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في هذا العدد "كتاب مستقبل القوات المسلحة العراقية" الحلقة 10 ص11

تواصل هيئة تحرير "الصباح الجديد" وبالتعاون مع مركز البيان للدراسات والتخطيط 
نش��ر حلقات من كتاب " مس��تقبل قوات األمن العراقية" لمؤلف��ه الدكتور مايكل 
نايت��س، وفي هذه الحلقة يطالب المؤلف باصالح المؤسس��ات وال��وزارات األمنية 
المدنية، ويقول المؤلف "بموجب الدس��تور العراقي، تعد قوات األمن العراقية تحت 
الس��يطرة المدنية، ولذلك فإن المس��ؤولية تتوقف عند الوكاالت المدنية وقادتها. 
يجب ان يُشجع مجلس األمن القومي، وصياغة استراتيجية لألمن القومي العراقي 
تكون محدثة، وتصور انتقال العراق من وس��ط الصراع الى مكافحة التمرد، وإلى 
ردع دول المنطق��ة 44 ، كما يجب على لجن��ة األمن والدفاع في البرلمان ومثيالتها 
في مجالس المحافظات أن تلعب دورًا إشرافيًا، كما يجب على ديوان الرقابة المالية 

وهيئة النزاهة أن يشاركان بنحو دقيق في رصد ميزانيات".

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة  في جهاز مكافحة 
اإلرهاب ، أمس األحد ، عن اقتحام 
ح��ي الصم��ود وت��ل الرم��ان في 
اجلانب األمين من املوصل ، مشيرة 
ال��ى ان ، تنظيم  داع��ش احتجز 
مدنيني ف��ي إحدى م��دارس احلي 
وجعل��ت منه��م دروعاً بش��رية ، 
فيم��ا اقتحمت قوات الش��رطة 
االحتادية حي الدواسة وحي النبي 
ش��يت الذي توغلت فيه ملسافة 

300 م وسط احلي . 
وقال القائد ف��ي جهاز مكافحة 
اإلرهاب اللواء معن السعدي في 
حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ ان "قوات جهاز مكافحة 
اإلره��اب متكنت م��ن اقتحام حي 
الصمود وتل الرمان منذ الساعة 
الس��ابعة م��ن صباح ي��وم أمس 
والسيطرة على أجزاء من احلي"، 
ان "الق��وات متكن��ت من  مبين��اً 
قتل 20 عنص��رًا من داعش خالل 

عملية االقتحام". 
داع��ش  "تنظي��م  ان  وأض��اف 
احتج��ز املدني��ني املتواجدين في 
واس��تخدمهم  امل��دارس  إح��دى 
كدروع بش��رية ملنع تقدم القوات 

األمنية". 

من جانبها أعلنت قوات الشرطة 
االحتادي��ة يوم ، أم��س األحد ، عن 
اقتحام قواتها حي الدواس��ة في 

اجلانب األمين ملدينة املوصل . 
وق��ال قائد الش��رطة الفريق رائد 
ش��اكر جودت في بي��ان له تلقت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نسخة منه إن "قطعات الشرطة 
االحتادي��ة اقتحم��ت صب��اح يوم 
أمس، حي الدواسة في الساحل 
األمين ملدينة املوصل"، مضيفاً أن 
"احلي يض��م مبان��ي حكومية"، 
مبين��اً أن"عملي��ة االقتحام متت 
بإسناد قصف مدفعي وصاروخي 

مكثف". 
وتابع جودت أن "قطعات الشرطة 
االحتادي��ة اقتحم��ت أيض��اً ح��ي 
النبي ش��يت في الساحل األمين 
ملدين��ة املوص��ل ، الفت��اً ال��ى أن 
"الق��وات توغلت مبس��افة 300 م 

وسط احلي . 
من جهته كش��ف مص��در امني 
في قيادة عمليات املوصل ، أمس 
األحد، ع��ن هرب نحو ألف مقاتل 
م��ن تنظيم داعش باجتاه س��وريا 
وتركيا مع تق��دم القوات االمنية 

في امين املوصل.
 تتمة ص3

جهاز مكافحة اإلرهاب يقتحم حيي 
"الصمود وتل الرمان" في أيمن الموصل

قوات مكافحة اإلرهاب خالل اقتحامها أحياء اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر محل��ي في محافظة 
نينوى،ام��س االح��د، ب��أن زعي��م 
تنظي��م "داعش" املدع��و ابو بكر 
يقض��ي  البغ��دادي أص��در ق��راراً 
بازاح��ة "العراقي��ني" م��ن جميع 
مناصب القي��ادة في قضاء تلعفر 

غرب املوصل، فيما أشار الى تولية 
قيزغستاني اجلنسية في منصب 

"الوالي العام".
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "البغدادي أصدر قراراً هو الثاني 
م��ن نوع��ه خ��الل الس��اعات 24 
املاضية مضمونه إزاحة العراقيني 

من كل مناصب القيادة في قضاء 
تلعف��ر غ��رب املوص��ل"، مبيناً أن 
ه��ذا القرار ج��اء "بعد ق��رار مماثل 
ش��مل قيادات ما تبقى من احياء 

الساحل االمين للموصل". 
"ق��رارات  أن   ، املص��در  وأض��اف 
عل��ى  تدل��ل  األخي��رة  البغ��دادي 

التنظيم  داخ��ل  اضط��راب  وجود 
وب��روز خالف��ات حادة ب��ني اقطابه 

الرئيسية".
وفي س��ياق آخ��ر متكن��ت القوات 
األمنية العراقية من إلقاء القبض 
على داعشي قيل إنه ابن عم زعيم 
تنظيم داعش أبو بك��ر البغدادي، 

في حي اجلوسق باجلانب األمين من 
املوصل.

ومت االعتق��ال، عل��ى أي��دي ق��وات 
الشرطة االحتادية، اللواء التاسع.

وأظهرت صور مقتطعة من فيديو 
القاء القبض عليه، الداعش��ي ذا 
اللحية احلمراء مكبالً ومساقاً من 

قبل عناصر الشرطة.
من جهة أخرى أف��اد مصدر أمني 
ف��ي نين��وى، ب��أن 18 عنص��راً من 
"داعش" قتلوا بقص��ف لطائرات 
الق��وة اجلوية في الس��احل االمين 

من املوصل.
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البغدادي يزيح العراقيين من مناصب القيادة بتلعفر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن رئيس مجل��س محافظة 
واس��ط م��ازن الزامل��ي، أم��س 
األحد، ان عدد االش��خاص الذين 
مت اعتقاله��م بس��بب االحداث 
التي ش��هدتها احملافظة مؤخراً 
بل��غ 36 ش��خصاً، فيم��ا ق��دم 
م��ع ذوي املعتقل��ني اعتذاره��م 
لرئي��س ال��وزراء حي��در العبادي 
على خلفية ذلك، مناشدين اياه 

بالتدخل الطالق سراحهم.
وق��ال الزاملي في مؤمتر صحفي 
عق��ده امس م��ع عدد م��ن ذوي 
املعتقل��ني في اح��داث احملافظة 
احملافظ��ة  مبجل��س  االخي��رة، 

وتابعته "الصباح اجلديد"،"نقدم 
اعتذارن��ا لرئي��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي بش��أن االح��داث التي 
واس��ط"،  زيارته جلامعة  رافقت 
مبين��اً ان "ع��دد املعتقل��ني في 

هذه االحداث بلغ 36 شخصا".
"نناش��د  الزامل��ي  واض��اف 
الط��الق  بالتدخ��ل  العب��ادي 
س��راح املعتقلني الذين اعتقلوا 
بتهم��ة االعتداء عل��ى الق�وات 
االمنية"، مش��يراً ال��ى ان "ابناء 
واس��ط سيس��تقبلون العبادي 
باحل��ب وال��ود في أي وق���ت يزور 

احملافظة".
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متابعة الصباح الجديد:
تخطط الوالي��ات املتحدة إلجراء 
خفض كبير في املساعدات املالية 

التي تقدمها للبلدان األخرى.
وقال ميك مولفاني، مدير الرقابة 
البي��ت  ف��ي  وامليزاني��ة  اإلداري��ة 
األبي��ض، أم��س االح��د ، إن إدارة 
الرئيس االميركي ، دونالد ترامب، 
س��تقدم على خف��ض كبير في 
حجم املساعدات اخلارجية للدول 

األخرى.
وأض��اف مولفان��ي ف��ي تصري��ح 
صحف��ي "إنن��ا ذاهب��ون لتق��دمي 
تخفيض في املساعدات اخلارجية، 

ونحن سنقترح إنفاق هذه األموال 
هنا في الواليات املتحدة... احلديث 
يجري ع��ن تخفيضات كبيرة إلى 
حد ما.. هذه التدابير ستس��مح 
ل��إدارة بزيادة 54 ملي��ار دوالر إلى 

نفقات امليزانية العسكرية".
ووفقاً لوس��ائل اعالم دولية " فإن 
تنفق سنوياً  األميركية  احلكومة 
نحو 50 مليار دوالر على احتياجات 
وزارة اخلارجية والوكالة األميركية 
 )USAID( الدولي��ة  للتنمي��ة 
واملكتب املركزي للمس��اعدة في 

اخلارج.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د نائب األمني الع��ام جلامعة 
ال��دول العربي��ة الس��فير أحمد 
ب��ن حل��ي أن انتصار الع��راق في 
املعرك��ة الت��ي يقوده��ا حملارب��ة 
داعش في املوصل سيغير الكثير 

من مفاهيم دحر اإلرهاب.
وجاء تصريح بن حلي للصحفيني 
في س��ياق االع��الن ع��ن أعمال 
الدورة )147( جمللس جامعة الدول 
العربية على مس��توى املندوبني 
الدائمني وذل��ك على مدى يومني 
عل��ى ان تعق��د عل��ى املس��توى 

الوزاري الثالثاء املقبل بالقاهرة.

وأضاف بن حلي في هذا الس��ياق 
أن االنتصار ف��ي معركة املوصل 
الكثي��ر  تغيي��ر  ال��ى  "س��يؤدي 
م��ن املفاهي��م لدح��ر االره��اب 
ف��ي  االرهابي��ة  والتنظيم��ات 

املنطقة".
ووص��ف معرك��ة املوص��ل بأنها 
"نقطة مضيئة لتوحيد وتضامن 
الش��عب العراق��ي والس��ير في 
مس��ار املصاحل��ة وبن��اء الدول��ة 
العراقي��ة التي نأم��ل أن تتجاوز 
الت��ي  والتحدي��ات  الصعوب��ات 

تواجهها" .
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واسط تعتذر للعبادي وتناشده 
بالتدخل إلطالق سراح أبنائها

ترامب يحّد من المساعدات 
المالية الخارجية

الجامعة العربية تَعّد معركة الموصل 
نقطًة مضيئًة بوحدة العراقيين

العراق في مرمى العنف الوحشي 
بعد عام 2003

داعش يصادر نحو 150 محاًل تجاريًا 
وينهب محتوياتها بأيمن الموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
إبراهي��م  اخلارجي��ة  وزي��ر  ناق��ش 
اجلعفري مع رئيس اللجنة الدولية 
للصليب األحم��ر بيتر ماورير، على 
هامش اجتماع��ات مجلس حقوق 
األوض��اع  جني��ف،  ف��ي  اإلنس��ان 
اإلنس��انية التي يعيش��ها العراق 
في ظ��ل احلرب ضد تنظيم)داعش( 
اإلرهاب��ي واجله��ود الت��ي تبذله��ا 
ملس��اعدة  الدولي��ة  املنظم��ات 

الشعب العراقي.
ل��وزارة  اإلعالم��ي  املكت��ب  وذك��ر 
اخلارجية العراقية في بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلدي��د" ،أن رئيس 
الدولي��ة للصليب األحمر  اللجنة 
أكد تقدمي الدع��م لعودة النازحني 
إلى مناطق سكنهم احملررة وتوفير 

االحتياجات األساسية لهم.
وقال "لم نشهد موجات نزوح عالية 
كم��ا كان متوقع��اً ونقدر انضباط 
بتش��كيالتها  العراقي��ة  الق��وات 
كاف��ة واحترامه��ا للقانون الدولي 
اإلنساني خالل عمليات حترير املدن 

من قبض��ة داع��ش، وتعاونهم مع 
املنظمات اإلنسانية لتقدمي أفضل 

اخلدمات للشعب العراقي.
ومن جانبه، قال اجلعفري إن اإلنسان 

أينما كان هو ضحية اإلرهاب بغض 
النظ��ر عن دينه ومذهبه وقوميته، 

داع��ش تس��تهدف  وان عصاب��ات 
والكنائ��س  واملس��اجد  املعاب��د 
واملدارس  واملستشفيات  واألسواق 
واجلامعات وتدعي االنتماء لإسالم 
وهو منه��ا براء منها. مؤكداً تقدم 
الق��وات املس��لحة العراقية لدحر 
داعش وحتري��ر األراض��ي العراق�ية 

بالكامل.
ون��وه مب��ا قدمت��ه جلن��ة الصليب 
األحم��ر للع��راق، داعياً إل��ى تقدمي 
املزيد من الدعم للشعب العراقى 
وتوفير املس��تلزمات الضرورية في 
ظل م��ا يعانيه نتيج��ة املواجهات 
العس��كرية مع اإلرهاب، مش��ددًا 
على ض��رورة إعادة إعم��ار املناطق 
العوائ��ل  ع��ودة  لضم��ان  احمل��ررة 
تأهي��ل  إليه��ا الس��يما  النازح��ة 
واجلامعات  واملدارس  املستشفيات 
من خالل املنظمات الدولية والدول 
الصديقة،الس��يما في ظل األزمة 
املالية التي مير بها العراق بس��بب 
انخفاض أس��عار النف��ط وتكلفة 

احلرب ضد داعش.

"الصليب األحمر" تشيد بالدور اإلنساني
للقّوات العراقية في معركة الموصل

بغداد - وعد الشمري:
أكدت جلنة االقتصاد واالستثمار 
في مجلس الن��واب، امس االحد، 
أن االتف��اق بني الع��راق وصندوق 
النق��د الدولي يوفر فائ��دة تقدر 
باكثر م��ن 18 ملي��ار دوالر، الفتة 
إل��ى أن جزء م��ن املبلغ س��يأتي 
على ش��كل ق��روض أم��ا البقية 
فأنها تسهيالت وترشيد لالنفاق 

وتأخير لتعويضات الكويت.

وقالت عضو اللجنة جنيبة جنيب 
في حديث مع "الصباح اجلديد"، 
إن "الع��راق عق��د اتفاقي��ة م��ع 
صندوق النق��د الدولي في العام 
املاض��ي يج��ري تنفيذه��ا حالياً 

وبشكل تدريجي".
ع��ن  النائب��ة  جني��ب،  وتابع��ت 
التحالف الكردستاني أن "املردود 
املالي لهذه االتفاقية يقدر ب� 18 
ملي��ار و300 ملي��ون دوالر كونها 

تنط��وي على عدد من املكاس��ب 
للجان��ب العراق��ي مب��ا يس��هم 
ف��ي رف��ع مس��تواه االقتص��ادي 
التي  املالي��ة  االزم��ة  ومواجه��ة 
يعاني منها نتيجة تراجع اسعار 

النفط".
وفيم��ا أك��دت أن "ه��ذا املبلغ ال 
يعني بأجمله سيأتي على شكل 
ق��رض"، بّين��ت أن "املبل��غ الذي 
مت االتف��اق عل��ى اس��تدانته من 

صندوق النق��د الدولي يقدر ب� 5 
مليار دوالر فقط".

وأش��ارت جني��ب إلى أن "تس��لم 
الق��رض س��يكون عل��ى دفعات، 
وصل��ت إلى الع��راق واحدة منها 
ف��ي الع��ام املاضي وتق��در مبليار 
و400 ملي��ون دوالر، عل��ى أن يتم 
حتصي��ل البقي��ة خ��الل العامني 

احلالي والالحق".
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اتفاق العراق مع صندوق النقد يوّفر أكثر من 18 مليار دوالر
"االقتصادية النيابية": مبلغ القرض ال يزيد على 5 مليارات دوالر

متابعة

تقريـر

نازحو املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافق��ت بريطانياً على إقراض 

العراق 12 مليار دوالر.
وقال مس��ؤول ب��وزارة املالية 
العراقي��ة لرويترز امس األحد 
إن "بريطاني��ا وافق��ت عل��ى 
مليارات جنيه  تقدمي عش��رة 
استرليني ) مليار دوالر( قروضاً 
للعراق بهدف مساعدته في 

متويل مش��روعات مهمة في 
مجال البنية التحتية".

وأض��اف أن "إعالن��اً رس��مياً 
سيصدر في وقت الحق".

وكان مجل��س ال��وزراء واف��ق 
بجلس��ته في 26 متوز املاضي 
عل��ى توصية جلنة الش��ؤون 
االقتصادية بشأن، السير في 
اج��راءات اتفاقية القرض مع 

مببلغ  البريطاني��ة  احلكوم��ة 
10 مليارات جنيه استرليني، 
للتف��اوض  جلن��ة  وتش��كيل 
الى  التفاوض  وتقدمي مسودة 
مجلس ال��وزراء أصولياً، على 
محافظ��ة  اضاف��ة  يت��م  ان 
البص��رة الى اللجنة املذكورة 
بشأن مش��روع شحة وحتلية 

املياه.

بريطانيا توافق على إقراض العراق 12 مليار دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:
ج��دد وزي��ر امل��وارد املائية، حس��ن 
اجلنابي، تطمينه لوضع سد املوصل 
بع��د تك��رار التقارير ع��ن مخاطر 

انهياره في األشهر السابقة.
وقال اجلنابي بحس��ب بيان للوزارة 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
معه��د  ف��ي  اس��تضافته  خ��الل 
االمنائي��ة  للسياس��ات  التق��دم 
مبحاضرة حتت عنوان )س��د املوصل 
والتداعيات االقتصادية(، ان  الواقع 

"أولوية الوزارة تأمني سالمة السد 
املتاح��ة في  واإلمكان��ات احلالي��ة 
املعاجلة، عالية ج��داً وبتكنولوجيا 

متطورة".
وأض��اف "ميكن ان نرس��ل رس��الة 
اطمئن��ان ال��ى كل املواطنني بأنه 
ال مخاط��ر على الس��د في الوقت 

احلاضر".
وأش��ار اجلنابي الى سد املوصل من 
حيث أهميته االروائية واالقتصادية 
واالجتماعية وخصائصه التكوينية 

واجليولوجي��ة واجراءات الس��المة 
واعم��ال التحش��ية الت��ي تق��وم 
به��ا ال��وزارة من خ��الل فريق عمل 
ثالثي متمثل باخلبراء واملهندس��ني 
العراقيني وشركة تريفي االيطالية 
املهندس��ني  فيل��ق  واالستش��اري 
تقارير  وكان��ت ع��دة  األميرك��ي". 
دولي��ة ق��د ح��ذرت م��ن احتمالية 
إنهيار س��د املوصل بس��بب التربة 

الهشة التي بني عليها.
تفصيالت ص12

وزير الموارد المائية يؤكد عدم وجود 
مخاطر حالية بسد الموصل

بعد وصول الشرطة االتحادية الى المجّمع الحكومي



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

تالش��ت احالمنا وتبددت بتحقيق 
غ��د افضل الجيالن��ا املقبلة وبناء 
مجتمع يسوده العدالة واملساواة 
هك��ذا  والدميقراطي��ة،  واحلري��ة 
الذي��ن  املواطن��ن  اح��د  رأي  كان 
استطلعت الصباح اجلديد اراءهم 
الذكرى السادسة  مبناسبة حلول 
ش��عب  النتفاض��ة  والعش��رين 
كردس��تان عام 1991 ضد النظام 

البعثي املباد.
بعد مرور 26 عاماً على االنتفاضة 
احملافظات  وحترير  شعب كردستان 
الكردية من حكم البعث وازالمه، 
ما زالت االوضاع السياس��ية دون 
مستوى الطموح وتراجعت معها 
املعايير الدميقراطية ، حيث يعيش 
اقتصادي��ة  اوضاع��اً  املواطني��ون 
ومالية مزرية أدت الى تبديد واهدار 
لثروات االقليم حتت مسمى حتقيق 
االستقالل االقتصادي وبناء أسس 

دولة كردستان .
مواطنون حاورتهم الصباح اجلديد 
قال��وا انه��م يعض��ون اآلن اصابع 
باالح��زاب  ثقته��م  عل��ى  الن��دم 
التي  والقوى السياس��ية احلالية، 
اس��تغلت ثقة الش��عب وتالعبت 
فرصة  اعظ��م  واهدرت  مبقدرات��ه 
اتيحت للكرد منذ قرون لبناء كيان 
على اطالل الظلم واجلور واملأسي 
الت��ي تعرض له��ا الك��رد على يد 
األنظمة والسلطات التي تعاقبت 

على حكم كردستان.
س��يروان صالح وه��و صاحب احد 
الس��ليمانية  مبحافظة  املقاه��ي 
ف��ي  اجلدي��د   للصب��اح  ق��ال 
مع��رض رده على س��ؤال ع��ن رأيه 
بالنتائج وااله��داف التي حققتها 
»ان ش��عب كردستان  االنتفاضة، 
ناضل على مدار عش��رات السنن 
كي يتخل��ص من حك��م األخرين 
وان يحكم نفسه بنفسه، وكانت 

آالف  ثم��رة لتضحيات  االنتفاضة 
الش��باب والش��ابات من ابناء هذا 
البلد، ولكن أين هي اآلن الشعارات 
واالهداف والفكر الثوري الذي كنا 
نحمله كله استبدل باملال والثروة 

واالمتيازات.
ويضيف س��يروان صال��ح بعد 26 
عام��اً عل��ى االنتفاضة ان��ا اعمل 
بأج��ر يوم��ي، »اذا ل��م امتك��ن من 
العمل اليومي فمن سوف يطعم 
األطفال، ال احد؟، احزابنا فش��لت 
ف��ي كل ش��يء حتى ف��ي الوعود 
الت��ي قطتها وتقطعه��ا في كل 
مرة تقترب موعد االنتخابات التي 
تنه��ال معه��ا الوعود بتحس��ن 

االوضاع وحتقيق الرخاء للشعب.
ب��دوره يق��ول دي��اري خال��د وه��و 
لديه ماجس��تير ف��ي التأريخ عن 

الس��بب وراء س��خرية املواطن��ن 
ان   ، االنتفاض��ة  مقدس��ات  م��ن 
هناك عدة اس��باب اغلبها ترتبط 
باملس��ؤولن ف��ي االقلي��م، الذين 
انتفضوا ضد السلطات املستبدة 
ح��كام  ال��ى  حتول��وا  انه��م  اال 

مستبدين وفاسدين.
وتابع خالد ان كل الوعود والشعارات 
الت��ي حملته��ا االنتفاضة ذهبت 
ادراج الري��اح، وحتول من كان يدعي 
الدفاع عن حرية وحقوق الش��عب 
الى س��راق للمال الع��ام، وحتولت 
االنتفاضة من ثورة ش��عبية تروم 
حتقي��ق تطلع��ات الش��عب، ال��ى 
فرص��ة الغناء وزيادة ثروات وارصدة 

املسؤولن.  
   ف��ي ح��ن اقيم��ت العدي��د من 
االنش��طة والفعالي��ات الثقافية 

والديني��ة والرياضي��ة ف��ي مدينة 
االنتفاض��ة، منعت  بواب��ة  راني��ة 
مدين��ة  ف��ي  االمني��ة  االجه��زة 
اربيل جتمعاً لنش��طاء ومنظمات 
مجتمع مدني كانوا ينوون تنظيم 
جتمع للتنديد باالش��تباكات التي 
حصل��ت اجلمعة بن قوات وحدات 
حماية س��نجار وقوات بيشمركة 
روز اف��ا املوالي��ة لتركي��ا، وقام��ت 

باعتقال عدد من النشطاء.  
املتح��دث باس��م الهيئ��ة العليا 
حلقوق االنسان في االقليم محمد 
گۆمش��ینى ق��ال ان الهيئ��ة لم 
حتص��ل حل��د اآلن عل��ى املعلومات 
املطلوب��ة ع��ن اس��باب اعتق��ال 
يرومون  الذي��ن كان��وا  النش��طاء 
التظاه��ر ف��ي أربي��ل، مؤك��داً ان 
الهيئ��ة مس��تمرة ف��ي متابع��ة 

مالبس��اتها  ملعرف��ة  القضي��ة 
واالسباب وراء اعتقالهم.

من جانب��ه أدان رئيس جلنة حقوق 
االنس��ان في برملان االقليم النائب 
س��وران عم��ر اعتق��ال قراب��ة 50 
ناشطاً سياسياً وصحفياً بينهم 
العدي��د م��ن النس��اء م��ن قب��ل 
االجهزة االمنية في اربيل، واوضح 
ان من بن املعتقلن الذين ما زالوا 
في الس��جن لدى قوات االسايش 
محم��د كيان��ي عض��و مجل��س 

النواب السابق.     
يش��ار ال��ى ان ش��رارة انتفاض��ة 
ش��عب كردس��تان اندلع��ت ف��ي 
اخلامس من ش��هر آذار عام 1991، 
من مدينة )رانيه( التابعة حملافظة 
لتص��ل  وامت��دت  الس��ليمانية، 
في الس��ابع م��ن آذار إل��ى مدينة 

السليمانية، وفي 11 من آذار متكنت 
قوات البيشمركة من حترير مدينة 
اربي��ل، ثم واصل أبن��اء االنتفاضة 
تقدمه��م ليح��رروا م��دن  دهوك، 
كويه، ش��قالوة، حلبج��ة، آميدي، 
مخم��ور، زاخو، آك��ري، دربنديخان، 
كالر، جوارتا، بنجوين، سيد صادق، 
وجميع أقضية ونواحي كردستان، 
لينته��ي بهم املط��اف في مدينة 
كركوك التي حرروها في العشرين 

من آذار عام1991.
تال ذلك تولي اجلبهة الكردستانية 
ليتم  ادارة محافظات كردس��تان، 
1992/5/19، انتخ��اب برمل��ان  ف��ي 
احلكوم��ة  وتش��كيل  كردس��تان، 
الت��ي أخ��ذت عل��ى عاتقه��ا إدارة 
ش��ؤون االقليم، من��ذ ذلك الوقت 

وحلد اآلن.

مواطنو اإلقليم يتحسرون على شعارات 
رّنانة ذهبت أدراج الرياح

26 عامًا على االنتفاضة ضد الدكتاتورية
عمار البغدادي

ق��رأت البارحة هنا ف��ي » الصب��اح اجلديد« 
تقريراً شبه مفصل عن احملاضرة التي القاها 
االخ رئي��س التحرير اس��ماعيل زاي��ر باحدى 
الكلي��ات العراقية ف��ي العاصم��ة بغداد..

ماقرأت��ه مدهش جله��ة التجرب��ة العميقة 
واملعرفة املبه��رة باحلوادث وألن الرجل تتلمذ 
»هن��اك« حي��ث جت��ري الس��ياقات على غير 
»العادة« التي جتري فيها الس��ياقات املماثلة 

في العراق!.
ح��ري بكل صحفي واعالم��ي عراقي ان يقرأ 
بامع��ان محاض��رة زاير ويكتش��ف »النفس 
الصحفية« في نفس��ه مرة أخ��رى وان كان 
امض��ى في مجال املهنة 30 عاماً مثلي فما 
اكتشفته إننا نحتاج الى الكثير لكي نكون 
رس��ل هذه املهنة الكونية واالنسانية التي 
تتحرك على قاطرة القيم االنسانية وتسير 
حسب مشيئة احلوادث والتس��ير بالضرورة 
حس��ب »مش��يئة االحرار« كم��ا يقول عمر 

اخليام في رباعياته!.
رمبا عشت جتربة زاير »الغربية« نفسها فقد 
جبت البلدان بحثاً عن معنى املعاني ومقادير 
احلوادث واالش��ياء وجرى االحت��كاك بالقيم 
الكبيرة وس��ياقاتها ومحطاتها السياسية 
والفكرية ابتداء م��ن اخللية االولى في حزب 
الدع��وة االس��المية نهاي��ة الس��بعينيات 
ال��ى الصحاف��ة » الش��امية« ف��ي س��وريا 
ولبنان والعم��ل بكبريات »اجلرايد« البيروتية 
والس��ورية الى العمل االذاع��ي والتلفزيوني 
العرب��ي م��روراً برئاس��تي لتحري��ر اكثر من 
صحيفة ف��ي املعارضة العراقية الس��ابقة 
وانته��اًء بالكتاب��ة ف��ي » الصب��اح اجلديد« 
لكن االش��ارات الت��ي طرحها واش��ار اليها 
اس��ماعيل زاير تلفت النظ��ر دائماً وابداً الى 
ضرورة البحث عن » املكان اآلمن« الذي تبحر 
في��ه »الصحافة احلرة« لكي تؤكد نفس��ها 
وتش��كل التعبير االول عن ماهيات االشياء 
وحدود القيامات االنسانية في عاملنا العربي 
وعاملن��ا العراقي والس��يما وان ه��ذا العالم 
يتطل��ع ال��ى حرية م��ن نوع ابع��د ومالذ من 
طراز فريد يكتسح الراهن وقوانينه وينهض 
بحموالت املقبل وأحالمه اإلنسانية املغطاة 

بشراشف املوت العلني!.
زاي��ر في محاضرته فتح عيوني على اش��ياء 
ماكان ميك��ن ادراكها اال بالكلم��ة والتعبير 
والف��ات النظ��ر ال��ى القيمة الت��ي تنطوي 
عليه��ا » االش��ارة« ف��ي زم��ن كث��رت في��ه 
االش��ارات وبنادق املليشيات ورصاص البنادق 
اجملهولة ومن يريد اكتس��اب اخلبرة املضافة 
الى س��نوات »ش��يبته الصحفية« عليه أن 
يقرأ محاضرة إس��ماعيل زاير في الصحافة 
واالعالم واالهم م��ن ذلك جتربته الغربية في 

االعالم االستقصائي.
عل��ى الكلي��ات العراقية دع��وة أهل اإلعالم 
النهم اه��ل العلم وع��دم االكتف��اء بدعوة 
الن��واب واه��ل السياس��ة النه��م يروج��ون 
انتخابياً النفسهم اما نحن فنروج للتجارب 

احلية والكلمة املسؤولة والوطن املثقف.

االستفادة من درس 
زاير محاضرًا

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

»انن��ا نحت��اج ال��ى االص��الح بع��د ان 
يئسنا من امكانية ان تنجح الطبقة 
السياسية احلالية في حتقيق ذلك، فلو 
كان��ت قادرة عليه الجنزته خالل العقد 
الذي قضته في السلطة، اال ان الواقع 
يتح��دث عن عكس ذل��ك، اذ كلما مر 
الوقت تضاعفت املش��كالت وتعقدت 
االزمات وتش��عبت، فيومنا اس��وأ من 

امسنا، وغدنا اسوأ من يومنا.« 
ه��ذا ن��ص  كالم ملواط��ن عراق��ي في 
الكاتب  التظاهرات االخيرة اقتبس��ه 
البريطاني املعروف » يوليان بوس��ن » 
في اح��دى كتاباته التي نش��رت على 
صحيفة » الناش��ونال ديلي تليغراف 
والت��ي حتدث��ت ح��ول   « البريطاني��ة 
سنوات التغيير التي مر بها العراقيون 
والتي لم يجنوا منها س��وى س��نوات 
من س��وء اخلدم��ات والقت��ل واالرهاب 
كم��ا اض��اف ف��ي مقال��ه ان« مجرد 
ش��يوع فكرة ع��دم جن��اح التغيير في 
العراق، إال بتدخ��الت اقليمية ودولية، 
كّلف الع��راق والعراقي��ن الكثير من 
الدماء واخلس��ائر الفادحة في الثروات 

والبنية التحتية.« 
وتابع قائال » ان العراق ليس بلداً عقيًما 
ابداً، فهو ميتلك من الكفاءات واخلبرات 
واخليرين والكفوئن من اذا اتيحت لهم 

الفرصة فسيغيرون اشياء كثيرة.« 

وتاب��ع » ام��ا القول بأن ه��ذه الطبقة 
السياس��ية اكتس��بت خب��رة خ��الل 
وجوده��ا ف��ي الس��لطة ط��وال هذا 
الوقت فلماذا نخسر اخلبرة املتراكمة 

ونبدأ من الصفر؟.
ومن ق��ال ان هذه الطبقة اكتس��بت 
خب��رة؟ ل��و كان االمر كذل��ك لبان في 
وعالقاته��ا  واجنازاته��ا  مش��اريعها 
ولقادت العراق الى النجاح.ومن اجل ان 
ال نظلمها اود ان اعترف بأنها بالفعل 
اكتسبت خبرة متراكمة، ولكن ليس 
في حل املش��كالت وقيادة العراق الى 
النجاح وحتقيق اه��داف العراقين في 
احلياة احلرة والكرمية، وامنا في الفش��ل 
واللصوصية والفس��اد بكل اشكاله 

وبعضها في االرهاب وغير ذلك.«
كما تس��اءل بوس��ن » ل��و ان كل من 
قضى س��نوات ف��ي الس��لطة يجب 
أن يبق��ى فيه��ا بحجة انه اكتس��ب 
خب��رة، فماذا س��يبقى اذن من النظام 
الدميقراط��ي الذي يعني ف��ي جوهره 
عب��ر  للس��لطة  الس��لمي  الت��داول 
صندوق االقت��راع؟ ولو كان هذا الكالم 
صحيًحا ملا شهدنا تغيير الزعماء في 
العالم احلر كل اربع او ثماني س��نوات، 
ولتشبثت كل حكومة بسلطتها الى 
ابد االبدي��ن، وعندها لتح��ول العالم 
كله الى نظام آل سعود، مثال، يتوارثون 

السلطة من القصر الى القبر.« 
كم��ا حت��دث بوس��ن ع��ن ان القانون 
احلال��ي في الع��راق فصلت��ه الطبقة 

السياس��ية احلاكمة بطريقة يضمن 
له��ا احتكار الس��لطة حت��ى املمات، 
م��ن خ��الل تش��ريع نظ��ام القوائ��م 
والقاس��م االنتخاب��ي وعملي��ة نقل 
وانتق��ال االصوات، ولذل��ك رأينا كيف 
ان مرش��حاً ل��م يحص��ل عل��ى عدة 
مئ��ات من االصوات حجز مقعده على 

حس��اب مرش��ح آخر حصد عشرات 
اآلالف م��ن اص��وات الناخب��ن، وذل��ك 
بسبب الطريقة التي شرعها القانون 

في حساب االصوات.« 
اجلدي��د  الع��راق    « أن  أك��د  كم��ا 
)الدميقراط��ي(، الذي ما ي��زال يتأرجح 
ب��ن الوصول ال��ى املس��توى املطلوب 

والتعددية  الدميقراطي��ة  التجربة  من 
واحلري��ات وغيره��ا، وب��ن الوصول الى 
لألم��ن  ايض��اً  املطل��وب   املس��توى 
واالس��تقرار بع��د أن وج��د على حن 
غفلة، أنه بات مختبراً ومصنعاً ألعتى 
العصابات االجرامية واكثرها وحشية 
ودموية في العالم. فالدالئل تشير الى 

أن الساس��ة في بغ��داد، رمبا ما يزالون 
يعيشون حلظات النصر على الطاغية 

صدام بفضل اخملطط االميركي.« 
كم��ا نف��ى بوس��ن أن  يأت��ي النصر 
والتغيي��ر للعراقين كما يريدون وكما 
تش��تهي س��فنهم.. إمن��ا مب��ا يحقق 
املصالح لالطراف االقليمية والدولية، 
لذا ميكن القول إن املسؤولن العراقين 
وجدوا انفس��هم اليوم في وضع غاية 
في االحراج، عندما يُب��رئ االميركيون 
اطراف��اً اقليمية أجرم��ت بحق العراق 
وتسببت في إزهاق آالف االرواح، بهدف 
تش��كيل التحالف املطل��وب للحرب 
املفترض��ة ضد م��ا يس��مى بتنظيم 
»داعش« في العراق وس��وريا.« واضاف 
»  جتمعت االدل��ة الكافية على تورط 
كل من الس��عودية وقط��ر وتركيا في 
مس��اندة ودعم هذا التنظيم وغيره، 
وجاء إق��رار نائ��ب الرئي��س االميركي 
جو بايدن، تتويج��اً للحقائق املوجودة 
على االرض، وكان يفت��رض باحلكومة 
العراقية التحرك بس��رعة الس��تثمار 
الفرص��ة وإثبات الوج��ود والضرب بيد 
من حدي��د بوجه كل املس��ؤولن عما 
ج��رى ويجري في الع��راق، او في االقل، 
التأكيد للعالم بأن هذه الدول او غيرها 
غير مؤهلة ألن تكون شريكة نظيفة 
وصادقة في احل��رب على االرهاب الذي 
رعته ونشأ على يديها، وذلك من خالل 

مقاضاتها قانونياً امام العالم.«
التجرب��ة  فش��ل  ع��ن  حت��دث  كم��ا 

االنتخابي��ة ف��ي الع��راق قائ��ال »  ان 
الكثي��ر من اعض��اء مجل��س النواب، 
ل��م  والس��ابقة  احلالي��ة  وبدورتي��ه 
يحجزوا مقاعدهم اال بسبب والئهم 
لهذا الزعيم او ذاك، وفي احيان كثيرة 
بس��بب العالقات االسرية، ولذلك فان 
النائ��ب ال يفك��ر اب��داً ف��ي ان يتجاوز 
)الزعي��م( الض��رورة ب��أي ش��كل من 
االش��كال النه يشعر بانه ولي نعمته 
وانه صاحب الفضل عليه في الوصول 
الى البرملان، ولطاملا شكا لي نواب من 
عجزه��م عن اب��داء آرائه��م بحرية او 
التصويت او االمتناع بحرية، خوفاً من 
بطش )زعيم( القائمة او زبانيته، الذي 
ميارس سياس��ة تكميم االفواه كلما 

احس بخطر. » 
كم��ا اختت��م حديث��ه ان ج��ل ه��ذه 
الطبقة احلاكمة، ل��م تكن متتلك أية 
خب��رة ف��ي اإلدارة والس��لطة، خاصة 
وان جله��م قضى عم��ره في صفوف 
املعارض��ة يقاتل ويجاه��د ضد نظام 
الصنم الذي س��قط في التاس��ع من 
نيس��ان ع��ام 2003، اال انه اكتس��ب 
اخلب��رة م��ن خ��الل التجرب��ة، فلم��اذا 
يحتكر الفرصة لنفس��ه خاصة بعد 
ان ثبت بالتجربة بأنه فشل في حتقيق 

برنامجه االنتخابي او احلكومي؟.

* ع��ن صحيف��ة » الناش��ونال ديلي 
تليغراف البريطانية »

بعد حقبة »جمهورية الخوف« والقمع المنّظم

العراق في مرمى العنف الوحشي بعد عام 2003

ان شرارة انتفاضة 
شعب كردستان اندلعت 
في الخامس من شهر 
آذار عام 1991، من 
مدينة )رانيه( التابعة 
لمحافظة السليمانية، 
وامتدت لتصل في 
السابع من آذار إلى 
مدينة السليمانية، وفي 
11 من آذار تمكنت 
قوات البيشمركة من 
تحرير مدينة اربيل

احلرب على العراق 2003

بغداد ـ الصباح الجديد:
املتح��دة  اململك��ة  الع��راق  دع��ا 
البريطاني��ة، ال��ى تق��دمي املزيد من 
الدع��م ف��ي مج��ال رف��ع االلغ��ام 
واملس��اهمة  احلربي��ة  واخمللف��ات 
الفاعل��ة ف��ي اع��ادة اعم��ار البنى 
م��ن  احمل��ررة  واملناط��ق  التحتي��ة 

عصابات داعش االرهابية.
وذك��ر بيان ل��وزارة اخلارجية اطلعت 
علي��ه »الصب��اح اجلدي��د«، أن وزي��ر 
اخلارجي��ة ابراهيم اجلعف��ري التقى 
عل��ى هام��ش اجتماع��ات مجلس 

حقوق اإلنس��ان ف��ي مدينة جنيف 
السويس��ريَّة، وزي��ر ش��ؤون آس��يا 
والكومنول��ث  والباس��يفيك 

البريطانّي الوك شارما«.
مواق��ف  »عل��ى  اجلعف��رّي  وأثن��ى 
ف��ي  للع��راق  الداعم��ة  بريطاني��ا 
ُمواَجهة اإلرهاب، وتقدميها ُمختلِف 
والتدري��ب،  اللوجس��تّي،  الدع��م 
واملُس��اَعدات املاليَّ��ة، واإلنس��انّية، 
تفرح��وا  أن  لك��م  ُموِضح��اً: 
لالنتص��ارات املتحقق��ة عل��ى ي��د 
العراقيِّن في حربهم ضّد عصابات 

داع��ش اإلرهابيَّ��ة؛ ألنك��م كنت��م 
ش��ريكاً وطرف��اً داعماً للع��راق في 
حترير األراضي العراق�يَّة، وعليكم أن 
تكونوا شركاء أقوى من خالل إعادة 
بناء البن��ى التحتيَّة، وعودة العوائل 

النازحة إلى مناطق ُسكناها«.
وأض��اف »نحن بحاج��ة للمزيد من 
املُس��اَعدات في مجال ن��زع األلغام، 
واالس��تفادة من اخلبرات البريطانيَّة 
في تطهير األراضي العراق�يَّة احمُلرَّرة 
م��ن خط��ر األلغ��ام، والتع��اون في 

ة، والتعليم«. مجال الِصحَّ

بغداد ـ الصباح الجديد:
نش��رت صحيفة صاندي تلغراف 
ف��ي عددها الص��ادر، امس األحد، 
كيم��اوي  هج��وم  ع��ن  تقري��را 
اس��تهدف املنطقة الشرقية من 
مدين��ة املوصل في الع��راق، وعن 
آالف الالجئن الهاربن من مناطق 
القتال احملتدم بن تنظيم »داعش« 

والقوات العراقية.
ويق��ول الكاتب فلوري��ان نوهوف، 
إن أكثر م��ن 30 آالف مدني هربوا 
من غربي املوصل، حسب مجلس 

الالجئن الس��ويدي، بينما أعلنت 
منظمة األمم املتح��دة عن إصابة 
12 ش��خصا ش��رقي املدين��ة في 
يتلقون  هج��وم كيم��اوي، وه��م 

العالج.
ب��ن  م��ن  أن  فلوري��ان  ويضي��ف 
الضحاي��ا 5 أطف��ال، واحد منهم 
عم��ره ش��هران، وأن األطب��اء في 
باملستش��فى  الطوارئ  مصلحة 
مصاب��ن  اخلمي��س  اس��تقبلوا 
وعليه��م آث��ار التع��رض للم��ادة 

الكيمياوية.

وينقل الكاتب رواية ناظم حميد، 
أحد س��كان املوص��ل، الذي يقول 
ج��راء  بح��روق  أصيب��وا  أوالده  إن 
الهجوم، وظهرت عليهم صعوبة 

التنفس.
ويذك��ر فلوري��ان ف��ي التقري��ر أن 
سكان املدينة في خوف دائم منذ 
بدء احلملة التي ش��نتها القوات 
العراقية في 19 شباط الستعادة 
الس��يطرة عل��ى غرب��ي املوصل، 
والقضاء التام على تنظيم الدولة 

اإلسالمية في املدينة.

العراق يدعو بريطانيا إلى مزيد من الدعم 
في مجال رفع األلغام

تقارير تؤكد زيادة معاناة المدنيين جّراء 
الهجوم الكيمياوي بالموصل
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بغداد – اجراءات امنية 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس االحد ان قيادة عمليات 
بغ��داد وضعت ع��ددا من اإلج��راءات 
لضم��ان االم��ن ف��ي مرائ��ب وق��وف 

السيارات.
وذك��ر املص��در ان "قائ��د العملي��ات، 
اس��تقبل ع��ددا من أصح��اب مرائب 
وق��وف الس��يارات لقاط��ع الرصافة، 
وش��دد على أهمية اإلجراءات اجلديدة 
املركب��ات  وس��امة  أم��ن  لضم��ان 

واصحابها داخل املرائب".

ديالى – عمليات دهم 
امن��ي ف��ي ش��رطة  اعل��ن مص��در 
محافظ��ة ديال��ى ام��س االح��د  عن 
بقضاي��ا  مطلوب��ن  ثاث��ة  اعتق��ال 
"إرهابي��ة" وجنائي��ة ف��ي عملي��ات 

دهم ج��رت في مناط��ق متفرقة من 
احملافظة. 

وقال املصدر االمن��ي إن "قوات امنية 
مش��تركة نفذت عملي��ات دهم في 
)23كم  مناطق ب عقوب��ة والوجيهية 
ش��مال ش��رق بعقوبة( ما اسفر عن 
اعتق��ال ثاث��ة مطلوب��ن للقض��اء 

بقضايا إرهابية وجنائية".

كركوك – خطة امنية 
اك��د مس��ؤول امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة ديالى امس االحد استمرار 
قط��ع طري��ق كرك��وك- بغ��داد املار 
بالقرب من مركز قضاء اخلالص لليوم 
الرابع على التوالي من قبل س��ائقي 
ش��احنات، فيم��ا انتق��د "ازدواجية" 
بع��ض أعض��اء مجل��س ديال��ى في 

التعامل مع اعتصام السائقن.
وق��ال املس��ؤول االمن��ي إن "طري��ق 

كركوك- بغداد املار بالقرب من مركز 
قضاء اخلالص ما يزال مقطوعا لليوم 
الرابع على التوالي من قبل س��ائقي 
الش��احنات املعتصم��ن"، موضح��اً 
أن "القطع اختصر على الش��احنات، 
فيم��ا يُس��مح للس��يارات الصغيرة 

واخلصوصية باملرور على الطريق".

صالح الدين – قصف جوي 
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��اح الدين ام��س األحد، ب��أن ثاثة 
عناصر م��ن "داعش" قتل��وا بقصف 

جوي شمالي احملافظة. 
"ثاث��ة  إن  االمن��ي  املص��در   وق��ال 
عناص��ر م��ن داع��ش قتل��وا بقصف 
ج��وي اس��تهدف مضاف��ة للتنظيم 
في محيط قضاء الش��رقاط شمالي 

صاح الدين".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 

الكشف عن اسمه، إن "أحد القتلى 
هو جن��ل املس��ؤول األمن��ي لتنظيم 
داعش ملنطقة مفرق الشرقاط املدعو 

أبو يعقوب". 

االنبار – هجوم مسلح
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
ان  االح��د  ام��س  االنب��ار  محافظ��ة 
قوات احلشد الش��عبي قتلت ، ستة 
م��ن ارهابي��ي عصابات داع��ش غرب 

احملافظة .
احلش��د  "ق��وات  ان  املص��در  وذك��ر 
الش��عبي/ لواء 19، قتل��ت 6 عناصر 
م��ن داعش، واالس��تياء عل��ى عجلة 
حتمل س��اح 14 ملم، واغتنام مدفع 
ه��اون عيار 60 اضاف��ة الى مجموعة 
من االسلحة اخلفيفة، وذلك في صد 
هج��وم قام ب��ه ارهابي��و داعش على 

منطقة الصگار غرب االنبار". 

ذي قار – حترير مختطفة 
اعلن مصدر امني في مديرية مكافحة 
إجرام ذي ق��ار بالتعاون م��ع مكافحة 
إجرام احملمودية وجه��از األمن الوطني 
امس االح��د من حتري��ر مختطفة من 
أهالي قضاء س��وق الشيوخ والقبض 

على اخلاطفن.
وق��ال املصدر ان العملي��ة ونفذت بعد 
أن أحال مركز ش��رطة س��وق الشيوخ 
األوراق التحقيقية اخلاصة باملش��تكي 
واملته��م املوق��وف واملتضمن��ة ادع��اء 
املش��تكي اختط��اف أبنته ف��ي أثناء 

ذهابها إلى املدرسة.
مت تش��كل فري��ق عم��ل م��ن مكت��ب 
مكافحة إجرام س��وق الش��يوخ, ومن 
خ��ال التحقي��ق م��ع املته��م اعترف 
بقيامة بإعطاء رقم هاتف اجملنى عليها 
إلى ش��خص من محافظة بغداد كون 

املتهم يعمل في محافظه بغداد .

نينوى – ضربة جوية 
اكد مصدر محلي في محافظة نينوى 
امس االحد ان طيران القوة اجلوية، قتل 
ع��ددا من ارهابيي داع��ش غرب مدينة 

املوصل.
وذك��ر املصدر احملل��ي ان "طيران اجليش 
نف��ذ ع��دة طلع��ات قتالي��ة إلس��ناد 
تش��كيات احلش��د الش��عبي، ووجه 
ضربات موجعة ودقيقة على عصابات 
اإلرهابية،  داع��ش  لتنظيم  وجتمع��ات 
اس��فرت ع��ن قت��ل ١٥ إرهابي��اً م��ن 
بينهم قائد في صفوف داعش حسب 

معلومات استخبارية دقيقة".
وأض��اف املص��در احمللي كم��ا مت "تدمر 
عجل��ة حت��وي إرهابي��ن وأخ��رى حتمل 
أحادي��ة، فضا ع��ن معاجل��ة أحاديتان 
وتدمي��ر وكر يأوي إرهابي��ن في قريتي 
قصر مهراب وتل س��عدان ضمن احملور 

الغربي للعمليات".ان 

البصرة – عملية امنية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
البصرة امس االحد انه لغرض االطاع 
عل��ى جاهزية ش��رطة حماية الطاقة 
والوقوف على واق��ع تلك الوحدات قام 
وكي��ل الوزارة لش��ؤون األم��ن االحتادي 
الفري��ق املهن��دس محم��د ب��در ناصر 

بزيارة محافظة البصرة .
واف��اد املص��در ان الوكي��ل التقى قائد 
عمليات البصرة وبح��ث معه دور لواء 
القوة الضاربة وش��رطة نفط اجلنوب 
في تأمن احلماية للشركات واملنشات 
االجتم��اع  تخل��ل  حي��ث  النفطي��ة 
اس��تعراض إلمكانيات اللواء ومديرية 
دعمه��م  وس��بل  اجلن��وب  ش��رطة 
االس��تثمار األمث��ل له��ذه الق��وة في 

حماية ثروة البلد النفطية.   

إجراءات أمنية في مرائب وقوف السيارات ببغداد * اعتقال 3 مطلوبين بعمليات دهم في مناطق ديالى 
  استهدف مضافة إرهابية شمالي صالح الدين * مقتل 6 من إرهابيي عصابات داعش غربي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت أمانة بغداد، عن س��حب مياه األمطار 
الت��ي هطل��ت عل��ى العاصم��ة م��ن جميع 
املناطق، فيما وجهت دوائرها البلدية بتهيئة 

احملطات واآلليات حتسباً ملوجة أمطار جديدة.
وقالت األمانة في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، إن "أمينة بغداد ذكرى علوش واملاك 
املتق��دم ف��ي أمانة بغ��داد املتمث��ل بالوكاء 
واملفت��ش الع��ام واملديري��ن العام��ن جلمي��ع 
الدوائر اش��رفوا ميدانياً على عملية س��حب 
مياه االمط��ار وتصريفها م��ن جميع مناطق 
العاصمة، فضاً عن اس��تنفار اجلهدين اآللي 
والبشري وتشغيل احملطات بطاقتها القصوى 

لسحب املياه املتجمعة".
وأض��اف البي��ان، أن "األمينة وجه��ت الدوائر 
البلدي��ة كاف��ة بتهيئ��ة احملط��ات واآللي��ات 
حتس��باً ملوج��ة امط��ار جدي��دة، ال��ى جانب 
تنفيذ حمات نظافة لرفع اخمللفات وتنظيف 
الشوارع بعد س��حب جميع املياه املتجمعة 
واالس��تمرار بتقدمي اخلدمات البلدية املعت�ادة 

للمواطنن".
وش��هدت مناط��ق ع��دة م��ن الب��اد بينه��ا 
العاصم��ة بغ��داد خ��ال ليلة أم��س اجلمعة 

وصباح اليوم هطول أمطار غزيرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيس��ى، 
بقراءة النشيد الوطني في بداية كل شهر داخل 

الكليات والقاعات الدراسية.
وقال مصدر بالوزارة في حديث صحفي، إن "وزير 
التعليم العال��ي والبحث العلم��ي وجه، اليوم، 
بقراءة النش��يد الوطني العراق��ي في بداية كل 

شهر داخل الكليات والقاعات الدراسية".
وأض��اف املص��در ، أن "اجلامع��ات ه��ي من حتدد 

التوقيتات".

"األمانة" تؤكد سحب 
مياه األمطار من مناطق 

بغداد

"التعليم" توّجه 
بقراءة النشيد الوطني 

ببداية كل شهر

الملف األمني

جهاز مكافحة اإلرهاب يقتحم 
حيي "الصمود وتل الرمان" في 

أمين املوصل
‘‘الصباح  وقال املصدر لصحيف��ة 
األمني��ة  "مصادرن��ا  إن  اجلدي��د‘‘ 
املوج��ودة داخل املدينة أكدت هرب 
أل��ف إرهابي من املدينة إلى احلدود 

التركية والسورية". 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن 
أس��مه أن "اإلرهابي��ن الذين بقوا 
في الساحل األمين لن يعيقوا حترير 
محافظة نينوى بنحو عام ومدينة 
املوصل بنحو خاص"، مش��يرا إلى 
أن "اإلرهابين يتخذون من املدنين 

دروًعا بشرية". 
وأوضح أن "عناص��ر داعش ألزمت 
جميع الرجال والشباب في مدينة 
املوص��ل بعدم حلق حلاهم لتمويه 
القوات األمنية بعدم متيز عناصرها 

من املدنين". 
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع ، أمس 
األح��د ، تدمير 4 مق��رات لداعش 
الصواري��خ  لتصني��ع  ومعم��ل 
بضرب��ات جوي��ة ف��ي محافظ��ة 
نين��وى، مش��يرة ال��ى ان الق��وات 
املشتركة متكنت من قتل أكثر من 
15 إرهابي��اً في قضاء تلعفر غربي 

املوصل. 
وذكر بي��ان للوزارة، تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة منه، 
ان "قي��ادة القوة اجلوية واس��تناداً 
إل��ى معلوم��ات املديري��ة العامة 
نفذت عدة  واألمن  لاس��تخبارات 
ضربات جوية ناجحة أس��فرت عن 
تدمي��ر )٤( مقرات لداعش ومعمل 
ناحية  الصواري��خ ف��ي  لتصني��ع 

القي��روان ومنطق��ة الصناعة في 
محافظة نينوى". 

وأش��ار البيان الى ان "لواء املش��اة 
٩٢ فرقة املش��اة 15 وقوات احلشد 
وبالتنس��يق  متكن��وا  الش��عبي، 
م��ع املديرية أعاه م��ن تدمير عدة 
تابع��ة لعصاب��ات داعش  عجات 
اإلرهابية وقتل أكثر من ١٥ إرهابياً 
في مزرعة بالقرب من مقام خضر 

الياس بقضاء تلعفر". 
وفي س��ياق متص��ل متكنت قوات 
احلشد الشعبي، أمس األحد ، من 
قت��ل 12 عنص��رًا بتنظيم داعش، 
وتدمير مق��ر القيادة والس��يطرة 
بتنفي��ذ تس��لل ناجح إل��ى عمق 
أراضي التنظيم اإلرهابي في جبال 

مكحول. 
وقال إعام احلش��د الش��عبي، في 
‘‘الصباح  تلق��ت صحيف��ة  بي��ان 
اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه إن "قوات 
م��ن  متكن��ت  الش��عبي  احلش��د 
حي��ث  نوعي��ة  عملي��ة  تنفي��ذ 
تس��للت القوات اخلاصة إلى عمق 
أراض��ي العدو وقتل��ت 12 عنصراً 
منه��م وحرق مقراته��م في جبال 

مكحول". 
وأض��اف البيان أن "الق��وة اخلاصة 
متكن��ت أيض��اً م��ن تدمي��ر مق��ر 
القيادة والسيطرة التابع لتنظيم 

داعش اإلرهابي". 
وضبطت قوات احلش��د الشعبي، 
أم��س األح��د ، 100 طن م��ن املواد 
التي تس��تعمل في  الكيمياوي��ة 
صن��ع امل��واد املتفجرة ف��ي اجلانب 

االيسر ملدينة املوصل.
وذكرت خلي��ة اإلع��ام احلربي في 

بيان لها تلقت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ نس��خة من��ه إن "مديرية 
امن احلشد الش��عبي عثرت على 
نحو 100 طن مواد كيميائية تدخل 
في عملية صناعة املواد املتفجرة 

لداعش اإلجرامي في املوصل". 
وبينت اخللية في بيانها ان "مديرية 
األم��ن في محور نينوى عثرت على 
100 ط��ن م��ن امل��واد الكيميائية 
في منطقة كوكجلي بالس��احل 
األيسر ملدينة املوصل”، الفتاً الى ان 
“هذه املواد تدخل في صناعة املواد 

املتفجرة لداعش”. 
ويعي��ش تنظيم داع��ش اإلجرامي 
حالة من االنكسار والذعر نتيجة 
تق��دم الق��وات األمني��ة لتحري��ر 
بقية مناطق الساحل األمين، فيما 
إلى  العس��كرية  املص��ادر  تش��ير 
أن ما يس��مى بزعي��م العصابات 
اإلرهابي��ة أبو بكر البغ��دادي ترك 
يق��ّر  لعناص��ره  خطي��ة  رس��الة 
بهزميته خال املعارك العس��كرية 
التي خاضه��ا ضد اجليش العراقي 
واحلشد الشعبي بعمليات قادمون 

يا نينوى.

البغدادي يزيح العراقيني من 
مناصب القيادة بتلعفر

وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "طائ��رات تابعة للق��وة اجلوية 
قصفت، مساء اليوم، احد مقرات 
داع��ش ف��ي العمارات الس��كنية 
بالس��احل االمين في املوصل والتي 
الزاب  يس��كنها دواع��ش ناحي��ة 
قضاء احلويج��ة وادى القصف الى 

مقتل 18 داعشياً".

وأض��اف املصدر ال��ذي طلب عدم 
الكشف عن اس��مه، ان "الضربة 
خلفي��ة  عل��ى  نف��ذت  اجلوي��ة 

معلومات استخبارية".
وفي محافظة كركوك أفاد مصدر 
امني ، بأن تنظيم "داعش" سحب 
أغل��ب مقاتليه من مراكز البلدات 
في قض��اء احلويجة جن��وب غربي 
كرك��وك، مبين��اً أن التنظيم قام 

بنقلهم إلى جبال حمرين.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "تنظي��م داع��ش قام بس��حب 
العش��رات من عناصره من نواحي 
الرشاد والعباسي والرياض والزاب 
التابع��ة لقض��اء احلويجة )45كم 
جن��وب غربي كرك��وك("، مبيناً أن 
"مراكز النواحي بدت شبه خالية.

وأض��اف املص��در ، أن "داعش نقل 
عشرات املس��لحن باجتاه خطوط 
التماس م��ع الق��وات األمنية في 
سلس��لة جب��ال حمري��ن وناحية 
العل��م وحق��ول ع��اس وعجي��ل 

شمال صاح الدين".

واسط تعتذر للعبادي وتناشده 
بالتدخل إلطالق سراح أبنائها

ونش��رت وثيقة ص��ادرة ع��ن وزارة 
رئي��س  بتن��ازل  تفي��د  الع��دل 
ال��وزراء حيدر العب��ادي عن "حقه 
م��ا  متابع��ة  ف��ي  الش��خصي" 
وصفته ب�"التج��اوز" الذي حصل 
ف��ي جامع��ة واس��ط خ��ال زيارة 

العبادي لها األسبوع املاضي.
العال��ي  التعلي��م  وزارة  ودع��ت 
والبح��ث العلم��ي، ي��وم األول من 
امس السبت، اجلهات االمنية الى 

اإلس��راع بإط��اق س��راح الطلبة 
الذين احتج��زوا باح��داث جامعة 
واس��ط، فيما ثمنت موقف رئيس 
ال��وزراء بإبعاد احل��رم اجلامعي عن 

التدخات السياسية.
وج��اء ذلك بعدما قدم زعيم التيار 
الصدري الس��يد مقت��دى الصدر، 
في )28 شباط 2017(، اعتذاره الى 
رئي��س الوزراء حي��در العبادي على 
خلفية "رش��قه باحلج��ارة وترديد 
هتافات مناهض��ة" خال تظاهرة 
نظمها طلبة من جامعة واس��ط 
رافضن لزيارته اليوم، فيما تناقلت 
وس��ائل اإلعام ومواق��ع التواصل 
بأن  مفاده��ا  أخب��اراً  االجتماع��ي 
الق��وات األمني��ة قام��ت باعتقال 
عدد م��ن الطلب��ة في أثن��اء تلك 

التظاهرة.

ترامب يحّد من املساعدات 
املالية اخلارجية

وفي وقت س��ابق، نقلت صحيفة 
"وول ستريت جورنال" عن مصادر، 
أن إدارة ترام��ب تقت��رح احل��د م��ن 
والوكالة  اخلارجي��ة،  وزارة  ميزانية 
الدولي��ة  للتنمي��ة  األميركي��ة 
بحي��ث   ،37% بنس��بة   ]USAID[
تصل امليزانيتان املذكورتان إلى 50 

مليار دوالر.
اجل��اري،  م��ارس/آذار   16 وحت��ى 
س��تقدم اإلدارة األميركية اجلديدة 
إل��ى الكونغ��رس مش��روع قانون 
املوازن��ة االحتادية األولية للس��نة 
املالي��ة 2018. بحيث تخصص 54 
ملي��ار دوالر كزي��ادة ف��ي امليزانية 

العسكرية.

وقال ترامب في 28 فبراير/ ش��باط 
املاضي، إن ميزانية الدفاع األميركي 

قد تزيد بنسبة 30 مليار دوالر.
واف��ق   ،2016 ع��ام  وف��ي خري��ف 
مجل��س الش��يوخ األميركي على 
امليزاني��ة العس��كرية لعام 2017 

التي بلغت زهاء 602 مليار دوالر.

اجلامعة العربية تَعّد معركة 
املوصل نقطًة مضيئًة بوحدة 

العراقيني
واش��ار ال��ى ان اجمللس س��يناقش 
مش��روع قرار ومذكرة تقدم بهما 
الع��راق ح��ول "اس��تمرار التوغل 
الترك��ي في ش��مال  العس��كري 

العراق".

اتفاق العراق مع صندوق النقد 
يوّفر أكثر من 18 مليار دوالر

االقتص��اد  جلن��ة  عض��و  واف��ادت 
النيابي��ة أن "اس��ترجاع املبلغ إلى 
اجلهات الدائنة س��يحصل مبوجب 
االتف��اق ايضاً، وأن نس��بة الفائدة 

وصلت إلى 1.6%".
واش��ارت إل��ى ان "مق��دار الفائدة 
من االتف��اق يتعلق بقيمة القرض 
اضافة إل��ى توفير بيئة مناس��بة 
متك��ن الع��راق االقتراض م��ن دول 
كبريطاني��ا  وصناعي��ة  اوروبي��ة 

واليابان واملانيا".
واستطردت جنيب ان "من مكاسب 
النق��د  صن��دوق  م��ع  التنس��يق 
الدولي، هو تأخير دفع التعويضات 
إلى اجلانب الكويتي مبوجب قرارات 
االمم املتح��دة الص��ادرة عقب غزو 
النظام السابق لاراضي الكويتية 

في 1990".
ومضت إل��ى أن "املنظمة الدولية 
فرضت على العراق تقليل نفاقاته 
غي��ر الضرورية، وبات��ت تأتي بنحو 
م��دروس وليس اعتباطياً كما كان 

في السابق".
واعرب��ت جني��ب عن اس��فها كون 
"احلكوم��ة االحتادي��ة ل��م ترس��ل 
إل��ى اقليم كردس��تان حصته من 
القرض اسوة باملوازنة، حيث يجب 

أن يحصل على %17 منه".
م��ن جانبه، ش��دد عض��و اللجنة 
االخر، حارث احلارثي، في تعليق إلى 
"الصب��اح اجلديد"، عل��ى "اهمية 
النق��د  صن��دوق  م��ع  التنس��يق 

الدولي".
واض��اف احلارث��ي أن "التع��اون مع 
هذه املنظمة الدولية يوفر للعراق 
عدداً م��ن النقاط االيجابية متكنه 

من جتاوز االزمة الراهنة".
وأوض��ح أن "ام��وال القرض واملنح 
ستحول إلى املش��اريع الصناعية 
واخلدمي��ة والزراعي��ة إضاف��ة إلى 
س��د عجز املوازنة بحسب احلاجة 

منها".
وأورد احلارث��ي أن "صن��دوق النق��د 
الدول��ي يس��عى إل��ى التأكد من 
االماك��ن الت��ي س��تذهب إليه��ا 
اموال قروضه قبل منحها وهو أمر 

طبيعي".
يش��ار إل��ى أن الع��راق يعان��ي من 
ازمة اقتصادية حادة بسبب تراجع 
االسعار العاملية للنفط، وقد اتخذ 
عدد من االجراءات التقشفية من 
أجل مواجهتها، كم��ا قرر اللجوء 

إلى االقتراض الداخلي واخلارجي.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

فيما اقدم تنظيم داعش االرهابي 
على مصادرة اكثر من 150 محا 
جتاري��اً ونه��ب محتوياته��ا بأمين 
املوصل، كش��ف مصدر موصلي 
ع��ن حص��ول "زي��ادة انفجارية" 
بأع��داد النازح��ن والهارب��ن من 
االش��تباكات املس��تمرة وس��ط 
اط��اق  م��ع  قاس��ية،  ظ��روف 
مناش��دات لتق��دمي املس��اعدات 
العاجل��ة  والغذائي��ة  اإلغاثي��ة 

لهم.
وقال مصدر أمن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" ان "تنظيم داعش االرهابي 
يخطط ملعرك��ة طويلة ومعقدة 
الس��كنية  االحي��اء  ف��ي عم��ق 
باجلانب األمين من مدينة املوصل، 
حي��ث انه ل��م يكت��ِف باجراءاته 
املعه��ودة م��ن فتح املن��ازل على 
بعضه��ا وتفخي��خ االزقة وس��د 
الط��رق بس��يارات املدني��ن وغير 

ذلك من االساليب االجرامية".
واضاف "فقد قامت مفارز العدو 
بفت��ح اكثر م��ن 150 محا جتارياً 
في عمق اجلان��ب االمين، مع نهب 
محتوياته��ا بالكامل بذريعة كي 
ال تق��ع بأيدي الق��وات املهاجمة، 
مع فت��ح بعض تلك احمل��ال على 
املباني الواقعة خلفها، فضا عن 

تفخيخ بعضها".
واش��ار املص��در ال��ى ان "داع��ش 
يس��تغل التزام االهالي مبنازلهم 
خش��ية االش��تباكات والقصف 
اجلوي واملدفعي، وينهب أي محل 
جت��اري تكون ابوابه مغلقة، ويركز 
عناص��ر العدو عل��ى احملال واخملازن 
التي تضم م��واد غذائي��ة، علماً 
ان اغل��ب اصحاب احملال ممن يتاجر 
بالبضائع الثمينة سبق ان نقلها 

ال��ى مخازن آمنة وال��ى منازلهم 
للحفاظ عليها من سطو عناصر 

التنظيم االجرامي".
عل��ى صعيد آخ��ر، وملعرف��ة آخر 
األوضاع في اجلانب األمين عن قرب، 
ق��ال الصحف��ي املوصل��ي احمد 
املاح ل��� "الصب��اح اجلدي��د" ان 
"بعض احياء اجلانب االمين تشهد 
س��قوط منازل على أهلها وعدم 
إنتش��ال اجلثث، فض��ا عن انه ال 
يوج��د أي جهد طبي جتاه املدنين 
ف��ي منطق س��يطرة داع��ش، أو 
املناطق احمل��ررة وال حتى مخيمات 
النزوح وس��ط غياب واضح لوزارة 

الصحة العراقية".

منطقت��ن  "أب��رز  ان  واض��اف 
تعرضتا للخراب والدمار وسقوط 
الش��هداء  هي احياء وادي حجر، 

النبي شيت، والغزالني".
ولفت املاح الى ان "أعداد النازحن 
بازدياد إنفجاري بس��بب الكثافة 
الس��كانية ف��ي اجلان��ب االمي��ن 
مع انع��دام اخلدمات في أش��باه 
اخمليمات املوجودة جنوبي املوصل، 
اضاف��ة الى صعوبة وصول الفرق 
الشبابية واإلغاثية لطول الطريق 
بس��بب إنعدام وجود جسر رابط 

بن األمين واأليسر".
وتابع بالقول "لألس��ف الش��ديد 
هنال��ك ضعف إعام��ي في نقل 

حجم الكارث��ة، وتخاذل حكومي 
واضح ج��ًدا جت��اه آالف النازحن، 
اضافة الى ان هطول االمطار في 
االيام القليلة املاضية خلق حتدياً 
جدي��داً لألهالي الذي��ن يقطعون 
ع��دة كيلومت��رات مش��ياً عل��ى 
األق��دام في طرق طيني��ة وصوالً 
خمليمات غير مجهزة بابسط قيم 

العيش البسيط".
ويرى امل��اح ان "حج��م التفاعل 
الش��بابي م��ن ف��رق ومنظم��ات 
محلي��ة ضعي��ف ج��ًدا مقارن��ة 
بحج��م الكارثة احلاصل��ة اآلن، و 
األهالي  أن  األساس��ية  املشكلة 
يخرج��ون هاربن من مجاعة حتت 

حكم داعش لتصادفهم مجاعة 
ثانية في اخمليمات".

وحول احللول العاجلة التي ميكن 
الركون اليها للتصدي ملا يحصل 
جنوبي املوصل افاد املاح بالقول 
"ينبغي اإلس��راع بنصب جس��ر 
عائم بن جانبي املدينة، لتسهيل 
حركة تدف��ق اإلغاث��ة لألمين، مع 
ضرورة تكاتف ناشطي وإعاميي 
املوص��ل والع��راق لنق��ل معاناة 
وإيصالها جلميع وس��ائل  األمي��ن 

اإلعام".
مبين��اً أهمي��ة "دع��م مب��ادرات 
الش��باب اإلغاثي��ة وتش��جيعها 
التكاف��ل  م��ن  حال��ة  وخل��ق 

االجتماعي، مع ممارس��ة الضغط 
واالحتادية  احمللية  احلكومتن  على 
للقيام بالدور املنتظر منهما جتاه 
مواطنيها وعدم تركهم وحدهم 
وه��م يواجهون اصع��ب الظروف 
بع��د اخلاص من قبض��ة تنظيم 

داعش االرهابي".
املوصل  وتش��هد مناطق جنوبي 
هرب مئ��ات العائ��ات يومياً من 
ال��ى  داع��ش  س��يطرة  مناط��ق 
القوات العراقي��ة، حيث ارتفعت 
وتيرة هربهم بع��د تراخي قبضة 
داعش وخس��ارته لعدد ال بأس به 
من االحياء الس��كنية في اجلانب 

االمين.

تنظيم داعش اإلرهابي 
يخطط لمعركة 
طويلة ومعقدة في 
عمق األحياء السكنية 
بالجانب األيمن من 
مدينة الموصل، حيث 
أنه لم يكتفِ بإجراءاته 
المعهودة من فتح 
المنازل على بعضها 
وتفخيخ األزقة وسد 
الطرق بسيارات المدنيين 
وغير ذلك من األساليب 
اإلجرامية

نازحون موصليون من اجلانب األمين

زيادة انفجارية بأعداد نازحي أيمن الموصل ومناشدات لتقديم العون لهم

داعش يصادر نحو 150 محاًل تجاريًا وينهب محتوياتها بأيمن الموصل
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سعاد التميمي* 

شارك العراق ممثال بوزيرة الصحة 
الدكت��ورة عديلة حمود  والبيئة 
الصح��ة  وزراء  اجتماع��ات  ف��ي 
ال��ذي اختت��م اعمال��ه  الع��رب 
امس ف��ي مقراجلامع��ة العربية 

بالقاهرة .
االجتماع��ات  هام��ش  وعل��ى 
التق��ت الدكت��ورة عديلة حمود 
م��ع نظرائه��ا الع��رب الرئي��س 
املص��ري عبد الفتاح السيس��ي 
وس��لموه وثيقة إع��الن القاهرة 
اخلاص بصحة املرأة في املنطقة 

العربية .
وقالت وزيرة الصحة انها ناقشت 
مع الرئيس السيسي املشكالت 
التي تعان��ي منها املرأة العراقية 
واملصرية الن الشريحتني تعانيان 
م��ن اإلره��اب نفس��ه ، مضيفة 
انه��ا قدم��ت ش��كرها للرئيس 
الشعب  لوقوفه مع  السيس��ي 
العراق��ي في احملنة الت��ي مير بها، 
خاص��ة ف��ي حربه ض��د االرهاب 
ال��ذي يس��طر فيه��ا العراقيون 
اليوم انتص��ارات كبيرة وجناحات 

مهمة . 
وتابع��ت الدكت��ورة حم��ود انها 
الواقع  للسيس��ي  اس��تعرضت 
االنس��اني الذي مير ب��ه النازحون 
العراقيون وش��رحت ل��ه ما قام 
به »الدواع��ش« من تدمير للبنى 
التحتية ونهب الثروات وس��فك 
الدم��اء واكدت حاجة العراق الى 
املساعدة العادة بناء املؤسسات 
ف��ي املناطق التي كان يس��يطر 
عليها االرهابيون«، مش��يرة إلى 
أن »الرئي��س املصري أبدى تفاعالً 
كبي��راً وتفهماً حلاجة العراق إلى 

مساعدة وعون أشقائه. 
واك��دت الدكت��ورة عديلة حرص 
ومؤسساتها  وزارتها مبسؤوليها 
على مد جسور التعاون وتفعيل 
العمل املشترك في شتى اجملاالت 
مع املؤسسات الصحية العربية 
بغية الوصول الى مجتمع عربي 
معافى م��ن االم��راض واالوبئة ، 
الفتة ال��ى حرص العراق حكومة 
وش��عبا على بناء عالقات متينة 
العرب والس��يما  م��ع االش��قاء 

جمهورية مصر العربية .

كما بحثت الوزيرة تعزيز التعاون 
الصحي في مجال تبادل اخلبرات 
الطبي��ة والصناع��ات الدوائي��ة 
وتقدمي الرعاية الصحية للنازحني 
على مس��توى الوطن العربي ملا 
واجهته بلدانه من حتديات امنية 

واقتصادية كبيرة .
كما بحث��ت الدكتورة عديلة مع 
احمد  الدكتور  املص��ري  نظيرها 
عم��اد الدين راضي تعزيز التعاون 
املش��ترك بني البلدين في مجال 
الصحة ومت خ��الل اللقاء االتفاق 
على تس��هيل عملية تس��جيل 
شركات االدوية املصرية احلاصلة 
عل��ى ش��هاده اجل��ودة العاملي��ة 
القط��اع  ف��ي  واملس��تعملة 
واس��تحداث  املصري  احلكوم��ي 
فروع الزمال��ة املصرية في بغداد 
في اختصاص االشعة العالجية 
والتداخل االش��عاعي في مجال 
التدري��ب املش��ترك ب��ني بغ��داد 
والقاهرة باش��راف جل��ان علمية 

مشتركة .
ف��ي  ايض��ا  الوزي��رة  وش��اركت 
اعم��ال اول��ى جلس��ات مجلس 
وزراء الصح��ة العرب ف��ي دورته 
47 بحض��ور ممثلني عن املنظمات 
واالحتادات  واإلقليمي��ة  الدولي��ة 
املتخصصة  العربي��ة  واجملال��س 
في اجمل��االت الصحية ملناقش��ة 
الس��بل الكفيلة لتعزيز التعاون 
من اجل تطوي��ر الواقع الصحي 
في البلدان العربية والسيما وان 
املنطقة تشهد اعماال عسكرية 
وحتديات امنية نت��ج عنها اعداد 
كبيرة من النازحني ومايش��كله 
م��ن حتد كبي��ر في مج��ال تقدمي 
اخلدم��ات الصحي��ة ، اضافة الى 
بح��ث اوج��ه التع��اون العرب��ي 
في مج��االت الصح��ة والتنمية 
املس��اعدات  وتقدمي  املس��تدامة 
الطبية املطلوبة لالجئني خاصة 
القطاع��ات  ودع��م  الس��وريني 
الصحية في فلس��طني وسوريا 

تفعي��ل  ال��ى  اضاف��ة  واليم��ن 
التكام��ل العرب��ي ف��ي صناعة 

الدواء.
واك��دت الوزي��رة خ��الل لق��اءات 
صحفي��ة عل��ى ض��رورة تفعيل 
الصحي على  العرب��ي  التع��اون 
جميع االصعدة والس��يما صحة 
امل��رأة واخلدمات الصحي��ة التي 
تقدم للمواطنني الذين نزحوا من 

مدنهم جراء احلروب واالرهاب ..
كما التقت الدكتورة حمود على 
هامش مش��اركتها ف��ي اعمال 
مجل��س وزراء الصح��ة الع��رب 
االم��ني العام للمجل��س العربي 
لالختصاص��ات الصحي��ة رئيس 
الهيئ��ة العليا للمجلس العربي 
والوفد املرافق ل��ه ومدير مكتب 
جمهورية مصر العربية ملناقشة 
الطبي��ة  التخصص��ات  تطوي��ر 
والتعلي��م الطب��ي للمش��رفني 
اضاف��ة الى تب��ادل اخلب��رات في 

شتى اجملاالت .

كما التقت الوزيرة الدكتورة مرمي 
اجلالهمة مديرة الهيئة الوطنية 
والتخصصات  امله��ن  لتنظي��م 
الصحي��ة ف��ي مملك��ة البحرين 
التعاون  وبحث��ت معه��ا تعزي��ز 
الفاعل��ة  والش��راكة  الصح��ي 
الصحي��ة  باخلدم��ة  لالرتق��اء 
عل��ى مس��توى الوط��ن العربي 
واالستفادة من جتارب املؤسسات 
ومالكاتها  العراقي��ة  الصحي��ة 
الت��ي اس��همت بتق��دمي خدمة 
اس��تثنائي  ف��ي ظ��رف  نوعي��ة 
متمثل باحلرب على االرهاب وحتد 

اقتصادي ومالي كبير .
الى ذل��ك اعلنت الدكتورة حمود 
انها متكنت من اس��تحصال قرار 
مهم من مجل��س وزراء الصحة 
الع��رب يدع��م الواق��ع الصحي 

العراقي في املناطق احملررة .
ان  حم��ود  الدكت��ورة  وقال��ت 
االجتماع اقر بندا يدعو إلى دعم 
احلكوم��ة العراقي��ة فض��الً عن 

دعم البل��دان العربي��ة املتضررة 
من العمليات اإلرهابية .

وعن التع��اون العراقي – املصري 
في اجمل��ال الصحي، ذك��رت وزيرة 
الصح��ة أنه��ا التق��ت نظيرها 
الدي��ن  عم��اد  أحم��د  املص��ري 
راض��ي ودعته إلى تفعيل مذكرة 
التفاه��م املوقع��ة ب��ني البلدين 
واضافة عليها مواد اخرى جديدة 
وزيادة التعاون في اجملال الصحي 
والدوائ��ي ، الفت��ة إل��ى أن مصر 
متتل��ك ش��ركات أدوي��ة مهم��ة 
اضافة الى اننا سنقوم بتسهيل 
دخول االدوية املصرية إلى العراق. 
واضافت حمود انها التقت املدير 
االقليمي ملنظمة املرأة والصحة 
العاملية في القاه��رة ومت االتفاق 
معه على تزويد العراق بسيارات 
اسعاف للمس��اعدة في الدعم 
الصح��ي للعراق، فيما ش��رحت 
له احلاالت االنسانية في مناطق 

النزاع وأوضاع النازحني

مجلس وزراء الصحة العرب يقرر دعم المناطق المحررة في العراق  

استعرضت 
الدكتورة  عديلة 

حمود للسيسي 
الواقع اإلنساني 

الذي يمر به 
النازحون العراقيون 
وشرحت له ما قام 
به »الدواعش« من 
تدمير للبنى التحتية 

ونهب الثروات 
وسفك الدماء

وزراء الصحة العرب
مسوحات ميدانية 

لـ50 أسرة مسيحية 
لشمولهم باإلعانة 

ألول مرة.. استعمال 
تقنية الناظور في 

مستشفى الفرات العام
اعالم صحة الكرخ 

متك��ن فري��ق طب��ي متخص��ص ف��ي جراح��ة 
االذن واالن��ف واحلنجرة عملي��ة جراحية كبرى 
باس��تعمال تقني��ة الناظ��ور الطب��ي املتقدم 
ملري��ض يعاني م��ن صعوبة ف��ي التنفس يبلغ 
م��ن العمر )27( عاما الول مرة في مستش��فى 

الفرات العام . 
 واوض��ح رئي��س الفري��ق الطبي رئي��س اطباء 
اختص��اص اذن و انف وحنج��رة الدكتور جليل 
فخري ان املريض راجع استش��ارية االنف واالذن 
واحلنج��رة وكان يعان��ي م��ن بحة ف��ي الصوت 
وصعوبة في التنفس وبع��د اجراء الفحوصات 
السريرية واالشعاعية واخملتبرية تبني وجود ورم 
حلم��ي على احلب��ل الصوتي االيس��ر وبناء على 
نتائ��ج التش��خيص الطب��ي والفحوصات قرر 
الفريق الطبي اجراء عملية جراحية باستعمال 
تقنية الناظور الطبي حتت التخدير املوضعي .

وقال رئيس الفريق لقد تكللت العملية بالنجاح 
حيث مت اس��تئصال ال��ورم من احلب��ل الصوتي 
وارسل الى الفحص النسيجي واملريض بحالة 

صحية جيدة .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعية ان 
فريق وطن��ي يحميني اجرى زي��ارة ميدانية الى 
كنيس��ة االرمن في بغداد لالط��الع على احوال 
املواطن��ني الس��يما ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة، 
وذل��ك بناء على توجيه الوزي��ر املهندس محمد 

شياع السوداني.
وق��ال مدير عام دائرة احلماية االجتماعية عقيل 
املوسوي ان فريق وطني يحميني يرافقه معاون 
املفت��ش العام لل��وزارة تفقد العائ��الت الراقدة 
ف��ي كنيس��ة االرمن واطل��ع عل��ى اوضاعهم 
وسجل بياناتهم لش��مولهم ببرنامج احلماية 

االجتماعية.
واض��اف املدير الع��ام ان الفريق س��جل بيانات 
اكثر من 50 اس��رة مسيحية الغراض الشمول 
، مش��يرا الى ان هناك زيارة اخرى س��يقوم بها 
الفريق الى الكنيس��ة ذاتها الن بعض االسر لم 

تكمل مستمسكاتها الرسمية.

الزيدان يبحث مع 
الصندوق الدولي للتنمية 
تمويل المشاريع الزراعية 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزي��ر الزراعة املهندس فالح حس��ن زيدان 
مبكتبه الرس��مي مع خبراء الصن��دوق  الدولي 
للتنمية الزراعية التعاون ومنح القروض لتمويل 

املشاريع ذات األولوية للنشاط الزراعي .
وأك��د الوزير عل��ى أهمية التع��اون والدعم من 
قب��ل الصندوق الدول��ي للتنمية من خالل منح 
األهمي��ة  ذات  الزراعي��ة  الق��روض للمش��اريع 
واألولوية للنش��اط الزراعي والت��ي تتمحور في 
تقدمي التعاون ودميومة اجلوانب االقتصادية التي 
تخدم شريحة الفالحني واملزارعني واملرأة الريفية 
من خالل النش��اطات البحثية واإلرشادية التي 
أجنزته��ا وزارة الزراع��ة لغ��رض تطبيقه��ا على 

الواقع الزراعي.
كما تضم��ن اللقاء بح��ث املتغي��رات املناخية 
وتأثيره��ا على القطاع الزراعي والتي تهدف الى 
تطوير النش��اطات الزراعية مما تنعكس ايجابيا 
على اإلنتاج الزراعي بش��قيه النباتي واحليواني 
اضافة ال��ى اجمل��ال اخلدمي وإيج��اد فرص عمل 

مستدام لتمويل املرأة الريفية واملزارعني .
يذك��ر أن الصن��دوق الدولي للتنمي��ة الزراعية 
س��بق له أن قدم الدعم لبعض نش��اطات وزارة 
الزراع��ة ، فيما س��يكون هذا النش��اط امتدادا 
للتعاون السابق من اجل تطوير القطاع الزراعي 

في العراق . 

بغداد  - الصباح الجديد:

بالتع��اون  الصح��ة  وزارة  أطلق��ت 
والتنس��يق م��ع منظم��ة الصحة 
اليونيس��يف  ومنظم��ة  العاملي��ة 
الوطني��ة  احلمل��ة  االح��د  ام��س 
الثانية واألخيرة التي تشمل جميع 
ش��لل  ض��د  للتلقي��ح  احملافظ��ات 

األطفال لعام 2017. 
وته��دف احلمل��ة التي تس��تمر ملدة 
و600  مالي��ني   5.6 تلقي��ح  أي��ام   5
الف طفل دون س��نِّ اخلامس��ة من 
العم��ر، وتأتي ه��ذه احلملة في وقت 
بال��غ األهمي��ة - قب��ل ش��هر واحد 
م��ن احتفال العراق مبرور 3 س��نوات 
متتالية دون تس��جيل أية حالة من 

شلل األطفال. 
الصح��ة  منظم��ة  ممث��ل  ويق��ول 
العاملية في العراق الطف موساني 
»لقد مرت 3  س��نوات واَصَل العراُق 

فيها خلوَّه من شلل األطفال، وذلك 
بفضل اجلهود الكبيرة التي بُِذلَتها 

وزارة الصحة ، ومديريات الصحة. 
واض��اف ان هذه احلملة ستس��هم 
ف��ي احملافظ��ة على تلك املكاس��ب 
التي حتقق��ت. وإن األمر الهام هو أن 
يتلقى كل طفل دون س��نِّ اخلامسة 
من العمر، وبغ��ضِّ النظر عن حالة 
لدي��ه، قطرتنَينْ  الس��ابق  التلقي��ح 
اثنَت��نينْ م��ن لق��اح ش��لل األطفال 
خالل هذه احلملة، لتعزيز مناعته »، 
ويتاب��ع إن منظمة الصحة العاملية 
تواصل بذل اجله��ود إلجناز التطعيم 
رفيع��ة عل��ى  باللقاح��ات بج��ودة 
مس��توى املناط��ق وعلى مس��توى 
األقضية، مع التركيز على اجملتمعات 

َشة«.  املَُهمَّ
ويق��ول بيتر هوكين��ز، ممثل منظمة 
اليونيس��ف في العراق: »بفضل ما 
يبذله العاملون امليدانيون من عمل 
دؤوب، وبفض��ل القي��ادات ف��ي وزارة 

الصحة االحتادية ووزارة الصحة في 
إقلي��م كردس��تان، أنق��ذت حمالت 
التطعيم باللقاحات ماليني األطفال 
م��ن املوت أو م��ن اإلصابة بالش��لل 
الذي كان سيرافقهم مدى احلياة ».

وبرغ��م ذل��ك، ف��إن انع��دام األمن، 
الصحي��ة،  الُنُظ��م  وهشاش��ة 
تواص��ل  الس��كانية  والتح��ركات 
تأثيره��ا عل��ى الب��الد، فت��ؤدي إل��ى 
تعريضها خلطر كبير لوفادة ش��لل 
األطف��ال إليها. إن منظمة الصحة 
اليونيس��يف  ومنظم��ة  العاملي��ة 
تعم��الن مع��اً وجنباً إل��ى جنب مع 
السلطات الصحية، لتعزيز خدمات 
التمنيع الروتيني ف��ي جميع أنحاء 
الب��الد، ولتنفيذ حم��الت التطعيم 
الطارئ��ة باللقاح��ات للمجموعات 
الوصول  الت��ي أصب��ح  الس��كانية 
إليها متاحاً حديثاً في املناطق التي 

كانت تعاني من انعدام األمن.
وخالل حمل��ة التطعيم باللقاحات، 

ل أكث��ر م��ن 25 ال��ف من  س��يتنقَّ
العاملني املدربني على التطعيم من 
منزل إلى منزل إلعطاء  لقاح ش��لل 
األطف��ال ع��ن طري��ق الف��م مجاناً 
لألطفال. وستش��رف وزارة الصحة 
على أنش��طة احلمل��ة، وذلك بدعم 
تقن��ي ولوجس��تي أو إم��دادي م��ن 
ومنظمة  العاملية  الصحة  منظمة 
بزيارات  القي��ام  م��ع  اليونيس��يف، 
النازحني  ولتجمع��ات  للمخيم��ات 
والعش��وائية  الفقي��رة  ولألحي��اء 
لتعزي��ز التطعي��م باللقاح��ات بني 
األطف��ال ف��ي اجملتمع��ات املعرَّضة 

خملاطر عالية.
وم��ن خ��الل تنفي��ذ 17 حمل��ة من 
احلاش��دة  اجلماهيري��ة  احلم��الت 
ملكافح��ة ش��لل األطف��ال، والت��ي 
أجري��ت منذ ع��ام 2013، مت تطعيم 
أكث��ر م��ن 5.6 ملي��ون طف��ل م��ن 
سكان العراق باللقاحات ضد شلل 

األطفال، وملراٍت متعددة. 

تقرير

انطالق الحملة الوطنية الثانية للتلقيح ضد شلل األطفال 
شمول 5 ماليين و600 ألف دون سن الخامسة 

التلقيح ضد شلل األطفال

حسين الخزرجي*
العام��ة  ديال��ى  ش��ركة  جه��زت 
الصناع��ة  وزارة  ش��ركات  إح��دى 
واملع��ادن صن��دوق أعم��ار املناطق 
احمل��ررة وعددا م��ن مديري��ات وزارة 
الكهرباء والقط��اع العام واخلاص 
في البالد مبحوالت متعددة التوزيع 
ومقايي��س كهروميكانيكي��ة من 

شتى األطوار .
وقال مدير مركز اإلعالم والعالقات 
العامة في وزارة الصناعة واملعادن 
عبد الواح��د علوان ألش��مري بأن 
شركة ديالى جهزت صندوق أعمار 
املناط��ق احمل��ررة ب )130( محول��ة 
توزي��ع س��عة 250\11 ك��ي في أي 
وكذل��ك مت جتهيز املديري��ة العامة 
لتوزي��ع كهرب��اء الوس��ط ب )14( 
محول��ة توزيع س��عة 250\11 كي 
ف��ي أي وأيض��ا مت جتهي��ز املديري��ة 
العام��ة لتوزيع كهرب��اء الكرخ ب 
)7000( مقي��اس كهروميكانيكي 
ثالثة أطوار )20-60( أمبير ومت جتهيز 
مكت��ب عل��ي ص��ادق جعف��ر في 
كربالء مبحولة توزيع واحدة س��عة 

630\11 ك��ي ف��ي أي إضاف��ة إلى 
أربعة مقايي��س كهروميكانيكية 
متعددة األطوار مع )7680( شمعة 

قدح .
وأش��ار ألش��مري إلى إن الشركة 
ومن خ��الل مالكاتها الهندس��ية 
والفنية قامت بتصليح محولتني 
سعة 16 أم في أي لصالح املديرية 
العام��ة لتوزي��ع كهرباء الوس��ط 
وأيض��ا مت تصلي��ح محولتي توزيع 

أحداهم��ا س��عة 250\11 كي في 
أي  واألخرى سعة 400\11 كي في 
أي  لصالح ش��ركة نفط الشمال 
وكذل��ك تصليح محولت��ي توزيع 
س��عة 400\11 كي في أي واألخرى 
لصال��ح  أي   ف��ي  1000\11 ك��ي 
ديال��ى   كهرب��اء  توزي��ع  مديري��ة  

واألخرى لصالح جامعة ديالى.
 

*اعالم الصناعة 

بغداد - الصباح الجديد:
تصريح��ات  التج��ارة  وزارة  نف��ت 
النائ��ب عبد الس��الم املالك��ي حول 
وج��ود تس��جيل وهمية وأس��تغالل 
مستمس��كات االف��راد ع��ادة ه��ذه 
للحقيق��ة  منافي��ة  التصريح��ات 
واملوضوعي��ة  الدق��ة  ال��ى  وتفتق��ر 
ومس��ربة للنائ��ب بش��كل خاط��ئ 
وع��دم فه��م حقيق��ي لعم��ل دائرة 
مس��جل الش��ركات . وقالت الوزارة 
في بيان صحف��ي اطلعت » الصباح 
اجلديد« على نس��خة من��ه أن حميع 
املستمسكات التي تقدم الى الدائرة 
تصل اليها من خالل برنامج الكتروني 
مت العمل فيه منذ عام 2015 وبتوجيه 
من االمانة العامة جمللس الوزراء التي 
تتاب��ع بص��ورة تفصيلي��ة عمل هذه 
الدائرة ولديها خطة تنسيق مع دائرة 
مس��جل الش��ركات في اطار برنامج 

حكومي لتبسيط االجراءت .
وج��اء ف��ي بي��ان وزارة التج��ارة ب��أن 

آلي��ات تس��جيل الش��ركات وبعد ان 
كان يعتم��د تق��دمي املستمس��كات 
عبراملمث��ل القانوني ف��ي عهد برامير 
مت اضاف��ة حضور املؤس��س او وكيله 
القانون��ي ش��خصيا امام املس��جل 
للتدقيق في جميع  املستمس��كات 
مباشرة وهو اجراء اتخذ بعد التوسع 
في تس��جيل الش��ركات لعام 2011 
نتيجة ق��رار مجلس ال��وزراء بتحويل 
املكاتب التجارية الى شركات وبهدف 
التدقيق ومتابعة عمل هذه املكاسب. 
واوض��ح بيان الوزارة بأن تس��جيل اي 
ش��ركة ال يت��م اال عبر فت��ح اضبارة 
خاص��ة بها في دائرة الضريبة  بهدف 
ابالغ  الضريب��ي كذل��ك  التحاس��ب 
جمي��ع اجله��ات التي يرتب��ط عملها 
به��ذه الش��ركات وه��ي التخطي��ط 
والبنك املركزي واحتاد الغرف التجارية 
فض��الً عن دائ��رة التقاع��د والضمان 
االجتماع��ي .  ودع��ت وزارة التج��ارة 
النائ��ب املالك��ي تقدمي م��ا لديه من 

اس��ماء للش��ركات الوهمي��ة الت��ي 
حتدث عنها للتدقيق القانوني واملالي 
واالداري ب��دالً من اتهام ال��وزارة بتزوير 
واالشخاص  املواطنني  مستمسكات 
وه��و مح��ط افت��راء وتضلي��ل للرأي 
العام كون دائرة مس��جل الش��ركات 
جه��ة قانونية وادارية تخضع للرقابة 
والتفتي��ش من قب��ل جه��ات رقابية 
وتفتيش��ية تتابع آليات تسجيل كل 

شركة على وفق القانون .
واك��دت الوزارة بانه��ا حتتفظ بحقها 
ف��ي تق��دمي ش��كوى قانوني��ة ام��ام 
القضاء العراقي للمعلومات اخلاطئة 
الت��ي اورده��ا النائ��ب املالك��ي ف��ي 
تصريحات��ه الصحفي��ة الت��ي كانت 
تس��تهدف آليات عمل دائرة مسجل 
الش��ركات ف��ي ح��ني دع��ت جمي��ع 
وسائل االعالم لزيارة عمل املؤسسة 
واجراء حتقيقات اس��تقصائية بهدف 
االطالع وتوضي��ح اليات العمل للراي 

العام العراقي. 

التجارة تؤكد تسجيل الشركات 
يخضع لضوابط ورقابة صارمة 

»ديالى« تجّهز القّطاعين العام
 والخاص بمحوالت التوزيع 

ردًا على تصريحات منافية للحقيقة وتفتقر للدقة



البصرة - سعدي علي السند:

أعلن محاف��ظ البصرة الدكتور 
مش��روع  ان  النص��راوي  ماج��د 
البنى التحتية ملنطقة البيضان 
في خمسة ميل سيتم إكماله 

منتصف شهر أيار املقبل. 
وق��ال محاف��ظ البص��رة عقب 
جول��ة اس��تطالع عل��ى واق��ع 
األعم��ال في املنطق��ة ومناطق 
أخ��رى والت��ي تنفذه��ا ش��ركة 
ان  األوس��ط   الش��رق  حتال��ف 
مش��كالت كثي��رة رافقت عمل 
بالتجاوزات  متمثل��ة  الش��ركة 
، مبيناً أن دي��وان احملافظة اتخذ 
املش��روع  بتنفيذ  يقض��ي  قرارا 
بواق��ع ح��ال بحي��ث إن اإلماكن 
التي ال ميكن أكس��اءها س��يتم 

رصفها بالطابوق املقرنص . 
وأضاف احملاف��ظ  إن بعض الدور 
الس��كنية ف��ي ه��ذه املنطقة 
تعان��ي م��ن ع��دم توف��ر مي��اه 
لإلس��الة فيها، فيما أش��ار إلى 
إن مديرية املاء ستعمل على مد 
أنبوب ناقل ملياه اإلس��الة لهذه 

املنازل .
وب��ن احملاف��ظ إن أعم��ال اجملاري 
للمياه الثقيل��ة واألمطار أجنزت 
بنسبة %95، وان األعمال احلالية 
هي أعم��ال أكس��اء، مبين��اً إن 
كشوفات إضافية سيتم إقرارها 
لتنفي��ذ أعم��ال مياه اإلس��الة 

لهذه املنطقة.

األعمال تنفذها شركة حتالف 
الشرق األوسط

وللتعرف على تفاصيل أكثر عن 
املشروع التقت »الصباح اجلديد« 
املهن��دس مدي��ر املش��روع ف��ي 

األوسط  الش��رق  شركة حتالف 
التي تنفذ املش��روع وقد أكد ان 
الش��ركة تواصل تنفيذ األعمال 
املوكلة لها ضم��ن املناقصة  8 
بلدية  / 2011 املتضمنة اكساء 
شوارع مناطق الهادي والبيضان 
واألبل��ة الثاني��ة بع��د أن توقف 
العمل به بس��بب األزمة املالية 
الت��ي مير به��ا العراق وق��د اعيد  
العم��ل ف��ي املش��روع بع��د أن 
حصل��ت احلكوم��ة احمللية على 

موافق��ة مجلس ال��وزراء بإعادة 
املش��اريع املتوقفة التي حققت 

نسب اجناز متقدمة . 
واش��ار مدي��ر املش��روع ال��ى إن 
ه��ذا املش��روع الكبي��ر حظ��ي 
بزي��ارات عم��ل ميدانية من قبل 
محاف��ظ البصرة وتابع تفاصيل 
العمل موقعيا وابدى توجيهاته 
بإجن��از  لإلس��راع  ومالحظات��ه 
املشروع مبا مخطط له وأهمية 
األلت��زام بدقائق األم��ور اخلاصة 

باملشروع وفقراته والذي يتضمن 
ايضا اعم��ال املقرن��ص وأعمال 
اجملاري وش��بكات مي��اه االمطار 
وكل األمر تسير بأنسيابية وقد 
مت زج أكثر من مجموعة لإلسراع 
بإجن��از العم��ل وحققنا نس��ب 
اجن��از متقدم��ة جدا وكل ش��ئ 
يت��م بأش��راف وتواج��د ميداني 
ف��ي منطق��ة العمل م��ن قبل 
املهندس��ن من دائ��رة املهندس 
املقيم التابعة لديوان محافظة 

هندسة  وبأختصاصات  البصرة 
األعمال البلدي��ة وأعمال اجملاري 
ويتواج��د معنا اآلن ف��ي مواقع 
األعمال ضمن الرقعة اجلغرافية 
ملناطق الهادي والبيضان واألبلة 
الثاني��ة ع��دد م��ن املهندس��ن 
املقي��م  املهن��دس  دائ��رة  م��ن 
املهندسة ميسم جبار  ومنهم 
واملهن��دس جعفر ص��ادق خلف 
مع عدد من املالحظن الفنين .

واوضح مدير املش��روع ان جميع 

امل��واد الداخل��ة بالعمل تخضع 
ال��ى فحوص��ات مختبري��ة في 
اخملتب��رات احلكومي��ة املعتم��دة 
وتفحص املواد ضمن مش��روعنا 
الهندس��ة  ف��ي مختب��ر كلية 
وبأش��راف  البص��رة  بجامع��ة 
مهندسي دائرة املهندس املقيم 
ل��م يت��م إدخ��ال اية م��ادة غير 
مفحوصة او لم يؤش��ر مختبر 
كلية الهندس��ة عل��ى جناحها 

مختبريا .
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إنجاز أعمال المجاري واألمطار بنسبة 95 %

محافظ البصرة يعلن قرب إنجاز مشروع البنى التحتية لمنطقة البيضان 

بين المحافظ إن 
أعمال المجاري 
للمياه الثقيلة 
واألمطار أنجزت 
بنسبة 95 %، وأن 
األعمال الحالية هي 
أعمال إكساء، مبينًا 
إن كشوفات إضافية 
سيتم إقرارها لتنفيذ 
أعمال مياه اإلسالة 
لهذه المنطقة

محافظ البصرة خالل جولة ميدانية الى مشروع البنى التحتية ملنطقة البيضان

الموارد المائية تواصل 
تنظيف وتطهبر 

الجداول واألنهر 

التجارة تتابع 
إنهاء ملف توزيع 
مستحقات الفالحين 

بغداد - الصباح الجديد:
باشرت مديرية صيانة مش��اريع الري والبزل وباشراف 
مديري��ة املوارد املائي��ة في محافظة ذي ق��ار أعمالها 
بتطهي��ر اجلداول واالنهر بهدف أيصال املياه الى ذنائب 

االنهر 
وتضمن العمل تطهير ش��ط الش��طرة م��ن النباتات 
املائي��ة والترس��بات املتراكم��ة وبأس��تعمال االليات 
املتخصصة . من جانب اخر تواصل مديرية مشروع ماء 
البصرة تطهيرها لقناة املش��روع من نبات الش��نبالن 
والترس��بات الطينية بهدف تسهيل انسيابية جريان 

املياه وتأمن احلصص املائية .
يشار الى ان الهيئة العامة للمياه اجلوفية اجنزت حفر 
)11( بئ��راً في حزام بغ��داد ونصب طاقمي ضخ بهدف 

توفير املياه للقرى البعيدة ومخيمات النازحن .
عل��ى صعي��د متص��ل تواصل مديري��ة امل��وارد املائية 
ف��ي االس��حاقي اعم��ال تطهير اجلدول الش��رقي في 
الدجي��ل بهدف تأم��ن احلصص املائي��ة ووصولها الى 
املس��تفيدين منها. وش��مل العمل أزالة الترس��بات 
الطينية املتراكمة والنبات��ات التي تنمو هناك وتعوق 
مجرى املياه  في اجلدول ، حيث أس��تعملت حفارة ذات 

الذراع الطويل أضافة الى االليات الساندة.  

بغداد - الصباح الجديد:  
تفق��د وكيل وزير التجارة وليد احلل��و الدوائر التجارية 
ف��ي محافظ��ة النجف االش��رف وتابع س��ير االعمال 
اجلاري��ة لتوزيع مس��تحقات الفالح��ن واملزارعن في 

ضوء قرار مجلس الوزراء. 
وق��ال الوكي��ل  خ��الل لقائه م��الكات فرع الش��ركة 
العامه لتجارة احلبوب في محافظة النجف االش��رف 
بان الوزارة تس��عى النهاء ملف مستحقات الفالحن 
واملزارع��ن واس��تكمال مس��تحقاتهم لع��ام ٢٠١٦ 
بع��د توجيه رئيس الوزراء بتوزيع نس��بة ٨٠٪  من تلك 

املستحقات .
واوض��ح الوكيل احلل��و بان مالكات الش��ركة تتحمل 
مس��ؤولية التدقي��ق ف��ي كل الس��جالت والكميات 
املس��وقة قبل عمليات التدقيق من قبل ديوان الرقابة 
املالية املكلف بالتدقيق في اليات التسويق والكميات 

حسب توجيهات االمانة العامة 
واش��ار وكيل الوزارة الى ان م��الكات الوزارة تعمل االن 
بعدة اجتاهات االول تقدمي اخلدمات للمواطنن من خالل 
الش��ركات والدوائر الس��اندة لها واالخر معني برسم 
السياسات التجارية واالقتصادية كونها مكلفة بادارة 
ه��ذا امللف وتطوير عالقات العراق مع العالم من خالل 

االتفاقيات الثنائية وتفعيل االتفاقات السابقة .
وبن الوكيل ان الوزارة تتابع ايضا موضوع ملف جتهيز 
املفردات الغذائية للمناطق النازحة ولدينا فريق عمل 
يتواجد ف��ي املوصل متكن من جتهيز املفردات الغذائية 
كاملة الى العائالت النازحة في اجلانب االمين واستطاع 
ايصال اكثر من ١٦ ش��احنة محمل��ة باملواد الغذائية 
من مخازن محافظة صالح الدي��ن واحملافظات احملاذية 

حملافظة املوصل .

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت وزارة الزراع��ة ن��دوة ع��ن 
املبي��دات ومتبقياته��ا في  حتلي��ل 
احملاصيل الزراعي��ة بحضور الوكيل 
الدكت��ور مه��دي  الفن��ي لل��وزارة 
ضمد القيس��ي،والدكتور حس��ن 
ال��وزارة  مستش��ار  س��عود  عل��ى 
احليوانية،والدكتور  الثروة  لنش��اط 
عصام س��بتي س��لمان عضو جلنة 
دراس��ة تقاري��ر املوفدين،وع��دد من 

املتخصصن في اجلانب الزراعي.
وذك��ر قس��م العالق��ات واألع��الم 
والتعاون الدولي إن احللقة تضمنت 

محاضرة للدكتور عبد الكرمي جواد 
من دائرة وقاية املزروعات حول حتليل 
املبيدات ومتبقياته��ا في احملاصيل 
الزراعية تط��رق الباحث إلى أهمية 
الزراعية وحتليلها ألغراض  املبيدات 
املطابق��ة والتي تعن��ي مطابقتها 
املعتمدة،  القياس��ية  للمواصفات 
كم��ا إن الس��تعمال املبي��دات آثارا 
س��لبية على صحة املستهلك،وان 
ه��ذه العملي��ة تهدف إل��ى حتديد 
س��المة املنتج الزراعي والتأكد من 

خلوه من أي أثار أو متبقيات.
ولفت ال��ى إن عملية التحليل تتم 

باس��تعمال أجه��زة ومس��تلزمات 
حتليل على درج��ة عالية من الدقة 
اس��تعمال  يت��م  واإلتقان،حي��ث 
تكنولوجي��ا حديثة جداً من أجهزة 
استخالص وتنقية مروراً إلى املرحلة 
التحليل باس��تعمال  األخيرة وهي 
 GAS CHRAMATO GRAP(أجهزة
ZY( بنوعيها السائل والغازي الذي 
يعد جهازا متطورا ذا تقنية عالية.

كما دعا الباحث املزارعن والفالحن 
املبيدات املسجلة لدى  اس��تعمال 
اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد 

املبيدات.

بغداد - الصباح الجديد:
كشفت وزارة التجارة عن اتفاق 
مع احلكومة احمللية في محافظة 
نينوى عل��ى ايج��اد اماكن خزن 
داخ��ل مخي��م حم��ام العلي��ل 
وجتهي��ز املف��ردات الغذائية الى 
املواطنن عبر الوكالء املعتمدين 

وباشراف موظفي الوزارة .
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة 
العام��ة لتجارة امل��واد الغذائية 
واملشرف على فريق عمل الوزارة 
ف��ي املوصل قاس��م حم��ود ان 
م��الكات ال��وزارة هي��أت امل��واد 
خ��الل  م��ن  كامل��ة  الغذائي��ة 
مخ��ازن محافظات صالح الدين 
الش��مالية  واملنطقة  وكركوك 

ومت نقله��ا ال��ى موق��ع مخي��م 
حم��ام العلي��ل الذي يس��تقبل 
العائالت من اجلانب االمين نتيجة 
العملي��ات العس��كرية لتحرير 

هذه املناطق.
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة ان 
س��يوزع  ال��وزارة  عم��ل  فري��ق 
مواد الس��كر والزي��ت والطحن 
وال��رز بن العائ��الت النازحة من 
اجلان��ب االمين ومن خ��الل وكالء 
امل��واد العذائي��ة املعتمدين في 
املناطق ضمن الرقعة اجلغرافية 
وباش��راف كام��ل من م��الكات 
تل��ك  ف��ي  املتواج��دة  ال��وزارة 

املناطق.
واض��اف املدي��ر الع��ام ب��أن وزارة 

التج��ارة كانت س��باقة في تأمن 
املفردات الغذائي��ة وتأمن الوضع 
الغذائي ال��ى اهلنا في محافظة 
املوص��ل وال��ى العائ��الت النازحة 
ووزعن��ا ع��دة وجب��ات م��ن تل��ك 
البطاق��ة  املف��ردات عب��ر نظ��ام 
التموينية التي تعم��ل به الوزارة 
في جميع محافطات البالد فضال 
عن جه��ود تب��ذل الع��ادة العمل 
بكل الدوائر التجارية واعادة عمل 
الوكالء ف��ي املناطق الس��كانية 
ليمارسو دورهم في جتهيز املفردات 
اس��وة ببقية مناطق البالد وهذه 
اخلطوة االهم التي س��نعمل بها 
العادة استقرار عمليات التجهيز 

والتدقيق في العائالت . 

ندوة عن تحليل المبيدات 
ومتبقياتها في المحاصيل الزراعية

تهيئة أماكن خزن داخل مخّيم حمام العليل 

ميسان - خاص: 
أعلنت شركة نفط ميسان عن 
اس��تعمال تقنية متطورة على 
اح��دى أبارها في حقل احللفاية 
ه��ي األول��ى م��ن نوعه��ا على 

مستوى العراق .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
املهن��دس عدن��ان نوش��ي أن��ه 
التش��قيق  تقني��ة  تنفي��ذ  مت 
الهيدروليكي في البئر حلفاية 
)55N( ضم��ن حق��ل احللفاي��ة 
بواسطة ش��ركة ويل سيرفس 

لرفع معدالت اإلنتاج . 
واوضح  مدير عام الش��ركة بان 

الهيدروليكي  التشقق  عملية 
هي احدث العملي��ات املتطورة 
التي تستعمل ملعاجلة الطبقات 
املنتج��ة الت��ي تعان��ي من قلة 
النفاذية وتتلخص هذه التقنية 
بتكس��ير الصخ��ور املكمني��ة 
وإحداث ش��قوق طويل��ة داخل 
املكم��ن ليت��م تعبئت��ه برم��ل 
مصنع خصيصا لهذا الغرض . 
وأضاف املدير العام أن استعمال 
هذه التقني��ة في البئر حلفاية 
)55N( ضاع��ف من أنت��اج البئر 
أكثر من ٣٥ ضعفا مما كان عليه 
أنتاج البئر قبل أجراء العملية .

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزي��ر التخطي��ط الدكتور 
رصان��ة  ان  اجلميل��ي  س��لمان 
اجلامعات العراقية ميثل س��بيال 
باملالكات   التنمية  لدعم  مهما 
لتحقي��ق  املؤهل��ة  البش��رية 
املس��تدامة  التنمي��ة  اه��داف 
املنش��ودة ،مؤكدا ان االستثمار 
في العقول يعد واحدا من اهم 

انواع االستثمار .
وعب��ر الوزير خ��الل زيارت��ه إلى 
جامع��ة اب��ن حي��ان العلمي��ة  
االهلي��ة في محافظ��ة كربالء 
عن س��عادته ملا وجده من صرح 
علم��ي عراق��ي يحم��ل رصانة 
عالية ، اذ تعد هذه اجلامعة من 

اجلامعات العراقية املهمة .. 
ان  اجلميل��ي  الدكت��ور  وق��ال 
العلمي بن اجلامعات  التنافس 
ينعك��س ايجابا على مس��يرة 
العل��م والبن��اء في البل��د وانه 
المر جي��د ان جند جامعة اهلية 
العليمية  الرصانة  ادوات  متتلك 
ف��ي جميع اقس��امها وبالتالي 

فان اجلامعة بنحو عام تعد بيتا 
من بيوت اخلب��رة ينبغي االفادة 
م��ن تل��ك اخلب��رات العلمية  ، 
داعيا عم��ادة اجلامعة ورؤس��اء 
االقسام فيها إلى املضي قدما 
في عمله��م وعلميتهم والتي 
ب��دأت اثاره��ا تظهر م��ن خالل 
املستوى العلمي املتميز لطلبة 

اجلامعة .
م��ن جانبه��م اع��رب اس��اتذة 
العالي  تقديرهم  اجلامعة ع��ن 
ملبادرة الوزير ف��ي زيارة اجلامعة 
التي تعد م��ن افضل اجلامعات 
العراقي��ة س��واء كانت االهلية 
تتمت��ع  النه��ا  احلكومي��ة  او 
مبس��تويات علمية جيدة  وبنى 
حتتية بكف��اءة عالي��ة ويتلقى 

العلم فيها نحو 2500 طالب.
وجتول الوزير في اقسام وقاعات 
اجلامعة والتقى بطلبتها الذين 
ب��ادروا بتقلي��د  الوزي��ر بالعلم 
لزيارته وتأكيدا  العراقي تثمينا 
عل��ى عم��ق التالحم ب��ن ابناء 

الشعب العراقي.

نفط ميسان تسعى إلى 
رفع اإلنتاج في حقل حلفاية 

الجميلي يؤكد رصانة التعليم يمثل 
دعما حقيقيا للتنمية المستدامة
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موسكو ـ بي بي سي:
أعلن دميتري بيس��كوف املتحدث باسم الكرملني 
ام��س األح��د أن الرئي��س الروس��ي فالدميي��ر بوتني 
سيلتقي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 

اخلميس في ال�9 من الشهر اجلاري في موسكو.
ومن جهته أعلن نتنياهو امس األحد، خالل اجللسة 
األس��بوعية للحكومة اإلسرائيلية، أنه يعتزم لقاء 
الرئيس الروس��ي، فالدميير بوتني اخلميس القادم، في 
العاصم��ة الروس��ية وأنه يخطط لبحث املس��ألة 
الس��ورية مع��ه، وال��دور اإليراني فيها، »س��ألتقي 
يوم اخلميس، بالرئيس بوتني في موس��كو، ستكون 
األوضاع في سوريا ومحاوالت احلل في مركز اهتمام 

احملادثات«.
وأع��رب نتنياه��و ع��ن قلق إس��رائيل م��ن احملاوالت 
اإليرانية لتثبيت وجودها في سوريا، قائال »حتاول إيران 
أن تثبت تواجدها في س��وريا بشكل دائم من خالل 
تواجدها العسكري البري والبحري وهي حتاول أيضا 
تدريجيا أن تفتح جبهة ضدنا في هضبة اجلوالن....
أعتزم اإلع��راب عن رفض إس��رائيل القطعي لهذا، 

أمتنى أن نتمكن من التوصل لتفاهم متبادل«.
وأع��رب رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي ع��ن أمله في 
التوصل الى تفاهمات تؤدي الى تخفيف االحتكاك 

مثلما هو احلال عليه حتى يومنا هذا.
من جهة أخرى نفى بيسكوف احتمال عقد اجتماع 
ثالثي يجمع بوت��ني ونتنياهو والرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان. 
وكان��ت الس��فارة التركية أعلنت مؤخ��را عن زيارة 
مرتقبة ألردوغان إلى موسكو للقاء نظيره الروسي 
في ال�9 و10 من الش��هر اجل��اري لبحث قضايا عدة 

منها التسوية السورية.

باريس ـ وكاالت:
حتاول دول غربية على رأس��ها فرنسا التخلص من 
مش��كلة الالجئني عبر تش��جيعهم على العودة 
إل��ى أوطانه��م بإغ��راءات مالية نقدي��ة متكنهم 

الحقا من متويل مشاريعهم التجارية اخلاصة.
وفي هذا السياق أنفقت فرنسا نحو 6 ماليني يورو 

لتأمني عودة طوعية لزهاء 4774 شخصا.
في س��ياق متصل يظه��ر تقرير جدي��د صادر عن 
معهد التنمية ملا وراء البحار، )مؤسس��ة بحثية 
مقره��ا اململكة املتح��دة(، أن التحويالت النقدية 
الص��ادرة ع��ن املفوضية العليا لش��ؤون الالجئني 
التابعة لألمم املتحدة، أن زهاء 32 ألف عائلة سورية 
تعي��ش في األردن )نحو ربع الس��كان الالجئني في 
الب��الد( تلقت ما بني 75 دوالر و400 دوالر في فترات 

منتظمة ملدة سنة واحدة.
ووفق استطالع بهذا الشأن ينفق هؤالء الالجئون 
التحوي��الت النقدي��ة في دف��ع اإليج��ار، إذ يؤكد 
حوالي نصف الالجئني في هذا البلد أن أولويتهم 
األول��ى كانت دفع اإليجار نظ��را النعدام األمن في 

اخمليمات.
املالي��ة  الدفع��ات  تس��اعد  االس��تطالع  ووف��ق 

املنتظمة الناس على التفكير باملستقبل.
باملقابل تش��ير الدالئل إل��ى أن تخفيض الدفعات 
النقدي��ة دفع الالجئ��ني إلى اتباع »اس��تراتيجية 
سلبية ملواجهة ذلك« مثل ازدياد عمالة األطفال.

بوتين يلتقي نتنياهو في التاسع 
من الشهر الحالي بـ«موسكو«

فرنسا تقدم إغراءات 
للتخلص من الالجئين

متابعة الصباح الجديد:

للط��ب  الوطن��ي  املرك��ز  س��ّلم 
الس��بت  االول  أم��س  الش��رعي 
جث��ث 12 ش��خًصا م��ن أصل 15 
أعدمتهم السلطات األردنية فجر 
امس االول الس��بت من احملكومني 
بقضايا اإلرهاب والقضايا اجلنائية 
إلى ذويهم لغايات القيام بإجراءات 
الدف��ن ،فيما صرح مص��در أمني 
بأن��ه لن يتم فتح بي��وت عزاء ألي 

من املتطرفني. 
وأكد نائب عام عمأن القاضي زياد 
الضمور أن »تنفيذ حكم اإلعدام 
بح��ق 15 من اجملرمني هو رس��الة 
واضحة لكل من تسول له نفسه 
العب��ث بأمن الوطن واجملتمع، وهو 
املصي��ر احملت��وم لكل م��ن يرتكب 

فعالً وجرماً آثماً«.
 وأضاف ف��ي تصريحات صحافية 
أن تنفي��ذ حك��م اإلع��دام صباح 
أمس الس��بت يحقق الردع العام 
واخل��اص، الفتا إل��ى أن تنفيذ هذه 
اإلعدام��ات بح��ق ه��ؤالء اجملرمني 
»س��يترك أث��راً إيجابي��اً على ذوي 
املغدورين باعتبار أنه مت إحلاق األذى 
بهم نتيج��ة األعمال اآلثمة التي 

ارتكبها اجملرمون«. 
وكانت ردود فعل األشخاص الذين 
قتلهم اجملرمني واإلرهابني تراوحت 
بالف��رح وتأكيدهم على س��يادة 
القانون وعّبر علي العوضات والد 
»نور العوضات«، عن فرحته بتنفيذ 
حك��م االع��دام بحق قات��ل ابنته 
ن��ور رغم أن فرحت��ه كما وصفها 
»منقوصة« بسبب فقدانه البنته 
خ��الل هذه اجلرمية البش��عة التي 

هزت الشارع األردني.
 وأوضح ذوو الشهيد النقيب جمال 
الدراوش��ة  ارتياحه��م وطمأنينة 
نفسهم إثر تنفيذ حكم اإلعدام 
بح��ق قات��ل ابنهم ال��ذي  قضى 
أثناء تنفيذ واجبه الرسمي. فيما 
ترحم اللواء الركن حس��ني الزيود 
والد الش��هيد الرائد راشد الزيود 
الذي ُقتل أثن��اء العملية األمنية 
مبا عرف »بخلية أرب��د اإلرهابية«، 
عل��ى روح ابنه الفقي��د الذي روى 
بدم��ه الطاه��ر تراب ه��ذا الوطن 
والتحق بكوكبة الش��هداء الذين 

قض��وا دفاع��ا ع��ن األردن. وقالت 
الدراوشة  الشهيد س��مير  والدة 
»أم س��مير« ، » هذا ي��وم فرحتي 
داعي��ة اهلل بحف��ظ رج��ال األمن 
العام وحفظ الوط��ن وصونه من 
اإلرهابي��ني القتلة » .العدل يبقى 
أساس املُلك وحدة قوية في تعزيز 

األمن الوطني واالجتماعي
 والشهيد الدراوشة متزوج، ولديه 
4 أطفال توأمني بعمر 7 س��نوات، 
وطفل عم��ره 4 س��نوات واألخير 
رضيع عمره أش��هر. فيم��ا قالت 
عائل��ة الكاتب الصحافي املرحوم 

ناهض حتر أن تنفيذ حكم اإلعدام 
بح��ق اجملرم ال��ذي اغت��ال حتر هو 
استحقاق إلنزال القصاص العادل 
مبرتك��ب اجلرمي��ة اإلرهابي��ة. هذا 
القات��ل كان مج��رد أداة ف��ي إطار 
حملة حتريض واغتيال ش��خصية 
مبرمجة. وأضاف��وا أن عائلة حتر 
ال ت��زال تنتظر الوعود مبحاس��بة 
احملرض��ني  ومعاقب��ة  املقصري��ن 
وتنتظر نتائج جلنة التحقيق حول 

ذلك.
 وف��ي س��ياق متص��ل انقس��م 
الناش��طون على مواقع التواصل 

االجتماع��ي ب��ني مؤي��د ومعارض 
اإلع��دام. ولم تس��جل  لعقوب��ة 
اللجنة املش��رفة على اإلعدامات 
الت��ي متت في س��جن »س��واقة« 
جن��وب العاصم��ة عم��ان اي من 
طلب��ات للمتهم��ني ال��ذي نف��ذ 
فيه��م حك��م اإلعدام س��وى أن 
اثنني منهم طلب��وا الصالة ومتت 
االس��تجابة لطلبهم فيما طلب 
محك��وم آخر س��داد ديونه وإبالغ 

اهله سالمه.
وكان األردن قد أعاد تفعيل عقوبة 
اإلع��دام في كانون األول من العام 

2014 بعد أن كان قد أوقفها منذ 
ع��ام 2004 , حي��ث نف��ذ إعداما 
بنحو 11 ش��خًصا عل��ى خلفية 
قضايا جنائية, وفي ش��هر شباط 
،مت تنفيذ احلكم بالعراقية ساجدة 
بتفجي��رات  املتهم��ة  الريش��اوي 
فنادق عم��أن 2005 والعراقي زياد 
الكربول��ي املته��م بقتل س��ائق 
ش��احنات أردني في الع��راق وجاء 
بالريش��اوي  اإلعدام  تنفيذ حكم 
والكربول��ي بع��د ردا عل��ى قي��ام 
تنظي��م »داع��ش« بح��رق الطيار 

األردني معاذ الكساسبة .

وسط ارتياح أهالي ضحايا ارتكبت بحقهم الجرائم

األمـن األردني يسلِّـم جثاميـن 12 متطرفًا 
إلى ذويهم وعدم السماح بإقامة سرادق عزاء

تنفيذ حكم اإلعدام 
صباح أمس السبت 
يحقق الردع العام 

والخاص، الفتا إلى أن 
تنفيذ هذه اإلعدامات 

بحق هؤالء المجرمين 
»سيترك أثرًا إيجابيًا على 
ذوي المغدورين باعتبار 

أنه تم إلحاق األذى بهم 
نتيجة األعمال اآلثمة التي 

ارتكبها المجرمون

دمشق ـ أ ب ف:
نزح 66 ألف ش��خص جراء املعارك 
األخي��رة ض��د تنظي��م داعش في 
محافظ��ة حلب بش��مال س��وريا، 
بحس��ب ما كش��ف تقرير أصدره 
لتنس��يق  املتح��دة  األمم  مكت��ب 

الشؤون اإلنسانية امس األحد.
ويتضمن ه��ذا العدد »نحو 40 ألفا 
من مدينة الباب وبلدة تادف اجملاورة، 

إضافة إلى 26 ألفا من شرق الباب« 
في محافظة حلب، وفقا للتقرير.

ومني اجلهاديون بخس��ارة ميدانية 
ب��ارزة قب��ل اكثر م��ن اس��بوع مع 
طرده��م م��ن مدين��ة الب��اب، ابرز 
معاقلهم في محافظة حلب، والتي 
س��يطرت عليها الق��وات التركية 
والفصائ��ل املعارضة القريبة منها 
في حملة »درع الفرات« التي بدأت 

في آب املاضي.
 39766 أن  األمم��ي  التقري��ر  وأف��اد 
ش��خصا نزح��وا من املدين��ة وفروا 
ش��ماال إلى مناطق تسيطر عليها 
فصائل أخ��رى معارض��ة، ال يزالون 
غي��ر قادرين عل��ى العودة بس��بب 
انتشار القنابل واأللغام التي زرعها 

اجلهاديون قبل انسحابهم.
وأض��اف أن 26 ألف��ا آخري��ن هربوا 

من ش��رق الباب حيث تق��ود قوات 
النظام السوري معارك ضد تنظيم 

داعش.
وفر عدد كبير من هؤالء إلى مناطق 
محيطة مبدينة منبج التي تسيطر 
الدميوقراطية  عليها قوات س��وريا 

املدعومة من الواليات املتحدة.
وش��اهد مراس��ل لفران��س ب��رس 
عش��رات العائ��الت عل��ى الطريق 

املؤدي��ة إل��ى منب��ج عل��ى دراجات 
نارية وفي سيارات وحافالت صغيرة 
جان��ب  ال��ى  باألطف��ال  محمل��ة 

احلقائب واالكياس.
حلق��وق  الس��وري  املرص��د  وكان 
االنسان أفاد الس��بت أن »أكثر من 
ثالثني الف مدن��ي، معظمهم من 
النس��اء واألطفال، نزح��وا من ريف 
حلب الشرقي منذ السبت املاضي 

هربا من القصف املدفعي والغارات 
الكثيف��ة  والروس��ية  الس��ورية 
املواكب��ة لهج��وم تش��نه ق��وات 
النظ��ام للس��يطرة عل��ى مناطق 

بأيدي اجلهاديني«.
وأدى الن��زاع الدائر في س��وريا منذ 
اذار 2011 إل��ى نزوح وتش��ريد اكثر 
م��ن نصف الس��كان داخ��ل البالد 

وخارجها.

األمم المتحدة: 66 ألف نازح جّراء المعارك األخيرة في شمال سوريا
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واشنطن ـ أ ب ف:
الرئي��س األميرك��ي دونالد  اته��م 
ترامب إدارة الرئيس الس��ابق باراك 
أوباما بالتنصت عل��ى مكتبه في 
ترام��ب تاور في نيويورك قبيل فوزه 
في االنتخابات الرئاسية التي جرت 

في أواخر العام املاضي.
وقال ترامب في تغريدة في س��اعة 
مبكرة من امس االول السبت "أمر 
م��روع! علم��ت للت��و أن أوباما أمر 
بالتنصت علَى في ترامب تاور قبل 
الفوز. ل��م يعثر على ش��يء! هذه 

مكارثية".
وأضاف ترامب أن محكمة رفضت 
طلبا بالتنصت ولكنه لم يعط أي 
تفاصيل تثب��ت مزاعمه بالتنصت 

أو عن احملكمة التي أشار إليها.
ف��ي  إعالمي��ة  تقاري��ر  وأش��ارت 
األس��ابيع األخي��رة إل��ى أن مكتب 
التحقيق��ات الفيدرال��ي )إف ب��ي 
آي( س��عى للحصول على إذن من 
محكمة مراقبة اخملابرات األجنبية 
ملراقب��ة فريق ترامب املش��تبه في 
باتصاالت مش��بوهة مع  قيامهم 

مسؤولني روس.
ورف��ض التصري��ح في ب��ادئ األمر 
ثم متت املوافق��ة عليه في أكتوبر، 
وفقا لتقارير إعالمي��ة. ولم ترد أي 

تعليقات من أوباما على األمر.
وفي سلس��لة م��ن التغريدات، لم 
يق��دم ترامب أي دليل على اتهامه، 
لكن��ه وص��ف التنص��ت املزع��وم 
"رهيب"، وش��بهه بفضيحة  بأنه 
تتعل��ق  كان��ت  الت��ي  ووترغي��ت 
بالتنص��ت على الرئيس نكس��ون 

في السبعينيات.
وقال ترامب في تغري��دة "أراهن أن 
محامي��ا جيدا ميكن أن يعد قضية 
جيدة . الرئيس أوباما كان يتنصت 

على هاتفي في تشرين األول قبيل 
االنتخابات".

وكت��ب ف��ي تغري��دة أخ��رى "كم 
من الوق��ت أمضاه الرئي��س أوباما 
ف��ي التنص��ت عل��ى هواتفي في 
العملية االنتخابية املقدسة. هذه 
ووترغيت نيكسون. شخص شرير 

أو مريض!".
ووجه��ت اتهام��ات لترامب بوجود 
صالت بني فريقه االنتخابي وروسيا 
ع��ن  اس��تخباراتي  تقري��ر  عق��ب 
أن موس��كو كان��ت متورط��ة في 
القرصنة االلكترونية للتالعب في 

نتيجة االنتخابات لصالح ترامب.
وفي تطور آخر، دافع ترامب مجددا 
ع��ن املدعي العام جيف سيش��نز، 
ال��ذي يواجه االس��تجواب بش��أن 
اتصاله مع السفير الروسي قبيل 

االنتخابات.
وق��ال ترامب في تغري��دة إن اللقاء 
والس��فير  سيش��نز  ب��ني  األول 

الروسي دبرته إدارة أوباما.
واضط��ر ماي��كل فلني مستش��ار 
ترامب لألمن الوطني لالس��تقالة 
بعد توليه منصبه بأربعة أسابيع 
الس��فير  م��ع  اتص��االت  بش��أن 
الروس��ي اثناء احلمل��ة االنتخابية. 
وتش��ير مزاعم أن فل��ني ناقش في 
االتص��االت العقوب��ات املفروض��ة 

على روسيا.
وفيم��ا يتعلق باالتصال بالس��فير 
كيس��لياك،  س��يرغي  الروس��ي 
ق��ال ترامب في تغري��دة "معلومة 
جديدة: السفير الروسي ذاته الذي 
التق��ى جي��ف سيش��نز زار البيت 
األبيض أثن��اء حكم أوباما 22 مرة، 

منهم 4 مرات في العام املاضي".
فيما ذك��ر كوري ليفاندوفس��كي 
الرئي��س الس��ابق حلمل��ة ترام��ب 

االنتخابي��ة أن إدارة ب��اراك أوبام��ا 
تنصتت مرت��ني عل��ى أحاديث بني 
النائ��ب الع��ام األميرك��ي احلال��ي 
والس��فير الروس��ي لدى واشنطن 

سيرغي كيسلياك.
وفي حديث أدلى به ليفاندوفسكي 
ام��س األحد ، ق��ال: "ما بوس��عنا 
اجل��زم به ح��ني التعليق عل��ى أداء 
اإلدارة األميركي��ة الس��ابقة، أنها 
كانت تتنصت ف��ي مبنى مجلس 
الش��يوخ على األحاديث التي دارت 
ب��ني الس��يناتور الس��ابق جف��ري 
سيش��ينس وه��و النائ��ب الع��ام 
األميركي احلالي، والسفير الروسي 

لدى واشنطن".
ورج��ح ليفاندوفس��كي أن تك��ون 
إدارة أوبام��ا ق��د تنصت��ت كذل��ك 
على األحاديث التي كانت تدور في 
وإذا  أن��ه  Trump Tower، وأض��اف 
م��ا ثبت ه��ذا األمر، "فإن الس��ؤال 
الذي سيطرح نفس��ه حينها: من 
ه��ي الش��خصيات الت��ي تنصتوا 
عل��ى أحاديثه��ا؟". جت��در اإلش��ارة 
إل��ى أن الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب قد طال��ب األجهزة املعنية 
ف��ي ب��الده مؤخ��را بالتحقيق مع 
زعيمي الدميقراطيني في مجلسي 
الش��يوخ والن��واب للوق��وف على 

ماهية عالقاتهما مبوسكو.
وانه��ال ترام��ب باالنتق��ادات على 
الس��يناتور تشاك ش��ومير زعيم 
الدميقراطيني في مجلس الشيوخ 
األميرك��ي واصف��ا إي��اه باملرائ��ي، 
ومعي��دا إلى أذهانه لقاءه بالرئيس 
الروسي فالدميير بوتني شخصيا في 
وقت سابق، فيما هو يطالب النائب 
العام األميركي جيفر سيش��ينس 
بالتنحي عن منصبه على خلفية 

اتصاالت له مع مسؤولني روس.

زعيم��ة  بيلوس��ي  نانس��ي 
النواب  ف��ي مجلس  الدميقراطيني 
األميرك��ي، ل��م تنج م��ن اتهامات 
حي��ث  للدميقراطي��ني،  ترام��ب 
ذّكرها هي األخرى بصورة نش��رتها 
صحيف��ة Politico لها في حضرة 
الروس��ي لدى واشنطن  الس��فير 
تتناق��ض  كيس��لياك،  س��يرغي 
باملطلق مع ما تصرح به بيلوسي، 
لتفصح  بالتحقيق معها  مطالبا 
عن طبيعة العالق��ة التي تربطها 

بالسفير الروسي.
الدميقراط��ي  احل��زب  أن  يذك��ر 
ومرش��حته النتخاب��ات الرئاس��ة 
األميركي��ة هيالري كلينتون، كثيرا 
م��ا أش��ارا بأصاب��ع االته��ام إل��ى 
روس��يا بالتدخ��ل ف��ي االنتخابات 
األميركي��ة وقرصن��ة مواقع احلزب 
الدميقراطي مبا يخدم تغليب ترامب 
ف��ي االنتخاب��ات، وه��و م��ا تنفيه 
موس��كو عل��ى أرف��ع املس��تويات 
جملة وتفصي��ال، ويدحضه ترامب 

شخصيا في كل محفل.
وفي تطور آخر، دافع ترامب مجددا 
ع��ن املدعي العام جيف سيش��نز، 
ال��ذي يواجه االس��تجواب بش��أن 
اتصاله مع السفير الروسي قبيل 

االنتخابات.
وق��ال ترامب في تغري��دة إن اللقاء 
والس��فير  سيش��نز  ب��ني  األول 

الروسي دبرته إدارة أوباما.
واضط��ر ماي��كل فلني مستش��ار 
ترامب لألمن الوطني لالس��تقالة 
بعد توليه منصبه بأربعة أسابيع 
الس��فير  م��ع  اتص��االت  بش��أن 
الروس��ي اثناء احلمل��ة االنتخابية. 
وتش��ير مزاعم أن فل��ني ناقش في 
االتص��االت العقوب��ات املفروض��ة 

على روسيا.

بعد اتهام إدارة أوباما بالتنصت على محادثات السفير الروسي

ترامب يدافع عن جيف سيشنز ويتهم 
الديمقراطيين بـ »استغالل الفرص«



7 اقتصاد

طهران ـ وكاالت: 

عکفت ش��رکة برایس وتر هاووس 
کوب��رز” PwC “في تقری��ر لها علی 
دراس��ة آف��اق إقتص��اد دول العالم 
الت��ي س��تتحول إلی أکب��ر وأقوی 
إقتصادات العالم حتی عام 2050 .
واوض��ح التقریر الذي یحمل عنوان 
“کيف سیتغیر النظام اإلقتصادي 
العامل��ي حت��ی ع��ام 2050 ؟ ” ان��ه 
قام بتصنی��ف بلدا على وفق الناجت 
احملل��ي اإلجمالي  وق��درة املواطنین 
علی الش��راء ، وج��اء ف��ي التقریر 
أن الکثی��ر من الق��وی اإلقتصادیة 
العاملیة تتجه نح��و الیابان وأملانیا 
س��وی ان الوالیات املتحدة تسقط 
في التصنی��ف ودول ذات اإلقتصاد 
الناش��ئ  نظیر الهند وأندونیسیا 

حتل مکان تلك الدول.
وق��ام موق��ع” بیزن��س اینس��ایدر” 
اإلخب��اري ف��ي تقریر باس��تعراض 
بناء  العاملی��ة  اإلقتص��ادات  أق��وی 
علی تصنیف��ات برایس وتر هاووس 
کوب��رز  وتتبوأ  الصی��ن في صدارة  
الهن��د  تلیه��ا  التصنی��ف  ه��ذا 
والوالیات املتحدة علی التوالي کما 
تتضم��ن إيران وکل من اندونیس��ا 
واملکس��یك  وروس��یا  والبرازی��ل 
والیابان وبریطانیا وترکیا وفرنس��ا 
ومص��ر  ونیجیری��ا  والس��عودیة 
وباکستان وکوریا اجلنوبیة والفلبین 
وفیتنام وإيطالیا وکندا وبنغالدیش 
ومالیزیا وتایالند واس��بانیا وجنوب 
واألرجنتی��ن  واس��ترالیا  افریقی��ا 

وبولندا وهولندا وکولومبیا. 
على صعيد متصل كشف مصدر 
مس��ؤول في وزارة النف��ط والثروة 
املعدنية الس��ورية، عن تأمني نحو 
25 أل��ف طن بنزي��ن، و45 ألف طن 
مازوت للمواطنني ، مبینا أن نواقل 

تصل عبر عقود مبرمة مع شركات 
التي  الكمي��ات  وأغلبي��ة  خاص��ة 

تصل هي من إيران ودول أخرى.
وكش��ف املص��در أن الناقل��ة التي 
وصلت إلى املصب في ميناء بانياس 
واحململة ب�136 ألف طن من النفط 
اخل��ام أي ما يع��ادل ملي��ون برميل 
نفط، ستش��غل مصف��اة بانياس 

حلوالي عشرة أيام.
الناقلة،  وسيس��تخرج م��ن خ��ام 

مش��تقات نفطية بنح��و 25 ألف 
ط��ن بنزي��ن، و45 ألف ط��ن مازوت، 
وحوال��ي 50 أل��ف ط��ن م��ن مادة 
الفي��ول، إضاف��ة إل��ى اس��تخراج 
كمية م��ن الغاز املنزلي تعادل نحو 

2500 طن.
وفي تصري��ح لصحيف��ة “الوطن” 
كش��ف املصدر قرب وص��ول ناقلة 
أخ��رى محمل��ة بحوال��ي ملي��ون 
برمي��ل نفط خام أيضا، الس��تمرار 

عمل مصفاة باني��اس، إضافة إلى 
قرب وص��ول ناقلة محملة بحوالي 
6 آالف طن من م��ادة البنزين و800 

طن من مادة املازوت.
وأشار املصدر إلى بدء انحسار حالة 
االختناق وخاصة على مادة البنزين، 
مع بدء تزويد محط��ات الوقود في 
احملافظات باملادة، حيث عملت وزارة 
النفط السوریة خالل األيام املاضية 
على خطة عم��ل طارئة لتعويض 

نقص املشتقات النفطية.
وبني املصدر أن الكميات التي تصل 
ه��ي عبارة عن عقود مبرمة بقيمة 
200 مليار ليرة، لتأمني نحو 50 ألف 
طن من مادة امل��ازوت و50 ألف طن 
أخرى من مادة البنزين، بالتوازي مع 
الس��ماح للقطاع اخلاص باستيراد 
النف��ط لتلبية احتياجات العملية 

اإلنتاجية زراعة وصناعة وحرفاً.
ونفى املص��در ما يتم تداوله من أن 

النواق��ل التي تصل ه��ي من دولة 
اجلزائ��ر موضحا بأنه��ا نواقل تصل 
عب��ر عق��ود مبرم��ة مع ش��ركات 
التي  الكمي��ات  وأغلبي��ة  خاص��ة 
تص��ل ه��ي م��ن إي��ران ودول أخرى، 
مؤكداً أنه في حال اس��تمر التوريد 
وفق املواعيد املتفق عليها فسوف 
نشهد حتسنا في تأمني املشتقات 
حال��ة  إلنه��اء  وص��وال  النفطي��ة 

االختناق.

البنك المركزي المغربي يقّر انشاء مصارف مالية إسالمية
الرباط ـ رويترز:

منح البنك املركزي املغربي موافقته 
على اس��تعمال خمس��ة أنواع من 
اإلس��المية  املصرفي��ة  املعام��الت 
معطيا بذل��ك املوافقة التنظيمية 
النهائي��ة إلطالق صناع��ة التمويل 

اإلسالمي في هذا البلد.
وتش��هد اململكة املغربية تأسيس 
بن��وك وش��ركات تأم��ني إس��المية 
بعد أن تبنت تشريعا يسمح لهذه 

املؤسس��ات بدخول الس��وق احمللي. 
وأنش��أ البنك املركزي هيئة شرعية 
القطاع  عل��ى  لإلش��راف  مركزي��ة 

اجلديد.
ولوق��ت طوي��ل كان املغ��رب يرفض 
السماح للبنوك اإلسالمية بالعمل 
على أراضيه بس��بب مخاوف بشأن 
لكن س��وقه  اإلس��المية،  احلركات 
املالية تفتقر السيولة واملستثمرين 
يجتذب��ه  ق��د  وكالهم��ا  األجان��ب 

التمويل اإلسالمي.
وق��ال البن��ك املرك��زي املغربي في 
تعميم نش��ر في اجلريدة الرسمية 
ف��ي عطلة نهاي��ة األس��بوع إن أي 
معامل��ة مصرفية س��وف تخضع 
الهيئ��ة  م��ن  مبدئي��ة  ملوافق��ة 
الش��رعية الت��ي تس��مى اللجن��ة 

الشرعية للمالية التشاركية.
وقال البنك املركزي إنه مت الس��ماح 
بخمسة أنواع شائعة من املعامالت 

املصرفية اإلس��المية ه��ي املرابحة 
واملضارب��ة  واإلج��ارة  واملش��اركة 
والس��لم. كما وضع قواعد للبنوك 
التقليدي��ة لفت��ح نواف��ذ لتق��دمي 

املنتجات اإلسالمية.
وكان البن��ك املركزي منح موافقته 
لثالث��ة بن��وك مغربية كب��رى على 
فتح بنوك إس��المية تابعة لها هي 
بنك التج��اري وفا والبن��ك املغربي 
والبنك  اخلارجي��ة ألفريقيا  للتجارة 

بنوك  املرك��زي وكذل��ك  الش��عبي 
صغيرة مثل كريدي أجريكول وبنك 

القرض العقاري والسياحي.
كم��ا حصل��ت بن��وك أخ��رى تابعة 
لبنوك سوسيتيه جنرال الفرنسي 
والبنك املغرب��ي للتجارة والصناعة 
موافق��ة  عل��ى  املغ��رب  ومص��رف 
املركزي على تق��دمي اخلدمات املالية 

اإلسالمية.
ووض��ع التعمي��م الش��روط واألطر 

التنظيمي��ة للبن��وك إلدارة الودائع 
واألموال واالستثمارات وفقا لقواعد 

الشريعة اإلسالمية.
وتخطط احلكوم��ة املغربية إلصدار 
أول سندات إسالمية لها في السوق 
احملل��ي في النص��ف األول من 2017 
وه��و ما يق��ول اخلبراء إنه س��يكون 
تنشيطا لهذه السوق. إال أن البرملان 
لم يوافق بعد على تشريع لتنظيم 

نشاط التأمني اإلسالمي.

األوراق المالية تعلن ارتفاع عدد األسهم المتداولة بنسبة 90 %
بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن س��وق العراق ل��الوراق املالية 
ي��وم ام��س الس��بت، االرتفاع في 
ع��دد وقيم��ة األس��هم املتداولة 
خالل شهر شباط املاضي وبنسب 
عالية، فيما كان هنالك انخفاض 

بسيط في عدد العقود املنفذة.
وقال املدير التنفيذي للس��وق طه 

أحمد عبد الس��الم أن »مؤشرات 
س��وق العراق لألوراق املالية خالل 
ش��هر ش��باط املاض��ي حقق��ت 
ارتفاعا في عدد األسهم املتداولة 
بنس��بة %90 وارتفاع��ا في قيمة 
 67% بنس��بة  املتداولة  األس��هم 
الس��وق  مؤش��ر  ف��ي  وارتفاع��ا 
ألسعار األسهم املتداولة بنسبة 

%3.17 وارتف��اع أيض��ا في القيمة 
الس��وقية بنس��بة %1.8«، مبينا 
ان »ع��دد العقود املنفذة لش��هر 
شباط س��جلت انخفاضا بنسبة 

.»29%
واضاف عبد الس��الم ان »الس��وق 
نظم في شهر شباط 20 جلسة 
تداول مبعدل 5 جلس��ات أسبوعيا 

وبل��غ ع��دد الش��ركات املتداول��ة 
أس��همها في الس��وق 66 شركة 
من اص��ل 97 ش��ركة مدرجة في 

السوق«.
واش��ار عبد الس��الم ال��ى أن عدد 
املتداول��ة خالل ش��هر  االس��هم 
ش��باط املاضي بلغ��ت 223 مليار 
س��هم بقيم��ة 134 ملي��ار دينار 

الس��وق  املدرج��ة في  واألس��هم 
س��هم  تريلي��ون   9.734 بلغ��ت 

مصنفة قطاعيا«.
يذكر ان سوق العراق لالوراق املالية 
ق��د اس��تعمل انظم��ة الت��داول 
املرك��زي  واالي��داع  االلكترون��ي 
منذ ع��ام 2009 ويس��عى الطالق 
االنترني��ت  عب��ر  الت��داول  نظ��ام 

للمس��تثمرين في الربع االول من 
عام 2017 , وينظم خمس جلسات 
ت��داول اس��بوعيا من االح��د الى 
اخلمي��س, ومدرج فيه 97 ش��ركة 
مس��اهمة عراقية متثل قطاعات 
املص��ارف واالتص��االت والصناعة 
واالس��تثمار  والتام��ني  والزراع��ة 

املالي والسياحة والفنادق.

زودت سوريا بالمشتقات النفطية عبر ميناء بانياس

إيران تتحّول ضمن أقوى االقتصديات العالمية في عام 2050

كشف مصدر مسؤول 
في وزارة النفط 
والثروة المعدنية 
السورية، عن تأمين 
نحو 25 ألف طن بنزين، 
و45 ألف طن مازوت 
للمواطنين عبر ناقالت 
على وفق عقود مبرمة 
مع شركات خاصة

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت اس��عار صرف الدوالر في األسواق احمللية 
اليوم االحد في ورص��ة الكفاح – بغداد 125.500، 
فيم��ا كان��ت اس��عار البورص��ة لي��وم اجلمع��ة 

.125.450
ام��ا أس��عار البيع والش��راء في مح��ال الصيرفة 
: س��عر بيع الدوالر = 126.000 دينار وس��عر شراء 
ال��دوالر = 125.000 دين��ار مع اس��تمرار انخفاض 

سعر صرف الدوالر باألسواق احمللية .

لندن ـ وكاالت:
قال وزير املالية البريطاني فيليب هاموند إنه لن 
يس��تغل اخلفض املتوقع في متطلبات اقتراض 
بريطانيا في املستقبل لإلنفاق بكثافة نظرا ألن 
البالد في حاجة إلى احتياطيات مالية حتس��با 
ألي موق��ف ط��ارئ قبيل انفصاله��ا املزمع عن 

االحتاد األوروبي.
وقال هامون��د لتلفزيون بي.بي.س��ي يوم األحد 
قبيل البيان السنوي للميزانية الذي من املنتظر 
أن يلقي��ه يوم األربع��اء »إذا رفع البنك س��قف 
بطاقت��ك اإلئتماني��ة..ال أعتقد أنك ستش��عر 
بأنك مضط��ر للخروج وإنف��اق كل بنس لديك 

فورا.«
وتاب��ع »أعتق��د أن عمل��ي كوزي��ر يتطلب مني 
التأك��د من أن اقتصادنا قوي ولدينا احتياطيات 

حتسبا ألي موقف طارئ.
»لذا فإنه مع انطالق الرحلة التي ستس��تغرق 
م��ا يزيد عن عامني نحن واثقون من أن لدينا من 

الوقود ما يكفينا طوال الرحلة.«

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة للمع��ارض واخلدمات 
التجاري��ة العراقي��ة ان مع��رض بغ��داد الدول��ي 
سيشهد في الرابع عشر من الشهر اجلاري انطالق 

فعاليات معرض الزراعة واملكننة الزراعية .
واوضح مدير عام الشركة املهندس هاشم محمد 
ح��امت بان فعالي��ات املعرض الذي تنظمه ش��ركة 
مجد االعمال لتنظي��م املعرض الدولية بالتعاون 
م��ع وزارت��ي الزراعة وامل��وارد املائية يس��تمر على 
مدى ثمانية ايام بالتنس��يق مع الش��ركة العامة 

للمعارض العراقية . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العام��ة لتجارة امل��واد الغذائية 
ف��ي وزارة التجارة عن مباش��رة فرع الش��ركة في 
محافظة املثنى بتسلم مادة زيت الطعام لغرض 
توزيع��ه على العائ��الت ضمن مف��ردات البطاقة 

التموينية .
واوضح مدير عام الشركة املهندس قاسم حمود 
بان��ه مت تس��لم كميات الزيت الواصلة بواس��طة 
الش��احنات ومت التأك��د م��ن صالحيته��ا لغرض 
جتهيزها الى مراكز التموين وحس��ب االس��بقية 
وتوزيعها حلصة ش��هر كانون الثاني من مادة زيت 

الطعام .

ارتفاع سعر صرف الدوالر 
في األسواق المحلية

بريطانيا تحتاج الى 
احتياطيات مالية قبيل 

انفصالها عن االوروبي

انطالق فعاليات معرض الزراعة 
والمكننة الشهر الجاري

وصول كميات من زيت الطعام 
لتوزيعها ضمن التموينية

تقـرير

بكين ـ رويترز:

خفض��ت الص��ني هدفها للنم��و هذا 
العام مع مض��ي ثاني أكبر اقتصاد في 
العال��م في إصالح��ات مؤمل��ة ملعاجلة 
تنامي الديون وإقامة »س��ياج حماية« 

لدرء اخملاطر املالية.
وقال رئيس الوزراء لي كه تش��يانغ في 
تقري��ر عم��ل خ��الل افتت��اح االجتماع 
الس��نوي للبرمل��ان يوم ام��س األحد إن 
الص��ني تس��تهدف منو االقتص��اد نحو 
6.5 باملئ��ة ، مضيف��ا إن الهدف واقعي 
وسيس��اعد عل��ى توجي��ه التوقع��ات 

وترسيخها.
كان ه��دف النمو الصيني ب��ني 6.5 و7 
باملئ��ة الع��ام املاضي وبلغت النس��بة 
ق��روض  بفض��ل  باملئ��ة   6.7 احملقق��ة 
مصرفية قياس��ية وطف��رة مضاربات 
بقطاع اإلسكان واستثمارات حكومية 

باملليارات.
لك��ن م��ع حت��رك احلكوم��ة لتهدئ��ة 
سوق اإلس��كان وكبح اإلقراض اجلديد 
وتشديد اإلنفاق س��يتعني على الصني 
أن تعتمد بدرجة أكبر على االستهالك 
احملل��ي واالس��تثمار اخل��اص لتحقي��ق 
النمو. وكما ف��ي 2016 لم حتدد الصني 
هدفا للصادرات مما يسلط الضوء على 

ضبابية اآلفاق العاملية.
وق��ال ل��ي »التط��ورات داخ��ل الص��ني 
وخارجها تتطلب أن نكون مس��تعدين 
ملواجهة أوضاع أشد تعقيدا وخطورة« 
مضيفا أن النمو العامل��ي مازال بطيئا 
ف��ي ح��ني تكس��ب مناهض��ة العوملة 

واحلماية التجارية زخما.
وق��ال هوانغ ش��و هونغ مدي��ر مكتب 
أبحاث مجلس الدولة الذي س��اعد في 
صياغة تقرير رئيس الوزراء إن منوا بنحو 

6.5 باملئة سيكفي حلماية التوظيف.
وأضافت الص��ني 13.14 مليون وظيفة 
جديدة في املدن عام 2016 وسجل عدد 
خريج��ي اجلامع��ات الذين عث��روا على 
وظائف أو بدأوا مشروعات رقما قياسيا 

حسبما أفاد تقرير لي.
واوض��ح هوانغ »أما فيم��ا يتعلق بحد 
أدن��ى للنم��و فم��ا دام التوظي��ف ب��ال 
مش��اكل فإن منوا أعل��ى أو أقل بقليل 

سيكون مقبوال.«
وقال مايكل ت��ني النائب عن هوجن كوجن 
ف��ي البرملان الصيني ومؤس��س متاجر 
املالبس ج��ي2000 إن��ه مندهش لرقم 

النمو البالغ 6.5 باملئة.
وأبلغ رويترز »أعتقد أن��ه بالغ االرتفاع.. 
ف��ي األع��وام القليل��ة املاضي��ة كانوا 
يحققون أي رقم يأتون به بل ويتجاوزونه 
بهامش طفيف. لذا ومع هذا االقتصاد 

فإن 6.5 )باملئة( رقم مذهل.«
ويق��ول االقتصادي��ون إن م��ن الصعب 
حتقيق التوازن بني دعم النمو واحملافظة 
على السيولة وفي نفس الوقت املضي 
ف��ي إصالح��ات وترويض الق��وى املالية 

اجلامحة.
وحت��دد ه��دف من��و املع��روض النق��دي 
مبفهوهم��ه الواس��ع عن��د حوالي 12 
باملئ��ة لع��ام 2017 من نح��و 13 باملئة 
ف��ي 2016. وظ��ل هدف عج��ز امليزانية 
احلكومي��ة دون تغيير عن��د ثالثة باملئة 

من الناجت احمللي اإلجمالي.
وقال ل��ي إن الصني س��تواصل تطبيق 
سياس��ة مالي��ة اس��تباقية مضيف��ا 
أن احلكوم��ة تهدف إلى خف��ض أعباء 
الضرائب عن الشركات نحو 350 مليار 
يوان )51 مليار دوالر( هذا العام ، مضيفا 
أن الصني س��تواصل انتهاج سياس��ة 

نقدية تتسم باحلذر واحلياد.
وق��ال ل��ي إن اخملاط��ر الش��املة حت��ت 
الس��يطرة في الوقت احلالي لكن على 
الصني أن تتحل��ى باليقظة التامة وأن 
تش��يد »س��ياجا« للحماية من اخملاطر 
املالية ، فيما قدم��ت البنوك الصينية 
مستوى قياسيا من القروض بلغ 12.65 
تريلي��ون يوان ف��ي 2016 وتظهر بيانات 
حديث��ة أن الق��روض اجلدي��دة بالي��وان 
بلغت 2.03 تريليون يوان في يناير كانون 

الثان��ي وه��و ثاني أعلى مس��توى على 
اإلطالق.

وقال ل��ي »س��نطبق مجموعة كاملة 
من أدوات السياس��ة النقدية ونحافظ 
على استقرار السيولة ونعمل على أن 
تظل أس��عار الفائدة في الس��وق عند 
مس��توى مالئم ونحس��ن آلية انتقال 

السياسة النقدية.«
وتعت��زم الص��ني خف��ض طاق��ة إنتاج 
الصل��ب 50 ملي��ون طن وطاق��ة إنتاج 
الفح��م أكثر م��ن 150 مليون طن هذا 
العام حس��بما ذكرت هيئة التخطيط 
الرئيسية اليوم مع تعزيز بكني جهودها 
حملارب��ة التلوث وحل مش��كلة الطاقة 

اإلنتاحية الفائضة.  
للتنمي��ة  الوطني��ة  اللجن��ة  وقال��ت 
واإلصالح في تقرير عمل إنها س��تغلق 
أو توقف أعمال البناء مبحطات كهرباء 
تعمل بالفح��م تزيد قدرته��ا على 50 

مليون كيلووات.
وتأتي التعهدات في إطار مساعي بكني 
منذ س��نوات من أج��ل تقليص حصة 
الفح��م في مزيج الطاق��ة بهدف احلد 
م��ن التلوث الذي يخنق مدن الش��مال 
وحتقيق األه��داف املتعلقة بتغير املناخ 
مع زي��ادة تنظيم الصناع��ات املتخمة 
بالطاقة اإلنتاجية وامللوثة للهواء مثل 

صناعة الصلب.

خالل افتتاح االجتماع السنوي للبرلمان الصيني

بّكين تسعى إلى إصالحات لمعالجة تنامي الديون ودرء المخاطر المالية

البرملان الصيني
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دور املثقف
كان للمثقفني في السابق دور كبير 
ف��ي تش��كيل هوي��ة مجتمعه��م 
وشخصيتها،واس��هموا  ،وعقله��ا 
وجتدي��د  تكوي��ن  ف��ي  بفاعلي��ة 

مرجعيتها الثقافية)1(.
    اما اليوم فقد تغير موقف املثقف 
عما كان عليه في املاضي ،فاملثقف 
الي��وم ليس ال��ذي »يفك«احلرف في 
مجتمع تغلب علي��ه االمية ،وليس 
ذلك الذي يقرزم الشعر في املناسبات 
،وليس ذلك الصوفي املعزول في برج 
عاجي ،مهمته ان يتأمل ويستنبط 
م��ن اجل الوص��ول ال��ى »احلقيقة« 
املطلق��ة فيخ��رج بها عل��ى الناس 
بع��د طول غياب .املثق��ف اليوم هو 
الذي يع��ي روح العصر،ويندمج في 
تياره ،ويس��هم عن طري��ق الكلمة 
والفكر من اجل زيادة معارف الناس 
،وصق��ل وجدانه��م وجعلهم اكثر 
انس��انية)2(. لكون��ه ميثل ش��رعية 
متمي��زة داخ��ل اجملتم��ع بس��لوكه 
وافكاره وذوقه،يسعى باستمرار الى 
تعدي��ل القيم الثابت��ة والى العمل 
احيان��اً كجماعة ضغط معنوي من 

اجل مبدأ اوقضية )3( .
   فاملثق��ف بوصف��ه امنوذج��اً راقياً 
للوعي االنس��اني في اكث��ر جوانبه 
نضجاً وتط��ورًا وانطالق��اً ،هو املرآة 
التي تنعكس فيها الثقافة الواعية 
االبداعية للمجتمع االنساني ،حيث 
يتماهى »املثق��ف« مع ارادة التغيير 
ف��ي احلي��اة ويتفاع��ل م��ع الثقافة 
بوجهها االنس��اني على حد س��واء 

.)4(
   واملثقف على وفق هذه الرؤية وعي 
ثقاف��ي تتجلى قدرت��ه على امتالك 
احلقيق��ة، والتأثي��ر فيه��ا ،واع��ادة 
تش��كيلها وانتاجها روحيا واخالقيا 
وانس��انيا. والثقاف��ة التي متيزه هي 
هنا في هذا الس��ياق تعني منًطا من 
امناط التجلي��ات الثقافية للمثقف 

ودوره في احلياة،وهي ترمز في الوقت 
ذاته الى تدف��ق فعله الثقافي الذي 
يتصف بالقيمة االخالقية ،ترسيخا 
للس��مو االخالق��ي ال��ذي يتميز به 
»املثق��ف« تأثيرًا في الك��ون واحلياة 

الثقافية » )5(.
     ويكمن االجناز الرئيس للمثقفني 
الثقافي��ة  املرحعي��ات  في«خل��ق 
،الت��ي التؤصل العل��وم االجتماعية 
فحسب،بل تسهم في جتدد الهوية 
الثقافية،بعدما تعرضت الى تشويه 
عدي��دة  عوام��ل  نتيج��ة  ومس��خ 

ومتشابكة )6(. 
    وبن��اء عل��ى ذل��ك ف��ان املثق��ف 
معين��ة  ثقاف��ة  ضم��ن  يتموض��ع 
ه��ي نت��اج التب��ادل االجتماعي في 
مرحل��ة تاريخية محددة ،ويس��هم 
في هذه الثقاف��ة باالنتاج والتطوير 
واالس��تعمال ،أي ان��ه اليك��ف عن 
احملافظ��ة عل��ى قيم ه��ذه الثقافة 
،والعم��ل عل��ى توصيله��ا واع��ادة 
انتاجه��ا. واذا كان��ت الثقاف��ة ف��ي 
نظر كانط »اعلى ماميكن للطبيعة 
ان ترق��ى اليه« )7(، ف��ان دور املثقف 
في هذه احلالة ميثل س��عياً انسانياً 
لتحقي��ق ه��ذه الغاي��ات الثقافية 
العليا.فالفرد ،في اي مجتمع مغمور 
بت��راث ثقافي يتج��اوزه ،وهو التراث 
الثقاف��ي للحض��ارة الت��ي ينتم��ي 
اليه��ا . وهو م��ن خالل ه��ذا التراث 
يدرك العال��م ويحكم عليه ،غير ان 
هذا التراث عندما يتجمد واليتجدد 
يس��ير نحو الضمور، فالزوال،ويحول 
بالتال��ي بني الفرد وبني كامل ادراكه 
لذاته وغيره. وم��ن هنا كانت هناك 
صل��ة دائرية بني جت��دد اجملتمع وجتدد 
الفرد،ف��كل منهم��ا يج��دد االخ��ر 
)8(. وه��ذا االم��ر اليتحق��ق اال ع��ن 
طريق جتدي��د الوعي،وبثه في االجتاه 
الصحيح. فاملثق��ف في احلالة هذه 
مطال��ب بحكم دوره ال��ى ان يكون 
اداة لنش��ر الوعي في اجملتمع،وباعثاً 
له.لكن  الصحيح،وحامي��اً  للفك��ر 
هذه الرؤي��ة مازالت تعان��ي قصوراً 
لدى االنتجلنس��يا العربي��ة اورجال 

اجملتمع��ات  معظ��م  ف��ي  الفك��ر 
العربي��ة،او انها ل��م تتبلور الى احلد 
ال��ذي يجعلهم فاعل��ني او مبدعني 

في مجتمعهم .
    واذا كان املثق��ف ف��ي الغ��رب قد 
لالعت��راف  طوي��ال  وقت��اً  اس��تغرق 
بس��لطته ككاتب ،وتثبيت دوره في 
اجملتمع ، مبواجهة االستبداد كنظام 
وايديولوجية تبرره ،وارس��اء مبادىء 
التعاقد واحلري��ة واملصلحة العامة 
،واالقت��راع الع��ام ،وخ��اض معركة 
طويلة ضد الرقابة من اجل احلق،فان 
املثق��ف العرب��ي تواجهه معضالت 
اش��د وظ��روف اكث��ر تعقيداً.فاحد 
ش��روط اداء دوره ،ان يكون له موقف 
من القضايا العامة ،وان يعمل على 
توجي��ه ال��رأي الع��ام والتأثير على 
السلطة ،وهذا لن يتحقق اال بتعبيد 
االرضية التي تعلو فيها قيم احلرية 
والعدال��ة، حت��ى يك��ون للمثق��ف 
معنى احلديث عن رسالة الكاتب في 
عملية التغيير )9(.فاذا كان املثقفون 
القدم��اء لم يواجهوا مايعرف اليوم 
بال��رأي الع��ام اوم��ن كان��وا يطلق 
عليهم تس��مية »العامة« ليكونوا 
سندا لهم فيما يكتبون،النه وحده 
الفقي��ه كان له نفوذ ل��دى العامة، 
نظراً حلاجة هؤالء إلى عمله الديني 
،ف��ان مثقف الي��وم يطم��ح الى ان 
يكون مثقفاً فاع��ال وعضويًا ،الوارثاً 
الدينية،واستبدال  الفقيه  لسلطة 
اخلطاب الثقافي التقليدي بخطاب 

آخر نهضوي)10(. 
       ويبل��ور عبد املالك التميمي دور 
املثقف ووظيفته ف��ي هذه املرحلة 
ف��ي »حتلي��ل حاضر اجملتم��ع وحتديد 
تاريخي.وتوعية  بوع��ي  مش��كالته 
املش��كالت،وحتديد  بتل��ك  الن��اس 
اه��داف اجملتمع،وبل��ورة وعي��ه حول 
وتأصي��ل  االهداف،واش��اعة  تل��ك 
ووحدتها،واقام��ة  اجل��ادة  الثقاف��ة 
الثقافي��ة  املؤسس��ات 
لتفاعل  وا ، ،وحمايتها وتنش��يطها
م��ع القضاي��ا العربي��ة املصيري��ة 
على  االنس��انية،والعمل  ،والقضايا 

عقلن��ة اجملتم��ع بعقلنة الس��لوك 
،واملؤسس��ات  اليومي��ة  واحلي��اة 
والفكر،ومواجه��ة س��لبيات الواقع 

ونقدها )11(.
     فال ميكن ان تشهد حياتنا الثقافية 
تغيراً جذرياً االبتغير الثقافة ،ويبقى 
أي تغيير سياسي مشروًطا بتغيير 
ثقاف��ي، ذل��ك ان الثقافي الينفصل 

عن السياسي في اجملتمع )12(.

اشكالية املثقف
     هيمن��ت على املثق��ف هواجس 
كثي��رة ،ولك��ن ميك��ن االش��ارة الى 
الهوي��ة  هاج��س  ،وه��ي  اهمه��ا 

احلضارية ،وهاجس بناء دولة االمة.
 التعان��ي امة من ازمة هوية ثقافية 
ش��بيهة مب��ا يعان��ي منه��ا العرب.

فمفه��وم املثق��ف العرب��ي لالزمة 
ح��ول الهوية ه��و ان االختالف حول 
حتديدها يؤدي الى اختالف على شتى 
جوانب احلياة،سواء اكانت سياسية 
ام اقتصادية ام امنية وعسكرية،بل 
الى خالف يع��وق اجملتمع العربي عن 
مواجهة مخطط��ات اخلارج مبنهج 
واح��د واجتاه��ات واح��دة ووس��ائل 
واحدة،ويد واحدة . ومايظهر اليوم من 
وااليديولوجيات  الرؤى  اختالفات في 
حول هذه الهوية يرتبط مبا نشهده 
الي��وم من ضعف ف��ي املواجهة في 
شتى القضايا العربية الساخنة،بل 
ه��و نتيج��ة لغي��اب االتف��اق حول 

مفهوم موحد حولها)13(.
      ولم تكن الهوية ازمة حديثة بل 
لها جذورها التاريخية التي متتد الى 
عمق تكوينها الفكري والسياس��ي 

 .
    ولعل هناك اشكاليتان حتوالن دون 
قدرة املثقف العربي على االس��هام 
في املش��روع احلضاري الكبير ؛اوله: 
ه��ي نخبوي��ة الثقاف��ة واملثقف��ني 
الع��رب ،ه��ذه النخبوي��ة التي تعبر 
ع��ن وجوده��ا بش��كل قطيعة بني 
املثق��ف والن��اس العادي��ني الذي��ن 
يفترض ان املثقف يتكلم باسمهم.

اما االش��كالية الثانية التي تواجه 

املثقفني العرب وتقلل من فاعليتهم 
، فهي عدم حتدي��د االولويات ،والقاء 
نظ��رة عامة عل��ى النت��اج الثقافي 
العربي منذ عصر النهضة يكشف 
عن ان املس��ألة الوطني��ة وفحواها 
في حتقي��ق الكي��ان القوم��ي وبناء 
الوحدة العربية ،قد ش��اطر املسألة 

االجتماعية االهتمام االكبر )14(.
    فالفكر يرتبط بالواقع في عملية 
تأثي��ر وتأث��ر متبادل تغن��ي جهدها 
الدائم.ه��ذا االرتب��اط هو االس��اس 
ف��ي كل معرفة ،واملعب��ر عن وحدة 
النظ��ر والعمل. وانطالق��اً من املبدأ 
في نظرية املعرفة يكون النظر غير 
منفصل ع��ن ابداعه لواق��ع جديد 
. ه��ذا اجلانب العملي م��ن النظرية 
حي��ث  التاريخ��ي  جلانبه��ا  م��الزم 
ان موضوعي��ة العال��م وصيرورت��ه 
التدركها املعرفة االنس��انية االعبر 
املمارس��ة التاريخية التي التنفصل 
عنه��ا. فرؤي��ة الواقع كم��ا هو ،هي 
وادراك  لفهم��ه  االول��ى  املقدم��ة 
ابعاده،وميثل هذا الفهم بدوره شرط 

التغيير واحد مقوماته )15(.
     ويتف��ق الكثي��رون على ان مثلث 
ميث��ل  و،والفك��ر  التراث،والثقاف��ة 
احدى االشكاليات الكبرى بالنسبة 
للمثقف العربي ،وفي مقدمة هذه 
االشكاليات تقديس التراث. فالتراث 
»امن��وذج مطلق ف��ي حياتنا« ،امنوذج 
اساس��ه املقابل��ة بني«ماض مجيد 
وواقع بائس فاسد« غايته استرجاع 
املاضي لصنع احلاضر او االقتراب من 
التاري��خ والتعام��ل مع��ه يتم على 
انتقائية قس��رية،«جتاوز فترات  وفق 
معينة ، واهمال اخرى لكي التنش��أ 
انقس��امات اليق��وى اجملتم��ع حالياً 
على حتملها« )16( . ويشرح  محمد 
احلداد ه��ذه االش��كالية باالش��ارة 
ال��ى ان الوضع عندنا ه��و ان التراث 
يخنق الثقافة ،والثقافة اليوم تقوم 
بدوره��ا بدي��ال عن الفك��ر، فتطغى 
السائد،وترديد  ،وتبرير  احمللية  حينئذ 
الس��ابق. ويظل مح��دودًا امليل الى 
استشراف  ،والى  والتغيير  املساءلة 

املس��تقبل. فاول��ى مراح��ل الفكر 
ان يقبل مبس��افة نقدي��ة بينه وبني 
الثقاف��ة ،لك��ي اليك��ون دور املفكر 
التبري��ر ولو حت��ت ش��عار املقاومة . 
وثاني��ة املراح��ل ان يجع��ل الثقافة 
موضوع��ا للفه��م والتحليل وليس 
الثقاف��ات  ،الن  للتقدي��س  صنم��اً 
االنس��اني  للتعبير  لغ��ات  جميعل 
،ومعابر للوصول ال��ى الكوني الذي 

يجمع البشر )17( .
  ويشرح قس��طنطني زريق موقفه 
كن��ا  »واذا  بالق��ول  الت��راث  م��ن 
النس��مح ملاضين��ا بالهيمن��ة على 
التنك��ر  اليعن��ي  ،فه��ذا  حاضرن��ا 
النس��تطيع  باحلي��اة،اذ  ميدن��ا  مل��ا 
نس��يان املث��ل العليا الت��ي حركتنا 
وحيويته��م،  االوائ��ل  ،والحكم��ة 
الفض��ل  روح  م��ن  ب��ه  والماحتل��وا 
واجملازف��ة العقلي��ة ،وال لروائعه��م 
االدبية والثقافية،والتسامحهم مع 
االخرين،والقدرتهم على اس��تيعاب 
ثقاف��ات االخري��ن وتكوي��ن مركزي 
ثقاف��ي متنوع ،الننا اذا نس��ينا ذلك 
، مل��ا كنا نح��ن . ولكن ه��ذه الروائع 
اصبحت مكسوة بالغبار ،وعلينا ان 
ننفض عنها ذلك عل��ى مدى نظرة 
شاملة للتراث االنس��اني ،تعد هذا 
الت��راث ايض��ا تراثن��ا وتع��د الروائع 

االنسانية روائعنا )18(.
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رؤية نقدية في سوسيولوجية المثقف العربي والثقافة العربية المعاصرة

إشكالية الدور والموقف من التحديات الراهنة

برلين ـ جاسم محمد:

وصلت املستش��ارة األملانية ميركل 
إلى مصر ي��وم 2 أذار 2017 في زيارة 
يطغ��ى عليها مخ��اوف اوروبا حول 
الالجئني ومس��ألة  قضي��ة تدف��ق 
االستقرار في ليبيا التي حتولت إلى 
نقطة انطالق للمهاجرين الى أوروبا، 
ال��ى جان��ب االه��داف االقتصادي��ة 
والسياس��ية ب��ني البلدي��ن. تأت��ي 
زي��ارة ميركل، في وق��ت تواجه فيه 
املستش��ارة ضغوطاً داخلية كبيرة 
االنتخاب��ات  اقت��راب  م��ع  خاص��ة 

التشريعية املقبلة. 
وتختتم املستش��ارة األملانية أنغيال 
ميركل جولتها في ش��مال إفريقيا  
ي��وم 3 أذار 2017 بإج��راء محادث��ات 
ف��ي تون��س بش��أن أزم��ة الالجئني 
بع��د  املمكن��ة،  التع��اون  وس��بل 
زيارته��ا الى القاهرة.  وه��ذه الزيارة 
جزء من جهود دبلوماس��ية أوس��ع 
نطاق��اً تبذله��ا مي��ركل، التي زارت 
خالل شهر ديس��مبر 2017 كال من 
مال��ي والنيجر وإثيوبي��ا. وكانت قد 
خططت أيضاً لزي��ارة اجلزائر مطلع 
شهر ش��باط 2017، لكنها ألغتها 
بسبب وعكة صحية أملّت بالرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة.
وتع��ول املانيا على مصر ليس فقط 
لوق��ف نش��اط تهري��ب الالجئ��ني 
من اراضيها وعبر ليبي��ا، وأمنا أيضا 
على دعم مص��ر للحكومة الليبية 
اجلدي��دة ، لك��ى تصبح ق��ادرة على 
اإلمساك بزمام األمور وإبرام االتفاق 
مع االحت��اد األوروبي بش��أن محاربة 
عملي��ات تهري��ب الالجئ��ني. حيث 
أعلن��ت أن أملاني��ا وأوروبا س��تراجع 
سياس��ة اجلوار األوروبي��ة مع مصر 
وشمال إفريقيا بنحو جذرى لتسهم 
ف��ى دعم هذه ل��دول وإس��تقرارها، 
وهى متثل القش��رة اخلارجية لالحتاد 

األوروبي.
وخالل زي��ارة وزير الداخلي��ة األملانى 
ملص��ر خ��الل ش��هر نيس��ان 2017 

اك��د أن��ه يه��دف قط��ع الطري��ق 
ام��ام عصابات التهري��ب واحليلولة 
دون تنش��يط طري��ق الهج��رة غير 
الش��رعية عبر املتوسط من جديد 
انطالقاً من س��واحل مص��ر وليبيا. 
لذا فإن املانيا  تدعم إستقرار مصر 
وللهجرة  لإلرهاب  ومحاربتها  أمنياً 
الوزي��ر  وكش��ف  الش��رعية.  غي��ر 
ف��ى القاه��رة ع��ن توقي��ع إتفاقية 
مع مص��ر للتع��اون األمن��ي حملاربة 
اجلرمية املنظمة واإلرهاب وعصابات 
التهري��ب. وما يريده وزي��ر الداخلية 
األملان��ي دي ميزير هو ايجاد اتفاقات 
لترحي��ل طالبي اللج��وء الذين يتم 
إنقاذهم في البحر املتوس��ط بنحو 

مباشر إلفريقيا.
حزب »اليس��ار« األملاني املعارض هو 
ال��ذي دعا إل��ى التعاون ب��ني االحتاد 
األوروبي وبلدان شرق إفريقيا وغربها 
ف��ي ضب��ط الهج��رة إل��ى أوروب��ا.  
التفاهم��ات صرف  تل��ك  وتش��مل 
أم��وال من أجل وق��ف تلك الهجرة، 
وفي حال ع��دم التعاون ميكن فرض 
عقوبات. ويتحدث منتقدون هنا عن 
نس��خة مطابقة التفاقي��ة االحتاد 
األوروب��ي م��ع تركيا املثي��رة للجدل 
والتي تسمح بإعادة ترحيل الجئني.

مشروع إقامة معسكرات الالجئني 
في مصر وتونس

تس��عى املانيا ودول االحتاد االوروبي، 
الى منع املهاجرين غير الش��رعيني 
من الوصول إلى ساحل أوروبا املطل 
عل��ى البح��ر املتوس��ط م��ن خالل 
اعتراضهم فى البحر وإعادتهم إلى 
دول أفريقية من بينها تونس ومصر. 
وهذا يعد حتوال كبيرًا في سياس��ة 
اللجوء ف��ي املانيا لبلد طبق واحدة 
م��ن أكثر السياس��ات س��خاء فى 

مجال الالجئني.
وفي اعقاب االنتقادات املوجهة الى 
سياس��ة »االب��واب املفتوحة« التي 
االملانية ميركل،  املستشارة  تبنتها 

فقد
أعربت مجدداً يوم 26 سبتمبر 2016 

عن تأييده��ا إلبرام االحت��اد األوروبي 
اتفاقات، حول معاجلة أزمة الالجئني 
مع دول أخرى على البحر املتوسط، 
على غرار االتفاقية األوروبية املبرمة 

مع تركيا . 
ودع��ت ميركل، االحت��اد األوروبي إلى 
إب��رام اتفاق هجرة مع كل من مصر 
وتون��س، على غرار االتف��اق االوروبي 

الترك��ي. وتعتمد املاني��ا ضمن دول 
االحت��اد االوروب��ي بش��كل منفرد او 
داخ��ل املفوضي��ة بايج��اد، اتفاقات 
لوق��ف تدف��ق الالجئني، عل��ى غرار 

االتفاق االوروب��ي التركي ورمبا تكون 
ال��دول الس��احلية اكثر ترش��يحاً 

بضمنها ليبيا ومصر وتونس.

انتقادات الى مشروع اقامة 
املعسكرات

وفي ص��دد ردود الفعل حول املقترح 
االملاني، قال السفير  املصري محمد 
األس��بق  اخلارجي��ة  وزي��ر  العراب��ى 
وعضو جلنة العالق��ات اخلارجية، إن 
مصر من حقها رفض مقترح أملانيا 
بإرس��ال املهاجرين غير الش��رعيني 
إليه��ا، خاصة وأن مصر ال تتلقى أي 
مس��اعدات مثل تركيا للمساعدة 
ف��ى إي��واء الالجئ��ني. وأك��دت داليا 
العالق��ات  جلن��ة  عض��و  يوس��ف 
اخلارجية ورئيسة جمعية الصداقة 
البرملاني��ة املصري��ة البريطانية، إن 
مقترح أملانيا بإرسال املهاجرين إلى 

مصر وتونس غير منطقي. 
مس��ؤولون مصري��ون اعرب��وا ع��ن 
رفضه��م ال��ى اقامة معس��كرات 
على اراضي مص��ر، كون مصر متنح 
الالجئني حق االقامة والعيش لهم 
داخل امل��دن املصري��ة، حالهم حال 

املواطن املصري.
وفي هذا السياق أعرب وزير اخلارجية 
األملاني، زيغمار غابريل، عن تشككه 
ووزارة  املستش��ارية  خط��ط  إزاء 
األملانية إلنشاء مخيمات  الداخلية 
ش��مال  ف��ي  الجئ��ني  الس��تقبال 

إفريقيا. 
وقال غابريل ف��ي مقابلة مع مجلة 
»دير ش��بيغل« األملانية قبل س��فر 
املستشارة أنغيال ميركل إلى مصر 
وتون��س: »ل��دي تش��كك فيم��ا إذا 
كانت جميع األمور قد مت دراس��تها 

حقاً على نحو مفصل وبتمعن«.
وأع��رب وزير خارجية لوكس��مبورغ، 
ج��ان أس��لبورن، عن تش��ككه إزاء 
هذه اخلطط، وقال: »ش��حن األفراد 
الذين ننقذهم في البحر املتوسط 
إلى مخيمات في ش��مال إفريقيا ال 
يتوافق مع القيم األوروبية«، مضيفاً 
أنه ال يوجد م��كان آمن خارج أوروبا. 

الناشط املالي في الدفاع عن حقوق 
اإلنس��ان عثمان ديارا يقول أن االحتاد 
األوروبي بات يبرم منذ مدة اتفاقيات 
م��ع ال��دول املغاربي��ة مث��ل ليبي��ا 
وموريتانيا واملغ��رب أو تونس بحيث 

يُراد منها أن تعمل كشرطي.

النتائج
باعت��راض  أملاني��ا  اقت��راح  إن   �
املهاجرين ف��ى البحر وإعادتهم إلى 
دول أفريقية من بينها تونس ومصر 
عل��ى غ��رار النم��وذج االس��ترالي، 
يستلزم وجود اتفاق دولى مشترك، 
رمبا يواجه الكثير من االنتقادات الى 
دول اوروبا والدول املستقبلة.فما ما 
تريده املانيا ودول االحتاد االوروبي، هو 
ترحيل طالب��ي اللج��وء الذين يتم 
إنقاذهم في البحر املتوس��ط بنحو 

مباشر إلفريقيا.
� إن زي��ارة مي��ركل للقاه��رة له��ا 
هدفان رئيسان، أولهما التعاون في 
مكافح��ة الهج��رة غير الش��رعية 
عب��ر املتوس��ط عن طريق تنس��يق 
اجلهود في امللف الليبي، اضافة الى 
اجلوانب السياسية واالقتصادية مع 

مصر.
� الزيارة، تعود بالفائدة الى البلدين، 
اوروبي��ة  تدع��م سياس��ات  فه��ي 
وسياس��ة ميركل، في معاجلة ازمة 
الهجرة غير الش��رعية والتي باتت 
هاج��س يه��دد مس��تقبل ميركل 
السياس��ي ويق��رر مصيره��ا ف��ي 
االنتخاب��ات العام��ة خ��الل ش��هر 
س��بتمبر 2017، وفي الوقت نفسه 
ه��ي تدع��م حكومة مص��ر، وتعيد 
ثقة االحتاد االوروبي واملانيا، بوصفها 
شريكاً قوياً في محاربة االرهاب في 
املنطق��ة خاص��ة، مايتعلق بفرض 
االمن واالس��تقرار في ليبيا، الدولة 
اجمل��اورة، ال��ى جانب احلد م��ن تدفق 
الهجرة غير الشرعية عبر املتوسط 

الى ايطاليا واوروبا.

اإلره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واإلستخبارات

زيارة المستشارة األلمانية إلى القاهرة..

تعيد الثقة بدور مصر في مكافحة اإلرهاب

الحلقة الثالثة

إن زيارة ميركل للقاهرة لها هدفان رئيسان، 
أولهما التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية 
عبر المتوسط عن طريق تنسيق الجهود في الملف 
الليبي، اضافة الى الجوانب السياسية واالقتصادية 

مع مصر
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 »ملاذا ل��م يلحظها أح��د؟« هكذا 
س��ألت ملك��ة بريطاني��ا اليزابيث 
الثانية س��ؤالها الشهير في كلية 
ف��ي  االقتصادي��ة  للعل��وم  لن��دن 
نوفمب��ر ع��ام 2008 مباش��رًة بعد 
ان��دالع األزم��ة املالي��ة. بع��د مرور 
عشر سنوات تقريًبا يُطرح السؤال 
نفس��ه عل��ى »اخلب��راء« وذلك في 
أعقاب األحداث غير االعتيادية وغير 
املتوقعة التي جرت في األثنى عشر 
ش��هراً املاضية بدًءا من االستفتاء 
عل��ى خ��روج بريطاني��ا م��ن االحتاد 
األوروب��ي إلى انتخ��اب دونالد ترمب 

رئيًسا للواليات املتحدة.
واخلبراء بصف��ة عامة وليس فقط 
اخملتص��ن بإس��تطالعات ال��رأي أو 
اإلقتصادي��ن تعرض��وا لكثي��ر من 
النق��د مؤخرًا.وأزمة منطقة اليورو 
التي بدأت في 2010 عدها البعض 
أنه��ا أزمة اختلقه��ا النخبة وكان 
له��ا عواق��ب وخيمة عل��ى الناس 
بنحو ع��ام و تفاقم ه��ذا األمر من 
خ��الل أزم��ة ف��ي الس��لوك حيث 
تفج��رت فضائح حول إس��اءة بيع 
املنتجات املالية والتالعب بالعملة 

العاملية وبسعر الفائدة السائد بن 
املص��ارف في لن��دن ) معيار معدل 
الفائ��دة الذي تدفعه بعض البنوك 
الق��روض قصي��رة  عل��ى  لبع��ض 

األجل(.
وكل ه��ذا زاد م��ن ش��كوك الناس 
بإن هذا النظام قد أنش��ئ لصالح 
األثري��اء وذوي الس��لطة الذي��ن ال 
يتعرضون أبًدا للمس��ائلة وظهرت 
الش��كوك حول مصداقية النخبة 
في االستفتاء على خروج بريطانيا 
واالنتخابات  األوروب��ي  م��ن االحت��اد 

األميركية.
ووسط هذه اإلخفاقات وصلت ثقة 
الن��اس في اخلب��راء ملفت��رق الطرق 
وأصبحت األخبار تس��تهدف بنحو 
دقي��ق إهتمام��ات األف��راد وأصبح 
الن��اس يختارون بعناي��ة من يثقون 
فيه ويتبعونه، األم��ر الذي أدى إلى 
اخت��الل نظام القن��وات التقليدية 
يحت��اج  وم��ن  اخلب��رات  لتقاس��م 
للخب��راء ف��ي عص��ر الفيس��بوك 

وجوجل ومامسنت وتويتر؟!
ف��ي الواقع نح��ن جميًع��ا بحاجة 
إليهم فعلى مدار تاريخ البش��رية 

اس��هم تطبيق اخلب��رات في عالج 
األم��راض واحلد من الفقر وحتس��ن 
الرعاية االجتماعية. لو أردنا إضافة 
املزيد إلى هذا التقدم فنحن نحتاج 
إلى خبراء ثقات يستطيع الناس أن 

يلجأوا إليهم.
أواًل  تس��تلزم  الثق��ة  واس��تعادة 
ينعت��ون  الذي��ن  ه��ؤالء  يؤم��ن  أن 
أنفس��هم باخلب��راء مبب��دأ الش��ك 
وب��داًل م��ن التظاه��ر بأنه��م على 
يقن واجملازفة م��رارًا وتكرارًا بفهم 
األم��ور بنح��و خاط��ئ يج��ب على 
املعلقن أن يكونوا صريحن بش��أن 
عدم اليقن ومثل هذا املنهج على 
امل��دى الطويل س��يعيد بناء الثقة 
وخير مثال على ذلك هو استخدام 
»الرس��وم البيانية« في النش��رات 
الت��ي تقدمه��ا جلن��ة السياس��ة 
النقدية التابعة لبنك اجنلترا والتي 
تعرض نط��اق عريض م��ن النتائج 
احملتمل��ة لقضاي��ا مث��ل التضخم 

والنمو والبطالة.
وم��ع ذل��ك ف��إن اإلعراب ع��ن عدم 
اليق��ن ي��ؤدي إل��ى تزاي��د تعقي��د 
الرسالة وهذا حتد كبير. من السهل 

القول ف��ي تغريدة على تويتر »بنك 
اجنلترا يتنبأ ب��نسبة منو تصل إلى  
%2 « لكن املعنى احلقيقي للبيانات 
تويت��ر  تغري��دة  م��ع  يتناس��ب  ال 
احمل��ددة ب������ 140 حرف��اً فاملعنى 
احلقيقي هو أنه إذا حدثت الظروف 
االقتصادية اليوم في 100 مناسبة 
مختلفة فإن أحسن حكم جماعي 
للجن��ة السياس��ة النقدية هو أن 
الناجت احمللي اإلجمالي سيرتفع فوق 
نسبة %2 في 50 مناسبة وحتت 2% 

في 50 مناسبة أخرى.
وه��ذا يؤكد عل��ى ض��رورة احلاجة 
وممارس��ات  س��ليمة  مب��ادئ  إل��ى 
موث��وق فيه��ا لالنتش��ار عاملًيا ألن 
الطريق��ة  تغي��ر  التكنولوجي��ا 
التي نتعام��ل بها م��ع املعلومات. 
ه��ل يج��ب أن تنكش��ف حقيق��ة 
الصحفين واملدونن الذين ينقلون 
وينشرون األكاذيب والشائعات؟ رمبا 
يج��ب تعدي��ل املبادئ واملمارس��ات 
املس��تخدمة على نطاق واسع في 
احلق��ل األكادمي��ي -مث��ل مراجعة 
النظ��راء والعملي��ات التنافس��ية 
والش��فافية  األبح��اث  لتموي��ل 

ح��ول تض��ارب املصال��ح ومص��ادر 
التمويل ومتطلبات نش��ر البيانات 
الضمنية- وتطبيقه��ا على نطاق 
أوسع في عالم االجتاهات الفكرية 

واملواقع واإلعالم.
وفي الوقت نفس��ه املس��تهلكن 
أفض��ل  أدوات  إل��ى  حاج��ة  به��م 
لتقيي��م ج��ودة املعلوم��ات واآلراء 
الت��ي يتلقونها. إن حتوي��ل املعرفة 
إلى صيغ��ة رقمية مكن��ت الناس 
م��ن احلصول عل��ى املعلومات التي 
تش��كل آرائه��م فه��م مبقدورهم 
الذهاب إل��ى الطبيب وهم لديهم 
مرضه��م  ع��ن  أوف��ى  معلوم��ات 
البديل��ة لكن إرس��اء  والعالج��ات 
مبدأ دميقراطي��ة املعلومات ميكنه 
أن يؤدي إل��ى صعوب��ة التمييز بن 
واللوغاريتمات  والزي��ف.  احلقيق��ة 
ت��ؤدي إلى إنش��اء غ��رف إلصحاب 
ل��آراء  وميك��ن  املماث��ل  التفكي��ر 
املتش��ددة أن تصبح ف��ي املقدمة 
ف��ي ظل التنافس على تفاعل أكثر 
من الن��اس على اإلنترن��ت وايرادات 

االنترنت.
يتعن على املدارس واجلامعات فعل 

املزيد لتعليم الطالب كيف يكونوا 
مس��تهلكن أفض��ل للمعلومات. 
س��تانفورد  مجموع��ة  قام��ت 
التعليمية بإجراء بحث مذهل ضم 
اآلف الطالب عب��ر الواليات املتحدة 
األميركي��ة حيث أظه��ر نتائج غير 
مش��جعة عن قدرة الش��باب على 
تقيي��م املعلومات الت��ي يتلقونها 
على اإلنترن��ت. املواق��ع التي تقوم 
ص��دق  وتقي��م  احلقائ��ق  بتح��ري 
العام��ة  الش��خصيات  ادع��اءات 
ه��ي مبثابة خط��وة عل��ى الطريق 
الصحيح ويوجد أوجه شبه بينها 
وب��ن مراجعة النظراء ف��ي امليدان 

األكادميي.
واالس��تماع إلى الطرف اآلخر مهم 
ج��ًدا علم��اً أن وس��ائل التواص��ل 
اإلجتماع��ي تثي��ر نزع��ة أصح��اب 
الفكر اجلماعي من خالل اس��تبعاد 
اآلراء اخملالف��ة له��ذا ينبغ��ي علينا 
آراء  إل��ى  االس��تماع  نح��اول  أن 
مخالفة آلرائن��ا وأن نقاوم التوجيه 
اللوغاريتمي لتجنب االختالف ورمبا 
خب��راء التكنولوجي��ا مبقدورهم أن 
يقوموا بتشفير هذه اللوغاريتمات 

من أجل مكافحة تلك الفقاعات.
وف��ي النهاي��ة فإن اخل��ط الفاصل 
ب��ن التكنوقراطي��ة والدميقراطية 
يحت��اج إلى أن ي��دار بعناي��ة أكثر. 
وليس من الغريب أنه عندما يوجه 
األفراد غير املنتخبن القرارات التي 
له��ا تداعيات اجتماعي��ة كبيرة أن 
يكون السخط العام نتيجة لذلك. 
تنش��أ املش��كالت غالًب��ا عندم��ا 
يحاول اخلبراء أن يكونوا سياس��ن 
أن  السياس��يون  يح��اول  وعندم��ا 
يكونوا خب��راء فوض��وح األدوار أمر 
ضروري إضافة إلى املساءلة عندما 

يتم جتاوز احلدود.
نحن بن��ا حاجة إلى اخلبرة أكثر من 
أي وقت مضى حلل مشكالت العالم 
والسؤال هو ليس كيفية اإلدارة من 
دون أهل اخلبرة بل كيفية ضمان أن 
تل��ك اخلبرة جدي��رة بالثق��ة. فهم 
ذل��ك بنحو صحيح أم��ر مهم جًدا 
فإذا أردنا أن ال يسهم اجلهل وضيق 
األفق في تكوين املس��تقبل فنحن 
نحت��اج إل��ى املعرفة والنقاش��ات 

املستنيرة أكثر من أي وقت مضى.

كلما ُطرح موض��وع عام للنقاش، 
ينبري البع��ض ليقول بنحو او آخر 
انه ال جدوى من احلديث، فاملطلوب 
ازاحة جمي��ع القوى السياس��ية، 
البعض الس��قاط مجمل  ويذهب 
الطبق��ة  ان  متحجج��اً  النظ��ام، 
احلاكمة قد فش��لت خ��الل ال�14 
عاماً املاضي��ة. ولاليجاز نقف امام 
تيارين يعصفان باحلياة السياسية. 
تيار يطالب باإلصالح، وآخر بالتغيير 
الش��امل. فأيهما عل��ى حق؟ وهل 
هناك امكانيات الص��الح االوضاع، 
ام ان النظام مبجمله وصل نهاياته، 
واننا على اعتاب والدة نظام جديد؟
1 - ليس��ت جرمي��ة ال��كالم ع��ن 
تغيي��ر النظام م��ا دام��ت الدعوة 
سلماً وبالوس��ائل الشرعية.. كما 
من املش��روع متاماً طرح ش��عارات 

ومناهج االصالح من قبل احلكومة 
او القوى السياس��ية سواء رسمياً 
او ش��عبياً، في امللف��ات اجلزئية او 

الشاملة.
2 - احلقيق��ة ان امللف��ن مرتبطان، 
يق��ود واحدهم��ا لالخ��ر.. فتغيي��ر 
االغتي��ال،  الث��ورة،  عب��ر  النظ��ام 
االنق��الب، االنتفاض��ة، العصي��ان، 
احل��رب االهلي��ة، التدخ��ل اخلارجي 
وغيره��ا ال اس��اس واقع��ي له��ا. 
ومثلما يقال ان القوى السياس��ية 
فش��لت ، فان الق��وى التي فكرت 
بكل االس��اليب اعاله او مارستها 
ق��د فش��لت، خ��الل ال���14 عام��اً 
املنصرم��ة ايض��اً. فتم تس��قيط 
الدس��تور، مقاطع��ة االنتخاب��ات، 
رفع السالح، العصيان، االغتياالت، 
التفجي��رات، وكثي��ر غيره��ا، وقد 

فشلت جميعها. فمن املفارقات ان 
كال من التيارين قد اسهم بتقوية 

األخر وإضعافه.
3 - أس��همت القوى الصاعدة بعد 
2003، بالتمس��ك بالدولة الريعية 
الس��ابقة  احملتك��رة وتش��ريعاتها 
واضافة تش��ريعات جديدة تعززها، 
واحملاصص��ة،  باملواق��ع  التمس��ك 
اعتم��اد االس��الموية والطائفي��ة 
واالثنية واملناطقية ركيزة لترسيخ 
وتعبئة  املواقع  واحتالل  السلطات 
االنتخاب��ات  وخ��وض  جمهوره��ا 
من خ��الل ش��عاراتها، اس��تخدام 
ميليش��يات تس��تظل بالدول��ة او 
بقوى سياسية لفرض االمر الواقع 
على جمهور مناطق واحياء كاملة، 
التعامل مع املوروثات و«االجتثاث« 
والدولي��ة  االقليمي��ة  والعالق��ات 

بعقلية ماضوي��ة انتقامية وليس 
واقعي��ة ومس��تقبلية، أس��همت 
هذه السياس��ات بعضها او كلها 
بتفكك اطروحاته��ا وابتعادها عن 
الدستور والش��عب، والتخلف عن 
توفي��ر اخلدم��ات وحتقي��ق التقدم، 
وتألي��ب وتعبئ��ة مزيد م��ن القوى 

الداخلية واخلارجية ضدها.
الق��وى  أس��همت  باملقاب��ل   -  4
املضادة، والتي التحقت بها الحقاً 
صراحة او عملي��اً في تعزيز قدرات 
مواقعه��ا  ف��ي  احلاكم��ة  الق��وى 
وب��ن جمهوره��ا. فكثي��ر من قوى 
النظام القدمي ل��م تتعلم الدروس 
واعتقدت انه��ا مبجرد التعكز على 
نواق��ص الواق��ع واخط��اءه ق��ادرة 
عل��ى ارباك��ه وازاحته.. ب��ل ذهبت 
ابع��د من ذل��ك بالتحالف الفعلي 

وتطابق املصالح م��ع قوى االرهاب 
و«داعش«، واعتقدت انها تستطيع 
التعبئة ض��د التي��ارات الدينية او 
او غيره��م.  اي��ران،  او  »الش��يعة« 
والدع��وات  و«داع��ش«  فاالره��اب 
للع��ودة  الصريح��ة  او  املبطن��ة 
ال��ى النظ��م الس��ابقة، او الدعوة 
السقاط النظام واستبداله بنظام 
جدي��د، تضع��ف النظام نس��بياً، 
وتقويه مطلقاً.. فهي متنع تفككه 
املطلوبة  التعبئة  ومتنحه  النهائي 
ملواجهتها داخلياً ولكسب التأييد 
االقليم��ي والدول��ي، مما يع��زز من 
ق��درات النظ��ام، ويضي��ف ملصادر 

قوته مصادر قوة اضافية.
5 - هن��اك ق��وى م��ن داخ��ل ق��وى 
النظام وم��ن خارج��ه تتحرك مرة 
باجت��اه طل��ب االصالح��ات، وم��رة 

باجتاه اس��قاط النظام. هذه القوى 
تضعف يقين��اً النظام، لكنها في 
احملصلة تقويه ايضاً. اذ لم يبرز من 
داخل هذه الق��وى أي منهاج بديل، 
او وجوه جديدة لم تعرفها كواليس 
السياس��ية  والعملي��ة  احلك��م 
بشتى مستوياتها. وان استمرارها 
على هذا النهج سيقودها الرتكاب 
خصوص��اً  االخط��اء  م��ن  املزي��د 
انه��ا ال تعال��ج مش��كالت الب��الد 
األساس��ية بل تقف عند القضايا 
الشخصية والشكلية، وال تتقدم 
مبنه��اج وخارطة بل مجرد مطالب 
واتهام��ات. وس��تكون خطيئته��ا 
الكبرى الفوض��ى التي تزرعها في 

الدولة واجملتمع على حد سواء.
لي��س  مترابط��ان  امللف��ن  ان   -  6
س��لباً فق��ط، ب��ل ايجاب��اً ايضاً.. 

فمناه��ج االص��الح متتل��ك جميع 
واملوضوعي��ة،  الذاتي��ة  الش��روط 
بع��د جناح��ات املوصل،  خصوص��اً 
لنظام  والتاسيس  القانون،  لفرض 
دميقراطي تعددي احت��ادي حقيقي، 
ينت��ج حكومة موحدة قوية، ودولة 
مؤسساتية ناجحة، تطوق احتكار 
الدولة وريعيتها، ملصلحة مالكية 
الش��عب واالقتص��اد الوطن��ي، مما 
ميهد النطالق تنمية املوارد البشرية 
واملادي��ة وتوفير اخلدمات والتصالح 
مع النف��س وبناء الس��لم االهلي 
ودول  باجل��وار  العالق��ات  وحس��ن 
العال��م. فعملية االص��الح بذاتها 
هي عملية تغيير كاملة. فمعادلة 
2003 قد انتهت.. وان القوى القادرة 
على البقاء هي فقط القوى القادرة 

على التغيير او التي تلد معه.

عندم��ا زار وزي��ر خارجي��ة العربي��ة الس��عودية 
ع��ادل اجلبير بغداد االس��بوع املاضي، كان احملللون 
املوضوعيون قد سجلوا مالمة على الدبلوماسية 
)والسياس��ة(العراقية انها لم متهد لهذه الزيارة 
مب��ا يضعه��ا ف��ي حجمه��ا الطبيع��ي كخطوة 
تس��تهدف تب��ادل ال��رأي ف��ي معاجل��ة اخلالفات 
املطالب��ات  وع��رض  البلدي��ن،  ب��ن  واخملاش��نات 
والتجاوزات والتدخالت، وان االمر في صالح العراق 
اذا ما مت استعمال علم املعايير في تقييم الصح 

واخلطأ في هذه اخلطوة.
وال حاج��ة للتأكيد على اهمية تس��وية اخلالفات 
بن الدول عن طريق احلوار املباش��ر يبدأ باجملسات 
الدبلوماسية وجس النبض وتكوين قاعدة ملعرفة 
الني��ات، واظ��ن ان هذا م��ا حدث في ه��ذه الزيارة 
على الرغم من ان سياس��ين ونواباً من لون معننّ 
لهم رأي آخر، وردود افعال ال تس��تقيم مع حكمة 

التهدئة التي هي في صالح العراق.
مبوازاة ذلك فان اخضاع بؤرة التوتر بن البلدين الى 
املناقش��ة املعيارية، وحتديد جدوى القبول باحلوار 
مع دول��ة لنا معها صلة الرح��م بالنظام االمني 
واالقتص��ادي للمنطق��ة، وان لنا عليها ش��كاوى 
مري��رة، الب��د ان ينتهي الى التس��ليم بأن كال من 
بغداد والري��اض بحاجة الى التس��مع  والتعامل 
املباش��ر بينهما بعد ان كف االس��لوب االعالمي 
واخلطاب��ات الناري��ة ع��ن »حس��م املعرك��ة« في 
صال��ح أي منهما، وفي جوهر هذه احلقيقة هناك 
حسابات استباقية صحيحة متاماً بان التجييش 
)م��ن الع��راق( ضد الس��عودبة ال يخ��دم ضرورات 
اس��تقرار البالد وال معركته��ا الضارية ضد فلول 
داع��ش االجرامي��ة حي��ث يتوج��ب ادارة الصراع 
والعالق��ات باقل منس��وب م��ن املماح��كات مع 
اجليران من دون ايهام النفس باالعتقاد ان اخلالفات 
الناش��بة بن البلدين مجرد غيوم عابرة، فان ثمة 
ملفات معقدة والغام��اً متراكمة حتتاج الى منط 
جدي��د م��ن السياس��ات التي تس��كت صيحات 
التهدي��د والتهدي��د املتب��ادل وتط��وي صفحات 
التدخ��ل املتعس��ف للس��عودية ف��ي الش��ؤون 

العراقية.
واحل��ال انن��ا نحت��اج الى معي��ار واقع��ي وعلمي 
ومت��وازن للعالق��ات االقليمية ين��أى بالعراق عن 
احمل��اور واالس��تقطابات التي تعص��ف باملنطقة، 
ويحول دون حتويله الى ساحة لتصفيات احلساب 
ب��ن املتخاصمن من جيرانه، ب��ل ان موقع الدولة 
املس��املة وغير املنخرطة في احملاور يساعد في ان 
تلعب دوراً ايجابياً الطفاء بؤر التوتر ودور الوسيط 

في تقريب وجهات النظر بن الدول املتخاصمة.
ملف العالقات بن العراق والسعودية معقد، ومن 
طبيعة امللف��ات املعقدة انها ت��زداد تعقيًدا حن 

حتشر باملزايدات والتمارين اخلطابية.. والزعيق.
********** 
سقراط:

»من لم يكن حكيماً لم يزل سقيما«.
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االمساك بالذاكرة
تناولن��ا في احللق��ة الس��ابقة دور املاء 
واألنه��ر بازدهار حض��ارة وادي الرافدين، 
وكي��ف ان املاء الذي ش��كل عالمة بارزة 
لإلنس��ان الس��ومري،  اس��تطاع ه��ذا 
االنس��ان بع��د جه��د ومتابع��ة من ان 
يس��يطر على امل��اء ويجعله س��ببا في 

تطوره.
 امتلكت س��ومر ش��رف اجن��اب احلضارة 
االول��ى ولك��ي يتواص��ل الس��ومري في 
تط��وره املعرف��ي واحلض��اري و مجابهة 
التحديات فقد احتاج الى ذاكرة مسجلة 
وعنص��ر جدي��د لتس��جيلها وتوثيقها 
فج��اءت مغامرة العق��ل األولى باختراع 
احلرف في الوركاء )حيث خط الس��ومري 
اول حروفه  3500   ق م( ونحن هنا نرتكب 
اجملازفة واس��تعمال املنطق اجملرد باتخاذ 
طرق التخمني والظن واملقارنة واملقاربة 
, لق��د ب��دأ الس��ومري تش��كيل احلرف 
بخطوط مجردة وبس��يطة وغير مركبة 
رمبا كان��ت متثل خطا واح��دا يتكرر عند 
احلاجة يش��به رقم )1( باحلساب العربي 
تعبي��را عن عدد رؤوس احلي��وان او مقدار 
الدي��ون والتج��ارة وحس��اب محصوله 
ووزن��ه ث��م جعل له��ذه االرق��ام اصواتا 
خاصة بكل واحد منها وبدأ يختار حروفا 
ينطقها ويجمع احلروف املنطوقة لتعني 
ش��يئا )كلمة واحدة( وكانت احتياجات 
العمل اجلماعي قد بدأت تعلم االنس��ان 
اس��تخدام االصوات بدل االشارات التي 
حتولت بدورها الى كالم شفاهي ودمدمة 
عشوائية ثم الى كالم مرتب يعني شيئا 
محددا واستبدل اشارات اليد املساعدة 
اخلرس��اء بحروف منطوقة رس��مها ثم 
نقشها على الطني لتوثيقها ولإلمساك 
بذاكرته خشية النسيان والضياع فبدأ 
يتعلم كي��ف يفكر ويفصح عن دواخله 
, ثم كانت الكتاب��ة الصورية - والعصر 
2800  ق   -  3500  ( بالكتاب��ي  الش��بيه 
م( الت��ي تط��ورت إلى كتابة مس��مارية 
مجردة متثل العقل السومري التجريدي 
وتطلعاته وكانت جمي��ع هذه التجارب 
واحملاوالت مث��ل اجلداول الصغي��رة التي 
اله��ادر  النه��ر  ال��ى  الس��ومري  ق��ادت 
ومجتمعه الكبير وهكذا كانت االجيال 
بعد االجيال تخت��زن التطورات واالفكار 
واخلرافات واالس��اطير املتزايدة وكان من 
الصع��ب عليه حفظ كل ذلك عن ظهر 
قلب , ولذلك بدأ الس��ومري يس��تجمع 
قدراته واف��كاره لتتوحد ف��ي النهاية و 
تنتقل ب��ه الى مرحلة اخ��رى من حياته 
حيث ب��دأ يدون أف��كاره وكان البد له ان 
يس��جل كل ذلك ف��ي ج��داول تقوميية 

وحس��ابية وم��ن هنا ب��دأ التاريخ املدون 
للجنس البشري 

 وكان الطني هو العنصر الثاني والوسيط 
االول املت��اح واملفض��ل لديه لتس��جيل 
ه��ذه  التقاومي احلس��ابية وجميع أفكاره  
 وإبداعاته حيث كان يعجن طينته بيديه 
ويس��طحها وينق��ش عليها اش��كاله 
التجريدية البس��يطة . يق��ول ديورانت 
ف��ي س��فره   العظي��م قص��ة احلضارة 
)لقد كان من حسن حظنا ان سكان ما 
ب��ني النهرين لم يكتبوا باملداد الس��ريع 
ال��زوال او على ال��ورق الس��ريع العطب 
القصي��ر االجل . بل كتب��وا على الطني 
لطري ونقش��وا عليه ما يريدون نقش��ه 
– ديوران��ت – قصة احلضارة(  )لقد كانت 

نش��أة الكتاب��ة املس��مارية او تطورها 
اعظم ما للس��ومريني  م��ن فضل على 
احلضارة العاملية واوس��ع خطوة خطاها 
االنسان في انتقاله الى املدنية – ديورانت 
( فقد كان في الطني يزرع ومنه بنى بيته 
وقريته األولى ومعابده ومذابح قرابينها 
وخلواته��ا وق��دس اقداس��ها وزخارفها 
الفسيفسائية ومتاثيل آلهته , استلها 
جميعا من محيطه الطيني وبدأ يشيد 
حضارته ويرس��خها ويخرجها إلى حيز 
الوج��ود رغم قس��اوة الظ��روف فكانت 
بامل��اء  مجبول��ة  الناجح��ة  محاوالت��ه 
والك��دح والع��رق وجميعه��ا من الطني 
جاءت وف��ي الطني عاش��ت وإلى الطني 
ع��ادت بع��د أن ول��دت الكتاب��ة اكتمل 

املش��هد احلض��اري ليختزل كثي��را من 
هموم السومري واصبحت هي احلاضنة 
حلفظ لغته وتوس��يع معارف��ه وتراكم 
خبراته التي توص��ل اليها وأهم مراحل 
التحوالت احلضاري��ة و النقالت النوعية 
التي منحته صفاته اإلنس��انية وأوسع 
خطوات��ه التي خطاها ف��ي انتقاله من 
البدائي��ة والبداوة إل��ى املدنية واحلضارة 
)إن جوهر احلضارة ه��و احلرف الذي أنتج 
الفك��ر بعد ذلك وأن احلضارة هي احلد ث 
األول وجوهر التاريخ ٠  اوزوالد , شبنغلر(. 
فالكتاب��ة ه��ي التي أدت ال��دور الرئيس 
الس��ومري  ووس��يلة  التاري��خ  لتدوي��ن 
لالمس��اك بذاكرته ورس��م مس��تقبله 
ورب��ط األجيال ببعضها م��ن خال ل نقل 
املع��ارف والعل��وم وبفضله��ا أصبحت 
مس��يرة احلضارة تتقدم بخطوات ثابتة 
, )عرف السومريون الكتابة للمرة األولى 
في التاريخ وكانت املدرس��ة السومرية 
ه��ي ثمرة اكتش��اف الكتاب��ة وتطورها 
وتلك هي أعظم اإلجنازات احلضارية التي 
عرفها البش��ر عبر الق��رون ٠  . صموئيل 

نوح كرمير( 
 تشكل الشخصية السومرية 

 تراف��ق ظه��ور الكتاب��ة املس��مارية مع 
ظهور اخلتم املس��طح املنقوش جتريديا 
والذي حت��ول الى اس��طواني يظهر فيه 
أس��م صاحبه مكتوبا وأش��كال املعابد 
واآلله��ة وتفاصي��ل من احلي��اة اليومية 
والطقوس��ية واألس��اطير فكان لتزاوج 
الكتابة واخلتم دور كبير في رسم مالمح 
ش��خصية اإلنسان الس��ومري وتطوره 
وشعوره باالستقاللية وكينونته اخلاصة 
التي جعلته ميتلك قدرات عقلية ناضجة 
ومح��رزا نتائج عظيمة , وبعد تش��كل 
الكتاب��ة بتكوينه��ا الراس��خ أصبحت 
هي احلاضن��ة للتاريخ ومتكن التاريخ من 
االمس��اك بالدين واألسطورة وجعلهما 
تابعني له و متكن الدين واألس��طورة من 
فتح باب التاريخ والدخول اليه من أوسع 
ابوابه وتش��ابك اجلمي��ع في تكوين فني 
وأدبي متماس��ك لس من السهل فصل 
أحدهم عن اآلخر ومتثل ذلك بوضوح في 
ملحمة كلكامش التي قرأت لنا الكثير 
عن حياة اجملتمع الس��ومري في الوركاء 
من خالل س��دها لتفاصيل األسطورة , 
واصبحتا شخصيتا كلكامش وانكيدو 
مح��ورا للكثير م��ن فنون ال��وادي وبيت  
ماهية الفكر الديني والفلس��في الذي 
تشكل خالل املسيرة املدنية واحلضارية 
والفني��ة في ال��وركاء، وألذى ج��زم أن ال 
خل��ود لإلنس��ان وأن له عمل��ه وإجنازاته 
التي س��يذكرها التاري��خ وأن اخللود هو 

حق مطلق لآللهة فقط .
 الكتابة حاضنة التاريخ واألسطورة 

ودالة السومريني على االنسانية 
 بع��د أن اصبحت الكتابة ه��ي حاضنة 
اللغ��ة والتاري��خ واألس��طورة أصبحت 
بالتال��ي احلاضنة اخلصب��ة للدين واالدب 
والش��عائر والفك��ر والفلس��فة وص��ار 
الشعب السومري يشهد حياة متقدمة 
ثنائي��ة تعايش��ية ب��ني البش��ر واآللهة 
وصارت احلياة اليومية للش��عب الكادح 
الدؤوب تس��ير مرتبطة مع حياة اآللهة 
وطقوس معابدها وزقوراتها على غير ما 
كانت عليه سابقة قبل الكتابة عندما 
كان الش��عب والدين يس��يران كال على 

حدة , 
دال��ة  الكتاب��ة  ب��دون  أن��ه  واحلقيق��ة 
الس��ومريني عل��ى اإلنس��انية م��ا كان 
للفك��ر والبش��رية أن يتط��ورا فبدونها 
والط��ب  امل��دارس  لتوج��د  م��ا كان��ت 
والعل��وم واألدب والفن��ون والبن��وك وما 
كان لإلنس��ان أن يعرف الذرة وال تفاحة 
والرادي��و  واللي��زر  الكهرب��اء  او  نيوت��ن 
والتلفزيون والس��ينما واملسرح او يصل 
القم��ر وكل منج��زات العل��م احلدي��ث 
وما كنا لنقرأ شكس��بير وتوليس��توي 
ودستوفس��كي واراغون وكافكا وبيرون 
وايلوار وجارودي وني��رودا ولوركا وطاغور 
وبرناردشو وسارتر وامرؤ القيس واملتنبي 
واجلواهري والكتب املقدس��ة , وال توجد 
حضارة اخ��رى غير حضارة بالد الرافدين 
اس��همت بتق��دمي ه��ذا الك��م الهائل 
من الس��جالت املكتوب��ة والوثائق التي 
تخصها وتخص شعوب أخرى سبقتها 
او جاورته��ا وعاصرته��ا وأغن��ت العلوم 
والفكر البش��ري ومس��يرته املستمرة , 
وقد انتش��رت الكتابة املس��مارية التي 
فكت رموزها س��نة ) 1869  ( بني جميع 
الش��عوب اجمل��اورة لب��الد الرافدين مثل 
احليثي��ني ف��ي األناض��ول واحلوري��ني في 
اململكة امليتانية وف��ي منطقة أوراراتو 
ق��رب بحي��رة وان وأرميني��ة والس��احل 
السوري و عند اإلخمينيني والساسانيني 
ف��ي الهضب��ة اإليرانية ووصل��ت حتى 
قب��رص عب��ر البح��ر املتوس��ط وكانت 
مراس��الت امللوك احليثيني والكيش��يني 
م��ع فراعن��ة مص��ر امنوف��س الثالث و 
امنوفس الراب��ع )اخناتون( تتم بالكتابة 
املس��مارية حي��ث عث��ر عل��ى أكثر من 
ثالثمائة رقيم من املراسالت امللكية في 
ت��ل العمارنة في مص��ر وكانت مصدرا 
مادي��ا مهما مل��ن رف��ي األدب والديانات 
والتقاليد والعالقات الدبلوماسية لدى 

الشعوب القدمية .

التأريخ بدأ من سومر الطين 
واختراع الحرف األّول

قراءة

قراءة

ته��دي الكاتب��ة املصري��ة )من��ة اهلل س��امي( 
مجموعته��ا القصصي��ة الرابعة إل��ى ) أطالل 
نينوى وبوابة عشتار ( ، في حملة مقصودة  ملا يجري 
على ارض الواقع من انتهاك اإلرث احلضاري لبالد 
ما بني النهرين  على يد عصابة القتل » داعش »  
.  إذ تعد  هذه اإلشارة كنوع من التضامن ، لكنه 
أيضا وبنفس الوقت يوح��ي مبدى االهتمام الذي 

يكتنف حياة الكاتبة جتاه هذه احلضارة .
لقد قس��مت مجموعتها القصصية ، الصادرة 
ف��ي ع��ام  2017 ع��ن الهي��أة العام��ة  لقصور 
الثقاف��ة املصري��ة ، إل��ى قس��مني ، األول : ف��ي 
الس��موات الس��بع ، حيث يرد في كل  القصص 
عملي��ة اخللق وترس��يخ  ادوار  اآلله��ة في صنع 
مصائر الكون والبش��ر . مع أنه��ا  تقترب كثيرا 
من سيرة عش��تار وتنوعاتها  األس��طورية ، أمنا 
ناجت من احلرص على من��ح احلياة أكثر من فرصة 
للبدء والرس��وخ ، فعشتار رغم ما اشتهر عنها 
من خالعة ، أال أنها تبقى آلهة اخلصب وتس��عى 

جاهدة على صون احلياة .
في هذا القسم تبدو الكاتبة ) منة  اهلل سامي 
( اق��رب إل��ى تنزي��ل أوام��ر اآللهة ودسائس��هم 
واحترابه��م كل ح��ني ، لتقت��رب م��ن قاعدتها 
األثيرة بان احلياة تبدأ باإلنسان وان عراك اآللهة ،   
أمنا هو بالضرورة يؤدي إلى إرس��اء احلياة البشرية 
على األرض واس��تمرارها ، من دون تدخل اآللهة ،  
أو على األقل أن تك��ف اآللهة من إصدار أوامرها 
إل��ى البش��ر وتقي��د حركته��م ، لذا جلئ��ت إلى 
اختيار شخصيات أس��طورية األقرب إلى البشر 

أو املؤسسون األوائل  جلذوة احلياة وتأصيلها .
ف��ي القس��م الثاني م��ن اجملموع��ة القصصية 
» مخ��دع »  وض��ع حتت عن��وان :  عل��ى األرض  ، 
بقصدي��ه واضح��ة ، مرادفة إلى القس��م األول 
وكأنه��ا تنتقل من علياء اآللهة ومش��اجراتهم 
في السموات إلى األرض لترافق مسيرة اإلنسان 
عليها ، عبر بعض احملطات ، التي متثل  ما يالقيه 
، ه��ذا اإلنس��ان على األرض ،  م��ن محن و ويالت 
،  وكما كتب على البش��رية  في القس��م األول 
الشقاء ،  فان في اجلزء الثاني تسيره رغبت ذلك 
اإلنس��ان  في العتق من األسر والتحرر من قيوده 
االجتماعي��ة ف��ي معادل��ة حياتي��ة للبحث عن 

اخلالص .
ترد صيرورة اإلنس��ان على هيئة لقطات مكثفة 
ال تتع��دى القص��ة الواحدة ع��ن صفحة واحدة 
أو بع��ض صفحة ، لكنها جتزل الثيمة بش��كل 
تدفيق ، بحي��ث تتحول القصة لدى الكاتبة من 
حكاي��ة إلى ومضة ، ذات اللقطة الواحدة والتي 
ال تتج��اوز الوصف ملا يراد إيصاله من فكرة ، كأن 
تكون طالق أو مكافأة او رقصة ملعونة أو باب ال 
يفتح . كل هذه التنويعات ،  أمنا تعكس أكثر من 
إضاءة  في السرد ، فهو مير عبر راو ثالث ، مراقب  
ويتدخ��ل في الضرب��ة األخيرة للقص��ة إليصال 
الفكرة ، والس��رد  في معظمه يأتي بشخصية 
أنثوية رئيس��ة لكل قصة  وكأنه  تأكيد ألهمية 

عشتار في احلياة واستمرار خصوبتها .
» مخ��دع منة اهلل س��امي الصادر ع��ن الهيئة 
العام��ة لقص��ور الثقاف��ة ف��ي مص��ر  جدي��ر 
بالقراءة ملطالعة جتارب جيل الشاب في تفكيره 

وكتابته.

»مخدع» منة اهلل..

عبور

حميد الربيعي

وقف قلبي يحتضر 
الكل يبارك مقعده من الذنوب
الباقات ورود مقصوصة الساق

سالم على املراعي املوصدة
سالم على األحصنة في البروج احملكمة

وهك��ذا أمس��ى الوط��ن مضرج��ا بدم��اء 
القيد فاختارت الش��اعرة أن تنزوي في زوايا 
احلل��م ألن خيوط القوة املرجت��اة في إعادته 

تتقاسمها مدارات الضعف والقيد ..
تعبر عن��ه باألنثى لضعفه��ا وألنها ترجتي 
م��ن تلوذ به .. أو توس��ال بصورة موغلة في 
القدم من صور التقاليد واألصالة واحلمى :

قالتها عرابة املدينة اجلديدة
بعد أن سرقت عباءة شهرزاد وهربت..

ألن قومي ال يحيكون لنسائهم
سوى األكفان

ألن قومي
إما راحل في قوارب املوت...

وإما قتيل.. وإما
جبان.

فل��م تتعام��ل الش��اعرة مع تل��ك الصور 
تعامال س��طحيا ب��ل كثفتها الس��تجالء 
الواقع املعاش ضمن تلك الرؤية الش��عرية 
التي تس��لحت بأس��ماء األنبياء واألماكن 
وهي متتاح من التراث ما يقدمها بش��رعية 
تنح��رف به��ا ع��ن تره��ات اخلي��ال املطلق 
ومزالق��ه الضبابي��ة الت��ي تبتع��د به عن 

الواقع :
في سلة مرمي املنزلة 

هل رأيتم فستق حلب 
..................

لم يحتاج األمر حلصان طروادة ...

وفي موضع آخر:
الطهارة وحدها مالمح الكفن

عقاب آدم عن سرير حواء ..
وصور أخرى جتس��د األزمة التي تعيش��ها 

األمة :
مشغوفة بك كحلم الفاحتني

باجتياز املعبر..
لكن السيوف التي تذبح باسم اهلل

تهزمني
وفي الوقت نفس��ه نلم��س حلقة التعبير 
التي أطرت الرؤية ف� )الس��يوف التي تذبح 
باس��م اهلل( عب��ارة مثل��ت الواق��ع وزيادة 
,الواقع العربي ال��ذي انطلق فيه التخريب 
من حيث موضع الصالح واإلصالح )الدين(، 
وفي قصي��دة )أعناق الش��رائع( بالتحديد 
تنطل��ق الش��اعرة م��ن تلك املأس��اة التي 

صيرت الهدى ضالال والرحمة ظلما :
عندما مدوا أعناق الشرائع

حتت سواطير األلوية ...
نظر الدم إلى ربه فوجده ينزف
هل أحد يوقف األحمر املاطر..؟

فالش��رائع لوي��ت أعناقه��ا, وذبح��ت حتت 
سواطير ألوية الظالم محسوبة اخلطى,
بشفاههم التي تقطر زفتا حارا قبلونا..

خلق يشتهون اخللق فينا
رجال ونساء يتبادلون النطاف

من حتت طاولة السياسة والثقافة 
واملتعة احلالل ..

متأل الش��اعرة جرار التش��خيص والتصوير 
الفني في ه��ذه الفكرة لتحيل الوطن إلى 
جسد إس��ماعيل الذي استس��لم للذبح 
فهو ليس إيح��اء بالضعف أمام ما يحدث  

بق��در ما هو اس��تحضار لقدس��ية األرض 
وطهرها وتعرضها لذلك االبتالء الش��ديد 
ال��ذي أحالها كالذبيحة ب��ني يدي األحكام 
الدولية التي حتدث��ت عنها موظفة التراث 
في إيصال تلك الفكرة ممزوجة بروح اخلطاب 
القرآني ليكون أش��د تأثيرا في النفس من 
خالل إثارة تلك القناعات التي تس��تقر في 

عمق الفكر العربي اإلسالمي:
ال تسألني عن عيوني

قامة إسماعيل الذبيح..
إبراهيم أبي

وبراءة اهلل من دمي ...عيوني
هل أتاك حديث األحكام الدولية؟

أم��ام س��ائس خي��ل م��ن  صه��ل ج��واد 
قحطان..

يوم باع قحطان امرأة عربية لتعمل خادمة 
في مكاتب فرانكفورتية 

وعل��ى الرغ��م م��ن لغ��ة األس��ى واليأس 
الطاغي��ة على ه��ذه القصائ��د  فهي لم 
تغادر شرفات األمل والتوسل بالغد القريب 
الذي تتلقفه األجيال لرس��م وطن مشرق 
يتح��رر من إطار تلك اللوحة التي رس��مت 

بالكلمات ليتمثل على أرض الواقع:
ما سئمت نفض غباري اجملهد

ال أريد أن أريد أو ال أريد
األجوبة 

أو األسئلة
سئمت حد املقصلة

سالم على البراعم التي ال تفنى...... 
والبد للبراعم أن تكون أش��جارا يغفو حتت 
ظاللها ذل��ك احللم ليك��ون وطنا حقيقيا 

في يوم ما.

نهى جعفر
يتوس��د احللم فراشا وثيرا من الكلمات في 
مجموع��ة ) ك��م علي أن أحبك( للش��اعرة 
الس��ورية علي��اء س��روجي الص��ادر عن دار 
املهج��ر العرب��ي ف��ي القاهرة وبروكس��ل, 
ليجس��د وطنا متخيال بس��عة نافذة ذلك 

احللم الذي أطلت عليه....
تتوسل الشاعرة ذلك الوطن ضمن حلقتني 
م��ن الرؤية والتعبير ..يدوران  بعبارة العنوان 
وق��د اخت��ارت أن ال تترجمهم��ا بعالم��ات 
أم  تعجب��ا  كان  إن  ..لتوض��ح  التنقي��ط 
اس��تفهاما، تاركة  له حري��ة اإلخبار بعمق 
ذلك احلب الذي يختط عالقة متناسقة مع 
حباته املنتظمة داخل ذلك املنت املرهف .....

وألن تلك اإلضمامة جتسد وطنا ..وترسم آخر 
فقد جاءت حافلة بالثنائيات ,احلب واحلرب , 
احلزن والفرح ,املوت واحلياة, من خالل الصور 

املكثفة التي جسدت تلك الثنائيات: 
الفرح هو البستاني الوحيد 

الذي يتقن هندسة األحزان
احلياة قارب اللذات املستحيلة

أمخر باملوت إلى خلودك األرحب
قبل أن متضي في طريقك

عد إلى جسدك مكمن وجودك...
تلك الرؤية التي جتسد الفرح بستانيا يتفنن 
في تزيني احلزن وترتيبه ليرصف حقوله بتلك 

الزهور التي بترت سيقانها..!!!!
فكل ما ف��ي ذلك العالم ج��رت إزاحته عن 

أمكنة وجوده الفاعل واحلقيقي:
فوق املسرح املكتظ ...

وطن بالدم.. وطن بالكلمات

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

غالف الكتاب

تلك الرؤية التي تجسد الفرح بستانيا 
يتفنن في تزيين الحزن وترتيبه ليرصف حقوله 

بتلك الزهور التي بترت سيقانها!
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مايكل نايتس*

إصالح املؤسسات والوزارات األمنية 
املدنية

مبوجب الدس��تور العراقي، تعد قوات األمن 
العراقي��ة حتت الس��يطرة املدني��ة، ولذلك 
ف��إن املس��ؤولية تتوق��ف عن��د ال��وكاالت 
املدني��ة وقادتها. يجب ان يُش��جع مجلس 
األمن القومي، وصياغة استراتيجية لألمن 
القوم��ي العراق��ي تكون محدث��ة، وتصور 
انتق��ال الع��راق م��ن وس��ط الص��راع الى 
مكافح��ة التمرد، وإل��ى ردع دول املنطقة 1 
، كم��ا يجب عل��ى جلنة األم��ن والدفاع في 
البرملان ومثيالتها في مجالس احملافظات أن 
تلعب دوراً إش��رافياً، كم��ا يجب على ديوان 
الرقابة املالية وهيئة النزاهة أن يش��اركان 

بنحو دقيق في رصد ميزانيات
األم��ن. واأله��م من كل ذلك، يج��ب أن يتم 
اصالح الوزارات األمني��ة، قبل أن نتوقع من 
الق��وات املس��لحة أن تعمل بكف��اءة. وقد 
حتدث ضابط في اجلي��ش العراقي للمؤلف، 
بعد سقوط املوصل قائالً: “ليس هذا مجرد 
فش��ل للجيش، بل هو فشل للحكومة” 2 

.
لقد مت بناء ال��وزارات األمنية العراقية على 
عج��ل، وعملت في البداي��ة في ظل ظروف 
اختبارية جداً،ومن ث��م تركت لتدافع بنحو 
مس��تقل عن دع��م الوالي��ات املتحدة في 
وقت مبكر جداً 3 ، وما يزال جهاز مكافحة 
اإلرهاب يس��ير على غير هدى من دون وزارة 
تش��رف على عمله، وال حت��ى قانون او بنود 
ميزاني��ة تنظ��م عمله: إذ ينبغ��ي أن يدرج 
رس��مياً في مالك وزارة الدفاع التي تشرف 

أصالً على املوظفني واملوارد فيه
بنح��و غير رس��مي 4 ، ما ي��زال صنع القرار 
في الوزارات ش��ديد املركزي��ة، على مكاتب 

ال��وزراء، وقلم��ا يطلب من الوزي��ر في كثير 
من األحي��ان أن يوق��ع على الق��رارات التي 
تك��ون على مس��توى منخفض. وم��ا تزال 
عملي��ات أي وزارة تناظري��ة أو ورقي��ة ب��دالً 
من أن تك��ون الكترونية، مبا في ذلك قضية 
الرواتب واملعدات.كما ازدادت س��وءاً النظم 
والعمليات الرئيس��ة التي مت اإلشارة إليها 
مثل املش��كالت أثن��اء انس��حاب الواليات 
املتحدة في عام2010 . وتشمل هذه برمجة 
التخطيط ووضع امليزانية، وتنفيذ امليزانية، 
ودعم العقود، فضالً ع��ن الصيانة والتأكد 
من االس��تعداد، العديد من ال��وزارات فيها 
معايي��ر تعليمية وتدريبي��ة منخفضة 5 ، 

حتى بعد اجلوالت
األول��ى م��ن اإلص��الح ترك��ت احملس��وبية 
السياس��ية العديد من املعينني سياس��ياً 
ف��ي مكانه��م، وكما هو احلال م��ع اجليش، 
فإن الزيادة في إع��ادة التدريب مطلوبة في 

الوزارات األمنية التي يقودها مدنيون.
تتطلب أنظمة الوزارة للتخطيط والبرمجة 
وإعداد امليزانية والتقييم اهتماما كبيراً، مبا 
أن الق��وات االميركي��ة لم تع��د متول بنحو 
مباشر، ولم تعد تدير أجزاًء من قوات األمن 
العراقية من��ذ عام 2009 فصاعداً، بدأ عدد 
من املش��اريع املنجزة الرئيس��ة بالتقلص، 
ول��م تتمكن ال��وزارات العراقي��ة من اتخاذ 
اجراء صحيح بش��أن املش��تريات لسنوات 
عدة، أو خططاً لالكتف��اء الذاتي من حيث 
اإلنف��اق (الصيان��ة م��ن صل��ب امليزاني��ات 
املقبل��ة) ال��الزم لتطوي��ر قوات عس��كرية 
فعالة. الكثير من هذا احلديث معروف على 
نطاق واسع : على الوزارات العراقية ضمان 
أن يكون في كل مشروع شراء أسلحة بنداً 
ينص عل��ى توفير قط��ع الغي��ار، وُكتيبات 
باللغة العربية للسماح للعراقيني بتدريب 
العراقيني اآلخرين على كيفية اس��تعمال 

تل��ك املع��دات، كم��ا يحت��اج الع��راق الى 
مجلس موارد ومتطلب��ات الدفاع، ميكن له 
أن يطور خطة من 3 - 5 س��نوات لشراء ما 
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ق��وات األم��ن العراقي��ة، ووض��ع امليزانيات 
واالكتف��اء الذاتي. قد يتطلب هذا األمر في 
البداية دعم��اً دولياً واس��عاً،كما قد تكون 
هن��اك حاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة: على 
سبيل املثال، حتى يتم هزمية تنظيم داعش، 
ه��ل يجب أن يكون لدى الع��راق قوات دفاع 
جوي؟ ع��الوة عن أن العراق بحاجة ماس��ة 
لتوحيد أساطيل مركباته،حيث يوجد أكثر 

من 160 نوع سيارة في اخلدمة 6 .
حتويل القيادة العسكرية

حتتاج القيادة العسكرية النظامية لقوات 
األم��ن العراقية أيض��اً إلى أن تك��ون ثابتة 
م��ن األعلى إلى األس��فل، فف��ي عام 2013 
قامت مؤسس��ة راند باجراء حتليل ش��امل 
ل 29 عملي��ة إصالح لقط��اع األمن،ووجدنا 
أن الن��وع األكث��ر كف��اءة من اإلص��الح قد 
ركز على املس��توى الوزاري والقيادة العليا، 
التي وفرت تطويراً “تأسيسيا” مكن جميع 
األنواع األخرى من أنش��طة إصالح القطاع 
األمن��ي عل��ى مس��توى وحدة عس��كرية. 
وهذا سيثبت احلالة في العراق حيث تتركز 
الكثير من املش��كالت ف��ي نقاط الضعف 
على املس��تويات العليا ومستويات القيادة 
الوس��طى، عندم��ا س��قطت املوصل كان 
اجلي��ش العراقي منكس��راً بنحو كبير جداً 
من األعلى أكثر مما كان عليه من األس��فل، 
وق��د مت إجراء بعض التغيي��رات في القيادة 
العليا منذ سقوط املوصل، ويبدو أن هناك 
بعض التحسن اآلن. ميكن للقوات العراقية 

أن تستعيد املوصل وتنتصر في معارك
أخرى إذا ما حصلت على التدريب املطلوب، 

وعمل��ت في ظل قيادة ق��ادرة ميكن أن تدير 
املعارك واملوارد بنحو صحيح.

اجلزء األول من اصالح الهرم املقلوب لقوات 
األمن العراقية - مع وجود الكثير من

كبار القادة املتنافس��ني في األعلى، وعدد 
قلي��ل ج��داً م��ن الق��ادة الصغ��ار الذين 
يعملون حتت امرتهم، هو وجود رئيس قوي 
ألركان اجليش على رأس القيادة املشتركة 
ف��ي العراق، كما يحتاج العراق الى ضابط 
أعل��ى يت��م اعتب��اره النائب العس��كري 
املعت��رف ب��ه لرئي��س وزراء العراق،والقائد 
اليومي لكل عناصر قوات األمن العراقية، 
ويج��ب أن تتم املوافقة على هذا الضابط 
من قب��ل البرملان 7 ، وأن ال يك��ون تعيينه 
بالوكال��ة وبأمر تنفي��ذي، وهو ما ميكن أن 

يقوض
س��لطة املنصب 8 ، يج��ب أن يكون رئيس 
أركان اجلي��ش ضابط��اً مبؤهالت عس��كرية 
قوي��ة ورؤي��ة مؤسس��ية متمي��زة لتطوير 
ق��وات األم��ن العراقي��ة، كم��ا ال ينبغي أن 
يكون تعيينه بحس��ب احملاصصة العرقية 
والطائفية التي دمرت العراق9 ، كما ينبغي 
اال يخش��ى م��ن امليليش��يات واجلماع��ات 

السياسية، وأن حتميه احلكومة من كل
التهديدات اجلسدية والضغوط السياسية، 
كم��ا يج��ب أن يعطى رئي��س أركان اجليش 
كل الدع��م السياس��ي ال��الزم م��ن خالل 
فرض القانون العس��كري لتعزيز االنضباط 
ومعاقبة عدم الكفاءة العسكرية والفساد 
عل��ى جميع املس��تويات، كم��ا يجب عليه 
تش��جيع ثقافة اإلبالغ في الوقت املناسب 

عن األخبار السيئة 10 . 
يجب أن يحظى رئيس أركان اجليش اجلديد 
بالدعم السياس��ي الكامل لتغيير أو نقل 
أي ضاب��ط في قوات األمن العراقية، مبا في 
ذلك كبار مس��اعديه ل��إدارة، والعمليات، 

والتدريب، واخلدمات اللوجس��تية.وال ميكن 
ألي محاصص��ة أن تق��ف في طري��ق قدرة 
قوات األمن العراقية للدفاع عن الش��عب 
ويج��ب   ،  11 العراقي��ة  واألرض  العراق��ي 
أن يك��ون نائ��ب رئي��س األركان للعمليات 
أفض��ل قائد عس��كري عراقي في س��احة 
املعركة،ويعم��ل جنباً إل��ى جنب مع رئيس 
أركان اجلي��ش، وخلي��ة التخطيط في مقر 
القي��ادة املش��تركة، لتحويل ق��وات األمن 
العراقية من قوة ال ميكنها كس��ب املعارك 
مس��اعدة  دون  م��ن  الصعب��ة  احلضري��ة 
التحالف، الى ق��وة ميكنها أن تعمل بنحو 
مس��تقل إلى ح��د كبير، بنحو يش��به ما 
حدث في مصر عندما صهر اجلنرال املصري 
أحمد إس��ماعيل علي النه��ج املصري مع 
املذهب السوفياتي في بناء خطة تشغيلية 
ناجح��ة في مص��ر عند اخت��راق خط دفاع 
قناة الس��ويس ع��ام 1973  ، يحتاج رئيس 
أركان اجلي��ش الى دع��م نائب��ه للعمليات 
لضمان عم��ل القوات البرية بأكبر قدر من 
الفعالية، مع طائرات الهليكوبتر والقوات 

اجلوية العراقية القوية. أما نائبه
للتدري��ب فلدي��ه واح��د م��ن األدوار األكثر 
أهمي��ة م��ن أي جندي ف��ي الع��راق اليوم، 
ينبغ��ي أن يكون من أفضل مدربي الكتائب 
واأللوية والفرق في العراق، أما نائبه للنقل 
واإلمداد، فيجب أن يكون ضابطاً اس��تباقياً 

غير
تقلي��دي، وعلى اس��تعداد لتحم��ل اخملاطر 
والعم��ل بش��أن األنظم��ة الرس��مية، وأن 
يحظ��ى بدعم قوي من الوزراء ورئيس أركان 
اجليش، لتس��هيل قضية املع��دات وأعمال 

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

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

مستقبل قّوات األمن العراقية
الحلقة 10

جاسم محمد*

شبكة جتنيد داخل املانيا
االستخبارات االملانية كشفت في وقت 
س��ابق عن وجود ش��بكة عم��ل داخل 
املانيا تقوم بتجنيد الشباب داخل املانيا 
وخاصة من النس��اء السلفيات لغرض 
االلتحاق بالقتال في س��وريا. الدراسات 
اظهرت ب��ان بع��ض الفتي��ات  ومنهن 
القاص��رات توجهن للقتال في س��وريا، 
بعد ان تعرفن على شباب مقاتلني على 
الن��ت وش��بكة التواص��ل االجتماعي، 
ليختلط عندهن "اجلهاد" برومانس��ية 

العالقة مع املتطرفني.
وقال وزي��ر الداخلية االملاني" توماس دي 
ميزير" في اعقاب حادثى ش��ارلي ابيدو 
بان اعداد "املتطرفني" الذين يس��افرون 
م��ن اوروبا الى العراق وس��وريا في تزايد 
مستمر بالرغم من ازدياد درجة وحشية 
اعمال تنظي��م "داع��ش". واضاف "دي 
ميزي��ر" ان عدد املقاتلني الذين س��افروا 
م��ن املاني��ا وصل ال��ى نح��و 550 حالة 
معروف��ة للس��لطات االملاني��ة، لك��ن 
احصائي��ات اس��تخبارية اخ��رى ذكرت 
ب��ان، تدف��ق املقاتلني االجان��ب ومنهم 
االمل��ان صعد بنس��بة %70  منذ مطلع 
ع��ام 2015،  بع��ض التقاري��ر اكدت ان 
عدد املقاتلني االجان��ب  في املانيا وصل 
ال��ى 750 مقاتل بينهم م��ا يقارب 100 
امرأة من بني خمسة االف مقاتل اجنبي 
في عموم اوروب��ا. املقاتلون االجانب في 
املاني��ا ل��م يع��د فق��ط انتحاريني في 
س��وح القتال ب��ل مازال��وا ميثلون خطر 
محتمل على أمن املانيا من وجهة نظر 
اجهزة االس��تخبارات مم��ا دفع احلكومة 
االملانية بإعادة سياساتها في مكافحة 

اإلرهاب.
كان ع��ام 2014 نقطة حتول في تنظيم 
الشباب بإعالن بيعته الى تنظيم داعش، 
بعد بضع سنوات من بيعته الى تنظيم 
القاع��دة. وفق��اً الى  "توم��اس" اخلبير 
في الش��ؤون الصومالية في واشنطن 
ومدي��ر مدون��ة "صوماليا ني��وزروم" ان 
النقاش كان محتدم بني الش��باب حول 
االستمرار في تأييد القاعدة او بالعكس 
االلتحاق بتنظيم داعش، لكن التنظيم 
حس��م امره إلعالن البيع��ة الى داعش 
من اجل احلصول على الدعم املالي ورمبا 
كان ه��ذا وراء اندفاع تنظيم الش��باب 
لتنفي��ذ عملي��ات إرهابي��ة ف��ي كينيا 
أخرها  تنفيذ  عملي��ة ارهابية 
ف��ي ابري��ل 2015  بقتل 148 ش��خصاً 
معظمهم من الطلبة في هجوم على 
جامعة "غاريس��ا" في كيني��ا، اما في 
الصومال فتزايدت العمليات االنتحارية 
والهجم��ات املس��لحة عل��ى الفن��ادق 
واملبان��ي الرس��مية وااله��داف االمنية. 
العمليات تش��هد تصعي��داً عادة عند 
هذه اجلماعات قبل اعالن البيعة وبعدها 

إلثبات والئها.
ان بيع��ة الش��باب ال��ى داع��ش يعني  
حصوله��ا على خدمات ش��بكة داعش 
في اوروب��ا ودول اخ��رى، فالتنظيم جنح 
واالنتحاري��ني  املقاتل��ني  باس��تقطاب 
م��ن اوروبا، ويب��دو هذه املرة اس��تعمل 
تنظيم الش��باب احد انصاره املقيمني 
في املاني��ا، لتس��هيل مهم��ة حركته 
واس��تهداف الفنادق من الدرجة االولى 
ك��ون وثائق س��فره جتعله خ��ارج دائرة 
الشبهات. وهذا يعني ان تنظيم داعش 
واجلماع��ات التي اعلنت بيعتها له مثل 
تنظيم الش��باب بدء يركز في عملياته 

االنتحاري��ة عل��ى  املقاتل��ني االجانب او 
احلاصلني على اجلنس��ية االجنبية اكثر 
من املقاتلني احملليني باعتبارهم بعيدون 
ع��ن دائرة الش��بهات. يذك��ر ان تنظيم 
داع��ش يعم��ل حالي��اً على اس��تعمال 
وثائ��ق س��فر اجنبية ال��ى مقاتليه ممن 
قض��ى نحبه��م بع��د تزويره��ا، لغرض 
العبور الى دول اوروبا ودول اخرى لتنفيذ 
عمليات لصالح التنظيم. بات متوقعا 
ان يتك��رر مش��هد االنتحاريني االجانب 
ف��ي س��وريا والع��راق والصوم��ال ودول 
اخرى وهذا ما يتطلب من دوائر الهجرة 
واملطارات واجهزة االستخبارات التركيز 
على حاملي وثائق السفر االجنبية عند 

زيارة مسقط راسهم.

حادثة قطار باريس، يصعد حالة 
االنذار داخل اوروبا

الفرنس��ي  "تالي��س"  قط��ار  ش��هد   
عملية ارهابية  يوم 21 اوغس��ت 2015 
في رحلته من امس��تردام ال��ى باريس، 
بعد ان اطلق ش��اب يبلغ من العمر 26 
عاماً من اصل مغربي النار على الركاب 
وهو يحمل رش��اش  ومس��دس وسالح 
ابيض. وخلف اط��الق النار جريحني، ومت 
تف��ادي حدوث مج��زرة عندما س��يطر 
عسكريون امريكيون بلباس مدني على 
رجل مدجج بالس��الح اطل��ق النار في 
الهج��وم اإلرهابي، اجلن��ود االميركيون 
كان��وا برحل��ة ش��خصية. وبحس��ب 
املعطيات االولية للتحقيق فان املسلح 
يبلغ م��ن العمر 26 عاماً وهو مغربي او 
يتحدر من اصل مغربي املعروف باس��م 
اي��وب اخلزاني ولديه مل��ف لدى اجهزة 
االس��تخبارات الفرنس��ية. وع��اش في 
اس��بانيا وابلغت اجهزة االس��تخبارات 

االس��بانية نظيرتها الفرنسية بشأنه 
صحيف��ة  واوردت  س��ابق.  وق��ت  ف��ي 
الباي��س االس��بانية ان مص��ادر لوحدة 
مكافحة اإلرهاب افادت ان اخلازني الذي 
يظه��ر في امللف��ات بوصفه متش��ددا 
اقام في اس��بانيا ملدة ع��ام حتى 2014 
حني قرر االنتقال الى فرنس��ا. واملسلح 
الذي صعد الى القطار من بروكس��ل مت 
توقيف��ه عند الس��اعة 16,00 بتوقيت 
غرجن في محطة" اراس" شمال فرنسا، 
حيث مت توقيف القطار ووضع املس��لح 

قيد االيقاف.

من هو أيوب اخلزاني؟
كش��ف مص��در ف��ي جه��از مكافحة 
اإلرهاب االس��باني بان الش��خص الذي 
اوق��ف خ��الل الهجوم عل��ى منت قطار 
"تاليس" سبق ان زار سوريا انطالقا من 
فرنس��ا. وقال املصدر انه س��بق ان اقام 
في اس��بانيا لفترة س��نة حت��ى 2014 
ثم قرر االنتقال الى فرنس��ا. وكشفت 
تقارير اس��تخباراتية فرنسية انه بعد 
وصول اخلزاني الى فرنس��ا، س��افر الى 
س��وريا قبل ان يعود الى فرنسا مؤكدا 
معلومات س��بق ان نشرتها صحيفة " 
بايس االسبانية". وبعد اكثر من عام، مت 
رصد اخلزاني في برلني في اثناء مغادرته 
ال��ى تركيا في 10 مايو2015  بحس��ب 
االس��تخبارات الفرنس��ية التي علمت 
الحقا من االجهزة االسبانية انه انتقل 

لإقامة في بلجيكا.

ردود فعل 
قررت بلجيكا، في اعقاب ذلك، تشديد 
االجراءات االمنية في شبكة قطاراتها، 
وقال��ت الس��لطات البلجيكي��ة ان��ه 

س��يتم تكثي��ف الدوري��ات عل��ى خط 
قط��ارات "تاليس" الس��ريعة، وكذلك 
س��وف تش��دد الضوابط والدوريات في 
الدولي��ة وكذلك  القط��ارات  محطات 
على صعيد تفتيش االمتعة. اما فرنسا 
فهي تعيش حالة تأهب امني ونش��رت 
قوات جيش ف��ي باريس ومدن اخرى في 
اعقاب حادثة "شارلي ابدو" مطلع يناير 
2015. يذك��ر ان االس��تخبارات االملاني 
ح��ذرت من هجوم��ات عل��ى محطات 
قطار في اعقاب اعالن تركيا احلرب على 
داعش واالك��راد في يوليو 2015، وبرغم 
ان الرس��الة االملانية كانت موجهة رمبا 
ال��ى تركيا اكثر من غيرها، اال انها  تعّد 
حتذير من استنس��اخ عمليات قطارات 
لن��دن ومدري��د اإلرهابي��ة ع��ام 2005. 
رسالة املانيا االس��تخبارية لم تأِت من 

فراغ بل من خبرات مهنية.

خلية "فيرفيه" بلجيكيا
ق��ررت محكمة بلجيكي��ة حجز ثالثة 
متهم��ني، ف��ي مدين��ة "فيرفي��ه" في 
15 يناي��ر 2015، ضمن عملية ش��املة 
ملكافح��ة اإلرهاب، بحس��ب م��ا اعلن 
املدع��ي الع��ام البلجيك��ي ف��ي بي��ان 
صادر عن مكتب��ه. وكان املتهمون  كل 
م��ن م��روان البال��ي، ومحم��د ا، وبالل 
ه��� . وجميعه��م يحمل��ون اجلنس��ية 
البلجيك��ي، وق��د وجه��ت له��م تهم 
املش��اركة في نش��اطات مع جماعات 
ارهابي��ة، وخرق قانون حيازة االس��لحة 
النارية، كم اتهم مروان ايضا بالعصيان 
املس��لح، ضم��ن جماع��ة، م��ع س��بق 

االصرار.
ونتج عن العملية مقتل شخصاًن في 
الهجوم مبدينة "فيرفيه" هما س��فيان 

ا، بلجيك��ي م��ن اصل مغرب��ي، وخالد 
ب، ومت العث��ور في املن��زل الذي قتال فيه 
على جواز سفر هولندي باسم زايد ك، 
وقدمت هذه املعلومة الى الس��لطات 
الهولندي��ة، الت��ي فتح��ت قضية من 

جهتها. 

حتذيرات استخبارية
يق��ول “اري��ك دينان��س” مدي��ر معه��د 
االبحاث االستخباراتية الفرنسي “هناك 
نقط��ة تتوق��ف عندها االس��تخبارات 
املراقب��ون  االف��راد  كان  اذا  خصوص��ا 
حذرين ف��ي حتركاته��م لفت��رة. هناك 
ثغ��رات ال ميكن تفاديها في الش��بكة.” 
وف��ي هذا الس��ياق ح��ذر رئي��س جهاز 
االس��تخبارات الداخلي��ة البريطان��ي" 
MI5 "  في وقت سابق من ان مجموعة 
اسالمية متطرفة متواجدة في سوريا 
تخطط لشن اعتداءات واسعة النطاق 
في الغرب، وان االس��تخبارات قد تكون 
عاج��زة عن وقفه��ا وقال انن��ا نعلم ان 
مجموع��ة م��ن ارهابيي القاع��دة في 
س��وريا تخطط العت��داءات على نطاق 
واسع ضد الغرب. وفي اعقاب التحالف 
الدول��ي، اصبحت السياس��ات االمنية 
في دول االحتاد االوروبي اكثر تشدداً جتاه 

اجلماعات " اجلهادية".

النتائج
لقد س��لط حادث "ش��ارلي ابدو" على 
املقاتل��ني االجانب في س��وريا والعراق 
ومناطق نزاع اخرى، ال��ى الواجهة بعد 
ان اغفل��ت اوروب��ا والغ��رب تدفق تللك 
اجلماع��ات ال��ى الع��راق وس��وريا. واقر 
رئي��س احلكوم��ة الفرنس��ية "مانويل 
فالس" بوجود ثغرات في االستخبارات. 

الداخلي��ة  االس��تخبارات  ان  علم��ا 
اعترفت بضع��ف مواردها  الفرنس��ية 
البش��رية واملالي��ة وحتتاج عل��ى االقل 
الى ثالث س��نوات على االقل للنهوض 
بقدراتها امام التحديات اجلديدة. واكد 
مدير منظمة الش��رطة االوروبية "روب 
وينراي��ت" يوم 14 يناي��ر 2015 حتذيراته 
ملدي��ري اجهزة مخاب��رات وزعماء بعض 
االحزاب السياسية عقب اعتداء باريس، 
قائ��ال "ان وكاالت االمن االوروبية تواجه 
فجوة في القدرات ميكن ان تترك بالدها 
ف��ي خط��ر..)..(". واكد وينراي��ت بوجود 
من مايقارب 5000 مقاتل من اوروبا في 
س��وريا والعراق، وان عودة %20 من هذه 
اجلماعات الوروبا من ش��أنها تس��تغل 
حرية احلركة داخل دول الشنغن لتنفيذ 

عمليات ارهابية.
ان حرك��ة وتنق��ل اي��وب اخلازن��ي، ب��ني 
وع��دم  وبلجي��كا،  وفرنس��ا  اس��بانيا 
والرصد،  واملتابعة  للمراقب��ة  اخضاعه 
برغم وجود س��جل جنائي، يعّد قصور 
واخفاق استخباري امني من قبل اجهزة 
االس��تخبارات. الس��ؤال: ان لم تخضع 
االستخبارات اش��خاص من هذا النوع، 
فهذا يعني ان استخبارات اوروبا مازالت 
تعاني الكثير م��ن الثغرات االمنية وما 
يزيد في االخفاق هو سفر املتهم ايوب 
اخلزاني الى سوريا وعودته الى بلجيكا، 
واملش��كلة ال تكم��ن باخلب��رات بق��در 

بالتمويل واملصادر البشرية.

* باح��ث عراق��ي، مقي��م ف��ي املانيا، 
متخص��ص ف��ي مكافح��ة اإلره��اب 

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

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

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

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

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

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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س��د املوصل ال��ذي يع��د واحد من 
بني اربعة سدود كبيرة في منطقة 
الش��رق االوس��ط وميثل مش��روعاً 
م��ن  كبي��رًا  اس��تراتيجياً  تنموي��اً 
خ��ال ما ميثل��ه من اضاف��ة مهمة  
لاقتصاد الوطني .. فضا عن كونه 
ميثل خزاناً عماق��اً الحتياطي املياه 
ف��ي الع��راق .. وكذلك ه��و مصدر 
مه��م  من مص��ادر تولي��د الطاقة 
الكهربائية النظيفة ويس��هم في 
زيادة رقع��ة االراضي املزروعة و  يعد 

معلماً سياحياً مهماً في الباد . 
جاء ذلك خ��ال الندوة التي نظمها 
»معهد التقدم للسياسات االمنائية 
» الت��ي خصص��ت ملناقش��ة واقع 
س��د املوصل وتداعياته االقتصادية 
.. ضي��ف خالها وزير امل��وارد املائية 
الدكتور حس��ن اجلناب��ي واملهندس 
هش��ام  االس��تاذ  االستش��اري 

املدفعي.
واس��تهل النائ��ب الدكت��ور مهدي 
احلافظ اعمال الندوة  قائا ان س��د 
املوص��ل  ج��رى انش��اؤه ف��ي ظرف 
سياس��ي شاذ نس��بياً وترتب عليه 
قلق واس��ع بس��بب ضعف االسس 
الفني��ة الت��ي ج��رى اعتمادها في 
انشاء هذا الس��د . خال السنوات 
االخي��رة اش��تد القلق الع��ام على 
مستقبل الس��د الن العواقب التي 
تنش��أ من جراء انهياره ذات خطورة 
كبيرة على اقتصاد البلد وس��امة 

املواطنني .
واك��د احلاف��ظ على تع��دد التقارير 
ح��ول احلالة الراهنة لس��د املوصل 
ول��م يقتصر االهتم��ام على العراق 
وحس��ب بل حتى بعض املؤسسات 
الدولية قد ابدت اهتمامات متباينة 
ينبغ��ي ان تؤخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار . 
ومع االعت��راف بهذه احلقيقة علينا 
التأكي��د عل��ى ان اصح��اب اخلب��رة 
والدراي��ة ف��ي قضايا امل��وارد املائية 
له��م االولوي��ة ف��ي تق��دمي اجلواب 
املطلوب . لذا ف��أن الدكتور اجلنابي 

مؤهل لهذه املهمة .
واضاف احلافظ الى ان س��د  املوصل 
امنائي��اَ  ميك��ن ان يك��ون مش��روعاً 
واقتصادياَ مبشراَ اذا توفرت الظروف 

والعوامل الضرورية لنجاحه .
الدكتور حس��ن اجلنابي  وزير املوارد 
املائية رس��م ص��ورة واضحة لواقع 
س��د املوصل وأكد عل��ى ان العراق 

دولة مصب ف��ي وادي الرافدين وقد 
اقيم��ت اول��ى احلضارات البش��رية 
ف��ي هذه الباد بس��بب وف��رة املياه 
لق��دم  ونظ��راً  االرض،  وخصوب��ة 
االس��تيطان البش��ري عل��ى ه��ذه 
االرض سعى السكان الى السيطرة 
عل��ى املياه والتآلف م��ع متغيراتها 
الفصلي��ة بني الش��حة والفيضان، 
وق��د كان ذل��ك س��بباً رئيس��اً في 
انتع��اش احلض��ارات املتع��ددة على 

هذه االرض.
واض��اف اجلنابي ان الع��راق احلديث 
للس��يطرة  أنش��أ منش��آت كبرى 
والتحكم على مي��اه الرافدين زادت 
على املائة منش��أ كبير ومنها سد 
املوص��ل عل��ى نه��ر دجلة ش��مال 
مدين��ة املوصل حي��ث اكتمل بناءه 
في عام 1986 وانشأ بالفترة نفسها 
سد حديثة على نهر الفرات وكانت 
س��دود أخرى قد انش��أت في فترات 
اس��بق كس��دي دوكان ودربندخ��ان 
وسدات الهندية والكوت ومنظومة 

احلبانية وسدة الرمادي وغيرها.
انش��أت  الثمانينيات  من��ذ  ابت��داء 
دول اجلوار ش��بكة سدود كبيرة ادت 
ال��ى تناقص ايرادات الع��راق املائية، 
ودخ��ل العراق نفق احل��روب والعنف 
والتعس��ف واالضطهاد السياسي 
املائي��ة  الب��اد  اولوي��ات  واهمل��ت 
والزراعية وحتول العراق الى مستورد 
للغذاء بنس��ب تزيد على )%70( من 

احتياجات السوق.
واوض��ح اجلناب��ي ان اعمال انش��اء 
الس��دود ف��ي دول اجل��وار م��ن دون 
موافقة الع��راق وحتول الع��راق الى 
مس��تلم س��لبي لنتائج االجراءات 
واالنش��طة في اعالي الرافدين من 
دون ان تت��اح ل��ه ش��روط االنتق��ال 
الى الواقع املائي الش��حيح نتيجة 
لهوس احلكومة الس��ابقة باحلروب 
الباد  ق��درات  لتحطي��م  ونتيج��ة 
االقتصادي��ة والبن��ى التحتي��ة وما 

تبعها من ارهاب.
منذ انش��ائه في الثمانينيات، عانى 
سد املوصل من مشكات معروفة 
نتجت عن انش��ائه ف��ي موقع فيه 
نس��ب عالي��ة من الترب اجلبس��ية 
الت��ي تتع��رض للذوب��ات ف��ي املياه 
حتت اسس الس��دد مما كان يتطلب 
حتشية )حقن( الفراغات والتجاويف 
الت��ي يخلفها ذوبان تل��ك املكونات 
لغلقها بواس��طة مادة اس��منتية 

خاصة.
ان معاجلة الس��دود التي تعاني من 
مشكات مشابهة بهذه الطريقة 
ام��ر مأل��وف ف��ي العال��م وهن��اك 
العش��رات من الس��دود في العالم 
جتري فيها املعاجل��ة بهذه الطريقة 
مبا فيها اكثر من خمسني سداً في 
الواليات املتح��دة، وقد جرت كذلك 
ف��ي العراق في س��د حديث��ة على 
الف��رات حيث جرت التحش��ية ملدة 

سنتني في اثناء األنشاء.
ان س��د املوص��ل هو اكبر س��د في 
العراق ويقوم بتخرين اكثر من )50%( 
من عائدات دجلة م��ن تركيا، وتبلغ 
طاقته التخزينية )%31( من الطاقة 
اخلزنية في السدود العراقية، وبذلك 
فه��و مينح العراق مرون��ة كبرى في 
تنفيذ خطط��ه الزراعية الى جانب 

درء الفيضان وجتاوز محن الش��حة 
واجلف��اف املتك��ررة، والميك��ن لذلك 
االستغناء عن خدمات السد نتيجة 
ملشكات الترب اجلبسية، بل تطلب 
االم��ر اس��تمرار املعاجل��ة الفني��ة 
باستعمال التقنيات املتاحة واجملربة 

ومراقبة سلوك السد واستقراره.
املراقب��ة  بعملي��ات  االس��تمرار  ان 
واحلقن منحت مشغلي السد خبرة 
كبيرة في ادارة مش��كلة االس��س، 
السياس��ية  الب��اد  لك��ن ظ��روف 
واالقتصادي��ة اس��همت بحص��ول 
فت��رات  ف��ي  تلك��ؤ  او  انقطاع��ات 
معينة، كانت اخطرها مدة احتال 
داع��ش ملوقع الس��د وتدمي��ر دوائر 
وتش��ريدهم  الس��د  ادارة  وبناي��ات 

وتوقف عمليات احلقن.
وزاد اجلنابي بعد حترير الس��د توجه 
جه��د حكوم��ي خ��اص وباش��راف 
السيد رئيس الوزراء د. حيدر العبادي 
الوزارة  فوّقع��ت  النواقص  ملعاجل��ة 
مع ش��ركة تريفي االيطالية عقدا 
لصيانة الس��د، وحلق ذلك اتفاق مع 
فيل��ق املهندس��ني التاب��ع للجيش 
االمريك��ي لاش��راف عل��ى اعمال 

شركة تريفي.
جت��ري االعمال اآلن بش��راكة ثاثية 
االط��راف وق��د حتقق��ت منج��زات 
مهمة في طريق تعزيز سامة السد 
ومنها فتح البوابة احلارسة وصيانة 
املنافذ  وانف��اق  الصم��اء  البواب��ات 
السفلى، وجرى جتديد شامل لنفق 
التحش��ية كهربائي��اً وميكانيكًيا، 
ويجري تدريب املش��غلني العراقيني 

على االجهزة احلديثة.
وجرى كذلك استيراد ونصب انظمة 
احلقن والتحش��ية وه��ي افضل ما 
يتيحه السوق العاملي حالياً، ويجري 
تش��غيلها داخ��ل النف��ق وخارجه 
ف��ي االماكن املتف��ق عليها بصورة 

مستمرة ملدة )24( ساعة باليوم.
لقد قمت ش��خصياً بزي��ارة املوقع 
العم��ل  ش��روط  عل��ى  واطلع��ت 
وانس��جام فريق العمل الثاثي، وانا 
مطمئ��ن بأن س��امة الس��د جتري 
مراقبتها بصورة افضل مما كان عليه 
االمر س��ابقاً بكثير، واليوجد شيء 
نخفيه، وقد جرت اس��تضافتي في 
البرمل��ان العراق��ي وحتدثت بصراحة 
عن املوضوع، كم��ا ان الوزارة تنظم 
مؤمت��راً علمياً عن س��د املوصل يوم 
19 و20 آذار اجلاري مبساهمات دولية 

مرموقة.
االس��تاذ  االستش��اري  املهن��دس 
هشام املدفعي حتدث عن التداعيات 
االقتصادي��ة لس��د املوص��ل قائ��ا 
البح��ث في مش��روع س��د املوصل 
ومش��اريع ارواء اجلزي��رة ، أم��ر مهم 
املس��تقبلي  العراق��ي  لاقتص��اد 
العراق��ي واه��داف منافع��ه تع��م 

العراق جميًعا .
االم��ور  س��لبيات  ف��ي  ابح��ث  ال 
الس��ابقة ولك��ن اهدف ال��ى احلوار 
في االس��تفادة م��ن الواق��ع احلالي  

والتخطيط املستقبلي .
أه��داف املش��روع : صم��م لينق��ذ 
العراق م��ن مخاطر الفيضان ويوفر 

اراضي زراعية كبيرة احلجوم 
اما األه��داف التصميمية فهي درء 
أخط��ار الفيض��ان وخ��زن نح��و 11 

ملي��ار م. مكعب م��ن املياه ألغراض 
الزراع��ة وارواء اراضي اجلزيرة لتوفير 
رقع��ة  زراعية كبي��رة وتوفير األمن 

الغذائي للبلد .
س��د املوصل من مش��اريع مجلس 
ف��ي  بوش��ر  و  الس��ابق  االعم��ار 
العش��رين  الق��رن  خمس��ينيات 
بالدراس��ات التصميمي��ة واعم��ال 
فح��وص الترب��ة ودراس��ات املوق��ع 
املناس��ب عل��ى أعالي ح��وض نهر 
دجلة . صادف املشروع بسبب املوقع 
الذي تقرر االنش��اء علي��ه ، حتديات 
تصميمي��ة وحتديات ف��ي الطبقات 
اجليولوجية السفلى ألسس السد 
، مم��ا أخر االس��تفادة منه بنحو حاد 
. الظروف السياس��ية واالقتصادية 
أثرت كذلك على تأخر اجناز مشاريع 
الري املصممة واالستفادة مشاريع 

اخلزن واالرواء.
تفاصي��ل  ع��ن  املدفع��ي  واض��اف 

مشاريع ارواء اجلزيرة كاالتي :
اجلزي��رة  ري  مش��روع  مس��احة   -
الش��رقي   = 270  ال��ف دومن يخ��دم 

منطقة سهل نينوى
اجلزي��رة  ري  مش��روع  مس��احة   -
الش��مالي   = 270 الف دومن فرضياً ) 
لعدم عثوري على تفاصيل ( ،يخدم 
املنطق��ة العربي��ة ف��ي ربيعة في 
شمال اجلزيرة الغربية .                       

- مساحة مش��روع اجلزيرة اجلنوبي 
= 836.11 دومناً ويخدم هذا املش��روع 
املناط��ق التركماني��ة ف��ي تلعف��ر 
الغربي��ة  اجلزي��رة  أي  وس��نجار، 

الشمالية للعراق .
وافترض املدفعي حسابات افتراضية 
للواق��ع احلال��ي للمش��اريع اذا م��ا 
افترضنا ان املساحة اخملصصة لكل 
فاح في هذه املشاريع هي 20 دومناً. 
اما االفتراض بش��أن مشروع اجلزيرة 

الشرقي 
يك��ون ع��دد االش��خاص الفاحني 
باملش��روع  واملقيم��ني  والعامل��ني 
الش��رقي  للمش��روع  الفاح��ني 
نح��و   06250 ش��خصاً واذا كان ل 
10000 ف��اح +  200000 دومن نح��و 
عائل��ة كل ف��اح نحو 4 اف��راد ، أي 
اجملم��وع =50000 + %20 = أي 12500  
شخص ملوظفي وزارة الزراعة لإلدارة 
و معه��د التدريب و اخملازن واخملتبرات 
ومعمل تصليح اآلليات والتس��ويق 
والكراج��ات ومركز اس��تراحة لزوار 
املشروع واملتسوقني.  اجملموع الكلي 

=  62500 شخص وعدد مماثل ملشروع 
ش��خص  الش��مالي62500  اجلزيرة 
وملش��روع اجلزيرة اجلنوب��ي مجموع 
م��ا يش��غله املش��روع م��ن أي��ادي 
عاملة يكون في االقل 40000 فاح 
كي��د عاملة + 4 اف��راد لكل عائلة = 
160000 شخص + %20 = أي 32000  
شخص ملوظفي وزارة الزراعة لإلدارة 
و معه��د التدريب و اخملازن واخملتبرات 
ومعمل تصليح االليات والتس��ويق 
والكراج��ات ومركز اس��تراحة لزوار 

املشروع واملتسوقني.                 
كل هذا يوضح لنا ان مش��روع سد 
املوص��ل ومش��اريع ري اجلزي��رة هي 
عملي��ة اقتصادي��ة رئيس��ة جبارة 
تخ��دم مئ��ات األلوف م��ن املزارعني 
واملواطنني جديرة باالهتمام .واجنازها 
ب��كل س��رعة وكفاءة مل��ا فيها من 
فوائد اقتصادية للعراق .                                                                                   
املدفع��ي لاس��تفادة من  واقت��رح 
الواقع احلالي للس��د هو االستفادة 
من اخلزن في البحيرة قدر ماميكن من 
املياه وتطوير اس��تعماالت مشاريع 
ري اجلزي��رة الث��اث لس��د حاج��ات 
ويك��ون مش��روع  احمللي��ة  الس��وق 
للزراع��ات  الش��مالي  اجلزي��رة  ري 
الكبي��رة ألغ��راض س��د متطلبات 
بعض حاج��ات االس��واق العراقية. 
اجلزي��رة  ري  و تخصي��ص مش��روع 
الش��رقي إلنتاج الزراعات لتصدير » 
االزه��ار« و » الفواك��ه » و » اخلضار 
املتخصص��ة » و » تربي��ة  احليوانات 
كاألغنام العراقية املطلوبة عامليا »  
و » الدواجن وحلومها »  الى االسواق 
العاملية - لكون مش��روع ري اجلزيرة 
الش��رقي يقع ف��ي » وادي نينوى » ، 
واعتقد ان املستوى الثقافي واعداد 
املهنيني املتوفرين في املدن القريبة 
له��ذا املش��رع وقربها ال��ى املوصل 
تساعد على جناح هذه الفكرة .                                        
ام��ا مش��روع ري اجلزي��رة اجلنوب��ي 
االنتاج  اه��دف  فيبح��ث متطلبات 
على ضوء مراحل اجنازه املستقبلية 

واملتطلبات  في حينها .
هذا ما اقترحه من اهداف لاستفادة 
من مشاريع ري اجلزيرة وسد املوصل 

للحوار بيننا.
هذا ملخص اساسي لوقائع الندوة 
، عل��ى ان نق��وم بنش��ر النص��وص 
الكاملة  م��ع اخلرائط في عدد قادم 

من مجلة » احلوار » قريباً .
      

ان العراق الحديث 
أنشأ منشآت 

كبرى للسيطرة 
والتحكم على 
مياه الرافدين 

زادت على المائة 
منشأ كبير ومنها 
سد الموصل على 
نهر دجلة شمال 
مدينة الموصل 

حيث اكتمل بناؤه 
في عام 1986 
وانشأ بالفترة 
نفسها سد 

حديثة على نهر 
الفرات

بعد تحرير السد 
توجه جهد 

حكومي خاص 
وبإشراف السيد 
رئيس الوزراء د. 
حيدر العبادي 

لمعالجة النواقص 
فوّقعت الوزارة 

مع شركة تريفي 
اإليطالية عقدا 

لصيانة السد، ولحق 
ذلك اتفاق مع فيلق 
المهندسين التابع 
للجيش األميركي 

لإلشراف على أعمال 
شركة تريفي

» معهد التقدم للسياسات اإلنمائية »
يناقش واقع »سٌد الموصل«وتداعياته االقتصادية

من أجواء الندوة



باريس ـ وكاالت : 

كثيراً ما يحذر األكادميي املسرحي 
العراقي جبار خم��اط من دواعش 
املس��رح الذي��ن يريدون تقس��يم 
إل��ى  العرب��ي  املس��رحي  البي��ت 
طوائ��ف تتنف��س الن��زاع واخلالف 
وتطرد التعايش والٍسلم املسرحي، 
وي��رى أن اجلم��ال الفن��ي يتج��اوز 
الطائفي كون الطائفي يعاني من 
مرض عقل��ي ويحتاج إل��ى عيادة 

طارئة إلزالة ظالمية أفكاره.
الفك��ري  مش��روعه  خ��الل  م��ن 
والتطبيقي، يحاول خماط معاجلة 
علل وأمراض املسرح العربي فهو 
يرى َكُثرة املس��ارح وَقّلة اجلمهور، 
ويص��ف أولئك املس��رحيني الذين 
يعمل��ون حت��ت األض��واء األنيق��ة 
باملس��اكني  الوثي��رة  واملقاع��د 
كونهم يتناسون أن حركة الوعي 
والتاربخ حتت الش��مس بني الناس 
املنسيني في كل مكان وليس في 

القاعات املغلقة.
وعن العيادة املسرحية بني خماط  
,ان��ه  منه��ج عالج��ي وإصالحي، 
يعتمد املسرح سبيالً للوصول إلى 
بناء ال��ذات، ونقلها من الس��لبي 
إل��ى اإليجاب��ي، فك��راً وس��لوكاً، 
املنس��يني  الن��اس  إل��ى  تذه��ب 
البعي��دة، كونهم  األماك��ن  ف��ي 
يحتاجون املس��رح والنور اجلمالي، 
حتى يتمكنوا من معرفة وجودهم 
احلي في ضوء الصورة املس��رحية، 
وخط��اب الص��وت احلميمي الذي 
ال يش��عرهم أنه��م عل��ى هامش 

الوجود، أو ال ضرورة لتفاعلهم!
إل��ى  أن ننظ��ر  ينبغ��ي  وأض��اف: 
رؤية ومستقبل  بوصفه  املس��رح 
وليس قيداً أو سجناً للفكر املقيد 

بقي��ود املاضي، ذاكرت��ه تتحرر من 
األلم لتصنع فرحاً دائماً يستقبله 
اجلمهور بزهو وس��عادة، ولهذا من 
يصنع جماالً مس��رحياً خالياً من 
املريضة،  الذاتية  املصالح  شوائب 
خي��راً ي��رى ف��ي ش��عوره وفكره، 
وم��ن يدفع الن��اس إل��ى القتامة 
والي��أس واحل��زن وتدمير املش��اعر 
فه��و خارج ع��ن امللة املس��رحية.
وهنا كان، اإلميان باإلنس��ان ضرورة 

عملي��ة فاعل��ة في بني��ة العيادة 
املسرحية.

وع��ن تلقي��ه دع��وات م��ن تونس 
والكوي��ت وغيرها من ال��دول قال 
خم��اط : تعودن��ا أن تك��ون تونس 
مختب��راً  التنوي��ري  ومس��رحها 
الت��ي حتق��ق  للتج��ارب اجلدي��دة 
تأثي��رات جمالي��ة وفكري��ة ل��دى 
املتلقي. وبالتالي كانت املبادرة في 
دعوة »العيادة املس��رحية« لتكون 

ضمن مهرجان ٢٤ س��اعة مسرح 
من دون انقطاع الذي س��يقام في 

الكاف.
أم��ا الكوي��ت فلم تص��ل دعوة أو 
مبادرة منها، وقطعاً ثمة تخطيط 
أن تصل العيادة إلى أكثر من دولة 
عربي��ة، ليكون ح��واراً مس��رحياً 
أساس��ه املعرفة واحل��وار الفكري 
وامله��اري، وأهدافه رس��م خارطة 
طريق ملسرح يذهب إلى الناس في 

كل مكان، ليعي��د دورة وجوده مع 
الن��اس وحتويلهم إلى مش��اركني 

في العيادة املسرحية.
أم��راض  أن  خم��اط  جب��ار  وي��رى 
ويفق��د  ت��زداد  العرب��ي  املس��رح 
الشباب حماسهم، وقال: لألسف 
بقبيلة  أش��به  العرب��ي  املس��رح 
وجوهه��ا معروفة، له��م هباتها 
عليها،  احلف��اظ  واجبات  وعليهم 
املهم أن تس��تمر عل��ى قيد حياة 

وجودها السنوي بعيداً عن حركة 
التاريخ وحتوالت��ه وحاجات الناس! 
متناس��ني أن املسرح العربي ليس 
ترف��اً يصنع��ه امل��ال السياس��ي. 
بل ض��رورة مجتمعي��ة ينبغي أن 
تتواصل م��ع اجلميع في املس��رح 
العربي، وثقافة املسرح وتسويقها 
ليس ترفاً يصنعه املال السياسي، 
بل ض��رورة مجتمعي��ة ينبغي أن 
تتواصل مع اجلميع في كل مكان، 
وهنا تواصل الشباب بحماس عال 
وملح��وظ مع العيادة املس��رحية 
ألنه��ا مختبرهم حي��ث يجد فيه 
املسرحي الشاب قدراته ومهاراته 
وتطوي��ر  اكتش��اف  حال��ة  ف��ي 

مستمر.
وأوضح أن هناك ني��ة عمل موقع 
إلكتروني للعيادة املسرحية، فيه 
يتم نش��ر بيانات العي��ادة والورش 
املستمرة التي تتواصل مع الناس، 
فض��الً ع��ن التواصل م��ع مراكز 
البح��وث في اجلامع��ات العراقية 
لتطوير األداء ووضع استراتيجيات 
ملعاجل��ة األوضاع الصعبة التي مير 

بها العراق.
ويرى جبار خماط أن أقسى احلروب 
ه��ي الفكري��ة الت��ي تك��ون على 
قاعدة التطّرف واالقصاء، منسوب 
التعاي��ش يقل تدريجي��اً، واحلروب 
تكم��ن  وهن��ا  وتنتش��ر،  تتم��دد 
مس��ؤولية املسرحي العربي ليس 
العمل بأداء النعامة بل باملواجهة 
والتعريف باملشكلة بقصد وضع 
احللول، والنَّاس بنح��و عام تتقبل 
ما يأتي من الفن من رسائل، ألنها 
تع��رف أن الف��ن معي��اره اجلم��ال 
والتفعي��ل اإلنس��اني بعي��داً عن 
والتط��رف  والظالمي��ة  االنغ��الق 
ال��ذي تعاني منها أغل��ب البلدان 

العربية.

صاحب »العيادة المسرحية« يحّذر من دواعش الفن

جبار خماط: أمراض المسرح العربي تزداد ويفقد الشباب حماسهم
شريط ملون

مواطن يتخذ مجسر
أسواق الشعب مأوى له 

 تناقل��ت مواقع التواصل االجتماعي صوراً للمواطن 
)م.ع( الذي يتخذ مكانًا للسكن حتت مجسر اسواق 
الشعب في منطقة حي التجار، بدورها وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية وبناء على توجيه الوزير محمد 
شياع الس��وداني ارسلت فريقاً وطنياً لزيارة املواطن 

ومتابعة حالته وتقدمي اخلدمة املطلوبة له.
واف��اد مدير ع��ام دائ��رة احلماي��ة االجتماعية عقيل 
املوس��وي : ان الفريق توجه ال��ى مكان املواطن وبعد 
االستفسار منه تبني انه من مواليد 1971 وابلغهم 
انه ميلك من��زاًل في حي الصحة ، رافًضا الذهاب الى 

دور االيواء )دور املسنني(.
واض��اف  : ان املواط��ن لدي��ه اوراق ومستمس��كات 
ثبوتية كاملة وهو بصحة جيدة ورفض االفصاح عن 
س��بب تركه املنزل مكتفياً بالقول ان��ه كان مجبرًا 

على ذلك. 
واوضح املوس��وي  : ان هذه احل��االت تكون على عاتق 
احلكوم��ات احمللي��ة ف��ي احملافظ��ات وذل��ك الن الدور 
االيوائية اصبحت من مهامها بعد انتقال صالحياتها 
اليه��ا وفقاً لقرار ف��ك االرتباط ونق��ل الصالحيات ، 
الفًتا الى ان وزارة العمل تتابع هذه احلاالت من جانب 

انساني واخالقي خلدمة هذه الشرائح.

شرطة ذي قار تكّرم ضابط
شرطة أعاد 45 مليون دينار 

اعلنت قيادة ش��رطة ذي قار عن تكرمي ضابط شرطة 
اعاد 45 مليون دينار صرفت باخلطأ ضمن رواتب فوج 

طوارئ الشرطة الرابع من احد املصارف احمللية.
وذكر بيان لقيادة الشرطة ان  :”قائد شرطة محافظة 
ذي قار اللواء املهندس حس��ن س��لمان الزيدي اصدر 
أم��رًا بتكرمي الرائ��د محمد ياس��ر القرغولي ضابط  
حس��ابات فوج طوارئ ش��رطة ذي قار الرابع ألمانته 
ونزاهت��ه “, الفًتا ال��ى ان الضابط ق��ام  بإرجاع مبلغ 
خمس��ة وأربع��ون مليون دين��ار عراق��ي صرفت عن 
طريق اخلطأ من قبل املصرف ضمن رواتب منتسب�ي 

الف�وج “.
مؤك��داً ان “ ه��ذا التصرف يدل عل��ى أمانة الضابط 

وحرصه على املال العام”.

إنقاذ حياة طفل
بعد ابتالعه جسم غريب 

ص��رح مدي��ر مستش��فى الش��هيد الص��در العام 
الدكتور ش��هاب رحيم العتابي عن جناح فريق طبي 
في إنقاذ حياة طفل عمره أربعة أش��هر بعد ابتالعه 
كرة زجاجية ) دعبلة ( تس��ببت في انس��داد مجرى 
التنف��س . فيما  أوضح ذلك الدكتور س��يف محمد 
الفرطوسي طبيب اختصاص طوارئ وقال  :”  اُُحضر  
الطف��ل إلى ش��عبة الطوارئ وهو يعان��ي من حالة 
اختناق شديد وعدم القدرة على التنفس مع إفرازات 
كثيف��ة م��ن الف��م واألنف وه��و في حال��ة هيجان 
م��ع نقص حاد في نس��بة أوكس��جني  الدم ومت نقل 
الطفل على وجه السرعة إلى صالة العمليات بعد 
إجراء اإلس��عافات األولية , وبع��د إجراء الفحوصات 
املطلوبة تبني وجود جسم غريب عند مدخل احلنجرة 
ومت استخراج اجلسم الغريب وعاد الطفل الى وضعه 

الطبيعي  .

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727
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لقطة

بطاقة شخصية

مساء بغدادي على ضفاف دجلة »عدسة: زياد متي«

محم��د مهدي بن عبد احلس��ني 
اجلواه��ري ش��اعر عراق��ي يع��د 
من ب��ني أهم ش��عراء العرب في 

العصر احلديث.
ولد في أس��رة مس��لمه في 26 
يوليو 1899 ، لقب بشاعر العرب 
األكب��ر ول��د في مدين��ة النجف 
االش��رف ، كان أبوه عبد احلسني 
عاملاً من علماء النجف، أراد البنه 
أن يكون عاملاً دينياً، لذلك ألبسه 
العلم��اء وعمامتهم وهو  عباءة 
في سن العاش��رة. وترجع اصول 
اجلواهري إلى عائلة جنفية عريقة، 
نزلت في النجف منذ القرن احلادي 
أفراده��ا  الهج��ري، وكان  عش��ر 
يلقبون ب«النجفي« واكتس��بت 
لقبها احلالي »اجلواهري« نس��بة 
إلى كت��اب فقهي قيم ألفه أحد 
أجداد األسرة وهو الشيخ محمد 
حسن النجفي، وأسماه »جواهر 
الكالم في ش��رح شرائع اإلسالم 
» ويضم 44 مجلداً، لقب بعدها 
ولقب��ت  اجلواه��ر«،  ب�«صاح��ب 
أسرته ب�«آل اجلواهري« ومنه جاء 

لقب اجلواهري.
قرأ الق��رآن الكرمي وهو في س��ن 
مبك��رة ث��م أرس��له وال��ده إلى 
ُمدّرس��ني كبار ليعلموه الكتابة 
والقراءة والنحو والصرف والبالغة 
والفقه. وخطط له والده وآخرون 
أن يحفظ في كل يوم خطبة من 
كتاب نهج البالغة وقصيدة من 
ديوان الشاعر أبو الطيب املتنبي.

نظ��م الش��عر في س��ن مبكرة  
وأظه��ر ميالً من��ذ الطفولة إلى 
األدب فأخذ يقرأ في كتاب البيان 
والتبي��ني ومقدم��ة اب��ن خلدون 
ودواوين الشعر،  ولقد كان في أول 
حياته يرتدي لب��اس رجال الدين، 
واش��ترك ف��ي ث��ورة العش��رين 
الس��لطات  ض��د   ,1920 ع��ام 
البريطاني��ة، وصدر له ديوان »بني 
الشعور والعاطفة« عام 1928م. 
الش��عرية  مجموعت��ه  وكان��ت 
األولى قد أعدت منذ عام 1924م 
لُتنش��ر حت��ت عن��وان »خواط��ر 
الشعر في احلب والوطن واملديح«. 
ثم اشتغل مدة قصيرة في بالط 

امللك فيص��ل األول عندم��ا تُوج 
مل��كاً على الع��راق وكان مايزال 
يرتدي العمامة، ثم ترك العمامة 
كما ترك االش��تغال ف��ي البالط 
امللكي وراح يعمل في الصحافة 
بع��د أن غادر النج��ف إلى بغداد، 
الصحف  فأصدر مجموع��ة من 
منه��ا جري��دة )الف��رات( وجريدة 
)االنقالب( ثم جريدة )الرأي العام( 

وانتخب عدة مرات رئيس��اً الحتاد 
األدباء العراقيني.

غ��ادر العراق آلخر م��رة، ومن دون 
عودة، في أوائ��ل عام 1980,  جتول 
ف��ي عدة دول ولكن كانت اقامته 
الدائمة في دمش��ق التي امضى 
فيه��ا بقي��ة حياته حت��ى توفي  

فيها . 
لقد طبع شعر اجلواهري في ذهن 
الناش��ئة من كل جيل مفاهيم 
وقيًما شعرية إنس��انية ال تزول, 
ام��ا التجدي��د في ش��عره فجاء 
مكل��اًل ب��كل قيود الف��ن الرفيع 
م��ن وزن وقافية ولغة وأس��لوب 

وموسيقى وجمال وأداء.
إح��دى  ف��ي  اجلواه��ري  توف��ي 
الس��ورية  العاصم��ة  مش��افي 
دمش��ق صبيح��ة ي��وم 27 يوليو 
س��نة ,1997 ع��ن عم��ر يناه��ز 
الثامن��ة والتس��عني، ونظ��م له 
تشييع رس��مي وشعبي مهيب، 
ش��ارك فيه أغل��ب أركان القيادة 
السورية، ودفن في مقبرة الغرباء 

في السيدة زينب .

الجواهري

اجلواهري

لندن ـ وكاالت: 
أثبتت دراسة بريطانية أن القراءة 
تتج��اوز حدود املتع��ة واملعرفة ملا 
له��ا من فوائد عدي��دة تعود على 
الصح��ة اجلس��دية إضاف��ة إلى 
فوائدها الكثيرة في تعزيز الصحة 
النفسية والعقلية والتخلص من 

االكتئاب واألرق

وكش��فت الدراس��ة :أن الق��راءة 
تعم��ل على تخفيف ح��دة اآلالم 
املزمنة وهي املشكلة التي يعاني 

منها املاليني حول العالم.
ووفقاً لوكالة األنباء الس��عودية، 
ق��ال باحثون من جامعة ليفربول: 
»إن القراءة املس��تمرة تساعد في 
تخفيف اآلالم املزمنة ولها تأثيرات 

إيجابية عل��ى املخ متاث��ل العالج 
الس��لوكي املعرف��ي وه��و أح��د 
طرق العالج النفس��ي الش��هيرة 
يس��تعمل  في الكثير من احلاالت 

منها التعامل مع اآلالم املزمنة«.
وب��ني الباحث��ون وفق��اً لصحيفة 
»ديل��ي مي��ل« البريطاني��ة ,أن��ه 
من خ��الل إث��ارة ذكري��ات املاضي 

السعيدة ميكن للقراءة أن تساعد 
الذي��ن يعان��ون م��ن اآلالم املزمنة 
على نس��يان األلم ال��ذي يعانون 

منه في الوقت الراهن.
الق��راءة  أن  الباحث��ون  وأض��اف 
حتف��ز الدم��اغ عل��ى التعامل مع 
األل��م بطريق��ة أقل تأثي��راً وأكثر 
ألفة وتط��ور رغبته للتخلص من 

األوجاع أو جتاوزها.
وق��ارن الباحث��ون ب��ني أش��خاص 
استمتعوا بقراءة كتب كجزء من 
بالقراءة  يع��رف  مجموعة فيم��ا 
أخري��ن  وأش��خاص  املش��تركة 
الس��لوكي  للع��الج  يخضع��ون 
الق��راءة  أن  فوج��دوا  املعرف��ي 
باس��تحضار  للق��ارئ  س��محت 

ذكري��ات إيجابية من املاضي الذي 
كان��وا ال يعانون في��ه من آالمهم 

املزمنة احلالية.
وكانت دراس��ة أميركي��ة أجريت 
مؤخراً أظهرت أن اإلنس��ان يكون 
ب��اآلالم  لإلصاب��ة  عرض��ة  أكث��ر 
املزمنة إذا كان مس��توى تعليمه 

متدنياً.

دراسة بريطانية: القراءة تساعد على تخفيف اآلالم المزمنة
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الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء
تبدو قلقا جدا بش��أن وضعك الصحي واملهني 
هذه الفترة. أنت مضغوط جدا بسبب الظروف 
احلالية وتش��عر أنك أقل نش��اطا وحماسا. من 
األفضل ان تس��تغل وقتك ف��ي العمل بدال من 

إهداره في القلق والتوتر.

تنتظر اليوم رس��الة أو خطابا أو مكاملة مهمة 
ج��دا. رمبا تك��ون ه��ذه الرس��الة أو اخلطاب من 
صدي��ق أو من حبي��ب. انتبه، فرمب��ا تتأجل هذه 
الرسالة لسبب غير معروف، مما يجعلك تشعر 

بخيبة األمل. 

مهم��ا كانت طبيع��ة املهام التي تس��ند إليك 
الي��وم، ال تنده��ش إذا وجدت أنه��ا معقدة. قد 
حت��اول جاهدا أن تنتهي منها ه��ذا اليوم، ولكن 
م��ن األفضل أن تق��وم بجزء منها الي��وم واجلزء 

اآلخر غدا.

أنت تش��عر بع��دم االطمئن��ان والراحة بش��أن 
ش��راكتك اجلديدة او بشأن عالقتك مع احلبيب. 
تس��تطيع أن تقضي على هذه احلالة من خالل 
االتصال بش��ريكك أو باحلبيب ومحاولة تسوية 

أي خالف بينكما.

من احملتم��ل أن تس��تغل بعض الس��اعات هذا 
اليوم لقضائها بالقرب من األصدقاء أو احلبيب. 
احرص عل��ى االهتم��ام مبهامك وبعمل��ك. رمبا 
تش��عر بالوحدة على الرغم من وجود عدد كبير 

من األشخاص حولك.

رمب��ا يخب��رك ش��خص م��ا قري��ب من��ك جدا 
مبعلومات تتعلق بوضعك املادي ال أس��اس لها 
م��ن الصحة. ال تضع وقتك ف��ي القلق، بل من 
املفترض أن تفحص حس��اباتك جيدا وتتحقق 

من هذه األخبار.

رمب��ا تريد أن ترتب هذه األم��ور كثيرة في حياتك 
وجتد حلوال ملشاكلك، ولذلك ستفكر في قضاء 
س��اعات متعددة مبفردك. األعباء واملس��ؤوليات 
اخلارجي��ة امللق��اة عل��ى عاتق��ك ل��ن تتيح لك 

الفرصة للراحة حتى ولو لدقائق معدودة.

تتميز الي��وم بحس��ك اإلبداع��ي وقدرتك على 
ابتكار أفكار جديدة على الرغم من انش��غالك 
الش��ديد بأعب��اء العم��ل. ال تش��غل نفس��ك 
بالقضايا السياسية. احرص على كتابة أفكارك 

أوال بأول فرمبا حتتاج إليها في وقت الحق.

تتمن��ي أن تقض��ي وقتك بالقرب من ش��خص 
معني ولكن ه��ذه الرغبة تتع��ارض مع العمل. 
ال تري��د أن تهمل ف��ي عملك، ولذل��ك انته من 
أعمالك أوال واستغل الفترة املسائية في تناول 

العشاء مع هذا الشخص.

الحوتالدلوالجدي
تش��عر بعدم األمان بس��بب ش��كلك اخملتلف. 
رمبا تضط��ر للذهاب للطبيب أو لش��خص ما 
لتتح��دث مع��ه. إذا التقي��ت الي��وم باحلبيب، 
تأكد أن قلقك سيختفي متاما ألنه سيمنحك 

الشعور باألمان الذي حتتاجه.

قلقك بش��أن وضعك املادي رمب��ا يجعلك متوترا 
ومضغوطا على مدار اليوم. كن حذرا عند القيام 
بأي عملي��ات جتارية أو مراجع��ة أي أوراق مالية. 
علي��ك أن تكون موضوعي��ا وأن ترى املوقف على 

حقيقته، وإال ستصاب باجلنون بدون أسباب.

تنتظر الي��وم مكاملة ما تتعل��ق مبجال عملك، 
ولك��ن لظ��روف غي��ر متوقعة ق��د تتأجل هذه 
املكامل��ة. ال تنزع��ج واهتم مبا تقوم ب��ه اآلن. ال 
يوجد شيء أس��وأ من التوتر والضغط، فحاول 

أن تتجنب كل ما يجعلك تتوتر بقدر اإلمكان.
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مدريد ـ وكاالت:

أحرز ليونيل ميس��ي جنم برش��لونة 
هدف��ني  األرجنت��ني،  ومنتخ��ب 
وصن��ع مثلهما، خالل ف��وز العمالق 
الكتالوني على ضيفه سيلتا فيجو 
بخماسية نظيفة في اجلولة 26 من 
الدوري اإلسباني، أمس األول ليحقق 

رقما إعجازيا جديدا كعادته.
مش��اركا  ميس��ي  ليوني��ل  وب��ات 
ف��ي جمي��ع أه��داف فريقه، س��واء 
بالتس��جيل أو بالصناعة، بنس��بة 
وصلت إلى 42.8 باملائة، من إجمالي 
أه��داف البلوجران��ا خ��الل املوس��م 
اجل��اري، والت��ي وصلت إل��ى 122 في 

جميع البطوالت.
وس��جل ميس��ي ه��ذا املوس��م 38 
هدف��ا وصنع 13 أخرين فقط في 37 
مب��اراة، كم��ا أصبح صاح��ب ال�29 
عام��ا متص��درا لقائم��ة الالعب��ني 
الذي��ن أح��رزوا وصنع��وا أهدافا في 
نف��س املب��اراة، برصيد تس��ع مرات.

ويأت��ي خلف الس��احر ميس��ي في 
قائم��ة محققي هذا اإلجن��از، زميله 
األوروجويان��ي لوي��س س��واريز وجنم 
س��يلتا فيجو إياجو أسباس، برصيد 

سبع مرات.
ويحت��ل كال م��ن أردا ت��وران ونيم��ار 
مركزي��ن متقدم��ني ف��ي القائم��ة، 
بجانب جنمي أتلتيكو مدريد، كيفني 
جامي��رو وأنط��ون جريزم��ان وكوريا، 
بينما لم يظهر من ريال مدريد سوى 

الفرنسي كرمي بنزمية.
من جانب اخر، أكدت تقارير صحفية 
إس��بانية أهمية جتديد عقد ليونيل 
ميسي، جنم برش��لونة، مشيرة إلى 
أن ذلك يع��د أهم من مل��ف اختيار 
خليفة لويس إنريك��ي، املدير الفني 
للفريق، ال��ذي أعلن رحيل��ه بنهاية 

املوسم اجلاري.
وينتهي عقد ميس��ي، 29 عاًما، مع 
برش��لونة ف��ي صي��ف 2018، حيث 
يح��ق له التوقيع ألي ن��ادٍ في كانون 
الثان��ي املقبل، ح��ال فش��ل النادي 

الكتالوني في إقناعه بالتجديد.
وقالت صحيفة »ماركا« اإلس��بانية 
خليف��ة  »اختي��ار  الصي��ت  ذائع��ة 
إنريكي هو الش��غل الشاغل حالًيا 

في برش��لونة، إال أن��ه يتضاءل أمام 
قضي��ة جتدي��د عقد ميس��ي براتب 

سنوي يصل إلى 35 مليون يورو«.
وأضافت »ميس��ي ي��درك أن الوقت 
ينفد، وبالتال��ي هو يريد حتقيق أكبر 
كم م��ن البطوالت ف��ي اجلزء األخير 
بالنجاحات،  احلافل��ة  من مس��يرته 
وبرش��لونة يبح��ث م��ن جانبه عن 
أفضل الس��بل للوص��ول إلى اتفاق 

يرض��ي جميع األط��راف، إضافة إلى 
أن مفت��اح التجدي��د ه��و ميس��ي 

نفسه«.
املدريدي��ة  الصحيف��ة  وأوضح��ت 
»رحيل ميسي عن كتالونيا أمر بعيد 
عن مخيلته، لقد بنى مستقبله في 
برشلونة وأسرته متواجدة هناك، وال 
يفكر بترك املدينة إال في حالة واحدة 

هي عودته لروزاريو باألرجنتني«.

تقريره��ا  الصحيف��ة  واختتم��ت 
بالقول »برش��لونة يأم��ل في جتديد 
عق��د البرغوث األرجنتين��ي، وتأكيد 
بقاء صاحب ال�29 عاًما ألطول فترة 
ممكنة، في ظل وجود عروض صينية 
تقدم لالعب 50 مليون يورو سنويًا«.

من جانبه، أشاد الفرنسي زين الدين 
زي��دان، م��درب ريال مدري��د مبواطنه 
كرمي بنزمية، مهاج��م الفريق، بعدما 

س��اهم في الف��وز 4-1 عل��ى إيبار، 
حي��ث س��جل هدفني وصن��ع هدًفا 

ثالًثا خلاميس رودريجز.
ونقلت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، 
تصريحات زي��دان عقب املباراة، الذي 
حت��دث عن رد فعل الفريق وقال »إنها 
ردة فعل جيدة جًدا، لقد بدأنا املباراة 
بش��كل جيد للغاية، س��جلنا ثالثة 
أهداف في نصف ساعة، نحن نعلم 
أنه��ا كانت مب��اراة صعب��ة، لكننا 
لعبنا شوط أول هجومي، واحترمنا 

اخلصم«.
وع��ن مواطنه ك��رمي بنزمي��ة، أوضح 
»أن��ا س��عيد ج��ًدا للمب��اراة الت��ي 
قدمه��ا ، الهدف��ان وحتركاته كانت 
ممي��زة للغاية ، مرة أخرى أنا س��عيد 
للمباراة الكبيرة التي قدمها اليوم، 
وأيًض��ا بقية الالعب��ني قدموا مباراة 
رائعة«.وأض��اف »أنا س��عيد باملباراة 
الت��ي لعبناه��ا ، ال ميك��ن أن تلع��ب 
بش��كل جيد في كل املباريات خالل 
املوسم، هناك العديد من اللحظات 

في املوسم الواحد«.
وع��ن ماركو أسينس��يو، علق زيدان 
»لق��د قدم مب��اراة جي��دة، ليس من 
السهل أن يلعب بهذا الشكل وهو 
ال يش��ارك كثي��رًا، لقد لع��ب كأنه 

يلعب مباراة كل ثالثة أيام«.
واختت��م عن ل��وكا مودريت��ش وقال 
»م��ن غير املأل��وف أن يتم التصفيق 
لالعبني خارج ملعبه��م، ولكن هذا 
م��ا حدث اليوم مع ل��وكا مودريتش، 
ل��وكا الع��ب مهم ج��ًدا بالنس��بة 
لنا، إن��ه يدير املباري��ات التي نلعبها 
بشكل رائع، إنه شخص مميز، ورفاقه 

يحبونه كثيرًا«.
ه��ذا ويق��ف برش��لونة ف��ي صدارة 
الترتيب ول��ه 60 نقط��ة، فيما ريال 
مدريد يتأخر بفارق نقطة واحدة، مع 

امتالكه ملباراة مؤجلة

صحيفة تكشف راتب »البرغوث« في العقد الجديد

الرقم 42 يضع ميسي على عرش األخطر بالليجا

ميسي

تونس ـ وكاالت:
ف��از خليل ب��ن أحمد املهن��دي رئي��س االحتاد 
القط��ري لكرة الطاولة، النائ��ب األول لرئيس 
االحتادي��ن اآلس��يوي والدولي للعب��ة مبنصب 
رئي��س االحتاد العرب��ي خ��الل االنتخابات التي 

أقيمت أول أمس في تونس.
وج��اء ذل��ك عل��ى هام��ش اجتم��اع اجلمعية 
العمومية الذي مت توجيه الدعوة إليه من أجل 
تشكيل جلنة تنفيذية جديدة وانتخاب رئيس 
لقي��ادة االحت��اد العربي خ��الل ال��دورة املقبلة 

. )2020-2017(
ومت اختي��ار املهندي ملنص��ب الرئيس بالتزكية 
خلفا حملمد احلس��يني الذي قرر عدم الترشح 
لدورة جديدة، فيما لم يتقدم أي مرش��ح آخر 
ملنافس��ة املهندي ليت��م اإلعالن ع��ن قيادته 
االحت��اد العرب��ي رس��مياً ف��ي خط��وة مهمة 

للغاية.
ويعد منصب رئيس االحتاد العربي أحد املناصب 
الرفيع��ة الت��ي يص��ل إليه��ا املهن��دي خالل 

مسيرته احلافلة بالعطاء مع كرة الطاولة.
ويأتي ذل��ك قبل أش��هر قليلة م��ن معركته 
االنتخابي��ة األكب��ر بخوض انتخابات رئاس��ة 
االحتاد الدولي لكرة الطاولة املقرر إقامتها في 

آيار املقبل مبدينة دسلدورف األملانية.
ومت تشكيل اجمللس اجلديد لالحتاد العربي باختيار 
املصري الدكتور عالء مش��رف في منصب نائب 
رئيس االحت��اد، وفي العضوية كل م��ن: وائل نور 
الدي��ن من لبن��ان وعصام الس��نيني من اليمن 
واحلاجي منقذ من املغ��رب وكمال الزيتوني من 
اجلزائر، ورضوان محمد الش��ريف من فلسطني، 
ليتبق��ى منصب��ني ش��اغرين في اجملل��س بعد 
االعتراض على ترشيح الثنائي جالل الزياتي من 

تونس وكاظم خزعل من العراق.

»المهندي« رئيسًا 
التحاد الطاولة العربي

مفكرة الصباح الجديد

الجوية ـ الحد
األهلي ـ الزوراء

وست هام ـ تشيلسي

6:00 مساًء
6:00 مساًء

11:00 مساء

كأس االتحاد اآلسيوي

أبو ظبي ـ وكاالت:الدوري اإلنجليزي
أحرز البريطاني اندي موراي املصنف 
أول لق��ب دورة دب��ي الدولي��ة لكرة 
املضرب للمرة األولى في مس��يرته 
فرنان��دو  اإلس��باني  عل��ى  بف��وزه 
فرداسكو بس��هولة 6-3 و6-2 أول 

أمس في املباراة النهائية.
واللق��ب ه��و األول للبريطاني هذا 
املوس��م بعد أن خس��ر نهائي دورة 
نوف��اك  الصرب��ي  أم��ام  الدوح��ة 
الثانيثم  دجوكوفيتش في كان��ون 
خرج من الدور ثمن النهائي لبطولة 

أس��تراليا املفتوح��ة أم��ام األملاني 
ميشا زفيريف في الشهر ذاته.

وكان موراي أنقذ 7 نقاط حاس��مة 
في مواجهته أم��ام األملاني فيليب 
رب��ع  ف��ي  اخلمي��س  كولش��رايبر 
أن يتغل��ب علي��ه  النهائ��ي قب��ل 

بصعوب��ة 6-7 )4-7( و6-7 )18-20( 
و6-1 في ساعتني و54 دقيقة، ووجد 
صعوبة كبيرة أمام الفرنس��ي بوي 
خصوص��اً في اجملموع��ة األولى في 

نصف النهائي.
وخاض موراي املباراة النهائية ال�67 

ف��ي مس��يرته االحترافي��ة، وأحرز 
فيها حتى اآلن 45 لقبا بينها 3 في 
البطوالت األرب��ع الكبرى )وميبلدون 
وفالش��ينغ  و2016   2013 عام��ي 
مي��دوز 2012(، وخس��ر 22 بينها 8 
في الغراند سالم )أستراليا 5 مرات 

ووميبلدون وفالشينغ  وروالن غاروس 
ميدوز مرة واحدة(.

كما أكد تفوقه على فرداس��كو إذ 
خس��ر أمامه مرة واحدة فقط في 
14 مباراة جمعت بينهما حتى اآلن 

بينها 8 انتصارات متتالية.

موراي يحرز لقب دبي للمرة األولى



بغداد ـ الصباح الجديد:
توج فريق احلبيبي��ة بكأس بطولة 
ناف��ع  ك��رمي  أيه��اب  الش��هيد 
الكروي��ة الت��ي اقيم��ت احتف��اًء 
واقيمت  العاش��رة،  رحيله  بذكرى 
البطولة مبش��اركة 8 أندية بنظام 
التسقيط الفردي، ضيفها ملعب 
الش��هيد أيهاب كرمي نافع في حي 
األمانة، حيث حق��ق فريق احلبيبة 
الفوز باملب��اراة النهائية على فريق 
قطاع 19 بف��ارق ركالت اجلزاء 2/3 
بعد التعادل ف��ي الوقتني االصلي 
واالضافي بهدفني ملثلهما، واشرف 
البطول��ة  قي��ادة مباري��ات  عل��ى 
احلكم��ان الدكت��ور فارس س��امي 

وأحمد زياد.
وال��د الش��هيد، امل��درب الك��روي 
كرمي نافع، قدم ش��كره الى جميع 
احلاضري��ن إل��ى املب��اراة النهائية، 
واملواكبني ملنافسات البطولة التي 

استمرت ملدة أسبوع واحد، وقال انه 
يش��عر انه عرس وليس احتفالية 
حزين��ة للذك��رى، حي��ث احلض��ور 
الكبي��ر لوجه��اء املنطق��ة وجنوم 
اللعب��ة م��ن الس��ابقني واملدربني 
الكبار وجم��ع من اجلمهور واحملبني 
حضروا الى امللعب احتفاًء بالراحل 
الشهيد، مبيناً انه مت اختزال الفرق 

املش��اركة لتك��ون 8 فقط مراعاة 
لظروف القطوع��ات في الطرقات 
واجلانب االمني، مشيراً إلى ان جلنة 
االشراف على البطولة تألفت من 
) ماجد جهلول والصحفيان زيدان 
الربيع��ي ورائ��د محم��د ود. فارس 
س��امي وكرمي ناف��ع، وطالب زغير 

خبيراً(.

15رياضة االثنني 6 آذار 2017 العدد )3641(

علي صالح ينضم 
لنفط عبادان اإليراني

الوزارة تحيي مهرجان يوم 
الرياضة الشهري الثاني

بغداد ـ الصباح الجديد:
انضم الالعب علي صالح لفري��ق نادي نفط عبادان 
اإليراني بصفقة أحترافية متتد حتى نهاية املوس��م 
احلالي، وسبق لصالح أن أحترف في املالعب السورية 
واألردنية، وقدم نفس��ه واحداً من الالعبني الفعالني 
في اخلط الهجومي، كما مث��ل املنتخبات الوطنية 
في العديد من االس��تحقاقات السابقة، إلى جانب 
دفاعه ع��ن ال��وان اندية الطلب��ة والنف��ط والزوراء 

والشرطة وكربالء ونفط اجلنوب.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 اشاد وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان 
مبهنية التنظيم واحلضور وااللتزام ملوظفي وزارة 
الش��باب والرياضة الذي يقام في يوم االحد االول 
من كل ش��هر على ملعب الراحل علي حس��ني 
في املدينة الشبابية، كتقليد شهري لبث الروح 
الرياضي��ة وانعاش االج��واء العملي��ة بطابعها 

اليومي في العمل.
وبني عبطان في تصريح ل�)قسم االعالم واالتصال 
احلكوم��ي( ان النج��اح الذي حتقق ف��ي التجربة  
االولى الش��هر املاضي، تعزز الي��وم بقوة وقناعة 
بان الق��ادم افضل ب��كل تاكي��د ويعطينا صورة 
حقيقية ع��ن مدى تاثي��ر الرياضة في االنس��ان 
عموما وتطلعه ال��ى اجواءها املبهجة، الفتا الى 
ان التجربة التي تخوضها وزارة الشباب والرياضة 
بال��وان رياضي��ة مبهج��ة جلميع املنتس��بني بال 
اس��تثناء، ستجد طريقا الى التعميم في جميع 
مؤسس��ات الدولة وهذا ما نلمس��ه بوضوح من 
خ��الل االعالم الرياضي او م��ا يصلنا من ثناء عبر 

قنوات االتصال.
 وشهد املهرجان الرياضي الذي انطلق في الساعة 
التاس��عة من صباح اليوم االحد وحضره الكادر 
املتقدم لوزارة الش��باب والرياضة، اقامة العديد 
من الفعاليات الرياضية الرجالية والنسوية على 
حد س��واء بالعاب الق��وى والق��وة البدنية وكرة 
القدم والريشة الطائرة والكرة الطائرة ورياضات 
اخ��رى، كما مت تهيئة معاجل��ني رياضيني من دائرة 

الطب الرياضي لتفادي اية اصابات محتملة.
 واختت��م املهرج��ان مبب��اراة الدور ش��به النهائي 
لبطول��ة كاس وزي��ر الش��باب والرياض��ة للفرق 
الش��عبية بني فريقي كربالء املقدسة والديوانية 
الذي حضره وزير الشباب والرياضة بالسالم على 

الالعبني والتقاط الصور التذكارية.

الشرطة يتصدر الممتاز 
مؤقتًا بمهرجان أهداف

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتلى نادي الش��رطة ص��دارة دوري الكرة املمتاز 
بف��وزه الكبير امس على فريق البحري في افتتاح 
اجلولة الثالثة من املرحلة الثانية بس��بعة أهداف 
مقابل ثالثة أهداف للبحري، ورفع الشرطة رصيده 
الى 43 نقطة، فيما تراجع النفط للمرتبة الثانية 
وله 42 نقط��ة، وللزوراء الثال��ث 41 نقطة بفارق 

االهداف عن رابع الترتيب نفط الوسط.
هذا وجت��ري اليوم األثنني س��ت مباريات حلس��اب 
اجلول��ة الثالثة م��ن املرحلة الثانية ل��دوري الكرة 
املمتاز، حيث يحل الطبة ضيفا على نادي احلسني 
مبلعب اخلمس��ة االف متفرج مبدينة الصدر فيما 
يضيف النفط على ملعبه ن��ادي امليناء البصري 
فيم��ا يتقابل الس��ماوة مع النج��ف على ملعب 
االول وس��يكون ملع��ب الفيحاء مس��رحا للقاء 
نفط اجلنوب مع احلدود ويتواجه نفط ميسان مع 
نفط الوس��ط على ملعب امليمونة في محافظة 
ميس��ان ويقابل امانة بغداد عل��ى ملعبه الكرخ 
، وتختت��م منافس��ات هذه اجلول��ة باقامة اللقاء 
االخي��ر يوم غٍد الثالثاء  بني كربالء والكهرباء على 

ملعب كربالء الدولي.

ترينغانوـ أثير الشويلي*

يخوض منتخبن��ا الوطني بكرة 
الق��دم الش��اطئية الي��وم اولى 
مبارياته امام ش��قيقه االماراتي 
ف��ي الس��اعة العاش��رة صباحا 
واخلامس��ة  ماليزي��ا  بتوقي��ت 
فجراً بتوقي��ت العراق في ملعب 
مدينة ترينغانو في ماليزيا ضمن 
تصفي��ات بطولة اس��يا املؤهلة 
الى كأس العالم، فيما سيعقب 
مباراتن��ا خمس مباري��ات، حيث 
س��يتواجه املنتخب القطري مع 
نظي��ره الياباني، فيما س��يبقى 
باالنتظ��ار  اللبنان��ي  املنتخ��ب 
املنتخ��ب  انس��حاب  بس��بب 
االوزبك��ي، وس��يتبارى منتخب��ا 
املباراة  وتايلند، وس��تكون  عمان 
اخلامس��ة بني منتخبي البحرين 
بلقاء  املباريات  وماليزيا، وتختتم 
املنتخب االيراني الذي س��يواجه 

افغانستان.
اقيم صباح ي��وم امس في فندق 
الفني  املؤمت��ر  بيوتف��ل فيس��تا 
بحض��ور  للتصفي��ات  واالداري 
مش��رفني م��ن االحتاد االس��يوي 
الش��اطئية،  الق��دم  لك��رة 
باالضاف��ة الى اللجن��ة املنظمة 
في االحتاد املالي��زي ورئيس الوفد 
العراقي غس��ان عيدان ، واالداري 
واملعالج صالح  حميد محس��ن 
م��دراء  ال��ى  باالضاف��ة  ط��رار، 
منتخب��ات اليابان وقط��ر ولبنان 
وتايلن��د واالم��ارات، ومت في املؤمتر 

اس��تعراض قمص��ان الالعب��ني، 
حي��ث س��يرتدي منتخبن��ا الزي 
االخضر فيما س��يرتدي منتخب 
االم��ارات الزي االبي��ض، ومن ثم 
اخلاص��ة  التعليم��ات  ش��رح  مت 
بالتصفي��ات، ونصت التعلميات 

عل��ى ان يكون هن��اك مؤمتر فني 
قبل وبعد املباراة للمدربني.

وفي املؤمتر الصحفي الذي اقيم يوم 
ام��س االحد، قال م��درب منتخبنا 
راش��د داود: ان املب��اراة االولى دائما 
وس��نحاول  صعب��ة،  تك��ون  م��ا 

جاهدي��ن حتقيق نتيج��ة ايجابية 
فيها. واضاف: اكملنا استعداداتنا 
خالل االيام املاضي��ة لهذه املباراة، 
وخضن��ا مباري��ات جتريبي��ة ع��دة، 
وق��د تصاع��د اداء الالعبني، ونحن 
ماضون بالفوز على االمارات. واكد: 

ثقتنا كبيرة بالالعبني على خطف 
النقاط الثالث، ولدينا القدرة على 
ذلك الننا منتلك مجموعة مميزة من 
الالعبني الذين ميتلكون مواصفات 

العب الشاطئية .
ق��دم م��درب منتخ��ب االم��ارات، 

محمد املازمي، شكره وتقديره الى 
االحتاد االس��يوي واللجنة املشرفة 
على بطولة تصفيات اسيا واالحتاد 
املالي��زي. وقال: ان فريقنا اس��تعد 
جيدا له��ذه التصفي��ات، ووصلنا 
بهم ال��ى اجلاهزية القص��وى، وان 
شاء اهلل سنقدم مباريات ايجابية 

بالرغم من صعوبة اجملموعة.
يذكر ان��ه قد اكتمل��ت يوم امس 
اجملموع��ة  منافس��ات  االح��د 
االول��ى، حي��ث اس��تطاع منتخب 
كبيرة  نتيجة  افغانس��تان حتقيق 
عل��ى حس��اب منتخ��ب الص��ني 
قوامه��ا س��بعة اه��داف مقاب��ل 
هدف��ني، وبه��ذه النتيج��ة تصدر 
االولى  اجملموعة  االفغاني  املنتخب 
بس��ت نقاط، فيم��ا ودع املنتخب 
الصيني البطولة بعد خس��اراتني 
متتاليتني. اما املباراة الثانية فقط 
قسا املنتخب االيراني على نظيره 
املاليزي بنتيجة اربعة عشرة هدفا 

مقابل الشيء.
وح��دة  ام��س  منتخبن��ا  واج��رى 
تدريبية اخيرة له في امللعب الثاني 
وبحض��ور جمي��ع الالعب��ني الذين 
يتمتعون مبعنويات عالية ولديهم 
الفوز،  لتحقيق  طموحات كبي��رة 
االس��تعدادات  منتخبن��ا  وانه��ى 
كافة واجلميع يتطل��ع الى حتقيق 
الف��وز ف��ي بداي��ة املش��وار والذي 
س��يكون مفي��دا بش��كل كبي��ر 

بالنسبة لنا.

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

في أولى مبارياته بالتصفيات اآلسيوية

اليوم .. منتخبنا بالكرة الشاطئية يواجه نظيره اإلماراتي 

جانب من املؤمتر الفني

فريق احلبيبية

بضيافة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية

بغداد ـ علية عزم*

احتف��اءاً باالنتص��ارات املظفرة التي 
يحققها ابطال احلشد الشعبي في 
مع��ارك حتري��ر نينوى ، ضي��ف املركز 
الوطن��ي لرعاي��ة املوهب��ة الرياضية 
مهرج��ان  أم��س،  أول  للتايكوان��دو 
انتصارات احلش��د الش��عبي للفئات 
العمرية باللعبة ، الذي رعاه القسم 
الرياضي في ممثلية عصائب أهل احلق 
، مبشاركة ٨ فرق هي ) املركز الوطني 
و مدرسة األبطال و اجلنسية و منتدى 
الس��الم و األثير واالسكان و التحدي 
وامليثاق ( في فئات الناشئني والشباب 

فضالً عن منافسات النساء.
للتايكواندو  الوطن��ي  املرك��ز  مدي��ر 
تنظي��م  وص��ف  محم��ود  خال��د  د. 
التي  البس��يطة  بالهدية  املهرج��ان 
يقدمها املركز الوطن��ي للتايكواندو 
الرياضي ملمثلية عصائب  والقس��م 
أهل احلق البطال احلش��د الش��عبي 
والق��وات املس��لحة الباس��لة وهم 
يخوضون معركة احلق ضد الدواعش 
اجل��رذان ، مضيفاً ف��ي تصريح العالم 
املرك��ز الوطن��ي ان املهرج��ان ميث��ل 
اس��ناداً للجه��ود العس��كرية ف��ي 
س��احات القت��ال م��ن خ��الل ه��ذه 

الن��زاالت الت��ي ب��رزت فيه��ا مواهب 
كثي��رة جديدة ، وقد جاء تنظيم هذه 
املنافس��ات املثي��رة والندي��ة والودية 
كخط��وة تقييمي��ة له��ذه املواهب 
للوق��وف على مس��توياتهم املهارية 
واالدائي��ة الفعلية اس��تعداداً خلوض 
املقبل��ة ع��ن طريق  االس��تحقاقات 
مش��اركة العبي املرك��ز الوطني في 
منافس��ات يعت��زم االحت��اد العراق��ي 
املرك��زي باللعب��ة اقامته��ا قريب��اً ، 
فضالً ع��ن املهرجان اخل��اص للمركز 
ال��ذي س��يتبارى في��ه الالعب��ون من 
فروع املرك��ز الوطني للتايكواندو في 
احملافظات و العبي املق��ر الرئيس في 
بغداد ومن املؤمل اقامة هذا املهرجان 

في املدة القليلة املقبلة.
من جانبه اكد م��درب املركز الوطني 
لطف��ي خير اهلل ان الن��زاالت القوية 
الت��ي ش��هدها مهرج��ان انتصارات 
احلش��د الش��عبي ، اثبتت ان تواصل 
التدريبات املكثفة وهو األسلوب الذي 
ننتهج��ه ف��ي املركز يحق��ق النجاح 
و التميز ، ولقد اظه��ر العبونا الذين 
ش��كلوا أربعة فرق في ثمانية أوزان ، 
اظهروا مس��تويات متفوقة تعطينا 
الثق��ة املطلوب��ة خلوض املنافس��ات 
والدولي��ة  احمللي��ة  البط��والت  و 
بحصيل��ة  واخل��روج  بالتايكوان��دو 

ميداليات وألقاب.
مدي��ر القس��م الرياضي ف��ي ممثلية 
عصائب أه��ل احلق، عل��ي الصرخي، 
ذكر إلع��الم املركز الوطن��ي ان اقامة 
املهرجان تأتي في إطار الدعم املعنوي 

واإلسناد لألبطال الذائدين عن حياض 
الوطن في جبهات القتال ، ورس��الة 
ن��ود ان نبع��ث بها الى كل الش��رفاء 
في العالم بان فصائل املقاومة التي 
ش��كلت َعّصب وثقل قوات احلش��د 

الشعبي البطلة التي لقنت وماتزال 
أع��داء االنس��انية الدواعش دروس��اً 
في البطول��ة واذاقته��م ذُل الهزمية 
واالنكس��ار ليس فقط في س��احات 
القت��ال واملواجهة العس��كرية وإمنا 

ف��ي جمي��ع ميادي��ن احلي��اة ومنه��ا 
اجلان��ب الرياض��ي ، مبيناً ان ش��عبة 
االلعاب الفردية في القسم الرياضي 
للممثلي��ة و يش��رف عليه��ا املدرب 
واملص��ارع املع��روف عمار ك��رمي ناعم 
الذي تولى عملية التنس��يق الناجح 
بني املمثلية واملرك��ز الوطني لرعاية 
الرياضية إلقام��ة فعاليات  املوهب��ة 
رياضي��ة متنوع��ة ، منه��ا مهرجان 
الفئ��ات العمري��ة ف��ي التايكوان��دو 
وكذلك التمارين املشتركة والنزاالت 
الودي��ة التي ضيفه��ا املركز الوطني 
للمصارعة فضالً ع��ن النزاالت التي 
استضافها املركز الوطني للمصارعة 
ف��ي مدينة الص��در مع ش��باب نادي 

العهد مؤخراً.
امل��درب عم��ار ك��رمي اف��اد ان ش��عبة 
االلعاب الفردية في القسم الرياضي 
م��ن  العدي��د  بإقام��ة  س��تضطلع 
الفعاليات الرياضية في هذه االلعاب 
الى جانب االلع��اب اجلماعية ويضاف 
ال��ى ذلك قس��م الرياضة النس��وية 
ف��ي ممثلية عصائب أه��ل احلق والذي 
به��ذه  املتزاي��د  االهتم��ام  يعك��س 
الرياض��ات بهدف تفعيله��ا وجعلها 
مثمرة بالش��كل الذي يتناس��ب مع 

مكانة املرأة العراقية.
البطلتان فاطمة ونور رعد العبتا املركز 

الوطني للتايكواندو اللتان تش��كالن 
مع ارب��ع العبات أخريات ن��واة الفريق 
النس��وي للمركز باللعبة ، وكلتاهما 
من بطالت املنتخب الوطني للنس��اء 
وتواصالن الدراس��ة في كلية التربية 
البدني��ة وعل��وم الرياض��ة بجامع��ة 
بغداد وحتت اشراف د. ُقصي محمد .. 
فاطمة ونور رعد كانت مش��اركتهما 
في املهرج��ان مميزة ، حيث تقابلتا في 
نزال مشوق تبادلتا فيه الضربات بكل 
ندية وس��رعة ومثابرة وانتهى النزال 

بفوز فاطمة على شقيقتها نور.
مهرجان انتصارات احلش��د الشعبي 
انته��ى بتوزيع امليدالي��ات على الفرق 
الفائزة ووزع امليدالية الذهبية وسلم 
كاس املهرجان على الفائز االول فريق 
املركز الوطني رئيس القسم الرياضي 
علي الصرخ��ي فيما قل��د ميداليات 
املرك��ز الثان��ي وكاس��ه عل��ى فريق 
مدرس��ة األبط��ال املدرب عم��ار كرمي 
وقدم ميداليات املركز الثالث و كأسه 
مدير املركز الوطن��ي د. خالد محمود 
عل��ى الفائ��ز الثالث فريق اجلنس��ية 
واخي��را الفائ��ز الراب��ع فري��ق منتدى 
الس��الم ، فض��الً ع��ن كاس املهرجان 

اخلاص لالعبة فاطمة رعد.

* إعالم املركز الوطني
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بغداد ـ الصباح الجديد:
جترى في الس��اعة السادس��ة من 
مس��اء اليوم االثن��ني مباراتي ممثال 
اجلوي��ة  الق��وة  العراقي��ة  الك��رة 
وال��زوراء ف��ي بطول��ة كأس االحتاد 
اآلس��يوي، أذ1 يلع��ب اجلوية امام 
فري��ق احل��د البحريني ف��ي ملعب 
س��عود بن عبد الرحم��ن في نادي 
الوك��رة القط��ري ملع��ب الق��وة 

اجلوي��ة املفت��رض ف��ي البطول��ة 
القاري��ة، في اجملموعة الثانية التي 
يقف ف��ي صدارتها فري��ق الوحدة 
السوري وله 3 نقاط، فيما للجوية 
والصف��اء اللبنان��ي نقطة واحدة، 

واحلد البحريني من دون نقاط.
وف��ي التوقي��ت ذات��ه ف��ي ملعب 
استاد عمان الدولي في العاصمة 
االردنية عمان، يلع��ب الزوراء امام 

األهل��ي االردني حلس��اب اجملموعة 
االولى، التي يتصدرها فريق اجليش 
السوريس وله 3 نقاط فيما للزوراء 
والس��ويق العمان��ي نقطة واحدة 

واالهلي بال نقاط رابع الترتيب.
يذكر ان الزوراء والقوة اجلوية خرجا 
متعادلني س��لباً في اجلولة االولى، 
العماني  الس��ويق  فريق��ي  ام��ام 

والصفاء اللبناني على التوالي.

بغداد ـ رحيم الدراجي*
ثم��ن النائ��ب االول لرئيس اللجنة 
االوملبية الوطنية بشار مصطفى 
رئي��س احت��اد املالكم��ة االلتفات��ة 
الكرمي��ة من قبل امني ع��ام املؤمتر 
الوطني العراقي أراس حبيب كرمي 
الذي قدم دعم��ا ماليا الى املالكم 
الدولي ف��اروق جنجون الذي يعاني 
م��ن وعكة صحي��ة تطلبت اجراء 

تداخل جراحية والزمته الفراش.
وق��ال مصطف��ى ان��ه ه��ذا ليس 
بالغري��ب عل��ى تلك الش��خصية 
املمي��زة الت��ي دائم��ا م��ا تهت��م 
بش��ؤون اصحاب االجن��از في لعبة 
الفن النبي��ل مثمنا تلك االلتفاتة 
الرائعة من قبل��ه من خالل مد يد 
الع��ون املال��ي لهذا البط��ل الذي 
خ��دم العراق وق��دم خالصة عمره 

عندما كان العبا ومدربا.
وشكر رئيس احتاد املالكمة جميع 
م��ن تفقد اخب��ار البط��ل الدولي 

وقدم الدعم املالي له الس��يما وان 
الظروف احلالية تتطلب من جميع 
الس��ؤال  يواصل��وا  ان  اخمللص��ني 
والدعم جلمي��ع الرم��وز الرياضية 

التي خدمت عراقنا الغالي.
م��ن جانب اخر، اوضح��ت  اللجنة 
ان  العراقي��ة  الوطني��ة  االوملبي��ة 
الوثائق التي عرض��ت في عدد من 
وس��ائل االع��الم واملقتطع��ة من 
التقري��ر املالي امل��وزع على اعضاء 
تك��ن  ل��م  العمومي��ة  اجلمعي��ة 
دقيق��ة بامل��رة ب��ل حاول��ت عرض 
اخملاطب��ات التي ارس��لتها االمانة 
املالي��ة للجه��ات ذات العالقة دون 
املس��تحصلة  املبال��غ  تنش��ر  ان 
ش��هرياً برغم وجود ما يش��ير الى 
ذلك لتؤكد س��عيها الى تضبيب 
الصورة وتشويشها لدى املتلقي .

الوطني��ة  االوملبي��ة  اللجن��ة  ان 
العراقية حريصة كل احلرص على 
ادام��ة اط��ر التع��اون م��ع االعالم 

الرياض��ي ب��كل مس��مياته لذلك 
فهي ال تتطي��ر من أي نقد عنوانه 
املصلحة العامة واذ تضع الوثيقة 
الرس��مية للمبالغ املس��تحصلة 
ام��ام االع��الم والراي الع��ام فانها 
التنوي ان تكون خصما الحد بقدر 
ماه��و توضي��ح للحقيق��ة الت��ي 
يح��اول البعض طمس شمس��ها 
لغاي��ات بات��ت معروف��ة للقاصي 

والداني .
وس��تضع اللجنة األوملبي��ة اليوم 
الرس��مية  الوثائ��ق  كل  االثن��ني 
واخملاطب��ات ب��ني امانته��ا املالي��ة 
واجله��ات ذات العالقة على طاولة 
االعالم الرياضي من اجل التوضيح 
مع االشارة الى ان االوملبية حتتفظ 
بحقها في الدفاع عن شخصيتها 
ومكانتها مب��ا تراه مناس��با واهلل 

ولي التوفيق.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ كريمة الركابي*
اقام��ت فرقة الط��وارئ ف��ي بلدية 
الصدر الثانية م��ع موظفي امللعب 
بحملة تنظيف ملعب مدينة الصدر 
خمسة االف متفرج.. فيما زار مدير 
شباب ورياضة مدينة الصدر حسام 
اجلزائ��ري منت��دى ش��باب الق��دس 

لالطالع على سير عمل املنتدى وقد 
اشاد بالعمل املنجز في هذه الفترة 
وف��ي جميع اجمل��االت ومت االس��تماع 
الى اراء وافكار ومقترحات املوظفني 

للنهوض بالعمل نحو االبداع.
ومت اقام��ة دورات ف��ي ف��ن اخلياط��ة 
والتفصي��ل ف��ي منت��دى الرعاي��ة 

العلمية واملنتدى النس��وي بحضور 
مسؤول ش��عبة املتابعة مصطفى 
مزيد ومس��ؤولة الشعبة النسوية 
يس��رى جميل جاءت ه��ذه املبادرات 

ضمن شهر شباط 2016.

* إعالم شباب الصدر

بشار مصطفى يثّمن دعم »المؤتمر 
الوطني« لفاروق جنجون

حملة تنظيف لملعب الخمسة آالف

الجوية والزوراء يواجهان الحد واألهلي 
اليوم في ثاني جوالتهم القارية

»الحبيبية« يحرز كأس الشهيد إيهاب كريم نافع

» األولمبية توضح »شمس حقائقها«
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جمال جصاني

ه��ذه املرة لن نتطرق الى اخلس��ائر البش��رية الهائلة والتي 
تعرضن��ا له��ا طوال عق��ود من هيمن��ة )املنحرف��ني( على 
مقاليد أم��ور هذا الوط��ن املنكوب، وتواصله��ا بعد الزوال 
الش��كلي لسلطتهم الرسمية ربيع العام 2003، والتي ما 
تزال تلحق أبلغ األضرار بحاضر ومس��تقبل الوطن والناس، 
بل الى الثروات واملوازنات األس��طورية التي فرطت بها تلك 
السياس��ات املغامرة والرعناء، ال زمن النظام املباد وحسب 
بل م��ع من تلق��ف أس��اب الغنيم��ة األزلية بع��د الفتح 
الدميقراطي املبني. أعرب بول برمير في مذكراته )عام قضيته 
في العراق( عن موقفه من ممثلي الطبقة السياس��ية التي 
تنطعت ملس��ؤولية إجناز مهمات مرحلة العدالة االنتقالية 
)أعض��اء مجل��س احلك��م( عندم��ا ق��ال: )كان��ت القضية 
الوحيدة التي حلت بس��رعة ف��ي مجلس احلكم هي حتديد 
روات��ب أعضائه، حيث توصل��ت جلنة فرعية ال��ى موازنة.... 
أبلغت اجمللس بأن ما اقترحوه ألنفس��هم )25 عضوا( يفوق 
موازن��ة وزارة التربية التي تضم أكثر من )325000 موظف(. 
من هنا ميك��ن اقتفاء أثر القوى واملصال��ح والعقليات التي 
تقف خل��ف االس��تنزاف الهائ��ل واملتواصل لث��روات البلد 

وموازناته االنفجارية.
لقد س��نت الطبق��ة السياس��ية ومنذ اللحظ��ات األولى 
لتس��نمها مس��ؤولية مجلس احلكم االنتقال��ي، منهجاً 
وأس��لوباً وس��لوكاً أحل��ق أبل��غ الض��رر باملصال��ح احليوية، 
لوطن انتظر س��كانه طوياً حلظة االنعتاق من قبضة أحد 
أبش��ع األنظم��ة الدكتاتورية في التأري��خ احلديث. لتتوالى 
القرارات والتش��ريعات البعيدة عن احلكمة واملسؤولية في 
جمي��ع مجاالت احلياة املادي��ة واملعنوية. لق��د قدموا املثال 
الس��يء والقبيح، والذي برر الحقاً خملتلف ساالت احلواسم 
واللصوص من التس��لل ملفاصل الدول��ة واجملتمع بكل ثقة 
واطمئنان، حيث حتولت مؤسسات الدولة وهيئاتها وإداراتها 
تدريجياً، الى ماذ للمايني من العاطلني عن العمل، والذين 
يس��تلم الكثير منهم رواتباً ومخصصات مجزية مقابل ال 
ش��يء، مضافاً إليها ح��زم من القرارات والتش��ريعات التي 
تب��رر صرف امللي��ارات من الدوالرات على أع��داد كبيرة أخرى 
حت��ت ذرائع ش��تى، وغير ذلك م��ن اخلطوات الت��ي لم تهدر 
املوازنات وحس��ب بل أحلقت أبلغ الض��رر بالوحدة الوطنية 
عبر سياس��ات التميي��ز والتي فاقمت م��ن حالة التمترس 

والتشرذم التي خلفتها لنا سياسات النظام املباد.
على العكس مما حصل على يد هذه الطبقة السياسية 
املتع��ددة الرطان��ة واألطي��اف؛ كان��ت مرحل��ة العدالة 
االنتقالية بحاجة الى قرارات شجاعة تسترد فيها الدولة 
الفتية، كل م��ا ميكن الوصول إليه من ث��روات العراقيني 
املنهوب��ة من قبل حيت��ان النظام املباد، م��ع تقدمي املثال 
احل��ي من قبل الزعام��ات اجلديدة، ف��ي التضحية واإليثار 
وخدمة الش��أن العام واحلفاظ على ثروات��ه وتنميتها، ال 
تش��ويه س��معة العراق اجلديد مبا نضح عن س��لوكهم 
وتطلعاتهم الفعلية من شراهة وطمع وضيق أفق، والذي 
انتب��ه إليها مبكراً احلاك��م املدني الس��ابق للعراق )بول 
برمي��ر( ودّونها ف��ي مذكراته التي أش��رنا اليها. إن املوقف 
من الثروة )اكتس��ابها ودورانها وتراكمها( هو من يرسم 
املامح األساسية حلياة اجملتمعات املادية والقيمية، هذه 
احلقيق��ة الغائبة عن س��لم اهتماماتن��ا وأولوياتنا، هي 
من تقف خلف هذه الفص��ول الفوضوية والغرائبية في 
املش��هد العراقي، حيث ش��بكات الثروة والنفوذ ما زالت 
بعيدة عن اجلادة التي أكرمت ساالت بني آدم، عبر اإلنتاج 
واالبتكار واإلبداع حي��ث "قيمة كل امرء ما يتقنه" ال ما 

)يفرهده( من الثروات مجهولة املالك...!  

َمن وراء نزيف الموازنات؟

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الش��ركة  طرح��ت 
"ممنوع  لفيل��م  املنتج��ة 
التصوي��ر"،  أو  االقت��راب 
األول  الدعائ��ي  البروم��و 
س��يتم  والذي  للفيل��م، 
طرح��ه خ��ال أي��ام ف��ي 
الع��رض، وقد تضمن  دور 
أبطاله،  جمي��ع  اإلع��ان 
وس��يطر علي��ه العدي��د 
الكوميدية  املواق��ف  من 
العمل،  ب��ني كل أبط��ال 
إذ قام��ت الفنانة ميرفت 
أمني باالحتفال باس��بوع 
حفيده��ا ف��ي القس��م، 
ف��ي ج��و م��ن البهج��ة 
والكوميديا ضمن أحداث 

البرومو األول.

وتدور أحداث الفيلم حول 
عقار في حلوان، ويشغل 
ج��زًء  حل��وان"  "قس��م 
م��ن العقار، لذل��ك ترفع 
قضية  أم��ني"  "ميرف��ت 
ض��د احلكومة الس��ترداد 
يش��غله  ال��ذي  امل��كان 
القسم، ما يخلق العديد 
من املفارقات الكوميدية.

أدي��ل  النجم��ة  إخت��ارت 
أن تط��ل ف��ي أس��تراليا، 
ف��ي جولته��ا الت��ي تقوم 
فيها للم��رة األولى هناك، 
بفس��تان بتوقيع املصمم 
زهي��ر  العامل��ي  اللبنان��ي 

مراد.
وف��ي حدي��ث لزهي��ر مراد 
ق��ال   "Billboard" ف��ي 
ان��ه س��عيد  بالتعاون مع 
أدي��ل، متمني��ا أن تك��ون 
بداي��ة ملزي��د م��ن التعاون 
في املستقبل، موضحا أن 
فستان أديل املرصع بأكثر 
م��ن 10.000 كريس��تالة، 
استغرق ما يقرب من 500 

ساعة لتنفيذه.

وذكر زهير ان اديل موهوبة 
بنح��و ال يص��دق،  وأنه لم 
يسمع صوتا مثل صوتها 
م��ن قب��ل، وتاب��ع أن أديل 
متواضع��ة  ش��خصية 
ج��دا، وتقدر قيم��ة احلياة 
العائلي��ة، وأش��ار إل��ى أن 
له هي  املفضل��ة  األغنية 
."Set Fire To The Rain"

املص��ري  املمث��ل  إعت��ذر 
ع��ن  الش��افعي  نض��ال 
املش��اركة في مسلس��ل 
وال��ذي  العش��اق،  قص��ر 
يق��وم ببطولت��ه س��هير 
رم��زي، وبوس��ي،  وف��اروق 
وع��زت  الفيش��اوي، 
العايل��ي، ورمي مصطفى، 
وتألي��ف محم��د احلناوي، 
ومن إنتاج ممدوح ش��اهني، 

وإخراج أحمد صقر.
وكان اخملرج عمر عبد العزيز 

قد إعتذر عن املسلس��ل، 
بسبب إجراء عدة عمليات 
في إحدى عينيه، وجاء بدالً 

منه اخملرج أحمد صقر.

ميرفت امين

نضال الشافعي

اديل

أخبــارهــــــــــم

بغداد - وداد ابراهيم: 
دائرة الفنون التشكيلية حتتضن 
"مع��رض املرأة" خال ش��هر اذار 
اجل��اري، والذي يتزام��ن مع أعياد 
لوح��ات،  في��ه  وتع��رض  امل��رأة، 
وتخطيطات، واعمال في النحت، 
واخل��زف، والكراف��ك، ليؤك��د ان 
للمرأة بصمتها في س��فر الفن 

العراقي.
ودعت دائرة الفنون التش��كيلية 
امل��رأة،  بف��ن  خ��اص  ملع��رض 
واجتهادها،  ابداعه��ا،  ليجس��د 
م��ن اجل اعط��اء فرص��ة كبيرة 
جلي��ل الفنانات، لتأكيد وجودهن 
في س��احة الف��ن التش��كيلي 
الفنان��ة  ولتك��ون  العراق��ي، 
العراقي��ة حاضرة ف��ي صراعات 
احلياة فقد استطاعت ان جتسد 
معاناة امل��رأة العراقي��ة في كل 

الظروف، ووضعت لها وجودا.
من هنا كانت الفنانة العراقية، 
راف��دا حيوي��ا مهم��ا م��ن روافد 

الثقافة العراقية، وان ما تقدمه 
خ��ال املرحل��ة احلالي��ة يح��رك 
الس��كون الذي اجتاح الس��احة 
الفني��ة، بعد اح��داث عام 2003 
وس��رقة االعمال الفنية، واغاق 
القاعات الفنية في عموم بغداد، 
لتنحص��ر النش��اطات الفني��ة 
م��ا بني قاعات ال��وزارة، وجمعية 
الفنانني التش��كيليني، مع بقاء 
قاعة حوار على قيد النشاطات 
من معارض جماعية، وشخصية، 
وهذا ما اس��س ملبادرات من قبل 
عدد م��ن الفنانات فكانت هناك 
املعرض  مثل  معارض شخصية 
عش��تار  للفنان��ة  الش��خصي 
جميل حمودي، والفنانة ساجدة 
املشايخي في قاعة اوج، ومعرض 
الفنانة "اخلزافة" زينب الركابي، 
وندى احلس��ناوي على قاعة دائرة 
ونادي��ة  التش��كيلية،  الفن��ون 
فليح عل��ى قاعة ح��وار، ومليعة 
اجل��واري في قاعة املركز الثقافي 

الفرنسي، وان كان غياب الكثير 
م��ن الطاقات الفنية النس��وية  
عن الس��احة الفنية مث��ل رؤيا 

رؤف، وعفيفة لعيبي،  وس��لمى 
العاق، وس��ميرة عب��د الوهاب، 
واخري��ات، اال انه��ن متواص��ات 

مع نهج الفن العراقي، واملدارس 
العراقي��ة، لتدور ف��ي فلك الفن 
ولتك��ون  العراق��ي،  النس��وي 
هن��اك حركة فنية نس��وية لها 
مامحها، ومواصفات تكش��ف 
لن��ا ان هناك ميا ل��روح احلداثة 

والفن.
الراوي  التش��كيلية ملى  الفنانة 
قالت: املعرض مرتبط مبناس��بة 
وه��ي عي��د امل��رأة، وه��ذا موعد 
ثابت، وهذا ما يجعل من املعرض 
نش��اطا روتيني��ا، لك��ن الوجوه 
الفني��ة الت��ي تش��ارك كل عام 
من الش��باب والرواد، تس��تطيع 
ان تق��دم اعم��اال جدي��دة تعبر 
ع��ن مفاهي��م جدي��دة، تضفي 
مسحة التجدد اليه، فما يحدث 
هو تب��ادل االفكار ما بني االجيال 
وب��ني الفنان��ات بنحو ع��ام، وما 
جنده في املعارض اخلاصة باملرأة، 
هو جدل حول املرأة، ونشاطاتها، 
ف��ي  ومش��كاتها  وافكاره��ا، 

باالخ��ص  وحتدياته��ا،  اجملتم��ع، 
الضغوط��ات الت��ي تعاني منها 
املرأة في اجملتمعات الش��رقية، او 
قد ميث��ل العم��ل الفني مجمل 
واالم��ان،  االم��ن  احامه��ا ف��ي 
وامنياتها التي التتحقق بالواقع، 
فتجس��دها م��ن خ��ال العمل 
او  لوح��ة،  كان  س��واء  الفن��ي، 

قطعة نحتية، او خزفية.
حسني موحي مدير املعارض في 
الدائ��رة قال: معرض امل��رأة يقام 
س��نويا، وضمن منه��اج الدائرة 
الس��نوي، وم��ا يلف��ت االنتب��اه 
هو حج��م املش��اركة ف��ي هذا 
املع��رض، اذ تص��ل االعم��ال الى 
اكث��ر من 150 عما، وفي ش��تى 
االس��اليب واالجتاه��ات، علما ان 
دائرة الفنون التشكيلية تعطي 
احلري��ة ف��ي االس��لوب، واالجتاه، 
وحجم العمل، وه��ذا ما يجعل 
الفنان يحلق في فضاء موهبت�ه 

وابداع�ه الفن�ي.

"معرض المرأة" المرتقب ومالمحه الجديدة

معرض املرأة

قراءة - احالم يوسف:
صدرت مجموعة شعرية جديدة للشاعر حسني نهابة بعنوان 
"فجر التعاويذ"، عن مؤسسة "بداية" لانتاج والتوزيع والنشر 
في مص��ر بواقع 120 صفح��ة، جمعت ما بني ح��روف الوطن، 

واحلبيبة، واألم. وكل تفاصيل احلياة، واملشاعر االنسانية.
 تخللت اجملموعة كتابة مقدمة من قبل س��تار احلسيني حيث 
ذكر فيها: اعود فأقول ان اخلبرة في اسرار احلرف، وتكوين الكلم، 
عب��ر قصائد "فج��ر التعاويذ" جّر بعض اللغ��ة الغامضة الى 
بصيرة االغتراب الذاتي، واملش��رق في لوحة اغريقية استعارها 
بالوان ح��ادة، فغ��دت في موكب اآللهة والعاش��قني، س��موا 
لكرامات ق��ّل ان تزورنا في رحات العمر. فال��ى كل الذين مّروا 
خطافا في تفعيلة هذا الديوان وقصائده، والى كل الذين حاول 
الش��اعر متثلهم باحامهم اليِقظة وعصوا عليه، والذين ترك 
لهم س��ال الروح جلني حبه��م اآلثم، اقول: ان��ي تلذذت بحب 
سجاله، قدر تلذذي بهمس احملبني حني يكون هناك ضياء وامل. 
كت��ب "نهاب��ة" في هذه اجملموع��ة  نحو 25 قصيدة ش��عرية، 
ابتدأها برس��الة الى امه "احلبيبة"، وتغنى بسام بائعة الورد، 
واحلبيبة الوطن، والذكريات، فتنوعت في مواضيعها، واس��باب 
آالم الش��اعر وحزنه، الذي يتواءم به��ا مع الكثير ممن ال يعرفون 
كيفية ترجمة تلك املش��اعر، مثلما اس��تطاع ه��و في "فجر 

التعاويذ".
حس��ني نهابة هو كاتب ومترجم، لديه س��ت روايات مترجمة 
عن اللغة االسبانية، وديوانان مطبوعان، واثنان حتت الطبع، هو 
عضو احتاد االدباء والكت��اب العراقيني، وعضو النقابة الوطنية 

للصحفيني العراقيني.

"فجر التعاويذ" إصدار 
جديد للشاعر حسين نهابة

الصباح الجديد - وكاالت:
أك��د الفن��ان الس��وري، مكس��يم 
خليل، أنه يستعد للبدء في تصوير 
فيلم س��ينمائي جديد، م��ن املقرر 
أن يك��ون في فرنس��ا، ح��ول جانب 
م��ن القضي��ة الس��ورية، مؤك��ًدا 
عل��ى أن الدور الذي س��يؤديه داخل 
أحداث العمل هو الجيء سوري في 
إطار إنس��اني مختل��ف عن جميع 

األعم��ال التي ُقدمت حول القضية 
السورية.

وكشف مكس��يم خليل، في حوار 
خاص الحد املواقع التي تعنى باخبار 
الف��ن والفنان��ني ع��ن موقف��ه من 
الظهور في موسم رمضان املقبل، 
قائا: "حتى اآلن األمور غير واضحة، 
وهناك أعمال ُعرضت علي واعتذرت 
عنه��ا، ألنن��ي مرتب��ط مبسلس��ل 

معروض أخيرًا، بعنوان "ليلة" والذي 
تعرضت لإلجهاد من خاله، السيما 
م��ن بعد برنامج "قعدة رجالة"، فا 
اس��تطيع أن اجهد نفسي ألقصى 
درجة، بل أقوم بإح��داث التوازن بني 

حياتي الفنية، واألسرية".
وأعرب النجم السوري، عن سعادته 
البالغ��ة باألصداء التي وصلته عن 
مسلس��ل "ليلة" وبرنامج "قعدة 

رجال��ة"، مؤك��ًدا على أن 
االخت��اف والتمي��ز، ه��و 
أكثر ما يس��عى إليه من 
خ��ال عمله ف��ي الفن، 
ويؤكد أنه ال ميانع تكرار 
جترب��ة تق��دمي البرام��ج 
فيم��ا بع��د، ل��و وج��د 
الفك��رة اخملتلف��ة التي 

جتذبه لها.

الفنان مكسيم خليل يعرض القضية 
السورية في فيلم فرنسي جديد

بغداد - الصباح الجديد:
احتضنت مؤسس��ة برج بابل للتطوير 
االعامي املعرض الش��خصي الس��ابع 
للفن��ان معراج ف��ارس مس��اء اخلميس 
2017/3/2 ، وحمل املعرض اسم "مرويات 
اط��وار الكائ��ن 2تتأل��ق"، وبحضور فني 

واعامي وتشكيلي كبير.
  ق��دم فارس خاصة جتربته في الرس��م 
م��ن خ��ال لوحات عب��رت عن اس��لوبه 
واجتاهه لتحتل الطبيعة جميع اعماله. 
ويعد املعرض نش��اطا فنيا يدعم حركة 
الف��ن التش��كيلي في قاع��ات العرض 

اخلاصة.
وقال وزير الثقافة األس��بق ورئيس حترير 
صحيفة طريق الش��عب مفيد اجلزائري 
خال افتتاحه املعرض: ان احلضور املتميز 
مبع��رض مروي��ات أطوار الكائ��ن ٢، دليل 
على اهمية الفن التش��كيلي العراقي، 
وتواصله م��ع حركة الثقافة في العراق، 
وهذا بحد ذاته يشكل حتديا ثقافيا وفنيا 

كبي��را، ملا يواجه الباد من حتديات امنية 
وسياسية واجتماعية ، ويشكل رداً قوياً 
على موج��ات االٍرهاب والتط��رف، والتي 

ارادت للعراق ان يعيش في الظام. 
واكد الفنان التش��كيلي معراج فارس: 
ان ثم��رة النت��اج الثقاف��ي ف��ي الع��راق 
جاءت بجه��ود املثقفني والتش��كيليني 
واالعاميني، وما طرح في لوحات معرضي 
الشخصي السابع، ميثل خاصة جتربتي 
الفني��ة والت��ي اضعه��ا ام��ام املتلقي، 
ليتعرف على اجتاهي واس��لوبي  الفني، 
ف��ي عكس جم��ال الطبيع��ة من خال 
اس��تعمالي الدقيق واحلس��اس لأللوان، 

لاقتراب من جمال الطبيعة واحلياة.
فيما يج��د بعض االعامي��ني ان افتتاح 
املعارض الش��خصية في قاعات بغداد، 
تع��د م��ن  النش��اطات املهم��ة، كونها 
تعزز، وتدعم  احلركة الفنية في القاعات 
اخلاص��ة، بع��د ان ان��زوت العدي��د منها 

واغلقت ابوابها.

بغداد - الصباح الجديد:
مرت يوم امس االحد اخلامس من ش��هر اذار 
2017 الذك��رى العاش��رة للعم��ل االرهابي 
اجلبان باس��تهداف ش��ارع املتنبي، الذي راح 
ضحيته العش��رات من ابناء الوطن االبرياء، 
لكن ما يش��هده الش��ارع ف��ي كل جمعة، 
واحلض��ور الكبي��ر للمواطن��ني م��ن بغ��داد 
واحملافظ��ات، بل امتد الى احلض��ور اخلارجي، 
ولشتى املس��تويات الثقافية، والتفاعل مع 
النش��اطات الثقافية، والفنية املتنوعة في 
كنفه، امن��ا ميثل رد فعل عل��ى تلك احلماقة 
الت��ي لم تنل من ع��زم واصرار ابن��اء العراق 
الغيارى. املفك��ر والباحث حس��ني العادلي 
قال: ان شارع املتنبي يعد عكاظ بغداد، ووجه 
العراق، لذلك فان استهدافه، هو استهداف 
للثقافة والفكر، واملدنية، واالرهاب حاول ان 

يقت��ل ال��روح املدنية، وقتل بغ��داد يعني 
اغتيال للع��راق، لكن ش��ارع املتنبي اعاد 
بناء روحه وكيانه مرة اخرى بابهى الصور، 

املتنبي يعد صي��رورة حقيقية ألمة مدنية 
وثقافية، تختزن التاري��خ والذاكرة، وتتطلع 
ملستقبل مشرق. من جانبه اكد الشاعر باقر 
جعف��ر العاق: ان املثقف دائما مس��تهدف 
من قبل املتخلفني، والرد احلقيقي عليه، هو 
بالنش��اط املتواصل الذي الينقطع للشارع، 

كم��ا ان احلضور املتواص��ل، هو رد جلميع 
الذين يبغضون الثقافة، واليريدون 

ان يك��ون للمثق��ف والفن��ان 
العراقي حضور، لهذا يبقى 
ش��ارع املتنب��ي املتنف��س 
للمثق��ف  الوحي��د 

العراقي.

بغداد - الصباح الجديد:
كرم املركز العراقي للتنمية االعامية 
رئي��س حتري��ر الصباح اجلديد الس��يد 
ونقي��ب الصحفيني  زاير،  اس��ماعيل 
العراقيني مؤيد الامي، لدورهما الرائد 
في االعام العراقي، واسهاماتهما في 
انضاج خطاب اعامي متزن، ومهني، 
يه��دف ال��ى توظي��ف كل الطاق��ات 

من اج��ل بناء ع��راق مزدهر، 
وشعب مستقر.

ج��اء ذل��ك خ��ال اللقاء 
االعامي نصف الشهري، 
املرك��ز،  يعق��ده  ال��ذي 
م��ن  نخب��ة  بحض��ور 
االكادمييني، واالعاميني، 

والباحثني.

برج بابل يستضيف معرضًا 
للفنان معراج فارس

المثقفون يستذكرون تفجيرات 
شارع الثقافة والحياة 

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية 
يكّرم رئيس تحرير "الصباح الجديد"
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