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ّ
القوات المشتركة تحرر القنصلية
التركية ومناطق أخرى في أيمن الموصل

بغداد  -أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة
 ،يوم أمس الثالثاء  ،عن حترير حي
ومرك��ز ش��رطة ومحط��ة وقود
الغزالن��ي ومنطق��ة الطيم��ات
والنادي االجتماع��ي والقنصلية
التركي��ة وجام��ع عجي��ل الياور
وجامع جبخون وملعب الطيران
ومعم��ل ودور الس��كر ،واجلس��ر
الراب��ع ومقترباته  ،فيما أش��ارت
ال��ى أن  ،ع��دد قتل��ى داعش يوم
أم��س جت��اوز  200عنص��ر واس��ر
ع��ددا ً كبي��رًا منه��م من ش��تى
اجلنسيات.
ق��ال الناط��ق باس��م قي��ادة
العملي��ات املش��تركة العمي��د
الرك��ن يحيى رس��ول في حديث
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘
ان" القوات األمنية حررت منطقة
الطيران بالكامل واجلوسق وحي
الغزالن��ي ومنطق��ة الطيم��ات
والنادي االجتماع��ي والقنصلية
التركي��ة وجام��ع عجي��ل الياور
وجامع جبخون وملعب الطيران
ومعم��ل ودور الس��كر واجلس��ر
الرابع ومقترباته ومركز ش��رطة
الغزالني ومحطة وقود الغزالني"،
مؤك�� ًدا ان "الق��وات عثرت على
العديد من األنف��اق وقتلت أكثر
من  22عنصرًا داخلها".
وأض��اف رس��ول ان "ع��دد قتلى
داعش لعمليات ي��وم أمس جتاوز
ال��ـ 200عنصر فض�لا عن تدمير

القوات املشتركة تواصل تقدمها في اجلانب األمين
الف��رق الشيش��انية بالكام��ل
واس��ر أعداد كبيرة من العدو من
الع��رب واألجانب واحملليني إضافة
إل��ى تدمي��ر عش��رات العجالت

املفخخة ومواقع إطالق الهاونات
والس��يطرة على آالف األسلحة
الت��ي تركه��ا الع��دو ف��ي ارض
املعركة .

وم��ن جانب��ه أعل��ن القائ��د في
جهاز مكافحة اإلره��اب الفريق
عبد الوه��اب ألس��اعدي  ،أمس
الثالثاء ،استمرار االشتباكات في

مناطق ش��قق املأم��ون واملنصور
ووادي حجر ف��ي اجلانب األمين من
املوصل.
تتمة ص3

تبني ني��ة عصابات داع��ش اإلرهابية
بالقي��ام بغزوة على مدينة س��امراء
وبع��د دراس��ة األه��داف واالعتكاف
عل��ى حتليلها ق��ررت القي��ادة تنفيذ
ضرب��ة جوية قوي��ة ادت ال��ى مقتل
العش��رات من داعش بينهم قياديني
بارزين".
واضاف��ت القي��ادة ان "صق��ور القوة

اجلوي��ة وحس��ب معلوم��ات خلي��ة
الصق��ور االس��تخبارية نفذوا ضربة
جوي��ة بتاري��خ ال��ـ 25م��ن ش��باط
اجلاري ،ف��ي منطقة البيضة باجلزيرة
اس��تهدفت جتمعا ً ملق��ر االنتحاريني
أس��فرت ع��ن قت��ل  ١٥ارهابي �ا ً من
بينهم  ١٠من االنتحاريني" ،مش��يرة
الى ان "رجال القوة اجلوية واس��تنادا ً

ملعلومات خلية الصقور االستخبارية
نف��ذوا الضرب��ة الثاني��ة ف��ي نفس
املنطقة أعاله اس��تهدفت معسكر
لعصابات داعش أس��فرت عن مقتل
 ٢٥ارهابي �ا ً بينه��م مجموع��ة م��ن
األجانب و تدمير ثالث عجالت".
وتابع��ت القي��ادة ان "ه��ذه الضربة
احدثت انفجارا ً قويا ً نتج عن انفجار
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م��واد ( ،")C4الفت��ة ال��ى ان "من ابرز
القتلى م��ن القيادي�ين البارزين هم
اإلرهابي املدعو ( ابو دجانة ) مايسمى
بوالي صالح الدين ،واإلرهابي املدعو (
ابو عبد الرحمن ) مايس��مى مبسؤول
االنغماس��يني ف��ي ص�لاح الدي��ن و
املسؤول عن غزوة سامراء".
تتمة ص3

ناشطون يدعون لتأمين
االتصاالت بين جانبي الموصل

تضمنت ّ
عدة ملفات أبرزها عودة النازحين

بشأن التسوية إلى الممثل األممي

تقريـر

مناطقهم احملررة ،كش��رط أس��اس
إلج��راء تس��وية وطنية سياس��ية
شاملة.
وفي هذا الش��أن أعلنت النائبة عن
احتاد الق��وى العراقية ن��ورا البجاري
"مناقشة رؤية املكون السني بشأن
التس��وية ،في اجتماع االحتاد األخير
في ( 25ش��باط  ،")2017مضيفة إن
"ورقة االحت��اد كانت مع � ّدة ،لكن مت

طرح بعض مالحظات خالل االجتماع
من قبل بعض النواب والشخصيات
السياسية في االحتاد".
وتؤك��د البج��اري ف��ي حدي��ث م��ع
"الصب��اح اجلديد" ،وج��ود "حوارات
ولقاءات ومناقشات بشأن التسوية،
لكن جميعها ل��ن تنجح ما لم يتم
طرح رؤية املكون الس��ني رس��مياً"،
مش��يرة إل��ى إن الورق��ة تتضم��ن

"نقاط �ا ً وملفات كثي��رة؛ من بينها
قضية النازح�ين ،وحصة احملافظات
م��ن حملة إعمار املناط��ق املتضررة،
وتعدي��ل قانون��ي العفو واملس��اءلة
والعدال��ة ،ومل��ف الت��وازن ،وجوالت
التراخي��ص والعق��ود النفطي��ة،
وصالحي��ات احملافظ��ات وإج��راء
انتخابات احملافظات وغيرها".
تتمة ص3
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حيدر العبادي
هذا الصرح العلمي واالرتقاء به".
وأض��اف ،أن "االهتم��ام باجلان��ب

بغداد  -وعد الشمري:
رج��ح ائت�لاف دول��ة القان��ون ،أمس
ّ
الثالث��اء ،اش��تراكه ف��ي االنتخابات
املقبل��ة جملال��س احملافظ��ات والبرملان
ف��ي كتل��ة واح��دة تض��م مكوناته
الرئيس��ة اضاف��ة إل��ى مس��تقلني،
نافيا ً وجود ح��وارات جتمعه حاليا ً مع
كتل��ة املواط��ن لإلع�لان ع��ن حتالف
جدي��د ،فيما افاد بأن موقفه النهائي

ّ
ترامب يتسلم توصيات البنتاغون

لكيفية تسريع القضاء على تنظيم "داعش "

الرئيس األميركي ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا وزير اخلارجية إبراهيم اجلعفري،
البنوك السويس��رية ال��ى اطالق
أم��وال عراقية مجمدة لديها منذ
س��بعينيات القرن املنصرم ،وتقدر
مبليار دوالر اميركي.
وذك��ر بي��ان ص��ادر ع��ن املكت��ب
اإلعالمي اطلع��ت عليه "الصباح
اجلدي��د" ،ان اجلعفري التقى ديديه
بوركهالتر وزير خارج َّية سويس��را
عل��ى هامش اجتماع��ات مجلس
حقوق اإلنسان التي تقام أعمالها

في مدين��ة جنيف السويس��ريَّة،
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات
وس�� ُبل
الثنائ َّي��ة بني بغداد وبيرنُ ،
ترس��يخها في إطار تعزيز التعاون
املُشترَك بني البلدين.
اجلعفري اجلانب السويس��ر َّي
ودعا
ّ
إلى تفعيل االتفاقـ َّية االقتصاديَّة
املُوقـَّع��ة بني البلدي��ن عام ،1977
وفتح س��فارة سويسرا في بغداد،
كما طالب بإطالق أموال عراقـ َّية
تـق�� َّدر مبلي��ار دوالر ُمج َّم��دة ف��ي
ُ
البنوك السويسريَّة.

ص ُّر على
وش��دد على أ َّن الع��راق يُ ِ
االنفت��اح وتوطي��د العالق��ات،
واالس��تفادة م��ن جت��ارب اآلخرين،
ويتطل��ع لتعزي��ز التع��اون ف��ي
تدريب الدبلوماس�� ِّيني العراقـ ِّيني،
وتس��هيل من��ح س��مات الدخول
وجها ً
"الفيزا" بني بغ��داد وبيرنُ ،م ِّ
الدعوة لنظيره لزي��ارة العراق في
إطار تعزيز العالق��ات بني البلدين،
ُمث ِّمنا ً مواقف سويسرا إلى جانب
العراق ،والدعم املُق َّدم.
تفصيالت ص7

بعد هزيمته في العراق وسوريا ..

داعش يسعى إلى بناء التنظيم في اليمن

بغداد ـ الصباح الجديد:
نش��رت صحيفة الفايننش��ال
تاميز ف��ي عددها الص��ادر ،امس
الثالث��اء ،تقري��را ً تق��ول في��ه إن
عناصر تنظيم "داعش" الهاربني
م��ن س��وريا والع��راق يقصدون
اليمن مس��تغلني الفراغ األمني
وغياب احلكوم��ة لالنضمام إلى
احل��رب التي بدأت تأخ��ذ "طابعا ً
طائفيا ً هناك".
وتق��ول إليزابيث كندل ،إن احلرب
ب�ين املتمردين احلوثيني وحكومة

الرئيس ،عب��د ربه منصور هادي،
ب��دأت تأخ��ذ "طابع��ا طائفيا"،
بعدم��ا تدخل��ت الس��عودية
لدعمه ،وإيران في صف احلوثيني ،
وهو ما يوفر مناخا النتشار أفكار
املتشددين وتوسع نفوذهم.
وتضي��ف الكاتب��ة أن تنظي��م
"داعش" له نش��اط ف��ي اليمن،
ولكن عناصره ال يش��كلون قوة
كبي��رة هن��اك ،إذ يع��د تنظيم
القاع��دة ف��ي ش��به اجلزي��رة
العربي��ة ه��و األقوى م��ن حيث

النفوذ والتأثير.
وت��رى إليزابي��ث أن تنظي��م
"داع��ش" قد يش��رع ف��ي إعادة
بناء نفس��ه في اليم��ن اعتمادًا
على فروع��ه هن��اك ،ومن خالل
عالقات��ه القبلي��ة ،وق��د ي��ؤدي
هذا إل��ى مواجهات بني عناصره
وعناص��ر تنظي��م القاع��دة في
ش��به اجلزي��رة العربي��ة ،نظ��را ً
لالختالفات بينهما بشأن إعالن
اخلالف��ة ،وأس��لوب التعامل مع
املدنيني.

"دولة القانون" يشترك منفردًا في االنتخابات..

من بين الخيارات زيادة عدد المستشارين األميركيين في سوريا والعراق

واشنطن ـ أ ب ف :
لم يس��تبعد اجلن��رال جو فوتل
قائ��د الق��وات االميركي��ة في
الشرق االوسط االسبوع املاضي
خ�لال زي��ارة ق��ام بها لش��مال
سوريا ،تعزيز الوجود العسكري
االميركي في هذا البلد.
ومن بني اخلي��ارات التي ميكن ان
تلج��أ اليه��ا االدارة االميركي��ة
 :زي��ادة ع��دد املستش��ارين
االميركيني في س��وريا والعراق،
ورمبا السماح للجنود االميركيني
باملش��اركة مباشرة في املعارك
ضد التنظيم اجلهادي.
وع��ارض الرئيس الس��ابق باراك
اوبام��ا اي تدخ��ل اميرك��ي
عسكري مباش��ر .اال انه ارسل
اكثر م��ن خمس��ة االف جندي
اميرك��ي ال��ى الع��راق لتدريب
القوات العراقية .كما ان هناك

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر
العبادي،ام��س الثالث��اء ،إل��ى
إبع��اد اجلامع��ات ع��ن الصراعات
السياس��ية وعدم توريط الطلبة
باخلالفات ،مؤك��دا ً أن اخلالفات هي
من أت��ت بـ"داعش" ويريدون نقلها
للجامعات .فيما رفض زعيم التيار
الصدري مقت��دى الصدر ملا تعرض
له رئي��س احلكومة العراقية حيدر
العبادي من هتافات مناهضة له.
وق��ال العب��ادي في بي��ان اطلعت
عليه "الصباح اجلديد" "من دواعي
سروري أن نكون بني أبناءنا الطلبة
لنطل��ع عل��ى احتياج��ات ه��ذه
احملافظ��ة والتع��اون من أج��ل بناء

التعليمي أمر أساسي وهو مكمل
النتصارات أبطالنا على العصابات
اإلرهابية ،حيث نقف بتحية إجالل
ألبطالنا س��يما وأننا ف��ي املراحل
النهائية لهزمية عصابات داعش".
وأب��دى العب��ادي ،إس��تغرابه م��ن
دواع��ش اإلعالم والسياس��ة قائالً
"كلما نصل إلى مرحلة حساسة
ونحقق االنتص��ارات يقومون ببث
املش��اكالت التي تؤثر س��لبا ً على
أوض��اع البل��د" ،مؤك��دا ً إننا "في
ح��رب مصيري��ة وكل دول العالم
في هك��ذا حرب تعط��ل التظاهر
ولكنن��ا نقوم بتوفي��ر احلماية لها
وحمايتها".
تتمة ص3

قال إن "نظام احتساب األصوات قد ال يسمح بفوز ائتالفات عديدة"

ّ
اتحاد القوى العراقية يسلم "رؤية المكون السني"
بغداد ـ مشرق ريسان:
يعتزم احتاد القوى العراقية تس��ليم
ممث��ل األمم املتح��دة ف��ي الع��راق يان
كوبيت��ش "ورقة التس��وية" اخلاصة
بالتحال��ف خالل اليوم�ين املقبلني،
بعد مناقش��تها ف��ي اجتماع االحتاد
األخير ،وتعديل عدد من فقراتها.
وم��ن بني أب��رز فقرات "ورق��ة املكون
الس��ني" ع��ودة النازح�ين إل��ى

الجامعات عن الخالفات السياسية

في سويسرا والمقدرة بمليار دوالر

األسدي ّ
يؤكد انسحاب معظم قيادات
«داعش» من أيمن الموصل وتعاون السكان
متابعة

العبادي يشدد من واسط على إبعاد

العراق يدعو إلى إطالق أمواله المجمدة

مقتل العشرات من "داعش" بينهم "والي" صالح الدين ومسؤول االنغماسيين

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت قيادة العمليات املش��تركة،
ع��ن مقتل العش��رات م��ن "داعش"
بينهم "والي" صالح الدين ومسؤول
االنغماسيني في احملافظة.
وقالت القيادة في بيان طلعت عليه
"الصب��اح اجلديد" ،ان��ه "بتخطيط
اس��تخباري وبعد املتابع��ة واملراقبة

مقتدى الصدر "يستهجن الهتافات" ضد رئيس الوزراء

 500مستشار عسكري اميركي
في سوريا.
ومما قاله فوتل يومها "انا مهتم
ج��دا بض��رورة احلف��اظ عل��ى
اندفاعتن��ا" ،مضيف��ا "قد جند
انفس��نا مجبرين على تس��لم
اعباء اكبر".
هذا وتس��لم الرئيس االميركي
دونال��د ترام��ب ام��س الثالث��اء
التوصي��ات الت��ي وضعه��ا
البنتاغون ليختار منها املناسب
لتس��ريع القضاء على تنظيم
داعش  ،وس��تكون مناس��بة له
لتطبي��ق ما كان وع��د به خالل
حملته االنتخابية.
واخلطة التي اعدها وزير الدفاع
جيم��س ماتيس سيناقش��ها
االن ابرز املس��ؤولني ف��ي االدارة
االميركية.
تتمة ص3

وينفي التحالف مع الحكيم
من االس��تحقاق االنتخابي سيحدده
نظام احتساب االصوات.
وقال النائب عن دولة القانون رس��ول
أبو حس��نة أن "كتلتن��ا واملتحالفني
معن��ا ننتظ��ر طبيع��ة النظ��ام
االنتخابي حلس��م أمرنا في االشتراك
باالنتخابات املقبلة سواء على صعيد
مجالس احملافظ��ات أو البرملان للدورة
النيابية الرابعة".

وتابع أبو حسنة أن "القانون االنتخابي
املقب��ل في حال فرضه نظام س��انت
ليغ��و املع��دل بنس��بة ( )1,9أو ()1,7
فأننا س��وف ننزل بقائمة واحدة ،وهو
ما يجري احلديث عنه بكثرة حالياً".
وزاد أبو حس��نة أن "مجل��س النواب
في اروقته مشروعي قانون انتخابات
مجالس احملافظ��ات ومجلس النواب
ويسعى إلى اقرارهما وفي ضوء ذلك

سنحدد املوقف النهائي".
وأش��ار إل��ى أن "القائم��ة ق��د تضم
عضويته��ا حزب الدعوة االس�لامية
بزعامة نائب رئي��س اجلمهورية نوري
املالكي ،وحزب الدعوة تنظيم العراق
بزعام��ة خضير اخلزاع��ي ،إضافة إلى
بعض املس��تقلني الذين س��يأتلفون
معنا".
تتمة ص3

إعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمة
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة العدل عن حصول
موافق��ة رئاس��ة ال��وزراء على
مقترحه��ا اخلاص باعف��اء ذوي
الش��هداء م��ن الدرج��ة االولى
ضمن القوات املسلحة واحلشد
الش��عبي وضحاي��ا االره��اب
والنازحني ،من أجور اخلدمة.
وذكر بي��ان للوزارة اطلعت عليه
"الصب��اح اجلدي��د" ،أن " رئيس

ال��وزراء حي��در العب��ادي واف��ق
عل��ى املقت��رح املقدم م��ن قبل
وزارة الع��دل واخلاص بإعفاء ذوي
الش��هداء م��ن الدرج��ة االولى
من القوات املس��لحة واحلش��د
الش��عبي وضحاي��ا االره��اب
والنازح�ين م��ن اج��ور اخلدم��ة
املستحصلة اس��تنادًا إلحكام
قانون املوازن��ة العامة االحتادية،
تثمينا لتضحياتهم الكبيرة".

وأض��اف ،ان "املقت��رح ج��اء من
خالل اجتم��اع مجل��س العدل
احد تش��كيالت الوزارة ،املنعقد
بتاري��خ  ،2016/10/26حيث قرر
مفاحتة مجلس ال��وزراء إلصدار
ق��رار بإعفاء ذوي الش��هداء من
الدرج��ة االولى من اجور اخلدمة
املس��تحصلة من تنفي��ذ املادة
( )25من قان��ون املوازنة االحتادية
لعام ."2016

ّ
الديموقراطيون يحذرون الجمهوريين
من عرقلة التحقيقات حول روسيا

واشنطن ـ أ ب ف:
حذر الدميوقراطيون في الكونغرس
األميرك��ي ام��س االول االثن�ين،
اجلمهوري�ين م��ن مغب��ة عرقل��ة
التحقيقات اجلارية حول اتصاالت
قد تكون حصلت العام املاضي بني
مقربني من دونالد ترامب واخملابرات
الروسية وحول تدخل موسكو في
االنتخابات الرئاسية األميركية.
وأقر البيت األبيض األسبوع املاضي

بأنه تدخل لدى الشرطة الفدرالية
(إف ب��ي آي) للحص��ول منها على
إجاب��ات حول تل��ك املزاع��م ،وقد
تدخ��ل أيضا ل��دى الس��ي آي إيه
بحسب وسائل إعالم.
لك��ن الدميوقراطيني ي��رون أن إدارة
ترام��ب تخاط��ر م��ن خ�لال تلك
الضغوط بإفش��ال العم��ل الذي
تق��وم ب��ه وكاالت االس��تخبارات
واللج��ان ف��ي الكونغ��رس ح��ول

االتص��االت املزعوم��ة والتدخ��ل
الروسي باالنتخابات األميركية.
وق��ال زعي��م الدميوقراطي�ين في
مجلس الش��يوخ تش��اك شومر
"ليس��ت هذه هي الطريقة التي
جنري فيه��ا حتقيقا محاي��دا يؤدي
إلى حيث تقودنا احلقائق" .وأضاف
"م��ن املؤكد أن ذل��ك يُظهر غيابا
للحياد".
تفصيالت ص8
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طارق حرب

شؤون عراقية

تزامنًا مع زيارة بارزاني إلى أنقرة

الجيش التركي يرسل المزيد من قواته الى معسكر بعشيقة
السليمانية ـ عباس كاريزي:

تركيا ترفع علم

كردستان مقدمًا على
علم العراق

ي��وم  2017/2/27اظه��رت العديد م��ن الفضائيات
اس��تقبال الرئيس التركي اردوغ��ان لرئيس االقليم
مس��عود بارزاني ال��ذي ظهر فيه ايض��ا ً ان هنالك
رفع��ا ً لعل��م االقليم الول مرة ف��ي تاريخ العالقات
العراقية التركية كما ان رفع علم االقليم هذا لم
يكتف به املس��ؤولون االتراك عندما جعلوا موقعه
أي موق��ع علم االقلي��م على ميني عل��م العراق أي
ان��ه متق��دم على العل��م العراقي وه��ذا االمر وان
كان يخال��ف ميث��اق االمم املتح��دة بكونها املصدر
االساسي للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوماسية لس��نة  1961بالنسبة للتعامل مع
الدول فقط وبالنس��بة لتحديد الشخصيات ذات
االعتب��ار الدولي كرئيس اجلمهوري��ة ورئيس الوزراء
والوزير دون ان يكون هنالك مكان لرئيس االقليم.
كم��ا ان ه��ذا االمر يخالف احكام عالقات حس��ن
اجل��وار بني الع��راق وتركيا فهل ان رف��ع العلم كان
اهم��اال وان وضع��ه قب��ل العل��م العراق��ي بحيث
كان العل��م العراق��ي عل��ى يس��اره خط��أ ام انها
قص��د تعم��د والذي ن��راه ان ه��ذا التص��رف الذي
يقوم على اس��اس العمد والقصد خاصة في مثل
هذه املس��ائل احلساس��ة والدقيقة ولكن هل يعد
تصرف احلكومة التركية هذا اعترافا ً ضمنيا ً بدولة
االقليم التي لم تعلن حلد االن وان تركيا اتخذت ما
يلزم من جانبها للتهيئة لدولة اقليم كردس��تان
خالفا ً ملواقفها الس��ابقة التي تعارض اقامة دولة
اقليم كردستان.
اذن مل��اذا ال ترف��ع تركي��ا عل��م جمهوري��ة م��ن
اجلمهوريات الداخلة في االحتاد الروس��ي عند زيارة
رئي��س اجلمهورية هذا لتركيا وتكتفي بعلم االحتاد
الروس��ي فقط ومل��اذا ال ترفع علم الوالي��ة الدولة
ككاليفورني��ا مثال عن��د زيارة حاك��م كاليفورنيا
لتركي��ا وتكتف��ي برف��ع العل��م االميرك��ي فقط
على الرغم من ان اجلمهوريات في االحتاد الروس��ي
والواليات الدول في الواليات املتحدة االميركية اكثر
مساحة وسكانا ً واقتصادا ً ومركزًا دوليا ً من العراق
باجمعه وليس من االقلي��م فقط وال نعلم هل ان
ايران ودول اخرى س��تحذو حذو تركيا في اعترافها
الضمن��ي ب��دول االقليم بحي��ث يك��ون رفع علم
االقليم عند زيارة رئيس االقليم لهذه الدولة؟
ال ب��ل ه��ل تس��لك الوالي��ات املتح��دة االميركية
املس��لك التركي نفس��ه على الرغم م��ن اتفاقية
االطار االستراتيجي لسنة  2008بني العراق واميركا
وقرارات مجل��س االمن الدولي التي اس��همت في
كتابته��ا والتصوي��ت عليه��ا اميركا والت��ي تقرر
استقالل العراق وس��يادته ووحدته وعدم التفريط
بذلك والصحيح اننا ال نتوقع ذلك وعجيب االمر ان
هذا املوضوع لم يطالب بشأنه احد اعضاء مجلس
الن��واب باملعامل��ة باملث��ل بحيث يرف��ع علم جزب
العمال الكردستاني التركي بجانب العلم التركي
كم��ا فعل��ت تركي��ا عندم��ا رفعت عل��م االقليم
بجانب العلم العراق��ي وجعلته مقد ًما على علم
الدول��ة علم العراق واملس��ألة بعد هذا وذاك حتتاج
الى وقفة ومتابعة من وزارة اخلارجية العراقية.

عزز اجليش التركي من تواجده في
معسكر بعشيقة شمالي شرقي
محافظ��ة املوصل ،تزامنا ً مع زيارة
رئيس اقليم كردس��تان مس��عود
بارزاني ،الذي وصل الى انقرة قادما ً
من جول��ة أوروبية ش��ارك خاللها
مبؤمتر ميونخ لالمن في املنطقة.
وذك��ر موق��ع خب��ر  24ان اجلي��ش
الترك��ي ع��زز ام��س االثن�ين م��ن
تواجده مبعسكر بعش��يقة مبزيد
م��ن األليات العس��كرية الثقيلة,
برغم الرف��ض العراقي لوجود هذا
املعس��كر التي تصر تركيا األبقاء
عليه.
واضاف املوقع إن العديد من اآلليات
العس��كرية الثقيل��ة خرجت من
محي��ط مدين��ة اربي��ل متجه��ة
نحو معس��كر اجليش التركي في
بعش��يقة التابعة حملافظة نينوى,
مؤك��دا ً إنه��ا تعزيزات عس��كرية
تركي��ة إضافي��ة ال��ى املنطق��ة
احلساسة التي يجري عليها صراع
سياس��ي حاد بني كل م��ن العراق
وتركيا.
ف��ي ه��ذا الس��ياق قال��ت وكالة
دوغان االخباري��ة التركية ،أن هذه
التعزي��زات تأتي في س��ياق تبديل
اجلن��ود األت��راك املوجودي��ن ف��ي
املعسكر.
ه��ذه التعزي��زات تأت��ي ف��ي وقت
يزور في��ه رئيس إقليم كردس��تان
أنقرة وأجتمع لس��اعة كاملة مع
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
 ,وكان االجتم��اع مغلق��ا ً بعي��دا ً
ع��ن الصحافة م��ن دون أن يصرح
الطرفان ب��أي تصريحات صحفية
لوسائل االعالم.
بيان لرئاس��ة اقليم كردستان ذكر
ان الرئي��س الترك��ي رج��ب طيب
أردوغان بح��ث اول امس األحد مع
رئي��س اإلقلي��م مس��عود بارزاني،

نفى االتحاد االسالمي
علمه بتفصيالت واهداف
الزيارة مؤكداً ان أية
عالقة مع دول الجوار
والعالم برغم اهميتها
في تنويع الموارد
االقتصادية لالقليم ،اال
انها يجب ان تكون تحت
اشراف برلمان االقليم
المعطل منذ اكثر من
عام

القوات التركية في بعشيقة

العالق��ات االقتصادية ب�ين تركيا
واإلقلي��م وعملي��ة حتري��ر مدينة
املوص��ل العراقي��ة م��ن تنظي��م
«داعش» اإلرهابي.
واوضح البيان أن أردوغان استقبل
بارزان��ي ف��ي قص��ر «ماب�ين»
باس��طنبول ،وبحث��ا التط��ورات
السياس��ية ف��ي املنطق��ة ،وفي
مقدمته��ا س��وريا ،وكذلك نتائج
زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي
يلدرمي األخيرة لإلقليم في العراق.
وأوض��ح البي��ان أن اجلانب�ين تناوال
التطورات السياس��ية في سوريا،
ومفاوض��ات جني��ف املس��تمرة،
وانعكاس تغي��ر املوازي��ن الدولية

على املنطقة والعالقات بني تركيا
واإلقليم.
وأش��ار إلى أن اجلانب�ين بحثا أيضا
حتري��ر مدين��ة املوص��ل مبحافظة
نينوى من تنظيم داعش اإلرهابي،
وأن أردوغ��ان جدد دعم��ه لإلقليم
فيما يخص احلرب على داعش.
وحضر اللق��اء وزير الطاقة واملوارد
الطبيعي��ة براءت ألبي��رق ،ورئيس
جهاز االستخبارات التركي هاكان
في��دان ،ومس��اعد وزي��ر اخلارجية
التركي أحمد يلماز.
وبينم��ا ذك��رت مص��ادر مطلع��ة
ان بارزان��ي التق��ى برئي��س الوزراء
التركي وبح��ث معه تفعيل عمل

ّ
األسدي ُيؤكد انسحاب معظم قيادات «داعش»
من أيمن الموصل وتعاون السكان

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د قائ��د ق��وات جه��از مكافحة
االره��اب الفريق الرك��ن عبد الغني
االسدي ان «عدد كبير من الدواعش
احملليني انس��حبوا من امي��ن املوصل
مما ادى الى اع��دام  15عنصرا منهم
عل��ى اي��دي التنظيم بس��بب ترك
مواضعهم».فيم��ا اش��ار ،ال��ى ان
«املدني�ين زودوا الق��وات االمني��ة
مبعلومات عن تواجد عصابات داعش
االرهابية».
وذك��ر االس��دي ف��ي حدي��ث متلفز
تابعته «الصباح اجلديد»ان «عصابات
داعش االرهابية تنس��حب من تقدم
القوات االمنية ،وان القوات مستمرة

تقـرير

في عمليات التحريرية» ،الفتا الى ان
«املقاتلني االجانب هم من يصمدون
امام التقدم العس��كر وان الدواعش
العراقي�ين ال يصم��دون ام��ام تقدم
القوات» .واش��ار ال��ى ان «عدد كبير
من الدواعش احملليني انس��حبوا من
داعش مما ادى ال��ى اعدام  15عنصرا
منهم ي��وم امس على اي��دي داعش
بسبب ترك مواضعهم».
وب�ين ان «الق��وات تلق��ت مبع��ارك
الس��احل االيس��ر ملدين��ة املوص��ل
معلوم��ات من املدنيني ف��ي التبليغ
ع��ن الدواعش وتزويده��م مبعلومات
دقيق��ة وتفصيلية ع��ن تواجد افراد
هذه العصابات ومواضعهم ومناطق

التدريب واكداس االعتدة».
واش��ار ال��ى ان «الق��وات االمني��ة
اكتس��بت اخلبرة في اخالء املدنيني،
مع مقاتلة داعش وان املرونة الذهنية
جعلت قواتنا تتفهم اساليب داعش
القتالي��ة» ،الفتا ال��ى ان «داعش لم
يغير اس��اليبه ف��ي محاربة القوات
االمني��ة» .ولف��ت ال��ى ان « القوات
االمنية استحدثت اساليب جديدة
في تطوير معداتها للتشويش على
الطائرات املسيرة التابعة لداعش».
واض��اف ان «القوات االمنية حريصة
للقض��اء على الدواع��ش وان ال تدع
لهم فرصة للهرب ومقاتلة القوات
االمنية من حي الخر».

اللجن��ة االقتصادي��ة املش��كلة
منذ اش��هر بني اجلانب�ين ،وتفعيل
التع��اون املش��ترك ف��ي مج��ال
االقتصادي��ة والطاق��ة ومحارب��ة
االره��اب ،نف��ى االحتاد االس�لامي
علم��ه بتفاصيل واه��داف الزيارة
مؤك��دا ً ان أية عالقة مع دول اجلوار
والعال��م برغم اهميتها في تنويع
املوارد االقتصادية لالقليم ،اال انها
يجب ان تكون حتت اش��راف برملان
االقلي��م املعط��ل من��ذ اكثر من
عام.
واض��اف رئي��س اللجن��ة املالي��ة
في برمل��ان كردس��تان القيادي في
االحتاد االس�لامي الدكتور شيركو

جودت في تصريح للصباح اجلديد
ان املش��كلة تكم��ن ف��ي غي��اب
الش��فافية وعدم اط�لاع االحزاب
السياسية واالحتاد االسالمي على
وجه اخلصوص على العقود طويلة
االج��ل الت��ي وقعته��ا حكوم��ة
االقليم م��ع تركي��ا لتصدير وبيع
النف��ط ،واض��اف ان الش��فافية
مت��ر بازم��ة كبي��رة ف��ي اإلقلي��م،
نظ��رًا لغيابها في اغل��ب العقود
واالتفاقات النفطية مع دول اجلوار
وشركات النفط العاملية.
ج��ودت تاب��ع ان حكوم��ة االقليم
واجلهات املعني��ة ينبغي ان تعمل
عل��ى اصالح االوضاع السياس��ية

واالقتصادية قبل ان تتوجه لتوقيع
اتفاقات وتفعي��ل التعاون مع دول
اجلوار.
هذا وتسجل اغلب االحزاب والقوى
السياس��ية ف��ي كردس��تان على
احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني
بزعام��ة رئي��س االقلي��م املنتهية
واليته مسعود بارزاني تفرده بادارة
ملف عالق��ات االقلي��م اخلارجية،
واقام��ة وبن��اء عالق��ات ثنائية مع
تركيا ودول أخرى من دون العودة الى
الشركاء في العملية السياسية
واطالعهم على نوع وطبيعة هذه
العالق��ة والفوائ��د الت��ي ميكن ان
يحققها االقليم من ورائها.

الحكيم يبحث مع حكومة البصرة التوصل
الى معالجات للخالفات مع بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث رئي��س التحال��ف الوطن��ي
عمار احلكيم ،م��ع احلكومة احمللية
حملافظة البصرة اهمية التوصل الى
معاجلات للخالف��ات مع العاصمة
بغداد.
وش��دد احلكي��م في بي��ان اطلعت
علي��ه «الصب��اح اجلدي��د» عق��ب
استقباله احلكومة احمللية حملافظة
البصرة الفيحاء ومحافظها ماجد
النصرواي ونواب محافظة البصرة،
عل��ى «تكام��ل االدوار بني احلكومة
احمللي��ة ومحافظ البص��رة لتقدمي
اخلدم��ات ،مش��يرا ال��ى ان الوحدة
ف��ي املوق��ف مفت��اح ملعاجل��ة كل

االزم��ات  ،مؤكدا اهمي��ة التوصل
ال��ى معاجلات مقبولة للمش��اكل
العالقة مع بغداد خاصة املشاكل
املالي��ة  ،الفت��ا ال��ى اهمي��ة منح
احملافظات صالحياتها الدس��تورية
ليتس��نى له��ا تق��دمي اخلدم��ات
للمواطن العراقي».
واش��ار البيان الى ان «اللقاء تخلله
اجتماع موسع بني رئيس التحالف
ومجلس احملافظة واحملافظ بحضور
نواب محافظ��ة البصرة بحث فيه
الواق��ع اخلدم��ي والسياس��ي في
مدينة البص��رة فضال ع��ن الواقع
االمن��ي وس��بل احلد م��ن النزاعات
العش��ائرية وايقافه��ا ومن��ع

تكرراها».
وحم��ل احلكي��م «الفاعلي��ات
واالجتماعي��ة
السياس��ية
والعش��ائرية مس��ؤولية التصدي
للظواه��ر الس��لبية ف��ي البصرة
كالنزاع��ات العش��ائرية والعم��ل
على ازالة التوت��رات ومنع عودتها،
محذرا من مخططات تس��عى جلر
الفوض��ى الى مدن اجلن��وب وايجاد
الثغرات االمنية التي قد يستغلها
داع��ش لتعوي��ض خس��ائره ف��ي
املوصل ،مش��ددا على رعاية عوائل
الش��هداء واعطائه��م االمتيازات
والتفضيل في مجاالت الدراسة او
العمل».

مع استغالل المرشحين لعواطف الناخبين

ّ
المتطرف وموقفه من قضية الالجئين في أوروبا
صعود اليمين
ترجمة :سناء علي*
في تقرير نش��ر عل��ى املوقع للمحلل
السياس��ي « جاك تابري» اش��ار فيه
ال��ى ان « تق��دم اليم�ين املتطرف في
العدي��د من البلدان االوربية يش��كل
قلقا بالنس��بة للكثيرين سواء داخل
أوروب��ا أو خارجه��ا ،إذ مات��زال أوروب��ا
تعي��ش حت��ت وق��ع املفاج��أة بصعود
األح��زاب اليميني��ة ف��ي االنتخاب��ات
احمللي��ة لعدد م��ن دول االحت��اد األوربي
والتي جاءت نتيجة عدة عوامل ابرزها
تزايد الهجمات اإلرهابية واس��تغالل
املرشحني لعواطف اجلماهير من خالل
اللع��ب على وتر توفي��ر االمن املفقود
منذ هجمات باريس وما بعدها».
واض��اف ان « اليم�ين املتط��رف ف��ي
النمس��ا حقق أفض��ل نتيجة له في
االنتخاب��ات الرئاس��ية من��ذ احل��رب
العاملية الثانية .فيما تسعى احلكومة
النمس��اوية إلى اخلروج من الصدمة
إث��ر انتخابات تاريخي��ة أدت إلى تقدم
اليم�ين املتش��دد املع��ارض املناهض
للهج��رة في انتخابات رئاس��ية ،قبل
عام�ين م��ن االنتخابات التش��ريعية
املقبلة .وأش��ارت النتائج التمهيدية
إلى فوز مرشح حزب اليمني املتطرف
نورب��رت هوف��ر ب��ـ 36,4ف��ي املئة من
األصوات ليحقق بذلك أفضل نتيجة
للحزب منذ احلرب العاملية الثانية في

انتخاب��ات وطني��ة في النمس��ا ،وفق
النتائج الرسمية».
ام��ا ف��ي هولن��دا اوضح تاب��ري ان»ة
اس��تطالعات رأي أخي��رة اك��دت أن
ح��زب احلري��ة بزعام��ة ف��ون غي��رت
فيل��درز س��يحرز  30ف��ي املائ��ة م��ن
مجم��وع األص��وات الش��يء ال��ذي
يعن��ي حتس�ين نتائجها لع��ام 2012
بثالث مرات .ويُعتب��ر فيلدرز منذ مدة
أح��د قيادي��ي اليمني الش��عبوي في
أوروب��ا ،وموضوعاتها األساس��ية هي
انس��حاب هولندا من االحتاد األوروبي
والتحريض املمنهج ضد املس��لمني.
وعقب االعتداءات اإلرهابية في باريس
طالب فيل��درز بترحيل جميع من هم
غير هولنديني».
اما في الدمنارك فيرى تابري ان « حزب
الش��عب الدمنارك��ي هو ثال��ث أقوى
كتلة سياسية داخل البرملان .وبطلبه
فرض إلغ��اء حل��ق اللجوء انت��زع هذا
احل��زب ف��ي االنتخاب��ات البرملانية في
يونيو  2015نس��بة  21.1في املائة من
مجموع األصوات متقدما على احلزب
اليميني الليبرالي اللذين ش��كال في
النهاية حكومة أقلية».
واك��د ايض��ا ان « البرملان النمس��اوي
تبن��ي واحد م��ن اكثر قوان�ين اللجوء
تش��ددا في اوروبا مع مساعي القادة
السياس��يني لوق��ف صع��ود التي��ار
اليمين��ي املتطرف الذي فاز في الدورة
االولى من انتخابات الرئاسة .ويسمح
مش��روع القان��ون املثي��ر للخ�لاف

للحكوم��ة باعالن «حال��ة الطوارئ»
بشأن ازمة الالجئني ،ويتيح للحكومة
رفض معظم طالبي اللجوء حتى من
دول تش��هد نزاعات مثل سوريا ،وذلك
مباشرة عند احلدود».
ويرى تابري ان « مش��روع القانون ياتي
بعد الصدمة التي اثارها فوز مرش��ح
اليمني املتطرف نوربرت هوفر بنس��بة
جت��اوزت  36%من االص��وات في الدورة
االولى من االنتخابات الرئاسية ،وذلك
عل��ى خلفية ازمة الهج��رة وتصاعد

التوجه��ات الش��عبوية ف��ي اوروب��ا
والواليات املتحدة».
واس��تطرد بالق��ول ان « جماع��ات
حقوقي��ة وزعم��اء ديني��ون واح��زاب
املعارض��ة انتقدوا ه��ذا القانون ،وهو
االحدث في سلسلة اجراءات متشددة
ض��د املهاجرين ،مؤكدي��ن انه ينتهك
مواثيق حق��وق االنس��ان الدولية .اال
ان وزير الداخلية فولفغانغ س��وبوتكا
داف��ع ع��ن مش��روع القانون وق��ال ان
النمس��ا ليس امامها خي��ار اخر «ما

دام��ت العدي��د م��ن ال��دول االخ��رى
االعضاء ف��ي االحتاد االوروب��ي ال تؤدي
دورها» جلهة احلد من تدفق املهاجرين
والالجئني».
ولم يك��ن هذا القرار مفاجئا حس��ب
وجه��ة نظ��ر تاب��ري « إذا م��ا رجعن��ا
لس��لوكيات اليمني املتطرف في الدول
االوربية األخرى إزاء اإلسالم واملهاجرين
إذ قرر حزب «اجلبهة الوطنية» الفرنسي
اليمين��ي عام  2014جتريد أحد أعضائه
املنتخب�ين عن منطقة س��ان س��انت-

دني��س م��ن مهام��ه اإلداري��ة ،وكان مت
تعلي��ق عضوي��ة النائ��ب ف��ي مجلس
البلدية مكس��انس بوت��ي مؤقتا ،بعد
أن اته��م بالدعوة للديانة اإلس�لامية
من خالل إرس��ال أش��رطة فيديو دينية
إلى ك��وادر باحلزب ،في ح�ين علق بوتي
على االتهامات ب��أن تصرفه كان مجرد
تفسير لقراره اعتناق اإلسالم».
ويرى ان��ه «ومع زي��ادة نف��وذ األحزاب
اليميني��ة ذك��ر التقري��ر الص��ادر عن
جهاز اخملابرات الداخلية في النمس��ا
أن الس��لطات وجه��ت اتهام��ات في
نحو  1690قضية لها عالقة بالتطرف
اليميني الع��ام املاضي وهو أكبر عدد
م��ن هذه القضايا حتى اآلن خالل عام
واح��د ويق��ارن م��ع  1200قضية في
العام .2014
وأض��اف أن عدد «األعم��ال املتطرفة»
لليمني في  2015وصل في اجململ إلى
 1150قضية بعدما كان  750في 2014
وتتراوح بني إطالق األلعاب النارية على
مراكز إيواء املهاجرين والتحريض على
العنف عبر اإلنترنت .وتابع أن النمسا
تلقت حوالي  90أل��ف طلب جلوء في
 2015معظمها في الشهور القليلة
األخيرة من العام بعد أن وصلت أعداد
كبيرة م��ن املهاجرين والالجئني الذين
ف��ر الكثي��رون منهم م��ن الصراعات
في س��وريا والعراق وأفغانس��تان إلى
النمس��ا التي يبلغ عدد سكانها 8.5
مليون نسمة أغلبهم كاثوليك.
واك��د ايضا ان» احتاد النقابات األملاني

عب��ر عن معارضت��ه ملع��اداة األجانب
واليم�ين املتط��رف خ�لال مس��يرته
التقليدية مبناس��بة االحتف��ال بيوم
العمال العاملي .وقال رئيس االحتاد راينر
هوفمان مبدينة ش��توتغارت األملانية:
«ما يدعو إليه الشعبويون اليمينيون،
لي��س ل��ه أي عالق��ة بالتكات��ف
االجتماع��ي أو العدالة االجتماعية أو
العوملة العادلة أو حتى بالتضامن».
وأش��ار املس��ؤول العمال��ي ف��ي
تصريحات��ه إلى مؤمتر «ح��زب البديل
من أج��ل أملانيا» اليميني الش��عبوي
املنعقد حاليا في شتوتغارت .وانتقد
هوفمان «التحريض» الذي ميارسه هذا
احلزب اليميني الشعبوي ضد األجانب
والالجئ�ين على وج��ه اخلصوص .وقد
ع��رض هوفمان يوم العمال هذا العام
حتت شعار «حان الوقت للتضامن».
وف��ي مدينة تفي��كاو ش��رقي البالد
حاول��ت مجموع��ة م��ن املتظاهرين
اليمينيني التشويش على خطاب وزير
العدل األملان��ي هايكو ماس ،وتدخلت
الش��رطة حلماية املنص��ة .وفي بلدة
ب�لاون وقع��ت صدام��ات ب�ين ميينيني
متطرفني ويساريني مع رجال الشرطة
التي حتدثت ع��ن «اندالع أعمال عنف
كبيرة» .وأصيب العديد من األشخاص
بجروح ،وشهدت البلدة قدوم الكثير
من النازيني اجلدد م��ن مختلف أنحاء
أملانيا».
* عن موقع الفورين بوليسي

شؤون عراقية
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داعش يرتكب مجازر بحق الهاربين من مناطقه

ناشطون يدعون لتأمين االتصاالت بين جانبي الموصل

غرب الموصل بسبب
العمليات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعرب برنامج األغذية العاملي ،عن قلقه بشأن
الوض��ع االنس��اني الذي تواجهه األس��ر غرب
مدين��ة املوصل ،مش��يرا ً إل��ى أن الغذاء هناك
أصبح ش��حيحا ً نتيجة قطع خطوط اإلمداد
وفقا ً ملس��ح أجري مؤخراً ،فيما ناش��د جميع
أط��راف الن��زاع تس��هيل وصول املس��اعدات
اإلنس��انية ف��ورا ً وب��دون عوائ��ق إل��ى جميع
العراقيني احملتاجني للمساعدة.
وذكر البرنامج في بيان اطاعت عليه "الصباح
اجلدي��د" ،أن��ه يع��رب عن "قلق��ه البال��غ إزاء
الوض��ع اإلنس��اني ال��ذي تواجهه األس��ر في
غربي املوصل ،حي��ث يعيش أكثر من750,000
ش��خص في ظ��ل ظ��روف قاس��ية" ،مضيفا ً
"بالرغم من أن احلصول على معلومات موثوق
به��ا عن األوضاع داخل غرب��ي املوصل محدود،
حتدث فري��ق الرص��د التاب��ع للبرنامج وبعض
الش��ركاء إل��ى عدد من األس��ر داخ��ل املدينة
ضمن عملية لتقيي��م إمكانية احلصول على
الغذاء ومدى توفر".

نينوى ـ خدر خالت:
اقدم تنظيم داع��ش االرهابي على
ارتكاب مجازر ضد املدنيني الهاربني
م��ن مناطق��ه باجلان��ب االمي��ن من
مدين��ة املوصل ،وفيما كثف داعش
من اجراءات��ه لعرقلة تقدم القوات
االمني��ة ،دعا ناش��طون موصليون
ش��ركات االتصاالت احمللية الى بذل
اجلهود لتامني االتصاالت بني جانبي
املدينة.
وق��ال مص��در امني عراق��ي مطلع
في محافظة نين��وى الى "الصباح
اجلديد" ان "قي��ادات تنظيم داعش
االرهاب��ي اصدرت اوامرها املش��ددة
ملقاتليها ف��ي اجلان��ب االمين بعدم
الس��ماح للمدني�ين بالوصول الى
قواتن��ا االمنية ،وض��رورة اقتيادهم
ال��ى مناط��ق اخ��رى داخ��ل اجلانب
االمين في حال اضط��رار مقاتليهم
الى االنسحاب".
واضاف "قيادات العدو تبرر ان االبقاء
على املدنيني لديهم هو كي ال يقعوا
اس��رى بيد من يسمونهم (الكفرة
واملرتدي��ن والرواف��ض) ،ويدعون الى
حتذير الهاربني بطلقات خفيفة ،وان
لم يتراجعوا يتم اعتبارهم مرتدين
ودمائهم مستباحة وينبغي قتلهم
فورا ،وفق اوامر قيادات العدو".
واش��ار املص��در ال��ى ان "تنظي��م
داعش اوقع خسائر فادحة بصفوف
االهالي م��ن خالل اعم��ال القنص
والقصف بالهاون��ات على االهالي
الذين يس��عون للوصول الى قواتنا
التي تقترب من مناطقهم".
وتابع "رغ��م شراس��ة املعركة ،اال
ان وحداتن��ا القتالية تقوم بواجبها
االنس��اني ف��ي اس��عاف اجلرح��ى
ونقله��م ال��ى اخلط��وط اخللفي��ة
للحف��اظ على حياته��م ،مع تزويد
املدنيني بوجبات طعام عاجلة ومياه

شحة الغذاء في

قيادات تنظيم داعش
اإلرهابي أصدرت
أوامرها المشددة
لمقاتليها في الجانب
األيمن بعدم السماح
للمدنيين بالوصول
إلى قواتنا األمنية،
وضرورة اقتيادهم
إلى مناطق أخرى داخل
الجانب األيمن في حال
اضطرار مقاتليهم
إلى االنسحاب

الرافدين يؤكد استمرار
استقرار الوضع األمني في اجلانب األيسر من املوصل
معبئ��ة للش��رب ،حي��ث اغلبهم
يعانون من نقص في املواد الغذائية
منذ اشهر قليلة مضت".
على صعيد اخر ،افاد املصدر بالقول
ان "عناص��ر تنظيم داعش يقومون
بتحطي��م اخملازن واحمل�لات التجارية
في ع��دد من احي��اء اجلان��ب االمين
بحثا عن البضائ��ع القابلة للحرق،
من اجل االس��تمرار ببقاء س��حب
الدخان بسماء املدينة في محاولة
لتش��ويش الرؤية عن الرصد اجلوي
واالرضي".
ومضى بالقول "كم��ا لوحظ قيام
عناص��ر من الع��دو بخل��ع االبواب

الرئيسية في العش��رات من الدور
الس��كنية ف��ي مناط��ق املوص��ل
اجلدي��دة وراس اجل��ادة وغيره��ا،
كما ام��روا العوائل بخل��ع االبواب
اخلارجي��ة ووض��ع قطع��ة قم��اش
عوضا عنها ،لتسهيل مناورة افراد
العدو اثناء محاولتهم عرقلة تقدم
الق��وات العراقية املش��تركة ،والن
الع��دو توعد مبعاقبة اخملالفني ،فقد
رضخ عدد من العوائل الوامره جتنبا
لشروره وبطشه".
وبخص��وص االوضاع باالحياء احملررة
باجلان��ب االمي��ن ،اوضح املص��در ان
"اغل��ب االهال��ي يعانون من س��وء

تغذي��ة وش��ح كبي��ر ف��ي امل��واد
الغذائي��ة ،لكنهم فرح��ون عموما
بع��د تخليصه��م م��ن قبض��ة
الدواعش".
ونوه الى انه "متت املباشرة بتطهير
وتدقيق ب�ين العوائل التي لم تغادر
منازله��ا ،بع��د ورود معلومات عن
وج��ود ع��دد م��ن الدواع��ش الذين
حلقوا حلاه��م وتخفوا بني املدنيني،
حي��ث مت اعتق��ال  7عناص��ر م��ن
التنظيم االرهابي في حي الطيران
بعد ورود معلوم��ات متطابقة من
االهالي".
ناشطون يناشدون شركات االتصال

بتامني االتصاالت
دعا ناش��طون موصليون ش��ركات
االتص��االت احمللي��ة ال��ى العم��ل
على تامني االتصاالت في ش��طري
املدينة.
وطالب الناش��طون بنص��ب ابراج
في االحي��اء احملررة باجلانب االيس��ر
وخاصة ف��ي املناط��ق احملاذية لنهر
دجل��ة ،لتامني التواصل مع املدنيني
في اجلانب االمي��ن ،فضال عن ضرورة
نصب ابراج اخرى في االحياء احملررة
من اجلانب االمين نفسه.
ويرى الناش��طون املوصليون ضرورة
ان تقوم ش��ركات االتص��ال بتزويد

املش��تركني ف��ي اجلان��ب االمي��ن
برصيد مجاني محدد بهدف تامني
تواصله��م م��ع ذويه��م القاطنني
خارج��ه ،للحص��ول عل��ى ارص��دة
منهم الحقا.
وبحس��ب الناش��طني انفس��هم،
ف��ان فائ��دة كبي��رة س��تعود على
الق��وات االمني��ة في حال حتس��ن
خدم��ة االتص��ال باالحي��اء الت��ي
م��ا زال��ت بقبضة داع��ش حيث ان
االهال��ي ي��زودون الق��وات االمني��ة
مبعلوم��ات تفصيلي��ة ع��ن مواقع
داع��ش وحتركاته ومقرات��ه وغيرها
من حتركاته.

بيع الدوالر عبر فروعه

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مصرف الرافدين،ام��س الثالثاء ،أن عملية
بيع الدوالر للمواطنني في بعض فروعه ببغداد
واحملافظات تكون وفق الضوابط القانونية التي
مت وضعه��ا ،مبينا أن عملية بيع الدوالر تس��ير
بانسيابية.
وق��ال املكت��ب اإلعالم��ي للمص��رف ف��ي بيان
اطلع��ت عليه "الصباح اجلدي��د" ،إن "املصرف
مس��تمر ببيع الدوالر للمس��تفيدين في عدد
م��ن فروع��ه ببغ��داد واحملافظات التابع��ة له"،
مش��يرا الى أن "عملية بيع الدوالر للمواطنني
ف��ي بعض فروعه ببغداد واحملافظات تكون وفق
الضوابط القانونية".

تتمات ص1
القوّات املشتركة حترر القنصلية
التركية ومناطق أخرى في أمين املوصل
وقال ألس��اعدي ان "القوات األمنية الزالت
في اشتباكات مع عناصر داعش في شقق
املأمون واملنصور ووادي حجر".
وأض��اف ألس��اعدي لصحيف��ة ‘‘الصباح
اجلديد‘‘ ان " قوات الشرطة االحتادية قريبة
جدا ً من اجملمع احلكومي في وسط املوصل"،
مبين �ا ً ان "الق��وات األمني��ة تتبع اخلطة
املرسومة لها في قواطع العمليات".
وتابع إن "مهم��ة القوات األمنية اليوم هو
تدمير خط الصد وتفتيش وتدقيق املناطق
التي مت حتريرها مؤخرًا".
ال��ى ذل��ك أعل��ن قائ��د عملي��ات قادمون
يانين��وى الفريق الركن عبد األمير رش��يد
ياراهلل  ،أمس الثالثاء  ،حترير قرية تل الرمان
غرب املوصل.
ونقلت خلية اإلع�لام احلربي القول عن يار
اهلل ،وبحسب بيان تلقت صحيفة ‘‘الصباح
اجلديد‘‘  ،نس��خة منه ،ان "قطعات الفرقة
املدرع��ة التاس��عة حررت قرية ت��ل الرمان
(قرية العبور) ،ورفعت العلم العراقي".
وأضاف��ت اخللي��ة ان "الق��وات األمني��ة
متكنت م��ن تكبيد العدو خس��ائر باألرواح
واملعدات".
ومتكنت الق��وات األمنية  ،أم��س الثالثاء ،
من حترير قرية خبيرات العطش��انة جنوب
بادوش في مدينة املوصل.
وذكرت خلية اإلعالم احلربي ،في بيان ،تلقت
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ ،نسخة منه ،ان
"قطعات الفرقة املدرعة التاس��عة حررت
قري��ة خبيرات العطش��انة جن��وب ناحية
بادوش بـ ٧كم ورفعت العلم العراقي".
وأضاف البي��ان ،إن "العملية أس��فرت عن
تكبيد العدو خسائر باألرواح واملعدات".
وف��ي س��ياق متصل متكنت قوات احلش��د
الش��عبي  ,أم��س الثالث��اء 15 ,م��ن قت��ل
إرهابي �ا ً م��ن تنظي��م داع��ش اإلرهابي في
أثناء تقدمها لتحرير قرية درناج في اجلانب
األمين للموصل.
وذكر إعالم احلشد الشعبي في بيان تلقت
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ ،نسخة منه ،ان

"قوات احلشد الشعبي اللواء  26ومبساندة
الل��واء  36جيش عراقي متكنوا من قتل 15
عنص �رًا من داعش في تالل عطش��انة في
أثن��اء تقدمهما لتحرير قري��ة درناج ضمن
الساحل االمين للموصل".
وقتل��ت ق��وات احلش��د الش��عبي ,أم��س
الثالث��اء  15 ,إرهابي �ا ً م��ن عصابات داعش
اثناء تقدمها لتحرير قرية درناج في اجلانب
االمين للموصل.
مقتل العشرات من "داعش"
بينهم "والي" صالح الدين ومسؤول
االنغماسيني
وفي سياق آخر عززت قوات احلشد الشعبي،
أم��ن اجلهة الغربية لقضاء تلعفر حتس � ًبا
لعملي��ات تعرضية حت��اول عصابات داعش
اإلرهابية شنها خالل األيام املقبلة.
واش��ار مدير العمليات املركزية في احلشد
الش��عبي أبو منتظر احلس��يني ف��ي بيان
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" ال��ى
"اس��تمرار اجله��د الهندس��ي بتحص�ين
املناطق احمل��ررة واغالق الثغرات التي يحاول
عناصر داعش اس��تغاللها في تعرضاتهم
غ��رب وش��رق تلعف��ر" ،متوقعا ً ان يش��ن
الع��دو بعض العمليات التعرضية ليحاول
فتح ثغ��رة باجتاه تلعفر ،خاصة في اجلبهة
الغربية الواصلة الى اجلزيرة”.
واوض��ح احلس��يني ،ان "داع��ش م��ا ي��زال
يح��اول فتح ثغرة نحو تلعفر او الس��احل
االمي��ن اال ان ق��وات احلش��د عق��دت العزم
على قطع جميع خطوط امداده وافش��ال
مخططاته”.
العبادي يشدد من واسط على إبعاد
اجلامعات عن اخلالفات السياسية
وبني إننا "نس��مح باملعارضة ف��ي إطارها
الس��لمي وعدم الس��ماح بالتج��اوز على
املواطن�ين واألم�لاك العام��ة واخلاص��ة"،
مس��تدركا ً بالقول "من لديه مشكلة مع
رئيس الوزراء فلتكن م��ع رئيس الوزراء دون
أن تؤثر على أمن البلد وسير املعركة".
وخل��ص إلى الق��ول "إنن��ا نس��ير باالجتاه

الصحي��ح والعراق يتقدم وانتقل البلد من
حالة التشرذم إلى مرحلة التوحد" ،مبينا ً
أن "هدفن��ا توحيد البل��د وتقليل اخلالفات
ألن اخلالف��ات هي م��ن أتت بداع��ش وهذه
اخلالفات يريدون نقلها للجامعات".
وفي تطور الفت رفض زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر ام��س الثالثاء ملا تعرض له
رئيس احلكومة العراقية حيدر العبادي من
هتافات مناهضة له ،ورشقه باحلجارة من
قب��ل ط�لاب غاضبني في جامعة واس��ط،
فيم��ا قدم اعت��ذاره الى العب��ادي ،دعا الى
اس��تثناء مدين��ة الكوت م��ن التظاهرات
الس��لمية التي يخرج به��ا اتباعه في كل
يوم جمعة.
وق��ال الص��در في بي��ان له اطلع��ت عليه
"الصب��اح اجلديد" ،ان��ه "أي��ا كان الفاعل
واحملرض وايا ً كان��ت انتماءاته فهذا العمل
س��واء من داخل احلرم ام من خارجه وبهذه
الصورة عمل مستهجن ومرفوض ويسبب
االذى ملش��روع اإلص�لاح" ،مضيف �ا ً انه "ال
اس��تبعد انه عمل مندس�ين مم��ن يريدون
االساءة للمشروع اإلصالحي".
ودع��ا الص��در ال��ى "ط��رد الفاعل�ين او
محاس��بتهم م��ن تل��ك اجلامع��ة وم��ن
قب��ل العمادة ،وال��ى اس��تثناء الكوت من
االحتجاجات الس��لمية كافة الى اش��عار
آخر".
وتاب��ع زعي��م التي��ار الص��دري بالق��ول ان
"التع��دي عل��ى رئي��س ال��وزراء "حص��راً"
فيه اس��تنقاص من الدولة وخصوصا ً انه
مستثنى من الفساد الى يومنا هذا".
واردف الص��در بالقول "لذا اق��دم اعتذاري
ل��ه حص��را ً نيابة عم��ن فعل ذلك س��واء
كان منتمي��ا لي ام مندس م��ن اتباع قائد
الضرورة ام غيره".
ونوه الصدر الى ان "اي مظاهرة او احتجاج
خ��ارج نط��اق اللجن��ة املش��رفة اللجن��ة
التنس��يقية فه��ي ال متثلنا بل ق��د تكون
معادية لنا فارجو عدم اغفال ذلك".
واقدم العش��رات من طالب جامعة واسط
جنوبي العراق في وقت سابق من يوم امس
باخل��روج بتظاه��رات داخل احل��رم اجلامعي

احتجاجا ً على زيارة رئي��س مجلس الوزراء
حيدر العبادي لها.
وردد الط�لاب احملتج��ون هتاف��ات من��ددة
بالفس��اد املالي واإلداري املتفشي في دوائر
الدول��ة ومؤسس��اتها ،وحملوا ش��عارات
بذلك احداها تشير الى عبارة معروفة لدى
التي��ار الص��دري ،وهي "ش��لع قلع كلكم
حرامية".
وبحس��ب مصادر ف��ان العناص��ر األمنية
املكلف��ة بحماي��ة العب��ادي ق��د قام��ت
بتفري��ق التجمعات داخل احل��رام ،لتتطور
األمور بعده��ا الى اطالق عي��ارات بالهواء،
وضرب مراس��ل صحفي الح��دى القنوات
الفضائية.
ّ
يسلم "رؤية
احتاد القوى العراقية
املكون السني" بشأن التسوية إلى
املمثل األممي
غي��ر إن النائبة ع��ن احتاد الق��وى العراقية
لفت��ت إلى نقطة وصفته��ا بـ"اجلوهرية"
في رؤية املكون الس��ني ،تتمث��ل بـ"عودة
النازحني إلى املناطق احملررة ،وإنهاء اخلالفات
حول هذا امللف".
ويسعى احتاد القوى العراقية إلى "تصفير"
جميع املش��كالت من خ�لال التوصل إلى
صيغة نهائية للتس��وية بني جميع الكتل
السياسية.
وفي هذا الس��ياق ،تق��ول النائبة عن احتاد
الق��وى زيت��ون الدليم��ي" :مت إع��داد ورقة
التس��وية اخلاصة باملكون السني بشكل
كام��ل ،ووصلنا إلى مرحل��ة كتابة الورقة
بش��كلها النهائ��ي" ،مرجح��ة "تس��ليم
الورق��ة إلى املبع��وث األممي ي��ان كوبيتش
خالل اليومني املقبلني".
وتضي��ف الدليمي في حديث مع "الصباح
اجلدي��د" ،إن "الورقة حصلت على موافقة
جمي��ع الكت��ل السياس��ية املنضوية في
احتاد الق��وى العراقية ،وجرى عليها الكثير
م��ن التعدي��ل واحل��ذف واإلضاف��ة ،بغي��ة
التوصل إلى رؤية ميكن القول بأنها مرضية
لكل األطراف السياسية".
وتؤك��د إن "املش��اورات ج��رت ب�ين القوى

الس��نية فق��ط ،بك��ون الورقة متث��ل رؤية
املكون السني".
وبحس��ب النائبة عن احتاد القوى العراقية
فإن "ملف التس��وية يتضم��ن الكثير من
املش��كالت واخملاوف الت��ي مر به��ا املكون
الس��ني خ�لال  13عام �اً" ،مش��ددة على
أهمي��ة أن "تك��ون هن��اك حل��وال ً ناجعة
لتلك املش��كالت ،وتسوية تاريخية نهائية
لتصفير جميع املش��كالت داخ��ل الدولة
العراقية".
وعل��ى الرغم من س��عي احت��اد القوى إلى
بلورة رؤية موحدة بشأن ملف التسوية ،إال
إنه ينتظر "بادرة حسن نية" من التحالف
الوطني للمضي في امللف.
ويق��ول النائ��ب عن احت��اد القوى مطش��ر
الس��امرائي ،ف��ي حدي��ث م��ع "الصب��اح
اجلدي��د" ،إن "جمي��ع االتفاقات الس��ابقة
التي ج��رت بني االحت��اد والتحالف الوطني
ضربت ع��رض احلائط" ،موضح �ا ً "إذا أردنا
تنفيذ مش��روع تس��وية حقيق��ي ،فعلى
التحالف الوطني؛ بكونه املبادر للتسوية؛
اتخ��اذ خطوات عملية كبادرة حس��ن نية،
منها عودة النازحني إلى مناطقهم احملررة،
بع��د تدقيقه��م أمنيا ،إضاف��ة إلى إطالق
سراح آالف األبرياء املتواجدين في السجون
العراقية" ،كاش��فا ً عن وج��ود "عدد كبير
م��ن املعتقلني املطلق س��راحهم من قبل
احملاكم ،إال إنهم لم يخرجوا من الس��جون
بعد" .على حد قوله.
وبحس��ب الس��امرائي فإن "هذه اخلطوات
تشعر الطرف املقابل بأن التحالف الوطني
جاد في إطالق تس��وية وطنية" ،مؤكدا ً إن
"هذه املش��اريع (التس��وية) لن يكتب لها
النج��اح م��ا لم يش��عر جمي��ع املواطنني
بالعدالة".
"دولة القانون" يشترك منفرداً في
االنتخابات ..وينفي التحالف مع
احلكيم
وأوضح أن "التوجه احلالي جمللس النواب،
ه��و بتخفي��ض اعداد مقاع��د مجالس
احملافظ��ات وبالتال��ي ف��أن االنتخاب��ات

احمللي��ة لن توفر لنا فرصا ً كبيرة في حال
نزولنا بقائمة كبيرة ،أو مش��اركتنا مع
ائتالف��ات اخ��رى ،ألن املقاعد س��تكون
قليل��ة وبالتال��ي س��نفرط بحقوقن��ا
إل��ى االخري��ن وهذا ال يقبل به ش��ارعنا
االنتخابي".
ونفى النائ��ب عن ائتالف دول��ة القانون
"حص��ول حوارات ونفاش��ات مع الكتل
االخرى ،السيما اجمللس االسالمي االعلى
بزعامة عمار احلكيم حول االنخراط في
حتالف موحد للمشاركة في االنتخابات
احمللية أو النيابية".
ومضى أبو حس��نة إلى أن "هذا احلديث
ما ي��زال س��ابقا ً ألوان��ه ،واالم��ور باجتاه
تش��كيل ائتالف ليس مشتتا ً وال يضم
ف��ي عضويته حلف��اء جددا ً س��وى من
الش��خصيات املس��تقلة الت��ي تخدم
العملية السياسية".
من جانبه��ا ،نفت ايضا ً النائب عن دولة
القان��ون نهلة الهبابي ف��ي تعليق إلى
"الصباح اجلديد" ،نية االئتالف حاليا ً في
اجراء حتالف مع كتلة عمار احلكيم.
وأضاف��ت الهباب��ي أن "االوض��اع
السياس��ية والتوقعات احلالية تش��ير
إل��ى بق��اء ائتالفنا بكام��ل اجنحته وال
توجد هناك اتفاقيات تعقد حاليا ً بشأن
توسعته".
وأبقت الهبابي الباب مفتوحا ً "المكانية
أن تتعام��ل كتلة املالكي مع الش��ركاء
بحس��ب املصلح��ة العام��ة وطبيع��ة
النظام االنتخابي حتى موعد االنتخابات
سواء على صعيد مجالس احملافظات أو
مجلس النواب للدورة املقبلة".
وأسترس��لت الهباب��ي أن "املؤش��رات
الراهن��ة تفيد بأن ائت�لاف دولة القانون
س��ينزل منفردا ً ف��ي االنتخابات املقبلة
من دون حتالفات جديدة".
وعللت الهبابي هذا املوقف بـ "امتالكنا
مش��روعا ً ق��د ال ترض��ى علي��ه بقي��ة
مكونات التحالف الوطني وهو االغلبية
السياسية".

ّ
يتسلم توصيات البنتاغون
ترامب
لكيفية تسريع القضاء على تنظيم
"داعش "
ول��م ي��دل البنتاغ��ون بتفاصي��ل ع��ن
مضم��ون الوثيقة الت��ي قدمها ماتيس
وال عن البرنامج الزمن��ي للقرارات التي
ينبغي اتخاذها.
وقال املتحدث باس��م وزارة الدفاع جيف
ديفيس ان الهدف هو فقط حتديد "اطار
ملشاورات مقبلة" ،موضحا ان هذا االطار
"للتغلب سريعا على تنظيم داعش هو
"واسع" و"شامل".
ول��م يفوت ترامب فرص��ة خالل حملته
االنتخابي��ة اال انتق��د فيه��ا التق��دم
البطيء للحرب ض��د التنظيم اجلهادي
في العراق وسوريا.
وفي الثامن والعشرين من كانون الثاني
املاضي ،بع��د ثمانية ايام م��ن تنصيبه
رئيسا ،اصدر مرس��وما ميهل البنتاغون
ثالثني يوما العداد خطة جديدة تس��رع
احلرب ضد تنظيم داعش .
وبع��د س��نتني ونصف س��نة م��ن بدء
الضرب��ات اجلوية االميركية في س��وريا
والعراق ،خسر التنظيم اكثر من نصف
االراض��ي التي كان يس��يطر عليها في
الع��راق ،واكثر من ربع االراضي التي كان
يسيطر عليها في سوريا.
وال يزال يس��يطر على قسم من مدينة
املوص��ل الت��ي اعلنت منه��ا "اخلالفة"،
وعلى مدينة الرقة في شرق سوريا.
ومن بني اخليارات التي ميكن ان تلجأ اليها
االدارة االميركية  :زيادة عدد املستشارين
االميركي�ين ف��ي س��وريا والع��راق ،ورمبا
السماح للجنود االميركيني باملشاركة
مباش��رة ف��ي املع��ارك ض��د التنظيم
اجلهادي.
وع��ارض الرئيس الس��ابق ب��اراك اوباما
اي تدخل اميركي عس��كري مباشر .اال
انه ارس��ل اكثر من خمسة االف جندي
اميرك��ي ال��ى الع��راق لتدري��ب القوات
العراقية .كما ان هناك  500مستش��ار
عسكري اميركي في سوريا.

الملف األمني

انفجار عبوة بالقرب من سوق شعبي غربي بغداد * العثور على مخبأ للصواريخ شمالي مدينة بعقوبة

مقتل عشرات اإلرهابيين بينهم والي صالح الدين * الطيران يستهدفت مواقع اإلرهابيين في الموصل
بغداد – انفجار عبوة
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية
امس الثالثاء بأن ش��خصا قتل وأصيب
ثالثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة غربي
العاصمة بغداد.
وقال املصدر االمني إن "عبوة ناس��فة
كان��ت موضوع��ة بالق��رب من س��وق
شعبي مبنطقة الزيدان التابعة لقضاء
ابو غريب انفجرت ،مس��اء يوم امس ما
أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثالثة
آخرين بجروح".
ديالى – عملية دهم
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
ديالى امس الثالث��اء ان القوات األمنية
عثرت عل��ى مخبأ صواري��خ لعصابات
داعش االرهابية بقضاء اخلالص شمالي
مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وذك��ر املص��در االمني أن��ه "وبناء على
معلوم��ات جه��از اخملاب��رات الوطن��ي
العراق��ي داهم��ت ق��وة من الش��رطة
مخبئ��ا ً تابع��ا ً خلاليا عصاب��ات داعش
األرهابيية وعث��رت على أنواع مختلفة
من الصواريخ واملقذوفات في أحد قرى
قضاء اخلالص".
كركوك – اطالق نار
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة
كرك��وك امس الثالثاء ب��أن عنصرا في
قوات البيشمركة أصيب بنيران قناص
تاب��ع لتنظي��م "داعش" جن��وب غربي
احملافظة.
وق��ال املص��در إن "أح��د عناص��ر قوات
البيش��مركة أصيب ،مس��اء يوم امس
في منطقة وادي النفط التابعة لناحية
امللتقى ( 30كم جنوب غربي كركوك)،
بنيران قناص تابع لداعش اثناء تواجده

في خط التماس مع داعش االرهابي".
صالح الدين – ضربة جوية
اعل��ن مصدر امني في قيادة العمليات
املش��تركة ام��س الثالث��اء ع��ن مقتل
العشرات من تنظيم "داعش" االرهابي
بينه��م والي ص�لاح الدين ومس��ؤول
االنغماسيني في احملافظة.
وق��ال املص��در االمني ان��ه "بتخطيط
استخباري يزف ابناء من خلية الصقور
اجلوية بشرى الى الشعب العراقي ،من
خالل تكثيف اجلهد االستخباري وبعد
املتابع��ة واملراقب��ة تبني ني��ة عصابات
تنظيم داع��ش اإلرهابية بالقيام بغزوة
عل��ى مدين��ة س��امراء وبع��د دراس��ة
األهداف واالعتكاف على حتليلها قررت
القي��ادة تنفيذ ضربة جوي��ة قوية ادت
الى مقتل العشرات من داعش بينهم
قياديني بارزين في التنظيم االرهابي ".

االنبار – قصف جوي
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
االنب��ار ام��س الثالثاء ان  7م��ن عناصر
تنظي��م "داع��ش قتل��وا بقصف جوي
لطي��ران التحال��ف الدول��ي غرب��ي
احملافظة.
وقال املصدر االمني إن "طيران التحالف
الدولي قصف عجل��ة لتنظيم داعش
حتم��ل أس��لحة ومقاتل�ين ف��ي قضاء
القائ��م ( 350ك��م غربي الرم��ادي) ،ما
أسفر عن تدميرها وقتل ثالثة إرهابيني
في داخل العجلة".
وفي سياق متصل ،أضاف املصدر الذي
طلب ع��دم الكش��ف عن اس��مه ،أن
"طيران التحالف دمر صهريجا ً محمالً
بالوقود لتنظيم داعش في قضاء عنه
(210ك��م غربي الرم��ادي) ،وقتل أربعة
إرهابيني م��ن تنظيم داع��ش االرهابي

فيه".
النجف – خطة امنية
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
النج��ف االش��رف ام��س الثالث��اء ،ان
املديري��ة دع��ت املواطنني الى تس��ليم
االس��لحة املتوس��طة والثقيل��ة الى
املراك��ز االمني��ة خ�لال  10اي��ام ،فيما
اك��دت ان اخملالف�ين لهذا الق��رار كافة
االجراءات القانونية.
وقال املصدر االمن��ي إنه "تنفيذا لالمر
الديوان��ي وبن��ا ًء على ما اق��ره مجلس
االم��ن الوطني العراقي واس��تنادا الى
احكام املادة  78من الدس��تور العراقي
ولغ��رض حتقي��ق االم��ن واالس��تقرار
والسلم اجملتمعي ،تقرر تسليم جميع
االس��لحة الت��ي بح��وزة املواطنني في
عموم احملافظة خ�لال مدة اقصاها 10
ايام".

واضاف املصدر أن "االس��لحة تش��مل
الهاون��ات بش��تى انواعه��ا وقاذف��ات
الصواري��خ وجمي��ع ان��واع االس��لحة
الثقيل��ة غير التابعة للق��وات االمنية
اخملول��ة قانون��ا وتس��ليم االس��لحة
واالعت��دة الت��ي تدخل ف��ي الرمي غير
املباش��ر عدا التابعة لالجهزة االمنية
والق��وات املش��تركة ف��ي جبه��ات
القتال".
نينوى – قصف جوي
كش��ف مصدر محلي ف��ي محافظة
نينوى امس الثالثاء ان طائرات التحالف
الدول��ي اس��تهدفت مواق��ع عصابات
تنظي��م داع��ش االرهابية ف��ي مدينة
املوصل ومحافظة االنبار.
وذك��رت القي��ادة املركزي��ة لعملي��ات
قوات التحالف ،انها "اس��تهدفت في
العراق مواقع تابع��ة لداعش من خالل

 10غارات قرب كرك��وك واملوصل وراوة
وسنجار".
واضافت القيادة املركزية  ،كما "نفذت
 14غارة على مواقع داعش في س��وريا
قرب مناطق الرقة ودير الزور وتدمر".
البصرة – العثور على جثة
فاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة
البص��رة ام��س الثالث��اء ،ب��أن ق��وات
الش��رطة عثرت على جثة ش��خصية
عش��ائرية في قضاء الزبير وعليها آثار
اطالقات نارية.
وقال املصدر إن "الش��رطة عثرت على
جثة شخصية عش��ائرية في منطقة
جويب��دة الواقعة ضمن قض��اء الزبير،
وعليها آثار اطالقات نارية من مسدس
ف��ي منطقة الرأس" ،مبين �ا ً أن "اجملني
علي��ه واج��ه قبل أس��ابيع مش��كلة
أخالقية".
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آراء وأفكار

أوعزت بإرسال جرحى الى مستشفيات رومانيا للعالج

ايمان عبد الملك*

وزيرة الصحة والبيئة تؤكد تعزيز الخدمات الطبية للمقاتلين
سعاد التميمي*

بين عيون البراغماتيين
وجهلة البراغماتية!!

البراغماتية  ،تعد منهجا فلسفيا في التفكير ,هي
معاكسة للفلسفة القدمية ,تبدأ بالتصورات لتظهر
صدقها من خ�لال النتائج ,تبني بأن الفعل ليس أداة
للمعرفة ,امن��ا هو أداة لتطوير احلي��اة وتنميتها .من
خالل البحث واالجتهاد واظهار احلقائق من دون ادعاء
او تناحر  ,فهي تدعو الى حقيقة املفاهيم وال تثبتها
اال بالتجربة.
هن��اك دائما حقيق��ة متغيرة ,وما الفكر اال مرش��د
لكيفي��ة حتقيق املصال��ح والوصول ال��ى االهداف ,
لنجد ب��أن ليس هن��اك حقيقة مج��ردة ,فاحلقيقة
الي��وم قد تك��ون خطأ بالغ��د ,ألن احلقائ��ق القدمية
كاالسلحة تتعرض للصدأ وتصبح عدمية النفع  ,مما
يؤك��د لنا ب��أن املنطق والثوابت  ،الت��ي ظلت حقائق
لقرون ليس��ت حقائق مطلقة ومن املمكن ان تكون
خاطئ��ة ,لذل��ك جن��د ب��أن الفلس��فة العلمية هي
فلس��فة جتريبية تعود بالنفع على الفرد الذي يحدد
الفكرة من خاللها.
اف��كار البراغماتية ممي��زة مؤثرة على تط��ور الفكر
السياس��ي ,فاملفك��رون السياس��يون املتأث��رون
بالبراغماتي��ة يرفضون الفصل بني املصلحة العامة
واملصلحة اخلاصة ,يؤمنون باملذهب الفردي ويرفضون
التس��لط والش��مولية من خالل ارادتهم وحريتهم
الناجتة ع��ن قدراتهم على التحكم في مصير البالد
من دون تدخل قوى اخرى.
عندما نختار احلقائق لتسيير أمورنا ونسعى الحداث
تغيير جذري في حياتنا  ،نبدأ بتغيير أفكارنا الراكدة
الت��ي ورثناها ،من خالل ثقله��ا بالوعي وجتريدها من
احلقائق املغلوطة بكثير من يوميات حياتية ومفردات
الواقع الذي نعيش��ه او نحاصر مبحطيه ،جند بعدها
باس��تطاعتنا ايج��اد حل��ول ترضينا في معيش��تنا
والتأقل��م معها  ،للوصول الى نتيجة حتمية تقودنا
حلياة فضلى .
مما يجعل املقارنة بيننا وبني االخر الذي يدعي التحضر
او فعال هو هكذا بناء على ما نحن فيه  -باقل تقدير
 جن��د ب��أن فلس��فة البراغماتية هي الس��ائدة فيسياس��ته ف��ي مجتمعاته ايضا،مم��ا يعطيه مكانة
متكنه وفقا لظروف ما لقيادة العالم من خالل قوته
العس��كرية واالقتصادية والسياس��ية  ,وتعود تلك
القوة لعمله الدؤوب من خالل اكتشافات واختراعات
تع��ود باملنفعة للبالد وتوظيفه��ا ملصاحله وان كانت
على حساب دول وشعوب اخرى ينبغي لها ان تتحرك
وتلملم ش��تاتها  ،مما ميجد ذلك ارادته ويساعده على
توجيه فكره نحو احلركة واملستقبل ,وتقدمي املنفعة
في دني��ا العم��ل ،دون االهتمام بالنظري��ات والقيود
التي تخدر ش��عوبنا في دول العال��م الثالث ,فهمه
االكبر يعود للنتائج العملية البناءة.
امت��ازت الفلس��فة البراغماتيه باهتمامه��ا باملبدأ
التجريبي واتباع النتائج وادراك الوعي الواقعي وعدم
التقوقع في غياهب املاضي الذي اضعف الكثير في
الفه��م احلقيقي للحي��اة واعم��ار االرض ,برغم كل
ذلك يبقى هناك اش��ياء  ،ال تقبل الش��ك في الدين
والعقي��دة ،التربية االجتماعية  ،النه من الصعب ان
جنمع ما بني الش��ك واالميان ,فهناك امور غيبية .من
صناع��ة اخلالق وحكمت��ه ،هي قدرة رباني��ة ما زالت
بعيدة املنال وفقا الس��رار الكون واالنسان الذي حقا
لم يع ويعلم ويأتي من العلم اال قليل فيه .
هنا أمام األحداث الدامية التي نشهدها في منطقة
أي ِمن األطراف املتنازعة
الشرق األوسط ،وعدم مقدرة ّ
أي
�م النزاع ملصلحته .يت��راءى أمامنا بأ ّن ّ
على حس� ِ
دعوة لتغيير السياس��ة العاملية ،ووض��ع براغماتية
جديدة ،س��تكون س��ابق ًة ألوانه��ا .ألن العوامل لم
تنض��ج بع��د في إح��داث التغيي��ر ،كم��ا وأ ّن هناك
ملفات كثيرة ونزاعات قائمة بني االطراف تش��عبت
وتفاقم��ت لدرج��ة يصعب حله��ا وارض��اء اجلميع،
مما يتطلب من القيادات الش��رق اوس��طية ان تكون
مخلصة لبلدانها وشعوبها و انفسها اوال وقبل كل
ش��يء اذا ما ارادت ان تقرأ الواقع بص��ورة براغماتية
وتق��دم املنفعة ملصاحلها كي تخف��ف وطأة منافع
االخرين بتسمياتهم املتنوعة ( استعمار  ،استغالل
 ،ارهاب  ...غير ذلك الكثير مما نعاني منه ويعد سبب
كل م��ا نحن به من ضيم وقهر وتش��تت  ..فهل من
مستمع ومجيب !! ) .
*كاتبة لبنانية

تبادل��ت وزيرة الصح��ة والبيئة
الدكتورة عديلة حمود حس�ين
االفكار والرؤى مع الوكيل الفني
لل��وزارة الدكتور ح��ازم اجلميلي
والوكي��ل االداري الدكت��ور زامل
ش��ياع العريب��ي ح��ول تعزي��ز
االس��ناد الطبي لعدد من احملاور
املهم��ة وق��ف ف��ي طليعته��ا
متابع��ة تعزيزاالس��ناد الطبي
امليدان��ي ملقاتلين��ا االبط��ال
مبايس��هم في تعزيز االنتصارات
املتحققة على الدواعش اجملرمني
في اجلانب االمين من املوصل .
كم��ا ناق��ش اللق��اء التوصيات
التي خرج بها االجتماع املشترك
ب�ين مس��ؤولي ال��وزارة واعضاء
جلن��ة الصح��ة والبيئ��ة ح��ول
مسودة قانون الضمان الصحي
والتاكي��د على اهمي��ة متابعة
احل��وار والتعاون املش��ترك الجناز
هذا القان��ون واقراره في مجلس
النواب .
وتط��رق اللق��اء ال��ى املش��اريع
الصحي��ة واهمي��ة االس��راع
باجنازها الس��يما تلك املتعلقة
مبستشفيات س��عة  400سرير
ومش��اريع الكلي��ة الصناعي��ة
والديلزة
كما اطلعت الوزيرة من الدكتور
عم��ر صب��اح مدي��ر ع��ام دائرة
صحة صالح الدي��ن على زياراته
امليدانية ال��ى منطقتي عبطة
وت��ل اجل��راد في قاط��ع عمليات
تلعف��ر لتقدمي االس��ناد الطبي
امليدان��ي ورفده��م باالدوي��ة
واملس��تلزمات الطبية لفصائل
احلشد الشعبي املبارك وابطال
قواتنا املس��لحة ومبا يسهم في
تعزيز االنتصارات املتحققة على
الدواعش اجملرمني
كم��ا اك��دت الوزي��رة خ�لال
اللق��اء على اهمية االس��تعداد
والتحضي��ر االمث��ل للمؤمت��ر
العلم��ي العاش��ر لدائرة صحة
ص�لاح الدي��ن برعايتها وحضور
اعض��اء جلن��ة الصح��ة والبيئة
النيابية والتأكيد على االستفادة

تسعى وزيرة
الصحة الى
تقديم االسناد
الطبي الميداني
ورفدهم باالدوية
والمستلزمات الطبية
بما يسهم في
تعزيز االنتصارات
المتحققة على
الدواعش المجرمين

جانب من اللقاء

م��ن البح��وث العلمي��ة الت��ي
س��تطرح في املؤمتر وعددها 20
بحثا في االرتقاء باالداء وتطويره
ومتابع��ة ق��رب افتت��اح رده��ة
الطوارئ في مستشفى تكريت
التعليمي ومناقش��ة املباش��رة
باعم��ار وتاهي��ل مستش��فى
تكريت التعليمي ومصرف الدم
الرئيسي ودار االطباء القدمي من
قبل منظمة undp
واكدت الدكتورة عديلة ان االيام
املقبلة ستشهد ارسال عدد من
جرح��ى ابطال قواتنا املس��لحة
واالمني��ة وحش��دنا الش��عبي
املبارك للعالج في مستشفيات
جمهورية رومانيا .
واشارت الوزير خالل استقبالها
س��فير جمهوري��ة رومانيا لدى
جمهورية العراق ياكوب برادا ان
عالج احلاالت املعقدة من جرحانا

االبطال تتص��در اولويات عملنا
في ال��وزارة وهو اق��ل ما نقدمه
البط��ال رووا بدمائه��م الزكية
تراب الوطن الطهور .
كما جرى خالل اللقاء مناقشة
تعزي��ز اواصر التع��اون الصحي
ب�بن وزارت��ي الصح��ة العراقية
والروماني��ة وتفعي��ل مذك��رة
التفاه��م املوقعة ب�ين البلدين
في اجمل��االت الصحية الس��يما
م��ا يتعلق فيها بط��ب الطوارئ
واحلاج��ة املاس��ة ال��ى تل��ك
اخلدم��ات تزامن��ا مع م��ا مير به
عراقنا احلبيب من حتديات امنية
وعس��كرية وهجم��ة ارهابي��ة
شرس��ة وح��رب ض��روس ض��د
عصابات داعش االرهابية  ،الفتة
الى ان عالج اجلرحى واملرضى في
املستش��فيات الرومانية سيتم
ادراج��ه مبلح��ق اضاف��ي ملذكرة

التع��اون والتفاه��م الصح��ي
املوقعة بني البلدين .
م��ن جانبه اك��د الس��فير برادا
ح��رص ب�لاده ووزارة الصح��ة
الروماني��ة على تعزي��ز التعاون
الصحي م��ع نظيرتها العراقية
مثمن��ا جه��ود الوزي��رة في هذا
اجملال
الى ذلك اكدت الوزيرة الس��عي
اجل��اد واجله��د ال��دؤوب ﻻعم��ار
وتأهيل املؤسسات الصحية في
اجلانب االيسر من مدينة املوصل
بعد حتريره بالس��واعد الس��مر
ملقاتلينا االبطال وتقدمي االسناد
الطبي ملعركتن��ا املصيرية ضد
الدواع��ش اجملرم�ين وحتى اعالن
النصر امل��ؤزر وحترير اجلانب االمين
من املدينة .
واش��ارت الوزي��رة خ�لال لقائها
عض��و جلن��ة االم��ن والدف��اع

التنمية الصناعية تطالب بإطالق مبالغ
القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
ايمان سالم  /هدى فرحان*
طالب��ت املديري��ة العام��ة للتنمي��ة
الصناعي��ة اح��دى تش��كيالت وزارة
الصناع��ة واملع��ادن اجله��ات اخملتصة
ف��ي االمان��ة العام��ة جملل��س ال��وزراء
ومجل��س محافظ��ة بغ��داد والبن��ك
املرك��زي بالتدخ��ل لتيس��ير اجراءات
اط�لاق مبال��غ الق��روض للمش��اريع
الصناعي��ة الصغي��رة واملتوس��طة
لدعم فئة الش��باب اخلريجني لغرض
مس��اعدة العاطلني منهم في ايجاد
فرص��ة عم��ل جلعله��م اداة فاعل��ة
ف��ي اجملتمع وتقليص نس��ب البطالة
ماسيس��هم ف��ي اس��تقرار الوض��ع
االمني واالجتماعي في البالد .
وقال رئيس قسم الصناعات الغذائية
ف��ي املديري��ة اخلبي��ر محمد ش��بيب
محمد ب��أن املديرية قامت بتش��كيل
جلن��ة بالتع��اون م��ع وزارات التعلي��م
العالي والعمل والشؤون االجتماعية
ومحافظ��ة بغداد ومنظم��ات اجملتمع

تقرير

لتأس��يس ه��ذا املش��روع فض�لا عن
اقامة محاضرة للتعريف بافاق العمل
في وزارة الصناع��ة واملعادن وخطتها
بعيدة املدى واملتمثلة باالستراتيجية
الصناعي��ة لغاي��ة ع��ام  2030اذ ان
دع��م انش��اء املش��اريع الصغي��رة
واملتوس��طة ميث��ل اجلزء االس��اس من
هذه االستراتيجية.
واش��ار محمد ال��ى ان املديرية قدمت
العديد من التسهيالت للشباب الذين
تقدموا بتس��جيل مشاريعهم والتي
يت��راوح عدده��ا حلد االن ب�ين ()30-25
مشروعا كتخفيض رسوم التسجيل
من ( 375ال��ف دينار الى  25الف دينار)
وابدت اس��تعدادها لتقدمي املس��اعدة
في ايجاد اماكن لتنفيذ هذه املشاريع
والت��ي تتوف��ر فيه��ا جمي��ع اخلدمات
املطلوب��ة من ماء وكهرب��اء وتصريف
صحي وحراسات.
*اعالم الصناعة

* إعالم الصحة

إعداد كشوفات لتنفيذ () 54
مشروعًا في المناطق المحررة

لدعم الشباب الخريجين ومساعدة العاطلين

املدني ونقاب��ة املهندس�ين وجمعية
املهندسني وعدد من اجلمعيات االخرى
الت��ي تهتم بش��ؤون التنمي��ة ووضع
خطة لنش��ر الوعي التنموي بني فئة
الش��باب اخلريج�ين الذي��ن ميتلك��ون
االف��كار والقدرة على االبداع واالبتكار
من خالل تنظيم حمالت لزيارة الكليات
باختصاصاتها املتعددة لشرح كيفية
تأسيس املشاريع الصناعية الصغيرة
واملتوس��طة ومبايتالءم م��ع طموحات
الشباب وافكارهم وامكانياتهم .
واضاف اخلبير محمد ان اخلطة شملت
ايض��ا نفي��ذ دورات تدريبي��ة يش��ارك
فيها اس��اتذة من اجلامعات العراقية
لش��رح كيفية دراسة الس��وق وادارة
العملية االنتاجي��ة وارضاء الزبون من
خالل جودة املنتج فضال عن دراس��ات
اجلدوى االقتصادي��ة اضافة الى اقامة
دورات ومحاض��رات الط�لاع الراغ��ب
بتأس��يس املش��روع الصناع��ي على
املتطلب��ات القانوني��ة واالش��تراطات

النيابي��ة عن محافظ��ة نينوى
علي املتيوتي ان الوزارة ش��كلت
فريق��ا فني��ا برئاس��ة الوكي��ل
الفن��ي الدكتور ح��ازم اجلميلي
بالتنسيق مع دائرة صحة نينوى
ودوائر الصحة االخرى الس��اندة
واثم��رت تلك اجله��ود عن تأهيل
مستشفى اخلنساء ودخوله في
اخلدمة بعد افتتاح صاالت الوالدة
والعمليات وردهات الرقود ومركز
الديلزة ومستش��فى الش��فاء
ليكون املستش��فى الرئيس في
اجلانب االيس��ر للمدينة اضافة
الى مستشفيات احلمدانية وابن
االثير وانشاء مستشفيني سعة
 40س��ريرا بالتعاون والتنس��يق
مع منظم��ة الصح��ة العاملية
اضاف��ة الى مباش��رة  15مركزا
صحيا للخدم��ة باس��ناد دائرة
الصحة بـ( )10سيارات اسعاف

حرص��ا من الوزارة عل��ى االرتقاء
باخلدم��ات الوقائي��ة والطبي��ة
والعالجية املقدمة الى العائالت
العائ��دة من الن��زوح وتلك التي
تتواجد في مخيمات النازحني .
ولفت��ت الوزيرة ال��ى ان التوجيه
قد صدر بانهاء تنسيب املالكات
الطبية والصحية التابعة لدائر
صحة نين��وى لتعود للعمل في
املناط��ق احمل��ررة م��ن احملافظة ،
مش��يرة ال��ى ان االي��ام القليلة
املقبل��ة ستش��هد اجتماع��ا
مش��تركا ب�ين قي��ادة ال��وزارة
واعض��اء مجل��س الن��واب ع��ن
محافظ��ة نين��وى الطالعه��م
عل��ى خط��ط وبرام��ج ال��وزارة
لتأهيل املؤسسات الصحية في
املوصل.

بغداد  -الصباح الجديد:
اع��دت وزارة االعم��ار واالس��كان
والبلدي��ات العام��ة الكش��وفات
املطلوبة لتنفيذ ( ) 54مشروعـا ً في
املناطق احملررة تت��وزع على قطاعات
املـ��اء واجمل��اري والبلدي��ات والط��رق
واجلسـور.
واوض��ح املهندس جاب��ر عبد خاجي
احلس��اني الوكيل الفن��ي للوزارة ان

املش��اريع املهم��ة الت��ي تدخل في
احلياة اليومية للمواطن في املناطق
احملـررة .
وأكـ��د الوكيل الفني ب��أن القروض
واملن��ح تش��مل محافظ��ات صالح
الدي��ن ونينوى وديالى وش��مال بابل
والت��ي تض��ررت بفع��ل العملي��ات
االرهابيـ��ة واخل��راب ال��ذي احدثـ��ه
تنظيم داعش االرهابي .

الكش��وفات تضمن��ت العدي��د من
املش��اريع واعـادة التـأهيل متول من
قرض وكالة التنمية االملانية والبالغ
(  )250مليـ��ون ي��ورو اضافـ��ة ال��ى
القرض الكويتي البالغ ( )450مليون
دوالر ومنح منظمـ��ات الهبيتـات (
ي��و أن دي بي ) وكذلك اليونيس��يف
 ،الفتـ��ا ً ال��ى أن ال��وزارة اخ��ذت في
حس��اباتها في عملية اعادة االعمار

جامعتا بابل وليستر تعقدان مؤتمرًا دوليًا للتعليم الطبي
بابل  -الصباح الجديد:
عقدت كلية الطب في جامعة بابل
مؤمتره��ا الدولي الثان��ي للتعليم
الطبي بالتعاون مع جامعة لستر
البريطانية ومبشاركة متخصصني
من داخل العراق وخارجه .
وناق��ش املؤمت��ر ال��ذي اقي��م حتت
ش��عار ( التعليم الطب��ي املتجدد
ضم��ان لنظ��ام صح��ي آم��ن)

االس��اليب احلديث��ة ف��ي التعليم
الطب��ي ،وآلي��ة اعتمادي��ة كليات
الطب ،وحتقي��ق ورش عمل لتدريب
املالكات التدريسية لكليات الطب
املشاركة بش��ان تصميم املنهاج
التكاملي واالنظم��ة االمتحانية،
وآلي��ة وضع االس��ئلة االمتحانية،
وكيفية اجراء االمتحان الس��ريري
واعتم��اد النظ��ام النوع��ي ف��ي

التعليم الطبي .
واكد مستش��ار ال��وزارة الدكتور
موسى املوس��وي ان املؤمتر يهدف
الى بن��اء منه��اج تعليم��ي طبي
تكامل��ي يعتم��د عل��ى الطال��ب
وينم��ي مه��ارة البح��ث العلم��ي
والتع��رف على االس��اليب احلديثة
وخاص��ة م��ا وصلت الي��ه جامعة
ليستر البريطانية.

ً
مخالفة للمطاحن والوكالء والناقلين
رصدت 143

ّ
التجارة تجهز المواطنين بحصة شهر شباط من الطحين
بغداد  -الصباح الجديد:

اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتصنيع
احلب��وب عن املباش��رة بتجهيز حصة
شهر ش��باط من مادة الطحني فيما
أش��رت الفرق الرقابي��ة  143مخالفة
للمطاحن والوكالء والناقلني .
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس
طه ياس�ين عباس بان الفرق الرقابية
املش��تركة التابعة لقس��مي الرقابة
والسيطرة النوعية نفذت خالل املدة
املاضية  61زيارة للمطاحن في بغداد
رص��دت خالله��ا  18مخالف��ة فيم��ا
نفذت خ�لال الفترة ذاته��ا  251زيارة
لوكالء الطحني نتج عنها تأش��ير 90
مخالف��ة ورصدت تل��ك اللجان ايضا
 35مخالفة للناقلني .
واض��اف ان جلان��ا تفتيش��ية خاص��ة
برقاب��ة اخملابز واالف��ران قامت بتنفيذ
 361زيارة تفتيشية للمخابز واالفران
اش��رت خاللها  258مخالفة متنوعة

تتعلق بالوقود املس��تعمل والنظافة
العامة ،
الفت��ا ال��ى ان مخالف��ات املطاح��ن
والناقل�ين وال��وكالء احيل��ت ال��ى
االقس��ام اخملتصة لتطبيق الش��روط
اجلزائية بحقها حس��ب بن��ود العقد
فيما احيلت مخالفات اخملابز واالفران
الى اللجان املتخصصة التخاذ االجراء
املناسب بحقها .
وعل��ى ذات الس��ياق نف��دت جلن��ة
مش��تركة م��ن وح��دات الرقاب��ة
والسيطرة النوعية في فرع الشركة
في محافظ��ة البصرة زيارات مكثفة
ش��ملت عدد م��ن املطاح��ن العاملة
في احملافظة للوقوف على مس��توى
االنت��اج والتجهي��ز وكمي��ات احلبوب
اجمله��زة للمطاح��ن وقد تخل��ل تلك
الزيارات س��حب لنماذج م��ن احلبوب
الداخلة باالنتاج وحبوب الكسر االول
والطح�ين املنت��ج لغ��رض الفحص
اخملتب��ري فيم��ا اع��د تقري��ر بالزي��ارة
واخملالفات املرصودة لرفعه لالقس��ام

جتهيز املواطنني مبادة الطحني

املعني��ة باملق��ر العام التخ��اذ االجراء
املناسب بحقها اس��تنادا لبنود عقد
انتاج الطحني .
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت وزارة
التج��ارة ع��ن ارس��الها القطوع��ات
اخلاصة بالعائالت واالفراد الذين نزحوا
الى جبال س��نجار بهدف اس��تكمال
جتهيز هم باملفردات الغذائية ومعاجلة
وضعها الغذائي .
وقال��ت الوزارة في بي��ان عن املتحدث
الرس��مي للوزارة محم��د حنون جاء
فيه ب��أن م�لاكات دائ��رة التخطيط
واملتابع��ة ف��ي ال��وزارة اس��تكملت
جمي��ع القطوع��ات اخلاص��ة بجميع
العائالت التي نزح��ت هربا من بطش
داعش االرهابي وارسلتها الى شركات
الغذاء بغية جتهيزهم باملواد الغذائية
اخملصصة لهم والتي تش��مل مركزي
الش��مال  ٣٢١والقحطاني��ه  ٣٢٣اذ
بلغ ع��دد العائ�لات الت��ي تضمنتها
القطوعات  ٦٨٨٤عائلة و  ٤٢٦٨٢فردا
كذلك تضمن القطع لشهري كانون

الثاني وشباط .
وجاء ف��ي البيان عن اس��تمرار الفرق
اجلوالة التابعة لوزارة مبواصلة عملها
بجرد العائالت في املناطق احملررة كافة
ح��ال االنتهاء م��ن عملي��ات التحرير
لغرض ايصال املفردات الغذائية لتلك
العائالت بالسرعة املمكنة.
ال��ى ذل��ك اعلن��ت الش��ركة العامة
لتصني��ع احلب��وب عن قي��ام وفد من
دائرتها باالش��راف على عملية توزيع
الطح�ين في املناطق احملررة مبحافظة
نينوى.
واك��د املدي��ر الع��ام ان وفدا برئاس��ة
مدير قس��م التس��ويق في الشركة
قام باالشراف واملتابعة لعملية توزيع
مادة الطحني على العائالت املتواجدة
والنازحة في املناطق احملررة مبحافظة
نينوى  ،مضيفا ً ب��ان الوفد زار مجمع
مخ��ازن بازوايا اخملصص خل��زن وتوزيع
مف��ردات البطاق��ة التمويني��ة على
العائالت في محافظة نينوى والتقى
مبنتسبي فرع الشركة باملوصل .

تقارير محلية
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اختيار العراق عضوًا

العراق يشارك في المؤتمر الوزاري العربي لمكافحة اإلرهاب في شرم الشيخ

في المحكمة العربية

متابعة الصباح الجديد:

بغداد – الصباح الجديد:
أك��دت وزارة العدل بأنه مت تس��جيل جمهورية العراق
كعض��و مؤس��س ف��ي احملكم��ة العربي��ة للتحكيم
التجاري وتسوية املنازعات ،واختيار وزير العدل د .حيدر
الزاملي ،نائبا لرئيس احملكمة.
وأضاف��ت ال��وزارة ،ان األم�ين الع��ام جملل��س الوح��دة
االقتصادية العربية السفير محمد الربيع الذي اشرف
على تأس��يس وإش��هار احملكم��ة العربي��ة للتحكيم
التجاري وتس��وية املنازعات بتوجيه من جامعة الدول
العربي��ة ،ق��د أعلن ع��ن اختيار وزي��ر الع��دل د .حيدر
الزاملي نائبا ً لرئيس احملكمة.
وأوضحت الوزارة إن وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي ،
قد أشرف وبالتنسيق مع اجلامعة العربية على انتقال
املقر الدائم لألمانة العام��ة الحتاد التحكيم التجاري
م��ن القاهرة إلى بغ��داد خالل ع��ام  ،2016وقد أقامت
الوزارة املؤمتر الثالث الحتاد التحكيم التجاري في بغداد
وبرعاية رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.

ش��ارك العراق ممثال بوزي��ر العمل
والش��ؤون االجتماعي��ة املهندس
محمد شياع السوداني في املؤمتر
ال��وزاري العرب��ي بش��أن “اإلرهاب
والتنمي��ة االجتماعي��ة أس��باب
ومعاجلات” ،برعاية الرئيس املصري
عبد الفتاح السيس��ي في مدينة
شرم الشيخ مبصر الذي اختتمت
اعماله يوم امس الثالثاء .
وش��ارك في املؤمتر اعضاء مجلس
وزراء الداخلي��ة الع��رب والبرمل��ان
العرب��ي وممثل��و وكاالت األمم
املتح��دة ذات الصل��ة واملنظمات
العربي��ة املتخصص��ة إضافة إلى
ممثل��ي منظم��ات اجملتم��ع املدني
ومؤسسات القطاع اخلاص.
وناق��ش املؤمت��ر ع��ددا م��ن احملاور
تضمن��ت اإلره��اب وأث��ره عل��ى
التنمي��ة االجتماعي��ة واحلف��اظ
على النس��يج اجملتمعي ،والعلوم
االجتماعية واخلط��اب الديني في
مواجهة اإلرهاب ،ودعم الش��باب
واألس��رة ملواجهة الفكر املتطرف،
واجملتم��ع املدني والقط��اع اخلاص
بصفته ش��ريكا ً رئيس��ا للقضاء
على اإلرهاب .
وترك��زت مناقش��ات املؤمت��ر على
األسباب االجتماعية التي أدت إلى
تنام��ي آفة اإلرهاب وانعكاس��اته
عل��ى األم��ن واالس��تقرار ف��ي
اجملتمعات وخاص��ة على الصعيد
االجتماع��ي وكيفي��ة معاجلت��ه،
إضاف��ة إل��ى مناقش��ة اجله��ود
اإلقليمي��ة والدولية وعلى صعيد
اجلامعة العربية ملكافحة اإلرهاب
من خالل متابعة تنفيذ االتفاقيات
العربية واالستراتيجيات في مجال
مكافحة اإلرهاب وأيضا من خالل
متابع��ة تنفيذ الق��رارات الصادرة
ع��ن القم��م العربي��ة ومجال��س
اجلامع��ة العربية على املس��توى
الوزاري.
وترأس وزير العمل اعمال اجللس��ة

ناقش المؤتمر
موضوعات عن
اإلرهاب وأثره على
التنمية االجتماعية
والحفاظ على
النسيج المجتمعي،
والخطاب الديني في
مواجهة اإلرهاب،
ومواجهة الفكر
المتطرف

ندوة للحفاظ على

الخزين االستراتيجي
جانب من املؤمتر

االول��ى م��ن املؤمتر الت��ي افتتحت
بكلم��ة ل��ه أك��د فيها عل��ى ان
التنمية ض��رورة حضارية تنهض
بواقع اجملتمع��ات وتنم��ي ثرواتها
البش��رية واملادية لتحسني نوعية
احلي��اة على نح��و عادل وش��امل،
مشيرا الى ان العراق عرف التنمية
من��ذ منتص��ف الق��رن املاض��ي
مبفهومها املعاصر وهو مستمر في
اتباع نهج وطني برغم التحديات
التي تواجهه بسبب االرهاب الذي
اس��تنزف ارواح��ا ً وام��واال ً طائل��ة
وهدم البنى التحتية واالجتماعية
واالقتصادي��ة والبيئي��ة ،الفتا الى
ان ه��ذه األم��وال واجله��ود لو انها
وظف��ت ف��ي مكانه��ا املناس��ب
لكانت مؤشرات التنمية البشرية

هي االعلى في العراق.
واس��تعرض الس��وداني اجن��ازات
احلكوم��ة العراقي��ة ف��ي مج��ال
مكافحة االرهاب ،ومنها تشكيل
جلنة عليا مبجال مكافحة االرهاب
ف��ي مق��ر مستش��ارية االم��ن
الوطن��ي تعنى بتنس��يق اجلهود
الوطني��ة العراقي��ة الت��ي انبثق
منها فريق تخصصي من االجهزة
االمني��ة ومنظم��ات اجملتم��ع
املدن��ي تعن��ى مبحارب��ة التطرف
العني��ف ،وفريق اخ��ر متخصص
من االجهزة االمني��ة وضع خطة
متابع��ة اس��تراتيجية مكافحة
االرهاب ،فضال عن تش��كيل جلنة
معنية بالتزام��ات العراق الدولية
واالقليمية.

وعن االلتزامات الدولية وتوصيات
جل��ان جامعة ال��دول العربية بني
السوداني ان العراق حقق في هذا
اجملال اس��تراتيجيات ع��دة منها،
اس��تراتيجية مكافح��ة االرهاب،
واس��تراتيجية مكافحة التطرف
العنيف ،فضال عن تشكيل وحدة
استخبارية متخصصة مبكافحة
غسيل االموال.
وفيم��ا يخ��ص االنتص��ارات التي
حتققه��ا قواتنا املس��لحة وحترير
االراض��ي م��ن تنظيم��ات داعش
االرهابي��ة فق��د اش��ار الوزير في
كلمته الى انه في هذه اللحظات
احلاسمة من تاريخ العراق تتوالى
انتصارات قواتنا الباسلة واحلشد
الش��عبي عل��ى فل��ول عصابات

حضر فعاليات مهرجان الشهادة السنوي السادس في الدبوني

محافـظ واسـط يرعـى حفـل اختتـام مؤتمـر
العمـل التطوعـي لمركـز السـالم
اعالم المحافظة
حضر محافظ واسط املهندس مالك
خلف وادي حفل اختتام مؤمتر العمل
التطوع��ي االول ،ال��ذي اقام��ه مركز
الس�لام االعالمي ،عل��ى قاعة االدارة
احمللي��ة ف��ي الكوت ،بحض��ور افضل
فرق العمل التطوعي ،من محافظات
العراق كلها.
واكد ال��وادي في كلمته ،على ضرورة
قي��ام الش��باب بدورهم ف��ي اجملتمع،
وخاصة من خ�لال العمل التطوعي،
الذي يعبر عن اس��مى مش��اعر حب
الناس والوط��ن ،والرغبة في التعبير
عن ذل��ك من خ�لال تق��دمي اخلدمات
اخملتلفة.
وقد بدأت فرق العمل التطوعي اليوم
االول من مؤمتره��ا بزيارة اهم املعالم

احلضاري��ة واجلمالي��ة ف��ي احملافظة،
مث��ل س��دة الك��وت ،وش��ارع دجلة،
وضريح الش��اعر ابي الطيب املتنبي.
وتخلل اجتماعها املس��ائي مناقشة
ورقة عمل املؤمت��ر ،واخلروج بتوصيات،
متت قراءتها صباحا.

وق��د ش��هد املهرجان ق��راءة قصائد
ش��عرية تش��دو ف��ي ح��ب الوط��ن،
وتكرمي الفرق املش��اركة كلها ،وتوزيع
الشهادات التقديرية
على صعي��د متصل ش��ارك احملافظ
ف��ي مهرج��ان الش��هادة الس��نوي

ندوة عن مخاطر العمل وطرق
الوقاية منها في الديوانية

بغداد  -الصباح الجديد:
نظم املرك��ز الوطني للصحة
والسالمة املهنية التابع لوزارة
العمل والش��ؤون االجتماعية
ن��دوة ملنس��وبي الش��ركة
العامة للصناع��ات املطاطية
ف��ي محافظ��ة الديوانية احد
تش��كيالت وزارة الصناع��ة
واملع��ادن للتعري��ف مبخاط��ر
العمل وطرق الوقاية منها.
واكد مدير عام املركز عمار عبد
الواح��د خ�لال افتت��اح الندوة
استعداد الوزارة لتقدمي الدعم
البن��اء محافظ��ة الديواني��ة
م��ن العامل�ين في االنش��طة
االقتصادي��ة كاف��ة وتوعيتهم

في كيفية درء اخملاطر الناجمة
عن العمل وضم��ان بيئة عمل
آمنة وصحية لهم.
واوضح ان املركز الوطني يعنى
بحماي��ة العامل�ين املتعرضني
للمخاط��ر املهنية ف��ي مواقع
العم��ل كافة من خ�لال تبنيه
سياس��ة وطني��ة لغ��رض
التفتي��ش والرقاب��ة على بيئة
العمل.
وب�ين عب��د الواح��د ان املرك��ز
يعم��ل عل��ى ارس��اء ثقاف��ة
الصح��ة والس�لامة املهني��ة
للحد م��ن االصاب��ات واحلوادث
في اثناء العمل ورصد االمراض
املهني��ة حفاظا ً على س�لامة

الف��رد العام��ل وعمل��ه وبيئة
العم��ل الت��ي تنعكس س��لبا ً
عل��ى اجلوان��ب االجتماعي��ة
واالقتصادية في البلد.
يذك��ر ان املرك��ز الوطن��ي
للصحة والسالمة املهنية هو
اح��د تش��كيالت وزارة العم��ل
والش��ؤون االجتماعي��ة الت��ي
تعنى بنش��ر ثقاف��ة ومفاهيم
الصحة والسالمة املهنية في
مواقع العمل التابعة لش��تى
االنشطة االقتصادية من خالل
تدري��ب العاملني فيه��ا واقامة
الن��دوات التثقيفي��ة والدورات
التدريبي��ة واج��راء الزي��ارات
امليدانية ملواقع العمل.

الجامعة التقنية الوسطى تنظم
ندوة عن محاربة الشائعة
اعالم الجامعة
نظ��م معه��د اإلدارة التقن��ي
باجلامع��ة التقنية الوس��طى،
ن��دوة عن اإلرش��اد الس��لوكي
ومحاربة الش��ائعة مبش��اركة
باحث�ين م��ن ش��تى اجلامعات
العراقية.
وتهدف الن��دوة إل��ى التعريف
بالشائعة ومخاطرها وأنواعها
وتأثيرها في أبن��اء اجملتمع التي

للتحكيم التجاري

تعد سلوكا عدوانيا ضد اجملتمع
بصورة عامة .
وناقش��ت الن��دوة مخاط��ر
الش��ائعة وتأثيره��ا ف��ي
التجانس واالس��تقرار النسبي
للقي��م األساس��ية كالتكافل
االجتماعي والشعور باملواطنة،
كم��ا تعم��ل الش��ائعة عل��ى
إحب��اط املش��اعر مما ي��ؤدي إلى
العزل��ة واالكتئ��اب واخل��وف

والت��ردد ،فض�لاً ع��ن تدن��ي
املعنويات وإعاقة الفكر.
وتناولت الندوة كيفية مكافحة
الشائعة كإظهار احلقيقة عبر
قن��وات التواص��ل االجتماع��ي
ووسائل اإلعالم املرئي واملسموع،
واقتراح يوم في األس��بوع تلقى
فيه محاضرات تثقيفية حملاربة
الشائعات من مرحلة االبتدائية
صعودا ً للجامعة .

الس��ادس الذي اقام��ه مركز ومنتدى
الزه��راء الثقافي ف��ي ناحية الدبوني
مبناس��بة استشهاد السيدة فاطمة
الزه��راء (ع) مبش��اركة هيئة املواكب
احلسينية في ناحية الدبوني ،وبرعاية
املرجع الديني محمد سعيد احلكيم
( دام ظل��ه) وبالتع��اون م��ع العتبات
املقدس��ة .وحضر املهرجان الس��يد
عز الدي��ن احلكيم وعدد م��ن اعضاء
مجل��س احملافظ��ة وعدد م��ن الرموز
العش��ائرية واالجتماعي��ة وجم��ع
م��ن املومنني،فيما تخلل��ه القاء عدد
من الكلم��ات التي جس��دت اعظم
شخصية الزهراء البتول (ع) وعروض
متثيلية واختتم املهرجان بتكرمي عدد
م��ن عائ�لات الش��هداء ض��د داعش
وعمليات االرهاب

داع��ش ،معب��را ع��ن ش��كره فرص التعاون العربي في مس��يرة
وامتنان��ه لعبارات الدعم والتأييد البناء والنمو املستدام.
النتصارات العراقيني ،مؤكدا انهم ودعا وزير العمل الى تنسيق عربي
على لق��اء قريب م��ع حترير كامل لوض��ع رقاب��ة صارم��ة عل��ى بؤر
الت��راب العراقي ال��ذي لوثته هذه التخريب والفساد على املستويات
العصابات املنحرفة واملتوحشة .كافة م��ن خالل رص��د فعال ألية
من جانبه اس��تعرض وفد العراق ممارس��ة تضر باالمن واالس��تقرار
املش��ارك ف��ي املؤمتر ورق��ة عمل حتى حتقق التنمي��ة اهدافها في
اكد م��ن خاللها على االس��تمرار بيئة داعمة لالس��تثمار والتعاون
ف��ي تنفي��ذ املنهجي��ة التنموية الدولي والعربي.
والعسكرية الجناز اهداف التنمية يذكر ان املؤمتر يهدف إلى الوصول
والبن��اء والقض��اء عل��ى البن��ى إل��ى تص��ور ش��امل ع��ن كيفية
الفكرية واملادية لالرهاب والتهيئة القض��اء على اإلره��اب وذلك من
ملرحلة ما بعد داع��ش اجملرم الذي خالل “إع�لان وزاري” صدر في هذا
يش��هد العالم هزميته ،مش��ددا ً الصدد وس��يتم رفعه إلى القمة
على اهمي��ة االع�لان العربي من العربي��ة املقبلة ف��ي األردن نهاية
اج��ل التنمية املس��تدامة وتعزيز اذار اجلاري .

العيسى يؤكد تطوير البحث
العلمي واستقاللية الجامعات
بغداد  -الصباح الجديد:
أكد وزي��ر التعليم العال��ي والبحث
العلم��ي الدكت��ور عب��د ال��رزاق
العيس��ى ،ان تطوير البحث العلمي
واستقالل اجلامعات هدف رئيس في
إس��تراتيجية التعلي��م العال��ي في
العراق .
وقال الوزي��ر في كلمة له في انطالق
فعاليات املنتدى البرملاني الثاني جلودة
التعليم العالي والبحث العلمي في
الع��راق  ،ان وزارة التعلي��م حريصة
على اس��تقالل اجلامع��ات ومنع اية
تدخالت تعرقل مس��يرتها العلمية
 ،مش��يرا الى ان ال��وزارة تعمل على
اح��داث تغييرات كمي��ة ونوعية في
احلركة العلمي��ة والثقافية مبا يلبي
احتياجات خطط التنمية الشاملة
للبالد في جميع اجملاالت االجتماعية
واالقتصادية واملعرفية.

وأض��اف وزي��ر التعلي��م ان العم��ل
يتواص��ل على ان تكون كل اجلامعات
العراقي��ة ملتزم��ة مبعايي��ر اجل��ودة
واالعتم��اد األكادمي��ي عل��ى وف��ق
التصنيف��ات العاملية للمؤسس��ات
األكادميي��ة  ،مبين��ا ان وزارة التعليم
اطلقت مؤخرا أول مشروع للتصنيف
الوطن��ي جل��ودة اجلامع��ات العراقية
والذي سيشكل دافعا كبيرا لالرتقاء
باملستوى العلمي واألكادميي .
وتاب��ع العيس��ى ان هناك تنس��يقا
مش��تركا بني وزارتي التعليم العالي
والتربية بش��أن تطوير آليات القبول
املرك��زي ،مؤك��دا ان وزارة التعلي��م
عمل��ت عل��ى احت��واء أع��داد كبيرة
من حمل��ة الش��هادات العلي��ا عبر
تعيينه��م في اجلامع��ات احلكومية
او توفي��ر ف��رص عمل ف��ي الكليات
واجلامعات األهلية.

لمياه بحيرة حمرين

ديالى  -الصباح الجديد:
نظمت كلي��ة التربية للعلوم االنس��انية في جامعة
ديالى ،ندوة عن سبل احلفاظ على اخلزين االستراتيجي
ملياه بحيرة حمرين واملوازن��ة في االقتصاد باإلطالقات
املائية .
وته��دف الن��دوة ،ال��ى التركيز على الس��بل الكفيلة
باحلفاظ على اخلزين االستراتيجي ملياه بحيرة حمرين،
واخلطط املطلوبة باإلطالقات املائية من البحيرة.
واكدت الن��دوة ،ان خ��زان وبحيرة س��د حمرين يعدان
صم��ام االم��ان حملافظة ديالى ف��ي وق��ت الفيضانات
والش��حة املائية ايضا  ،وش��ددت الندوة على اهمية
البحث عن مصادر مائية أخرى تقليدية وغير تقليدية
من اجل احلفاظ على اخلزين املائي او التعويض عنه في
السنوات اجلافة وايجاد صيغة تعاون مع خزان وبحيرة
س��د دربندخان وحتقيق أفضل اس��تعمال واملوازنة في
االطالقات.

 3آالف دينار سعر قنينة
األوكسجين الطبي

بغداد  -الصباح الجديد:
حددت دائرة العيادات الطبية الش��عبية تسعيرة
بي��ع قناني غاز األوكس��جني الطبي حجم صغير
بس��عر  3000دين��ار للقنينة الواح��دة والتي تباع
م��ن داخ��ل املعم��ل إل��ى دوائ��ر الصح��ة ببغداد
واحملافظات.
وقال مدير ع��ام الدائرة الدكتور ح��ازم عبد الرزاق
أجلميلي دعما ً من دائرتن��ا ألهالي املرضى في ظل
الظ��روف الصعب��ة الت��ي مي��ر بها البل��د ولغرض
مس��اعدتهم ف��ي التقلي��ل من الع��بء عليهم
وتق��دمي العون له��م بق��در املس��تطاع مت إضافة
تس��عيرة خاص��ة بقنان��ي األوكس��جني الطبي
الصغيرة وبس��عر ( )3000دين��ار للقنينة الواحدة
والذي ينتج في مصنع األوكسجني الطبي التابع
لدائرتنا .
وأوضح أن معمل األوكس��جني الطبي مت افتتاحه
باملش��اركة مع القطاع اخلاص بطريقة االستثمار
وحس��ب قانون دائرة العيادات الطبية الش��عبية
ويقوم بتجهيز املستشفيات في بغداد واحملافظات
الراغب��ة وينت��ج األوكس��جني الطب��ي املعبأ في
االسطوانات واألوكسجني الطبي السائل .
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السعودية تتعاون مع

إندونيسيا لمحاربة «داعش»
كاراكاس ـ وكاالت:
قال س��فير الس��عودية ل��دى إندونيس��يا ،امس
الثالث��اء إنه من املنتظر أن يوقع امللك س��لمان بن
عبد العزيز  10اتفاقات خالل زيارته لكراتش��ي مع
التركيز على محاربة تنظيم «داعش».
وقال الس��فير أسامة محمد عبد اهلل الشعيبي،
إن املل��ك س��لمان ب��دأ ،األح��د ،جول��ة آس��يوية
تس��تغرق ش��هرا لتعزي��ز العالق��ات والبحث عن
فرص لالس��تثمار ،تنطلق من إندونيسيا من األول
حتى  12آذار.
وتابع أن هن��اك الكثير من مذكرات التفاهم التي
س��يتم التوقيع عليه��ا في إندونيس��يا ،مضيفا
أن األولوي��ة حملاربة اإلرهاب ،والس��عودية تس��عى
للتعاون من أجل هزمية التنظيم اإلرهابي.
والس��لطات في إندونيس��يا تش��عر بالقلق بعد
تعرضها لسلسلة هجمات من مؤيدين للتنظيم
خالل العام املنصرم.
وق��ال الش��عيبي إن الس��عودية وإندونيس��يا
س��تتعاونان أيضا في مج��االت أخرى مثل النفط
والغاز والتعليم.

الشرطة االسرائيلية تبدأ
اخالء منازل مستوطنين
في الضفة الغربية

الضفة الغربية ـ أ ب ف:
بدأت الش��رطة االس��رائيلية ام��س الثالثاء بأخالء
تس��عة منازل تعود ملس��توطنني اس��رائيليني في
الضف��ة الغربية احملتل��ة متهيدا لهدمه��ا ،وتفريق
متظاهري��ن مبوجب امر قضائي ص��ادر عن احملكمة
العليا.
وكان��ت احملكم��ة ق��ررت ه��دم تس��عة مب��ان في
مس��توطنة عوفرا اقيمت على ارض فلس��طينية
خاصة بحلول  5اذار املقبل.
وق��ال مراس��ل لفران��س ب��رس ان الش��رطة بدأت
بالدخ��ول ال��ى املن��ازل وازال��ة املتظاهري��ن م��ن
املستوطنني املتطرفني واحدا تلو االخر.
واكدت الشرطة في بيان انها اعتقلت شابا واحدا
ملهاجمته ضباط في الشرطة.
واعلنت الش��رطة انها س��تقوم بضبط النفس اال
انها حذرت من انها لن تتساهل مع العنف .وكانت
ثماني عائالت من املس��توطنني وافق��ت على ترك
منازلها قبل حلول املوعد النهائي.

قوات التحالف العربي تستهدف أحد المواقع
العسكرية في محافظة صعدة اليمنية

متابعة ـ الصباح الجديد :
طالب مسؤول في األمم املتحدة يزور
طرف��ي القت��ال في احل��رب األهلية
باليمن بضمان تيسير الدخول إلى
موانئ الب�لاد إليصال واردات الغذاء
والوق��ود وال��دواء م��ن أج��ل تفادي
مجاعة تلوح في األفق.
وقال س��تيفن أوبراين منس��ق األمم
املتحدة لشؤون اإلغاثة إن املنظمة
دعت املانح�ين الدوليني إل��ى زيادة
مس��اعداتهم لكن على اليمنيني
ضمان أن تصل تلك املساعدات إلى
ما يصل إلى سبعة ماليني شخص
يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
وقتل عشرة آالف شخص على األقل
خالل القتال الذي أس��فر عن أزمة
إنس��انية في البلد الفقير .ويعوق
القتال داخل املوانئ أو بالقرب منها
دخول املساعدات اخلارجية.
وق��ال أوبراي��ن للصحفيني في مقر
احلكومة في عدن امس االول االثنني
«إن عل��ى اجملتمع الدولي (إرس��ال)
مزي��د من التموي��ل وعلى الطرفني
املتحاربني مواصلة السماح بدخول
املساعدات».
وأض��اف «هذا أيض��ا يعني الدخول
إل��ى املوانئ حت��ى تصل ال��واردات
املطلوبة إلى اليمن».
وفي وقت س��ابق من الشهر اجلاري
قال��ت األمم املتح��دة إن الضرب��ات
اجلوي��ة للتحال��ف ال��ذي تق��وده
الس��عودية عل��ى مين��اء احلدي��دة
الذي يخدم منطقة حتت سيطرةاحلوثيني ،ودمرت خمس رافعات في
املين��اء مما أجبر عش��رات الس��فن
لالصطفاف خارجه لعدم إمكانية
تفريغ ما حتمله.
وق��ال أوبراي��ن «إن س��بعة مالي�ين

السيسي يعتبر استهداف

القاهرة ـ بي بي سي:
ق��ال الرئي��س املص��ري عبدالفتاح السيس��ي إن
اس��تهداف املواطنني في العريش «مخطط جبان
من أهل الشر لزعزعة الثقة في الدولة والنيل من
الوحدة الوطنية وبث الفتنة».
ونزحت عش��رات األس��ر املس��يحية مؤخ��را من
العريش بعدما قتل مس��لحون مجهولون سبعة
مس��يحيني خ�لال ش��باط اجل��اري ف��ي ح��وادث
متفرقة.
وأكد السيس��ي أن الدولة عازم��ة على «القضاء
على العناصر اإلرهابية في شمال سيناء واجتثاث
اإلرهاب هناك من جذوره».
وبحس��ب ما ج��اء في بي��ان صادر عن الرئاس��ة،
فقد ش��دد السيس��ي على أهمي��ة احلفاظ على
التماس��ك ووحدة الصف كسبيل وحيد للتغلب
على التحديات القائمة و»محاوالت هدم الدولة».
وحذر الرئي��س املصري ،في تصريحات��ه أثناء زيارة
لطلب��ة برنام��ج رئاس��ي لتأهيل الش��باب على
القيادة ،من أن األزمات املوجودة في املنطقة «توفر
بيئة خصبة للتنظيمات اإلرهابية».
ُ
وش��كلت جلنة حكومية ملتابع��ة أوضاع النازحني
اجلدد إلى مدينة االس��ماعيلية وغيرها من أقباط
ش��مال س��يناء .ويقول النازحون إنهم فروا خوفا
على حياتهم.

تقـرير

بدأ الرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي،
زيارته إلى دولة
اإلمارات ،أجرى خاللها
مع القيادة اإلماراتية
محادثات ،بشأن
التطورات الجارية في
اليمن على األصعدة
السياسية والعسكرية
واألمنية واالقتصادية

ستيفن أوبراين
ش��خص ال يعلمون من أين ستأتي
وجبته��م التالي��ة ونواج��ه حاليا
خط��را جس��يما فيم��ا يتعل��ق
باجملاعة».
اس��تهدفت قوات التحالف العربي
في اليمن ،أحد املواقع العسكرية،
حي��ث تواج��د ماج��د زرع��ة،
املش��رف على جبه��ة الربوعة في
املنطق��ة احلدودية بني الس��عودية
واليمن ،وأح��د القي��ادات امليدانية
للميليشيات «احلوثيني» وعلي عبد
اهلل صال��ح ،ف��ي محافظة صعدة
ش��مال اليم��ن .وأس��فرت عملية
االس��تهداف ع��ن إصاب��ة القيادي

التاب��ع للحوث�ين  ،وأح��د معاونيه
العس��كريني ،إضاف��ة إل��ى مقتل
اثنني من املقاتلني التابعني له.
وفج��ر احلوثي�ين وصال��ح ،من��زل
القي��ادي ف��ي املقاومة الش��عبية
عب��ده عل��ي معوضة ،ف��ي مديرية
عتمة ف��ي احملافظة .ووصل الرئيس
اليمني عبدربه منص��ور هادي إلى
الري��اض ،ف��ي إطار جول��ة خارجية
تش��مل عددًا م��ن ال��دول العربية
بينها األردن.
وأعل��ن وزير ميني بأن «األمم املتحدة»،
أبدت استعدادها للتعامل بإيجابية
مع الدع��وة التي وجهه��ا الرئيس

عبد ربه منصور ه��ادي ،للمنظمة
الدولي��ة لتعزي��ز دور وكاالته��ا
اإلنس��انية في ع��دن .وأوضح عبد
الرقي��ب فت��ح ،وزي��ر اإلدارة احمللي��ة
رئي��س اللجن��ة العلي��ا لإلغاثة ،أن
وكي��ل األم�ين العام ل�لأمم املتحدة
للشؤون اإلنسانية ستيفن أوبراين،
الذي ي��زور عدن حال ًي��ا ،وعد بتعزيز
دور منظمات األمم املتحدة إلى جوار
احلكومة الش��رعية في العاصمة
املؤقت��ة للبالد .وأض��اف أن «أوبراين
وع��د باس��تجابة إيجابي��ة لطلب
الرئي��س ه��ادي ،وأكد أن ع��دن اآلن
آمنة».

وتطرق الرئيس هادي خالل احملادثات
الت��ي أجراه��ا ،وكيل األم�ين العام
للش��ؤون اإلنس��انية إل��ى احلصار
الذي تعاني��ه محافظ��ة تعز ،منذ
قرابة العامني من قبل امليليشيات
االنقالبي��ة ،دون أن يك��ون هناك دور
فاعل ملنظمات األمم املتحدة ،ودعاه
لزي��ارة تعز .وأعل��ن الوزي��ر فتح أن
أوبراي��ن وعد بزيارة تع��ز بعد زيارته
صنعاء.
وف��ي ثاني يوم م��ن زيارته إلى عدن،
تفقد املس��ؤول األممي ،ميناء عدن،
وأكد أنه مؤهل للقيام باس��تقبال
جمي��ع أن��واع البواخر .وق��ال الوزير

اليمن��ي إن املس��ؤول األمم��ي ،جتول
في ع��دد من مديريات ع��دن وخرج
بانطب��اع جيد ع��ن الوض��ع فيها،
مضي ًف��ا أن ق��دوم أوبراين هذه املرة
إلى عدن عل��ى منت طائرة أممية إلى
مطار عدن ،يعد مؤشرًا إيجاب ًيا على
أن مطار عدن بات بإمكانه استقبال
الطائرات بشكل طبيعي.
وبدأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور
ه��ادي ،زيارت��ه إل��ى دولة اإلم��ارات،
أج��رى خاللها مع القيادة اإلماراتية
محادثات ،بش��أن التطورات اجلارية
في اليمن على األصعدة السياسية
والعسكرية واألمنية واالقتصادية.
وأوضح ياس�ين مكاوي مستش��ار
الرئي��س اليمن��ي ،أن زي��ارة الرئيس
هادي إل��ى دولة اإلم��ارات ،تأتي في
إطار «تعميق العالقات بني البلدين
الشقيقني ،خاصة أن اإلمارات تعد
إح��دى الدول الرئيس��ية إلى جانب
اململك��ة العربي��ة الس��عودية في
التحالف العربي ،إلعادة الش��رعية
إلى اليمن .وأك��د مكاوي ،أن الزيارة
تع��د تأكي�� ًدا عمل ًي��ا عل��ى عم��ق
العالقات بني بالدنا وش��رعيتها مع
األش��قاء في دولة اإلمارات العربية
املتح��دة ،ممثلة في الرئيس عبد ربه
منصور هادي ،ورئيس دولة اإلمارات
الش��يخ خليف��ة ب��ن زاي��د وأخيه
الشيخ محمد بن زايد».
وشدد على وجود «تنسيق متكامل
وغ��رف عملي��ات مش��تركة ،إلدارة
العملي��ات العس��كرية» ،الهادفة
لدعم الش��رعية في اليمن ،لكنه
أش��ار إل��ى أن «التحال��ف العرب��ي
والشرعية في اليمن ،لديهما هدف
رئيسي هو استعادة الشرعية إلى
اليمن ،وقطع دابر محاوالت التمدد
اإليران��ي ف��ي املنطق��ة وضمنه��ا
اليمن».

األطفال المهاجرون «عرضة لالنتهاكات في ليبيا»

أقباط سيناء «مخططا
لبث الفتنة»

شؤون عربية ودولية

طرابلس ـ بي بي سي:
ح��ذرت األمم املتح��دة م��ن أن ع��ددا
كبيرا من األطفال مازالوا يخاطرون
بحياتهم من أجل أن يقوموا بالرحلة
من ليبيا إلى إيطاليا.
وورد في تقرير لوكال��ة األمم املتحدة
للطفول��ة (يونيس��يف) أن  26ألف
طف��ل ،معظمهم غي��ر مصحوبني
بذويه��م ،عب��روا البح��ر املتوس��ط
العام املاضي.
ونب��ه التقري��ر إل��ى أن العدي��د من
األطفال يتعرضون للعنف واالنتهاك
اجلنسي من قبل املهربني ،لكنهم ال

يتحدثون عن ما يتعرضون له ،خوفا
من االعتقال أو الترحيل.
وتق��ول الوكالة إن مراك��ز االحتجاز
في ليبيا تعاني من شح في الطعام
واملياه الصاحلة للشرب واألدوية.
وأصبحت محن��ة األطفال جزءا من
احملنة العامة للهجرة اجلماعية إلى
أوروبا في السنتني األخيرتني.
وبينما قيل الكثير عن األخطار التي
يواجهها املهاجرون في عرض البحر
ل��م يجر التعامل م��ع األخطار التي
يتعرض��ون لها عل��ى األرض ،خاصة
في ليبيا.

ويوثق تقرير اليونس��يف ،الذي صدر
بعن��وان «رحل��ة قاتل��ة لألطف��ال»،
وبتفاصيل مروعة ،حاالت اس��تعباد
وانتهاكات جنس��ية لعدد كبير من
األطفال الذين يحاولون الهجرة إلى
إيطاليا.
وق��ال نائ��ب املدي��ر التنفي��ذي
لليونيس��يف ،جاس�تن فورس��يث،
إن بعض األطف��ال تعرضوا ملعاملة
وحش��ية واغتصاب وبعضهم قتل
خالل الرحلة.
وضمن م��ا ورد ف��ي التقري��ر ،قصة
الفت��اة «كامي��س» م��ن نيجيري��ا،

البالغ��ة من العمر تس��ع س��نوات،
والتي قطعت الصحراء مع والدتها،
ليجدا نفس��يهما أخي��را في مركز
احتجاز في ليبيا.
وأف��اد التقري��ر ب��أن نصف النس��اء
واألطف��ال الذي��ن حت��دث إليه��م
الباحث��ون تعرض��وا النته��اكات
جنس��ية ،وخاص��ة عل��ى املعاب��ر
واحل��دود ،وأن الكثير م��ن املنتهكني
أش��خاص بزي رس��مي ،وه��ذا أحد
أس��باب خوف الضحايا من احلديث
عن ما يتعرضون له.
وورد في التقري��ر أيضا أن ثلث الذين

ج��رى التح��دث إليهم قال��وا إنهم
تعرضوا لالنتهاكات في ليبيا ،وحني
سئل األطفال عن من اعتدى عليهم
رفض غالبيتهم اإلجابة.
ويحدد التقرير  34مركز احتجاز في
ليبيا 3 ،منها في مجاهل الصحراء،
وتدي��ر معظمه��ا دائ��رة مكافح��ة
الهجرة غير الش��رعية .كما حتتجز
جماع��ات مس��لحة مهاجري��ن في
مراكز مجهولة املكان.
وفي ع��ام  ،2016عبر م��ن ليبيا إلى
إيطالي��ا  180ألف مهاج��ر ،بينهم
 28أل��ف طف��ل ،معظمه��م غي��ر

مصحوب�ين بذويهم ،حس��ب تقرير
اليونيسيف.
وباإلضافة إلى األوضاع السياس��ية،
فإن الفق��ر والرغبة في حياة أفضل
يعتبر أحد أهم األس��باب التي تدفع
املهاجرين إلى مغادرة بلدانهم.
وقال عيس��ى البالغ م��ن العمر 14
عاما للباحثني «أردت أن أقطع البحر
للحص��ول عل��ى عمل ومس��اعدة
أشقائي اخلمسة في الوطن».
لك��ن بع��د س��نتنني م��ن مغادرته
النيجر ما زال عيسى وحيدا في أحد
مراكز االحتجاز في ليبيا.

الديموقراطيون األميركيون يحذرون الجمهوريين من عرقلة التحقيقات حول روسيا
واشنطن ـ أ ب ف:
حذر الدميوقراطيون ف��ي الكونغرس
األميرك��ي ام��س االول االثن�ين،
اجلمهوري�ين م��ن مغب��ة عرقل��ة
التحقيق��ات اجلارية ح��ول اتصاالت
قد تكون حصلت الع��ام املاضي بني
مقربني م��ن دونالد ترام��ب واخملابرات
الروس��ية وحول تدخل موس��كو في
االنتخابات الرئاسية األميركية.
وأقر البيت األبيض األس��بوع املاضي

بأنه تدخل لدى الش��رطة الفدرالية
(إف ب��ي آي) للحص��ول منه��ا عل��ى
إجابات حول تلك املزاعم ،وقد تدخل
أيض��ا ل��دى الس��ي آي إيه بحس��ب
وسائل إعالم.
لك��ن الدميوقراطي�ين ي��رون أن إدارة
ترامب تخاطر من خالل تلك الضغوط
بإفشال العمل الذي تقوم به وكاالت
االستخبارات واللجان في الكونغرس
ح��ول االتصاالت املزعوم��ة والتدخل

الروسي باالنتخابات األميركية.
وقال زعيم الدميوقراطيني في مجلس
الشيوخ تشاك شومر «ليست هذه
هي الطريقة التي جنري فيها حتقيقا
محاي��دا ي��ؤدي إل��ى حي��ث تقودن��ا
احلقائق» .وأضاف «من املؤكد أن ذلك
يُظهر غيابا للحياد».
وبالنس��بة إل��ى م��ارك تون��ر زعي��م
الدميوقراطيني في جلنة االستخبارات
مبجلس الش��يوخ «يج��ب أن ال يكون

هناك تدخال سياسيا» وإال فإن «ذلك
وجه اخلالصات التي س��تخرج»
س�� ُي ّ
بها التحقيقات.
ورفض��ت إدارة الرئيس ترامب املزاعم
التي قد تكون تس��ربت م��ن مصادر
اس��تخبارية ونقلتها وس��ائل اعالم
بينها صحيفة نيوي��ورك تاميز ،والتي
أش��ارت إلى أن رئيس حمل��ة ترامب،
بول مانافورت ،ومستش��ارين آخرين،
قد يكون��ون تواصلوا مع مس��ؤولني

اس��تخباريني روس قب��ل انتخاب��ات
الثامن من تشرين الثاني.
وقد تك��ون تلك االتص��االت حصلت
في وق��ت تدخلت فيه روس��يا ،وفقا
لالستخبارات األميركية ،في احلملة
االنتخابية الرئاسية لتشويه سمعة
املرش��حة الدميوقراطي��ة هي�لاري
كلينتون.
وأقر البيت األبيض األس��بوع املاضي
بأنه طلب من اإلف بي آي مس��اعدته

على مكافحة املعلومات «اخلاطئة»
التي نشرتها صحيفة نيويورك تاميز.
وقال املتحدث باس��م البيت األبيض
ش��ون سبايس��ر ام��س االول اإلثنني
«ب��دأ األم��ر م��ع اإلف ب��ي آي ال��ذي
لف��ت أنظارنا عندما ق��ال إن الرواية
ف��ي (نيويورك) تاميز ليس��ت دقيقة».
وأض��اف «كل ما قلناه ه��و ،هذا رائع،
هل ميكنكم أن تقولوا الشيء نفسه
لبقية الصحافيني؟».

اكبر بـ»ثالث مرات من نفقات الصين ثاني قوة عسكرية عالمية

ترامب يعد بزيادة «تاريخية» في ميزانية الجيش االميركي وتعويضها بخفض في النفقات غير العسكرية
واشنطن ـ وكاالت:
اقت��رح الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب
ام��س االول االثنني «زي��ادة تاريخية» في
نفقات البنتاغون ،في مواجهة تهديدات
عال��م «خطي��ر» ،تبل��غ  54ملي��ار دوالر
للمجال الدفاعي ،على أن يتم تعويضها
بخفض في املساعدة الدولية.
وعش��ية اخلط��اب األول ل��ه أم��ام
الكونغ��رس ،أكد ترامب خ�لال لقاء مع
حكام الواليات نيته تقدمي موازنة لتعزيز
«األمن القومي» حتت��رم وعده بـ»حماية
الشعب االميركي».
وس��يقترح البي��ت األبيض زي��ادة بـ54
مليار دوالر للمجال الدفاعي ،أي بنسبة
تس��عة في املئة من ع��ام إلى آخر ،على
أن يت��م تعويضها بخفض في النفقات
غي��ر العس��كرية وهو س��يكون «أكبر
اقت��راح للخفض منذ الس��نوات األولى
لعه��د ريغ��ن ( »)1989-1981بحس��ب
مدير امليزانية ميك مولفاني.
وإذ حتدث مولفاني عن خفض للمساعدة
الدولية ،شدد على الوعود التي أطلقها

قطب العقارات خالل حملته االنتخابية
قائال «سننفق أقل في اخلارج ،وأكثر في
الداخل».
وأوضح��ت اإلدارة األميركي��ة أن آلي��ة
املش��اورات ال تزال في بدايته��ا ،رافضة
الدخول ف��ي تفاصيل اخلف��ض املنتظر
مبيزاني��ة وزارة اخلارجي��ة املكلف��ة
الدبلوماس��ية األميركي��ة أو مبيزاني��ة
وكال��ة حماية البيئة الت��ي تعمل على
مكافحة التغير املناخي.
والتقدمي املفص��ل للموازن��ة الفدرالية
(بقيمة توازي زهاء اربعة االف مليار دوالر)
ليس مرتقبا قبل أشهر عدة .وعلى جري
العادة ،س��تكون هذه املقترحات موضع
نقاش حاد في الكونغرس.
وميث��ل الدفاع نحو نصف نفقات موازنة
عم��ل الدول��ة الفدرالية ،علم��ا أن هذه
النفقات ال متثل إال ثلث مجمل النفقات
الفدرالي��ة (الثلث��ان اآلخ��ران يتعلق��ان
بالبرامج الكبرى االجتماعية والصحية
والتقاعدية).
وأوض��ح ترام��ب ام��س الثالث��اء ،ف��ي
إش��ارة الى خطاب��ه ام��ام الكونغرس.
وقال «س��يكون حدثا كبيرا ،رسالة إلى

العالم ف��ي هذه األزمن��ة اخلطرة ،حول
قوة أميركا وتصميمها».
وأضاف ترامب أن هدف هذه الزيادة «إعادة
بن��اء» اجلي��ش ،علم��ا ً أنه جع��ل ملفي
األمن ومكافحة تنظيم داعش محورين
أساسيني في حملته االنتخابية.

واعتبر زعيم الدميوقراطيني في مجلس
الشيوخ شاك شومر أن مشروع املوازنة
سيترجم باقتطاعات كبرى في البرامج
«التي تستفيد منها الطبقة الوسطى
وحتم��ي املس��تهلكني في وول س��تريت
وتضمن نوعية الهواء واملاء».

وإذ أش��ار زميل��ه كري��س كونز إل��ى أ ّن
القي��ادة األميركية ف��ي العالم تعتمد
ش��دد على
عل��ى مجموعة من األدوات،
ّ
امللحة ملواصلة االس��تثمار في
احلاج��ة ّ
الدبلوماس��ية والتنمي��ةّ .
وذك��ر كون��ز
بتصريحات أطلقها ع��ام  2013اجلنرال

جيم ماتيس الذي يشغل حاليا منصب
وزي��ر الدف��اع عندم��ا ق��ال «إذا كنتم ال
مت ّولون وزارة اخلارجية بش��كل كاف ،فال
بد لي من شراء مزيد من الذخيرة».
ّ
في بداية شباط  ،حتدث قادة عسكريون
أميركي��ون أمام الكونغ��رس عن جيش
بات ضعيفا ً جراء سنوات من اإلمكانات
املالية غي��ر الكافية ونح��و عقدين من
النزاع��ات .وإذا كانوا ق��د اقنعوا ترامب،
فإ ّن الكلمة االخيرة تبقى للكونغرس.
وكان الرئي��س الس��ابق الدميوقراط��ي
باراك اوباما ق ّلص النفقات العس��كرية
مس��تفيدا م��ن انس��حاب الق��وات
االميركية من العراق وافغانستان.
وتش��كل هذه النفقات  3,3في املئة من
إجمالي الن��اجت احمللي ،أي نحو  600مليار
دوالر ،وتبقى بني االكبر في العالم.
فهي اكبر بثالث مرات من نفقات الصني
ثاني قوة عس��كرية عاملية ،واكبر ثماني
مرات من روس��يا بحس��ب ارقام معهد
«سيبري» السويدي.
وق��ال ترام��ب ام��ام احل��كام «علين��ا
االنتصار .علينا ان نبدأ مجددا بتحقيق
انتصارات».

اضاف «عندما كنت صغيرا كان اجلميع
يق��ول إنن��ا ال نهزم أبدا ف��ي حروب .هل
تذك��رون؟ أميركا لم تكن تخس��ر أبدا.
واليوم ال ننتصر في أي حرب».
جتاهل الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب،
اإلجاب��ة على س��ؤال وجه إليه ،بش��أن
م��دع خ��اص،
م��ا إذا كان يؤي��د تعي�ين
ِ
للتحقي��ق ف��ي العالق��ات املزعومة بني
حملته الرئاسية وروسيا .وكتب مراسل
البي��ت األبي��ض أن الرئيس ق��ال كلمة
«ال» ،جملموع��ة من املديري��ن التنفيذيني
لش��ركات التأم�ين الصح��ي ،خ�لال
اجتماعه معهم في البيت األبيض.
وأوض��ح ترام��ب م��ع مجموع��ة م��ن
الصحافيني في قاعة روزفلت ،قائلاً «أنا
لم أتواصل مع روس��يا من��ذ  10أعوام».
وليس هناك ما يدل على أنه قام باتصال
مع روس��يا خ�لال العقد املاض��ي ،على
الرغم من أنه حتدث مع الرئيس الروسي
فالدميي��ر بوت�ين عب��ر الهاتف ،الش��هر
املاضي .وكان��ت عالقات��ه التجارية في
املاضي مع روسيا ،أثارت بعض الشبهات
بع��د فت��رة وجيزة م��ن إط�لاق حملته
الرئاسية في متوز .2015
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قد ّرت بمليار دوالر وضعت في بنوك

أرباح شركات تدعم

العراق يطالب سويسرا بإطالق أمواله المجمدة لديها
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا وزير اخلارجية إبراهيم اجلعفري،
البن��وك السويس��رية ال��ى اطالق
أموال عراقي��ة مجمدة لديها منذ
س��بعينيات القرن املنصرم ،وتقدر
مبليار دوالر اميركي.
وذك��ر بي��ان ص��ادر ع��ن املكت��ب
اإلعالم��ي للجعف��ري ،ان وزي��ر
اخلارجية التقى نظيره السويسري
ديدي��ه بوركهالت��ر عل��ى هام��ش
اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان
الت��ي تق��ام أعماله��ا ف��ي مدينة
جني��ف السويس��رية ،وجرى خالل
اللقاء بحث العالقات الثنائية بني
بغداد وبيرن ،وس��بل ترسيخها في
إط��ار تعزيز التعاون املش��ترك بني
البلدين.
ودعا اجلعفري اجلانب السويس��ري
إلى تفعي��ل االتفاقية االقتصادية
املوقع��ة ب�ين البلدين ع��ام ،1977
اضافة ال��ى إطالق أم��وال عراقية
تقدر مبليار دوالر مجمدة في البنوك
السويسرية.
وش��دد على أن الع��راق يصر على
االنفت��اح وتوطي��د العالق��ات ال
س��يما االقتصادي��ة ،واالس��تفادة
من جت��ارب اآلخرين ،ويتطلع لتعزيز
التعاون في تدريب الدبلوماس��يني
العراقيني ،وتس��هيل منح سمات
الدخول «الفي��زا» بني بغداد وبيرن،
موجه��ا ً الدع��وة لنظي��ره لزي��ارة
العراق في إطار تعزيز العالقات بني
البلدين ،مثمنا ً مواقف سويس��را
إلى جانب العراق ،والدعم املقدم.
م��ن جانب��ه ق��ال وزي��ر خارجي��ة
سويس��را ديدي��ه بوركهالتر :أؤكد
تضامنن��ا م��ع الع��راق ،ووقوفن��ا
معك��م ،وأهنئك��م باالنتص��ارات
املتحققة وشجاعة العراقيني في

كان البنك المركزي
العراقي قال ،في وقت
سابق ،ان عدداً من
الدول قامت باطالق
ارصدة مجمدة من
اموال العراق المودعة
في مصارفها والتي
تقدر بأكثر من عشرة
مليارات دوالر

حربهم ضد اإلره��اب ،موضحاً :ما
يهمنا ه��و كيفية إعم��ار العراق،
واملس��اعدة ف��ي حتقي��ق األم��ن
واالس��تقرار ،مضيف��اً :سويس��را
ترس��ل مس��اعدات إنس��انية عبر
األمم املتحدة ،ولدينا خبراء يعملون
ف��ي مؤسس��ات األمم املتح��دة في
العراق.
ودع��ا إل��ى أهمي��ة وض��ع خط��ة
جديدة جتارية ،واقتصادية للتنمية،
والتعاون ،واالس��تثمار بني البلدين،
مبين��اً :أن الوف��د العراق��ي ال��ذي
زار سويس��را مطل��ع ه��ذا الع��ام
بحث التع��اون األمن��ي ،ومواجهة

اإلره��اب ،وزيادة التنس��يق األمني
واالس��تخباري مم��ا س ُيس��هم في
تس��هيل من��ح س��مات الدخ��ول
«الفيزا» بني سويسرا والعراق.
وكان البنك املرك��زي العراقي قال،
في وقت س��ابق ،ان عددا ً من الدول
قامت باطالق ارص��دة مجمدة من
اموال العراق املودعة في مصارفها
والت��ي تق��در بأكث��ر م��ن عش��رة
مليارات دوالر.
وق��ال مصدر مس��ؤول ف��ي البنك
املرك��زي أن��ه مت اتخ��اذ االج��راءات
القانونية الس��تعادة هذه االموال
العائدة للع��راق من خالل القنوات

املصرفية الرس��مية اس��تنادا ً الى
ق��رار مجلس االم��ن الدولي املرقم
 1483والقاض��ي باع��ادة جمي��ع
األم��وال العراقي��ة املوج��ودة ف��ي
اخلارج الى صندوق تنمية العراق.
واش��ار الى ان من بني بعض الدول
الت��ي حتفظ��ت عل��ى ق��رار اطالق
األموال اجملمدة (تركيا ومصر ولبنان
وس��وريا واألردن وفرنس��ا) بالوقت
ال��ذي مت في��ه التأكد م��ن ان هذه
األموال موجودة طبقا ً ألدلة تتعلق
بحس��ابات اتفاق برنام��ج النفط
مقاب��ل الغذاء وهي مس��جلة في
تلك البنوك باسماء بعض املقربني

من افراد النظام السابق او شركات
وهمية.
الى ذل��ك ،طالب��ت وزارة اخلارجية،
صربي��ا بإع��ادة األم��وال العراقية
اجملمدة في البنوك اليوغس�لافية
الس��ابقة ،والبالغ��ة أكث��ر من 8
ماليني دوالر.
وذك��ر بي��ان ل��وزارة اخلارجي��ة ،ان
اجلعفري وخالل لقائه بوزير خارجية
صربيا إيفاك داسيك ،على هامش
اجتماع��ات اجلمعي��ة العامة لألمم
املتحدة ف��ي نيويورك طالب بإعادة
األموال العراقية اجملمدة ،والبالغة
أكث��ر من  8مليون دوالر في البنوك

اليوغسالفية سابقا.
واك��د كذل��ك لوزي��ر اخلارجي��ة
الصرب��ي ،ب��ان هناك ف��رص كثيرة
لالستثمار أمام الشركات الصربية
في العراق.
م��ن جانبه قال وزير خارجية صربيا
إيفاك داس��يك ،ان ب�لاده تقف إلى
جانب الع��راق في مختلف اجملاالت،
مؤكدا على ضرورة العمل على رفع
مستوى االستثمار بني البلدين.
وأش��ار داس��يك الى انه»سيبحث
مع األط��راف املعنية في حكومته
مس��ألة إع��ادة األم��وال العراقية
اجملمدة».

خالل الـ  12شهرًا الماضية

«التخطيط» :انخفاض مؤشر التضخم السنوي بنسبة % 0.9
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة التخطيط عن انخفاض
مؤشر التضخم السنوي خالل االثني
عشر ش��هرا املاضية بنس��بة ،0.9%
فيما شهد مؤش��ر التضخم لشهر
كانون الثاني املنصرم ارتفاعا طفيفا
بلغ  0.1%بعد ان كان مرتفعا بنسبة
 0.2%خالل شهر كانون االول من عام
.2016
واوض��ح املتح��دث الرس��مي للوزارة
عبدالزه��رة الهن��داوي ،ان «اجله��از
املرك��زي لالحص��اء أص��در تقري��ره
الش��هري لالرق��ام القياس��ية الذي
اظه��ر ان مؤش��ر الرق��م القياس��ي
الس��عار املس��تهلك لش��هر كانون
الثاني املاضي س��جل ارتفاعا بنسبة
 ،0.1%عازي��ا ذلك إلى ارتف��اع االرقام
القياس��ية لقسم الس��كن بنسبة

 ،1.1%وقس��م الصحة بنسبة ،0.1%
وقسم النقل بنس��بة  ،0.1%وقسم
الس��لع واخلدمات املتنوعة بنس��بة
 ،0.5%الفت��ا إل��ى ان قس��م امل��واد
الغذائية واملش��روبات غير الكحولية
سجل انخفاضا قدره .»0.4%
وتابع «كما شهدت اسعار مجموعة
اخلض��روات ه��ي االخ��رى انخفاض��ا
بنس��بة  1.2%عن الش��هر الس��ابق
بس��بب انخف��اض اس��عار الس��لع
املوس��مية ،وانخفض��ت اس��عار
مجموع��ة الس��كر واملنتج��ات
الس��كرية بنس��بة  0.2%عن الشهر
السابق ،اما مجموعة املشروبات غير
الكحولية فقد انخفضت اس��عارها
بنسبة  0.1%عن الشهر السابق».
وب�ين الهن��داوي ،ان «قس��م التب��غ
حاف��ظ عل��ى املس��توى نفس��ه في

مع��دل التغي��ر الش��هري ،مقاب��ل
انخف��اض اس��عار قس��م املالب��س
واالحذي��ة انخفاض��ا بنس��بة 0.2%
ليس��هم بنس��بة  6.4-%ف��ي معدل
التغي��ر الش��هري ويرجع س��بب هذا
االنخف��اض ال��ى انخف��اض االرق��ام
القياس��ية جملموعة املالبس بنس��بة
 ،0.3%وس��جل قس��م التجهي��زات
واملعدات املنزلية والصيانة انخفاضا
ق��دره  0.2%ليس��هم مبق��دار -6.9%
في مع��دل التغي��ر الش��هري وذلك
بس��بب انخف��اض مجموع��ة االثاث
والتجهيزات بنسبة  0.3%ومجموعة
االجهزة املنزلية بنسبة .»0.2%
أش��ار الى ان «قس��م االتصال سجل
انخفاضا قدره  0.1%ليس��هم مبقدار
 1.6-%في مع��دل التغير الش��هري،
وس��جل قس��م الترفي��ه والثقاف��ة

تقـرير

انخفاضا قدره  1.7%ليس��هم مبقدار
 15.4-%في معدل التغير الش��هري،
فيم��ا حاف��ظ قس��ما التعلي��م
واملطاعم على املس��توى نفس��ه في
معدل التغيير الشهري».
واضاف الهنداوي ان عددا من االقسام
املهمة سجلت ارتفاعا في اسعارها
ومنها قس��م الس��كن ال��ذي ارتفع
بنسبة  1.1%ليسهم مبقدار 169.2%
في معدل التغير الش��هري بس��بب
ارتف��اع االرق��ام القياس��ية جملموعة
االيجار بنسبة  0.1ومجموعة صيانة
وخدم��ات املس��كن بنس��بة  0.8%و
مجموع��ة امدادات املي��اه والكهرباء
بنس��بة  .10.1%وس��جل قس��م
الصح��ة هو االخ��ر ارتفاعا بنس��بة
 0.1%ليس��هم مبق��دار  2.1%ف��ي
مع��دل التغي��ر الش��هري .وارتفعت

اس��عار قس��م النقل بنس��بة 0.1%
ليس��هم مبق��دار  8.0%ف��ي مع��دل
التغير الش��هري .كما س��جل قسم
الس��لع واخلدم��ات املتنوع��ة ارتفاعا ً
قدره  0.5%ليسهم مبقدار  11.7%في
معدل التغير الشهري».
وفيم��ا يتعل��ق مبؤش��رات التضخم
الس��نوية اش��ار إلى ان «انخفاضها
جاء متأثرا بانخفاض اس��عار قس��م
األغذية واملش��روبات غي��ر الكحولية
بنس��بة  4.1%ليس��هم مبق��دار
 150.4%ف��ي معدل التغير الس��نوي
وتات��ي التغيي��رات نتيج��ة انخفاض
مجموعة اخلبز واحلبوب بنسبة 2.4%
,.وانخفاض مجموعة اللحوم بنسبة
 2.3%وكذل��ك انخف��اض مجموعة
االسماك بنسبة  . 14.6%وانخفاض
مجموعة اللنب واجلنب والبيض بنسبة

 0.4%اضافة إلى انخفاض مجموعة
الزيوت والدهون بنسبة .»1.2%
وأوض��ح املتح��دث باس��م وزارة
التخطي��ط ان «مجموعة الفواكه
انخفضت بنسبة  .5.3%وانخفضت
اس��عار مجموعة اخلضروات بنحو
ملح��وظ وص��ل  ،11.6%ف��ي ح�ين
س��جلت اس��عار بعض االقس��ام
ارتفاعا خفيفا ي معدالت اسعارها,
ومنها مجموعة السكر واملنتجات
الس��كرية ارتفعت بنس��بة ،0.4%
وارتفاع مجموعة منتجات االغذية
االخ��رى بنس��بة  3.3%وارتف��اع
مجموعة منتجات املش��روبات غير
الكحولية بنس��بة  ،0.2%وس��جل
قس��م التب��غ ارتفاعا ق��دره 6.1%
ليس��هم مبق��دار  5.3-%في معدل
التغير السنوي».

أسهم أوروبا

لندن ـ رويترز:
ارتفع��ت األس��هم األوروبية أم��س الثالثاء بعد
نتائج أرباح مش��جعة حيث قاد سهم ميجيت
الس��وق إلى الصعود بعدما س��جلت الشركة
ارتفاعا كبيرا في األرباح في الوقت الذي زاد فيه
سهم فيروفيال بعد إعالن النتائج.
وارتفع املؤشر ستوكس  600األوروبي  0.1باملئة
بحلول الساعة  0837بتوقيت جرينتش في حني
لم يس��جل املؤشر فايننش��ال تاميز البريطاني
تغيرا يذكر.
وارتفعت أس��هم ميجيت  10.6باملئة متصدرة
بذلك قائمة الرابحني على املؤشر ستوكس 600
بعدما حققت الشركة البريطانية املتخصصة
في صناعة أجزاء الس��يارات والطائرات ارتفاعا
نس��بته  13باملئ��ة في األرب��اح املعدل��ة وزادت
توزيعات األرباح.
وارتف��ع س��هم فيروفي��ال أربعة باملئ��ة بعدما
أعلنت الش��ركة نتائجها وقالت إن دفتر األوامر
لديها ارتفع العام املاضي عن سنة .2015
وارتفع سهم مجموعة جيه.كيه.إن الهندسية
البريطاني��ة  3.3باملئة بعدما أعلنت الش��ركة
ارتف��اع أرباحه��ا املعدلة قبل خص��م الضريبة
 12باملئة متجاوزة توقعات الس��وق وقالت إنها
س��تنمو بوتيرة أسرع من أس��واقها األساسية
للسيارات والطيران في .2017
وكان املؤش��ر داك��س األملاني فت��ح مرتفعا 0.2
باملئة في حني زاد املؤشر كاك  40الفرنسي 0.4
باملئة.

ّ
ارتفاع مؤشر سوق
األسهم الياباني

طوكيو ـ رويترز:
ارتفع مؤشر نيكي القياسي لألسهم اليابانية
أمس الثالث��اء بعد صعود األس��هم األميركية
لكن املكاسب كانت محدودة مع ترقب السوق
كلم��ة الرئي��س األميرك��ي دونالد ترام��ب أمام
الكوجن��رس للتعرف على تفاصي��ل عن خطط
اإلنفاق على مشروعات البنية التحتية وخطط
الضرائب.
وأغلق نيكي على  19118.99نقطة بارتفاع 0.1
باملئة.
وصعد مؤش��ر توبكس األوسع نطاقا  0.1باملئة
إل��ى  1535.32نقط��ة كم��ا زاد مؤش��ر جي��ه.
بي.اكس-نيكي  400بالنس��بة نفسها لينهي
أمس على  13748.21نقطة.

تنامي العجز التجاري
التركي

اسطنبول ـ رويترز:
ق��ال معهد االحص��اء التركي أم��س الثالثاء إن
العج��ز التج��اري من��ا  10.3في املئة ف��ي كانون
الثاني إل��ى  4.31مليار دوالر من  3.91مليار قبل
عام.
وأضاف املعه��د في بيان أن الص��ادرات ارتفعت
 18.1ف��ي املئ��ة إلي  11.28مليار ف��ي حني زادت
الواردات  15.59مليار في كانون الثاني.
وكانت بيانات أولية لوزارة اجلمارك قدرت العجز
في كانون الثاني عند  4.15مليار دوالر.

الرياض تقترح  60دوالرًا سعرًا للنفط في 2017

«أوبك» مهتمة بتقليص المخزونات العالمية
متابعة الصباح الجديد:
ق��ال مس��ؤولون ف��ي أوب��ك م��رارا إن
املنظمة ال تس��تهدف س��عرا محددا
للنف��ط وإن تركيزه��ا ينص��ب عل��ى
تقلي��ص اخملزونات العاملية ومس��اعدة
السوق على استعادة توازنها.
لكن خلف األبواب املغلقة تأمل الرياض
وحلفاؤها اخلليجيون األعضاء في أوبك
في أن يروا مس��تويات أعلى لألس��عار
نظرا ألن انخفاض أس��عار اخلام ضغط
على األوضاع املالية لتلك الدول وأجج
اخملاوف من ح��دوث نقص في اإلمدادات
في املستقبل.
بي��د أنهم ال يريدون أن تكون األس��عار
مرتفع��ة للغاي��ة عل��ى نحو يش��جع
منتج��ي النفط الصخري املنافس�ين
عل��ى زيادة إنتاجهم م��ن جديد بعد أن
تضرروا بشدة جراء هبوط أسعار اخلام.
وكان من شأن التقدم التكنولوجي أن
س��هل على منتجي النفط الصخري
التأقلم بس��رعة م��ع تذبذب أس��عار
اخلام.
وقالت خمس��ة مصادر م��ن دول أوبك
وصناعة النفط إن الس��عودية تريد أن
ترتفع أسعار النفط إلى نحو  60دوالرا
للبرميل هذا العام.
وقالت املصادر إن هذا هو املستوى الذي
تعتقد السعودية ذات الثقل في أوبك
وحلفاؤها اخلليجيون اإلمارات والكويت
وقط��ر أنه سيش��جع االس��تثمار في
حقول جديدة من دون أن يؤدي إلى قفزة

في إنتاج النفط الصخري األميركي.
وتعهدت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون
الع��ام املاضي بتقليص إنت��اج النفط
بنحو  1.8ملي��ار برميل يومي��ا اعتبارا
من األول من كانون الثاني .ويهدف أول
خفض من نوعه في ثماني سنوات إلى
تعزيز األس��عار والتخل��ص من تخمة
اإلمدادات.
وارتفع��ت أس��عار اخلام بأكث��ر من 14
باملئة منذ اتفاق تشرين الثاني لكن ما
زال يج��ري تداولها عند نح��و  56دوالرا
للبرمي��ل بالرغم من مس��توى االلتزام
القياس��ي باالتف��اق م��ن جان��ب أوبك
واملنتجني املستقلني.
وقال مصدر خليجي بقطاع النفط على
دراية باملوض��وع «إنهم (الس��عوديون)
يري��دون أن يروا أس��عار النفط عند 60
دوالرا م��ع اقتراب نهاية هذا العام .هذا
جيد الستثمارات (النفط)».
وقال مص��در آخر غي��ر خليجي «أوبك
والس��عوديون عل��ى وج��ه اخلص��وص
يريدون أس��عارا أعلى» ليس فقط من
أجل االستثمار ولكن أيضا ألن الرياض
تسعى لطرح حصة في شركة أرامكو
النفطية احلكومية العمالقة.
وجرى إلغاء مشروعات نفطية بقيمة
تتج��اوز التريلي��ون دوالر أو تأجيله��ا
من��ذ منتص��ف  .2014وأث��ار تراج��ع
االستثمارات في املشروعات النفطية
املس��تقبلية مخ��اوف م��ن أن ذلك قد
يؤدي إلى نقص في اإلم��دادات وارتفاع
أسعار اخلام.
ويحت��اج تطوي��ر حق��ول النف��ط إلى

أربع س��نوات قبل أن يصب��ح باإلمكان
ب��دء اإلنت��اج منها في ح�ين ميكن اآلن
اس��تخراج النفط الصخري األميركي
خالل أشهر قليلة بعد اتخاذ قرار بهذا
الشأن.
وقال مصدر في أوب��ك «بوجه عام فإن
ش��يئا ما عند نحو  60دوالرا هذا العام
جيد .ستون دوالرا لن تشجع هذه الزيادة
الكبيرة ف��ي (إنتاج) النفط الصخري»،

مضيفا أن إنت��اج النفط الصخري من
املتوقع أن ينم��و بنحو مبقدار  300ألف
برميل يوميا هذا العام.
وبدأ منتجو النفط الصخري األميركي
ف��ي زي��ادة إنتاجه��م مج��ددا عندما
ارتفع��ت أس��عار اخل��ام للم��رة األولى
ف��وق  50دوالرا للبرميل ف��ي أيار 2016
بعد تراجع األس��عار عل��ى مدار عامني
بسبب تخمة عاملية في املعروض بدأت

منتصف .2014
وزادت الش��ركات األميركي��ة ع��دد
منصات احلفر النفطية بأكثر من 280
منصة منذ نهاية أي��ار املاضي وتتوقع
إدارة معلوم��ات الطاق��ة األميركي��ة
ارتف��اع اإلنتاج احمللي مبق��دار  430ألف
برميل يومي��ا خالل الفت��رة بني كانون
األول  2016وكانون األول .2017
وعلى الرغم م��ن التقدم التكنولوجي

ق��ال مص��در آخر في أوب��ك إن منتجي
النف��ط الصخ��ري األميرك��ي الذي��ن
اجت��ازوا مرحلة االنخف��اض قد يكونوا
حذرين بشأن االستجابة بسرعة لتغير
أسعار النفط.
وق��ال مص��در ثالث ف��ي أوب��ك إن من
الصع��ب رؤية أس��عار النف��ط ترتفع
إلى  60دوالرا أو أكثر هذا العام بس��بب
استمرار التخمة في اإلمدادات.
وق��ال ذلك املص��در أيضا إن��ه حتى إذا
ارتفع إنتاج النفط الصخري بأكثر من
 300ألف برميل يوميا فقد تس��توعب
السوق تلك الزيادة إذا أتت خالل موسم
الشتاء البارد حيث يرتفع الطلب.
وق��ال املص��در «املش��كلة تكم��ن في
التوقيت .إذا حدث هذا كما هو متوقع
عل��ى نطاق واس��ع خالل الرب��ع األخير
فس��يكون األثر قابال للس��يطرة عليه
وقد تستطيع السوق استيعابه».
وكانت مصادر في أوب��ك قالت لرويترز
إن املنظم��ة قد مت��دد اتفاقية تقليص
اإلنتاج م��ع املنتجني املس��تقلني ورمبا
حتى تطب��ق تخفيضات أكب��ر اعتبارا
م��ن يوليو متوز إذا ل��م تهبط مخزونات
اخلام العاملية إلى املستوى املستهدف.
وق��ال املصدر اخلليجي ف��ي القطاع إن
أوب��ك واملنتجني من خارجها قد ميددون
العم��ل باتف��اق تقلي��ص اإلنت��اج ألن
العودة إلى سياس��ة اإلنت��اج بال قيود
ستؤدي إلى هبوط األسعار وعودة عدم
االستقرار إلى األسواق من جديد.
وقال املصدر «إذا عدنا إلى سباق لزيادة
اإلنت��اج فلن نك��ون قد حققنا ش��يئا

وستهبط األسعار من جديد».
الى ذلك ،ذك��رت وكالة إنترفاكس نقال
ع��ن مصدر مطل��ع أن روس��يا قلصت
إنتاجه��ا م��ن النفط بنح��و  124ألف
برمي��ل يوميا في الفت��رة من األول إلى
السابع والعش��رين من شباط مقارنة
م��ع مس��تويات تش��رين األول وم��ع
مستوى تخفيض بلغ  117ألف برميل
يوميا في كانون الثاني.
وقالت روس��يا إنها س��تقلص إنتاجها
 200أل��ف برمي��ل يوميا بنهاي��ة الربع
األول من العام مقارنة مع مس��تويات
تشرين األول التي تس��تخدم كقاعدة
التف��اق تقلي��ص اإلنت��اج ال��ذي تقوده
أوبك بهدف دعم األس��عار .كما قالت
إنها ستخفض اإلنتاج مبقدار  300ألف
برميل يوميا في نيسان.
وقال��ت إنترفاك��س إن إجمال��ي إنتاج
روس��يا في أول  27يوما من شباط بلغ
 40.9مليون ط��ن ( 11.06مليون برميل
يوميا).
وقال وزير الطاقة الروس��ي ألكس��ندر
نوف��اك االثن�ين إن ب�لاده ق��د تخفض
إنتاجها بوتيرة أس��رع مم��ا كانت تتوقع
في السابق.
ويشمل اتفاق منظمة البلدان املصدرة
للبت��رول (أوبك) واملنتجني املس��تقلني
ف��ي ديس��مبر كان��ون األول تخفيضا
إجماليا مقداره نحو  1.8مليون برميل
يوميا خ�لال النصف األول م��ن العام.
ويبح��ث املنتج��ون م��ا إذا كان ينبغي
متدي��د العمل بتخفيض��ات اإلنتاج في
النصف الثاني من .2017
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ما يشبه القوانة..
موضوع التسامح

عن موقع «كارتون سياسي»

المدينة والرواية!!..

حسن خضر
ينشر باالتفاق مع
صحيفة األيام
الفلسطينية.

PROJECT

SYNDICATE

إرنست ديفيس
أستاذ علوم الحاسب
في معهد كورانت
للعلوم الرياضية،
جامعة نيويورك

قب��ل س��نوات ،اس��تطلع ع��دد م��ن
الباحث�ين ،ف��ي جامعة بيرزي��ت ،آراء
ّ
س��كان ق��رب رام اهلل عن
ع ّين��ة من
موقفهم من املدينة ،التي يعيش��ون
على تخومها .وبق��در ما يتع ّلق األمر
باألخ�لاق كان��ت املواق��ف س��لبية.
فاالخت�لاط ،والكح��ول والتب ّرج (وفي
كل منه��ا م��ا ينط��وي عل��ى دالالت
جنس��ية بق�� ّوة اليوراني��وم امل ُ ّ
ش��ع)
أشياء ال حتظى بعالمات يُعتد بها في
أوس��اط ُمحافظة .ناهي��ك ،بطبيعة
عما في جتليات النظرة املحُ افظة
احلالّ ،
من إحساس بالتف ّوق األخالقي.
والواق��ع أن وض��ع رام اهلل في «قفص
االته��ام» نتيج��ة أس��باب كه��ذه ال
ينج��و من مبالغة ،وجراح نرجس��ية.
بي��د أن ثم��ة م��ا ه��و أبعد م��ن هذه
وتلك .فاملدينة مس��ألة إشكالية في
علوم االجتماع ،والسياس��ة ،واألدب.
وبالع��ودة إل��ى ط ّي��ب الذك��ر إيريك
هوبس��باوم ،أحد أه��م مؤرخي القرن
العش��رين ،فإن طبقة الف ّالحني ،التي
ظهرت منذ اكتشاف الزراعة ،وظهور
اجملتمعات الزراعية قبل  12ألف سنة،
في طريقها إلى ال��زوال ،وبالتالي فإن
عال��م قرنن��ا احلال��ي ،وق��رون مقبلة،
س��يتك ّون م��ن كت��ل بش��رية هائلة
تقطن املدن.
وبق��در م��ا يرتب��ط األم��ر مبوضوعنا،
فإن عالم القرن التاس��ع عشر ،الذي
ش��هد بداي��ة التمركز احلض��ري غير

املس��بوق ،والهجرة إلى املدن ،ونشوء
م��دن عمالقة ،عل��ى خلفي��ة انهيار
عالم قدمي ،ونشوء طبقات اجتماعية
جديدة ،وجد جتليات��ه في أعمال كبار
الروائي�ين :بلزاك ،وس��تندال ،وديكنز،
وديستوفس��كي ،التي متح��ورت ،في
جانب رئيس منها ،حول «قصة الشاب
القادم من األرياف» في املدينة.
ولعل في العودة إلى رسكولينكوف،
ف��ي حتف��ة ديستوفس��كي «اجلرمي��ة
والعقاب» ما يُسهم في تسليط ضوء
على املقصود :يتجلى السرد الروائي،
هنا ،على خلفية انهيار نظام القنانة،
وصعود الرأسمالية في روسيا ،ويتخذ
من املدينة (سانت بطرسبرغ) وسيلة
إيضاح ملعاجل��ة معنى ومبنى اجلرمية،
وحتليل ش��خصية املجُ ��رم املُتم ّرد على
أخ�لاق تقليدي��ة في مدين��ة تفيض
بالتناقضات واألم��راض االجتماعية،
وتغ��رق ف��ي درك الكح��ول والدع��ارة
واآلالم( .كانت اجلرمي��ة ،وماهية اجملرم،
جزءا ً من هموم القرن التاس��ع عش��ر
الفكرية ،وأنش��أ اإليطال��ي لومبروزو
نظرية «علمية» كاملة في اإلجرام»).
تختزل هذه األش��ياء ،كله��ا ،وتُختزل
في« ،قصة الشاب القادم من األرياف»،
حسب تعبير ليونيل تريلنغ ،بتجليات
متفاوتة بني املدن والثقافات .والقصة
نفسها تختزل الرواية العربية ،أيضاً،
بقدر ما هي رواية مدن ،وس��يرة ذاتية
لع��ذاب ثالث��ي األبعاد :الهج��رة إلى،

وتطبيع احلياة ف��ي ،املدينة ،االنخراط
ف��ي الكف��اح املع��ادي لالس��تعمار،
والشكوى من اس��تبداد دولة ما بعد
االس��تقالل ،في مدن استولى عليها
مهاجرون جدد وقدامى وأبناؤهم.
ورمبا تُز ّود الع��ودة إلى مؤرخنا الكبير
حنّ��ا بطاط��و ،الباح��ث ف��ي تاري��خ
الرواي��ة العربية ،بخلفي��ة ومفاتيح
اجتماعية (وسياسية) ال غنى عنها.
وال مجازف��ة في الق��ول إن في أعمال
جني��ب محف��وظ ،مؤس��س الرواي��ة
العربي��ة احلديثة ،وأفض��ل مجدديها
عل��ى م��دار عق��ود طويلة ،م��ا ميثل
مكافئا ً موضوعياً ،وبرهانا ً أدبياً ،على
تأريخ بطاط��و للطبقات االجتماعية
اجلديدة ،ونشوء اجلمهوريات في مصر
وسورية والعراق.
عل��ى أي حال ،يكف��ي أن نحتفظ في
الذه��ن بحقائق م��ن ن��وع :أن عالقة
الرواي��ة باملدين��ة وثيق��ة الصل��ة،
فاألول��ى اقت��رن صعوده��ا بظه��ور
ّ
وتش��كل البرجوازية كطبقة
الثانية،
اجتماعي��ة ،ناهي��ك ع��ن حقيقة أن
الرواي��ة ه��ي أ ّول ما ولد م��ن أجناس
أدبي��ة جديدة بعد اخت��راع الطباعة،
التي غ ّيرت احلياة على كوكب األرض.
ويبق��ى س��ؤال أخي��ر :ولك��ن ما هي
املدينة؟
ميكن في معرض تقدمي إجابة محتملة،
ال��كالم ع��ن خصائص فري��دة .وهذه
ميك��ن اختزالها في س��مات يصعب

العث��ور عليها مجتمعة ف��ي الريف،
واخمليمات ،والتعاونيات االش��تراكية،
والضواح��ي :أوالً ،اجملهولية ،فس��اكن
املدين��ة مجهول بالنس��بة للغالبية
العظمى من س��اكنيها .وقد تتجلى
اجملهولي��ة حت��ى ف��ي ح��دود البناية
الس��كنية الواحدة ،الت��ي ال يختلط
ّ
س��كانها .ثانياً ،التلصص ،أي استراق
النظر إلى آخر ال نعرفه ،مع تداعيات،
واحتم��االت ،ال نهائي��ة تقريب��اً .ثالثاً،
االس��تهالك ،فحياة املدين��ة ،ودورتها
االقتصادية ،وعالقاتها العامة ،وثيقة
الصل��ة مببدأ االس��تهالك ،مع كل ما
يتصل به من استيهامات وإكراهات،
ودعاية وتداعيات نفسية واجتماعية.
رابعاً ،العرض واالس��تعراض ،فاجلسد
نفس��ه وس��يلة إيض��اح ملنتج��ات
الس��وق ،مث�لاً ،كم��ا الفض��اء العام
وسيلة إيضاح لفكرة السلطة ،مثالً،
وما ال يحصى م��ن ماليني التفاصيل
الفردي��ة والعام��ة .خامس��اً ،قابلية
اللمس ،فالعدد الهائل من س��اكني
املدين��ة ،ف��ي الش��وارع ،واملواصالت،
واألس��واق ،وأماكن العمل ،والترفيه،
جتع��ل مل��س اآلخري��ن ،أو االحت��كاك
بهم ،باملعنى احلرفي ،أحياناً ،جزءا ً من
احتمال احلياة اليومي��ة خارج البيت.
سادس��اً ،س��رعة احلركة ،فكل شيء
في املدينة يبدو متعجالً وعلى عجل،
فحياتها ال تكف عن احلراك واحلركة.
تق��دم جتلي��ات ف��ي فنون
ل��كل م��ا
ّ

العم��ارة ،واللغة (لغة اجلس��د أيضاً)
والشيفرة الس��ائدة للسلوك العام.
وفي��ه ،أيضاً ،ما يت��رك بصمة نهائية
عل��ى معنى ومبنى حياة الفرد ،وبنية
العائلة ،والسلطة ،والقيم ،والعالقات
االجتماعي��ة .وإذا كان��ت والدة الف��رد
حديثة العهد ف��ي التاريخ ،كما ذكر
باختني ،فإن قابلت��ه التاريخية كانت
املدينة.
وم��ع ذلك ،س��واء في م��دن تقليدية
كبرى ،أو نش��أت على عج��ل .تعيش
ف��ي املدين��ة الواح��دة مجتمع��ات
مختلف��ة وموازي��ة ،وه��ي مط ّوق��ة
بأحزمة فقر أجنبها النزوح الكبير من
الري��ف ،وأجنبتها احل��روب ،والتقل ّبات
السياس��ية واالجتماعي��ة ،كم��ا
أجنبته��ا الثروة املفاجئ��ة .وهي ،بهذا
املعن��ى ،خاص��ة في العال��م العربي،
وف��ي بالدنا فلس��طني ،س��احة حرب
باردة ،تس��خن من ح�ين إلى حني آخر،
بني قي��م ُمحافظة تنتم��ي إلى بيئة
اجتماعية ل��م تعد قائمة في الواقع،
وقيم مجتمع جديد قيد التش��كيل،
حتاول األولى النأي عنه ،وفرض نفسها
علي��ه .وف��ي س��ياق كه��ذا تتجل��ى
دينامي��ات م��ا يندرج في ب��اب ترييف
املدين��ة العربي��ة ،وج��راح نرجس��ية
تستعلي ،أخالقياً ،على مدينة تخاف
منها بق��در ما تش��تهيها .وهل ثمة
أقوى من رهاب اجلنس؟

ال ش��ك ف��ي أن أي مجتم��ع يريد أن يقي��م العدالة
الراسخة ينبغي أن يعتمد على قيم التسامح التي
ت ُّعد املفتاح األساسي للسالم األهلي غير أن حتقيق
التس��امح ال يتم دائما ً بواس��طة احت��رام العدالة
ألن هناك أناس��ا ً يُعفى عنهم دائم��ا ً بينما يكونون
مطلوبني للقان��ون ،االمر الذي يع��د موضو ًعا دخل
في مش��غولية املفكرين في كل مكان ،ففي لندن
عرضت منذ س��نوات مس��رحية «امل��وت والعازبة»
وهي مس��رحية تش��يلية أبطالها ثالث شخصيات
وهم احملامي جيراردو ،وزوجته بولينا ساالز والطبيب
ميران��دا ،حي��ث تُ��وكل للمحامي جي��راردو مهمة
املش��اركة في جلنة حتقيق باجلرائ��م التي ارتكبتها
دكتاتورية أغستو بينوشيه وكان من دُعاة التسامح
يرسخ
ويريد أن يخرج من هذا التحقيق مع اجلالدين مبا ِّ
الس�لام األهلي في العهد اجلدي��د .يصادف احملامي
وه��و في الطريق إلى منزله أن تتعطل س��يارته في
مكان محرج وبعد ساعات طويلة من اإلنتظار تقف
إلى جانبه س��يارة حيث يتطوع صاحبها بالقول :أنا
أقدم لك مساعدة
الدكتور ميراندا ،هل أستطيع أن ّ
م��ا؟ وبالفعل يس��اعده في إصالح عطل الس��يارة
فيبادر احملامي إلى دع��وة الطبيب إلى منزله لتناول
كوب من الش��اي بهدف التع ّرف عليه .وحينما يبادر
احملام��ي بتعريف الضيف لزوجته تص��رخ قائلة :إنه
جالدي!إذ كان الطبيب يشارك في عمليات التعذيب
في عهد بينوش��يه ويشرف على اغتصاب النساء .
تُس ّلط هذه املسرحية الضوء على الضحية واجلالد،
كما أنها تتناول فك��رة احملامي الذي يحاول أن يقنع
زوجت��ه الضحية بأن تتس��امح م��ع جالدها بهدف
تعزيز ثقافة التس��امح وترس��يخ مفهوم الس��لم
األهلي .تفقد بولينا س��االز السيطرة على نفسها
فتمس��ك باملس��دس وتهجم عل��ى الطبيب اجلالد
وتوثقه على كرس��ي وتدخل معه ف��ي حوار عميق
ومؤث��ر ،وقد اثارت هذه املس��رحية كثي��را ً من اجلدل
حول موضوع التسامح والعدالة ومن هذه االسئلة:
هل أن التس��امح يعفي الناس الذين ارتكبوا جرائم
وتس��ببوا في أذى اآلخرين؟ وه��ل أن املوظفني الذين
ين ِّفذون أوامر املسؤولني الكبار في الدولة يتحملون
جزءا ً من املسؤولية القانونية عن هذه اجلرائم؟
أن هذه املسرحية تس ّلط الضوء على الطريقة التي
يتعامل فيه��ا الضحايا امل ُ ّ
نكل به��م مع جالديهم
حينم��ا يلتقونهم وجها ً لوج��ه ،كما أن العديد من
النصوص الروائية واملد ّونات تس ّلط الضوء على هذه
القضية املعقدة التي يقْدم في اإلنس��ان الضحية
على مس��امحة جالده ،فيما فعل املس��امحة بحد
ذاته يحتاج إلى العديد من الرافعات السايكولوجية
والثقافي��ة واالجتماعية وخاص��ة حينما يكون ذات
صلة بعقائد وقناعات فكرية وسياسية.
وهنا ميك��ن االس��تدالل بحكاية األس��ير اإليطالي
الس��ابق برميو ليفي الذي روى لنا في كتابه املعنون
«الهدنة» كيف أخلى الصليب األحمر س��بيله من
أح��د مراك��ز اإلعتق��ال الهتلرية ومض��ى في رحلة
طويل��ة مع مجموعة من أصحاب��ه بهدف الوصول
إل��ى منازلهم ف��ي إيطاليا غير أن ظ��روف احلرب لم
تكن تس��مح لهم بالعودة اليس��يرة إلى منازلهم
فيظ��ل يتجول ف��ي عدد م��ن القرى وامل��دن فيعثر
عل��ى مجموعة من اجلنود األملان ،الغس��تابو ،الذين
تقطع��ت بهم الس��بل ويبحث��ون ع��ن لقمة خبز
يس��دون بها رمقهم .كان أحد رف��اق ليفي قد فق َد
ّ
ف��ي احل��رب أمه وأب��اه وش��قيقته وزوجت��ه فكيف
س��يتعامل مع اجلنود األملان؟ يس ّلط ليفي في هذه
األثن��اء الضوء عل��ى املالمح النفس��ية والتعبيرية
لهؤالء اجلن��ود الذين قاموا مق��ام اجلالدين وارتكبوا
اجلرائم واجملازر بحق الضحايا من ش��تى اجلنس��يات،
والنتيجة ،بأن رأيا ً عاما ً يتعزز داخل اجملموعتني مفاده
أنهم ال يس��تطيعون أن يعيش��وا كبش��ر من دون
فكرة التسامح.
ان خيار التس��امح يطلق السؤال التفصيلي :كيف
للضحايا أن ينس��وا مع ِّذبيهم ،وكيف للشعوب أن
تنس��ى جالديها؟ ومن خالل هذين الس��ؤالني نطرح
س��ؤاال ً جديدا ً مفاده :هل ميكن لنا أن نبني س�لاما ً
أهليا ً من دون عملية التسامح؟ وم ْن يبدأ التسامح
واحترام اآلخر قبل غيره؟
**********
مارتن لوثر كينغ:
«لالسف ،نحن منلك صواريخ موجهة ورجاال غير
موجهني».

إدارة المخاطر الكبيرة للبيانات الضخمة
نيويورك – في السنوات  15املاضية،
شهدنا انفجارا ً في كمية البيانات
الرقمي��ة املتاح��ة  -م��ن اإلنترنت
ووس��ائل اإلع�لام االجتماعي��ة،
واملع��دات العلمي��ة ،والهوات��ف
الذكي��ة ،وكامي��رات املراقب��ة ،إلى
العدي��د من املص��ادر األخرى  -وفي
تكنولوجيا الكمبيوتر املستعملة.
ومم��ا ال ش��ك في��ه أن «البيان��ات
الضخمة» ،كما هو معروف ،تقدم
التطورات العلمية والتكنولوجية
والطبي��ة املهم��ة .لك��ن البيانات
الضخم��ة أيض��ا تش��كل خط��را ً
جس��يما ً إذا م��ا اس��تُعملت أو مت
التعامل معها بنحو سيئ.
وبالفعل ،فقد اعتمدت االبتكارات
الرئيس��ة مث��ل مح��ركات البحث
عل��ى اإلنترن��ت ،والترجم��ة اآللية،
ووسم الصورة على تطبيق تقنيات
التعلم اآلل��ي جملموع��ات البيانات
الضخمة .وفي املستقبل القريب،
ميكن للبيانات الضخمة أن حتس��ن
إلى حد كبير السياسات احلكومية

وبرامج الرعاية االجتماعية ،واملنح
الدراسية.
لك��ن وجود املزيد من البيانات ليس
بديال عن وجود بيانات عالية اجلودة.
عل��ى س��بيل املثال ،يوض��ح مقال
ن ُشر مؤخرا ً في مجلة «نيتشر» أن
اس��تطالعات الرأي االنتخابية في
الوالي��ات املتح��دة تكافح من أجل
احلص��ول على عين��ات متثيلية من
الس��كان ،ألنه مسموح لها قانونا ً
باالتصال فقط بالهواتف األرضية،
في حني يعتم��د األميركيون بنحو
متزاي��د عل��ى الهوات��ف احملمولة.
وبينم��ا ميك��ن للم��رء أن يج��د آراء
سياس��ية ال حتصى حول وس��ائل
اإلع�لام االجتماعي��ة ،فه��ذه ال
متث��ل الناخب�ين على نح��و موثوق.
ف��ي الواق��ع ،ف��اٍن حص��ة كبي��رة
من التغري��دات واملش��اركات على
الفيسبوك حول السياسة مولدة
باحلاسوب.
ف��ي الس��نوات األخيرة ،تس��ببت
البرام��ج اآللي��ة املرتك��زة عل��ى

مجموع��ات البيان��ات ف��ي العديد
م��ن الفضائح .على س��بيل املثال،
ف��ي يونيو/حزيران املاض��ي ،عندما
بحث طالب جامعي على صور في
جوج��ل ع��ن «قصات الش��عر غير
مهني��ة للعمل» ،أظه��رت النتائج
غالبية الصور للس��ود ،عندما غير
الطال��ب مصطل��ح البح��ث األول
إلى «املهنية» ،أعطى جوجل أغلب
الصور من الناس البيض .لكن هذه
الصور ل��م تكن نتيجة للتحيز من
جان��ب مبرمجي جوج��ل ،بدال من
ذل��ك ،اٍنها تعكس م��دى تصنيف
صور الناس على شبكة اإلنترنت.
إن برنام��ج البيانات الضخمة الذي
اس��تعمل نتيج��ة البح��ث ه��ذه
لتقيي��م قرارات التعي�ين والترقية
قد يفرض عقوبات على املرش��حني
السود الذين يش��بهون الصور في
نتائ��ج «تس��ريحات الش��عر غي��ر
املهني��ة» ،وبالتال��ي إدامة األحكام
املس��بقة التقليدي��ة .وه��ذا ليس
مج��رد احتم��ال افتراض��ي .فف��ي

الع��ام املاض��ي ،أظه��رت حتقيقات
«بروبوبلي��كا لنم��اذج مخاط��ر
االنتكاس��ية» أن املنهجي��ة
املس��تعملة عل��ى نط��اق واس��ع
لتحدي��د العقوبات عل��ى اجملرمني
املدانني تغالي م��ن احتمال ارتكاب
املتهم�ين الس��ود جرائ��م ف��ي
املس��تقبل ،وتقلل من خطر إقدام
املتهمني البيض على فعل ذلك.
ويكم��ن خط��ر آخ��ر ف��ي إمكانية
التالع��ب بالبيان��ات الضخم��ة.
فعندم��ا يعرف الناس أن مجموعة
البيان��ات الت��ي يتم اس��تعمالها
التخاذ ق��رارات مهمة من ش��أنها
التأثير عليهم ،سيكون ذلك حافزا
لقل��ب املوازي��ن لصاحله��م .عل��ى
س��بيل املثال ،قد يك��ون املعلمون
الذين يقيمون وفقا لدرجات اختبار
طالبهم أكثر عرضة «للتعليم من
أجل االختبار» ،أو حتى للغش.
وباملثل ،فقد اتخذ مديرو اجلامعات
الذين يرغبون في نقل مؤسساتهم
إل��ى تصنيف��ات جري��دة «أخب��ار

الوالي��ات املتحدة وتقاري��ر العالم»
قرارات غير حكيمة ،مثل االستثمار
في ص��االت رياضي��ة باهظة على
حساب األكادمييني .واألسوأ من ذلك
أنه��م اتخذوا ق��رارات غير أخالقية
على نحو بش��ع ،مثل اجلهود التي
تبذلها جامعة ماونت سانت ماري
للزيادة في معدل «استبقائها» عن
طريق حتديد وطرد الطالب األضعف
في األس��ابيع القليل��ة األولى من
الدراسة.
وحت��ى محرك البح��ث في جوجل
لي��س مناع��ي .فعل��ى الرغ��م من
قيادت��ه كمية هائلة م��ن البيانات
التي تش��رف عليها نخبة من كبار
علم��اء البيان��ات في العال��م ،فاٍن
نتائج��ه عرض��ة «لتطوي��ر محرك
البح��ث» والتالع��ب ،مثل «قصف
جوج��ل» ،و»سبامديكس��ينغ»،
وغيرها من األس��اليب التي تخدم
املصالح احملدودة.
واخلط��ر الثال��ث ه��و انته��اك
اخلصوصي��ة ،ألن الكثي��ر م��ن

البيانات املتاح��ة حاليا حتتوي على
معلومات شخصية .في السنوات
س��رقت مجموعات هائلة
األخيرةُ ،
م��ن البيانات الس��رية م��ن املواقع
التجاري��ة واحلكومي��ة .وأظه��ر
الباحث��ون أن اآلراء السياس��ية
الشعبية أو حتى امليوالت اجلنسية
ميكن اس��تقاؤها بدقة من وظائف
بس��يطة عل��ى االنترن��ت ،مث��ل
التعليقات حول األفالم  -حتى بعد
نشرها الزائف.
وأخي��راً ،تط��رح البيان��ات الكبيرة
حتديا ً للمساءلة .يشعر أي شخص
مت��ت معاملته بطريق��ة جائرة من
قيل قرار نظام احللول النسبية أنه
أحيانا ليست لديه وسيلة للطعن،
وذلك إما بس��بب نتائ��ج محددة ال
ميكن تفسيرها ،أو ألن الناس الذين
كتبوا هذا النظ��ام يرفضون تقدمي
تفاصي��ل ع��ن كيفية اش��تغاله.
وبينما احلكومات أو الش��ركات قد
تعترض منتقدي وصف نظام احللول
النسبية ب»الرياضي» أو «العلمي»،

فه��ؤالء أيض��ا غالبا ً م��ا ينزعجون
من الس��لوك املرع��ب إلبداعاتهم.
لقد اعتمد االحت��اد األوروبي مؤخرًا
ضم��ان حق األش��خاص املتضررين
في االستفسار .ولكن الزمن وحده
س��وف يب�ين كيفي��ة تطبيقه في
املمارسة العملية.
عندم��ا ال يتوف��ر املتض��ررون م��ن
البيان��ات الكبي��رة عل��ى س��بل
للطع��ن ،تصب��ح النتائج س��امة
وبعيدة املدى ،كما أوضحت مؤخرًا
عال��ة البيان��ات كاث��ي اوني��ل في
مِ
كتابها «أسلحة الدمار الرياضي».
واخلبر السار هو أن مخاطر البيانات
الكبيرة ميكن جتنبها إلى حد كبير.
لك��ن ل��ن يتأت��ى ذل��ك إال إذا قمنا
بحماي��ة خصوصي��ة الن��اس بكل
جدية ،وكش��فنا عن الظلم وقمنا
برفعه ،باستعمال توصيات النظم
احلس��ابية بحكم��ة ،وباحلف��اظ
على فهم دقيق ألس��اليب العمل
الداخلية له��ذه النظم «والبيانات
التي تؤثر على قراراتها.
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ثقافة

قراءة

جهاد مجيد في «أزمنة الدم»..

المسكوت عنـه في التـأريخ
ناجح المعموري
رواي��ة تهيكلت على تاريخ مفترض  ،كعادة
جه��اد مجي��د  ،يقت��رح مرحل��ة تاريخي��ة
ويحدد الكثي��رون عناصرها الضرورية حتى
توح��ي بكونها حقيقي��ة تاريخية  ،مكونة
م��ن مجموع��ة وقائ��ع واح��داث مرتبط��ة
باململكة  .مع رسم دقيق ملا حتتاجه املرحلة
م��ن مكمالت جوهرية لها عالقة مباش��رة
باماكن مقدسة مثل املعبد وبيت الكهنة
 ،وم��كان املل��ك وزوجات��ه  ،وغرفته اخلاصة
 .هكذا ه��و في روايته اجلدي��دة أزمنة الدم
التي أعاد ترس��يم أزمن��ة حاضرة بتخيالت
املاض��ي وتواريخ��ه  .ويبدو لي هن��ا القاص
جهاد مجيد أكثر أثارة للدهش��ة والغرابة
وقوة مخياله في التقاط زاوية سرده لهذه
الرواي��ة  .لقد غادرت آلية دومة اجلندل التي
كان فيها مس��تعيدا ً املاض��ي ومروياته من
بطون الكتب أو مس��تمتعا ً لبعض وقائعه
م��ن رواة  .هنا ذهب ابعد م��ن ذلك  ،وأعمق
 ،وأضفى على شخصيته الرواية مشاركة
وحض��ورا ً  ،وألغى كليا ً الزم��ن الفاصل بني
حلظ��ة التعايش املتخيل وزمن االس��تعادة
لزمن امللك آدبون ناشيبال .واملثير هو البعد
الزمني الذي منح السرد أسطورية وغرائبية
لم تكن جدي��دة على جترب��ة القاص جهاد
مجيد  ،بل هي متثل امتدادا ً واضحا ً لروايته
املهمة « دومة اجلندل وتكمن األس��طورية
والغرائبية في هذه الرواية في محاور عديدة
منها وعلى س��بيل املث��ال العقائد الدينية
واإللي��ة التي يتم فيها اختي��ار قرابينه من
الفتي��ات اجلميالت  ،وكذل��ك طقوس زواج
امللك  ،واالحتفاالت  ،ودور املعبد في توصيف
التقاليد والش��عائر الديني��ة التي جتري في
اململكة  ،ولعل أكثر ما يثير في أسطوريات
رواي��ة « أزمنة الدم « ه��و عيد اإليكال الذي
تب��دأ احتفاالت��ه بالي��وم الرابع عش��ر من
اي��كال وهو العي��د الوطن��ي الكبير اخلاص
مييز وبوناميا  .واشتغل القاص جهاد مجيد
ببراع��ة على ما هو بحاجة إليه  ،حتى مينح
روايته تغريبا ً وأسطورة ويجعل التاريخ بني
يديه وتطرف أكثر في ذلك عندما قال :
« ـ دلت احلفري��ات على وجود ثالثة أو أربعة
شواطيء جيولوجية النهار ميزوبوتاميا لم
يسمعوني

ـ حدد االثاريون س��احل اخلليج باخلط املار
ب�ين هيت وس��امراء وبل��د  ...قب��ل نصف
مليون س��نة ( مرة أخ��رى أي عني رأت ذلك
)  /ص //12يدخ��ل الص��وت احلاض��ر بق��وة
منطق��ه وعقله ليعلن ش��كوكا حول ما
مت التع��ارف علي��ه وهي ليس��ت أكثر من
اس��تعادة ملوروثات ومرويات ش��عبية تثير
أسئلة حول التاريخ العميق .
الراوي اثاري له خب��رة ومعرفة بالتفاصيل
التاريخية الت��ي جعلها منفذا ً ملهارته في
توظيفها خصيص��ا ً الزمنة الدم املعاصرة
 ،الت��ي لم تكن غريب��ة أو مفاجأة  ،بل هي
امت��داد لتاري��خ من ال��دم وموروث��ا ً ملا كان
متداوال ً قبل زمن عميق  ،وكأن جهاد ذاهب
الى ما يريده حتى يقوله من أن ميزويزتاميا
محكوم��ة بالدم وحض��ور مدافن الصبايا
املستمرة كضحايا وسط مطامير « ادبون
ناش��يبال « الت��ي أع��اد قصها « ايس��ول
« واتس��ع ف��ي كش��ف املفاس��د وأيض��ا
اإلصالح.
وي��زداد جه��اد مجيد ولعا ً ف��ي عالقته مع
التاري��خ املتخيل الذي ب��رع متاما ً في توفير
س��رديات خاصة بإح��داث ووقائ��ع متنحه
صف��ة اقرب الى احلقيقة  ،حتى تس��تولد
طاقة وقوة لش��حن الس��رد مبس��تلزمات
بنائي��ة  ،جتعل��ه مجموع��ة م��ن احلقائق
التي حصل��ت مبرحلة ما من تاريخ عميق .
استعادة جهاد مجيد وابتكر له مكمالت
التخيي��ل من أس��ماء كهن��ة وكتبة في
مقدمتهم « زكتون اليمار «.
غيب الكهنة كثي��را ً من وقائع الدم  ،لكن
الذاك��رة حي��ة ومتحركة ترث باس��تمرار
مروي��ات املاقبل وه��ذا هو احلي��وي باإللية
الشفاهية التي ال تتعطل وال تتوقف  ،بل
تظل متحركة جي�لاً بعد جيل « ـ أعرفت
مصير ادبون ناشيبال يا ايسول « صدقني
ال يهمن��ي مصيره  ،بل مصير ميزوبوتاميا
ينقطع هسيس املطر  ،أتطلع عبر النافذة
متعلقا ً بالغيم كان يتبدد ويتحرك سريعا ً
ماس��حا ً صفحة بدر يتوهج شيئا ً فشيئا ً
 ،ه��ي الليلة الرابعة عش��رة م��ن إيكال ،
عي��د ميزوبوتاميا لم ان��س دعوته حلضور
احتفاالتهم بهذه املناسبة الكبيرة .
ـ اعرف عنها الكثير الكثير
ـ م��ا عليك مم��ا تعرف وتع��ال لتعرف ما ال
تعرف .

ـ آثم��ة م��ا ال اعرف بع��د كل ال��ذي رأيت
وسمعت وقرأت ؟
ـ م��ا تعرفه هو م��ا أرادك أن تعرفه « ادبون
ناش��يبال « عب��ر كتبته وف��ي مقدمتهم
زكن��ون اليمار « أماما ال تعرف  ،فلم يدونه
زكت��ون بل لم يفه به  ،واتلف كل ما ميكن
أن يس��تدل به عليه  /جهاد مجيد  /أزمنة
ال��دم  /دار الرافدين  /بي��روت كندا /2016 /
ص//22
تضمنت س��رديات الراوي  ،ص��وت التاريخ
واحلضارة وما هو ضرورة بنائية الراوية التي
اشتغل عليها جهاد مجيد  ،الذي أضفى ما
هو وس��يلة أقناع للمتلقي  ،من أن القاص
توف��ر على أرش��يف خاص بالذي اش��تغل
عليه  ،ل��ذا ذوب جهاد مجيد غياب الصلة
ب�ين املاض��ي واحلاضر  ،وجعل م��ن املاضي
موجودا ً في تفاصيل السرد وتخيالت الراوي
 .ووظف جهاد بعض املسميات املألوفة لنا
جميع��ا ً واملعروفة في تاريخ احلضارة  ،مثل
املعب��د  ،الزواج املق��دس الكهنة  /الكتبة
 /املس��لة اخلاصة بـ « منشتوس��و « انها
مس��لة الراوي املتخيل له��ا والتي توميء
ملس��لة ن��رام ـ س�ين املعروفة  .ه��ذا احد
ابتكارات جهاد مجي��د عندما يذهب نحو
التاري��خ ويجعله أطارا ً وبؤرة بنائية  ،وهو ـ
جهاد ـ الذي يعيد احلاضر ويزج به  ،ميتحن
مهاراته للتموية على املتلقي .
ولهذه الس��مة حضور في السرد وبتكرره
املس��تمر  ،ينش��غل املتلق��ي بالتداخ��ل
والتفارق ب�ين الوقائ��ع واألزمن��ة البعيدة
ج��دا ً واملعاص��رة  ،واحلاض��رة بالذاكرة انه
قاص مول��ع باإليهامية مثلما صرح بذلك
قبل فت��رة طويلة  .ولديه خب��رة باإليهام ،
حيث جعل من هذه الرواية أزمنة  /وحقب
اندثرت  ،استعادها وأعطاها حياة من خالل
اس��تعادة الطقوس التي كانت واملسرحة
الدينية مثلما في عيد إيكال الذي ال وجود
له أصال في التاريخ القدمي.
يس��تمر جهاد مجيد بلعبية سردية تربك
القارئ الذي س��يعتقد من حضور تاريخي
في السرد مع وجود صوت احلاضر املمثل له
بالراوي الذي يعمل اثاريا في موقع مفترض
ويوفر الق��اص ما يدعم لعبيته وايهاميته
بالتحفظ��ات الت��ي يتخيله��ا احل��وار بني
الراوي وبني عداي اخلليف  .ومن الس��رديات
التي جعلت املاضي حاضرا ً موجودا ً وقائما ً

تضمنت سرديات الراوي
 ،صوت التاريخ والحضارة
وما هو ضرورة بنائية
الراوية التي اشتغل
عليها جهاد مجيد ،
الذي أضفى ما هو
وسيلة أقناع للمتلقي
 ،من أن القاص توفر
على أرشيف خاص بالذي
اشتغل عليه

« ل��م لم يدخل لنش��رب الش��اي معا ً ثم
نب��دأ رحلتن��ا اليومي��ة في ابه��اء قصر «
ادبون ناشيبال « وقاعاته اخلاصة والعامة ،
وغرفة السرية  ،ثم نشرب من خمر معبده
العتيق  /ص//20
التداخل بني األزمنة وتشابك وقائع التاريخ
وس��ردياته املتخيلة  ،فمثلم��ا معروف أن
التاريخ متخيالت خاضعة للتأويل كاألدب
كم��ا قال هاي��دن واي��ت  .هذا ول��ع جهاد
املهيم��ن على .فضاء التنوعات املروية وقد
حقق مه��ارة عالية في لعبت��ه االيهامية
ويضع القارئ أما م��ا يخلقه التداخل من
ارتباكات موئقة واهتم أيضا بسرد خاضع
للبينية املكونة من املاضي واحلاضر ودائما ً
ما تثير تساؤالت القارئ « حني فتحت باب
غرفت��ي لطمني ه��واء ب��ارد ( الجته صوب
املعبد  ،جهة سير ايسول  ...األرض موحلة
 ،قبل قليل كانت يابس��ة  ،وساخنة بفعل
أش��عة الش��مش احلامي��ة  ،خل��ع ال��زوار

جاكيتاته��م وبلوزاته��م قب��ل انتص��اف الى أكثر من ذلك واستعان باخلطط ورسم
النهار  ...ها هي أولى س�لالم املعبد  ،وها اخلريطة ووظفها عالمة س��يميائية عززت
أنا ذا وجها ً لوجه مع أيسول  ،كان مقطبا ً طاقة الس��رد في حتديد الوقائع واخلطط .
ثم عاجلني بصوت عاتب  :أنس��يت الرابع وفي روايته « أزمنة الدم « استثمر في هذه
عشر من ايكال ؟
الرواية أكثر من مصدر  /أش��عار رافدبينة
ً
ا
مطلق
انسه
لم
ـ ال لم انسه ...
وس��جالت ميزوبوتامية القدمية ج .1وهذه
النوم
في
تغط
فالفيتك
،
ـ جئتك مرتني
اإلش��ارات الصريحة قصدية  ،استدعتها
ص//22
/
أمامك
أنا
وها
...
غفوة
ـ أخذتني
حاج��ات البن��اء الفن��ي من اج��ل تكريس
الس��رد
هذا
في
اآلن
/
اللحظ��ة
مالحظة
االس��تثمار التاريخ��ي وحتوي��ل وقائعه  ،أو
املتداخل واضحة دائما ً ما يلجأ اليها جهاد
مجيد بتوظيف��ه للتاريخ باعتباره س��ردا ً ما يحتاجه القاص الى س��رديات  ،تداخلت
حت��ى يعطيه حض��ورا ً وامت��دادا ً باعتباره مع اللحظ��ة احلاضرة وفي أحي��ان عديدة
موروث��ا ً ثقافيا ً  ،كذلك يوه��م املتلقي بأن دفع ب��اآلن احلاضر نحو متون التاريخ وأنتج
وقعائعه معاصرة وقريبة جدا ً  .وفي لعبته مرويات ووقائع يقت��رب منها بقدر حاجته
مع التاريخ  ،يتجاور معه فعالً ويطلع عليه إليه��ا  ،من اج��ل أن يوهم ويش��وش على
عبر مصادره من اجل زيادة اإليهام وتفعيل املتلقي ويزداد لعبية .
خاصيته اللعبية عندما يكتب ونعرف بأنه لكنا ال نس��تطيع جتاهل حض��ور متثيالت
اس��تعان كثي��را ً من املص��ادر عندما كتب الهم ش��خوص النظام الس��ابق وهذا ما
روايته املهم��ة « دومة اجلندل « حتى ذهب سنعمل على فحصه في دراسة اخرى .

رؤية

الروائي رضا الصالح وتنوع العطاء اإلبداعي
صباح محسن كاظم
الروائ��ي ..والق��اص ..والفن��ان
التش��كيلي « عب��د الرض��ا صالح
محمد « تنوع نتاجه بني السرديات
و الفن التشكيلي ،فقد أجنز عدة
مؤلف��ات بالفن (الفخار واخلزف
) /دار احلكم��ة 1997و( عناصر
الفن اإلس�لامي ) دار الضياء
 2000ومجاميع قصصية
(ك��رة الص��وف ) البدي��ل
الثقافي  2005/وسقوط
األجنح��ة مت��وز، 2007/
وف��ي الرواية ( أضغاث
مدين��ة ) ناش��رون

كتابة

قاسم سعودي
م��ن اجلمي��ل أن نكتب  ،لك��ن األجمل أن
تت��رك كتابتنا أثرا ً جماليا ً نس��تطيع من
خالله بشغفنا اخلاص واملمكن فتح أبواب
مخيلة املتلقي ووعيه اجلمالي العنيد .
لكن��ه أمر داكن الصعوبة  ،قبل أن يكون
مس��تحيال ً  ،لدى العديد من رواد الكتابة
بش��تى أش��كالها املتنوعة  ،أم��ر تكمن
صعوبت��ه ف��ي ذل��ك الوه��م ال��ذي يالزم
أصح��اب الكتاب��ة املغلقة الت��ي ال حتمل
بني دقائقها الكثير م��ن بهاءات االحتراق
التعبيري وأبجدية البياض املضيء .
مدون��ات ورقي��ة كثيرة  ،بعضه��ا إبداعي

،فيم��ا صدر له (بعد رحيل
الصم��ت) (ثالثي��ة
ا للو ح��ة
الفارغ��ة )
عن املؤسسة
ا لعر بي��ة
للد ر ا س��ا ت
والنشر في بيروت
. 2014 - 2015
وفي قراءة لروايته -
ثالثية اللوحة الفارغة
 التي جسدت همومالوط��ن ب 258صفحة
اس��تل مادته اخل��ام من
واقعن��ا امل��أزوم بالقل��ق
والتح��والت يس��رده بلغ��ة

ش��عرية ،مع تعدد األصوات ف��ي رواياته
تأس��ر املتلقي بلغتها الواضحة فال مييل
إلى التهوميات الفنطازية ،أو اللغة اجلافة
اململة ،ومينح شخصياته احلركة والتعبير
عما يجول من إرهاصات ذاتيه ُمعبرة عن
عمق القلق الوج��ودي في خضم أحداث
تترى بالفواجع ،والفقد ،والفراق ،والسفر
 ،والتجلي��ات الروحية عند مراقد األولياء
كما بزيارة زينب للكاظمية ،وباس��تعادة
احملطات والذاكرة لألس��رة واألقارب سواء
في الداخل او بس��وريا واملهج��ر ..ويبث
بثناية الرواية العالقات اإلنسانية ،والنزعة
الس��ايكولوجية إل��ى األلف��ة األس��رية
،والعالقة الوجداني��ة من احلب والتعلق
بالذكري��ات واحللم اجلمي��ل والبحث عن
االستقرار النفسي واالجتماعي املفقود

صيد اإلبداع
متميز  ،ومنها ما هو بعيد كل البعد عن
صدق العاطفة ولسانها الوفي ملكابدات
اإلنس��ان  ،وتنقيبه املس��تمر عن أس��رار
اإلب��داع ف��ي الكش��ف واحمل��اكاة واخللق
والتسامح واألسئلة .
الكثي��ر من احلب واألكثر من ابتس��امات
التناغم النبيل والقراءة الذكية واملثابرة
الدافئة وروح املعاصرة املش��بعة بحالوة
التراث واملق��والت البهية  ،هذا بعض ما
نحت��اج إليه لنعث��ر على تل��ك الرائحة
املنبعثة من مطبخ الكتابة الشهي .
ولك��ن ثمة أس��ئلة تتدفق م��ن وجع ما
نحن فيه  ،من حتليق مستمر في العثور
عل��ى زه��رة اإلبداع  ،هل حق��ا ً أن كل ما
نكتبه سيبقى ؟  ..وما ال نكتبه سيخرج

يوم��ا ً مداعبا ً بياض ال��ورق وجفن القارئ
وأجس��اد املكتبات ،وهل لدين��ا احلق في
تقديس املب��دع ومزاج��ه الكتابي املتوتر
بني رغاب احلياة ؟ .
ومن لديه الشرعية املطلقة ملصادرة أي
كتاب��ة ما ؟ وهل من ح��ق اجلميع إصدار
أي منت��ج كتاب��ي  ،بعي��دا ً عن ش��روطه
اإلبداعية واإلنسانية ؟
وأي��ن تكمن خي��وط هذه املعادل��ة التي
تبدو صعبة بعض الشيء ،خصوصا ً مع
تل��ك الهالة العجائبي��ة واحلفاوة املبالغ
فيها في اصطياد لقب الشاعر أو القاص
أو الروائ��ي أو الناقد أو حتى لقب املثقف
 ،تل��ك املعادلة التي تؤك��د يوما ً بعد يوم
وكتاب بعد كتاب عل��ى ضرورة حتديد ما

،ص��راع الوج��ود اليوم��ي بث��ه «الصالح
«بحبكة روائي��ة ليتجاوز النكوص بآالم
الش��خصيات احملركة لألحداث واألزمات
احل��ادة ،واملفارقات التي تواجهها وضبط
إيقاع حركتها  ..كما في ص 28العالقة
م��ع ف��اروق ،رحلة حياة كاملة لإلنس��ان
العراقي سواء كان األديب أو الفنان أوكل
م��ن عاش محننا املس��تدامة من احلروب
والف��راق واآلالم ،مع اآلم��ال لتجاوز تلك
اخلسارات واالنكس��ارات ،في مجتزأ ص
 ( : 6إن لعبة االختفاء والظهور التي كنا
نزاولها في زم��ن الطفولة ،لها مغزى ال
ندرك��ه إال في عصر الكب��ر ،ولها قوانني
م��ن الوهم تتحكم به��ا ،قوانني تخالف
الواق��ع واحلقيق��ة  ،فالركض في املديات
الطويل��ة واحتس��اب جتاوزه��ا مبقاييس

ثمة أسئلة تتدفق من
وجع ما نحن فيه ،
من تحليق مستمر في
العثور على زهرة اإلبداع
 ،هل حق ًا أن كل ما
نكتبه سيبقى ؟  ..وما
ال نكتبه سيخرج يوم ًا
مداعب ًا بياض الورق
وجفن القارئ وأجساد
المكتبات

املس��احة اخملتلفة ضربا م��ن التصور)...،
ص  ( 37ينبؤني الرنني القادم من همسات
الغروب بذبذبات غامضة عن حلول كائن
غري��ب يداع��ب طي��ات ومتاه��ات خازن
األس��رار في وقت قريب ويبارك احلظوظ؛
وعلى أث��ر تل��ك النب��وءات ،ومهما تكن
قاس��ية ومرعبة وغامضة  ،سأفتح لها
مغاليق الروح احلائرة ،فليس ثمة ش��يء
يثنين��ي عن إرادت��ي ..)....،يذك��ر الدكتور
فلي��ح الركابي في جت��اذب احلضارات في
الرواي��ة العربية –الص��ادر عن دار ضفاف
–ص ..( : 7إن الرواي��ة ملحم��ة العص��ر
كم��ا يقال في اتس��اع ابعاده��ا  ،وتعدد
ش��خصياتها  ،فهي نس��يج دقيق يجب
االمس��اك بكل خيوطه كي يقدم املبدع
عمال ً يستحق الوقوف عنده ،وان يحكم

يطبع وما ال يطبع .
ال بأس بتش��جيع األقالم اجلديدة واألخذ
بتطلعاتها ومواكبته��ا  ،أو حتى األقالم
املطفأة أو تلك التي ال جتد وس��يلة أخرى
للتعبي��ر ع��ن س��خونة القل��ب والروح
واألس��وار العالية  ،لكن الوعي بالكتابة
هو كل م��ا نحتاج إليه قبي��ل الكتابة ،
الوعي بالش��عر  ،الوعي بالسرد  ،الوعي
بالرواي��ة واحلياة واإلنس��ان  ،الوعي الذي
يش��كل بكل مفاتيحه السرية هاجسا ً
ميوس��ق ال��ذات ص��وب أعال��ي الب��وح ،
ومطلب��ا ً حقيقي��ا ً تعجز ع��ن تكميمه
كل مكنون��ات االدع��اء ورائحة الكلمات
امليتـة.
اجلرأة ف��ي الرؤي��ة والنضج وتن��اول غير

بن��اء العم��ل الفني منذ الوهل��ة األولى
للكتابة .)...،كتب املبدع على غالف روايته
( :في عطلة (ألويك إند) نس��افر إلى تلك
البحيرة ،نفترش ش��اطئها الرملي  ،وفي
املس��اء جنل��س صفوفا كل م��ع خليلته
،نتأمل مش��هد الغروب ،ونرهف السمع
للرن�ين القادم من خل��ف البحار ،ومنظر
الش��مس وهي تهبط ببطء نحو أعماق
البحيرة)...،
البناء الس��ردي بروايات «الصالح « يُعبر
عن قدرة في التعبير ع��ن ترجمة الواقع
وش��خوصه بحبكة ُمقنع��ة عن لهاث
األحداث املوحش��ة التي متور بواقعنا غير
املس��تقر واملس��تفز للتعبير ع��ن الهم
اجلمعي وهو يش��دو للحلم باالس��تقرار
املفقود ..

املأل��وف وغير املتوق��ع ال��ذي يقودنا إلى
أرائ��ك الذهول والدهش��ة وفت��ح قنوات
اخمليل��ة وقبلهمــا احلــرية هــي من أبرز
رئ��ات اإلبداع الذي يفتــح عيون القــراء
مس��افة أجنحــة ال تتعــ��ب  ،أجنحة
ته��ب إلين��ا وجب��ة س��اخنة متج��ددة
ينتظره��ا الكثي��ر والكثي��ر من عش��اق
الكلمة العذبة .
إن األمانة اإلنسانية ومساراتها املأنوسة
بطني الصدق  ،هي وحدها من تستطيع
مالطفة ضمي��ر التعبي��ر الكتابي الذي
س��يظل متدفقا ً في عروق الكائن املبدع
 ،أمانة احل��ب  ،أمانة البوح  ،أمانة النقاء
 ،أمان��ة الوطن  ،أمانة الفرح وحتى أمانة
احلزن أيضا ً .
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مستقبل ّ
قوات األمن العراقية
جاءت هذه الدراسة لرسم صورة جديدة بشأن مستقبل قوّات األمن العراقية وتحديد أهم التحديات التي تعوق عمل
المؤسسة األمنية ووضع الحلول المناسبة لها ،فض ً
ال عن توضيح أبرز المهام التي تقع على عاتق رئيس الوزراء بوصفه
القائد العام للقوات المسلحة من االستمرار بالحصول على الدعم الدولي ومواصلة إصالح القيادة العسكرية من خالل
العمل على بناء مؤسسات جديدة وتطوير المؤسسات الحالية ،وإعداد استراتيجية أمنية وطنية عراقية جديدة ،فض ًال عن
دور وزارة الدفاع المتمثل بمحاسبة الضباط الذين يثبت تقصيرهم في مهامهم العسكرية ،فض ً
ال عن مكافحة الفساد
والمحسوبية داخل المؤسسات العسكرية ،واستحداث أساليب حديثة في تدريب قوات األمن العراقية والمحافظة على
أساليب التدريب العسكري األساس ،فلم تعد الجيوش في الوقت الحالي تعتمد كلي ًا على األساليب التقليدية ،وإنما أصبحت
تعتمد على الجهد االستخباري والمعلوماتي المرادف لألساليب التقليدية
مايكل نايتس*
قضية احلرس الوطني
عل��ى الرغ��م م��ن أن ش��كل احل��رس
الوطني ولغت��ه وفكرته هي أميركية
إل��ى حد م��ا على غ��رار نظ��ام احلرس
الوطن��ي االميركي ،إال أن هناك حاجة
عراقية أساسية في قلب هذا املفهوم،
رمبا ميكن لق��وات األمن العراقية حترير
املوص��ل وغيره��ا م��ن املناط��ق التي
يسيطر عليها تنظيم داعش ،لكنها ال
تستطيع السيطرة على هذه املناطق
خ�لال األش��هر والس��نوات والعق��ود
القادمة .من الناحي��ة النظرية ،ميكن
للحكومة العراقية أن تلزم
نفس��ها بوضع جيش عراقي وشرطة
احتادية ووحدات ق��وات األمن العراقية
األخ��رى  -الت��ي يطغى عليه��ا جنود
من جنوب العراق  -في ش��مال العراق
وغربه ،وهكذا فإن هذا العمل سيكون
مجرد إع��ادة تاريخ حديث .يواجه أبناء
وأحفاد اجلنوب سلس��لة ال نهاية لها
من ح��ركات التمرد التي أطلقها أبناء
وأحفاد الش��مال والغ��رب .وعلى هذا
يكون الفائز الوحيد هو تنظيم داعش
واحلركات التي س��تأتي بع��د تنظيم
داعش.
إن املفه��وم ال��ذي تقوم علي��ه فكرة
احل��رس الوطني ه��و ما أس��ماه نائب
مس��اعد وزي��رة اخلارجي��ة االميرك��ي
بريت ماكجورك ،وه��و أمريكي مع دم
عراقي“ ،تفعيل الفيدرالية” ،ووصفها
بأنه��ا نهج سياس��ي عس��كري “قد
يبدأ في معاجلة جذور أس��باب األزمة
احلالية” و”االستراتيجية طويلة األمد
للحيلول��ة دون ظه��ور تنظيم داعش

مرة أخ��رى  ،” 1فوفق��ا ً ملاكجورك فإن
“تفعي��ل الفيدرالي��ة” يعن��ي متك�ين
السكان احملليني من تأمني مناطقهم
بامل��وارد الكامل��ة للدول��ة م��ن حيث
الفوائد واملرتبات واملع��دات ،لهذا فإن
احلرس الوطني ف��ي ظل هذا املفهوم،
س��يركز على تأم�ين احل��دود الدولية
وتوفي��ر الدعم عند الضرورة ملكافحة
الشبكات اإلرهابية . 2
ويستمر ماكجورك محدداً:
املب��ادئ اخلمس��ة األساس��ية له��ذا
النهج ميك��ن تلخيصها عل��ى النحو
التالي:
 -1يج��ب أن يكون املواطن��ون احملليون
في الصدارة في تأمني املناطق احمللية.
 -2يج��ب أن يحصل املواطنون احملليون
الذي��ن يتول��ون مهم��ة الدف��اع ع��ن
مجتمعاته��م املزاي��ا وامل��وارد الت��ي
تقدمها.
 -3اجليش العراقي نادرا ً ما سينتش��ر
داخ��ل امل��دن ،ولكنه س��يبقى مراقبا ً
ومتأهبا ً للموقف وللقيام مبهامه
الفيدرالية )مثل حماية احلدود(.
 -4يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بني
املؤسسات االمنية احمللية واإلقليمية
)حكومة إقليم كردستان(
للح��د التدريجي م��ن نف��وذ تنظيم
داعش.3
34
 -5يج��ب عل��ى احلكوم��ة االحتادي��ة
أن تعم��ل ب��دأب عل��ى مجموعة من
اإلصالح��ات الت��ي ميك��ن أن تعال��ج
املظالم املش��روعة وتنف��ي أي ذريعة
ألنشطة تنظيم داعش43 .
تش��مل نق��اط املعارض��ة لقان��ون
احل��رس الوطن��ي م��ا اذا كان��ت قوات

احلرس الوطني يجب أن تنتش��رخارج
محافظته��ا ،وم��ا ينبغ��ي أن يك��ون
مي��زان الق��وى بني احلكوم��ة االحتادية
واحلكومات احمللية في التجنيد وقيادة
ق��وات احلرس الوطني ،ومن احملتمل أنه
لن يتم مترير القان��ون املقترح في عام
 ، 2014ولكن الفكرة األساس��ية هي
ريادة الس��كان احملليني في توفير األمن
احملل��ي ،وهي فكرة جيدة إذا أردنا هزمية
تنظي��م داعش ،ومنع ظه��ور حركات
ش��بيهة بها مجدداً .إن كل ما نفعله
من نواح كثي��رة ،هو احترام بعض من
روح التعدي��ل ف��ي  2013عل��ى قانون
احملافظات غير املنتظم��ة في إقليم )
القانون  21لس��نة  ( 2008الذي سعى
إلى إعط��اء احملافظات املزيد من األدوار
في السياسة األمنية.
هناك عالمات تش��جيع أيضا ً على أن
مفاهي��م روح احلرس الوطني وتفعيل
الفدرالي��ة يج��ري اتباعه��ا .لق��د مت
تفعيل قوات األمن العشائرية ووحدات
احلشد الشعبي في الفلوجة وحديثة
والرم��ادي وتكريت ومخم��ور والتاجي
وبغ��داد ،ويتم جتنيد ه��ذه القوات عن
طريق جلنة مكونة من احملافظ وشيوخ
العشائر ،وأحيانا ً قائد اجليش العراقي
احمللي ومسؤول كبير في االستخبارات
ومس��ؤول ع��ن تدقيق املرش��حني من
خ�لال قواعد بيانات اخملابرات الوطنية.
وتأت��ي روات��ب اجلن��ود م��ن مجموعة
متنوع��ة م��ن املص��ادر :حي��ث تدفع
بعضها من ميزانية احلشد الشعبي،
وبعضها م��ن وزارة الدف��اع ،والبعض
اآلخر من مؤسس��ات األوقاف .وميكننا
أن نتوقع عددا ً متزايدا ً من قوات األمن
العشائرية ووحدات احلشد الشعبي،

واالس��تمرار ف��ي تلقي الدع��م ،حتى
يتم
القضاء عل��ى تنظيم داعش وتهديده
اإلرهاب��ي .وكما هو احل��ال مع وحدات
احلش��د الش��عبي ،ميك��ن دمج بعض
قوات األمن العش��ائرية وأفراد احلشد
الش��عبي في ق��وات األم��ن العراقية
الدائمية ،وخاصة في جهاز الش��رطة
العراقي��ة .هناك الكثير م��ن الدروس
الت��ي ميكن اس��تخالصها م��ن جتربة
القوات العش��ائرية ووحدات احلش��د
الش��عبي ،فض�لاً عن فرق��ة العباس
القتالية من أجل اح��داث ترتيب دائم
لقوات األمن احمللية.
كيفية تنظيم الدعم لألمن
إن قضي��ة وحدات احلش��د الش��عبي
وتشريع قانون احلرس الوطني هي في
ضم الن��اس إلى النظ��ام األمني،هذا
هو التحدي الرئيس بالنس��بة للعراق،
عندما متاش��ى الناس مع قوات األمن )
الصحوات( خالل االعوام2008 - 2005
،وف��ي الرم��ادي في أواخر ع��ام ، 2013
وأثناء التعبئة الش��عبية في - 2014
 2015ازداد موقف
الدولة بنحو كبي��ر ،وكلما نفر الناس
من ق��وات األمن العراقي��ة وانفصلوا
عن الش��عب وخصوصا ً ف��ي املوصل
قبل س��قوط املدينة ،وج��دت الدولة
العراقية نفسها في موقف ضعيف.
الش��كل رق��م  : 2غرينب��رغ كوينالن
روزنر ،اس��تطالع للرأي ف��ي آب /أيلول
 2015أجرت��ه املؤسس��ة الوطني��ة
الدميقراطي��ة ،ويب��دو أن هام��ش
االختالف بني اجليش ووحدات احلش��د
الش��عبي ليس كبيرا ً كما هو متوقع
ب�ين املس��تطلعني الش��يعة ،أما في

اجملتمع��ات الس��نية فقد تب�ين وجود
مستوى مستمر من الثقة في اجليش
العراقي كقوة محايدة وتشكيك قوي
بوحدات احلشد الشعبي.
م��ن احملتم��ل أن الع��راق ال يحتاج إلى
مؤسس��ة جديدة للحشد الشعبي،
وأن��ه ال يحتاج إلى حرس وطني جديد،
بدال ً من ذلك يحتاج العراق الى احلفاظ
على تعزيز املؤسسات التي لديه أصال،
وتعد وزارة الدفاع املؤسس��ة املناسبة
إلدارة الق��وات املس��لحة ف��ي الب�لاد،
ووزارة الداخلية املؤسس��ة املناس��بة
إلدارة قوات الشرطة في
البالد ،ويجب أن تك��ون لهذه الوزارات
ق��وات احتياط للتعبئ��ة أثناء األزمات
واحلروب ،كما تفعل كل دولة متقدمة
أخ��رى ف��ي العال��م .وميكن ف��ي أزمة
مس��تقبلية ،أن تق��وم املؤسس��ة
الديني��ة بإعارة قوة هذه املؤسس��ات
ألنها تس��تدعي االحتياط بطريقة ما
بنحو جيد ،ستس��تعيد ق��وات األمن
العراقي��ة الدائمة قوتها بس��رعة إذا
ما مت الدمج معها لوحدات كافية من
احلشد الشعبي ،ومنها فرقة العباس
القتالية ،وق��وات األمن احمللية وبعض
املقاتلني من احلشد الشعبي .ومن أجل
جهد أكثر تصميما ً من قبل احلكومة
االحتادية واحلكوم��ات احمللية لصياغة
عالق��ات قي��ادة مش��تركة انطالق��ا ً
م��ن قان��ون احملافظات غي��ر املنتظمة
بإقلي��م ،أن تلبي الكثير من متطلبات
مش��روع قانون احلرس الوطني ،هكذا
تعم��ل احلكوم��ات الذكي��ة ،فه��ي ال
تتخلى عن مؤسسات الدولة الكبيرة
وتبن��ي هياكل جديدة متاما ،إنها تقوم
بإصالحها.

36
إع��ادة بن��اء قي��ادة قط��اع األم��ن في
العراق
هنالك في قل��ب الضعف األمني في
العراق فش��ل جماعي في القيادة ،إن
الزعماء السياس��يني ف��ي العراق مع
نظرائهم االميركيني هم من فش��لوا
في وض��ع انخفاض تدريج��ي للدعم
العس��كري االميرك��ي لق��وات األمن
العراقي��ة التي لم تكن مكتملة .لقد
سمح الزعماء السياسيون في العراق
وش��جعوا ملئ املناصب السياس��ية
العلي��ا بأش��خاص غي��ر مؤهل�ين،
وق��د تس��امح الق��ادة السياس��يون
والعس��كريون العراقيون مع الفساد
ال��ذي دمر قوات األم��ن العراقية ،كما
س��محت الوزارات الرئيسة بالتدهور
ف��ي األداء والتموي��ل ،وفش��ل القادة
السياسيون والعسكريون في اعتماد
نه��ج صحيح ملكافح��ة التمرد مبني
على املكاسب التي حتققت في عامي
-2010 2009
وأنهى دور تنظيم الدولة اإلس�لامية
في العراق ،الذي سبق تنظيم داعش.
عل��ى اجلان��ب اآلخ��ر ،ميك��ن لقي��ادة
قوي��ة وذكية أن تس��اعد على عكس
كل نق��اط الضعف العس��كرية في
العراق اآلن ،وميكن للقادة السياسيني
والعس��كريني العراقيني العمل بنحو
جاد للحفاظ على تعاون شركاء األمن
الدول��ي ،وخاصة الواليات املتحدة ،في
االنتصار في احلرب ضد تنظيم داعش.
كم��ا ميكنهم االس��تمرار ف��ي إعادة
املنتس��بني للجيش مع قيادة نظامية
ق��ادرة ،وميكنهم أيضا ً دفع اإلصالحات
ملكافحة الفساد احلقيقي ،والتطبيق

الص��ارم للقوانني العس��كرية .وميكن
لقادة أذكياء ع��دم الرضوخ للضغوط
لبناء مؤسس��ات جدي��دة ،أن يدعموا
تطوير املؤسس��ات احلالي��ة مثل وزارة
الدف��اع ووزارة الداخلي��ة .ويس��تطيع
ق��ادة من ذوي الرؤي��ة اجليدة خوض ما
تبقى م��ن احلرب ض��د تنظيم داعش
بطريقة من شأنها أن تدعم املصاحلة
الوطني��ة ،وذل��ك باس��تعمال أدوات
مثل الالمركزي��ة في صنع القرار على
املستوى احمللي لألمن والتجنيد.
يقف العراق عل��ى مفترق طرق واخليار
بس��يط ج��داً ،وهو وضع األش��خاص
املناس��بني في املس��ؤولية عن األمن،
ومنحه��م الصالحي��ات وامل��وارد
املناسبة ،أو أن الوضع سيشهد املزيد
م��ن التدهور واخلط��ر على اس��تقرار
العراق ووحدته.
*باح��ث كبي��ر وزمي��ل ف��ي معه��د
واشنطن.
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الحلقة 8

مكافحة اإلرهاب :االستراتيجيات والسياسات
(مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية)
يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب ،وتنقلهم ما بين دول أوروبا ـ وسوريا
والعراق ،لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.
وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين
العائدين ،مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم
بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصو ًال منه.
جاسم محمد*
سياسات أوروبية
ص��رح رئي��س الوكال��ة احلكومي��ة
للجمعيات اخليرية في بريطانيا 2014
ان التطرف االس�لامي بات املشكلة
األش��د فتكا ً به��ذه اجلمعي��ات ،عادا ً
بان من املستغرب ان املدانني باإلرهاب
او غس��يل االم��وال ال يت��م منعهم
تلقائي��ا ً م��ن تأس��يس اجلمعي��ات او
متتعه��م بعضوية مجال��س اداراتها.
وف��ي ذات الس��ياق ،عق��دت ال��دول
االوروبية التس��ع املعني��ة اكثر مبلف
املقاتلني االجان��ب ،اجتماعا ً في مايو
 2014في بروكس��ل بحض��ور ممثلني
عن الواليات املتح��دة وتركيا واملغرب
واالردن وتون��س .وس��بق ان اعتم��دت
فرنس��ا قبل هذا االجتماع خطة في
محاول��ة ملن��ع مجندي��ن للقتال في
س��وريا وق��د تبنت بلجي��كا اجراءات
مماثلة في ابريل  2013وانشأت بلجيكا
وفرنسا فريقا غير رسمي يضم وزراء
الداخلية في عش��ر دول اوروبية منها
بريطانيا وهولندا واس��بانيا .وكشف
وزي��ر الداخلي��ة االملان��ي "توماس دو
ميزيير" عن انضم��ام نحو  550املانيا
ال��ى صف��وف تنظي��م داع��ش ف��ي
س��ورية والعراق وهو عدد يفوق العدد
املعلن عنه حتى اليوم وكان املنس��ق
األوروب��ي ملكافحة اإلره��اب "جيل دو
كيرش��وف" اكد في تصريح له تزايد
اع��داد "اجلهاديني"االوروبي�ين الذي��ن
توجهوا الى سورية والعراق وانضموا
الى التنظيمات اإلرهابية فيهما الى
نحو ثالث��ة االف .وحس��ب تقرير االمم
املتّح��دة ونقلاً عن ذي غارديان ،فان 15

الف ش��خص من  80دول��ة التحقوا
باجلماع��ات االصولي��ة ف��ي الع��راق
وس��وريا .وعل��ى املس��توى االوروب��ي
 3000مواطن غادروا من اجل "اجلهاد"
حس��ب االرقام التي طرحها املنسق
االوروب��ي من اجل مكافح��ة اإلرهاب
"جيل دو كرش��وف" .ومتث��ل بلجيكا
واململكة املتّحدة وفرنس��ا اكبر عدد
من اجلهاديني الغربيني.
وحت��اول بع��ض احلكوم��ة احلكومات
االوروبي��ة ان مت��د ي��د املس��اعدة الى
الراغب�ين بالتخل��ي ع��ن "اجله��اد"
بجهود داعمة من وزارات العدل التي
من املقرر ان تأخ��ذ خطوات واجراءات
قضائية ملعاجلة هذا الفكر املتطرف،
ه��ذه االج��راءات ممك��ن ان تتضم��ن
تخفيف العقوبات وط��رق التحقيق،
وال يس��تبعد ان تكون هنالك معاجلة
فكري��ا اي باملناصح��ة على غ��رار ما
تعمل��ه بع��ض ال��دول العربي��ة في
�دت املاني��ا تنظيم
املنطق��ة .لقد ع� ّ
”الدولة االس�لامية” تنظيما ً ارهابيا ً
وحتظ��ر انش��طته ف��ي  12س��بتمبر
 ،2014وبرغ��م ان ه��ذه اخلطوة جاءت
متأخرة لكنه��ا تبدو اكث��ر جرأة من
باق��ي ال��دول االوروبية ف��ي مواجهة
تنظي��م “الدول��ة االس�لامية” .فقد
�د “الدول��ة
اعلن��ت املاني��ا انه��ا تع� ّ
وعدت
االس�لامية” تنظيما “ارهابيا” ّ
أية انش��طة دعم وتأيي��د وترويج له
مخالف��ة للقان��ون .وه��ذا يعني انه
ينبغ��ي عل��ى دول االحت��اد االوروبي��ة
االخرى اتباع خطى احلكومة االملانية
بحظ��ر التنظيم ،الن ذلك من ش��أنه
ان يعطي تل��ك اجلماعات ذريعة حتت
باب التعبير عن حرية الرأي والتجمع

والتظاه��ر في س��احات اوروب��ا .هذه
االجراءات يجب ان تصاحبها اجراءات
‘اس��تخبارية استباقية لكشف هذه
التنظيمات داخل اوروبا وخارجها ،الن
هذه اجلماعات من ش��أنها تتجه الى
العمل الس��ري في االتص��ال وتنفيذ
االعم��ال اإلرهابي��ة .م��ا حتتاجه دول
اوروبا ه��و اعادة النظر بسياس��اتها
وقوانينه��ا اجت��اه التنظيم��ات
االس�لاموية املتطرف��ة ال��ى جان��ب
تنظيم��ات اليمني املتط��رف وغيرها
م��ن التنظيم��ات الراديكالي��ة ،م��ن
اجل ش��رعنة اخلطوات التي تتخذها
وزارات الداخلي��ة واالس��تخبار ولكي
ال تتع��ارض م��ع احملاكم الدس��تورية
وقوانينها.
تبقى وس��ائل التواص��ل االجتماعي
ومحركات االنترني��ت وخوادمه حتديا ً
في وجه السياس��ات االوروبية ،برغم
ان املفوضي��ة االوروبية في بروكس��ل
اس��تضافت في شهر ديسمبر 2014
ممثلي عن بعض مح��ركات االنترنيت
ابرزها من��دوب Google , Facebook
للتعبي��ر ع��ن قلقه��ا ،وطلبت فرض
رقابة اكثر على بعض احلسابات التي
تدعو الى العنف والكراهية او دعاية
للتنظيم��ات "اجلهادية .هذه اخلطوة
نتج عنها اعالن االحت��اد االوروبي يوم
 4يناير  2014عن عزمه على تشكيل
خلية مستش��ارين في بلجيكا ميكن
للحكومات االعضاء ان تستش��يرها
في مجال مكافحة الدعاية اجلهادية
وقال املس��ؤول عن مكافحة اإلرهاب
في االحتاد االوروبي "جيل كيرش��وف"
ان الفكرة تكمن في ان تس��تضيف
بلجي��كا خلية خب��راء ميكنها تقدمي

اجوب��ة فوري��ة لل��دول االوروبية حول
مش��كلة تواص��ل ح��ادة ج��داً ،ف��ي
مواجه��ة املتش��ددين اجلهاديني .هذا
يعد خط��وة جديدة من داخل
االعالن ّ
املفوضي��ة ،وانتب��اه املفوضي��ة الى
سياس��ة وتعري��ف جدي��د س��مته"
الدعاي��ة اجلهادي��ة" وه��و بالفع��ل
م��ا حتتاج��ه دول اوروب��ا وكذل��ك دول
املنطقة التي تش��هد نش��اطا لهذه
اجلماع��ات ،كون تنظي��م دولة داعش
وغيره من اجلماعات اعتمدت "اجلهاد"
االعالمي الى جانب نش��اطاتها على
االرض ،ان مواجهة الدعاية اجلهادية"
يعني خس��ارة التنظيم ال��ى واحدة
من مصادر التجني��د وتدفق املقاتلني
االجانب.
ان ح��ادث "ش��ارلي ايبي��دو" ح��ادث
يعكس ب��ان اوروبا لم تكن بعيدة عن
اإلرهاب في منطقة الشرق االوسط،
ويعكس ذلك القصور في سياس��ات
ال��دول االوروبي��ة بفه��م وتعري��ف
اإلره��اب واجلماعات" اجلهادية" ان لم
تكن اوروب��ا متورطة بغض النظر عن
تدفق املقاتلني الى الش��رق االوس��ط
به��دف االس��تقطاب .اب��رز تداعيات
هذه العملي��ة ه��و اذكاء العداء الى
املس��لمني .م��ا بات مطلوب��ا ً من دول
االحتاد االوروبي والغرب هو اعادة فهم
تعري��ف اإلره��اب وتعريفات��ه واعادة
سياس��اتها ،بدع��م دول املنطق��ة
مبواجه��ة اإلره��اب اكث��ر م��ن دع��م
اجلماعات املسلحة.
خطر املقاتلني األجانب في أملانيا
ق��ال مس��ؤول صومال��ي يعم��ل في
جه��از االس��تخبارات ان "االنتح��اري

الذي اس��تهدف فندقا في العاصمة
مقديش��و ي��وم  27يولي��و  ،2015قد
يك��ون املاني��ا م��ن اص��ل صومالي".
واضاف املسؤول الذي رفض الكشف
عن اسمه في تصريحات لبي بي سي
ان "االنتحاري من مدينة بون" ،مضيفا ً
ان التحقيقات ما زالت جارية .وهاجم
االنتح��اري املنتم��ي حلركة الش��باب
املرتبط��ة بتنظي��م القاع��دة فندق
"اجلزيرة باالس" ،ما اس��فر عن مقتل
 15ش��خصاً .وقال مس��ؤول بارز في
االستخبارات الصومالية والذي طلب
عدم كش��ف اس��مه " لن اقدم لكم
مزي��دا من التفاصيل ح��ول املهاجم،
ولك��ن حتقيقاتن��ا االولية تش��ير الى
ان��ه يحمل جنس��ية مزدوجة ،وليس
واضح��ا ً بعد ،مت��ى بالضبط عاد من
اوروبا وخاصة من املانيا.
وقالت مصادر صحفية في مقديشو
ان فحوص احلمض النووي جارية على
اش�لاء االنتحاري ال��ذي دمر هجومه
الس��ور اخلارجي لفن��دق قصر اجلزيرة
املؤلف من س��تة طواب��ق .ونفذ عدد
م��ن الصوماليون مزدوجو اجلنس��ية
عملي��ات انتحاري��ة ف��ي الصوم��ال
اخرها ف��ي فبراي��ر عندما ق��ام رجل
وام��رأة دمناركيان من اص��ل صومالي
بتفجي��ر نفس��يهما ف��ي فن��دق
"س��نترال اوتيل" في مقديشو وقتال
 25ش��خصاً .وفي عام  ،2008نفذ اول
انتحاري اميركي صومالي احدى اوائل
الهجمات االنتحاري��ة في الصومال.
كان االنتح��اري االميركي الصومالي
اسمه "ش��روا احمد" في السادسة
والعشرين من عمره وفجر نفسه في
"بونتالند" في شمال الصومال .يذكر

بان حركة الش��باب تقاتل ،إلس��قاط
احلكوم��ة الصومالي��ة املدعومة من
الغرب وجنح��ت احلركة الت��ي بايعت
تنظي��م القاع��دة ف��ي اس��تقطاب
مهاجرين صوماليني ومقاتلني اجانب
وان كان مرك��ز اجل��ذب انتق��ل ف��ي
السنوات االخيرة الى تنظيم داعش.

انه لم يحصل على اجلنسية االملانية.
من جان��ب اخر ،ذكرت مص��ادر امنية
لوكال��ة انباء رويت��رز ان االنتحاري قد
يكون املدعو "عبدي رزاق" .والذي كان
يعي��ش في مدين��ة بون بغ��رب املانيا
وكان معروفا ً بنش��اطه في اوس��اط
املتطرفني.

رد فعل االستخبارات االملانية
وفي ه��ذا الس��ياق كش��فت تقارير
استخبارية املانية عام  ،2015ان ما ال
يقل عن تسع انتحاريني املان شاركوا
ف��ي عملي��ات انتحاري��ة في س��وريا
والع��راق ،فيما عب��رت وزارة الداخلية
االملاني��ة عن قلقها من تنامي ظاهرة
سفر متش��ددين املان لالنضمام في
صف��وف تنظي��م "داع��ش" .ذك��رت
حتقيق��ات وثائقي��ة حملط��ات "ان.دي.
ار" و"في.دي.اير"االملاني��ة وصحيف��ة
"زوددويتش��ه تس��ايتونغ" ف��ي وقت
س��ابق أيضا ان هناك خمس عمليات
انتحاري��ة مؤكدة نفذها متش��ددون
املان.
لك��ن مص��ادر امني��ة املاني��ة قالت
ي��وم  28يولي��و  2015ف��ي وق��ت
متأخ��ر،ان االنتح��اري ،املش��تبه بانه
فجر نفس��ه بس��يارة مفخخة قبل
يومني في مقديش��و في فندق يرتاده
دبلوماس��يون ،صومال��ي كان يعيش
ف��ي املاني��ا لكن��ه ل��م يك��ن يحمل
اجلنس��ية االملاني��ة ،عل��ى عكس ما
قيل س��ابقا ً وحس��ب مصادر امنية
ف��ان االنتحاري املش��تبه به صومالي
اجلنسية وكان يعيش في مدينة بون
االملانية كمهاج��ر وكان معروفا ً لدى
االوساط االمنية مبيوله املتطرفة ،اال

حظر"داعش"
ع��دت املاني��ا تنظيم"داع��ش"
لق��د
ّ
تنظيما إرهابيا ً وحتظر انشطته في 12
س��بتمبر  ،2014وبرغم ان هذه اخلطوة
ج��اءت متأخرة لكنها تب��دو اكثر جرأة
م��ن باقي ال��دول االوروبية في مواجهة
تنظيم "الدول��ة" .فقد اعلن��ت املانيا
تع��د "داع��ش" تنظيم��ا إرهابيا ً
انه��ا
ّ
وعدت اية انش��طة دعم وتأييد وترويج
ّ
ل��ه مخالف��ة للقانون .احلظر يش��مل
املش��اركة ف��ي ه��ذا التنظي��م ورمب��ا
اجلماع��ات املتطرفة االخ��رى والتجنيد
ل��ه واي دعم له مبا ف��ي ذلك املظاهرات
املؤيدة .واكد" دي ميزيير" وزير الداخلية
االملاني ان قرار احلظ��ر له مفعول فوري
ويشمل جتنيد املقاتلني ونشر اي شارات
او رموز على صلة بالتنظيم .تصريحات
وزارة الداخلي��ة االملانية تعكس حجم
القلق الذي تعيش��ه املانيا ،في اعقاب
اعالن دعمها للعراق والى استراتيجية
اوباما مبواجهة "الدولة االسالمية" في
العراق.
* باحث عراق��ي ،مقيم ف��ي املانيا،
متخصص ف��ي مكافح��ة اإلرهاب
واالستخبارات
و الكتاب صادر عن دار نش��ر وتوزيع
املكتب العربي للمعارف – القاهرة
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فضفضة نسوة
زينب الحسني

يتضمن تراث المأكوالت العراقية الشهيرة

مهندسة معمارية تفوز بجائزة أفضل كتاب عالمي عن الطبخ
إعداد  -نجالء صالح الدين:
ف��ازت العراقي��ة رغ��د الصافي،
بجائزة غورماند العاملية لكتاب
الطه��ي «Grurmand World
 ،»Cookbook Awardوالت��ي
ت��وازي جائ��زة األوس��كار ف��ي
السينما ،عن فئة أفضل كتاب
عرب��ي ف��ي العالم ع��ن كتابها
«املائدة العراقي��ة»The Iraqi« ،
 ،»Tableعن فن الطبخ العراقي
وأكالت��ه الش��هية التقليدي��ة
بكل صنوفها وأنواعها .وسيقام
احتفال عاملي في الثامن عش��ر
من ش��هر أيار/ماي��و املقبل في
الصني لالحتفاء بفوز الكتاب.
وكت��اب طب��خ رغ��د الصاف��ي،
يفت��ح أعينن��ا ،و»براع��م الذوق
لدينا» ،على ثراء املطبخ العراقي
اللذي��ذ ،التي حتتف��ل بالتقاليد
والثقافة والت��راث .مثل العديد
من املأكوالت األخرى من الشرق
أيضا
األوسط ،املطبخ العراقي ً
تأث��ر مي��زج الثقافي��ة والتاري��خ
السياس��ي ،م��ن األكدي�ين
واآلش��وريني والبابلي�ين وحت��ى
اإلمبراطورية العثمانية ،املطبخ
العراقي لديه تراث واس��ع ،وهذا
م��ا حتاول رغ��د عرضه ف��ي هذا
الكتاب من خالل وصفات لذيذة
ورواي��ة القص��ص وحتقيق ذلك
ببراعة.
تراث من املأكوالت
كت��اب «املائ��دة العراقي��ة»،
م��ن الكت��ب اجلميل��ة ش��كلاً
ومضمون ً��ا اس��تمرت مؤلفت��ه
رغد الصاف��ي ،نحو  7أعوام ،في
كتابته إلظه��اره بطريقة تليق
بفن الطبخ العراقي الغني عن

التعري��ف جاه��دة ف��ي احلفاظ
على ت��راث املأك��والت العراقية
الش��هيرة كالدومل��ة والبرياني
والطرش��انة والبامي��ا وكب��ة
احلامض .وينقس��م الكتاب إلى
أقس��ام مختلف��ة الش��وربات،
املقبالت والس��لطات والوجبات
الس��ريعة ،والوجب��ات اخلفيفة
بعد الظهر واللحوم والس��مك
املس��كوف واألرز ،الكب��ة،
التش��ريب واحللويات واملعجنات
واحل�لاوة وكل األصن��اف الت��ي
متثل مدن العراق ،فهناك وصفة
م��ن بغ��داد وأخرى م��ن البصرة
املش��هورة بأكل الس��مك ومن
النجف وكركوك وغيرها.
وكل صن��ف م��ن األطعم��ة
ميث��ل تاريخً ا وحض��ارة وذكريات
عاش��تها رغ��د الصاف��ي ف��ي
بلده��ا الع��راق ،وكل أكلة وضع
له��ا وصف��ا ً تعريف ًي��ا يتضمن
�رحا عن املناس��بة التي يتم
ش� ً
فيه��ا إع��داد تل��ك الوصف��ات
وب��أي منطق��ة في الع��راق يتم
طبخها.
مبيعات كبيرة
يحتوي كتاب «املائدة العراقية»،
على أكثر من  500صورة جميلة
من األكالت العراقية الش��هيرة
ومكت��وب باللغ��ة اإلنكليزي��ة
وبطريق��ة س��هلة ومبس��طة
بعدد صفحات بلغ ( )288صفحة
وليتي��ح للجمي��ع قراءت��ه ،وقد
حقق الكت��اب مبيع��ات كبيرة
ونفذ من األس��واق منذ طبعته
األولى وقامت بإصداره دار نش��ر
مش��تركة بريطاني��ة -إماراتية
ويعد ثاني أفضل كتاب صدر عن

رغد الصافي

هذه الدار.
فوز لم أتوقعه
تق��ول الصاف��ي مؤلف��ة كتاب
«املائدة العراقي��ة» ،تعلمت فن
الطبخ من داخل أجواء العائلة،
وأن��ا س��عيدة ج��دا ً ألن��ي فزت
باجلائ��زة التي لم أك��ن أتوقعها
ول��م أفك��ر أن أف��وز به��ا يو ًما
ألن��ي أمثل بلدي الع��راق وأهدي
نس��خة وجهود كتابي هذا إلى
العراق ألنه ومنذ س��نني طويلة
بعيد عن املنافسات التي تتعلق
بـ»فن الطب��خ» ،فقد حاولت أن
أعطي كل وصفة حقها ،النني
أعشق الطبخ وأجيده ،واحلكاية
بدأت خالل فترة وجودي في كندا

عندم��ا كن��ت أع��د الطبخات
العراقي��ة وأدعو له��ا مجموعة
م��ن الصديق��ات وكان ال��كل
يندهش ويتلذذ بطبخي وحينها
كن��ت أكت��ب له��م الوصفات
باللغ��ة اإلنكليزية البس��يطة
وم��ن هن��ا ب��دأت فك��رة تأليف
كت��اب عن فن الطب��خ العراقي
فضال عن رغبتي في مس��اعدة
املغتربني م��ن اجلاليات العراقية
ف��ي اخل��ارج ،خصوص��ا ً اجلي��ل
اجلديد وذلك لع��دم وجود كتب
تعنى بالطهو العراقي.
األكالت الشعبية
يضم كتاب «املائ��دة العراقية»
فص�لا كام�لا ع��ن األكالت

الش��عبية الت��ي تع��رض ف��ي
(العربات) في الشوارع كاللبلبي،
الباق�لاء ،الش��لغم ،اجللف��راي،
اجل��رك وغيره��ا حاول��ت رغ��د
الصافي أن تغطيها جميعا من
خالل البحث وجم��ع املعلومات
ليظهر الكتاب بأحس��ن صورة
ومتكامال من جمي��ع النواحي.
ع��رض الكت��اب ألول م��رة ف��ي
مهرجان (طيران اإلمارات لآلداب
) في العام .2016
تاريخ الطبخ العراقي
كتب الطبخ اليوم باتت متيسرة
وبنح��و كبير ف��ي املكتبات ولكن
تاريخ الطبخ العراقي أو تاريخ بالد
ما بني النهرين قدمي جدا ويعود إلى

نحو  6000س��نة قب��ل امليالد إلى
السومريني والبابليني واآلشوريني
حي��ث ظهرت وصف��ات لتحضير
الطعام الذي كان يعد في املعابد
خ�لال االحتف��االت الدينية وتعد
ه��ذه األلواح م��ن كت��ب الطبخ
األول��ى ف��ي العال��م .ث��م توالت
العصور عندها ظهر «ابن س��يار
ال��وراق» ،الذي كان مش��ر ًفا على
مطاب��خ دار اخلالف��ة ف��ي العصر
العباسي ،أكتسب خبرة واسعة
في مجال الطهي نتيجة إلعداده
أصنا ًفا عديدة من األطعمة فألف
كتابه الشهير (الطبيخ) وهو أول
كتاب عربي في العالم فيه ما لذ
وطاب من األكالت الش��هية وهو
موج��ود اآلن ف��ي مكتب��ة (طوب
قابي) في اسطنبول.
أم��ا ف��ي العص��ر احلدي��ث فل��م
جند س��وى كت��اب «دلي��ل الطبخ
واألغذي��ة» ،للمؤلف��ة العراقي��ة
نزيهة أديب ال��ذي صدر في العام
.1965لكن��ه لم يختص باألكالت
والوصف��ات العراقي��ة فقط ،بل
شمل الكثير من وصفات الطعام
الغربية والعربي��ة مثل الفتوش-
التبولة وغيرهم��ا .أما كتاب رغد
الصاف��ي «املائ��دة العراقية» ،قد
أخت��ص بالطبخ��ات العراقي��ة
 100%وتقدميه��ا بنح��و جمي��ل
ومبس��ط .م��ن اجلدي��ر بالذكر أن
«رغد الصافي» مهندسة مدنية
أكملت دراس��تها ف��ي التصميم
الداخل��ي في فانكوف��ر في كندا،
وتقي��م حاليا ً في دب��ي مع زوجها
وأوالدها غ��ادرت العراق في س��ن
ال��ـ 28م��ن عمره��ا وتنقلت في
العديد من امل��دن في لندن وباكو
وعمان وغيرها.

الساعدي :حملة موسعة لتلقيح النساء ضد مرض الكزاز
بغداد  -الصباح الجديد:
أعل��ن الدكت��ور عب��د الغن��ي
س��عدون الس��اعدي مدير عام
دائ��رة صح��ة بغ��داد الرصافة ،
إن الدائ��رة وضعت خطة إلجراء
حملة موسعة لتلقيح النساء
في سن اإلجناب في دورهن .
ج��اء ذلك خالل االجتم��اع الذي
عق��ده م��ع م��دراء القطاعات
ومسؤولي التحصني فيها،واكد
على أهمية تلقيح النس��اء من
أعمار ( 45-15سنة ) .
وأش��ار املدير العام إل��ى أهمية

التوعي��ة ح��ول موض��وع لقاح
الك��زاز  ،فض�ًل�اً ع��ن اللقاحات
األخ��رى ف��ي مج��ال التحصني
وأهمي��ة تغطي��ة األه��داف في
مج��ال التحص�ين الن ه��دف
الدائ��رة تلقيح جمي��ع األطفال
دون اخلامس��ة وكذل��ك احلوامل
والنس��اء في س��ن اإلجن��اب من
اجل الوقاية من اإلمراض .
وأكد على إن يكون مدير القطاع
هو مدي��ر الصح��ة العامة في
رقعته اجلغرافية وان يقدم تقارير
أس��بوعية  ،فضال ً على إن تكون

األساس امرأة
سعاد كاظم زاير:
يوم جند طالب او طالبة بالعلم
تفوقوا واجتهدوا واجتازوا كل
العقب��ات لتحقي��ق أحالمهم
نقول ل�لام دور كبير .واذا ازدهر
مجتمع وتقدم وعال من ش��أنه
نق��ول أن للم��رأة ضل��ع ف��ي
ازده��اره  ,خلقت لتك��ون نبعا ً
للح��ب واالم��ان واخت��ا ً كامتة
لألس��رار وزوج��ة ش��ريكة في
احلياة .
ويوم جند رجال ً ناجحا ً في حياته
نقول «هن��اك امرأة خلفه « .أذ
خلف كل ش��يء ف��ي احلياة «
ح��واء « أهدت للحي��اة جواهر
ثمينة ال يع��رف قيمتها بعض
الرج��ال اال من رح��م اهلل الن
بعضهم ل��م يحس��نوا قراءة
عبقرية أنوثتها  ,والتفكير في
ش��موخها  ,ورس��م كبريائها
النها لوحة أجم��ل واعذب من
الفك��رة ه��ي حنان ن��ادر أكبر
م��ن الوصف وأعل��ى من املدح
فهي قصيدة احلياة ومدرستها
اخلالدة .
برع��ت املرأة في منه��ج احلياة
لتك��ون مكانته��ا قوية المعة
فهي مدرس��ة االجي��ال وعلم
يرفرف على هامة الدهر تفوقت
في كل أط��وار احلياة  ,فال يكاد
نسمع الشعر اال واملرأة عنصر
اساسي في بيته وتقف عنوانا ً
ل��كل مج��االت احلي��اة ,فه��ي
بالفطرة فرض��ت انوثتهاعلى
الزمن لتس��مع له��ا أذن الدهر
,حت��ى االعمى الذي اليبصر قد
س��حره أبداعها فق��د انصت
ل��ه  ,فااليام تبحث عن تفوقها
والس��نني تفيض شعرا ً حملبتها
فق��د خطفت االض��واء ببراقة
س��ريرتها ومطل��ع أحاديثه��ا
النه��ا عن��وان النج��اح ل��كل
عظي��م من عظماء هذه احلياة
,اذ قدمي��ا ً قال��وا  :وراء كل رجل
عظيم امرأة ,هي ش��هادة من
الزمن وبرقية ش��كر من الدهر
ورس��الة تودد وتلطف من كل
انسان يبحث عن النجاح فهي
النجاح نفسه .
عبقريتها تكم��ن في أخالقها

 ,الن لالخ�لاق ف��ي حي��اة املرأة
صفح��ات  ,فهي م��ع االخالق
أخوة نادرة وزمالة سائرة .
امل��رأة خبي��رة بصيرمبحرة في
حقائقه��ا  ,كونه��ا التع��رف
خيانة الضمير ب��ل كل همها
نش��ر احملبة واالخالق في قلوب
البشر فتأسرهم  ,لكي يعم
اخللق احلسن في أطراف زمانها
.
اليغف��ل أحد من الناس اهمية
دور امل��رأة ف��ي احلي��اة فه��ي
نصف اجملتمع وشريكة ومربية
النص��ف االخر وس��ند ِه ,وحني
يق��دم الرجل مايس��تطيع من
جهد في س��بيل االنفاق على
االسرة تراها تقوم بدورها بكل
قوة من خالل دعمه ومساندته
 ,فه��ي متتلك صف��ات جتعلها
قادرة على تقدمي معاني الرحمة
واحلن��ان ال��ى أهله��ا وزوجها
واوالدها ,فالميك��ن للرجل اخذ
دوره��ا في االس��رة وهنا تكمن
سنة احلياة وتتكامل االدوارحني
يع��رف كل ط��رف حقوق��ه
وواجباته اجتاه االخر .
ان أهمي��ة دور املرأة في اجملتمع
تكمن في اهمية الرسالة التي
تؤديها  ,فماهي رسالتها ؟
االم مدرسة إذا اعددتها اعددت
ش��عبا ً طيب االع��راق ,كما ان
رسالتها تتعدى مهمة التربية
ال��ى مهم��ة اع��داد جي��ل من
االبن��اء يحس��ن التعام��ل مع
اجملتمع ويحسن العطاء ,فهي
ت��زوده بامله��ارات االجتماعي��ة
املطلوبة .
وهنا دورها ال يب��رز بنحو فعال
بس��بب القيود املفروضة  ,لذا
يج��ب العمل عل��ى ازالة هذه
القيود املصطنع��ة منطلقني
م��ن روح العص��ر فه��و ف��ي
تقدم اليرجع ال��ى الوراء فلكل
عص��ر مقتضياته  ,وما الزم به
فاليج��ب ان يكون ملزم��ا ً لنا ,
ويأتي بأي ش��كل من االشكال
يحاول أطفاء س��ر تأل��ق املرأة
وكبته ومن يحاول فهو يحتاج
ال��ى مراجعة ج��ادة الف��كاره
ومبادئ ِه .

جانب من االجتماع

لدية خارط��ة صحية عامة عن
املنطق��ة ويعرف أه��م اإلمراض
والواق��ع البيئ��ي واالجتماع��ي
لها.
وش��دد عل��ى أهمي��ة إن تأخ��ذ
القطاع��ات دوره��ا ف��ي مجال
الصحة املدرسية وأهمية أتباع
سياس��ات صحي��ة بامل��دارس
وتكرس الس��لوكيات الصحية
مث��ل :إتب��اع أمن��اط التغذي��ة
الس��ليمة وط��رح موضوع��ات
التثقي��ف الصح��ي وااللت��زام
بإج��راءات األم��ن والس�لامة

يديك
وصفات لجمال
ِ
القاهرة  -وكاالت:
تتع��رض الي��دان خ�لال فص��ل
الش��تاء إل��ى حالة م��ن اجلفاف
الش��ديد ما يفقده��ا نعومتها،
كنت يائس��ة م��ن جميع
ف��إذا
ِ
املنتجات التي قم��ت بتجريبها
من قب��ل خبراء جتميل ينصحون
بتطبيق ه��ذه الوصف��ات فهي
يدي��ك نعوم��ة فائقة في
متن��ح
ِ
دقائق فقط.
عصير ليمون مع س��كر أبيض :
يضاف قليل من الس��كر لراحة
إح��دى اليدي��ن ،ويض��اف باليد
االُخرى كمية من عصير الليمون
لتطرية الس��كر .تُد ّل��ك اليدين
ً
تدليكا واف ًيا لبضع
بهذا اخلليط
دقائق .ويعمل هذا املس��تحضر
عل��ى التخلص م��ن أي صبغات
أو رواس��ب باليدين مما يجعلهما
نظيفتني بيضاوين.
كرمي دقيق الذرة يناس��ب بش��رة

اليدي��ن 2:ملعقة كبي��رة دقيق
ذرة  2 -ملعقة كبيرة جلس��رين
  280مل ماء.يسخن اجللسرينعل��ى ن��ار هادئ��ة حت��ى ي��ذوب
ويضاف إليه الدقيق مع التقليب
لبضع دقائق ث��م يرفع اإلناء من
على النار .يستمر التقليب حتى
تتك��ون عجينة متجانس��ة ,ثم
يضاف إليها ماء الورد.

باملدرس��ة وغيره��ا ,إضاف��ة
ال��ى البيئ��ة املدرس��ية الت��ي
تش��مل البناي��ة والصف��وف
واملنطق��ة احمليط��ة باملدرس��ة
ومـواصفاتهــ��ا الصحي��ة
واخلدمات األساسيــة مثل توفر
املاء الصح��ي والصرف الصحي
والنظافــة ،والبيئة املدرس��ية
النفس��ية واالجتماعية.ث��م
ناقــ��ش مع م��دراء القطاعات
املعوق��ات الت��ي تع��وق عم��ل
املؤسس��ة م��ن أج��ل حله��ا
وتذليلها.

أسرارالتسول
ت��زداد عمليات اس��تغالل االطفال  ,الس��يما
االن��اث منهم ف��ي امتهان التس��ول من قبل
عصاب��ات متمرس��ة في ه��ذا اجمل��ال في ظل
تداع��ي الق��وام االجتماعي ال��ذي يعمل على
حماية هذه الفئة من حاالت التشرد والتسول
اال ان العك��س هو م��ا يجري حالي��ا ً فال يخلو
ش��ارع او منطقة جتارية او سكنية من تواجد
املتسولني وباألخص صغار السن منهم  ,الذين
يتوالون الواحد بع��د االخر على طرق االبواب ,
أو استجداء املارة ولألسف فأن الكثير منهم
حتولوا الى اش��باح أطفال ال ميت��ون للطفولة
بصلة فه��م يدخنون وبعضه��م مدمن على
مادة « السكوتني « أو احلبوب اخملدرة التي تعطى
لهم من قبل القائمني على مهمة تس��ولهم
 ,فيما يظل ما يتعرض له االناث ضمن اس��رار
مهنة التس��ول الت��ي تتحول فيم��ا بعد الى
مهن��ة اخرى في ظ��ل غياب ال��رادع القانوني
الصارم بحق كل من تسول له نفسه امتهان
الطفول��ة ونزع براءته��ا ,اذ يتحول الذكور الى
مدمنني ومجرمني واالناث الى « مومس��ات أو
فتيات ليل « ,فضال ً عن اس��تغاللهم بأبش��ع
االشكال في هذه اجملاالت التي اصبح القاصي
والداني على علم بها .
ومع ازدياد واتس��اع رقعة الفقر في بالد ما بني
النهري��ن  ,ال ميكننا التفاج��وء بحجم واعداد
املتس��ولني الذي��ن تعج��ز احلكوم��ة بوزارتها
وجهاته��ا االمنية اخملتصة بحص��ر اعدادهم ,
السيما مع اعالن الشراكة الدولية في مجال
« التس��ول في وطن��ي «ليش��مل دوال ً عربية
واس��يوية أخذوا يزاحمون « املتس��ول احمللي «
على ما كان يحققه وتسبب في تراجع مردوده
اليوم��ي ال��ذي كان يتج��اوز « « 100الف دينار
تقريبا ً  ,وطبعا ً حسب املنطقة إن كان شارعا ً
جتاري��ا ً أو تقاطعا ً رئيس��ا ً فأن ال��وارد يختلف
بنحو تام .
وللش��قيقة س��وريا حصة االس��د من أعداد
املتس��والت  ,اللواتي يتفاجأ امل��ارة بجمالهن
ونظافته��ن مقارن��ة باملتس��ولة احمللية التي
تختار اقذر االلبسة وتتمتع بقلة ذوق في أثناء
التس��ول على العكس من زميلته��ا العربية
الت��ي متتاز بصوت منخف��ض واداء متقن لدور
املتس��ولة املغل��وب عل��ى امره��ا وتتقبل أي
مس��اعدة  ,فيما تعترض احمللية على ما ميكن
ان يعطى لها  ,اذا كان اقل من ألف دينار  ,وما
بني احمللية والوافدة  ,احتل العراق املرتبة االولى
في تصني��ف الدول االكثر كرما ً م��ع الغرباء ,
ألنن��ا نعمل على انعاش مهنة التس��ول أكثر
من أي مجال اقتصادي من شأنه رفع املستوى
املعاشي للفرد وحتسني دخله بشكل اليسهم
ف��ي رفع مع��دالت البطال��ة وبالتال��ي اليؤدي
للتس��ول  ,اذ أس��همت احلكومات الس��ابقة
والالحق��ة عل��ى جعل ِه متس��وال ً م��ع مرتبة
الشرف .

رجيم الماء الفاتر والموز لتخسيس الوزن
طوكيو  -وكاالت:
ابتك��رت ياباني��ة تدع��ى
«س��وميكو» بالتع��اون م��ع
زوجه��ا «هيتوش��ي» الل��ذان
يعمالن صيدالنيني حمية املاء
الفات��ر ،والتي قام��ا بتجربته
وخس��را  10كيلوجرام��ات في
مدة ال تزيد عن  14يوماً.
وكان��ت القاعدة األساس��ية
هي تن��اول امل��وز أو أي نوع آخر
من الفاكهه ف��ي الصباح ثم
ش��رب امل��اء الفاتر عل��ى مدار
اليوم.
ولتتمكن��ي م��ن حتقي��ق هذا
الهدف اتبعي التالي:
تناول��ي الطعام بنحو اعتيادي
م��ن غ��ذاء وعش��اء وال تتناول
الطعام بعد الساعة السادسة
مس��ا ًء ،حي��ث تتك��ون وجبة

الفطور م��ن بيضة مخفوقة،
ثمرة موز ،كوب ش��اي أخضر،
أما الغذاء فهو عباره عن طبق
كبي��ر م��ن الس��لطة يحتوي
على البروكلي والبصل واخلس
واجلزر والطماطم ،إضافة إلى
بيضتني مس��لوقتني ،ويتكون
العش��اء م��ن طب��ق
البطاط��ا أو اجل��زر
املس��لوق وقطع��ة
من الدج��اج اخلالي
من الدهون.
كم��ا يج��ب جتن��ب
تن��اول األطعم��ة
ا ملقلية

واملأكوالت اجلاه��زة واألصناف
الغني��ة بالس��كر ،إضافة إلى
املش��روبات الغازي��ة والدقيق
األبي��ض ،واحلفاظ على ش��رب
امل��اء الفاتر بجرع��ات صغيرة
على مدار اليوم.وإذا أردت تناول
احللوى فعليك اس��تبدالها
بقط��ع البس��كوت
اجل��اف أو بع��ض
قط��ع الفاكهه
الطازجة.

دراسة حديثة :الحرمان العاطفي وراء هوس النساء للشراء
إعداد  -زينة قاسم:
كشفت دراسة نفس��ية حديثة أن املخ
مس��ؤول عن ظاهرة هوس التس��وق أو
م��ا يُعرف بحم��ى الش��راء التي تصيب
البع��ض ،خاص��ة النس��اء ،وأظه��رت
الدراس��ة التي أجراها معهد الدراسات
الطبية في العاصمة التش��يكية براغ
أن حمى الش��راء تكثر لدى النساء عبر
تفاعالت في ثالث��ة مراكز بالدماغ ينتج
عنها قرار بالش��راء ،وبحس��ب الدراسة
فإن اخلط��وة األولى عندم��ا يقع البصر
عل��ى الس��لعة املثيرة لالهتم��ام واملراد
ش��راؤها فيب��دأ املركز ال��ذي يحدد ذلك
بإفراز مادة كيميائية تس��مى «دوبامني»
ه��ي املس��ؤولة عن لف��ت االنتب��اه ،ثم
يق��وم مرك��ز آخر يس��مى «إينس��وال»
مبعرفة الس��عر وقيمت��ه املرتفعة التي
ال تتناس��ب مع اإلمكانيات املالية لتبدأ
معرك��ة صامتة في الدم��اغ بني القلق
والرغبة بالش��راء ،وعندها يتدخل مركز
ثال��ث في املخ ليقدم احللول الوس��طى

عبر ط��رح معادل��ة متوازنة ومناس��بة
ب�ين املركزين األول والثان��ي لتتم بعدها
عملية الشراء.
ويرى اخملتص��ون أن هوس الش��راء مرض
يصيب النس��اء أكثر من الرجال ،وهو ال
يقل خطورة عن إدمان اخملدرات ،والنساء
املهوس��ات بالش��راء حالة حتصى بأكثر
من نصف س��كان العالم ،وهذا الهوس
يساعد النساء املصابات على التخلص
من املشاعر املؤملة واألفكار غير املرغوبة
التي تلح عليهن ،وقد استغل القائمون
على احلمالت الترويجي��ة التجارية ذلك
املرض ،وأخذوا يتفننون في تقدمي العديد
م��ن املغريات التي تس��اعد عل��ى زيادة
هوس الشراء لديهن.
ويقول بعض علماء النفس إن انس��ياق
امل��رأة لعملي��ة الش��راء س��ببه اجل��وع
العاطف��ي الذي ينتج ع��ن إهمال الزوج
لزوجت��ه وانش��غاله عنها ،م��ا يدفعها
للتوج��ه ال��ى الس��وق رغب��ة منها في
الش��عور بامتالك أش��ياء كثي��رة ،فيما

يق��ول علم��اء آخ��رون إن إهم��ال الزوج
للم��رأة يدفعه��ا للبحث عن ح��ل لتثأر
من خالله لشخصها وكرامتها ،فتعمد
للرد على زوجه��ا من خالل جيبه اخلاص
عادة أن مال��ه عزيز عليه فتقوم بصرفه

بشراهة مبالغ فيها.
من جهته��ا تضيف الدكت��ورة العربية
س��مية درة مستش��ارة علم االجتماع
 :الرج��ل بعد ال��زواج يش��عر بأنه ليس
مضطرا ً لإلس��راف ،بينما تش��عر املرأة

أن م��ن أولوياتها االس��تمرار في االنفاق
على نفس��ها ومظهرها لتحافظ على
صورته��ا اجلميلة في عيني زوجها ،ومن
هنا ترى أن التسوق وسيلتها لالحتفاظ
بقلب زوجها.
ام��ا الباحث��ة االجتماعي��ة مه��ا عب��د
العظيم فقالت  :يعد التس ُّوق ضرورة ال
غنى عنها عند النساء والرجال على حد
السواء ,فلكل منهما احتياجاته اخلاصة
التي ال يستطيع اآلخر أن يحدد نوعها أو
كم َّيتها ،لكن التسوق بالنسبة للنساء
ليس ض��رورة فق��ط ،بل متع��ة ينفقن
م��ن خاللها الوقت واجله��د ،إضافة إلى
امل��ال أيض �اً ،فامل��رأة تس��تمتع باخلروج
لش��راء احتياجات املن��زل أو احتياجاتها
الشخصية أو احتياجات األطفال ،بينما
يج��د الرجل في ذلك عبئ �ا ً كبيرا ً عليه،
وي��رى أن هذه املهمة ق��د تقوم بها املرأة
بنحو أفضل ألنه��ا دائمة البقاء بالبيت
وم��ع األطفال ،ولهذا فه��ي على اطالع
مستمر مبا ينقص من احتياجات.
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على هامش مؤتمر اإلرهاب والتنمية االجتماعية

العراق يبحث مع مصر و لبنان والسعودية ملفات رفع الحظر والتعاون الثنائي
بغداد ـ قسم اإلعالم*
التقى وزير الشباب والرياضة عبد
احلسني عبطان ،أمس الثالثاء في
ش��رم الش��يخ ،املهن��دس خالد
عبدالعزيز ،وزير الشباب والرياضة
املصري ورئيس املكتب التنفيذي
جملل��س وزراء الش��باب والرياض��ة
الع��رب ،على هامش مش��اركته
في املؤمتر الوزاري العربي املنعقد
مبدين��ة ش��رم الش��يخ ..واقترح
عبط��ان إقام��ة مب��اراة ودية في
كرة القدم بني املنتخبني العراقي
واملص��ري خ�لال امل��دة املقبل��ة،
مبلع��ب البص��رة الدول��ي ،ال��ذي
يس��ع  65أل��ف متف��رج ،وذل��ك
بع��د موافقة االحتاد الدولي لكرة
القدم (فيفا) على إقامة مباريات
املنتخب العراقي على أرضه.
وتناول اللقاء س��بل التعاون بني
البلدي��ن عل��ى مس��توى اجملالني
الشبابي والرياضي ،وقدم السيد
الوزي��ر ،الدع��وة إل��ى املهن��دس
خالد عبدالعزيز حلضور مهرجان
الهوي��ة العربي��ة ،املق��رر إقامته
بالع��راق ف��ي نيس��ان املقب��ل،
مبش��اركة مجموعة من ش��باب
الدول العربية.
من جانبه ،أكد عبدالعزيز حرصه
على التعاون مع اجلانب العراقي،
مش��يرا إلى أنه س��يتواصل مع
االحتاد املصري لكرة القدم لعرض
املقترح ،ودراس��ة إمكانية إقامة
املباراة الودية بني املنتخبني.
كما ،التقى وزير الشباب والرياضة
عب��د احلس�ين عبط��ان مبمثل��ي
الس��عودية الدكتور منصور عبد
اهلل املنصور نائ��ب رئيس الهيئة
العام��ة للرياضة ووزير الش��باب
والرياض��ة اللبنان��ي محم��د

من لقاء عبطان بنظيره املصري خالد عبد العزيز
فنيش عل��ى هامش اعمال مؤمتر
االره��اب والتنمي��ة االجتماعية
الذي تنظم��ه اجلامع��ة العربية
في مدينة شرم الشيخ املصرية
ويختتم اليوم.
وبني عبطان ان اللقاء شمل محاور
عدة ،منها اسناد ملف رفع احلظر
ع��ن املالع��ب العراقي��ة ،وتعزيز
اواصر العمل الشبابي الرياضي،
واقام��ة ملتقي��ات مش��تركة
ب�ين ش��باب البل��دان العربية مبا
يخ��دم مصاحله��م املش��تركة،
ووض��ع خط��ة لتب��ادل الزي��ارات

ب�ين املس��ؤولني في املؤسس��ات
الش��بابية والرياضي��ة ،الفتا ً الى
ان املقترح��ات القت ترحيبا ً كبيرًا
من اجلانبني الس��عودي واللبناني
مع االس��تعداد الب��رام اتفاقيات
جدي��دة وتفعي��ل مذك��رات
التفاهم الس��ابقة بهذا االطار،
ومن ضمنها اقامة مباريات ودية
بني منتخبات العراق والسعودية
ولبن��ان مبختل��ف االلع��اب
الرياضية ..وثم��ن الوزير ،املواقف
االيجابية لدولة لبنان الشقيقة
في استضافتها الفرق العراقية

وتقدميه��ا جمي��ع التس��هيالت
لهم.
وعبر وزير الش��باب والرياضة عن
اعتق��اده بان ما اثم��ر عنه مؤمتر
االره��اب والتنمي��ة االجتماعية
م��ن توصي��ات ،وم��ا اقي��م م��ن
لق��اءات مش��تركة ب�ين البلدان
العربية املش��اركة ،سيكون لها
بالغ االث��ر في تفعي��ل امللتقيات
العربية الش��بابية التي تتصدى
للفكر املنح��رف املتطرف ،وتبادل
املعلومات الضرورية بني البلدان،
وفت��ح اف��اق جديدة للتع��اون مبا

ي��وازي حج��م التحدي��ات الت��ي
يفرضه��ا االره��اب عل��ى العالم
اجمع.
م��ن جان��ب اخ��ر ،نظم��ت دائرة
الدراس��ات والبح��وث وتطوي��ر
املالكات والقيادات الشبابية في
وزارة الشباب والرياضة ،محاضرة
علمية عن اعداد وكتابة البحوث
االكادميي��ة ملوظف��ي ال��وزارة
وذلك على قاعة دائ��رة العالقات
والتعاون الدولي .
وبين��ت مدير عام الدائرة الدكتورة
عاصف��ة موس��ى ان اله��دف

م��ن تنظي��م احملاض��رة يات��ي اوال
لترس��يخ املفاهي��م العلمي��ة
الرصين��ة في كتاب��ة البحث لدى
موظف��ي ال��وزارة ،وتش��جيعهم
على كتاب��ة البحوث التي تالمس
االختصاصات الش��بابية اخملتلفة
املنوط��ة بعم��ل ال��وزارة حي��ث
تعتمد الوزارة س��نويا على جملة
م��ن البحوث في مفاصل عملها..
واس��تعرض بع��د ذل��ك االس��تاذ
الدكتور قاس��م محمد عبيد من
كلية العلوم السياسية بجامعة
النهرين ملوضوعة احملاضرة ،متناوال
آلي��ة كتاب��ة البح��ث االكادمي��ي
الرصني وفق االس��اليب املعتمدة
علميا مع االخذ بنماذج ايضاحية
اليصال الفكرة ،وش��ملت محاور
احملاضرة اختيار العن��وان واملصادر
واعتم��اد اللغة واملراجعة اللغوية
والعلمية واالستدالل على املصادر
والهوام��ش وحماي��ة الباح��ث
لفكرت��ه وبحثه العلمي وامليداني
م��ن االن��زالق ف��ي ات��ون االعتماد
على الغي��ر حد س��رقة املعلومة
عب��ر ش��بكة االنترن��ت ..وش��مل
احملور االخير للمحاضرة االس��ئلة
واالستفس��ارات واالجاب��ة عنه��ا
مبختلف االجتاهات.
ال��ى ذلك اثن��ى كل م��ن الدكتور
محمود كاظ��م محمود التميمي
والدكت��ور عل��ي عبداحلس�ين
حمدان م��ن كلية التربية اجلامعة
املس��تنصرية اثن��اء حضورهم��ا
النش��اط عل��ى عن��وان احملاض��رة
واختي��ار احملاض��ر كونها تس��هم
في تاس��يس قاع��دة رصينة لدى
موظفي الوزارة في اعداد البحوث
اخلاص��ة بهم وه��ي خطوة مهمة
ينبغ��ي ان تعتم��د م��ن جمي��ع
مؤسسات الدولة املعنية بالبحوث
والتطوير املستمر ملالكاتها.

«الشاطئية» يتعادل سلبًا أمام ماليزيا الجمعة ..بدء منافسات شباب األندية باألثقال
ترينغانو ـ اثير الشويلي *
تع��ادل منتخبن��ا الوطن��ي بك��رة
القدم الش��اطئية ف��ي اول مباراة
جتريبي��ة له امام منتخ��ب ماليزيا
البل��د املضيف يوم ام��س الثالثاء
بنتيج��ة خمس��ة اه��داف ل��كل
منتخب ،وجاءت اه��داف منتخبنا
بإمض��اء الالعب�ين مصطف��ى
محم��د وعل��ي ج��ودة ،وس��جاد
سهل ،وعلي مهدي (هدفني) ،ومن
املؤمل ان يخ��وض منتخبنا مباراة
جتريبية ثانية ام��ام منتخب لبنان
خالل اليومني املقبلني ،ويس��تهل
منتخبنا اولى مبارياته الرس��مية
يوم االثن�ين املقبل ام��ام منتخب

االم��ارات وسيس��بق املب��اراة بيوم
واحد املؤمتر الفني.
على صعي��د متصل ،اب��دى العبو
منتخبن��ا الوطني رضاه��م التام
عن املعالج صالح طرار ،الذي يؤدي
عمل��ه عل��ى امت وج��ه وجتهيزهم
بش��كل جي��د خ�لال الوح��دات
التدريبية قبل وبعد املباراة .
وتس��لمت اللجن��ة املنظم��ة
لبطول��ة تصفي��ات كاس العالم،
الت��ي س��تبدأ منافس��اتها ي��وم
السبت املقبل في مدينة ترينغانو
املاليزي��ة ،كتابا ً رس��ميا ً من االحتاد
االوزبكي بعدم مش��اركة منتخب
اوزبكس��تان السباب غير معروفة،

ه��ذا وس��تبقى اجملموع��ة الثانية
بثالثة منتخبات هي كل من عمان
ولبنان وتايلند ،فيما وصل املنتخب
اللبناني الى مدينة ترينغانو صباح
يوم امس الثالثاء وباشر اول وحداته
التدريبية اس��تعدادا ً للمنافس��ة،
م��ن جانبه تغلب منتخ��ب اليابان
عل��ى منتخ��ب البحري��ن بنتيجة
ثالث��ة اه��داف مقاب��ل هدفني في
مب��اراة جتريبة ج��رت احداثها يوم
امس الثالثاء في ملعب التدريبات
مبدينة ترينغانو.
* املنس��ق اإلعالم��ي للجن��ة
الشاطئية

بغداد ـ سيف المالكي*
اعل��ن االحت��اد العراق��ي املرك��زي
لرف��ع االثقال حتدي��د يوم اجلمعة
الثالث من شهر اذار اجلاري موعدا
القام��ة بطول��ة الع��راق لالندية
واملؤسس��ات لفئة الش��باب في
املرك��ز التدريب��ي لالحت��اد بقاعة
التأمي��م ومبش��اركة اكث��ر م��ن
عش��رين ناديا على ان يقام املؤمتر
الفني للبطولة يوم اخلميس.
وقال امني س��ر احتاد رفع االثقال
الدكت��ور مصطف��ى صال��ح :ان
احتاد رفع االثقال يس��عى جاهدا
لتطبيق منهاجه الس��نوي الذي
مت اعالن��ه وال��ذي تضم��ن أقامة

بطول��ة العراق للش��باب في يوم
اجلمع��ة الثال��ث م��ن ش��هر اذار
احلال��ي وعل��ى م��دى يوم��ان في
املرك��ز التدريب��ي لالحت��اد بقاعة
التأمي��م ومن املرجح ان تش��ارك
في البطولة اكثر من ثالثني ناديا
من االندي��ة املعتمدة في روزنامة
االحت��اد العراق��ي املرك��زي لرف��ع
االثقال..
وتاب��ع القول :اعلن احت��اد االثقال
تعليمات البطول��ة التي تضمن
الس��ماح مبش��اركة الرباعني ممن
اكمل��وا  14عاما ً في حالة حتقيق
البداي��ات وتطب��ق التعليم��ات
والقوان�ين الفنية التي يعتمدها

االحت��اد الدول��ي في مس��ابقاته
ويجب ان ترس��ل االسماء بكتاب
رسمي من قبل النادي او املؤسسة
قبي��ل موع��د انط�لاق البطولة
وذل��ك لتنظي��م العم��ل الفني
واالداري وس��يتم على ضوء نتائج
البطولة اختيار العبي املنتخبات
الوطنية لالس��تحقاقات املقبلة
فضال عن االس��تحقاقات املالية
والفني��ة وعلى االندية تس��ديد
االش��تراك الرسمي في البطولة
وال يح��ق مش��اركة االندية التي
لم تسدد اشتراكها.
* املنسق اإلعالمي الحتاد األثقال

«صفحات من تأريخ الحلبات» ..المنجز األول للزميل قاسم شالكه
بغداد ـ الصباح الجديد:
اص��در الزميل قاس��م ش�لاكة
كتابا ً عن املالكمة و تضمن تاريخ
املالكمة في وادي الرافدين ٢٠٠٠
قب��ل املي�لاد بعد ان اكتش��فت
ال��واح طيني��ة حت��وي مالكم��ان
يتنافسان يرتديان قفازات ولباس
خاص باللعبة.
كم��ا تضم��ن تاري��خ اللعبة في
التاري��خ احلديث في عش��رينيات
الق��رن املاض��ي ودور مؤس��س
املالكمة العراقية احلديثة حفظي
عزيز الطيار اخل��اص مللك العراق
فيصل االول وكيفية اس��تغالل

منصبه ودراس��ته الطي��ران في
لن��دن حيث تعل��م قوانني وفنون
اللعبة ف��ي ع��ام  ١٩٣٠وتعليم
الط�لاب والعس��كريني واقام��ة
البط��والت حت��ى تش��كيل اول
جلنة الدارة املالكم��ة في عام ٣٢
برئاسة حفظي عزيز ،كما تضمن
الكت��اب ادارات االحت��اد العراق��ي
للمالكمة منذ اول احتاد رس��مي
ع��ام  ١٩٥٦حت��ى االحت��اد احلالي
رؤساء واعضاء ،ولكثرة املالكمني
وقل��ة املص��ادر ارت��ا الكاتب في
كتابه االول تدوين املالكمني عبر
املشاركات

حيث دون مش��اركات العراق في
ثالث دورات وه��ي الدورة االوملبية
منذ عام  ٦٠حتى الى ريو البرازيل
و ال��دورات االس��يوية م��ن اولى
املش��اركات ع��ام  ..٧٤باالضافة
الى مشاركة العراق في الدورات
العربية منذ  ٥٧حتى اخرها عام
 ،٢٠١١حي��ث دون الكاتب جميع
املالكم�ين واملدرب�ين واالداري�ين
املش��اركني في ال��دورات الثالث،
كما احصى الكاتب اخلائزين على
اوس��مة في هذا الدورات الثالث
وعرفهم بنبذة قصيرة ،باالضافة
ال��ى تدوي��ن مدرب��ي املنتخب��ات

تقرير

الوطنية.
وه��ذا الكت��اب ه��و االول حي��ث
هنال��ك كت��اب اخ��ر مكمل في
املس��تقبل يضمن املشاركة في
بط��والت اس��يا والع��رب وكاس
العال��م العس��كري ،والكات��ب،
عضو نقاب��ة الصحفيني ،عضو
نقابة الصحفي�ين العرب ،عضو
احت��اد الصحاف��ة العراقي ،عضو
احت��اد الصحاف��ة العرب��ي ،احتاد
الصحاف��ة الدول��ي ،عم��ل ف��ي
الصحاف��ة عل��م  ،1996رئي��س
حترير جريدة رواسي ،املدير الفني
جلري��دة الرياض��ي ،املدي��ر الفني

«البارالمبية» تنتهي من طبع
المنهاج الفني لعام ٢٠١٧

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
ق��ال مدير قس��م االع�لام ف��ي اللجن��ة الباراملبية
الوطنية العراقية هشام السلمان ان املنهاج الفني
الس��نوي لعام  ٢٠١٧اصبح جاهزا بعد ان مت اخراجه
بتصميم واعداد يليق باللجنة الباراملبية العراقية.
واضاف الس��لمان ان عملية الطبع للمنهاج الفني
والت��ي جرت من قبل منتس��بي قس��م االعالم في
اللجن��ة الباراملبية قد اكتمل��ت متاما وبالعدد احملدد
واصبح جاه��زا للتوزيع على كافة االحتادات واللجان
الفرعية الرياضية.
واكد على ان توزيع نس��خ املنهاج الس��نوي سيتم
ح��ال عودة رئيس اللجن��ة الباراملبية الدكتور عقيل
حميد ال��ى العاصمة بغ��داد بعد انته��اء بطولتي
غربي اس��يا وكأس العالم ( ف��زاع ) الثامنة املقامة
حاليا في االمارات.

«سلة الكرخ»

تستغني عن «علوش»
بغداد ـ إعالم نادي الكرخ:
ق��ررت الهيئة االدارية لنادي الكرخ ،تغرمي العب فريق
الس��لة أحم��د عبيد منش��د ( عل��وش) ،وطرده من
الفريق وذلك بس��بب مترده ..وقال رئيس النادي شرار
حيدر :كان من املفترض ان يرافق العب فريق الس��لة
بالن��ادي احمد عبي��د منش��د(علوش) الفريق الذي
غ��ادر الى محافظت��ي الناصرية والبص��رة ملواجهة
فريق الناصرية االربعاء ومن ثم الس��فر الى البصرة
ملقابلة فريق امليناء.
واضاف :وقبل انطالق رحلة الفريق إش��ترط الالعب
استالم راتبه قبل صعود احلافلة وحاول املدرب وعدد
من اعضاء الفريق اقناعه مبرافقة الفريق وس��تحل
قضي��ة الراتب بع��د الع��ودة ،اال ان الالعب مترد على
الفريق ورفض املغادرة.

اليوم  ..خمس مواجهات
في ممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق الي��وم االربعاء مباريات الدور الثاني من املرحلة
الثاني��ة ل��دوري الك��روي املمت��از  ..وق��ال مدي��ر جلنة
املس��ابقات شهاب احمد ان منافس��ات اجلولة الثانية
س��تنطلق الي��وم بأقامة خمس مواجه��ات حتتضنها
مالعب العاصمة بغداد واحملافظات ،اذ س��يكون ملعب
الش��عب الدولي مس��رحا ملواجهة الذي الشرطة مع
منافس��ه فريق احلس�ين ،فيما يحل فريق القوة اجلوية
ضيفا عل��ى الكهرباء ف��ي ملعب الثان��ي والقي فريق
كربالء منافسه زاخو مبلعب دالل.
واضاف « وستشهد محافظة البصرة ديربي مميز يجمع
املين��اء والبحري ويحتض��ن ملعب امليمون��ة مواجهة
مهمة بني امانة و نفط ميسان في ملعب امليمونة.
واش��ار ال��ى ان مباري��ات اجلول��ة تس��تكمل ي��وم غد
اخلمي��س باج��راء اربعة لق��اءات حيث س��يالقي فريق
الطلبة منافس��ه الزوراء في ملعب الش��عب الدولي،
ويحل فريق النفط املتص��در ضيفا ً على فريق النجف،
فيما سيقابل فريق الس��ماوة منافسه نفط الوسط
على ملعب الثاني ،وس��يواجه فريق الكرخ في ملعبه
منافسه نفط اجلنوب ،وسيكون فريق احلدود في حالة
انتظار .

مفكرة الصباح الجديد

جلري��دة ص��وت الطلب��ة ،رئي��س
قس��م االعالم في وزارة الثقافة/
دائرة العالقات الثقافية العامة،
م��رر في حري��دة املالع��ب ،كاتب
ف��ي حري��دة طري��ق الش��عب،
تدريس��ي ف��ي معه��د الت��راث،
مدير حترير جريدة اماني ،مس��ؤل
القس��م الرياض��ي ف��ي جريدة
بغداد االخبارية ،ولديه كتب قيد
الطباع��ة « ،التصمي��م وتاثيره
عل��ى الصحاف��ة» و»الصح��ف
الرياضي��ة امنوذج��اً» و»جن��وم في
س��ماء املالكمة» ..هذا وستقام
احتفالية توزيع الكتــاب قريبـا.

الدوري اإلسباني

مساء
برشلونة ـ خيخون 9:30
ً
مساء
ريال مدريد ـ بالماس 11:30
ً

كأس إيطاليا

غالف الكتاب

التسيو ـ روما

مساء
10:45
ً

إيقاع «رسام برشلونة» في هبوط ..وإنريكي يعاني

إنييستا منزعج من بيكيه ..ويتمسك باألمل األوروبي
مدريد ـ وكاالت:
حت َّدث أندريس إنييس��تا ،قائد برشلونة،
لإلع�لام اإلس��باني ،أول أم��س ،بع��د
ح��دث ترويج��ي ،ألحد
مش��اركته في
ٍ
املراكز التجارية مبدينة برشلونة.
َّ
واس��تهل إنييس��تا ،حديثه بالرد على
األس��ئلة ،حول رأيه فيما غرَّد به زميله
بيكيه ،قائلاً « :كقائد وكزميل بالفريق..
أنا أحترم كل اآلراء لكنني شخص ًيا ،ال
أحبذ احلديث عن احلكام والتطرق لهم
خالف ما حدث».
كان بيكيه ،غرَّد على حسابه الرسمي
عل��ى «تويت��ر» بع��د ف��وز ري��ال مدريد
( )2-3عل��ى فياريال ،وقال إن ريال مدريد
اس��تفاد حتكيم ًيا ،بعد احتساب ركلة
جزاء ،س��جل منها كريس��تيانو هدف
التعدي��ل ..وق��ال بيكيه« :أم��ام نفس
الف��رق ..خس��رنا  8نقاط ،وهك��ذا ،وما
زال��ت هن��اك ش��كوك م��ن صحاف��ة
مدريد».
أم��ا عن لقاء باريس س��ان جيرمان ،في
العودة وحظوظ فريقه ،قال إنييس��تا:
«إن َّه��ا صعب��ة ..لك��ن علين��ا أن نؤمن

بحظوظن��ا .نعم يب��دو األم��ر معق ًدا
لكنن��ا س��نحاول أن نضعه��م ف��ي
دائ��رة التعادل ما ب�ين نتيجتي الذهاب
واإلياب».
وتلق��ى برش��لونة ،خس��ارة مذلة أمام
باري��س س��ان جيرم��ان ( )4-0في ذهاب
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتاب��ع في تصريح��ات نقلتها صحيفة
ٌ
«كل منا بالفريق
«موندو ديبورتيف��و»:
يع��رف أدواره جي ًدا ،ونح��ن دو ًما نحاول
مفاجأة اخلصم ،فأسلوبنا يعتمد على
املب��اراة التي أمامنا ،وليس على ش��يء
ثابت ال يتغير».
وعن احتفالي��ة الالعبني ،بعد االنتصار
في فيس��نتي كالديرون عل��ى أتلتيكو
مدري��د بالليج��ا ،قال»:مررن��ا بأي��ام
عصيبة .من الطبيعي أن نحتفل بهذه
الصورة في ملعب صعب ،وأمام خصم
عنيد ،مثل أتلتيكو مدريد».
وأك��د أن «الفري��ق مفع��م بالثقة إلى
أقصى حد .س��نقاتل م��ن أجل الليجا،
أيضا»..
وكأس امللك ،ودوري أبطال أوروبا ً
وع��ن املنافس��ة على لق��ب الليجا مع
ريال مدريد ،وإش��بيلية ،أوضح« :الفوز
عل��ى أتلتيك��و مدري��د ،ف��ي كالديرون

إنييستا وبيكيه

كان أساس�� ًيا ومه ًم��ا من أج��ل إبقاء
املنافسة».
وتاب��ع« :ري��ال مدريد ه��و املتصدر ،هم
أقوي��اء للغاي��ة؛ لذل��ك علين��ا أن نركز
على مبارياتنا ،ونحقق الفوز فيها ،هذا
يتوقف علينا».
وتط��رق إنييس��تا للحيث ع��ن مدربه
موضح��ا« :نحن معه
لوي��س إنريك��ي،
ً
 ،1000%ونتمن��ى بق��اءه معنا» ،مؤكدا ً
أ َّن بق��اء امل��درب يعني الف��وز مبزي ٍد من
األلقاب .
وأمت تصريحاته« :آمل االستمرار هنا في
برشلونة واالستمرار في الفوز باأللقاب
كما فعلنا في املواسم األخيرة».
ويعاني أندريس إنييستا ،قائد برشلونة،
هبوط حادٍ في مستواه بنحو كبير،
من
ٍ
خالل الفترة األخيرة ،وحتدي ًدا بعد عودته
من اإلصابة.
ولم يقدم إنييس��تا ،املس��توى املتوقع
من��ه ،من��ذ ش��فائة م��ن اإلصابة في
الركب��ة ،التي حلقت ب��ه خالل مواجهة
فالنس��يا ،ف��ي أكتوبر/تش��رين األول
املاض��ي ،قب��ل أن يتع��رض ملش��اكل
عضلية في كانون الثاني املاضي.
وقال موقع « »fichajesاإلس��باني ،اول

أم��س« :إنييس��تا ليس على م��ا يرام..
ولويس إنريكي ،مدرب برش��لونة ،يدرك
قيمة أحد أفضل العبيه ،لكنه لم يعد
يلمع كما كان في السابق».
وأضاف« :األرقام تتحدث عن نفس��ها..
إنييس��تا منذ عودته م��ن اإلصابة ،ميرر
بنح��و أقل ،كذلك مش��اركته وقطعه
للك��رة بات أق��ل ،وإنريك��ي يعلم ذلك
جي ًدا».
وتابع« :إنريكي يرغب في إعادة إنييستا
لكام��ل مس��تواه ،فبعد ش��فائه من
املش��اكل العضلي��ة ،لم يلع��ب قائد
البارس��ا أي مباراة كاملة ،حيث شارك
ف��ي  3كبديل ،ولعب في  2كأساس��ي،
قبل أن يُستبدل».
وأوضح« :إنييستا فاقد لإليقاع ،إضافة
إلى عدم اتصال خط وس��ط برش��لونة
بخط الهجوم ،البارس��ا سجل أهداف
أقل منذ هبوط مس��توى صاحب الـ32
عا ًما».
وأمت« :برش��لونة في حاجة إل��ى قائده،
وهو في قمة مس��تواه ،ويب��دو أن احلل
الوحيد ،هو إراحت��ه من بعض املباريات
إال أن البارسا ال يتحمل غيابه؛ ألنه غير
قابل لالستبدال».

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
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الدبلوماسية الغائبة
عل��ى العكس مما تعرفن��ا عليه لدى األمم الت��ي مرت مبحنة
احلروب ومخلفاتها القاسية ،عندما ألقت على عاتق أفضل
مالكاتها ومتخصصيها مسؤولية النهوض مبهمات إعادة
البن��اء ،واس��تثمار كل الف��رص املمكنة لذلك ،وال س��يما
في مجال كس��ب ثق��ة وتعاطف اجملتمع الدول��ي ،وبالتالي
جذب مس��اعداته واس��تثماراته لورش البناء واإلعمار؛ جند
املفاص��ل احليوية ملش��روع بناء الدولة احلديثة ،رهن إش��ارة
ً
فش�لا في الفك��ر والتطبيق .ومن
ممثل��ي أكثر احملاصصات
س��وء حظ س��كان وطن التج��ارب التأريخي��ة ،أن ال تخرج
أخطر وأه��م وزارة (اخلارجية) من هذه القس��مة العاثرة ،إذ
استبيحت س��ريعا ً من حيتان الكتل املتنفذة ،وحتولت الى
مرتعا ً محببا ً للص��ف األول من محظوظيها .ما جرى على
تضاريس اجلبهة الدبلوماسية ،وبرغم مراراته وخيباته ،لم
يشذ عن القوانني املعروفة والفاعلة في هذا اجملال ،بوصفها
(السياس��ة اخلارجي��ة) متث��ل انعكاس �ا ً مل��ا هو س��ائد من
سياس��ات ونزاعات داخلية ،لهذا جن��د قوس قزح احملاصصة
أو الشراكة أو دبلوماسيو "املكونات" يتقاسمون سفاراتنا
وقنصلياتن��ا وفق �ا ً لنس��ب االقتراع��ات الدميوغرافية التي
تعلن عنها املفوضية املستقلة لالنتخابات.
إن احلديث عن إمكانية حص��ول حتوالت أو إصالحات فعلية
في الوزارة الس��يادية األكثر أهمية ،سيبقى حديث خرافة
م��ن دون ظه��ور حتوالت في اجلبه��ة الداخلية ،وه��ذا ما لن
يحص��ل على املدى املنظ��ور .لذلك س��يتم التفريط غالبا ً
بفرص كس��ب ثقة اجملتمع الدولي عبر دبلوماس��ية فاعلة
متد اجلس��ور الى اخل��ارج بعيدا ً عن اخلطاب��ات والتصريحات
الش��عبوية واآليديولوجي��ة الضيق��ة ،والت��ي تلح��ق ابلغ
الض��رر باملصال��ح الوطنية العلي��ا .إننا الي��وم على أعتاب
حتقيق االنتصار العس��كري احلاسم ضد عصابات داعش ،ال
س��يما وقواتنا العسكرية قد باش��رت بتحرير ما تبقى من
مدين��ة املوصل ،وهي انتصارات لن تص��ل لغاياتها املرجوة،
من دون حصول حتوالت تنسجم معها في اجلبهات األخرى،
وعلى رأس��ها جبهة النش��اط الدبلوماس��ي التي ما زالت
بعي��دة كل البع��د عما يحص��ل على جبه��ات احلرب ضد
رأس اإلره��اب العاملي ،والدور املش � ّرف للعراق في هذا اجملال.
كان مبق��دور وزارة اخلارجي��ة أداء ذلك الدور املنش��ود لها في
مثل هذا الظرف االس��تثنائي الذي مير به العراق ،لوال إصرار
حيتان العملية السياس��ية اجلارية عل��ى إبقاء هذه الوزارة
السيادية ،كإقطاعية دائمة لقطط احملاصصة السمان.
لق��د ش��اهدنا جميع �ا ً مك��ر ورش��اقة حيت��ان العملي��ة
السياس��ية ،عندما أبعدت الوزارة األش��د حاج��ة للتغيير
(اخلارجي��ة) من قائم��ة التحوالت التي ش��ملت الكثير من
احلقائ��ب الوزاري��ة الس��يادية منه��ا أو اخلدمي��ة ،وهذا ما
سيلحق الضرر باملشاريع احلكومية ملرحلة ما بعد التحرير،
والت��ي هي بأمس احلاجة لسياس��ة خارجي��ة فعالة ،تعيد
بناء جس��ور الثقة املتبادلة مع اجملتمع الدولي ،وجتهض كل
محاوالت جر العراق وتوريطه بنزاعات دول اجلوار ،عبر اعتماد
املصلحة الوطنية العليا ،سياس��ة تس��حب البساط من
حتت أقدام ما ميكن أن نطلق عليه بـ (دبلوماسية التشرذم)
حيث احلركة املكوكية ملمثلي املكونات الى العالم اخلارجي
والتي أحلقت أش��د األضرار بس��معة الع��راق ومكانته في
احملاف��ل الدولية .نحتاج الى بعث رس��الة مغايرة للمجتمع
الدولي ،عبر اعتماد سياس��ة خارجية مس��ؤولة ومتوازنة،
بوج��وه وم�لاكات جدي��دة ،ال مت��ت بصلة لنج��وم الطبقة
السياس��ية احلالية؛ رس��الة تقرن األقوال باألفعال لكسب
ثقة األسرة الدولية ومؤسساتها الفاعلة بجدية التحوالت
واإلصالحات اجلارية في البلد بعد انتصاره العس��كري على
داعش والعصابات اإلجرامية.

"الثقافة" تتفقد مدرسة
الموسيقى والباليه

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

بغداد  -الصباح الجديد:
ضم��ن زيارات��ه امليدانية املتكررة لتش��كيالت دائ��رة الفنون
املوس��يقية ،ق��ام ف��وزي االتروش��ي وكي��ل وزارة الثقاف��ة
والس��ياحة واآلثار ي��وم االثنني بزيارة تفقدية إلى مدرس��ة
املوس��يقى والباليه ،وعقد اجتماعا مع مجلس املديرين في
املدرس��ة ،ركز فيه على أهمية العم��ل التطوعي ،ونظافة
وأناقة املدرس��ة ،وضب��ط الدوام ،وتلبي��ة النواقص املوجودة
وثمن االتروش��ي جه��ود العاملني في
ف��ي بناية املدرس��ةّ .
النه��وض بواقع هذا املرفق احلض��اري املهم ،وفي مداولة مع
الس��يد احمد س��ليم مدير املدرس��ة ،ومديح يحيى معاون
املدي��ر ،وزينة أكرم مدي��رة الروضة ،وحدد أس��ماء املتميزين
من العاملني واملدرس�ين لتثمني جهودهم ،الس��يما الفريق
العامل في مكتبة املدرسة ،وخاصة مسؤولة املكتبة.
وق��ام الس��يد الوكي��ل بتفقد صف��وف الطلب��ة ،واللقاء
باملدرس��ات ،وف��ي اخلتام قدم الش��كر اجلزيل إلى الس��يدة
زينة أكرم لدعوة الفطور التي أقامتها على ش��رف الوكيل
وأعضاء مكتبها.

المعارك االنتخابية تدفع ثمنها المرأة

"اإلعالميات العراقيات" في ندوة حول تمثيل المرأة العراقية سياسيا
بغداد  -احالم يوسف:
اقام منت��دى االعالمي��ات العراقيات،
واالحت��اد العرب��ي للم��رأة ،ومرك��ز
حوكم��ة ،ن��دوة حواري��ة بعن��وان
"التمثيل السياس��ي للمرأة ..قوانني
االح��زاب ،واالنتخاب��ات ،ومفوضي��ة
االنتخابات ،امنوذجا".
اس��تضافت احملامية علياء احلسيني
التي ادارت اجللسة كال من ،الدكتورة
بش��رى العبيدي ،والدكت��ور منتصر
العيدان��ي ،واالس��تاذ احملاض��ر فراس
اخلزعلي.
حت��دث اخلزعلي ع��ن قان��ون االحزاب
السياسية رقم  36لسنة  :2015هذا
القانون يعد كفالة في حرية تأسيس
االحزاب السياس��ية ،على عكس ما
كان قائما في سياسة احلزب الواحد
في زمن النظام الس��ابق ،فاالنضمام
لها يكون على وف��ق احكام املادة 39
من دس��تور جمهورية العراق الدائم

لعام  ،2005واغلب العراقيني يعرفون
ان اعل��ى القوان�ين وأس��ماها ه��و
الدس��تور ،فأي قان��ون يجب ان يصدر
مبنيا على القوانني في هذا الدستور،
ال يخالفها وال يتعارض معها.
الدكت��ور منتص��ر ق��ال :ف��ي "مركز
حوكمة للسياسات العامة" هدفنا
وعملنا االساس��ي هو طرح البدائل،
َ
ومؤشرة في
الن الس��لبيات موجودة
كل االنظم��ة القانونية ،واالنتخابية،
وهي معروف��ة ،ومتداولة ،لكن املهم
في املوضوع هو االجابة على س��ؤال
"ماه��و البدي��ل" ،فهن��اك توجهات
رئيس��ة موجودة حالي��ا فيما يخص
قان��ون االنتخ��اب ،توج��ه يطال��ب
بالتغيير بس��بب الفش��ل ،ورأي آخر
يقول ان القوى السياس��ية موجودة
وله��ا تاريخه��ا ورموزه��ا ،وقواعدها
الش��عبية ،فال ميكن ان نعزو نتائجها
الى التزوير ،االمر اآلخر ان هذه القوى

جانب من الندوة
خاص��ة الديني��ة منه��ا ،اعلنت عن
تغيي��ر في بع��ض توجهاتها ،فهناك
تع��اون مع االح��زاب املدني��ة ،واصبح
لديه��ا مرونة واضحة ف��ي التعاطي
م��ع التوجهات واالف��كار التي كانت

ألول مرة في شوارع لندن..
"نيسان" ذاتية القيادة

الصباح الجديد  -وكاالت:
ظهرت سيارة ذاتية القيادة من طراز
نيس��ان في ش��وارع لندن ،فيما يعد
أول اختبار جتريه الش��ركة اليابانية
في أوروبا لسيارة من نوعها توجهها
كامي��رات ،وأجه��زة رادار ،ومت��ر عب��ر
إشارات املرور وامليادين.
وجتسد السيارة الكهربائية املعدلة
نيس��ان لي��ف التي تس��ير بس��رعة
تص��ل إلى  80كيلومترا في الس��اعة،
وتنتقل من الش��وارع اجلانبية إلى ش��ارع
رئيس��ي متعدد احلارات ،نوع التكنولوجيا
التي يأم��ل كثيرون بأن يكون مس��تقبل
الس��فر .وقال مارتن سيرهيوس مدير
مركز أبحاث ش��ركة نيس��ان
في وادي السيليكون:
إن أس��لوب

بريطاني��ا املرن بش��أن اختبار الس��يارات
ذاتية القيادة س��اعد على اختيار نيس��ان
لن��دن لتصبح أول مدينة ف��ي أوروبا جتري
فيها اختباراتها.
وظهرت س��يارة ذاتية القيادة في شوارع
بريطاني��ا ألول م��رة ف��ي بل��دة ميلت��ون
كيني��س بجن��وب اجنلترا ف��ي أكتوبر من
العام املاضي ولكنها س��ارت بسرعة أقل
بكثير.
وتعتزم ش��ركة الندروفر اختبار نحو 100
س��يارة ذاتية القيادة ،ومتصلة باالنترنت
في بريطانيا بحلول  ،2020في حني تعتزم
شركة فولفو أيضا إجراء اختبار في لندن
قريب��ا .وتأمل ش��ركة نيس��ان ف��ي إجراء
جتارب مماثلة في م��دن أوروبية أخرى قريبا،
بعد جتارب لندن هذا األسبوع.
وقال سيرهيوس "نفكر في إجراء اختبارات
ف��ي هولندا وباري��س .ليس من الس��هل
إج��راء جتارب ف��ي أي مكان ،ألنن��ا نحتاج
لوض��ع خرائ��ط ،ونحت��اج للحصول على
موافق��ة من اجله��ات التنظيمي��ة ،وبعد
ذلك فإن إجراء االختبار أمر مكلف".

تتقاطع معه��ا ،وخرجنا بخالصة ،ان
ه��دف النظام االنتخاب��ي البديل هو
املزاوجة ما ب�ين التغيي��ر ،والتطوير،
النن��ا ال نس��تطيع الغ��اء الطبق��ة
انتخابيا ،وثانيا يبقى الس��ؤال األهم

ماهو البديل.
بش��رى العبيدي قدمت ورقتها التي
تخ��ص امل��رأة ومتثيلها السياس��ي،
وقدرته��ا عل��ى تأس��يس اح��زاب ،او
التمثيل السياس��ي :قان��ون االحزاب
السياس��ية رق��م  36لس��نة 2015
وردت في��ه نص��وص عدي��دة تتعل��ق
حتدي��دا بامل��رأة ،فذكر بامل��ادة  11انه
يش��ترط لتأس��يس أي حزب ،مراعاة
التمثي��ل النس��وي ،لكنه ل��م يذكر
النسبة ،وبأي مكان ،لذلك فنحن جند
ان تل��ك العبارة فيه��ا هضم حلقوق
املرأة ،فال نعلم معنى "مراعاة" لذلك
فالغالبي��ة العظمى م��ن االحزاب ال
تضع النساء في موقع القيادة.
واضاف��ت العبيدي :قان��ون انتخابات
مجلس النواب رقم  45لس��نة 2013
نص في املواد  14و 13و 15على التالي:
ف��ي امل��ادة  13يج��ب ان ال يق��ل عدد
النساء املرشحات عن  % 25بالقائمة،

محاضرة عن فن الماكيير المسرحي
في البيت الثقافي الفيلي

بغداد  -الصباح الجديد:
أق��ام البي��ت الثقافي الفيل��ي ،األحد /26
ش��باط ،محاض��رة ع��ن "ف��ن املاكيي��ر
املس��رحي" قدمتها الفنان��ة إميان محمد
علي ،بحضور شخصيات ثقافية وإعالمية
متعددة.
اس��تهلت اجللس��ة الت��ي أدار محاوره��ا
اخمل��رج املس��رحي إبراهي��م حس��ب اهلل،
بنب��ذة مختص��رة م��ن الس��يرة الذاتية،
بعدها حتدثت الضيفة عن جتربتها في فن
املاكير املس��رحي قائل ًة :لقد أحببت هذه
املهنة منذ الطفولة ،ومارستها في بداية
الثمانين��ات منذ العمل ف��ي دائرة اإلذاعة
والتلفزيون.
وأكدت أن املاكيير يجب أن يقرأ النص حتى
يس��تطيع أن يجسد تغيير مالمح املمثل
في العم��ل الفني ،موضح��ة أن املاكياج
املسرحي ميكن أن يخفي أهم وسائل صلة
املمثل ،بشخصية املسرحية ،أو يشوهها،
كما بوسعه أن يضلل املتفرجني.
أما املعوقات التي واجهتني في ممارسة
املهنة فهي عدم توف��ر املواد الضرورية

التي نحتاجها في األعمال املس��رحية
والتلفزيونية .بعد ذلك أجابت الضيفة
ع��ن تس��اؤالت واستفس��ارات احلضور
التفاعلية.
وفي اخلت��ام منح��ت مس��ؤولة البيت
الثقافي الفيلي فخرية جاسم محمد،
الش��هادة التقديري��ة ،والهدية الرمزية
إلى الفنان��ة إميان محمد علي ،متمنية
لها املزيد من التألق والنجاح في مجال
عملها.

ّ
"يغرد" عن سبب الخطأ في إعالن
محاسب
أفضل فيلم بحفل األوسكار
لوس انجلوس  -رويترز:
قال��ت ش��ركة "براي��س
كوب��رز"
ووتره��اوس
للمحاس��بة ي��وم االثنني إن
محاس��با يعم��ل حلس��اب
أكادميي��ة فن��ون وعل��وم

السينما األميركية ،أفسد إجراءات
إع�لان الفائ��ز بجائ��زة األوس��كار
ألفضل فيل��م ،عندما أه��دى الفوز
لفيل��م "ال ال الن��د" قب��ل إعالن فوز
فيلم "موناليت" باجلائزة.
وقالت الش��ركة في بيان :إن احملاسب

برايان كالينان س��لم مقدمي اجلائزة
"وارن بيت��ي" ،و"فاي دوناواي" املظروف
اخلط��أ إلع�لان أب��رز جوائ��ز صناع��ة
الس��ينما يوم األحد .وذكرت وس��ائل
إعالم ،أن احملاسب كان منشغال خلف
املسرح بإرسال تغريدات على تويتر.

أصالة تكشف ألول مرة ما حصل
معها في "أراب أيدول"
الصباح الجديد  -وكاالت:
الفنان��ة
كش��فت
الس��ورية أصال��ة نص��ري
ما حص��ل معها ف��ي برنامج
 Arab Idolعندم��ا ح ّل��ت ضيف�� ًة
عليه مؤخراً ،وقالت ف��ي لقاء مع "Ett
بالعرب��ي" أنّها تلقت رس��ائل تهديد

قبل احلف��ل ،وكانت خائفة أن تقرأها إبنتها
شام التي كانت متواجدة معها.
وأضاف��ت أصال��ة" :غالبا ً ما أك��ون متوترة
ف��ي أثناء العم��ل ،وكنت حريص��ة على أن
يبق��ى هاتفي معي حت��ى اللحظة األخيرة
قبل صعودي على املس��رح ،كي ال تقرأ شام
الرس��ائل التي تصلني على هاتفي ،رسائل

كانت أكبر من قدرتي على حتملها".
وحول حقيق��ة إنزعاجها م��ن جلنة حتكيم
البرنام��ج ،قالت أصالة" :لس��ت ذاهبة إلى
منزل خالت��ي ألنتظر طريقة اس��تقبالهم
ل��ي ،أنا كن��ت محترفة بالتعام��ل ،أي أنّني
س��أغني وأغ��ادر ،لكنني ال أنكر س��عادتي
بالكالم الذي قاله لي وائل كفوري".

وان ال تقل نس��بة متثيل النس��اء في
اجمللس عن  ، % 25ويراعى نسبة متثيل
امل��رأة في التسلس��ل ،ام��رأة بعد 3
رجال ،وال ادري لم ال تكون املرأة ضمن
الثالث��ة رج��ال ،امل��ادة  15متث��ل ايضا
مش��كلة فقد نصت في الفقرة اوال،
اذا كان املقعد الش��اغر يخص امرأة،
فال يش��ترط ان حتل محلها امرأة ،اال
اذا كان ذلك مؤثرا على نس��بة متثيل
املرأة ،وهذا غري��ب النه ال يعمل بهذا
مع املقاعد الشاغرة من قبل الرجل.
وختم��ت العبي��دي حديثه��ا ب��أن
املع��ارك االنتخابية تدفع ثمنها املرأة
ألنه��ا االكثر تهميش��ا ف��ي البرامج
االنتخابي��ة ،والسياس��ية ،متمني��ة
هي واحلضور النس��وي ان يتم تعديل
بعض تل��ك القوانني وايض��اح اخرى
بنحو ال يقبل التش��كيك ،واملراوغة،
الن املرأة اس��تحقاقها اكبر بكثير مما
لديها اآلن.

أخبــارهــــــــــم
أريانا غراندي
أطلق��ت مغني��ة الب��وب
أريانا غراندي ،ومغني الراب
فيوتشر Kفيديو أغنيتهما
الدي��و اجلدي��دة التي حتمل
عتوان  ،Everydayyوه dمن
إنتاج أندرو ليريوس ،وإخراج
ماري��س بيلي��رو ،واألغنية
ضم��ن ألبومه��ا األخي��ر
.Dangerous Woman
والقت االغنية االعجاب من
قبل محب��ي متابعي اريانا،
الذين أثنوا على األغنية.
وكان��ت أريان��ا غراندي قد
أص��درت أغنيته��ا األول��ى
املنفردة بعنوان،The Way
من ألبومه��ا األول Yours

 ،Trulyال��ذي وص��ل إل��ى
املرك��ز األول على الرس��م
البيان��ي األميركي بيلبورد
 ،200كما حقق املركز األول
ف��ي ال��ـ ITonesاألميركي
بع��د  19دقيقة من صدوره
وال��ذى تخط��ت مبيعاته
املليون نسخة.

إنريكيه إيغليسياس
نش��ر املنت��ج وامللح��ن
والكات��ب املغربي العاملي
ن��ادر خياط ،املع��روف في
الوس��ط الفن��ي بلق��ب
" ،"RedOneص��ورة ل��ه
على حس��ابه الرس��مي
برفق��ة النج��م العامل��ي
إنريكيه إيغليسياس.
وظهر " "RedOneبرفقة
املغني االسباني في احد
املتجع��ات الس��ياحية
مبدين��ة مراك��ش ف��ي
املغرب.
املنت��ج املوس��يقي على
الص��ورة بكلم��ات يعب��ر

فيها عن فرحته ،وشكره
لزي��ارة صديق��ه الفن��ان
اإلسباني ملدينة مراكش،
وقال ":ش��قيقي إنريكيه
شكرا ً لزيارتي في مراكش
باملغرب .لقد اس��تمتعت
معك كالعادة".

نوال الكويتية
حتدث��ت الفنان��ة ن��وال
الكويتي��ة ع��ن جن��اح
أغنيتها املنفردة "ما انت
داري" ،التي قال الش��اعر
خال��د املريخي إنها كانت
للفنان السعودي محمد
عبده قبل أن تصبح لها،
مبدي��ة إس��تغرابها من
تعليق عبده أنه ال يعلم
ش��يئا ً عن هذا املوضوع،
وقال��ت" :إس��تغربت رد
محم��د عب��ده عندم��ا
ق��ال "م��ا عن��دي خبر"،
أغني��ة "م��ا ان��ت داري"
عل��ي وأعجبتني
عرضت
ّ

وغنيتها".
أم��ا عم��ا إذا كان��ت
تش��عر بالندم ألن أغنية
"األماك��ن" كان��ت له��ا
قب��ل أن تنتقل إلى عبده،
كم��ا ق��ال امللح��ن ناصر
الصالح.

