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ّ
بغداد تعلق على دخول قوات

القوات المشتركة تبعد  100متر عن المجمع الحكومي

كردية الى نفط الشمال"والوطني
ّ
الكردستاني" يحذر

تحرير وادي حجر في أيمن الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
علق مكت��ب رئيس ال��وزراء ،حيدر
العب��ادي  ،دخول قوات عس��كرية
كردية الى ش��ركة نفط الش��مال
في محافظة كركوك اليوم .
وذك��ر س��عد احلديث��ي ،املتح��دث
باس��م مكتب رئيس ال��وزراء  ،في
تصري��ح صحف��ي بأن��ه "س��يتم
التباح��ث ح��ول مس��ألة دخ��ول
قوات عس��كرية الى شركة نفط
الشمال".
واضاف احلديثي "لم نطلع بصورة
كامل��ة عل��ى س��بب دخ��ول هذه
القوات الى ش��ركة نفط الشمال

ورفع العلم العراقي فوق مبانيه

بغداد  -أسامة نجاح:
متكن��ت ق��وات جه��از مكافحة
اإلره��اب  ،أمس اجلمعة ،من حترير
ح��ي وادي حجر ف��ي اجلانب االمين
للموص��ل بالكام��ل وتوجه��ت
صوب ح��ي املنص��ور اس��تعدادا
لتحريره من اإلرهاب  ،فيما أكدت
مصادر امنية في قيادة العمليات
املشتركة بان القوات األمنية من
الش��رطة االحتادية والرد السريع
تبعد مسافة  100متر عن اجملمع
احلكومي وسيحرر خالل الساعات
القادمة .
وق��ال قائ��د عملي��ات قادم��ون
يانينوى الفريق الركن عبد االمير
رش��يد ياراهلل يوم أمس اجلمعه ،
بحسب بيان خللية االعالم احلربي
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘
نس��خه من��ه ان "ق��وات جه��از
مكافحة االرهاب حررت حي وادي
حج��ر بالكام��ل ورفع��ت العلم
العراقي ف��وق املباني بعد تكبيد
العدو خس��ائر باألرواح واملعدات"
 ،مش��يرا الى أن" القوات األمنية
توجه��ت ص��وب ح��ي املنص��ور
لتحريره من اجملاميع اإلرهابية .
م��ن جانبه أفاد مصدر امني رفيع
املس��توى ف��ي قي��ادة العمليات

املش��تركة ان "القوات املشتركة
من فرقة الرد الس��ريع والشرطة
االحتادي��ة تخ��وض االن مع��ارك
عنيف��ة ف��ي محي��ط اجملم��ع
احلكوم��ي باجلانب االمي��ن ملدينة
املوصل".
وأضاف املص��در في حديث خاص
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ ان
"الق��وات االمنية باتت تبعد 100
متر فق��ط عن اجملم��ع احلكومي
وس��يتم حتري��ره بالكام��ل خالل
الساعات القليلة القادمة .
وأوضح املصدر ال��ذي لم يفصح
عن أس��مه ان "اس��تعادة اجملمع
احلكوم��ي م��ن قبض��ة داع��ش
االرهابي س��يحقق نقلة سريعة
في نوعي��ة املعرك��ة والعمليات
لتحري��ر م��ا تبق��ى م��ن امي��ن
املوصل".
وفي سياق متصل أكد املتحدثي
باسم هيئة احلشد الشعبي كرمي
النوري ,أمس اجلمعه  ,اجناز معظم
اهداف الصفحة السادس��ة من
عمليات احملور الغربي من املوصل
بعد قطع اوص��ال تنظيم داعش
االجرام��ي ف��ي الس��احل االمي��ن
وتلعفر واحلدود السورية.
تتمة ص3

نصب أجهزة لكشف المخدرات

في المنافذ الحدودية والمطارات
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مدي��ر املنافذ احلدودي��ة اللواء
سامي السوداني،امس اجلمعة ،عن
توزي��ع أجهزة متخصصة لكش��ف
اخملدرات للمنافذ احلدودية واملطارات.
وق��ال الس��وداني في بي��ان اطلعت
علي��ه "الصباح اجلدي��د"" ،مت توزيع
أجهزة لكش��ف اخمل��درات للمنافذ
احلدودي��ة واملط��ارات" ،موضح��ا أن
"األجهزة اسمها (اإليوان اسكان)".
وأضاف الس��وداني ،أن "ه��ذا اجلهاز
س��بق وأن كش��ف كميات اخملدرات
ف��ي مط��ار البصرة الدول��ي ومنفذ
قوات الرد السريع خالل اشتباكها مع داعش في وادي حجر

تسجيل ثالث إصابات بالغاز ّ
جراء قصف"داعش" أليسر الموصل
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجل��س محافظ��ة نينوى،
عن تس��جيل ث�لاث إصاب��ات بغاز
اخلردل جراء قصف صاروخي شنه
تنظي��م "داعش" على الس��احل
األيسر ملدينة املوصل.
وق��ال اجمللس ف��ي حديث صحفي،

إن "ام��رأة وطفل�ين نقل��وا إل��ى
مستش��فى في محافظ��ة أربيل
بس��بب إصابتهم بغازات س��امة
جراء قصف صاروخي شنه تنظيم
داع��ش على حي الس��ماح وكراج
الش��مال ف��ي الس��احل األيس��ر
ملدين��ة املوصل" ،مبين��ا أنه "بعد

إجراء الفحوصات الطبية تأكدت
إصابتهم بغاز اخلردل احملرم دوليا"
وأض��اف  ،أن "املصاب�ين مت��ت
معاينته��م م��ن قب��ل منظمات
صحية دولية وأصيبوا بالتس��مم
إضافة غلى حروق جلدية ويعانون
من ضيق ف��ي التنفس" ،الفتا إلى

أن "فريقا طبيا أكد إصابتهم بغاز
اخلردل".
وفي س��ياق آخ��ر أعلن��ت مديرية
مكافح��ة اإلره��اب ف��ي إقلي��م
كردس��تان ،ع��ن مقت��ل "أمي��ر"
التدريب العس��كري في "داعش"
بعملية مش��تركة م��ع التحالف

ما هي تبعات محاربة التطرف
اإلسالمي 2
من قبل الغرب على المسلمين؟

الدول��ي في س��وريا ،فيم��ا أكدت
مقت��ل ثالثة ق��ادة م��ن التنظيم
باملوصل.
وقال��ت املديرية في بي��ان اطلعت
علي��ه "الصباح اجلديد" ،انه "بعد
جم��ع املعلوم��ات االس��تخبارية
واملتابع��ة واملراقب��ة املس��تمرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت البيشمركة امس اجلمعة
أن قواته��ا مخول��ة بالتحرك في
جمي��ع أراضي كردس��تان من دون
طل��ب اإلذن م��ن اح��د ،وذل��ك في
اعقاب اشتباكات مسلحة وقعت
بني قوات كردية بسنجار.
وق��ال املتح��دث باس��م ال��وزارة
هلك��ورد حكم��ت ف��ي حدي��ث
اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد"،
"ان ق��وات البيش��مركة ح��رة في
التحرك في أي وقت واي مكان في
تقريـر

بغداد  -وعد الشمري:
أكدت جلنة التربية في مجلس النواب،
أمس اجلمع��ة ،أن االزمة االقتصادية
العاملية متنع س��ن تشريعات جديدة
متنح الطواقم التدريسية في العراق
امتيازات نقدية ،وفيما لفتت إلى أن
اجلهود احلالية تنصب على اقرار قانون
حماية املعلم باس��رع وق��ت ،أعربت
عن خش��يتها ازاء امكانية اعتراض
احلكومة عل��ى بعض فقراته بحجة
أنها تنطوي على جنبة مالية.
وقالت عضو اللجنة ساجدة االفندي

في نينوى  ،ان االشتباكات تسببت
بوقوع قتلى بني اجلانبني.
ووصل��ت ام��س تعزي��زات كبي��رة
لق��وات البيش��مركة الس��ورية
مكون��ة م��ن مدرعات واس��لحة
ثقيلة ال��ى قرية حس��ايوك على
احل��دود الس��ورية غرب��ي مجم��ع
خانص��ور ،ومن الط��رف االخر من
احل��دود ايض��ا وصل��ت تعزي��زات
اضافي��ة لق��وات وح��دات حماية
الشعب في املنطقة املذكورة.
تتمة ص3

على ترامب لحذف العراق من حظر السفر

تظاهرات أميركية ضد قرار ترامب بحظر السفر على سبع دول إسالمية
وق��ال أحد املس��ؤولني إن "وزارة
اخلارجي��ة واثقة م��ن أن العراق

لن يذك��ر في أمر تنفيذي جديد
بحظ��ر الس��فر إل��ى الوالي��ات

املتحدة".
واكد مس��اعد ف��ي الكوجنرس

المرجعية للمقاتلين:
ً
مستقبال مشرقا لبلدكم
ترسمون

بغداد ـ الصباح الجديد:
أثنى ممثل املرجعي��ة الدينية في
كربالء الس��يد احم��د الصافي،
أم��س اجلمع��ة ،عل��ى جه��ود
الق��وات األمنية ،فيم��ا خاطبها
بالق��ول "ترس��مون مس��تقبال
مشرقا لبلدكم وستفتخر بكم
األجيال".
وقال الصافي خالل خطبة صالة
اجلمعة التي ألقاها في الصحن
احلس��يني وتابعته��ا "الصب��اح
اجلدي��د" " ،ندعو اهلل وكلنا إميان
وثقة انه تعالى سيمكن القوات
البطل��ة من دحر وطرد اإلرهابيني

من أرضينا جمعاء وسيزف هؤالء
األبطال بشائر النصر".
وأض��اف الصاف��ي "لألع��زة من
أبن��اء الق��وات األمني��ة كل
الثن��اء وجلهوده��م التس��ديد
والنص��ر" ،وخاطبه��م بالق��ول
"ترس��مون مس��تقبال مش��رقا
لبدلك��م وألبنائ��ه وتدافع��ون
بأرواحكم ودمائكم الغالية التي
أرخصتموه��ا للبلد ،وس��تفتخر
بك��م األجي��ال كم��ا نفتخ��ر
نحن بك��م وسيعيش��ون نعمة
االستقرار واألمن واألمان بفضل
الدماء الزكية".

لجنة نيابية :األزمة االقتصادية تمنع ّ
سن قانون للخدمة التربوية

مسؤولون أميركيون كبار يضغطون

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف ثالث��ة مس��ؤولني
اميركي�ين ،ان مس��ؤولني كبار
ب��االدارة االميركي��ة يضغطون
على الرئيس دونالد ترامب حلذف
العراق من قرار حظر سفر ،فيما
افاد مص��دران إنهما واثقان من
أن أمرا تنفيذيا جديدا سيصدر
قريبا لن يشمل العراق.
وقال ثالثة مس��ؤولني أمريكيني
ف��ي تصريح��ات صحفي��ة إن
"وزي��ر الدف��اع جيم��س ماتيس
ومستش��ار األمن القومي اتش.
آر .مكماس��تر ووزي��ر اخلارجي��ة
ريكس تيلرسون ومسؤول األمن
الداخلي جون كيلي ،طلبوا من
الرئيس ترامب حذف العراق من
قائمة حظر السفر الى الواليات
املتح��دة ،بس��بب العملي��ات
العس��كرية واملدنية األمريكية
احلالي��ة بالع��راق" ،مبين�ين ان
"املس��ؤولني اقترحوا األمر على
ترامب بشكل منفصل".
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الش�لامجة احل��دودي ومت توزيعه��ا
خاصة في املنافذ اجلنوبية".
يذك��ر أن جت��ارة اخمل��درات راجت في
الع��راق بع��د أح��داث  ،2003ج��راء
التراخي األمني الذي س��اد في تلك
الفترة ،وأشارت تقارير دولية صدرت
عن مكت��ب مكافحة اخمل��درات في
األمم املتحدة ،إلى أن العراق حتول إلى
محط��ة ترانزي��ت لتهري��ب اخملدرات
م��ن إي��ران وأفغانس��تان نح��و دول
اخللي��ج العربي ،مح��ذرة في الوقت
نفس��ه من احتمال حتول��ه إلى بلد
مستهلك.

أعربت عن خشيتها من اعتراض الحكومة على مشروع "حماية المعلم"

ّ
توضح مالبسات المعارك الكردية بسنجار
البيشمركة
نينوى.
وق��ال مص��در امن��ي  ،ان ق��وات
بيشمركة "روج افا" اشتبكت مع
وح��دات حماية ش��نكال التابعة
حل��زب العم��ال الكردس��تاني في
مجم��ع خانص��ور ق��رب ناحي��ة
سنوني بسنجار.
وب�ين ان البيش��مركة ف��ي اقليم
كوردس��تان تدخل��ت وه��دأت
املوقف.
واكد غياث الس��ورجي مس��ؤول
إعالم االحتاد الوطني الكردستاني

بالتع��اون م��ع ق��وات التحالف ،مت
اس��تهداف اإلرهابي ياس��ر هاغور
محمد امللقب بابو بكر الفرنس��ي
والذي يحمل اجلنسية الفرنسية
في الـ 20من ش��باط اجلاري وقتله
مبدينة الطبقة السورية".
تتمة ص3

تراخي قبضة داعش بأيمن الموصل
يدفع آالف المدنيين للهرب من جحيمه

متابعة

ارض كردس��تان الستبدال قواتها.
وانه��ا لن تطل��ب إذن احد في هذا
األمر".
وبني أن قوات البيش��مركة تعمل
على أداء واجبها حلماية كردستان
وليس له��ا أي نية في الدخول في
اش��تباكات وال تري��د حصول ذلك
في املنطقة.
ووقعت مصادمات مس��لحة ،بني
مقاتل�ين ك��رد س��وريني واخري��ن
تابعني حلزب العمال الكوردستاني
ف��ي مدين��ة س��نجار مبحافظ��ة

في محافظة كركوك ،ولكن سيتم
التباحث بهذا الشأن الحقاً".
وف��ي تط��ور ملفت أكد املس��ؤول
باالحتاد الوطني الكردستاني الذي
يتزعم��ه الرئي��س الس��ابق جالل
طالبان��ي ،آس��و مامن��د ،أن دخول
قوة عس��كرية تابع��ة للحزب إلى
شركة نفط الشمال في كركوك،
رسالة إنذار الى احلكومة العراقية
بالتوقف عن محاولة ارس��ال نفط
كرك��وك إلى احملافظ��ات العراقية
األخرى ،مش��يرا ً إل��ى امهال بغداد
مدة أسبوع.
تفصيالت ص2

أن "الع��راق س��يحذف عق��ب
محادثات بني مستشاري البيت
األبيض".
وم��ن املتوق��ع أن يص��در ترامب
أم��را تنفيذيا جدي��دا خالل أيام
بعدما أوقف��ت محاكم احتادية
األم��ر التنفي��ذي ال��ذي أصدره
يوم  27كانون الثاني مبنع س��فر
مواطني إي��ران والع��راق وليبيا
والصومال والس��ودان وس��وريا
واليمن إل��ى الوالي��ات املتحدة
بصفة مؤقتة.
وقال ترام��ب إن "قيود الس��فر
ضرورية حلماية الواليات املتحدة
م��ن هجم��ات اإلس�لاميني
واألمريكي��ون
املتش��ددين،
منقسمون بشدة حول اإلجراء
الذي أيده البعض لكنه تسبب
ف��ي خ��روج احتجاج��ات عل��ى
مس��توى البالد وأدانته شركات
أمريكي��ة ش��هيرة وحلف��اء
للواليات املتحدة".
تتمة ص3

في تصري��ح إلى "الصب��اح اجلديد"،
إن "االوضاع االقتصادي��ة في العراق
وبالتزامن مع انخفاض اسعار النفط
وقلة املوارد وغيرها من العوامل جتعل
من اقرار قوانني متنح االسرة التربوية
امتيازات مالية جديدة غير ممكن في
الظرف الراهن".
تأت��ي ه��ذه املواقف على اث��ر دعوات
رئي��س التحال��ف الوطن��ي عم��ار
احلكيم إلى اقرار قانون حتت مسمى
اخلدم��ة التربوي��ة يعط��ي املعلمني
واملدرس�ين امتيازات كم��ا يحصلها

اس��اتذة اجلامعات في قانون اخلدمة
اجلامعية.
وفي مقابل ذلك ،تبدي االفندي ،وهي
نائب��ة عن احت��اد الق��وى العراقية أن
"اخمل��اوف من احباط متري��ر قانون اخر
يجري مناقش��ته حاليا ً وهو مقترح
حماية املعلم".
وأضافت أن "جلن��ة التربية البرملانية
حت��اول االبتع��اد ق��در االماك��ن
ع��ن الفق��رات املتعلق��ة باضاف��ة
تخصيصات مالية ،باستثناء القليلة
منها ،أما احلديث عن مشروع يعطي

امتي��ازات مادي��ة كبي��رة فه��و غير
وارد حالي �اً ،بل ميكن مناقش��ته بعد
االنتهاء من االزمة االقتصادية".
واشارت االفندي إلى "خشية البرملان
م��ن ابداء اجله��ات التنفيذي��ة ممثلة
بالوزارات ذات العالقة وحتى رئاس��ة
احلكوم��ة اعتراضه��ا على مش��روع
قان��ون حماي��ة املعل��م بحج��ة أنه
ينط��وي عل��ى جنبة مالي��ة ال ميكن
للبرمل��ان اخلوض فيه م��ن دون العودة
إلى السلطة التنفيذية".
تتمة ص3

بغداد تعلن نجاح خطة الكاميرات للمراقبة
بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت محافظة بغداد جناح
خطتها اخلاصة بنصب وإفتتاح
املرحلة االولى والثانية ملنظومة
الكامي��رات الرقمي��ة في رصد
عصابات السطو املسلح .
وذك��رت احملافظ��ة ف��ي بي��ان

اطلعت عليه "الصباح اجلديد"
ان" نائب محافظ بغداد جاسم
البخاتي دعا خ�لال لقائه مبدير
إعالم املرور العامة العميد عمار
ولي��د داخ��ل قس��م منظومة
كامي��رات عملي��ات محافظة
بغداد الى مش��اركة رجال املرور

ف��ي عم��ل املنظوم��ة ملتابعة
حركة العجالت وفك الزحامات
املرورية داخل ش��وارع العاصمة
بغداد".
واضاف" كم��ا دعاه ال��ى إعادة
بث البرنام��ج الصباحي اخلاص
بالرسالة املرورية اليومية".

جنرال أميركي يتحدث عن وجود

 15ألف "إرهابي" في العراق وسوريا
بغداد ـ الصباح الجديد:
حت��دث جنرال اميرك��ي ،عن وجود
ماب�ين 12و 15أل��ف مس��لح
"إرهابي" في العراق وسوريا ،فيما
اشار الى أن مقتل جميع املقربني
من زعيم تنظيم "داعش" املدعو
أب��و بكر البغدادي خالل األش��هر
التسعة املاضية.
وقال اجلنرال س��تيفان تاونس��ند
ال��ذي يق��ود ق��وات التحال��ف
العسكري الدولي في بغداد ،إنه
"م��ا يزال هن��اك ما ب�ين  12و15
ألف مس��لح إرهابي في س��وريا

والعراق".
وصرح اجلنرال في مؤمتر بالفيديو
من العراق" ،أن أفضل تقدير ميكن
أن تقدم��ه لن��ا أجه��زة اخملابرات
اليوم يش��ير إلى ما ب�ين  12و15
ألف مسلح في العراق وسوريا".
وأش��ار اجلن��رال إل��ى أن "اله��رم
القي��ادي لإلرهابيني تلقى ضربات
ش��ديدة" ،موضحا ً أن��ه "تقريبا
كل املقرب�ين م��ن قائ��د تنظيم
داعش أب��و بكر البغ��دادي قتلوا
خالل األشهر التسعة األخيرة".
وتاب��ع "لكن رغ��م الضربات فإن

املس��لحني ال يزال��ون يش��كلون
قوة" ،مضيفا ً أن "ال أتوقع انهيارا
معنويا مفاجئ��ا لتنظيم داعش
ف��ي املوصل الت��ي يتحصن فيها
ألفا مسلح إرهابي".
واشار الى أن "قسما ً منهم سيفر
أمام تقدم القوات العراقية "لكن
البقية سيس��تمرون في إطاعة
االوامر أو القتال حتى املوت".
وكان��ت وزارة الدف��اع األميركية
تق��در ع��دد م��ن تصفه��م
بـ"املس��لحني اإلرهابي�ين" ف��ي
 2015و 2016مبا بني  20و 30ألفا.
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عمار البغدادي

شؤون عراقية

جدد خاللها قدرته على التحكم بنفط محافظة كركوك

االتحاد يبعث بفرض سيطرته على شركة الشمال رسائل عدة إلى تركيا والديمقراطي وبغداد
السليمانية ـ عباس كاريزي:

نقاش هادئ لما
بعد داعش
لعل اه��م حتد مير ب��ه البلد بع��د التخلص م��ن التحدي
الداعش��ي العسكري املباش��ر اخلاليا الداعشية النائمة
وقد ينه��ض جيل داعش��ي متمرد عل��ى الدواعش الذين
انهارت دولتهم وماتبقى من جيل القاعدة التي يرأس��ها
امين الظواهري ليتمدد تنظيميا ً في املؤسسات واجلامعات
وقد يتظاهر تنديدا ً بنقص اخلدمات متهيدا للمشاركة في
االنتخابات التش��ريعية العامة او احمللية اخلاصة مبجالس
احملافظات!.
وم��ن التحديات اس��تمرار العمليات املس��لحة االرهابية
ض��د املناطق اآلمنة في اجلنوب والوس��ط واملناطق احملررة
ف��ي الغ��رب وهو حتد ارهاب��ي كبير الميك��ن الوقوف بوجه
اس��تمراره اال بخط��ط امني��ة املس��ؤول عنه��ا احلش��د
العشائري واستخبارات اجليش اضافة الى حشد املناطق
الغربي��ة وم��ن امله��م اعط��اء وزارة الداخلي��ة دورا ً مهما ً
في ضبط ايقاع املس��ألة األمنية الت��ي مازالت تراوح في
مكانها.
م��ن التحدي��ات املهمة هذا الص��راخ االج��وف واالصوات
النش��از التي تنطل��ق ضد الرئيس حيدر العبادي لس��بب
ومن دون��ه في وقت تتح��رك القوات العراقي��ة للتخلص
من اخر حتصينات دولة ابي بك��ر البغدادي ووهم التطرف
والتوحش الداعش��ي وهو حتد تق��ول كل االدبيات وتنتدب
اغلب النصوص القرانية والوطنية االتباع واالفراد والناس
جميعا ال��ى الوقوف م��ع الدولة والتجربة ل��درأ االخطار
والدف��اع ع��ن الع��راق وجتربت��ه الدميوقراطي��ة وانس��انه
ومقدساته االسالمية واملسيحية.
داع��ش احلال��ي انتهى الى غي��ر رجعة لكن م��ن املهم ان
نتحل��ى باالنتظار املس��ؤول ع��ن نهوض جي��ل جديد من
القاعدة وداع��ش وتنظيمات متطرفة اخرى الس��تكمال
مهم��ة العمل االرهاب��ي في مواجهة االس�لام احلقيقي
ومذاهبه الكبرى ومكوناته اجملتمعية.
علين��ا ان نعرف جميع��ا ان االرهاب اليتوق��ف عند نهاية
جي��ل من اجياله ب��ل يتجدد من خالل ب��روز اجيال جديدة
اكث��ر شراس��ة واقوى ع��ودا ً واعظ��م فتكا ً م��ن االجيال
االرهابية التي سقطت رايتها بفعل عزمية العراقيني لكن
مايجب ان يعرفه االره��اب العراقي والعربي واآلخر املمول
م��ن قبل بنوك ومص��ارف « اس�لامية» ان االرادة الوطنية
واالس�لامية العراقية التي اسقطت راية داعش ومرغتها
بالتراب واحالت حصونهم الى هباء تذروه الرياح هي التي
ستس��قط اية راي��ة ارهابية قادمة حتم��ل نفس االهداف
والتوجه��ات االرهابي��ة والتاري��خ والتجربة العس��كرية
ومايفعله العراقيون في الطرف االمين من املوصل ش��اهد
على ذلك.
علين��ا ان نتنب��ه ان داع��ش التؤمن باالزاح��ة اجليلية التي
بدأ البع��ض الترويج له��ا في الصحف ووس��ائل االعالم
التلفزيوني��ة ومواق��ع التواصل االجتماع��ي في توصيف
س��لبي عن حالة ط��رد عام الغل��ب الك��وادر التنظيمية
التي اش��تغلت على املعارضة العراقية في الس��ابق مع
ش��خصيات مهمة في العمل الوطني كالس��يد محمد
باقر احلكيم بل يؤم��ن ان االرهاب اليتكرس ويبقى صامدا ً
بوج��ه الدول��ة ومكافحة االره��اب والتحال��ف الدولي اال
باالفادة من اخلبرات الس��ابقة ف��ي كافة اجملاالت خصوصا
صناع��ة االس��لحة الكيميائي��ة وحماي��ة القي��ادات
التفصيلية والرأسية!.
حس��نا فعل س��ماحة الس��يد عمار احلكيم حني اوقف
مهزل��ة «االزاحة اجليلية» حني اكد في لقاء مع مجموعة
م��ن االعالميني ان��ه اليؤمن به��ذه االزاحة ف��ي العملية
السياسية بل يجب االفادة من خبرات «السلف الصالح»
من اجل استمرار زخم العطاء وجتديد السياق السياسي
مبزيد من اس��تدعاء اخلبرة ومراكمته��ا ألن الدولة بحاجة
الى حكمة «الكبار» وتسديد « الشيوخ.

رس��ائل عدي��دة بع��ث به��ا االحت��اد
الوطني الكردس��تاني خ�لال عملية
اقتحام قواته العسكرية التي يطلق
عليها (القوة الس��وداء) شركة نفط
الشمال ،والسيطرة على عدة حقول،
ما تس��بب بايق��اف عملي��ة تصدير
النفط م��ن حقول كركوك الى ميناء
جيهان التركي لعدة ساعات.
وبينما حاول مس��ؤول املرك��ز الثاني
لتنظيمات االحتاد الوطني ومسؤولون
آخرون تبري��ر هذا التص��رف والدوافع
الت��ي تق��ف وراء اتخاذ هك��ذا اجراء،
قال مسؤول رفيع املستوى في االحتاد
الوطني رفض الكش��ف عن اس��مه
للصب��اح اجلدي��د ،ان الق��وة حترك��ت
بعلم م��ن قيادة االحت��اد الوطني ،وان
قيامه��ا بفرض الس��يطرة على عدد
من احلقول النفطية في شركة نفط
الش��مال ،اضافة الى تطويق احلقول
التي تشرف عليها شركة كار التابعة
للح��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني
ش��مال املدين��ة ،ه��ي رس��الة ال��ى
احلكومتني االحتادية وحكومة االقليم
ملراع��اة حق املواطنني وع��دم التجاوز
على مس��تحقاتهم من واردات نفط
املدينة.
واضاف املس��ؤول انها كذلك رس��الة
الى احل��زب الدميقراطي الذي يتزعمه
مس��عود بارزاني بان االحت��اد الوطني
الذي ميث��ل االغلبية السياس��ية في
كرك��وك ،ل��ن يس��مح بع��د االن بان
يس��تخدم الدميقراطي نفط كركوك
حملارب��ة خصوم��ه السياس��يني ف��ي
االقليم وش��مال وغربي كوردس��تان
وشراء الذمم وتوقيع االتفاقات والعقود
طويلة األجل مع تركيا ،لتثبيت اركان
حكم احلزب الدميقراطي التفردي على
حساب االحتاد وحركة التغيير ،فضال
ع��ن تعارضه م��ع مصال��ح واهداف
االحزاب والقوى االساس��ية في اجزاء
كردستان االخرى.
واضاف ان احلكومة االحتادية تنصلت
كذلك م��ن التزاماتها جتاه محافظة
كرك��وك ،عق��ب مذك��رة التفاه��م
الت��ي وقعه��ا محافظ��و كرك��وك
وديالى وصالح الدي��ن مع وزير النفط
في احلكوم��ة االحتادية ،في الس��ابع
م��ن ش��هر كان��ون الثان��ي املنصرم،
لتخصيص اموال م��ن واردات تصدير
النف��ط الع��ادة االعم��ار واخلدم��ات

قال مسؤول رفيع
المستوى في االتحاد
الوطني إن القوة تحركت
بعلم من قيادة االتحاد
الوطني ،وان قيامها
بفرض السيطرة على
عدد من الحقول النفطية
في شركة نفط الشمال

القوة السوداء أمام شركة نفط الشمال
وبن��اء مصطف��ى جدي��د للنفط في
احملافظة.
واض��اف ان االتفاق يتضم��ن النقاط
التالية:
 1تخصي��ص جزء م��ن النفط اخلامللشركات التي تستثمر في محطات
الكهرباء وانت��اج الطاقة الكهربائية
لتأم�ين  250ميكاواط م��ن الكهرباء
ملدينة كركوك.
 2تخي��ص  40ال��ف برمي��ل م��ننف��ط كرك��وك حملطة اس��كي كلك
واالس��تفادة م��ن واردات��ه املالي��ة
حملافظت��ي ص�لاح الدي��ن وكرك��وك،
اضافة ال��ى تأمني احملروق��ات الالزمة
النتاج الطاق��ة حملطة كهرباء القيارة
لتأمني الكهرباء حملافظة املوصل.
 3منح  20الف برميل يوميا لشركةقيوان مبحافظة السليمانية.
 4تق��وم وزارة النف��ط بالتع��اون معاملستثمرين وش��ركة نفط تشيكية
بتجديد مصفى نفط الشمال.
 5االس��تمرار ف��ي تأم�ين  25ال��فبرميل حملطة كهرباء القدس.
 6مساعدة محافظة كركوك لبناءمصطفى كركوك والعمل مع شركة
نفط برهم لبناء مصفى جديد.
 7ال��زام املس��تثمر ال��ذي يعمل فيمصف��ى اس��كي كل��ك ان يراع��ي

الس��ياقات القانوني��ة ف��ي تعي�ين
واس��تخدام العم��ال والك��وادر
ف��ي محافظ��ات نين��وى وكرك��وك
ومحافظات االقليم.
في غضون ذلك قال املتحدث باس��م
حكومة إقليم كردستان سفني دزيي
إن اقتحام ش��ركة نفط الشمال في
كركوك تصرف غير مس��ؤول ،مشيرا ً
إلى أن ذلك التص��رف ال داعي للقيام
به.
وأضاف دزيي ،ف��ي تصريح أدلى به أن
«اقتحام ش��ركة نفط الش��مال في
كرك��وك من قب��ل قوات عس��كرية
تصرف غير مسؤول ،واردف «أنه وفقا ً
لالتفاقي��ة املوقعة بني بغ��داد وأربيل
فأن نفط كركوك ي��دار من قبل إدارة
املدينة ،لذا ف��أن هذا التصرف ال مبرر
له ونعتبره غير مسؤول وغير قانوني
في نفس الوقت».
وكان عضو املكتب السياسي لالحتاد
الوطني الكردس��تاني مسؤول مركز
تنظيم��ات كركوك ،اس��و مامند قد
كش��ف عن س��يطرة قوة من االحتاد
الوطن��ي الكردس��تاني وبعل��م م��ن
املس��ؤولني على حقول شركة نفط
الشمال.
وتاب��ع مامند ف��ي تصري��ح للصباح
اجلديد ان اتفاق��ا ابرم بني بغداد وادارة

الجزائر تشكر العراق الهتمامه بعالج

«داعش» يحرق المقرات البديلة لدواوينه

الصحفية سميرة مواقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت اجلزائ��ر ،وقوفها مع العراق
وشعبه في حربه ضد «االرهاب»،
فيما اعربت عن شكرها لالهتمام
بعالج الصحفية سميرة مواقي.
وق��ال مكت��ب العبادي ف��ي بيان
تلق��ت الس��ومرية نيوز ،نس��خة
من��ه ان «رئي��س مجلس ال��وزراء
حيدر العبادي استقبل في مكتبه

تقـرير

 ،الس��فير اجلزائ��ري ف��ي الع��راق
عبد القادر بن ش��اعة» ،مبينا انه
«ج��رى خ�لال اللقاء بح��ث تعزيز
العالقات الثنائية بني البلدين في
جمي��ع اجملاالت ومحارب��ة االرهاب
واالنتص��ارات املتحقق��ة عل��ى
عصابات داعش االرهابية».
ونق��ل ب��ن ش��اعة خ�لال البيان،
«حتيات ومباركة القيادة اجلزائرية

محافظ كركوك في الشهور املاضية،
ين��ص عل��ى تخصيص نص��ف انتاج
تلك احلقول ألهالي كركوك وتسديد
قروض الكهرباء التي بذمة احلكومة
احمللية ،مش��يرا ً الى ان االتفاق تضمن
كذلك منح حق بناء مصفى للنفط
ومشاريع استثمارية اخرى في قطاع
الطاق��ة باملدين��ة ،اال ان احلكوم��ة
االحتادي��ة تراجع��ت ع��ن وعودها في
االتفاق.
مامن��د اوض��ح ان االحت��اد الوطن��ي
وبحكم املسؤولية التي يتحملها في
كرك��وك فانه مل��زم بتنفيذ مطالب
املواطنني ،وان الس��يطرة على حقول
ش��ركة نفط الشمال من قبل االحتاد
الوطني جاءت بناءا على ذلك.
وق��ال اس��و مامن��د خ�لال مؤمت��ر
صحف��ي عقده الي��وم اخلمي��س :ان
عملية تصدير النف��ط بدأت من االن
ولم نق��م باحتالل تلك احلق��ول ،وان
توقي��ف عملية التصدي��ر كان مجرد
ان��ذار للحكوم��ة االحتادية ،مش��يرا
ال��ى انهم امهل��وا احلكومة االحتادية
اس��بوعا ً واحدا ً لتنفيذ االتفاق املبرم
بني الطرفني.
حرك��ة التغيير م��ن جهته��ا عبرت
عن اس��تغرابها م��ن اقتح��ام قوات
تابعة لالحتاد ش��ركة نفط الش��مال

والس��يطرة على حقول نفطية فيه،
بينما يتغاضى عن حتقيق الشفافية
ف��ي حقل��ي هافن��ا وباي حس��ن في
شمال احملافظة.
واضاف نائب رئي��س جلنة الطاقة في
برملان كردس��تان القي��ادي في حركة
التغيي��ر علي حمه صال��ح ان االحتاد
اظهر رد فعل قوي جتاه  110الف برميل
نفط يت��م انتاجه يومي��ا من احلقول
التي تديرها ش��ركة نفط الش��مال
يذه��ب نصف��ه لصال��ح حكوم��ة
االقلي��م ،بينما تس��تخدم احلكومة
االحتادي��ة املتبق��ي منه ف��ي عدد من
مص��اف التكرير ،فيم��ا يتغاضى عن
قراب��ة  300الف برميل يت��م انتاجها
وتصديرها من قبل شركة كار التابعة
للحزب الدميقراطي الكردستاني في
حقلي هافانا وباي حسن.
م��ن جهت��ه اوض��ح اخلبي��ر النفطي
احم��د ك��رمي ف��ي تصري��ح للصباح
اجلديد ان القوة التي اقتحمت شركة
نفط الشمال سيطرت على منطقة
حساس��ة جدا في الش��ركة ،وهو ما
ادى ال��ى توق��ف تصدي��ر النفط الى
ميناء جيهان من كافة حقول املدينة
لعدة ساعات.
واضاف كرمي ان القوة س��يطرت على
قس��م (الذاك��رة) في ش��ركة نفط

الش��مال وعطلوا هذا القسم لفترة
م��ن الوقت ،وه��و ما ادى ال��ى ايقاف
عملية التصدير لعدة ساعات من ابار
املدين��ة ،وقال ان كل النفط الذي يتم
انتاجه من حقول احملافظة يجب ان مير
قبل تصديره عبر هذا القس��م ،وتابع
ان ه��ذا القس��م يعمل عل��ى تنقية
النفط من حامض (الهايدروكلوريك)
قبل ان يتم ضخه في انبوب التصدير،
النه اذا لم يت��م تنقية النفط املنتج
من حق��ول املدينة من ه��ذا احلامض
قبل ضخ��ه ف��ي االنبوب  ،ف��ان ذلك
س��يؤدي الى تأكل االنبوب خالل فترة
وجيزة.
بدوره وصف رئيس اجلبهة التركمانية
ارشد الصاحلي ما يحصل في املناطق
املتنازع عليها وباالخص في كركوك،
وتوقف ض��خ النفط م��ن قبل القوة
العس��كرية التي اقتحمت ش��ركة
نفط الشمال ،بانها نتيجة احلسابات
اخلتامية ملا بعد داعش.
الصاحلي اض��اف انه م��ن املعروف ان
هن��اك خالف��ا عل��ى هوي��ة كركوك
اجلغرافية والتأريخية ،وان هناك خالفا
وصراع��ا اخ��ر مخفي��ا ،اال وهو صراع
النفط ،الذي يعد االكثر حساس��ية
واالخط��ر م��ن داع��ش وم��ن عائدية
كرك��وك التاريخي��ة وم��ن التوازنات
القومية في املدينة.
واوض��ح ان االح��داث التي ش��هدتها
كرك��وك ام��س يوضح م��دى وعمق
الص��راع املوج��ود ب�ين الس��ليمانية
واربي��ل عل��ى النفط م��ن جهة وبني
بغداد واربيل من جهة اخرى ،باالضافة
الى الوض��ع االقليمي املس��تجد ،مبا
فيه قضية مد انبوب اخر لنقل نفط
كركوك الى ايران.
هذا واش��ارت مصادر الى ان محافظ
مدينة كرك��وك الدكتور جن��م الدين
ك��رمي ال��ذي يش��غل ف��ي ذات الوقت
منصب عضو في املكتب السياسي
لالحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني ،وهو
يغيب االن ع��ن املدينة في زيارة يقوم
بها الى الوالي��ات املتحدة االميركية،
ل��م يكن على اطالع باالجراء الذي جلأ
اليه مسؤول مركز تنظيمات كركوك
آس��و مامند وايعازه لقوة عس��كرية
تابعة لالحتاد الوطني بدخول ش��ركة
نفط الش��مال والس��يطرة على ابار
للنفط في رسالة إنذار إلى احلكومة
وحكوم��ة االقلي��م بالتوق��ف ع��ن
التص��رف بنفط كرك��وك مبا اليتالئم
مع تطلعات املواطنني فيها.

غرب الموصل

للعراق بانتصاراته على االرهاب»،
معربا ع��ن تقدير بالده لـ»املواقف
الداعم��ة م��ن قب��ل الع��راق
للجزائر».
واكد ان «اجلزائ��ر تقف مع العراق
وش��عبه في حربه ضد االرهاب»،
معب��را ع��ن ش��كره «لالهتم��ام
بعالج الصحفية اجلزائرية سميرة
مواقي».

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در محلي في محافظة
نين��وى ،بأن تنظيم «داعش» أحرق
بالكامل املقرات البديلة خلمسة
من دواوين��ه املركزية غرب املوصل
بدال من إخالئها.
وقال املص��در في حديث صحفي،
إن «تنظيم داع��ش أحرق ،املقرات
البديل��ة خلمس��ة م��ن دواوين��ه

املركزية منه��ا االمنية في أحياء
الط��وب والزجنيل��ي مب��ا حتويه من
أطنان من االرشيف».
وأض��اف املص��در  ،أن «داع��ش
نق��ل الدواوين إلى مق��رات بديلة
قبي��ل انط�لاق عملي��ات حتري��ر
الساحل االمين للموصل حتسبــا
م��ن قصفه��ا لك��ن احراقهــ��ا
بالكــامــ��ل عالم��ة تظهر اميان

داعش بخسارته املعركة ويسعى
إل��ى إخف��اء األرش��يف ال��ذي
يظهر جرائم��ه وهوي��ة معاونيه
ومؤيديه».
وكان مص��در محل��ي ف��ي نينوى
أفاد ،اليوم اخلميس ( 2آذار ،)2017
ب��أن أكثر من  20نقط��ة مرابطة
تابعة لتنظي��م «داعش» اختفت
خالل ساعات غرب املوصل.

بعد منع رعايا بعض الدول اإلسالمية من دخول أميركا

ما هي تبعات محاربة التطرف اإلسالمي من قبل الغرب على المسلمين؟
ترجمة :سناء علي*
ف��ي مق��ال للكات��ب األميرك��ي البارز
انتون��ي كوردس��مان نش��ره مرك��ز
الدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة
األميرك��ي ح��اول فيه تق��دمي نصيحة
ل�لإدارة االميركي��ة اجلدي��دة برئاس��ة
ترام��ب ح��ول طريق��ة تعامله��ا م��ع
املسلمني ،حيث قال :
«ان احلكوم��ة اجلديدة التي تس��لمت
مقالي��د احلك��م والت��ي ته��دف ال��ى
تغيير العديد م��ن اجلوانب املهمة في
السياس��ة االميركي��ة ،م��ن احملتم��ل
ان حتق��ق ه��ذه االه��داف ف��ي اق��رب
وق��ت ممك��ن ،لكن اتخ��اذ قرار س��ريع
ومفاج��يء س��يكون له ض��ررا ً وليس
منفع��ة ،وان الطريقة التي تس��لكها
الواليات املتحدة للتعامل مع التطرف
االس�لامي العنيف واالرهاب هي مثال
على ذل��ك.وان الدراس��ة االخيرة التي
اجراها كرس��ي ارليه بورك في معهد
الدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة
بعن��وان «اع��ادة التفكي��ر بتهدي��د
التطرف االسالمي :التغيرات املطلوبة
في االس��تراتيجية االميركية» تعالج
وتتط��رق الى ه��ذه القضايا بش��كل
مفص��ل ،وت��درس املي��ل األخي��ر جت��اه
التطرف االس�لامي العنيف واالرهاب،
وس��بب التطرف والدور العنيف الذي
لعبه ش��ركاء اميركا االس��تراتيجيني

في العالم االسالمي».
كما بني كوردسمان ان « استراتيجية
امي��ركا الناجحة-ووض��ع امي��ركا
العامل��ي ف��ي التعام��ل مع مث��ل هذه
التهديدات-الميك��ن ان تعتم��د عل��ى
اقص��اء املس��لمني ،بل عل��ى التعامل
م��ع احلكوم��ات املس��لمة املعتدل��ة
والش��ركاء ف��ي مكافح��ة االره��اب
واألم��ن االقليم��ي ،كم��ا تعتمد على
كس��ب دعم املسلمني الذين يقطنون
ف��ي الواليات املتح��دة والغرب بدال ً من
ابعاده��م ودف��ع البع��ض منه��م بني
ي��دي املتطرفني.قد يكون التركيز على
تفويض البلدان االسالمية أفضل من
تبني مفاهيم خطرة مثل فرض احلظر
عليه��ا ،وقد يك��ون حتس�ين التدقيق
واحلص��ول عل��ى تأش��يرات الدخ��ول
أفضل م��ن منع الدخول على اس��اس
الدين والقومي��ة ،وفي الوقت ذاته فان
جمي��ع البلدان االس�لامية التي ميكن
ان تخصه��ا الواليات املتح��دة بالذكر
بس��بب االضطراب��ات والتهدي��دات
هي بل��دان حتتاجها الوالي��ات املتحدة
كشركاء وحلفاء».
ويرى كوردسمان انه « رمبا يكون حصول
العدي��د من البل��دان عل��ى معلومات
وبيان��ات مهم��ة ام��ر مس��تحيل ،اذ
ان ال��كالم أس��هل م��ن العم��ل ،ل��ذا
رمبا س��تكون النتيج��ة النهائية منع
االنضمام في صفوف من يتقبل خطر
الدعم الفعلي للواليات املتحدة ،بينما
االش��خاص الذي��ن يحملون جنس��ية

مزدوجة (اميركية او اوروبية) ،ويتدربون
ف��ي معس��كرات املتطرف�ين ،ه��م
اش��خاص مجهولو الهوية ،األمر الذي
ميكنه��م من كس��ب دع��م اجلماعات
املتطرف��ة لغرض احلص��ول على وثائق
مزورة او مساعدتها على السفر.وعلى
نطاق واس��ع ،فان الدراس��ة املفصلة
للبيانات املتعلقة بالتطرف االسالمي

تدعم االدارة اجلدي��دة من خالل القول
بانه يش��كل تهديدا ً رئيسا ً وتتجاهل
الرواب��ط ب�ين االره��اب والنس��خة
املضللة من االس�لام وهذا امر مضلل
وخطير ،وفي الوق��ت ذاته تُظهر مدى
اهمية وجود دول اس�لامية كش��ركاء
اس��تراتيجيني في الوق��ت احلالي ،لذا
من املهم اخذ الدميوغرافية االسالمية

بعني االعتبار والتركي��ز على «داعش»
بدال ً من التهديد العام».
واكد ايضا انه م��ن الواضح « ال ميكن
للحل��ول العس��كرية وال مكافح��ة
االره��اب هزمي��ة التط��رف االس�لامي
العنيف بش��كل س��ريع خالل العقد
احلال��ي ،وال ميك��ن ان نطل��ق تس��مية
«احل��رب الطويلة» عل��ى النضال ضد

التط��رف االس�لامي العني��ف ،لكنه
س��يكون صراع��ا طوي�لا في أحس��ن
األح��وال ،كم��ا س��تقوده الكثي��ر من
املش��كالت العميق��ة ف��ي التس��لط
واحلكم ،والفساد ،والضغط السكاني
والتنمي��ة االقتصادي��ة ،فض�لا عل��ى
االنقس��امات العرقي��ة والطائفي��ة
والقبلي��ة.وإذا اهمل��ت الوالي��ات
املتحدة التعامل مع االس�لام والعالم
االسالمي ،ستسهم في نقل الصراع
ضد االقليات املتطرف��ة الصغيرة الى
ص��راع فعلي أكثر خط��ورة بني الغرب
والعالم االسالمي ،يصب في مصلحة
العديد م��ن التهديدات منها التهديد
االيران��ي الذي يع��د تطرفا من نوع اخر
فضال على التهديد الروسي».
واوض��ح كوردس��مان ان « االره��اب ال
يلتص��ق باإلس�لام وامن��ا بالنس��خة
املضلل��ة من االس�لام ،وكش��ف زيف
ه��ذه النس��خة وتعريتها ام��ر مفيد
للمس��لمني وغيرهم.اضاف��ة ال��ى ان
اته��ام املس��لمني باإلره��اب ،واقصاء
دول اس�لامية بكامله��ا ال يس��هم
مبعاجل��ة املش��كلة ،ب��ل س��يقود الى
تفاقمه��ا ورمب��ا حتوله��ا ف��ي مرحلة
م��ا ال��ى ح��رب مفتوح��ة ب�ين الغرب
والعالم االسالمي ،وهذا يحقق اهداف
املتطرفني في كال املعسكرين ،وقطعا
ال يخدم االنسانية ،وعليه من الضروري
التفري��ق ف��ي التعام��ل م��ع العال��م
االس�لامي بني االرهابي وغير االرهابي
م��ن االف��راد وال��دول؛ من اج��ل اقامة

شراكة استراتيجية مع املعتدلني من
املسلمني تصب في محاربة االرهاب».
واشار الى اهمية « مراجعة سيرة بعض
حلف��اء امي��ركا املتورطني ف��ي ملفات
ارهابية مهم��ة ،فهؤالء ق��د يتطلبون
مواق��ف صارم��ة حت��د من نش��اطهم،
وحتتوي سياساتهم اخلطرة .كما اضاف
ان االرهاب ليس ناجت فقط عن اس��باب
ديني��ة ،ب��ل هناك اس��باب سياس��ية
واقتصادية واجتماعية تكمن في بنية
اجملتمع��ات التي يتوالد منها االرهابيون
تتطلب املعاجلة من اجل جتفيف منابع
االرهاب وحواضنه .موضحا ان الس�لاح
لوح��ده غير ق��ادر على حتقي��ق النصر
النهائي على االرهاب ،ب��ل هناك ادوات
اخ��رى ممكنة إذا أحس��ن اس��تعمالها
لتحقيق الهدف».
كم��ا ب�ين ف��ي اخ��ر تقري��ره ان « هذه
النصائ��ح ليس��ت مفي��دة ل�لإدارة
االميركي��ة اجلدي��د فحس��ب ،ب��ل هي
مفيدة جلمي��ع احلكومات والش��عوب،
والس��يما ش��عوب وحكومات الش��رق
االوس��ط ،ومن الضروري التمعن فيها
ووضع السياس��ات املناسبة وفقا لها،
إذا أردنا حتسني صورة االسالم واملسلمني
في نظر العالم ،واردن��ا بناء دول جديرة
باالحت��رام والتقدير العامل��ي ،فهل جتد
له��ا اذان واعية تدركه��ا ،وتعمل على
ضوئها؟ ».
* ع��ن املرك��ز االميرك��ي للدراس��ات
االستراتيجية والدولية

شؤون عراقية
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موصليو األيسر يطلقون مبادرات جديدة

الكشف عن  20ألف

تراخي قبضة داعش بأيمن الموصل

متجاوز في الحماية
االجتماعية

يدفع آالف المدنيين للهرب من جحيمه

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن املفتش الع��ام ل��وزارة العمل والش��ؤون
االجتماعي��ة رائ��د حس�ين البلداوي ،ع��ن وجود
 19755متج��اوزا ً عل��ى برنامج ش��بكة احلماية
االجتماعي��ة والق��روض امليس��رة والتقاع��د
والضم��ان االجتماعي للعام��ل خالل عام ،2016
مبينا ً أن مقدار املبالغ املس��ترجعة بلغ أكثر من
 12مليار دينار.
وق��ال البلداوي في بيان اطلع��ت عليه "الصباح
اجلديد" ،إن هن��اك " 19755متجاوزا ً على برنامج
ش��بكة احلماية االجتماعية والقروض امليس��رة
والتقاع��د والضم��ان االجتماع��ي للعمال خالل
عام ."2016
وأض��اف ،أن "مق��دار املبال��غ املس��ترجعة بل��غ
 ١٢٣٠٧٦٦٣٥٥٦دين��ار" ،مش��يرا ً إل��ى أن "مقدار
املبالغ احملالة من املكتب إلى جلان التضمن نتيجة
التحقيقات التي أجراها املكتب ١٩٧٨٢٩٨٣٤٥٨٨
مائة وس��بعة وتس��عني مليار وثمامنائة وتسعة
وعش��رين ملي��ون وثمامنائة واربع��ة وثالثني الف
وخمسمائة وثمانية وثمانني دينار".

نينوى ـ خدر خالت:
م��ع تراخ��ي قبضة تنظي��م داعش
االرهابي بأمين املوصل وجدت عائالت
موصلي��ة فرصة للهرب من جحيم
التنظيم ،فيما يطلق سكنة اجلانب
االيس��ر عدد م��ن املب��ادرات لدعم
الق��وات األمنية ونازح��ي األمين ،مع
دعوات لضبط االس��عار ومحاسبة
اخملالفني.
وق��ال مص��در امني عراق��ي مطلع
في محافظة نين��وى الى "الصباح
اجلدي��د" ان "حترير ع��دد من االحياء
الس��كنية واملناطق االستراتيجية
ف��ي اجلان��ب الغرب��ي م��ن مدين��ة
املوص��ل ،ارب��ك حس��ابات وخطط
تنظي��م داع��ش االرهاب��ي ،وبات��ت
فلوله تنس��حب بش��كل عشوائي
ضارب��ة بعرض احلائ��ط كل اخلطط
والتوجيهات التي تردها من قياداتها
االجرامية".
واض��اف ان "ه��ذه الفوض��ى ف��ي
صف��وف الع��دو مرش��حة للتزايد
وصوال ً ال��ى مرحلة االنهي��ار التام،
حي��ث ان قبضة داع��ش لم تتراخى
ف��ي األحي��اء الس��اخنة او القريبة
منها فحسب ،بل ان األحياء البعيدة
نس��بيا ً عن مناطق االشتباك بدأت
قبضة داع��ش تتراخى فيها ،بدليل
ان عش��رات العائالت بدأت بالتوجه
م��ن تل��ك االحي��اء وص��وال لألحياء
الس��اخنة والعب��ور باجت��اه القوات
االمنية العراقية".
ولفت املصدر الى انه "خالل اليومني
املاضي�ين ب��دأت مئ��ات العائ�لات
بالوص��ول ال��ى قواتن��ا األمنية في
األحياء احملررة ف��ي اكبر موجة نزوح
يش��هدها امين املوصل منذ انطالق
معارك حتريره ،جاء ذلك عقب تراخي
قبضة الع��دو وانش��غال مقاتليه
بام��ور اخرى اكثر اهمية بالنس��بة
لهم من منع األهالي من الفرار من

تحرير عدد من األحياء
السكنية والمناطق
االستراتيجية في الجانب
الغربي من مدينة
الموصل ،أربك حسابات
وخطط تنظيم داعش
اإلرهابي ،وباتت فلوله
تنسحب بشكل عشوائي
ضاربة بعرض الحائط
كل الخطط والتوجيهات
التي تردها من قياداتها
اإلجرامية

قتل أخطر مجرم في

الجنوب بعملية نوعية
الهاربون من جحيم اجلانب األمين

مناطقهم".
وتاب��ع ان "الق��وات األمني��ة كانت
عل��ى ادراك مبا يحص��ل في صفوف
العدو ،وكانت مستعدة لتأمني عدة
ممرات آمنة نس��بيا لعب��ور العائالت
الهاربة ،مع تق��دمي ما ميكن تقدميه
م��ن مس��اعدات غذائي��ة عاجل��ة،
لكن ال ميكن س��د حاجة اآلالف في
ظل اس��تمرار املعارك ومتطلباتها
اليومية".
وتتوق��ع األمم املتح��دة واحلكوم��ة
العراقية نزوح قرابة  250ألف مدني
خالل معارك استعادة اجلانب الغربي
للمدينة ،التي يقطنها قرابة مليون
ونصف املليون نس��مة ،ويس��يطر

عليها "داع��ش" منذ يونيو /حزيران
 ،2014وهي آخر معقل له بالعراق.
واجلانب الغربي م��ن املوصل ،أصغر
م��ن جانبه��ا الش��رقي ،ويش��كل
 40%من مس��احتها ،لكن كثافته
الس��كانية أعلى ،إذ يسكنه قرابة
 800ألف مدني.
وخ�لال مؤمت��ر صحف��ي ف��ي مقر
املنظم��ة الدولي��ة بنيوي��ورك ،قال
اس��تيفان دوغريك ،املتحدث باسم
األم�ين الع��ام ل�لأمم املتح��دة ،إن
"أكثر من  16ألف و 500ش��خص مت
تش��ريدهم من غربي املوصل ،منذ
 19ش��هر فبراير/ش��باط املاض��ي،
منه��م  12أل��ف و 700ش��خص،

نزح��وا م��ن بيوتهم خ�لال اليومني
املاضيني فقط" ،وه��و ما ميثل 77%
من إجمال��ي النازحني خ�لال األيام
التسعة األخيرة.
على نفس الصعيد ،اطلق ناشطون
موصليون من سكنة اجلانب االيسر
احمل��رر حمل��ة الغاث��ة النازحني من
اجلانب االمين باجتاه القوات العراقية
ومن ثم الى ناحية حمام العليل (30
كلم جنوب املوصل) ،داعني ميسوري
احل��ال واملواطنني الى ارس��ال املواد
الغذائي��ة واالغاثية ومياه الش��رب
وحلي��ب االطفال ال��ى نازحي االمين
بس��بب الوضع املعيش��ي الصعب
ال��ذي مي��رون في��ه ،فيم��ا انتق��دوا

منظم��ات االغاثة احمللي��ة والدولية
جلهوده��ا اخلجولة في تقدمي الدعم
ال�لازم الولئ��ك النازح�ين ،فض�لا
ع��ن مناش��دة احلكومت�ين احمللي��ة
واالحتادية ملضاعف��ة جهودهما في
هذا الشأن.
كم��ا اطلق��وا حمل��ة اخ��رى تدعو
للتبرع بالدم جلرحى القوات االمنية
واجلرح��ى م��ن املدني�ين النازح�ين
ال��ذي اس��تهدفهم تنظيم داعش
بقذائ��ف اله��اون وبالقن��ص خالل
االي��ام املاضية القليلة ،حيث كانت
قيادات داعش االجرامية قد اصدرت
اوامرها باستهداف املدنيني الهاربني
م��ن مناط��ق س��يطرة تنظيمهم

املتطرف.
عل��ى صعيد آخ��ر ،دعى ناش��طون
موصلي��ون اجله��ات املعني��ة ال��ى
التدخل وضبط االسعار في اجلانب
االيس��ر ومنع ضع��اف النفوس من
اس��تغالل ضعف س��لطة القانون
حالي��ا ً ورفع اس��عار جتهي��ز املنازل
بالطاق��ة الكهربائية م��ن املولدات
االهلية ،مبينني ان االس��عار املقررة
ه��ي  1000دينار مقابل كل س��اعة
تش��غيل ،بينم��ا عدد م��ن اصحاب
املول��دات يفرض س��عر  1500دينار
للس��اعة الواحدة ،علم��ا ان الوقود
يصله��م بس��عر رم��زي م��ن قبل
احلكومة احمللية بنينوى.

تتمات ص1
حترير وادي حجر في أمين املوصل
ورفع العلم العراقي فوق مبانيه
وقال الن��وري لصحيف��ة ‘‘الصباح
اجلديد‘‘ إن "قوات احلش��د الشعبي
اجنزت معظم اهدافها املرس��ومة
ف��ي الصفح��ة السادس��ة م��ن
عمليات احملور الغرب��ي من املوصل
بع��د ان قطع��ت اوص��ال تنظي��م
داعش االجرامي في الساحل االمين
ملدين��ة املوص��ل وتلعف��ر واحل��دود
الس��ورية ومنع وص��ول االمدادات
لتلك العصابات".
وأضاف أن "تنظيم داعش االجرامي
يعيش ف��ي مرحلة س��يئة للغاية
بعد فقدان قي��ادات تنظيم داعش
االجرامي االتصاالت م��ع القيادات
املركزية  ،مبينا أن "عمليات احلشد
الش��عبي لن تتوقف مطلقا خالل
االي��ام املقبل��ة الن أي توق��ف ف��ي
املع��ارك يص��ب في صال��ح داعش
ويتيح لها الفرصة في ايصال أملؤن
.
وتابع أن "قوات احلش��د متكنت من
الس��يطرة على العب��رة الصغرى
والوس��طى والكبرى باإلضافة الى
جب��ال تلعفر وبادوش وبهذا متكنت
من احكام احلص��ار على التنظيم
االجرامي".
ال��ى ذل��ك أعلن��ت وزارة الهج��رة
واملهجرين ،أمس اجلمع��ه  ،إرتفاع
أع��داد النازح�ين من اجلان��ب األمين
ملدينة املوصل الى أكثر من  31ألف
شخص.
وذكر وكيل الوزارة جاسم العطية
في بيان تلق��ت صحيفة ‘‘الصباح

اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه ،ان "أعداد
النازحني من س��احل املوصل االمين
ارتفعت إل��ى  31ألف��ا ً و 621نازحا ً
منذ انطالق عمليات حتريره في 19
من شباط املاضي".
وأش��ار الى ان "الوزارة اس��تقبلت
أكثر من س��بعة أالف نازح من أمين
املوصل خالل  24ساعة املاضية”.
وأوض��ح العطي��ة ان "ف��رق الوزارة
امليداني��ة اس��تقبلت أم��س ي��وم
اخلميس املاضي ،سبعة االف و،292
نازحا ً من مناطق (املأمون ،الدندان،
اجلوس��ق والس��ماح) التابع��ة
للساحل االمين”.
ولف��ت ال��ى "إي��واء النازح�ين في
مخيم��ات اجلدعة الثال��ث والرابع
تسجيل ثالث إصابات بالغاز
واحل��اج عل��ي ف��ي ناحي��ة القيارة
جرّاء قصف"داعش" أليسر
اضاف��ة الى مخيم حم��ام العليل
املوصل
وتوزي��ع املس��اعدات العيني��ة
والغذائية والصحي��ة بينهم حال وأضاف��ت املديري��ة أن "الفرنس��ي
يش��غل منصب ما يس��مى بامير
دخولهم اخمليمات.
وأعلنت قيادة العمليات املشتركة التدريب العسكري في التنظيم".
في بي��ان س��ابق له��ا  ،إن القوات  وتابع��ت املديري��ة ان��ه "مت مقت��ل
األمني��ة ح��ررت خ�لال عملياته��ا قي��ادي آخ��ر ف��ي اتنظي��م يدعى
العسكرية في اجلانب األمين أحياء احم��د ابراهي��م اجلوبان��ي ،امللقب
اجلوسق ،والطيران ،واملأمون ،وشقق بـ(ابوط��ارش اجلوبان��ي) ،مس��ؤول
املأمون ،فضالً عن إدامة التماس في اخلطط العس��كرية في التنظيم
مناطق املنصور ،والدندان والسرج باملوصل" ،مشيرة الى ان "اجلوباني
خان��ة ،والنبي ش��يت” ،الفت��ا ً إلى قت��ل بحي الزجنيل��ي باجلانب االمين
أن “القطع��ات العس��كرية حررت م��ن املوصل م��ع إرهابي�ين آخرين
تل��ك األحياء من أص��ل  49حي في كانا برفقته هما ابو حمزة س��وري
الساحل األمين”.
اجلنسية وأبو عبير ليبي اجلنسية،
وأضاف��ت أن “الق��وات األمني��ة حيث اس��تهدفتهم طائرة حربية
اقتحم��ت خ�لال الفت��رة املاضية تابع��ة للتحال��ف الدول��ي عندما
وادي حج��ر لتحري��ره من س��يطرة كانوا يستقلون سيارة تاكسي".
العصاب��ات اإلجرامي��ة وتطهي��ر
طرقه الرئيسة من املواد املتفجرة”،
مشيرا ً لـ “السيطرة على  70%من
إجمالي أراضيه”.
ويعي��ش تنظيم داع��ش اإلجرامي
حالة من االنكس��ار والذعر نتيجة
تقدم القوات األمنية لتحرير باقي
مناطق الساحل األمين ،فيما تشير
املص��ادر العس��كرية إل��ى أن م��ا
يسمى بزعيم العصابات اإلرهابية
أبو بكر البغدادي ترك رسالة خطية
لعناصره يق ّر بهزميته خالل املعارك
العس��كرية الت��ي خاضه��ا ض��د
اجليش العراقي واحلش��د الشعبي
بعمليات قادمون يا نينوى.

من جه��ة اخ��رى أفاد مص��در في
حش��د قضاء احلويج��ة مبحافظة
كركوك ،ب��أن "داع��ش" اقدم على
خط��ف  ٢٥مدنيا ً م��ن الفارين من
مناطق التنظيم بتهمة "ترك ارض
اخلالفة" جنوب غربي احملافظة.
وق��ال املصدر ف��ي حديث صحفي،
إن "مس��لحي داعش أقدموا ،على
اختطاف  ٢٥ش��خصا م��ن اهالي
ناحي��ة ال��زاب في قض��اء احلويجة
(55ك��م جن��وب غربي كرك��وك)"،
مبينا ان "اخلاطفني كمنوا للفارين
واقتادوهم الى مركز القضاء".
وأض��اف املص��در  ،ان "ذل��ك ج��اء
بتهمة ترك ارض اخلالفة" ،مش��يرا
ال��ى ان "عملية االختط��اف جرت
اثناء التوجه من الناحية جتاه قضاء
الش��رقاط عبر الس��احل االيس��ر
شمال صالح الدين".
البيشمركة ّ
توضح مالبسات
املعارك الكردية بسنجار
وبيش��مركة س��وريا هم مقاتلون
ك��رد م��ن س��وريا مت تدريبهم على
يد قوات البيش��مركة ف��ي إقليم
كردستان العراق عندما نزح اآلالف
من الكرد الس��وريني إل��ى اإلقليم
منذ عام .2011
وحت��ارب تل��ك الق��وات إل��ى جانب
بيش��مركة إقلي��م كردس��تان في
احلرب ضد تنظيم "داعش".
جلنة نيابية :األزمة االقتصادية
متنع ّ
سن قانون للخدمة التربوية
حتدثت
التربي��ة
جلنة
عض��و
لكن
ّ

عن فقرات اخرى تضمنها القانون
املوجود في اروق��ة البرملان ،اهمها
"فرض عقوبات تص��ل إلى احلبس
بحق املعتدي على املعلم".
وذهب��ت األفن��دي إل��ى ان "فق��رة
أخرى توف��ر للمعلم احلماية ليس
ممن يعتدي عليه فحس��ب ،بل في
مواجهة ادارته لتالفي أي تعسف
في استخدام السلطة بحقه".
بدوره ،ذكر نقي��ب املعلمني عباس
السوادني في تصريح إلى "الصباح
اجلدي��د" ،إن "النقاب��ة متفهم��ة
ج��دا ً لالوضاع املالي��ة التي تعاني
منها احلكوم��ة وتطال��ب بتوفير
االمتيازات للطواقم التدريس��ية
باحلد املمكن".
وأض��اف الس��وادني أن "مش��روع
قانون حماية املعلم اعدته النقابة
من��ذ ال��دورة البرملانية الس��ابقة
بالتنسيق مع جلنة التربية وارسل
إلى رئاس��ة مجلس الن��واب قبل
ثالثة اشهر في مس��ودة تتضمن
العدي��د م��ن االمتيازات ليس��ت
فقط مالية بل اعتبارية أيضاً".
وفيم��ا ش��دد عل��ى أن "املش��روع
لم تتم قرائت��ه حتى االن" ،طالب
"رئاس��ة البرملان باملضي فيه كون
حماية املعلم باتت مسألة مهمة
تنادي بها جميع منظمات اجملتمع
املدن��ي واجله��ات ذات العالق��ة
وكذل��ك املرجعي��ة الديني��ة التي
طالب��ت باحل��د م��ن االعت��داءات
املتكررة على االوساط التعليمية
في العراق".
وأكم��ل الس��وداني بالق��ول أن

"النقابة تبحث عن ارجاع الهيبة
للمعلم وتعزيزها ،من خالل بعض
االمتي��ازات املتعلق��ة باخلدم��ة
التربوية ،وتوفير الضمان الصحي
والس��كن له ،إضافة إلى مفاحتة
وزارة النق��ل م��ن أج��ل تخفيض
تذاكر سفره شخصيا ً وعائلته".
مسؤولون أميركيون كبار
يضغطون على ترامب حلذف
العراق من حظر السفر
وردا على سؤال عما إذا كان العراق
س��يبقى عل��ى قائمة ال��دول في
األمر التنفيذي بعد مراجعته قال
البيت األبيض إنه "ال ميكنه إعالن
أي شيء بخصوص األمر التنفيذي
في الوقت احلالي".
وذكر مس��ؤول بالبيت األبيض أنه
"من املرجح صدور األمر التنفيذي
يوم االثنني املقبل".
وهن��اك  5200جن��دي أمريكي في
الع��راق حالي��ا ملس��اعدة القوات
العراقي��ة والكردي��ة عل��ى انتزاع
مدينة املوصل آخر معقل "داعش"
في العراق.
وح��ارب العراقي��ون م��ع الق��وات
األمريكي��ة لس��نوات وعمل��وا
كمترجم�ين .وانتق��ل عراقي��ون
كثي��رون إل��ى الوالي��ات املتح��دة
بعد تعرضهم لتهديدات بس��بب
تعاملهم مع القوات األمريكية.
وطلب رئيس الوزراء حيدر العبادي
من ترامب اس��تثناء العراقيني من
احلظر وذلك في أول اتصال هاتفي
بينهما في العاشر من شباط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت خلية الصق��ور االس��تخبارية ان قوة
م��ن الفريق التكتيكي للخلية انهت صباح هذا
امس اجلمعة مسلس��ل اج��رام خالد مردان بعد
ان ضاقت محافظتي البصرة وميس��ان ذرعا من
جرائمه.
وذك��ر بي��ان للخلي��ة اطلع��ت علي��ه "الصباح
اجلدي��د" " ان ق��وة من الفري��ق التكتيكي خللية
الصق��ور االس��تخبارية انهت مسلس��ل اجرام
املتهم خالد كاظ��م ماضي امللقب(خالد مردان)
ف��ي منطقة اه��وار البص��رة نهر الع��ز بعملية
نوعي��ة تعد م��ن كبرى االجن��ازات بقتل��ه واثنان
من معاونيه بينهم ش��قيقه ولطاملا استغاثت
مدينة البصرة وميسان من اجرامه ومتاديه".
واض��اف ان" ه��ذا اجملرم ل��ه الكثير م��ن اجلرائم
ف��ي اجلنوب وهو هارب من س��جن ب��ادوش وقتل
مجموعة من السجناء اثناء هروبه ليثبت والءه
لتنظيم داع��ش االرهابي ،ونوج��ز بعض افعاله
املشينة اولها قتل املواطنني ومن ضمنهم والده
(كاظم ماضي) ".
وتاب��ع" ومن ب�ين جرائمه خط��ف مواطنني من
محافظة البص��رة وميس��ان ومواطنني قادمني
من محافظات اخرى وس��رقة عجالت وتس��ليب
املواطنني على طريق ميسان البصرة".

اليوم ..أمطار

وعواصف رعدية
بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع��ت هيئ��ة االن��واء اجلوية ،ان تش��هد البالد
امط��ار وعواصف رعدي��ة اليوم الس��بت  ،فيما
بينت ال��ى ان درج��ات احلرارة س��تنخفض بضع
درجات خالل اليومني املقبلني.
وقالت الهيئة في بي��ان اطلعت عليه "الصباح
اجلديد" ان "تأثير املنخفض اجلوي الناجت من أندماج
منخفض�ين جوي�ين االول من البحر املتوس��ط
والثان��ي م��ن البحر االحم��ر س��يضعف تاثيره
ليكون الطق��س في املنطقة الش��مالية غائم
جزئي عدا األقس��ام الش��مالية الشرقية يكون
الطقس فيها غائم مع تساقط امطار خفيفة،
فيما سيكون الطقس في املنطقتني الوسطى
واجلنوبي��ة غائم جزئي" ،مبينة ان "درجات احلرارة
تنخفض قليال عن اليوم السابق".
واضاف��ت الهيئ��ة ان "الطق��س اليوم الس��بت
س��يكون في املنطقتني الش��مالية والوسطى
غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة
الش��دة تكون رعدي��ة احيانا لتأثرهم��ا بامتداد
منخفض جوي من ش��رق تركيا ،فيما س��يكون
الطق��س في املنطقة اجلنوبي��ة صحو مع قطع
م��ن الغي��وم لتأثرها بامت��داد مرتف��ع جوي من
البحر املتوسط" ،مش��يرا الى ان "درجات احلرارة
على العموم تنخفض قليال عن اليوم السابق".
وتابعت الهيئة ان "البالد س��تتأثر يوم غد االحد
بامت��داد مرتفع جوي م��ن تركيا ليكون الطقس
في املناط��ق كافة صحو مع قطع م��ن الغيوم،
ودرجات احلرارة مقاربة لليوم السابق" .

الملف األمني

انفجار عبوة قرب مرأب للسيارات غربي بغداد * استهداف دورية لشرطة حماية المنشآت شمالي كركوك

مقتل  9إرهابيين بمطيبيجة شمالي صالح الدين * "داعش" يقصف حديثة بصواريخ الكاتيوشا جنوبي األنبار
بغداد – انفجار عبوة
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة
العراقي��ة ام��س اجلمع��ة إن "عب��وة
ناس��فة كانت موضوعة ق��رب مرآب
للس��يارات ف��ي منطق��ة املكاس��ب
جنوب غربي العاصمة بغداد ،انفجرت
ظهر يوم امس  ،ما أس��فر عن إصابة
أربعة مدنيني بجروح متفاوتة".
عل��ى صعي��د متصل اف��اد املصدر إن
"مس��لحا مجهول الهوية يس��تقل
دراج��ة ناري��ة أطلق النار ،في س��اعة
متقدمة من ليلة امس ،من مس��دس
كامت للص��وت ،باجت��اه الش��يخ عب��د
الس�لام احلديثي امام وخطيب جامع
االخوة الصاحلني في اثناء تواجده قرب
منزله مبنطقة العامرية ،غربي بغداد،
ما اسفر عن مقتله في احلال".

ديالى – طائرات مسيرة
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة
محافظ��ة ديال��ى ام��س اجلمعة عن
حتليق طائرات مسيرة تابعة لتنظيم
"داع��ش" االرهاب��ي لألس��بوع الثاني
على التوالي فوق منطقة املطيبيجة
الواقع��ة بني احملافظة وص�لاح الدين،
مح��ذرا م��ن خط��ورة حتلي��ق تل��ك
الطائ��رات التي من املمك��ن أن ترصد
مواق��ع الق��وات األمني��ة واحلش��د
الشعبي.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن
اس��مه إن "طائرات مس��يرة لداعش
حلقت لألس��بوع الثاني على التوالي
فوق املطيبيجة على احلدود الفاصلة
بني ديالى وصالح الدين".
كركوك – استهداف دورية
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة

كرك��وك ام��س اجلمعة ،بأن ش��رطيا ً
م��ن حماي��ة املنش��آت النفطية قتل
وأُصي��ب آخ��ر بانفجار عبوة ناس��فة
شمال غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن
اس��مه إن "عب��وة ناس��فة انفجرت،
مساء يوم اخلميس مستهدفة دوريات
ش��رطة حماي��ة املنش��آت النفطية
التابع��ة ف��ي قرية گ��راو ف��ي ناحية
سركران شمال غربي كركوك ،ما أدى
الى مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح
متفاوتة".
صالح الدين – اشتباكات مسلحة
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
صالح الدين ام��س اجلمعة ان القوات
االمني��ة واحلش��د الش��عبي نف��ذت
عملية اس��تباقية في قاطع عمليات
مطيبيج��ة الواقع��ة ضم��ن احل��دود

االدارية حملافظة صالح الدين اس��فرت
ع��ن مقت��ل  9عناص��ر م��ن عصابات
داع��ش اإلرهابي��ة ،بينه��م القائ��د
العسكري لعصابات داعش اإلرهابية.
وذك��ر املص��در ان “العملي��ة االمنية
املش��تركة اس��فرت عن قتل تسعة
دواع��ش وحرق عجلت�ين تابعتني لهم
ف��ي قري��ة عل��ي اجلمعة ق��رب معبر
امليتة في قاط��ع عمليات مطيبيجة
الواقعة ضمن حدود احملافظة”.
االنبار – صواريخ كاتيوشا
اعل��ن ضاب��ط اس��تخبارات ل��واء
"حديثة الصمود" باحلشد العشائري
ف��ي محافظة األنب��ار املق��دم ناظم
اجلغيف��ي ،ام��س اجلمع��ة ،ع��ن قيام
تنظي��م "داع��ش" االرهاب��ي بقصف
القض��اء بصواريخ كاتيوش��ا ،موكدا ً
عدم وقوع أي إصابات.

وق��ال املق��دم اجلغيف��ي إن "تنظيم
داعش االرهابي اطلق خمسة صواريخ
كاتيوشا على قضاء حديثة160( ،كم
غ��رب الرم��ادي)" ،مبين��ا أن "تل��ك
الصواريخ أطلقها من اجلهة اجلنوبية
الغربية للقضاء (الصحراء)".
كربالء – اعتقال مطلوبني
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظة كربالء امس اجلمعة ان قوة
أمنية مش��تركة متكون��ة من كافة
التشكيالت االمنية والقتالية متكنت
في اثناء عمليات استباقية واحترازية
من إلق��اء القبض عل��ى اكثر من 35
متهما ومشتبه بهم .
وق��ال املص��در االمن��ي ان��ه مت خ�لال
العملية ضبط عجالت ودراجات نارية
غي��ر أصولية وال حتمل اوراق رس��مية
وثبوتية..

ذي قار – اعتقال ارهابي
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
ذي قار امس اجلمعة ان سيطرة مدخل
الناصرية الش��مالي متكنت من إلقاء
القب��ض على مطلوب وه��و املدعو بـ
(أبو ليث التونسي) .
وذك��ر املص��در ان املعلوم��ات األولية
تش��ير إل��ى إن املتهم ميني اجلنس��ية
ولد في السعودية متنقل بني عدد من
الدول األس��يوية ومتواجد في العراق
من قرابة األربع سنوات .
نينوى – قصف جوي
اك��د مص��در محل��ي ف��ي محافظة
نينوى امس اجلمعة ،بأن مسؤول أهم
خطوط الصد لـ"داع��ش" في تلعفر
غ��رب املوصل قتل مع أح��د مرافقيه
بقصف جوي.

وقال املصدر احمللي إن "مس��وؤل أهم
خط��وط داع��ش للصد ف��ي محيط
قض��اء تلعف��ر غرب املوص��ل قتل مع
أحد مرافقيه بقصف جوي استهدف
بع��ض نق��اط املرابطة الت��ي أقامها
التنظيم على اخلط".
البصرة – سطو مسلح
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة
محافظ��ة البصرة ام��س اجلمعة ان
مجهول�ين مس��لحني اقدم��وا على
س��رقة رواتب احدى مدارس احملافظة
وسط البصرة .
وذك��ر املص��در االمن��ي ان "مجهولني
اقدم��وا ظه��ر يوم امس على س��رقة
رواتب مدرسة الش��هيد صالح عاتي
الواقعية في ناحية الش��رش بقضاء
القرن��ة" ،موضحا ان "مبل��غ الرواتب
يقدر بـ 26مليونا و 300الف دينار".

4

محليات

السبت  4آذار  2017العدد ()3639
(Sat. 4 Mar. 2017 issue (3639

العراق يبحث تطوير
العالقات مع كوريا

في جميع المجاالت
بغداد  -الصباح الجديد:
بح��ث وكي��ل وزير االعم��ار واالس��كان والبلديات
العام��ة املهندس اس��تبرق ابراهيم الش��وك في
مطار بغداد الدولي مع وزير االرض والبنى التحتية
والنقل الكوري اجلنوبي هانغ هويني والوفد املرافق
له للمش��اركة ف��ي اجتماع��ات ال��دورة الثامنة
للجنة العراقية الكورية املشتركة .
وذك��ر الوكي��ل ان الزي��ارة تأت��ي لتعزي��ز التعاون
املش��ترك في اجملاالت كاف��ة (الفنية  ،االقتصادية
 ،االس��تثمار ،الطاق��ة  ،النفط) فض�لا عن بحث
املشاريع التي تنفذها الشركات الكورية اجلنوبية
في عم��وم احملافظات وخاصة اع��ادة اعمار البنى
التحتية في املناطق احملررة .
واوضح الوكيل انه س��يتم كذل��ك عرض مراحل
العمل في مشروع بسماية السكني الذي تنفذه
اح��دى الش��ركات الكورية وتش��رف على تنفيذه
دائرة املباني العامة التابعة للوزارة .
من جانبهم عبر الوفد الزائر عن سعادتهم بزيارة
بغداد واملشاركة في اجتماعات اللجنة العراقية
الكورية املشتركة متمنني النجاح ألعمال اللجنة
 ،شاكرين حفاوة االستقبال وحسن الضيافة .

ً
ً
بيئية
موافقة
()53
ألنشطة صناعية
وخدمية وزراعية

بغداد  -الصباح الجديد:
منح��ت وزارة الصح��ة والبيئ��ة ( )53موافق��ة
بيئية لعدد من االنش��طة الصناعية واخلدمية
والزراعية في محافظات ميسان وبابل والنجف
االش��رف وذلك اللتزامه��ا بالش��روط واحملددات
البيئية.
وقال مدير ع��ام دائرة التوعي��ة واالعالم البيئي
امير عل��ي احلس��ون ان الفرق الفني��ة التابعة
ملديري��ة بيئ��ة بابل أجرت كش��فا بيئيا موقعيا
لالنش��طة الصناعي��ة واخلدمية ف��ي احملافظة
حي��ث مت��ت املوافق��ة عل��ى ( )42نش��اطا م��ن
األنش��طة الصناعية واخلدمية والزراعية و( ) 7
موافقات بيئية في محافظة ميس��ان و( )4في
محافظة النجف االش��رف ملالءمتها الضوابط
واملتطلبات البيئية املطلوبة .
وبني احلس��ون ان الفرق الفني��ة التابعة للوزارة
جتري بصورة دورية كشوفات موقعية لألنشطة
الصناعي��ة واخلدمي��ة ف��ي بغ��داد واحملافظات
للتأكد من التزامها بالضوابط البيئية.

كهرباء الفرات األعلى:
حملة لفك االختناقات

الحاصلة في المنصورية
اعالم الكهرباء
تنفيذا ً لتوجيهات وزير الكهرباء املهندس قاس��م
الفه��داوي بف��ك االختناق��ات التي تعان��ي منها
منطقة املنصورية ضمن محافظة ديالى .
وبح��ث املهن��دس خالد غ��زاي عطية مدي��ر عام
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية ملنطقة
الفرات االعلى مع عض��و مجلس محافظة ديالى
عبد اخلال��ق العزاوي الية نص��ب محطة متنقلة
جدي��دة ذات جه��د 33/ 132ك.ف والت��ي س��يتم
جتهيزه��ا ضمن عقد البنك الدول��ي ليتم نصبها
قبل شهر حزيران املقبل .
وقال املدير العام ان احملطة املتنقلة والتي س��يتم
نصبه��ا ف��ي منطق��ة املنصورية ج��اءت بتوجيه
من وزير الكهرباء والتنس��يق املش��ترك مع عضو
مجلس النواب ع��ن محافظة ديالى النائبة ناهدة
الداين��ي وقد تعه��د عبد اخلالق الع��زاوي بتحمل
جميع االعمال املدني��ة لنصب احملطة اجلديدة من
بناء واملستلزمات االخرى وعلى نفقته اخلاصة.

كلفة الوحدة  120دينارا وتحتسب للمواطن بـ( )10دنانير

كهرباء الكرخ تعلن جباية شركات االستثمار حسب ضوابط الوزارة
متابعة الصباح الجديد

اعلن��ت املديرية العام��ة لتوزيع
كهرب��اء الكرخ ان اج��ور جباية
ش��ركات االس��تثمار تت��م على
وفق الضوابط والتعليمات التي
تعمل بها الوزارة .
واوضح مدي��ر العالقات واالعالم
ف��ي املديري��ة ص�لاح غ��ازي في
كلم��ة له خالل الن��دوة احلوارية
التي نظمتها الوزارة مع شركة
كريس��تال الفائ��زة باحد عقود
اخلدمة واجلباية لعدد من مناطق
الك��رخ اقيم��ت ف��ي دار ثقافة
االطف��ال ان العقود التي ابرمت
مع الش��ركات االستثمارية تتم
على وفق توجيهات رئاسة الوزراء
وحس��ب ضواب��ط وتعليم��ات
محددة  ،مؤكدا ان كلفة الوحدة
الكهربائية تبلغ  120دينارا ويتم
احتس��ابها للمواطنني مببلغ 10
دنانير وحسب الصرف .
من جهت��ه اوضح عضو اللجنة
االعالمية ملكت��ب وزير الكهرباء
احم��د عبدالرض��ا ف��ي كلم��ة
ل��ه ان وزارة الكهرب��اء س��عت
اليج��اد حل ملش��كلة الكهرباء
م��ن خ�لال حتدي��د مش��كالتها
وبسبب تردي الوضع االمني ادى
خلسارة  7االف ميكاواط نتيجة
انسحاب الشركات من املناطق
الس��اخنة  .وقال عب��د الرضا ان
كمية انتاج الطاقة الكهربائية
ع��ام  2003كان  3500ميكاواط
ووصل االنتاج احلالي الى 14500
مي��كاواط وتوصلن��ا الى نتيجة
واحدة ه��و كلم��ا زاد االنتاج زاد
الهدر في الطاقة وبلغت الديون
ل��دى املواطنني اكثر من تريلوني
دينار ومت طرح مسألة االستثمار

تتم العقود التي
أبرمت مع الشركات
االستثمارية على
وفق توجيهات
رئاسة الوزراء
وحسب ضوابط
وتعليمات محددة

إحدى احملطات الكهربائية

كمعاجلة للمشكلة .
واضاف عب��د الرضا انه وبالفعل
مت تقليل الضائعات في منطقة
اليرموك بعد احالتها الى احدى
الشركات االس��تثمارية من 40
ميكاواط��ا ال��ى  18ميكاواط��ا
والتجهيز ملدة  24ساعة  ،مشيرا
الى وجود  550مجمعا عشوائيا
يس��تهلك  60%م��ن الضائعات
اضاف��ة ال��ى ش��طر البي��وت
واس��تيراد االجه��زة الكهربائية

من دون دراس��ة  ،مش��يرا الى ان
تدخ��ل مجال��س احملافظات في
القطع املبرمج ادى الى ارباك في
جتهيز الطاقة الكهربائية .
من جهته اوضح املهندس صفاء
صباح حسني مدير مركز جباية
حي اجلامعة لشركة كريستال
االس��تثمارية في كلم��ة له ان
البع��ض يعتق��د ان الش��ركات
بدي��ل ع��ن وزارة الكهرباء ونحن
بدورنا نؤكد على اننا شركاء مع

توزيع رواتب المعين المتفرغ
بين المستفيدين في البالد
بغداد  -الصباح الجديد:
اجن��زت هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاق��ة
واالحتياجات اخلاصة في وزارة العمل
توزي��ع رواتب املع�ين املتفرغ حملافظة
بغ��داد ل��ـ( )3350مش��موال مببل��غ
اجمال��ي بلغ اكثر م��ن مليار ونصف
امللي��ار دين��ار م��ن مجم��وع ()4506
مشمولني.
وق��ال رئيس الهيئ��ة الدكت��ور عبد
الك��رمي عب��داهلل ان الهيئ��ة وزع��ت
روات��ب املعني املتفرغ بني مش��مولي

محافظة بغداد وعلى شكل وجبات
وبواق��ع ( )500اس��م يومي��ا للم��دة
م��ن  5ولغاية  21ش��باط املاضي ما
مجموع��ه ( )3350مش��موال مببل��غ
اجمال��ي بلغ ملي��ارا ونص��ف املليار
دينار من اصل ( )4506مشمولني.
واضاف ان اس��ماء املشمولني نشرت
على موق��ع الوزارة الرس��مي وايضا
مواقع التواصل االجتماعي (الفيس
بوك) التابعة لوزارة العمل والهيئة.
واشار عبداهلل الى ان الدفعة اجلديدة

الت��ي وزعته��ا الهيئ��ة كانت ضمن
تخصيصات عام  2016ولغاية شهر
ايلول من العام املنصرم.
عل��ى صعيد متص��ل تطل��ق هيئة
الرعاي��ة دفع��ة جدي��دة م��ن رواتب
املعني املتفرغ حملافظتي بابل وواسط
االسبوع املقبل.
وق��ال رئي��س الهيئ��ة ان الدفع��ة
اجلدي��دة م��ن رات��ب املع�ين املتفرغ
س��توزع ملش��مولي محافظة بابلب
واقع ( )1332مستفيدا.

الوزارة ونعمل على وفق تسعيرة
الوزارة وعلى ثالث مراحل االولى
مرحل��ة التهيئة عب��ر جلان جرد
محتويات الش��بكة الكهربائية
ومدى صالحيتها وتقوم الشركة
على ازالة التج��اوزات  ،والثانية
هي مرحلة تصفي��ر الضائعات
م��ن خ�لال اعم��ال الصيانة ومت
تش��خيص نس��بة  90%م��ن
التج��اوزات ف��ي العش��وائيات
واملرحلة الثالث��ة تفعيل العقد

وتس��لم قطاع التوزي��ع ونصب
العدادات .
ولفت مدي��ر مرك��ز اجلباية الى
ان املناط��ق التي تعاقدت عليها
الش��ركة ه��ي املنص��ور وح��ي
اجلامعة و ح��ي العدل والقضاة
واب��و غري��ب وخ��ان ض��اري ومبا
مجموع��ه  25محل��ة ومت فت��ح
مراكز جباية ف��ي املنصور وحي
اجلامع��ة وحي العدل  ،مش��يرا
الى ان حي العدل كان يستهلك
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ميكاواطا.
من جهته��ا اكدت معاونة مدير
ع��ام دار ثقاف��ة االطف��ال زهرة
اجلبوري في كلمة لها استعداد
الدار لتقدمي كل اش��كال الدعم
االعالم��ي م��ن خ�لال ال��دورات
لالطف��ال وطلبة امل��دارس على
اعم��ام مفه��وم الترش��يد في
الطاق��ة الكهربائي��ة بصفتها
ثروة وطنية .

نسب إنجاز متقدمة في تنفيذ مجمع
الشعب السكني االستثماري
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلن��ت امان��ة بغ��داد ع��ن حتقي��ق
نس��ب اجن��از متقدم��ة ف��ي تنفي��ذ
مش��روع مجمع الش��عب السكني
االس��تثماري الذي يضم ( )336وحدة
س��كنية وفعاليات جتارية وترفيهية
في اطار دعم القطاع اخلاص وحركة
االستثمار في العاصمة .
وذكرت مديري��ة العالقات واالعالم ان
« قس��م االس��تثمار في امانة بغداد
وبالتعاون مع الش��ركة املس��تثمرة

حقق نس��بة اجناز بلغت نحو ()% 26
في تنفيذ مش��روع مجمع الش��عب
الس��كني االس��تثماري مبنطق��ة
الشعب الذي يحتوي على ( )14مبنى
ب��ـ( )6طبق��ات ل��كل مبن��ى ويضم
( )24ش��قة ومبساحتني االولى ()185
مترا ً والثاني��ة ( )135مترا ً ومبواصفات
فني��ة عالية اجلودة تتالءم ومتطلبات
العائلة البغدادية «.
واضافت املديرية ان « املش��روع الذي
ينفذ على مساحة ( )44دومنا ً يشمل

ايض �ا ً تنفي��ذ م��ول جت��اري ومرك��ز
ترفيه��ي ومس��بح وم��دارس ورياض
اطفال ومواقف للس��يارات وعدد من
الفعاليات اخلدمية « .
وبين��ت ان « أمان��ة بغ��داد تطمح أن
يكون للشركات االستثمارية دور اكبر
في تنفيذ املشاريع التي يتم طرحها
لالستثمار في العاصمة السيما بعد
مرور البل��د بضائقة مالي��ة تتطلب
مشاركة القطاع اخلاص عبر تفعيل
حركة االستثمار « .

ورشة تطويرية لصناعة الطابوق في العراق
ناصر عبد ويس *
نظم��ت املديرية العام��ة للتنمية
الصناعي��ة التابع��ة ل��وزارة
الصناعة واملعادن ورش��ة تطويرية
ف��ي مج��ال صناعة الطاب��وق في
العراق ملناقش��ة حزم��ة االجراءات
والسياس��ات الداعم��ة للقط��اع
اخلاص والتي تسهم بصورة كبيرة
باحملافظة على البيئة .
وحض��ر فعالي��ات الورش��ة وكيل
وزارة الصناعة واملعادن للتخطيط
الدكتور محمد هاش��م عبداجمليد
ووكي��ل وزارة الصح��ة والبيئ��ة
الس��يد جاس��م الفالح��ي ومدير

تقرير

ع��ام بيئة بغداد اضاف��ة الى مدير
عام التنمي��ة الصناعية ومديرعام
التنظي��م والتطوي��ر الصناع��ي
وع��دد م��ن املس��ؤولني ف��ي مق��ر
الوزارة واصح��اب معامل الطابوق
ضم��ن القطاع اخل��اص وممثل احتاد
الصناعات العراقي .
واك��د وكي��ل وزارة الصناعة على
ضرورة التعاون وتبادل االراء واالفكار
بني القطاعني احلكومي واخلاص في
مج��ال صناعة الطابوق  ،مش��ددا
على س��عي الوزارة الدخال تقنيات
ومنظوم��ات جدي��دة ومتط��ورة
لغ��رض تقلي��ل وتخفيض نس��ب

التل��وث احلاص��ل نتيج��ة الغازات
املنبعث��ة م��ن معام��ل الطابوق ،
الفتا الى توجه الوزارة وانس��جاما
م��ع التوج��ه احلكوم��ي ف��ي دعم
ورعاي��ة القط��اع اخل��اص كون��ه
الشريك االساسي للقطاع العام
من اجل النه��وض بواقع الصناعة
في البالد .
من جانبه ثمن وكيل وزارة الصحة
والبيئة اجلهود الكبيرة التي تبذلها
وزارة الصناعة من خالل التنس��يق
الفاع��ل وم��د جس��ور التواص��ل
والتع��اون مع ال��وزارات االخرى ذات
العالق��ة  ،داعي��ا اياها ال��ى ضرورة

تق��دمي الدع��م املطل��وب ملعام��ل
الطابوق من اجل مكافحة التلوث
احلاص��ل نتيج��ة انبع��اث الغازات
منه��ا  ،الفتا ال��ى ان هناك جهودا
حثيثة ملس��اعدة اصحاب املعامل
واملش��اريع الصناعي��ة لغ��رض
الوصول الى الهدف املنشود .
وتناولت الورشة مناقشات وتبادل
ل�لاراء ووجه��ات النظ��ر ف��ي عدة
مواضيع منها موض��وع التغيرات
املناخي��ة واتفاق باري��س ودور وزارة
الصناعة به��ذا اخلصوص اذ ينص
االتفاق على خفض نس��ب التلوث
في العالم والذي عد العراق اكثر 5

دول متضررة نتيجة حاالت التلوث
وتأثيره��ا ف��ي االحتب��اس احل��راري
وحص��ول ظواهر مناخي��ة جديدة
نتيجة هذا التلوث .
كم��ا مت مناقش��ة املش��روع الذي
تقدمت ب��ه وزارة الصناعة ملعاجلة
التل��وث ف��ي معام��ل الطاب��وق
والذي س��يحقق حل��وال جدية من
خالل اس��تبدال منظوم��ات احلرق
املس��تعملة مبنظوم��ات متطورة
تقلص كميات الوقود املستعملة
وتقليل االنبعاثات .
م��ن جهته��م ثمن احلاض��رون من
اصحاب معامل الطابوق التفاعل

والش��فافية الت��ي اتس��مت به��ا
الورش��ة وطرحها والنتائ��ج التي
توصل��ت اليها من اج��ل النهوض
بالصناعة حيث ج��رى االتفاق في
خت��ام الورش��ة على تق��دمي دعوة
من وزارة الصناع��ة واملعادن لعقد
اجتماع موسع ملناقشة املشكالت
والعراقيل الت��ي تواجهها معامل
الطاب��وق والس��بل الكفيلة لرفع
مس��توى ه��ذه الصناع��ة املهمة
وحتدي��د  5م��ن معام��ل الطاب��وق
لتوقي��ع عق��د منظوم��ات احل��رق
اجلدي��دة برعاي��ة املديري��ة العامة
للتنمية الصناعية .

جوالت رقابية فنية لمتابعة آلية التوزيع

تجهيز المطاحن بالحنطة المحلية إلنتاج طحين البطاقة التموينية
متابعة الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب
في وزارة التجارة عن مباشرة فروعها
في محافظات ذي قار والنجف وديالى
وصالح الدين واملثنى بتجهيز املطاحن
ف��ي احملافظات باحلنطة احمللية لغرض
انت��اج الطحني امل��وزع ضمن مفردات
البطاقة التموينية .
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس
هيث��م اخلش��الي ان ف��روع الش��ركة
باش��رت بتجهيز املطاحن احلكومية
واالهلية في احملافظة باحلنطة احمللية
النتاج حصة شهر شباط من الطحني
 ،مشيرا ً الى استمرار املالكات الفنية
العامل��ة ف��ي الس��ايلوات بتجهي��ز
املطاح��ن حلني اكمال احلص��ة املقررة
لتأمني حصة الطحني ودعم مفردات
البطاقة التموينية .
ولفت املدي��ر العام ال��ى ان الكميات
اجملهزة للمطاحن في سايلو الناصرية
بلغت  1414طن��ا وفي النجف بلغت
 54طن��ا وف��ي ص�لاح الدي��ن بلغت
الكمي��ات اجمله��زة  1400ط��ن فيم��ا

بلغ��ت الكميات اجملهزة ف��ي املثنى 9
و 870طنا .
عل��ى صعي��د متصل باش��ر س��ايلو
طوزخورمات��و بتجهي��ز املطاح��ن
بالكمي��ات اخملصص��ة م��ن احلنط��ة
احمللية حلصة ش��هر شباط لتوزيعها
على املواطنني ضمن مفردات البطاقة
التمويني��ة وبلغت الكمي��ات اجملهزة
( )351طنا .
م��ن جانبها اعلنت الش��ركة العامة
لتصنيع احلبوب في وزارة التجارة عن
قي��ام جلنة رقابية وفنية بجوالت على
املطاحن العاملة في محافظة ذي قار
لالطالع على آليه االنتاج والتجهيز .
وقال مدير عام الشركة املهندس طه
ياس�ين عباس بان جلن��ة رقابية فنية
برفق��ة مدي��ر ف��رع الش��ركة في ذي
قار زارت عددا م��ن املطاحن العاملة
باحملافظ��ة لالطالع عل��ى آلية االنتاج
والتجهي��ز ومتابع��ة عم��ل اجه��زة
التنظيف فيها .
واض��اف املدي��ر الع��ام بان��ه مت خالل
الزي��ارة س��حب من��اذج م��ن احلب��وب
املستعملة والطحني املنتج الغراض
الفحص اخملتبري واالش��راف املوقعي

جتهيز املطاحن في احملافظات باحلنطة احمللية

على عملي��ة اخلبازة والتأكد من اوزان
اكياس الطحني املعدة للتجهيز .
واش��ار املدي��ر الع��ام الى قي��ام جلنة
متابعة خلطة احلب��وب التابعة لفرع
تصني��ع احلب��وب في ميس��ان برفقة
مدي��ر الف��رع بجول��ة ميداني��ة ف��ي
صومعة العم��ارة احلكومية للوقوف
عل��ى نوعي��ة خلط��ة احلب��وب التي
جتهز للمطاحن العاملة واالش��تراك
بعملي��ات الفح��ص الت��ي يجريه��ا
مختب��ر الش��ركة العام��ة لتج��ارة
احلبوب في ميس��ان لبي��ان صالحية
احلبوب ومدى مطابقتها للمواصفات
املعتمدة في انتاج مادة الطحني
ال��ى ذل��ك اعلن��ت الش��ركة العامة
لتج��ارة احلبوب ف��ي وزارة التجارة عن
اس��تمرار قسم الس��يطرة النوعية
في الشركة باجراء عمليات الفحص
للحبوب .
واوضح املدير العام بان اخملتبر املركزي
التابع لقس��م السيطرة النوعية في
الشركة واصل عملية فحص احلبوب
املرس��لة من مواقع وفروع الش��ركة
اضاف��ة الى الكش��ف عل��ى احلبوب
املوشرة في املواقع .

واضاف املدير العام ان نتائج الفحص
اخملتب��ري الت��ي اجري��ت توزع��ت على
(  ) 5من��اذج وبكمي��ة (  ) 3االف و780
طنا لل��رز الهندي وبواق��ع  11فحصا
ف��ي فرعي النجف االش��رف واملثنى ،
اضاف��ة الى (  )94الف��ا و 540طنا من
احلنطة في فرع بابل من خالل سحب
 6من��اذج اجريت من خاللها  12فحصا
واثبتت تل��ك الفحوصات صالحيتها
لالستهالك البشري .
واوضح اخلش��الي بأن املالكات الفنية
انهت فح��ص ( )٢٠٦من��اذج مت خاللها
اج��راء ( )٣١٠فحوص��ات على احلبوب
املرس��لة م��ن املواقع او تل��ك التي مت
الكش��ف عنها موقعيا ف��ي املواقع
ومتثل ه��ذه النماذج حبوب��ا متضررة
وعلفي��ة مفحوص��ة بايولوجي��ا
وكيمياوي��ا وفيزياوي��ا واثبتت النتائج
انه��ا صاحلة كعلف حيوان��ي  ،مبينا
بان اخملتب��ر اجنز فح��ص  10مناذج من
الطحني العائد الى الش��ركة العامة
لتصني��ع احلب��وب و بع��د اج��راء 15
فحص��ا للكمي��ة البالغ��ة ( )32الفا
و 350طن��ا اظه��رت النتيج��ة انه��ا
تصلح علفا حيوانيا.

تقارير محلية
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في ندوة نظمتها في جامعة البصرة

«االدارة واألقتصاد» تناقش أهمية االئتمان و األداء المالي في المصارف العراقية
البصرة  -سعدي علي السند:
ناقش��ت دراس��ة علمي��ة ف��ي
كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة
البص��رة تق��ومي السياس��ة
األئتمانية وأثرها في األداء املالي
للمصارف العراقية.
وأوضحت الباحثة ش��روق خلف
لطيف في الندوة إن سبب اختيار
ه��ذا املوض��وع ه��و ان املصارف
تعد حلقة من حلق��ات التطور
االقتص��ادي واملالي ألي بلد وهي
بذلك تؤدي دورآ حيويآ في تنمية
النش��اطات االقتصادي��ة عل��ى
اختالفه��ا وبالتالي ه��ي ّ
تطلع
ب��دور حي��وي يتمثل ف��ي جذب
الودائع والعم��ل على توظيفها
في شتى القطاعات االقتصادية
واملالي��ة لتحقيق األرب��اح وتعد
القروض واالئتم��ان أهم مصادر
التمويل الت��ي تقدمها املصارف
لإلف��راد والش��ركات إذ يع��د
االئتمان املصرفي أداة حساسة
قد ت��ؤدي أض��رارا كبي��رة أذا لم
يحسن استعمالها .
املضادات احليوية ودراسة تأثير
ظروف اخلزن عليها
وناقش��ت دراس��ة علمي��ة في
كلي��ة الطب بجامع��ة البصرة
حتلي��ل احملتويات الدوائية لبعض
املض��ادات احليوي��ة املتوف��رة
بالس��وق احمللي��ة ودراس��ة تأثير
ظ��روف اخلزن عليها في رس��الة
ماجس��تير للطال��ب حي��در
عبدالكرمي ثامر .
وته��دف الرس��الة ال��ى
معرف��ة ه��ل االش��كال
الدوائي��ة للسيفوتاكس��يم
والسفكس��يم املتوف��رة ف��ي
الس��وق الدوائي��ة احمللية حتتوي
على املواد الفعالة ومدى تأثرها
بظروف اخلزن.
وأشارت الرسالة الى عدم عثور

تعد القروض
واالئتمان أهم
مصادر التمويل التي
تقدمها المصارف
لألفراد والشركات
وهو أداة حساسة
قد تؤدي إلى أضرار
كبيرة إذا لم يحسن
استعمالها

مطاعم مول المنصور

اعالم الصحة
قام��ت ش��عبة الرقابة الصحية ف��ي قطاع الكرخ
للرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة التابع��ة لدائرة صحة
بغ��داد  /الكرخ بحملة رقابية صحية على مطاعم
مول املنصور في مدينة بغداد .
واوض��ح مدير عام الدائرة الدكتور جاس��ب لطيف
احلجام��ي ان م�لاكات ش��عبة الرقابة ف��ي قطاع
الك��رخ للرعاية الصحي��ة األولية التابع��ة للدائرة
قام��ت بحملة صحي��ة ملطاعم مول املنص��ور  ،اذ
مت خالله��ا ات�لاف كمية من ( الهمبرك��ر ) املنتهية
الصالحية وغير الصاحلة لالس��تهالك البشري في
إحد مطاعم املول اذ بلغت الكمية (  ) 200كغم .
واشار الدكتور احلجامي الى انه وخالل حديثه العالم
الدائرة انه مت أتالفها بواس��طة سكب مادة الزاهي
عليه��ا ومت اإلتالف بحضور صاحب العالقة مع غلق
وتغرمي املطعم وحس��ب قان��ون الصحة العامة 89
لسنة . 1981
وأش��ار مدي��ر ع��ام الدائرة ال��ى ان الف��رق الرقابية
مبالكاته��ا الصحية والتابعة للدائرة تواصل عملها
الرقاب��ي في جمي��ع مناطق بغداد وعل��ى املطاعم
واحمل��ال واألس��واق كاف��ة لضمان وصحة وس�لامة
املواطن .

الصناعة ّ
تجهز النفط
الباحثة شروق خلف لطيف تتحدث عن أهمية االئتمان في املصارف العراقية

دواء غير قياس��ي او مغش��وش
في العين��ات الت��ي مت فحصها
واظه��رت العين��ات ثباتية عند
خزنه��ا بدرجة ح��رارة  35درجة
مئوي��ة ملدة ش��هر ولك��ن عند
خزنه��ا بدرجة ح��رارة  50درجة
مئوية ملدة ش��هر فق��دت جزءآ
من مواده��ا الفعالة وصلت الى
4و . 7%ول��م يك��ن هن��اك تأثير
للرطوبة النسبية مبستوى 75%
على املواد الفعالة.
جامعة البصرة تناقش
استعمال البوتوكس لعالج
الصداع النصفي
م��ن جانبه��ا ناقش��ت كلي��ة

الصيدل��ة في جامع��ة البصرة
اس��تخدام البوتوك��س لع�لاج
الصداع النصفي.
وقال��ت الدكت��ورة ش��يماء نادم
كاظ��م ان احلق��ن بالبوتك��س
يستعمل ألغراض جتميلية منذ
عدة س��نوات ولكن خالل الفترة
املاضية ح��اول الباحثون توجيه
هذه اإلس��تراتيجية التجميلية
لتلعب دورا إضافيا آخر لعملها
األس��اس  ،فق��د مت اثب��ات قدرة
احلق��ن بالبوتك��س عل��ى ح��ل
مش��كالت خطيرة ف��ي العني ،
حت��ى جاء إع�لان تقري��ر صحي
يوصي باستعماله كعالج ناجع
وفعال للتخلص من أآلم الصداع

النصفي املزمن.
واوضح��ت الطريق��ة التي يعمل
فيها البوتك��س ملنع ألم الصداع
النصفي  ،فيعتق��د أنه قادر على
من��ع األل��م  ،ألن البوتكس يعمل
على أحداث ش��لل ف��ي العضلة
 ،وه��ذا الش��لل يعني اس��ترخاء
العضل��ة وعدم وج��ود أي نوع من
التش��نجات املؤمل��ة  ،وهو س��بب
عدم مرور التيارات احلس��ية لألالم
احلاصلة من الدماغ.
يذك��ر انه ف��ي ع��ام  2010اعتمد
البوتك��س كع�لاج للص��داع
النصفي املزمن في أميركا  ،ولكن
اجلدل كان وما يزال قائما في مدى
فعالية هذا العالج.

مؤمتر عن األمراض اجللدية وطب
التجميل والليزر
وعقدت كلي��ة الطب في جامعة
البص��رة مؤمت��رآ علمي��ا بعن��وان
( مؤمت��ر بص��رة ديرم��ا الوطن��ي
لألم��راض اجللدية وطب التجميل
واللي��زر ) مبش��اركة اللجن��ة
االستش��ارية لألم��راض اجللدي��ة
واجلمعي��ة العراقي��ة لألم��راض
اجللدي��ة والتناس��لية ف��ي دائ��رة
صحة البصرة .
وناقش املؤمتر الذي عقد على قاعة
الفراهي��دي ف��ي فندق ش��يراتون
البصرة آخر املستجدات في حقل
األمراض اجللدي��ة وطب التجميل
واخ��ر تطبيق��ات اس��تعماالت

الليزر في ع�لاج األمراض اجللدية
والتط��ورات ف��ي حق��ل األمراض
اجللدي��ة وطب التجمي��ل والليزر
من خالل البحوث .
وأك��د املؤمت��ر ف��ي توصياته على
ضرورة االستمرار بإقامة مثل هذه
األنش��طة كل س��نة او س��نتني
مع الس��عي جلعله مؤمت��رآ عامليآ
مع اهمي��ة اس��تعمال التقنيات
احلديث��ة ف��ي تش��خيص وع�لاج
بعض االمراض اجللدية للعالجات
التقليدية واالس��تفادة من بعض
االف��كار املطروح��ة ف��ي املؤمت��ر
كبح��وث مس��تقبلية لطلب��ة
الدراس��ات العلي��ا والعاملني في
حقل األمراض اجللدية .

ّ
ً
ً
متخصصة لمواجهة الشائعة
دورة
«النفطية» تنظم
اعالم الشركة
نظم��ت ش��ركة توزي��ع املنتجات
النفطية دورة تخصصية تدريبية
ملالكاته��ا اإلعالمي��ة ملواجه��ة
الش��ائعة والدعاية والتعامل مع
األزمات بالتعاون مع كلية االعالم
 /جامعة بغداد .
واوضح مدير عام الشركة املهندس
علي عبد الكرمي املوسوي ان اقامة
هذا الن��وع من ال��دورات يعد ركنا
مهم��ا مل�لاكات الش��ركة كونها
من الشركات ذات التماس املباشر
م��ع املواط��ن  ،مبين��ا ان االع�لام

إطالق حملة رقابية على

والتعاطي مع��ه بطرق حديثة في
مجال الدعاية ومواجهة الشائعة
م��ن األم��ور ذات األهمية القصوى
لذلك عمدت الشركة على تطوير
مالكاتها اإلعالمية ف��ي الهيئات
والف��روع التابع��ة للش��ركة ف��ي
عموم محافظات البالد .
واش��ار املدي��ر الع��ام ال��ى ان هذه
ال��دورة ج��زء من برنام��ج تطويري
عدت��ه الش��ركة بالتع��اون م��ع
كلية اإلع�لام ومؤسس��ات اخرى
لإلرتق��اء بامل�لاكات ف��ي مواجهة
األزم��ات وإدارتها وتهيئ��ة التقارير

واإلحص��اءات الدقيق��ة التي متنع
املتصيدين باملاء العكر من اللعب
على وتر جتهي��ز املواطن باملنتجات
النفطي��ة وإخت�لاق األخط��اء
والتغاضي عن املنجزات.
م��ن جانبها قال��ت مدي��رة وحدة
التعلي��م املس��تمر ف��ي كلي��ة
االعالم الدكتورة ش��كرية السراج
ان ال��دورة نظم��ت حت��ت عن��وان
اس��تراتيجية االعالم املعاصر في
مواجه��ة الدعاي��ة والش��ائعات
واالزمات .
واضاف��ت الدكت��ورة الس��راج ان

ه��دف ال��دورة هو تدري��ب إعالمي
ملنتس��بي الوحدات اإلعالمية في
ش��ركة توزيع املنتجات النفطية
في جميع احملافظات .
وأوضحت السراج ان برنامج الدورة
يتضمن محاضرات قيمة ومنهاجا
حاف�لا يش��تمل عل��ى مواضي��ع
مهم��ة يلقيه��ا خي��رة اس��اتذة
كلية االع�لام من ذوي االختصاص
واخلب��رة ( كالدعاي��ة ومفهومه��ا
وأنواعه��ا ووس��ائلها وعالقاته��ا
باألمن��اط االتصالي��ة ) اضافة الى
محاض��رات ع��ن قوان�ين الدعاية

السياس��ية والقواعد واإلساليب
واالستماالت.
كم��ا س��يلقي عمي��د الكلي��ة
الدكتور هاشم حس��ن التميمي
محاض��رة مهمة عن الش��ائعات
وأنواعه��ا واس��اليب مواجهته��ا
ومواق��ع التواص��ل االجتماع��ي
ودوره��ا ف��ي مواجهة الش��ائعات
والرصد والتحليل.
بدورهم أشاد املشاركون في الدورة
من منتس��بي الش��ركة وصفوها
باملهمة كونها غني��ة باملعلومات
القيمة وس��تطور م��ن مهاراتهم

اإلعالمية حي��ث انها توضح عمق
التواصل بني اجلامعات واملؤسسات
احلكومي��ة لتحقي��ق املصلح��ة
العامة .
يذكر ان ش��ركة التوزيع س��بق ان
نظم��ت دورة إعالمي��ة مماثل��ة في
الع��ام املاضي بالتع��اون مع كلية
االع�لام  /جامع��ة بغ��داد وأثمرت
ع��ن نتائ��ج إيجابي��ة بالنس��بة
للمشاركني فيها والتي اسهمت
ف��ي رفع قدراته��م اإلعالمية كما
أعطت حافزا لتنظيم العديد من
الدورات التي تخدم املوظف.

والمحافظات باآلليات

اعالم الوزارة
جهزت الش��ركة العام��ة لصناعة الس��يارات
واملعدات احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن
شركة اخلطوط النفطية التابعة لوزارة النفط
ومحافظت��ي باب��ل والنجف بعدد م��ن اآلليات
والش��احنات املتعددة االن��واع  ،فيما اعلنت عن
االمكانيات املتاحة لتصنيع املصبوبات احلديدية
بنوعيها اآلهينية والفوالذية .
وقال مدير املركز االعالمي في الوزارة عبدالواحد
الش��مري أن الش��ركة قامت بتجهيز الشركة
العام��ة خلط��وط االنابي��ب النفطي��ة مبوجب
العقد املبرم بني الشركتني الذي يتضمن جتهيز
( 5كرينات هياب) .
واض��اف أن العم��ل مس��تمر ف��ي معمل��ي
الش��احنات واالبدان لغرض اجناز اآلليات اخلاصة
بالعق��ود املبرمة مع احلكومات احمللية حملافظتي
باب��ل والنج��ف وال��ي يتضمن ش��احنات قالبة
وحوضي��ات املاء  ،مؤكدا على س��عي ومطالبة
الش��ركة بتفعيل املادة( 27أ) من قانون املوازنة
لع��ام  2017والت��ي تل��زم جمي��ع وزارات الدولة
واحلكومات احمللية في احملافظات بش��راء املنتج
الوطني والذي يس��هم ذل��ك بالنهوض بالواقع
الصناعي وتنمية االقتصاد العراقي .
وبني الشمري بأن الش��ركة لها من االمكانيات
الكبي��رة في تصني��ع املصبوب��ات احلديدية من
اآله�ين والفوالذ وكذل��ك الالحديدي��ة (البراص
واالملنيوم) وحس��ب املواصفات الفنية املعمول
بها في املسابك العاملية بطاقة  300طن سنويا
كذلك متتلك الشركة امكانية تصنيع انواع من
الدشالي والفلنجات اخلاصة مبعامل االسمنت
اضافة الى تصني��ع االحزمة الناقلة للمواد في
معامل الطابوق واغطي��ة التفتيش (االهينية)
اغطي��ة منهوالت وال��ذي يجري العم��ل حاليا
لتصني��ع  400غطاء مجاري الحدى الش��ركات
الصينية العاملة في محافظة بابل.
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يشكل أكبر ضربة لـ»التنظيم» منذ القضاء على الوحيشي في اليمن
مقتله

حكم نهائي ببراءة مبارك

من تهمة قتل متظاهرين
القاهرة ـ رويترز:
كتبت محكمة النق��ض املصرية أعلى محكمة
مدني��ة في الب�لاد ام��س االالول اخلميس الفصل
األخير ف��ي محاكم��ة تاريخية للرئيس الس��ابق
حس��ني مب��ارك عندم��ا أص��درت حكم��ا نهائيا
ببراءته من تهمة االش��تراك ف��ي قتل متظاهرين
إبان انتفاضة  .2011ومبارك ( 88عاما) هو أول من
يخضع للمحاكمة من الزعماء الذين أطيح بهم
ف��ي انتفاضات الربي��ع العربي .وأذهلت مش��اهد
مثول��ه ف��ي قفص احملكم��ة العرب وغي��ر العرب.
وخضع مبارك الذي حكم مصر لثالثة عقود ألكثر
م��ن محاكمة بعدة تهم تتعلق بالفس��اد وبقتل
املتظاهرين.
وقال القاضي أحمد عب��د القوي الذي كان يترأس
احملكم��ة بعد جلس��ة اس��تغرقت عدة س��اعات
وانته��ت ام��س االول اخلمي��س «حكمت احملكمة
ببراءة املتهم ورفض الدعاوى املدنية».
وغابت أس��ر القتل��ى واملصابني خ�لال االنتفاضة
عن جلس��ة ام��س االول اخلميس بينم��ا حضرها
عش��رات م��ن مؤي��دي مبارك ال��ذي هلل��وا فرحا
بالبراءة وأطلقوا هتافات من بينها «يحيا العدل»
و»بنحبك يا ريس» و»حسني مبارك جوا القلب».

المفوضية األوروبية تهدد

بمعاقبة الدول الرافضة لالجئين
بروكسل ـ أ ب ف:
لوحت املفوضية األوروبية في بروكس��ل بفرض
عقوب��ات ضد دول االحت��اد األوروب��ي التي ترفض
استقبال الجئني ،مصعدة من نبرتها امس االول
اخلميس جتاه تلك الدول.
وق��ال فران��س تيمرمان��س النائ��ب األول لرئيس
املفوضي��ة األوروبية« :من واجبنا أن نكون قادرين
عل��ى التأكيد بوض��وح للمهاجرين وش��ركائنا
في الدول األخ��رى ومواطنينا ،أنه في حال وجود
أشخاص بحاجة إلى املس��اعدة ،سنساعدهم،
وإال فعليهم العودة» ،داعيا إلى تشديد التدابير
ضد املهاجرين ألسباب اقتصادية.
من جهته حذر املفوض األوروبي لشؤون الهجرة
دميتريس أفراموبولوس من أن املفوضية األوروبية
«لن تتردد» ف��ي اللجوء إلى إجراءات عقابية ضد
ال��دول الت��ي ترفض اس��تقبال طالب��ي اللجوء
القادمني من إيطالي��ا واليونان ،وفق اخلطة التي
أعل��ن عنها س��ابقا .وحت��ى اآلن «أعيد توطني»
نح��و  13500طال��ب جل��وء قادمني م��ن اليونان
وإيطاليا (نحو  9600منهم من اليونان) ،علما أن
الدول األوروبية األخرى تعه��دت في أيلول 2015
باس��تقبال ما يص��ل إلى  160أل��ف الجئ خالل
عامني.

التحالف الدولي يستهدف الرجل الثاني لتنظيم القاعدة
بغارة أميركية في محافظة إدلب السورية

متابعة الصباح الجديد:
مني تنظي��م القاعدة بضربة كبرى
مع اع�لان مقتل الرج��ل الثاني في
صفوف��ه ابو اخلير املص��ري في غارة
للتحال��ف الدولي بقي��ادة اميركية
في ش��مال غرب س��وريا ،ف��ي اطار
سلس��لة ضرب��ات تس��تهدف قادة
التنظي��م ف��ي محافظ��ة ادلب في
االشهر االخيرة.
ونع��ت «قاع��دة اجله��اد ف��ي جزيرة
الع��رب» و»قاع��دة اجله��اد ف��ي بالد
املغرب االسالمي» في بيان مشترك
بتاري��خ االربع��اء بعن��وان «تعزي��ة
باستشهاد الشيخ القائد أبي اخلير
املصري» ،مقتله «اث��ر غارة صليبية
غ��ادرة من طائرة مس��يرة لتش��هد
ارض الش��ام عل��ى ج��رم جديد من
جرائم اميركا واحللف الصليبيي».
وياتي اع�لان القاع��دة مقتله غداة
كشف مس��ؤول اميركي االربعاء ان
حكوم��ة بالده جت��ري حتقيقا ً لتأكيد
مقتل الرجل الثاني في التنظيم في
غارة اميركية في محافظة ادلب.
واس��تهدف التحال��ف الدول��ي هذا
القيادي وفق املرصد السوري حلقوق
االنس��ان ف��ي غ��ارة نفذه��ا في 26
ش��باط عل��ى بلدة املس��طومة في
محافظة ادلب التي تسيطر عليها
مجموعة من الفصائل االس�لامية
ابرزه��ا «جبه��ة فتح الش��ام» التي
كانت تع��رف بجبه��ة النصرة قبل
اعالنه��ا ف��ك ارتباطه��ا بتنظي��م
القاعدة.
واملص��ري ( 59عام��ا) صه��ر الزعيم
السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن
الدن ،ويعتقد أنه نائب الزعيم احلالي
أمين الظواهري.
وي��رى تش��ارلز ليس��تر ،الباحث في
معهد الشرق األوسط ،مركز أبحاث
مقره واشنطن ،ان مقتله سيشكل

برلين ـ أ ب ف:
ألغى وزير الع��دل التركي بكر ب��وزداغ زيارة كانت
مقررة إلى أملانيا بعد أن منعت السلطات األملانية
جتمعا مؤيدا لتعديل الدس��تور التركي من شأنه
أن يوسع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال بوزداغ امس االول اخلميس أثناء زيارة رسمية
إلى ستراسبورغ شرق فرنسا« ،من غير املقبول أن
ال تتحمل السلطات األملانية التي حتدثنا باستمرار
عن حقوق اإلنس��ان والدميقراطية وحكم القانون
وحرية التعبير ،اجتماعا نظمه اجملتمع التركي».
وتابع بوزداغ قائال« ،االجتماع مع وزير العدل األملاني
لن يتم ،وس��أعود إلى تركي��ا» ،وتأتي هذه اخلطوة
بعد أن سحبت س��لطات غاغنو موافقة سابقة
من «االحتاد األوروبي الترك��ي الدميقراطي» إلقامة
التجمع الذي كان س��يتحدث فيه بوزداغ ،بحجة
أن القاعة ال تتسع لهذا العدد من احلضور.
وكان م��ن املقرر أن يلقي بوزداغ كلمة أمام اجلالية
التركية ف��ي مدينة غاغن��و غرب أملاني��ا ويلتقي
نظي��ره األملان��ي ،لكن س��لطات املدينة س��حبت
الترخيص بتنظيم التجمع الذي كان مقررا امس
االول اخلميس.

انضم المصري،
المعروف أيضا باسم
عبد اهلل محمد رجب
عبدالرحمن ،إلى جماعة
الجهاد اإلسالمي
المصرية التي كان
يقودها الظواهري
ابان الثمانينيات قبل
االندماج مع بن الدن في
التسعينيات

الغارة استهدفت اإلرهابي عبد اهلل محمد رجب عبدالرحمن
«أكبر ضرب��ة لتنظيم القاعدة منذ
القض��اء على ناصر الوحيش��ي في
اليمن في حزيران .»2015
واملصري من االعضاء «امللكيني» في
التنظيم بصفته عضوا في مجلس
«الشورى» وهو هيئة القيادة املركزية
في القاعدة بحس��ب ليس��تر الذي
اعتبر أن مقتله سيستدعي بشكل
«شبه مؤكد» ردا جهاديا «في سوريا
أو أي مكان آخر في العالم».
وتوج��ه التنظيم��ان ف��ي بيانهم��ا
االربع��اء بالتعزي��ة ال��ى الظواهري
عل��ى «استش��هاد ش��يبة اجلهاد».
وتوعدا الواليات املتحدة «وحلفاءها
ووكالءه��ا وجواسيس��ها ان��ه بقدر
ارتقاء الش��هداء  ،ي��زداد منا االصرار

على بلوغ النص��ر والظفر واالنتقام
لهم».
وكان القي��ادي ال��ذي اورد البي��ان
اس��مه «احم��د حس��ن اب��ي اخلير»
يع��د واحدا م��ن أبرز الش��خصيات
ف��ي تنظي��م القاع��دة ذات النفوذ
قبل هجمات احلادي عش��ر من أيلول
 ،2001وف��ق مجموع��ة «صوف��ان»
اخلاص��ة لالستش��ارات األمني��ة
واالستخباراتية.
وقال��ت اجملموع��ة ان��ه «ف��ي منزل
املص��ري ف��ي كاب��ول ،أفغانس��تان،
أطلَع خالد ش��يخ محمد كبار َ قادة
القاع��دة عن التخطي��ط لهجمات
 11أيلول .»2001
وانضم املصري ،املعروف أيضا باسم

عب��د اهلل محمد رجب عبدالرحمن،
إل��ى جماع��ة اجله��اد اإلس�لامي
املصرية التي كان يقودها الظواهري
اب��ان الثمانينيات قب��ل االندماج مع
بن الدن في التسعينيات.
وتعتق��د االس��تخبارات األميركية
أن املص��ري مت��ورط ف��ي تفجيرات
سفارتي الواليات املتحدة في كينيا
وتنزانيا العام .1998
وكان املصري اعتقل مع شخصيات
أخ��رى م��ن القاعدة ع��ام  2003في
إي��ران حيث ظلوا هن��اك حتى العام
 ،2015عندم��ا مت��ت مبادلته��م مع
دبلوماس��ي إيران��ي كان اختطف��ه
الفرع اليمني في التنظيم.
ويرى محللون مواكبون للتنظيمات

اجلهادي��ة أن تواج��د املص��ري ف��ي
محافظة إدلب يؤكد أهمية س��وريا
في استراتيجية تنظيم القاعدة.
ويات��ي االع�لان ع��ن مقتل��ه بع��د
سلس��لة غارات للتحال��ف الدولي
بقيادة واشنطن استهدفت قيادات
م��ن الصف االول ف��ي التنظيم في
سوريا في االشهر االخيرة.
ويؤك��د مدير املرصد الس��وري رامي
عبد الرحم��ن لفرانس برس انه «في
االش��هر الثالثة االخي��رة ،تصاعدت
عمليات استهداف تنظيم القاعدة
من خ�لال اس��تهداف كب��ار القادة
واجتماعات ومقار تدريب» في ادلب.
وق��ال ان «دق��ة العملي��ات وحتقيق
اهدافه��ا يظه��ر ان��ه ب��ات ل��دى

االميركي�ين ،بنك اه��داف ،يعملون
على اساسه».
وينفذ التحالف الدول��ي منذ ايلول
 2014ضرب��ات جوي��ة ف��ي س��وريا،
تس��تهدف اجلماع��ات اجلهادي��ة ،ال
سيما تنظيم داعش .
لك��ن ف��ي االش��هر االخي��رة ،كثف
التحال��ف ضرباته عل��ى محافظة
ادلب مس��تهدفا قيادي�ين كبارا في
جبه��ة فت��ح الش��ام كان آخره��م
ابو هان��ي املصري الذي يع��د قياديا ً
مخضرما في تنظيم القاعدة.
وقال��ت وزارة الدف��اع االميركية في
حين��ه انه «كان��ت لدي��ه ارتباطات
بكبار ق��ادة التنظيم» مبن فيهم بن
الدن والظواهري.

الجيش السوري يعلن السيطرة على مدينة تدمر

برلين تلغي تجمعا مؤيدًا
ألردوغان وأنقرة ترد

شؤون عربية ودولية

دمشق ـ رويترز:
أعل��ن اجلي��ش الس��وري ام��س االول
اخلمي��س أنه اس��تعاد مدين��ة تدمر
األثرية من تنظيم داعش وذلك للمرة
الثانية خالل عام مبساعدة من قوات
حليفة وطائرات روسية.
كان التنظيم قد سيطر مجددا على
تدمر في تقدم خاطف في ديس��مبر
كان��ون األول بعد أن ط��رد منها قبل

ثمانية أشهر.
وقال��ت القي��ادة العام��ة للجي��ش
الس��وري ف��ي بي��ان «بعد سلس��لة
من العمليات العس��كرية الناجحة
وبإس��ناد ج��وي مرك��ز م��ن الطيران
احلربي الس��وري والروسي استعادت
وحدات من اجليش والقوات املسلحة
بالتعاون مع القوات الرديفة واحللفاء
مدين��ة تدم��ر واملناط��ق احلاكم��ة

احمليط��ة به��ا بع��د تكبي��د تنظيم
(داع��ش) اإلرهاب��ي خس��ائر كبي��رة
بالعدي��د والعت��اد ».وق��ال املرص��د
الس��وري حلق��وق اإلنس��ان إن ق��وات
اجليش الس��وري والق��وات املتحالفة
معها تقدمت داخل مدينة تدمر يوم
اخلميس بعدما سحب تنظيم داعش
مقاتلي��ه بالكامل .وأضاف املرصد أن
مسلحي داعش تقهقروا إلى مناطق

ف��ي الش��رق فيما س��يطرت القوات
احلكومي��ة على تدمر وبدأت عمليات
متشيط لتطهيرها من األلغام امس
االول اخلميس .وأثناء سيطرة تنظيم
داعش على املدينة في املرة األولى دمر
بعض تراثها األثري الذي ال يقدر بثمن.
كم��ا يعتقد أيض��ا أنه خ��رب أجزاء
أخ��رى من اآلث��ار التاريخي��ة باملدينة
بع��د أن اس��تعاد الس��يطرة عليها

في ديس��مبر كانون األول .كما يقاتل
اجليش الس��وري داعش في املنطقة
الواقعة ش��رقي حلب حي��ث يتقدم
اجليش للوصول إلى نهر الفرات وفي
مدين��ة دير الزور حيث يس��يطر على
جيب يحاصره التنظيم املتشدد.
ويتراج��ع التنظي��م في س��وريا بعد
خس��ارة مس��احات م��ن األرضي في
ش��مال البالد أم��ام حتال��ف تدعمه

الوالي��ات املتح��دة وتق��وده جماعات
كردية مقاتلة وأم��ام قوات معارضة
سورية تدعمها تركيا.
وتش��ارك وف��ود متث��ل احلكوم��ة
واملعارض��ة في محادثات س�لام في
جني��ف برعاي��ة األمم املتح��دة حيث
أش��اد رئي��س الوفد احلكومي بش��ار
اجلعفري بالرئيس بشار األسد لوفائه
بوعوده باستعادة تدمر.

ميركل في مصر للحد من الهجرة عبر البحر المتوسط
القاهرة ـ أ ب ف:
أجرت املستش��ارة االملاني��ة انغيال
ميركل امس االول اخلميس محادثات
ف��ي القاهرة م��ع الرئي��س املصري
عبد الفتاح السيسي تركزت على
احلد من تدفق املهاجرين والالجئني،
وذلك في مس��تهل جولة تش��مل
كذلك تونس.

تقـرير

وخالل مؤمتر صحفي مش��ترك مع
السيس��ي ،قالت مي��ركل «اتفقنا
على نقاط ملموسة بشأن حماية
احلدود،وينبغي مواصلة املناقشات
بهذا الشأن».
واضاف��ت ان «هن��اك كذل��ك طرقا
للهجرة غير الش��رعية ب�ين ليبيا
ومصر» مشيرة الى وجود «مصلحة

مش��تركة» للبلدي��ن «لوض��ع حد
لهذا».
وتابع��ت ان «االم��ر يتعل��ق بوقف
تهري��ب البش��ر ومنع فت��ح طريق
جدي��دة للهج��رة ال��ى اوروب��ا عبر
مصر».
وه��ذه الزي��ارة ج��زء م��ن جه��ود
دبلوماس��ية أوس��ع نطاقا تبذلها

ميركل التي زارت العام املاضي كال
من مالي والنيجر وإثيوبيا.
وكان��ت ق��د خططت أيض��ا لزيارة
اجلزائ��ر األس��بوع املاض��ي ،لكنها
ألغتها بس��بب وعكة صحية أملّت
بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي القاه��رة ،افتتحت ميركل مع
السيسي ،عبر الفيديو كونفراس،

ث�لاث محط��ات لتولي��د الكهرباء
س��اهمت ش��ركات املاني��ة ف��ي
اقامتها .وبحثت مع الرئيس املصري
امكانية دعم التعاون االقتصادي.
كم��ا تطرقت املستش��ارة االملانية
كذلك ال��ى قضية اجملتم��ع املدني
الذي يتعرض لضغ��وط كبيرة في
مصر.

وقال��ت في ه��ذا الس��ياق «حتدثنا
ايضا ع��ن اجملتم��ع املدن��ي عموما
واك��دت ان مجتمع��ا مدنيا تعدديا
مهم جدا لتنمية البالد واجملتمع».
وفي بيان حول زيارة ميركل للقاهرة،
رات منظمة هيوم��ن رايتس ووتش
ان «مص��ر مت��ر بأزم��ة ف��ي احلقوق
االنسانية».

استجابة لـ»طلب» القضاء الفرنسي

البرلمان األوروبي يرفع الحصانة عن مارين لوبن لـ»نشرها» صورًا لتنظيم داعش
باريس ـ أ ب ف:
رفع البرملان االوروبي امس االول اخلميس
احلصان��ة البرملانية ع��ن زعيمة اليمني
املتطرف مارين لوبن اس��تجابة لطلب
القضاء الفرنس��ي بعدما نشرت صورا
على تويتر لفظاع��ات ارتكبها تنظيم
داعش .
واستدعيت لوبن امام قاضي التحقيق
في نيسان  2016لكنها رفضت املثول
امام��ه باعتب��ار انها حتظ��ى بحصانة
برملانية.
ورفع احلصانة عن املرش��حة للرئاس��ة
الفرنس��ية له مفعول ف��وري ويتعلق
فقط بهذا التحقيق ،وليس بالتحقيق
ح��ول ش��بهات بوظائ��ف وهمية في
منصب مس��اعدي ن��واب حزب اجلبهة
الوطنية ف��ي البرملان االوروب��ي ،والتي
أدت ه��ذه القضية ال��ى توجيه التهم
ملديرة مكتبها.
وق��ال دمييتري��وس بابادميوليس (يس��ار
متش��دد) ال��ذي ترأس النقاش��ات ،في

خت��ام تصويت الن��واب االوروبيني برفع
االي��دي الذي غابت عن��ه لوبن «اعتقد
ان النتيجة واضحة :غالبية كبرى تؤيد
رفع احلصانة».
وتقدمت نياب��ة نانتير (ضواحي باريس)
بطل��ب رف��ع احلصانة بع��د ان فتحت
حتقيق��ا قضائي��ا بح��ق لوب��ن بتهمة
«نشر صور عنيفة».
ونش��رت لوبن ف��ي كان��ون االول 2015
ثالث صور على تويتر كتبت حتتها «هذه
هي داعش!» والصور جلندي سوري يتم
سحقه حيا حتت دبابة والطيار االردني
معاذ الكساس��بة وهو يحت��رق داخل
قف��ص والرهين��ة االميرك��ي جيمس
فولي بع��د قطع رأس��ه ووضعه على
ظهره.
وارادت لوب��ن بذل��ك االحتج��اج عل��ى
«املقارن��ة املش��ينة» الت��ي ق��ام به��ا،
حس��ب قوله��ا ،الصحافي ج��ان جاك
ب��وردان على ش��بكتي «ب��ي اف ام تي
ف��ي» و»راديو مونتي كارلو» بني تنظيم
داعش  ،واجلبهة الوطنية.
وقامت في اليوم التالي بسحب صورة

زعيمة اليمني املتطرف مارين لوبن
فول��ي ن��زوال عند طل��ب اس��رته التي
عبرت عن «صدمته��ا العميقة» ،لكن
الصورت�ين االخريني كانتا ال تزاالن على

حسابها امس االول اخلميس.
وقالت لوبن امس االول اخلميس لشبكة
التلفزيون «ال سي بي» واذاعة «فرانس

بلو» قبل تصوي��ت البرملان االوروبي في
جلس��ة عامة «لقد نش��رت ثالث صور
لفظائع داعش وقلت ،هذه هي داعش.،

انا اندد بهذه الفظائع».
واضافت «انا نائبة ،واؤدي دوري حني اندد
بداع��ش» واعتبرت التحقي��ق بحقها
«سياسيا».
على غ��رار والدها جان م��اري لوبن في
الع��ام  ،2002تبدو مارين ش��به واثقة
من تص��در الدور االول م��ن االنتخابات
الرئاس��ية ف��ي  23نيس��ان املقب��ل،
بحسب استطالعات الراي.
ون��دد مس��اعدها فلوري��ون فيليب��و
على ش��بكة «بي اف ام ت��ي في» بعد
التصويت «رفع احلصانة امر س��خيف
ويثير املشاكل».
وكان��ت لوب��ن قالت خ�لال زيارتها الى
معرض الزراعة الثالثاء املاضي «لم يتم
ابدا رفع احلصانة مبثل هذه السرعة من
قبل» ،ونددت بـ»اجراء سريع مخصص
ملارين لوبن».
وق��ال البرمل��ان االوروب��ي ان��ه مت النظر
ف��ي  15طلب لرف��ع احلصانة في العام
 .2016وان درس��ها اس��تغرق بني اربعة
وثماني��ة اش��هر بحس��ب كل حال��ة.
والطلب املتعلق بلوبن مت التقدم به في

 5تشرين االول  2016واستغرق االجراء
املتعلق به قرابة خمسة اشهر.
وعلقت النائب��ة االيطالية في البرملان
االوروبي الورا فيرارا ان «االجراء القضائي
ضد لوبن مت ضمن املهل الطبيعية».
وكتب��ت في��رارا وهي ضم��ن اجملموعة
املكلفة النظر في مطالب القضاء لدى
البرملان في تقريرها «ال دوافع لالشتباه
بان هناك نية لالساءة بنشاط شخص
ما».
ورفضت لوبن في االون��ة االخيرة ايضا
اس��تدعاء آخر من الش��رطة هذه املرة
ف��ي اط��ار حتقي��ق بش��بهات وظائف
وهمية تش��مل عدة مساعدين لنواب
اوروبيني من اجلبهة الوطنية.
كما مت فتح حتقيق قضائي حول النائب
جيلبير ك��والر املرتبط بح��زب اجلبهة
الوطنية والذي نشر صورة عنيفة على
تويتر مستخدما التبريرات نفسها مثل
لوب��ن .لكن مكتب اجلمعي��ة الوطنية
الفرنس��ية رفض في  22ش��باط طلبا
لرفع احلصانة اذ اعتبر ان طلب القضاء
«ليس محددا بشكل كاف».
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ترامب تسريحة الكرملن!!
عبدالمنعم األعسم

للطائفية محمول
لغوي

عن موقع «كارتون سياسي»

حول زيارة وزير الخارجية السعودي
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كاتب عراقي
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هوارد ديفيز
رئيس مجلس إدارة
رويال بنك أوف
سكوتالند.

ف��ي نهاية كل يوم ،يجد املش��اهد
العراقي نفس��ه ،وس��ط فضائيات
تنفق املاليني ،لغ��رض اظهار برامج
سياس��ية ،حواري��ة ،م��ع مقدمني
متمكن�ين ،لديهم جمهور واس��ع،
تت��م م��ن خالله��ا اس��تضافة
سياسيني ،ومس��ؤولني حكوميني،
ملناقش��ة القضي��ة التي تش��غل
ال��رأي العام في وقته��ا .معدو تلك
البرام��ج ،يتعم��دون اس��تضافة
ش��خصيات معروف��ة بعنصريتها،
وطائفيتها ،يتعمدون اشعال فتيل
احل��وار ،والوصول به الى الش��تائم
وتبادل االتهامات ،على غرار برنامج(
االجت��اه املعاك��س) الذي اكتس��ب
ش��عبيته نتيجة مل��ا يتضمنه من
الفاظ وح��روب كالمي��ة ،وهذه رمبا
تش��بع غريزة ما لدى فئة واس��عة
م��ن املش��اهدين .لألس��ف ،بعض
الفضائي��ات العراقي��ة ،خصوص��ا
املمول��ة م��ن جي��وب سياس��يني،
متهم�ين بقضاي��ا فس��اد وارهاب،
يسعون بشكل مباشر الى تأجيج
النف��س الطائف��ي ل��دى اجملتم��ع

العراقي ،يسعون الى تهييج الشارع،
عب��ر اتاح��ة الفرصة لش��خصيات
س��يئة ،تري��د ان يش��تعل الوضع،
وت��زداد ح��دة االنقس��ام اجملتمعي،
لتجد له��ا موطئ ق��دم ،خصوصا
وانها ال متلك اي مؤهل سياسي ،وال
اداري ،لتتصدر املش��هد السياسي
للبلد .زيارة وزير اخلارجية السعودي
ال��ى بغ��داد قبل أي��ام ،ترك��ت ردود
افعال سياس��ية وشعبية واسعة،
ب�ين رافض ومؤي��د لها ،ولألس��ف،
الزيارة كش��فت عن حالة او ظاهرة
تس��عى بعض االط��راف احلكومية
ومنظم��ات اجملتمع املدن��ي ،وقوات
اجليش واحلشد جتاوزها عبر القضاء
عل��ى مس��بباتها وه��ي الفتن��ة
الطائفي��ة واالنقس��ام والتبعي��ة
لدول اجلوار.
فم��ا ان س��مع كثي��رون ع��ن
الزي��ارة ،حت��ى توال��ت التحلي�لات
السياس��ية ،واآلراء التي تكش��ف
عن س��بب تلك الزيارة ،واغلبها من
منطلقات طائفية ومذهبية ،وكان
للفضائي��ات ال��دور األبرز ف��ي ابراز

ذلك االنقس��ام ،فأحد السياسيني،
ص��رح قب��ل اي��ام :ان زي��ارة اجلبي��ر
افرحتنا مثلما ف��رح اآلخرون بزيارة
روحان��ي! مبعن��ى ان الطائفة التي
يدعي انه ميثله��ا تنتمي الى الوزير
السعودي ،والطائفة األخرى تنتمي
ال��ى الوزي��ر االيراني .ول��م تكتفي
تل��ك القناة به��ذا السياس��ي ،بل
استضافت سياسيني غيره ،جتاوزوا
ه��ذا التصري��ح الذي يكش��ف عن
حقيقة النظام السياس��ي القائم
على تبعية دول اجلوار .اما صفحات
التواصل االجتماعي ،خصوصا تلك
التي متلك جمهورا واس��عا ،سعت
ه��ي األخرى الى حتلي��ل زيارة اجلبير،
ولألس��ف ،مثلها مثل الفضائيات،
محاولة لزيارة االنقس��ام والتبعية
داخ��ل اجملتم��ع العراقي .املش��هد
االعالم��ي والصحف��ي لم يخل من
مح��اوالت لق��راءة الزيارة ،بش��كل
موضوع��ي ،بعي��دا ع��ن العاطفة
املذهبي��ة والطائفية ،لكن الغالب،
هو اخذ املوضوع من زاوية طائفية،
سياس��ية صرفة .احلدي��ث عن اول

زيارة لوزي��ر خارجية س��عودي منذ
سقوط النظام ،البد ان يكون محل
دراسة ونقاش من قبل متخصصني
في الش��أن السياس��ي والعالقات
الدولي��ة ،لتنتهي الدراس��ة بنتائج
ومح��اور ع��دة ،تطرح لل��رأي العام
ليش��كل بعده��ا رؤيت��ه .ال��رأي
الع��ام العراقي ،يتش��كل بش��كل
عش��وائي ،غير مرتكز على اس��س
علمية وسياس��ية ناضج��ة ،فهو
آت مما تنتجه الفضائيات من برامج
ٍ
ونقش��ات س��اخنة عل��ى اله��واء،
ليش��كل بعد انتهاء تلك البرامج،
رؤي��ة تامة ،متيل غالب��ا الى الطرف
الذي ينتمي الى طائفته .او يتشكل
من خ�لال اط�لاع املتابع�ين ملواقع
التواص��ل االجتماعي ،وتصديقهم
مل��ا يقول��ه اعالمي��ون وصحفيون،
معروفون .زي��ارة الوزير الس��عودي،
يج��ب ان تقرأ من منطل��ق واقعي،
سياس��ي يتح��دث عن دول��ة جارة،
متهمة بأنها متول االرهاب ،وان لها
نفوذ واس��ع لدى ش��ريحة واسعة
من السياس��يني ،يجب ان تستثمر

هذه الزيارة بش��كل يعود بالصالح
على البلد .اس��تغالل الزيارة ،مهم
جدا ،ملواجهة الس��عودية بامللفات
املهم��ة الت��ي ال ميك��ن حله��ا دون
تدخل سياسي.
كم��ا انه��ا تأتي ف��ي وق��ت تتهم
الطبقة السياس��ية بأنه��ا تابعة
إليران وانها مع محور( ايران -روسيا-
سوريا) .األقاويل والتحليالت كثرت،
بعد انتهاء الزيارة ،فكل حزب يحلل
وفقا لتصوراته وقناعاته .بعضهم
ق��ال ان الزيارة جاءت من اجل اطالق
س��راح ارهابي�ين ،وبعضه��م ق��ال
ان الزي��ارة ج��اءت بع��د االنتصارات
الت��ي حتققه��ا الق��وات األمني��ة
وان الوزي��ر الس��عودي ج��اء لينقذ
داع��ش .بعضه��م ،ق��ال ان الزيارة
هي ضد اجلمهورية االسالمية ،وان
السعودية تس��عى لتحييد العراق
وجعله بعيدا عن سياس��ة احملاور او
كسبه لصف السعودية وحلفاؤها.
لك��ن تبقى احلقيقة بعيدة عن كل
تل��ك االقاوي��ل التي تس��تند على
اسس شخصية ،او طائفية.

للخط��اب الطائفي املفرط ق��ي ُغ ّله لغة
خاص��ة به .لغة مخاتل��ة .زئبقية .متآمرة.
مش��حونة بالتأليب والغ��ل والتعبئة ضد
اآلخر ،لكن مبفردات وعبارات تفيض بالرحمة
املغشوش��ة ،واملوضوعي��ة الش��كلية،
وباالستطرادات املنتقاة بعناية من محضر
االنشقاق السياسي الذي عصف باخلالفة
والدولة واالدارات االسالمية املتعاقبة.
واالكثر دق��ة ،انه صار ل��كل فريق طائفي
لغت��ه وإمياءات��ه وتأويالته وأدب��ه الفقهي–
السياس��ي  .يتج��ه بك من الع��ام املتفق
علي��ه(او هكذا يب��دو) الى اخل��اص اخملتلف
فيه (وهو املهم) لكن عبر انشاءات شديدة
التعرج ،لنكتش��ف في النهاية ان (العام)
الديني لم يكن عاماً ،بل ديباجة افتتاحية
حلشوة (اخلاص) الطائفي االستئصالي.
اللغة الطائفية ليس س��وى جملة تتخذ
م��ن الدي��ن رداء (أو هوي��ة) له��ا ..جمل��ة
متكلفة البناء ،مش ّوهة العرض ،متضاربة
الترجيع والتنصيص.
اآلخر ،بالنسبة للغة فريق طائفي (ال يُحدد
باالس��م) هو عقيدة موضع اتهام باخلطل
والعناد .ال تريد االعتراف باحلقائق املدعومة
باأليات القرآنية املوثقة ،وباالحاديث املتفق
عليه��ا .واآلخر ،نفس��ه ،قد يب��دو (لفريق
آخر) فكرة مش��يدة على الض�لال وال ُب َدع
واالنحراف واجلهالة.
ق��د تلجأ اجلمل��ة الطائفية الى تس��فيه
اآلخر بواس��طة تس��فيه طريقة تفكيره،
او طريق��ة التعبير ع��ن قناعاته .تقول لنا:
انظروا لهم كيف يجمعون حججهم من
قمام��ات الكت��ب..او :كي��ف يتعاملون مع
الدين املش��ترك بانتقائية مقصودة ..انهم
يسيئون له.
في ه��ذه اجلمل��ة ال يبدو احل��ق (في بعده
الطائف��ي) إال بوجه واحد ،نهائي ،ش��امخ،
ال يطاله الشك ،وال يصمد امامه اعتراض،
وه��و هن��ا يس��اجل اضعف حج��ج اآلخر
لتدعيم منظوره الطائف��ي ،وليس أقواها
لي
او اكثرها قرب��ا ً للمنطق ،ويعكف على ّ
املعان��ي لتتطابق مع مس��طح التحريض
السياسي.
الفق��ه ،ف��ي اجلمل��ة الطائفي��ة ،يوظف
نفس��ه ،في خدمة املش��روع السياس��ي
للطائفية ،والسياسة تتوظف في خدمة
املشروع الطائفي للفقه .شيء من الفقه
وشيء من السياسة في نسق طائفي .اما
التاريخ فان��ه يبدو في حمية املس��اجالت
تاريخ��ا ً واحداً ،مدرس��يا ،لكن س��رعان ما
يفت��رق ،على ي��د اجلمل��ة الطائفي��ة ،الى
ّ
يخطئ كل
تاريخ�ين (والدي��ن الى دين�ين)
منهما اآلخر ،إذ تقوم هذه اجلملة بواجبها
في انتاج البضاعة الكيدية ،وذلك من خالل
مبان ال أركان لها ،ومعان ال اوتاد فيها.
اللغ��ة الطائفي��ة ،املعاص��رة ،حتت��اج الى
معاينة معرفية ،معملية ،اس��تقصائية..
فهي اخطر من الطائفية ،نفسها.
*********
برنارد شو:
« ك��ن حذرا ً من الرجل ال��ذي صفعته ،ال
يرد لك الصفعة».

«أميركا ً
أوال» في النظام المالي؟
بينما يجته��د الرئيس األمريكي
ترامب الختي��ار موظفي إدارته من
بني املتعاطفني الذين سيساعدونه
عل��ى حتويل تغريدات��ه على موقع
التويتر إلى سياس��ات ملموسة،
تس��تمر الهجرة اجلماعية للذين
عينه��م أوبام��ا م��ن احلكوم��ة
االحتادية والهيئات األخرى .ويعتبر
عال��م امل��ال أن أه��م م��ن رحل��وا
كان داني��ال تارولل��و محافظ بنك
االحتياط��ي الفيدرال��ي الذي قاد
عمل البن��ك فيما يتعلق بالنظام
املال��ي ط��وال األع��وام الس��بعة
املنصرمة.
وقد يكون من قبيل املبالغة القول
إن تارولل��و كان يحظى بش��عبية
عاملي��ة ف��ي مجتم��ع املص��ارف.
فقد قاد مهمة الدفاع عن نس��ب
أعلى جدا للرأس��مال في الواليات
املتح��دة وأماك��ن أخ��رى .وكان
مفاوض��ا صع��ب امل��راس يتمت��ع
بغريزة مصوبة عل��ى أفضل وجه
الكتش��اف املماح��كات اخلاص��ة
للش��ركات املالي��ة .بي��د أن دموع
التماسيح س��وف تُ ْذرَف في أوروبا
على استقالته .فالبنوك األوروبية

وحت��ى القائمون عل��ى تنظيمها
كانوا مهتمني في بازل ( 3.5أو بازل
 4كما يحب املصرفيون تسميتها)
بدعوته احلماس��ية لفرض معايير
أش��د صرامة ،كانت س��تتطلب،
لو ُط ِبقت بالش��كل ال��ذي كانت
تفضل��ه الوالي��ات ملتح��دة ،زيادة
إضافي��ة ضخم��ة للرأس��مال
لبن��وك أوروبا بش��كل خاص .وفي
حالة غياب��ه يصب��ح مصير هذه
االقتراحات موضع شك.
غي��ر أن تارولل��و كان أيض��ا داعية
متحمس��ا للتع��اون التنظيم��ي
الدولي ،مبرهن��ا على ذلك بقطع
أميال ف��ي ترحال مس��تمر .ولقد
ت��رأس لبضع��ة س��نوات اللجنة
الدائمة ،غير املشهورة واملهمة مع
ذلك ،للرقابة والتعاون التنظيمي
التابع��ة جمللس االس��تقرار املالي.
ولم يكن أبدا موضع شك التزامه
بالعمل م��ع زمالئه ف��ي الهيئات
الدولي��ة مثل مجلس االس��تقرار
املالي وجلنة بازل للرقابة املصرفية
للتوصل إل��ى اتفاقيات تنظيمية
دولي��ة ،وال��ذي أفض��ى إلى متكني
البن��وك من املنافس��ة في ملعب

تتوفر فيه فرص متكافئة.
وبالفعل ،بعض أشد منتقديه في
السابق قلقون من رحيله اآلن .فمن
سيخلفه؟ لقد استحدث مرسوم
دود فران��ك عام  2010منصب نائب
رئي��س مجل��س بن��ك االحتياطي
الفيدرال��ي ـ��ـ وه��و منص��ب لم
يش��غله أح��د َق��ط ـ��ـ لقي��ادة
عم��ل البنك فيم��ا يتعلق بقضايا
التنظي��م .فهل هذا املس��ئول هو
م��ن يحت��اج ترامب الختي��اره اآلن،
وهل سيكون ملتزما التزام تاروللو
بالنهج الدولي؟ أم ستكون مهمته
الرئيس��ية بن��اء ج��دار تنظيم��ي
يحمي بنوك الوالي��ات املتحدة من
القواعد العاملية؟
نحن ال نعرف بعد إجابات على هذه
األس��ئلة ،غير أن املراقبني املعنيني
بشئون بنك االحتياطي الفيدرالي
أصيب��وا بالفزع م��ن اخلطاب الذي
وجه��ه باتري��ك مكهن��ري عض��و
مجلس الن��واب األمريك��ي ونائب
رئي��س جلن��ة اجملل��س للخدم��ات
املالي��ة إل��ي جاني��ت يل�ين رئيس
البنك ف��ي  31يناير/كانون الثاني.
وكش��ف مكهنري كل األوراق في

خطاب��ه الذي أش��ار في��ه إلى أنه:
«برغم الرس��الة الواضح��ة التي
وجهها الرئيس دونالد ترامب حول
إع�لاء ش��أن مصالح أمري��كا في
املفاوضات الدولية» ،ويستمر قائال:
«يبدو أن بنك االحتياطي الفيدرالي
يواص��ل التف��اوض ح��ول املعايير
الدولي��ة املنظم��ة للمؤسس��ات
املالية مع بيروقراطيني عامليني في
أراض أجنبي��ة ب�لا ش��فافية ودون
اخلضوع للمس��اءلة ودون سلطة
تخوله بالقيام به��ذا .إنه أمر غير
مقبول».
وفي ردها على هذا اخلطاب بتاريخ
 10فبراير/ش��باط ،دحض��ت يلني
بق��وة مزاعم مكهنري .وأش��ارت
إلى أن بنك االحتياطي الفيدرالي
ميل��ك بالفع��ل الس��لطة الت��ي
يحت��اج إليه��ا ،وأن اتفاقيات بازل
ليست ُملزِمة ،وأنه في كل األحول
«فاملعايير التنظيمية القوية تعزز
استقرار النظام املالي األمريكي»
وتط��ور الق��درات التنافس��ية
للشركات املالية.
بيد أن هذه لن تكون نهاية القصة،
إذ يتم اآلن رسم خطوط املعركة،

وأوضح خط��اب مكهنري احلجج
التي سينش��رها ف��ي الكوجنرس
بع��ض اجلمهوري�ين املقرب�ين من
الرئي��س ،وف��ي واش��نطن كان
هن��اك دائم��ا ن��وع م��ن التفكير
يكره املعض�لات الغريبة في هذا
اجملال وغي��ره ،فبينم��ا حجج يلني
صحيح��ة م��ن ناحي��ة ،فأحقية
بن��ك االحتياط��ي الفيدرال��ي في
املش��اركة في املفاوضات الدولية
ال تُل��زم البنك بالقي��ام بذلك من
ناحية أخرى ،بل أن املسئول املعني
اجلديد قد يرى أنه ال ينبغي للبنك
املشاركة في املفاوضات الدولية.
وق��د تفض��ي ه��ذه التناقض��ات
إل��ى خل��ق ب��ؤر توت��ر داخ��ل بنك
االحتياط��ي الفيدرال��ي ق��د تؤثر
بدورها على البنك أو تؤثر بالفعل
على جلنة ب��ازل تأثي��را لم تتضح
معامله بعد .ف��ي ثالثينيات القرن
املنصرم ،في األيام األولى لنش��أة
بن��ك التس��ويات الدولي��ة (حيث
مقر سكرتارية جلنة بازل) ،رفضت
حكوم��ة الواليات املتحدة ش��غل
مقعد ف��ي مجلس البن��ك ،وكان
ج��ي ب��ي مورج��ان ميث��ل الواليات

املتحدة آنذاك في البنك ،أما اليوم
فم��ن الصعب أن نرى تس��وية من
هذا النوع تسير بشكل جيد.
وه��ذه قضاي��ا أكب��ر م��ن مج��رد
مصلحة أوروبي��ة عابرة .فعادة ما
حت��ول التعليمات األوروبية بش��أن
كفاية الرأسمال اتفاقيات بازل إلى
قانون لالحتاد األوروبي .وإذا توقفت
عملية بازل ،فس��وف تزداد إلى حد
بعي��د صعوب��ة إمت��ام الصفقات
العاب��رة لألطلنط��ي والت��ي تعد
أساسا مصيريا بالنسبة ألسواق
الرأسمال الغربي.
ه��ذا فضال ع��ن تعقي��دات أخرى
تبرز نتيجة عملية خروج اململكة
املتح��دة من االحت��اد األوروبي .وفي
ظل غي��اب أي اتفاق خاص بني دول
االحتاد األوروبي الس��بع والعشرين
واململك��ة املتح��دة ،س��تلتقي
الهيئات التنظيمي��ة البريطانية
وهيئ��ات االحتاد األوروب��ي في بازل
ولي��س حت��ت مظل��ة الس��لطة
املصرفية األوروبية .وإذا حتولت بازل
إلى مجرد س��وق لتج��اذب أطراف
احلدي��ث دون الق��درة عل��ى وض��ع
معايير صارمة ،فستنكسر حلقة

أخ��رى رئيس��ية في السلس��لة،
وس��وف يكون م��ن األصعب على
اململك��ة املتح��دة حينئ��ذ القول
بأن��ه في ح��ال اتفاق عم��ل بنوك
لندن مع املعايير الدولية ينبغي أن
تمُ نح حقوق متس��اوية مع حقوق
البنوك في االحتاد األوروبي.
وبينم��ا ت��ودع البن��وك املركزي��ة
الش��يطان ال��ذي عرفت��ه ،دخ��ل
النظ��ام املالي مرحل��ة عدم يقني
عمي��ق ــ وقلق ش��ديد من جانب
ُصن��اع القرار وهم ينتظرون ما قد
يص��در عن مار آالج��و ،ذلك امل ْعلَم
الوطن��ي التاريخ��ي األمريك��ي
ال��ذي طامل��ا تطلعوا إلي��ه آملني
الع��ون منه .ويقينا أن املرش��حني
جمللس بن��ك االحتياطي الفيدرالي
ل��م يظه��روا بالق��رب م��ن حمام
س��باحة وال ق��د ج��رت معه��م
لقاءات في ملع��ب للجولف ،بيد
أن ق��رار ترش��يحهم ال ميك��ن أن
يك��ون بعيدا ع��ن ه��ذه األماكن.
وفي نهاي��ة املطاف ال ميكن اعتبار
أي شيء مس��لما به ،بينما عالم
املال يحبس مجتمعا أنفاسه في
انتظار ما قد يحدث.
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ألمانيا ..سياسة جديدة في محاربة التطرف واإلرهاب
برلين ـ جاسم محمد*:
كان للخط��اب املتطرف داخل بعض
املساجد ،الى جانب دعاية اجلماعات
املتطرفة على االنترنيت ،احد دواعي
مخاوف وقلق اجهزة االس��تخبارات
والش��رطة ف��ي املانيا .وه��ذا مادفع
اجه��زة االس��تخبارات والش��رطة
اتنفي��ذ سلس��لة مداهم��ات بعدد
من املدن االملاني��ة .املداهمات تبعث
برس��الة ال��ى اجلماع��ات املتطرفة،
ب��ان املانيا عازمة على اتخاذ اجراءات
ومراقبة صارمة ضدهم.
اتخذت سلطات األمن األملانية قرارا
بحظر مس��جد «فصلت» في برلني
وال��ذي كان ملتق��ى للجماع��ات
االس�لاموية املتطرفة وفقا لتقارير
االس��تخبارات .وفتش��ت الش��رطة
ي��وم  28فبراير  ،2017اكث��ر من 24
عقارا ً ف��ي برلني وش��ارك في حملة
 460التفتيش شرطياً.
فمازال��ت املاني��ا تعي��ش حال��ة من
القل��ق ازاء التهدي��دات االرهابي��ة،
انعك��س في تصريح وزارة الداخلية
االحتادي��ة األملاني��ة إن «مس��توى
خط��ورة الوضع األمني في أملانيا لم
يتغي��ر .فمازالت أملانيا جتد نفس��ها
ف��ي مرم��ى اإلرهابي�ين ،حالها حال
ال��دول األوروبي��ة األخ��رى» .ونق��ل
موقع»راينيشر بوست» عن املتحدث
باس��م الوزارة قوله «علينا أن نعتبر
أننا هدفا لإلرهاب الدولي».
وأعرب جهاز األستخبارات الداخلية
األملانية في احدى تقاريره من تنامي
احلرك��ة الس��لفية في الب�لاد ،وذكر
ان الس��لفية «اجلهادي��ة» تش��كل
مجموعة ذات منو س��ريع جداووفقا
لبيان��ات هيئ��ة حماي��ة الدس��تور
(اخملاب��رات الداخلية) ،ف��إن أملانيا بها
ف��ي الوق��ت الراهن أكثر م��ن 9700
ش��خص محس��وبني عل��ى التي��ار
الس��لفي ،وكانت تقدي��رات الهيئة
الص��ادرة في نهاي��ة أكتوب��ر 2017
تش��ير إلى أن هذا العدد يبلغ 9200
شخصاً.
واجرى البرملان األوروبي ،في بروكسل،
تعديالت تشريعية تتعلق مبكافحة
متويل اإلرهاب مت التصويت عليها يوم
 28فبراي��ر  .2017وفي وقت س��ابق،
وافق البرملان األوروبي ،في بروكس��ل،
على قواع��د جديدة على مس��توى
التكت��ل األوروب��ي املوح��د ملواجهة
التهدي��دات اإلرهابي��ة املتزايدة من
قبل املقاتلني األجانب الذين يسافرون
إل��ى مناط��ق الصراع��ات ألغ��راض
إرهابية ،وأيض��ا ً ملواجهة التهديدات
التي يش��كلها من يطلق عليهم «
الذئ��اب املنفردة» الذي��ن يخططون
بش��كل فردي لتنفيذ هجمات وفقا

عناصر متطرفة في أملانيا

لتقرير صحيفة الش��رق االوس��ط.
كم��ا واف��ق البرمل��ان األوروب��ي على
قواعد أخرى جديدة لتكثيف الرقابة
على احلدود اخلارجية ،بهدف حتس�ين
األمن الداخلي لالحتاد األوروبي .وفيما
يتعل��ق بقواع��د املقاتل�ين األجانب
والتحضير لإلره��اب ،تعتبر القواعد
اجلديدة مبثابة حتديث وتوسيع إلطار
القواعد احلالية في االحتاد اخملصصة
للتعام��ل م��ع اجلرائ��م اإلرهابي��ة،
واآلن ،توسعت لتش��مل التهديدات
الناشئة.
اجهزة االمن واالستخبارات تشن
عدد من املداهمات ابرزها:
ـ فتش��ت الش��رطة االملاني��ة يوم 8
فبراير  2017من��ازل وممتلكات أخرى
ف��ي بريطاني��ا ووالية ش��مال الراين
فس��تفاليا األملانية جلم��ع أدلة عن
شخصني يشتبه أنهما قدما الدعم
جلبهة النصرة.
ـ أعلن��ت الش��رطة ف��ي والي��ة
سكسونيا الس��فلى بشمال أملانيا
يوم  9فبراير  ، 2017أن رجالها قاموا
بتنفيذ حملة مداهمات واسعة في
صفوف املشهد اإلسالموي املتشدد
ف��ي مدين��ة غوتينغن ش��ملت 12
موقعا واعتقلت اثنني ممن وصفتهم
«باخلطري��ن» .وقال��ت الش��رطة إن
حوالي  450من رجالها ش��اركوا في
عمليات املداهمة التي باتت ضرورية
بع��د أن توف��رت معلوم��ات أف��ادت

باحتمال تنفيذ اعتداء.
ـ اعتقل ش��خص خ�لال مداهمات
ملكافحة اإلرهاب قامت بها الشرطة
األملانية في مدينة كيمنيتس شرقي
املانيا يوم  14فبراير  .2017وسبق ان
داهمت ق��وات من النخبة بدعم من
الشرطة احمللية عدة وحدات سكنية
في املدين��ة التي تعرض��ت لعملية
صارمة ملكافحة اإلرهاب خالل شهر
أكتوبر.2016
ـ ش��نّت الش��رطة األملاني��ة حملة
تفتي��ش على منازل في  14والية في
إط��ار مكافحة املنش��ورات احملرضة
على الكراهية على اإلنترنت ،وفق ما
أعلن عن��ه املكتب االحتادي ملكافحة
اجلرمي��ة ي��وم  13يولي��و  ،2016فيما
ذك��رت وزارة الداخلي��ة األملانية أنها
فتحت حتقيقات مع  36متهما.
ـ عق��ب اتهام��ات بالتجس��س ضد
أئمة تابعني الحت��اد «ديتيب» التركي
اإلس�لامي ف��ي أملاني��ا ،يس��عى
محقق��ون إل��ى العث��ور عل��ى أدلة
تؤكد صح��ة ه��ذه االتهامات خالل
حملة مداهمات وتفتيش في واليتي
شمالي الراين -ويستفاليا وراينالند-
بفالتس .يوم  15فبراير . 2017
ـ ألقت الس��لطات األمنية في والية
سكسونيا الس��فلى يوم  23فبراير
 2017القبض على ش��اب أملاني كان
يحضر مادة متفجرة الس��تخدامها
ضد رج��ال الش��رطة أو اجليش .وقد
صرحت الش��رطة والنياب��ة العامة

بأن الشاب محس��وب على املشهد
السلفي في أملانيا.
خطة التسع نقاط «خطة
ميركل» لتعزيز االمن وتشمل:
ـ اس��تحداث  4600منصب��ا أمنيا،
وستكون حصة الش��رطة االحتادية
ثالث��ة آالف وظيفة وس��يتم العمل
لرف��ع التموي��ل والدع��م الجه��زة
االس��تخبارات واس��تحداث تقني��ة
حتقيق جديدة.
ـ ايجاد نظام انذار مبكر للكش��ف
ع��ن اش��خاص مرتبط�ين بتنظيم
داعش بني الالجئني في املانيا.
ـ تطوير نظام لكش��ف التهدديدات
واإلرهاب املنظم ،والتحضير ملشاركة
اجلي��ش ف��ي مواجه��ة الهجم��ات
اإلرهابية الكبي��رة التي تتعرض لها
أملانيا ،و“سد الثغرات”.
ـ مضاعف��ة عدد أعض��اء اجملموعة
املس��ؤولة عن التحقي��ق في جرائم
غس��ل األموال ومتويل اإلرهاب والتي
يطل��ق عليها (وحدة االس��تخبارات
املالية )» إف آي يو» مع انتقال مقرها
من هيئة مكافحة اجلرمية إلى هيئة
اجلم��ارك ورفع ع��دد العامل�ين بها
ليصل ال��ى  167عض��وا .وجتنيد 15
ألف موظف في الشرطة بني 2016
 2020و وفقا الى»اعالن برلني».
ـ إنش��اء وحدة شرطة جديدة حتمل
اس��م “وحدة معاينة األدلة وتنفيذ
االعتق��ال” ،ومقره��ا بالق��رب م��ن

العاصم��ة برلني وهي تتش��كل من
 50ش��رطياً .ومن املقرر إنش��اء أربع
وحدات إضافية في خالل عام ،2017
تض��م كل واحدة منه��ا  50موظفا ً
وتتمركز في مواقع أخرى.
ـ زيادة النفقات اخملصصة للسلطات
األمنية والش��رطة االحتادية بصفة
خاص��ة مبق��دار  253.5ملي��ون يورو
تقريبا ً مقارنة بعام .2015
ـ زي��ادة س��لطات الش��رطة لنش��ر
ضباط مبالبس مدنية ومتكني أجهزة
اخملابرات األملانية من تبادل املعلومات
مع ش��ركاء أجان��ب وفقا لش��روط
واضحة.
ـ مراقب��ة أكث��ر فعالي��ة لإلنترنت،
وأيضا حتليل الشبكات االجتماعية
اخلاصة بالعائدين.
ـ إنش��اء مرك��ز ملكافح��ة جرائ��م
االنترن��ت تاب��ع للش��رطة اجلنائي��ة
األملانية ملكافحة تهريب األس��لحة
عب��ر مجموع��ة مواق��ع “دارك نت”
السرية.
ـ من��ع متوي��ل املس��اجد م��ن جانب
تنظيم��ات متطرف��ة وتطالب بطرد
رجال الدي��ن األجانب الذي��ن يدعون
إلى الكراهية.
ـ توظي��ف عدد من اخلب��راء األمنيني
للعم��ل كمحققني مس��تترين في
شبكات اإلنترنت السرية.
ـ انشاء شبكة الوقاية من التطرف
 VPNإل��ى مس��اعدة املتورط�ين
بالتط��رف عل��ى اخل��روج م��ن دائرة

التط��رف واحليلول��ة دون ت��ورط
االشخاص بعمليات ارهابية.
النتائج
ـ تات��ي ه��ذه االجرائات م��ع تصاعد
اخملاط��ر اإلرهابية ف��ي املانيا خاصة
عدد م��ن الهجمات التي ش��هدتها
مدن املانيا ،وتس��عى احلكومة اتخاذ
حزم��ة إج��راءات جدي��دة لتش��ديد
قوانني محاربة اإلرهاب.
تقارير وزارة الداخلية االحتادية األملانية
اكدت بإن «مس��توى خطورة الوضع
األمني ف��ي أملانيا ل��م يتغير .فتجد
املانيا نفس��ها في مرمى اإلرهابيني،
حاله��ا حال الدول األوروبية األخرى».
ونقل موقع»راينيش��ر بوس��ت» عن
املتحدث باس��م الوزارة قوله «علينا
أن نعتبر أننا هدفا لإلرهاب الدولي».
ـ ان فئ��ة «اجلهادي�ين» العائدين من
س��وح القتال ،هم معروف�ين ،ويتم
تصنيفه��م حس��ب خطورته��م،
فهنالك من عاد محبطا من القتال،
لك��ن الميك��ن ان يت��رك .وف��ي نفس
الوقت مازالت االستخبارات االملانية
تواجه حتديا في امكانية فرض رقابة
صارم��ة عل��ى م��دار الس��اعة على
االسش��خاص اخلطرين الذين ميثلون
مص��در قل��ق وتهدي��د ال��ى اجهزة
االستخبارات االملانية.
ـ وج��ود فئ��ة اخ��رى غي��ر مصنفة،
متثل تهديدا محتمال غير مكش��وف
الجهزة االس��تخبارات وهم ميثلون «
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انصار التنظيم» فكري��ا وايدلوجيا،
وه��ي جتعل املش��هد اكث��ر تعقيدا.
وهن��اك اجم��اع ل��دى املعن�ين ف��ي
مكافح��ة االرهاب بان االعمال التي
تقوم بها هذه اجلماعة على ش��كل
خاليا منفردة»احادية» او على شكل
«ذئاب منف��ردة» الميكن التكهن بها
والميكن ايقافها.
التنظي��م بدون ش��ك تراج��ع كثيرا
وعلى وش��ك ان يت��م القضاء عليه
عس��كريا في معاقله ،وهي مرحلة
نوعية في مكافحة االرهاب ،لكن هذا
التنظيم سيتحول الى استراتيجية
جديدة ،وهي تنفيذ عمليات انتحارية
ف��ي عواصم اوروبي��ة وعربية ،لكنه
ب��دا يتالش��ى تدريجيا .م��ا مطلوب
االن م��ن اط��راف دولي��ة واقليمي��ة،
هو االنتقال ال��ى مرحلة جديدة من
التعاون االس��تخباراتي والسياسي،
لوضع س��يايات جديدة في محاربة
التطرف فكري��ا وايدلوجيا واحليلولة
دون ظهور اجلماعات االرهابية ،وهذا
يتطل��ب تكثي��ف اجله��ود والتعاون
مابني جميع االطراف.
تأتي مداهمات اجهزةاالس��تخبارات
والش��رطة ال��ى ع��دد م��ن امل��دن
االملاني��ة تس��تهدف مس��اجد ونزل
لالجئ�ين واتخاذ خط��وات تعرضية
اكث��ر ض��د اجلماع��ات املتطرف��ة،
ضم��ن اس��تراتيجية جدي��دة تب��دأ
مبس��ح امن��ي ال��ى امل��دن االملاني��ة
للجماعات املتطرف��ة ،وهذا يعكس
ب��ان االس��تخبارات االملاني��ة م��ازال
ينقصه��ا الكثير من املعلومات ورمبا
ينقصه��ا املص��ادر البش��رية داخل
ه��ذه اجلماع��ات ،يذك��ر ب��ان مامييز
االس��تخبارات االملاني��ة ع��ن غيرها،
عدم ثقتها في مص��ادر معلوماتها
من االجانب ،وهذا مايكلفها الكثير
من اجلهد والتكاليف.
املداهمات  ،ممكن وصفها بالعمليات
االحترازي��ة  ،للحصول عل��ى بيانات
ووثائ��ق ورمي��ا ش��واهد وادل��ة ض��د
املطلوب�ين ،لك��ن اس��تمرار ه��ذه
املداهم��ات بحجمه��ا وش��كلها
احلالي ،يعطي س��ورة غير جيدة عن
اجهزة االستخبارات ،ضمن عسكرة
االمن كما يحصل في فرنسا ،ويجدر
ان ال تس��تغرق هذه االس��تراتيجية
طويال واالنتقال ال��ى مرحلة جديدة
قائم��ة عل��ى البيان��ات واملعلومات
االس��تخبارية اكث��ر م��ن التع��رض
واملداهمات ،وهذا مامتوقع ان تعمل
به االستخبارات االملانية.
*باح��ث ف��ي قضاي��ا اإلره��اب
واإلستخبارات

الحلقة الثانية

إشكالية الدور والموقف من التحديات الراهنة
د .فرح صابر
معنى الهوية
اذا كان العدي��د م��ن علم��اء
السوسيولوجيا يشيرون الى ارتباط
مفهوم��ي الثقاف��ة والهوية مبصير
واح��د،اال ان ذل��ك اليعني بس��هولة
خل��ط او ذوب��ان احدهم��ا باالخر .اذ
ميك��ن للثقافة ان تعم��ل بدون وعي
للهوية ،بينما ميكن الس��تراتيجيات
الهوية ان تعالج الثقافة اوتغيرها ،
وبالتالي يبقى هناك شيء مشترك
مع ماكانت عليه في السابق .
تنش��أ الثقاف��ة ف��ي ج��زء كبير
منها عن عملية الواعية ،اما الهوية
فتحال الى معي��ار انتمائي يجب ان
يك��ون واعيا النها  ،اي الهوية  ،تقوم
على تعارضات رمزية (.)1
كذل��ك فان الهوية ليس��ت بنية
مغلق��ة وامن��ا ه��ي بني��ة متحولة
باستمرار،ولكن على محور ثبات .انها
مصطلح يعكس نفسه حتت مجهر
الزمن ومعاييره  ،وفي س��ياق عالقة
تبادلية تنهض على تفاعل ،متحقق
او مكب��وح ،م��ع معطي��ات الوجود
ومكون��ات احملي��ط ،بحي��ث الميك��ن
التعامل معه مبعزل عن ادراك مناص
تاث��ره بالس��لطة الزمني��ة للتاريخ
ومبعطيات حركة احلياة وغايات احلراك
والس��كون الثقاف��ي  :االجتماع��ي
،واالقتصادي،والسياس��ي،والقانوني
وغيرها(.)2
وتاسيس��ا على ذلك ف��ان للهوية،
باعتبارها منظوم��ة قيم منطقية
بني��ة متحول��ة ف��ي آن معا،وظيفة
حضارية تفضي باالنسان الى صعود

مراق��ي التط��ور والتق��دم واالزدهار،
وتنج��ز اهداف��ا ف��ي حتفيز مس��يرة
الرقي االنس��اني ،وفي بن��اء حضارة
البش��ر عل��ى نح��و ميكن االنس��ان
من االس��تمرار ف��ي رحل��ة وجودية
حتمله من كمال متحقق الى كمال
محتمل (. )3
ان العالق��ة ب�ين الهوية والثقافة ،
تعني عالقة الذات باالنتاج الثقافي
 .والش��ك ان اي نت��اج ثقاف��ي اليتم
في غي��اب ذات مفك��رة ،دون اخلوض
في اجلدال الذي يذهب الى اس��بقية
الذات على موضوع االجتاه العقالني
املثالي او الذي يجعل املوضوع اسبق
من ال��ذات  ،وان كل مافي الذهن هو
نتيجة ماحتمله الرأس وتخطه على
تلك الصفحة (ذهن االنس��ان) كما
يذهب لوك واالجتاه التجريبي بشكل
عام (.)4
الهوي��ة تتاس��س عل��ى عم��ق
منفتح على ثالث جبهات هي :تاريخ
الش��عب واالمة ،املوغل في القدم ،
معطيات احلاض��ر املتناغم مع آفاق
التط��ور االنس��اني الرحب،وممكنات
املس��تقبل املفتوح على اس��تعادة
القدرة على املش��اركة في احلضارة
االنسانية .
وعل��ى العم��وم تتح��رك الهوية
الثقافي��ة على ث�لاث دوائر متداخلة
وذات مرك��ز واح��د ،اوله��ا ان الف��رد
داخل اجلماعة الواحدة هو عبارة عن
هوية متميزة ومس��تقلة ،عبارة عن
انا لها اخر داخل اجلماعة نفس��ها .
«انا» تضع نفسها في مركز الدائرة
عندم��ا تكون ف��ي مواجهة مع هذا
النوع من االخر.
ام��ا الدائ��رة الثاني��ة فتتمث��ل

باجلماعات داخل االمة ،هم كاالفراد
داخل اجلماعة ،ل��كل منها مامييزها
داخ��ل الهوية الثقافية املش��تركة،
ولكل منها ان��ا خاصة بها واخر من
خالل��ه وعبره تتعرف على نفس��ها
بوصفها ليس��ت اي��اه .وبالنس��بة
للدائرة الثالثة يقال الش��يء نفسه
بالنس��بة لالم��ة الواح��دة ازاء االمم
االخرى ،غير انها اكثر جتريدا واوس��ع
نطاقا ،واكثر قابلية للتعدد والتنوع
واالختالف(.)5
وبالنظ��ر ال��ى تع��دد الدوائ��ر في
كل هوي��ة ،ف��ان الهوي��ات الثقافية
التكتم��ل والتب��رز خصوصيته��ا
احلضارية والتغدو هوية ممتلئة قادرة
على نش��دان العاملية  ،وعلى االخذ
والعطاء اال اذا جتس��دت مرجعيتها
في كيان شخص تتداخل فيه ثالثة
عناصر :الوطن واالمة والدولة(.)6
ومب��ا ان الهوي��ة الوطني��ة مدينة
للثقافة الت��ي اوجدتها فان الواجب
االول للمثقف امن��ا يتمثل في تعزيز
الهوية الثقافية التي تكسب االمة
مكون��ات هويته��ا الوطني��ة ،وف��ي
ترس��يخ حض��ور ه��ذه الهوي��ة في
مختل��ف مناحي احلياة واالنش��طة
االنسانية جميعا .
ان هذا الدور الفاعل للمثقف في
تعزي��ز ه��ذه العالق��ة التقابلية بني
الثقافة والهوية  ،وامتالكه (املثقف)
للق��درة عل��ى التاثي��ر والتغيير عبر
امتالكه االدوات الالزمة لقراءة هوية
اجملتم��ع ال��ذي ينتم��ي اليه،وحتديد
مرجعيتها الثقافية يستلزم تعريف
املثقف اصطالحا ومضمونا .
املثقف  :املصطلح واملضمون

ميك��ن الق��ول ان مفهوم املثقف
ياخذ مكانه بني املفاهيم االشكالية
الغنية باملعاني املتدفقة بالدالالت ،
وس��يبقى ه��ذا املفهوم ق��ادرا على
جذب اهتم��ام الباحثني مل��ا ينطوي
عليه من ثراء وغنى ،وتنوع واهمية .
وميك��ن هن��ا اس��تعراض بع��ض
التص��ورات ذات الداللة التي قدمها
بع��ض املفكري��ن ح��ول مفه��وم
«املثق��ف» بداللته ومعانيه .فصالح
بوس��ريف يص��ف املثق��ف بالق��ول
«ان املثق��ف لي��س مفهوم��ا ممكنا
قطعي��ا ،ممتلئا بتعبيراته ومايحمله
ف��ي طيات��ه م��ن مداليل،ب��ل ان��ه
مفهوم متموج،متش��رح،مافيه من
فراغ،وم��ن مس��احات ش��اغرة اكثر
مما فيه م��ن امتالء،وهذا مايس��مح
بض��رورة االضاف��ة وامللء،وباملراج��ع
ةالدائمة،اوالبدءم��ن جدي��د عل��ى
الدوام،ليس بنفي املفه��وم والقائه
،ب��ل لتجديده،وحتيينه،ووضع��ه في
سياق املتغيرات احلادثة والطارئة،مبا
حت��دث في ه��ذا املفه��وم ذات��ه من
خدوش وجروح وتصدع��ات» ( .)7في
ح�ين يع��رف اخ��رون املثق��ف بانه «
شخص التأمل والتفكير او شخص
القدرات الفكرية العالية الذي كرس
نفس��ه للدراس��ة والتأمل ،وبصورة
خاصة القضايا العقيمة والعويصة
 .انه الشخص الذي يسترشد اصال
بالعقل والفك��ر بدال من العواطف،
ان��ه الش��خص ال��ذي ينغم��س في
االعمال الفكرية واالبداعية،وبصورة
خاص��ة في حق��ول العل��م او االدب
والف��ن بدال من العم��ل اليدوي» ()8
.في حني يش��ير اليه��م ماركس في
االيديولوجي��ة االملاني��ة باعتبارهم

مفكري « الطبقة احلاكمة ،وبانهم
اولئ��ك الذي��ن يخلق��ون الوه��م
االيديولوجي واالف��كار عن طبقتها
،وع��ن من��ط واس��لوب حياته��ا (.)9
بينم��ا يرى الباحث االمريكي ش��يلز
 ،ان الفئ��ة املثقفة تش��مل « جميع
االش��خاص ذوي التعلي��م احلديث «
( .)10ومبعنى آخ��ر انها تقتصر على
هؤالء الذين اح��رزوا تعليما علمانيا
وذل��ك للتمييز عن املثقفني القدماء
التقليدي�ين ممن تلق��وا على االغلب
ثقافة دينية(.)11
وولعل االمر اجلدير باملناقشة في
ه��ذا اجملال يتعلق بتش��اكل مفهوم
االنتجلنس��يا مع مفهومي املثقف
م��ن جه��ة  ،والنخب��ة الثقافية من
جهة اخ��رى .ويأخذ هذا التش��اكل
صورت��ه ف��ي االس��تخدام املتن��اوب
له��ذه املفاهي��م بدالل��ة واحدة في
كثي��ر من االحي��ان ،كم��ا يأخذ هذا
التش��اكل صورة الترادف والتعاقب
واالستبدال.
امتل��ك مفه��وم االنتجلنس��يا
خصوصيت��ه التاريخي��ة ،وحم��ل
س��ماته اخلاص��ة ف��ي الدالل��ة
والتعبيرع��ن وضعي��ة طبق��ة م��ن
املثقفني نش��أت في س��ياق تاريخي
مختل��ف  .وق��د اس��تخدمت ه��ذه
الكلم��ة بص��ورة مبكرة ف��ي القرن
التاس��ع عش��ر في روس��يا لوصف
النخب الثقافية الروس��ية اجلديدة
التي كانت قد تلقت تعليما جامعيا
على الطراز االوربي(. )12
وق��د تخطى ه��ذا املفهوم حدود
روس��يا وانتش��ر بش��كل واسع في
هضاب الثقاف��ة الغربية متقاطعا
م��ع مفه��وم «املثق��ف العض��وي»

ومتجاوزا اياه ليش��تمل على دالالت
جديدة تتجاوز مفهوم «املثقف» الذي
يرتقي في صورته االنتجلنسوية الى
مفهوم النخبة الثقافية ،الطليعية
في اجملتمع(. )13
وق��د اعتاد كثير م��ن الكتاب على
االس��تخدام الترادف��ي ملصطلح��ي
املثقفون واالنتجلنسيا للداللة على
املفكري��ن الذي��ن ميارس��ون فعلهم
الثقافي م��ن منظور نقدي لالوضاع
االجتماعية والسياس��ية القائمة .
ورمبا اليختلف مفهوم «املثقفون»عن
مفهوم»االنتجلنسيا»كثيرا عندما
ناخذ بعني االعتبار مفهوم «املثقف
العضوي»عن��د غرامش��ي ،حي��ث
يتقارب مفهوم املثقف ويتجاذب مع
مفهوم االنتجلنس��يا ،الن املثقفني
العضويني ايضا يسهمون في ابتكار
االفكار،ونق��د االوضاع السياس��ية
التحدي��ات
القائمة،ومواجه��ة
االجتماعي��ة الكب��رى ف��ي احلي��اة
السياسية واالجتماعية لالمة(.)14
وثمة مصطلح��ات عديدة ظهرت
للتعبي��ر عن العالق��ة االيجابية بني
املثق��ف وقضاي��ا اجملتم��ع ،س��ناتي
على ش��رحها الحقا ،جميعها تدل
ف��ي جوهر االم��ر على معن��ى واحد
يتمث��ل ف��ي دور املثق��ف ووظيفته
في مواجه��ة التحدي��ات والقضايا
واملشكالت واالوضاع التي يواجهها
اجملتمع الذي يعيش فيه.
املصادر
( )1عبد الرحمن بسيس��و ،الثقافة
والهوي��ة او الثقافة ومعركة الدفاع
عن الهوية،ص ، 2على موقع :
www.home.birzeit.edu/

cds1arabic/news
( )2املصدر نفسه  ،ص.3
( )3املصدر نفسه،ص. 3
( )4املصدر نفسه،ص.4
( )5خال��د اخلطيب،ماه��و تعرب��ف
الهوية،ص ،2على موقع www. :
ejaaba.com
( )6املص��در نفس��ه ،ص2،؛ش��يهب
عادل  ،املصدر السابق،ص.2
( )7عل��ي اس��عد وطفة،املثق��ف
النق��دي مفهوم��ا وداللة،مجل��ة
الطري��ق ،الع��دد ،11بي��روت5 ،أيلول
 ،2015ص.28
( )8ولي��د خال��د احمد،مح��ددات
الداللة اللغوي��ة واملفاهيمية ملفردة
االنتجلنس��يا،صحيفة الزم��ان24،
ديسمبر.2012
( )9كارل مارك��س وفردري��ك اجنل��ز،
االيديولوجيا االملانية،ترجمة الدكتور
فؤاد ايوب،دمشق،1976،ص.48
Shills.
(Edward,)10
Political change in under
developed countries, New
.York,1962, P.22
( )11ف.ل.تياغوننكو واخرون،التركيب
الطبق��ي للبل��دان النامية،ترجم��ة
داود حي��در ومصطف��ى الي��اس،ط2
،دمشق،1947،ص.357
(Oxford Dictionary )12
of
sociology,2nd.
edit,Oxford
university
.press,London,1998,P3
( )13عل��ي اس��عد وطفة،املص��در
السابق،ص.4
( )14ن��دمي البيطار ،املثقفون والثورة.
االنتجلنسيا كظاهرة تاريخية،بيروت
 ، 2001،ص . 62
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فيس بوك يمنع االنتحار
ق��ررت في��س بوك اس��تعمال ال��ذكاء االصطناع��ي وجتديد
أدوات��ه وخدماته للمس��اعدة ف��ي منع ح��االت االنتحار بني
املشتركني.
وأك��دت فيس ب��وك إنها تعت��زم دم��ج أدواته��ا احلالية ملنع
االنتحار اخلاصة مبنش��ورات فيس بوك ف��ي خاصيتها للبث
املباشر (فيس بوك اليف) وخدمة الرسائل ماسنجر .
وقال��ت الش��ركة  :إن ال��ذكاء االصطناع��ي سيس��تعمل
للمساعدة في رصد املشتركني ذوي امليول االنتحارية.
وذكرت صحيفة “نيويورك بوست “ :أن فتاة متبناة عمرها 14
عاما بثت في يناير كانون الثاني انتحارها عبر ما يعتقد أنها
خاصية فيس بوك اليف.
ويس��تعمل فيس بوك بالفعل ال��ذكاء االصطناعي ملراقبة
املواد املسيئة في خدمته للبث احلي.
وقالت الش��ركة :إن األدوات احملدثة س��تتيح للمس��تعملني
الذين يش��اهدون مادة مصورة على الهواء خيار التواصل مع
الشخص مباشرة وإبالغ فيس بوك عن تلك املادة.
كما يوفر فيس بوك للمستعمل الذي يبلغ عن املقطع الذي
يبث عبر خدمة فيس بوك اليف خيارات تشمل التواصل مع
صديق واالتصال بخط للمساعدة.
واالنتح��ار ه��و ثان��ي أه��م األس��باب التي ت��ؤدي إل��ى وفاة
األش��خاص ب�ين س��ن  15و 29عاماً .وذك��ر املرك��ز الوطني
لإلحصاءات الصحية أن معدالت االنتحار قفزت بنس��بة 24
ف��ي املئة في الواليات املتحدة بني  1999و 2014بعد فترة من
التراجع شبه الثابت.

«العمل» تضع آلية لضم األيتام إلى عائالت جديدة
وليس التبن��ي ،ليصبح الطفل
ضمن مسوؤلية االسرة.
كم��ا ن��وه املوس��وي ال��ى ان
امل��ادة ( )43تل��زم طالبي الضم
باالنف��اق على الصغي��ر الى ان
تتزوج االنث��ى او تعمل ،والى ان
يصل الغالم احلد الذي يكس��ب
فيه امثاله مال��م يكـن طالب
عل��م ،او عاج��زا ً عن الكس��ب
لعلة في جس��مه او عاهة في
عقل��ه وااليص��اء للصغي��ر مبا
يساوي حصة اقل وارث على ان
ال تتجاوز ثلث التركـة ،مش��يرا ً
الى ان املادة ( )44تضمنت االقرار
بنس��ب مجهول (كرمي النسب)
ام��ام محكم��ة االح��داث على
وفـق قانون االحوال الشخصية،
فيم��ا تضمنت املـ��ادة (َ )45عد
مسلما
الصغير (كرمي النسب)
ً
عراقي��ا ً م��ا ل��م يثب��ت خـالف
ذلـك.
وبني ان املادة ( )46اكدت انه يجوز
حملكم��ة االحداث ارس��ال صورة
ع��ن قراره��ا بالضـ��م او االقرار
بالنسب الى مديريـة اجلنسية
واالحوال املدنية العامة لتقييده
في سجالتهـا.
يذكر ان دور الدولة سجلت ثالث
حاالت ضم خالل  2016شملت
اثنني من الذكور وانثى لعائالت
عراقية ليس لديها اطفال بعد
تق��دمي الطل��ب ال��ى محكمة
االح��داث م��ع االوراق الثبوتي��ة
الت��ي تثبت انه��م ليس لديهم
اطفال.

بغداد ـ زينة قاسم :
اوضح مع��اون مدير ع��ام دائرة
رعاي��ة ذوي االحتياجات اخلاصة
التابعة لوزارة العمل والش��ؤون
االجتماعي��ة الدكت��ور عام��ر
خزع��ل املوس��وي  :ان آلية ضم
االطفال الى العائالت العراقية
تقوم على وفق ش��روط منها ان
يكون الزوجان عراقيني مسلمني
ولي��س لديهما اطف��ال بعد ان
تثب��ت التقاري��ر الطبي��ة عجز
احدهما عن االجن��اب وان متضي
عل��ى زواجهما خمس س��نوات
او اكثر.
واشار الى ان قانون ضم االطفال
الذي جاء ضمن دليل العمل في
دور الدولة رقم ( )5لسنة 1986
يتضمن عدة فقرات ،منها املادة
( )39الت��ي تتطل��ب أن يتق��دم
الزوج��ان بطل��ب مش��ترك إلى
محكمة االح��داث لضم يتيم
االبوين او (كرمي النس��ب) ،وعلى
محكمة االحداث قبل أن تصدر
قرارها بالضم ،أن تتحقق من أن
طالبي الضم عراقيان ومعروفان
بحسن السيرة وعاقالن وساملان
م��ن األم��راض املعدية وق��ادران
على إعالة الصغير وتربيته وان
يتوفر فيهما حسن النية.
وتابع املوس��وي  :ان امل��ادة ()40
تتطلب اص��دار ق��رار محكمة
االح��داث بالضم بصفة مؤقتة

العمل على دمج األطفال اليتامى في اجملتمع

وملدة جتريبية أمدها ستة أشهر
ميكن متديدها الى س��تة اشهر
اخرى باشراف ومتابعة احملكمة
للتحق��ق من رغبتهما في ضم
الصغير ومن رعايتهما له.

واض��اف  :ان امل��ادة ( )41تن��ص
على انه ف��ي حال عدل الزوجان
أو احدهما ع��ن رغبته في ضم
الصغي��ر خ�لال م��دة التجربة،
أو تب�ين حملكم��ة االح��داث أن

مصلحة الصغير غير متحققة
في ذلك ،فعليه��ا إلغاء قرارها
بالض��م وتس��ليم الصغير الى
اية مؤسس��ة اجتماعية معدة
له��ذا الغرض ،الفتا ً الى ان املادة

( )42اوضحت انه في حال وجدت
احملكم��ة أن مصلح��ة الصغير
متحقق��ة برغب��ة الزوج�ين
األكي��دة ف��ي ضم��ه إليهم��ا،
تص��در احملكمة قراره��ا بالضم

ّ
تعطل تحديث فيس بوك
كيف
الذي أزعج الجميع؟
أطل��ق موقع فيس بوك مؤخرا ً حتديث �ا ً جديدا ً يجعل الصوت
ف��ي الفيديوه��ات عل��ى صفحة املس��تعمل يعم��ل بنحو
تلقائي ،وهو حتديث أزعج نسبة كبيرة من مستعملي موقع
التواصل االجتماعي.
ويتي��ح موقع فيس بوك إمكانية النقر على زر الكتم “Mute
“في الفيديو إلخفاء الصوت ،لكن هناك طريقة ملنع الصوت
من العمل بنحو تلقائي عل��ى كل الفيديوهات في صفحة
املشترك.
في تطبيق فيسبوك على آيفون ،توجه إلى قائمة اإلعدادات
“ “ Settingsث��م إعدادات احلس��اب  “ ”Account Settingsثم
الص��وت”  ”Soundsثم قم بإلغاء تفعي��ل خيار “Videos in
 . “ News Feed start with soundوتختلف الطريقة حسب
نوع اجلهاز.

تربية الرصافة الثانية تقيم احتفالية « التعايش السلمي» بالتعاون مع اليونسيف
بغداد  -الصباح الجديد:
بأجواء ملؤها احلب واﻷلفة والسالم،
اقام قس��م اﻻع��داد والتدريب في
مديري��ة تربي��ة الرصاف��ة الثانية،
وبالتعاون مع منظمة اليونسيف
احتفالية كبيرة على قاعة مدرسة
الف��رح اﻻهلية وس��ط العاصمة
بغ��داد  ,حت��ت ش��عار (التعاي��ش
الس��لمي يجمعن��ا) ،وتأتي ضمن
برنام��ج امله��ارات احلياتية لنش��ر
الوع��ي والتثقي��ف على الس��لم
اجملتمعي.
وحضر االحتفالية مدير عام تربية
الرصافة الثانية قاس��م العكيلي
ومستش��ار واعض��اء مجل��س

محافظ��ة بغ��داد ،واﻻب يون��ان
ألفري��د الوكي��ل الع��ام ملطرانية
الروم اﻻرثذوكس ،وعلي هادي مدير
قسم اﻻعداد والتدريب في املديرية
وع��دد م��ن اﻻس��اتذة واملعلم�ين
واهالي الطلبة.
وق��ال مدي��ر ع��ام تربي��ة الرصافة
الثاني��ة قاس��م العكيل��ي ف��ي
تصري��ح صحفي  :ان��ه ومن خالل
التع��اون مع منظمة اليونس��يف
وس��عي وزارة التربي��ة تأت��ي ه��ذه
الفعالي��ة ضم��ن برنام��ج لنش��ر
ثقافة التسامح ،وثقافة التعايش
الس��لمي ونش��ر ال��روح الوطنية
ل��دى النش��ىء اجلديد وه��م عماد

بطاقة شخصية
علي حسني محس��ن عبد اجلليل
الوردي هو عالم اجتماع  ،وأس��تاذ
ومؤرخ عرف باعتداله وموضوعيته
وه��و م��ن رواد العلماني��ة ف��ي
العراق.
ول��د الوردي في بغ��داد في مدينة
الكاظمي��ة ع��ام 1913م ,ت��رك
مقاعد الدراس��ة في ع��ام 1924
ليعمل صانع��ا ً عند عطار ولكنه
طرد من العمل النه كان ينش��غل
بق��راءة الكت��ب واجمل�لات ويت��رك
الزبائ��ن وبع��د ذل��ك فت��ح دكانا ً
صغي��را ً يديره بنفس��ه ،وفي عام
 1931التحق بالدراس��ة املسائية
ف��ي الص��ف الس��ادس االبتدائي
وكانت بداية حلياة جديدة.
اكمل دراسته وأصبح معل ًما وغير
زي��ه التقليدي ع��ام ,1932وأصبح
افندي.
وبع��د امتام��ه الدراس��ة الثانوية
حص��ل عل��ى املرتب��ة االولى على
الع��راق ,فأرس��ل لبعثة دراس��ية
إلى اجلامعة األميركية في بيروت
وحصل على البكلوريوس,وارس��ل

علي الوردي

ف��ي بعث��ة أخ��رى إل��ى جامع��ة
تكس��اس حيث ن��ال املاجس��تير
ع��ام  , 1948قال له رئيس جامعة
تكس��اس عند تقدمي الشهادة له:
(أيها الدكتور الوردي ستكون األول
في مستقبل علم االجتماع),ونال
الوردي الدكتوراه عام .1950
يعود لقب عائلته الوردي نسبة إلى
أن جده األكبر الذي كان يعمل في
صناعة تقطير م��اء الورد .للوردي
اربع��ة ابن��اء هم حس��ان ويعمل
طبي ًب��ا جراح��ا ً ف��ي مستش��فى
اليرم��وك م��ن مواليد ع��ام 1944
,وه��و االن خارج الع��راق  ،وجعفر
مهندس يعمل في القطاع اخلاص
منذ ان تخرج إلى االن ومن مواليد
 ، 1945وس��يناء تعمل صيدالنية
ف��ي مستش��فى احلبيبي��ة م��ن
موالي��د  ، 1952وفيص��ل خري��ج
كلية اللغات ويعمل مترج ًما وقد
هاجر الى السويد وهو من مواليد
عام . 1955
كان الوردي متأثرا ً مبنهج ابن خلدون
في علم االجتماع ,فقد تس��ببت

لقطة

علي الوردي
موضوعيته في البحث مبشكالت
كبي��رة له ،ألنه ل��م يتخذ املنهج
املاركس��ي ولم يتبع األيدلوجيات
(األف��كار) القومية فق��د أثار هذا
حنق متبع��ي االيدلوجي��ات فقد
اتهمه القوميون العرب بالقطرية
ألنه عنون كتابه» شخصية الفرد
العراقي» وهذا حسب منطلقاتهم
العقائدية إن الشخصية العربية

متشابهة في كل البلدان العربية
 ,إنتقده الش��يوعيون أيضا ً لعدم
اعتم��اده املنهج امل��ادي التاريخي
في دراسته.
ع��ام  1943ع�ين الوردي ف��ي وزارة
املع��ارف مدرس��ا ً ف��ي االعدادي��ة
املركزية في بغداد.
وعني
مدرس��ا لعلم االجتماع في
ً
كلية اآلداب في جامعة بغداد عام
، 1950أحي��ل ال��ى التقاع��د بناء
على طلبه ومنحته جامعة بغداد
لقب (استاذ متمرس) عام .1970
توف��ي العالم��ة الدكت��ور عل��ي
حس�ين الوردي في  13متوز ,1995
بعد ص��راع مع مرض الس��رطان،
ولم يتمك��ن األطباء من معاجلته
ألفتق��ار املستش��فيات العراقية
آنذاك إل��ى األدوية واملس��تلزمات
الطبية بسبب احلصار االقتصادي
املفروض على العراق ،حيث سافر
إل��ى األردن ليتلق��ى الع�لاج ف��ي
مدينة احلس�ين الطبي��ة وبعدها
ع��اد إلى الع��راق ليقض��ي نحبه
فيه.

مساء بغدادي «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

املستقبل.
واض��اف  :نح��ن نح��اول ان نزي��ل
الش��روخ التي حدثت ف��ي اجملتمع
العراقي من افكار ظالمية دخيلة،
حاولت شق الصف الوطني وان هذا
البرنامج والتعاون مع اليونس��يف
شارف على اﻻكتمال ليعمم على
كل مديري��ات التربية ،وخاصة بعد
حترير اراضي العراق من دنس داعش
اﻻرهابي.
اما اﻻب يونان ألفريد مدير مدرسة
الفرح والوكيل العام ملطرانية الروم
اﻻرثذوك��س فقد قال ان االس��هام
في ه��ذه اﻻحتفالية جاء من خالل
تهيئة هذه القاعة ،وهذا الش��يء

يش��رفنا كي نكون مساهمني في
هذه الفعالية ،وهذه املشاريع التي
يك��ون هدفها التعايش الس��لمي
بني جميع اطياف الشعب العراقي
وه��ذا لي��س بالغري��ب ﻷن العراق
تأريخ��ه من��ذ اﻻف الس��نني في��ه
هذا التعاي��ش واﻷلفة بكل محبة
وسالم».
من جانبه اكد مدير قسم اﻻعداد
والتدريب في تربية الرصافة الثانية
عل��ي ه��ادي  :ان ه��ذا البرنام��ج
للمه��ارات احلياتي��ة م��ن البرامج
الت��ي مت اﻻتف��اق عليها ب�ين وزارة
التربية ومنظمة اليونسيف،هدفه
رفع كفاءة الطالب واليوم نحن مع

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

جتربة اولية جس��دنا روح التعايش
الس��لمي عبر منهاج ه��ذا احلفل
املن��وع ،وس��تنتقل ه��ذه التجربة

الوضعية الصحيحة للكاتبة
في مواقع التواصل االجتماعي
كشفت دراسة قام بها املركز الطبي جلراحة العمود الفقري
وإعادة التأهيل في نيويورك ،أن الوضعية اخلطأ خالل الكتابة
على الهاتف تسبب مشكالت صحية عديدة ،منها :اإلصابة
باخللع اجلزئي ،وهشاش��ة العظام املبكرة ،والتهاب املفاصل،
وتوت��ر العضالت عل��ى مس��توى الرقبة والظه��ر والكتف،
ناهيك عن العاهات التي ميكن أن تصيب العمود الفقري.
وأوضح��ت الدراس��ة :أن رأس اإلنس��ان ي��زن في املتوس��ط
أكث��ر من  5.5كيلو جرام ،في أثن��اء الوضع القائم والعمودي
للجس��م ،لكن عندما تنحني الرقبة إل��ى األمام يتضاعف
ثقل الرأس على العنق نحوخمس مرات.
وف��ي هذا اإلط��ار ،يكمن احل��ل املثالي لهذه الع��ادة في رفع
اليدي��ن ف��ي أثناء اس��تعمال الهاتف ،ألنه م��ن الضروري أن
نس��عى دائما ً ألن يكون الهاتف في مس��توى الرأس نفسه ،
كي ال نضطر حلني رقبتنا.

وهذا البرنامج الى ثالثني مدرس��ة
ف��ي مديري��ة الرصاف��ة الثاني��ة،
وستعمم على كل مدارس العراق.

كلمات متقاطعة

أفقي

عامودي

 .1إحدى احل��واس  oالبحرية األميركية
(معكوسة).
 .2مجم��وع احلي��ل والق��درات الفردية
ف��ي عمل ما  oما يوض��ع على الثور جلر
محراث أو تدوير ساقية.
 .3يبكني  oأعسر (معكوسة).
 .4شبل الدب  oخالف نفس (م).
 .5متشابهة  oوضع في شكل قوالب
 .6يعطي وعدا  oطمع شديد
 .7صالت (فيها همزة مقلوبة ياء)  oفي
رغد من العيش.
 .8هرب  oمن اعتذار
 .9نصف اسم أحد أفالم احمد السقا.
 oنصف وميض
 .10ريفي  oفنانة كوميدية مصرية

 .1املطرب��ة البدوي��ة امللقبة بس��مراء
الباديه
 .2فراش الطفل الرضيع  oعكس خير
 .3قاصدة مع سبق االصرار  oثلثا توت.
 .4تغذية املاشية في املناطق العشبية
 oمتشابهة
 .5فراشة االغنية (من لبنان).
 .6ثلثا بيت  oفي املقدمة.
 .7يستخدمه العب كرة التنس مثال
 .8فنان مصري من أصل س��وري اسمه
احلقيقي أنور يحيى النقاش.
 .9االس��م الس��ابق للفن��ان املص��ري
العاملي عمر الشريف.
 .10جن��م النج��وم الس��وبر س��تار (من
لبنان)

حظك اليـوم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الحمل

الثور

الجوزاء

عندما تتذكر أفكارك التي دونتها خالل الفترة
املاضي��ة ،رمبا تصر عل��ى تنفيذ معظمها ألنك
تظن أنك تأخرت وتكاس��لت عن التفكير فيها
بجدي��ة .متيل للتحدث بح��رص حتى مع أقرب
األشخاص إليك سواء في العمل أو في املنزل.

إذا أت��ى إلي��ك أي ش��خص الي��وم لي��روي ل��ك
مش��كلة ما أو خالفا مع أح��د زمالئه ،ال حتكم
على الطرف اآلخر قبل أن تس��مع وجهة نظره
أو حتى تعطيه فرصة ليدافع عن نفس��ه .كن
صبورا واطلع على التفاصيل بلطف.

يفضل االهتمام باملهام البسيطة التي ال حتتاج
جهدا أو تفكيرا .يقدر اجلميع احلالة التي متر بها
اليوم فال تك��ن قلقا .في ه��ذا اليوم ،ننصحك
باالهتمام بصحت��ك ومبحاولة جتنب أي مواقف
تعرضك لالنفعال أو الغضب.

السرطان

األسد

الميزان

تعلم كيف تتواصل وتتفاعل مع محيطك حتى
تكون ش��خصا ناجحا .جتنب اليوم اس��تخدام
وس��ائل االتصاالت وق��م بزي��ارة أصدقائك في
منازلهم وتواص��ل معهم وجها لوجه لتجديد
أواصر العالقة بينكم.

ستقضي وقتا جميال بجانب أسرتك وبالتحديد
م��ع أطفال��ك الصغ��ار .رمب��ا تقرر املك��وث في
املنزل اليوم م��ن أجلهم .الليلة ،اطلب الطعام
املفضل لديهم ولدي��ك أيضا وتنالوه في املنزل
أثناء مشاهدة بعض األفال املسلية.

من الصعب جدا اليوم التعامل مع أكثر من
شخص في آن واحد نظرا لكثرة مسؤولياتك
في الفترة الصباحي��ة بالتحديد .ال تتعامل
م��ع كل ش��يء بجدي��ة فقد مي��زح البعض
معك.

العذراء

العقرب

القوس

إذا كن��ت موهوب��ا ف��ي مج��ال الرس��م أو
الكتاب��ة ،من األفض��ل أن تنضم جملموعة من
األصدقاء من املوهوبني مثلك .انضم جملموعة
م��ن الفنانني أيض��ا أو األدباء لتس��تفيد من
خبراتهم.

إذا قمت بتنظيف املنزل بالكامل ستشعر أنك
راض عن نفس��ك وعن آدائك .س��تبدأ مش��روع
عمل جديدا غدا ،ولذل��ك يجب أن تتخلص من
كل أعمالك املؤجلة والعالق��ة هذا اليوم على
الفور.

أن��ت ش��خص طي��ب وحس��اس ودبلوماس��ي
ولذلك ال تتعج��ب إن حاول البعض اس��تغالل
هذه الصفات التي تتمتع بها .حتاول اليوم جتنب
أي مشاحنات أو مش��اجرات ورمبا تتجنب أيضا
التعامل مع أي مشكلة تتعرض لها اليوم.

الجدي

الدلو

الحوت

اس��تغل هذه الفترة وكون عالقات جديدة .على
اجلانب اآلخ��ر ،رمبا جتد أيضا ع��ددا من احلاقدين
فكن حذرا وال تتعامل بشفافية وتواضع بشكل
مبالغ في��ه .بعض األمور لن تكون واضحة كما
تبدو لك من الوهلة األولى.

تخل��ص من األغ��راض غي��ر املهمة ف��ي املنزل
كاألوراق واجمل�لات والصحف القدمية،واس��تعد
الس��تقبال ضي��وف مهم�ين في املس��اء .حول
الطاقة الس��لبية إلى إيجابية حتى ال تفس��د
وقتك اجلميل.

انتبه فرمبا تش��عر اليوم أنك لست على ما يرام،
ورمبا لم تشعر بروح التفاؤل املعتادة لديك .ولكن
ال داع للقل��ق فال يوجد ش��يء يس��تدعي ذلك.
املش��كلة هي أنك لديك مزيد من العمل يجب
إجنازه وال تستطيع طلب املساعدة من أحد.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

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

كتابة

عصور األدب والتسميات
المستعارة
د.عبد العظيم رهيف السلطاني
تش��يع ف��ي الكت��ب الت��ي ت��ؤ ّرخ لعصور
األدب العرب��ي تس��ميات لبع��ض العصور،
ك��ـ ((العصر اجلاهلي)) ،تس��مية دالة على
القرنني اللذين سبقا مجيء اإلسالم .وجند:
((العص��ور املتأخرة)) أو ((العصور املظلمة))
أو ((الفترة املظلمة)) ،تس��ميات ملتصقة
بالعص��ور الت��ي تلت س��قوط بغ��داد بيد
هوالكو عام 656هـ .
فه��ل ه��ذه التس��ميات  -وما تش��بهها -
حتدد تل��ك العص��ور حتدي��دا موضوعيا ،أم
ّ
متضمن��ا حكما على
ه��ي تصف ،وصف��ا
ّ
تلك العصور؟! اجلواب يأتي س��ريعا :إنّها ال
�دد بل تصف .وهذا الوص��ف – وقبل كل
حت� ّ
يهدد موضوعية
شيء  -ينطوي على خطر ّ
ال��درس األدبي .لأِ ّن تس��مية عص��ر ما قبل
اإلس�لام بـ ((اجلاهلي)) ،ليس س��وى وصف
غير محاي��د .فاجله��ل مبعناه الع��ام يقف
بالضد من ال ِعلْ��م .وقد يُقال اجلهل :مبعنى
الطيش والغضب والسفه واحلمق ...وك ّلها
دالالت تأوي إلى معن��ى واحد ،يقف بالضد
من احلِلْم واحلكمة .وسواء أكان اجلهل هنا
ضد ال ِعلْم أم ضد احلِلْم ،فكالهما – ال ِعلْم
واحلِلْ��م  -صف��ة حس��نة يُراد له��ا ضمنا
أن تلتص��ق بتوصي��ف العصر اإلس�لامي.
فقولن��ا ((العص��ر اجلاهلي)) يعن��ي إصدار
حك��م عل��ى العصر ال��ذي س��بق مجيء
اإلس�لام .فوصف��ه بأنّه مس��تودع اجلهل،
يعل��ي من ش��أن العصر الذي ت�لاه .فأصل
التس��مية فيها تعبير ع��ن خضوع لنظام
ثقاف��ي نابع من تص�� ّور آيديولوج��ي ديني.
فما قد يصدق م��ن توصيف ((اجلهل)) على
مس��ائل ش��رعية أو حياتية ال يصدق على
مس��ائل األدب وقضاياه .وحني يأتي الدرس
األدبي فيستخدم وصف ((اجلاهلي)) ليكون
اس��ما داال على عصر أدبي ي��ؤرخ له؛ يكون
ذلك ال��درس قد اس��تعار توصيف��ا ثقافيا
آيديولوجيا ال عالقة له ببنية الدرس األدبي
وأهدافه ،وقد يتقاطع معه .في وقت يُؤمل
في��ه من ال��درس األدب��ي احلدي��ث أن ينقل
خطاه بوع��ي املوضوعية ،فيع��زل املؤثرات
يحدد
التي ال تنبع من طبيعة املدروس ،وأن
ّ
بدقة ووض��وح كافيني :غاية الدرس ،ونطاق
عمله ،وح��دود مس��ؤوليته وأهدافه .فهو
يدرس األدب مستجيبا الشتراطات الدرس،
وفضال ع��ن هذا فليس من مس��ؤوليته أن
�دس أنفه
ي��ر ّوج ألمر خ��ارج غايته ،وال أن ي� ّ

ثيودور أدورنو
ف��ي أم��ر ال يعني��ه .فبص��رف النظ��ر عن
حتقّ ق ال ِعلْم أو احلِلْم أو عدم حتققهما في
العصر اإلس�لامي؛ فإ ّن الدرس األدبي غير
معني بهذا ،وال تناس��به تس��مية العصر
الس��ابق للعصر اإلس�لامي ب��ـ ((العصر
اجلاهلي)) ليك��ون أدب ذلك العصر ((األدب
اجلاهلي)) .فالدرس األدبي يسعى لأِ ن يؤ ّرخ
لعص��ور أدبي��ة تاريخا موضوعي��ا ،يصف
األدبي.
الواقع
ّ
ح�ين أ ُ ْطلِقَ��ت تس��مية اجلاهلي على
عص��ر ما قبل االس�لام؛ لم تك��ن املقارنة
قائمة بني ذلك العصر والعصر العباسي،
مث�لا .مّ
وإن��ا أُطلقت مقارنة ب�ين عصر ما
قبل اإلس�لام وعصر صدر االسالم .واألدب
ف��ي هذا العصر األخي��ر كان ضعيفا باردا.
فاملعلقات ((اجلاهلي��ة)) ،مثال كانت إبداعا
ش��عريا متفوقا على ش��عر العصر الذي
تاله .وهذا أمر لم يخ��رج به النقد العربي
احلديث وحده .مّ
وإنا س��بق للنق��د العربي

حتسسه ،فكان األصمعي عالمة
القدمي أن ّ
فارقة بهذا اخلص��وص .فأصدر هذا احلكم
الشارح لتراجع مستوى الشعر في عصر
صدر اإلس�لام مقارنة بشعر العصر الذي
س��بقه .ب��ل ،أيض��ا ،ح��اول تفس��ير ذلك
املفس��ر:
التراجع .لذا قال قوله املش��هور
ِّ
إ ّن الش��عر إذا أدخلت��ه في ب��اب اخلير الن.
وهن��ا يتضح مق��دار اخلط��أ املعرفي الذي
يرتكبه الدرس األدبي حني يس��لك الطريق
اخلطأ ،فيستعير تسميات/أوصاف ال صلة
لها بطبيع��ة بنية ذلك ال��درس وطبيعة
أهدافه .وهي مفارق��ة في منطق املعرفة
درس تس��مية هي ض��د نتائجه
أن يتبنى ٌ
التي توصل إليها.
ل��ذا نق��ول :إن ش��ئنا الدق��ة العلمية
ف��ي حتدي��د العص��ر األدب��ي ،فلنذهب مع
تس��مية(( :عصر ما قبل اإلسالم)) ،ويكون
األدب فيه(( :أدب ما قبل اإلس�لام)) .فهذه
تس��مية حيادي��ة موضوعي��ة ،تتخذ من
مجيء اإلس�لام ُمح�� ِّددا فاصال بني زمنني.
ثم يُترك أمر تش��خيص م��ا حتقق من أدب
وحتديد محتواه ومستواه وداللته ...للدرس
األدبي املوضوعي.
وفي قولنا (( :العصور املتأخرة ))أو ((العصور
املظلمة))(( /الفت��رة املظلمة)) أو ((عصور
االنحطاط))؛ توصيف لتلك العصور وليس
حتديدا لها .فكلمة ((املتأخرة)) حني نصف
بها عصورا أدبية تدل على التراجع األدبي،
ف��ي تل��ك العص��ور .وكلم��ة ((املظلمة))
توصي��ف يتجاوز دالل��ة التأخّ ��ر إلى داللة
أكث��ر إمعانا في توصيف احل��ال باالنهيار.
وف��ي ه��ذه التوصيف��ات(( :املتأخ��رة)) و
((املظلمة)) و ((االنحطاط)) حتضر احلمولة
((اآليديولوجي��ة)) ،أيض��ا ،وهي مس��تعارة
من تص ّور ثقافي يصف العصور من خالل
ربط توصيفاته ((تسمياته)) بانتهاء حكم
دولة اخلالفة اإلسالمية .فيصبح ما حصل
بع��د انتهاء حكم اخلالفة اإلس�لامية هو
بالض��رورة تأخّ ��ر وظالم وانحط��اط .ومثل
هذا احلكم ال يناسب طبيعة األدب .فاألدب
ال ينه��ار متزامنا مع انهيار نظام احلكم!!.
فتح ّول نظام سياس��ي قد يكون س��ريعا
فيحصل في يوم أو أيام معدودة ،ويتحقق
بانهي��ار اجليش الذي يحمي��ه .ولكن حت ّول
األدب يتحقق في أجي��ال متعاقبة ال بأيام
مع��دودة .وكثيرا ما حصل في تاريخ األدب
أن وجدن��ا ازده��ارا في األدب ف��ي ظل واقع
سياسي مضطرب ومتردٍ.

((عصر التنوير)) ،هو اآلخر
تنطوي تسميته على خطر.
فهذه تسمية مستعارة
من فضاء ثقافي ال يخلو
من أثر آيديولوجي مباشر.
فهي تسمية تدعو ضمنا
إلى نوع ثقافي هيمن في
عصر معيّن .فالتسمية هنا
أصبحت ترويجا لذلك النوع
الثقافيّ ،
بأن ربطته بالنور

ماكس هوركهامير
لذا هو((العصر الوس��يط)) ،إن ش��ئنا
احت��رام موضوعي��ة الدرس األدب��ي ،فهذه
التس��مية حت��دد ه��ذا العص��ر ،ال تصفه
بأوص��اف مس��تعارة .فـ ((الوس��يط)) هنا
ت��دل عل��ى عص��ر يتوس��ط ب�ين العصر
العباس��ي والعصر احلديث .واألدب فيه هو
((أدب العص��ر الوس��يط)) .فنتجاوز بذلك
أمر توصيفه ،وندع ذلك التوصيف للدرس
األدبي ،الذي يستند دائما إلى رؤى نسبية،
ونظريات دينامية متحركة ،وقد يكش��ف
البح��ث نتائ��ج جدي��دة وتص��ورات أخرى
ع��ن هذه العصور ،وق��د ال يجد دقة في أن
مجم��ل األدب ف��ي تلك القرون ينس��جم
مع وص��ف التأخّ ر والظلم��ة واالنحطاط،
ّ
محطات وقرون
فداخل العصر الوس��يط
عديدة.
إ ّن خطر التس��مية بالوصف ال يقتصر
عل��ى التوصي��ف الس��لبي ((اجلاهل��ي،
أي
املظلم��ة ،املتأخ��رة ،))...ب��ل يش��مل ّ

توصي��ف يتح�� ّول إلى اس��م .ف��ـ ((عصر
التنوير)) ،هو اآلخر تنطوي تس��ميته على
خطر .فهذه تس��مية مستعارة من فضاء
ثقافي ال يخلو من أثر آيديولوجي مباش��ر.
فهي تس��مية تدعو ضمنا إلى نوع ثقافي
هيم��ن في عص��ر معينّ  .فالتس��مية هنا
أصبح��ت ترويجا لذلك النوع الثقافي ،بأ ّن
ربطته بالنور ،وه��و قد ال يكون كذلك في
الواقع .فما س��مي بعصر التنوير في أوربا
،مث�لا ،كان موض��ع نقد لكب��ار املفكرين
كماك��س هوركهامي��ر وثي��ودور أدورنو ،في
كتابهما ((جدل التنوير)) ،اللذين لم يجدا
ف��ي ((التنوير)) تنويرا حقيقي��ا .مّ
وإنا وجدا
فيه مفهوما هالميا شموليا ينطوي على
أوه��ام ،تتجلى مبظاهر متنوع��ة .فالتنوير
في النصف األول من القرن العشرين ،مثال،
تضم��ن خداعا وصناع��ة ثقافة مهيمنة،
تبيع وعي اإلنسان للشركات الصناعية.
لذا جن��د أن من املفيد ثقافيا ومعرفيا؛

العم��ل عل��ى تس��ويق ثقاف��ة احت��رام
املوضوعية والعمل عليها من خالل اللغة.
حتدد
فنس��مي عص��ور األدب بتس��ميات ّ
العصور وتساعد على درسها مبوضوعية،
ال أن نس��ميها بأوص��اف ،مس��تعارة م��ن
محمل��ة بحم��والت
فض��اءات ثقافي��ة
ّ
آيديولوجية ،ولها أهداف غير هدف الدرس
األدب��ي .فاللغة الت��ي نس��تعملها ليس
فقط تدل عل��ى نوع عقولنا ونوع ثقافتنا،
مّ
وإنا أيضا تر ّب��ي عقولنا وتؤثر في ثقافتنا.
وفي مجال ال��درس فهي تؤ ّثر في درس��نا
وفي نتائج ذلك الدرس .فحني نصف عصرا
باجله��ل أو التأخّ ر أو الظلمة أو االنحطاط
أو التنوي��ر؛ قد ال تكون نتائج درس��نا مبنأى
م��ن التأ ّث��ر به��ذه التس��ميات الواصفة.
فاألوص��اف في جوهرها أحكام ،وهي بهذا
حتم��ل حكما عل��ى ذلك العصر يس��تبق
نتائ��ج البح��ث األدبي .وه��ذا يخل مبنطق
البحث وأصول املعرفة.

قراءة

خطبة الهندي األحمر!
جمال جاسم أمين
()1
ه��ذه اخلطبة افتراضية يلقيها الش��اعر
ف��ي بهو تأريخ��ه  ،تأري��خ تصداعات
روحه املوروثة و املفروضة عليه فرضا
 ،بالطب��ع يندر من يصغ��ي لها رمبا
بسبب شعريتها التي حتاكي واقع
الهن��دي االحم��ر او خطبته امام
االبيض املنتص��ر  ،خطبة العربي
االحم��ر .ن��ص طوي��ل للش��اعر
( عدن��ان حس�ين ) يعيدن��ا الى
اصل احلكاي��ة  ،حكاية الهنود
احلم��ر الذين غزاه��م األبيض (
املتحضر ) فس��لب منهم ما
س��لب وكان من عادة الهنود
احلمر اذا انهزمت قبيلة امام
غزو ما ل��ن يتركوا هزميتهم
دون خط��اب  ،يلق��ي زعيم
هذه القبيل��ة كلمة امام
املنتص��ر ! و هك��ذا ( فعل
الزعي��م الهن��دي االحمر
س��ياتل في عام ) 1855
حيث قال للغزاة البيض
( اذا م��ا بعناكم ارضنا
فعليك��م ان تتذك��روا
و تع ّلم��وا اطفالك��م
أ ّن االنه��ر إخوتن��ا و
اخوتك��م و عليكم
ان تهبوه��ا ما يهب
االخ اخاه من طيبة
) وغالب��ا ما تكون
وصاي��ا امله��زوم
أنب��ل م��ن وصايا
املنتص��ر املأخوذ
بزه��و الق��وة
ح��د العم��ى.
ل��م يتوق��ف
ه��ذا الن��ص
ا لتا ر يخ��ي
عن��د ح��د
الواقعة بل

ظل قيد التداول على ألس��نة الشعوب
املهضومة في كل مكان .يوما ما انبثق
مجددا على لسان الشاعر الفلسطيني
محمود درويش عبر نصه ( خطبة الهندي
االحم��ر م��ا قب��ل االخي��رة ام��ام الرجل
االبي��ض ) و الفلس��طيني املهاج��ر هنا
مع��ادل الهندي االحمر مس��لوب االرض
و احلياة ! نح��ن اذن امام (
ش��كو ى

صارخ��ة ض��د القهر االجتماع��ي ) امام
مدونة متحركة الداللة من الواقعة الى
اجملاز فضاؤها الزمن املفتوح و موضوعها
القهر .
()2
الي��وم يس��تعيدها الش��اعر ( عدن��ان
حس�ين ) عبر توصي��ف ( العربي االحمر
) ال��ذي يعاني القهر ذاته لكن الس��ؤال
 :ه��ل ل��دى هذا املقه��ور م��ا يقوله في
خطبته ؟ ام ان الش��اعر تولى عنه هذه
املهمة ؟ يكشف النص
من��ذ البداي��ة
عالقته بنصوص
سابقة  :اخلطبة
االصلي��ة ثم نص
( دروي��ش ) ال��ذي
توال��د عنه��ا حتى
حلظ��ة ( العرب��ي
االحم��ر ) الذي صاغ
مالمحه شاعر حلظة
راهنة وجد ما يكفي
م��ن التطاب��ق ليب��رر
االستعارة و االستعادة
مع��ا  ،يتك��ئ ( عدن��ان
) عل��ى مقولة الش��اعر
االنكليزي ت  .س  .اليوت
( انا ال أؤمن بش��عر جديد
مطلقا ألنه سيكون رديئا
 ..الش��اعر العظي��م ه��و
ال��ذي يذك��رك بس��ابقيه )
بالطب��ع ان مثل ه��ذا الرأي
يحت��اج ال��ى مداولة أوس��ع
ألنه مي��س جوهر فكرة االبداع
التي ي��راد له��ا ان تنبثق بكرا
بال س��ابق وميكن فهم مقولة
( اليوت ) عل��ى وجه اخر ال ميس
ه��ذا اجلوهر بل ه��و يقصد نوعا
من الش��عر امللحمي القادر على
استبطان جتارب سابقة وصهرها
ف��ي مصهر جدي��د  ،نع��م هناك
الكثير من ه��ذا النوع وال يقلل من
قيمت��ه االبداعية و هن��ا رمبا نقصد
التناص الذي نتداوله نقديا باعتباره
امكانية اس��تبطان نصوص في نص

و االم��ر على هذا الوج��ه ال ضير فيه اما
االستنس��اخ او االس��تذكار املقصود بال
إعادة انتاج فهو تكرار ال جدة فيه .
()3
يصوغ ( عدنان حس�ين ) مدونته اجلديدة
و كأنها على لس��ان ( س��ياتل ) ش��يخ
القبيلة الهندية املنهزمة :
سيد الليل و اخليل و النبيذ املشاع
دنّست فوق السهوب
في قوس قلبي
مرايا االساطير العتيقة
لوث��ت ريش البحي��رات الرقيقة و حقول
الذرة
و سرب الهندباء
ما فهمت كالم الروح فينا
أج��د ان القصي��دة فنيا اق��رب ما تكون
الى روح قصيدة القناع التي شاعت في
شعرنا احلديث فالش��اعر يتخذ لصوته
الش��عري مع��ادال ما ( قناع��ا ) يبوح من
خالله وهو ما يفعله االن ( عدنان حسني
) في مطولته التي استغرقت مجموعة
شعرية كاملة  ،تتوالى بطريقة الوصايا
الت��ي يلقيه��ا الراح��ل عل��ى الق��ادم ،
السليب على السالب بلغة ال تخلو من
وجع اخلسارة و خذالن الروح  ،االمر يتعدى
ح��دود الهزمية العس��كرية في معركة
عابرة ال��ى االنكس��ار االكبر  ،انكس��ار
روح اجلماع��ة و هزمي��ة وجوده��م برمته
وهنا تكمن اهمية الوعي الشعري الذي
يهت��م باملصائر بعد ان يغ��ادر التطريب
الش��كلي الى جوهر املعنى و بالطبع ال
نريد للقصيدة ان تتخلى عن جمالياتها
لصال��ح مضمونها باملرة ألنه��ا عندئذ
تفقد وصفها شعرا بل ما نسعى له هو
املهارة العالية التي تصوغ املعنى جماال
وال تهدر شيئا من هذا املركب املتواشج
 :املعن��ى و اجلمال ! اذن نح��ن إزاء حزمة
وصايا يتركها املهزوم قبل مغادرته على
ارضه التي ضاعت :
هذه الرياح
قداس روح االله  ،فوق اجلبال تسد ثقوب
العدم
في فضاءات الوجود ..
ال تهنها .

سعيد الغانمي في القائمة

القصيرة لجائزة الشيخ زايد
للنقد والترجمة

بغداد ـ وكاالت:

أعلنت جائزة الش��يخ زاي��د للكتاب
والبال��غ مجم��وع جوائزها س��بعة
ماليني درهم إماراتي (نحو  1.9مليون
دوالر) القائم��ة القصي��رة لفرع��ي
(الترجم��ة) و(الفن��ون والدراس��ات
النقدية) يوم اخلميس من بني تسعة
فروع للجائزة.
وش��ملت القائم��ة القصي��رة لفرع
الترجم��ة ثالثة أعم��ال هي (العدالة
والعق��اب ف��ي املتخي��ل اإلس�لامي
خ�لال العص��ر الوس��يط) للمؤلف
كريستيان النغ وترجمه إلى العربية
التونسي رياض امليالدي.
وكتاب (االقتصاد واجملتمع  -السيادة)
للمفكر األملاني ماكس فيبر وترجمه
م��ن األملانية إلى العربية التونس��ي
محمد التركي وكتاب (الضروري في
أصول الفقه البن رشد) وترجمه من
العربية إلى الفرنس��ية اللبناني زياد
بو عقل.
كما ضم��ت القائمة القصيرة لفرع
الفن��ون والدراس��ات النقدي��ة ثالثة
أعمال هي (خط��اب األخالق والهوية
في رس��ائل اجلاح��ظ مقاربة بالغية

حجاجي��ة) للباح��ث املغربي محمد
مش��بال و(آف��اق اخليال األدب��ي ..من
احمل��اكاة إل��ى التفكيكي��ة) للباحث
السعودي صالح زياد.
وضم��ت أيضا :فاعلية اخليال األدبي..
محاول��ة ف��ي بالغي��ة املعرف��ة من
األس��طورة حت��ى العل��م الوصفي.
للناقد العراقي املقيم في أس��تراليا
سعيد الغامني.
وجائزة الشيخ زايد للكتاب هي جائزة
مستقلة تمُ نح سنويا للمبدعني من
املفكرين والناشرين والشباب تكرميا
إلسهاماتهم في فروع (أدب الطفل)
و(الترجمة) و(اآلداب) و(املؤلف الشاب)
و(التنمي��ة وبن��اء الدول��ة) و(الفنون
والدراس��ات النقدي��ة) و(التقني��ة
والنش��ر) و(الثقافة العربية باللغات
األخرى) و(شخصية العام الثقافية).
وب��دأت اجلائ��زة ف��ي إع�لان القوائم
القصي��رة للدورة احلادية عش��رة في
فبراير ش��باط عل��ى أن يق��ام حفل
تك��رمي الفائزين في  30أبريل نيس��ان
عل��ى هامش معرض أبوظبي الدولي
للكتاب ف��ي مركز املع��ارض الدولي
في أبوظبي.
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األسود يواجهون

العراق يستهل شوطه بلقاء اإلمارات  ..االثنين

اليوم  ..افتتاح بطولة آسيا بكرة القدم الشاطئية المؤهلة الى المونديال
ترينغانو ـ أثير الشويلي*
تنطلق اليوم الس��بت في مدينة
ترينغان��و املاليزي��ة منافس��ات
بطولة اس��يا املؤهل��ة الى كاس
العالم بكرة القدم الش��اطئية،
حي��ث س��يخوض لق��اء االفتتاح
منتخب��ات اجملموع��ة االول��ى
وس��يلتقي منتخ��ب الصني مع
منتخب البحرين وتعقبها مباراة
افغانس��تان و ماليزيا وس��يبقى
املنتخ��ب االيران��ي ف��ي االنتظار
كون هذه اجملموعة تضم خمسة
منتخبات.
ام��ا ي��وم غ�� ٍد االح��د س��تلعب
اجملموع��ة نفس��ها ،اذ يلتق��ي
املنتخ��ب االفغاني م��ع منتخب
الصني ويواجه اهل االرض ماليزيا
منتخ��ب اي��ران ف��ي ح�ين يبقى
املنتخب البحرين باالنتظار.
وس��تكون منافس��ات ي��وم بعد
غ ٍد االثن�ين هي االهم بالنس��بة
لالسود الرافدين ،حيث ستفتتح
املباري��ات ،بلق��اء منتخبن��ا م��ع
منتخ��ب االم��ارات الش��قيق
ف��ي الس��اعة العاش��رة بتوقيت
ماليزيا ،واخلامس��ة فجرا بتوقيت
العراق ،تعقبها خمس��ة مباريات
حي��ث س��يتواجه املنتخ��ب
القط��ري م��ع نظي��ره اليابان��ي،
فيما س��يبقى املنتخب اللبناني
باالنتظ��ار بس��بب انس��حاب
املنتخ��ب االوزبك��ي وس��يتبارى

راشد داوود

غسان عيدان
منتخب��ي عم��ان م��ع منتخ��ب
تايلند وستكون املباراة اخلامسة
ليوم االثنني بني منتخبي البحرين
وماليزيا وتختت��م املباريات بلقاء
املنتخب االيراني الذي س��يواجه

منتخب الكرة الشاطئية
افغانستان.
واصرت اللجنة املنظمة لبطولة
تصفي��ات اس��يا املؤهل��ة ال��ى
كاس العالم بع��دم التالعب في
اجملموع��ات الث�لاث ،بالرغ��م من

عبطان يشيد بمواقف
األردن الداعمة لرفع الحظر
بغداد ـ قسم اإلعالم:
التقى وزير الش��باب والرياضة عبد
احلس�ين عبط��ان ،والوف��د املراف��ق
ل��ه ،االربعاء في عم��ان رئيس االحتاد
االردن��ي بكرة الق��دم االمير علي بن
احلس�ين بن طالل ،بحضور س��فيرة
العراق في االردن صفية السهيل.
وتق��دم وزي��ر الش��باب والرياض��ة
بالش��كر واالمتنان الى سمو االمير
لدعم��ه الكبير للع��راق في قضية

رف��ع احلظ��ر مثمن��ا ف��ي الوق��ت
نفس��ه الدور اإليجابي للمؤسسات
الرياضية االردنية كاحتاد كرة القدم
واللجنة االوملبية .وثمن وزير الشباب
والرياض��ة ،موق��ف االمي��ر علي بن
احلس�ين الداعم للع��راق في قضية
رف��ع احلظر عن كرة القدم العراقية،
وتأكيده على خوض املنتخب األردني
لق��اءا ً وديا مع العراق بعد رفع احلظر
عبر كتاب رس��مي وص��ل الى االحتاد

العراقي في وقت سابق.
وأك��د االمي��ر عل��ي بن احلس�ين ان
موق��ف االْردن ثاب��ت وايجاب��ي الن
العالق��ة م��ع الع��راق ه��ي عالق��ة
تأريخية متجذرة ،وسنكون حاضرين
في العراق بأقرب وقت ..وجرى خالل
اللقاء بحث القضايا املشتركة التي
تهم البلدين والس��يما ف��ي اجلانب
الرياض��ي وس��بل تفعي��ل العم��ل
املشترك.

يحلم بتمثيل المنتخبات ونادي الشرطة

محمد عبد الخالق  ..طاقة واعدة بالكرة الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل املوهوب محمد عبد اخلالق
مواليد  ،2003حضوره في تدريبات
املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة املوهبة
الرياضي��ة بالك��رة الطائ��رة ،أذ
ينتظم في التدريبات ويشترك في
املهرجان��ات الت��ي ينظمها املركز
منذ  3سنوات.
يق��ول املوهوب محم��د ،انه يأمل
في الوصول ال��ى متثيل املنتخبات
الوطني��ة واللعب لألندية املتميزة
في رياض��ة الكرة الطائ��رة بينها
الش��رطة وغاز اجلن��وب ،ويتابع ان
حص��ول العديد م��ن العبي املركز
الوطني عل��ى فرص��ة اللعب في
االندي��ة املتقدمة بع��د تخرجهم
من املرك��ز ،يؤك��د جدارتهم ودقة
العم��ل التدريبي ال��ذي توفر لهم
في الس��نوات الس��ابقة ،ويش��ير
إلى ان العبي املركز الوطني ينالون
دعم��ا ً كبي��را ً من امل�لاك التدريبي
املؤلف من مدير املركز عالء شاكر،
واملدرب�ين ع�لاء عبد الرض��ا وعمر
سعيد وحسني عدنان.

املوهوب محمد عبد اخلالق
واوض��ح ان��ه انطلق من مدرس��ة
االفالذ في حي العدل ،ومتت دعوته
لتمثيل فريق تربية الكرخ الثالثة،
واشترك في العديد من البطوالت
حتت اشراف املدرب محمد جبار.
ويق��ول انه يواصل دراس��ته حاليا
ف��ي الص��ف الثان��ي املتوس��ط،
ويطم��ح بدخ��ول كلي��ة التربية
البدنية وعلوم الرياضة.

تقرير

وعن هوايت��ه االخرى ،ب�ين انه من
مش��جعي فريق نادي القوة اجلوية
بكرة الق��دم ومن املعجبني بهدف
كأس االحتح��اد اآلس��يوي حمادي
أحمد وزمالئه بش��ار رس��ن وعماد
محسن ،متمنيا ً ان يجدد الصقور
حفاظه��م عل��ى اللق��ب القاري
في بطولة كأس االحتاد اآلس��يوي
وخطف لقب الدوري املمتاز.

اعت��ذار منتخب اوزبكس��تان من
املشاركة ،حيث ستبقى اجملموعة
الثانية تضم ثالثة منتخبات في
حني تضم اجملموعة االولى خمسة
منتخب��ات ،اما اجملموع��ة الثانية

التي يلع��ب بضمنه��ا منتخبنا
الوطن��ي فتتك��ون م��ن اربع��ة
منتخب��ات ،وكان هن��اك مقت��رح
من قبل املنتخبات املش��اركة بان
يضاف ال��ى اجملموعة الثانية احد

املنتخب��ات م��ن اجملموع��ة االولى
لك��ي تصبح اجملاميع بالتس��اوي
لك��ن اللجنة رفضت وس��تبقى
اجملموعات على حالها.
م��ن جانب��ه ،اوضح رئي��س الوفد
العراقي غس��ان عيدان ان فريقنا
عازم على حتقي��ق نتائج ايجابية
ف��ي ه��ذه البطول��ة بالرغم من
صعوب��ة اجملموع��ة لكنن��ا وفرنا
جمي��ع ما يحت��اج املنتخب خالل
هذه الفت��رة واجلمي��ع متفائلون
بتحقيق مس��توى طي��ب ونتائج
ايجابية م��ن اجل اس��م العراق،
وبني ان اداء العبون��ا بدأ يتصاعد
ش��يء فش��يئا بفضل توجيهات
املدرب راشد داود.
واض��اف :ف��ي ض��وء متابعت��ي
للوح��دات التدريبي��ة واملباري��ات
التجريبية ملس��نا م��ا هو ايجابي
جدا ،س��نلعب اول مبارياتنا امام
املنتخ��ب االمارات��ي ي��وم االثنني
املقبل نامل من جميع الصحافة
واالع�لام واجلماهي��ر العراقي��ة
مبس��اندة منتخبنا الوطني بكرة
القدم الشاطئية في هذه املهمة
وان شاء اهلل سنكون عند حسن
ظ��ن اجلمي��ع من اجل املنافس��ة
احلقيقية على قطع احدى تذاكر
املوندي��ال العامل��ي املقب��ل وهذا
هدف وفد الع��راق في التصفيات
اآلسيوية.
* املنس��ق اإلعالم��ي للجن��ة
الشاطئية

س��بيل العمل بالشكل الصحيح
واملمنه��ج وال��ذي يحق��ق الهدف
ال��ذي نبتغي��ه جميع��ا ،وهو صنع
قاعدة رياضية رصينة في الاللعاب
الرياضي��ة كافة ،مش��يرا ً ان هناك
تغيرات أيجابية كبيرة ستشهدها
األسابيع القادمة وستحدد الوضع
الع��ام بالص��ورة التي تضم��ن لنا
حتقيق اإلجناز املتمثل في صنع جيل
رياضي جدي��د وموهوب ق��ادر على
الظفر باالوسمة والكؤوس الالمعة
للعراق في جميع احملافل اإلقليمية
والعاملية.

اسو عادل في اجتماعات تنس غربي آسيا
بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
عق��د في دب��ي عاصم��ة االم��ارات
العربي��ة االقتصادي��ة اخلمي��س
وبحض��ور كل م��ن رئي��س االحت��اد
الدول��ي ورئي��س االحت��اد االس��يوي
ورؤس��اء احت��ادات كل م��ن الع��راق
واالمارات و الكوي��ت واالردن و اليمن
و ايران والبحرين و قطر و السعودية
ولبنان و عمان اجتماعا مهما للجنة
تطوير غربي اسيا  ,تباحث احلاضرون

خاللها س��بل تطوير التنس في دول
غرب اس��يا وقدم فيها السيد امير
بوركي مس��ؤول تطوير غربي اس��يا
باألرقام واالحصائيات كل ما يتعلق
بالتنس واشاد بعمل االحتاد العراقي
وام��ام اجلميع من خالل مش��اركاته
ف��ي البط��والت و اقامت��ه ع��دد من
ال��دورات للمدربني واحلكام اكد ذلك
اس��و عادل رئي��س االحت��اد العراقي
للتنس.

غدًا ..توزيع المنح

المالية بين  118ناديًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الش��باب والرياضة ،عن إطالق املنح املالية
لألندية الرياضية بواقع  118ناديا في عموم محافظات
العراق.
وقال��ت الوزارة في بي��ان صحفي إنه��ا أطلقت «املنح
املالي��ة لألندية الرياضي��ة بواقع  118نادي��ا في عموم
محافظ��ات العراق ،تنفي��ذا لتوجيهات وزير الش��باب
والرياضة عبد احلس�ين عبطان في تقدمي الدعم الالزم
لألندية الرياضية على الرغم من الضائقة املالية التي
مي��ر بها عراقنا احلبيب في ش��تى اجمل��االت ومنها اجملال
الرياضي» .ودعت الوزارة األندية املشمولة إلى «مراجعة
الدائرة املالية في الوزارة يوم غ ٍد األحد الس��تالم املنحة
املالية مستصحبني معهم تخويل باسم األمني املالي
للنادي حصرا ً ووصل قبض».

صدارته لممتاز الكرة

جانب من االجتماع «عدسة :عباس كردي»
لكل الالعبني الذين يتخرجون من
املرك��ز ،وانتقاء املوهوبني بش��كل
دقيق  ،وزج املدربني بدورات تدريبية
على املس��توى القاري ،وقيام جلنة
اخلبراء بزيارت مستمرة ومتواصلة
ال��ى االحتادات الرياضية لتنس��يق
العمل املشترك .
املوس��وي ذك��ر في تصري��ح العالم
املرك��ز الوطن��ي أن ه��ذا األجتماع
ال��دوري للجن��ة االستش��ارية في
مش��روع رعاي��ة املوهب��ة الرياضية
خصص لتذليل املصاعب واملعوقات
وحل املش��كالت التي ق��د تعترض

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقرَّ املنتخب األردن��ي لكرة الق��دم ،على مواجهة
الع��راق ،وديًا ،ف��ي  2حزيران املقب��ل ،بالعاصمة عمان؛
استعدادًا ملواجهة فيتنام ،باجلولة الثانية من تصفيات
كأس آسيا .2019
وأكد أس��امة طالل ،مدير املنتخب األردن��ي ،أن االحتاد،
تس �لَّم كتابًا رس��م ًيا من نظي��ره العراق��ي ،يتضمن
املوافقة على خوض لقاء ودي ،مطلع حزيران املقبل.
وق��ال« :تأتي املواجه��ة ،قبل أن يُغادر النش��امى للقاء
فيتن��ام ،ف��ي  13حزي��ران ،في هان��وي باجلول��ة الثانية
باجملموعة الثالثة لتصفيات كأس آسيا ،في حني ينتظر
العراق اس��تضافة الياب��ان ،في تصفي��ات املونديال»..
ولف��ت طالل ،إل��ى أن «لقاء العراق يس��بق املعس��كر
اخلارجي للنشامى؛ استعدادًا للقاء فيتنام».

النفط يحافظ على

مقترحات لتطوير العمل
في المركز الوطني للموهوبين
بغداد ـ إعالم المركز الوطني:
عق��د املدير الع��ام لدائرة ش��ؤون
احملافظ��ات واألقالي��م طال��ب
املوس��وي ،أجتماع��ه األول م��ع
اللجن��ة األستش��ارية للمرك��ز
الوطني التي ضم��ت ،مدير املركز
بسام رؤوف ومعاون مدير عام دائرة
التربي��ة البدني��ة والرياضة هيثم
محمد رش��يد ومدير مركز العاب
الق��وى د .صريح عبد الكرمي ومدير
مركز املالكمة د .عبد اجلليل جبار
ومدير مركز كرة اليد ظافر صاحب
وعض��و اللجن��ة االستش��ارية
فائ��ق ال��راوي ،لبح��ث جملة من
القضايا املهمة املتعلقة بدميومة
العم��ل في املراكز واالرتقاء به الى
آفاق مس��تويات الطم��وح احلالي
واملستقبلي .
وقد طرح أعضاء اللجنة مجموعة
م��ن املقترحات واملعاجل��ات جلملة
القضاي��ا املدرج��ة عل��ى ج��دول
اعم��ال االجتماع ،ومنه��ا املنهاج
السنوي لكل املراكز الوطنية في
االلعاب اخملتلفة وفروعها املنتشرة
ف��ي احملافظ��ات وقضية تس��ويق
الالعب�ين ومن��ح ش��هادة تخ��رج

األردن وديًا

واضاف انه انتهز فرصة وجود رئيس
االحت��اد الدولي واالس��يوي للتحدث
معهم عن كيفي��ة النهوض بعمل
االحت��اد العراقي للتن��س واالجتماع
منف��ردا م��ع كل م��ن رئي��س االحتاد
الدولي واالس��يوي ع��ن واقع التنس
العراقي والية دعم العراق بش��كل
افضل.
* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

بغداد ـ الصباح الجديد:
حافظ فري��ق نادي النف��ط على صدارت��ه لترتيب فرق
ال��دوري املمت��از برغ��م تعادل��ه بهدفني ملثلهم��ا أمام
مضيف��ه النجف ،ليرفع النفط رصيده الى  42نقطة،
فيما متكن الزوراء من خطف  3نقاط ثمينة من الطلبة
ليرفع رصيده الى  41نقطة باملركز الثاني متفوقا ً على
نفط الوسط بفارق االهداف.
وفاز اجلوية عل��ى الكهرباء بهدف ،فيم��ا تعادل امليناء
والبح��ري  2ـ  ،2ونف��ط ميس��ان وأمانة بغ��داد بهدف
ملثله ،وفاز الش��رطة على احلسني بهدف ،وتعادل زاخو
وكربالء سلبا ،فيما سجل الكرخ فوزا ً ثمينا ً على نفط
اجلنوب بهدفني لهدف واحد لصالح نفط اجلنوب.
وفي س��باق الهدافني ،يواصل العب النفط أمين حسني
اعتالء القمة وله  12هدفاً ،فيما يطارده باسم علي من
نفط اجلنوب وله  11هدفا ،وحس��ن علي من الكهرباء
ثالث��ا برصي��د  9أهداف ،فيما س��جل  8اهداف محمد
جبار ش��وكان من امليناء وعالء عب��د الزهرة من الزوراء،
وس��جل حمادي أحمد من القوة اجلوية وعالء محسن
من نفط ميسان  7أهداف لكل منهما.

مفكرة الصباح الجديد

الدوري اإلنجليزي

مان يونايتد ـ بورنموث  3:30عصراً
مساء
ليستر سيتي ـ هال سيتي 6:00
ً
ليفربول ـ أرسنال
مساء
8:30
ً

الدوري اإلسباني

إيبار ـ ريال مدريد
مساء
6:15
ً
مساء
برشلونة ـ سيلتا فيجو 10:45
ً

ّ
القمة
شجاعة الس بالماس تجبر ريال مدريد على النزول من

ّ
تسيده لليجا
برشلونة يستعد لمواجهة سيلتا فيجو بشعار تعزيز
مدريد ـ وكاالت:
أنهى فريق برشلونة استعداداته من دون
راحة ،ملباراة س��يلتا فيجو في اجلولة الـ
 26لليج��ا اليوم ،عل��ى ملعب «الكامب
نو» بخ��وض مران استش��فائي باملدينة
الرياضي��ة ،فيما يلعب ري��ال مدريد أمام
إيبار مس��اء الي��وم ايضا ً ضم��ن اجلولة
ذاتها.
يأتي ذلك عقب الفوز الكبير الذي حققه
نادي برش��لونة ،األربعاء على سبورتينج
خيخ��ون بنتيجة ( )1-6وتص��دره جلدول
املسابقة مستغال تعثر غرميه التقليدي
ري��ال مدري��د بالتع��ادل ( )3-3أمام الس
بامل��اس ..ويعد ه��ذا هو امل��ران األول بعد
إعالن املدي��ر الفني لويس إنريكي رحيله
عن تدريب الفريق بنهاية املوس��م اجلاري
خالل املؤمت��ر الصحفي عق��ب مواجهة
األمس.
وشهد املران مشاركة سبعة العبني من
الفري��ق الرديف وهم :مارلون س��انتوس
وكاربوني��ل وألينيا وكابتوم وبايك ومارك
كاردونا وجومباو.

وبعد نتيجتي االربعاء ،اقتنص برشلونة
صدارة الليجا بعدما رفع رصيده إلى 57
نقط��ة ويبتعد بفارق نقطة وحيدة أمام
امليرجن��ي الذي تتبقى له مب��اراة مؤجلة
أمام سيلتا فيجو.
ورف��ع برش��لونة رصيده إل��ى  57نقطة،
متقدم��ا ً بف��ارق نقطة عن ري��ال مدريد
الذي س��قط في ف��خ التع��ادل  3-3مع
ضيف��ه الس ب��االس ،علم �ا ً أن لفري��ق
العاصمة مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو.
واس��تعد الفري��ق الكتالون��ي بالتال��ي
أفضل اس��تعداد ملبارات��ه املصيرية مع
مضيفه باريس س��ان جيرمان الفرنسي
األربع��اء املقبل في إياب ثمن نهائي دوري
أبط��ال أوروبا ،حيث يحت��اج إلى معجزة
لتعوي��ض خس��ارته القاس��ية ذهاب �ا ً
برباعي��ة نظيف��ة ..ف��ي املقاب��ل ،تعقّ د
موقف س��بورتينغ خيخون بعد أن جتمد
رصي��ده عند  17نقط��ة فقط في املركز
الثام��ن عش��ر ،أول مراك��ز الهبوط إلى
الدرجة الثانية.
إل��ى ذل��ك ،أجبرت «ش��جاعة» س��فير
جزر الكناري ،الس بامل��اس ،املضيف ريال
مدريد عل��ى النزول من عرش الليغا بعد

من مباراة برشلونة وخيخون

أن تس ّيده ملراحل عديدة.
وأفل��ت ريال مدريد من خس��ارة موجعة
أم��ام الس بامل��اس بانتزاع التع��ادل 3-3
بصعوب��ة ف��ي الثوان��ي األخي��رة ،لكنه
واصل نزيف النق��اط في الفترة األخيرة،
فبع��د أن كان يتص��در الترتي��ب بف��ارق
مريح عن أقرب منافسيه ،بات في املركز
الثاني ( 56نقطة) خلف برشلونة بفارق
نقط��ة وتنقصه مواجه��ة صعبة أمام
مستضيفه سلتا فيغو.
وأكم��ل ريال املباراة بعش��رة العبني منذ
الدقيق��ة  47بع��د طرد جناح��ه الدولي
الويلزي غاريث بايل.
لكن الس
وتقدم ري��ال عبر إيس��كو (ّ ،)8
ّ
بامل��اس فاجأه بع��د دقيقتني بواس��طة
تاتواس��و دومينغيز ،ثم أض��اف جوناثان
فيايرا الثاني ( 56من ركلة جزاء) والغاني
كيفن برينس بواتنغ الثالث (.)59
وق ّل��ص البرتغالي كريس��تيانو رونالدو،
أفضل العب في العالم ،الفارق إلى 3-2
من ركلة جزاء في الدقيقة  ،86ثم أضاف
هو نفس��ه هدف التعادل قب��ل النهاية
بدقيقة واحدة.
م��ن جانبه��ا ،قال��ت تقاري��ر صحفي��ة

إس��بانية أن مواجه��ة ج��رت ف��ي غرف
مالبس ريال مدريد ،بعد التعادل املفاجئ
أم��ام الس بامل��اس ،األربع��اء ،وخس��ارة
ص��دارة الليجا لصالح املنافس املباش��ر
برشلونة.
وحق��ق فياريال ف��وزا ً كبيرا ً أيض �ا ً على
مضيف��ه أوساس��ونا بأربع��ة أه��داف
لروبرتو سوريانو ( )2وروبرتو سولدادو (27
م��ن ركلة ج��زاء) ورافايل س��انتوس (74
و ،)78مقابل هدف لروبرتو توريس ( 64من
ركلة جزاء).
ورف��ع فياريال رصيده إل��ى  42نقطة في
املركز السادس ،وعزز فرصته في التأهل
إلى بطولة الدوري األوروبي «يوروبا ليغ»،
في حني أ ّن أوساسونا يقترب من الهبوط
إذ يحتل املركز األخير بـ  10نقاط فقط..
من جهت��ه ،ف��از غرناطة عل��ى أالفيس
بهدفني لواكاس��و مبارك ( )38وإسحاق
كوين��كا ( )53مقاب��ل ه��دف لفيكت��ور
كاماراسا (.)57
وتعادل سلتا فيغو مع إسبانيول بهدفني
إلياغ��و أس��باس ( )21والدمناركي دانييل
واس ( )30مقاب��ل هدف�ين جليرارد مورينو
( )28واألرجنتيني بابلو بياتي (.)32

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني
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نصير شمة ينفي قبول

عيون وعقول جديدة
علينا غسل عيوننا ،كي ننظر بشكل آخر
علينا غس��ل مفرداتنا ،كي تغدو املف��ردة عصفاً ،كي
تغدو مطراً.
ه��ذه الوصي��ة الت��ي صاغها الش��اعر اإليران��ي بهذا
الش��كل الواضح واجلمي��ل ،هي محور دائ��م الهتمام
األح��رار واملبدعني ،م��ن الذين يضع��ون قضايا اجلمال
والعيش احلر والكرمي لإلنس��ان نص��ب أعينهم .هكذا
اختصر لنا سهراب سبهري الطريق ملشوارنا القصير
واخلاطف في هذا العالم ال��ذي زادته العيون والعقول
واملف��ردات امللوثة ،عتمة والتباس��اً .احلاجة لـ (العيون
والعقول اجلديدة) س��تظل مرافقة للبشر وحلاجاتهم
املتعاظمة أبدا من أجل التقدم والرقي واالزدهار .وعلى
العكس من ذلك ،نش��اهده لدى اجملتمعات التي تهمل
أو تعادي مثل هذه احلاجة احليوية ،وكيف تصبح مرتعا
ل��كل أش��كال األوبئة واألم��راض ،كما يحص��ل اليوم
عل��ى تضاريس��نا املنكوبة بأنقاض ونفاي��ات أكثر من
ألف عام وعام .ال تتميز عي��ون وعقول األمم واجملتمعات
التي ارتقت الى ما ه��ي عليه اليوم من تقدم حضاري
وازدهار ،عما لدينا وحس��ب بل أن البعض منها أصغر
حجما وأقل جماالً ،كما هو حال س��كان جنوب ش��رق
آس��يا ،لكن الفرق أننا ما زلنا ال نتجرأ على غس��ل ما
علق بها من أدران وفض�لات ،جعلتنا عاجزين عن رؤية
م��ا يحيط بنا ،من حتوالت وانبثاقات ،وبالتالي مواجهة
التحدي��ات الواقعي��ة لعصرن��ا ،لذل��ك جتدن��ا وليمة
دائمة ومفتوحة آلخر مبتكرات الهلوس��ة والشعوذة
والهذيان��ات املنح��درة إلينا من أكثر مغ��ارات التأريخ
عتمة وهمجية.
من دون أدنى ش��ك ،لم يكن مبقدور اجملتمعات األوروبية
حتقي��ق كل ه��ذه الفتوح��ات العلمي��ة واالقتصادية
والقيمية ،لوال برامج التنظيف الشامل والواسع الذي
عرفوه زم��ن النهضة والتنوير ،والت��ي منحتهم عيون
وعقول جديدة ،ارتقت بهم الى ما هم عليه اليوم ،من
أمن واستقرار وازدهار .وهذه املهمة احليوية لم تتوقف
عند جيل معني ،وما هذا التطور املتسارع واملتعاظم إال
دليل قاطع على أهمية التجدد املستمر واملتناغم مع
ناموس احلياة .ما حصل معنا مغاير متاما ً ملا حصل مع
تلك اجملتمعات التي كان��ت غارقة في عتمة وهمجية
القرون الوس��طى ذات عصر ،إذ لم مير وقت طويل على
خروجن��ا من أقبية وس��جون االمبراطورية العثمانية،
حت��ى اس��تقبلتنا حمام��ات النف��ط وال��رزق الريعي
وملحقاته األخالقية والعقائدية ،والتي منحتنا عيونا
ً
وعقوال ومفردات ال تقل تلوثا ً
وبؤس��ا عما كانت عليه
قبل التعرف على معيلنا اجلديد (النفط ومشتقاته).
بالرغم من أن املهم��ة أصبحت أكثر صعوبة مما كانت
عليه ،لكنها ما زالت تترقب صعود جيل جديد يتطلع
للعي��ش بعيدا ً عن هذا اإلرث من األنقاض واألدران الذي
هجرت��ه بقية األمم ،كي ميد اجلس��ور ال��ى تلك احملطات
س��خروا مواهبهم الفذة
املنس��ية ملآثر أس�لاف لهم
ّ
وأغل��ى م��ا ميلكون لصن��ع معاني جدي��دة للحياة .إن
اس��تئناف تل��ك التقالي��د املتوهجة من الش��جاعة
واجل��رأة ،التي ما زال��ت تومض من حت��ت ركام وأنقاض
عص��ور االنحطاط ،هي م��ا نحتاجه بعد اس��تئصال
أخط��ر وأبش��ع ما طف��ح عن تل��وث وتعف��ن العيون
والعق��ول ،فم��ن دون التصدي لهذه املهمة ،س��تبقى
األبواب مش��رعة لتس��لل قوافل العتم��ة والهمجية
واإلجرام ..

دعوة لزيارة إسرائيل

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

من بينها موضوع حرية التعبير وأزمة النص الديني

صدور العدد  456من مجلة المستقبل العربي
قراءة  -احالم يوسف:
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية
العدد  456من اجمللة الفكرية الشهرية
"املس��تقبل العرب��ي" ،والت��ي تعن��ى
بقضايا الوح��دة العربية ،ومش��كالت
اجملتمع العربي.
ابتدأ العدد بنعي تقدم به املركز واجمللة
ملوت هان��ي الهندي ،ال��ذي وافاه األجل
ف��ي نهاي��ة الع��ام  ،2016الهن��دي هو
احد الناش��طني القومي�ين ،والذي يعد
رائدا في انشاء حركة القوميني العرب
"كتائ��ب الف��داء العرب��ي" ،واجلبه��ة
الشعبية لتحرير فلسطني.
تضم��ن العدد حلقة نقاش��ية بعنوان
"تركيا ..الى اين ،ادارها يوسف الصواني،
وقدمت خاللها عدة اوراق عمل من قبل
محم��د خي��ري قيرباش اوغل��و ،وكانت
بعنوان ..تركيا الى اين ..محاولة الخراج
خريطة طبوغرافية للسياسة التركية،
حتدث فيها عن اخلطورة التي تتمثل في
االنقسامات ،والنزاعات ،واملقاربات التي
يعانيه��ا البل��د في الس��نوات االخيرة،

نعي المربية الفاضلة
بتول النائب
لهب عطا عبد الوهاب
بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره ،رحلت
عن دنيانا صبيح��ة يوم اجلمعة املصادف
 2017/2/24املربي��ة الفاضل��ة  ،الوالدة "
بتول محمود النائب " "عقيلة اس��تاذنا
الكبير عط��ا عبد الوه��اب امد اهلل في
عمره".
كان��ت الوال��دة ق��د ن��ذرت ج� ّ
�ل حياتها
لس��لك التعليم الت��ي احبت��ه واحبها،
والت��ي تركت في��ه بصماته��ا الواضحة
بش��هادة طالباتها الالئي ك��ن ينادينها
توددا ً بـــ" املس عبد الوهاب " .
واستمر توق الوالدة حلقول املعرفة والذي
بل��غ اعلى جتلياته بإنعقاد " ندوة االحد"
ف��ي دارن��ا ،مرتني في الش��هر ،ش��ملت
مواضيع ثقافية شتى في غاية الرصانة،
ال تقل ف��ي اهميتها ع��ن املواضيع التي
تطرح في ندوتنا " أحاديث الثالثاء ".
وكان لإلش��ادة الواس��عة م��ن محبيها

اكثر من املاضي.
محمد نور الدين قدم ورقة عمل عنوانها
تركيا ب�ين حتوالت الداخ��ل ،وتقاطعات
اخل��ارج ، ،حتدث خاللها عن ما ش��هدته
تركي��ا في مرحلة ما بع��د وصول حزب
العدال��ة والتنمية الى الس��لطة ،من
حت��والت داخلية وخارجي��ة ،واالنعطافة
احلادة واملضادة بعد العام . 2010
ورق��ة عمل ثالثة قدمه��ا محمود علي
ال��داود عنوانها التوجه��ات االقليمية
التركي��ة نح��و بل��دان اجل��وار العربية،
تط��رق خاللها الى حقيق��ة ان احلضارة
االس�لامية تبقى عامال مشتركا يربط
تركيا بدول اجلوار ،وقد اسهم كل منها
في كتابة فصول تاريخ االبداع احلضاري،
برغم الصراعات السياس��ية الداخلية
والتحديات اخلارجية.
كت��ب وجي��ه قانص��و االس��تاذ احملاضر
في اجلامع��ة اللبنانية في ه��ذا العدد
موضوعا عن االجته��اد والنص الديني:
ازمة فهم ام ازمة عالقة ،حتدث فيه عن
التغيير اجملتمعي في طريقة تعاطيه مع

غالف الكتاب
النص الديني في زمنني ،االول في حياة
النب��ي "ص" ،والثاني بع��د وفاته ،حيث
اصبح النص عرضة لسوء االستعمال
و قال" ،عندم��ا تتغير معطيات الواقع،
يفقد الن��ص الدين��ي قدرته

غدًا احتفالية "شارع
المتنبي ..ثقافة وحياة"

بحيوية هذه امل��رأة احلديدية ،التي قهرت
الصع��اب برأس مرف��وع طيل��ة حياتها،
والتي توالت على صعد متعددة سواء من
اصدقائه��ا ،أو معارفها ،او على الصعيد
الرس��مي ،دورا ً كبيرا ف��ي التخفيف من
وطاءة الفاجعة التي أملت بالعائلة .
وهنا اود ان اتوقف عند رسالتي النعي
التي تلقته��ا العائلة من وزير التعليم
العال��ي والبح��ث العلم��ي العراق��ي
االس��تاذ الدكتور عبد الرزاق العيسى،
وم��ن معال��ي وزي��ر الثقاف��ة االردن��ي
االستاذ نبيه جميل شقم ،تضاف الى
التك��رمي الذي اس��بغ عليها ف��ي أثناء
حياتها ،تش��يدان فيه مبناقب الفقيدة
كمربية لألجي��ال ،وهي إش��ادة كانت
ستعتز بها كثيرا ً .
رحلت عن دنيانا الس��يدة الكبيرة ،وان
كان��ت ذكراها س��تبقى محف��ورة في
قلوب محبيها

بغداد  -الصباح الجديد:
حتتفي وزارة الثقافة بالذكرى العاشرة
عل��ى حت��دي ش��ارع املتنب��ي للتفجير
االرهاب��ي ،وبقائه منبرا لألدب والثقافة،
واشعاعا للحياة.
تنظ��م دائ��رة العالق��ات الثقافي��ة
العامة نش��اطا ثقافيا فنيا ،صباح يوم
 ،2017/3/5وبالتع��اون م��ع دار الثقافة
والنش��ر الكوردي��ة ،ودائ��رة الفن��ون
املوسيقية ،ودائرة الفنون التشكيلية،
وسيش��هد مقه��ى الش��ابندر عرض
فلم وثائقي ،ويرافق��ه معرضا للكتب،
واجمل�لات ،واق��راص املوس��يقى والغناء،
فيما سترسم الوان الفنانني احلياة عند
مدخل املقهى ،في السومبوزيوم املقام
بالقرب من مكان احلادث اإلرهابي.
وتأت��ي الفعالي��ة حتدي��ا ألص��وات
االنفج��ارات ،وال��وان ال��دم ،والرم��اد،
والدخان ،واس��تذكارا لش��هداء العمل

والثقاف��ة ،ومحبي الت��راث العراقي،
واألهم ،حتديا لكل من يحاول العودة
بالثقاف��ة العراقية ال��ى زمن الغرق
واحلرق.
الدع��وة عام��ة للجميع ،في ش��ارع
املتنبي قرب مقهى الشابندر الساعة
صب��اح يــ��وم
ا لعـا ش��ــر ة
آذار
اخلامس مـن
اجلاري.

مقاه خاصة للبومة في طوكيو تثير انتقادات ناشطين
طوكيو  -رويترز:
حترك طيور البوم ريشها ،وتنتفض
حت��ت أصاب��ع زبائن مقه��ى "أويل
فيل��دج" ،أح��د املقاه��ي العديدة
اخملصصة للبوم��ة ،التي تعد رمزا
للحظ الوفير في اليابان.
لكن خلف صياح األطفال الفرحني

ف��ي املقهى الذي يك��ون محجوزا
بالكام��ل في معظ��م األيام ،ثمة
قصة أخرى عن إهمال في معاملة
الطيور ،مما قد يعرضها للخطر.
وقالت تش��يهيرو أوكادا من مركز
حق��وق احليوانات ف��ي طوكيو ،إن
مجرد تغيير دورات النوم الطبيعية

للبوم ،وربط أقدامها مثلما تفعل
مق��اه كثي��رة ،قد يص��ل إلى حد
إساءة معاملة احليوان.
وأضافت "عندما يفكر الناس في
إس��اءة معامل��ة احلي��وان ،فإنهم
يتخيلون ركل احليوانات ،أو ضربها،
لكن األمر ال يقتصر على ذلك.

احليوان��ات
"احتج��از
ف��ي مس��احة صغي��رة،
يعد ش��كال من أش��كال
إس��اءة املعاملة .وعرضها
كمنتج��ات يضعه��ا ف��ي
موق��ف صع��ب .ال ميكنها
احلركة ،أو الشرب بحرية".

سيرين عبد النور تشارك في السباق
الرمضاني بـ"قناديل العشاق"

الصباح الجديد  -وكاالت:
بدأ اخملرج الس��وري س��يف الدين
س��بيعي ،بتصوي��ر مسلس��ل
"قنادي��ل العش��اق" ،ف��ي حارات
دمش��ق م��ن ب��اب توم��ا القدمية،
الى حارة القش��لة ،حي��ث يص ّور
س��بيعي مسلس��له اجلديد ،عن
قص��ة وس��يناريو للكاتب خلدون
قتالن.
وبرغم التأخير في ب��دء التصوير،

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفى املوس��يقار العراقي نصير ش��مة بش��دة ،األنباء التي
حتدث��ت عن قبوله دعوة لزيارة إس��رائيل ،قيل أن س��فير تل
أبيب في اليونسكو ،كرمل شمة ،وجهها له ،مؤكدا أن تلك
األنباء عارية عن الصحة ،فيما أوضح مالبسات احلفل الذي
شهد تكرميه في باريس.
وق��ال ش��مة ف��ي تس��جيل ب��ث عل��ى موق��ع التواص��ل
االجتماع��ي تابعته "الصب��اح اجلديد" :ورد ف��ي الصحافة
لغط كثير وش��ديد حول ما أورده الس��فير اإلسرائيلي لدى
اليونسكو في باريس ،في أثناء تسميتي سفيرا فنان سالم
لليونس��كو" ،مبينا أن "احلش��د كان كبيرا والكل يتبادلون
التحايا ،ويلتقطون الصور بوجود شخصيات عراقية ،ووزراء،
وأعض��اء مجلس ن��واب ،ورئيس دي��وان رئاس��ة اجلمهورية،
وسفيرين للعراق".
وشدد شمة بالقول" ،مع إنني فنان السالم وأنادي بالسالم،
لكن الس�لام الذي يأتي على عدالة ال ميكن أن يكون إال هذا
الس�لام الذي يريده الشعب الفلسطيني الصابر ،وبالتالي
ما جاء في حوار الس��فير أراد أن يجعل من املوضوع انتصارا
له ،وعار عن الصحة".
وكانت وس��ائل إع�لام نقلت أنباء مفاده��ا أن حفل التكرمي
الذي أقامته منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
"يونسكو" ،في نهاية األس��بوع املاضي ،للموسيقار نصير
شمة ،شهد لقا ًء نادرا ً ما بينه وبني السفير اإلسرائيلي لدى
املنظمة ،م��ن أصول عراقية ،كرمل ش��مة هكوهن ،والذي
يحمل اسم العائلة نفسه.

فقد أعلنت ش��ركة س��ما الفن،
أن املسلسل س��ينضم للسباق
الرمضان��ي املقب��ل ،وس��تكون
بطلته الفنانة سيرين عبد النور،
متف ّرغة متاما ً له��ذا العمل ،الذي
يعيدها الى الدرام��ا التلفزيونية،
بعد غيبة طالت قليالً.
وهي س��تكون في العمل الدرامي
الس��وري ،الى جانب جنوم كبار من
س��وريا Kولبن��ان ،مث��ل النجمني

القديرين رفيق علي أحمد ،وحسام
حتسني بيك ،ومعهما عبد املنعم
عمايري ،وجناح سفكوني ،وصباح
ب��ركات ،وحس��ن عويت��ي ،ودمي��ا
قندلفت ،وفايز قزق ،وخالد القيش،
ووفاء موصلي ،ومي��رمي عطا اهلل،
وسارة فرح ،وروعة ياسني.
يُذك��ر أن املسلس��ل عب��ارة ع��ن
فانتازي��ا تاريخية جميلة ،تختلف
عن السائد في الدراما الرمضانية

ن��واح ،وق��د أعرب
بع��دة
ٍ
س��يف س��بيعي عن أنه
س��يتحدى بنجوم��ه
خصوصا ً س��يرين عبد
الن��ور ،الت��ي ّ
فك��رت
طويالً وق��رأت بعناية،
قب��ل أن تواف��ق عل��ى
ه��ذا العم��ل املمي��ز
بكل تفاصيله.

على تقدمي اجوبة حاس��مة الستيعاب
اجلديد ،ويدخل املؤمن��ون من جديد في
جتربة ج��دل معرفي ،وذهني ،وروحي مع
النص للتكيف مع املتغيرات اجلديدة.
ه��ذا الع��دد ق��ام
ف��ي

محمود الب��ازي ،وهو طالب دكتوراه في
القانون ،ومحلل سياس��ي من س��وريا،
بالق��اء الض��وء على "كتي��ب" لصالح
داع��ش وموض��وع "الذئ��اب املنف��ردة"،
"املالذ االخير لداع��ش" حيث كتب في
مقدمة املوضوع ع��ن جزء مقتطع من
الكت��اب يق��ول في��ه "احلق��وا حلاكم،
وارت��دوا املالب��س الغربية ،واس��تعملوا
العطور العامة واالعتيادية التي حتتوي
عل��ى الكح��ول ،وش��فروا هواتفكم".
حتدث البازي ع��ن خطورة ما حمله هذا
الكتيب الذي يش��ير ال��ى ان داعش لم
يع��د عدوا واض��ح املعالم ،بل س��يأتي
مبئة لبوس ولبوس ،والعدو املبهم اشد
خطورة بكل االحوال من غيره.
كتب عبد احلسني ش��عبان وهو مفكر
وباح��ث عراقي ع��ن حري��ة التعبير بني
القانون�ين الدولي والداخل��ي :املباديء،
والقي��م ،واحلدود ،حتدث ف��ي بدايته :ان
حرية التعبير متهد الس��بيل لالسهام
في ادارة الشؤون العامة ،وكل انتقاص
منه��ا يعن��ي االنتق��اص م��ن احلق في

املش��اركة ،واذا قيل قدميا ان الصحافة
"صاحبة اجلاللة" او "السلطة الرابعة"
بعد السلطة التشريعية ،والتنفيذية،
والقضائي��ة ،فان س��لطة االعالم هذه
تغتني من خالل فضاء حقوق االنس��ان
بوصف��ه س��لطة خامس��ة مكمل��ة
ومتممة في اطار حرية التعبير واحلريات
واحلقوق االخرى.
احتوى العدد على دراسات وبحوث عدة
كذل��ك تقرير عن الن��دوة الدولية حول
البيئة في حوض البحر املتوسط :فضاء
للش��راكة ام مجال للتنافس ،مع ملف
احصائي للموازانت العامة في البلدان
العربية :مؤش��رات مختارة ،حتدث كابي
اخل��وري عن العج��ز في بع��ض البلدان
العربي��ة ال��ذي اجبر بعض تل��ك الدول
الى اللجوء لسياسة الترشيد وخفض
الدع��م لبع��ض الس��لع االساس��ية
واخلدماتية ،كذلك فرض الضرائب ،ورفع
اسعار الغرامات لبعض اخملالفات.
خت��م العدد بنش��رة الص��دارات مركز
دراسات الوحدة العربية اجلديدة.

أخبــارهــــــــــم
فضل شاكر
كش��ف الفن��ان فض��ل
ش��اكر ،أن ال ش��أن ل��ه
ف��ي أي أحداث جت��رى في
مخيم عني احللوة ،الواقع
في جنوب لبنان ،مش��يرًا
إلى أنه بعيد عن مناطق
االشتباكات املسلحة.
وعن دعوة بعض الفصائل
الفلس��طينية املطلوبني
داخ��ل اخملي��م ،للخ��روج
وتس��ليم أنفسهم ،قال
ش��اكر "أنا من يقرر تلك
الناحي��ة ح�ين تكتم��ل
معطي��ات براءت��ي ،ألنني
عل��ي غياب ًي��ا
محك��وم
ّ
بج��رم اإلس��اءة لدول��ة
ش��قيقة ،وأك��د ش��اكر
أنه يريد تس��ليم نفسه
بش��رط محاكمته على

وفق العدالة اجمل��ردة ،من
أي ضغوط��ات مهم��ا
كان نوعه��ا ،وق��ال "ل��م
اقتل أح��دا طيلة حياتي،
ألنن��ي اخش��ى اهلل ،وأنا
م��ن األش��خاص الذي��ن
غنوا كثيرًا للمؤسس��ة
العس��كرية اللبناني��ة،
وخالف��ي املاضي لم يكن
مع اجليش ،وإمنا مع جهات
أخرى في لبنان".

مايلي سايرس
مت اليوم اإلعالن عن مقدمي
حف��ل توزي��ع جوائ��ز ال��ـ
 IHeartRadioاملوسيقية،
وتتضمن القائمة أس��ماء
كبيرة مثل مايلي سايرس،
وجون جلند ،وج��و جوناس،
ودي جي خالد.
العدي��د م��ن املقدم�ين
م��ن بينه��م  Dayaوفرقة
 DNCEاملرش��حون لني��ل
جوائز فـ  Dayaمرش��حة
ع��ن فئ��ة أفض��ل أغني��ة

غ�لاف األلبوم ،وقد رش��ح
 DNCEألفض��ل ديو غنائي
أو فرقة العام ،مع Florida
.Georgia Line

محمد منير
ينته��ي الفن��ان املص��ري
محمد منير من جلس��ات
الع�لاج الطبيع��ي ،الت��ي
يخض��ع له��ا حالي �ا ً على
مفصل الركب��ة في أملانيا
بع��د أس��بوع ،وذل��ك بعد
إجرائ��ه عملي��ة جراحي��ة
ناجحة هناك ،ليقرر بعدها
توقي��ت عودته إل��ى مصر
من أج��ل التحضير إلطالق
ألبوم��ه اجلدي��د "ال��روح
للروح دامي��ا بتحن" ،ويضم
 10أغان وحلفل��ه بجامعة
القاهرة ،املقرر في نيسان/
أبري��ل املقب��ل .وكان منير

ق��د زار في اآلون��ة األخيرة
مصابي حادث الكاتدرائية
املرقس��ية ،الذي��ن يتلقون
عالجه��م ف��ي العي��ادة
اخلارجي��ة ملستش��فى
جامعة ب��ون بأملانيا ،ومتنى
لهم الشفاء العاجل.

