدت تعرضاً شنه عناصر 

تنظيم "داعش" جنوب املوصل. 
وقال إعالم احلش��د في بيان تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  نسخة 
منه، إن "قوات احلش��د الشعبي / 
ل��واء 33 متكنت م��ن تدمير مفرزة 
متحركة تابع��ة لعصابات داعش 
بع��د محاولته��م نص��ب هاونات 
الستهداف قواتنا في قاطع جنوب 

املوصل )جزيرة نينوى(". 
وأضاف البيان أن "العملية أسفرت 
كذلك عن مقتل ثالثة عناصر من 

اإلرهابيني".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، في 24 يناير/كانون الثاني، 
حتري��ر اجلان��ب األيس��ر للموص��ل 
م��ن س��يطرة تنظي��م "داع��ش" 
بالكام��ل، ودع��ا الق��وات األمنية 
املش��تركة إلى التحرك بس��رعة 

لتحرير اجلانب األمين للمدينة.

"داعش" يحرق ١٥ مدنياً بينهم 
أطفال بتهمة ترك "أرض 

اخلالفة"
م��ن جه��ة اخ��رى اعلن��ت ق��وات 
احلشد الشعبي، مقتل 20 إرهابياً 
من عصابات داع��ش ودمرت آليتني 
تابعتني له بعملية استباقية غرب 

املوصل.
ونق��ل بيان إلعالم احلش��د اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلدي��د"، عن آمر 
محور اللواء 11 س��جاد االس��دي، 
قوله ان "ق��وة من اللواءين 11 و45 
التابع للحشد الش��عبي وبإسناد 
طي��ران اجلي��ش العراق��ي نف��ذت 
عملية استباقية في مناطق خربة 
الش��مالية  والش��ريعة  اجلح��ش 
واجلنوبية غرب املوصل، اسفرت عن 
مقت��ل 20 داعش��ياً وتدمير آليتني 

حتمل اسلحة ساندة".

معصوم يؤكد انتهاء الرئاسة 
من إعداد مسودة قانون جديد 

لالنتخابات
"انته��اء  عل��ى  معص��وم،  وأك��د 
اع��داد  م��ن  اجلمهوري��ة  رئاس��ة 
مس��ودة قانون جدي��د لالنتخابات، 
وقد متت مناقش��ته مع أبرز الكتل 
البرملانية، ونأمل ان يحظى مبوافقة 
مجلس النواب في أقرب وقت بعد 

دراسته".
ل���"أي  تأيي��ده  معص��وم،  وج��دد 
اجراءات وتش��ريعات تع��زز النظام 
مهني��ة  وتضم��ن  الدميقراط��ي 
العملي��ة  وش��فافية  ونزاه��ة 
االنتخابية ورقيه��ا والتزامها التام 
مببادئ الدستور"، داعياً الى "ضرورة 
االلت��زام مببادئ احل��وار الدميقراطي 
وص��ون احلي��اة الدس��تورية ودح��ر 
االرهاب ووض��ع مصالح العراقيني 

كافة فوق أي مصالح أخرى".
وكان رئي��س الوزراء حي��در العبادي 
أمر، ي��وم األول من امس الس��بت، 
بإجراء حتقيق كامل بشأن اإلصابات 
الت��ي وقعت بني صف��وف األجهزة 
األمني��ة واملتظاهري��ن في تظاهرة 

اليوم بساحة التحرير.

الكويت تبدي استعدادها 
لإلسهام في إجناح عملية 

السلم الوطني بالعراق
وتاب��ع االحت��اد ان "الكندري اش��ار 
الى مس��توى العالق��ات الكويتية 
مع دول اجل��وار اجليدة خصوصاً مع 
الى  املس��ؤولني العراقي��ني"، الفتاً 
"استعداد الدولة الكويتية للدعم 
للع��راق  واإلنس��اني  السياس��ي 
بنحو عام وإقليم كردس��تان بنحو 

خاص".

وتشهد العالقات بني بغداد وأربيل 
توترات بني حني وحني آخر بس��بب 
اخلالفات حول امللفات السياس��ية 

والعسكرية واالقتصادية.

خطة حكومية لرفع العائدات 
غير النفطية إلى 20 % من 

اإليرادات
من جانب��ه يرى اخلبي��ر االقتصادي 
عبد الرحمن املشهداني في تعليق 
الى "الصباح اجلديد"، ان "الوصول 
ال��ى النس��بة التي تس��عى اليها 
احلكومة يعني جت��اوز االيرادات غير 

النفطية ٢٠ مليار دوالر".
"الوص��ول  ان  املش��هداني  وتاب��ع 
لتل��ك املع��دالت ام��ر مبال��غ فيه 
دون تش��غيل الش��ركات التابع��ة 
للقط��اع العام لكي حتق��ق ارباحاً 
للموازن��ة الع��ام كمعم��ل ادوي��ة 
سامراء، والش��ركة العام للجلود، 

ومعمل اطارات الديوانية".
ولفت ال��ى ان "احلل��ول احلكومية 
من خ��الل التص��رف ف��ي الدومني 
الع��ام ميك��ن ان يع��ود بالنفع الى 
الس��نة املقبلة لكن ماذا سنعمل 

للسنوات الالحقة؟".
واورد املش��هداني ان "الواردات غير 
النفطي��ة للع��ام املاض��ي وصلت 
ال��ى ١٥٪ "، مبيناً ان "حجم املبالغ 

املتحصلة من الضرائب بلغ وقتها 
بنحو ٤ مليارات دوالر".

وزاد اخلبير االقتصادي ان " تكاليف 
رواتب  م��ن  الضرائب  اس��تحصال 
موظفيها واجور اش��غال مبانيها 

يفوق مبالغها املتحصلة فعليا".
"تعزي��ز  ال��ى  املش��هداني  ودع��ا 
النظ��ام الضريبي العراق مبا يحقق 
الشفافية والعدالة سواء تلك التي 
تستحصل مباش��رة نهاية العام، 
او غير املباش��رة كالضرائب االنية 
املفروض��ة عل��ى كارتات الش��حن 

اخلاصة بالهواتف النقالة".
يذك��ر أن احلكومة العراقية اعلنت 
عن عزمها لدعم ملف استحصال 
الضرائب والرس��وم م��ن املواطنني 
وتقليل االعتماد على النفط الذي 
تعرضت س��وقه العاملي��ة لالنهيار 
كبير اس��هم ف��ي تراجع اس��عاره 
بنح��و اث��ر س��لبياً عل��ى الوض��ع 

االقتصادي للبلدان النفطية.

النقل تنفي اندالع حريق في 
إحدى طائراتها مبطار جدة

يذك��ر ان عدداً من وس��ائل االعالم 
ان   ، س��ابق  وق��ت  ف��ي  تناقل��ت 
ف��رق اإلطف��اء اخم��دت حريقاً في 
إط��ارات طائرة عراقي��ة مبطار جدة 

السعودي.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يس��تمر تنظي��م داع��ش االرهابي 
بارت��كاب جرائم��ه البش��عة بحق 
س��كان اجلانب االمين مع استمراره 
بقص��ف اجلانب االيس��ر، وفيما امر 
س��كان االمين بتغطية فناء دورهم 
بقماش سميك، استمرت الضربات 
اجلوي��ة عل��ى مواقعه ف��ي املناطق 

اخلاضعة لسيطرته.
وق��ال مص��در امني عراق��ي مطلع 
في محافظ��ة نينوى ل��� "الصباح 
اجلديد" ان "تنظيم داعش االرهابي 
مس��تمر في ارت��كاب اجمل��ازر بحق 
اهلنا ف��ي اجلانب االمي��ن، حيث انه 
يدرك ان ايام��ه باتت معدودة، لهذا 
فهو ال يتوانى ع��ن تنفيذ اعدامات 
بشعة بحق السكان وبغض النظر 

عن اعمارهم".
واض��اف "فقد قامت مف��رزة تابعة 
للتنظيم املتطرف باعدام 3 عائالت 
بالكامل وكان يرافقهم ايضا 7 من 
الشباب ومت اعدامهم ايضا، وهؤالء 
الضحايا من منطقة الصمود قرب 
شارع بغداد وكانوا يحاولون الهرب 

للجانب االيسر".
واشار املصدر الى ان "ما يصلنا من 
هكذا جرائم بش��عة م��ن مصادرنا 
اخلاصة، ال متثل اال جزءاً يس��يراً من 
الواقع املؤلم، حيث اننا ال نستبعد 
الدواعش باعدام العش��رات  قي��ام 
خالل االيام القليلة املاضية، بسبب 
الوضع املعاش��ي امل��زري في اجلانب 
االمي��ن، والذي وص��ل ال��ى درجة ان 
بعض االمه��ات يطعمن اطفالهن 
الرض��ع اخلب��ز املغم��س بامل��اء، مع 
ارتفاع فاحش باألسعار لشتى املواد 

الغذائية".
عل��ى صعيد آخ��ر، قال املص��در ان 
"التنظي��م املتطرف وجه تعليمات 
لسكان اجلانب االمين بتغطية فناء 

بقم��اش س��ميك، بهدف  دوره��م 
تغطية حت��رك عناصره م��ن مكان 
ملكان آخر خالل الفتحات في اجلدران 
بني تلك البيوت التي فتحها العدو 
سابقاً، وبعيًدا عن رصد الطائرات".
وتابع "التنظيم امر السكان بتوفير 
او  )اجل��ادر(  الس��ميكة  االقمش��ة 
استعمال البطانيات في ذلك، ومن 
يخالف التعليمات س��ينال عقوبة 

شديدة".

قصف األيسر بعدوانية شديدة
االرهابي  داع��ش  تنظي��م  اس��تمر 
بقصف اجلانب االيسر بنحو كثيف 

وعدواني مستهدفاً االهالي وموقعاً 
خسائر بشرية ومادية.

فق��د اس��تهدفت طائرة مس��يرة 
الرش��يدية  تابعة لداعش منطقة 
جتمع��اً لعدد من االطف��ال واصابت 
7 منه��م بجراح بعضه��م اصابته 
بليغ��ة، كما اس��تهدفت مس��ّيرة 
أخ��رى نقط��ة عس��كرية في حي 
العربي، فيما طائرة مس��ّيرة ثالثة 
اس��تهدفت جتمع��اً للمدنيني قرب 
احلي نفس��ه بجوار جامع اخلش��اب 

واوقعت اصابات.
فق��د  بالهاون��ات،  القص��ف  ام��ا 
اس��تهدف حي فلس��طني واسفر 

ع��ن استش��هاد طفل��ة واصاب��ة 
اطف��ال  بينه��م  اش��خاص  ع��دة 
ورج��ل مس��ن، كم��ا مت قصف حي 
العرب��ي بع��دد من قذائ��ف الهاون، 
فيما س��قطت قذيف��ة اخرى قرب 
دورة احلم��ام، كما س��قط عدد من 
القذائ��ف على حي املثنى، واس��فر 
هذا القصف العش��وائي عن وقوع 
خس��ائر بش��رية ومادي��ة ل��م يتم 

رصدها.
واضط��رت عدد م��ن ادارات املدارس 
في اجلانب االيسر الى اغالق ابوابها 
للحفاظ عل��ى ارواح الطلبة، علماً 
ان ما يس��مى باحملكمة الش��رعية 

التابع��ة لداع��ش، كان��ت قد عدت 
س��كان اجلان��ب االيس��ر "مرتدي��ن 
وخونة" بس��بب ترحيبهم بالقوات 
دماءه��م  ف��ان  وبالتال��ي  االمني��ة 

مهدورة ومباح قتلهم.

ضربات جوية موجعة
اس��تمر طي��ران التحال��ف الغربي 
باس��تهداف  العراق��ي  والطي��ران 
مواق��ع داعش ف��ي املناطق التي ما 
زالت تخضع لس��يطرته مبحافظة 

نينوى.
ومت رص��د اس��تهداف 12 موقعاً ب� 
12 ضرب��ة جوية ف��ي اجلانب االمين 

ابرزها كانت مبحي��ط دورة اليرموك 
والتي اس��فرت عن مقت��ل واصابة 
نحو 20 داعش��ياً داخل احد معامل 
التفخي��خ، كما مت اس��تهداف نفق 
باطراف بلدة بالدوش )25 كلم غرب 

املوصل(.
وش��ملت الضرب��ات اجلوي��ة قضاء 
تلعفر )56 كلم غرب املوصل( حيث 
مت تدمير معامل لتفخيخ العجالت 
ومدف��ع ثقي��ل ومخازن لألس��لحة 
واالعتدة في مرك��ز القضاء، فضال 
عن شن ضربتني جويتني على اوكار 
الع��دو بقض��اء احلض��ر )30 كل��م 

جنوب غرب املوصل(.

تنظيم داعش 
اإلرهابي مستمر 
في ارتكاب المجازر 
بحق أهلنا في الجانب 
األيمن، حيث أنه 
يدرك أن ايامه باتت 
معدودة، لهذا فهو 
ال يتوانى عن تنفيذ 
إعدامات بشعة بحق 
السكان وبغض 
النظر عن أعمارهم

طائرة مسيرة لداعش مدارس تعلق الدوام الرسمي

التنظيم يجبر سكان األيمن على تغطية فناء دورهم بقماش سميك

داعش ينّفذ إعدامات بشعة في أيمن الموصل ويقصف األيسر بكثافة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر زعيم التيار الصدري السيد 
مقتدى الصدر، أم��س األحد، بيانا 
التي ش��هدتها  األح��داث  بش��أن 
العاصمة بغداد أمس، وفيما وجه 
أنصاره بالتزام الهدوء حتى صدور 
"الذين  السياسيني  األوامر، طالب 

يدعون الدميقراطي��ة" بالكف عن 
تصريحاتهم "االستفزازية".

وق��ال الص��در مخاطب��ا انص��اره 
في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
احلكم��ة  "علمناك��م  اجلدي��د" 
اخللق  وربيناك��م عل��ى  واملنط��ق، 
الرفي��ع، وادبناك��م عل��ى ان م��ن 

صفعك على خدك االمين فقدم له 
االيس��ر، لكن ما هك��ذا تورد االبل، 
ليس بالشتائم والسالح والتعدي 
بذلك��م  العلم��اء، النك��م  عل��ى 
تضيع��ون حقك��م وتبعدوننا عن 

مناصرتكم".
واضاف الص��در ان "باالمس انتصر 

الدم على السيف وانتصر املظلوم 
عل��ى الظال��م"، داعيا ال��ى "ترك 
املهات��رات والتصعي��د، فقد امرمت 

بالسلم حتى النهاية".
وتاب��ع الصدر "فإن اخطأت القوات 
االمنية بتأدية واجبها فال تخطئوا 
فواجبك��م  واجبك��م،  بتأدي��ة 

احلف��اظ على الس��لمية"، محذرا 
والعنف  "اياك��م  بالق��ول  انصاره 
والشتم والس��باب وتناقل االخبار 
الكاذب��ة واالرجاف والتحريض ضد 
العراقي��ني، وم��ن ش��تمكم عفوا 
وتغاض��وا عنه، فهذا م��ا ادبناكم 
وعلمناكم حتى نستمر باملطالبة 

بحقوقكم".
واردف قائال "اما اذا جلأمت الى العنف 
كما جلأوا فأني سأبرأ من الطرفني 
ولن اساند احدا على االطالق، فما 
ثورتنا االصالحية اال من اجل العراق 
وال نري��د نهاي��ة مظلم��ة لعراقنا 

ووطننا احلبيب وشعبه االبي".

مقتدى الصدر يدعو أنصاره بالتزام الهدوء



سعاد التميمي*

اطلع��ت وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة 
الدكتورة عديلة حمود حس��ن من 
الدكت��ور ح��ازم اجلميل��ي الوكي��ل 
الفني للوزارة على محصلة الزيارة 
االخي��رة ال��ى قاطع عملي��ات حترير 
نين��وى عل��ى رأس وفد فن��ي وأداري 
لتفق��د املؤسس��ات الصحي��ة في 
اجلانب األيس��ر من مدين��ة املوصل 
بعد حتري��ره من قبل إبط��ال قواتنا 

املسلحة واألمنية .
وجرى خالل اللقاء استعراض نسب 
ومستويات االجناز التي وصلت إليها 
مراحل إعادة تأهيل وأعمار عدد من 
املستشفيات واملراكز الصحية في 
اجلانب األيس��ر من املوص��ل نتيجة 
لعملي��ات التخري��ب الت��ي قام��ت 
اإلرهابي��ة  داع��ش  عصاب��ات  به��ا 
ومباشرة أكثر من 15 مركزا صحيا 
والطبية  الوقائية  بتقدمي خدمات��ه 

والعالجية الى العائالت العائدة من 
النزوح .

 وأكدت الوزيرة على أهمية اإلسراع 
بتأهيل ص��االت العمليات بعدد من 
خدماته��ا  لتق��دمي  املستش��فيات 
الطبي��ة والعالجي��ة إل��ى املقاتلن 
واملوطن��ن خ��الل األي��ام القليل��ة 
املقبلة ، كما تابع اللقاء االستعداد 
الطب��ي  األمث��ل لتق��دمي اإلس��ناد 
امليداني للمقاتلن اإلبطال مع قرب 
انطالق عملي��ات حترير اجلانب األمين 

من مدينة املوصل.
على صعيد متصل تدارست الوزيرة 
مع الوكيل الفن��ي للوزارة واملديرين 
العامن 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 

املوطنن .
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 
واملس��تلزمات الطبي��ة النموذجية 
العملي��ات  وأج��راء   , للمرض��ى 
اجلراحي��ة ملرضى احل��االت الصعبة 
املس��تعصية من خالل  واإلم��راض 
اس��تقدام الفرق الطبي��ة العاملية 

املاهرة وبشتى التخصصات .
كما تبادلت الوزي��رة االفكار والرؤى 
الفن��ي واملستش��ار  الوكي��ل  م��ع 
العامن  عبداالمير اخملت��ار واملديرين 
لدوائر االدارية والتخطيط والصحة 
العام��ة واألم��ور الفنية ف��ي مركز 
ال��وزارة بش��أن التحضي��ر االمث��ل 
ال��ذي س��يعقد مطلع  لالجتم��اع 
االس��بوع املقب��ل مع اعض��اء جلنة 
الصح��ة والبيئ��ة النيابي��ة لبحث 
االليات املثلى لتطبيق قانون الضمان 
الصحي املؤمل إق��راره في مجلس 

النواب خالل اجللسات املقبلة والذي 
يهدف الى تأمن التغطية الصحية 
املؤسسات  للمواطنن وعالجه في 
الصحية احلكومية وغير احلكومية 
اجمل��ازة داخل العراق وتل��ك احلاصلة 
على ش��هادة االعتماد خارج العراق 
التكاف��ل االجتماعي  وحتقيق مبدأ 
بن املواطنن من خالل مشاركتهم 
الصحي���ة  اخلدم��ات  ف��ي كلف��ة 
وب��ما يس��هم في تقلي��ل االعباء 
املالي����ة عل��ى املواط��ن والدول��ة 
وينعك����س بااليج��اب عل��ى تنوع 
وتع��دد مص��ادر التموي��ل للقطاع 
الصحي وتطوي��ر اداء العاملن في 
للقطاعن  الصحي��ة  املؤسس��ات 
العام واخلاص وتنشيط دور شركات 
التأم��ن في تأمن اخلدم��ة الطبية 
والصحي��ة للمواط��ن وخل��ق بيئة 
تنافس��ية لتق��دمي ه��ذه اخلدم��ات 
فضال عن توفير مص��در مالي ثابت 
ومستمر لتقدمي اخلدمات الصحية 

للمواطنن .

بعد تفّقده للشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية 
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متابعة الصباح الجديد:

تفق��د وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
وكال��ة املهندس محمد ش��ياع 
العامة  الشركة  السوداني مقر 
لصناع��ة االدوية واملس��تلزمات 
عل��ى  لالط��الع   SDI الطبي��ة 
االنتاجية  مصانعها وخطوطها 
وللتع��رف عل��ى ابرز املش��كالت 
واملعوق��ات الت��ي تواج��ه س��ير 

العمل واالنتاج فيها .
وق��د جت��ول الوزي��ر ف��ي مصانع 
مبدي��ا  اخملتلف��ة  الش��ركة 
فق��د  وتوجيهات��ه  مالحظات��ه 
ش��ملت اجلولة مصنع الزهراوي 
النتاج احلبوب بجميع اش��كالها 
النت��اج  حي��ان  اب��ن  ومصن��ع 
ش��تى االدوي��ة واملس��تحضرات 
والكرميات  كاملراهم  الصيدالنية 
واالمب��والت والفي��االت وقطرات 
العيون ومصنع ابن سينا النتاج 
والكبس��ول  احلياتية  املض��ادات 
واملعلق��ات اجلاف��ة اضاف��ة الى 
النت��اج  النفي��س  اب��ن  مصن��ع 

االشربة واملعلقات .
عل��ى  املصان��ع  ه��ذه  وحتت��وي 
خطوط انتاجية حديثة بطاقات 
تصميمية عالية ومن مناش��ئ 
اغلبه��ا اجنبي��ة ورصين��ة ومن 
ش��ركات معروفة على املستوى 
العامل��ي ، كم��ا ش��ملت اجلولة 
النوعي��ة  الس��يطرة  قس��م 
ال��ذي يح��وي مختب��رات جلميع 
واملس��تحضرات  التخصص��ات 
الصيدالني��ة عل��ى وف��ق احدث 

االجهزة اخملتبرية .
وعلى هامش الزيارة ترأس الوزير 
الش��ركة  ادارة  اجتماع��ا جمللس 
بحض��ور الدكتور حمودي عباس 
املستش��ار العلمي لل��وزارة اكد 
خالل��ه عل��ى ض��رورة ان تض��ع 
الش��ركة خطة واضحة املعالم 
ورؤية دقيقة للتحول الى شركة 
رابحة خالل ع��ام 2017 ، مؤكدا 
الدوائية  على اهمية الصناع��ة 
في العراق كونها من الصناعات 
الضخم��ة ، اذ يبل��غ اس��تهالك 
العراق من االدوية واملس��تلزمات 
الطبي��ة نح��و 3 ملي��ارات دوالر 

س��نويا ، الفت��ا ال��ى ان زيارت��ه 
ج��اءت ضمن توجهات��ه بضرورة 
زيارة جميع الش��ركات واملصانع 
التابعة لل��وزارة ، مؤكدا على ان 
الوزارة وضعت قطاع الصناعات 
الدوائي��ة ضم��ن خطته��ا لعام 
2017 وعل��ى الش��ركة االعتماد 
وموارده��ا  امكانياته��ا  عل��ى 
الذاتي��ة وتطوي��ر منتجاتها ومبا 
يت��الءم م��ع متطلبات الس��وق 
واحتياجات وزارة الصحة املسوق 
الرئي��س ملنتجاته��ا ، معربا عن 
امله ان تبادر الشركة الى اعداد 
اس��تراتيجية خاصة للسياسة 
الدوائية في البلد من خالل عقد 
مؤمتر تشارك فيه جميع اجلهات 
املعني��ة ومراك��ز البحوث تطرح 
من خالله خطتها االستراتيجية 
واملتوس��ط  القريب  امل��دى  على 

بنتائج شاملة  للخروج  والبعيد 
الصناع��ة  واق��ع ه��ذه  لرس��م 
ف��ي العراق ف��ي ظ��ل املتغيرات 

التكنولوجية املتسارعة .
وش��دد الوزي��ر على اهمي��ة بناء 
عالقات جيدة م��ع وزارة الصحة 
املطلوب��ة  االه��داف  لتحقي��ق 
والعم��ل على تش��جيع القطاع 
اخل��اص وحثه على االس��هامات 
الفعال��ة ف��ي بن��اء االصناع��ة 
الوطنية من خالل تطوير املصانع 
القائم��ة او بن��اء مصانع جديدة 
فضال ع��ن تأكيده عل��ى اهمية 
وضع آليات واج��راءات صحيحة 
للتس��ويق تكون مواكبة حلاجة 
الس��وق احمللي��ة وتنمي��ة املوارد 
البش��رية والتركيز على البحث 
العلمي وغيره��ا من املالحظات 

والتوجيهات . 

بع��د ذل��ك اس��تمع الوزي��ر الى 
جمي��ع املالحظ��ات واملداخ��الت 
املطروح��ة م��ن قبل مدي��ر عام 
االدارة  واعضاء مجلس  الشركة 
حيث مت تشخيص ابرز املشكالت 
واملعوقات التي تواجه الش��ركة 
واع��دا بأيجاد احللول الس��ريعة 

ملعاجلتها . 
العام��ة  الش��ركة  ان  يذك��ر 
لصناع��ة االدوية واملس��تلزمات 
الطبي��ة تتكون من عدة مصانع 
هي مصنع ادوية س��امراء وينتج 
نحو 350 مس��تحضرا صيدالنيا 
متنوعا ومصن��ع بابل للمحاقن 
النبيذة ومصنع بغ��داد للغازات 
الطبية وينتج الغ��ازات الطبية 
وغ��از  النت��روز  اوكس��يد  مث��ل 
اضاف��ة  الطب��ي  االوكس��جن 
ال��ى تصنيع االمب��والت الفارغة 

اخرى  ومنتجات  الطبي  والزجاج 
ومصن��ع ادوية نينوى الذي يضم 
ع��ددا م��ن االقس��ام االنتاجي��ة 
النتاج احلبوب والشراب وقطرات 
واملعقم��ات  واخلالص��ات  الف��م 
واملراه��م والتحامي��ل وقط��رات 
العي��ون والبخاخ��ات واملضادات 

احليوية واالمبوالت .
عل��ى صعي��د متص��ل جه��زت 
لصناع��ة  العام��ة  الش��ركة 
التابع��ة  واملع��دات  الس��يارات 
واملع��ادن  الصناع��ة  ل��وزارة 
الق��وات املس��لحة بانتاجها من 
البطاريات ضم��ن مبادرة جديدة 
لدع��م القوات االمنية واحلش��د 

الشعبي.
االع��الم  مرك��ز  مدي��ر  وق��ال 
والعالق��ات العام��ة ف��ي الوزارة 
عبد الواحد الشمري ان الشركة 

قدمت كمي��ة )400( بطارية نوع 
بابل اهداء للقوات املسلحة التي 
تش��ارك في حتريراملوص��ل وذلك 
انس��جاما مع توجه املؤسسات 
والدوائر احلكومية في تقدمي كل 
وسائل الدعم واالسناد  للقوات 
الش��عبي  واحلش��د  االمني��ة 
ف��ي جمي��ع قواط��ع العمليات 

العسكرية كافة .
ولفت مدي��ر املركز ال��ى ان هذه 
املبادرة تأتي ضمن مبادرات عديدة 
سابقة قدمتها الشركة ، مؤكداً 
عل��ى ان وزارة الصناعة واملعادن 
حمالته��ا  بتنفي��ذ  مس��تمرة 
التطوعي��ة م��ن خ��الل ايص��ال 
املس��اعدات العينية واالنسانية 
على مدى االشهر املاضية لدعم 
ابن��اء الق��وات االمنية واحلش��د 

الشعبي االبطال. 

وزير الصناعة يدعو إلى وضع خطة واضحة لتحويلها إلى رابحة

تحتوي مصانع 
األدوية على خطوط 

إنتاجية حديثة 
بطاقات تصميمية 
عالية ومن مناشئ 

أغلبها أجنبية 
ورصينة ومن 

شركات معروفة 
على المستوى 

العالمي

املهندس محمد شياع السوداني

مناشدة 

امام انظ��ار معالي وزير التعلي��م العالي والبحث 
العلمي احملترم

بعد التحية:
اني سلوى محمد علي زوجة طالب البعثة زيد سامي 
عب��د الغني نلتمس من معاليك��م عطفكم االبوي 
في مساعدتنا بتخفيض مستحقات وزارتكم املوقرة 
اخلاص��ة بزوجي اثر اخالله بعقد البعثة الدراس��ية /
جامع��ة مون��اش لتحصيل ش��هاده الدكت��وراه في 
هندس��ة االتصاالت بس��بب الظروف القاسية التي 
مررنا بها وتعرضنا الى انواع من الضغوطات واخملاوف 
بعد عودتنا الى وطننا االم العراق واضطرارنا للمغادرة 

من دون اكمال االيفاء باجراءات وزارتكم املوقرة . 
لقد اصيب زوجي بامراض نفسية جسيمة رافقتها 
امراض سريرية اثرت بشكل كبير على تعامله داخل 
االس��رة وم��ا رافقها م��ن مصاعب جم��ة وانتم خير 
الناس ممن تتعاملون وتقدرون هذه احلاالت ملا متلكونه 
م��ن قلب ابوي يتس��ع حملبة املالين م��ن الطلبة ، الن 
اختياركم في هذا املنصب الدارة ش��ؤون هذه الوزارة 
الكبيرة لم يأت من فراغ بل يأتي من جوهركم النقي 
في ايجاد احللول االنس��انية ومعاجلة االمور الصعبة 

راجن من سيادتكم تخفيض املبالغ 
واملس��تحقات املترتبه بذمه زوج��ي الى اصول املبالغ 
املصروفة علينا من قبل دائرة البعثات وحسب ميزان 
الصرف الرسمي للبنك املركزي العراقي للمدة التي 
تس��لم بها املبالغ من 2008 الى2012 بشكل دفعات 

ميسرة .
علما اننا تبلغنا من الدائرة القانونية بوجوب السداد 
خالل 30يوما وكان املبل��غ االصلي البالغ 252 مليونا 
و140 الف��ا واربع��ون دينارا والتي تضاعفت وحس��ب 
البالغ الصادر من الدائرة القانونية للوزارة املرفق طيا 

ذي الرقم ق160/-/3 3 في 2017/1/16.
ونتعهد امام س��يادتكم بااليفاء يهذه املس��تحقات 
النه��ا ذمم وام��وال عامة وحس��ب الضواب��ط بتقدمي 

كفالء وحسب ماترونه مناسبا لهذا املوضوع .
علما انن��ا قدمنا عقارا ضامنا ي��وازي املبلغ املطلوب 
من وزارة التعليم/ دائ��رة البعثات قيمته 120 مليون 
دين��ار عراق��ي في حينها وحس��ب الضواب��ط ، االمر 
ال��ذي فاجأنا ه��و مطالبتنا بايفاء املبال��غ املصروفة 
عل��ى املوفد وقيمتها ضع��ف الضعف ، وكنا نتمنى 
يا معال��ي الوزير ان تق��وم الوزارة بابالغن��ا الكترونيا 
ومسبقا بهذا املوضوع لكي نرتب امورنا بهذا الشأن 

في اقل تقدير .

نتقدم لكم بوافر االحترام والتقدير 

األسطول البري ينقل الحنطة 
المحلية بين المحافظات 

امتحان تكميلي لطلبة 
جامعات نينوى كل شهرين

بغداد - الصباح الجديد:
باشر اسطول النقل البري بنقل مادة احلنطة 
احمللية بواقع ) 80( الف طن توزعت بن عدد من 
احملاور احمللية التي تضمنت نقل )10( آالف طن 
من س��ايلو مخمور في اربيل الى مخازن احللة 

و)5( آالف طن من كركوك/ الدوز الى كربالء.
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة العام��ة للنقل 
الب��ري عبد االمير كرمي احملم��داوي »ان الكمية 
التي باشر بنقلها اس��طولنا تقدر حمولتها 
حمول��ة  يع��ادل  م��ا  اي  ش��احنة  ب)1200( 

باخرتن«،
واضاف مدير عام الشركة ان اسطول الشركة 
على امت االس��تعداد لتفريغ البواخر الراس��ية 
في ميناء ام قصر التي حتوي مفردات البطاقة 
التمويني��ة وش��تى احلم��والت وإيصالها الى 

جميع احملافظات« 

بغداد - الصباح الجديد:
قررت وزارة التعلي��م العالي والبحث العلمي 
أج��راء امتحان تكميلي كل ش��هرين لطلبة 
جامعات املوصل ونين��وى واحلمدانية وتلعفر 

والتقنية الشمالية النازحن حديثا.
واوض��ح مدير دائ��رة الدراس��ات والتخطيط 
واملتابعة الدكتور س��هيل جن��م عبد اهلل، انه 
تقرر إج��راء امتحان تكميلي لطلبة جامعات 
املوصل ونينوى واحلمداني��ة وتلعفر والتقنية 
الشمالية، النازحن حديثا كل شهرين لغاية 
االمتحان��ات النهائي��ة  للس��نة الدراس��ية 

احلالية 2016 /2017.

تقرير

وزيرة الصحة تطلع على مستويات تأهيل مؤسساتها في أيسر الموصل
دعت الى التهيؤ لتقديم اإلسناد الطبي في الجانب األيمن 

جانب من اللقاء

بغداد - الصباح الجديد:
اك��دت وزارة العم��ل والش��ؤون 
االجتماعي��ة ان املواطنن الذين 
اعترضوا على اس��تبعادهم من 
ش��بكة احلماية، ملزمون باعادة 
الت��ي صرفت  مبال��غ االعان��ات 
القضائي��ة  اللج��ان  رد  بع��د 

اعتراضاتهم.
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العمل عمار منع��م ان مجلس 
ص��رف  ق��رر  ان  وبع��د  ال��وزراء 
االجتماعي��ة  احلماي��ة  اعان��ات 
عدته��م  الذي��ن  للمعترض��ن 
وزارة التخطي��ط فوق مس��توى 
خ��ط الفقر واس��تبعدتهم من 
برنام��ج الش��بكة ألزمهم في 
الوق��ت نفس��ه بارج��اع جميع 
مبالغ االعانة التي صرفت لهم 
في ح��ال ردت اللجان القضائية 
غي��ر  وعدته��م  اعتراضه��م 

مستحقن لالعانات.
ودع��ا منعم جمي��ع املعترضن 
ممن ظهرت لديهم عبارة )تعهد 
البطاقة  ادخ��ال  بع��د  خط��ي( 
دوائ��ر  مراجع��ة  ال��ى  الذكي��ة 
وفروعها  االجتماعي��ة  احلماي��ة 
في بغداد ومحافظات البالد من 
اجل تقدمي تعهد خطي يلزمهم 
باع��ادة مبال��غ ش��بكة احلماية 
، مش��يرا الى اس��تمرار اللجان 
القضائي��ة املش��كلة بتس��لم 
االعتراض��ات نافي��ا ف��ي الوقت 
نفسه حتديد سقف زمني معن 

لالنتهاء من ذلك.
في الس��ياق نفس��ه افاد منعم 
بان وزارة العم��ل فعلت 11 ألفا 
و9 بطاقات ذكية كانت متوقفة 
بانتظار نتائ��ج وزارة التخطيط، 
بواق��ع  5 االف و32 للرج��ال، و5 
االف و977 للنس��اء، الفتا الى ان 

الش��ريحة املذكورة تشمل من 
اعتراضاته��م متأخرين  قدم��وا 
بع��د ال��� 20 م��ن ش��هر كانون 

الثاني املاضي. 
واض��اف منع��م ان وزارة العمل 
اطلق��ت االعان��ات له��م نهاية 
املاضي، كاش��فا عن  االس��بوع 
وص��ول اع��داد املتقدم��ن على 
االجتماعي��ة  احلماي��ة  ش��بكة 
مبوج��ب القان��ون اجلدي��د رق��م 
11 لس��نة 2014، ال��ى اكثر من 
مليونن و500 أل��ف متقدم من 
بغداد وجميع احملافظات ، مؤكدا 
اجن��از %50 من هذه االس��ماء ما 
بن شمول واستبعاد وقبول ورد 

اعتراض.
ولف��ت ال��ى ان الدفع��ة الثالثة 
م��ن اس��ماء املش��مولن اجلدد 
ستطلق بعد االنتهاء من جميع 

نتائج االعتراضات.

ذي قار - علي حسين:
طالب��ت احلكومة احمللي��ة في قضاء 
اجلبايش ) شرق الناصرية ( مؤسسة 
نص��ب ش��هيد  بع��رض  الش��هداء 
االهوار لالستثمار السياحي، مؤكدة 
االهم��ال  م��ن  يعان��ي  النص��ب  ان 
ويفتقر الى اخلدمات املطلوب توفرها 
النصب  ي��زورون  الذي��ن  للس��ائحن 

املذكور .
وقال  قائممقام قضاء اجلبايش بديع 

اخلي��ون ان مناط��ق االه��وار مازال��ت 
تفتقر للمنشآت واملرافق السياحية 
برغم مضي نحو عام على انضمامها 
لالئح��ة الت��راث العامل��ي ، الفتا الى 
ان نصب ش��هيد االه��وار يعد املرفق 
السياحي الرئيس  في قضاء اجلبايش 
اال ان��ه م��ازال يعان��ي م��ن االهمال 
ويفتقر الى اخلدمات املطلوب توفرها 

للسائحن الذين يزورون النصب.
ودع��ا قائممق��ام اجلباي��ش رئيس��ة 

مؤسس��ة الش��هداء ناجح��ة عبد 
االمي��ر الش��مري ال��ى ع��رض نصب 
ش��هيد االه��وار لالس��تثمار ليكون 
نواة لالس��تثمار في مناطق االهوار ، 
مش��يرا الى ان النصب يواجه حاليا 
انش��ائية بس��بب سوء  مش��كالت 
التنفيذ ، محذرا من مخاطر تعرضه 
لالنهي��ار في ح��ال لم تت��م معاجلة 
التش��ققات التي اخ��ذت تظهر في 

منشآته.

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزير االتصاالت حسن كاظم 
الراش��د عل��ى ض��رورة مواكب��ة 
والتكنولوجي  األكادمي��ي  التطور 
في علم االتص��االت وتكنولوجيا 
املعلوم��ات م��ن خ��الل مواكب��ة 
العلم��ي  التكنولوج��ي  التط��ور 
احلديث ف��ي املناه��ج التعليمية 
واملش��اريع  املنظوم��ات  وتأهي��ل 

منتس��بي  جلمي��ع  االتصاالتي��ة 
الفني��ة  الناحي��ة  م��ن  ال��وزارة 
مي��دان  ف��ي  والتكنولوجي��ة 

العم�ل. 
فق��د مت افتتاح منظومة ش��بكة 
FTTH على شكل مختبر تدريبي 
لتطوير جميع مهندس��ي شركة 
االتصاالت املس��ؤولة ع��ن تنفيذ 
مش��روع Access Netwrk والذي 

سيعتمد ضمن املنهاج التدريبي 
لطلب��ة معهد االتصاالت وتطوير 

مخرجات التعليم . 
وف��ي س��ياق متص��ل مت افتت��اح 
املكتب��ة االلكتروني��ة في معهد 
االتص��االت والتي حتتوي على عدد 
كبي��ر م��ن الكت��ب املتخصصة 
في علم االتص��االت وتكنولوجيا 

املعلومات والبريد . 

العمل تلزم المستبعدين من الشبكة 
االجتماعية إرجاع مبالغ اإلعانات 

ذي قار تطالب بعرض نصب شهيد 
األهوار لالستثمار السياحي

االتصاالت: مواكبة التطور األكاديمي والتكنولوجي  

بعد رد اللجان القضائية اعتراضاتهم 
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المركز الوطني للمختبرات اإلنشائية يحصل على شهادة الجودة  

متابعة الصباح الجديد:

واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلديات العامة عن اجناز مش��روع 
معمل غاز الس��ماوة في محافظة 
املثنى ع��ن طريق امل��اكات الفنية 
الف��او  ش��ركة  ف��ي  والهندس��ية 

العامة احدى تشكيات الوزارة.
وذك��ر املرك��ز االعام��ي لل��وزارة ان 
املش��روع ينفذ لصالح وزارة النفط 
/ ش��ركة تعبئ��ة الغ��از وه��و م��ن 
املش��اريع املهمة في احملافظة حيث 
ش��ملت اعمال النصب والتش��ييد 
احلقل��ي وإعمال مدني��ة وكهربائية 

وميكانيكية.
وتاب��ع املرك��ز االعام��ي ان العم��ل 
تضم��ن ايضاً إنش��اء بناي��ة اإلدارة 
مع إعمال نصب هياكل وس��قائف 
وعم��ل مس��اند ومنص��ات ونصب 
مع��دات حتميل وتفريغ الغاز ونصب 
9 مضخ��ات لاطف��اء وربطه��ا مع 
اخل��زان الرئي��س ، فضا ع��ن نصب 

املضخات العمودية للضواغط.
على صعي��د متصل اعلن��ت وزيرة 
االعمار واالسكان والبلديات العامة 
د. املهندس��ة آن ناف��ع اوس��ي اجناز 
مشروع جسر الصدور الكونكريتي 
ف��ي محافظ��ة ديال��ى  وه��و اح��د 
املش��اريع املمولة من ق��رض البنك 
الدول��ي والت��ي بلغت كلف��ة اعادة 

اعماره مليارا  و122 مليون دينار.
وذكرت املهندسة اوسي ان املشروع 
مت اجنازه عن طريق امل��اكات الفنية 
والهندس��ية في ش��ركة املعتصم 
الط��رق  دائ��رة  واش��راف  العام��ة 
واجلسور التابعتني للوزارة  ، مؤكدة 
ان اجلسر يعد من اكبر واهم اجلسور 
مبحافظ��ة ديال��ى ، اذ يتكون من 14 
فضاًء ويبلغ طول اجلسر الكلي مع 
املقترب��ات 900 م ، وق��د تعرض الى 
اعم��ال تخريبية م��ن قبل عصابات 

داعش االرهابية .
على صعيد متصل اعلنت الوزيرة ان 
املركز الوطني للمختبرات االنشائية 
حصل على شهادة االيزو االعتمادية 
ISO/( على وفق متطلبات املواصفة

IEC17025( ف��ي مجال الفحوصات 
االنشائية والفحوصات املعدنية. 

واكدت املهندس��ة اوس��ي ان املركز 
االنش��ائية  للمختب��رات  الوطن��ي 
التاب��ع لل��وزارة يع��د اول تش��كيل 
بالوزارة يحصل على هذه الشهادة 
, بعد اس��تكمال إج��راءات التدقيق 
من قبل فريق التقومي التابع للجهاز 
والس��يطرة  للتقيي��س  املرك��زي 

اإلج��راءات  وتنفي��ذ  النوعي��ة 
التصحيحي��ة واملاحظ��ات املثبتة 

من قبل املركز .
واش��ارت املهندس��ة اوس��ي الى ان 
ال��وزارة وادارة املرك��ز تأم��ل بتأهيل 
احملافظ��ات  ف��ي  اخملتب��رات  بقي��ة 
باملرحل��ة املقبل��ة للحص��ول على 
هذه الشهادة أس��وة مبختبر بغداد 
املرك��زي التاب��ع للمرك��ز الوطن��ي 

للمختبرات االنشائية. 
وذكرت املهندسة اوسي أن مفهوم 
ISO/( املواصف��ة  ف��ي  االعتم��اد 

IEC17025 ( للمختب��رات عبارة عن 
»تقيي��م« فن��ي ش��امل للمعرف��ة 

وامله��ارات واألش��خاص ع��ن طريق 
للمش��اهدة  الفني��ني  املقيم��ني 
واحلكم على طريق��ة أداء الفحص 
أو املعاي��رة ، وحتت��وي املواصفة على 
مجموعت��ني من املتطلبات ، ) إدارية 
وفني��ة( تتعل��ق املتطلب��ات اإلدارية 
بجودة »نظام اإلدارة« أما املتطلبات 
الفني��ة فتتعل��ق بكف��اءة طاق��م 
واألجهزة  الفحص  وبطرق  التحليل 
املس��تعملة وط��رق ضب��ط ج��ودة 

التحاليل وإصدار التقارير وغيرها.
وتابعت املهندس��ة اوسي ان املركز 
اإلنش��ائية  للمختب��رات  الوطن��ي 
اح��د تش��كيات ال��وزارة يع��د من 

احلكومي��ة  العلمي��ة  املؤسس��ات 
الرصين��ة والرائدة في مجال العمل 
اخملتبري على مدى اكثر من 35 عاماً 
وضمن سياقات عمله املعمول بها 
واملتوافق��ة م��ع البنود احمل��ددة في 

 .)ISO/IEC17025( املواصفة
ال��ى ذلك انه��ى اجلهد الهندس��ي 
التابع لل��وزارة عمله ف��ي االقضية 
والنواح��ي التابعة حملافظ��ة نينوى 

بعد حتريرها .
واش���ار املهندس جاب��ر عبد خاجي 
الوكي��ل الفن��ي للوزارة ب��أن اجلهد 
الهندس��ي بدأ بعمله في الساحل 
االنق��اض  لرف��ع  االيس��رللمدينة 

العملي��ات  ومخلف��ات  والس��واتر 
العس��كرية فيم��ا ب��دأت املاكات 
الفنية باصاح محطات ومش��اريع 
املياه التي تغذي املدينة بجهود ذاتية 
من قب��ل عمال وفنيي ومهندس��ي 

الوزارة .
واعل��ن الوكي��ل الفن��ي ع��ن ق�رب 
وص��ول الي��ات تخصصي��ة تنفيذا 
للعق��د م��ع الش��ركات الياباني��ة 
اضافة الى اليات خصصتها الوكالة 
االملاني��ة للتنمية ويصل عددها الى 
)30( آلي�ة لاس��راع بتأهيل واعمار 
املدينة التي دمرتها عصابات داعش 

االرهابية

اإلعمار تنجز معمل غاز السماوة في المثنى وجسر الصدور بديالى  

يعد المركز الوطني 
للمختبرات اإلنشائية 
أول تشكيل بوزارة 
اإلعمار يحصل على 
شهادة الجودة 
)اآليزو(  بعد 
استكمال إجراءات 
التدقيق من قبل 
السيطرة النوعية 

معمل غاز السماوة

اختتام المرحلة األولى 
من تدريب المالكات 
الصحية في البصرة

اليونسكو تطلق 
نظام إدارة المعلومات 

التربوية في العراق 

البصرة - الصباح الجديد: 
بحض��ور  مدير عام دائ��رة صحة البص��رة الدكتور 
ري��اض عب��د االمير اختتم��ت دائرة صح��ة البصرة 
مستشفى البصرة العام املرحلة األولى من تدريب 

املاكات الصحية والذي استمرت ثاثة اشهر .
وأوضحت مديرة إدارة اجلودة الدكتورة نهاد قاس��م 
3600 مش��ارك  وتدري��ب  دورة   12 تنفي��ذ  مت  لق��د 
ومشاركة ومبعدل 30 مش��اركا لكل دورة ، مشيرة 
الى انها تس��عى من خال ه��ذه الدورات الى تدريب 
املش��اركني على التنمية البش��رية وال��ذي قدمها 
املدير الع��ام واالتص��ال والتواصل وعملي��ات انقاذ 

احلياة والسيطرة على التلوث .
 وأكدت الدكتورة قاسم ستكون هناك مرحلة ثانية 
لش��مول باقي املاكات غير املشاركة بهذه الدورات 
وكذلك إعادة تدريب املشاركني على املهارات الفنية 

والتخصصية في مجال عملهم .

بغداد - الصباح الجديد:
بدأت اليونسكو بالتعاون مع وزارة التربية العراقية  
جتري��ب النظام الوطن��ي إلدارة املعلوم��ات التربوية 
)س��يمز( لتوفير املعلوم��ات والتفاصي��ل الدقيقة 
واحملدثة عن النظام الترب��وي- التعليمي في العراق 
ومبا يخدم عملية اتخاذ وصنع القرارات في القطاع 

التربوي.
إن جتري��ب نظام إدارة املعلومات التربوية في مديرية 
تربية الرصافة الثالثة ف��ي بغداد هو نتيجة جلهود 
كبيرة ومتواصلة في استثمار املوارد املالية والبشرية 
بش��كل مس��تدام من قب��ل منظمة اليونس��كو ، 
ب��ات لديكم اليوم نظاما ق��ادرا على جمع البيانات 
عن جميع أش��كال التعليم، ولكل املس��تويات من 
املدارس إلى املراك��ز اإلدارية العليا » كما قالت لويز 
اكستهاوزن، مديرة مكتب اليونسكو للعراق، فيما 
اش��ارت الى »ان مثل هذا النظام الش��امل أمر بالغ 
األهمي��ة لتعزيز م��وارد التخطي��ط وإدارة وإصاح 

قطاع التربية في العراق ». 
ومت إطاق جتريب نظ��ام إدارة املعلومات التربوية في 
الي��وم األخير من التدريب املكث��ف للمدربني والذي 
استمر ملدة 5 أيام ملاك وزارة التربية الذين سيتولون 

إدارة هذا النظام فيما بعد. 
ذي قار - علي حسين:  

اعلن��ت دائ��رة الهج��رة واملهجري��ن 
في ذي ق��ار توزيع وجب��ة جديدة من 

املس��اعدات االنس��انية على االسر 
النازحة للمحافظة تضمنت  1000 

سلة غذائية وصحية ومنزلية.

وقال مدير دائ��رة الهجرة واملهجرين 
في ذي قار علي صالح احللو ان "  فرع 
وزارة الهج��رة واملهجري��ن في ذي قار 

باشر بتوزيع 1000 سلة متنوعة من 
املساعدات االنسانية على العائات 
بالتنس��يق م��ع احلكومة  النازح��ة 

احمللية واجملالس البلدية في الوحدات 
االداري��ة "، مبين��ا ان الوجبة اجلديدة 
تضمن��ت 6 م��واد غذائي��ة وصحية 

ومنزلية ، مش��يرا الى ان املساعدات 
تشمل نازحني معظمهم من املوصل 

والرمادي صاح الدين وديالى .

توزيع مساعدات عينية وإنسانية بين النازحين في ذي قار
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تركمانستان ـ رويترز:
أفادت وس��ائل إع��ام أن املعطي��ات األولية تؤكد 
اقت��راب رئي��س تركمانس��تان قربان قول��ي بيردي 
محم��دوف من الف��وز بوالية ثالثة ف��ي انتخابات 

رئاسية جرت امس األحد.
ويتول��ى بي��ردي محم��دوف )59 عاما( الس��لطة 
في اجلمهورية الس��وفيتية الس��ابقة منذ عشر 
س��نوات خلف��ا للرئيس صاب��ر مراد ني��ازوف الذي 

حكم الباد إلى أن توفي في 2006.
وعرف نيازوف باس��م تركمان باش��ا، أي رئيس كل 
التركمان، فيما يش��ار كثيرا إلى بيردي محمدوف 
بلق��ب أركاداج، أي احلارس. وهن��اك متاثيل مطلية 
بالذه��ب للزعيم��ن ف��ي عش��ق أب��اد عاصم��ة 

تركمانستان.
وعدلت تركمانس��تان، الع��ام املاضي، الدس��تور 
إللغاء احلد األقصى لعدد فترات الوالية التي ميكن 
أن يش��غلها الرئيس، ما ميه��د الطريق أمام بيردي 

محمدوف )59 عاما( ليكون رئيسا مدى احلياة.
وأصب��ح بي��ردي محم��دوف، وهو طبيب أس��نان، 
رئيس��ا قبل عقد من الزمن بعد أن شغل منصب 

وزير الصحة ملدة عشر سنوات قبل ذلك.
وجت��ري االنتخاب��ات هذه امل��رة حتت إش��راف عديد 
املنظم��ات الدولي��ة، م��ن تركيا والهن��د والصن 

وأفغانستان واليابان

بيونغيانغ ـ بي بي سي:
أج��رت كوري��ا الش��مالية جترب��ة إط��اق ص��اروخ 
باليس��تي لم يتحدد نوعه، بحس��ب وكالة األنباء 

الكورية اجلنوبية )يونهاب(.
ج��اءت التجرب��ة الصاروخية بعد ي��وم من اجتماع 
قم��ة بن الرئي��س األميركي دونال��د ترامب ورئيس 
ال��وزراء الياباني تش��ينزو آبي، وبعد أن أكد بش��دة 
وأكث��ر من مرة التزام الواليات املتحدة بضمان دفاع 
قوي ضد تهديد كوريا الش��مالية، كما تأتي أيضا 
بع��د مكاملة هاتفية لترامب م��ع الرئيس الصيني 

شي جن بينغ.
وق��ال ترام��ب للصحفي��ن، خال مؤمت��ر صحفي 
مقتضب مش��ترك مع آبي، ف��ي بالم بيتش بوالية 
فلوري��دا: »أود أن يفه��م اجلميع وأن يع��رف متاما أن 
الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة تق��ف وراء اليابان، 
حليفتنا العظيم��ة، 100 باملئة« دون أن يدلي مبزيد 
م��ن التصريحات. أم��ا رئيس ال��وزراء الياباني، فقد 
صرح في نفس املؤمتر الصحفي املشترك بأن إطاق 

الصاروخ أمر »غير مقبول مطلقا«.
وقد »قطع الصاروخ مس��افة نح��و 500 كيلومتر 
وجتري كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة حتليا دقيقا 
بشأن معلومات إضافية«، حسب بيان ملكتب رئيس 

هيئة األركان املشتركة الكورية اجلنوبية.

نيروبي ـ رويترز:
ذكرت رس��الة اطلع��ت عليها رويت��رز امس االول 
الس��بت أن جنراال من جنوب الس��ودان اس��تقال 
من منصبه مشيرا إلى انتهاكات ارتكبتها قوات 
األمن ضد مدنين وما وصفه بزيادة احملاباة العرقية 

داخل اجليش.
واللفتنانت جنرال توماس س��يريلو س��واكا نائب 
رئي��س قط��اع اخلدم��ات اللوجيس��تية ه��و أكبر 
ضاب��ط يعلن اس��تقالته منذ فرار نائ��ب الرئيس 
السابق ريك مش��ار بعد اش��تباكات بن مؤيديه 
وجن��ود موالن للرئيس س��لفا كير ف��ي جوبا في 

يوليو متوز املاضي.
وق��ال خبير أمني ف��ي نيروبي إن س��واكا املعروف 
باس��م س��يريلو يحظى باحترام اجملتم��ع الدولي 
وستنظر حكومات الغرب الستقالته واالتهامات 

التي وجهها على أنها إدانة للحكومة.
ويجتاح النزاع جنوب السودان منذ عام 2013 بعد 
عامن من انفصاله عن السودان. واندلع قتال في 
الش��هور املاضية بعدما ع��زل كير وهو من قبيلة 

الدنكا نائبه مشار وهو من قبيلة النوير.

استقالة جنرال في جنوب السودان 
بسبب انتهاكات للجيش

رئيس تركمانستان يقترب 
من الفوز بوالية ثالثة

كوريا الشمالية تطلق 
صاروخًا باليستيًا

متابعة الصباح الجديد: 

يؤكد النواب العرب االس��رائيليون 
العالقون بن مطالبتهم بحقهم 
بتمثيل الفلسطينين ومواقفهم 
الرافضة لسياس��ات الدولة، انهم 
دورات«  اس��وأ  »اح��دى  يعيش��ون 
الكنيست بوجود حكومة بنيامن 
نتانياهو اليمينية التي تزداد تطرفا 

يوما بعد يوم.
في االشهر املاضية، شهدوا اجلدل 
داخل الكنيس��ت ح��ول منع االذان 
الش��رعية عل��ى  واضف��اء  فج��را 
مص��ادرة اراض فلس��طينية لبناء 
مس��توطنات عليها. ش��اركوا في 
النق��اش وف��ي التصوي��ت، دون ان 
يتمكن��وا م��ن ان تكون الق��رارات 

لصاحلهم.
ويقول النائب أحمد الطيبي عضو 
الكنيست خمس دورات منذ 1999، 
لوكالة فرانس برس ان »هذه الدورة 
من اس��وأ الدورات لوجود حكومة 
مييني��ة متطرف��ة. نح��ن مع��ادون 
لهذه احلكومة، ونعمل السقاطها 

كل يوم«.
ويضي��ف »نتمي��ز ع��ن املعارضات 
االخ��رى بانن��ا منث��ل اقلي��ة عربية 
مؤك��دا  مقموع��ة«،  مضطه��دة 
ان »الكنيس��ت ه��ي أكثر االماكن 
س��ها  مكان��ا  وليس��ت  تطرف��ا 

للعمل بل حتديا مستمرا«.
ويؤك��د الطيب��ي ان »نتانياهو كان 
اقل عدوانية وعنصرية في الدورات 
الس��نتن  ف��ي  لك��ن  الس��ابقة. 
مزاي��دا محرضا  االخيرت��ن، ص��ار 

متطرفا خطرا«.
ومنذ االنتخابات االخيرة في 2015، 
ق��رر الن��واب العرب االس��رائيليون 
ف��ي  موح��دة  جبه��ة  تش��كيل 
احلكوم��ات ميينية  أكث��ر  مواجهة 
في تاريخ اس��رائيل حيث يش��كل 
م��ن  املتح��درون  الفلس��طينيون 
الذي��ن ل��م يغ��ادروا اراضيهم لدى 
قيام اس��رائيل 17 ف��ي املئة حاليا 

من السكان.
وتشغل القائمة العربية املشتركة 
املكون��ة م��ن األح��زاب العربية 13 

مقع��دا في الكنيس��ت، 12 لعرب 
ومقعد ليهودي.

املعارضة  الق��وة  القائمة  وتعتب��ر 
الثالثة في البرملان الذي يضم 120 
مقعدا لكن تش��وبها انقسامات. 
وفي الكنيست خمسة نواب عرب 

آخرين.
وكان رئيس كتلة االئتاف احلكومي 
في الكنيس��ت ديفيد بيتان صرح 
مؤخ��را »أفضل ع��دم توجه العرب 
الى صناديق االقت��راع الن 95 باملئة 
منه��م يصوتون لصال��ح القائمة 
املش��تركة الت��ي متث��ل املصال��ح 

الفلسطينية«.
لكن الطيبي يتذك��ر مراحل أخرى 
صعبة مر به��ا النواب العرب، مثل 
احلروب الثاث على غزة منذ 2008. 
ويقول »ف��ي وقت احل��رب )تصبح( 
مليئ��ة  تك��ون  ن��ارا.  الكنيس��ت 
بالعنصرية والعدوانية الفاقعة. ال 
يريدون رؤية عربي او س��ماع اللغة 
العربية. يريدونك ان تكون جزءا من 

االجماع«.

الدف��اع  وزي��ر  ان  الطيب��ي  وي��روي 
افيغ��دور ليبرم��ان ق��ال يوما عنه 
وع��ن زميل��ه محمد برك��ة »يجب 
وضعهم��ا ام��ام ص��ف م��ن رماة 
الرصاص واعدامهما. كل يوم يقول 
اننا منثل املنظمات االرهابية واعداء 

الدولة«.
تع��رض عضو الكنيس��ت باس��ل 
غط��اس من حزب التجمع الوطني 
الدميوقراطي العض��و في القائمة 
العربي��ة املش��تركة الج��راء يع��د 

سابقة في تاريخ الكنيست.
رف��ع  البرمل��ان عل��ى  أق��دم  فق��د 
احلصانة عنه جزئيا في نهاية العام 
ع��د اتهام��ه بنقل هوات��ف نقالة 
فلس��طيني  احدهم��ا  ملعتقل��ن 

واآلخر من عرب اسرائيل.
واظه��رت كاميرات الس��جن التي 
بثته��ا كل القن��وات االس��رائيلية 
غط��اس وه��و يس��لم الس��جناء 

مغلفات يتناولها من معطفه.
وجمع الوزير زئيف اليكن )الليكود( 
72 توقيع��ا وس��لمها ال��ى رئيس 

الكنيست يولي ايدلشتاين مطالبا 
باقص��اء غط��اس. ويش��ترط توفر 
70 توقيع��ا على األق��ل للتصويت 
عل��ى اقصائه. وطالب املستش��ار 
القضائي للحكومة بتقدمي الئحة 

اتهام ضد غطاس.
واعتب��ر مرك��ز »عدال��ة« القانوني 
ض��د  اته��ام  الئح��ة  تق��دمي  »ان 
النائ��ب غطاس ب��دون اعطائه حق 
االستماع يش��كل خرقا للحق في 
اجراء عادل. ويج��ب اعطاؤه ثاثن 
يوم��ا لاس��تماع اليه قب��ل تقدمي 

الئحة اتهام«.
واعتبر غطاس في رس��الة وجهها 
العض��اء الكنيس��ت ان��ه تع��رض 
ومحاكم��ة  اعام��ي  لتنكي��ل 
ميدانية. لكن تصرفه أغضب أيضا 

زماءه في القائمة املشتركة.
وق��ال رئي��س القائم��ة امي��ن عودة 
للقن��اة الثانية االس��رائيلية »هذا 
امر غير مقبول للقائمة املشتركة 
غي��ر  نش��اط  كل  كذل��ك  ككل. 
قانون��ي نعارضه. الش��يء املفهوم 

ه��و انه خال��ف القان��ون وعليه ان 
يواجه ذلك. لألس��ف هو منح كل 
ش��خص ضده هدية، وه��ذا مؤلم 

جدا«.
يج��ب  القضي��ة  ه��ذه  ان  واك��د 
التعامل معها »بالسبل القانونية 
فقط«، بينما تدعم املشتركة حق 

غطاس بالدفاع عن نفسه.
ورغ��م كل ش��يء، يش��دد النائب 
ال��درزي عبد اهلل اب��و معروف على 
أهمي��ة وج��ود النواب الع��رب في 

الكنيست.
ويقول لفرانس برس »نحن مواطنون 
اس��رائيل  قي��ام  قب��ل  أصلي��ون 
لكنن��ا نش��كل االن 20 باملئة )من 
سكان اس��رائيل(. السؤال هو: هل 
نستطيع تغيير كل شيء في ظل 
السياس��ة الصهيوني��ة وغس��ل 
دماغ املواطن اليهودي الذي يرضخ 

لسنوات عديدة من التضليل؟«.
ويضي��ف »كمواطن��ن لن��ا احل��ق 
الش��رعي في العمل عل��ى تغيير 
السياس��ة التمييزية بحق العرب 

ف��ي اس��رائيل، لذل��ك ال نترك هذا 
املنبر في عملنا السياسي«.

اآلخري��ن،  الع��رب  عك��س  وعل��ى 
يش��مل التجني��د االجب��اري ف��ي 

اسرائيل الدروز.
ويقول اب��و معروف »ال��دروز الذين 
يخدم��ون ف��ي اجلي��ش ال ياق��ون 
املساواة، وحجة التجنيد اخترعتها 
الدول��ة م��ن اج��ل التميي��ز ب��ن 

املواطنن وسياسة فرق تسد«.
م��ن جهته��ا، تتباهى الناش��طة 
بأنه��ا  توم��ا  عاي��دة  النس��ائية 
أصبح��ت أول عربية ترأس جلنة في 
الكنيس��ت. وتقول »لس��ت فقط 
اول ام��راة أتراس جلنة دائمة بل أول 
عربي. وهذا يضعن��ي امام حتديات 
كبيرة، فانا قادمة من اقلية برملانية 

واقلية قومية داخل الدولة«.
وتضي��ف »اتابع ع��ن كثب خطط 
تشغيل النساء العربيات، وحصلنا 
على ميزانيات لدعم مراكز لضحايا 
االعتداءات اجلنس��ية« وغيرها من 

املبادرات االجتماعية.

أثينا ـ بي بي سي:
أجل��ت الس��لطات اليوناني��ة م��ا 
ال يق��ل ع��ن 70 ألف��ا من س��كان 
مدينة »ثيس��الونيكي«، ش��مالي 
الب��اد، في عملية غير مس��بوقة 
به��دف تفكيك قنبل��ة، تعود إلى 
احلرب العاملي��ة الثانية، عثر عليها 

مؤخرا.
وأجلي جميع املقيمن في منطقة 

قطره��ا كيلومت��ران، كان قد عثر 
األس��بوع  القنبل��ة  عل��ى  فيه��ا 

املاضي.
وش��ارك في عملية اإلجاء حوالي 
متط��وع  و300  ش��رطي  أل��ف 
س��اعدوا في نق��ل الس��كان إلى 
رياضي��ة ومراكز  وقاع��ات  مدارس 
ثقافي��ة، إضافة إل��ى التحقق من 
إجاء الس��كان الذين أبلغوا باألمر 

قبل أيام من خال وس��ائل اإلعام 
مواقع  وإعانات على  ومنش��ورات 

التواصل االجتماعي.
الس��كان  آالف  وضم��ن عش��رات 
 450 حوال��ي  إج��اء  مت  املعني��ن، 
س��اكنا ف��ي مخي��م لاجئن في 

املنطقة املعنية.
أن  محلي��ون  مس��ؤولون  وأعل��ن 
ثم��ان  تس��تغرق  ق��د  العملي��ة 

ساعات، لكن مسؤولن عسكرين 
الزمنية  الفت��رة  حتفظ��وا بش��أن 
للعملية، التي تتمثل في تفكيك 
القنبلة ثم نقلها إلى حقل رماية 

عسكري قريب.
نيك��وس  الكولوني��ل  وكش��ف 
فانيوس، املتحدث باس��م رئاس��ة 
األركان اليوناني��ة، أن��ه عث��ر على 
القنبلة أثناء أشغال قرب محطة 

للوق��ود، وأنه��ا حتت��وي عل��ى 250 
كيلوغراما من املواد املتفجرة.

إن  محلي��ون  مس��ؤولون  وق��ال 
العملية غير مسبوقة في اليونان، 
حي��ث ل��م يت��م العثور أب��دا على 
قنبلة بهذه الضخامة في منطقة 

م�أهولة بالسكان.
وقال الكولونيل فانيوس إن اجليش 
ال يس��تطيع ف��ي ه��ذه املرحل��ة 

حتدي��د تاري��خ إلق��اء القنبل��ة أو 
اجله��ة املس��ؤولة عن ذل��ك، إال أن 
أح��د س��كان املدينة ق��ال لوكالة 
أسوشييتد برس لألنباء إن طائرات 
أمريكية وبريطانية ألقت القنبلة 
على خط س��كك حديدية أملانية 
في 17 أيلول 1944. وكانت القوات 
األملانية قد احتلت اليونان من سنة 

1941 إلى تشرين األول 1944

جنيف ـ أ ب ف:
أعلنت الهيئ��ة العليا للمفاوضات 
قائم��ة بأس��ماء الوف��د املوحد من 
املعارضة الس��ورية للمشاركة في 
مفاوض��ات جنيف املزم��ع أجراؤها 

في ال�20 من شباط احلالي.

وقررت الهيئة العلي��ا للمفاوضات 
في ختام اجتماعها الذي جرى يومي 
10 و11 ش��باط ف��ي الري��اض إنهاء 
عمل وفد التفاوض السابق، وقامت 
بتشكيل وفد جديد نصف أعضائه 
ممثلن عن القوى العسكرية إضافة 

إلى ممثلن عن املكونات السياسية 
في الهيئة العليا للمفاوضات.

كما يضم الوفد ممثلن عن منصتي 
القاهرة وموسكو، حيث مت انتخاب 
نصر احلريري رئيسا للوفد املفاوض، 
وأليس مفرج نائبة للرئيس، ومحمد 

صبرا كبيرا للمفاوضن.
الوف��د  أعض��اء  تس��مية  مت  كم��ا 
املفاوض الذي يبلغ قوامه 21 عضوا 
ميثلون مختلف املكونات العسكرية 
واملدني��ة الس��ورية، باإلضاف��ة إلى 
تش��كيل وف��د استش��اري يض��م 

20 عض��وا م��ن االختصاصين في 
الش��ؤون السياس��ية والقانوني��ة 

والعسكرية.
وم��ن اجلدير بالذك��ر أن الوفد يضم 
الفصائ��ل  م��ن  ممثل��ن   10 أيض��ا 
املس��لحة، وهي »اجلبهة اجلنوبية« 

واجلبه��ة  الرحم��ن«،  و«فيل��ق 
الش��ام«،  و«فيل��ق  الش��مالية«، 
و«حرك��ة حتري��ر حم��ص«، وألوي��ة 
الس��لطان مراد«، و«صقور الشام«، 
وال يضم الوفد ممثلن عن تنظيمي 

»أحرار الشام« و«جيش اإلسام«.

إخالء منازل في اليونان بسبب قذيفة تعود للحرب العالمية الثانية

الهيئة العليا للمفاوضات تكشف عن وفد المعارضة السورية إلى جنيف

لوجود حكومة يمينية متطرفة

النّواب العرب اإلسرائيليون يعيشون إحدى أسوأ دورات الكنيست

كان رئيس كتلة االئتالف 
الحكومي في الكنيست 
ديفيد بيتان صرح مؤخرا 

»أفضل عدم توجه 
العرب الى صناديق 

االقتراع الن 95 بالمئة 
منهم يصوتون لصالح 

القائمة المشتركة 
التي تمثل المصالح 

الفلسطينية

النائب أحمد الطيبي مع عناصر من القوات اإلسرائيلسة

تقـرير

جنيف ـ أ ب ف:

سويس��را  ف��ي  الناخب��ون  ادل��ى 
باصواتهم امس االحد بشأن تسهيل 
عملية جتنيس احفاد مهاجرين، وهو 
اج��راء يعارض��ه اليمن الش��عبوي 
ع��دد  يحص��ل  ان  يخش��ى  ال��ذي 
كبير من املس��لمن على اجلنس��ية 

السويسرية في املستقبل.
الفدرال��ي،  القان��ون  ولتبن��ي ه��ذا 
يفت��رض ان تواف��ق علي��ه غالبي��ة 
الناخبن في الكانتونات ال�26 التي 

تتألف منها سويسرا.
وصوت عدد كبير من السويس��رين 
الذين يدعون الى عمليات اس��تفتاء 
عدي��دة كل س��نة، باملراس��لة ف��ي 
االسبوعن او االسابيع الثاثة التي 

تسبق االقتراع. 
يهدف مشروع احلكومة الى تسريع 
اج��راءات من��ح اجلنس��ية الحف��اد 
املهاجرين، لكنه يستبعد منح هذه 

اجلنسية بشكل تلقائي.

وميك��ن ان يس��تفيد حوالى 25 الف 
شخص من احفاد مهاجرين يتحدر 
معظمهم من ايطاليا، وكذلك من 
تركي��ا ومنطقة البلقان، على الفور 
م��ن هذه االج��راءات املبس��طة في 
بل��د يض��م ثمانية ماين نس��مة. 
لك��ن احلكومة تق��ول ان نحو 2300 
ش��اب ميكن ان يش��ملهم ذلك في 

السنوات العشر املقبلة.
البرمل��ان  ف��ي  اغلبي��ة  وتدع��م 
املش��روع. لكن نوابا في حزب االحتاد 
الدميوقراطي للوس��ط، الذي يشغل 
اكبر ع��دد من املقاع��د في مجلس 
الن��واب، ح��ذروا السويس��رين من 
»زي��ادة مفرطة ف��ي ع��دد االجانب 
وزي��ادة كبي��رة ف��ي عدد املس��لمن 

خصوصا«.
وقال النائب عن احلزب جان لوك ادور 
الذي يش��ارك ف��ي رئاس��ة اللجنة 
ض��د التجني��س القس��ري »خ��ال 
جي��ل او جيلن، من س��يكون هؤالء 
االجانب من اجليل الثالث؟ لن يكونوا 

ايطالين او اسبان او برتغالين«.

ونش��رت هذه اللجن��ة ملصقا امام 
واالماك��ن  القط��ارات  محط��ات 
املزدحمة في مدن سويس��را، يحمل 
صورة امرأة حتدق م��ن خلف نقابها 
األس��ود باملارين في الش��وارع، كتب 
علي��ه »ال، لعملي��ات التجنيس غير 

املضبوطة«.
وكش��ف آخر استطاع للرأي نشره 
في االول من شباط معهد »جي إف 
إس.بيرن«، ان 66 باملئة من الناخبن 
سيؤيدون تسهيل إجراءات احلصول 
على اجلنس��ية للجي��ل الثالث من 
املهاجري��ن، مقاب��ل 31 باملئ��ة م��ن 
املعارض��ن بينم��ا قال ثاث��ة باملئة 

انهم ما زالوا مترددين.
لك��ن املفاجآت االنتخابية ليس��ت 
مس��تبعدة ف��ي سويس��را. فف��ي 
2009 اخفق��ت اس��تطاعات الرأي 
ف��ي تقديراتها بش��أن اقتراح االحتاد 
الدميوقراطي للوسط حظر تشييد 

مآذن في سويسرا.
تق��ول احلكومة ان »ه��ؤالء االجانب 
الش��باب امض��وا كل حياتهم في 

سويس��را لذلك يج��ب ان يحصلوا 
عل��ى اجلنس��ية بس��هولة اكب��ر«، 

مؤكدة ان »وطنهم هو سويسرا«.
اذا قبل االجراء، فس��تبقى ش��روط 
التجني��س ب��دون تغيير. فاملرش��ح 
يج��ب ان يتق��ن واحدة م��ن اللغات 
الوطنية االرب��ع )االملانية وااليطالية 

والفرنسية والرومانشية(.
يج��ب ان يكون املرش��ح مولودا في 
سويس��را وارت��اد احدى مدارس��ها 
وال  االق��ل  عل��ى  س��نوات  خلم��س 
يتجاوز س��ن اخلامس��ة والعشرين. 
كما يش��ترط القانون ان يكون احد 
الوالدي��ن ق��د ع��اش في سويس��را 
عش��ر س��نوات ودرس في مدارسها 

خمس سنوات على االقل. 
واخي��را يج��ب ان يكون اح��د اجداد 
املرش��ح ميلك تصري��ح اقامة او ولد 

في سويسرا.
واخلامسة والعشرون هو السن الذي 
ال ميكن ان يفرض على اي سويسري 
العس��كرية  باخلدمة  بالقيام  بعده 

االلزامية.

نحو 2300 شاب يشملهم ذلك في السنوات العشر المقبلة

السويسريون يصّوتون على قانون لتسهيل منح الجنسية الحفاد مهاجرين
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ام��س  التخطي��ط،  وزارة  اعلن��ت 
االح��د، ان معدل النمو الس��كاني 
ف��ي الع��راق يبل��غ مليون نس��مة 
س��نويا، مش��يرة الى ان التقديرات 
الس��نوية لع��دد س��كان الع��راق 
لنهاي��ة ع��ام 2016 يبلغ 37 مليون 

و800 الف نسمة.
وقال املتحدث باس��م ال��وزارة عبد 
الزهرة الهن��داوي ان »معدل النمو 
الس��كاني للعراق يبلغ ما بني 800 
الى مليون نس��مة س��نويا«، مبينا 
ان »ه��ذه النس��بة يت��م اعتمادها 
على اساس معدل الوالدات وصافي 

الهجرة«.
واض��اف الهن��داوي ان »التقديرات 
الس��نوية لع��دد س��كان الع��راق 
لنهاي��ة ع��ام 2016 يبلغ 37 مليون 
و800 ال��ف نس��مة«، مش��يرا الى 
ال��ذي  الس��نوية  »التقدي��رات  ان 
اجرته الوزارة خ��ال عملية احلصر 
والترقي��م في ع��ام 2010 بينت ان 
ع��دد الس��كان حين��ذاك يبلغ 31 

مليون و600 الف نسمة«.
وكان��ت وزارة التخطي��ط قالت إن 
»س��كان الباد ووفق��ا للفرضيات 
الس��كانية وثب��ات مع��دل الوالدة 
والوف��اة، وصل خ��ال العام املاضي 
الى 36 مليونا و800 ألف نس��مة«، 
متوقع��ا ان »يص��ل بحل��ول نهاية 
العام احلالي، الى م��ا يقرب من 38 

مليونا«.
واض��اف الهنداوي أن »معدل النمو 
وبالرغم من انخفاضه  الس��كاني 
إل��ى 2.5 باملئ��ة في امل��دة األخيرة، 
قياس��اً  مرتفع��اً  ي��زال  ال  أن��ه  إال 
ب��دول املنطق��ة«، مش��يراً إل��ى أن 
»نس��بة س��كان احلض��ر بلغت 70 
باملئة مقابل 30 باملئة من س��كان 

الريف«.
وأوض��ح أن »اجملتم��ع العراقي، من 
اجملتمع��ات املتزايدة س��كانياً نظراً 
ملع��دل اإلح��ال الصاف��ي البال��غ 
مولودين لكل امرأة في سن اإلجناب 

ومع��دل  - 49( س��نة،   15( بعم��ر 
اخلصوبة الكلي مبقدار أربعة مواليد 
أحياء لكل امرأة خال مدة حياتها 
اإلجنابي��ة«، الفت��ا ال��ى أن »الوزارة 
تعم��ل في اطار الوثيق��ة الوطنية 
عل��ى  الس��كانية،  للسياس��ات 
تضمني رؤى وخطط مس��تقبلية، 
تهدف ال��ى ايجاد ت��وازن بني النمو 
االقتصادي��ة  وامل��وارد  الس��كاني 

املتاحة في الباد«.
وتاب��ع ان »تل��ك الوثيق��ة تتضمن 
محاور عدة للنهوض بواقع الصحة 
االجنابي��ة والتعليم، ومتك��ني املرأة، 
فضا عن النهوض بواقع الش��باب 

وحل مشكلة السكن«.
التع��داد  اج��راء  وبخص��وص 

الس��كاني، اك��د املتحدث باس��م 
الوزارة، ان »تنفيذه يعود الى الوضع 
الع��ام للباد، بع��د انتهاء عمليات 
حتري��ر املناطق م��ن عصابات داعش 
االرهابية«، مبينا ان »اجراءه يتطلب 

بيئة آمنة واستقرارا سياسي«.
ال��ى ذل��ك، ع��دّت وزارة التخطيط 
اجملتم��ع العراق��ي م��ن اجملتمع��ات 
ايضا  املتزايدة س��كانياً. وكشفت 
ع��ن وصول نس��بة س��كان احلضر 
في الباد الى سبعني باملئة، مقابل 
ثاثني باملئة، في االرياف، في مؤشر 
ي��راه مراقبون دليا على اس��تمرار 
الهج��رة من الري��ف ال��ى املدينة، 
بس��بب تدهور الواق��ع الزراعي في 
الب��اد، وع��دم متك��ن الف��اح من 

مواصلة عمله في الزراعة.
اج��راء  التخطي��ط  وزارة  ورهن��ت 
الب��اد  ف��ي  الس��كاني  التع��داد 
بطبيع��ة الوضع العام فيه، مابعد 
عمليات التحري��ر، اضافة الى توفر 

بيئة آمنة واستقرار سياسي.
وزارة  قال��ت  س��ابق،  وق��ت  وف��ي 
االمنائ��ي،  والتع��اون  التخطي��ط 
انه��ا اطلقت اول مس��ح للجالية 
العراقية ف��ي اخلارج، وف��ي الوقت 
ال��ذي اكدت افتقار العراق ملثل هذا 
املسح، بينت ان االس��تمارة اعدت 

بخمس لغات.
وق��ال االمني الع��ام جمللس ال��وزراء 
ورئيس اللجنة الوطنية للسياسات 
السكانية مهدي العاق في مؤمتر 

انط��اق  ع��ن  لإلع��ان  صحاف��ي 
املسح، »نعلن عن اطاق اول مسح 
للجالي��ة العراقية ف��ي اخلارج من 
قب��ل االدارة التنفيذية للسياس��ة 
الس��كانية ب��وزارة التخطيط من 
خال الرابط االلكتروني الستقبال 
استمارات العراقيني باخلارج«، مبينا 
ان »املس��ح يعد االول من نوعه في 

العراق«.
وأضاف العاق ان »املس��ح سيوفر 
إلع��داد  مهم��ة  بيان��ات  قاع��دة 
اختصاصاته��م  ح��ول  الاجئ��ني 
وإعدادهم وتواجدهم للمخططني 
وللقطاع  السياس��ات  ولراس��مي 
اخلاص وللمنظمات اجملتمع املدني«، 
مؤك��دا »افتق��ار الع��راق ملثل هذا 

القاع��دة املهم��ة حي��ث ان هناك 
املاي��ني م��ن العراقيني ف��ي اخلارج 
اجبرته��م ظ��روف احل��رب واحلصار 
واالضطرابات االمنية على اخلروج«.
»االس��تمارة  ان  الع��اق  وتاب��ع 
ستكون مفتوحة ملدة شهرين عبر 
اس��تمارة الكترونية اعدت بخمس 
العربي��ة  اللغ��ة  تش��مل  لغ��ات 
واالنكليزية  والتركمانية  والكردية 
والفرنس��ية، لك��ي تك��ون متاحة 
جلمي��ع العراقيني وحت��ى للذين ال 
يتقنون اللغة العربي��ة«، الفتا الى 
»وجود تنس��يق عالي املستوى بني 
اخلارجي��ة  ووزارة  التخطي��ط  وزارة 
العراقية الجناح  بالس��فارات  ممثلة 

هذا املسح«.

»األوراق المالية«: ارتفاع األسهم المتداولة 
بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مؤشر سوق العراق لألوراق 
املالية عن تس��جيله أرتفاعاً في 
ع��دد وقيمة األس��هم املتداولة 

خال االسبوع املاضي.
وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق 
طه أحمد عبد الس��ام في بيان 
صحافي، أن »سوق العراق لاوراق 
املالي��ة نظ��م خ��ال االس��بوع 
املنتهي في التاس��ع من شباط 

احلال��ي خمس جلس��ات لتداول 
في السوق النظامي و4 جلسات 
في السوق الثاني حيث يبلغ عدد 
الش��ركات املدرجة في الس��وق 
منه��ا  مس��اهمة،  ش��ركة   97
70 ش��ركة مدرجة في الس��وق 
النظامي و27 شركة مدرجة في 

السوق الثاني«.
وأضاف عبد الس��ام، أنه »خال 
االس��بوع املاض��ي تداولت خال 

جلسات اس��هم 52 شركة في 
الس��وق النظام��ي و4 ش��ركات 
الثان��ي وأن ع��دد  ف��ي الس��وق 
الش��ركات املدرجة في الس��وق 
الصناع��ة   ،2 االتص��االت  ه��ي 
 ،10 الس��ياحة   ،6 الزراع��ة   ،21
9، االس��تثمار املال��ي  اخلدم��ات 
6، حتوي�����ل مال��ي 11، ت���أمني 
االس��هم  »ع��دد  أن  وأك��د،   .»6
املتداول��ة لألس��بوع املاضي بلغ 

35 مليار سهم مقابل 15 مليار 
سهم لاسبوع الذي قبله، كما 
املتداولة  االس��هم  قيمة  بلغت 
لألس��بوع املاضي 31 مليار دينار 
مقابل 15 مليار دينار لاس��بوع 

الذي قبل��ه«.
وأوض��ح املدي��ر التنفي��ذي، »أما 
عدد الصفقات املنفذة لألسبوع 
املاضي فقد بلغت 2513 صفقة 
مقاب��ل 2522 صفقة لاس��بوع 

الي قبله وأقفل مؤش��ر السوق 
ISX 60 ف��ي أخ��ر جلس��ة م��ن 

االسبوع ب� 711.80 نقطة«.
وأش��ار إلى، أنه »ومن املؤش��رات 
ع��دد  ارتف��ع  أن  نب��ني  أع��اه 
ألس��بوع  املتداول��ة  االس��هم 
املاض��ي كان بنس��بة 124.74% 
قياس��ا باالس��بوع ال��ذي قبله، 
االجمالي��ة  القيم��ة  أن  كم��ا 
لألس��بوع  املتداول��ة  لاس��هم 

املاذي ارتفعت بنس��بة 107.61% 
قياس��ا باالس��بوع ال��ذي قبله، 
 ISX وأيضا ارتفع مؤش��ر السوق
60 بنس��بة %0.89 ع��ن اغاق��ه 
لاسبوع الذي قبله عندما اغلق 
على 705.51 نقطة، وأن القيمة 
السوقية لهذا االسبوع ارتفعت 
بنس��بة %0.83 قياسا باالسبوع 
 9.691 والبالغ��ة  قبل��ه  ال��ذي 

ترليون دينار«.

اعتمدت على أساس معدل الوالدات وصافي الهجرة

"التخطيط": مليون نسمة سنويًا معدل النمو السكاني في العراق 

المتحدث باسم الوزارة 
عبد الزهرة الهنداوي 
معدل النمو السكاني 
وبالرغم من انخفاضه 
إلى 2.5 بالمئة في المدة 
األخيرة، إال أنه ال يزال 
مرتفعًا قياسًا بدول 
المنطقة«، وان »نسبة 
سكان الحضر بلغت 70 
بالمئة مقابل 30 بالمئة 
من سكان الريف«

اعتمدت االحصائية على نسبة الوالدات السنوية

عمان ـ رويترز:
أف��ادت بيانات م��ن دائ��رة اإلحص��اءات العامة 
األردنية أمس األحد أن مع��دل التضخم ارتفع 
إلى 0.95 باملئة في كانون الثاني املاضي مقارنة 

مع 0.42 باملئة في الشهر السابق.
وتتوق��ع احلكومة أن تبلغ نس��بة التضخم في 

اململكة للعام احلالي نحو 1.9 باملئة.
الى ذل��ك، أكد مصدر مصرفي رفيع املس��توى 
أن األوضاع االقتصادية االردنية ليس��ت صعبة 
لدرج��ة انه ال ميك��ن حلها بل انه��ا واحدة من 
الصعوب��ات الت��ي م��رت على اململك��ة لعقود 

طويلة مضت.
واض��اف املص��در أن احلديث عن األوض��اع التي 
س��ادت اململكة عام 1989 ماه��ي اال للتذكير 
انه��ا اصعب ازم��ة مالي��ة واقتصادية واجهها 
االردن، وجتاوزها ثم بنى اقتصادا مزدهرا اس��تمر 
لعقود،  وملا كان الربيع العربي ضرب دوال عربية 
فق��د االردن معه أهم جهت��ني يصدر منتجاته 

اليهما شرقا وشماال.

برلين ـ رويترز:
صرح مس��ؤول كبير ف��ي االحت��اد األوروبي أمس 
األحد بأنه ينبغي على اليونان ودائنيها س��رعة 
إقرار مراجعة اإلصاحات التي ينبغي أن تتبناها 
الدول��ة املثقلة بالدي��ون مقاب��ل احلصول على 

قروض جديدة.
وح��ذر فالدي��س دومبروفس��كيس نائ��ب رئيس 
املفوضية األوروبية واملسؤول عن اخلدمات املالية 
ف��ي االحتاد م��ن أن إطالة أمد عملي��ة املراجعة 
س��يقود حلالة م��ن ع��دم االس��تقرار املالي في 
منطق��ة اليورو. وقال ف��ي مقابلة مع صحيفة 
فيلت ام زونت��اج األملانية »تهدف اإلصاحات في 
البرنامج لتحسني قدرة االقتصاد اليوناني على 
املنافس��ة ومنح اليونانيني أما في مس��تقبل 

مستقر وآمن.«

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النفط، امس االحد، انها س��تعتمد 
املنتج��ات  توزي��ع  االلكتروني��ة ف��ي  البطاق��ة 
النفطية، وفي الوقت الذي اش��ارت الى توزيعها 
300 لت��ر م��ن النفط االبيض لكل اس��رة، بينت 
انه��ا وزعت مليونني لت��ر من زيت الغ��از )الكاز( 

يوميا على اصحاب املولدات.
توزي��ع املش��تقات  وق��ال مدي��ر ع��ام ش��ركة 
النفطي��ة التابع��ة لل��وزارة علي املوس��وي في 
حديث صحافي، ان »الشركة تعمل على اصدار 
البطاقة االلكترونية بتوزيع املشتقات النفطية 

وحسب عدد افراد االسرة«.
وأض��اف انه »يت��م حاليا التفاوض مع ش��ركات 

عاملية واقليمية بشان ذلك«.
ومضى املوس��وي الى القول، ان »الش��ركة توزع 
النفط االبيض في عموم العراق تبدأ من ش��هر 

اب وتنتهي بشهر نيسان«.

ارتفاع معدل التضخم 
في األردن

االتحاد األوروبي يحث اليونان 
ودائنيها بسرعة إقرار اإلصالحات

»النفط« تعتمد البطاقة 
اإللكترونية لتوزيع منتجاتها

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

رمبا يكون خفض إنتاج النفط الذي قادت 
منظم��ة أوب��ك املنتج��ني لتطبيقه قد 
أفل��ح في زي��ادة معدل تراج��ع مخزونات 
النف��ط العاملية الذي ب��دأ العام املاضي 
غير أن س��ريان اخلفض ستة أشهر فقط 
يعني أن املنظمة ل��ن تتمكن من حتقيق 

هدف إعادة التوازن إلى السوق.
وكان أعض��اء منظمة البل��دان املصدرة 
للبت��رول )أوب��ك( واملنتج��ون م��ن غي��ر 
األعض��اء فيها توصلوا ف��ي كانون األول 
إلى اتف��اق للمرة األولى من��ذ عام 2001 
للحد م��ن اإلنتاج معا بنح��و 1.8 مليون 

برميل يوميا.
وف��ي األش��هر الت��ي س��بقت االتف��اق 
وفي أعقاب��ه قال وزراء ب��دول أعضاء في 
أوب��ك إن أهدافهم الرئيس��ة تتمثل في 
معاجلة الزيادة في مخزونات النفط اخلام 
واملنتجات املكررة والتي كانت س��ببا في 

خفض األسعار ألكثر من عامني.
وحتى اآلن قالت السعودية التي تسهم 
بأكبر ش��ريحة من اخلفض إن��ه ال داعي 
لتمدي��د العمل باالتفاق بعد انتهاء فترة 

األشهر الستة.
ويتناقض ذلك مع موقف إيران املتشددة 
التي قال وزير نفطها بيجن زنغنه إن على 
أوبك أن تخفض اإلنتاج أكثر من ذلك في 

النصف الثاني من عام 2017.
ومبقتض��ى االتفاق س��مح إلي��ران بإنتاج 
النفط مب��ا يزي��د قليا على مس��تويات 

تشرين األول.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات 
النفط اخلام والس��وائل املصاحبة للغاز 
الطبيع��ي واملنتجات املك��ررة في الدول 
األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمي��ة ظلت تزيد مبق��دار 286 مليون 
برميل عن متوسط مستواها على مدار 
خمس س��نوات والبالغ 2.7 مليار برميل 
وذلك برغم س��حب 800 ألف برميل في 

الربع األخير من عام 2016.
وتنقس��م الزيادة في املعروض بالتساوي 
تقريبا بني النفط اخلام وس��وائل النفط 
من ناحي��ة واملنتجات النفطي��ة املكررة 

من الناحية األخرى.
وتتوقع وكالة الطاقة س��حب 600 ألف 
برمي��ل يومي��ا من اخملزونات ف��ي النصف 
األول م��ن 2017 إذا بقي الت��زام املنتجني 

باالتف��اق عل��ى مس��توياته ف��ي كانون 
الثاني.

وق��ال أوليفيي��ه لوج��ون احملل��ل بوكالة 
الطاق��ة الدولي��ة »إذا ق��در أن يس��تمر 
الس��حب من مخزونات منظمة التعاون 
االقتص��ادي والتنمية ف��ي 2017 باملعدل 
نفسه الذي مت رصده في الفترة من يوليو 
متوز إلى كانون األول فسيس��تغرق األمر 
منا عاما للعودة إلى متوس��ط السنوات 

اخلمس للمخزونات.«
واملش��كلة بالنس��بة ألوب��ك أن االلتزام 
العال��ي بالتخفيض��ات االنتاجية املتفق 

عليه��ا سيس��هم في خف��ض اخملزونات 
غير أن فعالية هذه اخلطوة قد يحد منها 
انخف��اض الطلب ع��ن املتوق��ع وارتفاع 

االمدادات من خارج أوبك.
وق��ال ديفي��د ويت��ش العض��و املنت��دب 
بشركة جي.بي.سي إنرجي االستشارية 
إن ما يفعله اتفاق خفض االنتاج هو في 
األس��اس تف��ادي حدوث فائض أس��وأ مما 
كان عليه احلال في 2015 والنصف األول 

من 2016.«
وأضاف »لكنه ال يقضي عليه )الفائض( 

في النصف األول من العام.«

وق��ال بنك بي.ان.بي باريبا الفرنس��ي في 
تقري��ر بحث��ي األس��بوع املاض��ي إن من 
املتوق��ع أن ينم��و الطل��ب عل��ى النفط 
ف��ي النص��ف األول م��ن 2017 مقارن��ة 
بالفت��رة املقابل��ة من الع��ام املاضي في 
ال��دول الكبرى املنتج��ة للنفط من غير 
أعضاء منظمة أوبك مثل كندا والبرازيل 

وقازاخستان.
وأض��اف البن��ك »الس��ؤال الرئي��س هو 
مدى نهض��ة قط��اع النف��ط الصخري 
ف��ي الواليات املتحدة في ضوء اس��تمرار 
الزيادة في نشاط منصات احلفر منذ أيار 

عام 2016 وارتفاع معدالت التحوط لعام 
2017 فيما بني الدول املنتجة.«

ورمب��ا يأتي اخلط��ر على جن��اح االتفاق من 
بني أعض��اء أوبك مع ارتف��اع انتاج ليبيا 
ونيجيري��ا البلدين املعفيني من تخفيض 
االنت��اج. فق��د زاد انتاج ليبي��ا 190 ألف 

برميل يوميا منذ تشرين األول.
وف��ي ح��ني أن مخزون��ات دول منظم��ة 
التعاون االقتص��ادي والتنمية في تراجع 
ف��إن مخزونات الدول غي��ر األعضاء فيها 
بدأت ترتفع وخاصة الصني والهند حيث 
تزداد صعوبة احلص��ول على بيانات ميكن 

االعتماد عليها عن مستويات اخملزونات.
وقالت وكال��ة الطاقة إن بيانات اخملزونات 
في الص��ني تظهر ارتفاع��ا ضمنيا قدره 
نحو 600 أل��ف برميل يومي��ا في الفترة 

من آب إلى تشرين الثاني.
وم��ن ثم فرمب��ا يحدث تباين ف��ي عملية 
إع��ادة التوازن مبا ينق��ل الزيادة في اخملزون 

من منطقة إلى أخرى.
وحت��ى اآلن عمل��ت أوب��ك وروس��يا على 
حماية آس��يا من تخفيض��ات الصادرات 
الناجت��ة عن خف��ض االنت��اج وركزتا في 

األساس على الواليات املتحدة وأوروبا.
ورمبا ي��ؤدي ذلك إلى اس��تمرار الزيادة في 
آس��يا مع تص��ارع املنتجني على حصص 

السوق في تلك املنطقة.
وقال ريتش��ارد ملينس��ون احمللل بشركة 
إنرجي آسبكتس االستشارية »كان رأينا 
على الدوام أن ثمة فرصة طيبة للتمديد 
ألسباب أهمها أننا عرفنا دائما أن التركيز 
على خفض تلك الزيادة في املعروض وأن 
تل��ك العملية ستس��تغرق على األرجح 

أكثر من ست سنوات.
وتق��در إنرج��ي آس��بكتس أن الزيادة في 
باس��تثناء  العاملية  التجاري��ة  اخملزون��ات 
كانت  االستراتيجية  النفط  احتياطيات 
تق��ل قلي��ا ع��ن 400 ملي��ون برميل في 

نهاية العام املاضي.
ويش��مل ذلك نحو 300 مليون برميل من 
منظمة التع��اون االقتص��ادي والتنمية 

و100 مليون برميل من خارجها.
وتتوقع الش��ركة االستش��ارية س��حب 
نحو 700 أل��ف برميل يوميا من اخملزونات 
في املتوس��ط خ��ال النص��ف األول من 

العام اجلاري.
وق��ال مالينس��ون »رمبا يك��ون أعلى من 
ذلك إذا اس��تمر االجتاه احلالي للزيادة في 

الطلب.«

زيادتها ُتهّدد إعادة التوازن إلى السوق

مخزونات النفط العالمية تقلق »أوبك«
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حازم صاغية

ه��ذه رؤية جريئة للغاي��ة عن مقدمات 
بن��اء الدول��ة العربية احلديث��ة وكيف 
اسهمت الظروف املتداخلة واملتقاطعة 
لألوض��اع ف��ي منطقتن��ا في اكس��اء 
املشروع التحديثي مالمح غير حتديثية 
. وبالتالي يرس��م الكاتب حازم صاغية 
صورة االطار املتحكم بتطوير التجربة 
الفكري��ة والسياس��ية واإلجتماعي��ة 
ف��ي اوق��ات متغيرة منحت او س��لبت 
نخبنا مقدرتها على انتقاء مشروعها 

التحديثي املأمول .
قضي��ة  س��يما  ال  القضاي��ا  برهن��ت 
فلسطني على انها على العكس متاماً 
مما وصف به فهي ايضاً ليس��ت قضية 
توحي��د للعرب بل هي ذات طاقة هائلة 
على توسيع الفجوة القائمة اصال بني 
كتلهم السكانية وبني حتولها الى دول 
ومجتمعات وقد جتسد ذلك في حربني 
مس��ألة  موضوعهم��ا  كان  اهليت��ني 
فلسطني في االردن عامي 1970 و1971 

وفي لبنان ابتداء ب1975.
لك��ن قبل ه��ذا رمبا كان اب��رز ما فضح 
مزاع��م التوحي��د قيام دولة اس��رائيل 
وم��ا ترتب علي��ه من جلوء فلس��طيني 
الى الدول العربية اجملاورة لفلس��طني. 
فالدول تلك املتش��اركة كلها في وعي 
قومي معلن لم تعامل الفلسطينيني 
كما عامل��ت املانيا االمل��ان الذين كانوا 
يقيم��ون ف��ي جواره��ا الش��رقي مم��ن 
طردوا اليها ف��ي نهايات احلرب العاملية 
الثاني��ة وبعده��ا. فأولئك االمل��ان عدوا 
املاني��ا كامل��ني عل��ى عك��س االخ��وة 
الفلس��طينيني ف��ي الدول الت��ي جلأوا 
والتضييق  باحلرم��ان  وواجهتهم  اليها 
والفظاظة هنا ظهرت احلدود الفاصلة 
بني لفظية رابطة العروبة وبني اعتبارات 
ال��دول الطوائف والعش��ائر وتوازناتها 
وبالنتيج��ة ظهر تناق��ض بني القضية 
التي يريد اجلميع اس��تعمالها لتذليل 
مش��كالتهم او لتجنبها وبني الشعب 

الفائض الذي ال يريده احد.
هكذا ظ��ل الوع��ي الضدي ي��ؤدي الى 
التفتي��ت فيم��ا التفتيت ب��دوره يقوي 
الوع��ي الض��دي وبه��ذا املعن��ى عمل 
االس��رائيلي   الفلس��طيني*  الص��راع 
كمص��در لتفوي��ض ما تبق��ى من دول 

وسياس��ات وحداثة فضال ع��ن توفيره 
س��بباً اضافي��اً ل��ه وف��ي ه��ذه احلدود 
الن��زاع  مس��ؤولية  تكم��ن  اساًس��ا 
العربي- االس��رائيلي عن تردي منطقة 
املش��رق وبالتالي ابعاد العرب عن افكار 
الدول��ة واحلداث��ة اكثر مما ه��م يعيدون 
فالن الغرب داعم اس��رائيل منذ ما قبل 
نش��أتها أي من��ذ وعد بلف��ور تعاظم 
ابتعاد عرب الش��رق االوسط عنه وعن 

فكرة الدولة ذاتها.
في ه��ذه الغضون لم يحص��ل تطوير 
ملس��ألة الش��رعية وتداول الس��لطة. 
وتنج��و عب��ره م��ن آث��ار االنقس��امات 
االهلية ومن تأثيرات دمباغوجيا التوحيد 
الظاهري باسم الدين او القومية فحتى 
عب��د الناصر اب��رز رواد القضايا الكبرى 
في القرن العش��رين وش��به العلماني 
الذي حول جامع االزهر الى جامعة فانه 
حني اراد تبني االش��تراكية الشعبوية 
دفع مشايخ مصر الى االفتاء بأن النبي 
محمد كان اش��تراكياً. كما ان املدارس 
الرسمية التي كانت معلمنة ذات مرة 
في ظل حزب الوفد اكتسبت في صورة 

متزايدة ملمحاً دينياً.
لقد قلصت الدولة الى مجرد س��لطة 
ال مكان فيها لألحزاب والصحافة احلرة 
وج��اءت سياس��ات التأمي��م واالصالح 
الزراع��ي لتكون في نهاية املطاف عمال 
ملحقاً بس��عي عب��د الناصر املتواصل 

الى الهيمنة.
واحلق ان تلفيق الشرعية وجد ما يخدمه 
في الوقوف ضد احلداثة بوصفها موقفاً 
كامال من العالم والسياس��ة لكن في 
الوقوف مع التحدي��ث مبعناها التقني 
واالداري الضيق وال نبالغ اذ نقول ان عرب 
الشرق االوسط يدفعون بطرق ملتوية 
كلف��ة ه��ذا التلفي��ق. فف��ي العقود 
الثالثة االخي��رة  خصوصاً ومع تعاظم 
االصولي��ة الدينية بات من املس��تحيل 
تقريب��اً ان يعتنق امل��رء الدميوقراطية او 
الرأس��مالية او االش��تراكية او أي��اً من 
القي��م احلديثة ما لم يبرهن على وجود 
ج��ذور متينة لهذه الفك��رة او تلك في 
س��يرة النب��ي محم��د وصحابته وفي 
اعماله��م فاحلاك��م الس��يئ كثيرًا ما 
يوصف بانه عدو هلل فيما ميدح خطباء 
املس��اجد احلاك��م الذي يتبعون��ه بانه 
حبيب اهلل واملتظاهرون غالباً ما يرددون 
النعوت نفس��ها وقد انشغل املثقفون 

العرب وم��ا زالوا منش��غلني في ايجاد 
توافقي��ات متواصلة بني االش��تراكية 
العربي��ة  القومي��ة  وب��ني  واالس��الم 

واالسالم ثم بني الدميوقراطية واالسالم 
كم��ا بني التجدي��د والتقلي��د واحلداثة 
والت��راث الذي يش��كل الدين معظمه 

ذاك ان��ه ف��ي مص��ر وس��وريا والع��راق 
ميث��ل االس��الم احتياط��ي قن��اة كبرى 
ان لم يك��ن القناة االهم للمش��اركة 

اجلماهيرية وه��ذا التمحور حول الذات 
والت��راث والدين اخفى ارتداداً متعاظماً 
عن احلداثة وعما هو مستورد من اخلارج 
وف��ي ذلك نك��وص يبق��ي اصحابه في 
مرحل��ة االحت��كاك الطفل��ي بالعالم 
والس��ؤال عن معن��اه وطبيعت��ه قبل 
النضج واالنخراط اجلدي في املشكالت 
العملي��ة لهذا العالم ان��ه اثر آخر من 

آثار سطوة اخلارج على الداخل.
لك��ن بس��بب ع��دم تطوي��ر مفه��وم 
للش��رعية فضال عن اشكال العسف 
األخرى التي مارس��تها السلطات بقي 
االحت��كاك الى العن��ف االداة الفضلى 
في تغيير االنظمة، وه��ذا بينما راحت 
تتجمع في يد العرب ثقافة سياس��ية 
هي تراكم اولي صلب من نظام القرابة 
والدي��ن والقومي��ة فتراك��م كهذا هو 
نفس��ه ما يعاود الظهور الى الواجهة 
ل��دى االصطدام بأية مش��كلة جديدة 
يواكب ذلك خليط من وعي س��لطاني 
س��ابق عل��ى الدول��ة م��داره الرابطة 
الديني��ة ووع��ي موضعي ه��و ادنى من 
الدول��ة اساس��ه نظ��ام القراب��ة التي 
تتوسع فتصير طائفة دينية او جماعة 

اثنية.
وفي مناخ كهذا ال يتاح جملتمع سياسي 
يعامل االفراد كمواطنني متساوين في 
احلقوق والواجبات ان ينشأ، فالفرد ليس 
مواطناً اوال ،بل ه��و ابن ديانة معينة او 
طائف��ة دينية معين��ة او اثنية بعينها 
وه��ذه هي التركة الت��ي خلفتها مئات 
الس��نوات من حكم عثماني هو اقرب 
ما يكون الى تعددية بدائية تبًعا خللوها 
من املس��اواة في املواطنية التي ترافق 

التعددية الغربية احلديثة.
وم��ن البديه��ي ف��ي بيئة كه��ذه ان ال 
ينه��ض مجال عام او »اغ��ورا« للنقاش 
وتق��دمي تصورات حول الش��ؤون امللحة 
وهذا اذا ما كان سبباً اضافياً لتسخير 
السياس��ة فانه مصدر آخ��ر في انتاج 
الوع��ي التآمري وس��طوع الش��ائعات 
بوصفه��ا وس��يطاً ب��ارزًا من وس��ائط 

املعرفة.
على هذا النحو ميكن القول ان منطقة 
خاض��ت  العرب��ي  االوس��ط  الش��رق 
وتخوض منذ بواكير احتكاكها بالغرب 
صراعات تس��ميها قومية م��ن دون ان 
تك��ون ه��ي نفس��ها دوال واوطان��اً وملا 
كانت الصراعات تخاض بالس��الح كان 

هذا السالح إياه يفجر النزاعات ويؤجج 
اخمل��اوف في ما بني العصبي��ات االهلية 
مؤدياً ال��ى دورات متعاقبة من التدمير 
والتدمي��ر الذاتي ورمب��ا كان ابن خلدون 
م��ا يزال االكثر راهني��ة في فهمنا هذه 
اجملتمعات التي ال تكف عن صد احلداثة 
فسوسيولوجي  بالضدية  ومواجهتها 
ما قبل السوسيولوجيا الذي عاش في 
القرن الرابع عشر قام مفهومه املركزي 
على العصبية والنس��ب او ما ميكن ان 
نس��ميه التالحم االجتماعي وتضامن 
اجلماعة التي تتأسس على روابط الدم 
مما ي��الزم القبائل واجلماع��ات القرابية  
وما يسع الدين ان يزيدها احتداماً وذاك 
التالح��م اذ يحمل جماعة عصبية الى 
السلطة عبر طريق قوامه تدمير املدنية 
القائمة ف��ان صعود تل��ك اجلماعة امنا 
ينطوي على بذور انهياره ممهداً لصعود 
جماعة او ساللة اخرى اقوى واكثر فتوة 
وهك��ذا دواليك فالدول��ة اذن كيان زائل 
وعابر مرهون قيام��ه وانحطاطه بالدم 

ونظام القرابة.
هكذا يبقى املراهنون على بدائل اسرى 
يأس��هم فح��ني تضع��ف ق��وة الدولة 
وش��وكة اس��تبدادها يعود االنقس��ام 
مبعن��اه اخللدون��ي الى الواجه��ة فكان 
تاريخنا رشحنا خليارين حاكمني النزاع 

املفتوح واالستبداد.
وهن��ا الب��د م��ن حتدي��د ادق للمنطقة 
التي يتناولها ه��ذا الكتاب فقد يكون 
العالم االس��المي كله مأزوم��اً اليوم . 
لكن املؤكد ان منطقة الشرق االوسط 
العرب��ي ه��ي ب��ني أكثره��ا ، ورمب��ا هي 
اكثره��ا تعرضاً ألن يط��رح أمر وجودها 
على بس��اط البحث . فما ب��ني العراق 
الذي تصيغه دماء مواطنيه وتقاتلهم 
فيم��ا بينهم ، والصراع الفلس��طيني 
– اإلس��رائيلي املديد واملعق��د ، واآلفاق 
الغامضة للبنان وس��وريا ، وال س��يما 
م��ع اندالع الثورة مطالع 2011 ، وورطة 
األردن بوقوع��ه بني ه��ذه البؤر امللتهبة 
جميعاً ، يعيش عشرات ماليني السكان 
يوماً بيوم ، يطرحون اس��ئلة كثيرة عن 
غد ملبد ، لكنهم ال يعثرون على جواب 
قاط��ع . أما مصر نفس��ها ، فإن كانت 
مبنأى عن احل��روب األهلية املفتوحة ، إال 
انه��ا تعيش منذ س��نوات ، حرباً أهلية 
سياس��ية يصعب تقدير الشكل الذي 

قد تنفجر فيه.

من كتاب االنهيار المديد

التحديثيون العرب نزعوا موضوعة الدولة ـ األّمة من برنامجهم

د مهدي الحافظ*

املقدمة 
* من��ذ عهد » مجلس احلكم » 2003 كان اجلدل 
حامي��اً وما ي��زال ح��ول اهمية القط��اع اخلاص 
والنه��ج االقتصادي العام للدول��ة . اذ ان تيارين 
متصارعني كانا يسعيان لفرض وجهة نظرهما 
عل��ى الدول��ة اجلدي��دة وهما ف��ي اجلوه��ر تيار 
محافظ وغي��ر راغب في التغيي��ر وتيار معتدل 
ويس��عى لالفادة من التحول احلاصل في العالم 
مبا يخ��دم قضي��ة التنمية الوطني��ة واالنفتاح 

اخلارجي . 
* ان تثبي��ت النه��ج االقتص��ادي كان ه��و ف��ي 
االس��اس املعضلة الفكرية الرئيس��ة منذ ذلك 
الوق��ت فاخلروج م��ن تأثي��رات الدول��ة الريعية 
املستندة الى عائدات النفط كان وما يزال هدفاً 
كبي��رًا يتعني االهتمام به وبن��اء اقتصاد متنوع 
بدال عن��ه ، أي ان التنويع االقتصادي مبا في ذلك 
تطوي��ر القط��اع اخلاص ه��ي مهم��ة جوهرية 
بالس��ياق االمنائ��ي الوطني في الع��راق . واليوم 
لم نس��تطع ان نتقدم على ه��ذا الطريق وبقي 
االقتصاد مكب��ال بعوائد النفط والتوس��ع غير 

الطبيعي للقطاع العام . 
ان نش��أتي السياس��ية وخبرتي االقتصادية لم 
حتبذ هذا املسار ألسباب فكرية تقليدية والتزام 
ايديولوجي جامد ولكن اثبتت احلياة في البلدان 

النامية عدم جدواه. 
ان صيغ��ة البن��اء الس��وفيتية الس��ابقة قبل 
التح��ول الذي ج��رى ف��ي التس��عينيات كانت 
مفاهيم��ه قدمية وال تس��مح بأي حت��ول فكري 
جدي��د. وان التحول الكبير ال��ذي وقع في االحتاد 
الس��وفيتي والبلدان االش��تراكية االوروبية في 
نهاية التس��عينيات والذي من خالله جرى فتح 
طرق جديدة كعادة التزاوج بني السوق والدولة. 

* الي��وم تغي��رت احلي��اة في العال��م واصبح من 
الضروري اجراء مراجعة جلميع املفاهيم القدمية 
ومراجعتها جلميع املفاهيم القدمية ومراجعتها 
لتنس��جم م��ع احلاجات الس��ائدة ف��ي جميع 

البلدان. 

اخلصخصة
اش��تد االهتم��ام مبوضوع اخلصخص��ة واحلاجة 

لبلورة مفاهيمها وآلياتها .
ان اخلصخصة او التخصص كما يسميه اخلبراء 
واملهتم��ون وكان له اثر خاص ف��ي اطار الدعوة 
  Ronald ( التي انطلقت من الرئيس االميركي
 MaRgRet thacheR ( والسيدة  )  Reagan
( ف��ي نهاي��ة الس��بعينيات وس��ميت بتواف��ق 
 )washington concensus(واش��نطن
وهو عب��ارة عن حزم��ة من االصالح��ات ملعاجلة 
االزمات االقتصادية واملالية في اميركا الالتينية 

وكان مبتك��ر ه��ذه السياس��ة ه��و االقتصادي 
    jon williaMsonاالجنليزي جون وليامس��ون
الذي كان يعمل في معهد االقتصادات العاملية 

في  واشنطن.

محاور االمنوذج
1. االستقرار االقتصادي الكلي.

2. االنفتاح االقتصادي ) جتارة واستثمار (.
3. توسع قوى السوق ) االقتصاد احمللي(.

  stiglitz ( وقد اعترض االقتص��ادي االميركي
( حامل جائزة نوبل )nobel pRize( لالقتصاد 
على توافق واشنطن ودعا الى اعتماده في بلدان 
فردية ممن تعاني من صعوبات اقتصادية ومالية 

عسيرة والسيما في اميركا الالتينية .
ان اخلصخصة موض��وع جدير باالهتمام وتعني 
حتوي��ل امللكي��ة العام��ة لبعض املش��اريع الى 
ملكي��ة القط��اع اخل��اص وان هنالك اش��كال 

عديدة للتطبيق :- 
1. حتويل ملكية الشركات احلكومية الى ملكية 

للجمهور وخاصة الى العاملني فيها .
2. تأجي��ر طويل االمد باالصول اململوكة للدولة 
وفقاً لقواعد تصون املصلحة العامة واالقتصاد 

الوطني .
3. تكلي��ف القطاع اخل��اص بالقي��ام باخلدمات 

احلكومية عن طريق التعاق��د وااللتزام بحماية 
املستهلكني ومبادئ وخياراتها التنمية الوطنية 

.
4. الغاء املؤسس��ات واملش��اريع احلكومية غير 
املنتج��ة لغي��اب جدواه��ا االقتصادي��ة وحتري��ر 
الدولة من دف��ع املعونات املالي��ة املقدمة لها . 

وهذه تنطبق على العراق بالوجه اخلاص .
   ان دعاة اخلصخصة يرون فيها خيارات ايجابية 

منها :- 
1. زيادة معدل النمو االقتصادي. 

2. حتسني نوعية السلع واخلدمات املقدمة. 
3. تخفيض العجز في موازنة الدولة. 

اما في البل��دان النامية ومنه��ا العراق فتطرح 
اخلصخصة على انها ج��زء من عملية االصالح 

االقتصادي .
 adaM sMith ( فقد دعا املفكر االقتصادي البارز
( والذي يوصف بانه مؤسس االقتصاد السياسي 
) باقتصاد السوق( MaRket econoMy وذلك 
 wealth ) من خالل كتابه املوس��وم ) ثروة االمم
of nations  الصادر ف��ي عام 1976 ونتيجة 
احوال اجملتمع الرأسمالي الذي اكتنفه الفساد 
واس��تغالل العمال والطبق��ات الكادحة ، برزت 
 Mixed econoMy ( فكرة االقتصاد اخملتل��ط
( وهو االقتصاد الذي يجمع بني الدولة والس��وق 

وه��ذا املفهوم جدي��ر باالهتمام كم��ا مبني في 
الكت��اب االقتصادي املعروف ومستش��ار االمني 
العام لالمم املتحدة  jeffRy sachs  املوسوم 

. )   pRice civilization (ب

التنمية البشرية محطة جديدة
وفي بداية تس��عينيات الق��رن املنصرم ، ظهرت 
واتسعت افكار وموضوعات » التنمية البشرية 
» املهتمة اساس��اً ب� خيارات املس��تقبل . وهي 
العوام��ل املؤث��رة ف��ي رف��اه الس��كان ومصدر 
والتعلي��م  والصح��ة  كالدخ��ل   ، س��عادتهم 
وحماي��ة البيئة وس��واها . ه��ذه العناصر التي 
اسس��ت ملفهوم جدي��د للعدال��ة االجتماعية 
ومب��ادئ تكافؤ الف��رص بني اف��راد اجملتمع االمر 
الذي ضيق الفجوة بني مس��اوئ امللكية اخلاصة 
وبني مصالح الس��كان على نطاق واسع . وهي 
نظري��ة اقتصادية واس��عة التأثير ف��ي العالم 
وتع��د قاعدة فكرية اساس��ية في رس��الة االمم 

املتحدة واخليارات االقتصادية التي تدعو لها . 
الشك ان العملية االقتصادية ذات ابعاد مركبة 
والميكن جتاهل عنصر السوق او عنصر النشاط 
احلكوم��ي ف��ي توجي��ه ه��ذه العملي��ة ، فهما 
عنص��ران متالزمان من دون ش��ك . ففي البلدان 
النامية ب��رزت  هذه املش��كلة بنحو واضح في 

اعقاب التح��ول الكبير الذي وق��ع قبل عقدين 
من الس��نني وافض��ى الى العدول ع��ن اخليارات 

االيديولوجية.
الس��ابقة وحتقق حتول فكري جديد  ، ميثل اجلمع 
ب��ني عناصر التغيير اجلذري م��ن دون االلتزام بأي 
اط��ار ايديولوجي مح��دد . أي انه خالصة مركزة 
خلي��ارات عديدة وذات صل��ة بالتطورات احلاصلة 
ف��ي العالم على صعي��د الفك��ر والتكنلوجيا 

وامناط التنمية اخملتلفة . 
بالنس��بة للع��راق تبرز » اخلصخص��ة » كخيار 
مه��م يجدر دراس��ته بعناي��ة كافي��ة . ذلك ان 
القط��اع العام في العراق هو القوة االساس��ية 
املهيمن��ة عل��ى االقتص��اد الوطن��ي والميك��ن 
للقطاع اخل��اص في الظ��روف الراهنة ان يلعب 
دورًا ريادياً كما كان اجلميع يتوقع بعد عام 2003  
والس��يما القيادات السياسية آنذاك في اطار« 
مجل��س احلكم« الذي تش��كل ف��ي 13 متوز من 

العام نفسه  وكذلك احلكومات الالحقة . 
تش��ير املعلومات اال ان القطاع العام في العراق 
يحتكر االن اهم املفاصل االقتصادية االساسية 
في اغل��ب القطاع��ات والنش��اطات اخلدمية . 
وهي ظاهرة ليس��ت جديدة بل شهدها العراق 
منذ م��دة طويلة ، وتفيد بعض الدراس��ات بأن 
القط��اع الع��ام يضم اكث��ر من اربع��ة ماليني 

موظف ومستخدم وهي نسبة عالية بالقياس 
الى حجم الس��كان وبالنسبة للكثير  من دول 
العالم فضال عن انها تتناقض من حيث الكلفة 

املالية مع حاجات االستثمار الوطني . 
م��ن املفي��د ان ت��درس خي��ارات » اخلصخصة » 
في س��ياق التنمية الوطني��ة وان يطرح برنامج 
عملي للتحويل من امللكية العامة الى امللكية 
اخلاص��ة لعدد كبير من املؤسس��ات و تش��مل 

اجراءات كثيرة منها: 
• خلق بيئة اقتصادية مساندة للملكية اخلاصة 
ضم��ن ش��روط ومتطلبات املصلح��ة الوطنية 
الواس��عة وهذا شرط اساس��ي ينبغي توفيره 

قبل البدء بعملية التحويل للقطاع اخلاص . 
• خلق » بنك معلومات » ش��امل من ش��أنه ان 
يس��اعد على فه��م احلقائق والتعقي��دات في 
االقتصاد الوطني والسيما في مجاالت الضريبة 
واملعونات املالية وعواقبها على الصالح العام . 
• وضع برام��ج للتدريب وتوفير اختصاصيني في 
االبعاد الفنية ملش��كلة التخصي��ص أي توفير 
اش��خاص مؤهلني وملمني باالس��اليب الفنية 
لعمليات التحويل للملكية اخلاصة . وقد يكون 
ذل��ك من خالل التعاقد مع القطاع اخلاص الدارة 
خدمات معينة والتنازل عن ملكية املؤسسات 

العامة . 
• اع��داد البرام��ج الفعالة لتعويض املس��رحني 
من املؤسسات احلكومية وتوفير ضمانات مادية 
له��م دفعاً خملاط��ر البطال��ة والفق��ر واحلرمان. 
وه��ي مس��ألة اجتماعي��ة ف��ي غاي��ة االهمية 
بالنسبة للعراق بنحو خاص . أي ان يؤخذ مببادئ 
العدالة وتوزيع الدخل بصورة س��ليمة ومعاجلة 

التناقضات في سلم الرواتب واالجور . 
• حتدي��د االولوي��ات ف��ي عملي��ة التخصيص اذ 
الميك��ن حتويل كل ش��ئ للملكية اخلاصة وهذه 
املس��ألة مهمة جداً بالنس��بة لل��دول النامية 
التي ليس لديها خبرة كبيرة بالتحويل للقطاع 
اخل��اص ، كما يج��در ان نش��ير ان االولويات هنا 
تنسحب ايضا على املؤسسات والشركات التي 

تسبب اكبر استنزاف لالموال العامة . 
• اعتم��اد الوس��ائل الفني��ة الضامن��ة لزي��ادة 
املؤيدين لسياسة التخصيص وتبرز اهمية هذه 
النقطة عن��د حتديد اهداف عملية التخصيص 

 .
• من املفيد جداً تهيئة الش��ركات واملؤسسات 
املرش��حة للتخصي��ص النها خطوة نفس��ية 

وانسانية مهمة لنجاح هذه العملية . 
• جتنب االغراء بوقف االمتيازات اخلاصة املتوفرة 
في املشروعات العامة وقد يكون ذلك بأساليب 
متنوع��ة كتقدمي التعوي��ض املالي والنقدي وما 

شاكل ذلك . 

* احملاضرة ألقيت على قاعة بابل – نادي الصيد 
العراقي يوم السبت املصادف 11 / 2 / 2017.
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تشير المعلومات الى 
ان القطاع العام في 
العراق يحتكر اآلن أهم 
المفاصل االقتصادية 
االساسية في اغلب 
القطاعات والنشاطات 
الخدمية . وهي ظاهرة 
ليست جديدة بل 
شهدها العراق منذ 
مدة طويلة.



ــكو ــ بعد انكماش اقتصادي  موس
استمر أكثر من عامني، يبدو أن روسيا 
قد حققت بعض مظاهر االستقرار. 
وبرغم أن النمو االقتصادي عام 2017 
ــغ %1 فقط، فقد  ــن املتوقع أن يبل م
تبخرت كل اخملاوف املتعلقة بزعزعة 
االستقرار االقتصادي والتي انتشرت 
ــي للقرم  في البالد منذ الغزو الروس
ــه الغرب  ـــ الذي واجه ــام 2014 ـ ع
بفرض عقوبات شديدة على روسيا. 
ــاؤل في  ــني التف ــع ب ــدو أن اجلم ويب
ــة وتوفير  ــة اخلارجي مجال السياس
أسباب الراحة املادية للروس والقمع 

الداخلي أكسير قوي املفعول.
متاماً كما كان احلال في عصر ليونيد 
بريجينيف، تُلقي السياسة اخلارجية 
ــة  ــا الكثيفة على السياس بظالله
ــك، وخالفاً لعصر  ــة. ومع ذل الداخلي
ــية واعدة.  بريجينيف، فاآلفاق الروس
فقد أعلن الرئيس األميركي صراحة 
ــات مع  ــني العالق ــي حتس ــه ف رغبت
ــل  ــا قي ــيلتقي كم ــني، وس الكرمل
ــي فالدميير بوتني في  بالرئيس الروس

شهر يونيه/حزيران املقبل.
ــة  الرئاس ــات  انتخاب ــب  تص ــد  وق
ــية، املقرر إجراؤها في شهر  الفرنس
أبريل/نيسان، أيضاً في صالح روسيا. 

ــوا  ــط، فرانس ــني الوس ــح مي فمرش
املتطرف،  ــني  اليم ــحة  ومرش فيون، 
ــان  ــان حميم ــان، صديق ــن لوب ماري
ــط  ــح الوس ــني، برغم أن مرش لبوت
ــو ليس صديقاً  ــل ماكرون، وه إميانوي
ــاً للفوز في  ــني، يتطلع هو ايض لبوت

االنتخابات.
ــية،  ــة الروس ــات الرئاس ــا انتخاب أم
ــهر مارس/آذار،  ــرر إجراؤها في ش املق
ــع املصيري  ــذا الطاب ــم به فال تتس
ــر املتوقع أن تأتي  ــاد، حيث من غي احل
ــُيعاد انتخاب بوتني  ــر، فس بأي تغيي
ميدفيدوف  دمتري  ــيظل  وس رئيسا 
ــا للوزراء. ويبدو أن هذا مقبول  رئيس
ــن جانب معظم الروس، أو في أقل  م
تقدير من جانب املُرََفهني من سكان 

موسكو.
ولم تكن البنية التحتية ملوسكو أبداً 
ــي عليه اآلن: حيث  أفضل حاال مما ه
تتباهى املدينة بشبكة مترو رفيعة 
ــرًا ومبطارات  ــيعها مؤخ األداء مت توس
ــة الكفاءة.  ــة وعالي ــة ونظيف حديث
ــى مواقف  ــى إل ــام حت ــد النظ وأعي
ــابق  ــيارات التي كانت في الس الس
ــار خدمات  غارقة في فوضى، وبانتش
استئجار السيارات بسرعة وبأسعار 
إلى  احلاجة  ــت  انخفض ــة  منخفض

ــن للمقيمني  ــيارات. وميك مواقف س
ــوق  ــة اآلن زيارة متاجر تس في املدين
ــراء أي أطعمة  ــدة، وش ــرة وجي فاخ
يشتهونها )باستثناء اجلنب األوروبي( 

من محال بقالة راقية.
ــك أن هناك من الروس من هم  ال ش
غير راضني عن األوضاع الراهنة، مثل 
ــات  ــور أخرى ــ ممارس ــن بني أم ــ م
ــل البأس.  ــادي هائ ــاز األمن االحت جه
ــة فريدوم  ــت مؤسس ــد خفض ولق
هاوس مؤخرًا مكانة روسيا من حيث 
ــية إلى أدنى  ــوق السياس ــر احلق توف

مستوى ممكن.
ــوح على  ــبح القمع بوض ــم ش وخي
ــهر  ــدار في الش ــال منتدى جي أعم
املنصرم، وهو منتدى تنظمه سنوياً 
ــية  الروس ــية  الرئاس ــة  األكادميي
ــي واإلدارة العامة،  ــاد الوطن لالقتص
ــمى جيدار تكرمياً إليجور جيدار  ويس
ــف  واملؤل ــي  والسياس ــادي  االقتص
ــوزراء إبان حكم  ــس ال ــي ورئي الروس
الرئيس يلتسن. ويجتمع في املنتدى 
ــاء االجتماع  ــن علم ــنويا آالف م س
ــب  ــاء األجان العلم ــات  ــروس ومئ ال
ــة السياسة  طوال ثالثة أيام ملناقش

االقتصادية.
ويَْظَهر وزراء احلكومة في اجتماعات 

ــترخني منفتحني  ــاش هذه مس النق
وأكفاء، لكنهم حريصون على جتنب 
ــذا  ــة. وه ــات صارخ اإلدالء بتصريح
ــكالت  ــام، جرى التطرق إلى املش الع
ــيا  ــة التي تعاني منها روس اجلوهري
ــة العقارية  ــ كغياب حقوق امللكي
ــون والدميقراطية ــ بنحو  ودور القان
رئيسي من جانب وزير املالية السابق 
ــي كوردين، ولكن برفق وبنحو  ألكس
ــم  ــادة معظ ــت كالع ــر. وُكرَِس عاب
تفاصيل  ــاول  لتن ــاش  النق ــاءات  لق
الكفء  الكلي  االقتصاد  ــات  سياس
ــة االقتصادية  ــا املؤسس ــالد. أم للب
ــت بعيدة  ــية العمالقة فظل الروس

للغاية عن إثارة أي ضجيج بشأنها.
ــوي موقف الوزراء  ــا قد ال ينط وبينم
ــد، فقد بعثت منتديات  على أي جدي
ــابقة األمل ــ إن لم يكن  جيدار الس
ـــ في بلورة بعض  الترقب والتطلع ـ
ــارك  التحدي للنخبة احلاكمة. ويش
االقتصاديون األكادمييون من موسكو 
ــدى كل عام آملني  ــام في املنت باهتم
سماع شيء راديكالي، أو حتى شيء 
ــم أنهم  ــرأة، برغ ــم ببعض اجل يتس

أنفسهم غير راغبني في التحدي.
ــام املنصرم، تصورت  وفي منتدى الع
ــن أبرز  ــرة م ــة من عش ــة مؤلف جلن

ــني  الليبرالي ــيني  السياس ــني  احمللل
ــات املنتظمة  ـــ إحدى اآللي الروس ـ
ــارك فيها  ــل املنتدى، والتي أش لعم
ــيئاً من التحدي في سبيله  ــ أن ش
ــاء  أعض ــض  بع أن  ــل  ب ــور.  للظه
ــوء بعض  اللجنة قد تنبأ حتى بنش
ــام ــ قائلني إن عضًوا  التحدي للنظ
ــم انتخابه في  ــة قد يت ــن املعارض م
ــات  ــان(، أو أن الصعوب ــا )البرمل الدوم
ــى  إل ــي  تفض ــد  ق ــة  االقتصادي

اضطرابات اجتماعية.
ــذه التوقعات.  ولم تتحقق أي من ه
ــاركت قلة من الليبراليني الروس  ش
ــي في التصويت  ــه األوروب ذوي التوج
في انتخابات الدوما، وأبدى احملافظون 
ــدراً أكبر  ــرق البالد ق ــن جنوب وش م
ــاركة في  ــة للمش جداً من احلماس
ــا، فيبدو أنها  ــات. أما جلنتن االنتخاب
ــر النتائج  ــي تقدير تأثي قد بالغت ف
ــر دور  ــن تأثي ــت م ــة وقلل االقتصادي
ــدة  ــز وح ــي تعزي ــع ف ــرب والقم احل
ــالطينه  ــوى الداعمة لبوتني وس الق

اإلقليميني.
ــعور املهيمن  ــة، فالش ــي احلقيق وف
ــو أن غزو بوتني  ــاط الروس ه في أوس
ــرم كان أمراً  ــه للق ــا وضم ألوكرايين
ــيا. كان »ضربة معلم«  مفيًدا لروس

ــب بوتني، فبتحويل أوكرايينا  من جان
ــه  ب ــف  تعص ــف  ضعي ــدو  ع ــى  إل
ــن بوتني من تخفيف  الصراعات متك
ــاعر املناصرة للدميقراطية  حدة املش
ــتمدة جزئياً من  ــيا، واملس ــي روس ف
حترك أوكرايينا صوب االحتاد األوروبي، 
ومن إثارة النزعة القومية لدي الروس 

على حد سواء.
ــة  ــر في السياس ــور آخ ــاك تط وهن
اخلارجية رمبا أفاد بوتني. فوفقا لتاتيانا 
ــة  بجامع ــتاذة  األس ــا  فوروجيكين
ــة  االجتماعي ــوم  للعل ــكو  موس
واالقتصادية منح تدمير روسيا حللب 
ــه.  ــروج به بوتني لنفس ــرًا آخر ي نص
ــك النفوذ املتزايد  ــا إلى ذل وإذا أضفن
ـ  ــعبويني اليمينيني في الغربـ  للش
وهو أحد أعراض أزمة أكبر تعيشها 
ــهل  ـــ يُصِبح من الس ــة ـ الليبرالي
ــه الزعيم الذي  ــر بوتني بوصف تصوي

حتتاجه البالد.
ــام،  الع ــذا  ه ــدار  جي ــدى  منت ــي  ف
ــة  ــاء جلن ــن أعض ــع أي م ــم يتوق ل
ــود في  ــوى اجلم ــيئاً س ــاش ش النق
ــد من القمع  ــة ومزي مجال السياس
ــَد نظام  ــام. فقد وَحَّ ــاع الت واالنصي
بوتني صفوفه حول الَعلَم، واقتصرت 
الرغبة في حتدى الوضع القائم على 

ــروس. بالتالي  ــرة من ال حفنة صغي
ــداث والعالقات اخلارجية ــ  تعد األح
أي تلك املساحات التي ال ميلك بوتني 
ـــ املصادر  ــة عليها ـ ــيطرة كامل س

الوحيدة احملتملة للتغيير.
وتبدو روسيا، وهذه حالها، قوة تتمتع 
مبكانة جيوسياسية راسخة. بيد أن 
ــت دائماً كما تبدو عليه.  األمور ليس
ــم أن دعم  ــبيل املثال، وبرغ ــى س عل
ترامب لعالقات أوثق يبدو أمرًا يصب 
في صالح روسيا، فإن أحد املقومات 
الرئيسية للنهج القومي الذي يتبناه 
ــيخ دراما  ــني هو قدرته على ترس بوت
ــبب في  احلرب الباردة. وهو لهذا الس
احتياج إلى أن تكون الواليات املتحدة 
ـــ والغرب بنحو عام ــ عدواً له. أما  ـ
ــكالت  ــد يفضي إلى مش الوئام فق

بعيدة املدى بالنسبة لبوتني.
ــر، وكما صاغ  ــا على املدى القصي أم
ــي الروسي املستقل  احمللل السياس
ــر في منتدى  ــكني األم دمتري أوريش
ــى األرجح أن حدثاً مدوياً  جيدار، فعل
ــاً أتياً من اخلارج هو فقط ما من  فارق
ــيا. أما  ــأنه إحداث تغيير في روس ش
ــد ال يكون  ــوازن اجلديد للبالد فق الت
جيداً، ولكنه يبدو في الوقت الراهن 

مستقرًا.

ــات النيابية  ــا اقتربت االنتخاب كلم
ــراوة  ض ــتدت  اش ــا  مواعيده ــن  م
املعارك السياسية ومحاوالت النيل 
ــي او ذاك  ــذا الطرف السياس من ه
ــى اقرب نقطة  ــي الذهاب ال وبالتال
ــي احلكومة بغية  من البرملان ومبان
التهديد وايصال الرسائل اخملتلفة!.

ــاً مهماً  ــس العبادي قال كالم الرئي
االسبوع املاضي ان الدولة العراقية 
ــلمي  ــر الس ــد التظاه ــت ض ليس
ــي  السياس ــراض  االعت ــق  ح وان 
ــي قوانني  ــول ف ــي مكف واالجتماع
ــن احلكومة او  ــة لك ــتور الدول ودس
ــد من  ــخصيا ض ــو ش ــة او ه الدول

يحاول ان يخدع الشعب العراقي!.
ــس العبادي  ــده الرئي ــذي يقص ماال
ــير الى اخلدعة وهل هنالك  وهو يش

ــى  ــتغل عل ــية تش ــات سياس جه
ــن وراء »  ــعب العراقي م خداع الش
ــالفة« االنتخابات وضرورة تغيير  س
ــة  ــي املفوضي ــادة وموظف ــوه ق وج
الكبار في تلك املؤسسة املسؤولة 

عن االنتخابات؟!.
ابتداءا  اقول ان كاتب املقال الينتمي 
الي من اجلهات السياسية النافذة او 
ــة بالفوز بعضو او عضوين  الطامح
ــتقلة  املس ــة  املفوضي ــة  برئاس او 
ــا في احلقيقة احاول  لالنتخابات وان
ــي الذي  ان احفر في اجلدار السياس
ــي مواجهة  ــداً ف ــاً وصل ــدو صلب يب
ــا وهناك  ــرة من هن ــات كبي اعتراض
واستكناه طبيعة املشكلة الدائرة 
بني الكتل السياسية واصرار بعض 
الكتل والتيارات السياسية الذهاب 

ــاع  ــكام لالتب ــارع واالحت ــى الش ال
ــكلة يفرض  ــل مش ــن حل واملناصري
وجودها االحتكام اما الى التحالف 
الوطني بوصفه الكتلة االكبر او عن 
ــي بني  ــق طاولة احلوار السياس طري
ــية  قادة الكتل واجملموعات السياس
ــة العراقية وليس الذهاب  في الدول
ــرف  ــد اليع ــذي ق ال ــارع  ــى الش ال
تفاصيل مايتظاهر ضده بالضرورة.

ــادة العملية  ــرف قادة او بعض ق يع
ــل  الكت ــادة  ق او  ــية  السياس
ــة في مجلس  ــية والنيابي السياس
ــارع  ــكام الى الش ــواب ان االحت الن
ــؤال هل  ــدواء .. والس ــر ال ــل آخ ميث
ــتنفدنا كل اخليارات السياسية  اس
ــوار الوطني الذي  ــة احل وخيار طاول
ــية  السياس ــراف  االط ــع كل  يجم

ــارع في وقت  حتى نحتكم الى الش
ــي الواليات  ــألة الدولية ف ترى املس
ــة ممثلة  ــألة العربي ــدة واملس املتح
ــرة على  ــا املتآم ــوار ومنه ــدول اجل ب
ــة الوطنية وداعش  ــراق والتجرب الع
ــهد فصول انهيار آخر امل  وهي تش
ــن املوصل في  ــرف االمين م ــي الط ف
دولة اخلالفة املزعومة هذه السيول 
ــد  الكبيرة وهي تتحش اجلماهيرية 
امام املنطقة اخلضراء وقرب البوابات 
ــى مقربة من  ــا وعل ــة فيه الرئيس

مجلس النواب العراقي؟.
ــار مداهمة مجلس  ــح خي هل اصب
ــعب  ــار الش ــقاط خي ــواب واس الن
ــة البرملان الذي  العراقي املمثل بقب
ــة ذاتها  ــر العراقي ــتعود اجلماهي س
ــاب  ــام 2017 النتخ ــة ع ــه نهاي الي

فريق نيابي جديد هو القاعدة لبناء 
ــى  ــاب ال ــدة والذه ــة جدي مفوضي

االنتخابات العراقية؟!.
ــار  ــون خلي ــن يذهب ــد م ــل يعتق ه
ــي واالعتراضات  التصعيد السياس
اجلماهيرية ان هذا املوقف واالسلوب 
سيجبر قادة الفرق السياسية على 
العدول عن االمر وانتخاب مفوضية 
جديدة تتناسب وتتالءم مع مطلب 
ــي امام  قادة تيار االعتراض السياس

اخلضراء؟.
ــون وهم  ــوة املعترض ــر االخ ليتذك
ــنة  ــوا قبل س ــن خرج ــم الذي ذاته
ــس النواب  ــوا مجل ــن االن واحتل م
ــس  ــب رئي ــوا مكت ــي وداهم العراق
الوزراء والمسوا بالقوة هيبة الدولة 
ــن  ــوة ل ــتعمال الق ــل باس ان العم

ــيئاً ايجابياً  ــس ش يجدي ولن يؤس
ــينظر اليكم غالبية جمهور  بل س
ــون جزءا من مدار  االمة » وانتم متثل
العريض«  ــل  الطوي ــي  املليون االمة 
ــتغال باجندة  بعني من يحاول االش
ــام الكتل  ــاول بالقوة ارغ خاصة حت
ــاركة في  ــية والقوى املش السياس
ــول  القب ــة  والدول ــة  احلكوم ــاء  بن
مباتريدون تكريسه ومتريره وهذا االمر 

لن مير بسهولة.
ــون في  ــادة ممثل ــا الس ــم ايه لديك
ــان ونواب موجودون في اللجان  البرمل
ــس واذا  ــة في اجملل ــة املهم البرملاني
كان لديكم مايعزز القناعة بتغيير 
ــب ان يتم  ــة » ويج ــوه املفوضي وج
تغييرهم« ماعليكم اال ان تسوقوه 
ــة  ــة والبرملاني ــرق النيابي ــر الط عب

ــس عن  ــروعة ولي ــة املش والقانوني
طريق التهديد!.

ــوزراء العبادي  ــل كلمة رئيس ال ولع
ــم في  ــم  وانت ــلم عليك ــذي س ال
ــش  اجلي ــيارات  س ــع  ودف ــراء  اخلض
ــام عليكم  ــع الطع ــي بتوزي العراق
ــة  الدول ان  ــن  م ــة  واضح ــت  كان
العراقية تكفل احلريات لكنها ضد 

من يخدع الشعب العراقي!.
ــراء  ــام اخلض ــري ام ــذي يج ــل ال ه

خدعة؟!.
هل ان من يدفع الى التظاهر يشعر 
ــتمرار الفريق احلالي  بالضرر من اس
ــون االنتخابي  ــة وان القان باملفوضي
ــاول  فيح ــه  بصاحل ــس  لي ــد  اجلدي
ــط االوراق بالذهاب الى التظاهر  خل

واالعتراض الشديد.

في كل مرة يجري اجلدل حول خطر« تقسيم العراق« يربط 
البعض هذا اخلطر مبوضوع خيار استقالل اقليم كردستان 
ــوات اقامة إقليم  ــض اآلخر يربطه بدع ــن الدولة، والبع ع
ــة اقليم غرب  ــوك، او دعوات اقام ــم كرك ــرة او اقلي البص
العراق، علماً ان الدستور العراقي قضى بحق اقامة االقاليم 
ــبة ألي محافظة او اكثر من محافظة  )الفيدرالية( بالنس
ــب جتارب الدول  ــدة، وان خيار  الدولة الفيدرالية، بحس واح
ــكال الالمركزية يضمن  ــكل من اش التي اختارت هذا الش

قوة ومتاسك الدولة وتنميتها ال تفتيتها او تقسيمها. 
اما موضوع استقالل كردستان )بصرف النظر عن الطريقة 
ــس بالضرورة ان يكون عامل  ــات التي ترافقه( فلي والكيفي
ــة ان دوال عديدة  ــار حقيق ــذاً باالعتب ــيم العراق، اخ تقس
ــام منها، لكنها استمرت من دون انهيار او  استقلت اقس

تقسيم، السودان مثال..  
ــيادات )دويالت.  ــى س ــيم العراق ال ــك فان تقس ــوازاة ذل مب
ــن ان يتمخض  ــاالت التي ميك ــد من االحتم ــارات..( واح ام
ــا الصراع القائم بني أحزاب املكونات االثنية والدينية،  عنه
ــقاق في  ــار ومديات االنش ــب آث ــع، بحس ــر أو يتس ينحس
ــب موقف الدول صاحبة  ــيج الوطني، وكذلك بحس النس
ــيج، ومبعنى آخر، فان تقسيم  الثقل والتأثير في هذا النس
ــات واملعطيات التي  ــن االنعطاف ــراق تفرضه جملة م الع
ــوع( ان ميعن النظر فيها، وفي  ــي )ملن يتصدى للموض ينبغ

حقائقها.  
ــيم  ــي الظني يرّوج فرضية التقس ــن العقل السياس  لك
ــة ويعد اعالن  ــة للقوى اخلارجي ــاس النيات املبيت على اس
ــروع  ــدة العراق مبنزلة تضليل، فهو مش ــا على وح حرصه
ــذ بتوقيتات  ــى التنفي ــد طريقه ال ــي« يج ــري »جهنم س
ــددة، وال فائدة من ذّم هذا القادم الكريه، مثلما الفائدة  مح

من ذّم الشيطان الرجيم. 
ــور( ان هذه  ــل )املتحرر من هذا املنظ ــا يتأكد للمحل  فيم
الدول املوزعة في تعاطفها على املكونات السكانية تنظر 
اآلن بهلع الى خيار تقسيم العراق ألنها تعرف بأن الدويالت 
ــتكون عبئاً عليها، وقد تشكل  املنبثقة عن الدولة االم س
ــدود لنتائجها الكارثية،  ــاحة حرب ال ح منزلقاً لها الى س

وأهوالها.
ــوى اخلارجية، وال  ــدول والق ــي تنزيهاً لنيات ال ــذا ال يعن  ه
ــي حصراً القول بأن  ــنة، بل يعن النظر لها كجهات ُمحس
ــتراتيجية( تريد عراقاً   ــب مصاحلها االس هذه الدول )بحس
ــا أزماته  ــا، وال يصدر له ــب، كفيال لنفوذه ــون اجلان مضم
ــا الثروات التي  ــالت احتقاناته الطائفية واالثنية. ام وفض
ــة عراقية موحدة  ــان دول ــع تلك الدول ف ــال انها مطم يق
اضمن ملصاحلها تلك من ان تكون دويالت تخّوض في حرائق 

وحتول الثروات الى كومة من القش، ثم الى اعمدة دخان.
 العقل الظني مغرم باحلديث عن التاريخ، بطريقة انتقائية، 
ــراق وتفتيته الى دويالت حلقة  ــول لك ان »تدمير« الع فيق
ــل بدأ من االندلس على يد »الغرب املسيحي«  من مسلس
ــالمية« التي  ــف »االس ــزاب الطوائ ــوا عن اح ــم يتحدث ول
فسدت، آنذاك، حتى النخاع، وتقاتلت على السلطة حتى 
ــفت  في غرف النوم، ثم باعت اوطانها برقائق ذهب اكتش
انها مغشوشة، لكن بعد عبور البحر هرباً.. وفوات االوان.

 *********
لقمان احلكيم 

»يأتي على الناس زمان ال تـُقّر فيه عنُي حليم«.
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البصرة ـ إعالم االتحاد:

أقامت الهي��أة اإلدارية في احتاد األدباء والكتاب في البصرة جلس��ة 
حوارية بينها وبني الهيأة العامة ، بخصوص مهرجان املربد .

أدار اجللس��ة رئيس االحتاد الدكتور سلمان كاصد حتدث عن املهرجان 
م��ا له وم��ا عليه . ومت نقاش جميع الس��لبيات واحل��ث على تفاديها 
وتعضي��د جميع اإليجابيات . كما ش��ارك في النقاش كل من األدباء 
باس��م القطراني و كرمي جخيور و حس��ن هاني و باس��م الش��ريف 

وغيرهم .
كم��ا تطرق احلديث عن اللجان العاملة ف��ي املهرجان وما بذلته من 
جهد في س��بيل إجناح مهرجان املربد الذي يعد من أكبر التظاهرات 

الثقافية في املنطقة. 
بعدها أقام الفنان هاش��م تايه جلس��ة احتفائية بالفنان العراقي 

املغترب يوسف الناصر حتدث فيها عم جتربته الفنية .
واختتمت اجللس��ة بحديث للفنان احملتفى به بحضور جمهور غفير 

من الفنانني التشكيليني واألدباء و الكتاب.

 اتحاد أدباء البصرة 
يعقد جلسة لتقييم 

مهرجان المربد 

خبر

د. سلمان كاصد

حتاول غرام الربيعي أن حتول الصورة من 
معناها الذي ابتدأت به إلى معنى آخر 

تنتهي به غموضا:
مرارة الفراغ

 ال تعني أني أتعرق وحشة
إذ ب��دا الف��راغ م��راً , رمب��ا ه��و الفراق 
)الفراغ=الفراق(, الذي يقترب اجناسيا 
عب��ر )العني وال��كاف( ولك��ن حصول 
االستبدال بدا لعبة لغوية خللق صورة 
ش��عرية ملتبس��ة , غير ان الس��طر 
الثان��ي أراد أن يعي��د تش��كيل تل��ك 
الصورة الشعرية عبر )التعرق وحشة( 
ال��ذي تنفيه ب«ال تعني » إظهارا وهي 
بذل��ك ال تنفيه )إخف��اء( إي أنها أرادت 
التعرق وحش��ة فعال ال كم��ا جاء في 

السطر الشعري: 
ال تعني إني أتعرق وحشة 

أم��ا ف��ي قصيدته��ا )قل��ق النواف��ذ ( 
فيمكن لنا أن منس��ك بقلق القصيدة 

لدى غرام الربيعي:
ضوء راودني

لنوافذ ترمقني
ال شيء أسدله

إال وجعي
فم��ن الطبيع��ي ان تب��دأ القصي��دة 
القصيرة هذه بخطاب متداول / يومي 
ال شعرية فيه )الضوء راودني ( و)النوافذ 
املبصرة ( وهي ال تس��تطيع ان تسدل 
تلك النوافذ إذ ال شيء لديها غير أنها 
فجأة حتول العادي / املألوف إلى نس��ق 
تغريبي عبر اكتشافها الوجع ستارة , 
وهذا ما ال ميكن تخيله إال في الش��عر, 
الذي يعتمد عل��ى التصوير والتخييل 
والتغري��ب, كم��ا قلنا س��ابقا , ولكن 
ال��ذي  ال أتوقعه حقا أن يصبح الوجع 
س��تارة وقد أتساءل هنا هل تستطيع 
ستارة الوجع أن حتجب الضوء وحتديق 

النوافذ.
أرادت الربيع��ي ان تقل��ب الص��ورة في 
الس��طر الثاني عندما جعلت النوافذ 
ه��ي املبصرة / ترمقن��ي / في محاوله 
منها خللق ش��عرية في هذا الس��طر 
غي��ر انه��ا ل��م تفج��ر حلظة الش��عر 
الغريب��ة إال ف��ي س��طرها األخير حني 

كسرت أفق التوقع.
2( التصوير التخييلي 

م��ن مش��كالت قصي��دة النث��ر غلبة 
التصوي��ر التخييل��ي ال��ذي ال ميك��ن 
تخيله حتى لتبدو القصيدة تراكمات 
تصويرية متالحقة ال متس��ك حوافها 
وال تبي��ح نفس��ها مل��ن أراد اجتناه��ا 
»اس��تخدام روجي��ه ج��ارودي لعب��ارة 
بول ايل��وار ف��ي مقدم��ة »واقعية بال 

ضفاف«.
 التخيل هنا يخرج عن إطاره إلى األطر 
السردية الذي حتاول ان تقدمه الشاعرة 

ونقرأ ذلك ف��ي قصيدة »قلق النوافذ« 
حيث جند الس��رد متجليا في العناصر 
»أنا الش��اعرة, األب , األم » من املقطع 
الثال��ث حتديدا, أم��ا املقطع��ان األول 
والثاني منها فهما فرش��ة مكانية » 
للنواف��ذ واجلدران« التي جتمع العناصر 

الثالثة السابقة.
ميكن تص��ور التخي��ل عبر »بس��ملة 
القلق« و« أبي املضرج بالبياض« حيث 
تزي��ح الش��اعرة الصورة م��ن معناها 
معناه��ا  إل��ى  املض��رج«   « املت��داول 

الشعري املغاير:
طعنة الليل 

ال متنح قلب أمي
إال بسملة القلق

وأبي املضرج بالبياض
قصائد صامتة

أبي
كم راودته الستائر

هذا النسق بدت فيه الوحدات سردية 
واصفة,  تناوب��ت تلكما الوحدتان في 
االس��تحواذ عن األس��طر , مع جنوح 
التخيل إلى أقصى املديات مما ال تخلق 
متاس��كاً في الن��ص الش��عري غير ان 
م��ا يجمعه��ا هن��ا ه��و روح األلم في 
املهيمنة ع��ن التخيالت التي تخلقها 

أنا الشاعرة الساردة.
فبقدر ما تكون غرام الربيعي غامضة 

في تخيالتها, تك��ون باملقابل واضحة 
في خلق تصويراتها أيضاً ففي قصيدة 
بالقصائد »  »يأتيك الصب��اح مكب��الً 

نقرأ:
يا لقلبك كم يخفق باجلنون 

يا ملساءاتك كم تعشق القمر
يا جلنونك السومري

ميال أوراقك الساخنة بالهذيان
هنا تك��رارات ل�)ياء( الن��داء وهذه جزء 
م��ن بنية قصي��دة النثر كم��ا حتدثت 
عنه في كتابن��ا »قصيده النثر طبعة 
دار الكندي –عمان 2010-« حيث يعيد 
الش��اعر النس��ق التكراري ملرات عدة, 
تعويض��ا ع��ن فق��دان قصي��دة النثر 
النمط العروض��ي والقافية والتناغم 
الصوتي , وهنا تشتغل  الشاعرة على 
خلق نسق مقارب وهو »التكرار » الذي 

يؤجج الرغبة في التنغيم.
ال يفلت الس��طر الش��عري عند غرام 
الربيع��ي من انزياح باجت��اه لم يتوقعه 
الق��ارئ , أي إنه��ا تخيي��ل يتمازج بني 

املألوف والالمألوف من مثل :
وسمرة بسحنة الوفاء واحملبة

إذ هي نقلت التوصيف مما وضع له إلى 
ما لم يوضع له: 
جتمع األصدقاء 

جيوبهم ممتلئة بالهواء
وقصاصات شعر

وهنا لم تتدرج الش��اعرة من املألوفية 
إل��ى الالمأل��وف بل أع��ادت نصها إلى 
املألوف ثانية, ولم تش��تغل شعريتها 
اال ف��ي الس��طر الثاني وف��ي توصيف 

ممتلئة بالهواء كذلك:
انثاهم جميلة اجلميالت

تلك التي ..
حرموا من تذوقها

إال في مواويل احلسرة 
يتحول اخلطاب الشعري لدى الشاعرة 
غ��رام الربيع��ي م��ن موق��ع آلخ��ر في 
املفارق��ة  جن��د  مخت��ارة  قصيدته��ا, 
واملغاي��رة داخل القصي��دة وأخرى في 
نهاياته��ا, وأتصور أن االش��تغال على 
البني��ة الداخلي��ة للقصي��دة يجعل 
النص أكثر حيوية بالرغم من أن حتول 
النس��ق ال��ذي حتدثنا عنه ف��ي نهاية 
القصيدة يعط��ي النص جمالية كما 

في قصيدة » أوزار الوقت«:
رائحة التنور

تفوح من أفواهنا
حرية ساخنة

3(الضمير املهمني
تهيم��ن أن��ا الش��اعرة »عل��ى مجمل 
قصائ��د غ��رام الربيعي فليس��ت ثمة 
أو حت��ى   , آخري��ن  لس��اردين  أقنع��ة 
للساردة ذاتها كونها وسيطا, بل يظل 
» األن��ا« مهيمناً, ففي قصيدتها »إلى 

أين .. إننا نذهب احلرب »:
بلون الدخان 

سكنت احلرب جسدي 
وهي بذلك جتعل م��ن ذاتها مركزا في 
قصيدتها , حيث يتش��كل العالم من 
خاللها وه��ي التي تقدم لنا بالطريقة 
التي جتعله عاملا ينتمي لها , ال نبصره 

نحن إال من خاللها .
بلون الدخان 

يخنق املدبلجون أنفاس الشعر
وقصائدي البلهاء

تلعن كل العطور الباريسية
كما ان الربيعي تبدو أكثر قس��وة في 
حلظ��ه تقدمي عامله��ا الش��عري , إذ ان 
النس��ق املضمر الذي يدعون��ا لتأمله 
ه��و تصديه��ا للعال��م ورفضها لكل 
تداعيات��ه ومتزقه ال��ذي يؤرقها فنراها 

تصوغه بشكل حاد وقاس ومريب.
ترس��م  ش��اعرة   .. الربيع��ي  غ��رام 
العوالم الصعبة وتلجأ في قصائدها 
والعالق��ات  الصع��ب  التصوي��ر  إل��ى 
االستثنائية , فتعيد صياغة قسوتها 
وه��ي تقترب م��ن لعبة الش��عراء في 

خلق صالبة في القصيدة .
كنت أمتنى ان اقرأ ش��عرا اقل قس��وة 
وابس��ط في تن��اول هشاش��ة العالم 
ال��ذي تخيلت��ه ه��ذه الش��اعرة فبدا 

صدامها معه واضحاً.

شاعرة ترسم العوالم الصعبة

غرام الربيعي.. القصيدة تخلق أنساقها المتحولة

قيل عنه مايسترو الرواية البرازيلية واألب الروحي 
للواقعية السحرية ، انه واحد من عمالقة الرواية 
عل��ى مس��توى الكتاب��ة أو االنتش��ار ، إذ ترجمت 

رواياته إلى 35 لغة .
قي��ض لي أن ألفته عبر روايته األكثر ش��هرة ، في 
مطلع الس��بعينات ، )كونكان الذي مات مرتني ( ، 
وهي الرواية  الوحيدة وقتها املترجمة له ، فرسخ 
االس��م في ذاكرتي ، خاصة وأننا بتلك املرحلة جند 
القليل م��ن الترجمة عن كتابات أمريكا الالتينية 
، ولم تش��تهر بعد ما س��مي الحقا ب » الواقعية 
الس��حرية » ، ولم تكن  األس��ماء الشهيرة  ألدب 

أمريكا الالتينية  معروفة حينها .
 حصل��ت في منتصف الثمانيني��ات على ترجمة 
عوني الديري  لروايته  املش��هورة ) تريزا باتيس��تا 
( والتي تقع ف��ي 480 صفحة ، من احلرف الصغير 
الناعم مم��ا يجعلها الن تتج��اوز 600 صفحة من 

القطع املتوسط ، بحجم  احلرف املريح للقراءة .
 الرواية  تستحق هذه اإلطالة واإلطاللة ، لكونها 
ملحمة الش��عب ف��ي باهي ، املنطق��ة التي ولد 
وعاش فيها جورج امادوا  وهي املناطق الوس��طى 
م��ن البرازي��ل الت��ي تع��ج بالنم��اذج احلي��ة م��ن 
البش��ر ومن مختلف الطبق��ات ، خاصة الطبقة 
املس��حوقة بفعل النخاس��ة أو نظام الرق ، الذي 
كان ش��ائعا في بداي��ات القرن العش��رين ، حيث  
تقوم  الش��ركات الكبرى هنال��ك بنهب  للثروات 

املنطقة وتسخير الناس لقاء أجور زهيدة .
تري��زا فتاة غانية من تلك املرحلة ، ش��كلها  بلون 
النحاس وصلدة مثل الفضة وشهوانية حلد عدم 
الشبع ، حتاول أن جتد مكانا لها في عالم مسحوق  
ومهان ، لكنها تتخذ جانب قوة الش��خصية في 
رس��م معالم حياتها ، فتش��ق طريقها وس���ط 
تالط��م أم��واج عاتي��ة ، كان��ت تض��رب اجملتم��ع 

هنال�ك.
الرواي��ة ملحم��ة بش��رية متتزج فيها الش��اعرية 
بالتناقض��ات االجتماعي��ة ، الواق��ع باخليال الذي 
يحل��ق فيعيد رس��م ص��ورة م��رارة املتناقضات ، 
جن��د أدق التفاصي��ل – الضروري��ة – الت��ي رافقت 
صع��ود جنم تريزا باتيس��تا ، من ام��رأة من العامة 
إل��ى تلك املكانة البارزة ف��ي الواقع ، اعتمادا على 
ش��خصيتها واتخاذها جانب اخلير في مس��اعدة 
الن��اس ، مم��ا جعله��ا ف��ي مواجه��ة دائمي��ة مع 
الش��ركات الكب��رى العامل��ة بنظام االس��تغالل 

املادي واجلس�دي للبشر .
أتيح لي أعادة قراءتها هذه األيام  فسألت نفسي : 
لو قيض لي أن اكتب هذه الرواية فهل سأفعل ؟ ، 
قطعا ال ، ألنها تدخل في تشعبات احلياة اليومية 
للشخصيات وتبحث في األصول  لتلك التصرفات 
أو كيفية منبعها ومس��ارها وتطورها ، أنها رواية 
التفاصيل اليومية لألشخاص و للحياة ، وهذا ما 
ال أطيقه في الكتابة  ، مع أني من اشد املعجبني 

بالرواية ، من الثمانينيات وحلد اآلن . 
قال عنها األستاذ احمد خلف ، حني صدورها ، : 

 » أنه��ا التكوي��ن الذي تصوره فيدي��اس البرازيل ، 
جورج امادو ، على ش��كل رواي��ة ، تتوزع مبنهجية 
واقعية حرة متاما ، متتزج فيها املعرفة اجلادة بفرح 

لغوي شفاف«.

جورج أمادوا.. 

بوستات

حميد الربيعي

عبور

الش��عرية م��ن خالل نص��وص م��ن ذوات 
الشطرين ليس لها من الشعر إال االسم. 

مبعن��ى أن تك��ون للمرب��د هوي��ة إبداعية 
حقيقية تواصل مشوار الريادة و التجديد.

و هذه اآلراء مطروحة للمناقشة و اإلغناء 
من األصدقاء املبدعني كافة.

بع��د انتهاء مهرجان املرب��د، ال بد من وقفة 
للمراجعة و النقد البناء، و مما ش��ك فيه أن 
هذا املربد قد أضاف ش��يئاً إلى املرابد التي 
انعقدت بعد 2003، و بهذه املناسبة، أوجه 
التحية للجن��ة التحضيرية على ما بذلته 
م��ن جه��ود كبي��رة، و ال يفوتن��ي أن أقترح 

اآلتي: 
أوالً: ض��رورة تقليص عدد املش��اركني على 
وفق رؤية االهتمام بالنوع أكثر من االهتمام 

بالكم.
ثانياً: أتفق مع األستاذ خالد خضير الصاحلي 
في ضرورة تغيير آلية اختيار النصوص على 

نحو يستبعد النصوص الضعيفة. 
ثالث��اً: أن يت��م اختيار نص��وص معينة و أن 
تتيح قراءة الشعراء أنفسهم لقصائدهم 
قراءة نقدية رصين��ة تظهر اجلوانب الفنية 
و الفكرية و اجلمالية التي تتس��م بها هذه 
القصائد. و أن يكون ذلك مبثابة تكرمي خاص 
لكب��ار الش��عراء أو لالجتاه��ات الش��بابية 

احلديثة في التجربة الشعرية.
رابعاً، أتفق مع الرأي القائل أن بصرة احلداثة 
ال ينبغ��ي أن تك��ون مكاناً لع��ودة القدامة 

أصبح��ت قدمي��ة ق��دم الش��عر العمودي. 
مقي��اس النجاح ه��و التفاع��ل ، التفاعل 
على املدى األوس��ع ، القراء وعامة املتلقني 
من الطبقات الوس��طى ، أن أردنا استثناء 
عام��ة الن��اس الذي��ن لي��س له��م عالقة 

بالشعر. 
وقصي��دة النثر وان كتبها عش��رات اآلالف 

من مجربي الكتابة فإنها لم تس��تطع أن 
تخرج من دائرة النخبة.

دعن��ا نبتعد ع��ن هذه التصنيف��ات ، أنا ال 
الغ��ي النثر ش��خصيا. وال اعتبره ش��عرا. 

فهو إبداع مختلف. 
قد يصل إلى ما ال يصل إليه الش��عر وقد 
يخف��ق ويظل في قعر الق��ول العادي وهو 

الغالب عليه. 
وأال م��اذا نعد فصوال من روايات كازنتزاكي 
، وماركيز ، مارسيل بروست بكل الدهشة 
التي متتلكه��ا حد اإلعجاز...ه��ل ميكن أن 

نعدها شعرا.
أعتقد أن عنوان الش��عر ال يس��تحق هذا 

التزاحم.

كت��اب »قصي��دة النثر« يري��دون أن يجعلوا 
االس��تثناء قاعدة وحججهم هي الالقانون 
ف��ي  واالنتظ��ام  ال��وزن  وأن   ، والالقاع��دة 
التركيب مسالة قدمية وان العالم قد تغير 
تتغير واالتصاالت وااللكترونيات  واملفاهيم 
ويتغير...ال��خ من كليش��يهات احلداثة وما 
بعدها وما بع��د بعدها. حقا هذه احملاججة 

باقر جاسم محمد

عماد جبار

2-2

غرام الربيعي .. شاعرة 
ترسم العوالم الصعبة 
وتلجأ في قصائدها إلى 
التصوير الصعب والعالقات 
االستثنائية , فتعيد صياغة 
قسوتها وهي تقترب 
من لعبة الشعراء في خلق 
صالبة في القصيدة

الربيعي
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ووح��دات  الس��يئة  القي��ادة  تس��ببت 
الش��رطة االحتادية ف��ي املوصل وغيرها 
م��ن “املناط��ق الس��اخنة” ف��ي نف��ور 
الس��كان منها، على الرغم من أنه كان 
من الواضح أن مكافحة التمرد ال ميكن 
أن ينجح من دون تعاون شعبي مع قوات 
األمن،كما استمر اهمال رموز احلكومة 
لقوات األمن العراقي، حيث كان واضحاً 
اس��تمرار عمل جهاز كشف املتفجرات 
ADE-651 عن��د نق��اط التفتي��ش في 

جميع أنحاء العراق 1 .
النكب��ات  سلس��لة  س��اعدت  وق��د 
العس��كرية الصغيرة في عامي 2012 
- 2013 عل��ى التنبؤ بانهيار ألوية قوات 
األم��ن العراقية، ففي أيلول 2012 عانى 
اجليش العراقي من صعوبات لوجستية 
كبي��رة ف��ي نش��ر وح��دات م��ن جنوب 
الع��راق على احلدود العراقية الس��ورية 
غرب املوصل، وف��ي الوقت الذي وصلت 

فيه القوات، بعد
نحو أسبوعني من تاريخ إرسالها، قامت 
البيشمركة الكردية بتحصني املنطقة 
واضطر اجليش العراقي قليل التسليح، 
ال��ى التراجع. وفي نيس��ان ع��ام 2013 
أسفرت-انتفاضة صغيرة في احلويجة، 
ع��ن انهيار جزئ��ي للواءين م��ن الفرقة 
12 في اجلي��ش العراقي، وفقدان مؤقت 
لبلدة سليمان بيك، عندما انهارت قوات 
األم��ن العراقية األخرى في صالح الدين 
اجملاورة 2 ، وقد سعت احلكومة العراقية 
ف��ي وقت الحق من عام 2013 الى تعزيز 
احلدود السورية بوحدات اجليش العراقي 
التي مت اس��تقدامها من جنوب العراق، 
وكانت تعاني من صعوبات لوجس��تية 
من حي��ث االنتقال، وذهب��ت بعيداً عن 

قواعدها اللوجستية الثابتة، وقد عانت 
ً تلك القوات كثيرا

م��ن التصحر ف��ي املنطق��ة، واكتفت 
بصد الغارات التي كان يش��نها تنظيم 

داعش عليها.
أما بقية القصة فهي معروفة: سقوط 
الفلوجة ف��ي كانون االول ع��ام 2013 ، 
والرم��ادي كذلك، واالنهي��ار في املوصل 
وتف��كك مقرات وقواع��د عديدة، فضالً 
عن أربعة عش��ر لواٍء م��ن ألوية اجليش 

والشرطة االحتادية،
وف��ي 12 حزي��ران ع��ام 2014 ، ُقت��ل ما 
ال يق��ل ع��ن 1566 طالب��اً م��ن ط��الب 
القوة اجلوية العراقي��ة في هجوم على 
معس��كر س��بايكر في يوم أس��ود لن 
ينس��اه الع��راق. وهكذا خس��ر العراق 
الس��يطرة على ثاني أكب��ر مدنِه وهي 
املوصل، وجزء كبير من األراضي ش��مال 
بغداد وغربها، وباألهمية نفس��ها فقد 
اجليش العراقي ثق��ة الناس، وفقد إميان 
قوات��ه اخلاصة، وقد حتدث ضابط عراقي 
للمؤلف قائالً: “لم يعد اجلنود يثقون بنا 

بعد اآلن نحن القادة.” 3
القدرات املتبقية لقوات األمن العراقية

منذ س��قوط املوصل ومنتق��دو العراق 
يقول��ون أنه لم يعد هناك ش��يء ميكن 
ع��ده قوات أمن عراقية، ومن الواضح أن 
ذلك مح��ض ُهراء، ومن ي��روج له يدرك 
متاماً أن��ه ُهراء، إنه��م مدفوعون بدافع 
الشماتة -ورغبة حمقاء للسخرية من 

العراق خالل معاناته.  
إن قوات األم��ن العراقية تقاتل وتنتصر 
في مواقع عدي��دة على اخلارطة، وتقف 
مبواجه��ة تنظي��م داع��ش عل��ى أطول 
جبهة أكثر من أي قوة مس��لحة اخرى، 

اال أن
ق��وات األم��ن العراقي��ة ق��د عانت من 

خس��ائر كبرى أكثر م��ن أي قوات أخرى 
في مواجهة تنظيم داعش، كما كانت 
تقات��ل اجلهاديني الس��لفيني ألكثر من 
عشر س��نوات بنحو متواصل. وما تزال 
تل��ك الق��وات اآلن تس��تعيد عافيته��ا 
بنحو متناٍم. على أولئك الذين يسخرون 
من ق��وات األمن العراقية أن يضعوا في 
احلس��بان أن العراق سيسترد قوته، وأن 

العراقيني لديهم ذكريات طويلة.
نظام املعركة لقوات األمن العراقية

يق��دم (اجلدول رق��م 1) قائم��ة مقارنة 
باأللوي��ة املقاتلة والق��وات التي تعادل 
لواء في العراق في ذروة قوة قوات األمن 
العراقية في عام 2009 ، ومرة أخرى قبل 
وقت قصير من سقوط مدينة املوصل، 
وأيض��اً في كان��ون الثاني ع��ام 2015 ، 
وكانون الثاني 2016 ، كما يقدم اجلدول 
أيضاً قدرة القوى العاملة املتوقعة في 

هذه األلوية.
هناك اجت��اه رئيس واحد، وه��و أن قوات 
األم��ن العراقي��ة قد تعرض��ت بالفعل 
خلفض كبي��ر في الق��وة القتالية على 
خط املواجهة قبل سقوط املوصل إلى 
حد كبير بس��بب التآكل التدريجي في 
الق��وى العامل��ة املتاح��ة الفعلية بني 
عام��ي 2009 و س��قوط الفلوج��ة في 
كان��ون االول ع��ام 2013 ، ول��م تتفكك 
الوحدات كما كانت س��تتفكك الحقاً، 
ب��دالً من ذل��ك كان الض��رر داخلياً أكثر 

ومن الصعب اكتشافه.
هن��اك اجتاه رئي��س آخر، وه��و أن انهيار 
قوات األمن العراقي��ة في حزيران 2014 
قد أس��فر عن إزالة تس��عة عش��ر لواًء 
من اجليش العراقي في املعركة، اختفت 
أربعة عش��ر 4 منه��ا بنح��و نهائي ومت 

إعادة هيكل22
خمس��ة 5 منها منذ ذلك احلني، وقد مت 

تدمير ستة ألوية من الشرطة االحتادية 
6 من املوصل بنحو نهائي،وس��تة ألوية 
من حرس احلدود على احلدود الس��ورية، 
كما مت تدمير أربعة مقرات فرق للجيش 
العراقي ومقر واحد للشرطة االحتادية، 

فضالً عن قيادة عمليات نينوى.
كان التعاف��ي من ه��ذه الكارث��ة ثابتاً، 
ولكن��ه كان أيض��اً بطيئ��اً ج��داً، ومع 
حلول كان��ون الثاني 2015 ،مت انقاذ عدد 
ال ب��أس به م��ن األلوية ومت بن��اء بضعة 
ألوي��ة جديدة، ولكن القوة القتالية في 
اخلطوط األمامية لقوات األمن العراقية 
ق��د انخفض��ت إل��ى النصف بس��بب 
اس��تنزاف اجلن��ود، كان ميك��ن لق��وات 
األم��ن العراقي��ة أن تتباه��ى بالعدي��د 
من الوحدات القتالي��ة كما كانت قبل 
سقوط املوصل من خالل اضافة وحدات 

من
احلشد الشعبي وقوات العشائر السنية 
إليها، ولكن هذه الوحدات العس��كرية 

أضع��ف اآلن والكثي��ر منه��ا مص��اب 
باإلحب��اط أو يعان��ي من قل��ة التجهيز 

الذي ال يكفيه إال ملسك األرض.  
وقد حصل تقدم كبي��ر بعد ذلك بعام، 
بحل��ول كانون الثان��ي 2016 ، من حيث 
الق��وات املتوف��رة ، على الرغ��م من أن 
قس��ماً كبي��راً منه��ا قد مت م��ن خالل 
بضع��ة ألوية جدي��دة، وألوي��ة صغيرة 
وقوي��ة جداً يقدر عديده��ا بألف مقاتل 

تقريباً 7 .
اجل��دول رق��م 1: مس��تويات القوة على 
اخلط األمام��ي لقوات األم��ن العراقية، 

 2009
   . 2016 -

ألغ��راض تخمينية، افترض��ُت أن معدل 
الل��واء ف��ي ع��ام 2009 كان 2750 )8(  ، 
أم��ا معدل ق��وة الل��واء في اي��ار 2014 
فه��و أقل م��ن 2000جن��دي 9 ، أما في 
كان��ون الثان��ي 2015 وكان��ون الثان��ي 
2016 فهو 1500 جندي في كل لواء، مما 

يعك��س انخفاض1000رجل من نصف 
ه��ذا اجملموع، وأكثر م��ن 2000 رجل من 
النص��ف اآلخ��ر، وعل��ى رأس��ها قيادة 
عمليات بغداد10، اما املعدل بالنس��بة 
للبيش��مركة فقد بقي ثابتاً عند 2000 
جن��دي في ما يع��ادل لواء، أم��ا وحدات 

احلشد
الش��عبي فه��ي أقل علمية، وتس��تند 
إل��ى مس��ح الوح��دات املعروف��ة وآراء 
اخلبراء ولم يتم حساب نقاط التفتيش 
الدفاعية للحشد الشعبي أو الشرطة 
العراقي��ة احمللية، ألن القص��د من ذلك 
هو مسح لواء قتالي بقدرات عسكرية 

هجومية. 

معه��د  ف��ي  وزمي��ل  كبي��ر  *باح��ث 
واشنطن.

الهوامش
 BBC News, Iraqi Interior ministry - 1
 still backing “bomb detector”, 24

Jan 2010, available at
h t t p : / / n e w s . b b c . c o . u k / 2 / h i /

middle_east/8477601.stm
 Bringing Iraqs “Ghost” Forces - 2
 Back to Life Michael Knights

Aljazeera December 10, 2014
http://www.washingtoninstitute.
org/policy-analysis/view/bringing-

iraqs-ghost-forces-back-tolife
3 - مقابل��ة للمؤل��ف م��ع ضابط في 
ق��وات األم��ن العراقية. تش��رين االول 

. 2015
4 - تشمل األلوية: السادس والسابع 
والثامن من الفرقة الثانية في اجليش 
التاس��ع والعاش��ر  العراقي، واأللوية 
واحلادي عشر والثاني عشر من الفرقة 

الثالثة في اجلي��ش العراقي، واأللوية 
الرابع عش��ر والسابع عش��ر والثامن 

واألربعني من الفرقة الرابعة
في اجلي��ش العراقي، واأللوية اخلامس 
عش��ر والس��ادس واألربعني والسابع 
ف��ي  واالربع��ني  والتاس��ع  واألربع��ني 
الفرق��ة الثاني��ة عش��رة ف��ي اجليش 

العراقي.22
5 - األلوي��ة الثامن والثالثني والتاس��ع 
والثالث��ني واالربعني واحل��ادي واالربعني 
م��ن الفرق��ة العاش��رة ف��ي اجلي��ش 
العراق��ي، والل��واء احلادي واخلمس��ني 
من الفرقة الرابعة عش��رة في اجليش 

العراقي.
6 - ألوي��ة فرق��ة الش��رطة االحتادي��ة 
الثالث��ة ، بضمنها ألوية العس��كري 
ألوية  وثالث��ة  واملوصل��ي،  والفرس��ان 

معادلة لشرطة الطوارئ.
7 - األلوي��ة 64 و 66 و 71 و 72 و 73 و 
75 و 76 م��ن اجلي��ش العراق��ي، ولواء 
جديد للش��رطة االحتادي��ة في األنبار، 
وسبعة وحدات أمنية قبلية متفاوتة 
في احلجم. تلق��ت تلك القوات تدريباً 
اساس��ياً إلثني عش��ر أو أربعة عشر 
اس��بوعاً. منذ سقوط املوصل، مت حل 
لواء آخر في اجليش العراقي: اللواء 26 

الذي مت تدميره في منطقة الثرثار.
8 - معدل مستقى من مسح قمت به 
لوحدات ألوية أقل من اربعني في تلك 

السنة.
9 - معدل مس��تقى م��ن عينة أصغر 
من وحدات اجليش العراقي والشرطة 
االحتادي��ة التي زرتها في عامي 2011 و  

.2012
10 - معدل مس��تقى من عينة أصغر 
من وحدات اجليش والشرطة االحتادية 

التي زرتها في عامي 2011 و  2012.

جاءت هذه الدراسة لرسم صورة جديدة بشأن مستقبل قوّات األمن العراقية وتحديد أهم التحديات التي تعوق عمل 
المؤسسة األمنية ووضع الحلول المناسبة لها، فضاًل عن توضيح أبرز المهام التي تقع على عاتق رئيس الوزراء بوصفه 
القائد العام للقوات المسلحة من االستمرار بالحصول على الدعم الدولي ومواصلة إصالح القيادة العسكرية من خالل 
العمل على بناء مؤسسات جديدة وتطوير المؤسسات الحالية، وإعداد استراتيجية أمنية وطنية عراقية جديدة، فضاًل عن 
دور وزارة الدفاع المتمثل بمحاسبة الضباط الذين يثبت تقصيرهم في مهامهم العسكرية، فضاًل عن مكافحة الفساد 
والمحسوبية داخل المؤسسات العسكرية، واستحداث أساليب حديثة في تدريب قوات األمن العراقية والمحافظة على 

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

مستقبل قّوات األمن العراقية
الحلقة 5

جاسم محمد*

اليمني املتطرف يراهن على التمدد
تعيش اوروبا االن سجال وتهديدات اليمني 
ه��ذا  "اجلهادي��ة"  والس��لفية  املتط��رف 
التهدي��د ب��دأت اوروب��ا تأخ��ذه مأخذ اجلد 
وال تس��تبعد اجه��زة االس��تخبارات ال��ى 
وقوع مواجهات واس��عة ما ب��ني الطرفني، 
والتي من ش��أنها ان تصع��د املواجهة الى 
ح��رب داخل اوروبا، ان ل��م تتخذ احلكومات 
سياس��ات فاعلة ملواجهة متدد الس��لفية 
بع��ض  املتط��رف.  واليم��ني  "اجلهادي��ة" 
احلكوم��ات واالح��زاب لعبت عل��ى تصدير 
ازماتها للخارج من اجل الصعود الى االحتاد 
االوروبي، احزاب اليمني املتطرف متكنت ايضا 
من الوصول للس��لطة. ان ه��ذه اجلماعات 
واحلركات اليمينية، ابرزها حركة "بيجيدا" 
العنصرية، تتحرك ضمن القانون، بحيث ال 
تتع��ارض من القانون االساس��ي الى املانيا 
ودول اوروبا التي تضمن حق التظاهر وحتاول 
ان تص��ادر ص��وت الش��عب االملان��ي ودول 
اوروبية اخرى حتت ش��عار "نحن الشعب". 
ه��ذه اجلماع��ة طرحت نفس��ها ايضا في 
دول اوروبية، حتت اس��م "اوربيون وطنيون" 
ضد اس��لمة اوروبا. هذه احلركة هي امتداد 
الى حركات وتنظيمات  ميينية اخرى ابرزها 
"برو ويس��تفالن" وهي ليس��ت بعيدة من 
حزب "ان بي دي" االملاني � "النازيون اجلدد". 
ويتخ��ذ النازي��ون اجل��دد اس��لوب التظاهر 
والتمدد تدريجياً، اس��بوعياً في مدن اوروبا، 
تقليدا الى تظاهرات، هدم جداًر برلني 1989 

� 1990، لتنهي حقبة من احلرب الباردة. 
ولي��س م��ن املصادف��ة ان تتخ��ذ احلركات 
اليمينة ابرزها "بيجي��دا" مدينة "دريزدن" 
و"اليب��زك" االملانيت��ان التي تق��ع في اجلزء 

الش��رقي م��ن املاني��ا والتي كان��ت آنذاك 
نقط��ة انطالق التظاهرات إلس��قاط جداًر 
برلني. احلكومات ف��ي اوروبا تعيش هاجس 
حقيقي من متدد التيار اليمني، خاصة بعد 
صعوده في اغل��ب دول اوروبا في انتخابات 

2014، ابرزها فرنسا بزعامة "لوبان".
كشفت نتائج االنتخابات االوروبية االولية 
يوم 26 ماي��و 2014 صعود اليمني املتطرف 
ف��ي البرملان االوروبي. فق��د حصل النازيون 
اجل��دد ألول مرة مقعداً ف��ي االحتاد االوروبي 
منذ احلرب العاملي��ة الثانية. ان فوز اجلبهة 
الوطني��ة ف��ي فرنس��ا، يعك��س صع��ود 
اليمني املتط��رف برغ��م ان اليمني احملافظ 
اس��تمر في شغل اكبر عدد من النواب في 
البرملان. وبحس��ب تقدي��رات اولية اعلنها 
البرملان االوروبي في اعقاب االنتخابات، فان 
محافظي احلزب الشعبي االوروبي ما يزالون 
يتقدمون بحصولهم على 212 مقعداً من 
اص��ل 751 مقابل 186 لالش��تراكيني. ونال 
الليبرالي��ون 70 مقعداً في البرملان االوروبي 
وخلفهم حزب اخلضر 55 مقعداً. واالحزاب 
االربعة املؤيدة ألوروبا اصبحت تشغل 523 
مقعداً مقابل 612 س��ابقاً. اما بالنس��بة 
خملتل��ف االحزاب املش��ككة بأوروبا فإنها ال 
تشكل كتلة متجانسة ولن متثل اكثر من 

140 نائباً.
تعي��ش اوروب��ا االن حمى تهدي��دات االمن 
الوطني والقومي وسط تهديد "اجلهاديني" 
الذي ين��ذر بحدوث فوضى داخ��ل اوروبا، ال 
يس��تبعد ان تصل الى حرب داخلية وعودة 
اوروبا الى الوراء، اي الى حقبة النازية ماقبل 
احلرب العاملية الثانية 1945.ومايزيد في تلك 
التهديدات هي بوابة اجلماعات الس��لفية 
"اجلهادية" التي تنش��ط داخل اوروبا، بعد 
ان ترعرت ووصلت الى حد التهديد، بسبب 

س��وء تقدير وفهم استخباراتي وامني الى 
تل��ك اجلماعات. اليوم اوروبا حتاول ان تعالج 
ما افس��دته سياس��اتها الس��ابقة، اجتاه 
الس��لفية "اجلهادي��ة" واليم��ني املتطرف 
وه��ذا ما يتطلب منه��ا ان تبذل خالل هذه 
واس��تثنائية  املرحل��ة جه��ود مضاعف��ة 
ملواجه��ة التح��دي الذي بات يه��دد امنها 

القومي.

اوروبا تقف عاجزة امام قوارب الالجئني 
عبر املتوسط

اصبحت قص��ص الالجئني اوروبا عن طريق 
ليبي��ا، واحدة من التهدي��دات التي تضرب 
ام��ن اوروبا، وفقا ل��رأي احلكومات االوروبية 
واجه��زة اس��تخباراتها. ويش��هد البح��ر 
املتوس��ط ب��ني ضفتيه قص��ص الى لعبة 
احلياة او املوت، م��ا بني احتماالت الغرق في 
عرض البحر واحلصول على اللجوء في بلد 

امن.
تش��هد اوروبا حتديات امني��ة جديدة خالل 
عام 2015، ل��م تعهدها من قبل، لذا فهي 
تق��ف في حي��رة امام تدف��ق الالجئني عبر 
املتوسط  ما بني اجلدود الليبية وااليطالية. 
ورمبا غ��رق عدد من املراكب التي كانت تقل 
مئ��ات املهاجري��ن في املتوس��ط وضع دول 
االحت��اد االوروب��ي امام قضي��ة مهمة وهي 
كيفية التعامل م��ع قضية الهجرة؟ وهل 
اصبحت القوان��ني االوروبية ال جتدي نفعل 
في حل املش��كالت اجلديدة؟ يذكر ان سفن  
بحري��ة اوروبية خاصة م��ن املانيا انطلقت 
للمش��اركة في مهمة انقاذ الالجئني في 
البح��ر املتوس��ط، وجنحت بانق��ذت مئات 
الالجئ��ني من الغ��رق. وفي دراس��ة خاصة 
حول سياس��ات مواجهة قوارب الالجئني، 
ي��رى نص��ف املس��تجوبني ب��ان مكافحة 

شبكات املهربني ال يكفي لوحده. ويعتقد 
77 في املائة ان ارج��اع قوارب الالجئني الى 
مكان انطالقها، كما تفعل اس��تراليا، امر 
غير ممكن. اما 22 في املائة فقط فيرون انه 
من املمكن وقف تدفق موجة الالجئني من 

افريقيا الى اوروبا في املستقبل.

معسكر الزاوية  في ليبيا
يعّد معس��كر الزاوية في ليبي��ا واحد من 
اكب��ر املراك��ز التي ينطل��ق منه��ا قوارب 
الالجئني باجتاه اوروبا، اغلب طالبي اللجوء 
هم من السوريني واالفارقة. فقد وصل نحو 
86 الف سوري منذ مطلع 2013 الى املانيا 
هرباً على س��بيل املثال واستضافت املانيا، 
منذ يناير اكثر من 180 الف الجئ قدموا من 
س��وريا ودول اخرى، مثل كوسوفو والبانيا. 
ان اعتم��اد ليبي��ا مق��راً لتجم��ع الالجئني 
اجتاه اوروبا يأخذ ايضا  بعد استنزاف اوروبا 
وتهديد امنها، وفق��ا لتهديدات اجلماعات 
"اجلهادي��ة" واملتطرف��ة  ف��ي ليبي��ا، هذه 
اجلماعات س��بق لها ان هددت باغراق اوروبا 
بالالجئني. اجلماعات املس��لحة واملتطرفة 
في ليبيا، اس��تغلت الهجرة عبر املتوسط 
لتسريب مقاتليها هناك. حتقيقات اجهزة 
الش��رطة االوروبي��ة ف��ي ايطالي��ا واملانيا، 
كش��فت بنح��و مبكر عن تس��لل عناصر 
من جماعة داعش وجماعات ارهابية اخرى 
ب��ني الجئي القوارب واس��تطاعت الوصول 
الى اوروبا. وتتبع اجهزة الش��رطة، عمليات 
حتقي��ق اولي��ة يتم فيه��ا "غربل��ة" تدفق 
الالجئني وذلك بان يخضع كل شخص الى 
التحقيق االولي بسماع قصته وتفاصيله 
وبياناته الشخصية. بعض املندسني داخل 
قوارب الالجئني، كانوا بس��بب وش��اية من 

داخل اجلماعة.

خطط لوقف تدفق الالجئني "املهاجرين"
وبس��بب الضغوط��ات التي تتع��رض لها 
اوروبا من قضية قوارب املوت ناش��د االحتاد 
االوروبي مجلس االمن الدولي  في  11 مايو 
2015 مجلس االم��ن الدولي دعم خططه 
لوقف تدفق املهاجرين عبر البحر املتوسط. 
في الوقت نفس��ه تعه��د االوروبيون بعدم 
اعادة االش��خاص الذين يجري انتش��الهم 
من البحر. وتتضمن اخلطط االوروبية التي 

وافق عليها زعماء االحتاد :
• حتديد الس��فن املس��تخدمة في تهريب 
املهاجري��ن وضبطها قبل ان يس��تخدمها 
"مهرب��و البش��ر". ويري��د االحت��اد االوروبي 
تفويض��اً م��ن االمم املتح��دة لتنفي��ذ تلك 

العمليات.
وه��ذا يعني ان دول االحتاد االوروبي تنش��ط 
اس��تخبارياً داخل ليبيا م��ن اجل احلصول 
عل��ى معلوم��ات وتفاصيل ح��ول مهربي 
البش��ر وقوارب املوت، تتضم��ن املعلومات 
وتوقيت��ات  تواجده��م  واماك��ن  البيان��ات 

انطالق القوارب. 
• معاجلة قوارب املوت قبل انطالقها.

 وهذا يعني تنفيذ عمليات عسكرية ومنها 
ضرب��ات جوي��ة او عملي��ات "كوماندوس" 
داخل االراضي الليبية. لكن املشكلة التي 
تواجهه��ا دول االحت��اد االوروب��ي ف��ي ليبيا 
ه��و الفوضى وضعف احلكومة الش��رعية 

هناك.

رفض ليبي
ورداً على تلك السياسات، اعلنت احلكومة 
الليبية املعترف بها دوليا رفضها للعملية 
البحرية االوروبية، اذا جرى تطبيقها من دون 
تنسيق معها وعّدت ان اي تعامل عسكري 
ف��ي مواجه��ة الهج��رة غي��ر النظامي��ة 

ينبغ��ي ان يك��ون بالتعاون مع الس��لطات 
الليبي��ة اخملتص��ة، وان احلكوم��ة تعد ذلك 
خرقاً للس��يادة، وهنا  تكون املشكلة اكثر 
تعقيداً وتزيد من حتديات دول االحتاد االوروبي 
في مواجهة قوارب الالجئني عبر املتوسط

وف��ي هذا الس��ياق، اعلنت وزي��رة خارجية 
االحت��اد االوروبي "فيديري��كا موغيريني" ان 
دول االحتاد ال� 28 اتفقت يوم  18 مايو 2015 
عل��ى القيام بعملية بحرية ال س��ابق لها، 
اله��دف منه��ا محاربة تهري��ب املهاجرين 
في البح��ر املتوس��ط. وقال��ت موغيريني 
للصحفيني في بروكس��ل "مت اتخاذ القرار 
القاض��ي بقي��ام عملي��ة بحري��ة لالحت��اد 
االوروبي بهدف تعطيل منط عمل شبكات 

املهربني في املتوسط
ان أي تنس��يق معلومات��ي او تع��اون امني 
ملواجه��ة قضية قوارب امل��وت او غيرها من 
القضاي��ا ف��ي املنطقة، ال ميك��ن ان يكتب 
ل��ه النجاح دون وجود حكوم��ات او انظمة 
سياس��ية مستقرة، وهذا ما بات غائباً في 
القضي��ة الليبية التي تض��رب بتداعياتها 
دول االحتاد االوروبي عبر املتوس��ط وكذلك 
دول اخرى في ش��مال افريقيا وس��يناء من 
جه��ة اخرى. وه��ذا يتطلب م��ن دول اوروبا 
التنس��يق والتعاون املعلوماتي االمني مع 
الدول املعنية في مكافحة اإلرهاب مباشرة. 
يذك��ر ان املفوضي��ة االوروبية � بروكس��ل 
اعلنت ع��ن عزمها للتعاون االس��تخباري 
مع دول املنطقة في اعقاب حادثة "شارلي 
ابيدو" باريس في يناي��ر 2015. ان الفوضى 
تعني خلق بؤر الى جماعات ارهابية، تنشأ 
فيها وتترعرع، لتصل الى حد التمرد وخارج 
الس��يطرة، لذا املعنيون باألمن، ينصحون 
بض��رورة كبح هذه اجلماعات قبل ظهورها 
وهي ضمن سياس��ة محارب��ة اإلرهاب، اي 

منع ظه��ور اإلرهاب اكثر من احتوائه وهذا 
ما ينطبق على احلالة الليبية.

يع��ّد موضوع الهجرة الى اوروبا موضوعاً 
معقداً ويثير حوله الكثير من التساؤالت 
واخللفي��ات  اجلنس��يات  ح��ول  وخاص��ة 
الثقافي��ة للمهاجري��ن. هن��ا ف��ي اوروبا 
اعربت بعض الدوائر عن تخوفها وقلقها 
ازاء تدف��ق الالجئ��ني ال��ى اوروب��ا، ويأت��ي 
ذلك بس��بب اختالف خلفي��ات الالجئني 
وثقافاته��م ورمب��ا الغموض ح��ول تاريخ 
البع��ض واحتماالت تورط��ه بالعمل مع 
عصاب��ات او اجلماع��ات اإلرهابية. وبرغم 
ان سياس��ات من��ح اللج��وء يج��ب ان ال 
تتحدد بعرق او دين او جنسن فان غالبية 
دول اوروب��ا، بدئ��ت تعط��ي االولوي��ة الى 
ديان��ات اخ��رى م��ن غير املس��لمني منها 
الديانة املس��يحية واملندائي��ة وااليزيدية 
وكذل��ك تركيزه��ا عل��ى االقلي��ات م��ن 
االشوريني واالرمن والكلدان وغيرهم من 
القومي��ات واالقليات. هذه السياس��ات، 
رمب��ا لها تداعيات س��لبية على التركيبة 
الدميوغرافي��ة ف��ي دول املنطق��ة خاصة 
وال��دول  االوس��ط  الش��رق  منطق��ة 
العرب��ي الت��ي باتت تعان��ي تفريغها من 
االقليات بس��بب هذه السياسات والتي 
تخدم بنح��و غير مقصود وغير مباش��ر 
اس��تراتيجية تنظيم داع��ش واجلماعات 
اإلرهابي��ة االخ��رى إلف��راغ املنطق��ة من 

اقلياتها وتغيرها دميوغرافيا.

املاني��ا،  ف��ي  مقي��م  عراق��ي،  باح��ث   *
اإلره��اب  مكافح��ة  ف��ي  متخص��ص 

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن  دار نش��ر وتوزي��ع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

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

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

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

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(

الحلقة 5
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إعداد ـ زينة قاسم: 

بف��رح وأم��ل يس��عى س��كان 
ش��رق املوصل حالًيا إلعادة بناء 
بيوتهم وأماكن أعمالهم التي 
دُمرت في تفجيرات الس��يارات 
امللغوم��ة الت��ي نفذها تنظيم 
ب��دء  من��ذ  االرهارب��ي  داع��ش 
العسكرية الستعادة  العملية 
املدينة من ق��ذارات داعش قبل 

أكثر من ثالثة أشهر.
وق��د حققت الق��وات العراقية 
نصراً كبيراً وق��د مت طرد جرذان 
املوصل  التنظي��م م��ن ش��رق 
األمر الذي جلب شعوراً بالراحة 
واألمل للس��كان الذين عاشوا 
أكثر من عامني حتت هذا احلكم 

القذر .
وقد أدى تفجير الس��يارات من 
املناطق  داخ��ل  التنظيم  قب��ل 
الس��كنية الى اللحاق االضرار 
ف��ي املن��ازل واحمل��ال مم��ا جعل 
يبادرون  احمل��ررة  املناطق  اهال��ي 
بأع��ادة ترمي��م بيوته��م وكان 
الب��ادرة مم��زوج بف���رح وام���ل 
وهم يحملون االنقاض ويرتبون 
منازلهم الت��ي هجروها ظلماً, 
وها ه��و االمل يع��ود لهم بعد 
ال��ذي حققُه  الكبي��ر  النص��ر 
ابطالن��ا بطردهم م��ن املناطق 

السكنية .

ويجته��د املقاتلون الش��جعان 
حالياً إلبطال مفعول السيارات 
امللغوم��ة والقناب��ل الت��ي لم 
تنفجر بعد والتي زرعت في كل 
مكان م��ن قبل ج��رذان العصر 

»الدواعش«.
الق��ادة  اح��د  ب��ني  وق��د  ه��ذا 
تصري��ح  ف��ي  العس��كريني 
الدع��م  ف��وج  م��ن  صحف��ي 
واإلس��ناد للقي��ادة األول��ى في 

جه��از مكافح��ة اإلره��اب : إن 
امللغوم��ة  الس��يارات  بع��ض 
فجره��ا مهاجم��ون انتحاريون 
في حني متكن اجليش من إيقاف 

بعضها قبل بلوغ أهدافها.

وأض��اف »أقوى س��الح لداعش 
هو سالح العج�الت املفخخ�ة 
وس��الح العج��الت املفخخ�ة , 
لكن احلم��د هلل عندنا الق�درة 
التخلص منه�ا وضربه�ا  على 

ومعاجل�ة األه�داف احليوي�ة«.
وأضاف »لقد اس��تطعنا تدمير 
املئ��ات م��ن العج��الت التي مت 
تفخيخها م��ن قبل التنظيم , 
واحلمد هلل اس��تطعنا الوصول 
والتمك��ن  اهدافه��م  ال��ى 

منه�م.
وعن عصاب��ات داعش االرهابية 
,قال أحد س��كان شرق املوصل 
ويدع��ى فتح��ي: أن الس��يارات 
ه��ي  واالنتحاري��ني  املفخخ��ة 
وسيلتهم الوحيدة , لذلك جند 
العدي��د من املن��ازل دمرت وجند 
الكثي��ر من هياكل الس��يارات 
املفخخة في املناطق السكنية 

ملقاة على جوانب الطرق .
فيما ق��ال رجل يق��ف في فناء 
منزل��ه املهدم إن م��ا تبقى هو 
لك��ن  للبي��ت  مج��رد هي��كل 
فرحتي اكبر من جدران هدمت 
فعودت��ي ال��ى املوص��ل تعن��ي 

عودتي الى احلياة .
يعيد  األنقاض حي��ث  ووس��ط 
بع��ض الس��كان بن��اء بيوتهم 
املهدمة جتد الرق��ص والزغاريد 
من قبل اهالي املنطقة فرحني 
بعودته��م ال��ى مدينتهم التي 

هجروها.
وحالياً اجليش العراقي يستعد 
بالكامل وهم  املنطقة  لتحرير 
الدواعش  اجتثاث  عازمون على 
م��ن االرض وإع��ادة االس��تقرار 

للبلد.

فرح ممزوج بدموع األمهات 

أهالي »الموصل» يرممون منازلهم ويرقصون فوق أنقاضها
خاصية جديدة للمتضررين من الكوارث

تضيف ش��ركة فيس ب��وك خاصية جديدة،  تس��هل على 
املتضررين م��ن الكوارث العثور على بعضهم البعض داخل 

مكان محدد وتقدمي املساعدة وتلقيها.
ونقلت رويترز عن الشركة إن خاصية “املساعدة اجملتمعية” 
س��ُتفعل بعد الكوارث الطبيعية واحل��وادث الضخمة في 
إطار خدمة “التحقق من الس��المة” التي مُتكن مستعملو 

فيسبوك من طمأنة اآلخرين على سالمتهم.
ووضع مصمم��و البرمجيات في الش��ركة تص��وراً لقطاع 
افتراضي يستطيع من خالله األشخاص في املناطق اجملاورة 
تقدمي املأوى بعد حرائق الغابات أو الطعام في أعقاب الزالزل 

أو تلبية أي احتياجات ملحة أخرى بنحو منظم.
وقالت بريتي ش��يتان املصممة لدى فيس��بوك للصحفيني 
“ستس��اعد بسهولة على تعريف توصيل طالبي املساعدة 

بالذين يقدمون املساعدة داخل مجتمع معني.”
وطرح��ت فيس ب��وك التي يس��تعملها1.9 مليار ش��خص 
ش��هرياً حتى ديس��مبر خاصية التحقق من الس��المة عام 

2014, لكن اخلاصة كانت تتعثر في بعض األحيان.

ميزة جديدة تخص حالة الطقس
يس��تعد موقع فيس بوك لتطوير آداة جدي��دة لرصد حالة 

الطقس ودمجها بأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.
وم��ن املفترض أن يبدأ في��س بوك من هذا األس��بوع إطالق 
بض��ع حتديث��ات لتنبي��ه املس��تعملني بحال��ة الطقس، إذ 
س��يظهر فيس بوك املزيد من التفاصيل اخلاصة بالطقس 
أعل��ى ال�newsfeed  مبا في ذلك توقعات الطقس خلمس��ة 
أيام، ومن املثير لالهتمام هو إعطاء املش��تركني القدرة على 
حتديد اإلشعارات لهذه التنبيهات حتى يستعد املستعمل 

ملواجهة الطقس.

تعلن التزامها إلستعادة ثقة المعلنين
أعلنت “ فيس بوك “التزامها فيما يتعلق بالتدقيق واملراجعة 
م��ن قبل مجلس تقييم وس��ائل اإلع��الم للتحقق من دقة 
املعلومات التي تقدمها لش��ركائها من املعلنني، وذلك بعد 
اعترافها عدة مرات خ��الل العام املاضي بانها قدمت تقارير 

مغلوطة فيما يتعلق ببعض األرقام اإلعالنية اخلاصة بها.
وكان��ت صناع��ة التس��ويق اإللكتروني ق��د تعرضت خالل 
الع��ام املاضي إلى هزة طفيفة عندما كش��فت الش��بكة 
أن��ه مت املبالغة فيما يخص متوس��ط الوق��ت الذي يقضيه 
املش��تركون  في مش��اهدة مقاطع الفيديو لبضع سنوات، 
وبالتالي إعطاء املعلنني معلومات زائفة عن أداء إعالناتهم.
وترددت أنباء بعد مرور ش��هرين على تل��ك احلادثة عن وجود 
تقارير مغلوطة تتعلق بأربعة مقاييس إضافية تستعملها  
الش��بكة لقي��اس أداء اإلعالن��ات والفيديوه��ات، مم��ا دف��ع 
الش��بكة اإلجتماعي��ة املمولة م��ن قبل اإلعالن��ات باتخاذ 
بع��ض التدابير اجلديدة الس��تعادة ثق��ة املعلنني من جديد 

واحلفاظ عليها.
واعتم��دت الش��ركة على خدمات التحق��ق منذ عام 2015 
 Moat عندم��ا ش��اركت مع ش��ركة التحلي��ل املس��تقلة,
لقي��اس إعالنات الفيديو، وأضافت الحق��اً عدداً من خدمات 
التحقق لتصل اليوم إلى 24 شريكاً مستقلني للقياس في 
جميع أنحاء العالم يغطون التركيبة السكانية للجمهور 

واملبيعات وغيرها.
وقال��ت فيس بوك انها س��وف تعمل على تزويد الش��ركاء 
اخملتص��ني بالتحق��ق بالبيان��ات األكث��ر تفصي��الً من حيث 
إنطباع املش��اهدين فيما يخص اإلعالن��ات املوضوعة على 
فيس بوك وإنس��تاجرام، ويشمل ذلك الوقت الدقيق بامليلي 

ثانية لوجود اإلعالن على الشاشة.
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هافانا ـ رويترز : 
قالت الكاتبة الكندية املعروفة 
مارجريت آتوود إن اخملاوف واسعة 
النطاق بش��أن قضاي��ا املرأة في 
األميركية  االنتخاب��ات  أعق��اب 
دف��ع روايته��ا »قص��ة اخلادمة« 
وهي من أحدث الروايات املنتمية 
لفئ��ة الدس��توبيا أو أدب روايات 
املدين��ة الفاس��دة لقمة قوائم 

أفضل املبيعات.
ع��ن  الرواي��ة  أح��داث  ت��دور 
ديكتاتورية مستبدة في الواليات 
املتحدة حيث جتبر النس��اء على 
حمل أطف��ال الطبقة احلاكمة. 
واحتل��ت الرواي��ة قائمة أفضل 

املبيعات عل��ى موقع أمازون في 
مطلع األس��بوع اجلاري وما زالت 

في قائمة أهم عشرة كتب.
وف��ي مقابلة في أثن��اء معرض 
ال��ذي  الدول��ي للكت��اب  كوب��ا 
تشارك فيه كندا بصفتها ضيف 
الش��رف قالت آتوود إن مبيعات 
ارتفعت  اخلادم��ة«  رواية »قصة 
أيض��ا بفض��ل فيل��م ترويج��ي 
قصير ف��ي أثناء املباراة النهائية 
لدوري كرة القدم األميركية في 
نس��خة متلف��زة عرضها موقع 

هولو لبث املقاطع املصورة.
وقالت الكاتب��ة الكندية رفيعة 
املق��ام التي تبلغ م��ن العمر 77 

عاًم��ا ع��ن روايتها التي نُش��رت 
ألول م��رة في عام 1985 »عندما 
ص��درت ألول مرة  ,اعدت دربًا من 

اخليال.«
وأضافت »لك��ن عندما كتبتها 
كن��ت متأكدة أنني ال أحتدث عن 
شيء لم يفعله البشر بالفعل 

في مكان ما وفي وقت ما.«
وقالت »ترون مؤش��رات على ما 
حتتوي��ه اآلن » ف��ي إش��ارة على 
وجه اخلص��وص إلى حتركات في 
ظل حكم الرئيس دونالد ترامب 
حلظر حق اإلجهاض. وقال ترامب 
في الع��ام املاض��ي إن النس��اء 
س��يكونن عرض��ة للعق��اب إذا 

خضعن لعمليات إجهاض.
وحت��اول بطلة الرواي��ة املكتوبة 
بأس��لوب الراوي املباش��ر الفرار 
إن  آت��وود  وقال��ت  كن��دا.  إل��ى 
البعض جل��أ إلى كن��دا بالفعل 
من��ذ انتخ��اب ترام��ب مضيفة 
أنها اع��دت  مكان آمن نس��بيا 

على مر التاريخ.
املدين��ة  رواي��ة  أدب  ويحظ��ى 
برواج  الدس��توبيا  أو  الفاس��دة 
في الوقت احلالي. واحتلت رواية 
أوروي��ل  ج��ورج  للكات��ب   1984
ونُش��رت ألول مرة في عام 1949 
املركز الثالث ف��ي قائمة أمازون 

ألفضل املبيعات.

كاتبة كندية: فوز ترامب رفع مبيعات روايتي عن أدب الدستوبيا

الكاتبة الكندية مارجريت آتوود
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بغداد ـ الصباح الجديد:
»صباحك��م  برنام��ج  ضم��ن 
رياضي« الذي تبثه قناة العراقية 
الرياضي��ة ، يق��دم الزميل علي 
مهدي فق��رة »أبيض وأس��ود«، 
تأري��خ  ال��ى  املش��اهد  ينق��ل 
النج��وم الذين يتح��دث عنهم، 
إجنازاته��م، فضال  فيس��تعرض 
الض��وء على  ًعل��ى تس��ليطه 
نقاط متنوعة تنقس��م بني ما 

هو أبيض، وبني اخر أسود.
تع��د  وأس��ود«  »أبي��ض  فق��رة 
لنج��وم  اس��تذكارية  محط��ة 
س��ابقني، محلي��ني وع��رب، في 

شتى األلعاب الرياضية.
يق��ول عل��ي مه��دي، ان��ه يجد 

تعاوناً كبيراً من أسرة البرنامج 
التي تضم إلى جانبه مجموعة 
م��ن الش��باب اإلعالم��ي، وهم 
»أثير محم��د واحمد ثجيل والرا 
سعد وهديل السعيدي«، فضال 
ًعل��ى دعم مدير قن��اة العراقية 
الرياضية حليم سلمان وجميع 

العاملني فيها.
واب��دى عل��ي مه��دي، امكانات 
جيدة جداً، وال سيما في مجال 
التقدمي، بعد مسيرته السابقة 
في قناة »املسار« التي قدم فيها 
برام��ج رياضية عدة، حازت على 

اعجاب املتابعني واجلمهور. 
يذك��ر ان فقرة »أبيض وأس��ود« 

تتواصل منذ 5 أشهر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
في أيسر املوصل، وقرب جامعتها، 
نظ��م فري��ق رياضة ض��د العنف، 
وبالتنسيق مع اجلهات احلكومية، 
ركضة للسالم في شوارع املوصل 
في يوم الس��بت 11 شباط 2017، 
ش��ارك فيه��ا 20 ش��اب وش��ابة 
من اعض��اء الفريق، واس��تهدفت 
الفعالية ايصال رس��الة من ارض 
املوصل احملررة ع��ن رغبة العراقيني 
بالعي��ش باجواء خالية من العنف 

واالرهاب واالفكار املتطرفة.
احمد البغ��دادي منس��ق الفريق، 
صرح قائال: "رمب��ا مهمتنا تختلف 
عن مهمة أي مجموعة قادمة من 
ارج��اء العراق للدف��اع عن املوصل، 
فنحن هنا لنعبر عن امانينا الكبيرة 
بحلول الس��الم والطمأنينة، ليس 
عل��ى ارض املوصل لوحده��ا، وامنا 
على عموم اراضي الوطن، والعالم 
اجمع". وعن جه��د اجملتمع املدني 
العراق��ي، يقول احم��د: "البد من 
تع��اون وثيق ب��ني اجله��ود الرامية 
ال��ى حترير االراض��ي املغتصبة من 
داع��ش، م��ن قب��ل اجملتم��ع املدني 
العراقي، وال��ذي ميتلك الكثير من 
الق��درات إلع��ادة تأهي��ل مجتمع 
االراضي احملررة من اآلثار النفس��ية 
خلفه��ا  الت��ي  واإلجتماعي��ة 
احمد  ويشير  املتطرف".  التنظيم 
ال��ى ان "قضاي��ا كتل��ك املتعلقة 
بالنازح��ني واالقليات، واملش��كالت 
االخ��رى الت��ي خلقته��ا داعش لن 

التنفيذية  الس��لطة  حتل بقدرات 
لوحدها، والبد م��ن تعاضد القوى 
اجملتمعي��ة مع احلكوم��ة العراقية 

ملعاجلة املوقف".
العداءة العراقية س��ارة املشاركة 
في الركضة صرح��ت قائلة: "اننا 
في رياضة ضد العنف، نس��تعمل 
اجتماعي��ة ض��د  كأداة  الرياض��ة 
العن��ف، فالرياض��ة عموم��اً له��ا 
الق��درة عل��ى اس��تقطاب فئ��ات 
واس��عة من الش��باب وم��ن بقية 
ش��رائح اجملتمع وبالتالي ابعادهم 
ع��ن ثقاف��ة العس��كرة واالف��كار 
بثقاف��ة  وتثقيفه��م  املتطرف��ة، 

الالعنف والسالم".
ه��ذا وق��د ش��ارك ف��ي الركض��ة 
التضامنية شباب وشابات قدموا 
من بغداد اليصال رسائل سالم الى 
املدينة احملررة تعبي��راً عن رغبتهم 

بالعي��ش الس��لمي ومل��د جس��ور 
التواصل مع ابنائها بعد تخلصهم 
من التظيم االرهابي، وامياناً منهم 
بأن عملي��ة اعادة تأهي��ل املناطق 
ثقاف��ة  بب��ث  اال  يت��م  ال  احمل��ررة 
يلعب  وال��ذي  والس��الم،  الالعنف 
فيه اجملتم��ع املدني دوراً اساس��ياً 
بإع��ادة احلي��اة املدني��ة بع��د امتام 
العمليات العس��كرية. ويشار الى 
ان الس��كان احملليني ملدينة املوصل 
قد ابدو تفاع��الً ايجابياً مع احلدث 
املتضامنني  بالنش��طاء  واحتف��وا 
وفعاليته��م الت��ي عب��روا عنه��ا 
بأنها مثلت " بارقة أمل ملستقبل 
افضل يق��وده ابناء املدينة" وعبروا 
ع��ن رغبتهم ببداي��ة جديدة نحو 
حياة مدنية وس��الم حقيقي، كما 
يذك��ر فاروق ال��ذي كان حاضراً في 

اثناء احلدث.
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37 العبًا في مفكرة 
شنيشل لمواجهتي 
أستراليا والسعودية

أحمد عبد الستار يتصّدر 
نهائيات الشطرنج

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه مدرب منتخبنا الوطن��ي بكرة القدم راضي 
شنيش��ل الدعوة ل� 37 العباً لغرض استحصال 
سمة الدخول ومشاركتهم في مباراتي أستراليا 
والس��عودية ضمن اجلولة احلاس��مة املؤهلة الى 

تصفيات مونديال روسيا 2018.
وس��يتم تقلي��ص القائم��ة ل��� 23 العب��اً فقط، 
للمبارات��ني، وش��ملت الدع��وة حلراس��ة املرم��ى 
محمد كاصد ومحمد حميد وعلي عبد احلس��ن 
وجالل حس��ن وفه��د طالب وعلي ياس��ني، وخلط 
الدفاع أحمد إبراهيم وريبني سوالقا وسعد ناطق 
ومصطف��ى ناظم وعل��ي لطيف وعل��ي بهجت 
وضرغام إس��ماعيل وعلي عدنان وحسام كاظم 
ووليد س��الم وعالء مه��اوي وأحمد عب��د الرضا، 
وخلط الوس��ط س��عد عبد االمير وامجد عطوان 
وبروا نوري واحمد ياسني وبشار رسن ومازن فياض 
وعلي حس��ني وجس��تني مي��رام وعل��ي حصني 
وأسامة علي وأمجد كلف ومهدي كامل ومحمد 
ش��وكان وعالء عبد الزه��رة وهمام ط��ارق وخلط 
الهجوم مهند عبد الرحيم وعلي عكلة وحمادي 

أحمد وجسام محمد ».
يشار الى ان العراق سيواجه أستراليا يوم 23 آذار 
املقبل في إيران،ويلعب امام الس��عودية في جدة 

يوم 28 من الشهر نفسه. 

بغداد ـ رافد البدري*
تتواصل منافس��ات بطولة نهائ��ي العراق االول 
بالش��طرجن، اجلاري��ة احداثه��ا في قاع��ة روتانا 
بفندق نخلة البصرة، مبشاركة 45 العباً والعبة 
ميثل��ون 12 محافظ��ة، وبرعاي��ة مباش��رة م��ن 
مجلس احملافظة، وقال رئيس جلنة احلكام اسعد 
اسماعيل توفيق: ش��هدت البطولة منافسات 
شرسة بني املش��اركني، نظراً لتقارب مستويات 
الالعب��ني، ومتكن الالعب احمد عبد الس��تار من 
تصدر الالئحة باختتام اجلولة السادس��ة، حيث 
جم��ع 5 نقاط من 6 جوالت، يليه محمد لطيف 
بنفس الرصيد، وكذلك احلال بالنسبة لصاحب 
املركز الثالث طالب س��الم ال��ذي جمع 5 نقاط 
ايضاً، ولكن فارق نقاط طاوالت اخلصوم حس��م 
املراك��ز الثالث��ة االول، باش��راف،  فرح��ان نصير 
الوائلي واس��عد اس��ماعيل توفي��ق، واحلكمني 
الدوليني س��عد محس��ن الكناني واس��ماعيل 

ابراهيم.
وتابع: كم��ا اقيمت على هام��ش بطولة نهائي 
العراق، بطولة اخلاطف وش��ارك فيها 27 العب، 
ومتكن رواند حامد عبد اهلل من احراز املركز االول، 

بعد ان  جمع 6 نقاط.:
واوضح ان 21 العب ش��اركوا في بطولة اللعب 
الس��ريع، الذي يلعب من 7 جوالت، وزمن اجلولة 
10 دقائق و5 ثوان، ومتكن الالعب عادل علي جالل 

من الفوز باملركز االول جامعاً 6 نقاط.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ إعالم البارالمبية:

زار وزي��ر الش��باب والرياض��ة عبد 
أم��س  صب��اح  عبط��ان  احلس��ني 
تدريب��ات منتخب الع��راق الوطني 
بالق��وس والس��هم ف��ي اللجن��ة 
الباراملبي��ة الذي يواص��ل تدريباته 
الرياضي��ة  املدين��ة  ملع��ب  ف��ي 
مبجم��ع ال��وزارة الرياض��ي، واطلع 
املنتخ��ب  تدريب��ات  عل��ى  الوزي��ر 
استعداداً الس��تحقاقات القادمة، 
وأوع��ز بتذلي��ل الصعوب��ات الت��ي 
تواج��ه الالعبني ألجل التواصل مع 
التدريب��ات والوصول ال��ى اجلاهزية 

التامة.
وأثن��ى عل��ى االجناز ال��ذي حققته 
العبة املنتخب الوطني زمن حسني 
بحصولها على ذهبية بطولة فزاع 
الدولية التي اختتمت في اإلمارات 
األس��بوع املاض��ي .. وحض��ر زيارة 
الوزي��ر عضوا االحت��اد املركزي عامر 

كاظم كزار ومحمد ابراهيم.
ال��ى ذل��ك، كش��ف رئي��س االحتاد 
الص��م حي��در  أللع��اب  العراق��ي 
الش��افي ان��ه ط��رح عل��ى رئيس 
الوطني��ة  الباراملبي��ة  اللجن��ة 
العراقي��ة الدكت��ور عقي��ل حميد 
ع��وده فك��رة اس��تضافة الع��راق 
لبطولة آس��يا بكرة القدم للصم 

التي ستقام العام املقبل 2018.
وقال الش��افي إن الفكرة ستطرح 
ف��ي اجتماع��ات االحتاد اآلس��يوي 
للص��م والت��ي تعق��د ف��ي إم��ارة 
دبي خالل هذا األس��بوع وس��يتم 
األصولية  املوافق��ات  اس��تحصال 
للجن��ة  التنفي��ذي  املكت��ب  م��ن 

الباراملبي��ة بعد التع��رف على رأي 
االحتاد االسيوي.

الباراملبي��ة  اللجن��ة  إن  وأش��ار 
تس��عى إلى اس��تضافة البطولة 
اآلس��يوية بكرة الق��دم في ملعب 
البص��رة  ف��ي  الرياضي��ة  املدين��ة 

ألج��ل املس��اهمة في رف��ع احلظر 
املف��روض م��ن قبل االحت��اد الدولي 
لك��رة الق��دم )فيفا( عل��ى الكرة 
العراقية لألصح��اء ومنذ أكثر من 
ثالثة عقود خاصة وأن الفكرة لو مت 
تفعيلها واملوافقة عليها فأن أكثر 

من عشرة منتخبات آسيوية بكرة 
القدم للصم ستحضر إلى العراق 
الرياضي��ة  املدين��ة  واللع��ب ف��ي 
,حيث سينعكس ذلك إيجابا على 
مش��روع رف��ع احلظر ع��ن املالعب 

العراقية.

من جهة اخرى، كشف رئيس االحتاد 
العراقي للبوتش��يا اح��د االحتادات 
املنضوي��ة حت��ت مظل��ة اللجن��ة 
الباراملبية العراقي��ة مجلي  عودة 
طاه��ر ان املنتخب العراقي يواصل 
للمش��اركة  حالي��ا  اس��تعداداته 

ف��ي بطولة هونك كون��ك الدولية 
باللعبة والتي تنظلق خالل ش��هر 

ايار املقبل.
واض��اف طاه��ر ان هذه املش��اركة 
تعد مهم��ة الحتادنا الج��ل حتقيق 
االجن��از وحص��د امليدالي��ات امللونة 
خاصة وان املنتخب العراقي سبق 
ل��ه ان حق��ق نتائ��ج متمي��زة في 
مش��اركاته اخلارجي��ة والت��ي كان 
اخره��ا في البطول��ة الدولية التي 
ج��رت في االم��ارات وحص��ل فيها 
العراق على ارب��ع ميداليات ملونة 
بالرغم من حداثة تاس��يس االحتاد 

العراقي للعبة.
واش��ار ال��ى ان االحت��اد ومنتخباته 
الوطنية تلقى دعماً كبيرًا من قبل 
املكتب التنفيذي للجنة الباراملبية 
, ولع��ل  الزيارة التي قام بها رئيس 
اللجنة الدكتور عقيل حميد عودة  
ال��ى منتخباتن��ا الوطني��ة ولقاءه 
اللعبة   مبس��ؤولي والعبي ومدربي 
جسدت مدى االهتمام الذي تولية 
اللجن��ة الباراملبية اللعاب املعاقني 

وخاصة من ذوي شديدي العوق .
وقال ان مش��رفي ومدرب��ي اللعبة 
مش��رف  حم��ود  س��يد  محم��د 
املنتخب و املدرب مؤمن عبد الكرمي 
واملدرب املس��اعد علي اس��ماعيل 
ومدرب��ة املنتخب النس��وي س��ارة 
هاش��م ومدرب منتخب الش��باب 
وكذلك الناش��ئني  كاظ��م عبيد 
نتيش��ة  يبذلون جهودا كبيرة من 
اجل ايص��ال الالعبني الى اجلاهزية 
التام��ة وزجه��م ف��ي البط��والت 
املقبل��ة الجل حصد الثم��ار باجناز 
الكب��رى  للمش��اركات  يؤهله��م 

باللعبة.

العراق يسعى لتضييف بطولة آسيا بكرة القدم للصم

»عبطان« يوعز بدعم تدريبات »قوس وسهم« البارالمبية 

في الدوريات األوروبية بكرة القدم

العواصم ـ وكاالت:

اس��تعاد ريال مدري��د، س��ريًعا، صدارة 
ترتيب ال��دوري اإلس��باني، بعدما حقق 
ف��وزًا صعًب��ا على مضيفه أوساس��ونا 
)3-1(، مس��اء أول أم��س، عل��ى ملعب 
ميندي��زوروزا، ضم��ن املرحل��ة ال�22 من 

الليجا.
افتتح كريس��تيانو رونالدو، أهداف ريال 
مدري��د )24(، قب��ل أن يتع��ادل أصحاب 
األرض )33(، ع��ن طريق س��يرخيو ليون، 
قب��ل أن يعيد إيس��كو، التق��دم للريال 
)63(، واختت��م أه��داف الري��ال البدي��ل 

فاسكيز )3+90(.
واس��تعاد ريال مدريد، الص��دارة مجددًا 
بعدم��ا رفع رصيده إلى 49 نقطة، فيما 
توقف أوساس��ونا، عن��د 10 نقاط، في 

قاع الترتيب.
وكان برش��لونة، تص��در ج��دول ترتيب 
البطول��ة، لع��دة س��اعات، بع��د فوزه 
عل��ى ديبورتيف��و أالفي��س )6-0( ورف��ع 
رصي��ده إلى 48 نقطة، لكن ريال مدريد 
اس��تعاد الصدارة، مع امتالكه مباراتني 

مؤجلتني.
واكتس��ح فري��ق برش��لونة مضيف��ه 
ديبورتيف��و أالفيس بس��تة أه��داف من 
دون رد، مس��اء أول أم��س، عل��ى ملعب 

مينديزوروزا، ليث��أر  من هزميته في لقاء 
ال��دور األول على ملعب »كامب نو« في 
أيلول املاضي بنتيج��ة 2-1، كما اعتلى 
صدارة الليجا برصيد 48 نقطة، وجتمد 
رصيد أالفيس عند 27 نقطة في املركز 

الثاني عشر.
افتتح سواريز مهرجان أهداف برشلونة 
ف��ي الدقيق��ة 37، ث��م أض��اف نيم��ار 
الهدف الثاني في الدقيقة 40، وسجل 
ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 60، 
وفي الدقيقة 63 أحرز أليكس��يس في 
مرماه ليمنح برش��لونة الهدف الرابع، 
ثم س��جل راكيتيتش في الدقيقة 65، 
واختتم سواريز بهدفه الثاني والسادس 

للبارسا في الدقيقة 67.
حتقي��ق  إل��ى  بيلب��او،  أتلتي��ك  وع��اد 
االنتص��ارات بالف��وز عل��ى ديبورتيفو ال 
كورونيا )2-1( على ملعب سان ماميس، 
تقدم العب الوسط التركي إميري كوالك 
لديبورتيفو ف��ي الدقيقة )42(، في حني 
س��جل املهاج��م إيكي��ر مونياين هدف 
التع��ادل الصحاب األرض ف��ي الدقيقة 

.)71(
وأض��اف املهاج��م اريتز أدوري��ز زوبيلديا، 
اله��دف الثان��ي ألتلتي��ك بيلب��او قبل 

النهاية بدقيقة واحدة.
به��ذه النتيج��ة، ارتفع رصي��د أتلتيك 
بيلباو للنقطة ال���35 نقطة في املركز 

السابع، في حني، جتمد رصيد ديبورتيفو، 
عند 19 نقطة في املركز ال�16.

الى ذلك،دخل مانشستر يونايتد، تاريخ 

الدوري اإلجنليزي املمتاز، من أوسع أبوابه 
مج��ددا، أول أم��س، عندم��ا أصبح أول 
فريق يصل إل��ى حاجز 2000 نقطة في 

تاريخ البطولة.
وتغلب مانشستر يونايتد على واتفورد 
2-0، في اجلولة اخلامسة والعشرين من 

املسابقة، وقبل هذه املباراة كان قد جمع 
1997 نقطة منذ انطالق الدوري املمتاز 
املوسم 1992-1993.. وصول مانشستر 
يونايت��د إل��ى ه��ذا الرصي��د النقط��ي 
م��ن 949 مباراة لي��س باألم��ر الغريب، 
خصوص��ا وأنه يحمل الرقم القياس��ي 
أيض��ا في عدد مرات الف��وز باللقب في 

الفترة ذاتها برصيد 13 لقبا.
وف��از اليونايتد في 599 مب��اراة بالدوري 
املمتاز وتعادل في 203 مباريات.. ويحتل 
املركز الثاني على الالئحة، أرسنال الذي 
جم��ع حت��ى اآلن 1797 نقط��ة، مقابل 
1755 لتشيلسي صاحب املركز الثالث 

و1647 لليفربول.
واليونايت��د ه��و الفري��ق الوحي��د الذي 
جتاوز معدل نقاط��ه في املباراة الواحدة 
بال��دوري املمتاز حاج��ز النقطتني )2.11 
نقط��ة(، متفوق��ا على أرس��نال )1.89 

نقطة(.
في حني، قاد الس��نغالي س��اديو ماني 
فريق��ه ليفرب��ول للف��وز عل��ى ضيفه 
توتنهام بتسجيله هدفي املباراة )0-2( 
التي أقيمت عل��ى ملعب »أنفيلد رود« 
ف��ي اجلولة اخلامس��ة والعش��رين من 

الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وأح��رز ماني هدفيه ف��ي الدقيقتني 16 
و18، ليرتف��ع رصي��د ليفرب��ول إلى 49 
نقط��ة ويتق��دم للمركز الراب��ع مؤقتا 

س��يتي  مانشس��تر  مب��اراة  بانتظ��ار 
ال��ذي يحم��ل الرصي��د النقط��ي ذاته 
أمام بورمنوث مس��اء الي��وم اإلثنني.. أما 
توتنهام فتجمد رصي��ده عند النقطة 
50 وظ��ل ثاني��ا بف��ارق األه��داف أمام 

أرسنال.
م��ن جانب��ه، ه��زَّ مانول��و جابيادين��ي، 
الشباك مرتني، وأضاف شني لوجن هدفا 
آخر، وجيسون دناير، هدًفا عكسًيا ليفوز 
س��اوثهامبتون )4-0( على س��ندرالند، 
في املرحلة ال�25 من الدوري اإلجنليزي.. 
وح��ول جابيادين��ي، متري��رة عرضية من 
راي��ان برتران��د، بصدره داخل الش��باك، 
بعد نصف س��اعة ليفتتح التسجيل 
وأض��اف هدًف��ا آخ��ر بع��د 15 دقيقة.. 
وفي الش��وط الثاني، كافح س��ندرالند 
للعودة في املباراة، لكن الهدف الوحيد 
من العبيه كان في ش��باكه عن طريق 

اخلطأ من دناير.
وأكم��ل البدي��ل ل��وجن، الرباعي��ة ف��ي 
الوقت احملتس��ب ب��دل الضائ��ع ليترك 
ساوثهامبتون في املركز 11، بينما بقي 

سندرالند في املركز األخير.
وعانى ميدلس��بره مجددا بسبب عدم 
قدرته على احلس��م، بعدما تعادل على 
ملعب��ه من دون أهداف مع إيفرتون، في 
الدوري اإلجنلي��زي املمتاز لك��رة القدم، 
وهي نتيجة ال تسعد مدربي الفريقني.

تقرير

الريال يستعيد الصدارة وبرشلونة يثأر في الليجا.. ورقم قياسي للشياطين في البريمييرليج

جانب من زيارة الوزير لتدريبات القوس والسهم

لقطة من النشاط

علي مهدي

من مباراة ريال مدريد و أوساسونا

مفكرة الصباح الجديد

بورنموث ـ مان سيتي

التسيو ـ ميالن

11:00 مساًء

10:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

رياضة ضد العنف.. تبعث رسائل 
للسالم من أرض الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
للركب��ي  العراق��ي  االحت��اد  وق��ع 
بروتوك��ول تع��اون م��ع اكادميي��ة 
سبورت ش��كوله االملانية للركبي 
في ش��توتغارت من اجل النهوض 
باللعبة املس��تحدثة ف��ي العراق.. 
وقال رئيس االحت��اد العراقي للعبة 
احمد قاسم حس��ني في تصريح 
من املانيا : »ان البروتوكول يتضمن 
اقام��ة دورات تدريبي��ة للمدرب��ني 
العراقيني وباش��راف االحتاد االملاني 

ملواكب��ة التط��ورات احلاصل��ة في 
اللعبة  .

واض��اف ان اجلان��ب االملان��ي ابدى 
ترحاب��ه بتق��دمي كاف��ة االمكانات 
املتاح��ة لتطوير اللعبة في العراق 
واملتمثلة باالس��تفادة من اخلبرات 
االملاني��ة في هذه اللعب��ة ، فضال 
عن اقام��ة مباريات ودية مع الفرق 

العراقية التي شكلت مؤخرا .
واش��ار حس��ني الى ان »ه��ذه هي 
االول��ى عل��ى الصعي��د  اخلط��وة 

العامل��ي بفت��ح افاق التع��اون مع 
اخلبرات الدولية بعد ان وفق االحتاد 
ف��ي االنضمام الى االحت��اد العربي 
الذي اعرب عن اس��تعداده لتلبية 
جميع االحتياجات من خالل اقامة 
ال��دورات التدريبي��ة والتحكيمية 

وارسال خبراء للعراق.
وذكر ان عش��رة اندية قد انضمت 
الى االحتاد وشكلت فرق للمشاركة 
التي س��يقيمها  املس��ابقات  في 

االحتاد مستقبال.

بروتوكول تعاون لـ »الركبي« مع 
أكاديمية سبورت شكولة األلمانية

علي مهدي.. نجاح في »أبيض وأسود«
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جمال جصاني

ف��ي كلمته التي يتن��اول فيها األوض��اع والتطورات في 
البلد، أشار السيد حيدر العبادي الى وجود "أيادٍ خفية" 
تس��عى إلث��ارة الفوضى وعدم االس��تقرار ف��ي املناطق 
اآلمنة من العراق. وهي إشارة جاءت على خلفية ما جرى 
في البصرة من حوادث إرهابية واس��تفزازية مؤملة، وكل 
من يتابع املش��هد العام في عاصم��ة البالد االقتصادية، 
يأسف ملا حل بهذه املدينة العريقة من تدهور وانحطاط 
في ش��تى مجاالت احلياة املادي��ة والقيمية. إن من يقف 
خلف هذه الفصول املتواصلة من الفوضى وانعدام األمن 
واخلدمات وبالتالي األمن واالستقرار؛ ليست "أيادٍ خفية" 
بل على العكس من ذلك، فهي جزء من منظومة تعمل 
بنحٍو مكش��وف، بعد أن تس��للت الى جميع مستويات 
احلياة ال في البصرة واجلنوب فحس��ب بل مدت هيمنتها 

الى كل تضاريس البلد من الفاو لزاخو. 
قبل اس��تالم العبادي ملس��ؤولياته احلالية، كان س��لفه 
رئيس الوزراء السابق السيد نوري املالكي يهدد خصومه 
بس��الح "امللفات" الت��ي بحوزته ضده��م، رحل املالكي 
ولم يكشف لنا ش��يئاً عن ذلك السالح الرهيب..؟! كل 
هذا يدعونا الى البحث عن س��ر ه��ذا العجز واخللل في 
مكان آخر بعيدا عن "األي��ادي اخلفية" و"امللفات" والتي 
مبقدور جميع املنتس��بني للطبقة السياسية املهيمنة، 
اس��تعمالها ض��د بعضه��م البع��ض اآلخر. م��ا يجري 
ف��ي البصرة على س��بيل املث��ال، يعد أمنوذج��اً للمدينة 
املستباحة من قوى ومشاريع ما قبل الدولة، حيث تصول 
في ش��وارعها ومفاصلها احليوية كل أشكال اجلماعات 
البدائية، وهي مدججة بكل أنواع األس��لحة وال يعوزها 
س��وى الطائرات والغواصات، وبال ش��ك سيعاجلون مثل 

هذا النقص حتت غطاء كثيف من "األيادي اخلفية".
ما نش��اهده من أحداث ونزاعات ونزيف متواصل لألرواح 
والث��روات والف��رص؛ ه��ي نتاج واق��ع محلي باألس��اس، 
صحيح هناك من يس��تثمر في حقول هشاش��تنا هذه، 
من خارج احلدود، غير أن املس��ؤولية تق��ع على عاتق من 
تنط��ع إلدارة ام��ور البالد والعباد بع��د "التغيير"، عندما 
تعامل��وا معه��ا، ال بوصفه��ا بقايا وط��ن ينتظر منهم 
النه��وض مبهم��ة إع��ادة بنائ��ه طبقاً ألفضل االس��س 
الت��ي راكمتها جتارب األمم والش��عوب في ه��ذا اجملال؛ بل 
عبارة عن غنيمة أزلية و"مجهولة املالك". إن اس��تمرار 
وتعاظ��م خطر "األيادي اخلفية" وما يرافقه من دوران في 
حلق��ة قاتلة من املطاردات العقيمة؛ يدعونا الى البحث 
عن الش��روط واملناخ��ات التي تعيد إنت��اج املزيد واجلديد 
منه��ا، ال اقتف��اء أثر طيب الذكر دونكيش��وت في حربه 

ضد طواحني الهواء.
إننا الي��وم على أبواب حترير ما تبق��ى من مدينة املوصل 
وبقية املناطق احملتلة، وقد جس��د املقاتلني على جبهات 
القت��ال كل معان��ي البطول��ة واإليث��ار ف��ي الدفاع عن 
وطنهم وشعبهم، وصفحة التضحيات هذه ال تنسجم 
وما يجري عند الكتل السياس��ية املتنفذة وممثليها في 
الس��لطات العليا التي تدير شؤون البالد اخملتلفة بأسوأ 
ما يكون نظرياً وعملياً، وما املوقف الالمسؤول من احلالة 
األميبية التي سجلتها املفوضية املستقلة لالنتخابات، 
لألح��زاب التي جتاوز عددها ال��� 200 حزبا وكيانا، إال دليل 
فاضح على حجم الالمسؤولية في التعاطي مع مهمات 
التأس��يس للمرحلة اجلديدة في حي��اة العراقيني، والتي 
ه��ي بأمس احلاج��ة لوجود احزاب وتنظيمات سياس��ية 
فاعل��ة تعيد بناء الهوية الوطني��ة وترص صفوفه لبناء 
مؤسسات الدولة احلديثة حيث احلقوق واحلريات وسيادة 

القانون..

أياٍد خفية

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

األردني��ة  الفنان��ة  رّدت   
عبير عيس��ى، على رؤية 
الدرام��ا  ب��أن  البع��ض 
وغير  البدوي��ة محلي��ة، 
الوط��ن  ف��ي  منتش��رة 
غ��رار  عل��ى  العرب��ي، 
النوعي��ات األخ��رى م��ن 
ب��أن  مؤّك��دة  الدرام��ا، 
األعم��ال  م��ن  الكثي��ر 
البدوي��ة ش��هدت جناًحا 
كبيرًا وانتش��ارًا واس��ًعا 

خالل الفترة املاضية.
وأوضحت عبير عيس��ى 
ف��ي مقابل��ة خاّصة في 
احد املواق��ع الفنية، أنه 

انفتاح  هن��اك  "أصب��ح 
كبير بني الدول وبعضها 
الوق��ت  ف��ي  البع��ض 
ل��م  واجلمه��ور  احلال��ي، 
يعد محصور في  نوعية 
معينة م��ن األعمال، بل 

البد من التنوع.

األردنية  الفنان��ة  طرحت 
أغنيته��ا  ك��رزون  ديان��ا 
البحر"،  "مل��ح  اجلدي��دة 
وذلك مبناسبة عيد احلب.

األغني��ة من كلمات علي 
املولى، أحلان محمود عيد، 
توزي��ع محمود عيد وإيليا 
نس��تا، ومكس وماس��تر 
مت  وق��د  ك��رم،  جوزي��ف 
بي��روت  ف��ي  تس��جيلها 

ستوديو 7.
عب��ر  ك��رزون  ونش��رت 
صفحته��ا اخلاص��ة على 
التواص��ل  مواق��ع  اح��د 

مقطع��اً  اإلجتماع��ي، 
في��ه:  قال��ت  صوتي��اً 
احلبي��ب  "جمه��وري 
مل��ح  أغني��ة  بهديك��م 
البحر في عيد احلب لعام 

2017 بحبكم".

إنتق��د النج��م ريتش��ارد 
غي��ر، الرئي��س األميرك��ي 
دونال��د ترامب، متهماً إياه 
ب��زرع اخلوف ف��ي النفوس 

وتأجيج اجلرائم العرقية.
وقال غير أمام الصحفيني 
مش��اركته  خ��الل 
برل��ني  مهرج��ان  ف��ي 
ترشح  "منذ  السينمائي: 
للرئاس��ة،  ترامب  دونال��د 
إزدادت اجلرائم املش��حونة 
بالكراهية إزدياداً ش��ديداً، 
وأظ��ن أن األمر س��يان في 
أوروب��ا، حيث يش��هد عدد 
من البلدان تنامي شعبية 

أحزاب اليمني املتطرف".
وندد باخلل��ط الذي يحدثه 

كلمت��ي  ب��ني  ترام��ب 
و"الج��ئ"،  "إرهاب��ي" 
خ��الل  م��ن  خصوص��اً 
الهج��رة  ح��ول  مرس��وم 
أص��دره ترامب، مع��داً أنه 
املعنى  للكلمت��ني  "ب��ات 
عين��ه اليوم ف��ي الواليات 
املتحدة، وه��ذا اللغط هو 

أسوأ ما يقوم به ترامب".

عبير عيسى

ريتشارد غير

ديانا كرزون

أخبــارهــــــــــم

كربالء - الصباح الجديد:
بعد يوم��ني من النش��اط الثقاف��ي، الفن��ي واإلعالمي، 
اختتم��ت في كربالء أولى دورات مهرجان "خان النخيلة" 

الواقع على بعد 14 كم من كربالء باجتاه طريق النجف.
 املهرجان الذي شهد افتتاحه حضور أعضاء من اللجنة 
الثقافي��ة البرملانية، وعدد غفير من اإلعالميني واملثقفني 
من أبن��اء املدين��ة، وبقية امل��دن العراقية، أطل��ق مببادرة 
وطنية من قبل نخبة م��ن مثقفي مدينة كربالء، بهدف 

إظهار الوجه الثقافي والتاريخي للمدينة.
وتنوعت املشاركات في املهرجان بني العروض املسرحية، 
أفالم س��ينمائية، معارض ص��ور فتوغرافية، ورش يدوية، 
فنون شعبية وكذلك اسهامات شعرية لكبار الشعراء.

 ويع��د خ��ان النخيلة م��ن املواقع االثارية ف��ي محافظة 
كرب��الء، إذ يع��ود بناؤه إل��ى القرن الثامن عش��ر امليالدي، 
وميثل اخلان محطة اس��تراحة مهمة للزائرين والس��ياح، 

حيث كان "اخلان" ميثل آنذاك مبنزلة الفندق.

لندن - ايهاب عمر:
اعتقلت الش��رطة البريطاني��ة لص دراج��ات فيما كان 
يحم��ل إحدى الدراج��ات ويدفع األخرى في الش��ارع، وقد 
تب��ني أن الدراجت��ني تطابق��ان مواصفات مس��جلة لدى 

الشرطة على أنها مسروقة.
وعثر على عدد من الدراجات بلغ عددها 164 دراجة، خبأها 
في احلديقة اخللفية ملنزله، وقالت الش��رطة البريطانية 
إنه��ا لم جتتهد بالبحث عن مخبأ اللص، إذ اس��تطاعت 
ان تتعرف عليه بس��هولة لوجود عدد كبير من الدراجات 

املسروقة في فناء منزله.
التحقيقات ما زالت مس��تمرة  م��ع اللص املعتقل الذي 
يبلغ من العمر 48 عاما، والذي خرج بكفالة حتى الثامن 

من شهر ايار املقبل.

اختتام فعاليات مهرجان 
النخيلة األول في كربالء

لص يخبئ "غنيمته" في 
حديقة منزله في بريطانيا

بغداد- الصباح الجديد:
اقام��ت دائ��رة الثقاف��ة والنش��ر الكردية 
معرض��ا للص��ور الفوتوغرافي��ة م��ع ندوة 

حوارية بعنوان "االيزيدية عبر التاريخ.
وافتت��ح املع��رض الذي ض��م "300" صورة 
فوتوغرافي��ة، تتعل��ق بفاجع��ة االيزيديني، 
مبينة البشاعة التي تعاملت بها عصابات 
داعش مع املكون االيزيدي. وقد حملت هذه 
الصور الكثير من القصص املأساوية، التي 
ل��م تكن من نس��ج اخليال، ب��ل كانت خير 

دليل على بشاعة هذه اإلبادة. 
وألقى فوزي االتروشي مدير عام الدار وكالة، 
والذي قام بافتتاح املع��رض كلمة أكد من 
خاللها ان الدين أصبح عند البعض سلعة 
يتاج��ر بها، وآخر من تاج��ر بها داعش، الذي 
خلف كارثة سنجار، مستدركاً انه رب ضارة 
نافعة، فش��ريحة الكرد االيزيديني يعتلون 
املناب��ر السياس��ية، والدولي��ة ألول م��رة. 
وأض��اف االتروش��ي ان كل االديان تضامنت 
معه��م، مما جعل له��ذه الديانة مكانة رمبا 
كانت غائبة عن الذاكرة البشرية قبل هذه 

الفاجعة التي خلفها اإلرهاب.
ومت عرض فيل��م وثائقي بعن��وان "الفرمان 

األس��ود" جسد ما تعرض له االيزيديون في 
مناطقه��م م��ن إرهاب وتهجي��ر. ثم بدأت 
الندوة مبحاضرة ألقاها الناش��طان املدنيان 
وممثال امللتقى األيزيدي في بغداد جالل نوري، 
وخلدون سالم، تناولت تاريخ االيزيديني منذ 
احلقبة البابلية والسومرية، وما تعرضوا له 
م��ن حمالت إبادة ش��نت ضده��م على مر 
التاريخ، كما تناولوا األعمال اإلرهابية التي 

مارستها ضدهم عصابات داعش اإلجرامية 
من قتل وسبي واغتصاب وتهجير .

  وش��هدت الن��دوة التي حظي��ت بتغطية 
إعالمي��ة م��ن قبل ش��تى وس��ائل اإلعالم 
املق��روءة واملرئية، حضور ممثلني عن امللتقى 
االيزيدي في بغداد، كما تخللتها مداخالت 
من قب��ل احلاضرين حول مأس��اة االيزيديني 
الذي��ن تعرض��وا له��ا مؤخ��را عل��ى ايدي 

عصابات داعش التكفيرية.
 يذك��ر ان اس��م اإليزيدي��ني يعن��ي "عبدة 
الرب"، وهو ما يعم��د اإليزيديون من خالله 

إلى وصف أنفسهم.
أما االس��م الذي يطلقونه على أنفسهم 
فهو "الدواس��ني"، وهو اش��تقاق من اسم 
"ديوسيس" -أو أبرشية- املأخوذ من املعتقد 
النس��طوري الكنس��ي القدمي في الشرق، 
حي��ث اس��تنبط الكثير م��ن معتقداتهم 
من الديانة املس��يحية. كم��ا أنهم يوقرون 
الق��رآن واإلجنيل معا، بيد أن جزءا كبيرا من 

تراثهم يعد شفهيا.
تكتن��ف  الت��ي  للس��رية  ونتيج��ة 
معتقداته��م، ف��إن هن��اك الكثي��ر من 
املفاهي��م اخلاطئة ب��أن معتقد اإليزيدية 
املعق��د له ارتب��اط بالديانة الزرادش��تية 
اجملوسية، بل وحتى عبادة الشمس. إال أن 
دراسة حديثة أظهرت أنه وبالرغم من أن 
أضرحتهم غالبا ما تزين برمز الش��مس، 
وأن مقابره��م تش��ير إلى جهة الش��رق 
في اجت��اه الش��مس، إال أنهم يس��تقون 
بعض ش��عائرهم الدينية من املسيحية 

واإلسالم أيضا.

300 صورة فوتوغرافية توّثق رحلة اإليزيديين عبر التأريخ

جانب من االفتتاح

القاهرة - صبا احمد:
برنام��ج قع��دة رجالة ه��و اح��د البرامج 
اجلريئة نس��بيا، ألنه يفضح بعض اآلراء 
الذكوري��ة او اجملتمعي��ة، التي يرفضها 
العق��ل واملنطق، وتطب��ق بحذافيرها 

بسبب العادات والتقاليد.
ف��ي احللقة الرابعة م��ن البرنامج 
حلت الفنانة هنا شيحة ضيفة 
على  البرنامج، وكان احلديث عن 
موضوع االرتب��اط باملرأة التي 
س��بق لها الزواج وعن مدى 
تقبل اجملتمع ل��زواج رجل 
بام��رأة مطلقة،  اع��زب 
فذك��رت: ان تل��ك احد 
االزدواجي��ة  اس��باب 

التي ميارسها اجملتمع والرجل بصفته املسؤول 
االول بصن��ع االعراف وس��ط مجتمع ذكوري، 
ووجه��ت احلديث الى اي��اد نص��ار قائلة" انت 
جبان ان سمحت ألهلك ان يقرروا مصيرك في 

حال قررت االرتباط بامرأة مطلقة.
حتدثت ش��يحة على ان الرجل في مجتمعاتنا 
يس��مح لنفس��ه ان ميارس حريته م��ع املرأة، 
ويرف��ض ان ميارس رج��ل اخر حريت��ه مع امرأة 
تخصه، سواء كانت اخته، او قريبة له، وينسى 
ان تلك املرأة التي اقام عالقة معها، في بيتها 
رجل اخر يش��اطره االف��كار واآلراء،  وان الرجل 
املطل��ق يبحث ع��ن زوجة اخرى بثق��ة عالية، 
ويج��د ان هذا احد حقوق��ه، اما املرأة املطلقة 
فعليها ان تتنازل ع��ن الكثير من حقوقها ان 

قررت الزواج ثانية.

مكس��يم خليل احد مقدمي البرنامج حتدث 
عن االس��باب ف��ي اخلالف��ات الزوجي��ة والتي 
تكون نتائجه��ا الطالق والت��ي اغلبها تكون 
املرأة س��ببا فيها، ورّدت هنا قائلة: ان النظرة 
اجملحف��ة التي ينظر بها الرج��ل الى املرأة هي 
الس��بب، حينما يص��ور ان كل خالف يقع بني 
االزواج تكون املرأة وحدها مس��ؤولة عنه، وان 
كل ح��االت الط��الق تكون املرأة هي الس��بب 
فيه��ا، الن احلقيقة ان كل خالف يعني ان احد 
الزوجني، او كالهما لديه مش��كلة بالتعاطي 

مع الشريك.
احللقة كانت ثري��ة باألفكار التي يعاني منها 
مجتمعنا الش��رقي، لكنه��ا باملقابل طرحت 
افكارا جدي��دة، وقد يجده��ا البعض صحية 

فيما لو نظر اليها نظرة حيادية.

"هنا شيحة" ترّد على إياد نصار: أنت جبان

الصباح الجديد - رويترز:
اعلن��ت جامعة ييل يوم الس��بت إنها 
ستغير اس��م كلية "كالهون" بعد أن 
ق��ال محتجون إنه يج��ب على جامعات 
إيفي لي��ج "رابطة اللب��الب" التي جتمع 
ثماني من أش��هر وأقدم 
الواليات  جامع��ات 
أن  املتح��دة، 
تتخل��ى عن 
الش��رف 
ال��ذي 

منحته ألحد خريجيها والذي كان مؤيدا 
بارزا للرق في الواليات املتحدة.

وس��ميت الكلي��ة باس��م "ج��ون س��ي 
كالهون"، وهو من ساوث كاروالينا وعمل 
نائبا للرئيس األميركي "جون كوينس��ي 
"أن��درو  األميرك��ي  والرئي��س  أدام��ز" 
جاكس��ون". وكان قد تخرج من جامعة 

ييل في عام 1804.
وقال��ت اجلامعة إنها س��تعيد تس��مية 
كلي��ة "كالهون" باس��م "جريس موراي 
هوب��ر" وهو من خريجي اجلامعة، وحصل 
على الدكت��وراه في الرياضيات، والفيزياء 
الرياضي��ة ف��ي 1934. ووصف��ت "هوبر" 
ال��ذي توفي ف��ي 1992 بأنه م��ن العلماء 
الرواد في الكمبيوت��ر وعالم رياضيات 
باه��ر، عمل أمي��راال ف��ي البحرية 

األميركية.
رئي��س  س��الوفي  بيت��ر  وق��ال 
جامعة ييل في بيان عن اسم 
الكلية القائ��م منذ 86 عاما 
"قرار تغيير اسم الكلية ليس 

قرارا نتخذه باستخفاف."
كاله��ون  "تاري��خ  وأض��اف 
كعنصري أبي��ض، وزعيم قومي 
دافع بش��دة عن الرق كأمر إيجابي 
جي��د، يتع��ارض بنح��و أس��اس مع 

مهمة "جامعة" ييل وقيمها."
ورابط��ة اللب��الب ف��ي نيو هف��ني بوالية 
كونيتيك��ت من بني عدة جامعات واجهت 
نداءات في اآلونة األخيرة لتنأى بنفس��ها 

عن رموز ارتبطت بالعنصرية.

بغداد- الصباح الجديد:
احتف��ى ملتق��ى اخلمي��س اإلبداع��ي في 
االحتاد العام لألدب��اء والكتاب في العراق، ، 
بالفنان وامللحن ضياء الدين، للحديث عن 

جتربته الفنية والغنائية.
أدار اجللسة الشاعر عدنان الفضلي. حيث 
قدم الفضلي الفنان ضياء الدين، بالقول: 
"م��ن دواع��ي احل��ب واالعت��زاز أن يحتفي 
ملتق��ى اخلميس اإلبداع��ي بفنان وملحن 
لم يس��هم بتخريب الذائقة الفنية، ولم 
يش��ترك باالبت��ذال الغنائ��ي الذي س��اده 
اله��رج وامل��رج في بداي��ة التس��عينيات، 
فيما دع��ا الفنان إلى املنصة للحديث عن 
جتربته الفني��ة وتفاصيل رحلته في عالم 

التلحني".
حت��دث الفن��ان ضي��اء الدي��ن احلديث عن 
بداية رحلت��ه، موضحا، إن محطته األولى 
كانت من منطقته الشعبية وهي مدينة 
الثورة، التي أس��همت بنح��و كبير بوالدة 
العديد من املبدعني، والش��عراء، والكتاب، 
والفنان��ني، مضيفا إن لعائلت��ه دورا كبيرا 
ف��ي صقل موهبت��ه، الت��ي رأت النور ألول 
مرة عبر أغان ش��عبية كثي��رة، أثارت جدال 
واسعا ومخيفا بعد أن كتب عنها الفنان 
يوس��ف العاني، دراسة نقدية حتت عنوان 
"اوقف��وا هذا امل��د القادم نح��و ثقافتنا"، 
مضيف��ا "بعدها أج��از لي الفن��ان طالب 
القره غول��ي الظهور بتلفزيون الش��باب، 
فكان��ت أغنيتي أنا بدونك، وما ناس��يكم 

أول عملني تلفزيونيني".
واض��اف: س��اعدني الفن��ان طال��ب القره 
غول��ي، والفن��ان جعف��ر اخلف��اف بتطوير 
موهبت��ي، فلحن��ت "تانيتك��م" للفن��ان 
محم��د عبد اجلب��ار، وأغان��ي للفنان حامت 

العراق��ي، فض��ال ع��ن عمل مش��ترك مع 
الش��اعر عري��ان الس��يد اخلل��ف بعن��وان  
"يش��تاقلي املش��تاق"، هذا على الصعيد 
احمللي، أم��ا على الصعي��د العربي فقمت 
بتلحني اغنية للفنانة التونس��ية يس��رى 
محنوش، اضافة الى أعمال كثيرة ملطربني 

لبنانيني ومصريني.
وحتدث الشاعر عريان السيد خلف عن دور 
الفنان الضيف، قائال "كنت أخش��ى على 
الفن العراق��ي بعد رحيل كمال الس��يد، 
وطالب الق��ره غولي، ومحمد جواد أموري، 
وعبد احلسني السماوي، بعدما حتول الغناء 
العراقي إل��ى "لطميات" لذل��ك انتبهت 
إلى أغان��ي الفنان ضياء الدي��ن، ووجدتها 
امت��دادا للقام��ات الغنائية، مل��ا فيها من 
وقف��ات، واختي��ارات كبيرة، ميك��ن االتكاء 
عليه��ا بعد أن خلت الس��احة الفنية من 

الغناء احلقيقي".

جامعة أميركية تغّير اسم 
كليٍة ارتبط بأحد المؤيدين للرق 

اتحاد األدباء يحتفي بالملحن ضياء الدين
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