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بغداد ـ الصباح الجديد:
َكشفت وزارة التخطيط، أن احلرب 
على تنظيم "داعش" تس��تنزف 
%40 م��ن ميزانية الع��راق، وفيما 
قلل��ت م��ن أهمي��ة احلديث عن 
"إفالس" البالد خالل العام 2020، 
أشارت إلى وجود ديون "بغيضة" 
بذم��ة العراق ل ��دول اخلليج تقدر 

ب�41 مليار دوالر.
وق��ال املتح��دث باس��م ال��وزارة 
عبد الزه��رة الهنداوي في حديث 
متلف��ز تابعته "الصباح اجلديد"، 
إن " الق��رض )البريطان��ي( ليس 
الوحيد بل هو ضم��ن مجموعة 
قروض س��واء من البن��ك الدولي 
أو من ال��دول األخ��رى"، مبيناً أن 
"القروض لها مس��ارين رئيسني 
هم��ا تقلي��ل نس��بة العجز في 

املوازن��ة العام��ة للدول��ة واآلخر 
املس��اهمة في إعادة االس��تقرار 

واالعمار للمناطق احملررة".

وأضاف الهنداوي، أن "زيادة إنتاج 
الع��راق عّوض��ت  ل��دى  النف��ط 
االنخف��اض ف��ي أس��عاره، على 

اعتب��ار أن كمي��ات النف��ط التي 
كان الع��راق يبيعه��ا قبل 2014 
مليوني برميل وبس��عر مئة دوالر 
لكل منها، فيما وصلنا اليوم إلى 
أربعة ماليني برميل تقريباً بسعر 
خمسني دوالراً خالل هذه السنة، 
وبالتال��ي فهو الفارق نفس��ه "، 
الفتاً إلى أن "مشكلتنا الفعلية 
ه��ي احل��رب الت��ي نخوضها ضد 
تلك  اإلره��اب، حي��ث تس��تنزف 
احلرب نحو %40 من قيمة موازنة 

الدولة".
وبشأن احلديث عن إفالس العراق 
بسبب القروض بحدود عام 2020، 
وأكد الهنداوي أن "كل املؤشرات 
تش��ير إلى أن االقتصاد العراقي 

ديناميكي وقادر على العودة.
تتمة ص3

نازحو املوصل

"التخطيط": الحرب ضد داعش
تستنزف 40 % من الموازنة

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
أكد نائ��ب عن املك��ون العربي في 
املوص��ل، أم��س األثن��ني، أن اغلب 
ممثلي احملافظ��ة يقفون بالضد من 
مشروع حتويل مناطق سهل نينوى 
إلى اقليم مستقل، متهماً احملافظ 
الس��ابق اثيل النجيفي وشقيقه 
النجيفي باالس��هام في  اس��امة 
تفتيت املدينة بالتزامن مع انتهاء 
عملية حتريره��ا من تنظيم داعش 

االرهابي.
لكن التحالف الكردستاني، لم يبد 

معارضة على امكانية حتويل تلك 
املنطقة املتنازع عليها إلى اقليم، 
الفتاً إلى مس��اندته أي قرار يصدر 
م��ن ابنائها وهم من املس��يحيني 
والشبك وااليزيديني حتى وأن ابقوا 

على ارتباطهم باحملافظة.
وق��ال النائ��ب ع��ن املوص��ل عبد 
الرحيم الش��مري في تصريح إلى 
"املك��ّون  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
العرب��ي يق��ف بالضد م��ن حتويل 

مناطق سهل نينوى إلى اقليم".
ال��رأي  وتاب��ع الش��مري أن "ه��ذا 

يش��اطرنا فيه، ممثل��و االقليات في 
مجلس الن��واب واحلكومة احمللية، 
فاجلميع مع ابقاء احملافظة موحدة 

بعيداً عن مساعي التقسيم".
وأشار إلى أن "اقليم كردستان هو 
ابرز الداعمني القلمة سهل نينوى 
م��ن أجل اضع��اف احملافظ��ة التي 
وقفت سداً منيعاً امام طموحاته 
بالتوسع على اراٍض خارج سيطرته 

طوال السنوات املاضية".
وأتهم الش��مري "احملافظ السابق 
نائب  النجيف��ي وش��قيقه  اثي��ل 

رئيس اجلمهورية اسامة النجيفي 
بالتآم��ر عل��ى نين��وى، م��ن خالل 
تش��جيع الكرد على التوسع ومد 
نفوذه��م إل��ى اراض ال تعود لهم 

ادارياً".
أن  إل��ى  العرب��ي  النائ��ب  ولف��ت 
"مجل��س الن��واب س��بق أن اصدر 
قراراً خالل الع��ام املاضي يتضمن 
االبقاء على احلدود االدارية حملافظة 
نين��وى وعدم التالع��ب بها من أي 

جهة كانت".
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نائب يتهم أثيل النجيفي بالتآمر على المحافظة والتفريط بأراضيها

العرب يرفضون تحويل سهل نينوى إلى إقليم.. والكرد ال يمانعون

ترامب يقرر استثناء العراق
من حظر السفر والحكومة ترحب

الجبـوري يدعو إلعادة
منحة الصحفيين

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قال مص��در في البي��ت األبيض أن 
الرئي��س األميرك��ي س��يوقع أمراً 
تنفيذياً جديداً بشأن حظر السفر 
يس��تمر مل��دة 90 يوماً ويس��تثني 
العراق ولن يؤثر على حاملي اإلقامة 

الدائمة في الواليات املتحدة.
وأضاف املسؤول في البيت األبيض، 
أن��ه م��ن املنتظ��ر تطبي��ق األم��ر 
التنفي��ذي، بع��د تص��دي القضاء 

حملاولته األولى في هذا اخلصوص.
وأشار املصدر إلى أن األمر التنفيذي 
اجلديد س��يبقي على حظر س��فر 
مواطن��ي س��ت دول ذات أغلبي��ة 
مس��لمة إلى الواليات املتحدة ملدة 
90 يوماً. وهي إيران وليبيا وس��وريا 

والصومال والسودان واليمن.
وذك��ر املصدر أن الع��راق ُحذف من 
قائم��ة ال��دول ال��واردة ف��ي األم��ر 
التنفيذي األول الصادر في 27 يناير 
كانون الثاني ألن احلكومة العراقية 
فرضت إجراءات فحص جديدة مثل 
زيادة الرقابة على تأشيرات السفر 
وتب��ادل البيانات وبس��بب تعاونها 
م��ع الوالي��ات املتحدة في س��بيل 
مكافحة متشددي تنظيم داعش.

من جانبها أش��ادت وزارة اخلارجية، 
بق��رار الرئي��س األميرك��ي دونال��د 
ترامب باس��تثناء العراق من حظر 
الس��فر، وعدت��ه "خط��وة باالجتاه 

الصحيح".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس مجلس النواب، س��ليم 
اجلب��وري على ض��رورة اعادة صرف 
العراقي��ني  الصحفي��ني  منح��ة 
والبالغة مليون دينار بعد توقفها 
لثالث سنواب بسبب االزمة املالية 

في البالد.
وذكر بي��ان ملكتب��ه اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان اجلبوري زار 
مقر النقابة صب��اح امس والتقى 
بنقيبه��ا مؤي��د الالم��ي، "وتقدم 
الصحفية على  بشكره لالس��رة 
الفاع��ل في املش��هد  حضوره��ا 
الوطني خالل مواجهتنا لإلرهاب، 
وف��ي املس��ؤولية العالي��ة الت��ي 
حتمله��ا الصحف��ي العراق��ي في 

نق��ل احلقيق��ة وفض��ح املرجفني 
االره��اب  اكاذي��ب  وف��ي كش��ف 

وتضليله".
وأك��د اجلب��وري "ح��رص مجل��س 
الن��واب عل��ى إق��رار قان��ون نقابة 
الصحفيني الذي فتح كل الفرص 
للنقابة في ان تعم��ل وفق معيار 

متوازن وواضح ومهني".
زال��ت  "م��ا  ان��ه  ال��ى  وأش��ار 
ملنح��ة  املالي��ة  االس��تحقاقات 
 3 من��ذ  واملتوقف��ة  الصحفي��ني 
س��نوات مصدر اهتم��ام من قبله 
وي��رى ض��رورة إعادتها م��ن جديد 
لتك��ون معين��ا للصحف��ي الذي 
يقف ملساندة بلده وحمايته شأنه 
شأن اجلندي في ساحات القتال".

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة جه��از مكافحة 
االثن��ني  أم��س  ي��وم   ، اإلره��اب 
،عن حتري��ر قواتها ح��ي الصمود 
بالكامل، مشيرة الى ، اقتحامها 
حل��ي املنصور بأمين املوصل ، فيما 
دفع��ت قوات الش��رطة االحتادية 
بقوات من فرقة النخبة إلى حي 
العكيدات وبإسناد طيران اجليش 
والتق��دم باجتاه اجملم��ع احلكومي 

من عدة محاور . 
وق��ال قائد محور جهاز مكافحة 
عب��د  الرك��ن  الفري��ق  اإلره��اب 
"ق��وات  ان  ألس��اعدي  الوه��اب 
جه��از مكافحة اإلره��اب حررت 
حي الصم��ود بالكام��ل ورفعت 

العلم العراقي فوق مبانيه". 
وأض��اف ألس��اعدي ف��ي حديث 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  خ��اص 
الق��وات األمني��ة  ب��أن  اجلدي��د‘‘ 
باشرت باقتحام حي  املنصور في 
اجلانب األمي��ن ملدينة املوصل بعد 

حترير حي الصمود بالكامل". 
من جانبه ذكر مصدر أمني رفيع 
املس��توى ف��ي قي��ادة العمليات 
املشتركة أن "الشرطة االحتادية 
استأنفت معاركها على معاقل 

داع��ش في الدن��دان والدواس��ة 
والنبي ش��يت ودفعت بقوات من 
فرقة النخبة إلى حي العكيدات 
وبإسناد طيران اجليش ومدفعية 
والتق��دم  االحتادي��ة  الش��رطة 
باجت��اه اجملمع احلكوم��ي من عدة 

محاور". 
وأضاف املص��در الذي لم يفصح 
عن أس��مه لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘إن "الق��وات املش��تركة 
حاصرت مجمع املباني احلكومية 
غ��رب املوصل متهي��داً القتحامه 
وحتري��ره م��ن قبض��ة التنظي��م 

اإلرهابي داعش". 
وتابع ان"الق��وات األمنية متكنت 
من الس��يطرة على جسر احلرية 
ف��ي مدين��ة املوص��ل"، مبيناً أن 
"هذا اجلس��ر ي��ؤدي إلى وس��ط 

املدينة". 
من جهته ق��ال القائد في جهاز 
مكافح��ة اإلره��اب الل��واء معن 
ان"  االثن��ني  أم��س  الس��عدي 
مسلحي داعش اإلرهابي يسعون 
إلثب��ات وجودهم عن طريق ش��ن 
هجمات بالطائرات املسيرة خالل 

عمليات حترير امين املوصل .
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الشرطة االتحادية تستعد القتحام
المجّمع الحكومي في الساحل األيمن للموصل

قوات الشرطة االحتادية في الساحل األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
لالم��ن  ال��وزاري  اجملل��س  بح��ث 
الوطن��ي برئاس��ة رئيس ال��وزراء 
حيدر العبادي، االحد، تزويد مديرية 
حتقي��ق االدل��ة اجلنائي��ة ببيانات 
البصمة الوراثية لالستفادة منها 
امنياً، فيما مت اتخاذ مجموعة من 

القرارات بشأن أمن املطارات.
وق��ال مكت��ب العبادي ف��ي بيان 
اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد" 
ان "رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي ت��رأس اجتم��اع اجمللس 
ال��وزاري لألم��ن الوطن��ي"، مبيناً 
ان��ه "مت مناقش��ة س��ير معركة 
حترير اجلان��ب االمي��ن واالنتصارات 
املتحققة والتأكي��د على أهمية 
إدامة زخم االنتصارات املتحققة 

حلس��م املعركة وحتقيق االنتصار 
النهائي".

"ج��رى  أن��ه  املكت��ب  وأض��اف 
مناقش��ة تزوي��د مديري��ة حتقيق 
البصمة  ببيانات  اجلنائي��ة  االدلة 
منه��ا  لالس��تفادة  الوراثي��ة 
أمنياً"، مش��يراً الى ان "اجملتمعني 
بحث��وا موضوع نق��اط التفتيش 
الكمركي��ة واالج��راءات املتبع��ة 

ملرور الشاحنات".
وتاب��ع املكتب انه "مت��ت املوافقة 
عل��ى مش��روع املرك��ز الوطن��ي 
الدارة البيانات املكانية وتش��كيل 
العلي��ا  التنس��يقية  اللجن��ة 
للبيان��ات املكاني��ة وبوابة العراق 

اجلغرافية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��هد اجتم��اع مجل��س اجلامعة 
العربي��ة عل��ى مس��توى املندوبني 
الدائمني، في دورته العادية ال�147، 
برئاس��ة  أعمال��ه،  عق��د  وال��ذي 
الس��فير نذي��ر العرب��اوي، س��فير 
اجلزائر لدى مص��ر، ومندوبه الدائم 
لدى اجلامعة العربية، والتي اختتم 
في س��اعة متأخرة م��ن ليلة، يوم 
األول م��ن أمس األحد، خالفاً عراقياً 
قطرياً "كبيرا" بسبب بند مت إدراجه 
بطلب قطر ضمن ما يس��تجد من 
أعمال، خاص باخملتطفني القطريني 

لدى دولة العراق.
ووفق��اً ملصادر دبلوماس��ية عربية، 

بحس��ب صحيف��ة الع��رب الي��وم 
"الصب��اح  وتابعته��ا  األردني��ة 
تقدمت  أن قطر  اجلديد"،أوضح��ت 
ألول مرة مبشروع قرار حول املوضوع، 
األم��ر ال��ذي رفض��ه الع��راق رفضاً 
قاطع��اً، خاصة أن مش��روع القرار 
كأنه يتحدث بصورة غير مباش��رة 
ع��ن إدانة عربي��ة للع��راق في هذا 
امللف. وأك��دت اجله��ات في بيانات 
خاص��ة أن الع��راق رفض املش��روع 
واحتج عليه بش��دة، إال أنه بالرغم 
م��ن ذل��ك مت متري��ره ورفع��ه جمللس 
اجلامعة العربية على مستوى وزراء 
اخلارجي��ة.، وذل��ك من أج��ل إقراره، 

بالرغم من الرفض العراقي له.

مجلس األمن الوطني يتخذ عدة 
قرارات بشأن أمن المطارات

أزمة عراقية - قطرية حول مشروع 
قرار في اجتماع الجامعة العربية

قائد عسكري بريطاني يكشف 
عن مصير »أبو بكر البغدادي«

"داعش" ينشر الخراب في أطناب
الموصل ويرتكب الفظائع ضد أهلها 23
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

مازالت االطراف والقوى السياسية 
في اقليم كردستان تدور في حلقة 
مفرغ��ة وتتبادل ب��ن فت��رة وفترة 
أخرى اللوم وترمي بعضها كرة النار 
في س��احة الطرف اآلخ��ر محملة 
إياه مس��ؤولية االزمات واملشكالت 
الت��ي يعان��ي منه��ا املواطنون في 
اإلقليم، فبعد ان اثبتت عجزها في 
اجتماع مش��ترك، ملناقش��ة  عقد 
الس��بل الكفيلة بت��دارك االزمات 
واعتماد حلول مناس��بة لها، يقدم 
كل طرف رؤيته الى االطراف األخرى 
وخارطات  وبرام��ج  عب��ر مش��اريع 
طري��ق تعلن بن فت��رة وفترة أخرى 
واملواط��ن املغل��وب على أم��ره في 
حي��رة مبن يصدق ومن ميكن ان يحل 
له مش��كالت فقدان الرواتب واملاء 

والكهرباء واحملروقات.  
االس��المي في كردس��تان  االحت��اد 
وف��ي اطار اجله��ود املبذولة ملعاجلة 
االزم��ات واملش��كالت السياس��ية 
التي مير به��ا االقليم وايجاد ارضية 
مناس��بة للب��دء بح��وار جديد بن 
الق��وى واالطراف السياس��ية قدم 
خارط��ة طريق الحتواء املش��كالت 

واألزمات السياسية.
عض��و اجملل��س القيادي ف��ي االحتاد 
االس��المي الدكت��ور محمد احمد 
اعل��ن في تصريح للصب��اح اجلديد 
ان االحت��اد االس��المي اع��د خارطة 
طريق م��ن 12 بنًدا ، تتضمن جميع 
املفاص��ل الرئيس��ة ف��ي االقلي��م 
قدمها الى االحت��اد الوطني واحلزب 
الدميقراطي وحركة التغيير لتعديل 
قانون رئاسة االقليم واعادة تفعيل 

برملان كردستان.
احمد أض��اف ان االحتاد االس��المي 

ي��رى ان املرحلة الراهن��ة وحتدياتها 
تتطلب اس��تمرار العمل املشترك 
ف��ي حكومة  اجلمي��ع  ومش��اركة 
االقليم لغاية انتهاء عمر الكابينة 
والتواف��ق عل��ى تعدي��ل  احلالي��ة، 
قان��ون رئاس��ة اإلقلي��م ومعاجل��ة 
مشكلة رئاس��ة االقليم، التي قال 
ان له��ا بعدي��ن األول قانوني واآلخر 

سياسي.
وتابع ان مش��كلة رئاس��ة االقليم 
الحت��ل اال عب��ر التوافق ب��ن جميع 
ارادة  وج��ود  خ��الل  م��ن  االط��راف 
صادقة بعيداً عن العناد السياسي 
واملزايدات التي تروم كسب اجلماهير 

مؤكداً أن متس��ك االحتاد االسالمي 
مبش��روع االحزاب االربع��ة لتعديل 

قانون رئاسة االقليم.
وف��ي مع��رض رده على س��ؤال عن 
موق��ف االحتاد االس��المي من بقاء 
مس��عود بارزاني في منصب رئيس 
واته��ام  رابع��ة،  لوالي��ة  االقلي��م، 
االحت��اد  يك��ون  ان  نف��ى  البع��ض 
االس��المي متس��اهالً في مسألة 
بق��اء بارزاني ف��ي منصب��ه لوالية 
رابعة، واضاف ان االحتاد االس��المي 
يتعامل بواقعية مع هذه املس��ألة 
وان بقاء بارزاني م��ن عدمه يحتاج 
الى توافق سياسي واعتماد احللول 

التواف��ق  م��ن  النابع��ة  املمكن��ة 
الوطني.

م��ن جهت��ه حم��ل عض��و اجمللس 
القيادي في االحتاد االسالمي عثمان 
كارواني احل��زب الدميقراطي واالحتاد 
االوضاع  ت��أزم  الوطني مس��ؤولية 
مطالب��اً  االقلي��م،  ف��ي  الراهن��ة 
الدميقراط��ي بع��دم التراج��ع ع��ن 
املب��ادرة التي قدمها بارزاني ملعاجلة 
أزم��ات االقلي��م ، وق��ال ان تغيي��ر 
الرئاسات الثالث في االقليم بحزمة 
واح��دة ه��و احل��ل األمث��ل ملعاجلة 

األزمات واملشكالت الراهنة.
واض��اف ان مش��روعهم يدعو الى 

ويف��رض  البرمل��ان  تفعي��ل  اع��ادة 
اخلمس��ة  االط��راف  موافق��ة 
االساس��ية على اجراء أية تغييرات 

في هيئة رئاسة البرملان.
بدوره قال املتحدث الرسمي باسم 
احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني 
محمود محمد ف��ي مؤمتر صحفي 
املكت��ب  اجتم��اع  عق��ب  عق��ده 
السياس��ي م��ع االحتاد االس��المي 
امس االثن��ن ان حزبه يثمن اجلهود 
التي بذلها االحتاد االسالمي وإعداد 
مشروع ملعاجلة ازمات االقليم، وقال 
» لقد اقترح وفد االحتاد االس��المي 
موض��وع عق��د اجتماع خماس��ي 

لالحزاب اخلمس��ة الرئيس��ة، نحن 
نؤيد عقد اجتماعات اكثر توس��عاً 
لتش��مل جميع القوى السياسية 
ألن معاجل��ة مش��كالت اإلقليم ال 
تقتص��ر على خمس��ة احزاب وهي 

تعني اجلميع«.    
وابدى محمد ع��دداً من املالحظات 
معاجل��ة  اولوي��ة  ترتي��ب  عل��ى 
االحت��اد  ف��ي مش��روع  املش��كالت 
االس��المن موضح��ا يج��ب قب��ل 
معاجلة املشكالت حتديد املشكالت 
وترتيبها حسب االولوية، وحول آلية 
اع��ادة تفعيل البرملان أك��د ان رؤية 
حزبه لكيفية اعادة تفعيل البرملان 

تختلف كلياً عن بقية األطراف..  
وبشأن البدء بعقد اجتماعاتهم مع 
االحتاد الوطني الكردستاني، اوضح 
ان حزب��ه بانتظ��ار االحت��اد الوطني 
الكردس��تاني، ان ينهي مناقشاته 
الداخلية وان يقدم مش��روعه الذي 
يتأل��ف من ثمان��ي نق��اط ملعاجلة 
وأعرب  االقليم،  أزمات ومش��كالت 
عن أمله في ان ينهي االحتاد باسرع 
وق��ت مناقش��اته الداخلية ويقدم 
يبحثا  للدميقراطي كي  مش��روعه 

معاً الصيغة النهائية.
ه��ذا ويعاني اقليم كردس��تان من 
أزمة سياس��ية واقتصادية خانقة 
تول��دت نتيج��ة مطالب��ة جمي��ع 
األطراف بتنحي بارزاني عن منصبه 
وضمان التداول السلمي للسلطة، 
عقب انتهاء مدة والية رئيس اقليم 
كردستان الثالثة في 19 من آب عام 
2015 ، ما ح��دا باحلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني ال��ى تعطي��ل برملان 
االقليم بقرار من مكتبه السياسي 
بعد ان منع رئيس��ه يوسف محمد 
وه��و عن حركة التغيي��ر من دخول 
أربيل لترؤس جلس��ات  محافظ��ة 

البرملان..

االتحاد اإلسالمي يدعو إلى تنّحي بارزاني وضمان التداول السلمي للسلطة
قّدم خارطة طريق من 12 بندًا لتطبيع األوضاع السياسية في اإلقليم 

عبد الزهرة محمد الهنداوي 

ح��ن حت��ط رحالك ف��ي اجلباي��ش فأنك س��رعان ما 
تستنش��ق عبير جنوبنا اجلميل ،   ،الطيبة  والكرم 
واحملب��ة  , وجم��ال الروح  ، س��مات  يتمي��ز بها ابناء 
اجلباي��ش الذين يربو تعدادهم على 55 ألف انس��ان 
، ورمبا اس��تمدوا هذه الصفات من عمق الهور الذي 
يحتض��ن مدينتهم ، فهو مصدر اخلير والنماء ، وهو 
موطن اجلم��ال واحملب��ة  والبهاء ، ,منطل��ق الثورات 
وموط��ن اجلهاد املعمد بالدم��اء، .. ولو قدر للقصب 
والب��ردي ان ينط��ق  لروى لن��ا حكاي��ات وروايات عن 
قصص العش��ق والثورات وماتعرضت له االهوار من 

محن وبالء . 
 أبناء اجلبايش الذين يعيشون على خير الهور يعانون 
شظفاً في عيشهم بعد ان شح الهور عليهم بخيره 
ولم يعد كما كان في يوم ما ، معطاء ميور فيه اخلير 
م��ور النار في احلطب ، فاألس��ماك التي تعد املصدر 
الرئي��س للحياة هناك لم يعد وجودها اقتصادياً امنا 
اصبحت شحيحة بعد ان جفت مياه الهور ثم عادت 
م��رة أخرى ، وطيور اله��ور هي ايضاً ل��م تعد مبأمن 
فآث��رت الرحيل بعيداً .. هكذا ب��دت لنا احوال احلياة 
في قضاء اجلبايش ونح��ن نحط رحالنا في مضيف 
للش��يخ لبنان األسدي شيخ عش��ائر بني أسد في 
اجلباي��ش الذي يقع على حافة الهور .. وفي املضيف   
حتدث لنا خبير االهوار جاس��م االس��دي عن الكثير 
من التفصيالت املرتبطة بحي��اة الناس وما اصابها 
م��ن تدهور خالل العقود املاضية بس��بب سياس��ة 
التجفي��ف الرعناء التي انتهجها النظام الس��ابق 
لقتل احلياة في  االهوار.. ثم بعد ذلك  التنافس على  
املياه بن تركيا والعراق وسوريا ، االمر الذي نتج عنه 
تراجع في معدالت مياه نه��ري دجلة والفرات ، كما 
ان خط��ة وزارة املوارد املائية لغم��ر االهوار باملياه لم 
تكن موفقة بس��بب اس��تثمار كميات كبيرة منها 
في زراعة )الشلب( في محافظات الوسط ، وبالتالي 
فإن كل هذه التحديات ستعرض االهوار التي تغفو 
على مساحة 6 آالف كيلو متر عبر ثالث محافظات 
، رمبا إلى اجلفاف مرة أخرى بس��بب العجز عن توفير 

املياه املطلوبة لغمرها بالكامل .
ويش��كو رئي��س مجل��س محافظة ذي قار الس��يد 
حمي��د الغزى ال��ذي كان يحمل حم��اس عالي نحو 
النه��وض بواق��ع االهوار الس��يما بع��د ضمها إلى 
الئحة الت��راث العاملي ، قل��ة التخصيصات وعزوف 
املس��تثمرين ما ابق��ى االهوار على حاله��ا .. لذلك 
اعتقد ان من املناس��ب جداً االلتفات إلى هذا الواقع 
املؤل��م من خالل إع��ادة النظر بخط��ط وزارة املوارد 
املائية املتعلقة بسياسة غمر االهوار باملياه من أجل 
ضمان اس��تمرار احلياة فيها ، هذا م��ن جانب ، ومن 
جانب آخر الس��عي نحو فتح آفاق االس��تثمار أمام 
املستثمرين إلقامة املرافق السياحية ،. وان ما نشير 
اليه ليس صعباً أبداً في ظل بيئة أمنية مس��تقرة ، 
اذ ليس من املعقول ان يأتي السائح وال يجد فندقاً او 
مطعم��اً  او مقهى  وال حتى مرافق صحية مع  بعد 
املسافة التي تفصل االهوار عن مراكز املدن ، واألمر 
ال يتوقف عند ذلك ، فاألهوار حتتاج إلى )مشاحيف( 
آمنة  تختلف عن مش��حوف ابي حيدر الذي كاد ان 
ينقل��ب  بنا في اله��ور عدة م��رات خصوصاً عندما 
يش��دو ابو حيدر بصوته اجلمي��ل فيتمايل القصب 
والب��ردي وتتراقص مويجات املاء طرباً ورمبا حزناً على 
واقع احلال .. االهوار فيها خير وفير ميكننا استثماره 

لو أردنا ذلك.

)الجبايش(.. الكنز 
المنسي!

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

ف��ي دراس��ة موج��زة نش��رها معهد 
والدراس��ات  لالبح��اث  واش��نطن 
االستراتيجية لعدد من املراقبن اشاروا 
فيه��ا الى ان » خط��ط ووعود الرئيس 
األميركي اجلديد دونالد ترامب لهزمية 
تنظيم داعش االرهابي والقضاء عليه، 
أثارت منذ ان تسلم مقاليد احلكم في 
البيت االبيض، الكثير من ردود الفعل 
واالنتق��ادات بس��بب بع��ض القرارات 
املثيرة، انه ال خيار س��وى القضاء على 
تنظيم »داعش« املتطرف. ووقع ترامب 
بعد توليه بحسب بعض املصادر، أمراً 
تنفيذي��اً مينح اجليش مهل��ة 30 يوماً 
لوضع اس��تراتيجية جديدة »لهزمية« 
تنظيم داع��ش، ليفي بذل��ك الرئيس 
اجلمهوري بأحد الوعود الرئيسة حلملته 
االنتخابية. وينص األمر التنفيذي على 
وجوب أن يق��دم القادة العس��كريون 
إل��ى القائد األعلى للقوات املس��لحة 
في غضون ثالثن يوًما »اس��تراتيجية 
ش��املة وخطط��اً لهزمي��ة التنظيم. 
وكان اجلنرال املتقاعد ديفيد بارنو الذي 
قاد قوات التحالف في أفغانستان من 
2003 الى 2005 قد صرح بأن »الرئيس 
ترامب رمبا يتطلع إلى القيام بأمر يأتي 
بنتائج أس��رع وميك��ن أن يضع خيارات 

أكثر على الطاولة«.
ان » خط��ط وق��رارات  وبين��وا أيض��اً 

الرئي��س اجلديد ق��د تك��ون صعبة او 
غير قابل��ة للتطبيق في ه��ذا الوقت 
بال��ذات، والبع��ض منها س��تكون له 
نتائ��ج عكس��ية قد يس��تفيد منها 
تنظيم داع��ش االرهابي ال��ذي يواجه 
الي��وم انتكاس��ة كبي��رة في س��وريا 
والع��راق، خصوصاً وان ترامب س��عى 
ال��ى اعتم��اد خط��اب عنص��ري ضد 
العرب واملس��لمن، وه��و ما قد يصب 
في مصلحة التنظيم الذي سيسعى 
أيضاً الى استعمال تصريحات ترامب 
التنظي��م  عملي��ات  وتبري��ر  لتعزي��ز 

اإلرهابية وجتنيد الشباب.«
واشاروا ان » األمر التنفيذي الذي وقعه 
ترام��ب، وزي��ر الدفاع جيم��س ماتيس 
إلع��داد التوصي��ات املطلوب��ة بش��أن 
تغيير قواعد االشتباك التي يطبقها 
اجلي��ش والقيود املل��زم بإتباعها وذلك 
بهدف التخلص من تلك التي »تتجاوز 
م��ا يتطلب��ه القان��ون الدول��ي فيما 
يتعلق باس��تعمال القوة ضد تنظيم 
داعش« ومحاربت��ه على كل اجلبهات، 
مبا في ذلك عل��ى اإلنترنت. كذلك فإن 
األم��ر التنفي��ذي يدعو إلع��داد قائمة 
باملقترح��ات الرامي��ة لتجفيف منابع 
متوي��ل اجلهادي��ن، ويطلب أيض��اً من 
الوزير »حتديد ش��ركاء جدد للتحالف« 
الذي تقوده واش��نطن ض��د التنظيم 
اجله��ادي في س��وريا والعراق. وتنش��ر 
الوالي��ات املتحدة حالياً خمس��ة آالف 
جندي ف��ي الع��راق و500 في س��وريا 

بصف��ة »مستش��ارين« كم��ا تنش��ر 
مدفعي��ات ومقاتالت للمس��اعدة في 

القتال.«
وأكد املراقبون ان »  وزارة الدفاع ميكنها 
م��ع ذل��ك أن تطل��ب ق��وات إضافية 
بخ��الف ما يقل عن س��تة آالف جندي 
أميرك��ي منتش��رين اآلن ف��ي العراق 

وس��وريا مبا يس��اعد اجليش في تعزيز 
دوره في القتال. وس��يكون ألي حتوالت 
في خط��ط اجليش األميرك��ي تبعات 
واس��عة على العالقات األميركية في 
ش��تى أنحاء الش��رق األوس��ط وهي 
العالقات التي توترت بفعل مس��اعي 
الرئي��س الس��ابق أوبام��ا خ��الل مدة 

رئاس��ته لتقيي��د ال��دور العس��كري 
األميركي في العراق وسوريا.«

واوضح��وا أيض��اً انه وللوهل��ة األولى 
يب��دو أن تعهد ترام��ب بالقضاء على 
»التط��رف اإلس��المي« ميث��ل ضرب��ة 
أخرى لفرص جناح التنظيم في حتقيق 
أهداف��ه. غي��ر أن بعض اإلس��المين 

واحمللل��ن يقول��ون إن ف��وز ترامب في 
االنتخابات قد يس��اعد في ضخ دماء 
جديدة في شراين التنظيم ويعتقدون 
أن محاول��ة الرئي��س األميركي فرض 
حظ��ر مؤق��ت عل��ى الالجئ��ن ومنع 
مواطن��ي س��بع دول أغلب س��كانها 
من املس��لمن ق��د تكون ف��ي صالح 
التنظي��م. وق��د تعط��ل األم��ر الذي 
أصدره ترام��ب بعد أن أمر قاض بوقف 
تنفي��ذه. غير أنه س��واء ع��اد العمل 
باألمر التنفي��ذي أم ال فقد أثار غضب 
املس��لمن في ش��تى أنحاء العالم إذ 
ي��رون فيه دليال عل��ى أن ترامب وإدارته 
مصاب��ون ب��داء اخل��وف من اإلس��الم 
برغ��م نفي ترامب ذلك. ولم يرد البيت 
األبيض على الفور على طلب للتعليق 
على اتهامات اخلوف من اإلس��الم. غير 
أن ش��ون سبايس��ر املتحدث باس��م 
البيت األبيض قال »الهدف رقم واحد 
للرئي��س ه��و التركي��ز على س��المة 
أميركا ال على الدي��ن. وهو يتفهم أن 

هذه ليست مشكلة دينية.«
واضاف��وا ان »  تنظي��م داعش ضعف 
بدرج��ة كبي��رة عل��ى جبه��ات ع��دة 
وانكمشت مساحة دولة اخلالفة التي 
أعلنها في العراق وسوريا وفرض فيها 
حكمه باحلديد والنار على س��كانها. 
ففي الع��راق فقد التنظيم األرض في 
معقله مبدينة املوصل الش��مالية وما 
حوله��ا منذ ب��دأت الق��وات العراقية 
املدعوم��ة م��ن الوالي��ات املتحدة في 

أكتوب��ر تش��رين األول املاض��ي أكب��ر 
عملي��ة برية ف��ي البالد من��ذ اجتياح 
العراق واإلطاحة بصدام حس��ن عام 
2003. كما مايزال التنظيم يس��يطر 
على مس��احات من األراضي السورية 
ويب��دي مقاوم��ة ضاري��ة ف��ي مدينة 
الرقة عاصمته في ش��رق سوريا. كما 
يس��يطر على نح��و 90 ف��ي املئة من 
محافظة دير ال��زور بالقرب من احلدود 
العراقي��ة إل��ى جان��ب الرق��ة وبعض 
املناط��ق ف��ي الريف الش��رقي ملدينة 
حلب بشمال س��وريا. ويسيطر أيضاً 
عل��ى تدمر وبع��ض اجليوب ف��ي درعا 

باجلنوب.«
وبين��وا ايضاً ان » أنصار تنظيم داعش 
س��خروا  م��ن القي��ود الت��ي فرضها 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب على 
دخول مواطني س��بع دول يغلب على 
سكانها املس��لمون ألراضيها وأكدوا 
أنه��ا ستفش��ل في وق��ف الهجمات 
وتساعد في كس��ب أنصار جدد لهم 
بدال من ذلك. وقال أحد مؤيدي الدولة 
تليج��رام  تطبي��ق  عب��ر  اإلس��المية 
للتواصل اإلجتماعي »لن ينفع قرارك 
بشيء. الهجمات ستأتيك من الداخل 
األميركي من أميركين ولدوا بأميركا 
وأجدادهم  بأمي��ركا  ول��دوا  وأباؤه��م 

ولدوا بأميركا.«

* ع��ن معه��د واش��نطن لالبح��اث 
والدراسات االستراتيجية

منذ تسّلمه مقاليد الحكم في البيت األبيض

خطط ترامب لمواجهة داعش.. إثارة للصخب وردود الفعل

االتحاد االسالمي في 
كردستان وفي اطار 
الجهود المبذولة لمعالجة 
االزمات والمشكالت 
السياسية التي يمر بها 
االقليم وايجاد ارضية 
مناسبة للبدء بحوار جديد 
بين القوى واالطراف 
السياسية قدم خارطة 
طريق الحتواء المشكالت 
واألزمات السياسية

بارزاني

ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
ص��وت مجلس محافظ��ة بغداد، 
ام��س االثنن، عل��ى اختيار عضو 
اجمللس عطوان العطواني ملنصب 

احملافظ.
وقال مراسل الس��ومرية نيوز، ان 
مجل��س محافظة بغ��داد صوت 
باالغلبي��ة عل��ى اختي��ار عض��و 
العطوان��ي  عط����وان  اجملل��س 
ملنص��ب محافظ بغ��داد بدال عن 

عل��ي التميم��ي ال��ذي مت اقالت��ه 
مؤخرا.

واضاف املراس��ل ان ذلك جاء بعد 
انسحاب كتلة االحرار من اجمللس، 
مش��يرا الى ان الكتلة اعتبرت ان 

ذلك غير دستوري.
وطالب عض��و مجلس محافظة 
بغ��داد فاض��ل الش��ويلي، اليوم 
االثنن، بأن تكون جلس��ة اجمللس 
اخلاص��ة باختي��ار محافظ جديد 

لبغداد، بوجود قاض يش��رف على 
ذلك.

وعق��د مجلس محافظ��ة بغداد، 
جلس��ته   ،)2017 آذار   6( الي��وم 
اخلاص��ة باختي��ار محافظ جديد 
أعضاء  كافة  للعاصمة، بحضور 
اجملل��س، في وقت تش��ير معظم 
الترجيح��ات إلى اختيار املرش��ح 
عن ائتالف دول��ة القانون عطوان 

العطواني، لنيل املنصب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقعت وزارة االتصاالت،امس االثنن، 
عق��دا مع احدى الش��ركات احمللية 
ملد الكيبل الضوئي مبناطق الكرخ، 
مش��يرة الى ان املش��روع س��يوفر 

خدمات امني��ة وارضية، فضال عن 
خدمات 99 قناة فضائية مشفرة.

وقال وزير االتصاالت حس��ن كاظم 
الراش��د في مؤمتر صحافي تابعته 
»الصب��اح اجلدي��د« عل��ى هام��ش 

توقيع العقد ان »الش��ركة العامة 
لالتص��االت والبري��د وقع��ت عقدا 
مع ش��ركة افق السماء ملد شبكة 
الكيبل الضوئي ف��ي جانب الكرخ 
ومناطق اخرى من بغداد«، مش��يرا 

الى ان »الشبكة س��يتم ايصالها 
لبيوت املشتركن«.

»الش��بكة  ان  الراش��د  واض��اف 
خ��ط  ال��ف   50 بواق��ع  س��تكون 
جتريب��ي والتي س��توفر خدمات 99 

 ،HD قناة فضائية مش��فرة بجودة
فض��ال ع��ن االتص��االت بالص��وت 
االنترنيت«، مبينا  والصورة وخدمة 
ان »املشروع من شأنه اعادة خدمة 

الهاتف االرضي بتقنية جديدة«.

وتابع الراش��د ان »الشبكة ستوفر 
خاص��ة  امني��ة  خدم��ات  ايض��ا 
بالس��يطرة على املعلومات ونصب 
الكامي��رات للح��د م��ن اخلروق��ات 

االمنية«.

االتصاالت تستعد للبدء بمد الكيبل الضوئي في مناطق الكرخ

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كش��ف اجلنرال روبرت جون��ز، قائد 
الق��وات البريطاني��ة، الت��ي حتارب 
األراض��ي  ف��ي  »داع��ش«  تنظي��م 
قي��ادات  غالبي��ة  أن  العراقي��ة، 
التنظي��م، لق��وا حتفهم، مضيفا 
أن املوص��ل عل��ى وش��ك التحرير، 
مما س��يجعل م��ن هزمي��ة اجلماعة 
مف��ر  »ال  الع��راق  ف��ي  اإلرهابي��ة 

منها«.

تصريحات صحفية  وأكد جونزفي 
أن املتش��ددين الباق��ن عل��ى قيد 
احلي��اة ه��م حوال��ي 1500 مقاتل 
محاصري��ن ف��ي املناط��ق الغربية، 
في ثاني أكبر املدن العراقية، والتي 
أعلن فيها أبو بكر البغدادي، زعيم 
»داع��ش«، اخلالفة اإلس��المية في 
مس��جد نوري ع��ام 2014. وتعهد 
التحالف بقي��ادة الواليات املتحدة 
مبالحقة ق��ادة »داع��ش«، والقضاء 

على »رأس األفعى«.
وأض��اف جونز، أن البغدادي هو رأس 
اجلماع��ة وقائدهم األعل��ى، وعلى 
ح��د علمنا وف��ي ض��وء املعلومات 
الواردة عن��ه، أنه ال ي��زال على قيد 
العظمى  الغالبي��ة  ولك��ن  احلياة، 
من مس��اعديه لقوا حتفهم. وهو 
يعلم جي��ًدا أنه لو مت حتديد مكانه، 
ج��ًدا  س��ريًعا  حيات��ه  س��تنتهي 

وستكون نهاية سابقة ألوانها«.

اختيار عطوان العطواني 
لمنصب محافظ بغداد

قائد عسكري بريطاني يكشف 
عن مصير »أبو بكر البغدادي«
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بغداد – انفجار الصقة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية ام��س االثنني، ب��أن موظفا 
حكوميا قتل بانفج��ار عبوة الصقة 

قرب منطقة الطوايل غربي بغداد.
وق��ال املصدر  إن "عبوة الصقة كانت 
مثبتة اسفل س��يارة موظف يعمل 
ف��ي وزارة الصناعة واملعادن انفجرت، 
صب��اح ي��وم ام��س ف��ي اثناء م��روره 
بالق��رب من منطق��ة الطوايل غربي 

بغداد، ما ادى الى مقتله في احلال". 

ديالى – اشتباك مسلح 
فاد مصدر محلي ف��ي ديالى، االثنني، 
بأن عنص��راً خطيراً من "داعش" قتل 
باش��تباك مع قوة عس��كرية شمال 

شرقي احملافظة. 
وقال املص��در  إن "عنصراً خطيراً في 

تنظيم داعش قتل باشتباك مع قوة 
عسكرية من الفرقة اخلامسة اجليش 
العراقي في بس��اتني قرية ش��يخي، 

)22 كم شمال شرقي ب عقوبة(".

كركوك – عملية امنية 
أف��اد مص��در امن��ي ف��ي محافظ��ة 
كرك��وك ام��س االثن��ني ب��أن تنظيم 
"داعش" س��حب أغلب مقاتليه من 
مراكز البل��دات في قض��اء احلويجة 
أن  مبين��ا  كرك��وك،  غرب��ي  جن��وب 
التنظي��م ق��ام بنقله��م إل��ى جبال 

حمرين.
وقال املصدر االمني إن "تنظيم داعش 
قام بس��حب العش��رات من عناصره 
من نواحي الرشاد والعباسي والرياض 
التابع��ة لقض��اء احلويج��ة  وال��زاب 
)45ك��م جن��وب غرب��ي كرك��وك("، 
مبينا أن "مراكز النواحي بدت ش��به 

خالية، إال من ع��دد قليل من عناصر 
التنظيم". 

صالح الدين – قذائف هاون 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة صالح الدي��ن امس االثنني  
عن ان أربع قذائف هاون سقطت في 
محيط قرية عل��ى حدودها الفاصلة 

مع ديالى. 
وقال املص��در  ان "أرب��ع قذائف هاون 
س��قطت في محي��ط قري��ة مبارك 
الفرحان على احلدود بني صالح الدين 
او  بش��رية  خس��ائر  اي  دون  وديال��ى 

مادية".

الفلوجة – خطة امنية 
اكد مصدر امني في ش��رطة ناحية 
الصقالوي��ة بقض��اء الفلوجة امس 
االثن��ني عق��د مؤمتر عش��ائري لدعم 

األجهزة األمنية والكشف عن مصير 
أبنائه��م اخملتطف��ني خ��الل عمليات 
حتري��ر الناحي��ة، فيم��ا حض��ر املؤمتر 

محافظ األنبار وقيادات أمنية.
وقال املص��در االمني "نحن ندعو إلى 
دعم القوات األمنية ومساندتها من 
قبل كل العشائر"، مبينا أن "الظالم 

واجملرم نطلب القصاص منه". 

االنبار – تفجير ملغمة 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة االنب��ار ام��س االثنني عن 
تفجير سيارة ملغمة حتت السيطرة 
في املدخل الغربي ملدينة الرمادي من 

دون وقوع أية خسائر.
وق��ال املص��در االمن��ي إن "ق��وة من 
ش��رطة األنب��ار متكنت، مس��اء يوم 
االح��د ، م��ن تفجير س��يارة ملغمة 
حتت السيطرة بعد أن مت ضبطها في 

املدخل الغربي مدينة الرمادي".

كربالء – اعتقال مطلوبني 
أعلن قائد ش��رطة محافظة كربالء 
اللواء أحمد زوين��ي امس االثنني، عن 
اعتق��ال ش��خصني ينتح��الن صفة 
"ُمستش��ار" ف��ي رئاس��ة مجل��س 
ال��وزراء، فيم��ا ألق��ت القب��ض على 
عصاب��ة لس��رقة أم��وال م��ن منازل 

ومحال جتارية في احمُلافظة.
وقال اللواء زويني  إن "ش��رطة كربالء 
إعتقلت صباح يوم امس ، ش��خصني 
ينتحالن صفة هوية مستشارين في 

رئاسة مجلس الوزراء".

ذي قار – عملية دهم 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظة ذي قار امس االثنني ان فوج 
طوارئ متكن من إلق��اء القبض على 

ارهابي وامللقب بامليس��اني أحد أمراء 
تنظي��م داع��ش اإلرهابي ف��ي قضاء 
س��امراء واملطلوب اس��تنادا إلحكام 
امل��ادة الرابعة م��ن قان��ون مكافحة 

اإلرهاب.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه ان املتهم احيل إلى اجلهات 
التحقيقية اخملتصة إلكمال اإلجراءات 
القانونية بحقه وعرضه على احملاكم 

اخملتصة لينال جزائه العادل.

نينوى – قصف جوي 
كش��ف مصدر محلي في محافظة 
نينوى امس االثنني عن مقتل ثمانية 
مدنيني ف��ي قصف جوي على مدينة 

املوصل.
وذكر املصدر احمللي ان "ثمانية مدنيني 
قتل��وا مدني��ني خ��الل هج��وم على 
مس��لحي "داعش" في منزل بالقرب 

من مدينة املوصل .

البصرة – اعتقال مطلوبني 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  اكدمص��در 
محافظة البصرة امس االثنني ان قوة 
امنية بالتعاون م��ع مفرزة من خلية 
الصقور االس��تخبارية القت القبض 
على شخصني لضلوعهما بعمليات 
خطف وتهديد املواطن��ني وابتزازهم 
للحصول عل��ى أموال م��ن قبل ذوي 
اخملطوف��ني، وذلك ف��ي عملية نفذت 
ظه��ر يوم ام��س في س��وق منطقة 

البصرة القدمية وسط احملافظة.
وبني املصدر أن املتهمني من س��كنة 
ش��ارع مبنطقة حي احلس��ني وس��ط 
احملافظة ، مشيراً إلى اقتياد املتهمني 
إل��ى أحد املراكز األمنية الس��تكمال 
إج��راءات التحقي��ق وإحالتهم��ا إلى 

القضاء.

اغتيال موظف بوزارة الصناعة بالصقة غربي بغداد * مقتل إرهابي خطير بهجوم مسّلح شرقي ديالى 
تفجير سيارة ملغمة تحت السيطرة غربي الرمادي * اعتقال مطلوبين بعملية دهم وتفتيش وسط البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كردس��تان 
ريكوت حمه رش��يد، ان اعدادا كبيرة من االطباء 
يغادرون االقليم نحو اخلارج بسبب تفاقم االزمة 
املالية، مبينا ان نس��بة االطباء انخفضت حاليا 

يشكل ملحوظ.
وقال رش��يد في مؤمت��ر صحفي بع��د اجتماعه 
مع اجلهات املس��ؤولة ذات العالقة في محافظة 
حلبجة ومنتس��بي الصحة والنشطاء املدنيني 
، انه بس��بب االزمة املالية هاجر ع��دد كبير من 
االطباء الى اخلارج، لذلك فان نسبتهم انخفضت 
بشكل ملحوظ ، مشيرا الى ان نحو 146 طبيبا 
مت توزيعهم العام املاض��ي في حدود محافظتي 
الس��ليمانية وحلبجة، اال ان العام احلالي شهد 
توزيع 70 طبيبا فقط وان الباقني قد هاجروا الى 
اخل��ارج لذلك فان عدد االطباء ليس مبس��توى ما 

تريده الوزارة.
واض��اف انه وم��ن اجل معاجلة ه��ذا النقص في 
عدد االطباء في قطاع الصحة في حلبجة فقد 
قررت الوزارة توفير 10 اطباء مقيمني على املالك 
مع ارسال 11 طبيبا اخصائيا الى حلبجة مع 10 
اطباء متدرجني الى املراكز الصحية على الرغم 
م��ن ان املنطقة تش��كو نقص الك��وادر الطبية 
فيه��ا مقارنة بباقي املناط��ق اال ان املدن االخرى 

تشكو املشكلة ذاتها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مصرف الرافدين عن اص��داره احدى ادوات 
الدف��ع االلكترون��ي ملوظف��ي مكت��ب مفت��ش 
ع��ام وزارة االتص��االت من اجل تس��لم رواتبهم 
الشهرية عبرها الختصار روتني التداول بالعملة 

النقدية.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، ان "املصرف وبالتنسيق 
مع مكتب مفتش عام وزارة االتصاالت اصدر اكثر 
م��ن 100 من هذه البطاقات ضم��ن ادوات الدفع 
االلكتروني وتوطني رواتب املوظفني في حسابات 

الكترونية خاصة لتسلم رواتبهم الشهرية".
وأش��ار الى ان "ه��ذه اخلطوة ته��دف الى تقليل 
التداول بالنقد اليدوي واحلد من عمليات السرقة 
والس��طو على روات��ب املوظفني والس��يما عند 

نقلها من فروع املصرف الى الدوائر".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية األمن في هيئة احلش��د الشعبي، 
امس االثنني، عودة أكثر من 70 الف عائلة نازحة 
في أربع وخمسني منطقة في ثالث محافظات.

وقالت املديرية في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، أن "70 ألفاً و373 عائلة نازحة بواقع 13 
الف��اً و748 فرداً عادوا الى مناطق س��كناهم في 
54 منطقة مبحافظات نينوى، وكركوك، وصالح 
الدي��ن، من��ذ انط��الق عملي��ات التحري��ر وحتى 

اليوم".
واوضح��ت ان "املناطق في املوص��ل هي القيارة، 
الش��ورة، النمرود، حي النور، برطلة، سومر، حي 
بكر، ح��ي االنتص��ار، ح��ي اجلزائر، ح��ي احلدباء، 
الرش��يدية، حم��ام العلي��ل، ح��ي التحرير، حي 
القادس��ية، حي القاهرة، حي النب��ي يونس )ع(، 
حي الزه��راء، حي ع��دن، تلكيف، ح��ي القدس، 
مخمور، خبات، خربردان، حي العربي، دويزات، جار 

اهلل، قابجي، جمجمي، واحياء اخرى".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت املنظمة الدولية للهجرة، أن عدد النازحني 

من مدينة املوصل يتجاوز 200 ألف.
ونقل��ت "رويترز" عن املنظم��ة قولها، إن "العدد 
اإلجمالي للمدني��ني النازحني من مدينة املوصل 
العراقية ارتفع بش��دة خالل األيام املاضية وجتاوز 

200 ألف اليوم األحد".
وأظهر مؤش��ر املنظمة لتتبع النزوح من املوصل 
أن "الع��دد اإلجمالي للنازحني م��ن املوصل منذ 
بدء الهجوم على داعش باملدينة في تشرين األول 

جتاوز 206 آالف مقابل 164 ألفاً في 26 شباط".

تزايد هجرة األطباء
من إقليم كردستان

"الرافدين" يصرف رواتب 
االتصاالت بالدفع اإللكتروني

الحشد الشعبي يؤمن عودة 
نحو 70 ألف عائلة نازحة

عدد النازحين من الموصل 
يتجاوز 200 ألف

الملف األمني

الشرطة االحتادية تستعد 
القتحام اجملّمع احلكومي في 

الساحل األمين للموصل
وقال السعدي في بيان صحفي 
ل��ه تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ نسخة منه ان" عناصر 
يحاول��ون  اإلجرامي��ة  داع��ش 
ف��ك اخلن��اق عليه��م واله��رب 
م��ن ضربات قواتنا العس��كرية 
الدقيق��ة حيث جل��أ اإلرهابيون 
إلى زرع العبوات الناس��فة تارة 
املفخخة  السيارات  واستعمال 
تارة أخ��رى ، مؤك��داً ان" داعش 
ب��دأ يفق��د توازن��ه أم��ام تقّدم 
والقصف  العراقية  القطع��ات 
الت��ي  للمدفعي��ة  الكثي��ف 
واصلت قصف أهدافه وخطوط 

دفاعاته.
وأض��اف أن "القي��ادة املركزي��ة 
وزعت القطع��ات وفقاً للخطة 
املع��دة وحتركت باجت��اه األحياء 
القريب��ة م��ن املطار وق��د بدأت 
فع��الً بانتزاعها م��ن زمر داعش 
 " ان  إل��ى  مش��يراً   ، اإلرهاب��ي 
القوات األمنية الس��يطرة على 
أحياء حاوي اجلوسق وتل الرمان 
واملأم��ون وأجزاء م��ن وادي حجر 
وأجزاء م��ن حي الطي��ران الذي 
يضم مبان��ي احلكوم��ة احمللية 
ومبن��ى  احملافظ��ة  ومجل��س 
القنصلية التركية بالكامل " . 
وفي س��ياق متصل أكد الناطق 
باس��م هيئة احلش��د الشعبي 
ك��رمي النوري, أم��س االثنني, عن 
االنتهاء من ع��زل قضاء تلعفر 
بالكام��ل م��ن جمي��ع اجلهات 
ضمن  الصفحة السادسة من 
الغربي  اجلان��ب  عمليات حتري��ر 

م��ن املوصل, مش��يرًا ال��ى ان ، 
حتري��ر القضاء ضم��ن االهداف 
الصفح��ة  ف��ي  املوضوع��ة 

السادسة. 
وقال النوري لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘  إن "قض��اء تلعفر بات 
مطوقاً من جميع االجتاهات وان 
جميع القوات تقف على مشارف 
القض��اء متهي��داً لتحريرها في 

حال طلبت القيادة ذلك. 
وأضاف أن "األهداف املرس��ومة 
للصفح��ة السادس��ة تتضمن 
مفاجآت كثيرة لداعش بضمنها 
في الس��احل األمين من املوصل 

وتلعفر واحلدود السورية. 
وأوض��ح إن "داع��ش اإلجرام��ي 
تكب��د خس��ائر فادح��ة خ��الل 
األسبوع املاضي ولم يتمكن من 
تعويضه��ا من اجلانب الس��وري 
العس��كري  املوقف  ما يجع��ل 
للتنظيم اإلجرامي حرج للغاية 

في األيام املقبلة". 
ومتكنت قوات احلشد الشعبي, 
ف��رض  م��ن   , االثن��ني  أم��س 
سيطرتها على سلسلة جبلية 
قرب قرية اخلنازير ش��رق تلعفر 

باملوصل. 
وذكر بيان إلعالم احلش��د، تلقت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة منه، ان "لواء 11 ضمن 
الش��عبي  تش��كيالت احلش��د 
عل��ى  الس��يطرة  م��ن  متك��ن 
الى  املؤدية  اجلبلية  السلس��لة 
طري��ق العياضي��ة بالق��رب من 

قرية اخلنازير شرق تلعفر". 
حصيل��ة  ب��أن"  البي��ان  وأك��د 
اجليش  لطيران  اجلوية  الضربات 
والقص��ف املدفع��ي للحش��د 

أوكار وجتمعات  الش��عبي على 
 25 بلغ��ت  داع��ش  ومضاف��ات 
قتيال في صفوف داعش وتدمير 

خمس عجالت". 
وتاب��ع أن "القصف اس��تهدف 
وترم��ي،  جاس��م  م��ال  قريت��ي 
ومناط��ق أخ��رى غرب��ي قض��اء 

تلعفر". 
وأعلن��ت قي��ادة طي��ران اجليش 
العراق��ي ف��ي بي��ان له��ا ي��وم 
،أم��س االثنني ، وتلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة منه 
،عن مقت��ل أكثر من 60 عنصراً 
م��ن تنظي��م داع��ش بضرب��ات 
جوية استهدفت مواقعهم في 
حي الدواسة االمس في اجلانب 

األمين من مدينة املوصل.
"طي��ران  ان  القي��ادة  وقال��ت 
اجليش العراقي أمن تقدم قوات 
الشرطة االحتادية ووجه ضربات 
ملسلحي عناصر  داعش، أسفرت 
عن قتل ٦٤ منهم وتدمير عجلة 

تابعة للتنظيم".

مجلس األمن الوطني
يتخذ عدة قرارات بشأن

أمن املطارات
وتتألف من اعضاء متخصصني 
من املؤسسات املعنية للشروع 
بامت��ام وتنفي��ذ ه��ذا املش��روع 
الوطني املهم وابداء املس��اعدة 
للم��الكات العامل��ة بالنظ��ام 
تنفي��ذ  اج��راءات  وتس��هيل 
املؤسس��ات  ف��ي  التوصي��ات 

اخملتلفة".
وأكد املكت��ب ان "اجمللس ناقش 
كذلك االجراءات املتخذة بشأن 
أمن املطارات ومت اتخاذ مجموعة 

م��ن الق��رارات بش��أنها"، الفتاً 
الى ان��ه "جرى خ��الل االجتماع 
املق��ررات  ومتابع��ة  مناقش��ة 
إضافة  الس��ابقة  والتوجيهات 
ال��ى ع��دد آخ��ر م��ن املواضيع 

املدرجة على جدول االعمال".
يشار الى أن اجمللس الوزاري لألمن 
الوطني يعقد اجتماعاته بنحو 
دوري برئاس��ة رئي��س مجل��س 
الوزراء حيدر العبادي ملناقش��ة 

عدد من املوضوعات األمنية.

العرب يرفضون حتويل سهل 
نينوى إلى إقليم.. والكرد ال 

ميانعون
إن  بالق��ول  الش��مري  وأكم��ل 
"الق��رار النياب��ي مل��زم جلميع 
س��واء  التنفيذية،  الس��لطات 
التابع��ة للحكوم��ة االحتادي��ة 
أو اقلي��م كردس��تان وبالتال��ي 
ال ميك��ن اقلم��ة أي م��ن اراضي 

املوصل".
من جانبه، أف��اد النائب الكردي 
عن املوصل ماجد شنكالي في 
تصريح إل��ى "الصباح اجلديد"، 
بأن "مناطق س��هل نينوى تعود 
إل��ى االقليات وهم املس��يحون 
وبالتالي  والش��بك،  وااليزيديون 
ه��م أصح��اب الق��ول الفصل 

فيها".
وأض��اف ش��نكالي أن "اقلي��م 
كردستان ليس لديه أي مطامع 
ف��ي تلك املناط��ق، وهو مع حق 

تقرير املصير للسكان".
ولفت إلى أن "الكرد سيحترمون 
أي قرار يصدر عن سكان سهل 
نين��وى، س��واء بالتح��ول إل��ى 
محافظ��ة أو اقليم أو االلتحاق 

بحكوم��ة كردس��تان أو البقاء 
ضمن اطار احملافظة".

ودعا ش��نكالي "ممثلي مكونات 
املنطق��ة إل��ى عق��د اجتم��اع 
والتباح��ث حول مس��تقبلهم 
وتقري��ر مصيرهم بحس��ب ما 
تقتضي��ه مصلحته��م وعل��ى 
احت��رام ه��ذا  االط��راف  بقي��ة 

التوجه".
أن  عل��ى  ش��نكالي  وش��دد 
"االط��راف الكردية مهتمة جداً 
حالي��اً باملعرك��ة ض��د تنظيم 
داعش االرهابي وتطهير احملافظة 
وليس في حساباتها خوض نزاع 
سياس��ي مع أي ط��رف كونه ال 

يخدم املصلحة العامة".
يذكر ان القطعات العس��كرية 
في مقدمتها جه��از مكافحة 
ق��د ش��نت هجوم��اً  االره��اب 
واس��عاً عل��ى تنظي��م داع��ش 
االرهابي في نينوى وانهت حترير 
اجلانب االيسر، فيما تقوم حالياً 

باستعادة االمين.

ترامب يقرر استثناء العراق
من حظر السفر واحلكومة 

ترحب
وق��ال املتحدث باس��م ال��وزارة 
احمد جمال ف��ي بيان صحفي 
أطلعت عليه " الصباح اجلديد" 
العراقي��ة  اخلارجي��ة  "وزارة  ،إن 
تعبر عن عميق ارتياحها للقرار 
التنفي��ذي الصادر ع��ن الرئيس 
األميركي دونال��د ترامب، والذي 
تضمن اس��تثناء العراقيني من 
حظر الس��فر للواليات املتحدة 

األميركية".
وأضاف جمال، أن "القرار خطوة 

مهمة في االجتاه الصحيح الذي 
يعزز التحالف االستراتيجي بني 
بغداد وواشنطن في العديد من 
اجملاالت وف��ي مقدمتها محاربة 

اإلرهاب".

"التخطيط": احلرب ضد 
داعش تستنزف 40 % من 

املوازنة
وم��ا يت��م احلدي��ث عنه بش��أن 
جتاوز املئة ملي��ار دوالر بضمنها 
 46 البالغة  الداخلي��ة  القروض 
ملي��ار دوالر والق��روض اخلارجية 
64 ملي��ار دوالر، ولو فككنا هذه 
األرق��ام جن��د أن صاف��ي القرض 
العراقي مستحق السداد فعال 

ال يتجاوز ال� 25 مليار دوالر".
41 ملي��ار  أن "هن��اك  وأوض��ح 
دوالر ل��دول اخلليج تع��ود لزمن 
النظام الس��ابق تس��مى ديون 
رديئة وبغيض��ة كونها لم تكن 
والتنمي��ة  االس��تثمار  لغ��رض 
وإمنا ج��اءت لغرض احل��رب التي 
كان يخوضها النظام الس��ابق 
ضد اجل��ارة إيران، وبالنتيجة دول 
اخللي��ج لغاية اآلن ل��م تطالب 
بتل��ك الديون"، مش��يراً إلى أن 
"تل��ك الدي��ون متوقف��ة وم��ن 
دون فوائد وال أعتق��د أن العراق 

سيقوم بتسديدها".
بريطاني��ا  م��ع  الع��راق  ووق��ع 
مذكرة تفاهم على قرض مبقدار 
اس��ترليني  ب��اون  10 ملي��ارات 
لتطوير البنى التحتية بالعراق، 
فيم��ا أش��ار وزير املالي��ة وكالة 
عب��د ال��رزاق العيس��ى إل��ى أن 
مدة تنفيذ القرض تبلغ عش��ر 

سنوات.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

م��ع صدور ه��ذا العدد م��ن جريدة 
"الصباح اجلديد" يكون قد مّر على 
س��قوط مدينة املوص��ل 999 يوماً 
بي��د تنظيم داع��ش االرهابي، الذي 
نش��ر اخلراب والرعب فيها، وارتكب 
الفظائ��ع ض��د اهلها، فيم��ا يلوح 
بصي��ص أم��ل جديد و ق��وي عقب 
االنتصارات الساحقة التي حتققها 
القوات العراقية املش��تركة وتطرد 
التنظي��م املتط��رف م��ن مناط��ق 
جدي��دة باملدينة املنكوبة يوماً بعد 

يوم آخر.
وقال مص��در أمني عراق��ي مطلع 
في حديث الى "الصباح اجلديد" ان 
"مدينة املوصل، ثان��ي اكبر مدينة 
في العراق بعد العاصمة بغداد، ما 
زال نحو 60 % من جانبها االمين بيد 
تنظيم داعش االرهابي، وبرغم انها 
في طريقها الى التحرر من قبضته 
لكن إع��ادة اعمارها وإع��ادة أهلها 
املهجرين أمر صعب وشاق ويحتاج 

لتعاون محلي واقليمي ودولي".
واضاف "مع اطالل��ة اليوم الثالثاء، 
يكون قد مر على س��قوط املوصل 
بي��د التنظيم االرهاب��ي 999 يوماً، 
ارتك��ب فيها داع��ش جرائم ال تعد 
وال حتصى، ليس بح��ق اهل املدينة 
فحسب، بل ضد سكان محافظة 
القومية  انتماءاتهم  نينوى بشتى 

والدينية واملذهبية".
االرهابي  داع��ش  تنظيم  وس��يطر 
عل��ى مدين��ة املوص��ل ف��ي احلادي 
عش��ر من حزيران/ يونيو 2014 بعد 
انهي��ار مفاجئ للق��وات العراقية 
وانسحابها منها بنحو غير منظم 
ام��ام نحو 300 عنصر مس��لح من 
داعش، فيما ما زال ملف محاسبة 
ل��م  س��قوطها  ع��ن  املس��ؤولني 
بعد، الس��باب سياسية  يحس��م 

عل��ى وف��ق م��ا يقول��ه مراقب��ون 
محليون ودوليون.

واشار املصدر الى ان"تنظيم داعش 
وقبل ان يستتب له االمر في مركز 
املدين��ة، ق��ام بتخيير املس��يحيني 
بني اش��هار اسالمهم او دفع اجلزية 
او اخل��روج منه��ا، ومنحهم مهلة 
مس��يحيو  فق��ام  ج��داً،  قصي��رة 
املوصل مبغادرة منازلهم على وجه 
الس��رعة، لكن داعش كان قد نشر 
مفارزه على الطرق اخلارجية وقاموا 
بس��لب ممتلكات املس��يحيني التي 
كان��وا يحملونها معهم من اموال 
وذه��ب واجه��زة اتص��ال فضال عن 

االس��تيالء عل��ى س��ياراتهم التي 
كان��ت تقلهم، ولم يس��مح لهم 
اال باخل��روج باملالب��س الت��ي كان��وا 

يرتدونها".
ومض��ى بالق��ول "كم��ا اس��تغل 
داعش االنهي��ار الكبير في صفوف 
القوات العراقية وسارع للسيطرة 
على مدينة تلعف��ر )56 كلم غرب 
املوصل( وحتقق له ذلك بعد معارك 
اس��تمرت الس��بوع تقريباً، ثم قام 
باجتي��اح س��نجار وارتك��ب افظع 
اجلرائ��م بحق اهله��ا االيزيديني من 
ذبح وقتل وسبي وخطف، حيث ما 
يزال اكثر م��ن 3000 من االيزيديني 

الفتيات  اغلبه��م م��ن  بقبضت��ه 
والنس��اء، فضال ع��ن قيامه بفتح 
اسواق للنخاسة في العراق وسوريا 
وعرض اآلالف م��ن االيزيديني للبيع 
في واقعة ستبقى وصمة عار على 

جبني التنظيم ومن يقف خلفه".
وتاب��ع "اما في مرك��ز املدينة، فقد 
بف��رض  التكفي��ري  داع��ش  ق��ام 
اجنداته واس��اليبه املتشددة يوماً 
بعد ي��وم آخر، كم��ا ارتكب فظائع 
واعدم اآلالف م��ن اخملالفني له ومن 
االمنية، فضال  االجهزة  منتس��بي 
عن اعدام املئات بطرق وحشية من 
خالل رميهم من مباٍن ش��اهقة او 

حرق��اً او اغراقهم ف��ي اقفاص، مع 
تعليق جثث مناوئيه على اجلس��ور 

او في الساحات العامة".
ون��وه املصدر ال��ى ان "داعش الغى 
جميع املناهج الدراس��ية لش��تى 
املراح��ل ووض��ع مناه��ج تتواف��ق 
عل��ى وفق رؤيت��ه املتش��ددة، االمر 
الذي اجبر الغالبي��ة العظمى من 
الس��كان عل��ى مقاطع��ة مدارس 
داعش، خش��ية التأثي��ر في عقول 
ابنائهم وحتويلهم الى متش��ددين 

وارهابيني فيما بعد".
ومض��ى بالق��ول "كما ل��م يتواَن 
داعش ع��ن ارتكاب مج��ازر مبناطق 

جنوب��ي املوصل، وحفرة اخلس��فة 
املرعبة ش��اهدة على ذل��ك، حيث 
القى داعش جث��ث اآلالف فيها من 
مناوئيه والذين لم يبايعوه وخاصة 
م��ن ابناء العش��ائر العربي��ة التي 
دفع��ت ثمناً باهظاً بس��بب اعدام 

املئات من ابنائها ألتفه االسباب".
وكان تنظيم داعش قد حرم الكثير 
م��ن االم��ور احلياتية على س��كان 
املوص��ل، مث��ل اجه��زة االتصاالت 
احملمول��ة وجهاز الس��تااليت ومنع 
التدخ��ني واعدم الكثيرين بس��بب 
مخالفتهم الوامره كاطالة اللحية 

وقص الثوب )االيزار( وغير ذلك.

مع إطاللة أمس 
الثالثاء، يكون قد مر 
على سقوط الموصل 
بيد التنظيم اإلرهابي 
999 يومًا، ارتكب 
فيها داعش جرائم ال 
تعد وال تحصى، ليس 
بحق أهل المدينة 
فحسب، بل ضد سكان 
محافظة نينوى بشتى 
انتماءاتهم القومية 
والدينية والمذهبية

عناصر داعش في اجلانب األمين للموصل

بعد 999 يومًا على سقوطها بيد التنظيم

داعش ينشر الخراب في أطناب الموصل ويرتكب الفظائع ضد أهلها
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اّطلع ميدانيًا على إمكانيات شركة ديالى التصنيعية 

محليات 4

ايمان سالم*

اطلع وزير الصناعة واملعادن وكالة 
املهندس محمد ش��ياع السوداني 
عل��ى امكاني��ات ش��ركة ديال��ى 
العام��ة  االنتاجي��ة والتصنيعية 
اجراه��ا  ميداني��ة  جول��ة  خ��ال 
ف��ي معامل الش��ركة اس��تمرارا  
لسلس��لة من اجلوالت التي يقوم 
به��ا للتعرف واالطاع على س��ير 
العمل واالنتاج في شركات الوزارة 

واملصانع التابعة لها .
وقد ش��ملت جول��ة الوزير معمل 
التوزيع ومعمل محوالت  محوالت 
القدرة وخط انت��اج اخلزان وخطي 
تشريح وتقطيع احلديد الكهربائي 
االلكتروني��ة  املقايي��س  ومعم��ل 
ومعمل القابلو الضوئي حيث تنتج 
الشركة محوالت القدرة والتوزيع 
بأنواع شتى لصالح وزارة الكهرباء 
مبوجب حق املعرفة الفنية املشتراة 
من شركة متسيوبيشي اليابانية 
اذ مت اجراء اعمال التأهيل للمعمل 
خال اخلمس س��نوات االخيرة من 
خال استيراد مكائن ومعدات من 
وايطالية  املانية  مناشئ معتمدة 
للصع��ود  وغيره��ا  واميركي��ة 

بالطاقات االنتاجية املتاحة .
احمل��والت  الش��ركة  تنت��ج  كم��ا 
واملقاييس  الكيوسك  الصندوقية 
ط��ور  وااللكتروني��ة  الكهربائي��ة 
واحد وثاثة اطوار والقابلو الضوئي 
12 ش��عيرة و24 ش��عيرة و48  ذو 
شعيرة بطاقة س��نوية تصل الى 
1000 كم لتلبي��ة متطلبات وزارة 

االتصاالت .
وعق��د الوزير على هام��ش الزيارة 
اجتماع��ا العض��اء مجل��س ادارة 
الشركة حضره املستشار العلمي 
لل��وزارة الدكت��ور حم��ودي عباس 
اك��د خاله عل��ى ان الوضع املالي 
احلالي يحتم عل��ى الدولة البحث 
عن بدائل لتقلي��ل االنفاق وتنويع 
مص��ادر الدخل بدال م��ن االعتماد 
الكل��ي عل��ى ال��واردات النفطية 

لرفع العبء عن موازنه الدولة .
واشار وزير الصناعة الى ان اعتماد 
الدولة على املنتج الوطني ضرورة 
احلالية  املرحل��ة  حتتمه��ا ظ��روف 
، الفت��ا ال��ى ان ش��ركة ديالى من 
والق��ادرة  املتمكن��ه  الش��ركات 
على تلبي��ة متطلبات واحتياجات 
مؤسس��ات الدولة وخاص��ة وزارة 
الكهرباء من منتجاتها الرئيس��ة 

كاحملوالت واملقاييس بأنواعها .
تق��وم  ان  بض��رورة  الوزي��ر  ووج��ه 
الشركة بالتحرك لتفعيل اجلوانب 
التس��ويقية م��ن خ��ال التعريف 
مبمي��زات املنت��ج واالمتي��ازات التي 
تواج��ه  وانه��ا  الس��يما  تقدمه��ا 

مش��كات في التس��ويق بس��بب 
ع��دم جتاوب بعض ال��وزارات ، مبينا 
في الوقت ذاته ان عقود املش��اركة 
واالس��تثمار تع��د بواب��ة للنهوض 
بواقع الشركة من خال استقطاب 
شركات رصينة في حال عدم القدرة 
على احلصول على املبالغ عن طريق 

املوازنه االستثمارية .
يذك��ر ان ش��ركة ديال��ى العام��ة 
تختص بصورة رئيس��ة ف��ي انتاج 
احملوالت الكهربائية بنوعيها التوزيع 
الكهربائي��ة  واملقايي��س  والق��درة 
وااللكتروني��ة وق��د انش��أت تل��ك 
املعامل لسد حاجة الوزارات بصورة 
عامة ووزارة الكهرباء بصورة خاصة 

ومن افضل املناش��ئ العاملية وهي 
شركة متسيوبيشي اليابانية التي 
انشأت معامل احملوالت الكهربائية 
السويسرية  الندزاندكير  وش��ركة 
املقايي��س  انش��أت معم��ل  الت��ي 

الكهربائية .
من جانب اخر عقدت هيئة البحث 
التابع��ة  الصناع��ي  والتطوي��ر 
ل��وزارة الصناعة واملع��ادن اجتماعاً 
موسعاً ملسؤولي االقسام البحثية 
في ش��ركات ال��وزارة العام��ة ذات 
التخص��ص الهندس��ي ملناقش��ة 
السبل واالليات املطلوبة للنهوض 
بواق��ع اع��داد البح��وث وامكاني��ة 
القط��اع  ف��ي  منه��ا  االس��تفادة 

الصناعي.
واك��د مدير ع��ام الهيئة املهندس 
خ��ال  جعف��ر  ال  الغن��ي  عب��د 
العل��م  دور  عل��ى  االجتم��اع 
والتكنولوجيا بأنه عامل اساسي 
ف��ي النمو وخلق الث��روات وضرورة 
دع��م الباحث��ني من خ��ال تثمني 
ف��ي  ومش��اركتهم  جهوده��م 
 ، العلمي��ة  والن��دوات  املؤمت��رات 
مش��يداً باجلهود املنج��زة لبحوث 
بعض الش��ركات الت��ي مت ادخالها 
حي��ز التنفيذ والتطبي��ق العملي 

في العملية االنتاجية.
كما مت مناقش��ة عدد م��ن االمور 
الفني��ة واالداري��ة وايج��اد احللول 

املناس��بة للمعوق��ات التي تواجه 
الباحثني منها اقراراخلطة البحثية 
ورص��د امليزانية التي توائم البحث 
وتش��جيع الباحث��ني وآلية تقييم 
البح��وث املنجزة الغراض النش��ر 

والتطبيق.
ال��ى ذل��ك ب��ني مدي��ر التخطيط 
ف��ي الهيئة بهاء الدي��ن حميد ان 
هناك جلن��ة عليا في الوزارة واخرى 
ف��ي االمانة العامة جملل��س الوزراء 
لتقيي��م ودعم املبدعني ، مش��ددأ 
على اهمية السعي للحصول على 
ب��راءات االختراع للبح��وث املنجزة 
وان هن��اك مكاف��ات تش��جيعية 

للفريق البحثي املتميز.

السوداني ُيؤّكد الصناعة الوطنية قادرة على تلبية متطلبات الوزارات 

تم اجراء التأهيل 
للمعمل من خالل 

استيراد مكائن 
ومعدات من مناشئ 

معتمدة المانية 
وايطالية واميركية 

وغيرها للصعود 
بالطاقات االنتاجية 

المتاحة

وزير الصناعة واملعادن وكالة املهندس محمد شياع السوداني

اجراء كشوفات 
بيئية على األنشطة 
الصناعية والخدمية

إطالق حملة جديدة إلزالة 
التجاوزات في بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظم��ت أمان��ة بغ��داد حمل��ة جدي��دة إلزال��ة 
التج��اوزات احلاصل��ة على الش��وارع واألرصفة 
والس��احات العامة في جانبي الكرخ والرصافة 
م��ن العاصم��ة بغ��داد بالتنس��يق م��ع قيادة 

عمليات بغداد .
وذك��رت مديري��ة العاق��ات واالع��ام » أن دائرة 
بلدية الك��رادة بالتعاون مع مديرية احلراس��ات 
واالمن في امان��ة بغداد وبعد إس��تنفاد جميع 
اإلجراءات القانونية واإلن��ذارات بحق املتجاوزين 
قام��ت بإزالة ع��دد من التج��اوزات احلاصلة في 
منطقة الزعفرانية املتمثلة باملقاهي الشعبية 
املتجاوزة واحملال التجارية واألس��يجة املش��يدة 

جتاوزاً  » .
واضافت أن » دائرة بلدي��ة الصدر الثانية نفذت 
هي ايضا حملة أزالت خالها عدداً من أكشاك 
التجاري��ة  الباع��ة اجلوال��ني وس��قائف احمل��ال 
وعدداً من اللوح��ات اإلعانية املنصوبة من دون 

استحصال املوافقات الرسمية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اج��رت وزارة الصح��ة والبيئة كش��وفات بيئية 
جملموعة م��ن االنش��طة الصناعي��ة واخلدمية 
ملعرف��ة م��دى التزامه��ا باحمل��ددات والضوابط 

البيئية احملددة .
وقال امير علي احلس��ون مدير عام دائرة التوعية 
واالع��ام البيئي ان ش��عبة مراقبة األنش��طة 
الصناعية في مديرية بيئة بغداد أجرت كشفا 
بيئي��ا على مجموعة من األنش��طة الصناعية 
شملت الش��ركة العامة للصناعات الفوالذية 
في التاجي وش��ركة آس��يا ألنت��اج األصباغ في 
منطقة عويريج وافران للصمون احلجري أضافة 
الى شركة احلياة ألنتاج األدوية ومعمل حلويات 
ومعجنات نستلة في االعظمية ومخابز وافران 
في ش��ارع فلس��طني والقاه��رة  ومعرفة مدى 

التزامها بالضوابط البيئية املطلوبة .
واوضح مدير بيئة بغداد مثنى حس��ن ان الفرق 
الفني��ة التابع��ة للمديرية اجرت كش��فا بيئيا 
آخرعل��ى كل م��ن مستش��فى اب��ن النفي��س 
ومستش��فى األمامني الكاظمني ومستشفى 
أبن البلدي ومستش��فى بغ��داد التعليمي في 

مدينة الطب ومستشفى الزعفرانية العام .
وبني حسن ان اإلجراءات القانونية املشددة بحق 
املؤسسات الصحية اخملالفة للضوابط البيئية 
ته��دف من خاله��ا وزارة الصح��ة والبيئة إلى 
جعل البيئ��ة في العراق مبس��تويات البيئة في 

الدول املتقدمة.

صّحة الرصافة تعلن انطالق 
لقاح المكورات الرئوية

بغداد ـ زينب الحسني:
أعلن الدكتور عبد الغني س��عدون الس��اعدي 
مدير عام دائرة صحة بغ��داد عن انطاق حملة 

لقاح املكورات الرئوية وألول مرة في العراق . 
وق��ال الس��اعدي إن ه��ذا اللق��اح يعط��ى إلى 
األطفال دون اخلامس��ة وذل��ك لتجنب املكورات 
الرئوي��ة التي تس��بب ذات الرئة وتس��مم الدم 
اجلرثوم��ي والته��اب الس��حايا والته��اب اإلذن ، 
مضيف��ا إن %40 من وفيات األطفال في العالم 
بسبب التهابات اجلرثومية التي تسبب التهاب 
اإلم��راض الت��ي مت ذكره��ا ، إذ إن اللقاح يعطى 
بثاث ج��رع إلى األطف��ال اجلرع��ة األولى بعمر 
ش��هرين والثانية بعمر أربع��ة واألخيرة بعمر 6 

أشهر .
واضاف الدكتور الس��اعدي ان الطفل كرم ليث 
جم��ال هو أول طفل عراق��ي يلقح بهذا اللقاح 
ليعلن انطاق هذا اللقاح في العراق ، مؤكدا ان 
العراق من أوائل الدول في الشرق األوسط الذي 

يبدأ بهذا اللقاح . 

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت مجموعة »زين« أنها انضمت 
 Telecom Infra  إلى املبادرة العاملية
Project )TIP(، املب��ادرة املش��تركة 
لش��ركات االتص��االت وتكنولوجيا 
املعلومات العماقة، التي تستهدف 
تطوير تقنيات جديدة، وإعادة تصور 
املقارب��ات التقليدية للبناء، ونش��ر 
البنى التحتية لشبكات االتصاالت 

على مستوى العالم.
وأف��ادت اجملموعة الت��ي متلك وتدير 
8 ش��بكات اتصاالت متط��ورة في 
منطقة الش��رق األوسط أن املبادرة 
انطلقت مبشاركة كبرى الشركات 
في مجاالت تكنولوجيا املعلومات، 
التأس��يس  من��ذ  تبنته��ا  حي��ث 
»نوكيا«، »إس  »إنتل«،  »فيسبوك«، 
كيه تليكوم«، و »دويتش تيليكوم«، 

ج��اءت   »TIP« مب��ادرة  أن  مبين��ة 
بع��د قناعة هذه الش��ركات من أن 
البنية التحتية احلالية ال تستوعب 
التوس��ع الكبير واالنتش��ار الهائل 
خلدمات اإلنترنت بني سكان العالم، 
وه��و ما دفع بالض��رورة  إلى العمل 
عل��ى ابت��كار بن��ى حتتي��ة جديدة 
تس��تطيع إيص��ال اإلنترنت بصورة 

أفضل.
وكش��فت زي��ن ع��ن ه��ذا التعاون 
املش��ترك خ��ال فعالي��ات املؤمت��ر 
 MWC النقالة  للهوات��ف  العامل��ي 
2017، والذي وصفته بأنه س��يضع 
مشغلي ومصنعي االتصاالت أمام 
مس��ؤوليات جديدة على مس��توى 
دعم جهود تطوي��ر البنى التحتية، 
وإدماج األنظمة التشغيلية، وغيرها 
م��ن املش��اريع التي تؤص��ل ملرحلة 
جديدة م��ن التع��اون التكنولوجي 

مستقبا.

وأوضحت اجملموعة أنها كمش��غل 
اتص��االت رائ��د في مج��ال خدمات 
االتص��االت املتنقل��ة ف��ي أس��واق 
منطقة الش��رق األوسط وأفريقيا، 
فإنها ستسخر خبراتها وامكاناتها 
في س��بيل حتقي��ق ه��ذه األهداف 
العاملية، مبينة أنها ستس��هم في 
دعم الوصول إلى الش��بكة، وذلك 
بتعزي��ز نط��اق تواجده��ا اجلغرافي 
الواسع لنشر الشبكات في مناطق 

مليئة بالتحديات.
يذكر أن املش��اريع التي ستنفذ في 
هذا اجمل��ال تعتمد على اس��تخدام 
الهندس��ية  العملي��ة   اخلب��رة 
والتش��غيلية لكل عضو مش��ارك 
ف��ي ه��ذه املب��ادرة، وعل��ى التركيز 
في تطوي��ر تقنيات جديدة، ونش��ر 
املتطورة  األس��واق  في  الش��بكات 
والناشئة، ويس��هم كل عضو في 
املبادرة في مج��االت خبراته، بينما 

يستفيد من األطراف األخرى بحيث 
ميك��ن للجميع أن يتع��اون في بناء 
أنظمة أفضل وأسرع وأكثر كفاءة.

ف��ي  التنفي��ذي  الرئي��س  وق��ال 
مجموعة زين سكوت جيجينهامير 
» تطوير البنية التحتية التقليدية 
لاتصاالت س��يلبي الطلب املتزايد 
البرودباند،  بيان��ات  عل��ى خدم��ات 
التطوير  حيث س��تضمن عمليات 

توفير جتربة اتصاالت أفضل«.
 وأض��اف جيجنهامير قائ��ا » تدرك 
مجموعة زين أن��ه ليس هناك ثمة 
حل واحد لهذا األمر، كما أنها تدرك 
أنه لي��س هن��اك كيان يس��تطيع 
مبفرده أن يعالج ه��ذه التحدي، لذا 
فإنن��ا نؤم��ن بقوة ب��أن التعاون في 
مج��ال االبت��كار هو الذي س��يدفع 
الكفاءات في مجال أعمالنا، ونحن 
حريصون عل��ى أن نك��ون جزءا من 

مثل هذه  املبادرات العاملية«.

 وب��ني قائ��ا » تق��در مجموعة زين 
متام��ا مدى قوة وتأثي��ر اإلنترنت في 
تعزيز ومتكني اجملتمعات والشعوب، 
فهن��اك 4 مليارات ف��رد في العالم 
محرومني من االتصال باإلنترنت، لذا 
فإننا نثني على اجله��ود التي تقوم 
بها فيس��بوك والشركات األعضاء 
األخرى ملشاركتها في إطاق مبادرة 

.»TIP
وأك��د جيجنهامي��ر بقول��ه » لدينا 
توقع��ات عالي��ة ب��أن ه��ذه املبادرة 
س��تعمل عل��ى تقلي��ص الفجوة 
الرقمي��ة، كما أننا ندع��و مزيد من 
نظرائن��ا اإلقليمي��ني ف��ي مج��ال 
صناع��ة االتص��االت ك��ي ينضموا 

إلينا في هذه العمل املشترك«.
اجلدير بالذكر أن مبادرة »TIP«، ومنذ 
أطاقها في فبراير من العام 2016، 
وه��ي حتقق اجن��ازات عدي��دة مبا في 
ذلك خلق »مراكز لتسريع منظومة 

بيئة TIP » ، وهي املراكز التي تعمل 
مبثاب��ة حاضنات للمواه��ب احمللية 
حول العالم وتسريع عملية تطوير 
املنتجات من خال الدعم من جانب 

مستثمرين رواد محليني وعامليني. 
كم��ا مت إنش��اء كيان أطل��ق عليه 
إسم »مجموعة مشروعات الناس 
واإلج��راءات« وذلك م��ن أجل تطوير 
ف��ي  املمارس��ات  أفض��ل  وتب��ادل 
مجال التح��ول الثقافي واإلجرائي، 
والتي ميكن أن تس��هم في حتس��ني 
مؤش��رات األداء الرئيس��ية اخلاصة 

باملشغلني.
 وباإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، أس��همت 
فيسبوك بتقنية »Voyager«، وهي 
أول ترانس��بوندر هيكل��ي وأول حل 
 »IP/MPLS« توجي��ه بيانات بنظ��ام
مت اختباره بنجاح، وعاوة على ذلك، 
فإن تصاميم ومخططات برمجيات 
ب���  اخلاص��ة   »OpenCellular«

فيسبوك أصبحت حاليا  مفتوحة 
املصدر داخل مبادرة »TIP« من أجل 
تس��ريع قدرة الصناعة على توفير 
وصول السلكي في املناطق النائية 

من العالم.
يذك��ر أن مجموع��ة زي��ن، تعم��ل 
جنب��ا إلى جن��ب مع كيان��ات رائدة 
أخرى ف��ي مجال صناعة االتصاالت 
ومناه��ج  تقني��ات  إلستكش��اف 
جديدة من ش��أنها أن تؤثر بش��كل 
إيجابي على مس��تخدمي شبكات 
س����واء  املتنقل���ة  االتص��االت 
ف��ي الوق����ت احلاض����ر أو ف����ي 
املس��تقبل، حي��ث تؤم��ن اجملموعة 
أن تس��ريع وتيرة االبتكار في مجال 
البنية التحتي��ة لاتصاالت هو أمر 
ضروري م��ن أجل مواجه��ة وتلبية 
متطلب��ات حتدي��ات التكنولوجي��ا 
وفت��ح ف��رص جدي��دة للجميع في 

هذه املنظومة. 

تقرير

» زين » تنضم إلى المبادرة العالمية لتطوير البنى التحتية للجيل التالي
المجموعة دخلت في جهد مشترك

اعالم الشركة 
جتري ماكات شركة توزيع املنتجات 
النفطي��ة ف��ي محافظ��ات الفرات 
األوسط وبصورة مس��تمرة جوالت 
مس��ائية على منافذه��ا التوزيعية 
املنتش��رة في تلك احملافظات و ذلك 
لغرض اإلطاع على معوقات العمل 
إن وج��دت ومتابع��ة عم��ل املنافذ 
وإلتزامهم بالتوجيهات إضافة الى 
اإلشراف على عملية جتهيز مركبات 

املواطنني بالوقود . وش��دد مدير عام 
الش��ركة املهندس علي عبد الكرمي 
املوس��وي على ض��رورة إج��راء مثل 
تفقدية  هك��ذا ج��والت مس��ائية 
عادآ إياه��ا أمرا مهم��ا لغرض حث 
املنتسبني على تقدمي أفضل اخلدمات 
وإش��عارهم  الك��رام  للمواطن��ني 
بقرب املس��ؤول من حركة التجهيز 
مل��ا متثل��ه املش��تقات النفطية من 
مادة أساس��ية تتماشى مع احلاجة 

اليومية للمواطن ، 
الهيئ��ات  الع��ام  املدي��ر  وطال��ب 
ف��ي  للش��ركة  التابع��ة  والف��روع 
جميع احملافظات بإس��تمرار اجلوالت 
املسائية ملنافذها التجهيزية حرصا 
عل��ى دميومة تقدمي أفض��ل النتائج 
لتاف��ي ح��دوث أي مش��كلة ق��د 
حتدث وتوجيه اجله��ات ذات العاقة 

مبتابعتها . 
بدوره��ا قامت م��اكات هيئة توزيع 

الفرات األوس��ط م��ن املتخصصني 
به��ذه اإلجراءات من خ��ال فروعها 
املنتش��رة ف��ي محافظاتها اخلمس 
وهي ) النج��ف ، كرباء ، الديوانية ، 
بابل ، املثنى ( ممثلة مبسؤولي متابعة 
عمل الفروع بهذه اجلوالت التفقدية 
والوق��وف على س��ير العم��ل فيها 
. وش��ملت تل��ك اجلوالت ع��ددا من 
احملط��ات احلكومي��ة واألهلية منها 
) محط��ة كرب��اء احلديثة ، محطة 

الكفي��ل احلكومية ومحط��ة أنوار 
كرب��اء األهلية ومحط��ة الهندية 
احلكومي��ة ومحط��ة بواب��ة باب��ل 
الزهيري  واح��ة  ومحطة  احلكومية 
األهلية ومحط��ة الرارجنية األهلية 
ومحط��ة تعبئة العبي��ر األهلية ( و 
ما تزال اجلهود متواصلة ليا ونهارا 
من قب��ل م��اكات ش��ركة التوزيع 
لضمان إيصال املشتقات النفطية 

للمواطن بأفضل صورة.

يذك��ر إن ش��ركة توزي��ع املنتجات 
النفطي��ة تق��وم بج��والت دوري��ة  
صباحية عل��ى منافذها التوزيعية 
م��ن قب��ل الف��رق التفتيش��ية في 
كل محافظ��ة والتابع��ة الى هيئة 
التفتي��ش ف��ي الش��ركة لغ��رض 
اإلش��راف عل��ى العم��ل ومتابع��ة 
هن��ا  حت��دث  ق��د  مش��كلة  أي 
وهن��اك واحلرص على اإلس��راع في 

معاجلتها.

المنتجات النفطية: جوالت مسائية لمنافذها التوزيعية في الفرات األوسط

ذي قار ـ علي حسين:
بح��ث محاف��ظ ذي ق��ار يحي��ى 
الناص��ري م��ع الس��فير الصيني 
تش��ن  الع��راق  ل��دى  املعتم��د 
ويتش��ينغ جملة من القضايا ذات 
االهتمام املش��ترك والسيما عمل 
الش��ركات الصينية في احملافظة 
، فيم��ا اكد الس��فير الصيني ان 
الص��ني اصبح��ت اكب��ر ش��ريك 
اقتص��ادي وجت��اري للع��راق ونأمل 
تكثيف تواجد الشركات الصينية 

في ذي قار.
وق��ال احملافظ خ��ال مؤمتر صحفي 
مشترك عقده مع السفير الصيني 
في مكتبه بديوان احملافظة وحضره 
عدد من املس��ؤولني وم��دراء الدوائر 
ان »احلكوم��ة احمللية ترح��ب بزيارة 
الس��فير الصين��ي والوف��د املرافق 
له وبحثنا معه ع��ددا من  اجلوانب 
األساس��ية ح��ول تطوير  والنقاط 
عم��ل الش��ركات الصيني��ة الت��ي 
يتواجد عدد منها في قطاعات عدة 

اهمها النفط ، وناقش��نا إمكانية 
اس��تثمار الش��ركات الصينية في 
القطاع الس��ياحي وكذلك املدينة 

الصناعية في ذي قار«.
واضاف احملافظ اننا س��نعمل على 
تفعي��ل ملف امل��دن الصناعية مع 
الس��فارة الصينية ووزارة الصناعة 
خال الفترة املقبلة وس��تكون  له 
االولوي��ة ألنه س��يخلق فرص عمل 
للش��باب و ل��ه م��ردود اقتص��ادي 

كبير«.

من جانب��ه اكد الس��فير الصيني 
في الع��راق ان هنالك خطوات عدة 
س��تتخذ لتطوير عمل الش��ركات 

الصينية في ذي قار.
وق��ال تش��ن ويتش��ينغ »حتدثن��ا 
م��ع محاف��ظ ذي ق��ار ع��ن تاريخ 
الع��راق  م��ع  املش��ترك  التع��اون 
وناقش��نا س��بل تعزيزه وحتسينه 
في اجملال االقتصادي واالستثماري 
والصناعي والنفطي وتوصلنا الى 

وجهات نظر مشتركة«.

السفير الصيني يعلن أن بالده أصبحت 
الشريك االقتصادي األول للعراق

اعالم المحافظة  
استقبل محافظ واسط املهندس 
مال��ك خلف وادي بديوان احملافظة 
الصيني��ة  الش��ركة  م��ن  وف��دا 
املنف��ذة ملش��روع مج��اري قضاء 
احلي ،وبرفق��ة قائممقام القضاء 
وع��ددا من اعض��اء اجمللس البلدي 
في القضاء، ومت معهم مناقش��ة 
ش��ركتهم  اس��تئناف  مس��الة 
للعمل في مش��روع اجمل��اري الذي 
بعهدتهم وبع��د اطاق احلكومة 

املركزي��ة مبلغ ١٠ ملي��ارات دينار 
م��ن املبالغ املرصودة ل��ه ،وكذلك 
امتام العم��ل في مش��روع تاهيل 
طريق التابعي س��عيد بن اجلبير ) 

رض( .
وحث الوادي الشركة على ضرورة 
تنفي��ذ بنود العم��ل بوتيرة عالية 
وبرصانة ،بعد التوقف الذي حصل 
بس��بب عدم وجود التخصيصات 
املالي��ة، الجل تقدمي خدمة افضل 

البناء قضاء احلي...

الوادي: استئناف العمل في 
مشروعين خدميين في قضاء الحي
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البصرة - سعدي علي السند:

أق��ام قس��م الدراس��ات االقتصادية 
في مركز دراس��ات البص��رة واخلليج 
العرب��ي ندوة بعن��وان : التقلبات في 
أس��عار النفط العاملي��ة وأثرها على 
اي��رادات املوازن��ة العام��ة العراقي��ة 

للمدة )2016-2003( .
وق��د تناول��ت الباحثة س��كنة فرج 
مواصف��ات البل��دان املعتم��دة على 
النف��ط وعّدته��ا بأنه��ا بل��دان ذات 
كفاءة واطئة في إدارة املوارد العامة، 
مضيفة إن بني��ة االقتصاد العراقي 
حت��ددت بتزاي��د اعتماده عل��ى قطاع 
النف��ط اخل��ام، وإهمال��ه القطاعات 

املنتجة كالزراعة والصناعة ... الخ 
 وع��ّدت الباحثة ان هب��وط اإليرادات 
النفطي��ة كان��ت مفاجئ��ة ملعظم 
البلدان النفطية وباخلصوص العراق؛ 
كونه يخوض حربا داخلية مع تنظيم 
)داع��ش( اإلرهابي، فضال على ملفات 
إع��ادة إعم��ار املناطق الت��ي تضررت 

باملعارك ..
وق��د أوج��زت الباحث��ة آث��ار تقلبات 
اس��عار النفط ف��ي موازنة االقتصاد 
العراق��ي من خ��الل اجلوانب املتمثلة 
بنسبة اسهام النفط في الناجت احمللي 
اإلجمالي ونسبة اس��هام الصادرات 
النفطية في إجمالي الصادرات ودور 
اإليرادات النفطية في املوازنة العامة 
ونس��بة اإليرادات غي��ر النفطية إلى 

اإليرادات الكلية .
 وأوص��ت الباحثة بض��رورة أن تعمل 
منظمة أوبك على إع��ادة النظر في 
سياس��تها اإلنتاجية والتس��ويقية، 
والعم��ل على جتس��يد التع��اون مع 
غيره��ا من ال��دول املص��درة للنفط، 
وذلك به��دف تعظي��م نصيبها من 

الربح وتفادي اخلسائر املستقبلية.

ندوة علمية عن السياحة في 
البصرة

و أقام مركز دراسات البصرة واخلليج 
العربي ايضا )موسوعة البصرة( ندوة 
علمية بعنوان )السياحة في البصرة 

ما بني الواقع والطموح( ، حاضر فيها 
كل من الدكتورة مرمي خير اهلل خلف 
والدكتور حميد عطية عبد احلس��ني 
والدكت��ور أحم��د جاس��م محم��د 
إضافة الى االستاذين اياد عبد اجلليل 

مهدي وقاسم راشد .
وق��د كان اله��دف من الن��دوة حتليل 
احملافظة  ف��ي  الس��ياحي  النش��اط 
والبشرية  الطبيعية  املقومات  وابراز 
والتي ميكن أن تسهم في رفع عملية 
بالبصرة ومدى  الس��ياحية  التنمية 
تأثير ه��ذه التنمية عل��ى اإلمكانات 
االقتصادي��ة واالجتماعية واحلضارية 

للمحافظة . 
وق��د حت��دث االس��اتذة ع��ن موضوع 
السياحة كونها أحد أهم القطاعات 

االقتصادية واالجتماعية في العالم 
والت��ي تلع��ب دوراً ب��ارزاً ف��ي تنمية 
وتطوير البلدان ، وقد ازدادت أهميتها 
كصناعة وقد برزت كحرفة في الدول 
املتطورة ورافدا اساسيا في التنمية 
االقتصادي��ة ، ولذل��ك جن��د ضخامة 
االس��تثمارات املتعددة ف��ي القطاع 
الس��ياحي لكثي��ر من ال��دول والتي 

حققت تقدماً كبيراً في هذا اجملال .
 كم��ا حتدثوا ع��ن موض��وع صناعة 
السياحة مع تطبيق على محافظة 
البص��رة ، وأش��ار باح��ث آخ��ر ال��ى 
والبش��رية  الطبيعي��ة  املقوم��ات 
للسياحة في محافظة البصرة ، في 
حني حتدث آخر عن املناخ الس��ياحي 
ف��ي البصرة وه��ل هو من��اح مالئم 

لها. 
وأخي��را أكد أح��د احملاضري��ن عن دور 
الس��ياحة ف��ي االقتصاد وف��ي رفد 
ميزانية الدولة ، وقد قدم األس��اتذة 
املش��اركون ف��ي الن��دوة العديد من 
املقترح��ات الت��ي تصّب ف��ي مجال 
ف��ي  الس��ياحي  القط��اع  تطوي��ر 

محافظة البصرة..

ندوة عن تأريخ قضاء املدينة
التأريخية  الدراس��ات  وعقد قس��م 
في مركز دراس��ات البص��رة واخلليج 
العربي ن��دوة علمية بعنوان : املَْديَْنة  
جزائ��ر البصرة ف��ي العهد العثماني  
- دراس��ة في األح��وال السياس��ية 

واالجتماعية .

وقد استضاف املركز كالً من : الباحث 
مشتاق عيدان عبيد والباحث حسام 
طعم��ة ناص��ر للحدي��ث ع��ن ه��ذا 
املوضوع الذي له أهمية كبيرة تكمن 
ف��ي أن الباحثني تعددت مصادرهما ، 
بني الرسائل واالطاريح والكتب وأهم 
من ذلك كله إن الباحثني اس��تعمال 
الوثائق ، والكل يعرف أهمية الوثيقة 

في البحث العلمي .
وتطرق الباحث مش��تاق عن الوضع 
االداري ف��ي املدينة في تل��ك املدة ، 
وبني ان املدينة )جزائر البصرة( وهي 
املنطقة احملصورة ما بني القرنة وهور 
احلّمار شمالي البصرة وهي تتكون 
من عدة جزر على ضفتي نهر الفرات 
، وقد بنى قلعة املدينة محسن بن 

محمد بن فالح املشعش��عي سنة 
1462 , ولك��ن العثماني��ني بعد أن 
احتلوها عام 1552 قامو بتحويلها 
ال��ى والي��ة بأس��م )والي��ة املدينة 
واجلزائر( وحتول وضع البصرة االداري 
ال��ى ل��واء )س��نجق( ولم تس��تمر 
الوالية اجلديدة اال لس��نوات قليلة 
، وم��ن أهم األلوي��ة التي كانت في 
منطقة اجلزائر هي ) احلّمار ، املدينة 
، الفتيح��ة ، الرحماني��ة ، اجلزائ��ر 
، القرن��ة ... ال��خ( وان ه��ذه األلوية 
املذكورة تقع جميعها في اجلزائر مما 
يؤكد الكثافة السكانية لشمالي 
البصرة ، أما احملور الثاني في الندوة 
فق��د تن��اول األح��وال السياس��ية 

للمدينة خالل العهد العثماني .
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آراء وأفكار 
واثق الجابري* تناولت تزايد اعتماد األقتصاد العراقي على النفط

جامعة البصرة تقيم ندوًة عن التقلبات في أسعاره العالمية

إن بنية االقتصاد 
العراقي تحددت 
بتزايد اعتماده 
على قطاع النفط 
الخام، وإهماله 
القطاعات 
المنتجة كالزراعة 
والصناعة

الباحثة سكنة فرج

شكلت لجانًا تترأسها المحافظات بعضوية الوزارات

بغداد - الصباح الجديد: 

قال��ت مديرة ع��ام دائ��رة رعاية ذوي 
االحتياجات اخلاص��ة التابعة لوزارة 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
الدكت��ورة عبي��ر مه��دي اجللبي إن 
الوزارة وضعت خططا وحلوالً لدمج 

املتسولني مجتمعيا .
واش��ارت الدكتورة اجللبي الى قيام 
اخلاص��ة  االحتياج��ات  ذوي  دائ��رة 
بافتتاح قسم للتسول يعنى بتبني 
مل��ف هذه الظاه��رة وإيجاد احللول 
املطلوبة للسيطرة عليها من خالل 
رسم السياس��ات للجهات املعنية 

باملوضوع.
واضافت الدكتورة اجللبي ان الوزارة 

تترأس��ها احملافظات  ش��كلت جلاناً 
ذات  واجله��ات  ال��وزارات  بعضوي��ة 
العالقة ك��وزارة الداخلي��ة والدفاع 
والصحة والتربية والعمل فضال عن 
مجلس القض��اء األعلى، الفتة الى 
ان مش��كلة التسول تخص اجملتمع 
كله كونها ظاهرة عامة ومنتشرة 

بصوة الفتة . 
وتابع��ت اجللبي ان الوزارة ش��كلت 
ع��ام 2013 ه��ذه اللج��ان اخلاص��ة 
وباش��رت عمله��ا امليدان��ي اخلاص 
باملتسولني واملتش��ردين ، مبينة ان 
الوزارة اكتش��فت حينه��ا انه على 
الرغ��م من ان اكث��ر من %50 منهم 
ش��بكة  م��ن  اعان��ات  يتس��لمون 
احلماي��ة االجتماعي��ة ، بي��د انهم 
يحترف��ون التس��ول كون��ه مصدراً 

مربحاً بالنسبة لهم .
واش��ارت الدكت��ورة اجللب��ي الى ان 
االش��كالية تكمن في عدم تفعيل 
القوان��ني الناف��ذة ، وبرغم ان قانون 
العقوبات يعد التس��ول جنحة ، اال 
انن��ا نتفاجأ باطالق س��راح من يتم 
الق��اء القبض عليه به��ذه اجلنحة 
متلبس��ا من قبل مركز الش��رطة 
واخراج��ه بكفال��ة بس��بب ع��دم 
توفر ش��هود عل��ى ذلك، كاش��فة 
عن تكفل ش��عبة حقوق االنس��ان 
بالدائرة وش��بكة )وطني يحميني( 
املتس��ولني  بجم��ع  ال��وزارة  ف��ي 
واملش��ردين اليج����اد م��اوى له��م، 
مؤكدة جم��ع 20 حال��ة وايداعها 
في دائ��رة االص��الح، لكونها متتلك 
دوراً للمش��ردين اإلن���اث والذك��ور، 

عل��ى أن يودع��وا فيها مبوج��ب قرار 
قاٍض.

واف��ادت بأن هذه ال��دور وبعد صدور 
امل��ادة 45 من قانون رقم 21 لس��نة 
2008 املتضمنة تعزي��ز الالمركزية 
ف��ي الدول��ة، ق��د مت ف��ك ارتباطها 
بالوزارة واحلاقها باحملافظات مع بقاء 
البرامج  ووض��ع  التخطيط  عملية 
ورسم السياس��ات واالشراف على 
الوحدات وامل��الكات العاملة ضمن 
مه��ام وزارة العم��ل ، اضاف��ة ال��ى 
التنس��يق م��ع منظم��ات اجملتم��ع 
له��ذه  اخلدم��ات  لتق��دمي  املدن��ي 
الش��ريحة ، مؤكدة ح��رص الوزارة 
عل��ى الوق��وف بجان��ب احملافظ��ات 
الجناح جتربة العم��ل الالمركزي في 

ملف التسول .

تقرير

العمل تضع خططا لدمج المتسولين مجتمعيًا

الدكتورة عبير مهدي اجللبي

البصرة .. زراعة 
العبوات وقلع النخيل

لعل أس��وأ العاملني في السياسة ؛ أولئك الذين 
ل��م يكتفوا ب��أكل م��ا أمامهم، وذهب��وا الى َهدَّ 
مرتكزات الدولة وموروثاتها وما وهبتها الس��ماء 
م��ن نعمة، وكأنه��م لم يفهموا أن بلد الس��واد 
يعن��ي بلد اخليرات، وترجمة قواميس��هم س��واد 
بسواد وأيام مكابدة وحزن، ومن بني السواد سيدة 
األش��جار النخلة، والتي حطمت كالعراقي لكي 
متوت أما مقطوع��ة الرأس او ميت��ة وقوفاً، وبدل 
زراعته��ا؛ رواج لزراعة العبوات وجذوع األس��لحة 
الثقيل��ة واملتوس��طة ف��ي البي��وت ب��دل جذوع 

النخيل؟!
منذ أربعة عقود والبصرة تعاني من اإلستهداف 
املمنهج ولعل أهم االسباب كونها شريان العراق 
اإلقتص��ادي، وم��ن نخيله��ا أهم معال��م خيرات 

العراق.
مدين��ة يصع��ب عي��ش النبات��ات فيه��ا ؛ إالّ أن 
النخيل كان فيها 350 نوعا و 3 ماليني و500 الف 
نخل��ة في ثمانيني��ات القرن املاض��ي، ووصل الى 
ملي��ون و250 الف نخلة في اآلونة األخيرة، بني ما 
دمرت��ه احلروب واألمراض التي لم تعالج، او ما بيع 
للخليج العربي، وَمْن ُقلع مبشاريع النفط وحتويل 
مزارعه الى سكنية ، وكان إعتقاد البصريني؛ بأن 
مدينتهم ستتحول الى  مدينة زهور لوفرة املياه 
التي حتتاج فقط ملعاجلة امللوحة ، وحلموا  بجلب 
البذور املهجنة التي تالئم بيئتهم، واألكثر ظنوا 
بإستيراد  الورود مسلفنة كما هي الدميوقراطية، 
وبذلك تتحمل ألسنة امللح واحلرارة الالهبة كما 

هي أجواء السياسة.
وقفت جهات متعددة أم��ام تنمية البصرة، ومن 
عق��ود توالت املعرق��الت ملنعها أن تك��ون مدينة 
إقتصادية من قبل احل��رب العراقية األيرانية والى 
ح��رب اخللي��ج، ثم ما بع��د 2003م والسياس��ات 
املتقاطع��ة، الت��ي وقف��ت ف��ي طري��ق تنميتها 
وجعله��ا منافس��ة ألكبر مدن اخللي��ج مبوقعها 
اإلس��تراتيجي ومواردها املالية والبش��رية، حتى 
قام��ت بتصدير فس��ائل نخيلها وأنتش��رت في 
اآلون��ة األخيرة جه��ات مجهولة خلل��ق النزاعات 
واإلغتي��االت وبيع اخمل��درات، ومن ثم تط��ور األمر 
الى زراعة العبوات والقنابل الصوتية، وأنتش��رت 
جهات ال يفهم من قصدها نشر السالح اخلفيف 
واملتوس��ط باالف��راح واألح��زان، ونش��ر الفوضى 
وإقتت��ال العش��ائر ورمبا يتطور الى تبادل إرس��ال 

السيارات امللغمة .
إن البصرة متثل شريان العراق اإلقتصادي والثقافي؛ 
لذا توالت املشاريع املشبوهة عليها، من إشغال 
العراق بح��روب أداتها كان النظام الس��ابق؛ الى 
مح��اوالت إقتطاعها عن الع��راق وحرمان العراق 
من وارداته��ا بعد 2003م، ومن ثم إش��عال فتيل 
احلروب اجملتمعية والعصاب��ات، وإفقادها قيمتها 

التاريخية واملعنوية واإلقتصادية للعراق.
تُرجم اإلستهداف بنشر الفوضى، وإخراج املدينة 
عن تقاليده��ا وموروثاتها، ونه��ب خيراتها بقوة 

السالح .
َم��ْن يس��تعمل س��الحا ثقيال لس��بب تاف��ه ؛ ال 
يت��ردد م��ن زرع لغ��ة الكراهي��ة والعب��وات ؛ بدل 
زراع��ة النخيل والطيبة الت��ي ُعرفت بها البصرة 
، وَم��ْن يقت��ل بريئ��ا بال أس��باب او يدفع نفس��ه 
للقتل بس��بب العصبية؛ ميكن أن يكون إنتحارياً 
لألس��باب نفسها ، ومن  نتائج األخطاء الكارثية 
الت��ي إرتكبها بعض الساس��ة بحق البصرة وما 
يجاوره��ا من محافظ��ات ؛ جعل��ت منها لقمة 
س��ائغة للعصاب��ات والوحوش الت��ي ال تقل عن 
ضرر اإلرهاب، وهاهي البصرة بدل  أن تفكر بإعادة 
زراع��ة النخيل وتصدير منتجات��ه ؛ صارت مدينة 
مس��توردة للتم��ور وزارع��ة للعبوات الناس��فة 
والقناب��ل الصوتي��ة، وأن كثيرا من الساس��ة ال 
يفكرون س��وى بأكل ما موجود؛ من دون تخطيط 
إس��تراتيجي يجعل من إستقرار البصرة؛ مصدر 
تنمي��ة إقتصادي��ة للع��راق والنتيج��ة س��وادها 

خيرات.

*كاتب عراقي  

انتقد الش��يخ عبد احلس��ني عاكول عبد 
الكرمي أحد شيوخ عشيرة الشحمان بيت 
)شيخ علي( ظاهرة تعدد مشايخ العشائر 
ب��دون صفة عش��ائرية رس��مية وقال في 
حوار خاص لصحيفتن��ا "إن ظاهرة تعدد 
وكثره املش��ايخ أخذت تكث��ر بصورة غير 
طبيعية وال سيما أن هنالك عوامل عديدة 
س��اعدت على ظهور هذه احلال��ة ومنها 
مجالس اإلس��ناد التي لم حتظى بنسبة 
إال قليل��ة من الش��يوخ احلقيقني مطالباً 
بإعادة العمل بنظام مجالس األعيان التي 
عمل بها قب��ل النظام اجلمه��وري آنذاك 
وكان��ت أيامه��ا تعم��ل خلدم��ة املزارعني 
األساسيني  الش��يوخ  ويديرها  واملواطنني 
من قادة العش��ائر ووصف اجملالس احلالية 
بأنها سياس��ية أكثر مما ه��ي اجتماعية" 
من ناحي��ة أخرى انتق��د النهج احلكومي 
ف��ي أم��ور التعيين��ات واالمتي��ازات التي 
حصرت بأبناء املسؤولني وأقاربهم وكذلك 

شريحة الس��جناء السياس��ني مبينا أن 
هذا هو النهج الصدامي نفسه الذي كان 
يقّرب ش��ريحة البعثيني ويوّليهم درجات 

التعيينات واالمتيازات.
وفي نهاية احلوار دعا الشيخ جميع شيوخ 
العشائر الى السير وفق النهج اإلسالمي 

الصحي��ح ف��ي أم��ور الفق��ه الديني في 
قضاي��ا الدي��ة مؤك��داً أن الع��رف مصدر 
من مصادر التش��ريع وأن الع��رف والفقه 
والقانون قواسم مش��تركة ال ميكن عزل 
واح��دة ع��ن األخرى وجميعه��ا تصب في 

خدمة الناس.
ومن اجلدير بالذكر أن عش��يرة الشحمان 
ه��ي إحدى عش��ائر قبيلة مّي��اح وتتكون 
م��ن )12( عش��يرًة وش��يخها الع��ام هو 
مهند هالل البالس��م الياس��ني والشيخ 
عبداحلس��ني عاكول هو أحد شيوخ هذه 
العش��يرة وبيت )شيخ علي( من العشائر 
املهمة لعشائر الشحمان شيخها العام 
هو حازم عزيز ش��مال الباش آغا وللشيخ 
عبداحلس��ني عاك��ول دور كبي��ر في دعم 
ق��ّوات احلش��د الش��عبي ويتمت��ع مبحبة 
واحت��رام الناس جميعاً ول��ه مضيف في 
قضاء احل��ي تأّمه الناس من أماكن بعيدة 

لدوره في فّض النزاعات العشائرية.

شيخ عشيرة الشحمان ينتقد كثرة المسّميات العشائرية

املرحوم الشيخ عاكول عبدالكرمي 
والد الشيخ عبداحلسني عاكول

الشيخ عبداحلسني عاكول مع املرحوم الشيخ 
محمد هالل البالسم شيخ عام قبيلة مياح 

اعالم الشركة 
تواصل جلنة دعم القوات األمنية 
واحلش��د الش��عبي ف��ي ش��ركة 
توزي��ع املنتج��ات النفطية والتي 
مت تش��كيلها بتوجي��ه م��ن مدير 
عام الش��ركة املهندس علي عبد 
الكرمي املوسوي زياراتها املستمرة 

جلبه��ات القت��ال حي��ث املع��ارك 
التي يخوضها جيش��نا  الضارية 
فل��ول  األبط��ال ض��د  وحش��دنا 

داعش.
ومنذ بداي��ة الع��ام احلالي قامت 
اللجن��ة املذك��ورة ب )٦( زي��ارات 
الى عدد م��ن املواقع التي تتواجد 

فيها فصائل املقاومة التابعة الى 
قوات احلش��د الش��عبي املقدس 
وقدمت  الغيارى  األمني��ة  وقواتنا 
له��م الدع��م اللوجس��تي الذي 
ش��مل ) املواد الغذائية والعينية 
والتبرع��ات ومس��تلزمات اخ��رى 

حسب احتياجاتهم( .

وش��دد املوس��وي على أن تتوالى 
القت��ال  جبه��ات  ال��ى  الزي��ارات 
لتق��دمي الدع��م امل��ادي واملعنوي 
لهم ملساندتهم والوقوف معهم 
وه��م يخوض��ون غم��ار املع��ارك 
الع��راق الطاهرة  أراضي  لتحري��ر 
من دنس اإلره��اب ، وأوضح بأنه مت 

زيارة مواقع عديدة في محافظتي 
صالح الدين و نينوى منها ) بيجي 
- حقول عجيل وعالس -،وصحراء 
احلضر -س��نجار - تلعف��ر - قرية 
س��يناء - ناحية الكرن - منطقة 
ع��ني احلص��ان - قرية الش��ريعة ( 
وغيره��ا م��ن املناطق االخ��رى اما 

الفصائل املدعومة فهي ) شرطة 
النفط والشرطة االحتادية - سرايا 
اجلهاد - لواء املنتظر - كتائب حزب 
اهلل - ق��وات ب��در - حش��د أهالي 
تلعفر - احلش��د االيزي��دي - فرقة 
االمام علي )ع(- س��رايا عاشوراء - 

احلشد التركماني ( .

لجنة خاصة تواصل زياراتها إلى مواقع الحشد واألمنية القتالية

 اعالم الصحة 
نظم��ت دائ��رة صحة بغ��داد / الك��رخ زيارات 
تنفيذية على عدد من الصيدليات ومختبرات 
ومحال بي��ع األجهزة املس��تلزمات واألجهزة 

الطبية وفي مناطق شتى من  بغداد .
فق��د ق��ام فريق عمل م��ن قس��م التفتيش 
والش��كاوي / ش��عبة املؤسس��ات الصحية 
غير احلكومية بتنفيذ زي��ارات مت خاللها غلق 
صيدليات عدد 2  في حي املتنبي ودور الس��ود 
م��ن منطقة املنص��ور وذل��ك لع��دم تواجد 
صاح��ب الصيدلية في أثن��اء العمل وتواجد 
ش��خص ليس ل��ه عالق��ة باملهن��ة إذ أن من 
الشروط الصحية تواجد صاحب االختصاص 
وال يت��م فتحه��ا إال بعد تق��دمي تعهد خطي 

بالتواجد من الدائرة .
وذكر مدير قس��م التفتيش والش��كاوى في 
الدائرة الصيدالني متام أمني محمد ان الزيارة 
ش��ملت أيضا غل��ق مختبر أهل��ي رئيس في 
حي االس��كان من مدينة بغ��داد وذلك لكون 
الصيدلي��ة تعمل صباحا واإلجازة تقر العمل 
مساء والتفتح أال بعد مراجعة الدائرة وعمل 

محضر بفتح اخملتبر .

غلق صيدليات ومختبرات 
أهلية  في بغداد
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لندن ـ رويترز:
أعل��ن املفتش مارك رولني، ال��ذي يعد أكبر ضابط 
بريطان��ي معن��ي مبحارب��ة اإلره��اب، ع��ن إحباط 
13 عملي��ة إرهابي��ة ف��ي بريطانيا ف��ي أقل من 4 

سنوات.
وتاب��ع ف��ي تصريح��ات،  نقلته��ا وس��ائل إع��ام 
بريطاني��ة امس االثنني ، أن عدد القضايا املرتبطة 
باإلره��اب، الت��ي كان يحقق فيها األمن بش��كل 
متزامن خ��ال الفترة املذكورة، ل��م يكن يقل عن 

500 قضية.
وتابع أنه من��ذ مقتل اجلندي البريطاني لي ريغبي 
عل��ى أي��دي إرهابينينْ اثن��ني في أيار ع��ام 2013، مت 
إحباط 13 عملي��ة إرهابية. وفي آخر إفادة ل� رولي 
ف��ي تش��رين األول املاض��ي، حتدث ع��ن إحباط 12 
هجوم��ا، ما يعن��ي أن األم��ن البريطاني متكن من 
إحب��اط مخط��ط إرهابي واح��د في الفت��رة منذ 

أكتوبر وحتى اآلن.
وثّمن الضابط عاليا مساهمة اجملتمع في إحباط 
العمليات اإلرهابية، مش��يرا إلى تلقي باغات من 
22 ألف ش��خص عبر اخلط الس��اخن املستحدث 

لهذا الغرض، خال األشهر ال�12 املاضية.

صنعاء ـ رويترز :
توج��ه املبعوث األمم��ي إلى اليمن إس��ماعيل ولد 
الش��يخ أحم��د إلى الري��اض امس االثن��ني حاما 
مبادرة معدل��ة حلل األزمة اليمنية بعد زيارته إلى 

الكويت.
ونقلت صحيف��ة » البي��ان« اإلماراتية عن مصدر 
حكومي ميني، »أن املبعوث األممي يسعى الستئناف 
محادثات الس��ام في الكويت، استنادا إلى خطة 
الس��ام املط��ورة ونتائج لق��اء الرباعي��ة الدولية 
بش��أن اليمن، التي عقدت ف��ي العاصمة األملانية 

نهاية الشهر املاضي«.
وأض��اف املصدر أن املقترح��ات اجلديدة هي تطوير 
خلطة السام التي تبنتها الرباعية الدولية، والتي 
تتضمن ش��قني، أولهما أمني يخص االنس��حاب 
م��ن امل��دن وتس��ليم األس��لحة، والش��ق الثاني 
سياسي ويختص بتشكيل حكومة وحدة وطنية 

تضم األطراف السياسية كافة.

موسكو ـ بي بي سي:
ألقت الس��لطات التركية القب��ض على مواطنة 
روسية قد تكون مرتبطة بعملية اغتيال السفير 
الروس��ي أندري��ه كارلوف ف��ي أنقرة أواخ��ر العام 

املاضي.
وذك��رت قن��اة »خب��ر« التركي��ة، ام��س االثنني أن 
املواطن��ة الروس��ية »كاتيرينا ب�« أج��رت مكاملة 
هاتفية مع مولود ميرت ألطينتاش، قاتل السفير 

الروسي، في تشرين الثاني املاضي.
كما اتصلت الس��يدة الروسية البالغة من العمر 
33 عام��ا ف��ي الفت��رة نفس��ها باملرك��ز الثقافي 
الروس��ي في أنقرة. وخال اس��تجوابها، اعترفت 
يكاتيرين��ا بأنه��ا كانت تتصل ب��� ألطنطاش عن 

طريق تطبيقات ماسنجر.
وحسب وس��ائل اإلعام التركية، كانت يكاتيرينا 
تقيم في أنق��رة، إذ كانت تنظم لقاءات بني رجال 
أعم��ال أتراك كب��ار مع »بائعات ه��وى« في فنادق 

فخمة.

اعتقال روسّية في تركيا 
بشبهة التورط في قضية 

اغتيال السفير الروسي

إحباط 13 هجومًا إرهابيًا 
خالل 4 سنوات في بريطانيا

مبادرة أممية معّدلة 
لحّل األزمة اليمنية

متابعة الصباح الجديد:

قطعت قوات سوريا الدميوقراطية، 
وكردية،  عربي��ة  حتال��ف فصائ��ل 
ام��س االثنني وبدعم من التحالف 
الدول��ي بقي��ادة واش��نطن طريق 
االم��داد الرئيس��ي للجهاديني بني 
الرقة اب��رز معاقلهم في س��وريا 
ودير الزور ش��رقا، ف��ي اطار عملية 

عسكرية مستمرة منذ اشهر.
ويقاتل تنظيم الدولة االس��امية 
اطرافاً عدة على جبهات مختلفة 
ف��ي ش��مال س��وريا. وباالضاف��ة 
الدميوقراطية،  الى ق��وات س��وريا 
تخوض قوات النظام السوري منذ 
منتص��ف كان��ون الثان��ي معارك 
شرس��ة ضد اجلهادي��ني في ريف 

حلب الشرقي.
وافاد مدير املرصد الس��وري حلقوق 
االنسان رامي عبد الرحمن وكالة 
فرانس برس »متكنت قوات س��وريا 
الدميوقراطي��ة م��ن قط��ع طريق 
االمداد الرئيس��ي لتنظيم داعش 
بني مدين��ة الرق��ة ومحافظة دير 
الواقع��ة حت��ت س��يطرته  ال��زور 
ش��رقا بغطاء جوي من التحالف 

الدولي«.
وال ت��زال هناك ط��رق اخرى فرعية 
ميك��ن للتنظيم اس��تخدامها اال 
انه��ا مرصودة م��ن قب��ل طائرات 

التحالف.
واك��د قي��ادي ف��ي ق��وات س��وريا 
فران��س  لوكال��ة  الدميوقراطي��ة 
برس »قطع الطريق االستراتيجي 
لداعش والذي يصل بني الرقة ودير 

الزور صباح اليوم«.
واضاف »هذا انتصار اس��تراتيجي 
لقواتنا من ش��أنه زي��ادة احلصار« 

على تنظيم الدولة االسامية.
ويس��يطر اجلهادي��ون من��ذ العام 
2014 عل��ى الرق��ة وعل��ى كامل 
ال��زور النفطي��ة  محافظ��ة دي��ر 
باستثناء اجزاء من مركز احملافظة 
واملطار العس��كري القريب منها. 
واعل��ن في حزيران م��ن العام ذاته 
قي��ام »اخلافة االس��امية« على 
ف��ي س��وريا  مناط��ق س��يطرته 

والعراق اجملاور.
ومنذ تش��رين الثاني ، بدأت قوات 
قوات سوريا الدميوقراطية هجوما 
واسعا في محافظة الرقة بغطاء 
جوي من التحالف الدولي، ومتكنت 
م��ن اح��راز تق��دم نح��و مدين��ة 
الرقة من ثاث جهات الش��مالية 
والغربية والش��رقية. وتبعد اقرب 
نقط��ة تتواج��د فيها عل��ى بعد 
ثمانية كيلومترات ش��مال ش��رق 

الرقة.
م��ع اقتراب املعارك اكثر واكثر من 

معقله في س��وريا، يشدد تنظيم 
داعش م��ن قواع��ده الصارمة في 

مدينة الرقة.
وق��ال اب��و محم��د الناش��ط في 
حمل��ة »الرق��ة تذب��ح بصم��ت«، 
التي تنش��ط سرا في املدينة منذ 
نيس��ان 2014 وتوث��ق انته��اكات 
وممارس��ات التنظيم، »هناك حالة 
اس��تنفار في املدينة«، مشيرا الى 
الزي��ادة الكبيرة في ع��دد احلواجز 

االمنية واالعتقاالت الواسعة.
الذين  االشخاص  »اكثرية  واوضح 

يعتقلونهم يت��م اعدامهم، كما 
ان  يعتقل��ون اي ش��خص يق��ول 

الوضع سيء«.
ويغ��ذي التنظي��م املتط��رف منذ 
س��يطرته عل��ى الرق��ة الش��عور 
بالرع��ب ب��ني الن��اس م��ن خ��ال 
والعقوبات  الوحش��ية  االعدامات 
التي يطبقها على كل من يخالف 

احكامه او يعارضه.
وف��رض التنظي��م خ��ال الفت��رة 
االخي��رة »ال��زي االفغان��ي« عل��ى 
املرصد  الرق��ة، بحس��ب  س��كان 

الس��وري وحمل��ة »الرق��ة تذب��ح 
بصمت«.

وبحسب عبد الرحمن، فان الهدف 
من »الزي االفغاني« وهو عبارة عن 
جلباب قصير وبنطال واسع قصير 
هو »اال يتمكن اخملبرين من التفريق 
ب��ني مقاتل ومدن��ي اثن��اء اعطاء 
او  التحالف«  االحداثيات لطائرات 
في ح��ال تقدم خص��وم التنظيم 

اكثر باجتاه املدينة.
واوض��ح ابو محم��د ان مصير من 
ال يلتزم بال��زي اجلديد الذي فرضه 
اجلهادي��ون منذ حوالى اس��بوعني 

»السجن والغرامة املالية«.
ويتوافد ال��ى مدينة الرق��ة حاليا 
اف��راد عائ��ات جهادي��ني وكذلك 
مدنيون يفرون من املعارك العنيفة 
وتنظي��م  الس��وري  اجلي��ش  ب��ني 
الدولة االس��امية في ريف حلب 

الشرقي.
وافاد املرص��د ان »اآلالف من عوائل 
املدنيني حاولوا الوصول إلى داخل 
احل��دود اإلداري��ة حملافظ��ة الرق��ة، 
ترافقهم نحو 120 عائلة ملقاتلني 

وقياديني في صفوف التنظيم«.
»س��مح  التنظي��م  ان  واوض��ح 
فقط لعائ��ات املقاتل��ني بالعبور 
عبر منحهم ورق��ة عليها ،عائلة 
مجاهد ف��ي داعش ،ثم نقلهم اثر 
ذلك عبر قوارب الى شرق الفرات« 

حيث مدينة الرقة.
ودفع��ت املع��ارك عل��ى اكث��ر من 
جبه��ة في ري��ف حلب الش��رقي 
عش��رات اآلالف م��ن املدني��ني الى 
الفرار نحو مناطق س��يطرة قوات 
س��وريا الدميوقراطية ف��ي مدينة 

منبج وريفها.

باريس ـ رويترز:
حذرت مارين لوبان مرشحة انتخابات 
الرئاس��ة الفرنس��ية، وزعيمة حزب 
»اجلبهة الوطنية« الفرنسي املعارض 
من مغبة إثارة حرب باردة مع روسيا، 
مؤكدة أن الرئيس الروس��ي فادميير 

بوتني ليس قاتا.
وف��ي حدي��ث أدلت به ام��س االثنني 
، أضاف��ت لوب��ان: »ما أري��د قوله، إن 

اخلطورة بالنس��بة إلى أوروبا تكمن 
في إثارة حرب باردة مع روسيا ودفعها 
لارمت��اء في أحضان الصني«، مؤكدة 
أن الرئي��س الروس��ي ل��م يرتكب أي 
جرم يس��تدعي وصف��ه ب�«القاتل« 
حس��ب زع��م املذي��ع األميركي بيل 

أورالي.
وتابع��ت تق��ول: »فادميي��ر بوتني لم 
يفعل أي شيء يحملني على التوصل 

إلى هذا االس��تنتاج، وأنا لس��ت من 
املهووسني بروسيا ورئيسها، ولست 
م��ن املولعني بحف��ات ال��روك، وإمنا 
زعيم��ة سياس��ية في بل��د عظيم، 

ومصالح بادي هي التي تهمني«.
خطر اندالع احلرب الباردة مع روس��يا 
الذي حذرت منه لوبان، ملسه الرئيس 
الفرنس��ي فرانس��وا هوالند في فوز 
الرئاس��ية  لوب��ان ف��ي االنتخاب��ات 

وق��ال: »أقصى  املقبلة،  الفرنس��ية 
اليمني الفرنس��ي، لم ي��رق إلى هذه 
املس��توى من العلو منذ ثاثني عاما، 
إال أن فرنس��ا لن تتن��ازل. االنتخابات 
الرئاس��ية القادمة لن تق��رر مصير 
سترس��م  ب��ل  فحس��ب،  فرنس��ا 
األوروبي��ة  الهيكلي��ة  مس��تقبل 

ككل«.
ماري��ن لوب��ان، سياس��ية فرنس��ية 

وبرملانية أوروبية عن فرنسا ورئيسة 
حلزب »اجلبه��ة الوطني��ة« اليميني 
األقصى، وهي ابنة مؤس��س وزعيم 
الس��ابق جان  الوطني��ة«  »اجلبه��ة 

ماري لوان الزعيم.
ونال��ت لوب��ان نهاية الع��ام املنصرم 
تأييد حزبه��ا وأقص��ى اليمني الذي 
الرئاس��ية  لانتخاب��ات  رش��حها 
ترج��ح  والت��ي   ،  2017 املزمع��ة 

استطاعات الرأي حتقيق لوبان فيها 
أفض��ل النتائج ف��ي تاري��خ اليمني 

الفرنسي األقصى.
فقد خلص استطاع للرأي نظمته 
ش��ركة OpinionWay إلى أن مارين 
لوبان س��وف تفوز في اجلولة األولى 
م��ن انتخابات الرئاس��ة املزمعة في 
ال�23 من نيس��ان، وس��تحصد 26% 

من أصوات الناخبني.

واشنطن ـ أ ب ف:
أف��ادت صحيفة نيوي��ورك تاميز امس 
االول  االح��د أن جيمس كومي مدير 
مكتب التحقيقات الفدرالي »أف بي 
آي« طل��ب من وزارة الع��دل أن تنفي 
علن��ا االته��ام الذي وجه��ه الرئيس 
دونالد ترامب إلى سلفه باراك اوباما 

بأنه تنصت عليه.

ونقل��ت الصحيف��ة عن مس��ؤولني 
أميركي��ني كب��ار أن كوم��ي ارس��ل 
ال��ى ال��وزارة طلبه هذا الس��بت ألن 
»لي��س هن��اك أي دلي��ل يدع��م هذا 
االتهام وألنه يلمح الى أن األف بي آي 

انتهكت القانون«.
وأجرت وكالة فرانس برس اتصاال بكل 
م��ن مكت��ب التحقيق��ات الفدرالي 

ووزارة الع��دل الس��تيضاحهما هذا 
االمر إال أن أيا منهما لم يرد في احلال 

على االستيضاح.
وتشكيك كومي بصدق الرئيس عبر 
ه��ذا االجراء غير املعهود هو مؤش��ر 
على خط��ورة ما أق��دم عليه ترامب 

بتوجيهه هذا االتهام الى سلفه.
ولم يّتضح في احل��ال ملاذا لم يصدر 

كوم��ي بنفس��ه بيانا يدح��ض فيه 
علن��ا االته��ام ال��ذي وجه��ه ترامب 
وفّضل ب��دالً من ذل��ك ان يطلب من 
ال��وزارة التي تش��رف عل��ى األف بي 
آي ويرأس��ها جي��ف سيش��نز، أحد 
أقرب املقربني للرئيس، ان تتولى هذه 

املهمة.
وفجر ترامب الس��بت املاضي قنبلة 

سياس��ية بعدما كتب في سلسلة 
تغري��دات صباحي��ة »أم��ر فظي��ع! 
علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت 
عل��ى خطوط��ي الهاتفي��ة في برج 

ترامب قبيل فوزي«.
التجس��س  وش��به األمر بفضيحة 
التي دفعت  السياس��ي »ووترغيت« 
بالرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون الى 

االس��تقالة في 1974، متهما أوباما 
بأنه »شخص سيء )أو مريض(«.

ويب��دو أن تل��ك التغري��دات جاءت 
اس��تنادا إلى تأكيدات من دون أدلة 
نش��رها موقع »بريتبارت« اليميني 
يرأس��ه  كان  وال��ذي  املتط��رف، 
املستش��ار االس��تراتيجي لترامب، 

ستيف بانون.

مارين لوبان ُتحّذر من إثارة حرب باردة مع روسيا

مدير األف بي آي يطلب من وزارة العدل نفيًا علنيًا لمزاعم ترامب

في إطار عملية عسكرية مستمرة منذ أشهر

قّوات سوريا الديموقراطية تقطع طريق اإلمداد 
الرئيس لتنظيم »داعش » بين الرّقة ودير الزور

افاد مدير المرصد 
السوري لحقوق االنسان 

رامي عبد الرحمن 
وكالة فرانس برس 

»تمكنت قوات سوريا 
الديموقراطية من قطع 
طريق االمداد الرئيسي 

لتنظيم داعش بين مدينة 
الرقة ومحافظة دير الزور 

الواقعة تحت سيطرته 
شرقا بغطاء جوي من 

التحالف الدولي«

عناصر من قوات سوريا الدميقراطية
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت رئاس��ة ال��وزراء إرتف��اع أنتاج 
الع��راق م��ن احلب��وب الس��تراتيجية 
احلنط��ة والش��عير وال��ذرة الصفراء، 
خالل السنوات الثالث املاضية، الى 20 

مليون طن.
وقال املتحدث باسم املكتب االعالمي 
لرئي��س ال��وزراء، س��عد احلديثي، في 
بي��ان له، ان »احلكوم��ة تبنت برنامجا 
اقتصادي��ا ش��امال يق��وم عل��ى رؤية 
اقتصادي��ة رش��يدة تهدف ال��ى اعادة 
رس��م السياس��ات االقتصادي��ة في 
قطاع��ات عديدة تش��كل مبجموعها 

روافد االقتصاد العراقي«.
اآللي��ات  »أعتم��دت  لق��د  وأض��اف، 
الصحيح��ة الكفيلة باع��ادة هيكلة 
االقتصاد الوطني ووضعه في املس��ار 
الصحيح الذي ينبغي ان يكون عليه، 
وهذه اآلليات تضمن احياء وتنش��يط 
ف��ي  رئيس��ة  اقتصادي��ة  قطاع��ات 
مقدمته��ا القطاع الزراع��ي مبا ميثله 
من اهمية قصوى ف��ي اطار االهتمام 
احلكوم��ي ومب��ا يحتل��ه م��ن مكان��ة 
ستراتيجية في حتقيق االمن الغذائي 
الوطني والس��عي في طريق الوصول 
ال��ى االكتف��اء الذات��ي م��ن احملاصيل 

الزراعية االساسية«.
وأشار احلديثي الى، ان »احلكومة أعدت 
خططاً طموحة لدعم زراعة احملاصيل 
املزارع��ن  وحتفي��ز  الس��تراتيجية 
والفالح��ن عل��ى االس��تثمار في هذا 
اجملال ف��ي اطار برنامج الش��راكة مع 

القطاع اخلاص وتنشيط االستثمار«.
البرنام��ج  ه��ذا  ج��اء  »لق��د  وب��ن، 
االقتصادي في اطار محور اصالح بنية 
نفق��ات وايرادات الدولة واالس��تخدام 
املتاح��ة  املالي��ة  للم��وارد  االمث��ل 
وتوجيهه��ا بالطري��ق الصحيح نحو 
االقتص��اد  املهم��ة ف��ي  القطاع��ات 
العراق��ي وباجتاه دع��م املنتج الوطني 
وملنع اغراق السوق العراقية باملنتجات 

االجنبية«.

وأوض��ح، أن »ه��ذا التوج��ه احلكومي 
لتنويع موارد الدخل العام واخلاص على 
حد سواء، يشكل مسارا استراتيجيا 
تعتمده احلكومة العراقية ادراكا منها 
ان النمو االقتصادي املستدام والضامن 
لتعزيز مصادر الثروة الوطنية يستند 
على دعم القطاع الزراعي باعتبار هذا 
الدعم س��يكون حافزا اساسيا لزيادة 
كميات احملاصيل االساسية من جهة 
وتنمية القطاع اخلاص من جهة اخرى 
وحتّمل مس��ؤوليته جتاه اجملتمع واعادة 
تقسيم االدوار بن احلكومة والقطاع 
اخلاص االمر الذي يؤدي الى توفير فرص 

عمل افضل«.
وأس��تطرد احلديث��ي، انه »وف��ي اطار 
توج��ه الدول��ة لزيادة االنت��اج الزراعي 

واحليوان��ي فض��ال عن الس��عي لزيادة 
نسبة القطاع الزراعي في الناجت احمللي 
االجمالي، فقد اعدت احلكومة اسعار 
شراء تشجيعية للمحاصيل الزراعية 
ملنافس��ة  ضمان��ا  الس��تراتيجية 
املنتجات املس��توردة املماثلة وحماية 

املنتج احمللي«.
ون��وه الى ان��ه »وبرغم االزم��ة املالية 
املعروفة التي متر بالع��راق وتداعياتها 
الس��لبية على قدرات الع��راق املالية، 
فض��ال عن سياس��ة ترش��يد االنفاق 
وضغط النفق��ات العامة الى حوالي 
نص��ف ما كانت عليه قب��ل االزمة اال 
ان احلكوم��ة واس��تنادا ال��ى قناعتها 
باهمي��ة القط��اع الزراعي وس��عيها 
لتطوي��ره وجعله رافدا اساس��يا من 

روافد الدخ��ل الوطن��ي فقد حرصت 
على ان تولي��ه االهمية الت��ي ينبغي 
ان يحظ��ى بها وعمل��ت جاهدة على 
توفير التخصيصات املالية لتس��ديد 
مس��تحقات املس��وقن م��ن مزارعن 

وفالحن«.
وأك��د املتحدث احلكومي ب��ان »احلرب 
التي يخوضه��ا العراق ض��د االرهاب، 
لم تثن احلكومة عن عزمها على دعم 
القطاع الزراع��ي بل ان التخصيصات 
املالي��ة الت��ي وضعت له ف��ي موازنة 
األعوام الثالثة االخيرة جتاوزت %6 لكل 
عام من مجموع النفقات العامة التي 
تضمنتها موازنة ه��ذه االعوام وهذه 
نس��بة اعلى بكثير مم��ا كان يخصص 
للقطاع الزراعي في سنوات امليزانيات 

االنفجاري��ة وقب��ل دخول الع��راق في 
حالة حرب ضد االرهاب«.

وأوضح »لقد بلغت الكميات املسوقة 
من احملاصيل الزراعية االساسية وهي 
احلنط��ة، والش��عير، وب��ذور احلنط��ة، 
والذرة الصفراء خالل املواسم الزراعية 
الثالث��ة االخيرة نح��و 20 مليون طن، 
وه��ي للحنطة، عش��رة مالي��ن طن، 
واربعمائة  اربع��ة مالي��ن  وللش��عير 
واثنن وثالثن الف طن، ولبذور احلنطة، 
مليون��ان وثالثمائ��ة وس��تة وثالث��ن 
الف طن، ولل��ذرة الصف��راء، مليونان 

وتسعمائة وستة وثالثن الف طن«.
وأض��اف ان »احلكومة قد أنفقت على 
املس��وقة كمبال��غ  الكمي��ات  ه��ذه 
شراء من املس��وقن اثنا عشر ترليونا 

وعش��رين  وخمس��ة  وس��بعمائة 
ملي��ار دين��ار، حي��ث امن��ت احلكومة 
التخصيصات املالية الالزمة لتغطية 
مبالغ كل الكميات املسوقة من هذه 

احملاصيل«.
وب��ن احلديث��ي، ان »احلكومة س��ددت 
ملس��وقي احلنط��ة س��بعة ترليونات 
وخمسمائة مليار دينار ونسبة املتبقي 
اقل من %20 من مجموع املستحقات، 
وملس��وقي الش��عير ترليونا وثمامنائة 
ملي��ار دينار ونس��بة املتبقي دون 25% 
من مجموع املس��تحقات، وملس��وقي 
بذور احلنطة ترليون��ا وثالثمائة وثالثة 
وعش��رين مليار دينار ونسبة املتبقي 
اقل من %1 من مجموع املس��تحقات، 
ام��ا لل��ذرة الصف��راء فق��د س��ددت 
احلكومة ترليونن وخمس��ة وتسعن 
ملي��ار دينار ونس��بة املتبق��ي اقل من 

%15 من مجموع املستحقات«.
ولف��ت الى ان »التخصيص��ات املالية 
ل��كل احملاصي��ل املس��وقة وف��رت من 
القليل��ة  والنس��ب  احلكوم��ة  قب��ل 
املتبقي��ة بذمته��ا للمس��وقن تعود 
ال��ى التدقيق احلس��ابي الذي يقوم به 
ديوان الرقابة املالية، وس��المة املوقف 
االمن��ي للمس��وقن ومبج��رد انته��اء 
هذه االج��راءات وضمان دقة الكميات 
املس��وقة وان التخصيصات ستذهب 
ه��ذه  اط��الق  س��يتم  ملس��تحقيها 
النسب القليلة املتبقية وسيتم هذا 
االمر خالل االسابيع القليلة املقبلة«.

وتاب��ع احلديث��ي »لق��د اثبت��ت ه��ذه 
االج��راءات املتبع��ة لدع��م القط��اع 
احملاصي��ل  وزراع��ة  عموم��ا  الزراع��ي 
االساسية خصوصا جناعتها وجدواها 
حي��ث جتل��ى هذا م��ن خ��الل كميات 
احملاصي��ل املس��وقة خ��الل املواس��م 
الزراعية الثالث��ة االخيرة فبالرغم من 
كون ع��دد من احملافظ��ات املنتجة قد 
توقفت فيها زراعة احملاصيل االساسية 
او تعطلت عملية تس��ويقها بسبب 
س��يطرة داعش االرهابي عليها اال ان 
انت��اج بعض هذه احملاصيل قد تصاعد 

بشكل ملحوظ«.

»البصرة«: شركات صينية لـ »البنى التحتية« بضمانات سيادية 
بغداد ـ الصباح الجديد:

ماج��د  البص��رة  اعل��ن محاف��ظ 
النصراوي أمس االثنن عن التوصل 
ال��ى اتفاق اقامة مش��اريع مهمة 
وس��تراتيجية من قبل الش��ركات 
الدف��ع  لنظ��ام  وفق��اً  الصيني��ة 
باآلج��ل، فضالً عن فت��ح قنصلية 
الش��عبية في  الصن  جلمهوري��ة 

احملافظة.

وقال النصراوي في مؤمتر صحافي 
عق��د في مبن��ى دي��وان محافظة 
البصرة، عقب اس��تقباله س��فير 
جمهوري��ة الصن الش��عبية لدى 
والوف��د  ويتش��نغ  الع��راق تش��ن 
املراف��ق له، ق��ال ان »اجلانبن اتفقا 
خالل املباحثات على ضرورة توسيع 
ب��ن  االقتص��ادي  التع��اون  اف��اق 
البلدين وفتح قنصلية للصن في 

البصرة وإقامة معرض للمنتوجات 
الصينية ف��ي احملافظة، فضال عن 

تبادل اخلبرات بن البلدين«.
وأضاف انه »قام مبناقش��ة وتقييم 
عمل الشركات الصينية في مجال 
البنى التحتية في احملافظة سيما 
مش��روع مجاري منطق��ة القبلة 
املتكامل الذي سيتم االعالن عنه 

االسبوع املقبل«.

وتابع احملافظ خالل املؤمتر املشترك 
ج��رى  »اتفاق��ا  ان  الس��فير،  م��ع 
ايضاً ب��ن الطرفن عل��ى ان تنفذ 
مش��اريع  الصيني��ة  الش��ركات 
مهمة وس��تراتيجية في احملافظة 
اعتماداً على نظ��ام الدفع باالجل، 
وبضمان��ات س��يادية خاص��ة وان 
البصرة لديها موافقة مبدئية من 
احلكومة االحتادي��ة لتنفيذ العديد 

من املشاريع على وفق ذلك النظام 
ومن ضمنها تنفيذ مشاريع البنى 
حتتي��ة ملنطق��ة ياس��ن خريب��ط 
وقضاء القرنة فضال عن مش��اريع 
خاص��ة بقطاع��ات الكهرباء واملاء 
والنقل والنفط والتعليم العالي«.
من جانب��ه قال الس��فير الصيني 
تش��ن ويتشنغ، ان »اتفاقا جرى مع 
حكومة البص��رة احمللية على فتح 

والتجاري  االقتصادي  للتعاون  افاق 
واالتص��االت  والنف��ط  والعلم��ي 
والبن��ى التحتية فضال عن االتفاق 
الش��ركات  دخ��ول  عل��ى ض��رورة 
الصينية للعم��ل داخل احملافظة«، 
مش��يرا الى ان »جمهورية الصن 
تعزي��ز  ال��ى  تس��عى  الش��عبية 
العالقات والتبادل اخلبراتي واملنفعة 

بينها وبن العراق«.

ارتفاع مبيعات المركزي إلى 162 مليون دوالر
بغداد ـ الصباح الجديد:

ارتفع��ت مبيع��ات البن��ك املرك��زي 
العراقي من العمالت األجنبية خالل 
مزاد أمس االثنن إلى 162.39 مليون 
دوالر  ملي��ون   162.33 مقاب��ل  دوالر، 
يوم األحد، بارتفاع قدره 6 آالف دوالر، 

بحسب بيان للمركزي.

وأضاف املركزي، في البيان، أن س��عر 
الصرف بلغ 1182 ديناراً لكل دوالر في 
امل��زاد املنعقد مبش��اركة 36 مصرفاً 

و12 شركة للتحويل املالي.
وأش��ار البن��ك، ف��ي البي��ان، إلى أن 
حجم املبالغ املبيع��ة لتعزيز أرصدة 
املص��ارف في اخلارج بل��غ 124 مليون 

دوالر، ف��ي حن كانت كمية املبيعات 
نقداً 38.39 مليون دوالر.

وأوضح املرك��زي، في البي��ان، أن بيع 
املصارف  احملول��ة حلس��ابات  املبال��غ 
في اخلارج يكون بس��عر 1190 ديناراً 
ل��كل دوالر، أما البيع النقدي فيكون 

بالسعر ذاته.

ال��ى ذل��ك، اتهم��ت اللجن��ة املالية 
البرملانية مافيات سياسية مختصة 
ف��ي تهري��ب العمل��ة األجنبية إلى 
خارج العراق باس��تحواذها على مزاد 
العمل��ة في البن��ك املرك��زي العرا، 
مش��يرة إلى أنها تعتزم اس��تضافة 
محافظ البن��ك املركزي علي العالق 

لوض��ع حل للمش��كلة وإيقاف هدر 
األموال العراقية.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي 
أن »واح��د باملئة من املبالغ املصروفة 
في البن��ك املرك��زي العراقي تذهب 
إلى التج��ارة األصولية في حن يتم 
تهريب نحو 99 باملئة من الدوالر إلى 

خارج العراق أو استخدامها في شراء 
العقارات واملقاوالت الداخلية«.

البن��ك  نش��ر  ذات��ه،  الش��أن  ف��ي 
املركزي أمس االثنن، جدوال باس��عار 
الس��بائك الذهبية لالسبوع احلالي، 
في حن خفض هذه االسعار جلميع 

السبائك.

بإنفاق نحو 12 مليار دوالر

20 مليون طن إنتاج العراق من الحبوب الستراتيجية

أشار الحديثي الى، ان 
»الحكومة أعدت خططًا 
طموحة لدعم زراعة 
المحاصيل الستراتيجية 
وتحفيز المزارعين 
والفالحين على االستثمار 
في هذا المجال في 
اطار برنامج الشراكة مع 
القطاع الخاص وتنشيط 
االستثمار«

احلكومة تسعى الى دعم زراعة احملاصيل االستراتيجية في العراق

 
أبرم��ت مجموع��ة »PSA« الفرنس��ية لصناع��ة 
السيارات املالكة ل�«بيجو«، أمس االثنن، صفقة 
 Vauxhall »لش��راء وحدتي »أوبل« و«فوكسهول

من مجموعة »جنرال موتورز« األميركية.
وأكدت الش��ركتان إبرامهما اتفاقا وصلت قيمته 
إلى 1.3 مليار يورو، لكن ترتيب الصفقة بش��كل 
نهائ��ي س��يجري ف��ي الفص��ل الرابع م��ن العام 

اجلاري.
ومبوجب الصفقة، تتبوأ اجملموعة الفرنسية املركز 
الثاني في س��وق السيارات بأوروبا، معززة حصتها 
إلى 17 ف��ي املئة، كما تزيد من منافس��تها لرائد 

الصناعة األملانية »فولكس فاغن«.
وتعاني شركة »أوبل« وهي الفرع األوروبي جملموعة 
»جن��رال موتورز« األميركية، عج��زا مزمنا، فخالل 
الع��ام املاض��ي لوحده، خس��رت 257 مليون دوالر، 

وفق ما نقلت صحيفة »لوموند« الفرنسية.

اتفق��ت جن��رال موت��ورز عل��ى بيع أوب��ل جملموعة 
بي.إس.اي��ه الفرنس��ية ف��ي صفقة تق��در قيمة 
الش��ركة عند 2.2 مليار ي��ورو )2.3 مليار دوالر( مما 
سينتج عنه نشأة عمالق إقليمي جديد لصناعة 
السيارات سيتحدى فولس��كفاجن التي تتصدر 
الس��وق. وتعه��دت اجملموعة املصنعة لس��يارات 
بيجو وس��يتروين بإعادة أوب��ل وعالمتها التجارية 
البريطانية فوكس��هول إل��ى الربحية مع هامش 
تش��غيل يبل��غ اثنن ف��ي املئة في غض��ون ثالث 
س��نوات وس��تة في املئة بحل��ول 2026 مدعومة 
بوفورات في التكاليف املشتركة بقيمة 1.7 مليار 

يورو.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي جملموع��ة بي.إس.اي��ه 
كارل��وس تافاري��س في بي��ان صادر عن ش��ركتي 
صناعة الس��يارات أمس االثنن »نح��ن على ثقة 
من أن حت��ول أوبل-فوكس��هول سيتس��ارع بقوة 
مع دعمن��ا.« وعبر االس��تحواذ على أوب��ل تتفوق 
اجملموعة الفرنسية على منافستها رينو لتصبح 
ثاني أكبر ش��ركة أوروبية لصناعة السيارات من 
حي��ث املبيعات مع حصة س��وقية تبل��غ 16 في 
املئة مقارنة مع حصة فولكس��فاجن الس��وقية 
البالغ��ة 24 في املئة. وفي الع��ام املاضي حققت 
بي.إس.ايه وجنرال موتورز أوروبا إيرادات بقيمة 72 

مليار دوالر.

أك��دت مجموع��ة »سامس��ونغ« مج��دداً أمس 
اإلثنن أنها لم تدفع أي رش��اوى أو تطلب خدمات 
غير مش��روعة، رداً على إع��الن املدعي اخلاص في 
كوريا اجلنوبية اتهام رئي��س اجملموعة بدفع أموال 
في مقابل احلصول على خدمات من الرئيسة باك 

جون هاي.
وقالت مجموعة »سامسونغ« في بيان إن »إجراءات 

احملكمة املستقبلية ستكشف احلقيقة«.
وقال محامي رئيسة كوريا اجلنوبية باك جون هاي 
يو يونغ ها في بيان إن االتهام باحلصول على رشوة 
الذي وجهه إليها املدعي اخلاص »خيال س��خيف 
بعي��د عن احلقيقة«، وأضاف أن باك لم تطلب من 
»سامسونغ« أي دعم مالي ولم حتصل أيضاً على 

أي خدمات غير مشروعة من اجملموعة.
وكان م��دع خاص قال ف��ي بيان إن رئيس��ة كوريا 
اجلنوبية تآمرت مع صديقتها تش��ول سون-سيل 
للحصول على رشاوى من مجموعة »سامسونغ« 
بهدف تعزيز سيطرة رئيس »سامسونغ« جاي واي 

لي على اجملموعة.
وق��ال مكتب املدعي ف��ي بيان ش��رح بالتفصيل 
نتائج حتقيق��ه إن »الهيئة العامة للمعاش��ات« 
صوت��ت ملصلح��ة دم��ج ش��ركتن تابعت��ن إلى 
»سامس��ونغ« في عام 2015 برغم توقع خس��ارة 

138.8 مليار وون )119.87 مليون دوالر(.

بيجو

جنرال موتورز

سامسونغ

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

للطاق��ة  املنتج��ة  ال��دول  انتهج��ت 
الس��تراتيجيات  العديد من  والنف��ط 
الت��ي تس��تهدف خف��ض التكالي��ف 
لضم��ان  أدائه��ا  كف��اءة  وحتس��ن 
القتصاداته��ا  والنم��و  االس��تقرار 
واحلف��اظ عل��ى قيمه��ا االقتصادي��ة 
احلالية خالل الفت��رة املقبلة، إذ يتوقع 
أن تتج��ه اقتص��ادات ال��دول املنتجة 
للنفط إلى اخلصخصة، ودعم مشاريع 
الطاقة البديلة، وتش��جيع الصناعات 
احمللية وجذب االس��تثمارات األجنبية، 

لتعظيم عوائدها النفطية.
وأش��ارت ش��ركة »نفط اله��الل« في 
تقريره��ا األس��بوعي إل��ى أن »ال��دول 
املنتج��ة للنف��ط والغاز تتج��ه حالياً 
إلى انتهاج خطط تتمكن من خاللها 
تش��هدها  الت��ي  العج��وزات  جت��اوز 
بس��بب تذبذب األس��عار وتراجعها، إذ 
أصبحت تتبع اس��تراتيجيات لإلصالح 
االقتصادي، ويُتوق��ع أن تفرض ضرائب 
جديدة، وأن تس��تمر في خفض الدعم 
على مشتقات النفط، وزيادة مشاركة 
القطاع اخلاص في حتمل املس��ؤوليات 
واألعب��اء املالي��ة امللقاة عل��ى عاتقها 
لتفادي الصعوبات والتحديات التي قد 

تواجهها مستقبالً«.
النف��ط  »أس��واق  أن  التقري��ر  وأك��د 
العاملي��ة انتهج��ت خ��الل الس��نوات 
املاضي��ة العديد من االس��تراتيجيات 
وأص��درت الكثير من القرارات املتنوعة 
أكث��ر  أن  واتض��ح  كفاءته��ا،  لرف��ع 
اإلجراءات التي جعلتها تتخذ مسارات 
إيجابي��ة هو اتف��اق املنتجن من داخل 
أوب��ك وخارجه��ا لتقييد اإلنت��اج عند 
حدود معينة، وحتمل كل دولة منتجة 
جزء منها، حيث كان لهذا االتفاق تأثير 
مباشر في دعم استقرار األسعار فوق 

50 دوالراً للبرميل«.
وأض��اف أن »ال��دول املنتج��ة للنف��ط 
تس��عى حالياً إلى حتدي��د آليات جتعل 
للبرمي��ل  55 دوالراً  األس��عار تتج��اوز 
نهاية النص��ف األول من العام احلالي، 
إذ يتوقع أن تب��دأ نتائج اتفاق املنتجن 
بالظهور خالل الفترة املقبلة، وتسجيل 
مزيد م��ن االس��تقرار واإليجابية على 
اقتصادات املنتجن على املدى القصير، 
عبر خف��ض املعروض النفط��ي املبرم 
مع منتجن من خ��ارج منظمة أوبك، 
وذل��ك إذا ما بقيت األس��عار ضعيفة، 
ولم تس��جل مخزونات اخل��ام العاملية 

تراجعات ملموسة«.
وأش��ار إلى أن »ال��دول املنتج��ة باتت 
تتمتع بق��درة عالية على اتخاذ قرارات 

تضمن لها االستقرار االقتصادي خالل 
املرحلة املقبلة، إذ يُتوقع أن تتجه نحو 
ف��رض مزي��د م��ن التخفيض��ات على 
املنتج��ات النفطي��ة لتحقي��ق نتائج 

إيجابية على األسعار املتداولة بالقدر 
الذي سينعكس به على إجمالي قيم 

العوائد املتوقعة«.
وشددت »نفط الهالل« على أن »حصص 

اخلفض التي س��تقررها الدول املنتجة 
للنف��ط من قب��ل املنتجن س��تعّوض 
م��ن خالل فرق األس��عار الس��ائدة، أما 
على املس��توى االقتصادي فإن اخلفض 

اله��ادف إلى حتري��ك األس��عار وضبط 
حركة األسواق، من ش��أنه أن ينعكس 
إيجاباً في االقتصاد الكلي، وذلك ضمن 
مفاهيم تعظي��م القيمة االقتصادية 
للثروات الوطنية، وعدم إهدارها نتيجة 
التقلبات التي تسجلها أسواق النفط 
التي تس��جل مزي��داً من العش��وائية 

واملضاربة يوماً بعد يوم«.
وختم��ت بأن »ح��ال التقلب والضعف 
التي سجلتها أسواق النفط العاملية 
وم��ا رافقها من تبعات مالية وضغوط 
اقتصادي��ة عل��ى املنتجن، أّث��رت في 
مفاهي��م احلف��اظ على من��و االقتصاد 
العاملي من قبل كبار املنتجن للنفط، 
كما أن هذه التقلبات التي س��جلتها 
األس��واق تأت��ي ف��ي ظل حتم��ل الدول 
املنتج��ة للنف��ط التبع��ات والعواقب 
السلبية للسياسات التي تتبعها، ما 
من ش��أنه دفع ال��دول املنتجة ملصادر 
الطاقة إلى مراجعة هذه السياس��ات 

كاملة«. 
وف��ي العراق، أعل��ن وزي��ر النفط جبار 
علي اللعيبي أن العراق يخطط للبدء 
ف��ي استكش��اف النف��ط والغ��از في 
احتياطاته.  لتعزي��ز  البحري��ة  احلقول 
وأكد أنه وجه »شركة االستكشافات 
النفطي��ة« إل��ى »أهمية اخل��روج إلى 
املياه اإلقليمي��ة لتحديد االحتياطات 

الهيدروكربونية، مب��ا يعزز قدرة العراق 
ومكانته االقتصادية إقليمياً ودولياً«.

وكان الع��راق أعل��ن األس��بوع املاضي 
زي��ادة احتياطات��ه النفطي��ة إلى 153 
بلي��ون برمي��ل م��ن 143 بليون��اً ف��ي 
تقديرات س��ابقة. وأبرم الع��راق اتفاقاً 
قيمت��ه 500 مليون دوالر م��ع »ايه بي 

بي« لتنفيذ مشاريع طاقة.
في الش��أن ذاته، ذكر محمد باركيندو 
أمن ع��ام منظم��ة البل��دان املصدرة 
للبت��رول )أوبك(، إن مخزون��ات النفط 
البرية والبحرية تستجيب لتخفيضات 

اإلنتاج التي تنفذها أوبك.
وس��اهمت تخفيض��ات ف��ي اإلنت��اج 
تقوده��ا أوبك في زيادة أس��عار النفط 
العاملية بأكثر من عشرة في املئة منذ 

إقرار التخفيضات في تشرين الثاني.
وق��ال باركين��دو عل��ى هام��ش مؤمتر 
للطاقة في هيوستون »إجماال اعتقد 
أن األم��ر ميضي جيدا حت��ى اآلن. إذا ما 
نظرت إل��ى اخملزونات البري��ة والبحرية 

فإنها تستجيب«.
ويه��دف اتف��اق خف��ض اإلنت��اج الذي 
انضمت إليه دول خارج أوبك من بينها 
روسيا وقازاخس��تان إلى خفض إنتاج 
النفط العاملي بنحو 1.8 مليون برميل 
يومي��ا وتقليص الفجوة ب��ن العرض 

والطلب.

أوبك: مخزونات الخام تستجيب لتخفيضات إنتاج المنظمة

خطط للدول المنتجة لتعزيز عائداتها النفطية

شركات
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د . فرح صابر

املفكر هوم��ن يقبل االنتماء االيجابي 
املزدوج: انتماء نقدي الى ثقافته،وانتماء 
طوع��ي الى مجتمع عاب��ر للقوميات 
عاب��ر  مجتم��ع  واالدي��ان،  واالوط��ان 
للثقاف��ات يحاول ان يصوغ لغة تداول 
كونية بني البش��ر ،وينحت اشكاالت 
للتطلع��ات  تس��تجيب  ومفاهي��م 

الكبرى لالنسان )1(.
وكما يؤش��ر احد املثقف��ني، فان »قرناً 
م��ن الزم��ن هدرنا،ونح��ن نبح��ث في 
اش��كالية اكل الدهر عليها وشرب ، 
وان عبرت عن شيئ،فامنا تعبر عن بؤس 
مثقف ومجتمع عربي اليصنع ثقافة 

احلاضر بل يهرب الى املاضي )2(.
ان فش��ل املثق��ف ف��ي خل��ق الوعاء 
احلض��اري ال��ذي يجعل��ه ق��ادراً على 
املوازنة ب��ني الت��راث واملعاصرة تخلق 
لدي��ه حالة م��ن االرباك،وتق��وده الى 

االغتراب عن الذات واجملتمع . 
اذن ف��ان املثقف العربي عل��ى الرغم 
من س��عيه في ه��ذه املرحلة الى بناء 
مجتمع مدني ، فقد حد من هذا البناء 
او باالحرى وقف عائق��ا امامه ظواهر 
سادت احلياة السياسية واالجتماعية 
العربي��ة، التي جاءت اصال انعكاس��اً 
مل��ا آل الي��ه الوض��ع العرب��ي عموما. 
تراج��ع اخلط��اب القومي واالس��المي 
لصالح الفكر العش��ائري واالقليمي 
والثقافة  اجملتمع  والطائفي،وعسكرة 

. )3(
لهذا فان مثقف هذه املرحلة ،بوصفه 
 - لواق��ع اجتماع��ي  نتاج��اً عضوي��اً 
سياس��ي جاء معبرًا اصي��ال عن هذه 

الثقافة.فبدال من امنوذج املثقف امللتزم 
، ال��ذي كان م��رآة عاكس��ة جملتمعه ، 
وهمومه��ا وقضاياها،ظه��ر في هذه 
املرحلة منط م��ن املثقفني وظيفتهم 
االساسية استهالك الثقافة من دون 

ارتباط جدي بقضية بعينها )4(.

امناط املثقفني
   اذا س��لمنا ب��دءاً ان من��ط مثق��ف 
السلطة هو امنوذج شائع في املشهد 
الثقافي العربي ،فانه في املقابل توجد 
امناط ايجابية اخرى جتدر االشارة اليها 
قب��ل العودة ملناقش��ة عالقة املثقف 
بالس��لطة،وهي االطروحة التي تالزم 

احلياة الثقافية العربية.
    وللتعبي��ر ع��ن العالق��ة االيجابية 
ب��ني املثق��ف وقضايا اجملتم��ع ظهرت 
مصطلحات كثيرة ج��داً لكنها تدور 
جميعها في فل��ك واحد وحول جوهر 
واح��د يتمث��ل ف��ي اهتم��ام املثقف 
بقضاي��ا اجملتم��ع ونضال��ه م��ن اجل 
احقاق احلق وجتس��يد العدل االنساني 
ومناشدة اخلير واجلمال .اذ جند »املثقف 
امللتزم«و«املثقف  العضوي«و«املثقف 
النقدي«و«املثقف الرسولي«و«املثقف 
الريادي«و«املثقف الطليعي«و«املثقف 
الناقد«و«املثقف املشاكس«و«املثقف 
الوطني«و«املثقف االنساني« .وجميع 
هذه املصطلحات تدل في جوهر االمر 
على معنى واحديتمثل في دور املثقف 
ووظيفت��ه ف��ي مواجه��ة التحديات 
والقضايا واملش��كالت واالوضاع التي 
يواجهها اجملتمع الذي يعيش فيه )5(. 
وم��ن الواضح ان هذه الكلمات الدالة 
على املثقف النقدي تقف على نقيض 
الكلمات الدالة على الفكر التاملي او 

الفكر العاج��ي او الفكر الذي يعيش 
ف��ي عامله اخل��اص بعي��دا ع��ن احلياة 
.فالفكر كما  وهمومها ومش��اكلها 
يرى كثير من املفكرين يجب ان ميارس 
وظيفة اجتماعية ف��ي نقد مختلف 
التحديات واملش��كالت التي يواجهها 
اجملتمع. وعلى هذا االساس ميكن القول 
ان املثقف الذي يدير ظهره للمجتمع 
ل��ن يك��ون جدي��راً بتس��مية املثقف 
احلقيقي،وبالتالي فان املثقف هوذلك 
الذي اليرض��ى ان يكون ش��اهًدا على 

احلدث بل يكون فاعال ايجابياً متمرساً 
في قضاياه واحداثه، واليكون فاعال اال 
عنما يكون امنوذجاً للمثقف العضوي 
حس��ب توصيف غرامشي ،او امنوذجا 
للمثق��ف الش��جاع حس��ب جوليان 
بنداً، او حتى امنوذجا للمثقف الفطني 
التفكير ،الواضح الرؤية عند اجلابري ، 
وامللتزم عند بيير بورديو،اومثاال للوعي 

الشقي حسب هيجل )6(.
ان املثق��ف النق��دي يعك��س ارتباًطا 
عضوي��اً للمثق��ف بقضايا مجتمعه 

،فه��و املثقف الفاعل ف��ي مجتمعه 
وبيئته،املستقل فكراً ونهجاً، ثقافته 

ثقافة ابداع ومقاومة وتأسيس )7(.
ولك��ن ه��ذا النم��ط م��ن املثقف هو 
من��ط محاص��ر م��ن كل االجتاه��ات . 
ولع��ل اخط��ر مايواج��ه ه��ذا الن��وع 
م��ن املثقفني ه��ذا الك��م الهائل من 
الت��ي الميك��ن  واحملرم��ات  احملظ��ورات 
املس��اس بها بع��د ان اضف��ت عليها 
العقلية الغيبية والتس��ويغية هالة 
م��ن القدس��ية جعلت االقت��راب من 

دراس��تها او حتى مجرد اإلشارة اليها 
أم��راً يثير ف��ي وجه املثق��ف النقدي 
عواص��ف عاتية الميك��ن التنبؤ مبداها 
او نتائجه��ا املدمرة . ل��ذا فان املثقف 
،الواعي ملس��ؤولية رس��الته  امللت��زم 
»معزول ثقافيا« رغماً عن ارادته.امامه 
خي��اران الثالث لهما ، اما فك االرتباط 
م��ع االيديولوجيات الس��ائدة والقيام 
ب��دور معرف��ي، او التواف��ق م��ع هذه 
االيديولوجي��ا ب��كل افرازاتها اخلطيرة 
فيتح��ول الى بوق للس��لطة ، وناطق 

غير رسمي باسمها )8(.
فهو بتعبير احد املفكرين العرب » ان 
املثق��ف احلديث اما داعية للس��لطة 
،واما مغام��را يخاطر بحياته،وبالتالي 
هناك ثقافة الس��لطة التسويغية او 

الثقافة املضادة«)9(. 
ويش��ير مفك��ر آخ��ر ال��ى ان املثقف 
»احل��رب   : حرب��ني  يواج��ه  النق��دي 
اجلسدية،واحلرب النظرية«. فاملواجهة 
النقدية مع السلطة مكلفة واحياناً 
مرعبة ، النها تؤشر النهاية للمثقف، 
النهاية اجلسدية واملعنوية والروحية.

لذلك جتد املثق��ف النقدي اما صامتاً 
او مهاج��رًا ، وفي كلت��ا احلالتني فانه 
الميارس دوره الطليعي واملطلوب )10(. 
ان هذه االش��كالية تقودن��ا الى طرح 
سؤال مهم : هل ان تخوف املثقف من 
حتوله الى اداة للس��لطة ، او كونه في 
اخلندق املضاد لها مينعانه من االنخراط 
في العمل السياسي،واتخاذه موقف 

الالمباالة جتاه النشاط السياسي ؟ .
ي��رى البع��ض ان��ه ينبغ��ي للمثقف 
ولدي��ه  سياس��ياً  يك��ون   « ان 
السياس��ي  الواق��ع  لفه��م  ادراك 
م��ن  حول��ه  واالجتماعي،ومايحي��ط 

ازم��ات اجملتمع، ومن واجبه ارتقاء وعي 
جميع الطبقات » )11(. 

غير ان حتقيق هذا الدور يتطلب ارتقاء 
املثقف فوق مصاحله الذاتية ، وامتالك 
الوعي النق��دي جتاه املصالح املتعددة 
)12(،اي ان يكون امنوذجاً مغايراً ملثقف 

السلطة .
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إشكالية الدور والموقف من التحديات الراهنة

محمد كريم الخاقاني

ألوض��اع  مس��تقبلية  نظ��رة  ف��ي   
املنطق��ة, ميك��ن ان يك��ون الع��راق 
مهيأً ألس��تثمار االوضاع احلالية ومبا 
س��تؤول اليه التفاهمات بني القوى 
التي بدأت وكأنها املتحكمة برس��م 
خريط��ة جديدة بعدم��ا توصلت الى 
حقيق��ة مفادها انه ال ميكن ان يكون 
رابح في االزمة السورية بسبب عدم 
حتقيق أي من طرفيها, الكسب الذي 
يؤهله لفرض ش��روطه على الطرف 
االخر, وله��ذا اجتمعت القوى املؤثرة 
في موس��كو ألق��رار تل��ك الفرضية 
ب��ني  االقتت��ال  م��ن  س��نوات  بع��د 
النظام الس��وري وفصائل املعارضة, 
واذا ما احس��ن الع��راق التعامل مع 
معطي��ات الواقع اجلدي��د, من خالل 
احتس��اب املناف��ع واملكاس��ب التي 
س��يجنيها ف��ي ظ��ل توج��ه الدول 
والتي تتحكم في املش��هد السوري, 
نحو حل االزم��ة وبالنحو الذي يؤمن 
مصاحله��ا, وذل��ك من خ��الل اعتماد 
البراغماتي��ة والنفعية ليعود العراق 
م��ن جديد قوياً ومؤث��راً في محيطه 
االقليم��ي, وه��ذا م��ا يتوج��ب على 
صانعي السياسة اخلارجية العراقية 
ان يتنبه��وا الي��ه ف��ي التعام��ل مع 
اف��رازات الواقع اجلدي��د في املنطقة, 
وان يكون هذا النهج هو السائد في 
املستقبل من حيث ان اوضاع العراق 
وس��وريا مترابطة وتؤثر احداهما في 
االخ��رى, فالعدو ال��ذي يتم محاربته 
واح��د وان كان هن��اك اخت��الف ف��ي 
قضية التدويل ألزمة سوريا لتداخل 
واالقليمية  الدولي��ة  القوى  مصالح 
فيه��ا, فالعراق يواص��ل معركة طرد 
االره��اب واملتمث��ل ب�)داع��ش( والذي 
بلغ نهايته في املعركة الدائرة حالياً 
ف��ي املوص��ل آخ��ر معاق��ل االرهاب 
ف��ي العراق وما س��تؤول الي��ه نتائج 
تلك املعركة م��ن انعكاس لترتيبات 
مرتقبة في الوضع االقليمي للعراق 
من حي��ث اس��تعادته ألراضيه التي 
كان��ت محتل��ة م��ن قب��ل عصابات 
داعش وله��ذا االمر تداعيات ايجابية 
ملس��ألة مكان��ة الع��راق وترتيباتها 
اقليمياً وهو يعني اس��تعادة العراق 
لقوته العسكرية التي تراجعت منذ 
حزيران ع��ام 2014 وهو ع��ام احتالل 
ثلث اراضيه من قبل تلك العصابات, 
وعلي��ه فأن مس��ألة اس��تثمار تلك 
املتحققة من  العس��كرية  االجنازات 
قب��ل الق��وات العراقية إمن��ا تعكس 
توجه��اً جديداً للسياس��ة العراقية 
وما ينبغي ان تكون عليه بعد حتقيق 
تلك االنتصارات والتي يجب ان تكون 
منطلقاً اساس��ياً لتصورات املرحلة 

املقبلة دولياً واقليمياً.
ان احتالل داعش لألراضي في العراق 
وس��وريا, ف��رض واقعاً غي��ر تقليدي 
ف��ي املنطقة فهي امل��رة االولى التي 
حت��دث ان تنجح قوى م��ن غير الدول 
ان تس��يطر على مساحات شاسعة 
لدولتني منذ احل��رب العاملية الثانية 
وبالتال��ي ميك��ن ق��راءة ذل��ك بأن��ه 
تهدي��د لس��يادة الدول ف��ي مرحلة 
ش��هدت تراجع��اً مخيف��اً من حيث 
ال��دول  قب��ل  ذل��ك م��ن  اس��تغالل 
الفاعلة في هيكلية النظام الدولي 
ومصاحلها خدمًة  اهدافها  لتحقيق 
لسياس��اتها اخلارجية وذلك بأختالق 
ش��تى الذرائع واحلج��ج للتدخل في 
الش��ؤون الداخلية للدول ولهذا نرى 
ان ذلك اس��هم في تراجع الس��يادة 
القومي��ة لها م��ن خالل اس��تغالل 
وقضاي��ا  االنس��ان  حق��وق  قضاي��ا 
الدميقراطية وغيرها من احلجج التي 
تعم��ل على تس��ويقها تل��ك القوى 
للحص��ول عل��ى مكاس��ب ومنافع 
من خ��الل ذل��ك, ولهذا ف��أن صعود 
ال��دور اجلديد للفواعل من غير الدول 
ومن ضمنها )داعش( ق��د افرز واقعاً 
جديداً في صعي��د العالقات الدولية 
م��ن حيث حتكم��ه وس��يطرته على 
مناطق كانت حتت س��يادة وسلطان 
دول, له��ذا ُف��رض ام��ر حدي��ث ف��ي 
مجال تغيير قواع��د اللعبة الدولية 
واملوازنات بني القوى الفاعلة, وعليه 
فان تأريخ 2014/6/10 بدأ يؤرخ ملرحلة 
جدي��دة ف��ي العالق��ات الدولية من 
حيث اتساع مدى احلرب على االرهاب 
وتشكيل حتالفات ذات طبيعة دولية 
واقليمي��ة ملكافح��ة تل��ك الظاهرة 
التي اصبح��ت رقم واحد في العالم 
م��ن حيث تع��دد وس��ائل همجيتها 
وتع��دد اعدائها بحي��ث ميكن القول 
بأن االرهاب شمل العالم كله وليس 
نطاق��اً جغرافي��اً مح��دداً وان كانت 
والدة ذلك الفك��ر الهجني واملرفوض 
ديني��اً واخالقياً وانس��انياً في العالم 
العربي من حيث البيئة التي تسمح 
بأنتش��ار مثل تلك االف��كار الهدامة 
وبالنح��و الذي اوصل العالم بأس��ره 
الى تلك احلالة, فلم تعد أي دولة من 
العال��م مبأمن عن الوق��وع في خطر 
الهجمات االرهابية التي تلجأ اليها 
تلك العصابات االجرامية وما تعرض 
الواليات املتحدة االميركية وفرنس��ا 
وبريطاني��ا وغيرها من الدول اال دليل 
واقعي لتل��ك املقولة, ونتيجة لذلك 
جند ب��أن االوضاع احلالية ف��ي العراق 
وما ستس��فر عنه معرك��ة املوصل 
والت��ي انطلقت في 2016/10/17 من 
استعادة االراضي العراقية املسيطر 
عليها من قب��ل تنظيم داعش, هذه 
املعطيات يجب ان تس��تثمر من قبل 

املس��ؤولني في العراق للعمل وبقوة 
لتحديد اولويات املرحلة املقبلة وهي 
مرحل��ة مابعد داعش, ه��ذه املرحلة 
تتطلب تظافر كل اجلهود السياسية 
واخلارجي��ة لعكس صورة االنتصارات 
مثل��ت ص��ورة  والت��ي  العس��كرية 
جدي��دة لقي��ادة عس��كرية تعاملت 
وبكل انسانية مع مشكلة التعامل 
االنس��اني ومراع��اة ذل��ك اجلانب مع 
املدني��ني وبالتالي لم تُس��جل حالة 
واحدة خلرق تلك املعطيات والتعامل 
املهن��ي للقوات العس��كرية بكافة 
تشكيالتها سواء كانت جيش وقوات 
مكافحة االرهاب والشرطة االحتادية 
وفصائل احلشد الشعبي والعشائري 
وجمي��ع اجلهود التي اثم��رت بتحرير 
االنتص��ارات  كان��ت  وله��ذا  االرض 

العس��كرية انعكاس��اً لتوجيه��ات 
القي��ادة العس��كرية العلي��ا والتي 
ركزت في بداية احلملة على انسانية 
املعركة والتعام��ل بنحو ايجابي مع 
املدنيني في خطوة لتحرير االنس��ان 

قبل االنسان.
له��ذا في ق��راءة موضوعي��ة جملريات 
االمور وعلى املس��توى االقليمي, نرى 
مجموع��ة م��ن النقاط الت��ي يجب 
التعام��ل معه��ا ليعود الع��راق من 
جديد ليكون دولة ذات تأثير مباش��ر 

في املنطقة وذلك من خالل مايلي:-
-1 استغالل ما يجري حالياً في سوريا 
وترتيبات بشأن حل ازمتها من خالل 
جمع الطرفني على طاولة مفاوضات 
واح��دة وبرعاية ال��دول املؤثرة وقراءة 
املشهد الكلي للمنطقة مبا يساعد 

على فهم خريطة الش��رق اوسطية 
املقبلة.

-2 ان االتف��اق جعل م��ن تركيا طرفاً 
موث��راً ف��ي املعادل��ة االقليمي��ة مع 
روسيا, ولهذا االمر نتائج على تغيير 
ف��ي التوجه��ات التركية الس��ابقة 
والت��ي رك��زت عل��ى هدف اس��قاط 
النظ��ام الس��وري قبل الش��روع في 
اي مفاوض��ات مس��تقبلية مما يعني 
ان تركيا مس��ؤولة ضمنياً عما جرى 
ف��ي س��وريا وذلك من خ��الل دعمها 
س��وريا  ف��ي  مس��لحة  لفصائ��ل 
اخلارجية  السياسة  اهداف  لتحقيق 
التركية والتي نرى تراجعاً فيها وذلك 
بقبولها ان تكون طرفاً ضامناً لتلك 
اجملاميع املسلحة والتي حتارب النظام 
السوري وهذا بحد ذاته يؤشر انقالباً 

ف��ي املوقف الترك��ي, هذا م��ا دأبت 
عليه تركيا في سياس��تها اخلارجية 
من��ذ اعتالء حزب العدال��ة والتنمية 
احلك��م ف��ي تركيا ف��ي ع��ام 2002, 
مما ي��دل عل��ى الس��مة البراغماتية 
للتوجهات التركية في هذه املرحلة.

-3 ه��ذه املرحلة متثل فرصة روس��ية 
ألعادة ثقلها الدول��ي وذلك بعقدها 
اتفاقيات تس��هم في حلحلة االزمة 
الس��ورية واملس��تمرة منذ س��نوات 
وبالتال��ي تدخلت روس��يا في احلرب 
ض��د االرهاب في س��وريا ف��ي ايلول 
عام 2015 وهذا ًشكل دعماً للنظام 
الس��وري مم��ا يجع��ل العال��م مهيأ 

لعودة ثنائية القطب.
-4 ان هذه التفاهمات والتوافقات بني 
روس��يا والواليات املتحدة, اس��همت 
في حتدي��د مناطق نف��وذ جديدة في 
املنطقة, فأحتالل داعش ألراضي من 
العراق وسوريا, قد وحد العالم بأجتاه 
هدف محاربة االرهاب والقضاء عليه, 
له��ذا عملت الوالي��ات املتحدة على 
تش��كيل حتالف دول��ي ومن اكثر من 
60 دول��ة حملاربة داع��ش والتنظيمات 
االرهابي��ة االخ��رى, مما اعط��ى بعداً 
دولياً للقضاء عل��ى هذا اخلطر الذي 
يواج��ه اجملتم��ع الدولي برمت��ه, في 
حني ش��كلت روس��يا حتالف��اً رباعياً 
م��ع العراق وس��وريا واي��ران وبالتالي 
كانت تل��ك املنطلقات دافع��اً ملزيداً 
من تهيئ��ة الظروف املالئم��ة حملاربة 

االرهاب.
-5 ان حترير االراضي العراقية من براثن 
االحتالل الداعش��ي من قبل القوات 
املسلحة العراقية قد عزز من القدرة 
القتالية لها ومبا ينعكس على اعادة 
االعتبار لتل��ك القوات التي تعرضت 
متكن��ت  عندم��ا  كبي��رة  لنكس��ة 
العصابات االرهابية من احتالل املدن 
العراقية الواحدة تل��و االخرى والتي 
كان ابرزها مدينة املوصل في حزيران 
ع��ام 2014, وله��ذا جن��د ان الق��وات 
تصاعدي  وف��ي منحن��ى  العراقي��ة 
متكنت من اس��تعادة الروح املعنوية 
والقتالي��ة التي ُعرف عنه��ا مما كان 
له اكبر االثر في السياسة اخلارجية 
والت��ي عملت وبجهود دبلوماس��ية 
ألس��تثمار تلك االنتص��ارات املدوية 
للقوات العراقية وبالنحو الذي ميكن 
العراق من لعب دور اقليمي اساسي 
في القضايا التي تخص املنطقة اذا 

ما توفرت الظروف املناسبة لذلك.
-6 ان ب��روز احلش��د الش��عبي كقوة 
قتالي��ة افضى الى معطيات واقعية 
على االرض والسيما بعد اسهاماته 
احلقيقية في حتري��ر االرض العراقية 
واس��تعادته له��ا من قبض��ة داعش 
وهذه االمور جعلت القوة العسكرية 
متيل جلهة القوات العراقية واحلش��د 

الشعبي الذي اصبح موازناً لعمليات 
املعارك التي تتطلب اش��راكه فيها, 
وق��د جعلت الق��رارات االخيرة والتي 
ص��درت م��ن القائ��د الع��ام للقوات 
املس��لحة والتي جعلت من احلش��د 
الش��عبي اح��د تش��كيالت القوات 
املس��لحة العراقية وبالتالي يتطلب 
ذلك مس��تقبالً لها ما بعد داعش ان 
تعم��ل احلكومة العراقية على اعادة 
توظيف تلك الق��وات في الهيكلية 
اخلاصة بالقوات العسكرية واالمنية 
وبالنح��و ال��ذي ينس��جم م��ع ما مت 
حتقيق��ه م��ن انتص��ارات اش��اد بها 

القاصي والداني.
-7 ان تعم��ل اخلارجية العراقية على 
اس��تثمار النص��ر العس��كري الذي 
حتق��ق م��ن قبل الق��وات املس��لحة 
واحلش��د الش��عبي وطردهم داعش 
م��ن ارض الع��راق, عل��ى تعزي��ز تلك 
االنتص��ارات العس��كرية م��ن خالل 
الدعوة الى توضيح تلك وعبر قنواتها 
الدبلوماسية وايصال رسالة واضحة 
ل��كل العال��م والذي كان متوجس��اً 
من مش��اركة احلش��د الشعبي في 
مع��ارك التحرير وكم��ا كانت تصور 
ذل��ك املاكين��ات االعالمي��ة املأجورة 
والتي م��ا انفك��ت ت��روج للدعايات 
املضللة وتصوير احلش��د الش��عبي 
بأنه ميليشيات طائفية تستند على 
توجهات ورؤى طائفية قادمة من وراء 
احل��دود ولك��ن املع��ارك اتيت عكس 
ذلك من خ��الل التزامهم بتعلميات 
وبالتال��ي  العس��كرية  القي��ادات 
عكس��ت صورة مش��رفة للفصائل 
املش��اركة وبالنح��و ال��ذي جعلهم 
ينخرطون بالقوات املس��لحة كجزء 
من تل��ك الق��وات, هذه االم��ور البد 
ان تنطل��ق منها اخلارجي��ة العراقية 
عراقي��ة  س��الم  رس��الة  لتوصي��ل 
مفاده��ا ب��أن تضحي��ات العراقي��ني 
وتوحدهم حتت قيادة واحدة اسهمت 
في حتري��ر االرض العراقي��ة من دنس 
االرهاب عل��ى الرغم  م��ن الدعايات 
املغرضة والتي حتاول االساءة للقوات 

املسلحة واحلشد الشعبي.
-8 التعامل اخلارجي للدولة العراقية 
ووفقاً ملعطي��ات الواقع احلالي والذي 
اس��هم في حترير الع��راق من داعش 
وهن��اك تغيي��رات ف��ي س��وريا ق��د 
تفضي الى تس��وية لالزمة السورية 
تس��هم في اعادة صياغ��ة خارجية 
تنس��جم م��ع  م��ا مت حتقيق��ه على 
االرض وبالتال��ي التعامل ينطلق من 
االساس��ية  قاعدتها  اس��تراتيجية 

املصلحة العراقية العليا.

للدراس��ات  املس��تقبل  مرك��ز 
االستراتيجية / 2001 – 2017 *

السياسة العراقية ما بعد داعش.. قراءة مستقبلية

الحلقة الرابعة

تحرير االراضي العراقية من براثن االحتالل الداعشي من 
قبل القوات المسلحة العراقية قد عزز من القدرة القتالية 

لها وبما ينعكس على اعادة االعتبار لتلك القوات التي 
تعرضت لنكسة كبيرة عندما تمكنت العصابات االرهابية 
من احتالل المدن العراقية الواحدة تلو االخرى والتي كان 
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الثالثاء 7 آذار 2017 العدد )3642(

Tue. 7 Mar. 2017 issue )3642(

الدمار الذي خلفه التنظيم اإلرهابي



تعي��ش أج��زاء كبيرة م��ن العالم 
في حالة م��ن التوتر فهناك عالقة 
الغرب بروس��يا ومس��تقبل الناتو 
واحلرب األهلية السورية والالجئني 
اليميني��ة  الش��عبوية  وتصاع��د 
وتأثي��ر األمتتة واخل��روج البريطاني 
القري��ب م��ن اإلحت��اد األوروب��ي. إن 
جميع تل��ك القضايا –وغيرها –قد 
أثرت س��لباً على اجل��دل العام في 
العال��م ولكن هن��اك قضية تعد 
أهم من كل تلك القضايا تتعرض 
للتجاهل أو التهميش وهي قضية 

البيئة.
لقد حص��ل ذلك خ��الل اإلجتماع 
اإلقتص��ادي  للمنت��دى  الس��نوي 
العامل��ي في دافوس في سويس��را 
فما عدا اإلشارة إلى إتفاقية باريس 
للمناخ من قب��ل الرئيس الصيني 
مواضي��ع  ف��إن  جينبين��ج  ش��ي 
مث��ل التغي��ر املناخ��ي والتنمي��ة 
املس��تدامة لم يتم التطرق اليها 
الرئيس��ة وعوضاً  النقاش��ات  في 
عن ذلك مت مناقش��ة تلك املواضيع 

ف��ي اإلجتماع��ات اجلانبي��ة والتي 
كانت نادرًا ما تتقاطع مع القضايا 

السياسية واإلقتصادية احلالية.
القضاي��ا  بتجاه��ل  الس��ماح  إن 
البيئي��ة ف��ي مث��ل ه��ذا الوق��ت 
بإنع��دام اإلس��تقرار  يتميز  ال��ذي 
ه��و  واإلجتماع��ي  اجليوسياس��ي 
خطأ وليس فق��ط إلن هذا يحدث 
في حلظة حاسمة في املعركة من 
أجل إدارة التغير املناخي. إن التدهور 
البيئي وتناقص امل��وارد الطبيعية 
تق��وض القدرة عل��ى التعامل مع 
بع��ض من أكبر القضاي��ا العاملية 

التي نواجهها.
إن إنعدام األمن البيئي هو مسهم 
رئيس��ي ف��ي انع��دام اإلس��تقرار 
العامل��ي على الرغم أن��ه في كثير 
من األحيان يتم التقليل من شأنه. 
إن مفوضي��ة األمم املتح��دة العليا 
لالجئني أصدرت تقري��راً تقول فيه 
أن الكوارث الطبيعية شردت أكثر 
من 26 مليون شخص بالسنة منذ 
-2008تقريباً ثلث إجمالي املهجرين 

قس��راً في الفترة نفس��ها. وحتى 
أزم��ة الالجئني احلالي��ة لديها بعد 
بيئي ففي الس��نوات التي سبقت 
احلرب ش��هدت سوريا أسوأ جفاف 
ف��ي تاريخه��ا املس��جل . إن ه��ذا 
اجلفاف مع املمارسات الزراعية غير 
املستدامة واإلدارة السيئة للموارد 
اس��همت ف��ي الن��زوح الداخل��ي 
ملليون ونصف س��وري مم��ا أدى إلى 
حتفيز اإلضطرابات السياسية قبل 

إنتفاضة سنة 2011 .
إن الراب��ط بني الضغ��وط البيئية 
والزراعي��ة ال تقتصر على س��وريا 
فاإلعتم��اد املف��رط عل��ى مناطق 
جغرافي��ة مح��ددة للزراعة يعني 
أن إنت��اج الغ��ذاء ميك��ن أن يعمل 
على تفاقم املش��كالت البيئية أو 
حتى خلق مش��كالت جديدة وهذا 
املس��تهلكني  مصالح  س��يجعل 
العاملي��ة ف��ي مواجه��ة مصال��ح 
املواطن��ني احملليني كم��ا كان عليه 
احلال منذ فت��رة طويلة على طول 
نهر املسسيبي حيث أن استعمال 

بعض األس��مدة أدى إلى عدم قدرة 
الترب��ة عل��ى إمتص��اص املياه في 
منطقة تعد سلة غذائية للعالم 
وه��ذا يس��هم ف��ي زي��ادة اخملاوف 

املتعلقة بنوعية املياه.
إن الرابط يسير في اإلجتاه املعاكس 
كذل��ك فالظ��روف البيئي��ة تؤث��ر 
عل��ى اإلنت��اج الزراع��ي أيضا وهذا 
ب��دوره يؤثر على أس��عار املنتجات 
الزراعية والت��ي متثل نحو %10 من 
املنتجات التي يتم اإلجتار بها عامليا 
فعلى س��بيل املثال إرتفاع درجات 
احلرارة وتغير أمناط هطول األمطار 
تسهم في رفع أسعار القهوة . إن 
التوقع��ات بإنكم��اش األراضي في 
العالم املناس��بة لزراع��ة القهوة 
مبقدار النصف بحلول سنة 2050 
يعني أن األسعار مرشحة للزيادة.

إن التح��ول املفاجىء جتاه احلمائية 
التجاري��ة ق��د يؤدي إل��ى مزيد من 
املنتجات  أس��عار  اإلرتفاع��ات في 
الزراعية ومثل هذا الزيادة س��تؤثر 
على دخل األس��ر التي تشتغل في 

الزراعة مما س��يفيد بعض املزارعني 
ويلحق الض��رر مبزارعني آخرين كما 
س��يعاني املس��تهلكني وخاص��ة 

الفقراء والضعفاء منهم .
إن من األس��باب األخ��رى ملاذا يجب 
أن تكون البيئة في قلب املناقشات 
اإلقتصادية هو دورها كأكبر مصدر 
للتوظي��ف على مس��توى العالم 
 20% أي  إنس��ان  ملي��ار  فحوال��ي 
تقريب��اً م��ن العمالة ف��ي العالم 
يعملون بنحو رس��مي في الزراعة 
وهن��اك مليار إنس��ان آخ��ر تقريباً 
ينخرطون في زراعة الكفاف وعليه 
فهم غير مسجلني في إحصائيات 

األجور الرسمية.
التنمي��ة  لدع��م  مب��ادرات  أي  إن 
اإلقتصادي��ة يجب أن تدعم إنتقال 
الناس جتاه نشاطات أكثر إنتاجية 
وهذا مهم على وجه اخلصوص في 
وقت ته��دد فيه التكنولوجيا التي 
ت��زداد تعقيداً وتكامال ب��أن تتجاوز 
جيال بإكمله من العمال في بعض 
البلدان فاجلهود من إجل إفادة هذا 

الع��دد الضخم من الن��اس يجب 
أن ال تركز عل��ى التدريب والتعليم 
فحس��ب ب��ل أيض��ا عل��ى من��اذج 
جديدة تسمح للبلدان باإلستفادة 
من رأسمالها الطبيعي – األراضي 
وجتمع��ات املي��اه والبح��ار – بدون 

إستنفاذها.
ونظراً ألن تناقص املوارد الطبيعية 
التش��رد  أن يتس��بب ف��ي  ميك��ن 
الفعال��ة  اإلدارة  ف��إن  والضع��ف 
للم��وارد الطبيعية ميكن أن تدعم 
حل النزاعات والتنمية اإلقتصادية 
املستدامة وبهذا اجلانب فإن اجلهود 
لتحقي��ق املعاجلة البيئية من أجل 
تعزي��ز صالب��ة ومرون��ة اجملتمعات 
املستدام  الزراعي  واإلنتاج  الريفية 
ودعم اإلشراف البيئي اجملتمعي قد 

أظهرت نتائج واعدة.
دعون��ا ننظر إل��ى نورث��رن راجنالند 
ترس��ت وه��ي منظم��ة تركز على 
إنش��اء محمي��ات مجتمعية من 
أج��ل دعم اس��تعمال األراضي في 
كينيا بنحو مس��تدام وعادل . لقد 

س��اعدت نورث��رن راجنالند ترس��ت 
اجملتمع��ات الرعوي��ة على إنش��اء 
آلي��ات إدارة فعال��ة للبيئ��ة الت��ي 
تعتمد عليها مما يقلص من النزاع 
عل��ى حق��وق الرع��ي وخاصة في 

أوقات اجلفاف.
بالنس��بة للعديد م��ن اجملتمعات 
ف��إن عالق��ة الن��اس ب��األرض التي 
ال  ج��زء  ه��ي  عليه��ا  يعيش��ون 
يتجزأ م��ن هويته��م وم��ع اإلدارة 
والتخطيط الفعال واحلوار املنتفح 
واإلس��تثمار  املوارد  وأطر تقاس��م 
الكافي مب��ا في ذلك ف��ي التدريب 
على امله��ارات ف��إن بإم��كان تلك 
اجملتمع��ات أن تترجم هذه العالقة 
إلدارة بيئية فعالة وبناء مجتمعات 

أكثر صحة وأمنا.
إن األزم��ات التي تعص��ف بالعالم 
املعاصر هي أزم��ات معقدة ولكن 
هن��اك أم��ر واح��د واض��ح وهو أن 
البيئة مرتبطة بها جميعا واحللول 
لن تعني شيئاً من دون عالم صحي 
نستطيع فيه تطبيق تلك احللول.

أصدر صندوق النق��د الدولي مطلع 
ديس��مبر كان��ون االول املاض��ي بياناً 
ح��ول اس��تكمال اجملل��س التنفيذي 
للصن��دوق املراجعة األول��ى لتنفيذ 
اتفاق االستعداد االئتماني املعقود مع 
العراق ملدة ثالث سنوات، وهو االتفاق 
الذي يهدف إلى مساعدة العراق في 
تنفي��ذ برنامج اإلص��الح االقتصادي 
واس��تعادة توازن املالية العامة على 
املدى املتوسط. واستكمل الصندوق 
أيض��ا مراجعة تأكيدات التمويل في 

ظل اتفاق االستعداد االئتماني. 
وكان اجمللس التنفي��ذي قد وافق في 
يوليو مت��وز 2016 على اقراض العراق 
أميرك��ي  دوالر  ملي��ار   5.34 قراب��ة 
وعل��ى ش��كل دفعات. كذل��ك وافق 
اجمللس على طلب إعف��اء العراق من 
شرط انطباق أهداف نهاية سبتمبر 
ايلول املاض��ي ملعايي��ر األداء األربعة 

إلجمال��ي  األدن��ى  باحل��د  املتعلق��ة 
االحتياطي��ات الدولية واحلد األقصى 
لصاف��ي األصول احمللية ل��دى البنك 
األقص��ى  واحل��د  العراق��ي  املرك��زي 
لرصيد املتأخرات القائمة املستحقة 
لش��ركات النف��ط الدولي��ة واحل��د 
األقصى لرصيد إجمالي الدين العام، 
إضاف��ة إل��ى طل��ب تعدي��ل مراحل 

تنفيذ االتفاق مع الصندوق.
ويهدف برنام��ج اإلصالح االقتصادي 
اتف��اق  يدعم��ه  ال��ذي  العراق��ي 
االس��تعداد االئتمان��ي إل��ى معاجلة 
احتياجات ميزان املدفوعات العاجلة، 
والوص��ول باإلنف��اق إل��ى مس��توى 
أس��عار  انخف��اض  م��ع  يتناس��ب 
النفط العاملية، وضمان اس��تمرارية 
الدين الع��ام في حدود ميكن حتملها. 
ويتضم��ن البرنام��ج أيض��اً إجراءات 
حلماي��ة الفقراء، وتعزي��ز إدارة املالية 

العام��ة، ودع��م اس��تقرار القط��اع 
املالي، وكبح الفساد. 

تتطل��ب االزمة املالي��ة من احلكومة 
العراقية رس��م سياسات اقتصادية 
مالئمة للتعامل مع الصدمات التي 
تواجه الع��راق واملتمثلة في الصراع 
املسلح مع تنظيم »داعش« واألزمة 
اإلنس��انية املترتب��ة علي��ه وانهي��ار 
أس��عار النف��ط وما ترت��ب عليه من 
انحسار في تدفق العملة االجنبية. 

على مس��توى املوازنة العامة، اجرت 
احلكوم��ة عملي��ة تصحي��ح مال��ي 
كبيرة يتم معظمها من خالل خفض 
اإلنفاق الرأس��مالي غي��ر الكفء مع 
حماي��ة اإلنف��اق االجتماع��ي، وق��د 
ج��اء برنام��ج املالية العام��ة املعدل 
ف��ي 2016 ومش��روع موازن��ة 2017 
متس��قني م��ع م��ا ورد ف��ي اتف��اق 
االستعداد االئتماني. وينبغي أن يتم 

بالتدريج حتس��ني عناصر التصحيح 
املال��ي، عن طريق زي��ادة اإليرادات غير 
النفطي��ة وتخفيض اإلنف��اق اجلاري 
والدعم،  الكهرب��اء،  وإصالح قط��اع 
للدول��ة،  اململوك��ة  واملؤسس��ات 
إلفس��اح اجملال أمام إنفاق استثماري 
أكب��ر وأكثر فاعلية وكفاءة مبا يدعم 

حتقيق النمو االقتصادي. 
اما بالنسبة إلجراءات دعم استقرار 
القطاع املالي فيت��م ذلك عبر تعزيز 
املرك��زي  للبن��ك  القانون��ي  اإلط��ار 
العراق��ي، وإع��ادة هيكل��ة البن��وك 
اململوكة للدولة، وإلغاء قيود الصرف 
مع االبقاء على اسعار الصرف احلالية 
للدينار م��ن دون تغيي��ر كونها توفر 
ركيزة أساسية الس��تقرار االقتصاد 

وامتصاص الضغوط التضخمية. 
إج��راءات  تطبي��ق  ينبغ��ي  كذل��ك 
األم��وال،  غس��يل  ملن��ع  جدي��دة 

ومكافح��ة اإلره��اب، وتعزي��ز قانون 
اتس��م  وق��د  الفس��اد.  مكافح��ة 
األداء احلكوم��ي بالتباي��ن ف��ي ظ��ل 
اتف��اق االس��تعداد االئتمان��ي، غي��ر 
أن��ه مت التوصل إلى تفاهمات بش��أن 
اإلج��راءات التصحيحي��ة الكافي��ة 
إلبقاء البرنامج على مس��اره املقرر. 
مراع��اة  الض��روري  م��ن  وس��يكون 
التنفي��ذ احل��ازم، م��ع تواف��ر الدعم 

الدولي القوي.
هل العراق يحتاج ملظلة الصندوق؟

انخراط العراق في برامج املساعدات 
املالية والفنية لصندوق النقد الدولي 
مينح الع��راق فرصة ف��ي جتنب اجلزء 
احلاد من االزمة الراهنة ويوفر مظلة 
رقابية دولية ألداء احلكومة العراقية 
املؤسس��ات  حوكم��ة  م��ن  ويزي��د 
العام��ة وتصحي��ح االنح��راف الذي 
تس��لل جلمي��ع مؤسس��ات الدول��ة 

بسبب احملس��وبية والفساد وهيمنة 
االح��زاب السياس��ية عل��ى عملية 
صنع القرار االقتص��ادي في البلد مبا 
يتوافق وبرامجها السياس��ية وعلى 
حس��اب حتقيق التنمية واالستقرار. 
وق��د افصحت جترب��ة العقد املاضي 
ادارة  ف��ي  التوافق��ي  االمن��وذج  ب��ان 
الدولة متيز بغياب الرؤية االقتصادية 
وضعف السياسات املطلوبة إلصالح 
االقتص��اد وتنمية قطاعاته الزراعية 
والصناعية واخلدمية فضال عن هدر 
الهيكلية  املوارد وتعميق االختالالت 
عبر ادام��ة زخم امل��ورد النفطي في 
متويل املوازن��ة واالقتصاد وامتصاص 
البطالة، من دون االلتفات الى خطورة 
ربط املصير االقتصادي واملالي للبلد 

مبورد مرتبط بعوامل خارجية.
وبذلك ميكن ان تس��اعد املؤسسات 
الدولية في تصمي��م إطار اقتصادي 

جديد يناسب واقع االقتصاد العراقي 
ويح��د م��ن عب��ث مافي��ات االحزاب 
السياس��ية في البلد ف��ي التحكم 
مب��وارد النف��ط بعي��داً ع��ن التنمية 
واالستقرار. كما يوفر برنامج اصالح 
املالي��ة العام��ة ام��الً ف��ي تصحيح 
خط��ط وبرام��ج املوازن��ة العامة مبا 
يخ��دم التوازن االقتص��ادي في البلد 
عبر حتفي��ز القطاع��ات االقتصادية 
اخملتلفة ودعم الفئات محدودة الدخل 
وتفعيل املنافذ املالية البديلة للنفط 
لتك��ون رافداً مس��تداماً ف��ي متويل 
املوازن��ة عبر اصالح النظام الضريبي 
وتفعي��ل الس��وق املال��ي المتصاص 
الفوائ��ض املالية للجمهور وحتويلها 
لقنوات اس��تثمارية بدال من مظاهر 
االس��تهالك املذهل التي يش��هدها 

البلد حالياً.

حيث وصلت االمور يوم 2017/3/4 حد االصطدام بني القوات 
العس��كرية التابع��ة الربي��ل أي لرئيس احل��زب الدميقراطي 
الكردستاني السيد مسعود  بارزاني وبني القوات العشكرية 
حلزب العمال الكردس��تاني التركي وحيث تبني ان التدخل او 
التصريحات التي صدرت من جهات كردستانية عديدة حول 
هذا املوضوع سواء كانت صادرة من حزب التحالف الوطني 
الكردستاني بتصريح السيد كوسرت رسول يوم 2017/3/4 
او من اجلماعة االس��المية بتصريح الشيخ علي بابير او من 
احلزب االحتادي االسالمي الكردستاني سوف لن حتقق نتيجة 

او تقود الى أثر.
 وبالنس��بة جلمي��ع ه��ذه التصريحات التي ن��ادت باحلكمة 
وعدم الدخ��ول في القتال واذا كان هنال��ك تلميح حقيقي 
بوج��ود دوافع تركية حول هذا الن��زاع بكون ان حزب العمال 
التركي املوجود في س��نجار والذي تخضع له هذه املنطقة 

حالياً مطلوب من احلكومة التركية اينما وجد .
وحيث ان مس��عود البارزاني ال يقبل س��يطرة حزب العمال 
الترك��ي على هذه املنطق��ة بوصفه القائد الع��ام للقوات 
املس��لحة في جمي��ع اقليم كردس��تان وان��ه يرغب بوضع 
منطقة سنجار حتت س��يطرته شأنها شأن جميع املناطق 
األخ��رى التي يطالب بضمها الى س��يطرته فان الذي ميكن 
القول ان منطقة س��نجار ال تقرر مصيرها تركيا او االقليم 
او احلزب الدميوقراطي الكردس��تاني او السيد بارزاني او حزب 
العمال التركي مادام ان القوات العسكرية لالقليم لم تكن 

موجودة في سنجار.
 وامن��ا حصل الوجود الكردس��تاني بعد دخ��ول داعش واملادة 
)117( م��ن الدس��تور ق��ررت االعت��راف باقلي��م كردس��تان 
وس��لطاته القائمة عند ص��دوره ويوم صدور الدس��تور هو 
يوم 2005/10/15 وهو تاريخ االس��تفتاء الشعبي حيث وافق 
الش��عب على الدس��تور ولم تكن هنالك ق��وات الربيل في 

منطقة سنجار في ذلك التاريخ.
 كما ان املادة )143( من الدس��تور قررت اس��تمرار نفاذ املادة 
)53/أ( م��ن قانون ادارة الدولة العراقي��ة للمرحلة االنتقالية 
)الدس��تور االنتقالي( ومعل��وم ان قوات االقلي��م في اجلهة 
الغربي��ة أي جهة املوص��ل كانت في منطق��ة )خه بات( أي 
منطق��ة النضال الكائنة قرب مركز اربيل وش��رقي املوصل 
في حني ان منطقة سنجار موجودة غرب املوصل أي ان قوات 
االقليم لم تكن موجودة في س��نجار طبقاً للتحديد الوارد 
في املادة )143( من الدس��تور والذي يب��دو ان هنالك حتريضاً 
تركي��اً الربيل لضرب حزب العم��ال التركي في وقت عجزت 
في��ه تركيا عن القضاء على هذا احلزب على الرغم من كثرة 
العمليات العسكرية التي قامت بها في االراضي العراقية 
كذلك ميكن تفسير حترك قوات اربيل العسكرية الى سنجار 
هو محاولة لتم��دد اربيل الى مناطق أخرى بعد خس��ارتها 
الواضح��ة ف��ي الس��ليمانية وكرك��وك والتي مت��ردت على 
سلطة اربيل وس��لطة رئيس االقليم وهذا ما ظهر واضحاً 
ي��وم 2017/3/3 عندم��ا دخلت ق��وات البيش��مركة التابعة 
لالحتاد الوطني الكرستاني أي التابعة لسلطة السليمانية 
وكرك��وك الى ش��ركة نف��ط الش��مال كون ه��ذا التحرك 
س��يرتب ض��ررًا الربيل ال س��يما وان ش��ركة )كار( النفطية 
التي تعمل في كركوك ش��ركة متلكه��ا اربيل وهذا اخلالف 
جعل االس��تقالل او االنفصال بعي��داً جداً وفي كل ما تقدم 
فان موضوع سنجار يعود اوال وأخيراً للحكومة االحتادية في 
بغداد طبقاً الحكام الدستور وليس ألي طرف آخر سواء كان 
هذا الطرف اربيل او تركيا او ميليشيات او احزاب كردستانية 

اذ لبغداد القول الفصل في هذا املوضوع.
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أوس عبد علي

ج��دار الغرفة س��اخن ,العائلة جتلس 
ق��رب بعضه��ا ,قلوبهم متش��ابكة 
بأعينهم, ارجلهم ملصوقة معا امام 
املدف��أة , االطفال يلعبون بش��غف , 
يجلس ق��رب ارجلهم اخوهم االصغر 
يضع اصابع يديه على اصابع ارجلهم 
املمتدة يعزف لهم سمفونية الدفء 

بابا: هل اعجبتك املوسيقى؟
االب: نع��م بني اعزف لنا موس��يقى 

اخرى وبعدها نخلد الى النوم . 
كانوا يشاهدون تلفازا كبيرا في السن 
وه��و  يجلس على وس��ادة خش��بية 
هرمة ولديه طفل صغير ويتيم يدعى 
)القن��اة( ,كان التلف��از الكبير يلفظ 
انفاس��ه األخيرة بعد ان داهمه تلفاز 
فت��ي  ومعه الف طفل م��ن القنوات 
واالنترنيت , في هذه اللحظة  أصيبت 
العائلة مبرض االنفصال واصبح البيت 

سمفونية للعبة )اخلتيلة (...

حقيبة
وه��و يتمدد ف��ي الدرك االس��فل من 
ذاكرت��ه ينتابه ش��عور  اذا حترك نحو 
نفس��ه ينجو من االلم الذي تش��بع 
فيه كان اجلو ش��احبا واالرض مجعدة  
البرتق��ال  بقش��ور  زلق��ه  رائحته��ا 
احلامضة واالحذية البالية وبعض فتاة 
اخلبز ورماد الس��جائر , كان الكرس��ي 
ال��ذي يجلس فيه قبر مقلوب راس��ه 
مركون بزاوية الكرس��ي  ويده اليمنى 
منحوت��ٌة  على  خده، عين��اه غائرتان 
ال��ى االم��ام متجهت��ان عل��ى نقطة 
واح��دة , خدي��ه خرقة بالية جس��ده 
كومة جرائ��د مجعدة عليها خطوط 
,يأكل بصورة  مرس��ومة بعش��وائية 
آليه عندما يقدم له االكل والش��راب 
، كان للجدار اخللفي له ش��بكات من 

خي��وط  العناكب واالمين فيه ش��باك 
ملص��وق بأذنه مير الهواء من وس��طه 
يداع��ب ذاكرت��ه ليخ��رج ال��ى اجلدار 
االيس��ر ميس��ح فيها الضوء املعتم , 
اجلدار االمامي له مسرح معلق بعينه 
, اراد ان يتحرك وضع قدميه العاريتني 
النحيلتني على االرض وقف وهو يترنح 
بجس��ده القصير في وس��ط الغرفة 
بش��اربه االبيض احملم��ر ,بعدها ينظر 
الى حقيب��ة بنية الل��ون مركونة في 

زاوية الغرفة اخذ يحدق فيها بش��ده 
انحن��ى ليضعها  بني ي��ده تذكر انها 
هدي��ة وال��ده االولى فتحه��ا بأنفاس  
خائف��ة اخذ يقل��ب م��ا بداخلها من 
اوراق وذكري��ات  تس��اعده على البقاء 
حت��ى ان وج��د كتابا اس��مر مكتوب 
على جلده )ولٌد فوالذي ويده خش��ب ( 
اخذ يتصفحه  ويبتس��م ومتنى لو ان 
هذا الولد يعود يوما  ما خش��بي ويده 
ف��والذ فظل يتن��اول الكت��اب بعقله 

فقتلُه بنكهته ورحل.

سقف مقلوب
تصف��ع االص��وات ش��فتيه و تتبعثر 
من جمي��ع االجتاهات بع��د ان جتمدت 
الرصاصة في ذاكرته ليس��قط على 
حافة احلفرة, الصمت يخترقهم وهم 

مكبلني بصوت الرصاص امامهم ,بعد 
دقائق تأكدوا ان احالمهم اعدمت للتو 
, ايديه��م منحوتة ببعضها   وس��يل 
األس��ئلة ال تتوق��ف هل م��ات ؟  اين 
الرصاص��ة؟  هل قلبه يتنفس  ؟  كان 
فراش��ه احمرا مائال الى  العتمة بعد 
ان اصبح له تابوت بال س��قف  ,والقبر 
يناغيه من بعي��د  , األطباء من حوله 
يلملم��ون ذاكرته حت��ى داهمه الليل 

معلنا التصاق قبره في السماء .

تهشم
قصص قصيرة

قصيدة

نص

تهادي احلياة احلياء..
الّصب��ر ل��وُن األصي��ل بالش��وارع انتظار، 

وِقبلُة الظهيرة، لشّطها البعيد نهرها
إغفاءة األحالم والوعود

لو انتفت » ربيان��ُة » الدالِل .. بنُت ريحها 
وع��اَث فاس��ٌق بنخله��ا ، و الده��ر ف��ي 
س��يقانها خرائب��اً جديدًة تن��ام . ريحانًة 

جدودها 00
00ج��داوٌل ، ضفائر النخيل ف��ي مهادها 

القدمي

اليوم في دروبها الغبار ضلعها احتراق
نعيمه��ا ، ثقيلة الوجود، تب��ّدل األهلوَن، 

قاق جاء ريفها الشِّ
منابت النسيم في النخيل أُبِدلْت حجر

 أحياؤه��ا حي��اء ، عراؤه��ا العقي��م بؤس 
العاكفني

وليدها  » الطرطيع » بل خرابها التجاوِز      
وتلبس العمائُر القليل��ُة الِقَدم أرداَن ثوٍب 

نصفه ُمعار
مدينٌة مذنبُة العطايا

تشّد في ركابها الُتقاة
 العلم والفالح في ضلوعها

ويركل اجلناُة بعض فرعها الغرير
وترتش��ي املتاج��ر الس��مينُة الري��اء، بل 

يضحك النهار في جفونها العنيدة
عصفورها الغناء قد يضيع 

فليله��ا معّبأٌ،  في َموك��ٍب وظنُّها غريب 
والنوايا، فراشة و ظّلها األمل

*مدينتي )وليدة الوجود( » مدحتية »

فرحان بدري الحربي

م��ن الفجرِ تولد من جدولني ،ابتس��اماً متّز 
اشتياقاً لها احلانية 

بأس��فل كش��ح النخيل الش��مال ربيانة 
اخلير ملء الفصول

س��وق القداس��ة ري��ب النف��وس رح��اب 
الضري��ح ، نبض القلوب ، حتوف الطفولة 
روض اله��وى ، بّراقة األنس حنائها ، نس��اء  

إنَّ هذي الطريَق تُزْرَُع َمْحواً للُمقيمنَي
 في سماِء السؤاِل

لسُت وحدي 
معي فراٌت غريٌب .. ماؤُه َضجَّ في ارتباِك 

الزواِل 
يصطفينا ُمَقوَّسنَي بعاشوراَء قمحاً ُمَكبَّالً 

في الهالِل
ياطيورَ املدى هديالً كثيفاً  نَّقطينا 

على قميِص احمُلاِل
فاملنافي حقائٌب ناَم فيها شاعٌر َفرَّ 

من صدى األغالِل
وبناٌت على هوامِش ُعرٍْس زَْغرَدَتُْه رصاصُة 

اإلرجتاِل
******

وَتُِطلُّ 
من قلِق النهاراِت الوجوُه على دخاِن 

الذاهبنَي
إلى الُسدى
يتسلسلوَن

بدفترِ األخطاِء أرقاماً ،
هياكَل سارحنَي مع الصدى 

لوَن بغيمٍة َعَدميٍَّة  يتوسَّ
أن مُتِطرَ املعنى املَُغيََّب باشتعاالِت املراحِل

في نبيٍذ الكؤوَس له
سوى ماٍء تغنََّج في اجلداوْل

فُتجيُب َغْيَمُتُهْم دخاناً حالكاً يستلهُم 
املِْصَفرَّ من ورِق النصوْص

ومَن النقوِش العارياِت أحاورُ النصَّ اجلديد :
ماعادَ للماِء املَُغّني
 في مراياَك التماُع

رَتِّْل وضوَحَك ظامئاً للنهرِ أسرارٌ تُذاُع
وارقْص مع الديكور بُْعداً خافتاً 

ُكِشَف القناُع 
الَوْهُم َمْسرَُحنا اجلميُل 

وما سواُه - إذن - خداُع
فسفينُة املعنى

 يراوِدُها - على وطٍن - ضياُع 
غرقْت بأسئلِة الضباِب ولْم جُتِْبها يا شراع

عادل الصويري
أعرى ،

تدورُ مالمحي في محنِة املِصَفرِّ من ورِق 
النصوِص

ِب  ووجُهِك املغسوُل باجلدِل امُلَضَّ
ظلَّ يلبُسني على َحَذرٍ 

- كخوِف الذائبنَي على اخلطى - يتلو بال 
معناَي أسئلًة 

تُطاردُها العواصُف
تختفي في شمعة النهر اليتيِم وال جواَب 

سوى انكسارِ اللوِن ،
مَلْلََم ما تبقى من شظايا الصيِف ،

خّبأَُه ببردِ عباءِة القّديسِة ال� ذابت فصوالً 
في اخلطى

ياأنِت ياكلَّ املدائِن 
تستفيقنَي انتظاراً مطفأً 

َشرَِب األزّقَة والنقوَش العارياِت ؛
لينتمي للتيه في مقهى اخلريْف

أعرى ،
تدورُ مالمحي في البدْء

وأنا أقتفي فصوَل اكتمالي
 لست وحدي 

معي بقايا اشتعالي 
َكَتَبْت في خطاَي أشجارُ صمتي.. واخلالصاُت

 ُسرِّبْت في الِظالِل

وليدة الوجود*

مجازًا على عري النقوِش أدوُر

خالد الشاطي
 جلسنا في فناء املرقد املقدس .

 انش��غلت زوجت��ي وحفيدتي بعّد 
التوابيت املغط��اة بالَعلَم .أحصتا 

)60( تابوتاً خالل ساعتني .
 قالت حفيدتي : 

 - م��ن أين يأتون ب��كل هذه األعالم 
؟!

 قالت زوجتي : 
 -  ف��ي كل م��رات جلوس��ي هن��ا 
من خمس��ني س��نة ، ل��م يحدث 
مثل هذا األمر . حتى في اش��تداد 
معارك الثمانين��ات لم يصل العّد 

إلى نصف هذا العدد . 
 كان��ت حفيدتي تراقب رجل الدين 
كلما ف��رغ من صالة اجلنازة يحادث 
ذوي املي��ت ، يكتب ش��يئاً في دفتر 
صغي��ر، يدّس الورق��ة النقدية في 

جيب��ه ليبتع��د وين��زوي بانتظ��ار 
التاب��وت الق��ادم . تس��اءلَْت عم��ا 

يقوله ويكتبه .
- أظ��ن أن��ه يكت��ب أس��م املي��ت 
؛ ليصل��ي ل��ه فيم��ا بع��د ص��الة 

الوحشة .
- يصلي لستني ميتا ؟!!

- رمبا يكتفي بصالة واحدة ويهديها 
جلميع املوتى .

- وه��ل بإمكان��ي أن أصل��ي لهم 
صالة الوحشة ؟

- بالطبع بإمكانك يا حبيبتي .
في طريق عودتنا قالت :

- هل سيدفنون معاً ؟
- نعم . في مقبرة الشهداء .

- لن أصلي لهم إذن .
- ملاذا ؟!

يش��عروا  ل��ن  ميت��اً  س��تون   -
بالوحشة.

 وران عليها صمت مطبق .

وحشة
قصة قصيرة

نص

جروح األرض

بشرى البستاني

**
ِ حول مائدة احلّب كنا غريبني 

 ما بيننا قهوٌة مّرٌة 
                       وعذوْل .

يحّدُق كلُّ بصاحبه ِ: 
                      أْهَو هذا 

أصابُع باردٌة ،
             ليلٌة شاحبْة. 
والرياُح جتئ بناٍي غريٍق 

ومختنٌق صوُت آخر سرِب اليماْم 
تداري الغصوُن انطفاءاتها

وتخاتُل أجفانها جنمٌة خائفة
على دمعٍة واجفْه 

وتكسر أرجوحٌة ساعديها 
      وتسقط فوق احلصى مّيتْه 

**
غريبني كّنا ،

على شاطئ الكوِن منفرديِْن 
وما بيننا اجلرح ينزُف

 ما بيننا مطٌر بارٌد 

ْ ماتت األسئلة 

ماتت اللهفة املُشِعلة ْ
جروح اخليانة صامتٌة 

من تُرى كان أوَل من خان صاحبُه ، 
من تُرى املُستريُب ، 

من القاتُل 
وَمن اجلثُة الهامدْة

على ساعدينا مكّومًة ، باردْة 
وْجنُة األرض مجروحٌة 

والرياُح تؤرجُح وردتها الذاويْة
 **

عناقيُد وردٍ تغادر أحداقنا 
وسقوُف املنى تتكّسُر ، 

تذوي شواطئها 
اجلَزْرُ عّرى مرافئها 

غادر السمَك املْيَت منكفئاً في جوانبها 
وخياُم القبائل بعثرها آخر املوِج 

                       ثم مضى.. 
فلماذا، ملاذا

هجر املُّد بحرَ غوايتنا 
وانكفأنا على اجلرح مغتربنَي عطاشى

       ملاذا ..ملاذا ..!

من أعمال الفنان هاشم حنون
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نقل��ة  األرض  اس��تعادة  إن  بش��ار:  أب��و 
عظيمة. إن قرار استعادة شط العرب هو 
كذلك ش��يء يجعلنا سعداء، وهو شيء 
عظيم. إنه ش��يء مينحنا الثقة بالنفس 
فيما يتعلق باجليش، بالشعب، والقيادة. 
على كل حال، لدي بعض األس��ئلة. إنَك 
تع��رف تقديري، وعليك أن تأخذ هذا األمر 
بنظر االعتب��ار. ال ريب أن الظرف العاملي، 
حالياً، في صاحلنا لكي نس��ترجع أرضنا 
وأن ندير العمليات عاملياً. في املس��تقبل، 
الظ��روف الدولي��ة قد ال تبق��ى كما هي 
عليه اآلن إذا أخذْت األش��ياء وقتاً طويالً. 
إذاً، ه��ل هن��اك ش��يء ميكن القي��ام به 
لتس��وية هذه املس��ائل بحيث لن تأخذ 
وقتاً طويالً؟ ألن أخذ وقت طويل يعني أننا 
نس��تنزف مواردنا. هناك اتفاق مؤقت بني 
إي��ران واالحتاد الس��وفييتي. )1( اإليرانيون 
سيس��محون للبضائع السوفييتية بأن 
مت��ر عبر أرضه��م، والس��وفييت باملقابل 
سيس��محون للبضائع اإليراني��ة بأن متر 
عبر أرضه��م. وكذلك، وض��ع الرهائن ... 
قد يجدون له ح��الً إذا تنازل كال الطرفني 
ع��ن بع��ض الش��روط. إذا ُحل��ْت ه��ذه 
املش��اكل، فمن املمك��ن أن كال البلدين 
] الوالي��ات املتحدة واالحتاد الس��وفييتي 
[ سيس��تنزفوننا ويس��تنزفون إيران في 
الوقت عينه. باألخص، إنك ال تس��تطيع 
أن تعتمد على احلكام العرب. الش��عب، 

كما قلَت ] غير مسموعة [. 
صدام: إذا كنت ال تريد أن حتسب حساب 
احتماالت العداوة، إذاً ال حتس��ب حساب 

احتماالت الصداقة .
صدام: القيادة يجب أال تقبل باس��تنزاف 
امل��وارد. مبعنى آخر، عليه��م ] اإليرانيون [ 
أال يظل��وا س��اكتني م��ن دون اإلجابة ب� 
)نع��م( أو )ال(. علينا أن ندس رأس��ها في 
الطني ونق��ول لهم أن يقول��وا احلقيقة. 
بهذا األس��لوب س��نحل ه��ذه القضية 
بس��رعة بالغة. إذا اس��تمروا م��ن دون أن 
يقول��وا )نع��م( أو )ال( ] غي��ر مس��موعة 
[ وإذا اس��تمروا ف��ي قصفن��ا باملدفعية 
بينما جيشنا معبأ ومتأهب للحرب على 
احل��دود اإليرانية، عندئذ ه��ذا الوضع لن 
يك��ون مقبوالً. إن الوض��ع املقبول هو أن 
نضعهم في موقف سياسي وعسكري 
بحي��ث يقول��ون )نع��م(. أو أن عليهم أن 
يسحبوا جيشهم ويفترضوا أن املسألة 
باتْت منتهية، وأن باستطاعتنا أن نفعل 
ما نش��اء. ال ميكنن��ا أن نبقى على احلدود 
إلى األبد. هذا ما نفكر فيه متاماً. ما قلَته 
صحيح – أن الوض��ع الدولي في صاحلنا؛ 
عل��ى كل حال، َم��ن الذي س��يضمن أن 
الوض��ع العامل��ي سيس��تمر بالطريق��ة 
نفس��ها إلى األبد؟ هذا سؤال جيد آخر. 
توّقْع أن الوضع س��يتغير في إيران. وبناًء 
عل��ى ذلك، من املهم أن نس��ّوي املوضوع 
ونق��رره وجنع��ل من��ه حقيق��ة حياتي��ة 
عليهم أن يعيشوها. أو علينا أن جنعلهم 
يفعلوها بص��ورة قانونية وأن ينتهوا من 

 ...
أبو بشار: ] غير مسموعة. [ 

صدام: أبو بش��ار، لقد قبلنا بالتوس��ط 
إليجاد تس��وية. أخبرُت الرفاق أنه إذا جاء 
أحدهم إليكم وطلب القيام بالتوسط، 
قولوا له إنه ُمرَّحب به للقيام بذلك. وأننا 

نحب أن تقوم أنَت بالتوسط. 
أب��و حس��ن: إن ما ه��و مؤلم ه��و أن الرد 
العرب��ي، وأن رد األنظم��ة، س��لبي. إنهم 
إما متفرجون، يتمتع��ون باحملنة، أو أنهم 
متآمرون دُفع له��م الثمن. إنني ال أتوقع، 
كما ذكر الرئيس، أن تس��اعدنا األنظمة 
العربية. أما الشعب العربي، فمن املؤكد 
أن الوض��ع مختل��ف وم��ن دون التأثي��ر 
العربية. س��يخرج  الس��لبي لألنظم��ة 

كان��ت  إذا  س��عيداً  العرب��ي  الش��عب 
النتيجة هي النجاح. وفي ذلك الوقت لن 
يكون لألنظمة العربية تأثير معني. كما 
تعرف، األش��ياء يُحكم عليها بحس��ب 
النتيج��ة النهائية )احملصلة(. إنه ش��يء 
واض��ح للجمي��ع أن وضع ش��ط العرب 
لي��س كوض��ع )زي��ن القوس( أو )س��يف 
س��عد(. إن��ه وضع غاي��ة ف��ي التعقيد، 
ورمب��ا يفضي إل��ى حرب كامل��ة. هذا هو 
رأي��ي. وباألخص طاملا أن اإليرانيني لديهم 
أس��طول بحري أفض��ل من أس��طولنا. 
وأنهم متميزون بقواعدهم العس��كرية 
الكثيرة املوزعة على س��احل طوله 860 
كيلومت��راً. وكذل��ك، النتيج��ة وتأثيرها 
في املالحة الدولي��ة للبترول في )مضيق 
هرمز( – جميع هذه القضايا من املفترض 

أن تكون مفهومة جيداً. 
هناك قضي��ة واحدة متبقية من احملتمل 
أن الرفاق لم يستوعبوها، وهي أن احلدود 
العراقية تنتهي نحو خمس��ة أو سبعة 
كيلومت��رات قب��ل احملمرة )خورمش��هر(. 
بعد هذه مباش��رة تبدأ احل��دود اإليرانية 
مباش��رة في هذا الس��احل. مبعنى آخر، 
ليس هناك أرض عراقية في اجلانب اآلخر 
ميكنن��ا أن نتح��رك في��ه لكي نس��يطر 
على مالحة آمنة ومستقرة. هذا الوضع 
يجب أن يؤخذ باحلسبان بعناية شديدة. 
للعراق أرض ف��ي كلتا اجلهتني تصل إلى 
72 كيلومتراً بعد البصرة؛ بناء على ذلك، 
العراق وحده الذي ميلك الساحل الغربي. 
اجلان��ب اآلخر يع��ود لعربس��تان؛ على أي 
حال، كانت السيادة فارسية منذ 1954. 
)2(  لذل��ك فإن اجلندي العراقي ال يقدر أن 

يذهب إلى الساحل اآلخر – 
صدام: ] غير مسموعة [ أبو حسن ؟

أبو حسن: نعم، ها نحن ] غير مسموعة 
[ منلك موضوع النفط. 

صدام: إذا أحلقوا الضرر باملالحة، دعونا إذاً 
نحرك اجلندي العراقي إلى هناك. 

صدام: علينا أن من��رغ أنوفهم في الوحل 
لكي نفرض عليهم إرادتنا السياس��ية. 

هذا الشيء لن يحصل إال عسكرياً. 
أب��و حس��ن: بعدها، س��تكون املنش��آت 

النفطية في متناولنا. 
صدام: منش��آتنا ومنش��آتهم قد حتترق. 
ه��ذه ح��رب. ال ميكنك أن تق��ول في أثناء 
احل��رب أنني أمل��ك ضمانة أن منش��آت 
النفط اخلاصة بي لن حتترق. عندما تشب 
النيران في منشآتي، ستشب النيران في 
منشآتهم أيضاً. أي أن وضعاً ما سيالقي 
وضعاً آخر. هذا الشيء معروف في جميع 
أنح��اء العالم، وليس معروف��اً فقط من 
قبلنا نحن. هذه املس��ألة متَّت السيطرة 
عليه��ا م��ن قبل كي��ان واحد فق��ط. لو 
كانت مس��يطراً عليها من قبلنا، عندئذ 
ال نري��د حرب��اً كاملة. نح��ن ال نريد إتالف 
البترول، وال نريد أن نش��ن الغارات اجلوية 
عل��ى املدن الكبيرة. نحن نريد أن نقصف 

األهداف العسكرية. نريد أن نلوي أيديهم 
إلى أن يقبلوا احلقيقة املشروعة. ما الذي 
مينعن��ا من أخذ )قصر( ] غير مس��موعة 
[ )رمبا يقصد قصر ش��يرين– م.( عسكرياً 
ف��ي أي وقت م��ن األوق��ات؟   )3(  الرفيق 
وزير الدف��اع، ما هو الش��يء الذي مينعنا 
من أخذ )قصر( ] غير مس��موعة [ في أي 
وقت نش��اء؟ ما هو الش��يء الذي مينعنا 
من التحرك لألم��ام على كافة احملاور وأن 
نطّوق جيوشهم ونأسرهم؟ أو أن نقوم ما 
يحلو لنا ببعض املناطق ] غير مسموعة 
[؟ ف��ي داخل ال� ] غير مس��موعة [ أرض 
] غير مس��موعة [. ال أحَد يق��ول إنه لن 
تكون هناك مقاومة؛ ال أحَد يقول إنه لن 
تكون هناك خس��ائر أو أموات. إن نتيجة 
حساباتنا هي إنه بوس��عنا الوصول إلى 
عم��ق األرض اإليرانية. نحن نريد الوصول 
إلى حدودنا الدولية ] غير مسموعة [. قد 
يحتكون بنا ] يصطدمون بنا [. س��تأتي 
طائرة وس��وف نس��قطها. هذه املرحلة 
احلالي��ة تختل��ف عن املرحلة الس��ابقة. 
س��نمنحهم وقتاً كافياً لكي يذروا قليالً 
م��ن الرمل. عل��ى أي ح��ال، م��ا إن تقلع 
طائرة وتضرب بغداد، هذا ما س��يحصل. 
وس��ينتهي هذا احلال وينقضي. األشياء 
مختلفة اآلن. إذا قبلوا مع بعض الضغط 
للحفاظ على الكرامة ] غير مس��موعة 
[، عندئذ ليس ثمة مش��كلة. لكنهم إذا 
حاولوا قصف املنشآت النفطية، عندئذ 
س��تزداد األم��ور ح��دة. لن يك��ون هناك 
جلوس ومناقش��ات بعد اآلن. س��ننتقم 
في احلال. س��يتطلب األمر اتصاالً هاتفياً 
 ... واح��داً وس��يصلهم الق��رار س��ريعاً 
إن��ك تق��ول إن باس��تطاعتنا اس��ترجاع 
أراضين��ا م��ع بع��ض اخلس��ائر. علينا أن 
نتقبل االحتماالت الس��يئة. من الناحية 
التاريخية، ماذا بوس��عنا القول؟ إذا كان 
مبقدورنا استرجاع أرضنا، لكننا ال نفعل 
شيئاً، عندئذ ما بوسعنا القول تاريخياً؟ 

ال ميكننا أن نقبل بهذا األمر. 
أبو حسن: إذا شئت – الشيء اآلخر في ما 
يتعلق باالحتاد السوفييتي. أنا متيقن من 
أنك تتابع الوض��ع أكثر مني، وإنك تعرف 

النوايا الس��وفييتية جتاهنا. في رأيي، إن 
الس��وفييت متس��اهلني معن��ا أكثر مما 
كان��وا عليه من قبل. على كل حال، إنني 
ال أعتقد أنهم س��يقدمون دعم��اً جيداً 

للعراق. 
صدام: إنهم لم يقولوا شيئاً حتى اآلن. 

أبو حس��ن: نعم، ه��و ذا األم��ر. األمور ال 
تعتمد فقط على احلسابات السوفييتية 
.أعني أنه ليس فقط عالقات السوفييت 
مع إيران والعراق كليهما. هناك حسابات 
أخرى تتعلق بس��وريا واجملموعات األخرى 
التي ال تري��د للعراق ه��ذا املوقف أو هذا 
ال��دور. وبن��اًء على ذل��ك، ف��ي   تقديري، 
سيكون االحتاد الس��وفييتي بخيالً فيما 
يتصل بتجهيز العتاد احلربي. هذا إذا ازداد 

الوضع ح��دة. إذا كانت املس��ألة تقتصر 
على حرب أمدها أيام مع��دودات، عندئذ 
لن نك��ون بحاجة إليهم. عل��ى أي حال، 
ل��ن يجهز ] نا [ االحتاد الس��وفييتي ردحاً 
طويالً من الزمن. من فضلك احسب هذا 
احلس��اب في القرار. هذه مس��ألة بالغة 
الدقة. الش��يء اآلخر الذي ي��دور بخلدي 
هو أنه ليس هناك س��لطة في إيران اآلن 
ميكنها أن تتخذ قراراً باس��تثناء خميني. 

إنه رجل عنيد ... 
صدام يترأس اجتماعاً متفائالً مع ضباط 
عس��كريني عراقيني في وق��ت مبكر من 
احلرب )30 تش��رين األول ] أكتوبر [ 1980( 

 )4(
ص��دام: ال أتص��ور أن احل��رب س��تنتهي. 
من املمكن أن تس��تمر عام��اً واحداً. من 
احملتمل أنها س��تمتد طوال ستة أشهر، 
] غير مس��موعة [ بعض البلدان تشتري 
وتتعاق��د عل��ى] األس��لحة [ لكنن��ا في 
حالة حرب. إن عناصر االستعداد للحرب 
واألسلحة التي نحتاجها يجب أن تكون 
ج��زءاً من اخلط��ة البحرية، لك��ي يكون 
باستطاعتنا أن نقدر احتياجاتنا ونحصل 
عليها. في ما يخص مسألة إنهاء احلرب، 
بالطب��ع، هذه األمور – لنقل إن بوس��عنا 
أن نؤج��ل ه��ذه الفق��رات إل��ى أن ننهي 
احل��رب. لكننا نتوق��ع أننا سنس��تخدم 
كل أجهزتن��ا املتوافرة واس��تعداداتنا، أن 
نستعمل األسلحة التي حتت تصرفنا ... 
إذا أردن��ا فقرة رئيس��ة في وق��ت احلرب ] 
من دول��ة عظمى [، نح��ن مجبرون على 
التن��ازل. لق��د قالوا لنا: » س��نعطيكم 
ه��ذا لك��ن باملقاب��ل نح��ن نتوق��ع هذا 
املوق��ف السياس��ي. » إنه��م ال يقولون 
ذلك مباشرَة؛ إنهم يضعون هذه املهمة 
ضمنياً بطريقة نفهمها. لهذا الس��بب 
قوتن��ا اجلوي��ة بنح��و جي��د، واحلمد هلل، 
لكنن��ا نريدها أن تك��ون بنحو جيد حتى 
نهاية احلرب. )5( كما إنني أقول الش��يء 
نفسه فيما يخص مدفعيتنا. إنها بنحو 
جيد حالياً ونحن نريده��ا أن تكون بنحو 
جي��د بع��د احلرب. لق��د أخبرناك��م عما 
يتعل��ق باألس��طول البح��ري. حاولوا أن 

تقتصدوا فيه. 
ص��دام: إن جمي��ع اخلب��راء في الش��ؤون 
العس��كرية والسياسية قالوا إن العراق 
يراهن عل��ى ح��رب خاطفة، وبن��اًء على 
هذا، جمي��ع ه��ذه النتائج العس��كرية 
ستكون ] غير مسموعة [ بعد أسبوع أو 
أسبوعني، وهكذا، لقد مر 40 يوماً ونحن 
نقاتل اآلن، والنتائج العسكرية متيل إلى 
صالح العراق. ف��ي كل مرة يعبرون فيها 
)الكارون(، نحن نس��يطر على )الكارون(، 
ف��ي كل م��رة يهجم��ون عل��ى احملمرة ] 
خورمش��هر [، نحن نسيطر على احملمرة. 
لقد حققن��ا تقدماً في مناط��ق كثيرة. 

 )6(
ص��دام: ليبارككم اهلل. هذا بلدكم، وهو 
يس��تحق تضحياتك��م، وأنت��م تعملون 
من أجل تاريخ األم��ة بتمامها وكمالها. 
ه��ذه اخلطة ] غي��ر مس��موعة [ بحيث 
نرتقي، ] غير مسموعة [ نصرنا سيكون 
نص��راً تاريخي��اً، نص��راً س��تتحدث عنه 
األجي��ال بعد نحو مائة س��نة م��ن اآلن. 
إنكم تلعبون دوراً اس��تثنائياً. ال ميكنني 
أن أحك��ي لك��م بالتفصيل ع��ن أهمية 
دوركم كما أتصوره، أي ما يتعلق بالوضع 
االجتماع��ي الكئي��ب للع��رب. ودورك��م 
سيكون مسهماً في تطور األمة العربية 

وحضارتها ورقيها اإلنساني. 
ص��دام يس��تعد لقم��ة جامع��ة الدول 
العربي��ة بينما ي��كاد الغ��زو يتوقف. إنه 
يناق��ش حتالفاته الدولية ف��ي ما يخص 
تلك��ؤ اجملهود احلرب��ي )3 تش��رين األول ] 

أكتوبر [ 1981(

هوامش:
)1( ف��ي تش��رين األول )أكتوب��ر( 1962، 
توصلت إيران واالحتاد الس��وفييتي إلى 
اتفاقي��ة مؤقت��ة كانت تس��مح إليران 
أن ترس��ل الس��لع إلى أوربا عبر االحتاد 
الس��وفييتي. تزاي��د )ترانزيت( الس��لع 
اإليرانية عبر االحتاد الس��وفييتي خالل 
أزمة الرهائن اإليرانية ويبدو أن البلدين 
ج��ددا االتفاقي��ة في أيلول )س��بتمبر( 
1980. أنظر: تارون جان��درا بوز: » الدول 
العظمى والشرق األوسط » )نيويورك: 
1972: 82؛ جيري��ل  دار النش��ر آس��يا، 
بين��ارد وزملاي خليل��زاد: » حكومة اهلل: 
اجلمهوري��ة اإلس��المية ف��ي إي��ران  » 
)نيويورك: مطبع��ة جامعة كولومبيا، 
1984 (: 175؛ آدم تي��روك: » تورط القوى 
العظمى في احلرب العراقية – اإليرانية 
» )كوماك، NY، نوفا س��اينس ببلشرز، 

  .44 :) 1998
)2(   أنظر الهامش )14( أعاله. 

)3( أنظر الهامش 21 أعاله. 
)SH-SHTP-A-001*  )4-229: » ص��دام 
يناقش��ون  عس��كريون  ومس��ؤولون 
احلرب العراقي��ة – اإليرانية والقدرات 
العس��كرية العراقية »، 30 تش��رين 

األول )أكتوبر( 1980. 
( 5( كان ص��دام متخوف��اً م��ن القوة 
اجلوية اإليراني��ة – باألخص طائراتها 
ال��� F – 14 أمريكي��ة الصنع وكان من 
عادته أن يفض��ل احملافظة على قوته 
اجلوي��ة اخلاصة به ب��دالً من أن يعرض 
طائراته خلطر اخلس��ارة بسبب تفوق 
والطياري��ن  اإليراني��ة  التجهي��زات 

اإليرانيني. 
) 6( ف��ي أول ش��هر م��ن غزوه��ا إيران، 
عبرت القوات العراقية )نهر الكارون( 
املدين��ة  )احملم��رة(،  واس��تولْت عل��ى 
احلدودي��ة املتن��ازع عليه��ا )تُس��مى 
أيضاً: خورمش��هر(. ه��ذا النصر، في 
26 تش��رين األول )أكتوبر( 1980، أشر 
النقط��ة العليا املبك��رة في مجهود 

صدام احلربي. 

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

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

مزودة بالهوامش للتسجيالت الصوتية 
وحاش��يته،  ص��دام  بي��ن  لالجتماع��ات 
الباحثي��ن  أن  المقدم��ة  م��ن  ويفه��م 
س��يزودون  بتبص��رات مهم��ة لألعم��ال 

السرية للنظام.
وضمن��ًا س��يطرح الكت��اب سلس��لة م��ن 
األس��ئلة التأريخي��ة. كي��ف كان رد فع��ل 
صدام حيال ضغوطات حروبه؟ كيف كان 
يدير عالم��ه الميكافيلي الذي خلقه هو 
بنفس��ه؟ كيف كان رد فعله إزاء إش��ارات 
وأفع��ال المجتم��ع الدولي ف��ي القضايا 
المتعلق��ة بالح��رب والس��الم؟ ه��ل كان 
هناك اختالف بين ص��دام العلني وصدام 
بالمس��ائل  يتص��ل  م��ا  ف��ي  الش��خصي 

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 24« 

صدام: ال أتصور أن 
الحرب ستنتهي. من 
الممكن أن تستمر 

عامًا واحدًا. من 
المحتمل أنها ستمتد 

طوال ستة أشهر، 
] غير مسموعة [ 

بعض البلدان تشتري 
وتتعاقد على 

]األسلحة[ لكننا في 
حالة حرب

صدام: القيادة يجب 
أال تقبل باستنزاف 

الموارد. بمعنى آخر، 
عليهم ] اإليرانيين 
[ أال يظلوا ساكتين 
من دون اإلجابة ب� 

)نعم( أم )ال(. علينا 
أن ندس رأسها في 

الطين ونقول لهم أن 
يقولوا الحقيقة. بهذا 
األسلوب سنحل هذه 
القضية بسرعة بالغة
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علي عبد األمير صالح

األعداء واألصدقاء يتبادلون المواقع في منظورات صدام  
بدايات الحرب مع إيران غير نهاياتها.. والتفاوض مشروط

اجلنود العراقيون خالل احلرب مع ايران
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البصرة ـ سعدي علي السند:

طالب عباس هاش��م ش��اعر من 
جيل الس��بعينيات ف��ي العراق، 
كان واح��داً م��ن األس��ماء التي 
مي��دان  ف��ي  حضوره��ا  أك��دت 
تتصف  التي  اجلدي��دة  القصيدة 
بنح��و ومضم��ون يص��ان ال��ى 
املتلق��ي به��دوء وامتن��ان ,وكنا 
وفجأة  واعج��اب  نتابعه مبحب��ة 
صم��ت طالب ولم يعد فاعًا في 
النش��ر وال ف��ي لقاءات��ه بأحبته 
من األدب��اء وبدأنا نق��رأ قصائده 
اجلدي��دة ع��ن طري��ق أصدقائ��ه 
املقربني وه��ي مكتوبة بخط يده 
او مستنس��خة بخ��ط متابعيه 
ويبدو أنه قرر الصمت عن النشر 

وعن الظهور.
وللتع��رف عل��ى تفاصي��ل س��ّر 
الصم��ت ال��ذي قرره آن��ذاك حّل 
طال��ب عباس هاش��م ضيفاً في 
احتفى   الس��بت حيث  أصبوحة 
إحت��اد األدباء والكت��اب العراقيني 
ف��ي البص��رة بتجرب��ة الش��اعر 
طال��ب , و قدم��ه فيه��ا بتمي��ز 
للجمهور الق��اص والروائي جابر 
خليف��ة جاب��ر ال��ذي ق��دم نبذة 
عن حياة احملتفى به وإس��تعرض 
مراحل حيات��ه األدبية كونه أحد 
الش��عراء املتفردي��ن ف��ي مجال 
قصيدة التفعيلة وله إشتغاالت 
مهمة أيًضا ف��ي مجال قصيدة 

النثر . 
حت��دث  اجللس��ة  مفتت��ح  وف��ي 
هاش��م عن ظ��روف جتربت��ه إبان 
النظام السابق وماتعرض له من 

مضايقات بسبب قصيدة كتبها 
في هجاء اخلليفة.

ث��م قرأ  عدداً م��ن  قصائدة التي 
حي��ث  احلض��ور  إعج��اب  نال��ت 
جس��دت مدى إهتمام��ه باللغة 
وإنزياحاته��ا عل��ى وف��ق جترب��ة 

إبداعية غنية .
 وفي مداخلة له أوضح الش��اعر 

كاظ��م احلج��اج أنه ل��م يتفاجأ 
مبا س��مع من شعر طالب عباس 
هاش��م كون��ه أح��د الش��عراء 

املهمني .
واضح ,أنه كان في عزلة تش��به 
عزل��ة الب��ركان , ول��ه إس��لوبه 
أن  وكذل��ك  اجلمي��ل  الش��عري 
على  تطغى  املفرطة  إنس��انيته 

شعره واألنس��نة عنده تنتج في 
ربط داخلي وليست مفتعلة . 

الش��اعر مجيد املوس��وي أكد : 
أن طالب عباس هاش��م إستفزه 
للحدي��ث كونه ميثل واح��ًدا من 
شعراء نخبة تكاد تكون منسية 
,إال إنها كبيرة التأثير في املشهد 
الشعري البصري ، نخبة ال تسعى 

للشهرة غير أنها كبيرة العطاء 
وكذل��ك فأن اخل��ط ال��ذي تبناه 
الشاعر خط تصاعدي حسب ما 
أوض��ح هو غي��ر إن املنطق يقول 
بأن املفهوم الش��عري ينزلق عن 
الش��عر من دون حتديد األفضلية 

بني األنواع الشعرية .
 وحتدث في اجللسة أيضاً الكاتب 

جاس��م العايف مبيناً أن قصائد 
الشاعر تضم في طياتها اسماء 
ومثاب��ات مهمة تصلح  وأحداث 
ب��أن تفت��ح لتش��كل كل واحدة 
جترب��ة  منه��ا قصي��دة ممتدح��اً 
الش��اعر ومثني��اً عليه��ا بنح��و 

كبير.
الشاعر محمد صالح عبدالرضا 
أشاد بتجربة هاش��م وإهتمامه 
الكبي��ر باللغة مش��ددًا على أن 
قصيدت��ه تخلصت م��ن أمراض 

شعرية كثيرة . 
كما أك��د الفن��ان والناقد خالد 
خضي��ر : عل��ى أن قصي��دة النثر 
ذات طبيع��ة مختلفة )طبيعية 
تدويني��ة( فاميك��ن أن نح��ول أي 
قصيدة ال��ى قصيدة النثر مبجرد 
أن نفرغه��ا م��ن القافي��ة والوزن 
ينتبه���وا  أن  الش��عراء  وعل���ى 

لذلك. 
وحت��دث الناقد الدكتور س��لمان 
كاصد مشيداً بتجربة احملتفى به 
,وأوضح : أن األستهال والغموض 
يج��ب أن تت��م دراس��تهما لديه 
وكذل��ك ف��أن قصائ��ده القصار 
كان��ت  فيم��ا  إيقاعي��ة  كان��ت 

الطويلة منها سردية . 
آخر املتحدثني كان الش��اعر علي 
األمارة الذي ق��رأ قصيدة أهداها 
الى الطالبني » طالب عبدالعزيز 
وطال��ب عباس هاش��م » إعتزازاً 
بغن��ى  منوه��اً  ومحب��ة  من��ه 
جتربة هاش��م وتناغم األش��كال 
الش��عرية لديه بالرغم من زهده 

الشعري الواضح .
مبداخ��ات  اجللس��ة  وحضي��ت   
مهم��ة أغنته��ا كواح��دة م��ن 

اجللسات األحتفائية املتميزة. 

قصائدٌه تضم في طياتها أسماء وأحداث مهمة

جلسة بصرية لإلبداع في تجربة الشاعر طالب عباس هاشم
شريط ملون

»صدرك مدينتي» المؤلف
الثاني للشاعرة رجاء القيسي

اص��درت الش��اعرة رجاء القيس��ي، مؤلفها الش��عري بعنوان 
“صدرك مدينتي”، حيث اقيمت له احتفالية في ش��ارع املتنبي 
بحض��ور جمع من املثقفني والنقاد، ويعد هذا املنجز هو الثاني 
في الش��عر لرجاء القيسي، التي سبق ان اصدرت مجموعتها 

الشعرية بعنوان “أرهاصات”.
والقيسي، حاصلة على البكالوريوس في االقتصاد السياسي 
من جامعة بغداد، ودبلوم في اللغة اإلجنليزية، عضو رابطة املرأة 
العراقية، وهي ناشطة مدنية، كانت ضمن الوفد العراقي الذي 
اش��ترك في اجتماعات احتاد النساء الدميوقراطي العربي الذي 
ضيفته العاصمة اللبنانية بيروت، وضم سكرتيرة رابطة املرأة 
العراقية ش��ميران ميروكل وعض��وات الرابطة خيال اجلواهري 

ونضال توما، إلى جانب سافا شاجا املقيمة في أميركا.

مهرجانان شعريان
في مديرية شباب الصدر

اقامت ش��عبة الثقاف��ة واالفنون وعلى قاعة منتدى ش��باب 
احلكيم, مديرية ش��باب ورياضة الص��در وبالتعاون مع منتدى 
“الراح��ل كاظ��م اس��ماعيل الكاط��ع” مهرج��ان القصي��دة 
الوجدانية للش��عراء الشعبيني بحضور شخصيات فنية بارزة 
بينهم شعراء ومثقفني ورابطة جامعة الرافدين االدبية وجمع 
غفير من محبي الش��عر الش��عبي بأش��راف مباشر من قبل 

مدير املنتدى رسول سلطان.
من جهة أخرى اقام منتدى شباب القدس بالتعاون مع مكتب 
الش��هيد الصدر اجلهة الثقافية بغداد الرصافة مهرجاناً حتت 
عن��وان ) قراب��ني ( اس��تذكاراً لدماء الش��هداء لث��ورة االصاح 
،بحض��ور مدير ش��باب ورياضة مدينة الصدر حس��ام اجلزائري 
ووف��د من مكتب الس��يد الش��هيد الصدر وممثل عن ش��عبة 
املتابع��ه جواد عبد كاظ��م ومدير منتدى ش��باب القدس نذير 

حسون.

مجلة »دراسات انتخابية» تحصل
على الترقيم الدولي في اليونسكو

      حصل��ت  مجل��ة “ دراس��ات انتخابي��ة “ الت��ي تصدره��ا 
املفوضية العليا املس��تقلة لانتخابات عل��ى الترقيم الدولي 
ف��ي اليونس��كو كمجل��ة علمي��ة تخصصي��ة تُعنى بنش��ر 
البح��وث اخلاص��ة باالنتخابات وش��ؤون الدميقراطي��ة واحلكم 
الرش��يد و االعتماد العلمي كمجلة محكمة علمياً اس��تناداً 
ال��ى التعليم��ات الصادرة م��ن وزارة التعلي��م العالي والبحث 
العلم��ي .وتعتم��د البحوث املنش��ورة فيها ألغ��راض الترقية 
العلمي��ة , ويأت��ي ذلك ضمن اجله��ود التي يق��وم بها مجلس 
املفوضني للنهوض بالواقع البحثي والعلمي لارتقاء بالعملية 
االنتخابية في العراق ,وتوثيق التجارب واخلبرات العملية ضمن 
االطار املنهجي العلمي والذي يس��هم بنحو مباش��ر في رفع 
مس��توى الثقاف��ة االنتخابي��ة ل��دى جميع ش��ركاء العملية 

االنتخابية في العراق .

معرض للمخطوطات العراقية
في دار الكتب والوثائق

تفتت��ح اليوم دائرة الكتب والوثائ��ق الوطنية في وزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلث��ار بالتعاون مع العتبة العباس��ية املقدس��ة 
معرض��اً للمخطوطات والوثائ��ق العراقية، على قاعة العامة 

الدكتور علي الوردي في موقع الدار.
ويض��م املعرض عرض الوثائ��ق النادرة واخملطوط��ات التاريخية 
وأعمال الترميم للمخطوط��ات التي متت بالتعاون مع العتبة 

العباسية املقدسة .

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
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بوسطن - د ب أ :
أفادت دراس��ة أميركي��ة حديثة، أن 
ممارسة متارين التأمل مرتني أسبوعًيا 
ملدة س��اعة ونصف الس��اعة، ميكن 
أن حت��د من أعراض م��رض االكتئاب، 
خاص��ة ل��دى األش��خاص الذين لم 
يس��تجيبوا بنحو كام��ل للعاجات 

املضادة لاكتئاب.
الدراس��ة أجراه��ا باحث��ون »مبرك��ز 
بوس��طن الطب��ي«، التاب��ع جلامعة 
بوسطن األميركية، ونشرت نتائجها 

في دورية الطب البديل والتكميلي.
وللوصول إلى نتائج الدراس��ة، راقب 
الباحثون مجموعتني من األشخاص 
املصابون باالكتئاب، األولى مارس��ت 
رياضة التأمل ملدة 45 دقيقة، مرتني 
أس��بوعًيا، فيما لم متارس اجملموعة 

األخرى متارين التأمل.
ووج��د الباحث��ون أن اجملموع��ة التي 
مرت��ني  التأم��ل  رياض��ة  مارس��ت 
أس��بوعًيا، س��جلت انخفضاً كبيراً 
في أع��راض االكتئ��اب، باملقارنة مع 

اجملموعة األخرى.
وق��ال قائ��د فري��ق الباح��ث كريس 
ستريتر، أستاذ الطب النفسي وعلم 
األعصاب بجامعة بوس��طن: »هذه 
رياضة  اس��تعمال  تدعم  الدراس��ة 
التأم��ل لعاج االكتئاب، خاصة لدى 
املرضى الذين ال يحرصون على تناول 
مض��ادات االكتئ��اب، أو م��ن تناولوا 
تل��ك املض��ادات ولم حتق��ق النتائج 

املرجوة«.
وأوض��ح أن »رياض��ة التأمل ميكن أن 

تستعمل كبديل أو كمكمل لألدوية 
املض��ادة  التقليدي��ة  والعاج��ات 

لاكتئاب«.
وكانت دراس��ات س��ابقة أثبتت، أن 
ممارسة التأمل ملدة 25 دقيقة يومياً، 
عل��ى م��دار 3 أي��ام متتالي��ة، تقلل 
مس��تويات هرم��ون »الكورتي��زول« 
,املعروف باسم هرمون اإلجهاد، وتزيل 
التوتر والضغط النفسي، كما أنها 
تقلل من ش��يخوخة الدم��اغ، التي 
تصيب البشر مع التقدم في العمر، 

ما يؤثر على وظائف اجلهاز العصبي 
املسؤول عن معاجلة املعلومات.

يق��وم  عندم��ا  التأم��ل  ويتحق��ق 
الش��خص بخلق صورة ف��ي العقل 
لشيء معني، ثم التركيز عليه بنحو 
كل��ي ميّكنه من عدم رؤية أي ش��يء 
من حوله، س��وي هذه الصورة التي 

رسمها في عقله.
والتنف��س مهم وضروري في عملية 
التأمل، ويتم بعم��ق وهدوء، ومبجرد 
أن تبدأ في التأمل ستجد أن عملية 

التنفس تتم بانتظام.
ويستحس��ن أن يك��ون التأم��ل فى 
م��كان ه��ادئ، وأن تك��ون اإلض��اءة 
طبيعي��ة ومعتدلة، وأن مي��أل الهواء 
النق��ي جنب��ات احلج��رة، وأن تكون 

درجة حرارة الغرفة معتدلة.
ويجل��س املتأم��ل ف��ي وض��ع مريح 
»وض��ع القرفص��اء«، عل��ى أن يكون 
العمود الفقري فى وضع مس��تقيم 
عل��ي  متعام��دة  وال��رأس  ومري��ح، 

الكتفني.

دراسة: 90 دقيقًة من التأمل أسبوعيًا تحّد من االكتئاب

لورن��س صال��ح خض��وري ه��و اح��د 
البغداديني كان حاكًما ملقاطعة هونغ 
كونغ في خمس��ينيات الق��رن املاضي 
عندم��ا كانت ه��ذه املقاطع��ة تابعة 
لبريطاني��ا وقب��ل عودته��ا الى الصني 
. وحصل��ت  وه��ذه الش��خصية على 
لقب )س��ير( أي ف��ارس م��ن احلكومة 
البريطاني��ة س��نة 1974 ولق��ب لورد 
س��نة 1981 , وج��اء بعد ذل��ك لورنس 
الى لندن ملمارس��ة عمله كعضو في 
مجل��س الل��وردات البريطاني وهو من 
املشهورة  اليهودية  البغدادية  العائلة 
عائلة خضوري التي ظهر منها الكثير 
من االعام في بغداد وفي خارج العراق 
والت��ي تع��د تقريًب��ا اش��هر العائات 
ث��راء  واكثره��ا  اليهودي��ة  البغدادي��ة 
ومااًل وجاهاً وس��معة اما والده العيزر 
)العزير( نسبة الى نبي اهلل العزير احد 
انبي��اء الطائفة اليهودي��ة الذي يوجد 
مرقده جنوب العمارة ش��مال البصرة 
اب��ن صال��ح ابن خض��وري املول��ود في 
بغداد س��نة 1867, وكان الوالد صالح 
خضوري من التجار املعروفني في بغداد 
حيث فقد والده وعمره تس��ع سنوات 
وبع��د اكماله الدراس��ة في مدرس��ة 
)االليانس(التي كانت ف��ي بغداد قريباً 
من منطقة الش��ورجة فانه ذهب الى 
الهند حيث تعهده اقارب والدته من ال 
داوود ساس��ون تلك العائلة البغدادية 
اليهودية املشهورة هي األخرى بالتجارة 
واملال والسياس��ة والت��ي هاجرت الى 
خ��ارج العراق حيث متت تس��مية هذه 
العائلة بعائلة )روتشيلد الشرق(عرفاناً 
بدورها التجاري واملالي الذي مياثل الدور 
الذي قام به ال روتشيلد وهناك اكمل 
دراس��ته في مومباي في الهند وسافر 
الى مدن كثيرة منها لندن وشنغ هاي 

وهونغ كونغ .
واق��ام صات جتارية كثي��رة وجمع ثروة 
عظيمة ارسل جزءاً كبيراً منها ملشاريع 
اخلير والثقافة وخاصة في بغداد حيث 

ش��يد بناي��ة كبيرة ملدرس��ة االليانس 
وانش��أ في بغداد مستش��فى للعيون 
افتتح��ه امللك غازي ومعه��د لتعليم 
اخلياطة كله��ا كانت تق��دم اخلدمات 
مجان��اً وانش��أ ندياً اجتماعياً, وش��يد 
مدارس ومعاهد ف��ي البصرة واملوصل 
وكوركوك ولم تتوقف مش��اريعه عند 
العراق وامنا شملت خارج العراق فبنى 
مدارس وماجىء ومش��اريع خيرية في 
س��وريا وايران والهند وتركيا وفرنس��ا 
والصيد وهنوغ كونغ والبرتغال وانشأ 
مدرس��تني ف��ي فلس��طني احدهم��ا 
للع��رب وأخ��رى لليه��ود وكان صديًقا 

حميماً للملك فيصل االول .
وكان كلم��ا يت��ردد املل��ك فيصل الى 
لندن يس��كن في ال��دار الفخمة التي 
تع��ود للس��يد )العزي��ر( والكائنة في 
احدى االحياء االرستقراطية في لندن 
لقب  البريطانية  احلكوم��ة  ومنحت��ه 
)س��ير( اي الفارس سنة 1926 ,وحصل 
عل��ى وس��ام الش��رف برتب��ة قائد من 
احلكومة الفرنسية وحاز على الوسام 
الذهبي لاكادمية الفرنس��ية تقديراً 

خلدماته في التعليم والثقافة .
1925واس��تقبل  س��نة  بغ��داد  وزار 
بحف��اوة كبي��رة من احملافل الرس��مية 
واالهلي��ة وس��كن مدينة ش��نغ هاي 
ف��ي الص��ني وحصل ان نش��بت احلرب 
العاملية الثانية واحتل اجليش الياباني 
هذه املدينة لذلك فرضوا عليه االقامة 
اجلبرية وقد ادركته الوفاة س��نة 1944 
في ه��ذه املدين��ة وقبل انته��اء احلرب 
واق��ام ل��ه الدي��وان امللكي ف��ي بغداد 
حف��ا تأبينياً كبي��راً اما عم الس��يد 
لورن��س فه��و الس��ير الي��اس )اليس( 
املولود في بغداد سنة 1865, واملتوفى 
ف��ي الهونغ كونغ س��نة 1922, والذي 
انش��أ اول مدرس��ة بن��ات ف��ي بغداد 
سنة 1893 باسم زوجته لورا خضوري 
واوقف على هذه املدرس��ة الكثير من 
العقارات لتكون مورداً مالًيا للمدرسة 

ولكي يكون الدوام في املدرسة مجانياً 
وانش��أ بناي جديدة للمدرس��ة س��نة 
1911, في بغداد وقد توفي سنة 1922 
ف��ي هونغ كون��غ بعد ان ش��ارك اخيه 
العزير ف��ي االعمال التجاري��ة واملالية 
الكبي��رة والكثي��رة الت��ي عق��دت في 
بريطانيا والصني وجميع انحاء العالم 
اما شقيق السيد لورنس فهو حوراس( 
اب��ن العزي��ر اب��ن صالح اب��ن خضوري 
املولود في لندن س��نة 1902 واملمنوح 
لقب س��ير س��نة 1989 ,والذي شارك 
ش��قيقه لورنس في اعماله التجارية 
وعاق��ة وال��د لورنس الكبي��رة بامللك 
فيصل االول وصلته ببغداد لم تنتهي 
فعندم��ا كان حاكماً لهون��غ كونغ زار 
االمير عبد االله هذه املقاطعة س��نة 
1957 .وذك��ر له لورن��س أي لامير انه 
بغدادي االص��ل فتجاهله االمير و كان 
في الوفد الس��يد احمد مخت��ار بابان 
فذك��ر االمي��ر ه��ذه القصة للس��يد 
بابان فاخبره بابان بانه من تولى اقامة 
املأمت عند وفاة عزرا ابي الس��يد لورنس 
ولورنس هذا ابن العزيرصالح خضوري 
ولد في هونغ كونغ سنة 1989 ودرسة 
في مدرسة شنغ هاي الصينية وكلية 
كليفت��اون في بريس��تون م��ن اعمال 
بريطاني��ا وتخرج محامي��اً من جامعة 
لنكولنز في لندن وتولى رئاسة شركات 
ومش��اريع جتاري��ة ومالي��ة واقتصادية 
,والت��ي ورثها عن ابي��ه وعن عمه وقام 
باعم��ال خيري��ة كثيرة وبع��د ان تولى 
منصب حاكم هون��غ كونغ فقد منح  
لقب لورد ,وبعد ان منح لقب لورد غادر 
هونغ كونغ الى لندن ملمارس��ة عمله 
كعضو في مجلس اللورادت االنكليزي 
)مجلس الش��يوخ االنكلي��زي( , توفي 
س��نة 1993 وهو يلق��ي محاضرة في 
هون��غ كونغ ع��ن العائ��ات البغدادية 
اليهودية التي أس��همت في النهضة 
االقتصادي��ة والثقافي��ة ف��ي الش��رق 

االقصى .

البغدادي لورنس صالح خضوري
حاكم هونغ كونغ

طارق حرب
تراثيات

القاهرة ـ وكاالت:
كشفت الراقصة األرمنية صافيناز، 
ــم جديد  ــتبدأ تصوير فيل ــا س أنه
قريباً، من إنتاج شركة «السبكي».

وقالت صافيناز إن «الفيلم سيكون 
ــة لها، كما أنها  أول بطولة مطلق
ــة  املصري ــة  باللهج ــتتحدث  س
ــاً، من أجل  ــي تتناول فيها دروس الت
إتقانها بشكل أفضل»، معربة عن 
ــأن تقنع اجلمهور بأدائها  أمنياتها ب
ــال إعجاب  ــذا العمل، وأن ين في ه

اجلمهور.
ــة  ــة األرمني ــت الراقص ــا أعرب كم
ــر، مؤكدة  ــديد ملص عن حبها الش
ــاوي  ــا ال تس ــدون جمهوره ــا ب أنه
ــيئاً، وأنهم أصحاب الفضل في  ش

شهرتها.
ــي  ف ــوزة  العج ــة  نياب أن  ــر  يذك
ــة املستشار أحمد  القاهرة، برئاس
ــت الراقصة  ــوس، كانت قد أحال دب
«صافيناز»، حملكمة اجلنح، التهامها 

بإهانة علم مصر.
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عمان ـ وكاالت:
ــور طالب البغدادي  ع الباحث الدكت وقّ
ــد «اخاديد  ــزء االول من كتابه اجلدي اجل
ــات البغدادي» في  ــي الذاكرة.. مقام ف
امسية اقيمت في عمان بحضور نخبة 
ــني واملهتمني  ــني والفنان ــن االكادميي م

بالتراث والتاريخ.
ــر  ــاب الصادر عن دار مجد للنش والكت
ــهدتها البالد  ــداث التي ش ــق االح يوث

خالل العقود اخلمسة االخيرة من القرن 
املاضي من خالل سرد الكاتب لذكرياته 
التي عاشها مع االماكن والشخصيات 

واالحداث في تلك الفترة.
ــي عمان  ــي  ف ــفير العراق ــى الس وأثن
جواد هادي عباس الذي حضر االمسية 
ــري للكاتب طالب  ــى العطاء الفك عل
ــدادي وجهودة املتميزة في احلفاظ  البغ
على الذاكرة العراقية من خالل اجنازاته 

العديدة التي تناولت التراث والتاريخ.
ــث املتخصص في  ــؤرخ والباح وقال امل
شؤون التراث العربي واالسالمي طالب 
البغدادي انه «يعكف حاليا على وضع 
ــازات له  ــى اجن ــرة عل ــات االخي اللمس
سترى النور قريبا، وهي: اجلزء الثاني من 
ــي الذاكرة .. مقامات  كتابه «أخاديد ف
ــارع  ــدادي» وكتاب اخر بعنوان «ش البغ
ــرة” وهو كتاب اجتماعي  طه في الذاك

ــارع مهم  ــن ش ــدث ع ــي يتح سياس
ــي احلياة  ــب دورا كبيرا ف ــي بغداد لع ف
ــراق، واخرها كتاب  ــية في الع السياس
ــة القومية من  ــوان «احلرك ــل عن يحم
ــر الى نهاية  ــع عش نهاية القرن التاس

القرن العشرين».
ــاكر  ش ــكيلي  التش ــان  الفن ــد  واك  
االلوسي على اهمية الكتاب في الوقت 
ــر ذلك انه يتناول جانبا من تاريخ  احلاض

ــددة بالزوال حاليا،  وحضارة العراق امله
ً باملؤلف واهتماماته املتعددة.  ــيدا مش
ــي متخصص  ــه اكادمي ــال «رغم ان وق
ــوم االقتصادية اال انه يعد من  في العل
ــخصيات املعروفة في العراق التي  الش
ــراث والتاريخ كما  ــون والت تهتم بالفن
انه شاعر ايضا وله عدد من الدواوين». 
اجلدير بالذكر ان الباحث الدكتور طالب 
ــداد عام 1938  ــدادي املولود في بغ البغ

ــا  ــة في فرنس ــوم االقتصادي درس العل
ــي جامعة بغداد كلية  واجليك ودرّس ف
االدارة واالقتصاد وجامعة الزيتونة في 
ــر متخصص في الفن  عمان, وهو خبي
العربي االسالمي وعضو احتاد املؤرخني 
ــن املؤلفات التي  ــرب. اصدر عددا م الع
تتعلق بالتاريخ والتراث والفن االسالمي 

وله دواوين ومخطوطات شعرية.

دبي ـ الصباح الجديد:
ــوة  ــية يقابلها قس ــب ورومانس ح
ــن  ــود م ــابة تع ــني ش ــات، ب وصراع
ــاب ثري  ــنوات، وش الغيبوبة بعد س
متعجرف ومغرور، يحاول مساعدتها 
ــها،  تعيش ــام  أوه ــن  م ــا  وإنقاذه
ــا  ــي يومياته ــا ف ــباح ترافقه وأش
ــية  ضمن الدراما الكورية الرومانس
ــمس» على  ــيد الش ــة «س املدبلج
MBC4. تكشف األحداث عن طباع 
ــيل»، وروحها املرحة  ــاي جونغ س «ت
واندفاعها ومحبتها لآلخرين، قبل أن 
ــير مروّع تنجو  تتعرض إلى حادث س
ــن حياتها بعد  ــة، لك ــه بأعجوب من
ــا كانت قبله،  ــادث لن تكون كم احل
ــنوات.  ــل في غيبوبة ثالث س إذ تظ
ــون  س ــا أصدقاؤها يوسّ كان خالله

ــة،  واالجتماعي ــة  املهني ــم  حلياته
ــع وظيفية  ــم مواق ــل بعضه واحت

مهمة.

ــد  ــيل» بع ــغ س ــاي جون ــاول «ت حت
ــي  ف  ً ــددا ــاج مج االندم ــفائها،  ش
اجملتمع، لكن األمور لن تكون سهلة 

ــياً عندها،  ً نفس ألن احلادث ترك أثرا
ــباح، ويخيّل  فباتت تعيش مع األش
ــخاص  ــا تتحدث مع أش ــا أنه إليه
إلنقاذ  ــابة  الش وتسعى  حقيقيني. 
نفسها من أوهامها من دون جدوى، 
ــاب «جو  ــى أن تلتقي باملدير الش إل
ــخص مغرور  ــو ش ــغ وون»، وه جون
ومتعجرف إلى أقصى درجة، ومادي 
ــك، لن متنع  ــد. ومع ذل ــى أبعد ح إل
ــلبية من جعله  هذه الصفات الس
ــتتطور  ــاء إليها، وس ــرب األصدق أق
ــت. تُعرض  ــة مع مرور الوق الصداق
ــمس»  ــيد الش الدراما الكورية «س
على MBC4، من األحد إلى اخلميس 
ــت  بتوقي ــاءً  مس  05:00 ــاعة  الس

بغداد.

دبي ـ وكاالت:
نشرت ”سي إن إن موني“ قائمة رواتب 
أبرز املسؤولني في عدد من االقتصادات 
ــمية،  ــدث البيانات الرس ــب أح بحس
ــا يتقاضونه إلى الدوالر  وبعد حتويل م

األميركي بأسعار الصرف احلالية.
في املرتبة األولى حل الرئيس األميركي، 
باراك أوباما، ويتقاضى 400 ألف دوالر. 
ــة رئيس وزراء كندا،  وفي املرتبة الثاني
ــى 260 ألف  ــتيفن هاربر، ويتقاض س

ــار  ــا املستش ــاءت ثالث ــا ج دوالر. فيم
ــى  ــركل، وتتقاض ــال مي ــة، أجني األملاني
ــي املرتبة  ــا ف ــف دوالر. أم 234.400 أل
ــوب أفريقيا،  ــة فجاء رئيس جن الرابع
ــى 223.500  ــا، ويتقاض ــوب زومب جاك
ــة  ــف دوالر. وفي في املرتبة اخلامس أل
ــوزراء البريطاني، ديفيد  ــس ال حل رئي
ــف  ــى 214.800 أل ــرون ويتقاض كامي
ــينزو  دوالر. وجاء رئيس وزراء اليابان، ش
ــاً ويتقاضى 202.700 ألف  ابه، سادس
ــد، الرئيس  ــوا هوالن ــا فرانس دوالر. أم

الفرنسي، فقد جاء سابعاً ويتقاضى 
194.300 ألف دوالر.

ــس  ــل الرئي ــة ح ــة الثامن ــي املرتب ف
الروسي، فالدميير بوتني، ويتقاضى 136 
ألف دوالر، بعد إعالنه األسبوع املاضي 
ــبة عشرة في  عن تقليص دخله بنس
املائة.رئيس وزراء إيطاليا، ماتيو رينزي، 
ــعاً ويتقاضى 124.600 ألف  جاء تاس
ــر رئيسة  دوالر. تليه في املركز العاش
البرازيل، ديلما روسيف وتتقاضى 120 

ألف دوالر.

أبوظبي ـ وكاالت:
ــاة بعث بها  بيعت رسالة مواس
الراحل ليندون  الرئيس األميركي 
جونسون ألرملة الزعيم احلقوقي 
ــل 60  ــغ، مقاب ــر كين ــن لوث مارت
ــي مزاد، يوم اخلميس،  ألف دوالر ف
ــأن ملكية  ــزاع قانوني بش بعد ن
ــالة التي تعود إلى 47 عاما  الرس

مضت.
ــة من  ــالة املطبوع ــع الرس وترج
ــكوت  ــى كوريتا س ــون إل جونس
ــغ واملؤرخة في 5 أبريل 1968  كين
ــي الغتيال لوثر كينغ  لليوم التال
ــة  ــس بوالي ــي ممفي ــاص ف بالرص
ــدد أبيض  ــي على يد متش تينس
ــات في مدن  ــو ما أثار اضطراب وه

بأنحاء الواليات املتحدة.
ــالة  ــون في الرس ــب جونس وكت
ــنتجاوز هذا املصاب ونستمر  «س

ــة واحلب اللذين  ــي اتباع العدال ف
ــغ  كين ــر  لوث ــن  مارت ــا  خلفهم

وائتمننا عليهما.»
وقال موقع شركة كوينز ألوكشن 
ــيرش  غاليريز في مدينة فولز تش

ــى اإلنترنت،  ــا عل ــة فرجيني بوالي
ــغ 60 ألف دوالر  ــددت مبل إنها ح
ــع وهو  ــعر البي ــى لس ــد أدن كح
ــد املزايدين  ــا دفعه أح بالفعل م
ــالة  ــع بأن جتني الرس رغم التوق

ضعف هذا املبلغ.
ــكوت  س ــا  كوريت ــت  واحتفظ
ــى  ــاة حت ــالة املواس ــغ برس كين
ــا للمغني  ــا أعطته 2003 عندم
والناشط احلقوقي هاري بيالفونت 

وتوفيت في 2006.
ــع  ــت بي ــاول بيالفون ــا ح وعندم
ــالة عبر دار مزادات سوذبي  الرس
ــاء كينغ  ــرض أبن ــي 2008 اعت ف
ــع، وخاض  ــة البي ــاء عملي ومت إلغ

اجلانبان نزاعا قانونيا.
 2014 ــي  ف ــوية  تس ــت  ومنح
بيالفونت حق االحتفاظ بالرسالة 
ــدى بيالفونت  ــياء أخرى وأه وأش
الرسالة إلى اخته غير الشقيقة 
ــي  ــوم ه ــس، وتق ــيرلي كوك ش
ــس ببيع  ــتوني كوك ــا س وزوجه
ــذكارات  ــب ت ــى جان ــالة إل الرس

أخرى.
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ممثل ومخرج عراقي يعدّ ممثالً مرموقاً 
وادى بطولة العديد من املسلسالت 
ابرزها (نادية) و(رجال الظل) وغيرها، 
ــراج التلفزيوني  ــى االخ ثم حتول إل
ــد فاق فيه  ــه أيضاً إلى ح وجنح في
ــث ان بعض  ــل بحي ــه كممث جناح
ــا في اخمليلة  ــه ماتزال ذكراه اعمال
ــل في جزئه  ــل ذئاب اللي كمسلس
األول. لكن ذلك اليعني ان ادواره في 
ــكل حدثاً غير مهم  الدراما لم تش
بل العكس فأن بعض ادواره التبارح 
ــي دوره املعقد في  ــرة كما ف الذاك
ــل «نادية» الذي ذاع صيته  مسلس
نهاية الثمانينيات كما كان لة دور 
ــل «رجال الظل»  مهم في مسلس
ــذي  ال ــدس  املهن دور  ــل  ــث مث حي
ــاول أن جتنده  ــي باريس وحت يدرس ف
ــرائيلية. كذلك دورة  ــرات اإلس اخملاب

ــم احلب) مع  ــل (مواس في مسلس
ــالم الذي يجسد  الفنانة شذى س

فيه دور العاشق الولهان.
 في االخراج أبدع هذا الفنان العديد 
ــت متثل  ــالت التي بات ــن املسلس م
عالمة وعالمة في الدراما العراقية 
ملا فيها من تقنية فنية وحس عالٍ 
ــة كما في  ــة متقدم ورؤى إخراجي
اعماله «ذئاب الليل ج1» و»األماني 
ــياء»  االش ــوان  و»عنف ــة»  الضال
ــم احلب» الذي اخرج ومثل  و»مواس

بطولته في آن واحد.
غادر العراق إلى األردن ثم السعودية 
ــه  ــاك الن زوجت ــتقر هن ــث اس حي
ــعودية وهي  ــية الس ــل اجلنس حتم
ــعودي عبد اخلالق  ــت اخملرج الس اخ
ــاطه  ــامن.. لكنه ظل ميارس نش الغ
الفني عربياً فتارة جنده مخرجاً في 

ــام أو ممثالً في  األردن أو ممثالً في الش
بغداد. وتتميز كل اعماله بروعتها 
ــا اإلخراجية  ــا ورؤيته وموضوعيته

املميزة.
ــه مع  ــن تعاطف ــني ع ــر حس وعب
ــا الفنانون  ــي ينتجه ــال الت االعم
ــوة  قس ــم  رغ ــا  حالي ــون  العراقي
ــتذكر  الظروف التي ميرون بها. واس
ــف  يوس ــل  الراح ــاعر  الش ــوة  دع
ــينما  الس ــرة  دائ ــر  مدي ــغ  الصائ
ــراج فيلم  ــذاك له إلخ ــرح ان واملس
سينمائي عراقي مت االعداد له لكن 
ــام 1990 وفرض  ــد ع ــروف بع الظ
ــراق حال دون ذلك.  احلصار على الع
وشدد بقوله ان عمله خارج العراق 
اثمر عدة مسلسالت عربية حققت 
ــدان اخلليج  ــي بل ــض النجاح ف بع
ــل  مسلس ــة  بطول ادى  ــي.  العرب
ــل (فوبيا  ــارة خاتون)، ومسلس (س
ــائل  ــل (رس بغداد)، واخرج مسلس

من رجل ميت).
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حسن حسني
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ــروع جديد مهم  ــهر مبش ــدأ الش ــاً: يب مهني
ــح أمامك فرصاً تتعلق مبستقبلك  ً يفس جدا
ــرات ملحوظة وتغتني  ــي. عاطفياً: تغيّ املهن
ــية  ــب باملغامرات والرومنس ــن حت عالقتك مب

والتفاهم املتبادل.

مهنياً: يبشر هذا اليوم باألفضل وبالتخلص 
ــكالت املهنية املستعصية.  من بعض املش
ــرة لتعيش  ــة كبي ــع بطاق ــاً: تتمت عاطفي
ــف اإلثارة إلى  ــاة عاطفية صاخبة تضي حي

حياتك.

ــير إلى  ــيئ ما يش ــاً: يتراجع احلظ الس مهني
بعض التحسن في العمل، وتصب كل األمور 
ع  في مصلحتك. عاطفياً: اجلوّ لطيف يشجّ
ــذا عليك أن تصبّ  ــى اللقاءات احلميمة، ل عل

اهتمامك على احلبيب وأن تشعره بالراحة.

ــال جازفت في  ــي ح ــار ف ــذر األخط ــاً: اح مهني
ــتقرار موازنتك، وال  ــاالت دقيقة، وانتبه الس مج
ل نفسك أكثر مما تستطيع. عاطفياً: حياتك  حتمّ
ــاً في األعياد حيث  االجتماعية غنية وخصوص

جتتمع بالعائلة واألصدقاء برفقة الشريك.

ــرص آتية  ً بف ــرا ــهر مبش مهنياً: يبدأ الش
ــه مع مسؤولني  إليك تتعلق بعقد تناقش
كبار. عاطفياً: متر حياتك بفترة من الرتابة، 
ً يطرأ  ــدا ً أو جدي ــيء مثيرا ــدو كأن ال ش ويب

عليه.

ــدث عن فرص  ــهر مبا يتح ــدأ الش ــاً: يب مهني
جديدة تتعلق ببعض العائدات ومصادر الربح. 
ــاعرك  ــيطرة على مش ــاً: حتاول الس عاطفي
ــريك، وتلجأ إلى أحد  جتنباً جلرح مشاعر الش

األصدقاء طلباً للمساعدة والنصح.

ــول أي  ــاً حلص ــك تفادي ــح كالم ــاً: وض مهني
ن ليناً وتعامل مع  التباس أو سوء تفاهم، وكُ
ــذكاء. عاطفياً: جتد أن الوقت مؤات  اآلخرين ب
ــة بعائلتك وباألصدقاء  لتكريس عالقة متين

الذين ابتعدت عنهم فترة.

ــود األمور  ــع فتع ــوء الطال ــاً: يخف س مهني
ــع املعنويات  ــا الطبيعية، وترتف ــى مجاريه ال
ــاريرك. عاطفياً: تنتعش العالقات  وتنفرج اس
ــور عالقة بزميل أو صديق  العاطفية، ورمبا تط

تكون نهايتها سعيدة.

ــرة تراودك، حللم ال جترؤ  مهنياً: تتحمس لفك
ــور ويأتيك اجلواب  ــوح به، تتوضح أم على الب
بعد طول انتظار، فتشعر باالرتياح. عاطفياً: 
ــى حياتك  ــارة عل ــي اإلث ــرف تضف ــف تع كي

العاطفية بفضل مخيلتك الواسعة.

الدلو الحوتالجدي

ــتهل هذا الشهر مع فرص تأتيك  مهنياً: تس
ــي بعض األعمال التي اعتقدت  ل ف لكي تعدّ
ــواء العاطفية  ــاً: االج ــة. عاطفي ــا نهائي أنه
ــاً مبا كانت  ــر ايجابي قياس هادئة، وهذا مؤش

عليه األحوال في السابق.

ــق  ــى احلقائ ــوم عل ــذا الي ــع ه ــاً: تطل مهني
ً جديدة وتخرج للقاء الناس  ــف أمورا وتكتش
وتزداد شعبيتك. عاطفياً: تختفي املشكالت 
ــر كان بعض العدائية  مع احلبيب الذي يظه

جتاهك، وتصفو القلوب.

ــض الفرص  ــوم بع ــل هذا الي ــاً: يحم مهني
إليجاجد تسوية ملشكلة ما، وأنت غير غافل 
ــتيقظ من  ــك. عاطفياً: اس ــدور حول عما ي
سباتك العميق، وراقب كل ما يجري حولك، 

وإال ضاع الشريك منك.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ه��ادي  حي��در  املوه��وب  ميل��ك 
مواصفات جيدة، ميك��ن ان تتطور 
ليصبح مش��روع جنم ف��ي رياضة 
املالكم��ة، ويواص��ل تدريباته منذ 
الع��ام 2013 ف��ي املرك��ز الوطني 
لرعاي��ة املوهبة الرياضية في وزارة 
الش��باب والرياضة، واش��ترك في 
املركز  لتمثيل  ويتطلع  مهرجانات 
الوطن��ي ف��ي بطول��ة الناش��ئني 

للعام اجلديد.
يقول الالعب حي��در هادي: بدايتي 
كانت من منتدى ش��باب القدس، 
حي��ث مارس��ت رياض��ة املالكمة 
باشراف املدرب إبراهيم جمعة » أبو 
خولة » الذي يعد كشاف املواهب 
ف��ي رياضة الف��ن النبي��ل، منوهاً 
إل��ى ان امل��درب يعمل عل��ى تعزيز 
معنوي��ات الالعب��ني وحثهم على 
التفوق في املنافس��ات، والتحقت 
للمالكمة منذ  الوطن��ي  باملرك��ز 
افتتاحه إلى جانب شقيقي العب 

املنتخب الوطني لفئة الناش��ئني 
حالياً حسني هادي، واشتركت في 
مهرجان س��ابق نظمه املركز بوزن 

38 كغم ونلت املرتبة األولى.

يتابع انه يلقى الدعم واملس��اندة 
من اس��رته، ووالده يشجعه على 
بالتدريبات  االلت��زام  ف��ي  املض��ي 
اج��ل  م��ن  املدرب��ني،  وتوجيه��ات 
التتويج  ال��ى منص��ات  الوص��ول 
ومعانقة االلقاب الكبيرة، مبيناً انه 
متأثر بقبضات االبطال السابقني 
اسماعيل خليل وعبد الزهرة جواد 
وإبراهيم جمعة، ويتمنى الوصول 
الى درج��ة جنوميتهم ف��ي رياضة 
املالكم��ة، كما يأمل ان ينتمي الى 
نادي الش��رطة في املستقبل، النه 
الفري��ق املتميز بحصد األوس��مة 
واأللقاب بفضل ما تضمه صفوفه 

من عناصر متميزة.
يقدم املوهوب حي��در هادي مواليد 
3002، ش��كره الى املدرب��ني الذين 
يش��رفون عل��ى تدري��ب املالكمني 
الواعدي��ن وه��م إبراهي��م جمعة 
مدربه االساس، ورسول جبر وصالح 
جاسم ورافد خليل ومدرب اللياقة 

البدنية الدكتور محمد قصي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
من��ح االحتاد اآلس��يوي بك��رة القدم، 
ثقته لطاقمنا العراقي الدولي املؤلف 
من مهند قاسم للوسط ومساعديه 
د. مؤي��د محمد عل��ي ود. واثق مدلل 
وزي��د ثامر حكم��اً رابع��اً الدارة مباراة 
منتخب��ي أوزبكس��تان وقط��ر الت��ي 
س��تجرى ف��ي ملع��ب بونيودكور في 

العاصمة طشقند يوم 28 آذار اجلاري 
حلس��اب اجلولة السابعة للمجموعة 
اآلسيوية االولى املؤهلة الى مونديال 
2018. كم��ا، س��مت جلن��ة  روس��يا 
احل��كام ف��ي االحت��اد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم، الطاق��م الدول��ي العراق��ي 
نفس��ه لقيادة مب��اراة فريقي األهلي 
اإلماراتي والتعاون الس��عودي حلساب 

اجلول��ة الثالث��ة في اجملموع��ة االولى 
ب��دوري أبطال آس��يا الت��ي تضيفها 
دبي اإلماراتية يوم 13 آذار اجلاري. جتدر 
األش��ارة الى ان ف��رق اجملموعة االولى 
متل��ك 3 نق��اط عل��ى التوال��ي وهي 
استقالل طهران اإليراني ولوموكتيف 
طش��قند األوزبكي واألهلي اإلماراتي 

والتعاون السعودي.

طاقم عراقي في مهمتين قاريتين

بغداد ـ علية عزم*
الوطن��ي  املرك��ز  مدي��ر  ذك��ر 
لرعاي��ة املوهب��ة الرياضي��ة لكرة 
الس��لة الكاب��ن نصي��ر احمد ان 
املرحل��ة املقبل��ة س��توجب على 
بع��ض  ع��ن  االس��تغناء  املرك��ز 
املراك��ز الفرعي��ة ف��ي احملافظات 
للجنة  االخيرة  املقررات  بحس��ب 
االستش��ارية في املرك��ز الوطني 
االجتم��اع  بع��د  ج��اءت  والت��ي 
الش��هري للجنة م��ع املدير العام 
واألقاليم  احملافظات  لدائرة شؤون 
طال��ب املوس��وي ، موضح��اً ف��ي 
الوطني  املرك��ز  تصري��ح الع��الم 
ان تل��ك املقررات توج��ب ان يكون 
للمرك��ز الرئيس في بغ��داد أربعة 
 ، احملافظ��ات  ف��ي  فاعل��ة  ف��روع 
واالس��تغناء عن البقية رغم كون 
مركزنا بكرة السلة ميتلك ١٢ فرعاً 
معظمها تعمل بص��ورة طوعية 
ودون تخصيص��ات مالي��ة ، ول��ن 
تكون املهمة س��هلة في االختيار 
ب��ني تل��ك املراك��ز - يتاب��ع نصير 
احمد - ان املراكز املرشحة للبقاء 
واالستمرار هي النجف و كربالء و 
ديال��ى و كرك��وك ) طوزخورماتو(، 
الفت��اً الى ان��ه ش��خصياً يفّضل 
اإلبق��اء عل��ى مركز اخر ه��و فرع 

البصرة الذي يعمل حالياً بشكل 
جيد ومن دون تخصيص مالي.

مدير املركز الوطني لكرة الس��لة 
اك��د ان مرك��زه يض��م ٤٠ العب��اً 
ويش��رف عليه��م أربع��ة مدربني 
حمل��ة  وم��ن  أكادميي��ني  اكف��اء 
الدراس��ات  وط��الب  الش��هادات 
العليا وهم ) د. لؤي سامي و د. عالء 
حس��ني و فاضل بني��ان و ابراهيم 
عب��د اجللي��ل ( ، واملدرب��ون يتولون 
إع��داد الالعبني بحس��ب فئاتهم 
العمرية التي تتنوع بني الش��باب 

والناش��ئني و االشبال ومواليدهم 
تتراوح بني أعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ .

احم��د اك��د ان املرك��ز الوطن��ي 
لكرة الس��لة يجري حالياً وضمن 
منهاج��ه الس��نوي لع��ام ٢٠١٧، 
اس��تعدادات متواصل��ة ومكثفة 
الع��راق  اندي��ة  خل��وض نهائي��ات 
لفئتي الش��باب والناش��ئني بعد 
ان حص��د املرك��ز لق��ب ٢٠١٦ في 
منافس��ات اندي��ة بغ��داد الع��ام 
املاضي ل��كال الفئتني ، مضيفاً ان 
الش��باب س��تجري خالل  بطولة 
ش��هر نيس��ان املقبل فيم��ا تقام 
منافس��ة نهائيات اندي��ة العراق 
للناش��ئني بعدها ، مشيراً الى ان 
مرك��زه يعمل على اقامة مباريات 
ودية م��ع اندية بغ��داد، فضالً عن 
تنظي��م معس��كر تدريبي داخلي 
في بغداد ينزل في��ه الالعبون في 
فندق بيت الرياضة لضمان اقامة 
وحدات تدريبية مسائية وصباحية 
حتضي��راً إلقام��ة مهرج��ان املركز 
الوطني لكرة الس��لة وفروعه في 
احملافظات والذي نضع اللمس��ات 
االخي��رة عل��ى إج��راءات تنظيمه 

خالل نيسان املقبل.

* إعالم املركز الوطني
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العميدي ونجم يشاركان في 
اجتماع كونغرس السلة بالصين

لقاءات ودية لموهوبي المصارعة 
أمام منتدى شباب الحكيم

بغداد ـ مؤنس عبداهلل *
يشارك العراق في اجتماع كونغرس االحتاد الدولي لكرة 
السلة والذي من املقرر ان يقام في العاصمة الصينية 
بكني يوم الرابع من ش��هر ايار املقبل ومبشاركة كبيرة 
وواس��عة من ممثلي االحتادات الوطني��ة املنضوية حتت 

لواء االحتاد الدولي للعبة.
وقال امني س��ر االحت��اد د. خالد جن��م: ان الوفد العراقي 
الذي سيشارك في االجتماع سيكون مؤلفا من رئيس 
احتاد اللعبة حس��ني العميدي وامني الس��ر، اذ سيتم 
خالل االجتماع مناقشة استعدادات االحتادات الوطنية 
للتصفي��ات اخلاصة بنهائي��ات كأس العال��م املقبلة 
التي س��تحتضن منافس��اتها الصني عام 2019، على 
ان تقام التصفيات كل حسب منطقته وبالنسبة لنا 
كقارة اس��يا فأن التصفيات اخلاصة بنا ستبدأ اعتبارا 
من شهر تشرين الثاني من العام احلالي ومبشاركة 16 

منتخبا يتم توزيعهم على اربع مجموعات.

* إعالم األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضيفت قاعة املركز الوطن��ي لرعاية املوهبة الرياضية 
باملصارعة في وزارة الش��باب والرياض��ة، فريق منتدى 
ش��باب احلكيم في لق��اءات ودية من اجل االس��تفادة 
واالحت��كاك وتطوي��ر واق��ع العمل اليومي ف��ي املركز 
الوطني واملنتدى. من جانبه، قال مدرب منتدى ش��باب 
احلكي��م باملصارعة محمد عب��د الرضا، ان وفد املنتدى 
ضم 30 مصارعاً لفئتي احلرة والرومانية من املوهوبني، 
ومت اج��راء لق��اءات ودية وتدريبات مش��تركة مع العبي 
املركز الوطني من اجل االس��تفادة من خبرات املشرف 
اإليراني ش��يزاد س��عيدي، واملالكات التدريبية العاملة 
في املركز الوطني ) كرمي فرحان وقاسم حنون ومحمد 

طه وعمار كرمي وحسني كاظم(.

9 الجاري.. بدء التجمع 
األول لممتاز الشطرنج

بغداد ـ رافد البدري*
اجري��ت ي��وم امس األول ف��ي قاعة فندق برج الس��الم 
ببغ��داد، س��حب قرع��ة دوري اندي��ة الدرج��ة املمتازة 
بالش��طرجن، مبش��اركة 12 نادياً ميثلون اندية االتصاالت 
واله��دف  واملهندس��ني  والبيش��مركة  والكهرب��اء 
والنعماني��ة وخانزاد وميس��ان والقادس��ية وعش��تار 
والقيثارة والرس��يل، وقال رئيس جلنة احلكام في االحتاد 
العراقي للش��طرجن اسعد اس��ماعيل توفيق: سيكون 
موعد انطالق التجمع االول من البطولة يوم التاس��ع 
من ش��هر اذار اجلاري ويس��تمر حتى الثاني عشر منه، 
وان نظام البطولة يلعب بطريقة الدوري من 11 جولة، 
اي الكل ضد الكل، حيث ستقام 6 جوالت في التجمع 
االول، وخمس جوالت في التجمع الثاني الذي س��تبدا 

منافساته يوم 23 ولغاية 25 من شهر اذار اجلاري.
واض��اف ان البطول��ة معتم��دة دولي��اً ، حيث س��يتم 
تطبيق جميع لوائح وانظمة االحتاد الدولي للشطرجن، 
وس��تجري وفق النظام السويس��ري وملرحل��ة واحدة، 
وزمن املب��اراة 90 دقيقة مع اضافة 30 ثانية لكل نقلة 
منجزة، مؤكداً بان عدد الالعبني لكل نادي  12 العباً، 6 
العبني متقدمني، والعبني شباب دون 20 عام، والعبتني 
اثنت��ني، والعب��ني م��ن االش��بال دون 12 ع��ام، موضحاً 
ب��ان القائمة االساس��ية لع��دد الط��اوالت تتكون من 
7 العب��ني، وبواق��ع 4 العبني متقدمني، وش��اب والعبة 
وش��بل، اي ان احلد االعلى يكون 12 العباً ، واحلد االدنى 
7 العبني، ويس��مح لالعبني االجانب من املش��اركة مع 
انديته��م، وبواقع العب متقدم واحد، والعب ش��اب او 

العبة، وشبل واحد.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ الصباح الجديد:

ع��اد فري��ق ن��ادي النف��ط لصدارة 
ترتي��ب فرق ال��دوري املمت��از برغم 
تعادله س��لبا امام ضيف��ه امليناء، 
نقط��ة   43 ال��ى  رصي��ده  ليرف��ع 
مس��اويا لرصي��د الش��رطة لكنه 
يتف��وق بفارق االهداف.. وفي مباراة 
ثانية تعادل نتفط الوس��ط امنام 
مضيف��ه نف��ط ميس��ان به��دف 
ملثل��ه، فيما انتهت مب��اراة فريقي 
احلس��ني والطلبة بالتع��ادل 2 � 2، 
وتعادل نف��ط اجلنوب ف��ي ملعبه 
ام��ام احل��دود به��دف ملثل��ه، فيما 
حق��ق النجف الف��وز الثمني على 
الس��ماوة بهدف��ني له��دف واحد 
لصال��ح الس��ماوة، وحق��ق أمانة 
بغ��داد فوزاً ثميناً على فريق الكرخ 

بهدفي سجاد حسني.
وتختت��م اليوم منافس��ات اجلولة 
الثالثة من املرحل��ة الثانية لدوري 
الكرة املمت��از باقامة اللقاء االخير 
بني كرب��الء والكهرباء على ملعب 
كرب��الء الدولي، فيم��ا اجلت جلنة 
املس��ابقات مباراة الزوراء مع القوة 
اجلوية الرتباطهما في بطولة كأس 

االحتاد االسيوي.
م��ن جه��ة اخ��رى ح��ددت جلن��ة 
املس��ابقات الس��اعة ال���)11( من 
صباح الي��وم الثالثاء موعداً الجراء 
املؤمت��ر الفن��ي لبطول��ة ال��كأس 

مبشاركة )32( فريقاً.
ال��ى ذل��ك،  ق��ال وزي��ر الش��باب 
والرياضة عبد احلس��ني عبطان ان 
االندي��ة الرياضية ف��ي العراق، هي 
اس��اس الرياضة العراقية االجنازية 

وخاليا التم��اس االولى مع املوهبة 
الرياضية مبختل��ف االلعاب مع ما 
تعانيه من حالة ضعف في مجال 
واالدارة واخلطط  التحتي��ة  البن��ى 
االستثمارية واملشاكل االخرى التي 

تالمس عملها اليومي واملوسمي.
وبني عبطان في تصريح ل�)قس��م 
االع��الم واالتص��ال احلكوم��ي( ان 

وزارة الش��باب والرياض��ة لن تقف 
االندي��ة  ام��ام  االي��دي  مكتوف��ة 
وجماهيرها ازاء نظ��ام التراخيص 
االسيوية الذي يتربص بها لقصور 
واضح ف��ي ش��كلها ومضمونها، 
وس��ندعم االندي��ة جميعا بالقدر 
ال��ذي نس��تطيع حتمله  املمك��ن 
الج��ل اخلروج م��ن عن��ق الزجاجة 

ام��ام ه��ذا املل��ف الش��ائك الذي 
سبق ان نوهنا عنه عشرات املرات 
في مناسبات متعددة حول ضرورة 
اهتم��ام ادارات االندية باملنش��ات 
اخلاصة بها، مش��يرا الى ان الوزارة 
التقش��ف  حال��ة  م��ن  وبالرغ��م 
الكبيرة استطاعت ان تؤمن املنح 
لعش��رات االندي��ة املنضوية فيها 

لتس��د جانبا من االحتياجات التي 
تواجهها.

 وتاب��ع عبط��ان بالق��ول ان احلالة 
الصحي��ة النديتنا البد ان تس��ود 
اوال واخي��را اس��وة ب��دول العال��م 
التعام��ل معه��ا كاندي��ة  ويت��م 
تخضع اللية االحت��راف في االدارة 
واالس��تثمار  الفني��ة  واجلوان��ب 

حي��ث الميكن ان تكون مؤسس��ة 
اس��تهالكية بال خط��ط للتمويل 
والنهوض بانفس��ها ب��ل يجب ان 
ترتقي باسباب تطورها كما يفعل 
االخرف��ي العال��م، منوه��ا الى ان 
الظرف الصعب ومحدودية الوقت 
تقتضي العمل بسرعة ومسابقة 
الزم��ن للنجاح ف��ي االختبار الذي 
س��تنضم اليه ال��وزارة ايضا عبر 
اكمال املنشات الرياضية واملالعب 
التي سترى النور خالل العام احلالي 
وال��ذي يلي��ه، وس��تكون بطبيعة 
احل��ال س��ببا كبي��را النه��اء ازمة 

املنشات الكروية واملالعب.
 وفي ش��ان اخر، دعا عبطان جميع 
واالهلية  احلكومي��ة  املؤسس��ات 
على حد س��واء ان تاخذ دورها في 
التاثي��ر على ملف رف��ع احلظر عن 
املالع��ب وبص��ورة خاص��ة الوفود 
العراقي��ة التي تتوج��ه الى خارج 
الدولية  امللتقيات  العراق مبختلف 
وهو حق مش��روع لدع��م بالدهم 
اعالميا وفي مجال العالقات العامة 
والترويج حلقنا الطبيعي، مضيفا 
ان دول العال��م التي اس��تضافت 
البطوالت القارية والدولية ومنها 
املوندي��ال واالوملبي��اد، ق��د روج��ت 
له��ا كثيرا ف��ي جمي��ع امللتقيات 
واالقتصادية  السياس��ية  الدولية 
قبل ان تفوز بها فعال الن للرياضة 
مردود م��زدوج خلير البالد وازدهارها، 
موضحا ان عدد من املؤسسات قد 
دعمت ملف االسرة الرياضية لرفع 
احلظ��ر ومنها اجلامع��ات العراقية 
الت��ي كان اثرها كبي��را وثاقبا في 
ايصال ص��وت العراق ال��ى العالم 

واملنظمات الدولية.

»الشباب والرياضة«: لن نترك األندية منفردة أمام نظام التراخيص

دوري الكرة: النفط يستعيد صدارة الترتيب وأمانة بغداد يغلب الكرخ

جانب من الدوري املمتاز

نصير احمد

حيدر هادي

في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكاالت:

يراهن برش��لونة اإلس��باني وآرسنال 
اإلجنلي��زي عل��ى قل��ب الطاول��ة في 
إي��اب دور ال���16 م��ن دوري األبط��ال 
األوروب��ي عقب هزمية مؤمل��ة على يد 
باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن 
ميون��خ األملان��ي عل��ى الترتي��ب، في 
حني يس��تعد ريال مدريد اإلس��باني 
وبنفي��كا البرتغال��ي لتأكيد فوزهما 

على نابولي وبروسيا دورمتوند.
ويستقبل البارسا الذي ما زال يحاول 
هضم قرار لويس إنريكي بالرحيل عن 
إدارته الفنية بنهاية املوس��م، باريس 
س��ان جيرمان عل��ى ملعب كامب نو 
مس��اء الغد، حيث سيسعى الفريق 
الكتالوني لرد اعتباره على أرضه بعد 
أن سحقه بي إس جي برباعية بيضاء 

في باريس.

لتحقي��ق  برش��لونة  وسيس��عى 
املفاج��أة وقل��ب النتيج��ة م��ن أجل 
إقصاء النادي الفرنسي من البطولة 
األوروبية، متاما كما فعل من قبل في 

2013 و2015.
وعلى الرغم من ذلك، ال يبشر التاريخ 
بنتائج جيدة للفريق الكتالوني، حيث 
لم تتمكن س��وى ثالث فرق فقط من 
جتاوز الهزمي��ة بفارق أربعة أهداف في 
أوروب��ا، أخره��ا ديبورتيف��و ال كورونيا 
أمام ميالن في موس��م 2004-2003 
حني خس��ر الفريق اإلسباني 4-1 في 
مب��اراة الذهاب قب��ل أن يفوز برباعية 

نظيفة في اإلياب.
ولم يكن برشلونة هو الفريق الوحيد 
الذي كان ضحية حلفلة من األهداف 
ف��ي ذه��اب دور ال���16 ، حي��ث أكرم 
بايرن ميونخ األملاني ضيفه آرس��نال 
بخمس��ة أهداف مقابل هدف واحد، 
لذلك سيراهن فريق املدرب الفرنسي 

آرسني فينجر على رد اعتباره في لقاء 
اإلياب اليوم.

أما ريال مدريد ال��ذي فاز على نابولي 
)3-1( على ملعب س��انتياجو برنابيو 
في ذهاب دور ال�16 من التش��امبيونز 
ليج، فسيسعى مساء اليوم حلسم 
تأهله لربع النهائي للمرة الس��ابعة 

على التوالي.
وس��يخضع حامل اللق��ب، الذي بدأ 
يواج��ه صعوب��ات ف��ي الليج��ا بعد 
أن فقد الص��دارة لصالح برش��لونة 
بفارق نقطة واح��دة )على الرغم من 
أن امللكي م��ا زال لديه مباراة مؤجلة 
أم��ام س��لتا فيج��و( الختب��ار جديد 
على ملعب س��ان باول��و اليوم حيث 
س��يحاول اإلطاحة مج��ددا باخلصم 
اإليطال��ي الذي أقصاه م��ن قبل في 

موسم 1988-1987.
وتع��د هذه امل��رة الثاني��ة التي يصل 
فيها نابولي لثمن نهائي دوري األبطال 

األوروبي في تاريخه، لكنه لم يتمكن 
مطلقا من جتاوز هذه املرحلة والعبور 

لربع النهائي.
ويس��تقبل بوروس��يا دورمتوند مساء 
غٍد األربعاء بنفيكا الذي حسم لقاء 
الذه��اب لصاحله بهدف م��ن دون رد، 
وس��يراهن الفري��ق األملاني على قلب 
النتيج��ة وس��ط جمه��وره من أجل 
التأهل لربع نهائي التشامبيونز ليج 
للمرة الثالثة خالل العش��ر س��نوات 
األخيرة، علما بأنه لم يخسر مطلقا 
على أرضه في البطولة األوروبية منذ 

بداية املوسم.
أم��ا الفري��ق البرتغالي، فسيس��عى 
لبلوغ ربع النهائي للمرة الثالثة خالل 
املواسم الستة األخيرة، والثانية على 
التوال��ي بعد املوس��م املاض��ي الذي 
تعرض في��ه لإلقصاء على ي��د بايرن 
ميونخ عندما ب��ات على بعد خطوة 

من بلوغ نصف النهائي.

تقرير

برشلونة وآرسنال يحلمان بالمعجزة.. وريال مدريد لتأكيد التأهل

ريال مدريد في لقاء سابق
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مفكرة الصباح الجديد

نابولي ـ ريال مدريد
أرسنال ـ بايرن ميونيخ
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10:45 مساًء

دوري أبطال آوروبا

ترينغانو ـ أثير الشويلي *
يلتقي اليوم الثالثاء، عند الساعة 
احل��ادي عش��رة صباح��ا بتوقيت 
ماليزيا والسادسة فجراً بتوقيت 
الع��راق، منتخبن��ا الوطني بكرة 
القدم الشاطئية منتخب اليابان 
في ثاني مبارياته الرسمية ضمن 
تصفيات اسيا املؤهلة الى كاس 
العالم، بعد خس��ارته في املباراة 
االولى امس امام ماليزيا بنتيجة 

6  أهداف مقابل الشيء.
من جانبه سيفتتح اليوم الثالثاء 
لقاء منتخبي االمارات وقطر في 

الساعة العاشرة صباحا بتوقيت 
ماليزيا وم��ن ثم يلتقي منتخبنا 
م��ع منتخب اليابان ضمن اجلولة 
الثالثة،  اجملموع��ة  الثاني��ة م��ن 
وتعقبه��ا منافس��ات اجملموع��ة 
الثاني��ة حي��ث يواج��ه منتخب 
تايلند املنتخ��ب اللبناني، ويبقى 
املنتخ��ب العماني باالنتظار ، اما 
اجملموعة االولى سيلتقي منتخب 
اجملموع��ة  متص��در  البحري��ن 
منتخ��ب افغانس��تان وتختت��م 
لقاءات اليوم ب��ني منتخبي ايران 
املاليزي  املنتخب  والصني، ويبقى 

باالنتظار.
فيم��ا تغل��ب منتخ��ب الياب��ان 
عل��ى منتخب قط��ر بنتيجة 14 
هدف��ا مقاب��ل الش��يء، وبه��ذا 
الياباني  املنتخ��ب  الفوز اصب��ح 
ف��ي ص��دارة اجملموع��ة الثالث��ة، 
العمان��ي  املنتخ��ب  واس��تطاع 
ان يخط��ف اول ث��الث نقاط من 
املنتخب التايلندي بنتيجة ثالثة 

اهداف مقابل هدفني.

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

»الشاطئية« يخسر أمام اإلمارات
ويالعب اليابان اليوم

حيدر هادي.. يطمح بالتفوق في المالكمة

نصير احمد: تقليص فروع مواهب السلة 
وتحضيرات لمهرجان الشهر المقبل
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

اشار الفنان معني شريف 
الى ان التكرمي الذي حصل 
عليه في "اجلولدن اووردز" 
يعني له الش��يء الكثير، 
وقام بتحي��ة كل القيمني 
"اش��كرهم  وق��ال:  عليه 
الكرمية،  االلتفات��ة  عل��ى 
فحني يعطي الفنان الكثير 
من االغنيات والفن، فالنه 
يشعر ان هنالك اشخاص 
يق��درون ذلك، ويعبرون عن 

محبتهم له".
"التكرمي  ش��ريف:  واضاف 
وغي��ر  للفن��ان  يضي��ف 
الفن��ان  وايض��ا  الفن��ان، 
للجائزة،  احيان��ا  يضي��ف 

مفرح��ة  مب��ادرات  وه��ي 
ليس��ت  فاحلياة  معنوي��ا، 
مقتص��رة عل��ى املادي��ات 
الفن��ان محتاج��ا  ان  ب��ل 
للدفع املعن��وي أكثر فهو 
م��ا يدفع��ه الى الس��عي 
املقدم��ة  ال��ى  للوص��ول 

دائما.

يوسف  الش��اعر  كش��ف 
عطية عن أس��ماء النجوم 
الذي سيتعاون معهم في 
الفترة املقبلة، ومن أبرزهم 
الفن��ان اللبنان��ي عاص��ي 
احلالن��ي، والفن��ان اللبناني 
وائل جسار، والفنان املصري 
ويس��تعد  ش��اكر.  هان��ي 
عطي��ة للتع��اون مج��دداً 
مع الفن��ان عاصي احلالني 
ف��ي ألبوم��ه اجلدي��د، كما 
سيكون هناك عمل يصدر 
قريب��اً للفنان وائل جس��ار 
الكردي،  أحل��ان ص��الح  من 
وسيتم التعاون مع الفنان 
األردن��ي عم��ر عب��د الالت. 
كما س��يكون هناك تعاون 

القليلة املقبلة  الفترة  في 
لعطية مع الفنانة يس��را 
محنوش، إضافة الى عمل 
جديد مع هاني متواس��ي، 
وهان��ي ش��اكر، وتعاون مع 
الفنان��ة اللبناني��ة نورهان 
التي ستقدم أغنية باللون 
اخلليجي من كلمات عطية، 

وأحلان مظفر االمير.

حّل��ت الفنانة ديان��ا حداد 
ضيف��ة عل��ى حلق��ة من 
ميوزيك"  "ميكس  برنامج 
على شاش��ة تلفزيون دبي 
الش��اب  الفنان  الى جانب 
خال��د. وقدمت ح��داد مع 
الشاب خالد أغنية "ماس 
جناحه��ا  بع��د  ولول��ي" 
املس��تمر من ثمان سنوات 
على إصداره��ا، وتصويرها 

بطريقة الفيديو كليب.
وفي حوارهما مع مقدمي 
البرنام��ج الفن��ان املصري 

والفنانة   Kس��ليم خال��د 
اللبناني��ة ألني حل��ود، أكد 
الش��اب خالد أن��ه يتمنى 
تق��دمي "دويت��و" جديد مع 

الفنانة ديانا حداد.

معين شريف

ديانا حداد

عاصي الحالني

أخبــارهــــــــــم

بغداد - ليلى شامجي:
ف��ي ظ��ل حرب��ه ض��د اإلره��اب، 
فللعراق احلق في ان يفخر مبشهد 
ثقافي، ومعبر، ونابض باحلياة. إنه 
هذا احليز م��ن احلياة، الذي يجمع 
الناس من ش��تى مناح��ي احلياة، 
بص��رف النظ��ر عن عمره��م، أو 
عقيدتهم، أو لونهم، أو عرقهم، 
التوح��د،  ب��روح  جنس��هم،  أو 
روح مفعم��ة باحلي��اة تربطه��م 
الس��الم  ليتذوق��وا  ببعضه��م 
والفرح والراحة والس��كينة التي 

يغمر الفن بها مخيلة اإلنسان.
معرض "الفن للسالم" في بغداد 
الذي نظمته بعث��ة األمم املتحدة 
"يونام��ي"،  الع��راق  ملس��اعدة 
املصاحل��ة  جلن��ة  ومبش��اركة 
الوطنية في رئاسة الوزراء، والذي 
اقي��م ف��ي باحة املرك��ز الثقافي 
البغدادي الواقع في قلب ش��ارع 
املتنبي جسد تلك املفاهيم خير 

جتسيد. 

وع��رض في��ه م��ا يزيد عل��ى 70 
لوحًة، ورسماً كاريكاتيرياً، وصورًة 
فنان��ني  نت��اج  م��ن  فتوغرافي��ة 
عراقيني. وقد أُوِكل إلى الرسامني، 
واملصورين، ورسامي الكاريكاتير، 
الذين ش��اركوا في مشروع الفن 
للسالم، "وهو األول من نوعه" أن 
يقدموا أعماالً جتس��د رسالتهم 
الداعية إلى التعايش الس��لمي، 
واأللفة، وجتسد املصاحلة، واألمل.

وأكد نائب املمث��ل اخلاص لألمني 
الع��ام ل��ألمم املتح��دة للش��ؤون 
السيد  واالنتخابية  السياس��ية 
جورج��ي بوس��تني، عل��ى أهمية 
الفن في نش��ر رس��ائل السالم، 
واملصاحلة، والتسامح، والتعايش، 
قائ��الً: "إن ه��ذه املس��اعي التي 
ورس��امو  فنان��ون  به��ا  يق��وم 
كاريكاتير، ورس��امون، ومصورون 
موهوبون،  عراقيون  فوتوغرافيون 
تس��مو على االختالفات العرقية 
حج��ر  وتش��كل  والطائفي��ة، 

األساس ملصاحلة وطنية جامعة، 
من شأنها أن تؤدي الى االستقرار 

والرخاء لكل العراقيني." 
ويقضي رائد حس��ن، وهو رس��ام 
كاريكاتير عراقي شاب، وقته في 
رسم صور واقعية ومؤثرة، لكنها 
حتمل رس��ائل واضحة، وأشار الى 

واح��دة من ص��وره يظه��ر فيها 
طابور طويل من األش��خاص، وإن 
كان معظمهم م��ن الرجال، بدا 
عليه��م اليأس، ونقش��ت عليها 
كلمة "الس��الم" ناتئة من داخل 
رأس أول ش��خص ف��ي الطاب��ور.  
ويبدي الس��يد رائد حسن تعلقاً 

كبيراً بهذا العمل، وبسؤاله عن 
الس��بب، يقول ببس��اطة: "دقق 
بعناية وش��اهد  الكاريكاتير  في 
بس��اطة فكرته، كل ما نحتاجه 
ف��ي العراق ه��و أن يحقن اجلميع 
فك��رة الس��الم ف��ي عقوله��م، 
ليتخلص��وا من جميع الش��رور، 
واملفاهي��م املؤذي��ة، وبهذا نطّهر 
عقولن��ا وقلوبنا، ونتيح للس��الم 
فسحة كي يتغلغل في كل عرق، 
وعظ��م في أجس��ادنا". ويضيف 
متسائالً: "ما الذي ميكن أن يكون 

أبلغ من ذلك؟"  
وفي حني انحسرت غيوم الشتاء 
عن سماء صافية زرقاء مشمسة، 
تداخل��ت االلوان بسالس��ة على 
اللوحات الزيتية في املعرض حتت 

دفء أشعة الشمس. 
ووقف محمد مسيِّر بصبر بجانب 
رس��وماته، والتي تص��ور العديد 
منها أفكاره بش��أن املصاحلة بني 
جميع العراقي��ني. وصورت إحدى 

لوحاته البارزة   تس��امح االديان، 
ويق��ول عنها محم��د "إن اإلميان 
ليس له وجه، ولذا فإن الس��يدة 
ف��ي لوحت��ي لي��س له��ا وج��ه. 
فيمكن ان متثل اإلسالم من خالل 
العب��اءة التي تتزين به��ا، وميكن 
أن تروي لنا قصة املس��يحية من 
خالل الصليب املقدس املرس��وم 
على وجهها. وفي اخللفية، هناك 
أماك��ن عب��ادة ل��كال الديانت��ني، 
بة بكل من يختار  مفتوحة وُمرحِّ
الوحدة، والعيش بسالم، وكرامة، 

وانسجام". 
ومم املق��رر ان تش��هد أكث��ر م��ن 
محافظ��ة افتتاح للمعرض ذاته، 
"الفن  حي��ث س��يقوم مع��رض 
املتنقل طيلة شهري  للس��الم" 
آذار ونيسان 2017 بجولة   تشمل 
التالي��ة:  العراقي��ة  احملافظ��ات 
بابل، وكربالء، وذي قار، وميس��ان، 
الدين،  وديال��ى، وصالح  والبصرة، 

وأربيل. 

معرض "الفن للسالم" في بغداد.. إعالن عن السالم والمصالحة واألمل

جانب من املعرض

متابعة - احالم يوسف:
مبناس��بة اليوم العامل��ي للمرأة، فس��يكون للمرأة 
العراقية احتفاال له س��مة خاصة تتمثل بطبيعة 
حياته��ا املتف��ردة، وطبيعة الظ��روف الصعبة التي 
تعيشها، باملقابل قوتها واصرارها على تخطي كل 
العقبات التي متر بها، لتنهض من جديد في كل مرة 
معلنة عن نفسها، ووجودها ككيان حر، ومستقل، 
ل��ه احالم، وطموحات، وقوة، وصالبة، تس��تطيع من 
خاللها ان حتق��ق ما تصبوا اليه، وحتيل املس��تحيل 

ممكنا.
كل ذل��ك يجعل لالحتف��ال بعيد املرأة ف��ي العراق 
طابعا خاصا، يس��تحق ان تتش��ارك به مع نصفها 
اآلخ��ر "الرجل"، وه��ذا ما ميكن ان نش��هده جميعا 
في اثناء االحتفال الذي س��تقيمه جلنة املرأة بوزارة 
الثقاف��ة، عل��ى قاع��ة الرب��اط الكائنة في ش��ارع 
املغرب، والذي سيتضمن فقرات عدة يجمعها الفن 
واجلمال، وسيبدأ االحتفال في الساعة اخلامسة من 

عصر يوم االربعاء املصادف الثامن من آذار.
وسيش��هد االحتفال عرض��ا لألزي��اء الفولكلورية 
الكردية، واالش��ورية، وااليزيدية، مع مش��اركة مميزة 
لفرقة الفنون الش��عبية، وس��تكون هن��اك قراءات 
ش��عرية، واغاني، مع معرض تشكيلي جملموعة من 

الفنانات العراقيات.

الصباح الجديد -  وكاالت:
احت��ل فيل��م احلركة اجلدي��د "لوغان" ص��دارة إيرادات 
الس��ينما ف��ي أميركا الش��مالية، مس��جال مبيعات 

تذاكر جتاوزت 85 مليون دوالر.
الفيلم بطولة هيو جاكمان، وباتريك س��تيوارت، ومن 

إخراج وتأليف جيمس مانغولد.
وتراجع الفيلم الكوميدي "غت آوت" للمخرج واملؤلف 
غوردن بيل، عن الصدارة إلى املركز الثاني هذا األسبوع، 
بإيرادات 26.1 مليون دوالر. ويقوم ببطولة الفيلم دانيال 

كالويا، وأليسون وليامز.
وج��اء الفيل��م الدرامي اجلديد "ذا ش��اك" ف��ي املركز 
الثال��ث مببيع��ات جت��اوزت 16 ملي��ون دوالر. والفيل��م 
بطولة أوكتافيا سبنسر، وسام ورثنغتون، ومن إخراج 

ستيوارت هيزلداين.
وتراج��ع أيض��ا فيلم الرس��وم املتحركة "ليغ��و بامتان 
موف��ي" من املركز الثان��ي إلى الرابع، بتس��جيل 11.6 
ملي��ون دوالر. ويؤدي األص��وات في الفيل��م ويل أرنيت، 

ومايكل سيرا، وروزاريو دوسن، ويخرجه كريس مكاي.
وتقهق��ر أيض��ا اجلزء الثان��ي من فيل��م احلركة "جون 
ويك" إلى املركز اخلامس هذا األس��بوع مببيعات تذاكر 
قدره��ا 4.7 ملي��ون دوالر. والفيلم بطول��ة كيانو ريفز، 
وري��كاردو سكمارتش��يو، وإيان ماكش��ني، ومن إخراج 

تشاد ستالسكي.

بغداد-الصباح الجديد:
يشارك الفنان حسني البلداوي ضمن املعرض التشكيلي 
الذي س��يقام في الثالثني من ش��هر آذار اجلاري، في قصر 
األونس��كو في العاصمة اللبنانية بيروت، مبناسبة مرور 
أربع��ني عاماً عل��ى رحيل الفنان عب��د احلليم حافظ، مع 

نخبة من فناني الوطن العربي وحتت رعاية رسمية.
وقال البلداوي: تلقيت دعوة من جلنة تكرمي رواد الش��رق في 

وسأش��ارك بعمل فني لبن��ان، للمش��اركة ف��ي املعرض، 
ع��ن املناس��بة، واحد، وهو لوحة تعبيرية 

ف��ي وق��د اس��تعمل���ت 
الت��ي  اللوح����ة 

ن  ست��ك�����و
بقياس 80. 60 

ا  س��نتيمتر
ن  ل������وا أ

االكريلك. 

دعوة لمشاركة المرأة 
احتفالها يوم غد

لوغان في صدارة إيرادات 
السينما بأميركا الشمالية

البلداوي يشارك بلوحة 
تعبيرية لمناسبة رحيل 
عبد الحليم حافظ ببيروت

الصباح الجديد - وكاالت:
حس��مت املغنية البريطانية أديل 
بصفة نهائية اجلدل بشأن زواجها 
من س��يمون مونيكي بعد أش��هر 

من تكهنات وسائل اإلعالم.
عل��ى  تق��ف  املغني��ة  وكان��ت 
خش��بة مس��رح في مدينة بريزبن 
األس��ترالية، تتحدث ع��ن أغنيتها 
بعن��وان "ش��خص م��ا يحب��ك"، 

عندما قالت "أنا متزوجة اآلن".
وراجت ش��ائعات س��ابقة بش��أن 
الش��ريكني، قال��ت إنهم��ا عقدا 
قرانهم��ا بالفع��ل، وكان��ت أديل 
تش��ير إليه بزوجها خ��الل حفل 

توزيع جوائز غرامي.

وأجنبت أديل من س��يمون طفلهما أجنيلو 
الذي يبلغ من العمر أربعة أعوام.

وتداول��ت وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 
فيديو أديل الذي حتدثت فيه عن زواجها.

وكانت أدي��ل تتحدث عن حلظة اس��تماع 
أصدقاء مقربني، وأفراد من أسرتها، ألغنية 
"ش��خص م��ا يحبك" عندما أش��ارت في 

معرض حديثها إلى زواجها.
وقال��ت: "كن��ت أرى ف��ي أعينه��م وه��م 
يس��تمعون إليه��ا "األغنية" بس��ماعات 
األذن أنه��ا تذكرهم بش��يء، أو بش��خص 

ما".
وأضاف��ت: "ه��ذا ه��و م��ا أردت أن أتذكره، 
وأتذك��ر ما ش��عرت به في بداي��ة العالقة 

التي ألهمت بعمل هذه األغنية".

وقال��ت: "عندم��ا يخاجل��ك هذا الش��عور 
للمرة األولى جتاه ش��خص ما، فهو أفضل 
شعور حتس��ه على وجه األرض، أنا أسيرة 
هذا الشعور، أنا متزوجة اآلن، فقد وجدت 

نصفي اآلخر".
وظه��رت أديل مع س��يمون في صور خالل 
مناس��بات في األس��ابيع املاضي��ة، وهما 

يرتديان خامتي الزواج.
وذك��رت مجلة "هيت" الش��هر املاضي أن 
أديل نظمت احتفاال صغيرا حضره "األهل 

وأصدقاء مقربني".
وقال��ت اجمللة: أن أديل وس��يمون تزوجا في 
منزله��ا الكائن ف��ي لوس أجنل��وس، الذي 
تبلغ تكلفته 10 ماليني جنيه اس��ترليني، 

من دون "صخب".

المغنية البريطانية أديل تؤكد
 زواجها من سيمون كونيكي

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت تقارير إخباري��ة النقاب عن 
تقدمي شركة "بلو أوريجن" للصواريخ 
األميرك��ي  للملياردي��ر  التابع��ة 
جي��ف بيزو مؤس��س ش��ركة أمازون 
للتج��ارة اإللكتروني��ة، ورق��ة بيضاء 
س��رية إلى وكالة الفض��اء والطيران 
األميركية "ناس��ا"، تعرض خططها 
س��طح  عل��ى  مس��تعمرة  إلقام��ة 
القمر مبس��اعدة من ش��ركة التجارة 

اإللكترونية أمازون.
وبحسب الورقة التي قدمتها شركة 
"جيف بيزو" إلى وكالة "ناسا" وإدارة 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب، فإن 
"بلو أوريجن" تقترح إقامة مستعمرة 

على سطح القمر.
وذكرت صحيفة "واش��نطن بوست" 
األميركي��ة، أن الوثيق��ة املكون��ة من 
7 ورقات تركز على مهمات الش��حن 
اخلاصة بنق��ل البش��ر. وبالطبع فإن 
الس��ؤال هو كيف ميكن اس��تكمال 
احلض��ارة القمرية من دون ش��حنات 
األعت��دة واألطعمة الت��ي يتم نقلها 

على طريقة شركة أمازون؟
ليس��ت  أوريج��ن"  "بل��و  أن  يذك��ر 
مج��رد ش��ركة تصم��م الصواري��خ 
وتدي��ر الرح��الت التجريبي��ة لرحالت 

الفضاء التجارية. فقد كانت ش��ركة 
الصناعات اجلوية األميركية "بوينج" 
اس��تعمال  اعتزامه��ا  أعلن��ت  ق��د 
600 قطع��ة مصنوع��ة  أكث��ر م��ن 
بتكنولوجيا الطباع��ة ثالثية األبعاد 
في إنتاج صاروخ الفضاء الذي تعتزم 

إنتاجه "ستارالينر".
كما تعمل ش��ركة "س��بيس إكس" 
لرائ��د صناع��ة الس��يارات  التابع��ة 
الكهربائية األميركي "إيلون ماسك" 
وشركة "فيرجن جاالكتك" اململوكة 
للمستثمر "ريتشارد برانسون" على 
تطوير صواري��خ مماثلة إلطالق رحالت 

سياحية إلى الفضاء.

الصباح الجديد - وكاالت:
نشرت الوكالة الفضائية األوروبية 
ص��ورا فوتوغرافي��ة تُظه��ر آثارا 
لطوفان هائل اكتسح سطح 

املريخ في املاضي البعيد.
وقد خل��ف الطوف��ان قناة 
آالف   3 طوله��ا  يبل��غ 
وعرضه��ا  كيلومت��ر، 
عش��رات الكيلومترات. 
موق��ع  عل��ى  وج��اء 
الوكال��ة أن العلم��اء 
ه����ذا  حقق������وا 
االكتشاف عند دراسة 
الفوتوغرافية  الصور 
 Worcester حلف����رة
الت����ي  النيزكي���ة 
أرس��لها  قد  كانت 
 – "مارس  مس��بار 

أكسبريس".
تل���ك  وتق����ع 
بالقرب  احلف��رة 
سهل"  م���ن 
 " ي�����س ا كر
يع��ده  ال��ذي 
العلماء قعرا 
للمحي��ط 

ئ����ي  مل��ا ا

السابق في املريخ، الذي يعود تاريخه 
إل��ى فترة ما قبل 4 ملي��ارات عام. أما 
القن��وات واألخاديد الكثي��رة احمليطة 
بالس��هل، فقد تكون حس��ب علماء 

الكواكب مجار لألنهر في املريخ.
إال أن اخلبراء غيروا وجهة نظرهم بعد 
تلقيه��م الص��ور الفوتوغرافي��ة من 
مسبار "Mars Odyssey"، فافترضوا 
أن تل��ك القن��وات ق��د تك��ون آث��ارا 
للتس��ونامي، والدليل عل��ى ذلك هو 
شكل حفرة Worcester، التي تشبه 

جزيرة قد أكل املاء حدودها.

أمازون تعتزم توصيل 
الطلبات إلى القمر

العثور على آثار الطوفان 
على سطح المريخ
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