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ّ
القوات المشتركة تحرر حي الطيران ومنطقة
ً
وصوال إلى الجسر الرابع في أيمن الموصل
الجوسق
بغداد  -أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة
عن حتري��ر ضفة نه��ر دجلة ودور
السكر وحي الطيران بالكامل و
حاوي اجلوسق ومنطقة اجلوسق
من احمل��ور اجلنوب��ي وص��وال ً إلى
اجلس��ر الرابع من جهة اجلوسق
والدواس��ة خ��ارج م��ن جه��ة
الطيران .
وق��ال مص��در امن��ي ف��ي قيادة
العملي��ات املش��تركة أن" قوات
الش��رطة االحتادية حررت ضفة
نهر دجلة من جهة احملور اجلنوبي
ودور الس��كر وح��ي الطي��ران
بالكام��ل وح��اوي اجلوس��ق
ومنطق��ة اجلوس��ق  ،مش��يرًا
إل��ى إن" الق��وات ح��ررت أيض��ا ً
اجلس��ر الربع من جهة اجلوس��ق
والدواس��ة خارج م��ن جهة حي
الطيران .
وق��ال املصدر ف��ي حديث خاص
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ أن"
الق��وات األمني��ة مازالت تقاتل
في الدواس��ة خ��ارج بهدف عزل
حي الدندان والتقدم نحو مباني
احملكمة وجس��ر احلري��ة لضفة
النهر ومبان��ي احملافظة القريبة
من مركز املدين��ة التجاري وباب

الط��وب عب��ر ش��ارع الدواس��ة
التج��اري وال��ذي س��تكون فيه
املعرك��ة س��هلة لع��دم وج��ود
املدنيني فيه.
وأضاف املص��در الذي لم يفصح
ع��ن اس��مه إن ق��وات جه��از
مكافح��ة االره��اب س��تحقق
التم��اس مع قطعات الش��رطة
االحتادية ش��رقا ً في حي الطيران
وتتقدم في احملور اجلنوبي الغربي
لتقتحم منطقة املنصور ،الفتا ً
إلى ان" الفرقة املدرعة التاسعة
وفرق��ة العب��اس القتالي��ة
ستتوجه من احملور الغربي لتحرر
محطة كهرب��اء اليرموك وتلول
العطش��انه و االج��زاء العلي��ا
الغربية من تل الرمان.
وأوض��ح املص��در أن"م��ا ميي��ز
الس��احل األمين عن االيس��ر هو
ازقته الضيق��ة ومنازله القدمية
الصغي��رة احلجم والت��ي تتراوح
مس��احة غالبي��ة منازله��ا عدا
االحي��اء الغربي��ة والش��مالية
الغربية واجلوس��ق والطيران بني
 100-60م وهذا ما يصعب املهمة
على القوات األمنية خصوصا ً ان
داع��ش فتحت تل��ك املنازل على
بعضها االخر لتتنقل بينها.
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مكتب العبادي ُيعلن تهيئة

 173ألف وحدة إيواء للنازحين
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن املكتب اإلعالم��ي لرئيس
ال��وزراء حيدر العبادي ،عن تهيئة
 173أل��ف وحدة إي��واء للنازحني
من املناطق التي تشهد عمليات
عسكرية الس��تعادة السيطرة
عليه��ا م��ن قبض��ة تنظي��م
"داع��ش" ،فيما أش��ار إلى إنفاق
أكث��ر م��ن تريليوني دين��ار على
مل��ف النزوح خ�لال عامي 2015
و.2016
وق��ال املتح��دث باس��م املكتب
سعد احلديثي في كلمة متلفزة
تابعته��ا "الصب��اح اجلديد" ،إنه
"مت��ت تهيئة أكثر م��ن  173ألف

وح��دة إي��واء للنازح�ين م��ا بني
كرفان وخيمة حت��ى اآلن" ،الفتا ً
إلى "وجود اس��تعدادات لتهيئة
وجتهيز  37وحدة إيواء جديدة في
حال دعت احلاجة لذلك".
وأض��اف احلديث��ي أن "احلكوم��ة
أول��ت اهتمام��ا ً كبي��رًا بدع��م
النازح�ين مالي��ا ً لتخفيف أعباء
النزوح عنهم ومد يد العون لهم
مبواجهة الظروف القاسية التي
عانوها" ،الفتا ً إل��ى أن "مجموع
م��ا مت إنفاقه مللف النازحني خالل
عام��ي  2015و 2016م��ن قب��ل
احلكومة بلغ أكث��ر من تريليوني
دينار".

الوجبة األولى من طائرات النسر

الذهبي الكورية تتوجه إلى العراق

قوات الشرطة االحتادية في املوصل

وتاب��ع أن" جميع املصادر األمنية
تشير الى التعاون بني اهالي األمين

«داعش» يغلق آخر مقراته
الرئيسة في مركز تلعفر

والق��وات االمني��ة م��ن الناحية
االس��تخبارية وتزوي��د الق��وات
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االمني��ة باملعلومات عن حتركات
داعش كبير جدا ً خصوصا ً خالل

اليومني املاضيني.

داعش لعناصره :أحرقوا كل شيء
في الساحل األيمن من الموصل

تتمة ص3
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت القوة اجلوي��ة العراقية،
أمس االثن�ين ،عن ب��دء عملية
ش��حن الوجب��ة االول��ى م��ن
طائ��رات "النس��ر الذهبي" من
كوريا اجلنوبية.
وقال��ت الق��وة اجلوية ف��ي بيان
نشرته على صفحتها الرسمية
على موقع التواصل االجتماعي
"فيس بوك" ،إن "عملية شحن
الوجبة االولى من طائرات T50iq
النس��ر الذهبي من احد موانئ
كوريا اجلنوبية بدأت اليوم".
واضافت أن "الطائرات ستصل
خ�لال األس��ابيع املقبل��ة ال��ى
ميناء ام قصر في العراق".
وابرم��ت احلكوم��ة العراقي��ة

الس��ابقة ف��ي  21م��ن ش��هر
كان��ون االول  ،2013عق��دا ً م��ع
كوريا اجلنوبية لشراء  24طائرة
كوري��ة حديث��ة لصال��ح القوة
اجلوية العسكرية العراقية.
وكانت الق��وة اجلوية قد أكدت
ف��ي وق��ت س��ابق ان الع��راق
سيشتري  516طائرة عسكرية
مقاتلة لس�لاحه اجلوي اجلديد
من فرنس��ا و الوالي��ات املتحدة
و قال مس��ؤول عسكري عراقي
رفيع املس��توى بأن هذه اخلطوة
جاءت لتعزي��ز اجليش العراقي و
تسهيل االنس��حاب األميركي
و س��يكلف الع��راق ملي��ارات
الدوالرات.
تتمة ص3

إلغاء معيار التحصيل الدراسي في توزيع المستحقات الشهرية

ّ
النواب ..بال زيادة
المالية البرلمانية :البرلمان وحد رواتب

بغداد  -وعد الشمري:
نفت اللجنة املالي��ة النيابية ،أمس
االثنني ،زيادة روات��ب مجلس النواب،
الفتا ً إلى صدور قرار بقضي مبساواة
مستحقات الش��هرية بنحو ال يؤثر
على املوازنة ،مبينة أن ذلك بس��بب
االلية غير العادلة التي كانت تعتمد
بالس��ابق مبنح الراتب االسمي على
اس��اس التحصيل الدراسي لعضو
البرملان.
وق��ال عضو اللجنة س��رحان أحمد
س��رحان ف��ي حديث م��ع "الصباح

اجلديد" ،إن "معلومات غير صحيحة
وردت إل��ى وس��ائل االع�لام وج��رى
تناقلها بسرعة في وسائل التواصل
االجتماع��ي حول زيادة رواتب اعضاء
البرملان".
وأعرب عن اس��فه كون تلك "االنباء
املغلوط��ة اث��ارت حفيظة الش��ارع
بالضد من السلطة التشريعية إلى
ح��د مهاجمتها بتصريح��ات نارية
ص��درت من بع��ض احمللل�ين من دون
االطالع على الوقائع كما هي".
وتاب��ع س��رحان أن "مجل��س النواب

مسؤول بريطاني يكشف عن مخطط
لـ "داعش" لشن هجمات في بالده

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املشرف اجلديد على تشريعات
مكافح��ة اإلره��اب ف��ي بريطاني��ا
ماكس هي��ل ،أن تنظي��م "داعش"
يخط��ط لهجمات على مدنيني في
اململكة على غ��رار الهجمات التي
ش��نها اجليش اجلمهوري األيرلندي
قبل  40عاماً.
وفي مقابل��ة مع صحيفة "صنداي
تليغ��راف" ،ذك��ر النائ��ب الع��ام
ماك��س هيل ،ال��ذي كل��ف مؤخرا ً
باإلشراف على القوانني البريطانية
املتعلقة باإلرهاب ،أن "املتش��ددين
يستهدفون املدن ويشكلون مخاطر
هائلة مس��تمرة ال ميك��ن ألحد منا
جتاهلها".
�د أن "اخلط��ر ال��ذي تواجه��ه
وع� ّ

اململك��ة في الوق��ت احلالي ال يقل
ع��ن اخلطر الذي واجهت��ه لندن في
س��بعينيات القرن املاض��ي عندما
كان اجلي��ش اجلمه��وري األيرلن��دي
نشطاً".
وأوض��ح هي��ل" :س��وف يك��ون من
اخلط��أ عق��د مقارن��ة ب�ين تنظيم
داعش واجليش اجلمهوري اإليرلندي،
ال��ذي اس��تعمل العن��ف لتحقيق
هدفه بإجب��ار بريطانيا على اخلروج
من إيرلندا الش��مالية ..ولكن فيما
يخ��ص التهديد احلال��ي ،أعتقد أن
ق��وة واحتمالي��ة تك��رار اخملططات
اإلرهابية ،في ضوء الهجمات التي ال
تفرق بني املدنيني األبرياء في املناطق
الرئيسة ،متثل خطرًا مستمرا ً كبيرا ً
ال ميكن ألحد منا جتاهله".

سبق أن اصدر قرارا ً بالرقم  333الذي
منح مبوجب��ه الرواتب على اس��اس
التحصيل الدراسي".
وزاد أن "اصحاب شهادات املاجستير
والدكتوراه حصلوا في املدة املاضية
على مس��تحقات أكثر مما يتقاضاه
اقرانه��م م��ن بقي��ة الش��هادات
اجلامعية أو االعدادية".
ولف��ت س��رحان إل��ى أن "االج��راء
الس��ابق اثار حفيظة بعض النواب؛
كون��ه ال ينس��جم م��ع العدال��ة،
وطالبوا باعادة النظر فيه".

ويج��د عض��و اللجن��ة املالي��ة أن
"الوصول إلى املقعد النيابي ال يرتبط
بالشهادة الدراسية ،إمنا رهن مكانة
املرش��ح ف��ي منطقته وس��معته
ومقدار تقدميه اخلدمات لس��كانها
ورضاهم عنه" .وأس��تطرد س��رحان
أن "اصحاب الشهادات العليا كمن
لدي��ه الدكت��واره ف��ي تخصصه ال
مي��ارس املهام التش��ريعية بنا ًء على
حتصيله الدراس��ي ،أمنا ذلك ينفعه
فقط في اجلامعة.

تتمة ص3

مقتل مسؤول إذاعة "داعش"

وتوقف بثها في عموم نينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مصدر محلي في محافظة
نين��وى ،عن مقت��ل مس��ؤول إذاعة
"البيان" التابع��ة لتنظيم "داعش"
بني��ران مجهولني ،مبين �ا ً أن اإلذاعة
أوقفت بثها في عموم احملافظة بعد
اقت��راب الق��وات األمنية م��ن مركز
الساحل األمين للموصل.
وق��ال املص��در في حدي��ث صحفي،
إن "مجموع��ة مس��لحة مجهولة
قتلت ،مسؤول اذاعة البيان التابعة
لتنظي��م داع��ش ،وال��ذي يحم��ل
جنس��ية أجنبي��ة ،ف��ي ح��ي ب��اب
جديد وس��ط الس��احل األمين غربي
املوص��ل" ،الفتا ً ال��ى أن "املهاجمني
فروا الى جه��ة مجهولة بعد تنفيذ
الهجوم".

وأضاف املصدر  ،أن "داعش أوقف بث
اإلذاعة بعد اقت��راب القوات األمنية
من مركز الس��احل األمين وحتقيقها
تقدما ً سريعا ً في اجلانب الغربي من
املوصل".
وفي سياق آخر افاد مصدر امني في
محافظة صالح الدي��ن ،بأن تنظيم
"داعش" هاجم حقول عالس ش��رق
تكريت ،مبينا ً ان الش��رطة االحتادية
وحشد العلم اشتبكوا معه.
وق��ال املص��در في حدي��ث صحفي،
ان "تنظي��م داع��ش ش��ن هجوم �ا ً
على حق��ول عالس النفطية ش��رق
تكري��ت" ،مبينًا ان "قوات الش��رطة
االحتادية وحشد العلم اشتبكوا مع
عناص��ر التنظيم" .واض��اف املصدر،
ان"االشتباكات ما تزال مستمرة".

تقريـر

ّ
يعول على "لجانه العشر" لإلسراع
التحالف الوطني

في إقرار القوانين والسيطرة على "ملف االستجوابات"

بغداد ـ مشرق ريسان:
يعت��زم التحال��ف الوطن��ي
برئاس��ة عمار احلكي��م -تفعيلدور التحال��ف عل��ى الصعيدي��ن
التش��ريعي واحلكوم��ي ،من خالل
تشكيل "عشر جلان" تعنى برسم
إس��تراتيجية التحالف في جميع
القطاعات.
أب��رز أه��داف التحالف م��ن "هذه
اخلط��وة" ه��ي الس��يطرة عل��ى
ملف "االستجوابات" للمسؤولني
التنفيذي�ين ،إضافة إلى تش��ريع
أكبر قدر ممك��ن من القوانني خالل
الدورة البرملانية احلالية.
ويقول النائب ع��ن ائتالف املواطن
املنضوي ف��ي التحال��ف الوطني
حس��ن خالط��ي إن "م��ن ضم��ن

اجتماع سابق للتحالف الوطني
سياس��ة التحال��ف الوطن��ي تتس��لمها عش��ر جل��ان ،أبرزه��ا
تقس��يم مهام عمله إلى ملفات اللجنة التشريعية برئاسة النائب

خالد األسدي ،واللجنة احلكومية
برئاس��ة النائ��ب موف��ق الربيعي،
وجلنة األمن والدفاع برئاسة النائب
محمد ناجي.
ويضي��ف خالطي ف��ي حديث مع
"الصباح اجلديد" ،إن "هذه اخلطوة
تأت��ي للتركيز عل��ى دور التحالف
الوطني بكون��ه الكتلة البرملانية
األكب��ر في مجلس الن��واب ،واخذ
دوره ف��ي إعطاء أولوي��ة للقوانني
الواج��ب تش��ريعها ،إضاف��ة إلى
متابعة عمل احلكومة".
ويضي��ف إن "التحال��ف الوطني
أصبح مؤسسة سياسية تتضمن
العديد م��ن الضوابط وااللتزامات
لكتل التحالف.
تتمة ص3
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عبد الزهرة محمد الهنداوي

شؤون عراقية

أكد أن زيارته تأتي في إطار إجهاض مذكرة التفاهم بين بغداد وطهران

مصـدر :بارزاني ّ
يقدم تطمينات ألنقـرة

زيارة إلى متحف
اآلثار العالمي

فيما كانت الش��مس تقترب من غروبها بعد نهار
مشمس جميل كنا نحن مجموعة من االعالميني
واألكادمي�ين العراقي�ين نتج��ه إل��ى غ��رب مدينة
الناصري��ة مركز محافظة ذي ق��ار بنحو  40كيلو
مترا ً متجهني الى زقورة أور التاريخية تلبية لدعوة
من الس��يد رئيس مجلس محافظة ذي قار الشاب
حميد الغزي الذي كان يرافقنا ايضا في تلك الرحلة
التاريخي��ة إلى متحف التاريخ العاملي – كما يحلو
خلبراء االثار الغربيني تسمية آثارنا في اجلنوب –
وصلنا إلى املتح��ف (الزقورة) في حلظات الغروب
االول��ى  ..وق��د حتركن��ا س��ريعا ً بالتوج��ه صوبها
الس��تثمار آخ��ر ما ج��ادت به الش��مس من ضوء،
فبعد حلظات س��يحل الظالم ول��ن يكون بإمكاننا
رؤي��ة االش��ياء هناك  ،وه��ذا الذي ح��دث فعال  ،ما
اضطرن��ا إلى االس��تعانة ب��ـ( فالش��ات) الهواتف
النقال��ة لنتلمس طريقنا الس��يما عند النزول من
أعل��ى الزقورة أو للتمعن في بعض القطع اآلثارية
الت��ي كان يحدثنا عن تاريخه��ا الضارب في اعماق
الك��ون اخلبير االثاري عام��ر عبد ال��رزاق  ،وهذا امر
مس��تغرب حقا ً ان يك��ون معلم��ا ً تاريخيا ً بحجم
زقورة اور تكتنف��ه الظلمة في وقت نحن نتحدث
عن اهمية الس��ياحة وضرورة االهتمام بها لتكون
راف��دا ً اقتصاديا ً مهما ً  ،واألمر ال يقتصر على زقورة
اور ف��ي الناصرية  ،امنا حتى بقي��ة املعالم االثارية
س��واء تل��ك الواقعة ف��ي محافظة ذي ق��ار او في
احملافظات االخرى.
املهم ان الصورة التي رسمها لنا اخلبير عبد الرزاق
كان��ت ذات وجه�ين :االول كان مش��رقا ً  ،فعندما
تس��مع ان الس��ياح االجانب الذين يحجون إلى اور
يخلع��ون احذيتهم ح�ين تطأ اقدامه��م ارض اور
ألنها تعد مقدس��ة ففيها أنشيء اول معبد قبل
اكثر من  4آالف س��نة (الزقورة) لعبادة كبير الهة
اور املعروف باسم (سن) وفيها مقام إبراهيم اخلليل
‘ فهذا امر يبعث على الفخر والسرور ..
أما اجلانب االخر من الصورة فهو اجلانب الس��لبي ،
فهل من املعقول ان معلما ً تاريخيا ً اثاريا ً كبيرا ً مثل
زقورة اور الشهيرة مازال خارج الئحة التراث العاملي
بسبب عدم إيالئها االهتمام الكافي  ،فإدراجها في
الالئحة ميثل تش��ري ًفا لليونسكو وليس العكس ،
وهذا الكالم ينسحب على جميع مواقعنا االثارية
 ،اذا م��ا علمنا ان لدينا عش��رات االالف من املواقع
االثارية القليل منها مكتش��ف نس��بته ال تتجاوز
ال��ـ( . )5%وبعض املكتش��ف ال ميكن الوصول اليه
لعدم وجود طريق مناس��ب مثل اري��دو  ،وبعضها
االخر لم يس��تثمر ومبا يتالءم واهميته السياحية
واالقتصادية مثل بحيرة س��اوة العجيبة وقس��م
ثالث عاث به الدواعش تدميرا ً وتنكيال الس��يما آثار
نينوى
لن��ا ان نتص��ور واقعنا االقتصادي ونحن نس��تقبل
ماليني الس��ائحني من ش��تى بقاع العالم يحجون
إل��ى مواقعن��ا االثارية  ،ولكن كي��ف ميكننا حتقيق
ذلك ؟  ..نحن نحتاج إلى مشاريع سياحية تتضمن
جميع انواع اخلدمات املطلوبة  ،وإنشاء متاحف يتم
تش��ييدها في املواقع االثاري��ة  ،يرافق ذلك حمالت
اعالمية واسعة  ..فليس من املعقول ان حتمل بالدنا
لقب متح��ف التراث العاملي  ،وآثارنا تعاني من كل
ه��ذا االهمال والضي��اع هناك اكثر م��ن  126دولة
في العالم يعتمد اقتصادها على الس��ياحة وهي
ال متتلك سوى النزر اليس��ير باملوازنة مع ما منلكه
نحن  ..انها دعوة للنهوض بواقع اثارنا املتردي .

باستمرار تدفق خام كركوك عبر أراضيها
كركوك ـ عباس كاريزي:
يق��ف الع��م حتس�ين محمد في
طابور طويل الى جانب العشرات
م��ن أبن��اء مدين��ة كرك��وك منذ
يومني لتسلم خمس�ين لترا ً من
النفط توزعها الس��لطات احمللية
على العائالت في املدينة لتقيهم
برد الشتاء القارس.
كركوك مدينة الذهب االس��ود
كم��ا يطل��ق عليه��ا او ق��دس
كردس��تان كما يسميها الكرد
تعوم على بحر من النفط بينما
يتطلب تسلم خمسني لترًا من
النف��ط ان يقف العم حتس�ين
وه��و مواطن طاعن في الس��ن
م��ن ابن��اء املدين��ة وغي��ره من
املواطنني س��اعات طويلة على
ابواب اح��دى محط��ات الوقود
اخملصصة لتوزيع النفط األبيض
وفق��ا ً لكوبون وزعت��ه احلكومة
احمللية على املواطنني.
العم حتسني يقول انا واقف في
ه��ذا الطابور ام��ام احملطة منذ
س��اعات الصباح الباكر انتظر
ان يأتي دوري لتس��لم خمسني
لت��رًا م��ن النف��ط خصصته��ا
احملافظ��ة ل��كل عائل��ة ،وف��ي
معرض رده على سؤال للصباح
اجلدي��د ،ع��ن رأيه ،ف��ي الفائدة
الت��ي جتنيها احملافظ��ة من بيع
النف��ط وتصدي��ره ال��ى خ��ارج
الب�لاد ،يضيف ان ابن��اء املدينة
اليعرف��ون مصي��ر النفط الذي
يصدر م��ن احملافظة والى جيوب
من تذه��ب ،وقال نحن ندرك بأن
هناك فس��ادا ً كبي��را ً في ملف
النفط وم��ا نراه حولنا من غناء
فاحش للمسؤولني وبناء الفلل
والقص��ور والعم��ارات ما هو اال
جزء من ه��ذا الفس��اد ،ولكننا
غير ابه�ين بذلك وكل همنا هو
تأمني قوت اطفالنا اليومي.
مصدر مس��ؤول ف��ي محافظة
كرك��وك رف��ض الكش��ف عن

كان رئيس مجلس
محافظة كركوك وكالة
ريبوار طالباني قد اعلن
ان مجلس المحافظة
لن يفسح المجال لتمرير
االتفاق الذي وقع بين
بغداد وطهران بشأن بناء
خط أنابيب لتصدير النفط
الخام من حقول كركوك
عبر ايران من دون
توضيح بنوده وتفصيالته
والرجوع الى حكومة
اقليم كردستان

بارزاني

اس��مه كش��ف ف��ي تصري��ح
للصب��اح اجلدي��د ع��ن ارتف��اع
كميات النفط املس��تخرج من
حقل��ي هافنا وباي حس��ن الى
قرابة  450ال��ف برميل لصالح
ش��ركة كار التابع��ة للح��زب
الدميقراط��ي الكردس��تاني،
وتاب��ع ان ه��ذه الش��ركة التي
تعم��ل لصال��ح حكومة اقليم
كردستان ،لم تضع حلد اللحظة
عدادات لقي��اس كميات النفط
املص��در في حقل��ي هافانا وباي
حسن غربي محافظة كركوك.
واوضح املصدر ان عدد االبار في
هذين احلقلني يص��ل الى قرابة
 400بئر نفطي ،تصدر ش��ركة
كار اغلب��ه عب��ر انب��وب تصدير
نف��ط اإلقلي��م في ح�ين حتمل

البقي��ة الى عدد م��ن املصافي
احمللية ومحطات توليد الطاقة
اضاف��ة ال��ى املصان��ع ومعامل
االسمنت.
ولف��ت الى ان احلكوم��ة احمللية
ف��ي محافظة كرك��وك ابرمت
اتفاق��ا ً م��ع حكوم��ة االقلي��م
تس��لم مبوجبها نفط احملافظة
مقابل  10مالي�ين دوالر متنحها
حكوم��ة االقلي��م للحكوم��ة
احمللية في املدين��ة كاموال بترو
دوالر ،واضاف ان مجلس احملافظة
ليس على اط�لاع بطبيعة نوع
االتف��اق ال��ذي وقع��ه محافظ
املدين��ة الدكتور جنم الدين كرمي
مع حكوم��ة االقلي��م ،واضاف
ان مل��ف النفط ف��ي احملافظة
يش��وبه فس��اد وغموض كبير

مؤك��دا ً ان تصديره س��ابقا ً عبر
شركة سومو برغم انه لم يعد
بفائدة عل��ى ابناء املدينة اال انه
كان اكثر ش��فافية ووضوحا ً مما
يجري اآلن.
وكان رئي��س مجلس محافظة
كركوك وكالة ريب��وار طالباني
قد اعل��ن ان مجل��س احملافظة
لن يفس��ح اجملال لتمرير االتفاق
ال��ذي وقع ب�ين بغ��داد وطهران
بشأن بناء خط أنابيب لتصدير
النفط اخلام من حقول كركوك
عب��ر ايران من دون توضيح بنوده
وتفاصيله والرجوع الى حكومة
اقليم كردستان.
طالبان��ي ش��دد عل��ى ع��دم
الس��ماح بتنفي��ذ االتف��اق بني
احلكوم��ة االحتادية وايران اخلاص

ّ
توجه بتدقيق ملفات
ألمالية

«داعش» يغلق آخر مقراته الرئيسة
في مركز تلعفر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر محلي ف��ي محافظة
نين��وى ،بأن تنظي��م "داعش" أغلق
آخ��ر مقراته الرئيس��ة ف��ي مركز
قضاء تلعف��ر غرب املوص��ل ،فيما
أش��ار الى أن التنظي��م حاصر حيا
سكنيا في احمليط الشرقي للقضاء
بعد هروب ثالثة سجناء.
وق��ال املصدر في حدي��ث صحفي،
إن "تنظي��م داع��ش أغل��ق آخ��ر

تقـرير

مقراته الرئيسة املعروفة في مركز
قض��اء تلعفر غرب املوص��ل والذي
يطلق عليه اس��م املبنى األُسود"،
الفت��ا الى أن "املق��ر مت فتحه عقب
س��يطرة التنظي��م عل��ى القضاء
بعد ."2014
وأضاف املص��در  ،أن "داعش جلأ الى
مقرات بديل��ة خوفا م��ن عمليات
القصف املركزة التي اس��تهدفت
مؤخرا العديد من مقراته" ،مشيرا

بتصدير اخل��ام عب��ر انابيب من
كركوك الى اي��ران وقال «لن متر
نقطة نفط واحدة قبل توضيح
ماهية االتفاق لنا».
وكان��ت وزارة النف��ط العراقية
اعلن��ت ي��وم االثن�ين ان بغ��داد
وطهران وقعت��ا مذكرة تفاهم
لدراس��ة بن��اء خ��ط أنابي��ب
لتصدير النفط اخلام من حقول
كركوك عبر ايران.
وب�ين املص��در للصب��اح اجلديد
ان الزيارة الت��ي يقوم بها رئيس
االقليم املنتهية واليته مسعود
بارزاني الى تركيا ولقاءه برئيس
اجلمهوري��ة وال��وزراء تتضم��ن
بحث ملف�ين مهمني األول منع
أي��ة خط��ط او مش��اريع تعتزم
احلكومة العراقية اجراءها ملنع

تدفق نفط كرك��وك الى انبوب
جيه��ان عبر االراض��ي التركية،
اضاف��ة الى احلد من التهديدات
الت��ي يش��كلها عناص��ر حزب
العمال الكردستاني وحتركاتهم
على مصالح احلكومة التركية
في املنطقة.
واض��اف املص��در ان االتفاق��ات
النفطي��ة طويلة االج��ل التي
وقعه��ا احل��زب الدميقراط��ي
الكردس��تاني ،متنع حصول اية
تفاهم��ات او حوار ج��دي النهاء
اخلالفات ب�ين اربيل وبغداد وهي
تن��ذر بعواق��ب وخيم��ة عل��ى
كردستان واملنطقة اذا ما استمر
الفس��اد والتالعب الكبير مبلف
نفط االقليم وكركوك على حد
سواء كما هو عليه االن.

الضرائب والجمارك

الى أن "التنظيم حاصر حيا سكنيا
في احمليط الش��رقي لقضاء تلعفر
بعد متكن ثالثة س��جناء في مركز
احتجاز تابع لداعش من الهروب".
يذك��ر أن الق��وات األمني��ة تواصل
عمليات حترير ما تبقى من املناطق
الت��ي يس��يطر عليه��ا تنظي��م
"داعش" ف��ي مدينة املوصل ،حيث
كب��دت تل��ك الق��وات التنظي��م
خسائر باألرواح واملعدات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزي��ر املالية وكال��ة عبد الرزاق
العيسى،امس االثنني ،بتدقيق ملف
الضرائ��ب واجلمارك ،مؤك��دا التزام
وزارته مبكافحة أوجه الفس��اد التي
تعبث بايرادات الدولة والس��يما غير
النفطية.
وذك��ر بي��ان لل��وزارة اطلع��ت عليه
«الصب��اح اجلدي��د» ،أن «العيس��ى
بح��ث ،امس ،م��ع وفد م��ن اللجنة

املالي��ة النيابية مل��ف االيرادات غير
النفطية ومكافحة الفساد».
وأض��اف البيان ،أن «اجملتمعني اتفقوا
على ض��رورة زيادة س��قف االيرادات
غير النفطية للدولة كونها تشكل
ثقال ماليا مهما ،من شأنه ان يقلص
فجوة العج��ز في املوازن��ة االحتادية
ويقلل من مساحة االزمة الراهنة».
وأك��د العيس��ى ،بحس��ب البي��ان،
«إلت��زام الوزارة مبكافح��ة كل اوجه

الفساد التي تعبث بايرادات الدولة،
والس��يما غي��ر النفطي��ة منه��ا»،
مش��يرا إلى «أهمية تفعيل وتدقيق
ملفات الضرائب والكمارك».
من جهته ،اعرب وفد اللجنة املالية
البرملانية عن أمله بـ»وضع خطوات
اجرائي��ة عاجلة لضب��ط التفاصيل
املالي��ة للدول��ة به��دف مواجه��ة
التداعيات االقتصادية التي تفرضها
االزمة املالية».

مع تفاقم األزمات اإلقليمية بين دول الجوار

السياسة الخارجية لتركيا ..تغييرات تحددها المصالح الضيقة
ترجمة :سناء علي*
في عدة تقارير ملراقبني اش��اروا فيها الى
ان « نتائ��ج االنتخاب��ات البرملانية في عام
 2015حل��زب العدال��ة والتنمي��ة والت��ي
اس��تطاعت احلصول على دعم سياسي
ومعنوي لسياساته اخلارجية التي واجهت
انتق��ادات داخلي��ة وخارجي��ة كثيرة في
الفترة املاضية ،فق��د أكد بعد فوزه على
خيار (السياس��ات التوافقي��ة) والتهدئة
داخلي��اً ،لتمكين��ه م��ن أداء دور إقليمي
يركز على توافق حلفاء تركيا على أهداف
مشتركة وقيادة عمل جماعي دولي ضد
التهدي��دات اجلدي��دة ،وهو ما يتس��ق مع
مراجعاته السابقة,فمع تعقّ د مشكالت
تركيا اإلقليمية وتزايد حتدياتها الداخلية
في الس��نوات األخيرة ،قدم حزب العدالة
والتنمية مراجعات أكادميية وسياس��ية
لسياس��ته اخلارجي��ة الت��ي اتس��مت
باالس��تمرارية وثب��ات التوجه��ات من��ذ
وصوله للحكم عام ».2002
وبني املراقبون ان « حزب العدالة والتنمية
يس��عى إلى حتقيق التجان��س بني التراث
العثماني التركي والتراث اإلس�لامي في
الداخ��ل واخل��ارج ،من منطل��ق اإلميان بأن
تركيا متثل قوة إقليمية كبرى ،ومن دون أن
يعني ذلك تدش�ين امبراطورية عثمانية
جديدة في الشرق األوسط وما وراءها ،وال

السعي إلقامة نظام قانوني إسالمي في
تركيا احلديثة ،ولكن إرساء امنوذج معتدل
من العلمانية التركية في الداخل ،وتبني
سياسة أكثر نشاطا ً في اخلارج ،والسيما
في مجال الوساطة حلل النزاعات».
واش��اروا ال��ى ان «هذه السياس��ة التي
يتبناه��ا ح��زب العدال��ة والتنمي��ة منذ
وصول��ه إلى الس��لطة تق��وم على مبدأ
(العمق االس��تراتيجي) الذي أرس��اه وزير
اخلارجي��ة ،أحم��د داود أوغل��و ،واملرتب��ط
بـ»تصفي��ر املش��كالت مع اجلي��ران» ،مما
يسمح لتركيا بإستعادة دورها التأريخي
ف��ي محيطه��ا اإلقليمي ،وال��ذي أهمل
بس��بب املبالغ��ة ف��ي االهتم��ام بتعزيز
العالق��ات م��ع الغ��رب ،واأله��م أن ذلك
النش��اط لتركي��ا ف��ي نطاقه��ا احملي��ط
يس��مح لها بتعزيز مكاسبها التجارية،
وذلك مع تنامي اقتصادها ،وزيادة قدرتها
التصديري��ة ،حيث تضاعف��ت الصادرات
التركي��ة إل��ى دول املنطقة ،خ�لال فترة
حكم حزب العدالة والتنمية».
كما أش��ار املراقبون إل��ى وجود ثالث رؤى
اس��تراتيجية حاكم��ة لسياس��ة تركيا
اخلارجي��ة ،وكان ابرزه��ا رؤي��ة (العثمانية
اجلدي��دة) التي اعده��ا الرؤي��ة التي حتدد
التوجه اخلارجي حل��زب العدالة والتنمية
باألس��اس.وترتكز أنقرة على هذا األمنوذج
م��ن العثمانية اجلدي��دة ،بتدعيم مصادر
قوتها الناعمة من خالل تعظيم نفوذها

السياس��ي واالقتص��ادي والدبلوماس��ي
والثقاف��ي ،وخصوصا ً ف��ي املناطق التي
كان��ت تابع��ة تاريخي��ا ً لإلمبراطوري��ة
العثماني��ة ،وكذلك ف��ي املناطق األخرى،
حيث لتركيا مصالح اس��تراتيجية,ومع
اإلش��ارة كذلك إلى أن العثمانية اجلديدة
ال ت��رى حرج��ا ً ف��ي االعت��راف بالتعددية
الثقافي��ة ،مم��ا يس��اعد على اس��تيعاب
التع��دد اإلثن��ي في الب�لاد .وعل��ى ذلك،

وبخالف املعس��كر الكمال��ي القومي ،ال
ت��رى العثماني��ة اجلديدة تهديدا ً رئيس��ا ً
ف��ي االعتراف باحلق��وق الثقافية لألكراد،
مادام��وا على ال��والء للدولة ،بل إنه ميكن
اس��تيعاب مطامحهم ف��ي إطار الهوية
املس��لمة التي جتمع ُجل العرقيات داخل
الب�لاد ».واش��اروا الى ان اوغل��و ص ّرح في
خطابه أمام اجلمعي��ة الوطنية التركية
الكب��رى ف��ي أبري��ل  ،2012ب��أن تركي��ا

س��وف تواصل جهودها ودعواتها لتحرير
املنطقة من االس��تبداد ،وليكون الزعيم
امللهم للدميقراطيات العربية ،في خطاب
برز مع��ه مالمح العثماني��ة اجلديدة في
السياسة التركية ،وكذلك تأثير التوجه
اجلدي��د لتركي��ا ،فم��ع بداي��ة األح��داث
العربي��ة ،التزمت أنقرة احلي��اد إزاء الثورة
التونس��ية ف��ي ديس��مبر  .2010ولك��ن
مع تس��ارع األحداث في مصر بعد شهر

واح��د من ذلك التأريخ ،فق��د بادر أردوغان
بدعوة الرئيس السابق حسني مبارك إلى
التنح��ي ،وكان عبد اهلل غ��ول أول رئيس
يزور مصر بعد سقوط مبارك ،مما ضاعف
من الشعبية التي حتظى بها تركيا على
الس��احة املصري��ة ،وهو م��ا انعكس في
اس��تقبال أردوغ��ان عند زيارت��ه ملصر في
سبتمبر  ،2011حيث زارها على رأس وفد
كبير من رجال األعمال ،أثبت حرص تركيا
عل��ى توس��يع عالقته��ا االقتصادية مع
أكبر دولة عربية».
كما اوضح��وا ان��ه «و بداي��ة االنتفاضة
الليبي��ة في ش��باط  ،2011ب��دا أن تركيا
مترددة بشأن ما يجب فعله ،حيث كانت
لتركي��ا اس��تثمارات كبي��رة م��ع نظ��ام
القذافي .لذلك ،أكدت في بداية األحداث
أهمية التوصل لتسوية سياسية لألزمة
ف��ي ليبيا ،محذرة من اس��تفحال القتال
عل��ى النحو الذي مت س��ابقا ً ف��ي العراق،
األم��ر الذي أضر بصورة تركيا داخل ليبيا.
ولكن بعد متري��ر قرار مجلس األمن 1973
الذي أَذِن بفرض منطقة حظر طيران فوق
ليبيا ،فقد تبدل موقف أنقرة بإرس��الها
ق��وات بحرية للمش��اركة ف��ي علميات
الناتو هناك ،بجانب املش��اركة في جهود
اإلغاث��ة اإلنس��انية.كذلك ،ف��إن ان��دالع
احل��راك الش��عبي البحريني في ش��باط
 2011وضع تركيا بني حس��ابات متعددة،
فلديه��ا مصالح اقتصادية واس��عة مع

عم��وم دول مجل��س التع��اون اخلليجي،
وكان عليها احت��رام اخلصوصية األمنية
ملنطق��ة اخللي��ج ،ول��م تك��ن ترغب في
تش��جيع إي��ران على التدخل في ش��ؤون
دول��ه .وم��ع ذلك ،فق��د أرادت أنق��رة إبراز
دورها الدبلوماس��ي في محاولة لتهدئة
التوترات السنية -الشيعية في املنطقة
التي من ش��أنها اإلض��رار حتى مبصاحلها
اخلاص��ة ،ولذلك عرضت أنقرة التوس��ط
حلل األزمة ،موصية السلطات البحرينية
بضب��ط النف��س .غي��ر أن دول اخللي��ج
جتاهل��ت مب��ادرات أردوغان ،وش��رعت في
احلل العس��كري لألزمة بإرسال قوات درع
اجلزيرة إلى البحرين».
واختتموا دراستهم بأن» تركيا وإن عانت
خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة للتغيرات
املفاجئة في الشرق األوسط ،فإنها نظرت
إلى ثورات الربي��ع العربي بوصفها تطورا ً
جيدا ً نحو إرساء قيم احلكم الدميقراطي
القائم��ة عل��ى الش��فافية واملس��اءلة،
متفائل��ة بتصاع��د دور تي��ارات اإلس�لام
السياس��ي والقريبة م��ن أيديولوجيتها
وأفكارها ،مما يساعد على تدعيم التعاون
مع أنق��رة ،حتى يب��دو أن تركيا قد تكون
من أولى القوى اإلقليمية املستفيدة من
التطورات اجلارية في املنطقة».
* ع��ن معه��د بولينغ��ي لالبح��اث
والدراسات االستراتيجية
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التنظيم يحتجز مئات المدنيين في سراديب منازلهم ويقاتل من فوق األسطح

"الرافدين" ّ
يوجه

داعش لعناصره :أحرقوا كل شيء في الساحل األيمن من الموصل

وعدم تأخير المعامالت

نينوى ـ خدر خالت:
جل��أت قي��ادات تنظي��م داع��ش
االجرامي��ة الى توجي��ه عناصرها
الى حرق أي ش��يء قاب��ل لالحتراق
باجلانب االمين م��ن مدينة املوصل،
م��ع تكثي��ف مص��ادرة س��يارات
األهالي الستعمالها بعرقلة تقدم
القوات االمنية ،كما عمدت مفارز
داع��ش القتالية الى احتجاز مئات
املدني�ين ف��ي س��راديب منازلهم
واس��تغالل اس��طح تل��ك املنازل
ملقاتلة قواتنا االمنية.
وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع
في محافظة نينوى الى "الصباح
اجلديد" ان "س��ماء مدينة املوصل
ت��كاد تك��ون الرؤي��ة ف��ي املناطق
الس��اخنة خاصة ش��به معدومة
وهنال��ك أدخنة س��ود وبيض تنبع
من عشرات املواقع فيها".
وأضاف "العدو يستعمل األسلوب
نفس��ه في معاركه السابقة في
اطار س��عيه الى حتييد سالح اجلو
املتمث��ل بطيران اجلي��ش العراقي
والق��وة اجلوية فضال عن الطائرات
احلربي��ة للتحالف الدولي ،حيث مت
رصد اتص��االت بني قي��ادات العدو
تدعو عناصرهم الى حرق أي شيء
قاب��ل لالحت��راق للحص��ول عل��ى
س��حابات مس��تمرة م��ن الدخان
اخلانق".
ولفت املص��در ال��ى ان "التنظيم
املتطرف كان قد وزع مئات البراميل
املعدنية اململوءة بالنفط اخلام في
شوارع وساحات اجلانب األمين ،كما
ش��يد أحواضا ً من عربات معدنية
ومألها بالنفط اخل��ام أيضاً ،فضال
عن جتميع��ه للمئات ورمب��ا االالف
من اطارات السيارات املستعملة،
ويق��وم بحرقه��ا للحص��ول على
سحابات الدخان".

العدو يستعمل األسلوب
نفسه في معاركه
السابقة في إطار سعيه
إلى تحييد سالح الجو
المتمثل بطيران الجيش
العراقي والقوة الجوية
فضال عن الطائرات
الحربية للتحالف الدولي،
حيث تم رصد اتصاالت
بين قيادات العدو تدعو
عناصرهم الى حرق
أي شيء قابل لإلحتراق
للحصول على سحابات
مستمرة من الدخان الخانق
جانب من حرائق اجلانب األمين
وتابع "كما ان مفارز داعش القتالية
في االحياء التي تش��هد معارك او
متاخمة لها كالطيران ،اجلوس��ق،
دن��دان ،وادي حجر ،املنصور وغيرها
يقومون بح��رق املن��ازل املهجورة،
مع ح��رق اية آلي��ة او عجلة تابعة
لالهالي ،ونحن ال نستبعد ان العدو
ح��رق املئات م��ن منازل وس��يارات
االهالي بهدف عرقلة تقدم قواتنا
ال اكث��ر ،الن الع��دو ي��درك ان هذه
االدخن��ة ل��م متن��ع تطهي��ر مدن
ومساحات شاس��عة في االشهر
املاضية".
وبحس��ب املصدر ذاته فان "العدو

�ف بهذه االس��اليب التي
لم يكت� ِ
ت��ؤذي االهال��ي وممتلكاته��م ،ب��ل
ان��ه
يتعم��د ف��ي احتج��از املئات
ّ
م��ن االهالي في س��راديبهم التي
يحتم��ون به��ا لتجن��ب اخط��ار
االش��تباكات اجلارية ،بل انه يدفع
بعناص��ره م��ن القناص�ين خاصة
الى اس��طح تلك املنازل ،ملشاغلة
قواتنا".
مبينا ً ان "القي��ادات امليدانية على
ادراك باس��اليب العدو اجلبانة ،لذا
فانها تعالج قناصي داعش بنيران
خفيف��ة ومتوس��طة للحف��اظ
عل��ى ارواح االهال��ي احملاصري��ن

مبنازله��م ،فيم��ا يتم اس��تعمال
املقذوف��ات الثقيلة ضد العجالت
املفخخة الت��ي يقودها انتحاريون
و ضد االليات التي حتمل رشاشات
متوس��طة وثقيل��ة ،فض�لا ع��ن
اس��تعمال القذائ��ف الثقيل��ة
ف��ي الس��احات املفتوح��ة الت��ي
فيه��ا اه��داف ومق��رات للتنظيم
االجرامي".
ويش��ار الى ان داع��ش كان قد قام
بنش��ر هي��اكل عش��رات االليات
الثقيل��ة ف��ي ش��وارع وتقاطعات
احي��اء اجلانب األمي��ن لتأخير تقدم
القوات األمنية ،مع نصب اقمشة

س��ميكة (ج��ادر) ف��ي الش��وارع
الداخلية حلجب الرؤية وتس��هيل
حت��ركات عناصره بعيدا ً عن الرصد
اجلوي واالرضي.
وكان تنظي��م داع��ش االرهابي قد
حرق عش��رات االالف من الليترات
من برامي��ل النفط اخل��ام ومثلها
من اطارات الس��يارات املستعملة
في معاركه الس��ابقة ،واثبت هذا
االس��لوب فش��له وعدم جدواه ومت
طرد داع��ش برغ��م كل حتصيناته
وخطط��ه االجرامي��ة م��ن جميع
املناطق التي تقدمت اليها القوات
العراقية املشتركة.

مسلحون يغتالون
داعشي في قلب املوصل
اعلن املكت��ب اإلعالمي للمقاومة
الوطني��ة لصق��ور ام الربيع�ين/
اجلن��اح العس��كري ع��ن تصفية
االرهابي املدعو ابو بالل السوداني،
بعملي��ة خاطف��ة وس��ريعة ف��ي
منطقة الدواسة خارج ،قرب الباب
اخللفي ملطعم املنقل.
واك��دت في بيان لها ان مس��لحي
املقاوم��ة الوطني��ة لصق��ور ام
الربيعني مس��تمرة ف��ي "اصطياد
الدواعش أينما س��نحت الفرصة،
ونحن على العهد باقون".

تتمات ص1
القوّات املشتركة حترر حي الطيران
ومنطقة اجلوسق وصوالً إلى اجلسر
الرابع في أمين املوصل
وب�ين املصدر أن"الوضع االنس��اني في
االمي��ن بات صعب �ا ً ج��دا ً خصوصا ً مع
تهجي��ر اهال��ي وادي حج��ر وغالبي��ة
اهالي املنصور ونزوحه��م باجتاه احياء
اجلدي��دة واألحي��اء الغربي��ة فغالبية
هؤالء اس��تقروا مبحال جتارية واملدارس
من دون طعام او شراب.
م��ن جانب��ه أعلن مص��در ف��ي فرقة
ال��رد الس��ريع ،عن حترير حي اجلوس��ق
بالكامل في اجلان��ب األمين من مدينة
املوص��ل وقت��ل  50عنص��را ً من داعش
مؤك ًدا الق��وات س��تكون باجتاه حيي
الدندان والدواسة.
وق��ال املص��در لصحيف��ة ‘‘الصب��اح
اجلديد‘‘ ان " قوات الرد الس��ريع متكنت
من حترير حي اجلوسق في اجلانب األمين
م��ن املوص��ل ووصلت حصيل��ة قتلى
داعش في أثن��اء عملية حترير احلي الى
 50ومت االستيالء على مضافات كثيرة
ومعام��ل تفخي��خ وتفجي��ر عجلتني
مفخخت�ين واالس��تيالء عل��ى أع��داد
كبيرة من األعتدة واألسلحة".
وأضاف ان "القوات ستتوجه بعد حي
اجلوس��ق الى االحياء األخرى الدواسة
والدندان".
ومن جانبه كش��ف مص��در امني في
قي��ادة قوات جه��از مكافحة اإلرهاب ،
ان الس��اعات املقبلة ستش��هد حترير
منطقتني ضمن عمليات أمن املوصل.
وق��ال املص��در لصحيف��ة ‘‘الصب��اح
اجلديد‘‘ ان "القوات االمنية س��تتوجه
نح��و ش��قق املأم��ون بع��د حترير حي
املأمون بالكام��ل" ،مبينا ً "احملور الثاني
جلهاز مكافحة اإلرهاب سيتوجه نحو
منطقة املنصور في امين املوصل".
وأض��اف املصدر الذي ل��م يفصح عن
أس��مه ان " القوات األمنية س��تعلن
خالل الساعات املقبلة عن حترير شقق
املامون واملنصور".

وف��ي س��ياق متص��ل متكن��ت ق��وات
احلش��د الش��عبي ,أم��س االثنني  ,من
حت��رر  1200مدني من قبض��ة تنظيم
داع��ش اإلرهابي غ��رب مدينة املوصل،
فيما حررت  12قرية.
وذكر بيان إلعالم احلشد تلقت صحيفة
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘  ،نس��خة من��ه ان
"احلشد الشعبي انهى املرحلة االولى
لعمليات غرب وش��رق تلعفر بتحقيق
كامل اهدافها ،حيث حصادت عمليات
املرحلة األولى من الصفحة الساسة
للفترة  22ولغاية  25شباط ."2017
وأض��اف البي��ان ،أن "املناط��ق الت��ي
حتررت بلغت  12قري��ة ،فيما قتل 207
عناص��ر م��ن تنظيم داع��ش ،وتفجير
 36س��يارة مفخخة وتدمي��ر  21آلية
حتمل مقاتلني ،فضال عن ثالث طائرات
مس��يرة" ،الفت �ا ً إل��ى أن "مديرية امن
احلش��د حررت  1200مدني من قبضة
التنظيم اإلرهابي".
وبني البيان ،أن "احلش��د الشعبي حرر
قرى الشريعة الشمالية وعني طالوي
والعبرة اجلنوبي��ة وخرابة جحيش وتل
الزل��ط وام املصايد والزيتون والعزيزية
وعب��رة اخلنزي��ر وعبرة النج��ار والعبرة
الكبي��رة والعب��رة الصغ��رى والعبرة
الوس��طى ،فض�لا عن حتري��ر محطة
وقود على شارع تلعفر وسنجار".
يش��ار إلى أن قوات احلش��د الش��عبي
ش��رعت ,ي��وم األربعاء / 22( ,ش��باط /
 ,)2017باطالق عمليات املرحلة االولى
م��ن الصفح��ة السادس��ة لتحري��ر
مناطق غرب وشرق تلعفر.
وأعلن��ت قي��ادة العمليات املش��تركة
 ،أم��س االثنني ،عن حتري��ر حي الطيران
في اجلانب األمي��ن ملدينة املوصل بنحو
كامل.
الوجبة األولى من طائرات النسر
الذهبي الكورية تتوجه إلى العراق
اجلنرال ناص��ر العبيدي رئيس هيئة
األركان و نائ��ب رئي��س الق��وات

املش��تركة العراقي��ة ـ األميركي��ة
ق��ال ب��أن الع��راق وقع عل��ى جميع
الصفق��ات ف��ي  2تش��رين األول\
نوفمبر  2008و قال أيضا ً بأن جميع
الطائرات سيسلم الى العراق مابني
 2011و  2015ماعدا  36طائرة اف16
سيس��لمون ف��ي  2010ألس��باب
طارئ��ة و قال أيض��ا ً ان العراق ميلك
حاليا ً  100طائرة و ال يوجد أي طائرة
بينه��م ذات ق��درة ض��رب أو طائرة
نفاثة وق��ال ان الصفقة االولى هي
 108طائ��رة م��ن فرنس��ا و الواليات
املتح��دة سيتس��لمها الع��راق في
 2011قب��ل االنس��حاب األميرك��ي
بش��هور قليلة و علق قائد أميركي
ب��أن هذه اخلطوة ه��ي دليل على ان
العراقيني يتعطشون الى قوة جوية
و يريدون بناء قوة جوية قوية .
املالية البرملانية :البرملان وحد
رواتب النوّاب ..بال زيادة
أما املقعد النيابي يش��ير س��رحان
إل��ى امكاني��ة "منح��ه مبوج��ب
القانون النافذ س��واء ل��ه أو لغيره
من اصحاب الش��هادة االعدادية أو
اجلامعية االولية".
وأك��د أن "مجلس الن��واب ا ّ
جته إلى
املساواة بني االعضاء وعدم تفضيل
احدهم على االخ��ر ،فلم حتصل أي
زيادة كما جرى تس��ريبه في وسائل
االعالم".
وفيما شدد سرحان على أن "رواتب
الن��واب قد جرى اع��ادة توزيعها بني
االعضاء بالتساوي ،ولم يكلف ذلك
ميزاني��ة الدول��ة ش��يئا ً وليس باثر
رجع��ي" ،لفت إلى أن "راتب العضو
االس��مي لن يتج��اوز مبوج��ب هذا
التعديل  5ماليني دينار".
بدوره ينتق��د النائب الس��ابق وائل
عب��د اللطي��ف ف��ي تصري��ح إلى
"الصباح اجلدي��د" ،عملية "التباين
في توزيع الروات��ب العضاء مجلس

النواب على اساس الشهادة".
وأضاف عب��د اللطي��ف أن "النائب
ليس موظفا ً في الدولة كي نعطيه
راتبا ً اس��ميا ً على اس��اس حتصيله
الدراس��ي" ،مبين��ا ً ان "البرملاني�ين
يتمتعون حالي��ا ً مبركز قانوني واحد
وال يجوز التفريق بني أحد وآخر".
وأكد أن "جميع الرواتب للس��لطة
التش��ريعية منذ تأس��يس مجلس
احلك��م بعد ع��ام  2003كانت متنح
مبوجب س��ياق واح��د لكننا نتفاجأ
اليوم بوج��ود تباي��ن واختالف على
اساس الشهادة".
ودعا عبد اللطيف "مجلس النواب
إلى اتباع الس��ياقات القانونية في
تخفيض رواتب النواب" ،موضحا ً أن
"تقليله��ا يجب أن يتبعه تخفيض
رواتب اعضاء مجلس الوزراء".
ويعلل ذلك بأن "عضو مجلس النواب
يتمت��ع باالمتيازات واس��تحقاقات
الوزي��ر نفس��ها ومن بينه��ا الراتب
الذي يتقاضاه شهرياً".
يشار إلى أن وسائل اعالم عديدة قد
تناولت اخبار مطلع االسبوع احلالي
تفي��د بأن مجلس الن��واب قرر زيادة
الروات��ب االس��مية العضائه حتى
وصلت إلى خمس��ة مالي�ين دينار،
لكن رئيس��ه س��ليم اجلبوري نفى
ذلك ،مبينا ً أن السلطة التشريعية
ف��ي الع��راق تتع��رض إل��ى هجمة
اعالمية وصفها بالشرسة.
التحالف الوطني يعوّل على
"جلانه العشر" لإلسراع في إقرار
القوانني والسيطرة على "ملف
االستجوابات"
 ،إضاف��ة إل��ى إن هن��اك اجتماعات
دورية تعقد على مس��توى الهيئات
الث�لاث (القيادي��ة ،والعام��ة،
والسياسية) إضافة إلى اللجان".
وبش��أن آلي��ة اختي��ار رؤس��اء جلان
التحال��ف ،أوضح قائ�لاً" :مت اختيار

أعض��اء اللج��ان وفق��ا ً للنظ��ام
الداخلي للتحال��ف الوطني ،فضالً
عن التواف��ق بني الكت��ل املنضوية
داخ��ل التحال��ف" ،مش��يرا ً إلى إن
"قضي��ة اختي��ار رؤس��اء اللجان ال
يوج��د خ�لاف حوله��ا ،بكونه��ا ال
تتضمن اس��تحقاقات سياس��ية،
وإمن��ا ه��ي عملي��ة تنظيمية خالل
الدورة احلالية للتحالف".
ويبني خالطي إن "تش��كيل اللجان
يس��هم في توزيع مهام والتزامات
التحالف ب�ين األعض��اء ،خصوصا ً
إن كل عضو من أعض��اء التحالف
مشارك في هذه اللجان".
أما ائت�لاف دولة القان��ون -بزعامة
نائب رئيس اجلمهورية نوري املالكي-
فيرى أهمية تشكيل اللجان داخل
التحال��ف الوطن��ي لـ"مراقبة أداء
ال��وزارات" ورس��م إس��تراتيجية
التحالف في جميع القطاعات.
ويق��ول النائ��ب ع��ن ائت�لاف دولة
القان��ون -املنض��وي ف��ي التحالف
الوطني -عدنان األسدي في حديث
مع "الصباح اجلديد" ،إن "التحالف
الوطن��ي ه��و الكتلة األكب��ر أو ما
يسمى الكتلة احلاكمة في العراق،
وبالتال��ي يجب أن تك��ون لديه اذرع
ف��ي مراقب��ة أداء ال��وزارات التابعة
للكتل املنضوي��ة داخله ،فضال عن
أهمية أن تكون هناك إستراتيجية
للتحال��ف ف��ي جمي��ع القطاعات
( .)..وم��ن هن��ا ج��اء تش��كيل جلان
التحالف".
ويضيف األسدي قائالً" :على سبيل
املثال؛ فان اللجنة األمنية هي التي
ترسم إستراتيجية التحالف بشأن
امللف األمن��ي في عموم البالد ،قبل
أن تطرح على الهيئتني السياسية
والقيادية في التحالف ليتم تبنيها
وعرضه��ا عل��ى احلكوم��ة للعمل
وفقا ً لها".
ويش��ير النائ��ب ع��ن ائت�لاف دولة

القانون إلى إن "اللجان تضع البرامج
للحكومة ،بك��ون إن احلكومة هي
نت��اج التحال��ف ،وف��ي ح��ال وجود
خطأ أو خلل أو اتهام ألي مس��ؤول
تنفيذي -من أعضاء التحالف -يتم
اس��تدعاؤه إلى اللجنة املعنية أوال ً
للتحقي��ق ،وف��ي ح��ال ثب��ت عليه
التقصي��ر تتم إحالت��ه إلى الهيئة
العامة لغرض سحب الثقة".
وم��ن املق��رر أن تتاب��ع "اللجن��ة
التشريعية" في التحالف الوطني
عم��ل مجل��س الن��واب ،والقوانني
املش��رعة وغير املش��رعة ،ومتابعة
األس��باب الت��ي تق��ف وراء ذل��ك
للوصول إلى نتيجة تنتهي بتشريع
اكبر عدد ممكن من القوانني.
ويق��ول النائب عن ائت�لاف املواطن
س��ليم ش��وقي ف��ي حدي��ث م��ع
"الصب��اح اجلدي��د" ،إن اللجن��ة
التش��ريعية س��تنظر أيض��ا ً ف��ي
"أسباب االستجوابات للمسؤولني
التنفيذي�ين املنتم�ين للتحال��ف
الوطني ،وفيما إذا كانت مستوفية
للش��روط القانوني��ة واملوضوعية،
فض�لاً عن بح��ث إمكاني��ة أن تتم
معاجل��ة مل��ف االس��تجواب داخل
التحالف قب��ل أن يأخذ طريقه في
البرملان".
ويضي��ف ش��وقي إن اله��دف م��ن
تش��كيل اللجان يأتي لـ"مساعدة
السلطتني التنفيذية والتشريعية
في أداء مهامها".
وف��ي ( 22ش��باط) أعل��ن التحالف
الوطني العراقي االنطالق الرسمي
لعم��ل جلان��ه ،بع��د إق��رار الهيئة
السياسية لرؤساء اللجان ونوابهم.
وقال رئيس التحالف عمار احلكيم؛
وفق��ا ً لبي��ان صحف��ي ،أن "العمل
املؤسس��اتي من أولويات التحالف
الوطني ملا له من أهمية في تنظيم
العالق��ة بني الكتل��ة األكبر وبقية
مؤسسات الدولة واحلكومة".

باحترام المواطنين

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه مصرف الرافدين فروع��ه باحترام املواطنني
وتس��هيل اجناز معامالتهم بأس��رع وقت وعدم
تأخره��ا أو وض��ع العراقي��ل أمامه��ا والت��ي من
شأنها تتسبب بتعطيل عمل املصرف.
وقال املكتب اإلعالمي للمصرف في بيان اطلعت
عليه "الصباح اجلدي��د" ،أن "مديرة عام املصرف
زارت ع��دد من فروعه في بغ��داد وكربالء والتقت
ب��إدارة وموظف��ي تلك الف��روع واس��تمعت إلى
شرح مفصل عن طبيعة العمل واالجنازات التي
حتققها ف��ي العمل املصرفي ,وحث��ت على بذل
املزيد من اجلهود وتس��خير اإلمكانات البش��رية
للوص��ول إل��ى مس��توى مطلوب ف��ي اخلدمات
املصرفية التي تق��دم للمواطنني والوقوف على
مشاكل واملعوقات وتش��خيصها وإيجاد احللول
املناسبة لها".
وأضاف البي��ان "كما التقت مدي��ر عام املصرف
بعدد من املواطنني واستمعت إلى احتياجاتهم
وش��ددت على ض��رورة تقدمي اخلدم��ة املصرفية
للزبائ��ن خدم��ة للصال��ح العام ،كم��ا وجهت
موظفي الفروع باالمتناع عن استغالل الوظيفة
لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره".

انتعاش التجارة بين

اإلقليم وأيسر الموصل
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد جتار من إقليم كردستان ،امس االثنني ،أن احلركة
التجارية بني املوصل واإلقليم بدأت تشهد نشاطا
ملحوظا عقب اس��تعادة اجلانب األيس��ر للمدينة
من قبضة "داعش" ،فيما أشارت غرفة جتارة إقليم
كردس��تان أن رج��ال أعمال كردس��تان يس��تعدون
للمساهمة في إقامة مشاريع استثمارية وخدمية
بعد استقرار األوضاع في املدينة.
و قال املتحدث الرس��مي باسم غرف جتارة وصناعة
إقلي��م كردس��تان كاروان س��ورجي ف��ي حدي��ث
صحفي ،إن "مدنية املوص��ل لها أهمية اقتصادية
وجتارية كبيرة لدى إقليم كردس��تان ،واس��تقرارها
سينعكس إيجابا على النشاط التجاري والصناعي
واالستثماري لإلقليم".
وأض��اف س��ورجي ،أن "الش��ركات الكردس��تانية
تستعد حاليا إلقامة مشاريع استثمارية وخدمية
تساهم في إعادة بناء املدينة" ،الفتا إلى أن "نشاطا
جتاريا ملحوظا بدأ حاليا بني اإلقليم واجلانب األيسر
ملدينة املوصل تنحصر أغلبها حاليا باملواد الغذائية
واالحتياجات األساسية".
يذك��ر أن القوات األمنية تواص��ل عمليات حترير ما
تبق��ى م��ن املناطق التي يس��يطر عليه��ا تنظيم
"داع��ش" ف��ي مدينة املوص��ل ،حيث كب��دت تلك
القوات التنظيم خسائر باألرواح واملعدات.

مفوضية االنتخابات
ّ
تدعو الكيانات لتسلم
باجات االعتماد

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ت املفوضي��ة العليا املس��تقلة لالنتخابات،
اجلهات املعنية و شركاء العملية االنتخابية الى
مراجعة مكاتب مفوضية االنتخابات في بغداد
واحملافظات لغرض تسلم باجات اعتمادهم".
وق��ال رئي��س االدارة االنتخابي��ة ف��ي مفوضية
االنتخابات ،وائل الوائل��ي في بيان اطلعت عليه
"الصب��اح اجلدي��د" ،أن 'املفوضي��ة فتح��ت باب
االعتم��اد لوكالء االحزاب السياس��ية واملراقبني
الدولي�ين واحملليني وممثلي وس��ائل االعالم لغرض
تس��ليمهم الباج��ات اخلاص��ة باالعتم��اد وفق
االنظمة واالجراءات املتبعة" ،مؤكدا ً ان "املراجعة
س��تكون في مكاتب احملافظ��ات كافة مبا فيهم
مكتبي الكرخ والرصافة في بغداد'.
وأش��ار البيان ال��ى ان 'مفوضي��ة االنتخابات في
كل اس��تحقاق انتخاب��ي تب��دأ عملي��ة اعتماد
ش��ركائها م��ن وكالء االح��زاب السياس��ية
واملراقبني واالعالميني لغرض املساهمة الفاعلة
كل حسب عمله التخصصي'.
وبلغ عدد وكالء الكيانات السياس��ية املعتمدة
ف��ي انتخاب مجل��س النواب املاضي��ة  627ألفا ً
و 423وكي��ل كي��ان سياس��ي وع��دد املراقب�ين
الدوليني  1232مراقبا واملراقبني احملليني  170ألفا ً
و ،789مراقب��ا ً محليا ً أما االعالميني احملليني فقد
بلغ عدده��م  4874أعالميا ً معتمدا ً و 96أعالميا ً
دولياً.

الملف األمني

تدمير معسكر سري في تالل حمرين شمالي بعقوبة * الطيران يقصف معسكرًا إرهابيًا جنوبي كركوك
ّ
مسيرة أيسر الموصل
مقتل أمير "داعش" في العظيم شرقي صالح الدين * استهداف مدنيين بطائرات

بغداد – اطالق نار
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة
العراقي��ة ام��س االثنني ،ب��أن صاحب
مولدة اهلي��ة لتوزيع اخلطوط اصيب
بهجوم مسلح شمالي بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني
اطلق��وا ،فج��ر ي��وم امس الن��ار من
اس��لحة بحوزته��م جت��اه صاح��ب
مول��دة اهلية لتوزيع خطوط الطاقة
الكهربائي��ة مبنطق��ة الراش��دية
ش��مالي بغداد ،ما أسفر عن اصابته
بجروح".
عل��ى صعي��د متص��ل اف��اد املصدر
إن "عب��وة ناس��فة كان��ت موضوعة
على جانب طريق قرب س��وق شعبي
بقضاء املدائن جنوبي بغداد انفجرت
صباح يوم امس ما أس��فر عن مقتل
مدني واصابة  4اخرين بجروح".

ديالى – هجوم مسلح
اعل��ن قائ��د عملي��ات دجل��ة الفريق
الرك��ن مزه��ر العزاوي ام��س االثنني،
عن تدمير معس��كر س��ري لتنظيم
"داع��ش" ف��ي منطقة ت�لال حمرين
شمال بعقوبة.
وق��ال الفري��ق الرك��ن الع��زاوي إن
"تش��كيالت م��ن ش��رطة ديال��ى
مدعومة باحلشد العشائري ضبطت
ي��وم امس معس��كر س��ري لتنظيم
داع��ش ف��ي ت�لال حمرين م��ن جهة
ناحي��ة العظي��م70( ،ك��م ش��مال
بعقوب��ة) ،يض��م مضاف��ات متعددة
احتوت عبوات ومتفحرات".
كركوك – قصف جوي
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
كرك��وك وام��س االثن�ين ان "طي��ران

التحالف الدولي قصف وكرا الرهابيي
داعش ب�ين قريتي الغي��دة والصمود
التابعت�ين لقض��اء داق��وق جنوب��ي
كركوك وقتل  7من االرهابيني".
الى ذلك أفاد املصدر إن "عبوة ناسفة
كان��ت موضوعة في طريق تس��لكه
العائ�لات الهارب��ة م��ن املناطق التي
يس��يطر عليه��ا تنظي��م داع��ش،
انفجرت ،مس��اء يوم االحد قرب قرية
س��يد خلف جن��وب غرب��ي كركوك،
ما أدى الى مقت��ل فتاة ضمن عائالت
كانت في طريقها الى كركوك".
صالح الدين – اشتباك مسلح
اك��د مص��در محل��ي ف��ي محافظة
ص�لاح الدي��ن امس االثنني ،ب��أن أمير
"داع��ش" في العظيم قت��ل بهجوم
فاش��ل نفذه التنظيم عل��ى نقطة
أمنية بني صالح الدين وديالى.

وقال املص��در إن "أمير تنظيم داعش
اجلدي��د في ح��وض العظيم 70( ،كم
ش��مال بعقوبة) ،املدع��و أبو محمد
قتل بهجوم فاشل شنه التنظيم في
س��اعة متأخرة من مس��اء يوم االحد
على نقطة مرابطة أمنية مشتركة
في منطقة احلاوي قرب احلدود اإلدارية
الفاصلة بني ديالى وصالح الدين".
االنبار – ضربة جوية
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة
محافظ��ة االنب��ار ام��س االثن�ين ان
طي��ران الق��وة اجلوي��ة دم��ر معامال
لتلغيم العجالت ومخازن لالس��لحة
في محافظة االنبار.
وذك��ر املصدر ان "قي��ادة القوة اجلوية
استنادا ً إلى معلومات املديرية العامة
لالس��تخبارات واألم��ن نف��ذت ،عدة
ضربات جوية ناجحة حتقق من خاللها

تدمي��ر  3معامل لتلغي��م العجالت
ومخزنني لألس��لحة واالعتدة ،فضال
عن قت��ل عناص��ر إرهابي��ة أخرى في
قضاء راوة التابع حملافظة األنب
النجف – اعتقال مطلوبني
اكد مصدر امني في مديرية ش��رطة
محافظ��ة النج��ف واملنش��آت امس
االثن�ين القت القبض عل��ى عدد من
املطلوب�ين للقض��اء على وف��ق مواد
قانونية وجنائية مختلفة.
وبني املص��در ان الس��يطرات والطرق
اخلارجي��ة متكن��ت من الق��اء القبض
عل��ى  7مطلوب�ين للقض��اء بجرائم
مختلف��ة فضال عن ضبط عجلة من
دون اوراق ثبوتية  ،مش��يرة الى احالة
جميع املتهمني ال��ى اجلهات اخملتصة
لغرض استكمال االجراءات القانونية
بحقهم.

الديوانية – عملية دهم
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظ��ة الديوانية ام��س االثنني ان
مفارز قس��م االس��رة والطفل القت
القبض على اح��د املتهمني مطلوب
للقضاء على وفق املادة  382في وقت
القت فيه مفارز مركز شرطة ال بدير
القبض على متهم مطلوب للقضاء
عل��ى وف��ق امل��ادة  430وذل��ك ضمن
حمالتهم املستمرة ملتابعة املطلوبني
الى القضاء .
ذي قار – اعتقال مطلوبني
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة
ذي ق��ار ام��س االثنني بالق��اء القبض
على  3اش��خاص مطلوبني على وفق
امل��ادة الرابعة م��ن قان��ون مكافحة
اإلرهاب في ذي قار جنوبي البالد.

وق��ال املص��در ان��ه بالتنس��يق م��ع
الوكاالت االمنية في عمليات الرافدين
تلق��ي القب��ض عل��ى  3ارهابيني من
س��كنة نينوى مطلوبني للقضاء في
سيطرة البطحاء مبحافظة ذي قار
نينوى – استهداف مدنيني
اكد مصدر أمني في محافظة نينوى
ام��س االثنني بأن مدنيني قتال وأصيب
خمس��ة آخ��رون بقص��ف لتنظي��م
"داعش" بطائرات مسيرة في ساحل
املوصل األيسر.
وقال املصدر إن "تنظيم داعش االرهابي
هاج��م ،صب��اح ي��وم ام��س بطائرات
مس��يرة أحي��اء املهندس�ين واجلزائر
وش��ارع التل في الساحل األيسر من
املوصل" ،مبينا ً أن "القصف تس��بب
مبقتل مدنيني اثنني واصابة خمس��ة
بينهم ثالثة أطفال".
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مواجهات

ندوات وحلقات نقاشية وورش عمل في كلية طب البصرة

عمار البغدادي*

مناقشة أحدث المستجدات في مجال الناظور واألنف واألذن والحنجرة والقسطرة
البصرة  -سعدي علي السند:

عن االستضافة
واالستجواب

حني يتحدث وزراء عن االستضافة واالستجواب
م��ن موقع « الغضب» على الن��واب او فريق من
النواب يصر على االس��تجواب او االس��تضافة
فان هنالك من االسباب مايكفي لدحض فكرة
« الني��ة الصادقة» التي تنط��وي عليها « فكرة
االستجواب»!.
هن��ا احتدث كش��اهد عل��ى جتربة االس��تجواب
الس��ابقة الت��ي كان ضحيته��ا وزي��ر الدف��اع
الس��ابق الفريق خالد العبي��دي اذ لوال اخلالفات
السياس��ية وكس��ر العظ��م ال��ذي ج��رى بني
اعضاء كتلة احتاد القوى على الوزير وما اثاره من
ملفات فساد خطيرة ملا افتقدنا اليوم العبيدي
قائدا ميدانيا في املعركة الكبرى ونهاية فصول
الدواعش في الطرف االمين.
س��يكون املش��هد مختلفا مع العبي��دي وهو
القائ��د امليدان��ي النوعي حني يتح��ول التحرك
ف��ي املوصل رواي��ة اخي��رة للتنظي��م االرهابي
خصوصا وان الرجل اشتغل كثيرا على تنظيم
اجليش وعلى ترتيب البيت الداخلي للوزارة حيث
شهدنا نتائج هذا العمل النوعي في االنتصارات
امليداني��ة الت��ي حققه��ا اجلي��ش العراقي في
ش��تى جبه��ات القتال ب��ل انا اج��زم بالقول ان
صفح��ة اجلي��ش العراقي ف��ي عه��د العبيدي
كانت مختلفة متاما عن صفحته عشية بداية
العمليات العسكرية ضد داعش ووصول اجليش
وقوات مكافحة االرهاب واحلش��د الشعبي الى
مشارف اخر معاقل داعش في املوصل..
ه��ذا يعني ان العبيدي كان قائدا نزيها وضابطا
كبي��را وخبي��را نوعيا ف��ي ادارة اهم مؤسس��ة
عس��كرية وم��ن اطاح ب��ه في مجل��س النواب
يتحم��ل املس��ؤولية تاليا في اضع��اف اجليش
العراقي س��يما وان العبيدي حتمل مس��ؤولية
«التحري��ر» بعد س��قوط املوص��ل وكأن ماجرى
عليه في مجلس النواب عقوبة له على مافعل
في معركة استعادة الوطن السليب!.
ان الفري��ق الذي اط��اح بالعبي��دي في مجلس
النواب هو ش��قيق الفريق ال��ذي اطاح بالوطن
في  10حزيران .2014
كان من املك��ن ان يجري االس��تجواب باالصول
واالس��ئلة املرعية لكن الرج��ل اطاح بصراحته
املعهودة جدران اخلديعة والفس��اد وهي جدران
وكتل كونكريتية ليس��ت س��هلة اذ اس��فرت
العملية عن «ش��هادة هذا الباس��ل» واستمرار
تلك الكتل بتمرير اخلديع��ة والكذب ولعب دور
الوطنية على هذا الشعب املسكني!.
احم��د اهلل تعال��ى انن��ي لم ول��ن اك��ون وزيرا
ف��ي الدول��ة العراقي��ة الن العم��ل باحلكوم��ة
العراقي��ة في الوق��ت الراهن ال��ى اوقات زمنية
طويلة مقبلة غير قائ��م على اخلدمة الوطنية
والعالق��ة االيجابية بني احلكوم��ة واجمللس فاذا
عملت بالنزاه��ة واالخالص حاصروك بالهواتف
والطلب منك بتمرير هذا العقد او توظيف هذه
القائمة من االس��ماء او متشية امور ومعامالت
خاص��ة موقع��ة بس��ذاجة ومذيل��ة « التخ��اذ
مايلزم واعالمنا» وكأنه رئيس وزراء حني يخاطب
الوزير وان لم تفعل مابلغت «رس��الة الشخص
املتصل» وسيحاصرونك باالتهامات واالستقدام
الى اجمللس فان لم تنفع االس��تضافة في ثنيك
عن قرارك بعدم االعتراف بالقربى والواسطة اتوا
بك الى االس��تجواب واجبروك على االس��تقالة
كما حدث مع وزراء سابقني في حكومة الرئيس
العبادي!.
بينن��ا وبني العمل الوطني اخمللص بعد املش��رق
عن املغ��رب وحتى نص��ل الى «غاي��ة احلكمة»
في العم��ل على الوطن ال��ذي يحلم به ماليني
العراقي�ين علين��ا تنزي��ه انفس��نا من فس��اد
«االس��تضافة واالس��تجواب» والذه��اب ال��ى
قوانين��ه احلقيقي��ة قب��ل ان نقدم الن��اس الى
مقاص��ل التش��هير حت��ت عنوان االس��تضافة
واالستجواب!.

ش��هدت كلية الطب ف��ي جامعة
البصرة خالل األيام القليلة املاضية
اقامة ع��دد من الن��دوات واحللقات
النقاش��ية وورش العمل ومناقشة
عدد من الرس��ائل ف��ي تخصصات
طبية متعددة .
فقد نوقشت رسالة البورد العراقي
لالختصاصات الطبية املوس��ومة
( املرض��ى املفحوص�ين بالناظ��ور
للتح��ري عن القرحة املعدية  :طراز
عوامل اخلطورة واملراضة ) للطالبة
رفقة سعد عبد الوهاب .
وقالت الباحث��ة لـ» الصباح اجلديد
«  :تهدف الدراس��ة الى اس��تطالع
حاالت القرحة بني املرضى املشتبه
بإصابتهم وعالقة اإلصابة بعدد من
عوامل اخلط��ورة واجلرثومة البوابية
للمعدة .
وأوضح��ت ان النتائ��ج اظه��رت
8و 19%من املرض��ى كانوا مصابني
بقرح��ة املع��دة و 5و 54%مصاب�ين
بأم��راض معدي��ة اخ��رى بينم��ا 7
و 25%غير مصابني بش��ئ و7و45%
مصابني بجرثومة املع��دة البوابية
وأهم املنبئات بوج��ود قرحة املعدة
وجرثومة املع��دة البوابية معا هي
الطعام اخلال��ي من التوابل واجلنس
( ذكر ) والتقيؤ .
وأوص��ت الباحث��ة بزي��ادة ثقاف��ة
اجملتمع من اجل التشخيص املبكر
والع�لاج الكاف��ي لقرح��ة املع��دة
وجرثوم��ة املعدة البوابية وحتس�ين
النظ��ام الغذائ��ي وتوفي��ر الع�لاج
املالئ��م م��ن اج��ل القض��اء عل��ى
جرثومة املع��دة وجتنب املضاعفات
وحتس�ين االجراءات التش��خيصية
والتحليالت اخملتبرية جلرثومة املعدة
وتق��دمي النصائح للمرضى من اجل
حتسني احلالة النفسية.

كلية الطب ان فائدة الندوة الطالع
املؤمتري��ن عل��ى اح��دث م��ا توصل
اليه التطور ف��ي احملافظة  ،واوصى
املش��اركون اس��ناد املالك اجلراحي
في احملافظة بجلب االجهزة احلديثة
ليتس��نى للجميع مواكبة التطور
في ه��ذا اجملال والعم��ل على وضع
خط��ة لفحص مس��حي لألطفال
وقب��ل منحه��م ش��هادة ال��والدة
لغ��رض التأكد من ع��دم اصابتهم
بالصمم العصبي .

مؤمتر للخبرات اجلديدة في الطب
واجلراحة
كما نظم��ت ش��عبة اإلذن واالنف
واحلنجرة في كلية الطب  /جامعة
البص��رة بالتعاون مع ش��ركة ابوت
الدوائية مؤمترا للخبرات اجلديدة في
طب وجراحة اإلذن واالنف واحلنجرة
ف��ي البص��رة وذل��ك عل��ى قاع��ة
السياب في فندق مناوي باشا .
ونوقش في املؤمتر آخر مس��تجدات
طب وجراحة االذن واألنف واحلنجرة
والعملي��ات احلديث��ة التي جتري في
احملافظة .
وقال الدكتور احمد العباسي عميد

حبوب منع احلمل ومسحة عنق
الرحم
فيما ناقشت طالبة الدبلوم العالي
آالء موفق محمد في فرع النسائية
والتوليد ف��ي كلية الطب -جامعة
البص��رة عالقة حب��وب منع احلمل
ومس��حة عنق الرحم في رسالتها
املوس��ومة ( عالق��ة اس��تعمال
حبوب منع احلمل م��ع النتائج غير
الطبيعية ملس��حة عن��ق الرحم )
 ،وان اله��دف م��ن البح��ث معرفة
العالقة بني اس��تعمال حبوب منع
احلم��ل م��ع نتائ��ج مس��حة عنق
الرحم .

تهدف الدراسة
الى استطالع
حاالت القرحة بين
المرضى المشتبه
بإصابتهم وعالقة
اإلصابة بعدد من
عوامل الخطورة
والجرثومة البوابية
للمعدة

الطالبة رفقة سعد عبد الوهاب خالل مناقشة بحثها عن الناظور
وع��ن نتائج البحث قال��ت الطالبة
آالء  ،توج��د عالق��ة بني اس��تعمال
حب��وب منع احلم��ل والنتائ��ج غير
الطبيعية ملس��حات عن��ق الرحم
 ،واوص��ت الباحث��ة بأج��راء مراكز
دراس��ات ملعرفة عالقة النتائج غير
طبيعي��ة لعنق الرح��م ومراكز عن
الورم احلليمي لعنق الرحم.
مناقشة حول قسطرة فولي
وتأثيرها على الوالدة
وناقشت طالبة الدبلوم العالي في
فرع النسائية والتوليد زينب شاكر
فرحان قس��طرة فولي وتأثيرها في
ال��والدة في رس��التها املوس��ومة (
نض��ج عن��ق الرحم عبر قس��طرة
فولي لتحري��ض اخملاض بعد الوالدة
القيصرية ) .
هدف الرسالة لتقييم معدل الوالدة
املهبلي��ة ومضاعف��ات االمه��ات
واالطف��ال حديث��ي ال��والدة بع��د
حتريض الوالدة عن طريق القسطرة
االنبوبي��ة لعن��ق الرح��م للنس��اء
ذوات عن��ق الرحم غير املؤاتي ووالدة
قيصرية واحدة سابقة .
وع��ن نتائج البحث قال��ت الطالبة

العمل والهجرة الدولية :دورات تدريبية
للنازحين من المناطق الساخنة
بغداد  -الصباح الجديد:
اتفق��ت وزارة العم��ل والش��ؤون
االجتماعي��ة م��ع منظم��ة الهجرة
الدولي��ة عل��ى التع��اون املش��ترك
ف��ي اقام��ة دورات تدريبي��ة في عدد
من املراك��ز التابعة لل��وزارة وخاصة
للنازحني من املناطق الساخنة.
وقال مدير ع��ام دائرة التدريب املهني
عزي��ز ابراهي��م ان وفدا ً م��ن منظمة
الهج��رة الدولية زار مرك��ز التدريب
املهني في محافظة النجف لالتفاق
على فت��ح دورات تدريبية في املركز ،
واستمع الى ش��رح مفصل عن آلية
عم��ل املرك��ز ف��ي تدري��ب الباحثني
ع��ن العمل في ورش واقس��ام املركز
التعليمية والريادية واملهنية املتكونة
من ( )20ورشة عمل وقسماً.
واض��اف املدي��ر الع��ام ان املنظم��ة
الدولية اشادت بدور املركز وما يقدمه
من تس��هيالت ف��ي قب��ول املتدربني

تقرير

وامتي��ازات مينحه��ا لهم كش��هادة
الكف��اءة املهنية عن��د التخرج التي
تؤهلهم للعمل في القطاعني العام
واخل��اص  ،مش��يرا ال��ى ان الطرف�ين
اتفق��ا عل��ى فت��ح دورات تدريبي��ة
للنازحني من املناطق الساخنة الجل
تطوير قابلياتهم للعمل في االسواق
احمللية.
ال��ى ذل��ك افتتح��ت دائ��رة التدريب
املهن��ي دورة تدريبي��ة ف��ي املرك��ز
العراق��ي الك��وري خاص��ة بتعلي��م
االعم��ال احلرفي��ة لفئ��ة الباحث�ين
ع��ن العمل ش��ارك به��ا ( )23متدربا
ومتدرب��ة وه��ي االول��ى م��ن نوعها ،
إذ س��يتلقى املش��اركون تدريب��ات
عل��ى عم��ل التحفي��ات والنافورات
واجلداريات وحتفيات السيراميك البارد
وفن التجمي��ع واالطارات اجلبس��ية
واكسس��وارات املناس��بات والزه��ور
االصطناعية وغيرها.

وبني ابراهيم ان الهدف من الدورة هو
تعلي��م الباحثني ع��ن العمل مهنة
خاصة باالعمال احلرفية التي تؤهلهم
لدخول س��وق العم��ل العراقي على
وف��ق منهاج مركزي معتمد من اجل
اكسابهم املهارات الفنية والعملية
مع منحهم شهادة الكفاءة املهنية
بعد تخرجهم.
يش��ار ال��ى ان اله��دف من ال��دورات
التي تقيمها مراك��ز التدريب املهني
هو متك�ين الباحثني ع��ن العمل من
تأس��يس املش��اريع في مجال املهن
واحل��رف والصناع��ات اليدوي��ة ،مب��ا
يس��هم في انش��اء وتنمية املشاريع
وتطويراس��هاماتها
الصغي��رة
ف��ي حتقي��ق التنمي��ة االقتصادي��ة
واالجتماعية وتقدمي متويل تنموي لها
من خالل شمول املتخرجني بالقروض
الصغي��رة وتوفي��ر املقوم��ات الت��ي
تسمح لها بالنمو والتوسع.

زينب ان اس��تعمال قسطرة فولي
لتحري��ض ال��والدة بع��د عملي��ة
قيصري��ة س��ابقة طريق��ة فعالة
لتحقي��ق ال��والدة املهبلي��ة حيث
نتجت عنه قلة في عدد القيصريات
خاص��ة للنس��اء ذوات ال��والدات
الطبيعية بعد العملية السابقة .
و اوص��ت الباحثة زينب بعدم التردد
في اس��تعمال القسطرة األنبوبية
لتحريض ال��والدة خاصة للنس��اء
ذوات العملية الس��ابقة والوالدات
الطبيعية الواحدة او اكثر .
مناقشة بعنوان نتيجة احلمل
مع تليف الرحم
من جانبها ناقشت طالبة الدبلوم
العالي في فرع النس��ائية والتوليد
في كلية الط��ب  -جامعة البصرة
أفنـــ��ان علي جميل نتيجة احلمل
م��ع تلي��ف الرحم ف��ي رس��التها
املوسومة ( نتيجة احلمل مع تليف
الرحم ) .
الهدف من الدراسة لتقييم مصير
احلمل عند النساء احلوامل مع وجود
ورم ليفي في ارحامهن وكذلك تردد
املضاعفات املرتبطة بالورم الليفي

خالل مدة احلمل .
وع��ن نتائج البحث قال��ت الطالبة
أفن��ان  ،يرتبط ال��ورم الليفي بعدة
اثار عكس��ية خالل احلمل وشملت
فيما لم تقتصر على ارتفاع معدل
الوالدات القيصرية والوالدة املبكرة
وفقر الدم ونزف ما بعد الوالدة عليه
يجب وصفه عامل خطورة عالية .
واوص��ت الباحث��ة النس��اء اللواتي
يعانني م��ن الورم الليف��ي في اثناء
احلم��ل معرضات للخط��ورة يجب
ان حتض��ر بص��ورة دوري��ة اكث��ر من
النساء احلوامل االخريات للفحص
والعالج.
تأثير السائل السلوي مجهول
السبب على األم احلامل والطفل
وناقشت طالبة الدبلوم العالي في
فرع النسائية والتوليد هند سالم
محم��د تأثي��ر الس��ائل الس��لوي
اجملهول السبب على احلامل والطفل
في رسالتها املوسومة ( تأثير زيادة
الس��ائل الس��لوي اجملهول السبب
على االم احلامل والطفل ) .
ه��دف البحث لتقيي��م تأثير احلمل
املصحوب بزيادة الس��ائل السلوي

عل��ى األم احلام��ل والطف��ل ف��ي
البصرة .
وحتدث��ت الطالب��ة هند ع��ن نتائج
البح��ث قائل��ة ب��ان اغل��ب حاالت
زيادة الس��ائل الس��لوي تع��د زيادة
متوس��طة معظمها ُ
شخص في
االس��بوع الثام��ن والعش��رين من
احلم��ل وتك��ون في��ه ه��ذه الزيادة
تدريجي��ة ف��ي نهاي��ة م��دة احلمل
وحتت��اج في��ه احلام��ل ال��ى متابعة
ومراقبة دقيقة في مستش��فيات
تخصصية تتوفر فيها طرق العناية
والوقاية من مضاعفات هذا احلمل
وبوج��ود اختصاصي اطفال حديثي
الوالدة ملتابعة تأثي��ره على الطفل
بعد الوالدة .
واوص��ت الباحث��ة بان زي��ادة حاالت
الس��ائل الس��لوي تعد من احلاالت
عالي��ة اخلطورة وحتت��اج الى عناية
ومراقب��ة وع�لاج في مراك��ز طبية
متخصص��ة ف��ي هذا اجمل��ال حيث
تت��م متابع��ة االم واحلامل من قبل
اختصاصي متمرس وبوجود طبيب
اختص��اص اطفال حديث��ي الوالدة
ملتابع��ة تأثي��ره عل��ى الطفل بعد
الوالدة .

الميكانيكية ترفد السوق
المحلية باالنابيب الحديدية
هدى فرحان*
اعلنت الشركة العامة للصناعات
النحاس��ية وامليكانيكي��ة اح��دى
ش��ركات وزارة الصناع��ة واملع��ادن
ع��ن انتاجها من االنابي��ب احلديدية
بقياس��ات واش��كال متنوعة لسد
حاج��ة القطاع�ين الع��ام واخلاص
والس��وق احمللية فيما كش��فت عن
انتاجها اجلديد من الرحالت املدرسية
مبا يلب��ي احتياجات وزارت��ي التربية
والتعلي��م العال��ي  ،مؤكدة قدرتها
على جتهيز املدارس واجلامعات بهذه
الرحالت وحسب الطلب .
وق��ال مدي��ر املتابع��ة الفني��ة في
الش��ركة املهن��دس س��لمان هالل
حدي��د ف��ي تصريح خ��اص للمركز
االعالمي في الوزارة بأن لدى شركته
خطوط��ا انتاجي��ة النت��اج االنابيب
احلديدية بقياسات تتراوح من (نصف
أجن ال��ى  8أجنات) وبأش��كال مربعة

ودائرية ومس��تطيلة خلدمة السوق
احمللية والقطاعات الصناعية .
واعل��ن عن اضافة خط��وط جديدة
النتاج الرح�لات املدرس��ية لتكون
مكمل��ة خلط��وط انت��اج االنابي��ب
احلديدية حيث تس��تعمل االنابيب
احلديدي��ة املنتج��ة ف��ي تصني��ع
الرحالت املدرس��ية بكف��اءة عالية
ونوعية جيدة ومواصفات قياس��ية
 ،مش��يرا ال��ى ان الش��ركة س��بق
ان ابرم��ت عق��ودا مع تربي��ة احللة
لتجهيزها بالرحالت املدرسية كما
تعاقدت مع تربية االنبار لتجهيزها
ب��ـ( )1000رحل��ة مدرس��ية مؤكدا
االمكاني��ة والق��درة عل��ى تلبي��ة
حاج��ة وزارت��ي التربي��ة والتعلي��م
العال��ي من خ�لال جتهي��ز املدارس
واجلامع��ات بالكميات املطلوبة من
هذه الرحالت .
م��ن جانب��ه ق��ال املهن��دس لي��ث

عبداله��ادي جاس��م مدي��ر مصنع
االم�ين النت��اج االنابي��ب والرحالت
املدرس��ية ب��أن املصن��ع يتكون من
ثالث خطوط انتاجية تركية املنشأ
ينت��ج اخلط االول انابيب بقياس من
(نصف أجن الى 3أجنات) بس��مك من
( 1ملم الى  3ملم) فيما ينتج اخلط
الثاني انابيب بسمك من (  3أجن الى
 6أجنات ) بس��مك م��ن ( 3ملم الى
 6مل��م ) واخلط الثالث ينتج انابيب
بقي��اس يترواح م��ن ( 6الى  8أجنات)
بس��مك يتراوح من ( 6مل��م الى 8
ملم) بطاقة ( )60الف طن/سنويا .
ولف��ت مدي��ر املصنع ال��ى ان هذه
االنابي��ب يس��تفاد منها م��ن قبل
القطاع�ين العام واخلاص والس��وق
احمللية وفي اعمال احل��دادة واعمدة
االنارة وغيرها.
*اعالم الصناعة

ّ
الشحة
لزيادة الرقعة الخضراء والقضاء على

«المياه الجوفية» تنجز حفر ( )38بئرًا في مطلع العام الحالي 2017
متابعة الصباح الجديد

جتدد الهيئة العام��ة للمياه اجلوفية
عزمه��ا لتحقيق اهدافه��ا من خالل
الس��عي للوصول الى اعلى النس��ب
في اعمال حفر االب��ار ونصب طواقم
الضخ في جميع محافظاتنا العزيزة
خدمة منها للمواطنني الذين يعانون
من ظاهرة ش��حة املياه واس��تعمال
املي��اه في ش��تى اعماله��م اليومية
اضاف��ة الى توس��يع الرقعة اخلضراء
في مناطق واسعة من بلدنا .
وكانت حصيلة هذه اجلهود اجناز ()38
بئرا مائية ف��ي العديد من احملافظات
خالل ش��هر كان��ون الثاني م��ن عام
 2017اضاف��ة الى نص��ب( )7طواقم
ضخ وفحص ( )25بئرا وكذلك صيانة
( )2طاقم ضخ .
فف��ي العاصمة بغ��داد مت اجن��از ()11
بئرا ونصب طاقمي ضخ خالل ش��هر
كانون الثان��ي في مناطق حزام بغداد

اليصال املي��اه للعائ�لات النازحة في
املنطق��ة والتقلي��ل م��ن معاناتهم
واس��تعماله في شتى مجاالت احلياة
اضافة الى اس��تعمال مياه االبار في
احملافظة على الثروة احليوانية واروائها
وسقي املزروعات .
وف��ي محافظات كرب�لاء مت حفر ()16
بئ��را وفح��ص ( )13بئرا من مش��روع
املياه البديلة في
احملافظ��ة لتفادي انقطاع او انخفاض
مناس��يب املي��اه ف��ي نهر الف��رات ،
وكذلك اجناز ( )4آبار في
محافظة ميس��ان اضافة الى فحص
( )4آبار اخرى منها بئر حسينية االمام
احلسن (ع) .
ولغ��رض االس��تفادة من مي��اه االبار
واس��تعمالها ف��ي توس��يع الرقع��ة
اخلضراء في محافظة النجف
مت اجن��از( )3آب��ار في ق��رى متعددة من
احملافظ��ة اضاف��ة الى فح��ص بئرين
ونص��ب بئرا واحدة مع طاقم ضخ
 ،وفي محافظة املثن��ى مت حفر بئرين

حفر ( )38بئراً في مطلع العام احلالي

ونص��ب طاقم ض��خ وكذلك فحص
بئرين وصيانة طاقمي ضخ للتقليل
من ظاهرة ش��حة املياه في احملافظة
وري املزروعات في قرى
بعيدة عن مصادر املياه السطحية.
ولتحقيق اهداف الهيئة في االستفادة
م��ن املي��اه اجلوفي��ة واس��تعمالها
بالط��رق الصحيحة مت حفر بئرين في
محافظة كركوك وكذلك فحص ()4
آبار ونصب طاقمي ض��خ اضافة الى
نصب طاقم ضخ واحد في محافظة
االنبار .
كم��ا تس��عى الهيئ��ة العام��ة
للمي��اه اجلوفية من خالل دراس��اتها
الهيدروجيولوجي��ة للوص��ول ال��ى
معلوم��ات دقيق��ة تس��اعدها ف��ي
الوق��وف عل��ى اه��م تط��ورات املياه
اجلوفي��ة ف��ي بلدن��ا اضاف��ة ال��ى
حتدي��د مواق��ع املكام��ن املائي��ة في
جمي��ع املناطق ودراس��ة حركة املياه
اجلوفية فيها حيث تس��تمر ش��عبة
بن��ك حتلي��ل املعلوم��ات التابع��ة

ال��ى قس��م الدراس��ات ف��ي الهيئة
بادخال املعلوم��ات الهيدرجيولوجية
والهيدروكيميائي��ة حملافظ��ة ديال��ى
الى قاع��دة البيان��ات لالب��ار احملفورة
للعام الس��ابق وكذل��ك تزويد بعض
اجلهات احلكومية وطلبة املاجس��تير
والدكت��وراه باملعلومات لالبار احملفورة
ضمن املناطق املراد دراستها .
وكذلك حتديث قاعدة بيانات محافظة
املثنى من قبل شعبة نظم املعلومات
اجلغرافية في الهيئة
وتزويد معلوم��ات عن منطقة بحيرة
س��اوة في احملافظة لغرض استغالل
املياه اجلوفية في
الظ��روف الطارئ��ة واالس��تمرار ف��ي
املتابع��ة الدوري��ة م��ن قبل ش��عبة
الدراسات والتحريات قي قسم
الدراسات في الهيئة وحتديث قراءات
التذبذب البار املراقبة في عموم العراق
عدا اقليم كردستان .
*اعالم الهيئة

اعالن
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انتحاري يستهدف مركزا

سفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا يطالبون بوقف أعمال العنف

للشرطة بشرق الجزائر

الجزائر ـ رويترز:
قالت وكالة األنباء اجلزائرية ووسائل إعالم محلية
إن انتحاريا اس��تهدف مركزا للشرطة في مدينة
قس��نطينة بش��رق اجلزائر امس االول األحد لكن
شرطيا أطلق عليه النار قبل أن يدخل املبنى.
ولم يؤكد املسؤولون تفاصيل الهجوم على الفور
لك��ن قن��اة النه��ار التلفزيونية ذك��رت أن قنبلة
انفجرت وقالت وكالة األنباء اجلزائرية إن االنتحاري
تع��رض إلط�لاق النار قب��ل أن يدخل املبن��ى .ولم
يتضح ما إذا كانت هناك أي إصابات.
ونقل��ت الوكال��ة عن بيان للش��رطة أن ش��رطيا
متوقف��ا أمام مركز الش��رطة الواق��ع حتت مبنى
يضم عش��رات العائالت رد بقوة واستهدف بدقة
احلزام الناسف الذي كان يحمله «اإلرهابي».
وأك��د وزي��ر الداخلي��ة ن��ور الدين ب��دوي الهجوم
للتلفزي��ون احلكوم��ي ومتن��ى الش��فاء العاج��ل
للجرحى دون إعطاء أي تفاصيل.
وف��ي أكتوب��ر تش��رين األول قتل ثالثة مس��لحني
ش��رطيا بالرص��اص ف��ي مطع��م ف��ي ش��مال
قس��نطينة ف��ي هجوم ن��ادر في احلض��ر تعتقد
مصادر أن عضوا محليا في تنظيم داعش نفذه.

مقتل  11شخصًا في غارات
على شمال غرب سوريا

دمشق ـ أ ب ف:
قت��ل  11ش��خصا عل��ى االق��ل بينه��م س��بعة
مدني�ين االثنني جراء غ��ارات نفذتها قوات النظام
على مدينة اريحا في محافظة ادلب في ش��مال
غرب س��وريا ،وفق ما افاد املرصد الس��وري حلقوق
االنسان.
وق��ال مدير املرص��د رامي عب��د الرحم��ن لوكالة
فران��س ب��رس ان «طائ��رات حربية تابع��ة لقوات
النظ��ام نف��ذت ام��س االول االثنني غ��ارات على
مناطق ع��دة في مدينة اريحا ،م��ا ادى الى مقتل
 11ش��خصا ً في حصيل��ة اولية ،بينهم س��بعة
مدنيني على األقل» .وتستمر عمليات البحث عن
مفقودي��ن حتت انقاض مبان س��ويت باالرض جراء
الغارات بحسب املرصد.
وقال ليث ف��ارس احد مس��عفي «الدفاع املدني»
ف��ي املدينة لوكالة فرانس برس «نعمل على انقاذ
الضحايا من حتت انقاض مبنيني من اربعة طوابق،
انه��ارا بش��كل كام��ل عل��ى الس��كان املقيمني
فيهم��ا» .واش��ار الى «انتش��ال عش��رين جريحا
على االق��ل» مضيف��ا «نواصل عملي��ات البحث
عن عائلتني يقدر عدد افرادهما بس��بعة او ثمانية
اشخاص ما زالوا حتت االنقاض».
وتأتي حصيل��ة القتلى هذه بعد يومني من مقتل
عش��رة مدنيني اخرين جراء غ��ارات لقوات النظام
اس��تهدفت املدينة التي تس��يطر عليها غالبية
من الفصائل اجلهادية.

مقتل قائد عسكري من
طالبان بضربة ّ
جو ّية
بيشاور ـ رويترز:
أكد مسؤولون من حركة طالبان اإلسالمية امس
االثن�ين مقتل قائد عس��كري كبي��ر باحلركة في
ضربة جوية على ش��مال أفغانستان بعد أن كان
قد أعلن مقتله مرارا من قبل.
وقال مس��ؤول من طالبان في إقليم قندوز لرويترز
إن املال عبد الس�لام أخوند ال��ذي كان يرأس قوات
طالب��ان في قندوز كان ضم��ن ثالثة مقاتلني لقوا
حتفه��م ف��ي غارة في مطلع األس��بوع ش��نتها
طائرة من دون طيار.
وقال املسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته
لضم��ان س�لامته «كان يق��وم برحلة قب��ل أيام
وتوقف في منزل في بلدة داش��تي آرش��ي عندما
أطلقت الطائرة من دون طيار صواريخها».
وقال متحدث باس��م اجليش األمريك��ي إن طائرة
مقاتل��ة أميركية نف��ذت ضربة في قن��دوز امس
االول األحد لكن القيادة «لم تتلق تأكيدات بشأن
نتائجها».
وقال ش��ير عزيز كماوال القائد الكبير بالشرطة
في ش��مال أفغانس��تان إن أخوند وثمانية أعضاء
آخرين من طالبان قتلوا في الغارة.
وكان املس��ؤولون األفغ��ان قد أعلنوا م��رارا مقتل
أخوند الذي أش��رف عل��ى هجوم ش��نته طالبان
وس��يطرت خالله على مدينة قندوز لفترة وجيزة
في عام .2015
لك��ن هذه املرة أكد مس��ؤولون كبار ف��ي طالبان
مقتل��ه ومنه��م قائد في إقليم خوس��ت ش��رق
البالد.

شؤون عربية ودولية

ّ
ّ
تشـن هجـومـًا
قـوات الجيـش الليبي

على محيط عمارات 12غرب مدينة بنغازي
متابعة الصباح الجديد:
جن��ا آم��ر مح��اور الق��وات اخلاصة
التابعة للجي��ش الوطني الليبي،
محم��ود الورفل��ي ،م��ن محاول��ة
اغتيال ،في بنغازي .وذكرت مصادر
فجر
مقربة من الورفلي أن انتحاريًا ّ
سيارة يستقلها أثناء مرور املوكب،
بالق��رب م��ن جزي��رة األنابيب في
منطقة القوارش��ة غ��رب بنغازي.
وأك��دت املصادر ،جناة الورفلي الذي
أصيب بجروح طفيفة.
وأطلق��ت ق��وات اجلي��ش الليب��ي،
عملي��ة عس��كرية جدي��دة ف��ي
محي��ط عم��ارات  ،12آخ��ر معقل
للمجموعات اإلرهابية غرب املدينة.
ولفتت تصريحات املتحدث باسم
قوات اجليش ،أحمد املسماري ،إلى
أن قيادة اجليش دفع��ت باملزيد من
املدرعات واآللي��ات خلطوط القتال
األمامية في محيط العمارات .ولم
تصل حت��ى اآلن تفاصيل العملية
اجلدي��دة ،إال أن أص��وات املدفعي��ة
التي تسمع في أرجاء غرب املدينة،
تشير إلى ضراوة املعركة ورمبا رغبة
قوات اجليش في حسمها قري ًبا.
وطالب س��فراء أميركا وبريطانيا
وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا،
جمي��ع األط��راف ف��ي العاصم��ة
الليبية ،بوقف أعمال العنف التي
تؤدي إلى خسائر في أرواح املدنيني،
وتق ّوض آفاق املصاحلة السياسية
واالجتماعية ف��ي البالد .ودعوا في
بي��ان مش��ترك الليبيني إل��ى «أن
يق��رروا مس��تقبلهم» ،معبري��ن
ع��ن اس��تعدادهم ،لدع��م جهود
بن��اء ليبيا قوية وموح��دة ،وتنفيذ
رؤي��ة االتفاق السياس��ي لتحقيق
انتقال سلمي إلى حكومة جديدة
منتخبة».

اندلعت االشتباكات
الخميس الماضي ،بين
مجموعتين متنافستين
في شرق طرابلس،
بعدما اتهمت إحداهما
األخرى باختطاف أربعة
من عناصرها .لكن
سريان وقف النار بدأ بعد
يومين من االشتباكات
التي أرغمت السكان
على البقاء في منازلهم،
بحسب الحكومة

ون��دد البي��ان باالش��تباكات التي
وقع��ت قبل يومني في منطقة أبو
س��ليم ،جنوب طرابل��س ،مؤك ًدا
ترحيب سفراء الدول الست بوقف
إط�لاق النار ال��ذي أعلنت حكومة
الوفاق الوطني املدعومة دول ًيا التي
يترأس��ها فاي��ز الس��راج ،التوصل
إليه بعد اش��تباكات عنيفة جرى
خالله��ا اس��تخدام مختلف أنواع
األس��لحة الثقيل��ة واملتوس��طة
وس��قوط عدد غير معلوم رسم ًيا
م��ن القتل��ى واجلرح��ى .واعتبر أن
اس��تخدام الق��وة يج��ب أن يكون
حك��رًا عل��ى مؤسس��ات الدول��ة
وأجهزته��ا األمنية» ،منددًا بإطالق
الن��ار عل��ى موك��ب الس��راج في

طرابلس.
واندلع��ت االش��تباكات اخلمي��س
املاض��ي ،ب�ين مجموعت�ين
متنافس��تني في ش��رق طرابلس،
بعدم��ا اتهمت إحداهم��ا األخرى
باختط��اف أربع��ة م��ن عناصرها.
لكن س��ريان وق��ف النار ب��دأ بعد
يومني من االشتباكات التي أرغمت
السكان على البقاء في منازلهم،
بحسب احلكومة.
وأعلن��ت حكوم��ة الس��راج أنها
جنح��ت ف��ي التوص��ل إل��ى اتفاق
لوق��ف الن��ار ب�ين اجملموعت�ين،
مبساعدة من أعيان ترهونة وغريان
في جنوب طرابلس .كما مت االتفاق
على تش��كيل ثالث جل��ان ملتابعة

وق��ف الن��ار ،وس��تكون مهم��ة
اللجن��ة األولى فرض وق��ف النار،
والثانية التي تضم مسؤولي وزارة
الصحة ستتابع حالة اجلرحى ،أما
الثالثة فس��تكون مهمتها تقدير
األضرار.
وقال سكان حوصروا وسط تبادل
إطالق النار ،إن منازلهم كانت تهتز
بفع��ل الصواري��خ ،كم��ا ارتفعت
أعم��دة الدخ��ان م��ن منطق��ة
االش��تباكات الت��ي كان��ت جتوب
ش��وارعها الدبابات والش��احنات
احململ��ة مبض��ادات ثقيل��ة .وتتخذ
حكوم��ة الس��راج م��ن طرابلس
مقرًا ،في حني تسيطر السلطات
املنافس��ة على أج��زاء كبيرة من

ش��رق ليبي��ا ،بدع��م م��ن البرملان
املنتخب ومقره طبرق.
وع�ّي�نّ اجملل��س الرئاس��ي حلكومة
الس��راج العميد إدريس بلقاسم
رئيسا جلهاز حرس املنشآت
صالح
ً
النفطية ،خل ًفا إلبراهيم اجلضران،
أح��د زعم��اء امليليش��يات الت��ي
أجبرته��ا ق��وات اجلي��ش الوطني
الليب��ي ،عل��ى إنه��اء س��يطرتها
عل��ى منطق��ة اله�لال النفطي
االس��تراتيجية .وأك��دت احلكومة
في ق��رار نش��رته عب��ر صفحتها
الرس��مية عل��ى موق��ع التواصل
االجتماع��ي «فيس��بوك» ،أن هذا
الق��رار يلغي كل حك��م يخالفه،
ودع��ت اجله��ات اخملتص��ة إل��ى

تنفيذه.
وكش��فت مص��ادر مطلع��ة أن
العمي��د صال��ح« ،م��ن املعارضني
لعملية الكرامة العسكرية التي
تشنها قوات اجليش بقيادة املشير
خليف��ة حفت��ر» .وس��بق تكليف
صالح ف��ي آب  .2013خ�لال فترة
حكوم��ة رئيس ال��وزراء األس��بق
علي زي��دان ،برئاس��ة جهاز حرس
املنش��آت .وأك��د ف��ي تصريحات
لقناة تلفزيونية محلية محسوبة
عل��ى جماعة اإلخوان املس��لمني،
تكليف��ه برئاس��ة جه��از ح��رس
املنش��آت النفطية ،الفت��ا ً إلى أنه
سيباش��ر عمل��ه ف��ور عودته من
اخلارج.

حضره  46حاكما من حكام الواليات في البالد

ترامب يفاخر بإنجازاته بـ»تشديد» سياسة الهجرة برغم االحتجاجات
واشنطن ـ وكاالت:
فاخ��ر الرئي��س األميرك��ي دونالد
ترام��ب ب��أن إدارته حقق��ت «كل
ش��يء تقريب��ا» ،كان��ت تخطط
للقي��ام ب��ه ف��ي الش��هر األول،
كتشديد سياس��ة الهجرة مثال،
مش��يرا إل��ى أن هن��اك كثير من
املرح رغم االحتجاجات.
وقال ترامب ،في حفل عش��اء في
البيت األبيض ،ام��س االول األحد
 ،حض��ره  46حاكم��ا م��ن حكام
الواليات ف��ي البالد« :بع��د أربعة
أس��ابيع (رئيس��ا) ،ميكنني القول
إنه كان هناك كثير من املرح ،لقد
حققنا كل ش��يء تقريبا شرعنا
في حتقيقه».
واعتبر ترامب أن تشديد سياسة
الهج��رة ،الت��ي قامت به��ا إدارته
وأدت إلى اندالع احتجاجات كثيرة
في طول البالد وعرضها بعد منعه
مواطن��ي  7دول تقطنه��ا أكثرية
إس�لامية م��ن دخ��ول الوالي��ات

املتحدة ،من إجنازات إدارته.
وأض��اف« :هن��اك ف��ي العال��م
مش��اكل كبي��رة وكثي��رة ،وأنتم
تعرف��ون ذل��ك جي��دا ،ولكن نحن
سعداء جدا بالطريقة التي تسير
به��ا األمور ،لقد أعطي��ت الكثير
من الوعود ف��ي العامني املاضيني،
والكثير منها أوفينا به ،»..حسب
قوله.
وق��ال الرئي��س األميرك��ي إن��ه
سيبحث ،امس االثنني ،مع ّ
حكام
الوالي��ات النظ��ام الصح��ي ف��ي
البالد .ومس��ألة إصالحه وحتديثه،
وقال ،مش��يرا إلى أن هذا املوضوع
سيكون «شيئا مميزا جدا جدا».
وبعد أربع�ين يوما م��ن تنصيبه،
ستس��نح لترامب ،اليوم الثالثاء،
فرصة إعطاء دفع جديد لرئاسته
أم��ام الكونغرس ،ولك��ن عليه أن
يعتمد نب��رة مناس��بة بعيدا من
تغريداته النارية.
وسينتهز الرئيس اجلمهوري فرصة
لقائ��ه األول بأعض��اء مجلس��ي
النواب والشيوخ فضال عن أعضاء

ترامب

حكومته وقض��اة احملكمة العليا،
ليعرض أولوياته التشريعية.
وبع��د النبرة القامت��ة التي طغت
عل��ى خط��اب تنصيب��ه ،ف��ي 20
كانون الثان��ي  ،وهجماته الالذعة
وتصريحاته غير املتجانسة خالل
مؤمتره الصحافي ،في  16ش��باط
 ،يبرز س��ؤال كبير عن لهجة هذا
اخلطاب الذي س��يتابعه مباشرة
ماليني األميركيني.
وأشار البيت األبيض إلى أن كلمة
ترام��ب تترك��ز عل��ى «جت��دد روح
أميركا».
وق��ال ش��ون سبنس��ر ،املتحدث
باس��م ترام��ب« :إنه��ا فرصة له
ليق��دم رؤية إيجابية ج��دا للبالد
والتحدث إلى أميركا  ،عن القدرات
التي منلكها».
وس��تحتل اخلطوط الكبرى التي
تطرق إليها خالل األسابيع األولى
من رئاسته ،حيزا كبيرا من كلمته
،مث��ل األم��ن على احل��دود وخطة
حتدي��ث البنى التحتي��ة واحلد من
القوانني البيئية.

وبحسب س��تيفن منوتشني ،وزير
اخلزانة األميركي اجلديد ،ستكون
اإلصالح��ات االقتصادي��ة حاضرة
أيض��ا .فق��د ص��رح األح��د لقناة
«فوكس نيوز» ،قائ�لا إن «الرئيس
يركز عل��ى هدفه إيج��اد منو دائم
عل��ى األج��ل البعي��د ،وس��نبدأ
باإلصالح الضريبي».
وتراه��ن اإلدارة اجلديدة على منو ال
تقل نسبته عن  3%وهي توقعات
يعتب��ر ع��دد من خب��راء االقتصاد
إنها متفائلة جدا.
عل��ى ال��ورق ،وض��ع اجلمهوري�ين
ممت��از .فللمرة األولى من��ذ ،2006
ب��ات يس��يطر احل��زب اجلمه��وري
على مجلس��ي النواب والشيوخ
والبي��ت األبي��ض ف��ي آن واح��د.
لكن العالقات بني النواب وترامب
شائكة ومعقدة.
إذ ال يشعر العديد منهم باالرتياح
حيال بعض اقتراحاته ،وخصوصا
انعزال��ه االقتص��ادي ،إضافة الى
ش��خصيته وأس��لوبه كرئي��س
لدولة عظمى في العالم.

جماعة أبو ّ
سياف تقتل رهينة
ألماني في الفيليبين

برلين ـ وكاالت:
قتل عناص��ر في مجموعة ابو س��ياف
االس�لامية في الفيليب�ين رهينة املانيا
س��بعينيا كان خطف العام املاضي من
مركب��ه في جنوب ه��ذا البل��د وفق ما
اكدت حكومة مانيال االثنني.
وكان مرك��ز "س��ايت" االميرك��ي
املتخصص ف��ي مراقبة املواقع اجلهادية
افاد في وقت سابق ان جماعة ابو سياف
نش��رت تس��جيل فيديو لقتل الرهينة
االملاني يورغن كانتنر بواس��طة سكني،
بحسب املوقع.
وبعيد نشر املوقع الفيديو اكد املسؤول
احلكومي الفيليبيني جوس��يوس دوريزا
مقتل االملاني البالغ من العمر  70عاما.
واكد مسؤولون عس��كريون في جنوب
الفيليب�ين انه لم يعثر حت��ى االن على
جثة االملاني.
وكانت جماعة ابوس��ياف املسؤولة عن
اس��وأ الهجم��ات االرهابية ف��ي تاريخ
الفيليبني ،طلبت امس االول االحد دفع

فدي��ة بقيمة  30مليون بيس��وس (560
الف يورو) لقاء االفراج عن الرهينة.
وكان اجلي��ش الفيليبين��ي اعل��ن في 7
تش��رين الثاني  2016اكتش��اف مركب
يورغن كانتنر في جنوب الفيليبني .وعثر
على جثة زوجته صابني ميرز في املركب
مقتولة بالرصاص.
وكان الزوج��ان خطفا الع��ام  2008بيد
قراصنة صوماليني في خليج عدن مدة
 52يوما .واجرت فرانس برس العام 2009
مقابلة مع الزوجني وقال كانتنر حينها
انه لن يتخلى ابدا عن االبحار.
وكان��ت جماع��ة ابوس��ياف التي تتخذ
من اجل��زر النائية جنوب الفيليبني حيث
الغالبية مس��لمة معقال له��ا ،بايعت
"تنظيم داعش ".
ومتكن��ت م��ن احلص��ول عل��ى مالي�ين
ال��دوالرات من الفديات من خالل خطف
اجانب ومس��يحيني .وي��رى محللون ان
هذه اجملموعة اقرب الى عصابة اجرامية
منها الى حركة عقائدية.

اقتصاد
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أكد على تعزيز قدرة العراق ومكانته االقتصادية إقليميا ودوليا

إعالن موعد إطالق مستحقات

وزير النفط يوعز بزيادة االحتياطات الغازية واالستكشافات للمكامن الحدودية
بغداد – الصباح الجديد:
اوع��ز وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي
حس�ين اللعيب��ي ام��س االثنني،
بزي��ادة االحتياط��ات الغازي��ة
واجراء االستكش��افات للمكامن
النفطية احلدودية.
وق��ال الوزير ف��ي بي��ان اطلعت «
الصب��اح اجلدي��د « على نس��خة
منه ان��ه «اوعز بزيادة االحتياطات
الغازي��ة النفطي��ة للع��راق م��ن
خالل اجراء الدراسات واملسوحات
الزلزالي��ة للرقع االستكش��افية
ف��ي االراض��ي العراقي��ة واملي��اة
االقليمي��ة» ،مش��ددا عل��ى
ض��رورة «التركيز على الدراس��ات
االستكشافية للحقول واملكامن
النفطية احلدودي��ة مع دول اجلوار
لتحدي��د التقديرات الكلية لهذه
احلقول بالنسبة للعراق «.
واض��اف اللعيب��ي ان��ه «وج��ه
ش��ركة االستكشافات النفطية
ال��ى اهمي��ة اخل��روج للمي��اه
االقليمي��ة لتحدي��د االحتياطات
الهايدروكاربونية ومب��ا يعزز قدرة
الع��راق ومكالنت��ه االقتصادي��ة
اقليمي��ا ودولي��ا ،فض�لا ع��ن
االهتم��ام الكبي��ر في مش��اريع
االستكش��افات للحقول الغازية
لزيادة معدالت االحتياط العراقي
للغاز والذي ميتلك العراق كميات
هائلة منه».
وكان الوزي��ر قد اعلن ع��ن ارتفاع
حج��م االحتياط��ي العراقي الى
 153مليار برميل ،بعد النشاطات
االستكش��افية واملكمني��ة ف��ي
7حق��ول نفطية بوس��ط وجنوب

وجه وزير النفط
شركة االستكشافات
النفطية الى اهمية
الخروج للمياه االقليمية
لتحديد االحتياطات
الهايدروكاربونية وبما
يعزز قدرة العراق
ومكالنته االقتصادية
اقليميا ودوليا

الذهبية لألسبوع الجاري

واض��اف اللعيب��ي ان «الع��راق
س��يطلب م��ن منظم��ة االوبك
بأعتم��اد ذلك» ،متوقع��ا «ارتفاع
حج��م االحتياطي��ات النفطي��ة
للع��راق خ�لال االع��وام القادمة
بفض��ل اعتم��اد ال��وزارة خلط��ط
وبرام��ج طموح��ة ته��دف ال��ى
تكثيف النشاطات االستكشافية
واملكمنية».
كم��ا اعلن��ت وزارة النف��ط ،ع��ن
اكتش��اف هائل م��ن النفط اخلام
ف��ي الرقع��ة االستكش��افية

العاش��رة ،مبينة ان الرقعة كانت
من بني احلقول التي ساهمت في
اضافة كمية  10مليار برميل الى
االحتياطي النفطي.
وق��ال مدي��ر ع��ام ش��ركة
االستكش��افات النفطي��ة كرمي
حط��اب ان «االختب��ارات التي قام
به��ا ائتالف ش��ركتي ل��وك اويل
الروس��ية وانبك��س اليابانية قد
اسفر عن اكتشاف مخزون هائل
من النف��ط في مكمن مش��رف،
واحلصول على معدل تدفق للنفط

يزيد عن  1000متر مكعب باليوم
مما يؤك��د الدراس��ات اجليولوجية
السابقة».
وتاب��ع املدي��ر الع��ام ان «االحتياط
النفط��ي للرقع��ة ميث��ل اضاف��ة
جدي��دة لالحتياطي��ات النفطي��ة
العراقي��ة» ،مبين��ا ان «هذه الرقعة
كانت من بني احلقول التي ساهمت
ف��ي اضافة كمي��ة  10مليار برميل
الى االحتياطي النفطي».
واشار حطاب الى ان «خطة تطوير
ه��ذه الرقع��ة لهذا العام تش��مل

حف��ر واختبار البئر االستكش��افي
اريدو .»2
وكان ائتالف ش��ركتي «لوك اويل
الروس��ية وانبكس اليابانية» قد
فاز بتطوير الرقعة االستكشافية
«العاشرة» في محافظة البصرة
 ،فيما اعلنت وزارة النفط عن بدء
جول��ة التراخي��ص الرابع��ة لـ12
رقعة استكش��افية ف��ي مناطق
متفرق��ة م��ن الع��راق ،مؤكدة أن
اله��دف م��ن ه��ذه اجلول��ة تعزيز
احتياطي العراق النفطي.

المستثمرون يعربون عن ثقتهم بارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي
لندن ـ رويترز:
ارتفعت أس��عار النفط يوم امس
االثن�ين ف��ي الوق��ت ال��ذي زادت
في��ه ثقة املس��تثمرين في ارتفاع
األس��عار إلى مس��توى قياس��ي
لكن احتم��ال ارتفاع إنتاج النفط
األميرك��ي بوتي��رة أس��رع حد من
مكاسب اخلام.
وبحل��ول الس��اعة  1053بتوقيت

جرينت��ش ارتف��ع خ��ام القي��اس
العاملي مزيج برنت  55س��نتا إلى
 56.54دوالر للبرمي��ل ف��ي ح�ين
زاد خام غرب تكس��اس الوس��يط
األمريك��ي  39س��نتا إل��ى 54.38
دوالر للبرميل.
وقالت جلنة ت��داول العقود اآلجلة
للسلع األولية األميركية إن مديري
األموال عززوا املراكز املراهنة على

ارتف��اع العقود اآلجل��ة واخليارات
اخلاصة باخلام األمريكي في أسبوع
حتى  21فبراير ش��باط لتصل إلى
أعلى مستوى على اإلطالق.
كما زاد املضاربون أيضا رهاناتهم
على حدوث موجة صعود للعقود
اآلجل��ة خل��ام برنت إلى مس��توى
قياسي في أسبوع حتى  14شباط
مع توقعات بصدور بيانات جديدة

في وقت الحق يوم امس االثنني.
لك��ن م��ن ب�ين اخملاطر مس��توى
االلتزام باتفاق بني منطقة البلدان
املص��درة للبترول (أوبك) ومنتجني
آخري��ن لتقلي��ص إنت��اج النف��ط
بنحو  1.8مليون برميل يوميا.
وكان مس��توى االلتزام القياسي
باالتفاق من جان��ب أوبك مفاجأة
للس��وق وتعه��دت اإلم��ارات

والعراق األقل التزاما بالوصل إلى
مس��تويات االلت��زام الت��ي تعهدا
بها.
وق��درت وكال��ة الطاق��ة الدولية
نس��بة التزام أوبك عند مس��توى
قياس��ي بل��غ  90باملئة ف��ي يناير
كان��ون الثان��ي .واس��تنادا إل��ى
املتوسط الذي قدرته رويتر ملسوح
اإلنت��اج يبلغ مس��توى االلتزام 88

باملئة.
ومن املقرر أن يظهر مسح لرويترز
يغط��ي إنت��اج أوبك ويص��در في
وقت الحق هذا األس��بوع مستوى
االلتزام لشهر فبراير شباط  ،لكن
آفاق جناح اتفاق أوبك يخيم عليها
رد فع��ل منتجي النفط الصخري
األمريك��ي جت��اه ارتفاع األس��عار
وقدرتهم على زيادة اإلنتاج.

زيادة واردات منطقة الشرق األوسط ودول الخليج

ارتفاع مبيعات األسلحة ألعلى مستوياتها منذ الحرب الباردة
ستوكهولم ـ وكاالت:
أفاد املعهد الدولي ألبحاث السالم
ف��ي س��توكهولم ام��س االثنني
أن مبيعات األس��لحة في العالم
ارتفعت وبلغت أعلى مستوياتها
منذ احلرب الباردة ،خاصة في ظل
ارتف��اع واردات منطق��ة الش��رق
األوسط ودول اخلليج العربية.
بلغ��ت مبيع��ات األس��لحة ف��ي
العالم أعل��ى مس��توى لها منذ
احلرب الباردة في السنوات اخلمس
األخيرة بس��بب ارتفاع الطلب في
الشرق األوسط وآسيا ،بحسب ما

أفاد املعهد الدولي ألبحاث السالم
في س��توكهولم املستقل االثنني
 ،فب�ين  2012و 2016اس��تحوذت
منطقة آس��يا وأوقيانوسيا على
 43باملئة من الواردات العاملية من
األس��لحة التقليدية م��ن ناحية
احلجم ،بارتفاع بنس��بة  7,7باملئة
مقارن��ة بالفترة بني  2007و،2011
بحسب املعهد .فيما كانت حصة
آس��يا وأوقيانوس��يا من الواردات
العاملية أكثر بقليل ( 44باملئة) بني
 2007و.2011
م��ن جانبه��ا قف��زت واردات دول

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد العام للجمعيات الفالحية التعاونية
في العراق امس االثنني ،أن مس��تحقات الفالحني
لثالثة أعوام سيتم املباشرة بإطالقها ملستحقيها
يوم األحد املقبل.
وق��ال االحتاد ف��ي بيان اطلعت «الصب��اح اجلديد «
على نسخة منه إن «مستحقات الفالحني سيتم
املباش��رة بتس��ليمها يوم األحد املقب��ل» ،مبينا
أنها «س��تكون بنسبة 35%لألعوام  2014و2015
و ، »2016داعيا
الفالحني لـ»مراجعة الس��ايلوات من اجل تسلم
الصكوك اخلاصة بالصرف».
وكان االحتاد العام للجمعيات الفالحية في العراق
طالبرئاس��تي مجلس��ي الوزراء والن��واب بضرورة
اتخاذ اإلجراءات التي تس��هم بصرف مستحقات
الفالحني املتوقفة منذ مدة طويل.

المركزي يعلن أسعار السبائك

وزير النفط جبار علي حسني اللعيبي
العراق قد س��اهمت ف��ي أضافة
كمية  10مليار برميل لالحتياطي
النفطي.
وق��ال اللعيب��ي ان «النش��اطات
واملكمني��ة
االستكش��افية
ف��ي ( )7حق��ول نفطية بوس��ط
وجن��وب العراق قد س��اهمت في
أضاف��ة كمية ( )10ملي��ار برميل
لالحتياط��ي النفط��ي» ،مبينا ان
«ذلك ادى الى ارتف��اع االحتياطي
لـ( )153ملي��ار برميل بعد ان كان
( )143مليار برميل».

الفالحين لثالثة أعوام

الش��رق األوس��ط ودول اخللي��ج
العربي��ة م��ن  17باملئ��ة ال��ى 29
باملئة ،متقدمة بف��ارق كبير على
أوروب��ا ( 11باملئ��ة) التي ش��هدت
تراجعا س��بع نقاط ،واألمريكيتني
( 8,6باملئ��ة) متراجعة  2,4نقطة،
وأفريقيا ( 8,1باملئة) متراجعة 1,3
نقطة.
وأوض��ح الباح��ث في املعه��د بيتر
ويزم��ان «خ�لال الس��نوات اخلمس
املاضية ،توجهت معظم دول الشرق
األوس��ط أوال إل��ى الواليات املتحدة
وأوروب��ا في بحثه��ا املتس��ارع عن

حيازة قدرات عسكرية متطورة».
وتابع «برغم تراجع س��عر النفط،
واصلت دول املنطقة التعاقد على
مزيد من األسلحة في  2016التي
تعتبرها أدوات أساس��ية ملواجهة
النزاعات والتوترات اإلقليمية»..
وحل��ت الس��عودية ثاني��ة ف��ي
مس��توى توري��د األس��لحة ف��ي
العال��م في هذه الس��نوات (زيادة
بنس��بة  212باملئة) ،بع��د الهند
التي ال متلك ،خالفا للصني ،إنتاجا
وطنيا لألسلحة مبستوى عال.
وف��ي مجال الص��ادرات احتفظت

الوالي��ات املتحدة باملرتب��ة األولى
ب��ـ 33باملئة من س��وق األس��لحة
(زي��ادة  3نق��اط) أمام روس��يا (23
باملئ��ة من الس��وق وزي��ادة نقطة
واح��دة) ث��م الص�ين ( 6,2باملئ��ة
وزيادة  2,4نقطة) وفرنسا ( 6باملئة
وتراج��ع  0,9باملئ��ة) وأملاني��ا (5,6
باملئة وتراجع  3,8نقاط).
وتس��تحوذ ه��ذه ال��دول اخلم��س
على نح��و  75باملئة م��ن صادرات
األس��لحة الثقيل��ة ف��ي العالم.
وجاء حتس��ن حص��ة فرنس��ا في
مس��توى الص��ادرات خصوص��ا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن البنك املرك��زي العراقي ام��س االثنني ،عن
اسعار السبائك الذهبية لالس��بوع احلالي ،فيما
رفع هذه االس��عار لكافة الس��بائك ،عرض خالل
االس��بوع مس��كوكات ذهبية بوزن  15غم للبيع
بعد انقطاعها لفترة الكثر من شهر.
وبني املركزي ان مس��كوكة  5غم بلغت  250الف
دينار بارتفاع بلغ الفي دينار عن االس��بوع املاضي،
في حني بلغ سعر السبيكة بوزن  15غم  741الف
دينار بارتفاع بلغ سبعة االف دينار.
واوضح ان س��عر س��بيكة  25غم بلغ��ت 1.254
مليون دينار وبارتفاع بلغ  11الف دينار ،فيما بلغت
س��عر سبيكة  50غم  2.511مليون دينار وبارتفاع
بلغ  22الف دينار.

النفط يرتفع مع خفض
اإلمدادات

لندن ـ رويترز:
ارتفع��ت أس��عار النف��ط ،امس االثن�ين ،واجتهت
الس��وق لالرتفاع للجلس��ة اخلامس��ة في سبع
جلس��ات وسط مؤش��رات على انحس��ار تخمة
اإلم��دادات العاملي��ة لك��ن ارتف��اع إنت��اج النفط
األميركي حد من املكاسب.
وذكرت رويترز ان خ��ام القياس العاملي مزيج برنت
قف��ز  0.59باملئة إلى  56.90دوالر للبرميل في حني
زاد خام غرب تكس��اس الوس��يط األمريكي 0.30
باملئة إلى  54.38دوالر للبرميل.
وهبطت أسعار النفط يوم اجلمعة بعدما أظهرت
بيان��ات م��ن إدارة معلوم��ات الطاق��ة األميركية
أن مخزون��ات اخلام في الوالي��ات املتحدة ارتفعت
لألسبوع السابع على التوالي.
لكن الس��وق ظلت مدعومة ف��ي نطاق ضيق بني
أربعة وخمس��ة دوالرات منذ تشرين الثاني عندما
وافق��ت منظمة البلدان املص��درة للبترول (أوبك)
واملنتجون املستقلون على تخفيض اإلنتاج.
وأظه��رت بيان��ات إدارة معلومات الطاق��ة ارتفاع
اخملزون��ات األمريكي��ة  564ألف برمي��ل إلى 518.7
مليون برميل األسبوع املاضي.

استمرار انخفاض سعر صرف

بس��بب عق��ود مهمة م��ع مصر
التي اش��ترت بارجتي ميس��ترال
ومقاتالت رافال.
وأش��ار مس��ؤول برنامج التسلح
في املعهد نفسه اود فلورنت إلى
أن «املنافسة شرسة بني منتجي
األس��لحة األوروبي�ين» خصوص��ا
فرنسا وأملانيا وبريطانيا.
وف��ي ح�ين أن الوالي��ات املتح��دة
وفرنس��ا هما أكبر مزودي الشرق
األوس��ط بالس�لاح ،فإن روس��يا
والص�ين هم��ا أكبر مزودي آس��يا
باألسلحة.

الدوالر باألسواق المحلية

بغداد ـ الصباح الجديد:
استمرت اسعار صرف الدوالر في األسواق احمللية
باالنخف��اض ببورصة امس االثنني (  27ش��باط
.)2017
بورص��ة الكفاح – بغ��داد  ،125.500فيما كانت
اسعار البورصة ليوم االحد .126.100
اما أس��عار البيع والشراء في محالت الصيرفة:
س��عر بيع الدوالر =  126.000دينار  ،س��عر شراء
الدوالر =  125.000دينار .

ستورد ما ال يقل عن  % 50من الخام الذي ستجرى معالجته

أرامكو السعودية تستثمر  7مليارات دوالر في مشروع لبتروناس
كوااللمبور ـ وكاالت:
أعلن رئيس ال��وزراء املاليزي جنيب عبد
الرزاق يوم امس االثنني أن شركة أرامكو
السعودية ستستثمر  7مليارات دوالر
في مش��روع بتروكيماوي��ات ومصفاة
نفطية بوالية جوهور جنوب ماليزيا.
وق��ال رئي��س ال��وزراء جني��ب إن القرار
ج��رى اتخ��اذه قب��ل ظهر ي��وم االثنني
بعد مناقشات بني تنفيذيني كبار من
أرامكو وبترون��اس احلكومية املاليزية
راعي��ة مش��روع التطوي��ر املتكام��ل
للتكري��ر والبتروكيماوي��ات البالغ��ة
قيمته  27مليار دوالر.
وتش��كل تصريحات جنيب حتوال جذريا
ف��ي حظ��وظ املش��روع بعدم��ا قالت
مصادر في القطاع على دراية باملوضوع
ف��ي يناي��ر كان��ون الثان��ي إن أرامكو
تعت��زم التخل��ي عن خط��ط الدخول
في ش��راكة مع بتروناس في املشروع.
وقالت بتروناس آنذاك إنها س��تمضي
قدما على الرغم من انسحاب أرامكو.

ولم يكشف جنيب عن تفاصيل بشأن
التغير الذي طرأ.
وق��ال جنيب خالل مؤمتر صحفي موجز
بعد اس��تضافة مأدبة غ��داء للعاهل
الس��عودي املل��ك س��لمان ب��ن عب��د
العزيز والوفد املرافق له «هذا استثمار
ضخم وس��يجري اإلعالن عن مزيد من
التفاصيل غدا.
وقال مص��در في القطاع عل��ى دراية
باملوض��وع إن أرامك��و ستش��تري
حصة ف��ي عملي��ات البتروكيماويات
ووحدة التكس��ير واملصف��اة التابعة
ملش��روع التطوي��ر املتكام��ل للتكرير
والبتروكيماويات .كما س��تورد أرامكو
م��ا ال يقل عن  50باملئة من اخلام الذي
س��تجرى معاجلت��ه في املش��روع مع
خيار لزيادة اإلمدادات.
وق��ال س��وبرامانيا بيتاداب��ورا محلل
أسواق النفط والغاز لدى فروست آند
س��وليفان في كواالملب��ور إن التمويل
الق��ادم م��ن أرامكو سيس��اعد على
حتويل املشروع إلى واقع وإن رغبة قادة
الس��عودية وماليزيا ف��ي اإلبقاء على

عالق��ات وطيدة بني البلدين س��اعدت
على األرجح على تعزيز االتفاق.
أضاف «تأكيد االستثمار هذا سيساعد
على إدخال مشروع التطوير املتكامل
للتكري��ر والبتروكيماويات مرحلة بدء
التش��غيل...إنها النوايا احلس��نة لدى
العاهل السعودي بنفسه لالستثمار
واحلف��اظ عل��ى عالق��ات جي��دة م��ع
ماليزي��ا وتعزي��ز العالق��ات الثنائية».
ومن املتوقع أن يبدأ مش��روع التطوير
املتكام��ل للتكري��ر والبتروكيماويات
الواق��ع في بنجي��راجن بوالي��ة جوهور
عمليات��ه ف��ي الربع األول م��ن .2019
وس��يضم املش��روع مصف��اة نف��ط
بطاقة  300ألف برميل يوميا ومجمعا
للبتروكيماويات بطاق��ة إنتاجية 7.7
مليون طن متري .وسيقام اجملمع على
امتداد موقع لتخزي��ن النفط موجود
في بنجيراجن.
وذك��رت خدم��ة آي.إف.آر التابع��ة
لتومس��ون رويترز في يونيو حزيران أن
بتروناس س��عت الع��ام املاضي جلمع
عروض بش��أن قرض بقيمة  7.2مليار

دوالر للمشروع مع ضمانات منفصلة
من الشركة وأرامكو.
وإل��ى جان��ب االتف��اق ب�ين بترون��اس
وأرامكو الذي من املنتظر توقيعه يوم
الثالث��اء وقع��ت ماليزيا والس��عودية
أربعة اتفاقات أخ��رى تتعلق بالتجارة
البيني��ة وامل��وارد البش��رية والتعاون
العلمي والتعليم��ي واتفاقية لتبادل
األخب��ار بني وكاالت األنب��اء احلكومية
في البلدين.
وماليزي��ا هي احملط��ة األولى في جولة
نادرة تس��تمر ش��هرا يقوم بها الوفد
السعودي في آسيا بهدف بناء عالقات
وج��ذب املزيد م��ن االس��تثمارات إلى
البلد اخلليجي الثري.
ومن املتوقع أيضا أن يزور امللك سلمان
كال م��ن إندونيس��يا وبرون��اي واليابان
والصني وجزر املالدي��ف واألردن إلجراء
لق��اءات مع قادة تلك الدول ملناقش��ة
العالق��ات الثنائية وقضاي��ا إقليمية
ودولية ذات اهتمام مش��ترك حسبما
ذكر بيان ملكي نش��رته وكالة األنباء
السعودية.
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ّ
التطرف
أسباب وتداعيات انزالق ألمانيا وأوروبا نحو
رؤية :جاسم محمد:
قال��ت املستش��ارة االملاني��ة ،ميركل
في كلم��ة ألقتها أمام مؤمتر ميونيخ
لألم��ن يوم  8ش��باط “ 2017إن احلرب
املش��تركة ض��د اإلرهاب اإلس�لاموي
متثل مجاال لنا فيه املصالح نفس��ها
وميكن أن نعمل م ًعا بشأنه” .وشددت
ميركل على أن اإلس�لام نفسه ليس
مص��درا ً لإلرهاب وقال��ت إن من املهم
ج��دا إش��راك ال��دول اإلس�لامية في
احلرب ضد اإلسالميني املتشددين.
وس��بق ان واجهت مقولة ميركل” ان
االس�لام جزء م��ن املاني��ا” الكثير من
املعارضة واالنتق��ادات وقالت ميركل
أن هن��اك حصصا ً دراس��ية في الدين
اإلس�لامي وهناك أس��اتذة جامعات
ف��ي مج��ال العقي��دة اإلس�لامية
إضافة إلى مؤمتر اإلس�لام الذي يعقد
برعاية وزارة الداخلية بهدف حتس�ين
اندماج املس��لمني املقيمني في أملانيا
في اجملتم��ع ”لذلك فه��ي حقيقة أن
اإلس�لام ف��ي الوقت الراه��ن جزء من
أملانيا أيضا”.
لكن الضغوط السياسية على ميركل
وسياس��تها باس��تقبال الالجئ�ين
أخذت تتصاعد ،مما دفعها للتراجع في
محاولة لتهدئة خصومها الغاضبني،
في وقت تستعد فيه املانيا النتخابات
عام��ة ف��ي س��بتمبر  2017يخش��ى
فيها من صعود اليمني املتطرف .وهذا
م��اكان واضح��ا ً بدعوة األم�ين العام
للحزب املس��يحي االجتماعي األملاني
أندرياس ش��وير ي��وم  13ابريل ، 2016
إل��ى تبني قانون مينع متويل املس��اجد
ف��ي البالد م��ن اخل��ارج ،ع��ادًا أن هذه
الظاهرة حت��ول دون اندماج املهاجرين
في اجملتمع .ويق��ول «[ :علينا أن نتخذ
موقف��ا نش��طا ومنتقدا أكث��ر عند
احلديث حول اإلس�لام السياسي ،ألن
ه��ذه الظاهرة تعرق��ل اندماج الناس
ف��ي اجملتم��ع األملان��ي .ولذل��ك نح��ن
نحتاج إلى قانون حول اإلسالم ويجب
وق��ف متويل املس��اجد وروض األطفال

اإلس�لامية م��ن اخل��ارج ويج��ب على
األئمة أن يتعلموا في أملانيا وعليهم
أن يشاطروننا قيمنا»].
اخضاع املساجد واجلمعيات
للقانون األملاني
تش��رف عل��ى املس��اجد ف��ي املاني��ا،
جمعي��ات أنش��ئت طبق��ا للقان��ون
األملان��ي ،وال��ذي يف��رض وج��ود هيئة
إداري��ة ل��كل مس��جد تهت��م ب��إدارة
ش��ؤونه القانونية واإلداري��ة واملالية،
إال أن املس��اجد التركي��ة ،يتكفل بها
ما يعرف ب��ـ «وقف الديان��ة التركي»
بالتعاون مع «رئاسة الشؤون الدينية
التركي��ة» الت��ي تدفع روات��ب األئمة
املتواجدي��ن عل��ى األراض��ي األملاني��ة
وعددهم  1200إمام ،يتم استبدالهم
كل فت��رة تت��راوح ب�ين ث�لاث وخمس
سنوات.
أم��ا أئم��ة املس��اجد األخ��رى فيت��م

دف��ع مخصصاته��م من اش��تراكات
أعضائها ،إضافة إل��ى التبرعات التي
حتص��ل عليه��ا جل��ان املس��اجد م��ن
املتبرعني واملس��اعدات الت��ي تتلقاها
املساجد من بعض الدول ،فيما بادرت
الهيئ��ات اإلدارية في بعض املس��اجد
بش��راء العق��ار ،ال��ذي يق��وم علي��ه
املس��جد ،وتس��تفيد م��ن اإليجارات
الش��هرية للمح��ال الواقع��ة ف��ي
العقار.
ويش��رف اجملل��س األعلى للمس��لمني
في أملانيا على مايقارب  300مس��جد
تعم��ل ضم��ن إطار تنظيم��ي وتوجه
موح��د ألئمته��ا .تتك��ون اجلالي��ة
املسلمة في أملانيا من األتراك والعرب
واألفارق��ة ،إضافة الى مس��لمي دول
البلقان ،ويتواجد فيها  2600مسجد.
وال توجد ش��روط علمي��ة محددة ملن
يعمل��ون كإم��ام في مس��اجد أملانيا،
لك��ن الثقاف��ة الدينية ه��ي أهم ما

تتطلبه تلك الوظيفة .مؤخرًا ارتفعت
أصوات مطالبة برفع مستوى خطباء
املساجد خاصة بعد ظهور مشكالت
اتهام بعض األئم��ة ،بالتحريض على
الكراهية ضد الديانات األخرى.

النتائج

اجمللس األعلى للمسلمني في أملانيا
يع��د اجملل��س األعلى للمس��لمني في
أملاني��ا ZMD /أح��د أه��م املنظم��ات
اإلسالمية و يضم اجمللس عشرة آالف
عضو فقط ميثلون مايقارب خمس��ة
مالين مسلم يعيش في أملانيا .تأسس
املرك��ز مطلع عقد التس��عينيات من
الق��رن املاض��ي و ترك��ز أهدافه على
القضاي��ا املتعلق��ة بتعلي��م الدي��ن
اإلس�لامي ومتثيل مصال��ح اجلاليات
اإلسالمية أمام السلطات األملانية .و
انتقد أمين مزيك رئيس اجمللس املركزي
للمس��لمني ف��ي أملانيا خط��اب عدم
الثقة جتاه املس��لمني ،جاء ذلك في رد

ـ تتج��ه احلكوم��ة االملاني��ة وكذلك
الطبقة السياس��ية باص��دار قوانني
واتخ��اذ اجراءات اكثر صرامة الخضاع
املساجد ملراقبة االجهزة االمنية ،من
اجل معرفة اخلطاب الديني للمشايخ
ومحت��واه ،وتطالبه��م ان يك��ون في
اللغة االملانية.
ـ يع��د اجملتم��ع املدن��ي ف��ي املاني��ا
واح��د من اجملتمعات القوي��ة ،لذا هي
جتم��ع مابني الكنائس البروتس��تانية
والكاثوليكية واملس��اجد االسالمية
واملعاب��د اليهودية ال��ى جانب معابد
بقية االدي��ان واملذاه��ب ،ضمن حرية
العقيدة ،وهي نسبيا ً لم تشهد اعماال

على االتهامات للمجلس بأنه ال يفعل
الكثير ف��ي مواجهة «الراديكالية في
املساجد».

ارهابية ضده��ا مقارنة مايحصل في
فرنسا ودول اوروبا االخرى.
وبات معروفا ً ب��ان الكنائس في املانيا
تس��هم بدع��م الالجئ�ين ،وفتح��ت
ابوابها اليواء الالجئني ،وهي تقدم ايضا
خدمة اداري��ة مجانية ال��ى الالجئني
واجلاليات بش��تى اديانه��ا ومذاهبها،
ضم��ن مراكز» اخلدمة االستش��ارية»
عرف��ت هن��ا ب «الكرت��اس» (Der
Deutsche Caritasverband
 )e.Vاو خدمة الكنسية البروتسانية
و (Aktion Deutschland Hilft
 e.Vو منظم��ات غير حكومية PRO
.ASYL
ـ يبدو أن ميركل س��تغير سياستها
اكثر ،أي ارتداد سياستها في الهجرة
مع اقتراب موعد االنتخابات سبتمبر
 ،2017وتأت��ي ه��ذه التغي��رات نتيجة
الضغوطات عليها م��ن داخل حزبها
واحل��زم الت��وأم الباف��ري ،ال��ذي عرف

عن��ه بالتطرف ،الى جانب خش��يتها
من خس��ارتها امام احلزب االشتراكي
واليمني املتطرف.
ـ املانيا وبعض الدول األوروبية مرشحة
خ�لال الس��نوات املقبلة ال��ى صعود
اليمني املتطرف واخلطاب الش��عبوي،
بالتوازي مع ظاهرة ترامب ،وهذا يعني
ان��زالق اوروب��ا اكثر نح��و التطرف مع
زيادة االحتق��ان داخليا ً ما بني اجلاليات
املسلمة واجملتمع االملاني واملؤسسات
احلكومي��ة .ه��ذا االحتق��ان ممكن ان
يك��ون عل��ى ش��كل قوان�ين جديدة
تقلص من حريات املهاجرين واجلاليات
املس��لمة ،وفي ممارس��ات شخصية»
مزاجية» ضد أبناء اجلاليات ،رمبا يصل
إلى موض��وع حصوله��م على فرص
عمل او دراسة .وتوقعت أيضا ً معاهد
سياس��ية أوروبي��ة ب��أن تنام��ي عدد
املس��لمني بأوروبا .التقديرات ترش��ح
وانتشار ثقافة الكراهية بعدة وتراجع
سياسات االندماج االجتماعي.
كلم��ة مي��ركل ف��ي مؤمت��ر ميون��خ
متثلرس��الة واضح��ة ال��ى احلكومات
واملؤسس��ات االس�لامية داخل اوروبا
وخارجه��ا للنه��وض مبس��ؤوليتها
ملواجه��ة التط��رف وحماي��ة الدي��ن
االسالمي من اجلماعات املتطرفة.
ماحتتاجه املانيا ورمبا دول اوروبية اخرى
هو تفعيل اجملالس االس�لامية ،وعقد
االجتماعات مع املؤسسات احلكومية
خاص��ة وزارة الداخلي��ة والع��دل ورمبا
دوائر الهجرة واللجوء ،لتنسيق اجلهود
في مواجهة التطرف من خالل االتفاق
عل��ى وض��ع اخلطط ثم السياس��ات
التنفيذية مع املتابعة لتنفيذها ،هذه
اجلهود من ش��أنها تقلي��ل االحتقان
واخلالف��ات ماب�ين اجلاليات املس��لمة
واجملتمعات التي تعيش��ها .الى جانب
التنس��يق م��ع املؤسس��ات الدينية
االس�لامية واحلكوم��ات ف��ي دول
املنطقة للعمل بنحو مش��ترك ضد
االرهاب والتطرف.
*باح��ث ف��ي قضاي��ا االره��اب
واالستخبارات

ّ
متحول
االقتصاد العالمي في مشهد

المخاطر والسياسات المطلوبة
د .حيدر حسين آل طعمة*
يرص��د تقري��ر صن��دوق النق��د الدولي
االحدث «االقتصاد العاملي في مش��هد
متحول» مس��ار النش��اط االقتصادي
العاملي ف��ي الع��ام  2017اعتمادا ً على
أبرز االحداث التي شهدتها االقتصادات
املتقدم��ة واالقتصادي��ات الصاع��دة
واالقتص��ادات النامي��ة خ�لال االعوام
االخيرة ( 2015و 2016حتديداً).
ويرس��م الصندوق تنبؤاته االقتصادية
لالقتصادات املذك��ورة في العام احلالي
عب��ر مناقش��ة أب��رز اخملاط��ر احملدق��ة
بتعاف��ي النم��و االقتص��ادي والتطرق
لعدد من السياس��ات املطلوبة إلخراج
االقتصاد العاملي من هوة الركود ودفعه
باجتاه معدالت منو واس��تقرار اقتصادي
مستدام.
وم��ع تولي الرئي��س االميرك��ي دونالد
ترام��ب قيادة قاطرة النم��و االقتصادي
العامل��ي ي��زداد املش��هد االقتص��ادي
تعقي��دا ً نظ��رًا لع��دم اليق�ين بش��أن
سياس��ات اإلدارة االميركي��ة املقبل��ة
وتداعياته��ا العاملي��ة .وم��ن املنتظر أن
تصب��ح االفتراضات الت��ي تقوم عليها
التنب��ؤات أكث��ر حتدي��دا ً في الش��هور
املقبل��ة ،حي��ث تصب��ح السياس��ات
االميركية وانعكاساتها على االقتصاد
العاملي أكثر وضوحاً.
وفي اآلونة االخيرة ،شهدت آفاق النمو
تراجع��ا ً محدودًا بالنس��بة القتصادات
األس��واق الصاع��دة واالقتص��ادات
النامي��ة ،حيث زاد ضيق األوضاع املالية
بوجه عام .ورُ ِف َعت التوقعات املوضوعة
آلف��اق النم��و قصيرة األجل بالنس��بة
للص�ين ،نظ��را للدفعة التنش��يطية
الت��ي يُتوق��ع أن تقدمها السياس��ات،
ضت بالنس��بة لعدد من
ولكنه��ا خُ ِّف َ
االقتصادات الكبيرة األخرى – وال سيما
الهند والبرازيل واملكسيك.
وترتكز ه��ذه التنب��ؤات عل��ى افتراض
تغير مزيج السياس��ات في ظل اإلدارة
االميركي��ة اجلدي��دة وم��ا يس��تتبعها
م��ن تداعيات عاملي��ة .وبينما تعد كفة
االنخف��اض ه��ي األرج��ح ف��ي مي��زان
يالحظ وج��ود احتماالت أخرى
اخملاط��رَ ،
تشير إلى إمكانية حتقيق منو أعلى من
املتوقع عل��ى املدى القصير ،وعلى وجه
التحديد ،قد يتس��ارع النشاط العاملي
بقوة أكبر إذا قدمت السياس��ات دفعة
تنش��يطية تتج��اوز املتوق��ع حاليا ً في
الواليات املتحدة أو الصني.

وم��ن أب��رز اخملاط��ر الت��ي قد تتس��بب
في هبوط النش��اط إمكاني��ة التحول
نح��و احلمائية والبرام��ج القائمة على
سياس��ات انغالقي��ة؛ وضي��ق األوضاع
املالي��ة العاملية بدرجة أكث��ر حدة من
الس��يناريو املتوقع مع إمكانية تفاعل
ه��ذا الضيق م��ع أوجه الضع��ف التي
تش��وب امليزانيات العمومية في أجزاء
م��ن منطقة اليورو وبع��ض اقتصادات
األس��واق الصاعدة؛ واحت��دام التوترات
اجلغرافية-السياس��ية؛ واش��تداد حدة
التباطؤ في الصني.
اخملاطر احملدقة بآفاق النمو
واالستقرار
تخضع آفاق النم��و العاملي الحتماالت
عل��ى اجلانبني ،ولك��ن التقديرات ترجح
كفة اجلانب الس��لبي ،وال س��يما على
امل��دى املتوس��ط ،وذل��ك جلمل��ة م��ن
االسباب اهمها:
 .1تسلط التطورات السياسية األخيرة
الضوء على انحسار التوافق بشأن مزايا
االندم��اج االقتصادي عبر احلدود .وميكن
أن ت��زداد ح��دة الضغ��وط احلمائية إذا
اتسعت االختالالت العاملية وصاحبتها
حتركات حادة في أسعار الصرف نتيجة
لتحقق احتماالت التح��ول الكبير في
السياسات .وستؤدي زيادة القيود على
التج��ارة العاملية وحرك��ة الهجرة إلى
إحلاق ضرر كبي��ر في اإلنتاجية والدخل،
وإحداث أثر مباشر على مزاج السوق.
 .2ف��ي االقتص��ادات املتقدمة حيث ما
ت��زال امليزاني��ات العمومي��ة ضعيفة،
ميك��ن أن ينخف��ض النم��و والتضخم
بصورة دائمة إذا طال انخفاض الطلب
اخلاص والتق��دم غير الكافي في تنفيذ
اإلصالح��ات املطلوب��ة (مب��ا ف��ي ذل��ك
معاجلة خلل امليزاني��ات العمومية في
البنوك) ،وهو ما سيكون له انعكاسات
سلبية على ديناميكية الدين.
 3إضاف��ة إل��ى اخملاط��ر املذك��ورة فيالقس��م الس��ابق ،م��ا ت��زال هن��اك
مواطن ضعف أساس��ية ف��ي عدد من
اقتصادات األس��واق الصاعدة الكبيرة
األخرى .فارتفاع دين الش��ركات ،وتراجع
الربحية ،وضع��ف امليزانيات العمومية
في البن��وك ،ومحدودية هوامش األمان
التي تتيحها السياس��ات ،كلها تشير
إلى اس��تمرار تعرض ه��ذه االقتصادات
لتداعيات األوضاع املالية العاملية األكثر
ضيقا ،والتحوالت في اجت��اه التدفقات
الرأس��مالية ،وانعكاس��ات االنخفاض
احلاد في أسعار العمالت على امليزانيات

صندوق النقد الدولي
العمومية .وفي كثي��ر من االقتصادات
منخفضة الدخل ،أدى انخفاض أسعار
السلع األولية (كالنفط اخلام) وانتهاج
سياسات توس��عية إلى تآكل هوامش
األمان املالي ومنو عجوزات املوازنة والدين
العام .وارتفاع درجة تعرض هذه البلدان
ملزيد من الصدمات اخلارجية.
 .4م��ا ت��زال اخملاط��ر اجليوسياس��ية
ومجموعة من العوامل غير االقتصادية
األخرى تشكل عبئا على اآلفاق املتوقعة
ف��ي مناطق متنوعة (كاحل��رب األهلية
والصراع الداخلي في أجزاء من الش��رق
األوس��ط وأفريقي��ا ،ومحن��ة الالجئني
واملهاجرين املأساوية في البلدان اجملاورة
وفي أوروبا ،وأعمال اإلرهاب على مستوى
العال��م ،واآلث��ار املطول��ة للجفاف في
ش��رق وجنوب إفريقيا ،وانتشار فيروس
زي��كا) .واذا ما تفاقمت ه��ذه العوامل،
ميكن أن تعمق املعاناة في البلدان التي
يقع عليها التأثير املباشر .كذلك ميكن
أن ت��ؤدي زيادة التوترات اجليوسياس��ية
واإلره��اب إلى التأثير بش��دة على مزاج
الس��وق ومس��توى الثقة في االقتصاد
على مستوى العالم.
سياسات استباق االزمة
ما تزال النتائج اخمليبة لآلمال تش��كل

تهديدا ً خطيرًا آلفاق النمو واالستقرار
االقتص��ادي ،وه��و ما يؤك��ده اخلفض
املتكرر لتوقعات النمو في الس��نوات
القليلة املاضي��ة .وعلى هذه اخللفية،
ونظرا الختالف البلدان من حيث املرحلة
الدورية التي متر بها وحيز احلركة الذي
تتيحه سياس��اتها ،تختلف األولويات
والسياس��ات املطلوبة تبع��ا لظروف
كل اقتصاد ،وكما يلي:
 .1التزال فجوات الناجت في االقتصادات
املتقدم��ة مولدة آلثار س��لبية ويظل
اس��تمرار التضخ��م املنخف��ض (أو
االنكماش في بعض احلاالت) من اخملاطر
القائمة في هذه البلدان .ولذلك يجب
أن تظل السياسات النقدية تيسيرية،
م��ع االعتماد على اس��تراتيجيات غير
تقليدية عند احلاجة .ولكن السياسة
النقدية التيسيرية ال تستطيع وحدها
رف��ع الطلب بالقدر الكافي ،ولذلك ما
يزال الدعم املال��ي – الذي يحدده احليز
املال��ي املتاح
ويوجه نحو السياس��ات
َّ
التي توفر احلماية حملدودي الدخل وترفع
توقعات النمو على املدى املتوس��ط –
مطلبا ً ضروريا ً لتوليد الزخم املطلوب.
وف��ي احلاالت التي يتع��ذر فيها تأجيل
الضب��ط املالي ،ينبغي ضب��ط وتيرته
ومكوناته للحد من تأثيره على الناجت.

 .2ام��ا االقتصادات املتقدم��ة التي ال
تعاني من فجوات ناجت س��لبية إلى حد
كبي��ر ،ينبغ��ي أن يس��تهدف أي دعم
مالي تقوية شبكات األمان االجتماعي
(وه��و ما يش��مل ف��ي بع��ض احلاالت
مس��اعدة الالجئ�ين عل��ى االندماج)
وزي��ادة الناجت املمكن على املدى األطول
من خ�لال االس��تثمارات عالية اجلودة
في البنية التحتية واإلصالح الضريبي
الع��ادل والداع��م للع��رض .وفي مثل
ه��ذه احل��االت ،من املنتظر أن يس��مح
التثبيت اجلي��د للتوقعات التضخمية
باعتماد س��رعة متدرجة في استعادة
السياسة النقدية االعتيادية.
 .3وبنح��و ع��ام ينبغ��ي أن تقت��رن
السياس��ات االقتصادي��ة الكلي��ة
التيس��يرية بإصالحات هيكلية قادرة
على التصدي لتراجع النمو املمكن وأن
تكون داعمة لهذه اإلصالحات – وهو ما
يشمل بذل جهود لزيادة املشاركة في
القوى العاملة ،وتش��جيع االستثمار
في املهارات ،وحتس�ين عملية التوفيق
ب�ين امله��ارات والوظائف في أس��واق
العم��ل ،وفت��ح األب��واب لالنخراط في
امله��ن املغلق��ة ،وتعزي��ز الديناميكية
واالبتكار في أسواق املنتجات واخلدمات،
وتشجيع اس��تثمارات األعمال ،مبا في

ذلك االستثمار في البحوث والتطوير.
 .4تواجه اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامي��ة تفاوتا ً هائال بني
مراكزها الدورية وحتدياتها الهيكلية.
وبوجه عام ،ميكن أن يؤدي تعزيز الصالبة
املالية إل��ى احلد م��ن تعرضها لضيق
األوض��اع املالية العاملي��ة ،والتحركات
احلادة في العمالت ،ومخاطر التحوالت
ف��ي اجت��اه التدفق��ات الرأس��مالية.
ويجب عل��ى االقتص��ادات ذات الديون
غي��ر املالي��ة الكبي��رة واملتزاي��دة ،أو
االلتزام��ات األجنبية غي��ر املغطاة ،أو
االعتم��اد الكبير على االقتراض قصير
األج��ل في متوي��ل اس��تثمارات طويلة
األجل ،أن تعتمد ممارس��ات أقوى إلدارة
اخملاط��ر واحتواء أوجه عدم التوافق في
امليزانيات العمومية.
 .5ش��هدت البلدان منخفضة الدخل
تناقصا ً ف��ي احتياطياتها املالية على
م��دار الس��نوات القليل��ة املاضي��ة،
وتتمث��ل األولوي��ة في اس��تعاده هذه
االحتياطي��ات م��ع مواصل��ة اإلنف��اق
بكفاءة على االحتياجات الرأس��مالية
واملصروف��ات االجتماعي��ة احليوي��ة،
وتعزي��ز إدارة الدي��ن ،وحتس�ين تعبئ��ة
اإلي��رادات احمللية ،وتنفي��ذ اإلصالحات
الهيكلي��ة –مب��ا ف��ي ذل��ك إصالحات
التعلي��م– التي متهد الس��بيل لتنويع
االقتصاد ورفع اإلنتاجية.
 .6وبالنس��بة للبلدان األشد تضررا ً من
انخفاض أسعار الس��لع األولية ،يتيح
التحسن الذي شهدته األسواق مؤخرا
بعض االنفراج ،ولكن التكيف مع هذه
األوضاع الستعادة االستقرار االقتصادي
الكل��ي يعتبر مطلبا عاج�لا .وينطوي
ه��ذا عل��ى الس��ماح لس��عر الصرف
بالتكي��ف ف��ي البلدان الت��ي ال تعتمد
على س��عر ص��رف مرب��وط ،وتش��ديد
السياسة النقدية حيثما دعت احلاجة
ملعاجل��ة ارتفاعات التضخم ،وضمان أن
يكون الضب��ط املالي املطل��وب مؤاتيا ً
للنمو قدر اإلمكان .وتش��كل النقطة
األخيرة مطلب��ا ً مهما ً في البلدان التي
تطبق أس��عار ص��رف مربوطة ،حيث ال
يتاح اس��تعمال س��عر الص��رف كأداة
المتص��اص الصدم��ات .وعل��ى امل��دى
األط��ول ،ينبغ��ي للبلدان الت��ي تعتمد
اعتم��ادًا كبي��رًا عل��ى منتَ��ج واحد أو
بضعة منتجات من الس��لع األولية أن
تعمل على تنويع قواعدها التصديرية.
 .7مع ضع��ف النم��و ومحدودية حيز
احلركة من خالل السياسات في كثير
م��ن البل��دان ،يتعني اس��تمرار اجلهود

متع��ددة األط��راف في ع��دة مجاالت
للحد من اخملاطر التي تهدد االستقرار
املالي واحلفاظ على حتس��ن مستويات
املعيشة على مستوى العالم .ويجب
أن تتواص��ل ه��ذه اجله��ود عل��ى نحو
متزام��ن في عدد م��ن اجلبهات .فلكي
يقتس��م اجلميع املنافع طويلة األجل
لالندم��اج االقتصادي بوجه عام ،يجب
أن يتأكد صناع السياس��ات من وجود
مب��ادرات موجه��ة بدق��ة ملس��اعدة
املتضرري��ن من االنفتاح التجاري ودعم
قدرتهم عل��ى العثور على فرص عمل
في قطاعات االقتصاد املتوسعة.
ومن مقتضيات العدال��ة االقتصادية
أيض��ا ب��ذل جه��ود عل��ى املس��تويني
الوطن��ي ومتع��دد األط��راف حملارب��ة
الته��رب الضريب��ي ومن��ع ممارس��ات
الته��رب الضريب��ي ويج��ب مواصل��ة
اجله��ود لتعزيز صالبة النظ��ام املالي،
مبا في ذلك إعادة رس��ملة املؤسسات
وتنقي��ة امليزاني��ات العمومية حيثما
اقتض��ى احل��ال ،وضم��ان وج��ود أط��ر
فعال��ة لتس��وية األوض��اع املصرفية
الوطنية والدولية ،ومعاجلة ما ينش��أ
من مخاطر بس��بب جهات الوساطة
غي��ر املصرفية .وميك��ن أن تؤدي تقوية
ش��بكة األم��ان العاملية إل��ى حماية
االقتص��ادات التي رمبا تك��ون معرضة
برغ��م ق��وة أساس��ياتها االقتصادية
للعدوى والتداعيات العابرة للحدود.
 .8ميكن أن يكون التحفيز الذي تقدمه
السياس��ات ف��ي الوالي��ات املتحدة و/
أو الص�ين لدعم النش��اط االقتصادي
أكبر مما تش��ير اليه التنب��ؤات احلالية،
مما يؤدي بدوره إلى انتعاش��ة أقوى في
النش��اط االقتصادي لدى شركائهما
التجاريني ما لم تتس��بب السياسات
التجاري��ة احلمائية في احل��د من هذه
التداعي��ات اإليجابية .وم��ن التطورات
أيضا
الت��ي يحتمل أن تتج��اوز املتوقع ً
زيادة االستثمارات إذا تعززت الثقة في
تعافي الطلب العاملي ،وهو ما يبدو من
بعض مؤشرات األسواق املالية.
 .9وأخيرًا وليس آخرًا ،يش��كل التعاون
متعدد األطراف أمرًا ال غنى عنه أيضا
ملعاجل��ة التحدي��ات العاملي��ة املهمة
عل��ى املدى األطول ،مثل حتقيق أهداف
التنمي��ة املس��تدامة لع��ام ،٢٠١٥
وتخفي��ف آث��ار تغير املن��اخ والتكيف
معها ،ومنع انتشار األوبئة العاملية.
*باح��ث في مرك��ز الف��رات للتنمية
والدراسات اإلستراتيجية
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موضوع التسامح

عن موقع «كارتون سياسي»

اعالم تطبيقات التراسل الفوري (القسم االول»

مهند حبيب السماوي
باحث في مجال
السوشل ميديا
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مدير معهد
الدراسات المتقدمة
في وارسو.

تحُ ظى تطبيقات التراس��ل الفوري
بش��عبية كبي��رة بني الن��اس نظرا ً
للحاج��ات الت��ي اس��تطاعت هذه
التطبيقات توفيرها للمس��تعمل
من خالل التواصل مع االخر بصورة
فورية ومنحه فرصة البقاء متصال
مع الش��بكة” اون الي��ن” على نحو
مستمر يرضي حاجة سايكولوجية
عميقة بدت معروف��ة لدى العديد
من اخملتصني ف��ي مجالي التواصل
وعلم النفس.
وق��د غدت ه��ذه التطبيق��ات التي
متنح مس��تعمليها ،س��واء الناس
االعتيادي�ين الذي��ن يس��تعملونها
للترفيه والتواص��ل او اخملتصني في
مج��ال االعالم والسياس��ة  ،حرية
التراسل مع الطرف االخر من خالل
ارسال النصوص الكتابية او الصور
او الفيدي��وات على اختالف انواعها
 ،غ��دت م��ن اوائ��ل البرام��ج التي
يق��وم املس��تعمل بتحميلها حال
الب��دء باس��تعمال هاتف��ه الذكي
وقب��ل حتميل أي تطبيقات او برامج

اخ��رى مهما كان ن��وع اهتمام هذا
املس��تعمل او عم��ره او مس��تواه
الثقافي.
ونتيج��ة للتط��ورات الت��ي حدثت
ف��ي االش��هر االخي��رة بالنس��بة
لطرق واش��كال ومديات االتصاالت،
وكانع��كاس ملا وصلت له متظهرات
مست معظم
الثورة الرقمية التي ّ
اجمل��االت االقتصادية والسياس��ية
واالعالميةواالجتماعية،انبثقشكل
جديد من االعالم بدأ بالتشكل من
خالل هذه التطبيقات وتبلور شيئا ً
فش��يئا ً بواسطة اس��تعمال هذه
التطبيق��ات من قب��ل الصحفيني
لنش��ر االخبار وتس��ويقها وايصال
الرسائل املتضمنة في ثناياها.
ولذا اس��تعان الصحف��ي مبثل هذه
التطبيق��ات ،وب��دأ ينق��ل االخب��ار
والتصريح��ات والبيان��ات من خالل
ه��ذه املنص��ات الرقمي��ة التي يتم
تس��ميتها رس��ميا ً بتطبيق��ات
التراس��ل الف��وري مثل الواتس��اب
والفايب��ر والتيلغ��رام والس��كايب

والتانغ��و والوي ش��ات واالميو والبي
ب��ي ام وغيرها من التطبيقات التي
تتناف��س على انتاجها الش��ركات،
وتق��وم ،كل فترة  ،باط�لاق تطبيق
جديد يتميز مبميزات مختلفة عما
هو موج��ود في التطبيقات األخرى،
بل وحتاول ان تلبي رغبات املستعمل
مم��ا ل��م تس��تطع التطبيق��ات
السابقة تلبيتها.
وبس��بب مي��زة انش��اء مجموعات
معين��ة ف��ي ه��ذه التطبيق��ات
 ،ظه��رت مجموع��ات اس��تفاد
منه��ا الصحفي��ون وعل��ى نحوين
مختلفني؛
االول؛ مجموع��ة عام��ة تض��م
صحفي�ين وسياس��يني وكتّ��اب
واكادميي�ين وخب��راء ف��ي مج��االت
متنوع��ة  ،وجت��د فيها يت��م تناقل
االخب��ار اخملتلفة واالف��كار املتنوعة
م��ن ع��دة مص��ادر بحي��ث يج��د
الصحف��ي امام��ه كم��ا ً هائال من
االخب��ار واالف��كار يغط��ي اح��داث
ومجري��ات الس��اعة ،ويغني��ه ،رمبا

ع��ن العودة ،الي مصادر اخرى ،بل ان
بعضها يقوم بخاصية اس��تضافة
بع��ض املفكري��ن او السياس��يني
ليش��رح موضوعا ً ما او يجيب على
االس��ئلة التي تقدم ل��ه من داخل
اعضاء اجملموعة.
الثان��ي؛ مجموع��ات رس��مية
مختص��ة باخب��ار تتعلق مبس��ؤول
معني او جهة او مؤسسة حكومية
م��ا  ،يديره��ا ادم��ن واح��د او اكث��ر
ينتمي للمؤسس��ة نفس��ها ،وهنا
س��تصل للصحفي املش��ترك في
اجملموعة اخب��ار خاصة بهذه اجلهة
الرس��مية بدال من رجوعه للموقع
االلكتروني او صفحة الفيس��بوك
او حس��اب تويتر ،التي ع��ادة التأتي
منش��وراتها بتنبي��ه كال��ذي جنده
في بعض التطبيقات ،كالواتساب
وغيره  ،والتي تكون فيه االشعارات
والتنبيهات فورية ومتنح املستعمل
مميزات أخرى مثل حتديد نغمة خاصة
باجملموعة لكي مييز االشعار الواصل
من هذه اجملموعة عن غيرها.

ول��و س��ألت االن أي صحف��ي
خصوص��ا ً ممن يعملون في اقس��ام
حترير االخبار في الوكاالت او املواقع
او الفضائي��ات ،عم��ا يفضل��ه في
العمل فيما يتعل��ق بتلقي االخبار
الجابك فورا بان يفضل االش��تراك
ف��ي ه��ذه اجملموع��ات الرقمية بدال
م��ن االعتماد على االميي��ل او املوقع
او الفيس��بوك وتويت��ر خصوص��ا ً
مع وجود معيار س��رعة نش��ر اخلبر
لدى املؤسس��ات االعالمية كدليل
عل��ى مهنيته��ا وجناحها وس��رعة
اس��تجابتها لالحداث وتقدمي اخبار
تتعلق بها.
وف��ي ه��ذا الس��ياق وعل��ى النحو
ال��ذي اش��رت ل��ه أع�لاه ،اج��ادت
ه��ذه اجملموع��ات الرقمي��ة بخدمة
الصحفي�ين ووس��ائل االع�لام من
خ�لال تس��هيل وص��ول املعلوم��ة
لهم على نحو اليقبل الشك  ،وهو
االمر الذي يتس��ق م��ع مقتضيات
العصر الرقمي واالعالم اجلديد بكل
مظاهره وتطبيقاته.

موضوع التسامح وسبل حتقيقه في اجملتمع العراقي
اصبح مكررًا ومعظم موجباته صارت معروفة ،لكن
املشكلة تتمثل في احكام التسامح من جهة وفي
تأش��ير املش��مولني به م��ن فئات سياس��ية ودينية
وقومية من جهة ثانية.
والتس��امح ،الى ذلك ،قدمي جدا ً في الفكر اإلنساني،
وهو يتصل بعدد من املفاهيم القريبة منه ،ويتمايز
عنه��ا ،مث��ل املصاحلة الت��ي تعني الب��دء من جديد
بعالق��ات بني أط��راف وأحزاب دخلت ف��ي خصومات
وحروب وحتقق ش��يئا ً من هذا اللقاء على وفق قاعدة
يتم بإتفاق
ال غالب وال مغلوب ،أي أن حتقيق املصاحلة ّ
الطرفني بواسطة وس��يط أو مببادرة من أحد طرفي
النزاع ،وعلى ش��كل إتفاق مكت��وب أو غير مكتوب،
وكذل��ك م��ع مفه��وم العف��و الع��ام ال��ذي تعلنه
السلطات عن أناس أو جماعات مطلوبة للحكومات
أو يعيش��ون خ��ارج بلدانهم أو مس��جونني بأحكام
معينة فتعفو عنهم وتسقط هذه األحكام وتفتح
أمامهم اجملال ألن يعيشوا حياة طبيعية ،غير أن هذا
العفو يظل مشروطا ً بالتزامات محددة .وثمة عالقة
بني التس��امح وفكرة احلوار الذي يُ ّعد خيارا ً س��لميا ً
للتواص��ل ب�ين مجموع��ات مختلف��ة ومتصارع��ة
ومتحارب��ة جتد في نهاي��ة النفق إمكاني��ة للحلول
الوس��طى الت��ي تتمخض ع��ن احلوار على أس��اس
توازن الق��وى واتفاق األط��راف املتصارع��ة وقبولها،
علم��ا ً ب��أن الظ��روف السياس��ية واالجتماعية هي
التي حتدد ذلك .اما االعتذار واحترام الرأي اآلخر فهي
مفاهيم مجاورة للتس��امح إذ تقوم جهة أو دولة أو
أتب��اع مجموعة دينية معين��ة باالعتذار من جهة أو
مجموعة أو ديانة أو قومية معينة ملا فعلته بالفترة
الس��ابقة .واالعت��ذار ثقافة عصري��ة مدنية حديثة
تتس��ابق الش��عوب املتمدن��ة على ممارس��تها ،كما
تتس��ابق الزعامات على تقدميها لي��س من منطلق
الضعف ،وإمنا من منطلق الرأي والرأي اآلخر.
ان التس��امح في مجتمع��ات قبلي��ة وزراعية ،مثل
مجتمعن��ا ،قضية مرك ّبة ومعقدة لكن ال مينع ذلك
من التس��اؤل :إلى أي مدى ميكن أن نتسامح؟ ولكن
قب��ل هذا الس��ؤال علين��ا أن نطرح الس��ؤال األكثر
يسامح َم ْن؟ وعندها سوف
أهمية وخطورة وهوَ :م ْن
ُ
نالمس املوضوع ونتحسس خطورته ،فالضحية ،في
بدء االمر ،هو الذي يبدأ بالتس��امح مع اولئك الذين
اس��اءوا اليه واحلقوا االذى به ،وامثلة ذلك كثيرة في
الفك��ر اليونان��ي واألغريقي الزاخ��ر بالنصوص التي
تدعو ان ال يبقى املرء اسير األحقاد والتوترات الدفينة
وكان س��قراط ال��ذي خ��اض صراعا ً ضد االس��تبداد
قد ق��دم مفهوما ذاتيا عن التس��امح والصفح عن
خصوم��ه فيما ط��ور أفالطون مفهوم التس��امح
في جمهوريته وعزّزها من بعده أرس��طو طاليس ثم
جاءت الديانات الالحقة التي أخذت بفكرة التسامح
وط ّورتها مثل اليهودية واملس��يحية واإلس�لام .وإذا
كانت اليهودية قد طرحت مفهوم التس��امح بنحو
أخالقي فإن فكرة املس��يح أصالً أو املسيحية قائمة
على التس��امح إلى أن ظهر اإلسالم الذي وردت فيه
إشارات كثيرة إلى التسامح .
وش��اءت اجملتمع��ات احلديثة ان تضع التس��امح في
موض��ع التقديس وصاغ��ت له التزام��ات ومفاهيم
تدخل في مقومات الثقاف��ة اجلديدة ،وانعكس ذلك
ف��ي ميثاق االمم املتحدة الذي ص��در بديباجته األولى
في األربعينيات من الق��رن املاضي وحتدث عن حقوق
اإلنس��ان وقيم الس�لام والعدالة واملس��اواة وإلتزام
البش��رية بهذه القي��م ،وجاء في البن��د الثاني من
امل��ادة « »26من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس��ان الذي
وردت فيه اإلشارة أيضا ً إلى اإللتزام بتنمية التفاهم
والتس��امح ب�ين الش��عوب حيث وضع��ت منظمة
اليونسكو فكرة التسامح في قلب عملها الثقافي
ثم متخضت خالصة اجلهود الدولية عن وثيقة مبادئ
التسامح.
*************
فريدريك نبيته:
«لسنا صادقني متاما إال في أحالمنا».

المقاومة النسائية
يتصاعد العداء بني الش��عبويني
اليمينيني احلاليني واخلصم الهائل
وغير املتوقع إلى حد ما :النس��اء.
في الواليات املتحدة ،وكذلك في
بولندا ،كانت حقوق املرأة من بني
األه��داف األولى لهج��وم القادة
الشعبويني .وترفض النساء مثل
هذه املعاملة السيئة.
لقد تقب��ل احملافظون التقليديون
في الغرب بنحو كبير ضرورة منح
املرأة حرية إجنابية واسعة .غير أن
احلكومات الش��عبوية اليمينية
احلالي��ة ،على النقي��ض من ذلك،
حتاول عكس اإلصالحات امل ُ َد َع َمة
من قبل اليس��ار  -واملقبولة منذ
م��دة طويل��ة م��ن قب��ل اليمني
التقليدي.
وليس سرا أن اإلجماع السائد هو
مصدر ازدراء  -وجناح  -الش��عبوي
احلدي��ث ،وليس فق��ط في مجال
حق��وق امل��رأة .وتب�ين أول أعمال
دونال��د ترامب كرئي��س أميركي
حماسته لرفض املعايير القائمة
منذ فت��رة طويلة في العديد من
اجملاالت األخ��رى أيضا ،مبا في ذلك
الش��ؤون اخلارجية والسياس��ية
االقتصادية.

لك��ن الهجوم على حق��وق املرأة
هو الذي تلقى النكس��ة األقوى.
وتراجع الزعي��م الفعلي لبولندا،
كاتشينس��كي،
ياروس�لاف
سياس��يا ً مرة واحدة فقط وذلك
من��ذ ع��ودة حزبه إلى الس��لطة
في عام  .2015في ش��هر أكتوبر/
تشرين األول املنصرم ،عندما خرج
آالف النساء من جميع األعمار إلى
الشوارع في «االحتجاج األسود»،
اضط��رت حكومت��ه التراجع عن
خطة احلظر الشامل لإلجهاض.
(مبوج��ب القانون احلالي ،يس��مح
باإلجهاض ف��ي حالة االغتصاب،
أو في حالة وجود عيوب حادة عند
اجلنني ،أو إذا كانت صحة األم في
خطر).
وباملثل ،من ب�ين مصادر معارضة
ترام��ب ،كان��ت للنس��اء فق��ط
القدرة عل��ى التنظيم بس��رعة
وكف��اءة .كما ش��كلت مس��يرة
املرأة في واشنطن الشهر املاضي
حض��ورا أكب��ر بث�لاث م��رات من
احلض��ور ال��ذي ش��هده تنصيب
ترامب نفس��ه في اليوم السابق.
وبعب��ارة أخرى ،ب��دأ ترامب واليته
بهزمية رمزية على أيدي النس��اء

األميركيات.
إن إع��ادة ف��رض ترام��ب لقان��ون
منع متويل أو مساعدة اإلجهاض
باخل��ارج تقوض صحة امل��رأة في
البلدان النامية من خالل سحب
الدعم املال��ي من املنظمات التي
تقدم املشورة حول اإلجهاض .وال
ميك��ن حجب تلك اخلس��ارة ،كما
قام بوقف متويل تنظيم األس��رة،
والت��ي تقدم خدم��ات في مجال
الصح��ة اإلجنابي��ة ف��ي الواليات
املتحدة  .مقابل ذلك ،تقاوم املرأة
 على سبيل املثال ،من خالل خلقهاشتاج على تويتر بعنوان #ألبس
مثل املرأة ،لتسليط الضوء على
طلب ترامب من موظفاته ارتداء
اللباس األنثوي.
وبس��بب وقوف النس��اء في وجه
الش��عبويني ،فقد فشل الزعماء
السياس��يون وفش��لت األحزاب
السائدة عمليا ،ومن غير املفاجئ،
أنهم اس��تمروا في التراجع .لكن
امل��رأة لم تك��ن وحدها بش��كل
كامل .فقد وقفت املنظمات غير
احلكومي��ة وغيرها م��ن احلركات
االجتماعي��ة إل��ى جانبه��ا .كما
قام��ت وس��ائل اإلع�لام أيض��ا

بدعم قضيته��ا ،على الرغم من
أن وس��ائل اإلع�لام غي��ر معتادة
عل��ى مثل هذا الدور السياس��ي
بنحو صارخ ،لكن الظروف  -مثل
«ح��رب» ترامب ضده��ا -أجبرتها
على ذلك.
إن بني��ة املقاومة ف��ي الواقع أمر
منطق��ي .وتش��كل الش��عوبية
اليمينية ،في جوهره��ا ،هجوما ً
عل��ى الليبرالية ،وليس بالضرورة
عل��ى الدميقراطي��ة .الفصل بني
الس��لطات ،وحري��ة الصحاف��ة،
واستقالل القضاء ،وحرية التجارة
ه��ي ُم ُث��ل ليبرالي��ة ،وليس��ت
دميقراطية .وقد وقفت النساء في
املعارض��ة ،ألنهن عل��ى كل حال،
نقيض الشعوبية اليمينية ،التي
يدعمه��ا في املق��ام األول الرجال
البي��ض غي��ر املتعلم�ين  -وهي
مجموعة دميوغرافي��ة لها فهم
ضعيف للحركة النسائية.
والسؤال اآلن هو ما إذا كانت املرأة
ق��ادرة على كس��ب املعركة ضد
الش��عبويني .في حني أن اإلجابة
ليس��ت واضحة حت��ى اآلن ،لكن
لديه��ا ع��دد ال يُس��تهان به من
األسلحة القوية في ترسانتها.

بداي��ة ،امل��رأة أكث��ر ع��ددا ً من أي
فئ��ة اجتماعي��ة منف��ردة أخرى،
مبا في ذل��ك الس��ود والالتينيني،
واليميني�ين
واليس��اريني،
واحملافظ�ين
والليبرالي�ين
والكاثوليك ،والبروتستانت .عدد
النس��اء أكب��ر م��ن ع��دد الرجال
البيض في الوالي��ات املتحدة  -أو
في بولندا .واألهم من ذلك أن عدد
النس��اء يفوق عدد الش��عبويني
بكثي��ر( .يج��ب عل��ى النس��اء
النضال من أج��ل حقوقهن كما
لو كن أقلية ،على الرغم من أنهن
أغلبية ،وكما لو أنهن تفتقرن إلى
رأس املال البشري ،على الرغم من
كون النس��اء في الغ��رب أفضل
تعليما ً من الرجال).
وع�لاوة على ذل��ك ،فإن النس��اء
توج��د ف��ي كل م��كان ،ويُع��د
التميي��ز بدرجات متفاوت��ة جزءا ً
من جتارب كل النس��اء .هذا األمر
يجع��ل م��ن النس��اء مجموعة
ثوري��ة ،باملعنى املاركس��ي .كما
أنه يجعل التضامن بني النس��اء
سهل املنال نسبياً.
خالل االحتجاج األسود في بولندا،
احتج اآلالف من الناس تضامنا ً مع

النساء ،من برلني (حيث عدة آالف
خرجوا إلى الش��وارع) إلى كينيا
(حيث تظاهر نحو  100شخص).
وخ�لال املس��يرة النس��ائية في
واش��نطن ،تظاهر نح��و مليوني
شخص في جميع أنحاء العالم.
وم��ن الواض��ح أن امل��رأة هي قوة
عاملي��ة .فم��ن آخ��ر يس��تطيع
أحسن من النساء مقاومة أمثال
ترام��ب وكاجتينس��كي وغيرهما
من الشعوبيني اليمينيني  ،الذين
شنوا هجوما ً على العوملة؟
ولع��ل أهم س�لاح في ترس��انة
امل��رأة هي أنها ال تس��تحي .ففي
ح�ين اتس��م الق��رن العش��رون
باالنضباط من خالل اخلوف ،فقد
اتس��م القرن احلادي والعش��رون
بالقم��ع م��ن خالل اخلج��ل .على
عك��س اخل��وف ،اخلج��ل ميكن أن
يك��ون خفي��ا ً  -وه��ذا ه��و بي��ت
القصيد.
وف��ي حني ميكن للمرء أن يش��عر
باخل��وف من دون أن يفقد كرامته،
فاخلج��ل ينش��أ م��ن الش��عور
بالنقص .هذا ما ترفضه النس��اء
ف��ي احتجاجاته��ن املناهض��ة
للش��عبوية .إن الدف��اع ع��ن حق

امل��رأة في اختي��ار إج��راء عملية
اإلجه��اض أم ال  -وخاص��ة ف��ي
األماك��ن التي ما ي��زال اإلجهاض
مس��موحا فيه��ا – يع��د مبنزلة
الدف��اع عن كرامة امل��رأة واحلكم
الذاتي.
وم��ع ذل��ك ،م��ا ت��زال األح��زاب
السياس��ية الس��ائدة تش��عر
باخلجل ،كما هو احلال بالنس��بة
للمنظم��ات التقليدي��ة األخرى
مثل النقاب��ات العمالي��ة .فهي
مت��رددة ،وتش��عر بالقل��ق إزاء
الطريقة الت��ي تُعامل بها .وهذا
يجعله��ا غي��ر مهي��أة للوق��وف
ف��ي وجه الفئ��ة األكث��ر وقاحة:
الشعبويون.
وقد اس��تفاد أمثال كاجتينسكي
وترامب بنحو كبير من افتقار هذه
الفئة للخجل ،مع قول وفعل كل
ما ميكنها من أج��ل الفوز بدعم
قاعدتهما السياسية .لكن املرأة
ال تس��تطيع القيام بذل��ك .إنها
تتخلص من أغ�لال اخلجل والعار
التي لطاملا استعملت لقمعها،
وحت��ارب الن��ار بالن��ار .فهل ميكن
للشعبويني مقاومة النساء؟
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ديستوبيا

الصحارى عدم
حسين نهابة
بالنخيل
وال واحات ت ِع ُد قلبي
ِ
جنات فسيحة
وعيناك
ٌ
ِ
السراب واليقني،
بني
لي
تتراءى
ِ
انا التائ ُه في لجُ ِة االنتماء.
عنك،
ما زالت البحارُ التي ُ
تفصلني ِ
شاسعة
ومركبي ،سيدتي ،صغير.
تبته ُل قوافلي املمطرةُ،
ِ
اليك ِ
الى ربِها
مرافئك بأمان،
تسأله ال ُوصول الى
ِ
وتنعب بكل ما ُ
صوت
متلك من
ُ
ٍ
أال أيتُها البحارُ الغارِقة على سواحل املوت
استكيني،
ليهدأ روعي
روحي من ِمعصمها اآلثم
وتنعتق
ّ
صخبك وهوسك.
ومن
ِ
العطش املُتفرِد بجفافه
في هذا
ِ
قلب هذا الضياع ّ
أط ُل أنا
ومن ِ
إنسا ٌن ال مرفأ له.
أي ُة شواطيء تستقبلني
املركب الطري ُد بال وجهة،
انا
ُ
بال رُبان؟
ربـــــاه يا ربـــــاه
ُم ّد كفك وامسح بها على رُبوع بالدي
أشعل من جديد ،القُلوب مبحبتك
وأحمنا
أحم كل أوطاني
ِ
ُ
في
ش
��ر
املع
أيه��ا
،
ه
رب��ا
لي��ل املُ��دن احلُبلى
ّ
ُ
ِ
ِ
باخلوف
تنجب غير التوابيت
التي ال
ُ
واألطفال املش ّردين
في ال ُدروب،
َكرْ ُم محبتك ما زال حامضا ً
يصلح لألفوا ِه التي
ال
ُ
ألفت طعم املرارة
وتعودت رشف الدماء،
ح ّرر كروان جنتك ليحط عند بساتيننا
وضم حتت جناح رحمتك
ّ
هذا الوطن املُشتت،
حف ُه مبالئكتك
الفراشات الساكنة
ول ّون ُه بكل
ِ
قلب
في ِ
يأت بعد.
اوالد يتطلعون لفجرِ ربيع لم ِ

أنمار رحمة اهلل
حزم��ت حقائب��ي لكي أه��رب الليلة،
ُ
مادام��ت املدين��ة ملتحف��ة بالظالم،
سبب هروبي من املدينة له تبرير فادح،
بالنس��بة لي على األقل ،وبعد ان صار
البقاء خطيراً.
كانت املدينة أفض��ل حاال ً في املاضي،
حتى ح��دوث اجلرمية األول��ى التي مات
فيه��ا رجل مع��روف بطيبت��ه .مضت
اجلرمية وأخذت معه��ا كل تفاصيلها،
من حتقيقات جنائية وكشوفات وأدلة
،ولم يس��تطع أح��د معرف��ة القاتل.
الغريب أن الرج��ل الطيب املقتول ،لم
يكن ثري��ا ً ،ول��م يكن مرتبط��ا ً بجهة
هام��ة ،بل كان رجالً صاحلا ً كل ما ميلك
حب الناس.
بع��د اجلرمي��ة األول��ى توال��ت جرائ��م
مش��ابهة ،اقلق��ت ه��ذه اجلرائم أهل
املدين��ة ،الصح��ف امت�لأت باألخب��ار
،والتلفاز وش��بكات االتصال .األقاويل
تتح��دث عن وج��ود قاتل متسلس��ل،
س��فاح ،يقتل للمتعة وحسب .االدلة
اجلنائية اثبتت أنه يقتل بفأس كبيرة.
والغري��ب أنه ل��م يقتل في مس��يرته
اخمليفة سوى الطيبني .الطيبون كانوا
هم ضحايا هذا الس��فاح اخمليف ،ولم
مير ي��وم وليلة على س��كان املدينة ،إال
وحتدثوا عن الس��فاح ،ع��ن قتله فالن
الرج��ل الطي��ب ،وقتل��ه فالن��ة املرأة
املس��كينة .وم��ع م��رور األي��ام ،صرت
أش��عر بتغيي��ر ف��ي مالم��ح املدين��ة
النفسية .على س��بيل املثال اختفت
عبارات السالم ،وصار أهل املدينة أكثر
صمتا ً ووجوماً.
لم يعد الناس يت��زاورون في ما بينهم
في عرس أو عزاء ،وال يس��لم أحد على
أحد ح�ين ميرض��ون .بل تطرف��وا ،صار
الواحد يلعن اآلخ��ر إذا تالقيا ،وتبدلت
عب��ارات الس�لام إلى عبارات خش��نة
وجارحة .وحني اعترضت مرة ،جابهني
البع��ض وأدع��ى أن عب��ارات الس�لام
القدمية ،هي عبارات كالس��يكية ،وأن
العبارات اجلديدة أكثر متدناً.
الغري��ب أن حاالت القتل املتسلس��لة
ق��د تضاءلت ،لم نعد نس��مع بجرمية
جدي��دة ارتكبه��ا الس��فاح  .!..هن��ا
تشجع أهل املدينة وازدادوا شراً.
تبدل��ت عب��ارات الس�لام اخلش��نة

لوحة للفنانة عفيفة لعيبي

والش��تائم إل��ى ض��رب ،كن��ت أرى
الصدي��ق حني يس��لم عل��ى صديقه
يصفعه ،ث��م يرد اآلخر بصفعة يصفر
صوته��ا ف��ي األُذُن .النس��اء ،تخرمش
الصديق�� ُة صديقته��ا ف��ي الوج��ه
،وميلشن شعوره َّن  .األطفال يهرولون
في الشوارع ،ويعبث كل طفل مبؤخرة
الطفل اآلخر بال حياء.
األس��واق مليئة بالبضائع الفاس��دة،
يغ��ش البائع املش��تري عالني��ة ،وعلى
العكس يجتنب الناس البائع الصادق،
ب��ل يبحث��ون عن أكث��ر الباعة غش��اً.
الرجال يبحثون عن أكثر النساء مكراً،
والنساء يبحثن عن أكثر الرجال دناءة.
ومع هذا التغير في طبيعة أهل املدينة،
آمن��ت املدينة على نفس��ها من فأس
الس��فاح .حني انعدمت حاالت القتل

تلك ..حتى اس��مها تب��دل إلى مدينة
الش��ر ،ص��ار الناس يتناقلون اس��مها
اجلديد ،ف��ي ما بينه��م مفتخرين به.
ولم يكن في املدينة شخص رافض ملا
يج��ري غيري .فضحون��ي حني رفضت،
وص��اروا يتبرؤون م��ن رأي��ي واعتقادي.
وهذا ش��يء س��يء بالنس��بة لي ،هم
يحاول��ون كس��ب ود الس��فاح ،ولكن
على حساب تصفيتي وقتلي.!..
كنت أعلن أن السفاح قد رحل ،أو مات
،أو حدث له أي ش��يء .وكنت أطالبهم
بالتوقف والعودة إلى م��ا كانوا عليه،
ولك��ن بال ج��دوى فه��م مس��تمرون
بتصمي��م هائ��ل .لهذا ق��ررت االنزواء
عنه��م ،ما دم��ت أعيش مبف��ردي فما
املان��ع من االس��تمرار في حيات��ي ،وأنا
بعيد عن تصرفاتهم.

ومع ه��ذا التفكير لم أس��لم منهم،
لقد ص��اروا يعلقون على ب��اب منزلي
أوراق��اً ،مخطوطة عليها عبارات مثل(
هنا يسكن طيب...سيدي السفاح هنا
ضالت��ك التالية) .وكن��ت كلما مزقت
تل��ك اإلش��ارات إل��ى مكان��ي ،علقوا
غيرهن من جديد.
يجلبون عش��رات الفؤوس ويضعونها
قرب بابي ،وكأنهم يوفرون حمل الفأس
للس��فاح ،ويهي��ؤون لقتلي بأبس��ط
الطرق ،متزلفني له كما يحب ويرغب.
الغريب في األمر أن الس��فاح لم يأتي
لقتلي ،مع كثرة الفخاخ التي نصبوها
لي ،وم��ع ل��ذة ُّ
الطعم ال��ذي وضعوه
للسفاح،
عشت في منزلي ساملا ً حتى
ُ
جن جنونهم.
ث��م حدث��ت املفاج��أة  ،لق��د مت العثور

نص

ترجمان

ُ
الغد ينتظر

تطريز على محارم البنات 2
نضال القاضي
ُ
األرق
أغسل ركبتي من ِ
بثيران مجنّح ٍة
الفراشات
وأ ِع ُد
ِ
ٍ
أنا دونّا كيشوت
باب ..
لبابي ٌ
ُ
كتفي
على
وأقف
َّ
طارت الثيرا ُن فقفز ُْت
ْ

األرض قبلي
وسقطت
ُ
ْ
ثم أخ َذ الهوا ُء شكلي
ّ
وذهب بعيدا..
َ
ذهبت ورا َء ُه ..
ُ
ال ّ
أتذك ُر منذ متى
الأموت ..
لكن ولكي
ُ
مألت جيوبي باحلكايات..
ُ
شقوق احليطان
في
ها
بعض
ت
س
َ
ُ
س ْ
دَ َ
ِ
الفراشات ثاني ًة
ت
د
ع
وو َ ْ ُ
ِ

ستَها من اجلوع
ُ
هس َه َ
أكلت ْ
رفعت في ن َخْ ِبها النار
ُ
هس ُت لها
س ْ
س ْت َه ْ
وك ّلما ن ِع َ
بأنحاء ال َنزَق..
نفس ُه
ال يس ّل ْم َ
أج ّر ُه ويج ُّرني
يج ُّرني وأج ّر ُه
حتّى وَرَدْ ُت في رسائل احلقول
ضر ًة إلى رقبة !
خَ ْ

لها رقبة..
ّ
وذراعان كلما شعرا بالنَّعاس
انسكب حصا ٌن فمألتُ ُه ..
َ
بابي لها باب ..
ألعب بالنار!
وأنا
ُ
.
.
.
دونّـــــا كيشوت...

قصة قصيرة

نوافذ شريرة
ايمان الشمري
دائم��ا هناك باب موارب أو نافذة على ش��عاع
أمل وشيء من
ضوء تأخذك الى فس��ح ٍة من ٍ
الفرح .شيء تعويضي عن ما تكون قد فقدنه
ِ
أو تتوهم ذلك .عندما يظن عاملك الوخيم انه
احتجزك حبيس اوهامه وارادته واسكنك في
ظالم .
أو صفع��ة ما جت��ردك من كل شيء,س��تجد
حتم��ا منف��ذا نح��و عال��م م��ا ،لتنس��ى
خس��ائرك,كما وجدت هي الرفيق الذي حقق
له��ا لي��س ماتتمنى فحس��ب بل م��ا يفوق
ذلك,جميل��ة ٌووحيدة فمأل عاملها وش��غلها
,فتلك احلكمة التي تقول الف صديق والعدو
واحد كان هو االلف صديق,يُسمعها كل ليلة
املوسيقى االكثر تأثيرا في الروح,تسافر معه
الى عامله الغريب دون ش��عور ,صارت بدال من
النوم كدجاجة تس��هر حتى يوشك الصباح
على الطلوع .تقربت منه كثيرا وفي كل مرة
يس��لمها مفتاحا لس��ر من اسراره وسلمته
ه��ي أس��رارها بع��د ان وثقت به ثق��ة عمياء
.ص��ارت تعيش معه كل احالمها كملكة في

على جث��ة الس��فاح في ك��وخ خارج
املدينة ،كان الكوخ بعيدا ً ومالذا ً جيدا ً
لالختب��اء  ،لك��ن جثت��ه حتلل��ت وفاح
زنخه��ا ،ففضح��ت مكان��ه ،وعث��روا
عليه كم��ا تداولت الصحف في داخل
الكوخ ممددا ً على سريره ،مع مجموعة
كامل��ة وكافية من األدلة التي تش��ير
إلى جرائمه ،إال الفأس ،لم يتم العثور
عليها وكان هذا اخلبر األكثر غرابة ،ألن
الفأس تلك كانت كما يصفها البعض
أيقون��ة الس��فاح اخمليف��ة .توقعت أن
يفرح أهل املدينة بهذا اخلبر ،خبر موت
القات��ل اخملي��ف .لكنه��م خرج��وا في
اليوم التالي بعد ش��ياع اخلبر ،حاملني
فؤوس��ا ً صقيالت .يلوحون بها ،ويدعي
كل ش��خص امت�لاك فأس الس��فاح
املفقودة.

لوحة للفنانة نوال السعدون

مملكة السحر واخليال واحلب .
أدمنت��ه كأي ش��يء الميكن اهمال��ه اعتادت
محادثات��ه وغزل��ه وحتى فكاهت��ه ,كل يوم
يبهرها بش��يء جدي��د ,وأجمل م��ا فيه انه
قدمه��ا لآلخري��ن باجمل صورة ورس��م لها
شخصية هالمية رائعة كما احبت ان تكون
امام الناس ,لم تتردد عن تنفيذ طلباته فهي
تفعل معه كل شيء !!..طاملا وعدها بالطي
والكتمان ولم تشك يوما في امانته.
باحت ل��ه بكل مايجول في اخلاطر ,اس��تفز
م��اكان مخبوءا حت��ت طي��ات روح مخذولة
مهملة ..وح��ده من اس��تطاع ذلك فصارت
متنح��ه كل مس��اءاتها ,نفت عق��دة اخلجل
فعندم��ا تدخ��ل غرفت��ه اخلاص��ة تش��عر
انه��ا معزولة ع��ن العالم بعي��دة عن انظار
املتطفلني ,ميدها بطاقة ايجابية المثيل لها
تنبعث في اوردتها تنبثق من خاللها مشاعر
مكبوت��ة فقد وج��دت الفيس ب��وك صديقا
وفيا ً وحافظ اس��رار لكنها نسيت ان العالم
لم يعد مثاليا باملرة فحتى عاملها االفتراضي
املزيف الذي اوهمها بأن مجرد كبسها لعدد
م��ن االزرار س��يحفظ خصوصيته��ا ق��د مت
اختراقه .

اسحاق عوكن*
َ
خلف اجلدران ِ يقف الغ ُد
ُ
رق��ب  .ي��د ُق
ويتـــ
ق
يط��ر
فه��و
َ ُ
وينتظر
ُ
وهو
يصيخ السم َع – هل يدعونه
للمجيء ،
ُ
قل��ب
ه��ل ثم��ة
ي��ذرف الدم��و َع
ٌ
الستقبال ِه ؟
س��يأتي الغ ُد مؤكدا ً ! س��يدخل
الغ ُد!
طوب��ى مل��ن فت��ح عيني��ه قبل ان
ميضي النهار ،
وغس��ل جس��مه بالقداس�� ِة
وتطهر،
ّ
وز ّين جسمه بثيابه ِ اجلميلة ،
ابيض وطاه ٌر كأحد املالئك ِة
ٌ
ويُ ْدخل ضيف ُه إلى البيت
طوب��ى مل��ن حـ َ َم َ
الفق��راء في
��ل
ِ
كـفـ ِه
ّ
بالقصيدة
ش��ح
يتـ
احملترق
وقلبه
ّ ُ
ِ

أيضا ،
ومعزوف��ة ُ االف��راح مندمج��ة ٌ
بغضبه أيضا ً ،
تس��اقطت من نفسه ُّ
كل جناس ِة
ْ
الليالي - -
طوب��ى مل��ن يبس��ط مائـِدت��ه
لضيف ِه
ويس��قيه خم��را ً معتق��ا ً م��ن
معصرته:
خمرَ االما َل الناضجة
انتظ��ر ايام��ا ً كثي��رة ً عل��ى هذه
الشاكلة فجاع
النه دق َ عبثا ً  ،وسخط وغضب
مضى حيال الذي انتظره  ،ثم عاد
ول��ك َ  ،ي��ا م��ن ضيـّفت�� ُه  ،هكذا
سيقول :
صلـي��ت َ م��ن أجلي حت��ى اآلن –
ّ
ليس عبثا ً !
إل��ي ،
فلدي
ّ
تع��ال مع��ي  ،تع��ال َّ
الكثير
*ترجمة /عماد سعيد
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» تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي « 2001 - 1978الحلقة »21
ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن
قب��ل «دار الجم��ل» ف��ي ألماني��ا بعن��وان
(أشرطة تسجيل صدام ..األعمال السرية
لنظام اس��تبدادي  )2001-1978وتنشره
«الصب��اح الجديد» اس��تباق ًا عل��ى حلقات،
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات
م��ن التس��جيالت الس��رية لالجتماع��ات،
واالتص��االت الهاتفية ،والمؤتمرات التي
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام
 2003إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق
بي��د ق��وّات االحت�لال وأع��دت م��ن قب��ل
(معه��د التحلي�لات الدفاعي��ة) لمكتب
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة ،وهي

مزودة بالهوامش للتسجيالت الصوتية
لالجتماع��ات بي��ن ص��دام وحاش��يته،
ويفه��م م��ن المقدم��ة أن الباحثي��ن
س��يزودون بتبص��رات مهم��ة لألعم��ال
السرية للنظام.
وضمن�� ًا س��يطرح الكت��اب سلس��لة م��ن
األس��ئلة التأريخي��ة .كي��ف كان رد فع��ل
صدام حيال ضغوطات حروبه؟ كيف كان
يدير عالم��ه الميكافيلي الذي خلقه هو
بنفس��ه؟ كيف كان رد فعله إزاء إش��ارات
وأفع��ال المجتم��ع الدولي ف��ي القضايا
المتعلق��ة بالح��رب والس�لام؟ ه��ل كان
هناك اختالف بين ص��دام العلني وصدام
الش��خصي ف��ي م��ا يتص��ل بالمس��ائل

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

تحـريـر :
كيفن م .وودز
ديفيد د .باكي
مارك إي .ستوت
تـرجمـة :
علي عبد األمير صالح

فكرة «العمليات االنتحارية» بدأت في عقل صدام قبل القاعدة
الدول العربية خانتنا والفلسطينيون غدروا بنا
*ص��دام يواصل احلديث ع��ن املهمات
التي يواجهها حكم حزب البعث:
عل��ى أي ح��ال ،القواع��د األميركية،
املوج��ودة ف��ي كل أنح��اء العالم ،في
تركي��ا ،إل��خ  ،.ميكنن��ا أن نكنس��ها.
علين��ا أن نك��ون مس��تعدين له��ذا
املس��توى  ...نحن نع��رف مؤامراتهم،
أولئك األميركيني واإلس��رائيليني .قد
نتوق��ف م��دة  20يوم��اً ،ومن ث��م نرد
على ضرباتهم مر ًة بالصواريخ والقوة
اجلوية تضرب تل أبيب .ال يتعني علينا
أن نضربه��م يومياً .س��نختار األوقات
بحيث أنهم لن يعرف��وا معنى النوم.
نح��ن قوم أقوي��اء وقد نب��دو لطيفني
ومرن�ين ،لكننا م��ا إن نقبض على فرد
ما يح�� ّرض على العم��ل العدائي ،لن
نرحمه ،س��وف لن ندعه ميضي ما لم
جنعله ميش��ي على ركبتي��ه أو يزحف
على األرض .ليس لدينا حالة وسطى،
ال نري��د أن نتفاوض ،ال نريد أش��خاصا ً
يتوسطون بيننا .صحيح ،أبو عمار؟
ياسر :نعم 100 ،باملائة.
ص��دام :اليوم ،وقف أحد أخوتي العرب
بجانب��ي وق��ال إذا قال ش��خص ما «
قلت له:
مرحبا ً « لك ،وهو إلى جانبكُ .
« رد عليه حتيت��ه ،قائالً [ مرحبا ً ] ،وقل
له إنني أعرف موقفه « .نحن ال نعرف
الوس��طاء .نحن ال نعرف كيف نعمل
معه��م .هذه احل��رب الت��ي خضناها
ْ
نس��وي
نعرف كيف
مع اإليرانيني ،لم
ّ
خالفاتنا معهم.
ياس��ر :على الرغم من جه��ودي التي
بذلته��ا ف��ي البلدان اإلس�لامية ،دول
عدم االنحياز ،والبلدان الشرقية.
ص��دام :نحن ال نعرف ه��ذه الطريقة.
إن��ك إما يك��ون لديك ع��دو أو صديق.
ال ميكن��ك أن متل��ك ش��خصا ً م��ا بني
ب�ين  ...ل��ذا س��بعاوي ( [ )1يتح��دث
إلى أحد أعض��اء الوفد العراقي ] ،هيأ
نس��ق مع مدير
جميع كتبك القدميةّ ،
االستخبارات وأشقائنا الفلسطينيني
لكي يدققوا في كل مكان يوجد فيه
األميركيون في الشرق األوسط .حتى
إذا كان هناك رج��ل أمريكي أقبل إلى
اليونان ألغراض جتارية ،علينا أن نعرف
عنه هو أيضاً .هذه هي املعركة .علينا
أن نك��ون بهائم في ميادي��ن املعارك،
لكي نظل بهائم حتى  ...القادم –
ياسر :نعم ،بهائم.
ش��يخ عبد احلميد الصايح ( :)2علينا
أن نكون مستعدين للمعركة.
ص��دام :واملعرك��ة تتط��ور وتكب��ر.
بالنس��بة ل��ي ،رمبا ل��ن تك��ون فكرة
س��يئة أن نأخذ (األمة العربية) بنظر
االعتب��ار – إنن��ي آخ��ذ ق��درات (األمة
العربي��ة) بنظ��ر االعتب��ار ،لكنن��ي ال
أفكر ف��ي االعتب��ارات التقليدية ،من
مثل كم لدينا م��ن املدافع ،كم لدينا
م��ن الطائرات املقاتلة؟ هذه األش��ياء
مهمة ،ولكن م��ا هو أهم من هذا هو
ماذا رأينا في احلرب ،أعني في كل حالة
من احلاالت.
[ الش��ريط الصوت��ي يتوق��ف مؤقتا ً
وبعده��ا يس��تأنف التس��جيل ف��ي
منتصف جملة] .
ص��دام :املعلوم��ات إل��ى إس��رائيل،
سيدخلون ويضربوننا ،لذلك علينا أن
نكون مس��تعدين لهذا املس��توى من
احلرب.
ياس��ر :تقريبا ً على غ��رار ما فعلوا في
بنما)3( .
صدام :ال ،ليس على غرار بنما.
ياسر :أعني الطريقة التي دخلوا بها.
صدام :أمتنى [ ،غير مسموعة ] شرير،

�ت « قيادة العال��م العربي على
فرض� ْ
بغداد « ،الشراع الرئيس « .بعد ،1985
يص��رح ص��دام قائ�لاً :لم يع�� ْد أعداء
الع��راق قادري��ن عل��ى إيذاء الع��راق أو
إيقاف تقدمه .في األشرطة الصوتية
األخي��رة ،م��ن  1988و ،1989ص��دام
وط��ارق عزيز يحلالن مص��ادر التفرقة
ف��ي العال��م العرب��ي وحاج��ة العرب
إل��ى إتب��اع من��وذج ال��دول األوربية في
اتخ��اذ مواقف عس��كرية ،اقتصادية،
وسياسية م ّوحدة.

صدام حسني والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
لكن رمب��ا حتتاج الوالي��ات املتحدة إلى
شيء من ضبط النفس .أمتنى أن تأتي
أميركا بجيش��ها وحتتل العراق .أمتنى
أن يفعلوا ذلك لكي يكون بوسعنا أن
نقت��ل جميع األمريكيني ونكنس��هم
كلهم – نكنسهم كلهم ،واهلل.
ذكر  :1لكن كما تعرف ،سيدي الرئيس،
هذه منطقة نفطية وسوف حتترق.
ص��دام :ال ،أي نف��ط؟ س��أعطيهم
ضمانات بأنني لن أحرق النفط .فقط
دعه��م يأت��وا بجيش��هم األمريك��ي
ويحتل��وا الع��راق .دعهم يب��دأون من
ح��دود الفاو وش��اهدني وأن��ا أفنيهم
جميعا ً في (اململحة)( .اململحة :األرض
السبخة [ بالعامية العراقية ] – م).
ذكر  :1لكنهم ال يخاطرون بذلك.
ص��دام :بنم��ا ! بنما ال ش��يء مقارنة
بنا .إنني أقس��م أبو عمار ،نحن شيء
مختلف .سوف لن نشويهم ونأكلهم.
[ توقف قصير في الش��ريط الصوتي
ومن ثم يستأنف الشريط التسجيل
ف��ي منتصف جملة ] ه��ذه الكلمات
أقوى م��ن الفع��ل .إذاً ،أبو عم��ار ،في
ما يتصل بالتوقي��ت ،إذا كانت ظروف
العرب جيدة وظروف الفلس��طينيني
جي��دة ،ما كن��ا لنقول م��ا نقوله اآلن
أو حت��ى إننا نخجل م��ن قوله .إمنا في
ما يتعل��ق بالطريقة التي تكون فيها
ظروفنا وأن العدو لن يعطينا الفرصة
– ل��ن يعطين��ا الفرص��ة – وه��و يرى
صاروخ��ا ً واحدا ً ليتأكد م��ن أن العراق
ميل��ك صواريخ بوس��عها أن تصل إلى
تل أبيب ! حس��ناً ،تل أبي��ب بحوزتها
دوم��ا ً صواريخ بوس��عها الوصول إلى
جميع العواصم العربية ! العراق ميلك
موادا ً كيماوية مت اس��تخدامها بنجاح
عل��ى اإليرانيني ،والعراق ل��ن يتردد في
اس��تخدامها مجددا ً على ت��ل أبيب.
طي��ب ،بدال ً من أن تس��أل ت��ل أبيب« :
مل��اذا يس��تعملها الع��راق عليك��م «
عليك [ أن تقول لهم ] أرجعوا للعرب
فلس��طينهم وال تضربوهم .هذا هو
كل ش��يء ،ملاذا تظلون قلقني بش��أن
املواد الكيماوية؟ لكن ال بأس إذا كانت

إس��رائيل متلك القنبل��ة النووية ،لها
احلق في ذلك!
ياس��ر :والقنبلة اجلرثومية ال بأس بها
أيضاً.
ص��دام :له��ا احلق ف��ي امت�لاك هذه
أيضاً!
ياسر :والقنبلة الكيماوية .اجلرثومية،
الكيماوية ،والنووية ،وقد مت إثبات ذلك.
إنها [ إسرائيل ] متلك  20رأسا ً مدمرا ً
نووي��اً 12 ،م��ن بينه��ا ل��كل عاصمة
عربي��ة ومع ذل��ك ال يُعد ه��ذا تهديدا ً
لألمن العربي ! ()4
ص��دام :إنني أقول ه��ذا وأنا هادئ جدا ً
وأرت��دي بزة مدنية [ اجلميع يضحكون
] .لكنني أقول هذا لكي نس��تطيع أن
نكون مستعدين لهذا املستوى.

صدام :ال ،أي
نفط؟ سأعطيهم
ضمانات بأنني
لن أحرق النفط.
فقط دعهم يأتوا
بجيشهم األميركي
ويحتلوا العراق.
دعهم يبدأون
من حدود الفاو
وشاهدني وأنا
أفنيهم جميع ًا في
(المملحة)

_______
�س فلس��طني
ص��دام :نح��ن ل��م نن� َ
وال أش��قاءنا الفلس��طينيني .إنه��م
يس��موننا الغ��زاة بينم��ا إس��رائيل
حتت��ل فلس��طني ،تغتص��ب النس��اء
الفلس��طينيات ،وتقتل األوالد يومياً.
وه��م ليس��وا غ��زاة! ه��ذا ُع��ذر قدمي
يتحججون به ،اللغة الدبلوماس��ية.
ما من أحد تكلم عن فلس��طني ردحا ً
طويالً من الزمن ،والوحدة العربية ،كما
ل��و أنه من اخملجل احلدي��ث عنها .يبدو
كما لو أن��ه حينما يتحدث ش��خص
م��ا ع��ن الوح��دة العربي��ة والقضية
الفلس��طينية ورأس��ه مطأط��أ ألنه
يخجل من التحدث عن هذا الش��يء.
إس��رائيل فعلت هذا ألن��ه ما من أحد
حت��دث عن��ه وإذا ما حتدث ش��خص ما
عن��ه هو ليس فلس��طينياً ،إنه غازي.
الش��يء نفس��ه بالنس��بة لن��ا .هل
رأيت ش��خصا ً ما خاض
حدث ل��ك أن َ
حربا ً أمدها ثمانية أعوام وفي النهاية
تس��ميه أنت غازياً؟ حتى إذا كان غازيا ً
من��ذ البداية ،هل يوج��د هناك أي غازٍ
يس��تطيع االس��تمرار في حرب طوال
ثمانية أعوام؟ إذا ً هل ترغب بأن تدوس
عل��ى كرامة العرب يوميا ً ويتعني على
اجلمي��ع أن يلتزم��وا الصم��ت ،كي ال
تس��مي أي واحد منهم غازي��اً؟ هو ذا
بي��ت القصيد ،حني نصب��ح مجانني،
نصبح مجانني برهة من الزمن ،لكننا
نصبح مجانني حقاً.
ياسر :اتقي شر احلليم [ َمثل عربي ].
صدام :اعتمد على اهلل.
ياسر :معا ً حتى النصر.
صدام :بقوة اهلل ،إنني أرى النصر أمام
عيني.
ّ
ص��دام يناق��ش دور ح��زب البعث في
التحريض عل��ى املهم��ات االنتحارية
واحل��ث عل��ى األنش��طة الفدائية في
أنح��اء العالم العربي (تقريبا ً ش��باط
فبراير ] )5( )1991
ص��دام :عليك��م أال تنس��وا أن احلزب
[ البع��ث ] ه��و أول م��ن أدخ��ل جتربة
الفدائيني في العالم العربي .

عزت :في .1948
ص��دام :كان احل��زب أيض��ا ً ه��و أول
م��ن ح�� ّرض عل��ى األنش��طة املدنية
االنتحاري��ة بالوس��ائل العس��كرية.
لم تك ْن هذه األنش��طة شائعة على
املس��توى القومي بس��بب التش��ويه
�ت له .ونتيجة للقتال من
الذي تعرض� ْ
أجل فلس��طني ،على أي ح��ال ،كانت
جتربة احلزب في العراق واضحة جداً.
ذكر  :1في لبنان.
صدام :ال ،هناك أنشطة فدائية عالية
املس��توى ف��ي لبنان ،لكن ف��ي ،1959
ّ
نظم احل��زب أنش��طته الفدائية ضد
عبد الكرمي قاس��م .ف��ي ّ ،1963
نظم
احل��زب عم�لاً فدائي��ا ً نف��ذه بعثي��ون
مس��لحون نزلوا إلى الشوارع بجانب

صدام :كان الحزب
أيض ًا هو أول من
حرّض على األنشطة
المدنية االنتحارية
بالوسائل العسكرية.
لم تكنْ هذه
األنشطة شائعة على
المستوى القومي
بسبب التشويه الذي
تعرضتْ له .ونتيجة
للقتال من أجل
فلسطين ،على أي
حال

اجليش في الهج��وم على معاقل عبد
انهارت
الك��رمي قاس��م ،وعقب ذل��ك،
ْ
�تولت
جميع هذه املعاقل .ومثلما اس�
ْ
بدأت األنشطة
على السلطة ،وبعدهاْ ،
الفدائية في العالم العربي.
عزت :س��يدي ،في ّ ،1968
نظمنا أيضا ً
مجموعة للقيام باألنشطة الفدائية
[ غير مسموعة] .
طه :سيادتك ،سيدي الرئيس.
ص��دام :آ نع��م ،ف��ي  ،1968لك��ن في
 1963كان قبل��ه 1959 ،كان قبله ،في
1968؛ منظمة التحرير الفلسطينية
�دأت ف��ي  .1965أعني ،م��ن احملتمل
ب� ْ
أن��ه كان هناك ش��يء من التش��ويه
ف��ي ما يتعلق بذلك ،طامل��ا أن البداية
كان��ت ف��ي  ،1965منظم��ة التحرير
الفلس��طينية )6( .عل��ى كل ح��ال،
كانت
باإلضافة إل��ى ألوية احلزب التي
ْ
تشكلت
تشكلت ،ألوية الفدائيني
قد
ْ
ْ
في سوريا ،بزغ العمل الفدائي اخلاص
باحل��زب مع أعلى احلواف��ز اخلفية ومع
أش��د قوتها في ما يتعلق بالتضحية
واحل��زب كحزب ولي��س كمقاومة ضد
اإلمبريالي��ة مثلما جرى ف��ي اجلزائر ...
غير انه كان نش��اطا ً حزبي��ا ً منظماً،
فدائيا ً عس��كرياً .بدأ ف��ي  1959وبلغ
ذروته في  ،1963وبعدها استمر ،أعني
أنه استمر.
ط��ه :كان موج��ودا ً كذلك ب�ين 1959
و.1963
صدام :نعم ،لقد ب��دأ في  ،1959وبلغ
ذروته في  ،1963وبعدها استمر.
الوحدة العربية
يقدم نفسه،
كان صدام قد تعهد بأن ّ
العراق ،واألمة العربية ،مكرسني طاقة
كبيرة ومصادر واف��رة لصياغة أجندة
مؤي��دة للع��رب .في التس��جيل األول
يصف صدام اعتراف مصر بإس��رائيل
(أي تطبي��ع العالقات بني البلدين – م).
بوصفه سابقة خطيرة ويناقش كيف
س��يعاقب العراق الدول العربية التي
حتذو ح��ذو القاه��رة .في التس��جيل
الثاني يش��رح ص��دام العوامل التي «

صدام ومستش��اروه يناقشون كيفية
وقفت إلى جانب
معاقبة البلدان التي
ْ
مصر بعد أن وقع أنور السادات اتفاقية
السالم مع إس��رائيل ( 27آذار[ مارس ]
)7( )1979
ذكر  :1من الناحية الثانية ،أود أن أوجه
س��ؤاال ً إل��ى النائ��ب )8( .املوقف الذي
سمعناه جميعا ً وابتهجنا به هو حني
�ت أن أي نظام عربي ال ينفذ قرارات
قل� َ
بغداد ،وهي أقل ما ميكن ،وأن أي شيء
أق��ل هو خيان��ة وكل م��ن يفعل ذلك
يُعتب��ر خائناً .س��ؤالي ه��و :هل لديك
فك��رة عن طريقة الفع��ل [ الذي يتم
القيام به ] ضد ه��ذه البلدان العربية
التي ال تلتزم بالقرارات؟
ص��دام :لقد قلنا ذلك عالنية وقد متت
إذاعة حديثنا بصوتنا املس��جل وقبل
أن ينعق��د مؤمتر ال��وزراء( .في األرجح
املقصود :مؤمت��ر وزراء اخلارجية العرب
– م ).لق��د قلنا إنه [ الس��ادات ] خائن
وس��نتعامل معه على هذا األس��اس،
من خالل حتريض الشعب لكي يبذلوا
قصارى جهدهم لإلطاحة به باعتباره
خائناً .لقد قلنا ذلك جهارا ً وقد سمعوا
كالمن��ا قبل مجيئهم إل��ى هنا .لقد
كررنا حديثنا اليوم ،الكلمات نفسها.
أخشى أن يظنوا أن تلك مجرد كلمات
�ت هي موجهة
لعام��ة الناس ،وليس� ْ
لهم أيضاً .إننا نفي مبا قلناه.
هوامش:
( )1أغلب الظن املستش��ار الرئاسي
سبعاوي إيراهيم احلسن التكريتي.
( )2عبد احلميد الصايح رئيس اجمللس
الوطني الفلسطيني.
( )3إش��ارة إلى غزو الواليات املتحدة
لبنما ف��ي كان��ون األول (ديس��مبر)
.1989
( )4يبدو أن عرفات يتكلم باستهزاء.
( « :* 212-SH-SHTP-A-001 )5صدام
وأعض��اء ح��زب البع��ث يناقش��ون
قضايا مختلفة ،من بينها اإلطاحة
بعبد الك��رمي قاس��م و[ بروتوكوالت
حكماء صهي��ون ] « ،االجتماع غير
مؤرخ.
ْ
تأسس��ت الـ PLO
( )6ف��ي احلقيقة
في أيار (مايو) .1964
(« :553-SH-SHTP –A-000 )7
اجتماع ص��دام وكبار مستش��اريه
بعد مؤمت��ر بغ��داد « 27 ،آذار (مارس)
.1979
( )8ه��ذه إش��ارة إلى ص��دام .قبل أن
يصب��ح رئي��س اجلمهوري��ة ف��ي 16
مت��وز (يولي��و)  ،1979كان صدام نائب
رئي��س مجلس قي��ادة الث��ورة ويصر
عل��ى أن تتم مخاطبته بـ « الس��يد
النائ��ب « أو « س��يادة النائ��ب « .مع
أنه م��ن الناحية الفنية الش��خص
الثان��ي فقط ف��ي القي��ادة في وقت
ه��ذا التس��جيل ،كان من الس��هل
أن يك��ون الرجل األقوى ف��ي العراق.
كارش وروس��تي « :ص��دام حس�ين:
سيرة ذاتية سياسية «.86 :
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ضمن  200عمل فني أرسلت تفاصيله إلى األنتربول بعد أحداث 2003

عقار يقضي على مرض اإليدز
كشف باحثون إس��بانيون عن عقار جديد يشفي املصابني
مبرض نقص املناعة املكتسبة “اإليدز” بنحو نهائي.
وأثبت فاعليته بعد ش��فاء خمسة مصابني بفيروس اإليدز
متا ًما عقب سبعة أشهر من استعماله ،ويتعاطى املصابون
بالفي��روس الي��وم عق��ارات مض��ادة للفيروس��ات بعينات
مستمرة إلى مدى احلياة.
كما يأمل الباحثون أن يكون العالج اجلديد ذو فاعلية دائمة
كي ال يضطر املرضى تعاطي األدوية بطريقة مستمرة.
ومت حقن  13متطو ًعا من املصابني بالفيروس باللقاح اجلديد
قبل  7أش��هر ،وعاد الفيروس للظهور في  8من املتطوعني،
لكن��ه اختف��ى متا ًم��ا ف��ي  5منه��م ،وهي حال��ة لم حتدث
مسبقاً.

«ديك» شاكرحسن آل سعيد في قبضة الشرطة اإليطالية
االصلية ام مقلدة ،وهذا يس��تلزم
ايف��اد ممثل من املتح��ف الى حيث
يوجد العمل لتتم عملية استالم
العمل.
واملعروف ان االيف��اد يكلف الدائرة
ويدخ��ل ف��ي قضي��ة امليزاني��ة
والتخصيص املالي.
ونحن نقول :ان امللحقات الثقافية
العراقية في اخلارج يجب ان يكون
لها دور في اس��تعادة االعمال من
اجل ان يستطيع املتحف الوطني
اس��تعادة مس��روقاته م��ن خالل
التخاط��ب عب��ر مواق��ع التواصل
واالنترنيت.
ومن املالح��ظ ان املتحف الوطني
للفن احلديث والذي كان يحتل بناية
م��ن  6طوابق(بناي��ة وزارة الثقافة
حالي��اً) ق��د تعرض الكب��ر عملية
س��رقة وتخريب خالل احداث عام
, 2003اذ فق��دت منه ما يصل الى
 8000عمل فني بني نحت ورس��م
وخ��زف وكراف��ك ،اعم��ال لكب��ار
الفنانني ورواد احلركة التش��كيلية
في العراق منه��م حافظ الدروبي
وفائق حس��ن وجواد سليم وعطا
صبري وكاظ��م حيدر وعلي طالب
وغيره��م ،ومت اس��تعادة الكثي��ر
منها خالل االعوام االخيرة بعد ان
اعلن��ت دائرة الفنون التش��كيلية
انه��ا تهيب باملواطنني الس��تعادة
االعمال التي س��رقت من املتحف
كونه��ا ثروة وطني��ة وارث حضاري
وتاري��خ فن��ي يجب احلف��اظ عليه
.واعلنت ان استعادة العمل الفني
اليخض��ع للمس��ائلة القانوني��ة،
ب��ل ق��ام بع��ض املهتم�ين بالفن
العراقي لشرائها من اماكن البيع
ف��ي امليدان والس��احات التي تبيع
املسروقات واعادتها لدائرة الفنون
التش��كيلية واخره��ا لوحة فائق
حسن ولوحة حلافظ الدروبي.

بغداد  -وداد ابراهيم :
أعلن��ت الش��رطة االيطالي��ة
وبالتحدي��د «انتربول -روما االمانة
العام��ة وحدة االعم��ال الفنية «,
انه��ا عثرت على اح��دى اللوحات
املس��روقة م��ن متح��ف االعمال
الفنية بالع��راق ،وفي اثناء عملية
البح��ث والتحقيق امللف��ات التي
كان��ت قد عرضت عل��ى صفحات
االنتربول من قبل اجلهات العراقية
بعد احداث عام  ,2003وجدت انها
مطابق��ة ملواصف��ات مس��روقات
املتحف الوطني.
واوردت الش��رطة االيطالي��ة ف��ي
كتابه��ا املرس��ل ال��ى مديري��ة
الشرطة العربية والدولية ويحمل
عنوان» اعمال فنية مس��روقة في
العراق» أن العمل الفني الذي عثر
عليه يعود للفنان شاكر حسن ال
س��عيد وهو عبارة عن لوحة زيتية
وبقياس .47 ×35
واوردت مذك��رة االنترب��ول حتدي��د
الفت��رة الزمني��ة الت��ي س��رقت
خالله��ا هذا اللوح��ة مابني  1الى
, 2003/3/31وق��د نقلته��ا اي��دي
الس��راق ب�ين ال��دول لتص��ل في
ي��وم, 2015/10/7الى اح��د املزادات
البريطاني��ة والذي اقي��م في دبي
وبيعت بقيمة تصل الى 103,000
,دوالر ودع��ت اجله��ات العراقي��ة
للتعاون معها في ارسال تفاصيل
استعادة هذه اللوحة.
يعد الفنان شاكر حسن ال سعيد
احد اه��م رموز الفن التش��كيلي
العراقي والعاملي كونه فنانا ً وكاتبا ً
ومنظراً,ول��د ش��اكر ف��ي مدينة
الس��ماوة عام  1925ودرس العلوم
االجتماعية ف��ي دار املعلمني ،وقد

واشنطن ـ وكاالت:
من عملي��ات البي��ع والبحث عبر
االنترنت الى استالف االموال مرورا ً
بالعروض السينمائية .
تس��يطر انظمة احللول احلسابية
عل��ى حياتن��ا اليومي��ة غي��ر أن
االشخاص املعنيني ال يكونون على
علم باألمر في كثير من االحيان.

شاكر حسن آل سعيد
اسهم في تأسيس جماعة بغداد
للف��ن احلدي��ث م��ع الفن��ان جواد
س��ليم ع��ام .1951واس��س جتمع
البعد الواحد عام .1971
م��ن جانب آخر ق��ال مدير املتحف
الوطني للفن احلديث الفنان علي
الدليمي:
ان ه��ذه اللوحة التي حتمل اس��م
الديك للفنان الكبير شاكر حسن
ال س��عيد وتعد من االعمال التي
رس��مت ف��ي االربعين��ات ,وضمن

 200عمل فني ارس��لت تفاصيله
الى االنترب��ول بعد اح��داث 2003
,واعتمدن��ا عل��ى م��ا منتل��ك م��ن
معلومات في الذاكرة بعد ان سرق
املتحف م��ع كل الوثائق ،وهذا هو
العم��ل االول ال��ذي وردنا عنه قبل
فت��رة تفاصيل م��ن االنتربول ومتت
االجاب��ة حينها بأن هذا العمل هو
ضمن االعمال املسروقة فوضعت
الش��رطة االيطالي��ة يده��ا على
العمل لتعود االن وترس��ل كتابها

بتفاصيل وص��ورة للعمل وتطلب
استعادته للمتحف العراقي.
اما ع��ن كيفية مت ع��رض االعمال
املس��روقة على صفحة االنتربول
فقال الدليمي :كنا قد تلقينا دورة
في عمان تخ��ص املتاحف الفنية
وم��ا تتعرض له من س��رقات وعن
كيفي��ة ع��رض االعم��ال الفني��ة
املس��روقة وإدخ��ال تفاصيله��ا
عل��ى صفحات الش��رطة الدولية
(االنترب��ول) ,وه��ذا ما اوقع س��راق

الدي��ك بي��د الش��رطة االيطالية.
علما ً ان االنترب��ول يوزع املعلومات
عل��ى مكات��ب االمن ف��ي كل دول
العال��م ،وهذا م��ا دع��ا االمن في
مط��ار كن��دا خملاطبتن��ا بش��أن
لوحت�ين كانت ق��د مت حجزها في
املطار الكندي تعود للفنان ماهود
احم��د ,اال ان تفاصي��ل اس��تعادة
االعمال املس��روقة فيها معوقات
الن العمل الفن��ي يجب ان يعرض
على خبير ليعرف هل هو النسخة

القلب قادر على شم الروائح
قال االطباء في تقرير مت نش��ره ف��ي مجلة طبية أملانية :إن
حاس��ة الشم ال تقتصر على األنف ،بل إن القلب قادر أيضا ً
على شم الروائح.
وحس��ب الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “البحوث
األساس��ية ف��ي القلب” ،أن القلب يس��تطيع ش��م رائحة
“األحم��اض الدهنية” ,املوجودة ل��دى املصابني بأمراض مثل
الس��كري في الدم ,وبسبب هذه الوظيفة يقلل القلب من
الضربات عندما تكون رائحة األحماض الدهنية مركزة.
واستنادًا إلى النتائج التي مت التوصل إليها سيطور األطباء
أدوية فعالة خاصة للمصابني مبرض السكر ,فدقات القلب
لدى املصابني مبرض الس��كري تتراجع بعدما يش��م القلب
الدهون التي تشكل خطرًا على اجلسم ،لكن تقليل القلب
لدقاته ميكن أن يتسبب في مخاطر لصحة املريض.
ووفقا ً لألرقام الرسمية يعاني نحوثمانية ماليني شخص في
أملانيا من مرض السكري .ومن شأن اكتشاف األطباء لسبب
اس��تعمال القلب لوظيفة ش��م الروائح أن يساعدهم في
التقليل من اخملاطر الناجمة عن مرض الس��كري ،حس��بما
تقول مجلة “البحوث األساسية في القلب”.
االبتعاد عن الهاتف الذكي
َ
لدقائق يولِّد التوتر
َّ
أكدت دراس��ة حديثة أن األش��خاص الذين تتراوح أعمارهم
بني الـ 18و 26عاماً ،ال يس��تطيعون االبتعاد عن هواتفهم
ضع دقائق.
الشخصية أكثر من ب ِ ْ
وب َّينت الدراس��ة الت��ي أجرتها جامع��ة ‘‘‘‘Eotvos Lorand
ف��ي هنجاريا ،على بعض املبحوث�ين الذين أُخذت هواتفهم
منهم ،أنهم بدؤوا في إظهار ‘‘سلوك التوتر‘‘ أكثر من الذين
بقيت معهم هواتفهم.
َ
هواتف ذكية ،ليست من هوايتهم،
وأُعطيت مجموعة أخرى
أظهروا عالمات توتر أقل ،حتى وإن لم يكن الهاتف املمنوح
اخلاص بهم.
إليهم هو
ّ
تناول الخضروات والفواكه يطيل العمر
ق��ال باحثون إن تن��اول اخلضروات والفواك��ه  10مرات يوميا ً
يحسن الصحة ويطيل العمر.
وحس��ب الدراس��ة التي أجراها فريق للبحث ف��ي إمبريال
كوليدج في لندن إن ه��ذا النظام الغذائي كفيل باحليلولة
م��ن دون وف��اة نح��و  7.8مليون ش��خص س��نويا ً في س��ن
مبكرة.
وأوضحت الدراسة أن تناول اخلضروات والفواكه مهما كانت
الكمية يحس��ن الصحة العامة لإلنسان ،لكن تناولها 10
مرات يوم ًيا يؤدي إلى نتائج أفضل كثيراً.

األنظمة الحسابية تحتل حياتنا اليومية من دون علمنا
وأش��ارت االخصائي��ة ف��ي حتليل
البيانات كايثي اونيل وهي مؤلفة
كت��اب يحم��ل عن��وان «اس��لحة
الدم��ار احلس��ابية» تن��دد في��ه
باالس��تعمال املعم��م والغامض
ألنظم��ة احللول احلس��ابية إلى ان
هذه االنظمة «ليس��ت بالضرورة
عادل��ة ألن حتديد طريق��ة عملها

ونتائجه��ا يعود للش��خص الذي
يبرمج النظام».
وخالل منتدى عقد اخيرا ً في مركز
«نيو امي��ركا» للفكر ،حذرت اونيل
من «الثقة العمياء» املوضوعة في
االنظمة احلسابية للحصول على
نتائج موضوعية.
ويبقى اش��هر االنظمة احلسابية

ب�لا ش��ك هو ذل��ك ال��ذي فرضت
غوغ��ل نفس��ها م��ن خالل��ه في
مجال محركات البحث والذي يتم
تغييره باس��تمرار لتقدمي النتيجة
االق��رب ملا يبحث عنه مس��تعمل
االنترنت.
واألمر س��يان لدى فيس��بوك التي
حتل��ل كل بيان��ات مس��تعمليها

تراثيات
طارق حرب

مجالس يهود بغداد الثقافية
أوائل القرن العشرين
القسم الثاني
في القرن العش��رين تل��ك الفترة التي
تعد العصر الذهبي للمجالس الثقافية
البغدادي��ة مب��ا فيها مجال��س اليهود
العراقيني الثقافية من اهل بغداد حيث
كانت هنال��ك مجالس كثي��رة ومنها
مجلس االستاذ داوود سمرة الذي اتخذ
من داره
مجلس��ا علميا ثقافيا قانونيا
ً
يت��ردد عليه افاضل رج��ال العلم حيث
كان االس��تاذ س��مرة مرجع��ا ً للقانون
والقض��اء والعدال��ة ليس ف��ي العراق
فحس��ب وامنا في البالد العربية ,حيث
درس القان��ون في مدرس��ة احلقوق في
بغداد قبل ان تتحول الى كلية القانون
واشغل وظائف قضائية كثيرة كقاض
وادع��اء ع��ام في ش��تى احملاك��م حتى
وصل الى منصب نائب رئيس محكمة
التميي��ز ال��ذي اش��غله مل��دة تق��ارب
الثالثني س��نة وهو بالرغ��م من هجرة
الكثيري��ن م��ن اليه��ود البغداديني لم
يترك العراق ويهاج��ر الى اخلارج وحتى
وفات��ه في بغ��داد له مؤلف��ات عديدة
منه��ا ش��رح قان��ون املرافعات وش��رح
قانون الصلح وش��رح قانون االجراء أي
التنفيذ ومؤلفات كثيرة اخرى .
اما مجلس االستاذ يوسف الكبير فهو
في داره يت��ردد عليه املثقف��ون واالدباء
ورجال القان��ون وعائلته م��ن العائالت
اليهودية واس��رة عريقة قدمية اتخذت
بغداد وطنا لها منذ القدم حيث نش��أ
االستاذ يوسف حتت رعاية هذه العائلة
وافنى اوقاته وزهرة حياته في الدراسات
القانونية والقضائي��ة والعدلية وانتج
الكثير م��ن املؤلف��ات والكت��ب كونه
ميته��ن مهن��ة احملام��اة وكان مكتب��ه
مرجعا ً للدوائر والشركات في االحكام
القانونية .
اما االستاذ نعيم زخلة فهو من فضالء

ملس��اعدتهم على ايج��اد اصدقاء
جدد وتق��دمي احملتوى األكثر مالءمة
لهم.
غي��ر أن األنظم��ة احلس��ابية
ايضا في رصد االصابات
تستعمل ً
بأمراض س��رطانية جلدية واعداد
تقارير باالستناد الى بيانات خام.
وه��ذه األنظم��ة تش��مل حت��ى

كلمات متقاطعة

أفقي

عامودي

 .1ساعدت وأعطت  oانتهاء وتوقف
 .2أول م��ن اس��تخدم االس��فلت في
تعبيد الطرق
 .3م��ن موالي��د قرطاج وم��ن أعظم
القادة العسكريني في التاريخ
 .4بحر  oللتعريف  oفي الفم
 .5حتف��ر عميق��ا الس��تخراج معدن
ثمني
 .6أحد ملون فرنسا
 .7مخترع الديناميت
 .8مكافأة لعمل جلي��ل  oنظر برقة
وحنان
 .9أل��وان ما بعد املطر  oزيت س��بب
احلروب
 .10ضرب وطرق  oللكس��ور  oتوضع
عليه األشياء

 .1للقسم  oأشعل
 .2متشابهان  oللبيع والشراء
 .3اش��تياق ش��ديد  oمدينة عربية على
احمليط االطلسي
 .4أول بل��د عرب��ي ع��رف الطباعة  oنظر
بطرف عينه
 .5بلد آس��يوي يعني بل��د األحرار  oألقى
وطرح
 .6متش��ابهان  oنق��ول أه�لا وس��هال
ومرحبا
 .7املشتغلون
 .8حي��وان يح��ك أذن��ه بأنف��ه  oتفت��ت
واختفاء في السوائل
 .9متشابهان  oأحد جنوم السماء  oهرب
 .10أداة نافي��ة ناصب��ة  oق��ال كالم��ا o
قطع

حظك اليـوم

الديانة اليهودية في بغداد وكان يشغل
وظيفة قاض وعضو في مجلس النواب
في العهد امللكي واس��تاذ في دراس��ة
حقوق بغداد وت��راس محكمة البصرة
واش��غل وظائف في العه��د العثماني
,منه��ا رئاس��ة محكمة بي��روت وكان
مجلسه الثقافي يتراجع عليه الكثير
من اه��ل العلم والثقاف��ة حتى وفاته
سنة . 1929
وم��ن اجملال��س الثقافي��ة اليهودي��ة
البغدادي��ة مجل��س االس��تاذ ابراهيم
حاييم الذي كان يعق��د في داره ويتردد
عليه الكثيرون كون االستاذ ابراهيم من
العائلة اليهودية البغدادية املش��هورة
عائل��ة معلم نس��يم ونب��غ منها هذا
االس��تاذ الذي كان مقرر اللجنة املالية
في البرملان امللكي .
وتع��د عائل��ة بط��اط م��ن العائ�لات
اليهودية البغدادية القدمية واملشهورة
بالتج��ارة حي��ث نبغ من ه��ذه العائلة
االس��تاذ روبني بطاط صاحب الس��يرة

دوائر خدمية

هواتف تهمك

السياس��ة اذ ان حمل��ة الرئي��س
االميركي دونالد ترامب اس��تعانت
ببيانات من ش��ركات متخصصة
في التسويق عبر استعمال نظام
حلول حس��ابية يس��تطيع حتديد
املواق��ع الت��ي تض��م اكبر نس��ب
من املقترعني الذي��ن قد يقتنعون
باخلطاب الذي ينتهجه املرشح.

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

احملمودة الذي تقل��د وظائف عديدة في
بغداد والبصرة وكان عض ًوا في البرملان
امللك��ي وكن��ا وما ن��زال نرج��ع الى ما
كتبه من مواضيع دس��تورية ونش��رها
في مجلة القضاء التي كانت تصدرها
نقابة احملام�ين في العه��د امللكي وله
كتاب جليل في ش��رح الدستور واتخذ
من مجلس��ه الثقافي ف��ي داره محلاً
ملناقش��ة ودراس��ة املواضيع الثقافية
القانونية بنحو عام .
اما عائلة قحط��ان فهي عائلة يهودية
مش��هورة ف��ي بغ��داد ومن ابن��اء هذه
العائلة االس��تاذ صال��ح قحطان الذي
امتهن احملام��اة والعم��ل بالتجارة وله
مجلس ثقافي بغدادي في داره .
وكان هنال��ك الكثي��ر م��ن اليه��ود
البغدادي�ين الذي��ن انش��ؤوا مجال��س
ثقافية وحس��بنا ان نذكر االستاذ مير
بصري امل��ؤرخ والتراثي ال��ذي كتب عن
العهد امللكي ورجال هذا العهد ما لم
يكتبه كاتب اخر .

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الحمل

الثور

الجوزاء

ال تقل��ق إذا الحظ��ت أنك تتص��رف بطريقة
عملية .تتمتع بطاقة زائدة ولذلك ستالحظ
أن اليوم من أكثر األي��ام التي ميكنك فيها أن
تؤدي عملك بش��كل فعال وسريع .تستطيع
إجناز مجموعة من املهام في وقت وجيز جدا.

يوم مناسب لترتيب غرفتك وتنظيمها بشكل
مختل��ف وجدي��د .بع��ض األنش��طة كركوب
الدراجات أو املش��ي قد تكون ممتعة جدا اليوم.
م��ن األفض��ل أن تس��تغل الوق��ت الي��وم في
التخطيط ملستقبلك وفي حتقيق أهدافك.

إذا كان هن��اك بع��ض املهام أو املش��اريع التي
كان م��ن الصعب إجنازها ف��ي الفترة املاضية،
استغل الفرصة اليوم وحاول أن تنتهي منها.
وق��ت مناس��ب لاللتق��اء ببعض األش��خاص
لتناقش معهم بعض األمور املهمة.

السرطان

األسد

الميزان

تش��عر أنك متحمس ونش��يط جدا في فترة
الصب��اح .تس��اعدك الظروف واألج��واء اليوم
على التعامل مع أي مشكلة وإجناز أي مهمة
صعبة .إذا كان لديك وقت فراغ اليوم عليك أن
تستغله في مساعدة اآلخرين.

إذا كان هناك أمر من املفترض أن تتواله ،لعل
اليوم هو األنسب لذلك على اإلطالق .قدراتك
س��تجعل اآلخرين يتعجبون م��ن تصرفاتك.
تخلص من ش��عورك بعدم األم��ان بالتركيز
على أهدافك أو مشاريعك املستقبلية.

إذا ش��عرت خ�لال األيام املاضية أنك لس��ت
على ما يرام ،فستالحظ اليوم أن هناك تغيرا
ملحوظا ف��ي أدائك .انته��ز الفرصة لقضاء
وقتك في مكان هادئ أو في النادي ملمارس��ة
رياضتك املفضلة أو في رياضة املشي.

العذراء

العقرب

القوس

إذا كان هناك نشاط ما تراه من وجهة نظرك
ممتعا وشيقا ،لم ال تقوم به في وقت فراغك؟
املغام��رة تع��زز نش��اطك وحماس��ك وجتلب
اإلثارة والس��عادة .التحفيز املستمر مطلوب
هذه األيام للتمتع بصحة جيدة.

طاقت��ك تس��اعدك للحصول على م��ا تريد
بس��هولة .عليك تنظيم غ��رف النوم وغرف
املالبس .التنظيم والترتيب أمران مهمان كل
صباح .فهما مينحانك شعورا بالهدوء واألمان
والقدرة على التحكم في األشياء.

الطاقة التي تتمتع بها قد جتعلك مس��تعدا
ألي ش��يء .إذا كانت كلماتك ت��ؤذي اآلخرين،
علي��ك أن تنتب��ه ألنها ق��د تؤدي إل��ى صراع
داخل��ي .علي��ك أن تفكر ف��ي خططك قبل
اتخاذ أي خطوة في الوقت احلالي.

الجدي

الدلو

الحوت

ي��وم ممتاز للقي��ام مبهمة م��ا للم��رة الثانية
بس��بب فش��ل محاولتك ف��ي امل��رة األولى.
اخلضوع واالستسالم للمش��اكل والعقبات
ق��د يحطمان ثقت��ك في نفس��ك وتقديرك
لذاتك.

قدرت��ك على اتب��اع منهج مب��دع ومختلف
إلجن��از مهامك ق��د تك��ون لصاحل��ك اليوم.
تالح��ظ الي��وم أن كل األمور تس��ير على ما
يرام .عليك التأن��ي والتروي عند التفكير في
املشروعات الدقيقة.

إذا فش��لت ف��ي إمت��ام أمر م��ا البارح��ة ،فما
زالت الفرصة متاح��ة أمامك اليوم .ال تؤجل
أي عم��ل إلى الغد فالظ��روف كلها لصاحلك
اليوم .إذا أجلت أي ش��يء الي��وم ،رمبا تتراكم
املهام بشكل ال ميكنك التعامل معه.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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سينما

لم يتفق المؤرخون على أصل كلمة “أوسكار” ،غير أنه يشاع أن أمينة مكتبة األكاديمية مارغريت هاريك قالت
عندما شاهدت التمثال ألول مره عام “ :1928إنه يشبه عمي أوسكار ”.البعض يقول أن الممثلة الراحلة بيت
ديفيس أطلقت االسم نسبة إلى زوجها األول .يبلغ طول الجائزة  34سم ووزنها  3.85كغم ،وهو على شكل
فارس يحمل سيفا ،وواقف على شريط فلمي ،وهو مصنوع من مادة البريتانيوم الذي هو خليط من القصدير
والنحاس ،ويطلى في المرحلة األخيرة من التصنيع بطبقة من الذهب.

جائزة األوسكار ..تأريخها ..وأصل التسمية
اجلائ��زة األكادميي��ةAcademy Award ،
 ،تع��رف كذلك باالس��م الش��ائع جائزة
األوسكار ،تقدمها سنويا أكادميية فنون
وعل��وم الصور املتحركة ،وه��ي من أرفع
اجلوائز السينمائية في الواليات املتحدة،
ويعده��ا البعض أهم جائزة س��ينمائية
في العالم.
أكادميي��ة فنون وعلوم الص��ور املتحركة،
تعد أكادميية فخرية ،وليس��ت تعليمية،
تأسس��ت ف��ي  11ماي��و  1927ف��ي
كاليفورني��ا ،وتض��م ه��ذه األكادميي��ة
أكث��ر من  6000عضو مخت��ص بالفنون
الس��ينمائية ،منه��م جلن��ة تصوي��ت
ضخم��ة تتكون م��ن  5,816ممثل وممثلة،
ومختصني في الس��ينما منهم 13111
ممث��ل وممثلة .وتنظ��م األكادميية إضافة
إلى تنظيم مس��ابقات جوائز األوسكار
السنوية ،مسابقات سنوية للطالب غير
املتخرجني بع��د من اجلامع��ات اخملتصة
بالفنون الس��ينمائية .ويق��ام احلفل في
نهاية فبراير من كل عام.
ل��م يتف��ق املؤرخ��ون على أص��ل كلمة
“أوسكار” ،غير أنه يشاع أن أمينة مكتبة
األكادميي��ة مارغريت هاريك قالت عندما
ش��اهدت التمث��ال ألول مره ع��ام :1928
“انه يشبه عمي اوسكار ”.البعض يقول
أن املمثل��ة الراحلة بيت ديفيس اطلقت
االسم نسبة إلى زوجها األول.
يبل��غ طول اجلائ��زة  34س��م ووزنه 3.85
كغ��م ،وهو على ش��كل ف��ارس يحمل
س��يفا ،وواقف على ش��ريط فلمي ،وهو
مصنوع من م��ادة البريتاني��وم الذي هو
خليط من القصدي��ر والنحاس ،ويطلى
في املرحلة األخيرة من التصنيع بطبقة
من الذهب.
لكي يرشح الفيلم في هذا احلفل ،يجب
أن يك��ون الفيلم قد مت عرضه في صاالت
الس��ينما ف��ي كاليفورنيا في الس��نة
الس��ابقة م��ن  1يناير إلى  31ديس��مبر،
ويج��ب أن يكون طول الفل��م اليقل عن
 40دقيق��ة ،لك��ي يتنافس عل��ى جائزة
األف�لام الطويل��ة ،واال فس��وف يصنف
كفيل��م قصير ،ويجب كذل��ك ان يكون
حج��م الفلم ال��ذي صور علي��ه العمل
السينمائي اما  35ملمتر أو  70مليمتر.
تص��در الترش��يحات ع��ادة أوائل ش��هر
فبراير م��ن كل عام ,وهذه الترش��يحات
تصدر جلوائز السنة.
ينظم عادة حفل توزيع األوسكار سنويا
ف��ي ش��هر م��ارس أو فبراير ف��ي صالة
مسرح كوداك في مدينة لوس اجنلوس ،
كالفورنيا .ويعد هذا احلدث من األحداث
الت��ي حتضى بتغطية إعالمية واس��عة،
ومش��اركة الكثير من الشركات الكبرى
التي حتاول اس��تثمار ليلة احلفل ،لترويج
منتوجاته��ا م��ن املالبس ،والزين��ة ،وفي
بعض األحيان يس��تثمر احلف��ل للتعبير
ع��ن آراء سياس��ية مثي��رة للج��دل من
قبل احلائزين على األوس��كار .مثل رفض
املمثل الش��هير مارل��ون براندو احلصول
على جائ��زة أفضل ممثل بس��بب موقف
حكوم��ة الوالي��ات املتحدة م��ن الهنود
احلمر ،وأيضا في أثناء حفل توزيع اجلوائز
عام  2003حينما ندد العديد من الفائزين
باحلرب على العراق ،السيما اخملرج مايكل
مور الذي ح��از على جائ��زة أفضل فيلم
وثائقي
الفائزون بجوائز االوسكار هذا العام
ش��هد مس��رح دولبي حفل توزيع جوائز
األوس��كار ف��ي نس��خته الـ ،89مس��اء
األحد  26فبراير/ش��باط ،والذي يعد أكبر
مهرجان س��ينمائي في الواليات املتحدة
األميركية والعالم.
وقام بتقدمي حفل اجلائزة املرموقة ،جيمي
كيميل ،وكان م��ن أبرز الفائزين فيلم “ال
ال الن��د” الذي حاز  6جوائ��ز ،وفيلم “مون
اليت” الذي حص��د  3جوائز ،فيما ذهبت
جائزتان لكل من فيلم “مانشس��تر باي
نايت” وفيلم “هاكسو ريدج”.
وهنا الالئحة الكاملة للفائزين باوسكار
هذا العام:
 أفضل ممثل مس��اعد :ماهيرشاال عليعن دوره في فيلم “مون اليت”.
 -أفضل ماكياج وتصفيف الشعر :فيلم

الفائزون باألوسكار
“سويسايد سكواد” (.)Suicide Squad
 أفضل تصميم أزياء :فيلم “فانتاستيكبيس��تس” (Fantastic Beasts and
.)Where to Find Them
 أفض��ل فيلم وثائقي“ :او .جاي .مايد إنأميريكا” (.)OJ: Made in America
 أفض��ل مونتاج صوت��ي :فيلم “أرايفل”(.)Arrival
 أفض��ل مزج للصوت :فيلم “هاكس��وريدج”(.)Hacksaw Ridge
 أفضل ممثلة مساعدة :فيوال ديفيز عندورها بفيلم “فينسيس”.
 أفضل فيلم أجنبي :الفيلم اإليراني “ذاسيلزمان”.
 أفض��ل فيلم رس��وم متحركة قصير:فيلم “بيبر”.
 أفض��ل فيلم رس��وم متحرك��ة :فيلم“زوتوبيا”.
 أفضل تصميم إنتاج :فيلم “ال ال الند”. أفضل مؤث��رات بصري��ة :فيلم “كتاباألدغال” ( .)The Jungle Book
 أفضل مونتاج :فيلم “هاكس��و ريدج”()Hacksaw Ridge
 أفضل فيلم وثائقي قصير :فيلم “اخلوذالبيضاء”.
 أفضل فيلم حي قصير :فيلم “سينغ”(.)Sing
 أفض��ل تصوير س��ينمائي :فيلم “ال الالند”.
 أفضل نتيجة :فيلم “ال ال الند”. أفضل أغني��ة :مدينة النجوم (City of )Starsبفيلم “ال ال الند”.
 أفض��ل س��يناريو أصل��ي :فيل��م“مانشستر باي سي”.
 أفضل س��يناريو مقتب��س :فيلم “موناليت”.
 أفض��ل مخ��رج :دامي��ان تش��ازيل ،عنفيلم “ال ال الند”.
 أفضل ممثل :كيس��ي أفلي��ك ،عن دورهفي فيلم فيلم “مانشستر باي سي”.
 أفضل ممثلة :إميا س��تون ،عن دورها فيفيلم “ال ال الند”.
 أفضل صورة :فيلم “مون اليت”.“اخلوذ البيضاء” يفوز بجائزة
األوسكار ألفضل فيلم وثائقي قصير
ف��از الفيل��م الوثائقي “اخل��وذ البيضاء”
الذي يوثق ما يقوم به أفراد الدفاع املدني
الس��وري ،بجائ��زة األوس��كار عن أفضل
فيل��م وثائق��ي قصير ،األح��د  26فبراير/
شباط.
وتوجه��ت املنتج��ة ،جوانا ناتاس��يغارا،

بالش��كر لألكادميي��ة وأس��رة العم��ل
بأكملها ،كم��ا قام اخمل��رج ،أورالندو فون
ايس��ندل ،بق��راءة رس��الة موجهة من،
رائ��د صال��ح ،القي��م على ه��ذا الفيلم
القصي��ر والذي لم يتمك��ن من احلضور:
“نح��ن ممتن��ون للغاي��ة ألن ه��ذا الفيلم
س��لط الضوء على أعمالنا في العالم،
لقد أنقذن��ا أكثر من  82أل��ف من أرواح
املدنيني ،وأنا أدعو من يس��معني ،للعمل
على وقف إراقة الدماء في س��وريا وحول
العالم”.
وق��ال ايس��ندل“ :من الس��هل ج��دا أن
يش��عر ه��ؤالء بأنه��م منس��يون ،هذه
احلرب استمرت  6س��نوات وما زالت ،من
فضلك��م ،لنق��ف جميع��ا ونتذكرهم،
ولنتمن��ى ب��أن تنتهي احلرب في أس��رع
وقت ممكن”.
ولكن كان هنالك غصة كبيرة في فرحة
الف��وز الت��ي ل��م تكتمل ،وذل��ك عندما
ُمن��ع املصور الس��ينمائي للفيلم ،خالد
اخلطي��ب ،من دخ��ول الوالي��ات املتحدة،
حلضور حفل توزيع جوائز األوسكار.
ويذك��ر أن وزارة األمن الداخلي األميركي
ق��ررت ف��ي اللحظة األخي��رة ،منع خالد
اخلطيب ،البالغ م��ن العمر  21عاما ،من
السفر إلى مدينة لوس أجنلس على منت
اخلطوط اجلوية التركية ،وذلك بعد أن قال
مس��ؤولون أميركيون إنه��م عثروا على
“معلومات سلبية” تتعلق باخلطيب.
ويوث��ق الفيلم الوثائق��ي القصير “اخلوذ
البيضاء” ،حياة مجموعة من املتطوعني
الس��وريني الذي��ن رفضوا مغ��ادرة البالد
إلنق��اذ حي��اة املتضرري��ن م��ن احل��رب
الس��ورية ،هذا وقد رُش��حوا جلائزة نوبل
للسالم العام املاضي.
ماهرشاال علي ..أول مسلم يفوز
بجائزة أوسكار
أصبح املمثل األميركي ماهرش��اال علي
أول مس��لم يحص��د جائ��زة األوس��كار
على اإلط�لاق ،بعد ف��وزه بجائزة أفضل
ممثل مس��اعد عن دوره في فيلم الدراما
“مونالي��ت” وال��ذي يلعب في��ه دور تاجر
مخدرات.
وهذه ه��ي أول جائزة أوس��كار يفوز بها
علي “ 43عام��ا” ،إذ كان من املتوقع على
نطاق واس��ع أن ين��ال علي اجلائ��زة بعد
فوزه بعدد م��ن اجلوائز األخ��رى في وقت
سابق العام اجلاري ،وفقا لصحيفة لوس
أجنلوس تاميز األميركية.
ولعب علي في فيل��م الدراما “موناليت”
دور “خ��وان” تاج��ر اخمل��درات ،ال��ذي يرعى

صبيا أسود صغيرا يعيش في ميامي مع
أمه مدمنة اخملدرات.
ووج��ه عل��ي الش��كر ألس��اتذته ل��دى
تس��لمه اجلائزة على املسرح ،وقال“ :أحد
األش��ياء التي قالوها لي باس��تمرار إنها
لم تكن عنك ،إنها ليست عنك .إنها عن
هذه الش��خصيات .أنت في خدمة هذه
القصص ،وهذه الشخصيات”.
ويش��ارك علي أيض��ا في فيل��م “هيدن
فيغارز” املرش��ح جلائزة أوس��كار أفضل
فيل��م ه��ذا الع��ام ،إذ يلع��ب في��ه دور
كولونيل أميركي.
وش��ارك عل��ي خ�لال حيات��ه الفني��ة
ف��ي أعم��ال تلفزيوني��ة وس��ينمائية
ومسرحية.
أوسكار 2017يكسر الرقم القياسي
ألكثر اخلاسرين في تاريخ اجلائزة
انته��ت موجة خيب��ة األم��ل ،لـ”كيفن
أوكونيل” ،أكثر اخلاسرين في تاريخ جوائز
األوس��كار ،بعد ف��وزه باجلائزة عقب رقم
قياسي من الترشيحات.
فقد ترش��ح أوكونيل  21مرة لنيل جائزة
األوسكار عن أفالم عدة منها فيلم “توب
غ��ان” ،و”القليل من الرج��ال الصاحلني”،
و”ك��ون إير” ،وكان أول ترش��يح ألوكونيل
لألوسكار في العام  ،1984عن عمله في
الفيلم الدرامي األميركي “شروط إظهار
العاطفة” ،فيما كان آخر ترشيح له قبل
ه��ذه الدورة ف��ي الع��ام  2008عن فيلم
“ترانسفورمرز”“ ،املتحولون”.
وق��د ص��رح أوكوني��ل قبل احلف��ل لهذا
العام قائال“ :أعتقد أن لدي فرصة أفضل
منه��ا في الس��نوات املاضي��ة ،إنها فئة
صعب��ة ألن هن��اك الكثي��ر م��ن األفالم
اجليدة حقا”.
وف��از أوكوني��ل في ال��دورة ال��ـ 89حلفل
األوس��كار بجائزة أفضل م��زج للصوت
عن فيلم “هاكس��و ري��دج” (Hacksaw
 ،)Ridgeوشكر أوكونيل في كلمة مؤثرة
خالل تس��لمه اجلائ��زة ،والدت��ه الراحلة
وأهداها جناحه
سر الشريط األزرق
في حفل جوائز األوسكار
الح��ظ املوجودون في حف��ل توزيع جوائز
األوس��كار أن العديد م��ن املمثلني كانوا
يرتدون شريطا أزرق على مالبسهم ،فما
السر وراء هذا الشريط؟
أوضح الفنانون أنهم ارتدوا هذا الشريط
كتعبي��ر ع��ن تضامنه��م م��ع “االحت��اد
األميركي للحريات املدنية” أو ما يسمى

بال��ـ American Civil Liberties Union
الذي يكرس نشاطاته للدفاع عن احلقوق
واحلري��ات املدني��ة في الوالي��ات املتحدة،
والذي عارض سياس��ات ترام��ب األخيرة
فيما يتعلق مبوضوع الهجرة.
ووفق��ا للحاضري��ن فق��د “كان م��ن بني
الفنان�ين الذين ارتدوا الش��ريط عدد من
املمثل�ين الذي��ن كان��وا مرش��حني لنيل
اجلائزة”.
ويذك��ر أن االحت��اد األميرك��ي للحري��ات
املدنية ،منظمة غير ربحية ،وغير حزبية،
تع��د مهمته��ا “الدف��اع واحلف��اظ على
احلقوق واحلريات ،املكفولة لكل شخص
مبوج��ب الدس��تور ،وقوان�ين الوالي��ات
املتحدة الفردية”.
وتأسس��ت املنظمة عام  ،1920من قبل،
روجر بالدوين ،كريس��تال ايستمان ،والتر
نيلل��س ،وتض��م حاليا قراب��ة  500ألف
عضو ،إضافة إلى العديد من الش��ركات
التي تنشط في الواليات األميركية.
حدث فريد من نوعه في األوسكار“ ..ال
ال الند” يفوز بجائزة عن طريق اخلطأ!
حدث خط��أ غريب من نوع��ه في حفل
توزيع جوائز األوس��كار ،مس��اء األحد 26
فبراير/ش��باط ،عندما أعلن املمثل ،وارن
بيت��ي ،عن ف��وز فيلم “ال ال الن��د” بجائزة
أفضل ص��ورة ،بدال من الفائ��ز احلقيقي
“مون اليت”
وبع��د صع��ود جن��وم ومنتج��ي الفيلم
املوسيقي “ال ال الند” إلى منصة املسرح
لتسلم اجلائزة وإلقاء اخلطب ،علموا بأن
هنالك خطأ م��ا ،واضطروا حني ذاك إلى
تسليم اجلوائز لنجوم فيلم “مون اليت”.
واندهش احلض��ور من ه��ذا اإلعالن ،ولم
يصدقوا األمر ،حتى كشف املمثل واخملرج
الكبي��ر ،وارن بيت��ي ،عن فتح��ه للظرف
اخلاطئ ال��ذي يحمل اس��م املمثلة ،إميا
ستون ،بطلة “ال ال الند”.
وبهذا الص��دد ،قال النجم بيتي“ :أريد أن
أقول لكم ما حدث ،فتحت الظرف ألجد
اسم إميا س��تون “ال ال الند” ،لهذا نظرت
مطوال إلى ،فاي دوناواي ،وإليكم ،لم أكن
أحاول أن أكون مضحكا ،إنه فيلم “مون
اليت” الفائز بجائزة أفضل صورة”.
ويبدو أن وارن بيتي ،تلقى الظرف اخلاطئ
ال��ذي يحمل اس��م ،إميا س��تون ،الفائزة
بجائزة األوسكار كأفضل ممثلة عن فيلم
“ال ال الند”.
وح��اول مقدم حف��ل األوس��كار ،جيمي
كيمي��ل ،التخفي��ف م��ن ح��دة احلدث
عندما ألقى باللوم على مقدم البرامج،

س��تيف هارف��ي ،ال��ذي وقع ف��ي اخلطأ
نفس��ه س��ابقا عندما قدم حفل ملكة
جمال الكون عام .2015
وقب��ل اإلعالن عن النتيج��ة ،ظهر ،بيتي،
مرتبكا عندما فتح املغلف ،وقام باطالع،
دوناواي ،على النتيجة ،التي اعتقدت أنه
أراد منها قراءة اسم الفائز “ال ال الند”.
وفي احل��ال ،قام منتج فيل��م “ال ال الند”،
ج��وردن هورويت��ز ،باس��تدعاء منتج��ي
“مون اليت” إلى منصة املس��رح لتسلم
اجلائزة.
وقال متحدث باسم أكادميية فنون وعلوم
الصور املتحركة ،بأنه سيتم إصدار بيان
بالتنس��يق مع ،برايس وتر هاووس كوبرز،
وه��ي واحدة من أكبر ش��ركات اخلدمات
املهنية ف��ي العال��م ،لتوضيح خلفيات
هذا اخلطأ الذي لم يس��بق له مثيل في
تاريخ األوسكار.
وذك��رت األكادميي��ة أن البي��ان س��يكون
متاح��ا للجمي��ع ،من أجل ضمان نش��ر
حقيقة ما حدث في كل مكان.
وقال ،باري جينكين��ز ،مخرج فيلم “مون
الي��ت”“ :م��ن الواضح جدا أن��ه حتى في
أحالم��ي ال ميك��ن أن يك��ون ه��ذا احلدث
صحيح��ا ،ولكن األم��ر حقيق��ة وليس
وهما”.
وعل��ى الرغم من أن ه��ذا اخلطأ لم يكن
بس��بب ،بيت��ي ،إال أنه خرج م��ن البوابة
اخللفي��ة ملس��رح دولبي م��ن أجل جتنب
الصحاف��ة .وأوضح الحقا في حديث مع
ديل��ي ميل ،أن س��بب توقفه ع��ن إعالن
النتيج��ة مط��وال ،ألن��ه كان يع��رف أن
هنالك مشكلة ما.
فيلم موناليت يحصد
جوائز الروح املستقلة
ف��از فيل��م “مونالي��ت” بعدد م��ن جوائز
مس��ابقة الروح املس��تقلة ،يوم السبت
وه��و الفيلم ال��ذي تتضائ��ل فرصه في
الف��وز بجوائ��ز األوس��كار أم��ام الفيلم
الغنائي االستعراضي “ال ال الند”.
ويحك��ي الفيلم قصة ش��خص “مثلي
أسود” في ميامي ،وقد حصد ست جوائز
من جوائز مسابقة الروح املستقلة.
ول��م يح��ظ “ال ال الن��د” بأي م��ن جوائز
الروح املس��تقلة التي تمُ نح لألعمال ذات
امليزانيات الصغيرة.
وبلغ��ت تكلف��ة إنت��اج “مونالي��ت” 1.5
مليون دوالر  ،وانتهى صانعوه من تصويره
ف��ي  25يوما ،لكن إيرادات��ه وصلت حتى
اآلن إل��ى  21.5ملي��ون دوالر وفقا لبيانات
شباك التذاكر في الواليات املتحدة.

كم��ا رُش��ح الفيل��م لثماني��ة جزائ��ز
أوسكار ،مقابل  14جائزة رُشح لها فيلم
“ال ال الند”.
وأدلى كاس��ي أفليك بحدي��ث ،في أثناء
تس��لمه جائزة أفضل ممثل في مسابقة
ال��روح املس��تقلة ،غل��ب علي��ه الطابع
السياس��ي الذي يُتوقع أن يس��ود حفل
األوسكار هذا العام.
وق��ال أفليك إن “سياس��ات ه��ذه اإلدارة
بغيض��ة ،ول��ن تس��تمر ألنه��ا غي��ر
أميركية”.
وأض��اف“ :أعرف ه��ذه املش��اعر التي قد
تنتابك��م عندما أقول ذل��ك ،وما تنطوي
عليه من وعظ وملل ،لكنني ال أعظكم،
بل أضم صوتي إلى الكثيرين هنا”.
وقال��ت ناعوم��ي هاري��س ،املمثل��ة
البريطانية التي لعبت دورا في موناليت،
لبي بي س��ي إن املناخ السياسي “سوف
ينعكس على األوسكار”.
وأضاف��ت“ :يعك��س الفن اجلي��د اجملتمع
ال��ذي يقدمه ،كم��ا ينش��ر الوعي فيما
بينن��ا ،فه��و يرين��ا طريقة أخ��رى ميكن
العم��ل وفق��ا له��ا .وأعتقد أنه س��وف
يكون عاما سياس��يا باقت��دار في تاريخ
األوسكار”.
وأش��ادت بفيل��م موناليت ،مؤك��دة أنه
ضغط على الوتر احلس��اس ألنه “أش��بع
نهمنا إلى التواصل”.
وتع��د جوائ��ز ال��روح املس��تقلة م��ن
املسابقات التي تسبق حفل توزيع جوائز
األوسكار ،ويسود تسليم جوائزها طابعا
غير رسمي ،كما تمُ نح لألعمال التي تقل
تكلفة إنتاجها عن  20مليون دوالر.
قصة فيلم ال ال الند احلاصل على اكبر
عدد من جوائز االوسكار هذا العام
فيلم “ال ال الند “باإلجنليزية ”La La Land
“ هو فيلم رومانسي موسيقي كوميدي،
درامي من تأليف وإخراج داميان تش��ازل.
الفيلم من بطولة رايان غوسلينغ  ،وإميا
س��تون ،إضاف��ة إلى جي كي س��يمونز،
وروزماري ديويت.
ت��دور أح��داث القص��ة حول موس��يقي
ش��اب ،وممثلة طموحة يقع��ان في احلب
في مدينة لوس أجنلوس.
“مي��ا” ممثل��ة طموح��ة ،تُقدم مش��روب
الالتيه لنج��وم األفالم ،فيم��ا بني جتارب
األداء ،اما “سيباس��تيان” فهو موسيقي
متخصص مبوس��يقى اجلاز ،شق طريقه
بصعوبة من خالل عزف منوعات األغاني
خالل احلفالت في احلان��ات الفقيرة ،النه
كان يواج��ه صعوبة ف��ي اقناع اصدقائه
ورفاق��ه باهمية االصرار على اعادة احياء
تلك املوس��يقى ،ومتر االي��ام وحتصل ميا
عل��ى دور ف��ي احد االف�لام بع��د ان ادت
جتارب اداء الكثر من مرة للفيلم نفس��ه
ال��ذي مت االعالن عنه ،وجنح��ت فيما بعد
في اقناع املس��ؤولني عن اختيار املمثلني
في الفيلم ،واس��تطاعت ان حتصل على
الدور فيه ،ومن ث��م تتوالى عليها االدوار
واالعمال ،الى ان تصبح جنمة مش��هورة،
باملقابل هو اس��تطاع ان يؤس��س فرقة
موس��يقى خاص��ة ب��ه ،وب��دأ برح�لات
الحياء حفالت فنية في اكثر من مدينة،
فاصب��ح كل منهم��ا جنم��ا المع��ا ف��ي
س��ماء الفن ،لكنهما نس��يا بعضهما
في زحمة احلي��اة هذه .ولكن مع تصاعد
جناحاتهما يبدآن ف��ي مواجهة القرارات
التي ت ِّ
ُف��كك النس��يج اله��ش لعالقة
حبهما .واألحالم التي سعيا لتحقيقها
ً
حفاظا عل��ى بعضهم��ا البعض،
بج��د
أمست تهدد عالقتهما بالفشل .وكانت
نهاية الفيلم صدمة للمشاهدين حيث
ل��م ينته كع��ادة االف�لام الرومانس��ية
واالس��تعراضية ،ب��أن يت��زوج البطل من
البطل��ة ،اذ كانت النهاية ان تتزوج “ميا”
من ش��خص اخر ،ويلتقيان هي وحبيبها
الس��ابق “بط��ل الفيل��م” ف��ي نهاي��ة
االح��داث ،ولم جتمعهما ف��ي هذا اللقاء
اال ابتسامة ،حتمل شيئا من الفرح ل ّلقاء
واحلزن للفراق ،واالمل باالبقاء على عالقة
الصداقة فيما بينهما.
عرض الفيلم ألول مرة في  31أغسطس
 2016في مهرجان البندقية السينمائي،
قبل أن يب��دأ عرضه في الواليات املتحدة
في  2ديسمبر .2016
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استعدادًا لجولة الحسم اآلسيوية

«الشعلة» يحرز كأس األندية
للناشئين بالجوجيستو

أسود الرافدين يالعبون ليبيا وديًا  18آذار المقبل
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال��ت مص��ادر مطلع��ة قريبة
من اروقة االحت��اد ان االخير قطع
ش��وطا ً كبيرا ً في تأم�ين مباراة
جتريبية ملنتخبنا الوطني تسبق
مبارات��ه املرتقب��ة ام��ام نظي��ره
االسترالي في مستهل مشواره
في املرحل��ة الثاني��ة لتصفيات
املوندي��ال التي جتري ي��وم الثالث
والعش��رين من الش��هر املقبل.
املص��ادر اك��دت ان املب��اراة التي
يخوضها منتخبنا س��تكون مع
نظي��ره الليب��ي وس��تجري يوم
الثامن عش��ر من الشهر املقبل
في العاصمة االيرانية طهران.
م��ن جهة اخرى ،ق��رر احتاد الكرة
إضافة املدرب الشاب عباس عبيد
الى الطاقم التدريبي للمنتخب
االوملبي ال��ى جانب امل��درب عبد
الغني شهد واملساعد حيدر جنم
ومدرب حراس املرمى عبد الكرمي
ناع��م ..واكد مص��در مقرب من
االحتاد في تصريحات صحفية ان
االحتاد قرر اضافة املدرب الش��اب
عباس عبيد الى اجلهاز التدريبي
للمنتخ��ب االوملب��ي ومت االتصال
بامل��درب وابالغ��ه باالنضمام الى
الطاق��م  ،الفت��ا إل��ى ان االعالن
الرس��مي عن ضم عبيد للمالك
التدريبي سيكون خالل االسبوع
احلال��ي .وأوض��ح ان االحت��اد يثق
ف��ي إمكاني��ات املدرب الش��اب

جانب من لقاء سابق ملنتخبنا الوطني أمام اليابان
عب��اس عبي��د خاصة أن��ه يتابع
عن ق��رب جمي��ع الالعبني كونه
تخصص هذا املوس��م في حتليل
مباريات دوري الكرة املمتاز للقناة
العراقي��ة الرس��مية  ،مما منحه
فرص��ة مراقبة جمي��ع الالعبني

وبالتالي سيكون إضافة حقيقية
للطاقم التدريبي وسيساهم في
إجناح املهمة ،وأشار إلى أن االحتاد
س��يجتمع بالطاق��م التدريب��ي
لالتفاق عل��ى املنه��ج التدريبي
وحتديد البطوالت التي سيشارك

العراق يطلب تضييف منافسات
العرب بالقوس والسهم
بغداد ـ رحيم الدراجي*
تلق��ى االحت��اد العراق��ي املرك��زي
للقوس والس��هم خطابا رس��ميا
من رئي��س االحت��اد العرب��ي للعبة،
ابراهي��م حمد الدوس��ري ،يتضمن
رغب��ة االحت��اد العرب��ي اس��تضافة
العراق منافس��ات البطولة العربي
بنس��ختها ال��ـ 11مابني التاس��ع
عش��ر ولغاية الرابع والعشرين من
شهر نيسان املقبل .
وقال امني عام االحتاد العربي س��عد
املش��هداني ،رئيس االحت��اد املركزي
للق��وس والس��هم :ان االحتاد رحب
بتل��ك املب��ادرة القيم��ة م��ن قبل
االحتاد العربي على احتضان مدينة

الس��ليمانية في اقليم كردس��تان
منافس��ات البطول��ة .مؤك��دا :ان
البطول��ة س��تكون حت��ت اش��راف
رئيس جلنة في االحتاد الدولي مورتون
نرويج��ي ،واحلكم االوملب��ي الدكتور
احمد قوره حك��م نهائيات اوملبياد
ريودي جاني��رو ،صاحب جائز محمد
بن راشد كأفضل حكم عربي .
وأضاف ام�ين عام االحت��اد العربي:
ان ال��دول املتوق��ع مش��اركتها
ف��ي البطول��ة هي املغ��رب وليبيا
وموريتاني��ا وتون��س واجلزائ��ر
والس��ودان وجيبوت��ي والصوم��ال
ومص��ر و الس��عودية والكوي��ت
وقطر واالم��ارات واليمن والبحرين

وسوريا وفلسطني .كاشفا عن :ان
عدد الدول املشاركة قد يتزايد الى
اكثر مما يؤكد رغبة االشقاء العرب
في التواج��د عل��ى ارض الرافدين
الت��ي تش��هد انتص��ارات امني��ة
لقواتن��ا البطلة وهي ت��دك فلول
االره��اب .منوه��ا ال��ى :ان العراق
س��يكون العام احلالي قبلة جلميع
االحت��ادات العربي��ة ف��ي التواج��د
القامة البط��والت واملعس��كرات
لتكون رسالة اعالمية للعالم بأن
احلظر الرياض��ي يجب ان يرفع عن
مالعبنا.
* إعالم األوملبية

أنور مؤيد في «تصنيفية العالم» بالطاولة
بغداد ـ علية عزم*
وه��و يحمل اس��م الع��راق واملركز
الوطني لرعاي��ة املوهبة الرياضية
لك��رة الطاولة في ج��والت بطولة
العالم للمصنفني باللعبة واملقامة
حاليا ً في قطر  ،يواصل الشبل أنور
مؤيد مواليد  ٢٠٠٤مش��اركته في
هذه املنافسة العاملية بنجاح.
أعل��ن ذلك مدي��ر املرك��ز الكابنت
حكم��ت ج��واد في تصري��ح خَ ص
به اعالم املركز الوطن��ي  ،مبينا ً ان
املدرب مؤيد حمي��د وولده املوهوب
الع��ب املرك��ز أن��ور يش��اركان في
البطول��ة العاملية وقد س��افرا الى
العاصم��ة القطري��ة الدوحة على
نفقتهم��ا اخلاصة  ،لتمثيل العراق
في املس��ابقة العاملية املهمة جدا ً
على مس��توى اللعبة  ،مشيرا ً الى
ان أن��ور يتبارى في فئة دون  ١٥عاما ً
ويقدم مس��تويات متميزة في هذه

أنور مؤيد
البطول��ة  ،مضيفا ً ان التنافس في
هك��ذا محف��ل دول��ي اليدخله اال
محترفي كرة الطاولة حول العالم

تقرير

يعكس مق��دار موهبة الالعب أنور
مؤي��د ومتي��زه وهي نافعة ج��دا ً له
في صق��ل قدراته وقابلياته الفنية
األدائية.
يذك��ر ان ج��والت بطول��ة العالم
للمصنف�ين بك��رة الطاول��ة تقع
ضمن فئة البالتينيوم كواحدة من
أفض��ل  ٦بط��والت على مس��توى
العال��م بحس��ب االحت��اد الدول��ي
للعبة  ،وتس��تضيفها الدوحة االن
مبشاركة  ٢٠٤العبا ً و العب ًة من ٤١
دول ًة منها  ٧عربية هي  :قطر ومصر
و العراق وسوريا واألردن و السودان ،
وتصل جوائزها املالية الى  ٢٢٠الف
دوالر وتش��مل املصنف�ين من االول
حتى اخلامس والعش��رين ألول مرة
ف��ي تاريخ هذه املنافس��ة العاملية
بكرة الطاولة.
* إعالم املركز الوطني

من خاللها املنتخب االوملبي على
ان يحدد موعدا ملناقش��ة املنهج
التدريبي بنحو نهائي.
ه��ذا وعق��دت جلن��ة التراخيص
باحتاد الك��رة امس األول اجتماعا ً
م��ع اندية الدوري املمتاز لش��رح

متطلب��ات الالئحة التي وضعها
االحت��اد اآلس��يوي واصب��ح لزاما ً
تطبيقه��ا ب��دءا ً م��ن املوس��م
املقب��ل ..وق��ال مدي��ر جلن��ة
التراخيص في االحتاد سيف عادل
القص��اب ان اجللس��ة ش��هدت

حض��ور  15نادي��ا ً م��ن اص��ل 20
لغياب اندية الكهرباء والشرطة
والسماوة ونفط ميسان وكربالء
ما ش��كل اس��تغرابا ً من اعضاء
اللجن��ة خاص��ة في م��ا يتعلق
باالندي��ة البغدادي��ة عل��ى وجه
اخلصوص.واض��اف ان االجتم��اع
ناقش اخلطوط العريضة لالئحة
اآلس��يوية ووضع الفقرات بنحو
مبسط امام ممثلي االندية الذين
ينتظره��م عم��ل جاد م��ن اجل
تطبيق املعايير اآلسيوية.
واش��ار ال��ى ان العم��ل الفعلي
للجن��ة س��يبدأ بع��د تس��مية
االندية ممثليها الرس��ميني الدارة
مواقعه��ا في النظ��ام (.)CLAS
داعيا ً االندية الى ضرورة االهتمام
بتطبيق املعايي��ر من اجل تالفي
املش��اكل الت��ي ق��د حت��دث في
املس��تقبل . .وتاب��ع القص��اب
ان االحت��اد اآلس��يوي من��ح احتاد
الكرة بكتاب رسمي وصل امس
مقعدا مباش��را في دوري ابطال
آس��يا املوس��م املقب��ل ونصف
مقعد في دوري التأهيل ،فيما لو
جنحت االندية في تطبيق معايير
الالئح��ة م��ع االحتف��اظ مبواقع
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي.
وكش��ف القصاب عن خش��يته
ف��ي التعامل بجد م��ع موضوع
الالئح��ة من قب��ل االندية ،مبينا ً
انه ملس ذل��ك من خالل الغيابات
وبع��ض الطروحات التي لم ترتق
حلجم املهمة الكبيرة.

ضمن تحضيراته لتصفيات كأس العالم

اليوم« ..الشاطئية» يالقي ماليزيا تجريبيًا
ترينغانو ـ أثير الشويلي*
يخوض منتخبن��ا الوطني بكرة
القدم الش��اطئية اليوم الثالثاء
اول��ى مباريات��ه التجريبي��ة مع
البل��د املضيف منتخ��ب ماليزيا
ف��ي الس��اعة الرابع��ة عص��را
بتوقيت ماليزي��ا والواحدة ظهرا
بتوقيت العراق ،وايضا س��تكون
هناك مباراة ثاني��ة مع املنتخب
اللبناني.
وبالرغ��م م��ن هط��ول االمطار
الغزيزة ،وفي الوقت نفسه حرارة
اجل��و والرطوب��ة العالي��ة الت��ي
اث��رت كثيرا في الالعبني لكنهم
طبقوا جمي��ع ما انيط لهم من
واجبات م��ن قبل املالك التدريبي
في الوحدة التدريبية املس��ائية
الت��ي اقيمت ف��ي ملعب مدينة
ترينغان��و املاليزي��ا ،ه��ذا وكثف
امل�لاك التدريب��ي احلم��ل عل��ى
الالعب�ين من اج��ل الوصول الى
اجلاهزية القصوى والتطبع على
ارضية امللع��ب التي تختلف عن
مالعبنا كثيرا.
وانهى منتخبنا الوطني الوحدة
التدريبية الرابع��ة واالخيرة قبل
مبارات��ه الي��وم ام��ام املنتخ��ب
املالي��زي وخاض جمي��ع الالعبني
الوح��دات التدريبي��ة االرب��ع
الصباحية واملس��ائية مبعنويات
عالي��ة والتف��اؤل يس��ود جميع
اعض��اء الوف��د ،والتوج��د اي
اصابات ،وستكون يوم غد الثالثاء
اول مب��اراة ملنتخبن��ا ،وجمي��ع
الالعبني عازمون على ان يحققوا
نتيج��ة طيبة من اج��ل تصاعد
الروح املعنوي��ة قبل الدخول الى
املباريات الرسمية للبطولة.
مدرب املنتخب الوطني العراقي،
راش��د داود ،وص��ف مجموعتن��ا

بغداد ـ الصباح الجديد:
ت��وج ن��ادي الش��علة للناش��ئني باملرك��ز االول في
بطول��ة اندية العراق للجوجيس��تو والكوراش التي
اختتمت منافس��اتها امس االحد على قاعة املركز
التدريبي في نادي الش��باب مبشاركة  16نادياً ..وقال
رئيس احتاد اللعبة الدكتور مخلص حس��ن :ان نادي
الش��علة احرز املركز االول يليه نادي الش��باب ثانيا ً
ث��م املصاف��ي باملركز الثال��ث ،فيما اس��فرت نتائج
منافس��ات االش��بال عن فوز فريق الش��باب باملركز
االول يليه الش��علة ثانيا ً واملصافي باملركز الثالث ..
يذكر ان البطولة اشرف عليها طاقم حتكيمي دولي
مؤلف من حيدر حس�ين واحمد جبر وحسني حسن
ومحمد يونس وايهاب توفيق وحسني كرمي.

«البولنغ» يختار  6العبين
لمنافسات آسيا بالصاالت

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن احت��اد البولن��غ املرك��زي مش��اركته ف��ي
منافس��ات بطولة آس��يا للصاالت التي س��تجرى
في تركمانس��تان ش��هر أيلول املقبل ،بني  15احتادا ً
اعلنت مشاركتها في احملفل القاري ،وبحسب امني
س��ر احتاد اللعبة ،ندمي اصطيفان ،ف��ان احتاده اختار
 6العبني للمش��اركة في البطولة اآلس��يوية وهم
ثائر عنيد وحيدر أحمد وأحمد سلمان وحيدر أحمد
ومهند أحمد وحيدر جلي��ل ..وبني ان احتادى يواصل
اج��راء سلس��لة تصفي��ات املنتخب��ات الوطني��ة،
موضح��ا ً أن تصفيات أول امس ،ش��هدت فوز منى
خوش��و باملرك��ز األول تلتها االء عبد احلس�ين ،وفي
فئة الش��ابات جاءت ش��مس ماهر باملركز األول ثم
سجى هادي ثانية.
واض��اف اصطيفان :جرت أم��س تصفيات منتخب
ش��باب الع��راق بالبولنغ مبش��اركة نح��و  8العبني
سيتنافس��ون في مباري��ات من  6أش��واط الختيار
اصحاب املراكز األولى لتشكيل املنتخب الشبابي،
وق��ال ان التدريبات متواصلة في قاعة (مكس مول)
باملنص��ور الي��ام الس��بت ملنتخب النس��اء واالثنني
لفئة الش��باب واالربعاء للمنتخ��ب الوطني األول..
يش��ار الى ان املنتخب الوطني يش��رف على تدريبه
عامر عبد احلسني وماهر عنيد.

أنشطة متنوعة

لمديرية شباب الصدر

تدريبات الشاطئية في ماليزيا
بالصعبة وليس��ت مستحيلة.
وق��ال :س��يقدم الالعب��ون كل
ماعنده��م من امكانات من اجل
رفع اسم العراق وسنحقق نتائج
ايجابي��ة ان ش��اء اهلل ،ومب��اراة
اليوم امام منتخ��ب ماليزيا هي
بروفة اولى الجل تطبع الالعبني
على ارضية امللعب ،واس��تفدنا
كثي��را ً م��ن الوح��دات التدريبية
االربع ،وايضا س��تكون لنا مباراة
م��ع املنتخ��ب اللبنان��ي خ�لال
اليوم�ين املقبل�ين وبعده��ا يتم
جتهيز الالعبني نفسيا الى املباراة
الرس��مية االول��ى م��ع املنتخب
االمارات��ي ي��وم الس��بت املقبل
والذي لم يصل الى اآلن ،ومن ثم
يواجه منتخبنا املنتخب الياباني
ي��وم االحد ،ونختتم مبارياتنا مع
املنتخ��ب القط��ري ي��وم االثنني
املواف��ق التاس��ع من ش��هر اذار
املقب��ل ،وبني داود :اجلميع اش��اد
بانضباط الوفد العراقي والهدوء
الذي يتمتع في��ه الالعبون خالل

االي��ام املاضية ،وامتن��ى ان يطبق
الالعبون جمي��ع الواجبات التي
انيط��ت له��م خ�لال الوحدات
التدريبية في مب��اراة اليوم امام
املنتخب املاليزي.
ووص��ل ي��وم ام��س االول ال��ى
مدين��ة ترينغان��و املاليزي��ة
منتخب��ا البحرين وافغانس��تان
من اجل االس��تعداد الى بطولة
تصفي��ات كاس العالم ،وباش��ر
الفريق��ان بالوح��دات التدريبية،
حيث اوقع��ت القرعة املنتخبني
باجملموع��ة االول��ى نفس��ها الى
جانب كل م��ن منتخب��ات ايران
والص�ين تايبي��ه وماليزي��ا ،الذي
باش��ر اول م��ران له ام��س االول
الج��ل االس��تعداد ال��ى مب��اراة
اليوم مع منتخبنا الوطني  ،ومن
املؤمل ان تص��ل باقي املنتخبات
خالل اليومني املقبلني.

بغداد ـ كريمة الركابي*
مت عق��د بروتوك��ول تع��اون م��ع ش��بكة حماية
ومناصرة حقوق اﻻش��خاص ذوي اﻻعاقة وضحايا
اﻻرهاب صباح أمس ،بحضور مدير شباب ورياضة
مدينة الصدر حسام اجلزائري لعمل دورات منوعة
في املنتديات فيما يخدم ش��ريحة الشباب.فيما
اختتم��ت وعلى القاع��ة املغلقة ملنتدى ش��باب
القدس بطولة قادمون يانينوى للناش��ئني والتي
نظمها املنتدى ضمن مبادرات ش��هر ش��باط فاز
فيها فريق ناشئني احمد جاسم على فريق محمد
عبدالزه��رة بنتيجة  5-8حض��ر اخلتام مصطفى
مزيد مسؤول ش��عبة املتابعه في مديرية شباب
ورياضة مدينة الصدر و نذير اجلزائري مدير منتدى
شباب القدس وعدد من اساتذة النشاط الرياضي
في تربية الرصافه .٣
كذل��ك وبحض��ور ف�لاح اجلزائري عض��و مجلس
محافظة بغداد وممثلي هيئة بش��ار رشيد وممثلي
اجمللس البلدي ملدينة الصدر اختتمت بطولة رواد
ك��رة القدم في مدينة الصدر على ملعب منتدى
شباب احلكيم بني فريقي االورفلي وقطاع  19وفاز
فيها فري��ق االورفلي بضربات اجلزاء بعد ان انتهى
الوقت االصلي بتعادل الفريقني .3/3
منتدى شباب احلكيم يقيم محاضرة حول ترشيد
استهالك الطاقة الكهربائية وحسب توجيهات
محافظة بغداد بتنظيم محاضرات توعوية بهذا
الصدد ملا لها من اهمية قصوى في احلفاظ على
الطاق��ة الكهربائية ف��ي ظل الظ��روف الراهنه
وقد القى احملاضرة مدير املنتدى اﻻس��تاذ رس��ول
سلطان ضمن مبادرات شهر شباط .2017

* املنس��ق اإلعالم��ي للجن��ة
الشاطئية

* إعالم شباب الصدر

برشلونة يخرج منتصرًا من موقعة «فيسينتي كالديرون»

ريال مدريد ُيغرق «الغواصات الصفراء» ويستعيد صدارته لليجا
مدريد ـ وكاالت:
عاد ريال مدريد من بعيد وقلب تخلفه
بهدف�ين نظيفني إلى ف��وز ثمني على
فياري��ال  2-3مس��اء أول أم��س ،على
ملعب «ال س��يراميكا» في اجلولة 24
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وانته��ى الش��وط األول بالتع��ادل
الس��لبي ،قب��ل أن يباغ��ت فياري��ال
خصم��ه بهدف�ين حمال توقي��ع مانو
تريجي��روس ( )50وس��يدريك باكامبو
( ،)56وأحرز جاريث بايل هدف ريال األول
في الدقيقة  64من كرة رأس��ية ،قبل
أن يحتس��ب احلك��م ركلة ج��زاء بعد
ملس��ة يد داخل منطقة جزاء فياريال
نفذها البرتغالي كريس��تيانو رونالدو
بنجاح في الدقيقة .74
ومن كرة قطعها البديل إيس��كو من
منتص��ف امللعب ،وصل��ت الكرة إلى
الظهي��ر األيس��ر مارس��يلو الذي رفع
عرضية مميزة قابها البديل اآلخر ألفارو
موراتا في املرمى بالدقيقة .84

وارتف��ع رصيد ريال مدري��د بهذا الفوز
إلى  55نقطة ،واس��تعاد الصدارة من
برش��لونة الفائز بدوره عل��ى أتلتيكو
مدريد  1-2مساء أول أمس ،أيضا رافعا
رصي��ده إلى  54نقط��ة ،أم��ا فياريال
فبق��ي سادس��ا برصي��د  39نقط��ة،
لتتقل��ص آمال��ه في املنافس��ة على
أحد املقاعد األربعة األولى املؤهلة إلى
دوري أبطال أوروبا.
وأعرب الفرنسي زين الدين زيدان ،املدير
الفني لفريق ريال مدريد اإلسباني عن
س��عادته بالفوز على فياريال ،والعودة
لص��دارة الدوري اإلس��باني مرة أخرى،
عل��ى حس��اب برش��لونة ،بع��د فوزه
على فياريال في مب��اراة مثيرة انتهت
بنتيج��ة ( )2-3لصال��ح ري��ال مدريد..
وأش��اد زي��دان عبر صحيف��ة «ماركا»
اإلس��بانية بالعبي��ه إيس��كو وموراتا
اللذي��ن ش��اركا كبديلني ف��ي املباراة
وقال« :م��ن املؤكد أنهام يس��تحقان
املزيد من الدقائق ،لق��د قاموا بتغيير
اللعبة ،لكننا س��وف نحت��اج جميع
الالعبني».

من مباراة ريال مدريد وفياريال

وعن ركلة اجلزاء املش��كوك بصحتها
والتي احتس��بت لري��ال مدري��د قال:
«الالعبون قالوا إنها ركلة جزاء ،أنا لم
أرها لكنني س��معت صاف��رة احلكم،
في نهاية املطاف نحن سعداء بالفوز
واحلصول على النقاط الثالث».
وأض��اف« :عندما كان��ت النتيجة 0-2
كان يجب أن نغير ش��يئًا ف��ي املباراة،
لذا قمت بإش��راك إيس��كو ب��دلاً من
كاسيميرو ،لقد لعبنا النصف الثاني
م��ن املب��اراة ونحن في الهج��وم ،كان
علينا أن نتحلى بالصب��ر ،والتغييرات
مهما
قامت بتغيير مجرى املباراة ،كان
ً
هذا الفوز ملواصلة الصدارة» ..واختتم
ع��ن املهاج��م ألف��ارو مورات��ا ،وق��ال:
«لم أق��ل ل��ه الكثير م��ن التفاصيل
التكتيكي��ة ،لق��د كان ميل��ك تركيزًا
كبيرًا وحاول أن يعمل بكل ما لديه».
وع��ادل فريق ري��ال مدريد اإلس��باني
الرق��م التاريخ��ي لغرمي��ه التقلي��دي
برش��لونة ،بعدما س��جل جاريث بيل
ه��دف ري��ال مدري��د األول ف��ي مرمى
فياري��ال ،ضمن منافس��ات اجلولة 24

من الدوري اإلسباني.
وحس��بما ذك��رت صحيف��ة «أس»
رقما
اإلس��بانية فإن برش��لونة ميل��ك ً
تاريخ ًيا عمره  73عاما ،حيث استطاع
الفري��ق الكتالون��ي التس��جيل ف��ي
 44مب��اراة متتالية ف��ي الفترة ما بني
 1942و ..1944وبه��دف جاريث بيل في
مرمى فياريال عادل الفريق امللكي هذا
الرقم التاريخي لبرشلونة ،ووصل إلى
التسجيل في  44مباراة متتالية.
وفي  43مباراة س��ابقة استطاع فيها
ريال مدريد التس��جيل عل��ى التوالي
حص��د الفري��ق امللكي الف��وز في 31
مباراة و  9تعادالت و 3هزائم.
ثمني
ٍ
وعاد برشلونة إلى الديار بانتصارٍ
�ال على حس��اب مضيفه أتلتيكو
وغ� ٍ
مدري��د  1-2ضم��ن مواجه��ات اجلولة
 24من الدوري اإلس��باني لكرة القدم..
وس��جل كل من البرازيلي رافينيا ()64
واألرجنتين��ي ليوني��ل ميس��ي ()86
هدفي برشلونة فيما د ّون األوروغوياني
دييغو غودين هدف أصحاب األرض في
الدقيقة .70

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
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سيارة من لبنان بين

أغلى سيارات عام 2017
الصباح الجديد  -وكاالت:
احتلت سيارة أس��تون "مارتن م.أ-ر.ب  "00املركز األول
في قائمة السيارات األغلى في  ،2017بحسب ما جاء
مبوق��ع "فوربس" االقتص��ادي ،فيما ش��هدت القائمة
تواجدا عربيا ممثال بسيارة لبنانية فائقة السرعة.
وتضمنت القائمة السيارة اإليطالية الفاخرة ،باغاني
هواي��را ،بنس��ختها احملدوردة "بي-س��ي" ،الت��ي يبلغ
سعرها  2.8مليون دوالر.
وحتمل السيارة احلرفني "بي-سي" رمزا جلامع السيارات
الش��هير بيني كايوال ،ويوجد منه��ا  20مركبة فقط
حول العال��م ،كما تعد أخف وزنا ،وأكثر تناس��قا من
سيارة باغاني هوايرا االعتيادية.
واحتلت س��يارة ليكان هايبرس��بورت اللبنانية املركز
الثاني من حيث السعر ،إذ يبلغ سعر السيارة الواحدة
منها  3.4ماليني دوالر.
وتصنع ش��ركة "دبليو موتورز" التي أسسها اللبناني
الش��اب رالف دباس هذه السيارة ،وتتخذ الشركة من
مدينة دبي مقرا لها.
أما بالنس��بة للس��يارة األغلى في القائمة ،وهي م.أ-
ر.ب  00التابعة ألس��تون مارتن ،فقد عملت الش��ركة
البريطاني��ة مع ش��ركة ريد بول للس��باقات ،لتطوير
محرك الس��يارة بس��عة "في  ،"12كما مت صنعها من
ألياف الكربون ،ويبلغ سعرها نحو  4ماليني دوالر.

البيت الثقافي في واسط
يحتضن معرضًا للكتاب

واسط  -الصباح الجديد:
أق��ام البي��ت الثقاف��ي في واس��ط معرض��ا للكتاب،
افتتح��ه مع��اون محاف��ظ واس��ط للش��ؤون اإلدارية
والثقافي��ة حي��در جاس��م محم��د ،وعض��و مجلس
محافظة واسط غالب حمد الرديني ،كما حضره عدد
م��ن األدباء ،والكت��اب ،والفنانني ،والصحفي�ين ،وأبناء
احملافظة.
ضم املعرض عددا كبيرا من العناوين في االختصاصات
الديني��ة ،والسياس��ية ،واالجتماعي��ة ،والثقافي��ة،
والطبي��ة ،والهندس��ية ،واألدب ،والش��عر ،واللغ��ة
العربية ،إضافة إلى اإلصدارات اخلاصة باألطفال.
وق��ال مدير البيت الثقافي س��عود حمد سميس��م
الش��مري :ان للثقاف��ة دورا كبي��را في بناء اإلنس��ان،
وتطوي��ر اجملتم��ع وتقدمه ،وبل��ورة الوعي اإلنس��اني،
خصوص��ا الثقاف��ة ذات الطاب��ع واملضم��ون الوطني
الدميقراط��ي واحلض��اري املوج��ه ،التي تعزز الش��عور
باحلرية والدميقراطية ،واملشاركة في احلياة االجتماعية،
والسياس��ية ،وتأس��يس وع��ي نق��دي جدي��د مضاد،
ملواجه��ة قمع وكبت احلريات ،وبلورة مش��روع حضاري
ينهض على العقالنية ،وحرية اإلنسان واجملتمع.

الثقافة الكردية تقيم ً
حفال

تأبينيًا للشهيدة (شيفاء كه ردى)

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

حياة حواء الشخصية في معرضها التاسع والثالثين

مالك جميل :ما يميز معرضي هو الدخول في حياة حواء الشخصية
بغداد  -عبد العليم البناء:
عاشت الفنانة املبدعة مالك جميل
جت��ارب فني��ة متنوعة ،اس��تغرقت
عقودا طويل��ة ،ودأبت على التواصل
احلثيث من أجل بل��وغ الغايات التي
تنش��دها ،ولعل املتصفح لسفرها
الفن��ي ،س��يلحظ م��ن دون أدن��ى
ش��ك حتوالته��ا الفنية ،وس��يتأكد
من ان جهودها الفنية في الرس��م،
وتصمي��م األزياء تس��تحق التقدير،
واالعجاب ،والثن��اء ،وهذا ما يبرز في
توظيفاته��ا املتنوعة للم��واد اخلام،
وصياغ��ة مضامينها على نحو مميز،
لصناعة عمل فني ناجح.
لقد تع��ددت معارضه��ا وعروضها
محلي��ا ،وف��ي أكث��ر من بل��د عربي
وأجنب��ي ،س��واء عب��ر املع��ارض
الشخصية ،أم املشتركة ،ناهيك عن
مبادراتها املتنوعة لتفعيل املشهد
التش��كيلي العراق��ي والعربي ،من

أصوات خارج الزمن إصدار
يجمع ثالث مسرحيات
بغداد  -رجاء حميد:
صدر ع��ن دار الش��ؤون الثقافية العامة
ب��وزارة الثقاف��ة ،مجموعة مس��رحية
للمخ��رج والكات��ب املس��رحي حس�ين
السلمان بعنوان "أصوات خارج الزمن",
ض��م الكت��اب ث�لاث مس��رحيات أولها
مس��رحية "ج��ذور امل��اء" الفائ��زة بدرع
اإلب��داع لعام 2010من قبل دار الش��ؤون
الثقافية العامة.
تتحدث املس��رحية عن التطور التقني
والتكنولوج��ي ،وأث��ره ف��ي س��لوك
اإلنس��انية ،وعالقاته��م م��ع بعضهم
البع��ض مبا ال يخل��ق انس��جاما ما بني
التط��ور واالنقالب ،ووصفه على لس��ان
بطل املس��رحية بجملة"يب��دو أن عهدا
جديدا قد حل ،وعلي أن انصهر فيه ،وأال
بقي��ت جس��دا معطال في فكر بش��ري
متقلب".
ش��ظايا ال��روح ..املس��رحية الثانية في
مجموع��ة الس��لمان الفائ��زة باجلائ��زة
األولى في مسابقة النصوص املسرحية
الت��ي أقامته��ا وزارة الثقافة عام ,2005
تتأل��ف املس��رحية م��ن ثالث��ة فصول،
جس��د الكاتب فيه��ا الواقع بأش��كال
رمزي��ة عب��ارة ع��ن غيم��ات ،ترتبط مع
بعضها البعض عبر جس��ور من أضواء
قوس قزح ،ويترب��ع داخل كل غيمة احد
اآللهة ،وه��م يتطلعون لتل��ك الغيمة
العلوي��ة وه��ي "آله��ة امل��رأة" وكل اله
متربعا على عرشه في غيمة يرمز لقادة
التاري��خ ،وتوارثهم للعرش عن أجدادهم
وآبائه��م ,فالعروش تدوم وتزدهر باحلروب

خالل تأسيس��ها وترأسها جلمعية
كهرمانة للفنون.
والي��وم وبالتزام��ن م��ع عي��د املرأة
العامل��ي ،يتج��دد اللقاء م��ع منجز
جمي��ل اجلديد،عب��ر معرضه��ا
الشخصي التاس��ع والثالثني ،الذي
يحتضن��ه مركز أوج بغداد الثقافي،
بالتع��اون م��ع جمعي��ة كهرمان��ة
للفنون ،واملوسوم "حياة حواء" ،مع
عرض لألزي��اء ،حيث س��يقام حفل
االفتتاح الس��اعة السادسة مساء
يوم السبت الرابع من آذار املقبل.
م�لاك جمي��ل قالت ع��ن معرضها
اجلديد":تناول��ت ف��ي معرض��ي
الش��خصي حياة حواء الشخصية
في االختيار ،س��واء في احلب ،او في
االنتظار ،او في الغدر واالس��تغفال،
وكذل��ك في الصب��ر واالمي��ان .حواء
ياحواء ،مخاطبة إياها:اختاري رجال ال
ينسحب حني يراك حزينة ،ويتحمل

فقط ,تعبير وصفي عم��ا تعانيه الدول
ج��راء حكامه��ا اجلائري��ن ،وم��ا تنطوي
سياس��اتهم من ظلم على الش��عوب
البائس��ة ،يدف��ع األبري��اء أرواحهم ثمنا
لها.
لعبة متوحشة..املس��رحية األخيرة في
مجموع��ة الكات��ب والتي يق��دم فيها
الفت��رة ماب�ين التحرير واالحت�لال ،فلم
تولد الثورات ،أال االنقالب��ات ،واملؤامرات،
والدس��ائس ،وفيها يجس��د الس��لمان
حقيقة األوضاع التي يعيشها املواطن،
والواق��ع السياس��ي املرير ال��ذي تعانيه
احلركة السياسية بفعل النقص الهائل
في التجربة الوطنية.

كما حص��د اخملرج دامني ش��ازيل
جائ��زة أفض��ل مخرج ع��ن فيلم
" " LALA LANDف��ي النس��خة
ال��ـ 89م��ن حف��ل توزي��ع جوائز
األوسكار املقام اآلن مبسرح دولبي
بوالية كالفورنيا.
فيما خطف فيل��م Moom Light
اجلائ��زة الكب��رى في حف��ل توزيع
جوائز األوسكار في نسخته الـ89
بحصده جائزة أفضل فيلم.

الفنانة مالك جميل
غضبك حتى لو كنت عنيدة ،اختاري
رجال يغار علي��ك بعقل ،وميضي في
بحر حبك بجنون ،رجال أنيق املشاعر،
وشريف األخالق ،وللرجولة في دياره
عنوان ،اختاري رجال عاشقا لك كما

جيمي كيمل مقدم حفل
األوسكار يتهكم على العالم
في عهد ترامب
لوس انجليس  -رويترز:
اتخ��ذ اإلعالم��ي واملمث��ل جيم��ي
كيمل من الرئي��س األميركي دونالد
ترام��ب ،م��ادة للس��خرية في حفل
جوائز األوس��كار ال��ذي قدمه للمرة
األولى يوم األح��د ،وراح يتهكم على
اضط��راب املش��هد السياس��ي في
الواليات املتحدة ،والعالم منذ وصول
ترامب جنم تلفزيون الواقع الس��ابق
إلى البيت األبيض.
وبخالف سلسلة من الطرف والنوادر
الت��ي ظل يع��ود إليها ط��وال احلفل
عما بينه وبني صديقه القدمي املمثل
مات دميون من قفشات متبادلة حول
هفواتهم��ا ،كان الرئي��س األميركي
اخلام��س واألربع��ون ه��و املوض��وع
املفضل لدى كيمل.
قال كيم��ل متعجبا عق��ب ظهوره
على خشبة املسرح في قاعة دولبي
بهولي��وود "هذا البث يش��اهده اآلن
على اله��واء ماليني األميركيني ،وفي
ش��تى أنحاء العالم ،وف��ي أكثر من
 225دولة تكرهنا اآلن .أعتقد أن هذا
شيء مذهل".
وأصر على أنه ال يج��د من الكلمات
م��ا يس��هم ف��ي توحي��د البل��د
املنقس��م ،وح��ث املش��اهدين على
ب��ذل جهده��م لتحقي��ق املصاحلة
بالتواصل مع اخلصوم السياس��يني،

الذين يعرفونهم ش��خصيا
"م��ن أج��ل إقام��ة ح��وار
مت��أن ال بوصفه��م ليبراليني
ومحافظ�ين ،ب��ل بوصفه��م
أميركيني".
وأضاف "إذا اس��تطعنا جميعا
أن نفع��ل ذل��ك ،فبوس��عنا أن
جنع��ل أمي��ركا عظيم��ة مرة
أخ��رى" في إش��ارة إلى ش��عار
ترامب في حملته االنتخابية.
كم��ا أب��دى كيم��ل رغبت��ه في
توجيه بع��ض اللوم إلى أكادميية
فنون وعلوم الس��ينما األميركية
على عيوبها ،فعقد مقارنة خبيثة
ب�ين االنتق��ادات الت��ي وجه��ت
إل��ى كل م��ن الرئي��س ،وجوائز
األوس��كار ،بس��بب انع��دام
احلساسية العنصرية.
وقال "أود أن أقول ش��كرا لك
أيها الرئي��س ترامب .أقصد
أتذك��ر العام املاضي عندما
بدا وكأن جوائز األوس��كار
عنصرية؟" موجها سؤاال
مجازي��ا ف��ي إش��ارة إلى
اجل��دل ال��ذي ث��ار ح��ول
اجلوائز في العام املاضي
خللو قائمة الترشيحات
مـ��ن املرش��حيــن
السـود.

إيمـا ستـون تحصـد األوسكـار
و  Moom Lightأفضـل فيلـم
الصباح الجديد  -وكاالت:
حص��دت النجم��ة العاملي��ة إميا
س��تون جائ��زة أفض��ل ممثلة عن
فيل��م  Lala landف��ي النس��خة
ال��ـ 89م��ن حف��ل توزي��ع جوائز
األوسكار املقام في مسرح دولبي
بوالية كالفورنيا.
وفاز كيسي أفليك بجائزة أفضل
ممثل عن فيلم "MANCHESTER
."BY THE SEA

بغداد  -الصباح الجديد:
تقي��م الدار وبالتعاون مع جلن��ة املرأة في وزارة الثقافة
حف�لا ً تأبينيا ً لإلعالمية الش��هيدة (ش��يفاء كه ردى)
األربعاء  2017/3/1في الس��اعة احلادية عشرة صباحا ً
وعلى قاعة الدار .برعاية وكيل وزارة الثقافة والسياحة
واآلثار مدير عام دار الثقافة والنش��ر الكردية واملشرف
على جلنة املرأة األستاذ فوزي االتروشي.
يذكر إن اإلعالمية (ش��يفاء كه ردى) استش��هدت يوم
الس��بت  2017/2/25اثر انفجار عبوة ناسفة في أثناء
تأديته��ا واجبها اإلعالمي ،في نقل األحداث في اجلانب
األمين من املوصل .وقد أس��فرت ه��ذه احلادثة أيضا عن
استش��هاد مجموعة من مقاتلي احلش��د الش��عبي،
وإصاب��ة املصور "مصطف��ى يون��س" بإصابة خطيرة
والذي كان مرافقا لها.

ت��دور أحداث قص��ة الفيلم حول
العالقات اإلنس��انية واكتش��اف
ال��ذات ،حي��ث تع��رض لن��ا حياة
رجل أس��ود ف��ي ح��ي (ميامي)
املضط��رب ،وتط��ور حياته
من��ذ طفولت��ه وحت��ى
مرحل��ة البل��وغ ،كما
تظهر كفاحه لكي
يجد مكان ًا له في
هذا العالم.

أنت ،يرى فيك كل نساء األرض ،رجال
من الن��ور واالميان،

يؤم��ن أن ال امرأة س��واك س��تكون
امرأته شرعا ،وقانونا ،وعشقا."..
مضيفة ":س��يكون ع��دد اللوحات
 25لوحة فنية ،مرسومة باألكريلك
والزيت ،واستعمال بعض التقنيات
."..
وع��ن ال��ذي مييز ه��ذا املع��رض عن
معارضها الس��ابقة أكدت جميل:
"ما مييز هذا املعرض هو الدخول في
حياة حواء الشخصية ،مع تشكيل
فني لبعض الفرميات غير املرسومة،
احتف��اء بعي��د امل��رأة ،وه��ذا يت��م
تنفيذه للم��رة األولى من لدن فنان،
وهو احتف��ال اللوحة مع الفنان في
عيده ."..
م�لاك جمي��ل عرف��ت أيض��ا
كمصممة أزي��اء متخصصة ،ولها
جت��ارب وعروض ع��دة ،وعلى هامش
معرضه��ا س��تقدم مجموعة من
التصامي��م لبعض األزي��اء احلديثة

على ماني��كان ،ويوم الثامن عش��ر
م��ن ش��هر آذار ذاته ،س��يتم تقدمي
ع��رض أزياء حي من خ�لال عارضات
محترفات..
أما عن الرس��الة التي تريد ايصالها
عب��ر املع��رض التش��كيلي ،وعرض
االزي��اء فأك��دت جميل" :الرس��الة
التي أرغب ف��ي ايصالها للعراقيني
والعال��م ...ب��أن ح��واء العراقي��ة
متي��زت بحس��ها الفن��ي ،واناقتها،
وحكمتها ،وجمالها الساحر ،ولها
دور ب��ارز ف��ي ادارة احلك��م ،قائ��دة،
وسياس��ية ،ودبلوماسية ،وسفيرة،
وكاتبة ،وشاعرة ،وفنانة"
وختم��ت باالعراب ع��ن أمنيتها في
"أن يحقق هذا املعرض ،وعرض األزياء
خط��وة إبداعية أخ��رى، ،فضال عن
التواص��ل احليوي املطل��وب ،لتأكيد
حض��ور وفاعلية املرأة العراقية ،في
شتى الظروف واالزمنة ".

أخبــارهــــــــــم
سلمى حايك
حضرت النجمة األميركية
سلمى حايك ،حفل توزيع
جوائ��ز األوس��كار بدورت��ه
الـ 89في لوس اجنلوس يوم
أمس.
وتألقت سلمى البالغة من
العم��ر  50عاماً ،بفس��تان
أس��ود م��ن دار ألكس��ندر
ماكوين .س��لمى التقطت
الص��ور عل��ى الس��جادة
احلم��راء م��ع أوكتافي��ا
سبينس��ر ولورا ديرن  .ولم
تكن س��لمى مرشحة ألي
جائزة ف��ي احلفل في دورته
ه��ذا الع��ام ،وكان��ت ق��د
ترشحت سلمى لألوسكار

عام  2002بفيلم .Frida
ع��ام  2017س��يكون أقل
بالنس��بة لس��لمى حيث
أنها تش��ارك ف��ي  4أفالم
م��ن بينه��ا فيل��م The
 Hitman's Bodyguardمع
راين رينولدز ،وسامويل .ل.
جاكسون .

راغب عالمة
أعلنت املنظم��ة العاملية
ل�لأمم املتح��دة لش��ؤون
البيئ��ة عن اط�لاق حملة
بعن��وان "بح��ار نظيفة"
كش��فت م��ن خالله��ا
ع��ن "تدابي��ر طموح��ة"
للقضاء على اس��تعمال
أكياس البالس��تيك التي
تستعمل ملرة واحدة.
وق��د انض��م س��فير األمم
املتح��دة الفن��ان راغ��ب
عالم��ة إلى ه��ذه احلملة،
واعلن دعم��ه لها ،وقال":
صب��اح اخلي��ر ي��ا حبايب،
أعل��ن الي��وم ع��ن أطالق

حمل��ة بحار نظيفة .هذه
احلملة اطلق��ت في قمة
االقتصادي�ين العاملي��ة،
املعنية باحمليط في مدينة
بال��ي ،عل��ى احلكوم��ات
االلتزام بسياسات احلد من
استعمال البالستيك".

نجوى كرم
تلق��ت الفنان��ة جن��وى
ك��رم آالف الرس��ائل
عب��ر مواق��ع التواص��ل
اإلجتماع��ي مبناس��بة
عي��د ميالده��ا ،كما قام
فنان��ون ،ومخرج��ون،
وممثل��ون ،بتهنئ��ة جن��وى
بهذه املناسبة ،ومن هذه
التهنئات اخترنا لكم:
عل��ي جاب��رhappy" :
birthday my lovely.
Hope all your years
are filled with love
.and smiles
رويدا عطي��ة" :قلبي من

ج��وا م��ن ج��وا بيهت��ف
حبيتك عقبال امليه سنه
الجمل جنمه #ش��مس_
ا لغنيه _ جنو ى _ ك��ر م
والعي��د عيدي��ن ب
#حبيبي_م�ين وعي��دك
ياشمس".

