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بغداد ـ الصباح الجديد: 
ش��هدت األي��ام االخي��رة حتقيق 
انتص��ارات عس��كرية باهرة في 
الوقت الذي حققت الدبلوماسية 
العراقي��ة وبتوجهيات من رئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي جناحات 
على املستوين الدولي واالقليمي، 
خارجي��ة  وزي��ر  زي��ارة  وج��اءت 
الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة 
عادل اجلبير الى بغداد لتوج هذه 
النجاح��ات، فيما اك��د مراقبون 
للش��أن العراق��ي اهمي��ة هذه 
الزي��ارة في وقت تتح��دث اغلب 
وسائل االعالم العاملية عن الدور 
الكبير الذي سيؤديه العراق في 
املستقبل على املستوين العاملي 
واالقليم��ي بفض��ل انتص��ارات 
اجلي��ش العراق��ي ف��ي جبه��ات 

القتال ضد داعش. 
وفي هذا الس��ياق قال املتحدث 
باس��م وزارة اخلارجي��ة العراقية 
أحم��د جمال إنه لم يتم اإلعالن 
س��ابقا عن زي��ارة وزي��ر خارجية 
السعودية عادل اجلبير بناء على 

رغبة الرياض.
وأوضح جمال ف��ي بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، أن��ه 
"كانت هناك اتصاالت مستمرة 
مع اجلانب الس��عودي وخصوصاً 
في الفترة التي تلت طلب العراق 

اس��تبدال الس��فير السبهان"، 
مبين��ا أن "هن��اك العدي��د م��ن 
اللقاءات الت��ي عقدت بني وزيري 
البلدين عل��ى هامش  خارجي��ة 

عدد من املؤمترات الدولية".
منه��ا  "اله��دف  أن  وأض��اف 
عالق��ات  بن��اء  لن��ا  بالنس��بة 
صحيح��ة ومتوازن��ة م��ع ه��ذه 
الدول��ة اجلارة ملا متلك من اهمية 
وتأثي��ر دولي واقليم��ي ومبا يعود 
باملصلح��ة ضمن اط��ار برنامج 
العالقات  احلكومة ف��ي مج��ال 
اخلارجي��ة، وف��ي مي��دان ابق��اء 
العراق على احلياد من سياس��ة 
احملاور واالس��تقطاب التي تعاني 

منها املنطقة".
وأش��ار إلى أن "اجلانب السعودي 
طلب منا عدم االعالن عن الزيارة 
حتى تتم، واحترمنا هذه الرغبة 
، وه��ي اول زي��ارة وزي��ر خارجية 

سعودي بعد ٢٠٠٣".
وقال جمال إنه "مت التطرق فيها 
إلعادة تفعيل العالقات الثنائية 
ب��ني البلدين والعم��ل على فتح 
منفذ جميم��ة احلدودي وتفعيل 
الطيران املدني من خالل جس��ر 
ج��وي مباش��ر اضاف��ة الى قرب 
اعالن الس��عودية عن تس��مية 
س��فيرها اجلدي��د في الع��راق"، 
مؤكدا أن "الزيارة كانت ايجابية 

جداً واعتقد انها ستعطي زخماً 
ايجابي��اً لفت��ح صفحة عالقات 
جدي��دة مع الس��عودية وهذا ما 

نأمله".

من جه��ة اخرى اك��دت مصادر 
مطلعة ان وفداً دبلوماس��ياً من 
وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة يعتزم 

زيارة السعودية قريباً.

وس��يترأس الوف��د وكي��ل وزارة 
وزي��ر  م��ن  بتكلي��ف  اخلارجي��ة 
اجلعف��ري  ابراهي��م  اخلارجي��ة 
لزي��ارة الس��عودية قريبا ملتابعة 

املسائل الفنية اخلاصة بتفعيل 
املباحث��ات ب��ني بغ��داد والرياض 

وعلى الصعد كافة.
تتمة ص3

العراق يحقق نجاحات دبلوماسية باهرة في
ظل انتصارات الجيش بجهات القتال ضد داعش

العبادي يستقبل وزير اخلارجية السعودي والوفد املرافق له

بغداد- أسامة نجاح:
العمليات املش��تركة  أعلنت قي��ادة 
، أم��س األحد ،عن حترير ح��ي املأمون 
بالكام��ل ورفع العل��م العراقي فوق 
مباني��ه وه��و أول أحي��اء الس��احل 
األمين ملدين��ة للموصل ، فيما متكنت 
فرقة الرد الس��ريع التابعة للشرطة 
االحتادية ، من الس��يطرة على اجلسر 
الرابع في املوصل من جهة الس��احل 

األمين للمدينة . 
وقال مصدر أمني رفيع املس��توى في 
قيادة العمليات املشتركة في حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن 
"قوات جهاز مكافحة اإلرهاب حررت 
حي املأمون في اجلانب األمين للموصل 
بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق 

مبانيه". 
وأضاف املصدر ال��ذي لم يفصح عن 

أس��مه إن "املأم��ون يع��د أول أحياء 
اجلان��ب األمي��ن م��ن املوص��ل التي مت 

حتريرها". 
من جانبه أكدر الناطق باس��م فرقة 
اإلعالم��ي مصطفى  الس��ريع  ال��رد 
حميد أكد ، يوم أمس األحد ، بأن قوات 
الرد الس��ريع متكنت من الس��يطرة 
عل��ى اجلس��ر الرابع ف��ي املوصل من 

جهة الساحل األمين. 

وق��ال حمي��د لصحيف��ة ‘‘الصب��اح 
الس��ريع  ال��رد  "ق��وات  إن  اجلدي��د‘‘ 
التابع��ة للش��رطة االحتادية متكنت 
من الس��يطرة على اجلسر الرابع من 
جه��ة اجلانب األمي��ن للموص��ل بعد 
تكبي��د عناص��ر داعش خس��ائر في 

األرواح واملعدات". 
ال��ى ذلك أكدت الش��رطة االحتادية , 
أمس األحد , أن عناصر تنظيم داعش 

يتحصنون باملدنيني ويلغمون عشرات 
املنازل ليوقفوا تقدم القوات األمنية 

في اجلانب األمين ملدينة املوصل. 
وقال قائد الش��رطة االحتادية الفريق 
رائد ش��اكر ج��ودت في بي��ان تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
ح��ي  تطهي��ر  "عملي��ات  إن  من��ه 
اجلوس��ق واملناط��ق احملاذي��ة لضف��ة 
النه��ر الغربية، أس��فرت عن قتل 26 

3عج��الت مفخخة  وتدمير  إرهابي��اً 
و12عبوة ناسفة". 

وأضاف ج��ودت، أن "عناص��ر تنظيم 
داع��ش تتحص��ن باملدني��ني في حي 
املن��ازل  عش��رات  وتلغ��م  الطي��ران 
املأهولة بالسكان", مبيناً أن "القوات 
وتستهدف  اإلرهابيني  األمنية حتاصر 

دفاعاتهم".
تتمة ص3

القّوات المشتركة تحرر أولى أحياء الساحل األيمن لمدينة الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
رش��حت وزارة العم��ل والش��ؤون 
للتباحث  ممثال عنه��ا  االجتماعية 
في آلية صرف راتب املعني للجرحى 
العس��كريني، وذلك بعد مخاطبة 
ال��وزراء  جملل��س  العام��ة  االمان��ة 
بكتاب موجه ال��ى هيئة التقاعد 

الوطنية.
ذوي  رعاي��ة  هيئ��ة  رئي��س  وق��ال 
اخلاص��ة  واالحتياج��ات  االعاق��ة 
وكالة الدكتور عبد الكرمي عبداهلل 
ان الهيئ��ة رش��حت ممث��ال عنه��ا 

للتباح��ث ف��ي آلية ص��رف رواتب 
اجلرحى العسكريني، وعقد اجتماع 
تداولي مع االط��راف املعنية )دائرة 
املوازن��ة ف��ي وزارة املالي��ة وهيئ��ة 
التقاع��د الوطني��ة( للوصول الى 

حل ملشكلة الرواتب املتأخرة.
واض��اف ان الهيئة على اس��تعداد 
دائ��م للتعاون م��ع جميع االطراف 
املعنية حلل هذا اخل��الف والوصول 
ال��ى م��ا يرضي ه��ذه الش��ريحة 
املهمة من اجملتم��ع وفق الضوابط 

القانونية.

"العمل" تصرف راتب
المعين للجرحى العسكريين

بغداد ـ الصباح الجديد:
تامي��ز  أف��ادت صحيف��ة صن��داي 
البريطاني��ة ف��ي عدده��ا الصادر، 
ام��س األحد، ب��أن ق��وات اميركية 
برية تس��تعد خلوض غم��ار احلرب 

في سوريا. 
اله��دف  إن  الصحيف��ة،  وتق��ول 
من دعم 500 م��ن عناصر القوات 
اخلاصة املوجودة في س��وريا بتلك 
العناصر اإلضافية هو اإلسراع من 
وطرده  ب�"داع��ش"  الهزمي��ة  إحلاق 
متام��اً من جمي��ع املناط��ق مبا في 
ذلك تطهير معق��ل التنظيم في 

الرقة.
وأضافت صنداي تاميز، أن ذلك يأتي 
في إطار مراجعة لالس��تراتيجية 

االميركية في س��وريا متت بطلب 
من الرئيس دونالد ترامب.

وقال��ت الصحيفة، م��ن املقرر أن 
يقدم جيم��س ماتيس وزير الدفاع 
اجلديدة  اإلس��تراتيجية  االميركي 
رس��مياً لترامب األس��بوع املقبل 
لكن نس��خة مبكرة من اخلطة مت 

تداولها في البيت األبيض.
ويأت��ي ذل��ك، وفق��اً للصحيف��ة، 
بالتزام��ن م��ع تصريح��ات اجلنرال 
القي��ادة  قائ��د  فوتي��ل  جوزي��ف 
املركزي��ة االميركي��ة في الش��رق 
األوس��ط ال��ذي أمل��ح إل��ى زي��ادة 
محتملة لل��دور ال��ذي تلعبه في 

الواليات املتحدة في سوريا.
تتمة ص3

نينوى ـ خدر خالت:
بصف��وف  تس��ود  عارم��ة  فوض��ى 
تنظي��م داع��ش االرهاب��ي باجلان��ب 
االمي��ن م��ن مدين��ة املوص��ل، وفيما 
مت رص��د اختف��اء عش��رات العائالت 
م��ن اإلرهابي��ني األجان��ب، ال يتوانى 
املتطرف على اس��تعمال  التنظيم 
ابش��ع الطرق لالحتماء بني املدنيني 
تهرباً م��ن الضربات اجلوية ولتحييد 

بعض االسلحة لقواتنا االمنية.
وق��ال مص��در امني عراق��ي مطلع 
ف��ي محافظة نين��وى الى "الصباح 
اجلديد" ان "فوضى عارمة تسود بني 
صفوف تنظي��م داعش االرهابي في 

اجلانب االمين م��ن مدينة املوصل مع 
تقدم القوات العراقي��ة في االحياء 
اجلنوبية والش��رقية منه، فضال عن 
الضغط املستمر على احملور الغربي، 
والس��يطرة الناري��ة عل��ى الطريق 
الرئيس الرابط بني املوصل وتلعفر".

واض��اف "عناص��ر تنظي��م داع��ش 
االرهابي باتوا على ش��كل مجاميع 
منفصل��ة، وكل مجموعة تتصرف 
تق��وم  مجامي��ع  حي��ث  مبفرده��ا، 
مبداهمة بيوت والبح��ث عن اجهزة 
ه��و  هدفه��م  بينم��ا  اتص��االت 

السرقة.
تفصيالت ص3

قّوات أميركية تستعد لخوض 
الحرب في سوريا بطلب من ترامب

فوضى عارمة في صفوف
داعش بأيمن الموصل

مقتل والي الجزيرة ومسؤول تجنيد 
االنغماسيين بضربة جوية في تّلعفر

العراق يبحث إسهام الشركات
25 الكندية بإعمار المناطق المحررة

بغداد – الصباح الجديد:
وقع��ت احلكومي��ة العراقية مع 
ش��ركة س��ويدية الي��وم اتفاقاً 
لتنفيذ مش��اريع لنق��ل الطاقة 

الكهربائية.
وذكر بي��ان ملكتب رئي��س الوزراء 
العب��ادي اطلع��ت عليه  حي��در 
"الصب��اح اجلديد"  امس االحد " 
جرت برعاية رئيس مجلس الوزراء 
اليوم مراس��م توقيع اتفاق نوايا 
العراقية وش��ركة  احلكومة  بني 
ABB السويدية لتنفيذ مشاريع 
لنقل الطاقة الكهربائية لصالح 
وزارة الكهرب��اء ومببلغ قدره 500 

مليون دوالر".
واض��اف " ووق��ع ع��ن احلكوم��ة 
العراقية كل م��ن وزير الكهرباء 
الفه��داوي  محم��د  قاس��م 
ووزير املالي��ة وكالة عب��د الرزاق 
العيسى ، فيما وقع عن الشركة 
الس��ويدية فرانك دوغ��ان رئيس 
جملموع��ة  التنفيذي��ة  اللجن��ة 

."ABB
ق��د  الكهرب��اء  وزارة  وكان��ت 
أعلنت، في وقت سابق، تفاصيل 

العقد املبرم مع ش��ركة "جنرال 
لبن��اء  االميركي��ة  الكتري��ك" 

والس��ماوة  الناصرية  محطت��ي 
املركبتني، وفيم��ا بينت ان قيمة 

العق��د بلغ��ت نحو ملي��ار و50 
مليون دوالر امريكي، اشارت الى 

انه سيوفر 1500 فرصة عمل.
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
وزارة الكهرب��اء، مصعب املدرس، 
في بي��ان، تلق��ت "الغ��د برس" 
نس��خة منه، ان "ال��وزارة وقعت 
عق��دا، اخلمي��س املاض��ي )امس 
االول(، مع شركة جنرال الكتريك 
بالرئي��س  متمثل��ة  االميركي��ة 
التنفي��ذي لقط��اع الطاقة في 
الش��ركة س��تيف بول��ز، لبن��اء 
والس��ماوة  الناصرية  محطت��ي 
املركبتني بطاقة اجمالية قدرها 
)١٥٠٠( مي��كاواط، أي طاقة كل 

محطة )٧٥٠( ميكاواط".
واوض��ح امل��درس، ان "مبلغ عقد 
بناء احملطتني هو )مليار وتس��عة 
وأربع��ون ملي��ون واربعمائة الف 
دوالر أمريك��ي(، بقرض جلب من 
الشركة االميركية وبفترة سداد 

تصل الى )١٥( عاماً".
تفصيالت ص7

العراق يتفق مع السويد على
تنفيذ مشاريع لنقل الطاقة الكهربائية

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف التحال��ف الوطني، أمس 
االح��د، اتفاقه على عقد س��بعة 
لق��اءات دوري��ة لهيئات��ه القيادية 
إلى  والعام��ة، الفتاً  والسياس��ية 
تض��م  فرعي��ة  جلن��ة  تش��كيله 
عضويته��ا ممثل��ني ع��ن مكوناته، 
مبيناً أن مهمتها مناقشة قانوني 
احملافظ��ات  مجال��س  انتخاب��ات 

وانتخابات مجل��س النواب للدورة 
أن تنهي اعمالها  املقبلة، متوقعاً 
بن��ص موح��د ل��كل م��ن  قريب��اً 

املشروعني.
وق��ال عض��و الهيئة السياس��ية 
للتحالف الوطني عامر الفايز في 
تصريح إلى "الصب��اح اجلديد"، إن 
"التحالف اتفق على عقد سبعة 
اجتماع��ات لهيئات��ه في الش��هر 

الواح��د بغي��ة مناقش��ة جمي��ع 
برؤية  واخل��روج  العالقة  القضاي��ا 

تخدم العراق واملصلحة العامة".
وتاب��ع الفاي��ز، النائ��ب ع��ن كتلة 
املواطن، أن "االتفاق نّص على عقد 
الهيئ��ة العام��ة اجتماع��اً واحداً 
ش��هرياً، أم��ا الهيئة السياس��ية 
فأنه��ا تلتق��ى مرتني خ��الل املدة 
الهيئ��ة  ان جتتم��ع  ذاته��ا، عل��ى 

القيادية مرة واحدة اسبوعياً".
وأوض��ح أن "التحال��ف وضع هذه 
اآللي��ة ملناقش��ة جمي��ع القضايا 
العالقة، وال يت��م تغييب أي ملف 
عن الكتلة السياس��ية االكبر في 
مجل��س النواب"، مس��تدركاً "قد 
حتصل هناك اجتماعات طارئة ألي 

من الهيئات بحسب احلاجة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس التحال��ف الوطني، عمار 
اختيار ش��خصيات  ال��ى  احلكي��م، 

وطنية في االنتخابات املقبلة.
وذكر بي��ان ملكتب��ه اطلع��ت عليه 
احلكي��م  أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
دع��ا خ��الل لقائ��ه مبكتب��ه ببغداد 
ووجه��اء  ش��يوخ  م��ن  مجموع��ة 
عش��ائر جنوب املوصل إلى "ضرورة 
وحمايته��م  بالش��باب  االهتم��ام 
مثمن��ني  املتط��رف،  الفك��ر  م��ن 
وقفتهم الش��جاعة بوجه اإلرهاب 

الداعشي".
وأك��د عل��ى أن "دم العراقيني امتزج 

ف��ي معركة حتري��ر املدن م��ن دنس 
م��ن  اإلرهابي��ة  داع��ش  عصاب��ات 
اجلنوب والش��مال بع��د أن هب أبناء 

اجلنوب ملبني نداء املرجعية الدينية 
العليا".

وطال��ب احلكي��م "ب��دور أكب��ر في 

اإلرهابيني،  أس��ماء  الكش��ف ع��ن 
ب��ني  التميي��ز  مهم��ة  لتس��هيل 
في  واألبري��اء خصوص��اً  الدواع��ش 

املناطق احملررة".
ودع��ا رئيس التحال��ف الوطني، الى 
اختيار ش��خصيات وطنية  "ضرورة 
ف��ي االنتخابات املقبل��ة، خاصة من 
ع��اش املعاناة أيام احملنة، واس��تبعاد 
الشخصيات التي جتول بلدان العالم 
بحث��اً ع��ن مصاحلها الش��خصية 

بعيداً عن مصلحة الوطن".
وب��ني "حرصنا على إع��ادة النازحني 
إلى مناطقهم، بع��د تطهيرها من 

املواد املتفجرة".

يعقد سبعة اجتماعات شهريًا لتسوية الملفات العالقة

التحالف الوطني يشّكل لجنة لحسم
مشروعي انتخابات البرلمان والمحافظات

الحكيم يدعو إلى اختيار شخصيات وطنية في االنتخابات المقبلة متابعة

تقريـر

جانب من توقيع االتفاقية

بغداد ـ الصباح الجديد
اعلن��ت املنظمة الدولية للهجرة 
انها تعمل على إعادة تأهيل املنازل 
لألسر العراقية العائدة واملتضررة 
وذل��ك من خ��الل الدع��م املقدم 
م��ن مكتب مس��اعدات الكوارث 

اخلارجية للواليات املتحدة.

واوضح��ت املنظمة في تقرير لها 
حصلت " الصب��اح اجلديد" على 
نس��خة من��ه ان عملي��ة إع��ادة 
التأهيل هذه متكن األسر النازحة 
م��ن التح��رك بحري��ة وأم��ان من 
اج��ل العودة بص��ورة دائم��ة إلى 

منازلهم.

واش��ارت املنظم��ة الدولي��ة الى 
ان العراقي��ني النازح��ني يواجهون 
املصاع��ب جراء  م��ن  مجموع��ة 
األزم��ة احلالي��ة ، مب��ا ف��ي ذل��ك 
تدمي��ر البني��ة التحتي��ة واملنازل 

واملمتلكات.
تفصيالت ص5

"الهجرة الدولية" تعيد تأهيل
منازل مئات األسر العراقية العائدة

بغداد - زينب الحسني : 
نظم مقهى رضا علوان بالتعاون 
مع دائرة صح��ة بغداد  الرصافة 
للفنانني  بال��دم  لتب��رع  حمل��ة 
حت��ت  واإلعالمي��ني  واملثقف��ني 
شعار)الدم العراقي واحد(  لدعم 
جرحى قواتنا املسلحة وحشدنا 

الشعبي املقدس .
اله��ادي  عب��د  قاس��م  وق��ال   
املتحدث الرس��مي لدائرة صحة 
بغداد الرصاف��ة : إن هذه احلملة 

ال��ذي قام بها مركز التبرع بالدم 
في مدين��ة الصدر والتي أقيمت 
في مقه��ى املثقفني رضا علوان  
م��ن اج��ل مس��اندة إخوانه��م 
ف��ي احلش��د الش��عبي املقدس 
والق��وات األمني��ة م��ن خ���الل 

تبرعهم  بالدم. 
واض��اف : أن احلمل��ة التي  مت من 
خالله��ا التبرع بأكث��ر من)150( 

قنينة دم . 
وتابع عبد اله��ادي حديثُه قائالً: 

ان احلمل��ة اثنوا عليه��ا  مثقفو 
الع��راق , داعي��اً إل��ى املزي��د من 
احلمالت م��ن اجل دع��م القوات 
األمني��ة ف��ي معركته��م ض��د 

اإلرهاب .
م��ن جان��ب آخ��ر أرس��لت دائرة 
صحة بغ��داد  الرصافة عدد من 
الفرق الطبية إلى إبطال احلشد 
والق��وات  املق��دس   الش��عبي 

األمنية في املوصل .
تتمة ص3

فنانو ومثقفو العراق يقيمون حملة
تبرع بالدم بالتعاون مع صحة الرصافة

عمار احلكيم



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ح��ذر اخلبي��ر االقتص��ادي رئي��س 
اللجن��ة االقتصادي��ة ف��ي برملان 
كردس��تان الدكت��ور ع��زت صابر 
، م��ن ب��روز العديد م��ن الظواهر 
السلبية على الواقع االجتماعي 
في االقلي��م جراء ارتفاع نس��بة 
ف��ي  مخي��ف  بنح��و  البطال��ة 
ظ��ل غي��اب املعاجلات املدروس��ة 
واالجراءات الفعلية باجتاه محاربة 
وحتقي��ق  واحملس��وبية  الفس��اد 
االقتصادية  والتنمية  الشفافية 

من قبل حكومة االقليم.
وبينما كشف مسح اجرته وزارة 
التخطيط ف��ي حكومة االقليم 
عن ارتفاع مستوى البطالة بنحو 
مخيف ووج��ود مليون و250 الف 
عاطل ع��ن العمل ف��ي االقليم، 
اللجن��ة االقتصادية  رئي��س  قال 
في برملان كردستان الدكتور عزت 
صابر في تصريح للصباح اجلديد، 
ان اج��راء مقارنة بني ع��ام 2014 
وعام 2016 فانا جند كل املؤشرات 
بالنم��و  اخلاص��ة  واملقايي��س 
االقتص��ادي تتج��ه نحو االس��وأ 
وهي تس��جل توق��ف وانخفاض 
االف املش��اريع اخلدمي��ة وارتفاع 
مس��توى الفق��ر وزي��ادة حج��م 
االجتماعية  املشكالت  ومستوى 
وانخف��اض  واجلرمي��ة  والبطال��ة 
ع��دد املتزوجني وباملقاب��ل ارتفاع 
اعداد الطالق، اضافة الى تسببه 
بتعطيل اكثر من 600 الف عامل 
ف��ي القط��اع اخلاص والع��ام الى 

البطالة.
وانتق��د صاب��ر وبش��دة تقاعس 
كردس��تان  اقلي��م  حكوم��ة 
جت��اه  بواجبه��ا  القي��ام  ع��ن 
معاجل��ة املش��كالت االقتصادية 
ف��ي  املتفاقم��ة  واالجتماعي��ة 
االقلي��م، واك��د ان معاجل��ة هذه 
املشكالت تقع على عاتق حكومة 
االقلي��م التي ق��ال انها جلأت الى 
زيادة الرس��وم والضرائب واسعار 
تقدمها،عل��ى  الت��ي  اخلدم��ات 

املواطن��ني لتأم��ني امل��وارد املالية 
املوظفني  روات��ب  ملنح  املطلوب��ة 
اخملفضة، بدال م��ن اعتماد برامج 
وخط��ط عصري��ة ف��ي معاجل��ة 
ازماتها االقتصادية، وعدم حتميل 
املواطنني املس��ؤولية عن فشلها 

االقتصادي واالداري.
ه��ذا وس��جلت احملاك��م ومراكز 
خ��الل  االقلي��م  ف��ي  الش��رطة 
ارتفاع��اً  املنصرم��ني  العام��ني 
ف��ي مس��توى جرائم  ملحوظ��اً 
القت��ل وس��رقة البي��وت واحمل��ال 
عزت��ه  والس��يارات،  التجاري��ة 
منظم��ات ومراك��ز مختصة الى 
االزم��ة املالية الت��ي يعاني منها 
االقلي��م، والت��ي ادت ال��ى ارتفاع 
وتوق��ف  البطال��ة  مس��تويات 
عجلة النمو االقتص��ادي، ما ادى 
الى انخفاض مستوى دخل الفرد 

وقدرته عل��ى احلصول على املوارد 
املالية الكافية لتأمني احتياجاته 

املعيشية اليومية.    
وبش��أن االج��راءات الت��ي اعلنت 
عنها جلنة محاربة الفس��اد التي 
ش��كلها رئيس االقلي��م، وبينما 
اللجن��ة  بق��درة  ش��كك صاب��ر 
على منع االحت��كار والتطرق الى 
امللف��ات احلساس��ة، اوض��ح انه 
يأمل ان تتمكن رئاسة االقليم من 
وضع اليد على امللفات احلساسة 
ووضع اليد على مواطن الفساد، 
ومن��ع االحت��كار والفس��اد الذي 
مينع النم��و االقتص��ادي، مطالباً 
بفرض الضرائب على الش��ركات 
الكبيرة واستعمال موارده املالية 
الى جانب االرتف��اع امللحوظ في 
اس��عار النفط، ف��ي تأمني رواتب 
الذي��ن يعان��ون م��ن  املوظف��ني، 

تخفيض رواتبهم وتأخر توزيعها.
رئي��س اللجن��ة االقتصادي��ة في 
برمل��ان كردس��تان ش��دد على ان 
االرتف��اع اخملي��ف للبطالة واعداد 
ين��ذر  العم��ل  ع��ن  العاطل��ني 
بزيادة وب��روز العديد من الظواهر 
وسيؤدي  الس��لبية،  االجتماعية 

الى تفكك اجملتمع،  
وكان مسح اجرته وزارة التخطيط 
ف��ي حكوم��ة اقليم كردس��تان، 
كش��ف ع��ن ارتف��اع مخيف في 
البطال��ة باالقليم يصل  حج��م 
ال��ى %22.3 ، واش��ارت الوزارة في 
بيان تلقت الصباح اجلديد نسخة 
منه، أن هناك نح��و ، 1.241.417 
عاط��الً وه��م يبحث��ون عن فرص 
للعم��ل، ما يق��در ب���%22.3 من 

سكان االقليم.
واشارت الوزارة الى أن عدد سكان 

االقليم يبل��غ 5 ماليني و549 ألفاً 
و100 ش��خص، منه��م 3 ماليني 
و362 ألفاً و611 ش��خصاً تتراوح 
أعماره��م ب��ني ال���15-64 عام��اً 
ميارسون أعماالً، و224508 تتجاوز 
أعمارهم ال���64 عاماً فيما يوجد 
646573 آخراً تقل اعمارهم عن 5 
سنوات، ومليوناً و315 ألفاً و408 
بني  أعمارهم  تت��راوح  أش��خاص 
ال�5 و15 عاماً منهم مليون و127 

ألفاً و683 طالباً.
أما الذين يشكلون القوة العاملة 
وتت��راوح أعماره��م ب��ني -15 64 
عاماً فيبلغ عددهم مليوناً و382 
ألفاً و285 شخصاً، يعمل مليون 
و195 ألفاً و 263 ش��خصاً منهم 
و187 ألفاً و 22 ش��خصاً عاطلون 

عن العمل.
وتابعت الوزارة أن نسبة البطالة 

بلغ��ت %13.5، فيم��ا يبل��غ عدد 
الذين يعملون في قطاع الس��وق 
627501 ش��خصاً بنس��بة تقدر 
ب���%52، متابع��ًة أن 1.3 ملی��ون 
يعتزم��ون  أو  يعمل��ون  ش��خص 
املباش��رة بالعم��ل ف��ي ح��ني أن 
1.2 مليون ش��خص عاطلون عن 

العمل.
وأوض��ح املدي��ر الع��ام ف��ي وزارة 
التخطيط، زاك��روس فتاح، ملوقع 
روداو أن أغلب الذين يصنفون من 
ضمن الذين ال يعملون وال يبحثون 
ع��ن فرص عمل هم م��ن الذين ال 
يحتاجون الى عمل أو من النساء، 
عازياً ذل��ك الى عوامل اجتماعية 
أو طبيع��ة بيئة بع��ض االعمال، 
وكذلك عدم منح القطاع اخلاص 
اج��ازات أمومة كافي��ة لألمهات 

العامالت.

ارتفاع مستويات البطالة إلى 22 % يعّطل 
أكثر من  600 ألف عامل في كردستان 

تنذر بعواقب كارثية على الواقع االجتماعي في اإلقليم
طارق حرب 

ما ق��رره رئي��س ال��وزراء ي��وم 2017/2/24 حيث امر 
القوات اجلوي��ة العراقية بقص��ف داعش في بعض 
املدن السورية احلدودية كمدينة البو كمال ومدينة 
حصيب��ة يواف��ق احكام القان��ون الدول��ي والقانون 
العربي ذلك ان ميثاق االمم املتحدة والذي يعد مبنزلة 
الدستور العاملي ويحكم تصرفات الدول كاشخاص 
للقان��ون الدولي ويعد املصدر االس��اس الذي يحدد 
قواع��د القان��ون الدولي وحتديد ما ه��و موافق لهذا 
القان��ون وما هو مخالف ل��ه أي ما هو موافق مليثاق 

االمم املتحدة او ما هو مخالف لهذا امليثاق .
حي��ث ان املادة )51( من ميث��اق االمم املتحدة منحت 
الدول االعضاء مبا فيه��ا العراق بوصفه دولة عضواً 
في االمم املتحدة حق الدفاع الش��رعي فيما تتعرض 
له من جرائم وممارس��ة هذا احلق ذل��ك ان هذه املادة 
ق��د نصت على انه ال يوجد ف��ي ميثاق االمم املتحدة 
ما يضع��ف او ينتقص م��ن حق الدف��اع الطبيعي 
والش��رعي للدول ف��راداً او جماعات ف��ي الدفاع عن 
انفسهم اذا اعتدت قوة مس��لحة على احد الدول 
االعض��اء م��ن ميث��اق االمم املتحدة وتتمس��ك دول 
العالم بهذه القاعدة املقررة مبوجب القانون الدولي 
ومارس��ت اجراءات كثيرة وعديدة منذ صدور امليثاق 
س��نة 1945 وحل��د االن ال س��يما وان امل��ادة )2( م��ن 
ميث��اق االمم املتح��دة تقرر ان اس��تعمال القوة اذا مت 
من دون وجود 100 خلرق سالمة الدولة او استقاللها 
السياس��ي ال يخالف اح��كام ميث��اق االمم املتحدة 
يؤكد ذل��ك ان العراق وس��وريا اعضاء ف��ي جامعة 

الدول العربية.
 واملادة الثانية من ميثاق اجلامعة العربية املوقع من 
سوريا والعراق سنة 1945 تقرر ان كل اعتداء مسلح 
على اية دولة عربية او على قواتها يعد اعتداء على 
جمي��ع الدول العربي��ة وتلتزم ال��دول العربية عمال 
بحق الدفاع الش��رعي عن كيانه��ا الى تقدمي العون 
للدولة املعتدى عليها بالوس��ائل املمكنة كافة مبا 
فيها القوة املس��لحة وبذلك فان قرار رئيس الوزراء 
مبتابعة داعش في املدن احلدودية الس��ورية كمدينة 
الب��و كمال ومدين��ة حصيبة جاء تنفي��ذاً للقانون 
الدولي والقان��ون العربي ذلك ان داعش اقدم بالقوة 
املسلحة على االعتداء على االراضي العراقية وعلى 
الش��عب العراقي وفي اماكن كثيرة وما حصل في 
مدين��ة احلبيبية ومدينة البياع في بغداد قبل اربعة 
اي��ام يثبت هذا االعتداء صحيح ان القوات العراقية 
حتقق االنتصارات وهي في طريقها اللى طرد داعش 
م��ن االراض��ي العراقية واالصح انه س��مح القانون 
الدولي والقان��ون العربي للعراق ف��ي ما اتخذه من 
اجراءات في متابعة داعش داخل االراضي السورية .

قصف داعش
في المدن السورية

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أنتخ��ب الدميوقراطيون األميركيون في 
أتالنت��ا توم بيريز املقرب من باراك أوباما 
زعيما جديدا لهم، وهو سيقودهم في 
معركته��م ضد الرئي��س دونالد ترامب 
وإع��ادة تنظيم صف��وف احل��زب، فيما 
تس��تمر احلرب بني الرئي��س األميركي، 
دونال��د ترامب، واالع��الم الدولي عندما 
اعلن في وقت س��ابق ب�«عدم« حضوره 
لعش��اء رابطة مراسلي البيت األبيض 

في 29 نيسان املقبل.
وبذل��ك أصب��ح بيري��ز )55 عام��ا( أول 
شخصية متحدرة من أميركا الالتينية 
تتول��ى قيادة احلزب، وق��د حظي بتأييد 
القادة الدميوقراطيني وكان وزيرا للعمل 
في عهد الرئيس الدميوقراطي الس��ابق 

باراك أوباما.
وهن��أ ترام��ب الدميوقراطي��ني بش��كل 
ساخر على اختيارهم بيريز وكتب على 
تويتر »ال ميكنني أن أكون أكثر س��عادة 

من أجله ومن أجل احلزب اجلمهوري«.
وس��ارع أوباما الذي ترك منصبه في 20 
كان��ون الثان��ي إلى الترحي��ب بانتخاب 

»صديق��ه«، قائ��ال إنه مقتن��ع بقدرته 
على جمع أس��رته السياس��ية و«إبراز 

جيل جديد من القياديني«.
وس��ارع بيريز ال��ذي مت انتخاب��ه ب�235 
صوتا )من أصل أصوات 435 ناخب( إلى 
مد اليد إلى جناج »بيرني ساندرز« داخل 
احل��زب، من خالل تس��ميته منافس��ه 
الرئيس��ي كي��ث إيليس��ون ال��ذي نال 
مئتي صوت، ف��ي منصب نائب اللجنة 

الوطنية الدميوقراطية.
وفي غضون ذلك اعلن الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، ب�«عدم« حضوره لعشاء 
رابطة مراس��لي البيت األبيض في 29 

نيسان املقبل.
وق��ال »سيس��ألوننا )األميركي��ون( أين 
كنت��م ف��ي 2017 عندم��ا كان لدين��ا 
أسوأ رئيس في تاريخ الواليات املتحدة؟ 
وس��نكون قادري��ن عل��ى اإلجاب��ة بأننا 
جمعنا احل��زب الدميوقراط��ي وبأن هذا 
الرئي��س ل��م )يحك��م( س��وى لوالي��ة 

واحدة«.
ويستقطب هذا احلفل اجلذاب املشاهير 
والصحفي��ني والسياس��يني وع��ادة ما 

يحضره الرئيس األميركي.
ج��اء إعالن ترام��ب بعد ي��وم واحد من 
األبي��ض محط��ات  البي��ت  اس��تبعاد 

إعالمية وصحف بارزة من حضور موجز 
صحفي غير رسمي.

ويأت��ي اإلعالن الذي نُش��ر عل��ى موقع 
تويتر في وقت تواصل فيه العالقات بني 
البي��ت األبيض وبعض وس��ائل اإلعالم 

تدهورها.
وفي وقت س��ابق من اجلمع��ة املاضية 
، اس��تبعدت وس��ائل إعالم، من بينها 
محطتا بي بي س��ي البريطانية وسي 
إن إن األميركي��ة وصحف نيويورك تاميز 
وغارديان وديلي ميل وبوليتيكو وبازفيد 
م��ن حضور موج��ز دون كاميرات عقده 
الس��كرتير الصحف��ي بالبيت األبيض 

سني سبينسر.
وقبل ساعات من عقد املوجز الصحفي، 
شّن ترامب هجوما قويا على ما سماه 
»األخب��ار املزيفة« في وس��ائل اإلعالم، 
القص��ص  م��ن  بع��دد  مستش��هدا 
اإلخباري��ة مجهول��ة املص��در. وقال إن 

»األخبار املزيفة« هي »عدو الشعب«.
وقال في تغريدة له: »لن أحضر عش��اء 
رابط��ة مراس��لي البيت األبي��ض هذا 
العام. أمتنى أن يك��ون اجلميع بخير وأن 

يقضوا أمسية رائعة.«
ومنذ عام 1924، حضر جميع الرؤس��اء 
األميركي��ني عش��اء مراس��لي البي��ت 

األبي��ض مرة واح��دة على األق��ل، وفقا 
لنيويورك تاميز.

وعادة ما يُلقي كل رئيس أميركي خطابا 
يغل��ب عليه املرح في احلفل الس��نوي. 
وحضر الرئيس األميركي السابق، باراك 

أوباما، احلفل ثماني مرات.
وفي ع��ام 2011، قال باراك أوباما مازحا 
خالل العشاء إن دونالد ترامب سيحول 
البي��ت األبيض إل��ى كازين��و إذا أصبح 
رئيس��ا، في حني رد ترام��ب إن أوباما لم 

يُولد في الواليات املتحدة.
وظه��ر دونال��د ترام��ب، رج��ل األعمال 
الش��هير ف��ي نيوي��ورك آن��ذاك، أم��ام 
الكاميرا وعل��ى وجهه مالمح الغضب 
خالل وابل النكات ال��ذي تعرض له من 
احلاضري��ن، م��ن بينه��م مق��دم احلفل 
س��يث مايرز، وعلى الرغم من ذلك قال 
ترامب في العام املاضي إنه »أحب ذلك 

العشاء«.
وقالت رابطة مراس��لي البيت األبيض، 
ف��ي بي��ان، إنه��ا أخ��ذت علم��ا بإعالن 
الرئيس، وإن العش��اء »سيظل احتفاال 
بالتعديل األول لدستور الواليات املتحدة 
والدور الهام الذي تلعبه وسائل اإلعالم 
املس��تقلة في دولة فتية مثل الواليات 

املتحدة.«

وسط استمرار الحرب بين ترامب والصحافة

الديموقراطيون األميركيون يختارون مقربًا من أوباما زعيمًا لحزبهم

سجلت المحاكم ومراكز 
الشرطة في االقليم 
خالل العامين المنصرمين 
ارتفاعًا ملحوظًا في 
مستوى جرائم القتل 
وسرقة البيوت والمحال 
التجارية والسيارات، 
عزته منظمات ومراكز 
متخصصة الى االزمة 
المالية التي يعاني منها 
االقليم

البطالة في اإلقليم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا رئي��س االدارة االنتخابي��ة 
االح��د  ام��س  الوائل��ي  وائ��ل 
ش��ركاء العملي��ة االنتخابي��ة 
الى مراجعة مكاتب املفوضية 
في بغ��داد واحملافظ��ات لغرض 

اعتمادهم.
تصري��ح  ف��ي  الوائل��ي  وق��ال 
علي��ه  اطلع��ت  صحف��ي، 
"الصباح اجلديد"، ان املفوضية 

فتح��ت ب��اب االعتم��اد لوكالء 
واملراقبني  السياس��ية  االحزاب 
الدوليني واحملليني وممثلي وسائل 
تس��ليمهم  لغ��رض  االع��الم 
الباجات اخلاصة باالعتماد وفق 
املتبعة,  االنظم��ة واالج��راءات 
مؤكدا الى ان املراجعة ستكون 
ف��ي مكاتب احملافظات كافة مبا 
فيهم مكتبي الكرخ والرصافة 

في بغداد العاصمة.

الكيان��ات  وكالء  ع��دد  ويبل��غ 
ف��ي  املعتم��دة  السياس��ية 
انتخاب مجلس النواب املاضية 
)627423( وكيل كيان سياسي 
 )1232( الدوليني  املراقبني  وعدد 
احمللي��ني  واملراقب��ني  مراقب��ا 
)170789( مراقب��ا محلي��ا ام��ا 
االعالمي��ني احمللي��ني فق��د بلغ 
عددهم )4874( اعالميا معتمدا 

و)96( اعالميا دوليا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت خلية االع��الم احلربي، عن 
مقتل والي اجلزيرة ومسؤول جتنيد 
االنغماس��يني بضرب��ة جوية في 

تلعفر.

وقال��ت اخللي��ة في بي��ان اطلعت 
ان  اجلدي��د«،  »الصب��اح  علي��ه 
»طائ��رات القوة اجلوي��ة العراقية 
جوي��ة  ضرب��ة  ام��س،  ش��نت 
اس��تهدفت والي اجلزيرة االرهابي 

عمار مصطفى احلسن ومسؤول 
اجلزيرة  والي��ة  انغماس��ي  جتني��د 
االرهاب��ي احم��د عس��اف امللقب 
ب�)ابو هاجر( ف��ي منطقة احمللبية 

بتلعفر غرب املوصل«.

واضافت اخللي��ة ان »الضربة متت 
بن��اء على معلومات اس��تخبارية 

دقيقة«.
يذك��ر ان الق��وات االمنية تواصل 
عمليات حترير ما تبقى من املناطق 

الت��ي يس��يطر عليه��ا تنظي��م 
»داعش« في مدينة املوصل، حيث 
كبدت التنظيم خس��ائر باالرواح 
واملعدات مع احلف��اظ على اهالي 

املوصل والبنى التحتية لها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت جلنة النزاهة النيابية،امس 
األح��د، أنها اس��تضافت مفتش 
ع��ام وزارة التربي��ة ملناقش��ة بناء 

املدارس واملطابع.
وقال رئيس اللجنة طالل الزوبعي 
ف��ي حديث صحف��ي، إن »اللجنة 
ام��س، مفتش عام  اس��تضافت، 

وزارة التربية ملناقشة بناء املدارس 
في العراق«.

»اللجن��ة  أن  الزوبع��ي،  وأض��اف 
ناقش��ت أيضا م��ع املفتش العام 

لل��وزارة واق��ع املطاب��ع وإمكانية 
توفير الكتب الدراس��ية للطالب 

للعام املقبل«.
تواج��ه  التربي��ة  وزارة  أن  يذك��ر 

اتهام��ات بالتلكؤ في طبع وتوزيع 
احلالي  للع��ام  الدراس��ية  الكتب 
2016-2017، مما أدى الى ارتباك في 

معظم املدارس.

مقتل والي الجزيرة ومسؤول تجنيد االنغماسيين بضربة جّوّية في تّلعفر

مفوضية االنتخابات تدعو لترشيح وكالء النزاهة النيابية تستضيف مفّتش وزارة التربية 
األحزاب والمراقبين واإلعالميين 



بغداد ـ انفجار عبوة
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس األحد، بأن شخصني قتال واصيب 
خمس��ة آخرون في انفجار بالقرب من 
س��وق ش��عبية جنوب غربي العاصمة 

بغداد.
وقال املص��در إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة بالقرب من س��وق ش��عبية 
في منطقة سويب جنوب غربي بغداد 
انفج��رت، صباح ي��وم امس ما أس��فر 
ع��ن مقتل ش��خص وإصابة خمس��ة 

آخرين".
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه، ان "قوة امينة طوقت مكان 
احلادث، ونقلت املصابني الى مستشفى 
قريب لتلقي الع��الج واجلثة الى الطب 

العدلي".

ديالى – ضبط عبوات
اعل��ن مس��ؤول محلي ف��ي محافظة 
ديال��ى، األح��د، ع��ن ضب��ط مضاف��ة 
لتنظيم "داعش" تضم عبوات ناسفة 
جاه��زة للتفجير وأدوات لصنع العبوات 

شمال شرق قضاء ب عقوبة.
وقال مدير ناحية جلوالء )70كم شمال 
شرق بعقوبة( يعقوب يوسف مال علي 
إن "األجهزة األمنية ضبطت في محيط 
قري��ة اإلصالح )8ك��م ش��مال جلوالء( 
مضافة لتنظي��م داعش ضمت عبوات 
ناس��فة جاهزة للتفجير وأدوات لصنع 

العبوات ومواد مختلفة". 

كركوك – احباط هجوم
افاد مصدر امن��ي في مديرية مكافحة 
االره��اب ام��س االحد احب��اط مخطط 
ارهابي غرب محافظة كركوك واعتقال 

احد االرهابيني.

وذكر املص��در ان املديرية "نفذت عملية 
ناجح��ة في ق��رى باج��وان ومش��يرفة 
اس��تخبارية  ملعلوم��ات  باالس��تناد 
دقيقة"، الفت��ة الى "اعتق��ال االرهابي 

عزالدين جمعة جاسم عبد".
واوض��ح املصدر انه "مت خ��الل العملية 
اكتش��اف مخب��أ للعب��وات الناس��فة 
وذخائر ومتفجرات تابعة لهذه اجملموعة 
االرهابي��ة الت��ي كان��ت تن��وي تنفي��ذ 
هجم��ات ارهابي��ة ف��ي مناط��ق غ��رب 
كرك��وك، ومت ابطاله��ا من قب��ل وحدة 
الهندسة في املديرية العامة ملكافحة 

االرهاب". 

واسط – عملية امنية 
مديري��ة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
االس��تخبارات العس��كرية وبالتنسيق 
مع ق��وات عمليات الرافدين امس االحد 
الق��اء القب��ض عل��ى ارهاب��ي مطلوب 

لالنترب��ول الدول��ي في منف��ذ زرباطية 
احلدودي في محافظة واسط.

ف��ي  االس��تخبارات  مديري��ة  وذك��رت 
بي��ان له��ا ان "املديرية وبالتنس��يق مع 
الوكاالت األمنية في عمليات الرافدين، 
القت القبض على أحد اإلرهابيني هندي 
اجلنس��ية مطلوب لالنترب��ول والقضاء 
العراق��ي في منف��ذ زرباطية مبحافظة 

واسط".

صالح الدين – اشتباك مسلح 
قالت وزارة الداخلية ان قوات الش��رطة 
قتل��ت يوم امس االح��د انتحاريني اثنني 
فيما قام ثالث بتفجير نفسه في قضاء 

بيجي مبحافظة صالح الدين.
إرهابي��ني  "ثالث��ة  أن  ال��وزارة  وذك��رت 
انتحاريني من عصابات داعش تس��للوا 
فج��ر يوم اجلمعة إلى قري��ة املزرعة في 
بيج��ي وقام��وا بتنفي��ذ جرمي��ة نكراء 

م��ن جرائمه��م التي تؤك��د أنهزامهم 
وذلك باالعتداء عل��ى عائلة مكونة من 

خمسة افراد". 

االنبار – ضبط صواريخ
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
االنبار امس االحد االستيالء على مصنع 
للصواريخ يعود لتنظيم داعش اإلرهابي 

في قضاء هيت في محافظة االنبار.
م��ع  وبالتنس��يق  ان��ه  املص��در  وق��ال 
أستخبارات الفوج االول لواء 39 الفرقة 
الهندس��ة  م��ع  وبالتع��اون  العاش��رة 
العس��كرية ان الفرقة اس��تولت على 
وتضب��ط  الصواري��خ  لصن��ع  معم��ل 
كميات "كبيرة" من االعتدة بداخله كان 

الدواعش يزودون بها اخلاليا النائمة.

ذي قار – اعتقال مطلوبني 
اكد مص��در امني في مديرية ش��رطة 

محافظ��ة ذي ق��ار ام��س األح��د، إلقاء 
القبض على خمس��ة أشخاص بتهمة 

تهريب مشتقات نفطية في احملافظة.
وقالت املديرية إن "شرطة محافظة ذي 
قار ألقت القبض على خمسة أشخاص 
بتهم��ة تهريب مش��تقات نفطية في 

احملافظة".
وأضاف��ت املديري��ة "مت ضب��ط خم��س 
ش��احنات محملة مبش��تقات نفطية، 
وكذل��ك ضبط صهاري��ج مدفونة حتت 

األرض". 

نينوى – ضربة جوية 
كش��ف مصدر امني ف��ي خلية االعالم 
احلرب��ي ام��س االحد ع��ن مقت��ل والي 
االنغماس��يني  اجلزيرة ومس��ؤول جتنيد 

بضربة جوية في تلعفر.
وقالت اخللية ان "طائ��رات القوة اجلوية 
العراقية ش��نت فجر ي��وم امس ضربة 

جوية اس��تهدفت والي اجلزيرة االرهابي 
عمار مصطفى احلسن ومسؤول جتنيد 
انغماس��ي والية اجلزيرة االرهابي احمد 
عساف امللقب ب�)ابو هاجر( في منطقة 

احمللبية بتلعفر غربي املوصل".

البصرة – انفجار صوتية 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البصرة امس األحد، بأن مجهولني القوا 
قنبل��ة صوتية على مكتب مؤسس��ة 

دينية في قضاء الزبير غرب احملافظة.
وقال املص��در إن "قنبل��ة صوتية يدوية 
مجهول��ون  القاه��ا  الصن��ع  محلي��ة 
بع��د منتصف الليل عل��ى مكتب تابع 
اإلس��المية  احملراب  ملؤسس��ة ش��هيد 
يقع ضمن جامع ف��ي دور اجلاهزة ضمن 
قض��اء الزبي��ر"، مبين��اً أن "االعتداء لم 
يتس��بب بأضرار مادية، كما لم يس��فر 

عن إصابات بشرية". 

انفجار عبوة بالقرب من سوق شعبية جنوبي بغداد * ضبط مضافة إرهابية تضم عبوات ناسفة شرقي بعقوبة 
ضبط مصنع للصواريخ لـ"داعش" شمالي األنبار* مقتل والي الجزيرة لـ"داعش" بضربة جوية جنوبي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
غ��ادرت الصحفي��ة اجلزائري��ة س��ميرة مواقي، 
مستش��فى مدينة الطب في العاصمة بغداد، 
وتص��ر على العودة الى مدين��ة املوصل لتغطية 

معارك التحرير هناك.
وذكر مص��در طبي لوكالة كل الع��راق "أين" ان 
"موقي غادرت مستش��فى مدينة الطب"، الفتا 
ال��ى انها "كانت مصرة عل��ى العودة الى مدينة 

املوصل وتغطية معارك التحرير الدائرة هناك".
وكانت الصحفية اجلزائرية، س��ميرة مواقي، قد 
تعرضت الى إصابة خطيرة في الرأس بإطالق نار 
من قناص داعش خالل مرافقتها لقوات احلش��د 

الشعبي غرب تلعفر في 14 شباط اجلاري.
وأكدت وزارة الصحة عن حتسن مستمر للحالة 

الصحية للصحفية.
وأعلن��ت نقاب��ة الصحفي��ني العراقي��ني ،من��ح 
اإلعالمي��ة اجلزائرية عضوي��ة نقابة الصحفيني 
العراقي��ني واحت��اد الصحفي��ني الع��رب تقدي��را 

جلهودها في تغطية عمليات احلشد الشعبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت هيئة االنواء اجلوية،امس االحد، ان تشهد 
البالد سقوط امطار مصحوبة بعواصف رعدية 
نهاية االس��بوع احلالي، مش��يرة ال��ى ان درجات 
احلرارة ستنخفض عما عليه في بداية االسبوع 

احلالي.
وقالت الهيئة في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان "البالد س��تتاثر يوم االربع��اء املقبل 
بامت��داد املنخف��ض اجل��وي م��ن البح��ر االحمر 
ليك��ون الطقس في املناطق كاف��ة غائم جزئي 
الى غائم مع تس��اقط زخ��ات مطر خفيفة بعد 
الظه��ر تكون رعدية احيانا ف��ي اماكن متفرقة 

من البالد".
واضافت الهيئة ان "البالد س��تتاثر يوم اخلميس 
بامتداد منخفض جوي ناجت من اندماج منخفضني 
جويني االول من البحر املتوسط والثاني من البحر 
االحمر ليكون الطق��س في املناطق كافة غائم 
مصحوب بتس��اقط امطار متوسطة الى غزيرة 
الش��دة في املنطقة الش��مالية وب��ني اخلفيفة 
واملتوس��طة في اماكن متع��ددة من املنطقتني 
الوس��طى واجلنوبية وحدوث عواص��ف رعدية"، 
مبينا ان "الغبار يتصاعد في اماكن متعددة من 

املنطقتني الوسطى واجلنوبية".
وتابع��ت الهيئة ان "درجات احلرارة س��تنخفض 
بض��ع درجات ف��ي املنطق��ة الش��مالية وقليال 
ف��ي املنطقتني الوس��طى واجلنوبية ع��ن اليوم 

السابق".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د مص��رف الرافدين،امس االح��د، عدم صرف 
الروات��ب للمتقاعدي��ن اال لالصي��ل او الوكي��ل 
املستوفي للشروط، داعيا كافة فروعه الى اجراء 
مراجعة شاملة لش��هادة حياة املتقاعد واثبات 

وجوده.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد" ان "املص��رف دعا كافة 
فروعه الى اجراء مراجعة ش��املة لشهادة حياة 
املتقاعد واثبات وجوده"، مش��يرا الى ان "الوكيل 
ال��ذي ينوب ع��ن املتقاعد خالل تس��لمه الراتب 
التقاع��دي علي��ه تقدمي ش��هادة حي��اة اصولية 

ومصدقة من قبل وزارة اخلارجية".
واض��اف املص��رف ان "املصرف لن يق��وم بصرف 
الراتب التقاعدي اال للمتقاعد االصيل او الوكيل 
املستوفي لتلك الشروط"، الفتا الى انه "بخالف 
تل��ك التوجيه��ات س��يتحمل املوظ��ف القائم 

بصرف الراتب التقاعدي مسؤولية ذلك".
وهدد مص��رف الرافدين، في 16 ش��باط، بايقاف 
روات��ب املتقاعدين للش��هر املقب��ل اذا لم تلتزم 
التقاعد بتغذية الصكوك،مبينا ان املصرف يدفع 
رواتب املتقاعدين من امواله ملس��اعدة ش��ريحة 

املتقاعدين وعدم تعطيل تسلمهم لرواتبهم.
ويق��وم مصرفي الرافدي��ن والرش��يد بداية كل 
ش��هر بدفع رواتب املوظفني والعس��كريني بعد 
حصول اش��عار وتغذية املبالغ من دائرة التقاعد 

العامة الى املصرفني .

الصحفية الجزائرية تصّر 
على العودة للموصل

أمطار وعواصف رعدية 
نهاية األسبوع الحالي

رواتب المتقاعدين 
التصرف إال لألصيل

أو الوكيل

الملف األمني

العراق يحقق جناحات 
دبلوماسية باهرة في

ظل انتصارات اجليش 
بجبهات القتال ضد داعش

وكان وزير اخلارجية الس��عودي، 
العاصم��ة  زار  اجلبي��ر،  ع��ادل 
بغداد صباح أمس السبت في 

زيارة مفاجأة وغير معلنة.
وتعد ه��ذه الزيارة ه��ي االولى 
لوزي��ر خارجي��ة س��عودي يزور 
بغداد منذ غزو النظام السابق 

للكويت عام 1990.
مباحثاته  اجلبي��ر خ��الل  وأكد 
مع رئيس الوزراء حيدر العبادي 
اجلعف��ري  ابراهي��م  ونظي��ره 
أن "ه��ذه الزي��ارة تأت��ي إلعادة 
العالقات الثنائية إلى مسارها 
"عل��ى  مش��دداً  الصحي��ح" 
أهمي��ة بذل املزيد م��ن اجلهود 
والتعاون في محاربة االرهاب".

ولفت ال��ى "دعم الس��عودية 
للع��راق ف��ي محارب��ة االرهاب 
احملررة،  املناطق  واعادة استقرار 
وأن ب��الده تقف على مس��افة 
واحدة من املكون��ات العراقية 
واس��تقرار  وح��دة  وتدع��م 

العراق".
كما دعا الوزير الس��عودي الى 
"العم��ل عل��ى تب��ادل زي��ارات 
مسؤولي البلدين وتفعيل كل 
امللفات العالقة" كاش��فاً عن 
"رغبة السعودية للعمل على 
فتح منفذ جميمة مع العراق 
اخلطوط  وبحث ملف تشغيل 

اجلوية املباشرة مع العراق".
وقال مس��ؤول بوزارة اخلارجية 
العراقي��ة لرويترز إن اجلبير قال 
ملس��ؤولني عراقيني ف��ي بغداد 
اليوم الس��بت إن الس��عودية 

تعتزم تعيني سفير جديد لدى 
العراق.

القّوات املشتركة حترر أولى 
أحياء الساحل األمين ملدينة 

املوصل
 , األمني��ة  الق��وات  وح��ررت 
أمس األحد , محط��ة كهرباء 
اليرموك ف��ي اجلانب األمين من 
مدينة املوصل، فيما رفع العلم 

العراقي فوق مبناها. 
وقال قائد عملي��ات قادمون يا 
نينوى الفريق الركن عبد األمير 
رش��يد ياراهلل في بي��ان تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘، 
"قطع��ات  إن  من��ه  نس��خة 
الفرقة املدرعة التاسعة حررت 
محط��ة كهرب��اء اليرم��وك", 
فرض��ت  "الق��وات  أن  مبين��اً 
السيطرة التامة على محطة 
الكهرباء الرئيسة, والتي جتهز 

مدينة املوصل بالكامل". 
وأض��اف ي��اراهلل، أن "الق��وات 
رفع��ت العل��م العراق��ي فوق 
املباني احملررة بعد تكبيد العدو 
ب��األرواح  جس��يمة  خس��ائر 

واملعدات". 
أف��اد  متص��ل  س��ياق  وف��ي 
فري��ق اإلعالم احلربي للحش��د 
األح��د،  أم��س   ، الش��عبي 
بتفكيك 45 منزال مفخخاً في 
القرى احملررة، شرق وغرب قضاء 

تلعفر. 
وق��ال إعالم احلش��د ف��ي بيان 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلق��ت 
إن  من��ه،  نس��خة  اجلدي��د‘‘ 
"هندس��ة  امليدان في  احلشد 
الشعبي تنجح  بتفكيك ٣٢٧ 
عبوة ف��ي القرى احملررة، ش��رق 

وغرب قضاء تلعفر". 
وأض��اف البي��ان، أن��ه "مت أيضاً 
تفكي��ك اكث��ر م��ن ٤٥ منزال 

مفخخا". 
الهندس��ي  اجله��د  وأكم��ل 
للحشد الشعبي، أمس األحد، 
فتح السواتر وبناء التحصينات 
ف��ي الق��رى واملناط��ق التي مت 
حتريره��ا خ��الل األي��ام األربعة 

املاضية في املوصل. 
وقال إعالم احلش��د الش��عبي 
صحيف��ة  تلقت��ه  بي��ان  ف��ي 
"اجلهد  ان  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
للحش��د  التاب��ع  الهندس��ي 
الش��عبي أكمل فتح السواتر 
وبن��اء التحصين��ات في القرى 
واملناط��ق الت��ي مت حتريرها في 
األي��ام األربع��ة املاضي��ة م��ن 
انط��الق عملي��ات حترير ش��رق 

وغرب قضاء تلعفر”. 
وأض��اف البي��ان ان "هندس��ة 
احلش��د  هيئ��ة  ف��ي  املي��دان 
عمله��ا  واصل��ت  الش��عبي 
الناس��فة  العبوات  بتفكي��ك 
املناطق  امللغوم��ة في  واملنازل 
الت��ي مت حتريره��ا"، مبين��اً انه 
"متك��ن حتى اآلن م��ن تفكيك 
 ٤٥ م��ن  واكث��ر  عب��وة   ٣٢٧

منزالً". 
األمني��ة قد  الق��وات  وكان��ت 
حررت مطار املوصل ومعسكر 
األمي��ن  باجلان��ب  الغزالن��ي 

للموصل بالكامل. 
يذكر ان قوات احلشد الشعبي 
أنه��ت ي��وم الس��بت املاضي، 
الي��وم الرابع من املرحلة األولى 
السادس��ة  الصفح��ة  ف��ي 
لعمليات غربي املوصل بتحرير 
8 قرى مبساحة 40كم وإكمال 

تطهير قرية ام املصايد شرقي 
تلعفر.

قّوات أميركية تستعد خلوض 
احلرب في سوريا بطلب من 

ترامب
األم��ن  مستش��ار  أن  ويعتق��د 
اجلنرال  اجلديد  االميركي  القومي 
هرب��رت راميون��د ماكماس��تر من 
املؤيدين الستراتيجية أكثر عنفاً 

في سوريا.

التحالف الوطني يشّكل جلنة 
حلسم مشروعي انتخابات 

البرملان واحملافظات
"النقاشات  أن  الفايز  واس��تطرد 
احلالية تنصب بالدرجة االس��اس 
على مش��روعي قان��ون انتخابات 
وانتخابات  احملافظ��ات  مجال��س 

مجلس النواب للدورة املقبلة".
التحال��ف  "مكون��ات  أن  وأورد 
الهيئ��ات  ه��ذه  ف��ي  موج��ودة 
بحس��ب ثقلها البرملان��ي وتبدي 
مالحظاتها السيما على صعيد 
اخلروج  بغي��ة  القانون��ني  هذي��ن 
بنص موحد من خالل االتفاق مع 
بقية االطراف السياس��ية سواء 
احتاد القوى العراقية أو التحالف 

الكردستاني". 
الهيئ��ة  عض��و  ذك��ر  ب��دوره، 
رس��ول  للتحال��ف  السياس��ية 
أبو حس��نة إن "جمي��ع مكونات 
تناق��ش  الوطن��ي  التحال��ف 
مجال��س  قانون��ي  باس��تمرار 

احملافظات والبرملان".
وأضاف أب��و حس��نة، النائب عن 
ائت��الف دول��ة القان��ون، أن "جلنة 
فرعية داخل التحالف مت تشكيلها 
وفيها ممثلون عن جميع مكوناته 

والقيت على عاتقها مس��ؤولية 
تداول التعديالت املناسبة".

واستطرد أن "اللجنة قد وصلت 
مراح��ل متقدمة بخصوص  إلى 
مشروع قانون انتخابات مجالس 
احملافظ��ات، وه��ي تناق��ش ايضاً 
املش��روع اآلخر املتعل��ق مبجلس 

النواب".
وأورد أن "التحالف مييل إلى نظام 
سانت ليغو املعدل بنسبة )1,9( 
كونه االقرب إلى حتقيق مصلحة 
الشعب العراقي ويؤسس لنظام 

متماسك".
وافاد أبو حس��نة ب��أن "التجربة 
مجال��س  لن��ا  اف��رزت  املاضي��ة 
محافظ��ات فيها كت��ل صغيرة 
عم��ل  عرقل��ة  ف��ي  اس��همت 
الكت��ل الكبيرة وبالتالي لم تقم 
احلكومات احمللية بعملها على امت 
وجه، ونحن اليوم نبحث عن عدم 

تكرار تلك التجربة".
وبنينّ عض��و الهيئة السياس��ية 
للتحالف الوطن��ي أن "هذا االمر 
ينسحب ايضاً على عمل مجلس 
النواب العراق��ي فيجب أن تكون 
هن��اك جه��ات سياس��ية كبيرة 
لضم��ان جن��اح عم��ل الس��لطة 

التشريعية".
وتوق��ع أبو حس��نة ب��أن "تنجح 
اللجنة ف��ي اداء مهامه��ا قريباً، 
ي  وتخ��رج بن��ص موح��د وتس��ونّ
جمي��ع اخلالف��ات عل��ى الفقرات 
بغي��ة  وق��ت  باس��رع  العالق��ة 
اعتماده��ا الس��يما ونح��ن على 
اعت��اب اس��تحقاقات انتخابي��ة 

مهمة".
انتخاب��ات  مش��روعي  أن  يذك��ر 
ومجل��س  احملافظ��ات  مجال��س 
الن��واب ق��د وص��ال إل��ى البرملان 

الكت��ل  تق��وم  فيم��ا  مؤخ��راً، 
السياس��ية مبناقش��تهما بغية 
تس��وية النق��اط اخلالفي��ة على 
القانون��ني واهمه��ا م��ا يتعل��ق 

مبعادلة احتساب االصوات.

فنانو ومثقفو العراق يقيمون 
حملة تبرع بالدم بالتعاون مع 

صحة الرصافة
 وقال املدير العام للدائرة الدكتور 
عب��د الغن��ي س��عدون حم��دان 
الدائ��رة أرس��لت  :إن  الس��اعدي 
فرًقا طبية ملساندة قوات احلشد 
الشعبي املقدس والقوات األمنية  
ف��ي تقدمي اخلدم��ات الطبية إلى 

املقاتلني . 
واوضح : إن الفرق تتكون من شتى 
االختصاصات الطبية , فضالً عن 
والتمريضية  الصحي��ة  املالكات 
من أجل تق��دمي اخلدمات الطبية 
والصحية إلى إبطالنا في معارك 

ملوصل .  
 واختت��م الس��اعدي إن الدائ��رة 
م��ن  العدي��د  بإرس��ال  قام��ت 
إل��ى  الطبي��ة   والف��رق  املف��ارز 
جبهات القتال وكذلك س��يارات 
اإلسعاف التي مت جتهيزها بجميع  
التجهي��زات الطبي��ة والصحية 
م��ن اج��ل مش��اركه إخوانه��م 
املرابط��ني في قواط��ع العمليات 
واملش��اركة في حترير املوصل  من 

داعش .
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر إن الدائ��رة 
الق��وات  مستش��فيات  رف��دت 
األمنية واحلشد الشعبي املقدس 
بأطباء  ومالكات صحية  , إضافة 
إلى فت��ح ردهة خاصة باحلش��د 
الش��عبي ف��ي مستش��فى ابن 

القف إلصابات احلبل الشوكي .

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

فوض��ى عارم��ة تس��ود بصفوف 
تنظيم داع��ش االرهاب��ي باجلانب 
االمين م��ن مدينة املوص��ل، وفيما 
مت رصد اختفاء عش��رات العائالت 
م��ن اإلرهابيني األجان��ب، ال يتوانى 
التنظيم املتطرف على استعمال 
ابشع الطرق لالحتماء بني املدنيني 
تهرباً من الضربات اجلوية ولتحييد 

بعض االسلحة لقواتنا االمنية.
وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" ان "فوضى عارمة تس��ود 
بني صفوف تنظيم داعش االرهابي 
في اجلانب االمين من مدينة املوصل 
م��ع تق��دم الق��وات العراقية في 
االحياء اجلنوبية والش��رقية منه، 
فضال عن الضغط املس��تمر على 
احمل��ور الغربي، والس��يطرة النارية 
عل��ى الطريق الرئي��س الرابط بني 

املوصل وتلعفر".
واض��اف "عناص��ر تنظي��م داعش 
االرهابي باتوا على شكل مجاميع 
منفصلة، وكل مجموعة تتصرف 
مبفرده��ا، حي��ث مجامي��ع تق��وم 
ع��ن  والبح��ث  بي��وت  مبداهم��ة 
بينم��ا هدفهم  اتص��االت  اجهزة 
ه��و الس��رقة، ومجامي��ع اخ��رى 
باتت حتطم بع��ض احملال التجارية 
الثمينة، فيما  وتنهب محتوياتها 
مجاميع اخرى تزرع عبوات ناسفة 
ف��ي مناط��ق م��ا زال��ت ماهول��ة 
بالسكان ولم تقترب منها القوات 

االمنية".
ولف��ت املص��در ال��ى ان "عناص��ر 
داع��ش احمللي��ني باتوا غي��ر مبالني 
الس��رقات  باس��تثناء  باي ش��يء 
ومحاولة اله��رب من اجلانب االمين 
باجت��اه املناطق الغربي��ة على امل 
احلص��ول على فرصة للوصول الى 

اجلزيرة الصحراوية، فيما  منطقة 
مت رص��د اختف��اء العش��رات م��ن 
العائالت اإلرهابية االجنبية، حيث 
الحظ الس��كان احمللي��ون اختفاء 
تلك العائالت في ليلة وضحاها".

وتاب��ع "عل��ى وف��ق مصادرن��ا فان 
العديد من تلك العائالت توجهت 
ال��ى ناحية ب��ادوش )25 كلم غرب 
الق��رى  ب��ني  وتوزع��ت  املوص��ل( 
فيه��ا، علماً انهم ترك��وا بيوتهم 
ومحتوياته��ا الت��ي اغلبه��ا م��ن 
املس��روقات العائ��دة ملهجرين من 

مدينة املوصل واطرافها".
واش��ار املصدر ال��ى ان "التنظيم 

االرهاب��ي ال يتوان��ى ع��ن اللج��وء 
الس��تعمال  الوس��ائل  البش��ع 
االهالي كدروع بش��رية واالحتماء 
بهم من الضربات اجلوية و لتحييد 
االمنية  للقوات  االس��لحة  بعض 

العراقية".
التنظيم  بالقول "مف��ارز  ومضى 
القتالية تقوم بحفر مواضع داخل 
احلدائق باملنازل االهلة بالس��كان، 
كما ان قناصيهم يتعمدون اتخاذ 
من اسطح املنازل املرتفعة نسبياً 
كمواقع لهم، م��ع قيام التنظيم 
باس��تحداث فتح��ات ب��ني املنازل 
املأهول��ة والتنق��ل بينه��ا كلم��ا 

استدعت احلاجة".
"التنظي��م  ال��ى  املص��در  ون��وه 
املتط��رف يق��وم باجب��ار االهال��ي 
في االحياء الس��اخنة كاجلوس��ق 
والطي��ران ووادي حج��ر بالتراج��ع 
معه الى عمق اجلانب االمين، ويهدد 
بقتل من يفكر بالهرب الى القوات 
االمنية، علما انه مبنطقتي احملطة 
والعكي��دات قام داع��ش بتجميع 
االهال��ي باملدارس ونص��ب مدافع 
هاون في س��احاتها واس��تهداف 
الق��وات االمنية الت��ي تقترب من 

تلك االحياء".
 

اجلانب اخملفي من
معركة امين املوصل

كش��ف ناش��طون موصليون عن 
الوج��ه اخملفي م��ن معرك��ة حترير 
اجلان��ب االمي��ن، والت��ي تتمثل في 
معاناة الس��كان من اجلوع وغياب 
اخلدمات فضال عن القصف اجلوي 
الرهيب والقصف املدفعي الذكي 

بالقذائف الثقيلة.
ان  موصلي��ون  ناش��طون  ويق��ول 
اس��تمرار املعرك��ة س��يعمق من 
معان��اة الس��كان الذي��ن يتض��ور 
اغلبه��م جوعا، فيم��ا اغلب احملال 
التجاري��ة اقفلت ابوابها منذ نحو 

اس��بوع بس��بب املعارك او بسبب 
نفاد محتوياتها، فيما فضل آخرون 
عل��ى نق��ل بضائعه��م ملنازلهم 
خش��ية نهبه��ا من قب��ل عناصر 
داعش او من قبل ضعاف النفوس.

وبات االهال��ي يعتمدون على مياه 
االبار غير الصاحلة للشرب، والعودة 
ال��ى اس��تعمال مع��دات بدائي��ة 

لالنارة ليال كالفانوس و الاللة.
فيم��ا ابتكر بع��ض اهالي املوصل 
النقالة  طريقة لشحن هواتفهم 
باس��تعمال بطاريات جافة بسبب 
غي��اب الكهرب��اء الوطني��ة من��ذ 

اندالع معارك حترير اجلانب االمين.

فوضى عارمة تسود 
صفوف تنظيم داعش 
اإلرهابي في الجانب 
األيمن من مدينة 
الموصل مع تقدم 
القوات العراقية 
في األحياء الجنوبية 
والشرقية منه، فضاًل 
عن الضغط المستمر 
على المحور الغربي، 
والسيطرة النارية على 
الطريق الرئيس الرابط 
بين الموصل وتلعفر

قوات مكافحة االرهاب في املوصل

التنظيم يلجأ ألبشع أساليب االحتماء بين المدنيين

فوضى عارمة في صفوف داعش بأيمن الموصل
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سعاد التميمي*

 اك��دت وزي��رة الصح��ة والبيئة 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ني 
عل��ى  يرتك��ز  ال��وزارة  نه��ج  ان 
االرتقاء باخلدم��ات الصحية في 
االولي��ة   ( الثالث��ة  مس��توياتها 
ضم��ن   ) والثالثي��ة  والثانوي��ة 
رؤي��ة واضح��ة خلدم��ات صحية 
متكاملة وذات جودة عالية وكان 
الثالثية  التخصصية  للخدمات 
حي��ز كبير من ذل��ك االهتمام اذ 
بل��غ ع��دد املراك��ز التخصصية 
اكثر م��ن 120 مركزا تخصصيا 

في عراقنا احلبيب .
واش��ارت الوزيرة خالل افتتاحها 
للمراكز  االول  الس��نوي  للمؤمتر 
ف��ي  الوطني��ة  التخصصي��ة 
الع��راق حتت ش��عار )االرتقاء في 
 ) العط��اء  ف��ي  مس��ؤول  االداء 
الذي احتضن��ت وقائعه القاعة 
الرئيس��ة في فندق بابل وس��ط 
بغ��داد ال��ى ان اقام��ة املؤمتر في 
ظ��ل التحديات التي ميربها بلدنا 
احلبي��ب هو رس��الة مش��تركة 
نطلقه��ا ونعمل بها جميعا بان 
الع��راق بلد حي يزخ��ر بالقدرات 
ويواص��ل  والبش��رية  العلمي��ة 
طريق��ه نح��و التق��دم واالزدهار 

ومواكبة التطور العاملي.
وبينت الدكتورة حمود ان الوزارة 
اخذت على عاتقها االرتقاء باداء 
ورفده��ا  التخصصي��ة  املراك��ز 
واملس��تلزمات  االجهزة  باح��دث 
الطبية وتطوير مهارات مالكاتها 
الطبي��ة والصحي��ة م��ن خالل 
ادخالها في ال��دورات التطويرية 
املراك��ز  ارق��ى  ف��ي  املتقدم��ة 
واس��تحداث  عاملي��ا  املتقدم��ة 
قس��م خ��اص بها ف��ي ال��وزارة 
لتنس��يق العمل وضم��ان جودة 
وتكام��ل ماتقدمه م��ن خدمات 
البناء ش��عبنا  وعالجية  طبي��ة 
العزيز االمر ال��ذي انعكس على 
عدد املراجعني ونوعية العمليات 
الت��ي مت اجراؤه��ا وتقلي��ل عدد 
املرض��ى الذي��ن يتم ارس��الهم 
للع��الج خ��ارج الع��راق ، داعية 
ال��ى خ��روج املؤمت��ر بتوجيه��ات 
مهمة تخدم املس��يرة الصحية 
الوقائي��ة  باخلدم��ات  وترتق��ي 
والطبية والعالجية املقدمة الى 

املواطنني.
ولفت��ت الوزيرة الى املس��ؤولية 

الصح��ة  وزارة  ب��ني  املش��تركة 
املطلوبة  االخ��رى  واملؤسس��ات 
االجن��ازات  عل��ى  للمحافظ��ة 
بالرعاي��ة  اال  حتق��ق  ل��م  الت��ي 
املس��تمرة التي توليها احلكومة 
الصحة في  العراقي��ة لقط��اع 
الع��راق لتحقيق أهداف التمنية 

الوطنية .
وقدمت الوزيرة في ختام كلمتها 
الش��كر والثناء جله��ود الوزارات 
الش��ريكة والس��اندة الس��يما 
واملالية  العالي  التعلي��م  وزارات 
الصح��ة  وجلن��ة  والتخطي��ط 
وامل��الكات  النيابي��ة  والبيئ��ة 
الطبية والصحية على جهودهم 
وعطائهم وحثهم على استمرار  
تلك اجلهود خلدمة عرقنا العزيز.

على صعيد متصل أكدت الوزيرة 
خالل ترؤس��ها اجتم��اع اللجنة 
واالخ��الء  لالس��تقدام  العلي��ا 
الطب��ي اس��تحداث نظام عمل 
خارج اوقات الدوام الرسمي وايام 
العط��ل لالطب��اء العراقيني في 
التخصص��ات الطبي��ة اخملتلفة 

الجراء العملي��ات املعقدة وذلك 
ضمن توجه الوزارة نحو التحول 
التدريجي وامل��دروس من االخالء 
الى االس��تقدام الطبي وتقليل 
يت��م  الذي��ن  املرض��ى  معان��اة 
ال��ى املستش��فيات  ارس��الهم 
العملي��ات  الج��راء  االجنبي��ة 
هن��اك  اجلراحي��ة  والتداخ��الت 
والتأكي��د على ص��رف مكافات 

مجزية الولئك الطباء .
 كما ناقش اللق��اء الذي حضره 
الوكيل  اجلميلي  الدكتور ح��ازم 
الفني لل��وزارة والدكت��ور مكي 
قاس��م مدير عام الدائرة االدارية 
والدكتورة  والقانوني��ة  واملالي��ة 
قس��م  مدي��ر  محم��د  فات��ن 
الطب��ي  واالخ��الء  االس��تقدام 
مكاف��ات  وص��رف  تخصي��ص 
الطبي��ة  للم��الكات  مجزي��ة 
للف��رق  الس��اندة  العراقي��ة 
الطبي��ة االجنبية املس��تقدمة 
العمليات  الع��راق الج��راء  ال��ى 
املعقدة للمرضى في املؤسسات 
ومتابع��ة  العراقي��ة  الصحي��ة 

الديون السابقة للمستشفيات 
ال��وزارة  تتعام��ل معه��ا  الت��ي 
لعالج املرضى واستحداث نظام 
جدي��د للتعاقد معه��ا بالتعاون 

والتنسيق مع وزارة التخطيط .
الصحة  وزي��رة  تدارس��ت  كم��ا 
والبيئة الدكت��ورة عديلة حمود 
حس��ني مع الدكتورة شذى عبد 
العب��اس العام��ري مدير قس��م 
اللج��ان الطبي��ة بدائ��رة األمور 
الفنية س��بل االرتقاء باألداء من 
خ��الل تطوير مه��ارات العاملني 
في القس��م من م��الكات طبية 
وصحي��ة وإداري��ة وإدخالهم في 
التي متكنهم  التدريبية  الدورات 
كف��وءة  خدم��ات  تق��دمي  م��ن 

للموطنني . 
اللق��اء  التأكي��د خ��الل  وج��رى 
عل��ى أهمي��ة مراع��اة الظروف 
الصحية للح��االت الصعبة من 
املرضى والتي تستدعي اإلسراع 
بعرضهم عل��ى اللجان الطبية 
واتخاذ اإلجراء املناس��ب بشأنها 
في املؤسسات الصحية من قبل 

الفرق الطبية األجنبية التي يتم 
اس��تقدامها الى الع��راق لعالج 
احلاالت املعقدة او ارس��الها الى 
العالج خارج البالد ضمن برنامج 

االستقدام واإلخالء الطبي
وقال��ت الدكت��ورة عديل��ة ب��أن 
الى  ته��دف  املش��كلة  اللج��ان 
وتس��هيل احلصول على  تيسير 
التقاري��ر الطبي��ة للمواطن��ني ، 
واضافت ان نط��اق عمل اللجان 
الطبي��ة ، والتي تختص بفحص 
املراجعني ، وارسال املرضى منهم 
للع��الج خ��ارج القط��ر ، وهناك 
جلان أولية ، وجلان العجز لتحديد 
نس��بة العج��ز ، واالس��تئنافية 
فضال عن صحة الصدور والنسخ 

املصدقة  ». 
وأوضحت الدكت��ورة حمود هناك 
أرب��ع جلان في االس��بوع وتش��مل 
ي��وم االح��د اللجنة االولي��ة التي 
واالحالة  الطويلة  االج��ازات  متنح 
التقاع��د وتغيي��ر طبيع��ة  ال��ى 
العمل تضاف اليها جلنة املعاجلة 
خ��ارج القط��ر ، اللجن��ة الثانية 

االس��تئنافية تعقد  اللجان  وهي 
كل ي��وم أثن��ني بني أس��بوع وآخر 
أي مرت��ني ف��ي الش��هر الواح��د ، 
يتم فيها االعت��راض على قرارات 
العج��ز  وجل��ان  االولي��ة  اللج��ان 
وهي  الثالثة  واللجن��ة  والعط��ل 
جلان العج��ز والعط��ل تعقد كل 
ي��وم أربعاء من كل أس��بوع تنظر 
بس��بب  التعويض��ات  مبعام��الت 
العمليات االرهابية وأعطاء نسب 
عجز وأجناز معام��الت احلاجة الى 
مع��ني ام��ا اللجن��ة الرابعة وهي 
جلنة التربي��ة والتعليم تعقد كل 
يوم ثالث��اء من كل أس��بوع تنظر 
مبعام��الت الطلبة والتدريس��يني 
مثل تأجيل سنة أو تغيير موضوع 
العم��ل ، الفت��ا ال��ى أن م��ن حق 
املواطن��ني االعت��راض على قرارات 
اللجان الطبية خالل 30 يوما من 
تاري��خ التبلي��غ بها أس��تنادا الى 
قانون الصحة العامة املعدل رقم 

81 لسنة 1981 .

 *اعالم الصحة 

وزيرة الصحة والبيئة تفتتح المؤتمر السنوي األول للمراكز التخصصية 

 أقيم المؤتمر في 
ظل التحديات التي 
يمربها بلدنا وهو 

رسالة مشتركة 
تنطلق بأن العراق 

بلد حي يزخر 
بالقدرات العلمية 

والبشرية ومواكبة 
التطور العالمي

جانب من احلضور في افتتاح املؤمتر السنوي االول للمراكز التاخصصية

مناشدة 

امام انظار معالي وزير املالية احملترم 
السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية احملترم 

السيد املفتش العام احملترم 
املوضوع / اس��تقطاعات غي��ر قانونية على رواتب 

املتقاعدين
حتية طيبة:

اود ان اعلمك��م اني موظ��ف متقاعد بعنوان ) مدير( 
وقد استقطعت مني مبالغ بطريقة عشوائية وغير 
قانوني��ة والذي يؤيد صحة كالمي هذا قوائم الرواتب 

املذكورة تفاصيلها ادناه :
كانون االول 2015 )68 ( الف دينار بنسبة 7 % وشباط 
2016 )88( الف دينار بنس��بة 9 % ونيسان 2016 ) 74 
( الف دينار بنس��بة 7.5 % وتش��رين االول 2016 )102 
( ال��ف دينار بنس��بة 10.4 % وكانون االول 2016 )74 ( 
الف دينار بنسبة 7.5 % وشباط 2017 )89 ( الف دينار 

بنسبة 9.1 % .
وبن��اء على ما ج��اء اعاله اطلب من س��يادتكم االمر 
وااليعاز بايقاف هذه االس��تقطاعات غي��ر القانونية 
واعادة املبالغ املستقطعة الى جميع املتقاعدين ممن 
استقطعت منهم املبالغ بطريقة عشوائية وحسب 
توجيه��ات مجلس النواب القاضي باس��تقطاع 3 % 
وللس��نة احلالي��ة 3.8 % مع ض��رورة اعف��اء الرواتب 
التقاعدي��ة التي تق��ل مبالغها ع��ن 500 الف دينار 

شهريا من االستقطاع وجلميع الدرجات .

ولكم فائق الشكر والتقدير 
حبيب زيدان عطية 
مدير متقاعد
الرقم التقاعدي 3442024001 

صحة الرصافة ترسل 
فرقا طبية إلى الموصل  

محافظ ذي قار يؤكد دعمه 
ألسر الشهداء والجرحى 

بغداد - الصباح الجديد:
أرس��لت دائرة صحة بغداد / الرصافة  عددا 
من الفرق الطبية إلى ابطال احلشد الشعبي 

املقدس  والقوات األمنية في املوصل  . 
وق��ال الدكتور عبد الغني س��عدون حمدان 
الس��اعدي املدير الع��ام إن الدائرة أرس��لت 
فرقا طبية ملس��اندة  قوات احلشد الشعبي 
املقدس والقوات األمنية في تقدمي اخلدمات 
الطبي��ة إل��ى املقاتلني ، موضح��ا إن الفرق 
تضم ش��تى االختصاص��ات الطبية فضال 
ع��ن امل��الكات الصحي��ة والتمريضي��ة من 
اجل تقدمي اخلدم��ات الطبية والصحية إلى 

إبطالنا في معارك ملوصل .   
واختت��م الس��اعدي قول��ه إن الدائرة قامت 
بإرسال العديد من املفارز والفرق الطبية إلى 
جبهات القتال وكذلك س��يارات اإلس��عاف 
التي مت جتهيزها بجميع التجهيزات الطبية 
والصحي��ة م��ن اج��ل مش��اركة إخوانهم 
املرابطني في قواطع العمليات  واملش��اركة 
ف��ي حتري��ر املوص��ل م��ن عصاب��ات داعش 

االجرامية .
رف��دت  الدائ��رة  إن  بالذك��ر  اجلدي��ر  وم��ن 
مستش��فيات الق��وات األمني��ة واحلش��د 
الش��عبي املقدس بأطباء  ومالكات صحية 
اضاف��ة إل��ى فت��ح رده��ة خاصة باحلش��د 
الشعبي في مستشفى ابن القف إلصابات 

احلبل الشوكي. 

ذي قار - علي حسين:
اش��اد محافظ ذي قار يحي��ى الناصري مع 
رئيس هيئة احلشد الشعبي فالح الفياض 
بدور وتضحيات رجال احلشد، مؤكدا سعي  
احلكومة احمللية لتقدمي ش��تى انواع الدعم  
لرجال وعائالت شهداء وجرحى احلشد عبر 
املكات��ب التي افتتحته��ا وزارت��ا الداخلية 

والدفاع باحملافظة.
وق��ال احملافظ في مؤمت��ر صحفي عقده في 
دي��وان احملافظ��ة م��ع رئيس هيئة احلش��د 
الش��عبي فالح الفياض بحض��ور عدد من 
اعض��اء مجلس الن��واب ومجلس احملافظة 
وقي��ادات امنية ان« ذي قار تتش��رف بجهود 
احلش��د وتضحيات��ه الكبي��رة للدف��اع عن 

العراق وأهله .
واض��اف احملافظ ان »ذي قار كان��ت وما تزال 
تق��دم عبر رجالها وابنائه��ا جزءا مهما من 
هذه التضحي��ات التي لن تزيدن��ا اال اصرار 
عل��ى االنتص��ار باملعرك��ة ض��د االره��اب، 
فباألم��س قدمنا تضحية وعطاء كبيرا من 

خالل الشهيد البطل ابو طه الناصري«.

وزير النفط يدعو الشركات االستثمارية 
توفير العمل ألبناء الشهداء

تفعيل دور الشرطة البيئية 
لرفع الوعي لدى المواطنين

اعالم الوزارة 
أوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي 
الى الشركات االستثمارية العاملة 
في القط��اع النفطي بتوفير فرص 
عمل ألبناء وذوي ش��هداء احلش��د 

الشعبي األبطال. 
ش��ركة  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
رئيس  النفطي��ة  االستكش��افات 
جلن��ة دعم احلش��د الش��عبي في 
الوزارة املهندس كرمي حطاب إن وزير 
النفط أوعز الى جميع الش��ركات 
الع��راق  ف��ي  العامل��ة  النفطي��ة 
سواء شركات جوالت التراخيص أو 
الشركات املقاولة الثانوية العاملة 
ف��ي احلق��ول واملنش��آت النفطية 

بتوفي��ر فرص عمل ألبناء ش��هداء 
احلش��د الش��عبي األبطال، تقديرا 
وتثمينا للتضحيات اجلس��ام التي 
قدمه��ا ش��هداؤنا األبط��ال دفاعا 
عن الوطن واملقدسات واملستقبل، 
وإعطاء هذا املوضوع األولوية التي 

يستحقها. 
وأض��اف حطاب أن وزير النفط وجه 
الش��ركات والدوائ��ر املعنية ومنها 
دائرة العقود والتراخيص النفطية 
وجلن��ة دعم احلش��د الش��عبي في 
الوزارة مبتابعة تنفيذ هذا التوجية 
والتنس��يق م��ع اجله��ات املعني��ة 
لوض��ع اآللي��ات املطلوب��ة لرعاية 
ودعم عائالت الش��هداء عبر توفير 

ف��رص العمل م��ن خ��الل التعاقد 
أو التعي��ني وحس��ب التخصصات 
املتوف��رة وإعطائه��م األولوي��ة في 

ذلك. 
ش��كلت  النف��ط  وزارة  وكان��ت 
اللجن��ة املركزي��ة لدع��م احلش��د 
الش��عبي وتكرمي املئات من عائالت  
الش��هداء في عدد م��ن احملافظات، 
فض��ال ع��ن زي��ارة اجلرح��ى وزي��ارة 
ساحات القتال وتقدمي االحتياجات 
املطلوبة ملقاتلينا األبطال، وتعتمد 
اللجنة في متويل نش��اطاتها على 
تبرعات منتسبي القطاع النفطي 
في الش��ركات والهيئ��ات والدوائر 

التابعة للوزارة.         

بغداد - الصباح الجديد:
اك��دت وزارة الصح��ة والبيئة على 
ضرورة تفعيل دور الشرطة البيئية 
ومتابع��ة عمله��م وتق��دمي الدعم 
واالس��ناد لهم مل��ا لهذا ال��دور من 
اهمي��ة كبي��رة ف��ي رف��ع الوع��ي 

البيئي.
وقال الوكيل الفني في وزارة الصحة 
والبيئ��ة الدكتور جاس��م الفالحي  
اخل��اص  االجتم��اع  ترؤس��ه  خ��الل 
بالش��رطة البيئية انه مت مناقش��ة 
مدى تفاعل مجالس احملافظات مع 
مراكز الش��رطة البيئية بالتنسيق 
م��ع الدائرة الفني��ة التابعة للوزارة 

واملنظمات الدولية املعنية.

واض��اف الدكت��ور الفالح��ي انه مت 
خ��الل االجتماع االتف��اق على عقد 
االجتماعات الفصلية مع مديريات 
البيئة في بغداد واحملافظات واملدراء 
العام��ني بحض��ور ممثل��ي الدائ��رة 
الفنية ومركز الوقاية من االشعاع.

واضاف الوكي��ل  الفني انه مت خالل 
االجتم��اع االتف��اق على اع��داد رأي 
متكامل ح��ول موضوع الزي اخلاص 
مع الباج للش��رطة البيئية لغرض 
عرض��ه بع��د ذل��ك ف��ي االجتماع 
املقب��ل لصن��دوق حماية وحتس��ني 

البيئة لغرض التمويل .
م��ن جانب��ه اوضح مدير ع��ام دائرة 
التوعية واالع��الم البيئي امير علي 

احلس��ون اهمية موض��وع التوعية  
في هذا اجملال وتعزيز العمل الرقابي 
والتأكيد على موضوع نش��ر الوعي 
قس��م  م��ع  بالتنس��يق  البيئ��ي 
الش��رطة البيئية وتسليط الضوء 
على عمل ومهام قس��م الشرطة 
البيئية وخصوصا تلقي الش��كاوي 

من املواطنني.
 يش��ار الى ان وزيرة الصحة والبيئة 
اكدت خالل اجتماعها الس��ابق مع 
البيئية  ضباط ومرات��ب الش��رطة 
دعمها الكامل لهذا القطاع املهم 
ودوره في تعزيز االجراءات القانونية 
اخلاص��ة بحماي��ة البيئ��ة رقم 27 

لسنة 2009.

ذي قار - علي حسين:

دعت قيادة ش��رطة ذي قار املواطنني 
الثقيل��ة  ال��ى تس��ليم االس��لحة 
واملتوس��طة الى اقرب مركز شرطة 
خالل 10 ايام ، وش��ددت على اهمية 
فرض النظام وس��لطة القانون على 
اجلمي��ع وم��ن دون اس��تثناء وحصر 

السالح بيد الدولة.
وذك��رت قي��ادة الش��رطة ف��ي بيان 
صحفي اطلع��ت » الصباح اجلديد« 
عل��ى نس��خة من��ه ان��ه »  تنفيذا 
المر رئي��س مجلس ال��وزراء والقائد 
الع��ام للق��وات املس��لحة الدكتور 
حي��در العبادي تدعو ش��رطة ذي قار 
املواطن��ني الكرام التوج��ه إلى اقرب 
مركز شرطة ضمن الرقعة اجلغرافية 

بتس��ليم  واإلس��راع  لس��كنهم 
األسلحة املتوسطة والثقيلة .

واضاف��ت القي��ادة ف��ي بيانه��ا ان » 
ذلك يات��ي تنفي��ذا لألم��ر الديواني 
املرق��م )71 ( ف��ي 2017/2/16 والذي 
ال��زم االجهزة االمنية والعس��كرية 
بوضع وتنفي��ذ خطة أمني��ة للبدء 
بحمالت التفتيش لضبط األسلحة 
انتهاء  املتوس��طة والثقيل��ة بع��د 
مهلة ال���10 أّي��ام من تاري��خ اعالن 

االمر الديواني »,
واضاف��ت قي��ادة الش��رطة ان فترة 
التس��ليم تنتهي يوم الثالثاء املقبل 
وأن من يتخلف عن تسليم االسلحة 
املتوسطة والثقيلة سيتخذ بحقه 

جميع اإلجراءات القانونية .
وشددت قيادة الشرطة على اهمية 
فرض النظام وس��لطة القانون على 

اجلمي��ع وم��ن دون اس��تثناء وحصر 
م��كان  وان  الدول��ة  بي��د  الس��الح 
الس��الح يجب ان يكون في جبهات 
القت��ال ال ف��ي امل��دن ، وردع العابثني 

بأمن املواطنني وبكل قوة .
انتش��ار  ان  ال��ى  القي��ادة  ولفت��ت 
والثقيل��ة  املتوس��طة  األس��لحة 
بش��تى انواعها داخل املدن العراقية 
يش��كل مصدر قلق ورع��ب ألهلها، 
وتهدي��داً ألمنه��ا ، وحتدي��اً خطي��راً 
للس��لم اجملتمع��ي فيه��ا ويزيد من 

اجلرمية اجلنائية واإلرهابية .
واش��ارت قيادة الش��رطة ال��ى ان » 
االجهزة االمنية س��تقوم  بعمليات 
دهم وتفتيش لضبط هذه االسلحة 
ل��دى  األس��لحة  تل��ك  وج��ود  وإّن 
املواطن��ني يضعه��م حت��ت طائل��ة 
القان��ون، والت��ي س��تصادر ويح��ال 

حائزوها إلى القضاء ومحاس��بتهم 
على وفق قانون االسلحة .

وكان رئي��س الوزراء العراقي الدكتور 
حيدر العب��ادي القائد العام للقوات 
م��ع  اجتماع��ه  وخ��الل  املس��لحة، 
اجمللس ال��وزاري لألمن الوطني أصدر 
توجيه��ات لقي��ادة عملي��ات بغداد، 
املشتركة،  العمليات  مع  بالتنسيق 
للقيام بحمالت تفتيش واسعة في 
عموم مدن العراق وخصوصاً بغداد، 
ومصادرة قاذفات الصواريخ بش��تى 
الهاون  أنواعه��ا وعتاده��ا ومداف��ع 
بش��تى العيارات، باس��تثناء مخازن 
األس��لحة التابعة للق��وات األمنية 
اجله��ات  وأمه��ل   ، بذل��ك  واخملول��ة 
واألش��خاص الذي��ن ميلك��ون تل��ك 
األس��لحة 10 أيام لتس��ليمها إلى 

اجلهات املعنية.

تقرير

شرطة ذي قار تؤكد على حصر السالح الثقيل والمتوسط بيد الدولة  
شددت على أهمية فرض النظام والقانون 

شرطة ذي قار

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الصناعة واملعادن عن 
اإلج��راءات التي اتخذتها كل من 
وزارتي الصح��ة والبيئة والزراعة 
الصناع��ة  وتش��جيع  لدع��م 
الوطنية واملنتج احمللي في خطوة 

عملي��ة وعاجل��ة لق��رارات جلنة 
الشؤون االقتصادية في مجلس 

الوزراء.
اإلعالم��ي  املرك��ز  مدي��ر  وق��ال 
ف��ي ال��وزارة عبدالواح��د علوان 
الشمري ان وزيرة الصحة والبيئة 

الدكت��ورة عديل��ة حم��ود وبعد 
لقائها وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
وجهت مديري��ات ودوائر الصحة 
مبضاعفة نسب االحاالت لالدوية 
عل��ى  الطبي��ة  واملس��تلزمات 
الشركة العامة لصناعة األدوية 

واملستلزمات الطبية في سامراء 
إل��ى جان��ب تش��جيع املعام��ل 

الوطنية األهلية .
أن  إل��ى  املرك��ز  مدي��ر  واش��ار 
أكدت  الدكت��ورة عديلة حم��ود 
ومبوج��ب كت��اب رس��مي موجه 

اإلقتصادية  الش��ؤون  إلى جلن��ة 
مبعامل��ة ش��ركة آكاي معاملة 
الش��ركات احلكومي��ة نفس��ها 
ف��ي العقود الت��ي يت��م ابرامها 
من حي��ث اعفائها من تس��ديد 
املترتب��ة  والرس��وم  التأمين��ات 

مبوجب تعليم��ات تنفيذ العقود 
اس��تعدادها  مبدية  احلكومي��ة 
العف��اء الش��ركة املذك��ورة من 
الغرامات التأخيرية ، كما أكدت 
بتنفي��ذ  آكاي  ش��ركة  الت��زام 

العق�ود املوقع�ة معه�ا.

الصناعة تشيد بخطط وزارتي الصحة والزراعة لدعم المنتج الوطني



بغداد - محمود خيون: 

ضمن سعي  وزارة الكهرباء لتقدمي 
أفضل اخلدم��ات لعموم املواطنني 
في مجال صيانة شبكات التوزيع 
واجلباي��ة ومب��ا يكفل اس��تمرارية 
ودميومة التي��ار الكهربائي وتالفي 
ح��االت االنقطاع��ات الت��ي حتدث 
نتيجة تعرض مكونات الشبكات 
الهوائية الى عوام��ل خارجية قد 
تسبب خروج املغذيات عن العمل 

ولفترات زمنية متفاوتة .
بح��ث املهن��دس بهاء زي��د خلف 
مدير عام توزيع كهرباء الكرخ مع 
وفد من ش��يوخ ووجه��اء منطقة 
أبي غري��ب برئاس��ة النائب طالل 
الزوبع��ي واق��ع ش��بكات التوزيع 
ومس��توى تقدمي اخلدمات من قبل 
املس��ؤولة  الكهرب��اء  قطاع��ات 
مكون��ات  وادام��ة  صيان��ة  ع��ن 
الشبكة في تلك املناطق وسرعة 
االس��تجابة حلل األختناقات التي 
كان��ت تعان��ي منها مناط��ق ابي 
غريب نتيجة التوترات العسكرية 
واألمني��ة التي أنعكس��ت س��لباً 
الدوائ��ر  تق��دمي  مس��توى  عل��ى 

اخلدمية ألعمالها .
وقال املهن��دس به��اء أن املالكات 
الهندس��ية والفنية واحلرفية في 
الصيان��ات التي تق��ع مبناطق أبي 
غريب ضم��ن حدود مس��ؤوليتها 
تواص��ل عملها بصورة مس��تمرة 
حتى ساعات متأخرة من الليل في 
س��بيل دميومة وصيانة ش��بكات 
التوزيع في تلك املناطق وسعيها 
ال��ى تقدمي أفض��ل اخلدم��ات الى 
وتذلي��ل  املس��تهلكني  عم��وم 
املشكالت الفنية التي تعاني منها 
الش��بكات وخاصة القدمية والتي 
تعرض قس��م منها ال��ى عوارض 
فنية نتيجة األعمال العس��كرية 
أو األطالق��ات النارية العش��وائية 
ف��ي  املواطن��ون  يطلقه��ا  الت��ي 
املناسبات ، مشيراً الى أن املديرية 

العامة لتوزيع كهرباء الكرخ ومن 
خالل دوائرها املس��ؤولة عن تقدمي 
اخلدم��ات ف��ي مناط��ق األط��راف 
حتظ��ى بدع��م خ��اص م��ن قبلنا 
وبتوجيه من معالي وزير الكهرباء 

املهندس قاسم الفهداوي .
ودع��ا مدي��ر ع��ام كهرب��اء الكرخ 
احلضور الى ح��ث املواطنني لدعم 
العاملني في القطاعات والصيانات 
املس��ؤولة عن تقدمي اخلدمات في 
مناطق أب��ي غريب والقرى التابعة 
والتعاون التام م��ن أجل النهوض 
بواقع اخلدمات وتذليل املش��كالت 
التي تعاني منها شبكات التوزيع 
نتيج��ة الطل��ب املتزاي��د علل��ى 
الطاقة والتوس��ع العمراني الذي 

شهدته تلك املناطق .
وقدم املهندس بهاء شرحاً موجزاً 
ع��ن الهدف م��ن أس��تثمار قطاع 
التوزي��ع والفائ��دة املرج��وه من��ه 
وخاص��ة فيم��ا يتعل��ق والقضاء 
على الضائع��ات والهدر غير املبرر 
والتج��اوزات الت��ي تس��ببت ف��ي 
حدوث أضرار كبيرة في ش��بكات 
التوزيع أضافة الى اخلسائر الكبيرة 
الت��ي تتحمله��ا دوائ��ر الكهرباء 
نتيج��ة مايح��دث م��ن عملي��ات 
للطاقة  جتهيز بصورة عش��وائية 
وخاصة في اجملمعات العش��وائية 
التي مت إع��داد دراس��ة لتجهيزها 
بالطاق��ة بص��ورة إصولي��ة على 
وف��ق البطاق��ة احلم��راء التي يتم 

مبوجبها نصب مقاييس كهربائية 
الس��كنية بعد  جلميع اجملمع��ات 

تصنيفها. 
يذك��ر أن وزارة الكهرب��اء كان��ت 
س��ابق  وق��ت  ف��ي  أعلن��ت  ق��د 
لتحس��ني  تنظي��م حمالت  ع��ن 
داخل  التوزيع  وتنظيف ش��بكات 
املناطق السكنية ، وبينت أن فرق 
التوزيع  التابعة ملديريات  الصيانة 
التابعة لها شنت حمالت واسعة 
ألزالة أغصان األش��جار املتداخلة 
والتي  الكهربائي��ة  مع األس��الك 
تس��بب أنقطاع التيار الكهربائي 
نتيج��ة عملي��ة التالم��س الت��ي 
أو  املغذي��ات  س��قوط  تس��بب 
خروجها ع��ن العم��ل فيما دعت 

املواطن��ني الى التع��اون مع الفرق 
الفني��ة والصيانة م��ن أجل أمتام 
العام  عمله��ا خدم��ة للصال��ح 
ولضمان دميومة واستمرارية التيار 
الكهربائي وتالفي حاالت االنقطاع 
التي تتعرض لها شبكات التوزيع 

وتعوق عملها .
كم��ا أعلن��ت وزارة الكهرب��اء عن 
البدء بتطبيق مشروع خصخصة 
م��ن  للتخل��ص  التوزي��ع  قط��اع 
الفس��اد وضمان التوزي��ع العادل 
بني املناطق وجباية أجور الطاقة، 
ف��ي  رقع��ة  أول  احال��ة  وأك��دت 
منطقة زيونة وفيما أش��ارت إلى 
تقس��يم مناطق العراق الى 180 
رقع��ة جغرافي��ة، دع��ت الراغبني 

إل��ى تق��دمي  بالدخ��ول للقط��اع 
طلباتهم للوزارة ..

وأك��دت ال��وزارة أن اله��دف م��ن 
تطبيق مشروع خصخصة قطاع 
التوزيع هو للتخلص من الفس��اد 
وضمان التوزيع العادل بني املناطق 
واستقرار املنظومة الكهربائية«، 
أضافة الى أن املش��روع سينتظم 
اجلباي��ة وتك��ون هن��اك زي��ادة في 
واردات الكهرباء بش��كل واضح مما 
ينعكس على ترش��يد االستهالك 

وزيادة ساعات التجهيز وتقليل«.
الضائعات وحتس��ني جباي��ة أجور 
االس��تهالك، متهي��داً لتطبيقه��ا 
على بقية املناط��ق في العاصمة 

بغداد وعموم احملافظات . 
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آراء وأفكار 
واثق الجابري* ضمن سعيها لتقديم أفضل الخدمات وتجاوز مشكالت التوزيع 

الكهرباء تبحث مع وجهاء وشيوخ المناطق واقع منظومة الطاقة 

بحث المهندس 
بهاء زيد خلف 
مدير عام توزيع 
كهرباء الكرخ 
مع وفد من شيوخ 
ووجهاء منطقة أبي 
غريب برئاسة النائب 
طالل الزوبعي واقع 
شبكات التوزيع 
ومستوى تقديم 
الخدمات من قبل 
قطاعات الكهرباء

جانب من اللقاء

بدعم من مكتب مساعدات الكوارث الخارجية ألميركا  

بغداد - الصباح الجديد:

اعلن��ت املنظمة الدولي��ة للهجرة انها 
تعمل عل��ى إعادة تأهيل املنازل لألس��ر 
وذل��ك  واملتض��ررة  العائ��دة  العراقي��ة 
م��ن خ��الل الدع��م املقدم م��ن مكتب 
للواليات  اخلارجية  الكوارث  مس��اعدات 

املتحدة.
واوضحت املنظمة في تقرير لها حصلت 
» الصباح اجلديد« على نس��خة منه ان 
عملية إعادة التأهيل هذه متكن األس��ر 
النازحة م��ن التحرك بحري��ة وأمان من 
اجل العودة بصورة دائمة إلى منازلهم.

ان  ال��ى  الدولي��ة  املنظم��ة  واش��ارت 
العراقي��ني النازحني يواجهون مجموعة 
م��ن املصاعب ج��راء األزم��ة احلالية ، مبا 
في ذلك تدمير البني��ة التحتية واملنازل 
واملمتل��كات ، اضاف��ة ال��ى وج��ود قلق 
مس��تمر ف��ي احلص��ول عل��ى اخلدمات 
األساس��ية، مب��ا في ذل��ك توفي��ر مياه 
الش��رب والغ��ذاء والرعاي��ة الصحي��ة 

واملأوى وفرص سبل كسب العيش.

خ��الل تقييم اجملتمع احملل��ي في املناطق 
الت��ي اس��تعيدت م��ن داع��ش، التق��ى 
الدولي��ة للهج��رة  موظف��و املنظم��ة 
بالكثي��ر من العراقي��ني العائدين الذين 
فاألغلبي��ة منهم   منازله��م؛  تض��ررت 
جيرانه��م،  أو  أقاربه��م  م��ع  يقيم��ون 
وبعضه��م يعيش��ون في خي��ام بجوار 
منازله��م. فبس��بب املعان��اة واالنف��اق 
الناجم ع��ن ح��ركات الن��زوح والعودة، 
فق��د تكون تكلفة إصالح املنزل باهظة 
بالنس��بة لكثي��ر من األس��ر. وغالبا ما 
تشمل األضرار الغرف احملروقة، وفتحات 
في األس��قف بسبب سقوط القذائف ، 

وانقطاع وصول املياه.
 وإس��تجابة الحتياج��ات امل��أوى، تقوم 
املنظم��ة الدولية للهجرة بإعادة تأهيل 
املنازل لألسر العراقية العائدة واملتضررة 
وذلك من خالل الدعم املقدم من مكتب 
للواليات  اخلارجية  الكوارث  مس��اعدات 
املتح��دة فعملي��ة إع��ادة التأهيل هذه 
متكن األس��ر من التحرك بأمان والعودة 

بصورة دائمة إلى منازلهم .
ويوفر هذا املش��روع إصالح��ات للمنازل 

املتضررة أو املدمرة جزئيا، وإعادة التأهيل 
يش��مل في األقل غرفة واحدة ، تركيب 
األساسية  والتركيبات  والنوافذ  األبواب 
للمي��اه وتس��هبالت الص��رف الصحي. 
ووفق��ا حلجم األضرار الت��ي تعاني منها 
األس��ر وأوض��اع امل��أوى يت��م اختيارهم 
وإعطاؤه��م األولوي��ة، مع إي��الء اهتمام 

خاص لألسر التي تعيلها النساء.
ب��دأت املرحل��ة احلالية للمش��روع في 
كان��ون األول ٢٠١٦ وتش��مل ٢٠٠ منزل 
ف��ي ديالى وفي تكري��ت والعالم والدور 
في ص��الح الدين ، حي��ث اكتمل عمل 
تأهي��ل املن��ازل بنس��بة ٤٠ % ، كم��ا 
سيتم إعادة تأهيل املنازل املتضررة في 
منطقة القيارة ملساعدة األسر العائدة 
وش��ملت املرحلة السابقة من مشروع 
مكتب مس��اعدات الك��وارث اخلارجية 
للوالي��ات املتح��دة لع��ام ٢٠١٦ إع��ادة 
تأهيل ٤٠٠ من��زل في هاتني احملافظتني 

إلفادة 2800 شخص.
وذك��ر رئي��س بعث��ة املنظم��ة الدولية 
للهجرة في الع��راق توماس لوثر فايس 
ان��ه »وفقا لزي��ادة ح��ركات العودة في 

الع��راق، م��ن الض��روري توس��يع نطاق 
االس��تراتيجيات والتموي��ل ملس��اعدة 
العائدين ، ويعد توفير املأوى هو األولوية 
الرئيس��ة ويس��رها تقدمي خدمات دعم 
املأوى آلالف األس��ر العراقي��ة بالتعاون 
مع احلكومة العراقية واجلهات املانحة 
لتعزي��ز ودعم العودة املس��تدامة على 

املدى البعيد ».
ويش��مل مش��روع مكتب مس��اعدات 
الك��وارث اخلارجي��ة للوالي��ات املتحدة 
أيضا حتس��ينات املأوى ملس��اعدة األسر 
النازح��ة الت��ي تعيش ف��ي املباني غير 
املكتمل��ة وامل��دارس واملبان��ي الدينية، 
وغيرها من ترتيبات املأوى غيراملناس��ب 
، ففي العام املاضي استفادت أكثر من 
٧٠٠ عائلة في بغ��داد والنجف وكربالء 
وبابل والقادس��ية وواس��ط من أعمال 
تأهيل وحتس��ني م��أوى الط��وارئ، التي 
نف��ذت م��ن قب��ل املقاول��ني وموظفي 
املنظمة الدولي��ة للهجرة ، أما مرحلة 
العام احلالي ٢٠١٧ ستس��اعد أكثر من 
٦٠٠ عائلة يعيش��ون في ترتيبات املأوى 

غير املناسب.  

تقرير

الهجرة الدولية تعيد تأهيل منازل مئات األسر العراقية العائدة 

تأهيل منازل مئات األسر العراقية العائدة

االنتخابات فرصة إصالح 
أو خلود بالسلطة 

 أثبتت التجارب أن الفس��اد يبدأ ح��ني التفكير بالتأبد 
باملنص��ب واخللود بالس��لطوية، ومنه تتح��رك طاقات 
اإلنسان السرية والعلنية ؛ على هدف ظاهره منفعية 
مجتمعي��ة وواقع��ه نفعية ش��خصية، وإتب��اع آليات 
اإلنتخاب��ات كل فت��رة زمني��ة ؛ لغرض إع��ادة التفكير 
اجملتمعي بالنخبة السياسية ، وإمتحان ُمعاد للشعب 
ملعرفة نقاط خلل إختياره؛ بالبحث عن مس��الك تزيل 

حواجز طبقية سياسية معرقلة لتطور الدولة.
أجواء سياس��ية متشائمة وش��عب ناقم عازف، ولغة 
كراهي��ة يغذيه��ا ساس��ة للتف��رد بتح��ركات حزبية 
ومؤسس��اتية ساخنة قبيل اإلنتخابات؛ بإستغالل كل 

املوارد طيلة الدورة اإلنتخابية.
بدأت هذه املرة اإلستعدادات مبكرة ؛ لإلنتخابات احمللية 
والبرملانية ، وثمة مؤش��رات على تأجيل األولى ودمجها 
مع الثانية؛ ألسباب مقنعة الى حد كبير؛ كون الفاصل 
بينهما خمس��ة أش��هر وتكلفة اإلنتخاب��ات الواحدة 
511 ملي��ون دوالر والبلد في أزمة إقتصادية؛ ناهيك الى 
حاجة فترة بسط األمن والتفاهمات السياسية، وإعادة 
النازح��ني، وحل املش��كالت السياس��ية واإلجتماعية، 
وتأهي��ل الناخب��ني ف��ي كثير م��ن املناط��ق للخيارات 

السوية والدقيقة.
اإلنتخاب��ات املقبل��ة فرصة آخ��رى وتكاد تك��ون أقرب 
لألخيرة؛ للمواطن بتصحيح مسار خياراته الناضجة؛ 
وإالّ ال نل��وم سياس��يا مفس��دا او محرض��ا للع��ودة 
بالش��عارات الطائفي��ة ومخادعة املواط��ن؛ نتيجتها 
العنف والفس��اد والنأي عن مطالب الش��عب، وبذلك 
يكون خي��ار املواطن هو الراعي واحملدد لتبني مش��اريع 
إع��ادة النظ��ر بالسياس��ات احلكومية والتش��ريعية، 
ومراجع��ة األداء السياس��ي، وع��زل الطبق��ة املتهمة 

بالفساد واإلرهاب والتحريض اإلعالمي.
حتمي��ة   اإلنتخاب��ات؛  مفوضي��ة  تغيي��ر  مس��ألة  إن 
لتخفيف إحتقان الش��ارع وإع��ادة الطمأنينة بحيادية 
املراقب��ة، ولكنه ال ينهي التزوير الذي ال يلخص بالورقة 
اإلنتخابية ؛ مقابل كم من اإلغراءات واخملادعات واإلعالم 
الطائفي، وإس��تغالل موارد الدولة واملركز السياس��ي، 
ووج��ود حلقات ودوائر له��ا الدور املباش��ر بالتأثير على 
الناخب واملشكلة ال تكمن باملفوضني التسعة، واملهم 
طبيع��ة النظ��ام اإلنتخابي في مؤش��رات عل��ى أنها 
ستكون األقل تزويراً؛ بإس��تعمال التعريف البايومتري 
وجهاز تس��ريع النتائج، الذي يجعل الورقة اإلنتخابية 

توضع باجلهاز والنتائج األولية تظهر بعد ساعة.
 فرص��ة للمواط��ن بتغيي��ر التش��اؤم باإلقب��ال عل��ى 
اإلنتخابات؛ وعزل ساس��ة يتحدثون الكراهية ويغذون 
العن��ف، ويس��تغلون م��وارد الدولة ملنافع ش��خصية 

وحزبية.
 اإلنتخابات املقبلة ليست مصيرية للقوى السياسية 
فحسب؛ بل املواطن معني بتحديد مستقبله، ومن هي 
الطبقة السياس��ية التي يأمن لها لدورتني مقبلتني ، 
ومن خالله��ا ميكن جت��اوز مخلفات اإلرهاب والفس��اد، 
وأنها أنسب فرصة لإلصالح؛ إصالح القوى السياسية 
لنفسها بطبيعة إختيار البرامج والشخصيات، وإصالح 
م��ن املواطن بالتمع��ن بالبرامج واخلط��ط والتي يأمل 
منها التخلص من العنف والفس��اد؛ بقيادة قادرة على 
تذليل اإلنقس��امات والتش��تت السياسي والصراعات 
واملزايدات والشعارات؛ التي كانت سبب لكل ما حصل 
ومتوقع أن يحص��ل أن لم يك تغيراً واقع��اً، واإلمتحان 
يقرر نتائجه املواط��ن، وهو القادر على اإلصالح بالطرق 
الدس��تورية، ومنع املس��اعي احلميمة للتأب��د واخللود 
بالسلطة، وفي اإلنتخابات املقبلة ؛ أما إصالح أو خلود 
على الكرسي، وما دفع ُكلنا ثمن الفساد واإلرهاب؛ ألن 
أغلبنا راٍض ومنتخب ألغلب الطبقة السياس��ية ، لذا 
فأن املسؤولية يتحمل املواطن جزئها األكبر؛ ألن أغلبنا 
أختلف م��ع اآلخ��ر ألن مخالفه ال ُمخالف مل��ا يتمناه، 
وحس��ن اإلختيار جزء من رد اجلمي��ل للتضحيات التي 
نزفت من أجل وح��دة العراق، ومتى ادرك الناخب قيمة 
واهمي��ة صوته في حتديد مصير البلد واملواطن، عندها 

ميكن لنا ان نتفاءل باملستقبل.

*كاتب عراقي 

اعالم المحافظة 
بحث محافظ واسط املهندس مالك 
خلف الوادي مع مدراء دوائر التسجيل 
العق��اري، وامل��وارد املائي��ة، والزراع��ة، 
والبيئ��ة؛ موضوع  واجلس��ور،  والطرق 
تخصيص قطعة ارض إلنشاء محطة 

غاز في مدينة الكوت.
واوض��ح ال��وادي ان اجملتمع��ني، وه��م 
تدارس��وا  املعني��ة،  الدوائ��ر  رؤس��اء 
ارض  قطع��ة  تخصي��ص  موض��وع 
تصلح النشاء محطة غاز جديدة في 
مدينة الكوت، وذلك للحاجة املاس��ة 
لها، ولتلبية احتياجات املواطنني الى 

هذه املادة الضرورية.
وقد حضرت االجتم��اع أمل العكيلي 
واس��ط  عض��و مجل��س محافظ��ة 
لش��ؤون الطاق��ة، فض��ال ع��ن مدراء 

الدوائر ذات العالقة
عل��ى صعيد متص��ل زار احملافظ عددا 
من الق��رى التابع��ة لناحية واس��ط 
)الدجيلي س��ابقا(، واطل��ع على واقع 
اخلدم��ات فيه��ا، وأك��د عل��ى ضرورة 
تطويره��ا، وتلبي��ة كاف��ة احتياجات 

املواطنني وفق اللوائح القانونية.
وقد استمع احملافظ الى املواطنني، وهم 
يعرض��ون امامه طلباته��م املتعلقة 
بف��رش الش��وارع مب��ادة )الس��بيس(، 

وخاصة الش��ارع املؤدي الى املدرس��ة 
في قرية ناحية واسط االثرية، وشوارع 
قري��ة الهندي��ة ايضا، وكذل��ك توفير 
س��احات رياضية للش��باب، وموضوع 
التي يس��كن  الدوراحلكومية  متلي��ك 

فيها املواطنون من موظفي الدولة.
واوض��ح احملافظ انه اوعز ال��ى الدوائر 
الرئيس��ية  الش��وارع  بفرش  اخملتصة 
مبادة )الس��بيس(، وردم املس��تنقعات، 
واضافة اعمدة كهرباء جديدة، لتلبية 
احلاجة من الطاقة الكهربائية، وذلك 
في القرى كلها، وفي قرية )شاخة 51( 
حتدي��دا ، موضحا انه س��يعمل على 

حل مش��كلة التمليك ل��دور الدولة، 
وحل مش��كلة الس��كن العشوائي، 
بطريقة تضمن حقوق املواطنني، وفق 
الضوابط القانونية، في جميع القرى 

التي فيها هذه املشكالت .
واك��د احملاف��ظ عل��ى انه سيس��عى 
إلكم��ال بناي��ة املدرس��ة الواقعة في 
قري��ة الهندي��ة، والتي وص��ل العمل 
فيه��ا ال��ى %80 من��ه، واس��تحداث 
مجلس بل��دي في املنطق��ة، وكذلك 
تنظي��م عم��ل دوام موظف��ي املركز 
الصح��ي في املس��اء والليل حس��ب 

حاجة االهالي. 

ميسان - خاص:  
أقامت رابطة أطب��اء الباطنية في 
ميس��ان برعاي��ة ودع��م ش��ركتي 
والدمناركية  السويس��رية  األدوي��ة 
بالتنس��يق مع دائرة صحة ميسان 
وكلي��ة الط��ب جامعة ميس��ان . 
وعلى قاعة فن��دق كورمك مؤمترها 
الطب��ي األول  بعن��وان  )يوم الطب 

في ميسان ( .
وقال مدير عام دائرة صحة ميسان 
الدكت��ور علي محم��ود العالق ل�« 
الصباح اجلدي��د » يهدف املؤمتر إلى 

العالجية  الطبية  التقنيات  تطوير 
ومواكبة التط��ور العاملي في عالج 

األمراض ومنها مرض السكري . 
وسعى الدائرة إلى االرتقاء مبستوى 
العمل  الطبية وتطوي��ر  اخلدم��ات 
عن طري��ق إدخال اح��دث التقنيات 
الطبي��ة والعالجية لعالج األمراض 

ومنها مرض السكري .  
املؤمت��ر  أن  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
س��ينعكس إيجاب��ا عل��ى تطوي��ر 
والعالجية في  الصحي��ة  العملية 
املؤسس��ات الصحية في احملافظة 

وحسب املواصفات العاملية لغرض 
االرتق��اء بالواق��ع الصح��ي وتقدمي 

أفضل اخلدمات للمواطنني .  
كما تخلل املؤمتر جلسة محاضرات 
لألطباء وعرض��ا للبحوث العلمية  
االطب��اء  م��ن  مجموع��ة  تناول��ه 
االستش��ارين في احملافظ��ة  والتي 
تهدف إلى حتسني املستوى الصحي 
لدى املواطنني بخطورة املرض وعلى 
هامش املؤمتر اقي��م معرض األدوية 
للش��ركتني الداعمتني  )اس��نيو  و 

نوفونورديسك ( لألدوية والطبية. 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير التخطيط الدكتور س��لمان 
اجلميل��ي مع وزي��رة التنمي��ة الدولية 
الكندي��ة م��اري كلود بيب��و  العالقات 
الثنائي��ة وتعزي��ز الالمركزي��ة  وإعادة 
اعم��ار املناط��ق احمل��ررة م��ن االره��اب 
االقتصادي��ة  القضاي��ا  م��ن  وجمل��ة 
وامللف��ات  واالس��تثمارية  والتجاري��ة 
املهم��ة ذات االهتم��ام املش��ترك ب��ني 

البلدين الصديقني. 

وأش��ار  وزي��ر التخطي��ط ف��ي املؤمت��ر 
الصحافي املش��ترك عقب اللقاء الى 
عم��ق العالق��ات العراقي��ة – الكندية 
مثمن��ا ال��دور الداع��م للع��راق الذي 
تتبناه كن��دا من خالل دعمها في اطار 
التحال��ف الدولي حملارب��ة داعش فضال 
عن تقدمي املساعدات االنسانية للعراق 
يتعل��ق   فيم��ا  الس��يما  وللمنطق��ة 
مبوض��وع الالجئ��ني والنازح��ني  كذلك 
البرام��ج  الت��ي تتعل��ق باحلكوم��ات 

الالمركزية.وتابع بالقول اننا نطمح الى 
مزي��د من التعاون الس��يما في مرحلة 
ما بعد داعش ، الفت��ا الى ان كندا لها 
اس��هامات كبيرة في  تطوير القدرات 
ودع��م احلكومات احمللي��ة ، موضحا ان  
زيارة الوزيرة  تؤكد لنا بأن العالم يدعم 
الع��راق ومتفاع��ل مع قضيت��ه فيما 
يتعل��ق مبوضوع إع��ادة االعمار وتأهيل 
الشباب والنس��اء والفتيات فضال عن 

تأهيل اجملتمعات ملكافحة اثار داعش .

العراق يبحث إسهام الشركات
 الكندية بإعمار المناطق المحررة

الوادي يبحث إنشاء محطة غاز جديدة في الكوت 
رابطة أطباء ميسان تعقد مؤتمرها العلمي األول  زار عددا من قرى ناحية واسط 
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القاهرة ـ رويترز:
عب��رت مصر عن خيبة أملها الس��بت املاضي  من 
رف��ض بريطاني��ا اس��تئناف الرح��ات اجلوي��ة من 
اململك��ة املتحدة إلى منتجع ش��رم الش��يخ على 

البحر األحمر.
كان��ت بريطاني��ا علقت الرحات اجلوية إلى ش��رم 
الش��يخ بعد أن أسقط تنظيم داعش طائرة ركاب 

روسية في عام 2015.
وأثي��رت قضي��ة س��امة الطيران خ��ال محادثات 
وزي��ر اخلارجي��ة البريطاني الزائر بوريس جونس��ون 
م��ع الرئيس املص��ري عبد الفتاح السيس��ي ووزير 

اخلارجية سامح شكري.
وقال بيان بريطاني إن جونس��ون أش��اد بالصداقة 
املمتدة م��ع مصر وقال إن البلدين يربطهما حتالف 

قوي في مواجهة اإلرهاب واألفكار املتطرفة.
لك��ن ش��كري ق��ال إن اس��تمرار تعلي��ق بريطانيا 
للرحات اجلوية إلى ش��رم الش��يخ التي كانت ذات 

يوم مقصدا مهما للسياح البريطانيني غير مبرر.
وفرضت بريطانيا وأملانيا حظرا على الرحات اجلوية 
لبع��ض األماكن في مصر عقب إس��قاط الطائرة 
الروس��ية في ش��به جزيرة س��يناء ومقتل كل من 
كانوا على متنها وعددهم 224. وعلقت روسيا كل 

الرحات اجلوية إلى مصر ولم تستأنفها إلى اآلن.
وقال��ت وزارة اخلارجية املصرية في بيان »اس��تمرار 
توقف الطيران البريطاني عن املقاصد الس��ياحية 
املصرية رغم ما مت إحرازه من تقدم نوعي في تأمني 

املطارات يعد أمرا غير مفهوم أو مبرر.«

واشنطن ـ بي بي سي:
صدمت ش��احنة حشدا من الناس في مدينة نيو 
أورليانز األميركية، ما أدى إلى إصابة 28 ش��خصا، 

بعضهم بإصابات خطيرة.
وكان احلش��د يتاب��ع مس��يرة ضم��ن كرنفال في 
وس��ط املدينة ح��ني اصطدمت بهم الش��احنة 

امس االول  السبت.
واعتقلت السلطات شخصا لاشتباه في القيادة 
حتت تأثي��ر الكحول، حس��بما أعلنت الش��رطة. 
واس��تبعدت الس��لطات وجود دوافع إرهابية وراء 

احلادث.
وقال أحد ش��هود العيان لوسيلة إعام محلية إن 

سائق الشاحنة بدا غير واع مبا حصل.
وقال قائد الشرطة مايكل هاريسون إن 21 شخصا 
م��ن املصاب��ني نقل��وا إل��ى املستش��فى، بينهم 
خمس��ة في حالة خطيرة. وأوضح هاريس��ون أن 

بني املصابني أحد ضباط الشرطة.
وتنظ��م ن��واد اجتماعية ف��ي مدينة ني��و أورليانز 
مس��يرات في هذا الوقت من الس��نة فيما يعرف 

مبهرجان ماردي جرا.

باريس ـ أ ب ف:
أسفرت احتجاجات على زيارة مارين لوبان مرشحة 
اجلبهة الوطنية إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية، 
ملدين��ة نانت غرب فرنس��ا، الس��بت املاضي  ، عن 

إصابة 11 شرطيا بجروح.
ورش��ق احملتجون ق��وات األمن باحلج��ارة، التي ردت 
بدوره��ا بإطاق الغ��از املس��يل للدم��وع لتفريق 
املتظاهري��ن احملتجني على زيارة لوبان للمدينة في 
إط��ار حملته��ا االنتخابية. كما قام��وا بتحطيم 
واجه��ات العدي��د من املتاج��ر والبن��وك ومواقف 

وسائل النقل العام.
وأدان وزي��ر الداخلي��ة، برونو لورو، ف��ي بيان، أعمال 
العن��ف ف��ي أثن��اء املظاه��رة التي ش��ارك فيها 
أكثر من ألفي ش��خص، ينتمي بعضهم لليسار 

املتطرف.
وكانت س��لطات مدين��ة نانت قد اتخ��ذت تدابير 
استثنائية قبل انطاق الفعالية االحتجاجية، من 
بينها نش��ر أكثر من 700 عنصر أمن، كما أغلقت 
العدي��د من املتاج��ر أبوابها حتس��با لوقوع أعمال 

عنف وشغب.

مصر تعّبر عن انزعاجها من استمرار 
تعليق بريطانيا للرحالت الجوية

مصابون في اصطدام شاحنة 
بحشد في كرنفال بأميركا

احتجاجات ضد لوبان في فرنسا 
تسفر عن إصابة 11 شرطيًا

متابعة الصباح الجديد:

قال مبع��وث األمم املتحدة للس��ام 
إن هجوم��ا ملس��لحني ف��ي س��وريا 
محاول��ة  كان  املاض��ي   الس��بت 
متعمدة لتخريب محادثات السام 
في جنيف في حني تبادلت األطراف 
املتحاربة االتهام��ات ولم تبد هناك 

أي مفاوضات فعلية.
واقتح��م انتحاري��ون مقرين لقوات 
األمن الس��ورية في حمص السبت 
املاضي وقتلوا العشرات باألسلحة 
الناري��ة واملتفج��رات م��ن بينه��م 
ضابط كبير وردت احلكومة بتوجيه 
ضرب��ات جوية آلخر جيب يس��يطر 
عليه مقاتلو املعارض��ة في املدينة 

الواقعة بغرب الباد.
وقال مبع��وث األمم املتح��دة اخلاص 
إلى سوريا ستافان دي ميستورا في 
بيان »كان م��ن املتوقع دوم، وينبغي 
أن نظ��ل نتوق��ع، أن يح��اول اخملربون 
التأثي��ر على مجري��ات احملادثات. من 
مصلحة جمي��ع األطراف املناهضة 
لإلرهاب وامللتزمة بعملية الس��ام 
في سوريا عدم السماح بنجاح تلك 

احملاوالت.«
واجتمع دي ميس��تورا م��ع اجلانبني 
بش��كل منفصل في جنيف بينما 
ح��اول التوصل التفاق بش��أن إجراء 
للص��راع  نهاي��ة  محادث��ات تض��ع 

املستمر منذ ست سنوات.
وقال دي ميس��تورا إن��ه ال يتوقع أي 
انفراج��ة س��ريعة ودع��ا إل��ى عدم 
الس��ماح ألعمال العنف بأن تعرقل 
أي تق��دم هش كما ح��دث مرارا في 
املاضي. وينته��ك اجلانبان على نحو 
متزاي��د وقف إط��اق الن��ار الذي مت 
التوصل إليه بوس��اطة من روس��يا 

وتركيا وبتأييد من إيران.
وذك��رت هيئ��ة حترير الش��ام ، التي 
تع��ارض احملادث��ات رغ��م قتالها في 
أن  فيه��ا،  ممثل��ة  جماع��ات  ص��ف 
خمس��ة انتحاريني نف��ذوا الهجوم 
،لكنها لم تعلن مس��ؤوليتها عنه 

صراحة.

وتش��كل حتالف هيئة حترير الش��ام 
ه��ذا العام من جماع��ات عدة منها 
جبهة فتح الشام التي كانت تعرف 
في الس��ابق باس��م جبهة النصرة 
وكان��ت ف��رع تنظي��م القاعدة في 
س��وريا إل��ى أن انش��قت عن��ه في 

.2016
وبع��د اجتماع على مدى س��اعتني 
ونصف الس��اعة مع دي ميس��تورا 
حتدث رئيس وفد احلكومة الس��ورية 
بش��ار اجلعف��ري للصحفي��ني وكرر 
مطالبته للمعارضة بإدانة الهجوم 
على ق��وات األمن في حمص محذرا 
من اعتبارهم إرهابيني إذا لم يفعلوا 

ذلك.   
قال اجلعفري »طلبنا من دي ميستورا 
أن يصدر بيانا يدين فيه التفجيرات 
اإلرهابي��ة االنتحاري��ة الت��ي قامت 
به��ا جبهة النصرة وش��ركاؤها في 

مدينة حمص.«

وأض��اف أنه طلب من دي ميس��تورا 
أيض��ا مطل��ب إص��دار  ينق��ل  »أن 
بيان��ات واضح��ة ال لب��س فيها من 
كل املنصات املشاركة في محادثات 

جنيف ملا حدث اليوم في حمص.«
وقال اجلعفري »أي طرف يرفض إدانة 
م��ا جرى ف��ي مدينة حم��ص اليوم 

سنعتبره شريكا في اإلرهاب.«
واس��تبعد اجلعفري االنسحاب من 
احملادثات قائا إنه س��يجتمع مع دي 
ميس��تورا مجددا يوم الثاثاء لكنه 
أش��ار إلى أن بعض املعارضني الذين 
جل��س أمامهم وجه��ا لوجه خال 
مراسم افتتاح احملادثات يوم اخلميس 

»رعاة لإلرهاب«.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
إن طائ��رات مقاتل��ة ش��نت س��ت 
غارات على دوما في الريف الشرقي 
لدمشق مما أس��فر عن مقتل ستة 
أش��خاص وف��ي وقت س��ابق قتلت 

غارة جوية في حماة أربعة أشخاص 
من أسرة واحدة.

قالت بسمة قضماني عضو الهيئة 
العلي��ا للمفاوضات في مقابلة مع 
رويترز الس��بت املاضي إن اجلماعات 
التي تؤي��د احملادث��ات التزمت بوقف 
إط��اق الن��ار لكنها ش��ككت في 
التزام احلكومة واس��تعداد روس��يا 
حليفة الرئيس السوري بشار األسد 

للضغط لكبح العنف.
وبع��د تعليق��ات اجلعف��ري أدان��ت 
املعارض��ة الهج��وم لكنها اتهمت 
احلكومة مبحاولة استغال األحداث 

إلفشال املفاوضات.
وقال نصر احلريري املفاوض البارز في 
وفد املعارضة السورية للصحفيني 
»ندي��ن كل األعم��ال اإلرهابية التي 
تقوم بها كل اجلهات اإلرهابية. وإذا 
كانت حادثة حم��ص تخضع لهذه 
األعم��ال اإلرهابي��ة وله��ذه اجلهات 

اإلرهابية فهذا واضح من الكام.«
وأضاف أن »النظام« يحاول تعطيل 
املفاوض��ات لكنه أك��د أن املعارضة 
لن تنس��حب من املفاوض��ات التي 

جترى برعاية األمم املتحدة.
ووج��ه العقي��د فاحت حس��ون عضو 
فري��ق املعارضة أصاب��ع االتهام إلى 

قوات احلكومة في هجوم حمص.
وق��ال حس��ون إن املنطق��ة الت��ي 
للغاي��ة  آمن��ة  الهج��وم  ش��هدت 
وتخضع لرقابة دائمة. وأضاف أن أي 
عملية أمنية ال ميكن أن حتدث هناك 
دون تس��هيل من خ��ال قوات األمن 
األخرى التي ميكنها دخول مثل هذه 

املناطق.
وأوض��ح أن اجلماع��ات املس��لحة ال 
ميكنها الوصول إل��ى هذه املنطقة 

باستثناء حي الوعر.
وقال حس��ون إن��ه يعتبر م��ا حدث 
»تصفية من قبل النظام« ألشخاص 

مطلوبون ف��ي محاكم دولية وعلى 
رأسهم لواء متهم في قضية رئيس 
الوزراء اللبناني الراحل رفيق احلريري 

باإلضافة إلى محتجزين.
وأض��اف أن م��ا ح��دث عملي��ة وأن 
»النظ��ام« رد م��ن خ��ال عمل ضد 
املدنيني احملاصرين منذ ثاثة سنوات 
ونصف من أجل إرس��ال رسالة إلى 
شعوب العالم بأنه يحارب اإلرهاب.

وتس��يطر احلكوم��ة عل��ى معظم 
حم��ص منذ 2014 لكن املعارضة ال 
تزال تس��يطر على ح��ي الوعر الذي 
ق��ال املرصد إن��ه تع��رض للقصف 
يوم الس��بت مما أدى إل��ى إصابة 50 

شخصا.
وسلم دي ميستورا ورقة عمل بشأن 
أمور إجرائية للوفود املش��اركة في 
احملادثات يوم اجلمعة لكن دون وجود 
آف��اق تذك��ر لانتقال إل��ى القضايا 
دي  يتطل��ع  كان  الت��ي  الرئيس��ية 

ميستورا إلى البدء في معاجلتها.
س��عى دي ميس��تورا إل��ى إرس��اء 
أس��اس للمفاوضات إلنهاء الصراع 
الدائر منذ ست سنوات وقتل مئات 

اآلالف وشرد املايني.
وقال دبلوماس��ي غرب��ي كبير »في 
الواقع ال يحدث ش��يء، الورقة التي 
إجرائي��ة.  ميس��تورا  دي  س��لمها 

ليست مستقبل سوريا.«
من جه��ة ثانية، ارتفع��ت حصيلة 
القتلى جراء تفجي��ر انتحاري تبناه 
تنظي��م داعش واس��تهدف محيط 
مدين��ة الباب الس��ورية غداة إعان 
القوات التركي��ة وفصائل معارضة 
الس��يطرة عليه��ا، إل��ى 83 قتي��اً 
بينه��م ع��دد م��ن املدني��ني، وف��ق 
املرص��د  أورده��ا  حصيل��ة جدي��دة 

السوري السبت املاضي.
ومنذ بدء مسار التفاوض قبل أكثر 
من ثاث س��نوات، تطالب احلكومة 
الس��ورية بالتركي��ز عل��ى القضاء 
على االرهاب، فيما تطالب املعارضة 
بالبح��ث ف��ي العملي��ة االنتقالية 
وف��ي مقدمها تألي��ف هيئة حكم 
انتقال��ي ذات صاحي��ات كاملة من 

دون أي دور للرئيس بشار األسد.

كوااللمبور ـ رويترز:
اس��تقبلت ماليزي��ا املل��ك س��لمان 
ب��ن عب��د العزي��ز عاهل الس��عودية 
اس��تقباال حاف��ا ف��ي بداي��ة جولة 
آس��يوية تس��تغرق ش��هرا ته��دف 
لتعزيز العاقات وجذب اس��تثمارات 

جديدة للمملكة.
وه��ذه أول زي��ارة يق��وم به��ا عاه��ل 
س��عودي ملاليزيا منذ أكثر من عشر 

س��نوات وتأت��ي ف��ي وق��ت تس��عى 
في��ه الس��عودية جلذب اس��تثمارات 
آسيوية للمش��اركة في عملية بيع 
خمس��ة في املئة من شركة أرامكو 
السعودية اململوكة للدولة في 2018 
والتي يتوقع أن تكون أكبر طرح أولي 

لألسهم في العالم.
وعرض التلفزيون املاليزي امس األحد 
لقط��ات للملك س��لمان وه��و ينزل 

م��ن طائرت��ه عل��ى س��لم كهربائي 
وصل مع الوفد الس��عودي. وكان في 
استقباله رئيس الوزراء املاليزي جنيب 
عبد الرزاق قبل أن ينطلق في موكب 
حتت حراسة مشددة حلضور مراسم 
اس��تقبال رس��مية في مقر البرملان 

املاليزي.
وقال��ت وس��ائل إع��ام رس��مية إن 
املدفعي��ة أطلقت 21 طلقة في مقر 

البرملان حتية للملك سلمان.
وقال بيان من الديوان امللكي نش��رته 
وكال��ت األنب��اء الس��عودية إن امللك 
س��لمان س��يقوم بجول��ة تش��مل 
اندونيسيا وس��لطنة بروناي واليابان 
والص��ني واملالدي��ف واألردن "يلتق��ي 
خاله��ا ق��ادة تل��ك ال��دول لبح��ث 
العاقات الثنائية والقضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام املشترك."

وقالت مص��ادر حكومية مطلعة إن 
وفدا يضم 600 ف��رد يرافق امللك في 
زيارته ملاليزيا التي تستمر أربعة أيام 
وس��يتم خاله��ا بحث التع��اون في 

مجال الطاقة.
املاليزية  وس��توقع ش��ركة بتروناس 
للنفط وش��ركة أرامكو الس��عودية 
اتفاق��ا ي��وم الثاث��اء للتع��اون ف��ي 
مش��روع ماليزي في مج��ال التكرير 

والبتروكيماوي��ات فيم��ا ميث��ل دعما 
لاقتص��اد املالي��زي ال��ذي يعاني من 

ضعف أسعار النفط العاملية.
وخ��ال العام��ني األخيرين س��لطت 
األض��واء على العاقات ب��ني البلدين 
بع��د أن ورد اس��م الس��عودية ف��ي 
ال��دوالرات  مبليارات  فضيحة فس��اد 
في صندوق س��يادي ماليزي أسس��ه 

جنيب.

دبي ـ رويترز:
قال قائد الق��وات البحرية اإليرانية 
إن طه��ران ب��دأت تدريب��ات بحرية 
ف��ي اخلليج واحملي��ط الهن��دي في 
الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات 
مع الوالي��ات املتح��دة بعدما وجه 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب 

حتذيرا رسميا لطهران.

تول��ى  أن  من��ذ  ترام��ب  وتعه��د 
باتخاذ  املاضي  الش��هر  الس��لطة 
موقف متش��دد من إي��ران وحذرها 
بع��د أن أج��رت جتربة عل��ى صاروخ 
باليس��تي يوم 29 كانون الثاني من 
أنها تلعب بالنار وأن جميع اخليارات 
األميركية مطروحة على الطاولة.

إع��ام حكومية  ونقل��ت وس��ائل 

ع��ن األمي��رال حبيب اهلل س��ياري 
قوله إن املن��اورات البحرية اإليرانية 
السنوية ستجرى في مضيق هرمز 
وخليج عم��ان وباب املندب واألجزاء 
الش��مالية م��ن احملي��ط الهن��دي 
للتدري��ب عل��ى محارب��ة اإلره��اب 

والقرصنة.
ومت��ر املاي��ني م��ن برامي��ل النفط 

يوميا متجهة إل��ى أوروبا والواليات 
املتح��دة وآس��يا عب��ر ب��اب املندب 
ومضيق هرمز الواقعني على امتداد 

سواحل اليمن وإيران.
وقالت وكالة اجلمهورية اإلسامية 
اإليراني��ة لألنب��اء )ارن��ا( إن س��فنا 
هليكوبت��ر  وطائ��رات  وغواص��ات 
تابع��ة للبحري��ة ستش��ارك ف��ي 

التدريب��ات الت��ي س��تجرى عل��ى 
مس��احة نح��و مليون��ي كيلومتر 
أفراد مش��اة  مربع وسيس��تعرض 
البحرية مهاراتهم على الس��احل 

اجلنوبي الشرقي إليران.
األميرك��ي  اخلام��س  واألس��طول 
متمرك��ز ف��ي املنطق��ة ويحم��ي 
املمرات املاحية ف��ي اخلليج واملياه 

اجملاورة.
والش��هر املاض��ي أطلق��ت مدمرة 
أمريكي��ة طلق��ات حتذيري��ة عل��ى 
أربع��ة زوارق س��ريعة إيراني��ة قرب 
مضيق هرمز بعد أن اقتربت الزوارق 
بس��رعة عالي��ة. وال��زوارق تابع��ة 
للح��رس الث��وري اإليران��ي الذي ال 

يشارك في املناورات الراهنة.

استقبال حافل في ماليزيا للعاهل السعودي في بداية جولة آسيوية

إيران تجري مناورات بحرية وسط تصاعد التوترات مع أميركا

تبادلت األطراف المتحاربة االتهامات ولم تبد هناك أي مفاوضات

تفجيرات وضربات جّوّية تهّز محادثات السالم السورية في جنيف

قال دي ميستورا إنه ال 
يتوقع أي انفراجة سريعة 

ودعا إلى عدم السماح 
ألعمال العنف بأن تعرقل 

أي تقدم هش كما 
حدث مرارا في الماضي. 

وينتهك الجانبان على 
نحو متزايد وقف إطالق 

النار الذي تم التوصل إليه 
بوساطة من روسيا وتركيا 

وبتأييد من إيران

محادثات السالم في جنيف

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

أظهر أحدث اس��تطاع لل��رأي في أملانيا، 
تعادل احملافظني الذين تقودهم املستشارة 
أنغي��ا مي��ركل م��ع احل��زب الدميقراطي 
االش��تراكي املنتمي ليسار الوسط، قبل 

سبعة أشهر من االنتخابات االحتادية.
وبنينّ االس��تطاع الذي أجرته مؤسس��ة 
إمنيد، في الفترة من 16 إلى 22 ش��باط، 
لصالح صحيفة بيلد أم زونتاج ونش��رت 
احل��زب  أن   ، املاض��ي  الس��بت  نتائج��ه 
ازدادت  ال��ذي  االش��تراكي،  الدميقراط��ي 
ش��عبيته ف��ي األس��ابيع املاضي��ة منذ 
إعان��ه ترش��يح مارت��ن ش��ولتز، رئي��س 
البرملان األوروبي الس��ابق، ع��ن احلزب إلى 
االنتخاب��ات، ع��اد وتراجع نقط��ة مئوية 
واحدة، مقارنة باس��تطاع مماثل األسبوع 
املاضي، لتصل نس��بة التأييد له إلى 32 

في املئة.
ومنذ ترش��حه، صارت استطاعات الرأي 
تظه��ر تقاربًا في الش��عبية بني ش��ولتز 
احلديث العهد في سياسات أملانيا احمللية، 

واملستشارة ميركل ذات الباع الطويل في 
سياسات بادها.

ويشار إلى أن ترشح شولتز أعطى دفعة 
نوعية حلزبه »االش��تراكي الدميوقراطي«، 
بعد التراجع امللحوظ الذي عاناه على إثر 
صعود اليم��ني املتطرف ف��ي أملانيا خال 

الفترة األخيرة بسبب قضية الاجئني.
واستقرت كتلة احملافظني بزعامة ميركل 
عند 32 في املئة، رغم وصف املستش��ارة 
املقررة  األملانية  التش��ريعية  »االنتخابات 
في اخلري��ف املقبل بأنه��ا األكثر صعوبة 
على اإلطاق، أقله منذ إعادة توحيد أملانيا 
الع��ام 1990، وذلك بس��بب اس��تقطاب 
اجملتمع واالنتصارات األخيرة التي حققها 
حزب )البديل ألملانيا( اليميني الش��عبوي 
املناه��ض لاجئ��ني«. وأثب��ت ه��ذا احلزب 
حض��وره ف��ي انتخابات الواليات بس��بب 
مخ��اوف الرأي العام م��ن وصول أكثر من 

مليون الجىء إلى الباد.
وحل حزب البديل من أجل أملانيا املناهض 
للهج��رة ثالثا، بعد حصول��ه على 9 في 
املئ��ة. وحص��ل ح��زب لينكه اليس��اري 
املتطرف على 8 في املئة بينما حصل كل 

من حزب اخلضر واحل��زب الدميقراطي احلر 
على 7 في املئة.

وتشكل قضية الاجئني في أملانيا محورا 
س��اخنا في االنتخابات املقبل��ة، إذ يبني 
ح��زب »البدي��ل ألملاني��ا« ش��عبيته على 
تخوي��ف املواطنني م��ن القادم��ني اجلدد 

بهدف احلصول على أصواتهم ملرشحيه.
وش��مل االس��تطاع 1880 ش��خصا في 

مختلف مناطق الباد
وشولتز الذي بقي حتى اآلن في منأى عن 
النزاع��ات األملانية، غادر البرمل��ان األوروبي 
في منتص��ف كانون الثان��ي بعد خمس 

سنوات من رئاسته. وهو يتمتع بشعبية 
في املاني��ا تضاهي تلك الت��ي حتظى بها 
مي��ركل.اف بوف��ي كان��ون األول ، حصل 
ش��ولتز ف��ي اس��تطاعات ال��رأي عل��ى 
تأيي��د 57 باملئة م��ن األملان، وهي نس��بة 
التأيي��د التي حتص��ل عليها منافس��ته 

وأن كان احل��زب احملافظ الذي تقوده االحتاد 
االجتماعي املس��يحي يتقدم بفارق كبير 
على حزب��ه االش��تراكي الدميقراطي في 

نوايا التصويت. 
وبعدما اختاره حزبه خلوض حلملة متهيدا 
لانتخابات التشريعية التي ستجرى في 
أيلول ، قدم شولتز نفسه على أنه ضامن 
»النموذج االشتراكي الدميقراطي االملاني« 
ف��ي »مرحل��ة بالغ��ة الصعوب��ة«. وكان 
الرجل املس��تعد دائم��ا للدفاع عن االحتاد 
األوروب��ي واملعروف بصراحت��ه، وتهاجمه 

باستمرار أحزاب اليمني املتطرف. 
أعلن في نهاية تش��رين الثان��ي انه يريد 
قيادة الئحة احلزب االشتراكي الدميقراطي 
في رينانيا ش��مال فيس��تفاليا املنطقة 
الصناعي��ة الت��ي تض��م أكبر ع��دد من 

السكان في املانيا، النتخابات ايلول.
ف��ي نهاي��ة املط��اف، س��يكون ش��ولتز 
الرئيس��ية للح��زب عل��ى  الش��خصية 
االش��تراكي  وه��ذا  الوطن��ي.  املس��توى 
الدميقراطي منذ البداية البالغ من العمر 
61 عاما، كرس نفس��ه حتى اآلن للبرملان 
األوروب��ي وس��اهم في زي��ادة تأثي��ره في 

عملي��ات اتخاذ القرار. وه��و يرى أن االحتاد 
األوروب��ي هو احلص��ن ضد »ش��رور القرن 
العشرين« مثل كره االجانب والعنصرية 

ومعاداة السامية. 
وطلب منه التعليق بعد قرار البريطانيني 
اخل��روج من االحت��اد األوروبي ف��ي حزيران ، 
فقال »إذا دمرن��ا األدوات التي طردنا فيها 
ش��رورنا، فإننا س��نطلقهم من جديد«، 
في اش��ارة إلى تي��ارات اليمني الراديكالي 

املعادي للتكامل األوروبي في القارة.
فريديريك فلوران ومن��ذ أن أصبح البرملان 
ينتخب باالقت��راع العام ف��ي 1979، كان 
ش��ولتز الوحيد الذي تولى رئاس��ته فترة 
طويل��ة تبلغ نح��و خمس س��نوات. وقد 
بقي عضوا فيه 22 عام��ا. ويبدو انه كان 
يرغب ف��ي البقاء في ه��ذا املنصب لكن 
الفكرة اثارت استياء اليمني الذي يشكل 
اغلبية في البرمل��ان االوروبي ويتطلع الى 
التناوب على رئاسته. وشولتز الذي يقول 
معارض��وه أن��ه لطيف لكنه متس��لط 
وحت��ى قاس، أخفق في أن يصبح رئيس��ا 
للمفوضية األوروبية في 2014 وهزم امام 

جان كلود يونكر.

شمل االستطالع 1880 شخصا في مختلف مناطق البالد

منافسة قوية بين ميركل وشولتز في االنتخابات األلمانية المقبلة
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7 اقتصاد

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ح��ذر رئيس جلن��ة االقتصاد واالس��تثمار 
النيابية في العراق أحمد سليم الكناني، 
من »تنام��ي جرائم اختالس أموال الدولة 
عب��ر موظف��ني ومس��ؤولني ُوضع��وا في 
مناص��ب ال يس��تحقونها واس��تغلوها، 
وحماي��ة جهات له��م للقي��ام باختالس 
مبال��غ ضخمة ج��داً، باتت ته��دد خزينة 

الدولة باإلفالس«.
وأوض��ح الكنان��ي في تصري��ح صحافي، 
أن »هيئ��ة النزاهة ودي��وان الرقابة املالية 
ووثائ��ق أخ��رى حصل��ت عليه��ا اللجنة، 
أكدت أن األعوام الثالثة املاضية ش��هدت 
جرائم اختالس وسرقة للمال العام تعادل 

السنوات العشر التي سبقتها«. 
وع��زا الس��بب إل��ى »اس��تمرار املصارف 
احلكومية والدوائر املالية في اس��تخدام 
اآلليات التقليدي��ة القدمية ذاتها«. ولفت 
إل��ى أن »عال��م اجلرمي��ة املالي��ة يش��هد 
لألساليب«،  وتطويراً  باستمرار تعقيدات 
معتب��راً أن »املافي��ات العاملية وجدت في 
بلدنا فرصة مناسبة للقيام بهذه اجلرائم 
عبر التنس��يق م��ع موظفني فاس��دين، 
وانش��غال الدول��ة بح��رب م��ع اإلره��اب 
ومش��اكل سياس��ية داخلي��ة وخارجية 
وضعف رقابي، ما س��اهم في تنامي هذا 
الن��وع من اجلرائم الذي ب��ات يهدد خزينة 

الدولة باإلفالس«.

وعن اإلحصاءات املتصلة بظاهرة س��رقة 
املال الع��ام، أعلن الكناني مس��تنداً إلى 
»تقارير هيئة النزاهة التي أصدرت 3 آالف 
أمر قبض عن جرائم فس��اد مالي وإحالة 
2512 متهم��اً عل��ى القضاء ع��ام 2016 
فق��ط، وبلغ مجم��وع القضاي��ا اجلزائية 

 .»11825
حس��ن  النزاه��ة  هيئ��ة  رئي��س  وأش��ار 
الياس��ري، ف��ي وقت س��ابق، إل��ى »متّكن 
الهيئ��ة من اس��ترجاع نح��و 2.5 تريليون 
دينار )2.2 بليون دوالر( ومنع هدرها ووقف 

صرفها«.
ولف��ت إلى أن ع��دد املتهمني احملالني على 
محكمة املوضوع خ��الل العام ذاته، »بلغ 
2512 منه��م 17 وزيراً وم��ن هم بدرجته 
من الوزراء الس��ابقني واحلاليني، وبلغ عددُ 
احملال��ني عل��ى القضاء م��ن ذوي الدرجات 
اخلاص��ة واملديرين العام��ني 127 متَّهماً، 
منهم َمن هو في موقع املسؤولية حالياً 
ومسؤولون سابقون«. وذكر أن »حتقيقات 
الهيئ��ة ق��ادت إل��ى إص��دار الس��لطات 
ذ منها 836،  القضائية 3198 أمر قبض نُفِّ
ذ اجلهات اخملتصة املتمّثلة بوزارة  ولم تُنفِّ
الداخلية 782 أمراً منها«، داعياً إياها إلى 

ضرورة »التزام تنفيذ القانون«.
وبل��غ ع��دد ال��وزراء وَمن ه��م بدرجتهم 
مم��ن صدر بحقه��م أمر قب��ض 17، بواقع 
31 أم��ر قبض، و184 أم��ر قبض آخر صدر 
بحق 84 من املس��ؤولني الكب��ار واملديرين 
العامني من أصل 351 أمر استقدام بحق 

درج��ات خاصة، منهم َم��ن هو في موقع 
املسؤولية حالياً أو سابقاً.

وأكد الياسري، في حديث نقلته »احلياة« 
الدولي��ة عل��ى موقعه��ا اإللكتروني، أن 
»مجموع املش��مولني بالعفو منهم بلغ 
1806 في 941 قضي��ة جزائية، فيما كان 
مجم��وع املبالغ التقديرية ف��ي القضايا 

املغلق��ة لش��مولها بقان��ون العفو 300 
بليون دينار )260 مليون دوالر(«.

وعملت الهيئة ف��ي املدة ذاتها على 505 
ملفات خاّص��ة بالهارب��ني املطلوبني في 
قضايا الفساد، وعلى 193 ملفاً السترداد 
األم��وال املُهربة جهز منها 44 ملفاً، كان 

منها 15 ملفاً جهز عام 2016.

وكان��ت احلكوم��ة أعلن��ت قب��ل أيام عن 
جان��ب  م��ن  املُعتق��ل  العراق��ي  اس��م 
الس��لطات األردنية، مبينة أنه املدان زياد 
ط��ارق عبداهلل القطان نائب األمني العام 
الس��ابق لوزارة الدف��اع. وأكدت أن »املدان 
مطل��وب إلى القض��اء العراق��ي، ونُّظم 
64 ملف اس��ترداد بحقه من جانب هيئة 

النزاهة، وأرسلت إلى رئاسة االدعاء العام 
الذي أرس��لها بدوره إلى مديرية الشرطة 
العربي��ة والدولي��ة التي أصدرت »نش��رة 
حمراء وإذاعة بحث« بحقه، وُقبض عليه 
عل��ى األراضي األردنية منتصف الش��هر 

املاضي«. 
وبينت أن قيمة املبالغ التي ألزمت احملاكم 
العراقي��ة املُدان القط��ان بردها هي 833 
مليون دوالر، فضالً عن مبالغ أخرى تنتظر 
مطالبت��ه بها بعد رف��ع دعاوى من جانب 

اجلهات املتضررة«.
وتتعلَّ��ق األح��كام الص��ادرة بح��ق املدان 
مبجموع��ة مخالف��ات في عق��ود جتهيز 
أس��لحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية، 
فض��الً عن االس��تيالء م��ن دون وجه حق 
على أم��وال عائدة إلى ال��وزارة، وحتويلها 
إلى خارج البالد عبر مصارف أهلية وعقود 
أسلحة  إنشاء معسكرات ومستودعات 

وتوقيع صكوك خارج الصالحيات«.
وتبوأ القط��ان مناصب ف��ي وزارة الدفاع 
م��ن بينه��ا منصب نائ��ب األم��ني العام 
واملدير العام لدائرة التس��ليح والتجهيز، 
وأصدرت احملاكم العراقية بحّقه أحكاماً 
غيابية بالس��جن تصل إلى أكثر من 180 

سنة.
كما وافقت رئاس��ة مجل��س الوزراء على 
فريق مرك��زي يكلف بالتح��ري ومتابعة 
أم��وال الدول��ة ال ت��زال بذمة املس��ؤولني 
الس��ابقني. وأش��ارت إل��ى أن إجراءاته��ا 
أس��فرت عن اس��ترجاع أموال ومُمتلكات 

كانت بذمة 12 مس��ؤوالً سابقاً. وشمل 
التح��ري وزراء ومس��ؤولني وأعض��اء ف��ي 
مجلس احلكم السابق، لم يبرئوا ذمتهم 
حال تركهم الوظيفة العامة أو إحالتهم 
عل��ى التقاع��د، وأن اإلجراءات ُمس��تمرة 

بصدد اآلخرين.
يُذك��ر أن قان��ون املوازنة العام��ة االحتادي 
بع��دم  أل��زم  كان  و2016   2015 لعام��ي 
ترويج أي معاملة تقاعدية للمسؤولني أو 
املوظفني الس��ابقني، مبا فيها »الرئاسات 
الث��الث« ف��ي ح��ال وج��ود أم��وال عامة 
بذمتهم وبأثر رجعي من تاريخ 2003/4/9، 
وال يُطل��ق راتبه��م التقاع��دي إال بع��د 

تسليم ما بذمتهم.
كما ش��كلت دائرة التحقيقات في هيئة 
النزاهة، ف��رق حتقيق ملراجع��ة معامالت 
بيع أم��الك الدول��ة وإيجارها ف��ي عموم 
احملافظ��ات والتدقي��ق فيه��ا، فض��الً عن 
التحقق من مدى موافقة تلك املعامالت 
للقانون والضوابط والتعليمات النافذة«.
ودع��ت عضو مجلس النواب نورة س��الم 
البجاري، إلى »استخدام أسلوب الكشف 
عن أس��ماء املتورطني في قضايا بفس��اد 
من مس��ؤولني وموظف��ني ومواطنني عبر 
وس��ائل اإلعالم، ك��ي تكون وس��يلة من 
وسائل الردع بعدما باتت ظاهرة االختالس 
وس��رقة املال الع��ام تنذر بخط��ر كبير«. 
فيما أكدت هيئة النزاهة »اتباع مثل هذه 
اآللية، لكن تتحفظ عن نش��ر االسم في 

حال لم يُلق القبض على اجلاني«.

هيئة النزاهة: إصدار 3 آالف أمر قبض عن »فساد مالي«

االقتصاد النيابية ُتحّذر من تفاقم جرائم اختالس المال العام

بغداد ـ الصباح الجديد:

ق��ال مكتب رئي��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي ف��ي بيان أم��س األحد إن 
الع��راق وق��ع اتفاق��ا قيمت��ه 500 
مليون دوالر م��ع ايه.بي.بي لتنفيذ 

مشاريع طاقة.
وقال مكتب العب��ادي »جرت اليوم 
)أمس( مراس��م توقي��ع اتفاق نوايا 
ايه.بي.بي  بني احلكوم��ة وش��ركة 
الس��ويدية لتنفيذ مشاريع لنقل 
الطاقة الكهربائي��ة لصالح وزارة 
الكهرب��اء«، مق��درا قيم��ة العقد 

بنحو 500 مليون دوالر.
ويس��عى العراق ال��ى ضمان أعلى 
قدر من جتهيز للكهرباء مع اقتراب 
الصيف، ففي األسبوع املاضي أكد 
وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، إن 
الغاز اإليراني سيتدفق في القريب 
العاجل عل��ى األراض��ي العراقية، 
وأن املش��روع مي��ر مبراحل��ه األخيرة 
وعلى وش��ك افتتاحه، مشيراً إلى 
أهمية الغاز في تشغيل محطات 

الكهرباء في البالد.
وأوضح الفهداوي، أن »مشروع غاز 
املنطقة الوسطي بالعراق اكتمل 
تقريباً، كما أنه مت قطع شوط كبير 

في مشروع املنطقة اجلنوبية«.
املش��روعني  »هذي��ن  أن  وأض��اف 
س��يغذيان املنظوم��ة الكهربائية 
الع��راق  وس��يخدمان  العراقي��ة، 
بش��كل كبي��ر، باعتب��ار أن الغ��از 
مهم جداً، وس��يعوض اس��تهالك 
الكازاوي��ل )الس��والر(«، مبين��ا أنه 
»لدينا محط��ات كهربائية كثيرة 

جدا متوقفة اآلن بس��بب الكلفة 
الباهضة للكازاويل«.

كم��ا ع��ّد أن »التع��اون م��ع ايران 
لم يص��ل إلى مس��توى الطموح. 
اطلع��ت عل��ى الق��درات اإليرانية 
وحاج��ة الع��راق، وما وصلن��ا له ال 
يتجاوز %10 من مستوى الطموح. 
اخلبرات اإليرانية في مجال الكهرباء 
كبي��رة ج��داً وجي��دة ج��داً، ونأمل 

االستفادة من هذه اخلبرات«.

وأضاف »لألس��ف الش��ديد األزمة 
املالية التي مير بها العراق حّدت من 
هذا الطموح«، مشيرا إلى أن إيران 
كانت متد املنظومة العراقية بنحو 
ألف ميغاواط م��ن الكهرباء، لكن 
ذلك توقف لعدم قدرة العراق على 
تس��ديد املبالغ في أوقاتها وتراكم 
الديون لصالح الشركات اإليرانية، 

»ونأمل بأن نصل إلى حل كامل«.
وكانت طه��ران قد وافق��ت أخيراً، 

على اس��تئناف تصدير كميات من 
العراق،  إل��ى  الطاق��ة الكهربائية 
بعد قط��ع التيار منذ مطلع العام 
الدي��ون  تراك��م  بس��بب  احلال��ي، 
املس��تحقة على بغداد في مقابل 

تزويده بالطاقة.
عل��ى  وبغ��داد  طه��ران  واتفق��ت 
لتصدي��ر  جدي��د  عق��د  صيغ��ة 
الكهرباء لألراض��ي العراقية خالل 
العام احلالي 2017، إال أن املسؤولني 

اإليراني��ني وضع��وا ش��روطاً منها 
قب��ل  األقس��اط  بع��ض  س��داد 

استئناف التصدير.
بدوره، قال مس��اعد وزي��ر الطاقة 
اإليراني��ة،  الكهرب��اء  لش��ؤون 
هوش��نك فالحتي��ان، إن »صادرات 
الكهرباء إلى العراق لم تس��تأنف 
بعد، وإمنا جرى تبادل العقد املرتبط 
بص��ادرات الكهرباء لعام 2017 بني 

البلدين«.

وأش��ار فالحتيان إلى أن »العراقيني 
س��ددوا جزءا م��ن الدي��ون املترتبة 
عليهم مببلغ 200 مليون دوالر خالل 
األيام املاضية، ومن املقرر أن يسددوا 
150 مليون دوالر في األيام املقبلة«، 
تصدي��ر  »الس��تئناف  مضيف��اً 
الكهرب��اء ننتظ��ر م��ن العراقيني 
 ،L.C افتت��اح االعتم��اد املس��تندي
والباقي من الديون سيس��دد على 

3 أقساط«.

»هيئة الجمارك«: 49 مليار دينار إيرادات كانون الثاني الماضي

تونس تدرس »خصخصة جزئية« لبنوك عامة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت الهيئة العام��ة للجمارك، 
أم��س االحد، ع��ن ارتف��اع ايراداتها 
لش��هر كان��ون الثاني الى تس��عة 

واربعون مليار دينار.
وقال مدير الهيئة كاظم علي عبد 
اهلل في حديث صحافي، ان »ايرادات 
اجلمارك لشهر كانون الثاني ٢٠١٧ 
بلغت 68 ملي��ار و644 مليون و645 

ال��ف و505 دين��ار«، مش��يرا الى ان 
»هذه االي��رادات ارتفعت عما كانت 
عليه م��ن نفس الش��هر من العام 
املاض��ي 2016 التي بلغ��ت فيه 19 
ملي��ار و2 ملي��ون و460 ال��ف و774 

دينار«.
واضاف عب��د اهلل ان »هذه االيرادات 
ارتفعت عن العام املاضي مبقدار 49 
ملي��ار و42 ملي��ون و184 الف و731 

دينار«.
وتق��وم الهيئ��ة العام��ة للجمارك 
باستيفاء الرس��وم اجلمركية على 
للفئات  املس��توردة طبقاً  البضائع 

 املقررة في التعريفة اجلمركية.
عل��ى صعي��د متصل، أك��د رئيس 
الوزراء األردني هان��ي امللقي أهمية 
إعادة فت��ح معبر )طريبيل( احلدودي 
م��ع الع��راق والب��دء بإنش��اء خط 

والعقب��ة  البص��رة  ب��ني  النف��ط 
وتس��هيل تبادل البضائ��ع األردنية 
والعراقية إلى البلدين والتس��هيل 

في اإلجراءات اجلمركية واإلدارية.
جاء ذلك خالل اجتماع جمع امللقي 
بوفد اقتص��ادي عراقي ي��زور األردن 
االس��تثمار  رئي��س هيئة  برئاس��ة 
األعرج��ي بحث  العراق��ي س��امي 
خالل��ه اجلانب��ان عالق��ات التع��اون 

االقتص��ادي ب��ني البلدي��ن وس��بل 
تعزيزها.

وأكد األعرجي على احلاجة املاس��ة 
إلع��ادة إعم��ار املناط��ق املتض��ررة 
انته��اء العملية العس��كرية  بعد 
ف��ي مدين��ة املوص��ل خاص��ة في 

قطاعالبنية التحتية.
ونق��ل بي��ان رس��مي عن الس��فير 
العراقي لدى عمان صفية السهيل 

أن اإلج��راءات إلعادة افتت��اح املعبر 
احل��دودي بني البلدين ف��ي مراحلها 

األخيرة.
وتوقفت عملي��ات التبادل التجاري 
معب��ر  عب��ر  والع��راق  األردن  ب��ني 
)طريبيل( احلدودي منذ حزيران 2015 
بس��بب إغالق املعبر عل��ى خلفية 
االوض��اع األمنية عن��د املعبر وعلى 
الطريق الدولي بني بغداد وطريبيل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال��ت وزيرة املالية التونس��ية إن 
احلكومة تدرس بي��ع حصص في 
ثالث��ة بن��وك عام��ة خ��الل 2017 
في إطار خط��ط إلصالح القطاع 
به��ا صندوق  يطال��ب  املصرف��ي 
النقد الدولي الذي جمد شريحة 
من قرض مخصص لتونس بسبب 

تباطؤ وتيرة اإلصالحات.
التونس��ية  احلكوم��ة  وتخط��ط 
أيض��ا لتس��ريح م��ا ال يق��ل عن 
عش��رة آالف موظف في القطاع 

العام بشكل اختياري عام 2017.
تواجه تونس ضغوطا من املقرضني 
الدوليني وفي مقدمتهم صندوق 
النق��د ال��ذي وافق الع��ام املاضي 
على إقراض تونس 2.8 مليار دوالر 
مقابل حزمة إصالحات في عديد 

من القطاعات.
وفي حزيران املاضي صرف صندوق 
النق��د أول ش��ريحة م��ن القرض 

بقيمة 320 مليون دوالر لتونس.
لك��ن وزي��رة املالية ملي��اء الزريبي 
كش��فت ف��ي مقابلة م��ع رويترز 

بالعاصم��ة تون��س أن الصن��دوق 
جمد صرف شريحة ثانية بسبب 
تباط��ؤ اإلصالح��ات االقتصادي��ة 
احلكوم��ة  به��ا  تعه��دت  الت��ي 

التونسية.
وقال��ت الزريب��ي »صن��دوق النقد 
جمد ش��ريحة ثانية كانت مقررة 
في كان��ون األول املاض��ي بقيمة 
350 ملي��ون دوالر بس��بب ع��دم 
تون��س  ف��ي  اإلصالح��ات  تق��دم 
خصوصا ف��ي األج��ور والوظائف 

العامة والقطاع البنكي.«

أن  املتوق��ع  م��ن  أن  وأضاف��ت 
يق��وم وف��د م��ن صن��دوق النقد 
بزي��ارة لتونس بنهاية م��ارس آذار 
الثالثة وسير  الشريحة  ملناقشة 
اإلصالح��ات لكنها ش��ددت على 
أن زي��ارة الوفد وصرف الش��ريحة 
البالغ��ة قيمتها 350 مليون دوالر 
أيضا يتوقفان عل��ى إحراز »تقدم 

ملموس في برنامج اإلصالحات«.
ل��دى  أن  إل��ى  الزريب��ي  وأش��ارت 
احلكوم��ة خططا واضحة إلطالق 
حزمة جدي��دة من اإلصالحات في 

القط��اع العام والقطاع املصرفي 
االقتص��اد  إلنع��اش  والضرائ��ب 

العليل.
أن احلكوم��ة  الوزي��رة  وكش��فت 
س��تبدأ بش��كل ف��وري خطط��ا 
لتسريح املوظفني عبر التشجيع 
املبك��ر وبرام��ج  التقاع��د  عل��ى 

التسريح الطوعي.
وأضاف��ت أن احلكومة تس��تهدف 
االستغناء عن عشرة آالف موظف 
عل��ى األق��ل ه��ذا العام بش��كل 

طوعي.

ومع وص��ول أع��داد العاملني في 
القط��اع الع��ام إل��ى نح��و 650 
ألف موظ��ف وزي��ادات األجور في 
الس��نوات األخيرة وصلت تكلفة 
األج��ور إلى 14.4 باملئ��ة من الناجت 
احملل��ي اإلجمالي وهي م��ن أعلى 

املعدالت في العالم.
وتواجه البن��وك الثالثة اململوكة 
للدولة -البنك التونسي الفالحي 
للبن��ك  التونس��ية  والش��ركة 
اإلس��كان-  بن��ك  أق��ل  وبدرج��ة 

صعوبات مالية.

لصالح وزارة الكهرباء

شركة سويدية تنّفذ مشاريع طاقة بـ 500 مليون دوالر

يسعى العراق الى ضمان 
أعلى قدر من تجهيز 
للكهرباء مع اقتراب 
الصيف، ففي األسبوع 
الماضي أكد وزير الكهرباء 
قاسم الفهداوي، إن الغاز 
اإليراني سيتدفق في القريب 
العاجل على األراضي 
العراقية، وأن المشروع يمر 
بمراحله األخيرة وعلى وشك 
افتتاحه، مشيرًا إلى أهمية 
الغاز في تشغيل محطات 
الكهرباء في البالد

جانب من توقيع االتفاق

برلين ـ رويترز:
قال نائب وزير املالية األملاني في مقابلة انه ال ينبغي 
أن حتصل اليونان على مساعدات تقود لتحمل دائنني 
خس��ائر في قروضهم مؤكدا معارضة أملانيا خلفض 
ديون أثينا. وقال ينس س��بان ف��ي مقابلة مع اإلذاعة 
األملانية الرسمية«دويتش��الند فونك« بحس��ب نص 

مكتوب »يجب أال يكون هناك إنقاذ«.
وأضاف أنه يعتقد أن هن��اك احتماال كبيرا للتوصل 
التفاق مع صندوق النقد الدولي ال يقود لتكبد دائني 

اليونان خسائر بسبب شطب ديون.
ودعا صندوق النقد خلف��ض كبير لديون اليونان وهو 
م��ا تعارض��ه أملانيا الت��ي تقدم أكبر مس��اهمة في 
ميزانية آلية االستقرار األوروبية وهي صندوق لتقدمي 

مساعدات ملنطقة اليورو.
واتفق��ت اليونان مع الدائن��ني االثنني املاضي على أن 
تواصل أثينا االصالحات لتذليل العقبات التي تعرقل 
احملادثات م��ع الدائنني والت��ي أدت لوقف صرف متويل 

إضافي لليونان.
ومن املقرر أن يعود مفتش��ون من املفوضية األوروبية 
وآلي��ة االس��تقرار األوروب��ي وصندوق النق��د والبنك 

املركزي األوروبي ألثينا األسبوع اجلاري.

دبي ـ رويترز:
ق��ال موقع معلوم��ات وزارة النف��ط اإليرانية على 
االنترنت إن إيران تس��عى لطرح س��ندات مقومة 
بالري��ال والعمل��ة الصعبة بقيمة تص��ل إلى 4.5 

مليار دوالر بحلول آذار 2018.
ترغب الس��لطات اإليرانية في جذب املس��تثمرون 
األجانب بعد رفع العقوبات عن طهران. لم تشهد 
إي��ران أي إصدارات س��ندات دولية من��ذ الثورة في 

أواخر عام 1979.
وأض��اف املوقع أن البرملان أقر يوم الس��بت بندا في 
ميزانية الس��نة الفارس��ية التي تب��دأ في 21 آذار 
يسمح لوزارة البترول بطرح سندات بثالثة مليارات 

دوالر مقومة بالريال وبالعملة الصعبة.
وأوض��ح انه مبوج��ب بند آخر ف��ي امليزانية اجلديدة 
متت املوافقة عليه يوم السبت ميكن للوزارة إصدار 
م��ا تصل قيمته إل��ي 50 تريليون ري��ال )1.5 مليار 

دوالر( من السندات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذر وزير اخلارجية املكس��يكي لوي��س فيديغاراي 
واش��نطن من أن بالده قد تفرض رسوماً جمركية 
على س��لع معينة يتم اس��تيرادها م��ن الواليات 
املتح��دة، إذا نف��ذت األخي��رة مش��روعها بف��رض 
ضرائب على الواردات املكسيكية بهدف متويل بناء 

اجلدار احلدودي.
وق��ال فيديغ��اراي ف��ي تصريح��ات بثته��ا إذاع��ة 
»فورموال«: »إذا كان على املكس��يك أن تواجه هذا 
املش��روع بعدما يتح��ول إلى حقيق��ة.. فإنه على 
احلكومة املكس��يكية أن ترد«، وأضاف: »لن يكون 
ال��رد على األرج��ح فرض ضريبة ش��املة على كل 
الواردات التي مصدره��ا الواليات املتحدة، ألن ذلك 
سيش��كل عقاب��اً للمس��تهلك املكس��يكي، بل 

القيام بذلك سيكون في شكل انتقائي«.
وأطلق الرئيس األميركي دونالد ترامب مش��روعه 
لبناء جدار حدودي واعداً بأن متوله املكسيك، وتوّعد 
بف��رض ضريبة على ال��واردات املكس��يكية وهدد 
بإعادة التفاوض حول اتفاق التبادل احلر في أميركا 
الش��مالية بني الواليات املتحدة وكندا واملكسيك 
بحج��ة أنه يصب ف��ي مصلحة األخي��رة إلى حد 
بعيد، بينما أكد فيديغاراي أن بالده منفتحة على 

مباحثات تتناول »بعض جوانب« االتفاق.

ألمانيا: ال خفض 
لديون اليونان

إيران: 4.5 مليار دوالر 
لمشروعات طاقة

المكسيك تهدد بفرض 
رسوم على سلع أميركية
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د. محمد مسلم الحسيني

تنب��أ املؤرخ االميركي البروفس��ور » 
رونالد فينمان« بأن الرئيس االميركي 
دونال��د ترامب س��يبقى عل��ى رأس 
الس��لطة ف��ي الوالي��ات املتح��دة 
االميركية لفترة تت��راوح بني » 31 » 
يوماً و« 199 » يوماً فقط، أي أن فترة 
حكم ترام��ب س��تكون ثاني أقصر 
فترة حكم ف��ي التأري��خ االميركي 
!.  لق��د كان��ت فترة حك��م الرئيس 
»ولي��م هن��ري  الراح��ل  االميرك��ي 
هاريس��ون« 31 يوماً فقط إذ أصيب 
مبرض الته��اب الرئ��ة أدى الى وفاته 
ونهاي��ة حكمه ف��ي ع��ام )1841م( 
فس��جل الرقم القياسي في قصر 
فت��رة احلك��م. بينما حك��م اميركا 
الرئيس الراح��ل »جيمس غارفيلد« 
لفترة 199 يوماً بعد أن غادر احلياة إثر 
إصابات بالغة تعرض لها في عملية 
إغتي��ال )1881م(. ومهم��ا يكن من 
أمر وحت��ى إن طالت فترة ترامب في 
احلكم فس��تكون، ب��رأي الكثير من 
احملللني السياسيني، قصيرة وموجزة 
نظ��را للش��ذوذ الواضح في س��يرة 
ه��ذا الرجل السياس��ية وتصرفاته 
املثيرة للجدل حيث ميكننا تلخيص 
أسباب ودواعي فشل ترامب املتوقع 
في إكم��ال فترة حكمه حتى نهاية 

واليته مبا يلي : 
أوال/  إفتقار الرئيس االميركي احلالي 
للمعرفة واخلبرة واحلنكة السياسية 
املطلوبة واملفروضة لشغل منصب 
رئيس أقوى دولة ف��ي العالم، حيث 
أن النجاح في س��احة التجارة وفي 
منصة اإلع��ام ال يعن��ي بالضرورة 
السياس��ة  خض��م  ف��ي  النج��اح 
وتفاصيله��ا. فق��د أظه��ر ترام��ب، 
وه��و جن��م تلفزيون احلقيق��ة وتاجر 
العق��ارات املع��روف« بأن��ه ال ميتلك 
مه��ارات سياس��ية موازي��ة تؤهله 
للوص��ول الى أهداف��ه املرجوة والى 
حتقيق برنامجه اإلنتخابي حّيا على 
الس��احة من دون الوق��وع باملطبات 
القانوني��ة واإلدارية واإلنس��انية، بل 
على العك��س، التخب��ط واألخطاء 
كلل��ت فترة حكم��ه القصيرة وهو 

مايزال في بداية املطاف! 
حت��دى ترام��ب في تصرفات��ه منهج 

القضاء  وناقض  االميركي  الدستور 
وشاكسه مما أدى هذا الى فشل ذريع 
في مشروعه األول الذي كان الهدف 
من��ه حماية امي��ركا م��ن اإلرهاب. 
أعط��ى بتصرفات��ه اإلرجتالي��ة غير 
املدروسه في مشروعه مبنع مواطني 
س��بع دول، ذات أغلبي��ة س��كانية 
مس��لمة، صورة تخال��ف بفحواها 
قوانني الدول ونواميس��ها، مما جعل 
القضاء االميركي يتدخل ملنع مهازل 
تصرفاته. كما أن حتمس��ه في الغاء 
قانون الرعاية الصحية  أو ما يسّمى 
ب��� » أوباما كير« الذي تبناه س��لفه 
الرئيس السابق »باراك أوباما« يعني 
اإلضرار بحالة مايني االميركيني من 
دون أن يع��رض البدي��ل الناجع لهذا 
اإللغاء مم��ا جعل األمورس��ائبة غير 
واضحة بهذا املضمار. أعانه احلرب 
على اإلع��ام ووس��ائله وأتهامه له 
بع��دم املصداقية في نق��ل احلقائق 
ه��و ظاهرة جدي��دة وغريب��ة تظهر 
إماراتها من خال تهديداته بإجراءات 
ض��د اإلع��ام وكأنه يس��ير بخطى 
األنظمة الدكتاتورية التي ال تسمح 
بحرية القول وعرض األخطاء وإبداء 

الرأي اخملالف !.    
ل��م تقتص��ر هف��وات ترام��ب على 
الصعي��د الداخل��ي فحس��ب إمن��ا 
إجت��ازت احل��دود نحو اخل��ارج حيث 
ال توج��د دول��ة في العال��م تطمئن 
الرج��ل  ه��ذا  لس��يرة  وتس��تكن 
ومفاج��آت تصرفات��ه، فه��و يه��دد 
ويتوعد في سياساته اخلارجية منذ 
البداي��ة وكأن��ه ناقم عل��ى العالم 
كل��ه ! يه��دد الصني وإي��ران وكوريا 
وعس��كرياً  إقتصادي��اً  الش��مالية 
ويحاصر املكس��يك بج��دار حدودي 
ونفس��ي وإقتص��ادي ويتوعد بإلغاء 
إتفاقيات س��ابقة كانت اميركا قد 
عقدتها مع الدول سواء كانت على 
الصعيد اإلقتصادي أو السياسي أو 
العسكري والس��تراتيجي دومنا تردد 
وح��رج. فعلى س��بيل املث��ال وليس 
احلص��ر، فأنه هدد بإلغ��اء إتفاقيات 
تتعلق مبفاهيم التجارة الدولية احلرة 
كالتجارة احلرة الميركا الش��مالية، 
كما خال��ف حلف��اءه االوروبيني في 
مش��روعه النظ��ري لرف��ع احلص��ار 
اإلقتصادي عن روسيا. وعلى صعيد 
آخ��ر هدد بإلغاء اإلتف��اق النووي مع 
إيران ألنه إتفاق سيء بنظره، في حني 

أظه��ر عدم إهتمامه  مبفهوم » حل 
الدولتني » في النزاع الفلس��طيني 
اإلس��رائيلي إب��ان زيارة رئي��س وزراء 
إس��رائيل الميركا مؤخرا. وفوق هذا 
وذاك فق��د إرتفعت صيحات غضبه  
على حلفائه املقربني وهم االوروبيني 
بالدرج��ة األولى حي��ث وصف حلف 
حل��ف  بأن��ه  »النات��و«  األطلس��ي 
ب��ال وقدمي وأش��ترط فت��ح صناديق 
م��ال االوروبي��ني له كي يس��تجيب 

حلمايتهم والبقاء معهم !
ثانيا/  ش��خصّية ترامب مثيرة اجلدل : 
ال يخفى على أحد خصائص وس��يرة  
وتفاع��ات ترام��ب التي تش��ير على 
طبيعة إستثنائية وغريبة لشخصيته 
متجس��دة بتناق��ض األق��وال وبوهم 

باإلضطه��اد  وبالش��عور  اإلعتق��اد 
وكذلك النرجس��ية وجنون العظمة. 
هذه الصف��ات بدت واضح��ة للعيان 
من خال س��لوك ترامب وأقواله أمام 
املأل وإتهاماته املستمرة بعدم الصدق 
وعدم اإلنصاف لكل من يعارضه بالرأي 
أو التصرف. فقد رأى بأن القضاء سيء 
وغي��ر كفوء وغير ع��ادل حينما أوقف 
أوامره التنفيذية مبنع بعض املسلمني 
من دخ��ول اميركا!  بينم��ا أعتقد بأن 
ماي��ني األصوات الفضائية حس��بت 
وبطان��اً،  زوراً  باإلنتخاب��ات  لغرمي��ه 
وأته��م مؤسس��ات أمريكي��ة عريقة 
ومهمة مثل ال� » س��ي آي أيه« و » أف 
بي آي« بأنه��ا تريد اإليقاع به وتتصيد  
له باملاء العك ، وه��ذه أمثلة واضحة 

عن ش��عوره باإلضطهاد من قبل اآلخ
رين.                              

الت��ي  اإلعتق��اد«  »وه��م  أمثل��ة   
حتيط بفك��ر الرئي��س ترام��ب كثيرة 
ومتع��ددة وكان آخيره��ا وليس آخرها 
ه��و تصريحه ف��ي احلش��د االميركي 
اجملتم��ع  إبان زيارته األخي��رة لفلوريدا 
حي��ث قال بأن » ف��ي ليلة أمس حدث 
عم��ل إرهابي في الس��ويد ال يطاق » 
وف��ي احلقيق��ة لم يحص��ل أي حدث 
إرهاب��ي في تلك الليلة في هذا البلد! 
كما ص��رح أيضا إبان عق��ده للمؤمتر 
الصحف��ي األخير ف��ي البيت األبيض 
بأنه حصل على أعلى نس��بة مقاعد 
في اإلنتخابات مقارنة بالرؤساء الذين 
سبقوه واحلقيقة هي ليست كذلك. 

هنا أش��ير وأعب��ر ب�مصطلح » وهم 
اإلعتقاد » وهو مصطلح طبي وعارض 
لبعض األمراض النفس��ية والعقلية 
وال أس��تعمل كلم��ة »الك��ذب« ألنه 
لي��س من املعقول أن يكذب ش��خص 
بهذه املنزل��ة العاملية  أمام املأل بأمور 
والداني!  معروفة وواضحة للقاص��ي 
البد أن تكون لهذه األحداث داللة على 
خلل نفس��ي أوعقلي يظهر بأعراض 
مميزة منها » وهم اإلعتقاد« و«الشعور 
باإلضطهاد« وغيرها.                                                                                                      
ه��ذه األوه��ام أن تك��ررت وتفاقم��ت 
فإنها س��تنهي مصداقية هذا الرجل 
أم��ام العالم بنحو عام وأمام ش��عبه 
بنحو خاص وسيتس��اءل  وجمه��وره 
اجلميع عن س��ر املش��كلة وخفاياها 
وأبس��ط ما في التش��خيص هو أمر 
كارث��ي ال ميكن أن تس��ير األم��ور فيه 

وتبقى.
 : السياس��ّية  الفضائ��ح  ثالث��ا/  
أن  لألوض��اع  احملل��ل  يس��تغرب  ال 
تتكش��ف يوم��اً بع��د ي��وم خفاي��ا 
وأسرار تصل بدرجتها وأهميتها الى 
خان��ة » الفضائح« في السياس��ة 
االميركي��ة. تورط مستش��ار األمن 
القومي الس��ابق »مايكل فلني« في 
محادثات س��رية مع مسؤولني روس 
وعلى األخص السفير الروسي لدى 
واش��نطن، قد يكون له تأثير خطير 
ترام��ب وحكمه،  عل��ى مس��تقبل 
خصوص��اً إن تأكدت بع��ض التهم 
التي تش��ير الى تدخل وتأثير روسي 
ف��ي س��ير اإلنتخاب��ات االميركي��ة 
األخي��رة ال��ى صالح ترام��ب مقابل 
صفقة رفع احلص��ار اإلقتصادي عن 
روسيا. مثل هذه الفضائح إن تأكدت 
وتبل��ورت تفاصيله��ا فإنه��ا كافية 
أن تهز عرش ترام��ب وتقوضه، كما 
أن الدندن��ات املتوالي��ة والتي ترددها 
وسائل اإلعام توحي بوجود فضائح 
أخ��رى رمبا تطفو على الس��طح بني 

الفينة والفنية األخرى.
رابعا/ الفوضى ف��ي البيت البيض : 
برغم مرور ما يزيد قليا على الشهر 
الواحد منذ  تسنم ترامب للسلطة 
ف��أن املتاب��ع لألحداث يس��مع ويرى 
شدة وحجم التناقضات والتغيرات 
واألح��داث الغريبة اجلاري��ة في ثنايا 
البيت األبيض ومبن فيه! ال يستطيع 
املتابع أن يس��تنتج في خضم هذه 
التناقضات أين هو اإلجتاه الصحيح، 

فالرئيس يصرح في وادي ومساعدوه 
يصرحون في واد آخر. إن أبسط مثال 
على م��ا نقول هو إنتق��ادات ترامب 
حللفائه االوروبي��ني ونظرته التي لم 
يتردد باإلفصاح عنه��ا حينما صّرح 
بأن اإلحتاد االوروبي في طريق اإلنحال 
والتقهق��ر وهو الس��بيل الصحيح 
له وذلك أثناء لقائه مع رائد من رواد 
خ��روج بريطانيا من اإلحت��اد االوروبي 
»نايجل فراج ». هذا النهج  والتوجه 
غاي��ره وناقضه نائب��ه »مايك بنس«  
حينم��ا دع��م دول اإلحت��اد االوروب��ي 
وش��دد عل��ى بقائ��ه وبق��اء حلمته 
وإحتاده وذلك خال زيارته لبروكسل 
مؤخرًا. وفي مناس��بة أخ��رى صّرح 
ترام��ب بان الس��يطرة عل��ى منابع 
النف��ط ف��ي الش��رق األوس��ط قد 
تك��ون صيغة عملي��ة من أجل منع 
اإلس��تحواذ  داع��ش م��ن  مقاتل��ي 
عليها واإلس��تفادة م��ن مردوداتها، 
بينم��ا ناقضه وزي��ر دفاعه »جيمس 
ماتي��س » حينم��ا صرح إب��ان زيارته 
للعراق مؤخرا بأن بلده ليس لديه أي 
فكرة أو مش��روع باإلس��تحواذ على 
آبار نفط الغير. تناقض التصريحات 
هذه بني املس��ؤولني ورئيس��هم من 
جه��ة، وإس��تقالة أو إقال��ة بعض 
ه��ؤالء املس��ؤولني من جه��ة أخرى،  
تدل على مدى الفوضى الكائنة في 
البيت األبي��ض التي ب��دأت وال أحد 

يدري كيف ستنتهي!.
بهذه الفت��رة القياس��ية القصيرة 
من فترة حكم ترامب وبهذا احلجم 
الكبي��ر من املتناقض��ات والتقلبات 
واملطبات احلاصلة فيها، ال يستطيع 
أح��د أن يتص��ور بقاء رئي��س لدولة 
عظم��ى، يتناق��ض مع نفس��ه من 
جه��ة ويتناق��ض م��ع اآلخري��ن من 
جه��ة أخ��رى، لفت��رة طويل��ة ف��ي 
احلكم إن إس��تمرت سياسته على 
النس��ق  وعل��ى  نفس��ها  الوتي��رة 
نفسه . فحسب طبيعة هذا الرجل 
الشخصّية وحسب عقده النفسية 
فإن��ه ليس من املتوقع أن يس��تقيل 
عن مهامه بنفسه ومهما تكالبت 
علي��ه األم��ور ألن��ه ال ي��رى أخطاءه 
وال يح��س مبضاعف��ات تصرفاته بل 
يش��عر دائماً أنه مصي��ب وهو على 
حق ف��ي كل ش��أن م��ن الش��ؤون، 
وهك��ذا فا مناص للتخلص منه إالّ 

أن يقيله اآلخرون!. 

نهاية حكم دونالد ترامب

إقالة أم استقالة؟

حمد جاسم محمد الخزرجي*

5. اعتماد داعش عل��ى اجلذور الدينية 
وربطه��ا  ألف��كاره  اإليديولوجي��ة  أو 
مث��ل  العلم��اء  وببع��ض  باإلس��ام 
)أحم��د ب��ن حنب��ل )780 إل��ى 855((، 
الذي أس��س املذهب احلنبل��ي، وعلى 
اف��كار )ابن تيمية(، وهذان الش��يخان 
يع��دان األبوي��ن الروحي��ني مل��ن ج��اء 
بعدهم من مفكري��ن وما ظهرت من 
حركات، عرفت الحًقا باسم »املذهب 
السلفي«، الذي يدعو إلى العودة إلى 
منهاج الس��لف الصالح، وقد أثرا في 
ش��خص آخر ج��اء من بعدهم��ا، كان 
لتفكيره وكتاباته وقع هائل ومستمر 
على املنطقة وعلى احلركة السلفية، 
ومن أح��د أش��كالها، الوهابية، التي 
ُس��ميت على اس��م ه��ذا الرجل وهو 
)محمد ب��ن عبد الوه��اب( املولود في 
جند، في ش��به اجلزي��رة العربية، ولكن 
ما قام به التنظيم من اعمال وحشية 
ضد املدن التي دخلها، في العديد من 
ال��دول، جعل الكثير من اهل الس��نة 
يتبرأ منه، وعقدت ع��دد من املؤمترات 
التي ع��دت املذهب الس��لفي خارجاً 
ع��ن اه��ل الس��نة واجلماع��ة ومنها 
مؤمتر الشيشان في روسيا عام 2016، 
حتى الس��عودية التي تعتمد املذهب 
الوهابي الس��لفي مذهًبا رسمياً لها 
قد اصبحت حت��ارب داعش، خاصة وان 
التنظي��م نفذ ع��دداً م��ن العمليات 
املس��لحة فيه��ا، وتركي��ا ه��ي ايضاً 
اعلن��ت احل��رب عل��ى التنظي��م ف��ي 
س��وريا، وبهذا فان االصول التاريخية 
التي اعتمد عليها التنظيم اصبحت 
منب��وذة وغير معترف به��ا، وان الدول 
التي اعتمد عليه��ا اول مرة اصبحت 
في حرب معه، وبهذا فان وهماً داعش 

اصبح وهم في طريقه لألفول.
6. ارتب��اط داع��ش م��ع نظ��ام البعث 
املباد، لقد كان اعضاء البعث السابق 
ف��ي زم��ن النظ��ام املب��اد ميس��كون 
باحلكم بقبضة م��ن حديد، ويحتلون 
م��كان الصدارة في الع��راق، وقد جرد 

االحتال العس��كري بقي��ادة الواليات 
املتحدة ه��ؤالء البعثيني من مزاياهم، 
مما اثار س��خًطا عارماً وموف��رًا التربة 
اخلصبة ليضرب اجلهاديون السلفيون 
جذورهم فيها، وسرعان ما متكنوا من 
متييز مناصريهم، حيث انتقل االرهاب 
إلى تلك املناطق، وفي غضون ش��هور 
نّظ��م هجم��ات اس��تفزازية طاحنة 
ووحش��ية موجهة نحو أهداف غربية 
واألغلبية الش��يعة، ودخ��ل الزرقاوي، 
ال��ذي أنش��أ جماعة جديدة س��ميت 
باسم جماعة »التوحيد واجلهاد« في 
حتالف وثيق مع خايا س��رية من بقايا 
البعث املب��اد، ليجتمع ركن��ا االرهاب 
معا حتت لواء: اجلهاد املسلح والقومية 
العراقي��ة، وبه��ذا فان دخ��ول داعش 
للع��راق مت بالتواطؤ م��ع اتباع البعث 
املقب��ور ومناصري��ه، اذ يع��د ضب��اط 
االس��تخبارات واجليش السابقني إبان 
النظ��ام املباد، وال س��يما رجال احلرس 
اجلمه��وري، هم عم��اد تنظيم داعش، 
الذين هم بارعون في نقل األش��خاص 
املنتم��ني له��م من مكان مل��كان آخر، 
وإع��ادة إمداده��م بالعت��اد، ولديه��م 
اخلبرة والكفاءة العسكرية، فكل هذا 
التقدم للتنظيم هو من تدبير ضباط 
اجليش العراقي السابقني، ملا لهم من 
باع طويل في هذا اجملال، ولكن بعد ان 
بدأت الهزائم تضرب تنظيم )داعش(، 
انكشفت اخليوط التي تربط التنظيم 
ببعض العراقيني، كما ان ابناء املناطق 
الغربي��ة بعد ما دمر التنظيم ديارهم 
وجتاوز على عاداتهم االجتماعية، بدأوا 
بالثورة عليه وط��رده وطرد اتباعه من 
البعثيني، ومساندة القوات العراقية، 
خاص��ة وان اغلب العش��ائر العراقية 
في االنب��ار واملوص��ل ق��د اعلنت عن 
تشكيل قوات عشائرية كبيرة حملاربة 

التنظيم. 
تده��ور  م��ن  اس��تفاد  داع��ش  ان   .7
االوضاع في س��وريا، فقد دخل العراق 
عبر احلدود في س��وريا اجملاورة في وقت 
قياس��ي، ففي ربيع 2011، وفّر اندالع 
احل��رب األهلي��ة في س��وريا س��احة 
جديدة للنزاع والتوس��ع، اال ان فقدان 

خط��وط  ألب��رز  املتش��دد  التنظي��م 
اإلم��داد، الت��ي كان يس��يطر عليه��ا 
ادت إل��ى إضعاف قدراته العس��كرية 
وانعكس ذلك سلبا على حتركاته بني 
سورية والعراق وداخل كل من البلدين، 
ف�)90%( ف��ي املئة من خطوط اإلمداد 
باتت خارج سيطرة داعش، وأن خسارة 
داع��ش للطري��ق الرابط ب��ني املوصل 
وتلعفر، والطريق الرابط بني البوكمال 
والقائم غرب العراق القريبة من احلدود 
الس��ورية، جعلت��ه يفق��د التواص��ل 
ب��ني بع��ض املناط��ق التي يس��يطر 
عليها، وأن داع��ش اآلن بات عاجزًا عن 
اس��تعادة املناطق التي طرد منها، بل 
وع��دم قدرته عن الدف��اع عن مناطق 
يعده��ا مهم��ة خلافته مث��ل الرقة، 
بعد تقدم قوات س��وريا الدميقراطية 
والقوات نحو الرقة، ومحاصرة اجليش 
السوري حللب، وبهذا فان هزمية داعش 
في العراق س��تتبعها س��قوطها في 

س��وريا، حتى في ليبي��ا فان التنظيم 
لم يستطع احلصول على أي دعم من 
مواطني ليبيا س��وى منطقة واحدة 
وهي س��رت التي اس��تطاعت القوات 
الليبية من اس��تعادة معظمها ولم 

يبق سوى جيوب قليلة.
8. وق��وف دول العال��م الكب��رى مثل 
امي��ركا وروس��يا، ودول اقليمية مثل 
ايران ضد التنظي��م، اذ كونت اميركا 
حتالف��اً دولياً من عدد م��ن دول العالم 
حملارب��ة التنظيم، فق��د كانت ألعمال 
التنظي��م االرهابية ض��د دول العالم 
االوربي��ة، كأحداث  االخ��رى وخاص��ة 
فرنس��ا وبلجي��كا، كان لها وقع كبير 
عل��ى العالم، وش��جعت اغل��ب دول 
العال��م للمس��اهمة والوق��وف م��ع 
الع��راق ف��ي محاربة التنظي��م، اذ ان 
لطيران التحال��ف الدولي مع القوات 
العراقية بكل صنوفها، دوراً في هزمية 
داع��ش وانكس��اره ف��ي غ��رب العراق 

واملوص��ل، لهذا فان م��أزق داعش االن 
كبير جداً وهو في مراحله االخيرة. 

9. اخل��اف الداخلي، وح��دوث العديد 
الداخلي��ة خ��ال  االنش��قاقات  م��ن 
املرحل��ة املقبل��ة س��يقود حتما الى 
انهيار )داعش(، اذ اكدت بعض االخبار 
معلوم��ات حول بدء حمى االنش��طار 
واالنش��قاق داخل صف��وف التنظيم 
االرهاب��ي، وعل��ى الرغ��م م��ن تغيير 
)داعش( الس��تراتيجيته في التعاطي 
مع األوضاع الراهن��ة بنحو كامل من 
خال تنفي��ذ ُمخططات اس��تهداف 
العدي��د من ال��دول الغني��ة لتحقيق 
تق��دم يلفت أنظ��ار اجلهادي��ني إليه، 
وتدف��ع مبواصل��ة دعم قط��اع عريض 
منهم ل�)أبو بكر البغدادي( حرصاً منه 
على الغنائ��م، اال ان هذه االعمال لم 
تساعد التنظيم على الصمود بوجه 
تق��دم الق��وات العراقية والس��ورية، 
بل ان اغلب اجملموع��ات اجلهادية مثل 

النصرة وغيره��ا رفضت دعم )داعش( 
او الوق��وف بجانب��ه، ب��ل وقف��ت ضد 
تطلعات التنظيم للتوسع، وبهذا فان 

نهاية اخلافة ستكون قريبة جًدا.
10. سياس��ة احلكوم��ة العراقية من 
والعس��كرية  السياس��ية  الناحي��ة 
واالعامية، وحتركه��ا على وفق خطة 
وطني��ة بعيدة ع��ن الطائفي��ة، فقد 
انطلقت لتحرير اراض��ي العراق وطرد 
)داعش( منه��ا من خ��ال تكاتف كل 
العراقي��ني ف��ي ه��ذه املعرك��ة وع��د 
اختصارها عل��ى جهة معينة، خاصة 
وانه��ا قد اعطت اهال��ي تلك املناطق 
الدور الكامل ملسك االراضي احملررة من 
خال اعادة قوات الشرطة الى مراكزها 
املمكنة،  واع��ادة اخلدم��ات  بس��رعة، 
للمواطن��ني،  املس��اعدات  وايص��ال 
والطلب منهم بالزام مساكنهم حتى 
ال يتعرض��و لألذى، كذلك اعتماد جهد 
اعامي وطني يظهر حقيقة التعامل 
العراقي��ة بجميع  للقوات  االنس��اني 
صنوفه��ا مع االهال��ي، وقطع الطريق 
عل��ى القنوات املغرضة التي ش��وهت 
االنتصارات في تكريت وغيرها، وسوف 
ل��ن يك��ون اي اس��تهداف له��م كما 
كان ي��روج له من قبل وس��ائل االعام 
االخرى، ه��ذا اجلهد الوطني كان ايضا 
رس��الة اطمئنان ألهالي تلك املناطق 
بان الدولة متمثلة باحلكومة املركزية 
والقوات املسلحة هم حماية وضمان 
له��م، هذا س��وف يجعل م��ن داعش 

العدو االول ألهالي املناطق احملررة. 
11. في تاريخ الصراع الدولي خال القرن 
املاضي، لن جتد أي منظمة مس��لحة 
أو مليش��يا بأي بل��د بالعالم لم تكن 
مخترقة ف��ي األقل من قبل حكومات 
دولتني أو ث��اث متصارعة فيما بينها، 
ه��ذه احل��ركات والتنظيم��ات تعيش 
على بيع ال��والء واخلدم��ات حلكومات 
الدول لكي تستطيع االستمرار، وهذه 
احلكومات حتاول قدر اإلمكان اإلمساك 
بأكبر قدر ممكن م��ن أوراق اللعب هذه 
لتحمي نفسها وس��لطتها وبالتالي 
املال الذي يحمله��ا، وبهذا فان داعش 
لن تخرج م��ن هذه اللعب��ة، اذ ان دوال 

عاملي��ة واقليمي��ة تتحك��م به��ا االن 
إلدارة ص��راع نياب��ة عنه��ا، وبهذا فان 
توافق هذه ال��دول يعني نهاية داعش، 

وهو ما يحصل االن.
ان حترير مدينة املوصل من قبل اجليش 
العراقي والقوات الساندة له سيعني 
فعلياً انته��اء مزاع��م تنظيم داعش 
ح��ول تش��كيل »دول��ة خاف��ة«، ألنه 
بتحرير املوصل وقبله��ا االنبار وصاح 
الدي��ن لم يبق للتنظي��م من جتمعات 
سكنية كبرى س��وى الرقة، وسيكون 
التنظيم قد فقد فعا مزاعمه إلنشاء 
خافة، وهي املزاعم التي يس��تعملها 
التنظي��م ف��ي آلت��ه الدعائي��ة لدفع 
املتطوعني حول العالم إلى االنضمام 

إليه.
 عل��ى الرغم م��ن خس��ارة التنظيم 
ألغل��ب املناط��ق التي كان يس��يطر 
عليه��ا ف��ي س��وريا والع��راق وليبيا، 
اال انه ف��ي النهاية البد م��ن قراءة ما 
حص��ل في املنطقة ق��راءة صحيحة، 
واخ��ذ العبر وال��دروس منها، ومعرفة 
االس��باب التي ادت الى ه��ذه الكارثة 
التي حلت بالعراق وس��وريا خاصة، اذ 
ان قي��ام داعش مث��ا باقتاع االقليات 
م��ن جذورها في املوص��ل وتهجيرهم 
وقت��ل وس��بي االالف منه��م، كذلك 
قيام��ه بتدمي��ر اقدم واكب��ر حضارة 
على وج��ه االرض وهي حضارة العراق 
)االشورية( هي كارثة بحق كل العالم 
وليس العراق وحده، فالعالم مطالب 
اليوم بالوقوف بحزم مع دول املنطقة 
ض��د التنظيم��ات االرهابي��ة حتت أي 
مس��مى، ومواجهتها بس��رعة وبكل 
ح��زم وع��دم التأخي��ر، الن ت��رك هذه 
اجملموعات االرهابية يجر الويات على 
شعوب هذه الدول، وحضارتها، كما ان 
عل��ى دول املنطقة هي ايضاً ان حتصن 
نفس��ها بكل ق��وة ممكن��ة، وان تقف 
بحزم ضد هذه اجلماعات وتكون على 
قدر املس��ؤولية في حماية مواطنيها 

وتراثها احلضاري. 

* باح��ث في مركز الف��رات للتنمية 
والدراسات اإلستراتيجية
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كانت املناظ��رات حول التنظيم 
املال��ي أكثر مي��ا إل��ى التركيز 
على الكم وليس الكيف. ولكن 
»األكثر في مقاب��ل األقل« ليس 
القضية األساسية هنا. وعندما 
يتعل��ق األم��ر باإلص��اح املال��ي 
ف��ي الواليات املتح��دة، فمن غير 
املرجح أن يحصل الرئيس دونالد 
ترام��ب عل��ى التفاصي��ل عل��ى 

النحو السليم.
في وقت س��ابق من هذا الشهر، 
أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي 
بإجراء مراجعة شاملة لتشريع 
لعام  دود-فرانك  املال��ي  اإلصاح 
اإلدارة  ه��دف  ويتلخ��ص   .2010
اجله��از  حج��م  تقلي��ص  ف��ي 
التنظيم��ي الذي ب��دأ العمل به 
في االستجابة لألزمة املالية في 
عام 2008. وهي خطوة محفوفة 

باخملاطر.
الواق��ع أن املامح الرئيس��ة في 
تش��ريع دود-فرانك �� مثل زيادة 
متطلب��ات رأس امل��ال للبن��وك، 
وتأس��يس مكتب احلماية املالية 
للمستهلك، وحتديد املؤسسات 
املالي��ة الت��ي تتس��م بأهمي��ة 
جهازي��ة، وفرض اختبارات إجهاد 
أكثر صرامة على البنوك، وتعزيز 
 �� املالية  املش��تقات  ش��فافية 
عمل��ت على تعزيز النظام املالي 

إلى حد كبي��ر. وتقويض أو إلغاء 
هذا التش��ريع من شأنه أن يزيد 
إل��ى حد كبي��ر من خط��ر تكرار 
أزم��ة 2007-2008 املالي��ة ف��ي 

نهاية املطاف.
ال يعني هذا أن التشريعات احلالية 
ال ميك��ن حتس��ينها. وتتلخ��ص 
للقيام  األكثر مباشرة  الطريقة 
بهذا في استعادة بعض امليزات 
اجلدي��رة باالهتم��ام م��ن اخلطة 
األصلية الت��ي حلق بها الضعف 
أو أُبِطلَ��ت على مدار الس��نوات 
الس��بع املاضية. ورمبا يس��تفيد 
أيض��اً، من  دود-فران��ك  تش��ريع 
الناحي��ة النظرية، من املقايضة 
تكالي��ف  ب��ن  كف��اءة  األكث��ر 
االمتثال الت��ي تواجهها البنوك 
واملؤسس��ات املالية األخرى وبن 
خطر ع��دم االس��تقرار اجلهازي 
)في مناطق مثل »قاعدة فولكر« 
التي تقيد تداول امللكية من ِقَبل 

البنوك(.
ولكن حتقيق هذه الغاية مهمة 
صعبة وحساسة. فعلى عكس 
ما يتص��ور بع��ض العاملن في 
الصناع��ة املالي��ة، ال يوج��د أي 
دلي��ل يش��ير إل��ى أن ترامب قد 
يتدب��ر األمر على الوج��ه الائق. 
بل عل��ى العكس من ذلك، حتى 
قبل أن تبدأ مراجعة تشريع دود-

فران��ك، يتعامل ترام��ب بالفعل 
م��ع التنظي��م املال��ي على نحو 

خاطئ متاماً.
فعندم��ا أم��ر ترام��ب مبراجع��ة 
أيضاً  ق��رر  دود-فران��ك،  تش��ريع 
تعليق تنفيذ ما يس��مى قاعدة 
الثق��ة إل��ى ح��ن مراجعته��ا، 
وهي القاعدة الت��ي تبنتها إدارة 
الرئي��س باراك أوبام��ا بعد إعداد 
مكث��ف. وكان املقصود من هذه 
القاعدة، الت��ي كان املفترض أن 
يبدأ العمل بها رسميا في إبريل/
نيسان، ضمان عمل املستشارين 
املالين والسماسرة احملترفن في 
صال��ح عمائه��م عل��ى أفضل 
نحو ممكن عن��د حتصيل األتعاب 
ف��ي مقابل تقدمي املش��ورة لهم 
بش��أن األص��ول املس��تثمرة من 

خال خطط التقاعد.
واحلاجة إلى مثل ه��ذه القاعدة 
العدي��د م��ن  أن  ذل��ك  واض��ح. 
االس��تثمار  مستش��اري 
والسماس��رة مدفوع��ون بِفعل 
تض��ارب املصالح إل��ى التوصية 
بأس��هم أو س��ندات أو صناديق 
نفس��ه  الق��در  عل��ى  ليس��ت 
م��ن ج��ودة غيرها. على س��بيل 
املث��ال، رمب��ا يحصل املستش��ار 
عل��ى عمول��ة غي��ر معلن��ة أو 
»رش��وة« بحكم األمر الواقع في 

مقاب��ل التوصية مبنت��ج بعينه. 
بل ورمبا يك��ون ُمنَتج الش��ركة 
االستش��ارية ذاته��ا. وألن أغلب 
أن  يفترض��ون  املس��تثمرين 
مستش��اريهم ملزمون بالعمل 
مب��ا يحق��ق أفض��ل مصاحلهم، 
فإنهم ال يعيدون النظر حتى في 
النهائية  والنتيج��ة  التوصيات. 
هي ضعف أداء حس��ابات تقاعد 

املدخرين.
إن إلغ��اء قاعدة الثق��ة لن يؤدي 
أي غ��رض غي��ر تعظي��م أرب��اح 
املالية، على حساب  املؤسسات 
األس��رة األميركية املتوس��طة. 
القاعدة  ويس��وق معارضو هذه 
حج��ة مفادها أن ه��ذا املتطلب 
يش��كل جت��اوزاً م��ن احلكوم��ة، 
ألنه يحرم األس��ر م��ن اختيارات 
أخرى. وهي حجة مخادعة، ألنها 
وراء س��عي  الس��بب  تتجاه��ل 
املدخري��ن إل��ى طل��ب خدم��ات 
املستش��ارين املالي��ن في املقام 
األول: مس��اعدتهم ف��ي معرفة 
تخ��دم  الت��ي  االس��تثمارات 

مصاحلهم على أفضل نحو.
فبوس��ع املدخ��ر دوم��اً أن يختار 
مبستش��ار  االس��تعانة  ع��دم 
أولئك  يس��تطيع  مال��ي. كم��ا 
الذي��ن يعتق��دون أن حكمه��م 
عل��ى األمور متف��وق على حكم 

املس��تثمر االعتي��ادي أن يق��رروا 
أي األص��ول الفردية أو الصناديق 
املدارة بنش��اط تستحق الشراء 
أو البيع. مثل هؤالء املستثمرين 
اعتم��اداً  املعلوم��ات  يس��تقون 
عل��ى أنفس��هم وال يحتاج��ون 
إلى مستش��ار ملدخرات التقاعد 
يس��اعدهم ف��ي التنق��ل عب��ر 
املتنوع��ة الضخم��ة  اجملموع��ة 
من األص��ول املالي��ة، واملنتجات، 
والصنادي��ق املتاحة، وخاصة في 

دولة مثل الواليات املتحدة.
النه��ج ال يخل��و  بي��د أن ه��ذا 
م��ن س��لبيات. ذل��ك أن أغل��ب 
ينتهجونه  الذي��ن  املس��تثمرين 
مم��ا  أكث��ر  ويبيع��ون  يش��ترون 
ينبغ��ي، فيحرق��ون ق��درًا كبيرًا 
من املال ف��ي تكاليف معامات 
تراكمية، ويدفعه��م تفاؤل غير 
واقع��ي بش��أن قدرته��م عل��ى 
اختيار األص��ول الرابحة أو حتديد 

التوقيتات املناسبة في السوق.
ويتلخص البديل الذي يوصي به 
أغلب خبراء االقتص��اد في اجتاه 
املدخري��ن ببس��اطة إل��ى وضع 
أمواله��م في صناديق واس��عة 
التنوع ومنخفضة التكلفة، مثل 
تقدمها  التي  املؤشرات  صناديق 
فاجنارد. وهنا أيضا ال توجد حاجة 
إلى مستشار محترف. الواقع أن 

التقس��يم املوصى به إلجمالي 
الثروة املالي��ة لألفراد يكون نحو 
و%30 للسندات،  %60 لألسهم، 
و%10 لألم��وال النقدية، وهو ما 
يعتمد في األس��اس على درجة 
نف��ور املدخر من خ��وض اجملازفة 

واحتياجه إلى أصول سائلة.
ِصغ��ار  م��ن  العدي��د  ولك��ن 
املس��تثمرين ال ميكنه��م حمل 
أنفس��هم عل��ى االعتق��اد ب��أن 
صناديق املؤشرات هي أفضل ما 
ميكنهم القيام به. وانطاقاً من 
إدراكه��م الفتقارهم إلى الوقت 
أو امله��ارة أو االهتم��ام املطلوب 
بنح��و  مدخراته��م  الس��تثمار 
مس��تقل، فإنهم يس��عون إلى 
املستشار  االس��تعانة بخدمات 
يري��دون  وه��م  االس��تثماري. 
مناقش��ة محافظهم مع خبير، 
مع ش��خص ميكنه��م أن يثقوا 
في ع��دم ت��ردده ف��ي إعطائهم 
النصيح��ة اجلي��دة. ولكن إذا لم 
يكن في اإلم��كان االعتماد على 
خبي��ر يض��ع مصال��ح املدخرين 
أوال، فما الذي يجعله يس��تحق 

ما قد يحصل عليه من أتعاب؟
كل  لي��س  احل��ال،  بطبيع��ة 
املستش��ارين املالين يعملون مبا 
يتعارض مع مصالح موكليهم. 
فبعضهم يطب��ق قاعدة الثقة 

في املمارسة الفعلية، فيكسب 
ثق��ة عمائ��ه حت��ى برغ��م أن 
القان��ون ال يلزمه��م حت��ى اآلن 
بالقيام بهذا. ومييل املستشارون 
األخاقيون حقاً إلى دعم قاعدة 
الثقة التي أقرها أوباما، ألن إزالة 
املنافس��ن من عدمي��ي الضمير 

أمر يصب في صالح أعمالهم.
م��ن ه��ذا املنظ��ور، ال تختل��ف 
جت��ارة  ع��ن  املالي��ة  الصناع��ة 
السيارات املس��تعملة. فالتجار 
مينعهم  الذين يعارض��ون قانوناً 
م��ن التاع��ب بعداد املس��افات 
األرج��ح األش��خاص  ه��م ف��ي 
الذي��ن يزاول��ون هذه املمارس��ة. 
أم��ا التج��ار الش��رفاء فس��وف 
يفضلون فرض مثل هذا القانون 
امللعب  كوس��يلة لتمهيد أرض 
وضم��ان تكافؤ الف��رص. وهم ال 
يزعم��ون أن مثل ه��ذه القوانن 
حترم املس��تهلكن من »اختيار« 
شراء سيارة مستعملة في ظل 

شروط احتيالية.
األميركي��ن  مصلح��ة  م��ن 
قاع��دة  تدخ��ل  أن  االعتيادي��ن 
الثقة حي��ز التنفيذ ف��ي إبريل/
نيس��ان، كما هو مق��رر. وأفضل 
خدم��ة ملصاحلهم ه��ي أن متتنع 
إدارة ترامب عن العبث بإصاحات 

أوباما املالية األخرى أيضا.

بن��اًء عل��ى الدع��وة املوجهة لي 
، س��افرت إل��ى طه��ران حلض��ور 
املؤمت��ر الدول��ي الس��ادس لدعم 
وكان   ، الفلسطینیة  االنتفاضة 
الدكت��ور  رفيق��ي ف��ي الس��فر 
محمود املش��هداني وه��و رفيق 
محب��ب ملا يضفي عل��ى الرفقة 
من أج��واء مريحة ، وملا يتمتع به 
من صراحة ال تغض��ب اآلخرين ، 
وه��ي خصلة يتمت��ع بها رمبا من 

دون غيره من السياسين . 
اعتذارات  بعد  للدعوة  استجبت 
حال��ت ظروفي دون االس��تجابة 
له��ا س��ابقاً ، واجد م��ن املفيد 
تس��جيل جملة ماحظات على 
ما ش��هدته خال حضوري املؤمتر 

 :
اللق��اءات  إن مث��ل ه��ذه    : أوالً 

أصبح��ت ن��ادرة ، وقلم��ا يتذكر 
للقضية  دعم��اً  الع��رب عقدها 

الفلسطينية . 
ثانياً : انه وعلى الرغم من أهمية 
ما يطرح خال هذه املؤمترات من 
أف��كار ، إال إننا أصبحن��ا نادرا ما 
نرى تفعي��ا عمليا له��ا ، ونرجو 
أن يك��ون هذا املؤمت��ر أفضل من 

غيره. 
ثالث��ا : أصبح واضح��اً إن اخلاف 
الفلس��طيني �� الفلس��طيني 
، اض��ر بالقضية الفلس��طينية 
ميدانياً وكذلك في درجة الدعم 

لها . 
رابع��اً : ب��دا واضح��اً إن العال��م 
للقضي��ة  فهم��اً  أكث��ر  الي��وم 
العربي  وللح��ق  الفلس��طينية 
فيه��ا أكث��ر من أي وق��ت مضى 

ولكن استثمار ذلك ضعيف . 
خامساً : كما بدا جلياً إن العالم 
العربي تراج��ع اهتمامه بقضية 
فلس��طن عم��ا كان عليه األمر 
على مس��توى الشعوب واحلكام 
، ألنه انش��غل بصراع��ات دموية 
عل��ى س��احة واس��عة محيطة 
بفلسطن بحيث أصبحت هذه 
الصراعات وهذه الهموم مقدمة 
عل��ى غيره��ا ، فمص��ر رضي��ت 
بالس��ام مع الكيان الصهيوني 
وانشغلت مبشكاتها التي تزداد 
م��ع األي��ام ، وس��وريا انش��غلت 
بقتاله��ا الداخل��ي الدامي الذي 
يوش��ك أن يطي��ح به��ا كدولة ، 
واليمن في وضع انهيار تام لبناها 
التحية ولشعبها الذي يفتك به 
اجلوع واملرض ، وتقاتل السعودية 

وأخواته��ا ف��ي دول اخلليج على 
الساحة اليمنية ألنها جتد إن هذه 

الساحة مصيرية  لوجودها. 
والع��راق ... آآآٍه على العراق الذي 
كان واح��داً من اش��د الداعمن 
لقضي��ة فلس��طن جن��ده اليوم 
بعيداً جدا عنه��ا ، وهذا ينقلني 

للماحظة التالية . 
سادس��اً : وج��دت غياب��اً ش��به 
كام��ل للع��راق ع��ن ه��ذا املؤمتر 
فس��فيرنا كان في إجازة ولكنه 
قطعه��ا وع��اد س��ريعا ليك��ون 
مس��اء يوم االفتتاح م��ع الوفود 
وحل محل��ه القائ��م باألعمال ، 
وفي اجللسة األولى لم أجد أحداً 
من سياسيي العراق غيرنا وكان 

األمر مدعاة  لاستغراب ! 
واألشد غرابة أني لم أجد لعلماء 

الدين �� ش��يعتهم وسنتهم �� 
وج��وداً في املؤمت��ر ، مما أث��ار لدي 
عدة أس��ئلة :  ه��ل هناك تعمد 
بعدم دعوتهم أم إنهم دعوا ولم 

يستجب منهم احد فلماذا ؟ .
 وه��ل ي��راد أن يعزل الع��راق عزال 
كام��ا ع��ن فلس��طن بحي��ث 
البحرين  إلى  يسارع سياس��يوه 
ويغيبون عن س��احة فلس��طن 

حتى لو كانت في طهران ؟! 
أس��ئلة لم أجد له��ا جوابًا ولم 
يس��عفني مضيفي في إجابتها 
بابتس��امة  تس��اؤالتي  قاب��ل  إذ 

مؤدبة . 
إال أن الص��ورة تغي��رت بحض��ور 
رئيس مجل��س الن��واب العراقي 
الدكت��ور س��ليم اجلب��وري ف��ي 
جلس��ة الي��وم الثان��ي و عوض 

املتمي��زة  وكلمت��ه  بحض��وره 
الغياب الغري��ب جلميع القيادات 

السياسية العراقية . 
أليس م��ن الغري��ب أن��ه عندما 
يراد تش��كيل احلكومة العراقية 
يصبح الطريق إلى طهران طريق 
درب الغ��زل ���� كما يق��ول املثل 
العراقي الشعبي �� وعندما يراد 
الفلس��طينية  القضية  نص��رة 
فطريقه��ا مقفر ليس فيه طارق 

 !!
س��ابعاً : س��جلت لإلعام ثاث 

ماحظات : 
1. إن دعم القضية الفلسطينية 
املوق��ف  وح��دة  يقتض��ي 
الفلس��طيني وعل��ى القي��ادات 
الفلسطينية التوفيق بن مسار 
التسوية ومسار املقاومة هذا إذا 

أرادوا دعم العالم لهم . 
2. إن انش��غال العرب واملسلمن 
وحروبهم  الداخلي��ة  بحروبه��م 
مع بعضهم إمنا هو مبنزلة إطاق 
رصاص��ة الرحم��ة عل��ى قضية 

فلسطن . 
لقضي��ة  الدع��م  كل  إن   .3
مطلوب  ولش��عبها  فلس��طن 
ف��ا جنعل اخل��اف س��بباً حلجب 
الدعم ، وال نورط الفلسطينين 
ف��ي نزاعاتنا ، ف��ان كان البعض 
يدعمه��ا عس��كرياً فذلك جيد 
إنس��انياً  آخ��رون  دعمه��ا  وان   ،
ولوجس��تيا فذلك أمر يشكرون 
عليه ف��كا الدعم��ن مطلوبان 
وال  بعض��ا  بعضهم��ا  ويكم��ل 
إذ ال ميك��ن  مج��ال للمفاضل��ة 

النجاح من دونهما .

ف��ي كتابه »مهزلة العقل البش��ري« كتب عالم 
االجتم��اع العراقي الدكتور عل��ي الوردي يتعرض 

الى موضع االميان بن عهدين، يقول:
»ق��د يعتق��د املس��لمون الي��وم أّنهم ل��و كانوا 
يعيش��ون ف��ي زمان الدع��وة لدخل��وا فيها حاملا 
يسمعون بها. ولس��ت أرى مغالطة أسخف من 

هذه املغالطة.
يجب على املس��لمن اليوم أن يحمدوا ربهم ألف 
مرة ألّنه ل��م يخلقهم في تلك الفترة العصيبة. 
ول��و أّن اهلل خلقهم حينذاك لكانوا من طراز أبي 
جه��ل أو أبي س��فيان أو أبي له��ب أو لكانوا من 
أتباعهم ف��ي أقل تقدير، ولرم��وا صاحب الدعوة 
باحلج��ارة وضحك��وا علي��ه واس��تهزأوا بقرآن��ه 

ومعراجه.
/تصور يا س��ّيدي القارئ نفس��ك ف��ي مكة أبان 
الدعوة اإلس��امية، وأنت ترى رجاً مس��تضعفاً 
يؤذيه الناس باحلجارة ويس��خرون من��ه، ويقولون 

عنه إّنه مجنون.
وتصور نفس��ك أيضاً قد نش��أت في مكة مؤمناً 
مبا آمن به آباؤك من قدس��ية األوثان، تتمسح بها 
تبركاً وتطلب منها العون واخلير. رّبتك أمك احلنونة 
على هذا وأنت قد اعت��دت عليه منذ صغرك، فا 
ترى ش��يئاً غيره. ثم جتد ذلك الرجل املستضعف 
يأتي فيسب هذه األوثان التي تتبرك بها فيكرهه 
أقرب��اؤك وأصحابك وأهل بلدتك وينس��بون إليه 
كل منقصة ورذيلة. فم��اذا تفعل؟ أرجو أن تتروى 

طوياً قبل أن جتيب عن هذا السؤال.” 
وفي موضع آخر من الكتاب يكتب الوردي قائا:

»يق��ول اجلاحظ إن اهلل ال يعاق��ب الكافرين على 
كفره��م إال من كان منهم معانداً حقاً وهو الذي 
يقتن��ع بصحة الدعوة ولكن��ه يؤثر الكفر عليها 

بدافع من مصلحته الشخصية.
ففي رأي اجلاحظ : أن آراء اإلنسان وعقائده ليست 
إرادية بل هي مفروضة علي��ه فرضاَ وأنها نتيجة 
حتمي��ة لكيفيه تكوين عقله وم��ا يعرض عليه 
من اآلراء فمن عرض عليه دين فلم يستحس��نه 
عقله فهو مضطر إلى عدم االستحس��ان وليس 
في اإلمكان أن يستس��حن وهو إذن ليس مسؤوال 

عن اعتقاده إذ ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها.
فمن أصيب بعمى األلوان فرأى األحمر أس��ود فا 
ل��وم عليه في ذل��ك .إذ ليس في اس��تطاعته إال 
أن يفت��ح عينيه أو يقفلها أما أن يرى هذا اس��ود 
أو أحم��ر فا دخ��ل له في��ه. وكذلك الش��أن في 

املعقوالت  
*******

اندرو كاجني- رجل صناعة
»االنسان الذي ميكنه إتقان الصبر ميكنه إتقان 

أي شيء آخر«.
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ثقافة10

  )وجعلنا من املاء كل ش��يء حي. سورة 
األنبياء , اآلية رقم 30 ( 

ع��ن  الس��ابقة،  احللق��ة  ف��ي  حتدثن��ا 
الهواجس االس��تخبارية واالستعمارية 
لدول: بريطانيا وفرنس��ا، وكانت بسبب 
اهمي��ة والي��ات العراق الث��اث: البصرة 
وبغداد واملوصل. وكيف ان والية البصرة 
ه��ي املين��اء البح��ري الوحي��د للع��راق 
الع��راق  وان بغ��داد لكونه��ا تتوس��ط 
وكونها الوالية الرئيس��ة ومركز احلكم 
وكي��ف ان املوصل لكونه��ا ميناًء جتاريا 
نش��اطا. وكذلك مت احلديث عن الدوافع 
السياس��ية وهي بسبب وجود مجاميع 

عرقية من غير العرب داخل الباد. 
أوزوال��د  املس��ماريات  عال��م   يق��ول 
ش��بنغلر)إن  التط��ور  ازده��ر على  تربة 
مناط��ق محددة حتدي��داً واضح��اً وظل 
مرتبطا بها ارتباط النبات باألرض )- فن 
الش��رق االدن��ى القدمي - س��ينت لويد- - 

ترجمة محمد دروش( 
 تقع ب��اد الرافدين بني الهضبة االيرانية 
في الشرق وهضبة اس��يا الصغرى في 
الشمال الشرقي وصحراء الشام الكبرى 
في الغرب وإن الوادي كان نتاجا طبيعيا 
لوجود النهري��ن اخلالدين: دجلة والفرات 
تعويذتا ال��وادي اللذان رس��ما خارطته 
على مر العصور وكانا العامل احلاس��م 
ف��ي جع��ل فج��ر احلض��ارة اإلنس��انية 
يش��رق من��ه وجع��ا جمي��ع احلضارات 
واالمبراطوريات التي ولدت فيه تقع في 
املنطق��ة الضيق��ة احملص��ورة بينهما و 
صبغاها بس��مات مشتركة وجعا منه 
مستودعا للحضارة واآلثار , حيث قامت 
على أرضه ست حضارات وامبراطوريات 
هي ) احلضارة السومرية , واالمبراطوريات 
االكدية , البابلية األمورية , اآلش��ورية , 
البابلية الكلدانية العربية العباسية ( 
إضافة إل��ى احلضارات العابرة التي مرت 
عل��ى أبوابه مث��ل الكيش��ية واحليثية 
واإلخميني��ة واليوناني��ة والساس��انية 
والفرثي��ة , وجن��د أن امل��دن الس��ومرية 
العظيمة مثل العواصم أور والرسا وتلو 
وكيش ولكش وماري واملدن البابلية مثل 
بابل وس��بار والعواصم اآلشورية آشور 
الت��ي تقع على الكت��ف الغربي لدجلة 
وكارتوكولتي ننورتا وكلخو- اي النمرود 
)كالح في التوراة( ونينوى ودور شروكني 
التي تقع على الكتف الش��رقي لدجلة 
على حاف��ات جبال املنطقة الش��رقية 
الساس��انية(   - )الفرثي��ة  والعاصم��ة 
احلض��ارة  وم��دن  )طيس��فون(  املدائ��ن 
وواس��ط  والبص��رة  الكوف��ة  العربي��ة 
وبغ��داد والرقة وس��ر من رأى جن��د أنها 
جميع��ا مدن نهرية نبتت ونش��أت على 
متون النهرين اخلالدين لتسهيل عملية 
اتصاله��ا مع بقية املدن النهرية االخرى 

حيث متد أوردتها وش��رايينها إلى كتف 
النهر لتشرب املاء وتنمو وتعطي زرعها 
وثمرها وكانت محاولة الس��يطرة على 
هذين النهرين العنيفني وحتدي االنسان 
لهم��ا ه��ي الت��ي   أعطت جمي��ع هذه 
احلضارات سماتها اخلاصة واملشتركة , 
وكانت أبرز الس��مات هي صراع اإلنسان 
الرافديني للبقاء أمام س��طوة النهرين 
واس��تغالهما لصاحل��ه ف��ي الزراع��ة 
واس��تصاح االراض��ي القاحلة والصيد 
والنق��ل والتج��ارة املتبادلة م��ع املراكز 
احلضارية ف��ي اخلليج العرب��ي والبلدان 
املتصلة بالوادي جتاريا كالبحرين وعمان 
وإيران وباكس��تان وأفغانس��تان ومتكنه 
من إنش��اء الس��ردود ومنظوم��ات الري 
وفت��ح القنوات جلر املي��اه إلحياء أماكن 
ش��ديدة القس��اوة وبعي��دة ع��ن النهر 
واختيار منط احلياة الزراعية واالقتصادية 
والتجاري��ة والديني��ة والفني��ة واألدبية 
وبن��اء العواصم واحلواض��ر والعيش في 
وحدة متماس��كة تضم اإلنس��ان واملاء 
والطني والدي��ن والفن��ون والتي انتهت 
إلى نهاية مجيدة متثلت بانتصار اإلرادة 

والعقل )الش��رط االساس لإلبداع( على 
فوضى الطبيعة , وقد استطاع االنسان 
الرافديني بجهوده االستثنائية ان يجعل 
من ه��ذه االرض التي كان��ت تعاني من 
القح��ل ارضا زراعية خصبة مروية مبياه 
النهري��ن التي جلبها من بعيد وخدمها 
وجعلها تغتسل وتنزع ملوحتها بفتحه 

قنوات التصريف )املبازل( .
به��ذه  وجغرافي��ا  طبيعي��ا   ويلتح��ق 
املنطقة األراضي الواقعة جنوب ش��رق 
س��وريا ) س��هل م��اري وس��هل ب��راك( 
املتكون��ة م��ن ترس��بات نهر الف��رات , 
وجنوب غ��رب إي��ران ) س��هل االحواز و 
س��هل سوس��ة( املتكونة من ترسبات 
نهر ال��كارون ومنطقة عيام وجميعها 
تعتبر م��ن الناحية اجلغرافي��ة امتدادا 
طبيعيا لهضاب وسهوب وسهول باد 
الرافدي��ن , ومرتبطة ثقافي��ا وحضاريا 
مبقومات حضارت��ه حيث تتوحد أراضي 
هاتان املنطقتان مع ارض الوادي ش��كا 
ومضمونا لتشكا معا وحدة جغرافية 
وتضاريس متصل��ة غير معقدة ووحدة 
حضاري��ة يجمعه��ا قلب ناب��ض واحد 

ه��و مج��رى النهري��ن اخلالدي��ن وعمود 
فقري واحد، هو الدين والش��عائر وإطار 
خارجي واحد هو الف��ن الرافديني الذي 
ظل مرتبط��ا جغرافيا باألرض والنهرين 
ارتباطاً وثيقاً مؤثرا مبا سيأتي من فنون 

احلضارات الاحقة.

 حضارات أجنبها زواج املاء والطني 
 استبدل سكان شمال الوادي سكنهم 
البدائي فأغلق��وا كهوفهم التي كانت 
من صنع الطبيع��ة وخرجوا إلى العراء 
متجول��ني باحث��ني ع��ن ق��وت يومهم 
يجمع��ون الثم��ار واحلب��وب م��ن هبات 
الطبيعة وبعد استخدامهم للحجارة 
في صنع اسلحتهم حيث صنعوا الرمح 
والهراوة وط��اردوا احليوانات واصطادوها 
واصبح��وا يأكلون طعام��ا متنوعا من 
النب��ات واللح��م ويجمع��ون العس��ل 
ومجتازين املس��افات واملفازات وناصبني 
خيامه��م البدوية الرعوي��ة اينما حلوا 
ومدوا حباله��ا وثبتوا اوتاده��ا باملطارق 
احلجرية واخت��اروا حياة الترحال ضاربني 
اآلفاق ف��ي الوادي لعش��رات اآلالف من 
 السنني متنقلني في السهول الواسعة 
مختلط��ني بش��عوبها وقبائله��ا ث��م 
انحدروا معهم إلى جرمو)س��بعة االف 
سنة ق م( وحسونة واألربجية والثاثات 

والصوان ) -5500 5800  ق م(  
حي��ث اس��تبدلوا خيامه��م الرعوي��ة 
وبحثه��م الدائ��م ع��ن اب��ار امل��اء ببناء 
بيت ثابت ودائم م��ن الطني واحلجر غير 
املهندم ليحميهم من البرد واحلر واملطر 
والرياح والعواصف وجعلوا يهندس��ون 
مأواهم وجعلوه مريحا له باب وش��باك 
وس��قف مرتف��ع وموقد ن��ار ال ينطفئ 
لصنع الطعام ليائم حياة االس��تقرار 
مكون��ني ن��واة اول��ى الق��رى الزراعي��ة 
البس��يطة متخلص��ني م��ن س��طوة 
الطبيعة وعطانه��ا غير الدائم وكانت 
تس��كن هذه القرى القبيل��ة الصغيرة 
االجتماعي��ة  العاق��ات  ذات  الواح��دة 
واإلنس��انية املترابط��ة واملتكافلة وفي 
هذه القرى حتولوا من اناس متوحش��ني 
الى اناس استأنس��تهم الطبيعة فقد 
) حل��ت القريُة محل القبيلَة واصبحت 
هي التنظي��م االجتماعي حيث اقامت 
لنفسها حكومة بس��يطة - ديورانت(  
- وبدأوا يستجيبون ملتطلبات املعيشة 
معتمدي��ن اس��لوب االكتف��اء الذات��ي 
وبدأ س��لطان االنس��ان على الطبيعة 
يأخ��ذ ش��كا ثابت��ا مس��تقرا حي��ث 
بدأوا يتفاعل��ون معها باس��لوب انتاج 
غذائه��م . واس��تجابة للتحديات التي 
كانت جتابه االنسان الرافديني وحاجته 
للقوة اجلماعية فق��د بدأ بتجميع قراه 
الطينية البس��يطة ال��ى بعضها في 

اراض��ي ذات تربة غريني��ه جتود بالعطاء 
بس��هولة حيث تطورت هذه القرى الى 
مدن زراعية صغيرة , و انتقل الرافديني 
م��ن دور جم��ع القوت م��ن البري��ة الى 
دور واس��لوب االنت��اج الزراعي واحليواني 
والصي��د البري والنه��ري وتدجني بعض 
احليوانات واستأنسوا اوال االغنام واملاعز 
واخلنزير الكلب واحلمر الوحشية واالبل 
واخلي��ول ) ديوران��ت( . ودجن��وا حب��وب 
احلنطة والشعير وصنعوا اخلبز والفخار 
تدج��ني  وكان   . احذيته��م  وانتعل��وا 
احليوان��ات واحلبوب مبثابة اطاق لس��اح 
االنس��ان من قي��ود الطبيع��ة وتبعيته 
لها حيث قام بسجن احليوانات الداجنة 
واصبحت حت��ت تصرفه مبثاب��ة مخازن 
الطازجة  واللحوم  للحليب ومشتقاته 
, وب��دأوا يدفن��ون موتاه��م ف��ي باح��ة 
البي��ت ويحتفل��ون بتكرميهم مقدمني 
له��م األضاحي والن��ذور والتمائم على 
ش��كل متاثيل صغي��رة يصنعونها في 
بيوته��م م��ن الط��ني وفي ه��ذه القرى 
البدائي��ة  الديني��ة  الش��عائر  ب��دأت 
حيث ب��دأ الرافديني يعنبر عن نفس��ه 
بإيقاع��ات منتظمة معب��را عن حلظات 
الف��رح والنص��ر تط��ورت م��ع الق��رون 
م��ن احل��ركات البدائي��ة ال��ى احلركات 
االيقاعية اجلماعية وكان ذلك بداية فن 
الرق��ص التعبيري . واصب��ح الرافديني 
ينسج مابسه ويطهو ويختار طعامه 
املفض��ل . والقتران الديان��ة الرافدينية 
ف��ي بداياتها بالنظاف��ة والتطهر فقد 
بنى املرحاض ف��ي باحة بيته )لم تعرف 
اوروب��ا املرحاض في البيوت  حتى قصور 
ملوكه��ا اال ف��ي نهاية القرن التاس��ع 
عشر وبداية القرن العشرين حيث كانوا 
يقضون حاجاتهم في اواني ويفرغونها 
ف��ي مكبات ف��ي الش��وارع ويح��ق لنا 
االن ان نقارن ب��ني احلضارتني الرافدينية 
والغربية مع احتساب الفارق الشاسع 
بينهم��ا , وبس��بب خوفهم م��ن غوائل 
الطبيع��ة وألن حياتهم كان��ت ملينة 
باألخطار فقد بدأوا ينس��جون اخلرافات 
واالوهام واالساطير الشفاهية وصنعوا 
اولى معبوداته��م وادواتهم ومعداتهم 
من الط��ني املفخور واحلج��ر يتضرعون 
اليه��ا لتحميه��م وحتم��ي مزروعاتهم 
من احلرائق و ماش��يتهم م��ن االفتراس 
واالمراض وبعد ذلك التاريخ بألف سنة 
انحدرت القبائل الرافدينية من س��كان 
الق��رى الصغيرة مع النهرين يس��وقون 
امامهم قطعان ماشيتهم وحيواناتهم 
املدجن��ة جنوبا الى اريدو والوركاء و نفر 
وكيش واور فوجدوا ش��عبا مس��توطنا 
في املكان ف��ي االهوار وحافات املياه هو 
الش��عب الس��ومري الذي كان قد بنى 

اقدم مستوطناته هناك .

النهران الخالدان.. تعويذتا الوادي..

عبقرية الزمان والمكان
تثير الصورة  في امليديا وْقعاً نفس��يا من الصعب تفسيره،  
فهي تتج��اوز أثر الكلمة، وحتى الفك��رة، وحني تدخل هذه 
الصورة ف��ي صياغة قصدي��ة للرأي العام، فإنها س��تكون 
مدع��اًة لقراءٍة يختلط فيها الثقافي والسس��يولوجي، مع 
النفس��ي، ومبا  يجعلها أكثر متّث��ا ألهداف صّناعها، وباجتاه 
اس��تقطاب املزي��د م��ن  املريدي��ن، للتأثير عل��ى مواقفهم 
أمن��اط  لتغيي��ر  أو  وقناعاته��م  الثقافي��ة،  أو  السياس��ية 

حياتهم.. 
صور الش��هداء في امليديا وفي وسائل التواصل االجتماعي 
باتت جزءا من صراع األفكار والرس��ائل، فالعدو الداعش��ي 
يعمد ال��ى تصوير ضحاي��اه بنوع من اس��تعراض التوحش 
والقوة، مثلما يستقبلها املواطن كصورة تستفز مشاعره 
وتدفع��ه نحو الس��خط والرفض واحل��زن، وكأّن هذه اجلرمية 

القصدية تقصده، وتبغي اثارة خوفه وكراهيته..
ثقاف��ة تلقي الص��ورة، وحت��ى صناع��ة اعانه��ا، ومعرفة 
جمهورها، وصياغة خطابها، مفاهيم من الصعب تداولها 
ف��ي س��وقنا اإلعامي، وحت��ى االعان��ي، ألنه��ا بعيدة عن 
التخطيط والتوظيف، والتمكني، حتى اصبحت العديد من 
الفضائيات التي تتكئ على اخلبرات االجنبية، مجاال حاشدا 
مبظاهر االنتاج والتصدير، وباجتاه استقبال أعداد متزايدة من 
املش��اهدة، رغم أّن الكثير من اجلمهور يش��ّك مبصداقيتها 

ومهنيتها، وطبيعة الرأسمال الذي يقف وراءها..
الص��ورة في امليديا حتولت الى رس��الة ثقافي��ة، إذ كثيرا ما 
يوّظفه��ا احملللون السياس��يون والباحث��ون، وحتى أصحاب 
األجندات لغرض حتديد موقف معني من القضايا الصراعية، 
مبا فيها صور احلرب والتفجيرات االرهابية، وصور الش��هداء 
واجلرحى، وحتى صور اخلراب، ورمبا يعمد البعض الى توظيف 
بعض تقانات الفوتو ش��و لغرض اصطن��اع املزيد من اإلثارة 
أو التش��ويه الذي يط��ال احلدث، أو الش��خصيات او اجلهات 

الوطنية..
ه��ذه املعطيات تتطل��ب وعيا بثقافة الص��ورة، وبضرورة أْن 
تدرك املؤسس��ات االعامي��ة العراقية الرس��مية واملدينة 
أهمي��ة التعاطي معها مبهنية وحرفن��ة، ليس للتأثير على 
اجلمهور املس��تهدف فقط، بل لصياغة نوع من الرأي العام 
اجلمع��ي إزاء الكثي��ر م��ن التحدي��ات، والتي يلع��ب العقل 
االعام��ي وخطاب��ه دورا مهم��ا ف��ي التش��ويه والتحريف 
واالثارة، مبا فيها وقائع الص��راع املدني ومتظهراته الطائفية 

واالجتماعية..
القن��وات  العرب��ي، وخصوص��ا بع��ض  دأب اإلع��ام  لق��د 
املسيسة، واعام القنوات األجنداتية على توظيف الصورة 
ف��ي اث��ارة النعرات، وفي حتوي��ل الصراع مع االره��اب الى ما 
يش��به الصراع الطائفي، وابتكار العديد من الصور امللفقة 
واملزيف��ة، ومبا يُع��زز اخلبر واملعلومة التي تس��ّوقها بطريقة 

قصدية مفضوحة..
ثقاف��ة املواجهة تعن��ي حيازة االلي��ات واالمكانات التي من 
ش��أنها تنمية مصداقية اخلطاب االعام��ي، وتعزيز متثات 
ال��رأي العام به، فض��ا عن ضرورة حي��ازة االمكانات الفنية 
واللوجس��تية، وحتى اختي��ار اجملال واللغ��ة واجلمهور لكي 
تكون الرس��الة بخبرها وتقريره��ا وحتقيقها وصورها مؤثرة 
الى حٍد ما، وقادرة على فرض آلية املش��اهدة، أو حتى فضح 
االع��ام املضاد الذي بات يوَظف من قب��ل القنوات املوّجهة 
ألغراض الدعاية، وإلحداث الش��روخ واالرب��اك عند اجلمهور 

للتأثير على مواقفه ومعنوياته..
ح��رب العراق مع االرهاب هو اجملال األكث��ر حيوية في اختبار 
فعالية الصورة، فما نشاهده من قبل بعض القنوات العربية 
يتطل��ب اجلّدة واملهارة التمكني إلعادة النظر في الكثير من 
حيثي��ات اخلطاب االعامي الوطن��ي، وعلى ضوء احلاجة الى 
صناعة اعام فاعل ومؤثر وقادر على املنافسة، والى توظيف 
االعام بشكل مهني في سياق املعركة الكبرى مع االرهاب 

ومع العقل الطائفي والعصابي..

الصورة وأثر الخطاب 
اإلعالمي

علي حسن الفواز 
الحلقة الثالثة

خال متابعتي لها فقد الحظت محافظة 
اجمللة على مستوى ابداعي متوازن ، سعى 
لض��م النص��وص االبداعي��ة ل��كل كّتاب 
العربية ، اضافة الى نشر بعض النصوص 

العاملية املترجمة واالخبار االدبية. 
م��ن هن��ا فاجملل��ة به��ذا االطار س��اهمت 
بتوفي��ر ارضي��ة لدارس��ي قصي��دة النثر 
ومس��ار تطوره��ا ف��ي الس��نني االخي��رة، 

ناهيك ع��ن جمع كّتابها ، فتتاح فرصة ان 
يطل��ع البعض على جترب��ة البعض اآلخر، 
الش��عرية والفكرية اجلمالية، اضافة الى 
تراكم خبرة تصلح كمشروع نقدي لقراءة 
تطور قصيدة النثر وطبيعتها واشكالها. 
لم تكتف اجمللة بتقدمي االس��ماء املعرفة ، 
بل قامت وباختيار مدروس ، ومتسامح في 
بعض االحي��ان ، لتقدمي االقام الش��عرية 

اجلدي��دة الواع��دة.. وبذل��ك اتاحت فرصة 
كبيرة الغتناء التجارب وتاقحها. 

ان مش��روع ادب��ي وثقاف��ي ، يق��وم عل��ى 
جه��ود ش��خصية، دون اي دع��م مادي من 
اية جهة، امنا يس��تحق التقييم والتثمني 
العال��ي والدع��م املتواص��ل ، الن��ه يقدم 
منوذجا متقدما ، في مجال النشر وخدمة 

االبداع..

قحطان جاسم

مجل��ة قصيدة النث��ر ، هي مش��روع ادبي 
يشرف عليه الشاعر املصري أشرف اجلمال. 
واملش��روع رغ��م انه يحمل عن��وان قصيدة 
النثر لكنه ال ينشغل بقصيدة النثر فقط ، 
بل قدم لنا مناذج ومقاربات نقدية عنها. ومن 

مجلة قصيدة النثر..

 تجربة جديرة باالحتفال والتكريم

قاسم عبد الواحد ياسين

وداعا أيتها املدينة
أحزان��ك ه��ّزت امللكوت والس��ماء 

احلزينة
وصراخ اليتامى وعويل الضحايا 

وداعا يا مدينة
يا شمس بني اجلبال

والسهول، واألهوار اجلميلة
هنالك قصور مسكونة من اخلوف 

ال يق��رب بابه��ا املس��اكني وال حتى 
البهيمة 

ومنازل الفقراء صارت عظيمة
وذكري��ات األزق��ة واجلدران نقش��ت 

عليها الوليمة 
 لم تكتب بخوف وال سكينة 

وداعا يا مدينة
حتطمت قناديل النور واحلوش تطعن 

الصخور 
واملوت والنحور 

والافتات السود علقت بالقبور
ميادين وشوارع وقصور

كتبت بدماء احلضور 
وبس��اتني النخيل حرق��ت وانقطع 

العبور
وداعا يا خالة األرواح 

حولك الزانيات القباح 
يرسلون املوت بالرماح 

وداعا يا مدينة..

مسافر بال عنوان

قصيدة خبر

بوست

{ تواصل ثقافية الصباح اجلديد نشر حلقات من كتاب: }
سرقة حضارة الطني واحلجر للكاتب حميد الشمـري

ج��اء ذلك ف��ي تصريح للناط��ق اإلعامي 
الحت��اد األدب��اء العراقي��ني الش��اعر عم��ر 
السراي حيث قال : » لتعميق روح التواصل 
بني الش��عر وجمهوره ، وأهمي��ة التجارب 
الس��ردية العراقية ، يتص��دى االحتاد لكل 
م��ا من ش��أنه إش��اعة ال��روح األدبية في 

الوطن».
كما أّكد الش��اعر عارف الس��اعدي / أمني 
العاق��ات العربية للمكت��ب اإلعامي في 
احتاد األدباء أهمية امللتقى الشعري العربي 

العراق��ي مضيف��اً : » حاولنا اس��تقطاب 
جه��ات راعية ملهرجان��ات ذات بعد عربي ، 
وهو ما حتقق في امللتقى الش��عري العربي 
العراق��ي ال��ذي اخترنا له ش��طر قصيدة 
السياب ) سيعشب العراق باملطر ( شعارا 
له ، إذ ساهمت ش��ركة الطيف للتحويل 
املالي برعاية امللتق��ى ، الذي ارتأت اللجنة 
التحضيرية أن يكون موّش��حاً باملوسيقى 
، ليتناس��ب مع مظاهر االحتفاالت املدنية 

املرافقة ألعياد الربيع » .

هذا وقد بّينت القاصة عالية طالب / نائب 
األم��ني الع��ام بعض��ا من تفاصي��ل مؤمتر 
الس��رد في معرض حديثها عنه مش��يرة 
إلى اس��تيعابه أس��ماء مؤثرة في الوسط 
اإلبداعي العراقي ، س��تعنى بتقدمي بحوث 
رصينة في محاور مبتكرة ستدور في إطار 
العنوان الرئي��س للمؤمتر ) الس��ارد .. رائياً 
( ، عل��ى م��دى يومني سيش��هدان ندوات ، 
وطاول��ة مس��تديرة لبناء ثقاف��ة التحاور 

واحلوار املعرفي .

متابعة الصباح الجديد:

يس��تعد االحتاد العام لألدب��اء والكتاب في 
العراق لعق��د مؤمترين أدبيني متخصصني ، 
يش��هد األول حضوراً عربياً ووطنياً لشعراء 
سيقدمون قصائدهم في رحاب بغداد األلق 
مبناس��بة اليوم العاملي للشعر 21 - 22 آذار 
2017 . فيم��ا ميثل اآلخر الدورة الثانية ملؤمتر 

السرد ، والذي سينطلق مطلع شهر أّيار .

بجناحين من سرد وشعر:

اتحاد األدباء يعقد مهرجانين أدبيين متخصصين

من أعمال الفنان ياسني احملمداوي
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مايكل نايتس*

اخلب��رة ف��ي  الش��خصية ومس��توى 
املعركة، وهو ما يجذب الشباب الذين 
يبحثون عن قدوات وليس بالضرورة عن 
قادة يجب أن يطاعوا س��واء احببتهم 
أم ال، اذ يت��م ف��ي العدي��د من وحدات 
احلشد الشعبي التركيز على التشيع 
وحماي��ة األضرح��ة الش��يعية، وه��و 
ميزة جذاب��ة أخرى.أما نقاط الضعف 
العس��كرية لوحدات احلشد الشعبي 
فه��ي الوجه اآلخر من كل هذه القوة، 
فف��ي حمل��ة طويلة مث��ل احلرب ضد 
تنظي��م داعش، فإن عضويته تش��به 
“م��ا يأتي بس��رعة ويذهب بس��رعة”، 
ترك هيكل وحدات احلش��د الشعبي، 
يجع��ل من الصعب االبق��اء على قوة 

عددية في معارك طويلة، كما أن
الفتوى الدينية الص��ادرة عن آية اهلل 
العظمى علي السيستاني قد تنتهي 
أو يتم مراجعتها، غير أن املؤسس��ات 
القدمي��ة مث��ل وزارة الدف��اع قد تكون 
مملة للشبان ولكنها تدفع أجوراً ثابتة 
وفوائداً كاملة م��دى احلياة، كما يوفر 
نظام الوزارة أيضاً قناة لالستثمار في 
الطبية  والرعاي��ة  والتدريب  املع��دات 
- بينم��ا انخفضت ه��ذه اخلدمات في 
ق��وات األم��ن العراقية في الس��نوات 

األخيرة، إال أنها أفضل من ال شيء.
مع نق��اط الضعف هذه، ب��دأت قيادة 
وحدات احلشد الش��عبي في احلصول 
عل��ى ميزاني��ة حكومية أكب��ر لدفع 
ومعاش��ات  واخملصص��ات  الروات��ب 
األرامل، وشراء املعدات واللوازم، وميكن 
أن يؤدي هذا االجتاه إلى توس��يع قيادة 
رئيس الوزراء املؤقتة لوحدات احلش��د 

الش��عبي في وزارة من الن��وع الدائم، 
وأقرب إلى الباس��يج اإليراني أو احلرس 
الثوري االيراني، مع برنامج مش��تريات 
ومراف��ق دائمة ومستش��فيات ومقار 
ان  وراء  أس��باب  وهن��اك  ومع��دات. 
مصال��ح الع��راق ق��د ال تخ��دم على 
أفضل وجه من خالل إنشاء مؤسسة 
دائمة للحش��د الشعبي، لدى وحدات 
احلش��د الش��عبي على أرض املعركة، 
عي��وب لم تك��ن واضحة عل��ى الفور 
ف��ي أزمة ع��ام 2014 ، كان الدفاع عن 
املناطق الش��يعية واملناطق اخملتلطة 
عملي��ة أبس��ط من إع��ادة م��ا أخذه 
تنظيم داعش م��ن املدن ذات األغلبية 
الس��نية الكاملة الت��ي تعج بحقول 
األلغام والقناصة والعربات املصفحة 
بالسيارات املفخخة، ولم  والهجمات 
يع��ط النج��اح ف��ي الدف��اع لوحدات 
احلش��د الش��عبي القدرة على اتخاذ 
اج��راءات دفاعية ض��د تنظيم داعش 
في مدن مثل تكريت وبيجي والرمادي 
أو الفلوج��ة، ومثلما ذكرن��ا في وقت 
س��ابق، الميك��ن إال لق��وات مدجج��ة 
بالس��الح ومدعوم��ة دولي��اً للدول��ة 
العراقي��ة أن تط��رد تنظيم داعش من 
املوصل، هذا فضالً عن أن قوات املشاة 
اخلفيف��ة لوحدات احلش��د الش��عبي 
للمرحل��ة  متام��اً  مناس��بة  ليس��ت 
الالحقة من احلرب ضد تنظيم داعش، 
ومط��اردة اإلرهابي��ني ف��ي الصحاري، 
وإغالق احلدود العراقية والرصد طويل 
األمد له��ذه املناطق، س��وف تتطلب 
ه��ذه املهام التزاماً طوي��ل األمد، وهو 
جه��د لوجس��تي كبير ويحت��اج الى 
مع��دات وتدري��ب كبير م��ع دعم من 

اجملتمع الدولي.

وقد خاضت وحدات احلش��د الشعبي 
معارك كبي��رة، لكن ع��دم االنضباط 
لديه��ا أدى ال��ى خس��ائر كبي��رة لم 
يكن لها داع في س��احات القتال مثل 
تكريت، بيجي، والصقالوية، والكرمة، 
عان��ت وحدات احلش��د الش��عبي من 
خس��ائر فادح��ة للغاي��ة م��ن دون أن 
تنج��ح ف��ي حتقي��ق أهدافه��ا 1 ، فإن 
احلم��اس واالندف��اع لي��س بدي��الً عن 
التدري��ب احلقيقي. وقد أدى االنضباط 
الفضف��اض في البع��ض القليل من 
وحدات احلش��د الش��عبي، الى أعمال 
تخري��ب ونهب ف��ي تكريت، وإس��اءة 
ميادي��ن  ف��ي  للمدني��ني  اس��تعمال 
القتال األخ��رى 2 كما ترتب��ط الزيادة 
في امليليش��يات والنش��اط اإلجرامي 
في بغداد وجنوب العراق جزئياً بحشد 
اجلماع��ات املس��لحة غي��ر احلكومية 
الت��ي تدع��ي أنها من وحدات احلش��د 
الش��عبي، ولكنها ف��ي الواقع مجرد 
حفن��ة م��ن اجملرم��ني. وكان ذلك أحد 
األس��باب لقيام قيادة عمليات بغداد 
بس��حب تلك الوحدات من س��احات 
القتال الرئيس��ة من أجل عدم فسح 
اجملال أمام امليليش��يات لكسب املزيد 
من السلطة في العاصمة. إن تظاهر 
امليليش��يات بأنها من وحدات احلشد 

الشعبي يعيق جهود احلرب.
ه��ذه الفك��رة ليس��ت جي��دة لبن��اء 
املؤسس��ة األمني��ة لدول��ة جدي��دة، 
في الوقت الذي جتاه��د فيه احلكومة 
العراقية لتمويل املؤسس��ات احلالية 
وتش��غيلها مثل وزارة الدف��اع، ووزارة 
الداخلي��ة ووق��وات مكافحة االرهاب. 
إن تطوير احلش��د الشعبي على طراز 
الباس��يج االيران��ي واحل��رس الث��وري 

املؤش��رات  بع��ض  يق��دم  اإليران��ي 
التحذيرية.

كمؤسس��ات عس��كرية، ال الباسيج 
وال احلرس الث��وري اإليراني فعاالن جداً 
في س��احة املعرك��ة احلديث��ة 3 ، بل 
وأس��وأ من ذلك، ألنهما أيضاً خصوم 
املنتخبة  للحكومة  أقوياء  سياسيني 
م��ن قبل الش��عب 4 ، أنه��م يقضون 
وقتاً طويالً في تعليم أعضائهم ليس 
امله��ارات العس��كرية ولك��ن التلقني 

اإليديولوجي 5 ، كما أنهم ميثلون
له��ا  يص��وت  ق��د  انتخابي��ة  كتل��ة 
اعضاؤه��ا ليغيروا مج��رى االنتخابات 
احمللية. إن الدولة األمنية املوازية إليران 
ف��ي كثير م��ن األحي��ان له��ا أولويات 
مختلفة عن احلكومة املنتخبة، وهذا 
مماثل لعناصر وحدات احلشد الشعبي 
العراقية التي ترسل جزءاً من أفرادها 
الى سوريا في الوقت الذي يعد العراق 

نفسه في حاجة ماسة لهم. حتى
وح��دات احلش��د الش��عبي الس��نية 
مثل احتاد عش��ائر اجلغايفة في االنبار 
لديهم أولوي��ات مختلفة عن الدولة، 
إذ حت��دد أراضيه��م القبلي��ة أقص��ى 
حدود التق��دم لديهم، على حد تعبير 
اخلبير في امليليش��يات، اوس��ن لوجن، 
ف��إن اجلماعات املس��لحة غير التابعة 
للدولة هي “الكأس املسمومة للدول 

الضعيفة” .
كل ه��ذه العوامل تش��ير إلى ضرورة 
إص��الح املؤسس��ات األمني��ة احلالية، 
بدالً من جعل وحدات احلشد الشعبي 
املؤقت��ة دائمية. الع��راق ال يحتاج الى 
مزي��د م��ن املؤسس��ات املوازي��ة، وإمنا 
يحت��اج إل��ى اتخاذ ما ه��و أفضل من 
جتربة وحدات احلشد الشعبي واحلفاظ 

على احت��كار احلكومة للق��وة، هناك 
منوذج واحد أثبت جناحاً كبيراً وهو

فرق��ة العب��اس القتالي��ة  الت��ي تعد 
جمي��ع  يض��م  جماعي��اً  تنظيم��اً 
املرجعية  وتش��رف علي��ه  الطوائ��ف 
السياس��ية  واألح��زاب  الديني��ة 
واجملتمع��ات احمللية. الفرق األساس��ي 
بني ه��ذه الوح��دة املؤلفة م��ن 7000 
متط��وع وبني الوح��دات االخرى هو أن 
فرقة العباس القتالية تعمل بالكامل 
حت��ت س��لطة وزارة الدف��اع، وتتلقى 
األس��لحة األوام��ر من احلكوم��ة، وال 
تسعى إلى االستحواذ على السلطة، 
كم��ا انها ملتزمة بحل نفس��ها بناء 
عل��ى طلب من احلكومة. وعلى الرغم 
من أن وحدات احلش��د الشعبي تدعي 
أنه��ا حتت س��لطة احلكوم��ة، إال أنها 
في الواقع مس��تقلة إلى حد كبير، اال 
مناذج مثل فرقة العباس القتالية التي 
تخضع للس��يطرة احلكومي��ة بنحو 
كامل، هذا التمييز مهم جداً ألنه في

مرحل��ة ما ف��ي العام��ني املقبلني قد 
يكون هن��اك نهاية رس��مية للفتوى 
املس��ؤولية  أنش��أة  الت��ي  الديني��ة 
اجلماعي��ة ع��ن التعبئ��ة الش��عبية 
املس��لحة، في غضون ذلك س��تكون 
اجلماع��ات الت��ي مت جمعها ف��ي إطار 
فرق��ة العباس القتالية في وضع جيد 
للمش��اركة في العملي��ات املدعومة 
دولي��اً، ف��ي ح��ني أن وح��دات احلش��د 
الش��عبي س��يتم س��حبها عادة من 

مثل هذه
العملي��ات، ومن املناس��ب ايضاً دمج 
عناصر فرق��ة العباس في قوات األمن 
العراقي��ة إذا كانوا يري��دون االنضمام 
ومؤهل��ني لذلك، في املقاب��ل من غير 

الواض��ح ما إذا كان��ت عناصر وحدات 
احلش��د الش��عبي األخ��رى س��تقاوم 
التسريح، مما ميكن أن يسبب مزيداً من 

االنقسام داخل اجملتمع العراقي.

ف��ي معه��د  وزمي��ل  *باح��ث كبي��ر 
واشنطن.

هوامش:
1 . قام املؤلف باعداد برنامج أسئلة 
مرك��ز في العراق في أيلول وتش��رين 
األول 2015 ملس��ح ع��دد من ضحايا 
وحدات احلشد الشعبي في املعارك 
الرئيس��ة. واقت��رح مجموع��ة م��ن 
املشاركني العسكريني والسياسيني 
أن خس��ائر وحدات احلشد الشعبي 
 ،  2000 م��ن  أكث��ر  ال��ى  وصل��ت 
معظمه��م قتلوا في ثالثة أس��ابيع 
في القتال قرب تكريت. كما قتل ما 
يقرب من 2500 في معارك بيجي من 
نيسان إلى آب 2015 . كما قتل أكثر 
من 350 في أسبوع واحد في الكرمة 
والصقالوية في ايلول 2015 . وما تزال 
عمليات اجليش العراقي والش��رطة 
االحتادي��ة أبطأ، وتعتم��د على املزيد 
م��ن الدعم اجل��وي الدول��ي، ولكنها 
أيضاً لي��س لديها خس��ائر بحجم 
خس��ائر وحدات احلش��د الشعبي، 

وتساهم في حتقيق النصر.
2 . للحص��ول عل��ى تقري��ر مفصل 
لكيفية العمل على مستوى وحدة 
 Absolute Impunity: Militia “ :انظر

Rule in Iraq
 Amnesty International,” Amnesty
 International, October 2014.

.Available at http://www.amnesty

o r g . u k / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /
absolute_impunity_iraq_

report.pdf
3 . يقيم أنتوني كوردسمان الضعف 
في احل��رس الث��وري والباس��يج من 
حي��ث مناذج التدري��ب وخوض احلرب 

في البالد
 The Lessons Of Modern War
 Volume II: The Iran-Iraq War,
 Westview Press/Mansell

Publishing
معرف��ة  أج��ل  م��ن   Limited, 1990
افضل بضعف احلرس الثوري االيراني 

والقوة اجلوية، انظر:
 David Crist, The Twilight War:
 The Secret History of America’s

Thirty-Year Conflict with Iran
.)Penguin, 2012(

 Saeid Golkar, Captive Society: .4
 The Basij Militia and Social

Control in Iran )Columbia
 University Press, 2015). Also see
 Wilfried Buchta, Who Rules Iran?

The Structure of Power in
 the Islamic Republic )Washington
 Institute for Near East Policy,

.2000(, available at http://www
washingtoninstitute.org/uploads/
Documents/pubs/WhoRulesIran.

pdf
Saeid Golkar, The Ideological-  .5
 Political Training of Iran’s Basij,

Brandeis Middle East Brief
 September 2010, available at  ,44
http://www.brandeis.edu/crown/

publications/meb/MEB44.pdf

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

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

مستقبل قّوات األمن العراقية
الحلقة 8

جاسم محمد*

تدفق البريطانيون الى القتال في 
سوريا والعراق

املش��كلة ان بعض املؤسسات وبعض 
التنظيمات تعتقد بان اس��باب تدفق 
املقاتل��ني األجانب الى س��وريا وغيرها 
من مناطق النزاع هي مش��كلة دينية 
تتعلق باإلسالم اكثر من انها مشكلة 
عل��ى  باحلص��ول  تتعل��ق  اجتماعي��ة 
التعلي��م وعلى فرص العمل في اوروبا 
واالندماج االجتماعي التي اصبحت ابرز 
التحديات. وتعيش بريطانيا جدل حول 
املهاجرين من اصول عربية واسالمية، 

وسط مشاعر االسالم فوبيا.
اصبحت اوروب��ا واحدة من بني املناطق 
اجلغرافي��ة التي متدد اليه��ا " اجلهاد" 
برغم البعد اجلغرافي نسبيا. االوروبيون 
كانوا حريصني على مكافحة اإلرهاب 
اليقت��رب  لك��ي  الص��راع  دول   ف��ي 
م��ن الضف��ة االخ��رى للبح��ر االبيض 
املتوسط، لكن برغم هذه السياسات 
االحترازي��ة، حتولت اوروب��ا الى مناطق 
لتدف��ق الالجئ��ني الى س��وريا والعراق 
وس��ابقاً ف��ي افغانس��تان. ب��ات م��ن 
املالحظ، ان اع��داد املتطوعني تزداد مع 
اش��تداد القت��ال في مناط��ق الصراع، 
ومع تزايد الصور املروعة واحيانا تكون 
مبال��غ فيه��ا ع��ن انته��اكات حقوق 
االنسان خاصة ضد االطفال والنساء. 
معروف��ة  "اجلهادي��ة"  التنظيم��ات 
باس��تغاللها تل��ك الص��ور للحصول 
على التمويل املال��ي وعلى متطوعني 

جدد من داخل اوروبا.
مايحصل في اوروبا من عمليات تطوع 
للمقاتلني يكون من خالل شبكة عمل 

تعمل لصالح التنظيمات "اجلهادية" 
في سوريا والعراق بواسطة جمعيات 
اس��المية ومنظمات اسالمية تنشط 
من داخ��ل بريطانيا باس��م الدين. لم 
تعد الروابط التنظيمية هي االس��اس 
االجتماعي،  التواصل  وس��ائل  فبدئت 
وس��يلة  االنترني��ت  ش��بكة  ومنه��ا 
للتواص��ل ب��ني رفق��اء الس��الح بع��د 
عودتهم، هذه االتصاالت حتفز مشاعر 
التطوع مع اشتداد القتال في مناطق 
الصراع، فما يقوم به املتطوع احلصول 
عل��ى تذك��رة س��فر م��ن خ��الل تبرع 
مش��ايخ وجمعيات اس��المية او عبر 

الوسيط في الشبكة.

بريطانيون  يديرون إعالم " الدولة 
االسالمية"

نشرت" الدولة االسالمية " خالل شهر 
س��بتمبر 2014 مقط��ع فيديو  يظهر 
فيم��ا يبدو ذب��ح الصحف��ي االميركي 
مش��اركة  عل��ى  ردا  فول��ي  جيم��س 
بريطاني��ا ادارة اوبام��ا ف��ي حربها على 

التنظيم في العراق وسوريا. 
اإلرهاب  وكش��فت حتقيقات مكافحة 
البريطاني��ة ب��ان الفيديو ال��ذي حتدث 
فيه قاتل فولي  كان بريطانيا ويتحدث 
بلكن��ة لندني��ة. وق��ال وزي��ر اخلارجية 
البريطاني فيليب هاموند انه لم يدهش 
حني سمع اللكنة البريطانية الن عدداً 
كبيراً من املواطنني البريطانيني يحاربون 
في العراق وس��وريا. ان القاتل هو واحد 
من مئات  البريطاني��ني الذين التحقوا  
ف��ي  االس��المية"  "الدول��ة  بتنظي��م 
العراق وسوريا. كذلك اظهرت مقاطع 
فديو  ف��ي اعقاب االجم��اع والتحالف 
الدول��ي حملارب��ة" الدول��ة االس��المية" 

والنصرة في س��وريا والعراق، مشاركة 
شباب من بريطانيا  البعض منهم من 
اصول اس��يوية اس��المية، تدعو فيها 
شباب بريطانيا لاللتحاق في القتال او 
تنفيذ وع��ود اجلماعة بالقيام بعمليات 

انتحارية داخل بريطانيا.
ما حتتاج��ه بريطانيا في الوقت احلاضر، 
هو اعادة النظر بسياس��اتها املتعلقة 
مبنح اللجوء الى االسالمويني وجماعة 
االخوان واجلهادي��ني على اراضيها، هذه 
اجلماع��ات متتع��ت بحق اللج��وء امام 
رفض طلبات حق اللجوء ملن يستحقها 
م��ن املهاجرين او طالب��ي اللجوء. لقد 
بريطانيا مشايخ "اجلهاد"  استقطبت 
االس��الموية مبختلف درج��ات تطرفها 
خالل العقود الس��ابقة، هذه اجلماعات 
ترع��رت وش��كلت مجموع��ات عم��ل 
وضغ��ط عل��ى احلكوم��ة البريطاني��ة 
وقراراته��ا، حت��ال وصل��ت االن الى حد 
احلكوم��ة  ب��ان  التقدي��رات  التهدي��د. 
حس��اباتها  ف��ي  تض��ع  البريطاني��ة  
ردود افع��ال تلك اجلماع��ات "االخوانية 
اجلهادية" في داخل بريطانيا وخارجها، 
ض��د اي قرار ممكن ان تتخ��ذه بريطانيا، 
ورمبا ه��ذا وراء تأخ��ر بريطاني��ا بإصدار 
قراراتها اخلاصة باجلماعات االسالموية 

على اراضيها.

حادثة "شارلي ايبيدو" ارهاب كامن 
داخل اوروبا

خطر "اجلهاديني" االجانب على اوروبا
ي��وم  الفرنس��ية  الس��لطات  ذك��رت 
مس��لحاً  هجوم��اً  ان    07.01.2015
استهدف مقر صحيفة "شارلي ايبدو" 
الساخرة في باريس اسفر عن مقتل 11 
ش��خصاً واصابة عشرة اخرين خمسة 

منهم حالته��م خطيرة. وكانت وكالة 
االنب��اء الفرنس��ية ذك��رت ان العملية 
قام بها ش��خصاًن قبل ان يلوذا بالفرار. 
وحتدثت بعض االنب��اء عن وقوع ضحايا 
وقال مصدر قريب من الصحيفة "نحو 
الس��اعة 11,30 اقتحم رجالن يحمالن 
رشاش كالش��نيكوف وقاذفة صواريخ 
مقر ش��ارلي ايبدو في الدائ��رة احلادية 
عش��رة من باريس وحصل تبادل اطالق 
ن��ار مع ق��وات االمن" م��ا ادى الى وقوع 

جريحني.
الهج��وم، ه��ذه امل��رة ج��اء بتوقيت ما 
بع��د انتهاء اعياد املي��الد، وانتهاء حالة 
ان��ذار االمن املش��دد في باري��س واملدن 
الفرنس��ية. ام��ا الهدف فس��بق ان مت 
اس��تهداف الصحيفة ف��ي قنبلة في 
وق��ت س��ابق، ك��ون صحيفة ش��ارلي  
ايبدو نش��رت صور كارتون س��اخرة الى 
الرس��ول )ص( ع��ام 2005 واعقبه عدة 
مرات. املهاجمون كانوا على مس��توى 
عالي م��ن التدريب م��ن الطريقة التي 
مت التح��رك فيه��ا واله��دوء، وطريق��ة 
حمل الس��الح، مم��ا يعني انه��م تدربوا 
جيدا على تنفي��ذ مثل هذه العمليات. 
التحقيقات االولية كش��فت االشتباه 
بأخوة اثنني، سعيد وشريف الكواشي 
شمال فرنس��ا، ومش��تبه ثالث يدعى 
مراد في الثامنة عش��ر من عمره سلم 
بعد   الفرنس��ية،  نفس��ه للس��لطات 
ورود اس��مه على التواصل االجتماعي، 
التحري والتحقيقات مستمرة وهنالك 
اعتق��االت لع��دد م��ن املش��تبه بهم. 
احل��ادث ش��هد ادان��ات دولي��ة وعربية 
واس��عة وحمالت تعاطف في اوروبا مع 

الضحايا، باعتباره هجوم ارهابي.
اصبح��ت اوروبا واحدة من بني املناطقة 

اجلغرافي��ة التي مت��دد اليه��ا ” اجلهاد” 
برغم البعد اجلغرافي نسبيا. االوروبيون 
كانوا حريصني عل��ى مكافحة اإلرهاب 
ف��ي دول  الصراع لكي اليقت��رب كثيراً 
م��ن الضف��ة االخ��رى للبح��ر االبيض 
املتوس��ط. لكن برغم هذه السياسات 
االحترازي��ة، حتول��ت اوروبا ال��ى مناطق 
لتدفق الالجئني الى س��وريا ، ابرزها من 
بلجيكي��ا وهولن��دا واملاني��ا وبريطانيا. 
تزايد في اآلونة االخيرة عدد االسالميني 
االوروبي��ني الذين يلتحق��ون باجلماعات 
صفوفه��ا.  ف��ي  للجه��اد  املتطرف��ة 
وينش��غل السياس��يون بالبح��ث عن 
االسباب وراء الظاهرة، وتعديل القوانني 

للتحكم فيهم.
وعبرت وزارة الداخلية االملانية عن قلقها 
من تنامي ظاهرة سفر متشددين املان 
لالنضمام في صف��وف تنظيم “الدولة 
االسالمية”. وكشفت استخبارات دول 
االحتاد االوروبي عن وجود شبكات عمل 
نش��طة تقوم بتجنيد الش��باب داخل 
اوروب��ا خاصة من النس��اء الس��لفيات 
لغ��رض االلتح��اق بالقتال في س��وريا. 
الدراس��ات اظهرت ب��ان بعض الفتيات 
ومنه��ن القاص��رات توجه��ن للقت��ال 
في س��وريا، بعد ان تعرفن على ش��باب 
مقاتل��ني على النت وش��بكة التواصل 

االجتماعي.
بعض الش��باب قرر االلتحاق ب “الدولة 
االس��المية” في العراق وسوريا بعد ان 
تع��رض الى غس��يل أيديولوج��ي بعد 
عرض صور الى قت��ل اطفال واغتصاب 
نساء، وهي تخاطب الشباب حتت اسم 
النخ��وة والدفاع عن احلرائ��ر واحلرمات. 
هذه الصور وغيرها من املواد االعالمية 
الي يعرضها ”الدولة االسالمية” وغيره 

م��ن التنظيم��ات، هي مواد مدروس��ة 
ومعدة مسبقا لكس��ب اعداد جديدة 
من املقاتلني. يش��هد تنظي��م “الدولة 
االس��المية” والتنظيم��ات “اجلهادي��ة” 
واع��داد  بالتموي��ل  تصاع��دا  االخ��رى 
املقاتل��ني ف��ي كل م��رة يتع��رض ل��ه 
التنظي��م من ضربات، كونه يس��تثمر 
الص��ور الفظيع��ة واملروع��ة اعالمي��ا 

بطريقة عكسية.
اخلطر الذي يواجه دول االحتاد االوروبي

ومم��ا يزيد من اخلط��ر ال��ذي يواجه دول 
االحتاد االوروبي هو ان معظم االوروبيني 
الذين توجهوا الى س��وريا انضموا الى 
تنظيمات "جهادية" عّدت الغرب هدفا 
له��ا. وكما هو مفصل في تقرير وكالة 
االمن واالستخبارات العامة الهولندية  
بعن��وان "حت��ول اجلهادية ف��ي هولندا" 
ال��ذي صرح ب��ه "روب بيرثول��ي" رئيس 
الوكال��ة ال��ى معه��د واش��نطن، فان 
اخلطة احلالي��ة ملعاجلة احلركة اجلهادية 

تتألف من:
• احل��د من اخملاط��ر، مثل الغ��اء جوازات 
الس��فر ورص��د س��فر االف��راد الذي��ن 

يشكلون خطرًا محتمال عبر احلدود. 
•  التدخل في نش��اطات السفر عندما 
تبرز اس��باب جدي��ة تدعو ال��ى القلق، 

خاصة اذا كان االمر يتعلق باالطفال.
• ايجاد اولئك الذين يعملون على جتنيد 
املقاتلني واحباط عملهم ومحاكمتهم 

عندما يكون ذلك ممكنا.
•  منع التطرف، ومن املرجح انه اصعب 
الفص��ول م��ن حي��ث التنفي��ذ اذ ال بد 
للحكوم��ة م��ن ان تعمل م��ع اجملتمع 
املس��لم وان تس��تخدم كل املعلومات 
والسلطة التي يتمتع بها هذا اجملتمع.

• مراقبة وس��ائل االع��الم االجتماعية، 

ال��ذي يش��ّكل ام��رًا اساس��ياً. وتقوم 
سياس��ة احلكوم��ة الهولندي��ة عل��ى 
اش��عار  وارس��ال  املنتدي��ات  مراقب��ة 
ملقدمي خدمات االنترنت بإغالق املواقع 
حامل��ا يتم اس��تعمالها لنش��ر الفكر 

املتطرف.

اخلاليا الفردية
املنف��ردة  الذئ��اب  او  الفردي��ة،  اخلالي��ا 
املتوح��دة رمبا ه��ي االكث��ر احتماال في 
اوروب��ا، هذه اخلاليا تنش��ط ك��ون تقوم 
على القدرات الذاتية ويقوم بها شخص 
تنظيمي��اً  ارتباط��اً  وج��ود  دون  واح��د 
مباشراً أي عدم وجود اتصاالت مباشرة 
م��ع التنظي��م. ه��ذا النوع م��ن اخلاليا 
ممك��ن ان يق��وم مبحاول��ة صن��ع قنابل 
بإمكاني��ات ذاتية وفقا ل��دروس خضع 
لها عل��ى الن��ت، وباس��تعمال الكلور 
او م��واد كيميائي��ة متوفر في الس��وق 
ميكن حتويله��ا ألغراض ارهابي��ة. وهذا 
الن��وع م��ن العمليات يعّد حت��دي كبير 
الى االس��تخبارات عموما، لعدم وجود 
اتصاالت ميك��ن مراقبتها او كش��فها 
بوقت سابق. املش��كلة التي تواجهها 
دول االحت��اد االوروب��ي، احيان��ا صعوب��ة 
التنسيق وسرعة تنفيذ اإلجراءات ضد 
املش��تبه بهم، كون دول االحتاد االوروبي 
تس��مح ملواطنيها التنقل في داخلها 
م��ن دون ج��واز س��فر او س��يطرة على 

احلدود داخل دول االحتاد.

* باح��ث عراق��ي، مقيم ف��ي املانيا، 
متخص��ص ف��ي مكافح��ة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكت��اب صادر عن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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بغداد - وداد أبراهيم: 

أقامت جلنة املرأة واألسرة والطفولة 
جلسة حوارية بشأن مشروع قانون 
واملادة  العنف االس��ري  مناهض��ة 
398 م��ن قان��ون العقوب��ات وأثرها 
في اف��ات اجلن��اة ، وعل��ى هامش 
اجللس��ة احلواري��ة افتت��ح معرًضا 
مشتركاً بالتعاون مع منظمة برج 
بابل للتطوير االعامي ودائرة قصر 
املؤمترات في وزارة الثقافة مبشاركة 
١٣ رس��امة  تش��كيلية ، عرض��ن 
لوحات جتس��د النضال لدعم املرأة 
، والتصوي��ت على مس��ودة قانون 

مناهضة العنف االسري .
ووش��ددت النائبة ملى جواد كاظم 
رئيس جلنة املرأة واألسرة والطفولة 
، على ان األس��رة واجملتمع العراقي 
يواجه��ان حتدي��ات كبي��رة نتيجة 
لتنامي مستويات العنف االسري.

وبينت رئيس��ة جلنة املرأة واألسرة 
والطفولة ان تقارير مديرية حماية 
األسرة بشأن حاالت العنف االسري 
املبلغ عنها لديها توزعت الى 54% 
نس��بة اعتداء الزوج عل��ى الزوجة 
فيما تصل نسبة اعتداء االب واالم 
على االبناء الى %12 واعتداء االبناء 
عل��ى االب��اء ال��ى %6 ,إضاف��ة إلى 
حاالت أخرى متفرقة تصل نسبتها 
الى %16، مشيرة الى ان املنظومة 
القانوني��ة واالجتماعية والثقافية 
تسهم ببروز شتى اشكال  العنف 
االس��ري وبروز عادات وتقاليد على 
االمر  القان��ون  حس��اب تطبيقات 

الذي يؤثر على استقرار اجملتمع.
واس��تعرضت النائب��ة مل��ى ج��واد 
كاظ��م م��ا قامت ب��ه جلن��ة املرأة 
واألس��رة والطفولة من اجتماعات 
وورش عمل وزي��ارات ميدانية على 

احملاك��م للوقوف على املش��كات 
واجراءاته��ا ف��ي التحقيق بقضايا 
األس��رة وحقوق األنس��ان والعمل 
بنح��و مكث��ف النضاج مش��روع 
قانون العنف االس��ري ,اضافة الى 
قيام مجموعة من النائبات وممثات 
اجملتم��ع املدن��ي بزي��ارة املرجعيات 
االش��رف  النج��ف  ف��ي  الديني��ة 
التي اب��دت دعمها الق��رار القانون 
، مؤك��دة على س��عي جلن��ة املرأة 

واألس��رة والطفولة إلقرار القانون 
قريًبا خلدمة املرأة والطفل والعائلة 

العراقية .
انتص��ار  النائب��ة  اك��دت  بدوره��ا 
اجلبوري مقررة جلنة املرأة واألس��رة 
والطفول��ة ف��ي كلمته��ا خ��ال 
اجللس��ة عل��ى ان بع��ض الفقرات 
القانوني��ة تراجع��ت ع��ن املعايير 
الدولية الت��ي تطالب مبنع التمييز 
ض��د امل��رأة ومن��ع مس��اواتها مع 

الرجل خصوًصا ان املادة 398 توقف 
االجراءات القانونية بحق مغتصب 
الفتاة ف��ي حال زواج املغتصب من 

ضحيته .
وبين��ت النائب��ة اجلب��وري ان امل��ادة 
القانونية 398 تش��كل واحدة من 
املرأة  االنته��اكات حلق��وق  اخط��ر 
وكرامتها وتكريس أبش��ع االعراف 
والتقالي��د البالية الت��ي تقع املرأة 
ضحيتها ، مجددة مطالبتها بالغاء 

ه��ذه امل��ادة خصوًص��ا ان اللجنة 
بص��دد العمل على تش��ريع قانون 
ينصف امل��رأة من ه��ذا االنتهاك ، 
موضحة ان ائت��اف البرملانيات من 
العنف  ملناهض��ة  العربية  ال��دول 
ضد املرأة ,اعلن ع��ن إجنازه صياغة 
اتفاقي��ة عربية ملناهض��ة العنف 
ض��د املرأة في مؤمت��ر رعته جامعة 
ال��دول العربية ف��ي القاهرة نهاية 

العام املاضي .

وتخلل اجللسة احلوارية عرض فلم 
وثائقي عن ظاهرة العنف االسري, 
ع��ن مداخ��ات للس��يدات  فضاً 
النائبات وعدد من املشاركني وممثلي 
منظمات اجملتمع بإدارة النائبة ريزان 

دلير عضو جلنة املرأة .
ورأت ابتسام عزيز علي مديرة دائرة 
متكني امل��رأة ف��ي األمان��ة العامة 
جملل��س الوزراء  وج��ود حاجة ملحة 
لتش��ريع قانون مناهض��ة العنف 
االسري بعد احلروب واحلصار وماجره 
النظ��ام الديكتات��وري م��ن ويات 
، الفت��ة ال��ى ان مس��ودة القان��ون 
وتعدياته جاءت م��ن اجل احلفاظ 
عل��ى وحدة األس��رة وتكاملها من 
دون  عن��ف وضمان وج��ود اجراءات 

لردع مرتكبي العنف االسري .
وش��ددت النائب��ة تافك��ة محمد 
رئيس��ة جلن��ة مؤسس��ات اجملتمع 
املدني على ان السكوت عن العنف 
االسري يجعل من الضحية عرضة 
للضغ��وط ، مش��يرة ال��ى اهمية 
وض��ع س��تراتيجية لرف��ع العنف 
والظلم عن املرأة خصوصاً ان جميع 
الش��رائع الدينية حثت على رعاية 
املرأة والطفل واألس��رة ، الفتة إلى 
ان اللجنة س��تقدم افكاراً النضاج 
مش��روع قانون مناهض��ة العنف 
والتركيز على دور اجملتمع املدني في 
الرقابة وان يكون ملنظمات اجملتمع 

املدني احلق بتقدمي الشكوى .
وش��هدت اجللس��ة ط��رح العديد 
من االف��كار واملقترح��ات من قبل 
عدد من السيدات والسادة النواب 
وممثل��ي منظم��ات اجملتم��ع املدني 
من اج��ل انض��اج مش��روع قانون 
واملادة  العنف األس��ري  مناهض��ة 
398  من قانون العقوبات رقم 111 
لسنة 1969 والعمل على االسراع 

بتشريعه .

بالتعاون مع برج بابل للتطوير اإلعالمي

فنانات تشكليات يسهمن بدعم مشروع مناهضة العنف األسري
شريط ملون

األصول التاريخية لفن
العمارة العراقية القديمة

صدر ع��ن دار الش��ؤون الثقافي��ة العامة كت��اب بعنوان 
“األص��ول التاريخي��ة لف��ن العم��ارة العراقي��ة القدمية” 

للمؤلفة رويدة فيصل موسى النواب.
شمل الكتاب مقدمة عن دراسة أصول العمارة العراقية 
القدمية وحتوالتها الش��كلية والتقنية وتطور فن العمارة 
“عصر فجر الس��االت والعصر االكدي وعصر س��الة أور 

الثالثة” لكونها تعد حجر األساس في تكوين العمارة .
 ينطوي الكتاب على أربعة فصول وخامتة تضمن الفصل 
األول مدخ��ًا تاريخي��اً موجزاً لتط��ور العم��ارة العراقية 
األول��ى في جرم��و حس��ونة وس��امراء وحل��ف والعبيد 
والوركاء ودراسة معالم العمارة العراقية األولى من حيث 
تطور الفكر واملعتق��دات الدينية وتطور العلوم واملعارف 
كما تن��اول املفاهيم العلمية واملعرفية واللغوية ملفهوم 

األصول التاريخية وأراء الفاسفة واملؤرخني فيها.
إما الفص��ل الثاني فقد درس��ت فيه تاري��خ العمارة في 
عصر فجر الس��االت الت��ي تعد نقطة حت��ول كبيرة في 
تاريخ العمارة العراقية القدمية وقسم إلى أربعة مباحث 
إما الفصل الثالث فقد تضمن دراس��ة تاريخ العمارة في 
العصر االكدي وقسم إلى خمسة مباحث والفصل الرابع 
واألخير تضمن دراس��ة تاريخ العمارة في عصر سالة أور 
الثالثة أو ما يصطلح عليه بعصر االنبعاث الس��ومري او 

العصر السومري احلديث وقسم إلى أربعة مباحث.

عملية نادرة ومعقدة في
مستشفى بغداد بمدينة الطب

أعلن مستشفى بغداد التعليمي في دائرة مدينة الطب 
م��ن اج��راء عملية نادرة ومعق��دة ملريض يعان��ي من الم 

البطن مع تقيء ملدة أسبوع . 
بني ذلك مسؤول ش��عبة اعام الدائرة وسام عبد الهادي 
موضحاً : أن املريض البالغ من العمر )40(عاماً وبحس��ب 
م��ا ذك��ره الفريق الطب��ي كان يعان��ي من ع��دم انتظام 
الفعاليات احليوية و أجريت له عملية استكشاف البطن 
حيث تبني وجود فتق داخلي يحتوي على االمعاء الدقيقة 
نافذ من مساريق األمعاء حيث مت رتق الفتق من قبل فريق 
طب��ي متخصص برئاس��ة الدكتور علي عب��اس الغراوي 
اخصائي جراحة عامة ومبس��اعدة كل من الدكتور احمد 
رافد حمود والدكتور حسني صالح والدكتور سيف احمد 

وتكللت العملية بالنجاح وحتسن صحة املريض .

حملة توعوية  ألهمية
الفطور الصباحي لطالب المدارس

أقام قطاع البلديات الثاني بحملة توعوية إرش��ادية حول 
أهمية الفطور الصباحي لتاميذ في املدارس االبتدائية .

 وأش��ار الدكتور هان��ي فياض خاف مدي��ر القطاع الى ان 
: الوحدات الصحة املدرس��ية والتغذي��ة وتعزيز الصحة 
في املراك��ز الصحية قام��ت بحمات توعوي��ة تثقيفية 
إلى طاب املدارس حول أهمية الفطور الصباحي لطاب 
امل��دارس تضمنت توجيه الطاب على ضرورة تناول وجبة 
الفط��ور قب��ل الذه��اب إلى املدرس��ة ملا لها م��ن أهمية 
صحي��ة كبيرة على اجلس��م ونش��اطاته املتنوع��ة . إلى 
جانب تزوي��د الطفل باالحتياجات اليومي��ة من العناصر 
الغذائي��ة والطاق��ة املطلوب��ة , فضًا ع��ن احتياجه من 

عناصر غذائية للنمو. 
وتأت��ي تلك احلملة لغرض احلد من إمراض س��وء التغذية 

وفقر الدم بني طاب املدارس.

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
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رياضة التجذيف في نهر دجلة »عدسة: زياد متي«

أنات��ول فرانس ه��و روائ��ي وناقد 
فرنس��ي , حصل على جائزة نوبل 
جملم��وع   1921 س��نة  األدب  ف��ي 

أعمالِه. 
ولد أناتول فران��س في باريس في 
16 أبري��ل ع��ام 1844 ، كان والده 
يسمى »فرانس��وا نويي تيبولت« 
ووالدته ه��ي »انتوانيت غاال« كان 
أب��وه يبي��ع الكتب عل��ى رصيف 
»ماالكيه« فقد كانت بدايته في 
دكان أبي��ه وكان حتصيل��ه العلم 

في مدرسة ستانيساس .
وق��د دخ��ل ف��ي أكادميي��ة اللغة 
الفرنس��ية ف��ي 23 يناي��ر 1869 
 ,38 املقع��د  عل��ى  متحص��ًا 
عض��واً   1896 ع��ام  انتخ��ب  و 

باألكادميية الفرنسية .
وفي صباه كان  يس��هم في حترير 
بعض اجمل��ات مثل صياد التراجم 
واجلريدة املقفاة وسنة 1868أصدر 
تأليفه األول »القصائد الذهبية« 
,وتأليًفا آخر س��نة 1876 اس��مه 
»األع��راس الكورنتية« ,ثم نش��ر 
»القديس��ة  أس��طورة منظومة 

تاييس« وما عدا ذلك فجميع آثاره 
صارت نثراً.

ويعد فه��رس كتبِه طويل متنوع 
املواضي��ع أكث��ره م��ن الكتاب��ات 
املوضوع��ة بقوة اخلي��ال ومن ابرز 
القصص التي كتبها »جوكاست 
والهرم الهزي��ل« و«صدفة اللؤلؤ 
بون��ار«  سلفس��تر  و«جرمي��ة   «
و«تايي��س«  و«الزنبق��ة احلم��راء« 
و«اآلله��ة  املائك��ة«  و«ث��ورة 
كلي��ر«  س��انت  عطش��ى«و«بير 
و«النساء الس��بع » ,وكان يظهر 
دائماً ف��ي كتبه ,الس��ّيما كتابه 
»بط��رس الصغير« وكتاب »احلياة 
أيام الزه��ر« اللذين يصف فيهما 

أيام صباه .
وق��د كتب��ت جريدة الط��ان عنه  
ف��ي عددها املؤرخ ف��ي 14 اكتوبر 
1924 ,«ق��د ختم املوت أخيراً ذلك 
الن��زاع الطويل اله��ادئ الذي بدأ 
بروح األس��تاذ األعظم الذي كان 
ذكاؤه الس��اطع يطل في األرجاء 
كله��ا، نعم مت��ت انف��اس أناتول 
فرانس به��ذه الليلة )ليلة االثنني 

13 أكتوبر( في منتصف الساعة 
الثانية عش��رة ومع انقطاع أمل 
األطب��اء ل��م يري��دوا أن يقطعوا 
الرج��اء مبا كان��وا يرونه من صفاء 
ذهن��ه وانتظام حديثة ف��ي أثناء 
نزاع��ه إال أنه م��ن أربعة أيام غاب 
عن حس��ه وبدأت تلك الش��علة 
ف��رغ  إذا  كالس��راج  تنطف��ئ 
تتوقع  الدنيا بأسرها  زينه,وكانت 

والوجوم  بالقل��ق  حلول اخلط��ب 
النف��س الضعيف  وتراقب ذل��ك 
املتصاع��د م��ن فم طامل��ا تلفظ 
بألفاظ هي من أعذب ما نطق به 
البشر، فاألفكار بأسرها مجتمعة 
عل��ى رأي واحد من اإلعجاب حتيي 
األث��ر اخلالد الذي تركه هذا الرجل 
املع��دود من أعاظ��م كتاب اللغة 

الفرنسية« .
ويذك��ر ان��ه كان متش��ائماً ف��ي 
مطلع حياته األدبية, وفي س��نه 
طباع��ه  تتغي��ر  ب��دأت  1900م 
فتعاطف مع االحزاب التقدمية و 
انح��از تدريجياً الى صفوف الثوره 
.ومن مواقفِه الشهيرة دفاعه عن 
الكات��ب أمي��ل زوال عندما اتهم 
ظلماً بسبب مقالة له فيما عرف 
بقضية »دريفوس« التي ش��غلت 
الرأي العام الفرنس��ي لس��نوات 
.ودافع ع��ن القضية املصرية حني 
حث سعد زغلول كبار االدباء في 
مؤمت��ر الصل��ح في باري��س وحث 
الكثير من االدباء لش��د أزر مصر 

في محنتها.

أناتول فرانس

أناتول فرانس

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

اهتمام��ك املتزاي��د الي��وم مبش��اعر اآلخرين 
س��يجعل اجلمي��ع يلجأون��ك إلي��ك ألنه��م 
بحاجة إلى ش��خص رحيم وحنون يس��تمع 
إلى أحزانهم. األهم م��ن أن تتكلم اليوم هو 

أن تسمع وتصغي إلى اآلخرين.

رأيت خ��ال الليلة املاضية حلما رومانس��يا 
جميا، وهذا احللم قد حرك مشاعرك لدرجة 
جتعلك تش��عر أن هذا احللم حقيقي أو حدث 
بالفعل. من األفضل أن تدون ما شاهدته في 

هذا احللم.

إمكانياتك العقلية تس��اعدك للتعرف على 
أفكار اآلخرين. يج��ب أن تتحكم في أفعالك 
عن��د التعامل مع بعض األش��خاص. خيالك 
وقدرات��ك اإلبداعي��ة يجعانك ف��ي املقدمة 

فحاول أن حتسن استغالهما.

كن��ت تنتظر حدثا س��عيدا منذ فترة طويلة 
ورمب��ا يتحق��ق الي��وم. أن��ت ش��خص ال حتب 
بطبيعتك أن تعبر عن مش��اعرك لآلخرين. ال 
شك أنك اليوم ستكون سعيدا جدا. احتفل 

مع األصدقاء في املساء فانت تستحق ذلك.

تش��عر أنك حتتاج إلى إجراء بعض التعديات 
أو األعم��ال املنزلية. تنتظ��ر اليوم مجموعة 
م��ن الزائرين أو رمبا تري��د أن تعد مكانا خاصا 
أن جت��د حل��وال  املتع��ة. حت��اول  أو  للترفي��ه 

لصعوبات واجهتك خال الفترة املاضية. 

تشعر بالسعادة البالغة عندما تسمع أخبارا 
سارة اليوم جتعلك تنهمر في البكاء. إنه يوم 
مختلف فرمبا تش��عر بتق��دم في كل جوانب 
حيات��ك املهني��ة والش��خصية والعاطفية 

فكن متفائا.

أحداث س��عيدة تغير مس��ار حياة والدتك أو 
أح��د أقرب األصدقاء إلي��ك ورمبا جتعلك أيضا 
تش��عر بالس��عادة والبهجة. رمبا تكون هذه 
األخبار تتعلق بزواج صديق لك أو مياد طفل 

جديد. 

تكمل اليوم أحد املش��اريع الت��ي تعدها من 
أصعب مش��اريعك التي شاركت فيها خال 
س��نوات عملت فيها مع فريق العمل. تشعر 
بالراحة والهدوء اليوم والسبب هو اجتهادك 

وعملك اجلاد الذي يشيد به كل من حولك. 

ح��وارك العاطف��ي م��ع احلبي��ب الي��وم قد 
يجعلك تنهمر في البكاء. إذا وجهتك بعض 
الصعوب��ات، يج��ب عليك أن تتغل��ب عليها 
وتصل إلى حل له��ا في أقرب وقت. أي عاقة 

حب أو عاقة صداقة ال بد أن متر بأزمات. 

هناك مفاجآة س��عيدة كن��ت تنتظرها منذ 
س��نوات طويلة. ق��د تكون ه��ذه األخبار ذات 
صلة بعاقتك م��ع احلبيب. تش��عر اليوم أن 
عاقتك أصبحت أقوى باحلبيب ولذلك عليك 

أن تستمتع بكل حلظة تقضيها معه.

العادات االجتماعي��ة القدمية قد تكون جزءا 
أساس��يا في حياتك. أثناء تفاعلك وتعاملك 
مع بعض األشخاص، حتاول أن تكون متحفظا 
إلى حد ما. االهتمام مبظهرك من أهم األمور 

بالنسبة لك اليوم. كن طبيعيا وال تتجمل.

الدلو الحوتالجدي

توقع اليوم أن تس��مع بعض األخبار الس��ارة 
الت��ي تتعل��ق بامل��ال أو رمبا تبش��رك بتقدم 
وجناح في العمل. س��تحاول أن تسيطر على 
مشاعرك ألنك من احملتمل أن تبكي من شدة 

الفرح والسعادة.
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الخرطوم ـ وكاالت : 
الثاني  اختت��م "مهرج��ان اخلرط��وم 
ملوس��يقى الع��ود" أعمال��ه بتق��دمي 
ف��ي  متمي��زة  موس��يقية  ع��روض 
تظاه��رة ثقافية فني��ة تُعد األضخم 
في السودان، مبشاركة مجموعة من 

العازفني والفنانني احملليني والعرب.
نصي��ر  العامل��ي  املوس��يقار  م  وق��دَّ
ش��مه، ال��ذي عينت��ه منظم��ة األمم 
املتح��دة للتربي��ة والعل��م والثقافة 

"اليونيسكو" مؤخراً، "فناناً للسام"، 
رائعة، حسب  مقطوعات موسيقية 

تقييم اجلمهور.
وم��ن بني تل��ك املقطوع��ات "العالم 
ب��ا خ��وف"، "رحل��ة األرواح"، "ف��وق 
العامري��ة"،  ف��ي  "ح��دث  غيم��ة"، 
و"إش��راق" وأعمال فنية أخرى تتناول 
احلب والسام والوطن، ونالت إعجاب 
احلضور، وألهبت حماسه بالتصفيق 

احلار.

و"مهرجان اخلرطوم ملوسيقى العود"، 
الذي ينظمة منت��دى "دال" الثقافي، 
اختار في نسخته الثانية، املوسيقار 
الس��وداني، محم��د األم��ني ليك��ون 

شخصية العام احلالي.
ومحمد األم��ني، هو احدى "أيقونات" 
الس��ودانية  واملوس��يقى  الغن��اء 
املعاصرة، ومن أكثرهم صيًتا، وله دور 
كبير في تطوير املوسيقى السودانية، 

ونشرها خارج الباد.

وقال محمد األمني في كلمة ُمسجلة 
من مق��ر إقامت��ه احلالي��ة بالواليات 
املهرجان  األميركية، جلمهور  املتحدة 
إن "تك��رمي آل��ة الع��ود، له��ا مكان��ة 
ف��ي أغنيتن��ا احلديث��ة، وموس��يقانا 

السودانية، واملوسيقى العربية".
و ش��هد املهرجان عروضاً موسيقية 
مه��ا، عازفني اثن��ني أمضيا عامني  قدَّ
الع��ود  بي��ت  ف��ي  وتأهي��ًا  تدريًب��ا 
العرب��ي في مصر، وهما الس��ودانيان 

عبدالق��ادر إبراهي��م، ومجاهد خالد.
م املوس��يقار السوداني علي  كما قدَّ
الزين، مقطوعات موسيقية بصحبة 

فرقته، نالت إعجاب احلضور.
وللع��ود أربعة مدارس هي املدرس��ة 
الش��رقية  واملدرس��ة  العراقي��ة، 
متثلها مصر وس��وريا ولبن��ان واألردن 
التركية متثلها  واملدرسة  وفلسطني، 
تركي��ا واليون��ان، واملدرس��ة املغاربية 

متثلها املغرب وتونس واجلزائر وليبيا.

وسبق أن نظم منتدى "دال" الثقافي 
مهرج��ان اخلرط��وم األول ملوس��يقى 
العود، في م��ارس/آذار 2014، بصحبة 
الثاث��ي  و"فرق��ة  ش��مه،  نصي��ر 
واملصري��ة  جب��ران"،  الفلس��طيني 
الع��ود  وع��ازف  التهام��ي،  ش��يرين 
والس��وداني  األميركي جبرايل الفني، 
أش��رف ع��وض، الذين جذب��وا اآلالف 
م��ن محبي املوس��يقى خصوصاً آلة 

العود.

"فنان اليونسكو للسالم" يعزف للوطن والحب في الخرطوم
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بغداد ـ سيف المالكي*
بقي��ادة  الص��در  مرك��ز  ت��وج 
املدرب عمار يسر بلقب بطولة 
االش��بال لرف��ع االثق��ال التي 
نظمها احتاد بغداد الفرعي في 
املركز التدريبي بقاعة التأميم 
وحل اجليش بقيادة املدرب باقر 
حس��ن في املرك��ز الثاني فيما 
جاء الكاظمي��ة بقيادة املدرب 
عب��د الكرمي كاظم ف��ي املركز 
الثال��ث ف��ي البطول��ة الت��ي 
ش��هرت مشاركة 56 العبا من 

االشبال.
واك��د رئي��س االحت��اد العراقي 
املرك��زي لرفع االثق��ال محمد 
كاظ��م مزع��ل ان احت��اد بغداد 
باك��ورة اعماله  اق��ام  الفرعي 
بغ��داد  بطول��ة  بتنظي��م 
لرف��ع االثق��ال لالش��بال م��ن 
اج��ل اعتم��اد جي��ل جديد من 
الرباع��ني املوهوبني لزجهم في 

املنتخب��ات الوطني��ة واالندية 
احمللية وشهدت البطولة ظهور 
خام��ات ممت��ازة أش��رف عليها 
املدرب��ني العامل��ني ف��ي االحتاد 
وتوج  احمللي��ة  االندية  ومدرب��ي 
مرك��ز الص��در بقي��ادة املدرب 
عمار يسر بلقب البطولة وحل 
اجليش بقيادة املدرب باقر حسن 
ف��ي املرك��ز الثاني فيم��ا جاء 
الكاظمية بقي��ادة املدرب عبد 
الكرمي كاظم في املركز الثالث 
والتي جرت في املركز التدريبي 
بقاع��ة التأميم بأش��راف احتاد 
االحتاد  وكذلك  الفرع��ي  بغداد 

املركزي.
فف��ي وزن 32 كغ��م ت��وج رضا 
زمن حمودي باملركز االول وجاء 
ليث عم��اد باملركز الثالث وحل 
حسني زياد باملركز الثالث وفي 
وزن 38 كغ��م ج��اء كميل زياد 
باملرك��ز االول وحصل عبد اهلل 

ابراهيم على املركز لثاني فيما 
كان املركز الثال��ث من نصيب 
الالعب زي��د رائد وف��ي وزن 44 
كغ��م ف��از حيدر عل��ي باملركز 

االول وحس��ني عل��ي وصيف��ا 
الثالث  باملركز  ومحمد حسني 
وتوج منتظر نصي��ر بلقب وزن 
50 كغ��م وجاء منتظ��ر منذر 
باملركز الثاني وحافظ عالء ثالثا 
ام��ا وزن 56 كغ��م فقد حصل 
محمد اكرم عل��ة املركز االول 
وعل��ي محمد حس��ني وصيفا 
وس��نان عماد ثالث��ا اما وزن 62 
كغم فقد حصل مرتضى عالء 
عل��ى لقبه وف��ي وزن 69 كغم 
فق��د جاء مصطف��ى عالء اوال 
وعل��ي محم��د وصيف��ا وعلي 
جبار ثالث��ا ام��ا وزن 69+ كغم 
فق��د حص��ل علي عمار يس��ر 
على املركز االول وسجاد محمد 
وح��ل مؤمل  الوصاف��ة  عل��ى 

مهدي في املركز الثالث.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
األثقال
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اختيار تشكيلة وطني 
التنس لبطولة الصاالت

»كربالء الدولي« يحتضن 
مباريات »العميد«  في الممتاز

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
اختتمت ف��ي اربيل بطولة املصنف��ني إلختيار 
العب��ي املنتخب الوطني الثاني الذي س��يمثل 
الع��راق ف��ي بطول��ة الص��االت االوملبي��ة ف��ي 
تركمنس��تان والتي استمرت 3 ايام في مالعب 
اكو ب��ارك في اربيل، واش��ترك فيه��ا الالعبون 
املصنف��ون ال���11، بع��د ان تغيب الع��ب نادي 
الصيد يان��ي يوخنا، اضافة الى العبي املنتخب 
الوطني املش��ارك في بطولة كاس ديفز والتي 
تقام في البحرين في شهر نيسان املقبل، وهم 
اك��رم مصطف��ى وعلي خيري وب��ركات محمد 
وع��ادل مصطفى، حيث ترش��ح ال��ى املنتخب 
الوطن��ي الثان��ي كل من الالعب��ني: كرمي خيري، 
بع��د ان اح��رز املرك��ز االول، وعلي جاس��م في 
املرك��ز الثاني، ومحمد س��الم، والثالثة هم من 
العبي نادي اجليش، اضافة الى العب نادي اربيل 
س��ان حتس��ني، في حني خرج الالعبون علي ابو 
زيد ومصطفى فيصل وس��يف وامين علي جالل 

وحسن عباس وسرمد دلشاد وفارس اياد.
وقد أكد اس��و عادل، رئيس االحت��اد: ان املنتخب 
العراقي الذي س��يمثل العراق ف��ي كأس ديفز 
سيبدأ استعداداته للبطولة في الشهر املقبل 
بقيادة املدرب محمد معاذ، وخالل االيام القليلة 
املقبلة ستتم تسمية مدرب املنتخب الوطني 
الثان��ي الذي سيش��ارك في بطول��ة الصاالت 

االوملبية في تركمنستان.

* املنسق االعالمي إلحتاد التنس

كربالء ـ شعبة اإلعالم:
أكدت إدارة ملعب كربالء الدولي جاهزية امللعب 
الستقبال مباريات فريق نادي كربالء لكرة القدم 

في املرحلة الثانية من الدوري املمتاز.
وقال مدير شباب ورياضة كربالء املقدسة علي 
الشهرستاني ان اجتماعاً عقد بني ادارة امللعب 
والهيئة االداري��ة لنادي كربالء الرياضي، متخض 
عنه تضييف مباريات فريق كربالء خالل املرحلة 
الثاني��ة من ال��دوري الكروي املمت��از واحتضان 
تدريبات الفري��ق وفق توقيت��ات معلنة ومتفق 
عليها ب��ني ادارتي امللعب والن��ادي بهدف اجناح 

مسيرة الفريق في الدوري املمتاز.
وأضاف الشهرس��تاني ان ملعب كربالء الدولي 
سيستقبل اول مباراة لفريق كربالء في املرحلة 
الثانية من الدوري يوم الس��ادس من اذار املقبل 
أمام فريق الكهرباء والتي من املؤمل ان تشهد 
حض��وراً جماهيري��اً كبي��راً يضي��ف مس��حة 
جمالية للملع��ب الدولي وتعزز اجلهود الرامية 
لرفع احلظر عن مالعبنا الكروية والس��يما بعد 
زي��ارة جلنة التفتيش الدولية الى مالعب كربالء 

والبصرة واربيل.
وق��دم رئي��س ن��ادي كرب��الء الرياض��ي محمد 
املوسوي شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة 
عبد احلسني عبطان نيابة عن رياضيي وجماهير 
محافظ��ة كربالء املقدس��ة ملتابعت��ه احلثيثة 
وحرصه الكبير على توفير متطلبات جناح فريق 
العمي��د وفتح ابواب ملعب كربالء الدولي أمام 

مباريات الفريق وتدريباته.

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالب مدرب نادي الزوراء عصام حمد 
جماهي��ر فريق��ه بالتحل��ي بالصبر 
وع��دم الضغط عل��ى الالعبني، بعد 
فوز فريقه ض��د الكهرب��اء برباعية 
نظيف��ة أول أمس.. وق��ال حمد في 
تصريحات صحفية، »على جماهيرنا 
الوفية أن تتحلى بالصبر وال تضغط 
عل��ى الالعبني، ك��ون الفريق ينافس 
على جبهتني البطولة احمللية وكأس 

االحتاد اآلسيوي«.
وأض��اف: »اإلره��اق أث��ر كثي��را على 
وضغ��ط  الس��فر  ج��راء  الالعب��ني 
املباريات، وبالتال��ي الالعبني بحاجة 
إلى الدعم املتواصل لتحقيق أحالمنا 
في املنافس��ة على لقب البطولتني 
الدوري احمللي وكأس االحتاد اآلسيوي«.

وأوضح أن��ه عمد إل��ى إراحة بعض 
الالعبني األساسيني حتى ال يتأثرون 
جراء اإلره��اق املتواص��ل من ضغط 
املباريات والس��فر.وأكمل: »لم يكن 
أداء الزوراء في الشوط األول مبستوى 
الطموح، وبعد أن أش��ركنا الالعبني 
األساس��يني تغير احلال في الشوط 
الثان��ي وأحرزنا رباعي��ة كانت قابلة 

للزيادة لوال إهدار الفرص«.
وواص��ل: »علينا أن نخل��ق توازنا في 
طريقة لعبنا بالدوري احمللي ليضمن 
لنا احلف��اظ على اجلاهزي��ة البدنية 
للفري��ق ف��ي منافس��ات البطول��ة 
اآلسيوية«.واختتم: »مباراة السويق 
العماني كان��ت آثارها واضحة على 
الفريق في الشوط األول، لكن متكنا 
من جتاوز تلك املش��اكل في الشوط 
بخط��ف  األه��م  وحققن��ا  الثان��ي 

النقاط الثالث«.
وحقق فريق الزوراء ف��وزاً كبيراً على 
فري��ق الكهرب��اء برباعي��ة نظيف��ة 
ضمن منافس��ات اجلول��ة االولى من 
املرحلة الثانية ل��دوري الكرة املمتاز 
والتي جرت مبلعب الشعب الدولي..  

انتفض ال��زوراء في الش��وط الثاني 
من املباراة، فأحرز هدًفا في الدقيقة 
53 بطريقة عكس��ية أخطأ املدافع 
محمد ه��ادي بإبعاد الك��رة لتدخل 
الشباك ليمنح الزوراء التقدم والذي 
متكن من تعزيز النتيجة عبر البديل 
عالء مهاوي من مجهود فردي بعدما 
جت��اوز املدافعني وس��دد الكرة داخل 
الش��باك محرزا اله��دف الثاني في 

الدقيقة 77.
وعزز عالء عبد الزه��رة النتيجة في 
الدقيقة 81 بعد ان عكس تسديدة 
لزميله مصطفى كرمي لتدخل شباك 
الثالث. اله��دف  الكهرب��اء مح��رزا 

واختت��م مصطف��ى ك��رمي النتيجة 

به��دف رابع من تس��ديدة من خارج 
منطقة اجلزاء استقرت في الشباك 
ف��ي الدقيقة االخي��رة م��ن املباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزوراء إلى 
النقط��ة 39 ، في ح��ني جتمد رصيد 

الكهرباء عند النقطة 16.
من جانب��ه، عب��ر مدرب الش��رطة، 
املصري محمد يوسف عن سعادته 
بكسب نقاط الديربي أمام الطلبة، 
ف��ي مباراة أول أم��س بهدف من دون 
رد، والتي جرت حلس��اب ال��دور األول 
من املرحلة الثانية.. وقال يوسف في 
تصريح��ات صحفية«فريقن��ا حقق 
املطلوب، ف��ي املرحل��ة الثانية تعد 
مهمتنا تنصب عل��ى جمع النقاط 

والعبينا حقق��وا املطلوب بتحقيق 
الفوز«.ولف��ت إلى أن إضاعة الفرص 
يتس��بب  كاد  االول  الش��وط  ف��ي 
في إحراج الش��رطة خالل الش��وط 
الثان��ي، ونوه »كنا نأمل أن يس��تغل 
العبون��ا الهجم��ات التي س��نحت 
لهم وحس��م النتيجة في الشوط 
األول«.وأوضح يوس��ف أن الش��رطة 
لع��ب بأس��لوب تكتيك��ي مختلف 
يتناس��ب مع طريقة لع��ب الطلبة 
الذي يعتمد على األسلوب اجلماعي 

واستثمار الهجمة املرتدة.
وتابع »وضعنا تكتي��ك يعتمد على 
ضغط العب��ي الطلب��ة بالقرب من 
مرماه��م وأثمر الضغ��ط عن هدف 

مبك��ر وس��جلنا ه��دف اخ��ر الغاه 
احلكم املس��اعد بداعي التسلل مع 

اننا نراه هدفا شرعيا ال غبار له«.
وحسم الشرطة مباراة الديربي أمام 
الطلب��ة، في مب��اراة مثي��رة انتهت 
بنتيج��ة 1-0، في اجلول��ة األولى من 
املرحل��ة الثاني��ة لل��دوري املمت��از.. 
املباراة بدأت بهدف س��ريع للشرطة 
في الدقيقة التاس��عة نتيجة خطأ 
ارتكب��ه حارس مرم��ى الطلبة علي 
عبد احلسني، الذي أخطأ في تسديد 
الكرة لتصل إلى املهاجم عبد القادر 

طارق ليسكنها الشباك.
وف��رض فريق الش��رطة س��يطرته، 
حيث ردت عارضة الطلبة كرة لالعب 

املص��ري أحمد مجدي وس��ط غياب 
لالعبي الطلبة طيلة دقائق الشوط 
األول.ف��ي الش��وط الثان��ي، انتفض 
الطلبة بقوة وش��ن أكثر من هجمة 
وس��يطر على مجرى املباراة، وسط 
انكماش لفريق الشرطة.وأهدر كرار 
علي وكرمي دلي هجمتني س��انحتني، 
وكادت ك��رة مصطف��ى األم��ني أن 
تدخل الش��باك لوال أن املدافع أمير 
اعتراضات  أبعده��ا وس��ط  صب��اح 
لالعبي الطلبة على أن الكرة جتاوزت 
خط املرمى.وأبعد أحمد باس��ل كرة 
رأسية حليدر حسني، ورغم الضغط 
املتواص��ل للطلب��ة إال أن النتيج��ة 
ظلت على حالها ليخطف الشرطة 
النق��اط الثالث ليرتف��ع رصيده إلى 
37 نقطة، فيما جتمد رصيد الطلبة 

عند 33 نقطة.
هذا وش��هدت فترة ما ب��ني مباراتي 
ب��ني  واالخ��رى  والكهرب��اء  ال��زوراء 
الش��رطة والطلب��ة، تتوي��ج ابطال 
دوريات الناشئني والشباب بالكؤوس، 
حيث فاز فريق ناش��ئة النفط بلقب 
دوري بغ��داد، فيما توج اجلوية بكأس 
فئة الش��باب، بقيادة مدربه كاظم 
فليح الذي ق��اد الفريق للقب برغم 

معاناته الصحية.
من جانب��ه، اب��دى مدرب ناش��ئة 
النف��ط، حس��ني مجي��د الن��وري 
س��عادته بخطف ال��كاس، مبينا 
ان نق��اط عدة أس��همت في تفوق 
النفط في املباري��ات اولها الدعم 
التدريب��ي  امل��الك  االداري وجه��ود 
وج��دارة الالعبني فوق املس��تطيل 
االخض��ر، وفاز النف��ط بلقب دوري 
بغداد لفئة الناشئني بعد ان جمع 
31 نقطة، باشراف مالكه التدريبي 
املؤلف من مشرف الفئات العمرية 
عصام الشيخ واملدير الفني فوزي 
محم��د وم��درب الفري��ق حس��ني 
مجيد الن��وري ومس��اعديه خالد 
عبد محسن وحسن فوزي ومدرب 

حراس املرمى ضرغام محمد.

تتويج الجوية والنفط أبطااًل لشباب وناشئة أندية بغداد

الزوراء يطالب جماهيره بالصبر .. والشرطة سعداء بنقاط قمة »الشعب«

ناشئة النفط يحرزون كأس أندية بغداد

من املنافسات

بايرن ميونيخ يكرِّم أنشيلوتي في المباراة األلفية

العواصم ـ وكاالت:

بع��د تعادل مخي��ب أمام بيرنل��ي، عاد 
تشيلسي إلى سكة الفوز وانتصر على 
ضيفه سوانس��ي 3-1 ف��ي املرحلة 26 
من الدوري اإلجنلي��زي املمتاز أول أمس.. 
ورفع البلوز رصيدهم إلى 63 نقطة في 
ص��دارة البرميييرليغ مقابل جتمد رصيد 
سوانس��ي عند النقط��ة 24 في املركز 
15.وس��جل لفري��ق امل��درب اإليطال��ي 
أنطوني��و كونت��ي، كل م��ن اإلس��باني 
سيس��ك فابريغاس 19 ومواطنه بيدرو 
رودريغي��ز 72، ومواطن��ه اآلخ��ر دييغ��و 
فق��د  تشيلس��ي  وكان   .84 كوس��تا 
نقطت��ني بتعادله م��ع مضيفه بيرنلي 
1-1 ف��ي املرحل��ة املاضي��ة.. وضغ��ط 
تشيلس��ي من��ذ البداي��ة ووص��ل إلى 
منطقة سوانس��ي مراراً معتمداً على 
التمري��رات القصي��رة الس��ريعة عب��ر 
البلجيكي إدين هازار والثالثي اإلسباني 

كوستا وفابريغاس رودريغيز.
م��ن  التس��جيل  وافتت��ح تشيلس��ي 
هجمة سريعة تنقلت الكرة على إثرها 
بني أكث��ر من العب إل��ى أن وصلت إلى 
بيدرو في اجلهة اليمنى فحّضرها أمام 

املرم��ى وتابعها فابريغاس ف��ي الزاوية 
اليمنى ملرمى احلارس البولندي لوكاس 
فابيانس��كي. وع��ادل سوانس��ي بعد 
دقيقتني على بداية الشوط الثاني عبر 
لورنتي..  فرنان��دو  اإلس��باني  مهاجمه 
ومنح بيدرو التقدم لتشيلسي مجدداً 
ف��ي الدقيق��ة 72، ث��م أك��د كوس��تا 
الصبغة اإلس��بانية للمب��اراة باضافة 
اله��دف الثال��ث قب��ل النهاية بس��ت 

دقائق.
وف��از إيفرت��ون على ضيفه س��ندرالند 
بهدفني للس��نغالي ادريس��ا غاي )40( 
 )80( لوكاك��و  روميل��و  والبلجيك��ي 
رافعاً رصيده ال��ى 44 نقطة في املركز 
الس��ابع، مقابل بقاء رصيد س��ندرالند 

عند النقطة 19 في املركز األخير.
كما فاز وس��ت بروميت��ش البيون على 
ضيفه بورمنوث بهدفني لكريغ داوسون 
)10( وغاريث ماكولي )22( مقابل هدف 
للغامب��ي جوش��وا كين��غ )5 من ركلة 
جزاء(.. وأصبح رصيد وس��ت بروميتش 
البي��ون 40 نقطة في املركز الثامن، أما 
بورمنوث فاس��تقر في املركز 14 برصيد 
26 نقط��ة. وانتص��ر كريس��تال باالس 
على ضيفه ميدلزبره بهدف للهولندي 
باتريك ف��ان انهولت )34(. أصبح رصيد 

كريس��تال باالس 22 نقطة في املرتبة 
السابعة عشرة، بدوره يحتل ميدلزبره 
املرك��ز 16 برصي��د 22 نقط��ة.. وتعادل 
هال س��يتي مع ضيف��ه بيرنلي بهدف 

لطوم هادلس��تون )72 م��ن ركلة جزاء( 
مقاب��ل ه��دف ملاي��كل ك��ني )76(.هال 
س��يتي أصب��ح رصي��ده 21 نقطة في 
املرك��ز 19 قب��ل األخي��ر، و بيرنل��ي 11 

برصي��د 31 نقطة.. وانته��ت مواجهة 
واتفورد مع ضيفه وس��ت هام بالتعادل 
1-1، س��جل لواتفورد ت��روي دييني من 
ركل��ة ج��زاء 3، ولوس��ت ه��ام  الغاني 

أندريه أيو 73.وتعرض العب وس��ت هام 
ميش��يل أنطونيو للط��رد في الدقيقة 
86.. وص��ار رصيد واتفورد 31 نقطة في 
املركز 12، أما وس��ت هام فبات تاس��عاً 

ب�33 نقطة.
من جانب اخر، أك��د اإليطالي أنطونيو 
كونت��ي املدير الفني لنادي تشيلس��ي 
اإلجنليزي، أنه بدأ باإلس��باني سيس��ك 
فابريجاس أمام س��وانزي س��يتي على 
حساب نيمانيا ماتيتش بسبب شعوره 
أن ذل��ك س��يكون أفض��ل للبلوز.وقال 
كونتي لش��بكة »سكاي س��بورتس« 
اإلجنليزي��ة عق��ب الفوز على س��وانزي 
بنتيج��ة )3-1( مس��اء أول أمس: »بعد 
أسبوع من العمل أحاول أن أقرر األفضل 
لتشيلس��ي، واالط��الع عل��ى الفري��ق 
املنافس«.وأض��اف: »أنا أعول على هؤالء 
الالعبني، وبالنس��بة ل��ي كان ال بد من 
اختيار القرار املناس��ب للمباراة«.وقدم 
فابريج��اس مباراة مميزة مع تشيلس��ي 
أم��ام س��وانزي س��يتي، حيث س��جل 
هدًف��ا وصنع آخ��ر، وعادل رق��م المبارد 
كثاني أفضل صان��ع أهداف في الدوري 

اإلجنليزي برصيد 102 متريرة حاسمة.
ورفع تشيلس��ي رصيده  إلى 63 نفطة 
في ص��دارة الدوري اإلجنلي��زي بفارق 11 

نقطة ع��ن مالحقه األول مانشس��تر 
س��يتي ال��ذي ميل��ك 52 نقط��ة وميلك 

مباراة مؤجلة.
من جهة اخ��رى، كرمت إدارة نادي بايرن 
ميونيخ، أول امس، مدرب الفريق كارلو 
أنش��يلوتي، الذي خاض الي��وم مباراته 
رق��م 1000 كم��درب محت��رف، منذ أن 
بدأ العمل كمدرب ف��ي عام 1995، مع 
ريجينا اإليطالي، وتنقل بني كبار القارة 

األوروبية.
وأش��رف أنش��يلوتي عل��ى تدريب كل 
من ريجينا، وبارم��ا، ويوفنتوس، وميالن، 
ف��ي إيطاليا، وتشيلس��ي ف��ي إجنلترا، 
وباري��س س��ان جيرم��ان ف��ي فرنس��ا، 
وري��ال مدريد في إس��بانيا، وت��وج ب�17 
لقًبا في مس��يرته 3 منها، دوري أبطال 
الباف��اري،  الن��ادي  إدارة  أوروبا.وقدم��ت 
ممثلة ب��كارل هانز رومينيج��ة، الرئيس 
التنفي��ذي للن��ادي، هدية ممي��زة، عبارة 
أحد أنواع اخلبر اإليطالي الشهيرة، على 
ش��كل الرقم 1000 قبل مباراة الفريق 
أمام هامبورج اليوم في الدوري األملاني.. 
يذك��ر أن املب��اراة، انتهت بفوز كاس��ح 
لباي��رن ميوني��خ ب���8 أه��داف نظيفة، 
ليبتعد ف��ي صدارة الدوري األملاني ب�53 

نقطة، بفارق 5 نقاط عن اليبزيج.

تقرير

تشيلسي يستعيد بريقه بنكهة إسبانية في البريمييرليج

العبو تشيلسي

مفكرة الصباح الجديد

ليستر سيتي ـ ليفربول

فيورنتينا ـ تورينو

11:00 مساًء

10:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

»مركز الصدر« يخطف كأس أشبال بغداد برفع األثقال

بغداد ـ قسم اإلعالم*
قرر وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان اط��الق اس��م 
الشهيد ابو بكر السامرائي على 
تثمينا  املغلقة  الس��يدية  قاعة 
للدور الكبير الذي اداه الش��هيد 

ف��ي الدف��اع ع��ن الع��راق ض��د 
عصابات داع��ش االرهابية.. وقال 
الوزي��ر انن��ا ننظر بفخ��ر واعتزاز 
البطال قواتنا االمنية في جميع 
مسمياتهم وهم يسطرون اروع 
املالحم البطولي��ة في الذود عن 

ارض الع��راق وحتريرها م��ن براثن 
االع��داء الذي��ن يحاول��ون النيل 
م��ن س��يادة الع��راق، وان النصر 
ق��ادم بتحري��ر مدين��ة املوص��ل 
بالكامل لينعم االمن والس��الم 
في ربوعه��ا.. واض��اف ان الوزارة 

تس��جل مواق��ف ابطالن��ا مبداد 
القل��م وس��تقدم جمي��ع أنواع 
الدعم واالس��ناد، وتخلد اسماء 
الذين يس��تحقون منا  مقاتلينا 
الرعاية واالهتمام كونهم فخرنا 

ومجدنا.

من جانب اخر، بارك وزير الشباب 
والرياض��ة عبد احلس��ني عبطان 
فوز الع��راق باملركز االول في دورة 
ألع��اب غرب��ي آس��يا للمعاقني 
الت��ي اختتم��ت ف��ي االم��ارات، 
وشارك فيها العراق في فعاليات 

رفع االثقال والع��اب القوى وكرة 
الهدف للمكفوفني وكرة السلة 
على الكراس��ي املتحركة وتنس 
الطاول��ة، وحص��د الع��راق )20( 
ميدالي��ة ذهبي��ة و)20( ميدالية 

فضية و )77( ميداليات برونزية.

»الشباب والرياضة« تطلق اسم الشهيد أبو بكر السامرائي على قاعة السيدية 
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جمال جصاني

انتش��رت بق��وة في اآلون��ة األخي��رة، حرفة صناع��ة األكاذيب 
والترويج لها وال سيما عبر شبكات التواصل االجتماعي، التي 
حتظ��ى باهتم��ام ال مثيل له من قبل ش��تى طبقات اجملتمع، إذ 
يتم نشر األخبار امللفقة والكاذبة بعد تزويدها بكل ما يساعد 
على جعلها مقبولة وس��هلة الهضم لقطاعات واسعة من 
املتلق��ني، وال س��يما أولئك الذي��ن لم يعتادوا عل��ى تقليب ما 
يرم��ى اليهم من تل��ك البضائع امللغمة. مئ��ات املواقع واملنابر 
والصفح��ات واملدونات ال تكل وال متل من تلق��ف وترويج، مثل 
تل��ك البضائ��ع املميتة الى طيف واس��ع من اجلمه��ور املدمن 
على تلقفها بش��غف. ومن األهمية مبكان اإلش��ارة الى عراقة 
هذه احلرفة )صناعة األكاذيب وتس��ويقها( إذ يحتل أساطينها 
مكانة س��امية في مدوناتنا وتأريخنا الذي أسهموا في تدبيج 
قس��مه األعظم. لذلك جند أنفس��نا )س��كان ه��ذه املضارب 
املنكوب��ة بجهابذة الكذب( مبواجهة صراع محس��وم س��لفاً 
ف��ي التعرف على حقيق��ة ماضينا وما جرى في��ه من حوادث؛ 
ألن التأري��خ أو التواريخ املوضوعة لنا تق��ف باملرصاد ملثل هذه 

التطلعات املارقة..!
م��ن خالل التع��رف على مثل ذلك اإلرث والتقاليد، ميكن س��بر 
غ��ور كل ه��ذه الش��عبية واالس��تقبال احلاف��ل ال��ذي تتلقاه 
األخب��ار والقصص املفبرك��ة واألكاذيب عندن��ا، عندما يحظر 
أي ش��كل من أش��كال النش��اط الهادف ملعرف��ة حقيقة ما 
جرى ف��ي ماضين��ا، والتعرف عل��ى األبط��ال احلقيقيني لتلك 
األزمن��ة البعي��دة؛ فمن الطبيعي أن يتس��لل الى حاضرنا كل 
ه��ذا الطف��ح من االفت��راءات واألكاذي��ب وأرذل خل��ق اهلل الى 
املفاص��ل احليوية للدول��ة واجملتمع. خطورة ه��ذه احلرفة التي 
وضعناه��ا عنواناً لعمودنا احلالي، تكمن في كونها ال تس��تند 
ال��ى متخصصني ذوي خبرة طويلة في هذا اجملال وحس��ب، بل 
الى قاعدة واس��عة تعيد تدويرها وتس��ويقها ببالهة ال حتسد 
عليها، حيث البضائع التي يتالقفونها ويبثونها تلحق في واقع 
األمر أبلغ الضرر مبصاحله��م في نهاية املطاف. كما أن املوقف 
الالمس��ؤول من استمرار وانتشار هذا الوباء املعرفي والقيمي، 
قد ساعد قوى الفساد واإلرهاب على بسط وترسيخ هيمنتها 
عل��ى تفصيالت حي��اة الناس، ال س��يما وأن اجلميع ميارس ذلك 
ضد اجلميع )القوى املتنفذة( وبذلك يتاح للفاسدين من شتى 
األط��راف فرصة اإلفالت من الته��م الصحيحة املوجهة لهم، 

بوصف كل ذلك جزءا من حمالت ظاملة لطاملا تعرضوا اليها.
إن عجزن��ا العضال في التعاطي م��ع حتديات عصرنا الواقعية، 
وف��ي االنعت��اق من ربقة هذا املش��هد الغرائبي ال��ذي انحدرنا 
اليه، يعود في الكثير منه الى ما يحظى به سدنة هذه احلرفة 
م��ن مكانة ومنزلة ف��ي املفاصل احليوية للدول��ة واجملتمع. أما 
س��ر هذه القوة وحيويتها فيكمن ف��ي الواجهات التي تعمل 
من خاللها وقدرته��ا على إخفاء هويتها ومالمحها احلقيقية،  
وكم��ا يقول ميش��يل فوكو: )إن جناح الس��لطة يتناس��ب مع 
م��ا تتمكن م��ن إخفائه فيما يتعل��ق بآلياته��ا وقدراتها على 
ممارس��ة آيديولوجيتها(، والنجاح الس��احق الذي حتققه شتى 
السلطات لدينا ال ميكن أن يتناطح عليه كبشان، حيث القدرة 
ارتق��ت الى مس��توى العبقرية ف��ي إخفاء غاياتهم الش��ريرة 
خلف وابل كثيف من القنابل الدخانية واخلطابات الش��عبوية 
والدمياغوجية وغير ذلك مما توفره تقنيات التواصل والتس��ويق 
احلداثوية، والتي مت تس��خير قس��م كبير منها خلدمة تقاليدنا 

العريقة في الكذب والتلفيق.. 

تلفيق وتسويق األكاذيب

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - الصباح الجديد:
اختت��م ي��وم اجلمعة املاض��ي مؤمتر 
التنس��يق املعن��ي بحماي��ة التراث 
الثقاف��ي ف��ي املناط��ق احمل��ّررة في 
الع��راق، والذي نّظ��م ملدة يومني في 

مقر اليونسكو. 
وقد خل��ص املؤمتر إل��ى وضع خطة 
عمل طارئة على األجلني املتوس��ط 
والبعي��د، م��ن أج��ل احلف��اظ على 
مواقع البلد األثرّية التي تعود آلالف 
الس��نني، وما فيها م��ن غنى وتنّوع، 
إضافة إلى املتاحف، والتراث الديني، 

واملدن التاريخّية.
واتف��ق مس��ؤولون م��ن احلكوم��ة 
العراقّي��ة ونحو 80 عال��م آثار جاءوا 
من جميع أنحاء العالم، للمشاركة 
باالجتماع على إنشاء جلنة توجيهّية 
مشتركة ما بني اليونسكو والعراق، 

تتمّث��ل مهامها في تنس��يق ودعم 
املب��ادرات عل��ى الصعيدين الوطني 
الت��راث  ترمي��م  إلع��ادة  والدول��ي، 

الثقافي في العراق.
املدي��رة  قال��ت  املناس��بة،  وبه��ذه 
العام��ة لليونس��كو، إيرينا بوكوفا، 
"إّن م��دى الدم��ار كان أعظ��م م��ن 
اخملاوف"، ووصفت اجتماع اليوم بأّنه 
نقطة االنطالق ف��ي عملّية ترميم 
طويلة للت��راث، والتي من احملتمل أن 

تستغرق عقوداً من العمل.
واضافت: "إنها نقطة حتول بالنسبة 
إل��ى الش��عب العراقي، كم��ا أّنها 
نقط��ة حتّول في فه��م العالم لدور 
التراث في اجملتمع��ات الواقعة حتت 
الصراع." وبعد أقل من ثالثة أش��هر 
على إرسال بعثات طارئة إلى مدينتي 
نينوى والنمرود، وبعثة تقييم الدمار 

احلاص��ل التي أرس��لت مؤخ��راً إلى 
موقع التراث العاملي في آشور، قالت 
املدي��رة العام��ة لليونس��كو، إيرينا 
بوكوفا: "بدأت اليونس��كو بالفعل 
جهوده��ا العملّية على أرض الواقع 
م��ن أجل دع��م العراق ف��ي جهوده 

حلماية الت��راث، واملمتل��كات األكثر 
عرضة للخطر، إضافة إلى تس��وير 

وحراسة املواقع."
م��ن جهته أكد وكي��ل وزير الثقافة 
والس��ياحة واآلثار، قيس رش��يد، أّن 
بأضرار  العنيفني تسببوا  املتطرفني 

جس��يمة في املواقع األثرّية املهمة 
عل��ى الصعيد العامل��ي، حيث دّمروا 
ما يع��ادل %70 و%80 م��ن اآلثار في 
عل��ى  والنم��رود  نين��وى،  مدينت��ي 
التوال��ي. كما قاموا بحف��ر األنفاق 
بط��رق ممنهجة ف��ي مدينة املوصل، 
وغيره��ا من املواقع، بحث��اً عن اآلثار، 
بغية بيعها على االنترنت، والس��وق 

السوداء. 
وزير الثقافة العراقي، فرياد راوندوزي 
ق��ال "ف��ي إط��ار جهودن��ا الرامية 
إل��ى اس��ترجاع وحترير بالدن��ا، فإننا 
نحتاج  ملس��اعدة اجلميع، ال س��يما 
م��ن  املتح��دة  واألمم  اليونس��كو، 
أج��ل إعادة ترميم املتاح��ف، واملدن، 
واملواق��ع، وإرجاع القطع املس��روقة. 
كم��ا أّنن��ا محتاج��ون إل��ى خط��ة 
س��ريعة وطارئة، إضافة إلى الدعم 

التقني واملالي."
ه��ذا وقد تخّل��ل االجتماع جلس��ة 
ل��دى  األعض��اء  ال��دول  ملمثل��ي 
اليونس��كو، والبال��غ عدده��م 195 
دولة عضواً، الطالعهم على أعمال 
املؤمتر بهدف حشد دعمهم، وجمع 
التموي��ل املطلوب، م��ن أجل تنفيذ 
االس��تراتيجّية،  احلماي��ة  أولوّي��ات 
والتي جرى حتديدها خالل االجتماع. 
وهذه األولويات ه��ي: املواقع األثرّية، 
واملتاح��ف، والقط��ع األثرّي��ة فيها، 
ومواق��ع الت��راث العامل��ي، واملواق��ع 
املدرج��ة عل��ى القائمة اإلرش��ادّية 
املؤقتة "واملتوقع ترش��يحها في ما 
بع��د إلدراجه��ا على قائم��ة التراث 
التاريخّية،  واخملطوط��ات  العامل��ي"، 
واملبان��ي التاريخّية، والت��راث املدني 

العمراني، والتراث الديني.

اليونسكو تدعو المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة إحياء التراث الثقافي في العراق

إحياء التراث الثقافي في العراق

بغداد - تضامن عبدالمحسن:
بحض��ور نخب��وي وجماهيري كبي��ر، افتت��ح الفنانان 
الرائ��دان س��عد الطائ��ي، ون��وري مصطف��ى بهجت، 
املع��رض الس��نوي ال��ذي اقامت��ه جمعي��ة الفنانني 
التشكيليني العراقيني في قاعتها الواقعة في مدينة 

املنصور.
ض��م املع��رض 150 عمال فني��ا بني الرس��م، والنحت، 
واخلزف، واللوحات تنوعت بني الرسم بالزيت، واالكرليك، 
واأللوان املائي��ة، كما اختلفت مدارس الرس��م ما بني 

الواقعي، وبني التجريدي والرمزي.
وقال الفنان قاس��م س��بتي رئيس جمعي��ة الفنانني 
التش��كيليني "يبدو ان التش��كيليني مازالوا حريصني 
عل��ى االس��تمرار بعطائه��م االبداع��ي املتدفق، على 
الرغ��م مما يح��دث هنا او هن��اك من م��آٍس، لو حدثت 
خارج اس��وار هذا الوطن، ملاتت احلياة"، مضيفا ان هذا 
املع��رض، صار يفرض عل��ى كل املبدع��ني االبتعاد عن 
املناط��ق الضحل��ة، بالتفكير ص��وب مناطق يطلبها 
الوعي، املتقدم واحلاجات املس��تجدة، مناطق هي ابعد 
عمق��ا، واقرب للعصر واالنس��ان، وصرن��ا جميعا نريد 
لها تأسيس��ا، ال ه��وًى عابرا يخبو بفع��ل مايحيطها 
م��ن نكبات، نورها ينير دروب املبدعني، ويكش��ف لهم 
عن الرؤي��ة الواضحة للهدف االس��مى.. الوصول الى 

فضاءات ابداعات واسعة اآلفاق.

جمعية الفنانين التشكيليين 
تقيم معرضها السنوي

اعالن

المدير العام
سامر كريم عبد كبة

تعلـن رشكة الخطـوط الجوية العراقيـة ، إحدى تشـكيالت وزارة النقل عن توفـر درجات وظيفية 
بعـدد(٢٠٠) درجة وحسـب االختصاصـات املتوفرة من خـالل حركة املالك لرشكتنا لسـنة ٢٠١٦ ، 
وعن طريق إجراءات الحذف واالسـتحداث وحسـب الحاجة الفعلية ، وعىل ضوء الشهادات الدراسية 
للمتقدمـني ، فعىل الراغبني بالعمل ضمـن مالك رشكتنا ممن تتوفر فيهم الـرشوط املطلوبة تقديم 
طلـب التعيني عىل املوقع االلكتـرونــي (ia.gov.iq) وإرسـال السـرية الذاتيـة عىل الرابـــط األتي 
(ia.newcareer@ia.gov.iq) ابتداءاً من يوم األحد املوافق ٢٠١٧/٢/٢٦ ولغاية نهاية الدوام الرسمي 
ليوم الثالثاء املوافق ٢٠١٧/٢/٢٨ ، عىل ان يكون التقديم من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة 

الثانية ظهراً ، و سيهمل اي طلب يرد بعد هذا الوقت او قبله .
رشوط التعيني:

١-أن يكون املتقدم للتعيني عراقياً.
٢-الن اليزيد عمر املتقدم للتعيني عن ٣٠ سنة.

٣-أن يجتاز املتقدم املقابلة وجميع االختبارات.
٤-أن يقـدم كفالة ضامنة عىل العمل ضمن االختصاص املطلوب واليمكن تغيريه مسـتقبالً والعمل 

ضمن املواقع املحددة.
٥-سيتم اإلعالن الحقاً عن مكان وموعد املقابلة.
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