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النزاهة تطابق حركة أموال كبار

قتلت  35إرهابيًا ّ
ودمرت  6عجالت مفخخة

ّ
ّ
القـوات المشتـركة تشـن هجـومًا شرسًا على
ّ
والدواسة في أيمن الموصل
منطقتي الدندانة
بغداد ـ أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة
 ،أمس الس��بت  ،ع��ن قيام فرقة
ال��رد الس��ريع بقت��ل أكث��ر من
 35عنص��را ً م��ن داع��ش وتدمير
6عج�لات مفخخة ف��ي اجلانب
األمي��ن ملدين��ة املوص��ل  ،مؤكدا ً
ان س��وء األح��وال اجلوي��ة اجب��ر
القطعات العسكرية على إعادة
تنظيم وترتيب وتفتيش املناطق
احمل��ررة  ،فيم��ا أك��دت مص��ادر
محلية في املوص��ل بأن إرهابيي
داع��ش أجبروا األهالي في اجلانب
االمين على إخراج سياراتهم إلى
الش��وارع لتموي��ه مفخخاتهم
بينها على القوات األمنية .
وق��ال الناط��ق باس��م قي��ادة
العملي��ات املش��تركة العمي��د
الرك��ن يحيى رس��ول في حديث
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘
ان "الق��وات األمني��ة متكنت من
قت��ل أكث��ر م��ن  35عنص��را ً من
داعش وتدمير  6عجالت مفخخة
ف��ي منطقة الدندان والدواس��ة
وقرب محطة القطار".
وأوض��ح يحي��ى ان "القطع��ات
العس��كرية س��تقوم بعملي��ة
تنظي��م وترتي��ب وتفتي��ش
للمناط��ق احمل��ررة حل�ين حتس��ن

األحوال اجلوية".
وأكد ان "القوات األمنية بجميع
تش��كيالتها مس��تمرة بالتقدم
والتوغ��ل داخل أحياء الس��احل
األمي��ن ملدين��ة املوص��ل ش��مال
البالد" ،مش��يرا ً إل��ى ان "املعارك
تس��ير عل��ى وف��ق م��ا مخطط
ومرس��وم له من قب��ل القيادات
العسكرية العليا" .
وتاب��ع رس��ول إن "القطع��ات
املكلف��ة بتحري��ر احمل��ور الغربي
م��ن املوص��ل ق��ادرة ومتتلك كل
املهارات القتالية حلسم املعركة
بنحو سريع كما تتمتع به بقية
الفصائل أيضا"  ،متوقعا "حسم
العمليات في جميع اجلانب األمين
في وقت قريب".
م��ن جانبه��ا أكدت مص��ادر في
محافظ��ة نين��وى ب��أن إرهابيي
داعش أجبروا األهالي على إخراج
س��ياراتهم إلى الشوارع لتمويه
مفخخاتهم بينها على القوات
األمنية العراقية.
وقال��ت املص��ادر لصحيف��ة
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ " ان عناصر
داع��ش اإلرهاب��ي قام��وا بتدمير
ج��دران املن��ازل للتنق��ل بينه��ا
بس��هولة واالبتع��اد ع��ن رص��د
الطائرات لهم  ،مشيرا ً إلى إنهم

المسؤولين مع كشوفات ذممهم المالية
بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت هيئ��ة النزاه��ة ام��س
التقصي التابعة
الس��بت أ َّن فرق
ِّ
لدائ��رة الوقاية فيها تابعت حركة
أموال كبار املس��ؤولني احلكوم ِّيني
ومراقبة احلاالت املتوقعة لتعاطي
ؤسس��ات
الرش��وة ف��ي بع��ض امل ُ َّ
احلكوم َّية.
وأوضحت دائ��رة الوقاية أوضحت،
بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح
في
ٍ
اجلدي��د" ،أن َّها "ن َّفذت خالل ش��هرِ
واح��د ( )135زيارة جملموعة مصارف
حكوم َّي�� ٍة وأهل َّي�� ٍة وهيئ��ة األوراق
املال َّي��ة ومديريَّ��ة امل��رور العا َّم��ة
س��جل الش��ركات والهيئ��ة
و ُم
ِّ
العا َّم��ة للضرائ��ب وغرف��ة جت��ارة
بغداد وس��وق العراق لألوراق املال َّية
ملطابق��ة املعلوم��ات املُثبت��ة في
اس��تمارات كش��ف ال��ذمم املال َّية

تنفيذ اإلعدام بـ  15أردنيًا بينهم

مفجري السفارة األردنية في بغداد

جهاز مكافحة اإلرهاب يواصل التق ّدم لتحرير كامل املوصل
"أجبروا بعض الشباب على ارتداء
ال��زي األفغاني الذي اش��تهر به
زمر داع��ش وكذلك تعليق بعض

الرايات السود على أسطح عدة
منازل إليهام الطيران بأنها تابعة
للتنظيم".

وصدت قوات احلش��د الش��عبي/
لواء  ، 30تعرضا ً لعصابات داعش
اإلرهابية في قرية القبة ش��مال

غ��رب املوص��ل من اجلان��ب االمين
للمدينة.
تتمة ص3

مقتل مسؤول "جند الخالفة" وستة أمراء بـ"داعش" في أيمن الموصل
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت خلي��ة االع�لام احلربي ،عن
مقت��ل مس��ؤول "جن��د اخلالف��ة"
وس��تة امراء بـ"داع��ش" في ضربة
جوية اس��تهدفت موقعا ً لهم في
الساحل االمين من املوصل.
وقال��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان اطلعت
علي��ه "الصباح اجلدي��د" ،انه "بناء

عل��ى معلوم��ات دقيق��ة ملديري��ة
االس��تخبارات العس��كرية ،وج��ه
طيران التحالف الدولي ضربة جوية
في ح��ي النجار باجلان��ب االمين من
املوصل ،اس��فرت عن تدمير موقعا ً
مهما ً ملا يسمى بجند اخلالفة".
واضافت اخللية ان "الضربة ادت الى
مقتل مسؤول اجلند االرهابي امللقب

ابو عبد الرحمن االنصاري (سعودي
اجلنسية) ،و 6من االمراء العسكرين
فيه" ،مش��يرًا الى ان "هؤالء االمراء
ه��م كال م��ن االرهابي امللق��ب ابو
خالد (سعودي اجلنسية) ،واالرهابي
امللق��ب صب��اح العن��زي (س��عودي
اجلنسية) ،واالرهابي امللقب ابوعزام
(س��عودي اجلنس��ية) ،واالرهاب��ي

داعش ينقل جرحاه من المستشفيات
ويوزعها بين منازل متفرقة بأيمن الموصل
تقريـر

اب��و حج��اب (س��عودي اجلنس��ية)،
واالرهابي امللقب اب��و صياح ( اردني
اجلنس��ية) ،واالرهاب��ي امللق��ب ابو
طيبة (بحريني اجلنسية)".
وفي سياق آخر أفاد مصدر امني في
محافظة نينوى  ،بالعثور على مقر
"إذاع��ة البي��ان" التابع��ة لتنظيم
"داع��ش" وبرج اإلرس��ال الرئيس��ي
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البرلمان ينجز مقترح قانون إلعمار المناطق
المحررة ويرسله إلى الحكومة

بغداد ـ وعد الشمري:
أعلنت جلن��ة اخلدم��ات النيابية،
أمس الس��بت ،عن اس��تكمالها
صياغ��ة مقت��رح قان��ون إلعمار
املناط��ق احمل��ررة ،مؤك��دة عزمها
إرس��اله إلى احلكوم��ة لتحويله
ملشروع قبل املضي بإقراره ،فيما
تقريـر

العسكرية.
وق��ال رئي��س اللجن��ة ناظ��م
الساعدي في حديث مع "الصباح
اجلدي��د" ،إن "مقترحا ً تقدمت به
عض��و اللجنة والنائب��ة عن احتاد
القوى العراقية أش��واق س��الم
اجلبوري لسن قانون يعنى بإعمار

الذي يتعمده التنظيم في الساحل
األمين ملدينة املوصل.
وقال املصدر في حديث صحفي ،إن
"القوات املش��تركة التي حررت حي
اجلوسق في الساحل األمين للموصل
عث��رت ،عل��ى مبن��ى م��ا يس��مى
بإذاع��ة البي��ان التابع��ة لتنظي��م
داع��ش والبرج الرئيس��ي الذي كان

املناطق احمل ّررة".
وتاب��ع الس��اعدي ،النائ��ب ع��ن
ائتالف دولة القان��ون أن "املقترح
حمل عنوان قانون صندوق إعمار
املناط��ق احمل��ررة وإزال��ة األض��رار
عنها".
تتمة ص3

من��ذ نبي��ل العرب��ي ،األم�ين
الس��ابق لها ،ولعدم تس��ديد
بعض ال��دول ألنصبتها مبوازنة

اجلامعة العربية طلبا ً لترشيد
اإلنفاق ،وهو ما يناقض طلبات
دول عربي��ة أخ��رى بتعي�ين

موظفني تابعني لدولهم ضمن
احلصص اخملصص��ة لهم ،وهو
م��ا أدى لتك��دس املوظف�ين

جوبيه يستعد لخوض السباق
الرئاسي الفرنسي ً
بدال عن فيون
وكاالت ـ الصباح الجديد:
أفادت أوس��اط مقرب��ة من رئيس
ال��وزراء الفرنس��ي األس��بق اآلن
جوبيه أنه مس��تعد ليحل محل
مرش��ح اليم�ين فرانس��وا فيون
الذي يواجه متاعب قضائية جراء
فضيح��ة وظائ��ف يعتق��د أنها
وهمية ،حال قرر االنسحاب.
وق��ال مص��در مقرب م��ن جوبيه
الذي اس��تبعد من الدورة الثانية
في االنتخابات التمهيدية لليمني،
إن��ه "لن يتوانى (عن الترش��ح) إذا

كان��ت الظ��روف متواف��رة ،أي أن
يعلن فرانسوا فيون انسحابه وأن
تلتف أوس��اط اليمني والوس��ط
وحزب اجلمهوريني ،حوله".
وأكد املصدر امس االول اجلمعة أن
جوبيه ليس انقالبيا ً ولن يدفع أبدا
بفيون إل��ى اخلارج ول��ن يقوم بأي
مبادرة تنط��وي على مؤامرة" ،في
الوق��ت الذي لم يؤكد فيه جوبيه
حت��ى اآلن اس��تعداده للعودة إلى
السباق الرئاسي.
تتمة ص3

تواص��ل " الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق اش��رطة تس��جيل
صدام حس��ين  /االعمال السرية لنظام اس��تبدادي  2001 – 1978 /وتسلط حلقة
اليوم الضوء على نزوع صدام حس��ين الراس��خ الى عرض ش��خصيته كقائد لألمة
العربية والمقاتل بالنيابة عنها حيث يقول صدام  :إن ما نسميه باللغة االصطالحية
العس��كرية (الحقل المحل��ي) .هذا ما حصل ف��ي اليمن .هذا م��ا حصل للوحدة
الس��ورية .هذا ما ح��دث في  .1967أعن��ي إذا تمتْ اإلطاحة بالنظام في س��وريا
يُمكن استبداله بنظام آخر ،لكن بسبب مواضيع معينة – سوريا سيكون لها ثقل
ودور كبير لتلعبه حتى تنقذ األمة العربية حين تصبح جزءاً من العراق.

رئيس التحرير يلقي محاضرة بجامعة اإلسراء

بسبب األزمة المالية..

اجتماع سابق للجامعة العربية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت احلكوم��ة األردنية،ام��س
السبت ،عن تنفيذ حكم اإلعدام
بحق  15ش��خصا ً بينهم مدانون
بتفجير الس��فارة األردنية ببغداد
عام  .2003وقال املتحدث باس��م
احلكوم��ة محم��د املومن��ي ،إن
"األردن نفذ حكم اإلعدام ش��نقا ً
بح��ق  15مدان��ا ً بينه��م عش��رة
مدانني بإرتكاب جرائم إرهابية".
وأضاف املومني ،أن "من بني هؤالء

العش��رة رج��ل مدان ف��ي هجوم
الع��ام املاض��ي على مكت��ب تابع
لدائرة اخملابرات العامة أس��فر عن
مقتل خمسة من أفراد األمن".
وتابع ،أن "من بينهم أيضا ً خمسة
أدينوا بع��د أن داهمت قوات األمن
مخب��أ للمتش��ددين ف��ي مدينة
إرب��د في العام نفس��ه ما أس��فر
عن مقتل س��بعة من املتشددين
وشرطي".
تتمة ص3

في هذا العدد "أشرطة تسجيل صدام حسين" الحلقة  23ص11

استقالة  15موظفًا في الجامعة العربية بينهم عراقي
بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت صحيف��ة الش��روق
املصرية ،أن أم�ين عام اجلامعة
العربي��ة أحم��د أب��و الغي��ط،
وافق على استقالة  15موظفا ً
باجلامعة بينه��م عراقي ،عازيا ً
السبب الى ازمة مالية.
ونقلت الصحيف��ة عن مصدر
مطل��ع قول��ه ،إن "أب��و الغيط
وافق على إستقالة  15موظفا ً
في اجلامعة العربية معظمهم
من املصريني باس��تثناء عراقي
ومين��ي ولبناني��ة" ،ع��ادا ً إياها
"سابقة تعد األولى من نوعها
منذ عودة اجلامعة العربية من
تونس عام ."1989
وأوضح��ت ،أن "االس��تقاالت
املتتالي��ة للموظف�ين ال ترجع
خلالف��ات م��ع إدارة اجلامع��ة
العربي��ة التي يرأس��ها أحمد
أبو الغيط ،وإمنا بس��بب األزمة
املالي��ة التي تفاقمت باجلامعة

يستخدمه التنظيم في اإلرسال"،
مبينا ً أن "التنظي��م اإلرهابي احرق
مق��ر اإلذاعة قب��ل وص��ول القوات
العراقية لكنها عثرت على ملفات
مهم��ة ف��ي اح��د املواق��ع القريبة
حتتوي على معلومات مهمة تابعة
إلعالم التنظيم في والية نينوى".
تتمة ص3

المنظمة الدولية للهجرة تعلن
عن تزايد موجات النزوح من الموصل

المسودة تتضمن إنشاء صندوق لتأهيل المحافظات المتضررة

لفت��ت ف��ي الوق��ت ذات��ه إلى ان
املس��ودة نصت على اس��تحداث
صندوق مرتبط باحلكومة يتمتع
باس��تقالل مال��ي ول��ه مه��ام
تنس��يقية وتنفيذية وإش��رافية
على مش��اريع تأهي��ل احملافظات
املتضررة م��ن اإلرهاب والعمليات

املُق َّدم��ة لها من قبل املس��ؤولني
احلكوم ِّي�ين املُكلَّف�ين بواج��ب
اإلفص��اح ع��ن ذممه��م املال َّي��ة"،
ُمب ِّين ًة أ َّن "ع��دد املُكلَّفني الذين مت َّ
والتقص��ي واملطابقة عن
البح��ث
ِّ
ف".
ممتلكاتـهم بلغ (ُ )500مكلَّ ٍ
وأش��ارت الدائرة إلى "قيام فرقـها
جهات حكوم َّي ٍة
بـ ( )30زيار ًة إل��ى
ٍ
شملت مكتبي املُفتِّـش العا ِّم في
وزارتي التربية والداخل َّية ومديريَّات
اجلوازات العا َّمة والبطاقة الوطن َّية
وحدة العا َّمة وفرعي الكاظم َّية
امل ُ َّ
واألعظم َّي��ة وأحوال بغداد اجلديدة
ومدينة الصدر ،إضاف ًة إلى مديريَّات
تربي��ة الك��رخ األول��ى والثاني��ة
والثالثة ،وجتهي��زات الكرخ وتربية
الرصافة األولى والثانية والتعليم
املهني".
األهلي والتعليم
ِّ
ِّ
تتمة ص3

باجلامعة".
وتاب��ع املصدر وفقا ً للصحيفة،
أن "أبو الغي��ط يجري اتصاالت
م��ع ال��دول العربي��ة للوف��اء
بالتزاماتهم في موازنة اجلامعة
التي تبلغ م��ا يقارب  60مليون
دوالر".
وعل��ى صعيد ذي صل��ة ،نقلت
الصحيفة ع��ن عدد ممن قدموا
استقاالتهم ،قولهم إن "سبب
االس��تقالة ه��و اخلش��ية من
دراسة تعدها اجلامعة العربية
لتخفي��ض روات��ب املتعاقدين
واخلب��راء وتخفي��ض مكاف��أة
نهاية اخلدمة ،وهي ثالثة أشهر
للمتعاقدين وشهر للموظفني
الدائمني عن كل عام حسب آخر
راتب ،وهي التي سيتم االعتماد
عليه��ا بعد س��ن التقاعد ،مع
رف��ض إقام��ة نظ��ام للضمان
االجتماعي باجلامعة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
في مبادرة ممي��زة من قبل كلية
االع�لام ف��ي جامعة االس��راء،
وجه��ت دع��وة ال��ى رئي��س
حتري��ر جري��دة الصب��اح اجلديد،
اس��ماعيل زاي��ر ،للحدي��ث عن
جتربته الش��خصية ف��ي عالم
الصحاف��ة ،وعن اهمي��ة قانون
حرية التعبير في خلق صحافة

امنوذجي��ة مهنية .وحت��دث زاير
ع��ن الصحافة االس��تقصائية
 ،وحري��ة التعبي��ر  ،وكيفي��ة
الوص��ول للمعلومة موضحا ً "
هناك مفهوم قاصرلدى البعض
 ،فحري��ة التعبي��ر ف��ي العالم
املتقدم  ،حرية ذات طابع قانوني
محمي وصارم اليدخله الباطل
من بني يديه وال من خلفه " .

واك��د زاي��ر "مت��ى م��ا عرفن��ا
واس��توعبنا اهمية الصحافة،
س��نعرف كيفي��ة التعام��ل
والتعاط��ي م��ع ما يس��مونها
"س��لطة رابع��ة" ،وس��تكون
بالفعل س��لطة رابع��ة ،وليس
مج��رد ش��عار عاملي ن��ردده وال
نفقه معناه".
تفاصيل ص2

طرح استمارة الترشيح لعضوية "مجلس
المفوضين" الثالثاء المقبل

بغداد ــ مشرق ريسان:
قررت جلنة اخلبراء البرملانية الختيار
أعضاء مجلس املفوضني تشكيل
"جلنة مصغرة" إلع��داد الصياغة
النهائي��ة الس��تمارة الترش��يح،
متهي��دا ً إلطالقه��ا رس��ميا ً ف��ي
السابع من آذار اجلاري.
ويأت��ي ذلك ف��ي وقت ق��دم رئيس
جلنة اخلبراء النيابية آرام الش��يخ
محم��د ،اس��تقالته من رئاس��ة

اللجن��ة ،داعيا ً أعضاء اللجنة إلى
اتخاذ اإلجراءات املطلوبة حس��ب
القانون والنظام الداخلي النتخاب
رئاسة جديدة بينهم.
وق��ال عضو جلن��ة اخلب��راء النائب
زان��ا س��عيد ،إن "اللجن��ة عقدت
ثالث��ة اجتماع��ات ،كان آخرها في
( 26ش��باط املاضي)" ،موضحا ً إن
اللجنة بحثت "مفردات استمارة
ترشيح أعضاء مجلس املفوضني،

ومت تشكيل جلنة مصغرة ،ستشرع
خالل األيام القليلة املقبلة بإعداد
الصياغة النهائية لالستمارة".
وكش��ف عضو اللجنة في حديث
م��ع "الصباح اجلدي��د" ،عن وجود
خالف داخل اللجنة بشأن استمارة
الترش��يح ،مبينا ً إن اخلالف يتعلق
بأن "االستمارة س��تكون للتقدمي
أم للتقي ّيم؟
تتمة ص3
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د.علي شمخي

شؤون عراقية

أكد على أهمية التجربة في إغناء األداء الصحفي

رئيس التحرير في محاضرة بجامعة اإلسراء:
الصحيفة جزء عائم في محيط اإلعالم الواسع
االعتراف بالحقيقة
م��ع كل اقتراب م��ن موع��د االنتخاب��ات تصر بعض
االح��زاب والكيانات السياس��ية على مع��اودة تكرار
آليات االنتخابات في العراق وترفض أي تعديل لقانون
املفوضي��ة او آلي��ات اختي��ار أعضائها وحت��اول داخل
قب��ة البرملان التحج��ج واجترار االس��اليب في تقدمي
مرشحيها واالس��تعراض امام وس��ال االعالم والرأي
الع��ام واالدعاء بأنه��ا متتلك احللول الس��حرية النقاذ
البالد من هذا الفش��ل املريع الذي اح��اط بالعراقيني
طوال عقود من الزمن من دون ان تعي ان نفورًا وصدودا ً
من قبل الشعب ينتظر ممارسة هذا االستحقاق ..وبدال ً
من ان تكون جتربة االنتخابات جتربة ثرية تتطلع اليها
الش��عوب احل��رة بوصفها عنوانا ً م��ن عناوين احلريات
العامة وبدال من ان تعوض هذه التجربة العراقيني عن
التجارب املريرة التي اجبروا على ممارستها في النظام
السابق واملتمثلة باالنتخابات واالستفتاءات الصورية
اقدم��ت احزاب مابع��د  2003على تش��ويه هذا احلق
الدس��توري ومارس��ت عبر اكثر من جتربة شتى انواع
التش��ويش على الناخ��ب الوطني ووظف��ت االخفاق
احلكومي ف��ي اخراج هذه املمارس��ة إخراجا ً محصنا ً
ومهنيا ً ومس��تقال عن أية تأثيرات او انحيازات لطرف
من األط��راف ..ان احلقيقة املرة الت��ي يجب ان نعترف
بها ولو متأخرا ً ان اغلب االحزاب السياسية باستثناء
التيار املدني في العراق كانت تتفرج على االنتهاكات
الواس��عة ف��ي آلي��ات االنتخاب��ات الت��ي س��ميت
دميقراطي��ة ول��م تكن متتلك ف��ي محتواها وجوهرها
روح الدميقراطي��ة ول��م تكت��ف ه��ذه االح��زاب بهذا
التفرج بل استغلت الثغرات الكبيرة ونقاط الضعف
الواضح��ة ف��ي آلياته��ا ومنهجها ونال مرش��حوها
نقاط الفوز من دون اس��تحقاق وميكن القول ان اعالن
الفشل انطلق مع موافقة الزعماء السياسيني على
اقتس��ام احلصص واملقاعد ف��ي مفوضية االنتخابات
عبر اجتماعات واختيارات سياسية ال عبر اجتماعات
واختيارات محايدة ومهنية ومن يريد احلقيقة كاملة
ليطل��ع على جتربة اول انتخابات في العراق عام 2004
كانت فيها مفوضية االنتخابات مفوضية مستقلة
ومهنية اختارتها االمم املتحدة على وفق سياقات سرية
ف��ي مركز يونام��ي في عمان ورفض��ت كل الضغوط
التي مارستها احزاب وكيانات سياسية لتشويه هذا
االختيار واغتي��ال أول جتربة حية ميارس��ها العراقيون
ف��ي الدميقراطية البل ان املنظمة الدولية رفضت في
حينه��ا أية امالءات من قبل اعضاء اجلمعية الوطنية
بش��أن اختيار اعض��اء املفوضية واص��رت على متثيل
حقيق��ي ل��كل فئات الش��عب العراقي وف��ي الوقت
نفس��ه التدقيق في ملف��ات كل اعض��اء املفوضية
واجراء االختبارات املطلوبة التي تؤكد استقالليتهم
ومهنيتهم وباس��تثناء االنتخاب��ات االولى في العراق
لم يش��هد العراق انتخابات عادلة ومتوازنة أخرى مع
دخول املال السياس��ي والتمويل االقليمي للحمالت
االنتخابي��ة ودع��م املرش��حني وم��ع انهيار االس��س
العادلة ف��ي اختيار املفوضية املس��تقلة لالنتخابات
التي بق��ي من اس��تقاللها العنوان فقط وتقاس��م
اختيار اعضائها احزاب الس��لطة على مرأى ومسمع
املاليني في العراق وخارجه .

تقـرير

بغداد -احالم يوسف:
في مب��ادرة مميزة م��ن قبل كلية
االع�لام ف��ي جامع��ة االس��راء،
وجه��ت دع��وة الى رئي��س حترير
جريدة الصباح اجلديد ،اسماعيل
زاي��ر ،للحدي��ث ع��ن جتربت��ه
الشخصية في عالم الصحافة،
وعن اهمي��ة قانون حرية التعبير
ف��ي خل��ق صحاف��ة امنوذجي��ة
مهنية.
احملاضرة كانت مهمة ملا ذكره زاير
م��ن معلومات ح��ول الصحافة
العاملية ،والطريقة التي يتعاطى
به��ا اعالمي��و اخل��ارج م��ع تلك
املهنة التي ما زال الكثير يجهل
قيمتها واهميتها .
استهل زاير حديثه بالقول :ليس
من املمك��ن ،وال م��ن املقبول ،ان
يشتغل احدنا في االعالم ملدة 10
اعوام او ما يزي��د عليها ،من دون
ان يوجد لنفس��ه مكانا ،وتكون
له بصمة خاصة ،وجتربة مميزة.
ثم بدأ بس��رد قص��ة رحلته مع
االع�لام الغرب��ي قائ�لا :حالفني
احل��ظ ب��ان انتقل ال��ى اوروبا في
وقت مبكر ،وحتديدا الى العاصمة
البلجيكية بروكسل ،مقر االحتاد
االوروبي ،بعد ان كنت قد عملت
ف��ي الصحاف��ة العربي��ة ،وهذه
التجرب��ة ،انا فخور به��ا للغاية،
ولعدة اس��باب س��اتطرق اليها
الحق��ا ،عندما انتقلت الى املناخ
االوروبي ،اكتشفت ان لدي نواقص
بالعدة الصحفي��ة ،باملقارنة مع
 BBCو CNNوالصحافة العاملية
الكبرى بنحو عام ،وخالل الفترة
الالحق��ة ،حتول��ت ال��ى صحفي
عاملي.
يقول زاير انه اكتش��ف في اثناء
عمله هناك ان الصحفي العربي
بنحو عام ،والعراقي بنحو خاص،
تكون العاطف��ة الفكرية احدى
وسائله في نقل اخلبر ،واكتشفت
ان ذل��ك ال يصل��ح للمراس��ل
الصحف��ي :لذل��ك ف��ان بع��ض
احملترف�ين يخب��رون اي صحف��ي
بجملة قد تكون صادمة للكثير
منا وهي «انت لي��س لديك راي»
فالصحي��ح ان ينق��ل الصحفي
اخلب��ر كما ه��و ،م��ن دون تزييف،
أي م��ن دون مبالغ��ة ،اضافة الى
اننا لدينا ايض��ا انطباع خاطيء
عن مفه��وم الصحاف��ة وهو ان
الصحافة تعني حصرا «اجلريدة»،

زاير :نسمع عن شيء
اسمه حرية التعبير،
والوصول الى المعلومة،
وهناك مفهوم قاصر،
فحرية التعبير في العالم
المتقدم ،حرية ذات طابع
قانوني ،محمي وصارم،
ال يدخله الباطل من بين
يديه ،وال من خلفه

لكني اكتش��فت ان اجلريدة هي
جزء عائم مما يسمى بجبل اجلليد
ف��ي احمليط��ات ،فجب��ل اجلليد ال
يظه��ر من��ه اال  10%من حجمه
احلقيق��ي ،فالعملي��ة االعالمية
كبي��رة ،واجلريدة ه��ي ذلك اجلزء
العائم البسيط منه.
تطرق زاير الى موضوع الصحافة
االس��تقصائية ،م��ن حي��ث
اهميته��ا ،وخطورته��ا ،وايض��ا
عن طبيع��ة تعاطي مجتمعاتنا
معها ،وقبلها طرح س��ؤاال فيما
اذا كنا منلك من االصل هذا النوع
من العم��ل الصحفي .وقال :هل
تنجح الصحافة االستقصائية
ف��ي مجتمع��ات مبني��ة عل��ى
عناصر اجتماعية غير س��ليمة؟
بالتأكيد ال.
وتاب��ع زاي��ر :نس��مع عن ش��يء
اس��مه حرية التعبير ،والوصول
ال��ى املعلوم��ة ،وهن��اك مفهوم
قاصر ،فحرية التعبير في العالم
املتقدم ،حرية ذات طابع قانوني،
محمي وصارم ،ال يدخله الباطل
من بني يديه ،وال من خلفه.
ذك��ر زاير مثاال عن مفهوم وابعاد
حري��ة التعبي��ر والوص��ول ال��ى
املعلومة ف��ي اوروبا وقال :جميع
االتفاقيات والنصوص القانونية،
يج��ب ان تكون متاحة للجمهور
على املوقع اخلاص به��ذه الوزارة
او تل��ك املؤسس��ة ،وميك��ن ان

نطالبهم بنحو مباش��ر ،ال بل ان
احلق باحلصول على املعلومات ال
يقتصر على الصحفيني فحسب،
بل ان جمي��ع املواطنني لهم حق
احلصول على املعلوم��ة ان ارادوا
ذلك ،وحتى االجانب املقيمني في
تلك البلدان ،لهم احلق ايضا في
احلصول عل��ى املعلوم��ة ،فمثال
اتف��اق التج��ارة احلرة ب�ين بلدان
االحت��اد االوروبي ،والياب��ان ،فانا ان
كنت تاجرا ،س��يهمني ان اعرف
تفاصي��ل تل��ك االتفاقي��ة ،كي
اعرف ش��كل التناف��س بطريقة
قانونية س��ليمة ،حرية التعبير
هن��اك تضم��ن لك احل��ق باجراء
اللقاءات مع بعض رؤس��اء الدول
والوزراء والقادة،بش��رط ان اعلن
عن السبب .وهنا اسأل ،هل لدينا
عل��ى ارض الواقع هذه الرفاهية
للحص��ول على املعلوم��ات  ..ال،
م��ع ان العراق يتمي��ز عن جميع
ال��دول العربية مبيزات دس��تورية
ممتازة ،بكون حرية التعبير ،حرية
دستورية.
ش��رح زاير معنى ان تكون حرية
التعبير مكفولة بالدستور وقال:
ان هذا يعني فيما لو انك فكرت
بتأس��يس جري��دة ،فل��ن احتاج
الى احلصول عل��ى موافقات من
وزي��ر املالي��ة ،ووزي��ر التج��ارة ،او
ّ
فلكل احلق في
اخملاب��رات وغيرها،
ان يعبر عن رأي��ه بالطريقة التي

يجده��ا اس��لم وافضل ،س��واء
م��ن خالل صحيف��ة ،او تلفزيون،
او غيره��ا ،لذلك فاخملاطر ،واخللل،
واالنته��اكات الت��ي حتص��ل
للحري��ة الدس��تورية ،افضل مما
اذا اش��ترطنا قوان�ين ،وقواع��د،
واجراءات عقابي��ة ،في حال اردنا
ذلك.
ذك��ر زاي��ر ان الس��نوات الت��ي
اش��تغل بها في االحتاد االوروبي،
صنعت منه صحفيا متمرس��ا،
وقال :استمتعت بحصولي على
املعلوم��ات ،والوثائ��ق ،وحض��ور
املؤمترات ،حي��ث كنت أُعد واحدا
م��ن خب��راء االحت��اد االوروبي في
ش��ؤون الش��رق االوس��ط ،وكان
اتقان��ي ل ّلغ��ة االجنليزي��ة اح��د
اسباب وصولي الى هذه املكانة،
اضافة الى خبرتي الصحفية.
حت��دث زاي��ر ع��ن اهمي��ة اللغة
االجنليزي��ة للصحف��ي بنح��و
ع��ام ،وليس ملن يعم��ل في اوروبا
فحس��ب :هذا ال يش��ترط فقط
على الصحفي العامل في اوروبا،
ب��ل مهم ج��دا ،هنا ف��ي العراق،
النك تس��تطيع تتبع االخبار من
منبعها.
ن��وه زاير الى نقط��ة مهمة في
عم��ل الصحاف��ة هن��اك وه��و
الش��راكة اليومي��ة ،واجل��ادة ما
ب�ين الصحف��ي ،واملس��ؤولني
االساس��يني في االحتاد االوروبي،

الش��عر ،والقصة ،والرواية ،فمن
غي��ر املعق��ول ان يك��ون هن��اك
صحف��ي ال يع��رف ع��ن املتنبي
ش��يئا ،او ع��ن اجلواه��ري ،لذلك
فان��ا اقرا تقريبا يوميا كتابا او ما
يعادل��ه ،النك تتغ��ذى من خالل
الق��راءة باالوصاف ،فاملتنبي مثال
يع ّرفن��ا كيفي��ة التعبير ببالغة
عميقة من خالل اللغة العربية،
فاملتنبي في بيت واحد يستطيع
ان يعط��ي معن��ى بانورامي��ا
للمش��اعر االنس��انية صعب��ة
التصدي��ق ،فال صحاف��ة من دون
ثقافة.
وتاب��ع زاي��ر :بن��اء املؤسس��ات
االعالمي��ة عم��ل مث��ل بن��اء
الش��ركات ،يحت��اج اساس��ا،
ورأس م��ال ،ف��ي الغ��رب هن��اك
نوعني من املؤسس��ات ،شركات،
ومؤسس��ات مس��اهمة اي ان
الصحفيني يشتركون باألسهم،
رئيس التحرير مع مقدم اجللسة وانا في بداية تأسيسي للصباح
اجلدي��د ،اقترحت عل��ى العاملني
وهو ما يدفع املس��ؤول الى عقد في ان يس��اهموا ب��رأس املال من
اجتماع خاص من دون تس��جيل ،خ�لال اس��تقطاع جزء بس��يط
ويكون ذلك قب��ل يوم من انعقاد من الرات��ب ،وبذلك تكون ملكية
عام��ة ،لك��ن الكل رف��ض ذلك،
أي مؤمت��ر صحف��ي ،يتح��دث به وطلبوا ان اكون انا وحدي صاحب
املس��ؤول عن تفاصي��ل موضوع الشركة والس��لطة ،هذا الننا ال
م��ا ،يس��تطيع الصحف��ي على نع��رف اهمية الصحاف��ة ،الكل
اساس��ه تكوين ص��ورة واضحة يبح��ث عن راتب نهاية الش��هر،
عنه ،ب��كل تفاصيل��ه وجوانبه ،مثله مثل أي موظف.
وبالتال��ي س��يطرح االس��ئلة مت��ى م��ا عرفن��ا واس��توعبنا
املناسبة في اثناء عقد املؤمتر.
اهمي��ة الصحاف��ة ،س��نعرف
�ا
واهميته�
الثقاف��ة العام��ة
كيفية التعام��ل والتعاطي مع
احد
كانت
للصحفي
بالنس��بة
ما يس��مونها «س��لطة رابعة»،
في
زاير
�ا
عنه�
حتدث
التي
احمل��اور
وستكون بالفعل سلطة رابعة،
حواره
�ا
فيه�
�ر
وذك�
�ه،
محاضرت�
ولي��س مجرد ش��عار عاملي نردده
مع اخي��ه ابراهيم زاير ،الذي كان وال نفقه معناه.
يكت��ب يومياته بنحو مس��تمر،
احملاض��رة تخللته��ا قص��ص
وعندما س��أله عن الس��بب في ومواق��ف بعضه��ا كان صادما،
كتابة تفاصيل اعتيادية قال له :وبعضه��ا كان يحمل ش��يئا من
ان كتاب��ة اليومي��ات هي اخليط الكوميدي��ا التراجيدي��ة ،لكنها
ال��ذي يرب��ط ذاكرت��ي وعقل��ي ،بنحو ع��ام محاض��رة قيمة ،لن
باللغة العربية ،ويجعل الكلمات نس��تطيع نق��ل كل تفاصيلها،
في كل مرة ط ّيعة اكثر ،وسلسة لكننا استطعنا اجتزاء بعضها
اكثر».
مما ذكر بها.
واض��اف زاي��ر :الصحف��ي مثل في ختام احملاضرة س ّلم أ.م.د عبد
الطبي��ب اجل��راح ،ال ميك��ن ان الرزاق جبر املاج��دي عميد كلية
يخطيء بش��يء ،يض��ع كلماته االسراء اجلامعة درع االبداع لزاير
وتعبيرات��ه ف��ي مكانه��ا كي ال مثمنا دوره في اش��اعة الثقافة
يحدث التب��اس باملعنى ،ويضيع الصحيح��ة بني جمه��ور القراء،
اله��دف ،فالثقاف��ة العامة هي واس��تجابته لدع��وة الكلية في
م��ن يخلق صحفيا جي��دا ،وهذا الق��اء احملاض��رة الق ّيم��ة في دور
يتطل��ب خزينا فكري��ا ،وابداعيا ،االع�لام والصحاف��ة ف��ي نق��ل
يتأتى م��ن خالل الق��راءة ،قراءة املعلومة للقاريء.

اتفاق حذر يوقف مؤقتًا االشتباكات بين الفصائل الكردية المتقاتلة في سنجار

حزب العمال يتهم بارزاني بافتعال أزمة واقتتال داخلي بتوجيه من تركيا
السليمانية ـ عباس كاريزي:

وس��ط توت��ر ح��ذر وادان��ة ش��عبية
وجماهيري��ة واس��عة لالش��تباكات
املس��لحة واالقتتال الداخل��ي ،الذي
ادى الى س��قوط العشرات بني قتيل
وجريح في منطقة خانسور التابعة
لناحي��ة س��نون بقض��اء س��نجار،
توصل��ت وح��دات املقاوم��ة ووحدات
املرأة في ش��نكال  YBو  YJالى اتفاق
مع ما تس��مى بقوات بيشمركة روز
افا ،الت��ي دربتها احلكوم��ة التركية،
في االقليم بوس��اطة من قيادات من
ق��وات البيش��مركة الى اتف��اق حذر
على وقف القتال ملدة  24ساعة.
وعلمت الصب��اح اجلديد ان االجتماع
الذي عقد بني وحدات حماية سنجار
التابع��ة حلزب العمال الكردس��تاني
وبيشمركة غربي كردستان بوساطة
من وزارة البيش��مركة ،واستمر زهاء
الس��اعة ،لم
يفض الى اتفاق ينهي
ِ
االقتت��ال الكردي الكردي ،وان اجلانبني
ابديا رأيهما حول طبيعة األوضاع في
املنطقة ودور ووضع كل طرف.
اضاف املصدر ان الطرفني اتفقا على
وق��ف اطالق النار ملدة  24س��اعة ،اال
ان��ه اض��اف ان االوض��اع مازالت غير
مستقرة وميكن ان تعود االشتباكات
والقتال مجددا ً في أية حلظة.
تزامن��ا ً م��ع ذل��ك نظ��م اآلالف م��ن
الشخصيات والنش��طاء ومنظمات
مجتم��ع مدني ،تظاه��رة جماهيرية
حاشدة في مدينة السليمانية امس
الس��بت  ،احتجاج��ا ً عل��ى االحداث
التي شهدها قضاء شنكال اجلمعة،
وادان املتظاهرون الذين جابوا ش��ارع
س��الم وس��ط املدين��ة ،التصعي��د

العسكري اخلطير في قضاء شنكال،
معلن�ين رف��ض االقتت��ال الداخل��ي،
وطالب��وا جمي��ع االط��راف واالحزاب
الكردس��تانية الى االبتع��اد عن لغة
السالح ومعاجلة املشكالت عن طريق
احلوار والتفاهم.
وحذر مش��اركون ف��ي التظاهرة في
تصريحات للصب��اح اجلديد االطراف
السياس��ية م��ن مؤام��رة اقليمي��ة
حتاك بدعم من قبل تركيا ضد الكرد،
مؤكدين ان هذه املؤامرة تهدد باعادة
نش��وب حرب الكرد ضد الكرد وخلق
التوترات في املنطقة.
احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني
بزعامة مسعود بارزاني ،الذي تتهمه
االط��راف الكردس��تانية بالتس��بب
باش��عال مرحلة جديدة من االقتتال
الكردي – الك��ردي بتوجيه من انقرة،
قال هيم��ن هورامي وهو مستش��ار
بارزان��ي « اذا كان ال  PKKال يبح��ث
عن املش��كالت فان عليه ان يسحب
عناصره من سنجار».
عد في تصريح
رئيس برملان االقلي��م ّ
علق فيه عل��ى االح��داث اجلارية في
سنجار ان نقل الصراعات االقليمية
ال��ى أراضي كردس��تان خط��أ قاتل،
وهو ما يتس��بب باضعاف وتش��تيت
االقليم ودوره احملوري.
يوس��ف محم��د طال��ب ف��ي بي��ان
تس��لمت الصب��اح اجلدي��د نس��خة
من��ه الق��وى واالط��راف املتقاتل��ة
الرك��ون الى طاولة احلوار واملفاوضات
حل��ل املش��كالت ،وتغلي��ب املصالح
العلي��ا لش��عب كردس��تان ومراعاة
خصوصية املكون االيزي��دي ،قائال ان
املش��كالت واخلالف��ات ال حت��ل بقتال
االخوة النفسهم.
وح��دات املقاومة ووح��دات املرأة في
ش��نكال  YBو  YJاص��درت بيان��اُ

مقاتلون من الـ «بيشمركة» في جبل سنجار

مش��تركا ً الى الرأي العام ،نبهت فيه
الش��عب االيزيدي من الوقوع ضحية
االستفزازات التي استقدمتها قوات
تابع��ة للدميقراط��ي الكردس��تاني
وتدعى «بيشمركة روج افا».
وقالت قيادتا  YBو  YJفي بيان ن ُش��ر
عل��ى موقعهما الرس��مي ،انه « في
نح��و الس��اعة ال��ـ 2من بع��د ظهر
ي��وم اخلمي��س  2آذار حاول��ت قوات»
بيش��مركة روج» التابع��ة للح��زب
الدميقراط��ي الكردس��تاني بالتدخل
والس��يطرة على منطقة خانس��ور،

الت��ي تق��ع حت��ت س��يطرة وح��دات
املقاوم��ة في ش��نكال YBو  YJمنذ
خري��ف  2014بع��د ان حررناه��ا م��ن
قبضة داعش».
وأك��د البي��ان ان اله��دف م��ن تلك
احمل��اوالت التي تقوم به��ا ما تدعى بـ
«بيش��مركة روج اف��ا» ،خطوة جاءت
بع��د زي��ارة بارزان��ي إلى أنق��رة وهي
ليست باملصادفة ،بل اتت بتعليمات
واوامر صدرت من أنقرة ،الثارة الصراع
و التوتر بني صفوف الش��عب االزيدي
واخضاع ارادتهم».

م��ن جانب��ه ادان مؤمت��ر اجملتم��ع
الدميقراط��ي ( )KCDالهجمات على
ش��نكال ،مؤكدا ً ان ه��ذه الهجمات
هي ض��د وحدة الص��ف الكردي قبل
كل ش��يء ،كما أنها ضد املكاس��ب
واالنتص��ارات التي حققها الش��عب
الكردي مبقاومته ونضاله.
وأص��در مؤمت��ر اجملتم��ع الدميقراطي
ال��ذي يضم عددا ً من القوى واألحزاب
بضمنها حزب العمال الكردس��تاني
بيانا ً ج��اء فيه :تتزايد الهجمات على
املكتس��بات التي حققها الش��عب

الكردي ،فاملرتزق��ة الذين مت تدريبهم
من قبل السلطة الفاشية للعدالة
والتنمية وأتباعه يس��تمرون في شن
الهجمات على روج آفا ،واليوم يهاجم
املرتزقة ذاتهم منطقة ش��نكال عن
طريق احلزب الدميقراطي الكردستاني
.PDK
وتابع البيان :بعد زيارة مسعود بارزاني
لتركي��ا ولقائ��ه بالرئي��س الترك��ي
رجب طي��ب أردوغان ،ورئي��س الوزراء
بن عل��ي يل��درم ،يتم ش��ن الهجوم
عل��ى ش��نكال ،وبالنس��بة لن��ا هذا
يأت مبح��ض املصادفة،
الهجوم ل��م ِ
وهذه الهجمات التي ُ
شنت هي ضد
وح��دة الص��ف الك��ردي ،وللنيل من
املكتس��بات واالجنازات التي حققها
الشعب الكردي مبقاومته وتضحياته
ونضاله.
واض��اف البي��ان :على هذا األس��اس
وجدنا كمؤمت��ر اجملتم��ع الدميقراطي
أن نناش��د احل��زب الدميقراط��ي
الكردس��تاني ،فإل��ى اآلن هم يقفون
مع أعداء الشعب الكردي حتت اسم
الدبلوماس��ية ،واخلط��وة األولى في
هذا الس��ياق ه��ي إنه��اء الهجمات
على ش��نكال ،وابداء االحت��رام لقرار
الشعب اإليزيدي.
وزارة البيش��مركة بدوره��ا ردت على
بيان وحدات مقاومة س��نجار وقالت
إن قواتها مخولة بالتحرك في جميع
مناط��ق إقليم كوردس��تان  ,وفي أي
زمان ومكان ،مشيرة إلى أن هذا األمر
ال يحتاج طلب اإلذن من احد.
وقال��ت وزارة البيش��مركة ف��ي بيان
اطلع��ت عليه الصب��اح اجلديد «في
الوق��ت ال��ذي ب��دأت في��ه ق��وة من
البيش��مركة عملية روتينية لتبادل
مواقعها في منطقة خانة س��ور في
شنكال امس  ,قامت قوة تابعة حلزب

العمال الكردستاني مبنعها ثم تطور
الوضع وقامت تل��ك القوة بالهجوم
على البيشمركة».
وأضافت أن «قوات البيش��مركة حرة
ف��ي حتركها ف��ي أي وق��ت وأي مكان
ضمن حدود كردستان ولن تطلب إذنا
من احد فيما يتعلق بهذا اجلانب».
وكان مس��ؤول اعالم مركز تنظيمات
االحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني ف��ي
املوص��ل غياث الس��ورجي ق��د اعلن
ف��ي تصريح للصباح اجلديد ،ان قوات
روج آفا التابعة للح��زب الدميقراطي
الكردس��تاني هاجم��ت صب��اح يوم
اجلمعة املناطق التي تسيطر عليها،
وحدات مقاومة ش��نكال في محيط
ناحي��ة خانس��ور وس��نون التابع��ة
لقضاء شنكال.
الس��ورجي أض��اف أن ق��وات تابع��ة
للمجل��س الوطني الكردي الس��وري
املوالي لتركي��ا والتي يطل��ق عليها ً
اس��م بيش��مركة روج آف��ا ،هاجمت
نقاط وح��دات مقاومة ش��نكال في
محيط ناحية خانس��ور في الساعة
الـ 6من صباح اجلمعة ،واندلعت على
إثرها اشتباكات عنيفة بني اجلانبني.
وتاب��ع ان الق��وات التابع��ة للح��زب
الدميقراط��ي الكردس��تاني قصفت
من��ازل املدني�ين في ناحية خانس��ور
باألس��لحة الثقيل��ة ،مم��ا ادى ال��ى
تدمي��ر العديد من من��ازل املواطنني
اإليزيديني.
واش��ارت مصادر الى ان هذا الهجوم
م��ن قب��ل ق��وات بيش��مركة روز
اوف��ا التابع��ة للح��زب الدميقراط��ي
الكردس��تاني يأت��ي ،بع��د ع��دة أيام
فقط من زيارة مسعود بارزاني رئيس
احلزب الدميقراطي الكردس��تاني إلى
تركي��ا ولقائه اردوغان وبن علي يلدرم
ورئيس جهاز اخملابرات هاكان فيدان.

شؤون عراقية
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ّ
تعمق معاناة سكنة األحياء غير المحررة
الجوع وقذائف الهاون

الرافدين يقيم دعاوى

داعش ينقل جرحاه من المستشفيات ويوزعها بين منازل متفرقة بأيمن الموصل
نينوى ـ خدر خالت:
بعد اضط��راره للتراج��ع من بعض
االحياء بأمي��ن املوصل ق��ام تنظيم
داعش االرهابي بنقل العشرات من
جرحاه من املستشفيات وتوزيعهم
على من��ازل متفرق��ة بعمق االمين،
فيم��ا تتعم��ق معان��اة األهال��ي
باالحي��اء غي��ر احملررة بس��بب اجلوع
والقص��ف املتب��ادل بالهاونات ،في
حني تكش��ف حترير بع��ض االحياء
ع��ن وحش��ية داعش وحرق��ه لكل
شيء قبل تراجعه هارباً.
وق��ال مص��در امني عراق��ي مطلع
في محافظة نين��وى الى "الصباح
اجلديد" ان "تنظيم داعش االرهابي،
وقبيل هربه من حي وادي حجر ،قام
بنق��ل العش��رات من جرح��اه على
عجال��ة م��ن مستش��فى املوصل
(املستش��فى العس��كري س��ابقا)
وقام بتوزيعهم ف��ي مناطق بعمق
اجلان��ب االمي��ن مث��ل الس��رجخانة
والش��عارين ،وف��ي احمل��ال التجارية
ّ
ملش��اف ميدانية
فيها التي حولها
ٍ
مؤقتة".
واض��اف "وبع��د انس��حابه وهربه
م��ن املستش��فى العس��كري قام
باض��رام النيران ف��ي ردهاته لتدمير
الوثائ��ق واملس��تندات وغي��ر ذل��ك
م��ن املعلوم��ات التي ته��دد كيانه
وعصابات��ه االجرامي��ة ،فض�لا عن
قيام��ه بح��رق معم��ل املش��ن في
املنطقة نفسها ".
وتاب��ع "كم��ا لوحظت ص��ور مؤملة
بس��بب سياس��ات االرض احملروق��ة
التي ميارس��ها العدو قبل هربه من
بع��ض املناطق حت��ت وق��ع ضربات
قواتنا املش��تركة والطي��ران احلربي
العراق��ي والدولي ،حي��ث انه يزعم
انه يحرق كل ش��يء للحصول على

تم العثور على
عشرات السيارات
المدنية المحروقة،
مع عشرات المنازل
المدمرة بسبب النيران
التي اشعلها عناصر
داعش فيها ،واغلب
هذه البيوت اصبحت
آيلة للسقوط ولم تعد
تصلح للسكن

قضائية ضد المتلكئين
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين امس السبت عزمه إقامة
دعاوى قضائية ضد املتلكئني واملتنصلني الذين
ل��م يلتزموا بتس��ديد األم��وال الت��ي بذمتهم،
مش��ددا ً على أهمية التعامل بشفافية ونزاهة
من قبل املواطن املس��تفيد من خدمات املصرف
وااللتزام بالتعهدات التي قطعها إليه.
وق��ال املكت��ب االعالم��ي للمص��رف ف��ي بيان،
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" ان املصرف
سيش��رع بـإقامة دعاوى قضائية ضد املتلكئني
واملتنصل�ين ع��ن تعهداتهم من بع��ض الزبائن
الذين لم يلتزموا بتسديد األموال التي بذمتهم
واسترجاعها في موعدها احملدد.
وأض��اف البي��ان أن الدعاوى س��تكون أيضا ً ضد
الدوائر التي قدم��ت التعهدات ووقعت بااللتزام
باس��تقطاع مس��تحقات املص��رف م��ن رواتب
موظفيه��ا مبوج��ب التعه��دات املوقع��ة إل��ى
املصرف.

إعالن هدنة بين البيشمركة

والعمال الكردستاني لـ  24ساعة
بغداد ـ الصباح الجديد:

سياسة األرض احملروقة التي يتخذها التنظيم اإلرهابي
س��حابات من االدخنة ،لكنه يدمر
ممتل��كات االهالي فض�لا عن تدمير
املؤسسات احلكومية العامة".
ولف��ت املصدر ال��ى ان��ه "مت العثور
عل��ى عش��رات الس��يارات املدنية
احملروقة ،مع عش��رات املنازل املدمرة
بسبب النيران التي اشعلها عناصر
داع��ش فيه��ا ،واغلب ه��ذه البيوت
اصبح��ت آيلة للس��قوط ولم تعد
تصلح للس��كن ،علم��ا ً ان اغلبها
تع��ود ملواطنني مهجرين او لعائالت
لهم ابناء في س��لكي وزارة الدفاع
او الداخلية".
عل��ى صعي��د آخر ق��ال الناش��ط

احلقوق��ي واملدني املوصل��ي لقمان
عمر الطائي لـ "الصباح اجلديد" ان
"معاناة س��كان االحي��اء غير احملررة
باجلانب االمين تزداد وتتعمق يوما ً بعد
يوم آخر ،حيث ان اكبر هواجس��هم
هو اجلوع الشديد وقذائف الهاون".
واض��اف "مصادر القص��ف هو من
الطرف�ين ،لك��ن عصاب��ات داع��ش
تتحمل املس��ؤولية عن ذلك ،النها
نصب��ت مف��ارز الهاون ف��ي االحياء
الش��عبية املكتظ��ة بالس��كان
وفي باح��ات املدارس الت��ي يحتجز
داع��ش فيه��ا عش��رات العائ�لات
الذي��ن يجبرهم على التقهقر معه

لالحتماء بهم".
واش��ار الطائ��ي ال��ى ان "اخلس��ائر
املادي��ة بامين املوصل س��تكون اكبر
مما حصل في اجلانب االيسر ،بسبب
وجود  12حيا ً سكنيا ً قدميًا (شعبياً)
والبيوت اصال قدمية وتتأذى من وقع
االنفجارات العنيفة ،علما ً ان طيران
التحالف الدولي يس��تعمل قنابل
دوي
ارجتاجي��ة احيان��ا ً ينتج عنه��ا ّ
هائل ج ًدا به��دف إبطال مفعول او
تفجير العبوات التي زرعها عناصر
داعش االرهابي".
وبخصوص اجلوع الذي يفتك بأهل
املوصل ،يتداول ناشطون موصليون

مش��اهدات مقاتل عراقي في اثناء
اس��هامه بانقاذ الس��كان الهاربني
من االحي��اء الس��اخنة ،والذي قال
في مشاهداته "لم أمتاسك نفسي
وأجهش��ت بالب��كاء بع��د رؤيت��ي
ﻷهالي أحياء (وادي حجر و املنصور)
ليسوا بش��را ً بل أش��باح شاحبة
الوجه ،اجل��وع أثر به��م ووجوههم
حتوي جلدا ً وعظما ً فقط ،وكالمهم
بط��يء وصوتهم منخف��ض ،ورأيت
الف��رق بينه��م وب�ين أقرانه��م في
اجلانب اﻷيسر ،وعلمت أن اجلوع كافر
وأنا الذي ل��م أذق طعم اجلوع يوميا ً
كوني من عائلة متوس��طة الدخل،

وهالني منظر طفل يبلغ من العمر
( )8سنوات عندما رأيته وهو يحاول
إخ��راج كل قطرة ممكن��ة من علبة
عصير صغي��رة أعطاه إياها رفيقي
في الواجب "… "وكذلك رأيت طفال
رضي ًعا شاحب الوجه ووالدته تبدو
في حال��ة صحية مزري��ة فوضعت
يدي في جيب��ي وأخرجت مبلغا ً من
امل��ال وقدمته لها فرفضت��ه قائلة
"ش��كرًا اخي مس��تورة واحلمدهلل،
لكن اذا كنت تريد مساعدتي فإنني
احتاج الى طبيب كي يكشف على
طفل��ي الصغي��ر ال��ذي يعاني من
اجلفاف".

أكد مستش��ار رئيس إقليم كردس��تان ،هيمن
هورام��ي ،إن ق��وات البيش��مركة توصل��ت مع
مقاتلي ح��زب العمال الكردس��تاني إلى هدنة
ف��ي ناحي��ة س��نوني التابعة ملنطقة س��نجار
مبحافظة نينوى.
وق��ال هورامي على صفحت��ه اخلاصة في موقع
التواص��ل االجتماع��ي (تويتر) ،إن "ق��ادة لقوات
البيشمركة توصلوا إلى هدنة مدتها  24ساعة
مع حزب العمال الكردستاني في خانة صور".
وأش��ار هورام��ي إل��ى أن��ه "على ح��زب العمال
الكردس��تاني ع��دم تك��رار منع حت��ركات قوات
البيشمركة".
وكان��ت اش��تباكات أندلع��ت يوم��ي اخلمي��س
اجلمعة املاضيني مبختلف األسلحة بني اجلانبني
وحدات (حماية سنجار) املرتبطة بحزب العمال
الكردستاني وقوات (بيشمركة روج آفا) الكردية
الس��ورية في منطقة خاني سوري القريبة من
ناحية س��نوني ،التابعة لقضاء س��نجار ،غربي
املوصل قرب احلدود مع سوريا.

تتمات ص1
القـوّات املشتـركة تشـن هجـوماً
شرساً على منطقتي الدندانة
والدواسة في أمين املوصل
وذكر بيان إلعالم احلش��د تلقت صحيفة
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه ،ان "داعش
تكبد خسائر كبيرة باألرواح واملعدات".
وقتل��ت غ��ارة للتحالف الدول��ي  ،أمس
السبت  ،سبعة من القياديني العسكريني
لعصابات داعش اإلرهابية في حي النجار
باجلانب االمين ملدينة املوصل.
وذكر بي��ان خللي��ة اإلعالم احلرب��ي تلقت
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة
منه ،أن��ه "وبنا ًء على معلوم��ات دقيقة
ملديرية االس��تخبارات العسكرية طيران
التحال��ف الدول��ي يوج��ه ضرب��ة جوية
تس��فر عن تدمير موقع مهم ملا يسمى
بـ(جن��د اخلالفة) وقتل مس��ؤول اجلند و6
من االمراء العسكريني فيه".
وبني ان هؤالء ما يسمون باالمراء هم كل
م��ن "االرهاب��ي امللقب ابو عب��د الرحمن
االنصاري مايسمى مسؤول جند اخلالفة
(سعودي اجلنس��ية) واالرهابي امللقب ابو
خالد (س��عودي) ،واالرهابي امللقب صباح
العن��زي (س��عودي) ،واالرهاب��ي امللق��ب
ابوعزام (س��عودي) ،واالرهابي ابو حجاب
(سعودي)".
وأش��ار ال��ى "مقتل االرهاب��ي امللقب ابو
صياح (أردني) ،واالرهابي امللقب ابو طيبة
(بحريني)".
مقتل مسؤول "جند اخلالفة" وستة
أمراء بـ"داعش" في أمين املوصل
وأضاف املص��د  ،أن "اإلذاع��ة كانت تبث
بخمس لغات وتعط��ي عناصر التنظيم
معلومات عن العملي��ات اإلرهابية التي
ينفذها".
م��ن جه��ة أخرى أف��اد مص��در أمني في
عملي��ات األنب��ار ،ب��أن عددا ً م��ن عناصر
"داع��ش" قتل��وا بصد هج��وم للتنظيم

غرب الرمادي.
وق��ال املص��در ف��ي حديث صحف��ي ،إن
"الق��وات األمني��ة متكنت ،صب��اح امس
الس��بت ،م��ن احب��اط هج��وم لتنظيم
داع��ش عل��ى س��رية للجي��ش العراقي
متمركزة غ��رب مدينة الرطبة 310( ،كم
غرب الرمادي)".
وأضاف املصدر  ،أن "احباط ذلك الهجوم
ادى ال��ى مقتل عدد من عناصر التنظيم
وتدمير عجلة حتمل احادية تعود لهم".
النزاه��ة تطاب��ق حرك��ة أم��وال كب��ار
املسؤولني مع كشوفات ذممهم املالية
وتابعت الدائرة أنها " ن َّفذت فرق مكافحة
الرشوة التابعة لدائرة الوقاية خالل امل ُ َّدة
ذاته��ا ( )24زيارة ميدان َّية ش��ملت بعض
دوائ��ر وزارات
الصح��ة واملال َّي��ة والعم��ل
َّ
والشؤون االجتماع َّية".
وكانت هيئ��ة النزاه��ة أطلقت صفحة
على موقعها الرسمي باسم (أنا مفتش)
ودع��ت جمي َع املواطن�ين ،الذي��ن تتو َّفـر
لديه��م أدل � ًة وإثباتات ووثائ � َق عن وجودِ
البعض
�ي في مواردِ
ـم غيرِ طبيع� ٍّ
ِ
تضخُّ َ ٍ
ممَّـا يُش ُّ
ُ
باب الكس ِ��ب
في
يدخل
َّـه
ن
أ
�ك
�
ِ
�ب
�
املنص
�تغالل
�
اس
أو
�روع
�
املش
ِ
ِ
غي��رِ
ِ
�ي ،لإلبالغ عنه عب �رَ صفح ِة (أنا
�
الوظيف
ِّ
مفت��ش) ش��رط أن تكون مع �زَّز ًة باألدل ِة
واإلثباتات (قدر اإلمكان) وأن تكون بعيد ًة
ِ
�قيط
�اوالت التس� ِ
ك َّل البع � ِد ع��ن مح� ِ
�خصي التي تأمل من
واالستهداف الش�
ِ
ِّ
املبلِّـغني اجتنابهما.
تنفيذ اإلعدام بـ  15أردنياً بينهم
مفجري السفارة األردنية في بغداد
الفتا ً إل��ى أن "البقي��ة أدينوا ف��ي وقائع
منفصل��ة تع��ود إل��ى ع��ام  2003منها
تفجير السفارة األردنية في بغداد".
وأش��ار املومني إلى أن "اخلمسة اآلخرين
الذي��ن أعدموا مدان��ون بجرائم اغتصاب

واعتداء".
يذكر أن األردن أعاد عقوبة اإلعدام شنقا ً
عام  ،2014بع��د تعليقها في الفترة من
عام  2006حتى عام .2014
جوبيه يستعد خلوض السباق
الرئاسي الفرنسي بدالً عن فيون
ومن��ذ أن أُعل��ن األربع��اء ع��ن احتم��ال
توجيه تهم إلى فرانس��وا فيون في إطار
التحقي��ق فيم��ا إذا كانت زوجت��ه وابنه
وابنته استفادوا من وظائف ،يواجه فيون
انفضاض أعضاء م��ن فريق حملته عنه
وس��ط تزايد الدعوات إلى انس��حابه من
الس��باق ،وهذا م��ا برز مؤخ��را ً عبر إعالن
الناطق باسمه تييري س��ولير الذي كان
يعد م��ن أقرب املقربني من��ه ،امس االول
اجلمعة اس��تقالته ،لينض��م بذلك الى
الئح��ة طويلة ممن تخلوا منذ األربعاء عن
فيون.
وأمام حج��م الفضيحة ،س��حبت عدة
ش��خصيات مييني��ة دعمها لفي��ون في
اليومني املاضيني منددة "بأجواء مسيئة"
للحمل��ة أو "انف��راط العق��د األخالقي"
بعدما وعد بس��لوك امنوذج��ي على كل
الصعد ،وأحصت صحيفة "ليبراسيون"
امس االول اجلمعة نحو ستني شخصية
تخلت عن فيون.
البرملان ينجز مقترح قانون إلعمار
املناطق احملررة ويرسله إلى احلكومة
وش��دد على أن "اعض��اء اللجنة صوتوا
على املقت��رح وجمعوا تواقي��ع ،من أجل
إيجاد اطار قانوني واض��ح لعملية إعادة
تأهي��ل املناط��ق املتض��ررة م��ن اإلرهاب
والعمليات العسكرية".
وأش��ار الس��اعدي إل��ى أن "الصن��دوق
س��يكون ل��ه رئي��س ،ومجل��س أمن��اء،
فضالً عن متتعه باس��تقالل مالي وأداري،
وش��خصية معنية ،ومرجعيت��ه اإلدارية

مرتبطة مبجلس الوزراء".
وفيم��ا لف��ت إل��ى أن "مق��ر الصن��دوق
الرئيس س��يكون ف��ي العاصمة بغداد"،
حتدث عن "إمكاني��ة فتح فروع أخرى في
املناط��ق املعنية باألعم��ار واملتضررة من
اإلرهاب ،أو محافظات أخرى بحس��ب ما
تقتضيه احلاجة".
وأوضح رئي��س جلنة اخلدمات البرملانية أن
"الهدف م��ن القانون بالدرجة األس��اس
إعم��ار املناطق احملررة م��ن تنظيم داعش
اإلرهاب��ي وإزالة األضرار عنه��ا ،ومعاجلة
األضرار التي حلقت بالبنى التحتية خالل
العمليات العس��كرية ،إضافة إلى توفير
الفرص التنموية لها بأسرع وقت".
وافاد بأن "الصندوق س��يتولى التنسيق
م��ع اجله��ات احلكومي��ة ألج��ل تنفي��ذ
عملي��ات االعم��ار ،كما س��يتولى جهود
احلصول على املنح والقروض من اجلهات
الداخلية واملنظم��ات الدولية ،والتعاقد
على املش��اريع والرقابة واإلش��راف على
تنفيذيها".
وذك��ر ان "م��ن مه��ام الصن��دوق أيض �ا ً
تهيئة اخلطط الكفيلة بإعادة احلياة إلى
املناط��ق احملافظ��ات املش��مولة باإلعمار
وتنظيم املؤمترات له��ذا الغرض ،وكذلك
التنسيق مع هيئة االس��تثمار الوطنية
ألجل مساعدتها في تنفيذ عملها".
ويسترسل الس��اعدي أن "جلنة اخلدمات
النيابية أنهت املسودة ورفعتها إلى هيئة
رئاس��ة البرملان" ،كاش��فا ً عن "السعي
لرفع��ه إلى احلكومة من أجل حتويله إلى
مشروع قانون إعادته الى مجلس النواب
وتشريعه".
وأكد أن "الذه��اب باملقترح إلى احلكومة
قبل املضي به كون��ه ينطوي على جنبة
مالية وف��ي حال انفردنا ب��ه يعرضه إلى
النقض من احملكمة االحتادية العليا مبجرد
الطعن في دستوريته".
ونبه الساعدي إلى أن "الدستور العراقي

مين��ع البرملان من س��ن تش��ريعات حتمل
أعباء مالية من دون الرجوع إلى احلكومة
واخذ موافقتها".
ويأم��ل الس��اعدي ب��أن "ينه��ي مجلس
ال��وزراء جمي��ع مالحظاته علي��ه قريباً،
ويعيده إلينا على ش��كل مش��روع ألجل
التصويت عليه خالل م��ا تبقى من عمر
الدورة النيابية احلالية".
من جانب��ه ،ذك��ر النائب ع��ن محافظة
املوصل عبد الرحيم الشمري في تصريح
إل��ى "الصباح اجلدي��د" ،إن "العراق دخل
مرحلة جديدة من العمليات العسكرية
فهو بدأ يس��ترجع أراضي سيطر عليها
اإلره��اب من��ذ ث�لاث س��نوات ونص��ف
السنة".
وأض��اف الش��مري أن "إنه��اء عملي��ات
التحرير يجب أن تلحقها مشاريع إلعادة
تأهيل املناط��ق املتضررة م��ن احلرب ،الن
االنتص��ار غير مرتبط فقط بهزمية العدو
املتمث��ل بتنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي ،بل
يجب أن تلحقه خطوات أخرى وهي إعادة
احلياة إلى املناطق التي كانت محتلة من
قبله".
ويجد أن "توجهات مجلس النواب بتقدمي
املقترحات تعد من وسائل الضغط على
احلكومة ألنها صادرة من ممثلي الشعب،
وفي مقابل ذلك يج��ب أن تأتي خطوات
حقيقية إلعادة احلياة إلى املناطق متهيدا ً
إلرجاع النازحني إلى ديارهم".
وأورد الش��مري أن " كتل مجلس النواب
وبرغ��م اختالفها في وجهات النظر على
مس��ائل عدة ،لكنهم اجمعهم اتفقوا
على إع��ادة إعمار املناطق احملررة بأس��رع
وقت وهذا موق��ف وطني كونه يعبر عن
رغبة وتطلعات الشارع العراقي".
طرح استمارة الترشيح لعضوية
"مجلس املفوضني" الثالثاء املقبل
ويوضح س��عيد قائ�لاً" :ميك��ن أن تكون

لدينا استمارتان ،األولى؛ للتقدمي ملن تتوفر
فيهم الشروط ،واستمارة ثانية لتقييم
الكف��اءة واخلبرة املوج��ودة للمتقدمني"،
مبينا ً إن "هناك تعديالت على االستمارة
القدمي��ة؛ بحس��ب املعطي��ات اجلدي��دة؛
وبالتعاون مع خبراء األمم املتحدة".
ويؤكد إن "االس��تمارة اجلديدة س��تلبي
حاجت�ين أساس��يتني ،األولى الش��روط
القانونية في التقدمي ،إضافة إلى تقييم
املتقدمني" ،الفتا ً إلى إن "االجتماع املقبل
للجنة سيكون في ( 7آذار اجلاري) ،إلطالق
االستمارة النهائية".
ويقول س��عيد إن "اللجنة أمامها ستة
أش��هر إلنهاء عملها" ،ع��ادا ً ذلك الوقت
بأنه "س��قف زمن��ي واس��ع" ،ميكن من
خالله إمتام مهمة اللجنة.
يعاد إلى األذهان إن رئيس جلنة اخلبراء نائب
رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد،
قدم اس��تقالته من رئاسة اللجنة ،عازيا ً
الس��بب إلى "مالحظات أعضاء اللجنة
بشأن وجوده وحتقيق التوازن".
وبحسب بيان للمكتب اإلعالمي للشيخ
محم��د؛ وردت نس��خة من��ه لـ"الصباح
اجلديد" ،فإن تقدمي االس��تقالة جاء "بناء
على آخر اجتماع لهيئة الرئاسة للحفاظ
على سياقات عمل اللجان الختيار رئاسة
اللجنة فيما ب�ين أعضائها ،وإبقاء هيئة
رئاس��ة اجمللس مشرفا ً على عمل اللجان
من دون ترؤسها ،وعونا ً لها حسب احلاجة
والضرورة القانونية".
وف��ي الط��رف اآلخ��ر ،اتهم عض��و جلنة
اخلب��راء البرملاني��ة عل��ي ش��ويلية "أيادٍ
خفي��ة" بتعطيل عمل اللجن��ة لتبقى
مفوضي��ة االنتخاب��ات احلالي��ة ،منتقدا ً
في الوقت ذاته "البطء الش��ديد" لعمل
اللجنة".
وقال ش��ويلية في حديث م��ع "الصباح
اجلدي��د" ،إن "اجللس��ات الت��ي عقدته��ا
للجن��ة لم تكن مقنع��ة ،ولم تصل إلى

مراح��ل متقدم��ة ف��ي عمله��ا ،بطرح
اس��تمارة الترش��يح ألعضاء املفوضية
اجلدد" ،مشيرا ً عن وجود "نقاشات بشأن
أن يك��ون الترش��يح من قب��ل األحزاب أو
احملاصصة".
وبحس��ب شويلية فإن "عمل اللجنة لن
يفض��ي إلى تش��كيل مجلس مفوضني
مبني على أساس اخلبرة والكفاءة" ،على
حد قوله .ويبني إن "هذا التأخير قد يكون
متعمدا ً لإلبقاء على املفوضية احلالية".
ويأتي تصريح شويلية "مطابقاً" ملا أفاد
به زميله ف��ي اللجنة أمني بكر ،الذي أق ّر
بوج��ود "تأثيرات وضغط سياس��ي على
جلن��ة اخلبراء ،إضافة إل��ى تلكؤ في عمل
اللجن��ة يخدم أغراضا ً سياس��ية" ،على
حد تعبيره.
ويق��ول بكر ف��ي حدي��ث م��ع "الصباح
اجلديد" ،إن "هذه املشكالت تندرج ضمن
محاوالت بع��ض األح��زاب والكتل فرض
أجن��دات خاصة على اللجن��ة ،أو اإلبقاء
على مجلس املفوضني احلالي".
وفيما أش��ار عضو جلنة اخلب��راء النيابية
إلى "وجود جهود لعرقلة عمل اللجنة"،
أكد إن هناك "جهودا ً مقابلة تسعى إلى
مضي اللجنة ف��ي تنفيذ مهمتها وفقا ً
للقانون والس��ياقات القانوني��ة الختيار
مجلس مفوضني مستقل".
استقالة  15موظفاً في اجلامعة
العربية بينهم عراقي
وذك��ر أحده��م ،أن "س��بب االس��تقالة
وضعه الصح��ي غير املس��تقر ويجعله
غير ق��ادر على الوف��اء بالتزامات العمل،
فيما أكد آخر أن "سنوات قليلة تفصله
عن اخل��روج للتقاعد واملكاف��أة بوضعها
احلالي تغنيه عن راتب السنوات املتبقية،
ألنه ف��ي ح��ال تخفيضها س��تؤثر على
مستوى املعيشة أو االحتياج للعالج في
سن متقدمة".

الملف األمني

انفجار عبوة قرب سوق شعبية شمالي بغداد * اعتقال مطلوبين بعمليات دهم في عدد من مناطق ديالى
مقتل إرهابيين بهجوم مسلح غربي الرمادي * انفجار منزل في أثناء تلغيمه غربي مدينة الموصل

بغداد – انفجار عبوة
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية
امس الس��بت ،بأن مدنيني اثنني أصيبا
جراء انفجار عبوة ناس��فة قرب سوق
شعبية شمالي بغداد.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف
ع��ن اس��مه إن "عبوة ناس��فة كانت
موضوعة بالقرب من سوق شعبية في
منطقة الش��عب ش��مالي العاصمة
بغ��داد ،انفج��رت ظه��ر ي��وم امس ما
أس��فر عن إصابة مدنيني اثنني بجروح
متفاوتة".
ديالى – عملية دهم
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
ديال��ى ام��س الس��بت ان دوري��ات من
قس��م ش��رطة بعقوبة وفوج طوارئ
ديال��ى الس��ابع وخ�لال ممارس��اتها

االمنية بالقاء القبض بحق املطلوبني
والص��ادرة بحقهم اوامر القاء القبض
من القاضي.
وبني املصدر االمني الذي رفض الكشف
عن اس��مه ان مفارزه��ا القت القبض
عل��ى اربع��ة مطلوب�ين عل��ى قضايا
ارهابي��ة وجنائي��ة في قض��اء بعقوبة
ومت ارس��الهم ال��ى مراك��ز االحتج��از
لعرضهم على القضاء.
كركوك – انفجار ناسفة
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة
كركوك امس الس��بت بأن شرطيا ً من
حماية املنشآت النفطية قتل وأُصيب
آخر بانفجار عبوة ناسفة شمال غربي
احملافظة.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن
اس��مه إن "عب��وة ناس��فة انفج��رت،
مس��اء اجلمع��ة مس��تهدفة دوري��ات

ش��رطة حماي��ة املنش��آت النفطي��ة
التابع��ة إلقليم كردس��تان ف��ي قرية
گراو في ناحية س��ركران شمال غربي
كرك��وك ،م��ا أدى الى مقتل ش��رطي
وإصابة آخر بجروح متفاوتة".
بابل – اطالقات نارية
بتوجيه من قبل الل��واء احلقوقي علي
حسن مهدي كوة الزغيبي مدير شرطة
احملافظة شارك وفد من قسم عالقات
وإعالم الشرطة الى جانب شخصيات
دينية فعاليات ندوة تثقيفية كرست
ملعاجلة ظاه��رة اطالق العيارات النارية
في املناسبات ّ
نظمتها رئاسة جامعة
القاس��م اخلض��راء بحض��ور رئي��س
اجلامع��ة ونخب من اس��اتذتها فضال
ع��ن خب��راء ف��ي القان��ون وع��دد من
مس��ؤولي الدوائ��ر ومنظمات اجملتمع
املدني ذات االختصاص إضافة لشيوخ

عشائر ووجهاء احملافظة .
االنبار – هجوم مسلح
اعلن مص��در أمني في عمليات األنبار
امس الس��بت ،ب��أن عددا م��ن عناصر
"داعش" قتل��وا بصد هجوم للتنظيم
غرب الرمادي.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن
اس��مه إن "الق��وات األمني��ة متكنت،
صب��اح يوم ام��س من احب��اط هجوم
لتنظي��م داعش على س��رية للجيش
العراقي متمركزة غرب مدينة الرطبة،
( 310كم غرب الرمادي)".
كربالء – عملية امنية
ق��ال قائ��د عملي��ات الرافدي��ن اللواء
عل��ي إبراهي��م دبعون امس الس��بت
ان "اخلن��دق ال��ذي يقوم بإنش��ائه لواء
الطف��وف التاب��ع للعتبة احلس��ينية

املقدس��ة مه��م ج��دا حلماي��ة بادية
السماوة واحملافظات اجلنوبية األخرى".
وكان دبعون قد وصل الى كربالء ضمن
وفد ض��م محافظ املثنى فالح الزيادي
وقائ��د ش��رطة املثن��ى اللواء س��امي
سعود لزيارة مرقد اإلمام احلسني عليه
السالم.
الديوانية – اعتقال مطلوبني
كش��فت مصدر في مديرية ش��رطة
محافظ��ة الديواني��ة امس الس��بت
عن القاء القبض على ش��خصني من
املتاجرين باالسلحة.
وقال مدير ش��رطة احملافظ��ة العميد
فرقد زغير مجهول العيساوي ان مفارز
مكافحة اجلرمية املنظمة بالتعاون مع
مكتب استخبارات ومكافحة االرهاب
في ناحية املهناوية قد متكن من القاء
القبض على شخصني وذلك بعد توفر

املعلوم��ات الت��ي تؤكد قي��ام عدد من
االش��خاص باملتاجرة باألس��لحة بعد
نصب كم�ين لهم وضبطه��م باجلرم
املشهود .
ذي قار – اعتقال مطلوب
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
ذي ق��ار امس الس��بت ان ق��وة أمنية
الق��ت القب��ض على متهم بس��رقة
خزائ��ن حلفظ االم��وال (القاصات) في
محافظة ذي قار.
وقال مدير قس��م مكافحة إجرام ذي
قار العقيد حسني علي خضير "حضر
إلى مكت��ب مكافحة إجرام الناصرية
مشتكي يخبر عن تعرض منزله مبدينة
الناصرية إلى سرقة قاصة حتتوي على
مبالغ مالية و مخشالت ذهبية انتقل
ضب��اط التحقي��ق وبرفقته��م خبراء
األدل��ة اجلنائية إلجراء الكش��ف على

محل احلادث فبما مت توجيه فريق جمع
املعلومات للبحث عن املشتبه بهم".
نينوى – انفجار منزل ملغم
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
نينوى امس الس��بت ،مبقتل عنصرين
م��ن تنظيم "داع��ش" وإصاب��ة اثنني
آخري��ن ج��راء انفج��ار من��زل أثن��اء
تفخيخه غرب مدينة املوصل.
وق��ال املصدر إن "اثنني من مس��لحي
تنظي��م داع��ش قت�لا وأصي��ب اثنان
بج��روح حرج��ة بانفج��ار من��زل أثناء
تفخيخ��ه ف��ي األحياء الش��رقية في
مركز قضاء تلعفر غرب املوصل".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم
الكشف عن اسمه ،أن "املنزل امللغم
عائ��د لعنص��ر أم��ن أعدم قب��ل نحو
عامني من قبل تنظيم داعش".
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دفع رسوم المهنة
واإلعالن بوصل

رسمي أو مباشرة
بغداد  -الصباح الجديد:
دعت أمانة بغداد املكلفني بدفع رس��وم املهنة
واالع�لان ال��ى عدم تس��ديدها ملوظ��ف اجلباية
اال بعد تس��لم وصل رس��مي او تس��ديدها الى
الدائرة البلدية مباشرة .
وذك��رت مديري��ة العالقات واالع�لام ان « امانة
بغ��داد تدع��و املكلف�ين بدف��ع رس��وم املهنة
واالعالن بعدم دفع اي مبالغ اال بعد تسلم وصل
املطالب��ة ال��ذي يوضح مبلغ الرس��وم وكيفية
احتسابها « .
واضاف��ت ان « بإمكان املكلفني بدفع الرس��وم
تس��ديد م��ا بذمته��م م��ن اج��ور ال��ى الدوائر
البلدية مباش��رة من دون انتظار موظف اجلباية
ما سيس��هل العديد م��ن االج��راءات ويضمن
الش��فافية العالي��ة في التعامل ب�ين املواطن
والدائرة البلدية « .
واش��ارت الى ان « أمانة بغ��داد اتخذت اجراءات
صارمة فيما يتعلق بجباية اجور املهنة واالعالن
و اخلدم��ات البلدي��ة االخ��رى للحد م��ن تالعب
بع��ض ضع��اف النف��وس واحال��ة اخملالفني الى
القضاء « .
كم��ا ثمنت امانة بغداد دور املواطنني وتعاونهم
معه��ا بهذا اخلصوص والتزامه��م بالتعليمات
والقوانني البلدية و تهيب باجلميع االبالغ عن اي
حاالت تالعب مشبوهة « .

ّ
جامعة كركوك تنظم
ً
ً
علمية عن معالجة
ندوة
المياه مغناطيسيًا

كركوك  -الصباح الجديد:
نظمت كلية الزراعة في جامعة كركوك ،ندوة
علمية عن أهمية املياه املعاجلة مغناطيس��يا
وتأثيراتها مبشاركة عدد من املتخصصني .
وته��دف الندوة التي أقيمت بالتعاون مع مركز
اإلرش��اد والتدري��ب الزراعي ف��ي احملافظة ،الى
التعريف بفوائد املياه املمغنطة واس��هاماتها
في منع تشكل الترس��بات الكلسية ألنابيب
الري الت��ي تؤدي ال��ى تقليل القط��ر الداخلي
لألنب��وب م��ا ي��ؤدي ال��ى انخف��اض الكف��اءة
واالنسداد.
وناقشت الندوة ،الدور االيجابي للمياه املعاجلة
مغناطيس��يا ً في توفير كمية البذور املطلوبة
للبذار  ،واختصار مرحلة النمو  ،وتقليل أمراض
النبات ،وتوفير املياه املستعملة للري واالسهام
في جتهي��ز العناص��ر الغذائي��ة ،وزي��ادة ذوبان
األسمدة املضافة وغسل التربة من األمالح.

المسوحات الوقائية
تؤكد خلو جامعة

البصرة من اإلشعاع
البصرة  -الصباح الجديد:
اج��رى مرك��ز الوقاي��ة من االش��عاع مس��حا
اش��عاعيا لبناية مختبر قس��م الكيمياء في
جامع��ة البص��رة للتأكد من ع��دم وجود تلوث
اشعاعي فيه .
وقال��ت بش��رى علي احم��د مديرة ع��ام مركز
الوقاي��ة م��ن اإلش��عاع التابع ل��وزارة الصحة
والبيئة ان املركز وجه قس��م االشعاع في دائرة
حماي��ة وحتس�ين البيئ��ة  /املنطق��ة اجلنوبية
بأج��راء التقيي��م البيئي االش��عاعي املتكامل
لبناية قس��م الكيمياء ومختبراته في جامعة
البص��رة بع��د ورود ع��دد م��ن الطلب��ات على
الصفح��ة اخلاصة باملركز ف��ي مواقع التواصل
االجتماعي .
وأك��دت مديرة عام مركز الوقاية من االش��عاع
ان عملي��ات التقيي��م واملس��ح أملوقعي أثبتت
خلو بناية ومختبر قسم الكيمياء في جامعة
البصرة من أي تلوث إشعاعي

بسبب تصاعد القتال الستعادة السيطرة على المدينة

ّ
المنظمة الدولية للهجرة تعلن عن تزايد موجات النزوح من الموصل
بغداد  -الصباح الجديد:

اعلنت املنظمة الدولية للهجرة
بان هناك أكث��ر من  ١٠آالف من
الرجال والنساء واألطفال نزحوا
م��ن املناط��ق منذ بداي��ة جهود
الق��وات العراقي��ة الس��تعادة
الس��يطرة عل��ى القط��اع
الغرب��ي للموصل وفق��ا لألرقام
الت��ي قدمته��ا وزارة الهج��رة
واملهجرين.
واك��دت املنظمة ف��ي تقرير لها
حصلت « الصباح اجلديد» على
نس��خة من��ه ان��ه اضاف��ة الى
ذلك ف��ان هناك نازح�ين تترواح
اعدادهم ب�ين  4 – 3آالف وصلوا
بالفع��ل إل��ى مواق��ع الطوارئ
الت��ي أسس��تها مجموعة من
ال��وكاالت اإلنس��انية ،وكم��ا
تب�ين ف��ي تقاري��ر وزارة الهجرة
واملهجري��ن هناك ما ال يقل عن
 ٦آالف فرد ينتظرون في نقطتي
تفتي��ش منفصل��ة ،عل��ى أمل
العثور على مأوى خالل الليل.
وذك��رت املنظم��ة الدولي��ة في
تقريرها عن وص��ول  ١٦٥٠نازحا
إلى حم��ام العليل ،وقرابة ٢٨٠٠
وصل��وا إل��ى قاع��دة القي��ارة ،
وحس��ب تقدي��ر وزارة الهج��رة
واملهجري��ن هناك أيض��ا  ٣آالف
فرد آخرين يتجه��ون نحو نقاط
التفتيش .
تعد هذه م��ن أكبر األرقام خالل
كل األس��ابيع املاضية ،ولكنها
ليس��ت س��وى ع��دد صغير من
ب�ين ٢٥٠الفا أو أكث��ر من الذين
م��ن احملتمل أن ينزح��وا من غرب
املوصل بس��بب تصاعد القتال
الس��تعادة الس��يطرة عل��ى
املدينة.
وذك��رت مس��ؤولة الصحاف��ة
للمنظم��ة الدولي��ة للهج��رة
هالة جاب��ر «هناك قل��ق خطير
جدا على حياة  ٧٥٠الف فرد من
احملاصري��ن في القط��اع الغربي
املكت��ظ بالس��كان م��ع تدهور
األوضاع هناك يوميا وذلك وفقا

اعلنت المنظمة
الدولية للهجرة ان
هناك ٢٥٠الفا أو
أكثر من الذين من
المحتمل أن ينزحوا
من غرب الموصل
بسبب تصاعد القتال
الستعادة السيطرة
على المدينة

نازحو املوصل

لتقارير وش��هادات أولئك الذين
متكنوا من الفرار».
وقالت لقد حت��دث الكثيرون مبن
فيه��م األطف��ال الذي��ن وصلوا
الى قاع��دة القي��ارة للمنظمة
الدولية للهجرة عن رؤية اجلثث
في الش��وارع في أثن��اء النزوح ،
وعلى ح��د قوله��م العديد من
اجلثث تع��ود ملقاتلني من داعش،
واجلث��ث األخ��رى كان��ت ملدنيني
قتلوا بسبب العبوات الناسفة
التي زرعها مقاتلو داعش.
وكل من حاول الهرب من داعش،
تتم مصادرة منازلهم ومحالهم
التجاري��ة واملس��تودعات وكما
كان��وا يص��ادرون اإلم��دادات
الغذائية اخملزونة في منزل أولئك
ذوي الوض��ع امليس��ور ف��ي أثناء

حمالت اإلغارة.
كم��ا مت رم��ي منش��ورات عل��ى
بعض املناطق التي مت االستيالء
عليه��ا ف��ي اجلان��ب الش��رقي
لتحذير الناس أنه ما لم يغادروا
سيكونون مبنزلة «أعداء».
ق��ررت احلكوم��ة العراقي��ة في
البداي��ة بنق��ل النازح�ين م��ن
غ��رب املوص��ل ال��ى مخيم��ات
في ش��رقها بينما يت��م إضافة
قدرات جديدة في جنوبها  ،وفي
س��بيل عدم تعرض املدنيني في
غرب املوصل إلى أزمة إنس��انية،
قام كل م��ن املنظم��ة الدولية
للهجرة واألمم املتحدة والوكاالت
اإلنس��انية األخرى بالعمل على
مدار الس��اعة لتوسيع اخمليمات
وتأمني اخملزونات في املستودعات

التعليم تبحث معايير وضع أسئلة
االمتحانات النهائية في الجامعات
بغداد  -الصباح الجديد:
عقد جهاز االشراف والتقومي العلمي
ف��ي وزارة التعليم العال��ي والبحث
العلمي اجتماعا مع ممثلي اجلامعات
بخص��وص املعايي��ر اخلاص��ة لوضع
أس��ئلة االمتحان��ات النهائي��ة ف��ي
اجلامعات.
وق��ال رئي��س اجله��از الدكت��ور نبيل
هاش��م االعرج��ي خ�لال ترأس��ه
االجتم��اع ،بحضور ممثل��ي جامعات

ديال��ى ،النهرين ،بابل ،املس��تنصرية،
القادسية إن الهدف من هذا االجتماع
يأت��ي لوض��ع املعايي��ر واحل��دود ف��ي
عملية اختيار ووضع مناذج االس��ئلة
التي ينبغي ان تتمتع مبستوى علمي
عال من الدقة.
واض��اف االعرج��ي أن ال��وزارة تب��ذل
اجله��ود ف��ي مج��ال وض��ع املعايي��ر
الالزم��ة لضمان إلتزام التدريس��يني
باللوائ��ح والتعليمات اخلاصة بوضع

االس��ئلة مبا يؤم��ن حق��وق الطلبة
املمتحنني من جهة ،وعلمية وسرية
االسئلة من جهة اخرى.
كم��ا ناقش اجملتمع��ون عملية توزيع
العم��ل على ش��كل جل��ان علمية إذ
ش��كلت جلنة متخصصة باجملموعة
الطبية ،وجلنة متخصصة باجملموعة
الهندس��ية ،واخ��رى باجملموع��ة
اإلنس��انية ،على أن يت��رأس كل جلنة
أستاذ متخصص بالقياس والتقومي.

لتلبية احتياجات النازحني.
لدى املنظم��ة الدولية للهجرة
ف��ي موق��ع القي��ارة اآلن فري��ق
مكون من  ٤أش��خاص يوزعون
املواد األساس��ية غي��ر الغذائية
على األسر النازحة الذين وصلوا
لي�لا ،توفي��ر مأوى لنح��و ٤٤٧٢
أس��رة نازح��ة م��ع التخطي��ط
إلستيعاب ١٠آالف أسرة .
وحتدث النازحون اجلدد عن تدهور
األوض��اع في غ��رب املوصل ،بدءا
من نقص الغذاء والوقود والدواء
واملاء ،وارتفاع االسعار وتهديدات
داعش ضد املدنيني اذا فكروا في
النزوح.
وحس��ب وص��ف الهارب�ين يتم
اختي��ار الس��يارات بص��ورة
عش��وائية ث��م يتم اس��تعمال

ه��ذه الس��يارات امللغم��ة ف��ي
تفجي��رات انتحارية ضد القوات
التي تقترب.
كما أبلغون��ا النازحون أيضا بأن
املس��لحني يجب��رون الس��كان
عل��ى إزال��ة البواب��ات األمامية
م��ن منازلهم ،وذلك لتس��هيل
حركتهم داخل املنازل وخارجها
 ،وليتمكن��وا م��ن املغ��ادرة عند
اقتراب اجليش العراقي.
وأفي��د أن األس��ر الهارب��ة م��ع
أطفالها ،يضعون شريط الصق
عل��ى أف��واه أطفاله��م للتأكد
م��ن عدم بكائه��م أو صراخهم
لتوخ��ي احل��ذر من لف��ت انتباه
داع��ش .وعائ�لات أخ��رى تعطي
أطفالها حبوب منومة للحفاظ
على هدوءهم في أثناء النزوح.

م��ن جانبه أش��ار رئي��س بعثة
املنظم��ة الدولي��ة للهجرة في
الع��راق توم��اس لوث��ر فايس إن
قصص الناج�ين محزنة للغاية
حيث يأسى لها القلب  ،تشهد
يومي��ا ف��رق املنظم��ة الدولية
للهجرة والش��ركاء اآلخرين في
اجمل��ال اإلنس��اني عل��ى مأس��اة
التوصف حلت بأهالي املوصل.
واضافت فايس نح��ن قلقون جدا
ع��ن مصي��ر عش��رات اآلالف من
العائالت الذين مايزالون محاصرين
داخ��ل غ��رب املوص��ل  ،فبالعمل
املش��ترك مع احلكومة العراقية،
نحن نعم��ل على مدار الس��اعة
من أجل تقدمي املساعدات ونناشد
باستمرار الدعم املقدم من اجملتمع
الدولي».

العمل تبحث مع البنك الدولي
استراتيجية الحماية االجتماعية
بغداد  -الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر العم��ل والش��ؤون
االجتماعي��ة املهن��دس محم��د
شياع الس��وداني مع فريق البنك
الدول��ي مراح��ل تنفي��ذ خريطة
الطري��ق االس��تراتيجية اخلاصة
باحلماي��ة االجتماعي��ة خصوصا
بعد ش��مول اس��ر دون مس��توى
خط الفقر بالقانون اجلديد.
وقال الس��وداني خ�لال االجتماع

واضاف ان هناك حتديا ً امام الوزارة
ف��ي تنفي��ذ القان��ون وكيفي��ة
التوس��ع بالش��مول واس��تيعاب
االع��داد الكبيرة من املواطنني ممن
هم دون مس��توى خط الفقر حتت
مظلة احلماية االجتماعية  ،الفتا
الى ان موضوع التحويالت النقدية
املش��روطة اخلاص��ة بالتعلي��م
والصحة اذا مت تطبيقها سيترتب
على الدولة التزام مالي آخر.

ان ال��وزارة بذلت جه��دا كبيرا في
تنفيذ قان��ون احلماية االجتماعية
وخلقت رأيا ً عاما ً لدى مؤسسات
الدولة وعامة الن��اس في برنامج
احلماي��ة االجتماعي��ة والقان��ون
وتفاصيل��ه  ،الفت��ا ال��ى ان
املس��تفيدين بدأوا بالتعاطي مع
اج��راءات الوزارة وي��رون مرونة في
معاجلة الطلبات اخلاصة باحلماية
االجتماعية.

ً
شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة
بمشاركة 80

انطالق المعرض الدولي لألمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت الش��ركة العام��ة للمعارض
واخلدم��ات التجاري��ة العراقي��ة عن
انط�لاق ال��دورة السادس��ة ملعرض
األمن والدف��اع والصناع��ات احلربية
العراقي��ة الدولي الي��وم االحد حتت

تقرير

ش��عار ( بناء قدرات دفاعية متطورة
بن��اء ام��ن داخل��ي مس��تقر يتحقق
الس��لم واالم��ان ) والذي تش��ارك به
ش��ركات عربي��ة ومحلي��ة وعاملي��ة
تخصصي��ة من دول تش��مل اميركا
وبريطاني��ا وكوري��ا والص�ين وأملانيا

وس��لوفاكيا وبلغاريا وفرنس��ا وإيران
واوكراني��ا والبرازيل ولبن��ان واليونان
واإلم��ارات وس��وريا  ،اضاف��ة ال��ى
مشاركات عراقية .
واوض��ح املهن��دس هاش��م محم��د
حامت مدير عام الش��ركة ان فعاليات

املعرض تستمر  3ايام مبشاركة أكثر
من  80ش��ركة متثل  20دولة  ،واصفا ً
املعرض بأنه واح��د من أكثر املعارض
التقنية واملعدات احلربية ذات التأثير
واإلثارة على مس��توى العالم  ،والذي
يجتذب املتخصصني باألمن والدفاع.

وق��ال املدي��ر العام أن مع��رض االمن
والدف��اع هذا العام الذي سيش��غل
مساحة  ٣٧٤٥مترا مربعا على ارض
معرض بغداد الدولي وسيكون حدثًا
مه ًم��ا نح��و تغيير املع��دات احلربية
واليقتصرعل��ى الش��ركات الكب��رى

فحس��ب وامنا سيش��هد مش��اركة
دوائر وزارتي الداخلي��ة والدفاع فهم
غالب �ا ً م��ن يب��دع ويبتكر ويس��تغل
تل��ك التقنيات ويعمل عل��ى تطوير
مناذج العم��ل األمنية والعس��كرية
املوجودة.

لتأمين االحتياجات األساسية في الحاالت الطارئة

ّ
«الجوفية« تنفذ مشروع المياه البديلة (الساقي) لمحافظة كربالء
منى خضير عباس*

تس��تمر الهيئ��ة العام��ة للمي��اه
اجلوفية في سعيها لتوفير املياه الى
كل محافظ��ات العراق وخاصة في
املناطق التي تقع بعيدة عن مصادر
املياه السطحية لالسهام في سد
االحتياج��ات اآلني��ة للمواطنني من
املي��اه واس��تعماالته ف��ي مجاالت
احلياة اخملتلفة س��واء كانت الغراض
بشرية او زراعية وكذلك استعمال
مياه االبار في تنمية الثروة احليوانية
اضاف��ة ال��ى االس��هام ف��ي تنمية
القطاع العام .
كما اكد املصدر االعالمي في الهيئة
بتنفيذ مش��روع املي��اه البديلة في
محافظة كربالء حرصا ً منها على
توفير مياه بديلة للمحافظة لتالفي
انقطاع او انخفاض مناسيب املياه
في نهر الف��رات وتأمني االحتياجات
االساس��ية م��ن املياه ف��ي احلاالت
الطارئ��ة الت��ي ق��د تتع��رض له��ا
احملافظة ومبدة تنفيذ ( )360يوما .

لقد مت اجراء العديد من املش��اورات
مع جهات مختلفة وهي محافظة
كرب�لاء وجامع��ة كرب�لاء وكذل��ك
ادارة مي��اه كرب�لاء ومت حتديد مواقع
االب��ار واعماقها من خالل دراس��ات
مكثف��ه وجه��ود متمي��زة ق��ام
به��ا قس��م الدراس��ات والتحريات
الهيدروجيولوجي��ة ف��ي الهيئ��ة
العامة للمياه اجلوفية .
تق��ع املنطقة اخملتارة ملش��روع املياه
البديل��ة جنوب غرب بحي��رة الرزازة
ضمن منطق��ة االخيض��ر التابعة
لقض��اء ع�ين التمر وم��ن الناحية
اجليولوجية فان املنطقة تتالف من
التتاب��ع الطبق��ي لتكوي��ن الفرات
وال��ذي يتال��ف م��ن احلج��ر اجليري
الطباش��يري وامل��ارل يلي��ه تكوين
الدمام والذي يتألف من احلجر اجليري
واحلج��ر اجليري الدولوميتي حيث ان
سمك تكوين الفرات اليتجاوز ()20
م ف��ي تلك املنطقة بينما س��مك
تكوين الدمام يصل الى ()100م .
ان املكم��ن املائ��ي الرئي��س ف��ي
املنطق��ة هو مكم��ن الدمام والذي

تستمر الهيئة العامة للمياه اجلوفية في سعيها لتوفير املياه الى كل احملافظات

يكون من النوع احملصور( )confined
حي��ث يك��ون املكمن حت��ت ضغط
وعند اختراقه عن طريق احلفر يرتفع
منس��وب املياه اجلوفية الى االعلى
وان نس��بة امللوحة ملكم��ن الدمام
في تلك املنطقة التتج��اوز ()3000
ملغم  /لتر .
يجهز املش��روع نح��و  1م / 3ثانية
كحد ادن��ى وبواق��ع ( )50بئرا حيث
تبلغ انتاجي��ة البئر الواحد (20ـ)25
لت��را  /الثاني��ة علم��ا ً ان احلاج��ة
الفعلي��ة للمحافظة من املياه هي
7م /3ثانية.
كما قامت الهيئ��ة العامة للمياه
اجلوفي��ة بتخصي��ص ثالث��ة اجهزة
حفر حديثة الجناز هذا املشروع وهي
(فرقة احلف��ر  117تعمل على جهاز
احلفر ( )G 30وفرقة احلفر  93تعمل
على جاز احلفر (25ـ ) Gوفرقة احلفر
 115تعمل على جهاز احلفر (45ـ)G
اضافة الى جهود املالك اجليولوجي
والهندسي في فرع كربالء املقدسة
التاب��ع للهيئ��ة العام��ة للمي��اه
اجلوفية م��ن خالل اجراء الكش��ف

املوقعي للمنطقة اخملتارة حلفر االبار
كذل��ك حتديد اعماق االب��ار واطوال
انابي��ب التبطني وحتديد عمق اخلزان
املائي واعداد اس��تمارات انهاء االبار
املنج��زة مبوج��ب مايحص��ل عليه
اجليولوجي املس��ؤول عن معطيات
النماذج الصخرية .
وبلغ عدد االبار املنجزة لهذا املشروع
( )30بئ��را وباعم��اق تت��راوح ماب�ين
(100ـ)130م متضمنة اعمال احلفر
والفح��ص ونص��ب طواق��م الضخ
املناسبة لهذه االعماق .
وبذل��ك تكون الهيئة قد اس��همت
بص��ورة مباش��رة وم��ن خ�لال هذا
املشروع احليوي في االرتقاء مبستوى
املياه في محافظة كربالء املقدسة
والنهوض بالواقع االروائي والزراعي
فيه��ا خدم�� ًة للمواط��ن العراق��ي
وللتقلي��ل من معانات��ه في حاالت
املي��اه اضاف��ة ال��ى االس��هام ف��ي
تنظيم استعمال املياه اجلوفية في
املنطقة.
*اعالم الهيئة
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خالل ترؤسها الدورة الثامنة للجنة العراقية الكورية المشتركة

ّ
وزيرة اإلعمار توقع محضر االجتماع لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين
ارتبط العراق
وكوريا الجنوبية
باتفاقية التعاون
التجاري واالقتصادي
والفني والعلمي
الموقعة عام 1983
والتي انبثق عنها
تشكيل اللجنة
المشتركة

الدكتورة املهندسة آن نافع أوسي

مت االتف��اق كذلك على توس��يع
وتطوي��ر التع��اون ف��ي مجاالت
البنى التحتية وخاصة مشاريع
اع��ادة اعم��ار املناط��ق احمل��ررة
من عصاب��ات داع��ش االرهابية
وتوفي��ر اخلدم��ات الضروري��ة
لعودة النازح�ين الى مناطقهم
بالس��رعة املمكن��ة  .وفيم��ا
يخ��ص اس��تعراض املش��اريع
التي تنفذها الشركات الكورية
أك��د اجلانبان العراق��ي والكوري
اجلنوب��ي ان مش��روع بس��ماية

اجلدي��د الس��كني هو املش��روع
االول لبناء مليون وحدة سكنية
في العراق والذي يتم تنفيذه من
قب��ل احدى الش��ركات الكورية
اجلنوبية وباش��راف دائرة املباني
العام��ة و تدقيق التصاميم من
قبل املركز الوطني لالستشارات
الهندس��ية التابعني للوزارة مع
الدع��م واالهتم��ام الكبي��ر من
قبل احلكومتني .
كما اش��ادت املهندس��ة اوسي
خالل كلمتها بدور قواتنا االمنية

الناصري يعلن تسيير رحالت
داخلية من مطار الناصرية قريبا
ذي قار  -علي حسين
ذكر محافظ ذي قار يحيى الناصري،
ان رح�لات داخلية س��تنطلق قريبا
م��ن مط��ار الناصري��ة  ،مؤك��دا ان
احلكوم��ة احمللي��ة س��تنجز البن��ى
التحتي��ة للمطار باجله��ود الذاتية
لتجاوز اث��ار االزمة االقتصادية التي
اوقفت الكثير من املشاريع املهمة.
وق��ال احملاف��ظ خالل تفقده لس��ير
العمل في مطار الناصرية ان االيام
القليل��ة املقبلة سيس��قبل مطار
الناصري��ة أول رحلة داخلية لإلعالن
ع��ن ادخال املط��ار ضم��ن املطارات
املدنية العاملة ف��ي العراق» ،مبينا
لقد اجتمعنا مع وزير النقل كاظم
فنج��ان احلمام��ي ومت االتف��اق على
اجراءات افتتاح املطار قريبا .

واض��اف احملافظ ان «احلكومة احمللية
ولتجاوز اثار االزمة االقتصادية التي
اوقفت الكثير من املش��اريع املهمة
تعم��ل وبجهوده��ا الذاتي��ة عل��ى
اكمال البن��ى التحتية من مكاتب
اخلدمات والط��رق الداخلية اخلاصة
باملطار والطريق الرئيس الذي يربطه
بالناصرية ليكون قادرا على تسيير
رحالت محلية قريبا»
وذك��ر قائد ش��رطة ذي ق��ار ان وزارة
الداخلية وافقت على افتتاح مركز
للشرطة داخل املطار
وقال اللواء حس��ن الزيدي ان «قيادة
شرطة ذي قار استحصلت املوافقات
األصولية من وزارة الداخلية الفتتاح
مركز للشرطة داخل املطار  ،وسيتم
تهيئ��ة األم��ور اإلدارية الس��تقبال

ومغ��ادرة املس��افرين وكذلك تأمني
احلماية للطري��ق وحمليط املطار حال
بدء اعماله.
وكان وزي��ر النق��ل كاظ��م فنج��ان
احلمام��ي اعلن ع��ن جهوزية املطار
الس��تقبال الطائ��رات م��ع حاجته
الى ملس��ات قليلة إلمتام العمل به،
مؤك��دا ان��ه س��يتم اقامة ورش��ة
عمل مس��تمرة ملهندسي الطيران
املدني ف��ي املوقع إلجناز العمل بهذا
املطار الذي يخ��دم عدة محافظات
مجاورة.
واش��ار احملاف��ظ الى فت��ح مجاالت
االس��تثمار امام املس��تثمرين إلدارة
املط��ار وتوفي��ر جمي��ع اخلدم��ات
االرضية مبوجب مواصفات املنظمات
الدولية املتعددة.

ف��ي حتقيق االنتص��ارات الباهرة
لتحري��ر االراض��ي العراقية من
ق��وى االرهاب املتمثل��ة بداعش
االرهابي والت��ي افرزت نزوح عدد
كبير من املواطنني وتدمير البنى
التحتية واالبنية واملرافق العامة
في املدن احملررة .
واك��دت الوزيرة ان الع��راق يأمل
م��ن دول العالم اجمع وباالخص
كوريا الصديق��ة لتقدمي الدعم
الفني وحث الش��ركات الكورية
الرصينة واملستثمرين لالسهام

في اعادة اعمار املدن احملررة وتبادل
اخلبرات في اجملاالت كافة .
م��ن جانب��ه اك��د وزي��ر االرض
والبنى التحتية الكوري اجلنوبي
اس��تعداد بالده لتق��دمي الدعم
الكام��ل للع��راق ف��ي عمليات
اع��ادة االعم��ار والتنمي��ة بعد
داع��ش مل��ا تتمتع ب��ه كوريا من
خب��رة ف��ي ه��ذا اجمل��ال اضافة
للدعم في بقية اجملاالت .
واش��ار الوزير الك��وري الى عمق
العالقات الكورية العراقية حيث
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مليارات دوالر لعام  ، 2015مؤكدا
ان ل��دى العراقي�ين ارادة قوي��ة
لالعم��ار والبناء مثلم��ا لديهم
ارادة في محاربة االرهاب.
وفي ختام املؤمتر الصحفي اعرب
الوزير الكوري عن سعادته والوفد
املرافق له بزيارة بغداد واملشاركة
في اجتماعات اللجنة العراقية
الكوري��ة املش��تركة ش��اكرين
حف��اوة االس��تقبال وحس��ن
الضيافة.

ندوة عن مخاطر العمل وطرائق
الوقاية منها في الديوانية
بغداد  -الصباح الجديد:
نظم املرك��ز الوطن��ي للصحة
والس�لامة املهنية التابع لوزارة
العم��ل والش��ؤون االجتماعية
ن��دوة ملنس��وبي الش��ركة
العام��ة للصناع��ات املطاطية
ف��ي محافظ��ة الديواني��ة احد
تش��كيالت وزارة الصناع��ة
واملعادن للتعريف مبخاطر العمل
وطرق الوقاية منها.
واك��د مدير عام املركز عمار عبد
الواح��د خ�لال افتت��اح الن��دوة
اس��تعداد الوزارة لتقدمي الدعم
البن��اء محافظ��ة الديواني��ة
م��ن العامل�ين ف��ي االنش��طة
االقتصادي��ة كاف��ة وتوعيتهم

في كيفي��ة درء اخملاطر الناجمة
ع��ن العمل وضم��ان بيئة عمل
آمنة وصحية لهم.
واوض��ح ان املركز الوطني يعنى
بحماي��ة العامل�ين املتعرض�ين
للمخاط��ر املهني��ة ف��ي مواقع
العم��ل كاف��ة من خ�لال تبنيه
سياس��ة وطني��ة لغ��رض
التفتيـش والرقابـة علـى بيئـة
العمـل.
وبني عبد الواحد ان املركز يعمل
عل��ى ارس��اء ثقاف��ة الصح��ة
والس�لامة املهني��ة للح��د من
االصاب��ات واحل��وادث ف��ي اثن��اء
العمل ورصد االم��راض املهنية
حفاظ��ا ً عل��ى س�لامة الف��رد

العام��ل وعمل��ه وبيئ��ة العمل
التي تنعكس سلبا ً على اجلوانب
االجتماعي��ة واالقتصادي��ة في
البلد.
يذكر ان املركز الوطني للصحة
والس�لامة املهني��ة ه��و اح��د
تشكيالت وزارة العمل والشؤون
االجتماعي��ة التي تعنى بنش��ر
ثقاف��ة ومفاهي��م الصح��ة
والس�لامة املهنية ف��ي مواقع
العمل التابعة لشتى االنشطة
االقتصادي��ة م��ن خ�لال تدريب
العاملني فيه��ا واقامة الندوات
التثقيفية وال��دورات التدريبية
واجراء الزي��ارات امليدانية ملواقع
العمل.

تم التخزين المسبق لألدوية ولإلمدادات الطبية

ِّ
تكثف استعداداتها للنازحين من غربي الموصل
الصحة العالمية
بغداد  -الصباح الجديد:
رفع��ت منظم��ة الصح��ة العاملية
مس��توى اس��تجابتها لدع��م وزارة
الصح��ة العراقي��ة ف��ي س��عيها
امللحة
لتلبي��ة االحتياجات الصحية ّ
والعاجل��ة ل��ـ  750ال��ف ش��خص
من الس��كان م��ع بداي��ة العمليات
العس��كرية ف��ي غ��رب املوص��ل ،
والذين من املتوقع أنهم سيحتاجون
إلى الرعاي��ة بس��بب اإلصابات كما
س��يحتاجون إلى اخلدمات الصحية
األساسية .
ويتواص��ل العم��ل في إنش��اء املزيد
من نق��اط حتقيق االس��تقرار حلاالت
املصابني ومن املستشفيات امليدانية
ومن مراك��ز الرعاية الصحية األولية
 ،وق��د مت التخزي��ن املس��بق لألدوي��ة

ولإلم��دادات الطبية ف��ي محافظات
إربيل ودهوك ونينوى.
كم��ا أن هن��اك س��يارات إس��عاف
إضافية وعي��ادات طبية متنقِّلة في
طريقها إلى مناطق خطوط املواجهة
لدعم اخلدمات الصحية احمللية التي
تقدمها الس��لطات الصحية احمللية
ف��ي اخمليم��ات واملناطق الت��ي أصبح
الوصول إليها متاحا ً حديثاً.
ويقول ألطف موساني ،ممثل منظمة
الصح��ة العاملي��ة في الع��راق" :إننا
نواصل توحيد اجلهود مع السلطات
الصحي��ة الوطني��ة ومع الش��ركاء
لنتأكد من أننا سنستجيب بسرعة
وبفعالي��ة ،فنل ِّب��ي االحتياج��ات
الصحية ،ونحول دون وقوع خس��ائر
في األرواح ليس لها ما يبررها".

ذكية للمشمولين
الجدد باإلعانة

بغداد  -الصباح الجديد:
اصدرت وزارة العمل والشؤون االجتماعية اكثر من
 154ألف بطاق��ة ذكية للمش��مولني اجلدد باعانة
احلماية االجتماعية في بغداد واحملافظات.
وقال مدي��ر ع��ام تكنولوجيا املعلوم��ات في هيئة
احلماية االجتماعية جمال ب�لال ان الهيئة اصدرت
اكثر م��ن ( )154بطاق��ة ذكية للمش��مولني اجلدد
باالعانة من الرجال والنس��اء ضم��ن الوجبة االولى
الذين وردت اس��ماؤهم من وزارة التخطيط وضمن
الضوابط التي اقرها قانون احلماية االجتماعية.
واضاف املدير العام ان بقية املشمولني اجلدد سيتم
اص��دار البطاقات الذكية لهم خ�لال املدة املقبلة
بع��د اس��تكمال االج��راءات القانوني��ة املطلوبة ،
داعيا الش��مولني الى عدم مراجعة اقسام احلماية
االجتماعي��ة حلني تلقيهم رس��الة نصية تدعوهم
للمراجعة.
وب�ين ب�لال ان اج��راءات اص��دار البطاق��ات الذكية
تخض��ع ملفهوم تبس��يط االج��راءات  ،إذ يتم تزويد
املواط��ن باس��تمارة اص��دار البطاق��ة الذكية من
خالل اقس��ام الدائرة في بغ��داد واحملافظات  ،فضال
عن اللجان املنتش��رة في االقضية والنواحي  ،الفتا
الى انه مت فتح العديد م��ن منافذ اصدار البطاقات
الذكي��ة ف��ي مناطق اخ��رى لتخفي��ف العبء عن
كاهل االسر املستفيدة.

متابعة  -الصباح الجديد:
ترأس��ت وزير االعمار واالس��كان
والبلدي��ات العام��ة الدكت��ورة
املهندسة آن نافع أوسي اعمال
اجتماع��ات ( اللجن��ة الفني��ة
العراقية – الكورية املش��تركة)
لل��دورة الثامن��ة بحض��ور وزير
االرض والبن��ى التحتية والنقل
الك��وري اجلنوب��ي هوي��ن كان��غ
والوف��د املراف��ق ل��ه فض�لا عن
ممثلني من اجلهات ذات العالقة.
والق��ت الوزي��رة كلم��ة ف��ي
االجتم��اع اكدت فيها ان انعقاد
ال��دورة الثامنة ألعم��ال للجنة
الفنية املشتركة والتوقيع على
محضر االجتماع املشترك يأتي
جتسيدا لتعميق اواصر الصداقة
ب�ين بلدينا  ،حيث ارتبط اجلانبان
بأتفاقي��ة التع��اون التج��اري
واالقتص��ادي والفن��ي والعلمي
املوقعة ع��ام  1983والتي انبثق
عنها تشكيل اللجنة العراقية
– الكورية املشتركة والتي تهتم
بتقوية اواصر التعاون والتنسيق
بني البلدين في اجملاالت كافة.
واضاف��ت الوزي��رة ان اجتماعات
اللجن��ة له��ذه ال��دورة تركزت
على خمسة محاور رئيسة هي
(قطاع البنى التحتية واخلدمات
واالنشاءات والنقل واالتصاالت،
التع��اون االقتص��ادي ) اضاف��ة
الى تطوير عالق��ات التعاون بني
البلدي��ن ف��ي مج��االت الطاقة
وامل��وارد الطبيعي��ة  ،الرعاي��ة
الصحي��ة والبيئي��ة والزراع��ة
والغ��ذاء  ،الش��ؤون اخلارجي��ة
والتعاون الدولي والتعليم
واوضح��ت املهندس��ة اوس��ي
في مؤمتر صحفي مش��ترك انه

إصدار 154ألف بطاقة

ويتاب��ع ألط��ف موس��اني إن تق��دمي
خدمات الرعاي��ة للمصابني يأتي في
مقدمة أولوياتنا ،ونواصل التنس��يق
مع الس��لطات الصحية ف��ي إربيل
ونين��وى لضمان احلركة االنس��يابية
ف��ي مس��ارات اإلحال��ة ،ولالرتق��اء
بجودة اخلدمات املتنقِّلة ،ولتوس��يع
نطاقها".
وبعد تأسيس أول مستشفى ميداني
ف��ي منطق��ة "برطلة" ف��ي املوصل
بدعم من منظمة الصحة العاملية،
يتواصل بناء مستش��فيني ميدانيني
إضافي�ين ف��ي "عذب��ه" و"حم��ام
العلي��ل" ،وم��ن املقرَّر أن تس��تكمل
أعمال البناء فيهما في خالل ش��هر
آذار اجلاري إضافة إلى ذلك .
ومتاش��يا ً م��ع االس��تراتيجية التي

رسمتها منظمة الصحة العاملية
َ�ْي� هم��ا رعاية
ف��ي مس��توي ِ نْي اثن نْ
املصاب�ين واخلدم��ات الصحي��ة
األساس��ية في مخيمات النازحني،
س��يقدم مركزان اثنان م��ن مراكز
الرعاي��ة الصحية األولي��ة اجلديدة
��ي "حم��ام العلي��ل"
ف��ي مخي َم ْ
و"الدباغة  "2حزمة خدمات شاملة
م��ن خدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة
للسكان النازحني اجلدد الفارِّين من
غ��رب املوصل باجت��اه مدينة "حمام
العلي��ل" .وس��يتم قريب��ا ً نش��ر 5
عيادات طبية متنقلة إضافية و 30
سيارة إسعاف في محافظة نينوى
الس��تعمالها ف��ي غ��رب املوص��ل
واملناطق احمليطة بها.
وق��د س��لَّمت منظم��ة الصح��ة

العاملي��ة إلى الس��لطات الصحية
احمللية وإل��ى ش��ركاء املنظمة في
التنفيذ في محافظات إربيل ونينوى
ودهوك ،األدوية واإلمدادات الطبية،
والتي تتضم��ن مجموعات األدوات
اجلراحية وامل��واد املطلوبة لتحقيق
االس��تقرار حلاالت اإلصابات  ،وذلك
في س��ياق دع��م املراف��ق الصحية
في شرق املوصل وأخذ االحتياطات
لزيادة عدد احلاالت.
ومنذ بداية العمليات العس��كرية
في املوصل بلغ عدد املصابني الذين
تلقُّ��وا العالج في  4مستش��فيات
للط��وارئ ف��ي محافظ��ات إربي��ل
وده��وك واملوص��ل  4483مصاب��ا ،
كم��ا بلغ ع��دد االستش��ارات التي
مت تس��جيلها لتلبي��ة احتياج��ات

املرض��ى القادمني م��ن املوصل ومن
املناطق احمليطة به��ا نصف مليون
استش��ارة إضافية مع ما يرافقها
من خدمات الرعاية الصحية.
وق��د اس��تطاعت منظم��ة
الصح��ة العاملية تنفيذ أنش��طة
االس��تجابة ملقتضي��ات العمليات
العس��كرية غرب املوص��ل بتمويل
م��ن احلكومة الياباني��ة ،واحلكومة
الكويتية ،ومكتب الواليات املتحدة
للمس��اعدات اخلارجي��ة للكوارث،
والصن��دوق املرك��زي ملواجه��ة
الطوارئ  ،إال أن التمويل املطلوب ما
يزال يعان��ي من نقص يزيد على 51
مليون دوالر أميركي ( ،)79%وما تزال
سد ذلك النقص
ماسة إلى ّ
احلاجة َّ
في التمويل

الشعبية تفتتح

جناحًا خاصًا للحروق
في مدينة الطب

اعالم الدائرة
افتتحت دائرة العيادات الطبية الشعبية اجلناح
اخلاص في مستشفى احلروق ضمن دائرة مدينة
الطب.
وب�ين مدير أع�لام الدائرة س��عد اإلبراهيمي أن
الدائرة قررت فتح اجلناح اخلاص في مستشفى
احلروق ضمن دائرة مدينة الطب وبسعة  8آسرة
وذلك اس��تنادا إل��ى بي��ان وزارة الصحة والبيئة
دائرة التخطيط وتنمية املوارد .
وأش��ار االبراهيمي إلى أن الدائرة مس��تمرة في
فت��ح هذه األجنح��ة في بغ��داد واحملافظات في
حالة الطلب عليها من قبل املواطنني الراغبني
ف��ي معاجل��ة مرضاهم فيه��ا وتوفر الش��روط
املطلوبة لفتح مثل هذه األجنحة من اجل تقدمي
اخلدمات الطبي��ة والعالجي��ة للراقدين وتوفير
اخلدمات الفندقية املتميزة للمرضى والنهوض
بالواقع الصحي خدمة للصالح العام .

العراق يؤكد أهمية
الدعم األممي

الستراتيجيته الوطنية
بغداد  -الصباح الجديد:
اكدت وزي��رة الصحة والبيئ��ة الدكتورة عديلة
حمود على ضرورة تقدمي الدعم الدولي املطلوب
لالس��تراتيجية الوطنية للصح��ة والبيئة في
العراق .
وقالت الوزيرة خالل لقائه��ا وكيل االمني العام
ل�لامم املتحدة الرئي��س التنفي��ذي لبرنامج االمم
املتح��دة للبيئ��ة ايريك س��ولهامي على هامش
اجتماع ال��وزراء العرب املنعقد في القاهرة انها
بحثت الس��بل املطلوبة للدع��م االممي للعراق
في مجال الصحة والبيئة .
وبين��ت الوزي��رة خ�لال املباحث��ات ان تعزي��ز
االس��تراتيجية العربية للصحة والبيئة وتعزيز
االمور البيئية للنازح�ين واملناطق احملررة وادخال
آليات الرصد البيئي لالم��ور الفنية مع متابعة
وج��ود نظام معلوماتي يعم��ل على تكامل بني
االم��ور الصحية والبيئية ،ال ميكن ان يتحقق اال
بتوفير الدعم املطلوب لالستراتيجية الوطنية
للصحة والبيئة في العراق .
من جهته ابدى وكيل االمني العام لالمم املتحدة
الرئيس التنفيذي لبرنام��ج االمم املتحدة رغبته
بزي��ارة الع��راق للمزيد م��ن التع��اون في مجال
البيئة وانعكاس ذلك على الصحة والتعاون في
اجملال البيئي للمناطق احملررة .
وكانت وزي��رة الصحة والبيئة قد ترأس��ت وفد
العراق املش��ارك ف��ي اجتماعات مجل��س وزراء
الصح��ة الع��رب والذي عقد في مق��ر اجلامعة
العربية في مصر مؤخرا .
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الشرطة المصرية تقتل

أربعة على أطراف القاهرة
القاهرة ـ رويترز:
أعلنت وزارة الداخلية املصرية امس االول اجلمعة
أن قواته��ا قتل��ت أربع��ة أش��خاص قال��ت إنهم
إرهابي��ون هاربون كانوا يتآم��رون لتنفيذ عمليات
عدائية.
وقالت ال��وزارة في بي��ان إن األربعة قتل��وا بعد أن
فتح��وا النار على قوات األم��ن التي داهمتهم في
منطق��ة عل��ى طري��ق املنصورية باجلي��زة جنوب
غرب��ي القاه��رة حيث كان��وا مجتمع�ين «لعقد
لقاء تنظيمي  ،لإلعداد والتخطيط لتنفيذ عمل
عدائي كبير خالل الفترة القادمة».
وحدد البيان هوية أحدهم بأنه « قيادي إحدى البؤر
اإلرهابي��ة التي تعتنق األف��كار التكفيرية ويدعى
سامح محمد فرحات عبد اجمليد» ويبلغ من العمر
 30عاما.
ولم يحدد البيان هوية الثالثة الباقني لكنه قال إن
ذخائر وأسلحة وسيارة ضبطت في املوقع.
وش��ن الرئي��س املصري عب��د الفتاح السيس��ي
حملة أمنية توصف بأنها األشد على اإلسالميني
بعد عزل الرئيس محمد مرس��ي املنتمي جلماعة
اإلخوان املسلمني في  2013إثر مظاهرات حاشدة
مناهضة حلكمه الذي استمر عاما.

مايك بينس يرفض مقارنته
بهيالري كلينتون

واشنطن ـ أ ب ف:
رفض نائب الرئيس األمريك��ي امس االول اجلمعة
إج��راء مقارنة بينه وب�ين هي�لاري كلينتون حول
اس��تخدامه حس��ابا بريديا إلكتروني��ا خاصا في
مراسالت مهنية حني كان حاكم والية إنديانا.
وق��ال مايك بينس خ�لال زيارة الى ويسكونس��ن
(ش��مال) « ،لي��س هن��اك أي وج��ه للمقارن��ة بني
اس��تخدامي حس��ابا في خدمة (إيه أو إل) للبريد
اإللكترون��ي الع��ادي ،وب�ين اس��تخدام كلينت��ون
حسابا بريديا الكترونيا خاصا في مراسالت تتعلق
بعملها أثناء توليها وزارة اخلارجية».
وتاب��ع بين��س قائال« ،أن��ا واثق متاما بأنن��ا احترمنا
بالكامل كل قوانني والي��ة إنديانا ،واليوم بصفتي
نائب��ا للرئي��س سأس��تمر ف��ي احت��رام القوانني
املرعية» .وأكد بينس أن كلينتون أساءت استخدام
معلومات س��رية وأتلفت رس��ائل الكترونية حني
طلبها منها الكونغرس.
وكان��ت صحيف��ة «إنديانابولي��س س��تار» قالت
اخلميس إن رسائل إلكترونية حصلت عليها تظهر
أن بينس اس��تخدم حسابا بريديا الكترونيا خاصا
ليبح��ث في بعض األحيان «مس��ائل حساس��ة»
و»قضاي��ا تتعل��ق باألم��ن القومي» ،مش��يرة إلى
أن بري��ده اخلاص ه��ذا تعرض للقرصن��ة الصيف
املاضي.

البنتاغون يرسل المزيد من
جنوده إلى الشرق األوسط

واشنطن ـ وكاالت:
أفادت قناة  ABC Newsالتلفزيونية بأن البنتاغون
أوعز بنش��ر قوات عس��كرية خاص��ة جديدة في
الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا لتعزيز مكافحة
اإلرهاب.
وقب��ل ذلك أعلن الرئيس دونال��د ترامب في كلمة
له أمام البحارة على منت حاملة الطائرات األحدث
«جيرالد فورد» في نيوبورت نيوس بوالية فرجينيا،
أن الواليات املتحدة س��تزيد وتعزز قوتها البحرية
بهدف تنفيذ عمليات حربية بعيدا عن السواحل
األمريكي��ة مب��ا ف��ي ذل��ك ف��ي مج��ال مكافحة
اإلرهاب.
ويرى خبراء أنه ومع قدوم اإلدارة األميركية اجلديدة
ستشهد الواليات املتحدة تغيرات لصالح تنفيذ
عملي��ات خاصة خارج ح��دود البالد وهذا ما يعني
زي��ادة تعداد العس��كريني األمريكيني ف��ي اليمن
وسوريا والعراق.
وأشارت القناة إلى أن البنتاغون سيرسل ملكافحة
اإلس�لاميني ،عس��كريني من فرقة النخبة «دلتا»
والق��وات اخلاص��ة التابعة للبحري��ة األميركية «
 »SEALولكنه��ا نوهت بأنه لم يت��م بعد اإلعالن
رسميا عن هذا القرار.

تقـرير

شؤون عربية ودولية

الجيش الليبي يسيطر على الوضع بعد ِّ
صده هجوم
ّ
من ثالثة محاور نفذها اإلرهابيون في طرابلس
متابعة الصباح الجديد:
أكدت الق��وات الليبية املس��لحة،
أن االوض��اع ف��ي منطق��ة «الهالل
النفطي» أصبحت حتت الس��يطرة
بعد ص ِّدها هجو ًما من ثالثة محاور
نفذه ارهابي��ون .وأوض��ح املتحدث
باس��م الق��وات املس��لحة احم��د
املسماري أن اجليش قام مبصادرة 40%
من س��يارات االرهابيني ،مشيرًا الى
أن هذه اجملموع��ة تابعة للمعارضة
املوجودة في تشاد ،وأنهم استفادوا
من جتاربهم السابقة حيث جتمعوا
ف��ي منطقة ه��راوة بع��د ان دخلوا
اليه��ا في مجموع��ات متفرقة من
طرق اخرى بعيدة عن سرت ،ليشنوا
هجوما مباغتا من ثالث محاور.
وأش��ار ال��ى أن��ه ال توج��د لديهم
تأكيدات بشأن تورط عناصر اجمللس
الرئاس��ي الليبي في الهجوم على
الهالل النفطي .وأضاف املس��ماري
أن انس��حاب القوات املسلحة جاء
تفاديا لس��قوط خس��ائر بش��رية،
مبينًا ان عدد الشهداء حتى االن ،2
هما الناجي احلاس��ي ،عياد املغربي،
ولفت ال��ى أن اجلماع��ات االرهابية
قام��ت بتصفي��ة قائ��د عس��كري
م��ن الق��وات املس��لحة وه��و في
مستش��فى رأس الن��وف .وطال��ب
املس��ماري أهالي اله�لال النفطي
بالبقاء في منازلهم لوجود عمليات
عسكرية.
وأش��ار ال��ى أن اله��دف اجلماع��ات
االرهابية من السيطرة على الهالل
النفط��ي انه يعتب��ر نقطة ضغط
عل��ى ليبيا وعل��ى اجملتم��ع الدولي
ايضا ،إضافة الى أنه مصدر لتوفير
االموال لهم.
وفي وقت س��ابق من أمس اجلمعة،
ُقتل  10مسلحني من جتمع «سرايا
الدف��اع ع��ن بنغ��ازي» ،وعنصر من
قوات تابعة جملل��س نواب طبرق ،في

نقل إعالم محلي عن
قيادي بالسرايا أن قواته
سيطرت على مناطق
«النوفلية» و»بن جواد»
و»السدرة» و»راس
النوف» ،المحيطة
بالهالل النفطي ،نفت
قوات طبرق التي يقودها
خليفة حفتر ،في بيان لها
صحة تلك األنباء

عناصر من اجليش الليبي
اشتباكات بني الطرفني قرب موانئ
النفط في الهالل النفطي ،بحسب
بيان لقوات طبرق.
ونق��ل إع�لام محل��ي ع��ن قي��ادي
بالس��رايا أن قواته س��يطرت على
مناط��ق «النوفلي��ة» و»ب��ن جواد»
و»الس��درة» و»راس النوف» ،احمليطة
بالهالل النفطي ،نفت قوات طبرق
التي يقودها خليفة حفتر ،في بيان
لها صحة تلك األنباء.
وذكر مصدر إس��تخباراتي ليبي أن
القيادي البارز في تنظيم «القاعدة»
في ب�لاد املغ��رب اإلس�لامي أحمد
عبداجللي��ل احلس��ناوي انضم الى
س��رايا بنغازي في معرك��ة الهالل
النفط��ي .وق��ال ذات املص��در إن
انضمام احلسناوي جاء مع تعزيزات

باآلليات املس��لحة كدع��م مقدم
لسرايا دفاع بنغازي قادما من جنوب
ليبيا عبر مناطق اجلفرة.
اجلدي��ر بالذك��ر أن احلس��ناوي ه��و
أح��د أب��رز املقرب�ين الس��ابقني من
القيادي اجلزائري في تنظيم املغرب
اإلس�لامي األمير مخت��ار بلمختار،
وأن انضمام��ه له��ذه املعركة جاء
بقرار من قيادات التنظيم.
وفي طرابلس ،أعلن اجمللس الرئاسي
حلكوم��ة الوف��اق الليبية برئاس��ة
فايز الس��راج املوجود في موس��كو
حال ًيا ،أن «العالق��ة» له بالتصعيد
العس��كري الذي وق��ع اجلمعة في
منطق��ة اله�لال النفط��ي .وق��ال
اجمللس في بيانه إن��ه «لم يصدر أي
تعليم��ات أو أوام��ر ألي ق��وة كانت

بالتحرك نحو املنطقة»
وأضاف :أننا «ندين بشدة أي تصرف
يحب��ط آم��ال الليبي�ين ف��ي حقن
الدماء ويعرقل مسيرة الوفاق التي
نأم��ل ونعمل عل��ي أن تصل بالبالد
إل��ي بر األمان» .وأعرب عن ش��جبه
الش��ديد لهذا التصعي��د «اخلطير
الذي يتزامن بطريقة مشبوهة» مع
م��ا يبذله اجمللس من جهود مكثفة
على مس��تويات داخلي��ة وإقليمية
ودولي��ة لتحقيق املصاحلة الوطنية
«وتوحيد الصف لتجتاز بالدنا مامتر
به من محنة».
وح�� َّذر اجملل��س ف��ي بيان��ه م��ن أنه
ل��ن يق��ف «مكتوف األي��دي» إذا ما
تواصل التصعيد في تلك املنطقة
أو غيره��ا ولدي��ه من اخلي��ارات «ما

يردع كل مس��تهتر» ،دون تس��مية
طرف بعينه ،مج�� ِّددا التأكيد على
أن «النفط هو ثروة الليبيني جميعا ً
وهو مص��در رزقه��م الوحيد ،والبد
أن يخ��رج من دائرة الصراع مبختلف
مس��مياته وأش��كاله وأال تك��ون
مناطقه ساحة له للصراع».
وفي موس��كو ،ق��ال فايز الس��راج
رئي��س حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي
الليبي��ة إن قائ��د اجلي��ش الوطني
الليب��ي خليف��ة حفت��ر ورئي��س
مجلس النواب عقيلة صالح رفضا
الوس��اطة املصري��ة وأضاعا فرصة
سياسية تخدم الشعب الليبي.
وأض��اف الس��راج ف��ي مقابل��ة
صحفية  ،أن مباحثاته في موسكو
كانت صريحة وأنه أبدى استعداده

للتعاون مع ش��ركات روس��ية على
أوس��ع نطاق ،وأن حكوم��ة الوفاق
الوطني طلبت املساعدة من الناتو
في مكافحة اإلرهاب .وأشار إلى أن
اتص��االت بعض الدول م��ع كيانات
خ��ارج حكوم��ة الوف��اق تعرق��ل
التسوية السياسية في ليبيا.
وكان فايز الس��راج قد التقى أمس
 ،وزي��ر اخلارجية الروس��ي س��يرغي
الفروف خالل زيارته إلى روس��يا في
إطار املشاورات التي جتريها موسكو
مع كافة أطراف النزاع الليبي ،وأكد
الفروف للس��راج أن موس��كو تريد
أن ترى ليبيا دول��ة موحدة ومزدهرة
تعتمد على مؤسس��ات دولة قوية
وله��ا جي��ش ذو اس��تعداد قتال��ي
عالي.

ترامب يتهم الديمقراطيين بالنفاق ويدعو للتحقيق بعالقاتهم مع روسيا
واشنطن ـ أ ب ف:
اتهم الرئي��س األميرك��ي دونالد
ترام��ب معارضي��ه السياس��يني
بالنف��اق ودعا إل��ى التحقيق مع
زعيم الدميقراطي�ين في مجلس
الش��يوخ تش��اك ش��ومر عل��ى
خلفية عالقته مع روسيا.
ونش��ر ترام��ب ف��ي تغري��دة ل��ه

على موق��ع التواصل االجتماعي
«تويتر» امس االول اجلمعة  ،صورة
لشومر وهو يتناول حلوى الدونات
م��ع الرئي��س الروس��ي فالدميي��ر
بوتني.
وكت��ب ترام��ب« ،يج��ب أن نب��دأ
بإج��راء حتقي��ق فوري ف��ي عالقة
الس��يناتور ش��ومر م��ع روس��يا

وبوتني ..إنه نفاق تام».
وف��ي تغري��دة أخرى نش��ر ترامب
صورة لزعيم��ة الدميقراطيني في
مجلس النواب نانس��ي بيلوسي،
عل��ى طاول��ة كبيرة تض��م كبار
املس��ؤولني ال��روس ،ودع��ا إل��ى
التحقيق معها أيضا.
من جانبها ردت بيلوس��ي تعليقا

على دعوة ترامب للتحقيق معها
بخص��وص عالقتها مع روس��يا،
واصفة إياه «بعدم الكفاءة».
وكتب��ت بيلوس��ي في حس��ابها
عل��ى تويت��ر« ،دونال��د ترام��ب ال
يعرف الفرق بني اجتماع رس��مي
تصوره الصحاف��ة وبني االجتماع
الس��ري ،وزيره ك��ذب بالرغم من

أدائه القسم».
وكان��ت بيلوس��ي ق��د طالب��ت
اخلميس املاضي وزير العدل جيف
سيش��نز باالس��تقالة بعد ورود
أنب��اء ع��ن إجرائ��ه اتص��االت مع
روسيا.
يأت��ي هذا بع��د تقاري��ر لصحف
أمريكي��ة األربعاء ذك��رت أن وزير

العدل جيف سيشنز حتدث مرتني
خ�لال العام املاضي مع الس��فير
الروس��ي ل��دى الوالي��ات املتحدة
س��يرغي كيس��لياك ،وأن��ه ل��م
يكش��ف األمر عندما سئل خالل
جلس��ه تنصيبه عن أي اتصاالت
بني احلمل��ة االنتخابي��ة للرئيس
دونالد ترامب ومسؤولني روس.

ّ
مؤيد ألردوغان
الحكومة الهولندية« :ليس مرغوبا» عقد مهرجان سياسي
امستردام ـ أ ب ف:
اعلنت احلكومة الهولندية امس
االول اجلمع��ة ان عق��د اجتم��اع
مؤيد للرئيس التركي رجب طيب
اردوغ��ان ف��ي روتردام ف��ي  11آذار
اجلاري هو امر «غي��ر مرغوب به»،
م��ن دون ان توضح ما اذا كان ذلك
يعني ان االجتماع لن يعقد.
واتى االعالن الهولندي في الوقت
الذي تش��هد في��ه العالقات بني
انق��رة وبرلني توترا بس��بب الغاء
اجتماعات مماثلة كانت مقررة في

املانيا االمر الذي اغضب تركيا.
وكتب رئي��س ال��وزراء الهولندي
م��ارك روت��ي عل��ى صفحته في
موق��ع فيس��بوك ان «احلكوم��ة
تلق��ت الي��وم تأكيد تركي��ا بأنه
يج��ري التحضي��ر الج��راء حدث
يتعل��ق بحمل��ة سياس��ية في
هولن��دا» في  11اجل��اري ،مضيفا
«ل��ن نتعاون مع (هذا احلدث) الننا
نعتبره امرا غير مرغوب به».
واضاف «نح��ن نعتقد ان الفضاء
العام الهولن��دي ليس هو املكان

الج��راء حمل��ة سياس��ية لبلد
آخر».
م��ن جهته��ا قال��ت اخلارجي��ة
الهولندية في بيان انها «ستنقل
موق��ف (اله��اي) ال��ى احلكوم��ة
التركية».
وكان اردوغان هاج��م امس االول
اجلمع��ة بش��دة املاني��ا متهم��ا
س��لطاتها ب»اي��واء ارهابي�ين»
ومؤك��دا ان صحافيا املانيا تركيا
موقوف��ا في بالده ه��و انفصالي
ك��ردي و»جاس��وس املان��ي» في

الوقت نفسه.
واتت تصريحات اردوغ��ان النارية
بع��د الغ��اء الس��لطات االملانية
ثالث��ة جتمعات كان��ت مقررة في
املاني��ا دعم��ا لتعديل دس��توري
في تركيا يعزز س��لطات اردوغان
قبل طرحه في اس��تفتاء في 16
نيسان.
واته��م الرئي��س الترك��ي املانيا
باج��ازة جتمع��ات االنفصالي�ين
االك��راد الذي��ن تعتبره��م انقرة
«ارهابي�ين» مؤك��دا ان��ه «يجب

محاكم��ة (الس��لطات االملانية)
النه��ا تس��اعد االرهابي�ين
وتؤويهم».
وس��ارعت وزارة اخلارجية االملانية
الى الرد في بيان مقتضب معتبرة
ان اتهام��ات اردوغ��ان للصحافي
«ال معنى لها».
وكان املس��ؤولون األتراك صعدوا
خطابهم منذ مس��اء اجلمعة ما
دفع املستش��ارة االملاني��ة انغيال
ميركل الى الرد.
وب��دأ التوتر بعد قرار الس��لطات

األملاني��ة احمللي��ة إلغ��اء جتمعني
داعم�ين ألردوغ��ان قب��ل س��تة
أس��ابيع م��ن االس��تفتاء ح��ول
توسيع صالحيات الرئيس التركي
الذي يتهمه معارض��وه بانتهاج
سياسة قمعية.
وأعلنت الش��رطة األملانية امس
االول اجلمع��ة إلغاء جتم��ع ثالث
مق��رر األح��د في فريش��ن بغرب
الب�لاد ،كان يفت��رض أن يش��ارك
في��ه وزير االقتص��اد التركي نهاد
زيبقجي.

يهدد فيه بملء شوارع بروكسل بالدماء
بعد نشر تنظيم «داعش» مقطع فيديو
ِّ

إجراءات أمنية مشددة في محطة القطار المركزية في مدينة «أنتويرب» البلجيكية
بروكسل ـ وكاالت :
مقطعا جدي ًدا
بثَّ تنظيم «داعش»
ً
من فيلم مص َّور ،يتوعد فيه بالقيام
بهجمات في بلجيكا .وقال التنظيم
ف��ي مقطع «الفيدي��و» الذي يظهر
�لحا يق��وم بدوريات في
مقاتلاً مس� ً
جميع أنح��اء بلجيكا ،إن «التنظيم
ال يزال موجودًا» .وبدأ فيديو التحذير
مع أحد املس��لحني ميسك قصاصة
ورق كتب عليها« :نحن ما زلنا هنا».
وتف��رض ق��وات األم��ن البلجيكية
إج��راءات أمني��ة مش��ددة من��ذ أن
ش��وهد إرهاب��ي يتجول ف��ي مدينة
«أنتوي��رب» بالق��رب م��ن محط��ة
القط��ار املركزي��ة ،حي��ث كان يهدد
بـ «ملء الش��وارع بالدم��اء» .وتقوم
الش��رطة حاليا مبطاردة يائسة من
خالل لقط��ات الدوائ��ر التلفزيونية
املغلق��ة ف��ي محاولة للعث��ور على
صورة املقاتل الداعش��ي الذي ظهر

في الفيدو.
ووفق��ا لقائ��د ش��رطة مكافح��ة
اإلرهاب الس��ابق ،ف��ان الهتاف الذي
جاء في خلفية الفيديو يقول« :نحن
نش��حذ الس��كاكني ،نحن قادمون
اليكم ،وسوف نقطع رؤوسكم ومنأل
الش��وارع بالدماء ».وهذا الهتاف هو
نف��س الهت��اف الذي اس��تخدم في
أش��رطة الفيديو الدعائية للهجوم
على ملهى إس��طنبول الليلي في 1
كانون الثاني املاضي ،حيث قتل عبد
الق��ادر مش��اريبوف  39من احملتفلني
في ملهى ليلي وجرح  70أخرين.
وكان تنظي��م داع��ش ق��د اعل��ن
مس��ؤوليته ع��ن الهج��وم ،حيث قام
القات��ل بأط�لاق نح��و  120طلقة من
سالح  AK-47بدم بارد قبل أن يختفي
ف��ي اللي��ل .وق��ال س��فني لومي��رت،
املتحدث باس��م الش��رطة ،في إشارة
إلي مقط��ع الفيدي��و« :إن الش��رطة
س��وف تتخذ اخلط��وات الالزمة لوضع
احملطة املركزية في املدينة حتت أشراف

اجراءات امنية مشددة في بروكسل

إضاف��ي وحتلي��ل التهدي��د ».وأض��اف:
“نقوم حالي��ا بفحص ص��ور الكاميرا
امللتقطة في احملطة».
وف��ي غضون ذل��ك قال مس��ؤولون
ودبلوماس��يون في بروكسل إن دول
االحتاد األوروبي ستتخذ قرارا رسميا
غدا االثنني إلقامة مركز لقيادة املهام
العسكرية املش��تركة للتكتل في
خطوة رمزية جتاه املساعي املتجددة
لتعزيز التعاون األمني والدفاعي.
وتعث��رت مس��ألة تعزي��ز التع��اون
الدفاع��ي ل��دول االحت��اد األوروب��ي
لس��نوات لكن القضية احلساس��ة
ع��ادت جل��دول أعمال االحت��اد بعد أن
ضمت روس��يا شبه جزيرة القرم في
 2014وفي ظ��ل التهديد املتزايد من
اإلسالميني املتشددين.
كان��ت إش��ارات الرئي��س األميركي
اجلديد دونالد ترامب إلى أنه سيكون
أق��ل التزاما بأمن حلفاء واش��نطن
في حلف شمال األطلسي في أوروبا
م��ا لم يحقق��وا أهدافه��م لإلنفاق

الدفاع��ي قد دفعت االحت��اد األوروبي
للتح��رك وخلق��ت ش��عورا جدي��دا
باإلحلاح.
وفي ديس��مبر كانون األول اتفق قادة
االحت��اد األوروب��ي على استكش��اف
س��بل إقامة مرك��ز «تخطيط دائم
للعملي��ات والقدرة عل��ى التصرف
على املستوى االستراتيجي».
ويجتم��ع وزراء الدفاع واخلارجية غدا
االثن�ين من دول االحت��اد وعددهم 28
في بروكسل التخاذ قرار بشأن إقامة
مركز التخطيط العسكري والقدرة
على التصرف ك��ي يضطلع مبهامه
هذا الربيع.
وس��يدير املرك��ز املهام العس��كرية
غي��ر التنفيذية التي تش��مل مهام
التدري��ب الثالثة احلالي��ة التي يقوم
به��ا االحت��اد ف��ي مال��ي والصومال
وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وف��ي املس��تقبل سيش��مل املركز
أي مه��ام لبن��اء الق��درات واملراقبة
والتسريح ونزع السالح.
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بعد لقائه وزير النقل والبنى التحية الكوري

استقرار سعر صرف

اللعيبي العراق يسعى للوصول باالحتياطي النفطي الى  170مليار برميل
متابعة الصباح الجديد:
اعل��ن وزي��ر النف��ط جب��ار علي
حسني اللعيبي ان العراق يسعى
الى الوصول باالحتياطي النفطي
ال��ى  170ملي��ار برمي��ل خ�لال
العامني املقبلني ،داعيا الشركات
الكورية اجلنوبية لالس��تثمار في
مش��اريع البنى النفطي��ة وبناء
الناقالت النفطية.
وق��ال اللعيبي خ�لال لقائه وزير
النق��ل والبن��ى التحي��ة الكوري
هوي��ن كال��و ف��ي بي��ان اطلعت
«الصب��اح اجلديد» على نس��خة
منه ان «العراق يس��عى الى زيادة
االحتياطي النفط��ي الثابت الى
 170مليار برمي��ل خالل العامني
املقبلني» ،مش��يرا الى ان «العراق
متكن من أضافة كمية  10مليارات
برمي��ل لالحتياط��ي النفطي مما
ادى الى ارتفاع االحتياطي لـ 153
ملي��ار برمي��ل بع��د ان كان 143
مليار برميل».
واضاف الوزي��ر ان «خطط الوزارة
ترمي الى تكثيف جهودها لزيادة
االحتياطي��ات النفطية والغازية
من خ�لال حف��ر املزيد م��ن االبار
واملس��وحات اجليولوجية من قبل
الف��رق الزلزالي��ة والت��ي اثبت��ت
ب��ان هن��اك كمي��ات هائل��ة من
االحتياطي��ات النفطية والغازية
مما س��يجعل العراق بقمة الدول
التي متتل��ك احتياطيات كبيرة»،
مبين��ا ان «احتياطي��ات الع��راق
الغازي��ة تق��در بـ  30ملي��ار قدم
مكعب قياسي( مقمق)».

قال وزير النفط
ان «العراق تمكن
من إضافة كمية
 10مليارات برميل
لالحتياطي النفطي
مما ادى الى ارتفاع
االحتياطي الى 153
مليار برميل بعد
ان كان  143مليار
برميل»

وزير النفط جبار علي حسني اللعيبي

ودع��ا الوزير «الش��ركات الكورية
لالس��تثمار ف��ي مش��اريع البنى
التحتي��ة النفطي��ة وايج��اد
ش��راكات ف��ي بن��اء الس��فن
النفطي��ة وف��ي مج��ال احلف��ر
واملعدات الهندس��ية لالستفادة
ف��ي اخلب��رات الهندس��ية وف��ي
قطاع التصفية» ،مؤكدا «سعي
العراق لبناء اسطول من الناقالت
النفطية».
م��ن جانبه قال وزير النقل والبنى
التحتي��ة الك��وري هوي��ن كال��و

ان «الش��ركات الكوري��ة عل��ى
استعداد لزيادة التعاون مع العراق
في جميع اجملاالت ومنها انش��اء
اس��طول للناق�لات النفطي��ة»،
الفتا الى ان «الش��ركات الكورية
موج��ودة في الع��راق وتعمل في
جميع القطاعات».
وكان��ت وزارة النفط ق��د اعلنت
عن اكتش��اف هائل م��ن النفط
اخلام في الرقعة االستكش��افية
العاشرة ،مبينة ان الرقعة كانت
من بني احلقول التي اسهمت في

اضافة كمي��ة  10مليارات برميل
الى االحتياطي النفطي.
من جانبه قال مدير عام ش��ركة
االستكش��افات النفطي��ة كرمي
حطاب ان «االختب��ارات التي قام
به��ا ائتالف ش��ركتي ل��وك اويل
الروس��ية وانبك��س اليابانية قد
اس��فر ع��ن اكتش��اف مخ��زون
هائ��ل م��ن النف��ط ف��ي مكمن
مش��رف ،واحلصول عل��ى معدل
تدف��ق للنفط يزيد عن  1000متر
مكعب باليوم مما يؤكد الدراسات

اجليولوجية السابقة».
واض��اف مدير ع��ام الش��ركة ان
«االحتياط النفطي للرقعة ميثل
اضاف��ة جدي��دة لالحتياطي��ات
النفطي��ة العراقي��ة» ،مبين��ا ان
«ه��ذه الرقع��ة كان��ت م��ن بني
احلقول التي اسهمت في اضافة
كمي��ة  10ملي��ارات برمي��ل الى
االحتياط��ي النفطي» ،مش��يرا
الى ان «خطة تطوير هذه الرقعة
لهذا العام تش��مل حفر واختبار
البئر االستكشافي اريدو .»2

وكان ائت�لاف ش��ركتي «ل��وك
اوي��ل الروس��ية وانبك��س
الياباني��ة» قد فاز بتطوير الرقعة
االستكش��افية «العاش��رة» في
محافظة البصرة.
واعلن��ت وزارة النف��ط العراقية
 ،ف��ي  25نيس��ان  ،2012عن بدء
جول��ة التراخي��ص الرابعة لـ12
رقعة استكش��افية في مناطق
متفرقة م��ن الع��راق ،مؤكدة أن
اله��دف من ه��ذه اجلول��ة تعزيز
احتياطي العراق النفطي.

 311وكالة ومكتبا سياحيا أغلقت أبوابها في تركيا عام 2016
مراف��ق اإلي��واء والفن��ادق ووكاالت
الس��فر بنس��بة  14باملئ��ة ،ليصل
إلى  257ألف��ا و 352عامال في 2016
مقارنة بالعام  ،2015بحسب بيانات
مؤسس��ة الضمان االجتماعي التي
غطت الفترة من كانون الثاني حتى
تشرين الثاني .2016
وذكرت مصادر في القطاع السياحي

التركي أن أكثر من  42ألف شخص
فقدوا مصادر رزقهم بسبب انحسار
قدوم الس��ياح إلى البالد ،األمر الذي
أثر على نحو  200ألف ش��خص من
أسرهم ،على وفق ما ذكرت صحيفة
«حرييت .
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن 311
وكالة رئيسة ومكتبا سياحيا فرعيا

أغلقت أبوابها خالل العام  ،2016في
هذا القطاع احليوي الذي يشغل نحو
مليون شخص.
وأظه��ر بيان��ات معه��د اإلحص��اء
التركي انخفاضا في عدد املنازل التي
يشتريها األجانب ،بنسبة  20باملئة،
إذ تراجع��ت من  22ألف��ا و 380منزال
في  2015إل��ى  18ألف��ا و 189منزال

في  .2016وتراجع إنفاق األجانب عبر
بطاقات االئتمان إلى  14مليون دوالر
أميركي ف��ي  ،2016مقارن��ة مع 17
ملي��ون دوالر أميركي ف��ي  ،2015أي
بنس��بة  18.5باملئة ،بحسب مصادر
مصرفية محلية.
ونقل��ت الصحيف��ة ع��ن مص��در
سياحي أن نحو  60باملئة من الفنادق

في منطقة أنطاليا -كمر لم تفتح
أبوابها عام  .2016وتعد أنطاليا قلب
السياحة الدولية في تركيا والوجهة
األولى للس��ياح الروس الذين تراجع
عددهم إلى تركي��ا في  2016ليصل
إلى نحو  866ألف سائح ،أي بنسبة
انخفاض بلغت  76.2باملئة عن العام
الذي سبقه.

كورك تبحث مع شركتي أريكسون وسيسكو تطوير شبكة اإلنترنت
اربيل ـ وكاالت:
اعلن��ت ش��ركة ك��ورك تيليكوم
ع��ن اختيار ش��ركتي اريكس��ون
وسيس��كو لتطوي��ر ش��بكة
بروتوكول االنترنت ( )IPاألساسية
لدى شبكتها.
وس��تقوم ش��ركتا اريكس��ون
وسيسكو بنشر مواقع الشبكة
بروتوك��ول االنترن��ت ( )IPاجلديدة
والعم��ل عل��ى حتس�ين املواق��ع
القائمة حاليا ً من خالل استعمال
العدي��د م��ن احلل��ول املتكامل��ة
القائمة على خدمات اريكس��ون
وأجه��زة توجيه سيس��كو ASR
. 9000
واوضح��ت ك��ورك ف��ي بي��ان لها
ان املش��تركني سيس��تفادون من

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجلت أسواق العملة األجنبية في العراق صباح
اخلميس ،أس��تقرارا ً لس��عر صرف ال��دوالر مقابل
الدينار العراقي.
وسجل سعر الس��وق في بورصة الكفاح ببغداد
عند  1255دينارا ً للدوالر الواحد ،أي  125ألفا ً و500
دينار للمائة دوالر  ،أما أس��عار بيع وش��راء الدوالر
في ش��ركات الصيرفة فكانت سعر البيع للدوالر
الواح��د بـ  1260دين��اراً ،أي  126الف دينار ،للمائة
دوالر وسعر الش��راء للدوالر بـ  1250دينار ،أي 125
الف دينار ،للمائة دوالر.
وكان البن��ك املرك��زي العراقي أوضح ب��أن تنفيذ
تطبيق النظام اجلديد لنافذة بيع العملة األجنبية
ف��ي البنك أدى إلى حتقي��ق انخفاض ملحوظ في
سعر الصرف للدوالر مقابل الدينار العراقي.
وذك��ر بيان للبنك أن «هذا النظ��ام اجلديد قد أزاح
الوس��طاء واملتطفلني من خالل تغيير املتطلبات
واإلج��راءات بأجت��اه التبس��يط والش��فافية ف��ي
عملي��ات نافذة بيع العمل��ة األجنبية ،كما يؤمن
النظ��ام اجلديد للنافذة املنافس��ة ب�ين املصارف
على أساس مدى االلتزام بقواعد مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب».

النفط يهبط مع صعود

آالف العاملين فقدوا وظائفهم مؤخرا

انقرة ـ وكاالت:
أف��ادت بيان��ات ص��ادرة ع��ن معهد
اإلحص��اء الترك��ي أن آالف العاملني
ف��ي القطاع الس��ياحي ف��ي البالد،
فقدوا وظائفهم ف��ي اآلونة األخيرة
بس��بب االنخفاض الكبي��ر في عدد
السياح القادمني إلى تركيا.
فق��د انخف��ض ع��دد العاملني في

الدوالر بالسوق المحلية

خدماتها من التغطية املوس��عة
والتجارب احملسنة للمستخدمني.
واضاف��ت «مت اختي��ار ش��ركة
اريكسون (املسجلة في ناسداك:
أري��ك) ،امل��ورد الرئي��س لش��ركة
ك��ورك تيليك��وم  ،وش��ريكتها
االس��تراتيجية سيسكو لتطوير
الش��بكة بروتوك��ول االنترن��ت
( )IPاألساس��ية اخلاصة بش��ركة
تش��غيل االتص��االت العراقي��ة.
س��يقوم املوردي��ن باس��تخدام
حلولهم املتكاملة لنش��ر املواقع
اجلديدة للش��بكة وحتسني املواقع
القائمة كجزء من شبكة شركة
اريكس��ون لبروتوك��ول االنترن��ت
املتطورة».
وبينت الشركة ان مشروع تطوير

تقـرير

الش��بكة وجعلها اكث��ر مالئمة
للعصر سيعتمد بشكل أساسي
على خدمات ش��ركة اريكس��ون
ومن خ�لال نش��ر أجه��زة توجيه
سيس��كو الرائ��دة ASR 9000
في األس��واق .ومع انتهاء املشروع
س��يكون باس��تطاعة ك��ورك
تيليكوم تقدمي مستوى أفضل من
اخلدمات ملشتركيها بفضل زيادة
التغطية وتوفير جتربة محس��نة
للعمالء.
وف��ي ه��ذا الص��دد قال محس��ن
عك��راوي ،مم ّثل الرئي��س التنفيذي
لتكنولوجيا املعلومات في شركة
كورك تيليكوم »:يش��رفنا العمل
مجددا ً مع اريكس��ون بالش��راكة
م��ع سيس��كو به��دف تطوي��ر

شبكتنا األساسية ( .)IPإن العمل
مع اريكسون ونشر أجهزة توجيه
سيس��كو الفعال��ة لش��بكات
قطاع شركات االتصاالت سيكون
انسيابيا ً وفعاالً».
وقالت الش��ركة أثبتت الشراكة
االس��تراتيجية ب�ين ش��ركتي
اريكسون وسيس��كو جناحها في
اكث��ر م��ن مج��ال كما س��اعدت
الشركتني املوردتني على اكتساب
عقود جديدة بهدف انشاء البنية
التحتي��ة للش��بكات املوثوق��ة
اخلاصة بالهواتف احملمولة بقدرات
عالية وقابلة للتطوير.
وأضاف مايك ويستون ،نائب رئيس
سيس��كو الش��رق األوس��ط« :إن
ه��ذه العالقة االس��تراتيجية مع

اريكسون متكننا من إيجاد عروض
اكث��ر جاذبي��ة ق��ادرة عل��ى توفير
ملموس خلدم��ة العمالء
حتس�� ًن
ً
وجتربة مميزة للمستخدمني ،حيث
متنح م��ن خاللها قيم��ة إضافية
ملقدم��ي خدم��ات االتص��االت
تنعك��س إيجاب��ا عل��ى أدائها .إن
ه��ذا التع��اون يثبت جناع��ة هذه
الشراكة االس��تراتيجية العاملية
بني الش��ركتني في حتقيق رؤيتها
ببناء شبكات املستقبل من اجل
حتقيق النمو والتميز لعمالئنا».
وم��ن ناحيت��ه قال محم��د درغام
رئي��س اريكس��ون ف��ي منطقة
ش��مال الش��رق األوس��ط »:نحن
فخ��ورون ب��أن نك��ون ش��ركاء
موثوقني لشركة كورك تيليكوم ،

كما أننا سعداء جدا بالتعاون مع
سيس��كو التي نعد ها ش��ريكنا
االستراتيجي .إنها اخلطوة األولى
في هذا املشروع املشترك وقد كنا
قد تناقش��نا س��ابقا ً م��ع كوريك
تلك��وم م��ن اج��ل العم��ل عل��ى
تطوير األجزاء األخ��رى من بنيتها
التحتية».
إن ش��بكة اريكس��ون لبروتوكول
االنترن��ت املط��ورة تضمن فعالية
عالي��ة لش��بكات بروتوك��ول
االنترنت بش��كل كام��ل ،إضافة
الى نوعية استثنائية من اخلدمات
متك��ن املش��غلني من االس��تفادة
التامة مما تقدمه املنتجات املرتكزة
عل��ى بروتوكول االنترن��ت لناحية
الوظائف وكلفة امللكية.

المخزون األميركي

فيينا ـ وكاالت:
تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات اخلام
األميركية ملس��توى قياس��ي غير مسبوق إضافة
إلى بيانات رسمية أظهرت أن مستوى اإلنتاج في
روس��يا لم يتغير في شباط مع عدم خفض املزيد
من اإلنتاج ملوازنة الس��وق وتبديد تخمة املعروض
العاملي.
وق��د تراجع��ت العق��ود اآلجل��ة خل��ام القي��اس
العاملي برنت  50س��نتا إل��ى  55.86دوالر للبرميل،
وانخفض��ت العق��ود اآلجلة خلام غرب تكس��اس
الوسيط األمريكي  50سنتا أيضا إلى  53.33دوالر
للبرميل  ،فيما أظهرت أرقام رسمية أن مخزونات
اخلام بالواليات املتحدة أكبر مستهلك للنفط في
العالم زادت  1.5مليون برميل األسبوع املاضي إلى
مستوى قياسي بلغ  520.2مليون برميل.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أن مستوى
اإلنتاج في روس��يا لم يتغير في شباط وظل عند
 11.11ملي��ون برمي��ل يوميا مما يش��ير إلى توقف
في جهود موس��كو خلفض اإلنتاج في إطار اتفاق
عاملي مع أوبك.
وانخفضت أسعار النفط اخلام بعد إعالن البيانات
الروس��ية لكنها ظلت داخ��ل نطاقاتها الضيقة
بدعم أدلة على خفض اإلنتاج في أوبك.

ّ
موسكو ُتؤكد تمديد اتفاق

خفض إنتاج النفط سابق ألوانه
موسكو ـ وكاالت:
ق��ال وزير الطاق��ة الروس��ي ألكس��ندر نوفاك،
اخلميس ،انه من السابق ألوانه احلديث عن متديد
اتفاق عاملي خلفض إنتاج النفط لوقت الحق من
هذا العام.
وكانت منظم��ة البلدان املصدرة للبترول {أوبك}
اتفق��ت ومنتج��ون م��ن خارجها على رأس��هم
روس��يا في كان��ون األول املاضي ،إل��ى أول اتفاق
منذ  2001لتنفيذ خفض مشترك إلنتاج النفط
بنحو  1.8ملي��ون برميل يوميا ،ويس��ري االتفاق
حتى نهاية حزيران.
وقال��ت مص��ادر ف��ي أوب��ك ،بتصري��ح صحفي،
إن املنظم��ة قد مت��دد االتفاق م��ع املنتجني غير
األعض��اء أو حتى تنفذ تخفيض��ات أكبر ابتداء
م��ن متوز إذا لم تتقلص مخزون��ات اخلام العاملية
إلى املس��توى املس��تهدف  ،ومن املقرر أن يُعقد
االجتماع املقبل ألوبك في  25آيار املقبل.
وق��ال نوف��اك «من الس��ابق ألوان��ه احلديث عما
سنناقشه في نيسان -ايار إمكانية متديد االتفاق
من الناحي��ة الفنية موضوعة ف��ي االعتبار في
االتفاق��ات»  ،مضيفا إن أي حترك آخر س��يعتمد
على حجم اخملزونات وكيفية تأثيره إنتاج آخرين -
السيما الواليات املتحدة والصني والنرويج الذين
لم يش��اركوا في االتفاق  -عل��ى التوازن العاملي
بني العرض والطلب.

أعلنت عن زيادة قيمة موازنتها بنسبة  % 8العام المقبل

المملكة السعودية تشهد تراجعًا كبيرًا في عجزها المالي عام 2017
الرياض ـ ا ف ب:
تتوقع الس��عودية تراجع��ا كبيرا في
عجزها املالي ع��ام  ،2017بنحو 52,8
ملي��ار دوالر أق��ل من الع��ام املاضي،
مش��يرة الى أنها س��تزيد من قيمة
موازنتها العام املقبل بنسبة  8باملئة
عن املوازنة السابقة.
أعلنت اململكة العربية الس��عودية
ع��ن أول موازن��ة لها منذ الكش��ف
ع��ن خطة إصالح ضخم��ة ،متوقعة
أن تش��هد موازنة  2017عجزا بنحو
 52,8ملي��ار دوالر ف��ي تراج��ع كبي��ر
ع��ن العج��ز ال��ذي س��جلته املوازنة
السابقة .وبذلك سيكون  2017رابع
ع��ام تواليا تعلن في��ه اململكة ،أكبر
مص��در للنفط في العالم ،عجزا في

موازنتها ،نظرا إلى االنخفاض الكبير
الذي تش��هده أس��عار النف��ط منذ
حزيران العام .2014
وكان��ت اململكة أعلنت في نيس��ان
املاضي «رؤية السعودية  ،»2030وهي
خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر
الدخ��ل وتقليل االعتماد على النفط
الذي يشكل منذ عقود املصدر األكبر
لإليرادات احلكومية.
وتبلغ معدالت اإلنف��اق املتوقعة في
املوازن��ة املقبلة ألكب��ر اقتصاد عربي
 890ملي��ار ري��ال س��عودي ،أي نح��و
 237,2ملي��ار دوالر ،بزيادة بنس��بة 8
باملئ��ة ع��ن املوازنة الس��ابقة .وتبلغ
قيم��ة اإليرادات املتوقع��ة  692مليار
دوالر ،مب��ا يع��ادل  184,4ملي��ار دوالر.
وبذل��ك ،يك��ون العج��ز املتوقع 198
ملي��ار ري��ال س��عودي أي نح��و 52,8

مليار دوالر  ،وفي العام  2015شهدت
املوازنة السعودية عجزا قياسيا بلغ
 98مليار دوالر.
وقال العاهل السعودي امللك سلمان
بن عبد العزيز «نعل��ن في هذا اليوم
ميزانية الس��نة املالي��ة املقبلة التي
تأتي في ظ��روف اقتصادية ش��ديدة
مما أثر على بالدنا ،وقد س��عت الدولة
إل��ى التعامل مع هذه املتغيرات مبا ال
يؤثر على م��ا نتطلع إلى حتقيقه من
أهداف» .وش��دد امللك س��لمان على
أن الس��عودية عازمة «عل��ى تعديل
مقومات االقتصاد الوطني» ،مضيفا
أن «اقتصادن��ا ميل��ك الق��وة الكافية
ملواجه��ة التحدي��ات االقتصادي��ة
واملالية احلالية».
وكانت احلكومة الس��عودية اتخذت
خ�لال األش��هر املاضي��ة سلس��لة

خط��وات تقش��ف ،ش��ملت رف��ع
أسعار مواد أساسية كالوقود واملياه
والكهرب��اء ،وتخفيض روات��ب الوزراء
والتقدميات الس��خية للموظفني في
القطاع العام.
وفي تش��رين األول املاض��ي ،جمعت
الس��عودية مبلغا قياس��يا هو 17,5
ملي��ار دوالر أميركي ،ف��ي أول عملية
اقتراض له��ا عبر طرح س��ندات في
السوق الدولية.
وتتوق��ع الس��عودية أن تبلغ اإليرادات
النفطي��ة  480مليار ري��ال (نحو 128
مليار دوالر) بارتفاع نس��بته  46باملئة
عن املوازنة الس��ابقة ،في حني تقدر
اإلي��رادات غير النفطي��ة لعام 2017
بنح��و  212ملي��ار ري��ال ( 56,5مليار
دوالر) بزي��ادة أيض��ا عن الع��ام 2016
بنسبة  6,5باملئة.
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آفاق

االنتخابات في العراق وتداول مواقع النفوذ :رأي ومقترح
ومجالس احملافظات والدرجات اخلاصة.
ومع ذلك ال بأس من اس��تبدال اجمللس
االحت��ادي ال��وارد في الدس��تور مبجلس
اعي��ان ،س��واء بتبديل الن��ص او فهم
املضم��ون ،وبعدد مح��دود من املقاعد
تُش��غل باالنتخ��اب وعل��ى اس��اس
املنطق��ة االنتخابي��ة الواح��دة ل��كل
العراق وم��ن دون التقيد مبدة ،اي يجوز
للجميع الترشيح إلشغال تلك املقاعد
بغض النظر عن خدماتهم الس��ابقة
في اجملالس املنتخب��ة واحلكومة .وعبر
هذا االجراء س��وف يحتفظ املشاهير
م��ن كب��ار السياس��يني بدوره��م في
الدولة .ولهذا اجمللس ،مجلس االعيان،
صالحي��ة االعت��راض عل��ى القوان�ين
والق��رارات التنفيذي��ة ذات االهمي��ة
الكبيرة ،وايضا له ان يقترح تشريعات
وسياسات.

د .احمد ابريهي علي*
االنتخاب��ات وامل��دد الزمنية إلش��غال
املناص��ب من بني مس��ائل السياس��ة
وادارة الدول��ة الت��ي تظه��ر ف��ي دائرة
االهتم��ام ب�ين آون��ة وآونة أخ��رى ،من
دون ان حتظى بالعناي��ة الكافية لعدم
وضوح فاعليتها في تخفيف النزاعات
وحتس�ين االداء .او ألن الش��خصيات
والقوى املؤثرة تخش��ى اضافة عناصر
جديدة للنظام السياسي قد تؤدي الى
توزيع مختل��ف للنفوذ به��ذا القدر او
ذاك ،خاصة مع غلبة االنخراط السلبي
والنفعي ف��ي السياس��ة والدولة من
جهة املش��اركني ف��ي احلك��م واالدارة
العليا .وفي الوقت نفسه هناك جهات
نشطة سياسيا وبأدوات اخرى تطمح
الى االطاح��ة بالوضع القائ��م جذرياً،
وهذه ال تريد الترويج ألطروحات التطوير
بالوسائل الس��لمية او غير االنقالبية.
وعموما ً خسر العراق الكثير من فرص
االم��ن واالزدهار بس��بب اولئك وهؤالء،
واآلخري��ن الذين ال يُعرف عنهم س��وى
السخط وإش��اعة الكراهيات واليأس
من دون استعداد للتعامل مع مقاربات
عملياتية للخروج من املأزق.
مبادئ التمثيل والتداول:
التمثيل السياسي للمواطنني وفئات
اجملتمع في الهيئات املنتخبة وإش��غال
املواق��ع القيادي��ة في احلكوم��ة وادارة
اجه��زة الدول��ة ،او ما ميكن تس��ميته
اجماال مش��كلة الس��لطة ،هي احملور
االساس��ي للن��زاع والرافد الرئيس��ي
للع��ذاب وس��فك الدماء ف��ي العراق.
فعندم��ا يراد تقييم نظ��ام االنتخابات
لتغييره او النظام السياس��ي بأكمله
ال بد من النظر في مدى فاعلية البديل
للتخفيف من تلك املشكلة في كبح
اطم��اع الهيمن��ة والنف��وذ .وتهذي��ب
التناف��س على الدور واملكانة لفس��ح
اجل��ال أكث��ر فأكث��ر ل��ذوي االهتم��ام
واالحس��اس باملس��ؤولية جتاه الش��أن
العام ،من اجل الناس ،واالس��هام اجلاد
في عملية االرتقاء احلضاري الش��امل
للعراق .وذلك لتغيير الثقافة السائدة
ف��ي النظ��ر ال��ى الدول��ة م��ن منطق
الغلب��ة والغنيمة الى انها مؤسس��ة
ميلكه��ا اجملتم��ع لتعم��ل بش��روطه
وباإلخ�لاص ملصاحله ،وهو التوجه الذي
ط��ال انتظاره فمتى تتهيأ له اس��باب
االمكانية يا ترى؟
وفي خضم الوض��ع الراهن وفي االمد
املنظور يبقى السلم االهلي هو الهدف
االول إل��ى جانب حماية حق االنس��ان
ف��ي االم��ن واملس��اواة ام��ام القانون،
واداء الدولة لوظائفه��ا االعتيادية في
تنظيم احلياة االقتصادية واالجتماعية
باحلد االدنى من الكفاءة .وعندما تُهمل
مبادرات االصالح االداري واالقتصادي او
تفشل ،ويستمر االنقس��ام اجملتمعي،
اثني��ا ً وديني��اً ،عل��ى محور الس��لطة،
يصبح من الض��روري ،عمليا ً واخالقياً،
فس��ح اجملال وبالوس��ائل الدميقراطية
ألح��داث تعدي��ل كبي��ر في تش��كيلة
اجملموع��ة احلاكم��ة وش��اغلي املواقع

مجلس النواب العراقي
القيادية في اجهزة الدولة واالحزاب.
وللخ��روج م��ن دوام��ة الصخ��ب
واالضط��راب السياس��ي وضع��ف
الدولة تتطل��ب العملية نق��د القيم
السياس��ية املضمرة خلف الس��لوك.
وفي هذا السياق تُطالَب جميع القوى
السياس��ية اعادة التأكي��د بان مواقع
الدولة واملكانة االجتماعية والرئاس��ة
ليس��ت حقوقا ً لألش��خاص واالحزاب
عل��ى الن��اس اب��داً .وال ميك��ن اخالقيا ً
اكتس��اب مثل تلك احلقوق باملمارسة
ودوام االش��تغال ف��ي املناص��ب العليا
واملواقع القيادية .امنا املكانة والرئاسة
واملناصب لها وظائف تؤديها بش��روط
معروفة يقتضيها االجتماع االنساني
والصالح العام.
ولذل��ك آن االوان إلدان��ة الترويج للحق
الش��خصي واحلزبي في الش��أن العام،
ب��ل ه��ي ادوار يعينها النظ��ام .وميكن،
ومن خالل تعديل ضواب��ط االنتخابات
واش��غال املناص��ب ،ادخ��ال عنص��ر
ديناميك��ي ف��ي السياس��ة العراقية
عب��ر ت��داول مقاع��د اجملل��س النياب��ي
ومجالس احملافظات ،وش��مول التمثيل
واقعي��ا للس��كان واملناط��ق عل��ى
النط��اق اجلغراف��ي الصغي��ر .وخلدمة
الهدفني :الشمول والتداول في البيئة
السياسية الراهنة نؤيد:
تصغي��ر الوح��دة االنتخابي��ة وس��ن
الترشيح وعدد املقاعد:
واملقص��ود هن��ا بتصغي��ر الوح��دة
االنتخابي��ة ان تع�� ّرف مبقع��د واح��د
ويس��اعد ه��ذا التحول عل��ى تعطيل
الداف��ع الديني–االثن��ي ف��ي التنافس
االنتخابي ألن التجان��س ،بهذا املعنى،
متحقق على النطاق اجلغرافي الصغير،
فينص��رف الن��اس ال��ى املفاضل��ة بني
املرشحني على اسس اخرى .وتتقلص او
تنعدم فرص التزوير ،وتنخفض تكاليف

االنتخابات والتدقيق والدعاية وتصبح
نتيجة االنتخاب��ات معلومة في اليوم
نفسه  ،ومن دون احلاجة الى برامجيات
حاس��وب قد يصعب التأكد من آليات
عملها بوضوح للجميع .ومن مزايا هذا
التحول تقوية الصلة بني املواطنني ومن
ميثلهم في مراكز احملافظات والعاصمة
ويتعم��ق االحس��اس باملش��اركة ،ال
س��يما ف��ي االحي��اء الفقي��رة للمدن
الكبيرة واالرياف ،والتي بحكم النظام
االنتخابي اجلديد ،ستكون لها وحدات
انتخابي��ة خاصة بها .ومع هذا النظام
يكون جميع اعضاء اجمللس املنتخب قد
وصلوا باألصوات الت��ي حصلوا عليها
وليس بأصوات املش��اهير م��ن اعضاء
كتله��م .وعل��ى النط��اق اجلغراف��ي
الصغير يس��تطيع الناخب��ون التأكد
من املرشحني واملفاضلة بينهم وعلى
اساس املعرفة املباشرة.
وفي هذا السياق من االفضل رفع احلد
االدنى لسن الترشيح جملالس احملافظات
واجملل��س النياب��ي الى  40س��نة واحلد
االعلى لسن الترشيح  60سنة ،ويؤدي
هذا احلصر الى تخفي��ف حدة التدافع
ويس��اعد على التهدئة .وكذلك تلغى
احلصة املق��ررة للنس��اء ويت��رك االمر
للناخ��ب وما ي��رى ،ألن اضاف��ة احلصة
النسائية مع تصغير النطاق اجلغرافي
للوحدة االنتخابية ال ينس��جمان على
املستوى االجرائي.
بقيت مسألة مهمة وهي عدد اعضاء
مجال��س احملافظات ومجل��س النواب،
وهن��ا ال توجد قاعدة ميكن اش��تقاقها
م��ن مبدأ نظ��ري بل ه��و اجتهاد حول
كفاي��ة الع��دد ألداء امله��ام ،التمثي��ل
والتش��ريع والرقابة وس��واها ،ويكفي
ع��دد اعض��اء مجل��س احملافظ��ة بني
س��بعة وخمسة عش��ر ألصغر وأكبر
محافظة وما بينهم��ا .وجمللس النواب

ميكن االقتصار عل��ى  120او نحو ذلك،
وتكون تلك االعداد ثابتة باستقالل عن
منو السكان في املستقبل.
ويج��ري الترش��يح لالنتخابات بصفة
احزاب وافراد مس��تقلني ،ويكون احلزب
ف��ي قائم��ة وح��ده وال يجوز اش��تراك
أكث��ر من حزب ف��ي قائم��ة انتخابية،
وال يس��مح بإضاف��ة افراد مس��تقلني
ال��ى قائمة احلزب .وله��ذا التحديد آثار
ايجابية إذ تضط��ر الكثير من االحزاب
املتقارب��ة ف��ي املب��ادئ وااله��داف الى
االندم��اج وه��و مطل��وب لالنتقال من
التش��رذم الى االنس��جام ف��ي تيارات
عريضة لتعزيز االستقرار.
وتتش��كل الكت��ل بعد ظه��ور نتائج
االنتخاب��ات واقرارها .وال يج��وز انتقال
العض��و املنتخ��ب ال��ى ح��زب آخ��ر او
انضم��ام الف��رد املس��تقل ال��ى حزب
منتخب بعد اج��راء االنتخابات .وبهذا
يبق��ى االعض��اء املنتخبون م��ن احلزب
في احلزب نفس��ه وضمن الكتلة التي
ينتمي اليها احل��زب حتى نهاية الدورة
االنتخابي��ة .وعن��د ف��راغ مقع��د في
مجلس احملافظة او اجمللس النيابي ،ألي
سبب ،يشغل املقعد من التالي له في
عدد االصوات تلقائيا ً ومن دون إجراءات
اضافية.
حتديد م��دد قصوى لعضوية اجملالس
املنتخبة واشغال املواقع:
ام��ا هدف الت��داول فيتطل��ب اعتماد
ضواب��ط تغاي��ر املأل��وف ومنه��ا املدة
القصوى لعضوية أي عراقي في اجملالس
املنتخب��ة ب��االّ تتج��اوز ثمان س��نوات
مبجموعه��ا متصل��ة او منفصل��ة .أي
مجموع س��نوات عضوية املنتخَ ب في
مجال��س احملافظات والنواب ال تزيد عن
دورت�ين ،فال��ذي انت ُِخب لدورة س��ابقة
في مجلس احملافظة له املش��اركة في

دورة اخ��رى فق��ط في اجملل��س النيابي
او مجل��س احملافظ��ة .وه��ذه املدة هي
القصوى مدى حياة الش��خص ،وليس
من تاريخ ص��دور القانون الذي يع ّينها.
وم��ن املتوقع االعتراض على هذا القيد
بدع��وى تعارضه مع ح��ق املواطن في
االختي��ار ويغاي��ر االع��راف احملترمة في
اغل��ب ال��دول .وارى ان ه��ذا االعتراض
يتنكر ألس��باب املش��كلة السياسية
ومنه��ا ان اجملتم��ع ،تلقائي��ا ،يعجز عن
تغيي��ر اجملموعة احلاكمة عبر االنتخاب
م��ن دون ضوابط متن��ع تكريس الوضع
القائ��م .ف��ي ح�ين مت��س احلاج��ة الى
اع��ادة توزيع االدوار ومواق��ع النفوذ بني
االح��زاب واالش��خاص .ولك��ي ينجح
النظ��ام الدميقراط��ي ال ب��د ان يضمن
الت��داول ،وملواجه��ة الفش��ل ال ب��أس
بالتعدي��ل والتقييد ،ألن التداول جوهر
الدميقراطية وهو من متطلبات التغيير
وعندما ال يس��تطيع النظام اداء هذه
الوظيفة يفتقد مقومات االس��تدامة
ناهيك عن الكفاءة.
ولك��ن ال معن��ى لت��داول مقاع��د
الهيئات املنتخبة وإبقاء مواقع القيادة
احلكومية واجهزة الدولة في منأى عن
التداول بحج��ة اخلبرة والتكنوقراطية
وما ش��ابه .الن اش��غال تلك الناصب
م��ن االش��خاص واالح��زاب نفس��ها
م��دة طويلة يع�� ّرض الدول��ة والنظام
السياس��ي لضغوط كبي��رة ،وخاصة
مع ع��دم التمكن من اجن��از إصالحات
ملموسة حملاربة الفساد وحتسني االداء
االداري والنهوض باالقتصاد،
ولذا نقترح:
حتدي��د مدة قص��وى خلدم��ة املواطن
ف��ي الدرج��ات اخلاص��ة ،املدي��ر العام
واملستش��ار ووكي��ل ال��وزارة ورئاس��ة
الهيئ��ات املس��تقلة ،وجميع املناصب

املوازي��ة له��ذه الدرج��ات ف��ي العرف
االداري واملزاي��ا .وتل��ك امل��دة ال تزي��د
على  12س��نة متصل��ة او منفصلة،
وف��ي جميع تلك الدرج��ات مدى حياة
الش��خص ومن البداية االولى للعمل
ف��ي الدولة وليس من ص��دور القانون.
ومثال من شغل وظيفة مدير عام ملدة
خمس س��نوات ال يجوز ل��ه البقاء في
وظيفة مستش��ار او وكيل وزارة ألكثر
من سبع سنوات ،ومن بقي مديرا ً عاما ً
ثم مبنصب وكيل وزارة مبدة مجموعها
 12سنة ليس له االستمرار في وظائف
الدرجات اخلاصة ابداً.
ومن مزاي��ا هذا التحديد بعث احليوية
في االدارة احلكومية وفي الوقت نفسه
يس��مح باش��راك اوس��اط اجتماعية
جديدة إلدارة الدولة فيخفف من دوافع
املعارض��ة والتمرد .ام��ا منصب الوزير
ورئاس��ة ال��وزارة ورئاس��ة اجلمهورية،
ونواب رؤساء اجلمهورية ورئيس الوزراء،
ف�لا يجوز االش��تغال في ه��ذه املراكز
القيادي��ة مبجموعه��ا مل��دة تزيد على
ثماني سنوات متصلة او منفصلة ألي
ش��خص .فالذي أصبح وزي��را ً ملدة أربع
س��نوات له ان يُس��توزر او يعني رئيسا ً
لل��وزراء او اجلمهوري��ة ألرب��ع س��نوات
اخرى وال غير.
مجلس االعيان:
عن��د اضافة تلك القي��ود يكون اغلب
قادة السياسة في العراق خارج اجمللس
النياب��ي واحلكوم��ة ،ورمب��ا يعترضون،
او ان قواعده��م االنتخابي��ة ال تطمأن
خلروجهم فتبادر ه��ي باالعتراض على
التغيي��ر .ومن بني احلجج ان الدس��تور
ال يس��مح به��ذه الضوابط في حني ال
يفهم من نصوص الدستور عدم جواز
حتدي��د املدد الزمنية في مناصب الوزير
ورئيس الوزراء وعضوية مجلس النواب

االح��زاب ومنظم��ات اجملتم��ع املدني
وسواها:
ولتوسيع وتعميق التوجه نحو التداول
من املفيد ش��مول االحزاب ومنظمات
اجملتمع املدن��ي والنقاب��ات واجلمعيات
املهنية بتدابير مناسبة منها:
ال تزي��د م��دة عضوية اجملال��س العليا
جلمي��ع الهيئات والتش��كيالت املبينة
آنفا عن  12سنة متصلة او منفصلة.
وان تعتم��د جمي��ع تل��ك الهيئ��ات
والتش��كيالت وثائ��ق واضح��ة تب�ين
مبادئه��ا واهدافه��ا ،وتص��در س��نويا
تقاري��ر مالية توضح مص��ادر التمويل
وابواب االنفاق .مع وجود سجالت تبني
االعض��اء املنتظم�ين لتل��ك الهيئات
والتش��كيالت .وتستحدث جلنة خبراء
مرتبط��ة باجملل��س النياب��ي لتطوي��ر
االح��زاب ومنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي
والنقابات واجلمعيات املهنية ،وضمان
اسهامها االيجابي في صيرورة اجملتمع
اجلديد وبناء الدولة.
ويقتض��ي االس��تقرار وتعمي��ق
الدميقراطية الرقابة على هذه الهيئات
والتشكيالت مبعايير يحددها القانون.
ومنه��ا م��دى اس��هامها ف��ي اجلهد
الوطن��ي إلنه��اء النزاع��ات العنيف��ة
وترس��يخ الس��لم االهل��ي؛ وتأكيدها
على وحدة العراق وسيادته واستقالله؛
وان احلكومة املعينة حس��ب الدستور
والوس��ائل الدميقراطي��ة ه��ي وحدها
املمثلة للعراق وهي وحدها التي تزاول
س��يادة الدول��ة عل��ى ارضه وم��وارده
ومواطنيه؛ والقانون يب�ين كيف وملاذا
تش��كل تل��ك االح��زاب واملنظم��ات
والنقابات واجلمعيات ،وكيف وملاذا متنع
من االس��تمرار في النش��اط ،واحلوافز
التشجيعية والعقوبات.
واخي��راً ،ال تس��تبعد اعاقة مقترحات
التغيي��ر بتفس��ير نصوص الدس��تور
باحلف��اظ على الوض��ع الراهن والتذرع
بصعوب��ة تعديله .ومما ال ش��ك فيه ان
الواجب يحتم مساندة جميع احملاوالت
الس��لمية ،ف��ي اإلط��ار الدميقراطي،
إلخ��راج العراق من األزمة واحياء االمل
بحياة طيبة لألجيال املقبلة.
* مرك��ز الفرات للتنمية والدراس��ات
اإلستراتيجية

التقارب المصري العراقي ..رؤية في نشوء القوى التعديلية
د .سهاد إسماعيل خليل*
أس��فرت تداعيات االح��داث واالزمات
املتعاقب��ة وتط��ور التفاع�لات
اجليوسياسية في املنطقة ،الى اعادة
النظ��ر ف��ي اخلريطة اجليوسياس��ية
للسياس��ة اخلارجية العراقية ،بتبني
نظام جيوبولتيكي قائم على اس��اس
اتب��اع اس��تراتيجية اقليمي��ة جديدة
ترتك��ز عل��ى نظ��ام ت��وازن املصال��ح
وتوظي��ف الف��رص ،لتغي��ر امن��اط
التفاعالت الدولية وادواتها مما انعكس
على تغير وتط��ور القضايا االقليمية
وحركة تفاعالتها اجليوسياس��ية ،مما
ادى الى تفكيك العالقات والتحالفات
القدمي��ة والعمل على اعادة تش��كيل
وبناء حتالف��ات دولية واقليمية جديدة
يك��ون للق��وى التعديلي��ة دور ف��ي
صياغته��ا .مم��ا يتي��ح للع��راق ومصر
هام��ش م��ن احلرك��ة السياس��ية
اخلارجي��ة بإيج��اد مواط��ئ ق��دم في
حتالفات وترتيبات وتنس��يقات (امنية،
اقتصادية ،سياس��ية) ،تلبي مطامح
وتطلعات كال الدولتني.
تعمل مصر بأجتاه اس��تعادة املكانة
املصرية في البيئة اإلقليمية العربية
واألفريقية بوصفها احد ركائز تدعيم
بيئته��ا الداخلي��ة الت��ي تعان��ي من
اخت�لاالت منذ ع��ام  2011بع��د (ثورة
يناي��ر) .فأن عالقات التأثي��ر والتأثر بني
بيئتها الداخلية واالقليمية والدولية
عالق��ة تكاملية ،اذ كلم��ا كان هناك
دور اقليم��ي ملص��ر كلم��ا كان ل��ه
م��ردود ايجابي على بيئته��ا الداخلية
والعك��س صحي��ح .فه��ي عل��ى م ّر
التأريخ جتد باحملي��ط االقليمي العربي

مجالها الطبيع��ي لتحديد مكانتها
في التفاع�لات االقليمي��ة والدولية،
ب��دءا ً م��ن القضي��ة الفلس��طينية
وتفاعالتها ،مرورا ً باألحداث والتحوالت
اإلقليمية في املنطقة منذ عام 1991
وحتى يومنا هذا.
تدرك مصر متاما ً وظيفتها اإلقليمية
في املنطقة العربية .وكيفية توظيف
التفاعالت االقليمية والدولية مبا يعزز
اهمي��ة تلك الوظيف��ة التي تنعكس
على حتقي��ق مصاحلها .اذ مع تطورات
االح��داث في املنطق��ة العربي��ة وما
رافقه��ا من تطور في البيئة الداخلية
املصرية متمثل باحلراك الش��عبي في
احداث التغيير الثاني في ثورة الشعب
املصري في حزيران  2013وعزل محمد
مرس��ي واس��قاط حكوم��ة االخوان
املسلمني وتش��كيل حكومة جديدة
ت��درك حقيقة التفاع�لات االقليمية
والدولية ومتطلبات الواقع والطموح
املص��ري ،فكانت سياس��اتها مؤاتية
الس��تثمار الفرص املتاح��ة في احمليط
العرب��ي عب��ر االس��تجابة الس��ريعة
ملتغي��رات ومتطلب��ات املرحلة احلالية
في عالقات الدول العربية مع بعضها
البعض ،وعالقاتها الدولية واالقليمية
من جهة ،واحلرب على االرهاب واالزمة
الس��ورية م��ن جه��ة اخ��رى .اذ بدت
ه��ذه االس��تجابة الس��ريعة واملرن��ة
ف��ي التعاطي مع ه��ذه املتغيرات في
اخلريطة السياسية العربية – العربية
والعربي��ة  -االقليمي��ة والعربي��ة –
الدولي��ة مبنطل��ق وظيف��ي يربط بني
البيئة املصرية ومتطلباتها في احلفاظ
على ال��ذات املصرية من جهة وحتقيق
متطلبات االم��ن القومي املصري من
جهة اخرى ،وبني ض��رورة احلفاظ على
وظيفتها االقليمية في احمليط العربي

رئيس الوزراء حيدر العبادي والرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
واالفريق��ي في ظل صياغ��ة اخلريطة
اجليوبولتيكي��ة السياس��ية اجلديدة
للمنطقة.
وبذل��ك يش��كل التق��ارب العراقي–
املصري ،احد امناط التفاعالت اجلديدة
في املنطقة مما يش��كل حتديا ً اقليميا ً
مؤثرا ً ف��ي التفاعالت اجليوسياس��ية
القدمي��ة ف��ي املنطق��ة ذات االرث
التأريخ��ي املؤث��ر والكبي��ر ف��ي توزيع
االدوار والتوازنات في منطقة الش��رق
االوس��ط ودوره ف��ي التعاط��ي م��ع
القضايا املطروحة في حتديد اولوياتها

من عدمه ،كما هو احلال في العالقات
املصري��ة – اخلليجي��ة بنح��و ع��ام
والعالقات املصرية – السعودية بنحو
خ��اص .ويعد موقف مص��ر من االزمة
الس��ورية احد الفرص االستراتيجية
الت��ي ممك��ن ان تتي��ح ملص��ر احلفاظ
عل��ى مكانتها االقليمي��ة او تعزيزها،
الس��يما بعد التحول الكبير في ادارة
املوق��ف ب�ين الرئيس املع��زول محمد
مرس��ي والرئيس احلالي عب��د الفتاح
السيس��ي .فضال عن دورها في احلرب
عل��ى االره��اب ومواجه��ة اجلماع��ات

االس�لامية املتطرفة ف��ي ليبيا ،كما
هو دور الع��راق ومركزه في احلرب على
االرهاب املتمثل ف��ي مواجهة تنظيم
داعش االرهابي.
ان عملي��ة التب��دل والتح��ول ف��ي
املواقف املصرية ازاء العراق وزيادة وتيرة
الفاعلي��ة السياس��ية ب�ين البلدين،
يعدها البع��ض مبنزلة تكتيك (مناورة
استراتيجية) تعتمدها مصر للضغط
على اململكة السعودية بعد التوتر في
العالقات املصرية– الس��عودية نتيجة
عدم التوافق في ال��رؤى واالهداف بني

اململك��ة الس��عودية بقي��ادة املل��ك
س��لمان بن عبد العزيز ومصر برئاسة
عب��د الفت��اح السيس��ي ،اذ برهن��ت
العدي��د م��ن التوجهات الس��عودية
واملصري��ة على عدم االنس��جام فيما
بينها ب��دأت باحل��رب الت��ي تخوضها
الس��عودية ضد اليمن وموقف مصر
منه��ا وانته��اءا باملوق��ف املص��ري
املع��ارض للموق��ف الس��عودي جت��اه
االزمة الس��ورية .اال ان تطور االحداث
واملواقف يؤكد ب��أن ما تنتهجه مصر
هو ضم��ن قراءة اس��تراتيجية تهدف
ال��ى ان يكون لها دور مه��م في اعادة
هيكل��ة املنطق��ة مم��ا يؤدي ال��ى بروز
امناط جديدة ف��ي العالقات االقليمية
والدولي��ة في املنطقة ،مبا يس��تدعي
تفكي��ك ادوار اقليمي��ة وانش��اء ادوار
وقوى جديدة تهدف الى حتقيق املصاح
املشتركة .وتسعى مصر إلحياء دورها
ووظيفتها االقليمية بتبني سياس��ة
خارجية تس��تهدف الع��راق ومناطق
التوت��ر واألزمات في املنطقة بوصفها
مركز التغير والتغيير في املنطقة.
تبنت مصر مبادرة حتس�ين العالقات
مع الع��راق عبر العديد م��ن القنوات
السياسية والدبلوماسية والعسكرية
والتجارية وعلى مس��تويات مختلفة
ومتنوع��ة ،واجته��دت ب��أن تضف��ي
املصداقي��ة على ه��ذا التوجه اجلديد
عبر االعالن عن مواقف رسمية داعمة
للموقف العراقي والسيما في احلفاظ
عل��ى وحدت��ه وس��يادته وحرب��ه ضد
االرهاب ،حيث دعمت احلكومة املصرية
تش��كيل احلكومة العراقية برئاس��ة
حيدر العب��ادي .كما رفض��ت مقترح
الكونغرس األميركي في نيسان 2015
بتقسيم العراق الى ثالثة اقاليم .في
املقاب��ل كان��ت االس��تجابة العراقية

نحو االنفتاح جتاه مصر ايجابية بنحو
يدفع باجت��اه تعزيز وتطوي��ر العالقات
بنحو يضمن حتقيق مصالح البلدين،
اذ اق��دم الع��راق عل��ى عق��د العديد
من اللقاءات وفي ش��تى املس��تويات
السياسية والعسكرية واالقتصادية،
اخره��ا كان االتف��اق عل��ى دعم مصر
بـ(مليوني برميل نفط) شهريا ً والغاء
التأشيرة لدخول املصريني.
ان هذا التطور السريع في العالقة بني
البلدين باجتاه حسم اخلالفات وتقريب
املشتركات الداعمة بتوطيد العالقة،
يؤك��د ب��أن البيئة االقليمي��ة بحاجة
ماس��ة الى اعادة صياغ��ة التحالفات
اإلقليمية على وفق رؤية استراتيجية
جدي��دة تكون روس��يا االحتادي��ة احد
اطرافه��ا م��ن جه��ة ،وإدارة أميركية
جديدة تس��عى ال��ى اعادة تش��كيل
منطقة الش��رق االوس��ط مبا يتوافق
وتوجهاته��ا االس��تراتيجية اجلدي��دة
باإلحاطة بالق��وى التعديلية الراغبة
ف��ي الدخ��ول ال��ى منطقة الش��رق
كمنافس للواليات املتحدة االميركية،
االم��ر الذي ميك��ن الع��راق ومصر من
امتالك ادوات ضاغطة باجتاه التعامل
م��ع الوالي��ات املتح��دة االميركي��ة.
وتع��د التحالف��ات والترتيبات االمنية
الناش��ئة ملكافح��ة االره��اب عموما
وتنظيم داعش االرهابي خصوصاً ،احد
تلك الفرص االس��تراتيجية للمناورة
مع الوالي��ات املتح��دة االميركية ،لذا
يع��د ه��ذا التق��ارب مبنزل��ة الفرصة
االس��تراتيجية ل��كال الدولتني لتعزيز
مكانتهم ودورهم االقليمي.
* مرك��ز املس��تقبل للدراس��ات
االستراتيجية
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كاريكاتير

المقاالت و اآلراء التي
تنشر ّ
تعبر عن وجهة نظر
أصحابها وال ّ
تمثل بالضرورة
رأي الجريدة

جملة مفيدة

أفكار حرة
عبدالمنعم األعسم

المتسلقون

عن موقع «كارتون سياسي»

يقال ،ان متس��لقا ً قال لس��يد ِه س��اورثك يوما ً املال
واملنصب ،فوجدوه صب��اح اليوم الثاني مقتوال على
قارعة الطريق ،وسجل احلادث ضد مجهول.
ويق��ال ان ش��جيرة ليف قالت لنخلة باس��قة وقد
وصلت بايام قليلة
ارتفعت توا ً الى أعلى املنازل  :لقد
ُ
أنت ياصديقتي مبائة عام.
الى االرتفاع الذي وصلتـِه ِ
لم تر ّد النخلة على سفاهة املتحدث وبينهما قياس
الصب��ر والعجال��ة ،ومنزلت��ان متجاورت��ان لكنهما
مختلفتان.
املتس��لق مع��روف بالتعج��ل .انه يأتي م��ع البصر
ويغي��ب بلمح البصر .ال ينمو من ّوا ً رأس��يا ً بل يزحف
«املداد» حيث
على االرض ،وتسميه علوم البايولوجيا ّ
يس��تعمل مه��ارات خاصة في االنبط��اح والزحف،
ويستعني بأي جسم يجاوره للصعود.
يقول عالم النباتات االجنليزي روبرت براون ان افضل
املس��طحات الت��ي تناس��ب الصاعد م��ن النباتات
املتس��لقة ه��ي اجل��دران غي��ر املطلية كفاي��ة ،أما
صاحبن��ا فهو ينأى بنفس��ه عن املع��ارك الفاصلة،
لكن��ه «يص ّلي وراء م��ن َغلب» وينق��ل الغزالي في
«فضائح الباطنية» عن واحد من املتس��لقني قوله
«ا ُ
م��رت ان ادعو (الناس) من اجله��ل الى العلم ،ومن
ُ
الضالل الى الهدى ،ومن الشقاوة الى السعادة (ثم)
املكهم (اس��تحوذ على) ما يستغنون به عن الكد
والتعب».
وجه املتس��لق مد ّوراً ،لكنه يس��تطيل ما دام ذلك
ويس��هل الصعود .انه يأخذ اشكاال
يالئم املناسبة
ّ
عدي��دة ومتضارب��ة عل��ى م��دار الس��اعة .عيناه ال
تس��تقران على نقط��ة .تتحركان في م��دار غير ذي
قرار .ال يورط نفسه في التنافس عبر الطرق الوعرة.
انه يعرفها جيدا ً افضل من ادالء البادية.
ال يبك��ي إال حني يك��ون للبكاء ثم��ن ،وال يضحك
إال حني يعرض تكش��يرته للبيع .له اكثر من اس��م،
واكث��ر م��ن موص��وف ،واكث��ر م��ن والء .ال يهمه ما
غدار .جبان  .صفيق ،فإذا ُوضع
يتغام��ز الناس حولهّ .
بن��ار جهنم يصرخ  :اني ب��ردان .وإذا ما قـُبض عليه
متلبس��ا ً بخطيئة يفلت كالش��عرة م��ن العجني.
يس��تمتع كثيرا ً بافالم متس��لقي اجلب��ال فيتعلم
منه��م طريقة رمي احلب��ال وتثبي��ت نهاياتها على
حتس��ب
حاف��ات الصخ��ور ،ويتحس��ب للس��قوط ّ
اولئك الذين تس��لقوا قمم كليمنجارو من الوديان
السحيقة.
املتس��لق يع��وزه الصب��ر .يحفظ نصوص��ا ً كثيرة
منتق��اة بعناي��ة من بط��ون الكتب ع��ن احلظوظ،
وكي��ف تنقلب أق��دار الناس .ال يخط��ئ في النحو،
وال في اختيار املناس��بات للصع��ود .صوته جهوري،
لكنه يصبح ناعما ً في حظرة السلطان.
يأخ��ذ االنتهازي��ون املتس��لقون من طب��ع النباتات
املتسلقة الكثير :الزهو الكاذب .البدء من االسفل.
السفاهة  .التدافع  .اليباس..
اقول اليباس حني تصير تلك النباتات املتسلقة ،في
غالب األحيان ،حطبا ً بيد احلطاب.
***********
شوينهاور:
«ميكن للمرء أن يفعل ما يشاء ،لكنه ال يستطيع
أن يريد ما يشاء.».

ماذا وراء زيارة عادل الجبير للعاصمة العراقية بغداد ؟

علي الموسوي
كاتب عراقي مقيم
في هولندا

PROJECT

SYNDICATE

نينا خروشوفا
مؤلفة كتاب تخيل
نابوكوف :روسيا بين
الفن والسياسة

بع��د انقط��اع دام  14عا ًم��ا وزي��ر
اخلارجي��ة الس��عودي ع��ادل اجلبير
يصل الى بغداد لتس��ليم العبادي
رسالة وصفت باملهمة ؟
أس��باب عدي��دة تق��ف وراء ه��ذه
الزي��ارة التاريخية الى بغ��داد وقد
تكون ه��ي خارط��ة الطريق لعودة
الع��راق ضم��ن التواف��ق اخلليجي
املتحالف م��ع املنظوم��ة الدولية
بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة وه��ي
رسالة ترغيب وترهيب أو ما يطلق
عليه بسياس��ة العص��ا واجلزرة ؟
فالكل ي��درك حجم التأثير والثقل
السعودي على املنظومة اخلليجية
والعديد من الدول العربية فما هي
أسباب هذه الزيارة وما هو املطلوب
من العبادي تنفيذه ..
املراقب لالوضاع السياس��ية يدرك
سري ًعا وجود تصعيد خطير يقوده
الرئي��س االميركي ترامب يس��عى

من خالله في انش��اء حتالف دولي
لتحجيم ايران وايقاف حركة منوها
االقتص��ادي والعس��كري والعلمي
املتسارع ويضم هذا التحالف كل
م��ن الواليات املتحدة  ..اس��رائيل ..
تركيا  ..السعودية  ..قطر  ..واالردن
 ،ولكي يتم تطويق ايران فالبد من
ادخ��ال العراق في هذه املنظومة أو
في األقل حتييده من أي صراع دولي
واقليمي قادم مع ايران ؟ وما أقوله
لي��س تكهنً��ا ب��ل ه��ي معلومات
موثقة ومتابعة سياس��ية دقيقة
لتسلس��ل األح��داث من��ذ مجيء
دونالد ترامب واتصاله الهاتفي في
 9ش��باط مع السيد العبادي الذي
أكد في حديثه ب��أن العراق حليف
مه��م للوالي��ات املتح��دة وعلي��ه
االلت��زام بتعهداته اجت��اه الواليات
املتح��دة وال يوج��د له خي��ار ثالث
فاما اي��ران او التحال��ف االميركي

ف��رد علي��ه العب��ادي  ،ان الع��راق
حري��ص عل��ى مصاحل��ه الوطنية
ومصالح ش��عبه ،وال يريد أن يكون
طرف��ا ً في ص��راع إقليم��ي أو دولي
ي��ؤدي إلى ك��وارث عل��ى املنطقة
والع��راق» .وكمحاولة أميركية قد
تك��ون هي األخيرة من نوعها وصل
عادل اجلبير الى بغداد في زيارة غير
معلنة وال يعل��م بها حتى البرملان
العراقي وهو قادم كمبعوث خاص
من الس��يد ترامب كمبادرة حسن
النواي��ا النه��اء جمي��ع اخلالف��ات
الس��عودية العراقي��ة وانفت��اح
سياس��ي ودبلومس��ي واقتصادي
كامل م��ع الدول اخلليجية وكذلك
رف��ع الع��راق م��ن قائم��ة ال��دول
املمنوعة من الس��فر الى الواليات
املتح��دة واملس��اهمة ف��ي اعم��ار
الع��راق وبناء مؤسس��اته وهنالك
تفاصيل كثيرة منه��ا تبادل زيارات

مس��ؤولي البلدي��ن وتفعي��ل كل
امللفات العالق��ة ،كما توجد رغبة
للعمل على فتح منفذ جميمة بني
الع��راق واململكة وبحث ملف فتح
جسر جوي وتفعيل الطيران املدني
ب�ين البلدين .واألهم من ذلك بحث
القضايا األمنية وتبادل املعلومات ،
ولكن يبقى كل هذا مرهونا ً بقبول
العراق بالشروط التالية :
أوال  :ضمان مناصفة الس��نة 50%
في أي عملية تس��وية سياس��ية
عراقية مقبلة .
ثانيا ً  :ال يسمح للعراق بالبقاء في
املنطقة الوس��طى وعليه االبتعاد
عن أي حتالف��ات مع روس��يا وايران
واالع�لان عن موقف��ه الصريح من
العملي��ة السياس��ية في س��وريا
والتخلي عن الدعم االيراني ..
ثالثا ً  :اصدار قرار جديد يبني بوضوح
تبعية احلشد الشعبي ومستقبله

السياسي وسحب جميع فصائله
من سوريا خاصة بعد اعالن حركة
النجب��اء قبل أيام عن اس��تعدادها
لتحرير اجلوالن لو طلب منها .
رابع��ا ً  :ع��دم الس��ماح لفصائ��ل
احلش��د الش��عبي بالبق��اء ف��ي
منطق��ة النخي��ب وحتذير حكومة
العب��ادي من أي تغي��ر محتمل في
خارط��ة االنب��ار بع��ودة منطق��ة
النخيب الس��ليبة التي تبعد 400
كل��م جن��وب غ��رب الرم��ادي الى
قض��اء ع�ين التم��ر الكربالئية الن
ذلك س��يكون له تأثير مباشرعلى
الوضع األمني السعودي بعد حترير
املوصل !
خامس��ا  :تثبيت احل��دود العراقية
ً
الكويتية البرية والبحرية حس��ب
ما اتفق عليه وما جاء في قرار االمم
املتحدة بعد انتهاء الغزو الصدامي
للكويت .

سادسا ً  :مشاركة األجهزة األمنية
الس��عودية ال��ى جان��ب العراقية
ف��ي التحقيق��ات م��ع االرهابي�ين
الس��عوديني املس��جونني ل��دى
العراق وضبط احل��دود بني البلدين
بعد اخمل��اوف م��ن احتمالية أعمال
انتقامي��ة م��ن بع��ض الفصائ��ل
العراقي��ة املس��لحة للح��دود
الس��عودية حس��ب ادع��اء اجلانب
السعودي ردا على الدعم السعودي
الكبي��ر للمجموعات االرهابية في
العراق وسوريا .
س��ابعا ً  :وص��ول وزي��ر الدف��اع
االميرك��ي للع��راق واالع�لان ع��ن
نوايا ب�لاده بالبقاء في العراق لزمن
طويل وبناء قواعد أميركية جديدة
في مختل��ف احملافظ��ات العراقية
وتأكيده بان الواليات املتحدة ليس
لديها أي أطماع في النفط العراقي
وج��اء ه��ذا التأكيد عل��ى خلفية

تس��ريب معلوم��ات ع��ن حدي��ث
للرئيس االميركي في حق الواليات
املتحدة في نفط العراق واملنطقة
( النفط مقابل احلماية ) .
اذن هي ليست رسالة اعتيادية بل
خارط��ة طريق حتاول رس��م معالم
العالقات بني اجلانبني ضمن إمالءات
أميركية خليجية حتاول ثني العراق
ع��ن توجهاته السياس��ية وابعاده
ع��ن حل��ف املقاومة فه��ل ينجح
ع��ادل اجلبير ف��ي اقن��اع العراقيني
باجل��زرة الدولية ؟ وهل ي��درك قادة
الع��راق حج��م اخملاطر الت��ي حتيق
بالبالد ؟ وهل ميكنه��م الدفاع عن
ميراثه��م وثوابته��م والثمن الذي
دفع��وه للخالص م��ن النظام املباد
؟ أم هنالك كالم آخر ال يس��تطيع
العب��ادي وال أي رئي��س وزراء مقبل
جتاوزه ؟ فلمن ستكون الغلبة وملن
تكون العصا هذه املرة ؟

الضحك في الظالم
كمواطن��ة س��وفياتية س��ابقة،
أس��تطيع القول :بالنس��بة لنظام
سياسي ليست إش��ارة جيدة على
اإلطالق أن يب��دأ الفنانون مبعارضته.
وحني يكون لتصريحاتهم تأثير بارز،
هن��اك احتماالت ب��أن ه��ذا النظام
مريض.
ف��ي الدميقراطي��ة ،ميكن ببس��اطة
جتاهل الف��ن .بالطبع ،ميك��ن للمرء
أن يقدر الثقافة ،لكن هذه مس��ألة
اختيار ،وليست ضرورة .الالمباالة هي
ترف ممن��وح ألولئك الذي��ن يتمتعون
بحماي��ة جي��دة حلرياته��م .عندما
تُه��دد تل��ك احلريات،يصب��ح الف��ن
خيط��ا ً أساس��يا ً للدف��اع .الواليات
املتحدة تتعلم هذا الدرس اليوم.
ف��ي غضون أكث��ر من ش��هر واحد،
غي��ر الرئي��س دونالد ترام��ب قواعد
السياس��ة األميركي��ة  -لكن ليس
لألفضل .إذ كان��ت الوقائع تتناقض
م��ع خ��ط إدارت��ه  -أو ما هو أس��وأ،
تش��ير إلى أنه ال يحظى بشعبية -
تهاجم إدارته الصحفيني وتنعتهم
مبروجي «األخبار الوهمية» و «أعداء»

الشعب األميركي.
القض��اء وأجه��زة االس��تخبارات
ل��م تنج أيض��ا ً من هجم��ات ترامب
املس��مومة .إن أي معارضة ألوامره،
مثل األح��كام القضائية ضد احلظر
اجلزئي على دخول املس��لمني البالد،
أو أي معارض��ة لس��لوكات س��يئة
محتمل��ة ،مث��ل احملادثات الس��رية
ملستشار األمن القومي السابق مع
تواجه بتنديدات
السفير الروس��يَ ،
سريعة.
وم��ع تع��رض ركائ��ز الدميقراطي��ة
األميركي��ة للهج��وم ،ج��اء تدخ��ل
الفنانني .وحتى قبل انتخاب ترامب،
ق��ام احتاد كت��اب أمي��ركا باحتجاج
#بص��وت أعلى معاً ،بقي��ادة مكتبة
نيويورك العامة« ،إلرس��ال رس��الة»
إلدارت��ه ،التي «كش��فت عن عدائها
جت��اه الصحافة وغيرها م��ن قواعد
حرية التعبير».
عندم��ا حضر آن��ذاك نائ��ب الرئيس
املنتخ��ب ماي��ك بن��س مس��رحية
هاملتون في برودواي ،ناشدته اجلهات
الفاعل��ة لدع��م القي��م األميركية

والعم��ل بالنياب��ة ع��ن جمي��ع
األميركيني (ما عرضه النتقادات على
تويتر من قبل ترامب) .وفي الشارع،
تس��لم حزب الشعب ،الذي يفحص
إرث الفه��ود الس��ود وح��زب القادة
الشباب ،رس��الة عنيفة ،كجزء من
برنامج يتناول فوز ترامب.
وعندم��ا وق��ع ترام��ب عل��ى أم��ر
تنفيذي مبنع أي شخص من سبعة
بلدان مس��لمة من دخ��ول الواليات
املتحدة ،عرض متحف الفن احلديث
أعم��ال الفنان�ين من تل��ك البلدان.
في اللوحات بجانب الرس��وم ،أشار
متح��ف الف��ن احلديث ألم��ر ترامب
بنحو واضح ،مع «للتأكيد على املثل
العليا للترحي��ب واحلرية» التي تعد
حيوية للواليات املتحدة.
كم��ا أض��اف متحف الف��ن احلديث
أيض��ا ً أربعة ع��روض من أف�لام عن
مخرج�ين خاضعني حلظر الس��فر.
وفي أبريل/نيس��ان ،ستقدم  100دور
س��ينما أميركية وكندية مستقلة
عروضا مجانية جل��ورج أورويل 1984
كرد فع��ل عل��ى تبن��ي إدارة ترامب

«للحقائق البديلة».
وق��د اس��تفادت اجله��ات الفاعل��ة
لهولي��وود من موس��م اجلائ��زة هذا
الع��ام في اإلدالء ببيانات سياس��ية
خاص��ة به��ا .كم��ا عب��رت ميري��ل
س��تريب ع��ن غضبها ض��د ترامب
خ�لال خطابه��ا ف��ي حف��ل توزي��ع
جوائ��ز غول��دن غلوب ،حي��ث أدانت
ترامب لسخريته من مراسل معوق
وسلطت الضوء على أهمية الدفاع
عن حري��ة الصحافة .ديفي��د هاربر،
ح�ين قبول��ه جائ��زة نقاب��ة ممثل��ي
الشاش��ة ،أعلن أن التص��رف الالئق
«هو دعوة إلخواننا احلرفيني والنساء
للذه��اب بعي��داً ،وم��ن خ�لال فننا
محاربة اخلوف ،والتمركز على الذات،
واالبتع��اد م��ن ثقافتنا النرجس��ية
املسيطرة».
ف��ي عال��م املوض��ة ،تعه��د بعض
املصممني الرئيسيني بعدم تصميم
مالب��س الس��يدة األول��ى ميالني��ا
ترام��ب .ف��ي أس��بوع املوض��ة ف��ي
نيويورك مؤخرًا ،استعمل املصممون
من مارا هوفمان إل��ى برابال غورونغ

املدرج للتعبير عن بيانات سياسية،
وبع��ض م��ن أكب��ر أس��ماء املوضة
في ش��ريط فيديو جمللة  ،Wمعلنني
بتحد« :أنا مهاجر».
ويفض��ل أنص��ار ترام��ب رفض مثل
هذه التصريحات ،كما أمروا املمثلني
والفنان�ين «بااللت��زام بوظائفه��م
اليومي��ة» .لكن احلقيق��ة هي أن ما
تقوله هذه الش��خصيات له تأثير -
ليس فقط على ترامب ،جنم هوليود
لسنوات .وملثل هذه األسباب يحاول
الزعماء املس��تبدين في روسيا دائما ً
السيطرة على الفنانني.
عندم��ا أذع��ن الفنانون للس��لطة،
كس��بت الدولة مستوى جديدا من
الس��لطة وحتى الش��رعية .ولهذا
كان جوزي��ف س��تالني ف��ي حاج��ة
ملناهض الكرملني الش��اعر املعروف
أوس��يب ماندلس��تام ليكت��ب ل��ه
قصيدة.
استس��لم ماندلس��تام للضغوط،
لكنه لم ينكسر .واستمر في إهانة
الكرمل�ين ،وأش��هرها ،قصيدت��ه،
«ال نعي��ش للش��عور ب��األرض حت��ت

أقدامن��ا» .وم��ن خالل معس��كرات
العمل ،ساهمت قصائد احتجاجية،
وقصائد شعراء شجعان آخرون ،في
زوال النظام .وقد ساهمت مناهضة
الش��يوعي ألكسندر سوجلينتسني
س��جن بأرخبي��ل
ع��ام  1970ال��ذي ُ
معس��كرات العم��ل ف��ي النهاي��ة
في ت��أزمي االقتصاد وفض��ح املهزلة
الشيوعية.
م��ن املؤك��د أن بوت�ين كان س��عيدا ً
عندم��ا أع��رب سوجلينتس�ين ع��ن
دعمه له  ،وهو احلائز على جائزة نوبل
والذي أصبح قوميا ً بنحو متزايد ،مع
تقدم��ه في العم��ر .وباعترافه بقوة
عد بوتني نفسه من محبي
الفنونّ ،
الثقاف��ة الروس��ية .وق��د راود أيضا
األجانب ،مبا فيه��م أيقونات الفيلم
الفرنس��ي بريجي��ت ب��اردو وجي��رار
دوبارديو وحتى ممث��ل هوليوود القدمي
ستيفن سيغال.
وف��ي الوق��ت نفس��ه ،كان بوت�ين
س��ريعا ً ف��ي القض��اء عل��ى أولئك
الذين ل��م تعجبه رس��التهم .فقد
مت إلغ��اء ع��رض الدم��ى التلفزيوني

الس��اخر لعام  1990مباش��رة بعد
دخول بوتني الكرملني ،بعد تش��بيه
الرئي��س بزاكس الصغير ،والش��رير،
والق��زم القبيح في خرافة إرنس��ت
تيودور أماديوس هوفمان البشعة.
قد يح��اول ترامب املس��تبد اجلديد،
ال��ذي فش��لت محاوالته إلس��كات
منتقديه ،في أحس��ن األح��وال ،قد
يحاول مح��اكاة االمنوذج الروس��ي.
لكنه لم يجمع ما يكفي من القوة
لقم��ع كل عمل ثقافي ومؤسس��ة
تنتقده .لو كانت لديه القوة ،أللغى
بالفعل العرض الكوميدي الشهير
«مباش��رة ليل��ة الس��بت» ،وال��ذي
يدينه باستمرار.
غالب��ا م��ا تُعب��ر الفن��ون اجل��ادة أو
الس��اخرة ع��ن العب��ث املأس��اوي
للقي��ادة القمعي��ة .وكلم��ا س��اء
تص��رف ترام��ب ،زاد الطل��ب عل��ى
الفنانني الذين يعارضونه .وكنتيجة
لذل��ك ،ارتفعت تصنيف��ات العرض
الكوميدي «مباش��رة ليلة السبت»
إل��ى أعل��ى مس��توياته ف��ي س��ت
سنوات.
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علي حسن الفواز

الدرس الثقافي
وفاعلية التغيير
مفتاح الدراسات الثقافية يبدأ من دراسة املشروع الثقافي،
ومن بي��ان أهمية الصيغ الثقافية التي ميكن اس��تعمالها
وتداولها في ذلك املش��روع ،فال ثقافة حقيقية وفاعلة دون
مشروع ،ودون صيغ ترسم مسارات الفعل الثقافي..
ه��ذا التوصيف يجعل من الدراس��ة الثقافية مجاال نقديا
وبحثيا ملقاربة الكثير من االش��كاليات ،تلك التي تخص ما
ه��و أدبي ،وما ه��و معرفي ،وكل ما يدخل ف��ي مجال تداول
وممارس��ة الثقاف��ة العامة واخلاص��ة ،فالثقاف��ة –هنا -لم
تعد ه��ي األفق اجملرد للش��عريات ،ب��ل إن مفاهيمها ذهبت
ال��ى مجاالت مجاورة ،والى فاعلي��ات أكدت أهمية أ ْن يكون
النم��وذج الثقافي ه��و الفعل الذي يخص األدي��ب والفنان
والفيلس��وف وصان��ع الصورة وع��ارض األزي��اء والعامل في
مج��ال الفلكل��ور والتربية ،وحتى السياس��ة مبعناها الذي
يدخل في مجال العالقات العامة..
لقد كث��ر اللغط حول مفه��وم الدراس��ات الثقافية ،وبات
احلديث عن مناهجها مثار جدل واسع ،أو رمبا وضع توصيفها
الباحث�ين أمام متاه��ة التع ّرف ،ليس ألنه��ا فاعلية نقدية
ُمستمدة من املناهج الغربية فقط ،بل ألن العقل الثقافي
العربي الذي مازال أدبيا بامتياز يحتاج الى التجديد ،وأن جتاوز
نظرته الوظائفي��ة للثقافة املعاصرة ،والتي ظل يش��وبها
الكثير من الغموض والتشويش..
مش��كالت الثقافة الكبرى ،وعجز (األدب) ع��ن التمرد على
س��ياقاته املألوفة هو ما يبرر احلديث عن جدوى الدراس��ات
الثقافية ،وعن البحث ف��ي مناهجها واجراءاتها ،تلك التي
تتعالق بالسياق االجرائي لتوصيف الفاعلية الثقافية ،بدءا
من كتابة القصيدة الى كتابة االغاني والعروض التلفزيونية
وليس انته��اء بالعمل في مجال الفنون الش��عبية واألزياء
�ماها
ووجب��ات الطع��ام ومباريات كرة القدم ،وهي التي س� ّ
روالن بارت ب(املثيولوجيات املعاصرة)
ه��ذه املثيولوجي��ات أو األس��اطير ل��م تعد تتص��ل مبا كان
يس��ميه د .علي ال��وردي ب(األدب الرفيع) بل إنها متردت على
ه��ذا الس��ياق ،وصارت مج��اال لت��دوال امل��ادة الثقافية من
منطلق(املصلح��ة واملنفعة) كما يس��ميها غادمير ،وكذلك
م��ن منطل��ق الفرج��ة واملتعة ،وحت��ى من منطل��ق جتديد
زاوية النظر لل��درس الثقافي في اجلامعة واملدرس��ة أو في
الس��ياق الثقافي ذاته ،ألن أمناط الدرس والتع ّلم التقليدية
ل��م تعد فاعل��ة ،أو كافلة للتغيي��ر ،أو جل��ب املنفعة ،لذا
وجدت الدراسات الثقافية مجالها اخلصب عبر جتديد امناط
التلقي واالس��تعمال والقراءة ،وحتى جتدي��د املناهج ذاتها،
تلك التي ميكن أن تنفتح على علوم االجتماع واالنثربولوجيا
جدية ف��ي النظر الى فاعلية
والعم��ران ،ومب��ا يجعلها أكثر ّ
األدب والنق��د ،أل ّن ج َّل ما تك ّرس ف��ي منظوماتنا األدبية لم
يعد ذا فعالية إزاء التغايرات احلادثة في السياسة والثقافة
وامليديا والبروباغندا واالقتصاد ،وحتى في فعاليات الوسط
اجلامعي الذي هو األكثر حاجة للدراسات الثقافية الدافعية
للتغيي��ر ،وملواجهة محنة النم��ط والتقليد والتحجر الذي
يت ّلبس العقل اجلمعي..
الدع��وة ال��ى اش��اعة الدراس��ات الثقافي��ة ف��ي محافلنا
االكادميي��ة والبحثي��ة ه��ي اج��راء ينبغ��ي التعاطي معه
مبسؤولية ،ومبهنية ،ألننا وسط أزمات معقدة أفقدت العمل
الثقافي جدواه ،واش��اعت نوعا من االس��تهالك العمومي
للثقافات الش��عبية ،تلك التي اسهمت في ذيوع ثقافويات
اخلراف��ة واجله��ل ،واخلوف ،فض�لا عن توظي��ف البعض لها
إلنتاج املزيد من نزعات التطرف والتكفير والقبول باإلرهاب
من منطلق التمثل الطائفي والقومي..

قراءة

ّ
بهار ..رواية األلم في زمن الموت
محمد مشعل القريشي
عن دار ليندا في سوريا ،صدرت رواية(
بهار) للروائي( عامر حميو) وهي رواية
جرت احداثها في شمال العراق ،عند
دخول داعش الى املوصل.
العتبة األولى هي العنوان الذي يدفع
القارئ إلى تخي��ل املصاديق اخلارجية
ل��ه فيجد نفس��ه أول األم��ر متخيال
التواب��ل( البه��ارات) الت��ي تكون��ت
حروفها بنفس حروف العنوان ،ولكنه
س��يدرك بعد برهة أنه��ا بعيدة كل
البعد عن هذا املوضوع.
س��يما وجود (اله��اء املش��ددة) التي
تدل عل��ى موضوع أخ��ر يفصح عنه
الكات��ب أول الطريق ليصبح معلوما
لدى الق��ارئ :ان ه��ذا العن��وان عائد
السم علم انثوي.
العتبة الثاني��ة هي الغالف الذي يبرز
ش��يئا م��ن احلكاي��ة وهو عب��ارة عن
لوحة فني��ة متثل مجموعة أجس��اد
مرمتي��ة عل��ى أرض متش��ققة ه��ي
نص��ف الوج��ه األنثوي ال��ذي ينضح
نصفه األخر باحل��زن والزينة على حد
سواء ،وفيه تعبير عن الضياع واحليرة
وقد طوقها الس��واد في اخللفية من
كل جانب.
حني ندخل في أتون الس��رد وما خفي
حت��ت محاري��ث ال��كالم لنتحدث عن
جترب��ة واقعي��ة تؤرخ لزم��ن املوت في
بالد الس�لام فإن كل الكالم لن يكون
معبرا عن تلك املآسي التي رسم لنا
املؤل��ف بعضا منها ،وم��ع ذلك فقد
داخلن��ا األل��م واحلزن بقدر م��ا صوره
لنا ،فكيف كان وقعها على من عانى
ويالتها وكوته نارها؟!
كالمنا هنا ليس بالض��رورة أن يكون
معبرا عن موضوع الرواية أو معترضا
لتحليل بنائه��ا الذاتي وال يهدف إلى
ذلك ،ب��ل هو اس��تعراض واش��تغال
وصفي لغوي مرتبط نوعا ما في بناء
السرد اإلنشائي الذي شكل مبجموع
ألفاظه بنية الرواية التي بني أيدينا.
ف��ي البداي��ة الت��ي متثل الرب��ع األول
للرواي��ة نالح��ظ أن هن��اك انطالق��ة
س��ردية س��ريعة أو قل متعجلة رمبا
قصده��ا الكات��ب لإلحاط��ة بكامل
املشهد وإبعاد شبح امللل عن القارئ
وهو يح��اول مللمة أطراف الصراع أول
األم��ر وجتن��ب الوقوع ف��ي التفاصيل
الزائ��دة التي ال تؤدي غالب��ا إال لزيادة
حج��م الرواي��ة مؤث��رة بذل��ك عل��ى
موضوعها وحبكتها الدرامية.

سمحت الرواية بضم
أجناس متعددة ولم
تغفل دور الجاني بل
رسمته بكل حيادية
من دون تكلف فكانت
كما لو أنها ُكتبت
بيده وعن نفسه

غالف الرواية

عامر حميو

توغل السارد في عوالم مختلفة بني
الظاهر اجللي ،والعميق اخلفي وبني ما
هو سيكولوجي نفسي ،وأيديولوجي
منهجي يرصف األحداث ثم يجعلها
تتناثر هكذا بال عناية ،فتش��عر أنها
تس��ير على حالها مرس��لة على غير
ه��دى ،وكأ َّن الكات��ب أراد بذل��ك أن
يجعلن��ا ج��ز ًءا م��ن النص نتش��ارك
في رس��م الص��ورة املتخيلة عن تلك
احل��وادث الت��ي توزع��ت ه��ي األخرى
بش��كل عش��وائي وكأنها متثل ذلك
الالوع��ي االجتماع��ي ال��ذي انتهجه
القادمون من م��دن الظالم والضالل،
واحلاضنني لهم.
متي��زت الرواي��ة بانته��اج تقنية تعدد
الرواة ،واختفاء السارد احلقيقي ،لكنه
لم يك��ن اختفا ًء كام�لا ميكن أن جتد
أث��اره واضحة برغم تواريه في جلباب
الساردين ،ميكننا أيضا وصف الرواية
بانه��ا من الرواي��ات امليتا س��ردية أي
ما بعد الس��رد التي تستثمر الوثائق

واالعترافات واملذك��رات فيكون وجود
الس��ارد صريح��ا في نص��ه ال خارجا
عنه كما في السرد التقليدي ،وميكن
للمتبع معرفة دور الس��ارد وهو يقوم
بوظيف��ة اإلدارة م��ن خ�لال اخلطاب
النس��ائي ليروي لن��ا أحداث��ا وقعت
ف��ي أماكن متفرقة وصفها لنا كمن
سكنها وجتول في طرقاتها.
اعتمد بناء الش��خصيات على وجود
عالق��ات مختلفة بني الش��خصيات
يوجب اشتراكهم في حيثيات احلدث
فمثال (س��كمان) البطل الذي ساهم
بعملية اإلنقاذ ،كان له أكثر من عالقة
م��ع (به��ار) الش��خصية الرئيس��ية
ف��ي الرواية؛ عالقات ديني��ة ،تأريخية،
عالقة حب ،وانتقام ،وبناء املستقبل.
كله��ا مش��تركات جعل��ت الن��ص
ينطلق إلى خارج احلدود التي رسمها
الكاتب ألبطاله بل تعدته إلى القارئ
ال��ذي كان يتفاع��ل مع ش��خصيات
الرواية بحج��م تلك العالقات فمنها

اإلنس��اني الذي يش��ترك فيه اجلميع
ومنه��ا القوم��ي ،والدين��ي ،وكذلك
السياسي.
وكذلك كانت هن��اك عالئق أخر مثل
العالق��ة الوظيفي��ة واالجتماعي��ة
تل��ك الت��ي نبع��ت في الس��جن بني
الس��جينات ،وق��د ب�ين لن��ا ال��راوي
بعضا من س��مات اجملتم��ع وطبقاته
االجتماعية ،وفي املستش��فى أيضا
رسم لنا شكل اجملتمع الواقعي بدون
رتوش.
كان احلديث للس��بايا أبط��ال الرواية
من زاوية واحدة ومش��هد مبسط ال
يحتم��ل التركيب وه��ذه امليزة جتعل
القارئ يستشعر احلدث وكأنه معني
ب��ه فيض��ع نفس��ه م��كان األبطال
ويحمد اهلل عن��د كل فاصلة أنه لم
يكن هناك.
وصف��ت الرواي��ة مش��اهد جرائ��م
االغتصاب التي لم تكن كما يفترض
أن تك��ون فاملباش��رة حولته��ا م��ن

كتابة

اعت��ادت كتب تاريخ األدب العربي على ترديد
مق��والت لم أقف على أول من أفتى بها ،من
غير التوقف عندها وفحصها من جديد على
الرغم م��ن خطورتها .من مث��ل دور نابليون
الذي جعلوه سببا في النهضة العربية في
القرن التاسع عشر.
ومن تلك املقوالت الشطب على ستة قرون
من األدب العربي بجملة واحدة ،القرون التي
أعقبت س��قوط بغداد على ي��د املغول عام
11258م ،وتسميتها أسماء توحي بالدونية
واملنقص��ة ،فهي فترة مظلم��ة أو راكدة أو
جامدة أو فترة عقم وتقليد واجترار.
وبقليل من التأمل نكتشف خلل هذا احلكم،
فق��د كان س��قوط بغ��داد ه��زة اجتماعية
وسياس��ية كبرى ،زيادة عل��ى كونها هزمية
عس��كرية فاجعة ،وتعلمنا دراسة التاريخ،
أن مث��ل ه��ذه اله��زات ال ميك��ن إال أن تولد
فنونا وآدابا جدي��دة ،صحيح إن القمع الذي
مارس��ه الغزاة واحملتلون في تلك القرون أدى
إلى توقف احلركة الفكري��ة تقريبا ،فالفكر
عمل إرادي يحتاج بيئة حتتضنه ،أما الفنون
واآلداب فهي أنشطة إبداعية ال ميكننا تصور
أزمنة خلو منها.
ومبراجع��ة حرك��ة التأليف في تل��ك القرون
نكتش��ف أنها انصبت عل��ى موضوعات ال
تنط��وي على مخاط��ر غضب الس�لاطني،
فصبوا اهتمامهم على املعاجم والتفاسير
وكتابة احلواشي وشرح امللخصات وتلخيص
الش��روح وكت��ب االختيارات ،وميك��ن القول
أن النق��د قد غ��اب متاما طوال تل��ك القرون
فلم يعنوا إال بفن��ون البالغة والبديع منها
خاصة ،إنها فت��رة مظلمة حقا للنقد الذي
توقف عند اجلرجاني.
أم��ا األدب والش��عر خاص��ة فم��ن الظل��م
أن يوص��ف بالرك��ود واجلمود ،فف��ي العراق
مث�لا كانت هناك مدن تتنفس ش��عرا حتى

حالتها اإلجرامية إلى مشاهد جنس
ملتقطة من مخيلة الكاتب مبا تراكم
في ذهنه عن هذا املوضوع فاستغاث
مب��ا لدي��ه م��ن حكاي��ات واعتصرها
ليصور لنا تلك املش��اهد على لسان
أبطاله كما كانت حتدث.
سمحت الرواية بضم أجناس متعددة
ولم تغفل دور اجلاني بل رسمته بكل
حيادي��ة دون تكل��ف فكان��ت كما لو
أنها ُكتبت بيده وعن نفسه.
الرواي��ة متماس��كة تق��ود الق��ارئ
معه��ا إل��ى نهاي��ة متوقع��ة ف��كل
القرائ��ن الناضح��ة ف��ي س��طورها
تص��ل باألحداث إلى اخل��روج من عنق
الزجاجة ،وحس��نا فعل كاتبها ذلك
فبعد تل��ك األح��داث املروع��ة متكن
ببراعة أن يرس��م ابتسامة سرور في
النهاية التي متيزت بالشد العاطفي
املكثف ف��ي صفحاتها األخيرة حتى
يش��عر الق��ارئ هناك برغب��ة عارمة
للبكاء فرحا.

خبر

إعالن القوائم القصيرة لجوائز
معرض تونس الدولي للكتاب

القرون الستة الضائعة
د .ثائر العذاري

ثقافة

اعت��ادت تنظيم اجملالس األدبية حتى صارت
مراكز ثقافية ومنها احللة والنجف األشرف
واملوص��ل .وأجنب��ت الكثي��ر من الش��عراء
الكب��ار من أمثال صف��ي الدين احللي وعبد
الباقي العمري والس��يد حيدر احللي وكثير
غيرهم.
وقد ظه��رت ظواهر إبداعي��ة مهمة عدها
النقد التقليدي عقم��ا وضعفا ،بينما هي
حتتاج دراسة معمقة للوقوف على دالالتها
الثقافي��ة .فق��د حدثت انتقال��ة كبرى من
االهتمام بالتش��بيهات واالس��تعارات إلى
االهتمام بالشكل البصري للقصيدة.
في تلك القرون تخلص الش��عراء من رقابة
النقد التقليدي الصارمة الذي كان يفرض
عليه��م االلت��زام مبعايير القدم��اء ،اجتهوا
إل��ى اجلمهور ،يبدعون ما يبهره وينتزع منه
اإلعجاب ،وهكذا انقرض أدب النخبة وظهر
بقوة أدب شعبي يستهدف عامة الناس.
إن فنون��ا مث��ل ال��كان كان والدوبي��ت
والتخمي��س والتش��طير غي��رت مفه��وم
الش��عر تغيي��را جذريا ،فهي تنش��د توليد
الدهشة من كس��ر أفق توقع اجلمهور في
نص يتس��م بالقصر ،وتخلى الش��اعر عن
االعتم��اد الكلي على التش��بيه وما يتفرع
منه.
ولعل الالفت في هذه املدة اهتمام الشعراء
بالش��كل البصري للش��عر املكتوب وجتدر
اإلش��ارة هنا إلى فنني ش��عريني يدالن على
مه��ارة إبداعي��ة كبي��رة ،أولهم��ا م��ا كان
يسمونه فن التأريخ وهو قطعة من بضعة
أبي��ات تزين به��ا أبواب القصور واملس��اجد
يبن��ى البي��ت األخير منه��ا بناء حس��ابيا
معقدا ،إذ يعتمدون على ما يعرف بحساب
اجلُ ّمل الذي يعطي لكل حرف أبجدي قيمة
عددية ،وعن��د جمع أقيام احل��روف املكونة
لكلمات البيت األخير التي تأتي بعد كلمة
فيه مشتقة من اجلذر (أرخ) يكون ناجت اجلمع
الع��ام الذي ش��يد في��ه املبنى امل��ؤرخ ،ثم
راح��وا يؤرخون به احل��وادث الكبرى وأدخلوه

تونس ـ رويترز:

حتى ف��ي قصائد املديح ،وعل��ى الرغم من
صعوبة توليد السنة في تتمة توافق الوزن
والقافي��ة فق��د كانوا يكتبونه��ا بحيث ال
تبدو فضلة أو حش��وا كما فعل ابن املبلط
مؤرخا جلوس السلطان سليم الثاني:
ملك قلت فيها مؤرِّخا ً
سليم
ٌ
ودولة ٍ
َ
سليمان
تو ّلى
امللك بعد ُ
فعند جمع أقيام احلروف بعد كلمة مؤرخا
يكون احلاصل  974وهو العام الهجري الذي
تولى فيه السلطان.
أما الف��ن الثاني فهو القصيدة املش��جرة،
وفكرته��ا بصري��ة صرف ،إذ يقوم الش��اعر
بكتابة بيت بش��كل طولي ثم ينظم أبياتا
تتف��رع م��ن كل كلمة في��ه ،وق��د تتعقد
ويتطور كل فرع بالطريقة نفسها.
وبقي أن نشير إلى فن عرفه املؤرخون باسم
البند وهو نص يتوس��ط بني الشعر والنثر،
فكات��ب البند يكتب قطع��ة أدبية موزونة
على تفعيلة واحدة يغل��ب أن تكون الرمل

أو الكامل ولكنها تس��تمر بتدفق يش��به
ما نس��ميه الي��وم القصيدة امل��دورة التي
اشتهر بها حسب الشيخ جعفر ،كما في
بنود الس��يد معتوق املوسوي التي جاء في
بعضها:
ايها الراقد في الظلم��ة نبه طرف الفكرة
 ،م��ن رق��دة ذي الغفلة  ،وانظر اث��ر القدرة،
واجل غسق احليرة  ،في فجر سنا اخلبرة .
وارى الفل��ك االطلس والعرش  ،وما فيه من
النقش  ،وهذا االف��ق االدكن  ،في ذا الصنع
املتقن  ،والسبع السماوات  ،ففي ذلك آيات
هدى تكشف عن صحة اثبات.
وهكذا تتقدم القطعة على تفعيلة الرمل
فاعالتن.
وخالص��ة القول إننا بس��بب جم��ود النقد
غضضنا الطرف عن ستة قرون من الشعر
فيه��ا الكثير مم��ا يحتاج إع��ادة النظر فيه
ودراسته.

أعلن��ت الهيئ��ة املنظمة ملعرض
تونس الدولي للكتاب يوم اجلمعة
القوائ��م القصيرة جلوائ��ز الدورة
 33للمع��رض التي تنطلق في 24
م��ارس آذار اجلاري وتس��تمر حتى
الثاني من ابريل نيسان املقبل.
ومين��ح مع��رض تون��س الدول��ي
للكت��اب جوائز في خمس��ة فروع
ه��ي الرواي��ة والقص��ة القصيرة
والش��عر والترجم��ة والبح��وث
والدراس��ات .وتش��مل كل قائمة
قصيرة ثالثة أعمال.
وق��ال ش��كري املبخ��وت مدي��ر
مع��رض تون��س الدول��ي للكتاب
ف��ي مؤمتر صحفي للكش��ف عن
القوائم القصي��رة جلوائز اإلبداع:
«م��ا يق��دم الي��وم ه��و انتخ��اب
جملموعة من الكت��ب التي نعتقد
من خالل تقارير جلان االختيار أنها
متثل ش��يئا مهما داخ��ل احلركية
الثقافي��ة واإلبداعي��ة احلية التي
تشهدها بالدنا.
وأض��اف« :اجلوائز لي��س بحثا عن
تتويج أسماء أو قيمة مالية لكن
نريده��ا وقفة تأملية حلال الكتاب
التونس��ي وم��دى تط��ور احلركة
األدبي��ة واإلبداعي��ة ب�ين كل دورة
وأخرى ..املهم هنا التشجيع على
إنتاج الكت��اب والتعريف بالكتاب
وجعل اجلمهور يدرك أن البالد تلد
وتنجب وتبدع في الثقافة وعلينا
أن ننبه إلى األعمال اجلميلة التي
تصدر« .
وتابع املبخ��وت« :أس��ماء كبيرة
ترش��حت جلوائز املع��رض الدولي
وهو ما ي��دل على أنه��ا أصبحت
تتمتع مبصداقية« .
وضمت القائم��ة القصيرة جلائزة
الرواي��ة التي متنح باس��م الروائي

التونس��ي الراحل البشير خريف
ثالثة أعمال هي (ماكينة السعادة)
لكمال الزغباني و(أنا والش��يطان
والوطن) لطارق الشيباني و(شارع
مرسيليا) للروائي محمد الباردي.
وضم��ت جائ��زة عل��ي الدوعاجي
للقصة القصي��رة (الرجل الذي)..
لولي��د الفرشيش��ي و(قه��وة
اكس��بريس) حلفيظة ق��ارة بيبان
و(جل م��ا حتتاج��ه زه��رة قمرية)
للقاص محمد فطومي.
وس��يتنافس على جائزة الصغير
أوالد حمـ��د للش��عر (الراف��ل
ألس��مائه) حملمــ��د الصغيـ��ر
اخلالدي و(فجر وراء الزيتون ينهض)
للش��اعر حس�ين القهواج��ي
و(ف��وق رصيف بارد) للش��اعر رضا
العبيدي.
وف��ي مس��ابقة الص��ادق مازي��غ
للترجم��ة اخت��ارت اللجنة كتب
(بورقيب��ة واملس��ألة الدميقراطية
 )1963-1956ترجم��ة محمد عبد
الكاف��ي م��ن الفرنس��ية و(تاريخ
تونس) ترجم��ة الصادق بن مهني
من الفرنسية و(األعمال اللغوية:
بحث في فلس��فة اللغة) ترجمة
أميرة غنيم.
وضم��ت جائ��زة الطاه��ر احل��داد
للبح��وث والدراس��ات األدبي��ة
والفكري��ة ثالثة أعم��ال هي (ثورة
في بلد إس�لامي :تونس) لعياض
بن عاشور و(التفكير في االنتقال
رفق��ة قرامش��ي تون��س -2011
 )2014للباحــ��ث ب��كار غري��ب
و(دولة الهواة في تونس :س��نتني
م��ن حك��م التروي��كا) لفتح��ي
ليسير.
ومن املقرر إعالن أس��ماء الفائزين
بجوائ��ز مع��رض تون��س الدول��ي
للكتاب خالل حفل االفتتاح.

وثائق
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» تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي « 2001 - 1978الحلقة »23
ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن
قب��ل «دار الجم��ل» ف��ي ألماني��ا بعن��وان
(أشرطة تسجيل صدام ..األعمال السرية
لنظام اس��تبدادي  )2001-1978وتنشره
«الصب��اح الجديد» اس��تباق ًا عل��ى حلقات،
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات
م��ن التس��جيالت الس��رية لالجتماع��ات،
واالتص��االت الهاتفية ،والمؤتمرات التي
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام
 2003إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق
بي��د ق��وّات االحت�لال وأع��دت م��ن قب��ل
(معه��د التحلي�لات الدفاعي��ة) لمكتب
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة ،وهي

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

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

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

وهم صدامي راسخ »..قيادة األمة» حتى من دون موافقتها
توقفت الحرب مع إيران وبدأت مع العالم
ص��دام :إن��ه م��ا نس��ميه باللغ��ة
االصطالحية العسكرية (احلقل احمللي).
هذا ما حصل في اليمن .هذا ما حصل
للوح��دة الس��ورية .هذا م��ا حدث في
مت��ت اإلطاحة بالنظام
 .1967أعني إذا
ْ
في سورية مُيكن استبداله بنظام آخر،
لكن بس��بب مواضيع معينة – سورية
س��يكون لها ثق��ل ودور كبي��ر لتلعبه
حت��ى تنقذ األم��ة العربية حني تصبح
جزءا ً من العراق)1( .
لكنها ال تقوى على فعل ذلك مبفردها،
حت��ى إذا أخ��ذ حاك��م مخل��ص دف��ة
القي��ادة وهلم ج��را وما إل��ى ذلك ومع
تع��اون اآلخري��ن ،ال ميكنه��ا أن تك��ون
الش��راع الرئيس لألم��ة العربية .هناك
أش��ياء ضرورية الب��د م��ن توافرها لها
لكي تغدو الشراع الرئيس .في اململكة
العربية الس��عودية ،احلكام سيذهبون
وس��يحل آخرون محلهم .هناك أموال
طائلة .نع��م ،بالباليني وم��ن دون َعرَق،
لكن اإلنسان ضائع .ليس هناك كثافة
س��كانية وليس هناك نوعية .إن الفرد
ال��ذي س��يرفع األمة العربي��ة يجب أن
يك��ون ه��و الف��رد األغنى ف��ي املعرفة
العلمي��ة مقارن�� ًة باآلخري��ن .عل��ى أي
حال ،اجلزائر ،بس��بب موقعه��ا البعيد
ومحدودية عمق تفكيره��ا القومي ،ال
ميكنه��ا أن تتول��ى مس��ؤولية القيادة.
ال َمهرب من مس��ؤولية القي��ادة .إنها
ليس��ت خيارنا بأن نقبل أو ال نقبل بها.
ْ
إنها ،باألحرى ،شيء مفروض علينا .في
الواق��ع إننا نق��ول إننا األم��ة ،علينا أن
نسلك هذا االجتاه .البد أن يكون العراق
بس��بب احلقيقة القائلة إن العراق كل
ش��يء مناس��ب ل��ه .إنه ميل��ك العمق
احلضاري ،إن��ه ميلك العمق في الكثافة
الس��كانية ،ولديه أن��واع مختلفة من
العلوم املتقدم��ة باملقارنة مع اآلخرين
ولدي��ه الق��درات املادي��ة ناهي��ك ع��ن
الوقائع التاريخية التي تس��انده .لديه
بغ��داد ودورها احلديث ،فض�لاً عن الدور
التاريخ��ي ال��ذي لعبته خ�لال العصر
اإلس�لامي باإلضافة إلى باب��ل ونينوى
قبل العصر اإلس�لامي .بغداد هي هذا
كله.
هذا كله ضروري ،بحيث أنك حني تقول
هذه احلقائق إلى ش��خص ما سيعتقد
أنه جزء من رسالة عظيمة .ستقول له
إنه جزء من أولئك األشخاص العظماء.
أولئك األشخاص لم يك ْن بوسعهم أن
يكونوا عظماء ج��دا ً لوال هذه القدرات
الذاتيةَ .من يق��در أن يقوم بهذا الدور؟
م��ا من أح��د آخر غي��ر العراق .بوس��ع
الع��راق أن يجع��ل ه��ذه األم��ة ترتقي
وبوس��عه أن يكون الس��ارية الرئيسة
ملسكنها الكبير .هناك ساريات أصغر،
إمن��ا يجب دوما ً أن يكون العراق هو الذي
يشعر باملس��ؤولية ،ويشعر أنه سارية
الدع��م الرئيس��ة لألم��ة العربي��ة .إذا
سقط العراق ،عندئذ ستسقط األمة
العربية كلها .حني تنكس��ر الس��ارية
الرئيس��ة ،س��ينهار املن��زل برمت��ه .ال
ميكن��ك أن تبني هذا املنزل في منطقة
ته��ب فيها عواصف رعدي��ة .إنه يعني
أنك تش��يده في واد ،ألنك ال تس��تطيع
تش��ييد املن��زل عل��ى أرض مرتفع��ة.
عندئذ سنستمر بشحن شعبنا بهذا
أفضل أن نبني جيشنا
اإلحساس .إنني ّ
على أساس علمي صلب ،وأود أن أتكلم
عن هذا املوضوع للش��بان والش��يوخ،
للجن��دي ،والضاب��ط ،والعال��م الذري،
والبروفيسور اجلامعي .علينا أن نقولها
للم��رأة لكي يكون بوس��عها أن تلعب
دورها ف��ي منزلها وفي م��كان عملها.

وكذلك علينا أن نقولها للرجل العجوز
لكي يك��ون مبق��دوره أن يجع��ل أوالده
يس��تفيدون من جتربت��ه وهلم جرا .هل
جاء قاسم ؟
ذكر  :1ستراه.
ص��دام :إن كان��وا س��يضربون الع��راق،
س��يضربونه قبل  1985بقنبل��ة ذرية.
بعده��ا ،لن يك��ون باس��تطاعتهم أن
يضرب��وه .ه��ذا يعن��ي جمي��ع أعدائه.
عسى اهلل أن يحفظ العراق من العوائق
املع ّثرة املوضوع��ة في طريقه .ليحمي
علي أن
الب��اري العراق من ،م��اذا يتعني ّ
أقول ،أبن��اء الطاهري��ن الذين يرافقون
ش��عب الع��راق ف��ي املبادئ .س��نظل،
مبش��يئة اهلل ،بعد ال��ـ  85بحيث أن أي
ضع��ف أو كما يقول الع��رب (زبير) ،لن
يكون قادرا ً على إي��ذاء العراق .لن أكون
ق��ادرا ً على حتم��ل الزخم بينم��ا يكون
الع��راق في حالة تدحرج .س��يكون هو
الفارس واحلاكم الذي س��يكون مهتما ً
بالعراق والبطل الذي سيواصل املسيرة
إلى األم��ام .وعلى كل حال ،قبل الـ ،85
لن يكون احلال هكذا .إن ساريات املبنى
ضعت في مكانها ،غير أن الهيكل لم
ُو
ْ
يتخ ْذ بعد شكله النهائي.
ذك��ر  :1س��يدي ،بع��د ال��ـ  ،85حت��ى
اإليراني��ون ال يقدرون أن يفعلوا ش��يئاً.
إنك تعني اإليرانيني؟
ص��دام :ال ،أنا أعني جميع أعداء العراق،
مبن فيهم إيران.
ذك��ر  :1أعني أن��ه حتى إي��ران لم تك ْن
قادرة على القيام بأي شيء قبل الـ .85
ص��دام :ال ،إيران ال تس��تطيع أن تفعل
ش��يئا ً م��ن دون مس��اعدة الع��دو
الصهيوني.
ذك��ر  :1الهج��وم الصهيوني ،كما ذكر
سيادتك ،شيء آخر.
ص��دام :فق��ط بالقنبلة الذري��ة وهذه
وليست سهلة.
عملية معقدة
ْ
ذك��ر  :1هذا يعني أن��ه من اآلن حتى الـ
 85سيحمينا اهلل.
صدام :إن ش��اء اهلل في  1985سيتخذ
الهيكل شكله النهائي .أعني شكله
النس��بي .بطبيعة احلال ،سيتماش��ى
الشكل النهائي مع سرعة التقدم .أنا
ال أقصد الهيكل النهائي.
ذكر  :1بحماية اهلل وحفظه ستعود.
صدام :هن��اك قضايا تتطلب اهتمامنا
بع��د أن تضع احل��رب أوزاره��ا .علينا أن
نضع ج��دوالً .علين��ا أن نس��تفيد من
التجرب��ة التي اكتس��بتاها لكي ننفذ
ما لم نت��و َّل العناية به م��ن قبل لكي
ننتهي من (الشغلة).
ش��جع
*ط��ارق عزي��ز يش��رح كي��ف
ّ
الش��قاق ف��ي العال��م
اإلمبريالي��ون ِ
العربي(تقريبا ً )2( )1988
ط��ارق :إنني أعتق��د أن التح��دي الذي
واجهن��اه ف��ي أثن��اء األع��وام الثمانية
أو العش��رة املاضية ومن��ذ مجيء هذا
النظ��ام اإليران��ي هو التح��دي األخطر
الذي واجهناه منذ س��قوط مصر)3( .
ألن حت��دي اإلمبريالي��ة – عل��ى الرغ��م
من حقيقة كونه��ا خطيرة من وجهة
النظ��ر املادي��ة وإل��ى ح��د كبي��ر م��ن
وجه��ة النظ��ر الروحي��ة – اإلمبريالية
غريب��ة – غريب��ة حي��ث أصب��ح بعض
األش��خاص عم�لاء لإلمبريال��ي ،إمنا ال
ميك��ن جتميدها في اجملتم��ع ،كما يعبر
ُ
الكتاب عنه وعلى الرغم من محاوالت
اإلمبرياليني لتقس��يم اجملتمع العراقي
واألم��ة العربية .كان رد الفعل في وجه
اإلمبريالي�ين هو الوحدة العربية .وعلى
غرار اخلطر اإلس��رائيلي .إن��ه قوي جدا ً
م��ن الناحية املادية .لق��د كان وما يزال
خط��را ً واقعيا ً جداً .عل��ى كل حال ،إنه

صدام حسني يقاتل إيران
غير قادر على عزل بناء الذات والنتيجة
االجتماعية للمجتمع العربي .إن اخلطر
الذي بزغ من إيران – جاء مع القوة املادية
الهائلة التي متتلكها .نعم ،لقد كانت
رجعي��ة ،لكنه��ا على الرغ��م من ذلك
كانت هائل��ة كما ش��هدنا .في بعض
األحي��ان ،تع ّودن��ا أن نتلق��ى هجم��ات
ضخمة من اإليرانيني بوصفها مؤش��را ً
عل��ى القوة والق��درة الكبيرت�ين .لقد
كانت ،وبصورة ال ميكن إنكارها ،أقل قوة
من القوات التي نش��رها اإلسرائيليون
في حرب .1967
ص��دام :إن كل هج��وم تش��نه إي��ران
كان ميل��ك إص��رارا ً كبيرا ً وع��ددا ً غفيرا ً
م��ن الق��وات املقاتلة وكم��ا ً كبيرا ً من
الق��درات ،حي��ث ،ل��و كان��ت األش��ياء
مختلفة ،كانت أكثر بكثير من القدرات

صدام :إن شاء اهلل
في  1985سيتخذ
الهيكل شكله
النهائي .أعني شكله
النسبي .بطبيعة
الحال ،سيتماشى
الشكل النهائي
مع سرعة التقدم.
أنا ال أقصد الهيكل
النهائي

التي مت اإلفصاح عنها في  1973وعلى
مدى عام كامل.
ط��ارق :كانت قد
اعتادت أن حتمل معها
ْ
قدرا ً هائالً من الطاقة إلى جانب طاقة
ميكننا أن ندعوها مجازيا ً (طاقة روحية)،
لكن ،ف��ي حقيقة األم��ر ،كانت طاقة
رجعية وظالمية وكانت مس��تندة إلى
إصرار خرافي عل��ى التهدمي واحلقد ،ألن
الش��عار الذي رفعه خميني منذ بداية
حركته وقبل أن يكون في السلطة هو
إذا كان ثمة ش��خص يريد الوصول إلى
س��ماها
الش��هادة م��ن أجله هو ،كما
ّ
ه��و ،أن « يص��ل إلى اله��دف « ،عندئذ
علي��ه أن يقتل .القتل ،إذاً ،يصبح واجبا ً
مقدس��ا ً كما يس��ميه هو في تفكيره
املنح��رف .إن��ه ميث��ل الق��وى اجلاهل��ة،
الظالمية ،املنحرف��ة ،والتي كانت متيل
إل��ى القتل وتصر عل��ى التهدمي .كانت
حتاول الوص��ول إلى اجلماهي��ر العربية
مدعي�� ًة أنها
واإلس�لامية واختراقه��ا ّ
تنتمي إلى دين األم��ة .كان خطرها ،لو
ُركت من دون تدقيق ومتحيص ،هو
أنها ت ْ
تقسيم األمة العربية إلى أجزاء بحيث
س��يكون من الصعب توحيدها مجددا ً
في أيامنا العاجلة.
نح��ن نالح��ظ ،اس��تنادا ً إل��ى جتربتن��ا
كع��رب ،وكبعثي�ين ع��رب ،كي��ف كنا
حزينني عندما مت تقسيم األمة العربية
م��ن قبل البريطانيني والفرنس��يني في
إتفاقي��ة س��ايكس – بيك��و )4( .لقد
حاولن��ا جتاوزه��ا ف��ي األع��وام املبكرة
م��ن اس��تقاللنا .لبن��ان ،وه��ي بحجم
أصبحت دولة عربية.
مقاطعة عربي��ة،
ْ
تص��وروا ،لبنان دولة عربية مس��تقلة.
قط��ر ،وهي بلدية صغيرة ،صغيرة جداً،
يتحدث��ون عنها اآلن كونه��ا ذات تاريخ،
ثقافة ،وأدب واحد خاص بها وحدها .إن
هذا يش��به أن يأتي شخص ما ويتكلم
عن س��كان احملمودية )5( .بوس��ع املرء
إذا ً أن يتكل��م ع��ن تاري��خ ،أدب ،وثقافة
احملمودية .قطر تقريبا ً بحجم احملمودية
بق��در تعلق األمر بعدد الس��كان .وبنا ًء
على ذلك ،إذا س��محنا لألم��ة العربية
أن تتقس��م مرة ثانية وثالثة في شكل
جديد من سايكس – بيكو على أساس

طائفي ،إن تقس��يما ً كهذا ستكون له
النتيجة نفسها كاتفاقية سايكس –
بيكو تلك.
هذه البلدان الصغيرة س��يقاتل أحدها
اآلخ��ر باملصطلحات السياس��ية ،في
الدعاي��ة (البروباغن��دا) وفي وس��ائل
الته��دمي األخ��رى .إنه��ا ال حتت��اج إل��ى
الدخول في ح��رب ما .على كل حال ،إن
بلدانا ً م��ن طراز بلد خميني س��تدخل
حروبا ً مع أحدها اآلخر ألس��باب رجعية
طائفية .س��نحارب من أجل تقس��يم
مص��ادر املي��اه بيننا ،وكذلك تقس��يم
س��كك احلدي��د ،ومحط��ات الكهرباء،
وامل��ال املودع ف��ي البنك املرك��زي .وبنا ًء
على ذلك ،س��يتمزق البلد أو يتشظى.
األمة العربية وبخاصة اجلزء الش��رقي
من األم��ة العربية س��يتح ّول إلى عدد

صدام :إن كل هجوم
تشنه إيران كان
يملك إصراراً كبيراً
وعدداً غفيراً من
القوات المقاتلة
وكم ًا كبيراً من
القدرات ،حيث،
لو كانت األشياء
مختلفة ،كانت أكثر
بكثير من القدرات
التي تم اإلفصاح
عنها في  1973وعلى
مدى عام كامل

من البلدان الصغي��رة ،املبعثرة تتقاتل
فيما بينها وتغدو فريس��ة س��هلة ألي
فرد يريد أن يفرض س��يطرته عليها .إن
بنية األمة العربية بحد ذاتها ستنتهي
كأمة واحدة أو حتى كالبلدان املنفصلة
املوج��ودة حالياً ،التي ال نريدها مطلقاً.
ه��ذه الدولة ،عل��ى الرغم م��ن كونها
سيئة ،ستصبح أسوأ وسنبدأ بهبوط
منح��در انهي��ار األم��ة العربي��ة كم��ا
عرفناه��ا تاريخي��اً .عب��ر التاريخ كانت
ستنهار أمم عدة وتمُ سح من اخلارطة لوال
العراقي�ين الذين لعبوا دورا ً عظيما ً في
وقفتهم من أج��ل إنقاذ األمة العربية.
كان للحزب دور عظيم في هذا الش��أن
وكان للقيادة دور عظيم.
*صدام ومستش��اروه يناقش��ون جهود
الوحدة االقتصادية والسياسية في
أورب��ا ،وحاج��ة ال��دول العربي��ة باملثل
إلى الوح��دة لك��ي ي ّوس��عوا تأثيرهم
ويواجهوا التهدي��دات األجنبية (كانون
الثاني [ يناير )6( )1989
أصبحت
صدام :جامعة الدول العربية
ْ
– مت التأك��د ف��ي أكث��ر م��ن مؤمت��ر أن
اجتماعات القمة تنعقد سنوياً ،إمنا من
الناحية الواقعية ترى أنها ال تنعقد .ملاذا
ال تنعقد؟ ألنه مبا أن البلد الذي يض ّيف
املؤمتر يرى أن املؤمتر يجب أال ينعقد هذا
الع��ام ،إمنا في غضون عامني س��يكون
كافيا ً ألن يعوق مصلح��ة األمة كلها.
لذلك يتعني علينا أن نتطلع إلى أساس
آخر ميكنه أن يع ّبر عن إمكانية االتفاق
بوس��ائل أعمق وأكبر .هذا أوالً ،هذا ما
يخص خلفية تفكيرن��ا كعراقيني ،إمنا
تط��ورت األفكار ،لقد ش��رحتها
كيف
ْ
لكم من قبل.
اجلان��ب اآلخ��ر يتعلق باألم��ن القومي
العرب��ي .إن أي تهدي��د ألي دولة عربية
يجب أن يُلزم جميع العرب بأن يتوحدوا.
لكن في الوقت نفس��ه ،علي��ه أن يُلزم
مجموع��ة م��ن الع��رب ،إذا كانت هذه
اجملموعة في اتفاق داخلي وقوي ،سيكون
بوس��عها ان تؤثر ف��ي اجملموعة األخرى
وجتبرها على التوصل إلى موقف م ّوحد
ف��ي ما يتصل باألم��ن القومي العربي.
ليس��ت قضية بسيطة بالنسبة
إنها
ْ
للع��راق ،مص��ر ،األردن ،واليم��ن لك��ي
يلتقوا في منظم��ة واحدة وأن يوافقوا
على خطوات مشتركة بطريقة مؤثرة
وأخوية )7( .وثمة ش��يء آخر [ وهو أن ]
العال��م من حولن��ا ،العالم من حولنا
حيث البل��دان األكبر – البل��دان األكبر
م��ن الع��راق ،مص��ر ،األردن ،واليم��ن –
ب��دأت تنظر إلى الكيان��ات األكبر على
ْ
املستويات االقتصادية والسياسية.
دعونا نتكلم عن أوربا .في سبيل املثال،
ليس��ت
إن ق��درات فرنس��ا وبريطاني��ا
ْ
مس��اوية لقدرات العراق أو مصر؛ إنها
أكب��ر وم��ع ذلك ب��دأ [ العراق ] يش��عر
أن وج��وده أقل م��ن حاجت��ه القومية،
ولكي يعبر عن نفس��ه بصورة أفضل،
عليه أن يتطلع إلى خيمة أكبر .إن هذا
الش��يء ال يح��دث بطريقة عش��وائية
بالنس��بة للبل��دان الناضج��ة .إن��ه ال
يح��دث في ظ��ل اإلحس��اس بالتهديد
العسكري ،ألنهم أعضاء في (منظمة
حلف شمال األطلسي) ويعتقدون أنه
كاف أن يواجه��وا موقفا ً حفزه
ش��يء ٍ
تواف��ق االحت��اد الس��وفييتي والواليات
املتحدة .غير أن هذا اإلحساس املتعلق
بالتطلع إلى خيمة أكبر ،التعاون ،فتح
النوافذ ،واألبواب والقنوات في الداخل،
هذا اإلحس��اس كان قد أم�لاه التطور
االجتماعي ،الثقاف��ي ،واالقتصادي في
العالم .ومبا أن عاملنا اليوم لم يع ْد عالم
عقد األربعينيات أو اخلمسينيات ،إال إن

تأثير بلد واحد على اآلخر أصبح أكبر –
سواء كان تأثيرا ً إيجابيا ً أو سلبيا ً – لقد
بات من املناس��ب أن نأخذ بعني االعتبار
التطور اجلاري ف��ي العالم ،لكي نتبناه
في تفكيرنا وخطواتنا على املس��تويني
القومي والوطني .في هذه احلالة ،نحن
ن��درك – بالطبع نحن نأم��ل أن جامعة
تطورت إلى هذا املستوى
الدول العربية
ْ
إن لم تتط��ور ْ أكثر حتى ،جامعة الدول
العربي��ة كله��ا خطوة بع��د خطوة –
لك��ن يبدو أن��ه يجب علين��ا أن نناضل
في نط��اق اجلامعة العربية إلى أن نبلغ
القم��ة .على كل حال ،لقد اكتش��فنا
أن ترسيخ خطوة كهذه ال يتعارض مع
النضال في الداخل ،وما أعنيه بالنضال
هنا هو أن نقدم األفكار ،وأن نتفاعل مع
البلدان اجمل��اورة ،وأن نن ّورها أكثر فأكثر
بالصبر واالس��تعداد للتضحية ضمن
نطاق اجلامعة العربية بقدر ما تسمح
به عالقتنا مع بلداننا الش��قيقة .لقد
أدركن��ا أن ه��ذه العالق��ة ب�ين البلدان
األربعة ه��ي مجرد دعم يدف��ع الوضع
وليس��ت بديالً ع��ن الوضع
إل��ى األمام
ْ
احلالي.
هوامش:
ْ
وقعت مصر اتفاقية (كامب
( )1بعد أن
ديفي��د) ،نحى العراق وس��وريا مؤقتاً
أعوام��اً م��ن الع��داء من أج��ل تعاون
أفضل ضد مص��ر .القائدان في بغداد
ودمش��ق أعلن��ا ع��ن هدف مش��ترك
في توحيد بلديهما سياس��ياً .مع أن
صدام أنهى محادثات الوحدة رسمياً
بع��د أن أصب��ح رئيس��اً للجمهورية،
إال إنه��ا كان��ت ميت��ة من��ذ مطل��ع
 1979وف��ي األرج��ح لم تك�� ْن صادقة
متاماً في املق��ام األول .توماس دبليو.
لبم��ان « :الع��راق وس��وريا :خصمان
قدمي��ان يتحركان إلنه��اء عدائهما «،
جري��دة (واش��نطن بوس��ت) 17 ،أيار
(مايو) 1979؛ كارش وروستي « :صدام
حس�ين «107 – 104 :؛ مال��ك مفتي:
« ابداع��ات ناجعة :البل��دان العربية
عموماً والنظام السياسي في سوريا
والعراق « (إيث��اكا ،نيويورك :مطبعة
جامعة كورنيل.)1996 ،
(« :631-SH-SHTP – A-000)2
صدام يناقش قضاي��ا عامة والتاريخ
العس��كري العراقي « ،االجتماع غير
مؤرخ (تقريباً .)1988
( )3رمبا يُشير هذا إلى معاهدة السالم
ب�ين إس��رائيل ومص��ر املبرم��ة ع��ام
.1979
( )4كان��ت اتفاقية س��ايكس – بيكو
اتفاقية سرية بني بريطانيا العظمى
وفرنس��ا ،مع موافقة روسيا ،لتجزئة
اإلمبراطوري��ة العثمانية .االتفاقية
مت التوص��ل إليها في أيار (مايو) ،1916
ونتج عنها تقس��يم العراق ،س��وريا،
لبنان ،وفلس��طني إلى مناطق تديرها
بريطاني��ا وفرنس��ا .أنظ��ر :اتفاقي��ة
س��ايكس – بيكو 15 ،و  16أيار (مايو)
 ،1916وقت الدخول  16نيسان (أبريل)
 2009على املوقع .www. Lib.byu.edu
( )5احملمودي��ة مدين��ة عراقي��ة تق��ع
جنوب بغداد مباشرة.
)  « :226-SH-SHTP- A-001 )6وصدام
ومستش��اروه يناقشون قضايا األمن
العربي عموماً « ،االجتماع غير مؤرخ
(تقريباً .)1989
( )7ه��ذه البل��دان األربع��ة كوّن��تْ
(مجلس التعاون العربي) في ش��باط
(فبراي��ر)  .1989انف��رط عق��د ه��ذا
التحالف بعد غ��زو العراق للكويت
عام .1990
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قدمتها باحثة من كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة البصرة

أستراليا تقدم أول دورة
جامعية عن جرائم اإلنترنت
قالت اس��تراليا إنها س��تقدم أول دورة جامعية في العالم
لتدري��ب محللي املعلوم��ات على التص��دي جلرائم اإلنترنت
مدفوعة باألس��اليب املبتكرة لتحويل األموال بني عصابات
اجلرمية املنظمة واجلماعات املتشددة.
ويوس��ع هذا اإلجراء نط��اق محاوالت رئيس ال��وزراء مالكوم
ترنبول لتعزيز مراقبة التحويالت املالية وس��ط مخاوف من
جلوء اجلرمي��ة املنظمة واجلماع��ات املس��لحة لتقنيات مثل
“اإلنترنت املظلم” والعمالت املشفرة لتصعيب عملية تتبع
مدفوعاتها.
و”اإلنترن��ت املظلم” ش��بكة اتصال مخفية عن الش��بكة
العامة الظاهرة على السطح.
وفي العام األخير وسع ترنبول نطاق الدور الذي يلعبه (املركز
االس��ترالي لتقارير وحتليالت املعامالت املالي��ة) ,وهو وكالة
معنية برصد األموال ووافق على تبادل املعلومات عن اجلرائم
املالية مع الصني.
وق��ال وزير الع��دل مايكل كين��ان إن املركز س��يبدأ أول دورة
تدريبية معتمدة لتحليل املعلومات املالية بعد أن شارك 16
محلال من وكاالت إنفاذ القانون في دورة متهيدية.

دراسة تؤكد نجاح نباتات طبية بخفض نسبة السكر في الدم
الكلوك��وز ال��ى ده��ون وخزنها في
األنسجة الدهنية وبناء البروتينات
 ،في حال غياب االنسولني أو حدوث
مشكلة في مستقبالت األنسولني
أدى ذلك الى تراكم الكلوكوز بالدم
وعجز عن دخول اخللية التي حتتاجه
كوقود وزاد منس��وبه عن الطبيعي
وظهر مرض الس��كر وما ينتج عنه
من مضاعفات أخرى».

البصرة ـ سعدي علي السند:
قدم��ت طالبة الدراس��ات نهى أياد
محمد العبي��د في كلي��ة التربية
للعل��وم الصرفة قس��م الكيمياء
بجامع��ة البصرة بحثها املوس��وم
(دراسة التأثير اخملفض املضاد لفرط
سكر الدم ملستخلصات نبات طبي
عراقي ) .
وف��ي الب��دء أك��دت نه��ى العبيد ،
«يعد مرض السكر حالة اضطراب
مزمن��ة ناجت��ة م��ن عوامل ش��تى
 ،وراثي��ة او فايروس��ية أو بيئي��ة أو
وظيفية  ،وهو ليس مرضا ً واحدا ً بل
أمراض عد ة تصيب أعضاء اجلسم
عموما ً وتشترك مع بعضها بعض
بحالة فسيولوجية أساسية وهي
ارتف��اع مس��توى س��كر الكلوكوز
 Hyperglycemiaفي مصل الدم»
واضاف��ت الباحث��ة «ميكن تصنيف
داء السكر بحس��ب مسبباته إلى
ع��دة أنواع إال انه يوجد نوعان منها
هما أكثر ش��يوعا ً هما داء الس��كر
النوع األول (املعتمد على األنسولني
داء الس��كر النوع الثاني Diabetes
 Mellitus ( NIDDM) Type 2ولك��ن
تتش��ابه كل أنواع السكري في ان
سببها هو عدم إنتاج كمية كافية
م��ن هرم��ون األنس��ولني م��ن قبل
خالي��ا بيتا ف��ي البنكري��اس ولكن
أس��باب عجز هذه اخلالي��ا عن ذلك،
تختل��ف باختالف النوع  ،فس��بب
عجز خاليا بيتا عن إفراز األنسولني
الكاف��ي في الن��وع األول يرجع إلى
تدمي��ر (مناعي ذاتي) له��ذه اخلاليا
ف��ي البنكرياس ،في حني يرجع هذا

العالج بالنباتات الطبية
وقالت العبيدي « درس��ت الفعالية
التخفيضية ملس��توى س��كر الدم
لكثير م��ن النبات��ات الطبية مثل
نب��ات البصل والثوم ونب��ات احللبة
ومغل��ي ش��عيرات ال��ذرة وب��ذور
القرنابي��ط وأوراق القم��ح وأوراق
اخلي��ار وقد وجدت أنه��ا تعمل على
خفض مس��توى س��كر الكلوكوز
في الدم «.
وختم��ت العبيدي بحثه��ا بالقول
«كذل��ك وج��د ان مس��حوق أوراق
نبات الريحان لها تأثير ملحوظ في
خفض مس��توى س��كر الكلوكوز
ف��ي ال��دم عن��د أعطائ��ه للجرذان
الطبيعية واملصابة بفرط الس��كر
كما أجريت العديد من الدراس��ات
احمللية عل��ى عديد م��ن النباتات مت
جتربته��ا عل��ى األران��ب الطبيعية
واملصاب��ة بف��رط الس��كر احمل��دث
بواس��طة األلوكس��ان الدم فمثال
وجد أن للمس��تخلص املائي ألوراق
نب��ات املاجن��و تأثي��را ً ملحوظ��ا ً في
خف��ض مس��توى الكلوك��وز ف��ي
ال��دم اذ ُع��زل مركب قلوي��دي كان
له السبب األكبر في خفض سكر
الكلوكوز في الدم».

الباحثة نهى أياد
الس��بب في النوع الثاني إلى وجود
مقاومة األنس��ولني في األنس��جة
التي يؤثر فيها ،أي إن هذه األنسجة
ال تس��تجيب ملفعول األنسولني مما
يؤدي إل��ى احلاجة لكميات مرتفعة
فوق املستوى الطبيعي لألنسولني
فتظه��ر اع��راض الس��كري عندما
تعج��ز خاليا بيت��ا عن تلبي��ة هذه
احلاجة «
واوضحت العبي��دي « أما األعراض
التي توح��ي بهذا املرض ه��ي زيادة
عدد م��رات التب��ول (ف��رط التبول)
بسبب ارتفاع الضغط التناضحي،
زيادة اإلحس��اس بالعط��ش (فرط
العط��ش وتنتج عنها زي��ادة تناول

الس��وائل حملاول��ة تعوي��ض زي��ادة
التب��ول ،زي��ادة الش��هية للطع��ام
فرط اجلوع  ،التعب الشديد والعام،
تباطؤ ش��فاء اجل��روح ،تغ ّيم الرؤية
) .وتقل حدة ه��ذه األعراض إذا كان
ارتفاع تركيز سكر الدم طفيفاً ،أي
إنه هناك تناس��ب ط��ردي بني هذه
األعراض وسكر الدم» .
هرمون األنسولني
وبين��ت العبي��دي ان «االنس��ولني
هرم��ون بروتيني يبل��غ وزنه اجلزيئي
 6000دالت��ون وهو متع��دد الببتيد
يتكون من  51حامض��ا ً أمينيا ً Am
تتوزع على سلس��لتني  Aو  Bجتمع

بينها جس��ور من ثنائ��ي الكبريت
وتتك��ون السلس��لة  Aم��ن 21
حامضا ً امينيا ً و تتكون السلسلة
 Bمن  30حامضا ً امينيا ً وهو موجود
في معظم الكائنات احلية».
وزادت العبي��دي بان��ه « يت��م إنتاج
األنس��ولني ف��ي اجلس��م ف��ي
البنكرياس ،وحتديدا ً في جزء يسمى
ج��زر النكرهان��ز ،في خالي��ا  βعلى
هيئة سلس��لة ببتيدي��ة متعددة
مفردة مؤلفة من  48حامضا ً امينيا ً
تعرف هذ ِه السلس��لة باالنسولني
االول��ي وهو الش��كل غي��ر الفعال
للهرم��ون ,ث��م ينتق��ل إل��ى جهاز
كوجلي ويخزن بعد ذلك في حبيبات

موجودة في جدار اخللية ثم يطرحه
من اخللي��ة وقبل حترير الهرمون إلى
اجملرى الدموي يتم حتويل األنسولني
األولي إلى الش��كل الفع��ال بأزالة
الببتيد املرتبط».
واضاف��ت الباحث��ة «يتمث��ل فعل
األنس��ولني بتس��هيل عملي��ات
االنتقال املتعددة في الغشاء اخللوي
مثل عملية انتقال سكر الكلوكوز
والس��كريات األحادي��ة واألحماض
االميني��ة بواس��طة مس��تقبالت
وااليون��ات خاص��ة باألنس��ولني
وكذل��ك ف��ي عملية حتويل س��كر
الكلوك��وز إلى كوالجني و خزنه في
الكب��د وحتفيزعملية حتويل س��كر

لماذا كبسولة الدواء ذات لونين مختلفين؟
يوجد أنواع متنوعة من الكبس��والت منها الهالمية اللينة
واجليالتينية الصلبة ،حيث تعدالكبس��ولة عبارة عن حاوية
للعق��ار ف��ي صورة مس��حوق و تتكون م��ن جزئيني يختلف
حجم كل جزء في الكبسولة عن اآلخر ،كما يوجد في اجلزء
العريض محتوى كبير من املس��حوق الدوائي أكثر من اجلزء
اآلخر مم��ا يعني أن هذا اجل��زء الصغير هو مبنزل��ة غطاء ،أما
العريض فهو احلاوية.
وذكر موقع “ , ”wittyfeedأنه إذا كان كل من الغطاء واحلاوية
ذات اللون ،سيكون من الصعب التمييز بينهما ،وبالتالي إن
اختالف الل��ون يزيد كفاءة اإلنتاج ،كما أن الش��ركات تختار
مزيجا من األلوان لكبسوالتها وذلك لتمييزها عن كبسوالت
ً
الشركات األخرى ,إضافة إلى أنه أثبت أن اللونني للكبسولة
قادر على إقناع األطفال لتناول الدواء بسهولة.
الغناء وصفة طبيعية
لمرضى االنسداد الرئوي
اف��ادت الرابطة األملاني��ة ألطباء اجلهاز التنفس��ي إن الغناء
يعد وصفة طبيعية ومفيدة ملرضى االنسداد الرئوي املزمن،
الذين غالبا ً ما يواجهون صعوبات في التنفس.
ومرض االنس��داد الرئوي املزمن عبارة عن انس��داد الش��عب
الهوائي��ة وقلة تدفق الهواء بنحو مزمن وقصور في وظائف
الرئة.ويعد التدخني أبرز عوامل اخلطورة املؤدية إليه.
وأوضح��ت الرابط��ة أن الدراس��ات أثبتت أن حال��ة املرضى
تتحس��ن عندما يغنون ف��ي “كورال” ،حي��ث يتعلم املرضى
تقنية تنفس جيدة.
وبالرغم من أن وظيفة الرئة لدى املرضى ال تتحسن ،إال أنهم
يتدربون على كيفية اس��تخدام النفس بنحو مثالي ،فضلاً
ع��ن أن الغناء مع ك��ورال يحميهم من اإلصاب��ة باالكتئاب
نظرا ً ألنهم يشعرون بالعزلة الشديدة بسبب مرضهم.
وتعد الس��كتة الدماغية وامراض القلب ومن ثم االنس��داد
الرئوي االس��باب الرئيسة للوفيات حول العام وفقا ً لدراسة
منظمة الصح��ة العاملية في الع��ام  ,2011حيث قتل هذا
ال��داء الفتاك  3ماليني فرد في الوق��ت الذي لقي  1.5مليون
شخص حتفهم بالسكري.

مسلسل كرتوني يسعف المناخ بمكعبات ثلج عمالقة
دبي ـ وكاالت :
يطرح مسلس��ل كرتوني أميركي
س��اخر ح�لاً لظاه��رة االحت��رار
املناخي بإلق��اء مكعبات ضخمة
م��ن الثلج في احمليط��ات من وقت
إلى وقت آخر.
و بالرغ��م م��ن س��ذاجة الفك��رة
الت��ي تقدمه��ا حلق��ة قدمية من
املسلس��ل احلافل باخليال العلمي

«فيوتش��وراما» إال ان له��ا جوانب
علمية تس��تحق النظ��ر والتفكر
فيها من الناحية العملية.
ويج��د العلماء أن ه��ذا احلل ممكن
مبدئ ًي��ا ،إذ يحت��اج اجللي��د طاقة
كبيرة لي��ذوب ،فإن ّ
متكن الباحثون
م��ن حقن طاق��ة غ��ازات الدفيئة
احملصورة داخل الغالف اجلوي لألرض
داخل ه��ذا املكعب الثلج��ي ،فإ ّن

تراثيات
طارق حرب:
مني��ر القاض��ي هو ق��اض عليم
وقانوني حكيم وعدلي مستقيم
عال ش��أنه وذاع صيته في عالم
القان��ون والقض��اء والعدالة من
وجه والثقاف��ة واملعرفة واللغة
العربي��ة ,وم��ن وج��ه آخ��ر ه��و
القاضي املرح��وم منير القاضي
اس��تاذ الدكت��ور مصطف��ى
ج��واد والدكتور احمد سوس��ة
والدكت��ور جواد عل��ي الذي دخل
مدرس��ة احلقوق (القانون ليكون
املتخرج االول سنة  ,1925والذي
تولى تدري��س االداب والفقه في
امل��دارس العس��كرية للجي��ش
والش��رطة ودخ��ل دار املعلم�ين
العالي��ة ليتخ��رج منها س��نة
.1927
واختير ملنصب مدير اوقاف بغداد
ومارس احملاماة لسنتني وفي سنة
 ,1932ع�ين قاض ًيا في محكمة
بداءة بغ��داد واصدر احكاما تعد
عنوانا للعدال��ة واالنصاف واحلق
والقس��ط املدعوم��ة باالدل��ة
واحلجج البينات وفي سنة 1934
,عني مفتش��ا ً عدليا ً وفي س��نة

ذلك س��يؤدي إلى امتصاص كمية
احل��رارة الزائدة الناجمة عن التغير
املناخي بأكمله��ا والتي تبلغ 300
تيراواط.
ووفقا ً ملرصد املس��تقبل اإلماراتي
نقالً عن يوتيوب وموقع «نيردست»
العلمي فإن األمر ليس سهلاً  ،فمن
أين س��يأتي العلماء به��ذا القدر
الكبي��ر م��ن اجللي��د؟ إذ يحتاجون

إلمت��ام ه��ذه املهم��ة إل��ى نح��و3
كوينتلي��ون ( 1كوينتليون = مليار
مليار) غرام من الثلج ،أي ما يعادل
تقريبا ً  31ألف كيلومتر مكعب.
ولو أنتج كل ش��خص على األرض
 5كيلوغرام��ات من الثل��ج يومياً،
فسيلزم البشر أكثر من ألفي عام
لصنع مكعب ثلجي بهذا احلجم.
ويق��ول كايل هي��ل الكاتب واحملاور

البغدادي منير القاضي
 1935اصب��ح اس��تاذًا في كلية
احلقوق حيث القى احملاضرات في
مجلة االحكام العدلية القانون
املدني وقانون االحوال الشخصية
وفي سنة  1940مت تعيينه عمي ًدا
لكلية احلق��وق حيث تخرج على
يدي��ه كثي��ر م��ن الط�لاب ,وفي
سنة  1948عني رئيسا ً للمجمع
العمل��ي العراقي ي��وم كان هذا
اجملم��ع اعل��ى جه��ة ثقافية في
العراق وكان رئيسه يعد املثقف
االول في بغداد وكان من اعضائه
مش��اهير رجال الثقافة والعلوم
والفن��ون كالدكت��ور مصطفى
ج��واد والدكتور احمد سوس��ة
والدكتور جواد علي وسواهم من
أساطني الثقافة والعلوم واالداب
واس��تمر حتى س��نة  1961وفي
س��نة  1952عني رئيس��ا ً لديوان
مجلس الوزراء .وفي س��نة 1955
مت تعيين��ه كوزير للمع��ارف  ،أي
للتربية وفي س��نة  1958اعتزل
اخلدم��ة العامة لبلوغه الس��ن
القانون��ي التقاع��دي ولكنه مع
رئيس��ا للمجمع
ذل��ك اس��تمر
ً
العلم��ي  ،وقي��ل ان والدته كانت

سنة  1895وهو ابن قاضي بغداد
املشهور الس��يد خضر وشقيق
الوزي��ر القانون��ي الضلي��ع نوري
القاض��ي ال��ذي كان عض��وا في
جلنة كتابة القان��ون املدني وبدأ
تعليم��ه م��ن املش��ايخ ورج��ال
الدين ووالده والعالمة مصطفى
الواع��ظ ،وهو صاح��ب املؤلفات
الكثي��رة ف��ي االدب والش��عر
والفقه وتولى التدريس في بداية
حياته في الثانوي��ة املركزية ودار
املعلم�ين  .كان خطيب��ا جلام��ع
االم��ام االعظ��م ومدرس��ا ً ف��ي
جامع عثمان افندي وتولى رئاسة
حترير مجلة احلق��وق قبل دخوله
الكلي��ة وبالرغم من التأتأة التي
تالحق كالمه احيانا ً فانها تهرب
امام بالغة قوله وفصاحة لفظه
ودقة بيانه وجمال تصويره  ،وكان
القاضي البغدادي منير القاضي
صاحب مجلس ثقافي اسبوعي
في بيته في محلة الشيخ بشار
م��ن كرخ بغداد في البداية وبعد
ذلك انتقل مجلسه الثقافي الى
داره الكائن��ة ف��ي محلة مجيد
باش��ا  ،وعلى ضف��اف نهر دجلة

لقطة

العلمي األميركي إن هذه الطريقة
«منطقية من الناحي��ة النظرية،
لكنه��ا ساذجة».واملسلس��ل
الكرتون��ي ال يطرح الفك��رة التي
وصف��ت بالس��اذجة إال كح��ل
إسعافي إلى حني معاجلة الظاهرة
بنحو أكبر.
وتتمثل املعاجلة اجلذرية لالحتباس
احلراري في أكث��ر من طريقة مثل:

كلمات متقاطعة

أفقي

عامودي

.1أقسى املواد في الطبيعة  oيرق ويتقبل
التغيير
.2أرق أنواع احلرير  oفي أقدام اخليل
.3أعلن��ت للم�لأ  oخيرات يهبه��ا اخلالق
خمللوقه ويزيدها
 .4ليث (معكوسة)  oثلثا واد
 .5نعم��ل عم�لا ون��داوم عل��ى عمل��ه o
عكس
 .6بقايا زائدة في آخر الطعام  oمن أطراف
االنسان
 .7ثلثا جاد  oرمز الكبريت في الكيمياء o
تقوى ومراقبة احكام الدين
 .8تقال للموافقة  oاسناد  oدافع وحمى
 .9أميرة ويلز الراحلة  oما يعتليه امللك
 .10من مش��تقات احلليب (معكوس��ة) o
واضع نظرية التطور

 .1في الفم  oنوع صغير من اجلراد
 .2قارب مبحرك  oمن أوزان الشعر
 .3معلمات  oغفا (معكوسة)
 .4العودة عن رأي خاطئ
 .5من صفات النظ��م الدكتاتورية
والعنصرية واحملتلة
 .6ود شديد
 .7عنصر مشع
 .8وزن (معكوس��ة)  oم��ن جواه��ر
البحر  oثلثا عون
 .9يجتم��ع للمناقش��ة لتحقي��ق
أكبر كس��ب  oحديث وفيه سمات
االعصر
 .10نزوره ونتردد عليه  oأعلن صدور
أو االنتهاء من عمل شيء جديد

حظك اليـوم

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الحمل

الثور

الجوزاء

مهنيا:تتوس��ع أعمالك هذه الفترة و تشمل
العديد من النش��اطات علي��ك أن تقون على
قدر من هذه املس��ؤولية عاطفياً:تنزعج من
تذم��رات احلبيب و تش��عر أن��ه ال يقدر ظروف
عملك.

مهنياً:ال يأت��ي النجاح مرة واحدة عليك أن تكون
أكث��ر صبرا لتحصد ثمار ما زرع��ت عاطفياً:كن
صادقا في تعاملك مع احلبيب فهو ما س��يقربك
منه أكثر .الظروف التى متر بها صعبة ال تستطيع
أن تفعل شيئا حيالها سوى التحلي بالصبر.

مهنيا:عليك أن تكون أكثر س��رعة اليوم في
تنفيذ املهام التى تعرض عليك حتسبا حلدوث
أية مش��اكل مفاجئة عاطفيا:تعيش أجمل
قصة حتب هذه الفترة و تتمنى أن تقدم على
خطوة االرتباط.

السرطان

األسد

الميزان

مهنياً:تسمع بعض األخبار التى تزعجك في
العمل و تؤثر على أدائك لليوم عاطفيا:ال تنظر
فقط الى س��يئات احلبي��ب انظر الى اجلوانب
اإليجابية في شخصيته و حدث إيجابي يغير
مصير عالقتك العاطفية اليوم.

مهنياً:ال تتجاهل نصائح رؤسائك في العمل
و اح��رص على أن تتبع التعليمات بحذافيرها
عاطفياً:أن��ت تعلم ما الذى يس��عد احلبيب
فبادر الى تنفيذه قد يح��دث أمر طارئ اليوم
يتطلب منك أن تتخذ قرارا سريعا بشأنه.

مهنيا:عليك أن تكون أكثر تنظيما في عملك
و أن تعرف كيف حتدد األولويات لتنفيذ املهام
عاطفياً:ال تتجاهل احلبيب و حدد معه موعد
للقاء ،كن أكثر جدية في عالقتك مع احلبيب
وال تعتبرها مجرد عالقة عابرة.

العذراء

العقرب

القوس

مهنياً:ك��ن أكثر ودا ف��ي تعامالتك مع زمالء
العم��ل و ح��اول أن تتعامل معه��م بطريقة
أفضل عاطفيا:س��وء تفاهم ق��د يقع اليوم
بين��ك و ب�ين احلبي��ب و لكن��ك جت��د له حل
سريع.

مهنيا:الكل يشتكي من الفوضى التى تسببها
عليك أن تكون أكث��ر تنظيما في ادارة أعمالك
عاطفي��ا:ال تتردد ف��ي اخبار احلبيب مبش��اكلك
فق��د جت��د عنده احلل املناس��ب ،ال حت��اول فرض
آرائك على احلبيب واستمع الى وجهة نظره.

مهنيا:مشكلتك أنك تضيع وقتك في الكثير
من التفاصيل الغير مهمة عليك أن تركز أكثر
على الوضع العام عاطفياً:تطلب السماح من
احلبي��ب لتعيد بناء عالقتك به ،ال تدع النقاش
يزيد بينك وبني احلبيب وتعامل معه بهدوء.

الدلو

الجدي

الحوت

مهني��ا :تبدو س��عيد و مش��رق الي��وم فكل
أم��ورك ميس��ره و احل��ظ يقف ال��ى جانبك
عاطفي��ا:ان كنت معجب بش��خص ال تتردد
في املبادرة ال��ى التعرف عليه أكثر ،ال تقحم
مشاكل العمل في عالقتك مع احلبيب.

مهنياً:علي��ك أن تب��ذل املزي��د م��ن اجله��د
هذه الفت��رة لتصل الى النج��اح الذى تريده
عاطفياً:احلبيب يضغك عليك لتقرر االرتباط
أو انه��اء العالقة .أنت تعلم إمكانياتك جيدا
فال حتمل نفسك أكثر من طاقتها.

مهنيا:أخب��ار جيدة تصل��ك اليوم في العمل
حول ترقية قريبة أو مكافأة عاطفيا:تش��عر
أن طباع احلبيب صعبه و ال تستطيع التأقلم
معها ،لديك اليوم الكثير من الفرص الذهبية
الستثمار أموالك فحاول أن تستغلها.

تمثال المتنبي  -عدسة زياد متي

دوائر خدمية

هواتف تهمك

ولقد ترك للمكتب��ة العربية ما
ل��م يترك��ه آخر  ،وم��ن مؤلفاته
االظه��ار والنحو ومنظومة علم
البحث واملناظ��رة ونظم احلروف
واملعاني وتس��هيل اخلط العربي
وادب القص��ة في الرق��ان الكرمي
واملث��ل في الق��رآن الك��رمي ومن
مؤلفاته القانونية كتاب ش��رح
مجلة االحكام العدلية وش��رح
االحوال الشخصية و محاضرات
في القانون املدني وش��رح قانون
املرافعات وكتاب ملتقى البحرين
في القان��ون املدني وكتب كثيرة
أخ��رى واهمه��ا دي��وان ش��عره
فقد كان ش��اعرًا واختتم حياته
بفضيل��ة جميل��ة عندما اوصى
ان تك��ون مكتبته وق ًف��ا للنفع
العام ومت اختيار داره الواقعة في
كورني��ش االعظمي��ة التي لها
اطالل��ة عل��ى نهر دجل��ة محلاً
له��ذه املكتب��ة وف��ي 9/2/1969
توفي في الس��نة نفس��ها التي
توف��ي فيه��ا مصطف��ى ج��واد.
وبعد اال يستحق مثل هذا الرجل
االحتفال به كقاض انعدم مثيله
وانقطع نظيره ؟

االس��تثمار ال��ذي أطلق��ه مؤخرا ً
صن��دوق الطاق��ة النظيف��ة ف��ي
مج��ال األبح��اث والتقنية خلفض
انبعاث��ات غ��ازات الدفيئ��ة ،واحلد
من اس��تعمال الوق��ود األحفوري
والتح��ول إل��ى مص��ادر الطاق��ة
املتجددة ،والتركيز على تش��غيل
الس��يارات الكهربائي��ة عل��ى
الطرقات.

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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«اللوتشو «أعلن رحيله في نهاية الموسم

ليفربول يواجه عقبات

ً
ً
ذهبية» مع برشلونة
«حقبة
إنريكي يختتم

في ضم نيمار الجديد

لندن ـ وكاالت:
�دم ن��ادي ليفرب��ول اإلجنليزي عرض��ا ً لضم
ق� ّ
املوهب��ة البرازيلي��ة الواعدة رودريج��و ،البالغ
من العمر  17عاماً ،حس��ب م��ا ذكرته تقارير
صحفية برازيلية ام��س ..وذكر موقع «جلوب
س��بورت» أن م��درب ليفربول يورج��ن كلوب
يتطلع لضم رودريجو الذي يلعب لسانتوس،
ويطل��ق علي��ه ف��ي البرازي��ل اس��م «نيم��ار
اجلديد».
لك��ن املوقع أك��د أيض��ا أن املهاج��م اليافع
يب��دو غير مقتنع باالنتقال إلى أوروبا في هذه
الفترة املبكرة من مس��يرته ،حيث يهدف إلى
كسب مكان أساسي في تشكيلة سانتوس
قبل الرحيل ،متاما كم��ا حدث مع نيمار الذي
ت��رك الفريق ذاته مع بلوغ احلادية والعش��رين
من عمره.
ويُنتظ��ر أن يق��وم م��درب س��انتوس دوريفال
جونيور بتق��دمي رودريجو للفريق األول ومنحه
فرص��ة اللع��ب بصفوفه م��ع بداي��ة الدوري
البرازيلي في أيار املقبل.
كم��ا أن ممثلي الالع��ب وعائلته ال يب��دو راغبني
حاليا بانتقاله إلى أوروبا ،لكنهم يريدون باملقابل
أن يقوم س��انتوس بتقدمي ع��رض احترافي يليق
بقدرات الالع��ب ،حيث يطالبون بزيادة في راتبه
وع�لاوات عند تس��جيله األه��داف ،إضافة إلى
التكفل بتكاليف سكنه ومصاريف دراسته.

مفكرة الصباح الجديد

الدوري اإلنجليزي

توتنهام ـ إيفرتون
سندرالند ـ مانشستر سيتي

 4:30عصراً
مساء
7:00
ً

أتليتكو مدريد ـ فالنسيا

6:15
مساء
ً

أودينيزي ـ يوفنتوس
كالياري ـ إنتر ميالن
بولونيا ـ التسيو

 5:00عصراً
 5:00عصراً
مساء
10:45
ً

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

رياضة

مدريد ـ وكاالت:
انه��ا نهاية «حقبة ذهبية» جديدة
في برش��لونة االس��باني :لم تكن
ثماني��ة القاب م��ن اصل  10ممكنة
من��ذ  2014كافي��ة لبق��اء املدرب
لوي��س انريك��ي ،اذ اعل��ن االربعاء
رحيل��ه ف��ي نهاي��ة املوس��م عن
العمالق الكاتالوني.
ص��دم انريك��ي احلضور ف��ي مؤمتر
صحافي بعد الفوز الس��احق على
س��بورتينغ خيخون  1-6في ملعب
«كام��ب نو» ،عندما قال« :لن اكون
مدرب��ا لبرش��لونة ف��ي املوس��م
املقب��ل .ان��ه قرار صع��ب ومدروس
واعتقد انه يجب ان اكون مخلصا
ملا اعتقد به».
برر انريكي قراره باالرهاق «الس��بب
هو الطريقة التي اعيش فيها هذه
املهن��ة .هذا يعني س��اعات قليلة
جدا من الراحة فقط».
قرار الع��ب ريال مدريد وبرش��لونة
الس��ابق ج��اء بع��د اش��هر م��ن
التكهنات ح��ول متديد عقده الذي
ينته��ي في حزي��ران املقب��ل ،لكن
خسارة برشلونة املذلة امام باريس
س��ان جرم��ان الفرنس��ي صفر-4
منتصف الشهر املاضي في ذهاب
ثم��ن نهائي دوري ابط��ال اوروبا ،قد
تكون القش��ة التي قصمت ظهر
البعير.
ش��رح رئي��س الن��ادي جوس��يب
بارتومي��و االمر« :الصي��ف املاضي
اعلن اللبرت سولر (اداري برشلونة)
وروبرت فرنانديز (املدير الرياضي) انه
قد يكون موس��مه االخي��ر .ابلغنا
قبل اي��ام انه لن يكمل مش��واره،
واعتبر انه الوقت املناس��ب العالن
قراره ..لقد حصلنا على مدرب خارق
في املواسم الثالثة املاضية».
برغم خ��روج انريكي ( 46عاما) من
قلعة برش��لونة ،س��يبقى املدرب
الذي قاد برشلونة الى «عهد ذهبي

إنريكي
جدي��د» بحس��ب مدافع��ه جيرار
بيكيه.
بعد حقبة بي��ب غواردويال الرائعة
ب�ين  2008و ،2012ج��اء صديق��ة
«لوتش��و» واع��اد فت��ح ش��هية
بلوغرانا على االلقاب ،فضرب بقوة
ف��ور قدوم��ه مح��رزا الثالثي��ة في
 ،2015وذلك للمرة الثانية بعد اجناز
غوارديوال في .2009
في موس��مه الثاني ،حقق انريكي
ثنائي��ة ال��دوري وال��كأس .اما في
 ،2017وبرغم لغم باريس في دوري
االبطال ،اال ان��ه بلغ نهائي الكأس

واس��تعاد صدارة الدوري مؤقتًا من
غرميه ريال مدريد.
برغم كل ذلك ،ل��م ينجح انريكي
صاحب الظه��ور االعالمي احملدود،
ف��ي كس��ب عط��ف جماهي��ر
برش��لونة ،خصوص��ا بع��د تخليه
عن اس��لوب االس��تحواذ الذي متيز
به العبا الوس��ط تشافي واندريس
اينيستا في العقد االخير ،حلساب
اللعب املباشر الذي قلص من ادوار
العبي الوسط.
ف��ي مب��اراة ليغاني��س االخي��رة
مثال ،لعب قلب الدفاع الفرنس��ي

صامويل اومتيتي متريرات اكثر من
العبي الوس��ط البرازيل��ي رافينيا
والكرواتي ايفان راكيتيتش.
 من س��يخلفه؟  ..يبقى الس��ؤالحول هوية املدرب الذي س��يخلف
انريكي في منصبه.
تتحدث وس��ائل االعالم احمللية عن
االرجنتين��ي خورخ��ي س��امباولي
مدرب اشبيلية ،ارنستو فالفيردي
(اتلتيك بلباو) ،اوزيبيو ساكريستان
(ريال سوسييداد) او حتى مساعد
انريكي خوان كارلوس اونسوي.
يعل��ق بارتوميو على هذه النقطة:

«سنعمل بتحفظ .هناك مباريات
هامة ف��ي انتظارنا ،لذا س��نحاول
العمل بتحفظ» ..يبدو سامباولي
من املرشحني اجلديني ،نظرا لتنويع
طرق لعبه مع اش��بيلية ،اكان في
خطة الدفاع او اعتماد االستحواذ
تارة والهجمات املرتدة تارة اخرى.
لك��ن انريك��ي اك��د ان التزام��ه
س��يكون «كام�لا ف��ي االش��هر
الثالث��ة ..نح��ن في وض��ع صعب،
خصوصا في واحدة من املسابقات،
ولكن مبس��اعدة اجلمي��ع وفي حال
كان النج��وم جاهزي��ن فانه ميكننا

التعويض».
نتائ��ج االربعاء وضعت برش��لونة
ف��ي موق��ف س��يادي في ال��دوري،
فحت��ى ل��و ف��از ري��ال مدري��د في
مباراته املؤجلة على س��لتا فيغو،
اال ان العودة بالنقاط من ارض ريال
مدريد س��تضع ميسي ورفاقه في
موقع الصدارة ،علما بان اشبيلية
ما يزال ايضا من املنافسني اجلديني
على اللقب.
على صفح��ات «موندو ديبورتيفو»
الكاتالوني��ة كتب س��انتي نوال ان
انريك��ي «احد العظماء» مش��يرا
ال��ى ان��ه ميل��ك «ش��خصية قوية
واسلوبا مباشرا».
م��ن جهته ،طل��ب خافيي��ر اورتون
في «سبورت» من انريكي ان «مينح
اجم��ل نهاية ممكنة» م��ع الفريق..
على غرار انريكي ،تأخر ميسي في
متديد عقده الذي ينتهي في ،2018
م��ا عزز تكهن��ات انتقاله الول مرة
في مسيرته االحترافية.
لم تكن العالقة بني انريكي وافضل
العب في العالم خمس مرات وردية
كم��ا كان احلال م��ع غوارديوال .في
كان��ون الثاني  ،2014ترك ميس��ي
على مقاعد البدالء بعد اخلس��ارة
ام��ام ريال سوس��ييداد ،وفي اليوم
التالي غ��اب عن التمارين بس��بب
مرض غامض ..يبقى ميسي الرقم
الصعب في برشلونة ،لكن البعض
اعتبر انتقاله من مركز على اجلناح
الى اخر مركزي بغية احلصول اكثر
على الكرة ،احد اسباب تراجع اداء
خ��ط الوس��ط وتهمي��ش العبني
من ط��راز س��يرجيو بوس��كيتس
والكرواتي ايفان راكيتيتش.
طغى خبر الرحيل «احلزين» النريكي
في نهاية املوس��م عل��ى مدرجات
«كامب ن��و» االربعاء ،لكن االصداء
االتية من مدريد بعد س��اعتني اثر
تع��ادل ريال اخمليب م��ع الس باملاس
 ،3-3قد تخ��رج «لوتش��و» مرفوع
الرأس في نهاية املوسم.

إنتر ميالن يخطف «جوهرة ساسولو» من يوفنتوس
روما ـ وكاالت:
توص��ل نادي إنتر ميالن ،التفاق لضم
املهاجم اإليطالي الشاب دومينيكو
بيراردي ،من فريق ساسولو ،بحسب
ما أف��ادت به صحيف��ة "اجلورنالي"،

اإليطالي��ة ،مش��يرة أ ّن اإلع�لان
الرس��مي ع��ن الصفق��ة س��يكون
في الصي��ف الق��ادم ،أي بعد نهاية
املوسم اجلاري.
وكان بي��راردي ،البالغ م��ن العمر22

�ترك بني ناديي
عاماً ،مملوكا ً بعق ٍد ُش� ٍ
ودي
اتفاق
ساس��ولو ويوفنتوس ،مع
ٍ ٍ
على أن ينتق��ل لليوفي في الصيف
املاضي ،إال أنه رف��ض هذا األمر وقرر
االس��تمرار مع فريق "النيروفيردي"،

م��ن أج��ل اللع��ب مع��ه بال��دوري
األوروب��ي ،ال��ذي تأه��ل إلي��ه النادي
للم��رة األولى في تاريخ��ه ،ما جعل
األخي��ر يدفع لبط��ل إيطاليا حقوق
النص��ف الثاني م��ن بطاقة الالعب

بشكل كامل.
ليمتلكه
ٍ
وأوضحت ذات الصحيفة اإليطالية
أ ّن الهداف التاريخي لساس��ولو (51
هدفا ً ف��ي  135مب��اراة ف��ي الدوري
اإليطال��ي) ق��د و َّق��ع بالفع��ل على

ٍ
مبدئي م��ع األنت��ر ،إال أنه لن
عق � ٍد
يت��م تفعيله س��وى بداي � ًة من متوز
املقب��ل ..ولم يعلق أي مس��ؤول من
كافة األطراف على تقرير الصحيفة
اإليطالية.
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بعد اإلنجاز الكبير في غربي آسيا

«الككيو شنكاي» يحرز لقب

«البارالمبية» تحصل على خمس ميداليات ملونة في ختام بطولة فزاع لألثقال
بغداد ـ هشام السلمان*
حص��ل الع��راق عل��ى خم��س
ميدالي��ات ملون��ة ف��ي خت��ام
مش��اركته ف��ي بطول��ة ف��زاع
الدولي��ة الثامنة برف��ع االثقال
لذوي االعاقة التي اسدل الستار
عنه��ا يوم امس ف��ي مدينة دبي
االمارتية  ،بعد ان حصل رس��ول
كاظم وعلي فاضل على ذهبيتني
وعلي موحان وه��زار كاظم على
فضيت�ين وس�لام محم��د على
برونزية واحدة.
وم��ن املؤمل ان يك��ون قد وصل
الوف��د العراق��ي ال��ى العاصمة
بغ��داد مس��اء الس��بت بعد ان
تواج��د ببطولت��ي غرب��ي اس��يا
بنسختها االولى وفزاع نسختها
الثامن��ة والت��ي ش��ارك فيه��ا
منتخب رفع االثقال مباشرة بعد
انتهاء بطولة غربي اسيا.
وكادت الرحلة الباراملبية العراقية
املتجه��ة ال��ى مدين��ة دب��ي
االماراتي��ة التي احتضنت الدورة
االولى لبطولة العاب غربي اسيا
ملتح��دي االعاقة ان تلغى ويغيب
العراق عن هذه املشاركة املهمة
 ,بع��د ان تعطل��ت تأش��يرات
الدخول اخلاصة بالبعثة العراقية
ال��ى البطولة والت��ي أعلن عنها
رئيس البعثة فاخر علي اجلمالي
بانها تبلغ اكثر من  73ش��خصا
بني العب ومدرب واداري فضال عن
دع��وات خاصة للح��كام وصلت
من اللجن��ة املنظمة للبطولة ,
تأخر التأش��يرت نت��ج عنه الغاء
املعس��كرات االعدادية اخلارجية
ملنتخب��ات العراق املش��اركة في

ابطالنا فوق منصات التتويج
البطول��ة وه��ي الع��اب الق��وى
ورف��ع االثق��ال وك��رة اله��دف
للمكفوفني وكرة الس��لة وتنس
الطاول��ة ,ولعل واح��دا من أهم
اسباب التفكير بالغاء املشاركة
والذي لوح ب��ه املكتب التنفيذي
للجن��ة الباراملبي��ة العراقية هو
ع��دم وص��ول التأش��يرات لـ 18
ش��خصا كان بينه��م ع��دد من
الالعب�ين واالداريني واملس��ؤولني

في اللجن��ة ما ادى الى ارباك في
االع��داد واالكتفاء مبعس��كرات
داخلي��ة وبالتال��ي كان رمب��ا
ينعك��س ذل��ك عل��ى املس��توى
الفن��ي الع��ام لالعب�ين  ,غير ان
رئيس اللجنة الباراملبية واعضاء
املكت��ب التنفي��ذي أص��روا على
ضرورة اكتمال جميع التأشيرات
كشرط للمشاركة وفعال مت ذلك
ف��ي الي��وم قبل االخي��ر النطالق

غدًا ..الجوية يواجه الحد ..والزوراء
بضيافة األهلي آسيويًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل��ت بعث��ة فري��ق الق��وة
اجلوية ،إلى العاصمة القطرية
الدوحة ،استعدادًا ملواجهة احلد
البحريني ،ي��وم غ ٍد األثنني على
ملعب ن��ادي الوكرة ،في اجلولة
الثاني��ة م��ن دور مجموع��ات
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي.
وق��ال جاس��م كاط��ع ،عض��و
الهيئ��ة اإلداري��ة لن��ادي القوة
اجلوي��ة،إن البعثة ،وصلت ظهر
أول ام��س إل��ى الدوحة ،وخاض
الالعبون ،تدري ًب��ا خفي ًفا ،خو ًفا
من اإلرهاق.
وأشار إلى أن  3العبني ،سيغيبون
ع��ن املب��اراة؛ بداع��ي اإلصابة،
وهم همام طارق ،وزاهر ميداني،
وأحمد عبد األمير ،الفتًا إلى أن
حمادي أحمد ،م��ا يزال موقفه
غامض��ا ،بس��بب
م��ن املب��اراة
ً
تعرض��ه إلصابة.وأوض��ح أن
اجلهاز الفني ،شدد على ضرورة
حتقي��ق نتيجة طيب��ة ملواصلة
املس��يرة والضغط على اجليش
منافس��ا
الس��وري ال��ذي يعد
ً
شرس��ا للق��وة ،عل��ى بطاقة
ً
التأهل.ولف��ت إل��ى أن "ه��دف
الفريق االحتفاظ باللقب ،وهو
م��ا يحت��م علين��ا أن نكون في
املوعد ،ونحقق نتيجة إيجابية،
أمام احل��د البحريني" ..يذكر أن
القوة اجلوية ،تعادل في مباراته
األولى مع الصفاء اللبناني ،في
اجلولة األولى.
م��ن جه��ة اخ��رى ،غ��ادر أمس

الالعبون واجلهاز الفني عزمهم
عل��ى حتقي��ق الف��وز وخط��ف
النقاط الثالث واملنافسة بقوة
على بطاقة التأهل".
وأوض��ح أن الفري��ق مكتم��ل
الصفوف ،وال توجد إصابات ،ما
س��يمنح الفريق الق��درة على
املناورة من خالل إش��راك جميع
الالعبني حس��ب حاجة املدرب
لهم أثناء سير املباراة ،الفتا إلى
أن امل��درب عصام حمد ش��اهد
الفري��ق األردن��ي وح��دد بعض
النقاط املهمة.
يش��ار إلى أن ال��زوراء تعادل في
مباراته األول��ى في كأس االحتاد
اآلسيوي أمام السويق العماني
من دون أهداف ،في حني خس��ر
األهلي أمام اجليش السوري.

تقرير

* مدير إعالم الباراملبية

بدء تصفيات شاطئية آسيا
والعراق يالعب اإلمارات غدًا

التعويض شعار ممثلي الكرة العراقية

فري��ق ن��ادي ال��زوراء متجه��ا
ص��وب العاصمة األردنية عمان
ملواجه��ة فريق األهل��ي يوم غ ٍد
اإلثنني ضمن اجلولة الثانية من
دور اجملموع��ات ببطول��ة كأس
االحتاد اآلسيوي.
وق��ال عض��و مجل��س إدارة
النادي ،عبدالرحمن رش��يد ،في
تصريحات صحفي��ة إن النادي
اس��تلم تأش��يرة الدخ��ول إلى
األراض��ي اإلردني��ة ،وأش��ار إلى
أن الفريق اس��تفاد م��ن مباراة
الطلب��ة ف��ي ال��دوري ،حيــث
كانت محط��ة إعــداد مهمة،
وبروف��ة حقيقــي��ة ملــب��اراة
األهلــي.
وتاب��ع رش��يد "نأم��ل أن يوفق
الفريق في املب��اراة ،حيث أبدى

البطولة.
كان اجلمي��ع ف��رح باملش��اركة ,
والتفاؤل يرتس��م عل��ى الوجوه
وغادرت البعث��ة العراقية صباح
الس��بت الثامن عشر من شباط
وافتتح��ت الرباعة ه��دى مهدي
ج��دول ميداليات العراق ثم فاجأ
منتخ��ب الع��اب الق��وى في أول
ظهوره بالبطولة بحصوله على
 13ميدالي��ة ملون��ة ث��م جاءت

االخب��ار الس��ارة م��ن خورفكان
التي ضيفت املنافس��ات تشير
الى تفوق تن��س الطاولة ونتائج
كبيرة للمكفوف�ين واخرى لكرة
الس��لة ليخرج العراق بحصيلة
ممي��زة م��ن امليدالي��ات بلغت في
الي��وم اخلتام��ي للبطول��ة 47
ميدالي��ة كان��ت حص��ة الذهب
منه��ا  20وحص��ة الفض��ة 20
والبرون��ز 7ميدالي��ات  ,ليحصل

الع��راق عل��ى الترتي��ب االول
للبطولة ويتسلم رئيس اللجنة
الباراملبية الدكتور عقيل حميد
درعها بتفوق وجناح.
اخبار البطولة كانت بتفاصيلها
تاتي بواس��طة املوفد الصحفي
املتمي��ز ف��ي تغطيت��ه الزمي��ل
كاظ��م الطائ��ي وكذل��ك الوفد
االعالم��ي املرئي اخل��اص بالقناة
العراقي��ة الرياضي��ة التي اولت
اهتماما كبيرا بالبطولة والنتائج
العراقي��ة املتحققة للمنتخبات
العراقية املش��اركة فيها والتي
اش��ار اليه��ا اجل��دول النهائ��ي
للميداليات حيث حصل منتخب
العاب القوى عل��ى  11ميدالية
ذهبي��ة و 17فضي��ة و 3برونزي��ة
ومنتخب رفع االثقال حصل على
 5ميدالي��ات ذهبية و 2فضية و2
برونزي��ة ومنتخب ك��رة الطاولة
عل��ى  2ذهبي��ة وميدالية واحدة
فضية و 2برونزية ومنتخب كرة
الس��لة عل��ى ميدالي��ة واحدة
ذهبي��ة ومنتخ��ب ك��رة الهدف
للمكفوف�ين عل��ى ميدالي��ة
واحدة ذهبية.
هؤالء االبطال من متحدي االعاقة
والظ��روف الصعب��ة والتقش��ف
يس��تحقون التك��رمي واالهتم��ام
والرعاية من قبل أعلى مس��تويات
الدول��ة النه��م برغ��م كل ه��ذه
املعان��اة وه��م يرفع��ون العل��م
العراقي ويعزف لفوزهم النش��يد
الوطن��ي العراق��ي ام��ام م��رآى
ومسمع من اجلميع في املشاركات
والبطوالت عل��ى جميع االصعدة
العربية واالسيوية والدولية.

ترينغانو ـ أثير الشويلي*
تس��تكمل منافس��ات اجملموع��ة
االولى اليوم االحد ضمن تصفيات
اس��يا بالكرة الش��اطئية املؤهلة
ال��ى كاس العال��م ،حي��ث يوج��ه
منتخ��ب افغانس��تان املنتخ��ب
الصيني ويالقي اهل االرض ماليزيا
منتخ��ب اي��ران ف��ي ح�ين يبق��ى
املنتخب البحرين باالنتظار.
وانتهت منافس��ات افتت��اح اليوم
االول حي��ث اس��تطاع املنتخ��ب
البحرين��ي ان يخط��ف اول ث�لاث
نق��اط مهم��ة ل��ه في مس��تهل
مشواره بالتصفيات بعد ان تغلب
عل��ى منتخ��ب الص�ين بنتيج��ة
كبي��رة قوامه��ا خمس��ة اهداف
مقابل الش��يء اما املب��اراة الثانية
التي خس��ر فيها اصح��اب االرض
ماليزيا م��ع منتخب افغانس��تان

بخمسة اهداف مقابل ثالثة .
يعق��د ف��ي العاش��رة والنص��ف
بتوقيت ماليزيا صباح اليوم االحد
املؤمت��ر الفن��ي ملنتخبن��ا الوطني
بكرة القدم الش��اطئية في فندق
برميوال والذي سيحضر فيه املدرب
راش��د داود ومن املؤكد سيتحدث
ع��ن اس��تعدادت املنتخ��ب خالل
هذه الفترة وخوض بعض املباريات
التجريبية وعن جاهزية والطموح
بخطف بطاق��ة التاهل الى كاس
العالم.
م��ن جانب��ه ،اكد املدرب املس��اعد
ملنتخبن��ا الوطن��ي بك��رة الق��دم
الش��اطئية فاضل عبد احلس�ين ،
انن��ا عازمون على خط��ف بطاقة
التاهل ومباراتنا يوم غد االثنني مع
منتخب االمارات تعد مبنزلة نهائي
مبك��ر ،وق��دم مت تهيئ��ة الفري��ق

بالش��كل االمث��ل له��ذه املب��اراة
 ،ال س��يما وان منتخبن��ا خ��اض
مباراتني وديتني قدم فيهما العبونا
مس��توى جيد ،منوها الى ان االداء
ب��دأ يتصاعد م��ن خ�لال تكثيف
الوح��دات التدريبي��ة الصباحي��ة
واملسائية.
واضاف عبد احلسني الروح املعنوية
لدى الالعبني مرتفعة ،والفرح يعم
الوفد العراقي وان شاء اهلل سنزف
البش��رى للجماهي��ر الش��عب
العراقية الفوز من ماليزيا ،وبني ان
امكانات الالعبني جميعها جاهزون
ملب��اراة يوم غ��د واحلم��دهلل لدينا
العبني ميتلكون مواصفات الالعب
اجليدة لكرة القدم الشاطئية.
* املنس��ق اإلعالم��ي للجن��ة
الشاطئية

وديتان لـ»شباب الصاالت» أمام إيران
بغداد ـ عدي صبار *
وص��ل منتخ��ب ش��باب الع��راق
لك��رة الص��االت أم��س ال��ى مدينة
قم املقدس��ة ف��ي جمهوري��ة إيران
اإلس�لامية  ،الج��راء مباراتني وديتني
ام��ام منتخب ش��باب إي��ران ،والذي
يأتي في إطار استعدادات املنتخبني
خلوض منافسات نهائيات آسيا التي
ستقام في تايالند أيار املقبل .
وق��ال مدي��ر املنتخب “عقي��ل عبد
الزه��رة ”  :ان املنتخ��ب وص��ل ال��ى
ايران م��ن أجل خ��وض لقائني وديني

مع نظي��ره اإليراني بن��ا ًء على دعوة
وجهة له م��ن قبل احت��اد الكرة في
إيران ،وأش��ار إلى أن منتخب ش��باب
أي إي��ران يس��تعد منذ فت��رة بعيدة
لبطولة آسيا ولعب مباريات جتريبية
مع منتخبات روس��يا وصربيا ؛وبني»
أن اجله��از الفني ملنتخبنا الش��بابي
بقي��ادة امل��درب علي طال��ب محمد
يأمل م��ن هاتني املبارات�ين  ،الوقوف
على مدى جاهزية املنتخب العراقي
حتضيرا للنهائيات األسيوية .
وأض��اف “ عبد الزه��رة» أن منتخبنا

يس��عى لالس��تفادة من وديات ايران
بالش��كل الذي يس��هم في وصول
الفريق للمس��توى الفن��ي املطلوب
 ،مؤك��دا ً ال��ى إمكاني��ة الفري��ق
العراقي لتحقيق نتائج طيبة خالل
البط��والت املقبلة في ظ��ل التطور
امللف��ت للنظ��ر الذي ش��هدته كرة
الص��االت العراقية خالل الس��نوات
األخي��رة بش��هادة جمي��ع املعنيني
سواء في الداخل او اخلارج.

فيجور الدولية لالحتراف

بغداد ـ إعالم األولمبية:
حقق منتخبنا الوطني للكيوكوشنكاي املركز
األول فرقيا في بطولة فيجور الدولية لألحتراف
بالكيوكوشنكاي التي أختتمت مساء اخلميس
ف��ي دولة الكويت بعد ان اح��رز ثالثة ميداليات
ذهبي��ة وبرونزية واحدة مبش��اركة أربعة العبني
فقط.
وق��ال الدكتور عمار عدن��ان وهيب رئيس األحتاد
العراق��ي املركزي للعب��ة ان الالعب�ين (محمد
ابراهيم واحمد محمد جبار وابراهيم جاس��م)
حققوا املركز األول وحصلوا على «حزام البطولة
األحترافي��ة» فيما حصل الالعب حس�ين عمار
عل��ى املرك��ز الثال��ث «ميدالي��ة برونزي��ة» في
منافس��ات بطولة فيجور ليت الدولية الثانية
التي ش��اركت فيها منتخبات (الكويت ،لبنان،
سوريا ،فلسطني ،الس��عودية واالمارات واالردن
فضال عن العراق).
وأضاف وهيب :متكن أبطالنا من التس��يد على
املرك��ز األول فرقيا فيما ح��ل املنتخب الكويتي
مس��تضيف احلدث على املرك��ز الثاني وحصل
املنتخب اللبناني على املركز الثالث ،مشيرا ً الى
ان اللجن��ة املنظمة للبطول��ة أختارت حكمنا
الدولي حيدر العتابي أفضل حكم في البطولة
نظرًا للمستوى الكبير الذي قدمه ونال اعجاب
جميع احلاضرين.
وأس��تطرد رئيس األحتاد حديثه بالقول  :مت أيضا
أختيار نائ��ب رئيس األحتاد العراقي حيدر أس��د
في عضوية اللجنة الفني��ة الدائمة لبطوالت
األحتراف التي يشرف عليها األحتادين األسيوي
والعربي للعبة ،مشيرا ً الى ان النسخة الثالثة
للبطول��ة س��تقام ف��ي مدينة دب��ي األماراتية
مطل��ع الع��ام املقب��ل ..وخت��م  :ش��اركنا في
البطول��ة عل��ى نفقتن��ا اخلاصة بس��بب قلة
امليزاني��ة املالية لألحت��اد وكذلك عدم ش��مول
البط��والت األحترافي��ة ف��ي مناه��ج األحتادات
الرس��مية ،متمنيا من وزارة الشباب والرياضة
العراقية واللجن��ة األوملبية دعم أحتاده صاحب
األجنازات الدولية الس��يما والع��راق مقبل على
املشاركة في بطولتي العرب والعالم منتصف
ونهاية العام احلالي.
يذك��ر ان رئي��س األحت��اد العراقي عم��ار عدنان
يش��غل منصب رئيس األحتاد األس��يوي للعبة
فض�لا عن منصب��ه كنائب اول لرئي��س األحتاد
العربي للكيوكوشنكاي.

ّ
يضيف الشرطة
البحري

في «ثالثة ممتاز الكرة»
بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطل��ق اليوم االحد منافس��ات اجلولة الثالثة
ملرحل��ة اياب الدوري املمت��از لكرة القدم ،حيث
جت��ري مباراة واحدة جتمع البحري مع الش��رطة
عل��ى ملعب الزبير في محافظة البصرة  ،فيما
جتري يوم غد س��ت مباريات حي��ث يحل الطبة
ضيفا على نادي احلس�ين مبلعب اخلمسة االف
متف��رج مبدين��ة الص��در فيما يضي��ف النفط
عل��ى ملعبه نادي امليناء البص��ري فيما يتقابل
السماوة مع النجف على ملعب االول وسيكون
ملعب الفيحاء مسرحا للقاء نفط اجلنوب مع
احلدود ويتواجه نفط ميس��ان مع نفط الوسط
على ملع��ب امليمون��ة في محافظة ميس��ان
ويقابل امانة بغداد على ملعبه الكرخ  ،وتختتم
منافسات هذه اجلولة باقامة اللقاء االخير بعد
غ��د الثالثاء بني كرب�لاء والكهرباء على ملعب
كربالء الدولي.
فيما اجلت جلنة املس��ابقات مباراة الزوراء مع
الق��وة اجلوي��ة الى اش��عار آخر بس��بب ارتباط
الفريق�ين مبنافس��ات اجلولة الثاني��ة لبطولة
كاس االحتاد االس��يوي لكرة القدم حيث يالعب
الق��وة اجلوية ن��ادي احلد البحرين��ي في ملعبه
املفترض في الدوحة ويالقي الزوراء نادي االهلي
االردني.
ويتصدر نادي النفط ترتي��ب فرق الدوري املمتاز
برصي��د  42نقطة يليه الزوراء ونفط الوس��ط
باملركزي��ن الثان��ي والثالث بف��ارق نقطة واحد
ثم الش��رطة رابعا ب 40نقط��ة والقوة اجلوية
باملركز اخلامس بـ 39نقطة.

* املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

بمشاركة  68رباعًا يمثلون  12ناديًا

«أمانة بغداد» ّ
يتوج بكأس العراق لفئة الشباب برفع األثقال
بغداد ـ سيف المالكي*
ت��وج فري��ق امان��ة بغ��داد بلق��ب
بطولة العراق لالندية واملؤسس��ات
لفئة الش��باب التي نظمها االحتاد
العراق��ي املركزي لرف��ع االثقال في
املركز التدريبي بقاعة التأميم وحل
فريق ب��درة ثاني��ا فيم��ا كان املركز
الثالث من نصي��ب فريق امليناء في
البطولة التي ش��ارك فيها  12ناديا
بواقع  68رباعا.
وق��ال امني س��ر احت��اد رف��ع االثقال
الدكت��ور مصطف��ى صال��ح :ان
احتاد رف��ع االثقال يس��عى لتطبيق
منهاجه الس��نوي بكافة حذافيره
لذل��ك عم��ل عل��ى اقام��ة بطولة
الع��راق لالندية واملؤسس��ات لفئة
الش��باب التي ش��هدت مش��اركة
موس��عة م��ن االندية اذ ت��وج فريق
امانة بغ��داد بلقبها بع��د ان جمع
 609كغم وجاء فريق بدرة في املركز

الثان��ي بعد ان جم��ع  576اما فريق
امليناء فقد ج��اء ثالثا بعدما حصد
 509كغ��م ،فف��ي بداي��ة البطولة
ب��وزن  50كغم حص��ل العب امليناء
حسني رعد كصار على املركز االول
وج��اء زميله حس�ين عم��اد كاظم
ثانيا وحصل منتظر منذر من امليثاق
على املركز الثالث.
وف��ي وزن  56كغم حصل حس�ين
محم��د فيحان من ن��ادي بدرة على
املرك��ز االول وحل علي عباس احمد
م��ن امانة بغداد عل��ى املركز الثاني
وج��اء ثالث��ا علي حس�ين علي من
املين��اء وف��ي وزن  62كغ��م حصل
عل��ي جمعة من امان��ة بغداد على
املرك��ز االول وجاء عل��ي عبد الزهرة
من امليناء وصيفا وحصل مصطفى
زهي��ر م��ن املقدادي��ة عل��ى املرك��ز
الثالث وفي وزن  69كغم حصل باقر
س��عد من امانة بغداد على اللقب
وحل مصطف��ى محمد فيحان من
نادي ب��درة على املرك��ز الثاني وجاء

جانب من منافسات البطولة

محم��د حاف��ظ م��ن املقدادية في
املركز الثالث.
وفي وزن  77كغ��م جاء علي صادق
م��ن ن��ادي ب��درة ف��ي املرك��ز االول
وحس�ين خليل من نادي بغداد على
املركز الثاني وس��جاد علي من نادي
بدرة على املركز الثالث وفي وزن 85
كغم حصل حس�ين عل��ي مننادي
امانة بغداد عل��ى املركز االول وجاء
زميله عل��ي احمد ثاني��ا فيما كان
املركز الثالث من نصي��ب رباع نادي
بدرة علي جمعة حسن.
ام��ام وزن  94كغ��م فكان��ت في��ه
املنافس��ة على اش��دها وحسمها
الرب��اع حس�ين ماج��د مرتضى من
ن��ادي امليناء الذي ج��اء باملركز االول
وحص��ل ع�لاء س��الم عل��ى املركز
الثاني وحصل كرار حسني من نادي
بدرة على املركز الثالث.
وف��ي وزن  +94كغ��م ج��اء محمد
عمار يسر من امانة بغداد في املركز
االول وجص��ل مؤم��ل س��الم م��ن

نادي الكوت على املرك��ز الثاني في
البطولة التي اداره��ا وبنجاح كبير
احل��كام علي حمزة وعباس ش��واي
وعادل عمران وطه يحيى ومنذر داود
وعبد الرحمن داود ومؤيـد العبدلـي
وفـالح حس��ـن جل��ود وعبد املنعم
حس�ين وصاحـ��ب احم��د حس��ن
ومت اعتم��اد النظ��ام االلكترون��ي
للبطولـ��ة وحس��ب م��ا متبع في
بطـ��والت االحتـ��اد الدولـ��ي لرفـع
االثقـال.
م��ن جهت��ه اكد عض��و احت��اد رفع
االثقال محمد عبد املنعم ان االحتاد
س��مى جلنة احلكام التي س��تعمل
على ادارة البط��والت والتي تكونت
من املتحدث مش��رفا والنائبني علي
حم��زة ومن��ذر داود وصال��ح مهدي
مق��ررا واالعض��اء عب��اس ش��واي
وط��ه يحيى ومؤي��د العبدلي وعلي
مهدي.
* املنسق اإلعالمي الحتاد األثقال

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
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"جدولة" التحديثات
الصباح الجديد :BBC -
أف��ادت األنب��اء أن ش��ركة مايكروس��وفت س��تمكن
مستعملي ويندوز  10من اختيار متى يتم تثبيت حتديثات
األمان مبجرد وصولها ،بدال من إنفاذها على الفور.
وش��كا املس��تعملون من أن إع��ادة التش��غيل املطلوبة
لبعض التحديثات ،والتي ال ميكن تأجيلها حاليا ،تس��بب
أضرارا.
وقال��ت الش��ركة في مدونتها إنه س��يكون اآلن بوس��ع
أولئ��ك الذين يس��تعملون نظام التش��غيل وين��دوز 10
جدولة التحديث خالل ثالثة أيام من تاريخ تلقي إشعاره.
ومع ذلك ،يقول اخلب��راء إن تأخير حتديثات األمان قد يكون
محفوفا باخملاطر.
وميكن بالفعل لعمالء آبل إرجاء حتديثات نظام التشغيل
ماك ،أو اختيار تثبيتها تلقائيا خالل الليل ،ويتضمن ذلك
تنفيذ عمليات إعادة التشغيل األساسية.
ومت تصمي��م ناف��ذة الثالثة أيام ،إلعط��اء الناس املزيد من
الس��يطرة على موعد وقوع التحديث��ات ،وميكنهم أيضا
تغيير الوقت الذي اختاروه في أثناء انتظارهم.
وق��ال خبير األم��ن الس��يبراني البروفيس��ور أالن وودوارد،
من جامعة س��اري ،إن تأخير التحديثات ميكن أن يس��اعد
القراصنة.
وأضاف قائال لبي بي س��ي":أنا لس��ت  100باملئة مع هذه
الفكرة ،ألنه في كثير من األحيان تعالج هذه التحديثات
املش��كالت األمنية الصعبة ،وتريد بالفعل تثبيتها على
األجهزة بأسرع وقت ممكن".

اليابان تقوم بزراعة
صحيفة خضراء

الصباح الجديد -وكاالت:
ابتك��رت إحدى أش��هر الصحف في اليابان ،ماينيتش��ي
ش��يمبون" ،الصحيفة اخلض��راء" الثورية التي س��تغير
نظرتنا ألس��لوب إعادة تدوير الورق ،لذا ال عجب أن اليابان
من الدول األكثر تقدما في العالم.
وصنع��ت "الصحيفة اخلضراء" من امل��واد املعاد تدويرها،
ُ
والورق النباتي الذي ميكن زراعته في الوعاء ،حيث ستنمو
األزهار مع القليل من العناية.
وال يع��د هذا النوع م��ن الورق األول من نوع��ه في اليابان،
حيث انتش��ر الورق "صديق البيئة" في األسواق اليابانية
قبل بضع سنوات.
وحصدت الصحيفة اليابانية ربح��ا قدره  700ألف دوالر،
كم��ا حقق��ت قفزة في س��وق التداول مع بي��ع  4ماليني
نسخة في اليوم.
وتعد هذه اخلطوة من ،ماينيتشي ،امتدادا مثاليا لشعارها
في النشر ،حيث تسلط منشوراتها الضوء على طرق حل
القضايا العاملية ،وفقا لتقارير .Lifegate
وق��د وصلت ه��ذه املب��ادرة أيضا إلى
امل��دارس ف��ي الياب��ان ،حي��ث
يتعلم األطفال أهمية إعادة
التدوي��ر وس��بل احلف��اظ
على البيئة.

ّ
متشرد ينفذ عملية

سطو بـ"مسدس لعبة"

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

الصباح اجلديد -وكاالت:
اعتقلت الشرطة الروسية رجال بال مأوى " 38عاما" بعد أن
حاول السطو على محل بقالة صغير ،باستعمال مسدس
لعبة في قرية سيريبرينيي برودي الروسية.
وأظهر شريط فيديو انتشر على املواقع االلكترونية ومواقع
التواصل االجتماعي ،عامل��ة البقالة وهي تغادر احملل ،فيما
فاجأها الرجل بتوجيه مسدس إلى وجهها ،طالبا أموالها.
وقد مت التعرف على الس��ارق ،عبر لقطات كاميرات املراقبة،
ومت القب��ض علي��ه .وقد يواج��ه ما يصل إل��ى  10أعوام في
السجن.

عمار العزاوي يصنع مصغرات للشناشيل البغدادية القديمة
بغداد  -احالم يوسف:
هو صانع تراث "مصغر" ،فنان ميزج
موهبته ،بحبه للوط��ن وحضارته،
لينتج تراثا آخ��ر ،متمثال مبصغرات
فني��ة جميلة ،عمار صباح العزاوي،
يتمتع بعدة مواهب منها الرس��م،
والنح��ت ،وتصمي��م النم��اذج
املصغ��رة ،اما هوايات��ه ،فهي جمع
النم��اذج املصغ��رة للس��يارات،
والدراج��ات املصنوع��ة م��ن قب��ل
ش��ركات عاملية .وتربي��ة احليوانات
التي لم يعتد االخرون على تربيتها
في بيوتهم ،فيج��د الزائر في بيته،
االس��د ،والنم��ر ،والق��رد ،والضبع،
وغيرها لالجتار بها.
يق��ول العزاوي ان موهبته بدأت في
سن السادسة ،عندما بدأ بالرسم،
وش��ارك باعمال��ه ،ف��ي الكثير من
املهرجان��ات واملع��ارض املدرس��ية،
وق��ال :م��ن خ�لال متابعت��ي لكل
االنش��طة الفني��ة احسس��ت
فيم��ا بع��د مبي��ل نح��و ف��ن
النحت ،ألني وجدته يجسد

الفكرة ويجس��مها خالفا للرسم،
وه��ذا م��ا ش��جعني عل��ى تق��دمي
اوراق��ي بعد مرحل��ة االعدادية الى
كلية الفنون اجلميلة ،لكن لالسف
ومث��ل الكثير لم يت��م قبولي الني
ل��م افكر ابدا بان الفن ايضا يحتاج
الى احملسوبية ،واضطررت ان اكمل
دراستي في كلية االدارة واالقتصاد
مجبرا ،ولست مخيرا.
بعد حصوله على البكلوريوس ومن
ثم املاجس��تير ،لم يفك��ر العزاوي
بالوظيفة مثل الكثير من اخلريجني،
وباشر بتنفيذ هوايته التي منت عن
موهبة ،وه��ي صناع��ة املصغرات،
"الدايورام��ا" ،ولتكتم��ل الص��ورة
لديه ،ب��دأ بالبحث ،واقتناء النماذج
املصغ��رة للس��يارات والدراج��ات،
وقال :تولدت لدي الرغبة في اقامة
معرض لعرض النم��اذج ،وكان هذا
اول عمل لي ،وكان من شروط عرض
النم��اذج هو ان يتم تصويرها بنحو
متقن ،لتظهر بصورة اكثر واقعية
وه��ذا م��ا يس��مى بالدايوراما ،من

الفنان عمار العزاوي
بعدها قررت استثمار هذه الهواية
بعم��ل جدي��د ،و هو احي��اء التراث
البغ��دادي بص��ورة امن��وذج مصغر،
لكنه واقعي.
ع��ن الصعوبات الت��ي واجهها في
حصول��ه عل��ى امل��واد اخل��ام التي
يش��تغل بها على النم��اذج اوضح

الع��زاوي :ف��ي بداية االم��ر واجهت
الكثير من العقب��ات و الصعوبات،
في اختيار نوعية املواد املستعملة،
وكمبتديء عملت س��اعات طواال،
واحسس��ت بش��غف نح��و ه��ذا
العم��ل الفن��ي ،مما جعلن��ي اتقنه
اكث��ر ،واعمل على املواد بسالس��ة

اكب��ر ،وم��ن بعدها اس��تطعت ان
اضيف الكثير من ملس��اتي اخلاصة
على االمنوذج .
س��النا الع��زاوي عن الفائ��دة التي
يجنيها من تل��ك االعمال ،فاخبرنا
انها احدى الط��رق التي تعزز الثقة
بالنف��س وتع ّل��م الصب��ر والتروي،
اضاف��ة الى انه��ا محتاج��ة خليال
خص��ب ميك��ن ان يرتوي اكث��ر مبرور
الزمن ،لذلك فانا اخطط لالستمرار
بتطوير ه��ذه الهواية ،الصنع مناذج
ميك��ن ان تك��ون ضمن تاري��خ الفن
العراقي مس��تقبال ،الن��ي في كل
عمل ال اضع مجه��ودي فقط ،وامنا
محبت��ي ،وحرص��ي عل��ى الع��راق
وحضارت��ه ،وهذا يتطل��ب اجتهادا
وعمال متقنا.
س��النا العزاوي عم��ا اذا كان لديه
اتصال ببعض املس��ؤولني في وزارة
الثقاف��ة فق��ال :نع��م مت االتص��ال
بي ودعوتي من قب��ل وزارة الثقافة،
لكني لم اهتم باملوضوع بنحو جاد
السباب خاصة ،والن طموحي اكبر

أخبــارهــــــــــم

رئيس وزراء كندا يثير هوس

المعجبات بسبب صوره القديمة
اوتاوا  -ايهاب عمر:
قد ال يكون رئيس الوزراء الكندي
اول من يش��تهر ويعرف بسبب
وس��امته ،اكث��ر م��ن منصبه
السياس��ي ،لك��ن يب��دو ان
"جاس�تن ت��رودو" تخط��ى
احل��دود املعقول��ة في مثل
ه��ذه املواق��ف ،حي��ث
اصيبت الفتيات بهوس
فيما يتعلق بوس��امته،
التي يجد البعض انها
جعلته اقرب الى جنوم
الس��ينما ،من��ه الى
رئيس وزراء.
وقبل ايام تداول عدد
من املش��تركني في
مواقــع التواصــل
االجتمــــاعــ��ي،
وخاصـ��ة موقــع
تويت��ر ،مجموع��ة
ص��ور لت��رودو في
مرحل��ة ش��بابه،
وهــو مــــا زاد
ح��دة اله��وس
ل��دى الفتيات
اللواتي علقن
علـى الصور
بطــريق��ة
توح��ي ملن
يجــهـل
ا ســمه ،

بانه ممثل س��ينمائي هوليوودي
وليس رئيس��ا لل��وزراء ،فعلقت
احدى الفتي��ات قائلة انها على
اس��تعداد الن تقف ف��ي طابور
انتظ��ار رد ترودو على رس��ائلها،
ولو بعد عش��رين عام��ا ،واخرى
القت بالتحية الصباحية قائلة
صباح اخلير على اجلميع ،وخاصة
ترودو الشاب.
يذكر ان جاس�تن ترودو هو االبن
البكر لبيير ت��رودو ،رئيس الوزراء
الكندي السابق .وانتخب عضو
مجل��س الن��واب ع��ن الدائ��رة
االنتخابي��ة من بابين��و في عام
 ،2008وأعي��د انتخاب��ه ع��ام
.2011
شغل ترودو مناصب في حكومة
ظ��ل احل��زب الليبرال��ي كناق��د
للش��باب ،والتعددية الثقافية،
واملواطنة ،والهجرة ،ومرحلة ما
بعد التعليم الثانوي ،والشباب،
ورياضة الهواة.
وف��ي  14أبري��ل  ،2013انتخ��ب
ت��رودو لزعام��ة احل��زب الليبرالي
الكندي،عقب فوز احلزب الليبرالي
الكن��دي بأغلبي��ة س��احقة في
االنتخاب��ات الفدرالي��ة ي��وم 19
أكتوب��ر ع��ام  ،2015وأصبح ترودو
رئي��س وزراء الب�لاد وأدى اليم�ين
الدستورية يوم الرابع من تشرين
الثاني نوفمبر .2015

توبا بويوكستون

خبراء مصريون يصنعون أول

أنموذج ألكياس صديقة للبيئة
الصباح الجديد  -وكاالت:
يعكف باحثون ف��ي جامعة النيل
املصري��ة عل��ى تطوي��ر وس��يلة
تسمح بتحويل قشور الروبيان ،أو
اجلمبري اجملفف ،إلى أغشية رقيقة
من البالستيك القابل للتحلل من
أجل اس��تعمالها في صنع عبوات
وأكياس صديقة للبيئة.
وجنح أفراد فري��ق البحث بعد مرور
نصف عام على بدء املشروع ،الذي
يس��تغرق عامني ،ف��ي صنع امنوذج
مبدئ��ي رقيق وواضح ،باس��تعمال
م��ادة الـ"كايتوس��ان" التي توجد
في قشور الكائنات القشرية.
وقالت إيرين س��امي التي تش��رف
عل��ى املش��روع ،إن��ه إذا مت تنفي��ذ
الفك��رة جتاريا ،فقد تس��اعد على
احلد من اخمللف��ات ،وزيادة الصادرات
الغذائي��ة ،ألن البالس��تيك ل��ه

مواصف��ات مقاوم��ة للميكروبات
والبكتيريا.
وأوضح��ت أن اس��تعمال قش��ور
اجلمبري أكثر استدامة ،ألنها ميكن
أن حت��ل بدي�لا للم��واد الصناعية
املس��تعملة في البالستيك ،وحتد
م��ن ك��م النفاي��ات البيولوجي��ة
الناجمة ع��ن صناع��ة الغذاء في
مصر.
وقال فريق البحث إن نتائج البحث
الواعدة ستؤثر بنحو إيجابي على
البيئ��ة ،م��ن خالل خف��ض كمية
التلوث ،والتعزيز في حل مش��كلة
النفاي��ات الصلب��ة ،كم��ا أن هذا
التط��ور في الصناعة ،سيس��اعد
عل��ى حف��ظ األطعم��ة واألغذية
املتنوعة ملدة أطول داخل األكياس،
ويقل��ل من تفاعل امل��واد واخلامات
املصنعة لألكياس مع األطعمة.

مغن كوبي يتهم شاكيرا

بسرقة أغنية " "La Bicicleta
الصباح الجديد  -وكاالت:
وافق��ت محكم��ة ف��ي مدري��د
على النظر في ش��كوى رفعها
مغ�� ٍّن كوب��ي ض��د النجم�ين
الكولومبيني شاكيراShakira ،
وكارل��وس فيفي��سCarlos ،
 Vivesيتهمهما فيها بس��رقة
أغنية  La Bicicletaالناجحة من
عمل سابق له.
سجلت الش��كوى في احملكمة
وقد ُ
التجارية في مدريد ،اخملتصة بامللكية

من الف��رص التي طرحت ،فالدعم
والرات��ب لن يك��ون كافيا ملتطلبات
اعمال��ي ،اضاف��ة ال��ى ان العم��ل
الوظيفي قد يأخ��ذ من وقتي ويؤثر
على التزامي.
فيما يتعلق باملعارض قال العزاوي:
وجه��ت لي دع��وات كثي��رة القامة
املعارض داخل العراق وخارجه ،لكن
ولظروف خاصة ،وايضا املش��كالت،
وااللتزام��ات ،كله��ا مجتمع��ة
منعتن��ي من تلبية تل��ك الدعوات،
وق��د اك��ون بالفع��ل مكتفي��ا مبا
اق��وم به ،فانا الي��وم ال اتعامل مع
املصغ��رات عل��ى انها جت��ارة ،بقدر
م��ا هي هواية امارس��ها وامتع بها
اآلخر ،احيانا يُطلب مني تش��كيل
مصغر لش��كل م��ا ،او يعرض علي
بيع احد املصغرات التي اش��تغلها،
هناك من يبحث عن املصغرات التي
اق��وم بصنعه��ا بعد مش��اهدتها
على الفيس ب��وك او من خالل احد
اخر قام بشراء احد النماذج ،ويبقى
الثمن يحدده الراغب بالشراء.

الفكري��ة ،ورفعتها ش��ركة "ماريال
دياني��ك روم��و" التي متث��ل الكوبي
ليف��ان رافاييل كاس��تيانوس Liván
 Rafael Castellanosاملعروف باسم
ليفام.
ويؤك��د هذا املغني في الش��كوى أن
اإليقاع الرئيسي في األغنية منسوخ
عن جزء من أغنيته " Yo Te Quiero
 " Tantoالعائدة الى العام .1997
وق��ال مص��در قضائ��ي إن القاضي
أمه��ل الطرف�ين  20يوم��ا ً لتوفي��ر

أدل��ة على حججهما بش��أن اللحن
والكلمات.
وهذه ليست املرة األولى التي تواجه
فيه��ا ش��اكيرا اتهاما ً كه��ذا .فقد
خلص القضاء األميركي العام 2014
ف��ي نيويورك ،ف��ي خت��ام محاكمة
بتهمة انتهاك حقوق املؤلف ،إلى أن
أغنيتها "ل��وكا" التي حققت جناحا ً
عامليا ً هي نس��خة غي��ر قانونية عن
أغنية ألفها فن��ان من الدومينيكان
في العام .1998

بع��د الش��ائعات الت��ي
أطلقتها الصحف التركية
عن النجم��ة التركية توبا
بويوكستون وخبر خيانتها
لزوجها املمثل أنور صايالك،
وطالقها من��ه ،نفذت توبا
تهديده��ا ،وأقامت قضية
ض��د الصح��ف ،واملواق��ع
اإللكتروني��ة ،الت��ي روجت
لهذه الشائعات.
وف��ي تفاصي��ل القضي��ة
التي رفعته��ا توبا ،طالبت
بتعوي��ض ق��دره  50أل��ف
لي��رة ،موضح��ة أنه��ا
تعرضت لضغط نفس��ي
بس��بب ه��ذه الش��ائعات
املزعجة.

عل��ى صعيد آخ��ر ،تواصل
توب��ا تصوي��ر مش��اهدها
"جس��ور
مبسلس��ل
وجميل��ة" ال��ذي تتع��اون
فيه م��ع النج��م كيفياجن
تاتليت��وغ ،ونش��ير ال��ى أن
هذه الش��ائعات انتش��رت
ف��ور بدء عرض مسلس��ل
الثنائي مما أثار غضبها.

عالء زلزلي
ف��ي دورته الثامن��ة التي
حمل��ت ش��عار "دورة
القدس" ،ك��رم املهرجان
اللبنانـــي للس��ينمــا
والتلفزي��ون ،ونقيـــ��ب
الس��ينمائيني صبح��ي
س��يف الدي��ن ،ع��ددا ً
م��ن االف�لام ،وبع��ض
جن��وم العال��م العرب��ي،
م��ن مخرج�ين ،وممثلني،
ومنتجني ،على رأس��هم
املمثلة الس��ورية سوزان

جن��م الدي��ن ،واملمث��ل
الس��وري عب��اس النوري،
واملمث��ل اللبناني وس��ام
صباغ ،وغيرهم.

هند صبري
النجم��ة
كش��فت
التونس��ية هن��د صب��ري،
أنها تواص��ل حال ًيا تصوير
مسلس��ل "حالوة الدنيا"،
والذي تخوض به الس��باق
مؤك��دة
الرمضان��ي،
أن مسلس��لها يحم��ل
تفاصيل اجتماعية خاصة،
ومختلف��ة عم��ا قدمت��ه
م��ن قب��ل .ونف��ت صب��ري
ف��ي تصريح��ات خاص��ة
إل��ى اح��د مواق��ع االخبار
الفنية ،الش��ائعات املثارة
بشأن حتولها لتقدمي قصة
تراجيدية كئيبة من خالل
ه��ذا العم��ل ،مؤك��دة أن
العمل في داخله أكثر من

قصة مجتمعية مختلفة،
وجديدة من نوعها .وكانت
الفنان��ة تتعاون ف��ي هذا
العمل مع ظافر العابدين،
والذي ش��اركها م��ن قبل
ألكث��ر م��ن م��رة ،وحقق��ا
النج��اح مع��ا ،إل��ى جانب
مش��اركة مجموع��ة من
النجوم.

