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بغداد - أسامة نجاح:
جه��از  ق��وات  قي��ادة  أعلن��ت 
مكافح��ة اإلره��اب ي��وم ، أمس 
الثالث��اء ، عن قتلها 24 داعش��ياً 
من بينهم قي��ادات كبيرة وبارزة 
عبروا نهر دجلة من جهة اجلسر 
الراب��ع جن��وب ش��رقي املوصل ، 
فيما ألقت القب��ض على آخرين 
خالل عمليات دهم وتفتيش في 

الساحل األيسر للمدينة . 
وقال مصدر امني رفيع املستوى 
في قيادة جهاز مكافحة اإلرهاب 
 24 قتل��ت  اجله��از  ق��وات   " ان 
داعش��ياً مت��ت محاصرتهم بعد 
عبوره��م النهر وتس��للهم الى 
منطق��ة املالي��ة جنوب ش��رقي 

املوصل ". 
وأض��اف املصدر في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ ان 
" مكافح��ة اإلره��اب م��ن خالل 
معلومات أفادت بتس��لل عناصر 
داعش بع��د عبوره��م النهر في 
وق��ت متأخ��ر م��ن ليل��ة أم��س 
ودخولهم منطقة املالية  متكنت 
عل��ى الف��ور م��ن محاصرته��م 
وقتله��م جميع��اً باحل��ال داخل 

املنطقة ". 
وبني املصدر الذي لم يفصح عن 
أس��مه ان" ق��وات اجله��از ألقت 
القب��ض عل��ى مجموع��ة م��ن 
عناص��ر تنظيم داع��ش اإلرهابي 
خ��الل عملية تفتيش في أيس��ر 

املوصل. 
وتابع ان��ه "خالل العملية متكنوا 
من إلقاء القبض على مجموعة 
تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي". 

من جانبه كش��ف مصدر امني 
في قيادة عملي��ات نينوى ، أمس 
الثالث��اء ، ع��ن جنس��يات قتلى 
عناصر تنظي��م داعش اإلجرامي 
خالل الهجوم الفاش��ل مس��اء 
القاط��ع  عل��ى  الثالث��اء  أم��س 
الغرب��ي ملدين��ة املوص��ل باجت��اه 

احلدود السورية. 
وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ أن" جنسيات قتلى داعش 
ف��ي هجوم األمس داخ��ل تلعفر 
هم ستة قتلى من طاجكستان 
وتس��عة قتلى م��ن تركيا وقتيل 
س��وري وثالثة قتلى من س��كنة 

قضاء البعاج ". 
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"مكافحة اإلرهاب" يصّد هجومًا لعناصر داعش
في أثناء عبورهم النهر إلى جنوب شرقي الموصل

ألقى القبض على آخرين خالل حمالت تفتيش في أيسر المدينة

قوات مكافحة اإلرهاب في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت خلية اإلع��الم احلربي، عن 
مقت��ل 60 "إرهابي��اً" وتدمي��ر 15 
عجلة بضربة جوية غرب املوصل.

وقال��ت اخللي��ة في بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، إن "طيران 
اجلي��ش وبالتنس��يق م��ع ق��وات 

توج��ه ضربة  الش��عبي  احلش��د 
جوية على منطقتي عني احلصان 
والشريعة اجلنوبية تسفر عن قتل 
60 ارهابياً وتدمير 15 عجلة ثالث 
منه��ا مفخخة وثالث اخرى حتمل 
احاديات والبقية عجالت مختلفة 
وح��رق منصة الط��الق الصواريخ 

ضمن احملور الغربي للعمليات".
وفي سياق آخر أفاد مصدر محلي 
في محافظة نينوى، امس الثالثاء، 
ب��أن اطالق ن��ار كثي��ف اندلع في 
تلعفر  محيط مستشفى وسط 
غ��رب املوص��ل نتيج��ة خالف��ات 
حادة بني اقطاب تنظيم "داعش" 

بس��بب االتهام��ات املتبادل��ة عن 
فشل هجوم يوم امس.

وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "اطالق نار كثيف س��مع صداه 
ف��ي محيط مستش��فى وس��ط 
قض��اء تلعفر، غ��رب املوصل، مع 
االول��ى، فيما  الصب��اح  س��اعات 

فرض��ت مفارز قتالي��ة من داعش 
حظ��راً ش��به ش��امل ف��ي اغلب 

احياء القضاء".
واض��اف املصدر ، أن "اط��الق النار 
وعل��ى وف��ق املعلوم��ات املتوفرة 
ج��اء بس��بب اخلالفات احل��ادة بني 
اقطاب تنظي��م داعش في تلعفر 

واالتهام��ات املتبادل��ة بينها حول 
فش��ل هج��وم ي��وم ام��س على 
قطعات احلشد الش��عبي"، الفتاً 
ال��ى ان "التنظي��م تع��رض ال��ى 
انتكاس��ة كبي��رة ج��داً بس��بب 

حجم اعداد القتلى واجلرحى".
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مقتل 60 إرهابيًا وتدمير 15 عجلًة بقصٍف جوي غرب الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
فؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  تس��لم 
معصوم، في قصر السالم ببغداد 
أوراق اعتم��اد س��فير جمهوري��ة 

مصر العربية عالء موسى.
وذك��ر بيان رئاس��ي اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، أن معصوم أشار 
خالل اللقاء إل��ى "أهمية احلرص 
الدائ��م على تعزي��ز العالقات بني 
العراق وجمهوري��ة مصر العربية 
املتبادل��ة  املنفع��ة  يضم��ن  مب��ا 

لشعبي البلدين الشقيقني".
وأض��اف البي��ان أنه "ج��رى خالل 

الثنائية  العالق��ات  اللقاء بح��ث 
والتاريخية بني الشعبني العراقي 
واملص��ري وض��رورة تطويره��ا مب��ا 
يخدم املصالح املشتركة لهما".

م��ن جانبه قدم الس��فير املصري 
اجلديد "ش��كره للرئيس معصوم 
عل��ى ه��ذا اللق��اء، مؤك��داً دعم 
للعراق  العربية  جمهورية مص��ر 
ف��ي حربه ض��د داع��ش اإلرهابي، 
العراق��ي  للش��عب  متمني��اً 
التخل��ص م��ن هذا اخلط��ر احملدق 
ليس بالعراق فقط وإمنا باملنطقة 

والعالم".

السفير المصري الجديد يؤكد  
لمعصوم دعم بالده الكامل للعراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه رئيس مجلس ال��وزراء حيدر 
بص��رف  الثالث��اء،  العبادي،ام��س 
الفالحني  م��ن مس��تحقات   80%
ف��ي احملافظات كافة، فيما ش��دد 
على ضرورة عدم إنتظار املعامالت 

املتبقية للمباشرة بالصرف.
وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب 
العبادي، اطلعت عليها "الصباح 
اجلدي��د" أن "رئيس مجلس الوزراء 
حي��در العبادي، وج��ه بصرف 80% 
الفالح��ني في  م��ن مس��تحقات 
احملافظ��ات كاف��ة، وع��دم إنتظار 

للمباش��رة  املتبقي��ة  املعام��الت 
بالصرف".

وكان العب��ادي، أعلن في )27 أيلول 
2016(، تخصي��ص اجمللس ترليوني 

دينار لدعم الفالحني.
وعّدت جلنة الزراعة واملياه النيابية، 
العب��ادي  أن   ،)2017 ش��باط   6(
لإليف��اء  أخي��رة"  "فرص��ة  أم��ام 
بتعهداته للفالحني من خالل دفع 
مس��تحقاتهم املالي��ة املتأخ��رة، 
مؤك��دًة أن أوض��اع الفالحني باتت 
صعبة للغاية في ظل عدم القدرة 

على تأمني تكاليف االنتاج.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن أحد مس��ؤولي التدريب في 
اجلي��ش األس��ترالي، ان نحو 1700 
إعدادهم  يج��ري  منتس��ب جديد 
لالنضم��ام لق��وة ش��رطة نينوى 
األس��بوع  نهاي��ة  ف��ي  العراقي��ة 

اجلاري.
ومن املُقرر نش��ر القوات في شرق 
املوص��ل لبس��ط الس��يطرة على 
األرض فيما ستتقدم وحدات أخرى 
م��ن اجلي��ش العراق��ي الس��تعادة 
الغربي  اجلان��ب  الس��يطرة عل��ى 
م��ن املدينة ال��ذي م��ا زال تنظيم 
"داعش" يُس��يطر عليه منذ أكثر 

من عامني.

وذكرت رويترز نق��ال عن الكولونيل 
ريتش��ارد ف��اج القائد األُس��ترالي 
لق��وة املهام املس��ؤولة عن تدريب 
املنتسبني اجلدد والتابعة للتحالف 
الذي تقوده الوالي��ات املتحدة ضد 
"داعش" ان "هذه أول دفعة كبيرة 

ندربها لصالح الشرطة".
واض��اف ان "ه��ذه املرحلة س��يتم 
تخريج نحو 1700 منتسب لصالح 
شرطة نينوى في نهاية هذه الدورة 
التدريبي��ة، فيما سنتس��لم نحو 
ألف ُمنتس��ب آخر لصالح شرطة 
نين��وى خ��الل األس��ابيع املقبل��ة 

ليخوضوا التدريب ذاته".
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رئيس الوزراء يوّجه بصرف
80 % من مستحقات المزارعين

1700 منتسب جديد يستعدون 
لالنضمام لشرطة الموصل

"التعليم" تعدّ الخطط
لتهيئة أبنية جامعات نينوى

"داعش" يجري أكبر عملية لتغيير مقرّاته 
بأيمن الموصل تحسبًا من استهدافها 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
أظه��رت بيانات نش��رتها أوبك، 
أن املنظم��ة إلتزم��ت بأكثر من 
%90 خ��الل كانون الثاني باتفاق 
خف��ض اإلنت��اج، ما يش��ير إلى 
أن تخمة املعروض قد تتالش��ى 
ه��ذا الع��ام، مؤك��دة أن العراق 
أكث��ر ال��دول الت��ي أب��دت على 
باتفاق فيينا  نحو فعلي إلتزاماً 

القاضي بتخفيض االنتاج.
وذك��ر برنامج حتمي��ل أن العراق 
ثان��ي أكب��ر منت��ج ف��ي أوب��ك 
يعت��زم خفض ص��ادرات النفط 
من مرف��أ البص��رة اجلنوبي إلى 
3.013 مليون برمي��ل يوميا في 
آذار. ويقل حجم الشحنات في 
آذار بواق��ع 628 ألف برميل عما 
كان مقررا لش��هر ش��باط وهو 
أدنى مس��توى من��ذ آب املاضي 
ف��ي مؤش��ر جديد عل��ى التزام 
بغ��داد باتف��اق خف��ض اإلنتاج 
الذي أبرمت��ه منظمة أوبك مع 

منتجني مستقلني.
وأكد التقرير الش��هري ملنظمة 
أوبك،  للنف��ط  املص��درة  الدول 

أنه��ا قلصت من إنت��اج النفط 
مبق��دار 890.2 ألف برميل يوميا 

خالل الشهر املاضي مقارنة مع 
كانون األول الذي سبقه ليصل 

برمي��ل.  ملي��ون   32.139 إل��ى 
ف��ي ح��ني بل��غ حج��م اخلفض 
اإلجمالي للدول املنتجة للخام 
1.146 مليون  زه��اء  واملنظم��ة 

برميل يوميا.
وبحس��ب التقري��ر ف��إن أكب��ر 
نسبة تقليص جاءت من العراق 
ف��ي  واإلم��ارات،  والس��عودية 
الوقت الذي ارتفع حجم اإلنتاج 

في نيجيريا وليبيا وإيران.
وفيما يتعلق بروس��يا، خفضت 
س��قف  م��ن  أوب��ك  منظم��ة 
توقعاته��ا إلنت��اج النف��ط في 
الب��الد، خالل العام اجلاري 2017، 
ب� 20 ألف برميل يوميا، مقارنة 
بتوقعات كان��ون الثاني، ليصل 

إلى 11.03 مليون برميل يوميا.
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن إنت��اج 
النفط في روسيا خالل الشهر 
املاضي، تراجع بنح��و 120 ألف 
برمي��ل يوميا، ليصل إلى 11.19 

مليون برميل يوميا.
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"أوبك": العراق أكثر المنتجين التزامًا بالتخفيضات

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرافدين،ام��س  مص��رف  اعل��ن 
الثالث��اء، ع��ن منحه تس��هيالت 
واصح��اب  للمواطن��ني  مالي��ة 
املش��اريع تص��ل ال��ى 25 مليون 
دينار، اضافة الى منحه 15 مليون 
دينار كتسهيالت مالية لصاحب 

املشروع.
وق��ال املكتب االعالمي للمصرف 
في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 

بتق��دمي  "باش��ر  ان��ه  اجلدي��د" 
تس��هيالت مالية تص��ل الى 25 
ملي��ون دينار ألصحاب املش��اريع 
م��ن  واملتوس��طة  الصغي��رة 
املواطن��ني لغرض تطوير عملهم 
وتفعيل املنتج الوطني والصناعة 

احمللية ودعم االقتصاد الوطني".
واوضح ان "املصرف وضع شروط 
محددة ملنح التس��هيالت املالية 
من ضمنها ان يكون لدى املتقدم 

للحصول على التسهيالت هوية 
غرفة جتارة بغداد وفتح حس��اب 
ف��ي اق��رب ف��رع للمص��رف في 
منطق��ة عمله"، مش��يرًا الى ان 
"املص��رف حدد مبل��غ 25 مليون 
دينار كحد اقصى للمشروع الذي 
يراد تطويره بعد ان يقدم صاحبه 
رؤيته عن املش��روع وبضمان رهن 
عق��ار ويت��م تقيم��ه وبحس��ب 
صالحي��ات مدي��ر الف��رع وم��دى 

قناعته بكفاءة املواطن املالية" .
وتاب��ع املكت��ب ان "املصرف اعلن 
عن منحه 15 ملي��ون دينار ايضا 
لصاح��ب  مالي��ة  كتس��هيالت 
املش��روع مع كفالة كفيل لديه 
تس��هيالت مصرفي��ة وعل��ى ان 
يتناس��ب  املالي  تقدي��ره  يك��ون 
لطال��ب  املال��ي  التقدي��ر  م��ع 

التسهيالت".
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بغداد - وعد الشمري:
وّجه��ت جلنة النف��ط والطاقة 
أم��س  الن��واب،  مجل��س  ف��ي 
الثالثاء، انتقادات الذعة ملساعي 
احلكومة في حتويل الكهرباء الى 
القطاع اخلاص، فيما حذرت من 
فشل املشروع، دعت إلى ايقافه 
ف��وراً، مح��ذرة م��ن خالفات قد 
املواطنني  بني  تنشأ مس��تقبالً 
واجلهات املس��ؤولة ع��ن جباية 
مبالغ االش��تراكات الش��هرية 

مع اقتراب فصل الصيف.

النائب  اللجن��ة،  وق��ال عض��و 
زاه��ر العب��ادي ف��ي حديث مع 
"الصباح اجلديد"، إن "مش��روع 
الكهرباء س��يكون  خصخصة 
مصي��ره الفش��ل، ول��ن يكتب 
ل��ه النج��اح كونه غي��ر مالئم 

ويصطدم بعقبات عدة".
وتابع العبادي أن "محاولة وزارة 
الكهرباء ومساعيها أمام الرأي 
العام في حتوي��ل ملف الطاقة 
الكهربائية الى القطاع اخلاص 
يعّد مبنزل��ة الهرب إل��ى االمام 

وتغطية على فشل سابق".
وتوق��ع أن "يحص��ل تصادم بني 
اجله��ات املس��ؤولة ع��ن جباية 
االم��وال م��ن جه��ة واملواطنني 
م��ن جه��ة اخ��رى بالتزامن مع 
ق��رب حل��ول فص��ل الصي��ف 
ألن الطاق��ة املتوف��رة حالي��اً ال 
تس��عف لتشغيل اربع ساعات 
متواصل��ة بعكس ما وعدت به 

الوزارة".
وأورد العب��ادي أن "البرملان وجه 
كتب مخاطبة إل��ى الوزارة في 

مرات عدة بضرورة التريث وعدم 
املضي في مش��روع خصخصة 
الكهرب��اء م��ن أج��ل دراس��ته 
بنح��و مس��تفيض والنظر إلى 

املعطيات احلالية".
وحتدث عن "امكانية اتخاذ جلنة 
النفط والطاقة اجراءات جديدة 
بح��ق ال��وزارة ملنع اس��تكمال 
مشروع يعود بآثار سلبية على 
املواطن"، من دون الكش��ف عن 

طبيعة تلك االجراءات.
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"الرافدين" يمنح تسهيالت مالية
الطاقة النيابية تعترض على خصخصة الكهرباء وتطالب بإيقافهاللمواطنين تصل الى 25 مليون دينار

توقعت فشل المشروع وخالفات بين المواطنين والمسؤولين عن جباية االشتراكات
متابعة

تقريـر

عمليات انتاج النفط في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة اخلارجية العراقية، انها 
س��تتكفل بنقل عائل��ة الصحفية 

احلربية اجلزائرية الى بغداد.
وقال املتحدث باس��م ال��وزارة احمد 
اطلع��ت علي��ه  بي��ان  ف��ي  جم��ال 
"الصب��اح اجلدي��د" ان "ال��وزارة ومن 
الع��راق  جمهوري��ة  س��فارة  خ��الل 
ف��ي اجلزائر س��تتكفل بنق��ل عائلة 
الصحفية احلربية اجلزائرية س��ميرة 

مواقي الى بغداد".
واعلن نقيب الصحفي��ني العراقيني 
مؤي��د الالم��ي، ان النقابة س��تمنح 

الصحفية اجلزائرية س��ميرة مواقي 
عضوية كاملة مع جميع االمتيازات 

املمنوحة القرانها.
واعل��ن املتح��دث الرس��مي باس��م 
الش��مال  الش��عبي محور  احلش��د 
علي احلس��يني ، عن اصابة صحفية 
جزائرية س��ميرة مواقي في معركة 

غربي نينوى.
صحفي��ة  ه��ي  مواق��ي  وس��ميرة 
جزائرية وقفت مع العراق وهددت من 
قبل زمر ارهابية ومنعت من الدخول 
الى بلدها وفضلت البقاء في العراق 

للعمل مع اعالم احلشد الشعبي.

"الخارجية" تتكفل بنقل عائلة
الصحفية الجزائرية إلى بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
الش��رطة  ف��ي  مص��در  أف��اد 
ب��أن  الثالث��اء،  العراقية،ام��س 
القوات األمنية ش��رعت بقطع 
س��احة  إل��ى  املؤدي��ة  الط��رق 
التحرير وسط العاصمة بغداد.

حدي��ث  ف��ي  املص��در  وق��ال 

صحف��ي، إن "الق��وات األمنية 
ام��س، بقطع  ش��رعت، ظه��ر 
س��احة  إل��ى  املؤدي��ة  الط��رق 
التحرير وسط بغداد"، مبيناً ان 
"القطع شمل س��احة اخلالني 
ومناطق الش��ورجة والصاحلية 
وكرادة مرمي وش��وارع السعدون 

والنضال والزيتون".
وأض��اف املص��در ، أن "القط��ع 
جاء م��ن أجل تأمني املكان الذي 
من املقرر أن يش��هد تش��ييعاً 
رمزياً ملتظاهرين سقطوا خالل 

تظاهرات السبت املاضي".
تتمة ص3

قطع جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير

سميرة مواقي



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

فيم��ا انه��ت جلنة متابع��ة وجمع 
املعلومات ع��ن التجاوزات احلاصلة 
واالراضي  العام��ة  االم��اك  عل��ى 
الزراعي��ة ف��ي االقلي��م اعماله��ا 
وقدم��ت تقري��را ع��ن حج��م ونوع 
الدكت��ور نوري  التج��اوزات، اعل��ن 
العام��ة  الهيئ��ة  رئي��س  عثم��ان 
لاس��تثمار في االقليم وكالة عن 
ايق��اف من��ح اج��ازات االس��تثمار 
للمش��اريع الس��كنية بق��رار من 
حكوم��ة اقلي��م كردس��تان والى 
اجل غير مس��مى، نتيجة لتنامي 
حجم الفس��اد والتاع��ب الكبير 
الذي ش��اب قطاع االس��كان خال 

السنوات املاضية في االقليم.  
اللجن��ة الت��ي ش��كلتها رئاس��ة 
اقليم كردس��تان قدمت بعد انهاء 
اعماله��ا اخلاص��ة بج��رد واحصاء 
التج��اوزات احلاصل��ة على االماك 
العامة، تقريرا مفصاً الى اجلهات 
املعني��ة وال��ذي تضمن ع��ددا من 
املقترح��ات والتوصي��ات، وتوصلت 
املعلوم��ات  بع��د جم��ع  اللجن��ة 
ال��ى عدد م��ن التوصي��ات رفعتها 
ومجل��س  ال��وزراء  مجل��س  ال��ى 
القضاء وال��وزارات املعنية )الزراعة 
والبلديات واملالية ورئاس��ة االدعاء 
العام(، مفادها ان اغلب التجاوزات 
الكبي��رة التي جرت عل��ى االماك 
العام��ة متت م��ن قبل مس��ؤولني 
ومتنفذي��ن في حكوم��ة االقليم، 
مش��يرة ال��ى ان ال��وزارات املعنية 
لي��س لديها معلوم��ات عن حجم 

التجاوز احلاصل على اماكها.
وتش��ير املعلوم��ات الت��ي حصلت 
م��ن  اجلدي��د  الصب��اح  عليه��ا 
الع��ام مبحافظة  االدع��اء  رئاس��ة 
الس��ليمانية الى انها قدمت اكثر 
من ثاث��ة االف ملف عن متجاوزين 
على االراضي احلكومية للمحاكم 
اخملتصة، اال ان احملاكم والقضات لم 
يتعاملوا مع تلك امللفات بالشكل 
املطلوب ولم يت��م احلكم النهائي 
في اغلب امللفات او ادانة املتورطني 
بالتج��اوز على االم��اك احلكومية 

الى القضاء.  
الس��ليمانية  قائممق��ام  وكان 
االس��بق زانا حمه صالح قد انتحر 
في ظروف غامضة بعد اعتقاله من 
قبل االجه��زة االمنية على خلفية 
قضايا فساد، وجتاوزات كبيرة على 
االماك واالراضي العامة كان يروم 
واش��ارت وسائل  الكش��ف عنها، 
اعام الى أن صال��ح قام بني اعوام 
2006-2010 بض��م اراض ع��دة في 
الى  محيط مدين��ة الس��ليمانية 
التصمي��م األساس��ي للمدين��ة، 
وجرى بعدها بيع مس��احات كبيرة 
من تلك األراضي بعد تلقيه امواال 
مقابل تقدميه تس��هيات في هذا 

اجلانب.
وتوص��ل تقرير اللجن��ة احلكومية 
ملتابع��ة التج��اوزات عل��ى االماك 
العام��ة، ال��ى ان رؤس��اء الوحدات 
االداري��ة كان لهم دور س��لبي ادى 

الى ب��روز وزيادة حج��م التجاوزات، 
نظرا الفساح اجملال او غض الطرف 
ع��ن حص��ول التج��اوزات ، نظ��را 
لع��دة عوامل منه��ا النفوذ احلزبي 
للش��خص املتجاوز، الذي في كثير 
من االحي��ان يتجاوز عل��ى القانون 
والتعليمات، اضافة الى عدم وجود 
ق��وة فاعل��ة حت��ت تصرف رؤس��اء 
الوح��دات االداري��ة الزال��ة اجلاوزات 
الت��ي حتصل في كثي��ر من االحيان 
مبوافقة وتواطئ من قبل مسؤولي 
ال��ى  اضاف��ة  االمني��ة،  االجه��زة 
الفس��اد واحلس��وبية الكبيرة في 
اجهزة ومؤسس��ات االقليم وتورط 
اغلب رؤس��اء الوحدات االدارية في 
الفس��اد والتجاوزات احلاصلة على 

االماك العامة.
م��ن جهت��ه اعل��ن رئي��س بلدي��ة 
محافظ��ة الس��ليمانية يوس��ف 
ياس��ني ف��ي مؤمتر صحف��ي امس 

الثاث��اء انه��م متكن��وا م��ن رف��ع 
اجتاوز ع��ن مئتي دومن م��ن االراضي 
الزراعية في حدود البلدية مضيفا 
اكمل��ت  االقلي��م  حكوم��ة  ان 
ق��وات  لتش��كيل  اس��تعدادتها 
مش��تركة تاخذ على عاتقها ازالة 
كاف��ة التج��اوزات املوج��ودة ف��ي 

احملافظة.
واش��ار ال��ى ان االراض��ي الت��ي مت 
التجاوز عليها حتولت الى مجمعات 
س��كنية اغلبه��ا مت��ت م��ن قبل 
النداءات  اشخاص متنفذين ورغم 
العديد التي وجهتها بلدية املدينة 
اال ان حج��م ون��وع التج��اوزات في 
اس��تمرار دائ��م مع عج��ز اجلهات 
املعني��ة باحل��د من ه��ذه الظاهرة، 
التصميم  التي تسببت بتش��ويه 
املدين��ة  ف��ي  للتوس��ع  االس��اس 
واهدار االف الهكتارات من االراضي 
الزراعية، التي كان باالمكان حتويل 

جنس��ها ال��ى س��كنية وتوزيعها 
على الشرائح املستحقة من ابناء 

املدينة.  
ب��دوره اعلن رئي��س الهيئة العامة 
لاس��تثمار ف��ي االقلي��م وكال��ة 
الدكت��ور ن��ري عثم��ان ،ع��ن الغاء 
مئات املشاريع وايفاف منع اجازات 
املشاريع في  االستثمار لعش��رات 
مج��االت البناء واالس��كان التي مت 
فيها اس��تغال و واالستياء على 

اموال املواطنني.
عثمان اضاف في تصريح للصباح 
اجلديد عن فسح عقد 89 مشروعا 
بداع��ي التقصي��ر وس��رقة اموال 
املواطن��ني، وتاب��ع ان  وبق��رار م��ن 
مجلس الوزراء مت ايقاف منع اجازات 
االس��تثمار ملش��اريع االسكان في 
االقلي��م وال��ى اجل غير مس��مى، 
وتابع ان املنع يش��مل فقط قطاع 
االسكان وان منح اجازات االستثمار 

والزراعية  الصناعي��ة  للمش��اريع 
والسياحة مازال مستمرا.  

مراقبون شككوا في تصريح مبدى 
جدي��ة اجله��ات املعني��ة ورئاس��ة 
التحدي��د  وج��ه  عل��ى  االقلي��م 
بالتصدي للفساد الكبير في ملف 
التج��اوزات اجلاري��ة عل��ى االماك 
العام��ة باالقليم، وقال��وا للصباح 
اجلدي��د ان ه��ذه اللجن��ة ليس��ت 
االولى ولن تكون االخيرة التي تقوم 
باع��داد وتق��دمي التقارير عن حجم 
الفس��اد والتج��اوز الكبير احلاصل 
على املال العام، دون ان حترك اجلهات 
املعنية س��اكنا، او تخ��ذ خطوات 
عملية حملاربة الفساد، مضيفني ان 
تورط مس��ؤولني كبار في االحزاب 
املتنفذة بالفس��اد مينع اية خطط 
وبرام��ج ت��روم التص��دي للفس��اد 
املستش��ري ف��ي جس��د حكومة 

االقليم ومؤسساتها اخملتلفة. 

مسؤولون ومتنفذون يستولون على آالف 
الهكتارات من األراضي في اإلقليم

لجنة متابعة: تطالب برفع التجاوزات على األمالك العامة 
د.علي شمخي 

تختلف مستويات التفاعل بني الرأي العام ومنظومات 
الس��لطة بني الدول وتتف��اوت تبعاً ملس��توى االداء في 
الس��لطات الثاث التنفيذية والتشريعية  والقضائية 
وفي الوقت الذي مينح الدس��تور في الدول الدميقراطية 
الفرص الكافية لتضمني آراء الرأي العام وفس��ح اجملال 
امام��ه للتعبير ع��ن املواقف تضييق ه��ذه الفرص في 
االنظمة الديكتاتورية ويصبح الدس��تور ورقة شكلية 
ال يتش��ابه نصه��ا ومضمونها مع الواق��ع ولكن هناك 
ايضاً ثمة مش��كات حتيط بأنظمة دميقراطية حديثة 
العهد في س��عيها إلش��اعة  احلريات العامة وتطبيق 
نظم التعددية وهناك حتديات اخرى تواجهها ش��عوب 
من قبل ادارات سياس��ية تري��د االلتفاف على حق الرأي 
الع��ام في اظهار صوته مما يؤي ال��ى ابقاء هذا الرأي رأياً 
كامن��اً ويح��ول دون ان يتح��ول الى رأي معل��ن او ظاهر 
وتوفر التجارب الدميقراطي��ة الناضجة وعميقة اجلذور 
مساحات واس��عة للتعبير عن ردود افعال اجلمهور جتاه 
مجم��ل الق��رارات والقوانني التي لها عاق��ة او ارتباط 
بالس��لطة مثلما تؤمن الدس��اتير الرصينة التي جرى 
حمايته��ا بنظام برملان��ي وقضائ��ي واداء تنفيذي عالي 
املس��توى ومه��ارة وحنكة سياس��ية تؤم��ن دوران دورة 
حياة دميقراطية ناجحة ومناعة من االنقابات واالزمات 
ومظاهر التمرد والرفض التي تنعكس على الرأي العام 
مما يضطره النزول الى الش��ارع للتعبير عن رأيه واعان 
صوت��ه وما يحصل اليوم ان ال��دول التي تخلفت كثيراً 
في مس��ار الدميقراطية تتعثر ف��ي تطبيقها لانظمة 
الدستورية التي ميكن أن تستوعب الرأي العام وتفشل 
في العث��ور على املس��الك الصحيح��ة لتطبيق نهج 
دميقراط��ي يدمي العاق��ة مع اجلمهور ال��ذي يبحث عن 
عقد اجتماعي مع السلطة لتوفير فرص العيش الكرمي 
وحتفل مثل هذه الدول مبشاهد االضرابات واالعتصامات 
والتظاهرات وتس��ود مرافقها االزم��ات وتتفاقم احياناً 
وتتضاعف النتائج لتصل الى مواجهات مسلحة ومترد 
وانقابات وتسفك دماء ويسقط ضحايا في بعض هذه 
املشاهد وعندما تشيع مثل هذه الصور في هذه الدول 
فانه في احلقيقة ترجمة حية لفش��ل سياس��ي الحد 
اركان الس��لطة احلكومة - البرملان -القضاء او تتشارك 
به هذه االركان مجتمعة وبدرجات متفاوتة وس��يكون 
من املناس��ب االسراع في معاجلة هذا الفشل من خال 
مراقبة دقيقة الداء هذه الس��لطات واحليلولة دون وقوع 
انته��اكات تتمثل بنزوعها نحو التعس��ف واالضطهاد 
او الضع��ف والتراخ��ي او تغلغل الفس��اد في مرافقها 
وفي كل االحوال ميكن قراءة النجاح والفش��ل في نبض 
الش��ارع فهو تعبير حقيقي  وص��ادق وغير مزيف مينح 
السلطة ومن ميثلها البراءة او يعلن االتهام على رؤوس 

املايني من االشهاد ..!!

نبض الشارع

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

في دراسة قام بها عدد من املراقبني للشأن 
الش��رق اوس��طي وخاص��ة االقتص��ادي 
والسياس��ي قدمت لعدد م��ن الصحف 
والقنوات الفضائية توقعوا أنه« في ظل 
تفاقم اخلاف��ات واالزم��ات الداخلية بني 
دول االحت��اد االوروبي، والتط��ورات املهمة 
الت��ي حدثت ف��ي الفترة االخي��رة ومنها 
قضي��ة عضوي��ة بريطاني��ا ف��ي االحت��اد 
األوروبي وغيرها من املشكات واالحداث، 
س��عت الواليات املتحدة االميركية التي 
تخشى من تفكك االحتاد األوروبي في هذا 
الوق��ت بالذات، الى اتخاذ خطوات مهمة 
من اجل دعم أوروبا قوية ومس��تقرة، وهو 
ما سينعكس بنحو ايجابي على الواليات 
املتحدة، التي تسعى الى تأمني مصاحلها 
اخلاصة وتعزيز دورها العاملي، من خال بناء 
حتالفات اقتصادية وعس��كرية قوية كما 
يقول بع��ض املراقبني، الذي��ن اكدوا على 
أن أي خلل س��يؤثر س��لباً على الشراكة 
االس��تراتيجية القوية بني اميركا واالحتاد 
األوروب��ي، وهو ما س��يصب في مصلحة 
روس��يا التي تس��عى هي ايضاً الى إعادة 
هيبتها كقوة عظمى وش��ريك اساسي 

في اتخاذ القرار.« 
كم��ا اضاف��وا ان » دول االحت��اد األوروب��ي 
تواجه حتديات كبيرة قد تؤثر س��لباً على 
مس��تقبل االحت��اد، خصوًص��ا م��ع تنوع 
واخت��اف املش��كات واالزم��ات واختاف 

وجه��ات النظ��ر، التي اس��همت بتفاقم 
اخلاف��ات ب��ني ال��دول األوروبية ب��دءاً من 
أزمة الدي��ون واالزم��ة االقتصادية وصوالً 
إلى موض��وع الاجئني، وتلوي��ح بريطانيا 
باالنفصال ع��ن االحتاد وغيره��ا، وقد بات 
واضحاً أن أزم��ة الاجئني في أوروبا وكما 
تنق��ل بع��ض املص��ادر، تتص��در جمي��ع 
امللف��ات ف��ي جمي��ع القم��م واللقاءات، 
مبوازاة ارتفاع األسوار واألساك الشائكة 
على احلدود، حيث تتم كذلك إعادة إنشاء 
نقاط املراقبة للحّد م��ن تدفق الاجئني. 
على الرغم من وجود اتفاقية »ش��ينغن« 
املعم��ول بها منذ عام 1985، والتي تضّم 
حالياً 26 دولة، بينه��ا 22 دولة في االحتاد 
األوروبي. ويأتي هذا االنقسام نتيجة عجز 
دول االحتاد األوروب��ي عن احتواء األزمة مع 
غي��اب التضامن ب��ني دول��ه ، حيث حتاول 
كل دولة ايجاد حلول فردية تتناس��ب مع 
مصاحله��ا حي��ال األزمات الت��ي تعصف 
خارجي��ة  وزي��ر  واضح��اً  وكان  باالحت��اد. 
لوكسمبورغ يان اسلبورن، في تعبيره عن 
خطر تفكك دول االحتاد، بقوله إن »االحتاد 
األوروب��ي من املمكن أن يتفكك على نحو 
س��ريع للغاية، إذا ما أصب��ح االنغاق هو 
القاع��دة، وبدياً من التضام��ن الداخلي 

واخلارجي.« 
الى جانب ذلك أش��ار املراقبون انه »  وفي 
وق��ت كان العمل جارياً عل��ى ازالة اجواء 
الش��ك التي تعرقل املفاوضات للتوصل 
ال��ى اتف��اق للتب��ادل التج��اري احل��ر بني 
الوالي��ات املتح��دة واوروب��ا، ج��اء احتمال 

خ��روج بريطانيا من االحتاد االوروبي ليضع 
عقبة اضافية امام هذه املفاوضات. وقبل 
ش��هرين من االس��تفتاء الذي س��يتقرر 
فيه املستقبل االوروبي لبريطانيا، ازدادت 
الضغ��وط على املفاوضني الذين باش��روا 
جولتهم ال13 م��ن احملادثات في نيويورك. 
ول��م يتغير اله��دف م��ن املفاوضات منذ 
اطاق احملادث��ات قبل نحو ثاث س��نوات: 
الغ��اء احلواج��ز القانوني��ة والتجارية بني 
جانبي االطلس��ي إلعطاء دفع للنش��اط 
االقتص��ادي. اال ان احتمال خروج بريطانيا 
من االحت��اد االوروبي، وهي الت��ي تعد قوة 

اقتصادية كبيرة جًدا، ال ميكن اال ان يلقي 
بظل��ه عل��ى ه��ذه احملادث��ات ذات الطابع 
التقني ج��داً، والت��ي جتري ب��ني املمثلية 
االميركية للتج��ارة اخلارجية واملفوضية 

االوروبية.« 
واوضح��وا انه من جانب آخر بدأ الناخبون 
الهولنديون االدالء بأصواتهم بشأن اتفاق 
الش��راكة بني االحتاد االوروب��ي واوكرانيا، 
في استفتاء استشاري حتول الى تصويت 
رم��زي عل��ى ش��رعية بروكس��ل. ووقف 
الناخب��ون بإع��داد ضئيل��ة ف��ي صفوف 
انتظ��ار ام��ام مكات��ب التصوي��ت التي 

اقيم��ت في م��دارس او محطات قطارات 
او متاجر، لألدالء بأصواتهم. وتوقعت آخر 
اس��تطاعات الرأي انتصارًا بفارق ضئيل 
لرافضي اتفاق الشراكة الرامي الى تعزيز 
احلوار السياس��ي واملب��ادالت االقتصادية 
والتجاري��ة بني االحتاد االوروب��ي واوكرانيا. 
وهولندا هي آخر بلد في االحتاد االوروبي لم 
يبرم بعد االتفاق برغ��م مصادقة البرملان 
عليه. وسعى النائب الهولندي من اليمني 
املتطرف غيرت فيل��درز املعارض للهجرة، 
حلشد انصاره منذ وكتب على تويتر »على 
اجلمي��ع ان يصوتوا اليوم، وان يصوتوا ضد 

)االتفاق(«. وبحس��ب آخر استطاع للرأي 
اجراه معهد »ايبس��وس«، ف��ان %37 من 
املستطلعني يؤيدون رفض االتفاق مقابل 
%33 يعتقدون انهم سيصوتون لصاحله، 
فيم��ا بقية املس��تطلعني لم يحس��موا 

امرهم.« 
واوضح��وا ان االوربي��ني  كم��ا موس��كو 
يتابعون و بترقب ش��ديد هذا االستفتاء، 
كم��ا تتابع��ه اوكرانيا بقل��ق، بعدما ادى 
رف��ض الرئيس الس��ابق املوالي لروس��يا 
فيكت��ور يانوكوفيتش ع��ام 2013 توقيع 
ه��ذا االتفاق ال��ى قيام انتفاض��ة مؤيدة 
لألوروبي اس��قطت حكومته. وميثل هذا 
االتفاق بالنس��بة لكييف التي ارس��لت 
ع��دداً من وزرائها للقي��ام حملة تأييد له 
في هولن��دا، »حقبة جديدة« للباد، فيما 
تعده موس��كو تدخا اوروبًيا في منطقة 

نفوذها.« 
ويرى بعض اخلبراء ان » خروج بريطانيا من 
االحتاد االوروبي ستكون له تداعيات كارثية 
عل��ى اتفاق التب��ادل التج��اري احلر اجلاري 
النقاش حوله، الن معارضي التوصل الى 
هذا االتفاق يعدون انه سيؤدي الى نوع من 
الفوضى املعممة، فكيف اذا ترافق ايضاً 
م��ع اخل��روج البريطاني. ويقول املس��ؤول 
الس��ابق في وزارة اخلزانة االميركية غاري 
هافباور »في حال قرر البريطانيون اخلروج 
م��ن االحت��اد االوروب��ي، س��تكون الضربة 
القاضية للمحادث��ات حول اتفاق التبادل 
التجاري احل��ر«، مضيفاً »لن يكون عندها 
باإلم��كان املض��ي قدم��اً، الن الش��كوك 

ستصبح كبيرة جدا«
عل��ى صعيد متصل اش��ار اخلبراء  الى ان  
مش��روع »اتفاقية الش��راكة االطلسية 
للتج��ارة واالس��تثمار« اجل��اري التفاوض 
بش��أنه ب��ني الوالي��ات املتح��دة واالحت��اد 
االوروب��ي ميثل ورش��ة عمل هائل��ة، يقوم 
اول هدف لها على توحيد لوائح وأنظمة 
التب��ادل بني الكتلتني العظميني. وتهدف 
ه��ذه الش��راكة أوال إلى حتس��ني عائدات 
الش��ركات والعامل��ني فيها نظري��اً، عبر 
زي��ادة حجم املب��ادالت الكبي��رة اصا بني 
عل��ى  املتح��دة  فالوالي��ات  الش��ريكني، 
س��بيل املث��ال تص��در في الوق��ت احلالي 
كل يوم بضائ��ع تزيد قيمته��ا على 700 
ملي��ون دوالر الى اوروب��ا. وقالت املفوضة 
االوروبية للتجارة سيس��يليا ماملستروم 
في 2015 ان الش��راكة »توف��ر امكانيات 
كبيرة في مجال خلق الوظائف والنمو«. 
وقدرت دراس��ة نش��رها ف��ي 2013 مركز 
ابحاث السياس��ة االقتصادية في لندن، 
االوروب��ي  لاحت��اد  الس��نوية  املكاس��ب 
م��ن هذه الش��راكة ب���119 ملي��ار دوالر، 
ومكاس��ب الواليات املتح��دة ب 95 مليار 
دوالر. وتنطوي الشراكة على شق اضافي 
غير معل��ن ولكنه ش��ديد االهمي��ة: اذا 
اتفق��ت الوالي��ات املتح��دة واوروب��ا على 
اطار جتاري بينهما فهناك فرصة لفرضه 

الحقاً على آخرين.« 

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

بعد خروج المملكة المتحدة وآثاره السلبية

سياسات االتحاد األوروبي الجديدة والسعي لتقوية أوروبا أكثر

إن األراضي التي تم 
التجاوز عليها تحولت الى 
مجمعات سكنية اغلبها 
تمت من قبل اشخاص 
متنفذين ورغم النداءات 
العديد التي وجهتها 
بلدية المدينة اال ان حجم 
ونوع التجاوزات في 
استمرار دائم مع عجز 
الجهات المعنية بالحد 
من هذه الظاهرة

أغلب املشاريع السكنية تعود ملسؤولني في اإلقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در محلي في محافظة 
نينوى،ام��س الثاثاء، ب��أن معاقل 
املوصل  تنظي��م »داعش« غرب��ي 
ش��هدت ارب��اكاً واضحاً بس��بب 
االنب��اء عن احتمالية مقتل زعيم 
التنظيم املدعو ابو بكر البغدادي 
بضربة جوي��ة غرب الب��اد، فيما 
حتدثت املاكنة االعامية للتنظيم 

عن »خليفة جديد«.
وقال املص��در في حديث صحفي، 
تس��ود  االرب��اك  م��ن  »حال��ة  إن 
مس��لحي تنظي��م داع��ش ف��ي 
معاقله غ��رب املوصل بعد االنباء 
التي حتدثت ع��ن احتمالية مقتل 
زعي��م التنظيم بضربة جوية في 
القائم قب��ل يومني م��ع عدد من 
قادته ف��ي منطق��ة القائم غرب 

االنبار«. 
واضاف املصدر ، أن »ماكنة داعش 
س��ارعت ال��ى احلدي��ث ألول مرة 
بش��كل واضح بان هناك خليفة 
بديل للبغ��دادي في ح��ال مقتل 
االخير«، الفتا ال��ى أن »هذه عبارة 
لم تستخدم من قبل بهذا الطرح 
املباشر في داللة بان هناك امر ما 

جرى في ضربة القائم«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وق��ع الع��راق واملاني��ا، عل��ى قرض 
بقيمة 500 مليون يورو العادة اعمار 
املناط��ق احمل��ررة، فيما اك��دت وزارة 
املالي��ة ان الق��رض س��يكون داعم 

للعراق.
وقال وزير املالي��ة وكالة عبد الرزاق 
العيسى خال مؤمتر صحفي عقد 
عل��ى هامش توقيع العقد، وتابعته 

»الصب��اح اجلدي��د« ، ان��ه »مت اليوم 
التوقي��ع م��ع املاني��ا عل��ى القرض 
املق��دم منه��ا والبال��غ 500 مليون 
»الق��رض  ان  ال��ى  مش��يرا  دوالر«، 
احمل��ررة  للمناط��ق  س��يخصص 

والنازحني«.
واضاف العيس��ى ان »القرض التي 
مت تخصيص��ه للع��راق م��ن البنك 
الدول��ي واليابان واملاني��ا وقريبا من 

بريطاني��ا س��تكون داعم��ة العادة 
اعم��ار العراق«، معربا ع��ن امله ان 
»تق��وم املانيا بدور اكب��ر في العراق 
من دعم الصناعات العراقية واعمار 

البنى التحتية«.
واعلنت وزارة التخطيط في تشرين 
الق��رض  ادراج  ع��ن   2016 الثان��ي 
األملاني البالغ 500 مليون يورو ضمن 

قانون املوازنة املالية لعام 2017.

إعالم »داعش« يتحدث ألول مرة عن »خليفة 
بديل« عن البغدادي

العراق وألمانيا يوّقعان على قرض بقيمة 
بغداد ـ الصباح الجديد:500 مليون يورو إلعادة اإلعمار 

وج��ه وزي��ر التعلي��م العال��ي 
والبح��ث العلمي، عب��د الرزاق 
اخلط��ط  بإع��داد  العيس��ى، 
الازمة لتهيئة ابنية اجلامعات 

في محافظة نينوى.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة 
حيدر العبودي، في بيان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، إن »وزير 
التعليم العال��ي وجه بتهيئة 
الازم��ة  املس��تلزمات  كل 

بجامع��ات محافظ��ة نين��وى 
األساس��ية  احتياجاتها  وبيان 
بعد إعان عملي��ات تطهيرها 
من عصابات داعش اإلرهابية«.

وأش��ار الى »تظافر اجلهود بني 
املعني��ة  الدول��ة  مؤسس��ات 
جامع��ات  تأهي��ل  بإع��ادة 
الت��ي تعد  نين��وى  محافظ��ة 
م��ن أه��م معال��م الثقافي��ة 
والعلمية والت��ي متثل رداً على 

مروجي الظام والتخلف«.

التعليم تعّد الخطط لتهيئة 
أبنية جامعات نينوى

األربعاء 15 شباط 2017 العدد )3625(

Wed. 15 Feb. 2017 issue )3625(



بغداد – انفجار ملغمة 
ذك��رت قي��ادة عملي��ات بغ��داد امس ، 
الثالثاء، عن انفجار سيارة ملغمة في 
منطقة البياع جنوب غربي العاصمة 

بغداد.
وقال املتحدث باسم العمليات العميد 
س��عد معن  إن "اعت��داًء ارهابيا حدث 
بانفج��ار ملغمة في احل��ي الصناعي 

مبنطقة البياع جنوب غربي بغداد". 
عل��ى صعي��د متص��ل ذك��ر مص��در 
امني ف��ي الش��رطة العراقي��ة امس 
الثالث��اء اعتقال ثالثة "إرهابيني" كانوا 
يخططون الستهداف مدنيني والقوات 
األمنية في قضاء الطارمية ش��مالي 

بغداد.

ديالى – هجوم مسلح 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظ��ة ديال��ى ام��س الثالث��اء عن 
مقت��ل اربع��ة مواطن��ني بينهم قاض 
ف��ي حادث��ني منفصل��ني ف��ي قض��اء 
املقدادي��ة التابعة حملافظة ديالى، على 

يد مسلحني مجهولني .
وق��ال املص��در االمن��ي ان مس��لحني 
مجهولني قام��وا بقتل ثالثة مواطنني 
مدني��ني في ناحية ابي صي��دا التابعة 

لقضاء شهربان )املقدادية( . 

كركوك – انفجار صهريج
اف��اد مص��در امن��ي في ش��ركة نفط 
الش��مال مبحافظ��ة كرك��وك ام��س 
الثالثاء مبص��رع ثالثة موظفني واصابة 
س��بعة آخري��ن بانفج��ار عرض��ي في 
حقل باي حسن النفطي شمال غربي 

احملافظة .
وقال املصدر إن "صهريجاً انفجر، ظهر 
يوم امس بش��كل عرضي اثناء عملية 

اللحام في حقل باي حس��ن النفطي 
الكائن في قضاء الدبس، ) 45 ش��مال 
غرب��ي كركوك(، ما اس��فر عن مصرع 
ثالثة موظفني وإصابة سبعة آخرين". 

صالح الدين – عملية امنية 
اك��د مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
ص��الح الدين امس الثالث��اء أن تنظيم 
"داعش" االرهابي عثر على جثة االمير 
العس��كري ملنطقة مطبيجة واربعة 
من معاونيه بعد اختفاءهم الغامض 

يوم امس.
وق��ال املص��در إن "مفارز م��ن تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي عث��رت عل��ى جث��ة 
للتنظي��م ملنطقة  العس��كري  المير 
املطبيج��ة عل��ى احلدود ب��ني احملافظة 
وديال��ى واربعة م��ن معاونيه وقد لقوا 
حتفهم بانقالب مركبتهم على طريق 

زراعي على وفق املعلومات املتوفرة". 

االنبار – ضربة جوية 
افاد مصدر عس��كري ف��ي محافظة 
االنبار امس الثالثاء بأن طيران التحالف 
الدولي دمر عجلتني لتنظيم "داعش" 
عل��ى احلدود العراقية الس��ورية غربي 

األنبار.
وق��ال املص��در إن "طي��ران التحال��ف 
الدول��ي قص��ف عجلت��ني لتنظي��م 
داعش في مدينة البوكمال الس��ورية 
احلدودي��ة مع العراق غرب��ي محافظة 

االنبار )460كم غرب الرمادي(".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، أن "القصف 
اس��فر عن تدمير العجلتني وقتل عدد 

من اإلرهابيني فيها". 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س الثالث��اء 

عن ان مفارز قس��م االس��رة والطفل 
عل��ى  القب��ض  الق��ت  واجلمه��وري 
شخصني مطلوبني للقضاء على وفق 

املادتني 413 و 456 .
وف��ي س��ياق متصل ق��ال املص��در ان 
دوريات مركز ش��رطة اإلص��الح القت 
القبض على أحد املتهمني من سكنة 
قضاء احلمزة وعثر معه على اش��رطة 

حبوب مخدرة وآلة حادة . 

ميسان – خطة امنية 
نفى مص��در امني في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة ميس��ان ام��س الثالثاء ما 
تناولته بعض وس��ائل االعالم بش��أن 
عدم استقرار الوضع االمني في قضاء 

اجملر الكبير احدى مدن احملافظة .
وقال قائد ش��رطة احملافظ��ة العميد 
نزار موهي الساعدي ان الوضع االمني 
في ميسان حتت السيطرة وان القوات 

االمنية متواجدة وبأشراف مباشر من 
قبل قائد عملي��ات الرافدين ، مضيفا 
ان م��ا حص��ل ف��ي احملافظة ه��و نزاع 
عشائري بس��يط وان عمليات الدهم 
والتفتي��ش مس��تمرة للبح��ث ع��ن 

مسببي هذا النزاع . 

نينوى – استهداف مدنيني 
اعل��ن مص��در محلي ف��ي محافظة 
نين��وى  ام��س الثالث��اء أن 11 مدني��ا 
س��قطوا ب��ني قتيل وجري��ح بقصف 
نفذته طائرة مس��يرة تابعة لتنظيم 
"داع��ش" على أح��د أحياء الس��احل 

األيسر للموصل.
وقال املصدر احمللي إن "طائرة مس��يرة 
تابع��ة لداع��ش قصفت، مس��اء يوم 
ام��س االثن��ني ، ح��ي املص��ارف ف��ي 
الساحل األيسر من مدينة املوصل، ما 
أسفر عن مقتل أربعة مدنيني وإصابة 

سبعة آخرين".

البصرة – انفجار صوتية 
كش��ف مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة البصرة ام��س الثالثاء، بأن 
مجهول��ني فجروا عب��وة صوتية على 
منزل س��كني يقع في مركز احملافظة، 
فيم��ا أعلنت مديرية الش��رطة القاء 
القبض على متهم بتجارة األس��لحة 
وضبط كمية من األس��لحة واألعتدة 

بحوزته.
وقال��ت املديرية في بي��ان لها إن "قوة 
من الشرطة داهمت دار متهم بتجارة 
األسلحة في حي احلسني وألقت عليه 
القبض وضبط��ت بحوزته ع��دداً من 
األسلحة اخلفيفة واملتوسطة وكمية 
من األعتدة والتجهيزات العسكرية"، 
مبينة أن "األسلحة من ضمنها بنادق 

من نوع )كالشنكوف( ومسدسات". 

انفجار ملغمة في منطقة البياع جنوب غربي بغداد * هجوم مسلح في قضاء المقدادية شرقي محافظة ديالى
انفجار في حقل باي حسن النفطي شمالي كركوك  * الطيران يدّمر عجلتين لتنظيم "داعش" غربي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
توقعت هيئة االنواء اجلوية والرصد الزلزالي امس 
الثالثاء ان تتأثر الب��الد مبنخفض جوي من بحري 
األبيض املتوس��ط، والبحر األحمر، ومبرتفع جوي 
قادم م��ن تركيا ليكون الطقس خالل األس��بوع 
اجل��اري وال��ى بداية األس��بوع املقبل ب��ني امطار 

وثلوج وغيوم.
وس��يكون الطقس  في إقليم كردس��تان غائم 
مع تساقط امطار متوسطة الشدة في اماكن 
متع��ددة منها وتس��اقط الثلوج في اقس��امها 
اجلبلي��ة، وام��ا املنطقت��ان الوس��طى واجلنوبية 

فسيكون الطقس صحو الى غائم جزئي .
وام��ا الي��وم األربع��اء ف��إن الطقس ف��ي إقليم 
كوردستان غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى 
متوسطة الشدة وتساقط الثلوج في اقسامها 
اجلبلية، وفي املنطقتان الوس��طى واجلنوبية من 
العراق غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط 

امطار خفيفة في اماكن متفرقة منهما.
وي��وم اخلمي��س س��يكون الطقس غائ��م جزئي 
يتحول الى صحو في املناطق كافة، ويوم اجلمعة 
يك��ون الطقس صحوا الى غائ��م جزئي بينما ال 
يتوقع ح��دوث تغيير بالطقس يوم الس��بت عن 

اليوم الذي قبله.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن البن��ك املركزي،ام��س الثالث��اء، ع��ن 
سحب اجازة ورخصة شركتني احداها "متول 
االره��اب"، مطالب��ا التجارة بإلغاء ش��هادة 

التأسيس املمنوحة لهم.
وقال البن��ك في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد" "تقرر سحب رخصة شركة بابا كركر 
للتوس��ط ببيع وش��راء العم��الت االجنبية 
املمنوح��ة لهم"، مش��يرا الى ان "الش��ركة 
ارتكبت مخالفات جس��يمة تتعلق بارس��ال 
حواالت الى خارج العراق واستالم حواالت من 
اخل��ارج، فضال عن اجراء ح��واالت للمواطنني 

القاطنني في املناطق الواقعة.
وأض��اف البنك انه "تقرر ايضا س��حب اجازة 
ش��ركة سلس��لة الذه��ب للتحوي��ل املالي 
بالنظ��ر الدراج ه��ذه الش��ركة ف��ي القائمة 
السوداء وفقا للقانون االمريكي والذي اتخذ 
من قب��ل مكت��ب مراقبة االص��ول االجنبية 
ف��ي وزارة اخلزانة االمريكية الذي يس��تهدف 
االش��خاص الذين ميولون او يس��هلون متويل 

االرهاب او االعمال االرهابية.
ب�"إلغ��اء  التج��ارة  وزارة  البن��ك  وطال��ب 
ش��هادة التأس��يس املمنوح��ة م��ن قبلهم 
وتزويدنا بكتاب ش��طب اس��م الشركة من 
سجالتكم وتزويدنا مبحضر وكتاب التصفية 

املصدقني".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت وزارة التربية،ام��س الثالثاء، اس��تئناف 
ال��دوام الرس��مي للفص��ل الثان��ي م��ن العام 
الدراس��ي احلالي وللمراحل كاف��ة في املدارس 

اليوم األربعاء. 
وقال املتحدث باس��م الوزارة إبراهيم الس��بتي 
في تصري��ح صحفي اطلعت علي��ه "الصباح 
ال��ى  اعمام��ا  وجه��ت  "ال��وزارة  إن  اجلدي��د" 
مديرياتها في بغداد واحملافظات يؤكد استئناف 
الدوام الرسمي في املدارس للفصل الثاني يوم 
غد االربعاء )15 ش��باط 2017("، داعيا "الطلبة 
في جميع احملافظات ال��ى االنتظام بالدوام في 

املوعد احملدد".
ونف��ى الس��بتي االنب��اء التي أف��ادت "بتمديد 
العطلة الربيعية"، واصف��اً أنباء تأجيل الدوام 

ب�"العارية عن الصحة".
يش��ار إل��ى أن وزارة التربي��ة أعلن��ت ع��ن بدء 
العطلة الربيعية مل��دارس البالد كافة واعتباراً 
من االول من الش��هر احلالي، بعد اداء التالميذ 

والطلبة امتحانات نصف السنة.

طقس ممطر وانخفاض درجات 
الحرارة في عموم البالد

"المركزي" يسحب إجازة 
شركتين إحداهما"تمول 

اإلرهاب"

اليوم استئناف الدوام 
في كافة المدارس

الملف األمني

"مكافحة اإلرهاب" يصّد 
هجوماً لعناصر داعش

في أثناء عبورهم النهر إلى 
جنوب شرقي املوصل

ل��م  ال��ذي  املص��در  وأض��اف 
يفصح عن أس��مه أن "بقية 
القتلى هم من سكنة قضاء 

تلعفر".
خلي��ة  أك��دت  ذل��ك  وال��ى 
اإلعالم احلرب��ي ٬ أمس الثالثاء 
٬ ب��أن طي��ران اجليش متكن من 
قت��ل 60 داعش��ياً وتدمير 15 
عجلة بضرب��ة جوي�ة غرب�ي 

املوص�ل. 
وقال��ت اخللي��ة في بي��ان لها 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلق��ت 
إن   ٬ من��ه  نس��خة  اجلدي��د‘‘ 
"طيران اجليش وبالتنسيق مع 
قوات احلشد الشعبي وجهت 
ضرب��ة جوية عل��ى منطقتي 
والش��ريعة  احلص��ان  ع��ني 

اجلنوبية غربي املوصل". 
أن "الضربة أسفرت  وأضافت 
عن مقت��ل 60 ارهابياً وتدمير 
15 عجلة ثالث منها مفخخة 
و3 أخرى حتمل أحاديات والبقية 
عجالت مختلفة وحرق منصة 
احملور  الصواريخ ضمن  إلطالق 

الغربي للعمليات". 
وشنت عصابات داعش ، أمس 
الثالث��اء ، هجوم��اً كبي��راً في 
تلعف��ر حملاولتها لفت��ح ثغرة 
لتهريب قيادات داعش احملاصرة 

داخل القض��اء اال ان قطعات 
تص��دت  الش��عبي  احلش��د 
مكبدة  وأفش��لته  للهج��وم 
عش��رات  داع��ش  عصاب��ات 
القتلى وإعطاب جميع اآلليات 

واألسلحة املهاجمة. 
وكانت القيادة العامة للقوات 
املسلحة، أعلنت قرب انطالق 
عملي��ة حتري��ر اجلان��ب األمين 
وقض��اء تلعف��ر ف��ي مدين��ة 
املوصل فيم��ا توقع التحالف 
الدولي الب��دء بالعملية قريباً 
 3 نح��و  ستس��تغرق  وإنه��ا 

أشهر.

مقتل 60 إرهابياً وتدمير 15 
عجلًة بقصٍف جوي غرب 

املوصل
م��ن جهة اخرى ش��نت قوات 
بقي��ادة  الدول��ي  التحال��ف 
غ��ارة   17 املتح��دة  الوالي��ات 
عل��ى مواقع عصاب��ات داعش 
اإلرهابي��ة في العراق وس��وريا 
 24 ال���  الس��اعات  خ��الل 

األخيرة.
املركزي��ة  القي��ادة  وقال��ت 
التحال��ف  ق��وات  لعملي��ات 
في بيان لها ي��وم االثنني انها 
"نفذت 15 غ�ارة ض�د مواق�ع 
داع���ش ف��ي س��وري�ا ق��رب 
مناط��ق البوكم��ال والرق���ة 

وتدم�ر".
"الق����وات  ان  واضاف�����ت 

اس��تهدفت في العراق مواقع 
تابعة لداعش من خالل غارتني 

قرب مدينة املوصل".

1700 منتسب جديد 
يستعدون لالنضمام 

لشرطة املوصل
وأُجريت آخ��ر مراحل التدريب 
للدفعة األولى ي��وم األول من 
امس االثنني )13 شباط( داخل 

قاعدة التاجي العسكرية.
أس��تراليا  جيش��ا  ويس��اعد 
تدري��ب كثير  ونيوزيلن��دا في 
من وحدات الش��رطة واجليش 
العراق��ي ف��ي إط��ار مهم��ة 
تأسس��ت في أعقاب سيطرة 
"داع��ش" عل��ى مناط��ق في 

العراق وسوريا.

"الرافدين" مينح تسهيالت 
مالية للمواطنني تصل الى 

25 مليون دينار
، داعياً من "يرغب في احلصول 
التس��هيالت  ه��ذه  عل��ى 
مراجعة فروع املصرف لغرض 
االس��تمارة اخملصص��ة  م��لء 

لهذا الغرض" .
واعلن مصرف الرافدين، في 5 
شباط اجلاري عن منح قروض 
ألصح��اب الفن��ادق تصل الى 
50 ملي��ون دينار، فيما باش��ر 
ف��ي ع��ام 2016 مبنح س��لف 
للموظفني مقدارها 10 ماليني 

دينار واضًعا شروطاً وضوابط 
منها ان تكون لديهم بطاقة 
ذكية ومفعلة لتسلم الراتب، 
اضاف��ة الى ان��ه ليس لديهم 

سلف أو قروض سابقاً.

الطاقة النيابية تعترض 
على خصخصة الكهرباء 

وتطالب بإيقافها
وأتهم العبادي "وزارة الكهرباء 
القطع  بس��اعات  بالتالع��ب 
املبرم��ج م��ن خ��الل زيادته��ا 
ينف��ذ  ل��م  الت��ي  للمناط��ق 
املشروع بها حتى االن، مقابل 
زيادات التجهيز للمناطق التي 
تعمل حالياً وفق عدادات ذكية 

لصالح القطاع اخلاص".
ودع��ا عض��و جلن��ة الطاق��ة 
إلى  الكهرباء  "وزارة  البرملانية 
مش��روعها"،  خط��ورة  أدراك 
الفت��اً إل��ى "أنها تدع��ي أمام 
ال��رأي الع��ام ب��أن عملها ادى 
إلى توفير بع��ض كميات من 
الطاقة، لكن الواقع يشير إلى 
خالف ذل��ك، ألن املواطن الذي 
نصبت لداره عدادات ذكية اخذ 
يرّشد في االستعمال خشية 

من دفع فاتورة كبيرة".
واف��اد ب��أن "اخلل��ل يكمن في 
املواطن��ني  جتهي��ز  كمي��ة 
أن  إل��ى  منبه��اً  بالطاق��ة"، 
"ال��وزارة قادرة عل��ى انتاج 14 
الف مي��كاواط، ف��ي وقت أن 

على  تفوق  الفعيل��ة  حاجتنا 
20 ال��ف مي��كاواط، وبعج��ز 

يقدر 6 االف ميكاواط".
وأكم��ل العب��ادي بالق��ول إن 
بالدرجة  تنص��ب  "املش��كلة 
االس��اس في االنت��اج والنقل 
ال��وزارة  وعل��ى  والتوزي��ع، 
معاجلتها ولي��س اللجوء إلى 
اج��راءات غي��ر واقعي��ة حتقق 
اغراض��اً اعالمي��ة مؤقتة، في 
العراقي  املواط��ن  يعي��ش  ما 
مش��كالت كبيرة ج��راء عدم 
وض��ع حل��ول جذري��ة ملل��ف 
الطاق��ة الكهربائي��ة برغ��م 
م��رور 14 عام��اً عل��ى تغيي��ر 

النظام السابق".
م��ن جانبه، عّبر عضو اللجنة 
االخر، رزاق محيبس عن رفضه 
لتطبيق "مشروع خصخصة 
الكهرباء في الظرف الراهن".

وأضاف محيب��س في تصريح 
ان  اجلدي��د"،  "الصب��اح  إل��ى 
"مش��كالت كبيرة س��ترافق 
تطبيق املشروع اهمها حتميل 
املواطن البسيط اعباء مالية 

هو في غنى عنها".
ولف��ت إلى أن "االي��ام املقبلة 
م��ع  اجتماع��ات  ستش��هد 
املسؤولني  في وزارة الكهرباء 
لغ��رض دراس��ة اخلصخص��ة 

والعمل على ايقافه".
 وش��دد محيبس على أهمية 
أن "تأخد جلنة الطاقة الوزارية 

دورها في متابعة امللف وادراك 
اخط��اره، ومعاجل��ة اخفاقات 

وزارة الكهرباء املستمرة".
يش��ار إلى أن املتحدث باسم 
وزارة الكهرباء مصعب املدرس 
ق��د كش��ف إل��ى "الصب��اح 
اجلدي��د"، عن الب�دء مبش��روع 
خصخص���ة الكهرب��اء ف��ي 
بغ�داد وع�دد من احملافظ�ات، 
اجلدي���دة  االلي���ة  أن  مبين��اً 
املواط�ن قسطاً  ستوفر على 
الت��ي  املبال���غ  م��ن  كبي���راً 
يدفعه��ا إلى صاح��ب املولدة 
بتجهي��ز  ووع��د  االهلي��ة، 
يستمر على م�دى 24 ساع�ة 

يوم�ياً.

قطع جميع الطرق املؤدية 
إلى ساحة التحرير

وتظاهر اآلالف من أهالي بغداد 
وعدد من احملافظات في ساحة 
العاصم��ة،  التحري��ر وس��ط 
 ،)2017 الس��بت )11 ش��باط 
للمطالبة بتنفيذ اإلصالحات 
اإلنتخابات  وتغيير مفوضي��ة 
ومنتس��بيها، فضال عن سن 
قانون جديد لها، فيما أطلقت 
القوات األمنية الغاز املس��يل 
للدموع بع��د عزم املتظاهرين 
التوج��ه إلى بواب��ات املنطقة 
اخلضراء بحس��ب دعوة زعيم 
التيار الصدري السيد مقتدى 

الصدر.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

ق��ام تنظيم داع��ش االرهابي باكبر 
عملي��ة لتغيي��ر مقرات��ه باجلان��ب 
االمين من مدينة املوصل، وفيما هدد 
باالعدام الفوري لكل مواطن يُضبط 
مبعيت��ه موباي��ل، تلق��ى التنظي��م 
ضربة قوية في تلعفر بعد محاولته 

تشييع قتاله.
وق��ال مص��در امني عراق��ي مطلع 
في محافظة نين��وى الى "الصباح 
اجلديد" انه "في اطار اس��تعداداته 
للمعركة املرتقبة باجلانب االمين من 
مدين��ة املوصل، ق��ام تنظيم داعش 
االرهابي باكبر عملية تغيير ملقراته 

على وفق تعليمات من قياداته".
واضاف "مت رصد اخالء العشرات من 
املق��رات التابعة لداعش في غالبية 
االحي��اء الس��كنية بامي��ن املوصل، 
مهج��ورة  من��ازل  ال��ى  واالنتق��ال 
ومغتصب��ة و الى عدد م��ن املعامل 
املتوقفة ع��ن العمل ف��ي منطقة 
صناع��ة وادي ع��كاب، اضاف��ة الى 
تركيز العدو على االحياء الشعبية 

املكتظة بالسكان".
واش��ار املصدر الى ان "مفارز مدافع 
التابع��ة للتنظيم املتطرف  الهاون 
نش��رت عناصرها في حدائق منازل 
مهج��ورة وس��ط الس��كان، وعلى 
اس��طح بنايات مأهولة بالس��كان 
ايضا، فضال عن اعادة نشر القناصني 
ف��ي البناي��ات املتوس��طة االرتفاع 
بعد ان كانوا منتش��رين في بنايات 
العدي��د  اس��تهداف  ومت  مرتفع��ة 
منه��م بضربات جوية او بواس��طة 

املدفعية الذكية".
وتابع "هذه االجراءات تأتي لالستعداد 
للمعرك��ة املقبل��ة باملوصل، وايضا 
لتجنب الضرب��ات اجلوية التي باتت 
دقيقة وتتصيد عناصر العدو بنحو 
زرع الرع��ب بنفوس قي��ادات داعش، 

ولعل تصفية االرهابي القيادي حقي 
اسماعيل عويد العامري امللقب ابو 
احمد مس��ؤول ملف االستخبارات 
العام ف��ي تنظيم داع��ش، والذي مت 
رص��د خروج��ه من من��زل مغتصب 
في حي الطيران س��يراً على االقدام 
ومت تصفيته ق��رب مبنى القنصلية 
التركي��ة بضرب��ة جوية، ه��ي خير 
مثال على دقة املعلومات والضربات 

اجلوية".
العملي��ات  "ه��ذه  ان  ال��ى  ولف��ت 
وعمليات اخرى مش��ابهة من قبيل 
املتخفني،  العدو  استهداف قناصي 
دفعت التنظيم الى التهديد بتنفيذ 

االعدام الف��وري ل��كل مواطن يتم 
ضبط جهاز موباي��ل بحوزته، علماً 
ان التنظيم اعدم 3 ش��بان بس��وق 
الغنم بتهمة التجس��س والتخابر 

مع االجهزة االمنية".
وف��ق  "عل��ى  بالق��ول  ومض��ى 
املعلوم��ات الت��ي وردتن��ا ف��ان جلنة 
االعدام��ات التابع��ة لداعش تضم 
كالً م��ن الداعش��ي محم��د ح��ازم 
العكيدي مسؤول االعدامات العام، 
وما يس��مى والي نينوى الداعش��ي 
حام��د س��اري س��لطان العكيدي، 
والداعش��ي معمر توحله مس��ؤول 

في جلنة االعدامات".

ونوه املص��در ال��ى ان "التنظيم لم 
يكتِف م��ن تنفيذ جرائم االعدامات 
باجلمل��ة بامي��ن املوص��ل، ب��ل ان��ه 
يتعم��د بالقصف العش��وائي على 
ايس��ر املوصل بنحو مستمر، حيت 
قصفت طائراته املس��ّيرة 10 مواقع 
بايس��ر املوصل، اسفرت احداها عن 
واصاب��ة مدنيني  استش��هاد طفل 
اثنني بجراح في منطقة الدركزلية 
ش��مال ش��رقي املدينة، فيما بقية 
مادي��ة  خس��ائر  اوقع��ت  الغ��ارات 

فحسب".
االيس��ر  اجلان��ب  ويش��كو س��كان 
م��ن اس��تمرار القص��ف بالهاونات 

عل��ى مناطقهم الس��كنية، فضال 
عن خط��ر الطائرات املس��ّيرة التي 
تس��تهدف جتمعاتهم في االسواق 
وغيرها م��ن دون ايجاد أي حل لهذه 
الطائ��رات الت��ي هي مبنزل��ة العاب 
اطف��ال حتم��ل قنبل��ة زنته��ا نحو 

نصف كلغم.

داعش يتلقى ضربة
موجعة بتلعفر

تلق��ى التنظي��م االرهاب��ي ضرب��ة 
موجعة في قض��اء تلعفر )56 كلم 
غ��رب املوصل( عندما قام بتش��ييع 
قت��اله الذين لق��وا مصرعهم خالل 

محاول��ة تعرضه��م عل��ى القوات 
االمني��ة اول ام��س االح��د، حيث مت 
رص��د جتمع��ات العدو ق��رب املقبرة 
الواقع��ة خل��ف مجلس الش��عب، 
ومت اس��تهدافهم باملدفعية الذكية 
واس��فر الهجوم عن مقتل واصابة 

العشرات من الدواعش.
وكان داعش قد شن هجوماً واسعاً 
على القوات املشتركة مبحور تلعفر 
بهدف تهريب قياداته وعائالتهم الى 
اجلانب السوري، لكنه تكبد خسائر 
بشرية ومادية فادحة، بعد التصدي 
البطولي له من قبل القوات االمنية 

العراقية املشتركة.

تم رصد إخالء 
العشرات من المقرات 
التابعة لداعش في 
غالبية األحياء السكنية 
بأيمن الموصل، 
واالنتقال الى منازل 
مهجورة ومغتصبة 
وإلى عدد من المعامل 
المتوقفة عن العمل 
في منطقة صناعة 
وادي عكاب، فضال 
عن تركيز العدو 
على األحياء الشعبية 
المكتظة بالسكان

عناصر داعش في اجلانب األمين للموصل

التنظيم يهدد بـ "اإلعدام الفوري" لكل من ُيضبط بحوزته موبايل

"داعش" يجري أكبر عملية لتغيير
مقّراته بأيمن الموصل تحسبًا من استهدافها
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ايمان سالم/ هدى فرحان*

بتوجيه ورعاية م��ن وزير الصناعة واملعادن 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني اقامت 
وزارة الصناع��ة واملعادن ومن خالل املديرية 
العامة للتنمية الصناعية ندوة موس��عة 
ملناقشة املش��كالت واملعوقات التي يعاني 
منها القطاع الصناعي اخلاص واملقترحات 

الكفيلة بتذليلها وحلها .
وتأت��ي اهمي��ة انعقاد ه��ذه الن��دوة التي 
ترأس��ها وكيل الوزارة للتخطيط الدكتور 
محم��د هاش��م عبداجمليد انس��جاما مع 
التوجه��ات احلكومية في دعم الش��راكة 
مع القطاع اخل��اص ليأخذ دوره الفاعل في 
دع��م القطاع الصناعي الع��ام وصوال الى 
حتقي��ق نهض��ة صناعية ش��املة في ظل 
التحديات االقتصادية التي يشهدها البلد 

جراء تراجع اسعار النفط .
والق��ى الوكيل كلم��ة اكد فيه��ا ان وزارة 
الصناع��ة عقدت هذه الندوة لتوضيح ابرز 

مشكالت القطاع اخلاص في سبيل ايجاد 
احلل��ول لها كون ان الوزارة هي الراعي االول 
للصناع��ة ف��ي العراق بجمي��ع قطاعاتها 
الع��ام واخلاص واخملتلط ، مؤكدا احلاجة الى 
رفع مس��توى القطاع اخلاص كونه العمود 
الفقري االساس��ي للبل��د خاصة في املدة 

االخيرة بعد هبوط اسعار النفط .
ولف��ت الوكيل الى ان التوجه نحو القطاع 
اخلاص الصناعي من املواضيع التي اطلقها 
رئي��س ال��وزراء وحتظى مبتابع��ة دقيقة من 
قبل وزير الصناعة واملعادن اذ ان العمل جار 
بصورة جدية وواقعية م��ن خالل اللقاءات 
الت��ي عقدت وغ��رف العملي��ات التي جرى 

تشكيلها .
م��ن جانبه اك��د املفتش العام ف��ي الوزارة 
على ان القطاع الصناعي اخلاص هو شريك 
اساس��ي للقط��اع الصناع��ي الع��ام وان 
الوزارة حريصة على اقامة الندوات بصورة 
مس��تمرة لط��رح املش��كالت واملعوق��ات 
والبحث في امكانية حلها بالتنس��يق مع 
ال��وزارات االخ��رى او عرضه��ا على مجلس 

الوزراء ، مش��يرا الى ان هناك اجراءات البد 
من اتخاذها وحس��ب القوانني والتعليمات 

حلل هذه املعوقات .
من جهتهم اس��تعرض الصناعيون خالل 
الندوة املش��كالت واملعوق��ات التي تواجه 
مش��اريعهم الصناعية والت��ي من بينها 
اغراق الس��وق احمللية بالبضائع املس��توردة 
وغي��اب الرقاب��ة الدوري��ة عل��ى املنتجات 
الصناعية وفت��ح املنافذ احلدودية بال رقابة 
وعدم تطبيق اعفاء الصناعيني من اجازات 
االستيراد وغياب البنى التحتية للمشروع 
الصناعي م��ن مصادر الطاق��ة )الكهرباء 
واملاء والوقود ( وغياب اخلطة االستراتيجية 
لدراس��ة تغطي��ة احتي��اج الس��وق احمللي 
وضعف تطوي��ر النظام املصرف��ي وغيرها 

من املشكالت.
كما قدم الصناعيون جملة من املقترحات 
واحللول التي من ش��أنها االرتقاء بالقطاع 
الصناعي ، ومؤكدين عل��ى ضرورة تفعيل 
قوان��ني حماي��ة املنت��ج احملل��ي كونها من 
املشكالت االساسية التي تواجه الصناعة 

الوطني��ة  . ه��ذا وقد ج��رى خ��الل الندوة 
االتفاق على دراس��ة جميع هذه املشكالت 
لغرض معاجلته��ا خصوصا وان الوزير وجه 
بتش��كيل جلنة عليا لدعم القطاع اخلاص 
برئاسة املستشار العلمي للوزارة وعضوية 
ممثلني عن دوائر الوزارة املعنية باملوضوع  في 
الوقت الذي تنوي فيه ال��وزارة اقامة مؤمتر 
برعاية املديرية العامة للتنمية الصناعية 
ملناقشة اس��اليب الش��راكة بني القطاع 
احلكوم��ي واخل��اص واملش��كالت التي ادت 
الى ع��دم تفعيله وللتح��دث عن اخلطوط 
واملعام��ل االنتاجية ف��ي ش��ركات الوزارة 
التي باالمكان استغاللها من قبل القطاع 
اخلاص وف��ق مب��دأ التصني��ع للغير حيث 
ستقوم شركات الوزارة بعرض امكانياتها 
ام��ام القطاع اخلاص اضافة الى مناقش��ة 
كيفي��ة تس��ويق املنتج��ات ودور القط��اع 
اخلاص للمساعدة بهذا اجملال وطرح االفكار 

املناسبة للترويج .

*اعالم الصناعة 

أعلنت عن إجراء العمليات المعقدة داخل مؤسساتنا 
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سعاد التميمي*

بحث��ت الدكت��ورة عديلة حمود 
والبيئة  الصح��ة  وزيرة  حس��ني 
م��ع اللجنة العليا لالس��تقدام 
واالخالء الطبي ، في مركز الوزارة 
، مؤكدة الس��عي اجلاد والدؤوب 
لع��الج مرضى احل��االت املعقدة 

واملستعصية . 
ووجه��ت الوزي��رة خ��الل لقائها 
الدكت��ورة فات��ن محم��د مدي��ر 
واالخ��الء  االس��تقدام  قس��م 
الطبي في مركز الوزارة باالسراع 
الطبي��ة  الف��رق  باس��تقدام 
باجلراحة  املتخصص��ة  االجنبية 
العصبي��ة والكس��ور والعي��ون 
الج��راء العملي��ات املعق��دة في 

املؤسسات الصحية العراقية.
كما وجه��ت الوزيرة خالل اللقاء 
باستقدام فريق طبي متخصص 
بجراحة العي��ون الجراء عمليات 
زرع القرنية في مستش��فى ابن 
الهيث��م خ��الل االي��ام القليل��ة 
املقبل��ة بعد جن��اح فري��ق طبي 
زرع  25 عملي��ة  باج��راء  هن��دي 
للقرني��ة خ��الل اس��بوع واح��د 
مطلع الش��هر اجل��اري والتأكيد 
على اهمية زي��ادة اعداد املرضى 
املستفيدين من تلك العمليات.

وفي لق��اء مع الدكت��ورة عديلة 
حم��ود وزي��رة الصح��ة والبيئة 
أهمية  الضوء عل��ى  لتس��ليط 
أن  ذك��رت  الطب��ي  االس��تقدام 
توج��ه ال��وزارة نح��و اس��تقدام  
الفرق الطبي��ة وأجراء العمليات 
املعق��دة داخل الع��راق تتضمن 
وعملي��ات  العي��ون  عملي��ات 
جراحة القل��ب املفتوح وجراحة 
العظام والتي سوف تبدأ الوزارة 
خالل هذا الشهر بأستقدام هذه 
الفرق الطبي��ة وأجراء العمليات 
اجلراح��ات  مستش��فى  ف��ي 
التخصصي��ة ومستش��فى ابن 
الهيثم للعيون ، من حيث توفير 
املس��تلزمات  وبعض  القرني��ات 
املهم��ة الجراء عملي��ات العيون 

الت��ي تعم��ل ال��وزارة حاليا الى 
ارس��ال املرض��ى خ��ارج الع��راق 
واالستعاضة عن ذلك بأجراء مثل 

هكذا عمليات داخل العراق. 
واوضح��ت الوزيرة ان التعاون مع 
املستش��فيات في داخل العراق 
لغ��رض اخ��الء املرض��ى ومنه��ا 
توقيعه��ا  مت  الت��ي  االتفاقي��ة 
ماب��ني قس��م االخ��الء الطب��ي 
واملؤسس��ات الصحية العراقية 
الخ��الء املرضى الذي��ن يحتاجون 
الى فرق طبية وعمليات معقدة 
في ه��ذه املستش��فيات جتريها 

فرق طبية أجنبية . 
وبينت الدكتورة عديلة أس��باب 
الطبي��ة  الف��رق  م��ع  التع��اون 

ال��ى  وحضوره��م  االجنبي��ة 
مستش��فيات الع��راق ، مؤكدة 
م��ن  التدريج��ي  التح��ول  أن 
االخ��الء الى االس��تقدام الطبي 
قد أس��هم بتوفير مبالغ كبيرة 
ملوازنة ال��وزارة وادى ال��ى تقليل 
االنف��اق وتوفي��ر االم��وال فضال 
ع��ن تدري��ب امل��الكات الطبي��ة 
واكتسابها  العراقية  والصحية 
اخلب��رة املطلوب��ة الج��راء تل��ك 
العملي��ات من خ��الل مرافقتها 

للفرق الطبية االجنبية .
وقالت ان أستقدام الفرق الطبية 
االجنبي��ة ه��و ج��زء م��ن توجه 
الوزارة نحو تقليل االنفاق الخالء 
العراق  املرض��ى للع��الج خ��ارج 

والتوجه نحو االستقدام الطبي 
واس��تقدامنا للفرق الطبية في 
مستش��فى اب��ن س��ينا الجراء 
عمليات معقدة ومنها عمليات 
تبدي��ل مفصل لل��ورك ومفصل 
الركبة املعقدة وايضا العمليات 

املعقدة االخرى. 
ام��ا االجه��زة الطبي��ة احلديثة 
الت��ي دخلت الى املستش��فيات 
اش��ارت الوزي��رة الى ان ال��وزارة 
دأبت على توفير االجهزة الطبية 
احلديثة التي دخل��ت الى العراق 
العراقي��ة  الصح��ة  وزارة  وال��ى 
احلكومي��ة  ومستش��فياتها 
خدمة للصالح العام وملواطنينا 
ولتوفي��ر امل��ال واجله��د والوقت 

على كاهل املواطن ومن ابرز هذه 
االجهزة هو جه��از الكاما نايف 
الذي يعد من االمور التي عملت 
ال��وزارة في مستش��فى  عليها 
م��ن  وه��و  العصبي��ة  العل��وم 
االجهزة املهمة التي وفرت كثيرا 
لل��وزارة نتيج��ة الخ��الء املرضى 
الذي��ن كان��وا يحتاج��ون الجراء 
العملي��ات في مثل هكذا مراكز 
حتتوي عل��ى هذا اجله��از وهناك 
عم��ل كبير فيم��ا يتعلق بتوفير 
االم��وال مبيزانية ال��وزارة نتيجة 
التوجه نحو االس��تقدام الطبي 
واحلد من عملية ارس��ال املرضى 

للعالج خارج العراق . 
وعن املكاتب الطبية السياحية 

اك��دت الوزي��رة عل��ى ان��ه متت 
املكات��ب  موض��وع  مناقش��ة 
الطبي��ة الس��ياحية والتي هي 
جزء من القطاع اخلاص وايضا مت 
التوجيه بتش��كيل جلنة لغرض 
دراس��ة منح هذه االجازات لهذه 
املكاتب ومتابع��ة عمل املكاتب 
الطبية املتخصصة بالس��ياحة 

العالجية.
وايض��ا متابع��ة املرض��ى الذين 
يتم ارس��الهم من قبل املكاتب 
فضال ع��ن متابع��ة تعاقداتهم 
م��ع املستش��فيات ف��ي خ�ارج 

الع�راق. 

* إعالم الصحة:

وزيرة الصحة تؤكد استمرار تفعيل االستقدام الطبي للفرق األجنبية 

 وجهت وزيرة 
الصحة إلى إالسراع 

باستقدام الفرق 
الطبية األجنبية 

المتخصصة 
بالجراحة العصبية 
والكسور والعيون 

إلجراء العمليات 
المعقدة في 

المؤسسات العراقية

جانب من اللقاء

مواجهات
عمار البغدادي*

الغائب األكبر في 
مصالح القوى الشيعية!

ل��م يفك��ر احد ف��ي الق��وى السياس��ية 
الش��يعية باملصال��ح الوطنية ف��ي البالد 
وماتتطلب��ه املرحل��ة الراهن��ة م��ن حرص 
واخ��الص للوطن بالس��كوت عل��ى الكثير 
م��ن التفاصيل التي عل��ى اهميتها الترقى 
للمصال��ح  املفت��رض  التغي��ب  ملس��توى 
الوطنية على احلس��ابات واملصالح احلزبية 

والفئوية!.
اغل��ب الق��وى السياس��ية تتح��دث ع��ن 
املصالح الوطنية لكنها بالعمق تش��تغل 
عل��ى املصال��ح السياس��ية واالنتخابي��ة 

اخلاصة والوطن والهم يحزنون!.
العراقي��ة  السياس��ية  الق��وى  اذا بقي��ت 
تش��تغل بهذا املنطق االع��وج االهوج فان 
النظ��ام الوطني الذي س��هرنا عل��ى بنائه 
واش��تغلنا علي��ه وقدمنا مئ��ات االالف من 
الضحايا على مسيرة انتصاره واحالله في 
العراق س��يضيع وينهار على وقع االخطاء 
والرتكاب��ات الكارثية الت��ي يرتكبها القادة 

السياسيون بقصد او من دونه!.
لي��س هنالك عاق��ل في الدنيا يس��تهدف 
وطنه وش��عبه ومصاحله الوطني��ة العليا 
بالصميم كم��ا تفعل القوى السياس��ية 
احلالي��ة مع انه��م يدركون ورمب��ا اليدركون 
ان س��فينة النظام الوطن��ي اذا غرقت في 
محيط اخلالفات السياس��ية وبح��ور الدم 
ال��ذي ي��راق على جس��ر اجلمهوري��ة وعلى 
اعتاب املفوضي��ة وبوابات املنطقة اخلضراء 
فل��ن ينجو فيها احد وس��يغرق اجلميع في 
اخلالف وينه��ار البلد ونعود م��ن حيث اتينا 
مجموع��ة من الق��وى يحكمها في املنفى 
قانون الدول املضيفة وقرار اجهزتها االمنية 
ودفتر االقامة الذي اليخرج من اجلهاز االمني 
اال بالرش��اوى املدفوعة م��ن جيوب الفقراء 

من اخواننا!.
ان الق��وى السياس��ية العراقية من اقصى 
اليم��ني الس��ني الى اليس��ار السياس��ي 
الش��يعي في التحالف او احت��اد القوى في 
التيار الصدري وجمهوره الى ائتالف القانون 
واملواط��ن يجب ان جتلس عل��ى مائدة احلوار 
الوطن��ي الصري��ح وه��ذا ال��كالم النقوله 
م��ن ب��اب االع��الم والكتابة السياس��ية او 
املطالبات االعالمية ف��ي الصحف واجلرايد 
العراقية امن��ا املرحلة وهمومها والتحديات 
وقانونها وس��ياقها هي التي تفرض العمل 
الكارث��ة  لتجن��ب  الوطن��ي  احل��وار  عل��ى 
السياس��ية التي ان حلت فان اول املشانق 
س��تنصب التباع التيار الص��دري والقانون 
واملواطن وقادتهم من قب��ل داعش والبعث 
والس��عودي  اخلليج��ي  العرب��ي  والطاب��ور 

بالذات والت حني مندم!.
ان املصال��ح الوطني��ة اه��م م��ن املصالح 
العق��الء  يقول��ه  ال��كالم  ..ه��ذا  احلزبي��ة 
واحلريصون على مستقبل الوطن والعملية 
السياس��ية والدول��ة وه��ي رس��الة لكل 
االحزاب السياس��ية العراقي��ة ان تتفاهم 
فيم��ا بينه��ا وتعق��د اتفاق��ات حقيقي��ة 
ونهائية وشروط جتمعها اولها الدم العراقي 
خط احمر والدولة ومستقبل النظام خط 
احمر الميك��ن بأي حال جت��اوزه وعلى القوى 
السياسية النافذة ان تعرف ان انهيار االمن 
في العاصم��ة بغداد يعن��ي انتعاش االمن 
في دول التامر العربي علينا في وقت قاربنا 
عل��ى حتقي��ق االنتص��ار التاريخ��ي النوعي 
عليه��ا بالقضاء على جيبه��ا العميل في 

اجلانب االمين من املوصل!.

*كاتب عراقي 

تقرير

التنمية الصناعية تناقش معوقات القّطاع الخاص والحلول المقترحة لها 
وصواًل إلى تحقيق نهضة شاملة في ظل التحديات االقتصادية 

أحد معامل القطاع اخلاص

بغداد - الصباح الجديد:
نظم قسم السياسات العامة 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ف��ي 
االجتماعي��ة ورش��ة عم��ل عن 
اهداف التنمية املستدامة لعام 
2013 والتركي��ز عل��ى ما يتعلق 
مبه��ام عم��ل ال��وزارة املتمثل��ة 
بوضع خط��ط وبرام��ج ملعاجلة 
وحل مشكالت الفقر والبطالة 

في البالد.
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العمل عمار منع��م ان احملاضرة 
الت��ي القتها مس��ؤولة قس��م 
ال��وزارة فاتن  السياس��ات ف��ي 
عايد تضمنت شرحا عن اهداف 
ضم��ن  املس��تدامة  التنمي��ة 
ابعاده��ا الثالث��ة وه��ي  النم��و 
االجتماعي  واالدماج  االقتصادي 
واحلماية البيئية وكيفية دمجها 
في خطط الوزارة االستراتيجية 
وسياس��اتها ، الفتا الى ان تلك 
االه��داف تبل��ورت ال��ى خريطة 
س��عت  اس��تراتيجية  طري��ق 
ال��ى حتقيقها بتعبئ��ة مواردها 
وطاقاتها كافة وباشراك جميع 
م��ن  االجتماعي��ني  الش��ركاء 
منظمات دولية ومجتمع مدني.
واض��اف ان احملاضرة تطرقت الى 
التحديات التي تواجه الوزارة في 
التعام��ل مع مج��االت التنمية 
املستدامة وخاصة فيما يتعلق 
والقض��اء  الوظائ��ف  بخل��ق 

عل��ى البطالة والفقر ، مش��يرا 
ال��ى ان ال��وزارة اول��ت اله��دف 
الرئي��س للتنمي��ة املس��تدامة 
وهو اس��تئصال الفقر اهتماما 
خاص��ا بابعاده كاف��ة اذ وضعت 
االجتماعية  للحماي��ة  برنامجا 
غايته الوصول الى نظام حماية 
اجتماعية متكامل بني شبكات 
االم��ان االجتماع��ي والتأمينات 
االجتماعية وسياس��ات س��وق 
العمل وذل��ك من اج��ل حماية 

اجتماعية فعالة للفقراء.
العم��ل  وزارة  ان  منع��م  وب��ني 
شاركت في وضع رؤية شمولية 
الفق��ر م��ن  ملواجه��ة ظاه��رة 
خ��الل االس��تراتيجية الوطنية 
للتخفيف م��ن الفقر التي متثل 
اطارا مس��تقبليا للسياس��ات 
والبرام��ج التي ته��دف الى احلد 
م��ن الفقر ف��ي الع��راق ومتكني 
الفئات الفقيرة واملهمشة ورفع 
مس��تواها املعيشي في اجملاالت 
كافة ، وقد تبنت االستراتيجية 
هدفا عاما هو خفض مس��توى 

الفقر بنسبة ال تقل عن 30%.
واوض��ح ان احملاض��رة ركزت على 
موض��وع توفي��ر العم��ل الالئق 
للجمي��ع من خالل حتقيق النمو 
االقتص��ادي املط��رد واملس��تدام 
وحتقي��ق العمال��ة املنتج��ة ، إذ 
اش��ارت الوزارة في إعداد وثيقة 
لسياس��ة التش��غيل الوطنية 

بالتعاون مع أس��اتذة اجلامعات 
العراقية وخبراء منظمة العمل 
الدولي��ة الت��ي امت��دت من عام 
2010 لتق��ر بش��كلها النهائي 
ف��ي آذار من عام 2011 ، مبينا ان 
هذه السياسة متثل رؤية وطنية 
البطالة  ومبنظور دولي ملعاجل��ة 
ورف��ع مس��توى التش��غيل في 
العراق ، كما انها حتقق التكامل 
العم��ل  أه��داف  تنفي��ذ  ف��ي 
م��ن خط��ة التنمي��ة الوطنية 
وإس��تراتيجية التخفي��ف م��ن 

الفقر. 
ولف��ت منع��م الى ان سياس��ة 
التش��غيل الوطنية تهدف الى 
خف��ض مع��دالت البطال��ة من 
خالل منو اقتصادي محركا خللق 
فرص عم��ل جدي��دة ومن خالل 
منش��آت مس��تدامة واالرتق��اء 
مبع��دالت االنتاجية لقوة العمل 
لتك��ون ق��ادرة عل��ى التناف��س 
س��وق  ملتغي��رات  والتكيي��ف 

العمل.
وتابع انه اقرار قانون جديد للعمل 
سيس��هم بش��كل فاع��ل في 
استقرار س��وق العمل، ويضمن 
تأمني بيئة عمل مناسبة تتالءم 
م��ع متطلبات املرحل��ة اجلديدة 
ومب��ا ينظم عالق��ات العمل بني 
ويؤمن  العمل  واصحاب  العمال 
اعم��ال مناس��به لعمل  بيئ��ة 

النساء والرجال. 

بغداد - الصباح الجديد:
تتواصل اجله��ود املبذولة من قبل 
النفطية  املنتجات  توزيع  ش��ركة 
بتجهيز جمي��ع املناطق احملررة في 
بإحتياجاته��ا  نين��وى  محافظ��ة 
م��ن املنتج��ات النفطي��ة حي��ث 
قام��ت بتجهيز مناطق الس��احل 
األيسر في محافظة نينوى بأنواع 
املش��تقات النفطية خاصة وهي 
تش��هد ف��ي امل��دة األخي��رة عودة 
وتزاي��د حاجتهم  إليها  النازح��ني 
الى الوقود في ظل أجواء الش��تاء 

الباردة . 
ص��رح بذل��ك مدي��ر عام ش��ركة 
عب��د  عل��ي  املهن��دس  التوزي��ع 

الك��رمي املوس��وي وأض��اف بأنه مت 
جتهيز مناطق الس��ماح والكرامة 
وكوكجلي في اجلانب األيس��ر من 
املوصل بأكثر م��ن ) ٥٠٠( الف لتر 
من البنزي��ن و اكثر من )٣١٨( الف 
لتر من النف��ط األبيض منذ بداية 
ش��هر ش��باط اجلاري لغاية األيام 

املاضية .
وأك��د املوس��وي ب��أن وزارة النفط 
حريصة كل احل��رص على متابعة 
ملف النازحني واملناط��ق احملررة ملا 
يعانوه م��ن ظروف صعب��ة وتزايد 
حاجته��م للوق��ود ، كم��ا اننا في 
ش��ركة التوزي��ع مصمم��ون على 
املضي قدما لتلبية إحتياجات تلك 

املناطق وبصورة مستمرة من خالل 
توفير تلك املشتقات إضافة الى إن 
اللجان التوزيعية والتفتيشية في 
محافظة نينوى مس��تمرة كذلك 
بتوزيع النفط األبيض مجانا على 

العائالت النازحة هناك .
وجتدر اإلشارة الى ان شركة التوزيع 
ق��د قامت في وقت س��ابق بتوزيع 
النف��ط األبي��ض عل��ى العائ��الت 
النازح��ة ف��ي املناطق احمل��ررة من 
الزه��راء  أحي��اء  احملافظ��ة منه��ا 
والنم��رود  والعدي��د م��ن األحي��اء 
األخ��رى وكذلك جتهي��ز مخيمات 
النازح��ني ف��ي محافظ��ات إقليم 

كردستان . 

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر الزراعة املهن��دس فالح 
حس��ن زيدان خالل زيارته التي يقوم 
بها الى ايطاليا مع نظيره االيطالي 
س��بل التعاون بني البلدين في اجملال 
الزراعي و العمل على اعداد اتفاقية 
زراعي��ة )عراقية/ايطالي��ة( تش��مل 

تق��دمي الع��ون ف��ي مج��ال ترش��يد 
استعمال املياه بطريقة تقنات الري 
احلديث��ة وادخال اصن��اف جديدة من 
القمح االيطالي احملس��ن اضافة الى 
مجال البحوث و تدريب املتخصصني 
الزراعي��ني ف��ي ايطالي��ا والزم��االت 

الدراسية الزراعية للعراقيني.

ه��ذا وق��دم وزي��ر الزراع��ة ش��كره 
لدعمه��ا  االيطالي��ة  للحكوم��ة 
العراق ف��ي اجملال الزراعي و مكافحة 
االرهاب ، كما جرى خالل اللقاء دعوة 
وزير الزراعة االيطال��ي لزيارة العراق 
لتوقيع مذكرة التفاهم الزراعية بني 

البلدين 

العراق وإيطاليا يبحثان تطوير
 التعاون الزراعي بين البلدين

»التوزيع« تجّهز الساحل األيسرالعمل تتبنى برامج لحل مشكالت الفقر والبطالة 
 في الموصل بالمنتجات النفطية 
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كاراكاس ـ رويترز:
أعلنت الس��لطات األميركية ع��ن فرض عقوبات 
على نائ��ب الرئيس الفنزويلي، طارق العيس��مي، 
بتهمة ضلوعه في تهريب اخملدرات، وفقا ملا نقلته 

رويترز، امس الثالثاء.
وبحس��ب رويت��رز، ف��إن وزارة اخلزان��ة األميركي��ة 
فرض��ت العقوبات على العيس��مي مبوجب قانون 
مكافحة اخملدرات في اخلارج، مضيفة أنها فرضت 
عقوبات أيضا على مساعد له، وهو رجل األعمال 
الفنزويلي سامارك لوبيز بيلو، الذي وصفه اجلانب 
األميركي بأنه »الدرع الواقية« للعيسمي، إضافة 

إلى 13 شركة ميلكها لوبيز بيلو.  
العيس��مي  إن  األميركي��ة  الس��لطات  وقال��ت 
أش��رف على شحنات مخدرات تزن أكثر من 1000 
م��ن فنزويال واملكس��يك إل��ى الوالي��ات املتحدة، 
نافي��ة عالقة ف��رض العقوبات بالدور السياس��ي 

للعيسمي في فنزويال.
يشار إلى أن طارق العيسمي من مواليد عام 1974 
ف��ي فنزويال، ألب منحدر من محافظة الس��ويداء 
في س��وريا وأم من أصل لبناني، وبرز في الس��احة 
السياسية في عهد الرئيس الراحل هوغو شافيز، 
وعني نائبا للرئيس نيكوالس مادورو في ال� 4 يناير/

كانون الثاني 2017.

كييف ـ بي بي سي:
أعل��ن ألكس��ندر فينيك��وف ممثل حلف ش��مال 
األطلس��ي ف��ي أوكرانيا أن��ه ميكن انضم��ام هذا 
البلد إلى الناتو فقط بعد تأهيل قواته املس��لحة 

لتتكيف مع مواصفات احللف.
يذكر في هذا الس��ياق أن الرئيس األوكراني بيترو 
بوروش��ينكو أعلن سابقا أنه ينوي إجراء استفتاء 
حول انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، مشيرا إلى 
أن فق��ط %16 أيدوا حص��ول البالد على العضوية 
في الناتو قبل 4 س��نوات، أما اآلن فبلغت نس��بة 

املؤيدين لهذه اخلطوة 54%.
م��ن جهة أخرى أش��ار مركز »غال��وب« األميركي 
لل��رأي العام إلى أن %35 م��ن األوكرانيني يعتبرون 
الناتو خط��را عليهم، بينما ي��رى %29 في احللف 
حماي��ة للب��الد وال يعتب��ر %26 النات��و خط��را أو 

حماية.
وقال فينيك��وف إن موقف الرئيس األوكراني ليس 
جدي��دا، مضيف��ا: »أك��د الرئي��س اآلن أن أولوي��ة 
أوكراني��ا تتمث��ل ف��ي إص��الح القوات املس��لحة 
لتتالءم مع مب��ادئ ومواصفات الناتو. وميكن طرح 

مسألة العضوية فقط بعد إمتام ذلك«.

الرياض ـ أ ب ف: 
بعد وصول��ه إلى الس��عودية، في إط��ار جولته 
اخلليجي��ة، توج��ه الرئي��س الترك��ي رجب طيب 
أردوغان بسلس��لة م��ن التغريدات إل��ى العالم 
اإلس��المي داعي��ا إل��ى التضامن ف��ي مواجهة 

منظمات تعتبرها أنقرة إرهابية.
واعتب��ر أردوغ��ان في تل��ك التغري��دات أنه »حان 
الوق��ت لتوحيد الصف��وف والعمل معا من أجل 
املنطقة كلها والعالم اإلس��المي برمته وحتى 

من أجل مستقبل البشرية«.
وحث »الدول الش��قيقة« على ممارسة سياسات 
تكاملية تضمن الوحدة والتضامن، داعيا العالم 
اإلسالمي إلى إدانة »داعش« و«القاعدة« و«بوكو 
حرام« و«الشباب« و«حزب العمال الكردستاني« 
و«ح��زب االحت��اد الدميقراطي« و«حرك��ة غولن«، 
باعتباره��ا تنظيم��ات إرهابي��ة، تش��وه رس��الة 

السالم التي جاء بها اإلسالم.
وكان أردوغ��ان ق��د وصل، ام��س االول االثنني إلى 

الرياض قادما من املنامة. 

أردوغان يوّجه رسالة إلى العالم 
اإلسالمي من السعودية

واشنطن تفرض عقوبات 
على مسؤول فنزويلي رفيع 

من أصل سوري

الناتو يحدد شروط 
انضمام أوكرانيا إليه

متابعة الصباح الجديد: 

اعلن وزي��ر الدولة االردني لش��ؤون 
ام��س  املومن��ي  محم��د  االع��الم 
الثالثاء ان وفدا اردنيا رفيع املستوى 
ف��ي  الثاني��ة  للم��رة  سيش��ارك 
املفاوض��ات املرتقبة ب��ني احلكومة 
الس��ورية وفصائ��ل املعارض��ة في 
ش��باط  و16   15 يوم��ي  اس��تانا 

احلالي.
وق��ال املومن��ي الناط��ق الرس��مي 
باس��م احلكومة االردني��ة ردا على 
س��ؤال لوكال��ة فرانس ب��رس حول 
م��ا اذا كان��ت اململكة ستش��ارك 
في اجتماعات اس��تانا »نعم االردن 
سيش��ارك بوفد يضم مس��ؤولني 
رفيع��ي املس��توى وذلك بن��اء على 
دعوة رس��مية من روس��يا وبصفة 
مراقب«. ولم يع��ط تفاصيل حول 
أس��ماء املس��ؤولني االعض��اء في 

الوفد االردني.
واض��اف املص��در »انها املش��اركة 
الثاني��ة للمملك��ة التي س��بق ان 
ش��اركت مبحادثات اس��تانا الشهر 

املاضي«.
ونظمت روسيا وايران وتركيا الشهر 
الفائ��ت في عاصمة كازاخس��تان 
لقاء جم��ع للمرة االول��ى منذ بدء 
الن��زاع الس��وري ممثل��ني للنظ��ام 

والفصائل املعارضة.
يك��ون  ان  »نأم��ل  املومن��ي  وق��ال 
هن��اك وق��ف اط��الق ن��ار ش��امل 
يحقق االستقرار لسوريا وحدودها 
ويس��اعد على عدم تدفق الالجئني 

وعودتهم الى ديارهم«.
الس��ورية  احلكوم��ة  ودعي��ت 
ال��ى جولة  والفصائ��ل املعارض��ة 
مفاوضات جدي��دة تعقد يومي 15 

و16 شباط في استانا.
وتتزام��ن ه��ذه اجلول��ة م��ع جولة 
دعت اليها االمم املتحدة في جنيف 
ف��ي 23 ش��باط ، س��يغلب عليها 
االرجح موضوع البحث عن تسوية 

سياسية.
وأك��د وزير الدولة لش��ؤون اإلعالم، 
الناطق الرس��مي باس��م احلكومة 
الدكتور محمد املومني املومني أن 

األردن يدعم العملية »كجهد جاد 
من أجل الوصول إلى وقف ش��امل 
لألعم��ال العدائية الت��ي تقع على 
األرض الس��ورية، وكخط��وة نح��و 
السياس��ية،  احملادث��ات  اس��تئناف 
بقي��ادة األمم املتح��دة، ومبش��اركة 
جميع الدول املعنية، وذلك للتوصل 
إلى حل سياس��ي، يستند إلى قرار 
األمم املتح��دة رق��م 2254 وعملي��ة 
جني��ف حي��ث يك��ون ح��ال يقبله 

السوريون وينهي معاناتهم«.
وكان اللق��اء الدول��ي اجلدي��د حول 
التس��وية الس��ورية ف��ي أس��تانا، 
اسفر عن اتفاق على اتخاذ إجراءات 
خاصة لتشكيل آلية لرقابة ثالثية 
على الهدنة، والتي أصبحت جاهزة 
أكدت��ه  حس��بما   ،%  90 بنس��بة 

مصادر.
وأعل��ن رئي��س الوفد الروس��ي إلى 
لق��اء اس��تانا نائ��ب رئي��س دائ��رة 
العمليات التابع��ة لألركان العامة 
للق��وات الروس��ية، ستانيس��الف 

وتركيا  روسيا  أن  حاجيمحميدوف، 
االجتم��اع  »أك��دت خ��الل  وإي��ران 
اس��تعدادها ملواصل��ة العمل على 
ضمان الهدنة في س��ورية وبحثت 

إجراءات خاصة في هذا السياق«.
وق��ال »املش��اركون ف��ي االجتماع 
بحث��وا س��ير تطبيق نظ��ام وقف 
القتالية، وإجراءات خاصة  األعمال 
بإنش��اء آلية رقابة فعالة من أجل 
ضم��ان االلت��زام الكام��ل بنظ��ام 
الهدنة واحليلولة دون أي استفزازات 

وحتديد كافة أبعاد نظام الهدنة«.
وأض��اف أن اخلبراء »بحث��وا كذلك 
إج��راءات تعزي��ز الثق��ة املتبادل��ة 
وضم��ان الوص��ول اإلنس��اني إل��ى 
كاف��ة املناطق في س��ورية دون أي 

عوائق«.
العم��ل  مجموع��ة  لق��اء  وكان 
املشترك اخلاص بالتسوية السورية، 
قد انطلق بحضور خبراء من روسيا 
وتركي��ا وإي��ران واألردن، وف��ي  إطار 
املش��اورات، عقد اخلبراء من روسيا 

وإي��ران وتركيا باإلضاف��ة إلى ممثلي 
األمم املتحدة، لقاء اس��تغرق نحو 4 
س��اعات، ومن ثم انضم ممثلون عن 

األردن إلى االجتماع.
صحفي��ة  تصريح��ات  وف��ي 
الروس��ي  الل��واء  نق��ل  الحق��ة، 
حاجيمحمي��دوف، ذك��ر انه »خالل 
األردن��ي  اجلان��ب  ق��دم  احملادث��ات، 
معلومات مهمة جدا حول الوضع 
في جنوب س��ورية، وأبلغنا بتوجه 
الفصائ��ل املس��لحة ف��ي جن��وب 
سورية نحو االنضمام لنظام وقف 
األعم��ال القتالي��ة وباس��تعدادها 
ض��د  قتالي��ة  عملي��ات  إلج��راء 
الدولية مثل  اإلرهابية  التنظميات 
»داعش« وجبهة النصرة في جنوب 

سورية«.
وتاب��ع »أن ممثل��ي اجلانب��ني اإليراني 
أب��دوا  املتح��دة  واألمم  والترك��ي 
ح��ول  بالتقري��ر  كبي��را  اهتمام��ا 
الوضع في جنوب س��ورية، وأعربوا 
عن االستعداد ملواصلة التعاون مع 

اجلانب األردني«.
وس��بق ملوسكو أن ش��كرت األردن 
عل��ى جهوده في دع��م الهدنة في 
سورية، والتي أسفرت عن انضمام 
اثنني من الفصائل التي حتارب حتت 
ل��واء »اجلبهة اجلنوبي��ة« إلى نظام 

وقف إطالق النار.
وأض��اف أن املش��اركني ف��ي لق��اء 
أس��تانا اتفقوا بش��كل أولي على 
عقد لق��اء جديد جملموع��ة العمل 
املش��تركة اخلاصة بس��ورية يومي 
15 و16 احلال��ي، متوقع��ا أن ترك��ز 
املناقشات القادمة في أستانا على 
الوض��ع ف��ي وادي ب��ردى والغوطة 

الشرقية في ريف دمشق.
وس��بق لوزارة الدفاع الروس��ية أن 
أعلن��ت أن اجتماع��ات مجموع��ة 
العمل املشترك في أستانا ستعقد 
بش��كل دوري، باعتبارها اس��تمرارا 
انطلقت  التي  ل�«عملية أس��تانا« 
الش��هر املاض��ي مبش��اركة ممثلني 
ع��ن احلكوم��ة الس��ورية وفصائل 

املعارضة املسلحة.
وف��ي س��ياق قريب، أعلنت روس��يا 
أمس انها تدع��م مواصلة احملادثات 
بشأن األزمة الس��ورية برعاية األمم 

املتحدة.  
وق��ال الفروف إن محادثات آس��تانة 
مثل��ت »انفراجة« ف��ي جهود حل 
األزمة لك��ن ال ينبغي أن حتل محل 

احملادثات التي رعتها األمم املتحدة.
وأضاف الفروف في مقابلة نش��رها 
اخلارجية  ل��وزارة  اإللكتروني  املوقع 
الروس��ية أم��س: »ال نخط��ط ألن 
يحل ش��كل احملادثات في آس��تانة 
محل )الش��كل الذي نفذت به( في 

جنيف.«
وأكد الف��روف أن الوالي��ات املتحدة 
وروس��يا ف��ي موق��ع يؤهلهما حلل 
وحتس��ني  الثنائي��ة  مش��كالتهما 
العالقات وتنس��يق اجله��ود حملاربة 
»اإلره��اب الدول��ي« لك��ن ذلك لن 
يتحق��ق إال عل��ى أس��اس االحترام 

املتبادل.

برلين ـ رويترز:
تق��رر إلغاء اجتماع ب��ني حكومتي 
أملاني��ا وإس��رائيل كان م��ن املق��رر 
عقده في أيار وسط مشاعر إحباط 
متزاي��دة ف��ي برلني جراء أنش��طة 
االستيطان اإلسرائيلية في الضفة 

الغربية احملتلة.
وقال متح��دث أملاني إن احلكومتني 
االجتم��اع  تأجي��ل  عل��ى  اتفقت��ا 
رئيس��ي  الس��نوي على مس��توى 
احلكومت��ني وال��وزراء حت��ى الع��ام 
املقب��ل وعزا س��بب التأجي��ل إلى 

ازدح��ام ج��دول أعم��ال احلكوم��ة 
في ض��وء رئاس��ة أملاني��ا جملموعة 

العشرين.
وأكد متحدث باسم وزارة اخلارجية 
اإلسرائيلية إلغاء االجتماع بسبب 

انشغال اجلانب األملاني.

غي��ر أن مس��ؤولني أملان��ا ، حتدث��وا 
ع��ن  الكش��ف  ع��دم  ش��ريطة 
أسمائهم ، أش��اروا إلى أن السبب 
ه��و  االجتم��اع  إللغ��اء  احلقيق��ي 
مواق��ف  تباع��د  ب��ان  الش��عور 
احلكومتني في قضية الس��الم في 

الش��رق األوس��ط يجعل االجتماع 
غير ذي جدوى.

وقال مسؤول أملاني كبير »عالقاتنا 
تقلصت متاما. فقد يئس��نا فعليا 
من حتقيق تقدم في املناخ احلالي.«

األملانية عملت  احلكوم��ات  وكانت 

عل��ى جع��ل العالق��ات القوية مع 
اس��رائيل م��ن أولوياته��ا القصوى 
منذ احلرب العاملي��ة الثانية وبذلت 
جهودا كبيرة للتعويض عن مقتل 
مالي��ني اليه��ود ف��ي ظ��ل احلكم 

النازي.

تونس ـ أ ب ف:
رفض رئيس الوزراء التونسي يوسف 
املستش��ارة  انتق��ادات  الش��اهد 
االملاني��ة انغي��ال ميركل ب��ان بالده 
تعرقل عودة طالب��ي اللجوء الذين 
يتقرر ترحيلهم من اوروبا مؤكدا ان 
بالده »لم ترتك��ب اي خطأ«، وذلك 
قب��ل لقائهما ام��س الثالث��اء في 

برلني.
وكانت ميركل عبرت عن رغبتها في 
ان تبحث مع الشاهد هذه املسألة 
وان حتثه على تسريع اجراءات عودة 
رعاي��ا تونس الذين ترف��ض طلبات 
جلوئهم او يتم ترحيلهم من اوروبا.

ه��ذه  عل��ى  االض��واء  وس��لطت 
املس��ألة بع��د الهجوم بش��احنة 

الذي استهدف س��وقا للميالد في 
برلني في كانون االول املاضي واوقع 
12 قتي��ال ونف��ذه التونس��ي انيس 

العامري حلساب تنظيم داعش .
وقال يوسف الش��اهد في مقابلة 
الش��عبية  »بيلد«  م��ع صحيف��ة 
االملانية امس الثالثاء ان »السلطات 
التونس��ية ل��م ترتك��ب اي خطأ« 

محاوال كما يبدو القاء املس��ؤولية 
على السلطات االملانية.

وق��ال »ننتظر من الس��لطات ادلة 
واضح��ة عل��ى ان الش��خص ه��و 
فعلي��ا تونس��ي. ان املهاجرين غير 
الشرعيني يستخدمون اوراقا مزورة 
م��ا يصعب االمر وي��ؤدي الى ابطاء 

العملية«.

واض��اف »انيس العام��ري لم يكن 
ارهابي��ا حني غادر تون��س في 2011 
ولي��س هناك ادلة عل��ى انه اصبح 

متطرفا«.
وتابع »في ما يتعلق بوثائق الهوية، 
هن��ا ايض��ا تصرف��ت الس��لطات 
التونسية بشكل صائب. نحن على 
اتصال وثيق على الدوام مع املانيا«.

كما قلل من حجم املش��كلة قائال 
ان عدد الرعايا التونس��يني املعنيني 
باجراءات ط��رد »صغير جدا، حوالى 

الف شخص«.
ومن��ذ اش��هر تواج��ه تون��س على 
غ��رار املغرب واجلزائ��ر اتهامات مبنع 
رعاياه��ا وخصوصا  عمليات ط��رد 

املرتبطني باحلركة السلفية.

إلغاء اجتماع ألماني ـ إسرائيلي وسط خالف على المستوطنات

رئيس وزراء تونس يرفض انتقادات ميركل في مسألة الهجرة

ترتكز المناقشات على الوضع في وادي بردى والغوطة في ريف دمشق

وفد أردني سيشارك بصفة مراقب في اجتماعات 
أستانا بشأن سوريا بـ«دعوة« روسية

كان اللقاء الدولي 
الجديد حول التسوية 
السورية في أستانا، 

اسفر عن اتفاق على 
اتخاذ إجراءات خاصة 

لتشكيل آلية لرقابة 
ثالثية على الهدنة، والتي 

أصبحت جاهزة بنسبة 
90 %، حسبما أكدته 

مصادر.

اجتماع استانا

تقـرير

واشنطن ـ وكاالت:

اعل��ن البي��ت االبيض ام��س االول االثنني 
اس��تقالة ماي��كل فل��ني م��ن منص��ب 
مستش��ار االمن القومي، بعد أربعة أيام 
عل��ى كش��ف الصحاف��ة ع��ن اتصاالت 
أجراه��ا م��ع روس��يا فيم��ا كان الرئيس 
السابق باراك أوباما ال يزال في السلطة.

وأقر فلني في رسالة استقالته بأنه خالل 
الفت��رة االنتقالي��ة الس��ابقة لتنصيب 
الرئيس دونالد ترامب رس��ميا »قمت عن 
غير قصد باطالع نائ��ب الرئيس املنتخب 
)ماي��ك بن��س( وأش��خاص آخري��ن عل��ى 
معلوم��ات متج��زأة تتعل��ق باتصاالت��ي 

الهاتفية مع السفير الروسي«.
وعني البي��ت األبيض على الف��ور اجلنرال 
املتقاعد جوزف كيلوغ لتولي هذا املنصب 
االستراتيجي بالوكالة، بعد أقل من شهر 

على وصول ترامب إلى السلطة.
بوس��ت  واش��نطن  صحيفت��ا  وكان��ت 
ونيوي��ورك تاميز كش��فتا اجلمعة املاضية 
أن��ه حني فرضت إدارة أوباما عقوبات على 

روس��يا التهامها بالتدخل في االنتخابات 
األميركي��ة من خ��الل عملي��ات قرصنة 
معلوماتي��ة، أكد مايكل فلني للس��فير 
الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك 

أن الرئيس املنتخب سيكون أقل تشددا.
وقال فلني في خطاب استقالته »لألسف 
،بس��بب تس��ارع وتي��رة األح��داث.. فقد 
أخطرت نائ��ب الرئيس املنتخ��ب وآخرين 
دون قص��د مبعلوم��ات غير كامل��ة فيما 
يتعلق باتصاالتي الهاتفية مع الس��فير 
الروسي. اعتذرت للرئيس ولنائب الرئيس 

وقد قبال اعتذاري.«
ومت تعيني اجلن��رال املتقاعد كيث كيلوج، 
ال��ذي كان كبي��ر املوظفني ف��ي مجلس 
األمن القومي التابع للبيت األبيض، قائما 
بأعمال مستش��ار األم��ن القومي إلى أن 

يختار ترامب من سيشغل املنصب.
وق��ال مس��ؤول بالبيت األبيض إن اس��م 
اجلن��رال املتقاع��د ديفيد بتري��وس املدير 
السابق لوكالة اخملابرات املركزية مطروح 
لتول��ي املنصب وكذل��ك روبرت ه��اروارد 
وهو نائب سابق لقائد القيادة الوسطى. 
ووصف مس��ؤولون هاروارد بأنه املرش��ح 

األبرز.
وأك��د مس��ؤول أميرك��ي تقريرا نش��رته 
صحيفة واش��نطن بوست ذكر أن سالي 
ييت��س القائم��ة بأعمال وزي��ر العدل في 
ذل��ك احل��ني أبلغ��ت البي��ت األبيض في 
أواخر الش��هر املاضي أنها تعتقد أن فلني 
قد ضللهم بش��أن طبيعة اتصاالته مع 

السفير الروسي.
وقال��ت ييت��س إن فلني رمبا وضع نفس��ه 
بذلك ف��ي موضع خطر وق��د يصبح هو 
نفس��ه عرضة لالبت��زاز. وأقيل��ت ييتس 
الحق��ا ملعارضته��ا احلظ��ر املؤق��ت الذي 
فرضه ترامب على دخول مواطني س��بع 
دول ذات أغلبي��ة مس��لمة إل��ى الواليات 

املتحدة.
ووصف مس��ؤول أميركي االتصاالت التي 
مت تعقبه��ا وق��ال إن فل��ني ل��م يقطع أي 

وعودا برفع العقوبات.
لكنه أشار إلى أن العقوبات التي فرضها 
الرئيس الس��ابق باراك أوباما على روسيا 
بس��بب تدخلها في أوكراني��ا »لن تنتقل 
بالض��رورة إل��ى إدارة تس��عى لتحس��ني 

العالقات بني الواليات املتحدة وروسيا.«

وفل��ني لفتنانت جن��رال متقاعد باجليش 
األمريكي وكان مؤيدا لترامب من البداية. 
وأث��ار الدهش��ة في أوس��اط مؤسس��ة 
واش��نطن  ف��ي  اخلارجي��ة  السياس��ة 
حملاولته إقناع ترامب بتحس��ني العالقات 
األمريكية مع روسيا. وعبر دميقراطيون في 
الكوجنرس عن قلقهم بس��بب التطورات 
احمليطة بفلني ودعوا مسؤولي اإلدارة إلى 

إفادة سرية لتفسير ما حدث.  
هذا وعني اجلن��رال املتقاعد، كيث كيلوغ، 
مستشارا لألمن القومي، ويتمتع بخبرة 
أكثر من 30 عاما م��ن اخلدمة في اجليش 
األميرك��ي. وخ��دم كيل��وغ ف��ي فيتن��ام 

وكمبوديا وبنما وفي اخلليج.
وخالل حرب العراق، ساعد في إدارة سلطة 
االئتالف التي أدارت البالد في عامي 2003 
و 2004، قب��ل أن يتح��ول الى متعاقد مع 

وزارة الدفاع، بحسب بلومبرغ.
ومؤخرا، قدم كيلوغ خدمات استش��ارية 
لترام��ب في قضايا األم��ن القومي خالل 
حملته االنتخابية، وأشير إلى أنه سيعني 
في منص��ب كبير املوظفني والس��كرتير 
التنفيذي جمللس األمن القومي األميركي.

بعد كشف الصحافة  اتصاالت أجراها مع روسيا

البيت األبيض يعلن استقالة مستشار األمن القومي مايكل فلين
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال نائ��ب وزي��ر املالية للسياس��ات 
املالي��ة أحم��د كوج��ك ف��ي مقابلة 
تلفزيوني��ة الليل��ة املاضي��ة إن بالده 
جذبت اس��تثمارات أجنبي��ة بقيمة 
2.5 مليار دوالر في األس��هم املصرية 
وأذون اخلزانة احمللية خالل ثالثة أشهر 
منذ تعومي اجلنيه في تش��رين الثاني 

املاضي.
وأض��اف كوج��ك ف��ي مقابل��ة م��ع 
قناة سي.بي.س��ي املصرية أن هناك 
»اس��تثمارات أجنبي��ة جديدة دخلت 
البورصة بقيمة 500 مليون دوالر في 
ثالثة أش��هر... ومبلياري دوالر في أذون 
اخلزان��ة احمللية. رأينا ش��راء في بعض 
األي��ام بقيمة 670 ملي��ون دوالر وهذا 
دف��ع س��عر الفائ��دة للتراج��ع اثنني 

باملئة في اليوم نفسه«.
اس��تثمارات  أن  كوج��ك  وأوض��ح 
األجانب في أذون اخلزانة املصرية هي 

األعلى منذ عام 2009.
وب��دأت العائ��دات ف��ي التراج��ع في 
اخلزان��ة األس��بوعية منذ  عط��اءات 
نهاية كانون الثاني مع ارتفاع الطلب 

على أدوات الدين.
وح��رر البن��ك املركزي س��عر الصرف 

في الثالث من تش��رين الثاني املاضي 
وهوى اجلنيه بش��كل ح��اد بعد ذلك 
ليص��ل إل��ى نحو 19 جنيه��ا قبل أن 
يب��دأ ف��ي أواخ��ر كان��ون الثاني في 
استعادة بعض عافيته ليسجل في 
معام��الت أمس الثالث��اء نحو 16.60 

جنيه للدوالر في بعض البنوك.
وعزا كوجك االرتفاع األخير في سعر 
اجلنيه في مقابل ال��دوالر إلى ارتفاع 
االحتياط��ي النقدي األجنب��ي وزيادة 
وارتفاع  ال��واردات  وتراجع  الص��ادرات 
حتوي��الت املصريني في اخل��ارج ووجود 
تدفقات نقدية حقيقية في القطاع 

املصرفي.
وأض��اف كوج��ك »الرب��ع األخير )من 
2016( ه��و أول ربع نرى في��ه ارتفاعا 
)ف��ي حتوي��الت املصريني ف��ي اخلارج( 
من ستة أرباع س��ابقة... وارداتنا من 
الس��لع املعمرة انخفضت ما بني 30 
و 40 باملئ��ة الفترة املاضية ومدخالت 
االنت��اج تراجعت ما ب��ني اثنني وثالثة 
باملئ��ة مقارن��ة م��ع 15 باملئ��ة قبل 

ذلك«.
وارتف��ع احتياط��ي مصر م��ن النقد 
األجنبي إل��ى 26.363 مليار دوالر في 
نهاية كانون الثاني من 24.265 مليار 

دوالر في نهاية كانون األول.
وزادت حتوي��الت املصري��ني ف��ي اخلارج 

11.8 باملئة في الربع األخير من 2016 
إلى 4.6 مليار دوالر من 4.1 مليار دوالر 
في الفت��رة املقابلة م��ن 2015 وفقا 

للبيانات التي أصدرها البنك املركزي 
في وقت سابق من هذا الشهر.

وزادت الص��ادرات املصرية 8.65 باملئة 

ف��ي 2016 إل��ى 20.285 ملي��ار دوالر 
وانخفضت الواردات 10.56 باملئة إلى 
62.925 مليار دوالر وتراجع عجز امليزان 

التجاري إلى 42.640 مليار دوالر.
ونقلت وكالة أنباء الش��رق األوس��ط 
الليل��ة املاضي��ة عن مص��در بالبنك 
املرك��زي املص��ري ل��م تكش��ف عن 
اس��مه قوله إن إجمال��ي التدفقات 
على النظ��ام املصرفي في مصر بلغ 
12.3 مليار دوالر منذ تعومي اجلنيه في 

تشرين الثاني.
وعق��ب حتري��ر س��عر ص��رف اجلنيه 
حصلت مصر في تشرين الثاني على 
الشريحة األولى من قرض بقيمة 12 
ملي��ار دوالر من صندوق النقد الدولي 

على 3 سنوات.
وج��اء تعومي العملة ف��ي إطار تنفيذ 
برنام��ج إص��الح اقتص��ادي يش��مل 
املضاف��ة  القيم��ة  ضريب��ة  إق��رار 
ورف��ع الدع��م تدريجيا ع��ن الطاقة 
وإصالح الش��ركات احلكومية وإدخال 
إصالح��ات على السياس��ة النقدية 
وإقرار عدد م��ن القوانني التي تهدف 
جلذب املستثمرين األجانب للبالد من 

جديد.
وكان م��ن املق��رر أن يق��وم وف��د من 
صن��دوق النق��د بزي��ارة ملص��ر ف��ي 

شباط.
إال أن كوجك قال الليلة املاضية »لم 

يتحدد حتى اآلن موعد الزيارة.«
وأض��اف أن صرف الش��ريحة الثانية 

من ق��رض الصن��دوق ق��د يتأخر عن 
املوع��د املتوقع في آذار قائال »احتمال 
أال يكون في مارس. هذا يتوقف على 
ما نريد عرضه عليهم من مؤشرات... 
س��نحدد املوعد املناسب لنا ونطلب 

من الصندوق احلضور.«
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار 
الس��لع األساس��ية وغير األساسية 
منذ تعومي اجلني��ه وهو ما ظهر جليا 
في وصول معدل التضخم األساسي 
لنح��و 31 باملئ��ة ف��ي كان��ون الثاني 
مس��جال أعلى مس��توى منذ مطلع 
2005 عندم��ا ب��دأ تس��جيل بيانات 
التضخم على موق��ع البنك املركزي 
املصري��ون  وتض��رر  االنترن��ت.  عل��ى 
-الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير 
معيش��تهم يوما بيوم- بشدة جراء 
االرتف��اع الكبير في تضخم أس��عار 

الطعام وخفض الدعم احلكومي.
وق��ال كوج��ك إن برنام��ج »تكاف��ل 
وكرام��ة« احلكوم��ي لتق��دمي الدعم 
النقدي لألسر األشد فقرا يستهدف 
تق��دمي 3.7 مليار جنيه )218.3 مليون 
دوالر( لنح��و 1.7 ملي��ون مس��تفيد 
خ��الل 2016-2017 ارتفاع��ا من 350 
ألف مس��تفيد ف��ي 2015-2016 مع 
زي��ادة التمويل للبرنامج إلى ما بني 8 

و9 مليارات جنيه في 2018-2017.

مع ارتفاع احتياطي النقد األجنبي

مصر: 2.5 مليار دوالر استثمارات في األسهم وأذون الخزانة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظه��رت بيانات نش��رتها أوبك، أن 
املنظم��ة إلتزمت بأكث��ر من 90% 
خالل كان��ون الثاني باتفاق خفض 
اإلنت��اج، ما يش��ير إل��ى أن تخمة 
املعروض قد تتالش��ى ه��ذا العام، 
مؤك��دة أن العراق أكثر الدول التي 
أب��دت عل��ى نح��و فعل��ي إلتزاماً 
باتف��اق فيينا القاض��ي بتخفيض 

االنتاج.
وذك��ر برنام��ج حتمي��ل أن الع��راق 
ثان��ي أكبر منتج ف��ي أوبك يعتزم 
خفض ص��ادرات النف��ط من مرفأ 
البص��رة اجلنوبي إلى 3.013 مليون 
برميل يوميا ف��ي آذار. ويقل حجم 
الشحنات في آذار بواقع 628 ألف 
برمي��ل عم��ا كان مق��ررا لش��هر 
ش��باط وه��و أدنى مس��توى منذ 
آب املاضي في مؤش��ر جديد على 
التزام بغداد باتفاق خفض اإلنتاج 
ال��ذي أبرمت��ه منظم��ة أوبك مع 

منتجني مستقلني.
وأك��د التقري��ر الش��هري ملنظمة 
الدول املص��درة للنفط أوبك، أنها 
قلصت م��ن إنتاج النف��ط مبقدار 
890.2 أل��ف برمي��ل يومي��ا خالل 
الش��هر املاضي مقارنة مع كانون 
األول ال��ذي س��بقه ليص��ل إل��ى 
32.139 ملي��ون برمي��ل. ف��ي حني 
بلغ حجم اخلفض اإلجمالي للدول 
املنتج��ة للخ��ام واملنظم��ة زهاء 

1.146 مليون برميل يوميا.
أكب��ر  ف��إن  التقري��ر  وبحس��ب 
نس��بة تقليص جاءت م��ن العراق 
والس��عودية واإلمارات، في الوقت 
ال��ذي ارتف��ع حج��م اإلنت��اج في 

نيجيريا وليبيا وإيران.
وفيم��ا يتعل��ق بروس��يا، خفضت 

منظمة أوبك من سقف توقعاتها 
إلنت��اج النفط ف��ي الب��الد، خالل 
الع��ام اجل��اري 2017، ب��� 20 أل��ف 
برمي��ل يومي��ا، مقارن��ة بتوقعات 
كان��ون الثاني، ليص��ل إلى 11.03 

مليون برميل يوميا.
وأش��ار التقرير إلى أن إنتاج النفط 
في روس��يا خالل الش��هر املاضي، 
تراجع بنحو 120 ألف برميل يوميا، 
ليصل إل��ى 11.19 ملي��ون برميل 

يوميا.
وفيما يخ��ص الطلب على النفط 
لع��ام 2017، توقع��ت أوب��ك، منوه 

مبق��دار 0.22 مليون برمي��ل يوميا 
ليبلغ 95.81 مليون برميل.

ووفق��ا للتقرير ف��إن توقعات زيادة 
الطل��ب على النفط لع��ام 2017 
حتس��نت مبق��دار 35 أل��ف برميل 
يومي��ا إل��ى 1.19 ملي��ون برمي��ل 
يومي��ا. وأن ذل��ك يع��ود للظ��روف 

املناخية الباردة غير املتوقعة.
وعلى أساس البيانات ستنخفض 
ص��ادرات خ��ام البص��رة اخلفي��ف 
ف��ي آذار إلى 2.207 ملي��ون برميل 
يوميا كما ستتراجع صادرات خام 
البصرة الثقيل قليال إلى 806 آالف 

برميل يوميا.
وفي كانون الثاني بلغت الصادرات 
3.275 ملي��ون برمي��ل مقارنة مع 
3.53 ملي��ون برمي��ل يومي��ا ف��ي 
برنام��ج التحمي��ل األصل��ي م��ع 
التزام الع��راق باتفاق أوبك خلفض 

اإلنتاج.
وكان العراق اعتزم زيادة الصادرات 
ألعلى مس��توى على االطالق عند 
3.641 ملي��ون برمي��ل يومي��ا في 
شباط ولكن من املستبعد أن يصل 
لهذا الهدف نظرا لتوقف عمليات 
التحمي��ل في مين��اء البصرة ملدة 

24 ساعة األسبوع املاضي بسبب 
أعمال في خط األنابيب.

وقال تاج��ر في س��نغافورة إن من 
املرجح أن يقود االنخفاض املتوقع 
ف��ي امدادات خام البص��رة في آذار 
لش��ح أكبر في اخلامني املتوسط 
والثقيل في أسواق اخلام ما يدعم 

أسعار هذين النوعني.
الى ذلك، تراجع إنتاج النفط اخلام 
بإقليم كردستان بعد حادث انفجار 
ف��ي املنطقة أثر على نحو 60 ألف 
برميل يومياً. ووقع االنفجار بخزان 
للنفط في حقل باي حسن شمال 

شرق كركوك.
ويبلغ إنتاج كردس��تان احلالي نحو 
600 ألف برميل يومياً من النفط.

وكانت صادرات اإلقليم لألس��واق 
العاملي��ة تضاعف��ت ف��ى نهاي��ة 
نيس��ان 2013، والتى عّدتها بغداد 

غير قانونية. 
وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز، 
في متوز 2014، إن ش��حنات النفط 
اخلام القادمة من إقليم كردستان 
توقف��ت بش��كل مؤقت، بس��بب 
امت��الء صهاريج النف��ط املوجودة 

في تركيا.

»التجارة« تباشر بتوزيع 80 % من مستحقات الفالحين
ديالى فقدت نحو نصف ثروتها الحيوانية

9 آالف ميغاواط حجم نقص الطاقة في الشبكة الوطنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التجارة، أم��س الثالثاء، 
ع��ن مباش��رة ش��ركة جت��ارة احلبوب 
بتوزيع %80 من مستحقات الفالحني 
للموس��م  للحنط��ة  واملس��وقني 
التس��ويقي لع��ام 2016 للمعامالت 
املدققة واملس��توفاة من قب��ل ديوان 

الرقابة املالية.
وذك��ر بيان لل��وزارة، أن »وزي��ر التجارة 

س��لمان اجلميلي اكد الشروع بتوزيع 
مس��تحقات  م��ن  جدي��دة  وجب��ة 
 ٢٠١٦ لع��ام  واملزارع��ني  الفالح��ني 
م��ع  الب��الد  محافظ��ات  وجلمي��ع 
االس��تمرار بعملية التدقيق والتوزيع 
لكافة املس��وقني واملزارعني ملوس��م 

تسويق احلنطة لعام 2016”.
ودع��ت ال��وزارة »املزارع��ني ملراجع��ة 
دوائرِ جت��ارِة احلبوب في بغداد وس��ائر 

احملافظات الس��تالم مستحقاتهم«، 
اإلجراءات  »اس��تكمال  مشددة على 
احلكومي��ة لتوزي��ع املبال��غ املترتب��ة 
للفالحني واملزارعني املسوقني حملصول 
احلنط��ة حلس��اب وزارة التج��ارة بعد 
التدقيق من قبل ديوان الرقابة املالية 
وللمس��وقني واملزارع��ني كاف��ة لعام 

.»2016
ال��وزارة على«“أهمية صرف  وأك��دت 

املس��تحقات به��دف دع��م الف��الح 
الوطن��ي  املنت��وج  ودع��م  العراق��ي 
كونه يس��هم باحلفاظ على العملة 

األجنبية«.
في ش��أن قريب، أك��د رئيس مجلس 
محافظة ديالى عل��ي الدايني، أمس 
الثالث��اء، أن احملافظ��ة فق��دت نح��و 
نص��ف ثروته��ا احليوانية بع��د العام 
2003 نتيجة »ثالثة اسباب رئيسة«، 

في حني اش��ار الى وجود خطة لدعم 
االس��تثمار في مجال تنمي��ة الثروة 
احليواني��ة. وقال الداين��ي في حديث 
صحافي، إن »ديالى فقدت بعد العام 
2003 وحت��ى يومنا ه��ذا نحو نصف 
ثروتها احليوانية من االغنام واملاشية 

بسبب ثالثة اسباب رئيسة«.
وأضاف أن »هذه االسباب هي تداعيات 
حالة عدم االستقرار االمني وتاثيرها 

على املناط��ق الزراعي��ة وقلة الدعم 
العش��وائي  واالس��تيراد  احلكوم��ي 

للحوم ما اثر على االنتاج احمللي«.
ومضى الدايني ال��ى القول، أن »االف 
م��ن مواطني ديالى مم��ن يعلمون في 
قطاع انت��اج الث��روة احليوانية فقدوا 
اعمالهم وجلأوا الى مهن اخرى خالل 
الس��نوات املاضي��ة لتأم��ني لقم��ة 

اخلبز«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت جلنة الطاق��ة النيابية أن وزارة 
الكهرباء تشير الى ان العراق بحاجة 
ال��ى 25 ال��ف ميغاواط ف��ي حني ما 
موجود حاليا من طاقة هو فقط 14 
ال��ف ميغاواط وبالتال��ي فانه هناك 

نق��ص بالطاق��ة تصل ال��ى 9 االف 
ميغاواط.

وق��ال عضو اللجن��ة زاه��ر العبادي 
ف��ي حديث متلفز، أم��س الثالثاء، ان 
»خصخص��ة التوزيع ج��اءت خلدمة 
مناطق على حس��اب اخ��رى«، مبينا 

ان عملية تزوي��د املناطق بطاقة 24 
س��اعة ال ميكن حتقيقه في ظل هذا 

النقص بالطاقة.
وأضاف العب��ادي، ان »اعتراضنا على 
خصخصة التوزيع النها جاءت خلدمة 
مناطق على حساب مناطق اخرى«، 

مشيرا الى ان »عملية تزويد منطقة 
معينة بطاقة 24 ساعة فانه يكون 

على حساب مناطق اخرى«.
ان »عملي��ة  الق��ول،  ال��ى  ومض��ى 
تزوي��د املناطق بطاقة 24 س��اعة ال 
ميك��ن حتقيقه في ظ��ل هذا النقص 

بالطاق��ة«. وتابع الى ان��ه »من اجل 
حتقيق اخلصخصة بالتوزيع بش��كل 
صحيح يجب ان توفر عاملني اولهما 
ان يك��ون هن��اك انت��اج كاف��ي م��ن 
الطاق��ة الكهربائي��ة وان ال يعتم��د 
الع��راق على اس��تيرادها م��ن اخلارج 

عن طري��ق البارجات او من دول اجلوار 
كايران التي توق��ف امدادنا بالطاقة 
بني احلني واالخر بسبب تراكم املبالغ 
املالي��ة، اضاف��ة الى العام��ل الثاني 
وهو توفر ش��بكات توزيع جيدة وهي 

ما يفتقر العراق اليها«.

تراجع صادرات نفط كردستان 

»أوبك«: العراق أكثر المنتجين التزامًا بالتخفيضات

اعتزم العراق 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

العراق سيخّفض انتاجه نحو 628 برميل يوميا في آذار املقبل

لندن ـ رويترز:
اس��تقرت أس��عار النف��ط أم��س الثالث��اء بدعم 
م��ن اجلهود التي تقودها منظم��ة أوبك لتقليص 
اإلنت��اج في حني أدى ارتفاع إنت��اج آخرين إلى بقاء 
عق��ود اخلام اآلجل��ة في نطاق ضي��ق تتحرك فيه 

منذ بداية العام.
وج��رى تداول العقود اآلجلة خل��ام القياس العاملي 
مزيج برنت عند 55.89 دوالر للبرميل بارتفاع قدره 

30 سنتا عن سعر آخر تسوية.
وارتفعت العقود اآلجلة للخام األمريكي اخلفيف 

25 سنتا إلى 53.18 دوالر للبرميل.
وانخفض اخلامان القياس��يان اثن��ني باملئة االثنني 
وكالهما حاليا في منتصف نطاق خمسة دوالرات 

الذي يتحرك فيه منذ أوائل كانون األول.
واتفقت منظمة البل��دان املصدرة للبترول )أوبك( 
ومنتجون آخرون من بينهم روس��يا على تقليص 
اإلنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خالل النصف 
األول من 2017 في مسعى لكبح تخمة املعروض 

في أسواق النفط العاملية.
لكن مما قوض تلك اجلهود ارتفاع اإلنتاج في الواليات 
املتحدة حيث أدت زيادة أنشطة احلفر وبخاصة من 
قبل منتجي النفط الصخ��ري إلى ارتفاع اإلنتاج 
اإلجمال��ي إلى 8.98 مليون برميل يوميا بزيادة 6.5 
باملئة منذ منتصف 2016 لتسجل أعلى مستوى 

منذ نيسان العام املاضي.
وقال ريك س��بونر كبير محللي سوق النفط لدى 
سي.إم.س��ي ماركتس في س��يدني »النفط يبدو 
محاصرا في نط��اق ضيق في الوقت الراهن ويركز 

أساسا على االعتبارات اخلاصة باإلمدادات«.

بكين ـ رويترز:
ارتف��ع مع��دل تضخم أس��عار املس��تهلكني في 
الصني إل��ى 2.5 في املئة في كانون الثاني مقارنة 
به قبل عام وهو أعلى مس��توى له منذ أيار 2014 

متجاوزا توقعات السوق.
وتوقع محللون في استطالع أجرته رويترز أن يرتفع 
مؤشر أسعار املستهلكني 2.4 في املئة وهي أكبر 
زيادة في نحو ثالثة أعوام مقابل زيادة 2.1 في املئة 

في كانون األول.
وذك��ر مكتب اإلحص��اء الوطني أم��س الثالثاء أن 
مع��دل تضخم أس��عار املنتجني تس��ارع إلى 6.9 
ف��ي املئة مقارنة مع زيادة نس��بتها 5.5 باملئة في 

الشهر السابق.
وس��جل مؤشر أس��عار املنتجني أسرع وتيرة زيادة 

منذ آب 2011.
وكانت توقعات الس��وق أن ترتفع أسعار املنتجني 

6.3 في املئة على أساس سنوي.

لندن ـ رويترز:
تراجعت األسهم األوروبية قليال أمس الثالثاء بعد 
موجة صعود استمرت خمسة أيام ومع بدء نشاط 

موسم إعالن نتائج الشركات في املنطقة.
ونزل مؤش��ر ستوكس 600 لألسهم األوروبية 0.2 
في املئ��ة وكانت أس��هم الش��ركات املالية أكبر 
خاس��ر برغم ارتفاع س��هم كريدي سويس ثالثة 

في املئة عقب إعالن نتائجه.
وتترق��ب األس��واق أول ش��هادة لرئي��س مجل��س 
االحتياط��ي االحتادي جانيت يل��ني منذ االنتخابات 
األمريكية وس��تدلي به��ا أمام جلن��ة البنوك في 
مجلس الش��يوخ في واشنطن في الساعة 1500 

بتوقيت جرينتش.
وتراج��ع قطاع الرعاية الصحية املنكش��ف على 
الواليات املتحدة ونزل مؤشر القطاع 0.6 في املئة 
مس��جال أس��وأ أداء بني القطاعات على مستوى 

أوروبا.

استقرار خام برنت عند 
55.89 دوالرًا

تسارع تضخم أسعار 
المستهلكين بالصين

تراجع طفيف لألسهم 
األوروبية
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جرجيس كوليزادة*

حسللب البنللود الللواردة فللي االعللان 
واللوائللح  االنسللان  حلقللوق  العاملللي 
والسياسللية  املدنية  الدولية للحقوق 
واالقتصاديللة واالجتماعيللة والثقافية 
الصللادرة مللن االمم املتحللدة، وحسللب 
املواد املتعلقة باحلريات العامة واحلقوق 
الللواردة فللي دسللتور العللراق الدائللم، 
فللان السلللطة النافذة مللن احلكومة 
واملافيللات فللي اقليللم كردسللتان قللد 
ارتكبللت انتهللاكات صارخللة وأعللداداً 
كبيرة من اجلرائم السياسللية واملدنية 
واالقتصاديللة واملاليللة بحللق املواطنني 
وخاصة خال السللنوات األخيرة، وفيما 

يلي موجز ألهمها:
)1( قمع احلريات العامة في اربيل ودهوك، 
)2( مصللادرة الرأي االخللر والتعبير احلر، 
)3( مصادرة حق التظاهر واالحتجاجات 
املدنية والسلللمية، )4( قطللع الرواتب 
واملشللمولني  الفقللراء  عللن  واملنللح 
بالشللبكة االجتماعية، )5( قطع املنح 
املصابللني  املرضللى  عللن  واملسللاعدات 
بالسللرطان واالمراض املستعصية، )6( 
سرقة املساعدات والتبرعات املتجمعة 
فللي صنللدوق دعللم مرضى السللرطان 
دعللم   )7( املسللتعصية،  واالمللراض 
املاكني في قانون االيجار اجلائر وتعريض 
املؤجرين الى ضغوطات قانونية  لزيادة 
االيجللار بدرجللات فاحشللة، )8( قطللع 
رواتب املوظفني بنسللبة 5-%65 باسم 
االدخللار القمعي ودون سللند قانوني او 
برملانللي او دسللتوري، )9( تأخير متعمد 
في توزيع رواتب ما يسللمى باالدخار عن 
مواعد توزيعها شللهرياً من دون سللند 
قانوني والتأخير وصل الى شللهور، )10( 
عدم وجود سلف مصرفية للموظفني 
واملنتسبني ومنذ عقدين ونصف العقد، 
)11( وقللف قللروض املصللرف العقللاري 
مننذ سللنوات، )12( وقف قروض الزواج 
املقدمة الى الشباب منذ سنوات، )13( 

الصحية  للحدمات  املتفصد  التاشي 
العامة عن املواطنني، )14( الغاء متعمد 
بتوزيع النفط االبيض على املشموولني 
بالبطاقللة التموينيللة وخاصة في ظل 
بللرودة االحواء في السللنة احلالية، )15( 
مصادرة برملان كردستان بأمر شخصي 
وحزبللي، )16( اهانللة اعضللاء البرملللان 
بتعمللد وبطللرق واسللاليب متنوعللة، 
)17( مصادرة الشللفافية فللي االعمال 
 )18( للحكومللة،  واملاليللة  الرسللمية 
مصادرة وسللحق الشللفافية في ملف 
النفللط والللواردات، )19( بيع املمتلكات 
العامة من املعامللل واالبنية واالراضي 
بطللرق غير شللرعية واثمان بخيسللة، 
)20( تسللليم قطاع االدويللة الى مافيا 
الشللركات احملتكرة، )21( تسليم قطاع 
املستشللفيات االهلية الى مافيات من 
اصحللاب االموال والشللركات التجارية 
االراضللي  مصللادرة   )22( الفاحشللة، 
الزراعية بطريقة وحشية تقضي على 
حاضر ومستقبل االقليم، )23( القضاء 
على البنية التحتية احلكومية للتنمية 
البشللرية، )24( القضللاء علللى البنية 
التحتيللة احلكومية للزراعة والصناعة 
واخلدمللات العامللة، )25( القضاء على 
البنيللة التحتيللة للتربيللة وتدميرهللا 
بللاالدارات احلزبية واملاكات غير املؤهلة، 
)26( القضللاء علللى البنيللة التحتيللة 
للتعليللم العالي والبحللوث وتدميرها 
باالدارات والتدخات واالسيطرة احلزبية 
وباملللاكات غير املؤهلللة، )27( القضاء 
على الدور املدنللي للنقابات واملنظمات 
واجلمعيات وحتويلها الللى أوكار حزبية، 
)28( القضللاء علللى املهنللة احلقيقية 
للنقابللات املهنية وحتويلهللا الى أدوات 
علللى  القضللاء   )29( صرفللة،  حزبيللة 
السنوية  التدريبية  التطويرية  الدورات 
واملتسللبني بصللورة عامة،  للموظفني 
)30( اخضاع املنتسللبني واملوظفني الى 
تفاليللد حزبيللة اجبارية علللى صعيد 
العمل احلكومي، )31( فرض مسللؤولني 
حزبيللني غير مؤهلني بتاتللاً على الدوائر 

حتويللل   )32( احلكوميللة،  واالجهللزة 
املواقع واملناصللب احلكومية الى أدوات 
للسللرقة واالختللاس ونهللب االمللوال 
العامللة وبتوصيللات وتزكيللات حزبية، 
)33( مترير الشللهادات املزورة ومتشيتها 
بطرق رسمية الغراض اسناد ووتوكيل 
املناصب والتعيينللات والترفيعات، )34( 
القضاء علللى البنية التحتية العلمية 
االكادمييللة لاطروحللات املفدمة لنيل 
القضاء   )35( والدكتللوراه،  املاجسللتير 
على البنية التحتية العلمية االكادميية 
لبحللوث التخللرج املقدمة في السللنة 
االخيرة من نيل شللهادة البكالوريوس، 
)36( ازالللة البنيللة التحتيللة القانونية 
واملقللاوالت  املناقصللات  عللن  لاعللان 
واملشاريع والسلليطرة واحلصول عليها 
بالفسللاد والرشللاوى وبطرق شخصية 
وحزبية، )37( حتويل روضات االطفال الى 

القطاع االهلي الفاسد وحتويل عملية 
تربية االطفال الى سلللعة جتارية، )38( 
حتويللل القطاع االبتدائي واملتوسللطي 
واالعدادي الى القطاع االهلي املتسللم 
بالفساد وحتويل عملية تدريس الطلبة 
الى سلللعة جتاريللة يتحكم بهللا املال 
الفاسللد، )39( حتويل القطاع اجلامعي 
الى القطاع االهلي املتسللم بالفسللاد 
وحتويللل عمليللة التعليللم العالي الى 
سلللعة جتاريللة تتحكللم بهللا االموال 
الفاسللدة، )40( القضللاء علللى البنية 
التحتيللة االصولية لعمليللة التقاعد 
وخللرق القانللون واالحللكام املفروضللة 
حلماية سلللم الوظيفة العامللة، )41( 
اخلللرق املتعمللد للقانللون العللام وذلك 
من خال اصدار أوامللر تقاعدية باطلة 
جملللة وتفصيا وبعشللرات االالف بني 
ليلة وضحاها حلزبيني صغار وسياسيني 

بأوامر  فاسدين باحملسوبية واملنسوبية 
حزبيللة وشللخصية وعائليللة حاكمة، 
)42( اصللدار أوامر تعيينللات باطلة غير 
شللرعية من قبل رئيس الوزراء مبقاصد 
حزبيللة وعسللكرية بعشللرات ومئللات 
االلوف من دون سند قانوني او دستوري، 
)43( تسليم االسواق بصورة عامة الى 
اصحاب اموال فاجرة وشللركات عائدة 
او محسوبة للمسؤولني والسياسيني 
الفاسللدين، )44( انشاء املوالت الكبيرة 
واالسللواق التجاريللة العامللة بامللوال 
احلكومللة واالسللتياء عليهللا وعللدم 
واالحتللكار  التحكللم   )45( اعادتهللا، 
والسلليطرة على االمللور املالية العامة 
فللي املصللارف واملراكز املاليللة االهلية 
باالقليللم واخضاعهللا الللى مصالللح 
السلليطرة   )46( وحزبيللة،  شللخصية 
على االمللور املاليللة احلكوميللة بعيداً 

القانونية  واالصوليللة  الشللفافية  عن 
واخضاعهللا الى تصللرف مصرف اهلي 
اسللتغال   )47( وحزبللي،  شللخصي 
واحتكار املواصات وشبكات االتصاالت 
شللخضية  ممتلللكات  الللى  وحتويلهللا 
اسللتحقاقات  دفللع   )48( وحزبيللة، 
شركات االتصاالت للحكومة االحتادية 
مللن االمللوال والتخصيصللات العامة 
 )49( لاقليللم،  اخملصصللة  للميزانيللة 
اسللتغال واحتكار شللبكات االنترنيت 
وكل مللا يتعلللق بهللا وفللرض شللروط 
التسللويق حسللب مصالح الشركات 
العائدة للمسللؤولني وبعيدا عن حقوق 
املواطللن وعللن مراعاة املصلحللة، )50( 
محاربة حقوق العمال والسواق احملليني 
والشللرائح املهنيللة االخللرى ومصادرة 
وتسللليم  ومسللتقبلهم  حاضرهللم 
حقوقهللم ومواقعهللم الللى العمللال 
والسللواق االجانللب مللن تركيللا وايران 
وكأن البلد لهم وليللس للمواطنني أي 
حق، )51( حتويل املدن الكردستانية الى 
ثكنات امنية وحزبية عائدة لسلليطرة 
حزب معللني بعنللوان احلاكللم الفعلي 
بعيداً عن القانون واالعراف الدستورية، 
)52( فرض الرسللومات والضرائب على 
الكسبة والكادحني والفقراء واصحاب 
الدخل احملللدود وبسلللم ضرائبي بعيد 
عن العدالة واملسللاواة تكافوء الفرص 
امام املواطنللني، )53( االعفللاء الظالم 
من احلكومة لاثرياء واالغنياء وأصحاب 
املايني ومليارات الدوالرات من الرسللوم 
والضرائللب وكأنهم من نزلة السللماء 
ال حكللم وال قللدرة لقانللون عليهللم، 
)54( حتويل رسللومات وأمللوال اخلزينات 
املسللتحصلة واحلسللابات احلكوميللة 
أهلللي  مصللرف  الللى  املسللتجمعة 
مملوك ملسللؤول حزبي وحكومللي، )55( 
االسللتياء على أموال صندوق التقاعد 
اهانللة   )56( االجتماعللي،  والضمللان 
والسياسلليني  والصحفيللني  الكتللاب 
واملدنيني املسللتقلني وتعريض حياتهم 
الى مخاطر حياتيللة نتيجة ابداء الرأي 

االخر.
هللذا غيللض مللن فيللض لانتهللاكات 
الصارخة واالعمال اجلرامية التي تقوم 
بهللا املافيات اجلائرة املتنفللذة باالقليم 
بعنللوان احلكومللة وبوضللح النهار دون 
خجللل وال حياء، ولو اعددنللا قوائم لها 
ملا اكتفت الكتابة لها اسللابيع، كيف 
ال وامللام أعني الللكل تقوم الرئاسللات 
التنفيذيللة واملافيللات احلاكمللة بنهب 
النفط والواردات والثللروات واملمتلكات 
العامللة، وأمام االحزاب الكردسللتانية، 
واحلكومللة  العراقللي  البرملللان  وأمللام 
االحتاديللة حتصللل كل هللذه السللرقات 
والنهللب واخلروقات الدسللتورية، وال رد 
حاسم وال موقف حازم من طرف حزبي 
او برملاني وال من قبل احلكومة العبادية 
ان املواطللن  الصامتللة، واملؤلللم جللداً 
الكللردي ال يعللرف ماذا يفعللل وال يدري 
الللى أي يذهب، وفللوق هذا جنللد املدني 
واملعارض وصاحللب الرأي احلر من الكرد 
مطوقللاً بكل انللواع الذئاب الشرسللة 
ومحاطللاً باخملاطللر وبكل انللواع القمع 
والتسلط واالستبداد، وال منفذ للعبور 
االمللن وال جهة للشللكوى وابداء طلب 
احلمايللة واحلفاظ على احلقللوق، واحلال 
يوم بعد يوم يتجه من سيء الى اسوأ، 
وباالمللس طبللل البعض ان مشللكات 
بامليزانيللة  سللتحل  املاليللة  االقليللم 
العامللة، واليللوم ميللر شللهر ونصللف 
الشللهر وال جديد، واحلكومللة االحتادية 
والبرملان العراقي يلوذان بالصمت امام 
االقليم  االنتهاكات الصارخة لسلطة 
بحق املواطنني وبحق الدستور العراقي 
الدائللم، واالوضاع احلياتية واملعيشللية 
بدأت تسجل مخاطر عديدة على حياة 
املواطنني، وبللات البعض منهللم قريباً 
الى املوت، فهل بات أهل االقليم بحكم 
القرابللني املرمية للجائرين الفاسللدين 
املارقللني مللن أهللل احلكللم واملافيللات 

وسلطة العائات احلاكمة باالقليم؟

*كاتب صحافي

الدستور العراقي وانتهاكات اإلقليم بحق المواطنين

رؤية ـ جاسم محمد 

تعانللي السياسللات االوروبيللة  والغربية في 
مكافحللة االرهللاب الكثيللر مللن االنتقادات 
ملواجهللة »شلليطنة االنترنيللت« مللن قبللل 
اجلماعللات املتطرفة. ومايثير االسللتغراب أن 
املواقللع التي تنشللط عليها داعللش تدار من 
قبل خللوادم غربية وأميركيللة أبرزها محرك 
»GooGl«. وبرغللم االنتقللادات املوجهة الى 
إدارة اخلوادم واحملركات ومنها وسائل التواصل 
االجتماعللي »تويتللر« و«الفيللس بللوك«، فأن 
أجهزة االسللتخبارات تعتقللد أن اعطاء هذه 
اجلماعللات حركة ونشللاطاً مفتوحاً، مينحها 
فرصللة نحللو معرفة أوضللح ملايجللري داخل 
هللذه اجلماعللة بصللورة أفضللل مللن بقائها 
عاملللاً مغلقاً. االحتللاد األوروبي مللن جانبه بدأ  
 »GooGl« حتركاتلله العمليللة ضد شللركة
بتهمة اسللتغال موقعها العماق، معتمداً 
اسللتراتيجية هجومية ضد، بعد أن فشلللت 
محاوالت سياسللية طوال السنوات املاضية. 
هللذه اجلهللود تعكللس مللدى جديللة االحتاد 
االوروبي واوروبا بانتهاج سياسللة حازمة مع 
شللركات خوادم ومحللركات األنترنيت، ألنها 
بدأت تؤثر مباشللرة على أمنهللا القومي من 
خللال الدعايات املتطرفة. ويقول رئيس جهاز 
االسللتخبارات الداخلية األملانيللة هانز جورج 
ماسللن  في تصريح الى وسللائل االعام يوم 
10 يناير 2017، إنه ينبغي على أملانيا أن تكون 
قادرة على التصدي حملاوالت اختراق شبكاتها 
على اإلنترنت بأن تشللن هجمللات إلكترونية 
خاصللة بهللا، أي شللن هجمللات تعرضيللة 
اسللتباقية وقائيللة على غللرار مايجري على 
االرض. وأصدر هانز جورج ماسن كذلك حتذيراً 
مللن مغبة الدعايللة الروسللية وتأثيرها على 
سلوك الناخبني في االنتخابات املقرر عقدها 
فللي أملانيا، وإن الدعاية والتضليل املعلوماتي 
والتجسس أو اإلرهاب اإللكتروني، هي بعض 

من التهديدات احملتملة.

»هيئة االبتكار الرقمي«
CIA داخل وكالة ال

وفي ظل تصاعد اهمية االمن االفتراضي أكد 
مدير وكالة اخملابرات املركزية األميركية جون 
برينللان أن الوكالة بصدد إجراء أكبر تعديات 
فللي تاريخهللا لزيللادة التركيز علللى عمليات 
األنترنت ودمج املبتكللرات الرقمية في جمع 
املعلومللات. وقللال »جون برينان«، إنه سلليتم 
الرقمي«لرصللد  االبتللكار  »هيئللة  تأسلليس 
الرقمية،  التكنولوجيللا  واسللتغال تطورات 
مضيفاً أن وكالة اخملابرات املركزية »سللي آي 
آيلله« بصدد تشللكيل وحدات جديللدة تدعى 
»مراكز املهللام« هدفهللا زيللادة التركيزعلى 
التحديللات اجلديدة مثل انتشللار األسلللحة 
أو اكتشللاف مناطق جغرافيللة غير معروفة 
مثللا فللي إفريقيا.  يذكللر أن برامللج املراقبة 
التي نفذتها وكالة األمن القومي األميركية 
سبق ان كشللف عنها العميل السابق لدى 
اخملابللرات األمريكية »إدوارد سللنودين« والتي 
تظهر حجم استفادة الوكالة من التجسس 

على شبكة األنترنت جلمع البيانات. وكشف 
تقارير إستخبارية أن االستخبارات األميركية 
والبريطانيللة اخترقتا أكبر شللركة لتصنيع 
شللرائح االتصال اخلاصللة بالهواتف احملمولة 
»سلليم«، وحصلتا على مفاتيح تشللفير مما 

سمح لهما في مراقبة املستعملني.
ويعقللد فللي ميونخ وفللي وادي السلليلكون 
بالواليات املتحدة األميركية قمة امن الفضاء 
االفتراضي ) السللايبر أو االنترنيت( ملناقشللة 
حتديللات أمن الفضللاء االفتراضي و مكافحة 
القرصنللة. والهميللة االمللن االفتراضي، اكد 
مديللر وكالللة اخملابللرات املركزيللة األميركية 
جللون برينللان أن الوكالللة بصدد إجللراء أكبر 
تعديات فللي تاريخهللا لزيللادة التركيز على 
عمليللات اإلنترنت ودمج املبتكللرات الرقمية 
في جمع املعلومللات. وقال »جون برينان«، إنه 
سيتم تأسيس »هيئة االبتكار الرقم« لرصد 

واستغال تطورات التكنولوجيا الرقمية

التجسس اإللكتروني
التجسللس االلكترونللي هو تنفيللذ عمليات 
هجللوم الكتروني على حسللابات الكترونية 
الللى اشللخاص او مؤسسللات او حكومللات 
نظللم  تعطيللل  او  املعلومللات،  لسللرقة 
معلوماتهللا، وهو منحى جديللد بدأ يتصاعد 
فللي السللنوات االخيللرة، ليدفللع احلكومات 
واجهللزة االسللتخبارات على انشللاء وحدات 
رقمية حلماية االمن االفتراضي. وعلى سبيل 
املثال اجهزة االسللتخبارات االوروبية، وجدت 
نفسها متأخرة في موضوع االمن االفتراضي، 
كللون احملركات )اخلللوادم(، التللي تعمل عليها 

شللبكات االنترنيت في الغالب هي اميركية 
وغير اوروبية. لذا فهي تسعى إلنشاء شبكة 
افتراضية مللن أجل تبللادل املعلومات بهدف 
تقويللة العمل االسللتخباراتي فيمللا بينها، 

ولتعزيز مكافحة اإلرهاب.

مناذج من الهجمات السسيبرانية
تعرضت شللبكة »تي في 5 موند« الفرنسية 
للقرصنة على أيدي أفراد يدعون أنهم ينتمون 
إلللى تنظيللم داعش، مللا أدى لتوقللف جميع 
قنواتهللا التلفزيونيللة عللن البللث وفقدانها 
السيطرة على مواقعها اإللكترونية. وسبق 
إن نفذ داعش عمليللات اختراق عديدة ملواقع 
اميركيللة بينهللا اختللراق قاعللدة البيانللات 
اخلاصة باجليش االميركي خال شللهر مارس 
2015 وقام باالسللتياء على بيانات حساسة 
على خوادم وقواعد بيانات اجليش وهي خاصة 
بالعمليات التي تقوم بها اميركا ضد تنظيم 

داعش.
ويقول توماس كرمير عضو مجلس إدارة شركة 
االتصاالت األملانية )دويتشه تيليكوم( : اليوم 
أصبللح واضحللاً ملعظم أصحاب الشللركات 
الكبيللرة أن أمن املعلومات وأمن »السللايبر« 
يجللب أن يكونللا من مهام مدراء الشللركات. 
ويفترض ان يكون هناك، حتسللن في مستوى 
التعاون بني السلللطات الرسمية والشركات 
حللول القضايا األمنية.  فلم تعد الشللركات 
تسللتعمل »حائللط الصللد النللاري«، الللذي 
يعمل كجللدار للقلعة، حلماية نفسللها من 
الهجمللات، بعد أن حّولللت حرفية القراصنة 
واملهاجمني االفتراضني هللذا احلائط إلى نوع 

من السخافة.

اهمية الساحة  االلكترونية
 عند اجلماعات املتطرفة

كشللف موقع »شللبيغل أوناين« اإللكتروني 
األملاني يوم 19 يونيو 2016 أن«سللايبر اخلافة« 
املعروف »بجيش داعش اإللكتروني« رمبا يكون 
اختراعاً روسللياً. وذكر املوقللع أن خبراء أمنيني 
يعتقللدون أن قراصنللة روس يشللنون هجمات 
إلكترونية باسم تنظيم داعش. ومايدعم هذه 
الشللكوك، هو اعتقاد خبللراء األجهزة األمنية 
في أملانيا بأن تنظيللم داعش ال ميتلك القدرات 
الكافيللة ليقوم بعمليات جتسللس معقدة أو 
تنظيم أنشللطة تخريبية على الشبكة. لكن 
برغم ذلك يبقى تنظيم داعش يشغل الكثير 
مللن االهتمام االعامي والشللعبوي، من خال 
الشللبكة العنكبوتيللة وتطبيقاتهللا. وكانت 
اولى شبهات »سايبر اخلافة« قد برزت عندما 
شللن خبراء داعللش املفترضللون هجوما على 
أجهزة كومبيوتر قناة TV5 الفرنسية، يوم  10 
مللارس 2015 ، مللا أدى لتوقف جميللع قنواتها 
التلفزيونيللة عن البللث وفقدانها السلليطرة 
على مواقعها اإللكترونية. وطاملا سرب موقع 
»سللايبر اخلافة« تفاصيل شخصية حلسابات 
مت اختراقها، مبا في ذلك أرقام الهواتف النقالة، 
لرؤسللاء وكالة اخملابللرات املركزيللة األميركية 
ومكتللب التحقيقللات االحتللادي ووكالة األمن 

القومي األميركي.
يقللول الظواهللري فللي احللدى رسللائله : )إننا 
نخوض أكثر من نصف معركتنا في السللاحة 
اإللكترونية واإلعامي(. وتذكر إحدي الدراسات 

احلديثللة أنه من أخطر املؤشللرات ان نعرف أنه  
»أن %80 من الذين انتسبوا الى تنظيم داعش 
مت جتنيدهللم عبر وسللائل التواصل االجتماعي 
.واسللتعملت اجلماعللات املتطرفللة االنترنيت 
الن يصبللح عاماً مسللاعداً للعمللل اإلرهابي 
التقليللدي املللادي، وذلللك بتوفيللر املعلومللات 
املهمللة والضروريللة عللن األماكن احلساسللة 
واملسللتهدفة أو كوسيط في عملية التنفيذ. 
وتسللتعمل اجلماعللات املتطرفللة االنترنيللت 
ايضللا للتحريللض علللى الكراهيللة. وتوظف 
 »GooGl« هذه اجلماعات االنترنيللت، خرائط
في حتديللد اهدافها واالسللتطاع والتخطيط 

لتنفيذ عملياتها ميدانياً.
 ، ومتثللل سلليناريوهات  الهجللوم السللايبري 
مبثابللة، الرعب للسلللطات األمنية باحتماالت 
شللن هجمات علللى البنية التحتيللة املهمة، 
مثللل محطات توليد الطاقللة، وانظمة النقل 
واملاحة والقطارات واملطارات وغيرها من البنى 
املعلوماتيللة. وطالللت الهجمات في األشللهر 
األخيللرة أهدافللاً سياسللية تقليديللة، ففللي 
اوغسللت 2016 ، واجه البرملان األملاني هجوًما 
 ATP“ سللايبري ويتعقد  أَن شبكة روسية  هي
28 تقف وراء ذلك. وغالبا ما يكون األمر صعباً 
بالنسبة ملستعملي االنترنت املنتظمني متييز 

تلك التقارير املضللة عن تلك احلقيقة.
وفللي مجللال القرصنللة، يقللول خبيللر األمن 
اإللكتروني »توني ماكدويل« من املقلق للغاية 
أن اإلرهابيني يجمعون البيانات بهذه الطريقة. 
فقد كشف املوقع البريطانى )ibTimes ( فى 
تقريللر يللوم 17 مارس 2016 عن نشللر قراصنة 
داعش املعروفني باسم جيش »سايبر اخلافة«  

قائمة قتل  لنحو 36 من ضباط الشللرطة فى 
 ) VokATiV (والية مينيسوتا. واكتشف موقع
األميركللي هذه القائمة التي تظهر املعلومات 
الكاملة عن كل شللرطى فى شللكل بطاقات 
هوية تتضمن املعلومات الشخصية اخلاصة .

التقرير البريطاني السري ضد ترامب
ولعبت السلللطات البريطانية دورا أساسلليا 
فللي إثللارة الفضيحللة حول مللا أطلللق عليه 
»التقرير السللري« والذي كشللف عنه مطلع 
شللهر يناير 2017 بشللأن العاقللات املزعومة 
بللني الرئيس األميركي املنتخللب دونالد ترامب 
والكرملني.  وقال مسؤولون سابقون في جهاز 
)  mi-6(اخملابللرات البريطانيللة املعروف باسللم
إن كريسللتوفر سللتيل، الذي كان وراء التقرير 
السللري، قضى سللنوات يعمل حلساب اجلهاز 
متخفًيا في عباءة السلللك الدبلوماسللي في 
روسلليا وباريس وفللي وزارة اخلارجية نفسللها 
بلنللدن. العمليللات »السللايبرية الهجومية« 
ممكن ان تشللهد تصاعللًدا في وتيرتهللا، وهذا 
مللا جللاء فللي تقريللر االسللتخبارات الوطنية 
االميركية يوم 10 يناير 2017 قائا  بأن مخاطر 
نشللوب نزاعللات سللتزداد في األعللوام اخلمس 
املقبلة وسللتصل ملسللتويات لم يسللبق لها 
مثيل منذ احلرب الباردة بسللبب تآكل نظام ما 
بعد احلرب العاملية الثانية. جتدر اإلشارة إلى أن 
املسللؤولني األميركيني شللنوا حملة اتهامات 
ضد روسلليا مدعللني أن حكومتهللا تقف وراء 
سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت، على 
حد زعمهم، حواسلليب املؤسسات واملواطنني 
األميللركان، وذلللك بهللدف التأثير علللى نتائج 
انتخابللات الرئاسللة األميركية يللوم 8 نوفمبر 

. 2016
وكالللة  رئيللس  اعلللن  السللياق،  هللذا  وفللي 
االسللتخبارات املركزيللة األميركية )CiA( جون 
برينللان أن التقريللر االسللتخباراتي بخصوص 
الهجمات اإللكترونية ضللد الواليات املتحدة، 
التقرير يركز حصرًا على »القرصنة الروسية«. 
فللي املقابل أعلللن املتحدث باسللم الكرملني 
دميتري بيسللكوف أن االتهامات املوجهة إلى 
روسلليا عاريللة عن الصحة وال تسللتند إلى أي 

أدلة تذكر.
  لقللد باتللت عمليللات مكافحللة القرصنللة 
االلكترونيللة حتديللا الى اجهزة االسللتخبارات 
واحلكومللات، كللون الميكللن ايقافهللا فهللذه 
بعمليللات  ترتقللي  ان  تسللتطيع  اجلماعللات 
القرصنللة مع كل خطللوة تتخذها احلكومات 
بتأمللني احلمايللة الرقمية.  ويبللدو ان عمليات 
شيطنة االنترنيت والعالم االفتراضي، الميكن 
ان تنتهي عند هذه اجلماعات. تبقى الشكوك 
حتوم حول روسيا باستعمالها »سايبر اخلافة«، 
وسللط شللن تنظيللم داعللش حمللات علللى 
االنترنيللت. ومايزيللد في الشللكوك هو نوعية 
االهداف التي استهدفها في عمليات االختراق 
والهاكللر، وهللي مواقللع تابعللة الللى الواليات 
املتحدة وفرنسا واململكة العربية السعودية، 
هذه االهداف تعزز شللكوك »شللبيغل« وسط 

عودة احلرب الباردة.

*باحث في قضايا اإلرهاب واإلستخبارات

الهجمات السيبرانية واإلرهاب اإللكتروني.. من يقف وراءها؟

في ظل تصاعد اهمية 
االمن االفتراضي أكد 
مدير وكالة المخابرات 
المركزية األميركية جون 
برينان أن الوكالة بصدد 
إجراء أكبر تعديالت في 
تاريخها لزيادة التركيز 
على عمليات اإلنترنت 
ودمج المبتكرات الرقمية 
في جمع المعلومات
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ـــ رمبا تكون  ــنطن، العاصمة ـ واش
مارين لوبان، زعيمة اجلبهة الوطنية 
ــا،  ــي فرنس ــة ف ــة املتطرف اليميني
ساً في ما يسميه كبير  عضواً مؤسِّ
ــة نيو أميركا سكوت  زمالء مؤسس
الدولية«.  »القومية  ــون  مالكومس
الوحيدة  »املتمردة«  ولكنها ليست 
التي كان أداؤها طيباً في التحضير 
لالنتخابات الرئاسية التي تنتظرها 

فرنسا في الربيع.
فإميانويل ماكرون أيضا متمرد، ولكنه 
من نوع مختلف متام االختالف. فبعد 
ــر االقتصاد  ــب وزي ــغل منص أن ش
ــؤون الرقمية في  ــة والش والصناع
ــوا  فرانس ــي  الفرنس الرئيس  عهد 
ــية  ــة سياس ــق حرك ــد، أطل هوالن
ــى  ــم En Marche! )إل ــة باس خاص
ــح نفسه اآلن ملنصب  األمام( ويرش
ــرون في  وماك ــتقل.  الرئيس كمس
ــعة والثالثني فقط من عمره،  التاس
ــًيا  ــن قبل قط سياس ــم يكن م ول
حزبياً. وقبل ثالثة أشهر فقط، كان 
ــن املراقبني يرون أنه رمبا  ِقلة فقط م
ولكنه  ــة.  ــة معقول بفرص يحظى 
ــع فريق  ــي جتمي ــا جنح ف ــرعان م س

ــني الناخبني  ــد الدعم ب قوي وحش
الشباب.

ــي  ف ــرون  ماك ــعبية  ش ــت  كان
ــرأي للجولة األولى  ــتطالعات ال اس
من انتخابات إبريل/نيسان ال تتجاوز 
%20. وال يبدو هذا كافًيا للتقدم إلى 
ــن االنتخابات في  ــة الثانية م اجلول
ــحان  مايو/أيار، عندما يتواجه املرش
ــوات  األص ــى  أعل ــى  عل ــالن  احلاص

لتحديد الفائز.
ــحان األوفر حظاً للجولة  كان املرش
األولى لوبان التي حصلت على نحو 
%27 في االنتخابات وفرانسوا فيون 
ــس الوزراء  ــغل منصب رئي الذي ش
ــابق نيكوال  ــد الرئيس الس في عه
ساركوزي. ولكن ترشح فيون أصبح 
ــد مزاعم بأنه  ــك، بع اآلن موضع ش
ــي مناصب  ــه وأبناءه ف وظف زوجت
وهمية في أثناء خدمته في اجلمعية 
الوطنية. ومن ناحية أخرى، ارتفعت 
حظوظ مرشح اليسار بينوا هامون 
ــذ فوزه  ــتطالعات الرأي من ــي اس ف
ــات التمهيدية للحزب  في االنتخاب

االشتراكي لتقترب من 20%.
ــه في  وبرغم أن ماكرون وضع نفس

ــدمي واليمني  ــار الق ــة اليس مواجه
القدمي، فهو ليس شعبوياً يسارياً أو 
ميينياً. بل ينتمي إلى اليسار عاطفياً 
ــة  »السياس يرفض  وفكرياً، ولكنه 

الطبقية« التقليدية.
ــرون أصوات  ــتهدف حملة ماك تس
ــات  مكون ــتى  ش ــن  م ــني  الناخب
ــع العمال  ــد تواصل م ــع. فق اجملتم
ــام«  »النظ أن  ــعرون  يش ــن  الذي
بالعوملة  وأصبحوا مهددين  خانهم 
ــا  كم ــدة؛  اجلدي ــات  والتكنولوجي
ــني  ــني والعامل ــع املعلم ــل م تواص
ــة الصحية الذين  في مجال الرعاي
ــون أن التعليم العام وخدمات  يدرك
ــى  إل ــاج  حتت ــة  الصحي ــة  الرعاي
ــاظ على  ــة للحف ــات عميق إصالح
ــذي كان  ال ــي  ــن االجتماع التضام
ــي. ولكنه  ــز عليهم في املاض يرتك
ــول على  ــى احلص ــا إل ــعى أيض يس
ــني ورجال األعمال الذين  دعم املبدع
ــة أكثر حتررا  ــة تنظيمي ــدون بيئ يري
ــني قدرتهم على الوصول إلى  وحتس

املوارد.
ــن صياغة  ــه ماكرون بعد م لم ينت
ــاني  برنامج كامل. ولكن جان بيس

ــن أفضل خبراء  ــري، وهو واحد م في
ــتقال  اس ــا،  فرنس ــي  ف ــاد  االقتص
ــر املركز  ــب مدي ــن منص ــرا م مؤخ
البحثي التابع للحكومة الفرنسية 
ــي يتولى  ــتراتيجي« لك »فرانس س
ــى اآلن،  ــرون. وحت ــج ماك إدارة برنام
د ماكرون على منط من التضامن  أكَّ
االجتماعي يجعل املزيد من الفوائد 
االجتماعية شاملة وقابلة للتنقل، 
ــة صحية  ــو إلى رعاي ــي حني يدع ف
ــر إلى مثل  ــة. وهو ينظ ــر وقائي أكث
ــة  االجتماعي ــات  السياس ــذه  ه
نداً  ــت  وليس ــة  تكميلي ــا  بوصفه
ــو، ويدعو إلى  ــر املعززة للنم للتدابي
ــم لألعمال القائمة  املزيد من الدع

على اإلبداع.
ــن متمردين آخرين،  على النقيض م
سوف تكون حملة ماكرون إيجابية. 
ــب  ــح جتن ــي األرج ــزم ف ــو يعت فه
الهجمات االنتقادية املسعورة على 
ــوق حجة  ــحني اآلخرين، ويس املرش
مفادها أن فرنسا ميكنها أن تكسب 
ــة أكثر مما  ــن اإلصالحات التعاوني م
ــالن احلرب على  ــبه من إع قد تكس
ــة، أو أصحاب  »اخلبراء«، أو الصحاف

ــال النقابيني، أو  ــال، أو العم رأس امل
املهاجرين، أو غير ذلك من اجملموعات 

النوعية.
ــرون صورة  ــل ماك ــذا، ميث ــى ه وعل
ــوم. فمن  ــعبويني الي ــرة للش مغاي
ــج املبنية على  ــالل توظيف احلج خ
احلقائق ومخاطبة القيم اإلنسانية 
والدميقراطية، يحاول حتديث وجتديد 
شباب اليسار ــ »موطنه« ــ فضال 
ــد  عن أجزاء من اليمني. وهو من أش
املؤمنني بأوروبا ويدعم اقتراح إنشاء 

منصب وزير مالية ملنطقة اليورو.
ــاك دول ترغب  ــا اليوم، هن ــي أوروب ف
ــاس اليورو،  في تكامل أوثق على أس
ــة تعاونية  ــل بني ــرى تفض ودول أخ
أكثر مرونة. فاململكة املتحدة على 
ــاد األوروبي  ــبيل املثال تترك االحت س
ــاظ  ــي احلف ــب ف ــا ترغ ــا رمب ولكنه
ــة، كما  ــة أوروبي ــراكة قاري على ش
ــن األوروبيني  ــت مجموعة م أوضح
ــبه هذا النهج  من ذوي النفوذ. ويش
ــابقاً وصف  ــه س ــت علي ــا أطلق م

»أوروبيتني في واحدة«.
ــا أكثر تكامال  ــور ماكرون أوروب يتص
ــو يدعو  ــة. وه ــى التابعي ــوم عل تق

ــتوى  ــرار على املس ــاذ الق ــى اتخ إل
ــك ممكناً وفّعاال،  احمللي كلما كان ذل
ولكنه يدعم أيًضا اتخاذ القرار على 
املستويني الوطني واألوروبي حيثما 
كان ذلك مناسباً؛ والبد أن تكون هذه 
ــادرة على متكني  ــات مرنة وق العملي
ــاركة. وهو يدرك  املواطنني من املش
أن السيادة املشتركة من شأنها أن 
جتعل أوروبا أكثر نفوذاً، فتعمل على 
متكني مواطنيها بالتالي. وهو ينظر 
ــرًا طيباً،  ــة بوصفها أم ــى العومل إل
ــد أن تُدار من  ــدرك أنها الب ولكنه ي
ــات دولية  ــالل اتفاقيات ومؤسس خ

دائمة وفّعالة.
ــن نتائج  ــي تتباي ــت احلال ــي الوق ف
ــف، وذلك  ــرأي بعن ــتطالعات ال اس
ــادة دعم  ــرًا لفضيحة فيون وزي نظ
ــاريني  ــني اليس ــني الناخب ــون ب هام
ــن  ــتراكي. ولك ــزب االش ــارج احل خ
ــة الثانية،  ــل ماكرون للجول إذا تأه
ــكل تهديداً ملارين لوبان  فسوف يش
ــح  ــد يفرضه أي مرش ــم مما ق أعظ
صريح لليسار. وقد يكون الشخص 
املعطل خملططات القومية الدولية.

ــع أن انتصار ماكرون رمبا يطلق  الواق

ــي  ــعبوية الت ــاداً للش ــاً مض اجتاه
جتتاح الكرة األرضية، بإعطاء األمل 
ــار أو  ــكل من يتعاطفون مع اليس ل
اليمني، ولكن يساورهم القلق حول 
ــعبوية والقومية املفرطة. وقد  الش
ــان، وخطوة  ــوز لوب ــون البديل ف يك
ــاه ثالثينيات  ــى اخللف باجت ــرى إل أخ
ــرين، عندما نََبَذت دول  القرن العش
ــول  ــي واحلل ــاون الدول ــدة التع عدي

اجلماعية للمشكالت املشتركة.
ــروج من  ــى اخل ــتفتاء عل ــد االس بع
االحتاد األوروبي في اململكة املتحدة، 
ــية في الواليات  واالنتخابات الرئاس
ــام 2016، رمبا تكون  ــي ع املتحدة ف
ــية  ــية الفرنس ــات الرئاس االنتخاب
ــول. ما يزال الوقت  اآلن نقطة التح
ــد اجلولة األولى من  طويال قبل موع
ــان،  ــت في أواخر إبريل/نيس التصوي
ــف نتوقع املفاجآت  وقد تعلمنا كي
ــتطالعات  ــق كثيرًا في اس وأن ال نث
ــدو أن الفوز  ــرأي املبكرة. ولكن يب ال
ــح غير  ــون من نصيب املرش قد يك
املعتاد ماكرون، وليس أحد املتمردين 
ــا عليهم  ــعبويني الذين اعتدن الش

في اآلونة األخيرة.

مداخل��ة  م��ن  الثان��ي  )القس��م 
بروكسل(:

ــح محمود  ــر؟ وملاذا جن ولكن ما الس
درويش أن يكون ما كان؟

ــن في حقيقة  ــر يكم أعتقد أن الس
اجلمع بني الصوتني الفردي واجلمعي، 
ــا متت في  ــع بينهم ــاءة اجلم وأن كف
وأن  ــبني،  املناس ــكان  وامل ــة  اللحظ
ــر عملية  ــى صقل وتطوي القدرة عل
ــم تتوقف  ــف، التي ل ــع والتولي اجلم
ــرة على  ــاعر األخي ــى حلظة الش حت
ــي التي أضفت عليه جدارة  األرض، ه
ــي  ــاعر القوم ــة الش ــي بصف التحل
لشعبه، ومبا أن اخلاص والعام اجتمعا 
ــطني كانت  ــمها فلس ــالد اس ــي ب ف
ــة قضية  ــنوات طويل ــدار س على م
ــاعية  ــة القومية العربية الس احلرك
للكولونيالية،  واملناوئة  ــتقالل،  لالس
ــعبه  ــي لش ــاعر القوم ــح الش أصب
شاعر حركة التحرر القومي العربية. 

ــي التحليل األخير، ما منحه  وهذا، ف
مكانة مرموقة في املشهد الشعري 
ــاً. فالكونية تبدأ، دائماً،  العاملي، أيض
ــي، إذا  ــي، والوطني، والقوم ــن احملل م
شئتم، بقدر ما في كل هذه املفردات 
ــانية، وجمالية،  ــص إنس ــن خصائ م

عابرة للغات، والثقافات.
ــال، أن يحّدث  ــدث، بطبيعة احل ال يح
شاعر نفسه: أريد اجلمع بني الصوتني 
ــى إذا حدث  ــي. وحت ــردي واجلمع الف
ــة كهذه،  ــخص ما مبجازف وغامر ش
ــة النتائج في  ــت مضمون فهي ليس
ــوال. أراد محمود درويش في  كل األح
طفولته أن يكون فارساً، وأن يُسهم 
ــه قصص  ــعبه، وفتنت ــاذ ش في إنق
الفروسية، كما فتنته طريقة اجلمع 
بني احلروف وحتويلها إلى كلمات. وفي 
سن مبكرة عندما ألقى في املدرسة 
ــكري،  »قصيدة«، أمام احلاكم العس
ــادرة األرض، وأّنبه  ــا مص ــد فيه انتق

ــر،  ــة( ال أذك ــر املدرس ــار، )أو ناظ اخملت
األب  ــّرض  يتع أن  ــة  إمكاني ــت  وجتّل
نفسه للعقاب )حرمانه من احلق في 
ــك حلظة فارقة في  العمل( كانت تل
ــا أن تكتمل من  ــه، ولم يكن له حيات
دون مشهد األب الشجاع، الذي شد 

من عضد االبن. 
كانت هذه الدراما التي اجتمع فيها 
العائلي بالفردي، على خلفية احلكم 
العسكري، والعيش كأقلية ُمعّرضة 
ــش والتهديد، في بالد ينبغي  للتهمي
أن تكون بالده، ولكنها ليست كذلك 
ــا الصبي  ــة التي عبره ــاً، العتب متام
الكتشاف حقيقة أن تشكيل كلمات 
ــوات لعبة  ــة من حروف وأص ُمدهش
ــي  ــرة، وأن اللعبة متنح الهامش خط
وأن  بالكرامة،  ــاً  ــش إحساس واملُهّم
الكرامة نفسها ُمعدية، مادام أن في 
ــاس بالكرامة  اإلمكان إعمام اإلحس
ــا ال يحصى من  ــخصية على م الش

ــيني واملُهمشني في بالدهم.  الهامش
ــن كفاءة  ــل أّول للكالم ع ــذا مدخ ه

اجلمع بني الصوتني الفردي والعام. 
ــى التباس  ــارة إل ــا يبرر اإلش وثمة م
ــتمر على األرجح مدة طويلة  سيس
ــة، أو  ــاألم البيولوجي ــت. ف ــن الوق م
اجملازية )فلسطني( في عالم محمود 
درويش الشعري حتتل مكانة مركزية، 
ــيل خليفة  ــهم حتويل مارس وقد أس
ــى أغنية في  ــدة بهذا املعنى إل قصي
ــتناداً  ــم االلتباس. وأعتقد، اس تعمي
ــنوات ملُنجز  ــراءة على مدار س إلى ق
محمود درويش الشعري، وكذلك إلى 
ــات عائلية،  ــث خاصة عن ذكري أحادي
ــى، أن  ــن األول ــنوات التكوي ــن س وع
ــي األب. لم  ــخصية املركزية ه الش
ــدث، هنا، عملية قتل لألب باملعنى  حت
الفرويدي، بل محاولة للتماهي معه، 
واستعادة كرامته. وغالباً ما اختلط 
األب باجلد. وكالهما أٌب، وفي كليهما 

ــول:  يق األب.  ــة  مركزي ــى  إل ــة  إحال
»سأحملك كما كنت حتملني يا أبي، 
وسأقطع هذا الطريق إلى آخري وإلى 
آخره«. هذا بوح حميم. وسيرة درويش 
ــية، حتى يومه  ــعرية، والسياس الش
ــى األرض، محاولة مجازية  األخير عل
حلمل األب، وإنقاذه من مهانة اللجوء، 
والوطن، ومحاولة  ــة  الكرام وفقدان 
ــع الطريق »إلى  ــة مؤملة لقط وجودي
ــتعادة الكرامة، ووطن  آخره« )أي اس
ــئت( أو »إلى آخري« )أي ما  األب، إذا ش
ــى هذه األرض(.  ــى له من أيام عل تبق
ــر في  ــل للتفكي ــي املداخ ــذا ثان وه
ــع الصوتان الفردي  كيف وملاذا اجتم
ــبة، كل ذلك اجليل  واجلمعي. باملناس
ــطينيني لم  ــني الفلس الوطني ــن  م

يقتل األب بل متاهى وتعاطف معه.
ــني يتجلى  ــع أن تتويج املدخل والواق
ــي »العب  ــبوقة ف بطريقة غير مس
ــد األخيرة،  ــي من القصائ النرد«، وه

التي كتبها في »ربع الساعة األخير«، 
ــفاً للحساب.  وأراد لها أن تكون كش
ــأقتطف، هنا، مقطعاً أعتقد أنه  س
التكوينية  ــة  اللحظة، والتجرب ميثل 
ــة اخلروج من  ــي حياته، جترب ــم ف األه
ــرب العام 1948، النكبة  البالد، في ح
كما نقول، واللجوء إلى لبنان. يقول:

ــُض / أصعُد /  ــروُل / أرك ــي / أه أَمش
ــوي / أنادي /  ــزُل / أصرُخ / أَنبُح / أع أن
ــرُع / أُبطئ / أهوي / أخفُّ  أولوُل / أُس
ــُر / أرى / ال أرى /  ــيُر / أطي / أجفُّ / أس
ــقُّ  ــُر / أَصفرُّ / أخضرُّ / أزرقُّ / أنش أتعثَّ
ــَغُب  ــُش / أعطُش / أتعُب / أس / أجه
ــقُط / أنهُض / أركُض / أنسى /  / أس
ــمُع / أُبصُر /  ــرُ / أَس أرى / ال أرى / أتذكَّ
ــِوس / أهمُس / أصرُخ / ال  ــذي / أَُهلْ أه
ــّن / أَضّل / أِقلُّ /  ــتطيع / أَئنُّ / أُج أس
وأكُثُر / أسقط / أعلو / وأهبط / أُدَْمى 

. / ويغمى علّيْ
ــرف ما  ــرد« يع ــب الن ــرأ »الع ــْن ق َم

ــة  ــى ممارس ــرار عل ــن إص ــمها م وس
ــزي، وحتى  ــوي، والرم ــاد اللغ االقتص
العاطفي. وقد كان االقتصاد اللغوي 
شغله الشاغل في سنواته األخيرة، 
وفي سياق أسئلة ُمعّذبة عن معنى 
ــاوز  ــك جت ــع ذل ــة. وم ــعر، واللغ الش
ــور في  ــي املقطع املذك ــه ف ــذا كل ه
محاولة للقبض على حلظة التجربة 
ــم، واألكثر  ــى، األه ــة األول التكويني
ــكل املفردات  ــه. ف ــي حيات ــرارة، ف م
ــة  ــل مالمس ــاوب فع ــابقة تتن الس
ــض  ــة القب ــدة، ومحاول ــة واح حلظ
ــع ولهاث  ــرار ووج ــي تك ــا. وف عليه
املفردات ما يشي باستحالة احملاولة. 
ــك اللحظة لم تولد بعد.  مفردات تل
ــا القبض على  ــد لغة ميكنه وال توج
معنى النكبة في حياة ذلك الطفل، 
ــن حظنا، وحظها، أنه  الذي من حس
ــاش بها ولها، وكان  ولد في بالدنا وع

ما سوف يكون.

ــية، وثقافة التشهير  ــابات السياس تصفية احلس
ــويد صفحات اخلصوم تتخذ اساليب جديدة  وتس
مثل اللجوء لالحصائيات واالستبيانات واملعلومات 
ــؤولية جهات اعتباطية، والى  ــجلة على مس املس
ــي ارباك  ــات كثيرة ف ــة وجه ــابق اقني ــك تتس ذل
عقولنا ومنظوراتنا مبعلومات واحصائيات »ما انزل 
ــلطان« حتى ليصعب على الباحث  اهلل بها من س
وعلى َمن يرغب في التوثق من االحداث والتغييرات 
ــا العقود االخيرة من تاريخ  واملعطيات التي افرزته
العراق ان يعتمد رقًما موثوقاً او معلومة مطْمئنة، 
ــا يندر ان جتد احصائية حتظى باجماع املعنيني،  كم
ــات املوضوعية  ــع الكثير من املدون ــر الذي يدف االم
ــاً من الشك او التحفظ، او الدعوة  ان تضع هامش
ــق على جملة املعلومات املتداولة، واعتقد ان  للتوث
ــدان التي تعاني من  ــص العراق والبل هذا االمر يخ

النزاعات وانهيار معايير التوثيق.
ــط واالمناء وهي اجلهة  ــى ذلك فان وزارة التخطي  ال
ــمية التي تأخذ على عاتقها اجراء وتصويب  الرس
ــكانية  ــات واالرقام اخلاصة باالحوال الس االحصائي
ــى  ــي تتول ــي الت ــة، وه ــة واالجتماعي واالقتصادي
ــات البحث  ــد االعالم وحلق ــرض( تزوي ــذا يُفت )هك
واملعاهد وطالب العلم والباحثني والكتاب باالرقام 
ــر بياناتها  ــي اخط ــوزارة ف ــأ ال ــات، وتلج واملعطي
ــراق مثال، على ما  ــكان الع االحصائية، عن عدد س
ــب  ــميه بـ »الفرضيات االحصائية« فيما تنس تس
ــض االحصائيات الى جهات دولية مثل منظمة  بع
ــدوق النقد الدولي  ــكو واالمم املتحدة وصن اليونس
ــي  لتاريخ  ــر توثيق اصول ــة من غي ــو الدولي والعف
ــا او رقم  ــة االختصاص املعنية به ــة وجه املعلوم

وحيثيات البيانات ذات الصلة.
 والغريب ان املنظمات العاملية، مبا فيها تلك املرتبطة 
ــويش  باالمم املتحدة، هي ايضاً وقعت ضحية التش
في وصف احلقائق واملعطيات التي يعيشها الواقع 
العراقي، بل وجند املئات من املعلومات واالحصائيات 
ــب الى جهات  املثيرة التي تقرب من الفضائح تُنس
ــرف مدى صحتها وماذا  ــد وروابط ال احد يع ومعاه

ترتب عليها من اجراءات
املشكلة ، ان العراق انتقل من الدولة املقفلة امام 
ــتباحة باالحصائيات  ــة مس ــات الى دول االحصائي
ــورة يتمثل في دخول  ــة، ولعل االكثر خط املتضارب
ــي، فلكل  ــراع السياس ــة الص ــات حلب االحصائي
ــا واحصائياتها وارقامها توظفها  جهة معلوماته

بحسب ما تسعى اليه.
 وتشاء فوضى االرقام واالستطالعات ان تستضيف 
ــن فريق  ــث اعل ــا حي ــر جوالته ــي آخ ــق« ف »املنط
ــالب احد املعاهد  ــتقصائي »حذار رجاء« من ط اس
ــاء العراق يعتبرن الدعوة الى املساواة  بأن ثلثي نس
بالرجال غير منطقية.. فصفق الداعشيون، وبكى 

ابو املنطق، ارسطوطاليس، في قبره.
 

اوسكار وايلد:
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ثقافة10

رشيدة محداد 
 كان عل��ى موع��د م��ن حظ..ب��اق على 
الصم��ت نظ��رة، وخب��ر..! جل��س أمام 
مكت��ب املدير،يتطل��ع إليه بابتس��امة 
عريضة،تكاد تل��ون جدران املكتب ألوانا 
م��ن الطيف.. ال ب��د أنه س��يكافأ على 
عمله األخير ،بابتكاره منظومة جديدة 
-احم..املهم..اس��تدعيتك   .. للعم��ل 
لك��ي أنهي إلى علمك أننا..أنه..لم تعد 
الشركة بحاجتك،لقد عوضناك مبكنة 
س��ريعة..وأنت يا »رجل« أصبحت صدئا 
..بطيئا..من خشب ! حظا سعيدا ! مد 
املدير يده يصاف��ح »رضوان« هذا األخير 
ال��ذي دارت ب��ه الدني��ا حط��ت رحالها 
بكلم��ة لعب��ت طويال برأس��ه،أرجوحة 
فارغ��ة : )يا رجل( ..يا رج��ل !! رمبا كانت 
ه��ذه مكاف��أة من ن��وع آخ��ر، بعالم ال 
يعت��رف باخلش��ب أمثاله..أكان خش��با 
بالفع��ل ؟ وتلك الفكرة التي صفق لها 
الطاق��م اإلداري طوي��ال !....ماذا عنها ؟! 

ملع��ون من يترك الب��اب مواربا للقدر .. 
ه��و س��اعة الله��و، متى ش��اء داهمك 
عبث��ا ،يحم��ل عن��ك كل األدوار،ويبعث 
فيك كل املؤامرات، بتواطؤ مع األشياء؟ 
كل األش��ياء..حتى الت��ي بني��ت عالقة 
حب معها ،ودسس��تها بجيب سروالك 
امللتصق ،وبألبوم صورك.،أو حتى بخزانة 
ثيابك ،تعثر فيها على غياب مدس��وس 
،أو م��وت حاض��ر غائ��ب ! ه��و س��اعة 
العبث فجأة، متى ش��اء جاءك باس��م 
احلبي��ب ، واملدي��ر ،واالب��ن والوط��ن . فال 
تلبث أمام إغراءات��ه إال أن تلبس بذلتك 
األش��ياء  ه��ذه  الرس��مية،وجتالس كل 
،بطاولة كرم عربية ،تقدم لهم نفسك 
طواعية كش��جرة صفص��اف ظاهرها 
شموخ ،وما هي إال صفقة خاسرة مبهب 
ريح مخادعة ،تس��قط ما تبقى بقلبها 
من أوراق الشموخ ، فصل هو من فصول 
لعبة الق��در ! هام رض��وان على وجهه 
باحثا عن رأس��ه بني األرجل بشارع خال 
منه،ومن جس��ده الذي علقه مبشجب 
أس��ئلة متضاربة.. ال عليك س��يدي...!! 
ال تتأس��ف..وال تتأف��ف..! ه��ي غلط��ة 

رطوبة..وص��دأ..!! س��لمني أخط��اءك.. 
نعلقه��ا معا..باملش��جب... فذات زمن.. 
ستتحرك... وحتما...  ستلني..العقارب.. 
الس��اعة...! كان جسده مفتوال،وعقله 
راجحا مصقوال ! فكيف ملكنة أن تبارزه 
تطرحه مهزوما ! لم يتجرأ على العودة 
لبيت��ه ،بهكذا خبر ق��د يجلب له املزيد 
من أزيز الرأس،فاس��تدار عائدا نحو بيت 
صديقه محم��ود، حيث توجها معا الى 
مقهى بشرفة بحرية ..بشاطئ سيدي 
بوزي��د باجلدي��دة .. وعلى طاول��ة نردية 
،مدد رض��وان حكايته بأحرف مقتضبة، 
حاول من خالله��ا مصطفى التخفيف 
عن��ه باقتراحه حال ، قد يدر عليه إرباحا 
تعوض��ه ع��ن عمل��ه الروتيني..االجت��ار 
بالهواتف النقالة والس��اعات اليدوية ! 
تأمل رضوان للحظ��ات ،طاولة بالزاوية 
،وغ��اب بتفاصيل لقائ��ه األول وزوجته ، 
هذا املكان شهد مبارزة القرح ،أسقطت 
الس��يوف نقطة بالكلمة ، لنس��تعيد 
رونقها فرحا بفس��تان أبيض ،ابتهج له 
»س��يدي بوزيد » مبوعد مسروق خال من 
املساحيق الكاذبة. اآلن وقد جلس وقدره 

بطاولة نرد ، يتسامران .رمى سؤاال نرديا 
كاد يطي��ح ب��ذاك الكرس��ي الهزاز من 
الذهول : - من تكون ..! - وهم..رمبا وهم 
مار عل��ى س��واحل الواقع..كلما مررت 
م��ن هناك..خلي��ت من نفس��ي..وخلت 
مني..حلل نفس��ي ! انتف��ض على رنني 
القطع النقدي��ة ،التي وضعها صديقه 
مصطف��ى عل��ى الطاولة ،ي��ؤدي ثمن 
قهوتهم��ا ،وه��و يعي��د علي��ه االقتراح 
،مبحاول��ة منه إقناع��ه. كان اقتراحا لم 
يستحس��نه رض��وان ،فانس��حب بعد 
سمر طويل مع صديقه،ليعود الى بيته 
ليال،وبعد أن أخلد الكل لنوم عميق غير 
آبهني لغيابه! فاستس��لم ب��دوره لنوم 
ل��م يخل من األرق ،بجان��ب زوجته التي 
يب��دو إن التع��ب أضناها،فس��رق منها 
النوم على غفل��ة منها ! ومبحاولة منه 
اس��ترجاع حياته الس��ابقة،طرق أبواب 
شركات رفضت اس��تقباله متذرعة أن 
لها م��ن العم��ال فائضا، ستس��تغني 
عن��ه مع حل��ول الس��نة اجلدي��دة. كل 
األحالم باتت صفقات قوة.! الرابح فيها 
لص يختط��ف الفرح بطاولة منازلة ،أو 

ورق كوتشينة! مس��ألة حياة ال تعترف 
،وال  واالستس��الم  والضع��ف  باألق��دار 
بأص��وات اليومي��ات ،وه��ي تتم��زق ، وال 
باألبيض وهو يتسلق رأسها أخطبوطا 
مرعبا يعلنها..حي��اة عجوزا ! محاوالت 
فاش��لة ،جعلت��ه يقتنع أخي��را باقتراح 
صديقه.فأمره سينكش��ف بعد حلول 
شهر ،لزوجته، وأبنائه الثالث ! وبصباح 
مشرق،ظهر رضوان على رصيف املدينة 
القدمية،يق��ف مش��يرا بيده للم��ارة،أن 
املرتبة،جوارب  »فراش��ته«  م��ن  يقتربوا 
رجالية ،مالبس داخلية وساعات نسائية 
براق��ة صف��راء ،يهت��ف بعبارات س��هر 
على نظمها ش��عرا ،وصار يلقيها على 
أس��ماع املارة ملحن��ة ... فجأة ينتفض 
جيرانه)الفراش��ة( هارب��ني بس��لعتهم 
وهم يصرخون: -اخملزن..اخملزن ! حتت ذهول 
رض��وان، يظهر من بني اجلموع ش��خص 
يرت��دي زي��ا مخزني��ا ،تتبع��ه مجموعة 
ترتدي نفس الزي..يتق��دم نحوه،ينحني 
نحو الفراشة يجمعها،ويرميها بسيارة 
كبي��رة ...و يختف��ي أمام جم��وع تردد : 

-حرام عليهم ! مسكني !

..»معول المدينة«

واحدة بواحدة
خالد الشاطي

قّيدته بإحكاٍم تام . عش��روَن متراً من حبٍل 
س��ميٍك التفَّ على طوِل جس��دِه النحيل . 
تركُت رأسه فقط  ؛ ألنني أردُت إيصاله حياً 
إلى القرية .وعاجزاً عن إتياِن أيِة حركٍة ؛ بدا 
في نهاية حوِض س��يارة اإليفا مثل سمكٍة 
مقليٍة ، مشحوٍف صغير، مومياء ، أو طفٍل 

ط . ُمقمَّ
قبل س��اعة ؛ تع��رَض موكُب اآلم��رِ لكمنٍي 
م��ن ثل��ٍة م��ن اإلرهابي��ني . دّمروا س��يارتني 
كانت��ا تصحبانُه وقتلوا م��ن فيهما . ولوال 
إن فصيلن��ا حترك لنجدتِه ل��كان قضى هو 
وأف��راد حمايته الثالثة املتبق��ني . كنا أكثر 
ع��دداً وأفضَل عدٍة م��ن اإلرهابيني لذا متّكنا 
منهم ول��م ينُج منهم س��وى ثالثة وقعوا 

بأيدينا .
رفضُت أن أسجلَّ اسمي في قائمِة املكّرمني 

.
)) أريد واحداً من هؤالء ! ((

لم أت��ردد كثيراً . الزهو باملش��اركة في هذا 
االنتصار الساحق وخوِف فواِت فرصة قد ال 
تتكررُ دفعاني ألتقدَم به��ذا الطلب . كنُت 

واثقاً من حيث ال أدري إّن طلبي سُيلبَّى .
الدهشُة التي يثيرها مثَل هذا الطلِب بدْت 
على ُمحيا اآلمرِ مصطنعًة .المباالته كانت 
نابعًة م��ن االمتن��ان العميق ل��ي ولرفاقي 
،امتنان ال غراب��ة أن يتمظهرَ بكرٍم ال حدودَ 
له. لو كنُت طلبُت إحدى ذراعيِه الرتسمت 
الدهش��ُة الالمبالي��ِة ذاتها عل��ى محياِه ، 
فكي��ف بإرهاب��ي كادَ يقضي عل��ى حياته 
قب��ل دقائق ؟ وكمكافأة أخ��رى تقرَّرَ إعطاَء 
أف��رادِ  الفصي��ِل جميعهم إج��ازًة .وهكذا 
حتركنا جنوباً في بضِع سياراٍت  في طريقنا 
نح��و بيوتنا . كن��ُت متلهف��اً للوصوِل إلى 
القرية. ومن حس��ِن حظي أنني اآلَن في رتٍل 
عسكري ما يعني مرورنا في الشوارِع ونقاِط 
التفتيِش دوَن توقٍف يُذَك��ُر . ما إْن إنطلقنا 
حتى س��معُت اس��َما بن عمي يُهمُس من 
ِقبل املقاتلني الذين كانوا معي في السيارة 
؛ ابن عمي الذي قضى بيننا برصاصِة قناٍص 
والذي لم حتل أربعينيته بعد.لذا صرت قريباً 
من مكافأت��ي ... هل ب��دوت ككلب يحرس 

صيداً ؟!.
عندما مررنا مبنطقٍة مقفرٍة صارْت نظراتهم 
إليه ُمقلقًة . رأيُت أيدي بعضهم تتحس��ُس 

ح��راَب بنادقه��م . خش��يُت أن يبل��َغ به��م 
االنفعال والغض��ُب إلى رميِه من الس��يارِة 
لل��كالِب واجل��وِع والعط��ِش .وألخف��فَّ من 
مشاعرِ غضب هم وأبّددُ شيئاً من رتابِة وملِل 
الطري��ِق الطويل ؛ س��محُت له��م بالعبِث 
ب��ه قلي��الً ُمطالب��اً إياهم باحت��رام رغبتي . 
ركلوه،صفع��وه ، اتخذُه أحدهم مش��حوفاً 
وراح يجّذُف ببندقيت��ِه . نتَف أحدهم حليته 
الكث��ة . ب��اَل آخٌر على وجهِه . ث��م  راَح آخر 
يدغدُغ  فتحتي أنفِه بريش��ٍة لنضحَك على 
عطس��اتِه املكتومة .كلُّ مقاتٍل يترجُل في 
الطريِق من حوِض السيارِة ؛ كان يأخُذ معه 
إل��ى بيتِه ج��زءاً من قلقي ويضي��ف فرصًة 

إلجناِح أملي : أن أوصله حياً إلى القرية.
عن��د ب��اب بي��ت عّمتي توق��َف رتلُن��ا . كان 
حش��ٌد من األطف��ال  قد تبعن��ا منذ حلظِة 
دخولنا القرية . س��اعدني ضابُط  الرتِل في 
إن��زال اإلرهابي من الس��يارة  . دخلنا  البيَت 

ووضعن��اُه على أرض الباح��ة . أطلْت عمتي 
من الداخِل حافيًة ُمجللًة بالسوادِ .

))ما هذا ؟! ((
ارجتفت شفتاي))هذا بدل ابنك يا عمتي ((

)) إرهاب��ي ؟! (( صاح��ْت و التمعْت عيناها  
ودبَّ في جسدها نشاٌط غريب وهي تقترُب 

منا لتحّدَق في عينّي .
)) لطاملا حلمُت بهذا ((

اجتهْت إل��ى احلديق��ِة . راح��ْت تبحُث بني 
جذوِع األش��جارِ عن ش��يٍء ما . كان أهالي 
القرية قد احتش��دوا عند الباِب بعضهم 
دخ��َل الباح��َة واحلديق��ة وبعضه��م كان 
يراقُب من فوِق الس��ياِج الطيني الواطئ. 
ع��ادت عمت��ي لتق��َف أمامنا وه��ي حتمُل 
منجلنِي معقوفنِي مثَل هاللني . قالت وهي 

تقّلُب املنجلنِي :
)) قب��ل أن يذه��َب كان يُعيلن��ا من تكريِب 

النخل ((

خطْت نحو اإلرهابي .وجلسْت على بطنِه 
. أخ��ذ اإلرهاب��ي يص��رُخ . كان��ت عمت��ي 
حت��ّدُق في وجهِه بهدوٍء . ثم ش��رعْت تنقُر 
رأس��ه  ووجهه بنصِل السكني  بتتابٍع آلي 
بط��يء . كان اإلرهابي يصرُخ بكلماٍت غير 
مفهوم��ة رمبا كانت بالهندية أو األفغانية 
أو الشيش��انية أو أيِة لغٍة أخ��رى لعينة . 
ورغم هتاِف وضجيِج األهالي ؛ استطعُت 
أن أتب��نَي م��ن بني صراخِه كلم��ات : حياة ، 

ُمزلم ، كلب عكور . قال الضابط
)) رمبا يطلب منا أن ننهي حياته بسرعة ((
واصلت عمت��ي النقر حتى بعد أن لم يعد 
يص��در م��ن اإلرهابي صوت��اً أو حرك��ة . ملّا 
صارت الس��كينتان تخرج��اِن مخَّ اإلرهابي 

تقيأ الضابط وأشارَ للجنود باملغادرة .
حّزْت عمتي رأَس اإلرهابي بضربٍة واحدٍة .

وضعن��ا ال��رأَس واجلثَة في كي��ٍس ، ورمينا 
الكيَس في الزبالة .

قصة قصيرة

نص

أحالم القرواشي
متى ينشف احلليب 
من ثدي بالدي متى؟

كيف؟
متى؟

فيتركونا بسالم
افتحوا خزائنه

افرغوها
خرب��وا م��ا اس��تطعتم لك��ن 

ارحلوا .
.. ارحلوا

اتركوا لنا السالم
اتركوا بقاياه

اتركوا لنا االشالء
..اشالء وطن اعطب

اغتالوا اخضره
اغتالوا زيتونه
هجروا شبابه

حياته
لكن لم يرحلوا

وطني حزين
شباب حزين

يستغيث
ينتحر

شباب يتيم
حزين

وطني غريب
حزين وطني

يبكي ال يضحك
ال يثمر

ال تعانق أشجاره
املبتورة طفال حزينا يتيم

 ...
وطني حزين

يبكي مجروح ينزف
ينزف
ينزف
ينزف

متى

قصيدتان

على نار هادئة 

أسماء الرومي

أتدرين يا أمي 
انك املسؤولة عن كل هذا اخلراب 

أنت من علمني 
صنع الزهور

صنعت الكثير الكثير 
ولم يكتمل العطر

أنت من علمني 
صنع القوارب الورقية 
لذلك أنا أخشى املاء 

من كثر ما غرقت زوارقي 
أنت من علمني 
خياطة األشياء

 فصرت أرى كل الفتوق 
حتى أصغرها 

 وأنت من علمني احلياكة  
حكت األحالم وكانت 

اكبر من مقاسي بكثير
 إال الطهو يا أمي  

فقد علمتني إياه احلياة 
ومن كثر ما لسعتني نارها 

أنا اآلن 
الطاهية األمهر ..

حياكة
كصانعة سجاد ماهرة .

انسج بخيوط الصبر اثمن لوحاتي
مالكاً ضل طريقه للسماء

وآخر يقتفي اثره
اليعنيهما شكل النهايات

مويجات النهر العجوز
في الركن االسفل اجلنوبي

تعدهم بالوصول
شجرة التفاح تتدلى

وحارس غير امني
يذكرهم بالعصيان ..

وبدمعي امللون وهبتهما جناحني
وما يزاالن عالقني حتت املطر

من أعمال الفنان موفق مكي

لوحة للفنان فيصل لعيبي
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

قضمة عمر
تداول��ت مواق��ع التواص��ل االجتماعي قب��ل عد ة 
اي��ام حادثة  ال ميك��ن وصفها بالغريب��ة او املبتكرة  
,  اال ان تفاصيله��ا  هي الت��ي امتازت بأعلى درجات 
اجلحود ونكران اجلميل ، اذ باتت قصص   طرد االبناء 
لالباء واالمهات  مس��ألة أعتيادية لدى العديد من 
املتابع��ن لهذه احلكايات والذي��ن يقومون برصدها 
بهدف املس��اعدة على ايجاد مكان إليواء من جعل 
اهلل رضاهم��ا بع��د رض��ا ه ع��ز وجل , فف��ي العام 
املاض��ي قامت وزارة العمل  والش��ؤون االجتماعية 
بإي��واء العش��رات م��ن االمه��ات  واالباء بع��د أن مت 
رميهم بالش��ارع من قب��ل فلذات اكباده��م , وما 
زالت ال��وزارة تعمل على الوص��ول الى أغلب الذين 
يتم رصدهم من قبلها او من قبل بعض الناشطن 
او مواق��ع التواصل , اذ لم يكلف االبناء انفس��هم  
عناء ارسالهم الى دور االيواء، وامنا اكتفوا بتركهم 
على قارعة الطريق ,خوفاً من أي التزام مس��تقبلي 
يجبرهم على التواصل مع من حملتهم وهًنا على 
وه��ن , او م��ن اضاع عم��ره لتوفير  لقم��ة العيش 

لهم.
وبالعودة للغرابة واالبتكار في آخر صيحات اجلحود 
ت��روي ام س��عد صاحبة القص��ة  حكايتها حينما 
قام��ت زوجة ولدها بقضم اصبعها وبتره اثر خالف 
بينهم��ا حتول الى ع��راك وضرب من قب��ل » الكنة 
»للعمة املس��نة , وبعد ان علم االبن الصالح بأمر 
اخلالف ق��ام بطرد امه , وكفها م��ا زالت تنزف بعد 
عملية البتر التي قامت بها زوجته املفترس��ة التي 
ال ميكن ان يتخيل أي انسان كيف متكنت من قضم 

اصبع ام زوجها
 بأسنانها, وكيف ميكن لزوجها ان يأمن على نفسه 

منها كونها تعد من آكلي حلوم البشر .
وم��ا كان م��ن االم اال ان تس��تجيب لرغب��ة ولدها 
الوحي��د وزوجت��ه ,   وتقبل ان ترم��ى بعد منتصف 
اللي��ل في  الش��ارع بعد أن وصلت ال��ى ارذل العمر 
وتتخذ من التسول و بيع املناديل مهنة لها في احد 

شوارع بغداد .
» ام س��عد » تنث��ر اواخر ايام عمره��ا الذي امضته 
في تربي��ة ولدها على الطرقات وهي تفترش االرض 
, وتتدثر بعباءتها التي حملت لون حزنها املغبر من 
جراء غدر االبن وهجر االهل  واالقارب وجتاهل ما  حل 
بها برغم من انها تنحدر من احدى عش��ائر اجلنوب 
الذين عرف عنهم التمس��ك باالع��راف  والتقاليد 
الت��ي التس��مح بحدوث جرمي��ة مماثل��ة الي فردمن 
افراده��ا   وان كان عاقاً او مجرماً او مدمناً للكحول 
او قاتالً فهي تضمهم حتت لوائها وحتميهم , فيما 
تترك امراة مسنة في العراء بعد ان ارتكبت بحقها 
جرمية بش��عه بقضم اصبعها م��ن قبل مخلوقة 
اق��ل ما يقال بحقها انها ال متت لالنس��انية بصلة 
مبش��اركة ولدها العاق , لتظل االع��راف والتقاليد 
عرجا ء وعمياء جتاه ما يصيب النساء ومشكالتهن 
تعد او تدرج ضمن الس��ياق العشائري الذي يعتمد 

على مبدأ حل مشكالت الرجل اوال ً. 

بغداد - اسعد عبداهلل: 
 ه��دى ومنذ السادس��ة عش��ر ربيعاً 
وه��ي حتل��م ان يأت��ي ف��ارس األحالم, 
بردائه األبيض, ممتطًيا حصانٌه مسرعاً 
نحوها, ليخطفها من جحيم حياتها, 
ولتعيش مع��ه بس��عادة وحب, حلم 
كبر ليبلغ الثالثن سنة, فها هي اآلن 
بالسادسة واألربعون من العمر, لكنها 
ل��م تتوق��ف عن احلل��م, ليل��ى تفكر 
كثي��راً بأنها بالرغم م��ن حتقيق اغلب 
أحالمها, من جناحها في احلصول على 
املاجس��تير, وتوظيفها ف��ي اجلامعة, 
وم��ا متلكه من أموال كثي��رة, فإنها ال 
تع��ادل حتقق حل��م الزواج, ه��و احللم 
األكبر الذي من دونه حتس البنت بأنها 

لم حتقق أي النجاح في حياتها.
ظاه��رة العنوس��ة في تزاي��د مخيف 
في البل��د, الى جانب ظاه��رة الطالق 
م��ن  الص��ادرة  فاألرق��ام  والترم��ل, 
املؤسس��ات احلكومية مخيفة, وتنذر 

مبشكالت اجتماعية مقبلة.
نح��اول أن نفهم أس��باب العنوس��ة, 

ومن أين تنطلق؟
 

الطلبات التعجيزية 
الكثير م��ن العائ��الت  تقابل اخلاطب 
بطلب��ات تعجيزي��ة, جتع��ل اخلاط��ب 
يتراجع ع��ن عزمه, فبع��ض العائالت 

تشترط أن ميلك اخلاطب بيت مستقل, 
او تطالبه باستئجار بيت في منطقة 
راقي��ة, مم��ا يعن��ي دف��ع  أيج��ار كبير 
ش��هريًا, كذلك تطالب مبق��دم كبير, 
وتطال��ب مبصوغات ذهبي��ة كثيرة, مما 
يجع��ل اخلاطب يتراجع أم��ام هول ما 

يطلب منه.
أحيان أخرى تكون البنت نفس��ها هي 
الس��بب في عنوس��تها, حيث ترفض 
من يتقدم لها الن س��قف طموحاتها 
مرتفع, وال تفك��ر بعقالنية, وال تهتم 
ب��رأي ناصح, أو تعيش حالة من اخلوف 
فتت��ردد ف��ي ال��زواج, وهك��ذا يس��ير 
قطار الزواج مبتع��داً عنها, وال تنتبه 
اال وهي تعب��ر حاجز الثالث��ن, عندها 
ال يتق��دم له��ا اال األرام��ل واملطلقن, 
وتبقى برفضها, وعندها متر الس��نون 
مر الس��حاب, فيصب��ح عمرها كبيراً 

وتستلم للقدر.
واحلل لهذه املعضلة يكمن في: تقليل 
س��قف املطالب, وتفه��م احلال العام 
للبل��د, مع أهمي��ة االستش��ارة قبل 
الرف��ض, فالكثير م��ن الرفض يتبعه 
ن��دم كبي��ر, فاحلاجة مهمة إلش��اعة 
ثقافة االستش��ارة, ممن يكون ذو دراية 

في هكذا مواضيع.

التزويج واخللل

احلقيق��ة أن الطرائ��ق التقليدي��ة في 
ال��زواج, هي احد أس��باب العنوس��ة, 
حيث م��ازال البعض يلجأ ألس��اليب 
بدائي��ة ف��ي عملي��ة اختي��ار الزوجة, 
وتكون أس��اليب معق��دة وأحياناً غير 
مجدي��ة, حي��ث تعتمد على إرس��ال 
وفد نس��ائي وهن يجلسن مع الفتاة, 
وحس��ب رأيهن يك��ون ق��رار اخلاطب, 
وحصل��ت مش��كالت كثي��رة من هذا 
الب��اب, فالدين بابه واس��ع في عملية 
االختيار, ومن يريد التوس��ع يجده في 

الكتب التي تتناول اختيار الزوجة.
أيض��ا نظ��ام التزوي��ج يعتم��د عل��ى 
معلوم��ات يتم جمعها من الش��ارع, 
وه��ي بالغال��ب معلوم��ات ظنية وال 
تصل ملس��توى اليقن, وهذا األسلوب 
يتسبب بحصول الكثير من املشكالت 
والتقاطع��ات, فكم خطوبة فس��دت 
بس��بب معلومة خاطئة ع��ن الفتى 
او الفت��اة, يعتمده��ا األه��ل للق��رار 
املعلوم��ات حيوي,  النهائي, مس��ألة 
فه��ي الفصي��ل بقضي��ة املضي في 

أكمال مشروع الزواج.
احل��ل يكمن هن��ا في أن يك��ون  جمع 
املعلوم��ات م��ن مصدر رس��مي, بدل 
االعتماد على قول الش��ارع او اجليران, 
والتي تخضع أحياناً ملزجيات أو أحقاد 
أو حتاس��د, فلي��س عيب��اً أن يتم اخذ 

املعلومة من مختار احلي, او من شيخ 
جام��ع, او أن تتوفر منظوم��ة عراقية 
معلوم��ات  تتضم��ن  معلوماتي��ة, 
ع��ن كل فرد, تتي��ح ملن يري��د معرفة 
حقيق��ة اخلاطب »معلوم��ات عامة«, 
فانه يحصل على بيانات رس��مية عن 

اخلاطب.
 

مشكلة السكن
م��ن اكب��ر املش��كالت الت��ي يعان��ي 
منه��ا الش��اب العراقي, ه��ي قضية 
الس��كن, فالع��راق يعان��ي م��ن أزمة 
خانق��ة ل��م يعاجلها نظ��ام الطاغية 
صدام, وتراكمت واتسعت في العشر 
إن أهمله��ا  س��نوات االخي��رة, بع��د 
النظام الدميقراطي, وانشغل في أمور 
أخ��رى ال تس��تحق االهتمام, الش��اب 
لكي يق��دم على اخلطبة ويقرر الزواج, 
فهو يحتاج الى س��كن, وقضية شراء 
بيت او متلك ارض, م��ن األمور اخليالية 
الدخل  للطبقة مح��دودة  خصوًص��ا 
» املوظف��ن والعمال والكس��بة«, مما 

أحبط مشاريع زواج كثيرة.
كان عل��ى احلكوم��ات املتعاقب��ة بعد 
2003, وضع حلول حقيقية وس��ريعة 
لالزم��ة, خصوص��اً أن امل��ال والوق��ت 
كانا متوفران, لكن فس��اد املؤسس��ة 
احلكومية, والفش��ل في أدارة الدولة, 

ضيع على العراقين فرصة تاريخية.
هنال��ك نظ��ام زواج ف��ي الكثي��ر من 
ال��دول القريب��ة من��ا, ال��ذي يعتم��د 
على املش��اركة, حيث يق��وم الزوجان 
بالتحضير معاً لل��زواج, وحتى قضية 
الس��كن يتم االتفاق عل��ى مجموعة 
حل��ول ب��ن العائلت��ن, ال��ى أن يت��م 
التوص��ل للح��ل االمثل املقب��ول من 
الطرف��ن, بخ��الف م��ا يحص��ل ف��ي 
الع��راق, فكل األم��ر يقع عل��ى عاتق 
الرج��ل م��ع محدودية اإلمكان��ات, مما 
يجعل الكثير من الزيجات تفشل في 

بداية مشروعها.
وكم س��يكون جمياًل لو تقوم الدولة 
بدع��م املقبل��ن عل��ى ال��زواج, عب��ر 

منحه��م ق��روض ميس��رة, وعلى 
س��نوات طويلة, تكفي لش��راء 

ق��رض  مث��ال  صغي��ر,  بي��ت 
دين��ار,  ملي��ون  بخمس��ن 
بع��د أن تعطلت مش��اريع 
والت��ي  العم��ودي  البن��اء 
أوه��ام  مج��رد  بقي��ت 
العديد  احلكومية,وهناك 
م��ن املش��كالت االخ��رى 
ومنه��ا البطال��ة واحلالة 
االقتصادي��ة وغيره��ا من 
االمور التي تس��ببت في 

توسع الظاهرة.

العنوسة بين المعوقات والحلول

مديرة مكتب بغداد لإلعالم الحربي في تشكيالت أسد اهلل الغالب لـ »           «:

بغداد ـ فالح الناصر:
في وقت يسطر فرس��ان العراق، 
األمني��ة  الق��وات  ابط��ال  م��ن 
الش��عبي  واحلش��د  املش��تركة 
البيش��مركة،  والعش��ائر وقوات 
اروع االنتصارات في ساحات العز 
احلربي  اإلع��الم  ف��إن  والكرام��ة، 
لتش��كيالت  والتاب��ع  الرس��مي 
فصائل احلشد الشعبي، يشترك 
ايضاً في نق��ل اخلبر من عمليات 
التحرير مباش��رة، وفي وقت نزف 
العدي��د من زمالء املهن��ة الدماء 
ف��ي س��بيل الكلم��ة الصادقة، 
ونقل املعلومة الدقيقة متحدين 
املصاع��ب، ف��ان ح��واء اإلعالمية 
هي االخرى، اش��تركت إلى جانب 
النص��ر،  توثي��ق  ف��ي  اش��قائها 
عندم��ا حمل��ت مع��دات اإلعالم 
في شتى أنواعه، لتواكب صوالت 
ابطالنا الش��جعان، لتزف بشرى 
األنتصارات، وم��ن بن اإلعالميات 
اللواتي توجهن إلى سواتر الشرف، 
وقفزت فوق جدار القلق، س��المة 
بغداد  املالك��ي، مدي��رة مكت��ب 
لإلعالم احلربي في تشكيالت أسد 
اهلل الغالب، مديرة حترير صحيفة 
»صوت اجملاهدين«، التي حتدثت ل� 

»الصباح اجلديد«، قائلة:
ان العم��ل ف��ي اإلع��الم احلرب��ي 

املتخص��ص، رمب��ا في��ه خط��ورة 
بالغة، وصعوبة اكثر من الوكاالت 
االخباري��ة االخ��رى، لكن اخلطورة 
تتالشى في اطار خدمة الوطن،و 
حالوة النصر تس��هم في تذليل 
الصعوبات، مما يسهم في اندفاع 
العاملن في هذا الوسط الفعال 
والذي يك��ون دوره مؤثراً في تقدمي 
املعلومة احلقيقية من مصدرها، 
لذلك يتم االعتماد في بث االخبار 
ع��ن طري��ق املراس��لن امليدانين 
الذين يتواجدون في شتى قواطع 
العملي��ات العس��كرية، وبرأي��ي 
ان حض��ور ح��واء اإلعالمي��ة في 
س��احات القتال، يؤكد ش��جاعة 
العراقي��ات ف��ي دع��م اخوته��ن 

وتوثيق األنتصارات.
وتضيف، املالكي، فتقول: يحرص 
األم��ن العام لتش��كيالت أس��د 
اهلل الغالب، هاشم املكصوصي، 
على ايالء اجلان��ب اإلعالمي دعماً 
كبيراً، أمياناً من��ه بالدور اجلوهري 
اإلع��الم،  وس��ائل  تؤدي��ه  ال��ذي 
لذل��ك فان هنال��ك تواصالً حلظة 
املراس��لن  م��ع جميع  بلحظ��ة 
املرابطن  الش��جعان من زمالئي 
في س��احات الكرامة إلى جانب 
أخوته��م املقاتلن ممن يذودون عن 
تراب الع��راق الطاهر ويس��هرون 

عل��ى أمن��ه، يضح��ون بدمائهم 
في س��بيل ص��د الع��دوان، وهم 
معرك��ة  اش��رس  يخوض��ون 
نياب��ة عن العالم ض��د الهجمة 
الداعش��ية األرهابية التي تهدف 
الى تفتيت اجملتمع وتدنيس ترابه، 
لكن، االبطال ممن يرتون مباء دجلة 
والف��رات، ابن��اء الوط��ن الواح��د 

الغرب��ان،  اوكار  دك  ف��ي  جنح��وا 
عنه��م،  االم��دادات  وقطع��وا 
وباعلى  متميزاً  تنسيقاً  فهنالك 
درجات��ه ب��ن القوات املش��تركة 
البطلة واحلش��د الشعبي ورجال 
العش��ائر وق��وات البيش��مركة، 
كما ان تعاون األهالي يسهم في 
القريب  النص��ر  باعالن  االس��راع 

ب��اذن اهلل في معرك��ة قادمون يا 
نينوى، وال سيما بعد حترير اجلانب 
األيس��ر، بعد تلقن االعداء درساً 
ف��ي الش��جاعة، ومق��درة رجال 
العراق في الذود عن ارض الوطن، 
ف��ان اجلان��ب األمي��ن، سيش��هد 
تعزيزاً لالنتصارات واعالن عودة أم 

الربيعن إلى احضان الوطن.

وتسترسل في حديثها ل� »الصباح 
اجلدي��د«، مؤكدة، انه��ا التحقت 
الش��رف، وحضرت  ميادي��ن  ف��ي 
ميدانياً في قواطع متعددة تواجد 
فيها ابطال تش��كيالت أسد اهلل 
الغالب، والتقت فيها باملسؤولن، 
حتدثت معهم عن إجنازات األبطال، 
كما انها تعرضت مع زمالئها في 
قاطع ابو غريب الى عملية قنص، 
لكن رعاية اهلل س��بحانه وتعالى 
آم��ال  لتخي��ب  حاض��رة  كان��ت 
االعداء، مبين��ة انها وزمالئها في 
العمل مشاريع استشهاد اسوة 

باملقاتلن.
وتوض��ح ان العم��ل ف��ي اإلعالم 
أكب��ر،  ثق��ة  مينحه��ا  احلرب��ي، 
لكونه��ا متل��ك خب��رة طويلة في 
العمل الصحف��ي، اال ان التجربة 
احلالية تعد، مبنزل��ة التحدي ضد 
االره��اب ومجابهته، كما تش��ير 
إل��ى ان مواكبة القيادات االمنية، 
ومس��اندة االبطال في الس��واتر، 
لقواط��ع  امليداني��ة  والزي��ارات 
العملي��ات، يع��د خط��وة مهمة 
ومثالي��ة ق��ام به��ا زم��الء املهنة 
ليس��هموا ف��ي دع��م املقاتل��ن 
ويس��هموا ف��ي رف��ع عزميته��م 
وأصراره��م على املضي في طريق 

النصر املؤزر.

حواء تقتحم ميادين الكرامة لتوّثق أنتصارات أبطال العراق 

سالمة املالكي

سعاد كاظم زاير:
أو  جي��دة  وظيف��ة  تب��وء  أن 
امتالك بيت رحب او االتصاف 
بالثقاف��ة و غيرها , ال يدل في 
احلقيق��ة على اقت��دار أو عدم 

اقتدار الشخص .
امل��رأة املقتدرة تع��رف ان لكل 
انس��ان خصائص يتميز بها , 
لديها ثقة بالنفس الى حد ال 
جتعله��ا تتوقع تأييد او احترام 
م��ن قب��ل الذي��ن يحيطونها 
ف��ي اجملتم��ع وهي تع��ي متاما 
حقيق��ة أنه ال ميكن كس��ب  
رضا جميع  اف��راد اجملتمع ابداً 
فلذل��ك ال ينبغ��ي عليها  ان 
جته��د و ت��ؤذي نفس��ها ف��ي 

سبيل حتقيق ذلك .
النفس��ي  الت��وازن  اح��الل 
بالنسبة للمرأة املقتدرة  في 
اجلوانب كافة  يبدأ من مملكتها 
من خال ل التنسيق في جميع 
ابتداء  اليومية  احلي��اة  نواحي 
م��ن امل��أكل واملش��رب والنوم 
والعمل ورعاية اوالدها , فضاًل 
ع��ن ع��دم اجه��اد  نفس��ها 
ابداً ف��ي س��بيل التأثير على 
االخرين لكونها تدرك حقيقة 
وخبراته��ا  معلوماته��ا   ان 
ان  ستس��تطيع  ازدادت  ل��و 
االخري��ن  اعج��اب  تكس��ب 
وتلف��ت انظاره��م وبالتال��ي 
تصبح ف��ي رأيه�م مقبول��ة  

ومحترم�ة.
املرأة ذات الش��خصية القوية  
لديها تصورات ذهنية ايجابية 
جتاه االخري��ن , وايضاً ذكريات 
تس��تحضرها   جميلة عنهم 

ف��ي ذهنه��ا دائًم��ا ويؤثر هذا 
االمر عل��ى  نظرته��ا ورؤيتها 
للن��اس،   ويؤث��ر ايض��اً ف��ي 

مسيرة حياتها .
 وم��ن جهة اخ��رى , التفكير 
اجلم��ال  يس��تميل  اجلمي��ل 
والتص��ورات اجلمالية تعكس 
اثرها في التعامل االجتماعي 
لدى االش��خاص , فالشخص 
ال��ذي يفك��ر ف��ي ايجابي��ات 
االخري��ن ينظر اليه��ا اكثر مما 
ينظ��ر الى س��لبياتهم ويؤدي 
ذل��ك تلقائي��اً ال��ى ان ينظ��ر 
االخرون  الى نقاط القوة لديه 

من غير وعي .  
ومن ابرز صف��ات املرأة القوية 
انها مع اهتماماتها   بتهذيب 
ايضاً  باطنها تهتم بظاهرها 
, الن االناقة خارج البيت شيء 
مقب��ول ف��ي ح��دود املعقول 

طبعاً .
واملرأة الذكية القوية ال تقارن  
نفس��ها باألخرين وال تتصف 
غالباً بالثرث��رة وال تنظر نظرة 
س��لبية الى االم��ور وال تكثر 
توجي��ه النص��ح او النقد الى 

الناس . 
وان تعم��ل عل��ى ت��وازن ب��ن 
أي  اخلاص��ة  واحلي��اة  العم��ل 
عليها الفص��ل التام بينهما, 
وان حتق��ق الت��وازن بن العقل 
والعاطف��ة وذلك ع��ن طريق 
عدم التحيز لآلراء الشخصية 
واالم��ور التي يرى الش��خص  
انها ه��ي االفضل ف��ي نظره 
ولكن يجب احلكم على االمور 

بطريقة متوازنة .

توازن الشخصية
كابول - وكاالت:  عند المرأة 

عل��ى قم��ة جب��ل جلي��دي غربي 
العاصمة األفغانية كابول تتدرب 
مجموعة من الفتيات األفغانيات 
على حركات الووش��و إحدى فنون 
الكون��غ ف��و القتالي��ة الصينية 
ويلوحن  وينحنن  يتمددن  القدمية 

بسيوف براقة.
وفي بلد يفرض قيوداً مشددة على 
ممارسة النساء للرياضة يعد نادي 
شاولن لفنون الووشو والذي يقع 
في منطقة بكاب��ول تعّد موطناً 
ألقلي��ة الهزارة العرقية اس��تثناء 

نادرًا.
وقالت س��يما عظيمي )20 عاماً( 
الت��ي تق��ود جلس��ة التدري��ب إن 
الووش��و يعلم الدفاع عن النفس 
لكنه وبالقدر نفسه من األهمية 

»فعال جداً للبدن والروح«.
تعلمت س��يما هذا الفن القتالي 
ف��ي إي��ران حي��ث ف��ازت مبيدالية 
برونزي��ة وهي  ذهبي��ة وميدالي��ة 
ت��درب الفتي��ات عليه ف��ي كابول 

منذ نحو عام بتشجيع من والدها 
الذي تتدرب معه في صالة اللياقة 

البدنية بالنادي.
قال��ت »أعمل مع فتيات أفغانيات 
لتنمي��ة قدراته��ن وأح��ب أن أرى 
حتسناً في وضع األفغانيات مثلما 
حتس��نت أحوال فتيات أخريات في 

العالم«.
وتابعت »أطمح ألن أرى تلميذاتي 
يشاركن في مباريات دولية ويفزن 

مبيداليات باسم هذا البلد«.
وحتظى كل أنواع الفنون القتالية 
لكن  أفغانس��تان.  في  بش��عبية 
األحوال صعبة بالنس��بة للنساء 
وتواجه فتيات نادي شاولن لفنون 
وإس��اءات  مضايق��ات  الووش��و 
املعتادة  اخملاطر  مس��تمرة بجانب 

للحياة في كابول.
قال��ت زه��رة تيم��وري )18 عام��ا( 
»التح��دي األكب��ر ال��ذي واجهناه 

هو انعدام األمن... معظم الوقت 
ال نس��تطيع الذهاب إل��ى النادي 

لغياب األمن«.
وعبرت صديقتها ش��اكيال مرادي 
عن أملها في أن تساعدها الرياضة 
في خلق أجواء أكثر س��لمية في 
أفغانستان في حتد للواقع اليومي 
الذي تعيش��ه الفتي��ات. وتضيف 
»نتع��رض ملضايقات من الكثيرين 
لكننا نتجاهلهم ونتبع أهدافنا«.

ويستمر التدريب كلما كان متاحاً 
ف��ي صال��ة رياضية به��ا ملصق 
كبير حلس��ن صديقي وهو بطل 
فنون قتالية من أبناء الهزارة كان 
قد هرب إلى أس��تراليا عام 1999 
ث��م عمل ف��ي الس��ينما كبديل 
لألبط��ال ف��ي احل��ركات اخلط��رة 

)دوبلير(.
عبر عظيمي عن قلقه على ابنته 
لكنه قال إنه يسعد برؤيتها وهي 
ت��درب فتي��ات أخريات. وق��ال »أنا 
سعيد حقاً ألنني ساعدت سيما 

وشجعتها وساندتها«.

أفغانيات يلّوحن بسيوٍف براقٍة في وجه التمييز

الصباح الجديد - وكاالت: 
تش��ير دراس��ة علمية إلى خطر اس��تعمال  
النساء احلوامل ملس��تحضرات التجميل، مبا 
في ذلك ُمزيل العرق وأحمر الشفاه والعطور، 
ألّنها تُسّبب خلالً في الهرمونات مما ينعكس 

سلباً على غريزة األمومة.
وق��ال الباحث��ون إّن��ه مت العث��ور عل��ى املواد 
 »BPS« الكيميائية التي يطلق عليها اس��م
ف��ي العدي��د م��ن مس��تحضرات التجميل، 

والتي تُس��ّبب خلالً في الهرمونات، 
كما أّنه��ا تؤدي إل��ى إضعاف 

ق��درة األم عل��ى التكيف 
الطفل،  احتياجات  مع 

وفقاً لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وفى الدراسة التي أجريت على الفئران، وجد 
العلم��اء م��ن جامعة »ماساتشوس��تس« 
أّن التع��رض املنخف��ض للمنتج��ات الت��ي 
حتت��وي عل��ى م��ادة »BPS«، تتس��ّبب ف��ي 
ح��دوث م��وت %100 م��ن األطف��ال نتيجة 
لس��وء األمومة والرعاية. وفسرت الدكتورة 
»ل��ورا فاندنب��رج« طبيب��ة امل��خ واألعصاب 
األميركي��ة، أّن م��ادة »BPS« التي توجد في 
العديد من املس��تحضرات التجميلية، 
والبالس��تيكية، واملعلبات تُس��ّبب 
لألمه��ات،  العصبي��ة  ف��رط 
وضعف رعاية األم للطفل.

علماء يحّذرون الحوامل 
من مستحضرات التجميل

بغداد - الصباح الجديد: 
أج��رت م��الكات مستش��فى العلوية 
التعليمي للوالدة أكثر من 1630 والدة 
خ��الل كان��ون الثان��ي منه��ا طبيعية 

ومنها قيصرية . 
أكد ذل��ك مدير املستش��فى الدكتور 
ألف��ت محمد علي النق��اش وقال  : ان 
مجموع الوالدات بلغ م��ا يقارب 1634 
منه��ا 907 والدة طبيعي��ة و727 والدة 
قيصرية خالل شهر كانون الثاني وهذا 
املع��دل في تزايد نتيجة جودة اخلدمات 
الطبي��ة وحتدي��ث املعلوم��ات وتطوير 
مهارات العاملن في املستش��فى من 

خالل برامج التطوير والتدريب والندوات 
واحملاض��رات التي تنفذها املستش��فى 
ملالكاتها ، مم��ا يعزز الكفاءة وحتس��ن 

العلمية  بالط��رق  الطبي��ة  اخلدم��ات 
احلديثة لدى جميع املالكات .

واش��ار  ال��ى  : ان املستش��فى تق��دم 
خدم��ات طبي��ة عالجي��ة ووقائية من 
خ��الل ش��تى االستش��اريات املوجودة 
مث��ل الفحص املبكر للث��دي وتنظيم 
املناس��بة  باملواعيد  املتعل��ق  االس��رة 
صحياً للحمل وبرام��ج تعزيز الصحة 
ومتابعة النساء احلوامل من املراجعات 
وضمن ج��داول ومواعي��د منظمة من 
أج��ل الوصول الى مرحل��ة والدة أمينة 
م��ن دون مضاعفات ل��ألم ووالدة طفل 

سليم معافى .

أكثر من ألف و 630 والدًة خالل الشهر
 في مستشفى العلوية للوالدة 
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)حوكمة( الجنون 
الصيني

عل��ى مايبدو ان العقل الصيني الك��روي وحتديداً في 
املدة احلالية  اليصغي لصوت )احلوكمة( التى تدار بها 
)املؤسس��اتية( الصينية لتعزيز التنمية االقتصادية 
املس��تدامة فجنون كرة القدم ض��رب عقل املنظمة 
الكروية في البلداالكبر عاملياً على مس��توى التعداد 
الس��كاني ليصبح اجلن��ون هو من يدي��ر )املصطلح 
البراغمات��ي( ب��دالً ان يوجه��ه ه��ذا االخي��ر وأصبح 
يسيطر عليه بدال من ان ينسقه ويوفقه ضارباً بكل 
مامييز )احلوكمة الرياضية( من ش��فافية ودميقراطية 
ومس��ؤولية وعدالة ع��رض احلائط. طارح��اً مبادئها 

ورؤيتها وأهدافها أرضاً.
وما ينفق من ماليني اليوروهات والدوالرات واجلنيهات 
االسترلينية -اذا شئت احسبها )باليوان الرينمينبي( 
-على جنوم كرة القدم في بلد )التنانني( اليعني سوى 
إمعان في غزو م��ن نوع اخر وإيغال في أقاصي االرض 

الكروية فتحاً وأمتالكاً.
   تعس��اً ل��ك أيه��ا االحت��راف، مااش��د فتكات��ك 
وس��طواتك، حولت فلس��فة الصني الروحانية الى 
هيستيريا مجنونة تهيأت لها وسائل اإلدراك بلعبة 
بُْغَيته��ا وغايتها االس��تحواذ على قلوب عش��اقها 
ومحبيه��ا ملا لها من نفوذ س��حري باهر وس��لطان 

خالب قاهر.
فالتخطيط االستراتيجي لدى صناع القرار الكروي 
الصين��ي ليس أين تذهب منظمة كرة القدم  خالل 
الس��نوات القادم��ة او كيف س��تصل ال��ى الهدف 
املراد حتقيقه او متى س��تعرف بأنها وصلت للمكان 
املنش��ود وامنا باملقول��ة )) اذا كنت التع��رف أين هي 
نهاية الطريق الذي تس��لكه فأن اي مكان تقف به 
هو نهاي��ة الطري��ق واذا كنت التعرف ال��ى أين انت 
ذاه��ب، قد تصل ال��ى مكان لم تكن تن��وي الذهاب 

اليه اصالً((.

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ أحمد عبدالكريم*
اد الفرعي  اس��فر إجتماع اللجنة الفنية التابع��ة لإلحتحّ
لُك��رَة الق��دم في األنبار ال��ذي عقد في ن��ادي »النصر« 
ع��ن إجراء ُقرعة مرحلة الذهاب لتصفيات دوري الدرجة 
األول��ى ع��ن ُمحافظة األنب��ار. وس��يلتقي ف��ي ُمَبارَاة 
االفتت��اح فريق��ا »الفه��د« و«األنبار« َعلَ��ى ملعب نادي 
»احلباني��ة« يوم االثن��ني 20 ِمن الش��هر احلالي، ويلتقي 
فريقا »الرم��ادي« و«األنب��ار« ِعلِى ملع��ب األوحّل يوم 25 
ش��باط اجلاري وتختت��م املرحل��ة األوحّلى بلِق��اء فريقي 
»الفه��د« مع »الرمادي« َعلَى ملع��ب »الرمادي« امللعب 

املفترض لنادي »الفهد« يوم 28 شباط اجلاري. 
ولع��ب فري��ق »الفه��د« ُمبارات��ني وديتني ببغ��داد أمام 
»السكك« وأمام »اجليش« واكتفى نادي »األنبار« مبالقاة 
»التاجي« ودياً في العاصمة، بينما لم يخض »الرمادي« 
اي لقاء مع األندية قبيل الدخول في منافسات تصفيات 
دوري الدرج��ة األوحّلى مُلافظة األنبار. وبعد انتهاء مرحلة 
اد الفرعي في  الذهاب س��تعقد اللجنة الفنية في اإلحتحّ
وقت الحق إجتماعاً لبحث كيفية إقامة مرحلة االياب.

* إعالم نادي الفهد

الفهد واألنبار يفتتحان 
دوري األولى للغربية

بغداد ـ الصباح الجديد:

جترى الي��وم االربعاء مباراتان ضمن 
سلس��لة املواجه��ات املؤجلة من 
املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز، 
ملع��ب  س��يكون  االول��ى  فف��ي 
الش��عب الدول��ي مس��رحاً للقاء 
اجلماهيري الكبير الذي س��يجمع 
فريق الطلبة مع منافس��ه اجلوية 
عن��د الس��اعة الرابع��ة والنصف 
عصراًً. وفي الثاني��ة يضيف فريق 
زاخو منافس��ه الك��رخ في ملعب 
دالل. وسيدخل فريق اجلوية املباراة 
وهو يقف في املركز اخلامس برصيد 
)32( نقط��ة وس��يبحث عن الفوز 
الذي س��ينقله الى الترتيب الرابع 
برصي��د )35(، فيم��ا يطم��ح فريق 
الطلب��ة صاحب املركز الس��ادس 
برصيد )32( لتج��اوز كل تداعيات 
اس��تقالة مالكه التدريبي بقيادة 
ايوب اوديشو للسعي الى اقتناص 
النق��اط الكامل��ة، واالنتق��ال الى 

موضع افضل في الئحة الدوري.
ويضي��ف فري��ق زاخو ف��ي ملعبه 
دالل منافس��ه الك��رخ اذ يس��عى 
الفري��ق املضيف لكس��ب املباراة 
واالبتعاد عن ش��بح الهبوط، فيما 
يأمل الفريق الضي��ف الى العودة 
بنقاط املب��اراة الكاملة، أو خطف 
نقطة ثمينة قد ترضي طموحات 
ادارته ومدربه اجلديد كرمي حس��ني 

)قمبل(.
وس��يحتضن ملع��ب النجف يوم 
بعد غ��ٍد اجلمعة ديرب��ي املافظة 
بني فريقي النجف ونفط الوسط، 
وس��يرمي فري��ق نف��ط الوس��ط 
نقط��ة   )37( برصي��د  الوصي��ف 
ب��كل اوراقه النتزاع فوز مس��تحق 
ملشاركة املتصدر النفط بالصدارة 
بالرصيد نفس��ه )40( نقطة، غير 
ان��ه يبقى قول الفص��ل بالصدارة 
ال��ى فارق االهداف، ف��ي حني يأمل 

فريق النج��ف الذي يحتل الترتيب 
التاس��ع برصيد )25( نقطة للفوز 
للعب��ور الى املرك��ز الثامن برصيد 

)28( نقطة.
من جانب اخر قررت جلنة املسابقات 
تأجيل دوري اندي��ة منطقة بغداد 
االول��ى ال��ى اش��عار آخ��ر، كما مت 
تأجيل دوري الفئات العمرية اخلاص 

باندية بغداد للدرجة االولى.
إلى ذلك، اص��درت جلنة االنضباط 
في احتاد الك��رة املركزي حزمة من 
العقوبات ضد أندية والعبني، فقد 

ع��دت ن��ادي الدف��اع املدن��ي فائزا 
بنتيجة 3 � 0 على فريق بدر العراق 
االخير  بس��بب مش��اركة الع��ب 
اسعد نعيم برقم 4 في منافسات 
والك��رة  املكش��وفة  الس��احات 
الش��اطئية، فيم��ا منعت الالعب 
لنهاية املوس��م عل��ى وفق املادة 8 

من الئحة املسابقات.
كما مت ايقاف الع��ب فريق النجدة 
ياسر عبدالرزاق حسن الذي سبق 
ل��ه التوقيع على كش��وفات فريق 
النجدة، فيما ميث��ل فريق الصحة 

في دوري الدرجة االول��ى، وبالتالي 
مت ايق��اف الالع��ب حل��ني تس��وية 
االمر مع ن��ادي النجدة.. كما عدت 
اللجنة، فريق القوة اجلوية خاسراً 
امام فريق الكهرباء في منافسات 
دوري أندية بغداد لفئة الناش��ئني 
لثبوت تالع��ب نادي الق��وة اجلوية 

باعمار احد الالعبني.
وف��ي س��ياق اخ��ر، ذك��ر املنس��ق 
اإلعالمي للجنة الكرة النس��وية، 
ماه��ر حس��ان، ان اللجن��ة حددت 
جلنة كرة القدم النسوية في االحتاد 

املرك��زي بك��رة الق��دم الثامن من 
ش��هر اذار املقبل, موعداً النطالق 
املمت��از  لل��دوري  النهائي��ة  االدوار 
بك��رة الصاالت التي س��تضيفها 
محافظ��ة ده��وك. وتق��دم االحتاد 
بالش��كر والتقدي��ر ال��ى محافظ 
دهوك فره��اد امني اتروش��ي الذي 
تكف��ل بجمي��ع النفق��ات املالية 
املترتبة على اقام��ة واطعام وفود 
اي��ام  طيل��ة  املش��اركة  االندي��ة 
البطولة، وباخلصوص املذكور اكد 
رئيس جلن��ة كرة القدم النس��وية 

س��عد مالح ان مثل هذه املبادرات 
غريب��ة على ش��خصية  ليس��ت 
داعم��ة للرياض��ة بص��ورة عام��ة 
والرياض��ة النس��وية عل��ى وج��ه 
اخلصوص، االم��ر الذي مينح الدافع 
املعن��وي لتقدمي ما ه��و افضل في 
ظل وجود شخصيات مميزة ال تبخل 
بجهود لدعم الرياضة. وقال مالح 
متت اناطة مهمة رئاس��ة اللجنة 
املنضم��ة للبطول��ة مبحمد ناصر 
فيما س��تكون اللجن��ة بعضوية 
كل م��ن صبحي كام��ل وقحطان 
الس��لموني وراني��ة جعف��ر وعلي 

عيسى.
وكش��ف مال��ح عن املوع��د املدد 
النط��الق البطولة الذي س��يكون 
يوم الثامن من شهر اذار املقبل في 
محافظة دهوك مبش��اركة س��تة 
فرق ترشحت عبر التصفيات التي 
اقيم��ت في وقت س��ابق وهي كل 
من الق��وة اجلوية واحل��دود وديالى 
الش��مال وسميل.  وغاز  وافروديت 
واضاف: ان نظام البطولة سيكون 
على وفق الية الدوري ملرحلة واحدة 
حي��ث س��يجري كل فريق خمس 
مباري��ات في اطار املنافس��ة, على 
ان تق��ام ث��الث مباريات ف��ي اليوم 
الواحد في قاعة النشاط الرياضي 
بجامعة دهوك, حيث قررت اللجنة 
ان تطبق جميع لوائح خماسي كرة 
الصاالت املعتمدة، وانيطت املهمة 
البطول��ة  ملباري��ات  التحكيمي��ة 
بحكام دوليني. كما قررت جلنة كرة 
القدم النس��وية ان يك��ون موعد 
وصول وفود االندية املش��اركة يوم 
السابع من ش��هر اذار املقبل وهو 
الي��وم ذاته الذي سيش��هد اقامة 
املؤمت��ر الفن��ي, عل��ى ان ال يتجاوز 
ع��دد وف��د الن��ادي املش��ارك ف��ي 
البطولة »20 » ش��خصا في ضوء 
العدد املضيف على وفق تعليمات 
البطولة, وبخالف��ه يتحمل الوفد 

تكاليف العدد الزائد.

اليوم.. مباراتان مؤجلتان في ممتاز الكرة

قّمة جماهيرية تجمع الجوية والطلبة .. وزاخو يضّيف الكرخ

اليوم في دوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكاالت:

أج��اد ريال مدري��د، حتقيق الف��وز دون 
تقدمي أفضل مس��توياته هذا املوسم، 
لكنه سيكون أمام اختبار صعب في 
دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
مس��اء الي��وم األربعاء، ف��ي مواجهة 

نابولي الذي يسعى ملواصلة تألقه.
وحق��ق ري��ال مدريد الف��وز 3-1 خارج 
ملعبه أمام أوساس��ونا، يوم السبت 
املاضي في مب��اراة أظهرت عدة نقاط 
ضعف في دفاع فريق املدرب زين الدين 
زي��دان الذي اعتمد عل��ى ثالثة العبني 
في مركز قلب الدفاع، وهو األس��لوب 
الذي حقق نتائج متباينة ولعب حارس 
املرم��ى كيل��ور ناف��اس دورا كبيرا في 

الفوز على الفريق املتعثر بالدوري.
وس��تمكن عودة دان��ي كارفاخال بعد 
غياب ملدة شهر واحد بسبب اإلصابة، 
امل��درب م��ن الع��ودة ألس��لوب لعبه 
املفضل 4-3-3 في ظل جاهزية كافة 

العب��ي الفريق باس��تثناء جاريث بيل 
الذي عاد مؤخ��را للتدريبات اجلماعية 

بعد تعافيه من إصابة بالكاحل.
ويدرك س��يرجيو رام��وس قائد الريال، 
مدى احلاجة لتحقيق نتيجة إيجابية 
في لقاء الذهاب قب��ل أن يحل ضيفا 
على استاد سان باولو اخلاص بنابولي 

والذي يتميز بأجواء حماسية.
وق��ال رام��وس عب��ر خاصي��ة الب��ث 
املباش��ر في فيس��بوك أم��س االثنني 
»نابول��ي منافس ق��وي ويحقق نتائج 
جي��دة جدا وس��نحاول احلف��اظ على 
نظافة ش��باكنا لنخوض لقاء اإلياب 

بأريحية«.
وعاد املهاج��م ميليك، القوة الضاربة 
لنادي اجلنوب اإليطالي، إلى تشكيلة 
نابول��ي ف��ي الف��وز 2-0 عل��ى جنوى 
املتعثر، لكنه الزم مقاعد البدالء بعد 
غياب ملدة أربعة أشهر بسبب إصابة 
في الركبة وقد يلعب أمام ريال مدريد.. 
ومن املتوقع أن يتلق��ى نابولي الدعم 
من عشرة آالف مشجع، بينهم جنمه 

الس��ابق األرجنتيني دييج��و مارادونا، 
ف��ي العاصم��ة اإلس��بانية ف��ي أول 

مواجهة أمام امللكي منذ 1987.
وإضاف��ة إلى ذلك س��يلعب خوس��يه 
كايخ��ون وراؤول ألبي��ول ثنائ��ي نابولي 
أمام فريقهما السابق الريال ألول مرة.. 
وق��ال بيبي رين��ا حارس مرم��ى نابولي، 
ملط��ة أون��دا س��يرو اإلذاعية »نش��عر 
بدع��م كبير م��ن املش��جعني. برنابيو 
اس��تاد يبث الرهبة في نف��وس العبي 
أي فري��ق زائر ولك��ن الطريقة الوحيدة 
للف��وز على ري��ال تتمثل ف��ي التحلي 
حارس  والعزمية«.وأض��اف  بالش��جاعة 
مرمى منتخب إس��بانيا »وجود مارادونا 

سيحفزنا ونأمل أال نخيب ظنه«.
��د األملان��ي ش��كودران  م��ن جانب��ه، أكَّ
موس��تافي، مداف��ع أرس��نال، صعوبة 
مواجهة باي��رن ميونيخ، مس��اء اليوم 
األربع��اء، ضم��ن منافس��ات دور ال�16 

لبطولة دوري أبطال أوروبا.
والتقى الفريقان، 4 مرات خالل املواسم 
األرب��ع األخي��رة، حي��ث أط��اح الباي��رن 

بأرس��نال م��ن ثم��ن النهائ��ي مرت��ني، 
املوس��م  مواجهت��ني  إل��ى  باإلضاف��ة 
املاض��ي ب��دور اجملموع��ات، تب��ادل فيها 

الفريق الفوز.
تصريحات��ه  ف��ي  موس��تافي،  وق��ال 
لشبكة »سكاي س��بورتس« األملانية،: 
»إنه��ا املواجهة األولى لي. لكني أعرف 
أن باي��رن، أخرج أرس��نال م��ن البطولة 

خالل السنوات األخيرة«.
وأضاف: »نحن نعل��م أن مواجهة بايرن 
ميوني��خ صعبة، لكن ح��ال جنحنا في 
اس��تغالل قدراتن��ا فبإمكانن��ا حتقيق 
باي��رن  »بالتأكي��د  الفوز«.وأوض��ح: 
ميونيخ، فريق ق��وي، لكن نحن نخوض 
مث��ل هذه املواجهات ف��ي البرميييرليج 
مع ليفربول، وتشيلس��ي، ومانشستر 

سيتي، ومانشستر يونايتد«.
واختت��م: »ه��ذه دائًم��ا أندي��ة كبيرة، 
وميلك��ون العب��ني موهوبني ج��ًدا، وفي 
اللقاءات بني هذه الف��رق تكون الكفة 
متس��اوية، والتفاصي��ل الصغيرة هي 

التي حتسم من يفوز، ومن يخسر«.

تقرير

الريال يصطدم بالقوة الضاربة لنابولي.. وأرسنال قادر على كسر عقدة ميونيخ

جانب من الدوري املمتاز

لقطة أرشيفية لبايرن ميونيخ

مفكرة الصباح الجديد

ريال مدريد ـ نابولي
ميونيخ ـ أرسنال

10:45 مساًء
10:45 مساًء

دوري أبطال أوروبا بغداد ـ قسم اإلعالم:
ج��دد وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان، دعم ال��وزارة الى 
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
والفرعي��ة  املركزي��ة  واالحت��ادات 

التابعة لها.
وق��ال عبط��ان ل�)قس��م االع��الم 
واالتصال احلكومي( ان وزارة الشباب 
والرياضة تؤكد وقوفها مع اللجنة 
االوملبي��ة ورئيس��ها رع��د حمودي 
الرياضية املنضوية حتت  واالحتادات 

لوائه��ا، في س��بيل تهيئة افضل 
الس��بل امام منتخباتن��ا الوطنية 
اس��تحقاقات  تنتظره��ا  الت��ي 
خارجي��ة، من خالل تقدمي كل انواع 
الدع��م املال��ي واملعن��وي من اجل 
متثيل الع��راق على افضل وجه في 

املنافسات اخلارجية.
وبني وزير الشباب والرياضة ان نهج 
ال��وزارة اعتم��د على وج��ود عالقة 
مثالية بني املؤسس��ات الرياضية، 
وإنه��اء التقاطع��ات في الوس��ط 

الرياضي وداخل االس��رة الرياضية 
من اج��ل النه��وض برياضتنا وفق 
االس��اليب احلديث��ة بالعم��ل وهو 

الطريق الى النجاح.
واضاف ان وزارة الش��باب والرياضة 
فتحت ابواب مالعبها ومنش��آتها 
الرياضية من قاعات ومس��ابح من 
اج��ل خدم��ة االحت��ادات الرياضية 
واالندي��ة  الوطني��ة  ومنتخباتن��ا 
الرياضية، لتحقيق النجاحات التي 

ينتظرها اجلمهور العراقي.

بغداد ـ علية عزم*
اكد مدير املرك��ز الوطني لرعاية 
أللع��اب  الرياضي��ة  املوهب��ة 
الق��وى د. صري��ح عب��د الك��رمي 
ان االس��تعدادات ق��د اكتمل��ت 
إلقامة املهرجان السنوي للمركز 
الوطني أللعاب القوى ابتداء من 
اليوم االربعاء ويس��تمر ليوم غٍد 

اخلميس.
وأوضح د. عبد الكرمي في تصريح 
العالم املرك��ز الوطن��ي ان عصر 
اليوم االربعاء سيش��هد تنظيم 
للف��رق  األولي��ة  التصفي��ات 
املش��اركة ف��ي املهرج��ان وهي ) 
البص��رة والديواني��ة والناصري��ة 
واحلل��ة ( ، باالضاف��ة ال��ى املق��ر 
الرئيس للمركز الوطني في بغداد 

، وس��يكون الالعبون املشاركون 
من فئ��ات عمري��ة مختلفة من 
موالي��د ٢٠٠٠و ٢٠٠١ ف��ي فئ��ة 
الناش��ئني و ٢٠٠٢ -٢٠٠٣في فئة 
االش��بال والصغ��ار م��ن مواليد 
البراعم  ٢٠٠٤فم��ادون في فئ��ة 
، وأضاف ان كل فئة س��يتنافس 
فيه��ا خمس��ة العب��ني فق��ط 
مايعن��ي ان كل مرك��ز فرعي من 
املافظات سيش��ارك ب١٥ العباً 

مع مدرب واحد .
مدير مركز الع��اب القوى ذكر ان 
الفعالي��ات الت��ي س��يتضمنها 
أركاض  الس��نوي ه��ي  املهرجان 
وِف��ي   ، ٢٠٠٠مت��ر  و٤٠٠و   ١٠٠
و   ٦٠ مس��افات  البراع��م  فئ��ة 
٣٠٠ متر تتناس��ب مع أعمارهم 

هن��اك  الوث��ب  فعالي��ة  وِف��ي   ،
العال��ي والعري��ض والثالثي هذا 
فضالً عن فعالي��ة القفز بالزانة 
التي س��يتنافس فيها خمس��ة 
العبني باعم��ار صغيرة وميتلكون 
موهبة متميزة ف��ي هذه اللعبة 
، اما بالنس��بة لفعاليات الرمي 
الالعبون في  فس��يتنافس فيها 
رم��ي الق��رص والثق��ل والرم��ح 

واملطرقة.
وتابع ان الي��وم الثاني للمهرجان 
في��ه  اخلمي��س، س��يتبارى  غ��ٍد 
يغلب  الت��ي  بااللعاب  الالعب��ون 
عليه��ا طاب��ع احلماس��ة والقوة 

والفاعلية.

* إعالم املركز الوطني

بغداد ـ رافد البدري*
ت��وج الالع��ب احمد عبد الس��تار 
باملرك��ز االول ، ف��ي بطولة نهائي 
العراق االول بالشطرجن لعام 2017، 
والت��ي اختتمت منافس��اتها يوم 
امس عل��ى قاعة روتان��ا في فندق 
نخلة البص��رة، ومتكن الفائز االول 
م��ن جم��ع 7 نقاط م��ن 9 جوالت 
خاضها، وحل الالعب طالب سالم 
ثاني��اً بنفس الرصيد ايض��اً، فيما 
جاء عادل علي ج��الل ثالثاً برصيد 
)6.5( نقط��ة، وحص��ل على املركز 
الرابع كل من الالعبني منير محمد 
اس��ماعيل ون��وري صب��اح ، بع��د 

حصولهما على نفس الرصيد من 
النقاط )6.5( س��تة نقاط ونصف 
النقط��ة، وبذلك يك��ون الالعبون 
اخلمسة قد ضمنوا تواجدهم في 
نهائ��ي الع��راق الذي س��يقام في 

شهر متوز املقبل.
االوائ��ل  اخلمس��ة  الالعب��ون 
س��تواجدون ف��ي نهائ��ي الع��راق 
الذي سيقام في شهر متوز املقبل، 
باالضاف��ة ال��ى العب��ي املنتخ��ب 
الوطن��ي اخلمس��ة لع��ام 2016 ، 
والالعب  الع��راق،  وبط��ل ش��باب 
محمد علي الكنان��ي املتاهل من 
بطولة شبه نهائي العراق، مضافاً 

عراقي��ني  العب��ني  افض��ل  له��م 
في بطول��ة الع��راق الدولية التي 
س��تقام للفت��رة م��ن 15 ولغاية 
23 من ش��هر اذار املقبل، ليصبح 
الع��دد الكل��ي لالعب��ني 14 العباً، 
يتب��ارون فيما بينه��م في جوالت 
ال��كل ض��د ال��كل، ليت��م اختيار 
الالعب��ني اخلمس��ة االوائل منهم، 
ميثلون املنتخ��ب الوطني العراقي 
لعام 2017 ، والذي سيش��ارك في 

البطوالت الدولية.

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

أحمد عبد الستار يتّوج ببطولة
 نهائي العراق األول بالشطرنج

عبطان يجدد دعم الوزارة إلى األولمبية

المركز الوطني للموهوبين بالقوى 
ينّظم اليوم مهرجانه السنوي

بغداد ـ هشام السلمان*
اعلن النائ��ب االول لرئيس اللجنة 
العراقي��ة  الوطني��ة  الباراملبي��ة 
خال��د رش��ك ع��ن التوص��ل ال��ى 
صيغ مش��تركة مع جلنة الشباب 
والرياض��ة ف��ي البرمل��ان العراق��ي 
تخ��دم الرياض��ة العراقية وخاصة 

رياضة املعاقني في العراق.
واضاف رشك : ان هذه الصيغ التي 
نوقشت مع جلنة الشباب والرياضة 
من شأنها االسراع في اقرار القانون 

اخلاص باللجنة الباراملبية العراقية 
في البرملان العراقي وفقا ملا يخدم 
رياضة هذه الش��ريحة املهمة في 
اجملتمع العراقي والتي متكنت خالل 
الس��نوات الطويل��ة املاضي��ة من 
رفع اس��م العراق عاليا في املافل 
الدولية واخرها االجن��از الكبير في 
باراملبي��اد ريودي جانيرو في البرازيل 

.2016
واوض��ح : ان رئيس جلنة الش��باب 
والرياضة جاس��م محم��د جعفر 

اس��تقبل في مكتب��ه أمس رئيس 
الوطني��ة  الباراملبي��ة  اللجن��ة 
العراقي��ة الدكت��ور عقي��ل حميد 
عوده والنائب االول لرئيس اللجنة 
املكت��ب  وعض��و  رش��ك  خال��د 
التنفيذي عبي��د عنيد فيما حضر 
اللقاء النائ��ب في البرملان العراقي 
عام��ر الفايز عضو جلنة الش��باب 

والرياضة.

* مدير إعالم الباراملبية

»البارالمبية« تتوصل إلى صيغ مشتركة 
مع »الشباب والرياضة« إلقرار قانونها
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جمال جصاني

عندما أحتدث عن اإلصالح والتغيير، بنحٍو يبدو متشائما 
أو يائس��ا أحيان��اً، لغي��ر القلي��ل ممن تلبس��تهم حمى 
اإلص��الح والتغيير والثورة؛ فذلك ألن هذه األهداف كانت 
وم��ا زالت نص��ب عيني، وه��ي غالب��اً ما ت��راود العقول 
والضمائر غير امللوثة. أكثر من أربعني عاماً من النش��اط 
في سبيل ذلك، داخل الوطن بالضد من الظلم واإلجرام 
املنّظم للنظ��ام املباد، ومن ثم نهاية الس��بعينيات في 
املناف��ي، والتي تعرف��ت فيها على الواق��ع املؤلم ملا كان 
يع��رف بفصائل املعارضة العراقية )املس��ّلحة منها في 
كردستان أو مكاتبها وفروعها في سوريا وإيران( ومن ثم 
العودة الى الوطن العام 2003 بعد سقوط النظام املباد 
مباش��رة. لقد تابعت تطور األح��داث منذ حلظة التغيير 
قبل 14 عاماً عبر مئات املقاالت واألعمدة املنش��ورة في 
الصحف العراقية وال س��يما "الصب��اح اجلديد" حذرت 
فيها من التعويل كثيراً على هذه القوى والزعامات التي 
تلقف��ت مقاليد األمور بعد ما أطلق��ت عليه ب� )حقبة 
الفت��ح الدميقراطي املبني( وهي إش��ارة الى طبيعة تلك 
القوى ون��وع فهمها ملرحل��ة ما بع��د زوال النظام. لقد 
دعوت بوضوح الى عدم التفريط بالدعم األممي وإسهامه 
ودوره ف��ي مس��اعدتنا لتجاوز مرحلة االنتقال، اس��تناداً 
للمعرفة العميقة واملباش��رة لشتى الفصائل واجملاميع 
التي تنطع��ت ملثل تلك املهمات م��ن دون وجع من قلب 
أو ضمي��ر. وها نحن الي��وم نتجرع م��رارة الهرولة خلف 
عجاج الشعارات الدمياغوجية والشعبوية التي أطلقت 
وحظي��ت بدع��م ال مثيل له م��ن دول اجل��وار، والتي لم 
يتعاطف أي منها مع مشروع إعادة بناء الدولة العراقية 

على أساس الدميقراطية والتعددية واحلداثة واحلريات.
من س��وء حظ س��كان هذا الوطن الق��دمي، أن تقع مثل 
هذه الفرصة التأريخية "للتغيير" بيد جماعات اإلسالم 
السياس��ي من كال الصوبني )س��نة وش��يعة( واالحزاب 
ذات اخلطاب القومي والفئوي الضيق، إذ انحدروا بعملية 
التح��والت املفترض��ة الى حاف��ة الهاوية، وه��ي نتيجة 
متوقع��ة لنزاعاته��م عل��ى الغنيم��ة وإعادة تقاس��م 
األسالب، وهم أبعد ما يكون عن كل ما له صلة مبشاريع 
اإلصالح والتغيي��ر. أما ما يطلق عليه ب��� )التيار املدني( 
والذي أس��س لن��وع من تقالي��د االحتجاج ل��م تعرفها 
سالالت بني آدم من قبل، أي تظاهرات يوم اجلمعة والتي 
أقلقت راحة جواد سليم اخلالدة )نصب احلرية( بهتافها 
املرعب )جمعة وره جمعة والفاس��د انطلعه(؛ فال ندري 
م��ا الذي يش��ير له عنوانه��م ذاك، فال وجود ألي ش��يء 
يش��به التي��ار لديهم وال معن��ى واضح ملف��ردة )املدني( 
ولوال انخراط التيار الصدري في طقوس جمعة س��احة 
التحري��ر، ألصبحت الس��احة م��الذا ألصح��اب احلاجات 

واملطالب والشكاوى احملدودة كما شاهدنا جميعاً.
إن الفرق شاس��ع بني ترديد ش��عارات اإلص��الح والتغيير 
واإلمكاني��ة الفعلي��ة لتحويلها الى واق��ع، وميكننا عبر 
االس��تماع ال��ى تصريح��ات جنومها احلاليني من ش��تى 
العقائ��د واالجتاهات، التأكد م��ن حجم املتاهة على هذا 
الطريق، عندم��ا يعجزون عن توضي��ح الدوافع الفعلية 
حلماس��تهم هذه ونوع اإلصالح والتح��ول الذي يريدونه. 
ال أحد ينك��ر حاجتنا لإلصالح، لكن وعيه وأدواته وقيمه 
وشخصياته لم تظهر بعد، ولن جتدي نفعاً كل محاوالت 
تقّمص ه��ذه األدوار، وادعاء البطول��ة واإليثار في املكان 
والزمان غير املناس��بني، ال سيما من اخمللوقات املسكونة 
بعش��ق األضواء واملنابر واملنصات، في وقت يرحل اجلنود 
اجملهولون بصمت ومن دون وداع يليق بهم، تاركني أسرهم 

وأحبائهم الى مصائر مجهولة..  

ما عالقتكم باإلصالح؟

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

في لقاء تلفزيوني، أكدت 
ماي��ا دي��اب أنه��ا ممنوعة 
من الدخ��ول الى الواليات 
املتحدة منذ 3  س��نوات، 
مش��يرة الى انها قوبلت 
برف��ض طلبها لتأش��يرة 
الوالي��ات  إل��ى  الدخ��ول 
لقائه��ا  عن��د  املتح��دة 
الس��فيرة األميركية في 

بيروت.
في  اس��تضافتها  وخالل 
"من��ا وجر" ُطل��ب منها 
أن تق��ول ش��يئا للرئيس 

دونالد  اجلدي��د  األميركي 
ترامب، فنش��رت رس��الة 
صفحاته��ا  أح��د  عل��ى 
مواق��ع  عب��ر  الرس��مية 

التواصل االجتماعي.

أّن أبرز م��ا مييز عيد احلّب 
ع��ادات  يحم��ل  ال  أن��ه 
خاص��ة ب��ل يعتمد على 
فبعضه��م  املفاج��آت، 
س��يحصل عل��ى راح��ة 
م��ن التصوي��ر، وآخ��رون 
م��ن  "وردة"  ينتظ��رون 
أبنائه��م، واجل��زء اآلخ��ر 
س��يقضونه في العمل، 
ام��ا الفنانة غ��ادة عادل 
فف��ي حديثه��ا عن عيد 
احلّب قال��ت: "عيد احلّب 
لي��س ل��أزواج فقط، بل 
هو مبنزلة عيد للتصالح 
مع اآلخرين، وعلى سبيل 
اخلمس��ة  أبنائي  املث��ال 
يعطونن��ي الهداي��ا كل 

ع��ام في عي��د احلب، إلى 
زوج��ي،  هدي��ة  جان��ب 
واحلقيقة أنه يكون يوماً 
مختلف��اً للغاية، وبرغم 
أنني أعكف على تصوير 
دوري مبسلس��ل عفاريت 
أنن��ي  إال  ع��الم،  عدل��ي 
الوق��ت لقضاء  س��أجد 
اليوم مع زوجي وابنائي".

مبناس��بة عيد احلب صرح 
الفنان خالد س��ليم  الى 
أنه س��يقضي عيد احلّب 
مع عائلته الصغيرة، خالل 
رحلة قصيرة إلحدى املدن 
الس��احلية داخ��ل مصر 
مع زوجت��ه وبناته، ليعود 
أعماله  تصوي��ر  ويواصل 
من  ونش��اطاته  الفني��ة 
بينها ُمسلس��ل "إختيار 
يج��ري  ال��ذي  إجب��اري" 
عرض��ه  ويت��م  تصوي��ره 

حالياً.
أضاف خالد قائالً: "ليست 
معين��ة  ع��ادات  هن��اك 
بالنس��بة ل��ي ف��ي عيد 
احل��ب، ب��ل أنه��ا تختلف 

من عام آلخ��ر، فاملوضوع 
ال ب��ّد أن يكون قائماً على 
عل��ى  ولي��س  املفاج��آت 
عادات معينة نقوم بها".

يذكر ان جمي��ع الفنانني 
قضوا مناسبة عيد احلب 
ال��ذي ص��ادف ي��وم امس 
ف��ي رح��الت ترفيهية مع 

عائالتهم.

مايا دياب 

خالد سليم

غادة عادل

أخبــارهــــــــــم

بغداد - احالم يوسف:
مركز الرافدين للح��وار، هو احد املراكز 
التوعوي��ة الت��ي تس��هم بنح��و كبير 
في تس��ليط الضوء عل��ى بعض نقاط 
الضعف والق��وة، الت��ي تتعلق ببعض 
املواضي��ع السياس��ية، واالقتصادي��ة، 
واالجتماعية، وغيرها من املواضيع التي 

تهم حياتنا كشعب ودولة.
التقين��ا بالدكتور طال��ب محمد كرمي 
املتحدث الرس��مي في املركز، ليحدثنا 
عن اجنازات املركز وعن بداية تأسيس��ه، 

وايضا عن خططهم املستقبلية.
يقول ك��رمي: تأس��س املركز ف��ي نهاية 
الع��ام 2013 وبصورة عال��م افتراضي، 
حي��ث كانت البداية عن طريق "الواتس 
اب"، الن املش��روع يحت��اج قبل تكوينه 
فعليا على الواقع، الى نخب متثل عينات 
م��ن اجملتمع العراقي، وف��ي البداية كان 
هناك تصادم في االف��كار والرؤى، ففي 
طبيع��ة احلال املش��روع ح��واري فكري، 
لكن املشكالت التي ظهرت بعد العام 
2003، كان��ت محتاج��ة الى دراس��ات 
عميقة قب��ل البدء بالتحاور بش��أنها، 

وتس��ليط الضوء على املش��كلة، ومن 
ثم ايج��اد احللول. وبدأن��ا بالتواصل مع 
مراكز البحوث، واملثقفني، واملستقلني، 
وش��خصيات اكادميي��ة، وكان صاح��ب 
الن��واة االولى هو زي��د الطلقاني، الذي 
ق��ام بالتح��دث ال��ّي بش��أن املوضوع، 
واسس��نا مجل��س ادارة ض��م 16 م��ن 
االعضاء، حاولنا ان نبحث عمن لديهم 
اس��تقاللية حزبية كي نكون محايدين 
ف��ي ادارة احل��وارات، وم��ن ثم اسس��نا 

النظام الداخلي للمركز.
وعن ما مييز مركز الرافدين عن غيره من 
مراك��ز احلوار  يقول كرمي: ما مييزنا هو ان 
احلوار ليس تفريغا جملموعة رسائل، كل 
يدل��و بدلوه وكل يرحل من دون التوصل 
الى نقطة التقاء، نحن جنمع الرس��ائل 
اخملتلف��ة، واملتنوع��ة برس��الة واح��دة 
مكتملة من حيث االعالن عن املشكلة، 
م��ع احل��ل، فما نق��وم به ه��و كالتالي، 
نأخ��ذ مث��ال قضي��ة التعلي��م، وكلن��ا 
نعلم املشكالت التي تعاني منها هذه 
املؤسس��ة، فاس��تضفنا متخصصني، 
من اس��اتذة واداريني واكادمييني وطرحنا 

موضوع احل��وار، وبالتالي مت تش��خيص 
االخطاء والعث��رات، وقمنا بالتحاور في 
اثن��اء البحث عن احلل��ول ومعاجلة تلك 

العراقيل والهفوات.

يق��ول كرمي ان كل ما ي��دور على طاولة 
احلوار يطبع فيما بعد بشكل "فولدر"، 
ي��وزع عل��ى املعني��ني باملوضوع س��واء 
عل��ى  لالط��الع  وزارات  او  اش��خاص، 

تفاصيل��ه: ألنن��ا الي��وم منل��ك مبن��ى 
ع��دة  عل��ى  يحت��وي  باملرك��ز،  خاص��ا 
اقس��ام منها قس��م االعالم، وقس��م 
التخطيط االس��تراتيجي للمستقبل، 

واالستشرافات املستقبلية.
وعن اجنازات املركز يقول كرمي: هناك اكثر 
م��ن 12000 ورقة "A4" محفوظ عليها 
جمي��ع احل��وارات الت��ي اقمناه��ا داخل 
املرك��ز، ويعد ارش��يفا مهما نش��تغل 
عل��ى اخراج��ه ضم��ن تبويب��ات، هناك 
صالة املأدبة املس��تديرة وتق��ام عليها 
احلوارات ما بني الشخصيات املتكافئة، 
سواء كانت سياسية، او غير سياسية، 
فيجتم��ع فيها ممثلو الكت��ل واالحزاب، 
لتتم مناقش��ة بعض املواضيع املهمة 
التي تخص سياس��ة البل��د بنحو عام، 
وهن��اك صالة الندوات الت��ي يعقد بها 
الندوات مبعدل واحدة كل ش��هر، وكان 
ابرزها ندوة عن صناعة األمن املس��تدام 
الت��ي القاه��ا الدكتور عقي��ل اخلزعلي 

وكيل وزارة الداخلية االقدم.
وفيم��ا يخص التواصل مع املراكز خارج 
الع��راق يقول ك��رمي: قمنا بزي��ارة إليران 

والتقينا مبسؤولني ايرانيني، وكانت معنا 
والس��يدة  التميمي  الدكتورة ماج��دة 
ش��روق العبايج��ي، ورحي��م الدراج��ي، 
لاليزيدي��ني،  وممث��ل  اخلفاج��ي،  وعم��اد 
وايضا ابراهيم الصميدع��ي، وقد اثنى 
املسؤول االيراني على املركز، واعلن عن 
رغبته بان يكون في اي��ران مركزا مماثل، 
كي يقيموا به ح��وارات مع دول اخلليج، 
وخاصة الس��عودية، زرن��ا كذلك مبنى 
البرملان البريطاني، وجامعة كامبريدج، 
وقد ضيفنا وزير اخلارجية العراقي على 
مأدبة عش��اء. وتلقينا دعوة من فرنسا 
لوفد س��يمثل املركز لزي��ارة اجلامعات 
ومقر البرملان، ومؤسسات اجملتمع املدني 
هناك، وميكن ان تكون لنا فيما بعد زيارة 
الى بروكس��ل، ومقر احملكم��ة الدولية 
في اله��اي، ولدينا مش��روع مع ملتقى 
الس��ليمانية في الش��هر الثالث، وفي 
الش��هر الرابع نقيم املؤمتر التأسيسي 
االول ف��ي مدينة النج��ف إلقامة ، وفي 
خططنا املستقبلية ايضا ان يكون لنا 

مقر في بغداد.

مركز الرافدين.. منبر للحوار الفكري وتعميق الرؤى

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكرت صحيفة اكس��بريس تريبيون، أن محكمة إس��الم 

آباد العليا حظرت االحتفال بعيد احلب في باكستان.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن احملكمة اتخ��ذت هذا القرار، بعد أن 
نظرت في االلتم��اس، الذي يقول أن عيد احلب ليس جزءا 

من التقاليد اإلسالمية.
ووفقا للمحكمة، مينع االحتفال بعيد احلب، س��واء على 
املس��توى الرس��مي، أو بني الس��كان، إضاف��ة إلى ذلك، 
منعت الس��لطات وس��ائل اإلعالم من اإلع��الن عن هذا 

العيد والترويج له.

حظر االحتفال بعيد 
الحب في باكستان

الصباح الجديد - وكاالت:
طرح الفنان صابر الرباعي أغنيته 
املوعودة "ملكت الكون" باللهجة 
املصرية مبناس��بة عيد  العشاق، 
وذلك عبر قناته الرس��مية على 

احد مواقع اإلنترنت.
األغنية من كلمات هاني الصغير، 

البك��ري،  خال��د  وتوزي��ع  أحل��ان 
وهندسة صوت ياسر أنور.

يس��تعد  الرباع��ي  أن  يُذك��ر 
لط��رح ألبوم��ه اجلدي��د املنتظر، 
وال��ذي يتع��اون في��ه م��ع مدين، 
وخال��د البكري، وهان��ي الصغير، 

وغيرهم.

وكان الرباع��ي أكد مس��بقا أنه 
س��يصور أغني��ة، أو اثنت��ني من 

األغنيات التي طرحها مؤخراً.
ويقول مطلع األغنية :"الليلة دي 
ملكت الك��ون بحاله ..وياك انت 
..حبيبي أن��ا ..من اللحظة دي أنا 
حتتغير حيات��ي ..وهتبقى أحلى 

مع حبنا"
يش��ار إل��ى أن آخ��ر أعماله 
بح��ن  أن��ا  أغني��ة  كان��ت 
م��ن كلم��ات هان��ي عب��د 
الك��رمي، أحلان وليد س��عد، 
وتوزي��ع محمد مصطفى، 

ومكساج ياسر أنور.

صابر الرباعي يطرح "ملكت الكون" بمناسبة عيد العشاق 

بغداد - الصباح الجديد:
استقبل وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
فرياد رواندزي مبكتبه الرس��مي، اليوم 
االثن��ني 13 ش��باط، اخملرج املس��رحي 
ف��اروق صبري، وجرى احلديث عن الواقع 
الثقاف��ي في البالد وس��بل إجناحه في 

املستقبل.
وأبدى وزير الثقافة دعمه للجهود التي 
يبذلها اخمل��رج فاروق صبري في أعماله 

املسرحية داخل العراق  وخارجه. 
 وق��ال اخملرج فاروق صب��ري في تصريح 
صحفي : إن دائرة الس��ينما واملس��رح 
صرح حضاري فعال، وعليه ميكن تطوير 
عمل��ه باالعتماد على املبدعني، ننتظر 
من وزي��ر الثقافة فرياد روان��دزي البدء 
إلى إعادة الهواء النقي لدائرة السينما 
واملس��رح، وتفعي��ل برام��ج الع��روض 

املسرحية واألفالم السينمائية .
 وأض��اف صبري: خالل عام من تواجدي 

في الوطن، ش��اهدت بع��ض العروض 
ملهرجان��ات  ودعي��ت  املس��رحية، 
مسرحية، واستمعت إلى مسرحيني، 
وهم يدلون بآرائهم واسهمت بندوات 
ح��ول املس��رح، وعرضت مس��رحيتي 
"ال��وردة احلم��راء" في مهرج��ان أربيل 
املس��رحي، ه��ذا الس��فر املس��رحي، 
منحن��ي فرصة جي��دة لق��راءة أولية 
ل�وضع املسرح، وهذا الوضع مبا له من 
س��لبيات وإيجابيات، عث��رات وجناحات 
الثقاف��ي  الواق��ع  م��ن ص��ور  ص��ورة 
الذي يذهب لأس��ف، ص��وب االنغالق 

والتشرذم .
إن هن��اك مبدع��ني  وأش��ار صب��ري،   
مس��رحيني عراقيني، افترش��وا فضاء 
املعرفي��ة  الس��عة  به��ذه  املس��رح 
واجلمالي��ة، وهم يتواصل��ون في إنتاج 
اجلمال والتواصل مع ما هو جديد وراق 

في عالم املسرح.

البصرة - الصباح الجديد:
في إط��ار حرصه على احتض��ان املواهب 
وتشجيعها، الس��يما النساء، أقام قصر 
الثقاف��ة والفن��ون في البص��رة املعرض 
التشكيلي األول للفنانة سكينة حسني 
املسعود صباح يوم األحد 12/شباط حتت 
عن��وان "نق��وش الذكريات حت��ت الظالل 

امللونة".
املعرض الذي أقامت��ه جلنة املرأة والطفل 
في قصر الثقافة بدعم وإس��ناد كبيرين 
م��ن إدارة القص��ر، افتتحه عضو مجلس 
محافظ��ة البص��رة عقيل اخلال��دي، وهو 
األول في مسيرة الفنانة سكينة حسني 
املس��عود، مدّرس��ة م��ادة الكيمي��اء في 
إح��دى م��دارس مدين��ة القرنة ش��مالي 
البصرة، وضم أكثر من 30 لوحة رسمتها 
بالزيت واألل��وان املائية، وقل��م الرصاص، 

وأقالم اجلاف. 
وأكدت املس��عود في حديثها مع إالعالم 

في قصر الثقافة قائلة: قد يكون هذا 
املعرض وبه��ذا احلضور البهي وبهذه 
الروع��ة هو احللم ال��ذي كنت ابحث 
عنه، فقد أحسست اآلن وأنا في ظل 
هذا احلض��ور اجلميل، إنني س��أحمل 
كل هذا الف��رح الذي خّصني به قصر 
الثقافة واحلضور الرائع، للعشرات من 

مبدع��ي وأبناء احملافظة العزيزة، أحمله 
بالوفاء لهم جميعا، عبر تطوير قابلياتي 
وان يك��ون لي حض��ور كبير ف��ي ميدان 

الفن التش��كيلي، فش��كرا لكل من 
أسهم في إجناح معرضي وأشعرني 

ببهجة ال أنس��اها، وس��ألتزم 
مبالحظاتهم، وسأعمل 

به��ا وصوال إلى ما 
قريبة  يجعلني 

الف��ن  م��ن 
التشكيلي. 

"الثقافة" تستضيف المخرج 
المسرحي فاروق صبري

افتتاح المعرض التشكيلي األول 
للفنانة البصرية سكينة المسعود

:BBC - الصباح الجديد
أحيت إذاعة بي بي س��ي العربية احتفاالت 
الي��وم العامل��ي للرادي��و من خ��الل تنظيم 
سلس��لة من الفعاليات، واألنش��طة التي 
ركزت على التفاعل واملش��اركة مع جمهور 

املتلقني.
وه��ذا هو العام الس��ادس ال��ذي يحتفل به 
بي��وم اإلذاعة العامل��ي. إذ اعت��ادت منظمة 
التربية والعلوم والثقاف��ة في األمم املتحدة 
)يونسكو(، تبني موضوع معني يكون محورا 
لالحتف��ال كل عام. وكان مح��ور هذا العام 
"مش��اركة اجلمهور"، رافعة ش��عار "أنتم 

اإلذاعة".
وقد ركزت االحتفاالت في األعوام السابقة 
عل��ى قضاي��ا أخ��رى أمث��ال: املس��اواة بني 

اجلنس��ني، ومتكني املرأة، والش��باب، واإلذاعة 
في أوقات الطوارئ والكوارث.

وقد استلهمت أنش��طة احتفال إذاعة بي 

بي س��ي العربية ش��عار هذا العام، فكان 
التركي��ز عل��ى مبدأ ش��راكة املس��تمع، 
وقدمت جترب��ة جديدة ورائدة في التحاور 
املباشر مع املس��تمعني عبر فيسبوك 

م��ن خ��الل برنام��ج "هم��زة وص��ل" 
وه��و برنام��ج يركز باألس��اس على 

اسهامات املستمعني.
كم��ا قامت بإذاعة سلس��لة من 
اللقاءات مع املس��تمعني، حول 
ال��دور ال��ذي لعبت��ه اإلذاع��ة 
العريقة في حياتهم، والعالقة 
الت��ي ربطت م��ا بينهم وبني 
مذيعيه��ا عب��ر األثير وكيف 
مذيعيها  أص��وات  ش��كلت 

ذاكرتهم على مدى عقود.

إذاعة بي بي سي العربية تحتفل باليوم العالمي للراديو
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