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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 18 ص11

تنش��ر "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" كتاب أشرطة تسجيل صدام 
حس��ين/ األعمال السرية لنظام اس��تبدادي/ 1978 – 2001 و في هذه الحلقة 
ياس��ر عرفات يلتقي صدام ويتعرف على أحالم��ه األمبراطورية ويقول صدام 
في هذا اللقاء: المعركة تتطور وتكبر. بالنسبة لي، ربما لن تكون فكرة سيئة 
أن نأخ��ذ  )األمة العربية( بنظر االعتبار – إنني آخ��ذ قدرات )األمة العربية( بنظر 
االعتبار، لكنني ال أفكر في االعتبارات التقليدية، من مثل كم لدينا من المدافع، 
كم لدينا من الطائرات المقاتلة؟ هذه األش��ياء مهمة، ولكن ما هو أهم من 
ه��ذا هو ماذا رأينا في الحرب، أعني في كل حالة من الحاالت، ويضيف صدام 
قائاًل: المعلومات التي تردنا أن اإلسرائيليين سيدخلون ويضربوننا، لذلك علينا أن 

نكون مستعدين لهذا المستوى من الحرب.  

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة ق��وات فرق��ة الرد 
الس��ريع ، أمس االثنني ، عن تقدم 
ق��وات الش��رطة االحتادي��ة وال��رد 
الس��ريع نحو معكس��ر الغزالني 
ومط��ار املوصل في امي��ن املوصل ، 
مش��يرة الى ان ، القوات اقتحمت 
البوس��يف جنوبي احملافظة  قرية 
وس��يطرت عل��ى مرك��ز اتصاالت 
بالكامل ، فيما حررت قوات الفرقة 
املدرعة قرى احلس��ينية والش��يخ 
يون��س واحلراقيات غرب الس��احل 
األمي��ن ورفعت العلم العراقي فوق 

املباني . 
وقال مصدر أمني رفيع املس��توى 
ف��ي قيادة ق��وات الرد الس��ريع إن 
"القطع��ات األمني��ة م��ن ق��وات 
الش��رطة االحتادية والرد الس��ريع 
ب��دأت باقتح��ام قرية البوس��يف 
والس��يطرة على مرك��ز اتصاالت 
"ضب��ط  ال��ى  مش��يرا  فيه��ا"، 
مجموعة من االعتدة واألس��لحة 
ومضافت��ني للعدو وقتل 8 دواعش 

واالستيالء على أسلحتهم". 
وأض��اف املصدر ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان 

"ق��وات الش��رطة االحتادي��ة والرد 
السريع بدأت تتقدم نحو معسكر 
الغزالن��ي ومط��ار املوصل في امين 

املدينة . 
ق��رى  االمني��ة  الق��وات  وح��ررت 
يون��س  والش��يخ  احلس��ينية 
واحلراقي��ات غ��رب اجلان��ب االمي��ن 

ملدينة املوصل. 
ونق��ل بي��ان خللية اإلع��الم احلربي 
حصلت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
على نسخة منه عن قائد عمليات 
قادم��ون يا نين��وى الفري��ق الركن 
عبد االمير رشيد يار اهلل القول ان 
" الفرقة املدرعة التاس��عة حررت 
ق��رى احلس��ينية والش��يخ يونس 
واحلراقي��ات غرب الس��احل االمين 
ورفعت العلم العراقي فوق املباني 
بعد تكبيد العدو خسائر باألرواح 

واملعدات. 
وأفادت الش��رطة االحتادية ، أمس 
االثن��ني، أن قطعاتها قتلت س��تة 
"داع��ش"  تنظي��م  م��ن  عناص��ر 
بقصف مدفعي في أثناء تقدمها 
باجتاه تالل البوسيف، في الساحل 

األمين ملدينة املوصل. 
تتمة ص3

القـّوات المشتركـة تتقـدم لتحريـر
مطـار الموصـل ومعسكـر الغزالنـي

بعد اقتحام قرية "ألبوسيف" والسيطرة على مركٍز لالتصاالت

القوات املشتركة في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر محلي في محافظة 
نين��وى، عن ه��رب العش��رات من 
م��ن  "داع��ش"  تنظي��م  عناص��ر 
املوصل  ملدين��ة  األمي��ن  الس��احل 
باجتاه األراضي الس��ورية بالتزامن 
م��ع انط��الق عمليات عس��كرية 
لتحرير آخر معق��ل للتنظيم في 

املدينة.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "الس��احل األمين ملدينة املوصل 
ش��هد ، فرار العشرات من عناصر 
تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي باجت��اه 
األراضي الس��ورية"، الفت��اً إلى أن 
"التنظيم عمم أس��ماء عناصره 
الفارين ملالحقته��م كونه يحاول 

االحتف��اظ بع��دد من املس��لحني 
العرب واألجانب، من خالل س��جن 
الهارب��ني منه��م مل��دة ش��هرين 
ومعاقبتهم ب���90 جلدة في حال 
إعالنهم التوبة، وبخالف ذلك يتم 

إعدامهم".
وأضاف املصدر ، أن "داعش اإلرهابي 
يعان��ي من فرار مس��لحيه العرب 

واألجان��ب وعودته��م إل��ى دولهم 
مع قلة توافد املسلحني من الدول 
اجمل��اورة حيث أن األع��داد تراجعت 
كثي��را"، مبين��اً أن "التنظيم كان 
مس��لح   100 يومًي��ا  يس��تقبل 
وهذه األعداد توقفت بنحو ش��به 

نهائي".
وفي س��ياق آخر اعلنت مؤسسة 

اقلي��م  ف��ي  االره��اب  مكافح��ة 
كردستان، امس االثنني، عن مقتل 
"وزي��ر صح��ة داعش" وع��دد آخر 
من قي��ادي التنظيم خالل عملية 
خاصة باالش��تراك م��ع التحالف 
ان  مؤك��دة  ب املوص��ل،  الدول��ي 
العملية اس��فرت عن مقتل عدد 
اخر من القياديني املهمني بصفوف 

التنظيم.
وقالت املؤسسة في بيان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد" إن "قوات 
مؤسسة مكافحة االرهاب نفذت، 
امس، عملية مش��تركة مع قوات 
استهدفت مقر  الدولي  التحالف 

القيادة...
تتمة ص3

هرب العشرات من عناصر "داعش" إلى سوريا والتنظيم يحكمهم باإلعدام

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس جلنة العالق��ات اخلارجية 
ف��ي مجل��س الش��يوخ األميرك��ي 
الس��يناتور روب��رت كورك��ر لرئي��س 
ال��وزراء حي��در العبادي، دع��م بالده 
للع��راق في حرب��ه ض��د "اإلرهاب" 
وباجملاالت األخرى، فيما أبدى إعجابه 
بالتق��دم "الكبير" ف��ي أداء القوات 

العراقية.
وقال مكتب العبادي في بيان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، إن األخير 
"اس��تقبل في مكتب��ه ، رئيس جلنة 

العالقات اخلارجية عضو جلنة املوازنة 
واللجن��ة املصرفي��ة ف��ي مجل��س 
الشيوخ السيناتور اجلمهوري روبرت 

كوركر والوفد املرافق له".
وأض��اف أن "كوركر هنأ باالنتصارات 
املتحقق��ة للق��وات العراقي��ة على 
عصاب��ات داعش اإلرهابي��ة وانطالق 
األمي��ن  الس��احل  حتري��ر  عملي��ات 
للموص��ل"، مش��يرًا إلى أن��ه "أبدى 
إعجاب��ه بالتق��دم الكبير ف��ي أداء 

القوات العراقية".
تتمة ص3

سيناتور أميركي يؤكد للعبادي دعم 
بالده للعراق في حربه ضد اإلرهاب

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد املتحدث سعد احلديثي باسم 
مكت��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء 
القائ��د العام للقوات املس��لحة 
حي��در العبادي ان هن��اك عوامل 
عدة تس��رع م��ن حترير الس��احل 
االمين من مدين��ة املوصل، معبراً 
عن رأي��ه في ان اجلي��ش العراقي 
متفوق جي��وش العالم في حرب 

املدن.
وقال احلديثي في تصريح صحفي، 
ان "حال��ة االنكس��ار التي يعاني 
منها داع��ش والتذمر الش��عبي 
مس��رعان  مس��اعدان  عام��الن 
لتحرير اجلانب األمي��ن إضافة الى 

الثق��ة والتع��اون ب��ني الس��كان 
والق��وات العراقي��ة"، مؤك��داً ان 
حماي��ة  ه��و  األس��اس  اله��دف 

املدنيني وهم لهم االولوية".
وبشأن حرب الشوارع وقتال املدن 
األمي��ن، ومخاوف  الس��احل  ف��ي 
تع��رض املدني��ني ل��أذى خاللها، 
ق��ال احلديثي ان "ه��ذه العملية 
ليس��ت األولى واجلي��ش العراقي 
ميتل��ك خب��رة كبيرة به��ذا اجملال 
وتف��وق بها على جي��وش العالم 
كون��ه س��بق ان ح��رر مدن��ا بها 
نسب س��كانيا"، مش��يراً الى ان 
"هذا االمر لن يشكل عقبة امام 

القوات العراقية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
طرح زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصدر، امس األثنني، مبادرة ملرحلة 
مابع��د حتري��ر مدين��ة املوصل من 

عصابات داعش االرهابية.
م��ن  الص��در،  مب��ادرة  وتتك��ون 
مجموع��ة "حللول أولي��ة" ملرحلة 
ما بعد استعادة نينوى، وهي عدة 

نقاط كما يلي:
أوالً: املبادرة إلى فتح صندوق دولي 
لدعم حمل��ة اإلعمار ف��ي جميع 
املناطق املتضررة في داخل العراق 
واليقتص��ر اإلعمار عل��ى املناطق 

احملررة فحس��ب بل عل��ى أن يكون 
ذلك بإش��راف حكوم��ي من خالل 

املؤسسات اخملتصة .
ثانياً: ض��رورة إيصال املس��اعدات 
الضروري��ة بصورة عاجل��ة وفورية 
إلغاث��ة املتضرري��ن ف��ي املناط��ق 
اجلي��ش  بواس��طة  املنكوب��ة 

العراقي.
ثالثاً: ضرورة تش��كيل خلية دولية 
واألقليات  اإلنس��ان  تعنى بحقوق 
تكون مهمتها اإلشراف على إزالة 

االنتهاكات والتعديات الطائفية.
تفصيالت ص2

مكتب رئيس الوزراء يعلن
تسارع وتيرة تحرير أيمن الموصل

مقتدى الصدر يطرح مبادرة 
تتضمن إشرافًا أمميًا وإحياء
ملف تحقيق سقوط الموصل

موصليون يشكون من بند "الشهود 
األربعة" المعيق العتقال الدواعش

عرق اليانسون يعود إلى بعشيقة
بعد طرد رائحة الموت 313

بغداد ـ الصباح الجديد:
رايتس  أعلنت منظمة هيومن 
توثيقه��ا حلاالت  ووت��ش، ع��ن 
إج��راءات تعس��فية وتعذي��ب 
إل��ى جان��ب ال��زواج القس��ري 
نس��اء  ض��د  "اإلغتص��اب" 
عراقيات في مناطق س��يطرة 
"داعش" ب الع��راق، فيما أكدت 
أنها تُعد أول حاالت ضد نس��اء 
من العرب "الس��نة" في البالد 

تتمكن املنظمة من توثيقها.
وقال��ت نائب��ة مدي��رة قس��م 
املنظمة  في  األوس��ط  الشرق 
ملى فقي��ه وفقاً لبيان تاطلعت 
إن  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
"مقاتل��ني من تنظي��م داعش 
يحتجزون نساء وفتيات عربيات 
ُسنيات ضمن املناطق اخلاضعة 
لس��يطرتهم في العراق بنحو 
تعسفي، ويسيئون معاملتهن 
ويعذبوهن ويتزوجوهن قسراً".

وأضاف��ت فقي��ه ان��ه "برغ��م 
وجود شهادات عن حاالت عنف 

قائم على اجلن��س في املناطق 
داع��ش،  لس��يطرة  اخلاضع��ة 

تُعد هذه أول حاالت ضد نساء 
من العرب الس��نة ف��ي العراق 

تتمك��ن هيوم��ن رايتس ووتش 
من توثيقها".

وتابع��ت، "يُع��رف القلي��ل عن 
ض��د  اجلنس��ية  االعت��داءات 
النس��اء العربي��ات الُس��نّيات 
الالت��ي يعش��ن حت��ت حك��م 
داعش، ونأمل بذل الس��لطات 
احمللية واجملتم��ع الدولي كل ما 
الدعم  لتق��دمي  في وس��عهم 
الفئ��ة م��ن  املطل��وب له��ذه 

الضحايا".
يذكر أن عدة منظمات محلية 
ودولية تس��عى منذ س��يطرة 
"داعش" على مناطق ش��مال 
وغرب الع��راق، لتق��دمي الدعم 
لضحاي��ا العن��ف القائم على 
إذ  "اإلغتصاب"،  اجلنس  أساس 
واجه��ت وكاالت األمم املتح��دة 
واملنظمات اإلنس��انية الدولية 
تقدمي  ف��ي  األخ���رى صعوبات 
رعاي��ة م��ا بع��د "اإلغتصاب" 
واالجتماعي  النفسي  والدعم 
ضحاي��ا  اإليزيدي��ات  للنس��اء 
م���ن  الف���ارات  العن���ف 

"داعش".

"رايتس ووتش" توّثق حاالت تعذيب
واغتصاب ضد نساء عراقيات على يد "داعش"

بغداد - وعد الشمري
والبيئ��ة  الصح��ة  جلن��ة  أك��دت 
وج��ود  االثن��ني،  أم��س  البرملاني��ة، 
مش��روعني للضمان الصحي داخل 
مجلس النواب، كاشفة عن توحيد 
اجتم��اع  بع��د  لهم��ا  س��يحصل 
س��تعقده مع وزارة الصحة يوم غد 
الثالث��اء، متوقع��ة طرح��ه للقراءة 

االولى خالل االسبوع املقبل.
وق��ال عض��و اللجنة عب��د الهادي 
السعداوي في تصريح إلى "الصباح 

اجلدي��د"، إن "مجلس الن��ّواب لديه 
مشروعان للضمان الصحي أولهما 
قدمته احلكومة العراقية في وقت 

سابق، واآلخر اعدته اللجنة".
وأض��اف الس��عداوي، النائ��ب ع��ن 
ائتالف دول��ة القان��ون، أن "اللجنة 
س��تعقد اجتماع��اً غ��داً االربع��اء 
ملناقش��ة  اعضائه��ا  بحض��ور 
املس��ودتني"، منبهاً إلى أن "العمل 
س��ينصب عل��ى توحيدهم��ا بعد 
ازالة نقاط االختالف بينهما وإخراج 

قانون بالنحو الذي يخدم املصلحة 
العامة".

ولفت إلى ان "تضييفاً س��يحصل 
لوزيرة الصحة عديلة حمود بحضور 
طواقم ال��وزارة لغرض االطالع على 
وجهة النظ��ر احلكومية بخصوص 
املشروع وإجراء التعديالت املطلوبة 

على النّص املوحد".
وأكد الس��عداوي ان "طرح القانون 
إل��ى الق��راءة االولى داخ��ل مجلس 
النواب سوف يحصل خالل االسبوع 

املناقشات  بعد اس��تكمال  املقبل، 
س��نمضي  ث��م  وم��ن  النهائي��ة 

بتشريعه وصوالً إلى اقراره قريباً".
عن ابرز نقاط االختالف بني املشروعني 
احلكوم��ي والنيابي، ذكر عضو جلنة 
الصحة أن "مسودة مجلس الوزراء 
تضمن��ت تش��كيل جلن��ة للضمان 
في وزارة الصح��ة تضم عضويتها 
احلكومية  املستشفيات  ممثلني عن 

واالهلية".
تتمة ص3

مشروعان للضمان الصحي في البرلمان.. وتوحيدهما األسبوع المقبل

متابعة

تقريـر

نساء عراقيات تعرضن للتعذيب على يد داعش

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوع��ز وزي��ر النقل كاظ��م فنجان 
احلمامي، بتخفيض اس��عار تذاكر 
الطي��ران عل��ى اخلط��وط اجلوي��ة 
العراقية للصحفيني الى النصف.
بي��ان  ف��ي  النق��ل  وزارة  وقال��ت 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
الي��وم،  اس��تقبل،  "احلمام��ي  إن 
نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالمي عل��ى رأس وفد كبير يضم 
مجموعة من مدراء بعض القنوات 

الفضائية واإلعالميني البارزين".

وأضاف البي��ان أن "احلمامي اطلع 
على واقع االس��رة الصحفية وما 
تعاني��ه م��ن مصاع��ب ومتاع��ب 
في اثناء عمله��ا في ظل الظروف 
السياس��ية واالمني��ة التي يعاني 
منه��ا البل��د مم��ا يتطل��ب جهداً 
اضافياً في التنسيق والتواصل مع 

املؤسسات احلكومية".
وتاب��ع أن "احلمام��ي ش��رح للوفد 
عم��ل  اس��تراتيجية  الصحف��ي 
الوزارة واإلجنازات واملشاريع املنتظر 
امتامه��ا خ��الل الفت��رة املقبل��ة"، 

مبيناً أن "الوزارة اقدمت على عدة 
خطوات تطويرية من اجل االرتقاء 
للمواطن��ني  املقدم��ة  باخلدم��ات 
العال��م  عل��ى  االنفت��اح  وبغي��ة 

اخلارجي".
وأش��ار بيان الوزارة الى أن احلمامي 
"وج��ه بتخفي��ض تذاكر الس��فر 
لأس��رة الصحفية بنس��بة 50% 
تثمين��اً جلهود الصحفيني، على ان 
ينظم ذلك بتعليمات بالتنس��يق 

مع نقيب الصحفيني".
تتمة ص3

"النقل" تخفض تذاكر السفر
لألسرة الصحفية بنسبة 50 %

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الرافدين،امس  مص��رف  طمأن 
االثن��ني، ش��ريحة املتقاعدي��ن 
باالس��تمرار في صرف رواتبهم 
الشهرية من دون تأخير، مؤكًدا 
اس��تمرار التنسيق مع اجلهات 
ذات العالق��ة لتذليل العقبات 

التي تعترض عملية الصرف.
وقال املكتب االعالمي للمصرف 
في بيان اطلعت عليه "الصباح 

اجلديد" إن "البعض فسر البيان 
األخي��ر بش��أن ض��رورة تغذية 
املتقاعدي��ن  روات��ب  صك��وك 
أن  ال��ى  مش��يراً  باخلاط��ئ"، 
"روات��ب املتقاعدي��ن مضمونة 
وم��ن  املص��رف  وأن  ومؤمن��ة 
الوطنية  مس��ؤوليته  منطلق 
واالنسانية يقدم خدماته لهذه 

الشريحة املهمة" .
"املص��رف  أن  البي��ان  وأض��اف 

يدفع الرواتب في بعض األحيان 
م��ن أمواله قب��ل تغذيتها من 
هيئ��ة التقاع��د، وذل��ك حرصاً 
منه على مساعدة املتقاعدين 
وعدم تعطيل مستحقاتهم"، 
مؤكداً "استمرار التنسيق مع 
اجله��ات ذات العالق��ة لتذليل 
العقبات الت��ي تعترض عملية 

الصرف". 
تتمة ص3

"الرافدين" يطمئن المتقاعدين بشأن رواتبهم

العراقيون ينتظرون استقطاعات جديدة لـ"تأمين احتياجاتهم الطبية"
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بغداد ـ الصباح الجديد:

طرح زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصدر، امس األثنني، مبادرة ملرحلة 
مابع��د حتري��ر مدين��ة املوصل من 

عصابات داعش االرهابية.
م��ن  الص��در،  مب��ادرة  وتتك��ون 
مجموع��ة »حللول أولي��ة« ملرحلة 
ما بعد اس��تعادة نينوى، وهي عدة 

نقاط كما يلي:
أوالً: املبادرة إلى فتح صندوق دولي 
لدع��م حمل��ة اإلعمار ف��ي جميع 
املناطق املتض��ررة في داخل العراق 
واليقتص��ر اإلعم��ار عل��ى املناطق 
احملررة فحس��ب بل عل��ى أن يكون 
ذلك بإش��راف حكوم��ي من خالل 

املؤسسات اخملتصة .
ثاني��اً: ض��رورة إيصال املس��اعدات 
الضروري��ة بصورة عاجل��ة وفورية 
إلغاث��ة املتضرري��ن ف��ي املناط��ق 
املنكوبة بواسطة اجليش العراقي.

ثالثاً: ضرورة تش��كيل خلية دولية 
تعن��ى بحقوق اإلنس��ان واألقليات 
تكون مهمتها اإلشراف على إزالة 
الطائفية  والتعدي��ات  االنتهاكات 
والعرقية بالتنس��يق م��ع اجلهات 

احلكومية والبرملانية اخملتصة .
رابعاً: ضرورة تش��كيل جلنة إغاثة 
عراقي��ة وبالتع��اون م��ع اجله��ات 
اإلنس��انية كالهالل األحمر وغيره 
املعان��اة  أماك��ن  إل��ى  للوص��ول 

احلقيقية.
اجلي��ش  متت��ني  ض��رورة  خامس��اً: 
العراقي والقوات األمنية حصراً من 
مهمة مس��ك األرض ف��ي املناطق 

احملررة واملناطق املتنازع عليها .
سادس��اً: ض��رورة فتح ح��وار جاد 
وفاعل مع األطراف في كردس��تان 
من أجل الوص��ول إلى حلول تنفع 
واقع العراق وشعبه وال مانع من ان 

يكون برعاية أممية.
س��ابعاً: الس��عي احلثي��ث عل��ى 
املس��توى الدول��ي من أج��ل إنهاء 
عب��ر  التركي��ة  التدخ��الت  أزم��ة 
والسياقات  الدبلوماس��ية  الطرق 

الدس��تورية القانونية للدولة وفي 
حال فشل ذلك يتحول العمل في 

هذا امللف إلى سياق آخر.
ثامن��اً: ض��رورة العم��ل على وضع 
إليج��اد  متكامل��ة  اس��تراتيجية 
اجملاهدي��ن  جلمي��ع  عم��ل  ف��رص 
األبطال الذي��ن كانت لهم بصمة 

واضحة في عمليات التحرير.
تاسعاً: الس��عي احلثيث واجلاد من 
أج��ل دم��ج العناص��ر املنضبطة 
في احلش��د الش��عبي مع القوات 
األمنية مبا يحفظ للقوات األمنية 
اس��تقاللها وقوتها وسيادتها من 

خالل إقرار نظام خاص بها.
العراقية  عاش��راً: على احلكوم��ة 
املطالب��ة بخ��روج جمي��ع القوات 
احملتلة بل والصديقة إن جاز التعبير 
م��ن األراض��ي العراقي��ة للحفاظ 

على هيبة الدولة وسيادتها .
احل��ادي عش��ر: العمل عل��ى فتح 

حوارات تتوالها اجلهات الش��عبية 
العش��ائر  الوجهاء وش��يوخ  م��ن 
والنخب االجتماعية إلزالة التوترات 

الفئوية والطائفية وغيرها.
الثاني عش��ر: ض��رورة إدامة احلوار 
والفاع��ل م��ن  اجل��اد  السياس��ي 
أج��ل احلفاظ عل��ى وح��دة العراق 
وأمنه وس��يادته ال عل��ى الصعيد 
السياسي فحس��ب بل األعم من 

ذلك .
الثالث عش��ر: ضرورة تأمني احلدود 
العراقي��ة كافة بواس��طة اجليش 
احل��دود  ح��رس  وق��وات  العراق��ي 

حصراً.
الراب��ع عش��ر: فت��ح دورات تربوية 
احمل��ررة  املناط��ق  ف��ي  وتثقيفي��ة 
إلزالة القلق واخلوف وإبعاد األفكار 
التشددية وخطر الطائفية ووضع 
برنامج متكام��ل تعليميا وثقافيا 
واجتماعيا إلزالة الفكر التش��ددي 

والقضاء عليه.
اخلامس عش��ر: فتح حوار ش��امل 
للمصاحلة الوطنية وفقا للشروط 

التالية: 
� أن اليكون احلوار محددا بالطبقة 
ح��وارا  يك��ون  ب��ل  السياس��ية 
للمصاحل��ة الش��عبية والوطنية 
يش��مل جمي��ع األدي��ان واملذاهب 
برعاي��ة  والتوجه��ات  واألقلي��ات 

علمائية.
� أن اليشمل البعث واإلرهاب.

عل��ى  قائم��ا  يك��ون  ال  أن   �
أس��س سياس��ية انتخابي��ة ب��ل 
اس��س تضم��ن الس��لم األهل��ي 

واالجتماعي.
الس��الح  الس��ادس عش��ر: جمع 
املتناثر في العراق وتس��ليمه إلى 
الدول��ة م��ن خالل آلي��ات واضحة 
وصارمة م��ع احلفاظ عل��ى هيبة 

اجلهاد واملقاومة .

السابع عشر: ضرورة العمل على 
تصفية الس��لك األمني كافة من 
املنضبط��ة ووضع  العناص��ر غير 
قوان��ني صارم��ة تعي��د للجي��ش 
األخ��رى  األمني��ة  واملؤسس��ات 

هيبتها واستقاللها.
الثام��ن عش��ر: ض��رورة أن يتولى 
النزيه محاسبة  العراقي  القضاء 
املتعاون��ني م��ع داعش مب��ا يضمن 
االبتعاد عن العقوب��ات اجلغرافية 

ومساوئ اخملبر السري.
التاسع عشر: على احلكومة ووزارة 
العدل خصوصا تدقيق النظر في 
ملف املعتقلني األبرياء ومحاسبة 
اإلرهابي��ني واملفس��دين واملعتدين 
مع ضرورة عدم التمييز بني طائفة 

وأخرى.
مق��رات  جمي��ع  غل��ق  عش��رون: 
الفصائل املسلحة أو حتويلها إلى 
مؤسس��ات ثقافي��ة أو مدني��ة أو 

اجتماعية أو إنسانية .
واحد وعش��رون: ال شك إن الوضع 
السياس��ي ف��ي املناط��ق احمل��ررة 
بحاجة إلى وقفة جادة إلنهاء كل 
املتعاونني مع  وإبع��اد  الصراع��ات 

اإلرهاب من خالل ما يلي:
� تش��كيل جلان أهلية عش��ائرية 

تعنى باخلدمة الشعبية .
� الس��عي إلج��راء انتخابات أولية 

محلية .
العملي��ة  عل��ى  أمم��ي  إش��راف   �

السياسية في تلك املناطق.
الثاني والعشرون: فتح األبواب أمام 
واالستثمارية  األجنبية  الشركات 
من أجل إعادة البنى التحتية وفقا 

لقانون االستثمار الوطني.
الثال��ث والعش��رون: ض��رورة عدم 
التدخل في ش��ؤون ال��دول اجملاورة 
من جمي��ع النواحي كما إن تدخل 

تلك الدول مرفوض أيضا.
إرس��ال وفود  والعش��رون:  الراب��ع 
عشائرية من وسط وجنوب العراق 
إل��ى املناط��ق احمل��ررة وبالعك��س 
االحتق��ان  رف��ع  عل��ى  للعم��ل 

الطائفي.
اخلامس والعشرون: ضرورة العمل 
على إق��رار اس��تراتيجية واضحة 
لإلعالم الوطني بجميع مستوياته 
مبا يضمن بث ال��روح الوطنية بني 

جميع أبناء الشعب العراقي .
السادس والعش��رون: ضرورة إمتام 
التحقي��ق ف��ي قضي��ة س��قوط 
املوص��ل ومجزرة س��بايكر وإعالن 
النتائج إلى الرأي العام بل وغيرها 

من القضايا .
السابع والعش��رون: ضرورة إيجاد 
آلي��ة حكومي��ة لتوثي��ق جرائ��م 

اإلرهاب.
الدؤوب  العمل  والعشرون:  الثامن 
النازحني  ع��ودة  انس��يابية  عل��ى 
إل��ى مناطقهم احملررة ورفع جميع 

العقبات التي حتول دون ذلك.
التاسع والعشرون: اقتراح تأسيس 
مجلس أعلى لشؤون األقليات في 

العراق.

مقتدى الصدر يطرح مبادرة تتضمن إشرافًا 
أمميًا وإحياء ملف تحقيق سقوط الموصل

طالب بفتح صندوق دولي لدعم حملة اإلعمار
عبدالزهرة محمد الهنداوي 

يحك��ى ان رجال اش��ترى حلماً من اح��د القصابني 
وطل��ب الي��ه ان يعلمه كيفي��ة طب��خ اللحم .. 
فكتب القصاب طريقة الطبخ واملقادير املطلوبة 
في ورقة صغي��رة واعطاها للرج��ل فوضعها في 
جيب��ه منصرفاً إلى بيته .. وفي  طريق عودته وجد 
نهراً جارياً فراق له املنظر فوضع اللحم جانباً ونزل 
وس��ط النهر مستمتعاً ببرودة املاء وجمال املنظر 
.. وفيم��ا هو كذلك واذا بغ��راب يهبط على كيس 
اللحم ويحمله برجليه ومنقاره ويطير به بعيداً !! 
.. لم يتأثر  الرجل مبا حدث وكأن االمر اليعنيه ، امنا 
خاطب الغراب ببرود  : ك��م انت غبي ايها الغراب 
فانك لن تستطيع ان تصنع شيئاً بهذا اللحم ألن 

ورقة املقادير في جيبي !! 
تذك��رت هذه القص��ة احملكي��ة وانا امتع��ن بذلك 
الالص��ق الصغير القابع في اعلى زجاج الس��يارة 
كنت حصل��ت عليه من منظموم��ة صقر بغداد 
مقاب��ل 15 ال��ف دين��ار اضاف��ة إل��ى 5 االف دينار  
ثمن االس��تمارة واالستنساخ واخرى مثلها هدية 
اجبارية للش��خص الذي قطع لي الوصل بدعوى 
)خ��ردة ماك��و( !! .. فقل��ت في نفس��ي ان قصتي 
ومعي الكثيرون تشبه متاماً قصة الرجل والغراب 
، فنحن لم نحصل على ش��يء سوى هذه الورقة 
الصغي��رة ، فيم��ا حصل اصحاب مش��روع )صقر 
بغداد( على نحو 20 مليار دينار عراقي اي مايعادل 
18 ملي��ون دوالر ، وقد اختف��ى اثر هذه املبالغ متاما 
وال يعل��م احد عنها ش��يئاً ، بحس��ب تصريحات 
لعضو اللجنة االمنية في مجلس احملافظة سعد 
املطلبي معززاً حكاي��ة الصقر الذي اخذ الفلوس 
وط��ار في االقط��ار ، اذ يؤك��د املطلب��ي ان جميع 
االم��وال التي اس��توفيت من املواطن��ني اصحاب 
املركب��ات ، ق��د اختفت متاماً ، ويكش��ف املطلبي 
ان مجل��س احملافظ��ة اوقف  عمل الش��ركة التي 
مارست دور )الغراب( ، كما قرر  جتميد السيطرات  
التي  تعمل مبنظومة )غراب( بغداد وازالة الالفتات 
التي حتمل  اس��م الش��ركة ، ومطالبتها  بتقدمي  
حس��ابات  بتل��ك املبال��غ إل��ى احملافظ��ة  بهدف 
اعادتها إلى  املواطنني  على وفق آلية حتدد الحقاً.. 
ولس��ت ادري كيف س��يتم حتديد ه��ذه االلية في 
ظل اختفاء الصقر والفلوس !!! فقد )ذهب احلمار 

بام عمرو ... فال رجعت وال رجع احلمار( !!
احملزن في االمر ان قصتنا مع )صقر بغداد( تختلف 
عن حكاي��ة الرجل والغ��راب ، اذ اجبرونا على دفع 
تل��ك املليارات احللوة للصقر م��ن دون ان يكون لنا 
أي خي��ار ، فصقرن��ا يتميز مبخال��ب قوية مكنته 
من )خمط( ال�)15( الف دينار بكل براعة ورش��اقة 
،م��ن خالل الس��يطرات الت��ي انتش��رت ا في كل 
م��كان ، وما كان الحد ان ينف��ذ منها اال بعد دفع 
املبلغ املطلوب االمر الذي تسبب بحدوث زحامات 
ش��ديدة واس��تياء م��ن قب��ل املواطن��ني بس��بب 
االس��لوب القس��ري في جباي��ة املبلغ ال��ذي كان 
مخالف��اً للقوانني التي تنص على أن أي رس��وم او 
مبالغ الجتبى اال بقانون .. والنها مخالفة للقوانني 
فان��ا اعتقد انه لن يكون مبق��دور محافظة بغداد 
اعادة العشرين مليار الصحابها لعدم وجود اي اثر 
ميكن اقتفاؤه للوصول إلى مكان اس��تثمارها !! .. 
لذا  ليس علينا نحن الذين اخذ الصقر )فلوس��نا(  
اال ان نقول : عليه بالتل��ف وعلينا باخللف وعزاؤنا 
ان لدينا وصال صغيراً باملبلغ الذي دفعناه مرغمني 

وطار صقرنا بعيًدا!

أنا والصقر والغراب!

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

في عدة تقارير مت نشرها على املوقع اشار 
فيها عدد من اخلبراء الى ان »  العالقة بني 
الواليات املتحدة االميركية والس��عودية 
تع��ود ال��ى »اتفاقي��ة كوينس��ي« التي 
ربطت أمن اململكة العربية الس��عودية 
وحمايتها بتدف��ق الطاقة الميركا، اال ان 
هناك شكوكاً بني الطرفني حيث ان كل 
واحد منهما يرى االخر ال يحترم مصاحله 
اإلستراتيجية، اذ انه ومنذ دخول القوات 
 2011 ع��ام  البحري��ن  إل��ى  الس��عودية 
وصوال إلى تش��كيل حتال��ف حلرب اليمن 
إل��ى قان��ون »جاس��تا« ل��م تك��ن هناك 
تفاهم��ات س��عودية أميركي��ة مرك��زة، 
وال��ذي زاد الطني بلة التصريحات النارية 
التي اطلقها الرئي��س دونالد ترامب ابان 
حملته االنتخابية والتي كان اقساها ان 

السعودية »بقرة حلوب«.
وعل��ى الرغ��م م��ن ان ف��وز ترام��ب  في 
االنتخاب��ات لق��ي اجماع��اً تفاؤلي��اً من 
قب��ل الصحاف��ة الس��عودية وإمكانية 
إس��تثماره خلدمة املصالح الس��عودية، 
اال ان املراقب��ني يرون غير ذلك اذ ان »بروس 
ريدل« السياس��ي االميركي ومستش��ار 
ع��دد من الرؤس��اء االميركي��ني حذر من 
وجود قضيتني تهددان الش��راكة األمنية 
القوية بني البلدين، وهما قانون »جاستا« 
املس��ؤولني  مبقاض��اة  يس��مح  ال��ذي 
الس��عوديني للمش��اركة املزعوم��ة في 

 ،2001 )أيل��ول(  س��بتمبر   11 هجم��ات 
ونق��ل س��فارة الواليات املتح��دة من تل 
أبي��ب إلى الق��دس، حي��ث ان ترامب من 
اش��د املدافعني عن قانون »جاستا« الذي 
وصفه مسؤولون في الرياض انه تصعيد 
خطير من ش��أنه إع��ادة احلس��ابات في 
مس��توى العالقات العتي��دة بني البلدين 
في ملف��ات أمني��ة واقتصادي��ة عديدة، 
بينما يحذر خب��راء أميركيون من أن نقل 
الس��فارة س��يقود ل��ردات فع��ل عربية 
وإسالمية نظرًا للقيمة الدينية للقدس، 
حي��ث ان الس��عودية تواج��ه جملة من 
املش��كالت من انخفاض أس��عار النفط 
وازدي��اد معدالت البطالة إل��ى احلرب في 
اليم��ن والعج��ز ف��ي املوازنة، وبحس��ب 
»بروس ريدل« ان نقل السفارة مع تراكم 
االحداث التي تواجهها اململكة قد ينجم 
ع��ن مواجه��ة حتمي��ة بني الس��عودية 
والواليات املتحدة االميركية، ال سيما وان 
طهران قد تستغل هذا التحول االميركي 
لتؤك��د صحة قراءتها من��ذ عقود وعدم 
ثقتها في واش��نطن النحيازها الشامل 
إلسرائيل، فضال عن اتهام السعودية في 
حالة عدم تبنيها موقفاً بش��أن القدس 

بالتهاون واخلضوع للصهيونية.« 
كم��ا بين��وا ان »  اخلط��وة االخي��رة التي 
اتخذه��ا الرئي��س ترامب وهو ق��رار منع 
رعايا ايران والعراق وسوريا وليبيا واليمن 
والصومال والسودان للسفر الى الواليات 
املتحدة، جعل من املتابعني يقفون حائرين 
من ع��دم ادراج الس��عودية وباكس��تان 

وغيره��ا من ال��دول املتهمة في هجمات 
11 سبتمبر )أيلول( 2001، اال ان االتصال 
ال��ذي عقب االع��الن عن ه��ذا القرار بني 
الرئي��س ترامب وامللك س��لمان يبني ملاذا 
استبعدت اململكة، حيث نقل عن سفير 
الس��عودية ف��ي الواليات املتح��دة »عبد 
اهلل بن فيصل ب��ن تركي« أن ترامب وجه 

تهديداً للسعودية بطريقة غير مباشرة 
مطالباً اياها بدفع االموال واال س��تضاف 
الى قرار املنع، ومبا ان الس��عودية ستدفع 
ف��ان ترامب س��يبقى يحبه��ا اذ انه قال 
»احب الس��عوديني فهم يشترون الكثير 
من الش��قق الت��ي ابنيها« وم��ع تفاقم 
االزم��ة املالية الت��ي متر بها الس��عودية 

الس��يما وانها داخلة في حرب استنزاف 
منذ اكثر من عامني مع اليمن ولم ينب أي 
مالمح انتصار لها، وعندما تنفد االموال 
دول��ة  اململك��ة  الس��عودية س��تصبح 
ليس��ت لها قيمة لدى الواليات املتحدة، 
دفعه��ا  الس��عودية  واصل��ت  اذا  فيم��ا 
االم��وال ب��دل حماي��ة ارضها وعرش��ها 

امللكي فانها س��تبقى احلليف االكبر في 
الشرق االوسط.« 

واكدوا ايضاً ان » الرياض وأبو ظبي رفضتا 
انتقاد قرار الرئيس االميركي ترامب، مبنع 
دخول مواطني 7 دول إسالمية إلى بالده، 
وذلك ف��ي وقت يواج��ه فيه ه��ذا القرار 
انتقادات شديدة داخلياً وعاملياً )مع غياب 
عربي واسالمي عن لغة االستنكار هذه(. 
اذ ج��اء موق��ف الرياض على لس��ان وزير 
الطاقة الس��عودي، خال��د الفالح، الذي 
دافع عما وصفه ب�«حق الواليات املتحدة 
في ضمان س��المة ش��عبها«. وفي هذا 
التصريح تش��ويه للحقيق��ة فالتهديد 
الذي يواجهه الش��عب االميركي لم يأِت 
من ه��ذه الدول الس��بع، وحت��ى ان كان 
االرهاب قادماً من هذه الدول فهو ال يعالج 
بهذه الطريقة مطلقاً، اال انه يتوافق مع 
س��لوك الس��لطات الدكتاتوري��ة، حيث 
تعد السعودية ودول اخلليج االمنوذج االبرز 

في هذا اجملال.« 
واوضحوا ف��ي تقاريرهم ال��ى انه » وفي 
ح��ال نف��ذ ترام��ب وع��ده االنتخابي في 
التخلي عن النفط الس��عودي فسيكون 
له��ذا عواق��ب وخيم��ة عل��ى االقتصاد 
الس��عودي، اذ ان اململك��ة تعان��ي م��ن 
مش��كالت اجتماعي��ة واقتصادي��ة ك��� 
ضع��ف القطاع اخل��اص وارتفاع نس��بة 
البطالة بني الش��باب وتراجع االحتياطي 
األجنبي، كما إن إيق��اف صادرات النفط 
إلى الواليات املتحدة ميكن أن يفاقم تلك 
األزم��ة االمر الذي يش��كل خط��رًا على 

اس��تقرار البالط امللكي السعودي، كما 
ان االس��تغناء عن النفط السعودي بات 
ال يش��كل خطراً على اقتص��اد الواليات 
املتحدة حيث قال »بي��ري كاماك« اخلبير 
في مؤسس��ة كارينغي للسالم الدولي 
بواش��نطن ان الوالي��ات املتح��دة الي��وم 
تطور مصادرها م��ن الطاقة، مبا في ذلك 
النف��ط الصخري، وباتت تص��ّدر إنتاجها 
إلى كثير من بل��دان العالم، وهكذا فقد 
تقلص��ت إل��ى حد كبي��ر أهمي��ة نفط 
اخلليج بالنسبة لتجارة الواليات املتحدة 

وصناعاتها.« 
كما بينوا ان��ه » وبعد كل هذا تبرز حالة 
من االنقس��ام ب��ني احلليفت��ني الواليات 
يوحدهم��ا  وم��ا  والس��عودية  املتح��دة 
»االيراني��ة  التوت��رات  فق��ط  »بالعل��ن« 
االميركي��ة« الع��دو املش��ترك للطرفني، 
ومت��ى ما رجعت املياه ال��ى مجاريها بني 
االيرانية،  االدراة االميركي��ة واحلكومي��ة 
ف��ان ترامب س��ينفذ ما وعد ب��ه ناخبيه 
جتاه الس��عودية فاملصالح التي جمعت 
البلدي��ن عل��ى م��دى عق��ود طويلة ك� 
النف��ط وص��ادرات الس��الح واملوقف من 
إس��رائيل وغيرها الكثير ق��د باتت جزءا 
من التاريخ على وف��ق املتغيرات اجلديدة، 
ونح��ن بانتظ��ار صدق نب��ؤة ترامب بزوال 
الس��عودية ف��ي ح��ال تخل��ي الوالي��ات 

املتحدة عن دعمها.« 

لالبح��اث  بولينغ��ي  معه��د  *ع��ن 
والدراسات االستراتيجية

في ظل وصف ترامب للسعودية بـ »البقرة الحلوب«

واشنطن والرياض.. عالقة يشوبها فقدان الثقة بعد إقرار قانون »جاستا«

أكد السيد الصدر في 
مبادرته على ضرورة 
إيصال المساعدات 
الضرورية بصورة 
عاجلة وفورية إلغاثة 
المتضررين في 
المناطق المنكوبة 
بواسطة الجيش 
العراقي

مقتدى الصدر

ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در محلي ف��ي محافظة 
نينوى، بب��دء عمليات إخ��الء عاجلة 
لعشرات من عوائل مسلحي تنظيم 
»داع��ش« من احي��اء غرب��ي املوصل، 
الفت��ا إل��ى ان اإلخ��الء دلي��ل على أن 
دفع��ات التنظي��م في تل��ك األحياء 

على وشك االنهيار.
وق��ال املصدر ف��ي حدي��ث صحفي، 
إن »عملي��ات إخ��الء عاجل��ة ب��دأت 

لعشرات من عوائل مسلحي تنظيم 
داعش من بع��ض احياء غرب املوصل 
خاص��ة القريبة من مح��اور اقتحام 
القوات االمنية في الس��احل االمين«. 
وأض��اف املصدر ، أن »عمليات اإلخالء 
تلك دليل بان تلك األحياء على وشك 
االنهيار خاصة بعد إرباك كبير ضرب 
خطوط الص��د القريبة منها«، الفتا 
إل��ى انه »ال يعرف إلى اين ذهبت تلك 
األسر على وجه الدقة«. وكان القائد 

العام للقوات املسلحة رئيس الوزراء 
حي��در العب��ادي، أعلن صب��اح اليوم 
األح��د )19 ش��باط 2017(، إنط��الق 
عمليات حترير اجلانب األمين من مدينة 
املوصل. وأكد قائد عمليات »قادمون 
يانين��وى« الفريق الرك��ن عبد األمير 
رش��يد ياراهلل، أن القوات املس��لحة 
»تتس��ابق مبعنوي��ات عالي��ة« جت��اه 
األهداف احمل��ددة ضمن عمليات حترير 

اجلانب األمين من مدينة املوصل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراق�يَّ��ة  اخلارجيَّ��ة  وزي��ر  اك��د 
إبراهي��م اجلعفرّي خ��الل لقائه في 
بغداد ميخائيل بوغدانوف مبعوث 
الرئي��س الروس��ّي فاليدميي��ر بوتني 
للشرق األوسط ونائب وزير اخلارجيَّة، 
والوفد املُراِفق له حرص العراق على 
إقام��ة عالق��ات اس��تراتيجيَّة مع 
دة  ة ألمد طويل، وُمتعدِّ روس��يا مُمتدَّ

للمجاالت والقطاعات كافة.

وقال اجلعف��ري في بيان له اطلعت 
اجلدي��د« خ��الل  »الصب��اح  علي��ه 
الع��راق حري��ص عل��ى  ان  اللق��اء 
إقام��ة عالق��ات س��تراتيجيَّة م��ع 
دة  ة ألمد طويل، وُمتعدِّ روس��يا مُمتدَّ
كاف��ة  والقطاع��ات  للمج��االت 

سياسّياً، واقتصادّياً، وأمنّياً.
م��ن جانبه ق��ال مبع��وث الرئيس 
الروس��ّي فاليدميي��ر بوتني للش��رق 
األوس��ط ونائ��ب وزي��ر اخلارجيَّة ان 

بالده ُمس��تِمرَّة بدعم، ومس��اندة 
األراض��ي  حتري��ر  حت��ى  الع��راق 
وإع��ادة إعمار  بالكامل،  العراقيَّ��ة 
البن��ى التحتيَّة، وحتقي��ق التنمية 
االقتصاديَّة، ُموِضحاً أنه س��يجري 
لبغ��داد  زيارته��م  البح��ث خ��الل 
ُس��ُبل التعاون في مج��ال الطاقة، 
والكهرباء، واإلسراع بعقد اجتماع 
العراقيَّ��ة- املُش��ترَكة  اللجن��ة 

الروسيَّة خالل الفترة املقبلة.

عمليات إخالء عاجلة لعوائل »داعش« 
من أحياء غربي الموصل

العراق يبدي حرصه على إقامة أفضل 
العالقات االستراتيجية مع روسيا
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بغداد – قذيفة هاون 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية ام��س االثنني، بأن خمس��ة 
مدني��ني م��ن عائل��ة واح��دة اصيبوا 
بس��قوط قذيفة هاون على منزلهم 

مبنطقة املكاسب غربي بغداد.
وقال املصدر  إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة على جانب طريق انفجرت، 
صباح يوم امس قرب س��وق ش��عبي 
مبنطقة بوب الشام، ش��مالي بغداد، 
م��ا اس��فر عن اصاب��ة مدني��ني اثنني 

بجروح".
"مس��لحني  إن  املص��در   واض��اف 
مجهول��ني اطلقوا النار من اس��لحة 
كامتة للص��وت على مدني ف��ي اثناء 
خروجه من منزل��ه مبنطقة النهروان 
جنوب شرقي بغداد، ما ادى الى مقتل 

في احلال".

ديالى – استهداف دورية  
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى، ام��س االثنني ب��أن عنصراً في 
احلش��د الش��عبي قتل وأصي��ب آخر 
بانفجار عبوة ناس��فة شمال شرقي 

ب عقوبة.
ناس��فة  "عب��وة  إن  املص��در   وق��ال 
موضوعة في طري��ق زراعي قرب قرية 
العالي )45كم شمال شرقي بعقوبة( 
انفجرت، مساء يوم االحد ، على دورية 
راجلة للحشد الشعبي ما اسفر عن 
مقتل احد افرادها وإصابة آخر بجروح 

متوسطة".

كركوك – هجوم مسلح 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امس االثنني، ب��أن مدنياً قتل 
واصيب اخر بهجوم مس��لح ش��مال 

احملافظة.
وقال املصدر  إن "مسلحني مجهولني 
اطلقوا نيران اس��لحتهم الرشاش��ة 
في ساعة متاخرة من الليلة املاضية، 
باجتاه سيارة يستقلها شخصان على 
الس��ليمانية ش��مال  طريق كركوك 
احملافظة، ما اسفر عن مقتل احدهما 

واصابة االخر بجروح".

صالح الدين – انفجار ناسفة 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة صالح الدي��ن امس االثنني 
بأن أربعة من عناصر "داعش" سقطوا 
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة 
ق��رب مقبرة ف��ي اجلانب االيس��ر من 

الشرقاط شمالي احملافظة.
وقال املصدر  إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة في طريق مؤدي الى مقبرة 
محلي��ة في محيط احدى قرى اجلانب 

االيسر من الش��رقاط شمالي صالح 
الدي��ن انفجرت في اثن��اء مرور مفرزة 
راجل��ة لتنظيم داع��ش االرهابي ، ما 
ادى ال��ى مقتل احده��م واصابة ثالثة 

آخرين".
وأضاف املصدر ان "داعش اعتقل عدداً 
من اهالي القرية التهامهم بالوقوف 

وراء نصب وتفجير العبوة". 

االنبار – انفجار ناسفة 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظة األنبار امس االثنني عن مقتل 
ثالثة أطفال بانفجار عبوة ناسفة من 
مخلف��ات تنظيم "داع��ش" االرهابي 
في الناحية، مطالبا اجلهد الهندسي 
بإجراء مسح على مخلفات التنظيم 

في ناحية البغدادي.
وقال العبيدي  إن "عبوة ناس��فة من 
مخلف��ات داعش انفج��رت على ثالثة 

أطف��ال في جزي��رة البغدادي ش��مال 
ناحية البغدادي )90 كم غرب الرمادي(، 

ما أسفر عن مقتلهم في احلال".
وناشد العبيدي، اجلهد الهندسي في 
الق��وات األمنية "إجراء مس��ح على 
مخلفات داعش ف��ي جزيرة البغدادي 
حفاظا على س��المة املدنيني من تلك 

العبوات الناسفة وااللغام". 

ذي قار – تفكيك عبوة 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار امس االثنني ان خبراء املتفجرات 
متكنوا من رفع عبوة "وهمية" محلية 
الصنع مبنطق��ة الفحيلي في قضاء 
قلعة س��كر 100 كم ش��مال مدينة 
من��زل  أم��ام  موضوع��ة  الناصري��ة، 
تدريس��ي في جامعة س��ومر بقضاء 

الرفاعي.
وذكر بيان لش��رطة ذي قار أن "العبوة 

كان��ت عب��ارة ع��ن أس��الك وس��اعة 
وبطاري��ة وال توج��د فيه��ا أي م��واد 

متفجرة".

نينوى – اشتباكات مسلحة
اعلن مصدر امني في محافظة نينوى 
ام��س االثنني، عن حتري��ر قرية تقع في 
الس��احل األمين ملدينة املوصل ومقتل 
ثماني��ة عناصر م��ن تنظيم "داعش" 
االرهابي وتفجير ثالث سيارات ملغمة 

.
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
"ق��وات  إن  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
احلش��د الش��عبي اللواء ٢٦ حرر قرية 
الس��حاجي في الساحل األمين ملدينة 

املوصل".
وأضاف، أن "اللواء 26 باس��ناد الفرقة 
التاسعة اجليش العراقي قتل ثمانية 
عناص��ر لداعش وفجر ثالث س��يارات 

ملغم��ة ودراجة نارية ف��ي أثناء حترير 
قرية الس��حاجي ف��ي اجلان��ب األمين 

ملدينة املوصل". 

البصرة – انفجار صوتية 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البص��رة ام��س االثن��ني، ب��أن من��زالً 
س��كنية تقع ضمن مرك��ز احملافظة 
تع��رض الى تفجير عب��وة صوتية من 
قبل مجهولني، فيم��ا أعلنت مديرية 
الش��رطة اعتقال متهم��ني بارتكاب 
جرائم جنائي��ة مختلفة من ضنمها 

القتل.
وقال املصدر  إن "داراً سكنية تقع في 
منطقة حي احلسني تعرضت فجر يوم 
امس ألسباب غير معروفة الى تفجير 
عب��وة صوتية م��ن قب��ل مجهولني"، 
مبين��اً أن "التفجي��ر تس��بب بتضرر 

سيارتني". 

سقوط قذيفة هاون على منطقة المكاسب غربي بغداد * استهداف دورية راجلة بعبوة ناسفة شرقي بعقوبة 
تفجير 3 ملغمات في منطقة السحاجي أيمن الموصل * انفجار عبوة صوتية في حي الحسين وسط البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
باش��ر مصرف الرش��يد، امس االثن��ني، بتفعيل 
خدمة حكوم��ة املواط��ن االلكتروني��ة اخلاصة 

بشكاوى املواطنني.
وقال املص��رف في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان��ه "باش��ر بتفعيل خدم��ة حكومة 
املواطن االلكترونية اخلاصة بشكاوي املواطنني"، 
مش��يرا الى ان "اخلدمة تاتي استنادا لتوجيهات 

االمانة العامة ل مجلس الوزراء".
واضاف املص��رف ان "اخلدمة س��تتيح للمواطن 
س��هولة التواصل مع املصرف م��ن خالل البريد 
االلكتروني اخلاص باس��تقبال هذه الش��كاوي"، 
مبينا ان "الشكاوى سيتم ارسالها الى االقسام 
املعني��ة واالجاب��ة عليها بس��قف زمني محدد 
وم��ن ثم ارس��الها الى املواطن ع��ن طريق بريده 

االلكتروني او رقم هاتفه".
ويعد مصرف الرشيد ثاني اكبر مصرف حكومي 
في العراق تأس��س ع��ام 1988 مبوج��ب القانون 
رق��م )52 ( واصبح ش��ركة عام��ة مبوجب قانون 
 1997 لس��نة   )  22( رق��م  العام��ة  الش��ركات 
ويخضع املصرف لرقاب��ة البنك املركزي العراقي 

وديوان الرقابة املالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت احملكم��ة اجلمركية للمنطق��ة اجلنوبية 
ما حققت��ه خلزينة الدولة من ام��وال  خالل عام 
2016، متمثلة بالغرام��ات املفروضة والتعويض 

املدني الدارة اجلمارك.
وقال رئيس احملكمة اجلمركية للمنطقة اجلنوبية 
القاضي عبد اخلال��ق مبارك عبد الزهرة في بيان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلدي��د"، "ان احملكمة 
حققت ايرادات الى خزينة الدولة تقدر ب2 مليار 

وثالثة وسبعون مليون دينار خالل عام 2016".
واش��ار عب��د الزه��رة "ان االي��رادات املتحصل��ة 
متمثل��ة بالغرام��ات والتعوي��ض املدن��ي الدارة 

الكمرك املدني ".
واحملاك��م اجلمركية في العراق هي ثالث: احملكمة 
اجلمركية للمنطقة الوسطى واملنطقة اجلنوبية 
واملنطقة الشمالية . وتعتبر من احملاكم اجلزائية 
املتخصصة بدعاوى حتصيل الرس��وم والضرائب 

اجلمركية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط والتع��اون االمنائي ،امس 
االثن��ني، انه��ا وضع��ت اس��تراتيجية للتنمي��ة 
املكاني��ة والقطاعية جلميع احملافظات حتى عام 
2020، مشيرة الى انها اعدت ايضا استراتيجية 

للتنمية الريفية.
وقال وزير التخطيط س��لمان اجلميلي في مؤمتر 
صحافي على هامش افتتاح املبنى اجلديد ملديرية 
تخطي��ط محافظ��ة باب��ل وتابعت��ه "الصباح 
اجلدي��د" ان "الوزارة جنحت في رس��م سياس��ة 
اقتصادي��ة وضغ��ط النفق��ات والتي اس��همت 
في جتاوز االزمة املالي��ة ومواكبة عملية البناء"، 
مش��يرا ال��ى ان "ال��وزارة وضعت اس��تراتيجية 
للتنمية املكانية والقطاعي��ة جلميع احملافظات 

حتى عام 2020".
واضاف اجلميلي ان "الوزارة س��تدعم احلكومات 
احمللي��ة في احملافظات لتنفيذ املش��اريع اخلدمية 
واالس��تثمارية ع��ن طري��ق التموي��ل باالج��ل"، 
مبين��ا ان "هناك مجموعة من املش��اريع تخص 
محافظ��ة باب��ل تتضم��ن مجس��رات ومداخل 
للمحافظة ومش��روع للمجاري واخر لكاميرات 

املراقبة".
وتاب��ع اجلميلي ان "ال��وزارة اعدت اس��تراتيجية 
للتنمية الريفية وهي في مرحلة حتديث واكمال 
املؤش��رات من خالل تنفيذ مسح شامل للقرى 

الريفية".
يذكر ان وزارة التخطيط قامت بالغاء العديد من 
املش��اريع اخملطط اليها سابقا النخفاض موزانة 
العراق العامة التي تاثرت بهبوط اسعار النفط 

العاملية.

"الرشيد" يباشر 
بتفعيل خدمة

حكومة المواطن 

المحكمة الجمركية 
تحقق نحو ملياري دينار

"التخطيط" تضع 
استراتيجية للتنمية 

المكانية

الملف األمني

القـّوات املشتركـة تتقـدم 
لتحريـر مطـار املوصـل 

ومعسكـر الغزالنـي
وقال قائد الش��رطة الفريق رائد 
جودت في بي��ان تلقت صحيفة 
نس��خة  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
الش��رطة  "قطع��ات  إن  من��ه، 
االحتادي��ة تواصل تقدمها ضمن 
عملي��ات حتري��ر اجلان��ب األمي��ن 
ملدين��ة املوص��ل"، مش��يرًا إلى 
اقتربت مبس��افة  أن "القطعات 

1كم عن تالل البوسيف".
وأضاف الفريق جودت، أن "القوات 
متكن��ت م��ن قتل س��تة عناصر 
ف��ي التنظيم وتدمي��ر جرافتني 
ملغمتني بقص��ف مدفعي في 

اثناء عملية التقدم". 
من جانبه كشف مجلس نينوى 
, ي��وم أمس االثن��ني , عن تنفيذ 
حمالت دهم وتفتيش في اجلانب 
األيس��ر ملدين��ة املوص��ل عقب 
تفجي��رات ضربت حي��ي الزهور 
والنب��ي يونس صب��اح يوم أمس 
, فيم��ا أك��د أن" تنظيم داعش 
يس��تخدم أطف��اال مجهول��ني 
لتنفيذ عمليات��ه اإلجرامية في 

املناطق احملررة باملدينة. 
وق��ال عض��و مجل��س احملافظة 
لصحيف��ة  العب��ار  حس��ام 
"تنظيم  إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
داعش أخذ يس��تعمل الطائرات 
املس��يرة وبع��ض املغ��رر به��م 
لتفجير  األطفال اجملهول��ني  من 

أنفسهم . 
وأض��اف عضو احلكوم��ة احمللية 
أن "هذه اإلنفج��ارات والقصف 
ته��دف لتحويل أنظ��ار املعركة 
ف��ي أمي��ن املوص��ل ولتخفي��ف 
الضغ��ط عنهم", الفت��ا إلى أن 
"حصول مثل هكذا اس��تهداف 

أمر متوقع". 

األم��ن  "مديري��ة  أن  وتاب��ع 
نف��ذت   16 والفرق��ة  الوطن��ي 
عق��ب تفجي��رات ي��وم أم��س ، 
وتطهير  وتفتيش  عمليات دهم 
للمناطق"، موضحاً أن "املناطق 
الت��ي حص��ل فيه��ا ن��زوح إلى 
مناط��ق أخ��رى يك��ون أطف��ال 
مناط��ق الن��زوح غي��ر معروفني 
إن كان��وا م��ع داع��ش أو مدنيني 
اعتياديني ال سيما في ظل وجود 

خاليا نائمة".
احلرب��ي  اإلع��الم  فري��ق  وأعل��ن 
للحشد الشعبي ، أمس االثنني 
، عن حترير قرية الس��حاجي في 

الساحل األمين للموصل.
وق��ال إع��الم احلش��د ف��ي بيان 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة منه، إن "قوات احلش��د 
الش��عبي /اللواء ٢٦ ح��رر قرية 
األمين  الس��احل  السحاجي في 
ملدين��ة املوص��ل" ، مضيف��اً أن 
"القطعات تواصل تقدمها نحو 

أهدافها". 
ومتكنت قوات احلش��د الشعبي 
، االثن��ني، من قتل 23 إرهابياً من 
عصاب��ات داع��ش، بإس��تهداف 
جتم��ع له��م ف��ي تلعف��ر غربي 

املوصل.
وذكر بيان لفري��ق اإلعالم احلربي 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نسخة منه، إن "كتيبة صواريخ 
احلش��د الش��عبي اس��تهدفت 
جتمعاً لقادة ف��ي تنظيم داعش 
اإلرهابي في تلعفر، ما أسفر عن 
مقتل أكثر من 23 إرهابياً وجرح 

آخرين".
يش��ار إل��ى أن الق��وات األمنية 
بعد  املع��ارك  أش��رس  تخ��وض 
إنط��الق عملي��ات حتري��ر اجلانب 
األمين من املوصل، منذ يوم االحد 
املاضي، متكنت فيها من إختراق 

دفاعات العدو الداعشي والولوج 
إلى اجلانب األمين للموصل، فضالً 
عن حتري��ر عدد من الق��رى ورفع 

العلم العراقي فوق مبانيها.

هرب العشرات من عناصر 
"داعش" إلى سوريا والتنظيم 

يحكمهم باإلعدام
لكتيب��ة  التاب��ع  والس��يطرة 
داع��ش في  الفرق��ان لتنظي��م 
"العملية  ان  املوصل"، مؤك��دة 
اس��فرت عن مقتل االرهابي ابو 
بك��ر الشيش��اني وه��و يحمل 
اجلنس��ية الروس��ية ومس��ؤول 
عسكري في نينوى وابو فاطمة 
التونس��ي املسؤول املالي لوالية 

نينوى".
واضافت املؤسسة، ان "العملية 
اس��فرت ايضا عن قتل الدكتور 
صالح حس��ن الصق��الوي الذي 
يش��غل وزير الصحة بالتنظيم 
ب�)دكتورعب��داهلل(  املع��روف 
وكذل��ك مقت��ل الدكت��ور اب��و 
حس��ن احلمصي امي��ر الصحة 
في والية الشام خالل العملية"، 
مبين��ة انه "في الوقت نفس��ه 
قت��ل 30 ارهابياً واحلاق خس��ائر 
فادحة بالتنظيم خالل العملية 

ذاتها".
م��ن جه��ة اخ��رى أف��اد مصدر 
محل��ي ف��ي محافظ��ة نينوى، 
بحص��ول مت��رد من قب��ل كتيبة 
مس��لحة محلية ف��ي "داعش" 
داخل "أكبر" معسكر للتنظيم 
في املوص��ل على أوامر قياداتها، 
عازي��اً س��بب ذلك إلى س��حب 
واألجانب من  الع��رب  املقاتل��ني 

خطوط الصد األمامية.
وقال املصدر في حديث صحفي، 
إن "كتيبة محلي��ة في تنظيم 
داع��ش متس��ك زم��ام األمور في 

معس��كر الغزالني غرب املوصل 
متردت على أوامر قياداتها العليا 
ف��ي خط��وة ه��ي األول��ى م��ن 
نوعه��ا"، الفتاً إل��ى أن "األوضاع 
ف��ي املعس��كر الذي يع��د أكبر 
مرش��حة  املوصل  معس��كرات 
ألن تش��هد مفاج��أة كبيرة في 

الساعات املقبلة".
وأضاف املصدر ، أن "مترد مقاتلي 
الكتيب��ة وأغلبهم من س��كان 
املوص��ل ج��اء بس��بب س��حب 
مفاج��ئ للع��رب واألجان��ب من 
خط��وط الص��د املتقدم��ة في 
املعس��كر ونقلهم إلى محيط 
أزقة املوصل القدمية في خطوة 
أثارت غضب املقاتلني ودفعتهم 

للتمرد".

سيناتور أميركي يؤكد 
للعبادي دعم بالده للعراق في 

حربه ضد اإلرهاب
وتابع مكت��ب العبادي أن كوركر 
أك��د دع��م ب��الده للع��راق ف��ي 
حربه ضد اإلره��اب وفي اجملاالت 

األخرى".
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وكان 
املس��لحة رئي��س ال��وزراء حيدر 
العبادي، أعلن صباح اليوم األحد 
)19 ش��باط 2017(، ع��ن انطالق 
عمليات حتري��ر اجلانب األمين من 

مدينة املوصل.

مشروعان للضمان الصحي 
في البرملان.. وتوحيدهما 

األسبوع املقبل
واس��تطرد "أما مسودة مجلس 
الن��واب، فأنه��ا مع اس��تحداث 
هيئة للضمان الصحي مرتبطة 
ال��وزراء تعم��ل عل��ى  مبجل��س 
خصخصة بعض املستشفيات 
ايجابي��ة  يوف��ر خدم��ة  بنح��و 

للمواطن العراقي".
ع��ن  الس��عداوي  وحت��دث 
"تشكيل صندوق للضمان فيه 
اس��تقطاعات بس��يطة تترواح 
بني )-1 2,5(% من الراتب االسمي 
للموظف وال تشمل اخملصصات 

لدعم الصندوق".
إن  بالقول  الس��عداوي  وأكم��ل 
"اس��تثناءات عدي��دة وردت على 
شرائح  اهمها  االس��تقطاعات 
م��ا دون خ��ط الفق��ر، واالطفال 
وأصح��اب  س��نوات،   5 دون 
واملس��تعصية  املزمنة  االمراض 

واالنتقالية".
من جانب��ه، يرى عض��و اللجنة 
ف��ي  خالط��ي  حس��ن  االخ��ر 
تعليق إل��ى "الصب��اح اجلديد"، 
الضم��ان  قان��ون  "تش��ريع  أن 
الصحي س��يكون خالل الفصل 

التشريعي احلالي".
وأض��اف خالط��ي، النائ��ب ع��ن 
"تش��ريع  أن  املواط��ن،  كتل��ة 
القانون سيوفر ضمانة حقيقية 
االوس��اط  الس��يما  للمواط��ن 
الفقي��رة كون��ه يؤم��ن خدم��ة 

صحية لهم".
وبني أن "املش��روع تضمن بعض 
املفاهيم العامة وفي مقدمتها 
ضرورة توزيع املسؤولية الصحية 

للعراقي بني الفرد والدولة".
اللجن��ة  عض��و  ويسترس��ل 
النيابية أن "االستقطاعات التي 
ستفرض على املواطن بسيطة 
ول��ن تؤثر على وضعه املعاش��ي 
وس��يتم وضعها داخل صندوق 

الضمان الصحي".
ومض��ى خالطي إلى أن "ورش��ة 
مت عقده��ا داخ��ل اللجن��ة ف��ي 
وق��ت س��ابق جاءت لالس��تماع 
برؤي��ة  واخل��روج  للمالحظ��ات 
قانوني��ة واضح��ة متكنن��ا م��ن 

إق��رار املش��روع ألنه س��يحدث 
قفزة نوعية باخلدم��ات الطبية 

املقدمة للمواطنني".
ويعاني القطاع الصحي بالعراق، 
جملة من املشكالت أهمها قلة 
امل��وارد البش��رية، نتيجة هجرة 
األطب��اء األختصاصي��ني، وقل��ة 
التمويل وضعف التجهيزات، مما 
يضط��ر البعض الى اللجوء الى 
املستشفيات االهلية او السفر 

خارج العراق.

"الرافدين" يطمئن املتقاعدين 
بشأن رواتبهم

وهدد مص��رف الرافدين، في 16 
شباط، بايقاف رواتب املتقاعدين 
للش��هر املقب��ل، اذا ل��م تلتزم 
الصك��وك،  بتغذي��ة  التقاع��د 
مبين��اً أن املص��رف يدف��ع رواتب 
امواله ملساعدة  املتقاعدين من 
وع��دم  املتقاعدي��ن  ش��ريحة 

تعطيل تسلمهم لرواتبهم.
الرافدي��ن  مصرف��ي  ويق��وم 
والرش��يد بداية كل شهر بدفع 
روات��ب املوظفني والعس��كريني 
بع��د حص��ول اش��عار وتغذي��ة 
املبالغ من دائرة التقاعد العامة 

الى املصرفني .

"النقل" تخفض تذاكر السفر
لألسرة الصحفية بنسبة 

% 50
وأوض��ح البي��ان أن "الالمي عبر 
عن ش��كره للوزير عل��ى حفاوة 
االس��تقبال وك��رم الضياف��ة"، 
الفت��اً ال��ى أن "الزيارة كش��فت 
الكثير من احلقائق عن مشاريع 
تواجهه  وم��ا  ال��وزارة  واجن��ازات 
التكاتف  من عراقي��ل وض��رورة 
املواط��ن  طموح��ات  لتحقي��ق 

العراقي".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:
يكثف تنظيم داعش االرهابي من 
اجراءاته استعداداً ملعركة الشوارع 
في اجلانب االمين من املوصل، فيما 
ناش��طون موصليون من  يش��كو 
ش��رط توف��ر "الش��هود االربعة" 
الذي تش��ترطه االجه��زة االمنية 
العتق��ال املش��تبه بانضمامه��م 
لداعش باجلانب االيسر من مدينة 

املوصل.
وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" ان "تنظيم داعش االرهابي 
كثف من اجراءات��ه االجرامية في 
الضواح��ي اخلارجي��ة م��ن اجلانب 
االمي��ن ملدين��ة املوصل اس��تعداداً 

حلرب الشوارع التي يتوقعها".
واض��اف "على وف��ق مصادرنا، فان 
الع��دو ب��دأ بنق��ل العش��رات من 
االليات ليسد بها الطرق الرئيسة 
والفرعي��ة كما انه يق��وم بحملة 
وت��رك  العب��وات  وزرع  للتفخي��خ 

عجالت مفخخة".
ولفت املص��در ال��ى ان "التنظيم 
التكفيري اجبر السكان على اخراج 
عجالته��م م��ن املن��ازل ووضعها 
بالش��وارع مبنطق��ة ت��ل الرم��ان، 
فيما املفارز االمني��ة ابلغوا اهالي 
ح��ي الطي��ران باخ��راج عجالتهم 
للش��وارع مع ت��رك اب��واب البيوت 
مفتوحة، كما قام العدو بتفخيخ 
وتلغيم البنايات في منطقة سوق 
املعاش م��ع ترك عدد من العجالت 

املدنية املفخخة فيه".
وتاب��ع "اما في ح��ي نابلس، و رجم 
احلدي��د وح��ي التن��ك، فق��د ق��ام 
العدو بزرع العش��رات من العبوات 
عج��الت  جل��ب  م��ع  الناس��فة 
مفخخة، فضال ع��ن ادامة اخلندق 

الذي حفره العدو قبل عدة اشهر، 
مع االختباء ف��ي احد االنفاق التي 
كان اجنزه��ا في وقت س��ابق، كما 
مت رصد قي��ام العدو بنش��ر مفرزة 
قناصني فوق مستش��فى املوصل 
الع��ام واملستش��فى العس��كري 

مبنطقة وادي حجر".
ولف��ت املص��در ال��ى ان "حالة من 
الفوضى تسود صفوف داعش في 
الضواحي اجلنوبية ملدينة املوصل، 
فيما بات االهالي يس��معون هدير 
الذي يس��تهدف  الثقيل  القصف 
مواق��ع داع��ش مبحيط معس��كر 
الغزالن��ي واط��راف مط��ار املوصل 

املدني مبنطقة البوسيف".
منوه��اً ال��ى ان "العش��رات م��ن 
العائ��الت في الضواح��ي اجلنوبية 
ب��دات عملي��ة ن��زوح باجت��اه عمق 
اجلان��ب االمي��ن هرب��اً م��ن معارك 

شرسة قد تدور مبناطقهم".
على صعي��د آخر، كث��ف الطيران 
احلرب��ي م��ن ضرباته عل��ى مواقع 
داعش، الى جانب قصف مركز من 

املدفعية الذكية والثقيلة.
حيث مت استهداف 8 مواقع مبحيط 
مطار املوصل بضرب��ات جوية، مع 
استهداف 6 مواقع داخل معسكر 
الغزالني، فضال عن 4 ضربات جوية 

على هضاب منطقة البوسيف.
واس��فرت احدى الضرب��ات اجلوية 
وس��ط اجلان��ب االمي��ن ع��ن مقتل 
االرهاب��ي اخلطي��ر املدع��و مخل��د 
اجلحيش��ي  خلي��ل  عبداحملس��ن 
املس��ؤول عن أعدام العشرات من 
سجناء سجن بادوش املركزي ابان 
سيطرة داعش على معظم اجزاء 

محافظة نينوى.
ام��ا املدفعي��ة الذكي��ة والثقيلة 
فق��د اس��تهدفت مواق��ع داعش 
في مناط��ق البوس��يف، واملقالع، 
وحاوي اجلوسق ومعسكر الغزالني 

واطراف مطار املوصل.

ناش��طون موصليون يشكون من 
"الشهود االربعة"

ناش��طون موصليون من  يش��كو 
شرط توفر "الشهود االربعة" الذي 
تشترطه االجهزة االمنية العتقال 
املشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش 

في اجلانب االيسر.
ويرى الناشطون املوصليون ان هذا 
التعجيزي سمح  الش��رط ش��به 
للكثيري��ن من املنتم��ني للتنظيم 
االرهاب��ي باالفالت من العقوبة الن 
اسماءهم غير موجودة في قاعدة 
البيان��ات ل��دى االجه��زة االمنية، 
مبين��ني ان االهال��ي يبلغ��ون عن 

الدواعش لكن من الصعوبة تدبير 
4 ش��هود الدانة املشتبه بهم، الن 
ذوي الدواع��ش ق��د ال يعرفون من 
بّلغ عن ابنهم الداعش��ي لكنهم 
سيتعرفون على الشهود في اثناء 

جلسات احملكمة.
املوصلي��ون  الناش��طون  وناش��د 
االجه��زة االمني��ة بايجاد وس��ائل 
اخ��رى الدانة املنتم��ني لداعش مع 
التس��تر عل��ى من يبّل��غ عنهم او 
يش��هد ضدهم، من اج��ل احقاق 
العدالة وحماي��ة االهالي واجملتمع 
من تداعايات س��تعود س��لبا على 

اجلميع.

تنظيم داعش 
اإلرهابي بدأ بنقل 
العشرات من اآلليات 
ليسد بها الطرق 
الرئيسة والفرعية 
كما أنه يقوم 
بحملة للتفخيخ 
وزرع العبوات وترك 
عجالت مفخخة

القوات األمنية تلقي القبض على عناصر داعش

التنظيم يكّثف من إجراءاته بأيمن الموصل

موصليون يشكون من بند "الشهود األربعة" المعيق العتقال الدواعش
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بغداد - الصباح الجديد:
للتنمي��ة  العراق��ي  املرك��ز  عق��د 
االعالمية اجتماعه النصف الشهري 
الذي اس��تضاف فيه الدكتور مهدي 
الع��الق ام��ن ع��ام مجلس ال��وزراء 
االكادميي��ن  م��ن  نخب��ة  بحض��ور 
واالعالمين والباحثن. وبدأ االجتماع 
بكلم��ة ترحيبي��ة للدكت��ور عدن��ان 
السراج رئيس املركز العراقي للتنمية 
اإلعالمي��ة بعده��ا مت تك��رمي الدكتور 
واثق الهاشمي وذلك لدوره االعالمي 

والثقافي املتميز .
بعدها ق��دم الدكتور مه��دي العالق 
ش��رحاً عن اس��تراتيجية الدولة في 
تنمية الصندوق االجتماعي في شتى 
محافظات الع��راق والتي من خاللها 
ميكن تنشيط الكثير من القطاعات 

وتوفير فرص عمل جديدة .
ان  عل��ى  الع��الق  الدكت��ور  واك��د 
ه��ذه التنمية م��ن ش��أنها احلد من 
معدالت الفقر ببلد ، مش��يرا الى ان 

ه��ذا الصندوق من ش��أنه االس��هام 
ف��ي مواجه��ة ومجابه��ة التحديات 
املباش��رة من خالل تقدمي املساعدات 
للمجتمع��ات احملروم��ة ملس��اعدتها 
عل��ى اع��ادة بن��اء البني��ة التحتي��ة 
االجتماعية واالقتصادية واستحداث 

فرص عمل مؤقته .
واشار امن عام مجلس الوزراء الى ان 
هذا البرنامج سيتبع نهجا في اعادة 
البناء واالعمار بطريقة ذكية كما انه 

سيكون داعماً للعقد االجتماعي في 
العراق . بعدها كانت هناك مداخالت 
قيمة لعدد من احلضور ناقشوا فيها 
املواضيع التي مت طرحها في االجتماع 
واس��تمعوا ال��ى اجاب��ات وافي��ة من 
االجتماع  ليختت��م  الع��الق  الدكتور 
التوصي��ات  اع��داد  عل��ى  باالتف��اق 
واملقترح��ات التي مت طرحها وتقدميها 
الى الس��ادة املس��ؤولن لالس��تفادة 

منها في املرحلة املقبلة .

اعالم الدائرة 
نظمت دائرة صح��ة بغداد/ الرصافة 
بدعوة م��ن ديوان الوقف املس��يحي 
وكنيس��ة م��رمي الع��ذراء )ع( حملة 

للتب��رع بال��دم حت��ت ش��عار ) ال��دم 
العراقي واحد ( دعما جلرحى احلش��د 

الشعبي املقدس والقوات األمنية . 
وأشار مدير قسم العمليات الطبية 

ف��ي الدائ��رة الدكتور ك��رمي بهار ندة 
لق��د مت تنظيم حملة للتب��رع بالدم 
من االخوة املسيحين لدعم القوات 

األمنية.

بغداد - الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
االجتماعية اطالق سراح )55( حدثا 
موقوف��ا ف��ي االقس��ام االصالحية 
التابعة لدائرة اصالح االحداث خالل 

كانون الثاني 2017. 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان االح��داث الذي��ن 
اطلق سراحهم من شتى االقسام 
االصالحي��ة توزعوا ب��ن )25( حدثا 
موقوفا لعدم ثب��وت االدلة وثمانية 
اح��داث تخلي��ة وس��بعة اح��داث 

افراج ش��رطي بعد قضائهم ثلثي 
م��دة احملكومية م��ن دون مخالفات 
وحيازته��م عل��ى الصن��ف املمتاز 
والس��لوك وحسب  السيرة  حلسن 
 ، االجتماع��ي  الباح��ث  توصي��ة 
مشيرا الى اطالق سراح حدث واحد 
بق��رار متيي��زي وش��مول )14( حدثا 
بالعفو العام من ش��تى االقس��ام 

االصالحية.
واضاف ان الدائرة شملت )14( حدثاً 
ببرنامج الرعاية الالحقة، اذ يخضع 
االح��داث لبرامج ارش��ادية خاصة 

قب��ل وبعد اط��الق الس��راح ملدة 3 
اش��هر، الفتا ال��ى ان الدائرة لديها 
برامج صحية بالتع��اون مع دائرتي 
صحة بغداد الك��رخ والرصافة متت 
م��ن خاللها احالة )1069( حدثا الى 
املستش��فيات واملراك��ز الصحي��ة 
وتس��جيل )52( زيارة من قبل اطباء 
مختصن في شتى اجملاالت الطبية 
الج��راء املعاين��ات والوق��وف عل��ى 
حالة االح��داث الصحية إذ مت اجراء 
)1031( معاينة طبية في االقس��ام 

االصالحية. 

الوقف المسيحي ينّظم حملة تبرع بالدم دعما لجرحى المعارك

إطالق سراح 55 حدثا مع دورات تأهيلية لمستفيدي اإلصالحية 

بغداد - الصباح الجديد:
اصدرت هيئة االوراق املالية تقريرها 
الس��نوي للع��ام 2016 ع��ن حركة 
الت��داول ف��ي س��وق الع��راق الذي 
تضمن ارتفاع حجم التداول 515,9 
مليار دينار منه��ا 426.8 مليار دينار 
للسوق النظامي و89.2 مليار دينار 
للس��وق الثاني اي بنسبة %4.2 عن 

العام السابق .
واوضح رئيس الهيئة الدكتور صالح 
نوري خلف ان التقرير الذي تسلمت 
» الصباح اجلديد« نس��خة منه الى 
ان حجم التداول عن العام السابق 

2015 بل��غ 495.1 ملي��ار دينار منها 
456.1 مليار دينار للسوق النظامي 

و38.9 مليار دينار للسوق الثاني.
ولف��ت رئي��س الهيئة ال��ى ان عدد 
 2016 لع��ام  املتداول��ة  االس��هم 
بلغ 1038.2 مليار س��هم وبنس��بة 
ارتفاع %67.8 عن العام الس��ابق اذ 
بل��غ عدد االس��هم املتداولة خالله 
618.7 ملي��ار س��هم ، فيم��ا بل��غ 
حجم العقود املنف��ذة 112.2 الف 
عقد وبنس��بة انخفاض %7.19 عن 
العام السابق الذي بلغ عدد العقود 

املنفذة 120.9 الف عقد .

وقال الدكتور خلف ، اما بالنس��بة 
فق��د  العراقي��ن  غي��ر  لت��داوالت 
س��جل التقري��ر الس��نوي للهيئة 
صافي االس��تثمار االجنب��ي ارتفاع 
ش��راء – بيع مقدار 15.3 مليار دينار 
وذل��ك الرتف��اع مش��ترياتهم التي 
بلغت 53.8 مليار دينار بينما بلغت 
مبيعاتهم 38.5 ملي��ار دينار، فيما 
س��جل الرقم القياس��ي انخفاضا 
بنس��بة %23.21 ليغل��ق في نهاية 
الع��ام عن��د 649.48 نقطة مقارنة 
ب��� 730.56 نقطة ف��ي نهاية العام 

السابق .

بغداد - الصباح الجديد: 

أكد وزي��ر التعليم العال��ي والبحث 
العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى، 
أن ال��وزارة ماضية في إس��تراتيجية 
تلبي��ة مخرج��ات التعلي��م املهنية 
والتقني��ة الحتياجات س��وق العمل 

في القطاعن العام واخلاص. 
واوض��ح الوزي��ر ف��ي كلمت��ه خالل 
ورش��ة العمل التي اقيمت بالتعاون 
اليونس��كو وهيئ��ة  م��ع منظم��ة 
املستش��ارين ف��ي مجل��س ال��وزراء 
والتي حملت عنوان ) ربط منظومة 
التعلي��م العال��ي بس��وق العمل / 
اإلدم��اج املهن��ي( إن رب��ط منظومة 
الس��وق  بقطاعات  العالي  التعليم 

العم��ل ) اإلدماج املهني( س��يجعل 
وخاصة  العالي  التعلي��م  مخرجات 
التعلي��م املهن��ي والتقن��ي ملبي��ة 
الحتياج��ات س��وق العم��ل  ضم��ن 
القطاع��ن اخل��اص والع��ام  وال��ذي 
سيس��هم ف��ي حتقي��ق  التنمي��ة 

االقتصادية.
واضاف الوزير ان هذه الورشة  مهمة  
الع��ادة النظ��ر ف��ي تطوي��ر مناهج 
التعلي��م العال��ي وبرامج��ه باجت��اه 
دع��م مخرجات  التعليم  عبر إدخال 
مهارات جديدة  خصوصا في اجملاالت 
والطاق��ات  والصناعي��ة  الزراعي��ة 

املتجددة  والتكنولوجيا احلديثة. 
وأعرب  العيسى عن شكره  ملنظمة 
اليونسكو  الستجابتها  في اعتماد 
العراق كساحة تدريبية  للمنتسبن، 

مثمنا جهود  هيئة املستشارين في 
مجل��س ال��وزراء  لتفاعلها ودعمها  
التطويري��ة  التأهيلي��ة   البرام��ج 

لقطاع التعليم العالي .
م��ن جهته��ا قال��ت مدي��رة مكتب 
لوي��ز   الع��راق  ف��ي  اليونس��كو 
وض��ع  الع��راق  إن  اكس��تهاوزن، 
خط��وات مهمة في مج��ال اإلدماج 
املهني عبر تقليل الفجوة بن سوق 
العم��ل وقط��اع التعلي��م العال��ي 
وإفادة القط��اع اخلاص من مخرجات 

اجلامعات.
عل��ى صعيد متص��ل ج��ددت وزارة 
التعلي��م العالي والبح��ث العلمي، 
عدم اعترافها بالش��هادات الصادرة 
عن املعاهد غير احلكومية واألكادميية 
التي متنح شهادات عليا داخل العراق 

خالفا للقوانن.
وق��ال املتح��دث الرس��مي لل��وزارة 
الدكتور حي��در العب��ودي إن اعماما 
»صدر لل��وزارة ال��ى ال��وزارات كافة 
ب��وزارة  املرتبط��ة  غي��ر  واجله��ات 
واجملل��س  والهيئت��ن  واجلامع��ات 
الطبي��ة  لالختصاص��ات  العراق��ي 
أك��د ع��دم اعت��راف وزارة التعلي��م 
بالش��هادات الص��ادرة ع��ن املعاهد 
غير احلكومية واألكادميية التي متنح 
شهادات عليا داخل العراق املؤسسة 

خالفا للقوانن«.
وزارة  ان  الرس��مي  املتح��دث  واك��د 
التعليم اصدرت في اوقات س��ابقة 
ع��ددا م��ن البيان��ات ح��ذرت فيه��ا  
الطلبة من التعامل مع  املعاهد غير 

املعترف بها.

شمول )17( ألف عامل بالضمان االجتماعي عام 2016
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متابعة الصباح الجديد:

دع��ت هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة املش��مولن 
براتب املعن املتفرغ في محافظة 
بغ��داد مم��ن تخلفوا عن تس��لم 
الهيئة  مراجعة مق��ر  رواتبه��م 

لتسلمها .
وقال مدير عام الهيئة وكالة عبد 
الك��رمي عب��د اهلل ان املش��مولن 
الذين ظهرت اسماؤهم بالقوائم 
الت��ي اعلن��ت عبر موق��ع الوزارة 
االجتماع��ي  التواص��ل  ومواق��ع 
ف��ي محافظ��ة بغ��داد وتخلفوا 
ولش��تى  الرات��ب  تس��لم  ع��ن 
األس��باب ، عليهم مراجعة مقر 
الهيئ��ة ابت��داء من الي��وم االحد 
لغاية الي��وم الثالثاء ، مع احضار 
املستمسكات االصلية واملصورة 

للطرفن للمعوق واملعن.
واك��د املدير العام انه على الرغم 
من الوضع االقتصادي احلرج الذي 
مير به العراق حالي��ا اال ان الدولة 
حرص��ت عل��ى االيف��اء بوعودها 
بتق��دمي الدع��م لش��ريحتي ذوي 
اخلاصة من  واالحتياجات  االعاقة 
اج��ل التخفيف ع��ن كواهلهم ، 
مش��يرا الى ان الهيئة ستستمر 
في اط��الق رواتب املع��ن املتفرغ 
لبقي��ة احملافظ��ات ع��دا اقلي��م 
كردس��تان فور االنتهاء من توزيع 

الرواتب في بغداد.
ذوي  رعاي��ة  هيئ��ة  ان  يذك��ر 
اخلاص��ة  واالحتياج��ات  االعاق��ة 
التابع��ة لوزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة وزعت روات��ب قرابة 
4500 متفرغ في محافظة بغداد 
على ش��كل دفع��ات، بواقع 500 
اس��م يوميا ضم��ن الوجبة التي 
اطلقته��ا الهيئ��ة ومل��ن مت اجن��از 

معامالتهم خالل عام 2016. 
على صعيد متصل شملت دائرة 
االجتماعي  والضم��ان  التقاع��د 
التابع��ة لوزارة العمل والش��ؤون 
عام��ل  ال��ف   )17( االجتماعي��ة 
ف��ي  االجتماع��ي  بالضم��ان 
وميس��ان  واس��ط  محافظ��ات 
واملثن��ى خ��الل ع��ام 2016، وفقا 
والضمان  التقاعد  قانون  الحكام 

 39 رق��م  للعم��ال  االجتماع��ي 
لسنة 1971. 

واوضح مدير عام دائ��رة التقاعد 
والضمان االجتماعي للعمال علي 
جعفر احللو ان اجراءات الش��مول 
تتضم��ن تفاصي��ل تعتم��د في 
عملها على جباية االش��تراكات 
العمالي��ة م��ن اصح��اب العمل 
حسب النس��ب املقررة على وفق 
القانون، اذ يتم استقطاع %5 من 
اج��ر العامل مضاف��ا اليها 12% 
م��ن االجر الذي تدفعه الش��ركة 
او صاح��ب العم��ل وبذلك يكون 
املس��ددة  االش��تراكات  مجموع 

. 17%
واش��ار املدي��ر العام ال��ى ان هذه 
االيرادات تصب ف��ي تلبية حقوق 
العمال املضمون��ن من الضمان 
الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية 

اخلدم��ة للعامل��ن ف��ي القطاع 
اخلاص واخملتلط والتعاوني.

الت��ي  الش��ركات  ان  واض��اف 
تق��وم بعم��ل جت��اري ي��در ارباحاً 
ع��ن بي��ع النف��ط او س��ائر املواد 
ف��ي  املنتج��ة  الهيدروكربوني��ة 
الع��راق او املص��درة من��ه اوبي��ع 
املتعلق��ة  املصال��ح  او  احلق��وق 
بالنفط فيس��تقطع منها 30%، 
يتحمل صاحب العمل من االجور 
%25 والعام��ل %5 وفق��اً للمادة 

)27( من القانون آنفاً.
يذكر ان دائ��رة التقاعد والضمان 
احد  للعم��ال ه��ي  االجتماع��ي 
والشؤون  العمل  وزارة  تشكيالت 
االجتماعي��ة الت��ي تعم��ل على 
تطبي��ق اح��كام قان��ون التقاعد 
والضم��ان االجتماع��ي للعم��ال 
رقم 39 لس��نة 1971، مركزة في 

عملها على جباية االش��تراكات 
العمالي��ة م��ن اصح��اب العمل 
حسب النس��ب املقررة على وفق 
القانون، وتصب هذه االيرادات في 
تلبية حق��وق العمال املضمونن 
م��ن الضمان الصح��ي والتقاعد 
ومكافأة نهاية اخلدمة، إذ تختص 
العامل��ن  بخدم��ات  الدائ��رة 
واخملتلط  اخل��اص  القط��اع  ل��دى 

والتعاوني.
الى ذل��ك افتتح مدير ع��ام دائرة 
لوزارة  التابع��ة  املهني  التدري��ب 
العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة 
املهن��دس عزي��ز ابراهي��م خليل 
س��وق ابت��كار االعم��ال الثان��ي 
لدع��م املنتج احمللي حتت ش��عار 
)املش��اريع الصغي��رة مس��تقبل 
وطم��وح( برعاي��ة وزي��ر العم��ل 
وبحضور  االجتماعية  والش��ؤون 

مديري املراكز املش��اركة ومدربي 
البرنام��ج وع��دد من املش��اركن 

وذلك على حدائق متنزه الزوراء .
وقال املتحدث باسم وزارة العمل 
عمار منعم ان الس��وق ضم اكثر 
من )100( مشروع وباختصاصات 
وخدمي��ة  صناعي��ة  متع��ددة 
يس��ودها طابع االبت��كار من قبل 
الذين اكملوا تدريباتهم في دورة 
ابت��كار االعم��ال التي تق��ام في 
مراك��ز التدريب املهني في بغداد 
ومتكن��وا من تأس��يس مش��اريع 
صغي��رة خاص��ة به��م م��ن دون 

احلصول على قرض.
واض��اف ان دائ��رة التدريب املهني 
تنف��ذ دورات ابت��كار االعمال في 
مراكزه��ا بالتع��اون م��ع برنامج 
ابتكار االعمال النرويجي الذي بدأ  
منذ عام 2012، مش��يرا الى انها 

تساعد املتخرجن منها في اعداد 
خط��ة عم��ل متكاملة النش��اء 
مش��اريع صغي��رة خاص��ة بهم 
دراس��ة ج��دوى خاصة  بتحقيق 
باملش��روع املقدم م��ن قبلهم مما 
يضم��ن لهم جن��اح االختيار ومن 
ث��م جن��اح املش��روع والتوجه الى 
التشغيل الذاتي بدال من التعين 

في القطاع احلكومي.
واوضح منعم ان املش��روع حقق 
نتائج جيدة من خالل تدريب )91( 
مدرب��اً معتمداً م��ن النرويج في 
مجال ابتكار االعمال وانشاء )37( 
وحدة ابتكار في املراكز التدريبية 
التابع��ة للدائ��رة وبع��ض منافذ 
التش��غيل، فضال عن تدريب )22( 
الف باحث عن العمل بهذا اجملال 
وتخريج )30( مستشاراً دولياً من 

مدربي االبتكار املعتمدين .

»هيئة ذوي اإلعاقة« تدعو المتخلفين مراجعة مقرها لتسّلم رواتبهم 

 دعت هيئة رعاية 
ذوي اإلعاقة 

المشمولين الذين 
ظهرت أسماؤهم 

بالقوائم في 
محافظة بغداد 

وتخلفوا عن تسلم 
الراتب ولشتى 

األسباب مراجعة 
مقرها لتسلمه

هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة

مناشدة 

ام��ام انظار وزارة االعم��ار والبلدي��ات وامانة بغداد 
املوقرة 

بعد التحية 
اهالي حي الشماس��ية / منطقة البس��تان يضعون 
مش��كلتهم امام انظار معالي وزير البلديات ومعالي 
امين��ة بغ��داد راج��ن معاجلته��ا على وف��ق القوانن 

واالعراف االنسانية .
وتتلخ��ص قضيتنا بان اصح��اب 400 دار مت فرزها في 
منطقة البس��تان وقمنا بش��رائها ودفعنا ثمنها اال 
ان��ه باحلن واحلن االخر حتاول الدولة عن طريق قوة من 
اجليش اخالء هذه الدور بحجة التجاوز على اراضيها ، 
وهذا يعني ان 400 عائلة س��يتم تشريدها من اماكن 
س��كناها وحرم��ان اطفالهم م��ن الدراس��ة النهم 

مسجلون في مدارس املنطقة .
راج��ن وضع احلل��ول له��ذه القضي��ة بتعويض هذه 
العائ��الت او بتخصيص قط��ع اراض لهم في مناطق 

اخرى قريبة .

لفيف من اهالي حي الشماسية 
منطقة البستان 

إعداد استمارات خاصة 
بالتوحد ألطفال دور الحضانة 

العراق يبحث مع 
بريطانيا تجريم »داعش« 
ومالحقة عناصرها دوليًا 

نادية البياتي*
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اع��دت 
استمارات خاصة بالتوحد لغرض اعتمادها من 

قبل البحث االجتماعي في الدور االيوائية.
وقال��ت مديرة عام دائرة رعاي��ة ذوي االحتياجات 
اخلاص��ة د. عبي��ر مه��دي اجللبي ان قس��م دور 
احلضان��ة في الدائرة ق��ام باعداد 3 اس��تمارات 
الباحث��ن  ب��ن  وتوزيعه��ا  بالتوح��د  خاص��ة 
االجتماعين لغ��رض تطبيقها في دور احلضانة 

ألطفال التوحد. 
واضافت ان االستمارة األولى تناولت )املعلومات 
األولي��ة حلالة طف��ل التوحد( تضمن��ت فقرات 
متأل من قب��ل ولي أمر الطفل يبن حالة الطفل 
ضمن األسرة ، فيما تضمنت االستمارة الثانية 
دراس��ة حالة طفل التوحد من )س��ن الرضاعة 
ال��ى عمر س��نتن( وحتتوي فقرات تبن س��لوك 

الطفل في أثناء وجوده في احلضانة. 
واش��ارت الدكت��ورة اجللب��ي الى ان االس��تمارة 
الثالثة تناولت دراس��ة حال��ة طفل التوحد من 
عم��ر )2 � 4 س��نوات( وتضمنت فق��رات تقيس 
سلوك الطفل في دار احلضانة ، لكي يتم وضع 

برنامج عالجي لألطفال في دار احلضانة.
 وأش��ادت بعمل الباحثن واملرش��دات وحثتهم 
العلمي��ة  إمكاناته��م  تطوي��ر  عل��ى ض��رورة 
للتعامل مع هذه الفئة للتعريف بهذه اإلعاقة 
وعمل ورش عمل ودورات توعية مستمرة بشأن 
التوحد ، مؤكدة اهمية توعية أولياء األمور بهذه 
االعاق��ة وتقومي الس��لوك ل��دى الطفل املصاب 
بالتوح��د وتوعي��ة اجملتمع بحالته��م الصحية 

واالجتماعية.

*اعالم الوزارة 

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزي��ر الع��دل الدكت��ور حي��در الزاملي ان 
الوزارة تعمل مبساندة جميع اجلهات واالطراف 
املهتمة مبكافحة وج��ود »داعش« على تثبيت 
وتوثيق جرائم هذه العصابات ومالحقتها دولياً 
ومتابعة منابع متويلها املالي ودعمها الفكري، 
م��ن خالل اقام��ة محاكم دولي��ة متخصصة 
له��ذا الغ��رض يكون الع��راق طرفاً مؤسس��اً 

ومشاركاً فيها.
وق��ال الوزير خ��الل لقائه الس��فير البريطاني 
فرانك بيكر والوفد املرافق له ان الوزارة قطعت 
ش��وطاً بهذا اجمل��ال وبانتظار الوقت املناس��ب 
لتدوي��ل ه��ذه القضي��ة والعمل على انش��اء 
ه��ذه احملكم��ة الدولية ، الفتا ال��ى االنتصارات 
املتحقق��ة على يد الق��وات االمنية واحلش��د 
الشعبي في عمليات حترير املوصل والصعوبات 
التي تواجهه��ا مع وجود الس��كان في مواقع 

العمليات.
من جانبه اكد الس��فير فرانك بيكر ان اجملتمع 
الدولي يدعم ويؤازر العراق في حربه ضد ارهاب 
عصابات داع��ش ويأمل ان يتم حس��م النصر 
وحتري��ر املوصل باق��رب وق��ت، مش��يداً بالدور 
االنساني للقوات االمنية ومراعاتها للمدنين 

في املناطق احملررة.

تقرير

العيسى يؤكد المضي في تطبيق استراتيجية تلبية مخرجات التعليم التقنية 
جدد عدم االعتراف بشهادات المعاهد غير الحكومية واألكاديمية 

جانب من االجتماع

مركز التنمية اإلعالمية يناقش 
استراتيجية تنمية الصندوق االجتماعي 

األوراق المالية تصدر تقريرها 
عن حركة التداول في السوق   



البصرة - سعدي علي السند:

ش��هدت عمادة كلي��ة اآلداب بجامعة 
 – البص��رة  مش��روع  إقام��ة  البص��رة 
بوس��طن الذي يعد من املش��اريع التي 
تتيح التواصل ب��ني املثقفني والفنانني 
والطلب��ة ف��ي الع��راق ونظرائهم في 

الواليات املتحدة األميركية .
وق��ال الدكت��ور مجي��د حمي��د عميد 
كلي��ة اآلداب ان هذا املش��روع يس��هم 
ف��ي تش��جيع  احل��وار ب��ني افرادهم��ا 
برغ��م البعد اجلغراف��ي وذلك من خالل 
تبادل األبحاث واألف��كار اإلبداعية ومن 
أه��م الفعالي��ات التي يق��وم بها هذا 
املشروع إقامة املعارض وتقدمي العروض 
املسرحية وغيرها ، ويعد املشروع  جتربة 
الكتشاف شتى تقنيات التعليم ويركز 
حاليا على التعاون الثقافي والفني بني 

توأم من األكادمييني او املثقفني .
واضاف فعلى مستوى الرسم اختيرت 
التش��كيلية أس��ماء  البص��رة(  )م��ن 
احلس��ان وقابلتها الفنان��ة آن لوير من 
مؤسسة فورت بوينت في بوسطن اما 
في مجال املوس��يقى فكان قيس عودة 
من كلي��ة الفنون اجلميل��ة وقابله في 
العمل يورت دجيكس��ترا ، وفي مجال 
العمل االثاري والتاريخ القدمي اختير من 
كلية االداب في جامعة البصرة  د. عادل 
هاش��م علي تقابله عاملة االثار كاثرين 
كروسمان من معهد مسا  شو ستس 
في بوسطن ، وفي مجال  الشعر فكان 
من البص��رة الش��اعرة والفنانة الهام 

ناصر الزبيدي وقابلها ميتش ماننيغ .

وم��ن اجلدير بالذكر ان التنس��يق العام 
لهذا املشروع جاء مش��تركا بني مارك 
ميل��ر  و د. عام��ر عب��د الزه��رة االزرقي 
وهو تدريس��ي س��ابق في كلية اآلداب 
، كما يس��هم ف��ي املش��روع الدكتور 
سامر طالب من قسم اللغة االجنليزية 
مبعي��ة نخبة من طلبة قس��مي اللغة 
قام��وا   الذي��ن  والترجم��ة  االجنليزي��ة 
بقراءة بعض  املسرحيات التي طرحت 

ضمن املشروع .

مختبر اللغات متعدد الوسائط
وافتتح رئيس جامعة البصرة الدكتور 
ثام��ر احمد حمدان وبحضور املس��اعد 
االداري الدكت��ور س��اجد الن��ور مختبر 
اللغ��ات متعدد الوس��ائط ال��ذي جاء 
ضم��ن املنح��ة الكوري��ة للجامع��ات 
العراقية بصورة عامة وجامعة البصرة 
بص��ورة خاصة متمثل��ة بكلية اآلداب 
ويع��د اخملتبر قفزة نوعي��ة من القفزات 
الت��ي من ش��أنها ان تنعش املس��توى 

العلمي للطالب اجلامعي . 
وق��ال عميد كلية اآلداب لقد  مت تهيئة 
القاع��ة واكم��ال متطلب��ات  تنصيب 
اخملتبر على نفقة الكلي��ة ومن ايرادات 
الكثي��ر  وعم��ل  املس��ائية  الدراس��ة 
م��ن ابن��اء الكلي��ة اخمللص��ني كخلية 
نحل الجن��از اخملتبر الذي تأخ��ر افتتاحه 
لتهيئة القاعة املناس��بة ل��ه ، وميكن 
اس��تغالل اخملتب��ر إلقام��ة دورات اللغة 
االجنليزي��ة واالمتحان��ات التي يعد لها 
فض��ال  البريطان��ي  الثقاف��ي  اجملل��س 
ع��ن محاض��رات طلبة قس��مي اللغة 
االجنليزية والترجمة ، فضال عن الكثير 

من املهام التي سيؤديها اخملتبر كإقامة 
امتحانات مالك اجلامعة حول املهارات 
الضرورية الس��تعمال احلاسبة مبا يوفر 
مج��اال حمل��و امي��ة احلاس��وب ، واقامة 
دورات مهارات التحدث والقراءة باللغة 
االجنليزي��ة ، واقامة امتحان��ات التوفل 

احمللية.  

دراسة مشكالت قلة ترجمة ومتثيل 
األدب العربي

وحصل��ت الباحث��ة ياس��مني كاظ��م 
خلف العلي على درجة املاجس��تير في 
الرسالة املوس��ومة )سياسات ترجمة 
األدب العرب��ي إل��ى اللغ��ة اإلجنليزية( 

والتي تسعى إلى دراسة مشكالت قلة 
ترجمة ومتثي��ل األدب العربي في اللغة 

اإلجنليزية )و اللغات األوروبية األخرى(.
 وقالت ياس��مني ل�« الصب��اح اجلديد« 
تب��دأ الرس��الة بالفص��ل األول ال��ذي 
خصص الس��تعراض بعض أساسيات 
و  للموض��وع  تق��دم  الت��ي  الدراس��ة 
ملشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها 
واإلج��راءات املتبع��ة وم��دى الدراس��ة 

ومغزاها.
ويتن��اول الفصل الثاني العوامل املؤثرة 
في إنتاج الترجمات ، وبعد تقدمي الفصل 
مت دراس��ة بع��ض الس��رديات م��ا بعد 
اس��تعمارية حول دع��م تعليم وتعلم 

الترجم��ة  ودور  االس��تعماريني  لغ��ات 
بوصفها أداة لتعزيز عمليات استعمار 
األمم وع��الوة عل��ى ذلك متت مناقش��ة 
العالق��ة الوثيق��ة ب��ني األيديولوجي��ا 
والترجم��ة وتأثي��ر األيديولوجي��ا ف��ي 
ووثيق  املوج��ودة  اجلمالي��ة  املنظوم��ة 
الصل��ة باملوضوع هي قضي��ة الرعاية 
التي متت مناقش��تها بتفصيل نسبي 
، و م��ن ب��ني العوامل املؤثرة ف��ي إنتاج 
الترجمات هي صناعة النشر والظروف 
التي يعمل بها املترجم��ون ويؤدون في 

ظلها واجباتهم الترجمية.
ويتطرق الفص��ل الثالث إلى العالقة 
الوثيقة بني الترجم��ة واأليديولوجيا 

الفص��ل  ويش��تمل  والسياس��ة 
على دراس��ة تأثيرات السياس��ة في 
الترجمة في بعض البلدان والفترات 
ومنه��ا إيطالي��ا الفاش��ية وأملاني��ا 
النازي��ة وإس��بانيا ف��ي زم��ن فرانكو 
والص��ني الش��يوعية وق��د لوحظ أن 
هذه األنظمة السياسية قد اتخذت 
جملة من التدابير القاس��ية للتأثير 
في نوعية و كمية الترجمات. و كانت 
األنظمة املشار إليها ترى ان الترجمة 
سالح بيد العدو يستعمله لتفكيك 

أخالقيات وحضارة تلك األنظمة.
أما الفصل الرابع فيتناول استعراض 
ومناقشة األسباب الكامنة وراء تدني 
ترجمة األدب العربي إلى اإلجنليزية. و 
يبدأ الفصل مبناقشة نظرية املؤامرة 
إدوارد  والباح��ث  املفك��ر  كان  الت��ي 
سعيد افصح من عبر عنها بقوله أن 
األدب العربي محاصر ومت بعدها تناول 
ضعف الدعم والرعاية لترجمة األدب 
العربي من قبل الراعني اخملتلفني وفي 
مقدمتهم احلكوم��ات العربية ومتت 
مناقش��ة اجلوائ��ز األدبي��ة اخملصصة 
ولوح��ظ  العرب��ي  األدب  لترجم��ات 
ش��حتها عددي��ا ومادي��ا. وأخي��را مت 
التع��رض الى بعض املؤث��رات الفتية 
واالجتماعية – السياس��ية التي حتد 
م��ن إنت��اج ترجمات األعم��ال األدبية 

العربية.
 ويتطرق الفصل اخلامس من الدراسة 
إلى أهم االس��تنتاجات ويقدم جملة 
م��ن التوصي��ات التي يراه��ا الباحث 
كفيلة بإث��راء ترجم��ة األدب العربي 

إلى اللغة اإلجنليزية.
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بهدف تبادل األبحاث واكتشاف تقنيات التعليم المتنوعة 

كلية اآلداب تنّفذ مشروع البصرة - بوسطن 

جانب من املشاركني في مشروع البصرة - بوسطن

الصناعة تعلن عن بيع 
الكونكريت الجاهز 
بأسعار تنافسية 

اعالم الصناعة 
اعلنت الشركة العامة للتصميم وتنفيذ املشاريع 
احدى ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن عن بيع مادة 
الكونكريت اجلاهز للقطاعني العام واخلاص بأسعار 
تنافس��ية ومن خالل معاملها للصب والكونكريت 

اجلاهز في منطقتي السيدية وابو دشير .
وقال مدير مركز االعالم والعالقات العامة في الوزارة 
عبد الواحد علوان الشمري ان الشركة تقوم بتجهيز 
هذه املادة الى اجله��ات الطالبة عن طريق معاملها 
احلديث��ة والتي تدار بأح��دث االنظم��ة االلكترونية 
واحدث املواصفات الفنية اضافة الى خدمة ايصال 
املنتج الى مواقع العمل بواس��طة اس��طول كامل 
من االليات احلديثة اخملصصة لنقل الكونكريت وكل 
متطلبات االنتاج والتوصيل ومن خالل مالكات فنية 

متخصصة تهدف الى ارضاء الزبون .
ولف��ت الش��مري ال��ى ان الش��ركة تق��وم بأنت��اج 
الكونكري��ت اجلاهز من خالل معملي الش��ركة في 
الس��يدية وابو دش��ير حي��ث يعمل ه��ذان املعمالن 
بطاق��ة انتاجية عالية تصل ال��ى 120 مترا مكعبا 
في الس��اعة في معمل الس��يدية و60 مترا مكعبا 
في الس��اعة في معمل ابو دشير ومبواصفات فنية 
عالية اجلودة ومبوجب املواصفات القياسية املعتمدة 

عامليا .
واوضح الشمري انه توجد امكانية اضافة احملسنات 
املطلوب��ه الى الكونكري��ت كزيادة الق��وة واللدونة 
واملعجالت وبناء على طلب اجلهة املستفيدة ، مؤكدا 
استعداد الشركة لنصب معامل النتاج الكونكريت 
اجلاهز في مواقع العمل للكميات الكبيرة املطلوبة 
، داعيا شركات الوزارة كافة والوزارات االخرى الراغبة 
في احلصول على مادة الكونكريت الس��تغالل هذه 
الفرصة للحصول على املادة بأس��عار تنافسية اقل 
من االسعار الس��ائدة في السوق احمللية وبواصفات 

فنية عالية اجلودة . 

 
 Dated 21-February-2017 ITT reference 

number 
PR/COI/2017/0085  
PR/COI/2017/0096  

PR/KIRKUK/2017/10080  
PR/DHK/2017/0220  

 
 Dear Sir / Madam,  
Save the Children invites your submission of a tender to provide goods/services in accordance 
with the conditions detailed in the attached documents. Save the Children intends to issue a 
contract for the following goods/services:  
Framework Agreement for Rehabilitation and Installation of Following Categories:  
 Rehabilitation of Showers/Latrines and Construction of New Latrines in Duhok 
PR/DHK/2017/0220  

Tanks/Concrete casting/fencing etc as per BOQ- PR/COI/2017/0085  
- PR/KIRKUK/2017/10080  

prefabricated latrines/water tanks/cess pits as per BOQ 
PR/COI/2017/0096  
Above mentioned services are required in Hammam Ali/Niewa Governate 
/Kirkuk/Duhok with future possibilities in Kalar , Tikrit and Samra . Please see BoQ’s 
for details  
We include the following information for your review:  

Part 1: Tender Information  
Part 2: Conditions of Tendering  
Part 3: Terms and Conditions of Purchase (which will be signed by the successful 

Bidder)  
Part 4: Save the Children’s Child Safeguarding Policy  
Part 5: Save the Children’s Anti-Bribery and Corruption Policy  
Part 6: The IAPG Code of Conduct  

Your tender response must be received in the following format: 
  Full completion of the “Tender Response” document in order that your tender may 
be regarded as compliant. Those tenders returned not completed may be treated as 
void.  

One hard copies of bid to be submitted on headed paper.  

at the below address. The envelope should indicate the ITT reference number, but 
have no other details relating to the bid.  
Your return tender must be received at the address below not later than 11th March 2017. Failure 
to meet the Closing Date may result in the tender being void. Returned bids must remain open for 
consideration for a period of not less than 60 days from the Closing Date. Save the Children is 
under no obligation to award the contract or to award it to the lowest bidder. 
Ankawa Road, Erbil, Former Guest Land Hotel, 11250/1/119, near ministry of Justice  
Should you require further information or clarification on the tender requirements, please 
contact Save the Children International procurement.iraq@savethechildren.org  
We look forward to receiving a tender from you and thank you for your interest in our account. 
 Yours faithfully,  
Logistics Department  

بغداد - الصباح الجديد: 
أقامت دائ��رة األمم املّتحدة لألعمال 
املتعّلقة باأللغام وحكومة اليابان 
ووزارة الداخلي��ة العراقي��ة حف��ل 
تخريج )15( ضابط شرطة اكملوا 
بنجاح دورة تأسيسية عن تفكيك 

العبوات الناسفة املبتكرة. 
بتمويل  الياب��ان  وقامت حكوم��ة 
هذا املش��روع ال��ذي يدعم بصورة 
مباش��رة الق��درات الوطنية على 
التعام��ل مع مخاط��ر املتفجرات 

في املناطق احملررة حديثا.   
التدريبي��ة  ال��دورة  وتضمن��ت 
وتطبيق��ات  نظي��ة  محاض��رات 
عملي��ة على مدى 4 اس��ابيع  في 
مركز تدريب مكافحة املتفّجرات – 
س��لمان باك تهدف الى تعزيز ثقة 
املتدربني بقدراته��م على التقليل 

من مخاطر املتفجرات مبا في ذلك 
العبوات الناسفة املبتكرة ، وقد متّ 
إختيار ضباط الشرطة املشاركني 
وديال��ى  األنب��ار  م��ن محافظ��ات 

ونينوى وصالح الّدين. 
وق��ال الّل��واء عبد الكرمي ح��امت بأّن 
ال��دورات التدريبي��ة ف��ي الع��راق 
تسهم في عودة العائالت النازحة 
إلى بيوتهم متهيدا ملشاريع ضرورية 

تتعلق بإعادة األعمار والتنمية " 
م��ن جانب��ه اك��د فومي��و إي��واي 
س��فير اليابان لدى العراق في بيان 
ل��ه "البد أن تك��ون مهم��ة تعزيز 
الس��الم واالس��تقرار ف��ي املناطق 
احملررة ش��اقة بالنسبة لنا جميعاً 
والس��يما بع��د حتري��ر املوص��ل مبا 
في ذل��ك التحريراملتوق��ع للجانب 
الغرب��ي في امل��دة املقبلة من قبل 

ق��وات األم��ن العراقية الباس��لة. 
وم��ع ذل��ك، فإنن��ا نأم��ل أن تكون 
عملي��ة حتري��ر املوص��ل ، وخاصة 
بالنسبة للشعب العراقي، فرصة 
ذهبية للس��عي ليس فقط إلعادة 
اإلعم��ار، وإمن��ا أيضا للس��عي من 

أجل املصاحلة الوطنية." 
الى ذلك أش��ار بي��ار لوموالن مدير 
لألعم��ال  املّتح��دة  األمم  برنام��ج 
املتعّلق��ة باأللغام ف��ي العراق إلى 
أّن " دائ��رة األمم املّتح��دة لألعم��ال 
املتعّلقة باأللغام قد قامت بتدريب 
45 مشاركا منذ سنة 2016 وذلك 
الوطنّي��ة على  الق��درات  لتعزي��ز 
اإلس��تجابة إل��ى والتقلي��ل م��ن 
مخاط��ر املتفّج��رات، مب��ا في ذلك 
العب��وات الناس��فة املبتك��رة في 

املناطق احملررة .

بغداد - الصباح الجديد:
ناقشت الشركة العامة لالسواق 
املركزي��ة اح��دى تش��كيالت وزارة 
التجارة موضوع متابعة املتجاوزين 
على اراضي وامالك الشركة اليجاد 
السبل القانونية السترداد االموال 
من بعض املصارف واجلهات االخرى 
اضاف��ة ال��ى مناقش��ة مجموعة 
م��ن القضاي��ا الت��ي تس��هم في 
تطوير عمل الشركة منها قرارات 
مجلس الوزراء حول االستفادة من 

بنايات الشركة وموضوع استثمار 
املواقع كاملة.

الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهندس عبد احملسن عنبر الركابي 
ان شركته بصدد العمل بخطوات 
عملية وجادة  لغرض حتسني واقع 
الشركة بعرض بناياتها لالستثمار 
وااليج��ار والبي��ع على وف��ق اليات 

وموافقات من اجلهات العليا .
اعلن��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
الشركة العامة لالسواق املركزية 

املش��اريع  ب��دأت مبناقش��ة  انه��ا 
االس��تثمارية التي من ش��أنها ان 
تسهم في نهوض عمل الشركة.

واوض��ح املدير العام للش��ركة انه 
مناقش��ة  االجتماع  ج��رى خ��الل 
الت��ي  القضاي��ا  م��ن  مجموع��ة 
تس��هم في تطوير عمل الشركة 
منه��ا  مناقش��ة ق��رارات مجلس 
الوزراء حول االس��تفادة من بنايات 
الشركة وموضوع استثمار املواقع 

كاملة .

ذي قار - علي حسين:
بح��ث محاف��ظ ذي ق��ار يحي��ى 
الناص��ري والوفد املراف��ق له مع 
وزي��ر الكهرباء املهندس قاس��م 
الفه��داوي جمل��ة م��ن القضايا 
املتعلق��ة مبالحظ��ات احلكوم��ة 
احمللية عل��ى احالة قطاع التوزيع  
لالستثمار ٬ واستحقاقات ذي قار 
م��ن املديريات العام��ة للكهرباء 
فضال عن ملف مطار  الناصرية.

وق��ال احملاف��ظ عقب لقائ��ه وزير 
الكهرباء في بغداد بحضور عضو 
مجل��س الن��واب رزاق محيب��س 
واعضاء ورئيس مجلس احملافظة  
ان »زي��ارة وف��د احلكوم��ة احمللية 
ف��ي ذي قار ل��وزارة الكهرباء يأتي 
ضمن  اس��تعداد ذي قار للصيف 

املقبل».

واضاف الناصري ان االجتماع تناول 
جملة من القضايا املهمة ابرزها 
التباحث حول آلية االستثمار في 
قط��اع التوزيع ومدى التنس��يق 
بني الوزارة واحلكومة احمللية التي 
اش��رت مجموع��ة نق��اط ح��ول 
االستثمار في ه�ذا القطاع املهم 
مع مراع��اة احلال��ة العامة التي 
ومقترحات  احملافظ��ة  تعيش��ها 
احلكومة احمللي��ة من خالل جلانها 

اخملتصة«.
وتط��رق احملاف��ظ الى دع��م وزارة 
الكهرباء ملش��روع مط��ار ذي قار 
وس��بل توفير متطلب��ات ايصال 
الكهرب��اء اليه وازال��ة العراقيل 
التي واجهت املش��روع  في املدة 
الس��ابقة«٬ مبين��ا  ان��ه »طرح 
مل��ف اس��تحقاقات ذي قار من 

املديري��ات العام��ة واهمية ان ال 
تترك��ز ف��ي منطقة واح��دة من 
خ��الل  توزيعها عل��ى احملافظات 
لتق��دمي  بخدماته��ا  املش��مولة 
للمواطن��ني٬  االفض��ل  اخلدم��ة 
ووعدن��ا وزي��ر الكهرب��اء بدع��م 
فكرة نقل مديرية التوزيع الى ذي 
الصالحيات  اعط��اء  وكذلك  قار 
املطلوب��ة لدوائر التوزيع العاملة 
عل��ى  يخف��ف  مم��ا  باحملافظ��ة 
املعام��الت  اعب��اء  املواطن��ني 

الروتينية«.
 واشار الناصري الى االتفاق على 
زيارة وفد كبير من الوزارة برئاسة 
الوكي��ل ل��ذي ق��ار  خ��الل االيام 
املقبل��ة لوض��ع خط��ة لتذليل 
الصعوب��ات الت��ي  ق��د تواج��ه 
احملافظه خالل الصيف املقبل ».

اعالم الوزارة 
اعلنت وزارة النفط عن أطفاء البئر 
رقم 77 في حقل القيارة النفطي 
مبحافظ��ة نين��وى من قب��ل الفرق 
الفني��ة والهندس��ية في ش��ركة 

نفط الشمال  . 

وقال املتحدث بإسم الوزارة عاصم 
جهاد ان الفرق الفنية والهندسية 
في شركة نفط الشمال واجلهات 
الساندة من الش��ركات النفطية 
والدفاع املدني واجلهد الهندس��ي 
العس��كري  متكن��ت م��ن اطف��اء 

البئر 77 في حقل القيارة النفطي 
مبحافظة نينوى .

واضاف املتحدث باس��م الوزارة ان 
جه��ود العامل��ني في ه��ذه الفرق 
تتواصل للسيطرة على بقية االبار 

املشتعلة وعددها 4 آبار. 

اليابان تمّول دورًة لتدريب ضباط 
الشرطة بتفكيك العبوات 

التجارة تسعى إلى استثمار 
مواقع األسواق المركزية 

محافظ ذي قار يبحث مع الكهرباء 
ملفي الطاقة ومطار الناصرية 

إطفاء البئر 77 في حقل القّيارة النفطي
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مدريد ـ رويترز:
قفز نح��و 359 مهاجرا أفريقيا من فوق الس��ياج 
احلدودي بني املغرب وجيب س��بتة اإلسباني امس 
االثن��ني في ثاني مس��عى جماع��ي للهجرة منذ 
يوم اجلمعة املاضي بع��د أن عبر نحو 500 مهاجر 

السياج.
وقالت سلطات س��بتة إن أكثر من 1400 مهاجر 
ينتظرون اآلن في اجليب اإلسباني لفحص أوراقهم 
مضيف��ة أن هن��اك مطال��ب بإقامة خي��ام إليواء 

املهاجرين الذين وصلوا مؤخرا.
وعل��ى املهاجري��ن اآلن انتظ��ار نقله��م إل��ى البر 
الرئيس��ي لفحص أوراقهم. وم��ن املرجح أن جتري 

إعادة معظمهم إلى املغرب أو إلى بالدهم.
وقالت سلطات سبتة إن نحو 600 شخص حاولوا 
عبور الس��ياج إلى اجليب امس االثنني باستخدام 
قواطع لألس��الك وأس��لحة حادة في نفس املكان 

الذي حدث فيه ذلك يوم اجلمعة.
وذك��رت الس��لطات أن ثالثة أش��خاص نقلوا إلى 
املستش��فى بعد إصابتهم بجروح بالغة وبينهم 
ش��رطيان بعد التداف��ع للقفز من فوق الس��ياج 
املصن��وع من األس��الك الش��ائكة بارتفاع س��تة 
أمتار ويحيط باجليب اإلس��باني الواقع في شمال 

أفريقيا.
واجليب��ان اإلس��بانيان في ش��مال أفريقي��ا، وهما 
س��بتة على الس��احل الش��مالي للمغرب قبالة 
مضيق جبل طارق ومليلية الذي يقع على مسافة 
أبعد نحو الشرق قرب احلدود اجلزائرية ، هما محور 

محاوالت كثيرة لعمليات العبور غير املشروعة.
ويح��اول مهاجرون أفارقة للدخ��ول إلى أوروبا عن 
طريق القفز من فوق الس��ياج أو الس��باحة حوله 

على امتداد الساحل.

دمشق ـ بي بي سي:
تصاع��د الدخ��ان ف��وق منطقة تس��يطر عليها 
املعارضة املس��لحة في درعا جنوبي سوريا، وذلك 

بعد أنباء عن قصف جوي حكومي.
ح��ذرت فصائل س��ورية مس��لحة دعم��ت اتفاق 
الهدنة األخير من أن »تكثيف القصف احلكومي« 

يعرض الهدنة للخطر.
وأكدت الفصائل أنها حتتفظ لنفس��ها بحق الرد 
على القصف األخير، الذي اس��تهدف مناطق في 

محيط دمشق وحمص وجنوب البالد.
وتص��ف الفصائ��ل الهجم��ات احلكومي��ة بأنها 

»رسالة دموية« من نظام الرئيس بشار األسد.
يأتي ذل��ك قبل أي��ام قليلة من انعق��اد محادثات 
سالم بشأن األزمة الس��ورية، برعاية األمم املتحدة 

في مدينة جنيف السويسرية.
وقل��ل املبع��وث األمم��ي إلى س��وريا، س��تيفان دي 
ميس��تورا، من س��قف اآلم��ال بش��أن محادثات 
جني��ف، املقرر بدؤها ف��ي الثالث والعش��رين من 

شباط اجلاري.
إل��ى  ته��دف  احملادث��ات  إن  ميس��تورا  دي  وق��ال 
استكش��اف م��ا إذا كانت هن��اك إمكانية لبحث 

عملية سياسية.
وكانت هدنة تشمل كافة أنحاء سوريا، مت التوصل 
إليه��ا برعاية روس��يا وتركي��ا وإي��ران، دخلت حيز 
التنفيذ في الثالث��ني من كانون األول املاضي، بعد 

محادثات سالم عقدت في كازاخستان.

مئات المهاجرين يعبرون 
إلى جيب سبتة اإلسباني

فصائل سورية مسلحة 
تحّذر من انهيار الهدنة

متابعة الصباح الجديد:

مص��ر  خارجي��ة  وزراء  اس��تعرض 
وتونس واجلزائ��ر جهود الدول الثالث 
للمس��اهمة في إيجاد حل توافقي 
ب��ني كافة األطراف الليبية مبختلف 
انتماءاته��م وتوجهاته��م واتفقوا 
السياس��ي  للح��ل  مب��ادرة  عل��ى 
الش��امل في ليبي��ا وذل��ك اعتبارا 
للدور احملوري آللية دول اجلوار الليبية 
واألمم املتح��دة والهيئ��ات الدولي��ة 
واإلقليمية، وأخذا في االعتبار املبادئ 
الرئيسية التي مت التوافق عليها في 
لدول  العش��ر  الوزارية  االجتماعات 
اجلوار املنعقدة ف��ي القاهرة مؤخرًا 

واخلرطوم واجلزائر وتونس ونيامي.
ون��ص االجتم��اع على ع��دة نقاط 
أولها مواصلة الس��عي احلثيث إلى 
حتقيق املصاحلة الشاملة في ليبيا 
دون إقصاء في إط��ار احلوار الليبي- 
الليبي مبس��اعدة م��ن الدول الثالث 
وبرعاية من األمم املتحدة، والتمسك 
بسيادة الدولة الليبية ووحدة ترابها 
وباحل��ل السياس��ي كح��ل وحي��د 
لألزمة الليبية عل��ى قاعدة االتفاق 
السياس��ي املوّق��ع ف��ي 17 كانون 
األول 2015، وباعتباره إطارا مرجعيا 
واالتف��اق على مس��اندة املقترحات 
الليبية قصد  لألط��راف  التوافقية 
التوص��ل إل��ى صياغ��ة تكميلي��ة 

وتعديالت مكن من تطبيقه.
كم��ا ن��ّص االجتم��اع عل��ى رفض 
أي ح��ل عس��كري لألزم��ة الليبية 
وأي تدخ��ل خارجي��ة في الش��ؤون 
الداخلية الليبية باعتبار أن تسوية 
ل��ن تك��ون إال م��ن ب��ني الليبي��ني 
أنفس��هم والتأكيد عل��ى أن يضم 
احلوار كاف��ة األطراف الليبية مهما 
انتمائه��م  أو  توجهاته��م  كان��ت 

السياسية. 

واتفق االجتماع على العمل لضمان 
وحدة املؤسس��ات الدول��ة الليبية 
املدنية املنصوص عليها في االتفاق 
السياسي اجمللس الرئاسي، مجلس 
للدول��ة  األعل��ى  اجملل��س  الن��واب، 
مب��ا في ذل��ك احلف��اظ عل��ى وحدة 
اجلي��ش الليبي وفقا لبن��ود االتفاق 
السياس��ي الليب��ي للقي��ام بدوره 
الوطن��ي في حفظ ألمن ومكافحة 
اإلره��اب واجلرمي��ة العاب��رة للحدود 

والهجرة السرية.
وتواص��ل ال��دول الث��الث جهوده��ا 
والتنس��يق  الوزاري  املس��توى  على 
فيما بينها وم��ع مختلف األطراف 
السياسية الليبية لتذليل العقبات 
القائمة، وسيتم رفع نتائج االجتماع 
الوزاري إلى الرئيس التونسي الباجي 

قي��د السبس��ي والرئي��س اجلزائري  
عب��د العزي��ز بوتفليق��ة والرئي��س 
املص��ري عب��د الفت��اح السيس��ي 
متهي��دا للقمة الثالثي��ة في اجلزائر، 
ويكون إعالن تونس ال��وزاري أرضية 
لتكثيف وتعزي��ز احلوار بني األطراف 
الليبي��ة، ف��ي إطار ج��دول زمني مت 
التوافق بش��أنه الحق بعد التشاور 
مع األط��راف الليبي��ة املعنية واألمم 
املتحدة باعتبارها الراعي الرس��مي 
لالتف��اق السياس��ي وأي تفاهمات 
جديدة تتعلق بتنحيات أو تعديالت 

فيه.
وتقوم الدول الثالث بشكل مشترك 
ورس��مي بإحاطة األمني العام لألمم 
املتحدة واألمني العام جلماعة الدول 
العربي��ة ورئي��س مفوضي��ة االحتاد 

األفريقي باعتبارها وثيقة رس��مية 
لدى املنظمات الثالث. 

ويأتي ذلك جتسيدا للمبادرة السامية 
التي أعلن عنها رئيس تونس للحل 
السياس��ي عب��ر احل��وار الش��امل 
ليبي��ا،  ف��ي  الوطني��ة  واملصاحل��ة 
بذلتها  التي  للمجه��ودات  وتقديرا 
اجلزائر ومصر وتون��س للتقريب من 
وجهات النظر بني مختلف األطراف 
الليبي��ة للعودة إلى احل��وار ملعاجلة 
املسائل اخلالفية التي أعاقت تنفيذ 
االتفاق السياسي )الصخيرات( من 
خ��الل تنظيم احلوارات واملش��اورات 
واس��تقبال كافة األط��راف الليبية 

مبختلف انتماءاتهم.
وكش��فت مصادر دبلوماس��ية أنه 
س��يتم التنس��يق لعق��د القم��ة 

الثالثي��ة ف��ي اجلزائر خالل الش��هر 
األعم��ال  ج��دول  حس��ب  املقب��ل 
املناسب للرؤس��اء الثالث ملناقشة 
ما مت بحثه خ��الل االجتماع الوزاري 

حول ليبيا. 
وجاء االجتماع نظ��را للضرر البالغ 
ال��ذي حل��ق بالدول��ة الليبي��ة م��ن 
خ��الل االنفالت األمني وتقدير مصر 
واجلزائر وتونس حيث إن حالة الترقب 
واجلمود ال ميكن أن تستمر، وأنه من 
التاريخية يجب  واجباتهم  منطلق 
الليبيني  التح��رك بس��رعة لدف��ع 
لتج��اوز هذا االنس��داد وفت��ح آفاق 
جديدة للحل السياس��ي عبر حوار 
ليبيي ليبيا بإسناد من الدول الثالث 
وبرعاية األمم املتحدة يهدف التوصل 
إلى تعديالت لالتفاق السياس��ي مبا 

يضمن تنفيذه.
وأك��د البي��ان على احت��رام مبادئ 
الدولي��ة ف��ي احلفاظ  الش��رعية 
عل��ى األم��ن والس��لم والدوليني 
وبخاصة م��ا نصت علي��ه قرارات 
العالق��ة  ذات  األم��ن  مجل��س 
باملس��ألة الليبي��ة ومنه��ا القرار 
2259 امل��ؤرخ في 23 كان��ون األول 
2015 املتعلق باتف��اق الصخيرات 
القانوني��ة  املرجعي��ة  واعتب��اره 
في  السياسية  للتسوية  الدولية 
ليبي��ا واإلطار التوافق��ي للخروج 
م��ن األزم��ة الليبية م��ع التأكيد 
منظم��ة  ومس��ؤولية  دور  عل��ى 
األمم املتح��دة الراعية السياس��ي 
بن��ود  تنفي��ذ  مبتابع��ة  واملعني��ة 

وتطبيق مخرجاته.

بيروت ـ أ ب ف:
املتطرف  اليم��ني  التقت مرش��حة 
للرئاسة الفرنسية مارين لوبن امس 
االثن��ني الرئي��س اللبناني ميش��ال 
عون ليك��ون اول رئيس دولة اجنبية 
يس��تقبلها في اطار س��عيها الى 
كسب مزيد من الصدقية الدولية.

وقال��ت زعيم��ة اجلبه��ة الوطنية 
اث��ر اجتماع اس��تمر 30 دقيقة في 
القص��ر الرئاس��ي »تطرقن��ا ال��ى 
الصداق��ة الطويل��ة واملثم��رة بني 

بلدينا«.
الوحي��د  ه��و  اللبنان��ي  والرئي��س 
املس��يحي في الش��رق االوس��ط، 

علما بان ع��ون يحظى بدعم حزب 
اهلل الشيعي.

ومنذ توليها رئاسة اجلبهة الوطنية 
في 2011 لم تلتق لوبن س��وى عدد 
ضئيل من املسؤولني االجانب اثناء 
الوزراء  واليتهم، باس��تثناء رئي��س 
املص��ري االس��بق ابراهي��م محلب 

في 2015 ووزي��ر اخلارجية البولندي 
فيتولد فاشيكوفسكي في كانون 

الثاني.
ورفضت املستشارة االملانية انغيال 
ميركل االجتماع بلوبن فيما اعتبر 
رئي��س ال��وزراء االس��باني ماريان��و 
راخ��وي ان انتخابه��ا ف��ي فرنس��ا 

سيشكل »كارثة«.
ويس��تقبل لبنان ال��ذي يناهز عدد 
س��كانه اربعة ماليني نسمة نحو 
مليون الج��ىء س��وري ويعاني من 
تداعيات احلرب املستمرة في سوريا 

منذ اذار 2011.
من��ع  ال��ى  لوب��ن  ح��زب  ويدع��و 

املهاجري��ن من دخول فرنس��ا واحلد 
في ش��كل كبير من عدد الالجئني 
املوجودين عل��ى اراضيها. واعتبرت 
لوبن االح��د ان على اجملتمع الدولي 
ان يبذل جهدا اكبر البقاء الالجئني 
في مخيمات في لبنان تتوافر فيها 

الشروط االنسانية.

مارين لوبن تلتقي في بيروت الرئيس اللبناني

وسط تحضيرات لعقد القمة الثالثية خالل الشهر المقبل

وزراء خـارجيـة مصـر وتونس والجزائر 
يستعرضون نتائج اجتماعهم حول ليبيا

نص االجتماع على عدة 
نقاط أولها مواصلة 

السعي الحثيث إلى 
تحقيق المصالحة 

الشاملة في ليبيا دون 
إقصاء في إطار الحوار 
الليبي- الليبي بمساعدة 

من الدول الثالث وبرعاية 
من األمم المتحدة

جانب من االجتماع

تقـرير

بروكسل ـ أ ب ف:

التق��ى نائ��ب الرئي��س االميركي مايك 
بنس قادة االحتاد االوروبي وحلف شمال 
االطلس��ي في بروكس��ل امس االثنني، 
الي��وم االخير من رحلته الرس��مية الى 
اوروبا حيث حرص على طمأنة الشركاء 
التاريخيني للواليات املتحدة بشأن نوايا 

الرئيس دونالد ترامب.
وج��رى امس االثنني محادث��ات مع وزيرة 
فيديري��كا  االوروب��ي  االحت��اد  خارجي��ة 
موغيريني، ورئيس االحتاد دونالد توسك 
ورئي��س املفوضية االوروبي��ة جان كلود 
يونك��ر، قب��ل ان يجتم��ع بع��د الظهر 
باالم��ني العام للحلف االطلس��ي ينس 

ستولتنبرغ.
وتشكل بروكسل حيث استقبل رئيس 
الوزراء البلجيكي ش��ارل ميشال بنس 
على العش��اء امس االول االحد، احملطة 

االخيرة من جولة بنس االوروبية.
وس��عى بنس خالل ه��ذه الرحل��ة الى 
تهدئ��ة قل��ق االوروبيني، مش��يرا مرات 
ع��دة ال��ى انه يتح��دث باس��م ترامب. 
واك��د بنس ان االلت��زام االميركي حيال 
االطلس��ي »ثاب��ت« وحتدث ع��ن »اوروبا 
اكب��ر حليف« للواليات املتحدة وش��دد 

على قيم الدميوقراطية والعدالة.
وأك��د م��ن جدي��د ام��س االثن��ني هذه 
املواق��ف بينم��ا تب��دو االدارة االميركية 
اجلديدة اكثر ميال الى االنعزالية والنزعة 
القومية واقل حرصا على العالقات بني 
ضفتي االطلسي من االدارات السابقة.

وكان��ت موغيرين��ي الت��ي تش��دد على 
االهمية التي توليها اوروبا لقضايا مثل 
مكافحة ارتفاع حرارة االرض وعمل االمم 
املتح��دة بفاعلية في قضايا عدة بينها 
مثال النزاع بني اسرائيل والفلسطيني، 
خرج��ت مرات ع��دة ع��ن حتفظها منذ 

تولي ترامب الرئاسة.

وقبل عش��رة اي��ام دعت في واش��نطن 
الوالي��ات املتح��دة ال��ى »االمتن��اع عن 
التدخل في السياسة االوروبية«، وذلك 
ردا عل��ى س��ؤال ع��ن معلوم��ات موقع 
الكترون��ي مؤيد لترامب بش��أن التأثير 
عل��ى االنتخاب��ات التي س��تجرى هذه 

السنة في فرنسا وبريطانيا.
وعبر توسك ويونكر اللذان التقيان بنس 
للم��رة االولى ام��س االثن��ني، ايضا عن 
قلقهما من��ذ انتخاب ترامب، خصوصا 
بش��أن السياس��ة التجاري��ة التي تريد 

ادارته اتباعها.
ومبناس��بة زي��ارة بنس لبروكس��ل قبل 
ثالثة اش��هر من زي��ارة لدونال��د ترامب 
نفس��ه في نهاية اي��ار ، دعت منظمات 
غير حكومية الى التظاهر امس  االثنني 
امام مقار مؤسس��ات االحت��اد االوروبي 
الرئي��س  سياس��ة  الدان��ة  خصوص��ا 

االميركي حول الهجرة والصحة.
وفي غض��ون ذلك جاء الدبلوماس��يون 
واجلنراالت وخبراء السياسة واملسؤولون 
األمنيون، من جميع أنح��اء العالم إلى 
مؤمت��ر األمن في ميونيخ، يس��عون إلى 
البرهن��ة على أف��كار الرئيس األميركي 
دونال��د ترامب ونواياه، إال أنهم عادوا من 

دون الكثير من الطمأنينة. 
ويتوق��ع  اجلمهور إلى إش��ارات بش��أن 
مواقف إدارة ترام��ب في منظمة حلف 
شمال األطلسي واالحتاد األوروبي وأملانيا 
وروسيا، بقيادة فالدميير بوتني، الذي أبدى 
ترامب إعجابه به، وس��معوا معظمها 
التزام��ات  بش��أن  متداول��ة  تأكي��دات 
الواليات املتحدة م��ن النوع الذي كانت 

تدلي به اإلدارات األميركية السابقة.
ول��م يتمكن نائ��ب الرئي��س األميركي 
مايك بنس، الذي ميكن القول أنه يحمل 
رس��الة مباش��رة إلعادة االطمئنان من 
ترامب، من إع��ادة اطمئنان للعديد من 
اخلبراء. وكان مراقبو واشنطن، يشعرون 
بقل��ق عميق من صعوب��ة إيجاد ترامب 

ملستش��ار األم��ن القوم��ي، مطواع��ة 
ليح��ل محل مايكل تي فلني، وبس��بب 
املؤمت��ر الصحافي الطوي��ل الذي أعقب 
ذلك ي��وم اخلمي��س، والتصريحات التي 
أدلي بها الس��بت من أن ش��يًئا فظيًعا 

حدث في السويد.
وقال دانييال شوارزر، مدير اجمللس األملاني 
للعالقات اخلارجية، إن »الناس لم تشعر 
باالطمئن��ان، أنهم يعتق��دون أن ترامب 
ه��و غي��ر منظم وغي��ر متوق��ع ويلقي 
بق��رارات غير مدروس��ة، نح��ن جميًعا 
نريد أن نس��مع ما نريد أن نسمع. ولكن 
اجلمي��ع يعل��م أن أي تصري��ح رس��مي 
لترام��ب تختفي، أو تنتق��ص في تويت 

آخ��ر«. وأضاف الس��ناتور ج��ون ماكني،  
ال��ذي كان واحًدا من النق��اد اجلمهوري 
األب��رز لرئاس��ة ترام��ب، أن اإلدارة كانت 

»في حالة من الفوضى«.
يدل��ي  الرئي��س  أن  »أعتق��د  وأض��اف 
بتصريحات وفي مناسبات أخرى يناقض 
نفس��ه. هك��ذا تعلمن��ا أن مش��اهدة 
م��ا يفعل��ه الرئي��س تع��ارض م��ع م��ا 
يقوله«. لكن شوارزر قالت إن الكلمات 
كاألفع��ال. »م��ا يقوله يغير واق��ع، وإذا 
وضعت منظمة حلف شمال األطلسي 
أو االحتاد األوروبي موضع شك، فإنه يغير 

مصداقيتها واألضرار لهم«.
وأوضح جوليان س��ميث، مس��ؤول في 

وزارة الدفاع الس��ابق ونائب مستش��ار 
األم��ن القومي لس��لفه بن��س جوزيف 
بايدن، قائاًل »يج��ب طمأنة الناس »ملدة 
خم��س س��اعات، أو رمب��ا خ��الل عطلة 
نهاية األسبوع، ومن املمكن أن يطمئن 
األوروبيون عند تعيني روبرت س. هارفارد، 
نائ��ب أدمي��رال متقاع��د ليح��ل محل 
الس��يد فل��ني ألنه ل��ن يعط��ي احلكم 
الذات��ي عل��ى موظفي��ه، وحلفاؤن��ا ال 
يعرفون م��ن هو احملاور وم��ا رقم هاتفه 
لالتص��ال«، واحلدي��ث عن الت��زام حلف 
شمال األطلسي باملساهمات مالية لم 
تهز التحالف«، حتى ل��و علم األعضاء 
األوروبي��ني أنهم بحاجة إل��ى دفع املزيد 

من أجل الدفاع اجلماعي.
ونيك��والس بيرنز، األس��تاذ في جامعة 
هارف��ارد ووكي��ل وزارة اخلارجي��ة، الذي 
نصح هيالري كلينتون، بإعطاء االئتمان 
لبنس. وأش��ار إلى أن اجلميع لم يذكروا 
بنس م��رة واحدة ف��ي االحت��اد األوروبي، 
والذي ميثل ملعظم األوروبيني املؤسسة 
املركزية، وليس حلف شمال األطلسي. 
أوروبا مت��ر بوقت صعب��ة للغاية، وأنهم 
يتوقعون احتضان من هذه املؤسس��ات 
م��ن زعي��م الغ��رب والوالي��ات املتحدة، 
و«أنه��م يعرفون أن الرئي��س ترامب قد 
ش��كك مرارًا وتكرارًا عل��ى أهمية كل 
من الناتو والتابع لالحتاد األوروبي وشجع 
عل��ى اخل��روج البريطان��ي، والعديد من 
األوروبيني يخش��ون أنه يعمل إلضعاف 

االحتاد األوروبي.
وتس��اءل وولفغانغ إيش��نجر الس��فير 
األملاني السابق في واشنطن، الذي يدير 
املؤمتر، إذا كان ترامب »سيواصل التقليد 
الساري من نصف قرن من كون الواليات 
املتح��دة داعمة للمش��روع األوروبي، أم 
أنه سيس��تمر في دعوة لدول األعضاء 
إلى أن حتذو حذو البريكس��ت؟ إذا فعل 
ذلك، فإنه يصل إلى نوع من إعالن احلرب 
غير العسكرية. فإن ذلك يعني الصراع 
ب��ني أوروبا والواليات املتح��دة. وهل هذا 
ما تري��ده الوالي��ات املتح��دة؟ هل هذه 
هي الطريق��ة التي يرغ��ب في نهجها 
جلعل الواليات املتحدة بلًدا عظيًما مرة 

أخرى؟«.
ويب��دو ترامب لكثير من األملان متناقض 
في أحسن األحوال عن السيدة ميركل، 
وه��ي تتجه إل��ى حملة إع��ادة انتخاب 
صعب��ة، وف��ي نف��س الوق��ت يح��اول 
الروس��ية  الكرمل��ني ووس��ائل اإلعالم 
تقويضه��ا من خالل األخب��ار الوهمية، 
وخصوًصا أن مي��ركل ينظر إليها بأنها 
حصن أوروبا األكثر متاسًكا ضد روسيا، 
وأنه��ا حتافظ على ف��رض عقوبات على 

موس��كو، بس��بب ضمها لشبه جزيرة 
القرم ودعم االنفصاليني األوكرانيني.

ال  إنه��م  األمل��ان  املس��ؤولون  ويق��ول 
يضغطون على ميركل لزيارة واشنطن 
في أي وقت قريب، ألنها لم تكن متأكًدا 
من النتيجة. وقال تش��ارلز أ. كوبشان، 
األس��تاذ في جامعة جورج ت��اون الذي 
القوم��ي  األم��ن  مجل��س  مدي��ر  كان 
للرئيس أوباما في أوروبا، واجلميع يدرك 
أن ه��ذا هو العمل من أجل التقدم، وأن 
هن��اك لعبة ش��د احلبل مس��تمرة بني 
الالعبني الرئيس��يني وال أحد يعرف من 

الذي سيفوز«.
وبنّي توماس ماتوسيك السفير األملاني 
الس��ابق ف��ي بريطاني��ا واألمم املتحدة، 
أن الن��اس س��يطمئنون إل��ى ح��د ما، 
ألنه��م يريدون ذلك، وق��ارن بني الرئيس 
ومستش��اره »ترامب ليس أيديولوجًيا، 
مث��ل بان��ون. وه��ذا أيضا ه��و رأي روبن 
نبل��ت، مدي��ر تش��اتام ه��اوس، وه��ي 
مؤسس��ة بحثية مقرها لندن. »ترامب 
ال يخضع ألجندة السياس��ة اخلارجية 
الثابت��ة بش��أن العديد م��ن القضايا، 
حتى ال يك��ون هناك مس��احة املتنازع 
ومجال للنف��وذ واملناورة«. وترامب يركز 
اهتمامه��ا على أش��ياء معين��ة، مثل 
التج��ارة والوظائف ومكانة أميركا في 
العال��م، ولكن يب��دو أن هن��اك مجااًل 

للتأثير«.
وأع��رب ارتيس بابريكس وزي��ر اخلارجية 
والدفاع الس��ابق، وخ��و اآلن عضًوا في 
البرملان األوروبي، كش��ف عن ثقته في 
السيد ماتيس، والسيد ماكني. وأضاف 
»لكن احلرب الباردة ليس فقط عن طريق 
األس��لحة، ولكن ع��ن طري��ق الدعاية 
والقوة الناعمة«. وقال بابريكس »وعلى 
شاش��ة التلفزيون األملان��ي، ترامب هو 
نكتة للجميع. نحن قلقون أيًضا حول 

الهيبة األميركية«.

لم يستطع إعادة الطمأنينة الكاملة إلى الدبلوماسيين والسياسيين

قادة األطلسي واالتحاد األوروبي يلتقون نائب الرئيس األميركي في المحطة األخيرة من جولته

نائب الرئيس االميركي مايك بنس

الثالثاء 21 شباط 2017 العدد )3630(

Tue. 21 Feb. 2017 issue )3630(



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت جلنة اإلقتصاد واإلستثمار 
البرملانييية، أمس االثنيين، عن قيام 
اجلهييات املعنية بقروض املشيياريع 
الصغيرة بدراسييات إلعييادة النظر 
بشييروط التقدمي للقييروض، مبينًة 

عزوف املواطنن عن التقدمي لها.
وقالييت عضو اللجنيية جنيبة جنيب 
فييي تصريييح صحافييي، إن »مبادرة 
دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
للجنيية  مقترحيياً  كان  والكبيييرة 
اإلقتصيياد واإلسييتثمار البرملانييية، 
بعد دراسيية مسييتفيضة وحوارات 
مييع اجلهات املعنييية مت إتخاذ القرار 
مبنح املصييرف الصناعييي والزراعي 
ترليونين لييكل منهما، لدعم هذه 
املشيياريع وبنسييبة فائدة إجمالية 
%4 و%2 للمصييارف و%2 يفرضهييا 

البنك املركزي على املصارف«.
وأشارت إلى أن »دعم هذه املشاريع 
خطييوة ممتييازة للنهييوض بالواقييع 
اإلقتصادي للبلد، وسبقتنا بها دول 
حاولت وجنحت ببنيياء إقتصاد قوي 
كماليزيا وسيينغافورة وإستطاعت 
أن تنمييي إقتصادهييا عيين طريييق 

املشاريع الصغيرة«.
وأحملييت إلييى أن »املواطيين العراقي 
يعاني من عدم وجود عمل واإلقتصاد 
احمللي ضعيف، وهذه املشيياريع لها 
دور كبييير بتوفير فرص العمل حتى 
يتم تداول األموال داخلياً، فاملواطن 
يسييتفيد واملصارف والبنك املركزي 

والدولة«.
وكان البنييك املركزي قييد أعلن، في 
وقت سييابق، عن فتح بيياب التقدمي 
للحصييول علييى قييروض لتمويييل 
واملتوسييطة  الصغيييرة  املشيياريع 
والكبيييرة، بشييروط كثيييرة منها 
توفير كفالء ضامنن من املوظفن 

احلكومين أو سندات البيوت وهوية 
غرفة التجارة وغيرها.

فييي حن القت هييذه اخلطوة عزوف 
املواطنيين عن التقدمي لها، واصفن 
وغير  التعجيزية  بالشييروط  إياهييا 

املمكنة.
وأضافييت عضييو جلنيية اإلقتصيياد 
إن  جنيييب،  جنيبيية  واإلسييتثمار 
»التعامل مييع هذه القروض يحتاج 
إلييى إجييراءات ميين شييأنها إجنيياح 

هذا املشييروع ضمن آليييات اللجان 
املعنييية«، الفتًة إلييى أن »املصارف 
كان لديهييا تخوف من هذه اخلطوة 
بسييبب جتارب السيينن السييابقة 
حيييث أعطييوا قروضيياً للمواطنن 
ولم تُسترد، فلهذا وضعت املصارف 
شييروطاً وضوابط وتعليمات كثيرة 
للحد ميين هذه الظاهييرة، لضمان 

إسترداد األموال«.
وحملييت إلى أنهم »إكتشييفوا عزوفاً 

من املواطنن عن التقدمي، لهذا بدأوا 
بدراسة تعديل هذه الشروط«.

ونوهييت جنيب، إلى أن »ضربة إنهيار 
أسييعار النفييط أثييرت سييلباً على 
املوازنة العامة للدولة لكنها كانت 
حافييزاً للمختصن لدراسيية إعادة 
اإلقتصادية  بنيياء سييتراتيجياتهم 
واإلسييتثمارية لبنيياء إقتصاد قوي، 
وجلنة اإلقتصاد واإلسييتثمار تدعم 

هذه اخلطوات«.

وشييددت النائبة على أن »القروض 
من إحتياط البنك املركزي مبقدار 6 
ترليون دينييار، واملفترض أن ينال كل 
أبناء الشعب العراقي حصة منها، 

مبا فيهم أبناء إقليم كردستان«.
وقالييت أنييه »يجييب فتح السييوق 
الداخلييي وتوسيييعه، فمثييالً إذ لم 
يجد ُمنتج التمر في البصرة سوقاً 
لييه في عموم محافظات العراق لن 
يستفاد شيء، فيجب فتح األسواق 

في احملافظات على بعضها وحتريك 
اإلقتصاد الداخلي ليشمل مردوداته 

اجلميع«.
اإلقتصيياد  »جلنيية  أن  وأكييدت 
واإلسييتثمار ناقشييت فقرة تعديل 
شييروط القروض مع مدراء املصرف 
والزراعييي  والتجيياري  الصناعييي 
والعقيياري، وكذلييك رئيييس جلنيية 
القييروض، وهييم بصييدد تبسيييط 

اإلجراءات«.

تراجع مبيعات »المركزي« إلى 161 مليون دوالر
بغداد ـ الصباح الجديد:

سييجلت مبيعييات البنييك املركزي 
العراقي، أمس األثنن، انخفاضاً في 
مزاده لبيع العمليية االجنبية ببيع 
161 مليييون دوالر، بعد أن باع األحد 

162 مليوناً.
  SNG وذكيير بيييان للبنييك، لتقييت

املبلييغ  “حجييم  إن  منييه  نسييخة 
املبيياع أمس بلييغ 161 مليوناً، و429 
صييرف  بسييعر  دوالراً،  و245  الفيياً، 
1182 دينارا مقابييل الدوالر الواحد، 
ومبشيياركة 32 مصرفاً و13 شركة 

للتحويل املالي”.
وأشار إلى أن “حجم مبالغ احلواالت 

مليونيياً،   123 بلييغ  واالعتمييادات 
و79 الفيياً و245 دوالراً، فيمييا كانت 
الكمييية املباعيية نقييداً 38 مليوناً، 

و350 ألف دوالر”.
وأوضح البيان إن “بيع املبالغ احملولة 
حلسييابات املصارف في اخلارج يكون 
بسييعر 1190 دينارا لييكل دوالر، أما 

سييعر البيع النقدي فيكون بسعر 
1190 ديناراً لكل دوالر”.

علييى الصعيد ذاته، باشيير مصرف 
الرشيييد، أمييس، بتفعيييل خدميية 
االلكترونييية  املواطيين  حكوميية 

اخلاصة بشكاوى املواطنن.
وقال املصرف في بيان له، انه »باشر 

بتفعيييل خدمة حكوميية املواطن 
بشييكاوي  اخلاصيية  االلكترونييية 
املواطنن«، مشيييرا الى ان »اخلدمة 
تاتييي اسييتنادا لتوجيهييات االمانة 

العامة ل مجلس الوزراء«.
واضاف املصرف ان »اخلدمة ستتيح 
للمواطيين سييهولة التواصييل مع 

املصرف من خالل البريد االلكتروني 
اخلاص باسييتقبال هذه الشكاوي«، 
مبينا ان »الشكاوى سيتم ارسالها 
واالجابيية  املعنييية  االقسييام  الييى 
عليها بسييقف زمنييي محدد ومن 
ثم ارسييالها الى املواطن عن طريق 

بريده االلكتروني او رقم هاتفه«.

»األوراق المالية«: ارتفاع تداول األسبوع الماضي بنسبة 308 %
بغداد ـ الصباح الجديد:

لييأوراق  العييراق  سييوق  سييجل 
املالية، أرتفاعاً في عدد االسييهم 
املتداوليية فييي السييوق بنسييبة 
جتاوزت الي %308 خالل االسييبوع 
املاضييي قياسييا باالسييبوع الذي 

قبله.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه 
أحمد عبد السييالم فييي بيان له، 
أن “سييوق العراق لييأوراق املالية 

املنتهي  نظييم خييالل االسييبوع 
في السييادس عشيير من شباط 
اجليياري خمييس جلسييات لتداول 
فييي السييوق النظامييي وخمس 

جلسات في السوق الثاني”.
الشييركات  “عييدد  أن  وأضيياف، 
املدرجة في السوق بلغ 97 شركة 
شييركة   70 منهييا  مسيياهمة، 
مدرجة في السوق النظامي و27 
شركة مدرجة في السوق الثاني 

وتداولت خالل جلسييات االسبوع 
املاضييي اسييهم 53 شييركة في 
السوق النظامي و4 شركات في 

السوق الثاني”.
“عييدد  أن  السييالم  عبييد  وبيين 
التداول  املتوقفة عن  الشييركات 
التزامهييا بتقدمي االفصاح  لعدم 
للهيئيية  والفصلييي  السيينوي 
والسييوق كانييت خالل االسييبوع 
املاضي 15 شييركة فيما بلغ عدد 

السييوق  في  املدرجيية  االسييهم 
9.584 ترليون سهم”.

وأكد أن “عدد االسييهم املتداولة 
مليييار   144 املاضييي  لأسييبوع 
سييهم مقابل 35 مليار سييهم 
لالسييبوع الذي قبله فيما بلغت 
قيمة االسهم املتداولة لأسبوع 
املاضييي 72 مليييار دينييار مقابل 
31 مليييار دينييار لالسييبوع الذي 
قبله أمييا عدد الصفقات املنفذة 

لأسييبوع املاضييي فكانت 1947 
2513 صفقيية  صفقيية مقابييل 
لالسييبيوع الييذي قبلييه واقفييل 
مؤشيير السييوق ISX 60 في أخر 
جلسيية من االسييبوع بي 712.19 

نقطة”.
وأشار عبد السالم أنه “ومن حتليل 
بيانات التداول لأسييبوع املاضي 
نالحظ أن عدد االسهم املتداولة 
لأسبوع املاضي ارتفاعت بنسبة 

%308.97 قياسييا باالسبوع الذي 
القيمة  ارتفعييت  وأيضييا  قبلييه 
االجمالييية لالسييهم املتداوليية 
لأسبوع املاضي بنسبة 130.17% 
قياسا باالسبوع الذي قبله وايضا 
سجل السوق ارتفاعا في مؤشر 
السييوق ISX 60 بنسييبة 0.05% 
لأسييبوع املاضييي عيين اغالقييه 
لالسبوع الذي قبله عندما اغلق 

على 711.80 نقطة”.

6 ترليون دينار تقديرات لها من احتياطي البنك المركزي

تعديل شروط التقديم على قروض المشاريع الصغيرة

المواطن العراقي 
يعاني من عدم وجود 
عمل واالقتصاد 
المحلي ضعيف، 
وهذه المشاريع 
لها دور كبير بتوفير 
فرص العمل حتى يتم 
تداول األموال داخليًا، 
فالمواطن يستفيد 
والمصارف والبنك 
المركزي والدولة

أحد املصارف العراقية

طوكيو ـ رويترز:
ارتفعت أسعار النفط أمس االثنن لكن املكاسب 
كانت محدودة في حن يدرس املسييتثمرون ما إذا 
كانت الزيادة في عدد احلفارات في الواليات املتحدة 
واخملزونات القياسييية سييتقوضان جهود املنتجن 

خلفض اإلنتاج وإعادة التوازن للسوق.
وارتفييع مزيييج برنت في العقود اآلجلة 17 سيينتا 
إلى 55.98 دوالر للبرميل في حن صعد مزيج غرب 
تكسيياس الوسيط األميركي 15 سنتا إلى 53.55 
دوالر. وهبط العقدان قليال في وقت سييابق وسط 

تعامالت هادئة.
وذكرت بيكر هيوز يوم اجلمعة أن شركات الطاقة 
األميركية أضافت منصات حفر لأسبوع اخلامس 
على التوالي لتسييتمر موجة التعافي التي بدأت 
قبل تسعة أشهر مع تفاؤل املستثمرين باألسعار 
املرتفعيية التي جتيياوزت 50 دوالرا للبرميل معظم 

الفترات منذ أواخر تشرين الثاني.
وقالييت جولدمييان سيياكس فييي مذكييرة بحثية 
»بافتراض بقاء عدد منصات احلفر األميركية عند 
املسييتويات احلالية نتوقييع أن يزيد إنتيياج النفط 
األميركييي بواقع 405 آالف )برميل يوميا( بن الربع 

األخير من 2016 والربع األخير من 2017.«
وأضافييت املذكييرة أن اإلنتاح األميركي سيييرتفع 
بواقييع 130 ألف برميييل يوميا في املتوسييط في 

2017 عنه قبل عام.

لندن ـ رويترز:
تعافي اليورو بعض الشيييء أمييام الدوالر أمس 
االثنيين بعييد أن فشييلت محادثات فييي مطلع 
األسبوع في إحراز تقدم يذكر نحو إيجاد مرشح 

واحد لليسار في انتخابات الرئاسة الفرنسية.
وقادت أنباء عن مناقشة االشتراكي بينوا هامون 
ومنافسه اليساري املتشدد جان لوك ميالنشون 
التعاون في سييعيهما للرئاسة إلضعاف اليورو 

ودعم الن يوم اجلمعة.
وارتفعييت العمليية األوروبية املوحييدة نحو 0.1 
فييي املئة أمييام الدوالر و0.3 باملئيية أمام الن في 
التعامييالت املبكييرة فييي أوروبا في حيين ارتفع 
الييدوالر 0.1 فييي املئيية إلييى 113.08 ييين بعد أن 
تخلى عن بعض من مكاسييبه التي حققها في 

األسواق اخلارجية.

ميالنو ـ رويترز:
سييجلت األسييهم األوروبية ارتفاعا طفيفا أمس 
االثنيين بدعم ميين صعود قطيياع االتصاالت لكن 
هبوط سييهم يونيليفر بعد سحب هاينز كرافت 
عرضهييا البالغة قيمتييه 143 مليار دوالر لشييراء 

منافستها األكبر حجما ضغط على السوق.
وارتفع املؤشيير سييتوكس 600 ألسهم الشركات 
األوروبية 0.3 باملئة في حن صعد املؤشر فايننشال 

تاميز البريطاني 0.1 باملئة.
وهبطت أسييهم يونيليفر ثمانييية باملئة لتتصدر 

قائمة اخلاسرين على املؤشر ستوكس. 
وقال أشييخاص على دراييية باملوضييوع إن كرافت 
سحبت عرضها ألنها شعرت أن من الصعب جدا 
التفاوض على اتفاق عقب الكشييف عن عرضها 

بعد وقت قصير جدا من مفاحتة يونيليفر.
وزادت أسييهم قطيياع االتصيياالت 1.3 باملئيية وقاد 
الصعود ارتفاع سييهم دويتشييه تيليكييوم الذي 
ارتفييع 2.2 باملئة بعد تقرير لرويترز عن أن سييوفت 
بنك مستعد للتخلي عن السيطرة على سبرينت 
لدويتشييه تيليكوم من أجل تنفيييذ عملية دمج 

للشركتن األميركيتن.

برنت عند 60 دوالرًا 
للبرميل

اليورو يرتفع أمام 
الدوالر والين

قّطاع االتصاالت يدعم 
أسهم أوروبا

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أظهرت بيانات من شركة إي فستمنت 
لأبحاث أمييس االثنن أن صناديق الثروة 
السيييادية العاملييية سييحبت 38 مليار 
أسييواق  فييي  اسييتثماراتها  ميين  دوالر 
األسهم والسييندات العاملية في 2016 
لكيين تدفقات الربييع األخير ميين العام 
املاضي أظهرت تباطؤا في وتيرة تسييل 

هذه االستثمارات.
وتعرضييت صناديييق الثييروة السيييادية 
النفييط لضغوط  بعائييدات  املدعوميية 
منذ هوت أسييعار النفط من مستويات 
مرتفعيية بلغييت 115 دوالر للبرميل في 
منتصف 2014 ليمثل عام 2016 السنة 
الثالثة التي يفوق فيها صافي مبيعات 

الصناديق مشترياتها.
الصناديييق  تسييييل  عمليييات  لكيين 
السيييادية اسييتثماراتها في األسييهم 
الصناديييق  مديييري  عبيير  والسييندات 
تباطأت على أساس سيينوي لتنخفض 
من مسييتواها املسجل في 2015 البالغ 
45.7 مليييار دوالر. وقالت إي فسييتمنت 
إن معدل البيييع انخفض بوتيرة مطردة 
على مدى عام 2016 مع وصول عمليات 
البيع في الربييع األخير من العام املاضي 
إلييى 4.9 مليييار دوالر انخفاضا من قراءة 

معدليية بلغت 7.2 مليييار دوالر في الربع 
الثالث.

ورمبا يتصل هذا بتعافي أسييعار النفط 
ميين مسييتويات منخفضيية بلغت 27 
دوالرا للبرميييل في كانييون الثاني 2016 
إلى نحييو 57 دوالرا للبرميييل في كانون 
األول بعييد توصييل منتجييي النفط إلى 

اتفاق خلفض اإلنتاج.
وسييلط بيتر لوريلي رئيس األبحاث لدي 
إي فسييتمنت - التييي جتمييع بيانات من 
4400 شييركة تدييير أمييواال بالنيابة عن 
مؤسسييات اسييتثمارية - الضييوء على 

االرتباط بن أسعار النفط والتدفقات.
وقييال »إذا تطلعييت إلييى الوقييت الذي 
بييدأت فيه أسييعار النفط فييي الهبوط 
فييي 2014 بجانب الزيادة في قوة الدوالر 
األميركي هذه اللحظة تتزامن بشييكل 
وثيق للغاية مع حتييول تدفقات صناديق 
الثروة السيييادية إلى مديري املؤسسات 
إلييى  اإليجابييي  األداء  ميين  اخلارجييية 

السلبي.«
وارتفعت عمليات تسييييل اسييتثمارات 
األسهم والسندات إلى مستوى ذروة في 
الربع الثالث من 2015 لتبلغ 20.1 مليار 
دوالر لكن لم تُسجل أي تدفقات صافية 

داخلة منذ الربع الثاني من 2014.
وفقدت صناديق االسييتثمار في أسهم 

األسواق الناشئة 1.4 مليار دوالر.

وارتفعت أسييواق األسييهم األميركية 
مسييتويات  إلييى  العاملييية  واألسييواق 
قياسييية منذ انتخيياب دونالييد ترامب 
رئيسييا للواليييات املتحدة في تشييرين 
الثانييي لكيين لوريلييي قييال إن قييرارات 
تسييييل األصول لم تكيين ذات طبيعة 

قصيرة األجل.
وحتولييت صناديق االسييتثمار في أدوات 
الدخل الثابييت والتي جذبت في اجململ 
صافي تدفقات بقيميية 2.5 مليار دوالر 
في الربييع الثالث إلى تسييجيل صافي 
تدفقييات خارجية بقيميية 13.5 مليون 

دوالر في الربع األخير من العام املاضي.
وتشييكل أصييول الصناديق السيييادية 
اخلليجية، البالغ قيمتها 2.966 تريليون 
دوالر موزعيية على 11 صندوقا، %40 من 
إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية 
العاملية، والتي تبلغ قيمتها االجمالية 

نحو 7.423 تريليون دوالر.
وقال مصدر، واستند إلى بيانات معهد 
صناديق الثروة السيييادية حييول العام، 
أن صناديق ثروات سيييادية مملوكة لدول 
اإلمييارات وقطر والكويت والسييعودية 
احتلت مراكييز متقدمة ضمن أكبر 20 

صندوق للثروات السيادية في 2016.
أضاف املصدر أن أصييول جهاز أبوظبي 
لالسييتثمار احتل املركييز الثالث عامليا 
بإجمالي أصييول 792 مليييار دوالر، تاله 
الهيئيية العامة لالسييتثمار الكويتية 
في املرتبة الرابعة بإجمالي أصول 592 
مليار دوالر، ثم مؤسسيية النقد العربي 
السييعودي »سيياما« في املركز اخلامس 

بنحو 576.3 مليار دوالر.
أما هيئة قطر لالسييتثمار فقد إحتلت 
املركز التاسع بأصول تخطت 335 مليار 
دوالر، تلتها مؤسسيية دبي لالسييتثمار 
فييي املركييز 11 عامليًّا بإجمالييي أصول 
بلغييت 200.5 مليييار دوالر، ثييم صندوق 
االسييتثمارات العاميية السييعودي في 
املركييز 13 بأصول بلغييت قيمتها 160 

مليار دوالر بنهاية عام 2016.
وأشييار إلى سيييطرة النرويييج والصن 
على املركزين األول والثاني على الترتيب 
بقيمة إجمالييية 1.698.88 مليار دوالر، 
حيث حصل صندوق التقاعد احلكومي 
النرويجييي علييى املرتبة األولييى عامليًّا ، 

بإجمالي أصييول بلغت 885 مليار دوالر، 
بينمييا جيياءت أصييول شييركة الصن 
لالسييتثمار فييي املركز الثانييي  بأصول 

إجمالية بلغت 813.8 مليار دوالر.
وتسعى اململكة العربية السعودية إلى 
تطوير الصندوق السيييادي السييعودي، 
لتصبح االسييتثمارات املصييدر الرئيس 
للدخل، بدالً من إيرادات النفط، متوقعاً 
أن يدر الصندوق اسييتثمارات بأكثر من 

تريليوني دوالر.
ومن شأن هذه اخلطوة، التي سيتم تدبير 
التمويل اخلاص بها من طرح حصة من 
عمالق البتييرول العاملي »أرامكو« للبيع 
في أسواق املال، أن يدفع صناديق الثروة 
السييعودية واخلليجييية بشييكل عييام 

للعب دور أكبر في االقتصاد العاملي.
وتعد “صناديق الثروة السيادية” كيانات 
اسييتثمارية ضخمة تقييدر بتريليونات 
الييدوالرات، وهي مكلفة بييإدارة الثروات 
واالحتياطيات املالية للدول، وتتكون من 
أصول متنوعة مثل العقارات واألسهم 
والسييندات وغيرها من االسييتثمارات، 
فهي مبثابة الذراع االستثمارية للدولة 

ذات الفوائض املالية.
لالسييتثمار  العاميية  الهيئيية  وتعييد 
بالكويت أول صندوق للثروة السيييادية 
 1953 عييام  وتأسييس  العالييم،  فييي 

الستثمار فائض العائدات النفطية.

4 دول خليجية تسيطر على 40 % من أصولها

صناديق الثروة السيادية: سحب 38 مليار دوالر من األسواق العالمية
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برلين ـ جاسم محمد:

أعل��ن البي��ت األبيض  صب��اح يوم 14 
شباط 2017، استقالة »مايكل فلني« 
مستش��ار األم��ن القوم��ي للرئي��س 
االميركي دونالد ترامب، بعد فضيحة 
اتص��االت م��ع روس��يا وأته��م فل��ني 
مبناقشة موضوع العقوبات االميركية 
م��ع الس��فير الروس��ي ف��ي الواليات 
املتح��دة قبي��ل تول��ي ترام��ب مهام 
الرئاسة.  وأفادت تقارير بأنه قد ضلل 
مسؤولني أميركيني بش��أن محادثته 
تلك مع الس��فير الروس��ي. وأضافت 
أن »فل��ني« قد يكون عرضة البتزاز من 
الروس.  وقال مسؤول بالبيت األبيض 
إن اس��م اجلن��رال املتقاع��د »ديفي��د 
بتريوس، املدير السابق لوكالة اخملابرات 
املركزي��ة االميركي��ة مط��روح لتولي 
املنص��ب، لكن يبقى ذلك مس��تبعداً 
كونه اتهم سابقاً في قضية تسريب 

معلومات.
وف��ي اعقاب اس��تقالة »فل��ني« عني 
البيت األبيض، اجلنرال »جوزيف كيث 
كيل��وج« مستش��اراً لش��ؤون األمن 
القوم��ي االميرك��ي، بعد اس��تقالة 
املستشار السابق مايكل فلني. وسبق 
أن ق��دم فلني اعت��ذاره، لنائب الرئيس 
االميرك��ي مايك بنس، ع��ن تضليله 
بشأن اتصاالته مبس��ؤولني روس، بعد 
أن أبلغ��ه بأنه لم يناق��ش العقوبات 
االميركية على موس��كو مع السفير 
الروس��ي س��يرغي كيس��لياك، ف��ي 
األس��ابيع التي س��بقت تولي ترامب 
الس��لطة في ال� 20 من كانون الثاني 
2017، م��ا دفع بنس للدف��اع عنه في 
مقابالت تلفزيوني��ة الحقة.  التقارير 
كش��فت بأن هذه احملادث��ات »أعطت 
الكرملني إشارة مغلوطة بأن موسكو 
ميكن أن تنتظر تخفيف العقوبات التي 
فرضتها إدارة باراك أوباما ضد روس��يا 
عل��ى خلفية هجماته��ا اإللكترونية 
املفترضة على االنتخابات الرئاس��ية 

في العام 2016«.

من هو مايكل فلني؟
ماي��كل فل��ني، 58 عام��اً ه��و جنرال 
متقاعد خرج من اخلدمة العس��كرية 
ال��رؤى  ف��ي  خل��الف  نظ��راً  مبك��راً 

السياس��ية بين��ه وب��ني إدارة أوباما. 
وبالرغ��م من أنه ل��م يفصح صراحة 
ع��ن س��بب إنه��اء خدمت��ه وإحالته 
للتقاع��د س��نة 2014 بع��د 33 عاماً 
من اخلدمة في اجليش االميركي، فمن 
يس��تمع خلطبه ويق��رأ كتب��ه يدرك 
بس��هولة أنه كان غي��ر راٍض عن أداء 
ب��اراك أوباما الذي انته��ت واليته يوم 
20 كان��ون الثاني 2017. فلدى »فلني« 
خبرة عسكرية واستخباراتية طويلة، 
إذ ح��ارب ف��ي الع��راق وأفغانس��تان 
وتعام��ل مع اإلرهابي��ني، وله توجهات 
حازم��ة في مواجهة م��ا يطلق عليه 
اجلماع��ات الراديكالية. يحكي »فلن« 
ف��ي كتابه »مي��دان املعرك��ة - كيف 
العاملي��ة ض��د  احل��رب  ف��ي  ننتص��ر 
اإلس��الم الراديكال��ي وحلفائ��ه« عن 
حياته وخبرته العسكرية ثم يتحدث 
ع��ن إس��تراتيجيته حملاربة »اإلس��الم 

الراديكالي«.

من هو املدير اجلديد لالستخبارات 
األميركية؟

ماي��ك بومبيو عس��كري وسياس��ي 
أميركي عمل باجليش واشتغل باجملال 
القانوني قب��ل أن ينتقل لالس��تثمار 
االقتصادي وإنشاء شركة متخصصة 
ف��ي اجملال الفضائي، اش��تهر مبواقفه 
الديني��ة  األقلي��ات  ض��د  املتطرف��ة 
والعرقية في الواليات املتحدة وبينها 
املسلمون، كما عرف مبوقفه الرافض 
لالتفاق الن��ووي مع اي��ران. عني بداية 
2017 مدي��راً لوكال��ة االس��تخبارات 
املركزي��ة األميركية ال )س��ي اي اية(.

ومن��ذ انضمامه إلى احلزب اجلمهوري، 
اش��تهر بومبي��و مبواقف��ه املثيرة من 
قضايا متع��ددة بينه��ا العالقات مع 
األقلي��ات الديني��ة والعرقي��ة، إذ ل��ه 
مشكلة مع املس��لمني ويؤخذ عليه 
ع��ده زعماء املس��لمني ف��ي الواليات 
املتح��دة »متواطئني« م��ع اجلماعات 

املتطرفة

ال )سي اي اية( متنع روبني تاونلي 
من الوصول الى املعلومات

وفي س��ياق املواجهات ماب��ني وكالة 
االس��تخبارات املركزية ومستش��اري 
البيت االبيض لشؤون االمن القومي، 
نش��ر موق��ع »بوليتيكو« تقري��رًا قال 

فيه إن وكالة االس��تخبارات املركزية 
االميركي��ة ال���«CIA« منع��ت »روبني 
الرئي��س  مستش��ار  نائ��ب  تاونل��ي« 
االميركي لألمن القومي، من الوصول 
إل��ى املعلوم��ات الس��رية. وإث��ر هذا 
الرف��ض اضطر تاونل��ي، وهو الضابط 
مش��اة  اس��تخبارات  ف��ي  الس��ابق 
البحرية االميركي��ة ومتتع، خالل مدة 
طويلة، بالتصريح األمني من املستوى 
الرفي��ع، اضط��ر إل��ى ت��رك وظيفته 
في مجل��س األم��ن القوم��ي. ووفقاً 
ل�«بوليتيكو«، فإن القرار برفض طلب 
تاول��ي اتخذ مبوافقة ماي��كل بومبيو، 
مدي��ر ال�CIA اجلديد، وه��و ما أغضب 
رئيس روبني تاونلي، مستشار الرئيس 
االميركي لألمن القومي مايكل فلني، 
نفس��ه ومقربيه، وتس��بب بتصعيد 
التوتر القائ��م في العالقات بينه وبني 

الدوائر االستخباراتية.
ولم تبد ال�CIA  األسباب التي دفعتها 
إلى اتخاذ قرار الرفض إزاء طلب تاونلي 
، غير أن املصادر ل�«بوليتيكو« اعتبرت 

أن السبب األساسي يرجع إلى موقف 
كل م��ن تاونلي وفلني املتش��كك في 
األس��اليب التي تعتمد عليها أجهزة 
ومصداقي��ة  عمله��ا  ف��ي  اخملاب��رات 

استنتاجاتها.  

حرب اعالمية ضد »مايكل فلني«
»حرب��اً  االميرك��ي  اإلع��الم  يش��ن 
فل��ني،  ماي��كل  عل��ى  حقيقي��ة« 
مستش��ار الرئي��س ترام��ب لش��ؤون 
األمن القومي، بحسب آرام باهشيان، 
املس��اعد السابق للرئيس��ني جيرالد 
ف��ورد ورونال��د ريغ��ان. وف��ي مقال��ة 
نشرتها صحيفة »نيويورك تاميز«، يوم 
12 فبراير2017  ، يش��ير باهشيان إلى 
أن الهدف من احلمل��ة التي تخوضها 
وس��ائل إعالم أميركي��ة ضد فلني هو 
اتهامه بأن��ه »أداة في يد موس��كو«. 
ويذك��ر كات��ب املقال��ة أن هن��اك في 
واش��نطن م��ن يتحدث ع��ن إمكانية 
تطبي��ق »قانون لوغ��ان« على »فلني« 
على خلفية الفضيحة التي اندلعت 

حول ش��خصيته .وقان��ون لوغان وهو 
تش��ريع مت تبني��ه ف��ي الع��ام 1799 
ويحظ��ر على املواطنني غي��ر اخملولني، 
التفاوض مع حكوم��ات أجنبية على 

خالف مع الواليات املتحدة.
لق��د اخت��ار الرئيس »دونال��د ترامب« 
اجلنرال »مايكل فلني« الرئيس السابق 
بوزارة  الدف��اع  لوكال��ة اس��تخبارات 
الدف��اع االميركي��ة لتول��ي منص��ب 
مستش��ار األم��ن القوم��ي بإدارت��ه، 
ليدعم سياس��ة ترامب في مكافحة 
االره��اب. ويبرز »فلني« أن املعركة ضد 
اإلره��اب و«اإلس��الم الراديكالي« تبدأ 
باألس��اس من داخل الواليات املتحدة 
من خ��الل مواجه��ة املتطرف��ني بها، 
دي نفًعا  ويجزم بأن تلك املعركة لن تجُ
معهم في اخلارج إال بعد مواجهتهم 
في الداخ��ل وتنقية اجملتمع االميركي 
»اإلس��الميني  م��ن  ويجُح��ذر  منه��م، 
الراديكالي��ني«. رمبا مايريده »فلني« هو 
اخراج جماعة االسالم السياسي من 
دوائر صن��ع القرار واملستش��ارية في 

الوالي��ات املتحدة، والت��ي وصلت الى 
مكتب البيت االبيض.

وكان ترامب ألقى باللوم على وسائل 
اإلع��الم ف��ي إث��ارة خالفه م��ع وكالة 
االس��تخبارات املركزية )س��ي آي اي(، 
على خلفية حتقيقاتها في القرصنة 
األميركية، لكن  لالنتخابات  الروسية 
الرئي��س اجلديد أب��دى »تصاحل��اً« مع 
الوكال��ة بقول��ه« ادعمكم«.وص��رح 
خالل زي��ارة مقر الوكال��ة في اول يوم 
م��ن دخوله البي��ت االبيض بأن��ه »أنا 

معكم متاماً«.

النتائج
� يبدو ان التقاطع واضح مابني قيادات 
االس��تخبارات املركزية ومستش��اري 
البيت االبيض، وه��ذه اخلالفات كانت 
اص��ال موجودة ماقب��ل »فلني« وبدئت 
مع مس��اعد مستشار االمن القومي 
تاونل��ي والذي س��بق ان اس��تقال من 
منصبه بسبب منع وكالة »ال سي اي 

اية« الوصول الى املعلومات السرية.

السؤال من يدير ال سي اي اية؟ 
هل هو املدي��ر احلالي »مايك بومبيو«؟ 
بالتأكيد ال، كون هناك  قيادات راسية 
مخضرم��ة، داخ��ل الوكال��ة، هي من 
املركزية  االس��تخبارات  تدير ملف��ات 
وال تقتص��ر عل��ى رئي��س الوكال��ة. و 
ش��هدت الوكالة على سبيل املثال ال 
احلصر االطاحة برئيس��ها من الداخل 
اجلن��رال باتري��وس خالل فت��رة حكم 
اوباما، نتيجة تس��ريب معلومات الى 
صحفية ارتبطت بعالقة ش��خصية 

معه. 
هذه القيادات ممكن تعتمد في قراراتها 
على القوانني الفيدرالية وكذلك وزارة 
الع��دل االميركية الت��ي حتاجج فيها 
ادارة البي��ت االبي��ض ومستش��اريه، 
االس��تخبارات  وكال��ة  ان  ويتض��ح 
املركزي��ة االميركي��ة مصمم��ة على 
إعاق��ة عمل املستش��ار مايكل فلني 
ورجاله، وليس من املستبعد ان تطيح 
الوكال��ة  برئيس��ها احلال��ي »ماي��ك 

بومبيو«.
اخلالف��ات مابني الوكالة ومابني ترامب 
تع��ود حول دوره��ا بكش��ف »قضية 
احلملة  الروس��ية« خ��الل  القرصن��ة 
االنتخابي��ة الى ترامب، وزي��ارة ترامب 

ال��ى الوكال��ة ف��ي اول ي��وم، يعكس 
هاجس ترام��ب مامتلكه هذه الوكالة 
من ملف��ات ووثائق ح��ول االنتخابات 
االميركي��ة، م��ن ش��انها ان تطي��ح 

بادارته.
� م��ن املتوق��ع ان تش��تعل اخلالف��ات 
ماب��ني البيت االبيض واالس��تخبارات 
املركزية ف��ي هذه املرحلة، وهذا يعني 
ب��أن مدي��ر ال »س��ي اي اي��ة« اجلديد 
ورث مؤسس��ة اس��تخباراتية ال تدين 
بالوالء الى ترامب، ومازالت  سياس��ة 
باراك اوباما مسيطرة عليها. يذكر ان 
الرئيس الس��ابق اوباما، هو ايضاً الذي 
منح  وكال��ة االس��تخبارات املركزية 
نصيب��اً اوفر م��ن االهتم��ام، بتعديل 
البش��رية، واصلح  وامل��وارد  امليزاني��ة 
عالقاتها مع البنتاغون قبل ان يصلح 
عالقتها م��ع البيت االبي��ض، لتكون 
ثالثية : )االستخبارات املركزية، البيت 
االبي��ض والبنتاغ��ون(، اس��تطاع من 
خاللها اوباما اصدار قراراته التنفيذية 
وتنفيذ سياس��اته من دون فضائح او 

عوائق.
االس��تخبارات  التكتف��ي  س��وف   �
املركزية باالطاحة ب فالني مستش��ار 
االمن القومي ومس��اعده، بل س��وف 
تتع��دى الى ش��خوص داخ��ل البيت 
االبي��ض، وه��ذا يعيد تاري��خ الصقور 
ف��ي عهد ب��وش االبن ال��ذي عرف في 
تقاط��ع السياس��ات ماب��ني البي��ت 
االبيض واالستخبارات املركزية ابرزها 
قضية »ديك تش��يتني« نائب الرئيس 
وال��ذي كان متورط��اً بكش��ف تقارير 
الى  املركزي��ة  س��رية لالس��تخبارات 
وس��ائل االعالم من اج��ل الترويج الى 
غ��زو الع��راق، والتي مازال��ت نتائجها 
حلد االن معلقة بعد »طمطمة« تلك 

الفضيحة.
ترام��ب  ادارة  تق��ع  ان  ب��ات متوقع��اً 
مبش��كالت م��ع وكالة االس��تخبارات 
املركزية، بس��بب اندفاعها الى ش��ن 
سياسات ميينية متطرفة، ال تستبعد 
ان تك��ون فيها فبركة اس��باب وذرائع 
لش��ن حرب جديدة ف��ي املنطقة، رمبا 
يعود فيها العراق الى دائرة الصراعات 

ويأخذ بجريرة ايران.

االره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واالستخبارات

ثالثية االستخبارات المركزية والبنتاغون 
والبيت األبيض باتت مهددة

حازم صاغية

هذه رؤي��ة جريئة للغاية عن مقدمات بناء 
الدول��ة العربية احلديثة وكيف اس��همت 
الظ��روف املتداخل��ة واملتقاطعة لألوضاع 
املش��روع  اكس��اء  ف��ي  منطقتن��ا  ف��ي 
التحديثي مالمح غي��ر حتديثية . وبالتالي 
يرس��م الكاتب حازم صاغية صورة االطار 
الفكري��ة  التجرب��ة  بتطوي��ر  املتحك��م 
اوق��ات  ف��ي  واإلجتماعي��ة  والسياس��ية 
متغيرة منحت او س��لبت نخبنا مقدرتها 
على انتقاء مشروعها التحديثي املأمول .

احل��ق ان كل واح��د من ه��ذه البلدان ميلك 
اليوم اس��بابه اخلاص��ة لله��الك : العراق 
، بس��بب مخلف��ات نظام��ه التوتاليتاري 
املب��اد ثم االحت��الل األميرك��ي واملقاومات 
املتضارب��ة الت��ي اس��تدعاها ، وهي كلها 
عمل��ت بطرقه��ا املتباين��ة على كش��ف 
املس��تور الطائف��ي وحجم��ه العم��الق . 
كذل��ك فلس��طني بس��بب ن��زاع »فتح« 
و«حماس« واحتمال االنفصال بني الضفة 
الغربية وقط��اع غزة ، فضال عن النزاع مع 
اس��رائيل ال��ذي يحتضن الظاه��رات تلك 

كلها احتضاناً مرضياً.
وايضا لبنان بس��بب االنقسام السياسي 
والطائفي بعد خروج اجليش السوري منه 
وتداعيات محاكم��ة قتلة رئيس احلكومة 
الراح��ل رفي��ق احلريري ، وس��وريا بس��بب 
نظامه��ا القمع��ي املدي��د ، ولك��ن ايضا 
بس��ببب احتم��ال س��قوط ه��ذا النظام 
وانفج��ار اجملتمع على الطريق��ة العراقية 
، واألردن لوقوع��ه ب��ني البركان��ني العراقي 
، فض��ال ع��ن انش��قاقه  والفلس��طيني 
املزمن الى كتلة ش��رق أردنية وكتلة اخرى 

فلسطينية.
ورمب��ا في ح��ال حص��ول األس��وأ ، امتدت 
ه��ذه النار غرباً نحو مص��ر ، او جنوباً نحو 
اخللي��ج . وحتم��اً ف��أن بع��ض ش��ظاياها 
س��تعبر املتوسط ش��ماال باتاه اوروبا في 
ظل العومل��ة وتعاظم الهجرة الش��رعية 

وغير الشرعية .صحيح ان معظم سكان 
للمتوس��ط  احمل��اذي  اإلس��المي  العال��م 
احس��وا بتحدي اوروبا مع انقالب الهيمنة 
الكونية بس��بب الثورة الصناعية وعصر 
اإلمبريالي��ة ، وه��و م��ا جع��ل املس��لمني 
عموماً غير س��عداء في هذا العالم الذي 
ميس��ك الغرب بقيادته ويتولى هندس��ته 
. وحساس��ية كه��ذه ل��م تعرفها آس��يا 
الش��رقية التي تأخ��ر احتكاكها بالغرب ، 
وبقي حتى احلرب العاملية الثانية ، يقتصر 
على األطراف والس��واحل كما لم تعرفها 
افريقيا التي ظلت هامشية طويال وبعيدة 
ع��ن كل احتكاك فعلي . ف��ي املقابل فأن 
العالم اإلس��المي – املتوس��ط بدا شديد 
التنبه الى التحوالت الكونية ، متذكرًا انه 
كان ذات مرة اش��د تقدًما م��ن األوروبيني : 
فهو انتزع إسبانيا من املسيحيني الغربيني 
كما هزمهم في احل��روب الصليبية وهدد 
مدين��ة فيين��ا أكثر من مرة مثلما س��بق 
له ان ترج��م أعمال اليون��ان القدمية قبل 
ان تنتق��ل ال��ى األوروبيني الذي��ن جعلوها 
اس��طورتهم املؤسس��ة . فهم يتصرفون 
اذن وفي اخللفي��ة ثقافة إمبراطورية احتل 
الفت��ح والغزو مكاناً عريض��اً فيها ، وهذا 
ما يعاكس متاماً حال األفارقة الذين أتسم 
تاريخهم باالضطه��ادات وانعدام التبجح 

عن »األصالة« و«العراقة« .
وغني عن القول ان تربة كهذه تعل تقبل 
التغيي��ر وانقالب موازين القوى صعباً جداً 
على من يخس��ر موقعه اجلدي وامتيازاته 

الفعلية .
وهي حساس��ية ب��دت أعلى في الش��رق 
العال��م  بقي��ة  م��ن  العرب��ي  األوس��ط 
اإلس��المي لي��س فق��ط بس��ببب اجل��وار 
املتوس��طي ، ب��ل ايضا ألن تل��ك املنطقة 
خليط من القدمي واجلديد أكثر من سواها 
تبع��اً لوج��ود األقليات املس��يحية وتطور 
البنى االجتماعية نسبياً في مصر وسوريا 
ولبنان ، ما يجعل املطالبة باملساواة أعلى 
كم��ا يرفع الق��درة عل��ى التلصص وعلى 
مشاهدة الفوارق التي تفصل عن الغرب .

وق��د زاد ف��ي صعوب��ة قب��ول ذاك التفوق 
ان العال��م ال��ذي خرج منه أه��ل املنطقة 
بعد احل��رب العاملية األول��ى ، كانت دولته 
الس��لطنة العثماني��ة ، دولة املس��لمني 
س��لطانهم  س��لطانها  وكان   ، اساس��اً 
واملداف��ع عنهم بوصفه��م اصحاب ديانة 
ترى في املسيحية ديانة تتحداها ، من دون 
ان يتغير ه��ذا التحدي م��ع تقلب األزمنة 
ألن الهوي��ة الدينية ، ف��ي التأويل العربي 

السائد ، يصعب ان تتغير .
لكن ، في املقابل تسببت عناصر اجلغرافيا 
 . الض��دي  الوع��ي  ببع��ض  السياس��ية 
فالش��رق األوس��ط العربي ألنه قريب من 
اوروب��ا ، متداخ��ل معه��ا أمني��اً ، لم يكن 
قادرًا على النجاة من اآلثار الس��لبية لذاك 
اجلوار : لقد بلغت عالق��ة الطرفني ذروتها 
ف��ي فترة ماب��ني احلرب��ني العامليتني األولى 
والثاني��ة ، أي ف��ي أوج طغي��ان االعتبارات 
األمنية على السلوك الكولونيالي بفعل 
الصراع على النفوذ . هكذا غالباً ما عملت 
تلك االعتب��ارات على إضع��اف االلتزامات 
األوروبية بإنشاء حياة سياسية ودستورية 
في املستعمرات حني تتعارض نتائجها مع 
مصالح دولها وتخدم مصالح منافسيها 
. لقد كان س��وء حظ االس��تعمار ، وسوء 
حظنا مع��ه ، أنه بلغ أوجه في فترة مابني 
احلرب��ني العامليت��ني ، أي في أكث��ر حلظات 

تشنجه األمني . 
وتصاحب هذا مع ص��ورة أبوية عن الوعي 
الغربي لذاته . فاألوروبيون في مطالع القرن 
العش��رين لم يكونوا قد ت��اوزوا إدراكهم 
ألنفس��هم بوصفهم املتفوقني واخمللصني 
الذي��ن ينقلبون في أية حلظة الى غاضبني 
ومنتقمني ، ال س��يما ان مسيحية بعض 
الكولونيالي��ني  واجلن��راالت  السياس��يني 
كانت ما ت��زال قوية ومصبوغ��ة بتنميط 

األخر الغريب . 
وقد زودنا اجلنرال اإلجنليزي أللنبي بكليشيه 
ش��هير عن هذا التناول ح��ني دخل مدينة 
القدس في 1918 فأطلع وجهاءها احملليني 
على أنه آت كي يبعث مجد ريتشارد قلب 

األسد . 
وكذلك فع��ل اجلنرال الفرنس��ي غورو اثر 
دخوله دمشق 1920 إذ زار قبر صالح الدين 
فخاطبه بتحد ، معلناً عودته الى الشرق.

ولئ��ن اختف��ت ه��ذه اللغ��ة الحق��اً ، إال 
ان اعتب��ارات احل��رب الب��اردة ض��د الكتلة 
السوفياتية لم تسهم في التخفيف من 

مشاعرها وحساسيتها .
 والواق��ع ان اخلمس��ينيات ، وكما س��وف 
ن��رى ، كانت ال��ى حد بعيد عق��د الصراع 
املفتوح بني مدرس��تني ، اختصرتا وكثفتا 
طريقتني في النظر : مدرس��ة جمال عبد 
الناصر التي تس��تمد السياس��ة من هذه 
املشاعر اجلريحة ، لكنها تبقيها في إطار 
املشاعر فحس��ب ، ومدرس��ة السياسي 
العراقي نوري الس��عيد الت��ي تتكامل مع 
مدرسة احلبيب بورقيبة في املغرب العربي 
. فالس��عيد ، من��ذ بدايات��ه األولى ، حمل 
فكرة لم يحد عنها ، مفادها ان العراقيني 
، وبالتال��ي الع��رب ، ل��ن يس��تطيعوا نيل 
االس��تقالل والتق��دم ف��ي ظ��ل عالق��ات 
عدائية مع الغرب . صحيح ان سياس��اته 
ف��ي الداخ��ل العراق��ي ل��م تك��ن أصلح 
السياس��ات في فهم موضوعة املواطنية 
، بدالل��ة س��لوكه االس��تبعادي والط��ارد 
حي��ال يه��ود العراق ، إال ان م��ا لم يخطئ 
في��ه هو إدراكه ان ال��دول العربية لن تنال 
اس��تقاللها إال على يد الغرب ، وانها على 
ي��ده وحده س��وف يغ��دو له��ا نصيب في 

التعليم والتقنية . 
وم��ن املنطق ه��ذا رأي الس��عيد ان احلرب 
الباردة بني الغرب والكتلة الشيوعية ميكن 
حتويله��ا فرص��ة للعرب ، بحي��ث يعطون 
الغرب في معركته مع االحتاد الس��وفياتي 
مقاب��ل ان يأخ��ذوا من��ه فلس��طني على 

حساب اإلسرائيليني .
بي��د ان الوع��ي الض��دي كان حليفاً لعبد 
الناص��ر الذي صار بط��ال ال ينازع ، في حني 
قت��ل الس��عيد بأكثر الطرق وحش��ية إثر 
االنق��الب اجلمهوري في بغداد يوم 14 متوز/ 

يوليو 1958.

من كتاب االنهيار المديد
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في عهد الرئيس دونالد ترامب، يبدو 
أن الوالي��ات املتحدة تواجه حكومة 
يحركه��ا الغرور بنحو غير اعتيادي. 
بل أس��وأ من ذلك: في الشهر األول 
م��ن واليته، يظه��ر أن ترامب يعمل 
على تعزيز احلكم عن طريق التركيز 

على الهوية.
وتعكس الفوضى السائدة اآلن على 
الساحة السياسية األمريكية ذلك. 
كما تستند السياسات إلى »حقائق 
بديلة« وإلى أساطير ترامب اخلاصة 
بوصف��ه ملياردي��راً ورج��ل أعم��ال 
صري��ح )على الرغم م��ن أن قصته 
وأصبح  بالثغرات(.  السابقة مليئة 
اجله��ل بالقانون عذرا خلرقه ولتبني 
سلوك مشكوك فيه أخالقيا، مثل 
دعوة ترام��ب لرئيس الوزراء الياباني 
ش��ينزو آب��ي إل��ى منتجع��ه م��ارا 
الغو، أو مهاجمة سلس��لة املتاجر 
نوردستروم إليقافها عرض منتجات 
املوضة اخلاصة بابنته إيفانكا. )أعاد 
ترامب هجوم��ه بالتغريد عبر تويتر 
على الش��ركة من حس��اب بوتوس 
الرسمي، وقام مستش��اره كيليان 

كون��واي بب��ث عرض إيفان��كا على 
التلفزيون الوطني(.

لي��س م��ن املس��تغرب أن األعمال 
التجاري��ة، الت��ي ع��ادة م��ا تك��ون 
تُِعد  املطل��ق،  بالغ��رور  محكوم��ة 
اس��تراتيجيات للتعام��ل مع حاجز 
التغاريد الرئاسية. في كل األحوال، 
لم يكن نوردس��تروم ه��دف ترامب 
األول )عل��ى الرغم م��ن أنه كان أول 
اجملمع��ات التجاري��ة الكب��رى التي 
ارتفعت أس��همها ذلك اليوم(. في 
الواقع، ُتَبر العديد من الش��ركات 
عل��ى اتخاذ موقف حازم من ترامب، 
وم��ن أوامره التنفيذية الال محدودة 
واملثي��رة للجدل، ومن السياس��يني 
الذين يساندونه في كل شيء. هذا 
يؤش��ر أن الس��لوكات واألعمال لن 

تبقى كاملعتاد.
ومن املفارقات أن هذه البيئة اجلديدة 
الغريب��ة تعك��س جزئي��ا خلفي��ة 
األعم��ال اخلاص��ة بترام��ب. اعت��اد 
ترام��ب تش��غيل ش��ركته اخلاصة 
بواسطة فريق صغير، مت اختيارهم 
بناء على معايي��ر خاصة به. كانت 

جناحات��ه وإخفاقاته خاصة به. فقد 
متك��ن من اختيار م��ا ينبغي حجبه 
ع��ن الرأي العام، ومتك��ن من بيع ما 
يحب الناس شراءه، على مسؤولية 

املشتري.
أم��ا وظيفت��ه احلالية فه��ي قصة 
مختلف��ة. بق��در ما يرغ��ب ترامب 
في االدعاء بأنه وحده ميكنه إصالح 
الواليات املتحدة، لكن احلقيقة هي 
أن احلكوم��ة معق��دة للغاية فهي 
ال يس��تطيع ش��خص  مؤسس��ة 
واح��د إدارتها بإص��دار األوامر. كما 
ال يس��تطيع أن يخترع معايير أدائه 
اخلاص��ة - الس��يما إذا كان ترام��ب 
يفض��ل ال��والء الش��خصي عل��ى 
املعرفة واخلبرة. وسيكون إلخفاقاته 
انعكاس سيئ ليس عليه وحده: بل 
على البالد بأكملها - كما سيعاني 

منها معظم العالم.
القواس��م  بع��ض  هن��اك  لك��ن 
املش��تركة بني إدارة األعم��ال وإدارة 
الب��الد. ف��ي كل من اجملال��ني، يتعني 
عل��ى الق��ادة أن يعمل��وا ملصلحة 
فق��ط  ولي��س  ككل،  اجملتم��ع 

الناخبني  لدوائرهم اخلاصة، س��واء 
أو املس��همني. فاملبادئ األساس��ية 
إلدارة العم��ل جي��ًدا - مب��ا في ذلك 
واملوثوقي��ة  والنزاه��ة  الش��فافية 
والثق��ة والش��رعية – تنطبق أيضاً 

على القيادة السياسية.
ما ال يس��تطيع ترام��ب تاهله هو 
مبدأ محاسبة السلطة الرئاسية. 
وم��ن املؤك��د أن الكوجن��رس ال��ذي 
يق��وده اجلمهوري��ون )حت��ى اآلن( ال 
يرغ��ب بالوفاء مبس��ؤوليته بتقييد 
ترامب. لم يرفض مجلس الش��يوخ 
أي��اً من املس��ؤولني املعين��ني الذين 
اختاره��م ترامب، عل��ى الرغم من 
افتقاره��م للخب��رة وع��دم كفاية 
التدقيق ) عضوين جمهوريني فقط 
صوت��ا ضد وزيرة التربي��ة والتعليم 

بيتسي ديفوس(.
الس��لطة  قاوم��ت  ذل��ك،  وم��ع 
القضائي��ة إره��اب ترام��ب. فقد مت 
رف��ض أمر ترام��ب التنفي��ذي مبنع 
مواطني سبعة بلدان مسلمة من 
دخول الواليات املتح��دة ثالث مرات 
في احملكمة، ويق��ول البيت األبيض 

اآلن إن��ه لن يس��تأنف القضية إلى 
احملكمة العليا.

لك��ن أكب��ر مراقب للس��لطة في 
الدميقراطي��ة ه��و الش��عب. وف��ي 
الواليات املتحدة، يبدو أن الناس قد 
خرجوا للتعبير ع��ن آرائهم- بنحو 

سلمي ولكن بكل حزم.
بعد يوم من تنصي��ب ترامب، قادت 
النساء أكبر احتجاج في يوم واحد 
ف��ي تاري��خ الواليات املتح��دة. وقام 
املواطن��ون باالتص��ال مبحاميهم أو 
بتمثي��ل  للمطالب��ة  مش��رعيهم 
أفضل ملصاحلهم. في اآلونة األخيرة 
واج��ه ُمث��ل والي��ة يوت��ا اجلمهوري 
جيسون شافيتز، اآلالف من ناخبيه 
وهم يهتف��ون »قم بعملك!« خالل 
اجتم��اع ف��ي دار البلدي��ة كان من 
املفترض أن يكون اجتماعاً اعتياديًا.
لي��س فق��ط املنتخب��ون م��ن تتم 
مراقبتهم. من��ذ وقت ليس ببعيد، 
والعم��ال  املس��تهلكون  اش��ترك 
وأف��راد اجملتمع ف��ي الربي��ع العاملي 
اس��تهدف  وال��ذي  للمس��اهمني، 
الش��ركات الت��ي كان��ت تتص��رف 

بس��وء ني��ة، م��ن خ��الل مكاف��أة 
الفاش��لني،  التنفيذي��ني  املديري��ن 
الذين اس��تهانوا باألنظمة البيئية، 
أو الذين لم يحترموا حقوق العمال. 
نحن نش��هد اآلن حركة ماثلة، مع 
رد فعل املستهلكني ضد الشركات 
قيم��اً  تتبن��ى  إدارة  تدع��م  الت��ي 

يرفضونها.
#أمس��ك  حمل��ة  اس��همت  رمب��ا 
محفظ��ة نق��ودك ف��ي انخف��اض 
مبيع��ات مالب��س إيفان��كا،  ابن��ة 
ترامب )الس��بب الذي استشهد به 
اجملم��ع التجاري نوردس��تروم وغيره 
واس��هم  في تبرير قراره إلس��قاط 
صف هذه املالب��س(. عاقبت حركة 
#حذف أوبر الشركة التي اسهمت 
في تقويض إضراب س��يارات األجرة 
في مطار كيني��دي مبدينة نيويورك 
لدع��م احملاصرين في حظر الس��فر 
ال��ذي فرضه ترامب، وس��اعدت في 
التنفيذي  الرئي��س  الضغط عل��ى 
كاالني��ك،  ترافي��س  للش��ركة، 
باس��تقالته من اجمللس االستشاري 
االقتص��ادي لترام��ب. عندما أعرب 

الرئي��س التنفيذي لش��ركة أرمور، 
كيفن بالن��ك، عن دعم��ه لترامب، 
أعلن الرياضيون املرتبطون بالعالمة 
التجارية ع��ن معارضتهم، وأجبروا 
الشركة على إصدار بيان تتبرأ فيه 

من تصريحات بالنك.
ترام��ب ه��و دراس��ة حلال��ة ع��دم 
القي��ادة، س��واء في العم��ل أو في 
احلكومة. مع شوفينيته وتسريحة 
ش��عره، يبدو أن انتخاب ترامب كان 
نتيجة التفكير بالتمني والسلبية 

العنيدة للعديد من الناخبني.
ورمب��ا كان هذا هو ال��درس احلقيقي 
من رئاس��ة ترامب حت��ى اآلن. ما ال 
ميك��ن تصوره ميكن أن يحدث - كما 
ح��دث ف��ي اململك��ة املتح��دة، مع 
ورمبا سيحدث  بريكس��ت،  تصويت 
الش��يء نفس��ه ف��ي فرنس��ا، إذا 
املتطرف��ة مارين  اليميني��ة  ف��ازت 
لوبان بالرئاس��ة. لكن ما يحدث في 
الدميقراطية هو فقط ما يسمح به 

الشعب.

الظاهرة اإلجرامية س��لوك إنساني 
يحدث في اجملتمع اضطراباً بس��بب 
خرقه لقواع��د الضبط االجتماعي، 
واألس��باب ق��د  تك��ون فردي��ة  أو 
مجتمعية وفي كلتا احلالتني حتدث 
اضطراباً في العالقات االجتماعية. 
واالنتحار ظاه��رة اجتماعية حتولت 
الى ظاهرة اجرامي��ة بعد ان ازدادت 
معدالتها حيث  سجلت محافظة 
ذي قار اعلى معدالت بنسب االنتحار 
االم��ر الذي ح��دا بالس��لطة احمللية 
فيها الى تش��كيل جلن��ة مختصة 
مع��دالت  ارتف��اع  اس��باب  لبي��ان 
والس��لوك  ومعاجلته��ا.  االنتح��ار 
االنتحاري : هو التصرف املتعمد من 

قبل شخص ما إلنهاء حياته.
ويرى آخرون أنه قتل النفس تخلصاً 
اآلراء  اختلف��ت  وق��د  احلي��اة،  م��ن 
حول االنتحار . في��رى عالم النفس 
)س��يكموند فرويد ( بان��ه ردة فعل 
داخلية لفش��ل التعبي��ر عن الذات 

خارجياً االمر ال��ذي يرتد على الذات 
فيدمرها في حني يراه عالم االجتماع 
)دور كامي( ظاهرة اجتماعية وانطالقاً 
من أطروحته الشهيرة  “االجتماعي 
يفس��ر مبا هو اجتماعي”،  فال ميكن 
تفسيرها عملّيا وعلمياً إال بالبحث 

عما هو اجتماعي فيها.
فقد توصل “دور كامي” إلى مجموعة 
م��ن العوام��ل املؤث��رة ف��ي ظاهرة 
االنتحار، منها ما هو ديني ومنها ما 
هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي 
ومنه��ا ما هو سوس��يو ثقافي إلى 
م��ا هناك م��ن العوام��ل. لكن أهم 
نتيجة توصل إليها عالم االجتماع 
الفرنس��ي ه��ي النمذج��ة املثالية 
الظاه��رة  تتب��ع  والت��ي  لالنتح��ار، 
والفرضيات  املالحظ��ة  م��ن خ��الل 
واإلحصائيات والنتائج للخلوص إلى 
من��اذج مثالية في الظاه��رة. وهو ما 
توفق في��ه “دوركامي” إلى أبعد حدود 
ف��ي كتابه )االنتح��ار(. واكثر الطرق 

ش��يوعاً ف��ي الس��لوك االنتح��اري 
بواس��طة  والتس��مم  الش��نق 
املبيدات احلشرية واألسلحة النارية. 
وان نس��بة الذكور  اكثر من نس��بة 
االناث املس��جلة ف��ي االحصائيات 

الرسمية .
ظاه��رة  م��ن  القانون��ي  واملوق��ف 
االنتحار يتمثل بتحقيق الردع وفرض 
العقاب على احملرض أو املساعد على 
القي��ام بفع��ل االنتح��ار وقد وضع 
الن��ص العقابي مبا يت��الءم وخطورة 
كس��لوك  واملس��اعدة  التحري��ض 
مجرم ادى الى قيام الشخص بإزهاق 

روحه عمداً.

 املوقف القانوني من جرمية 
التحريض أو املساعدة على 

االنتحار
كم��ا ه��و ح��ال معظ��م القوانني 
العقابي��ة ف��ي العالم ل��م يعاقب 
املش��رع العراقي عل��ى االنتحار وال 

عل��ى الش��روع فيه ب��ل عاقب على 
فعل االس��هام في االنتح��ار فجرم 
من يحرض او يس��اعد على االنتحار 
وذل��ك ف��ي امل��ادة )408( م��ن قانون 
العقوبات خارجاً بذلك عن القواعد 
العام��ة  التي تقضي بأن االس��هام 
في فعل مباح ال يشكل جرمية وعلة 
التجرمي كما يراها املشرع تكمن في 
ان االنتحار يش��كل خطراً على امن 
وس��المة اجملتمع ،ويشترط لتحقق 
هذه اجلرمية ما يش��ترط في اجلرائم 
االخ��رى وه��و ان يصدر نش��اط من 
اجلاني يتمثل بالتحريض او املساعدة 
وان يترتب على هذا النشاط نتيجة 
ه��ي االنتحار او الش��روع في��ه وان 
تك��ون هن��اك عالق��ة س��ببية بني 
النتيجة والنش��اط يضاف الى ذلك 
ان ه��ذه اجلرمية من اجلرائم العمدية 
التي تتطلب تواف��ر القصد اجلرمي 
واملك��ون م��ن العل��م واإلرادة. أم��ا 
عقوب��ة اجلرمية فهي الس��جن مدة 

ال تزيد على 7 س��نوات إذا مت االنتحار 
ويعاقب باحلبس اذا ش��رع باالنتحار 
وهناك ظروف مشددة نصت عليها 
الفقرة )2( من املادة )408( من قانون 
العقوب��ات وهي ان املش��رع ش��دد 

العقوبة في حالتني هما :
االولى : تتمث��ل بحالة املنتحر الذي 
لم يت��م الثامنة عش��رة من عمره 
او كان ناقص��اً االدراك واالرادة وعلة 
التش��ديد تكمن في ع��دم اكتمال 
عناصر االهلية بالنسبة ملن لم يتم 
الثامنة عش��رة من عم��ره  تدفعه 
لالنس��ياق وراء م��ن يغري��ه بفع��ل 
االنتحار لعدم تقديره عواقب االمور 
كم��ا ه��و ح��ال الش��خص البال��غ 
الرشيد ونقص االدراك او االرادة كان 
يك��ون ذل��ك لعيب ط��ارئ  او مرض 
نفس��ي او عاهة عقلي��ة انتقصت 
م��ن ادراكه او حري��ة اختياره فاقدم 
على فعل االنتحار وميكن للمحكمة 
مبقتضى املادة )136( عقوبات احلكم 

بأكث��ر من احل��د األقص��ى للعقوبة 
املقررة للجرمية وهي )الس��جن ملدة 
ال تزي��د عل��ى 7 س��نوات او احلبس( 

بشرط عدم تاوز ضعف هذا احلد .
احلال��ة الثانية تتمثل بحالة املنتحر 
فاقداً لإلدراك واإلرادة وعلة التشديد 
أن ش��خص املنتح��ر ال يق��در نتائج 
أفعال��ه وليس��ت لدي��ه إرادة ح��رة 
وان قيام اجلان��ي بتحريضه او تقدمي 
املس��اعدة له هو من قبيل تسخير 
ش��خص غي��ر مس��ؤول جزائيا من 
اج��ل انه��اء حياته, وعلي��ه يعاقب 
احملرض أو املساعد بعقوبة كعقوبة 
القت��ل العمد اذا مت االنتح��ار اما اذا 
اقتص��ر الفع��ل على الش��روع فان 
اجلان��ي يعد كأنه ش��رع ف��ي جرمية 
قتل عمد وبذلك نرى بأن املشرع قد 
س��اوى بني فعل احملرض أو املس��اعد 
على االنتح��ار وجرمية القتل العمد 
من حيث العقوب��ة. ونرى بأن خروج 
املش��رع ع��ن القواع��د العامة جاء 

لتحقي��ق اكبر قدر م��ن الردع العام 
ومحارب��ة ظاه��رة االنتح��ار عقابياً 
وهي حال��ة عالجية واملع��ول عليه 
في معاجلة ظاه��رة االنتحار تتمثل 
مبنظوم��ة اجتماعي��ة واقتصادي��ة 
وثقافي��ة تق��وم بدراس��ة الظاهرة 
بش��كك ع��ام ووضع احلل��ول للحد 
منه��ا وان املآخذ واالنتق��ادات على 
موقف املش��رع تتمثل مبا نص عليه 
قانون العقوب��ات في الفقرة )3( من 
امل��ادة )408( م��ن قان��ون العقوبات 
والتي تنص )ال عقاب على من شرع 
في االنتحار( ونرى ضرورة ان يتم ايداع 
ش��رع بفعل االنتحار وذلك بإيداعه 
مؤسس��ة طبية عالجي��ة ومراقبة 
س��لوكه ويكون ذلك حتت اش��راف 
اطباء من اهل اخلب��رة واالختصاص 
النفس��ي  بالتحليل  واختصاص��ي 
النف��س وباح��ث اجتماعي  وعل��م 
وال يتم الس��ماح بإخراجه منها اال 

بتقارير االطباء واخملتصني .

ثمة اكث��ر من مائة عام على خط��اب جميل صدقي 
الزهاوي ح��ول التميي��ز االجتماعي وآث��اره ومظامله،  
ففي مايس من عام 1914 القى الشاعر خطاباً مدوياً 
في مجلس املبعوثان في اسطنبول )مجلس النواب( 
وكان نائب��اً منتخب��اً عن لواء العمارة، بدأه بالس��ؤال 
التالي: »ملاذا تبى الضرائب من الفقراء عن دورهم وال 
تؤخذ عن قصور ومضيفات )تكيات( أس��رة آل عثمان 
وس��ائر امالكهم، مع انه��م يتقاضون رواتب ضخمة 
من خزينة الدولة؟« ولم يسبق ان ترأ خطيب او نائب 
عل��ى ان يهاجم بصراح��ة امتيازات احل��كام وصفوة 
املتنفذين كما هاجمها الزهاوي الذي عرض نفس��ه، 

فيما بعد، للتنكيل.
 ث��م أردف القول، في قضية اخ��رى: »لقد أثبت تاريخ 
االمم ان��ه كلم��ا أش��تد تضييق اخلناق عل��ى أصحاب 
االقالم واالف��كار كان االنفجار عظيماً وس��ريعاً وها 
نحن اليوم نش��رع قانوناً يرمي الى محاكمة الكتاب 

واملفكرين قبل محاكمة اجملرمني واللصوص«.
 وم��ن املفارقة القول بأن احلكومة احلالية، وفي العام 
2014 دفعت الى مجلس النواب »مسودة قانون حرية 
التعبير عن الرأي واالجتماع والتظاهر السلمي« وهو 
القانون نفس��ه الذي قدمته احلكومة السابقة، من 
دون تعديل، واثار استياء واسعاً في الصحافة وبعض 
االص��وات النيابي��ة، بالنظر ملا يحتوي��ه من نصوص 
تكب��ل حري��ة التعبي��ر، وتبي��ح اعتق��ال املتظاهرين 
الس��لميني ف��ي عبارات اس��تدراكية مث��ل »على ان 
ال تتع��ارض التجمع��ات والتظاهرات م��ع القانون او 

املصلحة العامة«.
 وف��ي لفتة اخرى ق��ال الزهاوي: »لقد ج��اء في اآلية 
الكرمي��ة« إن االرض يرثها عبادي الصاحلون« فال يظنن 
أح��د بأن القصد من الصاحلني هم الُعّباد والنس��اك، 
وامنا القصد الصاحل��ون ألعمارهم« وهنا ضج النواب 
الذين يتخذون الدين وس��يلة لالثراء وصاحوا »إنزل يا 
يا كافرا« وهذه املواجه��ة تنفع اولئك الذين يبحثون 
باص��ول وموارد الغب��ار التكفي��ري ال��ذي يهب على 
العالم، وينفذ اش��نع فصوله في محاكم الش��وارع 
التي تعقدها حثاالت داع��ش في العراق ضد كل من 

ال يبايع الردة.
 وفي مناقش��ة اخرى مّس��ت، على اخلفيف، شبكة 
فس��اد املؤسسة العس��كرية العثمانية، حيث قدم 
جن��راالت س��الح البحري��ة اعتراض��اً عل��ى تعطيل 
»اوقاف« وهمية تُصرف على »دعاة دينيني« قالوا انهم 
يؤمنون »تس��يير البواخر باالدعي��ة« فنهض الزهاوي 
وقال: »إننا نعرف بأن البواخر تس��ير بالبخار فلماذا ال 
ننفق تلك الواردات على نش��ر التعليم ليتقن الناس 
استعمال البخار مادام هو الذي يسير البواخر.« فعاد 
التكفيري��ون الى الص��راخ وتهديد الش��اعر بالقتل، 
فاضطر، بعد ذلك الى تقدمي اس��تقالته والعودة الى 
الع��راق، وفي بعض احملاضر ان نوري الس��عيد كان من 

بني الذين دافعوا عنه ومنع الهمج من قتله.
********

» نحن نفكر فقط عندما تواجهنا مشكلة«.
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ثقافة10

صالح محسن
ملاذا الشعراء في الزمن الرديء؟ ما جدوى 
الش��عر؟ ما قيمة الشاعر الذي يحترف 
مهنة الكالم؟ تتطاير الكلمات من فمه 
بأل��وان مملوءة بالفراغ ، ما قيمة الش��عر 
إْن ل��م يكن رؤي��ة، إن لم يك��ن نبوءة إن 
ق معرفتنا  لم يكن كش��فاً ،إن ل��م يعمِّ
بالوجود ويجعلنا ننصت لندائه. الشعر 

ليس للتسلية.
 هولدرل��ن)1770-1843(  يفيدن��ا هن��ا 
باإلجاب��ة عن جميع هذه التس��اؤالت إال 
أننا س��نلقي نظرة عن بعض حياة هذا 
الش��اعر الف��ذ ومن ث��م نع��ود إليها، إذ 
إّن حيات��ه نفس��ها ال تنفص��ل عن هذا 
التس��اؤل الالمتناهي. ونظرا لتش��عب 
هذه األسئلة ستكون اإلجابات مشتركة 
في الكلمات التالية، ألّن ما يعنينا ليس 
اإلجابة عن كل س��ؤال على حدة، بل ملا 
تس��لطه هذه التس��اؤالت م��ن أهمية 

على هولدرلن.
وش��به  مجه��والً  هولدرل��ن  بق��ي   
منسي،اكتش��فه الباحث��ون قبل احلرب 
العاملية األولى بقليل وحاروا في حتقيبه. 
أدبياً حتم��س له الرومانتيكي��ون وبذلك 
رأوا أنَّ حيات��ه وعذاب��ه وجنون��ه جتعل��ه 
واحداً منه��م ، وبذلك يكون رومانتيكياً 
قبل الرومانتيكية، من هنا أبُهر بشعره 
هايدج��ر  مارت��ن  األعم��اق  فيلس��وف 
)ت1976(ووج��د عن��ده اإلجابة، فوصفه 
بشاعر الش��عر، وبذلك يضاف إلى طراز 
خ��اص م��ن الفالس��فة هم الش��عراء 
الفالس��فة وهو طراز تقليدي أملاني ميتدُّ 
إل��ى الفالس��فة اليون��ان القدم��اء ، وال 
يختلف عنه الفيلسوف الفرنسي )جان 
فال(ال��ذي ي��رى أن الش��عراء وأهل الفن 
على نفس درجة األهمية من الفالسفة 
وليس من املس��تغرب عندم��ا ينظر إلى 
أساتذته املفضلن دائماً من أمثال رامبو، 
وفان كوخ ، وريلكه، وسيزان ، باعتبارهم 

)منابع فلسفية(.
     هايدج��ر وبفع��ل هيام��ه بهولدرلن 
ل��م يكتف بالنظر إلى الش��عر على أنه 
مص��در إله��ام الفيلس��وف فق��ط ، بل 
ذهب إلى أنَّ الشعر يُعد ضربا من ضروب 
املعرف��ة يق��ود إل��ى تبُص��رات وُحدوس 
وكشوف معرفية تتجاوز العقل واملنطق 
، والهيكل العظمي للغة ونحوها ، ممكن 
تسميتها باملعرفة الشعرية ، فالشاعر 
يُطل عل��ى عوالم زاخ��رة ال مرئية ، فإذا 
كان الفيلس��وف ينصت للوج��ود ، فإن 

الشاعر)الش��اعر احلقيق��ي( ق��ادر على 
احل��وار معه واس��تنطاقه وس��ماع نداء 
املق��دس وه��ي وظيفة نبوية بال ش��ك . 

فالشعراء على حّد قولة :
   أوعية مقدسة 

حتفظ فيها خمر احلياة ،
وروح األبطال .

   ظل شاعرنا باحثاً عن فردوس طفولته 
املفقود مثل طفٍل يُطارد طائرته الورقية 
الت��ي انقطع خيطه��ا الرفي��ع كروحه 
ف��ي يوٍم عاصف الري��ح ، فالطفل عنده 
صورة حية لألمل ، واليقن احملض للخير، 
إلى درج��ة أننا نس��تطيع اختصار اخلير 

واجلمال ُكله في وجه طفل .
فالطفل خالد:

إن��ه بكليته على طبيعت��ه ، ولهذا فهو 
جميل .

إن قهر القانون والقدر ال يالمسه ، 
احلرية في الطفل وحده ، 

فيه السالم ، وهو لم ينشق على نفسه 
بعد . 

الِغن��ى كامٌن فيه ، فؤادُه ال يدري ش��يئاً 
عن ضنك احلياة . 

إنه خالد ألنه ال يعرف شيئاً عن املوت.
  وحنن جارف ملنبت روحه ، ومكان والدته 
ال��ذي هو الوط��ن الذي حمل��ه بذاكرته 
،  لي��س الوطن مبفهومنا الش��ائع حدود 
وأس��الك ش��ائكة وأفكار كبيرة ، وطنه 

بلدة )الوفن(
الصغي��رة الهادئة الوادع��ة على ضفة 
نه��ر الني��كار ف��ي منطق��ة )ش��فاين( 
وفي دي��ر قدمي يس��ميه الفالحون هناك 
)القري��ة الصغي��رة( ول��د هولدرلن في 
العشرين من ش��هر مارس سنة 1770م 
، أحب ففش��ل هام على وجهه في أرض 
اهلل الواس��عة منادياً مل��اذا أنا في الزمن 
الرديء احلقير البائس ، في العالم املوبوء 
بالنقص ، نقص اآلله��ة الذين اختفوا ، 

ونقص اإلله الذي لم يأت بعد . 
إننا متأخرون جداً عن اآللهة

ومبكرون جداً عن الوجود
ه��ي  ب��دأت  الت��ي  الوج��ود  وقصي��دة 

اإلنسان. 
هولدرلن هذا الزنبقة الش��فافة األكثر 
هشاش��ة وعرضه للفناء ،حتت ش��مس 
دنيانا القاس��ية ، يجر أذيال روحه مكابراً 
وباحثاُ عن ميتٍة باس��لة جس��ورة ، مثل 
ميتة الفيلس��وف الوثني أمباذو قليس 
ال��ذي قال بالعناصر  )نحو490-430ق.م( 
األربع ألصل الوج��ود ، املاء والهواء والنار 
والتراب ، فألقى بنفسه في فوهة بركان 
)إتنا( ليذوب في طبيعة األش��ياء ويعود 
ألصل��ه ، لك��ن هيهات فكت��ب قصيدة 

باسمه .
أمباذوقليس 

أنت تفتش عن احلياة ، تفتش عنها ، ونار 
إلهية 

تنبثق ألجلك من أعماق وتتألق ، 
)ويغلبك( الشوق اجلارف فتقذف نفسك 

في لهيب )إتنا( 
كم كان مجون امللكة يتمنى ، 

أن يذيب الآلليء في النبيذ! 
لو أنك ، يا شاعر ، لم تلق بثروتك 

في الكأس الفوارة ! 
لكنك عندي مقدس قداسة األرض ، 
التي انتزعتك ، أيها القتيل اجلسور! 

ولكم أمتنى أن أتبع البطل إلى األعماق ، 
لوال أن احلب مينعني . 

   لينتهي ش��اعرنا بنفس املصير ، لكن 
ليس في س��ويداء قلب األرض هذه املرة 
، ب��ل في أعماق اجلن��ون وصمته الرهيب 
، فانطف��أ عقل��ه وع��اش م��ا تبقى من 
عم��ره مثل كائٍن ب��ري ضارباً في صحراء 
اجلن��ون س��تة وثالث��ن عام��اً ،هولدرلن 
املس��كن هك��ذا كان يس��ميه الناس ، 

مات هولدرلن ... 

هولدرلين.. وما تبقى يؤسسه الشعراء
كتابة

تنويهأخبار

املعق��د كما حتتف��ي باجلوان��ب املضيئة من 
التراث العربي«.

غرف��ة  »ف��ي  رواي��ات  القائم��ة  وضم��ن 
العنكب��وت« للمص��ري محمد عب��د النبي 
و«م��وت صغير« للس��عودي محمد حس��ن 
علوان و«الس��بيليات« للكويتي إس��ماعيل 

فهد إسماعيل.
و«زراي��ب العبي��د« لليبية جنوى بن ش��توان 
و«مقتل بائع الكتب« للعراقي سعد محمد 
رحي��م و«أوالد الغيتو - اس��مي آدم« للبناني 

إلياس خوري.
ويحص��ل كل مرش��ح م��ن بن املرش��حن 
الس��تة بالقائم��ة القصيرة عل��ى 10 آالف 
دوالر، فيم��ا يحصل الفائز/الفائ��زة على 50 

ألف دوالر إضافية.
وكانت القائم��ة الطويلة للدورة العاش��رة 

للجائ��زة أُعلنت ف��ي 16يناير كان��ون الثاني 
وضمت 16 رواية.

وضمت جلن��ة حتكيم اجلائزة ف��ي عضويتها 
الروائي��ة واملذيع��ة الليبي��ة فاطمة احلاجي 
علمان��ي  الفلس��طيني صال��ح  واملترج��م 
واملترجمة اليونانية صوفيا فاسالو والكاتبة 

املصرية سحر املوجي.
ومن املقرر إعالن اسم الفائز/الفائزة باجلائزة 
ف��ي 25 أبري��ل املقبل، خ��الل احتف��ال يقام 
في أبوظبي عش��ية افتتاح معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب.
واجلائ��زة العاملية للرواي��ة العربية هي جائزة 
سنوية تختص مبجال اإلبداع الروائي باللغة 
العربية وترعاها »مؤسسة جائزة بوكر« في 
لندن وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في 

اإلمارات.

بغداد ـ وكاالت:

أعلن مؤخ��را عن القائمة القصي��رة للجائزة 
العاملي��ة للرواي��ة العربية) بوك��ر( لعام 2017 
وقد ضمت س��ت روايات من مصر والسعودية 

وليبيا والكويت والعراق ولبنان. 
وقالت رئيس��ة جلنة التحكيم، الفلسطينية 
س��حر خليفة، في بيان »من بن الكم الهائل 
من الروايات )186 رواية( التي تقدمت للجائزة 
العاملية للرواية العربية اخترنا ست روايات..«.

وع��زت اختي��ار الرواي��ات الس��ت »مل��ا تتميز 
به م��ن جماليات ش��كلية من حي��ث البناء 
الفني وتطوير الش��خصيات وطرح مواضيع 
حساس��ة جريئة اجتماعيا تنبش املسكوت 
عن��ه وأخرى تتن��اول أزم��ات الوض��ع العربي 

حي��ث أك��د الباح��ث: ب��أن ج��ذور التداولية 
وبحس��ب نظرية التواصل اللساني تنطلق 
أساسا من معرفة كيف يتم التواصل أكثر 

مما يت��م إيصاله موضحاً بأن التداولية تفتح 
له��ا أبواب��ا مهم��ة ملعرفة الط��رق واآلليات 
والتقني��ات التي مت بها صياغ��ة األقوال ومن 

ثم ف��ي نقد على الكيفية الت��ي يعمل بها 
الذهن البش��ري بغي��ة ترتيب األف��كار الفتاً 
ال��ى أن ذلك ينجم عنه تعبيراً عن املش��اعر 

واملعتقدات ومدى تأثيرها في اآلخرين .
الباح��ث ذكر أيض��ا ب��أن التداولي��ة ترتبط 
باملعنى الذهن��ي وليس باملعنى احلرفي الذي 

هو مجال النظريات التواصلية والعلمية.
وعلى صعيد متصل، قال يوس��ف أن الفترة 
األخيرة من القرن العش��رين شهدت تواصالً 
واس��عاً للدراس��ات واألبح��اث عل��ى اجلانب 
التداولي مع مجموع��ة املعاني الدالة على 
التناق��ل والتح��ول م��ن ح��ال إلى ح��ال مع 
صيغة اللغة ذاتها كونها ظاهرة اجتماعية 
متحول��ة ومتداول��ة تعتم��د معانيها على 
مس��توى الس��ياق الذي يضمن حداً أقصى 

من املعاني اللفظية.

بابل ـ عدنان البيرماني:

ضّيف احت��اد األدباء والكت��اب العراقين / فرع 
بابل الباح��ث الدكتور حمزة فاضل يوس��ف 
ليقدم أمس��ية ثقافية بعن��وان ) التأويل بن 

التداول ولسان العرب (. 
وأدار األمس��ية الش��اعر ص��ادق ألطريح��ي 
الذي خل��ص في بداية األمس��ية موج��زاً عن 
س��يرة الباح��ث الدكت��ور م��ع اإلش��ارة إلى 
بحوث��ه العديدة التي قدمها عل��ى اعتبار أن 
الباحث أس��تاذ في الدراس��ات الس��ردية في 
جامع��ة القادس��ية وأكادمي��ي مخت��ص في 
اللغة ومهتم في موضوعة حركة النقد في 
العراق ولُه مؤلفات في هذا اجملال ، بعدها ترك 
ألطريح��ي احلديث للضيف لش��رح احملاضرة 

بينها رواية مقتل بائع الكتب 

اإلعالن عن القائمة القصيرة للبوكر

التأويل بين التداول ولسان العرب
في اتحاد أدباء وكّتاب بابل

حنين جارف لمنبت روحه 
، ومكان والدته الذي 
هو الوطن الذي حمله 
بذاكرته ،  ليس الوطن 
بمفهومنا الشائع حدود 
وأسالك شائكة وأفكار 
كبيرة ، وطنه بلدة 
)الوفن(

هولدرلني

بع��د االنته��اء م��ن ق��راءة » موت 
صغي��ر » للروائ��ي محمد حس��ن 
علوان – القائمة القصيرة للبوكر 
- ل��م يبق م��ن الرواية إال الس��ؤال 
التال��ي: هل ميل��ك ن��ص »علوان« 
آلي��ة أثر الفراش��ة ف��ي مواجهة 
املنت الكتابي البن عربي والش��روح 
تأوي��الً  أو  علي��ه س��واء تفس��يراً 
باإلضافة إلى الس��طوة النفسية 
أو اإلميانية؛ التي تتركها النصوص 
الصوفي��ة في ذه��ن املتلقي على 
كافة حالته، فيشق النص الروائي 
وج��وده ولو بش��كل قيص��ري في 
الطبيعي��ة  ال��والدات  مواجه��ة 
لنس��ق ابن عربي !؟ وبعد السؤال 
احلم��راء  اإلش��ارات  إل��ّي  تداع��ت 
والنتائج اخمليبة لهكذا مواجهات، 
فالفيلم الذي اقتبس رواية » احلب 
ف��ي زم��ن الكوليرا » س��قط في 
مواجه��ة ن��ص »غبرييل غارس��يا 
مركيز«؛ كذل��ك الفلم عن رواية » 
العطر » س��قط في مواجهة نص 
»زوس��كيند«، لكن هنا لدينا نص 
مقاب��ل نص واألهم ن��ص يحاول » 
أرضنة – من أرضي عكس سماوي 
» ابن عربي واس��تظهار البش��ري 
فيه، عبر س��يرة حيات��ه/ يومياته 
وإن كان��ت عل��ى ض��وء بحثه عن 
األوتاد الت��ي تثبت قلبه وما أنتجه 
من كتب تعبر ع��ن رؤياه الوجودية 

امليتافيزيقية. 
ف��ي مواجه��ة الن��ص بالص��ورة، 
س��قطت الصورة مقابل الكلمة 
في م��ا ذكرناه من أمثلة س��ابقة 
أعاله؛ أم��ا هنا لدينا كلمة بكلمة 
في حلب��ة املواجهة وهذا ما يغري 

بضبط النتائج بدقة.
بداية، أراد » علوان » إظهار البشري 
في حياة ابن عربي، بدءاً من طفولته 
وعالقته بأس��رته ووت��ده الثالث » 
نظام » وعشقه لها باإلضافة إلى 
حيثيات سفره وعالقته بالسلطة 
وكل احلاالت التي تعرض لإلنس��ان 
في حيات��ه وه��ذا بالضبط جوهر 
روايت��ه وغايتها وال ريب أّنه طموح 
جمي��ل ومخاطرة كبي��رة من قبل 
الروائ��ي في مواجه��ة ابن عربي ال 

تقل قيمة وخطورة عن اخلصومات 
التي خاضها اب��ن عربي في حياته 
الالهوتية  الفكري��ة  األنس��اق  مع 

واألرضية في زمنه.
ال أس��تطيع الق��ول إن » عل��وان » 
ق��د نال غايت��ه ووطد أوت��اد روايته 
ف��ي مواجهة نّص اب��ن عربي كما 
فعل » نيك��وس كازانتزاكس » في 
» اإلغ��واء األخي��ر للمس��يح » وال 
كما فعل »س��اراماغو« في روايته 
» قاين » فيخرج لنا بس��يرة حياة 
تخييلية صاخب��ة غير مطّهرة بل 
م��ا زالت ف��ي قلفتها الب��ن عربي، 
فكل ما فعله » عل��وان » أنه قدم 
رواية » بيض��اء » أو »نظيفة« كما 
حدث بنسق األفالم النظيفة التي 
س��ادت فترة في السينما العربية، 
العائل��ة  لصغ��ار  تصل��ح  رواي��ة 
وعجائزها فقط مع أنه كان يكفيه 
ليجعل الرواي��ة تلتهب أن يغوص 
ف��ي تفاصي��ل عش��ق اب��ن عربي 
ل«نظام«؛ ليح��ّول الرواية لطوفان 
يعيد تأس��يس احلب، حقيقة على 
»ترجمان األش��واق« ال على ش��رح 
ابن عرب��ي االنهزامي أمام الغوغاء 
والعام��ة » فت��ح الذخائر والعالئق 

في شرح ترجمان األشواق« 
وعلي��ه ذهب » عل��وان » في روايته 
مذهب الظاهري��ة والتوفيقية في 
س��رد حياة اب��ن عربي م��ع أن ابن 

عربي خرج عن كل هذا املذهب.
ف��ي النهاي��ة ال أجد رواي��ة »موت 
صغي��ر« س��تقف ف��ي ص��ف أي 
أثر يتن��اول ابن عربي بل س��تغرب 
شمس��ها في رابع��ة نهارها ولن 
تت��رك أثراً كما فعلت رواية » أليف 
ش��فاك » م��ع ش��مس التبريزي » 
قواعد العش��ق األربع��ون« رغم أن 
رواية » ش��فاك » رواية دوغمائية /

كتشية ال أكثر. 
عندم��ا كتب ابن عرب��ي » الفتوح 
املكّي��ة » وغيره��ا م��ن كتبه، كان 
الن��ص القرآني ف��ي املواجهة ومع 
ذلك ثبت اب��ن عربي! لكن، ال بّد أن 
نثمن جتربة الروائي محمد حس��ن 
عل��وان ف��ي جدله مع ن��ص، قربه 

سّم وبعده سّم، فهل من جناة.

موت صغير.. رواية نظيفة 
في نهائي البوكر 

بوست

نص

أنمار مردان 

َ ال تهمس حن أقصر ُ أو أطول ُ فيك 
نعم هناك ليلة ٌ لم تلد بعد 

وهناك صرخة ٌ متوهجة ٌ
وسر ٌ يكبر ُ راكضا ً على جنبّيك 

ولم أعد ُمفسرَُه الوحيد ...
يا انَدراوس 

خذ أصابَعك الى االتهام 
خذ حقيبتي فهي بن بسمة ٍ وأخرى 
تنقلني صدفة ً من ُعكاز ٍ الى ُعكاز 

ثم ودع ابتسامتك على الطريق 
وقل لهم انكم مخطئون 

انكم أغراب ٌ على هذه اللعنة ِ
انكم لم تغسلوا القمر َ من ذنوبِكم 
انكم خسرمُت بكاَء االدعية ِ الغافلة ِ 

فاهلل معنوٌن قبل بلوغ ِ االنبياء ِ ...
يا أنَدراوس 

ِ أنا ال أُحبُذ لغَة الكهنة 
وال أُحب��ُذ ذقونَه��م التي ترحت��ل ُ الى 

الهواء ِ
بجدائَل تعلن ُ لوَن النصر ِ 

وال أُحبذ ُ أن أكون َ فكرة ً
ألي شجرة ٍ مقطوعة ٍ تقاضي الليَل 

فأنا هوسي جنازة ٌ 
وحائط ٌ لم يُشرع لنفسه ِ مكانا ً 

وه��و يس��أل ُ م��ن يف��ُض طالس��م َ 
اجلدارِ؟ 

حت��ى جثتي ال أع��رف ُ مت��ى تصاب ُ 
بامللل؟

فأنا واقٌف هناك على هيئة ِ صدأ 
حن أميل ُ 

أكون أكثرَ ثمالة ً من الريح 
وأكب��ر َ بش��اعة ً م��ن اله��واء عن��د 

املوتى...
يا انَدراوس 

خذ ظلي وأرسُمُه بحرف ٍ شمسي 
ودحرج رأس��ي نحو الس��فن ِ نكاية ً 

بالصداع ِ 
خ��ذ م��ن خط��وط ِ الس��ماء ِ غنوة ً 

أعجميًة 
واكسر حلَنها بعناية ٍ 

ثم تعال 
فأدُلك على ذنب ِ الغريق ِ 

وال تقل 
أين أنت من هذا الشراب ِ ؟

فأنا أحد ُ العشرة ِ املشردين من اجلنة 
....

أنـَدراوس 

سقط سهوا، اس��م الكاتب قحطان جاسم من مادة خبر صدور مجلة }}
الثقافة العراقية، في عدد األربعاء املاضي. لذا اقتضى التنويه واالعتذار
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*في التالي مواصلة تس��جيلية للقاء 
صدام حس��ن والوفد الفلس��طيني 

بقيادة ياسر عرفات
ش��يخ عبد احلميد الصايح  )1(: علينا 

أن نكون مستعدين للمعركة. 
وتكب��ر.  تتط��ور  واملعرك��ة  ص��دام: 
بالنس��بة ل��ي، رمبا ل��ن تك��ون فكرة 
س��يئة أن نأخذ  )األمة العربية( بنظر 
االعتب��ار – إنن��ي آخ��ذ ق��درات )األمة 
العربي��ة( بنظ��ر االعتب��ار، لكنن��ي ال 
أفكر ف��ي االعتب��ارات التقليدية، من 
مثل كم لدينا م��ن املدافع، كم لدينا 
م��ن الطائرات املقاتلة؟ هذه األش��ياء 
مهمة، ولكن م��ا هو أهم من هذا هو 
ماذا رأينا في احلرب، أعني في كل حالة 

من احلاالت. 
] الش��ريط الصوت��ي يتوق��ف مؤقتاً 
ف��ي  التس��جيل  وبعده��ا يس��تأنف 

منتصف جملة. [ 
إس��رائيل،  إل��ى  املعلوم��ات  ص��دام: 
سيدخلون ويضربوننا، لذلك علينا أن 
نكون مس��تعدين لهذا املس��توى من 

احلرب. 
ياس��ر: تقريباً على غ��رار ما فعلوا في 

بنما. )2( 
صدام: ال، ليس على غرار بنما. 

ياسر: أعني الطريقة التي دخلوا بها. 
صدام: أمتنى، ] غير مسموعة [ شرير، 
لكن رمب��ا حتتاج الوالي��ات املتحدة إلى 
شيء من ضبط النفس. أمتنى أن تأتي 
اميركا بجيش��ها وحتتل العراق. أمتنى 
أن يفعلوا ذلك لكي يكون بوسعنا أن 
نقت��ل جميع االميركين ونكنس��هم 

كلهم – نكنسهم كلهم، واهلل. 
ذكر 1: لكن كما تعرف، سيدي الرئيس، 

هذه منطقة نفطية وسوف حتترق. 
س��أعطيهم  نف��ط؟  أي  ال،  ص��دام: 
ضمانات بأنني لن أحرق النفط. فقط 
دعه��م يأت��وا بجيش��هم االميرك��ي 
ويحتل��وا الع��راق. دعهم يب��دأون من 
ح��دود الفاو وش��اهدني وأن��ا أفنيهم 
جميعاً في )اململحة(. )اململحة: األرض 

السبخة ] بالعامية العراقية [ – م.( 
ذكر 1: لكنهم ال يخاطرون بذلك. 

ص��دام: بنم��ا ! بنما ال ش��يء مقارنة 
بنا. إنني أقس��م أبو عمار، نحن شيء 
مختلف. سوف لن نشويهم ونأكلهم. 
] توقف قصير في الش��ريط الصوتي 
ومن ثم يستأنف الشريط التسجيل 
ف��ي منتصف جملة [ ه��ذه الكلمات 
أقوى م��ن الفع��ل. إذاً، أبو عم��ار، في 
ما يتصل بالتوقي��ت، إذا كانت ظروف 
الفلس��طينين  العرب جيدة وظروف 
جي��دة، ما كن��ا لنقول م��ا نقوله اآلن 
أو حت��ى إننا نخجل م��ن قوله. إمنا في 
ما يتعل��ق بالطريقة التي تكون فيها 
ظروفنا وأن العدو لن يعطينا الفرصة 
– ل��ن يعطين��ا الفرص��ة – وه��و يرى 
صاروخ��اً واحداً ليتأكد م��ن أن العراق 
ميل��ك صواريخ بوس��عها أن تصل إلى 
تل أبيب ! حس��ناً، تل أبي��ب بحوزتها 
دوم��اً صواريخ بوس��عها الوصول إلى 
جميع العواصم العربية ! العراق ميلك 
مواداً كيماوية مت اس��تخدامها بنجاح 
عل��ى اإليرانين، والعراق ل��ن يتردد في 
اس��تعمالها مج��دداً على ت��ل أبيب. 
طي��ب، بدالً من أن تس��أل ت��ل أبيب: » 
مل��اذا يس��تخدمها الع��راق عليكم » 
عليك ] أن تقول لهم [ أرجعوا للعرب 
فلس��طينهم وال تضربوهم. هذا هو 
كل ش��يء، ملاذا تظلون قلقن بش��أن 
املواد الكيماوية؟ لكن ال بأس إذا كانت 
إس��رائيل متلك القنبل��ة النووية، لها 

احلق في ذلك! 

ياس��ر: والقنبلة اجلرثومية ال بأس بها 
أيضاً. 

ص��دام: له��ا احلق ف��ي امت��اك هذه 
أيضاً! 

ياسر: والقنبلة الكيماوية. اجلرثومية، 
الكيماوية، والنووية، وقد مت إثبات ذلك. 
إنها   ] إسرائيل [ متلك 20 رأساً مدمراً 
نووي��اً، 12 م��ن بينه��ا ل��كل عاصمة 
عربية ومع ذل��ك ال يُعتبر هذا تهديداً 

لألمن العربي ! )3( 
ص��دام: إنني أقول ه��ذا وأنا هادئ جداً 
وأرت��دي بزة مدنية ] اجلميع يضحكون 
[. لكنني أقول هذا لكي نس��تطيع أن 

نكون مستعدين لهذا املستوى. 
ص��دام: نح��ن ل��م نن��َس فلس��طن 
وال أش��قاءنا الفلس��طينين. إنه��م 
إس��رائيل  بينم��ا  الغ��زاة  يس��موننا 
حتت��ل فلس��طن، تغتص��ب النس��اء 
يومياً.  األوالد  وتقتل  الفلس��طينيات، 
وه��م ليس��وا غ��زاة! ه��ذا ُع��ذر قدمي 
الدبلوماس��ية.  اللغة  به،  يتحججون 
ما من أحد تكلم عن فلس��طن ردحاً 
طوياً من الزمن، والوحدة العربية، كما 
ل��و أنه من اخملجل احلدي��ث عنها. يبدو 
كما لو أن��ه حينما يتحدث ش��خص 
م��ا ع��ن الوح��دة العربي��ة والقضية 
الفلس��طينية ورأس��ه مطأط��أ ألنه 
يخجل من التحدث عن هذا الش��يء. 
إس��رائيل فعلت هذا ألن��ه ما من أحد 
حت��دث عن��ه وإذا ما حتدث ش��خص ما 
عن��ه هو ليس فلس��طينياً، إنه غازي. 
الش��يء نفس��ه بالنس��بة لن��ا. هل 
حدث ل��ك أن رأيَت ش��خصاً ما خاض 
حرباً أمدها ثمانية أعوام وفي النهاية 
تس��ميه أنت غازياً؟ حتى إذا كان غازياً 
من��ذ البداية، هل يوج��د هناك أي غازٍ 
يس��تطيع االس��تمرار في حرب طوال 
ثمانية أعوام؟ إذاً هل ترغب بأن تدوس 
عل��ى كرامة العرب يومياً ويتعن على 
اجلمي��ع أن يلتزم��وا الصم��ت، كي ال 
تس��مي أي واحد منهم غازي��اً؟ هو ذا 
بي��ت القصيد، حن نصب��ح مجانن، 
نصبح مجانن برهة من الزمن، لكننا 

نصبح مجانن حقاً. 
ياسر: اتقي شر احلليم ] َمثل عربي [. 

صدام: اعتمد على اهلل. 
ياسر: معاً حتى النصر. 

صدام: بقوة اهلل، إنني أرى النصر أمام 
عينّي. 

ص��دام يناق��ش دور ح��زب البعث في 
التحريض عل��ى املهم��ات االنتحارية 
واحل��ث عل��ى األنش��طة الفدائية في 
أنح��اء العالم العربي )تقريباً ش��باط 

فبراير [ 1991( )4( 
ص��دام: عليك��م أال تنس��وا أن احلزب 
] البع��ث [ ه��و أول م��ن أدخ��ل جتربة 

الفدائين في العالم العربي .
عزت: في 1948. 

أول  ه��و  أيض��اً  احل��زب  كان  ص��دام: 
م��ن ح��ّرض عل��ى األنش��طة املدنية 
العس��كرية.  بالوس��ائل  االنتحاري��ة 
لم تكْن هذه األنش��طة شائعة على 
املس��توى القومي بس��بب التش��ويه 
الذي تعرض��ْت له. ونتيجة للقتال من 
أجل فلس��طن، على أي ح��ال، كانت 

جتربة احلزب في العراق واضحة جداً. 
ذكر 1: في لبنان. 

صدام: ال، هناك أنشطة فدائية عالية 
املس��توى ف��ي لبنان، لكن ف��ي 1959، 
نّظم احل��زب أنش��طته الفدائية ضد 
عبد الكرمي قاس��م. ف��ي 1963، نّظم 
احل��زب عم��اً فدائي��اً نف��ذه بعثي��ون 
مس��لحون نزلوا إلى الشوارع بجانب 
اجليش في الهج��وم على معاقل عبد 
الك��رمي قاس��م، وعقب ذل��ك، انهارْت 

جميع هذه املعاقل. ومثلما اس��تولْت 
على السلطة، وبعدها، بدأْت األنشطة 

الفدائية في العالم العربي. 
عزت: س��يدي، في 1968، نّظمنا أيضاً 
مجموعة للقيام باألنشطة الفدائية 

] غير  مسموعة. [ 
طه: سيادتك، سيدي الرئيس. 

ص��دام: آ نع��م، ف��ي 1968، لك��ن في 
1963 كان قبل��ه، 1959 كان قبله، في   
1968؛ منظمة التحرير الفلسطينية 
ب��دأْت ف��ي 1965. أعني، م��ن احملتمل 
أن��ه كان هناك ش��يء من التش��ويه 
ف��ي ما يتعلق بذلك، طامل��ا أن البداية 
كان��ت ف��ي 1965، منظم��ة التحرير 
الفلس��طينية.  )5( عل��ى كل ح��ال، 
باإلضافة إل��ى ألوية احلزب التي كانْت 

قد تشكلْت، ألوية الفدائين تشكلْت 
في سوريا، بزغ العمل الفدائي اخلاص 
باحل��زب مع أعلى احلواف��ز اخلفية ومع 
أش��د قوتها في ما يتعلق بالتضحية 
واحل��زب كحزب ولي��س كمقاومة ضد 
اإلمبريالي��ة مثلما جرى ف��ي اجلزائر ... 
غير انه كان نش��اطاً حزبي��اً منظماً، 
فدائياً عس��كرياً. بدأ ف��ي 1959 وبلغ 
ذروته في 1963، وبعدها استمر، أعني 

أنه استمر. 
ط��ه: كان موج��وداً كذلك ب��ن 1959 

و1963. 
صدام: نعم، لقد ب��دأ في 1959، وبلغ 

ذروته في 1963، وبعدها استمر. 

الوحدة العربية 
كان صدام قد تعهد بأن يقّدم نفسه، 
العراق، واألمة العربية، مكرسن طاقة 
كبيرة ومصادر واف��رة لصياغة أجندة 
مؤي��دة للع��رب. في التس��جيل األول 
يصف صدام اعتراف مصر بإس��رائيل 
)أي تطبي��ع العاقات بن البلدين – م.( 
بوصفه سابقة خطيرة ويناقش كيف 
س��يعاقب العراق الدول العربية التي 
حتذو ح��ذو القاه��رة. في التس��جيل 
الثاني يش��رح ص��دام العوامل التي » 
فرض��ْت » قيادة العال��م العربي على 
بغداد، » الشراع الرئيس ». بعد 1985، 
يص��رح ص��دام قائ��اً: لم يع��ْد أعداء 
الع��راق قادري��ن عل��ى إيذاء الع��راق أو 
إيقاف تقدمه. في األشرطة الصوتية 
ص��دام  و1989،   1988 م��ن  األخي��رة، 
وط��ارق عزيز يحلان مص��ادر التفرقة 
ف��ي العال��م العرب��ي وحاج��ة العرب 
إل��ى إتباع من��وذج ال��دول األوروبية في 
اتخ��اذ مواقف عس��كرية، اقتصادية، 

وسياسية مّوحدة. 
صدام ومستش��اروه يناقشون كيفية 
معاقبة البلدان التي وقفْت إلى جانب 
مصر بعد أن وقع أنور السادات اتفاقية 
السام مع إس��رائيل )27 آذار] مارس [ 

 )6( )1979
ذكر 1: من الناحية الثانية، أود أن أوجه 
س��ؤاالً إل��ى النائ��ب. )7( املوقف الذي 

سمعناه جميعاً وابتهجنا به هو حن 
قل��َت أن أي نظام عربي ال ينفذ قرارات 
بغداد، وهي أقل ما ميكن، وأن أي شيء 
أقل هو خيانة وكل من يفعل ذلك يُعد 
خائناً. سؤالي هو: هل لديك فكرة عن 
طريق��ة الفعل ] الذي يتم القيام به [ 
ضد هذه البلدان العربية التي ال تلتزم 

بالقرارات؟ 
ص��دام: لقد قلنا ذلك عانية وقد متت 
إذاعة حديثنا بصوتنا املس��جل وقبل 
أن ينعق��د مؤمتر ال��وزراء. )في األرجح 
املقصود: مؤمت��ر وزراء اخلارجية العرب 
– م.( لق��د قلنا إنه  ] الس��ادات [ خائن 
وس��نتعامل معه على هذا األس��اس، 
من خال حتريض الشعب لكي يبذلوا 
قصارى جهدهم لإلطاحة به بوصفه 

خائناً. لقد قلنا ذلك جهاراً وقد سمعوا 
كامن��ا قبل مجيئهم إل��ى هنا. لقد 
كررنا حديثنا اليوم، الكلمات نفسها. 
أخشى أن يظنوا أن تلك مجرد كلمات 
لعام��ة الناس، وليس��ْت هي موجهة 

لهم أيضاً. إننا نفي مبا قلناه. 
ذك��ر 1: إنني أؤكد س��يادة النائب، إنه 
ش��يء واض��ح كالنه��ار، أن هناك في 
األقل ثاثة بلدان عربية ترفض االلتزام 
بق��رارات بغ��داد وحت��ى إنه��ا ترفض 
حض��ور مؤمتر وزراء الش��ؤون اخلارجية 
ف��ي بغ��داد. )8(  ولكي أك��ون صادقاً، 
في تقديري هناك بل��دان عربية أخرى 
مرشحة التخاذ املوقف نفسه. إذاً، إن 
اتخاذ هذه اإلجراءات – إن ربط البلدان 
العربية األخ��رى بهذه اإلج��راءات هو 
املفت��اح واملس��ألة املركزية ف��ي رأيي، 
لكي مننع البل��دان العربية األخرى من 
اتخ��اذ مواقف متذبذبة وغير ملتزمة. 

هذه مسألة مركزية ... 
إن الوالي��ات املتح��دة، س��يادة النائب، 
ته��دد األقط��ار العربية الت��ي ترفض 
صفق��ة اخليان��ة، وس��تتخذ إجراءات 
ضده��ا.  )9( وبناًء عل��ى ذلك، علينا أن 
نكّون موقفاً عربياً ] غير   مس��موعة 
[ يرفض صفقة االستسام هذه. هذه 
القضي��ة حتتاج أيضاً إل��ى مبادرة. من 
دون مب��ادرة، س��نترك كل قطر عربي 
يتصرف كما يشاء في ما يتصل بهذه 

القضية احملددة ... 
ذكر 2: النقطة التي أشار إليها الرفيق 
ص��دام، املتعلق��ة ب��أن الس��ادات لم 
يصْل إلى الق��دس باملصادفة، مهمة 
جداً وخطيرة، وهي نقطة ناقش��ناها 
طوي��اً على مدى س��نوات كثي��رة! ... 
لقد قلنا إن التسوية ستعني القضاء 
على القضية الفلسطينية. وقلنا إذا 
نظرنا إليها من وجهة النظر القومية 
واعتبرنا الصراع مع العدو كونه صراعاً 
من أجل حياتنا، وصراع حضارات، وفيه 
إما أن نهزم العدو الصهيوني ومنسحه 
أو أن ميسحنا هو، هذا يعني أنه يتعن 
علين��ا أال نقبل بالتس��وية. ويجب أال 
نربي اجلماهير العربية والفلسطينية 

على أيديولوجية التسوية. 
__________

ص��دام: فيما يخ��ص األنظم��ة التي 
تتن��ازل، أعن��ي تل��ك الت��ي تن��زل إلى 
مس��توى أدن��ى من احل��د األدن��ى في 
العاقة املش��تركة، و، كم��ا قلنا، هذا 
التن��ازل إل��ى ح��د مس��توى اخليانة، 
التي لي��س لها بالطبع أي مس��توى. 
رمبا بوس��عنا الق��ول إن القومية متثل 
مس��توًى ف��ي التعبي��ر ع��ن املوق��ف 
القومي، غي��ر أنه ال ميكنن��ا القول إن 
هناك مس��تويات من اخليان��ة. لكننا 
نفترض ه��ذا االعتق��اد النظري، لكي 
نؤكد ألولئك الذين يساندون السادات 
ويؤيدون��ه أنه��م خونة مثل��ه وباحلد 
نفس��ه. ما هو موقفن��ا جتاههم؟ في 
احلقيق��ة، لق��د قلن��ا ما ه��و موقفنا 
جتاههم. لقد صّرحنا جهاراً بتسجيل 
صوتي حي وقد مت��ْت إذاعته وتوزيعه. 
لكن هل هذا أس��لوب للحكومات أم 

للعمل اخلاص بالثورين والشعب ؟
في الواقع، إن فكرة اإلمس��اك بأولئك 
الذين ساندوا أو سيساندون السادات، 
به��م كونهم مس��ؤولن  اإلمس��اك 
ع��ن اخليانة، هو أول رأي م��ن آراء – أوالً 
وقبل كل شيء – اجلماهير واملنظمات 
آخ��ر،  مس��توى  وعل��ى  الثوري��ة. 
كمنظم��ات قومية يج��ب أال نعطي 
أي أهمي��ة ملوقف احلكوم��ات األخرى. 
وتص��وروا احتم��ال ح��دوث أي نوع من 
االتف��اق ملعاقبة األنظمة التي تنحني 

إلى مستوى السادات. نحن فقط  نريد 
أن تلتزم هذه األنظم��ة بقرارات )قمة 
بغداد( من خال مقاطعة السادات؛ إذا 
كانوا يتوقعون منه أن يوقع ] اتفاقية 
الس��ام – م. [، أغل��ب الظ��ن ما كان 
عليه��م أن يوقعوا عل��ى قرارات )قمة 

بغداد(. 
غير أن بعضهم كان يحسب أن املسألة 
ستس��تمر ردح��اً طوي��اً م��ن الزم��ن 
وبع��ض األنظم��ة وقعت في ن��وع من 
الفخ، معتقدًة أن الس��ادات وّقع فعاً، 
وأنه��م فعاً وّقعوا عل��ى هذه القرارات 
وم��ن املتوق��ع منه��م أن يلتزم��وا بها. 
هذه الطريقة من��ا، املقاتلون الثوريون، 
واملقاتل��ون الثوريون لهم طرائقهم في 
التعامل مع اخلونة وهي طرائق معروفة 
جيداً وال أريد أن أش��رحها. فيما يخص 
األنظمة الوطني��ة، املوقف فقط تغير 
من موقف عام، أولي، عملي إلى موقف 
علني، مبعنى أنه موقف حيث ال نشعر 
باخلج��ل مطلق��اً م��ن أن نحصل على 
شحنة من األسلحة ونقول إنها قادمة 
م��ن الع��راق ضد النظ��ام الس��وداني. 
سنصّرح أيضاً في املذياع قائلن: نعم، 
سنرس��لها إلى املقاتلن في السودان، 

نصّرح بذلك بأعلى أصواتنا. 

هوامش:
)1( عبد احلميد الصايح رئيس اجمللس 

الوطني الفلسطيني. 
) 2 إش��ارة إلى غزو الوالي��ات املتحدة 
لبنم��ا ف��ي كان��ون األول )ديس��مبر( 

 .1989
) 3( يبدو أن عرفات يتكلم باستهزاء. 
) SH-SHTP-A-001  )4-212 *: » صدام 
وأعضاء حزب البعث يناقشون قضايا 
مختلف��ة، من بينه��ا اإلطاحة بعبد 
الكرمي قاس��م و] بروتوكوالت حكماء 

صهيون [ »، االجتماع غير مؤرخ. 
)5( في احلقيقة تأسسْت ال� PLO في 

أيار )مايو( 1964. 
 «  :553-SH-SHTP –A-000   )6  (
اجتماع صدام وكبار مستشاريه بعد 

مؤمتر بغداد »، 27 آذار )مارس( 1979. 
)7( ه��ذه إش��ارة إل��ى ص��دام. قبل أن 
يصبح رئيس اجلمهوري��ة في 16 متوز 
)يولي��و( 1979، كان صدام نائب رئيس 
مجل��س قي��ادة الثورة ويص��ر على أن 
تتم مخاطبته ب� » السيد النائب » أو 
» سيادة النائب ». مع أنه من الناحية 
الفني��ة الش��خص الثان��ي فقط في 
القيادة في وقت هذا التسجيل، كان 
من الس��هل أن يك��ون الرجل األقوى 
في العراق. كارش وروس��تي: » صدام 
حسني: سيرة ذاتية سياسية »: 86. 

 « إل��ى  املستش��ار  ه��ذا  إش��ارة   )8(
ق��رارات بغداد » تُش��ير إل��ى القرارات 
القم��ة  اجتم��اع  صاحب��ْت  الت��ي 
املنعقد في بغداد في تش��رين الثاني  
)نوفمب��ر( 1978، ال��ذي ناقش��ْت فيه 
دول اجلامعة العربية كيفية معاقبة 
مصر على توقيعها معاهدة الس��ام 
مع إس��رائيل. وزراء خارجية اجلامعة 
العربية س��يلتقون في بغداد في 28 
آذار )م��ارس( 1979 لك��ي يس��تأنفوا 
النقاش��ات في كيفية معاقبة مصر. 
الس��ودان، عمان، وجيبوتي جميعها 
رفض��ْت حضور اجتم��اع آذار )مارس( 
1979. توماس دبليو. لبمان: »  اخلطة 
العربي��ة تتح��رك نح��و الوقوف ضد 
الع��رب  اخلارجي��ة  وزراء  املعاه��دة: 
يجتمعون لوض��ع خطة لانتقام من 
املعاهدة  »، جريدة )واشنطنبوست(، 

27 آذار )مارس( 1979. 
)9( في الظاهر أن تعبير » صف

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

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 18« 

صدام: نحن لم ننسَ 
فلسطين وال أشقاءنا 
الفلسطينيين. إنهم 

يسموننا الغزاة 
بينما إسرائيل تحتل 
فلسطين، تغتصب 

النساء الفلسطينيات، 
وتقتل األوالد يوميًا. 

وهم ليسوا غزاة! 
هذا عذر قديم 

يتحججون به، اللغة 
الدبلوماسية

ياسر: أعني الطريقة 
التي دخلوا بها. 

صدام: أتمنى، ] غير 
مسموعة [ شرير، 

لكن ربما تحتاج 
الواليات المتحدة 

إلى شيء من ضبط 
النفس. أتمنى أن 

تأتي اميركا بجيشها 
وتحتل العراق. أتمنى 
أن يفعلوا ذلك لكي 

يكون بوسعنا أن نقتل 
جميع األميركيين

11 الثاثاء 21 شباط 2017 العدد )3630(كـتب

Tue. 21 Feb. 2017 issue )3630(

تح�ري�ر :
كيفن م. وودز
ديفيد د. باكي

مارك إي. ستوت
ت�رجم�ة :

علي عبد األمير صالح

العقل البعثي االستعراضي: سنقاتل في واشنطن
 ياسر عرفات يلتقي صدام ويتعرف على أحالمه األمبراطورية

صدام حسني والراحل الفلسطيني الراحل ياسر عرفات



اعالن الثالثاء 21 شباط 2017 العدد )3630(

Tue 21 Feb 2017 issue )3630( 12



الموصل - وكاالت : 

وس��ط ج��دران ماي��زال بعضها 
مدم��رة وانق��اض كثي��رة ، يب��دأ 
وس��ام غ��امن يوم��اً رتيب��اً لبي��ع 
الف��ودكا والوس��كي ف��ي بلدته 
بعش��يقة التي دمرها االرهابيون 
الدواعش عندما سيطروا عليها 

في حزيران عام 2014. 
ان  املدين��ة  ه��ذا  حت��اول  واالن 
تنف��ض الغبار وتنهض من جديد 
بعد  أفض��ل  بغ��داً  مستبش��رة 
العراقية  الق��وات  اس��تعادت  ان 

املدينة من جرذان داعش . 
تقع بعشيقة على بعد 20 كلم 
شمال شرق املوصل , وقد عرفت 
بتنوعها االثني والديني كما انها 
ويعد  الكح��ول.  بانتاج  ش��هيرة 
انتاج العرق بطعم اليانسون من 

ابرز منتجاتها.
ف��ي  كان  بينم��ا  غ��امن  وق��ال 
محل��ه الضيق مرتدياً الس��روال 
الفضفاض التقليدي ان »اربعون 
عائل��ة فق��ط ع��ادت، واخلدمات 

ماتزال غير متوفرة .
وغ��امن ه��و اح��د ابن��اء االقلي��ة 
االيزيدي��ة الت��ي كان��ت تش��كل 
الغالبي��ة ف��ي بعش��يقة قب��ل 
اجتياح تنظيم داعش االرهاربي .

وق��د ارتكب  االرهابيون الدواعش  
بح��ق  االيزيديني  أبش��ع اجلرائم 
وصفته��ا االمم املتحدة بانها ابادة 

جماعية.
ولم يت��ردد غ��امن وعائلت��ه الذين 
نزح��وا الكثر من عام��ني بالعودة 
ال��ى بعش��يقة بع��د ان متكنت 

قوات العراقي��ة من احلاق الهزمية 
االرهاب��ي   داع��ش  بتنظي��م 
واستعادة السيطرة على البلدة.

وتاب��ع غ��امن قول��ه : ان عناص��ر 
»داع��ش احرقوا محل��ي، ونهبوا 
العالمات  وازال��وا جمي��ع  بيت��ي 
واجهات  للكح��ول من  التجارية 

املتجر باسم الدين الذي يزعمون 
به ».

واضاف »لك��ن عندما عدنا عثرنا 
فتحت  زجاج��ات كح��ول  عل��ى 
حديثاً ف��ي منازلنا، وكذلك علب 
سجائر مفتوحة واعقاب سجائر, 
الالرهابيون الدواعش حيث كانوا  

يدخنون ويحتسون اخلمر«.
ه��ذا وعلى بعد بض��ع مئات من 
االمتار عن محل غامن، يدير باسم 
عبد احملم��ود محاًل جتاري��اً يحوي 

املواد االساسية.
ويق��ول ان »مبيعات املش��روبات 
الروحي��ة تش��كل 50 باملئة« من 

جتارته.
ويفت��ح عبداحملم��ود محل��ه من 
الثامن��ة صباًحا حتى  الس��اعة 
الثامنة مساًء، برغم ندرة الزبائن 
والطقس الب��ارد ما يحيل عودته 
الى مسقط رأسه اكثر صعوبة.

ب��دوره، يق��ول جالل خلي��ل وهو 

اب��ن ع��م غ��امن، » ، عناصر داعش 
فخخ��وا منازلنا وفج��روا اماكن 
العبادة. وج��دران البلدة ما زالت 
مغط��اة بعبارات متج��د دولتهم 

االرهابية »
وق��د فر س��كان بلدة بعش��يقة 
عندما اس��تولى تنظي��م داعش 
عليها عند استعمالهم اسلحة 
ثقيلة ل��م تبق الكثير من املباني 

على حالها.
ومت��ت ازال��ة املن��ازل املدم��رة ومت 
تكديس الركام بنحو مرتب على 

جانبي الشارع.
من جانب��ه، يقول مراد خيري وهو 
طالب هندس��ة معمارية، »نحن 
من بعش��يقة، لكننا ما نزال في 
بلدة مج��اورة حيث حصلنا على 

مأوى«.
واض��اف وعلى وجهه ابتس��امة 
كبي��رة بينم��ا كان يق��وم بطالء 
عبارات تنظيم داع��ش االرهاربي 
على اجلدران بالل��ون االبيض » انا 
مع مجموعة م��ن االصدقاء كل 
جمعة نأتي لالعتناء ببلدتنا منذ 

ان حررت من دنس االرهارب ».
وبع��د منتصف الظهر، بدأت أول 
مجموع��ة من الزبائ��ن تصل الى 

محل غامن.
ويس��تغرب غامن من وج��ود تقومي 
ترويج��ي يعود لع��ام 2011، الحد 
االوروبي��ة  التجاري��ة  العالم��ات 
الكبرى لصناع��ة البيرة ويحمل 
يرتدين  لعارض��ات  كذلك ص��وراً 
البكين��ي ,اال ان داع��ش لم تقم 
بأزالته برغم من سيطرتها على 
احملل مما يعني انهم كانوا مرتزقه 

ال دين لهم .

المدينة العراقية المعروفة بتنوعها الديني

عرق اليانسون يعود إلى بعشيقة بعد طرد رائحة الموت
شريط ملون

الصحة تنّظم معرضًا للكتاب
بالتعاون مع دار المرتضى للكتب

برعاية وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود اقامت 
وزارة الصح��ة معرضاً للكتاب ف��ي مركز الوزارة للمدة  من  
2/2017-23-19 لتعزي��ز ثقافة القراءة لدى املنتس��بني في 
مج��االت االدارة الصحي��ة وتنمية املوارد, بحض��ور الوكيل 
الفن��ي للوزارة الدكتور حازم اجلميلي ومدير قس��م االعالم 

الدكتور احمد الرديني وعدد من املسؤولني في الوزارة.
واكد املتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور احمد الرديني  
: ان املع��رض أقي��م برعاية الوزيرة وبإش��راف الوكيل االداري 

الدكتور زامل العريبي .
واوض��ح : ان ه��دف الوزارة م��ن اقامة املعرض ه��و لتنمية 
القدرات الثقافية وزيادتها لدى منتس��بي مركز الوزارة في 
مج��ال التنمية البش��رية واالدارة الصحية والتي تس��هم 
باالرتقاء بالواقع الصحي في البلد , واشار الى حرص الوزارة 
على التعاون مع املؤسسات العلمية والثقافية واالعالمية 
الت��ي تؤدي الى فائدة كبرى في زي��ادة املعرفة واخلبرات لدى 
املوظفني.يذك��ر ان املع��رض اقي��م مبش��اركة دار املرتض��ى 

للكتب والطباعة في شارع املتنبي.

عيادات التجميل تعج بالجنس الخشن
ال تقتصر عمليات التجميل فقط على اجلنس الناعم، حيث 
تش��هد عيادات التجميل في بغداد إقبااًل ش��ديداً من قبل 
الرجال على عمليات زراعة الشعر وتصحيح األنف وأكثرها 
إقبااًل حتديد العوارض بالليزر أو التخلص من الشعر الزائد.

ففي غرف االنتظار يتواجد اجلنس اخلش��ن بحثاً عن اجلمال 
وحتس��ني الصورة العام��ة تأثراً باملش��اهير والفنانني ورغبة 

لنيل استحسان اجلنس األخر.
إال أن األكث��ر إدهاش��اً ه��و خض��وع العدي��د من الش��باب 
لعملي��ات إب��راز العضالت ، إضافة إلى ش��فط الدهون من 
البط��ن واخلواصر بعي��د عن األندية الرياضي��ة والبحث عن 

الصحة العامة.

مهرجان ربيع الطفولة
التاسع يحتفي ببغداد 

في أطار فعاليات بغداد ضمن قائمة املدن اإلبداعية ملنظمة 
اليونس��كو، تفتت��ح دار ثقاف��ة األطفال ف��ي وزارة الثقافة 
والس��ياحة وضمن برنامجها الس��نوي فعالي��ات مهرجان 
ربيع الطفولة الس��نوي الثقافي التاسع الذي تنظمه الدار 

للمدة من 6 آذار ولغاية 15 نيسان.
 وقال مدير عام دار ثقافة األطفال شفيق املهدي : ان برنامج 
مهرجان ربيع األطفال حافالً بتنوعه، ثرياً مبا سيقدم للطفل 
يعتمد على هدفني أساس��ني هما: إمتاع الطفل وتعليمه, 
واهتم��ام وزارة الثقاف��ة والس��ياحة ورعايته��ا للطفول��ة 
العراقية بكونها الش��ريحة التي ستبني مستقبل العراق 

اجلديد هو من أولوياتها.
وأضاف إن هذا االهتمام يأتي لكي نقدم للطفل الفعاليات 
اجلميلة املش��وقة  بعيداً عن أجواء اخلوف التي يتعرض لها 
خالل مش��اهدته اليومي��ة للعنف وما يعيش��ه، وان تقدمي 
اجله��د الثقافي عب��ر الفعاليات الفنية واملس��رحية وورش 
ومعارض الرس��م هو مهمة أساس��ية ليعب��روا عن ما في 

داخلهم. 
 ويتضم��ن برنام��ج املهرج��ان فق��رات متنوع��ة جتمع بني 
عدة أنش��طة وعروضاً متنوعة ومنها املس��رح واملوسيقى 
والرسم والرقص واأللعاب واملسابقات الترفيهية والثقافية 
من خالل التعاون مع وزارة التربية واس��تضافت املدارس من 

جانبي الكرخ والرصافة.
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بغداد - زينة قاسم : 
أك��د وزي��ر الثقافة والس��ياحة 
واآلثار فرياد رواندزي على ضرورة 
ان تقوم الش��ركات الس��ياحية 
بدورها في تنش��يط الس��ياحة 
وجذب الس��ياح الى داخل البلد 
وليس فقط تنش��يط السياحة 
ال��ى اخل��ارج ،ألن ذلك يس��تنزف 
االقتصاد الوطني جاء ذلك خالل 
استقباله لرئيس احتاد السياحه 
س��داد املطيري وبع��ض اعضاء 

االحتاد في مكتبه الرسمي.

 وجرى خالل اللق��اء البحث في 
بتنش��يط  الكفيل��ة  الس��بل 
الس��ياحة بكونها موردًا مهماً 
يس��هم في تعضي��د االقتصاد 
الوطني في بلد مثل العراق لديه 

من مقومات سياحية مهمة.
إل��ى ض��رورة  روان��دزي   واش��ار 
جتس��ير العالق��ة ب��ني االحتادات 
ومثيالتها  بغداد  في  السياحية 
في كردستان العراق واحملافظات 
األخرى حيث مازال البعض لديه 
الهواجس في هيمنة املركز على 

عم��ل احملافظ��ات أو كردس��تان 
وب��نينَ ان بعض ه��ذه الهواجس 
بع��ض  ولك��ن  مبرراته��ا  له��ا 
اخملاوف ليس لها مب��رر ووهمية 
وعل��ى األحت��ادات ف��ي املركز ان 
تزي��ل تل��ك اخمل��اوف والعمل مبا 
ينس��جم مع النظام اجلديد في 
الع��راق لتنظي��م العالق��ة بني 
هذه األطراف، كما أوضح الوزير 
إن س��عي البعض في احملافظات 
او األقلي��م بع��زل نفس��ه ع��ن 
املؤسس��ات املماثلة ف��ي املركز 

ليس صحيًح��ا بل يجب العمل 
الرؤي��ا اجلدي��دة للدولة  ضم��ن 

والدستور.
جترب��ة  ان  روان��دزي  وأض��اف 
الناف��ذة الواحدة مهمة للعمل 
عل��ى تطوي��ر الس��ياحة وجتاوز 
العقب��ات ونتمن��ى العم��ل بها 
ولكن األمر يتعلق بوزارات أخرى 
ذات العالقة، كم��ا تطرق الوزير 
إلى أهمية القط��اع اخلاص في 
السياحة وقدرته على النهوض 
بهذا القط��اع من خالل التعاون 

مع هيئ��ة الس��ياحة من خالل 
تذليل العقبات وحل أالشكاالت 
ب��ني الطرف��ني خصوص��اً تل��ك 
الت��ي تق��ع ضم��ن صالحي��ات 
الوزارة وكل ش��يء ميكن أن يجد 
طريق��ه للحل من خ��الل احلوار 
البناء ,مش��يراً إلى وجود الكثير 
من القوان��ني التي يجب الركون 

إليها.
وأك��د روان��دزي على ض��رورة ان 
ترع��ى الوزارة اجلمي��ع ,مبيناً  أن 
الواجب يتطلب أن ترعى الوزارة 

وكذلك  املس��تثمرين  مصال��ح 
مصال��ح الدول��ة فه��ي مبنزلة 
احلام��ي حلق��وق الطرفني وعليه 
يج��ب مراعاة حق��وق وامتيازات 
األخري��ن وجتاوز االش��كاالت من 
خ��الل احل��وار فبع��ض القضايا 
حتتاج إل��ى جهد كبي��ر، وطلب 
وزي��ر الثقافة من رئي��س االحتاد 
ان يقدم��وا مقترحاتهم ورؤاهم 
تدارس��ها  ليتم  بتقرير مفصل 
وتنظي��م العالق��ة ب��ني هيئ��ة 

السباحة واالحتاد.

»رواندزي» يدعو شركات السياحة إلى جذب السياح للداخل

ف��ي الق��رن العش��رين تل��ك الفترة 
التي تعد العص��ر الذهبي للمجالس 
الثقافية البغدادية مبا فيها مجالس 
اليه��ود العراقي��ني الثقافية من اهل 
بغداد حي��ث كانت هنال��ك مجالس 
كثيرة منها مجلسي عائلة ال دانيال 
ومجل��س يوس��ف الكبي��ر ومجلس 
نعيم زخلة ومجلس ساسون خضوري 
ومجل��س ان��ور ش��اؤول ومجلس مير 
بصري ومجلس داوود سمرة ومجلس 
ابراهي��م حاييم ومجلس روبني بطاط 
ومجلس صالح قحطان وغير ذلك من 
اجملالس اليهودية التي كثرت في تلك 

الفترة .
اما مجلس انور ش��اؤول احملامي فكان 
مكان��ه املطبعة الت��ي ميلكها كونه 
امته��ن حرف��ة احملام��اة وف��ي نف��س 
الوقت اتخذ التجارة سبيال فكان يدير 
مطبعة ش��ركة التج��ارة والطباعة 
احملدودة حيث يت��ردد عليه الكثير من 
االدب��اء الفض��الء والتج��ار الكم��الء 
ق��د  كان  واذا  العلم��اء  والقانوني��ون 
ع��رف عنه تأليفه كتب��ا عديدة ادبية 
تاريخي��ة ككتاب ديوان ش��عر وكتاب 
في زح��ام املدينة وكت��اب املعاد االول 
وكتاب قصص من الغرب وكتاب وليم 
تل ومسرحيات عديدة ومنها : كتابته 
قصة فلم علية وعصام وهو اول فلم 
انتج��ه العراق ،اضافة ال��ى انه اصدر 
مجلة احلاصد املش��هورة سنة 1927 
كمجلة اسبوعية والتي كانت تنشر 
املواضي��ع الثقافي��ة بقلم��ه ، واقالم 
اخرى كش��اؤول حدي��د ونعيم طويق 
وانور ش��اؤول هذا وريث عائلة يهودية 
بغدادي��ة كرمية عرف��ت منذ زمن قدمي 
هي عائلة بيت ساس��ون صالح داوود 
الذي كان من احفاده انور شاؤول هذا، 

اما اجمللس الثقافي لعائلة دانيال فهما 
مجلسان اجمللس االول ملناحيم دانيال 
واجملل��س الثان��ي البنه ع��زرا مناحيم 
داني��ال ذل��ك ان عائلة صال��ح دانيال 
عائلة بغدادي��ة قدمية وان كان اصلها 
قبل مئات الس��نني من دولة جورجيا 
وس��كنت هذه العائلة محلة التوراة 
ف��ي رصافة بغ��داد وامتهنت التجارة 
والزراع��ة وكانت على جانب كبير من 
اجلاه والثروة وبرز منها مناحيم صالح 
دانيال الذي كان معروفاً في االوساط 
بارائه  واش��تهر  البغدادية  التجاري��ة 
االقتصادية واملالي��ة الصائبة ،واتخذ 
مجلساً ثقافياً في محلة رأس القرية 
من رصافة بغداد يس��تقبل فيه زواره 
واصدق��اءه م��ن محب��ي الثقافة في 
ش��تى االدي��ان واملذاه��ب ومواضي��ع 
مجلسه الثقافي وان كانت تدور حول 
التجارة واالقتصاد فانها تذكر ش��يئاً 
عن التاري��خ واالدب والتراث ،ومت تعيني 
مناحي��م داني��ال عضوا ف��ي اول دورة 

جمللس االعي��ان س��نة 1925 ,واجمللس 
الثقافي الثاني مجلس عزرا مناحيم 
داني��ال اتخ��ذ م��ن محل��ة الس��نك 
ف��ي رصاف��ة بغ��داد مكاناً ل��ه حيث 
كانت تطرح في هذا اجمللس املس��ائل 

القانونية واالجتماعية واالدبية .
ومجل��س احلاخام ساس��ون خضوري 
الذي كان في مركز رئاس��ة الطائفة 
اليهودي��ة في بغ��داد كان في محلة 
التكي��ة في رصافة بغداد يس��تقبله 
الكثي��ر من ابناء طائفت��ه والطوائف 
البغدادي��ة االخ��رى بكونه حب��راً من 
احب��ار اليه��ود وعاملاً م��ن علمائهم 
اضاف��ة ال��ى كون��ه عيناً م��ن اعيان 
بغ�داد ت���رأس الطائف���ة اليهودي�ة 
في ه��ذه املدين�ة وجمع بني تضلع�ه 
ف��ي العل��م واالدب اليه��ودي وفق�ه 
الدي���ن اليه��ودي والتضل��ع باللغ��ة 
العربي��ة وبي��ت احلاخ���ام ه���ذا من 
بيوت�ات بغ���داد القدمية العريقة في 

العلم واالدب.

مجالس يهود بغداد الثقافية
أوائل القرن العشرين

طارق حرب

القسم األول

تراثيات

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

على الرغم من أنك تبدو فخورا بنفسك اليوم، 
ولكن ه��ذا األمر قد يبع��د اآلخرين عنك. أنت 
ش��خص صبور بطبعك ولكن اليوم قد ينفد 
ه��ذا الصبر ولذل��ك من الصع��ب أن تتحمل 

أفعال اآلخرين الغريبة أو السخيفة. 

تتع��اون الي��وم مع ش��خص ما لتق��دمي فكرة 
جدي��دة للعمل. هذا الش��خص س��عيد جدا 
بسبب تعاونك معه وتشجيعه. تكسب رضا 
وود هذا الش��خص ورمبا يفاجئك هذا املس��اء 

بخبر أو بهدية. 

رمب��ا تعبث ببعض األش��ياء اليوم وت��ؤدي إلى 
تلفها فكن حذرا. رمب��ا تفكر في كتابة أغنية 
جدي��دة أو ف��ي تصميم رقصة ممي��زة، ولكنك 
تنتظ��ر الوقت املناس��ب. تبدو قلق��ا جدا في 

بعض األوقات هذا اليوم. 

كلم��ا حاولت أن تقيد حري��ة اآلخرين، أصبح 
من الصعب عليك احلصول على ما تريد. كل 
فرد من��ا لديه رغبات وآراء وال يقبل أن يغيرها 
من حوله بكل س��هولة. ح��اول أن تطور من 

نفسك حتى يثق فيك اآلخرون من جديد.

رمب��ا ال ت��درك تأثير أس��لوبك الف��ظ وكالمك 
اجلارح على اآلخرين. قد يحاول احمليطون بك أن 
يفهوا وجهات نظ��رك، ولكن أحيانا يالحظون 
أن��ك تتحدث ع��ن ألغاز. تكلم به��دوء ووضح 

أفكارك قبل أن تعطي أوامر لآلخرين.

قد تتع��رض اليوم لبع��ض املواقف الصعبة 
الت��ي جتعلك محبطا وجتعل��ك تنظر للحياة 
بس��وداوية.  رمب��ا تك��ون مس��ؤوال ع��ن فريق 
العم��ل الي��وم، ولذلك عليك أن تش��جعهم 

على العمل قبل أن تعطيهم أوامر.

تتصرف بطريقة غريبة جدا اليوم. تريد أن يعرف 
اجلميع ما تشعر به وتتصرف بطريقة مجنونة 
حتى تلفت أنظارهم. تشعر وكأنك طفل يفعل 
أي ش��يء من أج��ل لفت أنظار والدي��ه وأقاربه، 

حتى إن كانت أفعاله وتصرفاته بذيئة.

تش��عر أن م��ن حول��ك يتصرف��ون بطريق��ة 
فوضوية، وتتعجب من السبب وراء ذلك. كن 
حذرا ألن تصرفات اآلخرين قد تؤثر عليك، ورمبا 
تتص��رف أيضا بهذا األس��لوب الذي تس��خر 

منه.

قد تش��عر باإلحباط عندما تالحظ أن زمالءك 
ف��ي العم��ل يس��رقون أف��كارك وخطط��ك 
وينس��بونها ألنفس��هم. أنت تؤمن أن العمل 
الش��اق يحتاج إل��ى تعب ومجه��ود ولذلك ال 

تقبل أن يسلب اآلخرون جهدك وتعبك. 

س��يكون من األفضل لك اليوم أن تظل بعيدا 
عن التوتر أو املش��اكل. ال تتدخل في مشاكل 
اآلخري��ن أو ش��ؤونهم. عندم��ا حت��اول ان تؤيد 
بعضهم، قد حتول نفسك بهذه الطريقة من 

صديق إلى عدو أو خصم.

عل��ى الرغم من أن مزاج��ك العام جيد، ولكن 
هذا ال يعني أن هذا اليوم سيمر دون حدوث أي 
مش��اكل أو مواجهة أو عقبات. عندما يتعني 
عليك إجناز مهمة أو مشروع ما، قد تكون أنت 

الشخص الوحيد املسؤول عن هذه املهمة.

الدلو الحوتالجدي

داف��ع عن أي ش��خص مظلوم الي��وم وال تقبل 
أن يظلم��ك أحد او أن يفرض قوته وس��يطرته 
عليك. إذا هاجمك أحد األش��خاص وأهانك، ال 
تكن سلبيا ودافع عن نفسك. إذا استسلمت، 
ستعطي هذا الشخص فرصة أخرى إلهانتك.
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3 شعبان.. افتتاح 
ملعب ميسان األولمبي

»المبارزة« ينّظم منافسات 
لألشبال والبراعم

مدربان أجنبيان 
لمنتخبات المالكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل وزير الش��باب والرياضة عبد احلسني عبطان 
رئيس وكادر الش��ركة املنفذة مللعب ميس��ان االوملبي 
30 الف متفرج.. واكد الوزير على ضرورة اجناز املش��روع 
بالس��رعة املمكنة الفتتاحه في املوع��د الذي حددته 
الوزارة يوم 3 ش��عبان املقبل، مضيفا ان الوزارة قدمت 
جميع التس��هيالت للش��ركة املنفذة الجناز املش��روع 
لكي يضاف لباقي مالعب الوزارة التي مت افتتاحها في 

العاميني املاضيني.
واضاف الوزير ان العراق والس��يما بع��د رفع احلظر عن 
املالع��ب الرياضية، اصبح بأمس احلاجة الى املنش��آت 
الرياضي��ة الكبي��رة واملتط��ورة، وان ملع��ب ميس��ان 
س��يكون اضاف��ة مهمة الى مالعب النجف االش��رف 
والكفل والزوراء التي سيتم افتتاحها العام احلالي.. من 
جانبه اكد رئيس الش��ركة املنفذة للمشروع على بذل 
جميع اجلهود واالمكاني��ات الكمال امللعب في موعده 
احملدد مشيدا بالتسهيالت التي يقدمها السيد الوزير 

للشركات املنفذة للمشاريع التابعة للوزارة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظم االحت��اد املركزي للمبارزة يوم أول أمس الس��بت في 
قاعة املركز التدريبي باملدينة الش��بابية منافسات أندية 
الع��راق لفئت��ي األش��بال والبراعم بس��الحي الش��يش 
وسيف املبارزة، واقيمت البطولة بنظام الفردي، مبشاركة 

73 العباً ميثلون 24 نادياً من شتى محافظات العراق.
وق��ال رئيس احتاد املبارزة، زياد حس��ن، ان منافس��ات فئة 
االشبال بسالح س��يف املبارزة أسفرت عن فوز عبد اهلل 
عل��ي من نادي العدالة باملركز االول تاله حس��ني عالء من 
نادي احلس��ني ومحمد عمار من نادي الوجيهية وحس��ني 
حس��ون من نادي اجلنس��ية، وفي س��الح الشيش حصل 
أمير صالح من نادي العدالة على املركز األول ومحمد زياد 
من نادي امليثاق على الترتيب الثاني وعلي كنعان من نادي 
ال��والء على املرتب��ة الثالثة، فيما فاز حس��ني زياد باملركز 
الثال��ث مكرر من ن��ادي العدالة، واضاف: ف��ي فئة براعم 
حتت 11 س��نة، ت��وج أحمد مصع��ب من ن��ادي املقدادية 
باملرك��ز االول، وفي فئة حتت 9 س��نوات، جاء زميله أحمد 

خطاب باملركز االول.

بغداد ـ قاسم شالكه*
أكد امني س��ر االحتاد املركزي للمالكمة عبد الرضا علي: 
ان االحت��اد بص��دد مفاحتة مدربني اجنبيني من جنس��يات 
مختلفة، احدهما لقي��ادة املنتخب الوطني للمتقدمني، 
واالخر لقيادة منتخب الشباب. مشيرا الى: ان ادارة االحتاد 
فوضت رئيس االحتاد بش��ار مصطفى ومش��رف املنتخب 
جاسم ش��الي بالتفاوض مع املدربني، حيث وقع االختيار 
على املدرب الكازاخستاني بوالت نيازي لقيادة املتقدمني، 
وهنال��ك عدة خي��ارات للم��درب الذي س��يكلف لقيادة 
منتخب الشباب بعد االطالع على السير الذاتية واختيار 
املناسب.. واضاف: تأتي هذه اخلطوة من اجل رفع املستوى 
الفني والبدني للمنتخ��ب الوطني، باالضافة الى تهيئة 
منتخب الشباب مس��تقبال وترحيلهم للمتقدمني على 

اسس صحيحة.
واض��اف: كم��ا اق��ر االحت��اد اقامة بطول��ة اندي��ة العراق 
باملالكمة في ش��هر نيس��ان املقبل في محافظة واسط 
لنجاح البط��والت الس��ابقة، حيث التع��اون الكبير مع 
االحتاد الفرعي للمحافظة، باالضافة الى تعاون مسؤولي 
ورياضيي احملافظة، راجني من االندية التعاون من اجل جناح 
البطول��ة، وااللتزام بتعليمات االحت��اد وقوانني اللعبة من 

اجل النهوض بواقع اللعبة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

 بغداد ـ الصباح الجديد:

حددت جلنة املس��ابقات مواعيد 
اجلوالت اخلمس االولى من مرحلة 
اياب دوري كرة القدم املمتاز التي 
ستش��هد تاجيل ث��الث مباريات 
فق��ط لفريق��ي الق��وة اجلوي��ة 
والزوراء ممثل��ي العراق في بطولة 

كأس االحتاد االسيوي.
ص��ادق  اللجن��ة  عض��و  وق��ال 
عبداحلس��ني ان س��ت مباري��ات 
منافس��ات  بانط��الق  س��تجري 
اجلولة االولى ملرحلة اياب الدوري 
املمتاز في الرابع والعش��رين من 
هذا الش��هر حي��ث يالعب فريق 
احلس��ني ضيف��ه املين��اء فيم��ا 
يواج��ه القوة اجلوي��ة فريق زاخو 
ويحل احلدود ضيف��اً على كربالء 
ويضي��ف بغ��داد عل��ى ملعب��ه 
اجلنوب  ويتقابل نفط  الس��ماوة 
م��ع نفط ميس��ان عل��ى ملعب 
االول فيم��ا يالق��ي النجف فريق 

البحري على ملعب الثاني.
الي��وم  ان  واض��اف عبداحلس��ني 
التالي سيش��هد اقامة املباريات 
الث��الث املتبقي��ة وفيه��ا يواجه 
الش��رطة غرميه الطلبة ويالعب 
النفط على ملعبه نفط الوسط 
ويواجه الكهرباء فريق الزوراء، في 
ح��ني حصل الكرخ عل��ى انتظار 

في هذه اجلولة.
واوضح ان مباريات اجلولة الثانية 
التي س��تجري في االول والثاني 
من الش��هر املقبل س��تقام من 
جلن��ة  ان  وتاب��ع  تاجي��الت،  دون 
املس��ابقات اجلت مب��اراة الزوراء 

والقوة اجلوي��ة في اجلولة الثالثة 
املقررة في اخلامس والسادس من 
الفريقني  ذاته الرتب��اط  الش��هر 
ببطول��ة كأس االحتاد االس��يوي، 
كما اجل��ت مبارات��ي كربالء مع 
الزوراء ف��ي اجلولة الرابعة املقررة 
ف��ي العاش��ر واحلادي عش��ر من 
القوة  ومب��اراة  املقب��ل  الش��هر 

اجلوي��ة مع كربالء ضم��ن اجلولة 
اخلامس��ة التي س��تجري ما بني 
الرابع عش��ر والس��ابع عشر من 

الشهر نفسه.
وكان فري��ق النف��ط ق��د ضم��ن 
م��ن  االول��ى  املرحل��ة  ص��دارة 
املس��ابقة من دون تاثير املباريات 
املؤجلة ملالحقيه نفط الوس��ط 

والقوة اجلوي��ة، حيث بلغ رصيده 
40 نقط��ة يلي��ه نفط الوس��ط 
نقطة   37 برصي��د  باملركزالثاني 
م��ع مب��اراة مؤجلة ام��ام القوة 
اجلوية، وحل الزوراء باملركز الثالث 
برصيد 35 نقطة وجاء الشرطة 
بالترتيب الرابع برصيد 34 نقطة 
فيما حل الق��وة اجلوية والطلبة 

والس��ادس  اخلام��س  باملركزي��ن 
عل��ى التوالي مع بق��اء مباراتني 
مؤجلتني لالول امام نفط اجلنوب 

ونفط الوسط.
ال��ى ذلك، م��ن املؤم��ل ان جتتمع 
جلن��ة املنتخب��ات الوطنية خالل 
االسبوع املقبل من اجل مناقشة 
االس��ماء التدريبي��ة املطروح��ة 

لقي��ادة اجله��از الفن��ي ملنتخب 
الناشئني قبل رفع توصيتها الى 
للتصديق  الك��رة  احت��اد  اجتماع 

عليها.
وقال رئيس جلنة املنتخبات فالح 
موسى في تصريحات صحفية: 
مت تبليغ اعض��اء اللجنة بضرورة 
اقام��ة اجتم��اع خالل االس��بوع 
املقبل م��ن اجل طرح االس��ماء 
التدريبية املرشحة لقيادة اجلهاز 
الفني ملنتخب الناشئني, مفنداً 
في الوقت ذاته جميع االنباء التي 
تناقلته��ا بعض وس��ائل االعالم 
بشأن وجود اس��م تدريبي معني 
به,  التدريبي��ة  املهم��ة  الناط��ة 
س��يما ان اللجنة حت��ى االن لم 

تناقش املوضوع املذكور.
على صعيد اخر اشار موسى الى 
اللجنة حصرت ترش��يحاتها  ان 
التدريبية لالشراف على تدريبات 
املنتخ��ب االوملبي بثالثة اس��ماء 
فقط، حيث سيتم رفع توصياتها 
باخلصوص املذكور خالل اجتماع 
االحت��اد املقب��ل الختي��ار امل��درب 
املناس��ب، خصوص��ا ان اخليارات 
املدرب��ني  م��ن  يع��دون  الثالث��ة 
املميزين على وفق املعايير الفنية 
واالكادميي��ة التي تتبعها اللجنة 

في عملية االختيار.
نافي��اً في الوقت ذاته عملية فرض 
اي اسم تدريبي في املالك املساعد 
عل��ى املدي��ر الفني, حيث س��يتم 
جلوس اللجنة مع االسم التدريبي 
املص��ّدق علي��ه من مجل��س ادارة 
االحت��اد ملناقش��ة االم��ور املرتبطة 
بعمل��ه املقبل ومن بينها اس��ماء 

املالك املساعد.

الطلبة والشرطة في قمة جماهيرية 25 الجاري

»المسابقات« تحدد مواعيد الجوالت الخمس األولى لمرحلة إياب »ممتاز الكرة«

من منافسات الدوري

في الدوريات األوروبية

العواصم ـ وكاالت:

حق��ق برش��لونة ف��وزاً صعباً ومثي��راً على 
ضيف��ه ليجانيس بنتيجة 2-1 مس��اء أول 
أم��س، األول، على ملعب »كام��ب نو«، في 
اجلول��ة ال�23 من ال��دوري اإلس��باني لكرة 

القدم.
وافتتح ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة 
ف��ي الدقيق��ة الرابعة إثر متري��رة من زميله 
األوروجوياني لويس س��واريز، وس��جل أوناي 
لوبي��ز ه��دف التع��ادل للفري��ق الضي��ف 
ف��ي الدقيق��ة 71 بعد خطأ ف��ادح لظهير 

برشلونة سيرجي روبرتو.
وكاد البارس��ا يفق��د نقطتني جديدتني في 
ص��راع املنافس��ة عل��ى لقب الليج��ا هذا 
املوسم، لكن ميس��ي أنقذ الفريق، عندما 
س��جل هدف الفوز القاتل م��ن ركلة جزاء 
حص��ل عليها زميل��ه نيمار دا س��يلفا في 

الدقيقة األخيرة من املباراة.
ورفع برش��لونة رصيده إل��ى 51 نقطة في 
املركز الثاني، ليعي��د الفارق بينه واملتصدر 
ري��ال مدريد إلى نقط��ة واح��دة، علما بأن 

الفريق امللك��ي ميلك في جعبت��ه مباراتني 
مؤجلت��ني، في حني جتم��د رصيد ليجانيس 

عند 18 نقطة في املركز ال�17.
وتعالت خالل املباراة صيحات االس��تهجان 
ضد لوي��س إنريكي، املدير الفني للبارس��ا، 
بعد اخلس��ارة الثالثاء املاضي أمام مضيفه 
باريس سان جيرمان الفرنسي 0-4 في ذهاب 

ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وفي مب��اراة اخرى، جنح فياري��ال في حتقيق 
الفوز 1-0 على مستضيفه ريال سوسيداد 
ف��ي املرحلة 23 من الدوري اإلس��باني لكرة 
الق��دم أول أم��س.. وس��جل ه��دف املباراة 
الوحي��د صاموي��ل كاس��تييخو ف��ي وقت 
متأخ��ر ج��داً 90+4.. ورمم فري��ق الغواص��ات 
الصفراء معنوياته بعد اخلسارة املُذلة على 
أرض��ه من روم��ا اإليطالي ضم��ن ذهاب دور 
ال�32 برباعية نظيفة يوم اخلميس املاضي.

وبفضل هذا االنتص��ار ضّيق فياريال اخلناق 
على سوس��ييداد في ج��دول ترتيب الليغا، 
إذ أصب��ح رصي��د األول 39 نقطة في املركز 
الس��ادس، مقابل توقف رصي��د الثاني عند 
النقطة 41 في املرتبة اخلامس��ة.. وخطف 
فالنس��يا فوزه األول في آخر أرب��ع مباريات 

في الليغا، والذي جاء على حس��اب ضيفه 
أتلتيك بيلب��او 2-0.. ووق��ع البرتغالي ناني 
واإليطال��ي زازا على هدفي الفريق املضيف 
)13 و45+1(، وصار رصيد فالنسيا 20 نقطة 
ف��ي املركز اخلامس عش��ر، علم��اً أّنه ميلك 

مباراة مؤجلة مع ريال مدريد.
وفاز س��لتا فيغ��و على ضيفه أوساس��ونا 
صاح��ب املرك��ز األخي��ر بثالثي��ة نظيف��ة 
تعاق��ب على تس��جيلها بيوني سيس��تو 
)23( وجوزابيد سانشيز )87( وياغو أسباس 

.)89(
ورفع س��لتا فيغ��و رصيده إل��ى 33 نقطة 
نقلت��ه إل��ى املرك��ز التاس��ع ول��ه مب��اراة 

مؤجلة.
م��ن جانب اخ��ر، فقد باريس س��ان جيرمان 
أول أم��س، نقطت��ني مهمت��ني في س��باق 
اللحاق بص��دارة ال��دوري الفرنس��ي لكرة 
القدم، بعدما س��قط عل��ى ملعب حديقة 
األمراء في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه 
تول��وز، في ختام منافس��ات اجلول��ة ال�26 

للمسابقة.
وعلى الرغم من الرباعية في شباك البارسا 
في ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال األسبوع 

املاضي، فش��ل أبناء املدرب اإلسباني أوناي 
إمي��ري في ترجمة الس��يطرة، واالس��تحواذ 
طوال املب��اراة تقريب��ا، إلى أه��داف تضمن 
لهم النق��اط ال�3، كي يحافظوا على فارق 
النقط��ة الواح��دة م��ع موناك��و املتصدر.. 
وبذلك، استعاد سان جيرمان وصافة جدول 
الترتي��ب بعدما وصل رصي��ده ل�56 نقطة، 
بف��ارق األهداف عن ني��س الثالث، و3 نقاط 

عن صاحب املقدمة.
وف��ي املقاب��ل، ارتقى تول��وز للمركز الثامن 
برصيد 34 نقطة، بفارق األهداف عن جاجنون 

التاسع، ونقطة وحيدة عن رين العاشر.
ول��م يط��رأ أّي تعدي��ل على ف��رق الصدارة 
ف��ي ال��دوري الهولن��دي لكرة الق��دم بعد 
ف��وز الثالث��ة األوائ��ل ف��ي املرحل��ة الثالثة 
والعش��رين.. وتغلب فين��ورد صاحب املركز 
األول عل��ى دن ه��اغ به��دف س��جله ك��رمي 
األحم��دي )62(.. وف��از أياك��س الثاني على 
فيتيس آرنه��م خارج ملعبه به��دف أيضاً 
سجله دافي كالسن )26( الذي أضاع ركلة 
جزاء في الدقيقة 77.. أما آيندهوفن الثالث 
فتغلب على نيميغن 3-1.. وميلك فينورد 60 

نقطة مقابل 55 ألياكس و52 آليندهوفن.

تقرير

ميسي ينقذ برشلونة في الليجا.. وباريس سان جيرمان يتعثر في ملعب األمراء

ميسي ينقذ برشلونة في الليجا

مفكرة الصباح الجديد

مانشستر سيتي ـ موناكو
ليفركوزن ـ أتلتيكو مدريد

10:45 مساًء
10:45 مساًء

دوري أبطال أوروبا

 خور فكان ـ كاظم الطائي* 
 انهى منتخبنا الس��لوي على الكراسي 
مبارات��ه االول��ى ف��ي مجموعت��ه ضمن 
منافس��ات غربي آس��يا بفوز صعب على 
نظيره الس��عودي بفارق نقطة واحدة61 
مقاب��ل 60 نقطة في املب��اراة التي جرت 
امس ف��ي قاعة نادي اخللي��ج مبدينة خور 
ف��كان بع��د ان كان متقدم��ا بف��ارق 12 

نقطة في الدقائق االخيرة من اللقاء .
وكادت ان تتغير النتيجة لصالح االشقاء 
في اللحظة االخيرة اثر ارتكاب العديد من 
االخط��اء من قبل العبين��ا وانهت صافرة 

احلكم االردني امين مؤمن تطلعات االخضر 
ف��ي حصد اخر نقطتني من هجمة اخيرة 
ابتس��مت لصالح فريقنا وف��از بصعوبة 
بالغة وسيالقي اليوم نظيره االردني لبيان 
املنتخبني املتأهلني الى املربع الذهبي.على 
صعيد اخر اعلن رئي��س البعثة العراقية 
اللع��اب املعاقني فاخر عل��ي اجلمالي عن 
جاهزي��ة رياضيين��ا مبختل��ف الفعاليات 
من حصد االوس��مة والسيما رفع االثقال 
والعاب القوى مبش��اركة جنوم الفعاليات 
ابط��ال العالم والباراملبي��اد امثال كوفان 
حس��ن وجراح نصار واحم��د غني وولدان 

نزار ورسول كاظم وغيرهم.
وعقد امس املؤمتر الفني ملس��ابقة العاب 
الق��وى التي تش��ارك فيه��ا 12 دولة هي 
العراق واالم��ارات والبحرين والس��عودية 
ولبن��ان  واالردن وس��وريا  وعم��ان  وقط��ر 
وفلسطني والكويت واليمن ومثلنا فيها 
رئي��س البعث��ة العراقي��ة وعدن��ان علي 
كم��ر رئيس وف��د عروس االلع��اب ومدرب 

املنتخب.

العراق��ي للصحاف��ة  * موف��د االحت��اد 
الرياضية

سلة كراسي  تفوز على السعودية في غربي آسيا

بغداد ـ علية عزم*
في غمرة انش��غاالته الكثيرة واملتواصلة 
ف��ي متابعة املهم��ات الوطنية الرياضية 
وخاص��ة تلك املتعلقة مبعركة رفع احلظر 
الدول��ي ع��ن املالع��ب العراقي��ة ، اال ان 
املشرف العام على مشروع رعاية املوهبة 
الرياضي��ة واملدي��ر الع��ام لدائ��رة التربية 
البدني��ة والرياض��ة د. ع��الء عب��د القادر 
اليفوت��ه تفق��د مجم��ع املرك��ز الوطني 
واملنش��ات امللحقة به ، ومنها فندق بيت 
الرياض��ة ، وِفي هذا الس��ياق ق��ام د. عبد 
القادر عصر اليوم االحد بجولة في اروقة 
الفندق يرافقه مدير املركز الوطني بسام 
رؤوف و معاون املدي��ر العام لدائرة التربية 

البدني��ة هيث��م محم��د رش��يد ومديري 
املراكز الوطنية بك��رة اليد ظافر صاحب 
و الطاول��ة حكمت ج��واد و املالكمة عبد 
اجلليل عب��د اجلبار والتايكوان��دو د. خالد 
محمود و وعضو اللجنة االستشارية في 
املرك��ز فائق الراوي ، فضالً عن اإلعالمي د. 
موفق عبد الوهاب ، والتقى د. عبد القادر 
املدي��ر الفن��ي لفن��دق بي��ت الرياضة عز 
الدي��ن علي و املالك العام��ل فيه ، واطلع 
على س��ير العمل في ضوء النجاح الذي 
حقق��ه الفن��دق وادارته في اس��تضافة 
العبي املراكز الوطنية الفرعية بكرة اليد 
من س��ت محافظات شاركت في بطولة 
التحرير االولى باللعبة االس��بوع املاضي 

، واس��تمع خالل اجلول��ة الى وجهات نظر 
املدير الفني ومس��ؤولي أقس��ام الفندق 
اخلدمي��ة واألمني��ة ومقترحاتهم بش��أن 
تطوير اخلدمات املقدمة الى نزالء الفندق 
من ف��رق املراك��ز الوطني��ة واملنتخبات ، 
ومنها املنتخب الوطني للناش��ئني بكرة 
الس��لة ال��ذي يقي��م في الفن��دق ضمن 
معس��كر تدريبي داخل��ي بانتظار وصول 
املدرب الصربي للمنتخ��ب ريكي الثالثاء 
املقبل ، و االستعدادات اجلارية لتضييفه 
ف��ي احد اجنح��ة ال ) VIP ( التي يضمها 

الفندق.

* إعالم املركز الوطني

عبد القادر ورفاقه يتفقدون سير العمل في فندق بيت الرياضة

بغداد ـ قسم اإلعالم:
وجه وزير الشباب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان بح��ل جميع 
العقب��ات التي تواج��ه نادي ابو 

غريب الرياض��ي، جاء ذلك خالل 
اس��تقبال الوزير اعضاء الهيئة 
االداري��ة للنادي، مؤك��دا ان نادي 
اب��و غري��ب يعتب��ر م��ن االندية 

التي تض��ررت بس��بب االرهاب، 
وان ال��وزارة تس��عى ال��ى دع��م 
االندي��ة الت��ي تض��ررت بفع��ل 
االرهاب والس��يما ف��ي املناطق 

احملررة حيث مت تش��كي�ل جل��ان 
اض�رار  لتقييم  ال����وزارة  م��ن 

االندي�ة.
من جانبه تقدمت الهيئة االدارية 

لنادي ابو غريب بالش��ك��ر إلى 
الوزي��ر على رعايت���ه الكبي��رة 
لالندية، وسرع��ة استجابت��ه 
عل��ى  مؤكدي��ن  ملطالبه��م، 

لل����وزارة  الكام��ل  دعمه��م 
الرياضة  لتطوي��ر  ته��دف  التي 
العراقي�ة وجعلها في مصافي 

الدول املتطورة.

عبطان يوّجه بحل العقبات التي تواجه نادي »أبو غريب«



ديترويت - رويترز: 
قال��ت دراس��ة لش��ركة إنريكس 
إن  االثن��ن،  ام��س  ي��وم  نُش��رت 
االختناق��ات املرورية تكلف قائدي 
الس��يارات ف��ي الوالي��ات املتحدة 
1200 دوالر في املتوسط سنويا، في 
ش��كل وقود ووقت مهدرين، وبنحو 
أكبر في ل��وس أجنلوس وهي املدينة 
الت��ي تعاني أكبر تأخي��ر في العالم 

في ساعة الذروة املرورية.
وتقوم ش��ركة إنريك��س التي مقرها 
ف��ي كيركالن��د بواش��نطن، بتجميع 
وحتليل بيانات املرور التي مت جمعها من 

مركبات، ومن الطرق الرئيسة.

وتقول الدارس��ة إنه على الرغم من أن 
تايالند كانت أكثر دول العالم تكدسا 
املتح��دة  الوالي��ات  ف��إن   ،2016 ف��ي 

كان��ت األس��وأ م��ن الناحي��ة املرورية 
ب��ن االقتصاديات الغني��ة واملتقدمة. 
ووج��دت إنريكس أن خمس��ا من أكثر 

امل��دن ازدحام��ا ف��ي العال��م تقع في 
الواليات املتحدة.

واالختناق امل��روري في الواليات املتحدة 
لي��س مش��كلة جدي��دة، ولك��ن رمبا 
يحصل على اهتم��ام جديد إذا مضى 
الرئيس دونالد ترامب قدما في برنامج 
واس��ع النطاق لالس��تثمار في البنية 

األساسية مثلما وعد.
وقس��مت إنريكس البيانات بأساليب 
مختلفة. وقضى س��ائقو الس��يارات 
في ل��وس أجنل��وس 104 س��اعات في 
املتوس��ط، يكافح��ون حرك��ة امل��رور 
البطيئ��ة خ��الل س��اعات ال��ذروة في 

 .2016

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

نشرت الش��ركة املنتجة 
الكبي��ر  الفن��ان  حلفل��ة 
املق��رر  وس��وف،  ج��ورج 
إقامته��ا في مص��ر بعد 
أيام قليلة، مقطع فيديو 

عبر موقع "يوتيوب".
ووجه "س��لطان الطرب" 
رس��الة بطريقته اخلاصة 
للمصري��ن ق��ال فيه��ا: 
مص��ر،  ي��ا  "حبيبت��ي 
مصري��ن،  ي��ا  وحبايب��ي 
وحبايبي ي��ا فناني مصر، 
أنا ج��اي أغن��ي لكم من 
بيكم،  أف��رح  يارب  قلبي، 

ويا رب تفرحوا بي".
وظهر وسوف في الكليب 
بصحة جيدة ومتحمساً 
بش��دة إلقام��ة احلفل��ة، 
انتش��اراً  املقطع  والق��ى 

واسعاً بن محبيه.

بأجواء من الفرح والسعادة 
احتفل عدد م��ن الفنانن 
بعيد ميالد املمثل املصري 
فاروق الفيش��اوي في أحد 

املطاعم في مصر.
حض��ور  عل��ى  وح��رص 
عي��د مي��الد املمثل عمرو 
هاني  والفن��ان  يوس��ف، 
مهنا واملمث��ل أحمد رزق 
ش��اهن  أمي��ر  واملمث��ل 

وآخرون.
الفيش��اوي  احتفال  جاء 
متأخرا هذا العام بسبب 
وفاة ش��قيقه من��ذ أيام 

قليلة.
الفيش��اوي  ب��أن  يذك��ر 

كش��ف أنه م��ن املقرر أن 
يبدأ بتصوي��ر دوره اجلديد 
"قص��ر  مسلس��ل  ف��ي 
أذار  أوائل شهر  العشاق" 
املقب��ل، حيث م��ن املقرر 
العم��ل  ع��رض  يت��م  أن 
خالل املوس��م الرمضاني 

املقبل.

تبدأ الفنانة يسرا تصوير 
أول مش��اهد مسلسلها 
س��لم  "عل��ى  اجلدي��د 
أن  واملق��رر  اخلدام��ن"، 
تخوض من خالله السباق 
الرمضان��ي املقبل، وذلك 
املقب��ل،  الس��بت  ي��وم 
ف��ي  التصوي��ر  وس��تبدأ 
ديك��ور ضخم مت بناؤه في 
منطق��ة الوراق. وجتّس��د 
يسرا ضمن أحداث العمل 
تعم��ل  "خادم��ة"،  دور 
عند فئات أرس��تقراطية 
متنوع��ة،  واجتماعي��ة 
األح��داث  خ��الل  وم��ن 
تكش��ف عن العديد من 

الس��لبيات املوج��ودة في 
هذه اجملتمعات. 

املسلس��ل يشهد تعاونا 
جديدا بن يس��را واملنتج 
جم��ال الع��دل، والل��ذان 
قّدم��ا مع��ا العدي��د من 
الدرامي��ة على  األعم��ال 

مدار سنوات طويلة.

جورج وسوف

يسرى

فاروق الفيشاوي

أخبــارهــــــــــم

متابعة - الصباح الجديد:
من املقرر ان تطلق اليونس��كو لقب 
"فن��ان اليونس��كو للس��الم" على 
"زرياب العصر"، عازف العود العراقي 
نصير ش��مة، وذلك لدوره في نش��ر 

السالم من خالل املوسيقى.
وقد ب��ادرت الس��فارة االميركية في 
بغداد، الى تهنئة شمة الذي سيكرم 
من قبل "إيرينا بوكوفا" املدير العام 

ملنظمة اليونسكو. 
يذك��ر ان ش��مة ق��دم حفل��ه األول 
العربي��ة  املوس��يقى  ف��ي ملتق��ى 
األول في فرنس��ا مع نخبة من كبار 
فناني الع��راق. كما قدم أول حفالته 
املوس��يقية املنف��ردة على مس��ارح 
العراق، وكان أش��هرها حفلته التي 
قام بها في قاعة االورفلي في بغداد 

عام 1985. 
أجنز شمة العود املثمن عن مخطط 
للفاراب��ي عم��ره ألف ع��ام، وقدمه 
ف��ي  الع��راق،  ف��ي  لالختصاصي��ن 
اثن��اء حفل كبير ع��ام 1986. ووضع 
املوس��يقى التصويري��ة لع��دد من 

املسرحيات منها مس��رحية "البالد 
طلب��ت أهله��ا"، م��ن تألي��ف عبد 
اللطي��ف عق��ل، وإخ��راج املنص��ف 
السويسي ،ونال عنها جائزة مهرجان 

قرطاج في العام التالي 1988.
ويذكر ان لنصير شمه ولعا حقيقيا 
بالفنون التشكيلية، فقد عمل على 
محاول��ة قراءة الفنون التش��كيلية 
موسيقيا، ودراس��ة تأثير املوسيقى 
عل��ى الرس��امن، وكان ل��ه في ذلك 
ع��دة جت��ارب منه��ا، جتربة ممي��زة مع 
الكبير "جميل  العراقي  التشكيلي 
حم��ودي "، وتكررت مع س��بعة من 
الفنانن التشكيلين العراقين، قرب 
لتقييم  ببغ��داد  العباس��ي  القصر 
الرس��م حت��ت تأثير املوس��يقى عام 
1986. وله عمل مهدى للتش��كيلي 
العراقي الكبير جواد س��ليم باسم 
"وقفة على ضريح جواد س��ليم"، مت 
تقدميه في مهرجان بغداد في العراق 
عام 1988. اضافة الى برنامج "قراءة 
موس��يقية للوح��ة" في م��دة ثالث 
دقائق في تلفزيون العراق عام 1992.

قدم شمة اس��تقراًء ملعرض كامل، 
العراقي جميل حمودي  للتشكيلي 
في قطعته "حوارية جميل حمودي" 
التي أداها بحضور اجلمهور في قاعة 
اينان��ا للفن��ون. ث��م عمل "م��ا بعد 
التجري��د" اس��ماه "حوارية ش��اكر 
حس��ن آل س��عيد" وقدم��ه بتونس 
بحض��ور الفنان في جالري الس��يد 

رضا العموري عام 1998.

قدم ش��مة ايضا قطعا موسيقية 
في حف��ل افتت��اح مع��رض "الفن 
العراقي املعاصر" بقصر الفنون في 
أوبرا مصر، لعرض أعمال تشكيلين 
عراقين عش��رة هم : شاكر حسن، 
وضياء العزاوي، وعالء بش��ير، ونوري 
ورافع  الكعب��ي،  ال��راوي، وس��عدي 
الناص��ري، وعل��ى اجلاب��ري، ومحمد 
مهر الدي��ن، وعلى طالب، وس��الم 

الدباغ، إضافة ال��ى ضيفة املعرض 
الفنان��ة العراقي��ة الراحل��ة ليل��ى 
العط��ار، الت��ي استش��هدت ع��ام 
1993 اثر س��قوط ص��اروخ أميركي 
على منزلها ببغداد، وكانت تشغل 
منص��ب مدي��رة املتح��ف الوطني 

ببغداد.
حصل نصير شمه على العديد من 
اجلوائ��ز التقديرية والتكرميية، وقدم 
العدي��د م��ن العروض املوس��يقية 
في العدي��د م��ن دول العالم. نذكر 
منه��ا جائ��زة أفضل حل��ن عاطفي 
أفضل  1986.وجائ��زة  الع��راق  ف��ي 
موسيقي عربي في مهرجان جرش 
ف��ي األردن 1988 وق��د لق��ب زرياب 
الصغي��ر. وكرمته نقاب��ة الفنانن 
العراقي��ن 3 م��رات في الس��نوات 
1989--1988 1990كما حصل على 
جائ��زة املعهد العالي للموس��يقى 
في الدورة اخلامس��ة ألي��ام قرطاج 
املس��رحية، ألفضل عمل موسيقي 
مس��رحي ع��ن مس��رحية "قص��ة 
حب معاص��رة"1991. بعدها حصل 

على وسام مدينة أغادير في املغرب 
1992.وفي الس��نة نفس��ها حصل 
على درع رمز النضال الفلس��طيني 
ف��ي احتفال ي��وم األرض في تونس، 
بعد ذلك بعامن نال ميدالية مدينة 
باليرم��و اإليطالي��ة تس��لمها من 
احملاف��ظ . واختير في الس��نة ذاتها  
كأفضل ع��ازف عود، في اس��تفتاء 

أجرته إذاعة مونت كارلو.
ق��دم ش��مة حف��ل افتت��اح "مؤمتر 
اململك��ة  وتكوي��ن  األندل��س 
البرتغالي��ة" ال��ذي عقدته جامعة 
املرك��ز  م��ع  بالتع��اون  لش��بونة، 
"ترقانت��س"،  اإلس��باني  الثقاف��ي 
واملرك��ز الثقافي اإليطال��ي، واملركز 
الثقافي الفرنس��ي، وجامعيون من 
دول متع��ددة، وحصل على ميدالية 
اجلامع��ات البرتغالية – لش��بونة – 

البرتغال 1996.
ب�"أفض��ل  ش��مة  نصي��ر  لق��ب 
موس��يقي عربي لع��ام 1997" في 
استفتاء مجلة "اجمللة" التي تصدر 

من لندن عام 1997.

منّظمة اليونسكو تسّمي نصير شمه فنان السالم

بغداد - الصباح الجديد:
ينظم مركز أوج بغداد الثقافي بالتعاون مع جمعية 
كهرمان��ة للفن��ون املع��رض الش��خصي التاس��ع 
والثالثن بعنوان "حياة حواء" للفنانة التش��كيلية 
م��الك جميل يوم الس��بت 4/ آذار املقب��ل تزامناً مع 

احتفاالت أعياد املرأة.
وقالت الفنانة التش��كيلية مالك جميل إن املعرض 
يتضم��ن 255 لوح��ة تش��كيلية، حتدث��ت فيها عن 
احلياة الش��خصية للمرأة، وحسن اختيار الشخص 
املناسب لها، ومعاناة املرأة إزاء العنف الذي تتعرض 

له.
  وأضافت جميل: استوحيت أسلوبي من األساطير 
القدمية واحلضارات الس��ومرية، واألكدية، والبابلية، 
واألش��ورية، وقصص أل��ف ليلة وليل��ة، متأثرة جدا 

بفنون وادي الرافدين.
  يذك��ر أنَّ الفنان��ة التش��كيلية م��الك جميل هي 
رئيس��ة منظمة كهرمانة للفنون، ولها العديد من 
املش��اركات الفنية في دول عربية وعاملية، وحصدت 
الكثير م��ن اجلوائز والتكرميات عن مش��اركاتها في 

معارض، ومهرجانات في كل أنحاء العالم.

الصباح الجديد - رويترز:
 فاز كتاب السيناريو لفيلمي "موناليت" و"أرايفالط بجائزة 
رابط��ة الكتاب األميركية مما يعزز ف��رص الفيلمن قبل أيام 
من إعالن جوائز األوس��كار، أكبر تكرمي لصناع الس��ينما في 

هوليوود.
وحص��د "باري جنكين��ز"، و"تاريل ماكرين��ي"، جائزة أفضل 
س��يناريو كتب خصيص��ا للس��ينما يوم األحد ع��ن فيلم 
"موناليت" الذي يحكي قصة شاب أسود في مدينة ميامي 

وصراعه في البحث عن هوية.
وف��از إيريك هايزر بجائزة أفضل س��يناريو مقتبس عن فيلم 
اخليال العلمي "أرايفال" الذي يستند إلى قصة قصيرة لتيد 
تش��يانغ. والفيلمان مرش��حان جلائزة أوسكار أفضل فيلم، 
التي س��تعلن في احلفل املقرر في 26 فبراير شباط. وكتاب 
الفيلم��ن مرش��حون لألوس��كار، وسيتنافس��ون في فئة 
أفضل سيناريو مقتبس، بعدما قرر القائمون على األوسكار 

أن سيناريو "موناليت" مقتبس عن مسرحية ملاكريني.
وف��از فيلم "كوماند آن��د كنترول" بجائزة أفضل س��يناريو 
لفيل��م وثائقي. وف��ي مج��ال التلفزيون فاز مسلس��ل "ذا 
أميريكان��ز" بجائ��زة الرابطة ألفضل مسلس��ل درامي كما 
فاز مسلس��ل "أتالنت��ا" بجائزة أفضل مسلس��ل كوميدي 

وأفضل مسلسل جديد.
ومتث��ل رابط��ة الكت��اب األميركين كت��اب الس��يناريو في 

السينما، والتلفزيون، واإلذاعة وغيرها من وسائل اإلعالم.

كركوك - الصباح الجديد:
يحتفل البي��ت الثقافي في كرك��وك اخلميس املقبل 
بيوم الصحافة التركمانية، ذكرى صدور أول صحيفة 
تركمانية باس��م "احلوادث" في 25/ش��باط/1911 من 

قبل املرحوم "احمد مدني قدس زادة".
 وقال مدير البيت الثقافي الكركوكي يوسف الطيب، 
إن دورة ه��ذا الع��ام أطل��ق عليه��ا اس��م الصحف��ي 
التركمان��ي الرائد محمد أمن العصري، مش��يراً إلى 
مش��اركة وفد م��ن الصحفي��ن التركمان ف��ي اربيل 

باالحتفالية.
وأض��اف إن االحتفالية تتضمن جلس��ة اس��تذكارية 
ع��ن املراحل الت��ي مرت به��ا الصحاف��ة التركمانية، 
وابرز الكت��اب والصحفين التركمان، وواقع الصحافة 
الوق��ت احلاض��ر، ويش��ارك فيه��ا  التركماني��ة ف��ي 

اللواء  ال��رواد:  ال�ون����داوي، الصحفي��ون  يش��ار 
وع�دن�����ان والدكتور عادل ادهم، 

واحمد  البياتي، 
كركوكي.

حياة حواء في عيدها 
العالمي بمعرض 

للتشكيلية مالك جميل

فوز مؤلفي فيلمي "موناليت" و"أرايفال" 
بجائزة رابطة الكتاب األميركية

كركوك تحتفي بيوم الصحافة 
التركمانية الخميس المقبل

نصير شمه

الصباح الجديد - وكاالت:
ف��ي أول تصري��ح لها ف��ي املوضوع، 
حتدثت النجمة العاملي��ة ماريا كاري 
عن حفله��ا الذي وص��ف  بالكارثي 
في ليل��ة رأس الس��نة، حيث قالت: 
"كن��ت ضحي��ة، وأزعجن��ي بش��دة 
ع��دم فه��م اجلمهور ملا ح��دث على 

املسرح، ألن سماعة األذن اخلاصة بي 
لم تكن تعمل، ولم أس��تطع سماع 
املوسيقى اخلاصة باألغنية، وبالتالي 

لم أستطع غناءها".
وأضاف��ت كاري ملوق��ع ديل��ي مي��ل: 
"لم اس��مع باحلفل س��وى صرخات 
اجلمهور وبعض اإليقاعات البسيطة 

م��ن املوس��يقين املوجودي��ن عل��ى 
املس��رح، وس��ماعة األذن ل��م تك��ن 
الش��يء الوحي��د ال��ذي ال يعمل، بل 
امليكروف��ون أيض��ا، لذلك ل��م أعلم 
كي��ف أتصرف في ه��ذا املوقف أمام 

احلشد الضخم".
وكش��فت كاري أنه كان مفترضا أن 

تقدم اغنياتها "play back" ولكنها 
ل��م تس��تطع أن ت��ؤدي أي ح��ركات، 
أو اس��تعراضات على املس��رح، وهي 
ال تس��مع املوس��يقى من األس��اس، 
مؤكدة أنها تس��تطيع التعايش مع 
األمر مادام أنها لم تضايق جمهورها 

في رأس السنة.

ماريا كاري تكشف تفصيالت حفلها الكارثي: "كنت ضحية"

الصباح الجديد - وكاالت:
الص��ور التذكارية دائما م��ا تكون جزءا 
مهم��ا في أثن��اء الرحالت الس��ياحية، 
ولك��ن بعضها يبقى ف��ي األذهان أكثر 

من غيره.
مثال على هذه احلالة هي الصور اخلالدة 
لزوجن ف��ي أثناء إجازتهم��ا في إحدى 
اجل��زر الس��ياحية، ويظه��ر معهما في 
املاء س��مكة الراي التي بدت مبتسمة 

بنحو مثير.
ولقي��ت الص��ورة التي نش��رها ش��اب 
لوالدي��ه ف��ي أثن��اء إجازتهم��ا، عل��ى 
منتدي��ات الص��ور ف��ي موق��ع ريديت، 

تفاعال كبيرا من قبل رواد املوقع.
وس��رعان م��ا انتش��رت الص��ورة على 
اإلنترن��ت، وب��دأ املش��تركون بتحويرها 
باس��تعمال  مضحك��ة  بط��رق 

الفوتوشوب.
وعل��ق أح��د مش��تركي موق��ع ريديت 

قائ��ال: "تبدو الس��مكة كأنه��ا دخنت 
بعض احلش��يش"، وأضاف آخر مخاطبا 
ناشر الصورة: " مفاجأة. األم تترك األب 

وترحل للعيش مع سمكة الراي".
ومت نقل الرجل إلى املستشفى، فيما ما 
تزال التحقيقات جارية في دار املس��نن 
الواقع مبنطقة ش��اطئ موتشافيستا، 

مبدينة إل كامبيلو اإلسبانية.

بغداد - سالم البغدادي:
االهتمام بالبيئة يأخذ اهتماما واسعا 
من قبل املنظمات واجلمعيات، وحتى 
بع��ض ال��دول االوروبي��ة، حيث جلأ 
ال��ى اس��تعمال  الكثي��ر منه��ا 
للحفاظ على  البديل��ة  الطاقة 

البيئة من خطر التلوث.
ضمن ه��ذا االهتمام، جلأت إحدى 
اجلمعي��ات األوروبي��ة، إل��ى إقامة 
مس��ابقة، تعد األولى من نوعها، حلث 
األوروبي��ن عل��ى احملافظ��ة عل��ى البيئة 
بخاصة األشجار، عن طريق اختيار أجمل 
ش��جرة أوروبية، على غ��رار اختيار أجمل 
ام��رأة ف��ي العالم. وتش��مل املس��ابقة 
اختبار أجمل ش��جرة في أوروبا، وإرسالها 
إلى اجلمعية األوروبية على موقعها على 
اإلنترنت حتى 28 شباط اجلاري، وتتم بعد 
ذلك اختيار أجمل شجرة وإرسال صورتها 
على موقع اجلمعية. تعد هذه املس��ابقة 

هي احدى الوسائل التي من خاللها ميكن 
ان نتعامل مع االشجار بطريقة حضارية 
وان نعير ه��ذه الكائنات اجلميلة اهتماما 
يليق مبا تقدمه لنا من جماليات للصحة 
والش��كل، ونحن اليوم في الوطن العربي 
وفي العراق خاصة بأمس احلاجة الى مثل 
تل��ك الفعالي��ات للتذكير بان الش��جرة 
كائ��ن حي مثله مث��ل االنس��ان واحليوان 
لك��ن احليوان يختلف عن االنس��ان بعدم 
قدرته على الكالم والش��جرة تختلف عن 
االثنن بعدم قدرتها على الكالم والتعبير 
عن حالته��ا اضافة الى عدم قدرتها على 

السير واحلركة.
فهل ي��ا ترى س��يقرأ احدهم ه��ذا اخلبر، 
ويب��دأ بالتفكي��ر بزرع نبتة ام��ام بيته، او 
االهتمام باألشجار التي زرعت امام بيته، 
او ف��ي اجلزرات الوس��طية في الش��وارع، 
فكل ما يحتاجه النبات رعايته عن طريق 

سقيه باملاء فقط.

صورة "السمكة الضاحكة" 
تجتاح اإلنترنت

مسابقة أوروبية الختيار 
"ملكة جمال الشجر"

االختناق المروري يكلف قائدي السيارات في أميركا 1200 دوالر سنويًا
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