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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" الحلقة 20 ص11

تنش��ر "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" كتاب أش��رطة تس��جيل صدام حسين / 
األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 و تتكشف في هذه الحلقة جذور العالقة 
بين نظام صدام حس��ين والتنظيمات اإلس��المية المتطرفة وعلى رأس��ها تنظيم القاعدة 
ويؤك��د هذه العالقة نائب الرئيس ط��ارق عزيز حين يقول: لديّ إيضاح، في الحقيقة، لم 
أكنْ قادرًا على التعبير عن نفسي بدقة، لكنني ال أعتبر أن مهمتنا الرئيسة من قبل أو في 
الوق��ت الحاضر باعتبارها نضااًل ضد التيار الديني البتة على حس��اب المهمات الجوهرية 
األخ��رى. وأنا أتفق مع ما قال��ه رفيقنا رئيس الجمهورية عن التعام��ل مع هذه القضية 
ضمن الظروف المحسوس��ة: إذا كان هناك خطر، نحن نقاومه، وإذا لم يكنْ هناك خطر، 
عندئذ نحن ال ننخرط في مواجهة أيديولوجية أو سياس��ية غير ضرورية. إنما دعونا ندرس 
تجربتنا في العراق بمزيد من العمق ونرَ ما إذا هذا التيار الديني سهل أم ال ومن ثم، هل 

يمكننا أن نتوصل إلى اتفاق معه ؟.

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة جه��از مكافحة 
اإلره��اب ، أم��س الس��بت ، ع��ن 
أقتحام قواتها وادي حجر جنوبي 
الساحل األمين ملدينة املوصل بعد 
حتري��ر قرى الش��هداء وتل الرمان 
، فيم��ا تبع��د ق��وات الش��رطة 
االحتادية ملسافة 1 كم عن املباني 

احلكومية في املدين�ة. 
وق��ال قائد محور جهاز مكافحة 
عب��د  الرك��ن  الفري��ق  اإلره��اب 
ق��وات  أن"  ألس��اعدي  الوه��اب 
مكافحة اإلرهاب اقتحمت وادي 
األمين  الس��احل  حج��ر جنوب��ي 
ملدين��ة املوصل لتطهيره من زمر 

داعش اإلرهابية. 
وأض��اف ألس��اعدي ف��ي حديث 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  خ��اص 
اإلرهاب  "مكافح��ة  ان  اجلدي��د‘‘ 
تستمر بتطهير حي املأمون بعد 
حترير قرى الش��هداء وتل الرمان" 
، مش��يرًا إل��ى أن"قوات احلش��د 
الش��عبي ح��ررت ق��رى العب��رة 
الش��مالية  والعب��رة  الكبي��رة 
غ��رب  ف��ي  اجلنوبي��ة  والعب��رة 

تلعفر". 
وتاب��ع ان "قوات اجلهاز س��تتجه 
نح��و وادي املنصور بع��د تطهير 

وادي حجر بالكامل". 

وأعل��ن قائد عملي��ات قادمون يا 
نينوى، الفريق الركن، عبد االمير 
رشيد ياراهلل ، في وقت سابق ، ان 
القوات املش��تركة حررت ملعب 
الطيران وأصبحت على مشارف 
ح��ي اجلوس��ق وح��ي الطي��ران، 
اضافة الى سيطرتها على 60% 
م��ن تل��ول عطش��انة ودخولها 
محط��ة كهرباء املوص��ل، فيما 
اشار الى ان قوات جهاز مكافحة 
االره��اب طه��رت %50 م��ن حي 
املأم��ون وادامت التماس مع وادي 

حجر. 
وحررت قوات الش��رطة االحتادية 
، أم��س الس��بت ، منطقة حاوي 
اجلنوب��ي  احمل��ور  ف��ي  اجلوس��ق 
للس��احل األمين ملدين��ة املوصل 

من عصابات داعش اإلرهابية.
وق��ال قائ��د الش��رطة االحتادية 
الفري��ق رائد ش��اكر ج��ودت في 
بيان له تلقت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ نس��خة من��ه، إن "فرقة 
ال��رد الس��ريع/ ش��رطة احتادي��ة 
اجلوس��ق  ح��ررت منطقة حاوي 
باجت��اه حي اجلوس��ق  وتقدم��ت 

مبحاذاة نهر دجلة". 
وأك��د أن" كيلو مت��راً واحداً بات 
يفص��ل القطع��ات االمنية عن 
املبان��ي احلكومية في الس��احل 

األمين ملدينة املوصل.
وكش��ف ، ع��ن قت��ل 50 إرهابياً 
وتدمر 25 عبوة ناس��فة والعثور 

على 145مقذوفاً خالل العمليات 
العسكرية". 

م��ن جانبه��ا اقتحم��ت ق��وات 

احلشد الش��عبي، أمس السبت 
، قري��ة "خراب��ة جحي��ش" غرب 
عجل��ة  فيه��ا  ودم��رت  تلعف��ر 

مفخخة تابع��ة لتنظيم داعش 
اإلرهابي.

تتمة ص3

"مكافحة اإلرهاب" يقتحم حي وادي حجر بعد تحرير 
قرى الشهداء وتل الرمان في الساحل األيمن للموصل

قوات الشرطة االحتادية تشارك في حترير أحياء املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
في زي��ارة هي األول��ى من نوعها 
من��ذ اكثر من ربع قرن، وصل الى 
بغ��داد وزير اخلارجية الس��عودي 
ع��ادل اجلبي��ر، في خط��وة حتمل 
الكثي��ر م��ن ال��دالالت واملعاني 
، ف��ي وقت حتق��ق في��ه القوات 
متالحقة  انتص��ارات  العراقي��ة 

ضد عصاب��ات داعش االجرامية، 
القت ترح��اب ودعم كل األطراف 

الدولية .
وق��ال املكتب اإلعالم��ي لرئيس 
الوزراء حي��در العب��ادي في بيان 
اطلع��ت عليه "الصباح اجلديد" 
، إن "األخير استقبل في مكتبه، 
اخلارجية  وزي��ر  الس��بت،  ام��س 

والوفد  الس��عودي عادل اجلبي��ر 
املرافق له"، مبين��ا أن اجلبير هنأ 
ب�"االنتص��ارات املتحقق��ة ف��ي 
العراق على العصابات اإلرهابية"، 
مبدياً استعداد بالده لدعم إعادة 

االستقرار الى املناطق احملررة.
وأض��اف، أن "اللق��اء بحث تعزيز 
العالق��ات الثنائية ب��ن البلدين 

والس��بل الكفيلة لتعزيزها في 
جميع اجملاالت ومحاربة عصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة واالنتص��ارات 
املتحقق��ة لقواتن��ا البطلة في 
معركة حترير اجلانب األمين، وأكد 
على أهمية بذل املزيد من اجلهود 
م��ن أجل التع��اون ف��ي محاربة 
اإلرهاب وأف��كاره التي تؤثر على 

عموم املنطقة والعالم".
وأب��دى اجلبي��ر، بحس��ب البيان، 
العربي��ة  اململك��ة  "اس��تعداد 
السعودية لدعم إعادة االستقرار 

في املناطق احملررة".
وكان وزي��ر اخلارجية الس��عودي 
عادل اجلبير وصل، امس السبت، 

الى بغداد في زيارة غير معلنة.

وزير الخارجية السعودي يبدي استعداد المملكة لدعم استقرارالعراق
في زيارة هي األولى منذ 25 عامًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مصدر أمني، عن توجيه 
القائ��د العام للقوات املس��لحة 
حيدر العبادي أمراً بإلقاء القبض 
عل��ى كل من يس��تغل اس��ماء 

العشائر لتهديد املواطنن.
وقال املصدر في حديث صحفي، 
إن "العب��ادي وج��ه، أم��راً بإلقاء 
القبض عل��ى كل من يس��تغل 
اسماء عشائرنا الكرمية لتهديد 

املواطنن".
وأض��اف املصدر ، أن "التوجيهات 
صدرت وس��يتم التعامل مع أي 
حال��ة تهدي��د للمواطن��ن على 
أنها جرمية ومالحقة املتس��ببن 

بها".
ولفت املص��در إل��ى أن "القانون 
يج��ب أن يس��ري عل��ى اجلميع، 
فمن لديه إش��كال عليه اللجوء 

للقانون والقضاء".
يشار إلى أن العديد من احملافظات 
العراقية تش��هد بن فترة وفترة 
أخ��رى نزاعات عش��ائرية تتطور 
في بع��ض احلاالت إلى مواجهات 
إل��ى  ذل��ك  وي��ؤدي  مس��لحة، 
سقوط ضحايا، في حن شهدت 
العاصمة بغداد في اآلونة األخيرة 
الصحفي��ن  م��ن  ع��دد  تلق��ي 
والفنان��ن واألكادميين تهديدات 

عشائرية.

العبادي يأمر باعتقال
كل من يستغل أسماء

العشائر لتهديد المواطنين

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف نائب قائ��د عملية العزم 
الصل��ب ض��د تنظي��م "داعش" 
اجلنرال روبيرت جونز، عن استخدام 
أس��لوبا جيدا  العراقية  الق��وات 
ف��ي عمليات التق��دم إلى مواقع 
التنظيم في مدينة املوصل يدعى 

ب�"املسح التراجعي".
وقال جونز في مقابلة مع شبكة 
"CNN" اإلخباري��ة "م��ا يقومون 
ب��ه )الق��وات العراقي��ة( وبصورة 
ف��ي غاي��ة الفعالي��ة ه��و وضع 
العدو في ع��دد من املعضالت فال 
يتمكن داعش من التعامل معها 
جميع��ا حي��ث يقوم��ون بإخ��الء 

ويؤمنوها  األرض  منطق��ة عل��ى 
ومن ثم يقومون مبا يسمى املسح 
التراجعي لعناص��ر العدو، أي من 
ه��ذه النقط��ة املؤمن��ة يقومون 
بإخالء وتأمن املناطق تراجعا إلى 
خطوطه��م األول��ى وتأكي��د من 
ع��دم وجود أي عناص��ر للعدو في 
املبان��ي أو األنفاق، وه��ذا ما قاموا 

به في استعادة مطار املوصل".
وأض��اف جون��ز قائ��ال: "على أرض 
الواقع داعش يقومون باستخدام 
سكان املوصل كرهائن مما يصعب 
العملية بالنسبة للقوات األمنية 

العراقية.
تتمة ص3

جنرال أميركي يكشف عن 
استعمال القّوات العراقية

أساليب جديدة

"الهجرة" تجلي أول دفعة 
من نازحي أيمن الموصل

ناشطون موصليون يطالبون بحملة 
تدقيق أمنية جنوب المحافظة 23

ترجمة: سناء علي 
ف��ي دراس��ة قدمها ع��دد من 
نش��رها  مت  للمعه��د  اخلب��راء 
بص��ورة موج��زة قال��وا فيها " 
ما تزال فرنس��ا التي تس��تعد 
النتخابات رئاس��ية في نيسان 
وابري��ل ، تواج��ه وكم��ا نقلت 
تهدي��داً إرهابياً "مرتفعاً جداً". 
تس��ري ف��ي ه��ذا البل��د الذي 
يش��ارك ايضا ضمن العمليات 
العس��كرية ف��ي س��وريا ضد 
االرهاب��ي.  داع��ش  تنظي��م 
حالة ط��وارئ من��ذ االعتداءات 
و2016   2015 ف��ي  االرهابي��ة 
والت��ي خلف��ت 238 قتيال، وقد 
ذك��ر رئيس ال��وزراء الفرنس��ي 
ان مس��توى التهدي��د االرهابي 
مرتفع للغاي��ة وأن التهديدات 
ضد فرنس��ا مازالت مس��تمرة 
وتزداد يوماً تل��و يوم. وقد مت في 
العديد  األشهر األخيرة إحباط 
م��ن االعت��داءات و اخملطط��ات. 
وفي 13 كانون االول اش��ار وزير 

الداخلية الى "ما ال يقل عن 13 
محاولة ش��ارك فيها اكثر من 

ثالثن ش��خصا" بينهم نساء 
منذ اعت��داء نيس ف��ي 14 متوز 

والذي أسفر عن 86 قتيال وأكثر 
من 400 جريح." 

واضاف��وا ايًض��ا ان "  تنظي��م 
الهزائم  داعش االرهابي وبع��د 
الكبي��رة ف��ي العراق وس��وريا، 
سيس��عى وم��ن خ��الل بعض 
أنصاره في فرنسا وبقية الدول، 
اإلرهابية  الى تكثيف عملياته 
والعمل على توس��يع شبكات 
ه��ذه  ف��ي  الش��باب  جتني��د 
الدول، وق��د أكد رئي��س وحدة 
التنسيق ملكافحة اإلرهاب في 
فرنس��ا لوييك غارنييه أن عدد 
الذين  الفرنس��ين  اإلرهابي��ن 
انضم��وا إلى صف��وف تنظيم 
اإلرهاب��ي في س��ورية  داع��ش 
والعراق، يقدر بنحو 700 إرهابي 
من أص��ل 3000 إرهابي أوروبي، 
مش��يراً إلى أن ع��دد اإلرهابين 
األجان��ب الذي��ن انضم��وا إلى 
داعش في عام 2015 وصل إلى 
30000 لكن ه��ذا العدد تراجع 
ف��ي الوقت احلال��ي إلى 12000 

إرهابي." 
تفصيالت ص2

مخاطر اإلرهاب تهدد االنتخابات الفرنسية المقبلة
بعد هزائم داعش الكبيرة في العراق وسوريا

بغداد - وعد الشمري:
رئاس��ة  اعتراض��ات  اجب��رت 
اجلمهوري��ة، مجلس الن��واب على 
االح��زاب  لقان��ون  تعدي��ل  اج��راء 
السياسية رقم )36( لسنة 2015.

النيابية  القانونية  اللجنة  وأكدت 
ان التعديل يط��ال مادتن بالدرجة 
األس��اس وهما املسؤولية اجلزائية 
رئي��س التحري��ر عّم��ا يص��در عن 

منش��روات تلك االحزاب، وكيفية 
توزيع امل��وارد املالية بينها من قبل 

الدولة.
وق��ال عض��و اللجنة زانا س��عيد 
في حديث مع "الصب��اح اجلديد"، 
إن "مجل��س الن��واب يناقش حالياً 
مش��روع التعديل األول على قانون 
االح��زاب املق��ّر حديثاً بغي��ة اجناز 
تش��ريعه خالل ما تبق��ى من عمر 

الدورة التشريعية احلالية".
وتابع س��عيد، عض��و كتلة االحتاد 
أن  الكردس��تاني،  االس��المي 
"التعدي��ل مت تقدميه إل��ى البرملان 
القانوني��ة  اللجنت��ن  قب��ل  م��ن 
املدن��ي  اجملتم��ع  ومؤسس��ات 

النيابيتن".
وفيم��ا ذك��ر أن "التعدي��ل ينصب 
عل��ى فق��رات بس��يطة وطفيفة 

وال يش��مل جميع م��واد القانون"، 
لفت إلى أن "مجلس النواب سوف 
يعال��ج م��ادة تتعلق باملنش��ورات 
التابع��ة لالح��زاب بنح��و يتحمل 
رئي��س  مضامينه��ا  مس��ؤولية 
احل��زب ويتضامن مع رئي��س حترير 
االعالمية  املؤسسة  أو  الصحيفة 

الناشرة".
تتمة ص3

لتمكين المجتمع المدني في المشاركة بالعمل السياسي

اعتراضـات رئاسـة الجمهوريـة تجبـر
البرلمـان علـى تعديـل قانـون األحـزاب

متابعة

تقريـر

الشرطة الفرنسية 

بغداد - الصباح الجديد: 
نظم��ت مديرية توزي��ع كهرباء 
ألزال��ة  حمل��ة  املرك��ز  الك��رخ 
التي��ار  وقط��ع  التج��اوزات 
الكهربائي عن الدور الس��كنية 
واملراف��ق اخلدمي��ة والدوائر التي 

متتنع عن تس��ديد قوائ��م أجور 
الكهرباء ، وشملت احلملة عدداً 
من مناط��ق ح��ي  اليرموك في 
جانب الكرخ والتي مت تسليمها 
الى ش��ركة به رزيار لالس��تثمار  
واجلباية  اخلدم��ة  ضم��ن عق��د 

املبرم مع الش��ركة والذي ينص 
على قطع التيار الكهربائي عن 
املشترك في حالة عدم تسديده 
على وف��ق التعليم��ات الصادرة 

بهذا اخلصوص .
تفصيالت ص4

كهرباء الكرخ تواصل حمالتها
الستحصال ديونها المتراكمة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر وزير التربي��ة محمد إقبال، 
أمس الس��بت، من أزمة جديدة 
ف��ي توفي��ر الكت��ب املدرس��ية 
خ��الل العام املقب��ل، متوقعا أن 
تكون أكبر من س��ابقتها، فيما 
عزا س��بب ذلك إل��ى "ضعف" 
تخصيصات  لتوفير  االستجابة 

الكتب.
وق��ال إقبال في بي��ان مقتضب 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
"م��ا زل��ت االس��تجابة لتوفير 
املدرس��ية  الكتب  تخصيصات 
ضعيفة ونحذر من أزمة شبيه 
بأزمة العام السابق في السنة 

القادمة ورمبا اكبر".

وش��كا أولي��اء أم��ور التالمي��ذ 
في بغداد ومحافظ��ات عراقية 
أخ��رى، م��ن ع��دم توفي��ر وزارة 
الدراسية  املناهج  التربية كتب 
خاص��ة املناه��ج احلديث��ة التي 
أقرت مؤخراً، إضافة إلى الدفاتر 

املدرسية.
تتمة ص3

"التربية" تحّذر من أزمة جديدة
في توفير الكتب المدرسية العام المقبل

تتقدم أسرة تحرير "الصباح الجديد" بأحر التعازي الى 
األستاذ عطا عبد الوهاب لوفاة زوجته بتول النائب، كما 
تتقدم بالمواساة للكاتب والزميل لهب عطا عبد الوهاب 

وكذلك للفنان التشكيلي سينا عطا عبد الوهاب ..ألهم اهلل 
الصبر والسلوان ذوي الفقيدة والغفران للمرحومة.

أسرة تحرير "الصباح الجديد" 

تعزية 



شؤون عراقية2

   
السليمانية ـ عباس كاريزي:

أربع��ة اجتماع��ات عقده��ا املكتب 
السياس��ي واجمللس القي��ادي لالحتاد 
الوطني الكردس��تاني، خالل اقل من 
اس��بوعني ضمن س��عيه ملناقش��ة 
واقرار خارطة طريق اعدها العتمادها 
املرتقب  السياسي  كأساس التفاقه 

مع الدميقراطي الكردستاني.
االتف��اق السياس��ي ال��ذي يتوقع ان 
يوق��ع ب��ني االحت��اد الوطن��ي بزعامة 
الرئيس ج��الل طالباني والدميقراطي 
لتطبي��ع  س��يمهد  الكردس��تاني 
االوض��اع السياس��ية ف��ي االقلي��م 
وميهد امام بقاء مس��عود بارزاني في 
منصب رئيس اإلقلي��م لوالية رابعة، 
برغم االعتراضات واملطالبات املتكررة 
بتخلي��ه عن املنصب وحتقيق التداول 

السلمي للسلطة.
استهل االحتاد اجتماعه أمس السبت 
في الس��ليمانية ملناقشة مشروعه 
السياس��ية  املش��كالت  ملعاجل��ة 
واالداري��ة ف��ي االقليم، بع��د ان كان 
قد انته��ى يوم اخلمي��س املاضي من 
مناقشة اربعة بنود من اصل ثمانية 

اعتمد عليها مشروعه السياسي.
عض��و اجمللس القيادي فريد اسس��رد 
اعل��ن في تصري��ح تابعت��ه الصباح 
اجلديد ان اجملل��س القيادي انتهى من 
صياغ��ة فق��رات هامة من مش��روع 
االحت��اد، وس��يناقش خ��الل اجتم��اع 
الس��بت الفق��رات املتبقي��ة العادة 
ان املشروع  صياغتها واقرارها، مبيناً 
يطرح آلية وصياغة شاملة لكيفية 
معاجلة جميع املشكالت السياسية 
واالقتصادية في اإلقليم، إضافة إلى 
اس��تراتيجيته ملستقبل األوضاع في 

العراق واملنطقة.
وتابع ان االحتاد الوطني سيقدم خالل 
الدميقراطي  اجتماع��ه املقب��ل م��ع 
النهائي��ة  الصياغ��ة  الكردس��اني، 
خلارط��ة الطريق كي يت��م اعتمادها 
املناقش��ة كاس��اس ملعاجل��ة  بع��د 

وتطبيع االوضاع في االقليم.    
واضاف اسسرد ان املشروع او خارطة 

املس��ائل  جمي��ع  تناول��ت  الطري��ق 
والقضاي��ا واملش��كالت وألي��ة حلها 
وفقا لرؤية كردس��تانية مش��تركة، 
وهو يتوس��ع ليضم تصورات جميع 
األطراف الكردستانية وهو ال يقتصر 
عل��ى رؤية وتصورات االحت��اد الوطني 
االلي��ة وس��بل احلل السياس��ي في 

االقليم. 
وكان مص��در مطلع قد اكد للصباح 
اجلدي��د ان االحتاد الوطن��ي قدم ثالث 
آليات ملعاجلة أزمة الرئاس��ات الثالث 

في االقليم والي كانت كالتالي :-
األول/ اتف��اق جمي��ع األط��راف على 
مرش��ح م��ا. الثان��ي / انش��اء هيئة 
رئاس��ية م��ن القيادات االساس��يني 
الرئيس��ة ف��ي  لالط��راف اخلمس��ة 
االقليم لقي��ادة املرحل��ة االنتقالية، 
لغاي��ة االنتخاب��ات املقبل��ة، على ان 

تتخذ فيها القرارات باالغلبية، او ...
ثالث��اً / ادخ��ال تغيير رئاس��ة البرملان 

وتعدي��ل الكابين��ة الثامني��ة ضمن 
معادلة معاجلة املشكلة، مع االتفاق 
عل��ى آلي��ة معاجل��ة منص��ب رئيس 
االقلي��م والنظ��ام البرملان��ي وقانون 

رئاسة االقليم. 
م��ن جهته اك��د احل��زب الدميقراطي 
بزعامة مسعود بارزاني اهمية اتفاقه 
مع االحتاد الوطني كحزبني اساسيني، 
تقع على عاتقهما مسؤولية كبيرة 
في معاجلة مشكالت اإلقليم، مؤكداً 
ليس��ت  االن  واملش��كلة  االزم��ة  ان 
ادارية او اقتصادية وامنا هي سياسية 

باالساس.
العالق��ات  مكت��ب  مس��ؤول  وق��ال 
الوطنية في الدميقراطي الكردستاني 
علي حس��ني ان حزبه بانتظار االحتاد 
الوطن��ي وم��ا س��يتوصل الي��ه من 
نتائ��ج بش��أن ال��رد عل��ى مقترحات 
و رؤي��ة الدميقراط��ي التي نوقش��ت 
خ��الل اجتماعهما املنص��رم، واضاف 

ان السياس��ة اخلاطئ��ة واملنافس��ة 
احلزبي��ة بينن��ا وبني االحت��اد الوطني، 
كان��ت الس��بب وراء التضخم الذي 
أص��اب مؤسس��ات اإلقلي��م، والذي 
تسبب بتعيني هذا العدد الهائل من 
املوظفني على مالك حكومة االقليم. 
التغيي��ر  حرك��ة  انتق��دت  بدوره��ا 
وبشدة جتاهل االطراف الكردستانية 
رئاس��ة  مش��روعها لتعدي��ل قانون 
االقليم، ومحاولة االلتفاف على اصل 
املش��كلة واالنقالب على الش��رعية 
والتج��اوز عل��ى القانون عب��ر اعطاء 
االزمة صبغة اخرى ووضع اللوم على 

حركة التغيير بخلقها.
وعبرعض��و مجلس الن��واب القيادي 
ف��ي حرك��ة التغيي��ر هوش��يار عبد 
اهلل ف��ي تصري��ح للصب��اح اجلدي��د 
عن اس��تغرابه من موق��ف االطراف 
الكردس��تانية املثير للريبة وسعيها 
لتجدي��د والية رئي��س اإلقليم، برغم 

إصرارها س��ابقاً واتفاق أربعة أحزاب 
اساس��ية عل��ى ع��دم التجدي��د له 
وتخليه عن السلطة ضماناً للتداول 

السلمي للسلطة في االقليم.
عب��د اهلل ع��ّد مح��اوالت التجدي��د 
لبارزاني من قبل بعض األطراف إهانة 
لها، وق��ال »لم تكن حرك��ة التغيير 
فقط تطالب بتعديل قانون رئاس��ة 
االقلي��م امن��ا االحزاب االربع��ة، وتابع 
»الدميقراطي س��عى الضفاء صبغة 
جديدة على اصل املشكلة وحتويلها 
من مش��كلة قانوني��ة وبرملانية الى 
مشكلة سياس��ية بينه وبني حركة 
التغيي��ر، معرب��اً عن اس��فه لوقوع 
بع��ض االط��راف حت��ت تأثي��ر خطط 
احل��زب الدميقراط��ي ال��ذي متكن من 
حتويل مسالة انتهاء مدة والية رئيس 
والتداول السلمي للسلطة  االقليم 

الى مشكلة سياسية بني طرفني.
وتس��اءل عن السبب وراء بقاء االحتاد 

الوطني في الس��لطة بعد طرد وزراء 
حركة التغيير م��ن حكومة االقليم 
وعده كل اإلخفاقات والفش��ل الذي 
يعاني منه اإلقليم جناحاً وتطوراً في 
عملية السياس��ية ال��ذي يعاني من 
ازمة رواتب ومحروقات وكهرباء وماء 
وانعدام الشفافية في ملف النفط.

واض��اف ان االحزاب الت��ي تتصور بان 
ازمات االقليم س��ببها املشكلة بني 
الدميقراط��ي والتغيي��ر، وهم بتقدمي 
الدميقراط��ي  خلروق��ات  التبري��رات 
يهين��ون  القان��ون  عل��ى  املتك��ررة 
وثقله��م  وحجمه��م  انفس��هم 
السياس��ي، وتس��اءل هل مش��كلة 
النظام السياس��ي ومعاجلة رئاس��ة 
النف��ط  وواردات  والبرمل��ان  االقلي��م 
وروات��ب املوظفني وغ��رق االقليم في 
الفش��ل واجلهل السياس��ي واالداري 
واالقتصادي سببها مشكلة التغيير 

مع الدميقراطي.

االتحاد الوطني يعتمد خارطة طريق 
تمّهـد لبقـاء بارزاني رئيسًا لإلقليم

سيقدمها إلى الديمقراطي كأساس لحّل المشكالت 
د.علي شمخي 

مع اقتراب دحر عصابات داعش االرهابي من مدينة املوصل 
ومع اقتراب حترير االراضي العراقية من دنس االحتالل البد 
م��ن التفكير جلي��اً بالتحدي��ات التي ميك��ن ان يواجهها 
العراق في املرحلة املقبلة ويبدو امللف االمني والعسكري 
هو االب��رز في هذه التحدي��ات فاخلطر ال��ذي ميكن رصده 
هو تلك املس��احات الشاس��عة التي تربط العراق بسوريا 
ومادام ملف االزمة الس��ورية ملفاً مفتوحاً س��يكون من 
اخلطأ التراخي في احكام السيطرة على احلدود العراقية 
– الس��ورية وبرغ��م اخلط��ط الكثي��رة التي حت��دث عنها 
املس��ؤولون في ال��وزارات االمني��ة والترتيب��ات التي ميكن 
تنفيذها حلماية احلدود العراقية اال ان اياً منها لم ير النور 
لتكون املنطقة الغربية ميداناً واسعاً نشط فيه االرهاب 

طوال اكثر من خمسة عشر عاماً ...
الي��وم ومع امتالك الع��راق اخلبرات ف��ي مواجهة االرهاب 
ومع عودة التش��كيالت العس��كرية واالمني��ة حضورها 
وتوف��ر الدعم املطلوب الداء دورها الب��د من اعداد اخلطط 
الكفيل��ة التي تؤمن حضوراً قوياً للجيش العراقي وقوات 
الش��رطة العراقية والتش��كيالت الداعم��ة لها مبا يؤمن 
االمن واالس��تقرار البناء املدن الذين ينتظرون هذا احلضور 
ليك��ون داعم��اً ملنع اية ثغ��رات او منافذ ميك��ن لداعش او 
غيره��ا من عصاب��ات االرهاب ان يتس��لل اليها من جديد 
وس��يكون م��ن املناس��ب التعاون م��ع الوالي��ات املتحدة 
االميركي��ة او التحال��ف الدولي عامة من اجل مس��اندة 
العراق ودعمه باالس��لحة واملعدات واملستلزمات التقنية 
واالس��تخباراتية وتوفير املعلومات الكافية التي تساعد 
اجلي��ش العراق��ي وقوات احلدود في رصد املتس��للني او اية 
اخطار امنية ميكن ان تواجهها مدن االنبار واملوصل وصالح 
الدين وميكن بلورة هذا التعاون على وفق مباحثات جديدة 
مع التحالف الدولي تأخذ بنظر االعتبار الظروف التي مر 
بها العراق خالل الس��نوات امنصرمة وحتليل نقاط القوة 
والضعف في اخلطط السابقة وعدم تكرار االخطاء التي 
حصلت واس��همت في تدهور الوضع االمني والعسكري 
في هذه املناطق وسيكون من املهم ايضا ان متتلك القوات 
العراقي��ة زم��ام املبادرة في هذه اخلطط واش��راك اجملالس 
احمللية في احملافظات املعنية بأية خطط حلمايتها والدفاع 
عن احل��دود العراقية وم��ن املؤكد ان االنتص��ارات االخيرة 
التي حققتها القوات العراقية س��تكون عامال ومشجعاً 
وداعماً للعش��ائر العراقية وس��كان هذه املناطق ملعاودة 
التنس��يق مبا يحقق االستقرار في هذه الرقعة اجلغرافية 

من ارض العراق ..
ماينتظره العراقيون هو جهد سياس��ي وامني وعسكري 

يرتقي الى مستوى التحديات في مرحلة مابعد املوصل.

أبعد من الموصل

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

في دراس��ة قدمه��ا عدد م��ن اخلبراء 
للمعهد مت نشرها بصورة موجزة قالوا 
فيها » ما تزال فرنس��ا التي تس��تعد 
النتخابات رئاس��ية في نيسان وابريل 
، تواج��ه وكما نقلت تهدي��داً إرهابياً 
»مرتفعاً جداً«. تس��ري في هذا البلد 
الذي يش��ارك ايضا ضم��ن العمليات 
العس��كرية في س��وريا ضد تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي. حالة ط��وارئ منذ 
االعتداءات االرهابية في 2015 و2016 
والتي خلفت 238 قتيال، وقد ذكر رئيس 
الوزراء الفرنسي ان مستوى التهديد 
االرهابي مرتفع للغاية وأن التهديدات 
ضد فرنس��ا مازالت مس��تمرة وتزداد 
يوم��اً تل��و ي��وم. وق��د مت في األش��هر 
األخيرة إحباط العديد من االعتداءات 
و اخملططات. وفي 13 كانون االول اشار 
وزير الداخلية ال��ى »ما ال يقل عن 13 
محاولة ش��ارك فيها اكثر من ثالثني 
ش��خصا« بينهم نس��اء منذ اعتداء 
نيس في 14 متوز والذي أس��فر عن 86 

قتيال وأكثر من 400 جريح.« 
واضاف��وا ايًض��ا ان »  تنظي��م داعش 
االرهاب��ي وبعد الهزائ��م الكبيرة في 
العراق وس��وريا، سيسعى ومن خالل 
بعض أنصاره في فرنسا وبقية الدول، 
الى تكثيف عملياته اإلرهابية والعمل 
على توسيع ش��بكات جتنيد الشباب 
في هذه ال��دول، وقد أكد رئيس وحدة 

التنسيق ملكافحة اإلرهاب في فرنسا 
لويي��ك غارنيي��ه أن ع��دد اإلرهابي��ني 
الفرنسيني الذين انضموا إلى صفوف 
تنظيم داع��ش اإلرهابي في س��ورية 
والع��راق، يقدر بنح��و 700 إرهابي من 
أص��ل 3000 إرهاب��ي أوروبي، مش��يراً 
إلى أن عدد اإلرهابي��ني األجانب الذين 
انضموا إلى داعش في عام 2015 وصل 
إلى 30000 لكن هذا العدد تراجع في 

الوقت احلالي إلى 12000 إرهابي.« 
وتوقع غارنييه حدوث اعتداءات إرهابية 
كالتي ضربت فرنس��ا في عام 2015، 
معرب��اً عن قلقه من ع��ودة اإلرهابيني 
إلى فرنس��ا.  الفرنس��يني وعائالتهم 
وأش��ار غارنييه إلى أن نح��و أكثر من 
200 إرهابي فرنسي عادوا إلى بالدهم 
بطرق غير شرعية. وحسب احلكومة 
الفرنس��ية فقد مت إحباط 17 محاولة 
اعتداء إرهابي على األراضي الفرنسية 
خ��الل الع��ام املاضي. م��ن جانب آخر 
ذكر املدعي العام الفرنس��ي فرانسوا 
م��والن أن عدد القاصري��ن املدانني في 
فرنسا بجرائم مرتبطة مبلفات التيار 
»اجلهادي« ارتف��ع خالل عام 2016 من 
13 إل��ى 51 ليصل إلى أربعة أضعافه 
قياس��اً ب�2015. وكش��ف م��والن أن 
املدانني إم��ا »س��افروا للجهاد ضمن 
شبكة س��ورية عراقية، أو منعوا من 
مغادرة البالد بعد كش��ف أمرهم، أو 
خططوا لنشاط عنيف داخل فرنسا«. 
وأش��ار إل��ى أن 10 منه��م مالحقون 
على خلفي��ة ارتباطه��م »باجلهادي« 

الفرنسي رشيد قاسم الذي جندهم 
عب��ر موق��ع »تلغ��رام« انطالق��اً من 
املنطقة العراقية الس��ورية للتحرك 

في فرنسا«.
كم��ا اك��دوا أيض��اً ان » املعلوم��ات 
االس��تخبارية املتوف��رة لدي��ه تؤك��د 
انضم��ام 693 فرنس��ياً بينه��م 288 
امرأة و20 قاصرًا إلى صفوف »داعش«، 

للقتال إلى جانبه في سوريا والعراق. 
وفي ص��دد احتدام مش��كلة التحاق 
ذك��ر  املتط��رف،  بالتي��ار  القاصري��ن 
ميشال هايات رئيس احملكمة االبتدائية 
الكب��رى في فرنس��ا، أن »س��بعة من 
القض��اة العامل��ني في حق��ل قضاء 
القّصر من أصل 15، وافقوا في اآلونة 
األخيرة على التخص��ص في معاجلة 

ه��ذه امللفات ف��ي حني ل��م يفكر أي 
منهم بذلك قبل عام واحد فقط في 
مواجه��ة ه��ذا التطور ال��ذي برز منذ 
صي��ف 2016«. ولف��ت النظ��ر إلى أن 
التحقيق ش��مل حت��ى اآلونة األخيرة 
1236 ش��خًصا، أس��ندت االتهام��ات 
ل�355 منه��م مبن فيه��م 112 امرأة، 
فيما البح��ث والتحري مس��تمر عن 

الباقني لضبطهم وإحضارهم.«
واش��اروا ايضاً في دراستهم انه » في 
م��ا يخص مل��ف االرهاب في فرنس��ا 
فقد اعلنت السلطات الفرنسية انها 
احبطت مشروع اعتداء »وشيك« عبر 
توقيف اربعة اشخاص في مونبيلييه 
)جنوب( بينهم قاصر في السادس��ة 
عش��رة، وذل��ك بعد هجوم بس��اطور 
على جنود قرب متح��ف اللوفر. وقال 
وزي��ر الداخلي��ة برون��و لورو ف��ي بيان 
ان ه��ذه العملي��ة »اتاح��ت احب��اط 
مش��روع اعتداء وشيك على االراضي 
الفرنسية«، فيما اوضح مصدر قريب 
من التحقيق ان احملققني لم يتمكنوا 
من حتديد ه��دف االعتداء.واورد مصدر 
قري��ب م��ن التحقي��ق »يب��دو ان نية 
االنتق��ال الى الفع��ل وحتضير عبوات 
ناسفة عدة كانت في طور التحقق« 
فيم��ا اوضح مصدر في الش��رطة ان 
»املش��تبه به��م االربع��ة واعمارهم 
16 و20 و26 و33 عام��اً اوقف��وا بع��د 
ش��رائهم مادة اس��يتون« التي ميكن 
استعمالها لصنع عبوة ناسفة. وبني 
املوقوفني فتاة في السادس��ة عشرة 
مت رصده��ا عل��ى ش��بكات التواصل 
االجتماعي بعدم��ا عبرت عن رغبتها 
ف��ي التوجه الى س��وريا والعراق وفي 

ضرب فرنسا.« 
احلكوم��ة    « ان  ايض��ا  واوضح��وا 
الفرنسية واجهت انتقادات لسجلها 
األمن��ي ف��ي أعق��اب الكش��ف ع��ن 
ذبح��وا  الذي��ن  املهاجم��ني  أح��د  أن 

قس��اً ف��ي مذب��ح كنيس��ة جهادي 
مفت��رض مع��روف يخض��ع ملراقب��ة 
الفرنسي  الرئيس  والتقى  الش��رطة، 
فرانس��وا أوالن��د بزعم��اء دينيني في 
الوطنية.  الوح��دة  لتعزي��ز  مس��عى 
لك��ن س��لفه ومنافس��ه احملتمل في 
انتخابات رئاسية العام املقبل نيكوال 
ساركوزي قال إن على احلكومة اتخاذ 
خطوات أكثر قوة لتعقب املتعاطفني 
م��ع اإلس��الميني. وقط��ع مهاجم��و 
قداس��اً في كنيس��ة وأجب��روا القس 
بالكنيسة الكاثوليكية األب جاكيه 
هامي��ل عل��ى أن يجثو عل��ى ركبتيه 
في املذب��ح وذبحوه. ول��دى خروجهم 
»اهلل  وترديده��م  الكنيس��ة  م��ن 
أكب��ر« بادرته��م الش��رطة وقتلتهم 
بالرص��اص. وج��اء الهج��وم بعد أقل 
من أس��بوعني م��ن قيام من يش��تبه 
بأن��ه إس��المي آخ��ر بده��س حش��د 
بش��احنة في يوم الباستيل فقتل 84 
شخصاً. ورد الساسة املعارضون على 
الهجم��ات بانتقادات قوية للس��جل 
األمني للحكومة االش��تراكية خالفاً 
ملا فعلوه العام املاض��ي عندما عبروا 
ع��ن وحدتهم بعدما قتل مس��لحون 
ومفج��رون 130 ش��خصاً ف��ي باريس 
في نوفمبر تش��رين الثان��ي وهاجموا 
صحيف��ة س��اخرة ف��ي يناي��ر كانون 

الثاني.« 

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

بعد هزائم »داعش« الكبيرة في العراق وسوريا

مخاطر اإلرهاب تهّدد االنتخابات الفرنسية المقبلة

استهل االتحاد اجتماعه 
أمس السبت في 
السليمانية لمناقشة 
مشروعه لمعالجة 
المشكالت السياسية 
واالدارية في االقليم، بعد 
ان كان قد انتهى يوم 
الخميس الماضي من 
مناقشة اربعة بنود من 
اصل ثمانية اعتمد عليها 
مشروعه السياسي

بارزاني

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير الهجرة واملهجرين جاسم 
محم��د اجل��اف ام��س الس��بت إن 
الوزارة قامت بإج��الء أول دفعة من 
النازحني م��ن اجلانب األمي��ن ملدينة 

املوصل.
وذكر اجلاف في بيان للوزارة اطلعت 
علي��ه »الصباح اجلدي��د«، أن »فرق 
ال��وزارة أجل��ت 1508 نازح��ني م��ن 
ح��ي املأم��ون ف��ي اجلان��ب األمي��ن 
للموص��ل بعد ان كان��ت عصابات 

داع��ش االرهابي��ة حتتجزهم هناك 
بش��رية  ك��دروع  وتس��تخدمهم 

لها«.
وأش��ار الوزير العراقي إلى أنه جرى 
نقل النازح��ني الى مخيمي جدعة 
الراب��ع وم��درج املطار ف��ي القيارة، 
مش��يرا ال��ى ان ه��ذه الوجبة تعد 
االولى من نازح��ي النصف الغربي 

للمدينة.
وأضاف أن »فرق الوزارة قامت بتقدمي 
الضرورية  واالحتياجات  املساعدات 

بالعيني��ة  متمثل��ة  للنازح��ني 
والغذائي��ة والصحي��ة ال��ى جانب 
االحتياجات املنزلية حال وصولهم 

ودخولهم مخيمات الوزارة«.
ومن��ذ انطالق احلملة العس��كرية 
لتحري��ر املوصل في تش��رين األول 
املاض��ي ن��زح 220 ال��ف مدني من 
نين��وى واحلويج��ة ع��ادة منهم 63 
الف ش��خص إلى مناطقهم بعد 
حتريرها من داعش وف��ق أرقام وزارة 

الهجرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عملي��ات  قي��ادة  أعلن��ت 
بغداد،ام��س الس��بت، أن من 
بني »االرهابيني« الثالثة الذين 
مت قتله��م ف��ي أح��د االوكار 
مبنطق��ة الطارمية ش��مالي 
بغ��داد ما يس��مى مس��ؤول 

جباية »داعش«.
وقالت القيادة في بيان اطلعت 
علي��ه »الصب��اح اجلديد«، إنه 
بالتحقي��ق  التعم��ق  »بع��د 

بش��أن مقتل إرهابي��ني ثالثة 
ف��ي منطق��ة الطارمية قبل 
يومني، تبني ان م��ن بني هؤالء 
اجملرم��ني املقتول��ني عل��ى يد 
القوات االمنية هو ما يسمى 
مس��ؤول جباية داعش املدعو 
مهند علي حسني املشهداني 

وامللقب ابو وليد«.
واضافت القيادة ان »هذا يعد 
م��ن اح��د قي��ادات عصاب��ات 

داعش«.

عمليات بغداد تعلن مقتل 
مسؤول جباية تنظيم »داعش«

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  التحال��ف  رئي��س  ق��دم 
عمار احلكيم ش��كره إل��ى املكون 
التركمان��ي لتفاعله مع مش��روع 
التس��وية الوطنية داعي��ا اياه الى 
تس��مية مرش��ح الس��تيزاره ف��ي 

احدى الوزارات الشاغرة .
وق��ال احلكي��م في مؤمت��ر صحفي 
»الصب��اح  تابعت��ه  مش��ترك 
املكون  اجلديد«عق��ده م��ع ممثل��ي 
التركمان��ي ببغداد » في هذا اليوم 

كانت هن��اك فرصة مهم��ة لزيارة 
املكون التركمان��ي بعنوانه اخلاص 
وم��ا ميثل��ه م��ن قومية اساس��ية 
ومهم��ة بالبالد مبش��اربه املتعددة 
للمك��ون  واعتزازن��ا  وتقديرن��ا   ،
التركماني وش��هداءه وعطاءه في 
مواج��ه الدكتاتورية م��ن اجل بناء 
العراق اجلديد والي��وم ضد االرهاب 
ووجدنا لزاما على التحالف الوطني 
ان يتواصل مع املكون��ات العراقية 
للتعبير عن تقديره واحترامه لهذه 

املكون��ات والتعبير عن اس��تعداده 
للعمل املشترك مع هذه املكونات 

لبناء عراق احملبة والوئام«. 
واك��د احلكيم » نتمنى ان نش��هد 
اتفاقا من املك��ون التركماني على 
شخصية الس��تيزارها في الوزارات 
الشاغرة ، ونعمل جاهدين على ان 
يكون املكون التركماني ضمن املبدأ 
الدس��توري في التوازن الوطني وان 
يشمل بكامل الرعاية والدعم من 
التحالف الوطني وسائر الشركاء.

الهجرة تجلي أول دفعة 
من نازحي أيمن الموصل

التحالف الوطني يدعو التركمان 
لتسمية مرّشحهم لالستيزار
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بغداد – مقتل ارهابي
أعلنت قي��ادة عمليات بغ��داد امس 
الس��بت، أن م��ن ب��ن "االرهابي��ن" 
الثالث��ة الذي��ن مت قتله��م ف��ي أحد 
االوكار مبنطق��ة الطارمية ش��مالي 
بغ��داد م��ا يس��مى مس��ؤول جباية 

"داعش".
وقال��ت القيادة إن��ه "بع��د التعمق 
إرهابين  بالتحقي��ق بش��أن مقت��ل 
ثالث��ة في منطق��ة الطارمي��ة قبل 
يومن، تب��ن ان من بن هؤالء اجملرمن 
املقتول��ن على ي��د الق��وات االمنية 
هو ما يس��مى مسؤول جباية داعش 
املدعو مهند علي حسن املشهداني 

وامللقب ابو وليد".

ديالى – عمليات تسلل
افاد مس��وؤل محلي ف��ي محافظة 

ديال��ى امس الس��بت، ب��أن منطقة 
املطبيج��ة أصبح��ت م��الذا لق��ادة 
وعناص��ر "داع��ش"، مح��ذرا م��ن أن 
معدالت التسلل إلى املنطقة بلغت 

مستويات "غير مسبوقة".
وقال قائممق��ام قضاء اخلالص عدي 
اخل��دران  إن "منطقة املطبيجة على 
احل��دود الفاصل��ة بن ديال��ى وصالح 
الدين أصبحت مالذا لقادة ومسلحي 
ثالث والي��ات ضمن هيكلي��ة داعش 
وه��ي )ديالى ص��الح الدي��ن دجلة("، 
عازيا السبب الى "موقعها اجلغرافي 
وقربه��ا من  املعق��دة  وتضاريس��ها 

منظومة طرق برية متعددة".

كركوك – ضربات جوية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظ��ة نين��وى امس الس��بت ان 
طائ��رات التحال��ف الدول��ي دم��رت 

وحدات تكتيكية وسيارتن ملغمتن 
ودراجة ناري��ة ملغمة تابعة لتنظيم 
"داع��ش" ش��مال غرب��ي احملافظ��ة، 
فيم��ا أكد مقتل عش��رة من عناصر 
التنظيم وإصابة آخرين إثر القصف.

"اس��تخبارات  إن  املص��در  وق��ال 
معلوم��ات  تلق��ت  البيش��مركة 
اس��تخبارية دقيقة،عن قيام تنظيم 
منطق��ة  ق��رب  بتح��ركات  داع��ش 
مزي��رر الواقعة ضمن خ��ط التماس 
بقضاء الدبس )45 كم ش��مال غربي 
املعلوم��ات  نق��ل  وبع��د  كرك��وك(، 
واالحداثي��ات للطي��ران الدول��ي نفذ 
ضرب��ات جوية على تل��ك التجمعات 

ودمرها بالكامل". 

بابل – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة باب��ل امس الس��بت عن 

متكنت مفارزها من القبض على عدد 
من املطلوبن خالل عملياتها لفرض 

سلطة القانون في ربوع احملافظة.
وقال مدير شرطة بابل اللواء احلقوقي 
علي حس��ن مهدي كوة الزغيبي إن 
ق��وات من ش��رطة احملافظ��ة نّفذت 
عمليات تفتيش في مناطق متفرقة 
من بابل أس��فرت ع��ن القبض على 
ع��دد م��ن املتهمن بقضاي��ا جنائية 

ومخالفات قانونية متنوعة.

صالح الدين – انفجار عبوة 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي مديرية 
ش��رطة بيجي ف��ي محافظة صالح 
الدي��ن ام��س الس��بت، ع��ن مقتل 
مواط��ن وأربع��ة م��ن أف��راد عائلته 
بتفجي��ر منزلهم في قري��ة بقضاء 

بيجي جنوب تكريت.
وق��ال مدير ش��رطة بيج��ي العقيد 

سعد نفوس إن "انفجارا وقع، صباح 
الي��وم، في منزل املواطن منذر عجاج 
ف��ي قرية املزرعة التابع��ة الى قضاء 
بيج��ي، )40 كم جن��وب تكريت(، ما 
ادى ال��ى مقتله مع زوجته وثالثة من 

بناته".

االنبار – عملية امنية 
أعلن قائد عمليات االنبار اللواء الركن 
محمود الفالحي، السبت، عن العثور 
على معس��كر "أبوطلحة املرعاوي" 
التابع لتنظيم "داعش" جنوب غرب 
الرمادي، مشيراً الى أن ذلك املعسكر 
يس��تخدم ف��ي صناع��ة العج��الت 

املفخخة والعبوات الناسفة.
وقال الفالحي في حديث ل� السومرية 
نيوز، انه "قاد قوة من اجليش لتفتيش 
منطقة وادي القذف، )90 كم جنوب 
غ��رب الرمادي(، حي��ث مت العثور على 

معس��كر ابوطلحة املرع��اوي التابع 
لتنظيم داعش هناك". 

نينوى – اشتباكات مسلحة 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
االحتادي��ة امس الس��بت، ع��ن حترير 
منطقة حاوي اجلوس��ق في الساحل 

األمين ملدينة املوصل.
وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر 
جودت في بيان تلقت السومرية نيوز 
نس��خة منه، إن "فرقه الرد الس��ريع 
ش��رطة احتادي��ة، متكنت صب��اح يوم 
ام��س ، م��ن حتري��ر منطق��ة ح��اوي 
اجلوس��ق في الس��احل األمين ملدينة 

املوصل".

البصرة – عمليات دهم 
أعل��ن مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
الش��رطة في البصرة امس السبت، 

أن قواتها ألق��ت القبض في مناطق 
متفرق��ة من احملافظ��ة على عدد من 
املتهم��ن بارتكاب جرائم جنائية من 
ضمنه��ا القتل والس��رقة والنصب 

واالحتيال.
وذك��رت مديرية الش��رطة ف��ي بيان 
لها اطلعت عليه الس��ومرية نيوز أن 
"قوات الش��رطة الق��ت القبض في 
ناحية النش��وة عل��ى ثالثة متهمن 
بالقتل، وفي منطقة خمس��ميل مت 

القبض على متهم آخر بالقتل".
واضاف��ت أن "قوات الش��رطة ألقت 
القبض أيضاً في ناحية الشرش على 
متهم بالسرقة، وفي حي احلسن مت 
القب��ض على متهم آخر بالس��رقة، 
كما مت القبض في قضاء القرنة على 
متهم��ن اثنن بالنص��ب واالحتيال، 
وف��ي منطقة الطويس��ة مت القبض 
على متهم آخر بالنصب واالحتيال". 

اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء في محافظة بابل * الطيران يدّمر وحدات تكتيكية شمال غربي كركوك
العثور على معسكر لتدريب اإلرهابيين جنوبي الرمادي * اعتقال عدد من المطلوبين في عموم البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن خبراء وزارة النقل، عن اس��تعدادهم التام 
إلع��ادة إعمار مطار املوص��ل وإعادته إلى اخلدمة 

في حدود اإلمكانات الوطنية املتاحة.
وقال��ت الوزارة في بيان مقتض��ب اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، إن "خب��راء وزارة النقل أعلنوا 
اس��تعدادهم التام إلعادة إعم��ار مطار املوصل 
وإعادته إلى اخلدمة في حدود اإلمكانات الوطنية 

املتاحة".
وكانت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى" أعلنت، 
ع��ن حترير مط��ار املوص��ل من س��يطرة تنظيم 

"داعش" بالكامل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مص��در محلي في محافظة الس��ليمانية، 
ب��أن هزة ارضية بق��وة ٣.٥ ضربت قضاء بنجوين 

شرق احملافظة.
وق��ال املصدر في حديث صحفي، ان "هزة ارضية 
ضرب��ت، مس��اء الي��وم، قض��اء بنجوين ش��رق 
الس��ليمانية بق��وة ٣.٥ مقياس ريخت��ر"، مبينا 
ان "الهزة لم تس��جل عنها اية اض��رار مادية او 

خسائر بشرية".
واض��اف املص��در ، ان " الهزة االرضية ش��عر بها 

اهالي القضاء".
يذكر ان االس��بوع املاضي تعرض قضاء س��نجار 
شمال نينوى الى هزة ارضية بقوة اربعة درجات، 
حي��ث تؤك��د دائ��رة االرص��اد الزلزالي��ة واجلوية 
العراقي��ة ان هناك زي��ادة في النش��اط الزالزلي 
وخاص��ة ب��ن الع��راق واي��ران وتركيا وس��جلت 
العدي��د منها العام املاضي في ديالى وميس��ان 

والسليمانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين ان فروعه ش��هدت إقباالً 
م��ن املواطن��ن للحص��ول على ق��روض مجمع 

بسماية السكني.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"  ان "الفروع اخملصصة 
ملنح قروض بس��ماية وه��ي )االم��ان, الفردوس, 
االمن, املس��تنصر, حي الزهراء, اخللف��اء, براثا, 
القص��ر االبي��ض, ح��ي العرب��ي, ح��ي العامل( 
اس��تقبلت العدي��د م��ن املواطن��ن الراغب��ن 
باحلصول على قروض لشراء الوحدات السكنية 

في مجمع بسماية السكني".
وأش��ار الى ان "عش��رات املواطنن حصلوا على 
الق��روض وف��ق الضوابط والش��روط امليس��رة 
بهدف االسهام في دعم االسكان ومعاجلة ازمة 

السكن ضمن التوجه احلكومي لذلك".
وكان مجلس الوزراء ش��كل في 17 من الش��هر 
املاض��ي جلنة برئاس��ة وزي��رة االعم��ار وعضوية 
عدد م��ن اجلهات تتولى تقدمي خيارات لتس��ويق 
ش��قق مدينة بسماية الس��كني اجلديدة وادارة 
اخلدمات عبر طرحها كمش��روع اس��تثماري مع 
ضمان س��المة اجراءات التعاقد وضمان حقوق 
املواطنن مع االس��تعانة باخلب��رات الدولية في 

هذا اجملال".
وأعل��ن مص��رف الرافدي��ن ع��ن وض��ع ضوابط 
قانوني��ة جدي��دة إلق��راض املواطن��ن الراغبن 
بش��راء شقق بس��ماية الس��كني منها يكون 
"مبلغ القرض الذي حدد بنس��بة ٨٠٪ من قيمة 
الوحدة الس��كنية واليزيد عل��ى ٧٥ مليون دينار 
بعد تس��ديد الدفعة االول��ى التي تبلغ ١٠٪ من 
قيمة الش��قة ومبدة ١٥س��نة بفائدة قدرها ٦٪ 

سنوياً".

"النقل" تعلن استعدادها 
إلعادة إعمار مطار الموصل

هزة أرضية تضرب
شرق السليمانية

ازدياد طلبات القروض 
لشراء شقق بسماية

الملف األمني

"مكافحة اإلرهاب" يقتحم 
حي وادي حجر بعد حترير 

قرى الشهداء وتل الرمان في 
الساحل األمين للموصل

وذك��ر بيان إلع��الم احلش��د تلقت 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة  صحيفة 
الل��واء  احلش��د  "ق��وات  إن  من��ه، 
اخلامس واألربع��ن، اقتحمت قرية 
تلعف��ر"،  غ��رب  جحي��ش  خراب��ة 
مضيف��اً بأن "قوات الل��واء متكنت 
أيض��اً من تدمير عجل��ة مفخخة 

تابعة لداعش اإلرهابي". 
وأض��اف  أن" القوات ح��ررت قريتي 
العبرة الصغيرة والوسطى ورفعت 

العلم العراقي فوقهما". 
وتاب��ع  أن "عناص��ر داع��ش تعاني 
من ضع��ف وتخبط كبي��ر وحتاول 
االنس��حاب م��ن مواجه��ة ق��وات 

احلشد الشعبي شرق تلعفر". 
ال��ى ذل��ك أعلن��ت خلي��ة اإلعالم 
احلربي ، أمس السبت ، عن االنتهاء 
م��ن تطهير قري��ة أم املصايد غرب 
تلعفر ورفع العلم العراقي فوقها. 
وذكر بي��ان للخلية تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ ، نس��خة منه، أن 
“حلشد الشعبي / اللواء الثاني رفع 

العلم العراقي في قرية ام املصايد 
بعد انه��اء تطهيرها م��ن عناصر 

تنظيم داعش االجرامي”. 
وأعلن��ت وزارة الدف��اع عن تدمير 4 
ورش لتفخي��خ العج��الت ومقرين 
4 ضرب��ات جوي��ة  ب���  لإلرهابي��ن 
عراقي��ة ف��ي الس��احل األمين من 

املوصل وتلعفر. 
وذكر بي��ان لوزارة الدف��اع حصلت 
‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ على  صحيف��ة 
نس��خة من��ه ان طائ��رات الق��وة 
اجلوي��ة نف��ذت 4 طلع��ات قتالية 
على الساحل االمين وتلعفر ، حيث 
متكن��ت من تدمير 4 ورش لتفخيخ 
العج��الت وصناع��ة العب��وات في 
القي��روان وتلعف��ر وتدمي��ر مقرين 
مس��لحتن  وعجلتن  لالرهابي��ن 

غرب تلعفر". 
وتواصل القوات العراقية املشتركة 
مبس��اندة طيران التحالف الدولي، 
لتحري��ر  العس��كرية  عملياته��ا 
مدينة املوصل من قبضة "داعش"، 
فيما أعل��ن القائد الع��ام للقوات 
املس��لحة حيدر العب��ادي، في )19 
ش��باط 2017(، إنط��الق صفح��ة 
"قادم��ون  جدي��دة م��ن عملي��ات 

يانين��وى" لتحري��ر اجلان��ب األمي��ن 
للمدينة.

جنرال أميركي يكشف عن 
استعمال القّوات العراقية

أساليب جديدة
ولك��ن م��ا مي��ز عملية اس��تعادة 
الش��ق األيس��ر م��ن املوص��ل كان 
املراعاة الكبيرة للق��وات العراقية 
مللف املدنين وه��ذا االهتمام امتد 
من رئيس ال��وزراء العراق��ي، حيدر 
العب��ادي إل��ى األف��راد عل��ى أرض 

املعركة".
وأردف بالق��ول: "نتوق��ع أن يك��ون 
أكث��ر  )للموص��ل(  األمي��ن  الش��ق 
صعوبة نوعا ما، حيث تقع املدينة 
القدمي��ة والش��وارع واألزق��ة فيها 
أضيق وس��تكون عملي��ة إخالئها 
أكث��ر صعوب��ة، إال أن م��ا أظهرته 
القوات العراقية جلي��اً هو مراعاة 

كبيرة للمدنين وهذا أمر واضح".

"التربية" حتذر من أزمة جديدة
في توفير الكتب املدرسية العام 

املقبل
وعزت وزارة التربي��ة، تأخير توزيع 

"قل��ة  إل��ى  املدرس��ية  الكت��ب 
امليزانية ومش��اكل رافقت توقيع 
العقود م��ع املطاب��ع"، وتعهدت 
ف��ي الوقت نفس��ه بتوزيع 90 % 
من الكتب خالل ش��هر تش��رين 
األول م��ن العام املاض��ي، وأكدت 
أن الكتب املتس��ربة في األسواق 

السوداء بدون علمها.
يش��ار إل��ى أن الع��ام الدراس��ي 
2016-2017 ب��دأ ف��ي، 29 أيل��ول 
2016، وس��ط صعوب��ات أمني��ة 
وخدمي��ة، فيم��ا أك��دت التربية 
التطويرية على  تنفيذ خطته��ا 
واألنظم��ة  املس��تويات  ش��تى 

التعليمية.

اعتراضات رئاسة اجلمهورية 
جتبر البرملان على تعديل قانون 

األحزاب
ورأى س��عيد أن "ذلك ينسجم مع 
ضرورة حفظ الكرامة الشخصية 
وايض��اً حفظ االخالق  للمواطنن 

العامة للمجتمع".
القانوني��ة  اللجن��ة  عض��و  زاد 
البرملانية أن "التعديل ينصب ايضاً 
مع فس��ح اجمل��ال الكبر ش��ريحة 

من اجملتمع املدني للمش��اركة في 
العمل السياس��ي وجتسيداً ملبدأ 

شخصية العقوبة".
وأكد س��عيد "امتام القراءة االولى 
للتعديل نهاية االس��بوع املاضي، 
وفي املس��تقبل س��ننهي القراءة 

الثانية متهيداً للتصويت عليه".
لكن عضو اللجنة االخر، أبتس��ام 
الهاللي افادت بأن "القانون تشوبه 
بعض املعرقالت في التنفيذ وذلك 
يرتبط باعتراض رئاسة اجلمهورية 
برغ��م املصادقة عليه ونش��ره في 

اجلريدة الرسمية".
وأضاف��ت الهالل��ي، النائ��ب ع��ن 
التحال��ف الوطن��ي، ف��ي تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "اعتراض 
الرئاس��ة ينص��ب عل��ى محورين 
وهما املنشورات، إضافة إلى توزيع 

األموال بن الدولة واألحزاب".
واسترسلت "كنا نأمل بأن يسري 
القانون بنحو سلس كوننا صوتنا 
عليه من��ذ نحو ع��ام فقط، لكن 
ه��ذه املعرق��الت اجب��رت مجلس 
الن��واب عل��ى تقدمي تعدي��ل على 

بنوده".
ب��دوره، ذكر عضو اللجنة حس��ن 

الش��مري إلى "الصب��اح اجلديد"، 
أن "التعديل لم يأت على موضوع 

التمويل بنحو عام".
وأض��اف الش��مري، رئي��س كتل��ة 
الفضيلة النيابي��ة، أن "النصوص 
قان��ون  مبوج��ب  حالي��اً  الناف��ذة 
االحزاب الص��ادر منذ مدة قصيرة 
عاجلت موضوع طبيعة مدخوالت 

االحزاب املالية".
وحت��دث عن "بن��ود واضحة الزمت 
االح��زاب بالكش��ف ع��ن مصادر 
متويله��ا، للتحقق من مش��روعية 

عملها واساس وجودها".
ونفى الشمري وجود "حاجة لسن 
اطار قانوني جديد بهذا اخلصوص 
م��ن قب��ل مجل��س الن��واب كون 

التشريع احلالي يفي بالغرض".
يش��ار إلى أن مجل��س النواب كان 
قد ص��وت على عدد م��ن القوانن 
املهم��ة خالل ال��دورة احلالية ومن 
بينه��ا قانون االحزاب الذي اعترض 
عليه عدد من الكتل في مقدمتها 
ائتالف دولة القانون، فيما نقضت 
العام  العلي��ا  االحتادي��ة  احملكم��ة 
املاض��ي بع��ض بن��وده املتعلق��ة 

باملسؤولية اجلزائية للناشر.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

مع انطالق الصفح��ة اجلديدة من 
عملي��ات قادم��ون يا نين��وى والتي 
تتمثل مبعركة تطهير اجلانب االمين 
من مدين��ة املوصل، اطل��ق اهالي 
املوصل جملة ن��داءات للبحث عن 
املئ��ات من ش��بابهم الذين س��بق 
داع��ش  تنظي��م  اختطفه��م  ان 
اإلرهابي، فيما ناشطون من مناطق 
جنوب��ي املوص��ل يدع��ون االجهزة 
االمني��ة لش��ن عملي��ات تدقي��ق 
امني��ة والقبض عل��ى "الدواعش" 
الذي��ن يتجولون ب��كل حرية برغم 

جرائمهم بحق املدنين.
وق��ال الناش��ط املوصل��ي املدن��ي 
واحلقوقي لقم��ان عمر الطائي في 
حدي��ث الى "الصب��اح اجلديد" انه 
انته��اء عملي��ات تطهير  "عق��ب 
اجلانب االيس��ر، كان العشرات من 
العائالت املوصلية ميّنون انفسهم 
بالعثور على ابنائهم الذين س��بق 
ان قام تنظيم داعش باختطافهم 
الس��باب عديدة، ابرزها انهم كانوا 
منتس��بن باالجه��زة االمنية قبل 
سقوط املدينة، فضال عن اتهامات 
اخرى كالتخابر مع اجهزة امنية او 
حيازة موباي��الت وغيرها، وحلد االن 
مازال اولئك الشباب مفقودين وال 

يوجد لهم أي اثر".
واضاف "االن، وعق��ب بدء عمليات 
حترير اجلان��ب األمين، ف��ان القضية 
نفس��ها يت��م تداولها ب��ن أهالي 
املوص��ل جميعاً، حي��ث املئات من 
الشباب املوصلي من جانبي املدينة 
مفقودي��ن، وآن االوان لبذل اجلهود 

ومعرفة مصيرهم".
واش��ار الطائي الى ان "الكل يعلم 
ان تنظيم داعش هو تنظيم ارهابي 
واجرامي وال يت��ورع عن ارتكاب اية 
جرائم، ب��ل انه يتباه��ى بعمليات 

الذبح والنحر وغيرها، لكن اختفاء 
املئات من الش��باب في معتقالته 
امر يبعث على القلق، ومن املرجح 
ان داعش اعدم الكثيرين من اهالي 
محافظة نينوى، لكن املسالة هي 
اين رفات اولئك الضحايا االبرياء؟".
وتاب��ع "هنال��ك من ي��رى ان داعش 
رم��ى بجث��ث ضحاياه ف��ي حفرة 
اخلس��فة املرعبة )تقع بجوار قرية 
العذب��ة بنح��و 5 كل��م، وجنوب��ي 
املوص��ل بنح��و 20 كل��م( لكن ال 
يجوز ت��رك االمور على حالها، وهنا 
يب��رز دور املنظمات احمللية والدولية 
التي ينبغي ان تشترك بهذا اجلهد 

االنساني".
وبحسب تقارير صحفية متطابقة، 
وعل��ى وفق مص��ادر محلي��ة، فان 
تنظيم داع��ش اختطف املئات من 
س��كنة مدينة املوص��ل واالقضية 
والنواحي في حمام العليل والقيارة 
وغيرها، واتهمهم اتهامات ش��تى، 

وما زال مصيرهم مفقوداً.
 

نشطاء جنوب املوصل يناشدون 
األجهزة األمنية ملالحقة 

الدواعش
اطلق نش��طاء من مناطق جنوبي 
مناط��ق  ف��ي  وخاص��ة  املوص��ل، 

حم��ام العلي��ل، الش��ورة، القيارة، 
االمني��ة  االجه��زة  ال��ى  ن��داءات 
اخملتصة لش��ن حملة تدقيق امني 
ومالحقة الدواعش الذين يتجولون 
بأريحية في تلك املناطق، على وفق 

قولهم.
واعرب النش��طاء ع��ن مخاوفهم 
من هذا التراخ��ي االمني، الذي قد 
يعط��ي فرص��ة الولئ��ك الدواعش 
واع��ادة ترتيب صفوفه��م وتنفيذ 
عملي��ات انتق��ام وتصفي��ة ض��د 
االهال��ي الذي��ن س��اندوا الق��وات 

األمنية في أثناء حترير مناطقهم.
ودع��وا الى ض��رورة مداهمة منازل 

املشتبه بهم، وسط توقعات بوجود 
أس��لحة وذخائر ميكن استعمالها 
بتنفيذ عملي��ات إرهابية، محذرين 
م��ن ان التبليغ��ات على املش��تبه 
بانتمائه��م للتنظي��م املتطرف ال 
تن��ال االهتم��ام املطل��وب من قبل 

االجهزة االمنية.
وي��رى ناش��طو جن��وب املوصل انه 
الدواع��ش  ينبغ��ي ط��رد عائ��الت 
باملع��ارك  ابناؤه��م  قت��ل  الذي��ن 
املناط��ق  اعتقاله��م، خ��ارج  مت  او 
الس��كنية، داعن احلكومة احمللية 
الى تأسيس مخيم لسكن عائالت 
الدواعش، شريطة ان يكون مسّورا 

والدخول واخلروج من��ه يكون على 
وفق ضوابط مش��ددة، مبينن انه 
ال ميكن التعايش مع عائالت داعش 
مبناط��ق جنوبي املوص��ل، وايضا ال 
ميكن معاقبة اجلميع بجريرة فرد او 

فردين من االسرة الواحدة.
وحذر النش��طاء من ظه��ور خاليا 
محلية من ضحايا داعش يقومون 
بالقصاص من عائالت داعش عوض 
القانون والقضاء، وبالتالي سيكون 
هنالك مش��كلة أمنية جديدة في 
مناطق جنوب املوص��ل، التي باتت 
واالم��ان  لالس��تقرار  متعطش��ة 

املفقود منذ عقد من السنن.

عقب انتهاء عمليات 
تطهير الجانب األيسر، 
كانت العشرات من 
العائالت الموصلية 
يمنون أنفسهم بالعثور 
على أبنائهم الذين سبق 
أن قام تنظيم داعش 
باختطافهم ألسباب 
عديدة، أبرزها أنهم 
كانوا منتسبين باألجهزة 
األمنية قبل سقوط 
المدينة، ولحد اآلن مازال 
أولئك الشباب مفقودين 
وال يوجد لهم أي أثر

قوات مكافحة اإلرهاب في اجلانب األيسر من مدينة املوصل

مع بدء هزيمة داعش في نينوى.. مناشدات بالبحث عن مئات المعتقلين

ناشطون موصليون يطالبون بحملة تدقيق أمنية جنوب المحافظة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مسؤول بوزارة اخلارجية العراقية 
لرويت��رز إن وزي��ر اخلارجية الس��عودي 
ع��ادل اجلبير ق��ال ملس��ؤولن عراقين 
في بغداد امس السبت إن السعودية 
تعت��زم تعي��ن س��فير جدي��د ل��دى 

العراق.
وطلب الع��راق من الس��عودية تغيير 

أن  بع��د  الس��بهان  ثام��ر  س��فيرها 
أغضب��ت تصريحاته عن تدخل إيراني 
في الش��ؤون العراقية وانتقاده حلشد 

الشعبي.
والتق��ى اجلبير خالل زيارت��ه املفاجئة 
لبغداد اليوم الس��بت برئي��س الوزراء 
إبراهي��م  ونظي��ره  العب��ادي  حي��در 

اجلعفري.

وأكد اجلبير أن هذه الزيارة تأتي إلعادة 
العالق��ات الثنائي��ة م��ع الع��راق إلى 
"مس��ارها الصحيح وأن الس��عودية 
تقف على مسافة واحدة من املكونات 
العراقي��ة وتدع��م وح��دة واس��تقرار 
الع��راق" داعيا إلى "العمل على تبادل 
زيارات مس��ؤولي البلدين وتفعيل كل 

امللفات العالقة".

متثيله��ا  الس��عودية  وخفض��ت 
الدبلوماس��ي ف��ي بغ��داد، بعد طلب 
بإس��تبدال  العراقي��ة  احلكوم��ة 
سفيرها السبهان "لتدخالته بالشأن 
الداخل��ي"، وعينت ُملحقاً عس��كرياً 
له��ا كقائ��م بأعم��ال س��فارتها في 

العراق.
العراقي��ة،  اخلارجي��ة  وزارة  وكان��ت 

ق��د طلب��ت ف��ي 28 م��ن اب املاضي، 
باس��تبدال  الس��عودية  من نظيرتها 
)الس��بهان(، من دون أن توضح أسباب 
طلبها، لكن كانت قد أش��تكت منه 
أكثر من مرة سابقا بسبب ما وصفته 
الداخل��ي  الش��أن  ف��ي  ب�"تدخالت��ه 
العراقي"و "االساءة للحشد الشعبي 

ودوره بتحرير املدن العراقية".

الع��راق  ب��ن  العالق��ة  وش��هدت 
والس��عودية توت��راً منذ أش��هر على 
خلفية تصريحات مسؤوليها وآخرها 
ف��ي 22 م��ن تش��رين الثان��ي املاضي 
عندما قال وزي��ر اخلارجية عادل اجلبير 
ا" أن مشاركة قوات احلشد الشعبي 
في مع��ارك حترير املوصل قد تؤدي إلى 

"كارثة"، على حد تعبيره.

ودعا اجلبي��ر، احلكوم��ة العراقية إلى 
اس��تخدام اجلي��ش العراق��ي وأهالي 
املناط��ق امل��راد حتريرها مبع��زل عن ما 
سماها بالقوات "املدعومة من إيران" 

في حربها ضد داعش.
وردت وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة عل��ى 
"ب��ال  ووصفته��ا  اجلبي��ر  تصريح��ات 

قيمة".

مسؤول عراقي: السعودية تسعى لتعيين سفير جديد في بغداد
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بغداد - الصباح الجديد: 

نظم��ت مديري��ة توزي��ع كهرب��اء 
ألزال��ة  حمل��ة  املرك��ز  الك��رخ 
التجاوزات وقطع التيار الكهربائي 
واملراف��ق  الس��كنية  ال��دور  ع��ن 
اخلدمي��ة والدوائر الت��ي متتنع عن 
تس��ديد قوائ��م أج��ور الكهرباء ، 
وش��ملت احلملة عدداً من مناطق 
ح��ي  اليرموك في جان��ب الكرخ 
والت��ي مت تس��ليمها الى ش��ركة 
به رزي��ار لالس��تثمار  ضمن عقد 
اخلدمة واجلباية املبرم مع الشركة 
وال��ذي ين��ص عل��ى قط��ع التيار 
الكهربائي عن املشترك في حالة 
عدم تسديده على وفق التعليمات 

الصادرة بهذا اخلصوص .
رش��يد  عم��ر  املهن��دس  وق��ال 
خلف مدير توزي��ع كهرباء الكرخ 
املرك��ز واملش��رف عل��ى حم��الت 
رف��ع التج��اوزات ، ان��ه واس��تنادا 
لتوجيهات وزير الكهرباء املهندس 
قاسم محمد الفهداوي مت تنفيذ 
حمل��ة مرك��زة لرفع التج��اوزات 
ع��ن  الكهربائ��ي  التي��ار  وقط��ع 
العام��ة والدوائ��ر والدور  املراف��ق 
أمتنع اصحابها  التي  الس��كنية 
عن تس��ديد قوائم أجور الكهرباء 
، والتي تقع مسؤولية أستحصال 
مبالغها على عاتق شركة به رزيار 
لالس��تثمار ضم��ن عق��د اخلدمة 

واجلباية املبرم معها  .
  وأش��ار املهندس عمر أن حمالت 
رفع وإزالة التجاوزات لها مردودات 
إيجابية فيما يخص عمل شبكات 
التوزي��ع وإدامة التي��ار الكهربائي 
لعموم املواطن��ن ، إذ مت مالحظة 
ذل��ك من خ��الل حالة األس��تقرار 
الذي تش��هده املغذي��ات العاملة 
واستمرارية التيار بعد كل حملة 
يتم خالله��ا إزالة التجاوزات التي 
يق��وم به��ا املواطن��ون م��ن أجل 

التجهيز بالكهرباء .
ودع��ا مدير كهرباء الك��رخ املركز 
املواطنن الى تسديد ما بذمتهم 
م��ن الدي��ون  املتراكم��ة عليهم 
بس��بب ع��دم تس��ديدهم أج��ور 
الكهرباء ، مبين��اً أن العقد املبرم 
م��ع ش��ركات األس��تثمار ين��ص 
عل��ى األلت��زام بتجهي��ز املناطق 
السكنية املش��مولة باألستثمار 
املس��تمر  الكهربائ��ي  بالتي��ار 
مؤكداً على ض��رورة  أتباع الطرق 
الصحيح��ة واألصولية في طلب 

جتهيزه��م بالتيار عن طريق تقدمي 
طلبات رسمية كل حسب رقعته 
بالتجاوز  للقي��ام  اجلغرافية جتنباً 
على الشبكة ، موضحاً أن بأمكان 
التجهيز  تق��دمي طل��ب  املواط��ن 
م��ن مقرات  الكهربائ��ي  بالتي��ار 
الصيان��ات الجراء الكش��ف على 
املوقع املراد جتهيزه وتأييد ذلك من 

مديريات التوزيع .
رش��يد  عم��ر  املهن��دس  وأش��ار 
خل��ف أن حمالت رف��ع التجاوزات 
ستس��تمر في املناطق املشمولة 

بعق��د اخلدم��ة واجلباي��ة  ضم��ن 
عقد 

ال��ى ذل��ك كثف��ت دوائ��ر التوزيع 
ف��ي  الكهرب��اء  ل��وزارة  التابع��ة 
العاصمة بغداد وعموم احملافظات  
من جهودها لتنفيذ حمالت أزالة 
التجاوزات التي لها تأثير مباش��ر 
على مكونات الشبكة الكهربائية 
وحقق��ت ف��ي ذل��ك نس��ب اجناز 
متقدم��ة بع��د حتدي��د األه��داف 
وبالتنس��يق م��ع قوات ط��وارىء 
شرطة الكهرباء وعمليات بغداد ، 

ومت خالل احلمالت مصادرة كميات 
والقابلوات  األس��الك  كبيرة م��ن 
واملعدات املس��تعملة في التجاوز 
مع أخذ تعه��دات قانونية خطية 
تك��رار  بع��دم  املتجاوزي��ن  تل��زم 
التج��اوز عل��ى ش��بكات التوزيع 
كما قام��ت دوائ��ر التوزيع  بوضع 
الفتات تدعو املواطنن الى ضرورة 
التع��اون م��ع دوائ��ر الكهرباء في 
مجال جباية مابذمتهم من ديون 
مستحقة لقوائم اجور الكهرباء 
م��ن اجل حتقي��ق افض��ل النتائج 

عل��ى مس��توى تق��دمي اخلدم��ات 
وتوفير املس��تلزمات املطلوبة في 
اداء الش��بكات  عمليات حتس��ن 
املناط��ق  ف��ي عم��وم  وتأهيله��ا 
وخاص��ة املغذي��ات الت��ي تعان��ي 
من زيادة ف��ي األحمال بغية وضع 
برنام��ج زمن��ي للش��روع بأعمال 
التدعي��م وأمكاني��ة اس��تحداث 
لتخفي��ف  جدي��دة  مغذي��ات 
األحمال وتوزيعها بالش��كل الذي 
يكفل اس��تيعاب الطلب املتزايد 

على الطاقة .

كهرباء الكرخ تواصل حمالتها الستحصال ديونها المتراكمة 

ضمن عقد الخدمة 
والجباية المبرم 

مع الشركة والذي 
ينص على قطع 

التيار الكهربائي 
عن المشترك 
في حالة عدم 

تسديده على وفق 
التعليمات الصادرة 

بهذا الشأن

املهندس عمر رشيد خلف يشرف على حمالت رفع التجاوزات

العطية يبحث مع 
الخدمات النيابية 

معوقات عمل الهيئة

التجارة تجّهز مراكز 
تموين الساحل األيسر 

بالمفردات الغذائية

دورة تدريبية عن 
إنعاش القلب الرئوي 

في ميسان  

بغداد - الصباح الجديد:
بحث رئي��س الهيئ��ة العلي��ا للح��ج والعمرة 
الش��يخ الدكتور خالد العطية مع رئيس جلنة 
اخلدمات ف��ي مجلس النواب ناظم الس��اعدي 
تذليل الصعوب��ات امام تفوي��ج املعتمرين الى 

الديار املقدسة.
واش��ار الشيخ العطية الى »اس��تنفار الهيئة 
لبذل اقص��ى اجلهود من اجل تس��هيل عملية 
العربي��ة  اململك��ة  ال��ى  املعتمري��ن  تفوي��ج 
السعودية لتأدية مناسك العمرة املفردة وزيارة 
املس��جد النبوي الش��ريف واملعالم االسالمية 

في الديار املقدسة«..
وبن العطية ان« الهيئة فتحت باب التقدمي على 
العمرة من خالل مكاتبها في بغداد واحملافظات 
ووضعت برامج تتناس��ب مع جميع االمكانيات 
املادي��ة  للمواطن وتعاقدت مع ش��ركات عمرة 

رصينة لهذا الغرض«.
من جانبه ابدى رئيس جلنة اخلدمات دعمه جلهود 
الهيئة في تذليل جمي��ع العقبات التي تواجه 
عملها وتقدمي اخلدمة املطلوبة للمعتمر واحلاج 

العراقي مبا يتالءم مع مكانته ». 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت دائرة التخطي��ط واملتابع��ه مبركز وزارة 
التجارة عن قيامها بقطع كش��وفات العائالت  
ملناط��ق  التتمويني��ة  بالبطاق��ة  املش��مولة 

الساحل االيسر .
واوضح��ت مدي��رة ع��ام الدائره ابتهال هاش��م 
صاب��ط  للمركز اخلبري بانه مت القطع وارس��ال 
القطوعات الى ش��ركات الغ��ذاء لغرض جتهيز 
مراك��ز متوي��ن اجلزائ��ر والرش��يديه واالندل��س 
واملثن��ى والنصر والنمرود وص��الح الدين ومراكز 
متفرق��ة من مناطق الس��احل االيس��ر احملررة ، 
اذ بلغ عدد العائ��الت في تلك القطوعات والتي 
س��يتم جتهيزه��م بامل��واد الغذائي��ة  89 الف��ا 
و344 عائل��ة وبواقع 424 الف��ا و421 فردا وذلك  
من خالل تش��كيل ف��رق جوالة من ف��رع متوين 
نينوى بالتنس��يق مع قس��م احلاس��بة لغرض 
احص��اء العائالت التي مت حترير مدنهم من براثن 
داع��ش االرهابي لغ��رض جتهيزهم بحصصهم 

التموينية باسرع وقت ممكن.
واك��دت صاب��ط بأن عملي��ة احص��اء العائالت 
مستمرة بالتنسيق مع القوات االمنية لدخول 
الف��رق اجلوال��ة التابع��ة للدائ��رة ال��ى املناطق 

مباشرة بعد حتريرها .

ميسان - خاص:
نظم مستشفى الزهراوي اجلراحي في ميسان 
دورة تدريبية عن إنعاش القلب الرئوي على مدى 
5 أي��ام في املستش��فى وحس��ب خط��ة مركز 

تدريب وتطوير املالكات للعام احلالي .  
واكد  مدير مستشفى الزهراوي اجلراحي الدكتور 
حيدر حسن اجلابري بتصريح ل�« الصباح اجلديد 
» ان ال��دورة التدريبية التطويري��ة املقامة على 
قاع��ة مستش��فى الزه��راوي اجلراحي ش��ارك 
فيه��ا 18 من امل��الكات التمريضي��ة والصحية 
في أقس��ام وش��عب ووحدات املستشفى  من 
أجل االرتقاء باملس��توى الصحي وتقدمي أفضل 

اخلدمات للمراجعن .
 م��ن جانبه أوضح املدرب أحمد حس��ن عودة ان 
اقامة هذه الدورة ته��دف الى االرتقاء باملالكات 
الصحي��ة وحتس��ن ج��ودة اخلدم��ات املقدم��ة 
للمرض��ى املراجع��ن ومنهم األطف��ال واخلدج 
اضاف��ة ال��ى اقام��ة دورة تدريبي��ة للم��الكات 
الصحية العاملة في قسم األطفال واألقسام 
األخ��رى عن إنع��اش القل��ب الرئوي مبش��اركة 
نخبة م��ن العاملن في رده��ات اخلدج من اجل 
إجناح وتعزيز اخلدم��ة الطبية املقدمة لألطفال 
والراقدي��ن ف��ي املستش��فى لتطوي��ر كف��اءة 

العاملن في هذا اجملال .

متابعة الصباح الجديد: 

بح��ث الع��راق ممث��ال بوزي��ر العم��ل 
والشؤون االجتماعية املهندس محمد 
شياع السوداني في مكتبه الرسمي 
مع الس��فير املصري لدى العراق عالء 
عب��د املنع��م محمد موض��وع صرف 
مس��تحقات العمال��ة املصرية وآلية 
تعزيز التعاون املش��ترك ف��ي اجملاالت 

االقتصادية بن البلدين. 
وق��ال الوزير خ��الل اللق��اء اننا نعمل 
حس��ب توجيه��ات احلكوم��ة جلميع 
الوزارات بتجاوز اشكال البيروقراطية 
كاف��ة والتوجه نح��و اع��ادة تفعيل 
العالقات مع الدول الش��قيقة ومنها 
مص��ر ، مش��يرا ال��ى ان الرؤي��ة التي 
حتملها احلكومة واجلهاز التش��ريعي 

املتمث��ل مبجل��س الن��واب تؤكد على 
ضرورة تطوير العالقات املشتركة مع 

مصر.
 واوضح الوزير ان الدولة حريصة على 
تنفي��ذ وتلبي��ة مس��تحقات العمال 
املصرين كاف��ة فيما يخص الضمان 
االجتماعي للعمال ف��ي وزارة العمل 
وكذل��ك جت��اوز املش��كالت اخلاص��ة 
باملتقاعدين املصري��ن من قبل هيئة 

التقاعد الوطنية. 
وبن الوزير الس��وداني انه على الرغم 
من ان الوضع املالي في العراق بحالة 
اس��تنزاف حتى على مس��توى املوارد 
البشرية من خالل التصدي لعصابات 
داعش االرهابية ، اال ان العراق يحرص 
عل��ى تس��ديد مس��تحقات العمال 
واملتقاعدي��ن املصري��ن ، داعي��ا ال��ى 
االسراع في اجناز امللحق اخلاص برواتب 

العمال املصرين بغية تسليمها الى 
مستحقيها. 

واش��ار الس��وداني خالل اللق��اء الى 
ان هن��اك ارث��اً حضارياً مش��تركاً بن 
العالق��ات  البلدي��ن عل��ى مس��توى 
االخوي��ة والتعاون في مجاالت عديدة 
، الفتا ال��ى ان املس��ؤولية التاريخية 
الت��ي تقع على العراق ومصر في ظل 
التحدي��ات واالره��اب العاملي تتطلب 
تضافر اجلهود ملواجهة هذه الهجمة 

الشرسة. 
واض��اف ان الع��راق وقوات��ه االمني��ة 
بش��تى صنوفه��ا تخ��وض معرك��ة 
احلق ض��د الباطل وهي تواصل حتقيق 
االنتصارات ف��ي معركة حترير املوصل 
وانقاذ اهله��ا من بط��ش العصابات 

االرهابية. 
م��ن جانب��ه ب��ارك الس��فير املصري 

االنتص��ارات الت��ي حتققه��ا الق��وات 
املسلحة البطلة في معركة املوصل 
، معلن��ا دعم بالده للع��راق في حربه 
ضد تنظي��م داعش االرهاب��ي. مبينا 
ان مص��ر تقدر موقف الع��راق وما مير 
به م��ن مرحلة صعبة متمثلة بحربه 
ضد داعش وانخفاض اس��عار النفط 
الذي اثر على الوضع االقتصادي للبالد 
، وتسعى حلل مش��كلة مستحقات 
العم��ال بطريقة مناس��بة للطرفن 
كتشكيل جلنة مشتركة من البلدين 
لوض��ع حلول جذرية لهذه املش��كلة 
، فيم��ا اع��رب عن امله ف��ي امكانية 
عودة الش��ركات املصرية لالس��تثمار 
والعم��ل ف��ي الع��راق ف��ي قطاعات 
ومج��االت مختلفة وذل��ك من خالل 
مذك��رة تفاه��م س��يتم اعدادها في 

املرحلة املقبلة.

تقرير

العراق يبحث مع مصر صرف مستحقات العمالة وتعزيز العالقات االقتصادية 
في إطار تفعيل العالقات مع الدول الشقيقة 

املهندس محمد شياع السوداني

بغداد - الصباح الجديد:
قال وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي 
ان الوزارة بصدد إحداث تغييرات في 
باملعهد  اخلاصة  األكادميي��ة  املناهج 
القضائ��ي، ملواكب��ة التطور احلاصل 
وف��ي  احلي��اة  نواح��ي  ف��ي جمي��ع 

مقدمتها العلمية والقانونية.
واض��اف الوزير انه بحث خالل لقائه 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور عبد الرزاق العيسى والوفد 
املرافق له س��بل التعاون املش��ترك 

لالس��تعانة باخلبرات االكادميية بن 
الوزارت��ن لتطوي��ر مناه��ج املعهد 
القضائي واالرتقاء بها الى مستوى 
يضاهي املناه��ج املعتمدة في دول 
اجل��وار والعال��م، ومب��ا يس��هم في 
تدعيم املسيرة العلمية والقانونية 
وخب��رات الطلب��ة الدارس��ن ف��ي 

املعهد القضائي.
بدوره أك��د وزي��ر التعلي��م العالي 
ب��ن  العلمي��ة  اخلب��رات  تب��ادل  ان 
مؤسس��ات الدول��ة يرّص��ن العمل 

نوعية  انتقال��ة  األكادمي��ي ويحقق 
من األسلوب التقليدي في املناهج 
العلمي  االس��لوب  الى  والتدري��س 

احلديث.
الت��ام  اس��تعداده  الوزي��ر  وأب��دى 
للتع��اون ف��ي ش��تى اجمل��االت التي 
تسهم في تدعيم العمل املشترك، 
اتفاقي��ة تفاهم  وإمكاني��ة عق��د 
بن اجلانبن، من اج��ل توفير جميع 
مس��تلزمات التعاون ف��ي مجاالت 

العمل املشترك.

بغداد - الصباح الجديد: 
ناق��ش وزي��ر امل��وارد املائي��ة الدكتور 
حس��ن اجلنابي في أجتم��اع اللجنة 
العلي��ا للفيضان عددا م��ن القضايا 
املهم��ة املدرجة على ج��دول االعمال 
في مقدمتها مناقشة خطة طوارئ 
س��د املوص��ل واالج��راءات االحترازية 
في حالة ح��دوث موج��ات فيضانية 
، ومناقش��ة املوق��ف املائ��ي املتحقق 
والنظ��رة املس��تقبلية ل��ه وكذل��ك 
املقدم��ة  التقاري��ر  عل��ى  االط��الع 
بخصوص أس��تطالع السداد وأعمال 
باش��رت مديرية  الفيضان.  مكافحة 
امل��وارد املائي��ة في محافظ��ة كربالء 
وبالتع��اون مع االمانة العامة للعتبة 
احلس��ينية بأعم��ال تغلي��ف ج��دول 
الهندية بهدف التقليل من الضائعات 

املائية وتأمن احلصص تضمن العمل 
مد انابيب م��ن الكم صفر- 1.6 ورفع 
جزءا من احملجرات ومش��بكات اجلدول 
اضافة الى قيام وحدة احلر في املديرية 
بأعم��ال تنظيف صدر نهر الرش��دية 
والهنيدي��ة بهدف فت��ح االختناقات 
وتخليص اجلداول من االوس��اخ وعلى 
صعي��د اخر باش��رت مديري��ة صيانة 
مش��اريع ري وب��زل كرك��وك بتطهير 
املبزل احملي��ط بقرية االلتق��اء بهدف 
ايص��ال املياه ال��ى املناط��ق القريبة 
باش��رت مديري��ة امل��وارد املائي��ة في 
البص��رة اعمالها بتش��غيل محطة 
النص��ر العائم��ة والتابع��ة ملش��روع 
املاحل��ة االروائي ضمن قاطع ش��عبة 
املدينة بهدف ايصال احلصص املائية 
لالراض��ي الزراعية املس��تفيدة منها 

، ه��ذا ومن اجلدير باالش��ارة ان احملطة 
س��اعدت على زيادة االنتاج وتخليص 

االراضي الزراعية من االمالح.
الى ذلك نفذت مديري��ة املوارد املائية 
ف��ي ذي قار وبالتنس��يق م��ع مديرية 
الدف��اع املدن��ي في احملافظة ممارس��ة 
للدف��اع املدن��ي بهدف رفع مس��توى 
الوعي االمني بن املنتس��بن واتخاذ 
االجراءات املطلوبة عند حدوث احلرائق 
او اي طارئ. كما أجنزت الهيئة العامة 
للمي��اه اجلوفية أعمال احلف��ر ل�)32( 
بئرا مائية من أصل )50( في مش��روع 
املي��اه البديلة في محافظ��ة كربالء 
بهدف توفير املياه للمحافظة وتأمن 
احلصص لالراضي الزراعية املستفيدة 
منها شمل العمل أجناز حفر )32( بئرا  

مائية موزعة في احملافظة.

العدل تسعى إلحداث انتقالة نوعية 
في المناهج األكاديمية للمعهد القضائي

اعالم النفط  
اعلنت وزارة النفط عن أطفاء البئر 
رقم 58 في حق��ل القيارة النفطي 
مبحافظة نينوى وتواصل السيطرة 
على بقي��ة االب��ار التي اش��علتها 

عصابات داعش االرهابية .
وقال املتحدث بإسم الوزارة عاصم 
جهاد ان الفرق الفنية والهندسية 
في ش��ركة نفط الشمال واجلهات 
الس��اندة من الش��ركات النفطية 
والدف��اع املدني واجلهد الهندس��ي 
العس��كري  متكن��ت م��ن اطف��اء 
البئ��ر 58 في حقل القيارة النفطي 

مبحافظة نينوى .
واضاف جه��اد ان جه��ود العاملن 
في هذه  الفرق تتواصل للس��يطرة 
على بقي��ة االب��ار التي اش��علتها 
عصاب��ات داع��ش االرهابي��ة بع��د 
هربه��ا من القيارة ، اذ يجري العمل 
على معاجل��ة العبوات التي زرعتها 
العصاب��ات االرهابي��ة ف��ي محيط 

هذه االبار .
يذك��ر ان عدد ابار حق��ل القيارة 50 
بئ��را تعرض��ت 34 منه��ا لعمليات 
تخريبة شتى منها 18 بئرا أشعلت 

واندلعت فيها احلرائق .

إطفاء البئر 58 في حقل 
القّيارة النفطي بغداد - الصباح الجديد:

أقام��ت دائ��رة البح��وث الزراعي��ة 
وبرعاية وزير الزراعة املهندس فالح 
املوس��م  اللهيبي  الزيدان  حس��ن 
العلم��ي لع��ام احلال��ي خطوة في 
الزراعي  بالقط��اع  النهوض  طريق 
بحضور عدد من امل��دراء العامن و 
املتخصصن والباحثن في اجلانب 

الزراعي.
لل��وزارة  الفن��ي  الوكي��ل  والق��ى 
الدكت��ور مه��دي ضمد القيس��ي 
كلم��ة نيابة عن الوزي��ر اكد فيها 
على اهمية افتتاح  املوسم العلمي 
لعام 2017 كونه خطوة في طريق 
إن  الزراع��ي،  بالقط��اع  النه��وض 
م��ن مهام ال��وزراة  تطوير القطاع 

الزراعي من خ��الل البحث العلمي 
والتطور التكنولوجي وهذه املهمة 
ليست بالس��هلة ولكن باالمكان 
التغل��ب عليه��ا بوج��ود الباحثن 
ال��وزارة  لتش��كيالت  والس��اندين 
لتحقي��ق ه��ذا اله��دف ، ل��ذا فان 
من مه��ام دائرة االرش��اد والتدريب 
الزراع��ي والدوائر األخرى في الوزارة 
قادرة على تخط��ي العقبات التي 
الزراع��ي وتقدمي  القط��اع  تواج��ه 
خدماتها إلى الوزارات واملؤسسات 
القط��اع  مؤسس��ات  وبضمنه��ا 
اخل��اص من خالل نش��اط الباحثن 
ه��ذه  ف��ي  العامل��ن  والفني��ن 

التشكيالت.
إن  الفن��ي  الوكي��ل  واض��اف 

مه��ام ال��وزارة ه��ي نق��ل وتوطن 
التكنولوجي��ا في خدم��ة القطاع 
الزراعي سواء كان نباتيا أو حيوانيا 
ال��وزارة  تش��كيالت  جمي��ع  وان   ،
تعمل  كحزم��ة واحدة في خدمة 
القط��اع الزراع��ي كون��ه يش��مل 
نشاطا واحدا ومتكامال يصب في 
خدم��ة العملي��ة اإلنتاجية ،  كما 
مت مالحظة بصم��ات وزارة الزراعة 
بالدرج��ة  العال��ي  التعلي��م  ف��ي 
األس��اس من خالل إب��داع باحثيها 
وان اإلب��داع العراقي اليقتصر على 
العم��ل الفني والعلمي بل يتعدى 
جميع ش��رائح اجملتمع التي تصب 
ف��ي خدمة ه��ذا القط��اع احليوي 
لتحقيق هدفه��ا وهو تأمن األمن 

الغذائي للمواطن.
م��ن جانبه اس��تعرض مدي��ر عام 
دائ��رة البح��وث الزراعي��ة الدكتور 
ف��راس مزاحم حس��ن نش��اطات 
م��ن  وماقدمت��ه  البح��وث  دائ��رة 
اجنازات كبيرة في  اجملاالت الزراعية 
،حيث مت وضع  قاعدة بيانات دقيقة  
تس��هم في وض��ع خط��ة بحثية 
س��ليمة ف��ي العملي��ة الزراعية ، 
كم��ا مت مكافحة اآلف��ات الزراعية 
احلش��رية واملرضي��ة  باس��تعمال 
الط��رق احلديثة واس��تنباط زراعة 
ال��ذرة الصفراء وتطوي��ر زراعة الرز 
بانواع��ه وخاص��ة صن��ف العنب��ر 
منت��ج  واس��تنباط  والياس��من 

متحمل للملوحة واجلفاف .

»البحوث الزراعية » تقيم موسمها العلمي للنهوض باإلنتاج 

وزير الموارد المائية يناقش خطة طوارئ سد الموصل لمواكبة التطور العلمي والقانوني في العالم 



البصرة - سعدي علي السند:

ش��اركت املوان��ئ العراقي��ة ف��ي 
أعم��ال مؤمت��ر وزارة التجارة والذي 
أقي��م برعاية وزير التجارة الدكتور 
س��لمان اجلميل��ي وحتت ش��عار ) 
واإلص��اح  التجاري��ة  السياس��ة 
االقتص��ادي ( بوفد رأس��ه معاون 
مدير عام املوانئ العراقية الكابنت 
عدنان محس��ن ومدير التخطيط 
واملتابع��ة املهن��دس ك��رمي حري��ز 
والكابنت س��الم جبار مدير ميناء 

ام قصر اجلنوبي.
الكابتم س��الم ق��ال ل�«الصباح 
مبداخل��ة  ش��ارك  أن��ه  اجلدي��د« 
وصفه��ا الباحث��ون وكذلك وكيل 
وزي��ر التج��ارة باملداخل��ة القيمة 
وقد تضمنت عدة اش��ارات وكانت 
األول��ى وفق��ا ملنظم��ة  اإلش��ارة 
التجارة العاملية مبسح اجرته عام 
2009 بين��ت ان العوائق واملصدات 
التي تواجه التجارة العاملية والتي 
الكمركي��ة  األج��راءات  تش��مل 
والبيروقراطي��ة وإن هذه اإلجراءات 
إذا ماخفف��ت او ازيل��ت س��تقلل 

تكلفة البضاعة 2 % .

التوجه نحو القطاع اخلاص 
بطريقة التشغيل املشترك

واش��رنا في املداخلة الى ان االحتاد 
األوروبي اول من طبق هذه الدراسة 
او املس��ح بإزالة تلك اإلجراءات او 
املص��دات فحص��ل عل��ى النتائج 
مئة باملئة اي قل��ت التكلفة ب ٢ 
٪  ، واضفن��ا ب��أن املوانئ كانت لها 
إج��راءات فعاله في هذا اخلصوص 

بالتوجهات التالية : 
 التوج��ه نح��و القط��اع اخل��اص 
املش��ترك  التش��غيل  بطريق��ة 

ومش��روع نقل س��كر اخل��ام عبر 
املوانى إلح��دى الش��ركات احمللية 
الس��كر  وتصني��ع  احلل��ة  ف��ي 
والوص��ول لاكتف��اء الذاتي احمللي 
وعدم االستيراد للسكر ويعد هذا 
مثاال واضحا وغيرها من املشاريع 

اإلستراتيجية لألرصفة.

دمج ألكمرك باملوانئ
وحتدثنا ع��ن التوج��ه الثاني لوزير 
النق��ل  الكاب��نت كاظ��م فنجان 

احلمام��ي مبذكراته جملل��س الوزراء 
باملوان��ى  الكم��رك  دم��ج  ح��ول 
للتخفي��ف على ناقل��ي البضائع 
وم��ا يتعرض��ون له م��ن ارهاصات 
لذا نطالب أعضاء مجلس النواب 
ه��ذه  لتفعي��ل  التج��ارة  ووزارة 
املذك��رة وه��ذا املش��روع الوطني 
القانون  وكذلك صياغة مس��ودة 
البحري والس��لطة البحرية التي 
ارس��لت جمللس ال��وزراء في حينها 
وم��ن ث��م جملل��س ش��ورى الدولة 

وطلب م��ن أعضاء مجلس النواب 
ان يفّعل��وا هذا القان��ون ملا له من 
أهمية في توحيد األطراف األمنية 
منها واملؤسساتية لبقية الوزارات 
التي اذا ما توحدت وأصبحت حتت 
ادارة واحدة هي ادارة امليناء ستقل 
دخ��ول  ويس��هل  البروقراطي��ة 

البضائع.
وفي خت��ام ه��ذه املقدم��ة طلب 
م��ن  الباحث��ن أن يرك��زوا عل��ى 
تقليل اإلجراءات الكمركية وبقية 

املعوق��ات الت��ي بينته��ا املنظمة 
الدولية في دراستها.

واملداخل��ة الثاني��ة  ووفقا لوكالة 
جاي��كا ٢٠١٢ ذك��رت ان ٩٠٪  م��ن 
البضائع تنقل برا ف��ي العراق من 
موان��ئ دول اجل��وار و ١٠٠٪  تنق��ل 
عبر املوانئ وهذه مخالفة صريحة 
واحلقيق��ة  العاملي��ة  للتج��ارة 
م��ن    ٪٩٠ ان  للجمي��ع  املعروف��ة 
البضائع حتمل على السفن جلميع 

دول العالم لرخصها .

إصالح احلالة املعرقلة لتدفق البضاعة
واوص��ى الكاب��نت س��الم ان ترفع 
توصيات ل��وزارة التج��ارة  لتغيير 
هذه املعادلة التي تضر باالقتصاد 
الوطني ،  واهم ما في االمر إصاح 
البضاعة  احلالة املعرقل��ة لتدفق 
كالفح��ص اخملتبري الذي يقام في 
بغداد ب��دال من البص��رة وبالتالي 
تأخير البضائع والسفن مما يجعل 
السفن وماكها البحث عن بديل 

اقل تأخير وتكلفة.

5تقارير محلية األحد 26 شباط 2017 العدد )3634(

Sun. 26 Feb. 2017 issue (3634(

خالل مشاركتها في مؤتمر وزارة التجارة

الموانئ العراقية تطرح ورقًة عن السياسة التجارية واإلصالح االقتصادي 

 ان العوائق 
والمصدات التي 
تواجه التجارة 
العالمية والتي 
تشمل األجراءات 
الكمركية 
والبيروقراطية وإن 
تخفيفها او ازالتها 
ستقلل تكلفة 
البضاعة 2 %

وفد شركة موانئ العراق املشارك في مؤمتر وزارة التجارة

100 متطوعة يتصدين للمواجهة

حسين الساهي

قراب��ة مليونن ونصف  يعيش 
مواط��ن عراق��ي م��ن األزيدين 
وبقية  واملسلمن  واملسيحين 
 27 املعتق��دات والقوميات في 
مخيم��اً في محافظ��ة دهوك 
وبقية إقليم كردستان العراق، 
وه��م يواجهون البرد الش��ديد 
واحلر احلارق وشحة املياه واخلبز 
والع��اج ب��ارادة األص��رار على 
وكأنه��م  باألم��ل  التمس��ك 

يرددون اغنية فيروز:
س��نرجع يوماً الى حينا و نغرق 

في دافئات املنى
سنرجع مهما مير الزمان و تنأى 

املسافات ما بيننا
فيا قلب مهآل و ال ترمت على درب 

عودتنا موهنا
سنرجع خبرني العندليب غداة 

التقينا على منحنى
وثقة النازحن راسخة بالعودة 
إل��ى دياره��م بفع��ل بطول��ة 
مقاتل��ي الع��راق جميعياً بعد 
دح��ر هجم��ة داع��ش وطردها.  
العراق��ي ق��د هزته  واملواط��ن 
داعش  الظامية  داعش  جرائم 
العال��م  ان  كم��ا  وارهابه��ا، 
املتحض��ر هب ممتعض��اً رافضاً 

القم��ع الدم��وي لداعش بذبح 
بالدي��ن،  متذرع��ة  اإلنس��ان 
فامت��دت اي��ادي اخلي��ر إلغاث��ة 
النازح��ن.  محن��ة  وتخفي��ف 
وق��د اتيحت لنا فرص��ة تفقد 
 27 اص��ل   م��ن  مخيم��ات   5
مخيم��اً ف��ي ده��وك. ويعيش 
في هذه اخمليم��ات اكثر من 70 
ال��ف مواطن، ضمنهم 23 الفا 
و638 امرأة، منهن 2126 حامل، 

بجانب 1168 طفاً رضيعاً.
ويواج��ه ن��زالء ه��ذه اخمليم��ات 
مخاطر األمراض املوسمية، مثل 
تفاقم الزكام إلى التهابات في 
واوبئة مثل  التنفس��ي،  اجلهاز 
اجلرب وبقي��ة األمراض اجللدية، 
واجل��دري  املائي واحلصبة بفعل 
زحم��ة اخمليم��ات وع��دم توف��ر 
الكافية.  النظافة  مستلزمات 
وف��ي ه��ذه اخمليمات خمس��ة 
مراك��ز صحية تول��ت اقامتها 
وادارتها مؤسسة عمار اخليرية 
الدولية، الت��ي يتعاون اطباؤها 
الصحي��ة  ماكاته��ا  وبقي��ة 
ف��ي  الصح��ة  مديري��ات  م��ع 
كردس��تان  إقليم  محافظ��ات 
لتوفير األدوية الضرورية ملعاجلة 

مرضى اخمليمات. 
اجله��ود تصطدم  ه��ذه  لك��ن 
بزخم املراجع��ن، حيث يترواح 

ع��دد طالب��ي العاج ب��ن 250 
مريضاً يومي��اً تنخفض احياناً 
بحس��ب  مريض��اً،   150 إل��ى 
املواسم وتباين تعداد اخمليمات، 
فيما وصل تعداد املراجعن إلى 

اكثر م��ن 700 مريض في األيام 
األولى من النزوح اجلمعي.

ف��ي طبابة  املعني��ون  ويؤك��د 
الطفول��ة  ورعاي��ة  الباطني��ة 
واحلوامل ف��ي املراكز الصحية، 

اقامتها مؤسس��ة عمار  التي 
اخليرية الدولي��ة، غياب العديد 
توفره��ا،  وع��دم  األدوي��ة  م��ن 
فق��دان  إل��ى  احيان��اً  لتص��ل 
الباريس��تول، بجان��ب  حب��وب 

حاج��ة احلوامل ملقوي��ات مثل 
امل��واد  م��ن  وغيره��ا  احلدي��د 
الداعم��ة لصحته��ا، الت��ي ال 
تتوفر باس��تمرار، عل��ى الرغم 
ب��ن  امللح��وظ  التع��اون  م��ن 

الدوائ��ر الصحة احمللية واملراكز 
الطبي��ة، الت��ي تاتيه��ا احياناً 
كثيرة م��واد طبية من املانحن 
ملؤسس��ة عم��ار، الت��ي يقول 
الدكت��ور  االقليم��ي  مديره��ا 
علي ناص��ر مثنى »إن رئيس��ة 
مجل��س إدارة مؤسس��ة عمار 
احتياج��ات  باهتم��ام  تتاب��ع 
لرعاي��ة  الصحي��ة  املراك��ز 
النازح��ن، لكن املش��كلة هي 
احلجم الكبير لتعداد النازحن، 
مضاف��اً له��م حت��ول االحي��اء 
والقرى القريبة من مراكز عمار 
الصحي��ة إل��ى مراجعتها بدالً 
م��ن املس��توصفات احمللي��ة او 
م��ا اقامته املنظم��ات الدولية 

األخرى.«
ويرى الدكتور مثن��ى »ان جتربة 
التي تشرف عليها  املتطوعات 
مؤسسة عمار، وهي مبعدل 20 
متطوعة ف��ي كل من اخمليمات 
اخلمس، نشاطاً صحياً للتوعية 
والتربي��ة الصحي��ة الضرورية، 
التي من الضروري البناء عليها 
ب��ن عم��وم الس��كان، لتوفير 
الصحي  الوع��ي  مس��تلزمات 
لتحصن املواطنن من األمراض. 
وقد شكل نش��اط املتطوعات 
منطاً من العاقة اإلنسانية بن 
النازح��ن واملتطوع��ات، ألنهم 

وج��دوا فيهن بعض الضمانات 
للتغل��ب على امل��رض وحماية 

صحة العائلة.«
وضمن منهج التحصن وحماية 
اس��تضافت مؤسسة  األسرة،  
الكعبي  الس��يد خل��ف  عم��ار 
االلكتروني��ة،  الصح��ة  خبي��ر 
ف��زار اخمليمات اخلمس��ة، والتقى 
ورك��ز  واملتطوع��ات،  ماكاته��ا 
املتطوع��ات  دور  اهمي��ة  عل��ى 
ف��ي التوعي��ة بض��رورة تلقي��ح 
م��ن  لتحصينه��م  االطف��ال 
األم��راض الوبائي��ة. وعمل على 
ادخ��ال برنام��ج الكترون��ي عبر 
اجهزة احلاسوب يتضمن اسماء 
وهواتف اس��ر األطفال واحلوامل 
احلصول على  انسيابية  لضمان 
مس��تلزمات  وبقية  اللقاح��ات 
ويقوم  األم��راض،  م��ن  الوقاي��ة 
البرنام��ج على تذكي��ر العوائل 
بجانب  ابنائه��م،  لق��اح  مبواعد 
التوجيه��ات  م��ن  مجموع��ة 
هاتفي��اً،  الطبي��ة  واألرش��ادات 
متطوع��ات  ج��والت  بجان��ب 
مؤسس��ة عمار اخليرية الدولية 
املائة ف��ي دهوك يطف��ن بخيم 
وبيوت النازحن. فاسفرت جولت 
الكعبي واستنهاضه املتطوعات 
ع��ن تطعيم اكثر من 450 طفاً 

خال فترة 3 ايام فقط.

تقرير

األوبئة الموسمية تهدد مخّيمات النازحين في عموم العراق 

معاجلة مضاعفات أمراض موسمية تداهم األطفال اقبال كبير على املراكز الصحية ملؤسسة عمار الدولية

االتصاالت تخفض أسعار 
الخطوط الالسلكية الوطنية

»المستنصرية« تبحث 
التعاون األكاديمي مع 

الجامعات الفرنسية

التجارة تنّفذ البيئة التجريبية 
إلصالح نظام التموينية

بغداد - الصباح الجديد:
ق��ررت الش��ركة العامة لاتص��االت والبريد تخفيض 
اس��عار بيع ش��رائح اخلط��وط الاس��لكية الوطنية 
ليصب��ح الس��عر 2000 دينار فقط ، بدال من الس��عر 

السابق البالغ ) 10 ( االف دينار .
ويات��ي هذا الق��رار لصال��ح املواطنن م��ن اجل تقدمي 
اخلدم��ات االتصالي��ة له��م بأرخ��ص االس��عار ودعم 
الش��رائح االجتماعية من ذوي الدخل احملدود والطاب 
بشتى مستوياتهم التعليمية في املعاهد واجلامعات.  
وق��ال مدير ع��ام رئيس مجلس ادارة الش��ركة العامة 
لاتص��االت والبري��د الدكتور ناظم لفتة خش��جوري 
ان شركتنا تس��عى لتقدمي خدمات افضل للمواطنن 
الك��رام في مجال االتصاالت والبريد بارخص وانس��ب 
االس��عار دعما لش��رائح اجملتمع كاف��ة وباالخص ذوي 

الدخل احملدود وشريحة الطاب . 
واض��اف ان هذا يأتي ضمن توجهات ش��ركتنا الرامية 
ال��ى تقلي��ل العبء ع��ن املواطنن ضمن اط��ار حزمة 
م��ن اخلدمات التي يقوم مجلس ادارة الش��ركة باعادة 
النظر في تسعيرها حيث مت تخفيض اسعار املكاملات 
الهاتفية الصادرة من املنظومة الاس��لكية س��ابقا 
وحاليا مت تخفيض س��عر الش��ريحة لتصب مبصلحة 

مشتركي املنظومة الوطنية للهواتف الاسلكية. 

اعالم الجامعة 
بحثت كلي��ة اآلداب في اجلامعة املس��تنصرية مع 
املستشار الثقافي في السفارة الفرنسية تيري دانا 
توسيع آفاق التعاون العلمي املشترك مع اجلامعات 

الفرنسية.
وتناول اجلانبان أس��س دعم وتطوي��ر عمل اجلامعة 
املس��تنصرية من حيث ترصن املستوى التعليمي 
في ش��تى تش��كياتها اجلامعية، وإمكانية اإلفادة 
من جتربة اجلامعات الفرنس��ية ف��ي تعزيز مقومات 

البيئة التعليمية املائمة الجناح عملية التدريس.
 وقالت عميدة كلية اآلداب الدكتورة فريدة جاسم 
دارة ، إن مث��ل هذه الزيارات لها من األهمية في رفد 
الكلية بتاري��خ جتارب اجلامع��ات الدولية الرصينة، 
مبين��ة أن الكلية تس��عى إلى االرتقاء مبس��تويات 
علمي��ة تصل ال��ى مص��اف مس��تويات اجلامعات 

العربية والدولية.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت دائرة التخطي��ط واملتابعة بوزارة التجارة عن 
الب��دء بتنفي��ذ مش��روع البيئ��ة التجريبية الصاح 
نظام البطاقة التموينية وذلك بالقيام بزيارة ناحية 

احلرية مبحافظة النجف االشرف.
واوضح��ت مديرة عام الدائرة ابتهال هاش��م صابط 
للمركز اخلبري بانه تنفيذا لتوجيهات االمانة العامه 
جمللس الوزراء القاضية بالشروع بتنفيذ هذه التجربة 
مت تشكيل وفد من مدير عام في وزارة االتصاالت وممثل 
ع��ن ال� )tpi( ف��رع النجف ومعاون مدي��ر عام الرقابة 

ومدير التموين  اضافة الى زيارة الناحية املذكورة .
وقال��ت صابط بانه مت تنظيم ورش��ة عمل في مبنى 
وزارة االتصاالت ولقاء وكاء التموين للناحية اضافة 
ال��ى اختي��ار  مجه��ز واحد للقي��ام بتجهي��ز وكاء 
الناحية والبالغ عدده��م ) ٢٢( وكيا ،  كما مت توقيع 
احملض��ر ال��ذي مبوجبه ال��زام اجملهز بعدة ام��ور منها 
الزامه بتحمل املس��ؤولية بايصال املفردات الغذائية 
كاملة الى ال��وكاء من دون اس��تيفاء اي مبالغ عن 

اجور النقل.

سعاد التميمي*
ناقش��ت وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة 
الدكت��ورة عديل��ة حم��ود حس��ن 
مع املدي��ر املفوض ملصن��ع الفيحاء 
لادوي��ة احم��د عب��د اجلليل س��بل 
تعزيز التعاون واس��هام املصنع في 

رفد الوزارة بحاجتها من االدوية .
واك��دت الوزي��رة خال اللق��اء الذي 
لل��وزارة  الفن��ي  الوكي��ل  حض��ره 
الدكتور ح��ازم اجلميلي دعم الوزارة 
الدوائي��ة  للصناع��ة  وتش��جيعها 
احمللية واملنتج الوطني ضمن التوجه 

احلكومي في هذا اجملال .
وتن��اول اللقاء ايضا اس��هام مصنع 
الفيح��اء ف��ي جتهي��ز املؤسس��ات 
الصحية للوزارة بحاجتها من االدوية 
الس��رطانية واالدوي��ة التخصصية 
االخ��رى م��ن خ��ال االس��تفادة من 
اخلب��رات العاملية وجتارب الش��ركات 

العاملية الكبرى في العالم . 
عل��ى صعيد متصل بحث��ت الوزيرة 
مع رئيس جمعية االطباء العراقين 
في اخلارج مبركز الوزارة السعي اجلاد 

وال��دؤوب لتأم��ن ع��ودة الكفاءات 
الطبي��ة العراقي��ة في اخل��ارج الى 
احضان الوط��ن ليقدموا خدماتهم 
ووطنهم  البناء ش��عبهم  الكفوءة 
ومبا يسهم في بناء القطاع الصحي 
لبلدنا احلبيب وارس��اء اس��س نظام 
صحي متطور يكفل تقدمي اخلدمات 
الوقائية والطبي��ة والعاجية البناء 

شعبنا العزيز .
واشارت الوزيرة خال لقائها الدكتور 
احمد البياتي رئيس اجلمعية والوفد 
املراف��ق له الى ان امل��اكات الطبية 
العراقية في املهج��ر اثبتت قدرتها 
في قيادة ارقى املؤسسات الصحية 
في اخل��ارج واثبتت حضورها الفاعل 

هناك .
 وج��رى خ��ال اللقاء ال��ذي حضرته 
الدكتورة سهام املوسوي عضو جلنة 
الصحة والبيئة النيابية استعراض 
جه��ود اجلمعي��ة ف��ي عق��د مؤمتر 
العراقين املغتربن في تركيا وشارك 
في��ه قرابة ١٥٦طبي��ا عراقيا توزعوا 
عل��ى ش��تى دول العال��م وحض��ره 

الدكتور قتيبة اجلب��وري رئيس جلنة 
الصح��ة والبيئة في مجلس النواب 
العراق��ي وعدد من اعض��اء اللجنة 
وع��دد من قيادات الوزارة مع رؤس��اء 
اجلامعات العراقي��ة في محافظات 
البص��رة وميس��ان وص��اح الدي��ن 

وكركوك .
كما مت خال اللقاء مناقش��ة سبل 
والقطاع  الطبي��ة  الكف��اءات  دعم 
وتش��جيع  الع��راق  ف��ي  الصح��ي 
عودة امل��اكات الطبية املغتربة الى 
العراق واقرار برنامج تدريبي متطور 
والصحي��ة  الطبي��ة  للم��اكات 
العراقية في املؤسس��ات الصحية 
التركية بعد  واجلامعات االكادميي��ة 
لقاء جمع رئي��س اجلمعية الدكتور 
احم��د البيات��ي م��ع وزي��ر الصحة 
الترك��ي رجب اق��داغ ومستش��ارة 
رئي��س اجلمهورية عائش��ة تركمان 
اوغلو الذين ابدوا اس��تعدادهم في 

هذا اجملال .

*اعالم الصحة 

ذي قار - علي حسين:
اهال��ي  م��ن  العش��رات  تظاه��ر 
محافظة ذي قار امام مديرية توزيع 
الكهرب��اء للتعبي��ر ع��ن رفضهم 
لق��رار خصخصة الكهرب��اء ، فيما 
اش��اروا ال��ى ان الق��رار يس��تهدف 
ش��ريحة الفقراء ومحدودي الدخل 

ويفاقم من معاناتهم.

وأح��د  املدن��ي  الناش��ط  وق��ال 
املش��اركن ف��ي التظاه��رة، ع��دي 
اجلاب��ري، إن »املتظاهري��ن حض��روا 
ام��ام مديري��ة توزي��ع كهرب��اء ذي 
ق��ار للتعبي��ر ع��ن رفضه��م لقرار 
خصخص��ة الكهرباء والتس��عيرة 
اجلديدة كونهما يستهدفان شرائح 

الفقراء ومحدودي الدخل«.

خصخص��ة  ان  اجلاب��ري  واض��اف 
الكهرباء ان متت فانها ستفاقم من 
معاناة ابناء ذي قار التي ترتفع فيها 
معدالت الفقر والبطالة ، الفتا الى 
ان جمي��ع احملافظ��ات رفض��ت قرار 
اخلصخص��ة اال ان وزارة الكهرب��اء 
حت��اول تطبيق��ه ف��ي محافظة ذي 

قار. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اختتمت منظمة اليونس��كو ورشة 
عم��ل ع��ن »اإلدماج املهن��ي خلريجي 
مؤسسات التعليم العالي مبشاركة 
35 من موظفي وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، اضاف��ة الى ممثلن 
م��ن اجلامع��ات التقني��ة واألكادميية 
العراقية . وتناولت الورشة التحديات 
التعلي��م  تواج��ه  الت��ي  الرئيس��ة 
العالي في الع��راق في تزويد الطاب 
بامله��ارات والكفاءات واملعلومات ذات 
الصل��ة من أجل اإلدم��اج املهني في 

املس��تقبل ، » وتنظ��ر ال��وزارة لهذه 
املبادرة باهتمام بالغ كونها تدفع نحو 
إصاح التعليم العالي في العراق، مبا 
في ذلك التعليم التقني« بحسب ما 
قال الدكتور عبد الرزاق العيسى، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي، في 

افتتاح ورشة العمل.
هيئ��ة  رئي��س  اك��د  جانب��ه  م��ن 
املستش��ارين ملكت��ب رئيس ال��وزراء 
ف��ي  وصف��ي  عبدالك��رمي  الدكت��ور 
كلمته ان ربط نظام التعليم العالي 
بس��وق العمل في الع��راق امر حيوي 

ومهم ملعاجلة بطالة الش��باب ودعم 
التنمية االقتصادية للباد . واش��ارت 
مديرة مكتب اليونس��كو في العراق 
لويز اكس��تهاوزن الى ضرورة إنش��اء 
وحدات اإلدماج املهن��ي داخل الوزارة، 
إضاف��ة إلى مراكز التطوير الوظيفي 
ف��ي اجلامع��ات التقني��ة واجلامعات 
األخ��رى بص��ورة عامة ، متث��ل خطوة 
كبيرة إل��ى األمام ف��ي حتديث قطاع 
التعلي��م العراق��ي، وم��ا س��يعقبه 
من اث��ار تصب ف��ي صال��ح التنمية 

االقتصادية واالجتماعية في العراق.

وزيرة الصحة تؤكد أهمية تشجيع 
الصناعة الدوائية الوطنية

تظاهرات في ذي قار احتجاجا على خصخصة الكهرباء

اليونسكو تبحث مع التعليم تحسين 
فرص العمل للخريجين الشباب

دعت إلى عودة األطباء العراقيين المغتربين 
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حمص ـ بي بي سي:
قتل 32 شخصا في تفجيرين انتحاريني استهدفا 
مقرين لألمن في مبدينة حمص السورية، بحسب 

ما أعلنته السلطات.
ونقلت الوكالة العربية الس��ورية لألنباء )س��انا( 
ع��ن محافظ حمص طالل الب��رازي قول إن احلادث 

أسفر أيضا عن إصابة 24 شخصا.
وتش��ير تقارير إعالمي��ة إلى أن رئي��س فرع األمن 
العس��كري اللواء حس��ن دعبول قتل في احلادث. 

ويعتقد أن 6 انتحاريني شاركوا في الهجمات.
وبحسب املرصد السوري حلقوق اإلنسان املعارض، 
ومقره بريطاني��ا، فإن احلادث قتل فيه أكثر من 40 
شخصا. ويقول املرصد إن معظم القتلى من أفراد 
األمن. وتس��يطر القوات احلكومي��ة على حمص 
من��ذ كان��ون األول 2015، ح��ني غادرها مس��لحو 

املعارضة في إطار وقف إلطالق النار.
ويأتي احلادث تزامنا مع محادثات س��الم في مدينة 
جني��ف ته��دف إل��ى محاول��ة التوص��ل إلى حل 

سياسي لألزمة السورية.

كاراكاس ـ وكاالت:
أصبحت فنزويال سادس دولة تفقد حق التصويت 
ف��ي اجلمعي��ة العامة لألمم املتحدة، بس��بب عدم 

سداد التزاماتها املالية أمام املنظمة الدولية.
ونقل��ت وكالة نوفوس��تي، امس االول الس��بت ، 
ع��ن س��تيفان دوجاري��ك، املتحدث باس��م األمني 
الع��ام لألمم املتحدة قوله: »إذا لم تس��تطع الدول 
األعضاء أن تدفع )رس��وم اش��تراك(، فهناك مواد 
خاصة في ميثاق األمم املتحدة ميكن اس��تخدامها 
حيال تل��ك الدول. يدور احلديث ف��ي الوقت احلالي 
عن جمهوري��ة كابو فيردا )الرأس األخضر(، وليبيا، 
وبابوا غينيا اجلديدة، والسودان، وجمهورية فانواتو، 

وفنزويال«.
يش��ار إلى أن فنزويال فق��دت مرتني حق التصويت 
ف��ي األمم املتحدة، خالل الس��نوات الثالث املاضية، 
بع��د أن بلغت ديونه��ا أمام املنظم��ة الدولية 24 
ملي��ون دوالر. من اجلدير بالذك��ر أن الدولة العضو 
ف��ي املنظمة تفق��د حق التصويت ف��ي اجلمعية 
العام��ة، مبوجب املادة ال�19 مليثاق األمم املتحدة، إذا 
عادلت أو فاقت ديونها رسوم اشتراكها للسنتني 

األخيرتني كاملتني.
وبحس��ب األمم املتح��دة، فإن 37 دول��ة أعضاء قد 
سددت رسومها للعام 2017، حيث دفعت الصني 
أكبر مبلغ ، نحو 200 مليون دوالر، ودفعت كل من 
جيبوتي، وجمهورية جزر مارش��ال، وجزر سليمان 

أقل مبلغ ،25 ألف دوالر. 

صنعاء ـ أ ب ف:
للرئي��س  املوالي��ة  املقاوم��ة  س��يطرت 
اليمن��ي، عل��ى منطقة »حم��ة لقاح » 
ف��ي محافظ��ة البيضاء وس��ط اليمن، 
وذكر مصدر في املقاومة، أن أحد قيادات 
احلوثيني، يُدعى أبو حيدر، ُقتل في املعارك 
اخمللف��ة لقتل��ى وجرح��ى م��ن اجلانبني، 
مش��يرًا إلى أن املقاومة أعطبت مركبة 
عسكرية للحوثيني، فيما واصلت القوات 
إرسال تعزيزاتها إلى مشارف قرية بقرات 
قادمة من خط القريشية، وتدور املعارك 
حالًيا في أطراف »حمة لقاح« جهة قرية 

بقرات.
بصواري��خ  احلوث��ي،  ق��وات   وقصف��ت   
الت��ي  املواق��ع  واملدفعي��ة،  الكاتيوش��ا 
ومنطق��ة  املقاوم��ة  له��ا  تقدم��ت 
الصومعة، وفي صنعاء، ش��نت مقاتالت 
التحالف غارات على أرحب ونهم شرقي 
صنعاء، ووفق مصادر محلية، فقد قصف 
ش��مال منطقة قوبرة في مديرية نهم، 
كم��ا قصف موق��ع في قري��ة الرجو في 
أرحب، بينما اندلع��ت مواجهات عنيفة 

بني الق��وات التابع��ة للرئي��س اليمني، 
عبده ربه منصور هادي، والقوات التابعة 
للرئي��س اليمني الس��ابق، عل��ي صالح، 

واحلوثيني، في نهم شرقي صنعاء.
 ووفق��اً ملص��در قبل��ي، ف��إن املواجهات 
ترك��زت ف��ي جب��ال اجملاوحة وبن��ي فرج، 
إضاف��ة إلى املن��ارة واملدف��ون، منوًها بأن 
املواجهات دارت مبختلف أنواع األسلحة، 
ومشيرًا إلى أن قوات الرئيس هادي شنت 
هجوًما على مواقع ف��ي املنارة واملدفون، 
كان احلوثيني قد سيطروا عليها األسبوع 
املاض��ي، موضًح��ا أن قص��ف مدفع��ي 

محدود شهدته اجملاوحة.
 وُقت��ل األس��بوع املاض��ي، قائ��د كتيبة 
ال��دروع في اللواء الثال��ث التابع للحرس 
اجلمه��وري، املوال��ي للرئي��س الس��ابق، 
العقي��د الركن زيد أحمد صالح الفقية، 
في غ��ارة جوية في نهم، ويع��د الفقية 
من أهم القي��ادات العس��كرية املوالية 
لصال��ح، ومتث��ل كتيبته قوة عس��كرية 
مجه��زة بإمكانيات وتدريب��ات عالية، إذ 
تنفذ الق��وات املوالية للرئي��س اليمني، 

عمليات عس��كرية في نه��م منذ أكثر 
من عام، وتعد تل��ك اجلبهة من اجلبهات 
االس��تراتيجية، فبح��ال تع��دت القوات 
احلكومية نهم، تك��ون صنعاء مفتوحة 
أمام ق��وات الرئيس اليمن��ي، ورغم دعم 
التحالف العربي للق��وات هناك بجميع 
اإلمكانيات العس��كرية والغطاء اجلوي، 
تسير العمليات بش��كل محدود وتقدم 
بس��يط للغاي��ة ف��ي البوابة الش��رقية 

للعاصمة صنعاء.
 فيما أف��ادت مصادر محلي��ة في مأرب، 
بس��قوط قتلى وجرح��ى مدنيني نتيجة 
س��قوط صاروخ وس��ط املدينة، أطلقته 
قوات احلوثي واخمللوع صالح، وأكد شهود 
عي��ان أن الصاروخ س��قط ف��ي مطعم 
بالقرب من جامع عذبان وس��ط املدينة، 
وأس��فر ع��ن قتل��ى وجرحى ل��م يعرف 

عددهم بعد.
ومن جه��ة أخرى، اعتم��د مجلس األمن 
الدولي، باإلجماع، اخلميس املاضي ، القرار 
2342 املؤك��د في��ه »احلاجة إل��ى تنفيذ 
عملية االنتقال السياسي بشكل كامل 

في اليم��ن، مبا يتفق مع مب��ادرة مجلس 
التعاون اخلليجي وآلية تنفيذها، وقرارات 
اجملل��س الس��ابقة ذات الصل��ة«، كم��ا 
نص عل��ى متديد مهمة جلن��ة العقوبات 
جتمي��د  وتس��هيل  مراقب��ة  املتضمن��ة 
األموال ومنع س��فر اخمللوع صالح وزعيم 

احلوثيني، عبدامللك احلوثي.
ومت مبوج��ب ه��ذا الق��رار، متدي��د الوالية 
القانوني��ة لفريق خبراء العقوبات اخلاص 
ف��ي اليمن حت��ى آواخ��ر آذار 2018، كما 
طل��ب م��ن الفريق تق��دمي إحاطة نصف 
س��نوية إلى جلنة العقوب��ات في 2017، 
وتقري��ر نهائ��ي إل��ى مجل��س األمن في 

.2018
وأعرب قرار اجمللس، عن قلقه من استمرار 
تده��ور األوضاع اإلنس��انية ف��ي اليمن، 
وإعاق��ة إيصال املس��اعدات اإلنس��انية 
بفاعلية، مؤكًدا القلق من وجود مناطق 
حتت س��يطرة تنظيم »القاع��دة«، ومن 
الوج��ود املتزاي��د للجماعات املنتس��بة 
لتنظي��م »داع��ش«، ومن احتم��ال منوها 

مستقباًل.

الجيـش الـوطني يسيطـر على مـواقـع 
في البيضاء وغارات للتحالف على صنعاء

مواجهات عنيفة بين قوات صالح والحوثي والحكومية

طرابلس ـ أ ب ف:
اصيب تس��عة اشخاص على االقل في مواجهات 
عنيفة باملدفعية الثقيلة بني فصيلني مس��لحني 
في طرابلس، خلفت ايضا اضرار جس��يمة وشلت 
احلركة في نصف العاصمة الليبية، بحس��ب ما 

افاد مسعفون امس االول اجلمعة.
وقال الهالل االحمر الليبي الذي اقام مستش��فى 
ميدانيا عن��د تقاطع على اطراف منطقة املعارك 
ان »فريق التدخل ، اسعف تسعة جرحى ونقلهم 

الى املستشفى«.
ولم تدل السلطات بأي حصيلة عن هذه املعارك، 
فيما قالت وكالة االنباء الليبية )النا( التي مقرها 
في طرابلس ان املواجهات اندلعت مساء اخلميس 
بني فصيلني مسلحني يس��يطر كل منهما على 
منطق��ة في ش��رق طرابلس ويته��م كل منهما 

االخر بانه خطف اربعة من عناصره.
وحضت العائالت التي علقت في حي ابو س��ليم 
ف��ي جن��وب طرابلس، الس��لطات عل��ى التدخل 

لوقف املعارك، وفق الوكالة.
واضافت »بالرغم من اجلهود التي قام بها اخليرون 
الليل��ة املاضي��ة واثم��رت عن وقف االش��تباكات 
وتبادل للمحتجزين بني الطرفني اال ان اطالقا للنار 

ال يزال يسمع باملنطقة«.

عشرات القتلى في تفجيرين 
بمدينة حمص السورية

فنزويال تفقد حق التصويت 
في »األمم المتحدة«

تسعة جرحى بمواجهات 
في طرابلس

متابعة الصباح الجديد: 

أعل��ن مول��ود جاوي��ش أوغل��و، وزير 
اخلارجية التركي، عن استعداد بالده 
للمش��اركة في عملية حترير مدينة 
الرق��ة وأراض��ي س��وريا كاف��ة، من 

مسلحي تنظيم »داعش« اإلرهابي.
وأوضح الوزير التركي أن أنقرة بحثت 
خط��وات مقبل��ة ف��ي س��وريا وفي 
مدين��ة الرقة بالتحديد مع فرنس��ا 
وأملانيا وبريطانيا، مضيفا: »مبشاركة 
الوحدات احمللية والتخطيط الصائب، 
بإمكانن��ا حتري��ر أراضي س��وريا من 

مسلحي »داعش« بسهولة«.
وفي ما يخص اس��تمرار عملية »درع 
الفرات«، أش��ار وزير اخلارجية التركي 
إل��ى ضرورة حترير مدينة منبج، حيث 
تنش��ط وح��دات حماي��ة الش��عب 
الكردي، التي تعتبرها أنقرة تنظيما 
العم��ال  بح��زب  مرتبط��ا  إرهابي��ا 
الكردستاني احملظور في تركيا، وقال: 
“نتوقع من واش��نطن خطوات ترمي 
إل��ى إخراج وحدات حماية الش��عب 
الكردي من منبج. وسنخطط الحقا 

للعملية على الرقة”.
اخمل��اوف التركية تص��ر أنقرة على أن 
ينفذ الهجوم مقاتلون عرب محليون 
بدع��م م��ن الق��وات التركي��ة على 
عك��س ق��وات س��وريا الدميقراطية 
املدعومة م��ن الواليات املتحدة التي 
تض��م عالوة عل��ى املقاتل��ني العرب 
مقاتل��ني أك��رادا ت��رى تركي��ا أنهم 

ميثلون تهديدا.
وفي حني حت��ذر تركيا من صدع كبير 
في العالق��ات إذا مت جتاهل مخاوفها 
قال مس��ؤول أمريكي إن مس��ؤولني 
عس��كريني أمريكيني وأتراكا عكفوا 
ف��ي األي��ام األخي��رة عل��ى مراجعة 
الرق��ة.  حلمل��ة  تركي��ة  اقتراح��ات 
وق��ال مس��ؤولون طلبوا عدم نش��ر 
أس��مائهم إنه��م لم يتوصل��وا إلى 

قرار.
وق��در مس��ؤول ترك��ي كبي��ر طلب 
أيضا عدم نش��ر اس��مه أن هناك ما 
يص��ل إلى عش��رة آالف مقاتل ميكن 
إتاحته��م حلملة الرقة باإلضافة إلى 

القوات التركي��ة وأي قوات أمريكية 
تدعمهم.

وم��ع ذلك فقد تس��اءل مس��ؤولون 
أميركي��ون عم��ا إذا كان��ت الق��وات 
املدعومة من تركيا على قدر املهمة 
على األقل في أي وقت قريب وأشاروا 
واجهه��ا  الت��ي  الصعوب��ات  إل��ى 
املقاتل��ون املدعومون م��ن تركيا في 
األيام القليلة املاضي��ة أثناء عملية 
طرد الدولة اإلس��المية م��ن مدينة 
الباب السورية وهي أصغر كثيرا من 

الرقة وهدف أيسر.
وفي تذك��رة بالتهدي��د القائم حتى 
بع��د انتزاع الس��يطرة عل��ى مدينة 
الب��اب اخلميس املاض��ي  أدى انفجار 
للدول��ة  تابع��ة  ملغوم��ة  س��يارة 
اإلس��المية إلى مقتل م��ا يربو على 
50 شخصا في قرية سورية مجاورة 

امس االول اجلمعة.
وم��ن غي��ر الواض��ح أيض��ا كي��ف 
س��تصل القوات التركية إلى الرقة 
رمبا عن طريق شق طريق عبر األراضي 
اخلاضعة لسيطرة احلكومة السورية 
أو األراضي اخلاضعة لسيطرة األكراد. 
وأشار مس��ؤول باخملابرات األميركية 
أيض��ا إل��ى أن تركي��ا ق��د ترغب في 
تطهي��ر مدينة منبج الس��ورية من 

األكراد قبل الزحف إلى الرقة.
ورمب��ا ال ت��زال الق��وات املدعومة من 
تركيا حتت��اج إلى تدري��ب وقد تكون 
بحاج��ة إلى تعزي��زات بأع��داد أكبر 
كثيرا م��ن قوات العملي��ات اخلاصة 
األميركية املوجودة في سوريا حاليا 
وقوامها 500 ف��رد. وكل هذه عوامل 
ق��د تؤدي إل��ى ب��طء عملي��ة الرقة 

وتعقيدها.

وقال بلي��ز ميس��تال مدي��ر برنامج 
األم��ن القوم��ي في مركز سياس��ة 
احلزبني »بق��در ما عبر الرئيس ترامب 
عن رغبته في استعادة الرقة بأسرع 
ما ميك��ن وبالقوة فإن القوة الوحيدة 
املس��تعدة للقيام بذل��ك هي قوات 

سوريا الدميقراطية.«
م��ن ناحية أخ��رى فإن قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة أكبر بكثي��ر من القوة 

التي تقترحها تركيا.
إن ع��دد  أميرك��ي  يق��ول مس��ؤول 
املقاتلني العرب الذين سيس��اعدون 
في عملية الرقة ضمن قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة يبل��غ نح��و 27 ألف��ا 
لكن مس��ؤولي اخملاب��رات األمريكية 
يقول��ون إن تلك الق��وات ال تزال غير 
منظمة وغير مدربة بالشكل املالئم 
وحتتاج إلى دعم من القوات الكردية 

التي متث��ل أفضل املقاتل��ني احملليني 
للتحالف.

وحت��ى لو دعم��ت الوالي��ات املتحدة 
ف��ي  الدميقراطي��ة  س��وريا  ق��وات 
الهج��وم يش��ير ضباط ف��ي اجليش 
األميركي إلى أن هناك حاجة لقوات 

أميركية إضافية.
ونقلت )سي.بي.اس نيوز( عن اجلنرال 
األميرك��ي جوزي��ف فوتي��ل رئي��س 
القي��ادة املركزي��ة ال��ذي زار س��وريا 
ام��س االول اجلمعة قول��ه في وقت 
سابق هذا األس��بوع إن القوات التي 
تدعمه��ا الواليات املتح��دة »ال متلك 
إمكانية التنق��ل اجليد وال متلك قوة 

نيران كبيرة.«
تعه��د الرئي��س األميرك��ي، دونال��د 
ترام��ب، ام��س االول اجلمعة، باقتالع 
تنظيم »داعش« املتطرف من جذوره، 

واصًف��ا اياه ب�«الش��ر« ال��ذي يجب 
اقتالعه.

 وقال ترامب خالل كلمة أمام املؤمتر 
األميركيني  للمحافظني  الس��نوي 
في والية ميرالند: » من خالل العمل 
التعاون��ي م��ع حلفائنا، س��نقتلع 
ه��ذا الش��ر »داعش« من ج��ذوره«، 
وه��ي التصريحات الت��ي تأتي على 
خلفية اس��تعداد البنتاغون لطرح 
األس��بوع  »خي��ارات«،  مجموع��ة 
املقبل، ملالحقة التنظيم املتطرف، 
عل��ى رأس��ها تعزيز ق��وات اجليش 
األميركي، وتكثيف اجلهود الدولية 
املناهض��ة للجماع��ات اإلرهابي��ة، 
وذلك في اس��تجابة لطلب ترامب 
بوضع خطة لهزمية »داعش«، فيما 
قد متتد اخلط��ة ألبعد من مالحقة 
»داعش، لتشمل اجلماعات اإلرهابية 
األخرى، وقد تشمل أيًضا تعزيز دور 

القوات األميركية داخل سورية.
وتعك��س تصريح��ات بع��ض كبار 
املستشارين العسكريني في اإلدارة 
األميركي��ة، الزيادة املقترحة ألعداد 
الق��وات األميركي��ة ف��ي س��ورية، 
والتي ميك��ن أن يكون لها دورها في 
والتعاون  احمللية  القوات  مس��اعدة 
معه��ا، حيث أع��رب قائ��د القيادة 
املركزي��ة األميركي��ة ف��ي منطقة 
الش��رق األوس��ط، اجلنرال جوزيف 
فوتي��ل، األربعاء املاض��ي، عن قلقه 
ح��ول أهمي��ة احلف��اظ عل��ى قوة 
الدف��ع ض��د »داعش« في س��ورية، 
مش��ددًا على ضرورة إرس��ال مزيًدا 
من القوات األميركية إلى األراضي 
الس��ورية لتس��ريح احلمل��ة ض��د 

التنظيم.
م��ن جانبه أكد رئيس هيئة األركان 
اجلن��رال  األميركي��ة،  املش��تركة 
جوزي��ف دانف��ورد، ف��ي كلمة كان 
ق��د نظمه��ا معه��د »بروكينغز« 
في واش��نطن، أنه سيقدم خيارات 
الرئي��س ترام��ب بخص��وص  إل��ى 
تس��ريع احلرب على »داعش« وغيره 
من التنظيمات اإلرهابية، وس��وف 
يش��مل ه��ذا تنظي��م »القاعدة«، 
الذي يكسب اآلن أراضي جديدة في 
حربه مع القوى احمللية في سورية.

باريس ـ أ ب ف:
كش��ف ممثل املفوضية الس��امية 
لالجئني التابعة ل��ألمم املتحدة في 
كندا ج��ان نيكوال ب��وز أنه من بني 
مئات األش��خاص الذين وصلوا في 
األسابيع األخيرة إلى كندا قادمني 
م��ن الوالي��ات املتح��دة، ف��إن عدد 

الالجئني يفوق عدد املهاجرين.
وقامت املفوضية السامية لالجئني 
مبهم��ة على املرك��ز احل��دودي في 
الك��ول على مس��افة 70 كلم إلى 
جنوب مونتريال، وعلى مقربة منه 
عند ط��رف طريق روكس��ام، حيث 
تعبر عائ��الت كاملة حتمل حقائب 
وجتر عربات أطفال، بالتنس��يق مع 
شرطة احلدود وجهاز الدرك امللكي 

الكندي.
وأوضح بوز في مقابلة أجرتها معه 
وكالة فرانس برس »كان هناك على 
ال��دوام حركة عبور« غي��ر قانونية، 
والس��ؤال املطروح اآلن ب��دون ورود 
أرق��ام رس��مية للفت��رة األخي��رة، 
يقضي ب�«معرفة ما إذا كانت هذه 

الظاهرة في تزايد بنسب كبيرة أو 
مقبولة«.

وتابع »ثمة الجئ��ون أكثر مما هناك 
مهاج��رون ب��ني هؤالء األش��خاص 
، ألنه��م ال يأت��ون إلى كن��دا طلبا 
حلي��اة أفضل بالض��رورة، بل ألنهم 
في  باالضطهاد  ببساطة مهددون 

بالدهم«.
واملعايير املطلوبة لتقدمي طلب جلوء 
تكاد تكون متشابهة في الواليات 
املتحدة وكن��دا. ومبوجب اتفاق بني 
البلدي��ن يع��رف ب�«التفاهم حول 
الدول الثالثة اآلمنة«، فإن »طالبي 
اللج��وء يج��ب أن يقدم��وا طلب��ا 
ف��ي أول بلد يدخلون��ه، إال في حال 
عدم دخوله��م من مرك��ز حدودي 

نظامي«.
السياس��ية  األج��واء  ظ��ل  وف��ي 
املعادية لالجئني التي انتشرت في 
الواليات املتح��دة مع وصول دونالد 
ترام��ب إل��ى البي��ت األبي��ض، بات 
العبور بصورة  العديدون يخت��ارون 
غي��ر ش��رعية إل��ى كن��دا لتقدمي 

طلبات اللجوء.
وقال ممثل املفوضية العليا لالجئني 
ف��ي كن��دا إن »الناس يخش��ون أن 
يج��دوا أنفس��هم في املس��تقبل 
في وض��ع يحرمون في��ه من نظام 

عادل«.
التقته��م  الذي��ن  أن  وأوض��ح 
املفوضي��ة في األي��ام األخيرة »هم 
أش��خاص من الطبقة الوس��طى 
إلى امليسورة، ذوي مستوى تعليمي 
جيد، وعلى يقني مبا يفعلون بعدما 

أعدوا لرحلتهم بشكل جيد«.
وتاب��ع أن »معظمه��م كان��وا في 
الوالي��ات املتح��دة كمحطة عبور، 
وقد جاؤوا مباش��رة م��ن بلدانهم 
األص��ل ويحملون ألس��باب ش��تى 
تأش��يرة دخول صاحلة إلى الواليات 

املتحدة«.
وهم س��وريون ومينيون وسودانيون 
معظمه��م  وس��واهم،  وأت��راك 
عائالت و«كانت لديهم دوافع جيدة 
ملغادرة بالدهم مع فرص كبيرة بأن 

يتم االعتراف بهم كالجئني«.

أغلبية الالجئين إلى كندا 
هم من الواليات المتحدة

تركيا مستعدة للعمل مع البنتاغون لتحرير الرقة

إجراءات أميركية جديدة لمحاربة تنظيم »داعش« في سوريا

تصر أنقرة على أن 
ينفذ الهجوم مقاتلون 
عرب محليون بدعم من 

القوات التركية على 
عكس قوات سوريا 

الديمقراطية المدعومة 
من الواليات المتحدة 

التي تضم عالوة على 
المقاتلين العرب مقاتلين 
أكرادا ترى تركيا أنهم 

يمثلون تهديدا
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تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

أظهرت بيانات اإلدارة العامة للجمارك 
الصيني��ة، أن الس��عودية اس��تعادت 
موقعه��ا كأكب��ر مورد للنف��ط اخلام 
إلى الصني في كانون الثاني لتنتعش 
إمداداته��ا بق��وة بع��د هب��وط كبير 
في الش��هر الس��ابق. وزادت شحنات 
النف��ط اخلام الس��عودي إل��ى الصني 
18.9 ف��ي املئ��ة ف��ي كان��ون الثان��ي 
مقارن��ة مبس��تواها قبل ع��ام لتصل 
إلى 5.03 مليون طن أو ما يعادل 1.18 
مليون برميل يومياً. وميثل هذا ارتفاعاً 
بنس��بة 40 في املئة مقارنة بإمدادات 
اململك��ة في كانون األول البالغة 841 

ألفاً و820 برميالً يومياً.
وج��اءت أنغوال ف��ي املرك��ز الثاني مع 
ارتفاع ش��حناتها 63.5 في املئة على 
أس��اس سنوي إلى 4.95 مليون طن أو 
1.17 مليون برميل يومياً تليها روسيا 
ف��ي املركز الثال��ث مع من��و صادراتها 
36.5 ف��ي املئة إل��ى 4.6 مليون طن أو 
1.08 ملي��ون برمي��ل يومياً بحس��ب 

البيانات.
وكانت روسيا تفوقت على السعودية 
كأكبر مورد للنف��ط اخلام إلى الصني 
عل��ى أس��اس س��نوي للم��رة األولى 

عام 2016 بش��حنات بلغ متوسطها 
1.05 ملي��ون برمي��ل يومي��اً. واحتلت 
الس��عودية املرتبة الثانية بعد روسيا 
مبتوس��ط إمدادات 1.02 مليون برميل 

يومياً.
وب��دأت املصافي الصينية املس��تقلة 
ف��ي جلب ش��حنات ن��ادرة م��ن خام 
أميركا الشمالية الثقيل في تدفقات 
من أماكن بعيدة يق��ول عنها التجار 
إنه��ا أصبح��ت ممكنة فقط بس��بب 
ووف��رة  »أوب��ك«  إنت��اج  تخفيض��ات 
والكندي��ة.  األميركي��ة  اإلم��دادات 
وتظه��ر بيان��ات اجلم��ارك أن الص��ني 
اشترت نحو 258 ألف طن من النفط 
اخلام م��ن الوالي��ات املتحدة الش��هر 
املاض��ي وهو ما يعادل أكثر من نصف 
إجمال��ي واردات الصني م��ن الواليات 

املتحدة عام 2016 بأكمله.
وأظهرت بيانات أيضاً أن واردات الصني 
من فنزويال قفزت 80 في املئة الشهر 
املاضي على أس��اس سنوي إلى 1.75 
ملي��ون ط��ن، ف��ي ح��ني انخفض��ت 
ال��واردات من إيران 1.3 ف��ي املئة على 
أس��اس س��نوي إلى 1.71 مليون طن. 
وزادت الواردات من العراق 43 في املئة 
على أس��اس س��نوي إلى نح��و 3.51 

مليون طن.
وفاج��أت »أوبك« الس��وق حت��ى اآلن 
بتخفيضات  التزام قياس��ي  مبستوى 

اإلنتاج وقد تزيد التزامها في األش��هر 
املقبل��ة. وتعهدت املنظم��ة تقليص 
إنتاجه��ا بنح��و 1.2 ملي��ون برمي��ل 
يومي��اً اعتب��اراً م��ن 1 كان��ون الثاني 
وه��و أول خف��ض لإلنتاج ف��ي ثماني 

والتخلص  األس��عار  لتعزيز  س��نوات 
م��ن تخمة املع��روض. وع��ادة ما كان 
االلتزام بقيود اإلنتاج ميثل إش��كالية 
في تاريخ »أوبك« لكن هذه املرة نفذت 
املنظمة ما يصل إلى 90 في املئة من 

التخفيضات املستهدفة في الشهر 
األول فقط من االتفاق.

وقال مسؤول في شركة »سوناطراك« 
اجلزائري��ة إن حقل حاس��ي مس��عود 
أكب��ر احلق��ول النفطي��ة ف��ي البالد 

يكب��ح اإلنت��اج حالياً عن��د 430 ألف 
برميل يومي��اً مبا يتماش��ى مع اتفاق 
»أوبك« على خفض اإلنتاج. وفي العام 
املاضي بدأت اجلزائ��ر أحد كبار موردي 
الغاز إلى أوروبا االس��تثمار في حتسني 
إيرادات احلقول الناضجة مثل حاسي 
مس��عود وبدء اإلنتاج م��ن حقول غاز 
تأج��ل تش��غيلها في اجلن��وب بهدف 

إنعاش إنتاج الطاقة الراكد.
وانخفضت أسعار النفط بعدما زادت 
مخزون��ات اخلام األميركية لألس��بوع 
السابع وهو ما يش��ير إلى أن السوق 
م��ا زالت تواجه صعوب��ة في تقليص 
تخم��ة املع��روض برغم اجله��ود التي 
يبذله��ا كثي��ر م��ن املنتج��ني لكبح 

اإلنتاج.
الطاق��ة  معلوم��ات  إدارة  وأعلن��ت 
األميركي��ة أن مخزون��ات اخل��ام ف��ي 
الوالي��ات املتحدة ارتفع��ت 564 ألف 
برميل ف��ي األس��بوع املنتهي في 17 
شباط، لكن الزيادة جاءت دون تقديرات 
احملللني الذي��ن توقعوا منوها بواقع 3.5 

مليون برميل.
وجاء اس��تمرار منو اخملزونات األميركية 
في الوقت الذي خفض أعضاء »أوبك« 
ومنتجون آخرون خارج املنظمة إنتاج 
اخلام. وتواصل الوالي��ات املتحدة التي 
ال تش��ارك في االتفاق زي��ادة إنتاجها. 
وقال محللون ف��ي »آي أن جي«، إنهم 

يتوقعون استمرار منو اإلنتاج األميركي 
مع بقاء األسعار عند مستوى قوي مبا 
يكفي للتش��جيع على زيادة أنشطة 
احلف��ر. وانخفض خام القياس العاملي 
مزي��ج برن��ت 48 س��نتاً إل��ى 56.10 
دوالر للبرميل بينم��ا تراجع خام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 39 سنتاً 

إلى 54.06 دوالر للبرميل.
في الش��ان ذات��ه، انخفضت أس��عار 
النف��ط نح��و واح��د في املئ��ة بفعل 
اإلم��دادات  زي��ادة  بش��أن  اخمل��اوف 
األميركي��ة والت��ي طغ��ى أثرها على 
تعه��دات منظم��ة البل��دان املصدرة 
للبترول )أوبك( بزيادة مستوى االلتزام 

بتخفيض اإلنتاج.
وزادت شركات الطاقة األميركية عدد 
منص��ات احلف��ر النفطية لألس��بوع 
لتواص��ل  التوال��ي  عل��ى  الس��ادس 
التعافي املس��تمر منذ تسعة أشهر 
حس��بما ذكرت ش��ركة بيك��ر هيوز 

خلدمات الطاقة يوم اجلمعة.
وانخفض خ��ام القياس العاملي مزيج 
برن��ت 59 س��نتا أو 1.04 باملئ��ة ف��ي 
التس��وية إل��ى 55.99 دوالر للبرمي��ل 
ف��ي حني تراج��ع خام غرب تكس��اس 
الوس��يط األميرك��ي 46 س��نتا إل��ى 

53.99 دوالر للبرميل.
غير أن اخلامني حققا مكسبا أسبوعيا 

بلغ نحو 1.1 باملئة.

توقعات بزيادة إلتزام أوبك بتخفيضات اإلنتاج 

الصين تتصّدر قائمة أكبر المستهلكين للنفط

بغداد ـ الصباح الجديد:

أوصى خبراء ومعنيون في العراق 
الش��ركات  تصفي��ة  بض��رورة 
اخلاس��رة وعدده��ا 17، منها 12 
ف��ي وزارة الصناع��ة كونها غير 
فاعل��ة حتى بافت��راض رفع اليد 
العامل��ة الزائدة عنه��ا، اضافة 
ال��ى خم��س ش��ركات تصني��ع 
عس��كري مرتبطة بوزارة الدفاع 
أيض��اً النع��دام اجل��دوى، وذل��ك 
خ��الل ن��دوة ُخصص��ت للبحث 
العراقية  الصناع��ة  آف��اق  ف��ي 

ومستقبلها.
وأش��ار اخلبير االقتصادي مهدي 
احلافظ في كلم��ة خالل الندوة، 
إل��ى »أهمية عرض 96 ش��ركة 
ال��وزارات لالس��تثمار احمللي  من 
واألجنب��ي عل��ى وفق أس��اليب 
الش��راكة في اإلدارة أو امللكية، 
فضالً ع��ن عملي��ات بيع بعض 
أو  اخل��اص  للقط��اع  املعام��ل 
حتوي��ل بع��ض الش��ركات إل��ى 
مس��اهمة، بعد األخذ مبنظومة 
اليد  اإلداري ومعاجلات  اإلص��الح 
العامل��ة الفائض��ة، وإج��راءات 
حتسني اإلنتاجية لتصبح جاذبة 

للمستثمرين«. 
ورأى أن »تطوي��ر القطاع اخلاص 
مهم��ة جوهري��ة في الس��ياق 
اإلمنائي الوطني«، مشيراً إلى أن 
»بقاء االقتص��اد مكبالً بعائدات 
النفط والتوس��ع غير الطبيعي 
للقط��اع العام، موض��وع مهم 

يجب االهتمام به«.
يُذكر أن الدراسة املعدة ملعاجلة 
وضع الش��ركات، أك��دت أهمية 
»تنمية أعمال الشركات وحتسني 
إنتاجيته��ا م��ن خ��الل حزم��ة 
إجراءات تتعلق بالتمكني اإلداري، 
والتح��رر م��ن بعض اإلج��راءات 
لعمله��ا  املعّوق��ة  احلكومي��ة 
وف��ق معايير جتاري��ة، يرافق ذلك 
استحداث مركز تنمية األعمال 
في الوزارات التي لديها شركات، 
حي��ث يتول��ى املرك��ز معاجل��ة 
الفائضة،  العاملة  اليد  ش��ؤون 
وتستمر الدولة في دفع رواتبهم 

خالل فت��رة، إلى حني قيام املركز 
كل  جت��اه  مح��ددة  بإج��راءات 

منهم«.
وتوص��ي دراس��ة أعدته��ا هيئة 
لرئاس��ة  التابعة  املستش��ارين 
مجلس الوزراء، بإحالة نحو 181 
ألف منتسب ممّن جتاوزت أعمارهم 
50 عاماً، ولديهم خدمة تخطت 
15 س��نة ال��ى مراك��ز تنمي��ة 
األعم��ال ف��ي ال��وزارات، ملعاجلة 
أوضاعهم عل��ى وفق حزمة من 
بينها تشجيعهم على التقاعد 
أو إع��ادة توزيعه��م أو حضه��م 
على العم��ل في القطاع اخلاص 
مع إمكان استثناء نسبة منهم 

بحسب احلاجة واالختصاص.
ولفت احلافظ، في حديث نقلته 
الدولي��ة على موقعها  »احلياة« 
التنفيذ  إل��ى »آلية  اإللكتروني، 

اإلج��راءات  باتخ��اذ  املقترح��ة 
املناس��بة م��ن خالل تش��كيل 
متابع��ة  تتول��ى  علي��ا  جلن��ة 
تطبي��ق التدابي��ر املوجهة نحو 
العامة وإعادة  إصالح الشركات 

هيكلتها«.
االقتصادي عبداهلل  اخلبير  وكان 
جنم الشاوي، اقترح تقدمي قروض 
العامل��ة  للش��ركات  ميس��رة 
ف��ي القط��اع الصناعي تضمن 
وبفائ��دة  حاجاته��ا  تغطي��ة 
قان��ون  وإع��داد  منخفض��ة، 
للمدن الصناعية يس��مح ببناء 
مجمعات صناعية في احملافظات 
وتوزيع األراضي داخلها وفي املدن 
الصناعية وبأسعار إيجار رمزية 
م��ع االهتم��ام بتق��دمي اخلدمات 

لهذه اجملمعات«.
االقتص��ادي  األكادمي��ي  وأك��د 

عم��ار مجيد، ضرورة »أال يقتصر 
برنامج تطوير القطاع الصناعي 
احلكومية  املصان��ع  تأهيل  على 
القائمة ب��ل التوج��ه او العمل 
صناعي��ة  مش��اريع  لتأس��يس 
القطاع  فيها  يس��اهم  جديدة، 
واملس��تثمرون  احملل��ي  اخل��اص 

األجانب«.
االس��تثمار  دخ��ول  أن  واعتب��ر 
األجنبي للبلد ومس��اهمته في 
توفي��ر امل��الءة املالي��ة املطلوبة 
للمشاريع الصناعية، فهو يقوم 
التقني��ات احلديثة  بنق��ل  أيضاً 
املس��اهمة في عملية التنمية 
االنتاجي��ة  القاع��دة  وتطوي��ر 

لالقتصاد الوطني«. 
وأعلن أن إجناح املسار االقتصادي 
الصناع��ي »يتطلب تأمني املناخ 
األنظمة  وتطوي��ر  االس��تثماري 

املصرفية وإنشاء البنى التحتية 
املعلومات  تكنولوجي��ا  واعتماد 

واالتصاالت«.
ض��رورة  عل��ى  مجي��د  وش��دد 
»تأس��يس ع��دد م��ن املش��اريع 
الصناعي��ة اجلدي��دة وتوزيعه��ا 
البلد،  بني محافظ��ات  جغرافياً 
امل��وارد  وف��رة  عل��ى  اعتم��اداً 
ه��ذه  ب��ني  وم��ن  الطبيعي��ة، 
جدي��دة  مش��اريع  الصناع��ات 
ومشروع  واألس��مدة  لإلسمنت 
إلنتاج الزجاج املسطح واألنابيب 
امللحومة الداخلة في مش��اريع 
اإلس��كان، وإعادة تأهي��ل البنى 

التحتية«.
وش��دد على ضرورة »توافر اخلبرة 
العالية ل��دى اجلهات احلكومية 
او املعنية في عملية اس��تقدام 
شركات االستثمار االجنبي ذات 

الكف��اءة العالي��ة«. إذ »توج��د 
لالس��تثمار  جاذب��ة  ش��ركات 
األجنبي وال حتتاج إلى مخصصات 
م��ن الدول��ة، او ش��ركات حتتاج 
املوازنة  إل��ى مخصص��ات م��ن 
االس��تثمارية لتأهيلها وجعلها 
جاذبة لالس��تثمار، وأخرى حتتاج 
إل��ى إص��الح اقتص��ادي كام��ل 
اقتصادي��اً،  مجدي��ة  جلعله��ا 
وجتن��ب الش��ركات غي��ر اجلاذبة 

لالستثمار«. 
تأهي��ل  »إع��ادة  أهمي��ة  وأك��د 
الع��ام  القط��اع  ش��ركات 
الت��ي  أو  اخلاس��رة،  الصناعي��ة 
التش��غيل  نفق��ات  تس��د  ال 
وروات��ب منتس��بيها  اإلنتاج��ي 
على  للتخصي��ص،  وع��رضها 
أن يرافق ذلك تشريع قانون بهذه 

العملية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ل��ألوراق  الع��راق  س��وق  س��جل 
املالي��ة، انخفاضا في عدد وقيمة 
األس��هم املتداول��ة في الس��وق 
خالل األسبوع املنتهي في الثالث 

والعشرين من شباط اجلاري.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه 
أحمد عبد السالم في بيان له، أن 
»سوق العراق لألوراق املالية نظم 
خ��الل األس��بوع املاض��ي خمس 

الس��وق  لت��داول ف��ي  جلس��ات 
النظام��ي، وث��الث جلس��ات في 

السوق الثاني«.
الش��ركات  »ع��دد  أن  وأض��اف، 
املدرجة في السوق بلغ 97 شركة 
ش��ركة   70 منه��ا  مس��اهمة، 
مدرجة في السوق النظامي و27 
شركة مدرجة في السوق الثاني 
وتداولت خالل جلس��ات االسبوع 
املاض��ي اس��هم 58 ش��ركة في 

الس��وق النظامي و2 شركات في 
السوق الثاني«.

»ع��دد  أن  الس��الم  عب��د  وب��ني 
الش��ركات املتوقفة ع��ن التداول 
لع��دم التزامها بتق��دمي اإلفصاح 
للهيئ��ة  والفصل��ي  الس��نوي 
والس��وق كان��ت خالل األس��بوع 
املاضي 15 ش��ركة فيما بلغ عدد 
االس��هم املدرج��ة ف��ي الس��وق 

9.734 تريليون سهم«.

وأكد أن »عدد األس��هم املتداولة 
لألس��بوع املاضي 7 مليار س��هم 
مقابل 144 مليار سهم لألسبوع 
ال��ذي قبل��ه فيم��ا بلغ��ت قيمة 
لألس��بوع  املتداول��ة  األس��هم 
5 ملي��ار دين��ار مقاب��ل  املاض��ي 
72 ملي��ار دين��ار لألس��بوع الذي 
قبله أما ع��دد الصفقات املنفذة 
لألس��بوع املاضي فكان��ت 2376 
1947 صفق��ة  مقاب��ل  صفق��ة 

لألسبوع الذي قبله وأقفل مؤشر 
الس��وق ISX 60 في أخر جلس��ة 

من األسبوع ب� 724.26 نقطة«.
وأشار عبد السالم أنه »ومن حتليل 
املاضي  التداول لألس��بوع  بيانات 
نالحظ أن عدد األس��هم املتداولة 
لألسبوع املاضي أنخفض بنسبة 
%94.85 قياس��ا باألس��بوع الذي 
قبله، كم��ا أن القيمة اإلجمالية 
لألس��بوع  املتداول��ة  لألس��هم 

املاضي انخفضت بنسبة 92.05% 
قياس��ا باألس��بوع املاض��ي، أم��ا 
عن مؤش��ر الس��وق ISX 60 فأنه 
ارتفع بنس��بة %1.69 عن إغالقه 
لألس��بوع الذي قبله عندما أغلق 
عل��ى 712.19 نقطة، وأن القيمة 
املاض��ي  لألس��بوع  الس��وقية 
قياس��ا  بنس��بة 3.7%  ارتفع��ت 
البالغة  قبل��ه  ال��ذي  باألس��بوع 

9.718 تريليون دينار«.

»األوراق المالية«: انخفاض تداول أسهم األسبوع الماضي
97 شركة مساهمة مدرجة في السوق

180 ألف منتسب بين خيار التقاعد أو العمل في القّطاع الخاص بضمانات

خبراء يدعون إلى عرض شركات حكومية لالستثمار

توصي دراسة أعدتها 
هيئة المستشارين 
التابعة لرئاسة مجلس 
الوزراء، بإحالة نحو 
181 ألف منتسب ممن 
تجاوزت أعمارهم 
50 عامًا، ولديهم 
خدمة تخطت 15 
سنة الى مراكز تنمية 
األعمال في الوزارات، 
لمعالجة أوضاعهم 
على وفق حزمة من 
بينها تشجيعهم على 
التقاعد

القطاع اخلاص في العراق

القاهرة ـ رويترز:
قال طارق عامر محاف��ظ البنك املركزي املصري في 
مقابل��ة متلفزة إن مصر ستس��دد ه��ذا العام 1.5 
مليار دوالر من مستحقات شركات النفط األجنبية 
وإن البنوك ب��دأت بالفعل في حتويل توزيعات األرباح 
احملتجزة منذ س��نوات للش��ركات األجنبية العاملة 
في البالد. وفي مقابلة مع قناة تلفزيون دي.إم.س��ي 
مس��اء اجلمعة قال عامر إن مصر ستحصل في آذار 
على ملي��ار دوالر من البنك الدولي متثل الش��ريحة 
الثاني��ة من قرض بقيمة ثالث��ة مليارات دوالر يهدف 

لدعم برنامج اإلصالح االقتصادي احلكومي.
وف��ي مواجه��ة عجز موازن��ة متفاقم ب��دأت مصر 
سلسلة إصالحات اقتصادية مؤملة وأخذت خطوات 
إلصالح سياس��تها النقدي��ة وإنهاء دع��م الطاقة 

وتخفيف القيود الرأسمالية.
وحرر البنك املركزي س��عر صرف اجلنيه في تش��رين 
الثاني املاضي في مس��عى جلذب رأس املال األجنبي 
مما ش��جع صندوق النقد الدولي عل��ى املوافقة في 
وقت الحق من ذلك الش��هر عل��ى اتفاق متويل مدته 

ثالث سنوات بقيمة 12 مليار دوالر.

لندن ـ رويترز:
ارتفع��ت أس��عار الذهب إل��ى أعلى مس��توى لها 
في نحو ثالثة أش��هر ونصف الش��هر مع انخفاض 
الدوالر إلى أدنى مستوى في أسبوع بعدما بدد وزير 
اخلزانة األميركي اآلمال بأن تدعم سياسات الرئيس 
دونالد ترامب التضخ��م وهي توقعات عززت الدوالر 
ه��ذا العام. وق��ال وزي��ر اخلزانة األميركي س��تيفن 
منوتش��ني ي��وم اخلمي��س إن أي خط��وات تتخذها 
إدارة الرئي��س األميركي دونال��د ترامب فيما يخص 
السياس��ات لن يكون لها س��وى تأثير محدود على 
األرجح هذا الع��ام وإن كان يرغب في إقرار تعديالت 

ضريبية بحلول آب.
وتش��ير ه��ذه التصريح��ات إلى أنه م��ا زالت هناك 
حاج��ة لكثي��ر من العم��ل في ح��ني يخص خطة 
اإلصالح الضريبي الش��امل التي وصفها منوتشني 
بأنه��ا عل��ى رأس أولوياته والتي راهن مس��تثمرون 

على أنها ستعزز النمو والتضخم هذا العام.

نيويورك ـ رويترز:
هب��ط ال��دوالر إل��ى أدنى مس��توى ف��ي أكثر من 
تش��كك  م��ع  اليابان��ي  ال��ني  أم��ام  أس��بوعني 
املس��تثمرين ف��ي احتم��ال إجراء إص��الح ضريبي 
سريع وتعزيز اإلنفاق بسرعة من قبل إدارة الرئيس 

األميركية دونالد ترامب.
وأشار وزير اخلزانة األميركي ستيفن منوتشني يوم 
اخلميس إل��ى أنه ما زالت هناك حاجة للكثير من 
العمل على عناصر أساس��ية في خطة اإلصالح 
الضريبي وهي واحدة من السياس��ات التي تكهن 
املستثمرون بأنها ستعزز التضخم وتقود إلى رفع 

أسعار الفائدة األميركية.
وأش��ار محللون إلى أن محضر اجتماعات مجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( الذي 
نش��ر يوم األربعاء عززت الشكوك في رفع أسعار 

الفائدة الشهر القادم.
وهب��ط الدوالر مبا يصل إل��ى 0.6 باملئة أمام عملة 
املالذ اآلمن الني إلى 111.95 ين. ووضع أول انخفاض 
دون 112 ينا منذ التاسع من فبراير شباط العملة 
األميركي��ة على مس��ار تس��جيل ثاني خس��ارة 

أسبوعية أمام الني والتي تبلغ نحو 0.8 باملئة.
وانخف��ض اليورو 0.2 باملئة أم��ام الدوالر إلى أدنى 
مستوى خالل اجللس��ة عند 1.0558 دوالر وهو ما 
يضعه على مس��ار تسجيل انخفاض نسبته 0.5 
باملئ��ة منذ ي��وم اجلمعة املاضي ف��ي ثالث هبوط 

أسبوعي على التوالي.

مصر تسدد 1.5 مليار 
دوالر لشركات أجنبية

الذهب عند 1257 دوالرًا 
لألوقية

الدوالر يهبط 
أمام الين
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برلين ـ جاسم محمد:

م��ازال مش��روع االحت��اد االوروبي ف��ي اعادة 
توطني املهاجرين والالجئني في ليبيا يواجه 
الكثي��ر م��ن الصعوب��ات، ورمبا تق��ع خارج 
حدود امكانياته. ويواج��ه االحتاد الكثير من 
االنتقادات من قبل اطراف دولية ومنظمات 
حقوقي��ة، الى جان��ب رفض ليبي��ا لتوطني 
املهاجرين على أراضيها. تكشف الصعوبات 
الت��ي يواجهها اإلحتاد األوروبي في ايجاد حل 
ألزم��ة الالجئني واملهاجرين غير الش��رعيني 
الذي��ن يتدفقون م��ن ليبيا، وج��ود معضلة 
كبي��رة، قد ال تبدده��ا احلل��ول املؤقتة التي 
حتمله��ا قمة مالط��ا لدول االحت��اد االوروبي 
املنعق��دة ف��ي الثال��ث من ش��هر ش��باط 
2017. و أعلن رئيس مجلس االحتاد األوروبي، 
دونالد تاس��ك، إن الدول األعضاء قررت دعم 
أنش��طتها الثنائية املباش��رة مع ليبيا في 
مجال مكافحة أزمة الهجرة غيرالشرعية.

مايري��ده االحتاد األوروبي ه��و التعاون بصورة 
وثيقة مع دول شمال أفريقيا مبا يخص ملف 
الالجئني. ويج��ري احلديث عن عملية إلرجاع 
الالجئ��ني إليليبيا، وهذا الن��وع من التعاون 
يلق��ى الكثير من االنتق��ادادات والرفض من 
قب��ل املنظمات االممي��ة واملعنيني في حقوق 
االنسان والهجرة بينهم رفض مبعوث األمم 

املتحدة إلى ليبيا، األملاني مارتن كوبلر.
وكان وزير الداخلية اإليطالي، أجنيلينو ألفانو، 
قال ف��ي مقابلة مع صحيفة »فاينانش��ال 
تامي��ز«، إنه يتعني على االحت��اد األوروبي تكرار 
اتفاقه املثير للجدل مع تركيا بش��أن إعادة 
املهاجرين، مع ال��دول اإلفريقية. وأكد الوزير 
صعوبة االحتف��اظ باملهاجرين في اخمليمات 
في انتظ��ار أوام��ر الترحي��ل. التقارير ايضا 
كشفت رفض السراج املشروع االوروبي بأن 
تكون ليبيا مركزاً الع��ادة توطني املهاجرين 
غي��ر الش��رعني موضح��اً أن ليبي��ا دولة ممر 

وليست دولة مصدرة للهجرة.
 

تصاعد انطالق القوارب غير الشرعية 
من سواحل ليبيا

وتات��ي قم��ة االحت��اد االوروبي مطلع ش��هر 
ش��باط 2017، م��ع مخ��اوف دول االحتاد من 
تصاعد انطالق القوارب غير الش��رعية من 
س��واحل ليبي��ا ال��ى الس��واحل االيطالية 
والتي ال تبعد اال 200 كلم ، هذه املؤش��رات 

تزيد قلق االحتاد، وس��ط انقس��امات وازمات 
تعص��ف بهذا االحت��اد والذي بات عي��ر قادرًا 

على احلفاظ على متاسكه.
 يذكر بأن عام 2016 قد سجل رقماً قياسياً 
حيث  انطلق 181 ألف ش��خص في رحالت 
خط��رة من جنوب البحر األبيض املتوس��ط 
نح��و أوروب��ا، ونح��و 90 ف��ي املائ��ة منه��م 
انطلق��وا من ليبي��ا. وفي ع��ام 2016 وصل 
م��ا يقرب من 154 ألف مهاج��ر إلى إيطاليا 
عن طري��ق البحر، ومتت إعادة نح��و 15 ألفاً 
منهم مبوجب اتفاقات ثنائية مع دول شمال 
إفريقي، وفق��ا الحصائيات تناقلتها وكاالت 

االخبار الدولية.
 

اهداف خطة االحتاد االوروبي في ليبيا
تهدف اخلطط املطروحة من قبل املفوضية 

األوروبية ومن ايطاليا ومالطا تعزيز التعاون 
م��ع ليبيا ح��ول مل��ف الهج��رة والالجئني، 
وهي ترك��ز على أولوية تأهي��ل وجتهيز خفر 
الس��واحل الليبي��ني الذي��ن يعمل��ون ف��ي 
مياههم اإلقليمية التي ال ميكن أن تدخلها 
عمليات اإلنقاذ واملراقبة التي يشرف عليها 
االحت��اد األوروب��ي، من أجل اعتراض الس��فن 
ومكافح��ة املهرب��ني. أما املهم��ة الصعبة 
الت��ي تواج��ه اإلحت��اد األوروب��ي فتتمثل في 
إقامة مراكز اس��تقبال لالجئني داخل ليبيا. 
وق��د اعت��رف مس��ؤولون أوروبي��ون بوج��ود 
»عقب��ات كبيرة« ف��ي هذا الص��دد، وأبرزها 
ع��دم االس��تقرار األمن��ي والسياس��ي في 
ليبيا. ومايري��ده االوروبيون هو بناء قوة خلفر 
الس��واحل ف��ي ليبي��ا للتص��دي لعمليات 
تهري��ب املهاجري��ن، انطالق��اً من س��واحل 

ه��ذا البل��د الواق��ع ف��ي ش��مال افريقي��ا.
ومينح القرار االمم��ي تفويضاً جديًدا لعملية 
صوفيا يشمل عرض البحر قبالة السواحل 
الليبية. وس��يجيز لالحت��اد االوروبي التحرك 
عس��كريا من دون موافقة الدولة التي ترفع 
الس��فن علمها. التحقيقات كش��فت بأن 
هن��اك عمليات تهريب اس��لحة ال��ى ليبيا 
عبر البحر، وهذا ماسيكون واحدة من مهام 

القوة البحرية.
 

التدخل االيطالي في ليبيا
وفي مس��ار آخر، ف��أن احلكوم��ة االيطالية 
تس��عى ال��ى ايج��اد اتفاق��ات ثنائي��ة م��ع 
حكومة الس��راج محاولة منه��ا للحد من 
تدفق املهاجرين غير الش��رعيني، وفي حالة 
حصول أي اتفاق مابني ايطاليا والسراج فأن 

التحديات  تبقى كبيرة امام هذا املس��عى، 
ابرزه��ا الوض��ع االمني في س��واحل ش��رق 
ليبيا أي من منطقة راس النوف حتى طبرق 
القريب��ة من احل��دود املصرية، فه��ي ما تزال 
مس��رحاً لصراع مس��لح مفتوح بني قوات 
اجليش الوطني بقيادة اللواء املتقاعد خليفة 
حفتر واجلماعات املتطرفة وامليليشيات،  لذا 
تبقى مراقبة الس��واحل ام��راً صعباً. وميثل 
التدخل االيطالي في الشأن الليبي اكثر من 
هاجس ومخاوف لدى اطراف دولية واقليمية 
ومحلية، برغم نف��ي وزيرة الدفاع اإليطالي، 
روبرت��ا بينوت��ي، ني��ة بالده��ا ف��ي التدخ��ل 
عسكرياً في النزاع القائم في ليبيا. وقالت 
الوزي��رة، ف��ي تصريحات لإلذاع��ة اإليطالية 
الرس��مية، إن بالدها »ليست لديها نية في 
التدخل اآلن وال مستقبال في النزاع املسلح 

في ليبيا«، مضيفة أن »هذا ما اتفقت عليه 
احلكومة اإليطالية مع أطراف النزاع الليبي 

وهي ملتزمة به«.
 

النتائج
� م��ن املتوق��ع ان تصط��دم خط��ط االحتاد 
االوروب��ي بالعديد من العقب��ات في عملية 
تطبيقه��ا س��واء بالنس��بة إل��ى الط��رف 
األوروب��ي أو حت��ى لدى حكومة الس��راج، إذ 
سُتَس��جل العديد من االعتراضات من قبل 
املنظمات احلقوقية األوروبية والدولية والتي 
تقول إن ترك الالجئ��ني يواجهون مصيرهم 
بأنفس��هم داخ��ل ليبيا، يش��كل مجازفة 

كبيرة بحياة اآلالف.
� ماتعم��ل علي��ه دول االحت��اد االوروب��ي هو 
النظر ال��ى ازم��ة املهاجرين عب��ر ليبيا من 
منظ��ور مصلحته��ا اخلاص��ة ومب��ا يتعل��ق 
بتأمني امن حدودها، وهي تستنسخ االتفاق 
االوروبي التركي والذي وجهت له الكثير من 

االنتقادات.
� تعك��س خطط االحتاد االوروب��ي في ليبيا، 
ضعف االحتاد وع��دم امكانيته بايجاد حلول 
حقيقي��ة في ليبيا كما ه��و احلال في بقية 
مناط��ق الن��زاع، فم��ا تقدم��ه دول االحت��اد 
ه��ي مش��روعات صغي��رة الحتل املش��كلة 
احلقيقية، كون دول االحت��اد تعاني من فرض 
سياس��ات تقش��فية تقودها بروكسل الى 
جانب االنقس��امات داخل هذا االحتاد والتي 

بات مهدداً بالتفكك.
� م��ن املتوق��ع اس��تمرار مش��كلة تدف��ق 
املهاجرين غير الش��رعيني م��ن ليبيا، برغم 
احتم��االت انخف��اض اع��داد الواصلني الى 
الس��واحل االيطالية، ومايزيد في املشكلة 
تعقي��داً، ان مهربي البش��ر من الس��واحل 
الليبية باتوا يضعون في حس��اباتهم وجود 
س��فن« صوفيا« وس��فن االنق��اذ في عرض 
البح��ر، والت��ي حتت��م عليه��ا انق��اذ قوارب 
املهاجري��ن، وه��ذا س��هل  عملي��ة تهريب 

البشر ومهام املهربني بدال من احلد منها.
ماينبغ��ي ان تعمل عليه دول االحتاد االوروبي 
واط��راف دولية هو حتس��ني االوضاع االمنية 
واالقتصادي��ة والعامة ف��ي البلدان االصلية 
حل��ول  بايج��اد  واالس��هام  للمهاجري��ن، 
سياس��ية لفك النزاعات وانه��اء الفوضى، 

وايقاف املالحقات السياسية.
 

*باحث في قضايا االرهاب واالستخبارات

حمد جاسم محمد الخزرجي*

 قد يظن البع��ض أن ظهور »داعش« 
-والتي تعرف بالدولة االس��المية في 
بعض وس��ائل االعالم- أم��ر مفاجئ، 
في ح��ني يجزم آخ��رون، أنه��ا نتيجة 
حتمي��ة لسلس��لة م��ن اإلخفاقات 
والتخطيط الس��يء، وإجهاض ثورات 
الربيع العربي، وفريق ثالث يراها حلقة 
مته��د ملا بعده��ا؛ مثلما أنت��ج اجلهاد 
في افغانس��تان القاع��دة، ومن رحم 
القاعدة ول��دت داعش، بينم��ا الفئة 
رابع��ة ت��رى ان األف��كار التآمرية؛ هي 
التي صنعت داع��ش، أي انها صنيعة 

دولية واقليمية وداخلية.

نشأة داعش
تشكل تنظيم »داعش« االرهابي في 
نيس��ان عام 2013، من مجموعة من 
االف��راد الذين ينتمون للفكر املتطرف 
الذي نش��أ من رح��م القاع��دة، وفي 
الب��دء كان عب��ارة عن اندم��اج بني ما 
يس��مى ب�«دولة العراق اإلس��المية« 
التابع لتنظيم القاعدة الذي تشّكل 
ف��ي تش��رين األول 2006 واجملموع��ة 
ف��ي س��وريا  املس��لحة  التكفيري��ة 
املعروفة ب�«جبهة النصرة«، إال أن هذا 
اإلدماج الذي أعل��ن عنه قيادي »دولة 
العراق اإلسالمية« أبو بكر البغدادي، 

رفضته »النصرة« على الفور.
وبع��د ذل��ك بش��هرين، أم��ر زعي��م 
القاع��دة اجلدي��د )أمي��ن الظواه��ري( 
بإلغ��اء االندم��اج، إال أن )البغ��دادي( 
العملي��ة لتصب��ح »داعش«  أكم��ل 
)الدولة اإلسالمية في العراق والشام( 
واحدة م��ن أكبر اجلماع��ات االرهابية 
الرئيس��ة التي تق��وم بالقتل والدمار 
في س��وريا والع��راق، ونص��ب املدعو 
)ابو بكر البغدادي( واس��مه احلقيقي 
)ابراهي��م ع��واد ابراهيم الب��دري( من 
اهال��ي س��امراء، الذي أعلن نفس��ه 
خليف��ة له��ذه الدولة، وباس��م امير 
املؤمن��ني، واتخذ من الرقة الس��ورية 

عاصمة لدولته. 
 وق��د امت��د نف��وذ تنظي��م )داعش(، 
كقوس كبير في الش��مال الس��وري، 
يبدأ من احلدود العراقية السورية ومير 
في دير الزور والرقة التي سيطر عليها 
بنح��و كام��ل، وص��والً إل��ى جرابلس 
ومنب��ج والب��اب وإعزاز ش��مال حلب، 

إضافًة إلى ش��مالي إدلب قرب احلدود 
التركية، وتس��عى دائماً للتوسع في 
نفوذها عبر قضم مستمر للمناطق 
تس��يطر  الت��ي  باألراض��ي  احمليط��ة 
عليها، وما تلبث أن تعلنها تابعة له، 
وفي الع��راق امتدت س��يطرة داعش 
ع��ام 2014 لتش��مل اكث��ر م��ن ثلث 
مساحة العراق وضمت اجزاء واسعة 
من محافظات نين��وى واالنبار وديالى 
وص��الح الدين وكرك��وك، قبل ان يتم 
حترير اغلبها، ولم يتبق س��وى املوصل 
التي جتري فيها العمليات العسكرية 

االن لتحريره.

حقائق خرافة اخلالفة الداعشية 
املزعومة:

الدوائ��ر االس��تعمارية   لق��د دأب��ت 
القدمي��ة ومنذ عدة عقود بالعمل من 
اج��ل الس��يطرة على عقول البش��ر 
وتس��ييرهم عل��ى وف��ق م��ا يخ��دم 
مصاحلها، ومبا ان االس��الم واملسلمني 
ه��و الهدف الرئيس��ي له��ذه الدوائر 
وادق  اكث��ر  باجتاههم��ا  العم��ل  كان 
فب��دأت تل��ك الدوائ��ر بالبح��ث ع��ن 
الثغ��رات واالخفاق��ات ف��ي التاري��خ 
االس��المي ومنذ وفاة الرسول االكرم 
)ص(، الس��تعمالها كبذرات للتفرقة 
والتناح��ر الطائفي، وقد اس��تطاعت 
من ذل��ك وكان لها ما تري��د ولم يبق 
لها سوى ان تقوم بجني الثمار وحان 
قطافها في زماننا هذا فكانت الثمرة 
اخلبيث��ة »داع��ش« لتحي��ل منطقة 
الشرق االوسط املس��لم الى جحيم 
او عل��ى فوهة بركان ولتس��تثمر هذا 
الوج��ود اخملت��رع له��ذه اجلماع��ة الى 
واحلكومات  الش��عوب  وسيلة البتزاز 
بحجة انقاذها من االرهاب ومما تفعله 
ه��ذه احلوش البش��رية، ان داعش هي 
عب��ارة عن كذب��ة مت صياغتها بطريق 
مقارب��ة للحقيق��ة وه��ذه الكذبة مت 
االعداد لها منذ م��دة طويلة لتخرج 
بهذا االس��لوب اخلبيث وبهذا االخراج 
الشيطاني وسيأتي اليوم الذي يسدل 
الستار عليها بعد ان يستوعب الناس 
احلقيق��ة، واس��باب اندحار مش��روع 

اخلالفة لداعش هي كثيرة، ومنها:
-1 ان اختي��ار ق��ادة تنظي��م )داعش( 
وليبي��ا  والع��راق  لس��وريا  االرهاب��ي 
كقاع��دة اساس��ية لتنظيمهم هو 
بس��بب ضع��ف البنية السياس��ية 

والعس��كرية لهذه الدول النشغالها 
بأزم��ات داخلي��ة ح��ادة، اضاف��ة الى 
الغنائ��م الوفي��رة الت��ي كان��ت ف��ي 
انتظارهم. فق��د قام اجليش العراقي، 
ال��ذي أعاد األميركيون بن��اءه وتدريبه 
وجتهيزه بالعتاد بعد غزو العراق بقيادة 

الواليات املتحدة عام 2003، بالتخلي 
عن عدد كبير من األسلحة املتقدمة 
حيث اس��تحوذ عليها التنظيم على 
الفور. كما قيل أنهم نهبوا االموال في 
فرع البنك املركزي في املوصل، اضافة 
الى االس��تيالء على اضخ��م حضارة 

وآثار وهي آث��ار نينوى، احلضر والنمرود 
ومراق��د االنبي��اء والكنائ��س وغيرها، 
وفي ليبيا وسوريا حيث حقول النفط 
التي متكن التنظيم من تصدير ماليني 
البراميل من النفط منهما، لهذا فان 
ما اراده زعماء التنظيم حصلوا عليه 

هم وال��دول الداعمة له��م، ولم يبق 
امامهم س��وى االختف��اء وترك املغرر 
بهم ليواجه��وا مصيرهم احملتوم، أي 
انهم كصائ��دي اجلوائز دائًما يبحثون 

عن اجلائزة الثمينة.
2. ان حت��رك )داع��ش( بهذه الس��رعة 
جاء نتيجة االنهيار الس��ريع للجيش 
العراق��ي ف��ي املنطق��ة الش��مالية 
بأكملها، وتساقطت البلدات والقرى 
واح��دة تل��و األخ��رى، وق��د اس��تولى 
مس��لحو داع��ش عل��ى بل��دة بيجي 
مب��ا في ذل��ك مصفى تكري��ر النفط، 
ثم س��رعان م��ا اس��تولوا أيضا على 
قضاء تكري��ت القدمي��ة، ووصلوا الى 
اطراف س��امراء، ثم تقدم في مناطق 
ديال��ى وكركوك، ان تق��دم داعش لم 
يكن لق��وة التنظيم وامنا لعدم وجود 
قي��ادة سياس��ية او عس��كرية قادرة 
عل��ى قي��ادة اجليش والصم��ود بوجه 
التنظيم، اذ لي��س العبرة بعدد وعدة 
القوات وامن��ا العبرة بالقي��ادة اجليدة 
لهذه الق��وات، فلو كانت هناك قيادة 
الصم��ود  الس��تطاعت  عس��كرية 
بوج��ه داعش وعدده��م باملئات فقط 
عندم��ا دخل��وا الى نين��وى، لهذا فان 
ان  تعتق��د  االن  التحلي��الت  اغل��ب 
اجليش العراقي احلال��ي بكل صنوفه 
قد اس��تعاد قوته وعافيته، من خالل 
وجود قيادة عس��كرية مهنية ووجود 
دعم سياس��ي واسع، كذلك ان فتوى 
املرجعية بتش��كيل احلشد الشعبي 
حلماية االرض واملقدسات قد اسقطت 
كل الذرائ��ع الت��ي كان��ت تطلقه��ا 
والسياس��يون  املس��لحة  اجملموعات 
في تلك املناطق من تهميش واقصاء 
له��م، اضاف��ة ال��ى الدع��م الدولي 
الواس��ع، وان داعش وغيره��ا لم ولن 
تس��تطيع دخول مناط��ق العراق مرة 

اخرى بعد اكمال حترير املناطق. 
-3 الوحشية التي اتسم بها التنظيم 
وه��و يدخل املدن والق��رى مع كل من 
يعارض��ه او يق��ف بوجه��ه، فجع��ل 
الناس ته��رب منه وتخش��اه من دون 
ان تواجه��ه، وجعل من��ه هالة كبيرة 
وبالوناً مملوًء بالهواء امام الناس، لهذا 
ف��ان التنظيم دخل املناطق بالتهويل 
والقتل والس��بي، فقد حاصر تنظيم 
داعش معس��كر س��بايكر، وهو يعّج 
واستس��لم  العراقي��ني،  باجملندي��ن 
املعس��كر بأكمله، وق��د ُصنف آالف 

األسرى بحسب انتماءاتهم، فالشيعة 
منه��م أٌِخ��ذوا وقي��دوا ونُقل��وا ف��ي 
شاحنات واعدم قرابة 1.700 عسكري 
في ه��ذه املذبحة بدم ب��ارد. وما تزال 
عمليات البح��ث عن املقابر اجلماعية 
مس��تمرة، كذل��ك عملي��ات االب��ادة 
اجلماعية لألقليات القومية والدينية 
فق��د مت قت��ل االف م��ن املس��يحيني 
والتركم��ان،  والش��بك  وااليزيدي��ن 
وسبي النس��اء، هذه االعمال جعلت 
من التنظي��م أكبر مجموعة ارهابية 
ف��ي املنطق��ة، وجعلت خش��ية في 
قلوب الناس البسطاء، اال ان مقاومة 
بعض املناطق وصمودها مثل مناطق 
الدجي��ل وبلد وامرل��ي وغيرها اثبتت 
ضع��ف ق��وة التنظيم وهشاش��ته، 
له��ذا فان هيبة التنظي��م قد اهتزت 
بع��د صم��ود مناط��ق بوجه��ه، وان 
اعماله االرهابية اصبحت منبوذة من 

اجلميع. 
-4 الدعم اجملتمعي الذي كان يحظى 
به داعش ف��ي مناطق ش��مال وغرب 
العراق لم يعد كم��ا كان قبل 2014، 
فقد عمد التنظيم الى قطع الرؤوس 
والتمثيل باجلثث وطرق اعدام مروعة 
بح��ق ابناء الس��نة انفس��هم، الذي 
ادع��ى التنظي��م ان��ه جاء م��ن اجل 
نصرتهم، فقد اعدم ف��ي االنبار مثال 
اكث��ر من )600( ش��خص م��ن قبيلة 
واحدة معارضة للتنظيم، اضافة الى 
قتله آالف االف��راد من اهالي احلويجة 
للتنظي��م  معارضته��م  بحج��ة 
العراقي��ة،  للحكوم��ة  وتأييده��م 
اضافة الى اكتش��اف اجليش العراقي 
ملقب��رة جماعي��ة تضم مئ��ات اجلثث 
بعضه��ا بقي��ت ف��ي الع��راء لرجال 
ونس��اء واطفال اعدمه��م التنظيم 
بحج��ة معارضتهم ل��ه، وغيرها من 
االنتهاكات الش��خصية واقامة احلد، 
الت��ي جعلت  والتطبيق��ات االخ��رى 
اغلب اهالي تلك املناطق ينفرون منه، 
ويعدون االيام للخالص منه، وقد كان 
اس��تقبالهم للقوات العراقية احملررة 
خير دلي��ل على هزمي��ة التنظيم في 
عقول اهالي تلك املناطق، وسوف لن 
يحصل على أي دعم بعد االن منهم. 

*باحث ف��ي مركز الف��رات للتنمية 
والدراسات االستراتيجية

تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا إلى أوروبا

خالفة الوهم.. »داعش« تعيش نهاياتها

مهاجرون على السواحل اليونانية

عناصر من داعش في املوصل
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أنا كبير في السن مبا يكفي لكي 
أتذكر أن أفضل شيء كانت تتميز 
به الش��عبوية هو أنه��ا كانت ال 
حتظى بأي ش��عبية. إن القومية، 
بأي شكل من األشكال، لم تصل 
إلى حد فوز احلمائيني االقتصاديني 
ف��ي االنتخاب��ات. حت��ى أوالئ��ك 
الناخب��ون الذين أحس��وا بالقلق 
إزاء الهج��رة، كان��ت اختياراتهم 
مبنية عل��ى القضايا االقتصادية 
ذكرته��ا  والت��ي  واالجتماعي��ة، 

وسائل اإلعالم بدقة نسبية.
الي��وم، ومع ذلك، يب��دو أننا نتجه 
نحو نوع مختلف من السياسة. 
األمثلة األكثر ذك��راً هي تصويت 
اململكة املتحدة في العام املاضي 
ملغادرة االحتاد األوروبي وفوز دونالد 
الرئاس��ية  االنتخابات  ترامب في 
في الواليات املتح��دة. كما تقدم 
كل من بولن��دا واجملر أمثلة مثيرة 
ذوي  السياس��يني  ع��ن  للقل��ق 
اخلطاب القومي والشعبي لتعزيز 
األه��داف التي تفوح باالس��تبداد 

الناشئ.
وبالطبع، هناك فرق بني استعمال 

النزع��ة القومي��ة الفظ��ة ف��ي 
األنظم��ة االس��تبدادية الفعلية 
الرئي��س  الدميقراطي��ات.  وف��ي 
الصيني ش��ي جني بينغ والرئيس 
الروسي فالدميير بوتني يستعمالن 
القومية لتعزيز الدعم، متاماً مثل 
ما قد يفعل الساس��ة الغربيون، 
للقي��ود  يفتق��رون  لكنه��م 
الدميقراطي��ة وميكنه��م فعل أي 

شيء إال جتاهل سيادة القانون.
ويق��وم الرئي��س الصين��ي ش��ي 
باعتق��ال منتقدي��ه. أم��ا بوت��ني 
معارضي��ه،  يقت��ل  م��ا  فغالًب��ا 
برغم ذل��ك، إذا كنَت تثق بترامب، 
فاألجه��زة األمني��ة الروس��ية ال 
عالقة له��ا بهذا. وحتى لو فعلَت 
ذلك، كما أشار ترامب في مقابلة 
أجريت معه مؤخرًا، ال يوجد دليل 
إلدانته��ا. وقال ترام��ب إن »هناك 
الكثير م��ن القتلة«. »هل تعتقد 
بريئ��ة  املتح��دة[  ]الوالي��ات  أن 

بالفعل؟«
س��واء كان��ت الوالي��ات املتحدة 
»بريئة« أم ال، ليس هناك من ينكر 
أن الرئيس األميركي، على عكس 

الصين��ي،  أو  الروس��ي  نظيري��ه 
يجب أن يعمل ضم��ن مجموعة 
من الترتيبات الدس��تورية ونظام 
قيم معين��ة. وال ميكنه التغاضي 
ع��ن، أو تنظي��م قت��ل املعارضني 
و املنتقدي��ن. قد يحتق��ر الرفيق 
ترام��ب ه��ذا النظ��ام، لكن��ه ال 

يستطيع التخلص منه.
بالطب��ع، ال يعني ه��ذا أن ترامب 
ل��ن يح��اول. عندم��ا أتيح��ت له 
أولئك  ترام��ب  الفرص��ة، فص��ل 
الذين يختلفون معه. ومن ناحية 
أخ��رى، يحاول تش��ويه أو إضعاف 
املعارض��ني من خ��الل الهجمات 
القاسية. على سبيل املثال، فقد 
أطل��ق وابال م��ن االنتق��ادات ضد 
القض��اة واحملاكم الت��ي حكمت 
ضد األمر التنفي��ذي الذي يُحظر 
دخ��ول أي ش��خص م��ن س��بعة 
بلدان مسلمة  للواليات املتحدة.

كما شن ترامب حرباً ضد وسائل 
كبي��ر  وصفه��ا  الت��ي  اإلع��الم، 
لدي��ه، س��تيف  االس��تراتيجيني 
ويدعو  املعارض��ة«.  »بحزب  بانون 
ترامب أي تقارير منددة أو منتقدة 

إلدارته أو سياس��اته - حتى نشر 
الس��تطالع  الس��لبية  النتائ��ج 
ال��رأي - أنه��ا »أخب��ار وهمي��ة«. 
ويصف الصحفيني بأنهم » أدنى 
ش��كل من أشكال احلياة«. ولبس 
ترامب  املشجعون في مس��يرات 
قمصان��اً كتب��ت عليه��ا عب��ارة 

»حبل. شجرة. صحافي«.
هذا النهج لي��س فريداً من نوعه 
بالنس��بة لترام��ب. فقد قوضت 
احلكومتان البولندية واجملرية حرية 
الصحافة، من خالل تقييد وصول 
الصحافة واإلعالم إلى املسؤولني. 
في األنظمة الس��لطوية وش��به 
السلطوية، يُنظر لوسائل اإلعالم 
دائما على أنها تهديد، إن لم تكن 

هدفاً للقمع.
لكن وسائل اإلعالم األميركية لم 
تخضع ألوام��ر ترامب. في الواقع، 
أصبح��ت العديد من املنش��ورات 
-  باس��تثناء األب��واق الرس��مية، 
مث��ل فوكس ني��وز لروبرت مردوخ 
- عب��ارة ع��ن حراس املؤسس��ات 
والقيم الت��ي تقوم عليها احلرية. 
فهي متمسكة باالعتقاد أنه في 

قلب دميقراطية صحية ونش��طة 
يجب أن يك��ون هناك حوار مدني  
يحترم املعرف��ة، احلقيقة، اخلالف، 

والفوارق البسيطة.
الصحفي��ني  أن  يعن��ي  ال  ه��ذا 
يجب أن يب��رروا وصف بانون لهم 
باألح��زاب املعارضة. بل ينبغي أن 
القي��ام بعملهم،  يس��تمروا في 
البديل��ة«  »احلقائ��ق  ورف��ض 
والبحث عن احلقيق��ة. كما وجد 
الكات��ب اإليطال��ي برمي��و ليف��ي 
ب��أن معرفت��ه العلمي��ة وخبرته 
س��اعدته على التأقلم مع احلياة 
في ظل موس��وليني وأوش��فيتز، 
يجب عل��ى الصحافيني مواجهة 
الساسة اخملادعني اليوم من خالل 
التزامهم  بعمله��م أكثر من أي 

وقت مضى.
وفي هذا الصدد، لدى الصحفيني 
البريطانيني الكثي��ر لتعلمه من 
نظرائه��م في الوالي��ات املتحدة. 
فمن��ذ انتخاب��ات بريكس��ت، لم 
تب��ذل الصح��ف البريطاني��ة أي 
جه��ود حملاولة إنق��اذ دميقراطيتنا 
م��ن اجتي��اح مش��اعر األغلبية. 

عل��ى العك��س م��ن ذل��ك، ف��إن 
معظم الصحف املطبوعة لدينا 
وحتى واحدة م��ن أكثر الصحف 
التقليدية لدينا - التي كانت تعد 
نفسها صحيفة السجل - عززت 
التحي��زات الش��عبية، متاماً كما 
فعل��ت فوكس نيوز ف��ي الواليات 

املتحدة.
ه��ذه اجملموعة، الت��ي تضم عددًا 
م��ن الصح��ف، وإن كان��ت ف��ي 
تراجع مس��تمر، ما ت��زال تتجاوز 
أربع��ة مالي��ني. وبنظره��ا، تَُعرف 
إرادة  بأنه��ا  الش��عب«  »إرادة 
أغلبي��ة ضئيل��ة م��ن الناخب��ني 
الذين يؤيدون ترك االحتاد األوروبي. 
نسوا ما يعنونه بذلك التصويت. 
ونس��وا ٪48 الذين صوتوا للبقاء. 
ويوبخون أي شخص يثير تساؤالت 
حول كيفية تنفيذ هذه العملية 

التدميرية.
ف��ي حني تتحدث وس��ائل اإلعالم 
الش��عبوي  ف��ي بريطاني��ا حول 
في  البرملانية  الس��يادة  استعادة 
بريطانيا )برغ��م أنها لم تفقدها 
أب��داً(، فإنه��ا تدي��ن أي عضو من 

ف��ي  يش��كك  البرمل��ان  أعض��اء 
الطريق الذي مت من خالله تأسيس 
البالد حلد اآلن. حتى أنهم هاجموا 
يتي��ح  ال��ذي  القان��ون،  س��يادة 
له��م احلري��ات ذاتها الت��ي كانوا 
غالباً ما يس��يئون إليها. وعندما 
أصرت واح��دة من أعل��ى احملاكم 
ينبغي  ب��أن احلكومة  البريطانية 
بطريق��ة  بريكس��ت  تتاب��ع  أن 
مشروعة، مت اتهام القضاة بأنهم 
ترامب  وأطلق  الش��عب«.  »أعداء 
نفس��ه مؤخراً تغري��دة بالتعليق 
اإلع��الم  وس��ائل  ح��ول  نفس��ه 

األميركية.
ينبغ��ي أن تع��د وس��ائل اإلعالم  
ذلك وسام شرف - عربون عملهم 
ال��دؤوب حلماية اجملتمع املدني من 
الش��عبوية.  التج��اوزات  أس��وأ 
عل��ى النقي��ض م��ن ذل��ك، ف��ي 
بريطاني��ا، حيث تتح��دى وكاالت 
األنب��اء املهمة القي��م ذاتها التي 
عززت مل��دة طويلة صحة وحيوية 
دميقراطيتن��ا، ش��يء قليل يقف 
بيننا وبني مستقبل أكثر شراسة 

وأقل ازدهارًا.

اذا كان القاض��ي عن��د تصدي��ه 
وإص��داره  القضائي��ة  للعملي��ة 
لألح��كام يهتم بأمور ثالثة اولها 
الن��زاع  الواقع��ة مح��ل  حتدي��د 
،وثانيها تكييفها قانونياً ،وثالثها 
ان��زال حكم النص القانوني على 
الواقع��ة = ف��أن البعض يضيف 
الى تلك االمور الثالثة بعداً رابعاً 
ينبغ��ي للقاض��ي ان يراعيه عند 
اص��داره لألحكام اال وه��و البعد 

االنساني واالجتماعي.
يق��ول الفقي��ه االجنلي��زي داياس 
Dias ف��ي كتاب��ه عل��م اص��ول 
الدع��وى  »طبيع��ة  أن  القان��ون 
اختبارًا وتقديراً حتدوهما  تتطلب 
قيم معينة ، فليس القضاة كما 

كانوا ف��ي املاضي ص��ورة العدل 
املعص��وب العينني ،ب��ل يجب ان 
تك��ون عي��ون القض��اة مفتوحة 
وأنامله��م موضوع��ة عل��ى كل 
ع��رق يدلهم على حال��ة النبض 

االجتماعي«.
ذل��ك ان للقض��اء ش��أنه ش��أن 
أي��ة مؤسس��ة اخ��رى ، وظيف��ة 
اجتماعي��ة يهدف ال��ى حتقيقها 
.ولعل اهم مظهر لتلك الوظيفة 
،ه��و اش��اعة العدل  ب��ني الناس 
وصوال جملتم��ع يأمن في��ه االفراد 
على حقوقه��م. أذ تع��د احكام 
القضاء مبنزلة رس��ائل طمأنينة 
الناس  وس��الم يبعثه��ا لعام��ة 
لتس��هم في حتقيق الس��كينة 

والسلم االجتماعي .
ويب��ني فقه��اء القان��ون ان هناك 
حقيق��ة قضائية مس��تمدة من 
حيثي��ات الن��زاع املع��روض على 
القضاء والتي قد التتفق بالضرورة 
مع احلقيقة الواقعية التي ميثلها 
ذلك النزاع. والحرج على القاضي 
اذا ماتبني ع��دم اتفاق احلقيقتني 
)القضائية والواقعية( في احلكم 
الذي يص��دره مت��ى كان حكمه 
مبنياً على ادل��ة ووقائع يدعمها 

ظاهر احلال.
ان القاض��ي ح��ني يراع��ي  غي��ر 
واالجتماعي في  االنساني  البعد 
احكامه يقترب كثيراً من احلقيقة 
الواقعية .ولكن هل ان املس��احة 

الت��ي يتحرك فيه��ا القاضي في 
هذا  لتحقيق  اجلزائي��ة  الدع��وى 
الهدف، تشابه تلك التي يتحرك 
فيها في الدعوى املدنية ؟ ام انها 
تختلف )ضيقاً واتساًعا( بحسب 

السلطة املمنوحة له؟
 الش��ك ان نظ��ام االثب��ات ف��ي 
كلت��ا الدعويني يقودن��ا الى ذلك 
االخت��الف، ففي الدع��وى املدنية 
اثب��ات  ع��بء  اخلص��وم  يتول��ى 
دعواهم من خ��الل مايقدمه كل 
منه��م من ادل��ة اثب��ات او نفي ، 
ويتجل��ى دور احملكمة في وزن تلك 
األدل��ة وترجي��ح احده��ا الصدار 
حكمها.  في حني ان القاضي في 
الدع��وى اجلزائية يتول��ى التحري 

وجمع االدلة في مرحلة التحقيق 
م��ن دون ان تك��ون لديه صالحية 
التي  املهم��ة  وهي  مناقش��تها، 
تتواله��ا محكم��ة املوض��وع في 
مرحلة احملاكمة.من ذلك يتضح ان 
تلك املس��احة تتسع في الدعوى 
املدنية، وفي مرحلة احملاكمة في 
الدع��وى اجلزائي��ة ،وتضيق كثيرًا 

في مرحلة التحقيق.
ومن أه��م مظاهر االقت��راب من 
واإلنساني في  االجتماعي  البعد 
الدعوى املدنية ، تلك التي تظهر 
ف��ي ق��رارات محاك��م االح��وال 
الش��خصية،لتعلق الكثير منها 
بش��ريحتي النساء واالطفال في 
دعاوى النفقة واحلضانة والطالق 

وغيره��ا ،والتي ميلكه��ا القاضي 
استناداً للس��لطة اخملولة له في 
امل��واد )1-5( م��ن قان��ون االثب��ات 
وقانون االحوال الش��خصية .اما 
ف��ي الدع��وى اجلزائية ف��أن تلك 
املظاهر، قد تأخذ جانباً انس��انياً 
متليه ض��رورة الرأفة والرحمة مبن 
جنح عن الص��واب وقارف اجلرمية 
إلعطائ��ه فرصة جديدة )للحياة( 
كمواط��ن صال��ح ف��ي اجملتم��ع 
.فيمكن تلمس��ها ف��ي األحكام 
العقوب��ات  قان��ون  ف��ي  ال��واردة 
،وبالذات تلك املتعلقة )بالظروف 
القضائي��ة اخملففة( امل��واد )132-
امل��واد  التنفي��ذ  وبوق��ف    .)134
ال��واردة  .واالح��كام   )149-144(

احملاكم��ات  اص��ول  قان��ون  ف��ي 
بالصل��ح  اجلزائية،واملتعلق��ة 
القانوني��ة  االج��راءات  ووق��ف 
يك��ون  )194-200(.وق��د  ،امل��واد 
االث��ر االجتماع��ي املنش��ود م��ن 
احلكم يتطلب تشديًدا للعقاب، 
الذي  لتطم��ني وج��دان اجملتم��ع 
انتهكت اجلرمية امنه وس��كينته 
.وذلك ماجنده في االحكام الواردة 
في قانون العقوبات وبالذات املواد 
)135-143(منه.اذ اليتحقق البعد 
االجتماع��ي دائم��اً بالرك��ون الى 
اسباب الرأفة والرحمة مبن قارف 
اجلرمية .وامنا يقتضي االمر املوازنة 
بني تلك االعتبارات وبني اعتبارات 

آمن اجملتمع وسالمته..

مراجع��ة تاريخنا واالح��داث واالنعطافات الكبرى 
الت��ي ش��هدتها بالدنا في قرن م��ن الزمان ضروري 
اآلن وف��ي كل وق��ت، ليس فقطبغ��رض تصحيح 
معارفنا التاريخية بل وايضا لبناء احترازات عقلية 
وسياس��ية ومجتمعية حت��ى ال نفع في االخطاء 
والكوارث ذاته��ا، ولهذا فان صدور مؤلفات جديدة 
ع��ن ثورة اجلمهورية 14 مت��وز 1958 له ما يبرره في 
ه��ذا املعنى بص��رف النظ��ر عن س��المة  او عدم 
دق��ة االس��تنتاجات التي توصل له��ا مؤلفو هذه 

االصدارات
  ان جترب��ة كومون��ة باري��س)1871( العمالية مثال 
بقي موضوع��اً على طاول��ة التحلي��ل واملراجعة 
والنق��د اكثر م��ن مائة ع��ام حني عق��دت حلقة 
بحث ف��ي باريس العام 1971 الع��ادة قراءة احلدث 
م��ن زوايا نقدي��ة، علماً ب��أن كارل ماركس س��بق 
اجلميع في تس��جيل مالحظ��ات انتقادية على ما 
ُوصف ب�«س��لطة اول دكتاتوري��ة للبروليتارية في 

التاريخ«.
اقول، وم��ن باب املعاينة املوضوعي��ة ملآل ثورة متوز 
بأن الصراع على السلطة.. االستفراد بها والتآمر 
عليه��ا.. اضاع ثورة 14 متوز من بني اس��باب اخرى، 
رئيسة وتفصيلية وجزئية، ومبعنى ما، اضاع العراق 
)في ذلك الصراع( فرصة بناء جمهورية دس��تورية 
مس��تقرة تتمتع ماليينها بالرخ��اء واحلياة االمنة 
واحلرية، وقومياتها وطوائفها وعقائدها باالحترام 
واحلرية، ويجد بيانه��ا االول ووعوده مدى للترجمة 
ال��ى واق��ع. وكان املس��تفردون واملتآم��رون يبررون 
موقفه��م، آنذاك، بش��عارات املصلح��ة الوطنية 
من جهة واملصلح��ة القومية من جهة اخرى، وإذ 
متادى فري��ق منهم في التآم��ر والتجييش والغدر، 
فقد وجدت اجلمهورية االولى نفسها في بركة دم 

ومسلخ بشري، في الثامن من شباط 1963.
ف��ي التفاصي��ل يص��ح الق��ول ب��أن الش��ريحة 
العس��كرية التي قادت انق��الب اجلمهورية االولى، 
كانت حتت تأثير موجة احلركات الوطنية التحررية 
العاملي��ة م��ن االس��تعمار والتبعي��ة ف��ي مطلع 
واواسط القرن العشرين، وانها )ورمبا غالبيتها( لم 
تكن مشبعة بافكار الدميقراطية واحترام احلريات 
وتداول السلطة وحسن ادارة بلد متعدد االطياف 
والعقائ��د، وانها ُوضعت منذ االي��ام االولى للثورة 
حت��ت ضغ��ط االتدخل اخلارج��ي املتع��دد واملعقد 
االش��كال، لكن احملصلة النهائي��ة لتجربة الثورة، 
كش��فت عن خلل قاتل لدى الطبقة العسكرية 
االنقالبي��ة يتمث��ل ف��ي منو النزع��ة الفردي��ة، ثم 
الفئوي��ة، مبدي��ات واس��عة وخطيرة، م��ن جانب، 
وانحس��ار الفعالي��ة الش��عبية، والتب��اس وع��ي 
النخ��ب الطليعية لض��رورات كب��ح االندفاع في 
الصراع على الس��لطة وترويج خيار الدميقراطية 

واحليلولة دون اغتيال الثورة، من جانب آخر.
هذا بعض من عناوين امللف الذي يتقاذفه التاريخ.. 

والتاريخ ال يرحم كما يقال.
 *********

جني فوندا- ممثلة امريكية:
» نح��ن نتعامل م��ع عاملنا وكأن لدين��ا آخر في 

حقيبة السيارة«.
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ثقافة10

مروة السراي
 منادي��ل العنب��ر واح��دة من قصص 
إيناس البدران في مجموعتها )الليلة 
األولى بعد األلف( في طبعتها األولى 
الت��ي صدرت ع��ام 2009, الت��ي تبدو 
للق��ارئ بصيغة )رواية الش��خصية( 
الش��خصية  فيه��ا  الت��ي هيمن��ت 
الرئيس��ة على بؤرة الس��رد عب��ر راٍو 
كلي العلم كما يتضح منذ الشروع 
بقراءة بداية القصة, إال أن هذا الراوي 
يثي��ر ريبة الق��ارئ وش��كوكه لعدة 

لوازم بدت فيه. 
 تب��دأ مفارق��ة الس��رد من��ذ العبارة 
األول��ى إذ يوهم ال��راوي بالدخول إلى 
عال��م حال��م بالرومانس��ية واملتعة 
اآلنية والس��عادة:«� عيناك جميلتان. 
الدهش��ة تعق��د لس��انها ويحتقن 
وجهه��ا بحمرة اخلجل، امل��دى يفتح 
ذراعيه باس��ما وهي تس��تقبل بكل 
جوارحه��ا أولى كلم��ات الغزل تنثال 
عليها كعقود اآلس والياسمني، وممن؟ 
من ديك العنب��ر، كما كان يحلو لهن 
تسميته فيما بينهن، في حلظة ودت 
ل��و متتد آلخر العم��ر«. ليدخل القارئ 
بعدها إلى عالم يعج باألس��ى واأللم 
والي��أس الذي أخذ ينه��ش في النص 

حتى نهايته.
توقظ املس��الك اجلديدة، ف��ي تنبيه 
الوع��ي باحلي��اة، والش��عور باللغ��ة، 
خاص��ة إذا جتس��دت ف��ي أدوات فنية 
مس��تحدثة، توقظ لدين��ا، باملفاجأة 
املدهش��ة، والتحدي الواضح في فك 
مغاليقه��ا، قدرتنا على االس��تقبال 
وكفاءتن��ا في الفهم، مب��ا تتيحه من 
لذة اكتشاف اجلديد ومحاولة فضه . 
هن��اك ظواهر لغوي��ة تدف��ع القارئ 
م��ن  ب��دال  ال��راوي  عل��ى  للتركي��ز 
الش��خصية الرئيس��ة ومن ذلك أنه 
ينقل األحداث من وجهة نظرها ومن 
املفترض أن يعرف دواخل الشخصيات 
أفكاره��م  ويطلعن��ا عل��ى  األخ��رى 
بحيادي��ة؛ لكن ذلك ل��م يحدث على 
امت��داد الن��ص، بل لم ينق��ل حديث 
أي منهم مع آخر، س��وى الشخصية 
الرئيس��ة التي لم يعرف اسمها وإمنا 
أفصح عنه بالضمير الغائب )هي( مع 
نفس��ها في حوار داخلي:«حني باحت 

لها نفسها باحلقيقة ألول مرة:
� أنت حتبينه...« . 

الفنج��ان  قارئ��ة  مزه��ر(  )أم  وم��ع 

كان��ت  الت��ي  طالعه��ا،  لتكش��ف 
تش��ويها بنظراته��ا وه��ي تس��ألها 
بفضول: »من��ذ متى تهتم��ني بهذه 
األم��ور؟ حس��نا اش��ربي فنجان��ك .. 
واقلبي��ه، أج��ل هكذا« . وم��ع الرجل 
الذي كان��ت تهيم به لكنه ال يكترث 
لها عندما رأته يترك فتاة أخرى حتترق 
ف��ي أتون جحيم��ه :« مل��اذا تركتها ؟ 

أجاب بال مباالة:
��� ألنها ال تعني لي شيئا 

��� إذن ملاذا كنت...
قاطعها وعيناه تقدحان غضبا قائال:

أصبحت تكثرين من األسئلة« 
واألص��وات الت��ي كان��ت تص��در هي 
الت��ي تس��معها فق��ط فل��م يذكر 
ال��راوي ش��خصا آخ��ر يس��مع صوتا 
وص��وت  املكائ��ن  كأص��وات  غي��ره 

املذياع وهمهم��ات البنات؛  ولو وضع 
ضمير املتكلم بدال م��ن الغائب فلن 
يتغير ش��يء ب��ل س��يكون مطابقا 
للش��خصية الرئيس��ة ومستساغا 

دون أن يحدث خلل في املعنى .
نقل��ت األح��داث م��ن وجه��ة نظ��ر 
الشخصية الرئيسة بضمير الغائب 
ال��ذي ينم عن أن ال��راوي عليم،  ولوال 
هذه املفارق��ة ألمكن القول أن الراوي 
هنا مش��ارك بل مطاب��ق. وليس هذا 
فحسب فقد ذكر شعور الشخصية 
الرئيس��ة الت��ي أحس��ت أن العجوز 
تش��ويها بنظراتها ولم يذكر نظرات 
العجوز إزاء بقية البنات الالتي يقفن 

في الطابور.
التش��بيهات  أن  مالحظ��ة  وميك��ن 
التي س��اقها الراوي تتالءم ونفس��ية 

الش��خصية فلم يكن في بالها غير 
م��ا ميك��ن أن يطفئ ن��ارا مس��تعرة 
كشالل أو طوفان يتناسب ونفسيتها 
املتعطش��ة والتواقة جمل��رد نظرة من 
عينيه اللتني أخذتا مأخذا من قلبها 
البريء:« كان شالل حياة... طوفان من 
املش��اعر يجتاحها« . حتى وصل بها 

أن رأسها أصبح كرة من نار.
ل��م يركز الراوي هنا على أي مش��اعر 
غير مش��اعر األنثى احلساس��ة التي 
ال تتحم��ل اخلدش وأنه��ا رقيقة جدا 
حتى ش��بهها باملناديل الورقية التي 
املنادي��ل  بس��هولة:«تتأمل  حتت��رق 
الكثي��رة حوله��ا، وك��م ه��ي رقيقة 
لدرجة العطب ألدنى س��بب، مناديل 
م��ن كل ل��ون ون��وع تهب كل ش��يء 
مقاب��ل ال ش��يء لتنتهي في س��لة 

املهم��الت« . فالرتابة واحلزن واألس��ى 
التي هيمنت على النص هي مشاعر 
أنثوية بحتة تطابق وعيها، بل تتماها 
مع الش��خصية الرئيسة. كما ميكن 
مالحظة اس��تعمال عالمات الترقيم 
)..( التي تش��ير إلى م��دة الصمت أو 
حلظ��ة تفكي��ر، غي��ر أن املفت��رض أن 
السارد كلي العلم ال يحتاج إلى ذلك 

ألنه ميتلك املعرفة املطلقة. 
  ال ميك��ن إذن أن يصطلح على الراوي 
في هذه القصة بأنه عليم لألسباب 
التي ذكرت آنفا كما ال يس��مح أيضا 
أن يطل��ق عليه مش��اركا أو مطابقا 
ألنه  س��رد األحداث بضمي��ر الغائب، 
لكن التس��مية األقرب للصواب التي 
يج��در بالقارئ أن يطلقه��ا على هذا 

النمط هي الراوي امللتبس.

تخفي الراوي في مناديل العنبر

اصداراتكتابة

لم تكن مش��اركة روايتي » احمر حانة » ، في معرض 
القاهرة للكت��اب الدولي لعام 2017 ، أال مس��اهمة 
من الناش��ر املصري في الترويج إلى الكتاب العراقي 
، كمحاول��ة إيصاله إلى الق��ارئ العربي وهي خطوة 
أولى في سبيل كسر الطوق املفروض ، محليا وعربيا 

، عن الكتاب العراقي .
أن محاول��ة تبني طبع روايتي ، هي بالتأكيد ليس��ت 
األول��ى ولن تك��ون األخي��رة،  بيد أنها تع��د محاولة 
جريئ��ة في اقتحام ه��ذا الباب  والول��وج عميقا في 
عملية التسويق اإلعالمي والتجاري التي ترافق سوق 

الكتب .
لقد كان لطب��ع الرواية صدى واس��عا انعكس مبدى 
االهتمام اإلعالني بحدث الصدور ، جتلى ذلك بس��وق 
التروي��ج من خالل القن��وات التلفزيوني��ة واملقابالت 
الصحفي��ة واالهتم��ام الثقاف��ي املراف��ق ، إذ حضت 
الرواي��ة بحفل توقي��ع في أيام مع��رض الكتاب ، في 
جن��اح املطبوعات املصرية  وإلق��اء الضوء عليها من 

كتاب وإعالميني بارزين .
 معرض القاه��رة للكتاب الدولي في مجمله ظاهرة 
ثقافية كبرى ، فاملعرض يعد األول  من ناحية اإلقبال 
اجلماهيري عليه ، مبا ميثله من قيمة معنوية ، متأتية 
م��ن تاريخه الطوي��ل ومبا متثله القاه��رة ، من كونها 

قطبا رئيسيا في الثقافة العربية .
لقد كان املعرض من الس��عة والتنوع بحيث أن أياما 
مح��ددة ال تكف��ي لإلمل��ام مبقتنياته م��ن أمهات دور 
النش��ر والكت��ب الثمين��ة . ما مي��زه ، باإلضافة إلى 
الس��عة ،  تلك السوق املباش��رة في املبيعات والتي 

تعدت املكتبات املعروفة إلى التسويق املباشر .
لق��د ص��ار املع��رض فرصة للتس��وق من قب��ل جيل 
الشباب ، بالذات الفتيات ، إذ كان اإلقبال عليه كبيرا 
من هذا اجليل ، مترافقا مع الوفود العائلية وهي تفد 
كأنها ذاهبة إلى نزهة أو مخيم سياحي ، كن يقبلن 

على شراء  صنف » الرواية » والكتب العلمية .
ما مي��ز هذا املعرض عن غيره من املعارض هو  رخص 
املطب��وع املص��ري- وتداوله أو ش��راءه بس��هولة من 
قبل املواطن ، مع أن تداول س��عر صرف الدوالر قد اثر 
كثيرا في س��عر العملة احمللية ، لكنه لم مينع  القوة 
الش��رائية املصاحبة القتناء الكتاب وامتالكه ، ذلك 
أن  الكثي��ر م��ن املطبوع��ات هي في األس��اس نتاج 
مؤسس��ات رس��مية ، تابعة إلى ظاهرة  ما يس��مى 

بتداول الكتاب شعبيا .
وس��ط هذه األجواء االحتفائية كان��ت » احمر حانة 
»، روايتي اخلامس��ة ، تنطلق في أف��ق فضاء الكتاب 
العربي ، في تظاهرة ثقافية مميزة وألكثر من أسبوعني 
، مب��ا رافقها م��ن احتفاالت ومهرجانات ومناقش��ات 
ولق��اءات ثقافية وإعالمية ، مترادف��ة مع حفاوة من 

الناس باحلدث وما تخلله من احتفاالت ودعاية .

في أحضان الكتب

حميد الربيعي

درجة إجادة فنون القدماء واستعمال اللغة 
كم��ا اس��تعملوها. فاخلليل مث��ال لم يكن 
معنيا بالبحث عن س��بب بناء أوزان الشعر 
على احلركات والس��كنات قدر عنايته بوضع 
قواعد تعليمية واضحة، ولم يكن ابن املعتز 
معني��ا بالبحث ف��ي جمال البدي��ع وحتليل 
عالقات��ه اجلمالي��ة ودالالته��ا ق��در عنايت��ه 
بالوص��ف والتقعي��د ليصب��ح البدي��ع دورة 

تدريبية بدال من أن يكون نظرية جمالية.
رابع��ا: انتق��ال فك��رة وحداني��ة اهلل وعدم 
غفرانه ملن يشرك به إلى املفاهيم الثقافية، 
فأصب��ح الواح��د الفرد أفضل م��ن اجلماعة 
املتع��ددة، فل��م يعت��د القدم��اء على عمل 
الفري��ق، ب��ل كان��وا يعمل��ون ف��رادى، وكان 
أحده��م حني يعكف على تأليف كتاب فإنه 
ال يعل��ن عن ذلك حتى يتمه، فكانت الكتب 
تظهر فج��أة في مجال��س املل��وك واألمراء 

وحلقات الدرس.
خامسا: سلطة النص التي أخذتها الثقافة 
م��ن القاعدة الفقهي��ة »ال اجتهاد في مورد 
النص«، ف��كان الناقد غالبا يدعم رأيه بنص 

لش��يخ قدمي، فح��ني يقول قال ف��الن فهذه 
حجرة قاطع��ة ال تُرد وال يجرؤ على مخالفة 

شيخه إال نادرا.
وعل��ى الرغم من انقضاء م��ا يربو على ألف 
عام منذ عصر ازدهار الثقافة العربية، وعلى 
الرغم من البحث الدائب عن نظرية شاملة 
ق��ادرة على اس��تلهام روح العص��ر، فما زال 
األحفاد يحصدون ما زرعه األجداد، وما زالت 
جتارب العم��ل النقدي في مجموعات أو فرق 
عمل متنى بالفش��ل وم��ا زال الناقد يرى أنه 
وح��ده في املي��دان، وانتقلت س��لطة النص 
من القدماء إلى الغربي��ني، إذ يكفي أن يبدأ 
الناق��د مقاله بعبارة ق��ال بارت أو قال فوكو 

ليكسبه قوة ومصداقية ال ترد.
 إن ما تشهده الس��احات الثقافية العربية 
من إرباك وغياب لرؤية سائدة أو طابع ثقافي 
غال��ب إمنا ه��و إرث ينبغي مقاربت��ه مقاربة 
إبستمولوجية، وإنه لن يصلح ما لم نعترف 
بتل��ك العي��وب التي ش��ابت عم��ل األجداد 

وجتاوزها.

د.ثائر العذاري
ليست النظرية النقدية مجموعة اإلجراءات 
الت��ي يجريه��ا الناق��د للتعامل م��ع نص ما 
بق��در ما ه��ي الفك��ر النقدي النظ��ري الذي 
يفسر ويضع التعريفات لقضايا مثل وظيفة 
األدب، وحدود األجناس األدبية، وشعرية النص 
األدبي، وكل ذلك وغيره يبنى على تفس��يرات 
وتعليالت أنضجت داخل وعاء فلسفي واحد. 
وكلما طرأ تغيير على ذلك الوعاء الفلسفي 

تبعه تغيير مشابه في النظرية النقدية. 
وعل��ى الرغم من كثرة القضايا النقدية التي 
امت��ألت به��ا كت��ب القدم��اء وأهميتها فإن 
من غي��ر املمكن النظر إليها ف��ي إطار واحد 
وصياغ��ة نظرية نقدي��ة واضحة منها، فهي 
أوال متعارض��ة فيم��ا بينها، وثاني��اً هي نتاج 
عبقريات فردية لم يهيئ لها السابق ولم ينِب 
عليها الالحق، فعل��وم مثل البديع والعروض 
ونظريات مثل عمود الش��عر ونظرية النظم 
إجنازات نقدية كبرى لكنها جمدت على احلال 
التي ابتكرها عليها أصحابها، فضال عن عدم 
انتظام تلك القضايا في إطار فلسفي واحد. 
ويبدو أن أسبابا خمسة منعت من ذلك هي:

أوال: استبعاد الفلسفة وعدها نقيضا للدين، 
بل هي ض��رب من الكفر الذي يلقي بصاحبه 
إل��ى التهلكة، وعوده��ا في أفض��ل األحوال 
حقال معرفيا مس��تقال. األمر الذي أدى إلى أن 
تتحول اإلجنازات الفكرية العربية إلى صناديق 
مستقلة عن بعضها بدل أن تنتظم كحبات 

في عقد واحد.
ثاني��ا: توس��يع كثي��ر م��ن العقائ��د الدينية 
لتحكم كل مناحي الثقافة والفكر، ففكرة 
تفضي��ل الصحاب��ي على التابع��ي والتابعي 
على تابع التابعي فقط ألنه األقدم، انعكست 
على النقد فصار امرؤ القيس أفضل الشعراء 
طرا والقدمي أفضل من احملدث، بل أحيط منجز 
القدماء بهالة من القداسة ال يسمح العرف 
الثقاف��ي بتجاوزها، فقيل عن نحو س��يبويه 
إنه علم نضج واحترق وسمي كتابه )الكتاب( 

تشبيها له بالقرآن ثباتا واكتماال وقداسة.
ثالث��ا: لم تنُح تلك اجله��ود الضخمة منحى 
حتليليا ساعيا للكشف عن النظم الداخلية 
للمنجز األدبي، بل كان هدفها تعليمي غايته 
مساعدة الشاعر والكاتب واخلطيب في بلوغ 

النظرية النقدية العربية..
وحصـاد األحفـاد مـا زرعـه األجـداد
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متابعة الصباح الجديد:

عن دار اوروك ميديا، صدرت لألديب العراقي 
طال��ب عب��د األمي��ر مجموع��ة قصصية 
بإس��م ) ظ��الل عل��ى ش��واطيء الغرب��ة( 
. واألدي��ب مقي��م في الس��ويد من��ذ أكثر 

م��ن عقدين ، وقد إش��تغل ف��ي الصحافة 
واألع��الم الس��ويدي . إضاف��ة ال��ى كون��ه 
شاعرا . واجملموعة القصصية تترجم حياة 
الغرب��ة عن الوطن . لذل��ك جاءت نصوصه 
أق��رب الى التأمل في أغوار التجربة الذاتية 
بني وطن ومنفى، ولكن بإس��لوب قصصي 
جميل . يعبر عن معاناة املنفيني قسرا عن 

أوطانهم. والذين يش��عرون أن احلياة مجرد 
إنتظار وترقب ولهفة لعودة مستحيلة .

  لق��د جاءت نصوصه ه��ذه لتترجم هموم 
املغتربني وحجم معاناتهم . كما إستطاع 
أن يعك��س م��رارة األجي��ال العراقية وهي 
حتت��رق بني أس��وار الوطن ، أو تتش��ظى في 

املنافي .

صدور مجموعة ) ظالل على شواطئ 
الغربة( لطالب عبد األمير

 جماليات التشكيل اللوني 
في شعر أديب كمال الدين

متابعة الصباح الجديد:

صدر كت��اب » جماليات التش��كيل 
اللوني في شعر أديب كمال الدين« 
للناقد والقاص سمير عبد الرحيم 
أغ��ا محتويا على تس��عة فصول 
والدراس��ة  بالتحلي��ل  تناول��ت 
جتربة الشاعر أديب كمال الدين، 
م��ن أهمه��ا: جمالي��ة  احل��وار 
في ش��عر أديب كم��ال الدين، 
التش��كيل  احلرف:  تش��كيل 
السردي في شعر أديب كمال 
والتشكيل  السينما  الدين، 
الش��عري، جمالي��ة الرم��ز 
)احل��رف  مجموع��ة  ف��ي  
والغ��راب(. الكت��اب صدر 
ع��ن منش��ورات جامعة 

ديالى. 
وق��د ج��اء ف��ي كلمة 
الغ��الف الت��ي كتبها 
الناقد الدكتور فاضل 
 : التميم��ي  عب��ود 
َم��ن يري��د أن يعرف 
الشاعر أديب كمال 
الدين فلينظر في 
ليك��ون  ش��عره، 
قريبا من مخّيلة 

مبدعة تستقي أحالمها، وأنساقها، 
وعباراتها، وخطابها من 

محي��ط 

حياتي متعّدد املشارب، واالجتاهات، والرؤى 
أعني احلياة التي يقتنصها الش��اعر من 
خالل القصيدة وهي تتوغل في مسامات 
الفن، واألدب، واحللم، والعشق، والفلسفة، 
والص��ورة، والص��وت، فض��ال 
اخملّيلة  اقتن��اص  عن 
العقلّية  للمعان��ي 
السابحة في فضاء 
آبه��ة  غي��ر  امل��اوراء 
التحدي��د،  بس��لطة 
غ،  املس��وّ غير  وااللتزام 
فه��ي  اجلم��ود،  ورتاب��ة 
منق��ادة ب��روح التخّي��ل 
املاكث في الذهن الشعري 
يصع��ب  أقاني��م  نح��و 
حصرها منها: اللون.  يجهر 
اللون في ش��عر أديب كمال 
الداللة  بحساس��ّية  الدي��ن 
الكامن��ة فيه، وروح الش��عر، 
وس��لطة التش��كيل، فلي��س 
اللون في قصائد الشاعر شكال 
ب��ال داللة، إمّنا هو جوهر مكني له 
وظيفة تعبيرّية تصدح بسيمياء 
الوجود، والعدم، والرفض، والقبول، 
والصمت ، واملدح، والهجاء، والنعم، 
وال��ال، ول��ه أن يك��ون بامتي��از وجه 
الش��اعر ال قناعه، وهو ي��دمي الصلة 

مع اللغة واحلياة. 

امرؤ القيس



*يواص��ل طارق عزيز احلدي��ث عن آفاق 
العالق��ة ب��ن ح��زب البع��ث والتي��ار 

اإلسالمي املتطرف – القاعدة:
ط��ارق: لدّي إيضاح، ف��ي احلقيقة، لم 
أك��ْن ق��ادراً على التعبير عن نفس��ي 
بدق��ة، لكنن��ي ال أعتب��ر أن مهمتن��ا 
الرئيسة من قبل أو في الوقت احلاضر 
بوصفه��ا نضاالً ض��د التي��ار الديني 
البتة على حس��اب املهمات اجلوهرية 
األخرى. وأنا أتفق م��ع ما قاله رفيقنا 
رئيس اجلمهورية عن التعامل مع هذه 
احملسوس��ة:  الظروف  القضية ضمن 
إذا كان هناك خطر، نحن نقاومه، وإذا 
ل��م يكْن هناك خط��ر، عندئذ نحن ال 
ننخ��رط في مواجه��ة أيديولوجية أو 
سياسية غير ضرورية. إمنا دعونا ندرس 
جتربتنا في العراق مبزيد من العمق ونرَ 
ما إذا ه��ذا التيار الديني س��هل أم ال 
وم��ن ثم، ه��ل ميكنن��ا أن نتوصل إلى 

اتفاق معه؟ 
كم��ا كان احل��ال في النص��ف الثاني 
من س��بعينات القرن العش��رين، كان 
نظامن��ا الرئيس في العراق ضد التيار 
الدين��ي، وكن��ا نح��ارب ض��ده وليس 
ضد الدول��ة الغربية. ل��و كان العراق 
دولة غربية خالص��ة من مثل تركيا – 
ليس��ت مس��لمة وليس لديها نزعة 
إسالمية – ستكون املسألة مختلفة. 
إن األش��خاص الذين قام��وا بالثورة – 
بعضه��م م��ا يزال��ون يعارضوننا في 
حن أن اآلخرين ه��م جيل هذه الثورة 
عينها. أعني، نحن في السلطة منذ 
18 عاماً، وأن أي ف��رد يريد أن يعارضنا 
ه��و ف��ي س��ن 24، 26، 28، 30، وحتى 
36 عاماً نش��أ وترعرع ف��ي أثناء عهد 

الثورة. 
نحن لس��نا ش��اه إي��ران، لكننا نظام 
قومي، مؤيد للعرب، وضد اإلمبريالية، 
اش��تراكي، ويعمل من أج��ل العدالة 
الس��يد  ق��ال  وكم��ا  االجتماعي��ة، 
الرئي��س، لق��د وفرن��ا حت��ى مص��در 
العيش للمجانن. لق��د قضينا على 
البطال��ة خ��الل أعوام تول��ي نظامنا 
للحكم. خالل أعوام نظامنا، العامل 
الذي كانْت أجوره تصل إلى 300 فلساً 
في اليوم الواحد، أصبحْت أجوره ثالثة 
دناني��ر. نظامن��ا ليس فاس��داً، ونحن 
لس��نا محتال��ن أو لصوص��اً، ونحن 
أشخاص ذوو س��لوك أخالقي حسن، 
على خالف ش��اه إي��ران وش��قيقاته، 
ف��ي  الذي��ن  األش��خاص  وزوج��ات 
الس��لطة الذين كانوا زناة في باريس، 
لندن، وسويسرا، ومع ذلك نحن نواجه 
أشخاصاً يريدون أن يذبحوننا من األذن 
إلى األذن وبعشرات اآلالف. لقد ذبحنا 
عشرات اآلالف منهم هنا في العراق. 
في تاريخ النضال الوطني في العراق، 
ل��م يُذب��ح األش��خاص ذوو العق��ول 

الضيقة. 
ص��دام: ] يقاطع��ه. [ ال، ليس هناك ] 

أصوات متداخلة [. 
طارق: هوه؟ باآلالف. في تاريخ النضال 
الوطن��ي – في تاريخ النضال الوطني، 
ل��م يُذب��ح  األش��خاص ذوي العقول 
الضيق��ة، ولم يُذبح الش��يوعيون وال 
اآلخرون، بق��در أولئك الذين، بس��بب 
الطريق��ة الت��ي كانوا يعمل��ون بها، 
وصلوا إلى أعلى مس��توى من اخليانة 
الطائرة  الوطنية. ح��ن اس��تخدموا 
املقاتلة والصاروخ كتسلية في بداية 
احل��رب، لقد قتل��وا العرب املس��لمن 
العراقي��ن الذين كان��وا زمالءهم في 
القاع��دة اجلوية كخدم��ة يقدمونها 

إلى إي��ران، بينما كانوا ه��م عراقين، 
أيض��اً. بعضه��م رمبا كان��وا من أصل 
إيران��ي، لك��ن اجل��زء اآلخر كان��وا غير 
عراقين ألن هذه األيديولوجية ليسْت 
س��هلة.  )1( أعني دعونا نفكر، نعم، 
إنها ليس��ْت مهمتنا الرئيس��ة طاملا 
إننا ما ن��زال نناضل ض��د اإلمبريالية 
والصهيوني��ة، فضالً ع��ن نضالنا من 
أجل الوحدة واالشتراكية. نعم، لكن 
هذه أيديولوجية بس��يطة وعلينا أن 
نتعام��ل معها بطريقة دبلوماس��ية 
إل��ى أن ن��رى الس��بب لذل��ك الغول ] 
التيار الديني [ الذي سيبرز في العالم 
العرب��ي. إن أح��د العوامل الرئيس��ة 
ميكن أن يكون التسامح األيديولوجي 
جتاه��ه، وأن يك��ون لطيف��اً أكثر منه 
معارضاً له. أن يكون لطيفاً أكثر منه 
معارضاً له سيساعد في ظهور غول 
ف��ي مصر، الس��ودان، تون��س، املغرب، 
وفي األمكنة كلها، لكننا أيديولوجياً 
أقوياء جداً، أقوياء جداً كنظام، كقائد، 
وكقي��ادة. إذاً، نحن ال نقلل من ش��أن 
ه��ذا التيار وال نعتقد أن من الس��هل 
التعام��ل مع��ه. )األخوان املس��لمن( 
في الس��ودان، نحن نحتاج إلى دراسة 
الوضع في الس��ودان. إنهم ] األخوان 
املسلمن [ لم ينتحلوا السلطة. لقد 
أصبحوا مثل الش��يوعين ف��ي أثناء 
عه��د عبد الك��رمي قاس��م. )2( أعني 
أنهم كانوا ميلكون محكمة سيطروا 
عليها، لك��ن بقدر تعل��ق األمر مبركز 
الشرطة أو الصحيفة، أنظروا إلى ما 
فعله الشعب. ألسنا نناقش هنا في 
القيادة ما يُفترض بنا القيام به في ما 
يخص محاكمة الرفاق البعثين؟ إنه 
يريد أن يقطع رؤوسهم. أنتم تعرفون 
ذلك الش��خص، م��اذا كان اس��مه؟ ] 
كالم غير مسموع في اخللفية [ ماذا؟ 
نعم، ه��ذا هو ذاك احلاكم ذو االس��م 
الغريب ] من [ مجاشي. )3(  كان يريد 
أن يع��دم البعثي��ن بوصفهم كفرة 
بينم��ا هو لم ينتحْل الس��لطة بعد. 

أعني أن السلطة لم تكْن بيده ! 
ذك��ر 2: النمي��ري، النمي��ري، كان ضد 

البعثين ] غير مسموعة [. 
طارق: إذاً، املعارضة التي ميلكونها في 
الس��ودان ضد حزب البع��ث واألحزاب 
قانوني��ة  مس��ألة  ليس��ْت  األخ��رى 
نك��ون  أن  ومح��دودة حي��ث ميكنن��ا 
إنها تش��كل  متس��امحن جتاهه��ا. 

معارضة خطيرة جداً ! ] ضحك. [ 
ذكر 2: ] غير مسموعة. [  

صدام: حسناً، هذا شيء جيد. 
ذكر 2: ]  غير مسموعة. [ 

ذكر 3: قضية املغرب – 
ذكر 2: ] غير مسموعة. [ 

ص��دام: إنها مجرد ال��� ] توقف قصير 
[ إذاً، لق��د خولنا )فّوضن��ا( رفاقنا في 
الس��ودان أن يتصرفوا، ألن��ه إذا كانت 
االس��تراتيجية ال تأخ��ذ اخلصوصي��ة 
بنظر االعتبار، ستفش��ل بقدر تعلق 
األمر باإلجناز. إنني أتذكر حتليل )القيادة 
القومية( وأن علينا أن مننع االصطدام 
مع الش��يوعين بالطريقة نفسها – 
لكن حن يحن أوان القيام بذلك – لو 
إنن��ا قمنا بها قب��ل 1974 – لن يُكتب 
له��ا النج��اح، أعني قب��ل 1972 – لن 
يُكتب لها النج��اح، غير أننا كنا قدنا 
العملية في ذلك الوقت إلى أن أقمنا 
عالق��ة، لكنها لم تكْن عالقة ناجحة 
!  )4(  ل��ذا، ف��إن اخلصوصية مطلوبة 
ونحن نترك حلقل القيادة حرية القيام 
بالعمل فيما يتعلق بهذا األمر، بحيث 
ال نخس��ر إس��تراتيجياً أو  تكتيكياً؟   

)5(
*صدام يلتقي بياس��ر عرفات )امللقب 
ب��� أب��و عم��ار( والوفد الفلس��طيني 
ملناقشة مواضيع مختلفة، من بينها 
العملي��ات اإلرهابي��ة احملتمل��ة ض��د 
الواليات املتحدة )19 نيس��ان ] أبريل [ 

 )6( )1990
صدام: ] يبدأ التسجيل في منتصف 
جمل��ة [ السياس��ة العراقي��ة. قالوا 

يصرح��وا  أن  يري��دون  كان��وا  إنه��م 
بذل��ك للعراق قب��ل أن يلتقي بي وفد 
الكونغرس األميركي، لكن، مبا إن وفد 
الكونغرس األميرك��ي كان قد التقى 
بي ولم يستطيعوا أن يسّلموني هذه 
النقاط، يريدون أن يس��ّلموها اآلن. إن 
إح��دى هذه النقاط التي كانوا يريدون 
أن يقولوه��ا لي ه��ي: » إن صواريخك 
القواع��د  ته��دد  نش��رتها  الت��ي 
االميركية. » )7( كما قلَت حن صليَت 
في بي��روت وقل��َت: » لقد ح��ان وقت 
املوت، واآلن بوس��عي أن أش��م نسيم 
اجلنة »، الش��يء نفسه بالنسبة لنا. 
مب��ا إن الالعب��ن الصغ��ار ق��د مضوا، 
وأن��ه آن األوان المي��ركا لك��ي تلع��ب 
اللعبة مباشرًة، نحن مستعدون لها. 
نح��ن مس��تعدون، س��نقاتل اميركا، 
وبعون اهلل سنهزمها ونطردها خارج 
املنطقة كلها، ألنها ليس��تْ بش��أن 
القتال نفس��ه. نحن نعرف أن اميركا 
متلك طائرات مقاتلة أكبر من طائراتنا. 
اميركا لديها صواري��خ أكثر مما منلك. 
لكنن��ي أعتقد أنه حن يرى الش��عب 
العربي أن فعل احلرب حقيقي، وليس 
مجرد كالم، س��يفعلون الشيء عينه 
ويقاتل��ون اميركا في كل مكان.   لذا، 
لكي نكون منصف��ن، علينا أن نكون 
مس��تعدين ملقاتل��ة امي��ركا. نح��ن 
مس��تعدون حملاربتهم عندما يكونون 
مس��تعدين. حن يضربون، سنضرب. 
ف��ي  أمريكي��ة  ق��وات  أي  س��نضرب 
اخللي��ج العربي بقوتنا اجلوية، وبعدها 
نباش��ر بذلك، قائل��ن إن قوتنا اجلوية 
هجمْت عل��ى القواعد االميركية في 

ذلك اليوم. 
وبناًء على ذلك، حن تبدأ املعركة، أنت 
ال تق��ول: » كم خس��رَت؟ » وال تكون 

لدي��ك توقعات، أو حت��ى تكون لديك 
بعض التوقعات بشأن نهاية املعركة. 
إن��ه ما ح��دث لنا في أثن��اء احلرب مع 
إيران. كانت لدينا الكثير من التوقعات 
في ما يتعلق بتلك احلرب ... لكن حن 
اندلعْت احلرب، لم تكْن لدينا توقعات 
بش��أن ك��م سنخس��ر، ألنه��ا كانت 
خس��ائر محتوم��ة، ال من��اص منها. 
كْن مس��تعداً، إذاً، لهذا املستوى من 

املعرك��ة في أرضك. إنك ال متلك دولة، 
إن��ك ال متل��ك نفط��اً أو مصنعاً لكي 
يُضرب، على عكسنا. لقد خرجنا من 

ثمانية أعوام من احلرب. 
بصراح��ة، دعن��ي أقول لك ش��يئاً. إذا 
ضربتن��ا اميركا، س��نرد على الضربة. 
لق��د قلنا ذلك من قب��ل، إنك تعرفنا. 
ونحن لس��نا من نوع الق��وم الثرثارين 
الذين ميس��كون بامليكرف��ون ليقولوا 
األش��ياء فقط. نحن نفع��ل ما نقول. 
لعلنا غي��ر قادرين عل��ى الوصول إلى 
واش��نطن، غير إنن��ا ق��ادرون على أن 
نرس��ل ش��خصاً ميلك حزاماً ناس��فاً 
لكي يصل إلى واش��نطن. صواريخنا 
ال تصل إل��ى اميركا، لكنني أقس��م 
إذا كانت تصل س��أضربها )أي يضرب 
اميركا – م.( ال ميكننا أن نظل ساكتن 
األمريكي��ون  بينم��ا يض��رب  هك��ذا، 
الع��رب أو العراقي��ن، ونق��ول إنن��ا ال 
نستطيع أن نفعل ش��يئاً. نعم نحن 
قادرون: بوس��عنا أن نرسل عدداً كبيراً 
من األشخاص إلى واشنطن كما في 
األي��ام املاضية.  )8( في س��بيل املثال، 
الش��خص ذو احل��زام الناس��ف حول 
جسمه سيرمي نفس��ه على سيارة 

بوش. )9( 

هوامش:
) 1( يبدو أن طارق يُشير إلى األنشطة 
التخريبية من قبل ش��يعة العراق. 
في أثناء احل��رب العراقية – اإليرانية 
ح��اول أعضاء م��ن )ح��زب الدعوة (، 
وه��ي مجموعة معارضة ش��يعية، 
علن��اً تخريب طائرة مقاتلة عراقية. 
 «  :240-SH-PDWN-D-000 أنظ��ر: 
كتب رس��مية تخ��ّول إع��دام نائب 
ضاب��ط ف��ي الق��وة اجلوية بس��بب 
تخريب��ه محرك طائرة »، نيس��ان – 

أيار )أبريل – مايو( 1986. 
) 2( كان عب��د الك��رمي قاس��م رجالً 
عسكرياً وطنياً شبيهاً بجمال عبد 
الناصر تبوأ السلطة في العراق في 
1958 وحك��م الب��الد كرئي��س وزراء 
حتى انقالب حزب البعث في 1963. 
) 3( مجاش��ي ه��و اس��م قري��ة في 

شمال السودان. 
) 4( » تعاي��ش غي��ر مس��تقر » م��ع 
الشيوعيني كان موجوداً في مطلع 
سبعينات القرن العشرين، على ما 
يبدو ألن صدام كان بحاجة إلى دعم 
محل��ي وكان يس��عى إل��ى التقارب 
م��ع اإلحتاد الس��وفييتي. خالل هذه 
األعوام، ُسمح للشيوعيني مبزيد من 
حري��ة التعبير وأُتيح��ت لهم فرص 
لتنظيم صفوفهم. في أواخر 1975، 
عل��ى كل حال، ب��دأْت بغداد تعتقل 
العراقي��ني.  الش��يوعيني  وتضاي��ق 
في أي��ار )مايو( 1978، أع��دم النظام 
21 ش��يوعياً وب��دأ بص��ورة ال ترحم 
يس��حق احلزب الش��يوعي باعتباره 
قوة في السياس��ة العراقية. كارش 
وروس��تي: » صدام حس��ني: س��يرة 
ذاتي��ة سياس��ية »: 96 – 98. )ف��ي 
عق��د الس��بعينات انض��م احل��زب 
الش��يوعي العراق��ي إل��ى اجلبه��ة 
التقدمي��ة  والقومي��ة  الوطني��ة 
ومارس أنش��طته وفت��ح مقرات له 
في احملافظات وأصدر الصحف، وفي 
النصف الثاني من السبعينات بدأت 
املضايقات من قبل السلطة وأُجبر 
الشيوعيني على الفرار خارج العراق 
أو توقيع تعهد بعدم االنتماء إلى أي 

حزب عدا حزب البعث – م.( .
)5( كان جن��راالت ص��دام قد أقنعوه 

ب��أن يضمن لهم س��يطرة  مؤخ��راً 
إضافية على العمليات العسكرية. 
مؤمتر حزب البعث في متوز 1986 أكد 
ه��ذه التغييرات. فيب م��ار: »  تاريخ 
الع��راق احلديث »، الطبع��ة الثانية 
ويس��تفيو،  مطبع��ة   :CO )بول��در، 

  .188 :) 2004
) SH-SHTP-A-001 )6-037: » صدام 
يجتمع مبس��ؤولني عراقيني، ياس��ر 
عرفات، والوفد الفلس��طيني »، 19 
نيس��ان )أبري��ل( 1990. بينم��ا كان 
العراقي��ون قد س��جلوا اللقاء على 
ش��ريط فيديو، التس��جيل املتوافر 
في مركز بحوث تس��جيالت النزاع 
ه��و ملف صوتي مس��تقى من بنية 

الفيديو. 
)7( يش��ير صدام إلى اجتماع قريب 
العهد كان قد عق��ده في بغداد مع 
وف��د مجل��س الش��يوخ األمريكي. 
كانت س��فيرة الواليات املتحدة في 
العراق أبريل غالسبي، قد أبرقت إلى 
واشنطن بواس��طة كيبل قائلة: » 
الس��يناتور دول Dole غط��ى ببراعة 
النق��اط الت��ي اقترحها علي��ه وزير 
اخلارجي��ة في لقائه م��ع صدام. لم 
تذكر غالس��بي ش��يئاً ف��ي البرقية 
فيم��ا يخص أي حذف في الرس��الة 
مجل��س  أعض��اء  س��لمها  الت��ي 
الش��يوخ. أصدر العراقيون نس��خة 
 « الن��ص  كامل��ة   « األص��ل  طب��ق 
لالجتماع، مع أن الس��فير السابق 
لغالس��بي في بغداد )ديفيد نيوتن( 
الذي رافق أعضاء مجلس الش��يوخ 
ف��ي االجتماع، يدعي أن هذا التقرير 
العراقي » ترك كل ما هو غير مرغوب 
ب��ه بالنس��بة له��م  ] العراقي��ني [ 
وجع��ل أعض��اء مجلس الش��يوخ 
يب��دون وكأنهم حفن��ة من احلمقى 
والس��ذج. » أنظ��ر املص��ادر اآلتية: 
بغداد 02186:   » كودل دول: لقاء مع 
صدام حس��ني »، 12 نيسان )أبريل( 
1990، متوافر من خالل برنامج مصدر 
FBIS-NES-  الوثائق املعاد تصنيفه؛

90-074، 17 نيس��ان )أبري��ل( 1990: 
» ص��دام حس��ني يخاط��ب أعضاء 
مجلس الش��يوخ الزائري��ن »، إذاعة 
بغداد احمللية )بالعربية(، 16 نيس��ان 
)أبري��ل( 1990؛ ح��وار ديفي��د بالكي 
الهاتفي مع الس��فير ديفيد نيوتن، 

25 آذار   )مارس( 2008 .
)8( ليس هن��اك دليل يُش��ير إلى أن 
الفلس��طينية  التحري��ر  منظم��ة 
)PLO( ح��دث أن أرس��لْت أف��راداً إلى 
واش��نطن دي. س��ي لك��ي يقوم��وا 
بأعم��ال إرهابية. إن م��ا ذكره صدام 
بخص��وص » األي��ام املاضي��ة » في 
األرج��ح يُش��ير إل��ى رعاي��ة العراق 
لهجمات ال� PLO في لبنان ورمبا في 

أمكنة أخرى بالشرق األوسط. 
)9( ف��ي حزيران )يوني��و( 1993، أعلن 
كان  ص��دام  أن  كلنت��ون  الرئي��س 
يس��عى إلى اغتيال الرئيس السابق 
ج��ورج أج. دبلي��و.   ب��وش. إن أح��د 
القتل��ة العراقي��ني املزعوم��ني كان 
قد أُعلن رس��مياً أنه أُعطي » حزاماً 
ناس��فاً » وُطلب منه أن يلبسه، وأن 
يقت��رب من ب��وش، وأن ينس��ف كال 
الرجلني إن لم تنجح جهود سابقة 
ف��ي قت��ل ب��وش بس��يارة ملغومة. 
جيف��ري  وآر.  دريه��ل  ف��ون  ديفي��د 
س��ميث:  » الواليات املتحدة تضرب 
العراق بسبب مؤامرة لقتل بوش »، 
جريدة )واشنطن بوست(، 27 حزيران 

)يونيو( 1993. 

»          « 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 20« 

صدام: لقد خولنا 
)فوّضنا( رفاقنا 
في السودان أن 

يتصرفوا، ألنه إذا 
كانت االستراتيجية ال 

تأخذ الخصوصية بنظر 
االعتبار، ستفشل بقدر 

تعلق األمر باإلنجاز. إنني 
أتذكر تحليل )القيادة 
القومية( وأن علينا أن 
نمنع االصطدام مع 

الشيوعيين بالطريقة 
نفسها – لكن حين 

يحين أوان القيام بذلك

طارق: في تاريخ 
النضال الوطني، لم 

يُذبح  األشخاص ذوي 
العقول الضيقة، ولم 

يُذبح الشيوعيون 
وال اآلخرون، بقدر 

أولئك الذين، بسبب 
الطريقة التي كانوا 
يعملون بها وصلوا 
إلى أعلى مستوى 

من الخيانة الوطنية. 
حين استخدموا 

الطائرة المقاتلة 
والصاروخ كتسلية
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لندن - محسن الذهبي :  

خمس��ة وعش��رون لوح��ة صغيرة 
بحجمه��ا لكنه��ا تعبر ع��ن واقع 
مؤل��م رصدتها عني املب��دع الفنان 
الدكتور حس��ام عبد احملسن ، فاالنا 
الت��ي يصرح بها في عنوان معرضه 
االخي��ر  » أنا والب��در واملطر » املقام 
ف��ي قاع��ة ح��وار للفن��ون ببغداد 
، تل��ك ه��ي االن��ا اجلمعي��ة  الت��ي 
تتذك��ر بحن��ني املاض��ي ال��ذي عبر 
عنه الس��ياب  بحزن عراقي الهوى 
انس��اني املعاني ف��ي مجمل اجنازه 
الش��عري  ، وأعاده��ا الفنان  فالش 
ب��اك ص��وري  ليعبر ع��ن ذات احلزن 
اجلمعي . والفنان هنا صوت انساني 
يرص��د معاناة اجتماعية تتش��ابه 

في اللوعة واحلزن .
واملصغ��رات ف��ي املفه��وم اجلمالي 
اكثر صعوبة في الصياغة االبداعية 
و الوصول الى املبتغى التعبيري عن 
ه��م كبيربحجم االجته��اد لقراءة 
ش��اعر مهم ف��ي التاري��خ العربي 
الش��عري املعاصر  ، لك��ن املفارقة 
ان  الفن��ان عبر عنها بحرفية لونية 
عالي��ة ، حي��ث تتجان��س وتتجاور 

االلوان بابداعية متميزة . 
كم��ا ان الفنان اس��تعمل الكوالج 
الصوري بتأثيرية واضحة  ، كصورة 
ع��ن  الذات��ي  للتعبيي��ر  الش��اعر 
حضوره كش��ريك فعلي في منجز 
اللوحة وكذلك  اس��تعان بكتاباته 
الشعرية مطبوعة ،فأدخلها بنحو 

تكميلي إبداعي في منت اللوحة .
إذ تب��دو  الص��ورة  البصري��ة عن��د 
انع��كاس   ) حس��ام  د.   ( الفن��ان 
موضوع��ي لعالمات  داللي��ة  تعود 
للماضي املمتزج بثراء ارث السياب 
اجلمال��ي والغنائي ، و اجملس��د لروح 
العراق��ي احلزي��ن الذي يق��ف عند 
اط��الل االش��ياء ليخاطبها بحنني 
العاش��ق ، ليحولها هنا الى فضاء 
واس��ع من رمزية خاص��ة الى  رؤية 
انسانية عامة . فلم تعد شناشيل 
أبنة اجللبي  تلك األيقونة السيابية  
البهي��ة املض��اءه باس��طورة احلب 
، ب��ل أمس��ت رمز ايقون��ي  حكائي 
 ، أخ��ر يحاك��م  الواق��ع البعي��د  
ويأخذ م��ن جماليات موروثة  صورة 
اجملاز االس��تعارية فهو ميازج االلوان 
حوله��ا،  حت��ى غ��دت شناش��يل 
زم��ن آخر ه��و الزمن املع��اش االن . 

لتش��كل تلك الدالل��ة التصويرية  
محاول��ة واعية  للجم��ع احلميمي 
بني الذاك��رة اجلمعية التي ارتبطت 
بروح امل��كان وبني قراءة الواقع برؤية 
االله��ام . فامل��كان الطبيعي لروح 
املعن��ى يكمن في الرؤي��ة اخلارجية 
واملظهري��ة لذات املعنى مجس��ده 
بروح اللغة ، يقابلها في التشكيل 
روح الصورة  . حيث التقاط  مبررات 
جتس��يد اجلزئي��ات لرس��م معن��ى 
اوس��ع وأكث��ر تعبيري��ة  ، أذ يرصد 
الفنان جمل��ة عالئ��ق جمالية في 
رس��م الواقع وحتليل املدلوالت  عبر 

حتويل اللغوي الى وصفي .  
بخطاب جمالي جتريدي يفسر الواقع 
مبرجعي��ات له��ا أرث وتاريخ جمعي  
فهو يفس��ر الرمز الش��عري  كرمز 
لون��ي  تدور معانيه في االس��تعارة 
اخلط��اب  روح  تش��كيل  واع��ادة  
الش��عري واالنتق��ال به ال��ى منجز 
بصري يبه��ر العني والروح معا  . أي 
ان الفنان هنا أنتقل بنا من الراسخ 
الثابت الى روح االنفعال املضطرب 

أبداعياً ، من خالل اس��تدعاء صورة 
مركون��ة بالذاكرة ال��ى صورة أخرى 
اكث��ر انفتاح��اً ،  هي ص��ورة لونية  
تقرب اخملزون من معاناة الواقع حيث 
تتالش��ى الفوارق بني زمن الش��اعر 
وزم��ن الفنان ، وليع��ود الزمن واحد 
لك��ن بفارق االس��ى الق��دمي بحزنه 

واجلديد بذات احلزن وأكثر .
وما يحس��ب لصالح الفنان جناحه 
ف��ي جمع مدلول  النص  الش��عري 
وحتويله لنص بصري متجانس يتحد 
في توصيف الواقع عبر جمع االزمنة 
واخل��روج بزم��ن أخر ه��و زمن حلظة 
االبداع من طرف وحلظة القراءة في 
عني املتلقي  من الطرف االخر .، أنها 
لعبة الفنان في االنتقال باملشاهد 
عب��ر ازمن��ة مختلفة ك��ي يعيش 
معه قراءته الذاتية العاشقة لروح 
الس��ياب  وذاك��رة املتلق��ي القارئ 

لشعر السياب .
 حي��ث تنس��جم غاي��ة ال��دالالت 
الزمني��ة لتوصيف التعبير البالغي 
جزئي��ة  بتركيب��ات  التش��بيهي 

م��ن  وبع��ض  الش��اعر  فص��ورة   .
كلمات قصائ��ده  امللصقة بعناية 
وس��ط زخم االلوان محاكاة داللية 
االيح��اء  ف��ي  اساس��ية  جلزئي��ات 
لتثوي��ر اجلانب املتخي��ل  للمتلقي 
واس��تفزاز لذاكرت��ه  ف��ي ضمنية 
واضحة املقاصد تؤكد مرارة الواقع  
وتكشف بصورة جليه  احتاد معاناة 
وصدى صراخ الفنان والش��اعرمعاً 
في آن واح��د وأن اختلف��ت االزمنة 
عبر عملية استدعاء ومحاكاة روح 
الش��عر،  ومحاولة نقله��ا ابداعًيا 
لص��ورة ملون��ة تتكل��م ع��ن ذات 
املعاناة فقد اس��تعار الفنان  صوت 
الس��ياب احلزين ليرس��م لنا  أحالم 
افراح  منتظرة ، في مقاربة وجدانية  
وحوار اش��به ما يك��ون  ببكاء أمل 

يصرخ عاليا برموزه .
 يقول غاستون باشالر في جماليات 
املكان  » أننا نعيش لنبني بيتاً وليس 
نبني بيًتا  لنعيش فيه » .  لقد كان 
) د .حسام عبد احملسن ( قصدي في 
الرج��وع الى بويب وشناش��يل ابنة 

اجللب��ي ومرابع البص��رة  وجماليات 
ايحاء املكان ف��ي ذاكرتنا كي نبني 
معا  رؤية اكث��ر نقاء في مرجعيتنا 
البحثي��ة ع��ن روح اجلم��ال  ولكي 
يغس��ل املطر ما ت��درن بارواحنا من 

فجيعة .
ولعل نظرة الفنان كانت اعمق في 
اهتمام��ه بالض��وء  كعنصرلي��س 
منفص��ل بتعبيريت��ه  وامن��ا ح��اول    
احلي��اة  ف��ي  بتغلغ��ه   االهتم��ام 
وبامت��داده في اعماقه��ا . متواصال  
ال��ى فه��م قائ��م عل��ى املالحظة 
املباش��رة وعلى  التجاوب امللموس 
مع رؤي��ة قوة الض��وء وتالحمه مع 
صراحة االلوان حيناً واندماجها مع 
بعض حيًنا آخر، مس��تغال تعابيرها 
احلس��ية التي توحي  بحزن شفيف  
،  ويفس��ر ذل��ك بحث��ه الدائم  في 
اكتشاف البس��اطة املوحية والتي 

كان يبحث عنها وادراكه لها .
ومهم��ا اختلف��ت او توح��دت رؤى  
الفن��ان وقرب��ه م��ن روح الش��اعر  
والتي عالج فيها املعاناة االنسانية 

وخاصة معاناة االنسان املعاصر هي 
تلك التي كانت دائما جتذبهما معا  
للتوح��د في اجلمع ب��ني النقيضني 
الضوء والظ��الم ،  الوجود والعدم ،  
احلياة واملوت مما اضفى على لوحات 
الفنان س��مة األن��ني املكتوم لكنه 
أنني غ��ارق في الغنائي��ة ، فهو أنني 
معتص��ر م��ن أدراك م��رارة الواقع .  
فاملتلق��ي لن يقف عند  اش��كالها 
الس��طحية ب��ل تتوغ��ل العني في 
ابعادها وفيما وراء الشكل اخلارجي 
لتمتد الى عمق ال��روح . ولعل هذا 
األس��لوب خلق جتاوبا إنس��انيا في 
التعامل م��ع املضم��ون الفني من  
دون أن تكون هن��اك قيود معلبة أو 
احتكارللتفسير بل هو  استدراجه  
للغوص في روح اللوحة  من دون أن 
ميل��ي عليه الفكرة بل ترك له حرية 
الفهم، وليقدم  لنا صياغة متميزة 
لف��ن راق��ي اإلحس��اس والفك��رة . 
ويبقى ه��ذا املعرض جترب��ة مهمة 
وثري��ة  تش��به زخة مطر ف��ي روح 

التشكيل العراقي املعاصر .

بحزن عراقي الهوى إنساني المعاني

السياب في عيون إبداع معاصر مليء باالنكسارات
يحول األموال بين الدول

يتيح موق��ع التواصل االجتماعي فيس��بوك، إمكانية حتويل 
األموال عاملًيا عبر تطبيق التراس��ل الفوري لشبكة التواصل 

االجتماعي األشهر.
اذ طورت شركة “ترانسفير وايز”، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، 
خاصية “تاتش بوت” عبر تطبيق التراس��ل الفوري لفيسبوك 
)ماسنجر(، ما ميكن أن يس��اعد املشتركني على التواصل مع 

الشركات وتنفيذ معامالت مثل الشراء عبر اإلنترنت.
ويقوم العمالء بإرس��ال أموال إلى أصدقائه��م وأقاربهم من 
وإلى الواليات املتحدة وبريطانيا وكندا وأس��تراليا وأوروبا عبر 
تطبيق التراسل الفوري لفيسبوك، كما ميكن استعمال هذه 

اخلاصية في تلقي إشعارات بأسعار الصرف.
ويس��مح فيسبوك ملس��تعمليه بإرس��ال األموال محلياً في 
الواليات املتحدة عبر تطبيق التراس��ل الفوري، لكنه لم يتيح 

اخلاصية على املستوى الدولي.
وتق��دم “ترانس��فير واي��ز” ألول مرة خدمة تفس��ح اجملال أمام 
إج��راء التحوي��الت الدولي��ة لألم��وال بالكامل عب��ر تطبيق 

التراسل الفوري.
يذكر أن فيسبوك فتح برنامج التراسل الفوري أمام الشركات 
املطورة إلنش��اء تطبيقات ال��رد اآللي في أبريل في مس��عى 

للتوسع في مجال خدمة العمالء ومعامالت الشركات.

القصص قادمة الى الفيس بوك
يختب��ر فيس ب��وك حالياً ميزة جديدة تس��مى “قصص فيس 
بوك” في أيرلندا، وذلك على غرار “قصص س��ناب ش��ات”، في 
خط��وة جديدة ملنافس��ة خدمة التراس��ل الفيديوي س��ناب 

شات.
وتعمل ميزة “قصص فيس بوك “ بنحو يش��ابه إلى حد كبير 
ميزة القصص في “إنس��تغرام”، حي��ث تظهر الصور الدائرية 
الطافي��ة، أعلى خالصة األخبار عن��د فتح تطبيق فيس بوك، 

بحيث حتمل صور امللفات الشخصية لألصدقاء.
وميك��ن للمش��تركني  اس��تعمال عدد ال يحصى م��ن الفالتر 
والتأثي��رات التي توفرها فيس ب��وك ,من أجل صنع قصصهم 
بالطريق��ة الت��ي يرغب��ون به��ا، وتختفي تل��ك القصص عن 
املشاهدين بعد مرور 24 ساعة على طرحها، متاماً كما يحدث 

ضمن خدمتي إنستغرام وسناب شات.
وال تظهر الصور ومقاطع الفيديو املستعمله أو املضافة إلى 
قصص املستعمل ضمن خالصة تغذية األخبار أو على اجلدول 
الزمني للمس��تعمل ، وتبعاً لذلك ال ميكن التعليق على تلك 
القصص بالطريقة التقليدية املس��تعمله ضمن فيس بوك 

بل ينبغي إرسال رسالة مباشرة للرد على قصة شخص ما.

قريبًا .. اإلعالنات تظهر
في تطبيق المحادثة الفورية

تعتزم ش��ركة فيس بوك ب��ث اإلعالنات، عل��ى نافذة تطبيق 
احملادثة الفورية اخلاص مبوقع التواصل ماسنجر بهدف حتسني 

إيراداتها.
وذك��رت تقارير تقني��ة أن “فيس بوك “جتري حالي��اً جتارب على 
بث اإلعالنات على شاش��ة ماس��نجر أس��فل ناف��ذة احملادثة 

مباشرة.
وبرغم أن املس��تعملني عادًة ال يفضل��ون ظهور إعالنات على 
نوافذ احملادث��ة الفورية فإن هذه اخلطوة ميك��ن أن حتقق أرباحاً 
كبيرة بالنس��بة لش��ركة فيس بوك ,في ظل وجود أكثر من 

مليار مستعمل ملوقعها وتطبيق ماسنجر.
يذكر أن اختب��ار اخلصائص اجلديدة ومناذج اإلي��رادات املتوقعة 
منه��ا، متثل جزءاً من نظام العمل ف��ي فيس بوك، كما حدث 
في خاصية “قص��ص فيس بوك”، لكن احملت��وى املدفوع األجر 

على تطبيق ماسنجر ميكن أن يكون سالحاً ذو حدين.

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727
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إقالة كالوديو رانييري!
اذا كان��ت حال��ة ليس��تر تغيرت هذا املوس��م 
وتنكرت بشاشته فعلى جمهوره احملب السواه، 
نع��م قد  تكدرت صف��وة )الثعال��ب ( وأصابته 
لواع��ج همٍّ ش��تى وهواج��س أف��كار التخص 
غيره، وبالتأكيد هي م��ن غيرت مظاهر مالكه 
نح��و  س��ريفدانابرابا(  )فيتش��اي  التايلن��دي 
)خليله( السابق )كالوديو رانييري( ليستاء ملك 
)الكين��غ باور( من حالة الفري��ق ومدربه وأهمل 
ان يتحلى لإليطالي العجوز بالالئق من مظاهر 
احل��ب وامل��ودة وكأن��ه لم يع��د يفهم ش��عور 
اط��راف اللعبة في إنكلت��را لتجول في ضميره 
تلك الفكرة اخلطيرة )األقال��ة( اجلديرة بالتأمل 
والتدبر قبل ان ت��رى النور بعني تايلندية ضيقة 
وماه��ي اال انع��كاس صورته��ا اخملزي��ة املكللة 
بالعار لنظرة فقدت ذلك العطف والتودد وتلك 
اللحظات اللينة الرقيقة دليل العشق وعنوان 
رب��اط ازلي بني ليس��تر ومدربه صاح��ب االجناز 
التاريخي املنقطع النظير لتتحول الى قس��وة 
عنيفة منكرة اشتدت على اجلميع سواءاً داخل 
اجلزر البريطانية او خارجها، ولست بصدد عرض 

ردود األفعال حول هذه اإلقالة املفاجئة.
امنا ش��رف املهن��ة ديدني ومذهب��ي وهو مغزى 
)رانيي��ري(  فإجن��از  كلمات��ي  ومرم��ى  مقال��ي 
م��ع ليس��تر اليس��تطيع )فيتش��اي( وعائلته 
التايلندي��ة ان يعرف��وا جلته اجلامح��ة وموجته 
الطامح��ة، عندما كان��ت كتائب موج الهبوط 
ل��دوري املظالي��م االنكلي��زي تتقاذف ليس��تر 
ذات اليم��ني وذات الش��مال اندف��ع )رانيي��ري( 
يجال��د الغم��ار بس��واعد أف��كاره التكتيكية 
املفتول��ة وهو يس��مع صراخ جمه��ور )الكينغ 
باور(: )أغثنا أيه��ا االيطالي وإال غرقنا( فما كان 
من )رانييري( إال أس��رع غياث��ا واختطف النادي 
الغري��ق من غاش��يات اليم وأصب��ح الرجل بني 
ليلة وضحاها ملكاً متوجاً. والرئيس )فيتشاي( 
ماه��و اال مخلوق��اً ذليالً حتم علي��ه ان ينحني 
إحتراماً ألدنى تس��ليمة من )رانيي��ري(، وجاءت 
حلظة رد اجلميل عندم��ا انطفئ رونق االيطالي 
وغاض ضياؤه وبدأ يس��مع أنينه الكروي سقاه 

التايلندي جرعة اإلقالة املُرَّة.
 لكن��ك يارانيي��ري أيه��ا الرج��ل املُق��ال القوي 
س��تظل َس��بَّاقاً ال��ى ذرى الس��ؤدد والُعال في 
عالم كرة القدم وستحرز قصب السبق وحدك 
برغم أنف )فيتش��اي سريفدانابرابا( مالك نادي 
ليستر سيتي، فتاريخ املدينة وثعالبها مرتبط 

بقيصرها االيطالي )كالوديو رانييري(.

* مدرب كروي وناقد رياضي

الفجيرة ـ كاظم الطائي*

بك��رة  الع��راق  ذهبي��ة  حس��مت 
الس��لة على الكراس��ي املنافسة 
وأش��قائهم  أبطالنا  ب��ني  املثي��رة 
من البلد املنظم ألول نس��خة من 
بطولة غربي أسيا أللعاب املعاقني 
م��ن نيل اللقب بف��ارق النقاط عن 
األمارات التي تساوت عدد األوسمة 
الذهبية عند الرق��م 19 لكليهما 
قب��ل ه��ذا اللق��اء وبف��وز فريقنا 
على نظيره الس��عودي بنتيجة 50 
مقابل 45 نقطة في نهائي اللعبة 
ارتفع رصيدنا الى 20 ذهبية فضال 
عن  عش��رين فضية و7 نحاسيات 
واحلص��ول على  الص��دارة  منحته 

كأس الفائز األول.
حلت األمارات ثانيا في غربي أسيا 
 19 منه��ا  وس��اما   59 وجمع��ت 
ذهبي��ة و19 فضية و21 نحاس��ية 
ونالت  الثالث  باملركز  والس��عودية 
وخم��س  ذه��ب   14 وس��اما   27
فضي��ات وثمان نحاس��يات وجاءت 
بعدها الكويت برصيد 22 ميدالية 
بينه��ا 8 ذهبي��ات و8 فضي��ات و6 

نحاسيات.
املرك��ز اخلام��س كان م��ن نصيب 
االردن ب16 وس��ام بينها 6 ذهبيات 
م��ن  ومثله��ا  فضي��ات  وخم��س 
النح��اس وحل��ت س��لطنة عمان 
سادس��ا ب14 ميدالي��ة 5 ذهبيات 
و6 فضيات و4 نحاسيات والبحرين 
سابعا ب15 وساما منها 5 ذهبيات 
و3 فضيات و7 نحاس��يات وبعدها 
بينه��ا  8 ميدالي��ات  قط��ر وله��ا 
واحدة  وفضي��ة  ذهبي��ات  خم��س 
ووس��امني نحاس��يني وحلت لبنان 
تاس��عا برصيد 12 ميدالية بينها 
ذهبيت��ان وخمس فضيات وبقدرها 
من النحاس.. رياضيو س��وريا حلوا 
بالترتيب العاشر برصيد 4 اوسمة 
2 ذه��ب وفضي��ة واح��دة وواح��دة 
نحاس��ية وجاءت فلسطني باملركز 
احل��ادي عش��ر ون��ال رياضيوه��ا 7 

اوس��مة فضيت��ان و5 نحاس��يات 
واخيرا اليم��ن ونالت فضية واحدة 

فقط .
حف��ل اخلت��ام كان عراقي��ا بامتياز 
وقدم��ت في��ه ال��دروع التذكاري��ة 
وكاس البطول��ة للعراق تس��لمه 
رئيس وفدنا رئيس اللجنة الباراملبية 
الوطني��ة الدكت��ور عقي��ل حميد 
وق��دم رئي��س البعث��ة فاخ��ر علي 
اجلمالي ش��كره للجن��ة املنظمة 
عل��ى جناح اول نس��خة من بطولة 
غرب اس��يا اللع��اب املعاقني واثنى 
على جهد رياضيينا في قطف ثمار 

املشاركة بظروف معروفة.
وطاف رياضيو الباراملبية ارجاء قاعة 
االحتف��ال وه��م ي��رددون االهازيج 

الوطنية وس��ط تصفيق واعجاب 
الوف��ود املش��اركة الت��ي تفاعلت 
وبقيت  واناشيدهم  مع هتافاتهم 
جمل��ة رائعة تهز الوج��دان )بعده 
العراق ابحيل��ه( الهبت احلماس ال 
تبتعد عن صوالت قواتنا املسلحة 
مبختلف صنوفها وهي تدك معاقل 
وتس��تعيد عافي��ة مدننا  االرهاب 
وتنتص��ر في مح��اور القتال العادة 
اجلانب االمين من املوصل الى حضن 

الوطن .
عشرون مرة عزف النشيد الوطني 
ورف��رف علم الع��راق ف��ي مالعب 
ض��م  لوف��د  االم��ارات  وقاع��ات 
ف��ي صفوف��ه 28 رياضي��ا بكراس 
تعرض الصابات  اغلبهم  متحركة 

واوجاع ومتاعب صحية في املباريات 
الس��اخنة وبربع هذا العدد انتخى 
ابط��ال ك��رة اله��دف للمكفوفني 
للظفر بذهبي��ة الدورة بنتائج غير 
مس��بوقة على عمان والسعودية 
وكان  واالردن  وفلس��طني  وقط��ر 
اه��ل الس��لة على الكراس��ي في 
الذهبي��ة  ونال��وا  عطائه��م  اوج 
بتمي��ز واضح وفي الي��وم اخلتامي 
خاض��وا مباراتني من العيار الثقيل 
ام��ام الكويت انته��ت بنتيجة 52 
مقاب��ل 22 نقط��ة وبعد س��اعات 
قالئل تقابلوا مع الفريق السعودي 
اق��وى املنتخبات املش��اركة بهذه 
الفعالية وفازوا عليه بفارق خمس 
نق��اط بالرغم من جتدي��د صفوف 

الفري��ق وابعاد العدي��د من جنومه 
الس��ابقني لعقوب��ات انضباطي��ة 
وزج اس��ماء واعدة حسب ما اشار 
له النائب االول لرئي��س الباراملبية 

خالد رشك رئيس االحتاد املعني.
عشرون وس��ام ذهبي نالها ابطال 
الباراملبي��ة ف��ي البطول��ة تق��دم 
الصفوف اه��ل العاب القوى الذين 
 11 31 ميدالي��ة بينه��ا  حص��دوا 
ذهبي��ة كان��ت من نصي��ب العداء 
عباس ح��امت صاحب  3 ذهبيات في 
فعالي��ات الركض 100 متر فئة تي 
38 بزم��ن 12 ثانية و32 من اجزائها 
و200 مت��ر و400 مت��ر ونال ش��اكر 
محم��ود 3 ذهبي��ات بالعاب القوى 
واحمد غني نعاس وسامني واميرة 

كاظم ذهبية وفضيتني ونحاسية 
وحس��ني ب��ركان وج��راح نصار في 
سباقات عروس االلعاب وفي بقية 
حصاد االوس��مة لع��روس االلعاب 
ظفر قحطان ال كمر على فضيتني 
وس��جاد محم��د وفاطم��ة ج��واد 
وشاكر محمود وجراح نصار وعلي 
جب��ار وولدان نزار وزهراء جناح ونبيل 
منش��د وحسني س��جاد ومرتضى 

محمد على االوسمة االخرى.
ونال ابطال اثقال املعاقني 9 اوسمة 
منها ذهبيات حس��ن كرم ورسول 
كاظم وعلي موحان ومحمد عباس 
وس��الم محمد وفضيت��ي محمد 
ونحاس��يتي  فاضل  وعل��ي  عباس 
ه��دى مه��دي وه��زار كاظ��م وفي 
تن��س الطاول��ة جم��ع رياضيونا 5 
اوس��مة نال الذهبية منها سعيد 
موسى بس��باقات الفردي وحصل 
على الثانية سعيد موسى وزميله 
مصطفى جواد في فعالية الزوجي 
فرق��ي فضال عن جن��الء عماد بعمر 
12 س��نة هي االصغر في البطولة 
وهدي��ل عل��ي ومصطف��ى ج��واد 

احلصة الباقية من االوسمة.
وظف��ر منتخب س��لة الكراس��ي 
ذل��ك  وفع��ل  البطول��ة  بذهبي��ة 
فري��ق ك��رة اله��دف للمكفوفني.

العدي��د  اضاف��ة  باالم��كان  وكان 
م��ن االوس��مة الذهبي��ة البطالنا 
ل��وال عملي��ة الدم��ج ب��ني االوزان 
والفعالي��ات ومن��ح اخري��ن ه��ذه 
تف��وق  ان العبين��ا  الفرص��ة م��ع 
عليه��م برف��ع االوزان واملس��افات 
والزمن ومنهم ه��دى مهدي وهزار 
كاظ��م واخرين ليس��دل الس��تار 
على املنافس��ات الت��ي اقيمت في 
مالعب وقاعات نادي خور فكان في 
الش��ارقة والقاع��ة الرياضي��ة في 
الشارقة ونادي الثقة ونادي اخلليج 
وملعب الناشئة وجامعة الفجيرة 

برصيد يعد رائعا برغم ذلك.

* موفد االحتاد العراقي للصحافة 
الرياضية 

ختامها مسك عراقي

رياضيو البارالمبية يحصدون لقب غربي آسيا

أبطال اللجنة الباراملبية

فاز بـ 10 نهائيات من أصل 12 خاضها مع الفرق التي دّربها

لندن ـ وكالت:

يعود املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
املدير الفني بنادي مانشستر يونايتد 
إلى أجواء النهائي��ات مجدداً، بعدما 
افتقدها عدة س��نوات عندما يالقي 
نظيره نادي ساوثهامبتون في نهائي 
كأس الرابطة اإلجنليزية اليوم االحد.

ويعتبر نهائي كأس الرابطة اإلجنليزية 
ه��و النهائي رق��م 13، ال��ذي يلعبه 
مس��يرته  خ��الل  ون«  »السبيش��ل 
التدريبية في جميع االس��تحقاقات 
الرس��مية، وذل��ك من��ذ أول نهائ��ي 
ل��ه عندم��ا كان مدربً��ا لن��ادي بورتو 
البرتغالي ضد نادي سلتيك غالسكو 
االسكتلندي في كأس االحتاد األوروبي 
عام 2003 ، عندما كس��ب املواجهة 
- آنذاك- بثالثة أهداف مقابل هدفني 

متوًجا بأول لقب له كمدرب.
وبحس��ب تقرير لصحيفة » ذا صن« 
يس��تحق  مورينيو  فإن  البريطاني��ة، 
لق��ب »السبيش��ل ون » بعدما جنح 
في كس��ب 10 نهائيات من أصل 12 
نهائياً خاضها في مشواره التدريبي، 
حيث يترق��ب النهائي ال��� 13 واألول 
ل��ه عل��ى رأس اإلدارة الفني��ة بنادي 

مانشستر يونايتد.
ه��ذا ولع��ب مورينيو مع ن��ادي بورتو 
4 نهائي��ات ف��از م��ن خالله��ا بثالثة 
إذ  واح��دة،  خس��ر  فيم��ا  نهائي��ات، 

يعتبر أهم نهائي كس��به مع النادي 
البرتغال��ي ه��و نهائ��ي دوري أبط��ال 
أوروب��ا، عندما فاز على ن��ادي موناكو 
الفرنس��ي بثالثية نظيف��ة في عام 
2004 ، وه��و االجناز ال��ذي فتح أمامه 
أبواب الشهرة واجملد على مصراعيه.

وبعد انتقاله لتدريب نادي تشيلسي 
اإلجنليزي خاض مورينيو 4 نهائيات لم 
يخس��ر من خاللها أي نهائي، ومنها 
فوزه ب��كأس الرابطة اإلنكليزية ثالث 

مرات كان آخرها في عام 2015.
وفي إيطاليا خ��اض مورينيو مع نادي 
إنتر ميالن مباراتني نهائيتني، جنح في 
كس��بهما مًعا، خاص��ة نهائي دوري 
أبطال أوروبا في ع��ام 2010 الذي قاد 
من خالله » النيراتزوري » لهزمية نادي 

بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة.
وانتقل مورينيو للتدريب في إسبانيا 
عبر بوابة نادي ريال مدريد الذي اشرف 
على تدريبه من عام 2010 وحتى عام 
2013 ، حي��ث خاض معه نهائيني في 
مس��ابقة كأس امللك، حي��ث فاز أوالً 
في النهائي على برشلونة في عامه 
األول في مدريد، فيما خس��ر النهائي 
الثاني أمام اتلتيكو مدريد وفي عامه 

األخير بإسبانيا عام 2013.
وخالل النهائيات ال� 12 التي خاضها 
موريني��و م��ع األندي��ة األربع��ة التي 
دربها، فقد س��جل خط هجوم هذه 
الفرق 21 هدفاً، بينما تلقت شباكها 

9 أهداف فقط.

الت��ي  النهائي��ات  ه��ذه  وس��اهمت 
كسبها البرتغالي الشهير، في إثراء 
الس��يرة الذاتي��ة للم��درب مورينيو 
بعدما توج ب� 23 لقًبا خالل مسيرته 
التدريبية، وذلك بإضافة لقب الدوري 
الذي ناله في الدوري��ات األربعة التي 
عم��ل به��ا ف��ي البرتغ��ال وإجنلت��را 

وإسبانيا وإيطاليا.
وف��ي ح��ال جن��ح مورينيو ف��ي قيادة 

عل��ى  للف��وز  يونايت��د  مانشس��تر 
س��اوثهامبتون والتتويج بلقب كأس 
الرابط��ة اإلجنليزية، ف��إن »اليونايتد« 
س��يلتحق بن��ادي ليفرب��ول كأكث��ر 
األندية تتويًجا في إجنلترا باحتس��اب 
ألق��اب البط��والت احمللي��ة والدولية 
الكبرى، حيث ال يزال »الليفر » يعتبر 
األول برصي��د 44 لقًبا مقابل 43 لقًبا 

ل� »الشياطني احلمر«.

إلى ذلك، أعرب البرتغالي عن سعادته 
ببق��اء جنم الفري��ق األول واي��ن روني 

ضمن صفوف مانشستر يونايتد.
يونايت��د  مانشس��تر  م��درب  أك��د 
البرتغالي  الق��دم،  لك��رة  اإلجنلي��زي 
جوزي��ه مورينيو، اجلمع��ة أن النجم 
واي��ن رون��ي سيش��ارك ف��ي املب��اراة 
النهائية ل��كأس الرابطة األحد ضد 
س��اوثمبتون، معرب��ا ع��ن س��عادته 

لبقائ��ه ف��ي صف��وف الفري��ق حتى 
نهاية املوسم.

وكان روني وضع اخلميس حدا للتقارير 
الت��ي حتدثت في الفت��رة املاضية عن 
قرب مغادرته مانشس��تر يونايتد في 
عرض مغر إلى أحد األندية الصينية.. 
وق��ال موريني��و ردا عل��ى س��ؤال عن 
مش��اركة روني على ملع��ب وميبلي 
اليوم األح��د »أجل«، مضيفا »أعتقد 
بأنه اتخذ قراره في الوقت املناسب«.. 
وتابع: »قلت لكم في املؤمتر الصحفي 
السابق أن هذه األسئلة يجب أن توجه 
إليه. هو فقط ميكن��ه اإلجابة وفعل 
ذل��ك في الوقت املناس��ب«.. وأضاف: 
»هذا الس��ؤال عن واين روني يجب أن 
يكون األخير حتى نهاية املوسم. قال 
إنه سيبقى وسيساعد الفريق على 
الف��وز بالكؤوس«.. وأوض��ح مورينيو: 
»قلت س��ابقا إني س��أكون س��عيدا 
في حال اتخاذه هذا القرار. إنه يتدرب 
مع الفريق، ولم يش��ارك أمام سانت 
إتي��ان ألنه ل��م يك��ن جاه��زا، لكنه 
أج��رى حصة تدريبية مهمة وهو اآلن 

مستعد للمباريات«.
وفاز مانشس��تر يونايتد على سانت 
إتيان الفرنس��ي األربعاء -1صفر في 
إياب الدور الثان��ي، بعد أن كان تغلب 
عليه ذهابا -3صف��ر ليبلغ الدور ثمن 
النهائي حيث أوقعت��ه القرعة التي 
س��حبت اجلمعة، مبواجهة روستوف 

الروسي.

وكان��ت تقاري��ر صحافي��ة بريطانية 
أفادت أن وكيل روني زار الصني وأجرى 
مباحثات مع بع��ض األندية املهتمة 
بض��م الالع��ب البالغ م��ن العمر 31 
عاما، بإغ��راءات مالي��ة كبرى كتلك 
التي س��اهمت في ج��ذب جنوم كبار 

إلى األندية الصينية مؤخرا.
وأص��در روني اخلميس بيان��ا جاء فيه 
»على رغ��م االهتمام ال��ذي أظهرته 
أندي��ة أخ��رى وأن��ا مم��ن لذل��ك، أريد 
أن أض��ع ح��دا لكل التكهن��ات التي 
ص��درت مؤخ��را ألؤك��د بقائ��ي ف��ي 
أضاف:  يونايتد«..  مانشستر  صفوف 
»آمل في أن أساهم بشكل كبير في 
مس��اعدة الفريق ف��ي كفاحه على 
أربع جبهات«، في إش��ارة إلى الدوري 
اإلجنليزي املمتاز وكأس إجنلترا وكأس 
الرابط��ة احمللي��ة وال��دوري األوروب��ي 

»يوروبا ليغ«.
وفقد روني في الفترة األخيرة مركزه 
أساس��يا في صفوف الفري��ق، علما 
بأن��ه أصبح الش��هر املاض��ي أفضل 
ه��داف في صفوفه بتس��جيله 250 
هدفا. ويرتبط بعقد مع مانشس��تر 

يونايتد حتى عام 2019.
م��ن جه��ة أخ��رى، أك��د مورينيو أن 
جنم الفري��ق اآلخر األرمين��ي هنريك 
مخيتاريان سيغيب اليوم، عن نهائي 
كأس الرابط��ة بس��بب اإلصابة أمام 
س��انت إتيان، علما بأنه كان صاحب 

هدف الفوز على سانت إتيان.

تقرير

مورينيو يترقب خطف الكأس رقم 11 اليوم أمام ساوثهامبتون

العبو مانشستر يونايتد

مفكرة الصباح الجديد

أتليتكو مدريد ـ برشلونة

ساسولو ـ ميالن
التسيو ـ أودينزي

فياريال ـ ريال مدريد

إنتر ميالن ـ روما

6:15 مساًء

5:00 عصرًا
5:00 عصرًا

10:45 مساًء

10:45 مساًء

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
حافظ فريق نادي النفط على صدارته 
لالئح��ة ترتي��ب ف��رق ال��دوري املمتاز 
برغم تعادل��ه أمس امام ضيفه نفط 
الوس��ط به��دف ملثل��ه، النف��ط رفع 
رصي��ده ل��� 41 نقطة، فيم��ا لنفط 
الوس��ط 38 نقطة.. من جانبه، حقق 
فريق ال��زوراء ف��وزأً كبي��راً على فريق 
الكهرباء باربعة اهداف نظيفة أمس 
في ملعب الش��عب الدولي حلس��اب 
الدور االول من املرحلة الثانية للدوري 
املمتاز، العبو الزوراء سجلوا أهدافهم 
ع��ن طري��ق محم��د ه��ادي مكنتش 
باخلطأ في مرماه، وع��الء عبد الزهرة 
وعالء مهاوي ومصطفى كرمي.. وبهذا 
الفوز، ارتفع رصيد الزوراء إلى النقطة 
39 ، بينم��ا جتمد رصيد الكهرباء عند 

النقطة 16.
وفي املباراة التي تلتها بني الش��رطة 
ان  الش��رطة  اس��تطاع  والطلب��ة، 

يكس��ب القمة لصاحل��ه بهدف عبد 
القادر طارق، ليرفع الش��رطة رصيده 
ال��ى 37 نقطة، فيما الطلبة ميلك 33 

نقطة.
وحلس��اب اجلول��ة ذاتها، وف��ي ملعب 
الزبي��ر متك��ن الضيف فري��ق النجف 
من الفوز عل��ى فريق البحري بهدفني 
مقاب��ل هدف واحد.. األه��داف الثالث 
س��جلت جميعها في الش��وط االول 
ليرف��ع النجف رصيده إل��ى النقطة 
31، فيم��ا جتم��د رصي��د البحري عند 

النقطة 11.
وواصل القوة اجلوي��ة مزاحمته لفرق 
الصدارة بفوزه على فريق زاخو بهدف 
من دون رد احرزه الالعب بش��ار رسن، 
رفع اجلوي��ة رصيده إل��ى النقطة 36 
فيما جتمد رصي��د زاخو عند النقطة 
11. ومتك��ن املين��اء م��ن حص��د ثالث 
نق��اط مهمة بف��وزه عل��ى مضيفه 
فريق احلس��ني بهدف واحد من دون رد، 

ليرف��ع رصيده إلى النقط��ة 35 ، في 
حني جتم��د رصيد فريق احلس��ني عند 

النقطة 12.
االخ��ر  ه��و  بغ��داد  امان��ة  وس��جل 
بداي��ة جيدة بفوز ثم��ني على ضيفه 
السماوة بهدف من دون ليرفع رصيده 
إلى النقط��ة 29 باملقابل جتمد رصيد 
السماوة عند النقطة 9.. ومتكن فريق 
نفط ميسان من العودة من بعيد إلى 
املباراة بع��د أن ع��ادل النتيجة برغم 
تأخ��ره بهدف��ني أم��ام ج��اره صاحب 
الضياف��ة نفط اجلن��وب، ليرفع نفط 
ميس��ان رصيده إلى النقطة 23، في 
ح��ني رفع نف��ط اجلنوب رصي��ده إلى 
النقط��ة 20.. وف��ي املب��اراة األخي��رة 
تقاسم النتيجة فريق كربالء وضيفه 
بالتع��ادل  انته��ت  أن  بع��د  احل��دود 
االيجاب��ي 1-1، ورف��ع كرب��الء رصيده 
إل��ى النقطة 21 ، في حني رفع احلدود 

رصيده إلى النقطة 20.

فوز رباعي للزوراء.. والشرطة 
يقبض على نقاط القمة من الطلبة  

ترينغانو ـ أثير الشويلي*
وص��ل وفد منتخبن��ا الوطني بكرة 
القدم الشاطئية الى والية ترينغانو 
املاليزية بعد رحلة طويلة ومتعبة، 
حيث بدات حكاية الرحلة من مطار 
بغ��داد الدولي يوم اول امس اجلمعة 
عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت 
بغداد وانتهت عند الساعة الثانية 

عش��ر ظهرا من يوم امس الس��بت 
ايضا بتوقيت بغداد.

وس��تنطلق تصفيات كأس العالم 
ي��وم الراب��ع م��ن ش��هر اذار املقبل 
وتختتم يوم الثاني عشر من الشهر 
نفس��ه، حيث اوقعتن��ا القرعة في 
اجملموعة الثالثة الى جانب منتخبات 
اليابان واالمارات وقطر، إذ يس��تهل 

منتخبنا اول مبارياته يوم الس��ادس 
م��ن ش��هر اذار املقبل م��ع منتخب 
االمارات، وفي اليوم الس��ابع يلتقي 
املنتخ��ب الياباني، وم��ن ثم يختتم 

مبارياته مع املنتخب القطري.

* املنس��ق اإلعالمي للجنة الكرة 
الشاطئية

بغداد ـ الصباح الجديد:
الفني��ة  اللجن��ة  أم��س  عب��رت 
لأللع��اب العاملية الش��توية التي 
تس��تضيفها النمس��ا في الفترة 
م��ن 14حت��ى 25 آذار املقبل ، وهى 
النهائ��ي  البرنام��ج  ع��ن  تعل��ن 
تش��هدها  الت��ي  للمس��ابقات 
األلعاب وه��ي 9 رياضات ش��توية  
،  ع��ن أعجابه��ا الش��ديد بالعبي 
ف��ي  املش��اركة  العربي��ة  ال��دول 
األلع��اب خاصة ف��ي رياضة اجلري 
على اجللي��د ، وطريق��ة أعدادهم 

للجري على جليد النمس��ا ، حيث 
كان الالعبون يج��رون على الرمال 
عوض��ا عن ع��دم وج��ود جليد فى 
بالده��م ، وضربوا أمثلة بالفراعنة 
وجريه��م عل��ى رم��ال األهرامات ،  
والعبو عمان واألم��ارات، والبحرين 
، العراق ، الس��عودية ، فلس��طني 
، قط��ر ، تونس ، عم��ان الذين جروا 
عل��ى رمال الصح��راوات العربية ، 
بينما جرى على اجلليد فقط حيث 
ين��زل  في بالده��م العب��و االردن ، 

لبنان ، املغرب . 

وميث��ل العرب فى مس��ابقة  اجلري 
عل��ى اجلليد 44 العباً والعبة حيث  
تش��ارك مص��ر بأربع��ة العب��ني  ، 
وتشارك  البحرين  بالعبني ، بينما 
تش��ارك األمارات بأربع��ة العبني ، 
العراق  بالعبني ، االردن باربع العبني 
، السعودية بالعبني ، لبنان بأربعة 
العب��ني ، ليبي��ا بالعب��ني ، املغرب  
بأربعة العبني ، فلس��طني بالعبني 
، و قطر بالعبني ، و س��وريا بالعبني 
،و تون��س بأربع��ة العب��ني ،و عمان 

بأربعة العبني .

العراق يشارك في األولمبياد الخاص الشتوي

»الشاطئية« يبدأ معسكره في ترينغانو النفط يحافظ على صدارة دوري الكرة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

حصل النجم جورج كلوني 
على اجلائزة الفخرية، خالل 
تكرمي��ه ف��ي حف��ل توزيع 
بنس��خته  جوائز س��يزار، 
ال�42، والذي أقيم مس��اء 
اجلمعة في قاعة احلفالت 
 Salle Pleyel  املوسيقية
في العاصمة الفرنس��ية 

باريس.
الفن��ان  حصل��ت  كم��ا 
الفرنس��ية آول��ي امام��را 
على جائزة أفضل مغنية، 
السينمائي  اخملرج  وحصل 
باراس،  السويس��ري كلود 
على جائزة إخ��راج أفضل 

فيلم متحرك.

وذك��رت أكادميي��ة الفنون 
الس��ينما  وتقني��ات 
الفرنس��يةK أنها إختارت 
يتمتع  ما  كلوني بس��بب 
به م��ن  "موهب��ة رائعة" 
ف��ي التمثي��ل، واإلخ��راج، 
والكتاب��ة، واإلنت��اج، ومل��ا 

يتمتع به من تسامح.

كرمت إدارة مهرجان املركز 
الكاثوليك��ي للس��ينما،  
في مص��ر، برئاس��ة األب 
بط��رس داني��ال- الفن��ان 
الفخراني، بحفل  يحي��ى 
املقام  املهرج��ان  افتت��اح 
الكاثوليك��ي  باملرك��ز 
بوسط القاهرة، وذلك عن 

مجمل أعماله الفنية.
كما كرمت إدارة املهرجان 
الفنانة صفاء أبو السعود، 
السيناريس��ت  وكذل��ك 

محف��وظ عب��د الرحمن، 
والناقد  احللف��اوي،  ونبيل 
أب��و  عل��ي  الس��ينمائي 

شادي وآخرين.

اللبنانية  الفنان��ة  احيت 
نيك��ول س��ابا ف��ي مصر 
حفال فنيا كبيرا، شارك به 
عدد من جنوم الفن ومنهم 
جورج  الط��رب  س��لطان 
وس��وف، حي��ث صع��دت 
على املسرح في الساعة 
والنصف صباحاً  الواحدة 
بعد أن قّدمتها اإلعالمية 
ران��دا جبر، واصف��ًة إياها 
باملوهب��ة الت��ي أت��ت من 
نيكول  لتش��عل  لبن��ان، 
املس��رح مبج��رد ظهورها، 
وس��ألت في بداية احلفل 
جمه��ور  يوج��د  كان  إذا 
لبنان��ي بني احلض��ور من 

أجل رقص الدبكة.
نيك��ول قّدم��ت العدي��د 

م��ن أغنياته��ا وأغني��ات 
م��ن الزمن اجلمي��ل نذكر 
منه��م "أنا طبعي كده"، 
عين��ي"  ي��ا  "حبيب��ي  و 
و "ي��ا بن��ت الس��لطان" 
و  الش��باك"  "حت��ت  و 
عاملة"  عامل  "ش��كلك 
و"التوتون��ي" و "براحتي" 
و "ي��ا دلع" و "يان��ا يانا" و 

"حرمت أحبك". 

جورج كلوني

نيكول سابا 

يحيى الفخراني

أخبــارهــــــــــم

تعزية
"ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالكرام"

"البقاء هلل"
انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى

السيدة "بتول النائب"
"املربية الفاضلة في متوسطة القادسية للبنات"

وعقيلة االستاذ "عطا عبد الوهاب"
"س��كرتير امللك فيص��ل الثاني واألمي��ر عبد اإلله، 

وسفير العراق األسبق في األردن"
ووال��دة كل م��ن الس��ادة األخ��وة له��ب والفن��ان 

التشكيلي سينا عطا
وسيقام مجلس العزاء على روحها الطاهرة

في عمان في جمعية آل قموة في دابوق
ابتداء من يوم السبت ٢٥ شباط وملدة ثالثة ايام،

م��ن الس��اعه اخلامس��ه وحتى التاس��عه مس��اء 
للنساء والرجال

للتعازي الشخصية ميكن األتصال
باألخ لهب 00962796537961

lehebwahab@hotmail.com وباألمييل
وباألخ سينا 00962796432977

sinaata@hotmail.com و باألمييل

اللهم اغفر لها وارحمها وأعف عنها ...
وإنا هلل وإنا إليه راجعون

البصرة - سعدي علي السند:
جتربة جديدة خاضتها الش��اعرة 
والرس��امة خلود بن��اي البصري، 
وعرضته��ا أم��ام اجلمه��ور ف��ي 
قاع��ة احتاد ادب��اء البصرة، عندما 
للش��عر  كتابته��ا  اس��تثمرت 
ومزجته��ا م��ع ماجتي��ده من فن 
الرس��م، وعرض��ت ع��دة لوحات 
اجلمي��ل،  التم��ازج  ضم��ن ه��ذا 
لتحاك��ي القصيدة باللوحة، في 
اول معرض له��ا، وبحضور نخبة 
من املبدعني، وشرائح من مجتمع 

مدينة البصرة  .
ب��دأ املع��رض مبش��اهدة قصائد 
عبر التلفاز انش��دتها الش��اعرة 
خلود، تلته��ا مداخالت، وحوارات، 
وانطباع��ات احلض��ور ع��ن ه��ذه 
التجربة، الت��ي ادار آليتها الناقد 
التشكيلي خالد خضير الصاحلي 
األش��تغال  حق��ل  ق��ال:  ال��ذي 
املش��ترك م��ا ب��ني الص��ورة في 
الش��عر وبني الصورة في الرسم، 
هو حق��ل اس��تعاري، فاجلمع ما 

بني الرس��م وبني الشعر، كأدخال 
الكتاب��ة ف��ي الف��ن التكعيبي، 
وإن كان��ت مناذجه��ا الرفيفة أدت 
إل��ى أّن احلروف كان��ت توضع في 
اللوح��ة، وه��و مماثل لنم��اذج فن 

الرسم "البعد الواحد".
احمل��اورون بنح��و ع��ام منهم من 
كان مع التجرب��ة  كنوع ابداعي، 
ومنه��م من كان ضده��ا،  هناك 
الكثير م��ن املبدعني تعاملوا مع 
هذا النوع من الفنون، فبعضهم 
كان يجي��د الكتاب��ة الش��عرية 
التمازج  بهذا  والرس��م، فيحقق 
صورة شعرية وتشكيلية، ويترك 
ذل��ك للمتلق��ي ليق��ول ماعنده 
وهن��اك  الطريق��ة،  ه��ذه  ع��ن 
البعض اآلخر الذي يجيد الكتابة 
بفن��ان  فيس��تعني  الش��عرية 
تش��كيلي ليرسم لوحات حتاكي 
اشعاره وبالعكس، ومازالت هذه 
التجربة مطروحة وتظهر لنا هنا 
وهناك في ارج��اء املعمورة، لنرى 
م��ن خاللها لونا ابداعيا لم نعتد 

على مش��اهدته لقلة متعاطيه 
القصي��دة  مايخ��ص  أم��ا   ...
املرس��ومة  اللوحة  او  املكتوب��ة، 
في هذا النوع من اإلبداع، فتبقى 
تفاصيله��ا عند املتلقي، او تبقى 
روحية هذا النوع من األبداع، عند 
النقاد اخملتصني ليقولوا كلمتهم 
عن قصي��دة اللوح��ة، او اللوحة 

القصيدة.

الدكت��ور س��لمان كاص��د رئيس 
إحتاد األدباء والكتاب العراقيني في 
البص��رة، في مداخلت��ه حول دور 
القصيدة واللوحة، حتدث عن بؤرة 
التأس��يس واملؤس��س؟  ومن أين 
إبتدأت الفنانة أو  الشاعرة؟  وملاذا 
بعد أن إبتدأت ش��اعرة أصبحت 
رسامة، أو العكس. فالبحث عن 
لّلوحة  العميق��ة  البنية 

يختل��ف ع��ن البنية ف��ي اللغة، 
حيث للغ��ة دال واحد ه��و داللة 
اللفظ، واللوحة لها دالئل كثيرة 
متعمق��ة ف��ي اللون والش��كل، 
وإنسيابية اخلطوط واملنحنيات. 

و وج��د الدكت��ور كاص��د ان  من 
الصعوبة مبكان التجانس ما بني 
الشعر وبني اللوحة، موضحا: إني 
الحظت ف��ي الذي يوف��ر االنزياح 
األكث��ر، هل الش��عر ام اللوحة .. 

فأنا الأحبذ ذلك .
وقال األديب ناظم املناصير في رده 
على ما طرحه الدكتور س��لمان 
كاص��د: الش��اعر بدر الس��ياب، 
وض��ع نهر بوي��ب كلوح��ة فنية 
حقيقية ليسقيها بأحرفه، كما 
وضع الش��اعر س��عدي يوس��ف 
نهر باب س��ليمان، والقصيدتان، 
لوحت��ان فنيت��ان ش��عرا، وصورا 
أبداعي��ة حقيقي��ة، والكثير من 
الشعراء كان ملهمهم أما النهر، 
أو الشجر، أو املنظر اجلميل وغير 
ذل��ك .. وفي أحرفه��م قرأنا لهم 

أعذب األشعار، وإنِّي أتساءل : ماذا 
لوكان��ت تلك أألنهر، واألش��جار، 
واملناظر اجلميل��ة كلوحات فنية 

مرسومة على ورق أو خشب ؟. 
اما الناقد الدكتور ناصر األسدي  
فقال: ان النصوص هي من أوليات 
جن��اح املش��هد الثقاف��ي، ونتاج 
األديب��ات لغ��ة وأس��لوبا، يصب 
في أجن��اح مش��روعِهنَّ الثقافي، 
والبد م��ن أن تُفت��ح األبواب على 
مصاريعه��ا، ك��ي تدخ��ل امل��رأة 
املعترك الثقافي، وتثبت ذاتها في 

عونها ألخيها الرجل.
ثم قرأت الشاعرة خلود عددا من 
قصائده��ا توزعت ما بني الهموم 
العاطفي��ة وبني الهموم احلياتية 
للمرأة، وس��عيها الدائم لتأكيد 

ذاتها وكيانها في اجملتمع، 
تك��رمي  متّ  اجللس��ة  وف��ي خت��ام 
الش��اعرة الفنانة خلود بناي، من 
قبل احتاد أدباء البصرة بش��هادة 
اإلبداع��ي  لنش��اطها  تقديري��ة 

املستمر.

قصائد تمتزج بالرسم في معرض الشاعرة والتشكيلية خلود بناي البصري 

جتربة جديدة خاضتها الشاعرة والرسامة خلود بناي البصري

:BBC - الصباح الجديد
أعربت هيئة اإلذاع��ة البريطانية "BBC" عن انزعاجها إزاء 
مزاعم جتس��س أملانيا على صحفيني أجان��ب، بينهم عدد 

من صحفيي الهيئة.
وقام جهاز االستخبارات اخلارجية األملاني، بالتجسس على 
مراس��الت البريد اإللكتروني، والفاكس، وكذلك االتصاالت 
الهاتفي��ة، خاصة بوس��ائل إع��الم، أكثر من عش��رة منها 
تخص "BBC" في لندن، وأفغانستان، وذلك حسبما قالت 

صحيفة "دير شبيغل" األملانية.
وش��ملت الرقابة، التي بدأت منذ ع��ام 1999، وكالة رويترز 

لألنباء، وصحيفة نيويورك تاميز، حسبما قالت شبيغل.
وتق��ول دي��ر ش��بيغل إن 50 رقم��ا للهات��ف يس��تعملها 
صحفي��ون أجانب، كان��ت خاضعة ملراقبة االس��تخبارات 

األملانية.
وتعت��زم الصحيفة، التي حتظى مبكانة ومصداقية، نش��ر 
املزيد من التفاصيل عن التجسس املزعوم السبت املقبل.

واطلعت دير شبيغل على وثائق من حتقيق للبرملان األملاني، 
عن دور االس��تخبارات األملانية في عمليات مراقبة واسعة 

النطاق قادتها الواليات املتحدة.
وكش��ف موظف االس��تخبارات األميركية الس��ابق إدوارد 
س��نودون، النطاق الدولي الواس��ع للرقابة التي تقوم بها 
وكال��ة األم��ن الوطني األميركي��ة، والتي ق��ال إنها كانت 
تتلقى الدعم من االستخبارات األملانية، ومن جهاز مراقبة 

االتصاالت التابع للمخابرات البريطانية.

:BBC - الصباح الجديد
حتقق ش��ركة أبل في مزاعم شابة أميركية بأن هاتفها من 

طراز "آيفون 7 بالس" قد "انفجر" واشتعلت فيه النيران.
وكان��ت برينا أوليفاس، البالغة من العمر 18 عاما، وهي من 
توكس��ون بأريزونا، نائمة والهاتف قريب منها، عندما الحظ 

رفيقها انبعاث دخان وأصوات غريبة من اجلهاز.
فق��ام الرفيق بنق��ل الهاتف بعيدا عنها، وس��ّجل ما حدث 
بالفيدي��و في مقطع مصور، انتش��ر على نطاق واس��ع عبر 
مواق��ع التواصل االجتماعي، وميكن فيه مش��اهدة الهاتف 
والدخ��ان ينبعث من��ه بوض��وح. وقالت برينا لبي بي س��ي 
إنها الحظت وجود مش��كلة ف��ي الهاتف، وذل��ك قبل يوم 
من اش��تعال النيران به، وقد اشترت برينا الهاتف في يناير/ 

كانون الثاني املاضي.
وأضاف��ت "لم يكن يعمل فأخذت��ه للمتجر حيث أمكنهم 
تش��غيله، وقالوا ل��ي إنه ال يوج��د به مش��كلة، وأنه على 
م��ا يرام". ولك��ن في صباح اليوم التالي اس��تيقظت لتجد 
أن الني��ران اندلعت في هاتفها. وقال��ت برينا "خلدت للنوم 
وهاتفي بجانبي، لقد كان على الفراش بجوار رأسي. وقد قام 
رفيق��ي بنقل الهاتف بالفعل بعيدا عني، ولكنه اس��تطاع 
رؤية الدخان يتصاعد من الهاتف، وس��مع صوتا صادرا منه. 

استيقظت ألنني سمعت الصوت ثم عال صوت رفيقي".

"BBC" منزعجة بسبب تجسس 
ألمانيا على الصحفيين

أبل تحقق في فيديو 
انفجار آيفون

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت النجم��ة اللبنانية ن��وال الزغبي، أنها 
تتحّض��ر إلى ط��رح أغني��ة لبناني��ة جديدة في 
ش��هر أيار/مايو املقبل، من كلمات جوزيف جحا 
وشقيقه ميش��ال جحا، مشيرة إلى أن أغنيتها 
اجلديدة "توّلع"، هي عراقية كالسيكية، ومبّينة 
أن "اجلمه��ور مصدوم إيجابا م��ن األغنية، ألنها 

أول مرة تقّدم اللهجة العراقية".
وأوضح��ت ن��وال الزغبي في مقابل��ة خاّصة مع 
احد املواقع التي تهتم باخبار الفن والفنانني، أن 
من أهم األس��باب التي دفعتها إلى غناء "توّلع" 
هي أنها أحّبت اللهج��ة العراقية، واألغنية من 
كلم��ات عدن��ان األمي��ر، وامللحن بس��ام املهدي 

أضاف إليها رونًقا مميزًا، والتوزيع لعمر صباغ.
 وأش��ارت الزغبي إلى أن اختيار األغنية يعود إلى 
رأيه��ا، إال أنه��ا تأخ��ذ بعني االعتب��ار النصيحة، 
مبّين��ة أنه��ا س��تصّور األغني��ة عل��ى طريقة 
الفيدي��و كليب مع اخملرج جو بو عيد، فور عودتها 
من فرنس��ا، وس��تصّور الكليب ف��ي لبنان ألنها 

منش��غلة جدا،ً وليس لديها وقت للس��فر 
إلى اخلارج.

ووع��دت الزغب��ي، جمهوره��ا، بإحي��اء 
حف��الت ع��ّدة خ��الل الصي��ف املقبل، 
إضافة إل��ى مهرجانات عدة منها جرش، 
وموازي��ن، كما ُعرض عليها إحياء حلقة 
أراب آي��دول، ولكنه��ا كان��ت مرتبط��ة 
بالتاريخ نفس��ه في حف��ل زفاف، وحول 
اعتذاره��ا ع��ن األوبريت الذي س��يقدم 
ضمن مهرجان��ات األرز الدولية، أوضحت 
ن��وال أنه��ا تلق��ت اتص��االً م��ن النائ��ب 
"س��تريدا جعجع" للمشاركة في أوبريت 
رفض��ت بس��بب تض��ارب  ولكنه��ا  األرز، 

املواعيد لديها فقط ال غير.
وأف��ادت الزغب��ي أنها تش��ّجع الس��ينما 
األميركي��ة، الفتة إل��ى أنها "س��عيدة بان 

السينما تتقدم، وهناك أفالم لبنانية جميلة"، 
ومختتمة أنها حتب أن تتابع املسلسالت التركية 

مثل "حب لإليجار" و "حب أعمى".

 نوال الزغبي.. أغنية "تولع" 
أغنية عراقية كالسيكية

الصباح الجديد - وكاالت:
ينتظ��ر املهتمون بظواه��ر الفلك، 
الي��وم األحد، حصول أول كس��وف 
للش��مس في العام اجلديد، وسط 
توقع��ات ب��أن تبدو الش��مس مثل 
حلقة ملتهب��ة حول قرص مظلم 

هو القمر.
ويح��دث كس��وف الش��مس حني 
تكون األرض، والقمر، والشمس في 
اخلط نفس��ه تقريبا، ويكون القمر 
في الوس��ط، تزامنا م��ع والدة قمر 

جديد يلقي بظله على األرض.
وبحس��ب ما ذكر موق��ع "جي دي 
ت��ي أي ماغ"، فإن الظاهرة س��تبرز 
ف��ي  للمتابع��ني  أوض��ح  بنح��و 
إفريقيا،  ووس��ط  اجلنوبية،  أميركا 

وجنوبها.
وأضاف املصدر أن رقعة بعرض مائة 
كيلومت��ر جتت��از كال من تش��يلي، 
وزامبي��ا،  وأنغ��وال،  واألرجنت��ني، 
والكونغ��و الدميقراطية، س��تتيح 

أفضل متابعة للظاهرة.
وينب��ه الباحث ف��ي جمعية علم 
الفلك اإليرلندية، تيري موزلي، من 
النظر إلى الظاه��رة بالعني اجملردة، 
موصيا من يري��دون املتابعة بارتداء 

نظارات خاصة.
وبرغ��م أن القم��ر س��يمر لقراب��ة 
الس��اعتني أم��ام الش��مس، إال أن 
ظاهرة الكس��وف لن تكون مرئية 
للمتابعني على األرض، إال لدقيقة 

واحدة.

كاليفورنيا - رويترز: 
اس��تنكر صن��اع األفالم اخلمس��ة 
الناطقة بلغات أجنبية، واملرشحة 
للحص��ول عل��ى جوائز األوس��كار 
التعص��ب  "مبن��اخ  وصف��وه  م��ا 
املتح��دة،  بالوالي��ات  والقومي��ة" 
وف��ي أماكن أخ��رى، وأه��دوا جائزة 
األكادميية لفئة أفضل فيلم ناطق 
بلغ��ة أجنبية إل��ى قضية الوحدة 

وحرية التعبير.
وعب��ر اخملرج��ون وه��م م��ن إي��ران، 
والدمن��ارك،  وأملاني��ا،  والس��ويد، 
وأس��تراليا عن هذا الرأي في بيان، 
فيما حضر املئات جتمعا قبل إعالن 
جوائز األوس��كار. ونظ��م التجمع 
واح��دة من كب��رى وكاالت املواهب 
في هولي��وود دعما حلري��ة التعبير 

والوحدة.
يأتي هذا البيان وكذلك التجمع في 
بيفرلي هيلز، عق��ب حملة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب على السفر 
إل��ى الواليات املتحدة، وبعد ش��هور 
من اخلطب احلماس��ية من مشاهير 

خالل عروض اجلوائز ومسيرات.

أصغ��ر  اإليران��ي  اخمل��رج  ويقاط��ع 
فرهادي حفل األوسكار الذي يقام 

اليوم األحد احتجاجا على حظر 
ترامب الس��فر من س��بع دول 

ذات أغلبية مسلمة.
وق��ال البي��ان ال��ذي نش��ر 

فارايت��ي،  مجلت��ي  ف��ي 
"نود  ريبورتر،  وهولي��وود 
أن نعب��ر ع��ن رفضن��ا 
باإلجماع، واملؤكد ملناخ 
والقومي��ة  التعص��ب 
ال��ذي ن��راه الي��وم في 
املتح��دة،  الوالي��ات 
وف��ي دول أخرى كثيرة 

بعض  ول��دى  غيرها، 
ولألسف  السكان 

وسط  الش��ديد 
س��يني  سيا

بارزين."

األرض تترقب كسوفا نادرًا اليوم

صّناع األفالم األجنبية يستنكرون 
مناخ "التعصب" في أميركا
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