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ملحق "       " 
قراءات في النقد والتحليل

وقضايا االنتلجنسيا

في هذا العدد "كتاب مستقبل القوات المسلحة العراقية" الحلقة 6 ص15

يس��ر هيئة تحرير "الصباح الجديد" وبالتعاون مع مركز البيان للدراسات والتخطيط 
ان تقدم لقرائها حلقات من كتاب " مستقبل قوات األمن العراقية" لمؤلفه الدكتور 
ماي��كل نايتس، وفي هذه الحلقة يتناول المؤلف كيفية توزيع عناصر قوات األمن 
العراقية المتبقية ويش��ير الى توزيع القوات المقاتلة في الميادين الرئيسة للحرب، 
ويق��ول المؤلف :يبدو أن الحكومة العراقية تحج��ز قوات احتياط كبيرة في قيادة 
عملي��ات بغداد:اذ يتواج��د حوالي 20 ألف من الق��وات المقاتلة الت��ي يبلغ عددها 
83,150 أل��ف في منطقة بغ��داد في محي��ط الفلوجة والمداخ��ل الغربية لبغداد، 
فيما تحرس أربعة عش��ر لواًء من الجيش العراقي والش��رطة االتحادية، 28,000 
رجل أمن، مدينة بغداد. وقد اس��تلزمت معركة الرمادي ما يقرب من عشرين لواء 
ضعيف القوة، وسيتم توجيه جزء منها اآلن للمشاركة في العمليات ضد الموصل 

وغيرها من المواقع.

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة قوات جهاز مكافحة 
اإلرهاب ، إن الظروف اجلوية أرجأت 
انط��اق عملي��ة حتري��ر الس��احل 
األمين ملدين��ة املوصل ، فيما أكدت 
إن القطعات العس��كرية متأهبة 
لب��دء تنفي��ذ العملي��ة ف��ي أي��ة 

ساعة. 
وق��ال القائ��د ف��ي ق��وات جه��از 
مكافح��ة اإلرهاب الفري��ق الركن 
عبد الوهاب الس��اعدي إن "قوات 
جه��از مكافحة اإلرهاب املتمركزة 
ف��ي الس��احل األيس��ر للموصل 
تنتظر حلني استقرار األحوال اجلوية 
لانطاق باملعركة املرتقبة اخلاصة 

بتحرير الساحل األمين". 
وأضاف الساعدي في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ إن" 
العملي��ات العس��كرية متواصلة 
م��ن  األمني��ة  الق��وات  لتتمك��ن 
الوصول إلى حافة املدينة وحتقيق 
اجن��ازات عس��كرية على غ��رار ما 

حصل في الساحل األيسر". 
وأوضح القائد ان��ه "كان مقررًا أن 
تنطلق عمليات حترير اجلانب األمين 
خ��ال األي��ام املاضية لكن س��وء 

األحوال اجلوية حال دون ذلك إال انه 
أكد على استكمال االستعدادات 

متاماً لتنفيذ العملية". 
ومن جانبه كش��ف مص��در امني  
ف��ي جهاز مكافح��ة اإلرهاب ، عن 
متكن قوات اجلهاز من إسقاط أكثر 
م��ن 50 طائ��رة مس��يرة لتنظيم 
داع��ش اإلجرام��ي من��ذ انط��اق 
لتحري��ر  العس��كرية  العملي��ات 

مدينة املوصل. 
‘‘الصباح  وقال املصدر لصحيف��ة 
اجلديد‘‘ إن “ق��وات جهاز مكافحة 
اإلرهاب متكنت من إسقاط أكثر من 
50 طائرة مس��يرة لتنظيم داعش 
اإلجرام��ي منذ انط��اق العمليات 

العسكرية في املوصل". 
وأضاف املصدر الذي رفض اإلفصاح 
ع��ن أس��مه إن " تل��ك الطائ��رات 
ومت  جتاري��ة  إلغ��راض  مخصص��ة 
حتوريه��ا وال ميك��ن اس��تخدامها 
يدعي  إلغ��راض عس��كرية كم��ا 
التنظي��م اإلجرام��ي وم��ا حتمله 
بع��ض الطائ��رات ه��ي متفجرات 
يدوي��ة صغي��رة لي��س له��ا قدرة 

تدميرية.
تتمة ص3

القّوات المشتركة بانتظار تحّسن األحوال الجوية 
النطالق عمليات تحرير ساحل الموصل األيمن

تمكنت من إسقاط نحو 50 طائرًة مسّيرًة لداعش

استعدادات القوات املشتركة ملعركة حترير اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد القائد في مكافحة االرهاب 
الفريق الركن عبد الغني االسدي، 
امس االربع��اء، ان القوات االمنية 
مس��تلزمات  جمي��ع  اكمل��ت 
معركة حترير الس��احل االمين من 
مدين��ة املوصل، فيما اش��ار الى 

ان اس��اليب تنظيم "داعش" في 
العس��كرية  القطعات  مواجهة 

"اصبحت مكشوفة".
وقال االس��دي ف��ي حديث متلفز 
تابعت��ه "الصب��اح اجلدي��د" ، إن 
"الق��وات املش��تركة م��ن جهاز 
والش��رطة  االره��اب  مكافح��ة 

االحتادية واحلشد الشعبي وبقية 
القطع��ات وصل��ت ال��ى مرحلة 
االس��تعداد التام من اجل خوض 
معركة حترير الس��احل االمين من 
مدين��ة املوصل"، مش��يراً الى ان 
"القائد العام للقوات املس��لحة 
ل��م يع��ِط الضوء االخض��ر لبدء 

املعركة لغاية االن".
"مح��اور  أن  االس��دي،  واض��اف 
بالنس��بة  املعرك��ة مت حتديده��ا 
املش��اركة"، مش��يرًا  للقطعات 
الى ان "القطعات اكملت كل ما 
مطلوب من مستلزمات معركة 

حترير الساحل االمين".

مكافح��ة  جه��از  قائ��د  وتاب��ع 
االره��اب، أن "اس��اليب تنظي��م 
الق��وات  داع��ش ف��ي مواجه��ة 
االمني��ة اصبحت مكش��وفة وال 
جديد فيها، اذ انه استخدمها في 
كل املعارك التي خاضها بش��تى 
املناطق التي خسرها"، الفتاً الى 

ان "التنظي��م كان يتح��دث عن 
اس��تعمال اس��اليب ضد قواتنا 
الكيمياوي��ة  االس��لحة  مث��ل 
وغيرها عبر ماكنته االعامية، اال 
ان ه��ذه االمور ال اس��اس لها من 

الصحة".
تتمة ص3

"مكافحة اإلرهاب" يستكمل جميع مستلزمات معركة أيمن الموصل 

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئي��س اجلمهورية فؤاد معصوم، 
العملي��ة  أس��س  حماي��ة  إل��ى 
ومؤسس��اتها  الدميقراطي��ة 
االنتخابية، مؤكداً دعمه ألي إجراءات 
وتش��ريعات تضمن مهني��ة ونزاهة 
وشفافية العملية االنتخابية، فيما 
أشار املمثل اخلاص لألمني العام لألمم 
املتح��دة ف��ي الع��راق ي��ان كوبيتش 
اس��تعداد املنظم��ة لدع��م خطط 
العراق عل��ى صعيد حماية النازحني 
والقضاء على "اإلره��اب" واملصاحلة 

السياسية.

وق��ال معص��وم في بيان ص��در على 
هام��ش لقائ��ه كوبيت��ش واطلعت 
عليه "الصباح اجلديد" ، إنه يدعو إلى 
"حماية أسس العملية الدميقراطية 
ومؤسس��اتها االنتخابية والس��عي 
إل��ى تطويرها بالطرق الدس��تورية"، 
إج��راءات  ألي  "الدع��م  مؤك��داً 
وتشريعات تعزز النظام الدميقراطي 
وتضم��ن مهنية ونزاهة وش��فافية 
العملية االنتخابية ورقيها والتزامها 
وحق��وق  الدس��تور  مبب��ادئ  الت��ام 

ومصالح املواطنني".
تتمة ص3

معصوم يؤكد لكوبيتش دعمه 
لمهنية ونزاهة العملية االنتخابية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ذر رئيس ال��وزراء حي��در العبادي، 
من "مندس��ني" وجماعات قال إنها 
تس��تغل التظاه��رات االحتجاجية، 
املتظاهري��ن  بدف��ع  "محرض��ني" 
لاحتكاك م��ع القوات األمنية خال 
تظاهرة الس��بت املاضي في ساحة 
التحري��ر ببغداد، فيم��ا دعا إلى عدم 
إشغال العراق ب�"التحارب الداخلي". 
وقال العبادي خال مؤمتر صحفي في 
بغ��داد تابعته "الصب��اح اجلديد"، إن 
"احلكومة تؤكد على أهمية التظاهر 
السلمي، وهناك مندسون وجماعات 

تس��تغل التظاه��رات"، داعي��اً ف��ي 
الوقت ذاته إلى "عدم إش��غال البلد 
بالتح��ارب الداخل��ي وعدم نس��يان 

الهدف األهم".
وأضاف العبادي أن "استهداف بغداد 
بصواري��خ موجه��ة عم��ل إجرامي، 
وأدع��و اجلميع إلى التع��اون من أجل 
كش��ف كل م��ن ي��ؤذي املواط��ن"، 
الفتاً إلى "أننا فتحنا حتقيًقا بش��أن 
الصواري��خ م��ن أج��ل ع��دم تك��رار 
مثل ه��ذه اخل��روق التي تس��تهدف 

املواطنني".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مص��رف الرش��يد، ام��س 
االربع��اء، عن عزم��ه منح قروض 
للمواطن��ني تصل ال��ى 30 مليون 
دينار لش��راء الس��يارات، مش��يراً 
إل��ى أن مدة الق��رض يبلغ خمس 

سنوات.
وق��ال مدي��ر ع��ام املصرف رش��اد 
خضير وحيد في حديث صحفي، 
إن "املص��رف ق��رر من��ح ق��روض 
للمواطنني لغرض ش��راء سيارات 
ومركب��ات وآلي��ات انتاجية، على 
ان ال يتجاوز املبلغ %90 من س��عر 

املركبة او االلية".
وأض��اف وحيد أن "مبل��غ القرض 

الس��يارات  لش��راء  اخملص��ص 
س��يكون كحد اعل��ى 30 مليون 
دين��ار على ان يس��دد خ��ال مدة 
خمس س��نوات"، مش��يراً إلى أن 
ان  تقتض��ي  الق��رض  "ضواب��ط 
يك��ون هناك كفي��ل ضامن ويتم 
وضع اش��ارة حجز على الس��يارة 
والتأمني على حي��اة املقترض وان 
ال يك��ون لدى املقت��رض أي قروض 

سابقة".
واعلن مصرف الرشيد، في تشرين 
الثان��ي 2016، عن املباش��رة ببيع 
ال��دوالر للمس��افرين، فيما حدد 
االولوية منهم للحاالت االنسانية 

وجرحى العمليات العسكرية..

العبادي يحّذر من جماعات ومندسين 
ويشدد على أهمية التظاهر السلمي

"الرشيد" يطلق قروضًا لشراء 
السيارات تصل الى 30 مليون دينار

»داعش« يعدم 13 مدنيًا »غرقًا«
في اقفاص حديدية في الموصل

داعش يسعى لتفجير المؤسسات 
الحكومية في أيمن الموصل 23

متابعة ـ الصباح الجديد:
قالت دراس��ة لكلي��ة كينجر في 
لندن إنه من السابق ألوانه احلديث 
عن عالم ما بع��د تنظيم داعش، 
فتنظي��م القاع��دة ال��ذي واج��ه 
القوات األميركية والعراقية خال 
حقب��ة االحت��ال األميركي تطور 
ليظهر بنسخته اجلديدة املسماة 
"داع��ش"، وم��ن ثم الوص��ول إلى 
مرحلة إعان ما أسماها ب�"اخلافة 
اإلس��امية" بعد س��يطرته على 

أراٍض واسعة في العراق وسوريا.
التي نش��رتها  الدراس��ة  وتق��ول 
صحيفة الواش��نطن بوس��ت، إن 
التنظيم الذي يواجه اليوم حتالفاً 
دولي��اً كبيراً وتتقلص مس��احات 
األراضي التي كان يسيطر عليها، 
يس��عى لاحتفاظ بوج��وده على 
شبكة اإلنترنت، وهو ما يؤكد من 
جديد أن الوقت ما زال مبكراً على 
احلديث عن عال��م ما بعد تنظيم 

داعش.
وتخلص الدراسة إلى أن التنظيم 

يس��تعمل دعاي��ة عميق��ة ف��ي 
العال��م الرقمي، وهو ما يس��هم 

ببق��اء فكرة اخلافة م��دة طويلة 
حت��ى بع��د أن تتقلص س��يطرة 

التنظيم.
وس��ائل اإلعام التابع��ة لتنظيم 

داعش بدأت فعلياً بإعادة توظيف 
خزي��ن هائل م��ن املقاطع املصورة 
والصور والرس��ائل ضمن رس��ائل 
دعائي��ة جديدة للتنظي��م، وذلك 
إلبق��اء املش��اعر املتعاطف��ة مع 

"داعش" متوقدة.
اخلطة التي بدأ يلجأ إليها تنظيم 
مش��اعر  مداعب��ة  ف��ي  داع��ش 
املتعاطف��ني مع��ه عب��ر مقاطع 
مصورة قدمية، تؤكد أن املساحات 
التي كان يسيطر عليها التنظيم 
تتقل��ص بس��رعة كبي��رة، وذلك 
يش��ير إل��ى اليأس الذي ب��دأ يدب 

داخل نفوس القائمني عليه.
وكان التنظي��م ق��د ب��دأ يفق��د 
السيطرة على األراضي التي كانت 
حتت س��يطرته في العراق وسوريا 
بع��د ضرب��ات التحال��ف الدول��ي 
وتركيا وروس��يا، كما شهد تدفق 
املقاتل��ني األجان��ب إل��ى األراضي 
التنظيم،  عليه��ا  يس��يطر  التي 

انخفاضاً غير مسبوق.
تتمة ص3

رأي بريطاني: من المبكر الحديث عن
عالم ما بعد داعش والتنظيم يلجأ للعالم الرقمي

بغداد - وعد الشمري:
الق��ت اللجن��ة القانوني��ة ف��ي 
مجل��س الن��واب، أم��س االربعاء، 
بالائمة على الكتل السياس��ية 
في تعطيل مترير القوانني، مؤكدة 
ح��ول  النقاش��ات  اس��تكمالها 
العدي��د م��ن املش��اريع املهم��ة، 
لكنه��ا افادت باصط��دام اغلبها 
سياس��ية  ارادة  وج��ود  بع��دم 

أن  مبين��ة  إلقراره��ا،  حقيقي��ة 
البع��ض االخر يتطل��ب آراء فنية 
ونقاش��ات م��ع احلكوم��ة بغي��ة 

تعديل نصوصها.
وقال عض��و اللجنة أمني بكر في 
حديث إلى "الصب��اح اجلديد"، إن 
"العدي��د م��ن مش��اريع القوانني 
مدرجة في مجلس النواب بعضها 
وصل إلى مرحلة التصويت واألخر 

ما زال في مرحلة النقاشات".
وتاب��ع بكر، النائب ع��ن التحالف 
"الكت��ل  أن  الكردس��تاني 
مس��ؤولية  تتحمل  السياس��ية 
عدم اقرار اغل��ب القوانني املهمة 
املعطلة لعدم وجود ارادة حقيقية 

وواقعية في متريرها".
وأوض��ح أن "اللجن��ة القانوني��ة 
تناقش باستمرار املسودات وتضع 

النص��وص املوح��دة له��ا لكنها 
تصط��دم بنهاي��ة املط��اف م��ع 

الكتل السياسية".
لكنه ل��م يخف "وجود اس��باب 
اخ��رى تعط��ل تش��ريع القوانني 
املهم��ة ك��ون بعضه��ا يحت��اج 
إل��ى رأي فن��ي واالم��ر ال يتعل��ق 

بالنقاشات السياسية فقط.
تتمة ص3

"القانونية النيابية": استكملنا نقاشات
القوانين المهمة.. والكتل تعّطل تمريرها

متابعة

تقريـر

العالم الرقمي لداعش

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت املفوضية العليا املس��تقلة 
لانتخاب��ات ف��ي الع��راق تع��رض 
االنترنت  الرس��مي عل��ى  موقعها 
لاخت��راق وذلك للي��وم الثاني على 

التوالي.
وقالت املفوضي��ة في بيان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد"، ان اختراق 
مح��اوالت  "ضم��ن  يأت��ي  املوق��ع 
التش��ويه والتش��ويش على عمل 
خ��ال  م��ن  وادائه��ا  املفوضي��ة 
مجموعة من املس��يئني ممن يدعون 

وطنيتهم".

وأش��ارت إل��ى أن "ه��ذه احمل��اوالت 
ومجلس��ها  املفوضية  تثن��ي  ل��ن 
مهامه��م  اداء  ع��ن  وموظفيه��ا 
وسيس��تمرون في العمل على هذا 

النهج برغم احملاوالت اليائسة".
وش��ددت على أن "صوت املفوضية 
املداف��ع عن الدميقراطي��ة والتداول 
السلمي للسلطة سيبقى مرتفعاً 
حتى وان استمرت عملية تهكير او 

اختراق للموقع الرسمي لها".
ويأتي تكرار اختراق موقع املفوضية 
االحتجاج��ات  تصاع��د  وس��ط 

املطالبة بتغييرها.

وكت��ب اخملترقون بأنه��م ال ينتمون 
لط��رف سياس��ي وامن��ا يحركهم 
دافع احلرص على مصلحة الفقراء 

في الباد.
وكانت تظاهرة حاشدة قد خرجت 
ي��وم الس��بت للمطالب��ة بتغيي��ر 
مفوضي��ة االنتخاب��ات اس��تجابة 
لدع��وة من زعي��م التي��ار الصدري 
ان  يق��ول  ال��ذي  الص��در  مقت��دى 
بإج��راء  جدي��رة  غي��ر  املفوضي��ة 
انتخابات نزيهة ألنها أعضاء اجمللس 

ينتمون لألحزاب احلاكمة.
تتمة ص3

"مفوضية االنتخابات" تؤّكد اختراق
موقعها وتحّذر من مسيئين يّدعون الوطنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت رئاس��ة دي��وان إقلي��م 
كردس��تان، أن رئي��س االقلي��م 
مسعود بارزاني سيلتقي رئيس 
ال��وزراء، حي��در العب��ادي، عل��ى 
هام��ش مؤمت��ر ميوني��خ لألمن 
2017، الذي سينطلق في املانيا، 

األسبوع املقبل.
وقال رئيس الديوان فؤاد حسني، 
"م��ن  تصري��ح صحف��ي،  ف��ي 
املق��رر ان يجتمع رئي��س إقليم 
كردس��تان م��ع رئي��س ال��وزراء 
الل��ذان سيش��اركان أيض��ا في 

هذا املؤمتر".

وتش��ير املصادر الى "مش��اركة 
ش��خصية   500 م��ن  أكث��ر 
سياس��ية مرموقة م��ن جميع 
انح��اء العالم في ه���ذا املؤمتر 
ال��ذي سيس��تمر مل��دة ثاث���ة 

أيام".
تتمة ص3

العبادي وبارزاني يلتقيان في ميونيخ األسبوع المقبل

بعض المشاريع تتطلب آراًء فنيًة ونقاشات مع الحكومة لتعديل نصوصها

اإلنتلجنسيا العراقية وإنتلجنسيا علي بدر

قراءة في كتاب »الذئب األميركي في قصيدة أمي«



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ثالثة ملي��ارات دوالر حجم خس��ائر 
حكوم��ة االقلي��م املالية حل��د االن 
لصالح ش��ركة دانا غ��از االماراتية، 
التي تس��تثمر ف��ي قط��اع النفط 
والغ��از منذ ع��ام 2007 ف��ي اقليم 
رئي��س  كردس��تان، حس��بما اك��د 
برمل��ان  ف��ي  االقتصادي��ة  اللجن��ة 
االقلي��م على حمة صالح الذي اكد 
ان الشركة تطالب ب19 مليار اخرى 

من حكومة اقليم كردستان.
واك��د حم��ه صال��ح ف��ي تصري��ح 
للصباح اجلديد ان احلزب الدميقراطي 
العراقي��ل  يض��ع  الكردس��تاني 
واملعوقات امام الش��ركة االماراتية 
ف��ي مس��عى من��ه لس��حب ملف 
الغاز منها ومنحه الحدى الشركات 
التركية، لذا فان الشركة االماراتية 
ترف��ض الرضوخ وتطال��ب بني فترة 

وفترة اخرى بتعويضات مالية.
واوض��ح حمه صالح وه��و نائب عن 
حرك��ة التغيي��ر ان ش��ركة دانا غاز 
وقع��ت منذ ع��ام 2007 عق��داً مع 
اقليم كردستان الستثمار  حكومة 
حقل��ي كورم��ور وجمجم��ال غربي 
ان  اال  الس��ليمانية،  محافظ��ة 
حكوم��ة االقليم منعت الش��ركة 
م��ن التوس��ع وزي��ادة انتاجها وذلك 
لس��ببني االول ه��و التط��ور والنمو 
ف��ي قطاع الطاقة ال��ذي كان ميكن 
ان تش��هده هذه املنطق��ة اذا ما مت 
تطبيع االتفاق الذي وقع مع دانا غاز، 
والسبب الثاني يعود الى منع احلزب 
الدميقراطي الكردستاني حصول أي 

منو و تطور في هذه املنطقة.   
وتاب��ع ان م��ا ميثل خط��راً كبيراً في 
ه��ذه القضية هو مطالب��ة دانا غاز 
حكومة االقليم مببلغ تعويض يصل 
ال��ى 19 ملي��ار دوالر، مقابل منعها 
من تطوير وزيادة انتاجها من حقلي 
جمجم��ال وكورم��ور، حي��ث كانت 
تنوي الش��ركة في مراح��ل الحقة 
من انشاء مدينة دانا غاز الصناعية 
في قضاء جمجمال تضم عدداً من 
املصان��ع الكبيرة اضافة الى مصنع 

كبير للبتروكيمياويات.   

حكوم��ة  ان  صال��ح  حم��ه  وق��ال 
االقلي��م الغارقة من اعلى رأس��ها 
ال��ى اخم��ص قدميها ف��ي الديون 
والتي خس��رت نحو 3 مليارات دوالر 
لن تتحمل خسارة املزيد من االموال 
لصال��ح ش��ركة دانا غ��از، واردف ان 
الدعوى التي رفعتها الشركة على 
حكومة االقليم ف��ي احدى احملاكم 
النفطية  النزاع��ات  اخملتصة بح��ل 
في لندن والتي تطال��ب فيها مببلغ 
تعوي��ض يص��ل الى 19 ملي��ار دوالر 
س��يتم النظ��ر فيها  خ��الل العام 

احلالي 2017.
وزارة الثروات الطبيعية في حكومة 
اقلي��م كردس��تان ردت بدوره��ا يوم 
امس االربعاء على بيان ش��ركة دانا 
غ��از، ال��ذي اعلنت فيه ال��زام هيئة 
التحكي��م ف��ي بريطاني��ا حكومة 
إقليم كردس��تان بدف��ع مبلغ اكثر 
من 121 ملي��ون دوالر أميركي وذلك 

ع��ن  املس��تحقة  املبال��غ  لس��داد 
البترول  وغ��از  املكثف��ات  مبيع��ات 
الش��ركة  بي��ان  ع��دت  املس��ال، 

بالتضليلي غير الدقيق.
واضاف��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان تلقت 
الصب��اح اجلدي��د نس��خة من��ه، ان 
ش��ركة دانا غ��از طالب��ت حكومة 
االقلي��م مببل��غ ملي��ار وس��بعمئة 
مليون دوالر كتعويض، اال ان احملكمة 
رفض��ت ه��ذا الطلب، وتاب��ع البيان 
كما ان الشركة اغفلت ذكر فقرات 
مهم��ة من الق��رار محكم��ة لندن 
والذي هو ليس ف��ي صاحلها، ومنها 
لصال��ح  ااحلك��م  احملكم��ة  رف��ض 
الش��ركة في مطالبته��ا ب مليار و 
700 ملي��ون دوالر مقابل انتاج الغاز 

في حقل كورمور.    
وقالت الوزارة ان احملكمة رفضت 18 
مطالبة تضمنتها دعوى الش��ركة  
من مجم��وع 19 قدمتها الش��ركة 

لن��دن،  ف��ي  اخملتص��ة  للمحكم��ة 
ورفضت حكوم��ة االقليم حتميلها 
الس��بب عن ع��دم قدرة الش��ركة 
عل��ى تطوي��ر انتاجه��ا وزيادته في 
تل��ك احلقول مؤك��دة ان الش��ركة 
تقاعس��ت عن زيادة انتاجها وهو ما 

جاء خالفاً للعقد املوقع بينهما.  
من جهتها طالبت منظمة ستوب 
الفس��اد حكوم��ة االقليم  حملارب��ة 
خس��ارتها  ع��ن  توضي��ح  بتق��دمي 
املتتالية ملبال��غ مالية ضخمة امام 
ش��ركة دانا غاز االماراتي��ة، مؤكدة 
ان املتضرر املباشر من هذه املقامرة 
مبق��درات االقليم املواطنني بالدرجة 

االولى.
واش��ارت منظمة ستوب الى ان من 
حق املواطنني في كردستان ان يكون 
لديهم معلومات دقيقة عن كيفية 
التصرف باموالهم ، وطالبت اجلهات 
املعنية ان تدخ��ل على اخلط لتمنع 

الس��لطات م��ن تعري��ض االقلي��م 
املتوالي��ة، محذرة  له��ذه اخلس��ائر 
من ان خطراً كبيراً يهدد مس��تقبل 
اقليم كردستان في ظل السياسة 

االقتصادية املتبعة حالياً.
وكان��ت  ش��ركة »دان��ة غ��از« ق��د 
اعلنت على موقعها الرس��مي اول 
ام��س الثالث��اء افصاحاً مالي��ا ً عن 
أخر املس��تجدات املتعلق��ة بدعوى 
التحكيم الدول��ي التي رفعتها في 
أكتوبر 2013، باالشتراك مع شركة 
نفط الهالل وش��ركة بيرل بتروليوم 
لن��دن  محكم��ة  أم��ام  احمل��دودة، 
للتحكيم الدولي، بخصوص العقد 
طوي��ل األج��ل املب��رم م��ع حكومة 

إقليم كردستان العراق.
وجاء ف��ي بي��ان الش��ركة ان هيئة 
التحكيم حكمت لصالح االئتالف، 
حي��ث وج��دت هيئ��ة التحكيم  أن 
»حكومة إقليم كردستان قد أخلت 

بالتزاماتها التعاقدية حس��ب بنود 
العق��د، من خالل من��ع اإلئتالف من 
إجراء التقييمات والنشاطات األخرى 
الضرورية املطلوبة لتمكني االئتالف 
من تق��دمي خط��ة تطوي��ر احلقول ) 

حقلي جمجمال وخورمور( .
وأم��رت هيئة التحكي��م » حكومة 
مبل��غ  بدف��ع  كردس��تان  إقلي��م 
121,095,282 دوالر أميركي لالئتالف 
وذلك لس��داد املبالغ املستحقة عن 
البترول  وغ��از  املكثف��ات  مبيع��ات 
املس��ال التي مت حتميلها من قبل او 
نيابًة عن حكومة إقليم كردس��تان 
م��ا ب��ني  تاريخ 30 يوني��و 2015 و31 
م��ارس 2016 م��ع فائ��دة س��نوية 
حتتس��ب على ه��ذه املبال��غ ، هيئة 
التحكيم جميع املطالبات املقابلة 
التي تقدم��ت بها حكوم��ة إقليم 

كردستان العراق ضد اإلئتالف.

دانا غاز تربح حكمًا جديًدا بقيمة 121 مليون
دوالر وتطالب بـ 19 مليارًا أخرى

3 مليارات دوالر حجم خسائر اإلقليم لحد اآلن لصالح الشركة 
طارق حرب

اعلن معالي رئيس البرملان يوم 2017/2/13ان جلنة 
خب��راء من اعضاء البرملان أي من النواب هي اجلهة 
الت��ي تتول��ى اختي��ار وانتقاء عدد من املرش��حني 
الش��غال منص��ب عضو ف��ي مجل��س مفوضي 
املفوضية العليا املس��تقلة لالنتخابات والسؤال 
ه��و ه��ل ان ه��ذه اللجنة ه��ي فعال جلن��ة تضم 
خب��راء ام جلنة تضم نواب��اً أي اعضاء في مجلس 
النواب وقد تأكد بص��ورة قطعية ان هذه اللجنة 
في حقيقتها هي ليس��ت جلنة خب��راء وامنا جلنة 
برملانية مكونة من نواب في البرملان فقط وليست 
جلنة خبراء مبفهوم اخلبير الذي تختلف صفته عن 
صفة النائب في البرملان وبالتالي كان من املطلوب 
اس��تبدال هذه التس��مية التي توق��ع الناس في 
وهم اخلبرة واخلبراء وتسمية هذه اللجنة باللجنة 

البرملانية اخلاصة باملفوضية .
وهذه اللجنة جلنة مؤقت��ة لغرض معني في فترة 
معين��ة وه��و اختيار مرش��حني وعرضه��م على 
مجل��س الن��واب للتصوي��ت عليهم ش��أنها في 
ذلك ش��أن اللج��ان التي يش��كلها البرملان طبقاً 
الحكام املادة )68( وما بعدها من النظام الداخلي 
جمللس النواب املنشور في اجلريدة الرسمية جريدة 
الوقائ��ع العراقي��ة )4032( ف��ي 2007/2/5وه��ذه 
اللجن��ة وتش��كيلها ومهمتها تثي��ر الكثير من 
االس��ئلة اولها هل يجوز ان يكون مجلس النواب 
هو اجلهة التي تتولى الترشيح واجلهة التي تتولى 
املوافق��ة على املرش��حني ف��ي آن واح��د وان كان 
الترش��يح يحصل م��ن جلنة من ع��دد من اعضاء 
البرمل��ان فالعقل والنقل يق��والن ان ال يجوز اجلمع 
ب��ني جهة الترش��يح وجهة املوافق��ة لكي تكون 
هنال��ك مرونة ف��ي املوافقة او ع��دم املوافقة اما 
دمج جلنة الترش��يح بجهة املوافقة يعني ان من 
يتم ترشيحه ستتم املوافقة عليه كقاعدة عامة 
مادام ان  من يتولى الترش��يح جزء من اجلهة التي 
تتول��ى املوافقة اي ان جلنة اخلبراء جزء من مجلس 
الن��واب خاصة اذا علمنا ان ع��دم اجلواز هذا وعدم 

القبول تثبته املادة )103( من الدستور.
 ذلك ان هذه املادة بالنس��بة لديوان الرقابة املالية 
وهيئة االعالم واالتص��االت قررت ربطهما مبجلس 
الن��واب في حني ان املادة )102( من الدس��تور التي 
اش��ارت الى مفوضي��ة االنتخابات ل��م تقرر ربط 
مفوضية االنتخابات مبجل��س النواب كما حصل 
بالنس��بة للدي��وان والهيئ��ة ومادام ان الدس��تور 
ل��م يربط مفوضية االنتخاب��ات بالبرملان لذا فانه 
ال توج��د صالحي��ة للبرمل��ان في ترش��يح اعضاء 
مجل��س املفوضني وامنا له صالحي��ة املوافقة من 
عدم��ه ومب��ا ان املفوض��ني في مجل��س مفوضي 
مفوضية االنتخابات هم من الدرجات اخلاصة فال 
بد ان يلتزم البرملان باحكام املادة )61( من الدستور 
وامل��ادة )80( م��ن الدس��تور الت��ي ق��ررت ان جهة 
الترش��يح الصحاب الدرجات اخلاصة هي مجلس 
ال��وزراء وبالتال��ي ف��ان مجلس الوزراء م��ن الوجه 
الدس��توري هو اجلهة التي حتدد املرشحني واجلهة 
التي تتولى عرضهم على البرملان وللبرملان ان يقرر 
املوافقة على هؤالء املرش��حني الذين رش��حتهم 
احلكوم��ة بوصفهم من اصحاب الدرجات اخلاصة 
او ع��دم املوافق��ة لذا ف��ان جلنة اخلب��راء البرملانية 
وطريقتها في الترش��يح تبتع��د كلياً عن احكام 
النصوص والقواعد الدس��تورية اخلاصة بترش��ح 

اصحاب الدرجات اخلاصة.

البرلمان ومفوضية 
االنتخابات

تقـرير

ترجمة ـ سناء علي:

ف��ي عدة تقارير مت نش��رها على التاميز 
االميركية اشار فيها عدد من املراقبني 
ال��ى ان » حالة الص��راع والتنافس بني 
أكبر قوتني في العالم )الواليات املتحدة 
وروسيا(، ما تزال مستمرة فمنذ مائة 
عام كما تنقل بعض املصادر، والعالقة 
بينهما في تقلب مس��تمر، وكل دولة 
حت��اول دائماً أن تس��يطر على العالم. 
فمن صراع وتنافس عس��كري وثقافي 
واقتص��ادي وعلمي وفضائي، إلى وفاق 
وتعاون أحياناً ضد أي دولة تفكر في أن 
تدخل في املنافسة، وأحياناً أخرى إلى 
ح��رب باردة، حيث حاول��ت كل دولة أن 
تثبت قوتها وسيطرتها املطلقة، وقد 
اس��تطاعت أمي��ركا في وقت س��ابق 
أن تخ��رج م��ن ه��ذه احل��رب منتصرة 

لتسقط االحتاد السوفيتي .« 
واضافوا » في السنوات األخيرة عادت 
روس��يا لتتصدر املش��هد م��ن جديد 
ولتناف��س القوة األول��ى والوحيدة في 
العال��م أمي��ركا، وه��و ما اث��ار القلق 
واخمل��اوف خصوصاً بعد اتس��اع رقعة 
اخلالفات واالزمات الدولية املبنية على 
تقدمي املصالح، حيث أخذ الصراع بني 
روس��يا والواليات املتح��دة األميركية 
اجتاًها جدي��ًدا، وخصوصاً فيما يتعلق 
مبناطق النفوذ والسيطرة على مصادر 
الطاقة ف��ي العالم، وايج��اد حتالفات 

واقتصادية جديدة بقصد  عس��كرية 
اضعاف الطرف االخر.« 

واش��ار املراقبون الى ان »  الغرب أتهم 
روس��يا مبس��اعدة متمردين في شرق 
أوكرانيا. وتنفي روسيا ذلك. ومنذ ذلك 
الوقت أيضا فرض��ت الواليات املتحدة 
واالحت��اد األوروب��ي عقوب��ات واس��عة 
على أفراد ومؤسس��ات روس��ية وردت 
موس��كو بف��رض قي��ود عل��ى واردات 
من االحتاد األوروب��ي. ووصفت الوثيقة 
توسع حلف ش��مال األطلس��ي بأنه 
تهديد لروس��يا. وأضاف��ت أن الواليات 
املتحدة وسعت شبكتها من املعامل 
دول  ف��ي  البيولوجي��ة  العس��كرية 
مجاورة لروسيا. ولم تشر الوثيقة إلى 
س��وريا التي بدأت روسيا حملة جوية 
فيها في 30  أيلول ضد املعارضة التي 
تستهدف الرئيس بشار األسد حليف 

موسكو.« 
كم��ا ب��ني املراقب��ون   ان  البنتاغ��ون 
االميركي ال يجد أي س��بب ملوس��كو 
ك��ي تعد واش��نطن تش��كل تهديداً 
على امنها القومي وذلك بعد اطالعه 
على تقرير رسمي من موسكو يصف 
للم��رة االولى الواليات املتحدة واحللف 
االطلس��ي بأنهم��ا خط��ران عليه��ا. 
وحس��ب محطة التلفزيون الرسمية 
للبنتاغون، فان التقري��ر اجلديد لالمن 
القوم��ي املوق��ع من الرئي��س فالدميير 
بوت��ني مبناس��بة انته��اء الع��ام، يركز 
باالسم على الواليات املتحدة واحللف 

عل��ى  خط��ران  بانهم��ا  االطلس��ي 
روسيا.« 

في السياق ذاته ينوه املراقبون الى ان » 
اجليش الروسي اتهم  الواليات املتحدة 
ب�«التغطية« على تهريب النفط الى 
تركيا من املناطق اخلاضعة لس��يطرة 
تنظي��م داع��ش ف��ي س��وريا، بعدما 
عدت واش��نطن ان الكمي��ات املهربة 
»ضئيل��ة«. وجاء في بي��ان على موقع 
وزارة الدفاع الروس��ية على فيسبوك 
»حني يعلن مسؤولون اميركيون انهم 
ال يعرفون كيف ينقل نفط االرهابيني 

الى تركي��ا عبر التهري��ب، فهذا ليس 
فقط متلص��اً وامنا ينط��وي على رغبة 

بالتغطية على هذه االعمال«.
من جانب آخر اش��ار املراقب��ون الى ان 
»  مس��ؤولني أميركيني بين��وا  إن تردد 
تقارير عن وقوع خسائر بشرية كبيرة 
بني املدنيني من ج��راء حملة القصف 
الروس��ي ف��ي س��وريا م��ن األس��باب 
الرئيس��ة التي جتعل من املستبعد أن 
تنسق واش��نطن مع موسكو غاراتها 
عل��ى أه��داف تنظي��م داع��ش وذلك 
برغ��م أن الرئي��س ب��اراك أوبام��ا ترك 

الباب مفتوحاً أم��ام إمكانية التعاون 
العس��كري مع الكرملني. وأكد أوباما 
في وقت س��ابق في البيت االبيض مع 
نظيره الفرنس��ي فرانس��وا أولوند أن 
»مشاركة روسيا في التحالف عريض 
القاعدة الذي أقمناه موضع ترحيب.« 
لكن��ه أضاف أن عليه��ا أوال أن تتحول 
م��ن التركيز على دعم الرئيس بش��ار 
األس��د إلعادة توجيه ضرباتها اجلوية 
بعيدا عن املعارضة املعتدلة والتركيز 

على تنظيم داعش.« 
ال��ى جانب ذلك  اش��اروا الى ان »  وزير 

الدف��اع األميرك��ي أعل��ن  أن الواليات 
االس��تعداد  عل��ى  تعم��ل  املتح��دة 
»عمليا« للتصدي ألي »عدوان« روسي، 
من خالل حتدي��ث ترس��انتها النووية، 
واس��تثمار في وس��ائل فائقة التطور 
في اجملال العس��كري. وقال وزير الدفاع 
األميركي أش��تون كارتر خالل منتدى 
حول قضاي��ا الدفاع في كاليفورنيا إن 
واش��نطن تالئم »متوقعها العمالني« 
للتص��دي ألي »ع��دوان« ق��د تقوم به 
روس��يا بالنظر »إلى تغير سلوكها«. 
وأش��ار كارت��ر »نح��ن نالئ��م متوقعنا 
العمالن��ي وخططن��ا للط��وارئ ف��ي 
العمل ال��ذي نقوم به بأنفس��نا ومع 
حلفائن��ا، لردع روس��يا م��ن »ارتكاب« 
ع��دوان وللمس��اهمة ف��ي تقلي��ص 
هشاش��ة حلفائنا وش��ركائنا«. وتابع 
الوزي��ر أن واش��نطن حتدث ترس��انتها 
النووية وتس��تثمر في وس��ائل فائقة 
التط��ور مثل الطائرات م��ن دون طيار 
واللي��زر  امل��دى  البعي��دة  والقاذف��ات 
واحلرب االلكتروني��ة واملدافع الكهرو-

مغناطيسية.« 
م��ن جانب آخر  اش��ار املراقبون الى ان 
»الرئيس الروسي فالدميير بوتني قال إن 
روسيا س��تواصل التعاون مع الواليات 
املتح��دة وش��ركائها لقت��ال تنظيم 
داعش في س��وريا لكن ذل��ك التعاون 
س��يتعرض للخط��ر في حال��ة تكرار 
ما قامت به تركيا من إس��قاط طائرة 
روس��ية. وعب��ر بوتني ف��ي تصريحات 

أدلى بها ف��ي الكرملني بعد محادثات 
مع الرئيس الفرنس��ي فرانسوا أولوند 
ع��ن غضبه م��ن التصرف��ات التركية 
قائال إن��ه يعد إس��قاط الطائرة عمال 
من أعمال اخليانة من بلد عدته روسيا 
صديقاً. لكنه قال إنه س��يأمر اجليش 
الروس��ي بتكثيف التعاون مع القوات 
املسلحة الفرنسية -مبا في ذلك تبادل 
املعلومات بشأن األهداف- مشيراً إلى 
أنه يع��د هذا اإلجراء جزءاً من إنش��اء 
حتال��ف دول��ي أش��مل يجمع روس��يا 
وال��دول الغربي��ة. وقال بوت��ني »نحن 
مس��تعدون للتع��اون م��ع التحال��ف 
ال��ذي تق��وده الواليات املتح��دة. لكن 
بالطبع مث��ل هذه األح��داث كتدمير 
طائرتنا وم��وت رجالنا.. غي��ر مقبولة 
على اإلطالق.« وأض��اف »نحن ننطلق 
م��ن وضع لن يتكرر فيه ذلك.. وإال فلن 
نكون في حاجة للتعاون مع أحد.. مع 

أي حتالف.. وال مع أي بلد.« 
كما اختتم املراقبون تقاريرهم بالقول 
أن »  بوت��ني أيضا والرئيس الفرنس��ي 
»اتفق��ا عل��ى كيفي��ة التع��اون ف��ي 
املس��تقبل القريب سواء على أساس 
ثنائ��ي أو م��ع التحال��ف ال��ذي تقوده 
الوالي��ات املتح��دة بنحو ع��ام.« وقال 
بوتني »نحن نتحدث عن حتديد األراضي 
التي ميكننا اس��تهدافها وعن أماكن 
يفض��ل فيها جتنب الغارات وعن تبادل 
املعلوم��ات ف��ي قضايا متع��ددة وعن 
تنسيق أعمالنا.. في ميدان املعركة.«

في ظل صراع وتنافس عسكري وثقافي واقتصادي

تبادل األدوار بين روسيا واميركا في سوريا 

حمه صالح: الحزب 
الديمقراطي الكردستاني 
يضع العراقيل 
والمعوقات امام 
الشركة االماراتية في 
مسعى منه لسحب ملف 
الغاز منها ومنحه الحدى 
الشركات التركية، لذا 
فان الشركة االماراتية 
ترفض الرضوخ وتطالب 
بين فترة وفترة اخرى 
بتعويضات مالية

دانا غاز

طائرات روسية في احدى القواعد العسكرية في سوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:
عد رئيس التحال��ف الوطني، عمار 
احلكيم، مشروع التسوية الوطنية 
بانه »املس��ار الوحيد إلخراج العراق 

من أزماته«.
وذك��ر بي��ان ملكتبه اطلع��ت عليه 
احلكي��م  ان  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
»اس��تقبل مبكتبه في بغداد اليوم 
ل��دى  املتح��دة  اململك��ة  س��فير 
بغداد فرانك بيك��ر، وبحثا تطورات 

األوض��اع السياس��ية واألمنية في 
العراق واملنطقة وما يتعلق باجلهد 
الدولي الداعم للعراق الس��تكمال 
معركة حترير مدينة املوصل املتمثل 
بالس��احل األمي��ن اجل��زء األخير من 

مركز املدينة«.
وأكد احلكيم بحس��ب البيان »على 
أهمية االس��تمرار ف��ي دعم العراق 
للخالص م��ن داع��ش ذاك التهديد 
العابر للحدود، داعيا الى جهد دولي 

وإقليمي يأخذ على عاتقه التصدي 
لداعش من الناحية الفكرية«.

ودع��ا اجملتم��ع الدول��ي ال��ى »حتمل 
مس��ؤولياته ف��ي دعم الع��راق في 
اجملال اإلنساني والتخفيف من أزمة 
النزوح التي تزامنت مع األزمة املالية 
نتيج��ة انخفاض أس��عار النفط،« 
الدولي��ة  »املنظم��ات  ان  مبين��ا 
مطالبة بتخفيف الواقع اإلنساني 
في املناط��ق احملررة،« مش��ددا على 

»ض��رورة حضور ال��دول الكبرى في 
اي مؤمتر لدعم املناطق احملررة وإعادة 

اعمارها«.
م��ن جهت��ه ج��دد س��فير اململكة 
املتح��دة دع��م ب��الده للع��راق ف��ي 
مواجه��ة اإلره��اب ودع��م املس��ار 
السياس��ي والعملية الدميقراطية 
فيه، مش��يدا باالنتص��ارات األمنية 
الت��ي يحققه��ا العراقي��ون عل��ى 

داعش اإلرهابي.

الحكيم للسفير البريطاني: التسوية المسار
 الوحيد إلخراج العراق من أزماته

بغداد � الصباح اجلديد:
أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى،بأن 
تنظيم »داعش« أع��دم 13 مدنياً »غرقاً« 

داخل اقفاص حديدية وسط املوصل.
وق��ال املص��در ف��ي حديث صحف��ي، إن 
»عناص��ر تنظيم داع��ش اقدم��وا، على 
إعدام 13 مدنياً غرقاً في أقفاص حديدية 
ف��ي منطق��ة الدواس��ة، وس��ط مدينة 
املوص��ل، بتهم��ة التخاب��ر م��ع القوات 

احلكومية والبيشمركة ».

وأضاف املصدر ، أن »التنظيم قام بتصوير 
عملية اإلعدام بعد صدور احلكم عليهم 
مما يسمى باحملكمة الش��رعية في والية 

نينوى ».
يش��ار إلى أن تنظيم »داعش« أقدم منذ 
سيطرته على مدينة املوصل، في حزيران 
2014، على إعدام اآلالف من أبناء املدينة 
بتهم ومزاعم مختلفة أبرزها التعاون مع 
تعرض  واحلكومة.فيتنام  األمنية  القوات 

على العراق تبادل الشاي بالنفط.

»داعش« يعدم 13 مدنيًا »غرقًا« 
في اقفاص حديدية في الموصل
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بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س األربعاء، ب��أن أربعة 
أش��خاص إصيب��وا بإنفج��ار عب��وة 

ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة كانت 
موضوع��ة بالق��رب من عل��وة لبيع 
اليوس��فية  االس��ماك في منطقة 
ادى  م��ا  انفج��رت،  بغ��داد  جنوب��ي 
الى إصاب��ة أربعة اش��خاص بجروح 

متفاوتة". 
عل��ى صعيد متصل اف��اد املصدر إن 
"عب�وة ناس��ف�ة كان���ت موضوعة 
عل��ى جان��ب طري��ق ف��ي منطق��ة 
ي��وم  مس��اء  انفج��رت،  املش��اهدة 
امس ، ما اس��فر عن اصابة شخص 

بجروح".

ديالى – عملية نوعية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى ام��س االربعاء، بأن ق��وة أمنية 
مش��تركة اعتقل��ت مطلوبا بتهمة 
"االرهاب" ش��مال ش��رق ب عقوبة من 
أهال��ي قضاء الدجي��ل في محافظة 

صالح الدين. 
وق��ال املص��در  إن "قوة م��ن مديرية 
األمن الوطني بالتنس��يق مع شعبة 
إجرام قضاء املقدادية، )35كم شمال 
اإلرهاب  بعقوبة(، ومكافح��ة  ش��رق 
نفذت، فجر ي��وم امس عملية نوعية 
ف��ي محيط منطق��ة االحمر، )7 كم 
واعتقل��ت مطلوباً  املقدادية(  ش��رق 

بتهمة االرهاب".

كركوك – اعدام مدنيني 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة كركوك ام��س االربعاء أن 

"داع��ش" اقدم عل��ى اع��دام ثمانية 
مدنيني بتهمة "التخابر" مع القوات 

االمنية جنوب غربي احملافظة.
 وقال املصدر  إن "عناصر داعش قاموا، 
فجر يوم امس بإعدام ثمانية مدنيني 
ق��رب قضاء احلويج��ة )٥٥ كم جنوب 
غربي كرك��وك( بتهم��ة التخابر مع 

القوات احلكومية والبيشمركة".
 وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكش��ف عن اس��مه، أن "التنظيم 
ق��ام بتصوي��ر عملي��ة اإلع��دام بعد 
صدور احلكم عليهم من ما يس��مى 

باحملكمة الشرعية في القضاء". 

صالح الدين – هجوم مسلح
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين ام��س االربعاء بأن مدنيا 
قت��ل وأصيب آخ��ر بهجوم مس��لح 

شرقي احملافظة.

وقال املصدر إن "مجموعة مس��لحة 
هاجمت سيارة مدنية فجر يوم امس 
في الطري��ق الدولي الربط بني الطوز 
وداق��وق ق��رب مطع��م الس��ادة )90 
كم ش��رقي صالح الدين(، مما أس��فر 
ع��ن مقتل س��ائق الس��يارة وإصابة 
آخر وس��رقة س��يارته حيث انه كان 
قادماً من الس��ليمانية ومتجهاً إلى 

بغداد".

االنبار – ضبط اسلحة 
اكد مصدر امني ف��ي قيادة عمليات 
األنب��ار ام��س االربعاء أن ق��وة أمنية 
عثرت على كدس عت��اد يحتوي على 

400 عبوة ناسفة شرق الرمادي.
وق��ال املص��در  إن "ق��وة م��ن اجليش 
متكنت من العثور على كدس يحتوي 
على 400 عبوة ناس��فة في منطقة 
حصيب��ة الش��رقية )23 ك��م ش��رق 

الرمادي(".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكشف عن اسمه، أن "القوة قامت 
بتفجير الكدس موقعيا من دون وقوع 

خسائر مادية او بشرية تذكر". 

ميسان – خطط امنية 
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة 
ميس��ان ام��س االربع��اء ان االجهزة 
االمني��ة متكن��ت من  إلق��اء القبض 
عل��ى ع��دد م��ن املتهم��ني بقضاي��ا 
جنائية مختلف��ة  تنوعت بني القتل 

والسرقات والتهديد وقضايا أخرى .
وق��ال قائ��د ش��رطة  العمي��د ن��زار 
موهي ألس��اعدي ل�" الصباح اجلديد 
أن األجه��زة األمنية نف��ذت  اخلطط 
األمنية مبا يحقق األمن و االس��تقرار 
ألقت القبض على عدداً من املتهمني 

بجرائم جنائية مختلفة  .

و من خالل  حملة مكثفة وواس��عة 
ش��ملت جمي��ع مناط��ق احملافظ��ة 
ملالحقة املطلوب��ني قضائياً باإلضافة 
إل��ى دور املواطن البارز في مس��اعدة 
القوات األمنية ف��ي تنفيذ واجباتها 

حلفظ األمن في احملافظة

نينوى – اشتباكات مسلحة 
كش��ف مصدر محلي في محافظة 
نينوى امس االربعاء ان قوات احلش��د 
ث��الث عج��الت   ، فج��رت  الش��عبي 
ملغومة لعصابات داع��ش االرهابية 

غربي مدينة املوصل.
احلش��د  "ق��وات  أن  املص��در  وذك��ر 
الش��عبي/ لواء ١٨ فجر ثالث عجالت 
ملغوم��ة م��ن أص��ل ٦ أثن��اء ص��ده 
لهج��وم عناص��ر داع��ش بالقرب من 

قرية احلجف" غربي املوصل.
وأش��ار املصدر احمللي ال��ى ان "طيران 

اجليش العراقي وبالتنسيق مع قوات 
احلشد الشعبي طارد بقية العجالت 
امللغوم��ة الت��ي اس��تعملها عناصر 

داعش بالهجوم على القرية".

البصرة – اعتقال ارهابي 
افاد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظة البصرة ام��س االربعاء بان 
العميد حس��ن  س��يطرة الش��هيد 
جل��وب متكنت من القاء القبض على 
متهم ينتم��ي الى تنظيم " داعش " 
وهو من مرتكبي اجلرائم االرهابية في 

احد مناطق احملافظة .
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 
اس��مه ان املتهم مطلوب إلى وكالة 
ال��وزارة لش��ؤون الش��رطة على وفق 
قضاي��ا ارهابية عديدة وق��د مت اتخاذ 
االجراءات القانونية بحقه وتسليمه 

للقضاء لينال جزاءه العادل.

انفجار عبوة في اليوسفية وأخرى بالمشاهدة شمالي بغداد * هجوم مسّلح في الطريق الدولي بين الطوز وداقوق
اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم متنوعة في ميسان * تدمير 3 عجالت ملغومة لعصابات داعش غربي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجنزت املنش��أة العامة للطيران املدني مش��روع 
الفح��ص اجل��وي ملدرجي مط��ار بغ��داد الدولي 

ومدرج مطار البصرة الدولي.
واكد مدير عام الطيران املدني الس��يد حس��ني 
محسن كاظم في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان��ه " مت اجناز اعمال الفح��ص واملعايرة 
ملنظوم��ة الهبوط اآللي ILS ف��ي مدرجي مطار 
بغ��داد الدولي ومدرج مط��ار البصرة الدولي من 
قب��ل كوادر قس��م اتص��االت الطيران وش��ركة 

راديوال النيوزلندية".
واض��اف ان " ه��ذا االجناز يس��اهم بتقدمي افضل 
ف��ي  العامل��ة  الطي��ران  لش��ركات  اخلدم��ات 
الع��راق وفق املتطلب��ات واملعايي��ر الدولية التي 
حددته��ا املنظم��ة الدولي��ة للطي��ران املدن��ي 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت هيئة االستثمار في اقليم كردستان، عن 
ان حكومة االقليم الغت 89 مشروعا استثماريا 

السباب مختلفة.
ووفق لالحصاءات التي اعدتها الهيئة للسنوات 
العش��ر املاضي��ة فان حج��م االس��تثمار للعام 
املاضي 2016 سجل ادنى مستوياته اذ انخفض 
الى ما دون ملياري دوالر، في انخفاض مبقدار 50% 
عما مت تس��جيله عام 2015 الذي شهد استثمار 

4 مليارات دوالر.
وقال رئيس الهيئة العامة لالستثمار في اقليم 
كردس��تان نوري عثمان ف��ي تصريح صحفي، ان 
تأثي��رات االزمة املالي��ة بهذا االجت��اه كانت على 
مستويني، االول تلك املش��اريع التي اجيزت قبل 
حصول االزمة املالية ومت تنفيذ قسم كبير منها 
وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت تباطؤا شديدا 

بل ان قسم منها توقف عن العمل.
واض��اف انه ف��ي املس��توى الثان��ي فيما يخص 
املش��اريع الت��ي اجيزت خالل االزمة وهي تس��ير 

بوتيرة بطيئة جدا.
واش��ار عثمان الى انه بقرار من حكومة االقليم 
مت ايقاف منح االجازات ملشاريع االسكان من قبل 
هيئة االس��تثمار، مبينا ان منح االجازات استمر 

فقط ملشاريع الصناعة والزراعة والسياحة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار وف��د م��ن قيادة احلش��د الش��عبي برئاس��ة 
أب��و مه��دي املهندس،امس االربع��اء، الصحفية 
اجلزائري��ة املصاب��ة، س��ميرة مواقي، ف��ي مدينة 
الط��ب لالطمئنان على صحته��ا والوقوف على 

احتياجاتها.
وذك��ر اعالم احلش��د في بي��ان له اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان وف��د من "قيادة احلش��د 
الش��عبي، برئاس��ة املهندس زار ام��س االربعاء، 
الصحفي��ة اجلزائرية واالطمئن��ان على صحتها 
والوقوف على احتياجاتها بش��كل شخصي من 

اجل وصولها الى مرحلة الشفاء التام".
واض��اف ان "املهن��دس اش��اد بش��جاعة مواقي 
واجلرأة الت��ي حتملها، مؤكدا ان هذه الش��جاعة 

تعطي عزما ملقاتلني في احلشد الشعبي".
ودعا املهندس ملواقي "بالسالمة من أجل خدمة 
القضية العراقية واإلنس��انية ضد االرهاب الذي 
يعان��ي من��ه الش��عب العراقي كم��ا عانى منه 
الشعب اجلزائري من قبل وطمئنها بقرب وصول 

أهلها من اجلزائر إلى بغداد".
ونقل البيان أيضا عن مواقي قولها "أشكر قيادة 
احلشد واإلعالم احلربي وعموم املهتمني"، مضيفة 
"أنتم أهلي فعال". وتابع��ت الصحفية اجلزائرية 
"اهلل أعطاني احلياة كي أعود مجددا إلى اجلبهة 
واتواص��ل في نقل احلقيق��ة". وكانت الصحفية 
اجلزائري��ة، س��ميرة مواق��ي، قد تعرض��ت االحد 
املاض��ي الى إصابة خطيرة ف��ي الرأس بإطالق نار 
من قناص داعش خالل مرافقتها لقوات احلش��د 

الشعبي غرب تلعفر.

إنجاز مشروع الفحص 
الجوي لمدرجي مطار 

بغداد  والبصرة

إلغاء 89 مشروعًا 
استثماريا في إقليم 

كردستان

الصحفية الجزائرية 
لقيادة الحشد: أنتم 
أهلي وسأعود للجبهة

الملف األمني

القّوات املشتركة بانتظار حتّسن 
األحوال اجلوية النطالق عمليات 

حترير ساحل املوصل األمين
وأعلن��ت وزارة الدفاع عن مقتل عدد 
م��ن عناص��ر داع��ش وتدمي��ر نقاط 
وورش��ة  للعت��اد  ومخب��أ  تفتي��ش 
لتفخي��خ العجالت بضرب��ات جوية 

في املوصل. 
وذك��ر بي��ان ل��وزارة الدف��اع حصلت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ عل��ى 
نس��خة من��ه " ان طائ��رات قي��ادة 
القوة اجلوية وبالتنسيق مع املديرية 
العامة لالستخبارات واألمن وجهت 
ضرب��ة جوية عل��ى مواقع داعش في 
قرية ت��ومي واجملارين التابع��ة لناحية 
احمللبي��ة ف��ي املوصل ، أس��فرت من 
تدمي��ر س��يطرة تابع��ة لعصاب��ات 

داعش اإلرهابية وقتل 4 إرهابيني" . 
وأضاف البيان " ان الطائرات واستناداً 
العام��ة  املديري��ة  معلوم��ات  إل��ى 
لالس��تخبارات واألم��ن نف��ذت عدة 
ضرب��ات جوية ناجحة أس��فرت عن 
تدمير نقط��ة تفتيش ومخبأ للعتاد 
وورش��ة لتفخي��خ العج��الت وقتل 
إرهابيني في قضاء تلعفر وقرية جرف 

امللح التابعة لقضاء تلكيف". 
 ٬ الش��عبي  اع��الم احلش��د  وأعل��ن 
أمس األربع��اء ، قت��ل مجموعة من 
واالس��تيالء على عجلتني  الدواعش 
وأس��لحة تابعة للتنظي��م االرهابي 

غرب املوصل. 
وذكر بيان إلعالم احلش��د الش��عبي٬ 
تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
احلش��د  "ق��وات  ان  من��ه٬  نس��خة 
الشعبي / اللواء 43 احبطت تعرًضا 
فاش��ال على ناحية تل عبطة احملررة 

غرب املوصل". 
وأض��اف البي��ان ان "مجموع��ة من 
عناصر تنظيم داعش اإلرهابي قتلوا٬ 
فيم��ا مت االس��تيالء عل��ى عجلت��ني 

وأسلحة في أثناء التصدي". 

وشنت قوات التحالف الدولي بقيادة 
الواليات املتحدة، 26 غارة على مواقع 
ومسلحي داعش في العراق وسوريا 

خالل ال�24 ساعة املاضية. 
وقال��ت القي��ادة املركزي��ة لعمليات 
ق��وات التحال��ف في بي��ان إطلعت 
علي��ه صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘، 
أن "القوات اس��تهدفت ف��ي العراق 
مواقع تابعة لداعش من خالل ثماني 
غ��ارات ق��رب املوصل وراوة وس��نجار 

وتلعفر". 
وأضاف، كم��ا نف��ذت "18 غارة ضد 
مواقع داعش في سوريا قرب مناطق 

البوكمال والرقة ودير الزور".

"مكافحة اإلرهاب" يستكمل 
جميع مستلزمات معركة أمين 

املوصل
وفي س��ياق آخر اقدم تنظيم داعش 
على تفجير مبن��ى احملكمة االحتادية 
ف��ي جن��وب املوص��ل، الت��ي مازالت 

بقبضته.
وقال��ت مصادر في احاديث صحفية، 
ان تنظيم داعش أق��دم على تفجير 
مبنى احملكمة االحتادية واالس��تئناف 
في منطقة الدن��دان جنوبي مدينة 
املوص��ل بعد نق��ل الوثائ��ق املهمة 
منه��ا ال��ى جهة مجهولة وس��رقة 

محتوياتها الثمينة.
من جهة اخرى شنت قوات التحالف 
الدول��ي بقيادة الوالي��ات املتحدة 26 
غ��ارة على مواقع ومس��لحي داعش 
في العراق وس��وريا خالل الس��اعات 

ال�24 األخيرة.
وقال��ت القي��ادة املركزي��ة لعمليات 
ق��وات التحالف ف��ي بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، ان القوات 
اس��تهدفت في العراق مواقع تابعة 
لداعش من خ��الل ثماني غارات قرب 

املوصل وراوة وسنجار وتلعفر".
وأض��اف كم��ا نفذت "18 غ��ارة ضد 

مواقع داعش في سوريا قرب مناطق 
البوكمال والرقة ودير الزور".

معصوم يؤكد لكوبيتش دعمه 
ملهنية ونزاهة العملية االنتخابية

وشدد معصوم على "ضرورة حماية 
العملي��ات  خ��الل  املدني��ني  حي��اة 
البطولي��ة الت��ي تخوضه��ا قواتن��ا 
املس��لحة الس��تكمال حترير مدينة 
املوص��ل"، داعياً اجملتم��ع الدولي إلى 
"مضاعفة دعمه للعراق في خطط 
واجملتمعي��ة  السياس��ية  املصاحل��ة 
وإع��ادة االعم��ار والبن��اء فض��ال عن 
توفير املساعدات املطلوبة للنازحني 

وحمايتهم".
من جانبه أكد كوبيتش "اس��تعداد 
األمم املتح��دة لدعم خط��ط العراق 
على صعيد حماية النازحني والقضاء 
على اإلرهاب واملصاحلة السياسية".
وكان كوبيتش أعرب، االثنني املاضي، 
عن "قلق��ه البالغ للتهديدات" التي 
تلقاها أعض��اء ب   مجلس املفوضني 
ودع��ا  االنتخاب��ات،  ف��ي مفوضي��ة 
بعملها  االس��تمرار  إل��ى  املفوضية 

والتهيئة لالنتخابات املقبلة.

العبادي يحّذر من جماعات 
ومندسني ويشدد على أهمية 

التظاهر السلمي
"هن��اك  أن  إل��ى  العب��ادي  وأش��ار 
إل��ى  الش��باب  دفع��وا  محرض��ني 
االحتكاك مع الق��وات األمنية خالل 
الوقت  ف��ي  التظاهرات"، متس��ائال 
ذات��ه "ملصلحة من يصبح الش��باب 

محرقة؟"
وقال العبادي أيضا إنه تلقى تأكيدات 
من وزارة الصحة عن مقتل خمس��ة 
متظاهرين، منوًه��ا إلى أن مقتلهم 
لم يت��م بتعرضهم إلط��الق رصاص 

احلي.
السبت  بغداد،  العاصمة  وش��هدت 

)11 شباط 2017(، تظاهرة في ساحة 
التحرير وسط العاصمة شارك فيها 
آالف األش��خاص للمطالب��ة بتغيير 

مفوضية االنتخابات وقانونها. 

"القانونية النيابية": استكملنا 
نقاشات القوانني املهمة.. والكتل 

تعّطل متريرها
وهناك مشاريع تنتظر اجتماعات مع 
اجلهات احلكومية بغية االتفاق على 

تعديالت مشتركة للمضي بها".
افاد بكر بأن "اب��رز القوانني املعطلة 
بس��بب االدارة السياسية هي التي 
االحت��اد ومجل��س  تخ��ص مجل��س 
االحتادية  احملكم��ة  االحت��ادي،  اخلدمة 
العليا، والغاء ق��رارات مجلس قيادة 

الثورة، واجلرائم املعلوماتية".
ويأمل بك��ر بأن "توجد هن��اك رغبة 
حقيقية لدى قادة الكتل في املضي 
بالتشريعات"، نافياً "وجود احصائية 
دقيقة للمش��اريع املعطل��ة كونها 
متناث��رة ب��ني اللج��ان وف��ي مراحل 
مختلف��ة منه��ا بانتظ��ار القراءتني 
أو  التصوي��ت  أو  والثاني��ة  االول��ى 

املناقشات االولية".
م��ن جانبها، ذك��رت عض��و اللجنة 
االخ��ر، النائبة ابتس��ام الهاللي في 
تعليق إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"، أن 
القوان��ني  بخص��وص  "مناقش��اتنا 
اس��تكملت  واملعطل��ة  املهم��ة 
ومنه��ا القوان��ني املعطل��ة كقانون 
االحتادية  واحملكم��ة  والغ��از  النف��ط 
واجمللس االحتادي وغيرها من القوانني 

املهمة".
ع��ن  النائب��ة  الهالل��ي،  وأضاف��ت 
"التأثي��رات  إن  الوطن��ي  التحال��ف 
السياسية واخلالفات تعوق التصويت 
عل��ى ه��ذه القوان��ني او طرحها في 

مجلس النواب",
احملكم��ة  "قان��ون  أن  إل��ى  ولفت��ت 
االحتادي��ة ق��د اكتمل النق��اش لكن 

اوقف��ت  الكردس��تانية  الكتل��ة 
التصوي��ت علي��ه؛ ألنه��ا تري��د آلية 
معي��ة التخ��اذ الق��رار القضائي في 
احملكم��ة باالجماع مم��ا ادى الى تأخر 

التصويت عليه".
وأعرب��ت الهاللي عن اس��فها "كون 
عل��ى  أنس��حب  التصوي��ت  ع��دم 
مجل��س اخلدمة االحت��ادي الذي نّص 
الدستور على تشكيله لوال اخلالفات 

السياسية".
وبين��ت عض��و اللجن��ة البرملانية ان 
"قان��ون النف��ط والغاز ل��م يصوت 
علي��ه هو ايض��اً وذلك لع��دم التزام 
الطرف االخر )التحالف الكردستاني( 
بالقانون واخلالفات السياسية مابني 

املكونات املوجودة".
وأش��ارت الهالل��ي ال��ى ان "جمي��ع 
اللج��ان النيابية مص��رة على عرض 
جمي��ع القوان��ني املعطل��ة خالل ما 

تبقى من عمر مجلس النواب".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد 
كشف، عن جاهزية 14 مشروع قانون 
جميعه��ا معدة من قب��ِل احلكومة 

بانتظار إقرارها داخل البرملان.

العبادي وبارزاني يلتقيان في 
ميونيخ األسبوع املقبل

وتس��تضيف مدينة ميونخ األملانية، 
مؤمتر السياسة واألمن خالل الفترة 
م��ن 17 إل��ى 19 من ش��باط اجلاري، 
مبشاركة 500 شخص بينهم زعماء 
دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع، 
وبحضور كل من املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل، ووزيرة الدفاع األملانية، 
أورس��وال فوندرالين، ووزي��ر اخلارجية 

األملانى زيجمار جابريل.

"مفوضية االنتخابات" تؤّكد 
اختراق موقعها وحتّذر من مسيئني 

يّدعون الوطنية
وكان��ت املفوضي��ة ق��د كش��فت 

ع��ن تلق��ي اعضائه��ا وموظفيها 
إل��ى  داعي��ة  تهدي��دات مباش��رة، 
بش��أن  القان��ون  ال��ى  االحت��كام 
املطال��ب الرامي��ة لتغيير مجلس 

املفوضية.

رأي بريطاني: من املبكر احلديث 
عن عالم ما بعد داعش 

والتنظيم يلجأ للعالم الرقمي
، فمن 2000 مقات��ل كانوا يصلون 
شهرياً إلى أراضي التنظيم، إلى 50 
مقاتالً في الشهر، وفقاً للتقديرات 

األخيرة.
ب��دأ  الت��ي  اإلعالمي��ة  الرس��ائل 
التنظي��م يوجهه��ا إل��ى أتباع��ه 
ب��دت وكأنه��ا تعم��ل لتهيئته��م 
املعرك��ة،  ف��ي  االنه��زام  لتوق��ع 
فأغلبها كان يظه��ر حجم الدمار 
واخلس��ائر الكبيرة في املعارك التي 
يخوضها التنظي��م، بعد أن كانت 
وس��ائل إعالم التنظي��م تبث صور 

االنتصارات املظفرة.
وبرغم س��عي التنظيم للبقاء في 
العالم االفتراض��ي، فإن التقديرات 
تؤك��د أن جمه��ور التنظي��م على 
اإلنترن��ت بدأ يتراج��ع، وخاصة في 
تويت��ر والفيس��بوك، الت��ي ب��دأت 
املناصري��ن  كل  حلظ��ر  بحمل��ة 

للتنظيم.
ألبرتو فرنانديز، املسؤول السابق في 
وزارة اخلارجي��ة األميركي��ة، واخلبير 
في وسائل اإلعالم، قال إن التنظيم 
يس��عى للتمسك بنس��خته التي 
ظهرت بع��د عقد من الزمن، ولكن 
يب��دو أنه يعيش حال��ة من الترقب 

واحلذر.
الدراس��ة تخلص إلى أن التنظيم 
س��يضع جه��ده م��ن أج��ل إنتاج 
محتوى يعتمد بنحو أس��اس على 
انتص��ارات التنظيم الس��ابقة رمبا 

متهيداً للظهور بنسخة أخرى.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

كثف تنظيم داع��ش االرهابي من 
اس��تعداداته ملعرك��ة حترير اجلانب 
االمي��ن باملوص��ل، وفيم��ا يس��عى 
العدي��د م��ن  لتدمي��ر  التنظي��م 
الباقي��ة،  املؤسس��ات احلكومي��ة 
اس��تمرت الضرب��ات اجلوي��ة على 

مواقعه.
وقال مص��در امن��ي عراقي مطلع 
ف��ي محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" ان "تنظيم داعش االرهابي 
يكثف من استعداداته ملعركة حترير 
اجلانب االمين، حيث انه يقوم بتعزيز 
السواتر واخلنادق التي حفرها حول 
معظم اج��زاء الضواحي اخلارجية 
للجان��ب االمين فض��ال عن حتصني 
الس��احل  امت��داد  عل��ى  نقاط��ه 

الغربي لنهر دجلة".
واضاف "كما ق��ام العدو بتفخيخ 
االحي��اء  م��ن  العدي��د  مداخ��ل 
الس��كنية ف��ي تل��ك الضواح��ي 
اخلارجية، مع نقل الكتل اخلرسانية 
اليها، مع تهيئة عجالت وسيارات 
نق��ل بهدف غلق بعض الش��وارع، 
مع قطع بعض الش��وارع من خالل 

استحداث حفر كبيرة فيها".
وبحسب املصدر فانه "مت رصد قيام 
داعش بنشر العشرات من املقاتلني 
صغار السن من الذين يطلق العدو 
عليه��م اس��م )اش��بال اخلالف��ة( 
والذي��ن مت نش��رهم ف��ي مناط��ق 
الطي��ران واجلوس��ق مع اس��لحة 
رشاشة خفيفة، ومت توزيعهم على 

املباني املرتفعة نسبيا".
وتابع "االغلبية املطلقة من هؤالء 
الفتيان ال ميتلكون اخلبرة املطلوبة 
في االعم��ال القتالي��ة، ولكن من 
املرج��ح ان ينفذ بعضه��م اعماال 
تالع��ب  التنظي��م  الن  انتحاري��ة، 

بعقوله��م م��ن خ��الل ادخاله��م 
بدورات مكثفة مما يسمى بالدورات 
الش��رعية، علًما ان غالبيتهم من 
العناصر احمللية وبضمنهم اجانب 
ايضا من الذين التحقت عائالتهم 
س��ابقة  اوق��ات  ف��ي  بالتنظي��م 

متفاوتة".
عل��ى صعيد آخر، رصد ناش��طون 
تنظي��م  قي��ام  موصلي��ون 
داع��ش االرهاب��ي بنخ��ر االعم��دة 
الكونكريتي��ة )الدنك( في عدد من 

املباني احلكومية باجلانب االمين.
ويس��عى التنظيم ال��ى تفجيرها 

عن��د هربه، او س��يقوم بتفجيرها 
عل��ى الق��وات االمني��ة، على وفق 

ترجيحات الناشطني املوصليني.
وف��ي حال نفذ داع��ش هذه اجلرمية 
فانه يكون قد انتقل خلطته االخيرة 
وهي سياسة االرض احملروقة وتدمير 
جميع املنشآت الفوقية فضال عن 

تدمير البنى التحتية.
وكان التنظي��م املتط��رف قد فجر 
فندق املوصل الش��هر املاضي، ولم 
تس��قط بنايت��ه لكنه��ا انحرفت 

وبدت آيلة للسقوط.
 وبحس��ب الناش��طني املوصليني، 

ف��ان العدي��د م��ن اف��ران اخلبز في 
اجلان��ب االمين اغلق��ت ابوابها بعد 
نف��اد مادة الطح��ني واالرتفاع غير 
املس��بوق باس��عار الوقود، علماً ان 
التنظي��م االرهابي س��بق ان وضع 
يده عل��ى مخ��زون القم��ح ومادة 
الطحني في بعض املطاحن التي ما 
زالت تعمل، ويقوم بتوزيع الطحني 
على عناصره بسعر رمزي، في حني 

يبيعه لالهالي باسعار جتارية.
واغلقت العديد من احملال التجارية 
بامين املوصل ابوابها، بعد الش��لل 
التجاري الذي اصابها مع تالش��ي 

القدرة الشرائية لالهالي واالرتفاع 
الهائ��ل باس��عار امل��واد الغذائية، 
وس��ط حصار خانق يلقي بظالله 
مواط��ن  ال��ف   750 نح��و  عل��ى 

محاصرين فيه.

استمرار الضربات اجلوية
اس��تمرت الضربات اجلوية من قبل 
طيران التحال��ف الدولي والطيران 
احلرب��ي العراقي على مواقع واوكار 

داعش باجلانب االمين.
فقد مت اس��تهداف مواق��ع داعش 
الكنيس��ة )شمال  مبنطقة حاوي 

غرب( بنحو 20 ضربة جوية، كما مت 
استهداف 5 مواقع مبنطقة امليدان 
اس��تهداف  ومت  املدين��ة(،  )وس��ط 
موقعني اثنني بالقرب من مش��روع 
ماء الدامرجي الواقع على الشارع 
العام ق��رب بواب��ة الش��ام )غرباً(، 
فيما غارة اخرى استهدفت معمال 
للتفخي��خ مبنطق��ة صناعة وادي 

عكاب.
كما اطاحت غارة اخرى مبفرزة هاون 
في منطق��ة قصر املط��ران والتي 
كانت تطلق قذائف عشوائية على 

اجلانب االيسر احملرر.

تنظيم داعش 
اإلرهابي يكثف من 
استعداداته لمعركة 
تحرير الجانب األيمن، 
حيث أنه يقوم بتعزيز 
السواتر والخنادق 
التي حفرها حول 
معظم أجزاء 
الضواحي الخارجية 
للجانب األيمن فضاًل 
عن تحصين نقاطه 
على امتداد الساحل 
الغربي لنهر دجلة

عناصر داعش من األطفال في املوصل

التنظيم ينشر "أشبال الخالفة" لتعويض نقص مقاتليه

داعش يسعى لتفجير المؤسسات الحكومية في أيمن الموصل
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سعاد التميمي*

والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  اطلع��ت 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ن من 
الدكتور علي الس��اعدي مدير مركز 
ام��راض وزراع��ة الكل��ى ف��ي دائ��رة 
مدين��ة الط��ب على قي��ام املالكات 
املتخصص��ة  والصحي��ة  الطبي��ة 
باج��راء ٦٢عملية تكلل��ت بالنجاح 
فضال ع��ن اج��راء عملي��ة زرع كلى 
في مستش��فى دار التمريض اخلاص 
وبنج��اح والول م��رة من��ذ ٢٠عام��ا 
وبكلف��ه اق��ل بكثير من تل��ك التي 

تتقاضاها املستشفيات االهلية .
الوزي��رة م��ع الصيدالني  وناقش��ت 
احم��د حميد مدي��ر عام الش��ركة 
العامة لتسويق األدوية واملستلزمات 
الطبية أهمية اإلس��راع برفد مراكز 
زراع��ة الكلى في بغ��داد واحملافظات 

بحاجته��ا من األدوية واملس��تلزمات 
الطبي��ة م��ن اج��ل دميوم��ة تق��دمي 
اخلدمات الطبية والعالجية الكفوءة 

للمرضى .
كما تطرق اللقاء إلى إنش��اء مكتب 
ف��ي س��يطرة الصف��رة مبحافظ��ة 
كرك��وك تنفي��ذا لتوجي��ه األمان��ة 
العامة جمللس الوزراء وذلك لإلس��راع 
بدخول األدوية واملستلزمات الطبية 
واحليلول��ة دون تأخيره��ا وتس��هيل 
اضاف��ة   ، املرض��ى  إل��ى  وصوله��ا 
ال��ى بحث س��بل اإلس��راع بتجهيز 
مستش��فى الكحالء في محافظة 
واملس��تلزمات  باألجه��زة  ميس��ان 
الطبي��ة واألث��اث تزامن��ا م��ع قرب 
الوقائية  افتتاحه ليق��دم خدمات��ه 
أبن��اء  إل��ى  والعالجي��ة  والطبي��ة 

احملافظة 
كما تناول اللقاء متابعة االختصاص 
العال��ي لزراع��ة الكل��ى واش��تراك 

مراكز اقليم كردس��تان م��ع مراكز 
بغ��داد واحملافظات االخ��رى الذي من 
ش��أنه من��ح فرص��ة للمتدربن في 
اجن��از تدريبه��م ومهامه��م وتطوير 

مهاراتهم .
ووجهت الوزيرة برفد املركز بحاجته 
م��ن االدوية واالجهزة واملس��تلزمات 
املثبطة  االدوي��ة  الطبي��ة الس��يما 
للمناعة ومبا يس��هم في االرتقاء با 
خلدم��ات الطبي��ة والعالجي��ة التي 

يقدمها املركز ملرضى الكلى.
على صعيد متصل ناقش��ت الوزيرة 
تدريب اطباء البورد العربي في اوروبا 
وامي��ركا وتفعيل مذك��رة التفاهم 
الصحي مع املانيا ، اذ تبادلت االفكار 
وال��رؤى م��ع الدكتور ه��الل الصفار 
مدي��ر التعلي��م الطب��ي ف��ي كلية 
الط��ب بجامع��ة بغ��داد والدكت��ور 
ج��واد ابراهيم مقرر اجملل��س العربي 
لالختصاصات الصحي��ه حول فتح 

ف��رص تدربيي��ة مع ال��دول االوروبية 
االختصاص��ات  وجلمي��ع   وامي��ركا 
اطب��اء  مس��توى  عل��ى  الطبي��ه 
الدراس��ات العلي��ا الب��ورد العرب��ي 
واالطباء االختصاص ومبا يسهم في 
تطوي��ر عمل املؤسس��ات الصحية  

واالكادميية في العراق .
وبح��ث اللقاء س��بل تفعيل مذكرة 
م��ع  املوقع��ة  الصح��ي  التفاه��م 
جمهورية املانيا االحتادية  واملتعلقة  
بتطوير اخلدم��ات الوقائية والطبية 
والعالجية وتأهي��ل ذوي االحتياجات 
اخلاصة ودراسة فتح مكتب جلامعة 
ش��يفلد البريطانية في دائرة مدينه 
الطب ببغداد والذي من ش��انه فتح 
افاق واسعه للتعاون بن وزارة الصحة 
والبيئة وجامعة شيفيلد في شتى 

اجملاالت العلمية والبحثية.

* إعالم الصحة

تسعى الى عقد اجتماع حاسم الستكمال اإلجراءات القانونية  
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متابعة الصباح الجديد:

اك��د رئي��س هيئ��ة رعاي��ة ذوي 
اخلاصة  واالحتياج��ات  االعاق��ة 
التابعة لوزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية الدكتور عبد الكرمي 
عبد اهلل شالل ان الهيئة تنتظر 
عقد اجتماع حاس��م بن هيئة 
ذوي االعاق��ة ودائ��رة املوازنة في 
التقاع��د  وهيئ��ة  املالي��ة  وزارة 
الوطني��ة م��ن اجل اس��تكمال 
االجراءات القانونية إلطالق راتب 
املع��ن للمعوقن العس��كرين 
بع��د ان مت اس��تكمال االجراءات 
وورود  كاف��ة  واملالي��ة  االداري��ة 
االس��ماء م��ن هيئ��ة التقاع��د 
الوطني��ة ف��ي وزارة املالي��ة الى 

هيئة ذوي االعاقة. 
ان  الهيئ��ة  رئي��س  واض��اف 
عل��ى  حريص��ة  العم��ل  وزارة 
اعط��اء حق��وق ذوي االعاقة من 
العسكرين مساواة مبا يتقاضاه 
اقرانه��م املدني��ون املش��مولون 
بالقانون 138 لسنة 2013 على 
وفق املادة 19 منه ، مش��يرا الى 
ورود كت��اب من االمان��ة العامة 
جملل��س ال��وزراء تضم��ن ض��رورة 
حس��م موضوع مس��ألة املعن 
املتف��رغ للعس��كرين عبر عقد 
لقاء ثالث��ي وكما ذكرن��ا آنفا اذ 
س��ارعت وزارة العمل  بترشيح 
حلض��ور  عنه��ا  قانون��ي  ممث��ل 
االجتم��اع املزم��ع عق��ده قريبا 
ونأمل خيرا في حسم املوضوع 

ام��ا بش��أن ورود 1300 معاملة 
تقري��ر طب��ي ص��ادرة ع��ن دائرة 
ش��ؤون احملارب��ن التابع��ة لوزارة 
الدفاع في عام��ي -2015 2016 
، فق��د اك��د ش��الل ان الهيئ��ة 
ارس��لت كتابا ال��ى وزارة الدفاع 
تش��ير فيه الى وجوب استيفاء 
املقررة في  الضوابط واالجراءات 
الهيئ��ة وم��ن ثم مفاحت��ة وزارة 
املالية / هيئة التقاعد الوطنية 
م��ن اج��ل رص��د التخصيصات 

املالية املطلوبة للحاالت اجلديدة 
)1300( املشار اليها انفا.

الك��رمي  الدكت��ور عب��د  وخت��م 
تصريح��ه بالقول ان ابواب هيئة 
رعاي��ة ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاص��ة مفتوحة ام��ام اجلميع 
م��ن اج��ل احل��وار م��ع املعنين 
والوصول ألفضل السبل خدمة 
، مش��ددا  املعوق��ن  لش��ريحة 
على ان احلكومة حريصة وبرغم 
والتحديات  االقتصادية  الظروف 
االمنية على دعم هذه الشريحة 

وبكل االمكانيات املتوفرة .
كما وجه الدعوة ملنظمات اجملتمع 
املدني كافة لتقدمي ش��تى انواع 

الدع��م للمعوق��ن والتخفيف 
عنهم واع��ادة دمجهم باجملتمع 
عب��ر برام��ج التأهي��ل اخلاصة ، 
مش��يرا ال��ى ان الهيئ��ة بصدد 
يجم��ع  وطن��ي  منت��دى  عق��د 
منظمات اجملتمع املدني املهتمة 
بش��ريحة املعوق��ن للتعري��ف 
ذوي  رعاي��ة  قان��ون  بضواب��ط  
االعاق��ة والبرامج املس��تقبلية 
للهيئة الذي ستقيمه بالتعاون 
مع تلك املنظمات والذي سيعود 
بالفائدة على املعوق في العراق.

عق��د  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
واالتصال  االع��الم  مدير قس��م 
العم��ل  وزارة  ف��ي  احلكوم��ي 

عم��ار  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
منع��م االجتماع الثان��ي ملديري 
اع��الم دوائ��ر ال��وزارة االس��بوع 
املاضي ملناقشة تطوير مستوى 

االعالم في الوزارة.
االجتماع  واك��د منع��م خ��الل 
عل��ى اهمية التدري��ب االعالمي 
كونه يع��د وس��يلة مهمة من 
وس��ائل تطوير املهارات وتنمية 
الق��درات، م��ن خ��الل التدري��ب 
املتخصص واملس��تمر في شتى 
اجمل��االت الصحافي��ة واإلعالمية 
التي تسهم في تطوير املهارات 
ورفع  والتقنية  والفنية  اللغوية 
املس��توى املهن��ي للعاملن في 

للوزارة،  التابعة  اقس��ام االعالم 
من خالل عقد دورات حترير األخبار 
وإعداد التقارير، فضال عن دورات 
التغطية الصحافية الش��املة 
الوزارة  بعم��ل  اخلاصة  للقضايا 
ودورات الصحافة االستقصائية، 
كذلك الدورات اخلاصة بالتصوير 
واملونتاج وغير ذل��ك من الفنون 

اإلعالمية األخرى.
كما اش��ار ال��ى ض��رورة تنمية 
امله��ارات االداري��ة وحتس��ن أداء 
مديري اقس��ام اإلع��الم وتطوير 
أداء القي��ادات اإلدارية اإلعالمية 
وتزويده��م باخلب��رات وامله��ارات 
املطلوب��ة لتطوي��ر ادائهم ورفع 

والبن��اء  االحترافي��ة  مس��توى 
التنظيم��ي كإدارة غرفة األخبار 

والتخطيط اإلعالمي.
وبن ان��ه مت االتف��اق على حتديد 
قسم االعالم واالتصال احلكومي 
للش��روط املهنية للخبر، ونشر 
التواصل  قن��وات  االخب��ار عب��ر 
بالس��رعة املمكنة،  االجتماعي 
فض��ال ع��ن اش��راك موظف��ي 
قس��م االعالم في الدورات التي 
تقيمها شبكة االعالم العراقي، 
كذلك اقام��ة دورات في املونتاج 
ودورات  والتصوي��ر،  والكرافي��ك 
اخرى ف��ي مقر الوزارة عن كتابة 

االخبار.

هيئة ذوي االحتياجات الخاصة تطلق راتب المعين للمعوقين العسكريين

تحرص وزارة 
العمل على إعطاء 

حقوق ذوي اإلعاقة 
من العسكريين 

مساواة بما يتقاضاه 
أقرانهم المدنيون 

المشمولون بالقانون 
138 لسنة 2013 

على وفق المادة 19 
منه

جانب من االجتماع

ضبط 148مخالفًة  للوكالء 
والمطاحن الحكومية واألهلية 

فتح صيدلية مركزية لتقديم 
خدماتها لمواطني جانب الكرخ

العراق يبحث مع بريطانيا تمويل 
مشاريع خدمية في المحافظات

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت دائ��رة الرقاب��ة التجاري��ة واملالي��ة في 
وزارة التج��ارة ع��ن ضب��ط ع��دد م��ن اخملالفات 
ل��وكالء ومطاح��ن اهلي��ة وحكومي��ة حيث مت 
تس��جيل)142( مخالفة  ل��وكالء التموين و)6( 
مخالفات للمطاحن احلكومية واالهلية لشهر 

كانون الثاني املاضي .
واوضح مدير عام الدائرة حس��ن فرحان للمركز 
اخلبري ف��ي وزارة التجارة ان الف��رق الرقابية في 
الدائ��رة كثف��ت جوالته��ا امليدانية ف��ي بغداد 
واحملافظ��ات حيث حقق��ت  )260(  زيارة لوكالء 
االهلي��ة  للمطاح��ن  زي��ارة  و)142(  التموي��ن  
واحلكومية  و)146( زي��ارة ملركز متوين و)38( زيارة 
للس��وق محلي��ة وكذلك )189( زي��ارة  جملمعات 
اخملازن الغذائية واالنشائية اضافة الى )26( زيارة 
لالسواق املركزية و) 120( زيارة لسايلوات احلبوب 
اضافة الى اس��تقبال 67 شكوى من املواطنن 
مت خاللها رصد 16 مخالفة ومت مفاحتة القس��م 

التخاذ االجراءات املطلوبة بحقها  .
وشدد املدير العام على ان الدائرة فاحتت اجلهات 
املعنية ف��ي الش��ركات والدوائر لغ��رض اتخاذ 
االج��راءات املطلوبة املتبعة بحق اخملالفات التي 

رصدت خالل تلك الزيارات. 

بغداد - الصباح الجديد: 
ق��ررت دائرة العي��ادات الطبية الش��عبية فتح 
صيدلي��ة مركزي��ة في جانب الكرخ لتس��هيل 
حصول املواطنن على االدوية من س��كنة تلك 

املناطق  .
وق��ال معاون مدير عام الدائرة للش��ؤون الفنية 
الدكتور شهاب احمد جاسم لقد متت املوافقة 
عل��ى فتح صيدلي��ة مركزية ف��ي جانب الكرخ 
ترتبط بالدائرة لتق��دمي اخلدمات للمواطنن من 

سكنة املناطق هناك .
واضاف الدكتور جاسم ان وجود صيدلية مماثلة 
في جان��ب الرصافة ف��ي مدينة الص��در ونظرا 
لبع��د املكان عن املرضى الس��اكنن في الكرخ 

فقررنا فتح صيدلية ثانية  .
واوضح جاسم ان هاتن الصيدليتن تقومان ببيع 
االدوية وخاصة الش��حيحة منه��ا واغلبها من 
مناشئ رصينة لكن ال تصرف الدواء اال بوصفة 
طبية س��واء اكانت من عيادة طبية شعبية او 
م��ن العيادات االستش��ارية في املستش��فيات 
ومصادق��ة م��ن االطباء االختص��اص  في حالة 
عدم توفر االدوية فيها او من عيادة طبية خاصة 

على ان تكون مختومة من الطبيب . 

بغداد - الصباح الجديد:
التقت وزي��رة االعم��ار واإلس��كان والبلديات 
العامة د. املهندسة آن نافع أوسي وفد الدائرة 
التجارية الدولي��ة في الس��فارة البريطانية 
ومنظمة االقتراض / اململكة املتحدة بحضور 
الوكي��ل الفني لل��وزارة املهن��دس جابر عبد 
خاجي وعدد من الس��ادة امل��دراء العامن في 

الوزارة.
وذكرت املهندس��ة اوس��ي انه مت خالل اللقاء 
بح��ث س��بل تعزي��ز التع��اون املش��ترك بن 
البلدين في اجمل��االت الفنية والتقنية لتنفيذ 
املشاريع اخلدمية واالستراتيجية وخاصة في 

قطاعي املاء واجملاري .
 واضاف��ت ان��ه مت  مناقش��ة بن��ود االتفاقية 
االطاري��ة لتمويل عدد من املش��اريع اخلدمية 
في عموم احملافظات واملزمع توقيعها من قبل 
وزارة الص��ادرات البريطانية  م��ع وزارة املالية 
العراقية بالتنس��يق مع ال��وزارة فيما يخص 
ادراج املش��اريع التي حتددها وحسب االولوية 

واحلاجة االنية اليها في عموم احملافظات .
واشارت املهندسة اوسي الى ان الوزارة تسعى 
لتش��جيع الش��ركات االجنبية الرصينة من 
اجل تنفيذ املشاريع العمرانية واخلدمية بعد 
ايجاد مصادر التمويل لها على وفق الضوابط 

والقوانن.

تقرير

وزيرة الصحة توعز بتوفير األدوية الخاصة بزراعة الكلى 
بعد إجراء 62 عمليًة تكللت بالنجاح 

الدكتورة عديلة حمود خالل زيارتها امليدانية

اعالم النفط 
اش��اد وزير النفط جبار علي حسن 
اللعيب��ي بجه��ود منتس��بي وزارة 
الداخلية السيما الشرطة االحتادية 
في ضب��ط االمن الداخلي ومحاربة 
واجلرمية  االرهابية  داع��ش  عصابات 

املنظمة .
واوض��ح الوزير خ��الل زيارت��ه لوزير 
الداخلي��ة قاس��م االعرجي وتقدمي 
التهنئ��ة مبناس��بة تس��نم االخير 
ملنصب��ه اجلدي��د ان وزارة الداخلية 
واجه��ت  تش��كيالتها  بجمي��ع 
التحديات االمنية بشجاعة وجدارة 

ومتكنت من تقويض االرهاب واجلرمية 
بأتباع االساليب احلديثة في ضبط 
امن البالد والقضاء على العصابات 
االجرامية وتفكي��ك اخلاليا النائمة 
الى جانب محاربة اجلرائم املنظمة.
واضاف الوزير ان منتس��بي شرطة 
الطاق��ة يبذلون جه��ودا كبيرة في 
حماي��ة وتأمن املنش��أت النفطية 
ف��ي عم��وم انح��اء الب��الد  بفضل 
التنس��يق والتواصل ب��ن الوزارتن 
بهدف االرتقاء  باالداء وتنفيذ املهام 

املوكلة اليهما بالشكل املطلوب.
وتاب��ع ان وزارة النف��ط حت��رص على 

تأمن املش��تقات النفطية والوقود 
املطل��وب لتلبي��ة احتياج��ات وزارة 
الداخلية وهي ت��ؤدي مهامها بكل 

شجاعة وبسالة  .
م��ن جهت��ه اثن��ى وزي��ر الداخلية 
قاس��م االعرجي على جه��ود وزارة 
النفط ف��ي رفع الطاقات االنتاجية 
والتصديري��ة ، مؤكدا دع��م وزارته 
جلهود النف��ط ومبا يحقق مصلحة 

البالد .
وق��دم وزي��ر النف��ط باق��ة ورد ودرع 
الوزارة الى وزير الداخلية متمنيا له 

النجاح مبهامه اجلديدة.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لتجارة 
املواد االنشائية في وزارة التجارة 
ع��ن حصوله��ا وكاالت حصرية 
م��ن كب��رى الش��ركات املصرية 
الس��تيراد مادة الس��يراميك من 

شركة كليوباترا ومصر احلجاز .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
عدنان جاسم الشريفي للمركز 
اخلبري انه مت احلصول على وكالة 
حصري��ة م��ن ش��ركة كليوباترا 
وكذلك  الس��يراميك  لصناع��ة 
شركة مصر احلجاز التي تعد من 

اكبر الش��ركات في املنطقة في 
االهرام  االنابيب وشركة  صناعة 
زيارتنا  لالنابيب خ��الل  املصري��ة 

جلمهورية مصر العربية .
وقال املدير العام لقد مت عقد عدة 
اجتماعات منها اجتماع مع احتاد 
الصناعات املصرية واكثر من 25 
شركة مصرية للتعامل املباشر 
مع شركة املواد االنشائية اضافة 
الى مد جس��ور التعاون التجاري 
مع الش��ركات املصرية املصنعة 

للمواد االنشائية .
واضاف املدير العام ان الش��ركة 

مستمرة للتفاوض مع الشركات 
لتجهيزه��ا  املعروف��ة  العاملي��ة 
وحس��ب  االنش��ائية  بامل��واد 
املواصفات التي يعتمدها السوق 

احمللي .
من جانب اخر حقق قسم النقل 
والصيانة في الشركة 519 نقلة 
 )679( اي��رادات تق��در  ومبجم��وع 
مليون��ا و987 الف��ا و462 دين��ارا 
، فيما حق��ق فرع الش��ركة في 
محافظ��ة باب��ل مبيع��ات تقدر 
مبليون��ن و600 الف دين��ار خالل 

يوم واحد .

وزيرا النفط والداخلية يبحثان 
الواقع االقتصادي واألمني للبالد

التجارة تحصل على وكاالت
 الستيراد السيراميك واألنابيب 

بغداد - الصباح الجديد:
توصل��ت وزارة العم��ل والش��ؤون 
االجتماعية م��ع وزارة التخطيط 
واالحت��اد الع��ام لنقاب��ات العمال 
واحت��اد الصناع��ات العراق��ي الى 
مقترح لتحديد احل��د االدنى الجر 

العامل.
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة التدريب 
وزارة  ان  ابراهي��م  عزي��ز  املهن��ي 
العمل تس��عى ال��ى ايجاد احللول 

املناسبة للمشكالت التي تواجه 
العمال من خالل حتديد احلد االدنى 
الج��ر العام��ل واع��ادة النظ��ر به 
مبا يتالءم مع املس��توى املعيش��ي 

لهذه الشريحة.
واضاف املدير العام ان جلنة اقتراح 
حتديد احل��د االدنى الج��ور العمال 
واملنصوص عليها ف��ي املادة )63( 
م��ن قانون العمل النافذ رقم )37( 
لس��نة 2015 عقدت اجتماعا مع 

ممثل��ي وزارة التخطي��ط واالحت��اد 
الع��ام لنقابات العمال في العراق 
واحتاد الصناعات العراقي وبحضور 
ممثل عن دائ��رة التقاعد والضمان 
االجتماعي للعمال واس��اتذة من 
واملس��تنصرية،  بغ��داد  جامعتي 
متت خالله مناقش��ة اوراق العمل 
املقدمة من اعضاء اللجنة اخلاصة 
بتحديد احلد االدنى الجور العمال 
وذلك بع��د سلس��لة اجتماعات 

مستفيضة بهذا الشأن.
واوض��ح ابراهي��م ان اوراق العمل 
املقدم��ة ترك��زت على رب��ط احلد 
االدنى لالجر باملس��توى املعيشي 
للعائلة العراقية ومس��توى خط 
الفق��ر وواق��ع االج��ور ، فضال عن 
رب��ط احل��د االدنى لالجر مبس��توى 
املؤهل وانتاجية العامل العراقي.

اللجن��ة  ان  الع��ام  املدي��ر  وب��ن 
توصلت الى مقت��رح للحد االدنى 

عل��ى  باالعتم��اد  العام��ل  الج��ر 
الت��ي  واملقترح��ات  املالحظ��ات 
قدمت م��ن قبل اعض��اء اللجنة 
باوراق عمل للخروج برؤية موحدة 
ملستويات االجور مبا يتالءم والوضع 
االقتصادي واملعيش��ي لش��ريحة 

العمال.
يذك��ر ان جلنة حتديد احل��د االدنى 
ألجور العمال التي تترأس��ها وزارة 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 

كانت ق��د اوصت باعتم��اد مبلغ 
250 ال��ف دينار كح��د ادنى الجور 
العم��ال في القط��اع اخلاص بدال 
من املبلغ السابق البالغ 120 الف 
دين��ار اس��تنادا الى اح��كام املادة 
)46/البند ثاني��ا( من قانون العمل 
رقم )71( لسنة 1987 في اعتماد 
احلد االدنى الجر العامل غير املاهر 
ف��ي القطاعات )اخل��اص واخملتلط 

والتعاوني(. 

اعتماد 250 ألف دينار كحد أدنى ألجر العامل 



البصرة - سعدي علي السند:

في ضوء تعزيز العالقة األنسانية 
مع األطف��ال املرضى الراقدين في 
مستش��فى الطفل التخصصي 
األبتس��امة  وزرع  البص��رة  ف��ي 
ف��ي وجوههم عبر معايش��تهم 
والتواج��د معهم لعدة س��اعات 
نّظمت عمادة كلية طب األسنان 
ف��ي جامع��ة البص��رة زي��ارة الى 

مستشفى الطفل.
الدكت��ور عام��ر عبدالك��رمي م��ن 
عم��ادة الكلية والذي ش��ارك في 
ه��ذه الزي��ارة ق��ال ل���« الصب��اح 
اجلدي��د« ن��زوال عند رغب��ة عمادة 
الكلية ورغب��ة جميع طلبتنا في 
كلية طب األسنان في أن يعايشوا 
املرضى في أّي من مستش��فيات 
احملافظ��ة حقق��ت الكلي��ة هذه 
الزي��ارة وأمضين��ا ع��دة س��اعات 
من أبنائن��ا املرضى م��ن األطفال 
وحتدثن��ا  بالس��رطان  املصاب��ن 
معهم وحتدثوا معنا وحملنا لهم 
احملبة قبل الهداي��ا التي جئنا بها 
ورس��م اجلمي��ع االبتس��امة على 
تل��ك الوجوه احلل��وة وله��ذا قام 
فريق كلية طب األسنان بزيارة الى 
مستش��فى الطفل التخصصي 
ومعن��ا الدكت��ورة رغ��د محم��د 
جاسم و ريهام مصطفى محمد 
وع��دد كبي��ر م��ن طلبتن��ا وقمنا 
بتق��دمي بعض الهدايا واألفرش��ة 
املستش��فى  في  الراقدي��ن  ال��ى 
األدوي��ة  بع��ض  تق��دمي  وكذل��ك 
للمستش��فى ... وال أستطيع ان 
أصف فرحة اطفالنا املرضى الذين 
تفاعل��وا جدا مع الزيارة وضحكوا 
كثيرا وكنا نشعر جميعا وكأنهم 

نسوا مرضهم ونسوا اآلالم وكانوا 
متفائل��ن جدا بأن اهلل س��بحانه 
س��يكتب لهم الش��فاء بفضله 
حل��ت قدرت��ه وبالرعاي��ة الطبية 
الطيبة التي تقدمه��ا لهم ادارة 

املستشفى .

لبس بعض الطلبة مالبس 
الدمى احملببة لدى األطفال

 وف��ي حديث آخر ق��ال احد طلبة 
الكلية يتألم الفرد عندما يسمع 
أو يقرأ او يش��اهد بع��ض احلاالت 

ولك��ن عندما  املؤملة،  اإلنس��انية 
يتلمس احلالة وهو يعيش وس��ط 
مجموع��ة م��ن األطف��ال وه��م 
راق��دون بس��بب م��رض جعلهم 
ال يعرف��ون معنى االبتس��امة وال 
يعرفون كيف يلعبون مع اقرانهم 
ف��ي مناطقهم يكون احساس��ه 
مختلف��ا ع��ن األول ويتأل��م أكثر 
ألن��ه رأى وتلمس معان��اة اآلخرين 

عن قرب.
واش��ار  لذلك يعمل اإلنس��ان في 
معظ��م أوقات��ه على أن يس��عد 

ش��خصا ما، فكي��ف بطفل فقد 
أيام الطفولة وحرم من اللعب مع 
اقرانه، ال يعرف ماهي االبتس��امة 

التي يراها في وجوه اآلخرين . 
وقال لبس بع��ض الطلبة مالبس 
الدمى احملببة لدى األطفال والذين 
يحب��ون أن يروها حقيق��ة وليس 
من خالل شاش��ة التلف��از، وكان 
منظر األطفال وه��م يلعبون مع 
ه��ذه الدم��ى ويلتقط��ون الصور 
التذكارية مفرح��ا والعيون تدمع 
ألن  هذا الفريق استطاع ان يرسم 

ابتسامة في وجوههم.
 فيما راح القسم اآلخر من الفريق 
برسم النقوش وتزين وجوه بعض 
األخيرة ذهبت  واجملموعة  األطفال 
لتعطي بعض األطفال أوراق رسم 
مع أقالم ألوان ويرس��مون معهم 

بعض الصور. 
 كان ي��وم ممتع��ا للجمي��ع ألنهم 
متكن��وا م��ن تق��دمي عم��ل جي��د 
واس��تطاعوا من خالله ان يعيدوا 
للطفل األمل في الش��فاء وجتاوز 

هذه املرحلة.

 وفي ختام الزيارة ش��كر الدكتور 
مدي��ر املستش��فى الفري��ق على 
هذه الزيارة للمستش��فى وتقدمي 
الفعاليات التي اسعدت األطفال 

الراقدين
 كما وتش��كر عم��ادة كلية طب 
االس��نان وفري��ق الكلي��ة اخليري 
املساعدة التي قدمها الفنان زياد 
الع��ذاري املتمثل��ة مبالبس الدمى 
الت��ي كان له��ا ال��دور األكبر في 
إجن��اح الزيارة ألنه��ا محبوبة عند 

األطفال.
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آراء وأفكار 
واثق الجابري* زرعوا االبتسامة في وجوه األطفال المصابين بالسرطان

طلبة كلية طب األسنان بالبصرة يعايشون األطفال في مستشفى الطفل التخصصي

نزوال عند رغبة 
جميع طلبة كلية 
طب األسنان التي 
حققت هذه 
الزيارة وأمضوا  
عدة ساعات مع 
المرضى من 
األطفال المصابين 
بالسرطان 

احدى الطالبات تقوم برسم النقوش وتزيني وجه طفلة من الراقدات في املستشفى

 PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch 
فرع العراق نترناشيونال م.م.حاينا اششركة بترو  

 
Tenders Announcement 

Tenders by: PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch (PetroChina), 
Operator at Halfaya Oil Field (about 35 km southeast of Amarah city) in 
Iraq, PetroChina is assigned the operator in the consortium, alongside 
partners TOTAL E&P Iraq PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. and the State 
Partner South Oil Company to develop Halfaya Oil field under contract 
(DPSC) with Missan Oil Company. 
The Announced Tenders are listed below: 
 

Tender No. Tender Title 

0871-CON/HFO0847-HFY Provision Of EPC For Two Primary 
Schools 

1 

From 8:00 a.m. on 16th February 2017                                 
To     3:00 p.m. on 27th March 2017 

Bidding collection 
period 

100.00 USD (NET – Bank charges to be paid by Bidder) Bid Collection fee 

1. Proven experience in similar works  
2. QA/QC Plan  
3. Organization, Resource, Manpower and Key 

Personnel CVs  
4. Compliance to terms and conditions of Contract  

Technical Evaluation 
Criteria 

0862-CON/STY0838-HFY 
Provision Of Private Security 
Services For Drilling Rig 
Operations 

2 

From 8:00 a.m. on 16th February 2017                                 
To     3:00 p.m. on 30th March 2017 

Bidding collection 
period 

100.00 USD (NET – Bank charges to be paid by Bidder) Bid Collection fee 

1. MOI operating license. 
2. Mobilization (Basra/Missan) authorization, and 

valid insurance are necessary 
3. Bidder shall be rich in experience in similar projects.  
4. Bidder shall have excellent financial conditions 

Technical Evaluation 
Criteria 

 
2. Qualifications and documents required for ITB package request: 

2.1) Please complete the registration online at PetroChina Halfaya 
web portal http://www.petrochina-hfy.com/newportal.php.  

2.2) Please follow up the instructions indicated in the “User Guide” 
available at PetroChina Halfaya Web portal. 

      3. Contact information: 
For more information about the entrance permit to Halfaya Base 
Camp, you can send us an E-mail to 
halfaya_procurement@petrochina-hfy.com or call the numbers 
Mobile: 07827599732 & Ext No.: 29579 from 8.00 am to 3.00 pm 
during the official working days. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اتمناقصاعالن عن 

الجهة المعلنة : شركة بتروشاينا انترناشيونال م.م.ح فرع العراق (شركة بتروشاينا) المنفذة 

كم للجنوب الشرقي من مدينة العمارة) في العراق، وقد  35لمشروع حقل نفط الحلفاية ( الذي يبعد 

اختيرت شركة بتروشاينا لتكون بمثابة المنفذ مع شركائها شركة توتال وشركة بتروناس وشريكهم 

الحكومي شركة نفط الجنوب لتنفيذ المشروع المذكور أعاله تحت العقد الموقع مع شركة نفط 

 عالن عنها مدرجة أدناه:المراد اال اتالمناقص ميسان .

 

 رقم المناقصة عنوان المناقصة

النشاء مدرستان  ةخدمات هندسي تقديم 1
 ةابتدائي

0871-CON/HFO0847-HFY 

 فترة استالم العطاءات
 2017 شباط 16يوم  من صباحا 8:00الساعة  من

 2017 اذار 27من يوم  مساءا 3:00الساعة  و لغاية
 تدفع من قبل العارض) المصرفية الرسوم( دوالر امريكي 100 رسوم المشاركة بالمناقصة

 معايير التقييم الفني
 ةاالعمال المماثل .1
 خطة ضبط الجوده وضمان الجوده  .2
 للعاماين  الهيئه ,المصدر, االيدي العامله و السيره الذاتيه  .3
 االمتثال لالحكام والشروط الخاصه بالعقد .4

 CON/STY0838-HFY-0862 الحفر لعمليات الخاصة األمن خدمات توفير 2

 فترة استالم العطاءات
 2017شباط  16يوم  من صباحا 8:00الساعة  من

 2017 اذار 30من يوم  مساءا 3:00الساعة  و لغاية
 تدفع من قبل العارض) المصرفية الرسوم( دوالر امريكي 100 رسوم المشاركة بالمناقصة

 معايير التقييم الفني

 .الداخلية وزارة من المهنة مزاولة ترخيص .1
 مع) ميسان/  البصرة( حركه ترخيص على حاصل يكون ان يجب .2

 المفعول ساري التأمين
 . مماثلة مشاريع في وكبيرة غنيه خبرة لديه يكون أن  على .3
 .ممتاز مالي وضع .4

 
 بالمناقصة: للمشاركةلمؤهالت و الوثائق المطلوبة ا. 2

) الرجاء اكمال تسجيل بيانات الشركة عبر موقع شركة بتروشاينا االلكتروني: 1.2
http://www.petrochina-hfy.com/newportal.php 

شركة " المتوفر بموقع User Guide) الرجاء متابعة التعليمات المدرجة في ال"2.2 
 بتروشاينا االلكتروني.

       االتصال: معلومات. 3
يمكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني   للحصول على معلومات الدخولية لمخيم الحلفاية

halfaya_procurement@petrochina-hfy.com  التالية    األتصال على الهواتفاو
 3.00صباحا الى الساعة  8.00من الساعة  29579& هواوي:  07827599732موبايل: 

 مساًء خالل ايام العمل الرسمية.
 

هدى فرحان*
اعلنت الشركة العامة للصناعات 
النحاس��ية وامليكانيكي��ة احدى 
وزارة الصناعة واملعادن  ش��ركات 
ع��ن توفر منتج��ات جاهزة راكدة 
ف��ي مخ��ازن مصان��ع الش��هيد 

التابعة لها .
وطالبت الشركة احلكومة مبنحها 
املوافق��ة لبي��ع ه��ذه املنتج��ات 
ف��ي الس��وق احمللية وتس��ويقها 
للقطاعن الع��ام واخلاص لغرض 
توفير السيولة النقدية املطلوبة 
العادة تشغيل اخلطوط االنتاجية 
ملصان��ع الش��هيد املتخصص��ة 

والصفائ��ح  االش��رطة  بانت��اج 
والقضب��ان واالنابي��ب واملقاط��ع 
والب��راص  النح��اس  واق��راص 
واشرطة  النحاس��ية  واالس��الك 
النحاس الت��ي تدخل في تصنيع 
االس��الك الكهربائية والقابلوات 
وراديترات  الكهربائي��ة  واحمل��والت 
التش��غيل  واعم��ال  الس��يارات 

امليكانيكي وغيرها  .
الفنية  املتابع��ة  واوض��ح مدي��ر 
املهندس س��لمان  الش��ركة  في 
ه��الل حديد ف��ي تصري��ح خاص 
للمرك��ز االعالمي ف��ي الوزارة بأن 
هناك منتج��ات جاهزة راكدة في 

مخازن مصانع الش��هيد التابعة 
للش��ركة بس��بب عدم امكانية 
 ، امني��ة  الس��باب  تس��ويقها 
مناشدا احلكومة برفع احلظر عن 
الشركة والسماح لها ببيع هذه 
املنتج��ات ف��ي الس��وق احمللية او 
تصريفها وتس��ويقها لقطاعات 
الدولة لتأمن الس��يولة النقدية 
التي حتتاجها الش��ركة لتمشية 
وتغطي��ة  االنتاجي��ة  العملي��ة 
وروات��ب  ومصاريفه��ا  نفقاته��ا 

منتسبيها .

* إعالم الصناعة

بغداد - الصباح الجديد:
دائرة تسجيل الشركات  اعلنت 
ف��ي وزارة التج��ارة ان م��الكات 
تأسيس  اجنزت معامالت  الدائرة 
و)11(  وطني��ة  ش��ركة   )325(
اجنبي��ة خالل  مكتبا لش��ركة 

شهر كانون الثاني املاضي .
واوضح��ت مدي��رة ع��ام الدائرة 
فري��ال اك��رم عب��د اهلل للمركز 
ب��أن  التج��ارة  ل��وزارة  اخلب��ري 
دائرته��ا  اص��درت عدة ق��رارات 
تتعلق بتعديل عقود الش��ركات 
توزع��ت ماب��ن زي��ادة رأس مال 
ودمج حسابات شركة وتصفية 

حسابات ش��ركة ، مضيفًة انه 
مت كذل��ك تس��جيل 11 مكتب 
متثيل ش��ركة اجنبية وتسجيل  
فروعن لش��ركة اجنبية وتوثيق 
366 ش��ركة مس��جلة وتأشير 
احملاض��ر واحال��ة )323( ش��ركة 
ال��ى احملق��ق العدل��ي خملالفتها 

الضوابط والتعليمات .
واشارت مديرة عام الدائرة الى ان 
الدائرة قامت بدراسة احلسابات 
الوطنية  للش��ركات  اخلتامي��ة 
ش��ركة   )796( عدده��ا  البال��غ 
وطنية اضافة الى دمج حسابات 
33 ش��ركة وتصفية حس��ابات 

)19( شركة وزيادة رأس مال )23( 
شركة ودراسة حسابات مكاتب 
وفروع الشركات االجنبية ل� )31( 
ش��ركة ، الفتة الى قيام دائرتها 
االجتماعات  محاض��ر  بتصديق 
التأسيس��ية للشركات احملدودة 
والبال��غ عدده��ا )200( محض��ر 
اضافة الى تصديق )71( محضرا 
الهيئ��ة  باجتماع��ات  خاص��ا 
املس��اهمة  للش��ركات  العامة 
فضال عن تصديق قرارات الهيئة 
العام��ة لش��ركات االش��خاص 
احمل��دودة والبالغ عدده��ا )1511( 

قرارا .

»الميكانيكية« تسعى إلى بيع 
منتجاتها للقّطاعين العام والخاص

تأسيس 325 شركة وطنية
  خالل  الشهر الماضي

التحالف الوطني في 
كردستان بين الحلم والحقيقة

 طبيع��ي ج��داً أن يق��وم حتال��ف برملان��ي بزي��ادة مس��احته 
اإلنتخابي��ة، ومراجع��ة ملفات ش��ائكة، وصار لزام��اً مراجعة 
مس��يرته وطبيعة عالق��ات احملافظات باملركز، وم��ا يترتب من 
واجب��ات على البرملانين جتاه ناخبيه��م، ومن ثم نقل املطالب 
بأمانة للس��لطة التشريعية والتنفيذية، وكيفية رسم آليات 
إلتخاذ قرارات مناسبة تتماشى مع طبيعة احلاجة واإلمكانية 
، إالّ أن زيارة وفد التحالف الوطني الى أقليم كردس��تان ، يبدو 
أنه��ا على قدر أكبر من ش��عور التحالف الوطن��ي بالتقصير 
طيلة س��نواته املاضية، ومحاولة لتعويض اخللل السياس��ي 

والتشريعي والتنفيذي.
 زار وف��د التحالف أربيل والس��ليمانية، ومن الواضح أن جدول 
أعمال��ه بتخطيط لزي��ارة احملافظتن لت��دارس قضايا وطنية 

وداخلية لألقليم.
حل��م الدولة الكردية من خمس��ينيات القرن املاضي ؛ ال توجد 
إمكانيات على تطبيقه ؛ سيما بتوقف الدعم الدولي لإلقليم 
مبجرد التفكير باإلنفصال ؛ خوفاً على إستنس��اخ التجربة في 
سوريا وتركيا وايران، وال إمكانيات مادية ؛ مع عجز اإلقليم عن 
دف��ع رواتب موظفيه ؛ مبجرد م��رور الدولة بأزمة إقتصادية، وما 
تهديدات اإلنفصال ؛ إالّ خطاب داخلي لإلقليم ؛ إلبعاد الشارع 
ع��ن معاناتهم وحجم اخلالفات بن القوى الكردية، التي كانت 

تختلف في كثير وجتتمع قومياً.
 إش��كاالت كثي��رة بن املرك��ز واإلقليم، وتصريح��ات متبادلة؛ 
منها من جانب قوى كردستانية وتهديد باإلنفصال، ومقابلها 
قوى من التحالف إلتهام اإلقليم، وإش��كاليات حول املادة 140 
وتعقي��دات آخرى ال ميكن حلها بالتصريح��ات والتهديدات؛ إذا 
كانت الرؤي��ة على أن وحدة اإلقليم تصب في مصلحة الدولة 

ودميومة العمل السياسي.
 إن أص��ل الزي��ارة ج��اءت لتقوي��ة األواص��ر، والدالل��ة على أن 
التحالف الوطني ال يقتصر عمل��ه باجلنوب، ومن حرصه على 
رعاية العمل السياسي وإعادته الى سكة الوطنية ؛ فالبد من 
عودة قوى التحالف الكردس��تاني الى توحي��د رؤياها، وهذا ما 
س��عى له التحالف الوطني لتقري��ب وجهات النظر بن الكرد 
من زيارة اربيل ثم السليمانية، وما مشروع التسوية الوطنية، 
الذي حمله التحالف الوطني؛ إال تعبير على أنه مشروع لعراق 

موحد.
زي��ارة اإلقليم والتقريب ب��ن أطرافه ؛ دليل على أن التس��وية 
ليس��ت مشروع دولة ال ش��يعي او كردي او سني، أو تقارب بن 

أطراف ال عالقة لكردستان بها.
خطوة التحالف الوطني للتقريب بن األطراف الكردستانية ؛ 
جزء من مسؤوليته السياسية كونه الكتلة البرملانية األكبر، 
وعليه مس��ؤولية قيادة دولة ؛ ال ميكن تكامل عملها بتش��تت 
قواها السياس��ية ؛ ثم اإلنطالق الى مشروع التسوية ملراجعة 
العملية السياس��ية، وعلى أثر الزيارة مت تش��كيل جلان لبحث 
امللف��ات العالق��ة، وخالف خط��وة التحالف الوطن��ي؛ يُعد أي 
تصريح متش��نج ِمْن أّي الطرفن خارج دائرة مصلحة الدولة ، 
وبحث عن مكاس��ب شخصية على حساب مشروع بناء دولة 
موحدة ؛ فيها قوى سياس��ية وأن أختلفت بالرأي ؛ فال تختلف 
في وص��ف الدولة واملس��ؤولية امللق��اة على عاتق الساس��ة 
للحفاظ على وحدة بلدهم ، ومتنع تدخالت وتصرفات شخصية 
تس��يء الى العالقة بن املكونات ، والتحال��ف الوطني مؤهل 
لقيادة التقارب بن األطراف الكردية؛ سيما وأن رئيسه السيد 
عمار احلكي��م لديه القدرة وله من عالقات وثيقة مع اإلقليم ، 
وبذلك ميكن أن تنتهي األحالم، وتنطلق القوى السياسية الى 
حقيقة اخلطر املهدد للجميع ، ومبا أن التحالف ميثل األغلبية، 

فعليه إزالة هواجس الشركاء.
*كاتب عراقي

إنجاز أعمال التسليح 
في جسر الضلوعية 
الصغير بصالح الدين

»الشعبية« تفتتح عيادة 
طبية في ناحية القّيارة 

بغداد - الصباح الجديد: 
االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
العامة  والبلديات  واالسكان 
ع��ن اجن��از اعم��ال تس��ليح 
احلديد مبش��روع  اعادة اعمار 
جس��ر الضلوعي��ة الصغير 

في محافظة صالح الدين .
للوزارة  االعالمي  املركز  وذكر 
الهندس��ية  امل��الكات  إن 
والفني��ة ف��ي ش��ركة الفاو 
الهندسية احدى تشكيالت 
للوزارة انهت اعمال تسليح 
جس��ر الضلوعي��ة الصغير 
م��ن  وه��و  احملافظ��ة  ف��ي 
املش��اريع املمول��ة من قرض 
اعمار  الدولي الع��ادة  البنك 

املناطق احملررة. 

واض��اف املرك��ز االعالمي أن 
املالكات الفنية في املشروع 
بالتحضيرات  حالي��ا  تق��وم 
بعملية  للمباشرة  املطلوبة 
صب اجلسر ، مبينا أن الوزارة 
تعم��ل ضمن اخلط��ة املعدة 
على اجن��از جميع املش��اريع 
بواق��ع  للنه��وض  اخلدمي��ة 
البن��ى التحتي��ة  في عموم 

احملافظات.
الف��او  ش��ركة  ان  يذك��ر 
تواصل  العامة  الهندس��ية 
اخلدمية في  املشاريع  تنفيذ 
عموم احملافظات الجنازها في 
املدة احملددة ووفق املواصفات 
خدم��ة  املطلوب��ة  الفني��ة 

للصالح العام . 

بغداد - الصباح الجديد:
قررت دائ��رة العي��ادات الطبية 
الش��عبية فت��ح عي��ادة طبية 
ش��عبية ف��ي ناحي��ة القي��ارة 
للحاج��ة  نين��وى  مبحافظ��ة 

املاسة اليها .
وذكر مدير اعالم الدائرة س��عد 
االبراهيم��ي ان الدائ��رة ق��ررت 
فت��ح عي��ادة طبي��ة ش��عبية 
في ناحي��ة القي��ارة مبحافظة 
نين��وى تش��غل بناي��ة املرك��ز 
الصحي الرئيس��ي في القيارة 
للحاج��ة اليه��ا ، مش��يرا الى 
ان افتت��اح ه��ذه العي��ادة يأتي 
بع��د حتري��ر الس��احل االيس��ر 
للموصل وحاجة املواطنن الى 

مؤسسات صحية مما استوجب 
فتحها لتقدمي اخلدمات الطبية 

والعالجية املطلوبة لهم .
واوضح ان ق��رار افتتاح العيادة 
اتخ��ذ خ��الل اجتم��اع مجلس 
ادارة الدائ��رة ال��ذي رأى ضرورة 
فتحه��ا النها تق��دم اخلدمات 
لش��ريحة واس��عة من املرضى 

هناك .
ومن اجلدي��ر بالذك��ر ان الدائرة 
ارسلت االس��بوع املاضي مبلغ 
200 مليون دينار الى دائرة صحة 
نين��وى لتأهيل املستش��فيات 
في اجلانب االيس��ر من املوصل 
وخاص��ة مستش��فى احلميات 
الذي يعالج االمراض املعدية . 
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صنعاء ـ أ ب ف:
اعلن مس��ؤول محل��ي ان ثالثة اش��خاص بينهم 
طفل قتلوا امس االول الثالثاء في عملية انتحارية 
بسيارة مفخخة في محافظة البيضاء في مدينة 
رداع التي يس��يطر عليها املتم��ردون احلوثيون في 

وسط اليمن.
وذكر موقع س��ايت االميركي الذي يرصد احلركات 
اإلس��المية املتش��ددة ان تنظي��م داع��ش اعل��ن 
مس��ؤوليته ع��ن العملي��ة ف��ي بيان مؤك��دا انه 
اس��تهدف جتمع��ا للمتمردي��ن احلوثي��ن ف��ي ناد 

رياضي.
واضاف املسؤول احمللي ان عملية امس االول الثالثاء 
التي اوقعت ايضا ثمانية جرحى اس��تهدفت ناديا 

رياضيا في مدينة رداع في محافظة البيضاء.
وقال مس��ؤول امني ان املقاتل��ن احلوثين فتحوا 
الن��ار على الس��يارة املفخخة قب��ل ان تصل الى 

النادي ما تسبب بانفجارها.
واس��تغل تنظيما القاعدة في شبه جزيرة العرب 
والدول��ة االس��المية احل��رب والفوض��ى لتعزي��ز 
مواقعهم��ا خصوصا ف��ي جنوب اليم��ن وجنوب 

شرقه.

مقديشو ـ بي بي سي:
رفضت احلكوم��ة الصومالية االتفاق بن اإلمارات 
وجمهورية أرض الصومال، املعلن من طرف واحد، 
بش��أن إنش��اء قاعدة عس��كرية في مدينة بربرة 

على ساحل خليج عدن.
ونق��ل موق��ع »بي بي س��ي« عن نور ف��رح املدقق 
العام، التابع للحكومة الفيدرالية في مقديش��و 
أن حكومت��ه س��تتقدم بش��كوى رس��مية ضد 
اإلم��ارات، متهم��ا إياه��ا بأنها انتهك��ت القانون 
الدول��ي، مضيف��ا أن ف��رح أع��رب عن أس��فه ألن 
اإلم��ارات تعامل��ت م��ع اإلدارة املوج��ودة في أرض 

الصومال مباشرة.
وحتت تصرف اإلمارات منشأة عسكرية في ميناء 
عصب بأريتريا، تستخدمها في احلملة العسكرية 

التي تستهدف احلوثين في اليمن.
وكانت جمهورية أرض الصومال أعلنت انفصالها 
عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن اجملتمع 

الدولي ال يعترف بها كدولة مستقلة.

بيروت ـ رويترز:
قال سياس��ي بارز ف��ي املعارضة الس��ورية امس 
األربع��اء إن املعارض��ة تري��د مفاوضات مباش��رة 
مع احلكوم��ة بخصوص االنتقال السياس��ي في 
محادثات السالم املقرر أن تبدأ في جنيف األسبوع 

املقبل.
وقال سالم املسلط املتحدث باسم الهيئة العليا 
للمفاوضات إنه ال ميكن أن »يكون )الرئيس السوري 
بش��ار( األس��د على رأس الس��لطة ال في مرحلة 
انتقالي��ة وال ف��ي مس��تقبل س��وريا« وإن الثمن 
الباهظ الذي دفعه الش��عب السوري سيضيع لو 

بقي األسد.
وقال املسلط إن الهيئة لم تتلق بعد جدول أعمال 
محادث��ات جني��ف املق��رر أن تبدأ 23 ش��باط بعد 
مش��اورات متهيدية. وأضاف أن املفاوضات يجب أن 

تبدأ مبناقشة االنتقال السياسي.
وتاب��ع »نري��د مفاوضات مباش��رة. نري��د اختصارا 
للوق��ت. نري��د نهاي��ة س��ريعة ملعاناة الش��عب 

السوري.«

المعارضة السورية 
تسعى لمناقشة االنتقال 

السياسي في جنيف

مقتل ثالثة أشخاص في 
اليمن في هجوم انتحاري 

لتنظيم داعش

اتهامات لإلمارات 
بانتهاك القانون الدولي

متابعة ـ الصباح الجديد:

اتف��ق ق��ادة ليبي��ون ف��ي القاهرة 
م��ن بينهم رئيس حكوم��ة الوفاق 
والقائ��د  الس��راج  فاي��ز  الوطن��ي 
الليبي خليف��ة حفتر  العس��كري 
على العمل من أجل إجراء انتخابات 
رئاس��ية وبرملانية في البالد بحلول 

فبراير املقبل.
وأعلنت مصر امس األربعاء التوصل 
إل��ى اتف��اق ب��ن أق��وى فصيل��ن 
سياسين ليبين يقضي بتشكيل 
جلنة مش��تركة للنظ��ر في تعديل 
االتف��اق السياس��ي حول تس��وية 
االزم��ة الليبي��ة ال��ذي رعت��ه األمم 

املتحدة في أواخر العام 2015.
وأج��رت اللجنة الوطني��ة املصرية 
الت��ي تتولى التوس��ط ف��ي امللف 
الليبي والتي يراسها رئيس األركان 
اجتماعات  املصري محمود حجازي 
خالل اليومن املاضين في القاهرة 
مع كل من رئيس اجمللس الرئاس��ي 
الليبي فايز السراج ورئيس مجلس 
النواب الليب��ي عقيلة صالح وقائد 
الق��وات املوالي��ة للبرمل��ان الليب��ي 
املشير خليفة حفتر، في حضور وزير 

اخلارجية املصري سامح شكري.
اجلي��ش  باس��م  الناط��ق  واعل��ن 
املصري ف��ي بيان نش��ر على موقع 
»فيس��بوك« أن احملادث��ات خرج��ت 
أبرزها  بسلسلة قواسم مشتركة 
تشكيل جلنة مشتركة من أعضاء 
مجل��س الن��واب واجملل��س األعل��ى 
للدول��ة للنظ��ر في س��بل تطبيق 
تعدي��الت مت التواف��ق عليه��ا ف��ي 

االتفاق السياسي.
ويتخذ مجلس الن��واب املعترف به 
دولي��ا من الش��رق مق��را، لكن هذا 
البرمل��ان ل��م يعط الثق��ة حلكومة 

الوفاق الوطني برئاسة السراج التي 
نش��أت بعد التوقيع عل��ى االتفاق 
السياس��ي. ويتألف اجمللس االعلى 
للدول��ة من اعضاء برمل��ان طرابلس 
سابقا، وقد أنش��ئ مبوجب االتفاق 
السياس��ي، وله صفة استش��ارية 

للحكومة.
واوضح البيان ان اللجنة املشتركة 
مت  الت��ي  القضاي��ا  ف��ي  س��تنظر 
»التوافق عل��ى تعديلها في االتفاق 
السياسي والتوصل لصيغ توافقية 
ملعاجلته��ا ثم رفعه��ا جمللس النواب 

الليبي العتمادها«.
وع��دد البيان ه��ذه التعديالت على 

الش��كل التالي: »مراجعة تشكيل 
الرئاس��ي،  اجملل��س  وصالحي��ات 
ومنص��ب القائ��د األعل��ى للجيش 
وتوس��يع  واختصاصات��ه،  الليب��ي 

عضوية اجمللس األعلى للدولة«.
ول��م تش��ر الص��ور الت��ي نش��رها 
إلى  املص��ري  العس��كري  الناط��ق 
أي لق��اء بن الق��ادة الليبين الذين 
ظهر كل منهم منفصال مع القادة 

املصرين.
وكان مص��در ف��ي حكوم��ة الوفاق 
لوكال��ة  ق��ال  الليبي��ة  الوطن��ي 
فران��س ب��رس االربعاء ان الس��راج 
وحفتر س��يعقدان اجتماعا الثالثاء 

في القاه��رة. لكن وس��ائل االعالم 
الليبي��ة أكدت الي��وم ان اللقاء لم 

يحصل.
واكد بيان اجليش املصري ان الطرفن 
الليبين أكدا على اجراء االنتخابات 
البرملاني��ة والرئاس��ية ف��ى موع��د 
أقصاه شباط/فبراير 2018، وهو ما 

نص عليه االتفاق السياسي.
وق��رر الق��ادة الليبي��ون اجملتمع��ون 
انتخاب��ات  »إج��راء  عل��ى  العم��ل 
برملانية ورئاس��ية في موعد أقصاه 
ش��باط 2018، اتس��اقاً مع ما نص 
علي��ه االتفاق السياس��ي الليبي«، 
مع استمرار جميع شاغلي املناصب 

الرئيس��ية ف��ي ليبيا، حل��ن انتهاء 
الفت��رة االنتقالي��ة وتول��ي الرئيس 
والبرمل��ان اجلديدين مه��ام عملهما 

في 2018.
اتفاق��ات  مبوج��ب  وش��كلت 
الصخي��رات )املغ��رب( الت��ي رعتها 
االمم املتح��دة ووقعت في 17 كانون 
االول 2015، حكومة الوفاق الوطني 
التي اس��تقرت في طرابلس في آذار 
2016، وتواجه صعوبات في بس��ط 
س��لطتها على البالد، لكن قواتها 
حقق��ت في تش��رين الثاني املاضي 
نصرا في مدينة س��رت الساحلية 
عل��ى تنظي��م الدولة االس��المية 

ال��ذي كان اس��تولى عليه��ا ف��ي 
حزيران 2015.

ويحظى خليفة حفتر، رجل الشرق 
الليب��ي القوي واملدع��وم من مصر، 
بدع��م البرمل��ان الليب��ي املنتخ��ب 
ومقره طبرق. وهو مناهض حلكومة 

السراج.
ولم ي��رد في االتفاق السياس��ي اي 
دور حلفتر الذي تس��يطر قواته على 
قس��م كبير من ش��رق ليبيا. لكنه 
ف��رض نفس��ه كمح��اور ال ميك��ن 
جتاهله بعد ان سيطرت قواته على 
مرافئ النفط االساس��ية في شرق 

ليبيا في ايلول.

واشنطن - رويترز:
أس��تقبل الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب رئي��س الوزراء اإلس��رائيلي 
بنيامن نتنياهو في البيت األبيض 
ام��س األربع��اء ف��ي أول اجتم��اع 
ترام��ب  تنصي��ب  من��ذ  بينهم��ا 
وه��و اجتم��اع قد يش��كل مالمح 
السياس��ة جتاه الش��رق األوس��ط 

خالل األعوام املقبلة.
وعل��ى ج��دول األعم��ال بعض من 
القضاي��ا الصعب��ة ف��ي املنطقة 
مث��ل احل��رب ف��ي س��وريا واملل��ف 
النووي اإليراني والصراع اإلسرائيلي 
الفلس��طيني مب��ا ف��ي ذل��ك بناء 
إس��رائيل وحدات اس��تيطانية في 
األراضي احملتلة وما إذا كانت الدولة 

الفلسطينية ميكن فعليا أن تظهر 
إلى الوجود.

يج��ري  ،ال��ذي  نتنياه��و  وأمض��ى 
التحقيق معه في إسرائيل بسبب 
مزاعم بإساءة استغالل سلطاته، 
جزءا كبيرا م��ن امس االول الثالثاء 
في نقاش��ات مع مستشارين كبار 
في واش��نطن لإلعداد للمحادثات 

مع ترامب. وقال املس��ؤولون إنهم 
آراء  تواف��ق  م��ن  التأك��د  يري��دون 
واإلس��رائيلي  األميركي  الطرف��ن 
وضمان عدم بقاء »أي ثغرات« خالل 
االجتم��اع املق��رر أن يس��تمر ملدة 

ساعتن في املكتب البيضاوي.
وسيتركز االهتمام أيضا على لغة 
اجلس��د. ورغم أن الرجل��ن يعرفان 

الثمانينات  بعضهما البعض منذ 
إال أن ترامب مييل خالل لقائه بزعماء 
آخرين إل��ى إرباكهم مبصافحتهم 

لفترة طويلة بقبضة قوية.
وبالنس��بة لنتنياه��و يع��د ه��ذا 
االجتم��اع فرصة إلصالح العالقات 
بع��د عالق��ة كثي��را م��ا واجه��ت 
مش��اكل م��ع الرئي��س األمريكي 

السابق باراك أوباما. وهذه هي املرة 
األولى الت��ي يكون فيه��ا نتنياهو 
-ال��ذي ي��رأس ائتالف��ا مييني��ا- في 
الس��لطة في نفس الوق��ت الذي 
يك��ون في��ه رئي��س جمه��وري في 
البي��ت األبي��ض وذلك خ��الل أربع 
فت��رات تول��ى فيه��ا رئاس��ة وزراء 

إسرائيل.

موسكو ـ أ ب ف:
التق��ى وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ي 
س��يرغي الفروف ألول م��رة اليوم 
األميرك��ي  نظي��ره  اخلمي��س 
اجلديد ريكس تيلرس��ون مبناسبة 
انعقاد االجتم��اع الوزاري جملموعة 
العش��رين في بون بأملانيا، على ما 
أعلنت املتحدثة باس��م اخلارجية 

الروس��ية ماري��ا زاخاروف��ا ام��س 
ف��ي  زاخاروف��ا  وقال��ت  األربع��اء. 
تصريح��ات نقلتها وكاالت األنباء 
الروس��ية »م��ن املقرر عق��د لقاء 
ف��ي 16 ش��باط في بون م��ع وزير 
ويجري  تيلرسون  ريكس  اخلارجية 
اإلع��داد ل��ه«. وس��يعقد الفروف 
ايض��ا اول اجتماع ل��ه مع نظيره 

الذي  االملان��ي س��يغمار غبري��ال 
تولى منصبه الشهر املاضي.

ويأت��ي االجتماع االول ب��ن وزيري 
والروس��ي  االميرك��ي  اخلارجي��ة 
في��ه  يب��دي  ال��ذي  الوق��ت  ف��ي 
م��ن  قلق��ا  ال��روس  املس��ؤولون 
التح��ول في اخلط��اب الصادر عن 
واش��نطن والذي بدد آمالهم بان 

يقوم الرئيس دونال��د ترامب برفع 
العقوبات عن روسيا سريعا وببدء 

تقارب بن البلدين.
كم��ا يأتي ايض��ا بعد اس��تقالة 
القومي  لألمن  ترامب  مستش��ار 
اتصاالت  بس��بب  فل��ن  ماي��كل 

اجراها مبسؤولن روس.
الف��روف  ان  زاخاروف��ا  وقال��ت 

الثنائي��ة  العالق��ات  »س��يناقش 
الت��ي وصلت الى طريق مس��دود 

مع االدارة االميركية السابقة«.
وأضاف��ت ان النق��اش س��يتناول 
»االزمات الدولية الرئيس��ية التي 
واش��نطن  تعاونت موس��كو مع 
حولها، والتي ايضا يجب التعاون 
وتابعت »وطبعا س��وف  حولها«، 

يتم تناول القضايا االقليمية«.
وقال املتحدث باسم البيت االبيض 
شون سبايسر امس االول الثالثاء 
ان الرئي��س االميركي اجلديد »كان 
صارما بش��كل كبير مع روس��يا 
، وه��و يتوق��ع ان تق��وم احلكومة 
في  التصعيد  بتخفيف  الروسية 

اوكرانيا واعادة القرم«.

ترامب يستقبل نتنياهو إلجراء محادثات بشأن الشرق األوسط

أول لقاء بين الفروف وتيلرسون اليوم في بون

مصر تعلن تشكيل لجنة مشتركة لتعديل االتفاق السياسي

قادة ليبيون يتوصلون التفاق في القاهرة
على إجراء انتخابات بحلول 2018

أعلنت مصر امس 
األربعاء التوصل إلى 

اتفاق بين أقوى فصيلين 
سياسيين ليبيين يقضي 
بتشكيل لجنة مشتركة 

للنظر في تعديل االتفاق 
السياسي حول تسوية 

االزمة الليبية الذي رعته 
األمم المتحدة في أواخر 

العام 2015

االجتماعات الليبية في القاهرة
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واشنطن ـ أ ب ف:
زار وزير الدفاع األميركي اجلديد جيمس ماتيس 
امس االربعاء مقر حلف شمال االطلسي للمرة 
االولى، على أمل تبديد الغموض الذي يلف منذ 
أسابيع مس��ألة االلتزام األميركي داخل احللف 

في عهد الرئيس دونالد ترامب
وقال دبلوماس��ي أوروبي عش��ية اجتماع وزراء 
دف��اع دول احللف ام��س األربع��اء واخلميس في 
بروكس��ل "بعد أش��هر من الغموض والترقب 
حي��ال اإلدارة األميركي��ة اجلدي��دة التي وجهت 
إش��ارات متعارض��ة إل��ى حد ما، م��ن املهم أن 

يكون لدينا اآلن بعض الوضوح".
وص��درت ع��ن ترام��ب من��ذ ف��وزه املفاجئ في 
االنتخابات في تشرين الثاني ، مواقف كان لها 
وق��ع صدمة في أوروبا، حليفة الواليات املتحدة 
حمائي��ة  توجه��ات  عكس��ت  إذ  التاريخي��ة، 

وقومية.
وقال ترامب في منتصف كانون الثاني ان احللف 
األطلسي "عفا عليه الزمن"، واتهمه بأنه "لم 

يتصد اإلرهاب".
ومبناسبة أول زيارة لوزير من إدارة ترامب للحلف، 
سيكون إس��هام احللفاء في مكافحة اإلرهاب 
واجلهادين ال س��يما في الش��رق األوس��ط، في 
صلب احملادث��ات، وقد خصصت له��ذا املوضوع 

جلسة عمل امس األربعاء.
وق��ال األم��ن الع��ام للحلف األطلس��ي ينس 
س��تولتنبرغ امس االول الثالثاء إن زيارة ماتيس 
ستش��كل "مناس��بة للبحث بشكل مفّصل 
أكث��ر" في الطلب��ات األميركي��ة، مؤكدا ثقته 

في "االلتزام القوي" من جانب الواليات املتحدة 
حيال احللف.

أما بالنسبة إلى املس��ألة الثانية التي تتصدر 
األولويات حاليا، وهي مستوى اإلنفاق العسكري 
للحلف��اء األوروبي��ن والذي يعتب��ره ترامب غير 
كاف، فاس��تبق س��تولتنبرغ الزيارة معلنا عن 
"زي��ادة نفقات الدفاع للحلفاء األوروبين وكندا 
بنس��بة %3,8" خالل العام 2016، بفارق "أكبر 

بكثير" من التوقعات.
وبعدم��ا طال��ب ترامب احللف األطلس��ي مرارا 

خالل احلملة االنتخابية بزيادة نفقاته الدفاعية 
ومس��اهمات احللف��اء األوروبي��ن ف��ي ميزانية 
احللف، شدد ستولتنبرغ على أن "نفقات الدفاع 

وتقاسم األعباء هما على رأس أولوياتنا".
وثمة حالي��ا خمس دول فقط من أصل 28، هي 
الواليات املتحدة واليونان وبريطانيا وإس��تونيا 
وبولن��دا، تخصص %2 على األق��ل من إجمالي 
ناجته��ا الداخلي للنفق��ات الدفاعي��ة، التزاما 
منه��ا بالعتب��ة التي حددها احلل��ف عام 2014 
ويطالب جمي��ع أعضائه بااللت��زام بها بحلول 

.2024
وتدع��و بعض الدول مثل فرنس��ا وأملانيا اللتان 
س��جلتا مس��توى إنفاق عس��كري بنس��بتي 
%1,78 و%1,19 عل��ى التوال��ي ع��ام 2016، إلى 
مزيد من املرونة بالنسبة لهذا الهدف، مشددة 
على األعباء التي تتحملها على صعيد نفقاتها 
العامة ج��راء العمليات اخلارجي��ة للحلف في 

مناطق مثل الساحل.
وال يزال اجلدل حول هذه املس��ألة ف��ي بداياته، 
إذ أن مس��ألة "تقاس��م األعباء" س��تكون في 
طليع��ة امللفات املطروح��ة للبحث خالل قمة 
احللف األطلس��ي املقرر عقدها ف��ي نهاية أيار 

في بروكسل مبشاركة ترامب.
وم��ن املتوق��ع أن حت��دد دول احللف ال���28 اليوم 
اخلميس في بروكس��ل مستوى مشاركتها في 
القوات املتعددة اجلنس��يات األرب��ع التي يجري 
نشرها حاليا عند أبواب روسيا، في وقت تعتمد 
موسكو موقفا ينظر إليه على أنه ينطوي على 

تهديد منذ اندالع االزمة األوكرانية عام 2014.

على أمل تبديد الغموض الذي يلف مسألة االلتزام

وزير الدفاع األميركي يقوم بزيارته
األولى إلى حلف األطلسي 

جيمس ماتيس 



7 اقتصاد

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

أظه��رت تقدي��رات معه��د اإلحصاء 
التاب��ع لالحت��اد األوروبي )يوروس��تات( 
التب��ادل  حج��م  أن  األربع��اء  أم��س 
التجاري ب��ن االحتاداألوروبي والواليات 
املتحدة انخفض العام املاضي للمرة 
األول��ى من��ذ 2013 مبا يتماش��ى مع 

التراجع العام في التجارة العاملية.
ج��اءت البيان��ات في وقت ج��رى فيه 
جتمي��د احملادث��ات بخص��وص اتفاقية 
جتاري��ة طموح��ة بن االحت��اد األوروبي 
والوالي��ات املتحدة وتتزاي��د الدعوات 
احلماي��ة  إج��راءات  باتخ��اذ  املنادي��ة 
الرئي��س  التجاري��ة وخصوص��ا م��ن 

األميركي دونالد ترامب.
وق��ال يوروس��تات إن ص��ادرات االحتاد 
األوروب��ي م��ن الس��لع إل��ى الواليات 
املتح��دة انخفضت اثن��ن باملئة في 
2016 مقارن��ة م��ع الع��ام الس��ابق. 
الوالي��ات  م��ن  ال��واردات  وتراجع��ت 

املتحدة أيضا واحدا باملئة.
وبرغم أن الوالي��ات املتحدة تظل إلى 
حد كبير الش��ريك التجاري الرئيسي 
لالحتاد األوروبي إذ متثل ما يربو على 20 
باملئة من جميع صادرات االحتاد ونحو 
15 باملئ��ة من واردات��ه إال أن انخفاض 

العام املاضي وضع نهاية الجتاه تعزيز 
التجارة بن اجلانبن.

وعلى مدى السنوات العشر املاضية 
لم تس��جل واردات االحتاد األوروبي من 
الواليات املتحدة انخفاضا س��نويا إال 
مرت��ن ف��ي 2009 و2013 ترجعان في 
األس��اس إلى األزمة املالي��ة العاملية 
ب��ن 2007 و2009 وأزمة ديون منطقة 

اليورو بن 2010 و2012.
على نفس املنوال انخفضت صادرات 
االحتاد األوروبي إل��ى الواليات املتحدة 

في 2013 وبن عامي 2007 و2009.
وال يرتب��ط انخف��اض 2016 بأزم��ات 
اقتصادية في ظل النمو املطرد لالحتاد 
والوالي��ات املتحدة لكنه جاء في إطار 

انخفاض أوسع للتجارة العاملية.
وفي العام املاض��ي انخفض إجمالي 
ص��ادرات االحت��اد األوروب��ي لبقية دول 
العال��م اثنن باملئة إل��ى 1745 مليار 
يورو بينم��ا انخفض��ت واردات االحتاد 

واحدا باملئة إلى 1706 مليارات يورو.
واس��تقرت صادرات االحتاد إلى الصن 
ثاني أكبر ش��ريك جتاري للتكتل لكن 
صادرات��ه إل��ى بقي��ة كبار ش��ركائه 
التجاري��ن انخفض��ت ما ع��دا تلك 
املتجه��ة إلى اليابان والتي س��جلت 

منوا.
واستورد االحتاد األوروبي العام املاضي 

مزيدا من السلع من سويسرا واليابان 
وتركي��ا وكندا من بن كبار ش��ركائه 

بينما انخفض��ت وارداته من الواليات 
املتح��دة والص��ن وروس��يا والنرويج 

وكوريا اجلنوبية.
وفي ظل ارتفاع األس��هم األميركية 

ف��إن  قياس��ية  مس��تويات  إل��ى 
املس��تثمرين الذين ظل��وا طويال غير 
عابئ��ن باالجتاه��ات العام��ة الكلية 
يول��ون مزيدا من االهتم��ام أيضا بأثر 
السياس��ة على أس��عار األصول وبأن 
التقييم السوقي املرتفع ميهد لتراجع 

حاد.
وال يقتص��ر تركيز مدي��ري الصناديق 
على اسم الش��ركة التي سيذكرها 
ترامب في أح��دث تغريداته. ويقولون 
إنه��م قلق��ون أيضا من أن��ه قد يزيد 
رس��وم  ويرف��ع  العاملي��ة  التوت��رات 
التج��ارة في أنحاء العالم مما قد يضر 
بالش��ركات الكبي��رة والصغير على 

حد سواء.
وش��يد بي��ري جيمس رج��ل األعمال 
االس��تثماري  صندوق��ه  األميرك��ي 
البالغ��ة قيمته أربعة ملي��ارات دوالر 
عن طريق دراسة ميزانيات الشركات 
ونتائ��ج األعم��ال وحصص الس��وق. 
لكن��ه أدرك ف��ي األس��ابيع القليل��ة 
املاضي��ة أن علي��ه أن يتفق��د عام��ال 
جديدا في الس��وق: الرئيس األميركي 

دونالد ترامب.
ويق��ول جيمس ال��ذي يدي��ر صندوق 
جيم��س جول��دن رينب��و املت��وازن إن 
أسلوب ترامب الرئاسي الذي يصعب 
التنبؤ ب��ه ورغبته املعلن��ة في إعادة 

التج��ارة  اتفاق��ات  عل��ى  التف��اوض 
ومعاقبة الش��ركات التي تبحث عن 
صور من العمالة منخفضة التكلفة 
يقوضان النظرة التقليدية لالستثمار 

األساسي.
وأضاف أنه نتيجة لذلك تقوم شركته 
في أوهايو بتوسيع نطاق األبحاث التي 
تتابعها. كما ينقل جيمس مزيدا من 
أمواله إلى السندات ويتأهب لتراجع 
كبير في س��وق األس��هم األميركية 
بعد أشهر قليلة فحسب من القيام 
برهان كبير على األسهم بعد يوم من 
االنتخاب��ات الرئاس��ية التي جرت في 

الثامن من تشرين الثاني.
وقال »نحن سريعو التأثر بالصدمات.. 
ولدين��ا جه��از صدم��ات ف��ي البيت 

األبيض.«
املقترح��ات  صب��ت  اآلن  وحت��ى 
السياس��ية لترامب في صالح سوق 
األس��هم األميركية. فاألسواق تأخذ 
في حس��اب األس��عار خفض ضرائب 
الشركات وميزانية إنفاق على البنية 
التحتي��ة مما رفع املؤش��ر القياس��ي 
س��تاندرد ان��د بورز 500 نحو تس��عة 

باملئة منذ يوم االنتخابات.
ونسبة السعر إلى األرباح في السوق 
النط��اق  وه��و س��قف   20.9 حالي��ا 

التاريخي للسوق.  

مستثمرون في الواليات المتحدة يتأهبون لمخاطر السوق

أول تراجع للتجارة بين االتحاد األوروبي وأميركا منذ 2013

بغداد ـ الصباح الجديد:

ق��ال وكيل وزارة النف��ط الكويتي 
بالوكالة طالل ناص��ر العذبي انه 
مت تش��كل جلنة بن ب��الده والعراق 
األفض��ل«  »النم��وذج  لوض��ع 

لتنظيم احلقول بن البلدين.
وب��ن ان اللجن��ة بها فني��ون من 
اجلان��ب الكويت��ي وذلك م��ن وزارة 
النف��ط وش��ركة نف��ط الكويت، 
البري��ة  احل��دود  ان  ال��ى  مش��يرا 
والبحرية مع العراق مت ترس��يمها 
وفق��ا لق��رار مجلس االم��ن رقم 

.833
ف��ي  ط��الل  العذب��ي  وأوض��ح 
تصريح��ات صحافية على هامش 
تنظي��م وزارة النف��ط ن��دوة مرور 
80 عام��ا على اكتش��اف النفط 
ف��ي الكوي��ت أن أس��عار النف��ط 
ق��رار  بع��د  وذل��ك  متماس��كة 
منظمة أوبك بخفض مس��تويات 
اإلنت��اج والذي دخل حي��ز التنفيذ 

منذ بداية العام.
ولفت إل��ى ان ارتف��اع االلتزام من 
داخ��ل وخارج أوبي��ك كان العامل 
الرئيس في حتس��ن أسعار النفط، 
مشيرا إلى أن نس��بة االلتزام في 
دول أوپي��ك جتاوزت ال��� %90، ومن 

خارجها أكثر من 50%.
وتوق��ع العذبي مزي��دا من االلتزام 
خالل األش��هر املقبلة، واس��تبعد 
وص��ول األس��عار إلى املس��تويات 
الس��ابقة والت��ي تزي��د على 100 
دوالر للبرميل، ال سيما ان اخملزونات 
النفطي��ة ف��ي ال��دول الصناعية 
الكب��رى مث��ل أمي��ركا والص��ن 
تزايدت بشكل كبير خالل الفترات 

املاضية.
وتوقع ان تس��تقر األس��عار ما بن 

53 دوالرا و58 دوالرا للبرميل، مبينا 
ان األسعار مرش��حة لالرتفاع مع 
خ��روج 1.750 ملي��ون برمي��ل من 

األسواق.
على صعيد ذي صلة، أعلنت هيئة 
البترول املصري��ة، عن دخول اتفاق 
اس��تيراد مليون برميل من العراق 

»مرحلته النهائية«. 
وق��ال الرئيس التنفي��ذي للهيئة 
احلديدي،  للبت��رول ط��ارق  العامة 
في كلمته خالل اجللس��ة العامة 
الثاني��ة ضم��ن الي��وم األول م��ن 
فعالي��ات مؤمت��ر البت��رول الدولي 

املنعق��د بالقاه��رة خ��الل الفترة 
من 14 حتى 16 ش��باط احلالي، إن 
»مصر ال تتوقف عن إبرام اتفاقيات 
ف��ى قطاع الطاق��ة، مع عديد من 
دول العالم، لتأمن إمدادات البالد 

من الوقود«.
وأض��اف احلدي��دي، أن »مص��ر إلى 
جان��ب اإلنتاج احمللي، تعتمد حالًيا 
على اس��تيراد الوقود من الكويت، 
في عقد ممتد مت حتديده منذ بداية 
العام اجلاري«، مؤك��دا أن »االتفاق 
م��ع الع��راق عل��ى اس��تيراد نحو 
ملي��ون برميل من نف��ط البصرة 

شهريًّا، يدخل مراحله النهائية«.
وكان احلدي��دي ق��د أعل��ن، في 13 
ش��باط احلالي، ع��ن انته��اء زيارة 
لوفد م��ن وزارته الى العراق إلنهاء 
األتفاق عل��ى إمداد مص��ر بنفط 

خام البصرة العراقي.
جدير بالذكر أن الكويت تزود مبصر 
بنحو 2 مليون برميل ش��هريا، مبا 
يوازى 3.4 ملي��ون طن خام، ملدة 3 
س��نوات مبوجب اتفاق بن البلدين 
مت جتدي��ده مع بداية ش��هر كانون 
الثاني املاضي على هامش انعقاد 
األقط��ار  منظم��ة  وزراء  مؤمت��ر 

العربي��ة املصدرة للبترول »أوابك« 
ب القاهرة.

في الش��أن ذات��ه، ابرمت ش��ركة 
احلف��ر العراقية عقداً مع ش��ركة 
املس��تثمرة  املاليزي��ة  بترون��اس 
ف��ي حق��ل الغ��راف النفطي في 
محافظ��ة ذي ق��ار ضم��ن جوالت 
التراخي��ص وذلك حلف��ر آبار ضمن 

احلقل.
وقال معاون مدير عام شركة احلفر 
لش��ؤون العملي��ات كاظم حبش 
خليف في بيان للش��ركة، »انه مت 
البدء فعليا بتنفيذ العقد مطلع 

العام اجلاري بواسطة جهاز احلفر 
55 وهو احد االجهزة احلديثة التي 
امتلكته��ا ش��ركة احلف��ر مؤخرا 
وميتاز اجلهاز بامكانية احلركة حلفر 

اكثر من بئر في ذات احلقل«.
واضاف ان »العقد الذي ابرم مؤخرا 
يهدف الى حفر م��ن 8 الى 15 بئر 
في حقل الغراف النفطي لصالح 

شركة بتروناس«.
كما اش��ار ال��ى ان عمليات احلفر 
ستسهم بش��كل كبير في زيادة 
انتاج النفط وهو ما ياتي متاش��يا 

مع خطط الوزارة بهذا الشأن.

العراق ينضم التفاقية الشفافية والتحكيم بين المستثمرين
بغداد ـ الصباح الجديد: 

ذكرت الهيئة الوطنية لالستثمار 
أم��س األربع��اء انها وقع��ت على 
التحكيم  الشفافية في  اتفاقية 
التعاهدي بن املستثمرين والدول 
لعام 2014 في مق��ر االمم املتحدة 

بنيويورك األميركية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، 
أن رئيس��ها سامي رؤوف االعرجي 
وق��ع، ممث��ال ع��ن الع��راق االثن��ن 
املاض��ي على االتفاقية، حيث يعد 
العراق الدولة العربية الثانية التي 

تنضم ال��ى ه��ذه االتفاقية التي 
س��بقه اليها ثمانية عش��ر دولة 

في العالم. 
ونق��ل البيان عن االعرج��ي قوله، 
ان »ه��ذه االتفاقي��ة تعد رس��الة 
مهمة وواضحة ال��ى دول العالم 

بان العراق مركز رئيس في الشرق 
االوس��ط لالس��تثمارات واالعمار 

والبناء«.
وأضاف ان »هذه االتفاقية تتبناها 
احلق��وق  حلف��ظ  املتح��دة  االمم 
بشفافية في حال وقوع النزاع بن 

املستثمرين والدول«.
واف��اد بان »الع��راق اصدر عددا من 
التش��ريعات الت��ي تعم��ل عل��ى 
االموال  ورؤوس  املس��تثمر  حماية 
الت��ي ترغ��ب بالعم��ل ف��ي البالد 
وف��ي مقدمتها قانون االس��تثمار 

رق��م 13 لس��نة 2006 وتعديالته 
الذي يحمل الكثي��ر من املميزات 
واحلماي��ة للمس��تثمرين، فض��ال 
عن االتفاقي��ات الدولية و الثنائية 
املهمة التي وقعه��ا العراق وعدد 

من الدول«.

»الرشيد«: 9 منافذ لبيع الدوالر للمواطنين فيتنام تعرض منتجات رئيسة 
في مقابل الخام العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أم��س  الرش��يد،  اعل��ن مص��رف 
االربع��اء، عن توجي��ه فروعه ببيع 
ال��دوالر للمواطنن وعبر تس��عة 

منافذ.
وق��ال املصرف في بي��ان صحافي، 
إن��ه »وج��ه فروع��ه لبي��ع الدوالر 
للمواطن��ن للوجب��ة السادس��ة 

وعبر تسعة منافذ«. 
»الف��روع  أن  املص��رف  وأض��اف 
ستش��مل املطار، املأم��ون، راغبة 
خاتون، ارخيته، اجلوادين، الشورجة، 
الدورة، ش��ارع الثورة في البصرة، 

احللة في بابل«.
واعلن مصرف الرشيد، في تشرين 
الثان��ي 2016 ع��ن املباش��رة ببيع 
ال��دوالر للمس��افرين فيم��ا حدد 
االولية منهم للحاالت االنسانية 

وجرحى العمليات العسكرية.
عل��ى صعي��د آخر، اعل��ن مصرف 
الرش��يد، أمس االربعاء، عن عزمه 
منح قروض للمواطنن تصل الى 

30 مليون دينار لشراء السيارات.
وق��ال مدي��ر ع��ام املصرف رش��اد 
خضي��ر وحي��د ، إن »املص��رف قرر 
منح ق��روض للمواطن��ن لغرض 

ش��راء س��يارات ومركبات واليات 
انتاجي��ة، عل��ى ان ال يتجاوز املبلغ 

%90 من سعر املركبة او االلية«.
وأضاف وحي��د أن »مبل��غ القرض 
اخملصص لشراء السيارات سيكون 
كحد اعلى 30 مليون دينار على ان 
يسدد خالل مدة خمس سنوات«.

واش��ار وحي��د إل��ى أن »ضواب��ط 
الق��رض تقتضي ان يك��ون هناك 
كفي��ل ضامن ويتم وضع اش��ارة 
حجز على الس��يارة والتامن على 
حي��اة املقت��رض وان ال يكون لدى 

املقترض اي قروض سابقة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:  
أك��د وزير التج��ارة وكالة س��لمان 
اجلميل��ي، ام��س االربع��اء، ض��رورة 
تفعي��ل اللجن��ة املش��تركة ب��ن 
العراق وفيتنام، فيما ابدى السفير 
الفيتنام��ي ل��دى بغداد اس��تعداد 
ب��الده لتفيع��ل اللجن��ة الثنائي��ة 
والتبادل التجاري، مشيراً إلى حاجة 
بالده للنفط اخلام العراقي واحتياج 
والقه��وة  وال��رز  للش��اي  الع��راق 

الفيتنامي. 
وقال اجلميلي ف��ي بيان صدر عقب 

لقائه، أمس، السفير الفيتنامي في 
بغداد فونك فان وان، إنه »مت التباحث 
ف��ي تعزي��ز العالق��ات االقتصادية 
والتجارية واف��اق تطويرها وتفعيل 

التبادل التجاري بن البلدين«.
وأض��اف أن »العالق��ات الفيتنامية 
قدمية ومتين��ة وحريصن جدا على 
استمرارها، وتفعيل اعمال اللجنة 
املش��تركة بن البلدي��ن الهميتها 
االقتصادية  العالق��ات  في تطوي��ر 

والتجارية«.
ودع��ا اجلميل��ي اجلان��ب الفيتنامي 

بغداد  ف��ي مع��رض  »للمش��اركة 
الدولي لع��رض منتجاتهم وكذلك 
دعوة رجال االعمال العراقين لزيارة 
فيتن��ام واالط��الع على الش��ركات 

الفيتنامية« .
من جانبه اكد الس��فير الفيتنامي 
عل��ى »ح��رص ب��الده ف��ي تطوي��ر 
العالق��ات االقتصادي��ة والتجاري��ة 
ب��ن البلدي��ن«، واب��دى اس��تعداده 
»لتفعيل اعمال اللجنة املشتركة 
تفعي��ل  وامكاني��ة  البلدي��ن  ب��ن 

التبادل التجاري«.

»الحفر العراقية« وبتروناس الماليزية: آبار جديدة في »الغراف«

الكويت تشّكل لجنة لتنظيم الحقول المشتركة مع العراق

أوضح العذبي طالل في 
تصريحات صحافية على 
هامش تنظيم وزارة 
النفط ندوة مرور 80 عاما 
على اكتشاف النفط في 
الكويت أن أسعار النفط 
متماسكة وذلك بعد قرار 
منظمة أوبك بخفض 
مستويات اإلنتاج والذي 
دخل حيز التنفيذ منذ بداية 
العام

لندن ـ رويترز:
دوالرا   56 دون  نزوله��ا  النف��ط  أس��عار  واصل��ت 
للبرمي��ل أم��س األربعاء بعدما أظه��ر تقرير زيادة 
كبيرة في مخزونات اخلام األميركية مبا يش��ير إلى 
وف��رة املعروض برغم املس��توى القياس��ي اللتزام 

أوبك باتفاق خفض اإلنتاج.
اخملزون��ات  إن  األميرك��ي  البت��رول  وق��ال معه��د 
األميركية س��جلت زيادة تف��وق التوقعات بلغت 
9.9 ملي��ون برميل األس��بوع املاضي. ومن املقرر أن 
يصدر التقرير الرسمي من إدارة معلومات الطاقة 

األميركية الحقاً.
وتراجع خام القياس العاملي مزيج برنت 34 س��نتا 
إل��ى 55.63 دوالر للبرميل بحلول الس��اعة 0949 
بتوقيت جرينتش وهو نصف س��عره في منتصف 
2014 ح��ن ب��دأت تخم��ة املع��روض العامل��ي في 

الهبوط باألسعار.
وانخفض اخلام األميركي 39 سنتا إلى 52.81 دوالر 

للبرميل.
وتعكف منظم��ة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
وبعض املنتجن املستقلن من بينهم روسيا على 
خف��ض اإلنتاج بنحو 1.8 ملي��ون برميل يوميا في 

النصف األول من 2017 بهدف دعم األسعار.
وبرغ��م البداي��ة القوي��ة ألوبك في تنفي��ذ اتفاق 
اخلفض كبحت اخملزونات األميركية وانتعاش إنتاج 

النفط في الواليات املتحدة ارتفاع األسعار.
وتش��ير تقديرات وكالة الطاق��ة الدولية وبيانات 
جمعتها أوبك إلى أن التزام املنظمة بتخفيضات 
اإلنت��اج املتفق عليها بلغ مس��توى قياس��يا يزيد 

على 90 باملئة.

أنقرة ـ رويترز:
قال وزير املالية الترك��ي ناجي إقبال أمس األربعاء 
إن املوازنة التركية سجلت فائضا قدره 11.4 مليار 

ليرة )3.13 مليار دوالر( في كانون الثاني.
وذكر إقب��ال أن الفائض األولي بل��غ 18 مليار ليرة 

في كانون الثاني.
وعن إنف��اق املوازنة في الش��هر املاض��ي قال وزير 
املالي��ة إنه ج��اء متوافقا مع أه��داف نهاية العام 

بارتفاعه 11.3 باملئة على أساس سنوي.
وأضاف أن إيرادات املوازنة س��واء الضريبية أو غير 
الضريبية سجلت أداء قويا إذ ارتفعت 25.8 باملئة 

إلى 58.8 مليار ليرة.

موسكو ـ رويترز:
أظهرت بيانات وزارة املالية الروسية أمس األربعاء 
أن من املتوقع زيادة الرسوم اجلمركية على صادرات 
النفط الروس��ية إل��ى 91 دوالرا للطن في آذار من 

89.5 دوالر للطن في شباط.
حتسب وزارة املالية معدل الرسوم من واقع متابعة 
أس��عار خام األورال املنقول بحرا في الفترة بن 15 

كانون الثاني و14 شباط.
وستزيد صادرات روس��يا من النفط إلى أوروبا في 
نيس��ان عنها في أي ش��هر منذ 2013 برغم عزم 
موسكو التوقيع على اتفاق عاملي لتثبيت اإلنتاج 

في مسعى لرفع سعر اخلام.
وتس��لط زيادة الص��ادرات الروس��ية الضوء على 
مدى صعوبة تنفيذ االتفاق املقرر إبرامه بش��كل 
نهائي يوم 17 نيسان في قطر وتظهر إمكانية أن 
تنف��ذ الدول من خالل ثغرات ملواصلة تصدير اخلام 
على النحو الذي س��يضعف التأثير املس��تهدف 

على األسعار.
فبوس��ع روس��يا زيادة الصادرات م��ع إبقاء اإلنتاج 
مس��تقرا ع��ن طريق حتويل وجه��ة بعض كميات 
النفط من مصافي التكرير إلى أس��واق التصدير. 
وتق��ول موس��كو إن التجمي��د يغط��ي اإلنتاج ال 

املبيعات اخلارجية.

النفط يواصل الهبوط

تركيا: 3.13 مليار دوالر 
فائض الموازنة

روسيا ترفع الرسوم 
على صادراتها النفط
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من ألواح سومر كتاب يبرز مالمح حضارة بالد الرافدين
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

باسم محمد حبيب
يع��د كت��اب: )من ال��واح س��ومر( لعالم 
صوموئي��ل  األميرك��ي  املس��ماريات 
كرمي��ر من الكت��ب املهمة الت��ي تناولت 
حض��ارة ب��اد وادي الرافدي��ن ، إذ تكم��ن 
أهمي��ة الكت��اب ليس ف��ي تناوله جململ 
منج��زات هذه احلضارة وحس��ب بل وفي 
تبي��ان اهمية ه��ذه املنجزات في مس��ار 
احلض��ارة اإلنس��انية ، إذ رأى هذا الباحث 
الف��ذ ان كثير م��ن املنج��زات احلضارية 
احلالية نبت��ت جذورها األولى في حضارة 
ب��اد الرافدي��ن مب��رزًا في كتاب��ه ) أوائل 
األش��ياء أو أصوله��ا ( بحس��ب وصفه ، 
فعلم الس��ومريات ال��ذي يتناول املراحل 
األول��ى م��ن حض��ارة ب��اد الرافدين هو 
علم مهم ليس ألن��ه يتناول فترة زمنية 
معينة وحس��ب ب��ل وألن��ه يطلعنا عن 
أوائ��ل األش��ياء وأصوله��ا ، فبإمكانه ان 
يطلعنا عن أولى مثل اإلنسان األخاقية 
املدون��ة ؟ وأول��ى آراءه الديني��ة ؟ وكيف 
كان��ت أفكاره السياس��ية واألجتماعية 
وتأمات��ه الفلس��قية ؟ ووكي��ف تصاغ 
العق��ود االفتصادية ؟ كما يقدم لنا هذا 
العل��م كما يرى كرمير أولى التخفيضات 

الضريبي��ة وأولى القوان��ن التي نظمت 
حياة اإلنسان وأولى املدارس وكيف كانت 
تؤدي دورها العلمي والتربوي ، واول نظام 
برملاني عرفه العالم إلى آخره من األشياء 
التي كشفها علم السومريات .أما أهم 
األص��ول احلضارية الت��ي تناولها الكتاب 
بوصفه��ا منج��زات جرى تدش��ينها في 
حضارة باد الرافدين فقد شملت نواحي 
مختلفة أهمها : التربية والتعليم وأولى 
املذك��رات التي حتدثت عن أيام الدراس��ة 
وأولى الصراعات الدولية وأولى اش��كال 
انظم��ة احلك��م وأول ح��رب اهلي��ة في 
التاري��خ وأول برنامج أصاحي ش��هدته 
البش��رية وأول لفظ��ة حري��ة عرفته��ا 
احلضارة اإلنس��انية وأولى نظم العدالة 
والتش��ريعات القانونية وأولى التعاليم 
الفلس��فية  املفاهيم  وأول��ى  الزراعي��ة 
وأول��ى القضايا األخاقي��ة وأولى احلكم 
واألمث��ال واألس��اطير والتراتيل واألغاني 
وأول��ى املناظرات الكامية وأولى قصص 
الطوفان وأولى املواضي��ع الدينية وأولى 
املاح��م وأول نظرة لوحدة بني البش��ر ، 
مبيناً ان ه��ذه املنجزات هي نتاج خالص 
لبيئة حضارة ب��اد الرافدين التي لوالها 
ملا متكن اإلنس��ان من النه��وض بواقعه 
والوصول إل��ى مديات متطورة في الرقي 

احلضاري . 
لقد تناول الكتاب الكثير من األس��اطير 
واملاح��م الت��ي كان له��ا دور كبي��ر في 
تطوي��ر نظرة اإلنس��ان إل��ى العالم من 
اهمها قصة الطوفان التي عدت عدتها 
األدي��ان الس��ماوية حدث��اً مفصلياً في 
تاريخ العالم فكانت سفينة ) زيو سدرا 
( أو ) اتراحاس��يس ( أو ) اوت��و نابش��تم ( 
ه��ي مرك��ب اإلنق��اذ للجنس البش��ري 
وبقي��ة الكائن��ات الت��ي كاد الطوف��ان 
ان يقض��ي عليه��ا ، كما ع��رض الكتاب 
ملخصاً مللحمة جلجامش التي تناولت 
س��عي اإلنس��ان للخلود وكي��ف توصل 
جلجام�����ش إلى ان ذل��ك مس��تحيل 
وان خل��وده ميك��ن ان يت�م من خال ما 
يقدمه من منجزات ألبناء شعبه ، فهذه 
النظرة املستمدة من ملحمة جلجامش 
متثل افضل خاصة لفك��ر باد الرافدين 
ال��ذي ينظ��ر لألم��ور م��ن منظ��ار مادي 
واقعي وال يحاول ان يس��بغها عليها أي 
نظ��رة مثالية غير متناس��بة مع ما يراه 
في واقعه . ان اهم ما عرضه الكتاب هو 
بيانه الدور الكبير الذي اداه الس��ومريون 
واملع��ارف  واآلداب  العل��وم  مج��ال  ف��ي 
والنظم السياس��ية والقانونية التي لم 
يكن للبشر عهد بها قبل ان يهتدي لها 

السومريون فكانت منجزاتهم احلضارية 
البداية األولى للحضارة التي شعت بعد 
ذلك إلى ش��تى أرجاء الع�الم إذ لم تكن 
احلضارات بحس��ب ك��رمير إال فروًعا من 
حض��ارة أصيلة بزغ إش��عاعها من ارض 
باد الرافدين فحق لهذه احلضارة ان تتبوأ 
مكانها السامي بن احلضارات البشرية 

األولى . 
لقد اتس��م الكتاب الذي ق��ام بترجمته 
العام��ة املرحوم طه باق��ر وقدمه املؤرخ 
املصري الدكتور احم��د فخري بالعلمية 
العالية والدقة في الوصف كونها مؤلف 
م��ن متخصص في مج��ال هذه احلضارة 
، ل��ذا ل��م يح��وي أي مبالغات أو يس��رد 
مضام��ن خيالي��ة ، إذ ان كل ما تضمنه 
الكتاب مأخوذ من البحوث التي قام بها 
علماء الس��ومريات ومن بينهم الكاتب 
وه��ي بح��وث أصيل��ة وموثق��ة علمياً ، 
وإنطاقاً من ذلك فإن اهمية هذا الكتاب 
ال تكم��ن فقط في كونه يقدم لنا صورة 
ملخصة عن حضارة باد الرافدين بل وفي 
ما يعرض��ه من معلومات ع��ن منجزات 
اجدادن��ا التي لوالها ملا امكن للبش��رية 
تس��ير في طري��ق التطور والتق��دم وملا 
امكن لن��ا ان نفخ��ر بحضارتنا األصيلة 
والعظيمة ، انه كتاب يستحق القراءة.  

10
وعي الحـداثـة قراءة في جماليات الشعرية

1112
قراءة في كتاب »الذئب األميركي في قصيدة أمي«اإلنتلجنسيا العراقية وإنتلجنسيا علي بدر

إميان��اً منها بأهمي��ة الكت��اب، ودوره في 
تش��كيل الوعي لدى املثق��ف والكاتب، 
حت��اول الصب��اح اجلدي��د، أن جتع��ل م��ن 
الكتاب الثقاف��ي، أول اهتمام لها، فهي 
تنشر حلقات من كتب مهمة، لم تنشر 
بعد. في ه��ذا امللحق تناولوا كتباً مهمة 
بالنقد والتحليل والعرض، شملت شتى 

جوانب املعرفة: شعر، ونقد، ورواية، وأدب 
عامل��ي. فكتب س��ام مكي ع��ن كتاب: 
اإلنتلجنس��يا العراقية، ملؤلفه الباحث 
محمد فاضل املشلب، وهو كتاب يتناول 
ص��ورة وأمناط املثقف ف��ي املنجز الروائي 
لعلي بدر. وكتاب لألكادميي د. ثائر العذاري 
تن��اول كتاب محمد رش��يد الس��عيدي:  

تعدد الرواة – دراسات سردية في الرواية. 
كم��ا ج��اء ف��ي امللح��ق ع��رض خضي��ر 
الزيدي لكتاب: وعي احلداثة الش��عرية.. 
دراس��ة جمالية ف��ي احلداثة الش��عرية 
للدكتور س��عد الدين كلي��ب. وعن األدب 
البس��تاني  بش��رى  د.  تناول��ت  الغرب��ي 
كت��اب: الذئ��ب األميرك��ي ف��ي قصيدة 

أمي ترجمة ودراس��ة د. منال البس��تاني. 
وتناول د. جاس��م حسني اخلالدي كتاب: 
س��لطة النص والقراءة للدكتور س��امي 
علي جب��ار. وهو كتاب يتن��اول مناذج من 
املناهج النقدية املعاصرة، كاألس��لوبية 
والبنيوي��ة والتفكيكي��ة. إن هذا امللحق 
ه��و امتداد ملنه��ج الصب��اح اجلديد، في 

إعطاء أهمية للكتاب، وجعله في صلب 
اهتماماتها، ليك��ون القارئ على تواصل 
مس��تمر مع��ه. والكتب الت��ي تناولناها 
في ه��ذا امللحق، كم��ا قلن��ا خليط من 
ش��تى صن��وف املعرف��ة، ج��اءت لتث��ري 
ثقاف��ة الق��ارئ، وتطلعه عل��ى ما كتب 
مؤخ��ًرا، ح��ول الش��عر والنق��د والرواية 

واألدب العامل��ي. كما لم يخل امللحق من 
الدراسات التاريخية واحلضارية، إذ تناول 
الكاتب باس��م محمد حبي��ب بالعرض 
والتحليل كتاب: من ألواح سومر، لعالم 
املس��ماريات كرمي��ر، الذي س��ّلط الضوء 
على أهم م��ا جاءت به احلضارة العراقية 

القدمية.

قراءات في النقد والتحليل وقضايا االنتلجنسيا
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الملف 10

د. ثائر العذاري
بعد س��نني من االهتم��ام بالرواية 
تكشف عنه مقاالت كثيرة نشرها 
في الصحف واجملالت، نش��ر محمد 
رشيد السعيدي كتابه األول )تعدد 
الرواة – دراسات سردية في الرواية( 
في مؤسس��ة دار الصادق الثقافية 
ف��ي مدينة احلل��ة العراقي��ة أواخر 
الع��ام املنقض��ي 2016 ف��ي )207( 

صفحة من القطع الكبير.
وق��د اخت��ار الس��عيدي واحدة من 
أصع��ب مناط��ق جغرافية الس��رد 
وأعقده��ا، فه��ي حقل ش��ائك ملا 
املصطلحات  يعتريه م��ن فوض��ى 
يجع��ل  مب��ا  وتداخله��ا  وتعدده��ا 
تش��به  مغام��رة  فيه��ا  الدخ��ول 
الدخول في حقل ألغ��ام واالهتداء 

بخريطة غير موثوق بها.
اخت��ار الدارس أن ينه��ج في كتابه 
منهج��اً صارماً يقت��رب من الدرس 
األكادميي، إذ جاء الكتاب في مقدمة 
ومتهيد نظري )يب��دو أن هناك خطأ 
طباع��ي في الكت��اب، فقد وضعت 
كلم��ة متهي��د عنوان��اً للمقدم��ة 
ووضع��ت كلم��ة مقدم��ة عنوان��اً 
للتمهي��د( حدد فيهما الس��عيدي 
اإلجرائي��ة  النظري��ة  املفاهي��م 
التي س��يلتزم بها ف��ي تطبيقاته، 
أتبعهما بثالثة أقس��ام درس فيها 

ثماني عشرة رواية هي:
خمس��ة أص��وات لغائ��ب طعم��ه 
الرحم��ن  لعب��د  واألنه��ار  فرم��ان، 
لهش��ام  الربيعي،واملبعدون  مجيد 
البعيد  والرج��ع  الركاب��ي،  توفي��ق 
لف��ؤاد التكرل��ي، واحل��رب في حي 
الط��رب لنج��م والي، وف��ي انتظار 
ف��رج اهلل القهار لس��عدي املالح، 
ناصر،   الس��تار  لعبد  والش��ماعية 
وعني الدود لنصيف فلك، وعش��اق 
أرابخا لع��واد عل��ي، ونزوله وخيط 
الش��يطان لس��مير نقاش، ويا مرمي 
لس��نان أنط��ون، وش��باك أمين��ة 
ألس��عد الالمي، والرجل الذي فقد 

ظله لفتحي غامن، والسفينة جلبرا 
إبراهي��م جب��را، وام��رأة م��ا لهالة 
الب��دري، والصخ��ب والعنف لوليم 
فوكن��ر، واس��مي أحم��ر ألوره��ان 
باموك، وبري��د بغداد لكرمي گطافة. 
وتلي هذه الدراسات خامتة سنقف 

عندها الحقاً.
وم��ن الصفحة األول��ى في الكتاب 
يتضح أن الدارس معني باملصطلح 
وجتلياته بتقنيات وأشكال متنوعة، 
وهو غي��ر معني برصد تطور تقنية 
تعدد األصوات تاريخياً، وهذا يفسر 
ترتي��ب الروايات ال��ذي أثبتناها هنا 
كم��ا ورد في الكت��اب، فهي مرتبة 
بحس��ب م��ا رأى الس��عيدي م��ن 
أهمية الش��كل الفني ال بحس��ب 

تاريخ نشرها.
متهي��ده  ف��ي  الس��عيدي  يح��اول 
النظ��ري، بعد أن يع��رض اختالفات 
الرواي��ة  مفه��وم  ف��ي  الدارس��ني 
متعددة األص��وات، أن يض��ع قيودًا 
إجرائي��ة يل��زم نفس��ه به��ا. فهو 
يعت��رض، أوال، عل��ى املصطلح��ني 
الش��ائعني – وهم��ا قاران بحس��ب 
م��ا ن��رى؛ تع��دد األص��وات املتداول 
عربياً والبوليفونية الذي اس��تعاره 
بأختني من املوسيقى الكالسيكية 

الغربية.
ي��رى محمد رش��يد الس��عيدي أن 
األصوات فضفاض  تعدد  مصطلح 
إل��ى الدرج��ة الت��ي جتعل دراس��ة 
الظاهرة التي يش��ير إليها أش��به 
باملس��تحيلة، فهو يعن��ي »التبئير 
مرة، واللغة ثانية، والراوي مرة ثالثة، 
ويتمدد أحياناً ليشمل الشخصيات 
)ص9(«. وي��رى أن باخت��ني مخت��رع 
املصطلح نفس��ه لي��س بعيًدا عن 
ه��ذا االرتب��اك ف��ي املصطلح فقد 
»وض��ع ع��دداً م��ن املي��زات للرواية 
متعددة األص��وات، منها: التعددية 
ف��ي أمن��اط الوع��ي، والتعددية في 
الطروح��ات الفكري��ة، والتعددي��ة 
وتلك  اإليديولوجي��ة،  املواق��ف  في 
كله��ا تعبير ع��ن ش��يء واحد هو 
الفكر، والتعددية في الشخصيات 
املتعلق ببناء الرواية، وتعدد اللغات 

واألساليب... )ص9(.
يعت��رض ال��دارس عل��ى مصطلح 
)الصوت( ملا يش��يع م��ن خلط في 
داللت��ه بني ال��راوي ووجه��ة النظر 
)ص11(، ويعت��رض عل��ى مصطلح 
داللت��ه  بس��بب  )البوليفوني��ة( 
أحلان  املوس��يقية على مجموع��ة 
وأصوات تعزف في وقت واحد، بينما 
يراد إطالقه، في النقد، على أصوات 
متناوبة للرواة ف��ي الرواية، ويرى أن 
ذلك تع��ارض وتناقض ف��ي الداللة 
)ص12(. ث��م يخلص إل��ى إن الرواية 
متع��ددة األص��وات هي تل��ك التي 
يتعدد فيها الرواة ال وجهات النظر 
وال اللغة ولذلك يفضل اس��تعمال 
مصطلح يقترحه ه��و تعدد الرواة 

)ص19 – 20(،
وقد نختلف مع السعيدي هنا في 

أمرين:
أما األول فهو إن تعدد الرواة يستلزم 
بالض��رورة تع��دد وجه��ات النظ��ر 
)نفضل  اللغوية  وتعدد األس��اليب 
اس��تعمال مصطلح زاوي��ة النظر 
بدل وجهة النظر لداللة األول على 
الرؤية البصري��ة وداللة الثاني على 
املوقف الفكري(، فلكل راو بحسب 
موقعه وجهة نظر فريدة وأس��لوب 

لغوي شخصي.
أما الثان��ي فهو إن تع��دد األصوات 
قد يصدر عن راو واحد حني يتعرض 
لتجربة تؤدي إلى تغير شخصيته، 
روي  إلع��ادة  يدفع��ه  ال��ذي  األم��ر 
بتفس��يرات  نفس��ها  األح��داث 
مختلف��ة. ولعل من املفيد أن نذكر 
هن��ا رواية الروائ��ي املصري محمود 
قندي��ل )النف��ق( حيث ي��روي بطل 
الرواية )س��الم( األحداث نفس��ها 
برؤيت��ني مختلفتني؛ م��رة وهو حي 
وم��رة بع��د موت��ه. ولذلك ن��رى أن 
الرواية متعددة األصوات هي الرواية 

التي تتعدد فيها زوايا النظر.
مصطلح��ات  اقت��راح  أن  ن��رى  وال 
بديل��ة يس��هم في حل مش��كلة 
ب��ل  النق��دي،  املصطل��ح  ارتب��اك 
واألفض��ل  تعقي��داً،  س��يزيدها 
بحس��ب ما نرى السعي إلى حتديد 

دالالت املصطلح��ات الق��ارة بغض 
النظ��ر طبعاً عن دالالته��ا اللغوية 
أو اس��تعماالتها في احلقل املعرفي 

الذي استعيرت منه.
يضع الس��عيدي بعد ذلك شرطني 
ال ميكن عد الرواية متعددة األصوات 
إال بتوافرهما فيها هما؛ تعدد موقع 
الراوي وش��كله، وتكرار املسرود من 

قبل أكثر من راو )ص21 25-(.
وقد اخت��ار الدارس لكتابه ش��كال 
دراس��اته  ج��اءت  فق��د  مفتوح��اً، 
للرواي��ات على وفق نس��ق منهجي 
واح��د، يبدأ مبقدمة وصفية للرواية 
ثم البح��ث عن الش��رطني اآلنفني 
الذكر حت��ت العنوانني )موقع الراوي 
وشكله( و)تكرار املسرود( واالنتهاء 
بخالص��ة ح��ول األهمي��ة الفني��ة 
للرواي��ة، وهكذا ميكن��ه إضافة ما 
ش��اء من رواي��ات أخرى ودراس��تها 
بالقال��ب نفس��ه. وم��ع ذل��ك لم 
لصرام��ة  الس��عيدي  يستس��لم 
النس��ق املنهجي، فدراس��ته لكل 
واح��دة م��ن الروايات تكش��ف عن 
ق��راءة نقدية متفردة تكش��ف عن 
س��مات الرواي��ة من غي��ر محاولة 
ف��رض املعيار احملدد س��لفاً قس��رًا 
عليها، ففي دراس��ته لرواية )نزوله 
وخيط الش��يطان( مث��ال يقرر خلو 
الرواية من شرط تكرار املسرود )ص 
114 – 116(، ويدرس بدال من ذلك ما 
سماه طرائق احلكي وهو أمر يتعلق 
باللغ��ة، ومثل هذا يتكرر مع روايات 

أخرى.
وفي خامتة الكتاب يقر السعيدي أن 
الروايات التي درسها ال تتمتع كلها 
باخلض��وع للمعايي��ر الت��ي حددها 
في امله��اد النظ��ري، وي��رى أن تلك 
مش��كلة تتعل��ق بالتأليف ومرونة 

الشكل الروائي )ص 203(.
كت��اب )تع��دد الرواة( يفت��ح بطون 
الروايات مببضع أس��تاذ التشريح ال 
مبض��ع اجلراح الذي يج��ري عملية 
جراحي��ة، فهو يضعنا في مواجهة 
أس��ئلة رمبا ل��م نكن نفك��ر فيها 
قب��ل قراءته أكثر م��ن تقدمي أجوبة 

ألسئلة كانت تشغلنا.

خضير الزيدي 
يركز الباحث س��عد الدين كليب في 
كتابه الصادر مؤخ��راً عن دار الينابيع 
ب)وع��ي  واملوس��وم 

احلداث��ة (وهو عبارة عن عدة دراس��ات 
نقدي��ة تن��اول فيه��ا الناق��د مباحث 
الش��عرية العربية متطرقاً فيها إلى 
العدي��د من اخلي��ارات التي ضمت في 
طياته��ا ق��راءات عن الوع��ي اجلمالي 
والش��كل اإليقاعي والبن��اء الدرامي 
واحلداثة الش��عرية إضافة إلى البنى 
الرمز  ومس��تويات  الصوري��ة 
ف��ي الش��عر 

وغيره��ا من املواضيع الت��ي جند فيها 
متع��ة قرائية تعيد إل��ى أذهاننا تنوع 
األفكار التي تخص التجديد والعرض 
النق��دي وخاص��ة األكادمي��ي احملافظ 
.. يس��تهل  عل��ى س��ياقه الفك��ري 
كتابه ف��ي مقدمة متهيدية يرى فيها 
م��ا مت��ت معاجلته بخص��وص احلداثة 
الشعرية وإس��هام النقد الفعال في 
حتديد وبل��ورة مفهوم احلداثة ويعتقد 
أن مقاربته النقدي��ة في هذا الكتاب 
تقوم عل��ى مقول��ة محورية 
مف��ادا أن الفن عامة هو نتاج 
الوع��ي اجلمال��ي وبالنتيج��ة 
يأخذ الوعي النقدي محوره في 
ذات السياق اجلمالي كون الفن 
وحسب رؤية سعد الدين كليب 
هو األكثر قدرة على تباين الوعي 
وجتسيده ومتثيله ومن هذه الفكرة 
تتم االنطالقة التي يتبناها الناقد 
حي��ال النق��د من منظ��ور جمالي 
حينما يش��ير إلى احلداثة الشعرية 
كونها حداثة في الوعي اجلمالي في 
الفص��ل األول من الكتاب واملس��مى 
هنا باحلداثة الشعرية في النقد األدبي 
املعاصر يقف عند عدة أبواب منها ما 
يخ��ص النقد ونش��أة احلداثة ويذهب 
فيه إلى التفس��ير التأثري والتفسير 
االجتماعي والتفس��ير النفس��ي ثم 
يدخ��ل إلى مبحث األنس��اق النقدية 
ليوضح للق��ارئ مباحث حتتمل تنوعاً 
ف��ي اإلش��ارات منه��ا م��ا تعل��ق في 
النس��ق املوس��يقي واخلاص بنمطية 
العروض واالنفعال الشعري وهندسة 
الشكل الش��عري وقيود اجلرس واألذن 
املوس��يقية وينمي الناق��د  من قدرة 
التواص��ل  حينما يذهب باملتلقي إلى 
النسق األسطوري في الشعر وتداخل 
ه��ذا الفه��م م��ع بني��ة النص��وص 
وتركيبه��ا البنيوي ويض��رب لنا مثال 
الس��ياب وادونيس واخل��ال وحاوي وما 
تنه��ض ب��ه نصوصهم م��ن توظيف 
فكري وأسطوري يبعث على التجديد 
وتقدمي نتاج يبنى على أساس توظيف 

الق��دمي ول��م يكت��ف الناق��د بهذين 
الصوري  النم��ط  النمط��ني فهن��اك 
أن  ع��ادًا  الفني��ة  بالص��ورة  اخل��اص 
أس��اس الصورة إمنا يكم��ن في اخللق 
ال في احملاكاة إضافة إلى أنها أضحت 
في الش��عر املعاص��ر وس��يلة اخللق 
والكشف ومن قراءاته اخلاصة ينبهنا 
املؤلف إلى نس��ق جدي��د وهو الرؤيوي 
وهو يعيد لنا متث��الت الرؤية احلداثوية 
م��ن خ��الل التوكيد على املس��تويات 
الفنية والش��كلية مع��اً .. االنتقالة 
الثاني��ة للكاتب تتوق��ف عند عنونة 
الفص��ل الثاني من ه��ذا الكتاب حتت 
عن��وان )الوع��ي اجلمالي ف��ي احلداثة 
الشعرية (ويرى في األخير بأنه يشكل 
األس��اس الذي انطلق��ت منه احلداثة 
الشعرية العربية وهناك عدة طروحات 
تبنت ه��ذه الرؤية س��واء كانت على 
املستوى الفني أو الظاهرة الشكلية 
ويؤكد الناقد مس��ألة مهمة يعدها 
ضرورية حينما يش��ير لغي��اب النقد 
التحليل��ي ث��م يتط��رق إل��ى طبيعة 

الذوق اجلمالي واختالف��ه بني املتلقي 
ويذه��ب إلى طروح��ات غولدمان جتاه 
الفن وتصوره وحتدي��د طبيعة الوعي 
ويأخ��ذ الناق��د ال��ى التعري��ف الذي 
يتبناه حي��ال الوعي اجلمال��ي حينما 
يؤكده عل��ى انه الوعي ال��ذي يتناول 
الظواهر واألش��ياء من خالل سماتها 
احلسية وأثرها في الطبيعة النفسية 
والروحي��ة  ويسترس��ل الباح��ث هنا 
ف��ي ه��ذا الفص��ل ليرب��ط ليؤكد أن 
الش��عرية العربية جاءت تلبية حلاجة 
جمالي��ة ناش��ئة في اجملتم��ع العربي 
وتعبي��رًا ع��ن وع��ي جمال��ي يتبل��ور 
عب��ر نص��ف ق��رن ...وم��ن الطروحات 
الت��ي يدخل إلى صلبها س��عد الدين 
كلي��ب مفهوم التجادلي��ة التي يرها 
هي الس��مة الب��ارزة من بني س��مات 
عديدة لتحفي��ز الوعي اجلمالي حيال 
احلداثة ليؤكد لنا عبر قراءته النقدية 
بأنه��ا تهيمن على مس��تويات النص 
الش��عري احلداثي وال يكاد يخلو منها 
وم��ن آثارها ث��م يلفت أنظ��ار القارئ 
إلى الش��كل اإليقاعي فه��ذا األخير 
مفت��وح على ع��دة احتم��االت يجزم 
الناقد أن أية نظرة جمالية لن تتجاوز 
مفه��وم اإليقاع ويعده م��ن مكونات 
استيعاب النص وانطالقته التعبيرية 
وينتقل إلى البني��ة الصورية في هذا 
الفصل وما شكلته من انقالب جذري 
ف��ي الش��عر ألنه��ا تنهض م��ع عدة 
مقوم��ات داخل بنية الن��ص الواحدة 
مش��كلة بالنتيج��ة طريق��ة بنائية 
من ش��أنها أن تتداخل لتكون املعنى 
وفق��ا لإلنتاج األمثل الذي ينش��د له 
الش��اعر ويستشهد بنصوص عديدة 
م��ن أهمه��ا نص��وص الس��ياب ف��ي 
ه��ذا املضم��ار  .. في الفص��ل الثالث 
يبحث الناقد )كلي��ب ( عن جماليات 
الرمز الفني في ش��عر احلداثة معرجاً 
على املدرس��ة الرمزية ومستش��هدا 
باوس��كار وايل��د بعد أن يع��رف الرمز 
الفني بأنه صورة الش��يء محوال إلى 
ش��يء آخر ويف��رق بينه وبني اإلش��ارة 

ومستوياتها فيجد في الرمز السمة 
االنفعالي��ة الت��ي تعني بأن��ه حامل 
لوظيف��ة انفعالي��ة وحس��ية ويفرق 
بينه وب��ني الرمز الديني واألس��طوري 
مثلما يجد في الرمز السمة التخيلية 
ألنه نتاج مجاز وليس حقيقة ويذهب 
بأطروحات )ادورنو( مثال  .وعند الفصل 
الرابع يناقش املؤلف جمالية النموذج 
الفني في ش��عر احلداثة ع��ادًا إن هذا 
األخير قد أسهم وبنحو واضح وكبير 
في توكيد س��مة الدرامية في الوعي 
اجلمال��ي احلداث��ي مثلما أس��هم في 
االجتماعية  املس��احة  دائرة  توس��يع 
الت��ي اخذ عل��ى عاتقه الدخ��ول إلى 
مكوناتها وميوله��ا املوضوعية  ولم 
تتوق��ف الدراس��ة النقدي��ة املقدمة 
لن��ا في كت��اب س��عد الدي��ن كليب 
واملوس��ومة بوع��ي احلداث��ة دراس��ة 
جمالي��ة ف��ي احلداثة الش��عرية عند 
ح��دود ما قدمناه من ق��راءة بل هناك 
الفصل الذي يناقش اخلطاب الشعري 
واأليد لوج��ي وحموالته ف��ي تغطيه 
منت النص وبث أشارته الفكرية فهو 
يرى أن في النص خطاباً ايدلوجياً من 
ش��أنه أن يس��هم بفاعلي��ة وتكوين 
ينط��وي على درجة عالي��ة من التأثير 
مثلما حتتمله التقنية في بلورة عمل 
حقيقي ومن هنا يرى الناقد إن النظر 
إلى الش��عرية العربية املعاصرة متت 
عبر متباينات تتعل��ق باجلوهري منها 
وباملس��طح وما أجنزه النقاد سابقاً أو 
في ه��ذه املرحلة يبقى ره��ني القراءة 
والكش��ف ال��ذي يعطينا مزي��داً من 
املعرفة واملراجعة ملنجز ش��عري ظل 
وفي��اً ملكوناته وأهداف��ه الكتاب صدر 
مؤخ��رًا ع��ن دار الينابي��ع وه��و منجز 
يس��تحق الوق��وف علي��ه العتب��ارات 
الكش��ف  ذل��ك  منه��ا  كان  كثي��رة 
والتحليل املعرفي الذي يوصل بالقارئ 
إلى مناط��ق مجهولة تب��ني له مدى 
معرفة ما قدمته الش��عرية العربية 
من امتدادات في الش��كل واملضمون 

معاً. 

الرواية البوليفونية في )تعدد الرواة«

دراسات سردية في الرواية

وعي الحـداثـة
قراءة في جماليات الشعرية

سعد الدين كليب

يرى محمد رشيد السعيدي أن مصطلح 
تعدد األصوات فضفاض إلى الدرجة التي 
تجعل دراسة الظاهرة التي يشير إليها 
أشبه بالمستحيلة، فهو يعني »التبئير 
مرة، واللغة ثانية، والراوي مرة ثالثة، 

ويتمدد أحيانًا ليشمل الشخصيات )ص9(«
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11 الملف 

سالم مكي*
روايات علي بدر، ش��كلت نهرًا يجري 
من حتت النق��اد والكّت��اب، يغترفون 
من��ه ثيمات وقيماً جمالية وأنس��اق 
مضمرة، متّثلت على ش��كل مقاالت 
الصح��ف  ف��ي  توزع��ت  ودراس��ات 
العراقية والعربية والعاملية.  واجملالت 
ومؤخراً صدر كتاب عبارة عن رسالة 
ماجس��تير للكاتب: محم��د فاضل 
املش��لب، تناول فيها املنج��ز الروائي 
لعل��ي ب��در، عنوان��ه: اإلنتلجنس��يا 
العراقية في عالم علي بدر الروائي.. 
دراس��ة في ال��رؤى والتمث��الت، بعد 
أن توص��ل املش��لب إلى قناع��ة بأنه 
منج��ز يق��ف ف��ي طليع��ة املنج��ز 
الس��ردي العراقي والعرب��ي املعاصر، 
كون��ه يش��كل ظاهرة غي��ر مألوفة 
حي��ث  م��ن  العراق��ي  الس��رد  ف��ي 
غ��زارة اإلنت��اج وأهمي��ة املوضوعات 
واملضامني التي يطرحها في رواياته. 
الكاتب بنّي ف��ي مقدمة الكتاب أنه 
اعتم��د املنه��ج التحليلي لدراس��ة 
وتقصي الظواهر وتعليلها. الكتاب،  
من خالل عنوانه، تناول أبرز ثيمة في 
روايات علي بدر وه��ي صورة املثقف، 
التي  وعالقاته وانشغاالته والقضايا 
تش��غله. يبدأ الكاتب بخطة متثلت 
بع��رض واٍف ألهم التنظي��رات التي 
تناولت تعري��ف املثقف وإرجاعه إلى 
التش��ّكالت التاريخية التي نشأ من 
خالله��ا. فب��دأ بأهم ح��دث انطلق 
منه املثق��ف، وتأصل مفهومه ودوره 
في اجملتمع والسياس��ة، وهي قضية 
الضابط الفرنسي اليهودي دريفوس، 
الذي أتهم بالتجسس لصالح أملانيا 
ع��دوة فرنس��ا آنذاك، وعل��ى إثر هذا 
االته��ام، احت��ج مثقف��ون ونتج عن 
احتجاجه��م، نش��ر بيان ونش��ر في 
مجلة الفجر س��مّي) بيان املثقفني( 
الذي ُخلد بوصفه أول ظهور  وتدخل 
علني للمثقف في شؤون السياسة 
واجملتمع. ثم يتن��اول أهم التنظيرات 
وه��ي  باملثق��ف  اخلاص��ة  الغربي��ة 
كتاب��ات أنطونيو غرامش��ي، الذي ال 
يتج��اوز تنظيراته أي دارس للمثقف، 
إضافة إلى أنه أسس ملفهوم املثقف 
الدراس��ات  من��ه  انطلق��ت  ال��ذي 
الت��ي كتب��ت بعده. فمن تقس��يمه 
املهم للمثق��ف إلى: مثقف عضوي 
ومثق��ف تقلي��دي، خرجت عش��رات 
حتل��ل  الت��ي  والكت��ب،  الدراس��ات 
وتف��كك هذين املفهومني. املش��لب 
اكتف��ى بغرامش��ي، كإيقونة غربية 
بارزة في هذا النمط من الدراس��ات، 
برغ��م وجود مثقفني وكّت��اب، أّصلوا 
ملفه��وم املثقف، كس��ارتر، الوجودي 
وما نت��ج عن الوجودي��ة من مفهوم 
املثقف امللتزم وغيره. وهو أمر حسن، 
أراد املشلب من خاللها التأكيد على 
ان موضوعه لي��س عرض التنظيرات 
اخلاص��ة باملثقف، وإمن��ا إعطاء صورة 
للقارئ ع��ن ماهية املثق��ف، قبل ان 
يش��رع بتحليل ص��ورة املثقف عند 
عل��ي ب��در. أما ف��ي الفك��ر العربي، 
فحاول املش��لب، جعل إدوارد سعيد، 
مقابال لغرامشي في الفكر الغربي، 
كون أن كتابات سعيد، حول املثقف، 

كانت أصيل��ة مبعنى ل��م تكن على 
هام��ش مواضيع أُخر، كم��ا جاء في 
تعري��ف عب��د اهلل إبراهي��م وه��ادي 
العل��وي، التي جاءت ضم��ن حوارات 
صحفي��ة. برغ��م إن اغل��ب كتابات 
إدوارد س��عيد، لم تكن بالعربية ولم 
يأت مبفهوم عربي متفرد عن املثقف. 
اجلانب األهم م��ن الكتاب، هو عرض 
ص��ورة املثقف في الرواي��ة العراقية 
من��ذ الطور األول للتأس��يس، إذ بذل 
الباح��ث جه��داً مهم��اً، ف��ي تتب��ع 
الكتاب��ات التي تناولت صورة املثقف 
في الروايات التي أنتجها الرعيل األول 
من الرواي��ة العراقية. منها رس��الة 
املثقف في  املاجس��تير: ش��خصية 
الرواية العراقية1928-1980 للباحثة 
فات��ن إس��ماعيل ال��راوي. فنقل عن 
الرس��الة، ص��ورة املثقف ف��ي رواية) 
جالل خال��د( حملم��ود أحمد الس��يد 
ونق��ل عنها: ميكن تلمس اإلش��ارات 
األول لش��خصية املثق��ف في عمل 
محم��ود احمد الس��يد) جالل خالد( 
فبطل الرواية يأخذ بتثقيف نفس��ه 
ثقاف��ة تراثي��ة تعنى مباض��ي العرب 
وتراثه��م. كم��ا نق��ل ع��ن روايتي ذو 
النون أيوب) الدكتور إبراهيم( و) اليد 
واألرض واملاء(. ومل��ا انتهى من الفترة 
التأسيس��ية للرواي��ة، تلمس صورة 
املثق��ف ف��ي رواي��ة ) الوج��ه اآلخر( 
لفؤاد التكرلي. لكنه لم يبنّي للقارئ 
ال��دور الذي ق��ام به) محم��د جعفر( 
عدا) ش��عوره باملأس��اة إزاء األوضاع 
احمليطة ب��ه( إضافة إلى كونه) صورة 
قلق��ة للرج��ل العقالن��ي الراف��ض. 
رمبا الرفض والعزل��ة، ال ميثل وظيفة 
للمثقف، لكنه موقف. واإلنس��ان ال 
يكون مثقفاً إال إذا كان ذا موقف من 
قضايا مجتمعه. ولكن لألسف، كان 
ذل��ك املوقف ه��و العزلة، والس��جن 
في ال��ذات وكما ينقل املش��لب عن 
الناقد ش��جاع العاني: عجز اإلنسان 
أم��ام الق��وى الرجعية. إنه��ا صورة 
س��لبية للمثقف، حاول ال��راوي من 
خالله��ا الكش��ف عن طبيع��ة دور 
وعالق��ة املثقف مبجتمع��ه في تلك 
الفترة. وّصور التكرلي املثقف، كائناً 
منعزال، عاجزًا عن املشاركة الفعلية 
بأي ح��دث داخل اجملتم��ع) وهو كائن 
أفرغ��ه امت��الؤه الثقافي م��ن أبعاده 
االجتماعية واإلنس��انية.  كما تناول 
املش��لب روايات جب��را إبراهيم جبرا 
وغائب طعمه فرم��ان. وبعد العرض 
توصل املش��لب إلى أن اإلنتلجنسيا 
بنحو أولى ظه��رت بصورة متفاعلة 
وشرائح اجملتمع، فقد حاولت حتسني 
ظروف اجملتمع برغم وس��مه مبجتمع 
وإيجاد حلول ملشكالته  قروس��طي، 
العدي��دة وتوعي��ة أف��راد مجتمع��ه 
باملس��توى الذي ينتج مدينة جديدة 
غي��ر مثخن��ة بالتخلف. ه��ذا الرأي 
طبعاً، نس��تثني منه رواية التكرلي 
) الوج��ه اآلخر( كون أنه��ا لم تصور 
املثق��ف إال منعزال، مس��جوناً بذاته، 
مواجه��اً الواقع بالرف��ض. ولم يفت 
املش��لب، التطرق بنحو واٍف لعالقة 
املثقف بالسلطة الدينية، عبر رواية 
عل��ي ب��در، اجلرمي��ة، الف��ن، وقاموس 
بغداد. الصادرة عن املؤسسة العربية 
للدراسات والنشر عام2010. وعالقة 

اإلنتلجنسيا بالسلطة الثيوقراطية 
عبر رواية: الوليمة العارية لعلي بدر. 
إضاف��ة إلى روايات أُخ��ر تلمس فيها 
املش��لب، صورة العالق��ة بني املثقف 
والس��لطة الدينية. أما العالقة بني 
املثقف واملرأة، فهي قضية إشكالية، 
مت تناولها بش��يء من احلذر خصوصا 
فيما يتعلق مبا رسمه علي بدر للمرأة 
ف��ي روايات��ه، عب��ر فك��رة الصفقة 
واملصلح��ة املتبادل��ة، ف��ي رواية بابا 
س��ارتر. الصورة األولى تلمسها في 
اللق��اء الذي حصل بني املثقف ونونو 
بهار إلمتام صفقة كتابة سيرة حياة 
فيلس��وف الصدرية) عب��د الرحمن( 
الذي كان يقطن محلة الصدرية في 
بغداد. وعبد الرحمن، هو ش��خصية 
ابتدعها بدر لتجس��د صورة املثقف 
العراقي في فترة الس��تينيات. صورة 
نون��و به��ار، كم��ا وصفه��ا ال��راوي: 
خليعة، معتمدة على فساد األخالق، 
والتقالي��د،  الع��ادات  حتكمه��ا  ال 

س��لوكها فاضح، تستعني بإشارات 
إباحي��ة. عبد الرحمن ش��وكت كان 
يرى اآلخر/ املرأة ال ش��يء إال بوصفها 
جسدا، يشبع الرغبات. ويرى املشلب 
أن صورة املرأة ف��ي ذهن مثقف علي 
ب��در بني��ت بنحو مثي��ر وخ��ارق، وأن 
جوع املثقف للم��رأة بوصفها متعة 
جمالية، وه��ذا متأٍت من عدم قدرته 
عل��ى الوص��ول إليها ف��ي الواقع، مما 
جعلها تبدو األنثى املس��تحيلة. ثم 
ينتقل املش��لب إلى رواية أخرى وهي: 
)الطري��ق إلى تل مط��ران( من دون أن 
ينب��ه الق��ارئ بعد أن انتق��ل من بابا 
س��ارتر إلى صخ��ب ونس��اء وكاتب 
مغم��ور. وم��ن األم��ور املهم��ة التي 
خرج منها املش��لب في دراس��ته هو 
تقس��يمه للمرأة حسب وجهة نظر 
مثقف علي بدر، مثلما قّسم املثقف 
نفسه فيما بعد. فيرى أن أمناط املرأة 
متثلت ب�: املرأة احملايث��ة، املوجودة في 
مخلي��ة املثقف فقط بعد أن أضفى 

عليه��ا قناعته الفكري��ة. و محايثة 
والتجاذب.و  واحملايث��ة  مزيفة  ثقافية 
املرأة االيجابية والس��لبية والرغبوية 
واملقيدة واملتحررة واملتخيلة. املشلب 
توصل إل��ى أن: صورة املرأة في روايات 
علي ب��در، ل��م تك��ن س��وداوية، وال 
مقتص��رة على لون واحد وهو: العري 

واخلالعة. 

أمناط املثقف
توصل املش��لب إلى اكتش��اف أمناط 
ملثق��ف عل��ي ب��در، وذلك م��ن خالل 
التوغل في النصوص، واستخراج ما 
ميكنه اس��تخراجه منها من ثيمات. 
الفصل الثاني من الكتاب، وهو اجلزء 
ال��ذي ظه��رت فيه مالمح املش��لب 
واضح��ة في الكتاب. وأول منط وجده 

املشلب هو:
 املثقف املس��يطر ال��ذي يعرف بأنه: 
والروح  اإلبداعي��ة  املق��درة  صاح��ب 
النقدي��ة، والتجربة اإلنس��انية وهو 
ال��ذي ميلك الوس��ائل ليف��رض على 
املس��يطر عليه أن يدركه بالطريقة 
الت��ي يكون م��دركا به��ا. أول متثيل 
للمثقف املس��يطر عند املشلب هو 
شخصية) شاؤول( وجانب السيطرة 
في��ه متكن ف��ي أنه ثري، ميل��ك أدوات 
الس��يطرة س��واء املادية عب��ر ثرائه، 
او املعنوي��ة عبر ميوله املاركس��ية. 
التمث��ل اآلخر هو ش��خصية العمة 
في رواية ش��تاء العائلة، يرى املشلب 
أنها ش��خصية مثقفة مس��يطرة، 
عل��ى اعتب��ار أنه��ا س��ليلة عائل��ة 
أرستقراطية نخبوية ذات نفوذ سابق 
في السلطة، وعزلتها ومنط عيشها 
املتمث��ل بالتثقي��ف الذات��ي وع��دم 
اخلضوع لتحديثات الزمن املتسارعة، 
ورفضها دخول ابنة أخيها املدرس��ة 
واالكتفاء بقراءة الروايات التي سبق 
للعم��ة وان قرأته��ا. ه��ذا اجلانب، ال 
يجعل من العمة، مثقفة، رمبا تكون 
مسيطرة من ناحية امتالكها أدوات 
الس��يطرة، لكنه��ا ال متل��ك حس��اً 
نقدياً، وال روحاً مبدعة، بل هي تهدف 
من خالل الس��يطرة إلى فرض املزيد 
من التقليد والتنميط الفكري. لكن 
املش��لب، بنّي ف��ي بداي��ة احلديث أن 
العمة مثقفة مس��يطرة، ولو بنحو 
طفي��ف.. ميكن عدها نصف مثقفة، 
كونها متلك ش��قاً واح��داً وهو أدوات 
الس��يطرة والهيمنة. لكن باملقابل، 
فه��ي تدعو إلى الرجعية والبقاء في 
دائ��رة زمني��ة ضيقة، وهو م��ا ينفي 
عنه��ا صف��ة املثقف ب��كل األحوال. 
كما تلمس املش��لب ص��ورة املثقف 
املسيطر في الطريق إلى تل مطران، 
عن طريق شخصية) القس خوشابا( 
واف��رد ل��ه مس��احة واس��عة فه��و 
إضاف��ة إل��ى انه مثقف ميل��ك نفوذاً 
دينياً وس��لطة عل��ى أتباعه، إضافة 
إلى امتالكه ألس��باب وأدوات املثقف 
املسيطر. وتلمس أيضاً صورة املثقف 
املس��يطر في روايتي أس��تاذة الوهم 

واجلرمية، الفن،و قاموس بغداد. 
املثق��ف االغتراب��ي: ينقل املش��لب 
تعري��ف املثق��ف االغتراب��ي عن فرج 
ياس��ني بأن��ه املثق��ف الذي يش��عر 
املواق��ف  إزاء  والعج��ز  بالضع��ف 
املصيري��ة ف��ي حياته والذي يش��عر 

بأن القيم الس��ائدة غي��ر ذات معنى 
بالنس��بة ل��ه، وه��و الغري��ب ع��ن 
جماعت��ه االجتماعي��ة وتنظيم��ات 
احلي��اة. وه��و كم��ا يقول املش��لب: 
يتص��ف بكونه منفلتا م��ع اجلاذبية 
جتربت��ه  نح��و  س��اعياً  اجملتمعي��ة، 
اخلاص��ة، البعيدة ع��ن التماهي مع 
اآلخ��ر. متث��ل للمش��لب ص��ورة هذا 
املثقف في ش��خصية عبد الرحمن، 
املثقف الذي يشعر بعدم توافقه مع 
محيطه العائل��ي واجملتمعي، إضافة 
إل��ى ش��عوره بالنق��ص والتهميش، 
بس��بب خلفيت��ه املناطقية. كذلك 
تلمس هذا املثقف في رواية الوليمة 
العارية وصخب ونساء وكاتب مغمور 
ومصابيح أورش��ليم. يقول املشلب: 
وقد جن��د عام��ال جدي��ًدا، يبعث عل 
اغتراب املثقف وهو ما يحدث نتيجة 
األماكن العصرية حيث البناء املديني 
وازدحاماته ودهاليزه وضوضائه التي 
تولد األوجاع. كم��ا ينقل: ان العيش 
الدائمي في املكان نفسه، يغرق هذه 
األماكن بحالة شاملة من االعتيادية 
ميكن أن تسبب اليأس والسأم وحالة 
األس��ى. املش��لب، حاول ان يسحب 
هذا التنظير حسب تعبيره إلى رواية 
ملوك الرمال وبطلها) املثقف(. هذه 
الرواية جتري في الصحراء وهي عبارة 
عن صراع ب��ني إرادات متع��ددة، إرادة 
احلكومة التي تريد فرضها على البدو 
بالقوة، وإرادة الصحراء نفسها، التي 
تأب��ى أن يغزوها املد املديني وش��عور 
اجلندي به��ذا األمر، وص��راع العادات 
والتقاليد، التي متثلت بإكرام اجلندي 
م��ن قب��ل أم وزوج��ة ع��دوه، ورغبته 
ف��ي قت��ل ) جّس��اس( ابنه��ا البدوي 
الذي ذب��ح اجلن��ود. اغت��راب اجلندي) 
املثق��ف( ل��م يك��ن بس��بب العيش 
الدائمي في املكان نفسه، وال الغرق 
ف��ي النمطية، بل بس��بب اقتحامه 
بنحو قاس للصحراء، واشتراكه في 
تش��ويه صورتها األصلي��ة وانتهاكاً 
خلصوصيته��ا. اغترابه، كان بس��بب 
نتيج��ة  تلقاه��ا،  الت��ي  الصدم��ة 
الطالع��ه عل��ى من��ط عي��ش البدو، 
وطريقة تعامله معهم، واملقارنة بني 
تعاملهم معه وه��و اجلندي املكلف 
بقتل اكبر ع��دد منهم، وبني طريقة 
تعامل القاعدة العس��كرية خاصته 
فيما ل��و وقع )جّس��اس( في املوقف 

نفسه الذي وقع فيه اجلندي. 
املثق��ف املهزوم: عرف املش��لب هذا 
املثق��ف بأنه انكس��ار م��ا آمن فيه 
املثقف من فك��ر وثقافة وايدولوجيا 
ويحطم فكرة كونه سبباً من أسباب 

التغيير وتدشني وعي اجملتمعات. 
جهد املش��لب، يعد محاولة مهمة، 
للدخ��ول إل��ى عتبة عال��م علي بدر 
الروائي، عبر بواب��ة الثيمة األبرز فيه 
وه��ي املثق��ف. وعالقته م��ع املكان، 
بوصف��ه الهاج��س األول للمثق��ف 
واحمل��رك لتصرفاته وأفعال��ه. األمناط 
التي توصل إليها املش��لب، ما كانت 
لتكون ل��وال املكان. خصوص��اً رواية 
ملوك الرمال والطريق إلى تل مطران. 
اس��تطاع املش��لب أن يف��كك هذه 
الثيمة ويعيد بطلها إلى تش��كالته 
االنطباع��ات  ع��ن  بعي��داً  األول، 

الشخصية.

اإلنتلجنسيا العراقية وإنتلجنسيا علي بدر

العالقة بين 
المثقف 
والمرأة، 
فهي قضية 
إشكالية، 
تم تناولها 
بشيء من 
الحذر وال 
سيما فيما 
يتعلق بما 
رسمه علي 
بدر للمرأة 
في رواياته، 
عبر فكرة 
الصفقة 
والمصلحة 
المتبادلة، 
في رواية 
بابا سارتر. 
الصورة 
األولى 
تلمسها 
في اللقاء 
الذي حصل 
بين المثقف 
ونونو بهار 
إلتمام 
صفقة كتابة 
سيرة حياة 
فيلسوف 
الصدرية )عبد 
الرحمن( 
الذي كان 
يقطن محلة 
الصدرية في 
بغداد

توصل 
المشلب 
إلى اكتشاف 
أنماط 
لمثقف علي 
بدر، وذلك 
من خالل 
التوغل في 
النصوص، 
واستخراج 
ما يمكنه 
استخراجه 
منها من 
ثيمات. 
الفصل الثاني 
من الكتاب، 
وهو الجزء 
الذي ظهرت 
فيه مالمح 
المشلب 
واضحة في 
الكتاب

لم يبين للقارئ الدور الذي قام به)محمد 
جعفر( عدا) شعوره بالمأساة إزاء األوضاع 

المحيطة به( فضال عن كونه )صورة 
قلقة للرجل العقالني الرافض. ربما 

الرفض والعزلة، ال يمثل وظيفة للمثقف، 
لكنه موقف. واإلنسان ال يكون مثقفًا إال 

إذا كان ذا موقف من قضايا مجتمعه
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الملف 12

الحضارة الغربية في رؤية مبدعيها
قراءة في كتاب »الذئب األميركي في قصيدة أمي«

أ.د. بشرى البستاني
بالرغم من االس��تعمال الش��مولي ملصطلح 
احلضارة على املس��تويات كله��ا في الثقافات 
العاملية إال أن التباين في حتديد هذا املصطلح 
ظ��ل قائما حتى اليوم ، بل ظل اللبس ش��ائعا 
بين��ه وبني مصطلحي الثقافة واملدنيَّة بحيث 
ذه��ب بعضهم إل��ى أن املصطلح��ات الثالثة 
مس��ميات ملفهوم واحد ، ولع��ل أدنى خطوط 
التواف��ق ف��ي تعريفه ان��ه مجم��ل املفاهيم 
واملوروث��ات  االس��تجابة  وطرائ��ق  املش��تركة 
والقيم التي أجمعت عليها أمة ما ، وشكلت 
منها سمات وأساليب وسلوكيات وخصائص 
فكرية ومعرفية وروحية وتشريعية متيزها عن 
غيرها من األمم ، فالتاريخ ش��هد حضارات عدة 
بع��دد اجملتمعات التي صنع��ت حركته ، وليس 
حضارة واحدة ، وهذه احلضارات مجتمعة هي 
التي مثلت جهد اإلنسانية برمتها ، فلم تكن 
احلضارة املعاصرة حك��را على أمة واحدة كما 
ادع��ت احلضارة الغربية ذلك لنفس��ها حينما 
حاولت بكل جهدها تأكيد متركز هذه احلضارة 
–زورا- على تاريخها ومنجزها وحدها متشبثة 
باالنبث��اق اليوناني غير املب��رر ، ُملغية روافدها 
القادمة من الش��رق متمثل��ة بحضارات وادي 
الرافدي��ن ووادي الني��ل والص��ني والهند وبني 
ف��ارس، ومغمض��ة عن أث��ر احلض��ارة العربية 
اإلسالمية ،ومدعيًة بصالحية جتربتها للعالم 
كله جاعلًة من ذل��ك التمركز مبررا للهيمنة 
واالجتي��اح والطغي��ان وابتزاز جهود ش��عوب 
العالم وثرواتهم وتهديد مس��تقبل أجيالهم.
في حني يؤكد املفكرون املنصفون في الش��رق 
والغرب أن احلضارة الغربي��ة املعاصرة حضارة 
تاريخي��ة زمنية، فهي ناجت��ة ظروفها الغربية 
ووقائ��ع هذه الظ��روف، وعليه فه��ي ال تصلح 
لظ��روف أخرى وال ميكنها االس��تجابة حلاجات 

شعوب العالم كما ادعت.
قصي��دة أولفيي بالنكار التي قامت بترجمتها 
الدكت��ورة من��ال البس��تاني م��ن الفرنس��ية 
إل��ى العربية في كتاب »الذئ��ب االميركي في 
»قصي��دة أمي« الص��ادر عن دار فض��اءات في 
عم��ان ، 2016 ،حتقق عوام��ل الترجمة املوفقة 
وه��ي االختيار اجليد للموض��وع ومن ثم إتقان 
اللغت��ني املترج��م منه��ا واملترج��م إليها،ثم 
اإلحاط��ة مبوض��وع الترجمة واإلمل��ام مبا حول 
الن��ص من س��ياقات ثقافي��ة وحضارية معا . 
وإذا كان��ت منال بنت احلدث التي ش��هدت بأم 
عينيها جرائم اميركا في وطنها ، شهدت عتوَّ 
قواته��ا ودباباتها واجتي��اح زبانيتها جلامعتها 
ولبيته��ا ولبي��وت أهلها وش��عبها في أعماق 
الليالي ، ورأت الفس��اد والطغيان واألذى الذي 
أش��اعوه في وطنه��ا ثماني س��نوات عجاف ، 
فإنها جلديرة بترجمة هذه امللحمة / الشهادة 
الت��ي كتبها ش��اهد م��ن أهلها ، م��ن البيت 

الغربي ال��ذي صارت اميركا وصمة عار العصر 
لدى كل النبالء فيه.

مضام��ني قصيدة بالنكار لم ت��دع صغيرة وال 
كبيرة من س��يئات احلض��ارة الغربية واميركا 
وال خطاياها وال تناقضاتها وطغيانها وال أذاها 
للش��عوب إال وتعرضت له بأساليب تضافرت 
فيه��ا الرمزية مع الس��ريالية م��ع التهكمية 
والهذي��ان الزهاميري، مع الواقعية التي منذجت 
إشاراتِها اختياراُت الشاعر املوفقة ، وإذا كانت 
بع��ض التش��كيالت حتم��ل ش��يئاً م��ن بذاءة 
لفظية وإش��ارات طبيعية وجنسية صريحة 
لم يعتدها األدب العربي الذي يتسم بتهذيب 
عاٍل ، فإن الشاعر جابه حضارة ما بعد احلداثة 

بأساليبها هي لكن مقاوِماً ومنتقداً . 
وإذا كانت الس��خرية واحدة من سمات أدب ما 
بع��د احلداثة ف��إن قصيدة » أم��ي » قد غلفت 
الس��خرية بأل��م الذع ، وأخفت األل��م واجلروح 
اإلنسانية النازفة بثوب من التهكمية الالذعة 
. وإذا كان��ت املناه��ج التقليدي��ة الس��ياقية 
ق��د دارت ف��ي نقده��ا ح��ول مقاص��د املؤلف 
وس��ياقات النص ، وكانت اهتمامات البنيوية 
منصب��ة عل��ى الن��ص وبنيت��ه ومس��تويات 
تشكيله وشبكة عالقاته؛ فإن ما بعد احلداثة 
منح��ت القراءَة س��لطَة التأويل كلها من دون 
اش��تراطات ، وإن كانت نظري��ات القراءة التي 
ر طروحاتها تلميذا جادامي��ر آيزر وياوس  تص��دَّ
ل��م تقط��ع العالق��ة ما ب��ني الق��راءة والنص 
مهتمة باإلش��ارات الصادرة عن��ه وبأفق تلقي 
القارئ اجلاد ، ف��إن منال حاولت اإلفادة من أفق 
تلقيها الذي اس��تقى مرجعياته ومعرفته من 
الثقافت��ني العربية والفرنس��ية مع ربط دائم 

بإشارات النص ،من دون االبتعاد عنها.. 
ان كل ما انتقده الفالسفة في نّص ومجتمع 
ما بعد احلداثة من شك وانحالل وتفكيك األسر 
وضياع اإلنس��ان وقلق��ه وانفصال��ه وُعصابه 
وش��تاته وش��قائه وتصدع يقين��ه ، كل ذلك 
وجدناه في هذه القصي��دة الناقدة ، فال وجود 
للحقيقة إال لدى َمْن يُش��كلها حسب رؤيته 
وثقافته ، احلقيقة س��رٌّ نبحث عن مفاتيحه ، 
لكن السرَّ يضيع حاملا نعثر على املفتاح لتضيع 
احلقيق��ة مرًة أخ��رى، ويبدأ البح��ث عن جواٍب 
آخر لسؤال جديد. من هنا كانت النسبية في 
األخالق وفي القيم من أخطر سلبيات احلضارة 
الغربي��ة املعاصرة؛ إذ ض��اع احلق وصار الظالم 
مظلوماً ، ووق��ع القتل والتنكيل على صاحب 
احل��ق واألرض واملال��ك احلقيقي للث��روات كما 
حدث ويحدث في فلس��طني والع��راق وأقطار 
أخ��رى كثي��رة م��ن العال��م . يق��ول جوليوس 
روب��رت مخت��رع القنبل��ة الهيدروجينية لقد 
حقق اجلنس البشري تقدماً كبيرًا في العقود 
األخي��رة م��ن القرن املاض��ي ، وبلغ��ت اميركا 
مس��توى هائال من الرفاهية والغنى الفاحش ، 
لكن ماليني اجلرائم حتدث فيها سنويا من قتل 
وسرقات واغتصاب واعتداء على املرأة بضربها 

، وإدم��ان على اخملدرات وعن��ف وخمور وانحراف 
وجنوح مراهق��ني وُعصاب وف��راغ روحي ُمريع 
وضياع بالرغم من الضمان االجتماعي وتوفير 

التعليم:
أمي قمٌر ميت / أمي شاحبة

أمي مستودع صحراوي 
أمي خراٌب ضيق

أمي خاوية / أمي ال شيء
أمي ال تعّد في حساب األشياء 

أمي متنت لو أنَّ هناك / من يحبها
أمي شكلياً مخلصة 

أمي امرأة مهجورة
أمي تستحق ذلك / أمي عاهرة

أمي عاهرٌة عقلياً
مما يؤكد أن هذه احلضارة عرجاء تفتقد التوازن 
، فهي أمٌّ لكنها بالنقيض من طبيعة األمومة 
، ألنه��ا ب��دالً من االتس��ام بالتضحي��ة واحلب 
واإليث��ار واالحت��واء ؛ فإنها راكض��ة وراء ذاتها 
باالحت��كارات وتغذي��ة الش��ركات العمالق��ة 
بالطمع واجلش��ع وسرقة الش��عوب . وضياع 
توازنها يكمن في ارتكازها على املادة حس��ب 
، منهمكة باألرض معرِض��ًة عن فعل القيمة 
وعدله��ا ، مهملة الن��ور الطالع م��ن اجلوانب 
الروحي��ة لإلنس��ان ، ذلك النور الذي ال س��الم 
وال أم��ن وال توازن من دونه ، بل أزمة واختناقات 
حوَّلت اإلنسان إلى آلة تفتقد املشاعر والدفء 

والعواط��ف احلميم��ة والتواص��ل األليف في 
حياة رمادية خالية من الدهشة واإلثارة والفرح 
النبي��ل مم��ا دفع بعضه��م أن يطل��ق عليها » 
حضارة الف��راغ« ، حضارة متتلك ما ال يُحدُّ من 
الرفاه التقني لكنه��ا تفتقد أيَّ متعة روحية 
تُش��عر اإلنس��ان بس��عادة احلض��ور والتحقق 
والتواصل م��ع العوامل االيجابي��ة في احلياة، 
مم��ا دفع مؤرخا ومفكرا يُع��دُّ من أكبر املؤرخني 
في القرن املاضي هو أرنولد جوزيف توينبي إلى 
التصريح بأل��م » إنني أكره احلض��ارة الغربية 
املعاصرة ، كراهية بعيدة عن التهويل ، فخالل 
حياتي عاص��رُت حربني عامليتني ، وكلما نظرت 
إلى هذا اإلرهاب الغربي وجدته شيئاً مروعاً« ، 

ويؤكد بالنكير:
أمي مسمومة / أمي مليئة بالسم

أمي هي السم / أمي ِمْحرقة
لقد كان عصر االختراعات املتوالية في الغرب 
مصدر فتنة العلماء ودهش��ة املفكرين عامة 
وإكب��ار املثقف��ني في أرج��اء العال��م ، من دون 
الوقوف املتأني أمام ما صحب هذا العصر من 
سلبيات المست حياة اإلنسان في الصميم ، 
حتى جاءت طروحات فردريك نيتش��ه في أكثر 
من كت��اب ، إذ رأى هذا الفيلس��وف أن العلوم 
الت��ي جاءت به��ا احلضارة الغربية قد س��لبت 
اإلنسان أفراحه ودفء مشاعره ، وفقَد بوجودها 
وس��ائل الدهشة واإلثارة احملركة حلياته ؛ فصار 
أكثر ش��بهاً بالتمث��ال ، وبالرغم من التناقض 
ال��ذي يج��ده ال��دارس ف��ي مواق��ف نيتش��ه 
من احلض��ارة الغربية ،والس��يما ف��ي موقفه 
االنتق��ادي لتقدمه��ا التكنولوج��ي وإعجابه 
بتفوقه��ا العس��كري إال أن اإلنس��ان املعاصر 
ظل مالحق��اً مباكنتها وآالته��ا التكنولوجية 
الت��ي الحق��ت  املادي��ة  الرهيب��ة مبقاصده��ا 
اإلنس��ان في لقمة عيش��ه من خالل العوملة 
االقتصادية التي ألقت مباليني العمال وأسرهم 
إلى الش��وارع وهي حتّول املصانع واملعامل من 
طبيعته��ا االنتاجية الوطنية إل��ى احتكارات 
كبرى يجني أرباحها القلة من املُتغّولني بالثراء 
على حس��اب الطبقات الفقيرة. واملتأمل بدم 
األبري��اء الن��ازف اليوم وال س��يما في ش��رقنا 
العربي احملاصر بأنواٍع شتى من العدوان يتذكر 
استش��راف نيتشة ومعه الكثير من فالسفة 
الغرب ومفكريه ، ومن مفكري العرب والعالم 
الذين رأوا ويرون أن مصير هذه احلضارة إلى أفول 
بالرغ��م من املبتكرات الهائلة التي أحتفت بها 
البشرية ، يقول الدكتور عبد الوهاب املسيري 
ال��ذي تص��دى لس��لبيات ه��ذه احلض��ارة في 
دراسات مهمة ، نحن نعيش في عالم يحولنا 
إلى أش��ياء مادية ومس��احات ال تتجاوز عالم 
احلواس اخلمس . من هنا ظل منتقدوها يدعون 
إلى أنس��نتها بإعادة اإلنسان لإلنسان بعد أن 
ش��يَّأتُْه من خالل العم��ل على إلغ��اء العزلة 
والقطيع��ة وتبديد عوام��ل االنفصال خالًصا 
م��ن الغول الوحش��ي ال��ذي هيمن بس��لطة 

األقوى واألكثر سطوة وبطشا، وهذه القوة في 
منهجها ال تتحقق إال بالس��عي املسعور وراء 
األنا التي حترك��ت مبيكانزمات االحتكار وابتالع 
األضعف ، فليس من وس��ط مت��وازن في هذه 
احلض��ارة ، ألن منهجه��ا يقوم عل��ى طرفني ال 
ثالث لهم��ا ، إما غالب متغط��رس أو ضعيف 
مه��زوم ، مما أدى إل��ى انفجار ه��ذا الغول نحو 
العدوان على الش��عوب في املناطق ذات البؤر 
االرتكازي��ة في العالم س��واء بامتالك الطاقة 
احملركة لآللة والسالح والصناعات العمالقة أم 
املناطق ذات املواقع اإلستراتيجية املطلة على 
مصاحلها واحملققة لتطلعاتها غير املش��روعة 
، والت��ي متكنه��ا من الس��يطرة عل��ى العالم 
حفاظا على الهيمنة وابتزاز الش��عوب ، يقول 

الشاعر أولفيي بالنكير:
أمي أنانية بال حدود

أمي متشي على اجلثث
كل تل��ك اخلطاي��ا ارتكبتها احلض��ارة الغربية 
ب��رأس خنجره��ا االميرك��ي ، وكان ضحيته��ا 
اإلنسان املعاصر يوم انتهكت حقوقه وجعلته 
يدفع ثمن أطماعها غالي��ا من دمه ودم أبنائه 
وتخري��ب بالده وتدمي��ر أرضه وتلوي��ث مياهه 
وغيرها من س��لوكيات االحتراب التي ال ميكن 
وصفه��ا اال بكونه��ا أفع��االً ضد اإلنس��انية، 
وكان��ت أالف املليارات التي تصرف على احلروب 
والتسليح واألطماع تنتزع من فم املليارات من 
البشر اجلائعني واملرضى ومعوقي حروب العدوان 
. وكان��ت النتيج��ة ش��عوراً باإلحب��اط ونقداً 
شديداً لهس��تريا هذه احلضارة غير املتحضرة 
، والبحث عن خي��ارات جديدة تنهض بجوانب 
احلياة التي أفسدتها عنجهيُة املتنفذين فيها 
، أولئ��ك الذين ربط��وا هذه املرحل��ة الطاغية 
ربط��اً حاس��ًما بالعنص��ر االقتص��ادي ملرحلة 
م��ا بعد احلداث��ة وأطلقوا عليها الرأس��مالية 
املتأخرة والرأسمالية االستهالكية ثم العوملة 

االقتصادية. 
أوليفيي بالنكير ش��اهد آخر يؤكد أن احلضارة 
الغربية التي حتاربنا بحجة اإلرهاب هي حضارة 
إرهابية تقتل اإلنسان وتفني الشعوب بال ذنب 
اقترف��وه . وإذا كان ال بد من إش��ارة أخيرة هنا ، 
فلتكن كلمة صامويل هانتغتون » إن احلضارة 
ه��ي كي��ان ثقاف��ي ... فاحلض��ارات ه��ي أعلى 
جتمع ثقافي للناس وأوس��ع مس��توى للهوية 
الثقافي��ة للش��عوب وال يس��بقها إال ما مييز 
البش��ر عن األنواع األخرى« سعياً لالنتباه إلى 
أهمية ثقافتنا العربية ، واحلرص على ترصينها 
بالقيم التي امتازت بها عبر العصور ، ما دامت 
القيم جوهر احلضارة ونبض حركيتها من أجل 
تواصل حضاري يُسهم في درء خطايا احلضارة 
الغربي��ة املعاصرة وعدوانيته��ا التي طرحتها 

قصيدة »أمي« بصدق وأمانة. 

د. جاسم حسين الخالدي
»س��لطة الن��ص والق��راءة«، الكت��اب 
اجلديد للدكتور سامي علي جبار، الذي 
انتظمته محاور متعددة، لكنها تدور في 
فل��ك رؤية منهجية واحدة، غير مبتعٍد 
ع��ن الصرامة األكادميية التي عرف بها، 
لكنه��ا ليس��ت الصرامة الت��ي تلتزم 
زاوية نظر واح��دة من دون أن تتخطاها، 
بل الصرامة التي نعنيها، هي التعامل 
املصطلحات،واالبتعاد  م��ع  املنضب��ط 
عن اإلنش��ائية التي طامل��ا امتألت بها 
دراس��ات أكادميي��ة كثي��رة، فض��الً عن 
اإلفادة من املص��ادر احلديثة وتوظيفها 

في املكان الذي ينبغي توظيفه فيه.
كماال يخفي ش��غفه الكبي��ر بالدرس 
ف��ي  تطبيق��ه  وإمكاني��ة  األس��لوبي 
الدراس��ات اللغوية العربّي��ة، باقانيمه 
املتداول��ة، وتفضيله��ا عل��ى مناه��ج 
أخ��رى، مث��ل البنيوي��ة، والتفكيكية، 
ويعل��ل الناق��د ذل��ك ب��أنَّ » النص هو 
ميدان األسلوبية، يعمل على مالحظة 
تطور اللغة في منوه��ا وحركتها وتعبر 
عن حركية اإلنسان واجملتمع في خضم 
توالد األلفاظ وتناسلها في إطار البناء 

اللفظي واإليقاع«. ص7
في حني ان��ه يأخذ عل��ى البنيوية أنها 
قام��ت عل��ى أس��س فكرية ال تش��به 
أرضي��ة الفك��ر  ف��ي مجتمعن��ا، ومن 
هنا كان البون شاس��عا ب��ني النظرية 
والتطبيق، مبا عبر عنه ب�« عزل التطبيق 

عن املهاد النظري الفكري«. ص8
وتص��دق ه��ذه احل��ال – ل��دى الباحث- 

عل��ى التفكيكية التي اس��تندت إلى 
)تقويض( املركز الفلسفي) العقل(  في 
الفك��ر الغربي والتمركز حول الهامش 

من أجل تدمير النص«.
ولس��ت هنا بصدد مناقشة ذلك األمر 
في ه��ذه العجالة، لكن يب��دو أن هوى 
الباحث لالسلوبية، ال يخلو من كونها 
الوريث الشرعي للبالغة العربية ؛ ألنها 
بحس��ب وصفه » استندت إلى موروث 
ح��ي ف��ي النص��وص العربي��ة البي��ان 
والتبني ونهج البالغة وألف ليلة وليلة، 
واإلمت��اع واملؤانس��ة، وغيره��ا، ونظ��ر 
م��ن جهة أخ��رى إلى االس��لوبية بعني 
التقدير؛ ألنه��ا » نصف موروث ونصف 
حداثة« وبها ومن خاللها كان التواصل 

مع التراث العربي.
لك��ن املوضوعي��ة الت��ي يتمت��ع به��ا 
الناقد، ينبغي أن تبعده عن تلك الرؤية 
العمومية في تقوي��ض مناهج نقدية 
وجدت صدى طيباً في نقدنا العربي، ال 
ينكر حتى النقاد الس��ياقيون إفادتهم 
م��ن البنيوي��ة والتفكيكي��ة، كالناقد 

فاضل ثامر، وغيره.
وفي الوقت نفس��ه، ليس الصحيح أن 
نع��د االنتق��ادات التي تُوج��ه للبنيوية 
ع��دم  عل��ى  دلي��الً  التفكيكي��ة  أو 
صالحيتهم��ا، وأن تعاطي نقادنا العرب 
معه��ا كان خاطئاً، بناء على واحدة من 

مقولتها ) موت املؤلف(.
وفي الوقت ذاته نتف��ق مع قوله ولكن 
م��ع تغيي��ر يس��ير،  ب��أن اإلغ��راق في 
التطبيقات، والتعس��ف فيه��ا، بعيدا 
عن احلاضن��ة  النقدية العربية، جعلت 
كثيراً من نقادنا بال هوية نقدية، إذ ميكن 

أن نق��رأ خط��اب د.صالح فض��ل بنيويًا 
وأسلوبًيا، وثقافياً، وسياقياً، ومثل ذلك 
جتده حتى عند نقادن��ا العراقيني، لكن 
ثمة ما يؤشر لصالح نقديتنا العراقية 
أن ثم��ة نق��اد اقترن��ت أس��ماؤهم مع 
مناهج بعينها، كالناق��د حامت الصكر 
مع نظري��ات الق��راءة والتلقي، وفاضل 

ثامر مع املنهج االجتماعي، وغيرهما.
وبع��د، انتظ��م ه��ذا الكت��اب - كم��ا 
أوضحت أعاله - عدد من احملاور، من بينها: 

األس��لوبية بني املناهج اللسانية.. األنا 
واآلخر املس��تورد، الذي جاء على سبيل 
التمهي��د،  والبني��ات األس��لوبية ف��ي 
شعر أبي متام، وعنوان قصيدة السياب 
دراس��ة لغوية- داللة مقارن��ة، والنص 
القرآن��ي ومناه��ج الق��راءات احلداثية، 
واخليال والس��رد والتناص في )جنة أبي 

العالء ( لعبد الكرمي كاصد.
ففي دراسته األولى )البنيات األسلوبية 
في ش��عر أبي متام ( وق��ف عند ظاهرة 

أس��لوبية   بوصفها مهيمنة  التثني��ة 
لغوية في عموم شعر أبي متام، وحضرت 
لغايات أسلوبية وبالغية ولغوية، فهي 
ال تبتعد عن مذه��ب البديع الذي عرف 
به وكاد أن يُسمى باسمه. ولذلك فقد 
ع��ده » مظه��راً م��ن مظاهر أس��لوبه 

وفنه« ص38
أم��ا دراس��ته الثانية ) عن��وان قصيدة 
السياب دراسة لغوية- داللية مقارنة(، 
فق��د أمس��ك فيه��ا بعنون��ة قصائد 

السياب، واخضع ديوانه كله إلى إحصاء 
دقيق ليصل عالقة هذه العنوانات  مع 
مراحل الس��ياب الشعرية، إذ كان لكل 

مرحلة عنواناتها اخلاصة بها.
أم��ا الدراس��ة الثالثة) الن��ص القرآني 
ومناهج الق��راءات احلداثية(، فال تخرج 
عن امليسم الذي عرف فيه في التصدي 
للنص��وص العالي��ة اجل��ودة، بال ش��ك 
ف��إن القرآن يق��ف في املقدم��ة منها، 
ولك��ن برؤي��ة منهجية مغاي��رة، أعني 
نظرية اس��تجابة الق��ارئ، وهي تدخل 
مبا يعرف بنق��د النقد، إذ حاول أن يقف 
عند ثالث ق��راءات دارت حول نص واحد 
هو س��ورة الفاحتة، وه��ي قراءة )محمد 
بازي( النصية التقابلية، وقراءة )محمد 
أركون(األلس��نية، وق��راءة )جمال علي 
التفكيكية، ليصل  التأريخي��ة  احلالق( 
إل��ى » إنت��اج نص مغاير لن��ص املؤلف 
اعتم��ادا على وعي القارئ في كش��ف 

نقص النص«.
تفصح  قراءة الناق��د لرؤية البازي عن 
إعجاب في مق��درة التحليل التقابلي 
على تصحيح مباحث الفروق اللغوية 
ف��ي األلفاظ ، ف��ي حني جن��ده قد اخذ 
عل��ى محمد أركون  أن��ه وظف املنهج 
البنيوي لنزع قداس��ة الن��ص الديني ، 
ثم نزع قداس��ة التراث الذي دار حوله. 
في حني يرصد في دراس��ة جمال احلالق 
تفس��يره  منه��ا  كثي��رة،  مغالط��ات 
لكلمة) اللهم( بأنها اسم من أسماء 
اهلل، أو إطالق��ه لق��ب احلنف��ي عل��ى 
مسيلمة، وهو مسيلمة الكذاب كما 
تعرف كل املص��ادر التاريخية، وغيرها.
وقد ع��دَّ هذه ق��راءة » صناع��ة أوهام 

وليس��ت صناعة حقائ��ق« ص99ومن 
بع��د فهو يوس��مها بالفوض��ى ألنها 
ق��راءة ف��ي خ��ارج النص وليس��ت في 

النص. ص100
أما الدراس��ة األخيرة ) اخليال والس��رد 
والتن��اص في )جن��ة أبي الع��الء( فإنه 
يبقى في حدود املنهج الذي استعمله 
م��ن قبل ف��ي دراس��ته اعن��ي املنهج 
االس��لوبي، ولذل��ك فإن��ه يق��ف ف��ي 
القسم األول من دراسته عند العنوان 
ش��خصية  حض��ور  أن  إل��ى  ليص��ل 
أب��ي الع��الء لها مح��وران: أفق��ي عبر 
ن��ص املؤلف الش��عري، ونص) رس��الة 
الغف��ران(، وعم��ودي بإنزال��ه من اجلنة 
إلى األرض.في حني أنه يرصد في قسم 
آخ��ر من دراس��ته  التناص مع رس��الة 
الغف��ران، ولع��ل م��ن بينه��ا: الفضاء 
املتخي��ل، واللغ��ة املتخيل��ة، واعتماد 
النقد الس��اخر وعناص��ر املفارقة التي 
ظه��رت عند الكاصد م��ن نقوده التي 
وجهها إلى سعدي يوسف، ونزار قباني 

وعبد الوهاب البياتي وغيرهم. 
وبع��د ف��إن كت��اب« س��لطة الن��ص 
والق��راءة » قراءة واعية ملتون ش��عرية 
ونثري��ة، حاول فيه��ا الناق��د أن يظهر 
قدرة املنهج االس��لوبي عل��ى معاينة 
النص��وص الش��عرية التراثي��ة مل��ا له 
م��ن عالقة وثيق��ة بالبالغ��ة العربية، 
البنيوي��ة  الق��راءة  مغالط��ات  وي��ن 
أو التفكيكي��ة وضعفه��ا ف��ي ق��راءة 
التراثية؛ والس��يما القرآنية  النصوص 
التي ال تستجيب ملعطيات أو مقوالت 
هذين املنهجني: موت املؤلف أو تقويض 

النص.

وعي القراءة وصرامة المنهج 

قراءة في كتاب »سلطة النص والقراءة»
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األخي��رة  الثالث��ة  األس��ابيع  ف��ي 
انعكست أدوار احلكم العاملي على 
نح��و مذهل. فق��د ب��دأت الواليات 
املتحدة، التي تزعم��ت العالم ملدة 
طويلة ف��ي قيادة التع��اون الدولي 
اخلارج��ي، تعبر عن عقي��دة أحادية، 
فبثت اخلوف ف��ي قلوب العديد من 
الدول في ش��تى أنحاء العالم. أما 
الصني، الت��ي كانت متحفظة ملدة 
طويلة بشأن التعددية، فها هي ذي 
تلتزم بالدفاع عن التعاون الدولي �� 

بل وحتى تتولى قيادته.
يناير/كان��ون  ف��ي  تنصيب��ه  من��ذ 
الرئي��س األميركي  الثان��ي، َش��رَع 
دونالد ترامب فعلي��اً في تدمير دور 
أمي��ركا ف��ي العالَم. فقد س��حب 
الوالي��ات املتح��دة م��ن الش��راكة 
عب��ر احملي��ط اله��ادئ وأعاد رس��م 
معالِ��م املفاوض��ات ح��ول الصراع 
اإلسرائيلي الفلس��طيني. وفي ما 
يتعل��ق بالصني، ل��م يكتف ترامب 
بالتهديد بفرض رس��وم جمركية، 
بل ذهب أيضا إل��ى زيادة احتماالت 
حتديه لسياس��ة »الصني الواحدة« 
الت��ي احترمه��ا م��ن س��بقوه من 
اجلمهوريني والدميقراطيني على حد 

سواء لعقود من الزمن.
كما أص��در ترامب أوام��ر تنفيذية 
بحظر دخ��ول املواطنني من س��بع 

دول ذات أغلبية س��كانية مسلمة 
إل��ى الوالي��ات املتحدة وبن��اء جدار 
عل��ى احل��دود م��ع املكس��يك، بني 
أمور أخرى. كما عكف فريقه على 
صياغ��ة أوامر تنفيذية إضافية من 
شأنها أن تقلل أو حتى توقف متاماً 
متوي��ل املنظم��ات الدولي��ة، فضال 
ع��ن س��حب الوالي��ات املتحدة من 

املعاهدات املتعددة األطراف.
في اآلون��ة األخيرة، اتس��م خطاب 
الرئيس الصيني ش��ي ج��ني بينج 
الص��ارخ مع  بالتناقض  وس��لوكه 
خط��اب ترام��ب وس��لوكه. فف��ي 
املنت��دى االقتص��ادي العامل��ي ف��ي 
دافوس في سويسرا الشهر املاضي، 
د ش��ي جني بينج عل��ى أهمية  أكَّ
التعددي��ة الش��ديدة ف��ي حتدي��د 
مس��تقبلنا اجلمع��ي. وفي تصريح 
موج��ه في ما يب��دو إل��ى الواليات 
املتحدة، تابع قائ��ال: »ينبغي لنا أن 
نحترم الوعود وأن نتقيد بالقواعد. 
وال ينبغ��ي لن��ا أن نخت��ار القواعد 
أو نطوعه��ا على النح��و الذي نراه 
مناس��با«. وكان أكث��ر حتدي��داً في 
انتق��اد احتمال التخل��ي عن اتفاق 
باريس للمناخ ���� كما هدد ترامب 

بأن يفعل.
ولكن من املبكر برغ��م كل هذا أن 
نفترض أن »السالم األميركي« الذي 

س��اد على م��دار العق��ود العديدة 
املاضية أفس��ح اآلن اجملال للس��الم 
الصين��ي. الواق��ع أن موقف أي من 

اجلانبني ليس بهذا الوضوح.
فعل��ى اجلان��ب األميركي، ليس��ت 
مش��اريع أوام��ر ترام��ب التنفيذية 
على القدر نفس��ه ال��ذي توحي به 
من الصرامة والقسوة. على سبيل 
املث��ال، يقت��رح مش��روع »مراجعة 
وتقليص متويل املنظمات الدولية« 
ببساطة إنشاء جلنة ملراجعة متويل 

املنظمات املتعددة األطراف.
ويستهدف مشروع األمر التنفيذي 
ه��ذا، ف��ي املق��ام األول، املنظمات 
الت��ي تعط��ي العضوي��ة الكاملة 
أو  الفلس��طينية  للس��لطة 
الفلس��طينية.  التحرير  منظم��ة 
وه��ذا لي��س باألم��ر اجلدي��د: فقد 
الفيدرالي��ة  التش��ريعات  فرض��ت 
األميركية منذ م��دة طويلة قطعاً 
كامال للتمويل األميركي ألي هيئة 
تابعة ملنظم��ة األمم املتحدة تتمتع 

فلسطني بعضويتها الكاملة.
األم��ر  مش��روع  يس��تهدف  كم��ا 
التنفيذي احملكمة اجلنائية الدولية 
التي ال تقدم له��ا الواليات املتحدة 
حالًي��ا أي متوي��ل، وعملي��ات حفظ 
السالم، مبا في ذلك عمليات حفظ 
الس��الم ف��ي جن��وب لبن��ان التي 

حتمي حدود إس��رائيل الش��مالية، 
والت��ي يب��دو ترامب حريص��اً على 
مس��اعدتها. وأخيراً، يدعو املشروع 
إل��ى تقيي��م مس��اعدات التنمية 
الت��ي حتص��ل عليه��ا دول تعارض 
سياس��ات أميركي��ة مهمة، برغم 
أن وزارة اخلارجي��ة الت��ي يج��ري من 
خالله��ا توجي��ه هذه املس��اعدات، 
تضع في حسبانها هذه االعتبارات 

بالفعل.
وعالوة على ذلك، ما يزال في الوقت 
متس��ع لكي يتبنى ترامب عقلية 
مختلف��ة، كما فعل الرئيس رونالد 
ريجان قبل 35 عاماً. فقد فاز ريجان 
بالرئاس��ة عل��ى وع��د بإع��ادة بناء 
ق��وة الوالي��ات املتح��دة، التي زعم 
أنه��ا كانت في تراجع حاد. وفي أول 
مؤمت��ر صحفي له كرئيس للواليات 
املتحدة، صدم ريجان العالَم عندما 
وص��ف االحت��اد الس��وفييتي، الذي 
نش��أت بين��ه والوالي��ات املتح��دة 
انفراجة للتو، بأنه على اس��تعداد 
»الرتكاب أي جرمية« الكتساب ميزة 
على أميركا. وفي وقت الحق، رََفض 
معاه��دة القانون الدول��ي للبحار؛ 
الدولي  البن��ك  وع��ارََض تش��جيع 
للحف��اظ عل��ى الطاقة؛ وس��حب 
املتح��دة م��ن منظم��ة  الوالي��ات 
اليونس��كو؛ ومثله كمث��ل ترامب، 

تعه��د ريجان بخفض مس��اهمات 
الوالي��ات املتح��دة ف��ي املنظمات 

الدولية.
ولك��ن في غض��ون ع��ام أو عامني، 
بدأ ريج��ان يدرك إلى أي مدى كانت 
الوالي��ات املتحدة ف��ي احتياج إلى 
املؤسس��ات الدولية، فقرر تلطيف 
مواقفه. فبعد ان��دالع أزمة الديون 
في أميركا الالتينية في عام 1982، 
عل��ى س��بيل املث��ال، ب��ات تعرض 
النظ��ام املال��ي األميرك��ي للبنوك 
األجنبي��ة واضًحا بنحو صارخ، كما 
تبني بوض��وح ال��دور احلي��وي الذي 
تلعبه املؤسس��ات املالي��ة الدولية 

في احلفاظ على استقرار النظام.
تزودن��ا هذه التجرب��ة أيضا ببعض 
التفهم للموقف الصيني. فمع منو 
البنوك ف��ي الصني �� التي تتباهى 
بالفع��ل بأربعة من أكبر خمس��ة 
بنوك ف��ي العالَم �� س��وف حتتاج 
إل��ى صندوق النق��د الدولي لفرض 
حقوقها الدولية. وفي عموم األمر، 
يعتمد اقتصاد الصني على العوملة 
االقتصادي��ة، الت��ي تتطل��ب فرض 

قواعد وآليات تنفيذ عاملية.
لع��ل طموحات القي��ادة التي تراود 
الصني وتأكيدها على القواعد من 
األخبار السارة. ولكن من املنطقي 
أن تظ��ل الدول األخرى متش��ككة 

بعض الشيء. من املؤكد أن الصني 
جنحت في حتويل نفسها إلى العب 
أساسي في ش��تى مناطق العالَم 
باالس��تعانة بتركيبة م��ن التجارة 
واملساعدات واالس��تثمار �� وبنحو 
خاص م��ن خ��الل تنفيذ مش��اريع 
البني��ة  ف��ي  كب��رى  اس��تثمارية 
األساسية في مواقع استراتيجية 
في ش��تى أنح��اء العال��م النامي، 
كجزء من استراتيجية »حزام واحد، 
طريق واحد«. ولكن ال شيء من هذا 
كان من قبيل ممارسة نكران الذات.

بطبيع��ة احل��ال، ل��م تك��ن زعامة 
أميركا العاملي��ة أيضاً ناكرة للذات 
َق��ط. ولكنها كانت متث��ل إلى حد 
كبي��ر نوعاً م��ن املصلح��ة الذاتية 
املس��تنيرة. وعلى هذا فإن السؤال 
احلقيق��ي رمبا يدور ح��ول مكان كل 
من الص��ني والوالي��ات املتحدة في 

عهد ترامب في عملية التنوير.
من املؤكد أن التنوير قد يس��تغرق 
وقت��اً طويال، كما ح��دث مع ريجان. 
وف��ي الوق��ت الراهن، يب��دو ترامب 
ملتزم��اً بنهجه القائ��م على عقد 
العالق��ات  إدارة  ف��ي  الصفق��ات 
األميركية مع ال��دول األخرى، حتى 
م��ع حلف��اء وش��ركاء قدامى مثل 
املكسيك وأستراليا. وهذه ليست 
ذلك النوع من الثنائية التي تنطوي 

على احترام املعاهدات القائمة؛ بل 
إنه��ا حرفياً دبلوماس��ية الصفقة 
صفقة. ومن غير املمكن أن تصادف 

هذه الدبلوماسية النجاح.
إن الوالي��ات املتحدة ليس��ت دولة 
والدبلوماس��ية ليست  دكتاتورية، 
الواضح  وم��ن  صفق��ات عقاري��ة. 
أن صفق��ات ش��خصية يعقده��ا 
رئي��س يش��غل منصب��ه ألرب��ع أو 
ثمان��ي س��نوات م��ن غي��ر املمكن 
أن حتم��ي مصال��ح الدميقراطي��ة. 
ب��ني  ضروري��ة  فاالس��تمرارية 
الرئاسات املتعاقبة، على أن يحترم 
القادة اجلدد املعاهدات التي وقعها 
الرؤساء السابقون. فالعقد شريعة 

املتعاقدين.
قريباً، س��وف يصط��دم نهج عقد 
الصفق��ات ال��ذي يتبن��اه ترام��ب 
ورمب��ا  صعب��ة.  وقي��ود  بعقب��ات 
يكون ه��ذا كافًي��ا لتنوي��ره، أو رمبا 
يظل متمس��كاً مبواقف��ه. في كل 
األح��وال، ينبغ��ي لن��ا ف��ي الوقت 
الراه��ن أن نتوق��ع اس��تمرار أغلب 
الدول في املشاركة في االتفاقيات 
واملؤسسات الدولية القائمة. ولكن 
ينبغ��ي لنا أيض��ا أن نحتفظ بقدر 
صحي من التش��كك حول أي قوة 
عظمى تسعى إلى استعمال هذه 

الترتيبات ملصلحتها اخلاصة.

املق��االت  حيات��ي  ف��ي  كتب��ت 
وحاض��رت  الطويل��ة،  واالبح��اث 
والفت وترجم��ت الكتب. وقبل 6 
اعوام بالتحديد ق��ررت –وانا نائب 
رئيس اجلمهورية- مخاطبة الرأي 
االكتفاء  وع��دم  العام مباش��رة، 
باملذك��رات الداخلي��ة الرس��مية 
وغير الرسمية، وكتابة افتتاحية 
يومي��ة قصي��رة، مذيل��ة بتوقيع 
املوق��ع..  ف��ي  وان��ا  »العدال��ة«، 
وباسمي الصريح بعد االستقالة. 
لتنش��رها صحيف��ة »العدال��ة« 
وتنقلها متزامنة، او الحقاً، بعض 
الصح��ف والفضائي��ات واملواقع 
العراقي��ة واالجنبي��ة. لم اتوقف 
الس��نوات  وجتمعت خالل  يوم��اً، 
نحو 1500 افتتاحية، مس��تهدفاً 
عص��ارة وع��ي اجلماع��ة واالفراد، 
والصدق مع  الصراح��ة  ومتوخياً 

نفس��ي واالخرين، وس��اعياً لدقة 
املعلومات. فتأخذ الكتابة احياناً 
وقتاً قصيراً.. واحياناً ساعات واياماً 
لتجميع احلقائ��ق، متحرراً من أي 
خ��ط حزب��ي او عصب��وي، واضعاً 
اهلل وضمي��ري وش��عبي ووطني 
امام عين��ي، متعم��داً اجلمع بني 
النقد االيجابي العميق، والتصدي 
وتوحي��د  واخملاط��ر،  للتحدي��ات 
الصف��وف، والتعري��ف باالف��كار 
البناءة. ساترك للقراء احلكم. فان 
كانت مفيدة، فهو املطلوب.. وان 
كانت فاش��لة فليضربوها عرض 
احلائ��ط. كان��ت تصلن��ي مئ��ات، 
ب��ل االف التعليق��ات والرس��ائل. 
والستحالة الرد مباشرة، اال نادراً، 
فلق��د تعامل��ت م��ع املوضوعات 
املثارة من خالل افتتاحيات الحقة. 
تعلمت كثيراً م��ن االفكار واالراء 

االيجابية والس��لبية، وساعدتني 
ف��ي البح��ث واس��تخالص نبض 
اجلمه��ور واحاسيس��ه، مب��ا ف��ي 
ذل��ك م��ن س��خافات الس��بابني 
والكاذبني واجلهلة واالعداء. ففي 
والعدوان حقائق ضرورية  السفه 
للمتصدي. واال سيرى بعني واحدة، 
ويس��مع جله��ة واح��دة، فيفقد 
التوازن واحلقائق، جيدها وسيئها. 
اعيد باملناس��بة، نش��ر افتتاحية 
2011/2/14، وهي باكورة التجربة، 
كما وردت بالعنوان اعاله، من دون 

اضافة او حذف:
]»يدور نقاش واسع حول ما العمل 
امام ظاهرة تزايد التظاهرات.. هل 
نقف م��ع التظاهرات ام نقف مع 

احلكومة؟
نق��ف ض��د اج��راءات احلكوم��ة 
عندما ال تكون راش��دة او عندما 

ذاك  او  املس��ؤول  ه��ذا  يرتك��ب 
اخطاء وخروق��ات تعرض مصالح 
الش��عب للضرر واالخطار. ونقف 
ضد دع��وات التظاه��ر التي تريد 
تشويش االجواء وحتقيق االجندات 
االناني��ة واللئيمة واللع��ب باملاء 
العكر، مبا يعرض مصالح الشعب 

والبالد للمخاطر والكوارث.. 
فحري��ة التظاه��ر ح��ق كحري��ة 
وتأس��يس  والتعبي��ر  االع��الم 
حري��ات  م��ن  وغيره��ا  االح��زاب 
كفلها الدس��تور.. وان من واجب 
ق��وات االمن حماية املتظاهرين ال 
البنادق ضدهم،  تس��ديد فوهات 
كم��ا ح��دث م��رات عدي��دة ف��ي 
وغيرهم��ا.  والديواني��ة  البص��رة 
بس��قوط  املتظاه��رون  ليهت��ف 
املس��ؤول او بنجاح��ه. وليهت��ف 
املتظاهرون مب��ا يطالبون من امور 

مقبولة او غير مقبولة.. فاملسألة 
هنا ليس ان نختلف او نتفق حول 
الش��عارات.. بل املس��ألة احترام 
ال��رأي م��ا دام التعبي��ر يجري في 
اط��ار القانون وبط��رق دميقراطية 
وسلمية، وال تعبث او تخرب باملال 

العام، وال تعطل املصالح. 
ثم لينظر املس��ؤول في املطالب. 
فان كانت حقاً فعليه ان ينفذها. 
او  طاقت��ه  خ��ارج  كان��ت  وان 
لظروف قاهرة، فعليه ان يش��رح 
بامان��ة ومس��ؤولية. ف��ان صدق 
فس��يصدقه  والفع��ل  الق��ول 
العق��الء واخمللصون ويس��اندونه، 
ق��ام  ق��د  يك��ون  االق��ل  ف��ي  او 
بواجبه. وس��يعزل الشعب -قبل 
واصحاب  املفس��دين  املس��ؤول- 
املصلحني واصحاب  االغراض عن 
احلق��وق.. ام��ا اذا  خدع املس��ؤول 

الش��عب فس��يخدع نفسه، ولن 
ت��زداد اجلموع اال اقتناع��اً واصرارًا 
ورفض��اً  وحقوقه��ا  مبطالبه��ا 

للمسؤول ووسائله.
ف��اذا كان هدف املتظاهرين مجرد 
واحلكوم��ة  الدول��ة  م��ن  الني��ل 
وتعطي��ل احلي��اة العام��ة وارباك 
وخل��ط  السياس��ية  املناخ��ات 
الش��عب  فس��يعزلهم  االوراق، 
ويقط��ع عنه��م ماء احلي��اة، قبل 
ان يقوم املس��ؤول بذل��ك... اما اذا 
كان هدف املتظاهرين الدفاع عن 
الثواب��ت الديني��ة والوطنية وعن 
الدميقراطية..  وحماي��ة  احلري��ات 
والتخل��ص من نظ��ام احملاصصة 
والتعصب..  واالثني��ة  والطائفية 
ومراقبة املسؤولني ومحاسبتهم.. 
ومحاربة االرهاب والفساد وحتقيق 
االمن.. وتوفي��ر اخلدمات واالعمال 

فسيؤيد الش��عب تلك املطالب، 
ب��ل عل��ى احلكوم��ة تأييدها. فال 
معنى لوجود حكومة وال اس��اس 
لش��رعيتها ان لم حتقق مطالب 

وحقوق الشعب واملواطنني. 
فااله��م ف��ي النهاي��ة ه��و تبني 
املناه��ج الصحيحة الت��ي تنفع 
الناس فترفع من مقام املس��ؤول 
ويرض��ى عنه��ا الش��عب ومتكث 
في االرض لتعط��ي اخلير واحلياة.. 
ام��ا املناهج الباطلة فلن يس��فر 
عنه��ا س��وى الزبد ال��ذي يذهب 
جفاء فيذل املس��ؤول نفسه قبل 
ان تذل��ه االح��داث.. ول��ن تنفع ال 
وسائل القمع.. وال وسائل االغراء 
ع��ن  التنص��ل  وال  الرخيص��ة.. 
املس��ؤولية.. وال اساليب املراوغة 

واخلداع.«[ 

الى جان��ب القلة من الهيئات واملراكز ذات املصداقية 
واملكانة التي تكرم االش��خاص على اساس منجزهم 
وخدماته��م للثقاف��ة واحلقيقة انتش��رت في االونة 
االخيرة  عمليات تفخيم محسوبة بالكسب والسطو 
عل��ى االداب والذائق��ة معبٌر عن ذلك ف��ي احتفاالت 
صالونات ومق��اٍه )ومكاتب ممولة من مش��اريع دعاية 
انتخابي��ة مبكرة( تنته��ي بتعليق اوس��مة رخيصة 
ومنح ش��هادات بنصوص مزدحمة باالغالط النحوية 

وتلفيق مشاهير ال ميتون الى الشهرة بصلة. 
وال��ى ذلك، لم  تبلغ فوضى االدعاءات بالوجاهة وتبوء 
املقامات واملراقي واملراتب والصفات الرنانة والنياشني 
ما بلغته محافل تصنيع الشهرة الزائفة  في العقد 
االخير من تاريخ هذه البالد، تكفي االش��ارة الى العب 
»نصف موهوب« في س��احة االعالم ال مير ش��هر من 
دون ان يحص��ل عل��ى وس��ام مزعوم او لق��ب دولي ال 
اس��اس له م��ن الصح��ة، ومؤخراً أعل��ن احدهم عن 
تعيني نفسه سفيراً ملرجعية دولية لم يكن ليسمع 
بها أحد، وثمة آخر، اق��ل موهبة، ال يرضى مخاطبته 
باالس��م اجملرد او بعنوان وظيفت��ه املتواضع، ويخجله 
التذكي��ر مبهنة وال��ده املتواضعة، غ��رورًا، والغريب ان 
دع��اة دينيني من بطانة السياس��ة صاروا ينافس��ون 
غيره��م في االغت��رار بااللقاب البراق��ة، فيما يورد ابو 
بشر الدوالبي في كتابه »الكنى واالسماء« ان االنبياء 
موس��ى وداوود ومحمد كانوا رعاة غن��م ولم يكونوا 

ليتنكروا ملهنتهم امام طواغيت عصورهم. 
 وف��ي كت��اب »تنبي��ه املغترين« للش��عراني اش��ارة 
لس��فيان الث��وري يح��ذر فيه��ا  م��ن اولئ��ك الذي��ن 
يتظاه��رون بوجاه��ات املناص��ب »ف��إن حتته��ا ذئ��اب 
كاسرة«  وعن انقالب القيم واالندفاع في والوجاهات 
واالغترار  باملناصب في عصر بني امية نُقل عن ابي ذر 
الغفاري قوله »كان الناس ورقاً ال ش��وك فيه، فصاروا 
شوكاً ال ورق فيه« وفي »شرح نهج البالغة« البن ابي 
احلديد مقولة بليغة لعمر بن اخلطاب، يقول: »اللهم 
ال تكث��ر لي في الدنيا فاطغى« وقدمياً قال ش��اعر في 

التواضع: 
»تواضع تكن كالنجم الح لناظر..

على صفحات اجلو و هو رفيع« 
 الكاتب االجنليزي الش��هير »توم��اس كارليل« تلقى 
عرضاً م��ن رئيس حكومة ب��الده »دزرائيلي« ان يحمل 
لق��ب »لورد« فرد عليه بالق��ول »ان اللقب وما يتبعه 
م��ن امتي��ازات لن يرفع م��ن قدري ش��يئا«.. وميكن ان 
نقّول كارليل ما لم يقله: لن يحط من قدر االنس��ان 

أن يكون بال لقب.

 ********
ابن رشد

الّش��ريعة، واألخ��ت  »إّن احلكم��ة ه��ي صاحب��ة 
الّرضيعة لها«. 
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احلدبث عن »مؤام��رة خارجية حتاك 
ض��د البلد« ص��ار حديثاً موس��مياً 
وزعام��ات  عق��ول  ب��ه  اختص��ت 
سياسية احترفت تخويف اجلمهور 
من حريق يُعد له متآمرون محليون 
»يخدم��ون االجنب��ي« وتعبئة هذه 
اجلمه��ور  وراء »املنقذ« الذي يعرف 
ع��ن املؤام��رة م��ا ال يعرف��ه اح��د، 
ولي��س من ش��ك ف��ي ان مواس��م 
التجيي��ش ض��د »املؤام��رة« يرتبط 
دائًما باالنتخابات او بقرب سباقها، 
او عندم��ا يتعرض صاح��ب النفوذ 
و«السلطة« الى الضيق او احلساب 
أو الفش��ل في مواجهة التحديات، 
وش��اءت نظري��ة املؤام��رة ان ترفع 
عقيرتها هذه االي��ام، إذ دق البعض 
طبول احل��رب ملواجهة املؤامرة التي 

حتوكها الق��وى االجنبية »وتنفذها 
جهات سياسية محلية« وهذا هو 
بيت القصي��د، وتلك هي بالتحديد 

نظرية املؤامرة.   
******

تبش��يع نظرية املؤام��رة، في االقل 
بالنس��بة لي، ال يعني ع��دم وجود 
مؤامرات وراء الكثير من الصراعات 
واحلرائ��ق، او ال وج��ود لسياس��يني 
دول  وزعام��ات  وقي��ادات  وفئ��ات 
يتآم��رون علين��ا، وعل��ى بعضه��م 
فاملؤامرة وس��يلة قدمية  البع��ض، 
لكسر ش��وكة اخلصوم منذ تكون 
اجملتمع��ات، وف��ي عم��ق املوروث��ات 
التاريخي��ة  والرواي��ات  واألخيل��ة 
ال��ى  االش��ارة  تكف��ي  والديني��ة، 
“املؤامرة” التي وضعها قابيل لقتل 

اخيه هابيل، حتى مس��رحية وليام 
شكسبير”يوليوس قيصر” املشّيدة 
على اس��اس مؤام��رة حيكت على 
املل��ك من قب��ل وزي��ره بروتس الذي 
غ��رز اخلنج��ر ف��ي ظه��ره، فلف��ظ 
انفاس��ه االخي��رة وهو ي��ردد عبارة: 
حت��ى ان��ت يابروتس، كم��ا تطورت 
ادوات تنفي��ذ املؤام��رة م��ن حج��ر 
قابيل الى خنجر بروتس، عبر احلربة 
والسيف والس��هم واصابع اليدين 
والنار واحلبال والسكني، ومن التآمر 
بالس��م الى احدث تقني��ات القتل 
واالغتي��ال واحت��الل ال��دول وإحالل 

االقدار.
فاملؤام��رة في االصطالح املدرس��ي 
ه��ي “مكي��دة” وه��ي م��ن اص��ل 
الفعل “أَمرَ” وتأتي مبعنى التش��اور 

و”االمارة”. وأم��رَ محمد فالناً مبعني 
)القاموسي(  والقول  كلفه بشيء، 
انه��م تآمروا، يعني انهم تش��اوروا 
حول أحدهم، أي اتفقوا على ايذائه، 
وفعل االيذاء يعطي للتشاور صفة 
التآمر، مسبوقة بإيحاءات مَطْمئنة 
للضحية )شخصاً أو جماعة( تؤدي 
الى الغفلة، وكلم��ا كان الضحية 
واليقظة  التحس��ب واحل��ذر  قليل 
كان اس��هل للوق��وع ف��ي ش��باك 

املؤامرة.
ام��ا نظرية املؤام��رة فهو اصطالح 
حديث ف��ي علوم السياس��ة، وقد 
دخل في االس��تعمال من��ذ العقد 
الثال��ث م��ن الق��رن املاض��ي على 
املس��تفحل بني  الص��راع  هام��ش 
ف��ي  واالنش��قاق  الكولونيالي��ات، 

النظ��ام الدول��ي بتأس��يس االحتاد 
السوفيتي، وانتشار اعمال االغتيال 
السياسي وتراجع الفكر املوضوعي 
والتحليل��ي املس��تقل، وقد اصبح 
ه��ذا املصطل��ح منهجاً لتفس��ير 
االح��داث مع صعود احل��رب الباردة، 
اوكس��فورد”  “قام��وس  وش��مله 
باالهتمام فصاغه بالكثير من احلذر 
بوصفه “محاولة لش��رح الس��بب 
النهائ��ي حل��دث او سلس��لة م��ن 
االحداث السياس��ية واالجتماعية 
او التاريخية على انها اسرار” وغالبا 
م��ا يحال االمر ال��ى عصبة متأمرة 

بنحو منظم هي وراء االحداث.
ومع تعقد وتشابك الصراع الدولي 
والتغي��رات  احمللي��ة،  والصراع��ات 
اجلمه��ور  وع��ي  عل��ى  العميق��ة 

والضغوط الهائلة على هذا الوعي 
فق��د قدم��ت نظرية املؤام��رة )كل 
حدث وراءه مؤامرة( خدمات جليلة 
للذي��ن اختلط��ت عليه��م االم��ور 
البح��ث الصبور،  وصُع��ب عليهم 
الواع��ي واملوضوعي، ف��ي خلفيات 
االحداث، كما س��اعدت املسؤولني 
عن االخفاقات والفشل والنكسات 
على رف��ع اللوم عن النف��س وإبراء 
الذمة عنه��ا وإلقائه على متآمرين 
م��ن وراء الس��تار، وهك��ذا تتحول 
“نظرية املؤامرة” من رؤية سياسية 
لتفسير االحداث الى مخدر ومثبط 
للعق��ول، وعقار لالس��ترخاء على 
وس��ادة العج��ز، بك��ون ان املؤامرة 
اكبر مّنا.. ونح��ن صغار، ال حول لنا 

وال قوة.

بيت القصيد في التجييش ضد مؤامرة تحاك »من وراء الحدود«

تبشيع نظرية المؤامرة، 
في األقل بالنسبة لي، 

ال يعني عدم وجود 
مؤامرات وراء الكثير من 
الصراعات والحرائق، أو ال 
وجود لسياسيين وفئات 
وقيادات وزعامات دول 
يتآمرون علينا، وعلى 

بعضهم البعض

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم

من بطون الكتب

رأي

ترامب..
رؤية عربية

رأي آخر

اتس��مت متويالت احلمل��ة االنتخابية ل�� ترام��ب بالنزاهة 
السياس��ية الى ح��د كبير لم يس��بقه أحد من رؤس��اء 
الواليات املتحدة الس��ابقني، ويقصد بالنزاهة السياسية 
هن��ا حجم االنفاق املالي املبذول عل��ى توجيه الرأي العام 
لدعم املرش��ح، وبالرغم من محاوالت التش��كيك بنزاهة 
االنف��اق االنتخابي على حملة ترامب من قبل منافس��ته 
القوي��ة والعتي��دة »هي��الري كلينت��ون، والت��ي كانت قد 
نش��رت تغريدة في صفحتها في تويتر، قالت فيها: »عالم 
يُنف��ق ترامب م��وارد حملته الش��حيحة؟ على نفس��ه، 
بالطبع«واحلقيقة أن هيالري كلنتون كانت أكثر ش��خص 
على اإلطالق من بني مرش��حي الرئاس��ة األميركية التي 
حصلت على متويالت ضخمة ومهولة بنحو مباش��ر وغير 
مباش��ر من الداخل واخلارج وباألخص من اللوبي اليهودي 
ومن املنظومة العربي��ة اخلليجية التي كانت تعمل بكل 
طاقتها على منع صعود ترامب عبر ضخ ماليني الدوالرات 
والدعم االعالمي واللوجيس��تي لكلينتون، حتى أن بعض 
اجلهات املعنية بهذا األمر نشرت تقديرات جملموع التمويل 
الذي حصلت عليه كلينتون في أثناء حملتها االنتخابية 
بأن��ه رمبا وصل ال��ى )200( مليون دوالر، وهو أمر عكس��ته 
بالفعل نفقاتها منذ انته��اء االنتخابات التمهيدية وبدء 
املرحلة االنتخابية األساس��ية، والتي بلغت )104( ماليني 
دوالر، فيم��ا لم تتجاوز نفقات ترام��ب )12.4( مليون دوالر. 
كما أشارت مصادر اعالمية اميركية أخرى الى أن نفقات 
كلينت��ون واجلماع��ات املتحالف��ة معها عل��ى اإلعالنات 
التلفزيونية بلغت )117( مليون دوالر في مقابل )700( ألف 

دوالر أنفقها ترامب للغرض نفسه.
اجلدي��ر بالذك��ر أن ترامب لم يذه��ب الى مق��رات اللوبي 
اليهودي »أيباك« لطل��ب التمويل كما يفعل بالعادة كل 
الرؤساء واملرشحني للرئاسة األميركية مبا فيهم كلنتون، 
ولع��ل ترامب بهذه فقط يعد أول رئي��س أميركي يصعد 
ال��ى الرئاس��ة من دون دعم مالي وسياس��ي م��ن األيباك 

اليهودي
والتوقيت عامل مهم أيضاً:

إضاف��ة الى ما س��بق، هناك عامل مهم ج��داً يجعل من 
صعود ترامب حلكم الواليات املتحدة أمراً مثيراً للمخاوف 
والقل��ق العاملي، وه��و عامل التوقيت، فق��د وصل ترامب 
ال��ى البيت األبيض في مرحلة عصيبة جداً يش��هد فيها 
العالم اخت��الالت كبيرة في منظومة الت��وازن بني القوى 
العاملي��ة، وصراع��ات مفتوح��ة عل��ى كل االحتماالت في 
أه��م وأخط��ر منطقة ف��ي العالم »الش��رق األوس��ط«، 
فضالً عن القضايا املتعلقة باملنظومة الدولية لالقتصاد 
الرأس��مالي، والتي بال ش��ك تعاني من اختالالت هيكلية 
وأزمات مالية واقتصادية عديدة، أشار إليها ترامب نفسه 
في كثير من تصريحاته، الس��يما حول الوضع االقتصادي 
الكارث��ي الذي أصبحت فيه الوالي��ات املتحدة، األمر الذي 

يجب أن يفهم تلقائياً بأن جميع دول العالم متأثرة به.
بيد أنه ونظراً الى الطابع املؤسسي الذي ميثل جوهر وروح 
نظ��ام احلكم األميركي، ومن حيث ال ميكن ل�� »ترامب« أو 
غيره أن يحك��م أميركا بطريقة فردية، ف��إن الفارق الذي 
سيصنعه ترامب والذي ينبغي أن نتوقعه حتماً، سيكون 
ف��ي الطريق��ة الت��ي سيس��لكها ف��ي حتقي��ق األهداف 

والغايات االستراتيجية األميركية الكبرى

فكري آل هبر- بيروت 

*اتسمت وجهات النظر االوروبية حيال صعود ترامب 
الى رئاس��ة الواليات املتحدة وانتقاده املتكرر ألوروبا 
باالضط��راب والفوض��ى طبق��اً لوكال��ة الصحافة 
الفرنس��ية، لك��ن وزير املالية الفرنس��ي ميش��يل 
سابان خرج برؤية وجدت لها تأييًدا لدى الرأي العام. 
اما الساس��ة االوروبي��ون فلم يعلق��وا عليها، وفي 

التالي نص ما نشرته الوكالة الفرنسية:
ق��ال وزي��ر املالي��ة الفرنس��ي ميش��يل س��ابان، إن 
االنتقادات التي وجهه��ا الرئيس األميركي املنتخب 

دونالد ترامب ألوروبا عززت الوحدة بني األوروبيني.
وكان ترام��ب صرح ب��أن املستش��ارة األملانية أنغيال 
مي��ركل ارتكب��ت »خطأً كارثي��اً« بسياس��ة الباب 
املفتوح جتاه الهجرة، وفقاً ملا ورد في مقابلة نشرتها 

صحيفة »بيلد« األملانية يوم األحد.
وقال س��ابان للصحفيني »كلما أدل��ى )ترامب( مبثل 
ه��ذه التصريحات زاد تق��ارب األوروبيني«. مضيفاً أن 

مثل هذه االنتقادات غير مقبولة.
وأض��اف: »الهج��وم على املستش��ارة ليس نقاش��اً 

ميكننا قبوله كفرنسيني أو كأوروبيني«.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت أوروبا ينبغي أن ترد 
إذا قررت الواليات املتحدة فرض ضريبة نسبتها 35% 
على الواردات قال س��ابان »س��يكون لدين��ا جميعاً 
الوق��ت لتحديد م��ا إذا كان هناك ف��رق بني محتوى 

تغريدة والقوانني التي سيتم متريرها«.
ونقل��ت بيلد عن ترامب قوله، إنه س��يفرض ضريبة 
%35 على الس��يارات أملانية الصنع التي تس��توردها 
الس��وق األميركي��ة، وه��ي خط��ة قابلته��ا برل��ني 
بانتق��ادات ح��ادة، وأدت لهب��وط أس��هم ش��ركات 

صناعة السيارات.
وق��ال ترامب ف��ي تصريح��ات تُرجمت إل��ى األملانية 
»س��أقول لبي.إم.دبليو إن كنتم تريدون بناء  مصنع 
في املكسيك وتخططون لبيع سيارات إلى الواليات 

املتحدة من دون ضريبة %35 فلتنسوا األمر إذن«

ترامب..
منظور أوروبي
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)احلب أحس��ن دواء( كتاب الدكتور 
عادل صادق الص��ادر عام 2001عن 
دار »اخب��ار الي��وم« املصرية ضمن 
سلس��لة  )كتاب الي��وم الطبي( 
اهمي��ة  يكتس��ب   232 برق��م 
مبناسبة يوم احلب العاملي، والكاتب 
اح��د االكادمييني املعنيني بش��ؤون 
النفس البشرية وقد اصدر سابقاً 
كتابه الشهير )أسرار فى حياتك( 
الذي دخل بيوت املاليني من القراء 
في مصر والعالم العربي ألهميته 
ف��ي تعرف االنس��ان عل��ى خفايا 

نفسه. 
األولى  الصفح��ة  من��ذ  الكت��اب 
معبر ع��ن عنوانه، وكان الس��طر 
األول يفاجئ الق��ارئ بقوله: »هذا 
كتاب طب��ي .. إذن لي��س غريباً أن 
يكون موضوعه عن احلب«. وميضي 
الكات��ب فى إثب��ات عالق��ة احلب 

بالصحة، إذ أن »الصحة ليس��ت 
اخللو من املرض و لكن الصحة هي 
السعادة و األمن النفسي« واحلب 

هو مصدر االثنني.
وق��د يح��ار الق��ارئ ف��ى تصنيف 
ه��ذا الكت��اب .. أهو كت��اب طبي 
كما يق��ول عنوانه؟ .. أم هو كتاب 
ف��ى مش��اعر  يتأم��ل  فلس��في، 
اإلنس��ان؟ وس��رعان ما يكتشف 
بعد صفحات أنه كتاب موسوعي 
يه��دف إلى زي��ادة وعي االنس��ان 
مبش��اعره، ك��ي يس��تطيع اتخاذ 
القرار الصحي��ح، وقد يصنف فى 
البش��رية،  التنمية  ع��داد كت��ب 
وتذهب بع��ض التعليقات الى انه 

يستحق تصنيفاً مستقال.. 
حينما تقرأ الكتاب، تش��عر و كأن 
املؤل��ف يكت��ب بقلب��ه .. بروح��ه 
.. فتنس��اب املعان��ي إل��ى قلبك و 

روح��ك مباش��رة، و جتعل��ك تعيد 
النظر فى عالقتك بكل ما حولك 
و من حولك .. عالقتك مبجتمعك، 
بوطنك، بوالديك، بشريك حياتك، 

بأبنائك. 
إثب���ات  ف��ى  كاتبن���ا  ميض��ي  و 
عالق�ة احلب بالصحة .. فيتحدث 
ع��ن القل��وب التي ال تع��رف احلب 
.. وكي���ف ينف��ر الن��اس منه��ا، 
ويتوقف عند اآلية 159 م�ن سورة 
���ا  آل عم���ران: »وَلَ��ْو ُكْن���َت َفظًّ
وا ِمْن َحْولَِك  َغلِيَظ الَْقلْ�ِب النَْفضُّ
» وكيف ال يت�ورع بش��ر من بينن�ا 
ع�ن ارتك�اب أبش�ع اجلرائ�م م�ن 
قت���ل و تدمي���ر، فه���م ميثل�ون 
جان���ب الش��ر م��ن احلي��اة. كما 
يتح��دث عن حاالت أخ��رى، عندما 
يفقد اإلنس��ان الش��عور باحلب أو 
الشخص الذي يحب�ه، فيتسب�ب 

م���رض  ح���دوث  ف���ى  ذل���ك 
االكتئ�اب، 

كما يشير الكاتب الى عمق احلب 
و عالقته بنضج اإلنسان، فال يقدر 
على احلب احلقيقي س��وى إنسان 
ناض��ج. ففي احلب يك��ون العطاء 
أكثر إمتاعاً من األخذ، و لذا فاحلب 

و النرجسية ال يجتمعان. 
أيضا يتحدث الكاتب عن كيمياء 
احلب .. نعم كيمياء احلب .. فاحلب 
مرتبط بإفراز مواد معينة فى املخ 
.. وه��ي تختلف تبع��ا لنوع احلب، 
ففي بداية احلب، حيث الش��وق و 
اللوعة تزداد مادة داى ميثيل أمني. 
أم��ا بعد س��نوات من احل��ب، تقل 
املادة الس��ابقة، و تفرز مادة أخرى 
هى اإلندورفني، و هي مسؤولة عن 
الهدوء النفس��ي، و االس��تقرار، و 

الطمأنينة

في تشييع شهداء التظاهرات..سالم لبلد السالم

ج��اء في االخب��ار ان زعيم كوريا 
الشمالية كيم جوجن أون انتقم 
من اخيه غير الشقيق املعارض 
والهارب ال��ى ماليزيا كيم جوجن 
نام بتس��ميمه بواسطة فتاتني 
دس��تا ل��ه م��ادة الزرني��خ ف��ي 
وجبة طعام تناوله��ا في مطار 
املاض��ي  الثالث��اء  كواالالمب��ور 

اجلدي��ر بالذكر أن  ن��ام هو االبن 
األكبر للزعيم الكوري الشمالي 
الس��ابق، وولد عام   )1971( وانه  
كان مقرب��اً من زوج عمته "جاجن 
سوجن ثايك" الذي عد ثاني أقوى 
رجل في كوريا الش��مالية قبل 
أن يعدم��ه الزعي��م احلالي عام 

 2013

ويضاف هذا احلادث الى سلسلة 
طويلة من فنون االغتياالت التي 
متارسها السلطات االستبدادية 
واجلماعات السياسية للتخلص 
من خصومها ، في وقت تقدمت 
البشرية خطوات واسعة لتحرمي 
وجترمي اعمال القتل السياس��ي 

العمد حتت طائلة القصاص.

التخلص من الخصوم.. بالسم

الحب أحسن دواء
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مايكل نايتس*

توزيع عناصر ق��وات األمن العراقية 
يوض��ح  وجل��ي،  واض��ح  املتبقي��ة 
اجل��دول أدناه توزيع الق��وات املقاتلة 
في امليادين الرئيس��ة للحرب، ويبدو 
أن احلكوم��ة العراقي��ة حتجز قوات 
احتي��اط كبيرة في قي��ادة عمليات 
بغداد:اذ يتواجد حوالي 20,000 الف 
من القوات املقاتلة التي يبلغ عددها 
83,150 الف في منطقة بغداد في 
محيط الفلوج��ة واملداخل الغربية 
لبغ��داد، فيم��ا حترس اربعة عش��ر 
لواًء من اجليش العراقي والش��رطة 
االحتادية،( 28,000 )رجل أمن، مدينة 
بغ��داد. وق��د اس��تلزمت معرك��ة 
الرم��ادي ما يقرب من عش��رين لواء 
ضعيف القوة،وس��يتم توجيه جزء 
منها اآلن للمشاركة في العمليات 
ض��د املوصل وغيرها من املواقع، أما 

قيادة عمليات
البادي��ة واجلزي��رة فق��د كان أداؤها 
جيداً مقارن��ة مبواردها احملدودة: ومن 
املده��ش أن حديثة ق��د متكنت من 
الصم��ود عل��ى الرغ��م م��ن العدد 
القلي��ل للقوات اخملصص��ة للدفاع 

عنها.جدوووول
جل��دول رق��م 2: التخصي��ص املقرر 
م��ن الق��وة القتالية ف��ي اخلطوط 
 .  2016 الثان��ي  كان��ون  األمامي��ة، 
يستعمل اجلدول املعدل االفتراضي 
للق��وة نفس��ه ( 1500 ف��ي اللواء، 
بغداد،  قي��ادة عملي��ات  باس��تثناء 
2000 ف��ي اللواء) وينس��ج البيانات 
الصعب��ة للوح��دات الفردي��ة ف��ي 

بعض احلاالت.
يبدو اجليش العراقي من حيث البؤر 
اجلغرافية ألنواع مختلفة من القوات 
موج��وداً ف��ي كل جبه��ات املعارك 
الرئيس��ة، حيُث تتمركز الش��رطة 
االحتادية ف��ي بغداد ووادي نهر دجلة 
شمالي س��امراء: إذ تؤدي في بغداد 
دور مس��ك األرض الدفاعي، ولكنها 
في وادي نهر دجلة تكون في طليعة 

القتال، أما الوحدات
نق��اط  ذل��ك  يتضم��ن  ال   .1  *
ف��ي وحدات  الدفاعي��ة  التفتي��ش 
احلشد الش��عبي، بل يشمل فقط 
وحدات احلش��د الش��عبي القتالية 

الهجومية
التي ينتش��ر معظمها في محيط 

الفلوجة.
القتالي��ة ل��وزارة الداخلي��ة فق��د 
كانت مشاركة في عملية الرمادي، 
االره��اب  مكافح��ة  ق��وات  وأم��ا 
فق��د كان لديها ثالث��ة محاور هي: 
شعبة االس��تجابة حلاالت الطوارئ 
ملكافحة اإلره��اب- القوة املداهمة 
في بغداد وهي القوة املتمركزة حول 
تكري��ت وبيجي، وق��وة دعم عملية 
الت��ي س��يتم اعطاءه��ا  الرم��ادي 
االن بع��ض احلري��ة إلش��راكها في 
مزيد م��ن العملي��ات، أم��ا عناصر 
وحدات احلشد الش��عبي بعد حترير 
بيجي، فلديها مهمة رئيس��ية هي 
الفلوجة، وتسيطر أيضاً على جهة 
الصح��راء غرب كرب��الء. وقد لعبت 
عناصر العشائر السنية دوراً رئيساً 
في وادي غرب نهر الفرات في االنبار، 
أما القوات األخرى التي ال تظهر في 

اجل��دول فهي تتحش��د على أطراف 
حدود إقليم كردستان العراق لتوفير 

الدعم لعملية املوصل.
أداء قوات األمن العراقية في ساحة 

املعركة منذ أحداث املوصل
إن التصور الواسع النطاق ألداء قوات 
األم��ن العراقية هو أن ق��وات األمن 
النظامي��ة (عناص��ر اجلي��ش ووزارة 
الداخلي��ة العراقي��ة) ق��د كافحت 
الس��تعادة متاس��كها منذ سقوط 
املوص��ل، في ح��ن حتمل��ت القوات 
املدمجة من قوات مكافحة االرهاب 
ووحدات احلش��د الش��عبي معظم 
املهمات، كان هناك بالتأكيد بعض 
احلقيقة ف��ي ذلك خالل األس��ابيع 
واألشهر األولى بعد سقوط املوصل، 

وكانت قوات مكافحة االرهاب هي
الت��ي تكفل��ت مبهمة الدف��اع عن 
مصف��اة بيج��ي، فيم��ا س��اهمت 
وحدات احلشد الش��عبي في تعزيز 
“خط ص��د” حول س��امراء وش��رق 
الفلوجة الى م��ا وراء االراضي التي 
ل��م تنس��حب منه��ا ق��وات األمن 
العراقي��ة، لن ينس��ى الع��راق أبداً 
هات��ن القوت��ن – ق��وات مكافحة 
االرهاب ووحدات احلش��د الشعبي- 

بسبب مساهمتهم احليوية. 
ف��ي الوقت نفس��ه، غالب��اً ما يتم 
جتاه��ل عناصر قوات األمن العراقية 
اجلي��ش  م��ن  األخ��رى  الرئيس��ة 
العشائر  وقوات  االحتادية  والشرطة 
بعملي��ات  قام��ت  الت��ي  الس��نية 
دفاعية ناجحة ضد تنظيم داعش، 
وعل��ى الرغم من س��قوط الرمادي 
في ايار 2015 ، إال أن سقوط املدينة 

االول  كان��ون  ف��ي  تالفي��ه  مت  كان 
2013 بس��بب مزيج من قوات األمن 
العراقية وقوات العش��ائر السنية. 
لق��د صمدت الرم��ادي ومت حمايتها 
م��ن هجم��ات تنظيم داع��ش ملدة 
سبعة عشر شهراً من دون تعزيزات 
1 ، لق��د كان��ت صدم��ة ولكنه��ا 
ليس��ت مفاجأة عندم��ا تصدعت 
صف��وف املدافعن من ق��وات األمن 
العراقية أخيراً في عام  .2015 حتى 
اي��ار، أظهرت قوات األم��ن العراقية 
ش��جاعة هائلة وتفاني��اً كبيراً في 

الدفاع عن الرمادي 2 .
26

أم��ا الدف��اع ف��ي حديثة وس��دها 
احليوي ومنش��آت الطاقة والتكرير، 
فتلك قصة بطولية أخرى للجيش 
والفصائ��ل  والش��رطة  العراق��ي 
القبلية التي تعمل جنبا إلى جنب 
م��ع ق��وات التحال��ف ال��ذى تقوده 
الوالي��ات املتح��دة لهزمي��ة تنظيم 
داعش. منذ اليوم األول بعد سقوط 
املوص��ل ، يح��اول تنظي��م داع��ش 
الس��يطرة عل��ى حديث��ة وقاع��دة 
األس��د. وقد جنحت قي��ادة عمليات 
اجلزيرة والبادية، والفرقة الس��ابعة 
من اجليش العراقي،والقوات اخلاصة 
ونح��و الف��ن من رج��ال العش��ائر 
بقيادة اجلغايف��ة في الوقوف بوجه 
تنظي��م داعش ملدة تس��عة عش��ر 
شهراً حتى وقت كتابة هذا التقرير، 
ويقدر عددهم ما بن 4,000 - 7,000 
فق��ط، أم��ا ف��ي الضلوعي��ة فقد 
تعاونت ق��وات األم��ن العراقية مع 
العشائر السنية إلجراء دفاع مماثل، 

والوقوف بوج��ه تنظيم داعش ملدة 
ستة أشهر قبل أن يتم فك احلصار. 

3
أيض��اً  العراق��ي  اجلي��ش  كان  كم��ا 
مش��اركاً في الهجوم املضاد في عام 
2015 ، ولع��ب دوراً رئيس��اً في هزائم 
تنظي��م داع��ش الكبيرة ف��ي مدينة 
تكري��ت وبيجي والرمادي في وس��ط 
العراق، وليس هناك من ش��ك في ان 
وحدات احلش��د الش��عبي ه��ي التي 
متكنت من حترير أمرلي وجرف الصخر 
واملناط��ق الريفية في جب��ال حمرين 
ووادي نهر ديالى، أما في أماكن أخرى، 
فقد ق��ام اجلي��ش العراق��ي والقوات 

اخلاصة بالهجوم املضاد.
وادي نهر الف��رات الغربي: في حديثة 
وبروانة، كانت هناك الفرقة السابعة 
من اجليش العراقي تهاجم على مدى 
سنة كاملة، وتشن العمليات البرية 
مبس��اعدة الق��وات اخلاص��ة احملمولة 
جواً لدح��ر تنظيم داعش في املناطق 

احمللية.
صحراء اجلالم وحمرين: لعبت الفرقة 
املدرعة اخلامس��ة من اجليش العراقي 
الت��ي تعم��ل بنحو وثيق م��ع القوات 
اجلوية وطائرات الهليكوبتر العراقية، 
دوراً حاس��ماً ف��ي تطهي��ر املناط��ق 
الواقع��ة بن وادي نه��ر ديالى وبيجي 

من وجود تنظيم داعش.
تكري��ت: قام كل م��ن اجليش العراقي 
والش��رطة االحتادية وقوات مكافحة 
االرهاب والقوى العش��ائرية السنية 
باملش��اركة بنح��و كبي��ر ف��ي حتري��ر 
تكريت من البداية الى النهاية، عندما 
قادت وحدات احلش��د الشعبي جهود 

تطهي��ر األحي��اء الفقي��رة ف��ي املدن 
ي��وم 26 ايار ع��ام 2015 ، ق��ام اجليش 
االحتادي��ة، وفوج  والش��رطة  العراقي 
الط��وارئ، وقوات مكافح��ة االرهاب، 
بتطهير  القتالي��ة  العب��اس  وفرق��ة 
املدين��ة بدعم م��ن ق��وات التحالف 
خ��الل خمس��ة أي��ام فق��ط، وهو ما 
سمح لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن 
يتجول في وس��ط املدين��ة في الثاني 

من نيسان.

بيجي: لعب��ت قوات األم��ن العراقية 
التقليدي��ة أيض��اً دوراً حاس��ماً ف��ي 
عل��ى  للس��يطرة  متأرج��ح  ص��راع 
مدينة بيجي ومصفاتها، وقد عملت 
الش��رطة االحتادية، وق��وات مكافحة 
واجلي��ش  الط��وارئ،  وف��وج  االره��اب 
العراقي وفرقة العباس القتالية جنباً 
إلى جنب مع عناصر وحدات احلش��د 
الش��عبي هناك من��ذ البداي��ة، كما 
لعب��ت طائ��رات الهليكوبتر للجيش 
كل  ودبابات��ه  ومدفعيت��ه  العراق��ي 
األدوار احلاسمة لالنتصار في املعركة، 
وعندما مت نقل اجل��زء األكبر من قوات 
احلش��د الش��عبي إل��ى الفلوجة في 
أواخ��ر ش��هر اب 2015 ، تغي��ر ميزان 
القوى ف��ي بيجي، اذ تألف��ت القوات 
احمللي��ة من حوالي ألف��ي متطوع من 
فرقة العب��اس القتالية، وألف جندي 
م��ن اجلي��ش العراق��ي، و 500 جندي 
م��ن ق��وات مكافحة االره��اب، و 500 
جن��دي من الش��رطة االحتادية، و 500 
من وحدات احلش��د الش��عبي، وبعد 
خمسة أش��هر من القتال في بيجي، 
مت حترير املدينة أخي��راً في ثمانية أيام 

فق��ط عندم��ا تكفل اللواء الس��ابع 
واخلمسن في اجليش العراقي، ببيجي 
من احتياطي بغداد في أوائل تش��رين 

االول 2015 .

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

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

مستقبل قّوات األمن العراقية
الحلقة 6

التحول في نهج صدام 
من مرحلة الى مرحلة أخرى

بانته��اء النص��ف االول م��ن عق��د 
الس��بعينيات يك��ون ص��دام قطع 
املرحل��ة االول��ى ف��ي تعزي��ز مركزه 
على صعيد احل��زب والدولة اذ باتت 
الرئيس��ة في  االقتصادية  الهيئات 
الب��الد تعم��ل حت��ت اش��رافه فيما 
احكم قبضته على اجهزة اخملابرات 
, وتتخل��ص م��ن رفاقه املنافس��ن 
واملناوئ��ن , وحق��ق اجن��از التأمي��م 
التهدي��دات  وجت��اوز   , العظي��م 
احلقيقي��ة م��ن ش��اه اي��ران , وقدم 
نفس��ه كزعيم )قادم( الى رؤس��اء 

الدول الشقيقة والصديقة .
ف��ي تلك الفت��رة كان الع��راق يقود 
نهضة جبارة في النشاط االقتصادي 
واالجتماعي , في مقدمتها احلملة 
الفريدة ملكافحة محو االمية وتوفير 
العمل ل��كل القادرين عليه وحتويل 
البالد الى ورش��ة لالس��تثمار قارب 
البل��د من خاللها حالة االنعتاق من 

حلقة الدول النامية .
ب��دأت املرحلة الثانية عند منتصف 
الس��بعينيات فظهر على السطح 
بص��ورة جلي��ة م��ا كان يخطط له 
ص��دام منذ الب��دء وهو الس��يطرة 
عل��ى مقالي��د احلك��م ع��ن طريق 
العنف واالرهاب وحصر مركز اتخاذ 
الق��رار بي��ده . فب��دأت تش��كيالت 
رس��مية ومدنية تنه��ار , مضموماً 
, الواح��دة بعد االخرى وانحس��رت 
تش��كيالت اخرى ش��كال ومضموناً 
, ولم يبق مع��ززًا اال اجهزة اخملابرات 

والعسكرية كأدوات حلماية  املدنية 
نهجه .

والقومي��ة  الوطني��ة  فاجلبه��ة 
ه��و  اس��هم  الت��ي  التقدمي��ة 
انتقلت ضرورتها  بتش��كيالتها قد 
املرحلية من وجهة نظره , فقوضها 
والح��ق اطرافه��ا , فيم��ا كان يراها 
الكثير م��ن احلزبين والسياس��ين 
خط��وة مهمة على طري��ق التطور 

الدميوقراطي في البالد .
ول��م تع��د ض��رورة لعق��د مجلس 
الوزراء ومجل��س التخطيط بصورة 
منتظم��ة م��ا دام البت ف��ي االمور 
اصب��ح بإش��ارة من ص��دام ينقلها 

مكتبه الى الوزراء مباشرة .
كم��ا ل��م تع��د ض��رورة للمكاتب 
االستش��ارية جملل��س قي��ادة الثورة 
طاملا اس��تمر احتم��ال طرحها رأياً 

مخالفاً لرأيه وارادته .
وجعل )اجملل��س الوطن��ي( منذ عام 
1980 آلي��ة )دميوقراطي��ة( صوري��ة 
لتمري��ر مش��اريعه والتصفي��ق ملن 
ابتدع له املتزلقون "تسعة وتسعون 
لقبا " وم��ن بهتان يصل حد الكفر 

.
ام��ا جلن��ة املتابعة لش��ؤون النفط 
وتنفي��ذ االتفاقيات فق��د اصبحت 
اجتماعاته��ا معدومة ف��ي النهاية 
والث��ورة  النف��ط  قط��اع  وغ��دا   .
املعدني��ة – العم��ود الفق��ري ملوارد 
البالد – حتت امرته املباشرة , وضرب 
طوقاً م��ن الكتمان على التعاقدات 
والهبات  واحلس��ومات  واملبيوع��ات 
, واس��تخدم عدن��ان احلمداني امن 
س��ر لتنفيذ توجيهات��ه . ولم تعد 

البيانات النفطية العامة ش��فافة 
امام املس��ؤولن االخرين وكذا احلال 
بالنس��بة لبيان��ات اجه��زة الدولة 
بحج��ة قطع الطري��ق على االعداء 

واخملربن .
يش��كل القان��ون رق��م 75 لس��نة 
1976 احد االمثلة للس��يطرة على 
املبيعات النفطية , حيث جاء معدال 
لقان��ون تأس��يس ش��ركة النف��ط 
الوطنية العراقية رقم 123 لس��نة 
1967 . وورد ف��ي ديباج��ة القان��ون 

املعدل عبارة ملفتة نصها :
"بناء على موافقة رئيس اجلمهورية 
عل��ى اقتراح رئي��س جلن��ة املتابعة 
لش��ؤون النفط وتنفيذ االتفاقيات 
قرر مجلس قيادة الثورة بجلس��ته 
املنعقدة بتاريخ 1976/6/24  اصدار 
القانون االتي رقم 75 لسنة 1976 "  
وخولت املادة الثانية منه رئيس جلنة 
املتابعة )ص��دام( صالحية املوافقة 
للعقود  والتعديالت  القواع��د  على 
على التفاوض بشأنها شركة نفط 
الوطني��ة العراقية , ب��ل والتفاوض 
 , واالتف��اق عل��ى تعدي��ل العق��ود 
وتدخل موافقته حيز التنفيذ ابتداًء 
م��ن تاريخ ص��دور موافقته عليها . 
ويتولى الوزراء –حسب املادة الرابعة 

– تنفيذ هذا القانون .
باس��تقالة البكر م��ن مناصبه في 
16 متوز / يوليو 1979 وتسلم صدام 
املرك��ز االول عل��ى صعي��د احل��زب 
والدولة يك��ون دخل املرحلة الثالثة 
عل��ى طري��ق الفردية والتس��لط . 
وبإعدام رفاقه الواحد والعش��رين , 
بعد ثالثة اسابيع من ذلك التاريخ , 

جتمعت بيده ادوات البطش واالرهاب 
ضد حزبه واالخرين , وجر البالد اخيرًا 
الى احلروب الكارثية نتيجة نظراته 

العنجهية لألمور .
من صور التعالي 

التهديد بس��وق وزي��ر خليجي الى 
بغداد 

تتطب��ع  ص��دام  س��لوكية  ب��دأت 
بالكثي��ر من التعالي والكبرياء منذ 
اواسط الس��بعينيات وتنامى ذلك 
م��ع م��رور االي��ام , وس��عى لفرض 

جبروته على االخرين .
اذك��ر مرة وخ��الل اجتماع��ات جلنة 
املتابع��ة لش��ؤون النف��ط وتنفيذ 
االتفاقي��ات ان��ه كان حلظة انتهائه 
م��ن اج��راء مكاملة هاتفي��ة ليضع 
سماعة الهاتف اال بانفعال شديد 
بقصد لفت النظ��ر وادخال الرهبة 

في نفوس اجلالسن امامه . 
وكنا في كل مرة نتوقع تكسر جهاز 

الهاتف من شدة الضربة 
وذات ي��وم رف��ع س��ماعة الهات��ف 
مخاطباً لطيف نصيف جاسم وزير 
االعالم العراقي طالباً منه االتصال 
بوزي��ر اع��الم دولة عربي��ة خليجية 
وابالغ��ه بض��رورة الكف ف��ورًا عن 

تصريحاته 
)الوقح��ة( ال��ى الصح��ف واجهزة 
االع��الم , وف��ي حال��ة الع��ودة الى 
ذلك فأنه )صدام( س��يأمر بس��وقه 
ال��ى بغداد مع "عقال��ه" ! ثم وضع 
س��ماعة الهات��ف بغض��ب وعنف 
وكأنه يقول لنا : هل سمعتم ما انا 

قادر عليه واالكثر منه !
وبطبيع��ة احل��ال لم يس��تطع وزير 

االع��الم العراق��ي الرد بغي��ر نعم . 
ولك��ن هل كان الوزي��ر , من جانبه , 
قادراً على نقل كالم "السيد النائب 

" الى الوزير اخلليجي حرفياً ؟!
وكان ص��دام يس��تعمل كل قضية 
 , االخري��ن  إلره��اب  وواردة  ش��اردة 
ول��م يكن يت��ورع عن اغتن��ام حتى 
التفاصي��ل ذات القيمة التي التكاد 
تذكر إلشباع رغباته , فأن هو شرب 
املاء  وضع القدح بقوة على الطاولة 
, وان نظ��ف انفه ق��رن ذلك بأطالق  
اص��وات مزعج��ة م��ن انف��ه مرات 
وم��رات , ول��م يكن عل��ى احلاضرين 
س��وى املعايش��ة واالنتظ��ار حت��ى 

نهاية هذه املسرحية املفرقة .
بورقيية على رأس املس��تقبلن في 

املطار 
عقب انته��اء زيارة اجلزائر عام 1975 
توج��ه الوف��د برئاس��ة ص��دام الى 
تون��س . وحلظة توق��ف الطائرة في 
ساحة املطار حملت رئيس التشريفات 
اجلال��س  ص��دام  يخب��ر  العراق��ي 
ف��ي مقع��ده ان رئي��س اجلمهورية 
احلبي��ب بورقيية موج��ود على رأس 
املستقبلن . فما كان منه واعضاء 
الوف��د اال التطلع من خ��الل نوافذ 
الطائرة للتأكد من املشهد الالفت 

للنظر . اذ لم يكن ذلك احلضور 
على اعلى مستويات الدولة متوقًعا 
لفرضي��ات البروتوك��ول الت��ي حتدد 
قيام الش��خص الثاني ف��ي الدولة 
باس��تقبال قرينه الشخص الثاني 
, وكان ص��دام كذل��ك ف��ي حينه . 
لكن تبن ان مش��اركة بورقيية في 
االستقبال كانت لفتة للتعبير عن 

االهتم��ام ف��وق العادة بش��خصية 
النش��وة  في��ه  بع��ث  م��ا  ص��دام 

والكبرياء .
هبط صدام من على سلم الطائرة 
بخط��وات هادئة وكبري��اء هائل ما 
ترك في نفسي اثرًا عميقاً ألول مرة 
دفعني الى الهمس في اذن الدكتور 
س��عدون حم��ادي" انن��ا ي��ا دكتور 
مقبلون على حكم فردي استبدادي 

ال مثيل له",
مس��تفيًدا ف��ي ذل��ك م��ن الثق��ة 
,لك��ن  بينن��ا  القائم��ة  العميق��ة 

سعدون فضل عدم التعليق .
بعد وصول الوفد الى مكان اقامته 
في العاصمة تونس اقلعت الطائرة 
العراقي��ة عائ��دة ال��ى بغ��داد على 
اس��اس العودة بعد بضع ايام لنقل 
الوف��د الى الوط��ن . وفيم��ا كانت 
الطائ��رة ما ت��زال محلقة في رحلة 
الع��ودة الى بغداد طلب صدام ابالغ 
قائد الطائرة بقطع الرحلة والعودة 
الى مط��ار تون��س إلبالغه رس��الة 
ش��فوية مباش��رة , كانت فحواها 
بإحض��ار مجموع��ة من  تكليف��ه 
الهداي��ا الثمين��ة تتضم��ن قطعاً 
من الس��جاد الفاخر يقدمها هدية 
لبورقيي��ة , حتى وان ج��اء تقدميها 
في آخر الزيارة وليس في اولها كما 
جت��ري العادة . ويب��دو ان صدام الذي 
تأثراً كثيراً بخروج بورقيية شخصياً 
الس��تقباله في املطار رغب برد هذا 
" اجلميل " وله��ذا جرى تفادي ابالغ 
قائ��د الطائرة عن طري��ق برج املطار 
جلل��ب الهدايا ) املتأخ��رة ( ملا يؤديه 

من احراج !

وهك��ذا كان عادت الطائ��رة واقلعت 
مرة أخرى الى بغداد بعد توقف قصير 
في مط��ار تونس لتس��لم الرس��الة 

الشفوية .
ف��ي قص��ر بورقيي��ة االني��ق الفخم 
الواق��ع عل��ى ش��اطئ البح��ر اق��ام 
عش��اء  دع��وة  التونس��ي  الرئي��س 
اقتص��رت على صدام واعض��اء وفده 
حتدث بورقيية خاللها عن حالة االمة 
العربية بطريقته املعهودة مكثرًا من 
اس��تعمال يديه لإلش��ارة في ش��تى 

االجتاهات .
وكما كان معروفاً عن حتدث بإسهاب 
ع��ن تاري��خ القضية الفلس��طينية 
وموقفه الشخصي الذي لم يلق اذاناً 
صاغية من احد حت��ى الوضع الى ما 

هو عليه اليوم .
ومم��ا ج��اء في حديث��ه قول��ه انه كان 
االرض  بتقس��يم  للقب��ول  داعي��اً 
أواخر االربعينيات  الفلسطينية منذ 
وقي��ام دولتن متجاورتن اس��رائيلية 

وفلسطينية ,
وانه لم يكن من سبيل آخر بالقياس 
ال��ى الوضع الدولي آن��ذاك واحلقيقة 
امل��رة املتمثلة بضعف الع��رب وعدم 
قدرتهم على تغيير الوضع املرسوم , 
متسائال عن الذي في حوزة العرب من 
قوة , فيما نستورد جميع حاجاتنا من 
اخلارج ابتداء من اب��رة اخلياطة وحتى 
اطالق��ة املس��دس والبندقي��ة ! ث��م 
قال ومالمح االل��م بادية على محياه 
" واالده��ى في االمر انن��ي حن كنت 
انادي بهذا الرأي دفاعاً عن مس��تقبل 
الكثيرون  كان  الفلسطيني  الشعب 

يتهمونني بالعمالة واخليانة!"

د. فخري قدوري
الدكتور فخري قدوري من أوائل البعثيين في العراق يكشف في كتاب " هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في 

حزب البعث" معلومات عن صدام حسين الذي جمعته به عالقة عمل فرضت مالقاته يوميًا لمدة ثماني سنوات، ويقدم صورة 
واضحة لشخصية متواضعة في البداية، ومنتهية بتسلط ونكبات متتالية، حسب تعبير المؤلف.

وفي الكتاب أوصاف دقيقة ألحمد حسن البكر وصدام حسين وجوانب من عاداتهما الشخصية لم يطلع عليها غير المقربين 
منهما.ويصف المؤلف كيفية انتمائه إلى حزب البعث وسيرته الحزبية وتجاربه مع رفاقه في الحزب "بعد أن أصبح الحزب في 

نهاية األمر محكومًا من قبل شخص واحد وأصبحت تنظيماته تحت مظلة اإلرهاب تنفذ رغبات الحاكم المستبد".  
"الصباح الجديد" تنشر فصواًل من هذا الكتاب نظرًا لدقة المعلومات التي سردها الدكتور فخري قدوري حول مرحلة 

االستبداد والتفرد وطغيان صدام حسين.

هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في حزب البعث
الحلقة 1
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بغداد ـ وكاالت : 

تخصص مصففة الشعر الكردية 
ش��نور خ��زري يومني في الش��هر 
لالهتمام بجمال نساء فقدن كل 
ش��يء، في مخيم للنازحني شرق 
املوص��ل »ك��ي يس��تعدن ثقتهن 

بأنفسهن خصوًصا«.
مقصات وفرش وش��مع ازرق اللون 
يحمى في وع��اء ,أدوات قليلة، إال 
أن ش��نور تؤكد أنها ق��ادرة »على 

اجتراح املعجزات من خاللها«.
متلك الشابة الكردية اإليرانية في 
األس��اس صالون جتميل في أربيل 
عاصمة كردس��تان العراق إال أنها 
ق��ررت تكري��س بعًضا م��ن وقتها 

لنساء هذا اخمليم.
وقد وصلت 3600 امرأة إلى مخيم 
حسن ش��ام قبل أس��ابيع أو أيام 
قليلة بعدما غ��ادرن منازلهن في 
املوصل م��ن دون أي ش��يء تقريباً 
عصاب��ات االرهاب » داعش » , وقد 
ت��رددت النس��اء أوال ف��ي اللح��اق 
به��ذه امل��رأة الت��ي ال يعرفنها إال 
أن مجموعة تضم عش��راً منهن 
اقتنعن في النهاي��ة ورحن يترددن 
إل��ى »صالون« ش��نور املق��ام في 

غرفة صغيرة في اخمليم.
وتق��ول ش��نور البالغ��ة 31 عاًما 
»اقترح عليهن قصة ش��عر ونتف 
احلاجب��ني وإزال��ة ش��عر الوجه إال 
أنهن ال يطلنب شيئاً محدداً، يرغنب 

فقط أن اهتم بهن«.
تنظر ميرفت وه��ي ربة عائلة في 
الثالث��ني م��ن العمر، بإمع��ان إلى 

أصابع ش��نور وهي تدعك الشمع 
لتس��تعمله عل��ى وج��ه ش��ابة 

متشنج.
وتقول »ف��ي املوصل قب��ل وصول  
عصاب��ات االرهاب » داعش » كنت 
اعمل في صال��ون جتميل, ان رؤية 

هذا األمر مجدداً ميالني تأثراً ».

وصلت ازه��ار )34 عاماً( إلى اخمليم 
قب��ل يومني فقط بعدم��ا جازفت 
بحياتها بعبورها نه��ر دجلة هرباً 
من إحياء املوصل الغربية التي ما 

يزال تنظيم داعش فيها .
وت��روي بغضب رحل��ت الهرب من 
ج��رذان العص��ر داع��ش ,إال أنه��ا 

تس��تعيد بسمتها س��ريًعا وهي 
تنظ��ر إلى املرآة مؤك��دة »لم أكن 
أتصور أن قصة ش��عر س��تمدني 

بهذه السعادة«.
وس��ريًعا ب��ات صال��ون التجميل 
يس��تقطب عش��رات النس��اء, اذ 
تق��ول غ��ادة )23 عام��اً( وه��ي أم 

لطفل��ني » ف��ي اخملي��م ال اهتمام 
بالنس��اء. ثم��ة حالق��ون للرجال 
وألع��اب لألطف��ال لكن ال ش��يء 
إلى  اجلالس��ة  لنا«.وتق��ول صفاء 
جانبه��ا بغضب »الش��مس حترق 
كرمي��ات  إل��ى  نحت��اج  وجوهن��ا 
ومس��احيق تنظي��ف وغيرها من 

االم��ور الضروري��ة الت��ي حتتاجها 
النساء  .

وتؤكد ش��نور »ال ضرر من س��عي 
النس��اء إل��ى اس��تعادة أنوثتهن 
خصوصاً في هذه الظروف البالغة 
الصعوب��ة فه��ذا جزء م��ن الرفاه 

والكرامة«.
غادة أتت فقط »للنظر« من دون أن 

جترؤ على اجللوس على الكرسي.
وتق��ول »من��ذ وصول��ي إل��ى هنا 
)قبل س��تة أس��ابيع( أعاني على 
الدوام من التوتر وتراودني كوابيس 
ونوبات حصر نفس��ي واشتبه في 
أن اجلمي��ع جواس��يس لداع��ش«.

وتضيف همس��ا »أظن إني احتاج 
إلى الكالم مع أحدهم, مع طبيب 

نفسي«.
وبعد س��بع س��اعات م��ن العمل 
املتواصل، تتوقف ش��نور منهكة 

إال أنها سعيدة.
وتق��ول »انظ��روا إل��ى وجوهه��ن 
كيف أنها حتولت متاًما! لقد وصلن 
حذرات ومنغلقات وخرجن من هنا 
مرتاحات وفخورات بأنهن كرس��ن 

وقتاً ألنفسهن«.
إل��ى جانبه��ا تقف ميرف��ت التي 
وبين��ت  األزرق  وش��احها  أزال��ت 
الطويل، مشرقة  األشقر  شعرها 
, هي لم تس��لم رأس��ها لش��نور 
ب��ل حملت املق��ص للمس��اعدة 
على قص ش��عور أطفال النس��اء 

األخريات.
تشعر ش��نور أنها بذلك كسبت 
اآلن  وه��ي م��ن  الره��ان مزدوج��اً 
تتش��وق لزيارته��ا املقبل��ة بع��د 

أسبوعني من اآلن.

»شنور خزري« قررت تكريس وقتها لالهتمام بنساء المخيم

عراقيات في مخيم للنازحين يستعدن أنوثتهن وجمالهن
شريط ملون

نوكيا تعيد إطالق هاتفها “الطابوكة”
أعلنت ش��ركة “إت��ش إم دي” املصنعة لهوات��ف نوكيا أنها 
س��تعيد طرح هاتف “نوكي��ا 3310” الذي مت إطالقه أول مرة، 
قبل 17 سنة، مبيزات تقنية بسيطة، وحظي مبكانة مفضلة 

لدى مستخدميه بفضل صالبته وقوة بطاريته.
وم��ن املرتقب أن تعلن ش��ركة “إت��ش إم دي” عن النس��خة 
العصري��ة م��ن “نوكي��ا 3310”، في املؤمتر العامل��ي للهواتف 

احملمولة، ب برشلونة.
وبحس��ب ما نقل موقع “بيزنس إنسايدر”، فإن ثمن الهاتف 
س��يقارب 63 دوالرًا، لك��ن موع��د وصوله إلى األس��واق لم 
يع��رف بعد.وإلى جانب “الهاتف اجلب��ار” الذي عرف بصالبته 
االس��تثنائية، ستقوم الشركة بإطالق هاتفني جديدين هما 
“نوكيا 3” و”نوكيا 5”، يعمالن بنظام أندرويد 7.0 نوغا، بسعر 

يناهز 160 دوالرًا.
وحظ��ي “هات��ف نوكي��ا 3310” من��ذ إطالقه قب��ل 17 عاماً 
بش��عبية كبيرة، لدرجة دفعت ش��خصاً بريطانّيا إلى عدم 
التخلي عنه إل��ى اآلن عادًا أن فيه مزايا تفوق مزايا الهواتف 

الذكية.

اللحوم المصنعة قنبلة موقوتة 
حذر الشيف أشرف فاروق واملتخصص في األغذية الصحية 
والعالجية من شراء اللحوم املصنعة من اخلارج ملا فيها من 

مواد حافظة وحلوم مجهولة املصدر.
واش��ار  إلى أن دهون اللحوم املصنعة نس��بتها كبيرة جًدا، 
حيث تصل نسبة الدهون في كيلو الهامبرغر إلى 800 جرام 
في الكيلو ,إضافة ملواد وألوان وهو ما يؤدي ألمراض خطيرة.

وأضاف أن نس��بة الس��عرات احلرارية في الهامبرغر املصنع 
تص��ل إلى 600 س��عرة حرارية بينما يحتاج الش��اب من 14 
إلى 19 عام إلى 300 س��عرة فقط مما يؤدي لس��منة مفرطة 
وأم��راض كالس��كر والقلب ومش��كالت في العظ��ام نظراً 

الفتقارها للكالسيوم.

درجة الدكتوراه في الشوكوالته
أعلنت جامعة “ويس��ت أوف إنغالن��د” البريطانية، عن منح 
مبلغ  بقيمة 20 ألف دوالر س��نويًا، لكل من يرغب باحلصول 
على درجة الدكتوراه لدراس��ة الشوكوالته والتخصص في 

العوامل اجلينية املؤثرة على نكهاتها.
وانش��أت املنحة لتحصيل درجة الدكتوراة خالل 3 س��نوات 
في الش��وكوالتة، استجابة للطلب املتزايد من قبل صناعة 
الش��وكوالتة للتع��رف عل��ى املزي��د من س��الالت ال��كاكاو 

اخملتلفة.
يذكر أن شركة “مونديليز” أعلنت عن نيتها بتعيني موظفني 
بدوام جزئي، لتذوق الش��وكوالتة وتقييمها بنحو موضوعي 

وصادق، ضمن فريق من اخلبراء.

“ أغلى حبة فراولة” عالميًا
ال تتوق��ف “غرائب” االحتفاالت بعيد الُعّش��اق أو احلب عاماً 
بع��د آخر، لكن أكثر هذه الغرائ��ب لفتاً للنظر يتعلق مبتجر 
في هونغ كونغ ش��غل العالم عب��ر تقدمي “أغلى حبة فراولة 
في العالم”، إذ يبيع حبات م��ن فاكهة الفراولة بغالف أنيق 
داخ��ل ُعلَ��ٍب للهدايا، تصل قيم��ة العلبة الواح��دة إلى 22 

دوالرًا.
وبحسب وس��ائل إعالم، فإن سلسلة متاجر “سيتي سوبر”، 
التي تعرضت لالنتقادات بس��بب “ابتكاره��ا الغريب”، تُقّدم 
“حب��ة الفراولة الفلكية” داخل ما يش��به العش من القش 
ومادة الستاريوفورم، لتكون بذلك أغلى حبة فراولة، علماً أن 
ثمن كيلو غرام كامل من الفراولة من النوع املمتاز ال تتعدى 

اخلمسة دوالرات.
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أعداد ـ زينة قاسم:  
كل  م��ن  متأكدي��ن  نب��دو  ال 
يتضمنه��ا  الت��ي  التفاصي��ل، 
عي��د  بش��أن  املعلوم��ات  س��يل 
»الفالنتاين« الت��ي يختلط فيها 
باألس��طوري  العقائدي  التاريخي 
الرم��زي ,لك��ن م��ع ذل��ك هن��اك 
بع��ض مما يتف��ق علي��ه املؤرخون 
حتى وإن ظل حبي��س قلة قليلة 
من الش��غوفني بالقديس الراحل 
وذكرى احلب التي ارتبطت به منذ 
قرون سحيقة. ورمبا أبرز ما يخفى 

على العالم أّن أصل صاحب فكرة 
العي��د نفس��ه ينحدر م��ن رقعة 
الدول العربية وحتديداً من شمال 

إفريقيا.
أن الباب��ا الذي أعل��ن تاريخ الرابع 
عشر من كل شباط عيداً للحب 
فهو البابا جيالصيوص األول، ثالث 

أساقفة روما من أصل أمازيغي.
الباب��وات  م��ن  أّن بعض��اً  علم��اً 
تاريخ  والقديسني في  واألساقفة 
الكنيس��ة ينحدرون من املنطقة 
احلدودية ب��ني تون��س واجلزائر اآلن 

, وهن��اك منهم م��ن وصل مرتبة 
القديس وهو س��انت أغس��طني.
الكنيس��ة  أرش��يف  ويش��ير 
أّن جيالصيوص  إلى  الكاثوليكية 
األول يع��ود أصله إل��ى مقاطعة 
أفريكا تونس حالياً التي اسّماها 

العرب الحقاً إفريقية.
ويجم��ع مستش��رقون ومؤرخون 
عل��ى أنه من موالي��د غرب تونس 
اليوم، وحتديداً ف��ي مدينة الكاف 
حالي��اً، الت��ي أسس��ها األمازيغ، 
والت��ي كانت تعيش ازده��اراً زمن 

كانت تتبع اإلمبراطورية الرومانية، 
وتع��رف بس��يكا فينيريا نس��بة 

لفينوس إلهة احلب واجلمال.
وتع��د قبيلة جالص إح��دى أكبر 
التي سكنت  القبائل األمازيغية، 
ع��دة أنحاء من ليبيا وتونس، كما 
تع��رف بأنها إحدى أكب��ر القبائل 
حي��ث تعي��ش اآلن وس��ط البالد 
التونس��ية انطالق��اً م��ن مدينة 
احلال��ي  معقله��ا  حت��ى  زغ��وان 

محافظة القيروان التاريخية.
ويعتق��د أّن جيالصيوص األول هو 

م��ن أخذ مع��ه إلى روم��ا طقس 
مهرجان اخلصوبة املعروف باسم 
في��ه  يت��م  ال��ذي  »لوبركالي��ا«، 
التضحية بقربان يكون عادة عنزة 
يت��م اس��تعمال  جلده��ا لضرب 
أجس��اد النس��اء مبا يع��زز قابلية 

حملهن في العام املقبل.
ويتضم��ن الطق��س األس��طوري 
كتابة النس��اء أسماءهن، بحيث 
جت��ري عملي��ة قرع��ة يت��م فيها 
حتديد هوية من س��يكون رفيقها 

خالل العام املقبل.

لك��ن هن��اك رواي��ة أخ��رى تفيد 
ب��أّن جيالصي��وص ق��رر أن يك��ون 
االحتفال إحي��اء لذكرى القديس 
إعدام��ه  مت  ال��ذي   ، »فالنتاي��ن« 
في يوم ص��ادف الرابع عش��ر من 
فبراير/شباط , وهناك الكثير من 
التفاصيل حول »فالنتاين«، والتي 
يصل بعضه��ا حد التضارب، وهو 
ما دف��ع الكنيس��ة الكاثوليكية 
الروماني��ة إلى محو اس��مه عام 
الليتورج��ي  التق��ومي  م��ن   1969

املعتد من قبلها.

فكرة االحتفال  بـ»عيد الحب« أصلها عربي

لقد بحثنا في اجملالس الثقافية البغدادية 
الت��ي اقامها ابن��اء الديانة املس��يحية ,و 
اندث��رت حالي��اً بحيث ال يوجد ف��ي بغداد 
مجل��س ثقافي مس��يحي كم��ا كان في 
النصف االول من القرن العشرين ,واخترنا 
من ه��ذه اجملال��س عل��ى كثرته��ا اجمللس 
واجتماعي��اً  معرفي��اً  واالثق��ف  االش��هر 
ومن ه��ذه اجملالس مجلس االب انس��تاس 
الكرملي ومجلس ال� غنيمة ومجلس ال� 
عيسائي ومجلس ال� مسكوني ومجلس 
ال� سركيس ومجلس ال عواد ومجلس ال 
اصطيف��ان ومجلس ال جرج��ي ومجلس 
ال نازو ومجلس ال الش��يخ بالرغم من ان 
هنال��ك مجلس ثقافية مس��يحية اخرى 
في بغداد ، ذلك ان بداية القرن العش��رين 
ووس��طه كان العه��د الذهبي للمجالس 
الثقافي��ة البغدادي��ة ,حي��ث كان هن��اك 
الكثير م��ن اجملالس الثقافي��ة اضعاف ما 
موجود  في بغداد اليوم من اجملالس س��واء 
م��ن حي��ث الثقافة واملعرف��ة او من حيث 
اصحاب تل��ك اجملالس او م��ن حيث روادها 
واملواضي��ع التي تناق��ش فيها اما مجلس 
, اذ كان اس��تاذنا م��درس  ال مس��كوني 
مادة تاريخ القان��ون والقانون الروماني في 
اجلامعة املس��تنصرية في اواس��ط القرن 
املاضي الدكتور صبيح مسكوني، ذلك ان 
ال مسكوني اسرة مسيحية ومن عائالت 
بغداد املعروف��ة بالفض��ل والعلم واالدب 
واالخالق احلس��نة نبغ منه��م علماء كبار 
منهم االديب يوس��ف يعقوب مسكوني 
والتحليل  والتنقي��ب  بالبح��ث  املع��روف 
والتعليل والتحري واالستقصاء ، وكان له 
مجلس عامر في داره في محلة الس��نك 
في رصاف��ة بغداد وكت��ب مؤلفات كثيرة  
منها عبقريات نس��اء القرن العاشر ومدن 
العراق وتاريخ واس��ط واصح��اب املقامات 
ومغني��ات ص��در االس��الم وفاتن��ات بن��ي 
امية وس��بط ب��ن التعاوي��ذي وقهرمانات 
اخلليفة املقتدر وس��واها حيث املناقشات 
التاريخي��ة واالدبي��ة والتراثي��ة والعلمية 
في مجلس ال مس��كوني وال غنيمة من 

البيوت املس��يحية القدمية في بغداد ومن 
العائالت املعروفة في العراق لهم الرئاسة 
ب��ني ابناء املكون املس��يحي وله��م مقام 
معروف بني ابناء بغداد جميعاً ملا عرفوا به 
من رسوخ في العلم وتضلع باالدب واقدام 
راس��خة في ميدان البح��ث ونبغ من هذه 
العائلة العالمة يوس��ف رزق اهلل يوسف 
غنيم��ة كان م��ن علم��اء الاله��وت وم��ن 
املراجع املش��هورة في اللغة العربية وكان 
له مجل��س ثقافي يعقده في داره يجتمع 
فيه االدب��اء وال��وزراء والعلماء وس��واهم 
حي��ث االحاديث والنقاش��ات ف��ي الفنون 
والعل��وم والثقاف��ة واالدب وكان موصوًفا 
بجلي��ل الصفات وقد كت��ب عدة مؤلفات 
منها جتارة العراق ونزهة املشتاق في تاريخ 
يه��ود الع��راق وتاريخ مدن الع��راق وكتاب 
احليرة املدينة واململكة توفي س��نة 1950 

واشغل مناصب عليا كثيرة .
وال عيسائي بيت من بيوت املسيحيني في 
بغداد واس��رة ش��ريفة من االسر املعروفة 
والعائ��الت املع��دودة وهي عائل��ة االماجد  
وال الياس عيس��ائي الوند الس��اكنة في 
بغداد منذ زمان طويل عائلة س��ار ذكرها 
وبان فضلها فقد كانت لها الرياسة على 
العائ��الت املس��يحية ف��ي بغ��داد ،وكانوا 
اصح��اب خي��رات وش��فقة وحن��ان على 
الفقراء وكانت هذه العائلة تسكن محلة 
رأس القرية في رصافة بغداد وانتقلت بعد 

ذلك الى الكرادة الشرقية ,وجدها االعلى 
ه��و عب��د اهلل الون��د وكان له��ا مجلس 
ثقاف��ي عام��ر ب��رواده حيث يختل��ف اليه 
املسلمون واليهود ,اضافة الى املسيحيني 
وس��واهم وبقي مجلس الياس عيس��ائي 
ش��مهورا حيث يتصدره االدي��ب الفاضل 
يعقوب باشا عيسائي ابن الياس عيسائي 
وال��ذي يحمل رتبة الباش��وية ف��ي اواخر 
العه��د العثمان��ي , اذ منحه الس��لطان 
العثماني عبد احلميد هذه الرتبة واس��ند 
ل��ه مناصب كثيرة في والي��ة بغداد. وكان 
عض��وا في مجل��س ادارة بغ��داد )مجلس 
امان��ة العاصم��ة( س��نة 1897 ,وكان له 
ال��دور في مد انابي��ب املي��اه الول مرة في 
بغ��داد وكان��ت ه��ذه العائل��ة مش��هورة 
بتجارة الصوف وتولت فتح اول سينما في 
بغداد واول من س��عى ف��ي تصدير التمور 
الى اخلارج واس��هم في تصدير الس��وس 
الى اميركا واش��غل في العهد العثماني 
رئاسة محكمة جتارة بغداد ومن ابناء هذه 
العائلة نصوري عيسائي , الذي حل محل 
يعقوب باشا لرئاسة الطائفة املسيحية 
ومن هذه العائلة رزق اهلل عيس��ائي الذي 
اش��غل منصب مهندس ترعة الس��ويس 
كونه خري��ج كلية هندس��ة باريس وكان 
اديًبا بارعاً وانتقلت رئاسة اجمللس الثقافي 
الى هنري وعمانؤيل عيسائي ابناء نصوري 

عيسائي .

المجالس الثقافية المسيحية
في بغداد أواسط القرن العشرين 

طارق حرب
تراثيات

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يج��ب علي��ك الي��وم أن تدير ش��ؤونك بش��كل 
عمل��ي ومنطقي، وم��ن املهم ج��دا أن تخصص 
وقتا ملتطلبات��ك واحتياجاتك الش��خصية. أنت 
مس��تعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتق��د اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤث��ر اليوم بش��كل حيوي على م��ن حولك. 
رمبا ال تش��عر بالس��عادة بس��بب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمام��ك اليوم العديد م��ن االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تش��عر 
ان املس��ؤولية صعب��ة وحتت��اج إلى وق��ت طويل. 
تتخلص الي��وم من األمور التي كانت س��ببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخب��رك اليوم ش��خص ما ف��ي العم��ل بأمر ما 
تظن��ه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الش��خص على اإلط��الق، ولكن أس��لوب حوارك 
كاف ألن يجرح مشاعر هذا الشخص. كن لطيفا 

ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجته��د حت��ى تتخلص م��ن كل م��ا يعكر 
صف��وك. لن تش��عر ه��ذا الي��وم بالرضا عن 
إجنازات��ك أو األمور التي حققتها، وللش��عور 
بالرض��ا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تري��د أن تبتعد عن أماك��ن التجمعات وتضع 
ح��دودا بينك وبني اآلخرين. اس��تغل ما لديك 
م��ن مواه��ب بطريق��ة عملي��ة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

مت��ر اليوم بأزم��ة معقدة جتعل��ك مضطربا وغير 
مستقر نفس��يا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليس��ت كم��ا تتخيله��ا. ال تض��ع طاقت��ك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فق��ط إذا ل��م تلتفت إلى قي��ود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الس��لبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضط��ر ه��ذا الي��وم أن تواج��ه بع��ض القضايا 
الصعب��ة التي جتعلك تش��ك ف��ي كل حتركاتك. 
تتفاقم املش��كالت التي تتعلق بعالقاتك خاصة 
إذا انسحبت منها دون إيجاد حلول لها. انسحابك 

قد يجعل من حولك يشعرون بعدم الراحة. 

ال يس��تطيع زم��الؤك ف��ي العم��ل أن يفس��روا 
أس��لوبك الغري��ب، ورمب��ا يظن��ون أنك ش��خص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقي��ة. ال تتح��دث كثي��را ب��ل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليس��ت لديك الق��درة الي��وم على إجن��از أي 
مهم��ة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بش��كل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تس��مح لهم باالطالع على أس��رارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. س��ال )مبعث��رة( o تخط��ى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة م��ن امل��ادة فق��دت أو اكتس��بت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. ه��دم وس��وى ب��األرض o تس��تحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. الع��ب كرة س��عودي س��جل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنى o ح��رف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون ش��يئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلة كأس العال��م في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ قسم اإلعالم:
افتتحت على قاع��ة املركز الوطني 
لتطوير املوهبة الرياضية بكرة اليد 
في املدينة الشبابية بطولة التحرير 
بكرة اليد أمس، بحضور االمني العام 
للجن��ة االوملبية الوطني��ة العراقية 
حيدر اجلميلي ورئيس االحتاد العراقي 
املركزي لكرة اليد سالم عواد ورئيس 
املوهب��ة  الوطن��ي لتطوي��ر  املرك��ز 
الرياضية بس��ام رؤوف مبشاركة فرق 
املركز ف��ي بغداد واحملافظ��ات ومتثل 
بغ��داد والبص��رة والنجف االش��رف 

وميسان وواسط واملثنى.
وبني مدي��ر املرك��ز الوطن��ي لرعاية 
املوهب��ة الرياضي��ة بس��ام رؤوف ان 
ليوم��ني  تس��تمر  الت��ي  البطول��ة 
مبشاركة س��تة فرق للتولدات 2000 
و2001 هي االولى من نوعها حتت هذا 
املس��مى، وقد تكفلت وزارة الشباب 
والرياضة اس��كان الفرق في الفندق 

الرياض��ي بجمي��ع االحتياجات، مع 
توفير التجهيزات الرياضية والكوادر 
املنظمة للبطولة واخراجها بافضل 
صورة من اجل ش��حذ روح املنافسة 
ب��ني املراكز وع��رض املوهوب��ني امام 
الرياض��ي بحضور  واالعالم  االندي��ة 
جيد ومش��اركة من االحت��اد املركزي 

للعبة، مضيفا ان الهدف من اقامة 
البطولة قد حتقق بجميع القياسات 
الت��ي يريدها املرك��ز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضية.. وش��هدت مباراة 
االفتت��اح ف��وز مرك��ز ميس��ان على 
مرك��ز واس��ط بنتيج��ة 15 هدف��ا 

مقابل عشرة اهداف.
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باريس تذل برشلونة
باريس تتوج باآلكاليل عقب انتصار ابنها البار )س��ان 
جيرمان( على عمالق إس��بانيا )برشلونة( في موقعة 
)حديقة األمراء( ضمن دور ال� 16 من )الشامبيونزليغ( 
هيض��ت من جناح الفريق الكتالوني وهبطت به الى 
مس��تٍو هزي��ل، أوقفه عند ح��ده وأذاقه لب��اس الذل 
والرهبة بعد أن كان يتس��لق األس��وار واملعاقل ويدك 
أب��راج فرق أوروبا العتيدة بالثالثة واألربعة واخلمس��ة 
وحتى الستة والسبعة واجلميع يلبث طويالً ويرتقب 
بفارغ الصبر َمْقَدْم البلوغرانا - فقط - ليروه ماراً في 
طرقات مدنهم العاش��قة لكرة القدم فإذا ما الحت 
مهارات )أم أس أن( الالتيني ومتريرات )أنيستا( وصالبة 
)بوسكيتس( ارجتت قلوب املنافسني ارجتاج النهر حتت 
ضفتي��ه وخفق فؤاد املش��جع بني دفتي��ه لهول دوي 

األهداف وطنينها في حنايا الشباك اجلوفاء.
 إال أن أبناء مدينة األنوار كافاني، دي ماريا، دراكس��لر، 
فيراتي، رابيو وخلفهم املعلم )اوناي اميري( ارتدوا أبهى 
ثيابهم واقتطفوا من أش��واك امللحمة الكروية أربع 
أزهار كروية انتثرت رياحينها في الطريق الذي جاء به 
)لوي��س أنريكي( وكتيبته املدججة بفنون كرة القدم 
ليبته��ل بعدها أفالذ أكباد إقليم )كتالونيا( الى اهلل 
ويخروا له سجداً أن الباريسيني تركوهم يذهبوا الى 
بيوته��م منهزمني مقهورين بأقل من نصف درزن من 

األهداف.
ومن أكبر دواعي األسف في هذه املباراة أنك ياأنريكي 
لم تكن متلك مرآة تس��تطيع أن تعرض على عينيك 
تخرصات��ك املكنون��ة كيم��ا ت��رى خي��ال خيارات��ك 

التكتيكية البائسة.
 وأن كثيراً من خبراء املستديرة ومحلليها كلما ذكروا 
)لويس أنريكي( وأبناءه بعد املباراة أخذوا يتوجعون من 
مظالم هذه اللعبة ووّدوا وأنا منهم لو أن )املسكني( 
أنريكي أتي��ح له أن يفقه حقيقة نفس��ه ويدرك أن 
ك��رة القدم لعبة اس��تراتيجية جماعية. بانتظار ما 
سوف جتود علينا به مباراة اإلياب من فضائل ومناقب 

الرجل وأبنائه !!.

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
سمى احتاد الكرة اآلسيوي، مقوم احلكام القاري، ملباراة 
فريقي اجليش السوري واألهلي االردني التي ستقام يوم 
20 من شهر شباط اجلاري في اجلولة االولى للمجموعة 
االولى لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي بكرة القدم، وقال 
عودة، ان طاقم حتكيم املباراة من أوزبكستان واملشرف 
من طاجيكستان، وتضم اجملموعة ذاتها فريقي الزوراء 
العراقي، والس��ويق العماني. كما، اوضح، انه، سيقوم 
بتقومي حكام مباراة فريقي أس��تقالل خوس��تان وخلويا 
القط��ري في إي��ران ي��وم 14 آذار املقبل، ضم��ن اجلولة 
الثالث��ة حلس��اب اجملموعة الثاني��ة التي تض��م ايضاً 

فريقي اجلزيرة اإلماراتي والفتح السعودي.

مهمتان قاريتان لمقّوم 
الحكام كاظم عودة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعب ف��ي الس��اعة 2 من ظهر 
يوم غ��ٍد اجلمع��ة، فريق��ي نفط 
الوسط والنجف في لقاء مؤجل 
اخلامس��ة عش��رة  اجلول��ة  م��ن 
م��ن املرحلة االولى ل��دوري الكرة 
املمتاز، ويقف نفط الوس��ط في 
الترتي��ب الثاني ول��ه 37 نقطة، 
والنج��ف بالترتيب التاس��ع وله 

25 نقطة.
وحاف��ظ فريقا اجلوي��ة والطلبة 
الئح��ة  ف��ي  مركزيهم��ا  عل��ى 
ترتي��ب فرق ال��دوري املمت��از بعد 
تعادلهم��ا س��لبا مس��اء ام��س 
مبلع��ب  جماهيري��ة  قم��ة  ف��ي 
الش��عب الدول��ي مؤجل��ة م��ن 
اجلول��ة الرابع��ة للمرحلة االولى 
لدوري الك��رة املمتاز، ورفع اجلوية 
رصي��ده ال��ى 33 نقط��ة باملركز 
اخلامس، متفوق��اً بفارق االهداف 
املرتب��ة  صاح��ب  الطلب��ة  ع��ن 
فريقا  السادس��ة.. ه��ذا وخ��رج 
الكرخ وزاخو متعادالن س��لباً في 
لقاء مؤجل، اقيم حلساب اجلولة 

15 من املرحلة االولى.
وف��د  يغ��ادر  اخ��ر،  جان��ب  م��ن 
ن��ادي ال��زوراء بك��رة الق��دم يوم 
العاصمة  إل��ى  املقبل،  الس��بت 
القطري��ة الدوح��ة ملالق��اة فريق 
الس��ويق العمان��ي ف��ي اجلول��ة 
لفرق  االولى  للمجموع��ة  االولى 
كاس االحتاد اآلس��يوي للموسم 

.2017/2016
وبحس��ب عضو الهيئة االدارية، 
الزوراء  املنس��ق اإلعالمي لن��ادي 
الرياض��ي، عب��د الرحمن رش��يد، 
فان الوفد س��يكون برئاسة فالح 
حس��ن رئيس نادي الزوراء ويضم 
ش��اكر اجلبوري نائباً، ونحند علي 
أكبر إداريا وعبد الكرمي عبد الرزاق 
مديراً إدارياً، وعبد الرحمن رش��يد 

التدريبي  واملالك  إعالمياً  منسقاً 
املؤل��ف م��ن عصام حم��د مدربا 
ًوإبراهيم عبد نادر وباسم لعيبي 
ورعد سلمان مدربني مساعدين، 
وعماد هاشم مدرباً حلراس املرمى 
ويحي��ى  معاجل��اً  س��ليم  وداود 
محمد مص��وراً، فض��أً على 23 

العباً.
وتابع، رشيد، ان نائب رئيس الوفد، 
ش��اكر اجلب��وري، ومدي��ر الفريق 
عبد الك��رمي عبد الرزاق، غادرا إلى 
الدوحة قبل يوم��ني لترتيب أمور 

احل��كام  وحج��وزات  التضيي��ف 
وجمي��ع متطلب��ات ضيافة نادي 
الزوراء للمباراة التي ستجرى في 
الساعة السادسة من مساء يوم 
20 شباط اجلاري في ملعب ستاد 
حم��د الكبي��ر بالن��ادي العرب��ي 

القطري.
كم��ا، ثّمن رش��يد، موقف املدرب 
يتول��ى  ال��ذي  ش��اكر  حكي��م 
مهمة تدريب فريق نادي السويق 
العمان��ي، بعد إع��الن رغبته في 
ببغ��داد كس��راً  املب��اراة  اقام��ة 

للحص��ار املف��روض على املالعب 
ان موقف شاكر  العراقية، مبيناً 
االيجاب��ي يأتي من ب��اب اخالصه 
العالية  الوطنية  ولروحه  للعراق 
ف��ي موقف ايجابي يحس��ب له، 
بي��د ان الواق��ع يف��رض ان تلعب 
واملنتخب��ات  العراقي��ة  االندي��ة 
الوطني��ة مبارياته��ا في مالعب 
خارج العراق بسبب احلصار الذي 
يتطل��ع اجلمي��ع الى ان يش��ترك 
ف��ي رفع��ه واس��تعادة مالعبن��ا 
اجلميلة تضيي��ف مباريات فرقنا 

واملنتخب��ات في جميع البطوالت 
الكروية.

وأوض��ح رش��يد أن فريق ال��زوراء 
سيحّل يوم 6 من شهر آذار املقبل، 
ضيفاً على فري��ق األهلي األردني 
في اجلولة الثانية، ثم يس��تقبل 
في اجلولة الثالثة مبلعب اس��تاد 
حم��د الكبير في الن��ادي العربي 
القطري، منافس��ه فريق اجليش 
السوري في مباراة يقودها طاقم 
حتكيم��ي م��ن ماليزي��ا ومق��ّوم 
احلكام من إيران ومش��رف املباراة 

من أستراليا.
وقال إن كرة الزوراء تواصل تدريباتها 
إذ  اآلس��يوية،  للمهم��ة  حتضي��راً 
خاض الفري��ق األبيض، مباراة ودية 
خس��رها أمام نفط اجلنوب بثالثة 
أهداف مقابل ه��دف واحد للزوراء، 
حيث استطاع املالك التدريبي من 
جتري��ب العديد من الالعبني لغرض 
اكتساب الفائدة الفنية بعد لقاء 
الكالس��يكو أم��ام الق��وة اجلوية 
الذي انتهت بالتعادل بهدف ملثله، 
البطولة اآلس��يوية يتطلع  وف��ي 
الفريق األبيض لتحقيق النجاحات 
واملنافس��ة احلقيقية على اللقب 
القاري ال��ذي دخل خزائ��ن األندية 
العراقية في النس��خة الس��ابقة 
بعد تتويج القوة اجلوية بطالً على 
حساب فريق بنغالورو الهندي في 
النحس  النهائية ليكس��ر  املباراة 
ال��ذي رافق فرقن��ا في الس��نوات 
الس��ابقة لبطول��ة كأس االحت��اد 

اآلسيوي.
م��ن جهة أخ��رى، يغ��ادر ي��وم غٍد 
اجلمعة، وفد نادي القوة اجلوية إلى 
العاصمة بيروت اس��تعدادًا خلوض 
أول��ى مباريات��ه ف��ي بطولة كأس 
االحتاد اآلس��يوي ضد ن��ادي الصفا 
اللبنان��ي.. وق��ال م��درب الفري��ق 
باسم قاس��م، إن الفريق سيغادر 
ي��وم غ��ٍد ال��ى العاصم��ة بيروت 
والذي  الصف��ا  للق��اء  اس��تعدادا 
س��يقام في العش��رين من شهر 
ش��باط اجلاري، الفتا إلى أن مباراة 
الطلب��ة الي��وم س��تكون البروفة 
األخيرة للفريق قب��ل البدء برحلة 
الدفاع عن اللقب اآلسيوي. وأشار 
إل��ى أنه يأمل ع��ودة املصابني زاهر 
ميداني وهمام طارق من أجل دعم 
صفوف الفريق ال س��يما بعد ضم 
احملترفني النيجيري موس��ى كابيرو 
والكاميرون��ي نيجوم��و فضال عن 
اس��تقطاب الالعب محمد جفال 

من صفوف فريق أربيل.

تعادالن سلبيان في مؤجلتي الممتاز أمس.. ونفط الوسط يضّيف النجف غدًا 

الزوراء والجوية يغادران لمواجهة السويق والصفا آسيويًا

ملحمة فرنسية رسمها الالعبون والجماهير

العواصم ـ وكاالت:

أه��ان باري��س س��ان جيرم��ان ضيفه 
برش��لونة، بع��د اكتس��احه برباعية 
تاريخي��ة نظيف��ة، ف��ي املب��اراة التي 
جمع��ت الفريق��ني مس��اء أول أمس، 
على ملع��ب حديقة األمراء في ذهاب 

دور ال16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.
سجل رباعية الفريق الباريسي آنخيل 
دي ماريا »هدفني« وجوليان دراكس��لر 
وإدينسون كافاني في الدقائق 18 و40 

و55 و72.
وحت��ت ش��عار، »العبوا مث��ل احملاربني، 
ه��ذه  كان��ت  خلفك��م«،  جنودك��م 
الرس��الة التي بعث بها أنصار باريس 
سان جيرمان إلى العبي فريقهم قبل 
بداي��ة مباراته��م ضد برش��لونة في 

ذهاب دور ال�16من دوري أبطال أوروبا.
الكتيبة الباريسية استجابت للنداء 
وأحلق��ت ببطل إس��بانيا هزمية مذلة 
قوامها أربعة اه��داف نظيفة.. وكان 
أنصار سان جيرمان »األلتراس« حذروا 
عش��ية املب��اراة عب��ر حس��اب تويتر 
اخلاص به��م بأنه يتع��ني عليهم »أن 
يكونوا على املوعد ملؤازرة فريقهم بال 

انقطاع طوال الدقائق التسعني«.
ورفع األنصار الشعار التالي »45 ألف 
جندي في مدرج��ات امللعب ملؤازرة 11 

العب��اً على أرضية امللع��ب نحو الفوز 
كما يفعل اجليش في ساحة احلرب«.

وأضاف��ت يافطة أخ��رى »معا، ال أحد 
يس��تطيع هزميتنا«، وأخرى في مكان 
آخر »التاريخ س��يكتب ف��ي بارك دي 

برانس«.
ورد العب��و باريس س��ان جيرمان على 
أرضي��ة امللع��ب من خ��الل أداء قتالي 
ورجول��ي ط��وال الدقائ��ق التس��عني 
وحقق��وا نتيج��ة الفتة قطع��وا من 
خاللها أكثر من نص��ف الطريق نحو 

الدور ربع النهائي.
وأك��د أنخي��ل دي ماريا، الذي س��جل 
هدف��ني قاد بهما فريقه باريس س��ان 
برشلونة  الفرنسي إلسقاط  جيرمان 
برباعية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي 
دوري األبطال مس��اء أول أمس، أنهم 
قدموا »مب��اراة متكاملة«، لكنه نبه 
في الوقت ذاته عل��ى ضرورة مواصلة 
العمل من أجل بلوغ ربع النهائي.. وقال 
دي ماريا، في تصريح��ات تليفزيونية، 
عق��ب اللقاء »قدمنا مباراة متكاملة 

وراضون متاما عن نتيجة اللقاء«.
وأض��اف »م��ن املس��تحيل أن نحظى 
بليل��ة أفضل م��ن هذه، كان��ت ليلة 
رائعة وأنا س��عيد للغاية مع الفريق. 

نفذنا ما طلبه منا املدير الفني«.
ولكن، حذر الدول��ي األرجنتيني، الذي 
احتف��ل بأفضل طريق��ة ببلوغ عامه 

ال�29، من أنه »يجب مواصلة العمل« 
في مباراة اإلياب على ملعب »الكامب 

نو« من أجل الوصول لدور الثمانية.
وقال في هذا الص��دد »يجب أن نقدم 
مب��اراة مماثل��ة )على ملع��ب الكامب 
نو( للي��وم من أجل التأه��ل. ميكنهم 

أه��داف مثلم��ا فعلن��ا   4 تس��جيل 
الي��وم، ويجب العمل بنفس الطريقة 
وبأقص��ى جهد من أج��ل العبور لربع 

النهائي«.
يحت��اج  الكبي��رة،  اخلس��ارة  وبه��ذه 
البلوجران��ا النتفاض��ة كبي��رة خالل 

التي س��يحتضنها  اإلي��اب  مواجهة 
ملعب »الكامب نو« يوم 8 من الشهر 
املقب��ل، حي��ث يتع��ني علي��ه الف��وز 
بخمسة أهداف نظيفة من أجل بلوغ 

دور الثمانية.
وتعد هذه ه��ي الهزمية األكبر للفريق 

الكتالون��ي في نس��خة العام احلالي، 
الثاني��ة ل��ه بع��د مباراة مانشس��تر 
س��يتي اإلجنلي��زي، وأيضا ف��ي تاريخ 

لقاءات الفريقني في هذه البطولة.
ولم يتذوق رفق��اء األرجنتيني ليونيل 
ميسي طعم اخلسارة بهذه النتيجة 
الكبيرة منذ س��قوطهم أم��ام بايرن 
ميونخ في ذهاب نصف نهائي نسخة 
»أليان��ز  ملع��ب  عل��ى   »13-2012«
أرين��ا«، قبل أن يواصل الفريق البافاري 

مشواره ويتوج باللقب.
من جانب اخر، متكن بنفيكا البرتغالي 
من الفوز على ضيفه بوروسيا دورمتوند 
األملاني، بهدف، مس��اء أول أمس، في 
ذهاب دور الستة عش��ر لدوري أبطال 
أوروب��ا، ليقت��رب خط��وة م��ن التأهل 

للدور ربع النهائي.
ويحتاج بنفي��كا للفوز أو التعادل بأي 
نتيج��ة في مب��اراة اإلي��اب املقرر لها 
الثام��ن م��ن آذار املقبل عل��ى ملعب 
ليضم��ن  ب��ارك،  إيدون��ا  س��يجنال 

التأهل.
أحرز ه��دف املباراة الوحي��د، املهاجم 
الدولي كوستاس ميتروجلو  اليوناني 

في الدقيقة 48.
وواجه اجلابوني إمييريك أوبامياجن، جنم 
بوروس��يا دورمتوند، س��وء ح��ظ كبير 
خالل املباراة، إذ أه��در عدة فرص أمام 
املرم��ى، فضال عن إضاعته ركلة جزاء 

في الش��وط الثان��ي، كان��ت كفيلة 
مبعادلة الكفة قبل جولة اإلياب.

ويرى لويس ميجيل الش��هير، ببيتزي، 
العب وس��ط نادي بنفي��كا أن فريقه 
سيس��افر إلى أملانيا بحظوظ كبيرة 
للتأه��ل لدور الثماني��ة ببطولة دوري 
أبطال أوروبا، بع��د النجاح في اخلروج 
بش��باكه نظيف��ه في لق��اء الذهاب 
أمام بوروس��يا دورمتوند األملاني بالفوز 

بهدف دون مقابل.
وق��ال بيت��زي ف��ي تصريح��ات أبرزها 
صحيفة )أبوال( البرتغالية: »كّنا نعرف 
أنن��ا س��نواجه صعوبات كبي��رة في 
اللقاء لقوة فريق دورمتوند وشراس��ته 
ولكننا جنحنا في حتقيق هدفنا بالفوز 

باللقاء واخلروج بشباكنا نظيفة«.
وأض��اف بيتزي: »سنس��افر إلى أملانيا 
اخل��روج  بس��بب  كبي��رة  بحظ��وظ 
بشباكنا نظيفة، فتسجيل هدف في 
مرمانا كان سيعني معاناة كبيرة في 

لقاء اإلياب ».
واختتم العب الوسط حديثه قائالً: » 
لقاء العودة لن يكون سهالً بكل تأكيد 
خاصة في ظ��ل األج��واء اجلماهيرية 
املعروف��ة في ملعب س��يجنال إيدونا 
ب��ارك، ولك��ن الوقت احلال��ي هو وقت 
الفرحة واالحتفال بالفوز ثم سنفكر 
في كيفية مواجهة دورمتوند في لقاء 

اإلياب على ملعبهم«.

تقرير

سان جيرمان يهين أشباح برشلونة برباعية تأريخية في دوري األبطال

جانب من مباراة اجلوية والطلبة أمس »عدسة: قحطان سليم«

جانب من البطولة

فرحة العبي باريس سان جيرمان

مفكرة الصباح الجديد

مونشنغالدباخ ـ فيورنتينا
فياريال ـ روما

وارسو ـ أياكس أمستردام

9:00 مساًء
11:05 مساًء
11:05 مساًء

الدوري األوروبي
بغداد ـ الصباح الجديد:

أك��د وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان أن رئي��س الوزراء 
الدكتور حي��در العبادي وعد بإيجاد 
ح��ل إلكمال بناء ملع��ب التاجيات 

في العاصمة بغداد.
 وق��ال الوزير في تصريح ل�)قس��م 
االع��الم واالتص��ال احلكوم��ي( اننا 
طالبنا خالل جلسة مجلس الوزراء 

بإيجاد حل مللعب التاجيات 65 الف 
متف��رج في العاصمة بغ��داد، بعد 
الرياضية  الكبير للجماهير  الزخم 
خالل مباراة اجلوية وال��زوراء، والذي 
يحتم علينا ايجاد حل وباسرع وقت 
الكم��ال ملعب التاجي��ات الحتواء 

اكبر عدد من اجلماهير الرياضية.
مس��اندة  ن��ال  الطل��ب  ان  واك��د 
الس��ادة الوزراء ورئيس الوزراء الذي 

وعد بايج��اد حل مللع��ب التاجيات 
برغم االزمة املالي��ة. واضاف الوزير 
ان ال��وزارة تس��عى وبجهود حثيثة 
ف��ي  الرياضي��ة  املالع��ب  الكم��ال 
العاصم��ة بغداد للحاجة املاس��ة 
اليها، كما نطالب االندية الرياضية 
باكمال مالعبها لك��ي تضاف الى 
املالع��ب اجلاه��زة الت��ي انش��أتها 

الوزارة.

بغداد ـ علي مهدي*
الش��هرية ضيف  أنشطته  ضمن 
املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة املوهب��ة 
الرياضي��ة للمصارع��ه على قاعة 
األعظمي��ة  ن��ادي  ،فري��ق  املرك��ز 
الذي يعد من أفض��ل األندية على 
مس��توى العراق باللعبة، وتضمن 
اللقاء عدة ن��زالت جتريبية وجلميع 

االوزان.
التخصصية  املدرس��ه  وقال مدير 
س��لمان  عل��ي  د.  للمصارع��ة 
ف��ي حديث خ��اص إلع��الم املراكز 

الوطنية ، أننا اليوم باش��رنا بأولى 
نش��اطات منهاجنا لهذا الش��هر 
، والذي يتخلله ع��دداً من اللقاإت 
واالندي��ة  الف��رق  م��ع  التجربي��ة 
الرياضي��ة املتمي��زه باللعب��ة في 
العاصم��ة بغ��داد ،وه��ذا اللق��اء 
الودي مع نادي األعضمية هو األول 
نوع��ة والذي نروم من خالله الي أن 
يكون األحتكاك واالختالط  حاضراً 
بني املصارع��ني الصغ��ار ،وهذا ما 
سيعود بالفائدة الفنية واملعنوية 
على املوهوب��ني ويضعهم  بأجواء 

املنافسه من خالل النزالت القوية 
مع خصومه��م من الفرق األخرى.. 
مشيراً ستشهد األسابيع املقبله 
الكاظمي��ة  ن��ادي  أس��تضافة 
والنعمان ومدرس��ة مدينة الصدر 
وحت��ى جنع��ل العبين��ا ف��ي متاس 
مباشر ومستمر في أجواء النزالت  
وهذا ما يزيد من ثقتهم بأنفسهم 
ويرف��ع م��ن مس��توياتهم الفنية 

بشكل سريع.

* إعالم املركز الوطني

ابو ظبي ـ الصباح الجديد:
كرمت الهيئة اإلدارية لنادي الوصل 
وضم��ن خطته��ا لتك��رمي املواه��ب 
واملتميزين احلارس ) عبد اهلل محمد 
احلم��ادي ( ح��ارس فريق )13( س��نة  

اكتشف  االماراتي..  للدوري  املتصدر 
ه��ذا احلارس مكتش��ف املواهب في 
نادي الوصل الكابنت ) نعمت عباس ( 
قبل 6 سنوات كما اكتشف مدربنا 
احلارس ) سيف عبد احلميد العوضي 

( ح��ارس فري��ق ) 16 ( س��نة وحارس 
منتخب ناش��ئني االم��ارات، واضافة 
إلى ذلك اكتشافه للحارس ) مبارك 
طارق ( حارس فريق ) 15 ( سنة لنادي 

الوصل وحارس منتخب الناشئن.

 عبطان: رئيس الوزراء وعد بإيجاد حل 
لملعب التاجيات برغم األزمة المالية

لقاءات ودية لمواهب المصارعة ونادي األعظمية

»الوصل« يّكرم عبد اهلل الحمادي

المركز الوطني يفتتح بطولة التحرير باليد



ماالذي ستفعله لو أبتسم بوجهك 
احل��ظ   و"بقدرة ق��ادر " كما يقولون 
..جتل��س على كرس��ي احد ال��وزارات 
أق��ل  عل��ى  اخلدمي��ة  أو  الس��يادية 

تقدير؟
 هل س��تبدأ بتغيير طقم االثاث أوالً 
.. ؟ أم بتغيي��ر فري��ق ادارة مكتب من 

سبقك ؟
ه��ل س��تقوم بزي��ادة أف��راد احلماية 
أم  املدرعة  الش��خصية والس��يارات 

االكتفاء بعشرة على الشجرة ؟
ه��ل س��تقوم بتع��ن االق��ارب قبل 
العق��ارب ومتن��ح حصة االس��د من 
املراك��ز املهم��ة في أدارة ال��وزارة الى 
مؤي��دو الكتل��ة السياس��ية الت��ي 
تنتم��ي اليها وال��ى االصدقاء واخلالن 
وحرم��ان الذي��ن يقف��ون ف��ي طابور 
طل��ب الوظائف احلكومي��ة؟  أم أنك 
ستمنح ما يتبقى من فتات الدرجات 
الوظيفية ..الصح��اب االختصاصات 

واالستحقاقات ؟
ه��ل س��تقوم بتفضي��ل الن��وم في  
املكت��ب ال��وزاري أم القي��ام بجوالت 
ميدانية لالطالع على نشاط كتلتك 
السياس��ية ف��ي ال��ذود ع��ن حياض 

الوطن ؟
ه��ل س��تقوم بترش��يح  وأيف��اد من 
يس��تحق لتمثيل وزارتك في الدورات 

وال��ورش أم ت��رك ه��ذا االمر 
ملقاول��و االيف��ادات ف��ي 

الدوائر احلكومية ؟
ه��ل س��تقوم بااليعاز 
ال��ى ض��رورة مرافقتك 

أعالم��ي  لفري��ق 
وتوثيق   متخصص لتغطية 
متثيل��ك للبل��د ف��ي احملافل 
الدولية املهمة ام س��تترك 
القيام به��ذه املهمة الحد 

أف��راد حمايت��ك لتوثيق ذلك 
عبر املوبايل الشخصي !

هل س��تقوم بنصرة االصدقاء 
وأغاث��ة املله��وف م��ن اقارب��ك 

س��تترك  أم  ؟  فق��ط  وأحبت��ك.. 
لالق��دار تتحك��م باملصي��ر اجملهول 

للمواطن !
ه��ل س��تترك طري��ق احل��ق لقل��ة 
سالكيه ؟ أم ستس��لك طريقاً آخر 

ي��ؤدي الى حصول��ك عل��ى أمتيازات 
أكثر !

هل س��تقوم بتك��رمي املوظف اخمللص 
لعمله ولوطنه ؟ أم س��تتركه لعبة 

بن يدي حيتان وجرذان دائرته ؟
املقترح��ات  باهم��ال  ه��ل س��تقوم 
والدراس��ات التي حتقق طفرة نوعية 
في العم��ل ؟ أم ستنش��غل بالقيل 

والقال  ومايثرثر به احلبربش ؟
ه��ل س��تقوم باالهتم��ام بطلب��ات 
املواطن��ن  ومظال��م  وش��كاوى 

واملوظفن ؟
السياس��ن  طلب��ات  تفضي��ل  أم 
واالصدق��اء واالقربون .. وف��ق نظرية 

االقربون أولى بالواسطة !
هل ستقوم بتطبيق وترسيخ ثقافة 
وأس��س  والبرتوك��والت  االتكي��ت 
التعام��ل احلض��اري في وزارت��ك ؟ أم 
الفوضى  لثقاف��ة  االوضاع  س��تترك 

واالنفالت الوظيفي واللغو الفارغ ؟
وأخي��را .. هل س��تقوم باالبقاء على 
حال��ة وهن النظ��ام الع��ام وضعفه 
وع��دم فعاليت��ه ؟ أم س��تزيد الطن 

بله ؟
 وهل .. وهل .. أس��ئلة كثيرة .. وقبل 
االجاب��ة عليه��ا ..نق��ول  .. اذا كنت 
مستقال وتكنوقراطا ..فانتظر موسم 

املشمش ..حتى يتم استيزارك !

                      • ضوء
وزي��ر.. باحملاصص��ة 
..خي��ر من الف 
"تكنوق��راط" 

عل��ى 
الشجرة !

أنت ..الوزير !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

بكل اس��ترخاء وثقة تنس��اب العب��ارات واالصطالحات 
اجلديدة املعبرة عما انحدرنا اليه، فيما يفترض أنه مرحلة 
انتقالي��ة، م��ن أفواه جنوم املش��هد السياس��ي الراهن؛ 
من نس��يج )الشارع الشيعي، الش��ارع السني، الشارع 
الكردي، الش��ارع التركماني، الشارع الكلدوآشوري وما 
تتضمنه من شوارع وأزقة فرعية..) ثقة تستمدها هذه 
القوى املتنفذة من بنود الدستور، التي ضمنت ملا أطلق 
عليه ب��� )املكونات) حق تقرير مصيره��ا على تضاريس 
يعّدونها، ال تعدو أن تكون محض وطن تلفيقي أوجدته 
الصدفة وخرائ��ط عالم ما بعد احل��رب العاملية األولى. 
ش��وارع تس��توطن عقوله��م وخطاباته��م الت��ي جتد 
ترحيبا ال مثيل له من قبل ش��تى املنابر ووسائل اإلعالم 
املطبوعة والس��معبصرية، حيث مت مترير قاموس كامل 
من املفردات املتخصصة بنثر بذور التنافر والتشرذم بن 
ش��عوب عرفت آالف الس��نن من العيش املش��ترك في 

أقدم املستوطنات البشرية.
قاموس التش��رذم هذا يؤس��س اليوم ملس��تقبل معتم 
لس��كان العراق، وش��راهته لن تكتفي بتقسيمه وفقاً 
ملا تنسجه مخيالت ما يعرف اليوم مبمثلي املكونات، بل 
ستس��تبيح بيوتهم الواهنة، كما ه��ي جتلياته املبكرة 
التي نش��اهدها اليوم عندهم جميع��ا، حيث التناهش 
الش��يعي الش��يعي والسني الس��ني والكردي الكردي 
والتركماني التركماني وبقية القوافل املنتس��بة لنادي 
التش��رذم الوطني. أما من يدعي نصرة املشروع الوطني 
واحلض��اري خلف ش��تى الواجه��ات احلداثوي��ة البراقة، 
ويح��اول تق��دمي نفس��ه بوصف��ه البدي��ل ع��ن طاعون 
الشوارع القاتلة التي فتكت بأحالم العراقين املشروعة؛ 
فالتجربة املريرة ألربعة عشر عاماً من زوال الدكتاتورية 
يكش��ف عن زيفها وخوائها وتخبطاتها نظرياً وعملياً، 
وقد أس��همت في خلط األوراق لصالح سدنة الشوارع 
الطائفي��ة واإلثنية واجلهوي��ة الضيقة، عب��ر احتاللها 

ملوقع لم تعد جديرة بتمثيله والدفاع عنه.
إن مرحلة الش��وارع وممثليها الذين افترسوا فرصة ال 
مثي��ل لها أهدتن��ا إياها األقدار العاب��رة للمحيطات، 
ال ميك��ن مواجهته��ا واحل��د م��ن نفوذه��ا، م��ن خالل 
االس��تعانة بنف��س العطاب��ات الس��ابقة وأدواته��ا 
التلفيقي��ة والتبريري��ة ونزعاته��ا الذيلية املس��ؤولة 
عن ع��دد غير قلي��ل من الك��وارث التي حل��ت علينا 
من��ذ حلظة اغتيال اجلمهوري��ة األولى الى جمهوريات 
الش��وارع واألزقة واجلزرات الوس��طية وم��ا يحيطها 
من عش��وائيات. ال ميكن ادعاء شرف املواجهة مع كل 
ه��ذه اجلبهات، قبل اإلق��رار بحقيقة ضع��ف حيلتنا 
وهشاش��ة قدرتن��ا الفعلي��ة عل��ى النه��وض بتلك 
املهمة العس��يرة، وبالتالي حاجتنا الى حتوالت نوعية 
على ش��تى األصع��دة، التواضع والش��جاعة والوعي 
العميق هي ما نحتاجه ال الغطرسة اخلاوية وتقمص 
أدوار الث��وار واملصلحن العظام من دون وجع من قلب 
أو ضمير. أربعة عش��ر عاماً من الف��رص التي ال تقّدر 
بثمن لم تهدر وحسب بل حتولت بهمة كتل الشوارع 
وممثليه��ا في الس��لطات الث��الث وكذلك الس��لطة 
التابع��ة )الرابع��ة) الى نزيف هائل ملا تبقى من بش��ر 
وشجر وحجر على هذه التضاريس املنكوبة. كثير منا 
يع��رف حقيقة ما وصلت اليه جراف��ات مقاولي هذه 
الش��وارع من طريق مس��دود، بعد مش��وار طويل من 
اخليبات واآلالم، عندما حتولت هلوس��اتهم وبدائلهم 
الى سلس��لة م��ن الكوابيس ال في العراق وحس��ب 
بل جميع البلدان املس��كونة بوهم الش��وارع القاتلة 

والطائفة املنصورة والرسائل اخلالدة. 
قيل لكونفوشيوس ما أول قرار تتخذه لو صرت حاكماً، 

قال: إصالح اللغة ..!

شوارع الهويات القاتلة

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - احالم يوسف:
عيد احل��ب ال��ذي تتض��ارب اآلراء حوله في 
كل ع��ام ما ب��ن محلل ومح��ّرم لالحتفال 
ب��ه، علين��ا ان نعرف بان االحتف��ال به ليس 
بح��دث الفيني، فالغرب يحتفل بهذا اليوم 
منذ اع��وام طويلة، وحتى ف��ي العراق، وفي 
تس��عينيات الق��رن املاض��ي كان هناك من 
يع��رف ان للحب عيدا، يحتفل به العش��اق 
ويتبادلون ب��ه الهدايا التي جتدد عهود احلب 

والوفاء فيما بينهم.
ف��ي العراق، حتول عيد احلب الى معنى اكبر،  
فاكتس��ب معاني اسمى واصبح عيد احلب 
هو  الوطن، هو األم، واالخت، والصديق، اذ ان 
العراقين بأمس احلاجة الى تلك املش��اعر، 
كي يس��تطيعوا به��ا تعويض ك��م الكره 

واحلقد، الذي يكنه البعض لهذا الوطن.
 ب��دأ االهتم��ام به��ذا الي��وم مؤخ��را، وبدأ 
اصح��اب احمل��ال يعرضون بضاعته��م التي 
تتمثل عادة بالدببة والورود "احلمر" حتديدا، 
ألنه��ا بضاع��ة رائج��ة ومطلوب��ة من قبل 
الزبائ��ن، الفيس ب��وك احد الوس��ائل التي 
ميكن من خاللها التعرف على نسبة حجم 
االهتمام من قبل اجلنس��ن بتلك املناسبة، 
واملالح��ظ انها لم تقتصر على فئة معينة، 
او حال��ة اجتماعي��ة مح��ددة، فاملتزوج��ون 
كانت لهم احلصة االكبر في نش��ر التهاني 

وااله��داءات الصورية لش��ريكاتهم باحلياة 
الزوجية، وهذا مؤش��ر ايجابي، الن بعضهم 
غير معتاد على االعالن عن وجود شريكة له 
في حياته اخلاصة، لكن عيد احلب كش��ف 
لهم قب��ل غيرهم، اهتمامه��م وحرصهم 
على بناء حياة س��عيدة م��ع زوجاتهم، وان 

لم يكونوا يعرفوا حجمه.
احمد العزاوي احد هؤالء الشباب املتزوجن، 
والذي كتب تهنئة رقيقة الى زوجته يعتذر 
منها عل��ى تصرفاته التي س��ببت يوما ما 
بخ��الف بينهما، وكت��ب لها وع��ودا كثيرة 
بابتع��اده عن كل ما كان يس��بب لها قلقا 

او حزن��ا، وردت علي��ه هي باملقاب��ل بالوعود 
نفسها.

عيد احلب بالنس��بة للعزاوي وغيره الكثير 
مم��ن ش��اركوا اعالن��ه للحب ووع��وده، كان 
مناسبة تش��به الى حد كبير اعياد الفطر، 
واالضح��ى، و راس الس��نة امليالدي��ة، حيث 
ان الكثي��ر م��ن املتخاصمن يق��ررون انهاء 
خ��الف او زع��ل بينه��م وبن اح��د آخر، في 
تلك املناس��بات، وبالنس��بة للبعض تكون 
مناس��بة لزيارات ما بن االصدقاء واالقارب، 
للتأكي��د على حرصهم عل��ى صلة الرحم، 
كذلك عيد احلب اذ يعده البعض مناس��بة 

لتجدي��د عه��ود احل��ب فيم��ا بين��ه وب��ن 
الشريك.

عب��د ال��رزاق الفضل��ي يق��ول ان احلب بعد 
الزواج يفت��ر، او يتحول الى اعتياد فتنطفئ 
جمرة احلب املتوقدة، وعيد احلب كأنه نفحة 
هواء تعيد اشتعال تلك اجلمرة، فهو موجود، 
لكن يحتاج الى ظ��رف معن كي يعلن عن 

نفسه مرة اخرى.
اما احم��د عبد الواح��د فيق��ول ان العراق 
الي��وم بحاجة احلب من قبل كل ابنائه، ألنه 
وحده من يس��تطيع ان ينقذه م��ن اخلونة، 
واحلاقدي��ن، واخملربن، فلو ع��رف احلب طريقا 
الى قل��وب هؤالء ملا كانوا كذلك، فاحلب هو 
اخملل��ص، واملنق��ذ الذي ننتظره منذ س��نن 

ولم ندرِ انه يقبع داخلنا.
احل��ب ال ميك��ن ان يك��ون محرم��ا، الن اهلل 
محب��ة، والدي��ن محب��ة، فان كان العش��ق 
يعن��ي بالض��رورة عالقة الرجل بامل��رأة، فان 
احل��ب يعن��ي الوط��ن وااله��ل واالصدق��اء، 
فكيف لي ان احرص عل��ى وطني واوفي له 
ان لم يكن احلب ه��و ما يربطني به، وكيف 
لي ان احرص على عالقتي باألهل واالصدقاء 
ان لم يك��ن احلب هو ما يربطني بهم، فهل 
هناك ما يس��تحق االحتفال به وتخصيص 
عي��د له اكثر من��ه؟! .. كل ع��ام واحلب ميأل 

قلوبنا للوطن ارضا وشعبا. 

في عيد الحب يجدد العراقيون عهود الوفاء للوطن

السماوة-  الصباح الجديد:
اس��تذكاراً لشهداء جسر الس��ماوة اخلشبي الذي قصف عام 
1991 م��ن قبل طيران التحالف، ف��ي مجزرة راح فيها أكثر من 
٣٥٠ مواطنا، بن ش��هيد وجريح، نظم احتاد األدباء الش��عبين 
وبالتع��اون مع البيت الثقافي في الس��ماوة، احتفاالَ ش��عرياَ 
عص��ر االثن��ن 2017/2/13، انطالقاً من ح��رص البيت الثقافي 
عل��ى أن يكون الس��باق في إقام��ة كل املناس��بات التي تهم 
احملافظ��ة وأهله��ا. وألقيت خالل االس��تذكار قصائد وكلمات، 
أع��ادت إلى األذهان ما ج��رى في تلك الواقع��ة املؤملة واحلزينة. 
وحضرت ش��خصيات ونخ��ب ثقافية وعش��ائرية لتحيي هذه 
املناس��بة التي تعد من أهم املناس��بات التي ال تغيب عن أبناء 
السماوة في كل عام. جتدر اإلشارة إلى أن البيت الثقافي نظم 
في الس��نوات الس��ابقة عددا من املهرجانات التي تعنى بهذه 
احلادثة، كان من ضمنها مهرجانات أقيمت في مكان الواقعة، 
تكرمياً للشهداء األبرياء، وذويهم الذين حضروا إليقاد الشموع 

وقراءة آيات من القرآن الكرمي ألرواحهم الطاهرة.

بغداد- الصباح الجديد:
أقامت دار الثقافة والنشر الكردية وبالتعاون مع مديرية 
الش��باب والرياض��ة في بغ��داد كرنفاالً ترفيهي��اً لأليتام 
بالتزام��ن مع عيد احلب صباح الثالث��اء 2017/2/14 وعلى 

قاعة الدار.
وألقى مدير عام الدار فوزي االتروشي كلمة جاء فيها: إن 
أطفالنا اليوم يعيش��ون في مساحة كره كبيرة، وواجبنا 
نحن تقليص هذه املس��احة، ويجب علينا ان نكون لهم 
الظل الواس��ع. وأش��ار إل��ى إن الوطن ال ميك��ن إن يكون 
جميالً إال ببس��مة األطفال، ألن أطف��ال اليوم بناة وقادة 

املستقبل.
وأضاف: إن هديتنا إلى قواتنا األمنية من حش��د شعبي، 
وبيشمركة، وشرطة احتادية، ليست كلمات، وال خطابات، 
وال ش��عارات، وال مواقف زئبقية تنساها غداً، بل هديتنا 

لهم قطعة من قلوبنا ميلؤها احلب.
املتنوع��ة  الفعالي��ات  م��ن  ع��دداً  الكرنف��ال  تضم��ن 
والنش��اطات الفنية التي قدمها األطفال، أبرزها اوبريت 
)احللم العراقي) الذي تغنى في حب الوطن وجسد الكثير 

من املعاني اجلميلة.
وف��ي نهاية احلفل مت توزيع الهداي��ا وعرض فيلم كارتوني 
لألطفال، وقد ظهرت معالم الفرح والبسمة على شفاه 
األطف��ال واحلاضري��ن. وش��كرت إدارة "دار براع��م صليخ 

لأليتام" الدار على املبادرة الرائعة التي قاموا بها.

جلسة شعرية تستذكر 
واقعة جسر السماوة

الثقافة الكردية توزع الهدايا 
بين األيتام بمناسبة عيد الحب

:BBC - الصباح الجديد
جنا املمث��ل األميركي هاريس��ون فورد 
من حادث تص��ادم بطائرت��ه في أثناء 
التحليق في والية كاليفورنيا، حسبما 

أفادت وسائل إعالم أميركية.
وذك��رت التقاري��ر أن ف��ورد )74 عاما) 
تلق��ى تعليمات بالهب��وط في مدرج 
للطائ��رات في مط��ار ج��ون واين في 
مقاطع��ة "اوراجن" ، لكن��ه هبط عن 

طري��ق اخلطأ في م��درج م��واز، وعبر فوق 
طائرة تابعة للخط��وط األميركية كانت 
متوقف��ة وعل��ى متنه��ا 110 ركابوأف��راد 

طاقم.
وأقلعت الطائرة بعد دقائق بأمان، ولم يدل 
فورد بأي تعليق على التقارير التي كشفت 
عن ه��ذه احلادثة. وقبل هبوطه مباش��رة، 
سأل فورد العاملن في برج املراقبة اجلوية 

إذا كان من املمكن أن يهبط على املدرج.

وأك��دت هيئة الطي��ران االحت��ادي أن قائد 
الطائرة، وهي من نوع "أفيات هاس��كي" 
ذات مح��رك واح��د، صدرت ل��ه تعليمات 
باملوافقة على الهب��وط على املدرج. لكن 
هيئ��ة الطي��ران ل��م تؤك��د إذا كان قائد 

الطائرة هو بالفعل هاريسون فورد.
وكانت ش��بكة "إن بي س��ي" األميركية 
وموقع "تي إم زد" املعني باملش��اهير هما 

أول من أورد هذه احلادثة.

هاريسون فورد ينجو من حادث تصادم طائرة

:BBC - الصباح الجديد
مقت��رح  حق��ق 
امل��رأة  يطال��ب 

م��ل  حلا بضرورة ا
احلص��ول عل��ى إذن م��ن ش��ريكها 
رغب��ت ف��ي اإلجه��اض، تقدم��ا  إذا 
ي��وم الثالث��اء ف��ي والي��ة أوكالهوما 
األميركية، حيث قرر مش��رعون طرح 
هذا املقترح لتصويت كامل من جانب 

برمل��ان 
الوالية.

وكان ترام��ب ق��د تعه��د 
بتعين ق��اض ملناهضة اإلجهاض 
في احملكم��ة األميركي��ة العلي��ا. وخالل 
حملت��ه االنتخابية، ق��ال ترامب إنه يجب 
معاقبة النس��اء الالتي يقمن باإلجهاض، 
الذي��ن  األطب��اء  أن  الحق��ا  أك��د  لكن��ه 
يج��رون عمليات اإلجهاض ه��م من يجب 

معاقبتهم.
وص��وت أعضاء في مجل��س النواب لوالية 
أوكالهوم��ا الثالث��اء باملوافقة على املضي 

قدما في دراس��ة مش��روع القانون، 
يطالب املرأة احلامل باحلصول على 
موافق��ة كتابي��ة م��ن جانب األب 

قبل إجراء عملية اإلجهاض.
وق��ال عضو مجل��س النواب ع��ن احلزب 
اجلمه��وري جاس��ن هامفري ال��ذي أعد 
مش��روع القانون في جلسة للمجلس إن: 
"مش��روع القانون الذي تقدمت به يحاول 
ببس��اطة إضافة األب إلى ه��ذه العملية، 
وأن يك��ون هن��اك دور له في احلوار بش��أن 

متى ميكن أن يقع اإلجهاض".
ويقول مدافعون ع��ن حقوق اإلجهاض، إن 
ه��ذا املقترح يأتي في إط��ار اجلهود اجلارية 
منذ االنتخابات الت��ي أجريت في نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي، حينما سيطر احلزب 
اجلمهوري، الذي يتبن��ى مواقف محافظة 
أكث��ر من احلزب الدميقراط��ي، على أغلبية 

مقاعد البرملان على مستوى الواليات.

بغداد- الصباح الجديد:
ش��ارك العراق في املهرج��ان الفني واألدبي 
للثقافات الذي أقامه قسم اللغة العربية، 
ونادي اللغة والثقاف��ة العربية في جامعة 

ديبول في شيكاغو بوالية الينوي. 
تخلل احلفل الذي شارك به الشاعر العراقي 
محمد بدر الدين البدري، واألديبة والصحفية 
جنوى عب��د اهلل، رقصات ش��عبية فولكلورية، 
ودب��كات، وأغان من التراث العرب��ي، تأكيدا على 
أهمي��ة الثقافة العربي��ة التي أغن��ت احلضارة 

في عموم أصق��اع املعمورة.  وأك��دت الدكتورة 
نسرين اختر خاوري، رئيسة قسم اللغة العربية 
ف��ي اجلامعة، ان املهرجان جاء كنوع من العرفان 
للت��راث، واحلض��ارة، والثقاف��ة العربي��ة، الت��ي 
امتزج��ت مع بقي��ة الثقافات هنا ف��ي الواليات 
املتحدة األميركية، وبقية أجزاء العالم كحضارة 
أصيل��ة، ومتنوعة، ومتفتحة على كل الثقافات 
األخ��رى، مضيفة "مادامت ثقافتنا أصيلة فهي 
أثرت وتأثرت ببقي��ة احلضارات العريقة، وأغنتها 

بكثير من اإلسهامات البشرية واإلنسانية".

مشاركة عراقية متميزة في مهرجان شيكاغو للثقافات

مشروع قانون أميركي يجبر المرأة التي تريد 
شريكها أوالاإلجهاض على استئذان 
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