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بغداد ـ الصباح الجديد: 
وجه الس��فير النرويجي السابق 
في الرياض، امس االثنني، اتهامات 
العربي��ة  اململك��ة  إل��ى  الذع��ة 
الس��عودية، ووصفه��ا ب�"مملكة 
االرهاب"، وأش��ار الى مشاركتها 

في متويل تنظيم "داعش". 
وق��ال الس��فير النرويج��ي كارل 
ش��يوتز ويب��اي ف��ي تصريح��ات 
نقلها موقع "بريتبارت" اإلخباري 
الرئي��س األمريكي  املق��رب م��ن 
دونال��د ترام��ب، إن "الس��عودية 
لديه��ا تأثي��ر ق��وي في انتش��ار 
لكنه  املتطرف��ة،  األيديولوجي��ة 
يخش��ى بأن الغرب يغض النظر 

عن هذا األمر".
النرويجي  الدبلوماس��ي  ووصف 
السعودية بأنها "مملكة اإلرهاب"، 

مش��يراً ال��ى انها "اس��تعملت 
لتمويل نش��ر  النفطية  ثروته��ا 

الوهابية على مستوى العالم".

وش��دد عل��ى ض��رورة أن "تتنبه 
النروي��ج له��ذا األم��ر"، مقترحاً 
"طريق��ة لفحص التطرف والتي 

قد تك��ون من خالل إع��ادة إحياء 
مقت��رح احلزب التقدم��ي بحظر 
األنظمة احلاكمة غير املش��اركة 
باإلعالن العاملي حلقوق اإلنس��ان 
أي  متوي��ل  م��ن  املتح��دة  ل��أمم 

مؤسسات سياسية أو دينية".
وأوض��ح ويب��اي "لوق��ف النفوذ 
نظ��رة  إلق��اء  علين��ا  الوهاب��ي، 
على ه��ذه األيديولوجية واقتالع 
نفوذها احمللي مهما كان مصدره، 
س��واء كان عب��ر الدع��م املالي، 
األدب أو الفيدي��و من قبل الدعاة 
الذين يقولون أش��ياء رهيبة على 
اإلنترن��ت. إضاف��ًة لذل��ك، يجب 
على كل األئمة حتدث النرويجية 
لنفه��م ما يح��دث ف��ي اجملتمع 

اإلسالمي في النرويج".
تتمة ص3

امللك سلمان واألمير محمد

سفير سابق بالرياض يتهم السعودية
بتمويل داعش ويعّدها "مملكة اإلرهاب"

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
اعلن��ت جلن��ة نيابية، أم��س االثنني، 
ملش��روع  احلكوم��ة  س��حب  ع��ن 
االجراء  وأرجع��ت  التقاعد،  تعدي��ل 
إل��ى الرغب��ة باع��داد قان��ون جديد 
ومتكامل يش��مل القطاعني العام 
واخلاص، فيما كشفت بعض البنود 
املس��ربة عن املس��ودة التي وصلت 
واهمه��ا  االخي��رة،  مراحله��ا  إل��ى 
آلي��ة احتس��اب الرات��ب التقاعدي 
اخلدم��ة  وس��نوات  للمش��مول، 

االجبارية أو االختيارية.

وقال عضو اللجنة س��ليم ش��وقي 
ف��ي حديث مع "الصباح اجلديد"، إن 
"تعديل قانون التقاعد سبق أن أدرج 
عل��ى ج��دول اعمال اللجن��ة طيلة 
املدة املاضية، وكنا بصدد مناقشته 

واحالته الى اللجان املتخصصة".
وتابع شوقي أن "مجلس الوزراء قام 
بس��حب املش��روع لغرض دراس��ته 
عل��ى  احلالي��ة  للمعطي��ات  وفق��اً 
جمي��ع االصع��دة الس��يما املالي��ة 

واالقتصادية".
وأش��ار إل��ى أن "اللجن��ة القانونية 

املس��ؤولني  م��ن  ع��دداً  ضيف��ت 
احلكوميني في مقدمتهم، مدير دائرة 
التقاعد أحد عبد اجلليل الس��اعدي 
لالطالع على آخر تفصيالت املشروع 

اجلديد".
ولف��ت ش��وقي إلى أن "الس��اعدي 
ابلغن��ا ب��أن املش��روع بل��غ مراحله 
النهائية وس��وف يرسل إلى البرملان 
من خ��الل احلكومة لغ��رض عرضه 
للقراءتني االولى والثانية واملضي في 
اقراره وفقاً للسياقات الدستورية".

وأك��د أن "املعطي��ات احلالية ووعود 

مدير عام التقاعد افادت بأن القانون 
س��وف يص��ل إل��ى البرمل��ان خ��الل 
الفص��ل التش��ريعي احلال��ي وأنن��ا 
س��نعمل على اقراره خالل ما تبقى 

من عمر مجلس النواب".
وكش��ف عض��و اللجن��ة البرملانية 
ع��ن بع��ض التس��ريبات للقان��ون، 
بالقول إن "املش��روع س��يكون عاماً 
وموحداً، ويش��مل من كان منتسباً 
إلى مؤسس��ات الدول��ة، أو القطاع 

اخلاص".
تتمة ص3

لجنة نيابية تكشف عن آلية احتساب الرواتب بموجب المشروع الجديد

الحكومة تسحب تعديل التقاعد.. وتقترب من عرض قانون موحد

التحالف الوطني يشدد على اإلسراع 
باختيار مفوضية جديدة لالنتخابات

الكويت تؤكد استقرار الوضع
على حدودها مع العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
عل��ى  الوطن��ي،  التحال��ف  ش��دد 
باختيار مفوضي��ة جديدة  االس��راع 

لالنتخابات.
وذك��ر بي��ان ملكتب رئي��س التحالف 
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلديد"، 
السياس��ية  الهيئ��ة  "عق��دت 
للتحالف الوطني اجتماعها الدوري 
السياسية  املستجدات  ابرز  وبحثت 

والعسكرية في العراق واملنطقة".
وأش��ار ال��ى ان "اجملتمعني ناقش��وا 
االس��تعدادات املكثفة الس��تكمال 
، مؤكدي��ن  املوص��ل  حتري��ر مدين��ة 
عل��ى أهمي��ة االنتب��اه ملرحل��ة م��ا 
حي��ث  العس��كري  االنتص��ار  بع��د 
التح��دي األمني وع��ودة اإلرهاب الى 
ممارس��اته القدمية عبر اخلاليا النائمة 

واس��تهداف املدني��ني ف��ي األماكن 
املكتظة، في ح��ني ناقش اجملتمعون 
نتائج زي��ارة وفد التحال��ف الوطني 
وإمكاني��ة  إقلي��م كردس��تان  ال��ى 
إزالة اخلالفات عبر احل��وار واالحتكام 

للدستور والقانون".
ولف��ت ال��ى ان "مل��ف االنتخاب��ات 
القادم��ة كان إحدى محاور االجتماع 
حيث ش��دد اجملتمعون عل��ى أهمية 
املمارس��ة االنتخابية كعصب رئيس 
مؤكدي��ن  الدميقراط��ي،  للمس��ار 
على ضرورة تفعي��ل جلنة اخلبراء في 
البرمل��ان العراق��ي وتس��ريع إجراءات 
اختي��ار مفوضي��ة جدي��دة، وأهمية 
اخلروج بقانون ع��ادل يحفظ الصوت 
االنتخاب��ي ويلحظ طبيع��ة النظام 

السياسي البرملاني".

بغداد ـ الصباح الجديد:
الكويتي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  اك��دت 
احل��دود  عل��ى  االوض��اع  اس��تقرار 
الكويتي��ة - العراقية مش��ددة على 
حرص البلدين على احترام الس��يادة 

لكل منهما.
وق��ال نائب وزي��ر اخلارجي��ة الكويتي 
خال��د اجل��ار اهلل في تصري��ح نقلته 
وكالة كونا الرسمية واطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" ، ان الوضع على 
احلدود "طبيعي ومس��تقر وسيبقى 
عل��ى ذل��ك بيقظ��ة ابن��اء الكويت 
وحرصهم واخالصه��م في عملهم 
وحرص اجلان��ب العراقي على احترام 

سيادة دولة الكويت".
االم��ة  رئي��س مجل��س  ان  واض��اف 
الكويت��ي مرزوق الغ��امن التقى رئيس 

مجل��س الن��واب العراق��ي س��ليم 
اجلب��وري ف��ي القاه��رة حي��ث صرح 
االخير انه لن تستطيع أي اصوات ان 
تفرق بني الشعبني الكويتي والعراقي 
موضحاً ان تل��ك التصريحات "تعبر 
عن مس��ؤولية ل��دى اجلانب العراقي 

في احترام سيادة الكويت".
وكان رئي��س ال��وزراء العراق��ي حيدر 
العبادي اكد في مؤمتر صحفي عقده 
ف��ي بغداد في الس��ابع من الش��هر 
اجلاري ان بالده لن تنجر خملطط جهات 
لم يسمها اتهمها "بإثارة معلومات 
االس��اءة  به��دف  كاذب��ة  واخب��ار 

للعالقات العراقية – الكويتية".
وقال العب��ادي ان مثيري االش��اعات 
يهدف��ون ال��ى االس��اءة للعالقة بني 

العراق وجيرانه.

بغداد - أسامة نجاح:
كشفت قيادة قوات جهاز مكافحة 
اإلره��اب ، أمس االثن��ني ، عن انهيار 
تام في صفوف داعش الوهابي جراء 
فقدانه اآلالف م��ن قياداته وتدمير 
املئ��ات م��ن معام��ل التفخيخ في 
اجلانب األيس��ر من املوص��ل ، فيما 
أشارت إلى إن ، قوات جهاز مكافحة 
اإلرهاب بانتظ��ار أوامر القائد العام 
للقوات املس��لحة ألنطالق س��اعة 

الصفر القتحام أمين املدينة . 
وق��ال القائ��د في جه��از مكافحة 
اإلره��اب الفريق الركن عبد الوهاب 
ألس��اعدي  إن" جه��از مكافح��ة 
اإلره��اب على جهوزي��ة تامة للبدء 
بتحرير  الس��احل األمي��ن للموصل 
ف��ور وصول تعليم��ات القائد العام 
للق��وات املس��لحة إلعالن س��اعة 
الصف��ر ، مؤكداً ، االنتهاء من وضع 
جميع اخلطط القتالية واإلنسانية 
الت��ي س��ترافق عملي��ات التحرير 
وإنق��اذ األهالي احملاصري��ن من قبل 

هذه الزمر اإلرهابية . 
وأضاف الساعدي في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان" 

هن��اك تنس��يقاً عالياً ب��ني جميع 
فصائل القوات األمنية ومن جميع 
احمل��اور ف��ي س��د جمي��ع الثغرات 
ومحاص��رة ه��ذه اجملامي��ع وقط��ع 
جمي��ع امداداتها ، الفت��اً الى ، صد 
التي تش��نها  التعرض��ات  جمي��ع 
هذه العصابات وتكبيدهم خسائر 

كبيرة في األرواح واملعدات . 
من جانب��ه كش��ف قائ��د الفرقة 
مكافح��ة  جه��از  ف��ي  الذهبي��ة 
س��امي  الرك��ن  الل��واء  اإلره��اب 
ألعارضي ٬ أمس االثنني٬ عن إكمال 
االس��تعدادات للتقدم نحو اجلانب 
األمين بعد صدور أوامر القائد العام 
للق��وات املس��لحة٬ الفت��اً إلى إن" 
داعش مستمر باستهداف املدنيني 
في اجلانب األيس��ر بني احلني واحلني 

اآلخر بقذائف الهاون. 
‘‘الصباح  وقال ألعارضي لصحيفة 
اجلديد‘‘ ان��ه "ال توج��د أي تطورات 
بالنس��بة للقطع��ات ف��ي اجلانب 
تهي��ؤ  عملي��ة  مج��رد  األيس��ر 
واس��تعداد للواج��ب الق��ادم ف��ي 

اجلانب األمين من املوصل".
تتمة ص3

جهاز مكافحة اإلرهاب يكشف عن انهيار
كبير في صفوف داعش بأيمن الموصل

بانتظار أوامر القائد العام النطالق ساعة الصفر

قوات مكافحة اإلرهاب في املوصل "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي،  األم��ن  وج��ه مجل��س 
بتنفي��ذ حمالت تفتيش واس��عة 
ف��ي بغ��داد وعم��وم م��دن العراق 
الصواري��خ  قاذف��ات  ملص��ادرة 
وأس��لحة اله��اون، وأمهل اجلهات 
واألش��خاص الذي��ن ميلك��ون تلك 
األس��لحة 10 أيام لتسليمها إلى 
اجلهات املعني��ة، فيما أكد ضرورة 
اإلس��راع ف��ي مباش��رة اللجن��ة 
رئيس  التي ش��كلها  التحقيقية 
الوزراء حي��در العب��ادي للتحقيق 
في أحداث تظاهرة ساحة التحرير 

التي انطلقت يوم أمس.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بيان 
اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
إن األخي��ر "ترأس اجتم��اع اجمللس 

ال��وزاري لأم��ن الوطن��ي، حي��ث 
قواتن��ا  اجن��ازات  اجملل��س  ناق��ش 
البطل��ة واس��تعداداتها لتطهير 
بقي��ة مناطق نينوى"، الفتاً إلى أن 
"اجمللس بح��ث األحداث التي جرت 
أمس في التظاهرات وتداعياتها".

التأكي��د عل��ى  أن��ه "مت  وأض��اف 
أهمية االلت��زام بالقانون واألماكن 
احملددة للتظاهر من اجل س��المة 
وام��ن املتظاهرين ومن��ع العناصر 
املندسة من استغالل التظاهرات 
إلح��داث فوض��ى تس��ببت بإراقة 
ف��ي  اإلس��راع  وض��رورة  الدم��اء، 
مباشرة اللجنة التحقيقية التي 
للقوات  الع��ام  القائ��د  ش��كلها 

املسلحة وإكمال عملها".
تتمة ص3

األمن الوطني يوّجه بتنفيذ حمالت 
تفتيش لمصادرة قاذفات الصواريخ

بغداد ـ الصباح الجديد:
عّد ممثل األمني الع��ام لأمم املتحدة 
ف��ي الع��راق ي��ان كوبيت��ش، امس 
ض��د  احل��رب  نتائ��ج  أن  االثن��ني، 
"اإلرهاب" ف��ي العراق "باهرة جداً"، 
مؤكداً اس��تمرار دعم األمم املتحدة 

للعراق في حربه ضد "داعش".
وذك��رت وزارة اخلارجي��ة ف��ي بي��ان 
اجلديد"،  "الصب��اح  اطلعت علي��ه 
إن "وزي��ر اخلارجية إبراهيم اجلعفري 
اس��تقبل ممث��ل األمني الع��ام لأمم 
املتحدة ف��ي العراق ي��ان كوبيتش، 
وج��رى خ��الل اللق��اء بح��ث س��ير 
والتطورات  السياس��ية  العملي��ة 
األمنية وجهود احلرب ضد عصابات 

داع��ش اإلرهابي��ة والدع��م األمم��ي 
املقدم للعراق".

للبي��ان،  وفق��اً  اجلعف��ري،  وأش��اد 
ب�"اجله��ود املبذول��ة من قب��ل األمم 
املتح��دة في دع��م الع��راق، وتوفير 
املس��اعدات اإلنس��انية للعائ��الت 
النازحة"، مشيراً إلى أن "العراقيني 
حقق��وا انتص��ارات كبي��رة بتحرير 
اجلانب األيس��ر من مدين��ة املوصل 
وس��يواصلون بطوالتهم حتى حترير 

األراضي العراقية كافة".
من جانبه، أكد كوبيتش "استمرار 
دعم األمم املتح��دة للعراق في حربه 

ضد عصابات داعش اإلرهابية".
تتمة ص3

كوبيتش يشيد بتضحيات العراقيين 
ويدعو دول العالم للمزيد من المساندة

»داعش« يمنع ارتداء اللون 
األحمر غربي الموصل

داعش يشنّ حملة جرد لمصادرة 
ممتلكات المواطنين بأيمن الموصل 23



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

الكردس��تاني  الوطني  االحتاد  أكد 
ضرورة طي صفحة املاضي واعادة 
بناء عالق��ات متوازنة بني حكومة 
االحتادي��ة،  واحلكوم��ة  االقلي��م 
مؤكًدا ان املتغيرات التي يشهدها 
الع��راق واملنطق��ة تتطلب التهيؤ 
للمؤامرات التي حتاك ضد االقليم 
والع��راق على ح��د س��واء، وتهدد 
ببروز مخاطر جديدة على شاكلة 

داعش ومثيالتها.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارة ق��ام بها 
س��كرتير اجملل��س املرك��زي لالحتاد 
الى مدينة  الكردس��تاني  الوطني 
كركوك وتفق��ده مكتب العالقات 
واملرك��ز الثاني لتنظيم��ات االحتاد 
الوطن��ي، ولقائه مبحافظ كركوك 
الدكتور جن��م الدين ك��رمي، بهدف 
اب��داء الدعم واملس��اندة واالطالع 
عن كثب على االوضاع السياسية 
وتط��ورات الواقع االمن��ي والوضع 

املعيشي للمواطنني.
بدأ وفد اجمللس املركزي الذي ترأسه 
س��كرتير اجمللس ع��ادل مراد وضم 
اعضاء جلنة العالق��ات في اجمللس 
جولت��ه بتفقد عالق��ات االحتاد في 
كركوك، وبحث مع رئيس واعضاء 
السياس��ية  االوض��اع  املكت��ب 
ب��ني مكونات  العالق��ة  وطبيع��ة 
احت��الل  بع��د  وحتدي��ًدا  املدين��ة، 
داع��ش االرهابي عدداً من االقضية 

والنواحي في املدينة.
مسؤول مكتب العالقات هوشيار 
عبد الرحمن س��لط بدوره الضوء 
عل��ى املهام التي يقوم بها املكتب 
ومتت��ني  بادام��ة  تتمث��ل  والت��ي 
بش��تى  الوطني  االحت��اد  عالق��ات 
مكونات املدينة من الكرد والعرب 
اش��وريني،  والكل��دو  والتركم��ان 
واحلف��اظ على التعاي��ش والتاخي 
القومي��ة  املكون��ات  كف��ة  ب��ني 

واملذاهب واالديان.
بدوره اكد سكرتير اجمللس املركزي 
اهمية عالقات كركوك وضرورة ان 
يعم��ل مالكاها عل��ى متتني اواصر 

التعاون م��ع جمي��ع املكونات في 
احملافظة، باالعتماد على الذات وفقا 
للفك��ر والنهج املوضوع��ي البناء 
الذي رس��خه الرئيس م��ام جالل، 
الذي كان ي��درك ويؤكد دائماً على 
اهمية التعايش الس��لمي االخوي 
ب��ني مكوناتها وع��دم تهميش أي 
مكون قومي او ديني في املشاركة 
في بناء املدين��ة والدفاع عن االمن 

واالستقرار فيها.
مراد اشار في تصريح ادلى به عقب 
زيارت��ه املرك��ز الثان��ي لتنظيمات 
االحت��اد الوطني في كركوك الى ان 
املتغي��رات التي يش��هدها العراق 
بع��د دخ��ول داع��ش واحل��رب على 
االره��اب، تدفع باجلمي��ع الى ادراك 
مخاطرها ومتلي علينا نبذ التفرقة 
والصراع��ات وانتباه الى اخملططات 
التي حت��اك اقليميا لزرع الش��قاق 
والتفرق��ة بني مكونات املدينة، وان 
االحتاد وبقية االطراف السياس��ية 

يجب ان تك��ون جيدة ج��داً وخلق 
تفاهم��ات مش��تركة متن��ع التوتر 
والصراعات الطائفية، كما طالب 
بتحقيق الش��فافية في التعامل 
مع الثروات واخليرات التي متتلكها 
احملافظة مبا يحقق اخلير البنائها.       
واش��ار الى ان االحتاد الوطني متكن 
من جتاوز مرحلة اخلالفات التي برزت 
مؤخ��رًا بني قيادت��ه، والتي تتطلب 
تضافر جميع اجلهود لوضع برامج 
وخطط تكفل ع��ودة االحتاد للعب 
دوره احمل��وري البن��اء، مبيناً ان عقد 
املؤمتر العام الرابع كفيل بتنشيط 
االحت��اد وضغ��ط دماء جدي��دة الى 
قياداته ووضع حد حلاالت الفس��اد 
واالفساد التي سجلت على بعض 

قياداته.   
وفي سياق منفصل قدم سكرتير 
اجملل��س املركزي ش��رحاً حول اهم 
التط��ورات السياس��ية في اقليم 
كردس��تان واحلراك اجلاري لتطبيع 

االوضاع السياس��ية، مشدداً على 
ضرورة اشراك اجلميع في املباحثات 
اجلارية الحت��واء ازمات االقليم، وان 
يعم��ل الوف��د التفاوض��ي لالحتاد 
الصي��غ  اعتم��اد  عل��ى  الوطن��ي 
واملعاجل��ات ذات البع��د الوطني مبا 
يحاف��ظ عل��ى مصالح الش��عب 
العليا بعيداً ع��ن املصالح احلزبية 
حتقي��ق  ويضم��ن  والش��خصية، 
الشفافية في ملف النفط واعادة 
وتوزي��ع الث��روات عل��ى املواطن��ني 
بنحو عادل، ووض��ع واردات االقليم 

حتت رقابة برملان كردستان.   
وعلى صعي��د العالقة م��ع بغداد 
طالب مراد باالس��راع في تشكيل 
وف��د كردس��تاني مش��ترك للبدء 
بحوار هادف مع احلكومة االحتادية 
السياس��ية  واالح��زاب  والق��وى 
العراقية لطي صفحة اخلالفات بني 
اربيل وبغداد، واالتفاق على اس��س 
ومب��ادئ جدي��دة تضم��ن مصالح 

التش��نج  ع��ن  بعي��ًدا  اجلانب��ني، 
واملزايدات احلزبية الضيقة.  

مراد اك��د ان الكرد حتتاج الى دعم 
العراق كما بغداد حتتاج الى اسهام 
الك��رد والتصدي مع��اً للمؤامرات 
الت��ي حت��اط ض��د الع��راق، داعي��اً 
احلكومة االحتادية ال��ى االلتزام مبا 
تبقى من مراحل ف��ي تنفيذ املادة 

140 من الدستور.     
عقب ذلك توجه وفد اجمللس املركزي 
الى مبنى محافظة كركوك حيث 
كان في استقباله محافظ املدينة 
الدكتور جن��م الدين ك��رمي، وبحث 
اجلانب��ان االوضاع السياس��ية في 
العراق واقليم كردستان واملنطقة، 
ومس��اعي توحيد اجلهود واملواقف 
ملواجه��ة التحدي��ات واألزم��ات مبا 

يحقق طموح الشعب.
س��كرتير اجملل��س املرك��زي لالحتاد 
الوطني الكردس��تاني ع��ادل مراد، 
اش��اد في مس��تهل اللق��اء بادارة 

كرك��وك، واك��د ان كرك��وك غدت 
بصم��ود ابنائه��ا رم��زاً للمقاومة 
ودحر عصاب��ات داع��ش االرهابية، 
والتعامل  للتعايش  أمنوذجاً  وغدت 

الناجح في ادارة األزمات.
ض��رورة  عل��ى  اجلانب��ان  واتف��ق 
االستنارة بفكر وفلسفة مام جالل 
ف��ي الدوراحمل��وري لألحت��اد الوطني 
صفوف��ه  ووح��ده  الكردس��تاني 
بوصف��ه اح��دى ركائز االس��تقرار 
السياسي واألقتصادي ليس فقط 
في كردستان وعموم العراق ولكن 

في احمليط األقليمي والدولي.
بدوره اكد الدكتور جنم الدين كرمي 
ان ادارة كرك��وك تعم��ل م��ن اجل 
وتلبية  اخلدمات  األرتقاء مبس��توى 
وتعزي��ز  مواطنيه��ا   احتياج��ات 
األمن واالس��تقرار وضم��ان العودة 
األمنة للنازحني جلميع مناطقهم 
احملررة ورعاية النازحني الهاربني من 

مناطق جنوبي كركوك وغربيها.

االتحاد الوطني يدعو إلى إنهاء الخالفات بين أربيل 
وبغداد بعيدًا عن المزايدات الحزبية

عادل مراد: هناك مخططات إقليمية لزرع الفتنة بين مكونات كركوك 
عبد الزهرة محمد الهنداوي

انه ألمر مح��زن ان تخرج التظاهرة الش��عبية التي 
ش��هدتها س��احة التحري��ر وس��ط بغ��داد صب��اح 
الس��بت املاضي إلى مس��ارات لم تكن محس��وبة 
، ذل��ك ألننا لم نس��توعب الدرس ف��ي عرضه االول ! 
.. وم��ن املؤكد ان االع��راب عن االس��ف واإلعالن عن 
القل��ق او افتعال الغضب لن يغير من االمر ش��يًئا .. 
املشكلة اننا مهما حاولنا تفكيك  املشهد العراقي 
إلى مقاطع يس��هل قراءتها واستنباط املفيد منها 
وجدن��اه معق��داً ومتداخال ، ففي الوق��ت الذي كان 
املتظاه��رون يتوافدون إلى س��احة التحري��ر ، كانت 
قواتنا االمنية وحش��دنا البطل يقاتل��ون هناك في 
املوصل بشراس��ة وبطولة فائقة لتحرير االرض من 
دن��س الدواعش ، وهنا في الضفة املقابلة لس��احة 
التحرير حيث املنطقة اخلضراء ثمة صراع يصل إلى 
مس��توى التس��قيط وتهش��يم االذرع كلما اقتربنا 
م��ن موعد االنتخابات .. وبني ه��ذه اجلبهات املتباينة 
تتصاعد وتيرة االحداث في س��احة التحرير  لنفاجأ 
باستعمال القوات االمنية للغازات املسيلة للدموع 
، ث��م ما لبثت ان جل��أت إلى الرصاص احل��ي من اجل 
تفريق املتظاهرين الذين قام البعض منهم مبماحكة 
تل��ك الق��وات ، ال ، بل ، وحس��ب الرواي��ة احلكومية 
ان بع��ض املتظاهرين كانوا يحملون اس��لحة نارية 
وس��كاكني وتسببوا باستش��هاد احد افراد االجهزة 
االمني��ة وجرح 7 آخرين ، فيما كان��ت الرواية االخرى 
تقول : إن أربعة من املتظاهرين استش��هدوا وأصيب 
اكثر م��ن 300 متظاه��ر بإصاب��ات مختلفة وراحت 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي تتناقل ص��ورًا دموية 
قيل انها تعود ملتظاهري س��احة التحرير ، ثم جاءت  
وزارة الصحة لتعل��ن ان اطباءها تلقوا تهديدات من 
البع��ض إلجبارهم على اصدار ش��هادات وفاة مزورة  
ملتوفني على انه��م توفوا بفعل اصابات تعرضوا لها 

في ساحة التحرير!!.. 
ووس��ط هذه التناقضات احلادة  يجدر بنا ان نس��عى 
جاهدين لتفكيك املش��هد - وان كان االمر صعًبا - .. 
وه��ذا التفكيك  ينبغى ان يبدأ من حتليل االس��باب 
الكامن��ة وراء هذا االص��رار على خ��روج املتظاهرين 
وحتديه��م ألصع��ب الظ��روف ، ودعون��ا نق��ف عند 
تظاهرات الس��بت ، اذ لكل تظاهرة اسبابها ، .. فقد 
كان الس��بب املعلن ه��و الدعوة لتغيي��ر مفوضية 
االنتخاب��ات ، بعد ان ح��ددت احلكوم��ة 2017-9-16 
موع��داً إلجراء االنتخاب��ات احمللية في احملافظات ، في 
حني ان عمر مفوضية االنتخابات احلالية س��ينتهي 
ي��وم 20 من الش��هر نفس��ه أي قبل اس��بوعني من 
موع��د االنتخابات ، وقد بدأ مجلس النواب ورئاس��ة 
اجلمهورية خطوات عملية لتغيير املفوضية وقانون 
االنتخابات قبل حلول ايلول ، ما يعني اننا سنشهد 
صيفاً انتخابياً ش��ديد السخونة !.. ولهذا اعتقد ان 
االمر ليس بالس��هولة التي يتصورها البعض ، فقد 
سبق أن ش��هدت بغداد تظاهرات عارمة وصلت إلى 
عقر العملية السياس��ية املتمثل��ة مبجلس النواب 
ومكت��ب رئي��س ال��وزراء ، ولك��ن في نهاي��ة املطاف 
ل��م نش��هد ذل��ك التغيير ال��ذي ميكن ان يتناس��ب 
م��ع حج��م وتأثي��ر تل��ك التظاه��رات .. فالعملي��ة 
السياس��ية حتكمها مزاج��ات يحميها الدس��تور ، 
ولذلك من الصعوبة ان تتطابق تلك االمزجة لتنتج 
لنا مفوضية انتخابات ليس��ت محاصصاتية ، وهنا 
يقف��ز مؤش��ر االلم إلى اعل��ى مس��توياته ، فمن ذا 
الذي يتحمل وزر تلك الدماء التي س��الت في ساحة 
التحري��ر ؟ ومن ي��داوى جراحات االمه��ات الثكالى ، 
مادام ان العملية السياسية تسير على وفق ما يريد 
لها حماتها ؟ .. املش��هد معقد ومؤلم وفيه الكثير 

من القسوة واملفاجآت.

التحرير.. دماء ودموع!

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

في دراس��ة مت نش��رها على موقع املعهد 
اثار ع��دد م��ن الباحثني موضوع��اً مهماً 
حول العالقات الس��عودية االس��رائيلية 
الت��ي ب��دأت تطوراته��ا تظه��ر للعي��ان 
العرب��ي والعامل��ي حي��ث اش��اروا الى ان 
» كلم��ا تقدم��ت الس��عودية بخط��وة 
تصعيدية جتاه خصومها وال س��يما إيران 
وحلفائها فأنها ستتقدم خطوات باجتاه 
التحالف مع إسرائيل، تسريبات إعالمية 
بش��أن العالقات الرس��مية الس��عودية 
اإلسرائيلية بني النفي والتأكيد، ولقاءات 
علنية بني التبرير واالدانة، هذه هي ابرز ما 
يدور في املنطقة الرمادية بني السعودية 

وإسرائيل.« 
وفي أحدث تطورات التحالف الس��عودي 
اإلس��رائيلي؛ اش��ار الباحث��ون ال��ى ان »  
مناظرة مباشرة نضمها معهد واشنطن 
لسياس��ات الش��رق االدنى بني الس��فير 
ورئي��س  بأمي��ركا  الس��ابق  الس��عودي 
اخملابرات األس��بق، تركي فيص��ل واجلنرال 
اإلس��رائيلي )احتياط( يعق��وب عميدرور، 
مستش��ار األمن القومي السابق لرئيس 
ال��وزراء اإلس��رائيلي، بنيام��ني نتنياه��و. 
وق��د اعترف اجلن��رال اإلس��رائيلي بوجود 
لقاءات كثيرة غير رسمية بني السعودية 
و«إس��رائيل«، ضم��ن مح��اوالت الوصول 
ملصالح مش��تركة.وكما هو معتاد حتدث 
الطرف��ان ع��ن القضي��ة الفلس��طينية 

بنحو هامشي من اجل ذر الرماد في عيون 
معارضي هذا التحالف اجلديد، لكن اهم 
م��ا في املقابلة هو حديث تركي الفيصل 
عن أهمية التعاون مع إس��رائيل وضرورة 
متت��ني العالقات معها إذ كش��ف الرئيس 
األس��بق للمخابرات السعودية عن رغبة 
بالده في بدء تعاون ش��امل مع إس��رائيل 
في ش��تى اجملاالت قائال باحل��رف الواحد » 
أقول للمش��اهدين اليهود ان��ه بالعقول 
العربية واملال اليهودي ميكننا املضي قدماً 
بصورة جيدة، وفكروا ما ميكن حتقيقه في 
املواضيع العلمية والتكنلوجيا واملسائل 
اإلنسانية والعديد من األمور األخرى التي 

حتتاج الى النظر اليها«.
واوضحوا ان »هذه الكلمات ال ميكن ان متر 
عل��ى الباحثني عن احلقيق��ة مرور الكرام 
فحينم��ا يص��رح ش��خص مث��ل ترك��ي 
الفيصل في هك��ذا كالم فاملعنى واضح 
والقص��د مفه��وم للع��دو والصديق، انه 
يريد التأكي��د على وج��ود برنامج حتالف 
شامل مع إس��رائيل، ومخاطبته لليهود 
تش��ير الى ع��دة أمور منها منع وس��ائل 
االعالم الس��عودية من بث خب��ر املقابلة 
ال يخل��و م��ن حيل��ة فاله��دف ه��و عدم 
مفاجأة الش��عب السعودي بهذا التطور 
الكبير في العالقات مع إس��رائيل، ومبا ان 
وس��ائل االع��الم الغربية او تل��ك املناوئة 
املقابلة،  السعودية س��تنقل  للحكومة 
فانها س��تحقق ما تطمح اليه سلطات 
الرياض مبحو الذاكرة السوداوية عن كيان 
االحت��الل اإلس��رائيلي وتهيئ��ة النفوس 

الستقبال حليف الغرف املغلقة في وقت 
الحق.«

واضاف��وا«  ان��ه )تركي الفيص��ل( يعرف 
جيداً ان مقابلته س��وف لن تبثها وسائل 
االع��الم الس��عودية وما يص��ل ملواطني 
ب��الده ه��و كالم ع��ام ع��ن ه��ذا اللق��اء 
فاخلطاب موجه لوس��ائل االعالم الغربية 
واجلمهور اإلسرائيلي بالتحديد, كما انها 
تأتي استمرار نهج السلطات السعودية 

احلاكم��ة بتج��اوز جمهورها والش��عوب 
العربي��ة التي ال ترغب بالتطبيع مع دولة 
االحتالل اإلسرائيلي، لكن صبر الشعوب 
له حدود ومتادي احلكام بتجاوز مواطنيهم 
س��يرتد عليه��م جحيم��اً فالس��عودية 
فيها الكثير م��ن الرافضني للتطبيع مع 
إس��رائيل من الس��نة والش��يعة، فهذه 
الدول��ة ف��ي نظرهم غاصبة ملقدس��ات 
املس��لمني واراضيهم وال ميكن اس��قاط 

اجلرمية بالتقادم.« 
واك��دوا ان » التع��اون العس��كري هو ما 
املش��ترك  والقاس��م  الطرف��ني  يجم��ع 
بينهم��ا هو العداء ضد اي��ران، وقد يكون 
ه��ذا التعاون التكنولوج��ي والعلمي هو 
لتطوير األسلحة اذا ما تعهدت السعودية 
بحلف متني مع إس��رائيل، وما يؤكد ذلك 
هو حديث محمد بن س��لمان عن ضرورة 
تطوير اإلمكانيات السعودية في صناعة 

األسلحة ضمن رؤية السعودية 2030 ومبا 
ان ال��دول الغربية ال ميكنه��ا التعاون مع 
الس��عودية في األقل ف��ي األمد القصير 
نتيج��ة احلظر املفروض من قب��ل البرملان 
األوروب��ي والدعوات الش��عبية ملقاطعة 
الس��عودية، وبالتالي فالتعاون السعودي 
التصني��ع  مج��االت  ف��ي  االس��رائيلي 

العسكري واردة جدا.« 
كما اكدوا ان » هذا الكالم يدعمه حديث 
اجلنرال اإلس��رائيلي عمیدور الذي قال ان 
قلق إس��رائيل األكبر هو من ايران س��واء 
من إمكانية تطويرهم لسالح نووي يهدد 
وجود إسرائيل، او ذلك التهديد الذي ميثله 
حزب اهلل املدعوم من ايران، إذ ميلك احلزب 
بحسب اجلنرال اإلسرائيلي اكثر من مائة 
الف ص��اروخ وقذيفة والعديد منها دقيق 
ويهدد وس��ط إس��رائيل. وكل ما يخشاه 
اإلس��رائيليون هو هذا الع��دد الهائل من 
الصواريخ والتي حتول أي حرب مقبلة الى 

دمار هائل.« 
اس��تمرت  اذا   « ان��ه  الباحث��ون  وب��ني 
السعودية وإس��رائيل في تطوير التعاون 
املش��ترك بينهم��ا فان��ه س��يركز عل��ى 
محوري��ن مهم��ني يتحم��ل كل طرف ما 
يتناس��ب م��ع إمكانات��ه وقدرت��ه عل��ى 
التأثي��ر، فاجلانب الس��عودي س��يتكفل 
بتكثي��ف جهوده لتش��ويه ص��ورة ايران 
وحزب اهلل والش��يعة بص��ورة عامة لدى 
اجلماهير اإلسالمية الس��نية مستفيداً 
من اإلمكان��ات اإلعالمية الهائلة س��واء 
في وس��ائل االعالم التقليدية او وس��ائل 

االعالم اجلديد فض��ال عن توظيف كل ما 
ميكن م��ن فتاوى التكفير ضد الش��يعة، 
اما في اجلانب اإلسرائيلي فستكثف من 
واالستخباراتية  العس��كرية  نشاطاتها 
بالتحدي��د س��واء باس��تهداف القيادات 
اإليرانية او مساعدة السعودية بتحديث 

منظومتها االستخباراتية.« 
واختتم��وا دراس��تهم بالق��ول ان » امراء 
االس��رة احلاكمة ف��ي الس��عودية مينون 
النفس بإع��الن حتالفهم مع تل ابيب من 
اجل احلصول على مكاس��ب سياس��ية 
وعس��كرية تقل��ب موازي��ن الق��وى ف��ي 
منطقة الشرق األوسط لكن ما يخشونه 
هو حصول ثورة داخلي��ة تؤدي الى انهيار 
حكمه��م نتيج��ة الغض��ب الش��عبي، 
والس��عودية تلع��ب بالنار من��ذ أكثر من 
ع��ام وكل م��ا تفعل��ه قيادته��ا احلاكمة 
ه��ذه االيام ه��و تأجيل الس��قوط احملتوم 
فإيران العدو اللدود للسعودية باتت أقرب 
للغ��رب من الس��عودية وأوروب��ا واميركا 
باتت تفكر بإيجاد مساحة في متاحفها 
لدفن س��جالت العالقات مع الس��عودية 
ف��ي رفوفها، ورحالت احلج الدبلوماس��ية 
الغربية مس��تمرة على قدم وساق باجتاه 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية. وإسرائيل 
لم تعد االب��ن املدلل لألميركيني والتاريخ 
علماً ان أي صراع تكون نهايته بخس��ارة 

أحد اقطابه.«

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

مع السعي إلقامة تحالف يستهدف قدرات إيران

المنطقة الرمادية في العالقات الخفية بين السعودية وإسرائيل

أشار مراد الى ان 
المتغيرات التي يشهدها 
العراق بعد دخول داعش 
والحرب على االرهاب، 
تدفع بالجميع إلى ادراك 
مخاطرها وتملي علينا 
نبذ التفرقة والصراعات 
وانتباه الى المخططات 
التي تحاك اقليميا لزرع 
الشقاق والتفرقة بين 
مكونات المدينة

سكرتير اجمللس املركزي لالحتاد الوطني الكردستاني عادل مراد
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر محلي ف��ي محافظة 
نينوى،ام��س االثن��ني، ب��أن تنظيم 
مفاجئ��اً  ق��راراً  اص��در  "داع��ش" 
وأطفالهم  االهال��ي  ارت��داء  مبن��ع 
أي��ة مالب��س ذات لون احم��ر غربي 

املوصل.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن 
"املاكنة االعالمية لتنظيم داعش 
كثفت م��ن تعميم ق��رار مفاجئ 
وغريب من قب��ل التنظيم يقضي 

مبنع ارتداء اي مالبس ذات لون احمر 
حتى ولو لالطفال الصغار".

وأض��اف املص��در ، أن "من��ع ارتداء 
الل��ون االحمر داللة خمل��اوف داعش 
من عيد احلب الذي يحتفل الكثير 
من العراقيني في الرابع عش��ر من 
ش��هر شباط"، الفتا الى أن "هناك 
مخ��اوف جدية من قب��ل التنظيم 
ب��أن االحتفال ب��ه باي ص��ور غرب 

املوصل هي رسالة حتدي له".
وق��ام خطي��ب ينتم��ي لتنظي��م 

"داع��ش" ، ي��وم اجلمع��ة املاضي، 
بقطع راس دبدوب احمر في اشارة 
منه ال��ى حترمي��ه االحتف��ال بعيد 

احلب.
وش��هد تنظي��م "داع��ش" خ��الل 
الش��هرين املاضيني انهياراً واضحاً 
في هيكليته بعد هروب العشرات 
م��ن قادته عقب اخلس��ائر الكبيرة 
للتنظيم وفقدان��ه اغلب املناطق 
الت��ي س��يطر عليها بع��د أحداث 

حزيران 2014.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة العدل،عن استعدادها 
لتسلم مسؤولية السجون ومراكز 

االحتجاز من الوزارات األمنية.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه 
»الصب��اح اجلديد«، إنها مس��تعدة 
مفوضي��ة  توصي��ات  ل�«تفعي��ل 
حقوق اإلنسان اخلاصة بفك ارتباط 
االحتج��از من  ومراك��ز  الس��جون 
س��لطة الوزارات األمني��ة وإحلاقها 
وأض��اف  الع��دل«.  وزارة  بس��لطة 

البي��ان أن »نص دس��تور جمهورية 
الع��راق الناف��ذ ف��ي الب��اب الثاني 
عش��ر املادة )19( الفق��رة )ب( أكد 
أن��ه )ال يج��وز احلب��س أو التوقيف 
ف��ي غير األماك��ن اخملصصة لذلك 
وفقا لقوانني الس��جون املشمولة 
واالجتماعية  الصحي��ة  بالرعاي��ة 

واخلاضعة لسلطات الدولة(«.
وتابع أن »الوزارة ش��اركت في وقت 
س��ابق ف��ي جلن��ة رباعي��ة ضمت 
ف��ي عضويته��ا وزارات الداخلي��ة، 

الدف��اع، وحقوق اإلنس��ان )امللغاة(، 
حي��ث أوكلت اللجن��ة مهمة نقل 
س��لطة إدارة املواقف والتسفيرات 
التي تتبع وزارات الداخلية والدفاع 
إل��ى س��لطة وزارة الع��دل، تنفيذا 
ألوام��ر احلكوم��ة الس��ابقة والذي 
تضمن اإليعاز بنقلها إلى س��لطة 
وزارة الع��دل مع األبنية واملوجودات 
تطبيقا ألح��كام مذكرة س��لطة 
االئتالف املؤقتة ذي العدد )2( لسنة 
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»داعش« يمنع ارتداء اللون 
األحمر غربي الموصل

»العدل« تعلن استعدادها لتسّلم مسؤولية 
جميع السجون ومراكز االحتجاز 



بغداد – حترير مختطف 
ذكر مص��در امني في قي��ادة عمليات 
بغ��داد ام��س االثنني، عن حترير اس��تاذ 
جامعي مختطف واعتق��ال اثنني من 

خاطفيه شرقي بغداد. 
وق��ال املص��در إن "قوة مش��تركة من 
خلية اخلطف التابعة لقيادة عمليات 
بغ��داد والل��واء االول ش��رطة احتادي��ة 
متكن��ت م��ن حتري��ر اس��تاذ جامع��ي 
مختطف والقاء القبض على اثنني من 
اخلاطفني داخل احد الدور في منطقة 
البلدي��ات، ش��رقي بغ��داد ، مبينة أن 
القوة "ضبط��ت بحوزتهم عجلة من 

دون لوحات".

ديالى – هجوم مسلح 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى ام��س االثنني عن اغتي��ال نائب 

املدع��ي العام في محكمة اس��تئناف 
ديالى بهجوم مسلح شرق ب عقوبة. 

وقال املصدر إن "مس��لحني مجهولني 
يس��تقلون دراجة نارية اطلق��وا النار، 
مس��اء يوم االح��د، جتاه نائ��ب املدعي 
الع��ام ف��ي محكمة اس��تئناف ديالى 
القاضي احمد ه��ادي عنكود الكرخي 
عن��د بوابة منزله ف��ي ناحية كنعان، ) 
18كم ش��رق بعقوبة(، ما أس��فر عن 

مقتله في احلال". 

كركوك – عملية امنية 
االقضي��ة  ش��رطة  مديري��ة  اف��ادت 
والنواح��ي بقي��ادة ش��رطة محافظة 
كركوك امس االثنني، باعتقال خمسة 
مطلوبني بتهمة "االرهاب" في عملية 

امنية جنوب احملافظة.
وقال العميد سرحد قادر إن "قوة تابعة 
لش��رطة االقضية والنواحي واسايش 

كركوك نف��ذت، فجر يوم امس عملية 
امني��ة في قضاء داق��وق وناحية ليالن 
)٣٥ كم جن��وب كركوك(، لها ومتكنت 
م��ن اعتق��ال خمس��ة مطلوبني على 

وفق املادة الرابعة من قانون االرهاب".

واسط – اعتقال ارهابي 
اكد مصدر امني في محافظة واسط 
امس االثنني ان قوة من االس��تخبارات 
عل��ى  القب��ض  الق��ت  العس��كرية 
مطل��وب عل��ى وفق امل��ادة الرابعة من 
قان��ون مكافحة اإلرهاب في محافظة 

واسط جنوبي العراق.
املديري��ة  ان  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
وبالتنس��يق مع اس��تخبارات عمليات 
الرافدي��ن الق��ت القب��ض عل��ى احد 
املطلوبني للقضاء بتهمة االرهاب في 

محافظة واسط. 

صالح الدين – اشتباكات مسلحة 
كش��ف مصدر محلي ف��ي محافظة 
ص��الح الدي��ن امس االثن��ني عن دخول 
تنظيم "داع��ش" في حالة اس��تنفار 
قصوى بعد اختفاء ما يسمى ب�"األمير 
العس��كري" وأربعة م��ن معاونيه في 

ظروف غامضة.
داع��ش  "تنظي��م  إن  املص��در  وق��ال 
دخ��ل حال��ة االس��تنفار القصوى في 
مطيبيج��ة على احلدود ب��ني احملافظة 
وديال��ى بع��د اختف��اء غام��ض لالمير 
م��ن  واربع��ة  للتنظي��م  العس��كري 
معاوني��ه ف��ي اثن��اء جتواله��م عل��ى 
بعض املضافات على وف��ق املعلومات 

االستخبارية املتوفرة".

االنبار – ضربات جوية 
اعلن مصدر امني في قيادة العمليات 
املش��تركة ام��س االثنني ع��ن توجيه 

"مه��م"  الجتم��اع  جوي��ة  ضرب��ات 
لتنظي��م "داعش" في قض��اء القائم 

غربي األنبار .
االس��تخبارية  "األجه��زة  إن  وق��ال 
العراقي��ة تتاب��ع بدقة حت��ركات اجملرم 
اإلرهابي أب��و بكر البغدادي، ولم تتأكد 
لنا حت��ى اآلن إصابته ج��راء الضربات 
اجتماعا  اس��تهدفت  الت��ي  املوفق��ة 
مهما لعناصر تنظيم داعش اإلرهابي 
ف��ي مناط��ق الزل��ة التابع��ة لقضاء 

القائم". 

ميسان – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
واس��ط ام��س االثنني ان مفارز قس��م 
ش��رطة البل��دة الق��ت القب��ض على 
متهمني مطلوب��ني للقضاء على وفق 

مواد قانونية مختلفة .
وأكد قائد ش��رطة محافظة ميس��ان 

واملنشآت العميد نزار موهي ألساعدي 
في تصريح ل���" الصباح اجلديد" على 
ان مفارز القس��م املذك��ور متكنت من 
إلقاء القبض على)10( متهمني ، مبيناً 
ان جميع املتهمني مت التحقيق معهم 
وأحيلوا إلى القضاء الذي قرر توقيفهم 
عل��ى وفق امل��واد القانوني��ة املطلوبني 

وفقها لينالوا جزاءهم العادل. 

نينوى – قصف جوي 
كش��ف مص��در أمني ف��ي محافظة 
نين��وى ام��س االثنني ب��أن مدني��اً قتل 
وأصيب أربعة آخ��رون بقصف لطائرة 
مس��يرة لتنظي��م "داع��ش" االرهابي 

شمالي املوصل.
وقال املصدر  االمني إن "عناصر تنظيم 
داعش قاموا، مساء يوم امس  ، بقصف 
سوق امليثاق بالس��احل االيسر شمال 
املوصل من خالل طائرة مسيرة، والتي 

تس��بب عنها مقت��ل مدن��ي وإصابة 
أربعة آخرين بجروح".

البصرة – انفجار عبوة 
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس االثنني، بأن عبوة ناسفة 
انفج��رت عل��ى دار س��كنية تعود الى 
مجل��س  لعضوي��ة  س��ابق  مرش��ح 

احملافظة يعمل مشرفاً تربوياً.
وقال املصدر  إن "مجهولني فجروا عند 
منتصف الليل عبوة ناس��فة على دار 
سكنية تقع في منطقة األبلة ضمن 
مرك��ز احملافظ��ة وتع��ود الى املرش��ح 
الس��ابق لعضوي��ة مجل��س احملافظة 
محس��ن  ق��دوري  الترب��وي  املش��رف 
الش��اوي"، مبيناً أن "االنفجار تس��بب 
بتدمي��ر س��يارته الش��خصية وإحلاق 
أض��رار مادية بالدار، م��ن دون وقوع أية 

إصابات بشرية".

تحرير أستاذ مختطف واعتقال خاطفيه شرقي بغداد * اغتيال نائب المدعي العام في محكمة استئناف ديالى 
اعتقال 5 إرهابيين في عملية أمنية جنوبي كركوك  * داعش يقصف المدنيين بطائرة مسّيرة شمالي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدرت مديرية املرور العامة،امس االثنني، توجيها 
بش��أن التدخ��ني في مركب��ات النق��ل اجلماعي 

والسيارات التي حتمل اعالنات السكائر.
وجاء في بي��ان للمديرية اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، انه "اس��تتنادا الح��كام القانون رقمم 
86 لس��نة 2004، تقرر منع التدخني في مركبات 
النق��ل اجلماعي م��ن 7 راكب فما ف��وق"، مبينا 
انه "تقرر محاس��بة املركبات التي عليها لوحة 
اعالنات )السكائر( وامللصقة على جوانب املركبة 

ومينع منعا باتا الترويج عنها".
واضافت املديرية انه "يعاقب اخملالف وفق احكام 
امل��ادة 27 ف/د م��ن امللحق أ من قان��ون املرور انفا 
بغرام��ة قدرها 30 ال��ف دينار"، مش��يرة الى ان 

"هذا القرار ينفذ من تاريخ نشره".
وأعلن��ت مديري��ة مرور كرك��وك، ي��وم األول من 
امس األحد، عن بدأها بتطبيق قرار مينع التدخني 
والترويج ل��ه داخل املركبات، فيم��ا أكدت فرض 
غرام��ة مالي��ة تص��ل ال��ى 30 الف دين��ار بحق 

اخملالفني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التعليم العال��ي والبحث العلمي، 
توفر عدد من الزماالت الدراس��ية من كلية لندن 
اجلامع��ة وجامعة اوكس��فورد للحص��ول على 

شهادة الدكتوراه في اختصاص اآلثار.
وق��ال الناط��ق الرس��مي باس��م ال��وزارة حيدر 
العبودي في بيان اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
ان "الزماالت الدراسية املمنوحة من كلية لندن 
اجلامع��ة وجامع��ة اوكس��فورد ميك��ن التقدمي 
عليه��ا الكترونيا عب��ر الرابط الرس��مي اخلاص 
scrdgate.[ بدائرة البعث��ات والعالقات الثقافية
scrdiraq.gov.iq["، مبينا أن "آخر موعد للتقدمي 

سيكون يوم السبت املوافق 25 شباط اجلاري".
وبني، أن "الش��روط املطلوب��ة للمتقدم االّ يكون 
منتسبا للدراسات العليا داخل العراق، واالّ تقل 
خدمته عن س��نتني بعد اخر ش��هادة باستثناء 
املش��مولني بالقرار 518 لس��نة 1986 مشفوعا 
بكت��اب تأييد من جهة انتس��ابه )س��نة خدمة 

فعلية بعد آخر شهادة(".
وأوضح العب��ودي أن "املستمس��كات املطلوبة 
للتق��دمي ه��ي كتاب ترش��يح مثبت فيه اس��م 
املرش��ح واملعدل واخلدم��ة الوظيفي��ة بعد آخر 
ش��هادة واملوالي��د واللق��ب العلم��ي وخالص��ة 
اخلدمة، فضال عن وثائق اإلعدادية والبكالوريوس 
ومترجم��ات بحس��ب  واملاجس��تير مصدق��ات 
األص��ول، فض��ال ع��ن ملخ��ص مش��روع بحث 
أطروح��ة الدكت��وراه ، وتوصيات ع��دد 3 باللغة 

االنكليزية من أساتذة معروفني".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
عن منحها إجازات تأس��يس لثالثة أحزاب بعد 
اس��تكمالها جميع اإلجراءات القانونية، فيما 
دعت املتقدمني لغرض التأسيس إلى استكمال 

اإلجراءات املتعلقة بالتسجيل.
وقال��ت املفوضي��ة ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلديد"، إن "مجل��س املفوضني في 
مفوضي��ة االنتخاب��ات من��ح، إجازة تأس��يس 
ألح��زاب )حركة بابليون، وجتم��ع العراق اجلديد، 
ومنظم��ة ب��در(، بع��د أن اس��تكملت جمي��ع 
اإلج��راءات وتطبيقها التعليم��ات الصادرة عن 
املفوضية وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون 
األحزاب السياس��ية املش��رع من قبل مجلس 

النواب".
ودع��ت املفوضي��ة جمي��ع األح��زاب املتقدمة 
لغرض التأسيس والتي سجلت وقطعت املدة 
القانونية إلى "اس��تكمال اإلجراءات املتعلقة 
إج��ازات  لتس��ليمهم  متهي��داً  بالتس��جيل 

التأسيس".

المرور تمنع التدخين 
بمركبات النقل الجماعي

"التعليم" تعلن عن 
توفر زماالت بريطانية 

للدكتوراه

المفوضية  تمنح 
إجازات تأسيس لثالثة 

أحزاب

الملف األمني

جهاز مكافحة اإلرهاب يكشف 
عن انهيار كبير في صفوف 

داعش بأمين املوصل
جه��از  "ق��وات  إن  إل��ى  مش��يراً 
مكافحة اإلرهاب انتهت من جميع 

التحضيرات واالستعدادات". 
وتاب��ع إن "داع��ش مس��تمر بإطالق 
قذائ��ف الهاون م��ن اجلان��ب األمين 
عل��ى املدنيني ف��ي اجلانب األيس��ر 
لك��ن تأثيرها مح��دود"٬ موضحاً ان 
"األس��بوع املاض��ي ش��هد تعرضاً 
لداع��ش على حي الزهور وحي النور 

بحزام ناسف وانتحاري".
الى ذلك أف��اد فريق اإلع��الم احلربي 
للحش��د الش��عبي، أم��س االثنني، 
بأن قوات احلشد دمرت 17 مفخخة 
تابعة لتنظيم "داعش"، ومقتل 50 

إرهابياً، غرب املوصل. 
وقال إعالم احلشد في بيان له تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
من��ه، إن "الهجوم الذي اس��تهدف 
قطاع��ات احلش��د الش��عبي ف��ي 
مناطق ع��ني طالوي وع��ني احلصان 
والش��رايع ليل��ة أمس  نف��ذه 200 
عنصر م��ن تنظيم داعش اإلجرامي 

قتل 50 عنصراً منهم".

"التنظي��م  أن  البي��ان،  وأض��اف 
استعمل الدبابات في هذا الهجوم، 
وهي املرة األولى التي يستخدم بها 
هذا السالح"، مبيناً أن "احلشد فجر 
17 س��يارة مفخخة أرسلها داعش 

باجتاه قوات احلشد الشعبي". 
الش��عبي  احلش��د  قوات  وأحبطت 
هجوماً ش��نه نحو 200 من عناصر 
األط��راف  عن��د  داع��ش  تنظي��م 
الغربي��ة ملدين��ة املوص��ل العراقية 
بهدف الس��يطرة على طريق يربط 
محافظ��ة نينوى مبحافظة دير الزور 

السورية. 
وقالت قوات احلش��د الش��عبي في 
بيان لها تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إنه قت��ل 50 عنصراً وفجر 
17 س��يارة ملغومة قب��ل وصولها 
إلى أهدافها في مناطق عني طالوي 

وعني احلصان والشرايع. 
وأض��اف البي��ان ب��أن" القت��ال بني 
اجلانبني استمر لنحو ست ساعات 
وأن التنظيم فتح ثغرة باجتاه قضاء 
البع��اج جن��وب غ��رب املوصل هرب 
عبرها س��يارات يعتق��د أنها كانت 

تقل عددًا من قادة داعش.

األمن الوطني يوّجه بتنفيذ حمالت 
تفتيش ملصادرة قاذفات الصواريخ

وف��ي س��ياق متص��ل، أش��ار مكتب 
العب��ادي إلى أن��ه "مت التوجيه كذلك 
لقيادة عمليات بغداد بالتنس��يق مع 
للقيام بحمالت  املشتركة  العمليات 
تفتيش واس��عة ومكثف��ة في عموم 
مدن العراق وخصوصاً بغداد ومصادرة 
قاذف��ات الصواري��خ بش��تى أنواعها 
واعتدته��ا وأس��لحة الهاون بش��تى 
العيارات باس��تثناء مخازن األسلحة 
والعت��اد التابع للقوات األمنية اخملولة 

بذلك".
ولف��ت إل��ى أن "اجمللس أص��در مهلة 
للجه��ات واألش��خاص الذين ميلكون 
األس��لحة واالعت��دة التي مت اإلش��ارة 
إليها بتس��ليمها إلى اجلهات املعنية 
حس��ب املوقع اجلغرافي خالل مدة ال 
تتجاوز عشرة أيام وبخالفه سيتحمل 

اخملالف جميع التبعات القانونية".

كوبيتش يشيد بتضحيات 
العراقيني ويدعو دول العالم للمزيد 

من املساندة
الفت��اً إلى أنه "ش��دد ف��ي اجتماعات 
األم��ن ف��ي  املتح��دة ومجل��س  األمم 

نيويورك على أن العراقيني ينزفون دماً 
لتحرير أراضيه��م من قبضة اإلرهاب 

ومبساعدة التحالف الدولي".
وب��ني، أن "احلرب ض��د إرهابيي داعش 
تتطل��ب املزي��د م��ن املس��اندة م��ن 
قب��ل دول العالم للع��راق"، مؤكداً أن 
"العراق يسير على الطريق الصحيح 
من خالل جه��ود احلكوم��ة العراقية 
ف��ي محاربة اإلره��اب وحماي��ة أرواح 
املدنيني، وتطوي��ر القطاع االقتصادي 

وحتقيق التنمية".
ولف��ت كوبيتش، إلى أن "األمني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس شدد 
على ض��رورة ب��ذل املزيد م��ن اجلهود 
لدع��م الع��راق وبناء البن��ى التحتية 
املس��تدامة وضمان  التنمية  وحتقيق 
األمن واالستقرار للعراق"، عاداً "نتائج 
احلرب ض��د اإلرهاب في الع��راق باهرة 

جداً".

احلكومة تسحب تعديل التقاعد.. 
وتقترب من عرض قانون موحد

وأورد أن "املس��ودة احلالية للمش��روع 
تعط��ي عل��ى وف��ق معادل��ة ضعف 
الرات��ب االس��مي مضروبة ف��ي عدد 

سنوات اخلدمة مقسمة على 100"،

وب��ني ش��وقي أن "املوظ��ف الذي كان 
يتقاضى راتباً اسمياً قدره مليون دينار 
س��يحصل على مستحقات شهرية 

قدرها 400 الف دينار شهرياً".
وأس��تطرد أن "املسودة اجلديدة غّيرت 
في ع��دد س��نوات اخلدم��ة، وجعلت 
التقاعد االجب��اري بعمر 60 عاماً، أما 
االختياري م��ن حق املوظف الذي يبلغ 
عم��ره 50 عاماً عل��ى اال تقل اخلدمة 

عن 20 عاماً".
وأكمل ش��وقي بالق��ول إن "مجلس 
الن��واب غي��ر مل��زم بتل��ك املس��ودة 
نصياً، بل له احل��ق في اجراء تعديالت 
وتغيي��رات على وفق ما يراه مناس��باً 

ويخدم شريحة املوظفني".
من جانبه، ذكر عض��و جلنة االقتصاد 
واالس��تثمار النيابي��ة عام��ر الفاي��ز 
ف��ي تصريح إل��ى "الصب��اح اجلديد"، 
أن "اللج��ان ليس��ت مطلع��ة حتى 
ونح��ن  التقاع��د  قان��ون  عل��ى  االن 

بانتظارها".
وش��دد الفاي��ز عل��ى "اهمي��ة ان يرد 
القانون بنحو ايجابي ويخدم شريحة 
متقاع��دي القط��اع الع��ام أو اخلاص 
واملعروفة ب��� )الضم��ان االجتماعي(، 
كونها إن املنضوين اليها يس��تحقون 

حياة كرمية".
البرملاني��ة  "اللج��ان  أن  وأوض��ح 
املتخصصة سواء املالية أو االقتصاد 
املشروع  بدراسة  واالستثمار ستقوم 
بنح��و مس��تفيض قب��ل املضي في 

اقراره".
ويأم��ل الفاي��ز ب��أن "ينج��ح مجلس 
النواب في اقرار تعديل قانون التقاعد 
خ��الل ال��دورة البرملاني��ة احلالي��ة، مبا 
يحق��ق املصلح��ة العامة للش��عب 

العراقي".
وكان مجل��س الن��واب ق��د صوت في 
دورت��ه احلالية عل��ى قان��ون التقاعد 
املوح��د بع��د جول��ة من املناقش��ات 

استمرت لسنوات.

سفير سابق بالرياض يتهم 
السعودية بتمويل داعش ويعّدها 

"مملكة اإلرهاب"
وأش��ار يباي ال��ى أن "الس��عودية قد 
شاركت بتمويل تنظيم داعش"، الفتاً 
ال��ى أن "وزي��رة اخلارجي��ة األميركية 
الس��ابقة هيالري كلينتون اكدت في 
بري��د إلكتروني مس��ّرب عام 2014 أن 
- عمليات إرس��ال األم��وال مخفية - 

للدولة الدينية".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

وصل ال��ى مستش��فى تلعفر العام 
عش��رات اجلثث م��ن قتل��ى وجرحى 
تنظيم داعش اثر تعرضهم االرهابي 
على الق��وات االمنية غرب��ي تلعفر، 
فيم��ا يش��ن التنظي��م حمل��ة جرد 
بامين املوصل ملص��ادرة ممتلكات احملال 
التجاري��ة اذا كان اصحابه��ا باجلانب 

االيسر.
وكش��فت حركة حتري��ر تلعفر، على 
ان "مستش��فى تلعف��ر العام تلقى 
37 جث��ة تعود لقتلى داعش االرهابي 
و 26 جريح��اً اثر تعرضهم الفاش��ل 
على القوات االمنية غربي تلعفر يوم 

امس".
واضافت "ان ه��ذا ليس العدد الكلي 
خلسائر داعش، حيث ان هنالك الكثير 
م��ن قتلى داعش مم��ن بقيت جثثهم 
بارض املعركة". منوه��ة الى ان "بني 

القتلى عدد من االجانب".
وبحسب احلركة فان "القوة املهاجمة 
اتت م��ن القوة التي أتت من منطقة 
العياضي��ة )15 كل��م ش��مال غ��رب 
تلعفر( وكانت تضم دبابتني اثنتني، و 
12 عجل��ة بيك آب مس��لحة و قالبة 
سكانياً عدد 7، كما ان قوة اخرى اتت 
م��ن اجلانب االمين م��ن مدينة املوصل 
وان اجمالي ع��دد عناصر داعش التي 
ش��اركت بالهج��وم كان نح��و 200 

ارهابي".
وبحس��ب اإلع��الم احلربي للحش��د 
الش��عبي فانه مت تدمير 17 مفخخة 
تابع��ة لتنظي��م "داع��ش" وقتل 50 
ارهابياً غرب املوصل، واالستيالء على 
خمس عجالت للع��دو تركها وتراجع 
الى نقاطه اخللفي��ة اضافة الى عدد 
كبير من اسلحته اخلفيفة والثقيلة، 
عندما حاول العدو التعرض على قرى 

الش��ريعة, عني احلص��ان, عني طالوي 
والتي تشكل الساتر االمني الفاصل 
بني املوصل وس��وريا، علماً ان القوات 
املش��اركة بصد التعرض هي لواء 53 
حش��د تلعفر، لواء 11 عل��ي األكبر، 
لواء 16 حش��د التركمان��ي، لواء 45 
كتائ��ب ح��زب اهلل، وبإس��ناد طيران 

اجليش العراقي و لواء 5 بدر.
ويشار الى ان الهجوم استمر لنحو 6 

ساعات متواصلة.
عل��ى الصعي��د نفس��ه ، وف��ي اطار 
االكاذي��ب،  بسلس��لة  االس��تمرار 

الت��ي  املس��اجد  بع��ض  اطلق��ت 
خطباؤه��ا موالون لداع��ش، باجلانب 
االمي��ن التكبي��رات وكان��وا يزعم��ون 
انه��م كس��روا احلص��ار ف��ي تلعفر 
ووصلوا للحدود الس��ورية العراقية، 
كما ان بع��ض عناصر داع��ش كانوا 
يطلق��ون الرصاص في اله��واء على 
اعتبار انهم فكوا احلصار على اجلانب 
االمين وان التواصل م��ع مدينة الرقة 
الس��ورية بات ممكناً، االم��ر الذي اثار 
س��خرية ناش��طني موصليني الذين 
تهكموا على الدواعش بالقول كيف 

ميكن لداع��ش ان يحتفل بقدوم عيد 
احلب..!!

داعش يسعى ملصادرة امالك 
املواطنني بامين املوصل

ق��ال مص��در امن��ي عراق��ي مطل��ع 
في محافظ��ة نينوى ال��ى "الصباح 
اجلديد" ان "تنظي��م داعش االرهابي 
بدأ بحملة ج��رد للمح��ال التجارية 
باجلان��ب االمين م��ن مدين��ة املوصل، 
ويطال��ب اصحابه��ا باب��راز بطاقات 

السكن اخلضراء".

واضاف "التنظيم يسعى لوضع يده 
على احمل��ال التجارية في اجلانب االمين 
والت��ي اصحابها من س��كنة اجلانب 
االيسر، الذين سبق ان عدهم مرتدين 
وخون��ة، وبالتالي اس��تباحة دمائهم 

وممتلكاتهم".
واش��ار املصدر الى ان "العدو يسعى 
ايضا ملصادرة ممتلكات سكان اجلانب 
االمي��ن الذين فروا في اوقات س��ابقة 
ال��ى اجلان��ب االيس��ر او ال��ى مناطق 
تخضع لس��يطرة الق��وات العراقية 
جنوب��ي املوصل ف��ي ناحي��ة القيارة 

وغيرها".
على صعيد آخر، قال املصدر نفسه ان 
"جهاز االمن الوطني والقوات االمنية 
العراقية تشن حملة تدقيق امني في 
احياء دوميز والصحة باجلانب االيسر، 
وانها اعتقلت عدداً من املشتبه بهم 

من املنتمني للتنظيم املتطرف".
واض��اف "ه��ذه احلمالت ستس��تمر 
وستشمل بقية االحياء، وسط تعاون 
كبي��ر م��ن املواطنني واالهال��ي الذي 
يب��دو انهم عازمون على اس��تئصال 

الدواعش من مناطقهم".

مستشفى تلعفر 
العام تلقى 37 
جثة تعود لقتلى 
داعش اإلرهابي 
و 26 جريحًا إثر 
تعرضهم الفاشل 
على القوات األمنية 
غربي تلعفر يوم 
أمس

قوات احلشد غربي تلعفر

مستشفى تلعفر يغّص بقتلى وجرحى عناصر التنظيم

داعش يشّن حملة جرد لمصادرة ممتلكات المواطنين بأيمن الموصل
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بغداد ـ مشرق ريسان:
يس��عى التحال��ف الوطن��ي إل��ى 
االس��تمرار ف��ي خ��وض اللق��اءات 
الق��وى  جمي��ع  م��ع  واملناقش��ات 
وثيق��ة  "إلنض��اج"  السياس��ية 
التس��وية الوطني��ة الت��ي يتبناها 
البرمل��ان  عل��ى  لطرحه��ا  متهي��داً 

والتصويت عليها.
وكش��فت مصادر سياسية رفيعة 
في التحالف الوطن��ي ل�"الصباح 
اجلدي��د"، عن ع��زم التحالف إجراء 
جول��ة "زيارات جدي��دة" إلى جميع 
محافظات البالد- من بينها نينوى 

وص��الح الدي��ن واألنب��ار، فضالً عن 
جوالت أخرى إقليمي��ة، عقب زيارة 
برئاس��ة  الوطني  التحال��ف  وف��د 
عمار احلكيم إلى إقليم كردستان؛ 
األح��زاب  ق��ادة  ولق��اء  مؤخ��راً؛ 

السياسية الرئيسة هناك.
وفي هذا الش��أن يق��ول النائب عن 
ائتالف املواطن س��ليم ش��وقي إن 
"زيارة وفد التحالف الوطني برئاسة 
احلكيم إلى إقليم كردستان تندرج 
ضمن سلسلة زيارات على املستوى 
إن  واإلقليم��ي"، مضيفاً  الوطن��ي 
"لوفد القى ترحيب��اً كبيراً من قبل 

الكردي��ة في  السياس��ية  الق��وى 
أربيل والسليمانية". 

وبحسب تصريح شوقي ل�"الصباح 
اجلديد"، فإن "املكون الكردي مكون 
أساس��ي ضمن مكونات الش��عب 
العراقي، وال بد من اس��تطالع رأيه 
في بناء الدولة العراقية، ال س��يما 
إن التحال��ف الوطن��ي يط��رح في 
التس��وية  الوقت احلاضر مش��روع 
الوطني��ة", مش��يراً إل��ى إن "هذا 
املشروع يستوجب اإلطالع على آراء 
جميع الكتل السياسية واملكونات 
للوص��ول إل��ى مش��تركات ميك��ن 

االنطالق من خاللها بالوثيقة".
ويوض��ح: "في ح��ال مت التوصل إلى 
تفاهم معني )بشأن الوثيقة(، ففي 
ذلك الوقت سُتعرض على مجلس 
ثم  للتصويت  الن��واب، وس��ُتطرح 

الشروع بتنفيذ بنودها".
ويلف��ت النائب ع��ن ائتالف املواطن 
إلى هدف آخر تضمنته زيارة الوفد، 
التي  االنتصارات  ب�"مباركة  يتعلق 
تتحقق على تنظيم داعش اإلرهابي، 
والعالقة بني القوات األمنية وقوات 

البيشمركة الكردية".
وف��ي ش��أن متصل أش��ار ش��وقي 

إل��ى إن "قضي��ة انفص��ال إقلي��م 
كردس��تان عن الدولة العراقية لم 
تكن قضي��ة جوهرية في مباحثات 
وف��د التحال��ف الوطن��ي، وإمن��ا مت 
طرحه��ا عل��ى الهام��ش"، مبين��اً 
إن "الدس��تور العراق��ي ال يس��مح 
باالنفص��ال، وفقاً للمادة األولى من 
املبادئ األساس��ية للدستور، والتي 
تق��ول إن جمهورية الع��راق احتادية 
فدرالي��ة، وإن ه��ذا القان��ون يع��د 

ضامناً لوحدة العراق".
ويؤكد النائب ع��ن ائتالف املواطن- 
القانوني��ة  اللجن��ة  عض��و  وه��و 

التس��وية  "وثيق��ة  إن  البرملاني��ة- 
الوطني��ة م��ن ش��أنها أن تخل��ق 
تفاهم��ات ف��ي قضي��ة انفص��ال 

اإلقليم". 
وفيم��ا يتعلق بعم��ق اخلالفات بني 
الكفيلة  والس��بل  واإلقليم  املركز 
"ميك��ن  ش��وقي:  يق��ول  بحله��ا، 
تش��كيل جلان حكومية وسياسية 
لغ��رض التف��اوض بش��أن األم��ور 
اخملتلف عليها بني احلكومة االحتادية 
وحكومة إقليم كردس��تان. هذا ما 
طلبه وف��د التحال��ف الوطني من 

القوى السياسية الكردستانية".

التحالف الوطني يعتزم إجراء زيارات محلية وإقليمية جديدة إلنضاج "التسوية" 



بغداد - الصباح الجديد:
أكد وزي��ر الثقافة والس��ياحة واآلثار 
فري��اد رواندزي رغبة العراق في تطوير 
العالق��ات الثقافية والس��ياحية مع 

بنغالدش .
وق��ال الوزي��ر خ��الل لقائ��ه س��فير 
بنغ��الدش لدى بغ��داد أب��و مكصود 
فره��اد إن العالق��ات الثقافية مهمة 
جدا ب��ن البلدين واعتقد إن ما تعجز 
عنه القطاعات األخرى ميكن أن تقوم 
ب��ه الثقاف��ة ، مضيف��ا تربطن��ا مع 
بنغالدش عالقات جيدة وفي مجاالت 
كثي��رة والس��يما في مج��ال األعمار 
والبن��اء واس��تقدام املوارد البش��رية 
البنغالية ملس��اعدة العراق في إعادة 
األعمار. وبن رواندزي عن االس��تعداد  
للتع��اون في اجملاالت الثقافية وتوقيع 
مذك��رة تفاه��م ف��ي هذا اجمل��ال من 
اجل التنس��يق الثقافي والس��ياحي 
واالثاري. وح��ول دعوة الس��فير لوزير 
وتب��ادل  بنغ��الدش  لزي��ارة  الثقاف��ة 
الزي��ارات اكد رواندزي عن اس��تعداده 
ورغبت��ه لزي��ارة بنغالدش ولق��اء وزير 
الثقاف��ة  البنغال��ي وترحيبه كذلك 
بزيارة  وزي��ر الثقافة البنغالي لبغداد 

من اجل تطوير العالقات الثقافية.
من جانبه اش��ار س��فير بنغالدش ابو 
مكص��ود فرهاد الى تاري��خ العالقات 
والت��ي  وعمقه��ا  الدبلوماس��ية 
تع��ود ال��ى افتت��اح اول س��فارة لدى 
بغ��داد ع��ام 1973، مضيف��ا إن دولة 
بنغ��الدش والعراق صديق��ان مقربان 
ويبحث��ون عن تطوي��ر عالقاتهما في 
اجمل��االت كاف��ة ، الفت��ا ال��ى ان تأريخ 
الع��راق وحضارته ت��درس في املدارس 
واجلامع��ات البنغالي��ة والعراق قريب 
لبنغالدش النه ارض مقدس��ة ويضم 

يقصده��ا  الت��ي  املقدس��ة  املراق��د 
ويزورها البنغالي��ون، كما ان العمالة 
البنغالية متواجدة بكثرة في العراق 
وهو ام��ر مهم في توطي��د العالقات 

بن البلدين.
واكد السفير عن حرص بالده لتوقيع 
مذك��رة تفاه��م ثقاف��ي ب��ن العراق 
وبنغ��الدش مل��ا متثل��ه الثقاف��ة م��ن 
أهمية ، موكدا رغبة بنغالدش بتبادل 
الزيارات على مس��توى وزراء الثقافة 
ووج��ه دع��وة للوزي��ر روان��دزي لزيارة 

بنغالدش.

بغداد - الصباح الجديد: 

أكد وزير التعلي��م العالي والبحث 
ال��رزاق  عب��د  الدكت��ور  العلم��ي 
العيس��ى ضرورة املضي في خطط 
ترص��ن التعليم األهل��ي ومنع أية 
العلمي  محاولة لإلخالل مبس��تواه 

واألكادميي. 
واوض��ح الوزي��ر خ��الل اس��تقباله 
ع��ددا من طلب��ة الكلي��ات األهلية 
الذي��ن مت معاجل��ة ح��االت قبولهم 
قب��ل االعت��راف بتلك الكلي��ات إن 
وزارة التعلي��م تعم��ل عل��ى وف��ق 
اس��تراتيجيتها  لترص��ن التعليم 
االهل��ي  وجعله منافس��ا حقيقيا 
للتعلي��م العال��ي احلكوم��ي  عبر 
توجي��ه الكليات واجلامعات االهلية 
التصنيف��ات  ف��ي  الدخ��ول  عل��ى 
االكادميي��ة وافتتاح مراك��ز بحثية ، 

فض��ال عن تطوي��ر تعاونها العلمي 
واالكادميي مع اجلامعات  احلكومية. 
وأضاف الوزير أن وزارة التعليم تعمل 
عل��ى جع��ل اجلامع��ات احلكومية 
واالهلية ملبية للمتطلبات احلالية 
واملستقبلية لس��وق العمل وانتاج 
املعرف��ة م��ن اج��ل دع��م خط��ط 

التنمية الشاملة.
وزارة  أعلن��ت  اخ��ر  صعي��د  عل��ى 
التعليم العال��ي والبحث العلمي، 
توف��ر 13 زمالة صيني��ة، للحصول 
على شهادتي املاجستير والدكتوراه 
 ،2018/2017 الدراس��ي  للع��ام 
فيما اوضحت ان التقدمي س��يكون 
الكتروني��ا عب��ر الراب��ط الرس��مي 
 ، )scrdgate.scrdiraq.gov. iq (
مبين��ة ان آخر موعد للتقدمي هو 20 

من الشهر املقبل .  
باس��م  الرس��مي  الناط��ق  وق��ال 
الوزارة الدكت��ور حيدر العبودي ان » 

احلكوم��ة الصينية منح��ت العراق 
)13( زمالة دراس��ية في تخصصات 
االقتص��اد، والهندس��ة املعماري��ة، 
وهندس��ة  االتص��االت،  وهندس��ة 
النفط والغ��از، وعل��وم الرياضيات، 
وعلوم اجليولوجيا النفطية، وعلوم 

الفيزياء/نانو تكنولوجي« 
وتابع املتحدث الرسمي أن الشروط 
املطلوبة للمتقدم االّ يكون منتسبا 
للدراس��ات العلي��ا داخ��ل الع��راق، 
واالّ يقل معدله من حملة ش��هادة 
البكالوري��وس ع��ن %60  للحصول 
على ش��هادة املاجس��تير، وأالّ يقل 
مع��دل املتقدم من حملة ش��هادة 
للحص��ول   70% ع��ن  املاجس��تير 
على ش��هادة الدكتوراه« ، مبينا ان 
الش��روط  نّصت ايضا على االّ تقل 
خدمته عن سنتن بعد اخر شهادة 
باس��تثناء املش��مولن بالقرار 518 
لسنة 1986 مشفوعا بكتاب تأييد 

من جهة ايفاده )سنة خدمة فعلية 
بع��د آخ��ر ش��هادة(، وال يزي��د عمر 
املتق��دم عل��ى 35 س��نة للحصول 
على املاجستير، و40 سنة للحصول 

على الدكتوراه. 
وأوضح العبودي أن املستمس��كات 
كت��اب  ه��ي  للتق��دمي  املطلوب��ة 
ترش��يح مثبت فيه اس��م املرشح 
واملع��دل واخلدم��ة الوظيفي��ة بعد 
واللق��ب  واملوالي��د  ش��هادة  اخ��ر 
العلمي وخالصة اخلدمة، فضال عن 
والبكالوريوس  االعدادي��ة  وثيقت��ي 
للمتقدم��ن للماجس��تير ووثائ��ق 
االعدادية والبكالوريوس واملاجستير 
للمتقدم��ن للدكت��وراه مصدقات 
ومترجمات بحس��ب االصول، فضال 
ع��ن ملخص بح��ث املاجس��تير أو 
مش��روع بحث أطروحة الدكتوراه ، 
وتوصيات ع��دد 3 باللغة االجنليزية 

من أستاذ او أستاذ مساعد 

عقب لقائه رئيس مكتب التنسيق األممي في العراق 
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متابعة الصباح الجديد:

بح��ث وزير التخطي��ط الدكتور 
س��لمان اجلميل��ي م��ع رئي��س 
برنامج  املقيم  التنسيق  مكتب 
األمم املتح��دة االمنائي في العراق 
لي��ز كراندي والوف��د املرافق لها 
مج��االت التع��اون ب��ن اجلانبن 
ومس��الة االس��تمرار في تقدمي 
الدعم للعراق للمرحلة املقبلة.

واوض��ح الوزير في بيان صدر عن 
الوزارة اطلعت » الصباح اجلديد« 
على نسخة منه ان عمل برنامج 
االمم املتحدة كان متميزا جدا في 
العراق واجله��ود التي قامت بها 
االمم املتح��دة وكان ل��ه دور كبير 
النازحن  تخفي��ف معان��اة  في 
واعادة االس��تقرار ال��ى املناطق 
احملررة سواء في املوصل او صالح 

الدين واالنبار .
ان  اجلميل��ي  الدكت��ور  واك��د 
االنبار  ف��ي محافظ��ة  التجربة 
كانت جيدة والنجاح فيها واضح 
ج��دا وايض��ا ف��ي ص��الح الدين 
الس��يما ان الكثير من املواطنن 
ع��ادوا ال��ى منازلهم ومارس��وا 
اعماله��م ، الفتا ال��ى ان الكثير 
من املش��اريع نعول في تنفيذها 
على برنامج االمم املتحدة االمنائي 
، وتابع بالقول الشك ان التحدي 
كبي��ر ج��دا كوننا ن��درك حجم 
االمم  برنام��ج  ل��دى  االمكان��ات 
املتح��دة ، لكن ثقتنا عالية جدا 
ف��ي تنفي��ذ املش��اريع كونكم 
استطعتم استثمار ما متتلكون 
م��ن امكانات بص��ورة جيدة في 
املش��اريع الت��ي تك��ون احلاج��ة 

اليها كبيرة ..
اجلان��ب  ان  ال��ى  الوزي��ر  واش��ار 
االنس��اني او املرحل��ة م��ا بع��د 
داع��ش ال تقل اهمي��ة وخطورة 
ع��ن املقاومة ومقاتل��ة داعش ، 
وش��دد على الق��ول اذا لم تكن 
هناك تنمية ف��ي جميع اجملاالت 
املوجودة  الطاق��ات  الس��تعياب 
العاطل��ن  م��ن  الش��باب  م��ن 
الفق��ر وتوفي��ر  وتقلي��ل ح��دة 
ف��رص عم��ل وان تك��ون هنالك 
وتعليمية  تربوية  ثقافية  تنمية 
الوضع غير  واقتصادية سيكون 

جيد ولهذا فان وزارة التخطيط 
تعمل على اعداد خطة التنمية 
اخلم��س  للس��نوات  الوطني��ة 
وايض��ا   )2022-2018( املقبل��ة 
م��ن  التخفي��ف  اس��ترتيجية 
الفقر والتي سيتم اجنازها خالل 

هذا العام .
واك��د الدكت��ور اجلميل��ي على 
الوطني��ة  التنمي��ة  خط��ة  ان 
س��تركز على اجلوانب التي تؤدي 
ال��ى معافاة االقتص��اد العراقي 
ال��ى  تع��رض  االقتص��اد  ك��ون 
ظروف صعب��ة ومن ثم االنطالق 
ال��ى مرحلة فتح اف��اق جديدة ، 
الفتا الى انه س��يتم االستعانة 
باخلب��رات االكادميي��ة والدولي��ة 
والت��ي  اخلط��ة  ه��ذه  الع��داد 
س��تكون متوائم��ة م��ع اهداف 
التنمية املستدامة الجندة عام 
2030 التي اقرتها االمم املتحدة .

وق��ال الوزي��ر ان وزارة التخطيط 
عق��دت مؤمترا في ش��هر كانون 
االول املاضي لوضع رؤية عراقية 
املس��تدامة  التنمي��ة  اله��داف 
اذ مت تقس��يم االه��داف ال��� 17 
للتنمية على ش��كل جلان وكل 
جلنة يرأس��ها مدير ع��ام ولدينا 
فريق خ��اص بالتوعي��ة باهداف 
التنمي��ة املس��تدامة ، مضيفا 
ان هن��اك ج��زءا م��ن املش��اريع 
التي يعمل برنامج االمم املتحدة 
باالس��اس  تنفيذها هي  علي��ى 
كانت مش��اريع مدرجة من قبل 
وزارة التخطي��ط ضمن خطتها 
االس��تثمارية فيها نس��ب اجناز 
مستش��فيات  منها  متقدم��ة 
او جس��ور او غيرها من املشاريع 
والت��ي توقفت بس��بب االعمال 
العس��كرية او ضع��ف التمويل 
، وتاب��ع بالق��ول لق��د تدراس��نا 

م��ع ادارة صندوق اعم��ار العراق 
بش��أن بع��ض املش��اريع الت��ي 
ه��ي مدرج��ة باالس��اس ضمن 
خط��ة وزارة التخطي��ط والت��ي 
تصل نس��ب اجنازها الى %50 او 
%60 ومتوفق��ة بس��بب ضعف 
التموي��ل في مس��ألة امكانية 
متويلها من قبل الصندوق او من 

خالل برنامج االمم املتحدة . 
وبن وزي��ر التخطي��ط ان هناك 
مشاريع جيدة يتم تنفيذها من 
قبل البرنامج في االنبار كجسور 
او مستشفيات وغيرها ، مؤكدا 
على ضرورة التنس��يق بن وزارة 
التخطيط وبرنامج االمم املتحدة 
االمنائي للمشاريع نصف املنجزة 
والتي تش��كل اولوي��ة او حاجة 
له��ا كمش��اريع املي��اه واجمل��اري 
م��ن صندوق  اومتويلها  وغيره��ا 

االعمار . 

واك��د الوزير ان املس��ألة املهمة 
ايض��ا ف��ي الوق��ت احلال��ي هي 
والتي حترك  الصغيرة  املش��اريع 
عجلة االقتصاد من توفير فرص 
عمل للعاطلن كون اجملتمع في 
محافظت��ي االنبار وصالح الدين 
مجتمع ريف��ي وبالتالي ال تتوفر 
فرص عمل حاليا فهم يحتاجون 
ال��ى تنمية زراعية س��ريعة من 
خ��الل مش��اريع صغي��رة مث��ال 
كمش��اريع توزي��ع ابق��ار عل��ى 
الث��روة  تع��زز  الت��ي  الفالح��ن 
احليوانية في البالد كون العاطل 
عن العمل س��يتحول الى منتج 
والت��ي بام��كان متويلها من قبل 
برنام��ج االمم املتح��دة االمنائ��ي 

النها تقلل نسبة البطالة .
من جانبها قالت رئيس��ة مكتب 
االمم  برنام��ج  املقي��م  التنس��يق 
املتح��دة االمنائ��ي في الع��راق ليز 

كران��دي ، نح��ن نعل��م ان هن��اك 
الكثير علينا القيام به في العراق 
لذلك علين��ا ان نركز اجتاه اجملتمع 
الدول��ي حول هذا العم��ل ورمبا ان 
هناك اولويات اخرى غير التي ننظر 
اليها ، مؤك��دة ان خطة التنمية 
الوطنية واستراتيجية التخفيف 
من الفقر وخطة االعمار جميعها 
س��تكون باجت��اه املس��عى ال��ذي 

نسعى الى حتقيقه . 
ان  املكت��ب  رئيس��ة  واوضح��ت 
االمنائ��ي  املتح��دة  االمم  برنام��ج 
املتح��دة  االمم  وكاالت  وجمي��ع 
العامل��ة في الع��راق والبالغة 21 
وكالة واملسمى فريق االمم املتحدة 
القطري العامل ف��ي العراق تركز 
على اجلانب االنس��اني وبعد زوال 
داع��ش نح��اول توجي��ه تركيزها 
الالحقة  واملرحل��ة  االعم��ار  حول 

بعد داعش. 

وزير التخطيط يبحث دور المنظمات الدولية في إعمار المناطق المحررة

أكد وزير التخطيط 
أن التجربة في 

األنبار كانت جيدة 
والنجاح فيها 

واضح جدًا وأيضا 
في صالح الدين ال 

سيما أن الكثير من 
المواطنين عادوا الى 

منازلهم ومارسوا 
أعمالهم

الدكتور سلمان اجلميلي

»الميكانيكية« تجّهز 
النفط والتجارة بحاجتهما 

من البراميل المعدنية 

ورشة عمل لتحسين 
واقع الخدمات في ميسان

أمانة بغداد تنفذ حملة 
جديدة الزالة التجاوزات 
من الشوارع واالرصفة 

هدى فرحان*
تستعد الش��ركة العامة للصناعات النحاسية 
وامليكانيكي��ة اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة 
البرامي��ل  انت��اج  لتش��غيل مش��روع  واملع��ادن 
املعدني��ة بع��د ان وصل��ت الى املراح��ل النهائية 
منه بطاقة تصميمية تبلغ )648( برميل/س��نويا 
لتلبية حاجة وزارتي التجارة والنفط من البراميل 
املتعددة االنواع واالحجام التي تستعمل في خزن 

املواد الغذائية واملنتجات النفطية .  
وقال مدير املش��روع جس��ام محمد جس��ام في 
تصريح خ��اص للمرك��ز االعالمي في ال��وزارة ان 
املش��روع يتكون من خطن انتاجين ذات منش��أ 
ترك��ي ينت��ج اخل��ط االول 4 ان��واع م��ن البراميل 
الكبي��رة بقياس��ات متعددة تبدأ م��ن )150( لترا  
لغاية )230( لت��را ، فيما ينتج اخلط الثاني نوعن 
م��ن البراميل مخروطي واس��طواني بقياس��ات 

تتراوح من )20( الى )60( لترا.
ولف��ت مدير املش��روع الى ان الش��ركة باش��رت 
باملش��روع ف��ي ع��ام 2013 بالتعاقد مع ش��ركة 
دمياك��س التركي��ة وبع��د وص��ول املكائ��ن واجناز 
اعم��ال النصب توق��ف العمل بس��بب االحداث 
االمني��ة التي م��ر بها البلد ، مبينا بأن الش��ركة 
عاودت تنفيذ اعمال املشروع ووصلت الى املراحل 

النهائية منه .
واش��ار جس��ام الى ان منتج البراميل يخدم وزارة 
النف��ط في خ��زن النفط واملش��تقات واملنتجات 
النفطية من جهة وكذلك وزارة التجارة في خزن 
وحف��ظ امل��واد الغذائية حيث يت��م طالؤها مبواد 

طالء داخلية.

مسان خاص
 اقام مش��روع تق��دم وعلى قاع��ة الكميت في 
مبنى محافظة ميسان وبالتعاون مع احملافظة 
ورش��ة عمل لعرض حتس��ن واق��ع اخلدمات في 
ميس��ان . واك��د النائ��ب االول حملافظ ميس��ان 
جاسب كاظم احلجاجي في تصريح ل�«الصباح 
اجلدي��د« لقد مت بح��ث ملف  مديرية الش��باب 
والرياض��ة ف��ي احملافظ��ة بحض��ور جم��ع م��ن 
الش��باب والفرق الش��عبية والنوادي الرياضية 
ومعاوني ومستش��اري احملاف��ظ ورئيس مجلس 

قضاء قلعة صالح. 

بغداد - الصباح الجديد:
نف��ذت أمان��ة بغ��داد حمل��ة جدي��دة إلزال��ة 
التج��اوزات احلاصل��ة على الش��وارع واالرصفة 
واألم��الك العامة ازالت خاللها ع��دداً كبيراً من 
األكش��اك واحملال التجارية التي أنش��ئت جتاوزاً 

ضمن قاطعي بلديتي الشعب واألعظمية  .
وذكرت مديرية العالق��ات واالعالم إن » مالكات 
دائ��رة بلدية الش��عب بالتنس��يق والتعاون مع 
مديرية احلراس��ات واألمن وقيادة عمليات بغداد  
قام��ت بإزالة ع��دد من االكش��اك نصبت جتاوزاً 
على األرصفة وكذلك ازالة  )3( مواقع لغس��ل 
السيارات و )45( مسقفاً و )7( مواقع لبيع املواد 

اإلنشائية » .
وأضافت أن » الدائرة أزالت أيضاً )13( محالً جتارياً 
ش��يدت جت��اوزاً وعددا م��ن التج��اوزات املتمثلة 
كهربائي��ة  ومول��دات  أراض  قط��ع  بأس��يجة 

ومعارض لبيع األثاث« .
وبينت أن » مالكات بلدية األعظمية قامت بإزالة 
التج��اوزات احلاصلة عل��ى الش��وارع واملتمثلة 
مبحال بيع األثاث ومواقع اجلزر العشوائي وكذلك 

إزالة )4( اكشاك ومولدات كهربائية » .
وكانت أمانة بغداد قد وجه��ت دوائرها البلدية 
الى تش��ديد حمالت ازالة التجاوزات بالتنسيق 
م��ع مديرية احلراس��ات واألمن وقي��ادة عمليات 
بغ��داد ضم��ن قاط��ع كل دائرة بلدي��ة وتطبيق 

القوانن اخلاصة بإزالة هذه التجاوزات .

تقرير

العيسى يؤكد على رصانة التعليم األهلي وجعله منافسا للرسمي 
13 زمالًة صينيًة للحصول على الماجستير والدكتوراه

الوزير خالل استقباله عددا من طلبة الكليات األهلية

اعالم المحافظة 
زار محافظ واس��ط املهن��دس مالك 
خلف ال��وادي موقع انش��اء صومعة 
والش��عير  )احلنطة  احلبوب  لتس��لم 
وال��ذرة( في ناحية واس��ط )الدجيلة 
س��ابقا(، ووجه بضرورة االنتهاء منها 

في أقرب وقت.
ه��ذه  انش��اء  ان  ال��وادي  وأوض��ح 
الصومع��ة ف��ي ه��ذا املوق��ع يأت��ي 
لتخفي��ف االختناق��ات احلاصلة في 
الصومع��ات االخ��رى، وق��رب املوق��ع 
م��ن احلق��ول الزراعي��ة ف��ي ناحي��ة 
واس��ط واملناط��ق اجملاورة له��ا، وذلك 
ألن محافظة واس��ط م��ن احملافظات 
الرئيس��ية في انتاج احلب��وب، ووجود 

حاجة ألماكن اخلزن والتسويق.

وأضاف احملافظ ان عملية انشاء هذه 
الصومع��ة قد متت من قب��ل بلديات 
محافظة واس��ط، وبلدي��ة الناحية، 

وبكوادرها الهندسية والفنية.

وكان م��ع احملاف��ظ ف��ي ه��ذه الزيارة 
مدير ناحية واس��ط ناصر سيد عبود 
وع��دد من اعضاء اجملل��س البلدي في 

الناحية

بغداد - الصباح الجديد:
اص��درت  دائ��رة التقاع��د والضم��ان 
االجتماع��ي التابع��ة ل��وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعية للعمال )831( 

قرار ش��مول للعم��ال في محافظات 
كربالء وبابل وديالى في ضوء الزيارات 
التفتيش��ية الت��ي جتريه��ا اللج��ان 
املتخصصة ف��ي الدائرة وفقاً لقانون 

التقاعد والضمان االجتماعي للعمال 
الذي يتضمن شمول املشاريع باحكام 
قانون التقاع��د والضمان االجتماعي 

للعمال. 

شمول )831( مشروعًا جديدا بالضمان االجتماعي 

الوادي يزور موقع إنشاء 
صومعة حبوب في ناحية واسط

العراق يبحث مع بنغالدش
 تطوير العالقات الثقافية

جانب من لقاء وزير الثقافة مع سفير بنغالدش
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التشغيل والتدريب تستقبالن المواطنين لإلجابة عن استفساراتهم 

متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
االجتماعية عن توزيع دفعة جديدة 
من اعان��ات احلماية االجتماعية بني 

7673 معترضا من الرجال.
واف��ادت مدي��رة عام صن��دوق هيئة 
احلماي��ة االجتماعي��ة ف��ي ال��وزارة 
جاكل��ني صلي��وا ايلي��ا بان ال��وزارة 
اطلقت االعان��ة ل� )7673( معترضا 
م��ن فئ��ة الرج��ال الذي��ن توقف��ت 
احترازية وقدموا  رواتبهم الس��باب 
اعتراضاته��م ال��ى اللج��ان العليا 
التي تواصل حسم طلبات اعتراض 

املواطنني. 
العم��ل  وزارة  ان  ايلي��ا  واضاف��ت 
استحصلت موافقة مجلس الوزراء 
عل��ى ص��رف مبال��غ املس��تفيدين 
احلماي��ة  اعان��ات  م��ن  الس��ابقني 
اس��تبعدتهم  مم��ن  االجتماعي��ة 
وزارة التخطي��ط بع��د ان عدته��م 
فوق مس��توى خط الفقر، مش��يرة 
اعتراضاته��م  انه��م قدم��وا  ال��ى 
للوزارة العادة ش��مولهم من جديد. 
واوضحت ايليا ان الوزارة مس��تمرة 
في صرف االعان��ات لهم حلني البت 
في اعتراضاتهم بس��بب ظروفهم 
املعيش��ية الصعبة وحلني البت في 
اع��داد االعتراض��ات الكثيرة كونها 

تستغرق وقتا طويال. 
ولفت��ت الى ان الدفعة تش��مل من 
توقفت رواتبهم احترازيا كونهم لم 
يحدثوا بياناتهم، او السباب ضريبية 
ل��دى الدولة، مؤك��دة توجيه الوزير 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني 

استمرار النظر في ملفاتهم للبت 
اما بش��مولهم على وف��ق القانون 
اجلدي��د او اس��تبعادهم من برنامج 
احلماي��ة االجتماعية. يذك��ر ان قرار 
اس��تبعاد غي��ر املس��تحقني ج��اء 
بناء على قرار مجل��س الوزراء الذي 
ينص على اس��تبعاد املس��تفيدين 
غير املس��تحقني من اعانة احلماية 
االجتماعي��ة، وتوجيه املعونات التي 
كانت مخصص��ة لهم الى الفقراء 

الفعليني، وان ه��ذا القرار تزامن مع 
وص��ول نتائ��ج البح��ث االجتماعي 
وزارة  من  الس��ابقني  للمستفيدين 
التخطي��ط الت��ي تؤكد ب��ان بعض 
املس��تفيدين هم فوق خ��ط الفقر 
م��ا دف��ع وزارة العمل الى املباش��رة 
بتنفي��ذ الق��رار ابتداء م��ن الدفعة 
اخلامسة العانة احلماية االجتماعية 

لعام 2016. 
عل��ى صعيد متصل اعلن مدير عام 

دائرتي التشغيل والقروض والتدريب 
املهن��ي التابعت��ني ل��وزارة العم��ل 
اس��بوعيا  املواطن��ني  تس��تقبالن 
ف��ي كل ي��وم اربعاء لالط��الع على 
مش��كالتهم واهم املعوق��ات التي 
تواجه اجناز معامالتهم بغية توجيه 
االقسام مبتابعة اخللل واالسراع في 

اجنازها. 
وق��ال مدي��ر ع��ام الدائرت��ني عزي��ز 
ابراهي��م ان املقاب��الت االس��بوعية 

للفئ��ات  الدائرت��ان  جتريه��ا  الت��ي 
املس��تفيدة م��ن خدماتها جتس��د 
النهج االنس��اني الذي تبنته الوزارة 
في استراتيجيتها من خالل دوائرها 
لالس��تماع الى مشكالت املواطنني 
وارس��ال معامالتهم الى االقس��ام 
املتخصصة الجراء املطلوب واجنازها 
عل��ى وجه الس��رعة ، مش��يرا الى 
ان هناك جلن��ة ملتابعة تقدم س��ير 
معامالت املواطن��ني وابالغهم حال 

اجنازها. 
واض��اف املدي��ر الع��ام ان قس��مي 
االعالم وش��ؤون املواطن��ني في كل 
دائرة يس��تقبالن يومي��ا العديد من 
االتصاالت لالستفسار عن اجراءات 
الدائرة واملراك��ز التابعة لها ، مبينا 
ان الدائرة تس��تقبل يوميا اكثر من 
100 اتص��ال واستفس��ار عن طريق 
رقم الشكاوى او البريد االلكتروني 
او صفح��ة التواص��ل االجتماع��ي 
اخلاص��ة بالدائرة ، فضال عن تنظيم 
سجل خاص باس��تقبال الشكاوى 
لغ��رض متابعتها والرد عليها خالل 

)48( ساعة. 
م��ن جانب آخر اج��رى املدي��ر العام 
جول��ة تفقدي��ة القس��ام الدائرتني 
واطل��ع عل��ى س��ير العم��ل فيها 
ومراحل اكمال معامالت املقترضني 
، فيم��ا وجه باعداد قائمة باس��ماء 
املقترض��ني الذي��ن لم يس��ددوا اي 
قسط من مبالغ القروض املمنوحة 
املناس��ب  له��م للقي��ام باالج��راء 
بحقهم، كما وجه بتفعيل استقبال 
شكاوى املواطنني في االستعالمات 

االلكترونية للدائرتني.
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ان  يذك��ر 
قس��م  خ��الل  وم��ن  االجتماعي��ة 
االع��الم واالتص��ال احلكومي ترصد 
واستفس��ارات  ش��كاوى  يومي��ا 
املواطنني ومقترحاتهم عبر وسائل 
والفضائي��ات  )الصح��ف  االع��الم 
عن  االلكتروني��ة( فض��ال  واملواق��ع 
مواقع التواص��ل االجتماعي وجتيب 
عنها مباش��رة او حتولها الى الدوائر 
املعنية مبضمون الشكوى او املقترح 

للقيام باالجراء املناسب. 

العمل تطلق دفعًة جديدًة من اإلعانة للمعترضين من فئة الرجال

أطلقت وزارة العمل 
اإلعانة لـ )7673( 
معترضا من فئة 
الرجال الذين توقفت 
رواتبهم ألسباب 
احترازية وقدموا 
اعتراضاتهم الى 
اللجان العليا التي 
تواصل حسمها

إعانات احلماية االجتماعية

وزير التربية يبحث 
واقع الطلبة التعليمي 

في المناطق المحررة 
بغداد - الصباح الجديد:

بحث وزير التربية الدكتور محمد اقبال الصيدلي 
مع وفد من عش��ائر نين��وى العملية التربوية في 

املناطق احملررة .
وق��ال بيان صادر عن املكت��ب اإلعالمي للوزير لقد 
مت بح��ث الواق��ع الترب��وي ف��ي محافظ��ة نينوى 
، ومتابع��ة ش��ؤون طلب��ة املناطق احمل��ررة وعالج 
اف��رازات احتالل داعش االرهاب��ي ، مبينا ان الوزارة 
ب��دأت تنفيذ خططها اخلاص��ة تزامنا مع انطالق 
عمليات التحرير وكانت أولى املناطق التي انطلق 
التعلي��م فيه��ا مناطق جن��وب املوص��ل القيارة 

احلضر .
واوض��ح البيان ان الوزارة تعم��ل وبجهد كبير من 
اجل تلبية طلبات ابناء املناطق احملررة وبالس��رعة 

املمكنة .
من جانبهم بني شيوخ عشائر نينوى وعلى لسان 
النائب احمد اجلبوري ان احملافظة لن تنسى موقف 
الوزير بشأن ادخار رواتبهم في مجلس الوزراء وان 
اهل نين��وى كلهم ممتنون له��ذا املوقف الوطني 

املسؤول.
وأض��اف إقب��ال ان ال��وزارة اعدت خططا بش��أن 
طلبته��ا وانها باش��رت في عمليات اجراء س��بر 
املعلوم��ات للطلبة املتحرري��ن من تنظيم داعش 
اإلرهابي ليلتحق الطلبة بالدوام باقرب وقت ممكن 

ويعوضون ما فاتهم .
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت وزارة التربية عن 
جه��ود مكثف��ة م��ن قب��ل الوزي��ر الفتت��اح 190 
مدرسة في اجلانب االيسر ملدينة املوصل التابعة 
للمديرية العامة لتربية نينوى وجتهيزها بالكتب 
والقرطاس��ية والرح��الت فضال عن املس��تلزمات 
املدرس��ية االخرى وان هذه املدارس ستس��توعب 
أكثر من 100 ألف طالب فيما بني الوزير انه يعمل 
من اجل ان تس��تعيد نينوى جميع املدارس واعادة 
احلياة الدراسية الى وضعها السابق ولكن بصورة 

افضل.

سعاد التميمي*
وجه��ت وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة  
الدكت��ورة عديل��ة حمود حس��ني 
البيئ��ي  املراق��ب  دور  بتفعي��ل 
للقوان��ني  اخملالف��ني  حملاس��بة 
والتعليمات البيئي��ة التي اقرتها 
الوزارة واالسهام بصورة فاعلة في 
تطبي��ق االس��تراتيجية الوطنية 

حلماية البيئة .
دور  تفعي��ل  ان  الوزي��رة  وقال��ت 
املراق��ب البيئي ل��ه اهمية كبيرة 
في تنفيذ خطة العمل التنفيذية 
واالس��تراتيجية الوطني��ة حلماية 
ومتابع��ة  ومراقب��ة   ، البيئ��ة 
واخلدمية  الصناعي��ة  االنش��طة 
املتنوع��ة ملعرف��ة م��دى التزامها 

بالضوابط واحملددات البيئية .
واك��دت الوزي��رة عل��ى ان قان��ون 
حماي��ة وحتس��ني البيئ��ة يخوله 
مسؤولية الضبط القضائي لرصد 
ومحاس��بة اخملالف��ات البيئية من 
خالل متابعة ومراقبة االنش��طة 
العام��ة  واخلدمي��ة  الصناعي��ة 
واخلاصة حي��ث يتمتع بصالحيات 
تخوله  الت��ي  القضائي  الضب��ط 
اخملالف��ة  االنش��طة  محاس��بة 

البيئي��ة  واحمل��ددات  للضواب��ط 
مبساعدة الشرطة البيئية .

واوضحت حمود ان رصد اخملالفات 
خ��الل  م��ن  وتقوميه��ا  البيئي��ة 
دخ��ول املراقب البيئ��ي الى جميع 
اخلاضعة  والنش��اطات  املنش��آت 
للرقاب��ة البيئية في اثن��اء الدوام 
الرسمي ملعرفة االلتزام بالقوانني 
التي اقرته��ا الوزارة مم��ا يؤدي الى 
واملباش��ر في  الفاع��ل  االس��هام 
تقوية التواصل مع املشاريع ويؤثر 
ايجابا بالنهوض بالبيئة العراقية 

وحتقيق مستوى بيئي جيد .

واك��دت وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة 
خالل اجتماعه��ا بضباط ومراتب 
الش��رطة البيئية دعمها الكامل 
له��ذا القط��اع امله��م ودوره ف��ي 
القانونية اخلاصة  تعزيز االجراءات 
بحماي��ة البيئ��ة وااللي��ات الت��ي 
ميك��ن م��ن خاللها تطبي��ق قانون 
حماي��ة وحتس��ني البيئ��ة رقم ٢٧ 
لس��نة ٢٠٠٩ وم��ن ضمنه��ا دور 
املراقب البيئي مبساعدة الشرطة 

البيئية.

*اعالم الصحة  

ايمان سالم / هدى فرحان*
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  اطل��ع 
املهندس محمد ش��ياع السوداني 
خ��الل زي��ارة ميداني��ة اجراها في 
مق��ر الش��ركة العام��ة للفحص 
التابع��ة  الهندس��ي  والتأهي��ل 
للوزارة عل��ى االمكانيات والقدرات 
التي تتمتع بها الشركة من خالل 
افتت��اح عدد من الورش واالقس��ام 

االنتاجية .
وق��د مت تنفي��ذ ه��ذه ال��ورش من 
تخصيصات املوازنة االس��تثمارية 
لل��وزارة لالعوام الس��ابقة ومنها 
املدرس��ة العراقي��ة للح��ام حيث 
متتلك مركزا متخصصا يعد االول 
م��ن نوعه في الع��راق في مجاالت 
الالأتالفية  اللح��ام والفحوص��ات 
اجلمعي��ة  قب��ل  م��ن  معتم��دة 
واجلمعي��ة  للح��ام  االميركي��ة 
الالأتالفية  للفحوصات  االميركية 
مهتمها تدريب وتخويل اللحامني 
والفاحص��ني ومنحهم ش��هادات 
معت��رف به��ا دولي��ا ف��ي ش��تى 
املستويات حيث حتتوي على اجهزة 
ومع��دات متط��ورة ف��ي الفحص 
واللح��ام وقس��م املصاع��د الذي 
انشأ من مبالغ اخلطة االستثمارية 
لتصنيع وانت��اج كابينات املصاعد 
بنس��بة %100 بنوعيها االعتيادي 

والبانوراما لالشخاص واحلمل .
كم��ا يت��م تصنيع جمي��ع االجزاء 
م��ن  والكهربائي��ة  امليكانيكي��ة 
والبورد  واالبواب  والثقال  الشاصي 
والبراكيت��ات وغيره��ا فيم��ا يتم 
اس��تيراد بقي��ة االج��زاء كاحمل��رك 

واحلب��ال والس��كك م��ن مناش��ئ 
عاملية ومعت��رف به��ا دوليا لعدم 
وجود جدوى من تصنيعها وقسم 
باج��راء  املتخص��ص  اخملتب��رات 
االنش��ائية  الفحوص��ات  ش��تى 
والكهربائي��ة  وامليكانيكي��ة 
من  املعادن  وفح��ص  والكيمياوية 
خالل اجهزة مختبرية متخصصة 
تع��د االولى بش��هادة الش��ركات 
الع��راق  ف��ي  العامل��ة  العاملي��ة 
والتي  والكهرباء  النف��ط  مبجاالت 
جتري فحوصاتها في هذه اخملتبرات 
فضال عن ورشة االنتاج الهندسية 
ومركز املوازنة واالهتزازات ومختبر 

احلماية الكاثودية .
واك��د الوزير ف��ي تصريح صحفي 
عقب اجلولة بأن الش��ركة العامة 
للفحص والتأهيل الهندسي هي 
واح��دة من اه��م الش��ركات التي 
توفر االستش��ارة العلمية واعمال 
التدريب والفحص وكذلك تصميم 
وتنفيذ املشاريع ولها خبرة طويلة 
بحك��م تاريخه��ا ومعروف��ة لدى 
جميع مؤسس��ات الدولة ، مشيرا 
الى اهمية مدرسة اللحام كونها 
توفر احدث التقنيات في هذا اجملال 
وتوف��ر فرص��ة لتأهي��ل العاطلني 
وزارات  موظف��ي  او  العم��ل  ع��ن 
الدولة للتعرف واكتس��اب املهارة 
في اخ��ر تقنيات اللح��ام وخاصة 
حلام االنابيب حيث يعد مش��روعا 
متكام��ال الدخ��ال العاطل��ني عن 
العمل في��ه وتخريجهم على وفق 
درجات متنوعة متهيدا لتشغيلهم 
في الش��ركات املتعاقدة مع وزارة 

النفط ، الفتا الى ان هناك جوانب 
اخرى من مختبرات وورش متتلكها 
الش��ركة تق��دم خدم��ات الغلب 
مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص 

.
اجتماع��ه  خ��الل  الوزي��ر  ووج��ه 
باعض��اء مجل��س ادارة الش��ركة 
ورؤس��اء االقس��ام فيه��ا بضرورة 
ب��ذل جهود مضاعف��ة العادة ثقة 
مؤسسات الدولة بشركات الوزارة 
م��ن خالل العم��ل والتواصل البراز 
مامتتلكه من امكانيات ومنتجات 
، مبين��ا احلاج��ة ال��ى احلرفية في 
الترويج ع��ن اخلدمات واالمكانيات 
واملنتجات التي متتلكها ش��ركات 
الوزارة في ظ��ل انفتاح البلد على 
سلع وخدمات من بلدان تخصص 
مبالغ كبيرة للترويج عن اعمالها 
والس��لع املنتجة لديه��ا ، مؤكدا 
عل��ى التوج��ه احلالي لل��وزارة بأن 
تأخذ مجالس االدارة في الشركات 
العامة دورها على وفق القانون في 
رسم سياسة الشركة وبالتنسيق 
م��ع الدوائر الس��اندة ف��ي الوزارة 
لالتفاق عل��ى رؤية وه��دف محدد 
بالص��ورة الت��ي تضم��ن س��المة 
االجراءات في كل النواحي االدارية 
والفنية والقانونية ، داعيا الى اتباع 
سياس��ات عمل جدي��دة للدخول 
بق��وة عل��ى مؤسس��ات الدول��ة 
والقطاع اخلاص لتحقيق االيرادات 
والتخلص م��ن االعباء املالية التي 
تعاني منها اغلب ش��ركات الوزارة 
بسبب القروض املمنوحة لها عن 

رواتب املنتسبني .

وزيرة الصحة تدعو الى تفعيل دور 
المراقب البيئي لمحاسبة المخالفين 

الصناعة توّجه بمضاعفة الجهود إلعادة 
ثقة مؤسسات الدولة بشركاتها  

عقب زيارته للشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي
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دمشق ـ رويترز:
أكدت وزارة الدفاع الروس��ية أن القوات احلكومية 
الس��ورية تواصل تقدمها نحو تدم��ر وباتت على 
مسافة تقل عن 20 كيلومترا من املدينة اخلاضعة 

لسيطرة تنظيم »داعش« اإلرهابي.
وأوضح��ت ال��وزارة في بي��ان، صدر ام��س االثنني ، 
أن وحدات اجليش الس��وري متكنت منذ 7 ش��باط 
اجلاري، من بس��ط س��يطرتها على مس��احة 22 
كيلومت��را مربعا ، مبا في ذلك بلدة القليب والتالل 

احمليطة بها.
ومن��ذ بداي��ة عملي��ة اجليش الس��وري ف��ي ريف 
حمص ضد تنظيم »داعش ، بدعم القوات اجلوية 
الفضائية الروسية، مت حترير أكثر من 800 كيلومتر 

مربع.
وأف��اد البي��ان بتصفية أكثر من 200 مس��لح من 
تنظيم »داعش«، خالل األسبوع املاضي، باإلضافة 
إلى تدمير ما يربو ع��ن 180 هدفا تابعا للتنظيم، 
مبا في ذلك 60 نقطة إسناد، و15 مستودع أسلحة 
وذخي��رة ومع��دات، و43 مدرع��ة وس��يارة »جيب« 

مزودة برشاشات ثقيلة.

غزة ـ أ ب ف:
أفادت مصادر لبي بي سي داخل حماس بأن احلركة 
اخت��ارت بع��د انتخاب��ات داخلية يحيى الس��نوار 
املعتقل س��ابقاً في السجون اإلس��رائيلية قائداً 

عاماً لها في قطاع غزة.
وكان الس��نوار قد أفرج عنه في إطار اتفاق لتبادل 
األس��رى بني حم��اس وإس��رائيل 2011 الذي عرف 
بصفقة شاليط ، التي تعد إحدى أضخم عمليات 

تبادل األسرى العربية اإلسرائيلية.
وش��ملت الصفقة التي أفرج فيها عن الس��نوار 
إطالق سراح 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل إفراج 

حماس عن اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط..
وق��د أعل��ن ع��ن التوص��ل إل��ى ه��ذه الصفق��ة 
ف��ي 11 تش��رين األول 2011 بوس��اطة مصري��ة، 
وكان��ت الصفق��ة األول��ى ف��ي تاري��خ الص��راع 
االس��رائيلي العرب��ي التي جرت بعد عملية أس��ر 
واحتج��از ومفاوض��ات كلها متت داخ��ل األراضي 

الفلسطينية.
ُولد يحيى إبراهيم حس��ن السنوار عام 1962 في 
مخيم خان يونس في قطاع غزة وتعود أصوله إلى 
مجدل عس��قالن، وقد عاش��ت أسرته في مخيم 

خان يونس.

الجيش السوري 
على مشارف تدمر

السنوار قائدًا عامًا 
لحماس في قطاع غزة

متابعة الصباح الجديد:

ميش��ال  اللبنان��ي  الرئي��س  زار 
عون القاه��رة، أم��س االثنني، ملدة 
يوم��ني، للقاء الرئي��س عبدالفتاح 
السيس��ي، وهي الزي��ارة األولى له 
منذ توليه الرئاسة، في 12 تشرين 

األول املاضي.
 - »املصري��ة  القم��ة  وتناول��ت 
اللبنانية« س��ُبل تعزي��ز العالقات 
الثنائي��ة، وبحث التحدي��ات التي 
تواج��ه املنطقة، وف��ي مقدمتها 
تطورات األوضاع في سورية وليبيا 
واليم��ن وفلس��طني، والتعاون في 

مجال مكافحة التطرف. 
ويترأس »عون« وفًدا رس��مًيا يضم 
وزي��ر اخلارجي��ة واملغترب��ني، جبران 
الداخلي��ة، نه��اد  ووزي��ر  باس��يل، 
املش��نوق، ووزير املال، على حس��ن 
خليل، ووزي��ر االقتص��اد والتجارة، 
رائ��د غ��وري، ووزير الدولة لش��ؤون 

رئاسة اجلمهورية، بيار رفول.
الرئي��س  ي��زور  أن  املُق��رر  وم��ن 
املرقس��ية،  الكاتدرائي��ة  »ع��ون« 
في العباس��ية، ومش��يخة األزهر 
الش��ريف واجلامع��ة العربية، في 
القاه��رة، إضاف��ة إل��ى لق��اء مع 

اجلالية اللبنانية في القاهرة.
وقالت مصادر دبلوماسية إن زيارة 
الرئي��س اللبنان��ي ملص��ر مهم��ة 
للغاي��ة، والت��ي تعتب��ر أول زي��ارة 
ل��ه، بعد عامني ونص��ف العام من 
ش��غور املنصب في بي��روت، حيث 
الرئي��س »السيس��ي«  يس��تقبل 
نظيره »عون« في قصر »االحتادية«. 
وعقدا جلس��ة مباحث��ات ثنائية، 
ث��م جلس��ة مباحث��ات موس��عة 
تض��م عددًا الوزراء في البلدين، ثم 
يعقد الرئيس��ان مؤمت��رًا صحافًيا 
مشترًكا، يتحدثان فيه عن أبرز ما 

متت مناقشته.
وكش��فت املصادر عن أنه س��يتم 
التوقيع على 15 اتفاقية مشتركة 

البلدي��ن، وغالبيته��ا تتعلق  ب��ني 
باملل��ف االقتصادي، وتعزيز التعاون 
التج��اري ب��ني البلدين، ث��م يقيم 
الرئيس »السيس��ي« غداًء رسمًيا 
على شرف الرئيس »عون«، والوفد 

املرافق.
وأش��ارت إلى أن الرئي��س اللبناني 
توجه إلى اجلامع��ة العربية، اليوم 
الثالثاء ليلق��ي خطابًا عن أهمية 
التضامن العربي، بحضور املندوبني 
الدائمني ل��دى اجلامعة، يتقّدمهم 
األم��ني الع��ام، أحمد أب��و الغيط، 
الذي يلقي بدوره كلم��ة ترحيبّية 
بالرئيس اللبنان��ي، وبعد ذلك يزور 
اإلسكندرية،  بابا  اللبناني  الرئيس 
وبطريرك الكرازة املرقس��ية، البابا 
تواضروس الثاني، ثّم يلتقي بشيخ 
األزه��ر الش��ريف، الدكت��ور أحمد 
الطي��ب، قب��ل أن يلتقي، مس��اًء، 

بأبناء اجلالية اللبنانية.

الرئي��س  أن  املص��ادر  وأك��دت 
تفعي��ل  إع��ادة  بح��ث  اللبنان��ي 
اللجن��ة املش��تركة العلي��ا، التي 
يرأس��ها رئيس��ا حكومت��ي لبنان 
ومص��ر، وتنش��يط اللق��اءات بني 
وزراء البلدي��ن، إضافة الى تكثيف 
التع��اون الس��ياحي واالقتص��ادي 
باإلضاف��ة  والترب��وي،  والصح��ي 
إل��ى مناقش��ة الوض��ع اإلقليمي، 
وخصوًص��ا آفاق احلل��ول املقترحة 

في سورية.
وناق��ش الرئيس »عون« أيًضا تعزيز 
التضام��ن العرب��ي، قب��ل انعق��اد 
القم��ة العربي��ة، ف��ي 29 مارس / 
آذار املقب��ل، في البح��ر امليت، في 
التعاون  األردن، ومناقش��ة كيفية 
في مواجهة التط��رف، الذي يهدد 

مصر ولبنان.
ويغ��ادر الوف��د اللبنان��ي القاهرة، 
متوجًه��ا إل��ى األردن، حيث يلتقي 

الرئي��س »عون« بالعاه��ل األردني، 
امللك عبداهلل الثاني.

وتعتبر مصر الدولة العربية األولى 
الت��ي اعترف��ت باس��تقالل لبنان. 
وشكلت القاهرة مركزًا للتفاوض 
حي��ث  لبن��ان،  اس��تقالل  عل��ى 
اس��تضافت اجتماًع��ا حضره كل 
من الرئيس بشارة اخلوري، والسيد 
رياض الصلح، برعاي��ة رئيس وزراء 
النحاس  األسبق، مصطفى  مصر 
باش��ا، ف��ي األربعين��ات. ونتج عن 
االجتم��اع إع��الن التحال��ف ب��ني 
وصياغ��ة  و«الصل��ح«،  »اخل��وري« 
»امليث��اق الوطن��ي«، الذي أس��س 
نظام احلكم في لبنان، في مرحلة 

ما بعد انتهاء االنتداب الفرنسي.
وتس��تند العالق��ات الثنائي��ة بني 
مصر ولبن��ان على مب��دأ االحترام 
املتبادل والتشاور املستمر، وتنسيق 
ال��رؤى واملواق��ف حي��ال القضاي��ا 

ذات االهتم��ام املش��ترك بصف��ة 
خاص��ة، وقضايا منطقة الش��رق 
األوس��ط بصف��ة عام��ة. وتتطور 
العالقات املصري��ة اللبنانية دائًما 
إلى األفضل ف��ي مختلف اجملاالت. 
وساندت مصر عملية السالم، إلى 
أن انس��حبت القوات اإلسرائيلية 

من لبنان، في عام 2000.
املصري��ة  العالق��ات  وتس��تند 
اللبناني��ة على أس��س عدة، منها 
تأكيد سياس��ات مص��ر القومية 
وال��دول  القضاي��ا  مختل��ف  إزاء 
العربية عموًم��ا، ومن بينها، لبنان 
والت��ي تق��وم على أس��اس احترام 
عربي��ة،  دول��ة  كل  وس��يادة  إرادة 
ومس��اندة قضاي��ا األم��ة العربية 
ف��ي اس��ترداد حقه��ا بالوس��ائل 
املش��روعة، والس��عي إل��ى إقامة 
س��الم عادل وش��امل في الش��رق 
األوسط، يعيد لكل الدول العربية 

حقوقه��ا كامل��ة، والعم��ل على 
حتقي��ق التضامن العرب��ي، وإقامة 
انطالًقا  س��وق عربية مش��تركة، 
من تدعيم العالق��ات الثنائية بني 
مصر وكل دولة عربية، وتش��جيع 
األمر نفس��ه بني مختل��ف الدول 

العربية.
الثنائية دفعة  واتخذت العالق��ات 
جديدة بع��د الزيارة الت��ي قام بها 
الرئيس األس��بق، حس��ني مبارك، 
 ،2000 ش��باط   19 ف��ي  للبن��ان، 
وهي الزي��ارة األولى لرئيس مصري 
من��ذ إعالن اس��تقالل لبنان، وذلك 
لتأكيد وقوف مص��ر مع لبنان في 
مواجهة العدوان اإلس��رائيلي في 
ذاك الوق��ت. و قامت مصر بإصالح 
كل محطات الكهرباء التي دمرها 
الع��دوان اإلس��رائيلي، ف��ي بعض 
املدن اللبنانية، خاصة في منطقة 

اجلنوب.

لبحث تطورات أوضاع المنطقة وسُبل تعزيز التعاون المشترك

ميشال عون يزور القاهرة للمرة األولى منذ توليه رئاسة الجمهورّية اللبنانّية

ناقش الرئيس »عون« 
أيضًا تعزيز التضامن 

العربي، قبل انعقاد 
القمة العربية، في 29 

مارس / آذار المقبل، في 
البحر الميت، في األردن، 
ومناقشة كيفية التعاون 

في مواجهة التطرف، 
الذي يهدد مصر ولبنان

عون في أثناء لقائه السيسي بالقاهرة
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غزة ـ أ ب ف:
الوزاري��ة  اللجن��ة  صادق��ت 
ام��س  للتش��ريع  االس��رائيلية 
االول االح��د على مش��روع قانون 
يقول املس��لمون ان��ه يهدف الى 
حظر االذان عبر مكبرات الصوت، 

بحسب ما افادت وزارة العدل.
اللجنة على مش��روع  وصوت��ت 
القانون الذي يحمل عنوان "منع 
االذاعة  الضجي��ج م��ن اجه��زة 

العامة في بيوت العبادة".
وتعن��ي مصادق��ة اللجن��ة التي 
ايلي��ت  الع��دل  وزي��رة  ترأس��ها 
"البي��ت  ح��زب  م��ن  ش��اكد 
املتط��رف،  اليمين��ي  اليه��ودي" 

على مشروع القانون انه سيرفع 
االن الى البرملان كمش��روع قانون 

حكومي.
ورغم ان اسم مشروع القانون ال 
يش��ير صراحة الى ديانة معينة، 
اال انه اصبح يعرف باسم "قانون 

املؤذن".
وقال النائب العربي االس��رائيلي 
امين عودة رئيس القائمة العربية 
املوحدة ف��ي بيان "ه��ذا القانون 
ليس معنيا بالضجيج او نوعية 
احلي��اة، ب��ل انه حتري��ض عنصري 

ضد اقلية قومية".
واضاف ان "صوت املؤذن يس��مع 
هنا قب��ل وج��ود العنصريني من 

حكومة )رئيس ال��وزراء بنيامني( 
نتانياهو وسيسمع بعدهم".

االس��رائيلي  الرئي��س  وع��ارض 
رؤوف��ني ريفلني الثالثاء مش��روع 
القان��ون ال��ذي اث��ار غضب��ا في 
واالس��المي،  العرب��ي  العال��م 
وقال ان التش��ريعات احلالية ملنع 
الضوضاء في اسرائيل قادر على 

حل املشاكل.
ويقول موتي يوغي��ف الذي رعى 
مش��روع الق��رار وه��و م��ن حزب 
"البي��ت اليه��ودي" ان القان��ون 
ضروري ملنع االزعاج اليومي حلياة 
االس��رائيليني غي��ر  االف  مئ��ات 

املسلمني.

لندن ـ وكاالت:
بريطاني��ا  وزراء  رئي��س  ن��اءت 
ع��ن  بنفس��ها  م��اي،  تيري��زا 
املتش��ددين  احملافظني  األع��داء 
ف��ي بروكس��ل، بقوله��ا »إنها 
ليس��ت من بني مجانني اخلروج 
األوروبي«.  االحتاد  البريطاني من 
لق��اء خ��اص،  ف��ي  وأوضح��ت 
األسبوع املاضي، أنها لن تخاطر 
باالنتحار االقتص��ادي من خالل 
القفز م��ن الهاوية بقرار اخلروج 
الصع��ب، وتدع��م س��رًا بعض 
املطال��ب الت��ي طرحه��ا بعض 

احملافظني.
وتعك��س التعليقات الصريحة 
داونن��غ  اجتم��اع  ف��ي  مل��اي 
بش��أن  إحباطه��ا  س��تريت، 
املزاعم املتش��ككة جتاه النواب 
احملافظني ف��ي االحت��اد األوروبي، 
الذي��ن يتباه��وا بأجبره��ا على 
اتخ��اذ موقف أكث��ر صرامة. ومت 
الكش��ف عن تصريحاتها بعد 
أن حصل��ت عل��ى دعم مجلس 
ملش��روع  البريطان��ي  العم��وم 
البريطان��ي، مما  قان��ون اخل��روج 
ميه��د الطريق إلج��راء محادثات 
مع االحتاد األوروبي بشأن شروط 

اخلروج.
وغضب��ت ماي م��ن التلميحات 
الت��ي تش��ير إل��ى أنه��ا، فازت 
برئاس��ة مجلس الوزراء، بسبب 
بريطاني��ا.  خل��روج  املتش��ددين 
وقال��ت م��اي »التعاط��ف م��ع 

املتمردي��ن  احملافظ��ني  الن��واب 
الذي��ن ح��ذروا م��ن أن مغ��ادرة 
االحتاد األوروبي من دون التوصل 
إلى اتفاق ميكن أن يكون كارثًيا. 
واالعتذار لهم بع��د اتهام أحد 
وزرائي بتخريب محاولتها حملاولة 
تهدئ��ة الوض��ع، وستنس��حب 
م��ن محادثات االحتاد األوروبي إذا 

فشل كل شيء آخر«.
وفي إشارة واضحة حملاولتها في 
تخفيف ح��دة التوتر مع أولئك 
املؤيدين للبقاء، دعت الس��يدة 
م��اي، الوزي��رة الس��ابقة نيكي 
لعدائهم  مورغ��ان لوضع ح��د 
بعد أن انتقدت الوزيرة السابقة 
لس��راويلها اجللدي��ة الذي يبلغ 

ثمن أحدهم 900 يورو. 
وعقدوا لقاًء وديًا، الثالثاء املاضي، 
ووعدت رئيسة الوزراء بالتعامل 
مع قلق الس��يدة مورغان بشأن 
ضرورة تصوي��ت أعضاء البرملان 
نتائ��ج محادث��ات االحتاد  عل��ى 
األوروبي، حتى إذا لم يكن هناك 
اتفاًقا. في لقاء مع مس��اعديه 
ف��ي داوننغ س��تريت قبل قليل 
من وصول الس��يدة مورغان مع 
زميله��ا زعيم احملافظ��ني املؤيد 
لالحتاد األوروبي دومينيك جريف 
وأليس��تر بيرت، وتغيرت لهجة 

السيدة ماي بشيء مفاجئ.
وأوضح ذلك أن املطالبات مبغادرة 
االحت��اد األوروبي مع ع��دم وجود 
اتفاق، من شأنه أن تنطوي على 

انتحار اقتص��ادي. وتفهم وزيرة 
التعليم أن السيدة ماي ليست 
لديها نية التباع نصيحة بعض 
ف��ي  املتش��ككني  احملافظ��ني 
أوروبا، الذين يقولون إن بريطانيا 
ميك��ن أن تترك االحت��اد األوروبي، 
مع ع��دم وجود صفق��ة وتعود 
التجارة  تعريفات منظمة  على 

العاملية.
ويقول مطلعون إن السيدة ماي، 
دعمت س��رًا مح��اوالت للنواب 
مش��روع  لتميي��ع  احملافظ��ني، 
قانون اخل��روج عل��ى الرغم من 
أن احلكوم��ة هزمته��م. وأمرت 
السيدة ماي بسحق التعديالت 
املتم��ردة، ألنه��ا تعتق��د أنه��ا 
اس��تراتيجيتها  م��ن  تس��خر 
للتف��اوض، إذا رآها زعماء االحتاد 

األوروبي األخرون بأنه إذالل.
وكان��ت هناك دماء س��يئة بعد 
اخل��روج، واته��م الوزي��ر ديفي��د 
جونز بتدمير محاولة الس��يدة 
ماي لن��زع فتيل الن��زاع، عندما 
حتدث قبل التصويت الرئيس��ي 
للخ��روج. وأش��ار بيان��ه إلى أن 
السيدة ماي لن تعود إلى طاولة 
املفاوض��ات، إذا رف��ض الن��واب 
أي اتف��اق لالحت��اد األوروبي، أدى 
إلى صرخ��ات »خدعة« من قبل 
وقال  للبق��اء.  املؤيدين  الن��واب 
أحد املتمردين إن رئيسة الوزراء 
اعت��ذرت ل��ه وأن جون��ز اقترف 

خطأ«.

لجنة وزارية إسرائيلية تصادق 
على مشروع قانون منع األذان

تيـريزا مـاي تنفي مخاطبتهـا باالنتحار 
االقتصادي عبر تنفيذ قرار الخروج الصعب

تعكس إحباط المزاعم المتشككة تجاه المحافظين
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أظه��ر برنامج حتمي��ل أمس االثنني 
أن الع��راق ثاني أكبر منتج في أوبك 
يعت��زم خفض ص��ادرات النفط من 
مرف��أ البص��رة اجلنوبي إل��ى 3.013 

مليون برميل يوميا في آذار.
ويقل حجم الشحنات في آذار بواقع 
628 أل��ف برمي��ل عم��ا كان مقررا 
لش��هر ش��باط وهو أدنى مستوى 
من��ذ آب املاض��ي في مؤش��ر جديد 
عل��ى التزام بغ��داد باتف��اق خفض 
اإلنت��اج الذي أبرمت��ه منظمة أوبك 

مع منتجني مستقلني.
س��تنخفض  للبرنام��ج  ووفق��ا 
ص��ادرات خام البص��رة اخلفيف في 
آذار إلى 2.207 ملي��ون برميل يوميا 
كما ستتراجع صادرات خام البصرة 
الثقي��ل قليال إل��ى 806 آالف برميل 

يوميا.
ول��م يتس��ن االتص��ال مبؤسس��ة 

تسويق النفط )سومو( للتعقيب.
وغالبا م��ا يختلف حج��م صادرات 
خام البص��رة عن الكمي��ات املقررة 
نتيج��ة تأخر التحميل أو مش��اكل 

متعلقة بالبنية التحتية.
وفي كانون الثان��ي بلغت الصادرات 
3.275 ملي��ون برمي��ل مقارن��ة مع 
3.53 مليون برميل يوميا في برنامج 
التحميل األصل��ي مع التزام العراق 

باتفاق أوبك خلفض اإلنتاج.
وكان العراق يعت��زم زيادة الصادرات 
ألعلى مس��توى عل��ى االطالق عند 
3.641 ملي��ون برمي��ل يومي��ا ف��ي 
شباط ولكن من املستبعد أن يصل 
لهذا اله��دف نظرا لتوقف عمليات 
التحمي��ل ف��ي ميناء البص��رة ملدة 
24 ساعة األس��بوع املاضي بسبب 

أعمال في خط األنابيب.
وق��ال تاجر ف��ي س��نغافورة إن من 

املرجح أن يق��ود االنخفاض املتوقع 
ف��ي امدادات خ��ام البص��رة في آذار 
لش��ح أكبر في اخلامني املتوس��ط 
والثقيل في أس��واق اخلام ما يدعم 

أسعار هذين النوعني.
في الش��أن ذات��ه، زار وفد م��ن وزارة 
البت��رول والثروة املعدني��ة املصرية 
بغداد، إلمتام التفاوض بشأن االتفاق 
عل��ى إم��داد مص��ر بخ��ام البصرة، 
النهائية  واالتف��اق عل��ى املس��ودة 

للعقود.
وتس��عى مص��ر الس��تيراد ملي��ون 
برميل ش��هريا م��ن خ��ام البصرة، 
لتكريرها باملعامل املصرية، في ظل 
الس��عة احلالية في معامل التكرير 

املصرية.
التنفي��ذي للهيئة  الرئي��س  وق��ال 
العام��ة للبت��رول املصري��ة، ط��ارق 
احلدي��دي، في تصري��ح صحافي، إن 
سفر الوفد املصري إلى العراق يأتي 
ف��ي إطار إنه��اء االتفاق م��ع اجلانب 
العراقي،« مش��يرا إل��ى أن »الفترة 
األخيرة شهدت مفاوضات مكثفة 
بني وزير البترول املص��ري طارق املال، 
ووزير النفط جبار اللعيبي« متوقعا 
أن »تدخ��ل االتفاقية حي��ز التنفيذ 

في غضون أسابيع قليلة«.
وأض��اف احلدي��دي، أن »مصر حتصل 
عل��ى اخل��ام العراقي من��ذ فترة عن 
طريق الش��ركات العاملية واملوردين، 

لكن االتف��اق احلكومي بني البلدين، 
ف��ي  تس��هيالت  مص��ر  يعط��ى 
الس��داد،« مش��يرا إل��ى أن »نف��ط 
البصرة يعد واحداً من أجود اخلامات 

التي تستوردها مصر«.
وتسعى مصر الس��تيراد بني مليون 
ومليوني برميل ش��هريا من النفط 
العراق��ي، ومن املتوق��ع االنتهاء من 
االتفاق خالل الربع احلالي من 2017.

على مس��توى أسعار النفط عاملياً، 
نزل��ت ه��ذه أم��س االثن��ني بفع��ل 
مؤش��رات عل��ى اس��تمرار التخمة 
في أس��وق الوق��ود العاملي��ة برغم 
تخفيضات اإلنتاج بقيادة أوبك التي 
حققت جناحا أكب��ر مما كان متوقعا 

في البداية.
وج��رى تداول مزيج برن��ت اخلام عند 
56.62 دوالر للبرميل بحلول الساعة 
0707 بتوقي��ت جرينتش بانخفاض 
ثمانية سنتات عن اإلغالق السابق.

ونزل خام غرب تكس��اس الوس��يط 
األميركي 13 س��نتا إلى 53.73 دوالر 
للبرميل.واتفق��ت منظم��ة أوب��ك 
ومنتج��ون مس��تقلون م��ن بينهم 
روس��يا عل��ي خفض االنت��اج بنحو 
1.8 مليون برميل يوميا في النصف 
األول من العام س��عيا لكبح تخمة 
املع��روض م��ن الوقود في الس��وق 

العاملية.
وثارت شكوك بش��أن وفاء املنتجني 

بالتخفيض��ات الت��ي تعه��دوا بها 
الوق��ت  ف��ي  التقدي��رات  ولك��ن 
احلالي تش��ير إلى أن نسبة االلتزام 

بالتخفيضات نحو 90 في املئة.
وقال وزي��ر النف��ط الكويتي عصام 
املرزوق أمس االثنني إن نس��بة التزام 
أعضاء أوبك باتف��اق خفض اإلنتاج 
تبلغ 92 باملئة في حني تبلغ نس��بة 
الت��زام املنتجني من خ��ارج أوبك 50 

باملئة.
وق��ال بنك اي��ه.ان.زد أم��س »يترقب 
أوب��ك  تقري��ر  ص��دور  املتعامل��ون 
التخفيضات  إذا ج��اءت  الش��هري. 
متمشية مع التقديرات فينبغي أن 

ترتفع أسعار النفط.«

بغداد تتفق وطهران على إنشاء مناطق صناعية في العراق
بغداد ـ الصباح الجديد:

أتفق وزير الصناعة واملناجم االيراني 
مع وزير الصناع��ة واملناجم العراقي 
وكالة عل��ى تصميم وبن��اء االحياء 

الصناعية في احملافظات العراقية.
طهران وبغداد يتفقان علي تصميم 
ف��ي  الصناعي��ة  املناط��ق  وانش��اء 

العراق
والتقي وزير الصناعة االيراني محمد 
رض��ا نعمت زاده أمس االثنني محمد 
ش��ياع الس��وداني وزي��ر الصناع��ة 

وكال��ة، وصرح بان امل��دن الصناعية 
العراقيني  توفر فرصة للمستثمرين 

لالستثمار في هذه املناطق. 
منطق��ة   750 وج��ود  ال��ي  واش��ار 
صناعية في ايران تنشط فيها أكثر 
من 40 الف وحدة صناعية وانتاجية 
، وقال اننا مس��تعدون النش��اء عدد 
م��ن املناطق الصناعي��ة النموذجية 

في العراق. 
كما أكد نعمت زاده علي حرص ايران 
لالستثمار في القطاعات الصناعية 

والتقنية وتوفي��ر املكائن الصناعية 
االنتاجية للعراق.

ش��ياع  محم��د  ق��ال  جانب��ه  م��ن 
السوداني وهو وزير العمل والشؤون 
االجتماعية، وزير الصناعة بالوكالة، 
ف��ي  الصناعي��ة  املناط��ق  بن��اء  ان 
اولوي��ات وزارة الصناع��ة واملناج��م، 
والع��راق يح��رص علي التع��اون مع 
االيرانية بهذا  اجلمهورية االسالمية 
الش��ان نظرا خلب��رات اي��ران في بناء 

هذه املناطق. 

وصرح ان��ه ولهذا الغ��رض فان ثالث 
محافظات مجاورة اليران وهي نيسان 
والبصرة وواس��ط مستعدة لتنفيذ 

مشاريع بناء املناطق الصناعية. 
وفي ختام اللقاء عقد وزيرا الصناعة 
واملناج��م االيراني والعراق��ي، مؤمترا 
صحفيا مش��تركا، اتفق��ا على بناء 
املناط��ق الصناعية ف��ي العراق من 

قبل الشركات االيرانية. 
ال��ى ذل��ك، انطلق��ت أم��س االثنین 
اعم��ال مع��رض ای��ران التخصصي 

الثالث فی بغداد، برعایة وحضور وزیر 
الصناعة واملناجم والتجارة االیراني، 
ووزی��ري التج��ارة والعمل والش��ؤون 
العراقیین،  والتخطیط  االجتماعیة، 
ال��ي جان��ب الس��فیر االیران��ی لدى 
بغ��داد وممثل��ي الش��ركات االیرانیة 

املشاركة في املعرض.
ق��ام  االفتت��اح،  مراس��م  وعق��ب 
والعراقی��ون  االیرانی��ون  املس��ؤولون 
یرافقه��م باق��ی املدعوی��ن، بجولة 
ف��ي اجنحة املع��رض الت��ي اختص 

ایرانیة قدمت  معضمها لش��ركات 
الى بغداد فی اول زیارة لها للعاصمة 

العراقیة.
وتنوع��ت املنتج��ات الت��ي تعرضها 
الش��ركات املش��اركة، في مختلف 
اجملاالت مبا فیها الصناعیة والغذائیة 
واالدوات املنزلیة ومواد البناء وصناعة 
الس��یارات وقط��ات الغی��ار اخلاصة 
والتجمیلیة  الصحی��ة  وامل��واد  بها، 
املستشفیات  واجهزة  والغس��والت 

واملنتجات االخرى.

بروكسل ـ رويترز:
قال��ت املفوضي��ة األوروبية أمس 
االقتص��ادي  النم��و  إن  االثن��ني 
مبنطق��ة الي��ورو م��ن املتوقع أن 
يفقد بعض زخمه هذا العام وأن 
ينتعش في 2018 في الوقت الذي 
ستتراجع فيه وتيرة منو االقتصاد 
البريطان��ي إل��ى نح��و النص��ف 

بحلول عام 2018.
وح��ذرت املفوضي��ة م��ن تفاقم 

اخملاطر السياسية.
ف��ي  النم��و  تباط��ؤ  وتوقع��ت 
املنطق��ة التي تضم 19 دولة إلى 
1.6 باملئة هذا العام من 1.7 باملئة 
في 2016 لكنه��ا قالت إن النمو 
سيكتس��ب زخما ف��ي 2018 إذ 
من املتوق��ع أن يزي��د الناجت احمللي 

اإلجمالي باملنطقة 1.8 باملئة.
وج��رى تعدي��ل توقع��ات النم��و 
صعودي��ا بهام��ش بس��يط هذا 
الع��ام وف��ي 2018 مقارن��ة م��ع 
التقديرات الس��ابقة للمفوضية 
والتي نُشرت في تش��رين الثاني 
عندما جرى تقدير منو الناجت احمللي 
اإلجمالي املتوقع بنحو 1.5 باملئة 

هذا العام و1.7 باملئة في 2018.
وم��ن املنتظر أن تتحمل بريطانيا 
كلف��ة أعل��ى حلال��ة الضبابي��ة 
تكتن��ف  الت��ي  السياس��ية 
مباحث��ات االنفصال ع��ن االحتاد 
األوروبي إذ م��ن املتوقع أن يتراجع 
ناجته��ا احمللي اإلجمال��ي إلى 1.5 
باملئة هذا العام مقارنة مع اثنني 
باملئ��ة في 2016 وإل��ى 1.2 باملئة 

في العام القادم.
وم��ن املتوق��ع أن ترتف��ع أس��عار 
املس��تهلكني في منطقة اليورو 
بش��كل كبي��ر هذا الع��ام حيث 
س��يرتفع التضخ��م 1.7 باملئ��ة 
0.2 باملئ��ة الع��ام  مقارن��ة م��ع 
أعلى   2017 وتقدي��رات  املاض��ي. 
من توقعات املفوضية في تشرين 

الثاني التي بلغت 1.4 باملئة.
اليورو  لك��ن التضخم مبنطق��ة 
من املتوق��ع أن يتباطأ مجددا في 
2018 إلى 1.4 باملئة ومن املنتظر 
أن يرتف��ع التضخ��م األساس��ي 
ال��ذي يس��تثني األس��عار األكثر 

تقلبا تدريجيا.
غي��ر أن ذلك ال يع��د كافيا إلبقاء 
خط��ة التحفي��ز الت��ي يتبناه��ا 
البنك املرك��زي األوروبي إلى أجل 

غير مسمى.
في الش��أن ذاته، أظه��رت بيانات 
م��ن ش��ركة »في��زا« لبطاق��ات 
االئتم��ان أمس االثن��ني، أن معدل 
األس��ر  الش��هري إلنفاق  النم��و 
البريطانية سجل الشهر املاضي 
واحداً من أضعف معدالت النمو 
في ثالثة أعوام وذلك في مؤش��ر 
جديد إلى أن اإلنفاق االستهالكي 

بدأ يفقد قوة الدفع.
وس��اهم اإلنف��اق االس��تهالكي 
الق��وي في منو اقتص��اد بريطانيا 
بوتيرة أقوى من نظرائه في العام 
املاضي حتى بع��د املوافقة على 
اخلروج من االحت��اد األوروبي. ولكن 
معظ��م االقتصادي��ني يعتقدون 
التضخ��م  مع��دل  ارتف��اع  أن 
بس��بب االنخفاض احلاد للجنيه 
االس��ترليني سيقلص النمو في 

.2017
اإلنف��اق  أن  »في��زا«  وذك��رت 
االستهالكي املعدل بعد حساب 
التضخ��م زاد 0.4 ف��ي املئ��ة في 
كانون الثاني على أساس سنوي 
بانخف��اض حاد م��ن 2.5 في املئة 
في كانون األول مس��جالً أضعف 
مع��دل من��و س��نوي ف��ي ث��الث 
سنوات باستثناء شهر آب عقب 
االستفتاء على اخلروج من االحتاد 

االوروبي.
وقال كيفني جنكينز املدير العام 
ف��ي »في��زا«: »بعد موس��م قوي 

ف��ي عيد امليالد ثمة دالئل علي أن 
املستهلكني يش��رعون في كبح 

اإلنفاق في بداية العام اجلديد«.
وعلى أساس شهري قالت »فيزا« 
إن اإلنف��اق االس��تهالكي زاد 0.5 
ف��ي املئ��ة بعدما هب��ط 2.5 في 
املئ��ة ف��ي كان��ون األول ويتف��ق 
ذلك إل��ى حد بعيد م��ع توقعات 
االقتصادي��ني لبيان��ات مبيع��ات 
التجزئة الرسمية التي من املقرر 

أن تعلن اجلمعة.
عل��ى صعيد منفصل، قال رئيس 
البن��ك األوروب��ي إلع��ادة اإلعمار 
والتنمية أم��س االثنني إن البنك 
يج��ري محادثات مع صناديق ثروة 
س��يادية ف��ي اخللي��ج م��ن أجل 
اس��تثمارات مش��تركة ويأمل أن 
يكمل جولة جلمع التمويل الالزم 
لهذه االستثمارات بحلول نهاية 

العام احلالي.
ويقدم البنك الذي متلكه 65 دولة 
مساعدات لالقتصادات من خالل 
واملش��روعات  الش��ركات  إقراض 
واحلص��ول عل��ى حص��ص فيها. 
وف��ي الس��نوات األخيرة توس��ع 
البنك في أنش��طته خارج شرق 
الربيع  انتفاض��ات  أوروبا وعق��ب 
العربي ف��ي 2011 بدأ العمل في 

مصر واألردن واملغرب وتونس.
وقال س��وما ش��اكرابارتي رئيس 
البنك أنه يسعى إلقناع صناديق 
الثروة الس��يادية ف��ي اخلليج بان 
مشروعات البنك تدر عائدا جتاريا 
جي��دا فض��ال ع��ن أن مث��ل هذه 
االس��تثمارات منطقية في ضوء 
والتجارية  السياس��ية  العالقات 
املتنامي��ة م��ع ال��دول األعض��اء 

بالبنك في شرق أوروبا وجورجيا.
»نح��ن  ش��اكرابارتي  وأض��اف 
نتح��دث إلى عدد م��ن الصناديق 
الس��يادية في منطق��ة اخلليج. 

جنري محادثات إيجابية للغاية.«

تباطؤ نمو اإلنفاق االستهالكي البريطاني

المفوضية األوروبية تتوقع تراجع 
نمو منطقة اليورو في 2017 

بدء استيراد النفط العراقي خالل أسابيع

العراق سيخفض صادرات خام البصرة في آذار ألدنى مستوى منذ آب

كان العراق يعتزم زيادة 
الصادرات ألعلى مستوى 
على االطالق عند 3.641 
مليون برميل يوميا في 
شباط ولكن من المستبعد 
أن يصل لهذا الهدف نظرا 
لتوقف عمليات التحميل في 
ميناء البصرة لمدة 24 ساعة 
األسبوع الماضي بسبب 
أعمال في خط األنابيب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع معدل التضخم الس��نوي في مصر إلى 29.6 
في املئة خالل كانون الثاني املاضي، نتيجة القرارات 
االقتصادي��ة التي أصدرتها احلكوم��ة أخيراً، بعدما 
س��جل 24.3 في املئة خالل الش��هر السابق، على 

وفق »اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء«.
وأعل��ن رئي��س اجلهاز أب��و بك��ر اجلن��دي أن »ارتفاع 
معدل التضخم الش��هر املاضي يعب��ر عن الواقع، 
وسببه ارتفاع أسعار السلع واخلدمات«. وأضاف أن 
»معظم االرتفاعات كانت في السلع الغذائية مثل 
الرز واللح��وم والدواجن والبيض والس��من، كما أن 
القرارات التي اتخذتها احلكومة في الفترة املاضية 

أدت إلى ارتفاع األسعار«.
وشدد على أن »بعض الس��لع التي ارتفع أسعارها 
كانت بس��بب ارتفاع س��عر الدوالر، وه��و أمر مبرر، 
ولكن هناك سلعاً محلية الصنع ارتفعت أسعارها 

من دون مبرر«.
وقفز معدل زيادة أس��عار الطعام والشراب قفزاته 
38.6 ف��ي املئة س��نوياً ف��ي كانون الثان��ي مقارنة 
ب���29.3 في املئ��ة في كانون األول. وب��دأت احلكومة 
تطبي��ق ضريبة القيم��ة املضافة الت��ي يصاحبها 
عادة زيادة في األس��عار، خالل األس��بوع الثاني من 

أيلول املاضي.
وأعلن املص��رف املركزي في تش��رين الثاني املاضي 
تع��ومي اجلني��ه في ش��كل كام��ل، وإعط��اء مرونة 
للمصارف العاملة في مصر لتس��عير ش��راء وبيع 
النقد األجنبي، وبعدها بس��اعات أعلنت احلكومة 
زيادة أس��عار البنزين والسوالر واملازوت والكيروسني 
وغاز السيارات والغاز املنزلي بنسب راوحت بني 7.1 

و87.5 في املئة.

لندن ـ رويترز:
ارتف��ع الدوالر ألعلى مس��توى له في أس��بوعني 
أمام الني في جولة جديدة من املكاس��ب القوية 
أمس االثنني مع تركيز املس��تثمرين مجددا على 
خطة حتفي��ز االقتصاد األميرك��ي التي هيمنت 
على الس��وق عقب انتخاب دونالد ترامب رئيسا 
للوالي��ات املتح��دة ف��ي تش��رين الثان��ي قبل أن 

تنحسر الحقا.
وتتج��ه جمي��ع األنظار إل��ى ش��هادة تدلي بها 
رئيس��ة مجل��س االحتياط��ي االحت��ادي )البنك 
املرك��زي األميرك��ي( هذا األس��بوع بع��د ظهور 
عالمات على أن غيرها من صناع السياس��ة في 
اجمللس مييلون لرفع أسعار الفائدة أكثر من املرتني 

اللتني تأخذهما األسواق في حساباتها حاليا.
ومن ش��أن ذل��ك أن يدعم ال��دوالر مثلما دعمته 
تقارير ع��ن أن ترامب لم يناقش العملة أو قوتها 
في محادثات��ه مع رئيس الوزراء الياباني ش��ينزو 

آبي مطلع األسبوع.
وزاد الدوالر 0.4 باملئة إلى 113.63 ين في التعامالت 
املبكرة في لندن بعدما وصل إلى 114.17 ين في 
املعامالت اآلسيوية. وسجلت العملة األميركية 
انخفاضا طفيفا أمام اليورو لتصل إلى 1.0654 
دوالر للي��ورو ونزل��ت ثلث��ا باملئ��ة أم��ام العملة 

البريطانية إلى 1.2525 دوالر لالسترليني.

مصر: ارتفاع تضخم 
كانون الثاني

أعلى مستوى للدوالر 
في أسبوعين
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آفاق 8

خالص محي الدين

اخلوارج يغتالون أمير املؤمنني 
علي بن ابي طالب)ع(: 

 م��ا س��جلته كت��ب التاري��خ التي بني 
ايدين��ا , ان ابن ملجم امل��رادي والبرك بن 
عبداهلل , وعمرو ب��ن بكر التميمي وهم 
من اخل��وارج اجتمعوا فذكروا اصحابهم 
في معركة النه��روان , وتذاكروا في امر 
الناس وم��ا هم فيه من احل��رب والفنت , 
فثارت شجونهم لذكراهم واتفقوا على 
الثأر لقتالهم . وتخليص االمة من اركان 
الفتنة وهم عل��ي , ومعاوية , وعمرو بن 
الع��اص , واتفقوا عل��ى ان اليفلت واحد 
منهم ع��ن صاحب��ه الذي يتوج��ه اليه 

حتى يقتله او يقتل دونه .
فق��ال اب��ن ملجم أن��ا اقتل علي��اً وقال 
البرك انا اقتل معاوية وقال التميمي انا 
اقت��ل عمرو بن العاص ,وتعاهدوا على ان 
يكون ذلك ليلة الس��ابع عشر من شهر 

رمضان .
وق��د اس��تعان ابن ملجم برجل اس��مه 
ش��بيب بن بيج��رة االش��جعي . فكمنا 
لعلي في املس��جد , فضربه االشجعي 
فل��م يبلغ منه مراده . وضربه ابن ملجم 
فأصاب منه مقتال . وكان ذلك سنة 40ه� 
فاعتقل القاتل وج��يء به الى علي وهو 
ين��زف دًما . فقال ألبنه احلس��ن . النفس 
بالنفس . ان هلكت فاقتلوه كما قتلني 
, وان بقي��ت رأيت فيه رأيي . ثم اوصاهم 
ان ال ميثلوا بالرجل بعد قتله . ومات علي 
متأث��راً بجراح��ه ف��ي الي��وم الثالث من 
ضربته . ان الباحثني واملتفحصني في امر 
اغتي��ال علي , يظهر لهم ان هذا الفعل 
غي��ر االعتيادي لم يكن عم��ال فردياً وثأراً 
للذي��ن قتلوا في يوم النه��روان , بل كان 
عمال مدروس��اً ومدبراً من قادة اخلوارج . 
وهن��اك من القرائن الكثيرة التي تش��ير 
ال��ى ان رؤوس الفرقة هم الذين خططوا 
ودبروا اغتيال عل��ي . وان ابن ملجم كان 

اداة تنفيذ اجلرمية ليس غير . 
ويظهر ذل��ك في ادبهم وعلى رأس��هم 

الشعراء حيث يقول احدهم :
دسس��نا له حت��ت الظ��الم اب��ن ملجم         

جزاء اذا ما جاء نفس كتابها 
وشعراء آخرون اليسمح الوقت لذكرهم 

 .
ورمبا لم تكن خطة إغتيال علي اال حلقة 

ف��ي س��بيل مطام��ع سياس��ية كانت 
اخل��وارج حتل��م بتحقيقه��ا . ان اخلوارج 
عمل��وا عل��ى ازاحة علي م��ن طريقهم 
, ألن��ه كان يش��كل عقب��ة كأداء ام��ام 
طموحهم في الس��يطرة عل��ى الدولة 
اإلسالمية . ان اخلوارج بعد ان كفروا علياً 

ومعاوية اصبحوا حسب اعتقادهم .
ميثلون الفئ��ة املؤمنة الوحي��دة املؤهلة 

لقيادة العالم اإلسالمي .
وهكذا انتهت حياة ابي احلسن املفعمة 
والعدال��ة  احل��ق  ف��ي س��بيل  باجله��اد 
واملس��اواة ويظ��ل عل��ي س��راًجا وهاجاً 
ينير درب العدالة والس��تقامة والنزاهة 
, ويبق��ى كالمه منهجاً س��وياً للبالغة 
ب��كل روعته��ا وجمالها , وس��الًما يا أبا 

احلسن .

فرق اخلوارج وأفكارهم:
ظلت اخل��وارج على رأي واحد حني فارقوا 
علياً . الى ان كان من امرهم , ما كان مع 

ابن الزبير وتفرقهم عنه .
فبع��د ان كانوا كتلة واح��دة يجتمعون 
عل��ى رأي واحد , ش��جر اخل��الف بينهم 
واصبح��وا عل��ى اربع��ة اض��رب يتبرأون 
بعضه��م م��ن بع��ض . وبذل��ك ظهرت 
ارب��ع ف��رق خارجية ميكن عّده��ا االصول 
التي تفرعت منها سائر الفرق اخلارجية 

االخرى , وهؤالء االصول هم :
 , االباضي��ة   , النجدي��ة   , األزارق��ه   «

والصفرية«. 
ث��م تفرق��ت وتش��عبت هذه الف��رق وال 
مج��ال لذكره��ا لضيق الوق��ت ولكني 

ا . سأكتفي بأثنتني منه 
األزارق��ة الت��ي متث��ل التش��دد والعنف 
بجمي��ع اش��كاله , واالباضية التي متثل 

االعتدال النسبي .

األزارقة :
تنس��ب ه��ذه الفرقة م��ن اخل��وارج الى 
صاحبه��ا نافع ب��ن االزرق . ال نس��تطيع 
الق��ول ان االزارقة احدث��وا عقائد خاصة 
متي��زوا به��ا ع��ن س��ائر ف��رق اخل��وارج , 
انه��م اخذوا بع��ض آيات الق��رآن وغالوا 
في تفس��يرها ومتس��كهم به��ا . حتى 
كفروا س��واهم من الفئ��ات االخرى ,من 
دون النظر الى اس��باب وتاري��خ نزولها . 
حمل اب��ن األزرق لواء دعوت��ه وكتب الى 
من تخل��ف عنه , فحثه��م على اخلروج 
من ب��ني اظهر الكف��ار والهج��رة اليه . 

فينتقل��ون بذلك من الظلمات الى النور 
. وهكذا كفر ناف��ع مخالفيه ولم يقبل  
منهم اال الهج��رة اليه . ومن لم يهاجر 

اليه فالسيف ألعناقهم , ومن لم يخرج 
باالم��ر باملعروف وينهى ع��ن املنكر فهو 

كافر ضال حالل دمه . 

ول��م يك��ن يكتف��ي اب��ن األزرق بهجرة 
الن��اس اليه , بل احدث ما يعرف » باحملنة 
» للتدليل والتأكد م��ن اميانهم بدعوته 

. فكان اذا جاءه اح��د من املهاجرين اليه 
اخضعه لألمتحان , وذل��ك بأن يقدم له 
اس��يراً م��ن مخالفي��ه , ف��أن قتله هذا 

املهاجر صدقه نافع .
وبذلك يكون قد اجتاز األمتحان . وان لم 
يقتله ش��ك بأمره وعّده منافًقا مشركاً 
, فيأم��ر نافع بقتله . كم��ا انكر نافع بن 

األزرق » التقية » .
فهي ال حتل وال يجوز التذرع بها والتخفي 
حتت اس��تارها , فاهلل أحق ان نخش��اه , 
واستدل على ذلك باألية » يجاهدون في 

سبيل اهلل , وال يخافون لومة الئم » . 
ث��م ان االزارق��ة صوبوا قت��ل ابن ملجم 
لعل��ي . وزادوا على ذلك ان كفروا عثمان 
وطلحة , والزبير , وعائشة , وعبداهلل بن 
عباس . كما زعم��ت األزارقة ان االطفال 

املشركني في النار كآبائهم .
وي��رى الباحث��ون وخاصة االف��رجن منهم 
, انهم اس��وأ اصناف اخلوارج واش��دهم 
تعصب��اً , ملا كان��وا يرتكبونه من مذابح 
للناس م��ن دون متيز . وفي اي��ام اميرهم 
قط��ري ب��ن الفج��اءة نش��بت خالفات 
خطيرة ف��ي صفوفهم , ثم اس��تفحل 
هذا االمر , فكفر بعضهم بعضاً , وهذا 
االنش��قاق الذي حصل بينه��م ادى الى 

التعجيل بنهايتهم .

األباضية :
لم تتف��ق مصادر األخب��ار والتواريخ عن 
هوي��ة صاح��ب األباضية . ولع��ل ارجح 
االق��وال . ان الب��ذرة االول��ى للمذه��ب 
األباض��ي تع��ود الى عبداهلل ب��ن اباض , 
ال��ذي كان من اصح��اب نافع ب��ن االزرق 
. ث��م انفص��ل عن��ه بعد ما ش��اهد من 
اعماله ما تقش��عر لها االبدان . وكانت 
بداي��ة االباضي��ة متيل الى االعت��دال . اذ 
خلت من تط��رف األزارقه . فقد انكر ابن 
اباض زعم ابن األزرق بش��رك مخالفيه , 
وهم يرون إزالة ائمة اجلور بكل الوسائل 
التي متكنهم من ذلك . س��واء بالسيف 
ام بغي��ره , ولعل اعت��دال هؤالء اجلماعة 
وع��دم اجنرافه��م م��ع الف��رق اخلارجية 
االخرى , وهو الذي ات��اح لهم البقاء الى 
ايامنا احلاضرة في بعض مناطق ش��مال 

افريقيا وعمان وزجنبار.
وق��د خالفت االباضية غيرها من اخلوارج 
, اذ ال يسمون إمامهم امير املؤمنني , وال 
يطلقون على انفسهم لقب املهاجرين 
. وتعرضت االباضي��ة كغيرها من الفرق 

اخلارجي��ة االخ��رى ال��ى االنقس��ام على 
نفس��ها . فجاءت منهم ف��رق مختلفة 
ج��اوزت العش��رين فرق��ة . وبتفرقه��م 
ه��ذا ازدادوا عزلة فوق عزل��ة . ان اخلوارج 
ف��ي بدايتهم كان��وا جماع��ة معارضة 
حتمل مثال دينية في العدالة واملس��اواة 
س��يطرت على مش��اعر عدد من الناس 
, لك��ن م��ن دون ان تتبلور ف��ي عقولهم 
عقيدة واضحة املعالم يهتدون بهديها 
ويسترشدون بسننها , ولعل هذا الواقع 
هو ال��ذي جعله��م اميل ال��ى التطرف 
واالنفع��ال والعن��ف , منه ال��ى العمل 
الفك��ري اله��ادئ املنظ��م , وذل��ك ه��و 
منطق الثوار في غياب العقيدة والفكر 
املتكاملني . وختام��اً . ما حملني الى ان 
اق��دم هذه الورق��ة املتواضع��ة , وهو ما 
يعانيه العالم وماتعانيه الش��عوب وما 
تعاني��ه الش��عوب واجملتمع��ات العربية 
واإلس��المية من بط��ش املنظمات التي 
حتم��ل لواء اإلس��الم بأفكارها الظالمية 
, بل الرجوع الى افكار واس��اليب اخلوارج 
التي نشأت قبل ما يقارب الف واربعمائة 
س��نة , ابتدأت بأف��كار حس��ن البناء » 
األخوان املس��لمون » ومارس��وا االغتيال 
السياس��ي . ث��م التزامها س��يد قطب 
لينحدر بفكره نحو افكار نافع ابن االزرق 
ويتمثل ش��خصيته لينت��ج لنا تنظيماً 
سياسًيا      » التكفير والهجرة » ليأخذ 
من بعده كل من أس��امة بن الدن , وأمين 
الظواهري » القاعدة » وينحدر اكثر » ابو 
بكر البغدادي » بفكره السلفي العنيف 
املتوح��ش في فرقته » داع��ش« . وهكذا 
نرى ان اف��كار هذه املنظم��ات اإلرهابية 
أنه��ا تخالف منطق التاريخ ومس��يرته 
نحو األم��ام . والتاريخ ال يرجع الى الوراء 

وال يعيد نفسه . واليصح اال الصحيح.
والسالم.

املراجع:
1. نهج البالغة – شرح محمد عبده .

2. مروج الذهب / املسعودي 
3. اخل��وارج في العص��ر األموي / الدكتور 

نايف معروف 
4. اخلوارج و الش��يعة / فلهوزن/ ترجمة 

عبد الرحمن بدوي 
5. احلركات السرية في اإلسالم / الدكتور 

/ محمود اسماعيل
6. دروس م��ن ت��راث اإلس��الم / الدكتور / 

رشيد اخليون

الخوارج أول فرقة  في اإلسالم تؤسس لإلرهاب واالغتيال

نشأتها وما رافقها من أحداث

د.مهدي الحافظ*

اخلالص��ة ف��أن حتس��ني الكف��اءة االقتصادية 
وخفض التكاليف هو عنصر اساسي في جناح 
عملية اخلصخصة . فاالنتقال من احتكار عام 
الى منافس��ة اقتصادية هو عام��ل مهم في 
حتدي��د هيكل احلوافز وتوفير فوائد جديدة كما 
ينبغ��ي التأكيد عل��ى ان النجاح ف��ي عملية 
اخلصخصة هو عنصر مالزم النشاء مؤسسات 
دميوقراطي��ة سياس��ية مس��تقرة اذ ان غياب 
هذه املسألة يس��لب جميع املعاني والدالالت 
املتوقع��ة من اه��داف حتويل امللكي��ة العامة 
للقط��اع اخلاص . وه��ذا االمر ل��ه خصوصية 
متمي��زة في بل��د كالعراق حي��ث تتوفر فرص 
كبيرة خلدم��ة املواطن��ني ورعاي��ة مصاحلهم 
باش��كال مختلفة ومنها الغاء مركزية صنع 
القرار في الدولة واشاعة العدالة االجتماعية 

 .
وهنا نؤكد على اهمية االستراتيجية الهادفة 
لدعم القطاع اخلاص ف��ي العراق التي صدرت 
ف��ي نهاي��ة الع��ام املنص��رم واملوس��ومة ب� » 
اس��تراتيجية تطوي��ر القطاع اخل��اص 2014 – 
2030 . ففي ه��ذا التقرير ج��رى التأكيد على 

االهداف التالية : 
اطالق امل��وارد العراقية الكثي��رة وحتفيز النمو 
والتنوع االقتصادي ، وخلق بيئة مالئمة لتطور 
القطاع اخلاص ، حتس��ني االنتاجية واملنافسة 
وفت��ح الطريق الزدهار مش��اريع جدي��دة التي 
من ش��أنها ان توفر فرص عمل جديدة وتشيع 
الرفاهي��ة ب��ني الس��كان وتع��زز االندماج في 

االسواق العاملية. 
ه��ذه ه��ي االس��هامات الكبرى الت��ي توفرها 
عملي��ة » اخلصخص��ة » بالنس��بة للبل��دان 
املبتلي��ة بهيمن��ة القط��اع العام غي��ر اجملدي 
وش��ديد التكلي��ف .وه��ي خط��وة مهمة في 
مجال االصالح االقتصادي في جميع حقوله . 

ملحقان مهمان
امللحق االول : ننشر هنا ملخصاً لدراسة حول 
اعادة هيكلة الشركات العامة ، اعدتها مؤخرا 
هيئة املستش��ارين التابعة لرئاس��ة مجلس 

الوزراء في العراق .
اوال . واقع الشركات العامة في العراق : 

هنالك 176 ش��ركة عامة مت دراسة 157 منها 
وهنالك 19 شركة لم تتوفر معلوماتها لغاية 
االن برغم كث��رة اخملاطبات ، وتظهر الدراس��ة 
وج��ود 43 كان��ت رابح��ة ع��ام 2013 ، او كان 
بامكانه��ا ان تصبح رابحة ل��وال الظروف التي 
حصلت في العراق سنة 2014 وخوض املعارك 
مع ) داعش ( ، فضال عن تأثر االقتصاد العراقي 

عموماً مبوجة ركود مصاحبة لهذه االحداث .

ثانياً . اهم التوصيات التي وردت في 
الدراسة ملعاجلة وضع الشركات :

1. االبق��اء على الش��ركات الرابحة وهي ) 44 ( 
شركة ، منها ) 12 ( شركة في وزارة الصناعة 
و ) 17 ( شركة في وزارة النفط و ) 7 ( شركات 
ف��ي وزارة النق��ل و )  3 ( ش��ركات ف��ي وزارة 
التجارة و ) 3 ( ش��ركات في وزارة املوارد املائية و 
) 2 ( في وزارة الزراعة ، مع التوصية الخضاعها 
جميعا لالصالح االداري واالقتصادي لتحس��ني 

انتاجيتها وحسب مامبني في الدراسة.
2. تصفية الش��ركات اخلاس��رة وعددها ) 17 ( 
ش��ركة وهي الت��ي لم تعد مجدي��ة بقرار من 
مجلس الوزراء واحالتها الى مصفي الشركات 
، منها ) 12 ( ش��ركة في وزارة الصناعة كونها 
غير مجدية حتى بافتراض رفع العمالة الزائدة 
عنها و )5 ( شركات تصنيع عسكري مرتبطة 

بوزارة الدفاع النعدام جدواها .
3. ع��رض ) 96 ( ش��ركة م��ن ش��تى ال��وزارات 
لالس��تثمار احمللي واالجنبي على وفق اساليب 
الش��راكة ف��ي االدارة و / او امللكي��ة ، وكذلك 
عمليات بيع بع��ض املعامل للقطاع اخلاص او 
حتويل بعض الشركات الى شركات مساهمة 
، بعد االخذ مبنظومة االصالح االداري ومعاجلات 
العمالة الفائضة واجراءات حتس��ني االنتاجية 

لتصبح جاذبة للمستثمرين .
4. تنمية اعمال الش��ركات وحتسني انتاجيتها 
م��ن خالل حزم��ة اج��راءات تتعل��ق بالتمكني 
االداري والتح��رر من بعض االجراءات احلكومية 
الت��ي تع��وق عملها على وفق معايي��ر جتارية ، 

كما جاء في الدراسة .
5. استحداث مركز تنمية االعمال في الوزارات 
الت��ي لديها ش��ركات ، يتولى املرك��ز معاجلة 
شؤون العمالة الفائضة وتستمر الدولة بدفع 
رواتبهم خالل فترة حلني قي��ام املركز باجراءات 

محددة اجتاه كل منهم حالة بحالة .
6. توص��ي الدراس��ة باحال��ة نح��و 181 ال��ف 
منتسب ممن جتاوزت اعمارهم 50 سنة ولديهم 
خدم��ة اكثر من 15 س��نة الى مراك��ز تنمية 
االعم��ال في الوزارات ملعاجل��ة اوضاعهم على 
وفق حزم��ة من املعاجلات ذكرت في الدراس��ة 
من بينها تش��جيعهم عل��ى التقاعد او اعادة 
توزيعه��م او حتفيزه��م للعم��ل ف��ي القطاع 
اخل��اص .. الخ . وللش��ركات اس��تثناء نس��بة 
منهم محددة في الدراسة لكل حالة حسب 

احلاجة واالختصاص .
7. النظر مبدى امكانية التخلي او تقليص عدد 
االج��راء اليوميني والبالغ عددهم اكثر من ) 22 

( ألف شخص.

آلية التنفيذ املقترحة
1. بعد مناقشة واقرار الدراسة ، يوصى باتخاذ 
االجراءات املناس��بة من اجل تنفيذ التوصيات 

الواردة في الدراسة ، وعلى النحو التالي :
2. تش��كيل جلن��ة عليا تتول��ى متابعة تنفيذ 
االجراءات املوجه��ة نحو اصالح واعادة هيكلة 
الش��ركات العام��ة ، ويك��ون نش��اطها رافداً 
للنش��اط املوجه نحو مراقبة ومتابعة تنفيذ 

البرنامج احلكومي .
3. ص��دور ام��ر ديواني بتش��كيل مراكز تنمية 

االعمال في الوزارات املعنية .
4. اس��تمرار الش��ركات الرابحة بدف��ع رواتب 
منتس��بيها الذين سيحالون الى مراكز تنمية 

االعمال خالل عام 2015 . 
5. قي��ام اللجنة املش��ار اليها ف��ي ) 1 ( اعاله 
بالتش��اور م��ع وزارة املالية بتق��دمي مقترحات 
ال��ى مجلس الوزارء تتناول تغطية رواتب بقية 
املنتس��بني خالل عام 2015 احملولني الى مراكز 

تنمية االعمال من الشركات اخلاسرة .
امللحق الثاني – ملخص لدراس��ة استراتيجية 
تطوير القطاع اخل��اص ) 2014 2030-( اعدتها 
ايضا  » هيئة املستش��ارين » التابعة لرئاسة 

مجلس الوزراء .) نيسان 2014 ( .
1. ادت عقود من السيطرة احلكومية املباشرة 
عل��ى كل جوانب االقتصاد العراقي تقريباً الى 
اضعاف القطاع اخل��اص ، فأغلقت الكثير من 
االعمال ، وتقلص��ت فرص العمل التي يوفرها 

القطاع اخلاص .
2. عل��ى الرغ��م من الق��درة التمويلي��ة التي 
توفره��ا العائ��دات النفطية ملوازن��ات الدولة 
، فاالعتم��اد املس��تمر عل��ى ه��ذه العائ��دات 
مصدراً للدخ��ل من اجل ادام��ة االقتصاد امر 
غي��ر مرغوب في��ه والميكن ادامت��ه على املدى 
الطويل . واس��هم هذا االتكال على العائدات 
النفطي��ة في االعتم��اد املفرط على الس��لع 
واملع��دات الرخيص��ة املس��توردة ، غالبا على 
حساب املنتجني ومقدمي اخلدمات احملليني غير 
القادرين على املنافس��ة بنجاح في ظل البيئة 

االستثمارية واالطار التنظيمي احلاليني .
3. هنال��ك حاجة ملحة للس��ير باجتاه التنوع 
االقتصادي الذي يتحقق ويتقدم باعادة انعاش 
القط��اع اخلاص . لكن برغ��م الفرص العديدة 
املتاح��ة للتوس��ع ، ف��أن القوان��ني واالنظمة 
احلالي��ة التي حتك��م القطاع اخل��اص غالباً ما 
تشكل عقبات امام تطوره . وفي حاالت عديدة 
، قيدت هذه القوانني واالنظمة اعادة تنشيط 
القط��اع اخل��اص وبالتالي عرقل��ت خلق فرص 

عمل جديدة .
4. الب��د من اص��الح االطار العام للسياس��ات 
والتش��ريعات ، عب��ر تنفيذ برنام��ج حكومي 
يس��تجيب للحاج��ات ذات االولوي��ة للقطاع 
اخل��اص ، في اط��ار ح��وار فعال ب��ني احلكومة 

والقطاع اخلاص .
5. ستتشاور احلكومة مع القطاع اخلاص على 
نحو منتظم وممنهج قبل صياغة او تعديل أية 
قوان��ني تؤثر في بيئة االعمال . ل��ذا فأن اقامة 
منبر دائم للحوار بني احلكومة والقطاع اخلاص 
امر جوهري اذا ما اريد لالجراءات التصحيحية 
كن القطاع اخلاص من  ان حتقق النجاح الذي ميمٌ

ان يعمل بكفاءة اكبر .
6. جعل��ت محدودية فرص احلصول على متويل 
من الصعب حتديث القطاع اخلاص وتوس��يعه 
، لذا البد من اس��تحداث آلي��ات متويل جديدة 
تكون متاحة للجزء االكبر من القطاع اخلاص ، 

السيما املؤسسات الصغيرة واملتوسطة .

7. ينظر الى الشركات العامة بأنها غير كفء 
ذات انتاجي��ة منخفض��ة ، وكلف��ة تش��غيل 
عالية ، وتس��بب اس��تنزافاً كبي��رًا في موازنة 
الدولة ، فضال عن كونها منعزلة عن االسواق 

االقليمية والعاملية .
8. حتت��اج الش��ركات العامة ال��ى حتديث والى 
تكامل افضل مع القطاع اخلاص من اجل زيادة 
انتاجيتها وقدرتها التنافسية ولتستفيد من 
فرص االعمال اجلدي��دة التي تتحقق من خالل 
تعزيز روابطها مع االسواق االقليمية والعاملية 
. فض��ال ع��ن ذل��ك ، س��توفر اع��ادة هيكل��ة 
الشركات العامة فرصاً اكبر للقطاع اخلاص .

9. نمٌف��ذت خ��الل العق��د املنص��رم العديد من 
البرامج لدعم القطاع اخلاص في العراق ، لكن 
هذه البرامج كانت ول��م تزل الى اليوم مجزأة 
والتندرج ضمن استراتيجية مترابطة او خطة 
تتضمن اجراءات متعاقبة ميكن ان تستعملها 
احلكوم��ة في معاجلة املش��كالت التي تعرقل 

ظهور قطاع خاص فاعل .
10. تهدف استراتيجية تطوير القطاع اخلاص 
ه��ذه ال��ى ان تك��ون خارط��ة طري��ق لتوطيد 
مس��اعي احلكومة لتطوير القطاع اخلاص في 
الفت��رة 2014-2030  . وم��ن املتوق��ع ان ي��ؤدي 
تطبي��ق اس��تراتيجية تطوير القط��اع اخلاص 
ال��ى ان يحقق العراق نتائ��ج افضل بكثير في 
املؤشرات العاملية التي تقيس بيئة االعمال في 
أي بلد ) مثل التقرير الس��نوي للبنك الدولي » 
ممارس��ة االعمال » ( ، وان تزداد انتاجية القطاع 
اخلاص ، وتتعزز قدرته على التنافس ، وان يكون 
اكثر التزاماً اجتماعياً وبيئياً ، واقدر على توفير 

املزيد من فرص العمل اجلديدة .
11. يتيح تنفيذ اس��تراتيجية تطوير القطاع 
اخل��اص الفرص��ة للحكوم��ة اليج��اد حل��ول 
تس��تهدف االحتياج��ات ذات االولوي��ة جملتمع 
االعمال . وفي حني س��تمضي احلكومة قدماً 
باالصالحات االقتصادية ، ستسعى الى توفير 
بيئ��ة ودية لالعم��ال واملوارد املالي��ة من اجل : 
)A( حتس��ني القدرة التنافس��ية للمؤسسات 
تأس��يس    )  B  ( و  واملتوس��طة  الصغي��رة 
شراكات بني املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

والشركات العامة .
تطبي��ق  عملي��ة  احلكوم��ة  س��تقود   .12
اس��تراتيجية تطوي��ر القط��اع اخل��اص ف��ي 
البداية ومن ثم تنتقل مهمة القيادة تدريجياً 
ال��ى القطاع اخل��اص . وس��يجري اعتماد نهج 
المرك��زي ف��ي تنفي��ذ اس��تراتيجية القطاع 

اخلاص حيثما امكن.

* احملاض��رة الت��ي القي��ت قاعة باب��ل – نادي 
الصيد العراقي يوم الس��بت املصادف 11 / 2 
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جدول خالصة بواقع الشركات
 

عدد  الوزارات
 لشركات

عدد العاملين 
 باآلالف

عدد العاملين 
باآلآلف اكبر 

سنة  50من 
وخدمتهم اكثر 

 سنة 15من 

 االجراء
اليوميين 
 باآلآلف

عدد الشركات 
الرابحة حسب 

 2013عام 

الشركات التي لم 
تدرس لعدم توفر 

 معلومات عنها

 ــ 12 0.9 50.7 145.4 71 الصناعة
 ــ صفر 8.4 12.5 83 *24 الكهرباء
 ــ 17 9.8 86.1 143.6 18 النفط
 ــ 7 0.6 10.3 37 10 النقل

 ــ صفر 1.7 3.5 13.7 8 االعمار واالسكان
 ــ 3 0.04 4.5 10.5 7 التجارة
 ــ 2 0.1 0.4 4.3 7 الزراعة
 ــ صفر صفر 9.3 20.5 6 الدفاع

 ــ 3 0.9 0.3 2.8 3 الموارد المائية
 ــ صفر 0.02 4.1 18.3 3 االتصاالت

 12 ــ ــ ــ ــ ــ المالية
 4 ــ ــ ــ ــ ــ الثقافة
 2 ــ ــ ــ ــ ــ الصحة
 1 ــ ــ ــ ــ ــ التربية

 19 44 22.46 181.7 479.1 157 المجموع
 



كمبري��دج �� اعت��اد منتقدو الرئيس 
دونال��د ترام��ب التقلي��ل من ش��أن 
االتص��ال  مج��ال  ف��ي  مهارات��ه 
السياس��ي، ورمبا يرجع ه��ذا إلى أنه 
مختلف إلى حد بعيد عن س��ابقيه 
مثل فرانكلني روزفلت ورونالد ريجان. 
فقد ُعرَِف كل م��ن فرانكلني روزفلت 
ورونال��د ريج��ان بقدرتهم��ا الفائقة 

على االتصال.
أن قطاع��ات واس��عة م��ن  وبرغ��م 
يكره��ون  األميركي��ني  الس��كان 
فرانكل��ني روزفلت ورونال��د ريجان إال 
أنهما قد خاطبا الش��عب األميركي 
لالحت��كام  وس��عياً  واح��د  ككل 
جلم��وع الن��اس. أم��ا ترام��ب، فعلى 
العكس، احتكم في املقام األول إلى 
األقلي��ة التي انتخبت��ه، وبدا خطاب 
تنصيب��ه كخط��اب انتخاب��ي، وبعد 
تولي��ه ملنصب��ه أفض��ت سلس��لة 
أطلقها  التي  املضلل��ة  التصريحات 
واألوامر التنفيذية االستفزازية التي 
أصدرها إلى تقويض مصداقيته في 
أعني جم��وع الن��اس، وتعزيزها داخل 

قواعده.
تعل��م ترام��ب مه��ارات االتصال في 
عالم تلفزي��ون الواق��ع، حيث يجري 
الترفي��ه ع��ن اجلمهور وزيادة نس��بة 

املش��اهدة عبر التصريحات املشينة 
ترام��ب  واس��تعمل  االس��تفزازية. 
ه��ذه الطريقة في أثن��اء االنتخابات 
اجلمه��وري  للح��زب  التمهيدي��ة 
لالس��تحواذ على اهتم��ام الناخبني 
في ميدان انتخابي ضم 17 مرشًحا. 
ووفق��اً لتقدي��ر مصدر واح��د، تلقى 
ترام��ب م��ا يع��ادل اثنني ملي��ار دوالر 
اميركي م��ن اإلعالن��ات التلفزيونية 
اجملاني��ة، ليبتل��ع بذلك مائ��ة مليون 
منافس��ه  جمعه��ا  اميرك��ي  دوالر 
اجلمه��وري جيب ب��وش لإلنفاق على 
إعالناته املدفوعة الثمن خالل حملته 

االنتخابية.
وبعد فوزه بترشيح احلزب اجلمهوري، 
توقع الكثيرون أن يتابع ترامب املسار 
التقليدي باالنتقال إلى الوسط خالل 
االنتخابات العام��ة. ولكن مرة ثانية 
ز عل��ى حملة  حت��دى التوقع��ات ورَكَّ
ش��عبوية بني ش��رائح من الس��كان 
فقدت وظائفها في خضم املنافسة 
العاملية، و/أو تش��عر باالس��تياء من 
ج��رت  الت��ي  الثقافي��ة  التغيي��رات 
ط��وال العق��ود القليل��ة املنصرمة. 
ا  وكان ه��ذا اخلطاب الش��عبوي ُمَعدَّ
بفعالية، وهكذا فاز ترامب في اجملمع 
االنتخابي، برغم خسارته للتصويت 

الش��عبي لقرابة ثالثة ماليني صوت، 
ولكنه ل��ن يكون رئيس��اً بالنس��بة 
ملائة ألف صوت ف��ي الواليات الثالث 

املعروفة مبنطقة »حزام الصدأ«.
وأخ��ذاً له��ذا بع��ني االعتب��ار، توقع 
الكثي��ر من املراقب��ني أن يقوم ترامب 
بع��د تولي��ه مهام منصب��ه بتوجيه 
رس��ائله إلى الوسط السياسي. بيد 
أن ترام��ب أربك كبار اخلبراء مرة ثانية 
باستمراره في استهداف ومخاطبة 
قاعدته االنتخابية. ويتكهن البعض 
أنه يرمي إلى بناء حزب شعبوي جديد 
من ناخبني من الطبقة العاملة )ممن 
أُْطلِ��ق عليه��م في الس��ابق وصف 
دميقراطيي ريج��ان( واجلمهوريني من 

حزب الشاي.
وبرهن ترامب أيضاً على طبيعته غير 
التقليدية في اختياره ألدوات االتصال. 
فالتكنولوجي��ات احلديثة توفر فرصاً 
جدي��دة. ولق��د اس��تعمل فرانكلني 
روزفلت »دردشات املوقد« )الدردشات 
البيتي��ة التي كان ميك��ن أجراؤها مع 
املن��ازل بينم��ا الن��اس ملتف��ة حول 
املوقد( الشائعة واجملربة بعناية والتي 
أصبحت ممكنة بفضل البث اإلذاعي. 
بينم��ا كان ريج��ان أس��تاذ اخلط��اب 
املكتوب املعالج درامياً على شاشات 

التلفزيون. وقد جعل طاقم العاملني 
بالبي��ت األبيض خط��اب اإلدارة يركز 
على القضاي��ا ذات األولوية في اليوم 
أو األس��بوع. أم��ا ترامب فاس��تعمل 
موق��ع تويت��ر، إضاف��ة لبراعت��ه في 
اس��تخدام التلفزي��ون الكابل، قافزا 
على رؤوس طاقم العمل والصحافة 
دافعا جدول أعمال حملته االنتخابية 

لألمام.
وما أثار دهش��ة العديد من املراقبني 
أن ترام��ب اتبع نفس املمارس��ات في 
البي��ت األبيض. لم يكن اس��تعمال 
موق��ع تويت��ر جدي��داً عل��ى البي��ت 
األبي��ض �� فقد كان ألوباما حس��اب 
يدي��ره موظف��ون أكف��اء ���� بيد أن 
انخ��راط ترام��ب ش��خصًيا في هذه 
العملية أثار تس��اؤالت حول كيفية 
إدارة األه��وال السياس��ية من البيت 
األبيض والتعبير عن قضايا سياسية 
األس��لحة  )مث��ل قضي��ة  ش��ائكة 
النووية( ف��ي 140 حرفاً حددها موقع 
تويت��ر كأقص��ى مس��احة للكتابة. 
ولك��ن كأداة للتواص��ل م��ع قواعده 
واالحتف��اظ باالهتم��ام منصباً على 
شخصه، س��مح له استعمال تويتر 
ف��ي احلكم بالقفز فوق أعناق أعضاء 

الكوجنرس والصحافة.

مب��رور  السياس��ي  االتص��ال  يتغي��ر 
عدي��دة  أس��اليب  وهن��اك  الوق��ت، 
للتواصل بفعالية. ولقد توفرت لدي 
قدام��ى اإلغري��ق م��دارس للخطابة 
اخلطاب��ة  ف��ي  مهاراته��م  لصق��ل 
بالبرمل��ان. وت��رك شيش��رون بصمات 
قوية في مجلس الش��يوخ الروماني 
بعد دراس��ته لفن اخلطابة. ولم يكن 
وودرو ويلس��ون ف��ي طفولت��ه طالباً 
موهوباً، إال أنه جنح في تعليم نفسه 
فن اخلطابة ألنه عده ضرورياً للقيادة. 
وعادة ما ينس��ب وينستون تشرشل 
جناحه إل��ى إتقانه اللغ��ة اإلجنليزية، 
بينما استفاد مارتن لوثر كينج االبن 
من نشأته في قلب تقاليد الكنيسة 
األفريقية االميركية الثرية بإيقاعات 

الكلمات املنطوقة.
وق��د يكون اكتس��اب ه��ذه املهارات 
وأق��ل  للبع��ض  بالنس��بة  س��هال 
س��هولة بالنس��بة للبع��ض اآلخر. 
وح��ني عق��د ماري��و كوم��و احلاك��م 
الس��ابق لنيوي��ورك مقارن��ة بني بل 
كلينتون وهيالري كلينتون قال: »إنها 
ميثودي��ة أكث��ر )نس��بة للكنيس��ة 
امليثودية البروتستانتية( في حني هو 

أكثر مسرحية.«
بيد أن أش��كال االتصال السياس��ي 

الفع��ال ال تقتص��ر عل��ى اخلطاب��ة 
والبالغة، فاإلش��ارات غي��ر اللفظية 
تع��د عنص��رًا مهًما بالقدر نفس��ه. 
ولم يكن حتى بعض القادة امللهمني 
من أعظم اخلطباء ���� والدليل على 
ذل��ك املهامتا غان��دي. بي��د أن رمزية 
مالبس الفالحني البسيطة التي كان 
يرتديها ومنط حياتهم التي عاش��ها 
كان��ت أعل��ى صوت��اً م��ن الكلمات. 
وإذا قارن��ا هذه الصور بص��ور غاندي 
الش��اب القلق املرتدي مالبس احملامي 
البريطاني الوقور، ألدركنا كيف فهم 

غاندي معنى التواصل الرمزي.
وه��و م��ا فعل��ه ترام��ب، بطريقت��ه 
اخلاصة، بالنظر إلى قبعة البيسبول 
احلمراء الت��ي كان يعتمرها في أثناء 
حملته االنتخابية مع شعار »لنجعل 
أميركا عظيمة م��رة أخرى«، إضافة 
إل��ى تثبيت��ه لفكرة ال��والء للعالمة 
التجاري��ة ح��ني كان رج��ل أعم��ال، 

واستعماله لتويتر.
بي��د أن القي��ادات بحاج��ة، إضاف��ة 
إل��ى التواصل م��ع اجلماهير عن بعد 
باستعمال اخلطابة والرموز، للتسلح 
بالق��درة على التواص��ل وجها لوجه 
أو ف��ي مجموع��ات صغي��رة. وف��ي 
بعض احلاالت يعد ه��ذا االتصال عن 

ق��رب أكثر أهمية م��ن اخلطابة. ومن 
الصعب اجلمع بني املهارة التنظيمية 
والقدرة عل��ى ج��ذب وإدارة حكومة 
فعالة من ناحية، واحلكم باستعمال 
موقع تويت��ر من ناحية أخ��رى. وكان 
متواض��ع  خطيب��اً  تروم��ان  ه��اري 
املواه��ب، ولكنه متكن م��ن تعويض 
افتقاره ملوهبة اخلطيب العام بجذب 
مجموع��ة رائع��ة من املستش��ارين 

وباإلدارة القديرة لهم.
وتقدمي القدوة الصحيحة هو شكل 
آخر بالغ األهمية من أشكال االتصال 
بالنس��بة للقي��ادات، فحني توقع لي 
هس��ني لوجن رئيس وزراء سنغافورا رد 
فعل شعبي متشكك إزاء رفع رواتب 
موظف��ي احلكومة ع��ام 2007 أعلن 
تخليه عن زي��ادة راتبه. وفيما يتعلق 
املصالح،  املرتبطة بتض��ارب  بالرموز 
ل��م يُتقن ترام��ب بعد ف��ن االتصال 

السياسي.
لقد أثبت ترام��ب، حتى اآلن، أنه قادر 
عل��ى التواص��ل السياس��ي الفعال 
أكث��ر مم��ا توق��ع منتق��دوه. بي��د أن 
أح��د األس��ئلة الكبرى الت��ي تواجه 
رئاس��ة ترامب هي: م��ا إذا كان قادرا 
عل��ى حتقيق جناح عل��ى املدى البعيد 

بأسلوبه غير التقليدي هذا.

الطاق��ة  انت��اج  تاري��خ  م��ر  لق��د 
بظ��روف  بالع��راق  الكهربائي��ة 
صعب��ة ج��ًدا وكان لتل��ك الظروف 
املتمثل��ة باحل��روب الت��ي خاضه��ا 
النظام السابق واحلصار االقتصادي 
ف��ي حينه��ا اضاف��ة ال��ى الدم��ار 
الكبير ال��ذي طال ه��ذة املنظومة 
م��ن ج��راء إح��داث ،2003 وكذلك 
االره��اب  احلقه��ا  الت��ي  األض��رار 
والعصاب��ات اإلجرامي��ة، االمر الذي 
اثر بنحو س��لبي على انتاج الطاقة 
الكهربائي��ة بالع��راق برغم اجلهود 
الكبيرة التي يبذلها منتسبو وزارة 
الكهرب��اء في أصالح تل��ك األضرار 
والت��ي  اع��اله  البح��ث  موضوع��ة 
تستحق كل الشكر والعرفان, كما 
املتعاقبة  الوطني��ة  احلكوم��ات  ان 

اول��ت اهتمام��اً كبي��راً ف��ي تأهيل 
املنظوم��ة الكهربائي��ة م��ن خالل 
رص��د التخصيص��ات املالية برغم 
املالية الصعبة وش��حه  الظ��روف 
السيولة املالية خالل تلك الفترات 
املاضي��ة .ومن هن��ا تأت��ي االهمية 
القصوى التي تس��توجب اش��اعة 
ثقاف��ة الترش��يد ف��ي اس��تهالك 
الطاقة الكهربائي��ة من اجل دعم 
املنظومة الوطنية للكهرباء، والتي 
حتت��م على اجلميع العم��ل بروحية 
فري��ق العمل الواح��د لدعم جهود 
م��الكات وزارة الكهرب��اء اخمللص��ة، 
س��واء اجله��ود املبذولة ف��ي قطاع 
انت��اج الطاقة او نقله��ا او توزيعها 
او ف��ي مج��االت الصيان��ة .ولك��ي 
نس��هم مس��اهمة متواضعة في 

رفد خطط وزارة الكهرباء ومتكينها 
من بلوغ تغطية احمال الذروة فالبد 
من اعتماد املقترحات الهادفة التي 
ميكن اجمالها بالنقاط االساس��ية 

التالية :-
1 - ضرورة إش��اعة ثقافة الترشيد 
في اس��تهالك الطاقة الكهربائية 
لدى اجلميع الن مسؤولية احملافظة 
عل��ى دميوم��ة الكهرب��اء التنحصر 
مبسؤولية تشكيالت وزارة الكهرباء 
بل انها من مسؤولية اجلميع سواء 
كانوا أف��راداً او مؤسس��ات فالكل 
يجب ان يعمل بروحية فريق العمل 

الواحد. 
املؤسس��ات  قي��ام  وج��وب   -  2
االعالمية س��واء املق��روءة او املرئية 
او املس��موعة بحم��الت للتوعي��ة 

والتروي��ج وح��ث املواطن��ني الكرام 
الكهرباء من  لترش��يد اس��تهالك 
خالل عدم أثقال الشبكة الوطنية 
بأحم��ال إضافية وإطف��اء االجهزة 
الكهربائية غير الضرورية والسيما 

خالل ساعات الذروة.
جمي��ع  ازال��ة  عل��ى  العم��ل   -  3
التجاوزات احلاصلة على الش��بكة 
الكهربائية وذلك من قبل دوائر توزيع 
الطاق��ة الكهربائي��ة وبالتنس��يق 
مع الش��رطة االحتادي��ة او من قبل 

املواطنني الكرام وبصورة طوعية.
4 - اقامة املؤمترات والندوات واحللقات 
النقاش��ية في اجلامع��ات واملعاهد 
والن��وادي واجلمعي��ات العلمية من 
باهمي��ة موضوع  التعري��ف  اج��ل 
الترش��يد ف��ي اس��تهالك الطاقة 

الكهربائي��ة ومب��ا يضم��ن تهيئ��ة 
االرضي��ة املالئم��ة الجن��اح خط��ط 
الترشيد بالطاقة الكهربائية ودعم 

منظومة الكهرباء الوطنية.
5 - تنظيم املع��ارض وبالتعاون مع 
العاملية املتخصصة في  الشركات 
الكهربائية  الطاق��ة  أنت��اج  مجال 
التي  التعريفية  البوسترات  وعرض 
تش��جع عل��ى الترش��يد وتقلي��ل 

استهالك الطاقة الكهربائية.
6 - تش��جيع الصناع��ات الوطنية 
املصابي��ح  بإنت��اج  املتخصص��ة 
االقتصادية والعمل على اس��تبدال 
اإلنارة احلالية للمؤسس��ات واملنازل 
معاً ومبا يسهم في خفض االحمال 
املترتبة عل��ى منظوم��ة الكهرباء 
الوطنية والس��يما في أثناء أحمال 

الذروة القصوى التي تثقل محطات 
االنتاج. 

7 - تفعي��ل دور اجه��زة التقيي��س 
والس��يطرة النوعي��ة عل��ى ال��زام 
االجهزة االس��تيرادية والتجار على 
توريد واستيراد االجهزة الكهربائية 
ذات الكفاءة للطاقة ومنع استيراد 
اخملالف��ة  الكهربائي��ة  االجه��زة 
والعمل على اتالفه��ا قبل دخولها 
للس��وق احمللية وعّد ه��ذا املوضوع 

من االمور املهمة.
اس��تعمال  امكاني��ة  دراس��ة   -  8
تقني��ة االستش��عار ع��ن بعد في 
االن��ارة الداخلي��ة للمباني وكذلك 
اجه��زة االنارة املتحسس��ة للضوء 
والتي تنطف��ىء مبجرد ظهور ضياء 
النهار من اجل ترش��يد اس��تهالك 

الكهرباء.
-9النظ��ر بامكاني��ة ادخ��ال ثقافة 
الترشيد في الطاقة ضمن مناهج 
التدريس وجلميع املراحل الدراس��ية 
من اجل ترسيخ هذه الثقافة التي 
تترت��ب عليه��ا تقليل االس��تهالك 

بالكهرباء.
اس��تيفاء  حم��الت  تكثي��ف   -  10
الدي��ون املترتبة بذمة الغير لصالح 
وزارة الكهرب��اء كوس��يلة ضغ��ط 
اضافية الشعار اجلهات املستهلكة 
للكهرب��اء بض��رورة الترش��يد في 
الكهربائي��ة  الطاق��ة  اس��تهالك 
واحل��د من الهدر احلاص��ل في التيار 
الكهربائي الكلي  واس��تثماره في 

مجاالت مثمرة اخرى.

بكل بساطة، ميكن القول بضمير مرتاح، ان مفوضية 
االنتخاب��ات )لي��س باش��خاصها كأف��راد( الينبغي ان 
تس��تمر عل��ى م��ا ه��ي عليه،كمس��ؤولة ع��ن ادارة 
االنتخاب��ات من هويتها كممثلة للكتل السياس��ية 

التي تتنافس في السباق االنتخابي.
ان ه��ذا وحده يكف��ي للطعن بحياديته��ا ومهنيتها، 
وللخش��ية املش��روعة واملب��ررة من تزوي��ر االنتخابات 
الضغوط��ات  حت��ت  والوق��وع  بالنتائ��ج،  والتالع��ب 
واالم��الءات، ف��ي وقت تُظه��ر الكتل املتنف��ذة اصراراً 
على تكريس احملاصصة في »املفوضية العليا« وعناداً 
ف��ي احليلولة دون اختي��ار مفوضية بديلة مس��تقلة 
واحترافية تنظم االنتخابات على اس��اس احلياد، كما 
انها تن��اور وتبدد الوقت لكي التش��رع قانون��اً جديداً 
وعادال لالنتخابات، في محاولة لترويض ارادة الش��عب 
وضب��ط عملية االقتراع للمج��يء مبجلس نيابي على 

قياس سابقه.
انه س��بب وجيه، للتظاهر الس��لمي بص��رف النظر 
عن اجله��ة التي تبادر للدعوة اليه، وتتبنى ش��عاراته، 
ألن صمت الش��ارع يعطي رس��الة مشجعة لالحزاب 
والزعام��ات السياس��ية النافذة، وأدواتها الفاس��دة، 
للمض��ي قدماً في الس��طو عل��ى ارادة املاليني وتكرار 
س��يناريوهات االنتخاب��ات الس��ابقة الت��ي ش��هدت 
انته��اكات ال س��ابق لبش��اعتها في اس��تعمال املال 
العام، ودعم االنظمة احمليطة بالعراق وبؤر الفساد في 
الدعاية والرشوات واعمال اإلكراه وشراء الذمم والتالعب 
بعملي��ات االقتراع فيم��ا تَوزَع اعض��اء املفوضية الى 
خانات الكتل املوالني لها لتأمني فوزها عبر الس��كوت 
على جتاوزاتها، بل وراجت املعادلة الغاش��مة: |أسكُت 
أن��ت على جتاوزات أصحابي اس��كت ان��ا على جتاوزات 

اصحابك«.
ان التظاه��رات واعم��ال االحتج��اج الس��لمي الت��ي 
اندلعت الس��بت 11 ش��باط كانت قد ج��رت بكفالة 
الدس��تور العراق��ي والت��زام احلكوم��ة باحت��رام حق 
املواطن��ني بالتعبير عن مطالبهم بوس��ائل التظاهر 
الس��لمية، بل ان رئيس احلكومة حي��در العبادي اعلن 
اكثر من مرة تعاطفه مع مطالب املتظاهرين بوصفها 
مبنزلة رافعة من رافعات مشروع االصالح الذي أطلقه 
ف��ي آب من الع��ام 2015، ومرة خاط��ب وزراءه بالقول: 
»علينا ان مننّت للمتظاهرين لدعم االصالح ومكافحة 
الفس��اد، فلوالهم ما كن��ا نقدم على اتخ��اذ قراراتنا 

االصالحية«.
عل��ى انه ليس ثم��ة خلل ف��ي »هوي��ة« املبادرين الى 
التظاهر، بل اخللل في صمت القوى االخرى املنشغلة 
في حص��اد امتيازات احملاصصة واخل��وف من فقدانها، 
واخلل��ل االكث��ر وضوح��اً، يتمث��ل في معارض��ة املس 
بهيكلة مفوضية االنتخابات وتعطيل تش��ريع قانون 
جدي��د لالنتخابات، أو القول ان املتظاهرين خرجوا ولم 
يعرف��وا ماذا يري��دون، واحلال، كان يج��ب تعليق الورود 

على صدورهم.. ال الرصاص.
*******

اندريه مارلو
» م��ن ال يتجن��ب املس��اومة ال يس��تطيع أن يكون 

أصيال حقاً«.
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ثقافة10

غادة عزيز

مثلك أنا 
رثة مخذولة املعنى

صوت آسف خذلته املالبس
أربكته الضحكات.....

حني كان الفراغ حتتي معطفا 
يغرق في التيه 

كنَت في الظل عباءة
ألصابع ال ترتعش

تسند بردا« واختناق
رطوب��ة  ف��ي  خبأت��ه  بقل��ب 

األصوات
مرة بالوهم 

وحينا بانتظام
فهل كنت مقتولة 

أسكن في ارتباك الفراغ
يكتبني الرمل في سره

برشاقة لغة
على ذمة جتاعيد جتاوزت الباب

أم كنت البحر
ولكل بئر باب

ولكل خطيئة جناة
قد شئُت وتضرعت للسماء

حني الشعراء ينتقون األسماء
ينشدون الشعر

القصي��دة  وج��ع  فينتابن��ي 
واملفردات

أحصي الرمال 
بعضها سكر

وبعضه��ا في الس��ر أكبر من 
النجاة

أسمع الفوضى

تواري فضيحة الصورة 
بألم الفقد

فأبسط كالمك
متتدح بالباب جرحا لن يلني

وافتح عذاباً 
وقبل احلب ال متت
وقبل احلب ال تقل

بغ��ض  القصائ��د  انته��ت 
الطرف

عن جنة لم يرسمها اهلل
هو احلرمان في غربته منذوراً

له في القلب إيقاع
س��تموت أصاب��ع النع��ش إن 

طرح السؤال
أن أكسر األقداح؟؟؟؟ 

الخمر يورق للمساء
قد غادرتني االحتماالت

وموهني اخليال
فقل لبعض احلب أن يهذي

ولبعض الطير متهل
لم يحن أن تنعق الغربان

فالشعر يغفر األخطاء
في غيبوبة القاموس

فهل كنت أبكي
أم كنت ماًء في الهواء

تسيل روحي في رماد الغيب
جن��ة تبكي.....موج م��ن مرايا 

املاء
ذريعة الرمل لتبدو بعدها نزوة 

الطيش
نزهة متيل خطوتني 

مخذولة األنفاس 
مسافة ظل

 برهافة كعبني ناعمني ......

مسافة ظل

نص

حسين علي خضير الشويلي

يب��دو ان الصراع الذي أثاره تولس��توي 
في ه��ذا القصة يحمل طابع��اً غريباً 
بعض الش��يء، الن اجملامي��ع املتناحرة 
في هذه القصة هي مجاميع مختلفة 
فكري��اً وثقافياً و روحي��ا وكذلك دينياً.

)القوقازي��ني(  اجلبلي��ة  فالش��عوب 
تس��تمد وجودها من متسكها بارضها 
و مبا حتمله م��ن ارث روحي، كان للدين 
املي��زة البارزة ف��ي معتقداتهم، ولكن 
مع االسف ان من امثال االمام)شامل( 
كان كل هم��ه ان يبقى في الس��لطة 
ويفرض س��يطرته على اجلبليني، وفي 
ذات الوقت قد اظهر تولستوي الشعب 
الروس��ي متفككاً روحياً وفكرياً وكان 
للقيصر الي��د الطولى ف��ي إدارة دفة 
الس��لطة، أما البقية الت��ي تأمتر بأمر 
من القيصر ه��ي مجاميع تركض وراء 
مصاحلها ويشدها حب اجلاه واملنصب 
واملال، اما الكنيسة كان لها دور سيء 
للغاية ألنها ببس��اطة وف��رت الدعم 
الروحي ان صح التعبير للقيصر، فأخذ 
يش��ن احلروب مبباركتها. وهكذا لعبت 
س��يئاً  دوراً  الكنيس��ة 
ش��ن  ف��ي 

احلروب آنذاك، لذلك الكاتبة الروس��ية 
تتيانانيكواليفن��ا كوركينا قد حتدثت 
بإس��هاب بخص��وص ه��ذا املوض��وع 
)) احل��اج  املوس��وم  قص��ة  بكتابه��ا 
الفني��ة   الوصي��ة  بوصفه��ا   )) م��راد 
لليفنيكواليفييتش تولستوي (، الذي 
صدر حديثاً عن دار الشؤون الثقافية – 
وزارة الثقافة وهو من ترجمة د. حتسني 
رزاق عزي��ز، وتقول الكاتب��ة :* ) واالهم 
بأي ش��يء اس��تطاع اجليش الروس��ي 
بإرادة االمبراطور » تنوير« الش��عوب » 
بحيث ربى فيهم ش��عوراً غير محدود 
» من النفور واالش��مئزاز جتاه الروس(. 
واالش��مئزاز  النفور  وبالتأكي��د، ه��ذا 
حت��ول تدريجي��اً ال��ى كره دائ��م. وبعد 
ذل��ك الكاتبة تب��ني اس��باب تعاطف 
تولس��توي م��ع اجلبلي��ني ف��ي قصة ) 
احل��اج مراد( تقول: ** ) فتولس��توي بال 
ش��ك يتعاطف في القصة الى درجة 
كبيرة م��ع محنة ش��عوب القفقاس 
الن احلرب جرت عل��ى ارضهم. واجليش 
الروس��ي يدمر ق��رى اجلبلي��ني ويحرق 
حقولهم ويقطع اش��جارهم ويدنس 
مقدس��اتهم الديني��ة واألده��ى م��ن 
ذلك – يقتل ابناهم.(. ومن ثم الكاتبة 
جت��ري مقارن��ة واضحة بني الش��عوب 
اجلبلية وحي��اة القرية الروس��ية وفي 
ه��ذا املضم��ار اس��تطاعت الكاتب��ة 
تتيان��ا ان تصف وصفاً دقيق��اً ملا اراده 
تولس��توي م��ن كش��ف عي��وب تلك 
اجملامي��ع املتناح��رة. ولك��ن هنا يطرح 

س��ؤاالً مهماً: ماذا يريد تولستوي من 
قصة ) احل��اج مراد(؟ وم��ا الدوافع وراء 
انتق��اد تلك اجملامي��ع املتقاتل��ة؟  كل 
هذه االسئلة قد اجابت عنها الكاتبة 
الروسية تتيانا بطريقتها اخلاصة. نأتي 
للسؤال االول: من البديهي ان االحداث 
الت��ي ج��رت عل��ى الش��عوب اجلبلية 
كم��ا تس��ميهم الكاتب��ة تتيانا لها 
تأثيرها على الش��عب الروس��ي فكان 
لتولس��توي موقف��اً منه��ا، اما ماهي 
الدوافع لتولس��توي هي كثيرة ولكن 
بإمكاني ان اقتبس شيئا من ما قالته 
الكاتبة الروسية تتيانا: ).. فتولستوي 
قد رأى في الدولة صورة الش��ر(، لذلك 
هو كشف عيبوهم وانتقدهم بصورة 
مباشرة. بعد هذه املقدمة دعونا ننتقل 
الى بطل القصة وما الدور الذي لعبه 
في ه��ذه القصة ؟تصف لن��ا الكاتبة 
مراد  احلاج  تتيانانيكواليفنا كوركين��ا 
بان��ه كان كثير التفكي��ر وملتزم دينيا 
ويؤمن مبسالة اجلهاد ) الغزوات (، ويكن 
العداء  للروس ألنه يعدهم منغمسني 
بالفس��اد الروح��ي وامل��ادي، وف��ي ذات 
الوقت الكاتبة الروس��ية تتحدث عن 
مس��الة جداً مهمة عن البطل،وتعده 
يخالف مبدا اجله��اد ألنه يعلن اجلهاد 
على الروس وه��و يعمل مع الروس من 
اجل ينتقم من شامل الذي قتل اخية 
وهذا املبدأ يخال��ف اجلهاد. وهذا االمر 
يبني لن��ا ان البطل ع��اش فترة مليئة 
بالتناقض��ات الن الظ��روف الصعب��ة 

هي التي اجبرته عل��ى فعل ذلك.ومن 
ثم توضح الكاتبة ان تولس��توي وضع 
بطل��ه في موقف ال يحس��د عليه الن 
البطل كان ب��ني نارين ان صح التعبير، 
اما ان يكون مع الروس والنتيجة ارضاء 
طموحه وهذا ينافي مبادئه التي تربى 
عليها، واما ان ينقذ عائلته من القتل 
على ايديهم. ومن ثم الكاتبة الروسية 
تتحدث ع��ن مقتل حاج م��راد وتصور 
املش��هد بدقة ودرايةتن��م عن معرفة 
عميقة ببطل تولس��توي، ولكنها لم 
توضح لن��ا ملاذا تولس��توي عمل على 
قتل بطلُهف��ي نهاية القصة؟ اعتقد 
كان مبقدورتولستوي يجعل حاج مراد 
منوذج��اً للعنف و لك��ن دون ان يقدمُه 
مقت��والً في نهاي��ة القصة،واعتقد ان 
هذا س��ؤال مهم جداً ومحور القصة، 
التي الكاتبة ل��م تطرحُه ال من بعيد 
وال من قريب،ويبدو لي ان مقتل البطل 
هو اش��ارة واضحة من الكاتب الكبير 
تولستوي ان العنف في نهاية املطاف 
ال يجني اال العنف، بالرغم من تعاطف 

الكاتب مع البطل.

*قص��ة )) احل��اج م��راد (( بوصفه��ا 
الوصية الفنية لليف نيكواليقيتش 
تولستوي / تأليف تتيانا نيكوال يفنا 
كوركينا؛ترجمة: د. حتسني رزاق عزيز 
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رأٌي في قصة تولستوي: الحاج مراد*

ثمة ض��رورة قصوى لدراس��ات انثروبولوجية، واجتماعية 
،ونفسية ..في تفكيك ظواهر السلوك االجتماعي، لسبر 
أغ��وار فهم اجملتمع بكل اجلوان��ب التي يتعاطى فيها ،من 
األدب ،الرس��م ،النح��ت ...وكذلك الكتابة عل��ى اجلدران : 
ال��ذي أرى احلفر املعرف��ي واإلركولوجي يندر فيه ؛لذا حاول  
املؤلف الدكتور كاظم اخلفاجي  في كتابه: ثقافة اجلدران، 
فك االش��تباك ف��ي تل��ك الظاه��رة ،ودراس��تها تأريخياً 
وإنثروبولوجي��اً لغرض يدعون��ا إلى الق��راءة ،وفك األلغاز 
في ظواهر منتش��رة على اجلدران أينما كنت ترى ذلك في 
الوطن م��ن أقصاه إلى أقصاه ،ح��اول »املؤلف« التوضيح 
والتش��ريح والفحص لثقافة اجل��دران،و لترميم التصدع  
والش��رخ وإيج��اد الع��الج حللح��ة  املش��اكل النفس��ية 
–االجتماعية التي تدعو إلى الكتابة على اجلدران ،ومعرفة 
إفرازات الظواهر الس��لوكية على هذا االجتاه في تش��ويه 
الذائق��ة ، بهذه الفوض��ى العارمة على اجل��دران واألبنية 
واحمل��ال التجارية، وأحيانا جتدها منافي��ة للذوق العام ، بل 
خادش��ة للحياء،عبارات تكتب بأخطاء إمالئية ،وخطوط 

مشوهة على اجلدران بكل مكان..  
وق��د  حاول د.  كاظم اخلفاجي معاجلة تلك الظواهر.. عبر 

تقسيم الكتاب إلى:
الفص��ل األول / اجلدار التاريخي - الطبيعي بثالثة مباحث 

1. الطبيعي 2. االجتماعي 3. النفسي 
الفصل الثاني / اجلدار السياسي 

1. الثالث / اجلدار الدين��ي 1. املقدس 2. املتخيل 3. اللوني 
العنصري

الفصل الرابع ( اجلدار / الذات وإشكالية النسق 1. النمط 
الكتابي 2. مقاص��د املعنى 3. الكتابات اإلعالنية وتصادم 

الرغبات
الفصل اخلامس / نصوص جدارية واخلامتة

حق��ا موضوعة لم يتطرق له��ا اي عربي من قبل د.كاظم 
..لذلك ستتألأل الفصول .بإضاءة تستحقها

...في قراءة معرفية وجمالية لكتابه املرتقب قدم الدكتور 
اخلفاجي مس��حاً فكري��اً وعلمياً لفص��ول الكتاب املثير 
اله��ام واجلديد مبوضوعه بالبحث االركولوجي في املعرفة 
واألدب والنقد ؛تداخل في��ه التاريخي ..باملقدس.. وباألدب.. 
والنقد...فقد اس��تعرض ماهية البح��ث ومتهيده و رؤيته 
لثقافة اجلدار مبنهجية علمية وباسلوب أدبي آخاذ ..متناوال 
»بأطروحت��ه اجلدي��دة« اجلدار من ريادة احلضارة، والرس��وم 
على اجل��دران ،والكتابة باحلض��ارة املصري��ة ، الرافدينية، 
البوذي��ة، اليهودية ..وثقافة اجلدار لدى دول عدة كفرنس��ا 
واملانيا .مقس��ما اجلدار الى أقسام :منها اجلدار النفسي.. 
والسياس��ي.. واالقتصادي.. واالجتماعي.. واجلنسي .وفي 
الكتب املقدسة كما وردت بالتوراة والقرآن الكرمي .واتخاذ 
اليه��ود اجل��دار كحائ��ط املبكى ، وإش��ارة الق��رآن الكرمي 
...ال يقاتلونكم إال من وراء جدر..ثم اس��تخدام الش��عراء 
للجدار كالسياب..والش��عراء القدام��ي وقد أورد نصوصا 
ش��عرية بذلك عن جدار حبيباتهم ...ثم عرج على ثقافة 
اجل��دران بالعراق من العثمانيني إلى يومنا املعاصر..   أقول 
: في الع��راق بلد املعمارية املهندس��ة العاملية زها حديد 
ونخبة م��ن املعماريني العامليني والفنانني والتش��كيليني  
يتوجب وضع اللمس��ات الفنية الس��احرة مبعمار األبنية 
احلكومي��ة ،والدور الس��كنية. الباح��ث »اخلفاجي« حاول  
بكتابه ترميم التشوهات على اجلدران  في كل حارة وزقاق 
ومدينة  ،بالتصدي إلشاعة قيم اجلمال في املعمار املدني  
كما تس��عى احلض��ارة العاملية اليوم ف��ي كل أرجاء املدن 
بالعالم ،من خ��الل التزيني واملعمار اجلمي��ل الذي يُضفي 
رونق��اً وبهاًء  على املدن باختيار األلوان ،واألزياء ،والفلكلور 

،والتراث ،بروح عصرّية  ،بعيداً عن تشويه جدران املدن..

ثقافة الجدران 
وسلطـة المعنى

خبر

صباح محسن كاظم

على تفسير القرآن الكرمي.
ينتقل بعدها الكاتب وديع شامخ ليناقش 
في موضوعه » املرأة في محلمة 

جلجام��ش - هام��ش احلكاي��ة ورفي��ف 
روحها« ليكشف لنا موقع املرأة في هذه 
االسطورة التي ما تزال حتتل مكانا كبيرا 

في الدراسات احمللية والعاملية. 
أما الشاعرة د.بشرى البستاني 
تعال��ج  فانه��ا 
امل��رأة  ص��ورة   «
ف��ي  العربي��ة 
حقيق��ة  الت��راث؛ 
أم انتق��اء« ، حي��ث 
من  واحدة  تناق��ش 
االش��كاليات الت��ي 
املرأة  ص��ورة  تص��ور 
ه��ذا  ف��ي  العربي��ة 
الت��راث حي��ث » أنها 
مخيال  ف��ي  عاش��ت 
ولي��س  الت��راث  ذل��ك 
في حقيقت��هً« ص.41. 
وتش��ير الى العديد من 
الكت��ب التراثية االدبية 
طرحت  التي  والفقهية 
ينبع من  تصورا متخلفا 
التجري��د الذكوري وفهم 
وليس  ومصاحل��ه،  الرجل 
من واقع حقيقي عن املرأة. 
أما ف��ي حقل فن��ون فقد 
ض��م موضوع��ات متنوعة 
جمالي��ات   « بينه��ا  م��ن 
النحث الشعبي » للدكتور 
حامت الصك��ر » كما كتب د. 
عاص��م االمير » ب��ني الريادة 
عاص��م  د.  ،و  والتاريخاني��ة« 
و   ،  « فرم��ان » ذاك��رة فني��ة 

مؤيد البصام »غالب املنصوري- رؤية من 
الداخ��ل« ، ثم د. بالس��م محمد » حيدر 

خالد؛ صراخ الصمت وأشياء اخرى«.
وثم��ة  مح��اور أُخر كالش��عر واملس��رح 
والنق��د األدبي ال��ذي يتن��اول النصوص 

الشعرية والسردية. 
ومن النصوص الشعرية والسردية يقدم 
الشاعر س��الم دواي قصائد مترجمة ، و 
قصائد م��ن بينها لعبداالله الياس��ري، 
مليس��لون  وقص��ة   ، جاس��م  قحط��ان 
ه��ادي ، اما صباح االنباري وموفق س��اوا 
فيقدما نصا مس��رحيا مشتركا بعنوان 

» اجلدار«. 
كما تناول د.جنم عب��داهلل كاظم نقديا 
رواية » ري��ام وكفى« للروائي��ة العراقية 

هدية حسني. 
وف��ي النقد أيضا تن��اول الناقد د.محمد 
عبدالرض��ا ش��ياع ف��ي مقال��ه النقدي 
ديوان » وشم عقاب« للشاعرة العراقية 
ورود املوس��وي. ويرى الناقدد. ش��ياع أن » 
اهم عنص��ر في اجن��از الن��ّص اإلبداعي 
املكت��وب ه��و اللغ��ة«. ويتخذ م��ن هذا 
املنطل��ق عتبة ، دون ان يلغي دور الصورة 
الش��عرية ومكانتها، إلضاءة القصيدة، 

لقراءة ديوان الشاعرة املوسوي. 
كما يتناول الشاعر والروائي الليبي عبد 
احلفي��ظ العاب��د » داللة املاء في ش��عر 
عبود اجلابري« ومادة  للشاعر صفاء ذياب 
يتناول فيها حياة » يعقوب وعيس��و« او 
ما يس��ميها ثنائية البداوة واالستقرار. 
كم��ا تضمن الع��دد حوارا مع الش��اعر 

اللبناني محمد علي شمس الدين.

متابعة الصباح الجديد
ص��در العدد اجلدي��د من مجل��ة الثقافة 
العراقي��ة، مجل��ة فصلي��ة تص��در ع��ن 
الصال��ون الثقافي ف��ي الديوانية . تناول 
رئيس التحرير أسامة غالي في افتتاحية 
الع��دد » م��ا خف��ي كان أعظ��م« ص.4 
، االزدواجي��ة الت��ي يعان��ي منه��ا بعض 
املثقف��ني وحتوالتهم إلى ط��الب منفعة 
أكث��ر منهم خالقي أدب وف��ن مبدع. في 
ظ��ل واقع مرتبك حي��ث ان » الواقع الذي 
نعيش��ه اآلن يش��ير إلى غياب أو تغييب 
املثق��ف احلقيق��ي ، ظهور من يس��هم 
في صناعة اخل��راب والتجهيل وتكميم 
األفواه ومنع احلريات« ص.4. وهي إش��ارة 
مهمة وش��جاعة تش��خص املس��توى 
ال��ذي انتهى إلي��ه احل��ال الثقافي في 
العراق، وتطرح على نفس��ها الوقوف 

مع الثقافة اجلادة املبدعة. 
وتضم��ن الع��دد مق��االت ودراس��ات 
نقدي��ة وثقافي��ة ونصوص ش��عرية 
ونثري��ة. ومن ضم��ن امل��واد، كتب د. 
سعيد عدنان مقاال » الطاهر معلما 
» أما الكاتب حس��ني رحيم » ثالثي 

سحرة العالم« . 
كم��ا تضم��ن الع��دد املل��ف ع��ن 
املرأة في تراث الش��عوب افتتحته 
لطفي��ة  واملترجم��ة  الروائي��ة 
الدليمي مبقال » املرأة بني خطاب 
اب��ن رش��د والغزال��ي » كذل��ك 
كتب��ت د. لقاء موس��ى دراس��ة 
بعنوان: جناي��ة الفكر الذكوري 

عدد جديد من مجلة الثقافة العراقية

لعبت الكنيسة دورًا سيئًا 
في شن الحروب آنذاك، 
لذلك الكاتبة الروسية 
تتيانانيكواليفنا كوركينا 
قد تحدثت بإسهاب بشأن 
هذا الموضوع بكتابها 
الموسوم  قصة )) الحاج 
مراد (( بوصفها الوصية 
الفنية  لليفنيكواليفييتش 
تولستوي

تولستوي
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*صدام ومستش��اروه يناقشون رغبتهم 
في إيجاد تسوية مؤقتة مع  اإلسالميني، 
في هذه احلالة )اإلخوان املسلمني(، وحدود 
هذا النوع من التع��اون )24 متوز ] يوليو [ 

 )1( )1986
ص��دام: ... ال أعتق��د أنه م��ن احلكمة أن 
نتص��ادم مع التي��ار الديني ف��ي العالم 
العرب��ي عندما يك��ون باس��تطاعتنا أن 
نتجنبه. م��ن الناحية الثانية، سنش��ن 
هجوماً ضخماً عليهم عندما يشارفون 
على تبوُّء الس��لطة. إن إح��دى القضايا 
الت��ي فهمته��ا م��ن الرفيق ب��در هو أن 
الهدنة ستكون في صاحلهم لكي يقفزوا 
إلى الس��لطة.  )2( السبب الذي جعلني 
أطرح هذه القضية اآلن هو بسبب أنه من 
خالل التطورات التي جرْت في الس��ودان، 
هذه القضية لم تعْد متثل تهديداً دائماً، 
إمنا هي تهديد محتم��ل ومؤقت. إذاً، إلى 
أن تصبح هي خطراً دائماً، دعونا جنعلهم 
مي��رون به��ذه املرحلة، وبعدها، س��نكون 
أق��وى ح��ني نفت��ح الن��ار عليه��م ما إن 
يصبحوا خطراً دائماً بالنس��بة للقيادة. 
حينذاك س��يكون مس��موحاً للحركات 
السياسية أن تفتح النار   عليهم. يعني 
أن نكش��فهم، أن نهجم عليهم، وهلم 
جرا ألن االستيالء على السلطة هو ضد 
حزبن��ا ف��ي النتائج االس��تراتيجية على 
مس��توى العالم العربي. غير أن إضعاف 
احلاكم هو ليس ضد حزبنا. إن الكثير من 
الزعماء في العالم العربي، س��واء كانوا 
م��ن التيار الدين��ي أو   س��واهم، إذا كان 
يريد إضعافهم، لن يكون هذا ضد حزبنا، 
أعني كموقف مباش��ر. لذلك، ملاذا نكون 
جهة التصادم املباش��ر من��ه؟ )املقصود: 
ملاذا نك��ون أول من يتصادم مباش��رًة مع 

التيار الديني – م.( 
تكمن خط��ورة التيار الدين��ي في عاملنا 
العرب��ي اآلن ف��ي احلقيق��ة القائل��ة إن 
خمين��ي سيكس��ب منه��ا، ألن��ه ف��ي 
السياس��ة العام��ة يبدو أنن��ا نكون مع 
األنظمة طاملا أننا منلك نظاماً ودولة، في 
حني أن خميني باملعنى العام ال ميلكهما. 
إذا كان لديه نظام – من الواضح إنه ليس 
ضد س��وريا وليبيا، و) اإلخوان املسلمني( 
مضطَه��دون ف��ي كال املكان��ني، وهناك 
أيضاً حركات دينية، سياسية، وإسالمية 
مضطَهدة في كال املكانني ومع ذلك، هو 
صديق الزعيمني.  )يقصد زعيمي سوريا 
وليبيا: حافظ األس��د ومعم��ر القذافي، 
عل��ى التوالي – م.( صحيح إننا ندرك هذا 
الوض��ع، إمنا يتع��ني علين��ا أن نفهم أنه 
حينما يب��زغ التيار الديني ف��ي اململكة 
تربطن��ا  الذي��ن  الس��عودية،  العربي��ة 
معهم عالقات صداقة، فهو من الناحية 
الس��يكولوجية أقرب إلى إيران منه إلى 
العراق. وبناًء على ذل��ك، إذا انخرطنا في 
معرك��ة مع��ه، س��تكون ه��ذه املعركة 
قضية إيران ضد الع��راق على الرغم من 

القضايا األخرى – 
بدر: في املغرب، في تونس – 

صدام: في هذه األمكنة كلها. وبناًء على 
ذلك، هن��اك عامل إضاف��ي يحتم علينا 
أن نتعام��ل م��ع ه��ذه التي��ارات الدينية 
مبرونة بحيث أن عدونا االس��تراتيجي لن 
يكس��به، وعليه س��ُيبنى مس��تقبل أي 
واح��د منا نتيج��ة لهذا االصط��دام. أو، 
ال تدعون��ا نقول مس��تقبل أي واحد منا 
طاملا أن مستقبله مضمون، شأنه شأن 
مس��تقبل أي واحد يس��ير ف��ي أعقابه، 
لكنه يؤثر في مستقبل حزبنا من الناحية 
االس��تراتيجية وليس التكتيكية. دعونا 
نقولها به��ذه الصيغة. إذاً، ملاذا ال نعمل 
مبرونة جتاه احلركات السياسية والدينية 
كلما كان ذلك ممكناً؟ بوس��عنا أن نفعل 
ه��ذا م��ن دون أن نعزله أو منهد الس��بيل 
ل��ه بحيث يصبح خط��راً دائماً يحاول أن 
يس��تحوذ على الس��لطة. م��ن الناحية 
الثاني��ة، النقد س��يكون مس��موحاً به 

على ال��دوام، إمنا النق��د بطريقة – أعني 
أنه ش��يء معروف أن النقد السياس��ي 
غي��ر املتناق��ض ه��و ش��يء والنق��د من 
جهت��ني متناقضت��ني – أعني كخصمني 
سياس��يني – هو شيء معروف، أيضاً. أنه 
ش��يء كاٍف بالنسبة لنا أن نحدد ] نوع [ 
الدولة التي نعتقد أنها ستكون مفيدة 
ألن تك��ون عليها الس��ودان؛ كما نعتقد 
نح��ن أن الدولة الدينية ال تريد ] ال حتبذ [ 

السودان بسبب هذه االعتبارات. 
بدر: لعلهم يعّدونها معركة. ] ضحك. [ 
ص��دام: له��ذا الس��بب ميكنن��ا أن نبادر 
بإج��راء حوار معهم وأن نعل��ن قائلني إن 
الهجوم ش��يء، في ح��ني أن التعبير عن 
العقيدة شيء آخر مختلف متاماً. ميكننا 
أيض��اً أن نقول لهم: » إنك��م أخوتنا وإن 
حديثكم ع��ن الدولة ه��و مبنزلة هجوم 
علينا. » وعندما يسألون ملاذا هذا املوقف، 
ن��رد عليهم قائلني: » نحن نؤس��س دولة 
ليس من خالل الدين. نحن نؤس��س دولة 
علمانية، لكننا نؤم��ن بالدين كطقوس 
وش��عائر وكطري��ق لتداعيات��ه، لكننا ال 
نفس��ر الدي��ن باعتباره صيغ��ة دولة. إذا 
توقفت��م عن التحدث عن الدولة الدينية 
س��نتوقف عن انتقادنا للدولة الدينية. ] 
إذا [ واصلتم التحدث عن الدولة الدينية، 
س��ننتقد الدول��ة الديني��ة، لكنن��ا ل��ن 
ننتقد)اإلخوان املسلمني( ] غير مسموعة 
[ ف��ي املاض��ي، كان مني��ري ق��د أُطيح به 
مؤخراً، )3(   عيوبه معروفة، الش��عب هو 
ال��ذي اختاره – لقد جلب��وا 28 عضواً من 

)اإلخوان املسلمني( إلى البرملان – 
]  أصوات متداخلة تناقش عدد األعضاء. 

 ]
ص��دام: حس��ناً، 53. ه��ذا يعن��ي أنه��م 
ميلك��ون تأثيراً ش��عبياً، وإال ما كان ليقع 

االختيار عليهم. )4( 
بدر: كان باملس��تطاع أن يكون العدد يزيد 

على ذلك كثيراً، سيدي الرئيس. 
صدام: صحيح، صحيح، رفيق بدر -

بدر: إن لم يكْن قد بلغ – 
صدام: بالطب��ع، هناك عوامل ! حس��ناً 
اآلن  الس��لطة  ف��ي  ليس��وا  إنه��م  إذاً، 
لك��ي يكون��وا هدفن��ا وال أولئ��ك الذين 
في الس��لطة هم هدفن��ا، وأن موقفهم 
السياسي االنتهازي بات جزءاً من موقف 

مني��ري، ملاذا إذاً ال نتوص��ل إلى عقد هدنة 
معهم؟ إن الف��ارق الوحيد بني خطرهم 
التقن��ي وخط��ر اآلخري��ن هو إنه��م أتوا 
إلى س��دة احلكم – أعني أنهم اس��تولوا 
على الس��لطة منذ عه��د قريب مقارنة 
باآلخرين. لذلك، إنهم يعرفون أناس��اً في 
اجلي��ش، بعضه��م، ينتمون إل��ى النظام 
الس��ابق. وبن��اًء عل��ى ذل��ك، إن )اإلخوان 
املس��لمني( هم أقرب الن��اس إليهم ألن 
)اإلخ��وان املس��لمني( كان��وا ج��زءاً م��ن 

النظام القدمي ... 
بدر: ] غير مسموعة. [

ص��دام: ... نحن نعرف أننا ما إن نُس��قط 
خميني، ستتأثر هذه التيارات ] الدينية [ 
إلى أقصى حد. إن أعداء التيارات الدينية، 
سوانا، وحتى احلكام، بعد أن تتم اإلطاحة 
بخمين��ي و] غي��ر مس��موعة [ التيارات 

الديني��ة، وحت��ى احملققون ذوي الس��ياط 
واجلالدي��ن س��يقولون: » إل��ى أي��ن أنتم 
ذاهبون، تعالوا وانظروا ماذا فعل خميني 
بإيران؟ » أقصد أنهم سيس��تفيدون من 
هذا الوضع. لكننا في س��لوكنا اليومي، 
يتع��ني علينا أال ن��دع التي��ارات الدينية 
السياس��ية تعتقد أن س��قوط خميني 
يعن��ي انهياره��م. إذاً، إن أح��د العوامل 
التي تخفف هذا الش��عور ه��و عالقاتنا 
الطيب��ة معهم ألن ه��ذه احلالة احملتومة 
ليسْت جيدة – ليسْت جيدة لنا بوصفنا 
)ح��زب قومي اش��تراكي( في م��ا يتعلق 
بطبيع��ة النزاع بني خمين��ي وبيننا. هذا 
شيء مختصر وس��ريع بحيث ميكننا أن 

نحل هذه القضية. 
ط��ارق: ... إن التي��ار الدين��ي املوجود اآلن 
ف��ي مصر ل��ن يح��ارب حكوم��ة كافرة 
واحلقيق��ة  إنن��ا مس��اندون لها. س��وف 
حتارب نظاماً مدنياً وقانونياً، الذي تريد أن 
تزيح��ه و] بعدها [ تس��يطر على البلد – 
وال حتى نظام الش��اه املدهش الذي كان 
ضد الدي��ن. نحن اآلن نتحدث عن مبارك، 
وحكومته تتألف من أشخاص مسلمني. 
إن��ه يص��وم، يصل��ي، ويؤم��ن باإلس��الم 
وس��لوكه حس��ن، لكنه��م يري��دون أن 
يزيحوه ألنه��ا حكومة مدني��ة قانونية؛ 
إنه��م ميلك��ون الفرصة ويري��دون هم أن 
يستفيدوا منها أقصى ما يستطيعون. 
حس��ن، لو كنا حزباً كبيراً اآلن في مصر، 
أل��ن ننخ��رط ف��ي املعركة السياس��ية 
واأليديولوجي��ة؟ أنتم تعرف��ون أن هناك 
أش��خاصاً منخرط��ون في مص��ر. أعني، 
أن هن��اك كتاب��اً وسياس��يني، بعضهم 
من ح��زب )الوف��د( وبعضه��م اآلخر من 
احلزب احلاكم، وهناك ش��خصيات أخرى 
انخرطْت ف��ي املعركة حت��ى اآلن، أعني 
أنهم ليس��وا ضد الدين، بل ضد مفهوم 
اجملموعات الديني��ة أو مفهوم اجملموعات 
اإلس��المية بشأن الدولة سواء كانوا من 

)اإلخوان( أو سواهم – 
)دقيق��ة واحدة، س��بع وخمس��ون ثانية 

خالية من الكالم في التسجيل. [ 
ط��ارق: أعتق��د أن علين��ا االنخ��راط في 
املعركة. ال ميكننا أن نفعل ش��يئاً ما في 
مص��ر لكننا يجب أن ننخرط ونس��اهم، 
بطريق��ة أو بأخرى ! لق��د انخرطنا فيها 

بالعراق. أعني، إن م��ا قاله الرفيق صدام 
في السبعينات فسر موقفنا حيال الدين 
ألنه قدم اقتراحاً للمناقشة؛ لدينا حركة 
دينية قوية كان��ت قد ضربتنا بالرصاص. 
أعني، كان��ت لدينا تظاهرات مس��لحة 
قذف��ْت علين��ا القنابل. وبن��اًء على ذلك، 
علين��ا أن نواجههم مبوق��ف أيديولوجي 
إلى جانب املوقف الشعبي، وحتى املوقف 
القمعي، أي اتخاذ التدابير الضرورية. إذاً، 
الرفيق صدام حتدث بوضوح  وقال: » نحن 
ال نقبل بالدولة الدينية، لكننا مسلمون 

ومؤمنون. » )5( 
إذاً، يعتم��د األم��ر عل��ى املوق��ف الذي 
النض��ال  ع��ن  توقفن��ا  إذا  نواجه��ه. 
األيديولوج��ي ضد )اإلخوان املس��لمني( 
في السودان، هل س��يتوقفون هم عن 
نضاله��م األيديولوج��ي ض��د املفهوم 

القومي؟ علينا أن جند طريقة للوصول 
إلى اتفاق، رفيق أبو نادية ] طه ياس��ني 
رمض��ان [. الرفيق بدر ل��م يبتكر جدول 
عم��ل ] أجندة [ له في الس��ودان لكي 
يس��تولي على الس��لطة. رمب��ا يتنازل 
تكتيكي��اً، أما الترابي فل��ن يتنازل. إنه 
ي��ود أن يس��تولي عل��ى الس��لطة في 
الس��ودان، ب��دالً م��ن   ذلك، وه��و على 
حق. كنُت س��أعتقد الشيء نفسه لو 
أنن��ي كنُت في مكانه! هل س��يتخلى 
وتعبئت��ه  األيديولوج��ي  نضال��ه  ع��ن 
األيديولوجية من أجل خطة ما، بحيث 
يكون مبستطاعنا التخلي عن نضالنا؟ 
ف��ي ه��ذه احلالة، س��نترك املي��دان في 
الس��ودان لهم أو لألشخاص الضعفاء 
ف��ي )حزب األمة( و )الوحدويني( الذين ال 
ميلكون الس��الح األيديولوجي املناسب 
لكي يواجهوا هذا التيار. علينا أن نأخذ 
هذا باحلس��بان أيض��اً. ال ميكننا القول 
إن الطرف اآلخر يرغ��ب بالتنازل بحيث 
يك��ون مبقدورنا أن نفعل الش��يء ذاته. 
نع��م، إذا كان بوس��عنا التوص��ل إل��ى 
تس��وية تضمن بأنه��م لن يس��تفزوا 
املفهوم  القومية وضمن  األيديولوجية 
القوم��ي للدولة بينما ال نس��تطيع أن 
نس��تفز مفهومهم، إنه – السياس��ة 
تتقبل ه��ذا، أعني. لكن بالنس��بة لنا 
كي نت��رك النضال الفك��ري بينما هم 
يظل��ون ويواصلون اإلتيان بش��بان جدد 
] أي محارب��ني [ و] ال��رأي [ العام يكون 
م��ع الدول��ة الديني��ة، هذا يعن��ي أننا 
س��نتخلى عن الس��ودان وحتى مصر، 
إمن��ا في األقل عن طيب خاطر ! صحيح 
أننا ال نس��يطر على كل ش��يء، لكننا 

سنكون خارج هذا النضال. 
إن املوقف جتاه إيران – موقف اجملموعات 
اإلسالمية جتاه إيران – متناقض داخلياً 
ومعروف بالنسبة لنا. من ناحية، جميع 
اجملموعات اإلس��المية، مع اس��تثناءات 
قليل��ة، انظروا إل��ى النظام ف��ي إيران 
كسلطة وكأمنوذج يُحتذى. في األقل، إن 
ما حدث في إيران جتعل كائناً من يكون 
يؤم��ن بتأس��يس دولة ديني��ة أصبحْت 
ممكنة حتى في القرن العش��رين – ألنه 
كم��ا تعرفون وكما نفت��رض، في عقود 
والسبعينيات  والستينات  اخلمسينات 

من القرن العش��رين، أولئك األشخاص 
تع��ّودوا أن يقولوا: » نعم، نحن مؤمنون 
ونريد أن نؤس��س دولة ديني��ة، لكن رمبا 
العص��ر ال يس��مح لن��ا بذل��ك. » لكن 
ما إن تأسس��ْت الدولة اإلس��المية في 
إي��ران، ه��ذه التجربة قد تك��رر ما جرى 
للش��يوعية. حني تأسسْت الشيوعية 
في االحتاد السوفييتي، الشيوعية حول 
العال��م س��اندتها وقال��ت: » في هذه 
احلالة، الشيوعية ممكنة! » إن املشكلة 
التي سيواجهونها هي ] ألن [ إيران ] بلد 
[ ش��يعي أوالً، إنهم ال يرغبون أن تكون 
التجربة األولى ش��يعية. إنهم يرغبون 
أن تكون التجربة األولى سنية بدالً من 
ذل��ك. ه��ذه حقيقة من وجه��ة النظر 
الطائفي��ة. كان��وا يتمن��ون أن يحصل 
ه��ذا في مصر، باكس��تان، أو في مكان 
م��ا، أعن��ي ] حي��ث [ يكون بوس��عهم 
أيديولوجي��اً  معه��ا  ينس��جموا  أن 
بس��هولة أكثر. إن الشيء اآلخر هو أن 
ما جرى ف��ي إيران اصطدم م��ع العراق 
ومع ال��روح الوطني��ة، وهي ق��وة وروح 
في اإلس��الم، كما أن األفع��ال اإليرانية 
يصع��ب الدفاع عنه��ا. كل هذا يجعل 
بعضه��م مترددين ف��ي أن يحذوا حذو 
إي��ران، لكن بصدق، إنن��ي أؤمن بصدق، 
مع بعض االس��تثناءات، أن بوس��ع املرء 
أن يؤمن بإقامة دولة إس��المية لوال إنه 
يعد التجرب��ة اإليرانية جتربة متحالفة 
بنحو أو بآخر. ليس حتالفاً كامالً – ليس 
التحالف املرغ��وب به من القلب، النوع 
الذي يري��ده امل��رء، إال إنه م��ن الناحية 
املوضوعية حتالف وإننا سنشهد عليه. 

هذه حقيقة. 

هوامش:
)SH-SHTP-A-001- 167  )1: » ص��دام 
وأعضاء حزب البعث يناقشون حالة 
احلزب في العالم العربي واس��تغالل  
)اإلخوان املس��لمني( كحلي��ف »، 24 
متوز )يوليو( 1986. في نيس��ان )أبريل( 
1985، أطاح انقالب عس��كري برئيس 
الس��ودان، ال��ذي أدخ��ل عناص��ر من 
االنتخاب��ات  اإلس��المية.  الش��ريعة 
البرملانية التي جرْت في نيسان )أبريل( 
1986 جلب��ْت حتالفاً ذا قاعدة عريضة 
من األحزاب اإلسالمية إلى السلطة. 
)اجلبهة الوطنية اإلس��المية(، احلزب 
الفرعي ل� )اإلخوان املسلمني(، حصل 
على مقاعد ليصبح ثالث أكبر كتلة، 
بواحد وخمس��ني مقع��داً. باملقارنة، 
حصل )حزب األمة( على مائة مقعد، 
وحصل )احلزب الدميقراطي الوحدوي( 
عل��ى ثالث��ة وس��تني مقع��داً. بع��د 
االنتخابات، كان الش��أن الرئيس في 
الس��ودان هو كيف تتقاسم األحزاب 
الس��لطة، واجل��دال الرئي��س تضمن 
القان��ون اإلس��المي. بيت��ر وودوارد: » 
القرن األفريقي: السياسة والعالقات 
الدولية » )لندن: آي. بي. توريس، 1996 

  .53 :)
)2( تعبي��ر » الرفيق بدر » يش��ير على 
األرجح إلى بدر الدين مدثر، س��كرتير 
ح��زب البعث العربي االش��تراكي في 
الس��ودان، الذي يبدو أنه كان حاضراً 

في هذا االجتماع. 
)3( جعف��ر مني��ري: رئي��س الس��ودان 

 .)1985 1969-(
)4( يب��دو أن ص��دام يُش��ير هن��ا إل��ى  
مقاعد )اجلبهة الوطنية اإلس��المية( 
ف��ي البرمل��ان الس��وداني. كان��ت قد 
اس��تحوذْت عل��ى واح��د وخمس��ني 

مقعداً. أنظر الهامش )66( أعاله. 
)5( في ما يخص تظاهرات الش��يعة 
خالل سبعينات القرن العشرين وردود 
النظ��ام، أنظر: إفرايي��م كارش وإناري 
روستي: »  صدام حسني: سيرة ذاتية 
سياسية » )نيويورك، مطبعة غروف، 

 :) 1991

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

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 16« 

طارق: ... إن التيار 
الديني الموجود 
اآلن في مصر لن 
يحارب حكومة 

كافرة والحقيقة  إننا 
مساندون لها. سوف 
تحارب نظامًا مدنيًا 
وقانونيًا، الذي تريد 
أن تزيحه و] بعدها [ 
تسيطر على البلد – 

وال حتى نظام الشاه 
المدهش الذي كان 
ضد الدين. نحن اآلن 

نتحدث عن مبارك

صدام: ... نحن نعرف 
أننا ما إن نُسقط 

خميني، ستتأثر هذه 
التيارات ] الدينية [ إلى 

أقصى حد. إن أعداء 
التيارات الدينية، سوانا، 
وحتى الحكام، بعد أن 
تتم اإلطاحة بخميني 

و] غير مسموعة [ 
التيارات الدينية، وحتى 

المحققون ذوي السياط 
والجالدين سيقولون: 

» إلى أين أنتم ذاهبون، 
تعالوا وانظروا ماذا 
فعل خميني بإيران
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تنظيم االخوان املسلمني في السودان
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أحالم يوسف

اس��تقبل رئيس حترير الصب��اح اجلديد 
الزمي��ل إس��ماعيل زاي��ر ، ف��ي مق��ر 
الصحيفة وفدا من الهيئة التأسيسية 
للتيار االجتماعي الدميقراطي برئاس��ة 
الدكت��ور عل��ي الرفيعي، وعق��د الوفد 
اجتماع��ا تداولي��ا م��ع هيئ��ة التحرير 
تن��اول حتلي��ل الوض��ع السياس��ي في 
البل��د ، واألف��كار املطروح��ة لصياغة 
املشروع الوطني الذي يشكل احد اهم 
أولويات التي��ار ورؤيته لبرنامج اإلصالح 

السياسي ومرحلة مابعد داعش .
وأك��د رئي��س التحرير،دع��م الصب��اح 
اجلدي��د للمش��اريع الوطني��ة املنتجة 
والفاعلة على وف��ق منطلقات وطنية 
ومبدأية تخدم مصالح الشعب وترعى 
س��يادة الوط��ن بعيدا عن املمارس��ات 
االس��قاطية والطائفية والفئوية التي 
كانت وماتزال هي السبب الرئيس الذي 
ش��تت واربك العمل السياسي واضاع 
العدي��د م��ن الف��رص امام الع��راق الن 
يرتقي الى مستويات افضل على كافة 

األصعدة .
وحت��دث الدكتور عل��ي الرفيع��ي قائال 
» س��نحاول ف��ي تيارن��ا ان نتجنب كل 
األخط��اء الت��ي حصل��ت ف��ي عم��وم 
العمل السياسي مركزين على احلركة 
الش��بابيبة والقوى الوطنية احلقيقية 
والتفاع��ل م��ع اجلمه��ور عل��ى وف��ق 
املنطلقات املبدأية والوطنية التي تلبي 
طوح الشارع العراقي مبوجب البرنامج 
السياسي الذي اعده التيار والذي تناول 

كل الشرائح االجتماعية .
واتفق اجلانبان عل��ى مواصلة اللقاءات 
وتبادل األف��كار والرؤى وتب��ادل اخلبرات 

واملقترحات .
وفيم يلي تفاصيل ومحاور االجتماع.  

في بداية اجللس��ة حتدث الدكتور علي 
الرفيعي رئيس التيار للتعريف بالهيئة 
ش��كره  بتق��دمي  وبدأه��ا  املؤسس��ة، 
وامتنان��ه لرئي��س التحرير اس��ماعيل 
زاي��ر، والعامل��ن بالصحيف��ة وقال: » 
نح��ن لس��نا بجديدين على الس��احة 
السياس��ية، لكنن��ا كحزب ج��اء بعد 
صدور قانون االحزاب، اما على الساحة 
السياس��ية فكان لنا حضور مؤثر في 
عدة مدن، وم��ن خالل منظمات اجملتمع 
املدن��ي، وكان��ت نش��اطاتنا ضم��ن ما 
يع��رف بالتيار الدميقراط��ي، والذي كان 
يضم احزاباً وشخصيات مستقلة، وقد 
خضنا جتربة االنتخابات جملالس احملافظات 
وذلك في عام 2013، ومن ثم االنتخابات 
البرملانية في الع��ام 2014، وكان التيار 
يضم احلزب الشيوعي، وحزب األمة مع 
الس��يد مثال االلوسي، اضافة الى االخ 
نصي��ر اجلادرجي، ومجي��د حجي حمود 
وغيرهم، وكنا نحن املس��تقلن ضمن 
التيار ايض��ا، وكان لدين��ا نظام داخلي 
ومكت��ب تنفي��ذي، وهيكلي��ة للعمل، 
اضافة الى جلان تنسيقية موجودة في 
عدة محافظات، مع جريدة اس��بوعية 
باسم التيار الدميقراطي، والتي توقفت 
لألسف بسبب املصاعب املالية، لكننا 
احملافظ��ات،  انتخاب��ات مجال��س  ف��ي 
استطعنا احلصول على عشرة مقاعد، 
وف��ي االنتخابات البرملانية اس��تطعنا 
احلص��ول على ثالث��ة مقاع��د، وكانت 
تضم الس��يد مثال االلوس��ي وشروق 

العبايجي والسيد فائق الشيخ علي.

أخطاء النواب
حتدث الرفيعي عن اخلط��أ الذي ارتكب 
من قبل »االخ��وان« بالبرملان حيث وجد 
انهم افتقروا الى التنسيق مع »االخوة« 
النواب وقال: »خضنا االنتخابات باسم 
التحالف املدني بنح��و جيد، لكن كان 
يجب عل��ى التحال��ف ان تك��ون لديه 
واضحة، ومؤسس��ات مثله  هيكلي��ة 
مثل بقية االح��زاب والتحالفات، واذكر 
منها التحالف الشيعي، واحتاد القوى، 

وكانت لتلك اخلط��وة اهمية كبرى في 
احلفاظ على قوة وتأثير التيار.

بع��د ان ص��در قان��ون االح��زاب، اصبح 
العمل السياس��ي ضم��ن اطار قانوني 
يل��زم االح��زاب كاف��ة بالتكي��ف م��ع 
وضعه��م ضمن القان��ون اجلديد، حيث 
حددت دائرة االحزاب مدة »س��نة« تلزم 
االحزاب خاللها على التس��جيل وحجز 
االس��م، يق��ول الرفيعي: اق��دم احلزب 
الش��يوعي وحزب األمة على تس��جيل 
حزبيهما وبقينا نحن املستقلن ضمن 
التيار الدميقراطي، فاجتهنا الى تشكيل 
حزب يجمعنا، وكانت هناك اجتماعات 
اهمي��ة  وذات  مثم��رة،  ومش��اورات 
بخص��وص م��ا نح��ن مقبل��ون عليه، 
واجتهنا فيما بعد الى دائرة االحزاب في 
التس��مية  العامة، وكانت  املفوضي��ة 
املقترح��ة »التيار املدن��ي الدميقراطي« 
وال��ذي اصب��ح معروف��ا لدى الش��ارع، 
لك��ن مت اخبارنا بان هناك من حجز هذا 
االس��م، وتبن فيم��ا بعد ب��أن القانون 
مينع ان تدخل مفردة مدني الى تسمية 

حزبن الجتناب الشبهة مستقبال.
يق��ول الدكت��ور عل��ي:  اضطررن��ا الى 
البحث عن اس��م آخر، على ان  ال يخرج 
من اطار املدنية والدميقراطية، فاخترنا 
اس��م »التيار االجتماعي الدميقراطي« 
وبدأنا بج��والت في عدد من محافظات 
ببع��ض  خالله��ا  التقين��ا  الع��راق، 
التنسيقيات، ونحن في طريقنا لتقدمي 
املتطلب��ات كاف��ة  لقان��ون االح��زاب، 
الى دائ��رة االحزاب ف��ي املفوضية، كي 
نحص��ل على اج��ازة قانوني��ة ومبوجب 

القانون اجلديد.
ال��زم القان��ون أي حزب بااللت��زام بعدة 
شروط منها ان عدد افراد الهيئة يجب 
ان ال يقل عن الس��بعة اش��خاص، وان 
يقت��رن بتأييد الفي اس��م ف��ي االقل،  
وفي محافظتن على اقل تقدير، ويجب 
ان يك��ون ل��دى احل��زب مقر خ��اص به، 
ويق��وم بدفع 25 مليون دين��ار الى دائرة 
االحزاب، اضافة الى اربعة مالين تقدم 

للمساءلة والعدالة.
رياض فرحان عب��د الكرمي احد االعضاء 
في الهيئة التأسيس��ية قال انه يجب 
ان يقوم احلزب بتقدمي برنامج سياس��ي 
ونظ��ام داخل��ي: البرنامج السياس��ي 
اخلاص بالتيار جاه��ز، والنظام الداخلي 
ايضا، اما فيم��ا يتعلق مبوضوع األموال 
الت��ي تدفع لهيئة املس��اءلة والعدالة، 
فالتبري��ر ج��اء ب��ان االخي��رة س��تقوم 
باخض��اع كل االس��ماء املقدم��ة ال��ى 
التدقيق، وهذا يحتاج الى اوراق، وجهد، 
م��ع التحف��ظ عل��ى املوض��وع، لكون 
عملي��ة التدقيق هي ف��ي صلب عمل 

موظفيها.

شروط قاسية
صحيف��ة  ان  ذك��ر  زاي��ر  اس��ماعيل 
الصباح اجلديد س��تقوم بنش��ر حتقيق 
ح��ول االحزاب السياس��ية في العالم، 
اليه��ا كل  الت��ي يخض��ع  والش��روط 
حزب قبل الترش��يح وقال:  اكتش��فنا 
ان ال وج��ود ملثل هذه الش��روط  في اي 
بلد بالعال��م،  فان اقص��ى مبلغ ميكن 
ان يدفعه احلزب ه��و 200 دوالر، واحيانا 
يص��ل ال��ى 150 دوالرا. ثم ن��وه فرحان 
الى تونس ايض��ا التي وبرغم انها مرت 
بنح��و ما بالظ��روف نفس��ها التي مر 
به��ا العراق، بداية من س��قوط النظام 
قان��ون  ص��دور  وبعده��ا  الدكتات��وري، 
االحزاب، فان تش��كيل احل��زب هناك ال 
يتطل��ب اال الى اثنن م��ن االعضاء وما 
فوق، ويحملون نس��خة عن برنامجهم 
الى رئيس الوزراء مقابل دفع مبلغ يعادل 
3 يورو، وقال: انا اش��ك بان هذا القانون 
هو لعرقلة تش��كيل االحزاب، او جلهل 
بقوان��ن العالم فيما يخص تش��كيل 
االح��زاب، فهم يتحدثون ع��ن القوانن 

بانها اس��وة بقوانن العالم، ويجهلون 
انها ضمن القوانن التي كانت باألصل 

في زمن النظام السابق فحسب.
تطرق اجملتمعون الى احلديث عن موضوع 
االقبال، او اإلعتراض عن املش��اركة في 
االنتخابات املقبلة، بس��بب ما اسفرت 
عن��ه االنتخابات املاضي��ة، حيث كانت 
نس��ب املش��اركة قليلة ج��دا، واليوم 
ف��ان هن��اك م��ا يق��رب م��ن العش��رة 
مالين ش��خص ل��م يقوم��وا بتحديث 
معلوماته��م ف��ي املراك��ز االنتخابية، 
واختلف��ت اآلراء فيما ل��و كان موضوع 
ان  ام  التصوي��ت،  ش��رط  التحدي��ث 
التحديث مشروط بانتقال الناخب من 
منطق��ة الى منطقة اخرى، او س��فره 

الى خارج البلد. 
رياض فرحان حتدث عن التيار االجتماعي 
الدميقراطي مس��تقبال قائال:  الوسط 
الدميقراط��ي لألس��ف مبعث��ر، واليوم 
وبع��د ان ص��در قانون االح��زاب، فيجب 
ان نس��تفيد منه، ألننا كنا ندعو دائما 
لص��دور هذا القان��ون، وبرغم انهم لم 
مينحون��ا حقن��ا كامال، لكنن��ا يجب ان 
نلتزم ب��ه، وهناك اجتماع��ات من قبل 
املؤسس��ن، حددن��ا خالله��ا البرنامج 
الذي يش��رح لآلخر »من نحن«، مكاننا 
في الس��احة السياس��ية، فنحن قوة 
معارض��ة حازم��ة وحاس��مة، لكل ما 
موجود من محاصصة، وفساد، نسمي 
الفاس��د بص��ورة واضح��ة ومباش��رة، 
وليس فقط عن منظومة الفساد بنحو 
عام، ونطالب بحبسهم، وارجاع االموال 
املس��روقة، ل��ذا فإننا ان ل��م نكن قوة 
سياس��ية ضمن احلكومة، فس��نكون 

قوة معارضة لها صوتاً وتأثيراً.

قناعات الناخب
وج��ه اس��ماعيل زاي��ر س��ؤاال ألعضاء 
الهيئ��ة يتعلق في موضوع��ة كيفية 
اقن��اع الناخ��ب واث��ارة حماس��ته الى 
التصوي��ت، وتطرق الى خط��ورة تراجع 
ال��ى  االقب��ال عن��ه كون��ه سيس��فر 
اس��تغالل االوراق املهمل��ة في موضوع 
او  االف��راد  بع��ض  قب��ل  م��ن  التزوي��ر 

االحزاب، 
لكن احد اعض��اء التيار وهو وثاب داوود 
اج��اب عن س��ؤاله ب��ان هن��اك الكثير 
م��ن الش��باب كان��وا يقف��ون بالض��د 
م��ن موضوع االنتم��اء ال��ى اي حزب او 
تيار، لكنه��م اليوم اقبل��وا على التيار 
الدميقراطي، النهم وجدوا فيه ضالتهم 

في اخلالص، 
واضاف وثاب: نحن مدركون بان ليست 
هن��اك اي��ة قوة ميك��ن ان تك��ون عامال 
اساس��يا في هذا املوضوع، لكن ميكننا 
ان نتحالف مع قوى اخرى، ونحن نعمل 
اليوم على مستويات مختلفة، فهناك 

مجاميع من الشباب منهم مجموعة 
»تنويري��ون«، ومجموعة »مس��تمرون« 
اجملامي��ع  م��ن  وغيره��م  و«مدني��ون«، 
الش��بابية الناش��طة وعددها س��تة، 
توصلن��ا معه��م الى اتفاق��ات واجرينا 
عدة لقاءات معه��م، وميكن ان نتوصل 
الى ميثاق يجمع كل تلك القوى، وليس 
بالضرورة م��ا يخص االنتخابات، فلدينا 
ونش��ارك  القش��لة،  ف��ي  اجتماع��ات 
بأعم��ال ه��ؤالء الش��باب وندواته��م، 
وكل ه��ذا ميكن ان نس��ميه ج��زءا من 
االنتخاب��ات، مع ان اله��دف كما ذكرت 
ليس االنتخابات فقط، لذا فيدخل بها 
موضوع التوعية والتعليم، وقد شكلنا 
جلانا اس��ميناها جلنة بغ��داد، واللجنة 
والعالقات،  االتصاالت  وجلنة  االعالمية، 
وقمن��ا بزيارة ع��دة محافظ��ات، منها 
واحللة،  وكرب��الء،  النج��ف،  محافظ��ة 
وبعدها انتقلنا الى محافظات اجلنوب 
والناصري��ة  البص��رة  ال��ى   فذهبن��ا 
ونخط��ط لزيارة مدينة العمارة وغيرها 
م��ن املدن، وتل��ك اللجان هي االس��اس 

في التنظيم، اضاف��ة الى صفحة في 
الفيس بوك ميكن م��ن خاللها االطالع 
على بعض البرامج والنش��اطات التي 
قمنا به��ا، والتي نخط��ط للقيام بها 

قريبا.

صعوبات وحتديات
ري��اض فرح��ان حت��دث ع��ن الصعوبات  
نك��ون  ان  يج��ب  قائ��ال:  والتحدي��ات 
واقعي��ن، ونعبر عن »نح��ن« بصراحة، 
وم��ن دون مبالغة في قدراتن��ا، الوضع 
الع��ام الذي يتعلق بالنف��ور من العمل 
السياس��ي ضم��ن الصعوب��ات الت��ي 
نواجهه��ا جميعا، االم��ر الثاني يتعلق  
بالوض��ع املالي، فهو صع��ب جدا، ألننا 
منول انفس��نا بأنفس��نا، وحتى اجلريدة 
التي كنا نطبع منها نحو 5000 نسخة، 
كانت توزع عل��ى احملافظات كافة، لكن 
باجملان، اما املوضوع اآلخر  فيتعلق بعدم 
االنس��جام م��ع بعضنا فكري��ا، فنحن 
اتينا م��ن أيدولوجي��ات مختلفة، لكن 
ما يجمعنا ويوحدنا هو شعارات كبرى، 
نختلف احيانا ح��ول بعض التفاصيل 
الت��ي تتعلق بأمور معين��ة، لكن يبقى 
حب الوطن ومصلحته واملستقبل هو 
ما يجعلنا نترفع عن اي خالف، ونحيله 
الى موض��وع للتحاور والنقاش، لنخرج 
بنتيج��ة حتم��ل ح��ال معين��ا، موضوع 
آخر مهم يتعل��ق بعالقتنا مع االحزاب 
االخ��رى، والقوى االس��المية املهيمنة، 
فنحن نع��رف ان في السياس��ة هناك 
نتحال��ف  فرمب��ا  كثي��رة،  متغي��رات 
مس��تقبال مع قوة، لم نكن على وفاق 
معها الي��وم او في املاض��ي، اليوم فان 
من القوى االس��المية االقرب بالنسبة 
الينا، ه��و التيار الصدري الذي خرج من 
التحالف الوطني، هناك آراء بخصوص 
هذا التيار مختلفة، لكن اجد ان هناك 
مش��تركات فيما بيننا، وق��د جمعتنا 
بهم لقاءات غير رسمية، وهناك واحدة 
من النقاط التي ميكن الدفاع عنها في 
العالق��ة، بان ه��ذا التي��ار اصبح قليل 
التط��رف، واصب��ح مرن��ا فيم��ا يخص 
التحاور مع التيارات املدنية، التي كانت 
بالنس��بة الي��ه احزاب��ا يع��د التعامل 

معها من احملظورات.
احملام��ي حس��ام الغ��الي حت��دث قائال: 
ان  باجت��اه  ملغ��وم  الي��وم  الدس��تور 
يجع��ل الدولة دينية، م��ن خالل مراجع 
التشريع بالدس��تور، وفي بالنا تصدير 
تش��ريعات تفصل بن العم��ل الديني 
والسياس��ي، وابتدأنا مبك��را من خالل 
إقام��ة دع��اوى باحملكم��ة االحتادية من 
خالل اح��دى منظمات اجملتم��ع املدني، 
وحتديدا منظمة امل فذكرنا ان النظام 
الداخلي جمللس الوزراء والنظام الداخلي 
جمللس الن��واب فيها نص��وص طائفية، 

تعمل على احملاصصة الطائفية، وقمنا 
بالطع��ن في م��واد محددة م��ن خالل 
النصوص ال��واردة عن املكون��ات، التي 
تعن��ي بنحو م��ا احملاصص��ة، وبرغم ان 
احملكم��ة االحتادية نقضت الدعوة، لكن 
ل��و قرأنا حيثيات الرد، جن��د انهم قاموا 
بدعمن��ا، فذك��رت احملكمة خ��الل الرد، 
ان الدولة العراقية اس��تعملت مفردة 
مكونات لتكريس احملاصصة الطائفية، 
وهذا جنده موطئ قدم لنا باجتاه العديد 
م��ن التش��ريعات في مج��االت عديدة 

مستقبال.

فصل الدين عن السياسة
زاير حتدث »حس��ب قوله«  من منطلق 
احل��رص عل��ى مس��تقبل التي��ار قائال: 
اعتقد ان م��ا تفضلتم به حول اهمية 
فص��ل الدين عن السياس��ة، يعد ركنا 
اساس��يا في أي عمل دميقراطي، لكننا 
ال نش��تغل على الفرضيات املنطقية، 
وامن��ا يج��ب ان نعمل عل��ى الفرضيات 
تك��ون  ان  اقت��رح  لذل��ك  الواقعي��ة، 
الصياغة اللفظية معتنى بها، من دون 
االشارة املباش��رة لعملية الفصل، الن 
هناك من ال يفقه معنى الفصل ما بن 
الدين وبن السياسة، فيمكن ان نعمل 
عل��ى ترتي��ب س��يناريوهات ونص��وص 
تعم��ل عل��ى تكريس املعن��ى، وحتافظ 

على املضمون مع تغيير الشكل.
احملام��ي زهير ضي��اء الدي��ن لديه نظرة 
متفائل��ة من خالل التأييد للتيار املدني 
والدميقراطي الذي ملسه عند اجلمهور، 
وق��ال: هناك الكثي��ر من الن��اس بدأوا 
بالبح��ث عن  اس��ماء واف��كار جديدة، 
وخاص��ة الفئ��ة العمرية التي نش��أت 
وس��ط وضع صع��ب ومتع��ب في ظل 
الكتل التي تسيطر على الوضع احلالي، 
لذلك فه��م يبحثون اليوم عن التيارات 
املدنية، التي تس��عى للنه��وض بواقع 
العراق بطريقة سليمة، وامتنى من كل 
وس��ائل االعالم، اقامة حمل��ة توعوية 
لتحفي��ز الش��باب والن��اس بنحو عام، 
لإلقبال على االنتخابات، فاليوم اجد ان 
هناك الكثير من االحزاب حتى الدينية 
منها، ب��دأت بالتوجه ال��ى االعالن عن 
مدنيتها، ألنها وج��دت ان اقبال الناس 
واجلمه��ور ب��دا يتج��ه ال��ى مث��ل تلك 

االحزاب. 
اقت��رح زاير  ان تكون هن��اك مهرجانات 
توعوي��ة، م��ن خ��الل انش��طة فني��ة، 
وانش��طة رياضية، واقامة مس��ابقات، 
واسواق خيرية، ميكن ان تسهم بالدعم، 
وايضا من خاللها تكون هناك نش��رات 

وندوات توعوية للشباب. 

وعود مزعومة
طرحت احالم يوس��ف احملررة بصحيفة 
الصباح اجلديد عدة اسئلة على اعضاء 
الهيئة قائلة: كيف لكم ان تكس��بوا 
ثق��ة اجلماهير، وكيف ميك��ن ان تثبتوا 
له��م اختالفك��م ع��ن بقي��ة االحزاب 
الت��ي وع��دت بالكثير، ولم ت��ف بواحد 
من وعودها املزعوم��ة، ما الذي مييزكم 
عن غيركم من االحزاب املوجودة حاليا 
بالسلطة، والتي ستطرح نفسها في 
االنتخابات املقبلة،  فان املشكلة اليوم 
هي انعدام الثقة بأن ما يعلن عن احلزب 
الفالني ف��ي برنامجه، ميك��ن ان يكون 
حقيقي��ا، وليس وس��يلة للوصول الى 

الغاية املتمثلة بالسلطة.
االجاب��ة توزع��ت ما بن اعض��اء التيار، 
لكنها كانت موحدة وهي ان الثقة يجب 
ان تبنى على اساس خلفية االشخاص 
في هذا احل��زب،  فمن لم يكن له تاريخ 
مشوب بالفساد، او االحتيال، او غيرها 
من املمارسات الالأخالقية، ومن يحمل 
معه شهادات أكادميية واخالقية ترفعه 
م��ن قائم��ة التل��وث، ومن لدي��ه تاريخ 
وطني حافل باألعم��ال واالجنازات التي 
تدل على وطنيته املطلقة فهذا مؤكد 
س��يؤثر او في االقل يج��ب ان يؤثر على 

عملية بناء الثقة ما بن الطرفن.

رياض فرحان:
الوسط 

الديمقراطي 
لألسف مبعثر، 

ونحن قوة 
معارضة حازمة 
وحاسمة، لكل 

ما موجود 
من محاصصة، 

وفساد، 
ونسمي 
الفاسد 

بصورة واضحة 
ومباشرة

وثاب داوود:
نعمل اليوم 

على مستويات 
مختلفة، فهناك 

مجاميع من 
الشباب منهم 

مجموعة 
»تنويريون«، 
ومجموعة 

»مستمرون« 
و«مدنيون«، 
وغيرهم من 

المجاميع 
الشبابية الناشطة

علي الرفيعي: العمل السياسي أصبح له إطار قانوني بعد تشريع قانون األحزاب
»الصباح الجديد« تستضيف الهيئة التأسيسية للتيار االجتماعي الديمقراطي

جانب من اللقاء



 
إعداد ـ زينة قاسم : 

لون��ت معظ��م األس��واق واحملال 
العراقية  العاصمة  التجارية في 
بغداد باللون األحمر، عبر تنويعات 
من ال��ورود والهدايا واملنش��ورات 
الضوئي��ة ومس��تلزمات الزين��ة 
الزاهي��ة، اس��تعداداً الس��تقبال 
احل��ب«  »عي��د  احتف��االت 
بطريق��ة وصفها  )الفاالنتاي��ن(، 
عراقيون بأنها رد فعل ومشاركة 
مع جيشنا البطل في انتصاراته 

ضد جرذان العصر » داعش »  .
اذ جتمع الشباب من كال اجلنسني 
لدى احملال التجارية لش��راء هدية 
»عيد احلب« للش��ريك أو احلبيب، 
وانتش��رت ف��ي جمي��ع أس��واق 
بغداد معالم جدي��دة لالحتفال، 
عبر تزي��ني واجهات احملال باألحمر 
وارت��داء املالب��س احلم��راء وتزيني 
البي��وت  ومداخ��ل  الس��يارات 
الس��كنية باألش��رطة الضوئية 

واملنشورات امللونة. 
ش��موع حب من ال��ورد واملالئكة 
تزين  البريئ��ة،  والدببة  الناعم��ة 
عي��د احل��ب »الفاالنتاي��ن«، ف��ي 
سوق »بغداد اجلديدة« أحد أشهر 
للعاصم��ة  الش��عبية  املالم��ح 
العراقية ثاني أكب��ر ُمدن الوطن 
العربي بعد القاهرة, هذا ما قاله 
احم��د عبد احلس��ن موظف في 
وزارة التربي��ة وه��و احد س��كنة 
منطقة املشتل , حيث يعد سوق 
بغداد اجلديدة اقرب االسواق لهم 

,وب��ني ان االم��ل والتف��ؤل لي��س 
بجديد علينا فقد بنيت احلضارات 

القدمية على اكتاف اجدادنا .
أم��ا املواطن غي��ث عامر موظف 
ف��ي وزارة الصحة ف��كان رأيه ان 
ه��ذه املناس��بة ه��ي فرص��ه لنا 

لتعبير عن حبنا لبعضنا وليست 
مقتصرة على حب احلبيبة فقط 
فتبادل الهدايا بني االباء واالمهات 
واالبن��اء فيما بينه��م فضالً عن 
االصدقاء واالقارب , وهذا مايبعث 

على السرور .

فيما بينت املواطن��ة رفل عباس 
موظفه ف��ي وزارة الصحة قائلة 
أنفس��نا فس��حة  منن��ح  انن��ا   :
من احل��ب الذي ب��ه نعيش األمل 
وكي��ف نق��اوم كل الضغوطات 
الت��ي تعج باملنطقة , وان احلب ال 

يقتص��ر على اثنني ب��ل قاعدة ان 
نحب بعضنا لبعض رجال نساء 
فننشر لغة احلب والتسامح عبر 
تعزي��ز الثقة باآلخر واالبتس��امة 
والكالم اجلمي��ل واملبادرة الطيبة 
لإلنس��ان اآلخر كهدي��ة او دعوة 

خرج املألوف املكرر هذه األش��ياء 
لإلنس��انية  تعط��ي  اجلميل��ة 
فالنح��ب   , احلقيق��ي  معناه��ا 
وننش��ر حياة  البع��ض  بعضن��ا 

السلم االجتماعي . 
احتفل بعي��د » احلب » تزامناً مع 
انتص��ارات جيش��نا البطل فقد 
قررنا نحن مجموعه من الشباب 
ان ننتشر على الشوارع الرئيسية 
لنوزع ال��ورود احلمراء عل��ى ابناء 
شعبنا الكرمي ملناسبة عيد احلب 
وانتص��ارات جيش��نا البطل هذا 
ما قاله الناش��ط املدن��ي احمد 

قاسم خلف .
هذا وفي كثير م��ن البلدان تعج 
املطاع��م واإلس��تراحات باألحبه 
واألزواج الذي��ن يتوقون لالحتفال 
بعالقاتهم اجلميلة والسبب وراء 
كل هذا احلب هو رجل دين يدعى 
فالنتني توف��ي منذ أكثر من ألف 

سنة.
وليس من املع��روف بالضبط ملاذا 
ح��دد 14 فبراير عيد احل��ب أو إذا 
كان��ت هن��اك أي عالق��ة للنبيل 
فالنتني بهذا اليوم ، حيث أنه من 
املس��تحيل احلصول عل��ى تاريخ 
عي��د احلب من أي أرش��يف، لكن 
يقال إن احتف��االت عيد القديس 
فالنت��ني احلديث��ة اس��تمدت من 
كل م��ن املس��يحية والتقالي��د 
القدمية الرومانية، وهناك العديد 
من األس��اطير التي تسرد قصة 
احل��ب وتختلف  االحتف��ال بعيد 
طريقة االحتفال من بلد الى بلد 

أخر . 

تزامنًا مع االنتصـارات الكبيـرة في الموصل

شوارع بغداد تتشح باألحمر احتفاالاً بعيد »الفاالنتاين»
شريط ملون

نجاح 1120 عملية »جراحية»
في مستشفى العلوية للوالدة 

نفذت مالكات مستشفى العلوية التعليمي للوالدة ما يقرب 
ال��ف ومائة وعش��رين عملي��ة جراحية خالل الش��هر املاضي 
خاصة بالنس��ائية والتوليد وبعضها خ��اص باجلراحة العامة 

تكللت جميعها بالنجاح .
وب��ني الدكتور ألفت محم��د علي النقاش مدير املستش��فى 
واالستشاري في اجلراحة النسائية ان العمليات اجلراحية التي 
أقيمت في املستشفى كان عددها كبير منها ما هي عمليات 
معقدة فوق الكبرى  , فضالً عن العمليات الكبرى والوسطى 
والصغ��رى في اختصاص النس��ائية والتوليد بأس��تثناء أحد 
عش��رة عملية في مجال اجلراحة العامة ، مش��يراً الى اجراء 

ثالثة عمليات جراحية تعد خاصة من نوعها .

نجوم يلتحقون بقافلة
سفراء »يونيسف» العرب”

انض��م الفنان��ون املصري��ون أحمد حلم��ي ومنى زك��ي ودنيا 
س��مير غامن إلى قائمة سفراء منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)يونيس��ف( في مصر ليدعموا أه��داف املنظمة الدولية التي 
ترع��ى وتس��اعد مالي��ني األطفال ح��ول العالم ف��ي مجاالت 

التعليم والصحة والتغذية.
وحلق الثالثي املصري بقائم��ة طويلة من النجوم العرب الذين 
تعاونت معهم املنظمة في الش��رق األوس��ط ومنهم كاظم 
الس��اهر واملغني��ة اللبنانية نانس��ي عجرم واملمث��ل املصري 

محمود قابيل.
وقال برونو مايس ممثل اليونس��يف في مصر في كلمة بحفل 
تنصيب السفراء اجلدد بالقاهرة “إن حلمي ودنيا ومنى ليسوا 
فق��ط فنانني مش��هورين لكنهم كذل��ك أبط��ال يتعاملون 
بش��غف مع قضايا األطف��ال ويتطوعون بوقته��م ويوظفون 
ش��عبيتهم خلدمتها وهم بذلك جزء مكمل جلهود يونسيف 
في نش��ر الوعي بهذه القضايا”.وجاء تنصيب الس��فراء اجلدد 
لليونس��يف مبناس��بة م��رور 70 عاًما على تأس��يس املنظمة 

الدولية في 1946.

حسابات شخصية تغني
عن الذهاب لصاالت الجم 

للحصول على قوام رش��يق وجسم منحوت يتطلب املداومة 
على أداء التمارين الرياضية ، ولكن هناك الكثير من السيدات 
ال تتوفر لديها اإلمكانات املادية لدفع رسوم االشتراك بالنادي 
أو لع��دم امتالكه��ن للوق��ت املناس��ب والكافي لالش��تراك 
وااللت��زام مبواعي��د الذه��اب للن��ادي، لذل��ك هناك حس��ابات 
ملش��اهير عامليني ومحليني وظفوا حس��اباتهم الش��خصية 
لتق��دمي حصص تدريب��ات رياضية لتش��جيع وحتفيز املتابعني 
وخصوًص��ا تطبيق األنس��تغرام والسنابش��ات على ممارس��ة 
الرياض��ة وتقدمي النصائح واملعلومات املفيدة في أداء التمارين 

بنحو صحيح ومشجع .

هاتفك يؤثر على صحة أصابعك
أكدت دراس��ة يابانية حديثة أن االس��تعمال املفرط للهواتف 
الذكية يؤثر على بعض األصابع حيث تس��بب احلركة الدائمة 
على الشاش��ة باملس��ح أو النقر التهاب الوت��ر والغمد وفرط 
احلساس��ية الكهرومغناطيس��ية ومتالزمة النفق الرسغي. 
وأش��ارت الدراسة التي أجرتها مؤسس��ة يوتسويا كيوب في 
طوكيو أن حاالت متزايدة من مش��كالت األصابع بدأت تظهر 
ل��دى مس��تعملي الهواتف تتمث��ل أيضاً بالش��عور باأللم أو 
احلساس��ية أو بعض الرجفان البس��يط غي��ر املالحظ بالعني 

اجملردة.

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727
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بغداد ـ فالح الناصر:
قال��ت الكاتبة والش��اعرة، منى 
الص��راف، انها تس��تعد الصدار 
رواي��ة ادبي��ة جديدة، وال س��يما 
بعد اصدارها اجملموعة الشعرية 
بعنوان »س��فر خارج خارطتي«، 
واشارت في حديثها ل� »الصباح 
اجلدي��د« إلى انها ما زالت تكتب 
ف��ي مج��ال القص��ة القصيرة 

والنشر الشعري.
وتابع��ت ان قاعة منتدى النخب 
الفك��ري ف��ي ش��ارع  للتب��ادل 

املتنبي، ش��هد اص��دار انتاجها 
اجلديد »س��فر خ��ارج خارطتي« 
ج��واد،  حس��ني  أحم��د  ب��ادارة 
ليض��اف إلى سلس��لة نتاجات 
ادبية اصدرته��ا بضمنها »قلب 

يتعرق« و«للخوف ظل طويل«.
تقول الصراف، عضو مؤسس��ة 
دار العرب للثقافة والفنون، انها 
كان��ت حريص��ة عل��ى متابعة 
والش��اعر  الكات��ب  مؤلف��ات 
اللبنان��ي، جبران خلي��ل جبران، 
والش��اعر الفلسطيني محمود 

درويش، لكن تأثرها باجملال االدبي 
زاد بعد اطالعه��ا على منجزات 
للعدي��د م��ن  الغ��رب، فق��رأت 

الكتاب األجانب.
وس��بق للكاتبة من��ى الصراف، 
مهندس��ة مدنية، م��ن جامعة 
صالح الدين في أربيل، س��بق ان 
اشتركت باكبر موسوعة عربية 
»200 ش��اعر وقصيدة«  بعنوان 
بقصيدة »ت��الش«، نالت العديد 
من اجلوائز التقديرية والشهادات 
لنصوصها النثرية والقصصية.

»منى الصراف« تطلق »سفر خارج خارطتي« وتستعد لرواية جديدة

تعد املدرس��ة املرجانية التي انشأها 
مرجان الرومي قبل س��بعمائة سنة 
والتي ما زالت قائمة حلد اآلن من اهم 
واب��رز املعالم التاريخي��ة ,ومرجان هو 
مملوك السلطان اويس اجلالئري، ويعد  
م��ن اصل رومي وقد عينه الس��لطان 
حاكماً لبغداد عام 760هجرية, عندما 
س��ار عل��ى رأس جيش ال��ى اذربيجان 
لتوس��يع س��لطنته وملا علم مرجان 
ان الس��لطان لم يوفق ف��ي معركته 
اعلن اس��تقالله كحاكم على بغداد 
وملا عاد السلطان الى بغداد لم يقتل 
مرجان بسبب ش��فاعه علماء بغداد 

واعيانها .
ومرج��ان ه��و  الذي انش��أ املدرس��ة 
املرجانية التي ماتزال قائمة الى يومنا 
هذا بع��د عودته مرة ثاني��ة كحاكم 
لبغ��داد عام 769هجرية ,اذ  كان يولي 
اهتماماً كبيراً لالصالحات العمرانية 
في بغداد واوقف على هذه املدرس��ة 
الكثير من ال��دور والضياع  واحلوانيت 
واخلانات وكتب على هذه املنشآت انه 
وقف املدرس��ة املرجانيه بحروف بارزة 
ماتزال محافظة على رونقها حلد االن 
,وانشأ دارًا للشفاء وهو اليوم يسمى 
بقهوة الش��ط او القه��وة الفوقانية 
والقه��وة التحتاني��ة واوق��ف عل��ى 
املدرس��ة خان االورطم��ة الذي ماتزال 
اثاره باقية الى الوقت احلاضر ,اذ كانت 
املس��اجد تع��د اول معاه��د التعليم 
منذ ظهور االس��الم وكانت الدراسة 
فيها على نح��و حلقات مثاله حلقه 
اهل احلديث ،وحلقه اهل النحو ،وكان 
يشترط على من يريد ان تكون حلقه 
موافقة  اس��تحصال  ل��ه  للدراس��ة 
اخلليف��ة كما حصل عندما اس��تأذن 
مؤرخ بغداد اخلطيب البغدادي اخلليفة 

العباس��ي القائم بامر اهلل عام 422 
هجرية , لكي يتولى التدريس وانشاء 
حلقة، ولكن بدأت الدولة العباس��ية 
التدخل في ش��ؤون الدراس��ة عندما 
اقيمت بيوت احلكمة وخزانات الكتب 

ودور العلم .
ومن��ذ عهد ه��ارون الرش��يد ظهرت 
املدارس مثاله املدرسة النظامية في 
بغداد عام 459 هجرية  والتي احتضنت 
الفقه الشافعي زمن نظام امللك وزير 
الس��لطان الس��لجوقي الب ارسالن 
ومدرسة االمام ابي حنيفه واملدرسة 
املس��تنصرية التي ش��يدها اخلليفة 
املنتصر عام 631 ويق��ول الرحاله ابن 
جبي��ر انه عند زيارته لبغداد عام  580 
,كان��ت هنالك اكثر من 30 مدرس��ة 
ف��ي رصاف��ة بغ��داد فق��ط واقيمت 
املدرس��ة املرجاني��ة وس��ط رصاف��ه 
بغ��داد في منطقة باب بدر احد ابواب 
اخلالفة وفي محل��ه البدرية ومكانها 
االن ف��ي املنطق��ة املقابل��ة للبن��ك 
املرك��زي ومح��اذاة س��وق الش��ورجة 
وتوج��د على جدران املدرس��ة كتابات 
توض��ح االوقاف الت��ي اوقفها مرجان 
الرومي على مدرسته كمصادر مالية 
للمدرس��ة ،وتكمن اهمي��ة والقفية 
بايضاح جميع  اخملطوطة للمدرس��ة 
االمور اخلاص��ة بها كوقف املدرس��ة 
واسم املدرسة ومؤسسها وتاريخها 
ونظامه��ا  وحقوقه��ا  وموقعه��ا 
والدراس��ه ,فيها ومواضيع الدراس��ة 
واملدرسني والعطل وايام اوقات الدوام 
والل��وازم واالث��اث  ,وس��وى ذلك كثير 
كذك��ر بابه��ا ودهليزه��ا وصحنه��ا 
ورواقها ومحرابها ومس��جدها وكون 
املدرس��ة وقف على الفقهاء وطالب 
عل��ى  والفق��ه  والتفس��ير  العل��م 

مذهب��ي االم��ام ابي حنيف��ه واالمام 
الش��افعي فقط وكانت تدرس فيها 
العل��وم الدينية وتوابعه��ا من علوم 
اللغة العربية والنحو    واالدب وكانت 
املدرسة مستقراً لالخيار من العلماء 
واملتفقه��ني  والفقه��اء  واملتعلم��ني 
وفقراء املسلمني ويكون عدد الطالب 
15 رجال حنفياً وهذا العدد نفسه من 
الشوافع ويكون في املدرسة اثنني من 
العلماء حنفي وشافعي من العلماء 
العارفني بالعلوم الشرعية واالحكام 
الديني��ة ويص��رف لكل م��درس مائة 
دين��ار ش��هرياً وكس��وة وراس��ني من 
الغن��م ف��ي كل عي��د ومق��دار م��ن 
احلنط��ة ويخصص لكل واحد منهما 
دار ويكون في املدرسة اربعة معيدين 
اثنان لكل مذهب ويوجد في املدرسة 
مصلى واالمور االداري��ة فيها ,وهناك 
امامان ومؤذنان ومدرس يقوم بتعليم 
الصبيان راتبهم ثالثني ديناراً ش��هرياً 
لت��الوة  خاص��ة  دار  املدرس��ة  وف��ي 
وللمدرس��ة واعظ  يجلس على املنبر 
للوعظ يوم عرفة وي��وم املولد النبوي 
وف��ي االيام التي يراها ناظر املدرس��ة 
,وفيه��ا خزان��ه كت��ب وخ��ازن يق��وم 
بتسجيل الكتب وبكون في املدرسة 
عدد م��ن الرج��ال يقومون بفرش��ها 
وايق��اد املصابي��ح والش��موع وجلب 
املاء من نهر دجله ولها بوابان يالزمان 
مدخ��ل املدرس��ة ويق��وم طبي��ب دار 
الش��فاء بالتردد على املدرسة وسوى 
ذل��ك م��ن االم��ور اخلاصة باملدرس��ة 
ومن االس��ماء املدرس��ني ف��ي العهد 
املتأخر الس��يد نعمان االلوس��ي عام 
1317هجرية والس��يد علي االلوسي 
قاض��ي بغ��داد ع��ام 1340 هجرية أي 

قبل مائة سنة.

مرجان الرومي.. ومدرستٌه
التي أنشئت قبل سبعمائة سنة

طارق حرب
تراثيات

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

تس��تمع الي��وم إلى أخبار س��ارة فى العمل، 
وتس��تمتع اليوم باجلل��وس مع أحد اخملتصني 
فى مجال عملك ومن املفترض أن تكتس��ب 
من��ه الكثيرمن اخلب��رات، لذا ال تت��ردد حتى 

تتمكن من إجناز مهامك وحتقيقها. 

انتبه اليوم فقراراتك س��تكون سريعة ومن 
املمك��ن أن تندم عليها الحقا، لذا حتتاج وقتا 
طوي��ال للتفكير فى كل خط��وة جديدة، فلو 
كان��ت لدي��ك اخلي��ارات علي��ك أن تختار من 

بينها.

اليوم هو األنس��ب لتحقي��ق حلمك القدمي، 
لذا يجب عليك وضع اخلطط حتى تستطيع 
العمل م��ن خاللها، فقدرت��ك على التفاعل 
مع من حولك س��تكون س��ببا فى حصولك 

على ما تريد حتقيقه بسهولة.

الوق��ت الذى مير عليك مع الش��ريك ال ميكن 
تعويضه، فال تترك عملك يشغلك عنه أكثر 
من ذلك،حتى ال تصاب حياتكما باملش��اكل 
والفتور. مهمتك اليوم ليس��ت س��هلة في 

العمل، لذا حاول أن تتجنب حسد الزمالء.

تش��عر بحماس كاف لتحفي��ز روحك لبدء 
فص��ل جدي��د من قص��ة حبك. حتت��اج ألن 
تكون جريئا ف��ى تصرفاتك وكالمك خاصة 
إذا كن��ت ترغب ف��ى جذب انتباه ش��خص 

حتبه. 

لدي��ك دوافع قوي��ة إلجراء بع��ض التغييرات 
ف��ى أس��لوب حياتك ف��ي الوق��ت احلالي. ال 
تس��تهن بقيمتك مهما بدا ل��ك أن اآلخرين 
ال يدركونه��ا، يكفى أن اجلميع يس��رع إليك 

للحصول على إجابات وأنت لديك اإلجابات.

حتقق اليوم جناحا كبيرا في إمتام كافة املهام 
املطلوب��ة منك من��ذ فترة طويل��ة، فإجنازها 
مينحك الش��عور بالراحة، ورمبا تفكر بشكل 
جدي فى مصدر دخل آخر فاحرص على إيجاد 

فرصة مناسبة.

الي��وم ح��اول أن تك��ون أكث��ر ه��دوءا حت��ى 
تس��تطيع جتاوز االضطرابات التى يشهدها 
محي��ط العمل بدون احتياج مس��اعدة أحد 
م��ن الزمالء. حتت��اج للش��ريك بجانبك هذه 

الفترة

الي��وم عواطف��ك س��تكون متدفق��ة للغاي��ة 
وس��يكون من الصعب على أي شخص أن يتنبأ 
بردك على األخبار الصادمة، مبا فيهم أنت. حاول 
أال تنغمس فى ه��ذا التدفق وأال تضع املزيد من 

الضغوط على نفسك وأن تتحلى بالهدوء.

سيتم منحك املزيد من الصالحيات اليوم في 
العم��ل، خاصة بعد إجنازات��ك التي حققتها 
في الش��ركة الفترة املاضية. ك��ن حذرا من 
حق��د الزمالء وال تعطيهم الفرصة للتنفيذ 

خططهم.

حاول أن تفعل أشياء حتبها مثل قراءة كتاب 
جي��د أو اخل��روج من املن��زل أو الدردش��ة مع 
صدي��ق قدمي كي تخ��رج من االكتئ��اب الذى 
س��ينعكس عل��ى لياقتك العام��ة ويجعل 

أكثر ميالً للكسل والنوم.

الدلو الحوتالجدي

أنت ش��خص رائع ومب��دع خاصة في مجال 
عملك، فح��اول أن يكون لدي��ك وقت كافة 
للتف��رغ وكذلك لتنمي��ة مواهبك. يجب أن 
تخصص جزءا من وقتك هذا املساء حتى لو 

كان قليال.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. آل��ي يعم��ل عم��ل االنس��ان في 

الصناعة o خوف مرضي
2. عاصمة فنزويال o للنفي

3. أجادل في البيع والش��راء o عمل 
يجب القيام به

4. معتِد o جهاز لغزل النسيج
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اإلعداد النفسي لالعب
تلع��ب الس��مات النفس��ية دوراُ مهم��اً في حتقيق 
النج��اح و التف��وق عل��ى املناف��س وعندم��ا يكون 
التقارب حاضراً بن املنافس��ن من الناحية البدنية 
و املهارية واخلططية يكون للجانب النفس��ي الدور 
املؤثر و املهم في نتيج��ة املباراة مبعنى الفريق الذي 
يتميز بالصفات التالية كاالنتباه و االدراك والتركيز 
و اليقظة واحلس و التفكير س��يكون أكثر سيطرة 
عل��ى مجري��ات اللع��ب وغالي��اً ما يكس��ب املباراة 
فاألع��داد النفس��ي اجلي��د يبرز جوانب الس��لوكية 
اإليجابية الت��ي تدعم وحتافظ عل��ى اجلانب البدني 
وامله��ارى و التكتيكي لالعب لبلوغ قمة املس��توى 
إضافة الى زرع الثقة وتنمية اإلرادة وتنمية األس��س 
العقلي��ة واملعنوي��ة و الت��ي تس��هم ف��ي تكوي��ن 
ش��خصية الفريق ومواجهة الصع��اب التي حتصل 

أثناء البطوالت و املباريات.
تط��ورت كرة الق��دم تطوراً كبيراً ف��ي وقتنا احلاضر 
نتيجة التطور واالزدهار عل��م التدريب الرياضي من 
خ��الل ارتباطه بالعل��وم االخرى التى اس��همت في 
تطوره و انتعاش��ه وأن اخلطط و االع��داد و البرامج 
تعتم��د على القابلي��ات البدنية و النفس��ية التي 
يتمت��ع فيه��ا الالعب��ن مبعت��ى ادق امل��درب يعطى 
الواجبات لالع��ب على ضوء قدرات��ه ألن النجاحات 
في كرة القدم تعمتد على التوافق واالنس��جام بن 
القدرات الذاتية لالعب و اخلطط املرسومة من قبل 

املدرب.
ابل��غ الكالم الكاب��ن رعد حمودي ح��ارس منتخب 
العراق س��ابقاً ورئي��س اللجنة االوملبي��ة حالياً كان 
ينف��ذ ضربات اجلزاء مع املنتخب نظ��راً ملا يتمتع به 
من صفات نفسية ممتازة ولكن الراحل ثامر محسن 
م��درب منتخبات العراق س��ابقاً أوقف الكابن رعد 
التنفيذ ضربات اجلزاء مع نادي الش��رطة في الدوري 
العراق��ي فقال ل��ه كيف تقبل على نفس��ك وأنت 
أفض��ل حراس الع��رب عندما تخفق ف��ي التنفيذ و 
احلارس ميس��ك الكرة وتصبح ك��رة مرتدة كيف ترى 
نفس��ك وأنت ترك��ض وترجع الى املرم��ى ومن هذه 
احلكمة ابتعد الكابن اخللوق رعد حمودي عن تنفيذ 

ضربات اجلزاء في الدوري العراقي.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:

للمنتخ��ب  الفن��ي  املدي��ر  اك��د 
ان  شنيش��ل  راض��ي  الوطن��ي 
الى  الوطن��ي س��يغادر  املنتخ��ب 
العاصم��ة االيراني��ة طه��ران في 
اخلام��س عش��ر م��ن اذار املقب��ل 
حتضيرا ملواجهة نظيره االسترالي 
في الثالث والعش��رين منه باطار 
اجلول��ة االولى م��ن املرحلة الثانية 
املونديالية احلاس��مة. للتصفيات 
واضاف شنيش��ل ف��ي تصريحات 
صحفية ان جل الالعبن مبا فيهم 
العب��و فريقي الزوراء والقوة اجلوية 
س��يلتحقون في التدريب��ات التي 
س��تجري في طه��ران ماعدا ثالثة 
العب��ن فق��ط ق��د يتاخ��رون عن 

املوعد احملدد.
وبن انه طلب من احتاد الكرة ضرورة 
املغ��ادرة الى طهران صب��اح اليوم 
احملدد حتى يتس��نى للفريق اجراء 
التدريبي��ة عصرا.واش��ار  وحدت��ه 
ال��ى ان غياب الالعب امين حس��ن 
عن القائمة الت��ي مت اعالنها امس 
يعود بس��بب تعرضه ال��ى اصابة 
في معس��كر فريقه النفط املقام 
ف��ي تركي��ا حاليا اذ مت تش��خيص 
اصابت��ه التي س��يغيب بس��ببها 
لغاية اخلامس عشر من اذار املقبل 
ما يعني عدم االستفادة من ضمه 
ال��ى القائمة.وتابع ان االحتاد ما زال 
يب��ذل جهودا من اجل تامن مباراة 

جتريبية للمنتخب.
وقال انه في حال عدم جناح املساعي 
فان��ه س��يالقي نادي��ا ايراني��ا في 
الثامن عش��ر من اذار حتديدا.يشار 
ال��ى ان اجله��از الفن��ي للمنتخب 

الوطني استدعى 37 العبا حتضيرا 
ملواجهتي اس��تراليا والس��عودية 
وهم محمد كاصد ومحمد حميد 
وعلي عبداحلس��ن وجالل حس��ن 
وفهد طالب وعلي ياسن حلراسة 
املرم��ى واحم��د ابراهي��م وريب��ن 
س��والقه وسعد ناطق ومصطفى 

ناظم وعل��ي لطيف وعلي بهجت 
وضرغ��ام اس��ماعيل وعلي عدنان 
وحس��ام كاظم وسعد عبداالمير 
وامجد عطوان وبش��ار رسن ومازن 
فياض وحسن علي وجسن ميرام 
وعلي حصني واسامة علي وامجد 
كل��ف ومه��دي كام��ل ومحم��د 

ش��وكان وعالء عبدالزهرة ومهند 
عبدالرحي��م وعلي عكلة وحمادي 
وجاس��م  ط��ارق  وهم��ام  احم��د 

محمد.
هذا وقدم راضي شنيش��ل، مدرب 
املنتخب الوطن��ي العراقي، قائمة 
الفري��ق األولّي��ة والت��ي ضم��ت 6 

العبن جدد باإلضافة إلى األسماء 
دعوته��ا  مت��ت  الت��ي  الس��ابقة 

للمنتخب.
 وق��ال م��درب املنتخ��ب إن س��تة 
العبن جدد متت إضافتهم للفريق 
بينه��م الع��ب محت��رف واحد هو 
على عكل��ة احملترف في ن��ادي )دي 

في اس دورتينا(، أحد أندية الدرجة 
الثانية في هولن��دا باالضافة الى 
خمس��ة العبن من ال��دوري احمللي 
وه��م: امجد كلف وحس��ن علي 
م��ن الزوراء وثالثة العبن من القوة 
اجلوي��ة ه��م احم��د عب��د الرض��ا 

واسامة علي وعلي بهجت.
 واش��ار ال��ى ان القائم��ة االولي��ة 
سيتم تصفيتهم بشكل تدريجي 
واالبقاء على القائمة التي تتكون 
م��ن 23 العبا س��تخوض مباراتي 
ضم��ن  والس��عودية  اس��تراليا 
املؤهل��ة  اآلس��يوية،  التصفي��ات 
  ..2018 بروس��يا  العال��م  ل��كأس 
يذك��ر ان املنتخ��ب الوطني يحتل 
املركز اخلامس في اجملموعة الثانية 
برصيد ثالث نقاط حصدها الفريق 

بفوزه على منتخب تايالند.
جلن��ة  عق��دت  اخ��ر  جان��ب  م��ن 
االنضباط في احتاد الكرة اجتماعا 
طارئ��ا ملناقش��ة االح��داث الت��ي 
رافق��ت مباراة فريقي القوة اجلوية 
وال��زوراء الت��ي جرت عل��ى ملعب 
اجلمع��ة  ي��وم  الدول��ي  الش��عب 
املاضي وبعد االط��الع على تقارير 
مشرفي املباراة املذكورة ومقّومها 
التحكيم��ي ق��ررت حرم��ان العب 
فري��ق القوة اجلوية حم��ادي احمد 
ث��الث مباري��ات متتالي��ة، ومنعه 
م��ن مرافقة الفري��ق واجللوس في 
املنطق��ة الفني��ة، وتغ��رمي املوم��ا 
الي��ه مبلغا ق��دره 4 مالي��ن دينار 
ال��ى حس��ابات  تس��ديدها  يت��م 
االحتاد خ��الل 15 يوم��ا، مع توجيه 
ادارة الق��وة اجلوي��ة بض��رورة حث 
العبيهم عل��ى عدم تكرار االفعال 
املثيرة للشغب التي تؤدي الى اثارة 

حفيظة اجلماهير.

شنيشل: جهود االتحاد متواصلة لتأمين مباريات ودية

»الوطني« يبدأ معسكر إيران منتصف الشهر المقبل

في جولة ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكاالت:

يس��تضيف ملع��ب الن��ور بالعاصم��ة 
البرتغالي��ة لش��بونة وملع��ب حديقة 
باريس  الفرنس��ية  بالعاصم��ة  األم��راء 
مس��اء اليوم الثالثاء أولى مباريات ذهاب 

دور ال�16 بدوري أبطال أوروبا.
وسيستضيف ملعب النور مباراة بنفيكا 
وبوروسيا دورمتوند فيما سيشهد ملعب 
حديقة األمراء املباراة الذي ستجمع بن 
باريس س��ان جيرمان وبرش��لونة الثالثاء 
املقب��ل لتنطل��ق منافس��ات ذهاب ثمن 
نهائي البطول��ة األوروبية املق��رر إقامة 
مباراته��ا النهائية في مدين��ة كارديف 

الويلزية في الثالث من حزيران املقبل.
ويلتقي البارس��ا مع ب��ي إس جي لثالث 
م��رة في األع��وام اخلمس األخي��رة، فيما 
متي��ل الكفة لصالح الفري��ق الكتالوني 
بعدما حالفه الفوز في أغلب املواجهات 

األخيرة.
ويعي��ش الفري��ق الفرنس��ي ال��ذي ل��م 
يس��تطع جت��اوز رب��ع نهائ��ي البطول��ة، 
مرحلة جديدة حتت لواء مدربه اإلسباني 
أون��اي إم��ري، ويطم��ح في حتقي��ق إجناز 
ملموس في البطولة األوروبية التي وصل 

ملنتصف طريقها باملواسم األخيرة.
وم��ن املرج��ح أن يعتمد أون��اي الذي عزز 
جولي��ان  باألملان��ي  الفني��ة  خطوط��ه 
الش��توي  االنتقاالت  دراكس��لر بس��وق 
املنصرم، على احلارس األملاني كيفن تراب 

واجلن��اح اإليطالي مارك��و فيراتي اللذين 
كانا يعانيان من اإلصابة، فيما س��يغيب 
األرجنتينيان خابيير باستوري وجيوفاني 
جرزيج��ورز  والبولن��دي  سيلس��و  ل��و 

كريتشوفياك.
وم��ن جانبه يتمت��ع برش��لونة بخيارات 
أكبر في جميع املنافس��ات، حيث ميكنه 
أن يصب��ح أول فريق ف��ي تاريخ البطولة 
يصل للدور ربع النهائي للمرة العاش��رة 

على التوالي بدوري األبطال.
أم��ا مبلع��ب الن��ور البرتغال��ي، يطم��ح 
بنفي��كا في التأهل لربع نهائي البطولة 
للمرة الثالثة بالنس��خ الس��ت األخيرة، 
عل��ى حس��اب بروس��يا دورمتون��د الذي 
أنهى دور اجملموعات متصدرا مجموعته 
السادس��ة وفي جعبت��ه 21 هدفا يليه 

ريال مدريد في الوصافة.
وفي يوم غٍد األربعاء سيس��تضيف ريال 
مدري��د منافس��ه اإليطال��ي نابولي، في 
حن س��يحل أرس��نال اإلجنلي��زي ضيفا 

على بايرن ميونيخ األملاني.
وسيحاول الفريق اإلسباني احلفاظ على 
لقبه خاص��ة وأن مدربه الفرنس��ي زين 
الدين زي��دان متكن من اس��تعادة تقريبا 
كام��ل العبي��ه املصاب��ن الس��تضافة 
نابول��ي الذي لم يخس��ر من��ذ 17 لقاء 
ويح��اول انتزاع صدارة ال��دوري اإليطالي 

من يوفنتوس.
ويس��عى ريال مدري��د الذي ل��م مين بأي 
البطول��ة  دور مجموع��ات  هزمي��ة ف��ي 
األوروبي��ة، للتأه��ل لرب��ع النهائي للمرة 

الس��ابعة عل��ى التوال��ي كم��ا يطمح 
ليصب��ح أول فري��ق يحافظ عل��ى لقبه 
ف��ي البطولة منذ تغيير اس��مها لدوري 

أبطال أوروبا.
فيما ستكون املشاركة الثانية في ثمن 
النهائ��ي لنابول��ي الذي يخ��وض اللقاء 

ويأمل في التأهل لدور ربع النهائي للمرة 
األولى مبش��واره.. أما زيارة أرسنال لبايرن 
ميونخ ستكون مهمة للغاية بالنسبة 
للفري��ق اإلجنلي��زي الذي مت إقص��اؤه من 
ثمن نهائي البطولة في نسخها الست 
األخيرة منها مرتان في نس��ختي 2013 

و2014 على يد الفريق البافاري.
وعل��ى خ��الف الع��ادة يش��ارك البافاري 
ال��ذي يقوده اإليطالي كارلو انش��يلوتي 
كوصيف جملموعته الرابعة التي تصدرها 

أتلتيكو مدريد اإلسباني.
وباللق��اءات األربع��ة ه��ذه يختتم اجلزء 

األول م��ن مباري��ات ذه��اب دور ال�16 في 
حن س��تقام بقية مباري��ات دور الذهاب 

باألسبوع املقبل.
وأعلن لوي��س إنريكي، مدرب برش��لونة، 
قائمة الفريق التي س��تخوض مواجهة 
باريس س��ان جيرمان الفرنس��ي، مساء 
اليوم الثالث��اء، على ملع��ب األمراء، في 

ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال.
ويغيب عن البلواجران��ا لإلصابة خافيير 
ماسكيرانو، وأليكس فيدال، وأردا توران، 
بينما يعود جيرارد بيكيه، ورافينيا، الذي 
ت��درب بالقناع اجلديد ل��ه، بعدما حصل 

على التصريح الطبي.
وتعرض برشلونة، لضربة موجعة، خالل 
مواجهة أالفيس، بإصابة أليكس فيدال 
الع��ب خط الوس��ط، بخلع ف��ي كاحل 
الق��دم، ليغيب عن صف��وف الفريق ل�5 

أشهر.
وضمت القائمة كاًل من:

تيرشتيجن، سيليسن، ماسيب، بيكيه، 
دينيس س��واريز،  راكيتيتش، س��يرجيو، 
إنييستا، سواريز، ميسي، نيمار، رافينيا، 
باكو ألكاسير، جوردي ألبا، ديني، روبيرتو، 
أندري��ه جومي��ز، أومتيتي، ماتي��و، ألينا 

ونيلى )رديف(.
هذا ويبدو أن مدرب برش��لونة اإلسباني 
لوي��س انريك��ي، وج��د ضالته في س��د 
الف��راغ الذي س��يخلفه غي��اب الظهير 
األمين أليكس فيدال، من خالل استدعاء 
ثالثة العبن من الفريق الثاني، وضمهم 

للفريق األول خالل املرحلة املقبلة.

وحسب صحيفة »س��بورت« اإلسبانية، 
فق��د اس��تدعى إنريكي الالعب��ن نيلي 
بداي��ة  وذل��ك ف��ي  والين��ا،  وكاربوني��ل 
االس��تعداد لزيارة باريس ومواجهة فريق 
العاصمة سان جيرمان مساء اليوم في 

ذهاب دور ال�16 من دوري أبطال أوروبا.
وكان في��دال قد تع��رض إلصابة خطيرة 
أالفي��س  ديبورتيف��و  مواجه��ة  خ��الل 
الس��بت، وأثبتت األش��عة والفحوصات 
وجود خلع في الكاحل يس��تدعي غيابه 

5 أشهر، مما يعني انتهاء موسمه.
وظه��ر فيدال يوم األحد وهو يس��تخدم 
كرس��ي بعجالت ويس��تعن بالعكازين 
ليتمك��ن م��ن التح��رك، وذل��ك قبي��ل 
مغادرته مركز فيتوريا الطبي الذي تلقى 
فيه العالج األولي بعد إصابته مباش��رة، 
وهو ف��ي طريقه للمرك��ز الطبي التابع 

لنادي برشلونة، للبدء بإجراءات للعالج.
وش��ارك الالعب��ون الثالثة ف��ي تدريب 
األحد، الذي باش��ر ب��ه التحضير ملباراة 
باريس س��ان جيرمان، ويب��دو أن الالعب 
نيل��ي بوردومو هو األكثر حظا لش��غل 
م��كان في��دال خ��الل املرحل��ة املقبلة، 
بعدم��ا ق��ام إنريك��ي بتصعي��ده م��ن 

برشلونة »ب«.
وبرغم أن الالعب س��يرجي بالنس��يا هو 
الظهير األمين األساس��ي في تش��كيلة 
م��درب برش��لونة »ب« جي��رارد لوبيز، إال 
أن نيل��ي ميتل��ك مواصفات أكث��ر إقناعا 
إلنريك��ي ليك��ون ضم��ن الفري��ق األول 

لبرشلونة.

تقرير

برشلونة يسعى لعبور باريس سان جيرمان لتحقيق رقم قياسي

جانب من لقاء املنتخب الوطني أمام أستراليا »أرشيف«

لقطة سابقة لبرشلونة وباريس سان جيرمان 

مفكرة الصباح الجديد

سان جيرمان ـ برشلونة
بنفيكا ـ دورتموند

10:45 مساًء
10:45 مساًء

دوري أبطال أوروبا

بغداد ـ قاسم شالكه*
كش��ف امن س��ر االحت��اد عبد 
الرض��ا عل��ي قائم��ة املالكمن 
الذين سيمثلون منتخب العراق 
الثاني��ة  الع��رب  بطول��ة  ف��ي 
الت��ي من  باملالكم��ة للش��باب 
الثالث  انطالقه��ا ف��ي  املؤم��ل 
والعش��رين من الش��هر املقبل 
واش��ار الى القائم��ة ضمت كل 
م��ن محم��د حيدر عب��د وزن 49 
 52 وزن  يحي��ى هش��ام  كغ��م، 
كغ��م، حيدر محم��د مولى وزن 
52 كغ��م ، محم��د عبداحلكيم 
حي��در  عب��اس  كغ��م،   56 وزن 
وزن 60 كغ��م، رض��ا طال��ب وزن 
64 كغ��م، موس��ى س��مير وزن 

69كغم، منتظر حتس��ن س��هر 
وزن 75 كغ��م، هش��ام عماد وزن 
81 كغ��م، محمد صالح وزن 91، 
حتت اش��راف املدرب ماجد نعيم 
ومساعديه امير مبارك وحسن 
حميد، وافرزت هذه االسماء بعد 
يوم  النهائية  االختبارات  جتاوزها 
ام��س االول عل��ى حلب��ة املركز 
التخصصي باملالكمة في بغداد 
حي��ث عس��كر من��ذ ش��هرين 
العراق  28مالكم ميثلون ابط��ال 
بفئتة الش��باب والناش��ئن من 
اجل اختيار م��ن ميثل العراق في 

االستحقاق املقبل.
املنتخ��ب  سيس��تمر  واض��اف: 
للشباب في معسكره  الوطني 

الداخلي في بغ��داد حتى موعد 
اج��ل  م��ن  البطول��ة  انط��الق 
مواصل��ة رف��ع املس��توى الفني 
والبدن��ي للمالكم��ن والتهيئة 
للبطولة، خصوصا وان البطولة 
تعد من البط��والت املهمة على 
املس��توى العربي حيث يش��ارك 
فيها معظ��م منتخبات الوطن 
العربي لذلك البد من التحضير 
جيدا قبل الغور في املنافس��ات، 
املنا كبي��ر بان يحق��ق العبونا 
نتائ��ج طيبة ترض��ي طموحاتنا 

وطموحات جماهير اللعبة.

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

بغداد ـ علية عزم*
الصب��اح املش��مس ليوم أول أمس، ش��هد 
إطالق مب��ادرة وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ن عبطان إلش��اعة ثقافة ممارس��ة 
الرياض��ة ف��ي اجملتم��ع العراق��ي م��ن على 
مضم��ار الع��اب القوى في املرك��ز الوطني 
للعبة.  وأكد عبطان خالل كلمة اس��تهل 
به��ا فعالي��ات » مهرج��ان الع��اب الق��وى 

ملوظفي ال��وزارة » ان الرياض��ة متثل منافذ 
حيوي��ة تفت��ح افاق��اً جدي��دًة ف��ي احلياة ، 
ميكنها ان تش��كل حتوالً إيجابياً في سلوك 
و رؤي��ة الفرد واجملتمع مبا يع��ود باخلير الوافر 
على اجلمي��ع ، وخاصة حن تكون ممارس��ة 
واخملتلف��ة  املتنوع��ة  بألعابه��ا  الرياض��ة 
منهاج��اً وطريق��ة عي��ش ول��و بطريق��ة 
بس��يطة تتناس��ب مع االمكانات البدنية 

والصحي��ة. وق��ال ان االح��د االول م��ن كل 
ش��هر سيش��هد اقامة مهرج��ان لأللعاب 
الرياضية يشارك فيه موظفو الوزارة كافة 
ومن كال اجلنس��ن ، يبدأون به يومهم ومن 
بعده يباش��رون أعمالهم االدارية املعهودة 
بع��د ان يكونوا قد تلق��وا جرعة كبيرة من 
احليوي��ة وحرروا كامن طاقاته��م ، والبداية 
في ذل��ك كانت مع هذا ) االح��د الرياضي ( 

في بغداد ، وصوالً الى جميع احملافظات. بعد 
ذلك أذنت صفارات حكام االركاض املتنوعة 
التي شملها املهرجان ببدء الفعاليات التي 
شارك في معظمها وزير الشباب والرياضة 
، بدأت مع مسافة ١٠٠٠م ثم ٤٠٠م ف٢٠٠و 
١٠٠م تناف��س فيه��ا املدي��رون العامون في 
الوزارة وحاز املركز االول في هذه املس��ابقة 
د. عالء عبد القادر املدير العام لدائرة التربية 

البدني��ة واملش��رف الع��ام عل��ى مش��روع 
املوهب��ة الرياضية ، فيما خصص الس��باق 
األخير مبسافة ٦٠ م للنساء ، كما قاد الوزير 
فريق املديرين العامن ف��ي مباراة كرة قدم 
جمعتهم مع فريق موظفي قس��م االعالم 

واالتصال احلكومي واملركز الوطني.

* إعالم املركز الوطني

بغداد ـ أحمد عبد الكريم*
حق��ق فري��ق ن��ادي “اجلي��ش” بُكرَة 
القدم فوزاً صعباً َعلَى نادي “الفهد” 
به��دف دون رد في املَُبارَاة الودية التي 
اقيمت في ملعب “اجليش” مبعسكر 
الرش��يد إس��تعداداً ل��دوري الدرجة 
األّول��ى، الهدف حمل امضاء الالعب 
سمير فالح،  ويس��تعد نادي الفهد 
ل��دوري أندي��ة األنب��ار، فيم��ا فري��ق 
اجلي��ش س��يدخل مباري��ات املرحلة 

الثاني��ة ل��دوري أندية بغ��داد لفرق 
اجملموع��ة الثانية وس��يضيف فريق 
ش��باب العدل في اجلولة األولى يوم 

اجلمعة.
يش��ار ال��ى ان ن��ادي الفه��د يقوده 
ك��رمي  عقي��ل  الس��ابق  اله��داف 
ومساعديه، حسن هادي، عمر ناجي 

، وُمدرب احلراس محمد عبد هزام.

* إعالم نادي الفهد

الجيش يفوز على الفهد تجريبيًا
عبطان يطلق مبادرة« األحد الرياضي« إلشاعة ثقافة الرياضة في المجتمع

من مضمار المركز الوطني أللعاب القوى

بغدادـ فاضل الحمداني*
  حصلت موافق��ة األحتاد الدولي 
لك��رة اليد عل��ى تنظي��م الدورة 
واحل��كام  للمدرب��ن  الدولي��ة 
والدراس��ات، حي��ث أك��د رئي��س 
األحت��اد العراق��ي س��الم ع��واد أن 
ال��دورة  إقام��ة  عل��ى  املوافق��ة 
الدولية في الع��راق قد مت  أخطار 
أحتاد اللعبة بذلك من خالل وصول 
كت��اب رس��مي يؤك��د موافق��ة 
األحت��اد الدولي عل��ى أقامتها في 
أحدى مدن أقليم كردستان، عواد 
أك��د أن ال��دورة س��تفتح الب��اب 

أمام العديد م��ن املدربن واحلكام 
زجه��م مبختلف  املش��اركن في 
اخلارجية  واملش��اركات  البطوالت 
مستقبآل، فضآل عن سعي األحتاد 
العراق��ي للعب��ة عل��ى تنظي��م 
دورات دولي��ة أخرى ح��ال احلصول 
على املوافقات الرسمية، يذكر أن 
رئيس األحتاد س��الم عواد أستثمر 
حض��وره نهائ��ي بطول��ة العالم 
بك��رة الي��د ف��ي فرنس��ا مطلع 
الش��هر احلال��ي ومفاحت��ة رئيس 
األحت��اد الدولي حس��ن مصطفى 
) مص��ري اجلنس��ية( عل��ى رغبة 

الع��راق ف��ي تنظي��م دورة دولية 
للمدربن واحلكام وبأشراف خبراء 
يت��م أختياره��م من قب��ل األحتاد 
باحلصول  اجلهود  لتتكلل  الدولي، 
عل��ى املوافق��ات الرس��مية التي 
وصلت إل��ى مكتب األحت��اد تعلن 
تنظيمه��ا ف��ي  املوافق��ة عل��ى 
أقليم كردس��تان، وس��يتم حتديد 
أس��م املدينة التي ستستضيف 
الدورة خالل أجتماع أعضاء األحتاد 

املقبل.

* املنسق اإلعالمي الحتاد اليد

الدولي يوافق على إقامة دورة10 مالكمين في نزاالت شباب العرب
 دولية للمدربين والحكام باليد
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بعدما جدد عقده مع روتانا 
وس��لم "ماس��تر" ألبومه 
الغنائ��ي اجلديد لتجهيزه، 
وطرحه، كشف  وحتضيره، 
الفن��ان ح��امت العراقي انه 
أغني��ة  بط��رح  س��يقوم 
جديدة من أغنيات األلبوم 
منف��رد  بنح��و  اجلدي��د 
مبناس��بة عيد احلب، وقبل 

طرح األلبوم كامالً.
األغنية اجلديدة س��تحمل 
متعاوناً  "دكتوري"،  عنوان 
به��ا م��ع الش��اعر حي��در 

االس��ير، ومن أحلان وتوزيع 
املايسترو عّمار العاني، ومت 
في  وتنفيذها  تس��جيلها 
استوديوهات حامت العراقي 

في دبي.

ط��رح الفنان تيم حس��ن، 
يوم األحد، امللصق الدعائي 
الرمضان��ي  ملسلس��له 
"الهيبة"، الذي يتقاس��م 
بطولته م��ع الفنانة نادين 
جني��م، ومعهم��ا الفنان��ة 
القدي��رة منى واصف، وهو 
م��ن تألي��ف ه��وزان عكو، 
البرقاوي.   س��امر  وإخ��راج 
وقام تيم بطرح  "البوستر" 
عل��ى  حس��ابه  عب��ر 
"أنستجرام"، والذي حظي 
صفحت��ه،  رواد  بإعج��اب 
وعل��ق عليه قائ��ال: "نحن 
عش��اير م��ا عصابة وعلي 
وعلى أعدائي".   مسلسل 
العم��ل  ه��و  "الهيب��ة" 

الثالث الذي يجمع كل من 
تيم حس��ن واخملرج س��امر 
صادق  واملنت��ج  البرق��اوي، 
نادين  والفنان��ة  الصب��اح، 
بع��د مسلس��الت  جني��م 
"تش��يللو"، و"ن��ص يوم". 
وق��د الق��ى ه��ذا الثنائ��ي 
اعجاب اجلمهور الذي يتوق 

دائما لرؤيتهما معا.

تترّق��ب الفنانة آينت عامر 
ع��رض فيلمها اجلديد "يا 
تع��دي"، خالل  ي��ا  تهدي 
األي��ام املقبلة، والذي يعد 
أول بطول��ة مطلقة لها 
وأّك��دت  ف��ي الس��ينما، 
متش��ّوقة  أنه��ا:  عام��ر 
ملعرفة ردود فعل اجلمهور 
على الفيل��م، خاصة أنه 
يتناول موضوًعا اجتماعًيا 
شيًقا في قالب كوميدي، 
الروح اجلميلة  أن  وأعتقد 
الت��ي كان��ت تس��ود في 
أثن��اء التصوير س��تظهر 
آثاره��ا عل��ى الشاش��ة، 
ب��ن  واحملب��ة  فالتع��اون 
كانت  العامل��ن  جمي��ع 

السمة املميزة ألسرة "يا 
تهدي يا تعدي".

آينت عامر عن  وكش��فت 
أنه��ا أن متفائل��ة بنجاح 
ش��ركة  ألن  الفيل��م، 
له جميع  وّف��رت  الرمياس 
التمي��ز، ول��م  مقوم��ات 
تبخل عليه بش��يء قبل 

وفي أثناء وبعد التصوير.

حاتم العراقي

آيتن عامر

تيم حسن

أخبــارهــــــــــم

:BBC - الصباح الجديد
ق��رر رجل أعمال مقيم في جنوبي فرنس��ا مقاضاة ش��ركة 
خدم��ة س��يارات األج��رة "أوب��ر" لقيامها بكش��ف خيانته 

لزوجته. .
وق��ال الرجل إنه اس��تعمل هاتف زوجته م��رة واحدة لطلب 
س��يارة تقله إلى أحد االماك��ن، وبرغم انه أغل��ق التطبيق، 
وخرج منه باستعمال خاصية off  log  إال أن التطبيق استمر 
في إرسال الرسائل إلى هاتف زوجته بتفاصيل الرحالت التي 

قام بها، ما تسبب في إثارة شكوكها.
واكتشفت الزوجة فيما بعد أنه استعمل خدمة أوبر للتردد 
عل��ى صديقته في مكان محدد، م��ا دفعها للتوجه الى هذا 
امل��كان لتكتش��ف خيان��ة زوجها له��ا، ولينته��ي زواجهما 
بالط��الق. ويطالب الرجل االن بتعوي��ض قدره 45 مليون يورو 

من الشركة.
وأفادت صحف فرنسية، إن عددا أخر من املشتركن عانوا من 

هذه الثغرة التقنية في تطبيق اوبر.
وقام��ت جري��دة الفيغ��ارو باس��تعمال هاتف آي ف��ون مماثل 
لهاتف الزوجة، في طلب س��يارة من تطبيق أوبر، ثم خرجت 
من احلس��اب املس��تعمل، وأعادت الدخول للحساب نفسه 
على هاتف آخر لطلب س��يارة أخرى، فقام التطبيق بإرسال 

رسائل حجز السيارة للهاتفن. 

رجل أعمال يقاضي "أوبر" 
لكشفها خيانته لزوجته بغداد - الصباح الجديد:

اعلن الس��يد لهب عط��ا اهلل عبد الوهاب 
ع��ن احلل��ة اجلدي��دة التي س��تكون عليها 
ندواتهم الفكري��ة والثقافية، وعن عملية 
التوثيق لتلك اجللس��ات ملا فيها من اهمية 
معرفي��ة وثقافية، وفيم��ا يلي نص لكلمة 

لهب عطا عبد الوهاب:        
بعد الوعكة الصحي��ة املفاجئة التي أملت 
بالوالدة العزي��زة "بتول محم��ود النائب"، 
أصبح من املتعذر إس��تمرار ن��دوة أحاديث 
الثالثاء في دار الوال��د "عطا عبد الوهاب"، 
كما كان يحصل س��ابقاً . و ج��اءت مبادرة 
د. ش��وقي ناجي جواد "الساعاتي" لنقلها 
إلى داره العامرة، كالبلس��م الش��افي لنا 

جميعاً .
اإلع��الن الرس��مي ع��ن الندوة ف��ي مقرها 

اجلديد :
نش��هد اليوم في هذه الدار الكرمية، 
التس��لم،  و  التس��ليم  مراس��م 
بعملي��ة  ذكرتن��ي  عملي��ة  ف��ي 
التداول الس��لمي للس��لطة في 
الدميقراطي��ات الغربي��ة العريقة، 
إن صح التش��بيه،  و س��يكون د. 

ش��وقي ناجي جواد خير خلف خلير س��لف 
في إدارة ندوتكم هذه، ندوة أحاديث الثالثاء 
التي إس��تضافها والدي منذ نيسان /أبريل 
2009 م��ن دون انقط��اع ، وبش��غف كبير، 
وهو يتطلع لهذا اللقاء األس��بوعي بلهفة 
كبي��رة، لوال الظرف الط��ارئ الذي حال دون 

إستمرارها .
إن ما أظهره د. ش��وقي م��ن حرفية و دراية 

كبيرت��ن في أثناء توليه إدارة جلس��ة ندوة 
الثالثاء عبر الس��نتن املاضيت��ن، جعلني 
على يقن تام أن "قبطان السفينة" اجلديد 
سيقودها إلى بر األمان من دون أدنى شك .
أحاديث الثالثاء في ثمانية مجلدات قريباً:

إن توثي��ق جلس��ات الندوة عب��ر مجلدات، 
والت��ي س��يتجاوز عدده��ا قريب��ا الثمانية 
مجل��دات، تعد إجنازاً غير مس��بوق لندوات 

كه��ذه، إس��تضافت خالله��ا العدي��د من 
و  املهندس��ن،  و  الكت��اب،  و  املفكري��ن، 
األطباء، و الفنانن التشكيلين، والساسة 
من ش��تى املش��ارب و التوجه��ات، من دون 
النظر إلى انتماءاتهم الطائفية، أو اإلثنية، 
أو القومي��ة، وقد أس��هم ه��ذا التوجه في 
التروي��ج للن��دوة الت��ي ميكن أن نق��ول بأن 
ش��هرتها طبقت اآلفاق، و دليلي على ذلك، 
هو قيام جري��دة الصباح اجلديد العراقية – 
التي يرأس حتريرها الصديق إس��ماعيل زاير، 
و الذي سبق أن إستضافته ندوة الثالثاء في 
اكثر من مناسبة، و هي من أكثر الصحف 
العراقية انتشاراً، بنشر محاضر الندوة عبر 
حلقات متتالية جاوزت الثالثن حلقة حتى 

اآلن.
كلمة الوالد الوداعية :

و اآلن و بع��د أن قضي��ت معك��م س��نوات 
من التواص��ل احلميم.. ها أنا أقف أمامكم 
مودع��اً، و أقول، مث��ل ذاك الش��اعر املتيم 
الوله��ان "الش��اعر األندلس��ي أب��و زري��ق 

البغدادي":
وودعت��ه و ب��ودي لو يودعن��ي      ...      صفو 

احلياة و أني ال أودعه *

ندوة أحاديث الثالثاء في حلتها الجديدة: استمرار ديمومة الزخم الفكري

:NUJI - بغداد
اختتمت النقابة الوطنية للصحفين في العراق، الورش��ة 
التدريبية االولى اخلاصة بالصحافة االقتصادية، مبش��اركة 
س��تة صحفين اقتصادين م��ن محافظات الس��ليمانية، 
واربيل، وكركوك. وتعد هذه الورش��ة االولى ضمن سلس��ة 
 ،)NED( ورش مدعوم��ة من الصندوق الوطن��ي للدميقراطية
بهدف تطوي��ر قابليات احملررين واملراس��لن االقتصادين في 
وس��ائل االعالم العراقي��ة، وتزويدهم بآخ��ر التطورات على 
هذا الصعيد. وجرى تعريف املش��اركن في الورشة باملبادئ 
والقوانن العامة لالقتصاد، واالنشطة االقتصادية، واملالية، 

واالوضاع االقتصادية، واملالية الراهنة في العراق.
 كما جرى التعريف بالصحافة االقتصادية وتاريخ نش��أتها، 
اضافة للصفات التي يجب توفرها في الصحفي االقتصادي، 

واملهارات التي يحتاج الكتسابها.
ونوقشت في الورشة  مناذج لكتابة اخلبر، والتقرير االقتصادي، 
وكيفية التعامل مع اخبار اس��عار ص��رف العمالت، وتنويع 
املصادر للحصول على االخبار االقتصادية، ومهارات التعامل 
مع االرقام واالحصائيات، وايصالها للمتلقي بأبسط صيغة 

ممكنة، مبا له عالقة باحلياة اليومية للمواطن.
وخالل اليوم الثاني للورشة تعرف املتدربون على عمل  سوق 
االوراق املالي��ة في الع��راق، ومهارات كتاب��ة تقرير البورصة، 
اضافة ال��ى كيفية عمل السياس��تن النقدية واملالية في 

العراق، وما هي اهم القضايا اخلالفية بن السياستن.

النقابة الوطنية للصحفيين  تختتم 
ورشة الصحافة االقتصادية األولى 

الصباح الجديد - وكاالت:
افتت��ح مهرجان برل��ن الس��ينمائي في دورت��ه ال�67 
بالفيلم الفرنس��ي "جانغو"، وه��و الفيلم األول الذي 

يخرجه كاتب السيناريو إتين كومار.
ويقوم املمثل الفرنسي "من أصل جزائري" رضا كاتب، 
بدور ع��ازف اجليتار، واملوس��يقار ذي األص��ول الغجرية، 
"جانغ��و رنهارت"، ال��ذي تعرض لالضطه��اد في أثناء 
االحتالل النازي لفرنس��ا، واضطر للفرار من باريس عام 

.1943
ويروي الفيلم عالقة جانغو الذي يعد أمهر عازفي اجليتار 
في العالم في عصره، بأس��رته، وبعشيقته الفرنسية 
لويز التي تعمل س��را مع املقاومة الفرنسية، ولكنها 
تقي��م عالقات مع كبار الضباط األملان، وتلعب دورا بارزا 

في التدخل إلنقاذ حياة جانغو.
 فيل��م االفتت��اح الفرنس��ي، ه��و أح��د 18 فيلما في 
املس��ابقة الرس��مية لألفالم الطويل��ة، تتنافس على 
جائزة الدب الذهبي ألحس��ن فيلم، وغيرها من اجلوائز، 
كجائزة جلنة التحكيم اخلاصة، وأحسن إخراج، وأحسن 

متثيل، وأحسن سيناريو.
يذكر أن تخصيص فيلم مشارك في املسابقة وجعله 
فيل��م االفتتاح، هو تقليد ابتدع منذ س��نوات في عدد 
من املهرجان��ات الدولية. ومن املقرر أن تس��تمر الدورة 
اجلدي��دة للمهرجان حتى التاس��ع عش��ر م��ن فبراير/

شباط 2017.

الصباح الجديد - وكاالت:
يحتف��ل موقع فيس��بوك بعيد احلب ال��ذي يحل في 14 
م��ن ش��باط/ فبراير عب��ر إطالق مي��زة مؤقتة، تس��مح 
للمش��تركن بالتعبي��ر ع��ن حبهم عب��ر تبادل، ونش��ر 

بطاقات بريدية افتراضية بن األحبة واألصدقاء.
وس��يقوم املوقع بتهنئ��ة جميع املش��تركن، ابتداءا من 
13 ش��باط/ فبراير، وهو اليوم الذي سيجد فيه املشترك 
باق��ة من البطاق��ات اإللكترونية، إلرس��الها إلى أحبائه، 
أو عائلته، أو مش��تركن آخرين على فيسبوك. ولم حتدد 
الش��ركة الفترة الزمنية التي س��تتيح فيها هذه امليزة 
املؤقت��ة، ولكن م��ن املرجح أن تختفي املي��زة بعد 14 من 

الشهر اجلاري.
وقالت الش��ركة إن هذه البطاقات مت تصميمها 

من قبل فنانن في كل من نيويورك ولندن. 
وحن يخت��ار املش��ترك البطاقة التي 

يفضله��ا، يس��تطيع مش��اركتها 
عل��ى صفحت��ه مع ذكر أس��ماء 
من يرغب ف��ي اإلش��ارة إليهم 
وكيف يش��عر، أو مش��اركتها 
عل��ى الصفحات الش��خصية 

لألصدقاء أيضا.

افتتاح مهرجان برلين السينمائي 
بالفيلم الفرنسي "جانغو"

فيسبوك يحتفل بعيد 
الحب بإطالق ميزة مؤقتة

لهب عطا اهلل عبد الوهاب غالف الكتاب

لوس أنجليس - رويترز:
النجم��ة  اكتس��حت   
أدي��ل  البريطاني��ة 
جرامي  جوائ��ز  حف��ل 
ي��وم  املوس��يقية 
بأكبر  ففازت  األحد، 
وهي  ث��الث جوائ��ز 
ألب��وم،  أفض��ل 
أغني��ة  وأفض��ل 
وأغنية  مسجلة، 
وحقق��ت  الع��ام، 
انتص��ارا تاريخيا مفاجئا 
األميركي��ة  املغني��ة  عل��ى 
بيونس��يه، ف��ي ليل��ة محمل��ة 
والتأبن  بالتصريح��ات السياس��ية 

املفعم بالشجن.
وفازت أديل )28 عاما( بجوائز جرامي 
اخلمس��ة التي رش��حت له��ا مبا في 
ذل��ك ع��ن ألبومه��ا "25" وأغنيتها 
بذلك  وأصبح��ت  )هالو(.  الناجح��ة 
أول فنان يفوز باجلوائز الثالثة الكبرى 
مرتن في تاريخ جرامي، بعد أن فازت 

بها في 2012 عن ألبومها "21".
كانت بيونس��يه )35 عاما( قد قادت 
ترش��يحات جرامي بتسع جوائز عن 
ألبومه��ا الناج��ح )ليموني��د( الذي 
يتن��اول قضايا العرق، واملس��اواة بن 
اجلنس��ن، واخليان��ة، لكنه��ا ف��ازت 
بجائزتن فقط، مما أحبط آمالها في 
الف��وز بجائزة جرام��ي ألفضل ألبوم 

في العام للمرة األولى في تاريخها.
وب��دت أدي��ل الت��ي حص��دت خ��الل 
جائ��زة   15 الفني��ة  مس��يرتها 
جرام��ي في اجملم��ل مذهولة، وقالت 
إنها  للصحفين خل��ف الكواليس: 
تشعر "بأن هذا هو وقتها )بيونسيه( 

لتفوز."
وقالت أديل لبيونسيه لدى تسلمها 
اجلائ��زة "ملكت��ي ومحبوبت��ي ه��ي 

امللكة "بي". أعشقك.
"ال يسعني قبول هذه اجلائزة وأشعر 
بالتواض��ع الش��ديد واالمتنان. لكن 
فنان��ة حيات��ي هي بيونس��يه. وهذا 
األلبوم بالنسبة لي - ألبوم ليمونيد 

- عمل ضخم."

أديل تكتسح جوائز جرامي 
و بيونسيه تكتفي بجائزتين

بغداد - الصباح الجديد:
صدر حديثاً عن دار املأمون للترجمة 
والنشر كتاب بعنوان "بن السياب 
وبريفير"، باللغة الفرنسية، ترجمة 
الدكتورة س��داد أنور األس��تاذ في 

كلية اللغات / جامعة بغداد.
يأتي هذا الكتاب ضمن الدراس��ات 
املقارن��ة التي تتن��اول األثر الغربي 
عل��ى األدب العرب��ي احلدي��ث، ودور 
الترجم��ة في ه��ذا اجمل��ال، ونقاط 
التش��ابه واالختالف فيما بينهما، 
فالش��اعران "بريفر" و"الس��ياب" 
من ش��عراء احلداث��ة، وكان للمطر 
دور ب��ارز ف��ي كتاباتهم��ا التي وان 
كان��ت ال تخلو م��ن م��رارة الواقع 
األلي��م، لكنها حتمل ف��ي طياتها 

األمل بغد زاهر لألجيال املقبلة.
املقارنة بن هذين الكاتبن جعلتنا 
جن��د عالق��ة جدي��دة تربطهما أال 

وه��ي الترجمة، وما مييز الس��ياب 
ه��و احلداثة في الش��عر، أما جانب 
ل��دى  مجه��ول  فه��و  الترجم��ة 
القارئ، فقد ترجم السياب قصائد 
لشعراء من العالم اجمع، وتعقيباً 
على املقولة "ال يترجم الش��عر إال 
ش��اعر" ترجمة السياب لقصيدة 
للمضم��ون،  مطابق��ة  بريفي��ر 
ولكنها مختلفة بالشكل، وال متت 
للنص الفرنسي بصلة، مبا في ذلك 
العنوان الذي اس��تبدله الس��ياب 
بعن��وان آخر ي��دل عل��ى مضمون 
الترجمة بطابع  القصيدة. وجاءت 
الشعر العربي احلديث، صحيح إن 
الترجم��ة هي إع��ادة كتابة النص 
األصلي، لكن مع احلفاظ على روح 
الن��ص، أما في حالة الس��ياب فان 
ترجمته تقترب م��ن التأليف أكثر 

من كونها مجرد عملية نقل.

نيودلهي - رويترز:
 عب��ر الهن��دي كايالش 
س��اتيارثي احلائ��ز عل��ى 
جائزة نوبل للسالم عام 
ارتياحه،  ع��ن   2014
وامتنانه للشرطة، 
في  جناحها  بع��د 
ة  د س��تع��ا ا
طبق  نسخة 
من  األصل 

ميداليت��ه 
لت�����ي  سرقت األسبوع ا

املاض��ي من منزله ف��ي العاصمة 
نيودلهي.

وأّك��دت الش��رطة إنها اس��تعادت 
امليدالي��ة، وغيره��ا م��ن املقتنيات 
التي س��رقت من منزل س��اتيارثي، 
واعتقلت ثالثة أش��قاء يشتبه في 

تنفيذهم عملية السطو.
وق��ال نائ��ب مفوض الش��رطة في 
العاصم��ة الهندي��ة لرويت��رز ي��وم 
االثنن، إن الش��هادة التي منحتها 
جائ��زة نوب��ل لس��اتيارثي م��ا زالت 
مفق��ودة، لك��ن فري��ق التحقي��ق 
يعتق��د أن��ه سيس��تعيدها عم��ا 
قريب. وأضاف ساتيارثي: "لدي ثقة 
تامة باحلكومة والش��رطة، وشعب 

هذا البلد العظيم."
وشكر ساتيارثي شرطة املدينة على 
للمقتنيات  الس��ريع"  "االسترجاع 
املسروقة من منزله. وقال "ال شيء 
ميكن أن يعوق مهمت��ي في العمل 

من اجل أوالدي."

"بين السياب وبريفير".. 
جديد إصدارات دار المأمون

الشرطة الهندية تستعيد نسخًة من 
ميدالية نوبل للسالم مسروقة

بغداد - الصباح الجديد:
اق��ام البي��ت الثقافي 
امليساني على قاعته، 

الثال��ث  الش��خصي  املع��رض 
للفن��ان التش��كيلي "مه��دي 
الس��ماوي" والذي حمل اس��م 

"ترانيم س��ماوية"، وذلك عصر 
يوم االحد 12/شباط اجلاري.

افتت��ح املعرض الدكت��ور عمار 

الغريب عضو مجلس محافظة 
املثنى، بحضور الشاعر العراقي 

املغترب يحيى السماوي. 

مهدي السماوي يقيم معرضًا بعنوان "ترانيم سماوية"
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