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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املش��تركة 
ي��وم ، أم��س الثالث��اء ، ع��ن حتري��ر 
املبن��ى احلكومي حملافظ��ة املوصل 
والس��يطرة عل��ى اجلس��ر الثان��ي 
العراقي  العل��م  ورف��ع  باحملافظ��ة 
فوق املباني من قبل قوات الشرطة 
االحتادية وقوات الرد الس��ريع ، فيما 
أشارت مصادر أمنية إلى انسحاب 
ع��دد من زم��ر داع��ش اإلرهابي إلى 
مدين��ة الرق��ة الس��ورية بس��بب 
للق��وات  العس��كرية  العملي��ات 

األمنية العراقية .
ووصل رئي��س ال��وزراء القائد العام 
للقوات املس��لحة حي��در ألعبادي ، 
أم��س الثالثاء ، إل��ى مدينة املوصل 
العس��كرية  القطع��ات  لتفق��د 

فيها.
بالقي��ادات  العب��ادي  واجتم��ع 
لقي��ادة  واألمني��ة  العس��كرية 
عمليات قادمون ي��ا نينوى لإلطالع 
عل��ى تقدم الق��وات لتحرير اجلانب 

األمين للموصل.
واكد رئيس احلكومة حيدر العبادي 
ان العراقيني س��يخرجون مرفوعي 
الرأس من املعارك اجلارية في جبهة 

املوصل.
وعّبر "عن فخره واعتزازه مبا يحققه 

االبطال من كافة التش��كيالت في 
كل اجلبهات والس��يما االنتصارات 
الكبيرة التي يحققونها في اجلانب 
االمي��ن من مدين��ة املوصل والهزمية 
املنك��رة التي منيت به��ا عصابات 
داع��ش ليل��ة امس والتي اس��فرت 
عن رفع العل��م العراقي في اجملمع 
احلكومي وسائر املباني احلكومية".
واكد العبادي بحسب بيان حكومي 
اطلعت علي��ه "الصب��اح اجلديد"، 
"المحالة من هزمية هذه العصابات 
االرهابية وان العراقيني سيخرجون 
مرفوع��ي ال��رأس من ه��ذه املعارك 
وان اجليش العراقي وس��ائر القوات 
املش��اركة في هذه العمليات وفي 
س��ائر اجلبه��ات يس��جل صفحة 
ناصعة من صور املالحم البطولية 
ويقدم تضحيات كبيرة في س��بيل 
حتري��ر كل ش��بر م��ن ارض الع��راق 
العصاب��ات  دن��س  م��ن  احلبي��ب 

االرهابية".
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الرك��ن يحيى 
رس��ول إن "قوات الشرطة االحتادية 
وال��رد الس��ريع  متكن��ت م��ن حترير 
املبنى احلكوم��ي حملافظة نينوى ومت 

رفع العلم العراقي فوق املباني .
تتمة ص3

سقوط أهم معاقل داعش.. والعلم العراقي 
يرفرف فوق المبنى الحكومي بالموصل

العبادي خالل وصوله إلى املوصل لتفقد القطعات العسكرية

بغداد ـ الصباح الجديد :
اعلن��ت الش��رطة االحتادي��ة، عن 
مقت��ل عش��رات العناص��ر م��ن 
تنظيم داعش خالل املعارك اجلارية 
االستراتيجية  الدواسة  مبنطقة 
من��ذ  واملنطلق��ة  وميحطه��ا، 

صباح االمس.

وذك��ر بي��ان للش��رطة االحتادية، 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد" 
ان عمليات حترير مناطق الدواسة 
والنب��ي  والعكي��دات  والدن��دان 
ش��يت اس��فرت ع��ن اس��تعادة 
مبان��ي مديرية  الس��يطرة على 
والطاق��ة  واحملاك��م  الش��رطة 

الكهربائية واملاء واجملاري وقطعات 
الرد السريع والش��رطة االحتادية 
تواص��ل اطب��اق حصاره��ا عل��ى 
مجمع املباني احلكومية وس��ط 

املوصل.
واض��اف ان العملي��ات اس��فرت 
ع��ن مقت��ل 135 ارهابي��اً وتدمير 

متنوع��ة مفخخ��ة  24 عجل��ة 
و156عبوة ناسفة ولغماً أرضياً.

من جانب آخراف��اد مصدر امني، 
العراقي��ة من  الق��وات  بتمك��ن 
احب��اط تفجير مبن��ى محافظة 
نين��وى، ال��ذي متكنت م��ن حتريره 

صباح امس.

وق��ال مص��در امني ف��ي حديث 
صحف��ي، ان الق��وات العراقي��ة 
فجرت س��يارة مفخخ��ة يقودها 
انتح��اري حاول��ت تدمي��ر مبنى 
محافظة نينوى وس��ط املوصل، 
واس��تهداف الق��وات املتواج��دة 

فيه.

وايغاال ف��ي اجرامه أف��اد مصدر 
أمن��ي ف��ي محافظ��ة كركوك، 
ب��أن تنظيم "داع��ش" أقدم على 
بتهم��ة  ثماني��ة مدني��ني  نح��ر 
تسهيل فرار األهالي جنوب غربي 

احملافظة.
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"االتحادية" تعلن قتل 135 إرهابيًا بعملية دواسة الموصل ومحيطها

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
عل��ى أهمية العم��ل للمحافظة 
ومكافح��ة  الع��ام  امل��ال  عل��ى 
الفساد، مشدداً على البدء بإتخاذ 
اإلجراءات القانوني��ة ضد كل من 
أو  الدول��ة  مبمتل��كات  "يعب��ث" 

ممتلكات املواطنني.
لرئيس  اإلعالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
ال��وزراء ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"، إن األخير "ترأس 
اجتماع��اً للجنة املكلفة من قبل 
الوزراء ملناقش��ة موضوع  مجلس 

كشف الذمة املالية للمشمولني 
ب��ه بحض��ور أعض��اء اللجنة كل 
من رئيس مجلس القضاء األعلى 
رئيس هيئة النزاهة رئيس مجلس 

شورى الدولة".
وأضاف البيان، أن "االجتماع ناقش 
م��لء  تعليم��ات  إع��ادة صياغ��ة 
اس��تمارة كش��ف الذم��ة املالية، 
وتق��رر ع��رض التعدي��الت التي مت 
الت��داول بش��أنها عل��ى مجل��س 
ال��وزراء إلتخ��اذ الق��رار املناس��ب 

إزاءها".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ن  كش��فت هيئة النزاهة عن متكُّ
مالكاتها التحقيقية والتدقيقية 
م��ن إعاق��ة محاولٍة لس��رقة 18 
ملي��ار دينارٍ من مص��رف الرافدين 

. احلكوميِّ
وذكر بيان لدائ��رة التحقيقات في 
"الصباح  واطلعت علي��ه  الهيئة 
اجلدي��د"، أنَّ املُ��دان )أ.ع.ع( ح��اول 
س��رقة مبلغ ثمانية عش��ر مليار 
دين��ار ع��ن طري��ق التالع��ب ف��ي 
اإللكترونيَّ��ة  ��ة  املقاصَّ إج��راءات 
عبر حترير ص��كٍّ باملبل��غ ملصلحة 
املُفرَّق��ة  )خ.ج.ف(  املس��تفيد 

قضيَّته، وهو زب��وٌن ألحد املصارف 
ي حملاولة  األهليَّ��ة، حي��ث متَّ التصدِّ
السرقة وإيقاف صرف الصكِّ غير 

ن الرصيد. ُمؤمَّ
وذك��رت الدائ��رة أنَّ "م�ح�كم��ة 
بقضاي��ا  ص��ة  املُتخصِّ اجلناي��ات 
لتحقيق��ات  ونتيج��ًة  النزاه��ة، 
الهيئة، أصدرت حكماً بحقِّ املدان 
ة عشر  )أ.ع.ع( يقضي بالسجن ُمدَّ
س��نواٍت، استناداً إلى أحكام املادَّة 
)444/رابعاً وحادي عشر( من قانون 
العقوب��ات؛ حملاولته س��رقة أمواٍل 

ٍة". عامَّ
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبرم��ت وزارة الكهرب��اء العراقية 
عقداً مع ش��ركة تويوتا اليابانية 
بقيمة نص��ف مليار دوالر لتنفيذ 
اعمال احملط��ات الثانوية، على أن 
ميول املشروع من القرض الياباني.

وقالت ال��وزارة في بي��ان اطلعت 
إن��ه  علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، 
املهندس  الكهرباء  وزي��ر  "برعاية 
قاسم محمد الفهداوي وبحضور 
امل��الك املتقدم ف��ي ال��وزارة وقع 
مديرعام نقل الطاقة الكهربائية 
املهندس س��عود صال��ح محمد 

في مقر الوزارة عقداً مع ش��ركة 
الياباني��ة لتجهي��ز مواد  تويوت��ا 
للمحط��ات  االعم��ال  وتنفي��ذ 
الثانوية 400 ك. ف ) ش��ط العرب 
, املثنى , ميس��ان , الشطرة ( مع 
جتهي��ز محط��ات متنقل��ه 132/ 
33 ك. ف وبكلف��ة ) 500 ( مليون 

دوالر".
وأضافت الوزارة أن العقد سينفذ 
مبوجب القرض الياباني وباسلوب 
املفتاح اجلاهز وس��تقوم بتنفيذة 
اليابانية بنحو  ش��ركة توش��يبا 

ثانوي.

رئيس الوزراء يشدد على
اتخاذ اإلجراءات ضد "العابثين"

بممتلكات الدولة

إحباط محاولة لسرقة 18 مليار 
دينار من مصرف حكومي

"الكهرباء" تبرم عقدًا بقيمة
نصف مليار دوالر مع تويوتا

أوامر تقضي بانسحاب قادة »جيش 
الخالفة« في الموصل إلى الرقة »فورًا«

أهالي الموصل يطلقون حمالت 
توعوية تدعو لإلسراع بنجدة النازحين 23

ترجمة: سناء علي 
في  تقرير للكاتب ساي ايفورد نشر 
على موقع املعهد اشار فيه الى ان 
" املؤسسة التشريعية في العراق 
ما ت��زال حديثة وتفتقر إلى األدوات 
واملستشارين  الصحيحة  واآلليات 
واخملتصني في التش��ريع وتش��لها 
احملاصص��ة التي ه��ي أكثر وضوحاً 
الن��واب. ل��ذا ف��أن  ف��ي مجل��س 
املؤسسة التشريعية حالياً ال جتيد 
تش��ريع القوان��ني وأكث��ر القوانني 
سواء مقترحات او مشاريع تفتقر 
إلى الدراسة الصحيحة واملعمقة 
والهدى من ذلك أن بعض القوانني 
يتم اضافة مواد خالل التصويت او 
يخرج القان��ون وفيه أخطاء لغوية 
او يتناق��ض م��ع قوان��ني أخ��رى او 

بصياغة ركيكة." 
تش��ريعات  هن��اك   " ان  مضيف��اً 
مهمة تع��زز االنتقال للدميقراطية 
وتؤس��س حلالة التعايش السلمي 
وتعزز الالمركزية اإلدارية التي نص 
عليه��ا دس��تور 2005 بني مكونات 
الع��راق بع��د س��قوط الصنم لم 

يت��م تش��ريعها كقان��ون احملكمة 
االحتادي��ة وقان��ون مجل��س االحتاد 
وقان��ون النفط والغاز وقانون توزيع 

االي��رادات االحتادي��ة وغيره��ا م��ن 
القوان��ني املهم��ة والت��ي هي في 
أغلبه��ا قوان��ني خالفي��ة تتطلب 

درجة من النضج السياسي وإدراك 
حالة االنسجام والتوافق بني الكتل 
السياسية واملكونات للتوصل إلى 

إقرار هذه القوانني." 
أما ما مت تشريعه من قوانني حلد االن  
فقد اش��ار ايفورد الى انها تشكل 
حال��ة من ع��دم التوافق والضعف 
مقارنة بعمر املؤسسة التشريعية 
))ثالث دورات وجمعية وطنية(( مع 
الع��رض بص��دور بع��ض القوانني 
الت��ي ع��ززت العدال��ة االنتقالي��ة 
وأضفت بعض الش��رائح املتضررة 
م��ن سياس��ات النظ��ام الس��ابق 
وحت��ى ه��ذه القوان��ني اس��تغلت 
من بعض االنتهازي��ني ومت االنتفاع 
منه��ا ألغراض غير األغ��راض التي 
ش��رعت من أجلها.لذلك ال يفوتنا 
أن نذكر بعض القوانني اجليدة التي 
شرعت بالدورات السابقة كقانون 
االس��تثمار واحلماي��ة االجتماعية 
وقان��ون احملافظ��ات وقانون مجلس 
قوان��ني  بع��ض  وإلغ��اء  القض��اء 
الس��ابق وغيرها  النظام  وق��رارات 
من القوانني ولكن تبقى املس��يرة 
التش��ريعية طويل��ة وحتت��اج إلى 

جهود كبيرة وصادقة." 
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التشريعات في العراق ما بين  الصناعة والصياغة

بغداد ـ مشرق ريسان:
وص��ف نواب ع��ن ائت��الف املواطن 
االعتراضات على وثيقة التس��وية 
الوطني��ة التي يتبناه��ا التحالف 
ه��ذه  لتش��ويه  ب�"مح��اوالت 
الوثيق��ة"، وفيما أك��دوا "صياغة 
اخلط��وط العام��ة" له��ا، صنفوا 
املتعاطني مع الوثيقة ضمن ثالثة 

أقسام.
ويق��ول نائ��ب عن ائت��الف املواطن 
-بزعامة رئي��س التحالف الوطني 
عمار احلكيم- إن "اللجنة املشكلة 
ف��ي التحال��ف الوطن��ي إلع��داد 
وثيقة التسوية عقدت اجتماعات 
منذ أكثر من تسعة أشهر مضت 
-بالتع��اون م��ع خب��راء- لصياغة 

اخلطوط العامة لهذه الوثيقة من 
دون اخلوض في التفصيالت".

ويضي��ف النائب محم��د اللكاش 
في حديث مع "الصب��اح اجلديد"، 
إن التحال��ف الوطن��ي صادق على 
للوثيق��ة،  العام��ة  "اخلط��وط 
وش��رع بطرحه��ا على الش��ركاء 
اجملتمع  ومنظم��ات  السياس��يني؛ 

املدني".
واتهم النائب ع��ن ائتالف املواطن 
"البعض" مبحاولة "تش��ويه هذه 
الوثيقة"، من دون حتديدهم، لكنه 
صنف ه��ؤالء على ثالثة أقس��ام؛ 
جمل��ة  التس��وية  يرف��ض  األول 

وتفصيالً من دون اإلطالع عليها.
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متابعة الصباح الجديد: 
أف��ادت وزارة الدف��اع الروس��ية بأن 
رئيس هيئة األركان العامة الروسية 
فالي��ري غيراس��يموف بحث��ا أمس 
الثالثاء مع نظيريه التركي هلوسي 
أكار واألميرك��ي جوزي��ف دانف��ورد 

قضايا األمن في سوريا والعراق.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة امس 
الثالث��اء ، أن "رئي��س هيئ��ة األركان 
العامة للقوات املس��لحة الروسية 
اجلنرال فاليري غيراسيموف ورئيس 
للق��وات  العام��ة  األركان  هيئ��ة 
املس��لحة التركي��ة هلوس��ي أكار 

)اجله��ة املضيف��ة( ورئي��س هيئ��ة 
األركان املشتركة األميركية اجلنرال 
دانف��ورد سيش��اركون في  جوزيف 
اجتماع ثالث��ي في مدين��ة أنطاليا 
)تركي��ا(. وم��ن اخملط��ط أن يتن��اول 
االجتم��اع قضايا األمن في س��وريا 

والعراق".
وأكدت هيئة األركان العامة للقوات 
املس��لحة التركية ه��ي األخرى أن 
األط��راف تعقد اجتماع��اً ثالثياً في 
أنطاليا، مش��يرة إل��ى أن االجتماع 
يتناول مس��ائل عامة تتعلق باألمن 
اإلقليمي وقبل كل شيء في سوريا 

والعراق.
جتدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن 
روس��يا وتركيا هما دولتان ضامنتان 
التف��اق الهدن��ة ال��ذي يس��ري في 
س��وريا من��ذ 30 كان��ون األول عام 

2016 املاضي.
وقال اجليش في بي��ان "يجري بحث 
باألمن  تتص��ل  قضاي��ا مش��تركة 
والعراق  اإلقليمي وخصوصا سوريا 
خالل االجتماع" الذي لم يعلن عنه 

في وقت سابق.
اركان  رئي��س  االجتم��اع  ويض��م 
اجلي��ش األميرك��ي ج��وزف دانفورد 

الى جانب نظيريه الروس��ي فاليري 
غيراسيموف والتركي خلوصي آكار. 
وتختلف أهداف الدول الثالث في ما 
يتعلق بالنزاع السوري لكنها تقاتل 

جميعها تنظيم داعش .
ويأتي هذا االجتم��اع الثالثي بعدما 
اعلن رئيس ال��وزراء التركي بن علي 
يلديرمي امس االول االثنني ان بالده لن 
تتمكن من اطالق عملية للسيطرة 
على منبج في ش��مال سوريا "من 
دون تنس��يق م��ع روس��يا والواليات 

املتحدة".
تفصيالت ص6

نّواب عن "المواطن": الوثيقة تتعرض لمحاوالت
تشويه.. ولم نخض في جزئياتها حتى اآلن

اجتماع لرؤساء األركان التركي واألميركي والروسي في أنقرة ثالث فئات تتعاطى مع "وثيقة التسوية الوطنية" متابعة

تقريـر

جلسة سابقة جمللس النواب 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت الش��رطة املاليزية،امس 
مخط��ط  إحب��اط  ع��ن  الثالث��اء، 
ض��د  موجه��ا  كان  "إرهاب��ي" 
العاهل الس��عودي امللك س��لمان 
بن عبد العزيز ف��ي أثناء زيارته إلى 

كواالملبور.
وق��ال رئي��س الش��رطة خال��د أبو 
بك��ر، في تصري��ح صحفي تابعته 

إن "اخملط��ط  "الصب��اح اجلدي��د"، 
أش��خاص   7 وراءه  كان  اإلرهاب��ي 
ألقت السلطات القبض عليهم ، 

بينهم 4 مينيني".
وأض��اف اب��و بك��ر أن "املعتقل��ني 
الس��بعة املش��تبه بأنه��م عل��ى 
صل��ة بتنظي��م داع��ش اإلرهابي، 
خطط��وا لتنفي��ذ هج��وم عل��ى 
امللك الس��عودي خالل تواجده في 

كواالملبور"، مشيراً الى "اننا جنحنا 
في إلقاء القب��ض عليهم قبل أن 

يتمكنوا من ارتكاب أي جرمية".
وفي بيان س��ابق، أعلنت الشرطة 
املاليزي��ة أن اثن��ني م��ن املعتقلني، 
هما ماليزي وإندونيس��ي، خططا 
لتنفي��ذ هجوم كبير باس��تخدام 

سيارة أو شاحنة مفخخة.
تتمة ص3

احباط هجوم "إرهابي" ضد الملك السعودي في ماليزيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير التعليم العالي والبحث 
العيس��ى،  ال��رزاق  العلم��ي عبد 
تأس��يس  الش��روع بخطوات  عن 
العاصمة  في  األميركية  اجلامعة 
اجلان��ب  م��ع  واالتف��اق  بغ��داد، 
املقاعد  األميركي على مضاعفة 
العراقي��ني  للطلب��ة  الدراس��ية 
ضمن برنامج "ف��ول برايت" الذي 
يوف��ر للط��الب املتفوق��ني فرصة 
احلصول على ش��هادة املاجستير 

في جامعات الواليات املتحدة.
وقال��ت ال��وزارة في بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، إن "الوزير 
عب��د الرزاق العيس��ى اس��تقبل، 
الس��فير األميرك��ي ف��ي بغ��داد 
دوغ��الس س��ليمان والوفد املرافق 
ل��ه"، مبين��ًة أن "الطرف��ني بحثا 
التع��اون العلم��ي واألكادميي بني 
التأس��يس  وخط��وات  البلدي��ن 
الرسمي للجامعة األميركية في 
بغداد استنادًا الى قانون التعليم 

العالي األهلي مبا ينسجم وحاجة 
العراق إلى االختصاصات العلمية 

واألكادميية املطلوبة".
"اجلانب��ني  أن  ال��وزارة،  وأضاف��ت 
ناقش��ا خالل اللقاء آليات تطوير 
التعاون املش��ترك عل��ى الصعيد 
العلم��ي واألكادمي��ي مب��ا يدع��م 
العراقية  اجلامعي��ة  املؤسس��ات 
واالرتقاء بأدائها في ضوء التجارب 

العاملية.
تتمة ص3

الشروع بخطوات التأسيس
للجامعة األميركية في بغداد

العبادي يصل نينوى ويعّبرعن فخره باالنتصارات



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

العلي��ا  املفوضي��ة  اعلن��ت  فيم��ا 
لالنتخاب��ات ف��ي اقليم كردس��تان 
انها اتخ��ذت جميع االس��تعدادات 
املطلوبة الجراء االنتخابات البرملانية 
في اقليم كردس��تان ف��ي موعدها 
احملدد، عدت اطراف سياس��ية اجراء 
االنتخاب��ات م��ن دون إع��ادة تفعيل 
عمل برمل��ان كردس��تان امر ش��به 
مستحيل وغير منطقي في الوقت 

الراهن.
ش��يروان زرار نب��ي املتحدث باس��م 
لالنتخابات في  العلي��ا  املفوضي��ة 
االقلي��م اعل��ن في مؤمت��ر صحفي 
عقده في مبنى املفوضية مبحافظة 
اربي��ل ام��س الثالثاء، ع��ن موافقة 
حكوم��ة االقليم عل��ى تخصيص 
22 ملي��ار دين��ار، كميزاني��ة الجراء 
االنتخاب��ات البرملانية املقرر اجراؤها 
في تش��رين الثاني من العام احلالي 

.2017
واوض��ح زرار ان املفوضي��ة طالب��ت 
مذك��رة  ف��ي  االقلي��م  حكوم��ة 
بتخصي��ص مبل��غ 16 ملي��ار دينار 
كميزاني��ة للمفوضية للعام 2017 
ومثلها كميزانية الجراء االنتخابات 
البرملاني��ة املقبل��ة، مضيفا »نحن 
التحضي��ر والتخطيط  في مرحلة 
الجراء هذه العملية عبر استعمال 
اح��دث االجه��زة والوس��ائل الجناح 
هذه العملي��ة الدميقراطية«، وتابع 
علين��ا  تنفيذي��ة  كجه��ة  »نح��ن 
اتخ��اذ جمي��ع االج��راءات املطلوبة 
الج��راء االنتخاب��ات وفق��اً للقانون 
رقم 4 ال��ذي مين��ح املفوضية احلق، 
واردف ان لرئاس��ة االقلي��م احلق في 
حتديد موع��د االنتخاب��ات نظرا الن 
برملان كردس��تان معطل في الوقت 

الراهن.
وكان��ت حكومة إقليم كردس��تان 
ق��د وافق��ت عل��ى توفي��ر امليزانية 
اإلنتخاب��ات  إلج��راء  املطلوب��ة 
اإلقليم  ف��ي  والرئاس��ية  البرملانية 

مبوعدها احملدد، واعلن عضو مجلس 
العلي��ا  باملفوضي��ة  املفوض��ن 
لالنتخابات جوتيار عادل ان حكومة 
إقلي��م كردس��تان وافق��ت ام��س 
اإلثنن على توفير امليزانية املطلوبة 
الجراء االنتخابات البرملانية وكذلك 
انتخابات رئاس��ة اقليم كردستان، 
واملقرر اجراؤهما في ش��هر تشرين 

الثاني املقبل.
واوض��ح عادل ف��ي تصري��ح اوردته 
رووداو ان املفوضية تلقت رد حكومة 
اإلقليم اإلثنن، باملوافقة على توفير 
تكاليف اجراء االنتخابات البرملانية 
وكذل��ك انتخاب��ات رئاس��ة اقليم 
كردس��تان، مبيزانية تصل الى اكثر 

من 20 مليون دوالر.
وأضاف، »بدأنا باتخاذ االستعدادات 
الجراء عمليتي االنتخاب في 11-6-

2017، ألنه س��يكون الي��وم األخير 

م��ن دورة البرمل��ان احلالي��ة، وقمن��ا 
بإنش��اء مراكز جلم��ع وفرز االصوات 
واالس��تعدادات االخ��رى املطلوب��ة 

الجراء اإلنتخابات.
واشار ان اجراء أي تغييرات في قانون 
اإلنتخابات من قبل برملان كردستان، 
يجب ان يتم بأس��رع وقت ممكن، ألن 
ذلك س��يؤثر على قائمة التصويت، 
واردف اذا لم يتم اجراء أية تغييرات، 
على القانون السابق فان املفوضية 
س��تقوم باج��راء اإلنتخاب��ات وفقاً 
للقان��ون الس��ابق ال��ذي اعتمدته 
خالل االنتخابات البرملانية السابقة 

في 2013.
اقلي��م  رئاس��ة  قان��ون  وين��ص 
انتخابات  اج��راء  كوردس��تان، على 
رئاس��ة االقليم وكذل��ك انتخابات 

برملان كردستان في وقت واحد.
وكانت خمس��ة احزاب كردستانية 

قد طالب��ت في مؤمتر صحفي بحل 
املفوضي��ة احلالي��ة لالنتخابات في 
االقليم، وتشكيل مفوضية جديدة 
بعي��داً ع��ن املعايي��ر واالنتم��اءات 
االح��زاب  تل��ك  وعلل��ت  احلزبي��ة، 
مطالبته��ا ب��أن االعض��اء احلالين 
اعتم��دوا عل��ى مب��دأ احملاصص��ة 
احلزبي��ة وه��م غي��ر مس��تقلن ما 
يفقد املفوضية صفة االستقاللية 
ويفقد أي��ة انتخاب��ات مقبلة جترى 

املصداقية الشفافية.
وكان��ت املفوضي��ة ق��د وجهت في 
ال��ى حكوم��ة  رس��الة   2017-1-9
االقليم طالبت فيها حكوة االقليم 
وزارة املالي��ة بتخصي��ص ميزانيتن 
واح��دة للمفوضي��ة للع��ام 2017، 
واخرى الج��راء االنتخابات البرملانية 
وانتخابات رئاسة االقليم، وتسلمت 
رد   2017-3-6 االثن��ن  ام��س  اول 

حكوم��ة االقلي��م باملوافق��ة على 
تخصي��ص 22 ملي��ار دين��ار الجراء 

العمليتن.
وبينما اس��تبعد مصدر مطلع في 
املفوضي��ة املس��تقبلة لالنتخابات 
اجراء االنتخابات في اقليم كردستان 
ا لعدد من  خالل العام احلالي، نظ��رً
العقبات الفني��ة منها امتناع نحو 
70 باملئ��ة من الناخب��ن من حتديث 
اضاف��ة  االنتخابي��ة،  س��جالتهم 
ال��ى تعطي��ل برملان االقلي��م وعدم 
وج��ود توافق سياس��ي ب��ن جميع 
االطراف على اع��ادة تفعيل البرملان 
وانه��اء ازمات االقليم السياس��ية، 
اس��تبعد املتحدث باس��م اجلماعة 
ريبوار  ف��ي كردس��تان  االس��المية 
حم��د ف��ي تصري��ح، ان يت��م اجراء 
االنتخاب��ات ف��ي موعده��ا املق��رر، 
موضحاً ان املباحثات اجلارية ملعاجلة 

املش��كالت والعقبات وشكل نظام 
احلكم في االقليم الحتضى باجلدية 
املطلوبة، معلن��ا دعم حزبه الجراء 
االنتخابات في موعدها احملدد بعيًدا 
عن التزوي��ر والتالعب والتجاوز على 

ارادة املواطنن.
حم��د اك��د ان احلدي��ث ع��ن اجراء 
قان��ون  وس��ن  نزيه��ة  انتخاب��ات 
لالنتخاب��ات غي��ر مج��د ف��ي ظل 
التعطيل املتعمد لبرملان كردستان، 
الذي غ��دى مطلب اع��ادة تفعيله 
مطلبا لكافة االطراف الكردستانية، 
مشددًا على ان وضع العراقيل امام 
اعادة تفعيل برملان االقليم سيبقي 
املش��كالت والعقب��ات قائمة امام 
الب��ت ف��ي العدي��د م��ن القوان��ن 
منها قانون رئاس��ة االقليم ونظام 
الصعبة  االوضاع  احلكم ومناقشة 

للمواطنن.  

حكـومة اإلقليم تخصص 22 مليار دينار 
إلجراء انتخابات رئاسة وبرلمان كردستان 

تعطيل البرلمان أهم عقبة أمام اجرائها في موعدها المحدد
د.علي شمخي 

بات واضحاً ان اإلرهاب سلس��لة متنامية ومتدرجة 
تنته��ي بالقت��ل والتوحش لكل من يق��ف أمامها 
وفي استعراض سريع للنشاط االرهابي في العراق 
والعالم العربي تقف اس��باب سياسية واقتصادية 
وعقائدي��ة وراء ظهور اش��كال وعناوي��ن مختلفة 
واس��اليبها   نواياه��ا  اختلف��ت  ارهابي��ة  جملامي��ع 
واجتمع��ت ف��ي اهدافه��ا املتمثلة في ب��ث الرعب 
واخلوف مبا يضعف الدولة والنظام السياس��ي ومن 
ثم االس��تحواذ والتمدد واس��تكمال اعالن اخلالفة 
او الدول��ة والنريد ف��ي هذا املقال التعمق ودراس��ة 
ه��ذه الظاه��رة في العال��م عامة والع��راق خاصة 
فتل��ك مهم��ة منوطة بخب��راء ومؤرخ��ن وباحثن 
قدم��وا لل��رأي الع��ام واملكتب��ة العربي��ة والعاملية 
الكثير من االصدارات والدراس��ات التي تتحدث عن 
االرهاب وج��ذوره واهدافه لكننا نري��د هنا في هذه 
الس��طور ان اليغفل القادة السياسين في العراق 
التش��خيص احلقيقي لتنامي االره��اب في العراق 
وان اليك��رروا االخط��اء الكبيرة الت��ي ارادت اختزال 
مواجهة االرهاب بشن احلروب وخوض املعارك وطرد 
االرهابين م��ن املدن العراقية التي اس��تحوذ فيها 
االرهابي��ن على مقالي��د االمور واصبح��وا يهددوا 
س��لطة املركز في بغداد وعندما يتم حتليل الوقائع 
واالح��داث التي رافقت معارك انهي��ار النظام املباد 
وتول��ي ق��وات االحت��الل االميركي مهم��ة حماية 
العراق وفرض سياس��تها االمنية والعسكرية في 
كل محافظ��ات الع��راق س��تتبلور أمامن��ا حقائق 
دامغة تؤكد الفشل الذريع في ادارة ملف األمن في 
العراق تش��ترك في��ه االرادة االميركية ممثلة بقوات 
االحتالل واالرادة العراقي��ة ممثلة بقرارات احلكومات 
العراقية املتعاقبة في معاجلة التهديدات االرهابية 
وفي مقدم��ة هذه الوقائع هو االهم��ال الكبير في 
دراس��ة البيئ��ة واحلواض��ن التي بذر فيه��ا االرهاب 
ب��ذوره وتنام��ى فيها غرس��ه واش��تد فيه��ا عوده 
وظهوره متوحش��اً شرس��اً والتأخر ف��ي مواجهته 
ومن ث��م االكتفاء بقتل رم��وزه وقادته ومطاردتهم 
خارج سيادة الدولة العراقية والتعامل مع مفصل 
واح��د من مفاصل احلرب عل��ى االرهاب هو املفصل 
العس��كري واالمن��ي واهم��ال واغف��ال املفاص��ل 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة واالس��تخباراتية ويأتي 
االعت��راف األخي��ر الح��د ق��ادة اجلي��وش االميركية 
)ديفيد بترايوس( الذي يقول فيه ان زنزانات السجون 
ف��ي العراق التي مت ايداع املتمهم��ن باالرهاب فيها 
كان��ت في الواقع معس��كرات  لتدري��ب االرهابين 
وان الس��جناء اصبحوا اكثر تطرف��اً بعد خروجهم  
ليضي��ف ويكش��ف م��دى القص��ور الواض��ح في 
التعام��ل مع ملف االرهاب في الع��راق ولرمبا كانت 
الدع��وات املتكررة لزعماء دول ومس��ؤولن معنين 
بهذا املل��ف العادة قراءة مل��ف اإلرهاب ومواجهته 
عس��كرياً وأمنياً وفكرياً وتعرية وفضح معتقداته 
املريضة واملش��وهة لتؤكد بان هذه املهمة ليست 
مهمة يسيرة والتقتصر على جيوش وقدرات أمنية 
وعس��كرية بل ان اجلميع اصبح مؤمناً بأنها مهمة 
تكاملي��ة وتعاضدية تنطلق م��ن محور التفكييك 
ومحارب��ة االف��كار وتنتهي باملواجهة العس��كرية 
وهذا ما يحتم تعاوناً وتنسيقاً دولياً واسعاً محوره 
الدول التي تخوض حرباً مباشرة مع االرهابين وفي 

ومقدمتها العراق .

تفكيك اإلرهاب!

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

في  تقرير للكاتب س��اي ايفورد نشر 
على موقع املعهد اش��ار فيه الى ان » 
املؤسسة التش��ريعية في العراق ما 
تزال حديثة وتفتقر إلى األدوات واآلليات 
واخملتصن  واملستش��ارين  الصحيحة 
في التشريع وتشلها احملاصصة التي 
هي أكث��ر وضوحاً في مجلس النواب. 
لذا فأن املؤسسة التشريعية حالياً ال 
جتيد تش��ريع القوانن وأكثر القوانن 
س��واء مقترح��ات او مش��اريع تفتقر 
إلى الدراس��ة الصحيح��ة واملعمقة 
والهدى م��ن ذلك أن بع��ض القوانن 
يتم اضاف��ة مواد خ��الل التصويت او 
يخرج القانون وفي��ه أخطاء لغوية او 
يتناقض مع قوان��ن أخرى او بصياغة 

ركيكة.« 
تش��ريعات  هن��اك   « ان  مضيف��اً 
مهم��ة تع��زز االنتق��ال للدميقراطية 
وتؤس��س حلال��ة التعايش الس��لمي 
وتع��زز الالمركزية اإلداري��ة التي نص 
عليه��ا دس��تور 2005 ب��ن مكون��ات 
الع��راق بعد س��قوط الصنم لم يتم 
تش��ريعها كقانون احملكم��ة االحتادية 
وقانون مجلس االحت��اد وقانون النفط 
والغ��از وقانون توزيع االيرادات االحتادية 
وغيرها من القوانن املهمة والتي هي 
ف��ي أغلبه��ا قوانن خالفي��ة تتطلب 
درج��ة من النضج السياس��ي وإدراك 
حالة االنس��جام والتوافق بن الكتل 
السياس��ية واملكون��ات للتوصل إلى 

إقرار هذه القوانن.« 

أما ما مت تش��ريعه م��ن قوانن حلد االن  
فقد اشار ايفورد الى انها تشكل حالة 
من عدم التوافق والضعف مقارنة بعمر 
املؤسس��ة التش��ريعية ))ث��الث دورات 
وجمعي��ة وطنية(( م��ع العرض بصدور 
بع��ض القوانن الت��ي ع��ززت العدالة 
االنتقالي��ة وأضف��ت بعض الش��رائح 
املتضررة من سياسات النظام السابق 
وحتى هذه القوانن استغلت من بعض 
االنتهازي��ن ومت االنتف��اع منها ألغراض 
غير األغراض التي ش��رعت من أجلها.

لذلك ال يفوتنا أن نذكر بعض القوانن 
اجليدة التي ش��رعت بالدورات السابقة 
كقانون االستثمار واحلماية االجتماعية 
مجل��س  وقان��ون  احملافظ��ات  وقان��ون 
القض��اء وإلغاء بعض قوان��ن وقرارات 
النظام الس��ابق وغيرها م��ن القوانن 
ولكن تبقى املسيرة التشريعية طويلة 

وحتتاج إلى جهود كبيرة وصادقة.« 
وب��ن ايف��ورد ايض��اً ان »  ان صياغ��ة 
وصناع��ة التش��ريعات ه��ي املهم��ة 
الثاني��ة للس��لطة التش��ريعية بعد 
مهمة الرقابة على املؤسس��ات لكن 
مهمة التش��ريع التعني بالضرورة ان 
من يضطلع بها يكون على دراية تامة 
واج��ادة كامل��ة لكل اخلط��وات التي 
متر ب��ه القاعدة القانونية.فالتش��ريع 
فض��ال عن كون��ه مهم��ة وواجب هو 
ارادة الش��عب التي اناب بها املش��رع 
لتترجم في قواع��د قانونية قد تكون 
ارادة كتل��ة اوح��زب اوقومي��ة. ه��ذا 
اليقدح في كونها ارادة ما لم تتعارض 
مع الدستور. من هنا يبدأ التعبيرعن 
ه��ذه االرادة بصيغ��ة مقت��رح يق��دم 

ال��ى رئاس��ة الس��لطة التش��ريعية 
ليأخذ طريقه الى التشريع.عند هذه 
املرحلة أي بعد ظه��ور النية او االرادة 
عل��ى ش��كل مقت��رح، ه��ل يتصف 
ه��ذا املقت��رح مبا يج��ب ان تتصف به 
القواعد القانونية من عمومية وجتريد 
ووضوح؟ ان ارادة املش��رع او ما اوجبه 
الدس��تور من تش��ريعات ال يفترضان 
باملش��رع كما ان��ه ليس من ش��روط 
املشرع.ان يكون على درجة عالية من 

القانوني ليستطيع  والفهم  احلذاقة 
معهم��ا اقت��راح تش��ريع او صياغ��ة 
مقترح يتص��ف بالعمومية والتجريد 
والوض��وح واال لكانت هناك ش��روطاً 
في كل الدساتير الدميقراطية تفرض 
على املرشح للسلطة التشريعية ان 
ميتلك قدرة عالية على التش��ريع وان 
يجيد فن الصياغة القانونية... لكني 
اجزم ان أي دستور لم يشترط ما سبق 
م��ن ش��روط او غيرها عدا الش��روط 

العامة للترشح وهي حد الكفاف من 
التحصيل وحسن السلوك ليس اال.« 
وبن ان » فن صياغة القاعدة القانونية 
يكاد يكون حق حصري للمختصن به 
لذلك فان ما اثير من لغط ابان اصدار 
احملكمة االحتادية قرارها الش��هير في 
ال��دورة الس��ابقة للبرملان , فارس��ال 
املقترحات من الس��لطة التسريعية 
ال��ى مجلس ش��ورى الدول��ة لغرض 
ضب��ط النص��وص وابع��اد التض��ارب 

وازلة اللبس وتوضيح املبهم واضفاء 
عل��ى  والعم��وم  التجري��د  صفت��ي 
النص��وص يجعل املقت��رح بعيداً كل 
البعد عن الطعن والتشويه واالبهام 
والتضارب والتضاد وبذلك ينتج وليداً 
تش��ريعياً كامال يحمل إرادة املش��رع 
وصف��ات القواعد القانوني��ة. وهذا ال 
ينتقص من دور املش��رع والس��يما ان 
مآل إقرار التش��ريع ليصبح قانون هو 
التصوي��ت عليه باملوافق��ة او الرفض 

هو قبة البرملان.« 
واك��د ايض��اً ان »  اجادة ف��ن صياغة 
توجب��ه  ل��م  التش��ريعات  وصناع��ة 
دس��اتير الدول على مش��رعيها لكن 
الدوامة التي تركه��ا الفراغ القانوني 
ف��ي الع��راق عندما اباح للمش��رع ان 
يقترح ويش��رع ولم يرسم طريقاً بن 
توافر  ليضم��ن  والتش��ريع  االقت��راح 
فيم��ا  القانوني��ة  القاع��دة  صف��ات 
سيش��رع م��ن مقت��رح جع��ل بعض 
القوان��ن التي كانت نت��اج مقترحات 
تبدو مشوهة وحتمل في ثناياها كثير 
م��ن اللبس واالبه��ام والتضاد , ولو ان 
املش��رع رس��م طريقاً مير ب��ه املقترح 
ف��ي مطبخ قانوني وجوب��اً كأن يكون 
مجل��س ش��ورى الدولة ليض��ع ارادة 
مق��دم املقت��رح ف��ي قواع��د او مواد 
مخرج��ات  كل  لكان��ت  منضبط��ة 
التش��ريع ذات صف��ات قانونية تتفق 
واملعايير املعروفة للقواعد القانونية. 
كما ال ميلك رئيس اجلمهورية االعتراض 
قطع��اً  ميكن��ه  وال  القوان��ن  عل��ى 
االعتراض على مش��اريع القوانن الن 
االعت��راض عليها غي��ر وارد، بامكانه 

تقدمي مش��روع قانون ومصادقته على 
القوانن شكلية ليس اال.

أي ان م��ا يصل الى رئي��س اجلمهورية 
لغرض املصادقة الشكلية هو القانون 
بع��د التصويت عليه ف��ي البرملان أي 
املشروع او املقترح بعد صيرورته قانون 
ومضي املدة في��ه داللة واضحة على 
الرئيس املصادقه الضفاء الش��كلية 
لغرض النشر وعدم مصادقته ال يعني 
اعتراضاً بل تعد انقضاء ال15 يوم فترة 
انتهاء حق رئيس اجلمهورية او التزامه 
القانون مصادقا  ليصب��ح  باملصادقة 
علي��ه بقوة القانون ال بق��رار الرئيس. 
كم��ا ان في االح��كام االنتقالية كان 
لهيئة الرئاسة حق االعتراض وعندئذ 
يعاد القانون فاذا حصل على تصويت 
ثالث��ة اخم��اس عدد اعض��اء مجلس 
الن��واب عد مصادق��اً علي��ه وفقهاء 
القانون الدس��توري على االغلب يرون 
ان ال حق للرئي��س باالعتراض على ما 
يش��رعه البرملان الن في ذلك مساس 
بالنظ��ام البرملاني س��يما ان منصب 
الرئي��س منصب ش��رفي ليس اال. فال 
يعقل ان تغلب ارادة الرئيس على ارادة 

من انتخبه. 
فلنقرا نص املادة 73 الفقرة املتعلقه 
باملصادق��ة فل��م ترد كلمة مش��روع 
قانون يص��ادق ويص��در القوانن التي 
يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً 
عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً 

من تاريخ تسلمها.« 

لالبح��اث  بولينغ��ي  معه��د  *ع��ن 
والدراسات االستراتيجية 

تشّكل حالة من عدم التوافق والضعف

التشريعات في العراق ما بين الصناعة والصياغة

المفوضية تلقت رد 
حكومة اإلقليم االثنين، 
بالموافقة على توفير 
تكاليف اجراء االنتخابات 
البرلمانية وكذلك 
انتخابات رئاسة اقليم 
كردستان، بميزانية تصل 
الى اكثر من 20 مليون 
دوالر

مجلس النواب العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة االتص��االت، عدم وجود 
أضرار مالية أو أمنية في مش��روع 
الكابل الضوئي، مبينًة أنها اتخذت 
جميع االجراءات القانونية واألمنية 
قبل الش��روع باملشروع، محذرة من 
أن إيقاف العمل باملشروع سيلحق 

ضرراً بالوزارة.

وقال املتحدث باس��م ال��وزارة حازم 
محم��د عل��ي ف��ي حدي��ث متلفز 
تابعت��ه »الصباح اجلديد«، إن »وزارة 
االتص��االت قامت ب��كل االجراءات 
القانوني��ة واألمنية قبل الش��روع 
مبش��روع الكابل الضوئ��ي«، مبيناً 
أنه »من ضمن تلك اإلجراءات أيضاً 

تقدميه إلى وسائل اإلعالم«.

وأض��اف عل��ي، أن »املش��روع عرض 
على جلنة من األم��ن الوطني التي 
بدورها أعطت املوافقة به«، مؤكداً 
»ع��دم وج��ود أي��ة أض��رار أمنية أو 
مالي��ة باملوض��وع، ال س��يما فيما 
يخ��ص احلديث عن اله��در في املال 
العام، بل على العكس املشروع لم 

يكلف الدولة أية مبالغ مادية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
داخ��ل مدينة  كش��فت مص��ادر 
املوصل،ام��س الثالث��اء، عن صدور 
أوام��ر بانس��حاب ق��ادة »جي��ش 
اخلالف��ة« من مدين��ة املوصل إلى 

مدينة الرقة في سوريا »فوراً«.
حدي��ث  ف��ي  املص��ادر  وقال��ت 
صحفي، إن »أوامر ص��درت لقادة 

ما يس��مى بجيش اخلالفة التابع 
االرهابي��ة  داع��ش  لعصاب��ات 
إلى  ف��وراً  باالنس��حاب  تأمره��م 

مدينة الرقة«.
أن »األوام��ر  وأوضح��ت املص��ادر، 
القي��ادة  قب��ل  م��ن  ص��درت 
العسكرية في الرقة إلى ما تبقى 
من القيادات في محافظة نينوى 

باالنس��حاب وجم��ع عناصره��م 
وإخالء وحرق مقراتهم بالس��رعة 

املمكنة«.
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وكان 
املس��لحة رئي��س ال��وزراء حي��در 
العب��ادي، أعل��ن في )19 ش��باط 
2017(، ع��ن انطالق عمليات حترير 

اجلانب األمين من مدينة املوصل.

االتصاالت تنفي وجود أضرار 
بمشروع الكابل الضوئي

أوامر تقضي بانسحاب قادة »جيش الخالفة« 
في الموصل إلى الرقة »فورًا«
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بغداد – استهداف دورية 

ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس الثالثاء، بأن جندياً ُقتل 
فيما أصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة 
اس��تهدفت دوري��ة تابع��ة للجي��ش 
ش��مالي العاصمة بغداد، فيما أشار 
إلى اعتقال ش��خص بتهمة املتاجرة 

باخملدرات جنوب شرقي العاصمة.
وق��ال املص��در  االمن��ي ال��ذي رفض 
الكشف عن اسمه إن "عبوة ناسفة 
موضوع��ة عل��ى جان��ب الطريق في 
بغ��داد  ش��مالي  اله��ورة  منطق��ة 
انفجرت صباح يوم امس مستهدفة 
دوري��ة تابعة للجيش، ما أس��فر عن 

مقتل جندي وإصابة آخر". 

ديالى – عملية نوعية 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظة ديالى امس الثالثاء اعتقال 
"أه��م" ق��ادة تنظيم "داع��ش" في 
حوض الوقف شمال شرقي ب عقوبة.

وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
"ق��وة  إن  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
اس��تخبارية من اللواء 20 في الفرقة 
اخلامس��ة نفذت عملي��ة نوعية في 
محيط قرية اخمليس��ة )6 كم شمال 
اب��ي صي��دا( وجنح��ت ف��ي اعتق��ال 

اإلرهابي . 

كركوك- خطة امنية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظة كركوك ام��س الثالثاء بأن 
تنظي��م "داع��ش" االرهابي س��حب 
أغلب مقاتليه من مراكز البلدات في 
قضاء احلويجة جنوب غربي كركوك، 
مبينا أن التنظيم ق��ام بنقلهم إلى 

بعض املواقع في جبال حمرين.

وق��ال املص��در االمن��ي إن "تنظي��م 
داعش االرهابي قام بسحب العشرات 
م��ن عناص��ره م��ن نواح��ي الرش��اد 
والعباس��ي والرياض وال��زاب التابعة 
لقضاء احلويجة )45كم جنوب غربي 
كرك��وك("، مبينا أن "مراكز النواحي 
بدت ش��به خالية، إال م��ن عدد قليل 

من عناصر التنظيم".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكشف عن اس��مه، أن "داعش نقل 
عش��رات املس��لحني باجت��اه خطوط 
التم��اس م��ع الق��وات األمني��ة في 
سلسلة جبال حمرين وناحية العلم 
وحقول عالس وعجيل شمالي صالح 

الدين". 

صالح الدين – اشتباك مسلح 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظة ص��الح الدين امس الثالثاء 

ان قوات احلشد الشعبي دمرت مفرزة 
لعصابات داعش االرهابية في تعرض 

فاشل لها بناحية العلم.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف ع��ن اس��مه أن "احلش��د 
مف��رزة  دم��ر   52 الل��واء  الش��عبي 
اثن��اء  داع��ش  لعناص��ر  مهاجم��ة 
صد تعرض فاش��ل ف��ي منطقة تل 
كصيبة جنوب ش��رق ناحي��ة العلم 

في محافظة صالح الدين".

االنبار – استهداف مقر 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
الثالث��اء،  ام��س  األنب��ار  محافظ��ة 
ب��أن تنظي��م "داعش" قص��ف مقرا 
للجيش غربي احملافظة، مش��يرا الى 
ان القصف اس��فر ع��ن اصابة ثالثة 

جنود.
وق��ال املص��در  إن "تنظي��م داع��ش 

للجي��ش  مق��را  قص��ف  اإلرهاب��ي 
غرب مدين��ة الرطب��ة )310كم غرب 
الرم��ادي( بواس��طة طائرة مس��يرة 

حتمل قنابل".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، ان "القصف 
اس��فر عن إصابة ثالثة جنود بجروح، 
مت نقله��م ال��ى املستش��فى لتلقي 

العالج". 

ميسان – نزاع مسلح 
افاد مصدر أمني في مديرية ش��رطة 
محافظة ميس��ان ام��س الثالثاء بأن 
ش��خصاً قتل بنزاع عش��ائري وسط 

احملافظة.
إن "نزاع��اً عش��ائرياً  وق��ال املص��در 
اندل��ع بني اف��راد قبيلة ف��ي منطقة 
حي القاهرة االولى وس��ط ميس��ان، 
ما اس��فر عن مقتل احد االشخاص 

بطلق ناري في منطقة الصدر".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكش��ف عن اس��مه، أن "قوة امنية 
طوق��ت املنطقة واعتقل��ت البعض 
منهم ونقل��ت جث��ة القتيل للطب 

العدلي". 

نينوى – هجوم مسلح 
ذكر مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
نينوى ان قوات احلشد الشعبي قتلت 
10 من أرهابيي عصابات داعش جنوب 

غرب مدينة املوصل.
وذكر املصدر ان "قوات احلشد/ لواء 8، 
قتلت 10 عناص��ر من داعش وتفجير 
ث��الث س��يارات ملغمة واالس��تيالء 
عل��ى عجلة حتمل س��الح 12.5 ملم 
واخ��رى حتم��ل مدف��ع 106، وذلك في 
ص��د تع��رض قام��وا به على س��واتر 
احلش��د في صح��راء احلض��ر، جنوب 

غرب املوصل".

البصرة – ممارسة امنية 
أعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة البصرة ام��س الثالثاء عن 
تنفي��ذ أكثر من ٩٠٠ ممارس��ة أمنية 
في مناط��ق مركز واقضي��ة ونواحي 
احملافظة كافة خالل األش��هر الثالثة 
املنصرمة أس��فر عنها إلقاء القبض 

على ٣٣٤٣ متهم بجرائم مختلفة.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه أن الق��وات األمنية ألقت 
القبض على ٦٠ متهما من مرتكبي 
جرائم القت��ل و ٦٠ آخري��ن متهمني 
بجرائم الس��طو املس��لح والسرقة 
وأكث��ر م��ن ١٢ عصاب��ة متخصصة 
بجرائ��م اخلط��ف فض��الً ع��ن إلقاء 
القب��ض على ٦٨ م��ن متعاطي وجتار 

اخملدرات خالل شهر واحد فقط.

استهداف دورية للجيش بمنطقة الهورة شمالي بغداد * اعتقال إرهابي بعملية نوعية شمال شرقي بعقوبة
تدمير مفرزة لـ"داعش" في محافظة صالح الدين  * مقتل 10 مسلحين باشتباك جنوب غربي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التربية، ع��ن صرف رواتب محافظة 

نينوى خالل يومني.
وقالت ال��وزارة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن��ه "ف��ي س��ياق املطالب��ات واجلهود 
احلثيث��ة وس��عي وزير التربية محم��د الصيدلي 
ملتابع��ة حقوق املعلمني واملدرس��ني ف��ي نينوى 
اج��رى الصيدلي اكثر من اتص��ال مع وزير املالية 

حول رواتب نينوى والرواتب املدخرة".
وأضاف البي��ان أن "هذه االتصاالت أس��فرت عن 
صرف رواتب نينوى خ��الل يومني والضغط باجتاه 

صرف املدخرة عاجال أيضاً.
وأعلنت وزارة التربية، في 20 تشرين الثاني 2016، 
عن اس��تئناف الدوام مبناطق عدة في محافظة 

نينوى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن البن��ك املركزي العراقي،ام��س الثالثاء، انه 
يعت��زم إعداد خط��ط لتقييم األض��رار من اجل 
إع��ادة إعمار وتأهي��ل فرعه الرئي��س في مدينة 

املوصل.
وقال إعالم البنك في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "البن��ك املرك��زي العراق��ي يحي��ي 
بطوالت القوات املسلحة بكافة تشكيالتها في 
حترير مناطق املوصل، وآخره��ا تلقيه اخبار حترير 

فرع البنك املركزي العراقي في احملافظة".
واضاف البنك، أنه "سيقوم بالتنسيق مع اجلهات 
املعنية إلعداد اخلطط املطلوبة لتقييم األضرار 
م��ن اجل إع��ادة إعمار وتأهيل الف��رع عند إعالن 

إكمال التحرير والنصر على اجملاميع اإلرهابية".
ومتكن��ت القوات االمنية ام��س الثالثاء من حترير 
الفرع الرئيس للبنك املركزي العراقي في مدينة 

املوصل بعد طرد عناصر تنظيم "داعش" منه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت السلطة القضائية، ان احملكمة اجلمركية 
الوسطى استوفت مبالغ تصل قيمتها إلى أكثر 
م��ن مليار دينار خ��الل العام املاضي ج��راء تغرمي 

اخملالفني والتعويض املدني إلدارة اجلمارك.
وق��ال قاض��ي احملكم��ة الكمركي��ة للمنطقة 
الوس��طى س��تار ورور في حديث اورده "للصباح 
اجلديد" ، املركز اإلعالم��ي جمللس القضاء األعلى 
إن "هذه األموال متثل اإليرادات املس��تحصلة من 
الغرام��ات املفروض��ة على اخملالف��ني لتعليمات 
قانون الكم��ارك ومبالغ التعوي��ض املدني إلدارة 

اجلمارك".
يذكر أن احملكمة اجلمركية للمنطقة الوس��طى 
تتول��ى النظر في دعاوى ثمان��ي محافظات هي؛ 
بغ��داد، بابل، كربالء، النجف، الديوانية، واس��ط، 

ديالى، وصالح الدين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزي��ر الهجرة واملهجرين، جاس��م محمد 
اجلاف، عن ع��ودة 72 الف نازح ال��ى مناطقهم 
احمل��ررة مبحافظة نين��وى منذ انط��الق عمليات 

حتريرها في 17 تشرين االول املاضي.
وأكد اجلاف بحسب بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، ان "ال��وزارة مس��تمرة بتأم��ني عودة 
النازحني م��ن اخمليم��ات الى أماكن س��كناهم 
االصلية في املناطق احمل��ررة من داعش االرهابي 

مبحافظة نينوى".
ودع��ا اجل��اف احلكومات احمللي��ة وال��وزارات ذات 
الصلة لإلس��راع ف��ي تهيئة األجواء املناس��بة 
متمثلة باخلدمات الصحية واملاء والكهرباء الى 
جانب اعادة الدوائر واخلدمات االساسية لغرض 
عودة االستقرار االمني اضافة الى تفعيل قطاع 
التربية والتعليم لتش��جيع تلك العوائل على 

العودة الى مناطقها احملررة".

"التربية" تؤكد صرف 
رواتب نينوى في غضون 

يومين

"المركزي" يعّد الخطط 
إلعادة إعمار فرعه بالموصل

محكمة الجمارك تزّود 
خزينة الدولة بمليار 
ونصف المليار دينار

عودة أكثر من 72 ألف 
نازح إلى مناطقهم المحررة

الملف األمني

سقوط أهم معاقل داعش.. 
والعلم العراقي يرفرف فوق املبنى 

احلكومي باملوصل
وأض��اف رس��ول ف��ي حدي��ث خاص 
أن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
"القطع��ات جنح��ت في الس��يطرة 
عل��ى اجلس��ر الثاني )جس��ر احلرية(" 
فضال ع��ن متكنه��ا من حتري��ر مبنى 
مديرية املاء واجمل��اري في اجلانب األمين 

من املوصل.
وأوض��ح ب��أن" ق��وات ال��رد الس��ريع 
والش��رطة  االحتادي��ة متكن��ت أيض��اً 
م��ن حتري��ر مبن��ى مديري��ة الطاق��ة 
األث��ري ف��ي  واملتح��ف  الكهربائي��ة 

اجلانب األمين للمدينة . 
وفي س��ياق متصل انطلقت عملية 
حترير ناحية بادوش ف��ي اجلانب األمين 

ملدينة املوصل.
وذك��ر بيان إلعالم احلش��د الش��عبي 
تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
احلش��د  "ق��وات  ان  من��ه،  نس��خة 
الشعبي/ اللواء 26 والفرقة التاسعة 
املدرع��ة للجي��ش انطلق��ت لتحرير 
سجن بادوش وناحية بادوش بالكامل 
في الساحل األمين ملدينة للموصل".

وأعل��ن فريق اإلع��الم احلرب��ي ، أمس 
الثالث��اء، عن صد هجوم نفذه عناصر 
التنظيم جنوب غرب املوصل، مشيراً 

إلى تدمير ثالث عجالت مفخخة.
وقال اإلع��الم احلربي في بي��ان تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
منه، إن "قوات احلشد الشعبي / لواء 
8 متك��ن، صباح اليوم، من صد هجوم 
نف��ذه عناص��ر التنظيم اس��تهدف 
القطع��ات في صحراء احلضر، جنوب 

غرب املوصل".
وأضاف البيان أن "العملية أس��فرت 
ع��ن مقت��ل 10 عناص��ر م��ن داعش 
مفخخ��ة،  س��يارات   3 وتفجي��ر 

واالس��تيالء على عجلة حتمل سالح 
12.5 ملم وأخرى حتمل مدفع 106". 

ودم��رت طائرات الق��وة اجلوية ، أمس 
الثالثاء ، ما يسمى ببيت املال لعناصر 
“داعش” اإلجرامية، كما قتلت قيادات 
بينه��م اجانب في قضاء تلعفر غرب 

مدينة املوصل.
وذك��ر بي��ان ل��وزارة الدف��اع حصلت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ عل��ى 
نسخة منه، انه ” بناًء على معلومات 
االس��تخبارات  ملديري��ة  دقيق��ة 
القوة  العس��كرية، متكنت طائ��رات 
اجلوي��ة م��ن تدمير ما يس��مى ببيت 
املال جملرمي “داعش” خالل ضربة جوية 

استهدفتهم في تلعفر”.
وأضاف ان “العملية أسفرت عن قتل 
املس��ؤول عن )بي��ت امل��ال( وعدد من 
قياداته من جنس��يات مختلفة وهم 
كل من االرهابيني سامي احمد غافر 
)مس��ؤول بيت املال لقاط��ع اجلزيرة( 
،واملدعو أبو عائش��ة )مس��ؤول جلنة 
الرواتب( تونس��ي اجلنس��ية ، واملدعو 
محس��ن قب��الن امللق��ب أب��و تبارك 
)مس��ؤول اقتصادي��ة داع��ش( تركي 

اجلنسية”.
وأش��ار البيان إلى “قتل املدعو احمد 
صاب��ر امللق��ب أب��و م��رمي )مس��ؤول 
اجلنس��ية  تركي  املالي��ة(  حس��ابات 
، واملدع��و مه��دي الش��كران امللقب 
أبو إس��ماعيل )املس��ؤول العسكري 
لقاط��ع تلعف��ر( ترك��ي اجلنس��ية ، 
وابراهي��م اخلاتون��ي امللق��ب أبو عبد 

)مسؤول نقل املهاجرين في تلعفر(”

"االحتادية" تعلن قتل 135 إرهابياً 
بعملية دواسة املوصل ومحيطها

وق��ال املصدر ف��ي حدي��ث صحفي، 
إن "تنظي��م داعش أق��دم، على نحر 
ثمانية مدنيني في قضاء احلويجة )55 

كم جنوب غربي كركوك( أمام حشد 
من الن��اس"، مبيناً أن "التنظيم نفذ 
ذلك بع��د ص��دور حكم مما تس��مى 
احملكم��ة الش��رعية بإع��دام املدنيني 
نح��راً بتهمة نقل الهاربني من قضاء 
احلويجة باجتاه محافظة صالح الدين 

وقوات البيشمركة في كركوك".
وأضاف املصدر ، أن "التنظيم يعيش 
حال��ة من اخلوف بع��د تلقيه ضربات 
قاصمة وتدمير عدد كبير من مواقعه 

في جنوب غربي احملافظة".

رئيس الوزراء يشدد على
اتخاذ اإلجراءات ضد "العابثني"

مبمتلكات الدولة
وأك��د العبادي، بحس��ب البيان، على 
"أهمية العمل للمحافظة على املال 
الع��ام ومكافحة الفس��اد، واعتماد 
اإلجراءات القانوني��ة الالزمة لضمان 
ذل��ك مبا يقتض��ي من تفعي��ل دقيق 
ومحاس��بة  لردع  والقرارات  للقوانني 
من تس��ول له نفس��ه التجاوز على 

املال العام".
وش��دد رئي��س ال��وزراء عل��ى "البدء 
بإتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة ض��د 
كل م��ن يعب��ث مبمتل��كات الدول��ة 
أو ممتل��كات املواطن��ني م��ن األراضي 

والعقارات وغيرها".

إحباط محاولة لسرقة 18 مليار 
دينار من مصرف حكومي

أيَّ��دت الوقائ��ع وأق���وال  وتابع��ت " 
املُمث��ل القانون��يِّ ملص��رف الرافدين 
واملصرف األهليِّ وش��هادة الش��هود، 
فضالً عن توصي��ات التحقيق اإلداريِّ 
اجل��اري في مكتب املُفتِّ��ش العامِّ في 
وزارة املاليَّة، وقرينة هرب املُتَّ�هم عن 
وجه العدالة، أيَّ�دت التهَم املنسوبة 
إليه؛ ممَّا أوص��ل احملكمة إلى القناعة 

الكافي��ة لتجرمي��ه، فحكم��ت عليه 
مبقتضى املادَّة احلكميَّة".

رة  ن ق��رارُ احلكم إص��دارَ ُمذكَّ وتضمَّ
��ه، وتأيي��َد احلجز على  القب��ض بحقِّ
املنقول��ة،  وغي��ر  املنقول��ة  أموال��ه 
وإعطاَء احلقِّ للجهة املُتضرِّرة بطلب 
الق��رار  اكتس��اب  ح��ال  التعوي��ض 

الدرجة القطعيَّة.

نّواب عن "املواطن": الوثيقة 
تتعرض حملاوالت تشويه.. ولم 
نخض في جزئياتها حتى اآلن

ويري��د أن يبق��ى البل��د ف��ي حال��ة 
فوضى". على حد قوله.

ويتابع حديثه قائالً: "القس��م الثاني 
يري��د معرفة بنود الوثيق��ة. وهذا ما 
نعول عليه، فيما يتمس��ك القسم 
الثال��ث بالوثيق��ة -وه��و التحال��ف 

الوطني- ويرى بأنه ال خيار غيرها".
ويؤكد اللكاش إن "الوثيقة ليس��ت 
دس��توراً، بل هي ورقة قابلة للحذف 
واإلضاف��ة والتعدي��ل"، مش��يراً إلى 
إن��ه "حت��ى اآلن لم يت��م اخلوض في 
جزئيات الوثيقة، وما طرح للجمهور 
والكتل واألمم املتح��دة وبعض الدول 
اإلقليمية هي اخلطوط العامة لها".
وعق��ب إط��الق التحال��ف الوطن��ي 
الوطني��ة  التس��وية  "مش��روع 
التأريخية"، بادرت كتلة "احتاد القوى 
الوطني��ة" بتق��دمي رؤيتها مبش��روع 

التسوية ومرحلة ما بعد "داعش".
وفي هذا الش��أن يوّض��ح النائب عن 
ائت��الف املواط��ن حس��ن خالطي إن 
"الوقت احلالي هو الس��تقبال الرؤى 
السياسية بشأن مشروع التسوية، 
بعد أن ق��دم التحالف الوطني رؤيته 

الشاملة".
ويضي��ف خالط��ي ف��ي حدي��ث مع 
"الصباح اجلديد" قائالً: "نس��مع عن 

تقدمي عدد من األوراق بشأن املشروع. 
التحال��ف الوطني ينتظر تقدمي تلك 
األوراق بنح��و رس��مي إلي��ه، ليت��م 
مناقشتها ودراس��تها وإعطاء الرأي 

العام للتحالف بشأنها".
ويؤك��د النائ��ب عن ائت��الف املواطن 
إن "جمي��ع تلك املش��اريع هي عبارة 
عن رؤى مش��تركة وليست قوانني"، 
مشيراً في الوقت ذاته إلى إن "هناك 
قب��والً مبدئي��اً عل��ى ض��رورة إيجاد 
تس��وية ورس��م مسار اس��تراتيجي 

للمرحلة املقبلة". 
العام��ة  الهيئ��ة  تصوي��ت  وبع��د 
للتحال��ف الوطن��ي عل��ى "وثيق��ة 
التاريخي��ة"،  الوطني��ة  التس��وية 
تبن��ت األمم املتح��دة ع��رض الوثيقة 
املش��اركة  األط��راف  جمي��ع  عل��ى 
ف��ي العملي��ة السياس��ية، بكونها 
"الطرف الضامن لتطبيقها". يقول 
النائ��ب ع��ن ائت��الف املواط��ن فرات 

التميمي.
ويش��ير التميم��ي ف��ي حدي��ث مع 
"الصب��اح اجلديد"، إل��ى إن التحالف 
ومقترح��ات  آراء  "ينتظ��ر  الوطن��ي 
القوى السياس��ية وجميع املكونات 
حول الوثيقة"، الفتاً في الوقت عينه 
إل��ى إن "الوثيقة تختل��ف عن ملف 
املصاحل��ة، الن ذلك املل��ف لم يحمل 
ضمانات ال سيما فيما يتعلق بامللف 

األمني وحصر السالح بيد الدولة".
وثيق��ة  ف��إن  التميم��ي  وبحس��ب 
عل��ى  "ترك��ز  الوطني��ة  التس��وية 
مبدأ أس��اس وهو تن��ازل اجلميع من 
أجل وح��دة البل��د، واالحت��كام إلى 

الدستور".

احباط هجوم "إرهابي" ضد امللك 
السعودي في ماليزيا

قبل أن يتوجها إلى سوريا لالنضمام 

إلى تنظيم "داعش".
وحس��ب معلومات الشرطة، تتراوح 
أعمار املشتبه بهم بني 26 و33 عاماً، 
ومت إلق��اء القب��ض عليه��م ف��ي 26 
ش��باط )يوم وصول امللك السعودي 
إل��ى كواالملب��ور(، ف��ي أثن��اء عملية 

حملاربة اإلرهاب. 
وم��ن ب��ني املعتقل��ني ش��خص كان 
يعم��ل كطباخ ف��ي أح��د املطاعم 
احمللي��ة، فيم��ا كان آخ��ر ي��درس في 

جامعة ماليزية خاصة.
يذك��ر أن العاه��ل الس��عودي ق��ام 
بأول زي��ارة رس��مية له إل��ى ماليزيا 
اس��تغرقت 4 أي��ام ف��ي 26 ش��باط 
املاضي، وف��ي اليوم الثاني من الزيارة 
أعلنت ش��ركة "ارامكو" عن خطط 
الستثمار 7 مليارات دوالر في مشروع 
لبناء مصفاة نفطية ضخمة جنوب 

ماليزيا.

الشروع بخطوات التأسيس
للجامعة األميركية في بغداد

املقاع��د  مضاعف��ة  عل��ى  واتفق��ا 
الدراس��ية للطلبة العراقيني ضمن 
برنام��ج فول برايت، وتأس��يس مركز 
اللغ��ة االنكليزي��ة ف��ي ال��وزارة في 
ضوء األه��داف العلمي��ة والثقافية 
التي تنش��دها املؤسس��ة اجلامعية 

العراقية".
البي��ان،  بحس��ب  العيس��ى  وأك��د 
التأس��يس  بخط��وات  "الش��روع 

للجامعة األميركية في بغداد".
يذك��ر أن "فولبراي��ت"، ه��و برنامج 
للمن��ح الدراس��ية رفي��ع املس��توى 
وتنافسي، أنطلق عام 1946 من قبل 
الكونغرس األميركي وعضو مجلس 
الشيوخ األميركي الراحل وليام جي 
فولبرايت لترسيخ السالم والتفاهم 

الدولي.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

في الوقت الذي تستعر فيه املعارك 
في قل��ب مدين��ة املوص��ل باجلانب 
االمين حيث املناطق الش��هيرة، باب 
الطيب والدواس��ة واجملمع احلكومي 
فيها وص��وال ملناطق الس��رجخانة 
وباب جديد، تتدفق مئ��ات العائالت 
الس��اخنة  االحي��اء  م��ن  الهارب��ة 
مناط��ق  ع��ن  نس��بياً  البعي��دة  او 
االشتباك باجتاه القوات األمنية من 
خ��الل املمرات األمني��ة التي أمنتها 

القوات املشتركة.
وبس��بب تدمير اجلس��ور اخلمس��ة 
من قب��ل عناصر داع��ش االرهابيني، 
فان جمي��ع النازح��ني يتجهون الى 
باجت��اه  املوص��ل  جنوب��ي  مناط��ق 
ناحيتي حمام العليل والقيارة، بعد 
مس��يرة متعبة محفوف��ة باخملاطر 
وس��ط معاناة صعبة بس��بب قلة 
االغاثي��ة احلكومية  اجله��ود  حجم 
و تل��ك الت��ي تق��وم به��ا منظمات 
انس��انية وخيرية والتي ال تتناسب 
وحجم اعداد النازحني الذي يش��هد 
"زي��ادة انفجارية" عل��ى وفق تعبير 
احد الصحفيني املوصليني ملراس��ل 

"الصباح اجلديد".
الناش��طون املوصلي��ون ل��م يقفوا 
مكتوفي االيدي وهم يرون اهاليهم 
ميرون مبحن��ة مري��رة، عنوانها اجلوع 
واحلاج��ة ألي دع��م، فاطلق��وا عدة 
حم��الت توعوي��ة تدع��و لالس��راع 
بنج��دة النازح��ني الذي��ن ف��ّروا من 
مجاعة حقيقية بس��بب س��يطرة 
داع��ش عل��ى مدينتهم الت��ي باتت 

شبه منكوبة.
يقول احد الناشطني املوصليني "في 
حني كان��ت املائدة املوصلية األنيقة 
توضع في كل من��زل ليلتف حولها 
األحباب وتقدم لكل ضيف أصبحت 
العائلة املوصلية "نازحة" حتت املطر 
تفترش الط��ني وتلتحف الغمام وال 

يدخل جوفها غير كسرة خبز مبللة 
إن ج��اد بها اخلي��رون".. ضمن حملة 

#املوصل_مدينة_منكوبة.
ووجه الناش��طون املوصلي��ون نداًء 
ل��كل العراقي��ني يقولون في��ه نداء 
الى العراقيني.. الى اخوتنا العراقيني 
من ش��مالي الع��راق حت��ى جنوبه، 
من زاخ��و الى الفاو، ال��ى العراقيني 
ف��ي ده��وك، اربي��ل، الس��ليمانية، 
زاخو، كركوك، ديال��ى، صالح الدين، 
بغداد، االنبار، واس��ط، بابل، كربالء، 
القادسية، ميسان، ذي قار، النجف، 

املثنى، البصرة.
اخوتكم في املوصل ميّرون في اش��د 
محنة عرفتها البشرية، ذل الشيوخ 

ومش��ت النس��اء حافي��ات، ودموع 
االطف��ال غذاؤه��م ف��ي الصب��اح، 
واحلكومة العراقية وحكومة نينوى 
احمللي��ة تخل��ت عّن��ا وتركونا لش��ّر 
داع��ش وحدنا نح��ن وابطال القوات 
العراقية املسلحة نصارع هذا الشّر 

املطلق.
ه��ل ترضون ان جنوع ونتش��رد وانتم 
في العراق اخوتن��ا؟ هل ترضون هذا 

الهلكم؟
نناش��دكم بكل روابط بيننا وبكل 
م��ا فيكم م��ن رحمة وانس��انية ان 
تنق��ذوا اخوتك��م ف��ي املوص��ل، ان 
النازح��ني يعيش��ون حال��ة ال تقدر 
اللغ��ة عل��ى تفس��يرها، انطلق��وا 

اليهم وساعدوهم.
نساء يبنت في العراء، وشيوخ هّدهم 
التعب والقهر، وانتم تعرفون ما هو 

قهر الرجال.
#املوصل_مدينة_منكوب��ة  ان 
نناش��دكم مل��ا فيك��م م��ن ضمير 
فاغيثون��ا فقد تركون��ا وحدنا نحن 
والش��ّر املطلق نص��ارع امل��وت، فال 
نحن منوت فننج��و وال احلرب تنتهي 

فنسكن.
نش��كو اليكم ضع��ف قوتنا وقلة 
حيلتن��ا وهواننا عل��ى الناس، وانتم 
اخوتن��ا وأهلن��ا، الى م��ن تتركونا؟ 
الى ع��دو يتهجمنا؟ ي��ا اخوتنا اننا 

مغلوبون فانتصروا لنا.

من جانبه ق��ال الناش��ط احلقوقي 
واملدن��ي لقم��ان عم��ر الطائ��ي ل� 
"معان��اة  ان  اجلدي��د"  "الصب��اح 
النازح��ني في اجلانب الغربي تتفاقم 
يوماً بعد يوم وس��اعة بعد س��اعة، 
حيث اعدادهم تزداد وجهود االغاثة 

ال تتناسب واعدادهم املتزايدة".
واضاف "ينبغي على القوات االمنية 
العراقية االسراع بنصب جسر عائم 
يرب��ط جانبي املدين��ة، وميكن نصب 
اجلسر في املناطق احملررة من جانبي 
املدينة لتأمني سالمة األهالي بعيداً 

عن مرمى نيران داعش االجرامي".
واش��ار الطائ��ي ال��ى ان��ه "ينبغي 
ان يك��ون هنال��ك تدقي��ق أمني ملن 

يعب��ر من اجلان��ب الغرب��ي للجانب 
ان س��كان  الش��رقي، فض��ال ع��ن 
األخير سيس��اعدون بإغاثة املقبلني 
م��ن اجلان��ب الغرب��ي وكل حس��ب 

امكاناته".
العائ��م  اجلس��ر  "نص��ب  ان  ع��ادًا 
سيخفف من معاناة النازحني كما 
سيسهم في تخفيف العبء على 
احلكومت��ني احمللي��ة واالحتادي��ة في 

جهودهما االغاثية".
هذا وق��د اقدم��ت عش��ائر جنوبي 
املوص��ل على ارس��ال مواكب حتمل 
للنازح��ني  اغاثي��ة  وم��واد  اغذي��ة 
املقبل��ني م��ن امين املوص��ل بأطراف 

مدينة حمام العليل.

بسبب تدمير الجسور 
الخمسة من قبل 
عناصر داعش 
اإلرهابيين، فإن جميع 
النازحين يتجهون إلى 
مناطق جنوبي الموصل 
باتجاه ناحيتي حمام 
العليل والقيارة، بعد 
مسيرة متعبة محفوفة 
بالمخاطر وسط معاناة 
صعبة بسبب قلة 
حجم الجهود اإلغاثية 
الحكومية

نازحو اجلانب األمين من املوصل

وصول مواكب إغاثة من عشائر جنوب نينوى

أهالي الموصل يطلقون حمالت توعوية تدعو لإلسراع بنجدة النازحين
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بغداد - محمود خيون: 

تواص��ل املالكل��ت الهندس��ية 
وزارة  ف��ي  واحلرفي��ة  والفني��ة 
وإزالة  لرفع  الكهرباء حمالته��ا 
التجاوزات احلاصلة على شبكات 
التوزي��ع العامل��ة ف��ي املناطق 
والت��ي  والتجاري��ة  الس��كنية 
تسبب إنقطاع التيار الكهربائي 
خارج أوقات القطع املبرمج الذي 
تفرضه ظروف املنظومة بشكل 

عام .
كما ش��ددت الوزارة عل��ى دوائر 
التابع��ة له��ا بضرورة  التوزي��ع 
مواصل��ة حمالته��ا التي تخص 
جباي��ة أج��ور قوائ��م الكهرباء 
خاصة التي حتم��ل أرقاماً عالية 
بسبب تراكم الديون وتعد هذه 
الت��ي تواجهها  من املش��كالت 
مديري��ات التوزيع والتي تس��بب 
ف��ي  وه��درا  كبي��رة  ضياع��ات 

الطاقة .
وقال املهندس عمر رشيد خلف 
مدير توزيع كهرباء الكرخ املركز 
أن من املش��كالت الكبيرة التي 
تواجهنا هي موضوع التجاوزات 
وعدم الس��يطرة عليها خاصة 
ف��ي املناط��ق التي تكث��ر فيها 
واحمل��ال  العش��وائية  اجملمع��ات 
التي اليلتزم أصحابها  التجارية 
الت��ي  واإلرش��ادات  بالتعالي��م 
تنص عل��ى عدم تك��رار التجاوز 
االصولية  الط��رق  إتباع  وضرورة 

لتجهيزهم بالطاقة .
أن  عم��ر  املهن��دس  وأش��ار 
بض��رورة  ص��درت  التوجيه��ات 
التعام��ل بح��زم فيم��ا يخ��ص 
موض��وع جباي��ة أج��ور قوائ��م 
ديون��اً  حتم��ل  الت��ي  الكهرب��اء 
س��ابقة لم يتم تسديدها ومن 
بينها ما حتمل أرقاماً عالية تصل 
الى املالي��ن ولس��نوات ماضية 
كذلك الديون املترتبة على الدور 
املتروكة واملهدمة أو التي حتولت 
ال��ى عم��ارات أو أنش��طرت الى 
أكث��ر من دار كالت��ي حتولت الى 

مساكن التتجاوز مساحاتها 50 
متراً مربعاً .

وبن مدير توزي��ع كهرباء الكرخ 
املركز أن املناطق السكنية التي 
ش��ملتها عقود اخلدمة واجلباية 
من قب��ل ش��ركات األس��تثمار 
س��يتم قطع التي��ار الكهربائي 
اخلدمي��ة  واملراف��ق  ال��دور  ع��ن 
دي��ون  بذمته��ا  يترت��ب  الت��ي 
س��ابقة متراكمة واليعاد التيار 
الكهربائي اليها اال بعد تسديد 

الديون .
ودعا مدي��ر كهرباء الكرخ املركز 
الط��رق  أتب��اع  ال��ى  املواطن��ن 
ف��ي  واألصولي��ة  الصحيح��ة 

طل��ب جتهيزه��م بالتي��ار ع��ن 
طريق تقدمي طلبات رسمية كل 
حس��ب رقعت��ه اجلغرافية جتنباً 
للقيام بالتجاوز على الش��بكة 
، موضح��اً أن بأم��كان املواط��ن 
تق��دمي طل��ب التجهي��ز بالتيار 
الكهربائي من مقرات الصيانات 
الجراء الكشف على املوقع املراد 
جتهي��زه وتأييد ذلك من مديريات 

التوزيع .
وبن عمر أن املناطق التي شملت 
ف��ي حمالت رفع التج��اوزات في 
ش��ارع الربي��ع  بح��ي اجلامع��ة 
واملناط��ق احمليط��ة ب��ه ، فيم��ا 
تواص��ل مجاميع أخرى حمالتها 

ومصادرة  التجاوزات  وإزالة  لرفع 
املواد املستعملة  بالتجاوز .

الى ذل��ك كثف��ت دوائ��ر التوزيع 
التابع��ة ل��وزارة الكهرب��اء ف��ي 
وعم��وم  بغ��داد  العاصم��ة 
احملافظات  م��ن جهودها لتنفيذ 
حم��الت أزال��ة أغصان االش��جار 
املتداخلة مع مكونات الش��بكة 
الكهربائي��ة وحقق��ت ف��ي ذلك 
نس��ب اجناز متقدمة اضافة الى 
قيامه��ا بتنظي��م حم��الت لرفع 
التج��اوزات في عدد م��ن املناطق 
وبالتنس��يق  األهداف  بعد حتديد 
ومت خالل احلمالت مصادرة كميات 
كبيرة م��ن األس��الك والقابلوات 

واملعدات املستعملة في التجاوز 
مع أخذ تعهدات قانونية خطية 
بع��دم تك��رار  املتجاوزي��ن  تل��زم 
التج��اوز عل��ى ش��بكات التوزيع 
كم��ا قامت دوائ��ر التوزيع  بوضع 
الفتات تدعو املواطنن الى ضرورة 
التعاون م��ع دوائ��ر الكهرباء في 
مجال جباية مابذمتهم من ديون 
مستحقة لقوائم اجور الكهرباء 
من اج��ل حتقيق افض��ل النتائج 
عل��ى مس��توى تق��دمي اخلدمات 
املطلوبة في  املستلزمات  وتوفير 
عمليات حتس��ن اداء الش��بكات 
وتأهيله��ا ف��ي عم��وم املناط��ق 
وخاص��ة املغذي��ات الت��ي تعاني 

من زي��ادة في األحمال بغية وضع 
بأعمال  للش��روع  زمن��ي  برنامج 
وأمكانية اس��تحداث  التدعي��م 
لتخفي��ف  جدي��دة  مغذي��ات 
األحمال وتوزيعها بالشكل الذي 
يكفل اس��تيعاب الطلب املتزايد 
عل��ى الطاقة خاصة ف��ي اوقات 
حمل الذروة وحتديداً في موس��م 
الصيف وانها تسعى جاهدة الى 
حتدي��ث الش��بكات الكهربائي��ة 
مبش��اريع  وتدعيمه��ا  الهوائي��ة 
تهدف من خاللها الى زيادة درجة 
ومبا  الكهربائي  بالتي��ار  الوثوقية 
يسهم في تقليل حاالت انقطاع 

التيار . 

الكهرباء تشدد إجراءاتها للحد من الضائعات في الطاقة 

شددت وزارة 
الكهرباء على 

دوائر التوزيع 
التابعة لها 

بضرورة مواصلة 
حمالتها التي 

تخص جباية أجور 
قوائم الكهرباء 

ال سيما التي تحمل 
أرقامًا عالية بسبب 

تراكم الديون 

مدير كهرباء الكرخ يشرف على عملية قطع التيار عن املتجاوزين

الربيع .. بوابة
 أمل متجدد!

مع اقت��راب فص��ل الربيع تفت��رش الطبيعة 
 ، النض��رة  بال��ورود  بس��اطا اخض��ر مزه��وا 
تبع��ث البهجة ف��ي النفوس ، تبه��ر االنظار 
بروع��ه االلوان ، ومتأل األج��واء بعطرها الفواح 
ع��داك ع��ن املوس��يقى العذبة الت��ي تطرب 
اآلذان ج��راء تغريد العصافير مم��ا يزيدها رونقا 
وس��حرا وجماال يتخلل ش��هر مارس العديد 
م��ن املناس��بات التي تزي��د من رونق��ه بداية 
بعيد االم،عيد الفصح،ش��م النس��يم وعيد 
النوروز،كلها اعياد تزيد من قيمة هذا الفصل 

وجتعله ينعم باجمل حلة.
باعتق��اد الفراعن��ة ان الربيع ه��و بداية اخللق 
»ش��م النس��يم«، أما التس��مية تع��ود الى 
أصل الكلمة الفرعونّية )ش��مو(، وهي مفردة 
مصرّي��ة قدمي��ة ترمز عن��د قدم��اء املصرين 
إلى يوم »بع��ث احلياة« واعت��دال االجواء بعد 
الب��رد الق��ارس, والش��عور بالنس��يم العليل 
الذي ينعش االج��واء ليكون هدية مصر مهد 
احلضارات ومهبط االديان الى ش��تى الشعب 

القدمي. 
منذ سنة 2700 قبل امليالد حتى يومنا احلالي 
يحتفل املصريون بعيد ش��م النسيم مبوعده 
, محافظن على تقاليدها وطقوس��ه ,حيث 
يت��م حتضير االطعم��ة املؤلفة م��ن »البيض 
اململح,اخل��س  الس��مك  املنقوش,الفس��يخ 
واحلدائق  البس��اتن  نحو  والبصل«ويتوجهون 
يفترش��ون االرض احتف��اال بالعي��د. حس��ب 
اعتقاد الفراعنة ان البيض يرمز الى خلق احلياة 
من اجلماد ,فاعتمدوه لينقشوا عليه دعواتهم 
ويضعوه في سالل من »سعف النخيل« على 
ش��رفات منازلهم لكي يجلب لهم احلظ .اما 
الفسيخ  عدوه رمزا للخير والرزق . البصل هو 
ارادة احلي��اة ,قهر امل��وت ,والتغلب على املرض. 
اما اخلس عدوه من النباتات املقدسة . وهناك 
ظه��ور معج��زة الرؤي��ة عندما يش��طر ضوء 
الش��مس واجهة الهرم األكبر الى ش��طرين 

ايذانا مبوعد عيد اخللق وبداية العام اجلديد.
تقول املراجع التاريخية ان بني اسرائيل نقلوا 
عيد شم النسيم عن الفراعنه عندما خرجوا 
من مص��ر ووافق خروجهم وجناتهم مع موعد 
احتفال ش��م النس��يم. واطلق��وا عليه عيد 
الفصح نس��بة لكلمه عبرية معناها اخلروج 
او العبور. وعدوه »راس السنة العبرية » تيمنا 
بنجاته��م وكتابة حياة جدي��دة لهم وعندما 
دخلت املس��يحية مص��ر جاء عي��د القيامة 
موافقا الحتفال املصرين بعيدهم ,واس��تمر 
االحتف��ال به��ذا العيد في مص��ر بعد دخول 
االسالم. وبقيت املراسيم والطقوس واحلفاظ 
عل��ى العادات والتقاليد دون ان يطرأ عليها اي 

تغيير.
»عيد الن��وروز« حتتفل به  الش��عوب االيرانية 
االخ��رى  الطوائ��ف  م��ن  وع��دد  والكردي��ة 
كاالس��ماعيلية والعلوين والبهائين في 21 
م��ارس من كل عام. ويذكر بان هذا العيد يرمز 
في اساس��ه للصراع بن قوى الظ��الم والنور 
,الفضيل��ة والرذيل��ة, اي ص��راع ما ب��ن اخلير 
والشر , وتنسب بداية فكرة النوروز الى عصور 
ما قب��ل امليالد ,وتعود من اص��ل كلمة كردية 
تتك��ون من« نو« يعني جدي��د »وروز »وهو يوم، 
مما يعني يوم جديد ,أما االساطير تتحدث عن 
احتفاالت عمت البالد في عهد امللك جمشيد 
بسبب نشره للسعادة واخلير والبركة في هذا 
التاري��خ وبقيت االحتفاالت تتكرر كل س��نه 

حتى ايامنا احلالية.

*كاتبة لبنانية  

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

متابعة الصباح الجديد:  

يواصل اسطول النقل التابع لشركات 
الوزارة ايصال الرز واملواد الغذائية الى 

املناطق احملررة في نينوى 
وقال بيان ل��وزارة التجارة عن ناطقها 
ان االس��طول التابع للشركة العامة 
لتجارة احلبوب متكن من نقل ٤٦٠ طنا 
من الرز الى سايلو بازوايا في محافظة 
نينوى من اصل الكمية املقررة ملدينة 

املوصل والبالغة )٢٠٠٠( طن .
واضاف البيان ان اللجنة املشرفة على 
عملي��ة جتهي��ز املواطن��ن والعائالت 
النازح��ة وزع��ت وعل��ى م��دى االي��ام 
املاضية م��واد ال��رز والزيت والس��كر 
والطحن ف��ي مخيم حم��ام العليل 
ومناطق اخرى عبر وكالء املواد الغذائية 
الذين مت اعادتهم للعمل لسد حاجات 

االهالي في املناطق احملررة .
واش��ار البي��ان ال��ى ان وزارة التج��ارة 
اعدت خطة واس��عة م��ن خالل غرفة 
العملي��ات الهدف منها تأمن الوضع 
باس��تمرار  املفردات  الغذائي وجتهي��ز 
وعلى وفق آليات جتعل املواطن يحصل 

على استحقاقاته .
البيان اوضح بأن الوزارة اعدت برنامجا 

واس��عا لتجهيز العائالت النازحة من 
اجلانب االمين ومعاجلة الوضع الغذائي 
املتده��ور ج��راء س��يطرة العصابات 
التكفيري��ة وان خزين جيد لهذه املواد 
مت اع��داده في خلية االزمة املش��كلة 
في الوزارة والتي تتابع الوضع الغذائي 
وتعد برامج ملواجهة حاالت اخللل في 

جتهيز املفردات
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت وزارة 
بتجهي��ر  اس��تمرارها  ع��ن  التج��ارة 
العائالت املتواج��دة في املناطق احملررة 
ومخيم��ات النازحن مبفردات البطاقة 

التموينية .
واوض��ح مدير ع��ام الش��ركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية املهندس قاسم 
حم��ود ان اللجن��ة الوزارية املش��رفة 
على عملية جتهيز املواطنن والعائالت 
النازح��ة وزع��ت خالل االي��ام املاضية 
املف��ردات الغذائي��ة عل��ى العائ��الت 
املتواجدة ف��ي مخيم حم��ام العليل 

والبالغ عددها 3820 عائلة .
وب��ن املدي��ر العام ان 16 ش��احنة من 
اس��طول نقل الوزارة قام��ت بايصال 
املتواجدة  للعائالت  الغذائية  املفردات 
في مخي��م حمام العليل واحململة ب� ) 
700 كيس( من مادة الس��كر و 1200 
كارتون من مادة زي��ت الطعام و)700( 

كيس رز و)1000( كيس طحن ، مبيناً 
ان عملي��ة التجهي��ز اس��تمرت ال��ى 
س��اعات متأخ��رة من اللي��ل لضمان 
تس��لم جمي��ع العائ��الت املتواج��دة 

للمواد التموينية . 

م��ن جانبها دع��ت الش��ركة العامة 
لتصني��ع احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة 
وكالء الطح��ن في محافظ��ة االنبار 
ملراجع��ة مراكز القط��ع في مطحنة 
االنبار احلكومية اجملاورة لسايلو احلبوب 

لتجهيزهم بحصة شهر شباط  من 
مادة الطح��ن والبالغة 13 الفا و412 

طنا .
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
طه ياسن عباس ان الكمية املذكورة 

تشمل احلصة املقررة ملناطق ) عامرية 
الفلوجة . اخلالدية . الصوفية .الرمادي 
.التأمي��م.  االندل��س  املركز.امللع��ب. 
الش��امية . هي��ت .كبيس��ة .احملمدي 
.الرطبة. النخي��ب . الرحالية . حديثة 
.بروانة .البغ��دادي .والكرمة .الفلوجة 
.الصقالوي��ة .جزي��رة اخلالدي��ة. مركز 

خالد بن الوليد .وناحية الفرات ( .
من جانبه اوضح كمال محمد صالح 
مدير فرع الش��ركة في االنبار املشرف 
عل��ى عملي��ة التجهيز ان الش��ركة 
باش��رت بالتجهي��ز وحس��ب اجلدول 
التموينية  واملراك��ز  للمناطق  الزمني 
داعي��ا ال��وكالء الى االلت��زام مبراجعة 
مراكز القطع في املواعيد احملددة لكل 

منهم .
ال��ى ذل��ك بحث��ت الش��ركة العامة 
لتجارة احلبوب بوزارة التجارة مع عضو 
جلن��ة االقتص��اد واالس��تثمارالنيابية 
النائب عل��ي صبحي عملي��ات توزيع 
مف��ردات البطاقة التمويني��ة وإنتاج 
اجملرش��ة احلكومي��ة ف��ي محافظ��ة 
بابل واملعوق��ات التي تواجهها وايجاد 

احللول املناسبة لها. 
وقال مدير فرع الشركة في محافظة 
باب��ل املهن��دس فراس كاظ��م عمران 
بانه مت خالل اللقاء االطالع على س��ير 

عمل الف��رع و توزيع مفردات البطاقة 
التموينية وإنتاج ا جملرش��ة احلكومية 
واملعوقات التي ترافق عملية التصنيع 
لغ��رض املس��اهمة في إيج��اد احللول 
إنتاجه��ا  وزي��ادة  تطويره��ا  لغ��رض 
اضاف��ة الى االط��الع عل��ى الطاقات 
اخلزني��ة ف��ي بن��زات احلب��وب وبنزات 
الش��لب ومس��قفات ال��رز ومتابع��ة 
توزيع الصكوك اخلاصة مبس��تحقات 
الفالحن  املس��وقن حملصول احلنطة  
2016 لعام  والتي بلغت نسبتها 27% 

من املبلغ الكلي .
من جانب اخر باش��ر فرع شركة جتارة 
احلب��وب ف��ي محافظة ديال��ى بتوزيع 
الصك��وك على الفالحن واملس��وقن 
حملص��ول احلنط��ة لع��ام 2016 حيث 
باش��رت وحدة احلس��ابات واحلاس��بة 
والتدقيق بتنظيم و بتوزيع الصكوك 
وحسب اجلدول املعد من قبل اللجنة 
الفالحن  بتوزيع مستحقات  اخملتصة 

واملسوقن
من جانب اخر واصل اس��طول النقل 
التابع للشركة العامة لتجارة احلبوب 
ايصال مادة الرز الى س��ايلو بازوايا في 
محافظ��ة نين��وي وبلغ��ت الكميات 
التي مت ايصالها  ٤٦٠ طنا من مجموع 
الكمية املقررة والبالغة  )٢٠٠٠( طن.

تقرير

إيصال المواد الغذائية إلى بازوايا ومخّيمات النازحين في الموصل 
تجهيز العائالت في مخيم حمام العليل بمفردات التموينية 

إيصال املواد الغذائية إلى مخيمات النازحني

الشيخ آل عذافة يدعو العشائر إلى التضافر والتكاتف
بغداد - الصباح الجديد:

نأشد الش��يخ بدر مفنت آل عذافة 
الش��يخ العام لعش��ائر اجلعيفرية 
جميع ش��يوخ العش��ائر الى اتخاذ 
الصحي��ح  االس��المي  النه��ج 
ف��ي مايتعل��ق بأح��كام القوان��ن 
العشائرية واضاف ان الدين والشرع 
اساس كل عمل وقال في حوار صريح 
جداً ان على ش��يوخ العش��ائر في 
هذه املرحلة التي تشهد ازمة على 
كل املس��تويات التضافر والتكاتف 
وع��دم التمجد وف��رض الهيبه من 
اج��ل البح��ث عن مجد ش��خصي 
على حساب العشيرة وعلى حساب 
الدين والقان��ون موضحاً بان العرف 
والفقه والقانون قواسم مشتركة 
الميكن عزل واحد عن االخرى واملنبع 
واملص��ب هو خدمة الن��اس وقال ان 
العرف اس��تخدمه البعض وسيله 

للتباه��ي بينم��ا ه��و مص��در م��ن 
مصادر التش��ريع وقد عمل به قبل 
االس��الم م��ن ناحي��ه اخ��رى انتقد 

الش��يخ بدر ظاهرة تعدد املش��ايخ 
وب��دون صف��ه عش��ائرية رس��ميه 
معزياً السبب الى النفوذ املادي عند 

البعض منهم واستغالل بعضهم 
الى اجلانب السياس��ي في اش��ارة 
واضحه منه الى مجالس االس��ناد 
الت��ي اجنبت بعض الش��يوخ الذين 
ليس لهم قاعدة عشائرية والبائهم 
واجلدير بالذكر ان عشائر اجلعيفرية 
وحس��ب تصري��ح الش��يخ لطيف 
عبد مفنت آل عذافة ابن اخ الشيخ 
ب��در والذي ين��وب عنه ف��ي العديد 
من امور العش��يرة في صدى اقامة 
مؤمتر ف��ي مضيف الش��يخ بدر آل 
عذافة تعلن فيه اقامة أمارة قبيلة 
اجلعيفرية ويذك��ر ان آل عذافة هم 
رمز لعش��ائر اجلعيفري��ة من خالل 
التاريخ املت��وارث الاجدادهم واليزال 
مضيف آل عذافة االن في محافظة 
واس��ط وحتدياً ناحية االح��رار تأمه 
الناس من جمي��ع االماكن لدورهم 

في فض النزاعات العشائرية .

املرحوم الشيخ عاكول عبدالكرمي والد 
الشيخ عبداحلسني عاكول

الشيخ بدر آل عذافة 

ايمان سالم *
عقدت الشركة العامة للحديد والصلب احدى 
ش��ركات وزارة الصناعة واملع��ادن اجتماعا مع 
ممثلي ش��ركة يو بي هولدنك التركية  ملناقشة 
خط��ة العم��ل اخلاصة مبش��روع اع��ادة تأهيل 

مصانع الشركة .
وقال مدير مركز االع��الم والعالقات العامة في 
ال��وزارة عبد الواح��د علوان الش��مري انه وبعد 
ص��دور موافق��ة مجلس ال��وزراء عل��ى  املضي 
بتنفي��ذ عقدي تأهيل مصان��ع احلديد والصلب 
م��ن قب��ل الش��ركة التركي��ة فق��د انعق��دت 
اجللس��ة االولى ب��ن الطرفن لرس��م العالقة 
بينهما وشرح خطة العمل املوضوعة من قبل 
الشركة التركية ملشروع تأهيل مصانع احلديد 
والصل��ب . واش��ار الش��مري ال��ى ان وف��دا من 
ش��ركة ) CTS ( التركية ومبرافقة ممثلي شركة 
يو بي هولدنك املتعاق��د معها لتأهيل مصانع 
احلديد والصلب زار الشركة لالطالع على مواقع 
املكائن واملع��دات القدمية في مصنعي الصلب 

والدرفلة وخدماتهما
*اعالم الصناعة 

الحديد والصلب تبحث 
مع هولدنك التركية 

تأهيل مصانعها 
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طرابلس ـ أ ب ف: 
دعا س��فراء الوالي��ات املتحدة وبريطانيا وفرنس��ا 
لدى ليبي��ا إلى وقف إطالق نار ف��وري هناك، فيما 
يواص��ل اجليش الليبي حش��د قواته قرب منطقة 
الهالل النفطي الستعادة السيطرة على املوانئ.

وندد الس��فراء الثالثة بش��دة في بيان امس االول 
االثنني مب��ا وصف��وه بتصعيد أعم��ال العنف في 
منطق��ة اله��الل النفط��ي، الفتني إل��ى »احلاجة 
لالحتف��اظ بالبني��ة التحتية للنف��ط وعمليات 
احلصري��ة  الس��يطرة  حت��ت  وتصدي��ره  إنتاج��ه 
للمؤسس��ة الوطني��ة للنفط الت��ي تعمل حتت 

سلطة وإشراف حكومة الوفاق الوطني«.
وفي وق��ت الحق، أعلن أحمد املس��ماري املتحدث 
باس��م القي��ادة العام��ة للق��وات املس��لحة أن 
»عصابات القاعدة اإلرهابية هربت من رأس ألنوف 
باجت��اه الغرب«، مش��يرا إلى »اس��تمرار الضربات 

اجلوية القوية التي ينفذها سالح اجلو«.
وتش��هد منطق��ة اله��الل النفط��ي مواجهات 
عنيف��ة منذ فج��ر اجلمعة املاضي بع��د الهجوم 
الذي ش��نته »س��رايا الدفاع عن بنغازي« ومتكنت 

خالله من السيطرة على منطقة رأس النوف.

طهران ـ أ ب ف:
أعلن رئيس مؤسس��ة الش��هداء وقدام��ى احملاربني 
في إي��ران امس  ع��ن مقتل أكثر م��ن ألفي مقاتل 

أرسلتهم إيران إلى العراق وسوريا.
وق��ال محمد علي ش��هيدي محالتي »استش��هد 
حوالي 2100 شخص في العراق وأماكن أخرى«، دون 
أن  يح��دد الفترة التي قتلوا فيها وال جنس��ياتهم، 
وأض��اف محالتي أن هؤالء املقاتل��ني ماتوا دفاعا عن 

»العتبات املقدسة«.
وكان محالتي قد صرح في نوفمبر أن »عدد شهداء 

بالدنا« الذين قتلوا في سوريا جتاوز »ألف مقاتل«.
وكان املس��ؤولون اإليراني��ون وم��ن بينه��م الرئيس 
حسن روحاني أعلنوا مرارا أن الهجوم على »العتبات 

املقدسة« يعتبر »خطا أحمر« بالنسبة إليران.
هذا وكانت طهران نش��رت في س��وريا التي تشهد 
نزاع��ا داميا منذ 2011 »مستش��ارين عس��كريني« 
إيراني��ني فضال عن تدفق مقاتل��ني »متطوعني« من 

أفغانستان والعراق وباكستان.
يشار إلى أن كتيبة »فاطميون« املؤلفة من مجندين 
أفغان هي إحدى أب��رز القوى املدربة من قبل ضباط 

إيرانيني تقاتل في سوريا.

القدس ـ رويترز
أقر الكنيست اإلسرائيلي امس االول االثنني قانونا 
مينع األجانب الذين يؤيدون علنا مقاطعة إسرائيل 

من دخول البالد.
وقال الكنيست على موقعه اإللكتروني بعد إقرار 
التش��ريع »تتزايد في الس��نوات األخيرة الدعوات 
ملقاطعة إس��رائيل، يب��دو أن ه��ذه جبهة جديدة 
في احلرب على إسرائيل التي لم تتأهب لها البالد 

على النحو املالئم حتى اآلن.«
ومين��ع القان��ون من��ح تأش��يرات دخول لألف��راد أو 
ممثلي اجلماعات املؤيدة علنا للمقاطعة باستثناء 

املواطنني اإلسرائيليني وحملة اإلقامة الدائمة.
ول��م يتض��ح مت��ى س��يبدأ س��ريان السياس��ة 
اجلدي��دة التي قال القانون إنه ميك��ن أن حتدث بها 

استثناءات.
46 صوت��ا  بأغلبي��ة  القان��ون  الكنيس��ت  وأق��ر 
مقاب��ل اعتراض 28 صوتا. وق��ال بعض املعارضني 
إن التش��ريع اجلديد س��يخدم أغ��راض مهاجمي 

إسرائيل.

إسرائيل تمنع دخول األجانب 
المؤيدين لمقاطعة إسرائيل

الجيش الليبي يحشد قواته 
الستعادة السيطرة على الموانئ

أكثر من ألفي إيراني 
قتلوا في سوريا والعراق

متابعة الصباح الجديد:

أف��ادت وزارة الدف��اع الروس��ية بأن 
رئيس هيئة األركان العامة الروسية 
فالي��ري غيراس��يموف بحث��ا امس 
الثالثاء مع نظيريه التركي هلوسي 
أكار واألميرك��ي جوزي��ف دانف��ورد 

قضايا األمن في سوريا والعراق.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة امس 
الثالث��اء ، أن »رئي��س هيئ��ة األركان 
العامة للقوات املس��لحة الروسية 
اجلنرال فاليري غيراسيموف ورئيس 
للق��وات  العام��ة  األركان  هيئ��ة 
املس��لحة التركي��ة هلوس��ي أكار 
)اجله��ة املضيف��ة( ورئي��س هيئ��ة 
األركان املشتركة األميركية اجلنرال 
دانف��ورد سيش��اركون في  جوزيف 
اجتماع ثالث��ي في مدين��ة أنطاليا 
)تركي��ا(. وم��ن اخملط��ط أن يتن��اول 
االجتم��اع قضايا األمن في س��وريا 

والعراق«.
وأكدت هيئة األركان العامة للقوات 
املس��لحة التركية ه��ي األخرى أن 
األط��راف تعقد اجتماع��ا ثالثيا في 
أنطاليا، مش��يرة إل��ى أن االجتماع 
يتناول مس��ائل عامة تتعلق باألمن 
اإلقليمي وقبل كل شيء في سوريا 

والعراق.
جتدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن 
روسيا وتركيا هما دولتان ضامنتان 
التف��اق الهدن��ة ال��ذي يس��ري في 
س��وريا من��ذ 30 كان��ون األول عام 

2016 املاضي.

وأش��ارت صحيفة »صب��اح دايلي« 
التركية إل��ى أن االجتم��اع الثالثي 
يأتي على خلفية مناقشة إمكانية 
إجراء عملية في مدينة الرقة، وهي 
معقل تنظيم »داعش« اإلرهابي في 
س��وريا، وكذلك بعد مطالبة أنقرة 
بخ��روج قوات س��وريا الدميقراطية، 
وه��ي أبرز حليف للوالي��ات املتحدة 
على األرض في سوريا، من منطقة 
منب��ج ف��ي ش��مال الب��الد، بينما 

تؤيد روس��يا فرض اجليش الس��وري 
سيطرته على املنطقة املذكورة. 

اركان  رؤس��اء  ان  الترك��ي  اجلي��ش 
جي��وش تركي��ا والوالي��ات املتحدة 
وروس��يا عقدوا اجتماعا امس  في 
مدين��ة انطاليا جنوب تركيا لبحث 
مس��ائل اقليمي��ة بينه��ا الع��راق 

وسوريا.
وقال اجليش في بي��ان »يجري بحث 
باألمن  تتص��ل  قضاي��ا مش��تركة 

والعراق  االقليمي وخصوصا سوريا 
خالل االجتماع« الذي لم يعلن عنه 

في وقت سابق.
اركان  رئي��س  االجتم��اع  ويض��م 
اجلي��ش االميرك��ي ج��وزف دانفورد 
الى جانب نظيريه الروس��ي فاليري 
غيراس��يموف والترك��ي خلوص��ي 

آكار.
وتختلف أهداف الدول الثالث في ما 
يتعلق بالنزاع السوري لكنها تقاتل 

جميعها تنظيم داعش .
ويأتي هذا االجتم��اع الثالثي بعدما 
اعلن رئيس ال��وزراء التركي بن علي 
يلديرمي امس االول االثنني ان بالده لن 
تتمكن من اطالق عملية للسيطرة 
عل��ى منب��ج ف��ي ش��مال س��وريا 
»بدون تنس��يق مع روسيا والواليات 

املتحدة«.
ولطامل��ا اعتب��رت تركي��ا ان منب��ج 
اخلاضع��ة لس��يطرة قوات س��وريا 

الدميوقراطية، حتالف فصائل عربية 
وكردي��ة، س��تكون هدفه��ا املقبل 
وانه��ا تري��د اخالءه��ا م��ن مقاتلي 
وح��دات حماي��ة الش��عب الكردي 

الذين تعتبرهم »ارهابيني«.
لكن الوضع في محيط هذه املدينة 
اصبح معقدا في االيام املاضية مع 
نش��ر عس��كريني اميركيني ملنع اي 
مواجهات وارس��ال قافل��ة للنظام 

السوري مبواكبة آليات روسية.

صنعاء ـ بي بي سي: 
أعل��ن الرئي��س اليمني عب��د ربه 
منصور هادي أن حكومته احلاصلة 
عل��ى االعت��راف الدولي تس��يطر 
على %85 م��ن أراضي اليمن فيما 
تس��يطر جماعة أنصار اهلل على 

.15%
وأض��اف ه��ادي في كلم��ة ألقاها 
امس الثالثاء خ��الل افتتاح أعمال 
قم��ة رابطة ال��دول املطل��ة على 

احملي��ط الهن��دي ف��ي العاصم��ة 
اإلندونيس��ية جاكرت��ا، أن »اليمن 
ب��ات يواج��ه واح��دة م��ن أعق��د 
املتمثل��ة  اإلنس��انية  الك��وارث 
واألوبئ��ة  األم��راض  انتش��ار  ف��ي 
واجملاعة وتراجع مؤش��رات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية بش��كٍل 
مرع��ب و ارتف��اع مع��دل اجلرمي��ة 

واإلرهاب«.
واعتبر الرئي��س اليمني أن الوضع 

اإلنس��اني في اليمن »يس��تدعي 
مه��ام  إلجن��از  اجلماع��ي  العم��ل 
التعاف��ي واالنتق��ال م��ن مرحلة 
اإلغاثة اإلنسانية إلى مرحلة إعادة 
اإلعم��ار لكافة احملافظات اليمنية 
ومس��اعدة احلكوم��ة ف��ي اجن��از 
خططها لإلنعاش االقتصادي في 
الواقعة حتت س��يطرتها  املناطق 
والت��ي تش��كل %85 م��ن مجمل 

املساحة اجلغرافية للبالد«.

وأضاف: »من املؤسف أن تأتي هذه 
القم��ة وب��الدي ال تزال مت��ر بوضع 
اس��تثنائي نتيج��ة للح��رب التي 
أش��علها حتال��ف االنقالب��ني ومن 

معهم ضد تطلعات الشعب«.
وتاب��ع: »لق��د أجه��ض االنق��الب 
الدم��وي ملليش��يات احلوث��ي ومن 
معه��م وم��ن يق��ف وراءه��م في 
ال���21 م��ن أيل��ول 2014 عملي��ة 
االنتقال السياسي السلمي التي 

بدأناه��ا، وأدخل اليم��ن في دوامة 
احلرب األهلية ومستمر في تدمير 
نسيجها االجتماعي«، مشيرا إلى 
»داعمة الس��تمرار  أط��راف  وجود 
الش��عب  ومعان��اة  االنق��الب 
ومواصل��ة ح��رب االنقالب��ني رغم 
انحسار سيطرتهم التي لم تعد 
تش��غل س��وى %15 م��ن األراضي 

اليمنية«.
وخت��م بالقول إن »اس��تمرار دعم 

االنقالبني بالسالح من بعض الدول 
يزيد من معاناة الش��عب اليمني 
وميثل حتديا للقانون الدولي وميثاق 
األمم املتح��دة واملبادئ األساس��ية 
لرابطة ال��دول املطلة على احمليط 
الهن��دي«، داعي��ا ال��دول األعضاء 
في القمة إلى تقدمي الدعم الالزم 
لليم��ن ف��ي ه��ذه املرحلة س��واء 
في مج��ال اإلغاثة اإلنس��انية، أو 

التنمية وإعادة اإلعمار.

بيونغ يانغ ـ أ ب ف:
ب��ات مواطنو ماليزيا ودبلوماس��يو 
كوري��ا الش��مالية، باملعنى احلرفي 
للكلمة، رهائن ألزمة ال س��باق لها 
ب��ني البلدي��ن على خلفي��ة قضية 
اغتيال األخ غير الش��قيق للزعيم 

الكوري الشمالي.
إذ أعلن��ت بيونغ يانغ امس الثالثاء ، 
منع املاليزيني م��ن مغادرة أراضيها 
"إلى ح��ني حل قضي��ة مقتل األخ 

غير الشقيق لزعيم البالد".
ق��رار كوريا الش��مالية باحلظر، أثار 

سخط كواالملبور التي أكدت على 
لس��ان رئيس وزرائها جني��ب رزاق أن 
رعاياه��ا باتوا "رهائ��ن بحكم األمر 
الواقع" فأصدرت باملقابل قرارا مينع 
الشمالية  موظفي س��فارة كوريا 

من مغادرة ماليزيا.
وقال وزير الداخلي��ة املاليزي أحمد 
زاه��د حمي��دي به��ذا الص��دد، إن 
"مصلح��ة الهجرة حظرت مغادرة 
كوري��ا  س��فارة  ف��ي  املس��ؤولني 
الدميقراطي��ة الش��عبية ردا عل��ى 
ف��رض بيونغ يانغ حظ��را مماثال على 

املاليزيني في كوريا الشمالية".
مواطن��ني   3 إن  ماليزي��ا  وتق��ول 
الش��مالية مطلوبني  م��ن كوري��ا 
لالس��تجواب فيم��ا يتص��ل بقتل 
كي��م جونغ نام األخ غير الش��قيق 
لزعيم كوريا الش��مالية "جلوا إلى 
ف��ي كواالملبور"،  بلده��م  س��فارة 
مش��يرة ف��ي الوق��ت ذات��ه إلى أن 
س��لطات بيونغ يانغ ال تبدي تعاونا 

مع التحقيقات.
ونش��أ التوتر ب��ني ماليزي��ا وكوريا 
الش��مالية بع��د اغتي��ال األخ غير 

الشقيق للزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ نام، في مطار كواالملبور 
يوم 13 ش��باط، بواسطة غاز "في 
إك��س" لألعص��اب املصنف ضمن 
أسلحة الدمار الش��امل، واتهمت 
عل��ى إثرها االس��تخبارات الكورية 
اجلنوبي��ة وزارت��ي اخلارجي��ة واألمن 
الش��مالية  ف��ي كوري��ا  الوطن��ي 
بالتخطيط الغتيال كيم جونغ نام 

وتنفيذ العملية..
وادع��ت بيون��غ يان��غ، أنه��ا حملة 
مغرضة ضده��ا واتهمت احلكومة 

املاليزية بالتواطؤ مع كوريا اجلنوبية 
وفاة  املتحدة واس��تغالل  والواليات 
الرجل لتش��ويه صورتها واإلطاحة 

بنظامها.
وأرس��لت بيونغ يان��غ حينها، وفدا 
رفيع املس��توى إل��ى ماليزيا لبحث 
املسألة وحثت ماليزيا على إرسال 
اجلثمان في أق��رب وقت ممكن إال أن 
طلبه��ا قوب��ل بالرفض م��ن جانب 

احلكومة املاليزية.
وفي أعق��اب التحقي��ق في مقتل 
ن��ام، وجه��ت الش��رطة املاليزي��ة 

أصاب��ع االتهام بقتله إل��ى امرأتني 
من إندونيسيا وفيتنام، كما حددت 
أس��ماء س��بعة كوريني شماليني 
لصلته��م  مطلوب��ني  آخري��ن 

بالواقعة.
يذكر أن صحيف��ة "ذي إندبندنت" 
إل��ى أن  البريطاني��ة ق��د أش��ارت 
كي��م جونغ ن��ام، ال��ذي كان يقيم 
ف��ي ماليزيا، اختبأ بع��د إعدام زوج 
عمته جانغ س��ونغ-تيك، الذي كان 
ش��خصية بارزة في حكومة كوريا 

الشمالية.

هادي يطالب بدعم بالده بعد سيطرة حكومته على 85 % من اليمن

كوريا الشمالية تمنع الماليزيين من مغادرة أراضيها لحين حل األزمة بين البلدين

مناقشة إمكانية إجراء عملية تحرير مدينة الرقة

اجتماع لرؤساء األركان التركي واألميركي والروسي في أنطاليا

أكدت هيئة األركان 
العامة للقوات المسلحة 
التركية هي األخرى أن 
األطراف تعقد اجتماعا 

ثالثيا في أنطاليا، مشيرة 
إلى أن االجتماع يتناول 

مسائل عامة تتعلق 
باألمن اإلقليمي وقبل 
كل شيء في سوريا 

والعراق

اجتماع رؤساء أركان روسيا وتركيا والواليات املتحدة
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تقـرير

واشنطن ـ بي بي سي:

أصدر الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
أم��را تنفيذي��ا جدي��دا بحظ��ر دخ��ول 
املس��افرين من س��ت دول ذات أغلبية 

مسلمة إلى الواليات املتحدة.
واس��تثني الع��راق م��ن قائم��ة الدول 
احملظورة التي ش��ملها األمر التنفيذي 
الس��ابق ال��ذي أثار جدال ح��ول العالم 
قبل أن تصدر محكم��ة احتادية حكما 

بتعليق تنفيذه.
وشمل احلظر املواطنني من إيران وليبيا 
والصومال والس��ودان وس��وريا ملدة 90 
يوم��ا ، ومن��ع اس��تقبال الالجئني ملدة 

120 يوما.
ومن املقرر أن يدخل احلظر حيز التنفيذ 
بداي��ة م��ن 16 آذار للتقليل من تعطل 

حركة السفر.
وكان الق��رار الس��ابق أث��ار موج��ة من 
االحتجاجات واالضطراب، شملت وقف 

مسافرين عند احلدود األميركية.
ويقول الق��رار اجلديد إن الالجئني الذين 
وافقت عليه��م بالفعل وزارة اخلارجية 
ميكنهم دخول الواليات املتحدة. ويحدد 
ع��دد الالجئ��ني الذي��ن يس��مح لهم 
بدخ��ول الوالي��ات املتح��دة ف��ي العام 

بخمسني ألف الجئ.

ويرفع القرار أيضا حظرا ألجل مسمى 
على دخ��ول الالجئ��ني الس��وريني إلى 

الواليات املتحدة.
ول��ن يؤثر الق��رار على حامل��ي اإلقامة 
الدائم��ة ف��ي الواليات املتح��دة )غرين 
كارد( م��ن ال��دول املذك��ورة ف��ي األمر 

التنفيذي.
وال يعطي الق��رار اجلديد أيضا األولوية 
لألقلي��ات الدينية، عل��ى النقيض من 

األمر التنفيذي السابق.
وكان منتقدو إدارة ترامب قد قالوا إنها 
ممارسة منافية للقانون إعطاء األولوية 

لالجئني املسيحيني.
وعق��د وزير اخلارجية ريكس تيلرس��ون 
واملدع��ي الع��ام جيف سيش��نز ووزير 
األم��ن الداخل��ي ج��ون كيل��ي مؤمترا 
صحفيا مش��تركا للحديث عن القرار 

اجلديد.
إن  األميركي��ة  اخلارجي��ة  وزي��ر  وق��ال 
الق��رار اجلدي��د يعن��ي »القض��اء على 
أوج��ه الضعف التي ميك��ن لإلرهابيني 
اس��تغاللها  املتطرف��ني  اإلس��الميني 

ألهداف مدمرة«.
ملكت��ب  وفق��ا  إن��ه  سيش��نز  وق��ال 
التحقيق��ات الفيدرال��ي » اف ب��ي اي« 
فإن��ه يجري التحقيق مع أكثر من 300 
شخص دخلوا الواليات املتحدة جلرائم 

ذات صالت محتملة باإلرهاب.
واض��اف »ككل دول��ة، يح��ق للواليات 

املتحدة السيطرة على من يدخل بالدنا 
وإبعاد الذين يحيقون بنا الضرر«.

وقال كيلي إن الس��فر غير املنظم قد 
يعرض األمن الوطني للخطر«، وأضاف 
سيس��تغلون  »أعداؤن��ا  للصحفي��ني 

حرياتنا وكرمنا إليذائنا«.
والواليات املتحدة ال ميكنها التس��امح 
أن  األذى  يقص��دون  »أش��خاص  م��ع 
لقت��ل  الهج��رة  نظ��ام  يس��تخدموا 
أميركيني«.ولم يس��مح الوزراء الثالثة 

للصحفيني بإلقاء أسئلة عقب املؤمتر 
الصحفي.

وقد يواجه القرار اجلديد حتديات قانونية، 
حيث قال املدعي العام لنيويورك إريك 
شنايدرمان، أكبر املسؤولني القضائيني 

في والي��ة نيويورك، ف��ي تصريح امس 
االول االثنني إن مكتبه على اس��تعداد 

ملقاضاة إدارة ترامب.
وق��ال ش��نايدرمان »ق��د يك��ون البيت 
األبي��ض قد أجرى تعديالت على احلظر، 
ولك��ن الني��ة املبيت��ة للتميي��ز ض��د 

املسلمني ما زالت قائمة«.
وقال ف��ي التصري��ح »مكتب��ي يراجع 
عن كث��ب التعديالت التي أجريت على 
احلظر، وأن��ا على اس��تعداد للتقاضي 
حلماية أس��ر نيوي��ورك ومؤسس��اتها 

واقتصادها«.
ودع��ت اللجن��ة األمريكي��ة العربي��ة 
جمعي��ة  وه��ي  التميي��ز،  ملناهض��ة 
للحقوق املدنية لالميركيني املنحدرين 
م��ن اص��ول عربي��ة، جلم��ع التبرع��ات 
للتصدي للمعارك القضائية القادمة.

وقال��ت اجلماع��ة في تصري��ح لبي بي 
س��ي »احلظر ين��م عن ع��داء األجانب 

وعداء املسلمني«.
وف��ي غض��ون ذل��ك أدان ق��ادة ب��ارزون 
ف��ي احل��زب الدميقراطي ق��رار الرئيس 
األميركي دونال��د ترامب اجلديد بحظر 
دخ��ول املس��افرين من س��ت دول ذات 
أغلبي��ة مس��لمة، وحذروا م��ن أن هذا 
القرار »س��يجعل الواليات املتحدة أقل 

أمنا«.
وقال زعي��م األقلي��ة الدميقراطية في 
مجل��س الش��يوخ تش��اك ش��ومر إن 

»هذا القرار غير ع��ادل ومناف للمبادئ 
األمريكية«.

وعلق��ت زعيم��ة األقلية ف��ي مجلس 
النواب نانسي بيلوسي بأن »هذا القرار 

أضعف احلرب على اإلرهاب«.
وق��ال كب��ار املوظفني ف��ي إدارة ترامب 
خالل مؤمتر صحفي مشترك لهم إن » 
القرار التنفيذي اجلديد س��يكون فعاال 

في حماية األمن القومي األميركي«.
وال يتضم��ن الق��رار التنفي��ذي اجلديد 
الس��فر  تأش��يرات  حامل��ي  لترام��ب 
من الع��راق، كم��ا أنه ألغ��ى امتيازات 

لألقليات الدينية.
وقال فيليبو غراندي، املفوض الس��امي 
لألمم املتحدة لش��ؤون الالجئني، إن قرار 
ترام��ب التنفي��ذي اجلديد مبن��ع دخول 
املتح��دة  للوالي��ات  الالجئ��ني  بع��ض 

»سيزيد من معاناتهم«.
وص��رح ل��ي غيليرن��ت، مدي��ر االحت��اد 
األميرك��ي للحري��ات املدني��ة، لوكالة 
أسوش��يتيد برس بأنهم »سيتحركون 
بس��رعة كبي��رة لرف��ع قضي��ة أم��ام 
احملكمة للتوصل إلى أمر قضائي بشأن 

القرار«.
واس��تثنى قرار ترامب التنفيذي األخير 
الع��راق م��ن قائم��ة ال��دول احملظ��ورة 
الت��ي ش��ملها قرار س��ابق أث��ار جدال 
حول العالم وقض��ت محكمة احتادية 

بتعليق تنفيذه.

ردود فعل غاضبة على القرار الجديد بحظر السفر

ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًا جديدًا بشأن الهجرة يستثني منه العراق



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

ق��ال وزي��ر النف��ط، جب��ار عل��ي 
مس��تعد  الع��راق  أن  اللعيب��ي، 
لتخفيض انتاجه من اخلام مجدداً 
إذا ق��ررت اوبك، مؤك��داً إن بغداد 
قررت  إذا  للمش��اركة  مس��تعدة 

املنظمة متديد قيود املعروض.
وذكر اللعيبي خالل مؤمتر لقطاع 
الطاق��ة ف��ي هيوس��تون إن »من 
الس��ابق ألوانه ق��ول م��ا إذا كان 
ينبغي على أوبك متديد تخفيضات 
اإلنت��اج«، مش��يرا ال��ى إن بغداد 
»مس��تعدة للمش��اركة إذا قررت 
املنظم��ة متديد قيود املعروض إلى 

النصف الثاني من العام«.
وأضاف »من املبكر للغاية احلديث 
ع��ن أي تغييرات، س��يتوقف األمر 
عل��ى أس��عار النفط واس��تقرار 
السوق، إذا قررت أوبك تخفيضات 

فإن العراق سيخفض«.
ال��دول املصدرة  وكان��ت منظمة 
للنف��ط أوبك اتفق��ت في 28 من 
كانون االول املاضي على تخفيض 
اإلنتاج اإلجمالي للمنظمة للمرة 
األول��ى من��ذ ع��ام 2008 به��دف 
اس��تعادة التوازن في السوق؛ وهو 
م��ا رفع أس��عار النف��ط العاملية 

نسبياً.
الس��عودية على حتمل  ووافق��ت 
اجلزء األكبر من تخفيض اإلنتاج، إذ 
قبل��ت بالتراجع إلى 10.06 ماليني 
برميل يوميا، من مستوى إنتاجها 
البال��غ 10.54 ماليني برميل يوميا 
في تشرين األول املاضي، أي بنحو 

نصف مليون برميل يوميا.
أما حص��ة العراق م��ن التجميد 

فكانت 210 االف برميل يومياً.
وميثل اتفاق أوب��ك إقرارا للصيغة 
التي خرج به��ا اجتماع اجلزائر في 
أيلول املاضي، وهي خفض اإلنتاج 

اإلجمال��ي للمنظم��ة إل��ى 32.5 
مليون برميل يوميا، مقارنة مبعدل 
تش��رين األول البال��غ 33.6 مليون 

برميل يوميا.
ووافق��ت أوبك على حتدي��د إنتاج 
إي��ران ب� 3.79 ماليني برميل يوميا، 
اإلنت��اج اجلديد  مبقتضى س��قف 
للمنظم��ة، وهو م��ا يعني فعليا 
الس��ماح إلي��ران بزي��ادة إنتاجها 
بنحو مئة ألف برمي��ل يوميا عن 
معدله��ا في تش��رين األول البالغ 
3.69 ماليني برميل يوميا، بحسب 

بيانات أوبك.
في الش��أن ذات��ه، تلقت ش��ركة 
دي.إن.أو النرويجي��ة، 43.8 ملي��ون 

دوالر من حكومة إقليم كردستان 
ع��ن ش��حنات النفط م��ن حقل 

طاوكي في كانون األول 2016.
وذكرت الشركة أن املبلغ سيجري 
تقس��يمه بالنس��بة والتناس��ب 
بينه��ا وب��ني ش��ريكتها جيني��ل 
إنرجي وإنه يش��مل 36.73 مليون 
دوالر عن التس��ليمات الش��هرية 
و7.06 مليون دوالر من املستحقات 

املتأخرة.
وأضاف��ت أن إنتاج حق��ل طاوكي 
في كانون األول بلغ 110 آالف و335 
برمي��ال من النفط يوميا تش��مل 
109 آالف و546 برمي��ال يوميا جرى 

تسليمهم للتصدير عبر تركيا.

على مستوى أسعار النفط عاملياً، 
اس��تقرت هذه من دون تس��جيل 
تغير يذكر للجلسة الثالثة أمس 
الثالث��اء مع بح��ث املس��تثمرين 
عن اجتاه للس��وق في الوقت الذي 
يب��دد في��ه القل��ق بش��أن تزاي��د 
إنتاج النف��ط الصخري األميركي 
أث��ر تخفيض��ات تنفذه��ا أوب��ك 

ومنتجون غير أعضاء باملنظمة.
العاملي  القي��اس  وانخفض خ��ام 
مزيج برنت 11 س��نتا أو ما يعادل 
دوالر   55.90 إل��ى  املئ��ة  ف��ي   0.2
للبرميل مع اس��تقرار الدوالر من 
دون تغي��ر ف��ي مقابل س��لة من 
العمالت الرئيسة األخرى مما وضع 

بع��ض الضغ��وط عل��ى النف��ط 
املقوم بالعملة األميركية.

تكس��اس  غ��رب  خ��ام  وتراج��ع 
خمس��ة  الوس��يط  األميرك��ي 
س��نتات أو ما يعادل 0.1 في املئة 

إلى 53.15 دوالر للبرميل.
وقال مايكل مكارثي كبير محللي 
األسواق لدي سي.إم.سي ماركتس 
إن املس��تثمرين ينتظ��رون بيانات 
اقتصادي��ة م��ن املق��رر صدوره��ا 
ف��ي وقت الحق هذا األس��بوع من 
بينها بيانات ال��واردات والصادرات 
الصينية املنتظ��ر صدورها اليوم 
اجتاه��ات  الستش��فاف  األربع��اء 

التداول.

وع��ززت وكال��ة الطاق��ة الدولية 
بتوقعها  الضغط على األس��عار 
الصخ��ري  النف��ط  إنت��اج  زي��ادة 
األميرك��ي إل��ى نح��و 1.4 مليون 

برميل يوميا بحلول 2022.
حتليله��ا  ف��ي  الوكال��ة  وقال��ت 
للس��وق ألج��ل خم��س س��نوات 
»النف��ط 2017« إن إنت��اج النفط 
الصخري األميركي سيقفز حتى 
إذا ظلت األس��عار ت��دور حول 60 
دوالرا للبرمي��ل في حني س��ينمو 
إنت��اج النف��ط الصخ��ري ثالث��ة 
مالي��ني برميل يوميا بحلول 2022 
في ح��ال ارتفاعها إل��ى 80 دوالرا 

للبرميل.

»األوراق المالية«: 100 شركة مدرجة في البورصة
بغداد ـ الصباح الجديد: 

أعلن س��وق العراق ل��الوراق املالية، 
أم��س الثالث��اء، عن رفع الش��ركات 
املدرج��ة فيه الى 100 ش��ركة بعد 
حتوي��ل  وش��ركة  مصرف��ني  ادراج 
ال��ى اس��تحصال  مال��ي، مش��يرا 
الرقم الدولي للتداول لكل ش��ركة 

لغرض فت��ح بياناتها على األنظمة 
اإللكترونية للتداول.

وق��ال املدير التنفيذي للس��وق طه 
أحم��د عب��د الس��الم ف��ي حدي��ث 
صحاف��ي، إن »هيئ��ة األوراق املالية 
مجل��س  ق��رارات  عل��ى  صادق��ت 
محافظي سوق العراق لألوراق املالية 

في إدراج أس��هم مصرفني وشركة 
اس��تكمالها  بع��د  مال��ي  حتوي��ل 

متطلبات اإلدراج«.
وأضاف أن »املصرف��ني هما مصرف 
لالس��تثمار  االس��المي  جيه��ان 
والتحويل ومصرف العالم االسالمي 
لالس��تثمار والتموي��ل، اضافة الى 

الشركة املتحدة للتحويل املالي«.
ومضى عبد الس��الم الى القول، أن 
»عدد الشركات املدرجة في السوق 
ارتفع بذلك الى 100 شركة«، مشيراً 
الى انه »س��يتم استحصال الرقم 
 ISIN الدول��ي للتداول لكل ش��ركة
لغرض فت��ح بياناتها على األنظمة 

اإللكترونية للتداول وااليداع املركزي 
ومحطات التداول اإللكتروني«.

وأوضح عبد الس��الم أنه »سيكون 
الث��الث  الش��ركات  ه��ذه  عل��ى 
اس��تكمال متطلبات اإلدراج وايداع 
سجل املس��اهمني لغرض املوافقة 
على إط��الق ت��داول أس��همها في 

املس��اهمني  قب��ل  م��ن  الس��وق 
واملستثمرين«.

وبني أن��ه »جت��ري متابعة ش��ركات 
مس��اهمة أخ��رى لغ��رض إدراجها 
خالل األش��هر املقبلة بالتعاون مع 
البنك املركزي العراقي وهيئة األوراق 

املالية من قبل مجلس احملافظني«.

يعّد خطة إلعادة تأهيل فرعه المحرر في الموصل

استقرار مبيعات »المركزي« ببيع 162 مليون دوالر
بغداد ـ الصباح الجديد:

س��جلت مبيع��ات البن��ك املركزي 
العراق��ي، أمس الثالثاء، أس��تقراراً 
في م��زاده لبيع العمل��ة االجنبية 
ببيع 162 ملي��ون دوالر، وهي كمية 

نفسها أمس األول.

وذكر بيان للبن��ك، إن »حجم املبلغ 
املب��اع أمس بل��غ 162 مليوناً، و331 
الفاً، و667 دوالراً، بسعر صرف 1182 
دين��ارا في مقاب��ل ال��دوالر الواحد، 
ومبش��اركة 33 مصرفاً و12 شركة 

للتحويل املالي«. 

وأشار إلى أن »حجم مبالغ احلواالت 
واالعتم��ادات بلغ 123 مليوناً، و331 
الف��اً و667 دوالراً، ف��ي ح��ني كانت 
39 مليون  الكمي��ة املباع��ة نق��داً 

دوالر«.
وأوضح البيان إن »بيع املبالغ احملولة 

حلس��ابات املصارف في اخلارج يكون 
بس��عر 1190 دينارا ل��كل دوالر، أما 
س��عر البيع النقدي فيكون بسعر 

1190 ديناراً لكل دوالر«.
في ش��أن آخر، قال البن��ك املركزي، 
انه يعد خطة الع��ادة اعمال فرعه 

في املوصل الذي حرر أمس الثالثاء.
وذك��ر متح��دث عس��كري أن قوات 
األمن س��يطرت أمس عل��ى الفرع 
الرئيس للبن��ك املركزي في املوصل 
الذي نهب��ه تنظيم داعش االرهابي 

لدى اجتياحه للمدينة في 2014.

وذك��ر بي��ان للبن��ك، أنه س��يقوم 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية إلعداد 
اخلطط الالزمة لتقييم األضرار من 
اجل إعادة إعمار وتأهيل الفرع عند 
إع��الن  إكمال التحرير والنصر على 

اجملاميع  اإلرهابية.

»دي إن أو« النرويجية تتلقى 43.8 مليون دوالر من اإلقليم

»النفط«: العراق سيخفض إنتاجه مجددًا إذا قررت أوبك

كانت منظمة الدول 
المصدرة للنفط أوبك 
اتفقت في 28 من كانون 
االول الماضي على 
تخفيض اإلنتاج اإلجمالي 
للمنظمة للمرة األولى 
منذ عام 2008 بهدف 
استعادة التوازن في 
السوق؛ وهو ما رفع 
أسعار النفط العالمية 
نسبيًا

القاهرة ـ رويترز:
تس��ارعت وتيرة نزول اجلنيه املص��ري أمام الدوالر 
بش��دة أم��س الثالث��اء لتصل خس��ائره ف��ي أقل 
من اس��بوع إلى نحو عش��رة باملئة وس��ط إقبال 
م��ن األفراد على س��حب الدوالر من حس��اباتهم 

املصرفية.
وعزا اقتصادي��ون ومصرفيون الهب��وط إلى ترقب 
املستثمرين لرفع سعر الفائدة األميركية إضافة 
إلى اقتراب شهر رمضان وزيادة عمليات االستيراد 

والطلب على العملة الصعبة.
كان اجلنيه قد هوى بش��كل حاد بعد حترير س��عر 
الصرف ف��ي تش��رين الثاني ليصل إل��ى نحو 19 
جنيه��ا قبل أن يبدأ ف��ي أواخر كان��ون الثاني في 
اس��تعادة بعض عافيته ليس��جل ف��ي معامالت 
األربعاء املاضي نحو 15.73 جنيه للدوالر في بعض 

البنوك.

بكين ـ رويترز:
ارتفع��ت احتياطي��ات الصني من النق��د األجنبي 
على نح��و غير متوق��ع للمرة األولي ف��ي ثمانية 
أشهر في شباط متجاوزة ثالثة تريليونات دوالر في 
الوقت الذي ساهمت فيه حملة تنظيمية صارمة 

وتراجع الدوالر في تعزيز تدفقات رأس املال.
وزادت االحتياطيات 6.92 مليار دوالر خالل ش��باط 
لتصل إلى 3.005 تريلي��ون دوالر في أول زيادة منذ 
حزيران 2016 مقارنة مع انخفاض بلغ 12.3 مليار 
دوالر في كانون الثان��ي حني هبطت االحتياطيات 

إلى 2.998 تريليون دوالر.
وتوق��ع خبراء اقتصاد اس��تطلعت رويت��رز آراءهم 
انخف��اض احتياطي��ات النقد األجنب��ي 25 مليار 

دوالر إلى 2.973 تريليون دوالر في شباط.
وش��ددت الصني القواعد املتعلقة بنقل رأس املال 
إل��ى خارج البالد في األش��هر األخي��رة في الوقت 
ال��ذي تس��عى في��ه لدعم الي��وان ووق��ف تراجع 

احتياطياتها من النقد األجنبي.
واس��تهلكت الص��ني نح��و 320 ملي��ار دوالر من 
االحتياطي��ات الع��ام املاض��ي لكن الي��وان هبط 
بالرغم من ذل��ك 6.6 في املئة ف��ي مقابل الدوالر 

ليسجل أكبر انخفاض سنوي منذ 1994.

لندن ـ رويترز:
اس��تقر الدوالر في مقابل س��لة م��ن العمالت في 
التعامالت األوروبية املبكرة أمس الثالثاء ليظل دون 
مس��تويات مرتفعة بلغها في كانون األول وكانون 
الثان��ي بعد أس��بوعني من زي��ادة التوقع��ات برفع 

أسعار الفائدة األميركية هذا الشهر.
ومن بني عم��الت مجموعة الدول العش��ر الكبرى 
جرت أكبر حتركات على اجلنيه االسترليني والدوالر 
االسترالي بعد اجتماع بنك االحتياطي االسترالي 
)البنك املركزي(. وارتفعت العملتان قبل أن تتالشى 

معظم مكاسبهما مع بدء التعامالت األوروبية.
لكن ال��دوالر األميركي قدم أداء ضعيفا في مقابل 
عمالت أخرى ليفش��ل في كسر مستوى يقل عن 

1.05 دوالر لليورو أو 112 ينا للدوالر. 
وارتفع مؤش��ر ال��دوالر بأقل من 0.1 ف��ي املئة إلى 
101.70. وفي مقابل اجلنيه االسترليني ربح الدوالر 
0.2 في املئة ليبلغ 1.2211 دوالر لالسترليني وجرى 
تداوله من دون تغير يذكر عند 113.94 ين و1.0580 
دوالر لليورو. وجذب��ت تعليقات أدلى بها بيتر نافارو 
مستش��ار ترامب التجاري ليلة االثنني االنتباه إلى 
اخملاوف بشأن سياسات البيت األبيض جتاه التجارة 
والدوالر في الوقت الذي يس��تعد فيه املس��ؤولون 
الجتماع مجموعة العش��رين املقرر في وقت الحق 

هذا الشهر.

الجنيه المصري يواصل 
تراجعه أمام الدوالر

3 تريليونات دوالر احتياطي 
النقد األجنبي بالصين

الدوالر يرتفع واألنظار 
على بيانات تجارية

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

توقع املستش��ار املالي لرئي��س الوزراء 
مظه��ر محم��د أن تكون أم��وال تعود 
ملكيتها إلى العراق خارج البالد »ُهدرت 
أو تعرضت لالس��تغالل واالبتزاز«، الفتاً 
إلى وجود »مبلغ يزي��د على 6 مليارات 
دوالر تعرضت للشبهة فيما بعد العام 
2003، وفق��اً لتقاري��ر املفت��ش الع��ام 

األميركي لشؤون إعادة اإلعمار.
وكان��ت التقاري��ر أك��دت أن 6.6 مليار 
دوالر من أموال صندوق تنمية العراق ال 
يعرف مصيرها، وتدور حولها شبهات، 
وهناك من يؤكد أن معايير الس��يطرة 
املالئم��ة على أم��وال ه��ذا الصندوق، 
هي عرض��ة للتالع��ب والهدر وس��وء 

االستعمال. 
وش��دد خبراء م��ال واقتص��اد في ندوة 
نّظمه��ا »معهد التقدم للسياس��ات 
ض��رورة  عل��ى  العراق��ي،  اإلمنائي��ة« 
البحث في تفاصي��ل ملف الديون في 
ذمة الع��راق في إطار من الش��فافية، 
والعم��ل من خالل الس��عي احلكومي 
إلى خفضها أو شطبها، بهدف تعافي 

االقتصاد.
وكش��ف صال��ح، أن الع��راق »جنح في 

ش��طب نحو 100 مليار دوالر من ديونه 
ع��ام 2004، على خلفي��ة توقيع اتفاق 
»نادي باريس« الذي ُحّلت مبوجبه الديون 
الس��يادية املترتبة ل�65 دولة منها 19 
ضمن النادي، و46 خارجه. كما يس��ري 
االتفاق على الدي��ون التجارية البالغة 

19 مليار دوالر«.
ودعا صال��ح إلى »التعام��ل بحذر مع 
مل��ف الدي��ون لتجّن��ب الوص��ول إلى 
مرحل��ة االنف��الت«، الفتاً إل��ى أن هذه 
الديون »س��تخضع ملدقق خارجي على 
وف��ق املعايي��ر الدولية، لبي��ان وضعها 
بدق��ة وبالتفصي��ل، عل��ى أن يص��در 

التقرير في الفترة املقبلة«. 
وش��دد عل��ى ض��رورة »إع��ادة النظ��ر 
في اتف��اق »ن��ادي باريس« قب��ل حلول 
ع��ام 2020، موع��د ب��دء الس��داد، ما 
ق��د يعّرض البلد إلى أزم��ة عام 2022، 
وذل��ك من خالل التح��رك عبر القنوات 
الدبلوماس��ية، على أن يشمل ديون ما 

قبل عام 2003 وبعده«.
وأعلن وزير التخطيط الس��ابق مهدي 
احلافظ، أن قروض البنك الدولي و»بنك 
التنمية اإلس��المي« واالحت��اد األوروبي 
والياب��ان فضالً عن دي��ون أخرى لبعض 
دول اخلليج، »متواج��دة في التعامالت 

املالية اخلارجية للعراق«. 

وس��أل »هل ميكن التخلي عن القروض 
واالعتماد على املوارد احمللية الضعيفة 
باس��تثناء عائدات النفط التي تشغل 
احلي��ز األكب��ر ف��ي التغطي��ات املالية 
للدول��ة«، مش��يراً إل��ى وج��ود »أموال 
تعود ملكيتها إلى العراق خارج البالد، 
لم تُس��ترد كاملة ولم تقدم احلكومة 
جواب��اً ش��افياً عنها حت��ى اآلن، برغم 

تشكيل جلنة وزارية لهذا الغرض«.
وأف��اد بأن »اجملل��س الدولي للمش��ورة 
والرقابة قدم أس��ئلة كثيرة حول األداء 

املالي آنذاك«.
وحت��دث رئي��س دي��وان الرقاب��ة املالية 
صالح ن��وري خلف عن بعض تفاصيل 
ملف الديون العراقية، منها »إنش��اء 
صن��دوق ع��ام 2012 يرتبط برئاس��ة 
امل��ال،  وزارة  وكي��ل  ويرأس��ه  ال��وزراء 
مهمت��ه متابعة أم��وال الع��راق غير 
املعروف��ة أو غي��ر املوثق��ة والبح��ث 
عنها«. لكنه أوضح أن هذا الصندوق 
»لم يتمكن من أداء مهمته«، كاشفاً 
عن تقدمي إحدى الش��ركات األميركية 
عرضاً ملتابعة 3.5 مليار دوالر من أموال 
العراق املفقودة، ومنها أموال موجودة 
في بيروت، ف��ي مقابل عمول��ة وُوقع 
اتفاق مع الشركة، لكنها ألغته بعد 
وق��ت قصير م��ن بدء العم��ل، بعدما 

نُشرت أسماء العاملني في الصحف، 
وبالتال��ي فه��م س��يتعرضون خلطر 
التصفية ألن رئيس الشركة مسؤول 

أميركي سابق«.
وطرح اخلبير االقتصادي ماجد الصوري 
مالحظات بشأن ملف الديون، مشيراً 
إل��ى أن العراق »س��يقترض نحو 17.7 
مليار دوالر هذه الس��نة، على وفق ما 
ورد في املوازنة، ما يعني ازدياد القروض 
ف��ي ش��كل ملح��وظ«. وس��أل »عن 
قروض إقليم كردس��تان البالغة نحو 
40 ملي��ار دوالر، وإذا كان��ت س��تندرج 

ضمن الدين العام للعراق«.
وحّض الدبلوماس��ي غالب العنبكي، 
اجلان��ب  »تفعي��ل  ض��رورة  عل��ى 
السياس��ي  بش��قيه  الدبلوماس��ي 
واالقتصادي من خ��الل وزارة اخلارجية، 
ملتابعة مل��ف ديون الع��راق اخلارجية 
بق��وة«. إذ لفت إلى أن ه��ذا امللف »ال 
تتابع��ه وزارة اخلارجية، م��ا ميثل خلالً 

واضحاً«.
م��ن جانب��ه، س��أل اخلبي��ر الصناعي 
س��مير ليلو عن مدى انعكاس الدين 
اخلارج��ي عل��ى الن��اجت احملل��ي، وتأث��ر 
قطاع��ات التنمية املتمثل��ة بالزراعة 
والسياحة والصناعة »كي نستطيع 
وضع تصور خلارطة طريق للمعاجلة«.

تدور حولها شبهات فساد

6.6 مليار دوالر من أموال صندوق تنمية العراق »مجهولة المصير«
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د . فرح صابر

املثقف والسلطة
تنش��أ عالقة املثقف بالس��لطة عن 
ض��رورة انت��اج كل مجتم��ع لنظ��ام 
ما،قد يكون قيمياً او تشريعياً او رمزياً 
اوسياسياً. يتكون هذا النظام بهدف 
اجتماعية  ضبط مفاصل تشكيلية 
معينة،واحت��واء مايس��تجد داخلها, 
ولكي يكون هذا النظام ناجحاً ويقوم 
بدوره البد ان يقوم على معرفة. فوراء 
كل نظ��ام مهم��ا كان��ت طبيعت��ه 
ومقوماته معرفة ما. والس��لطة من 
ه��ذا الباب ه��ي ايضا نظ��ام يتطلب 
كي يصبح سلطة حتوز قبول االخرين 
بوس��ائل  ت��زوده  معرف��ة  ورضاه��م 
الضغط  والرقابة، كما بادوات االقناع 
والهيمن��ة .فهن��اك ثال��وث عض��وي 
متماسك يتكون من النظام واملعرفة 

والسلطة ) 1(.
واملعرف��ة عامة ه��ي بعد م��ن ابعاد 
الس��لطة ، مما يجعل الق��ول بالنحو 
حت��ى  او  االس��تبعادي  الض��دي 
التوفيق��ي تغييب��اً حلقيق��ة العالقة 
ان��ه الس��لطة  ب��ني الطرفني،حي��ث 
بغير ثقافة والثقافة اال وتنس��ب الى 
س��لطة ما س��ائدة ،وتس��عى الى ان 
تس��ود.بهذا نكون ام��ام لوحة غنية 
متث��ل عالق��ة املثقف��ني بالس��لطة ، 
تبدأبح��د الالمب��االة ،مرورًا باش��كال 
اخرى مثل عالقة الوصايا واالضطهاد 
كم��ا وعالقة املش��اركة احلرة ،وصوال 
ال��ى التحالف العض��وي بينهما ) 2( 
.ان مثقف السلطة بات يشكل اليوم 
جزءا من ظاهرة تغريب ثقافة اجملتمع 
وتهميش��ها، ب��ل حتى تهويش��ها .  
وعندما يوظف مثقف السلطة قلمه 
خلدمة ماكن��ة الس��لطة الدعائية ، 
والتطبيل الجنازاته��ا »التاريخية« امنا 
يضاعف الضرر ال��ذي ينتجه، ويغدو 

بالوظيفة  ضررًا مزدوجاً.فه��و اليخل 
تغيي��ر  كاداة  للمثق��ف  البنيوي��ة 
بذلك  وتطوي��ر ف��ي مجتمعه،فه��و 
املطل��وب  ودوره  بذات��ه  االذى  يلح��ق 
تاريخي��اً واجتماعي��اً. وثاني��اً ونتيجة 
للعام��ل االول يتح��ول املثق��ف ف��ي 
غالب االحيان الى عامل هدم وتخريب 
عائق��اً  ويغ��دو  لثقاف��ة مجتمع��ه، 
ام��ام نهضته��ا وتنميته��ا. وهك��ذا 
يتخلى عن دوره »كناش��ط سياسي 
- اجتماع��ي »ي��ؤدي دوره في االصالح 
والتغيي��ر عموم��اً ) 3(.ويتح��ول بدال 
من ذل��ك ال��ى مثقف »الس��لطان«.

فهو شاعر احلاكم او الدولة فيتغنى 
بامج��اد احلاكم،ويعي��ش م��ن املغارم 
واملغ��امن .ه��ذا املثق��ف خ��ادم مطيع 
للحاكم،اليجته��د او يفت��ي ،عالقته 
باحلاكم عالقة والء واستزالم ،اليلتزم 
قضي��ة ،ه��و ج��زء م��ن ايديولوجي��ا 

النظام )4( .
    ايضا احلديث عن املثقف والسلطة 
الب��د ان »يتحم��ل العط��ف معن��ى 
ومابينهم��ا«)5(  املعية،والضدي��ة 
بتعبير ابن البيط��ار. ان الصورة التي 
يرس��مها املثق��ف عل��ى ان��ه ط��رف 
نقيض للسلطة التثبت اال في حدود 
وحاالت قصوى .فاغلبية اهل املعرفة 
الميك��ن ان يكون��وا اال داخل س��لطة 
يولدون في مؤسس��تها، ويتعيشون 
منه��ا ،وميوت��ون فيه��ا . ه��م فكري��اً 
وايديولوجي��اً ف��ي ثقاف��ة الس��لطة 
ميارس��ون س��لطة ثقافي��ة ، ومرونة 
احلرية داخل هذا الوضع تتسع وتضيق 
حسب الش��كل املؤسسي،وباختالف 
االنظم��ة السياس��ية، بعضها يؤدي 
الى حالة ازدواج ق��د يقال عنها ،انها 
خروج في السلطة اكثر مما هي خروج 
عن الس��لطة كاجلامعي��ني الذين قد 
يب��ادرون فكري��اً او سياس��ياً ، ولك��ن 
في ح��دود عدم االضرار بس��لطتهم 
املعرفي��ة او االداري��ة داخ��ل هي��اكل 
اجلامع��ة .فاملثق��ف كثي��رًا مايق��دم 

نفس��ه على ان��ه ضحية الس��لطة، 
ولكن��ه قلم��ا يتن��ازل عم��ا متنح��ه 
الس��لطة من امتي��ازات .انه يطمح 
الى » اكتمال س��لطته ،الى ان يكون 

سلطة » )6( .
وتفرز هذه العالقة املبتس��رة ظاهرة 
وص��ف  حس��ب  امل��ادي«  »املثق��ف 
مأم��ون فن��دي اومثق��ف »الدقائ��ق 
االخيرة«او«الوق��ت الضائع«بتعبي��ره 
ايضا،وهي ظاهرة اصبحت ملفتة في 
احلياة الثقافية العربية الراهنة . فهذا 
االمنوذج من املثقفني يكون مع الدولة 
ف��ي العلن ،ويلعنها ومش��روعها في 
اجللس��ات اخلاصة« )7(. فهذا املثقف 
ميسك العصا من الوسط ،فهو »يقف 

على خطوط التماس ،يغازل احلكومة 
سراً،ويهيج اجلماهير ايضا،ويطمح ان 

ينال رضا االثنني« )8(.
واذا كان بع��ض املثقف��ني م��ازال في 
الس��لطة فانه��م يصنع��ون الكالم 
،الالفعل.فهؤالء املثقفون هم لس��ان 
ح��ال س��لطة عربي��ة ، »تتحدث عن 
واقع، وجتذر الخر ، املراوغة واالستهانة 
بالعقل واالنس��ان هم��ا اداة اخلطاب 
الرسمي والثقافي.الهوة بني السلوك 
للخط��اب  ممي��زة  ص��ارت  والفك��ر 
الرسمي،وحتى للمثقف العربي« )9(.
واحيان��اً  االختي��اري  االرته��ان  ه��ذا 
االجباري للمثق��ف والثقافة العربية 
الراهن��ة متثل اح��دى ازم��ات املثقف 

العربي ومعضالته ايضا.

ازمة املثقف:اعراضها وجتلياتها
لكل مجتمع خصوصياته ومشكالته 
ومعضالت��ه ايض��ا.واالن وق��د وجلن��ا 
قرناً جديداً من��ذ عقد ونصف العقد  
ف��ان قضاي��ا كثي��رة تطرح نفس��ها 
باحلاح وتس��توجب النق��اش والبحث 
يتس��اءل  لها.فاجلمي��ع  ع��ن حل��ول 
الي��وم عن نوع ثقافتن��ا ،ومرجعياتها 
، وطبيع��ة التحدي��ات الت��ي تواح��ه 
ثقافتنا املعاصرة ف��ي ظل التحديات 
والثقافية  واالجتماعية  السياس��ية 
التي تطرحها العوملة والنظام العاملي 
اجلدي��د، وس��بل التص��دي للتح��دي 

احلضاري واملصيري الذي تواجهه االمة 
داخلي��اً وخارجياً ،بدء من االس��تبداد 
بالتنمية املش��وهة وطغيان  وم��روراً 
ثقاف��ة التش��دد وانته��اء باالخت��راق 

اخلارجي وتأثيراته املدمرة .
وم��ن نافلة الق��ول ان املثقف العربي 
يواجه اس��ئلة ملحة تفرضها وقائع 
احلي��اة والتحديات التي تواجه اجملتمع 
الذي ينتمي اليه ، من قبيل :أي نظام 
ثقافي عربي؟ وأي دور للمثقف العربي 
في ظل االزمات احلالية التي تواجهها 
االم��ة كش��عوب ونخ��ب ؟ وماه��ي 
ادوات الصراع واسليب املواجهة  جتاه 
الهجوم الش��رس الذي يش��ته االخر 
متمث��ال بالغ��رب الرأس��مالي عل��ى 

قيمنا وثقافتنا ،بل اسس وجودنا؟ 
وفي الواقع ف��ان ازمة املثقف العربي 
مجتمع��ه،  الزم��ة  انع��كاس  ه��ي 
خصوص��اً اذا ماوجد املثقف نفس��ه 
يعيش في مجتمع يعج مناخه بشتى 
املتناقضات. وقد يتخذ املثقف موقفاً 
فاعال وايجابياً من هذه االزمة،يتفاعل 
معه��ا ، يبحث عن احللول لها ،يحاول 
تغييرها. وق��د يكتفي ب��دور املتفرج 
والالمباالة، الى حدود تصل الى درجة 
االنكف��اء على ال��ذات والتقوقع على 
النف��س هرباً م��ن واقع اليس��تطيع 
تغيي��ره او التأقل��م مع��ه )10(.وعند 
هذه النقطة ينش��أ نوع من االغتراب 
، اغتراب املثقف عن نفسه ،واغترابه 

عن مجتمعه .
املثق��ف العرب��ي مص��اب بالعصاب 
 ، الع��روي  يق��ول  كم��ا  الثقاف��ي 
صحي��ح انه يعان��ي من ه��ذا الواقع 
التأقل��م  ،ويرفضه،واليس��تطيع 
ان��ه  ايض��اً  الصحي��ح  معه،ولك��ن 
اليفع��ل ش��يئاً لتغيير ه��ذا الواقع، 
ووضع آخر جدي��د يكون بديال عنه.بل 
وازاء هذا املوقف  السلبي فان املثقف 
يجد نفسه اما منسحباً من املاضي 
، او محاوال محاكاة ثقافة االخر )11(.

ه��ذا الفصام الثقافي يجعله هش��ا 

ًام��ام أي تي��اراو مذه��ب يظه��ر هنا 
اوهناك، فتجعله اسير التردد واحليرة 

والتشويش الفكري .
ولع��ل اح��دى جتلي��ات ازم��ة املثقف 
العربي هي ازمة الهوية ، فتلك االزمة 
ايديولوجيان:  اجتاه��ان  الي��وم  يديرها 
احدهم��ا قومي حديث، وثانيهما اممي 
ق��دمي لم يتغي��ر يقوده فك��ر ديني ذو 
اغراض سياسية يس��عى لبناء دولة 
دينية عاملية تس��تمد س��لطاتها مما 
تزعمه تشريعات آلهية ، واممي حديث 
تقوده فلس��فة مادية تس��عى لبناء 
دولة عاملية تس��تمد س��لطاتها من 

تشريعات اقتصادية وضعية )12( .
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رؤية نقدية في سوسيولوجية المثقف العربي والثقافة العربية المعاصرة
الحلقة الخامسة

إشكالية الدور والموقف من التحديات الراهنة

أنجيال جندرون

مع تزاي��د وتيرة الهجم��ات اإلرهابية 
إقليميًّا وعامليًّا، مؤخرًا، وازدياد اعتماد 
التنظيمات املتطرف��ة على اإلنترنت، 
ال سيما وسائل التواصل االجتماعي، 
ف��ي التجني��د والتروي��ج لعملياتها 
اإلرهابي��ة، وتنام��ي أع��داد الش��باب 
املنضم إلى صفوف تلك التنظيمات، 
وجناحه��ا ف��ي اس��تغالل ظروفه��م 
للتأثير عليهم ودعوتهم للجهاد؛ تبرز 
أهمية البحث عن أهم الوسائل التي 
تعتمد عليها التنظيم��ات اإلرهابية 
لتجنيد أش��خاص جدد ونشر الدعوة 

للجهاد.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، تأتي الدراس��ة 
تها الباحثة باملركز الكندي  الت��ي أعدَّ
للدراس��ات االس��تخباراتية واألمنية 
»أجني��ال جن��درون«، بعن��وان »الدعوة 
إلى اجلهاد: كاريزما الدعاة واإلنترنت« 
بدورية »دراسات في النزاع واإلرهاب«. 
دراس��تها  ف��ي  الباحث��ة  وتس��عى 
االتص��ال  وس��ائل  دور  بح��ث  إل��ى 
التكنولوجي��ة والدع��اة الكاريزميني 
ل��دى اجلماع��ات الس��لفية اجلهادية 
في الدع��وة للجهاد والتطرف، وبحث 
الدور الذي يلعب��ه اإلنترنت في تعزيز 
الكاريزم��ا؛ ممَّا قد يُس��هم ب��دوره في 

مكافحة التطرف.
تُش��ير جندرون في دراس��تها إلى أنه 
عادًة ما تستند التنظيمات اإلرهابية 
ف��ي دعوته��ا للجه��اد إلى ش��رطني 
مترابط��ني، أولهما ظهور قيادة دينية 
كاريزمية ت��روج ألفكاره��ا املتطرفة، 
وثانيهم��ا وجود اضطراب��ات عميقة 
ف��ي اجملتم��ع؛ نتيجة عجز األش��كال 
التقليدية والقانونية للس��لطة عن 
مواجهة التغييرات اجملتمعية اجلذرية 

في ظل غياب احللول غير العنيفة. 

االستفادة من األزمات واالضطرابات
ع��ن احمل��دد األول ال��ذي تس��تند إليه 
التنظيمات اإلرهابية في نشر أفكارها 
املتطرف��ة تطرق��ت الباحث��ة إلى أن 
اس��تمرار األوضاع كم��ا كانت عليه 
في املاض��ي برغم الدع��وات للتغيير 
ق��د منحت دعاة الس��لفية اجلهادية 
فرصة لالس��تفادة م��ن االضطرابات 
االجتماعية واألزمات لنش��ر أفكارها 
املتطرفة، حيث تش��ير إل��ى أن الدول 
ذات األغلبي��ة املس��لمة فش��لت في 
مواكب��ة نظيراتها الغربي��ة، لتحتل 
املراك��ز الدنيا في مؤش��رات التنمية 
البشرية، سواء من ناحية التعليم أو 

البحث العلمي أو التنوع الصناعي.
الدع��اة  أن  جن��درون،  وأوضح��ت 

املتطرفني يُفسرون األحداث اإلقليمية 
والعاملي��ة بأنه��ا مؤامرة م��ن الغرب 
لقم��ع العالم اإلس��المي؛ وبناًء على 
هذا التصور العدائ��ي، فإنهم يُبررون 
ضرورة اللجوء إل��ى »اجلهاد العنيف« 
والدع��وة املتطرفة كأح��د االجتاهات 
الراديكالي،  الت��ي تش��كل اإلس��الم 
املش��روعة  الوس��ائل  بوصفهما من 
الستعادة سلطة اإلسالم في العالم 

واالنتصار على األعداء.
وتطّرقت الباحثة -في دراس��تها- إلى 
جناح دعاة التنظيمات اإلرهابية، مثل 
تنظيم »القاع��دة« وتنظيم »الدولة 
اإلس��المية«، ف��ي جتني��د أش��خاص 
جدد من جمي��ع دول العالم من خالل 
دعوته��م للجهاد، وهو األمر الذي أثار 
مخاوف لدى الدول الغربية من تنامي 
التهدي��دات اإلرهابي��ة النابع��ة م��ن 

الداخل. 
رت الدراس��ة  وانطالًقاً مما س��بق، حذَّ
م��ن تزايد أعداد املس��لمني الش��باب 
والوالي��ات  أوروب��ا  إل��ى  املغادري��ن 
املتحدة وكندا وأس��تراليا وغيرها من 
إلى  الغربية لالنضمام  الدميقراطيات 
صف��وف التنظيم��ات اإلرهابي��ة في 
اخل��ارج، برغم اجلهود املبذولة من قبل 
الس��لطات األمني��ة في تل��ك الدول 
لوقف انضمامهم. وواصلت جندرون 
حتذيرها بش��أن احتمالية عودة بعض 
املقاتل��ني األجان��ب ممن ش��اركوا في 
العمليات اإلرهابية في اخلارج لتنفيذ 

عملياتهم داخل الدول الغربية.
وتضي��ف أن التنظيمات اإلرهابية في 
الداخل من خالل حدٍّ أدنى من التواصل 
مع الش��بكات اإلرهابي��ة فيما ُعرف 
 »leaderless بأمنوذج »ب��ال قائ��د
تُشكل تهديًدا للغرب أيًضا. وضربت 
مث��اال على ذل��ك بجماع��ة »تورونتو 
18« اإلرهابي��ة الكندي��ة التي اتبعت 
نه��ج تنظيم »القاع��دة«، وخططت 
ف��ي  الهجم��ات  م��ن  لسلس��لة 
مقاطعة أونتاريو عام 2006. وتش��ير 
الباحث��ة إلى أن أعضاءها اس��تمدوا 
أفكارهم املتطرفة من مش��اهدتهم 
عل��ى ش��بكة إلنترنت خط��ب »أنور 
العولقي« ال��ذي ُقتل في الثالثني من 
س��بتمبر 2011 ف��ي غ��ارة أميركية 

لطائرة من دون طيار في اليمن.

دور الدعاة الكاريزميني
وقد أشارت جندرون إلى أن دور الدعاة 
الكاريزمي��ني ف��ي دف��ع األف��راد إل��ى 
التطرف غير كاٍف مبف��رده في التأثير 
على أفكار األفراد لتبني العنف، وإمنا 
يزي��د م��ع العزلة االجتماعي��ة للفرد 

ورفضه املعتقدات العاملية.
وتُش��ير الباحثة في دراستها إلى دور 

دع��اة الس��لفية اجلهادية في نش��ر 
األف��كار املتطرف��ة ب��ني املقيمني في 
الغرب الذي��ن لديهم معرف��ة قليلة 
ع��ن الدي��ن اإلس��المي وال يتحدثون 
اجله��ل  مس��تغلني  الق��رآن،  لغ��ة 
الش��خصية  ونق��اط ضعف  الديني 
ل��دى ه��ؤالء األش��خاص، ويُص��ورون 
املسلمني على أنهم ُمضطهدون من 
الغ��رب. وأضافت، أن أنش��طة الدعاة 
العنيف«  تُعزز »التطرف  الكاريزميني 
م��ن خ��الل تش��جيع أتباعه��م على 
املش��اركة في أعمال متطرفة، سواء 
كانوا مقاتلني أجان��ب في تنظيمات 
إرهابية خارجي��ة، أو يقومون بأعمال 

إرهابية داخل بلدانهم. 

الس��لطة  أن  جن��درون  وذك��رت 
الكاريزمية ال مُتنح للشخص مبوجب 
املنصب، ولكن باعتراف من يخضعون 
لس��لطته بأن لديه سلطة وسمات 
اس��تثنائية ال تتوف��ر ل��دى اآلخري��ن. 
وفي هذا الس��ياق، أشارت إلى إجماع 
الق��رن  من��ذ س��تينيات  الدراس��ات 
املنصرم إلى أن الكاريزما الفردية تعني 
أن ش��خًصا لديه الق��درة على قراءة 
اآلخري��ن، وإقناعهم بالقي��ام بأعمال 
معين��ة. واس��تطردت بأن الس��لطة 
الكاريزمية للدعاة اإلسالميني نابعة 
من تص��ور األتباع ق��درة الدعاة على 

تفسير إرادة اهلل.
وتض��رب مث��اال عل��ى ذل��ك ب�«أن��ور 

العولق��ي«، حي��ث كتب��ت أن��ه ل��م 
يكن عاملًا، ولكنه اس��تمدَّ س��لطته 
الكاريزمي��ة بحك��م التزام��ه املعلن 
بدراس��ة نصوص اإلس��الم، وموهبته 
في اخلطاب��ة التي أقنعت أتباعه بأنه 
أُوحي إليه، فضال عن حتدثه اإلجنليزية 
بطالقة، ومعرفته الثقافية الواسعة 
عن الغرب نتيجة إقامته في الواليات 
املتح��دة خ��الل الس��نوات األولى من 
عم��ره، وقدرت��ه عل��ى التواص��ل مع 

اآلخرين، وفهم وحتديد احتياجاتهم.
وفي هذا اإلطار، أش��ارت جندرون إلى 
اعتماد تنظيم »القاعدة« في العراق 
وس��وريا عل��ى الدع��اة الكاريزمي��ني 
لتبري��ر العنف ضد م��ا يزعمون أنهم 

أع��داء اإلس��الم، إضافة إل��ى تكفير 
املسلمني املعارضني ألفكارهم.

وأش��ارت الباحثة أيًضا إلى استغالل 
الدعاة الكاريزميني مش��اعر االغتراب 
لدى الش��باب في جتنيده��م للقتال 
ضمن صف��وف التنظيمات اإلرهابية، 
فتنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( 
»القاعدة«  تنظي��م  يعتمد أس��لوب 
نفس��ه ف��ي التركيز عل��ى جتنيد من 
يقيمون في مناط��ق نائية بعيًدا عن 
املدن الكبرى، وغير املتدينني جلهلهم 
بتعالي��م اإلس��الم، حي��ث يكون��ون 
أكثر قب��وال للتوجي��ه والتلقني، كما 
يرك��ز على األقلي��ات ف��ي اجملتمعات 

»العلمانية« الغربية. 
وتوض��ح الباحث��ة ف��ي دراس��تها أن 
التحدي الرئيس��ي للدعاة يكمن في 
التغل��ب عل��ى الش��كوك األخالقية 
الس��تعمال  احملتمل��ني  للمجندي��ن 
العن��ف لتحقيق هدف س��اٍم. ولهذا 
اجلهادي��ني  األف��راد  أن  إل��ى  تش��ير 
يق��رون ب��أن العنف ضد الع��دو ُمبرر، 
وأنه س��يحقق حال��ة أخالقية أعلى 
للمجموع��ة الت��ي ينتم��ون إليه��ا. 
وتشير الباحثة إلى أن القتال من أجل 
مصلحة اآلخرين يُشكل حافزًا كبيرًا 
لكثير من املتطوعني ممن لديهم يقني 
بأن اجله��اد واجب دين��ي، وليس عمال 

إرهابيًّا. 

دور اإلنترنت في التجنيد
الش��باب  أن  إل��ى  جن��درون  تُش��ير 
املس��لم في الغرب ل��م يتعرف على 
األف��كار »الرجعي��ة املتطرف��ة« م��ن 
خ��الل اخلطب في املس��اجد، وإمنا من 
خالل اإلنترن��ت ووس��ائل تكنولوجيا 
االتصاالت الت��ي كان لها دور محوري 
ف��ي زيادة ع��دد اجلماع��ات املتطرفة. 
وس��يلة  اإلنترن��ت  إن  وتضي��ف: 
أساس��ية للدعاة املتش��ددين لنشر 
معلومات تُشكل معتقدات الشباب 
املس��لمني عندما يبحث��ون عنها في 
اجملتمع��ات االفتراضي��ة، وأن��ه أصبح 
وم��وردًا  للتط��رف،  املعرف��ة«  »بن��ك 
حيويًّ��ا للدع��اة وأتباعه��م على حد 
س��واء، فهو كم��ا توضح »وس��يط« 
األيديولوجي��ة  التصريح��ات  ب��ني 
لق��ادة اجلماعات املتطرف��ة واجلمهور 
املس��تهدف، خاصة أولئ��ك املقيمني 
في الغ��رب. ولهذا أصب��ح دور القادة 
الدينيني املتش��ددين أكث��ر تأثيرًا مع 
نشر خطبهم على اإلنترنت وتشجيع 

التطرف الذاتي. 
وف��ي ه��ذا الش��أن تش��ير الباحث��ة 
إل��ى أن »العولق��ي« ال��ذي كان بارًعا 
ف��ي اس��تغالل قدرات��ه والتط��ورات 
التكنولوجي��ة، ما ي��زال خلطبه على 

اإلنترن��ت تأثير كبير عل��ى الرغم من 
مقتله. 

وتطرقت الباحثة إلى وجود ثالث مهام 
أساس��ية تقوم بها املواقع اجلهادية؛ 
أولها أنه��ا مبنزلة مكتبات إلكترونية 
اجلهادي��ة  الش��خصيات  حملاض��رات 
الب��ارزة مثل عب��داهلل ع��زام. وثانيها 
تُوفر خط��ب أبرز الدعاة اإلس��الميني 
الراديكالي��ني كأن��ور العولق��ي وأب��و 
محمد املقدس��ي. وثالثه��ا منتديات 
تسهل احملادثات اإللكترونية بني أتباع 
التفكي��ر اجلهادي لتب��ادل املعلومات 

وتعزيز الترابط بينهم.

تطور القدرات اإلعامية 
وفي دراس��تها ألقت جن��درون الضوء 
اإلعالمي��ة  الق��درات  تط��ور  عل��ى 
املعاص��رة،  اجلهادي��ة  للتنظيم��ات 
مش��يرة إلى أنه قبل هجمات احلادي 
عش��ر من س��بتمبر 2001 كان هناك 
موقع واحد لتنظيم »القاعدة« يُنشر 
باللغ��ة العربية. والي��وم، هناك أكثر 
من 4 آالف موقع جهادي يس��اعد في 
احلضور العاملي للتنظيمات السلفية 

اجلهادية.
وأوضح��ت أن��ه أصب��ح للتنظيمات 
اإلرهابية مواق��ع ومطبوعات تتحدث 
»إنس��باير  مجل��ة  مث��ل  باس��مها 
لتنظي��م  التابع��ة   »InspIre
باللغ��ة  والت��ي تص��در  »القاع��دة«، 
نط��اق  توس��يع  به��دف  اإلجنليزي��ة، 
التنظي��م ف��ي الداخ��ل األميرك��ي. 
ومجل��ة »داب��ق« التابع��ة لتنظي��م 
»الدول��ة اإلس��المية«، الت��ي صدرت 
ألول مرة في ع��ام 2014، عندما أعلن 
التنظي��م تأس��يس »دول��ة اخلالفة« 
بقيادة زعيمها »أبو بك��ر البغدادي«. 
وتش��ير الباحث��ة إل��ى أن تلك اجملالت 
وفرت منبرًا للدعاة الكاريزميني إلعالء 
قيمة »اجله��اد« وضرورته للدفاع ضد 

أعداء اإلسالم.
وختم��ت الباحثة دراس��تها بأنه من 
املهم إدراك أهمية »عامل الكاريزما« 
في نش��ر األف��كار املتطرف��ة وجتنيد 
األف��راد ف��ي ظل ال��دور ال��ذي يلعبه 
الدع��اة  مس��اعدة  ف��ي  اإلنترن��ت 
الكاريزميني لتحقيق االنتشار العاملي، 
حيث توفر مواقع التواصل االجتماعي 
لهم احلص��ول عل��ى معلومات حول 
الفئ��ات املس��تهدفة واألف��راد الذين 

ميكن استغاللهم بعد ذلك. 
كم��ا أن املواد التي يتم نش��رها على 
املواق��ع اجلهادي��ة متنحه��م حضورًا 
دائًما في اجملتمعات االفتراضية. ولهذا 
أوصت بض��رورة تركيز اس��تراتيجية 
تقوي��ض  عل��ى  اإلره��اب  مكافح��ة 

مصداقية الدعاة الداعني للتطرف.

كيف يرّوج دعاة اإلرهاب أفكارهم على اإلنترنت؟

رت الدراسة من تزايد أعداد المسلمين الشباب  حذَّ
المغادرين إلى أوروبا والواليات المتحدة وكندا 
وأستراليا وغيرها من الديمقراطيات الغربية 

لالنضمام إلى صفوف التنظيمات اإلرهابية في 
الخارج، برغم الجهود المبذولة من قبل السلطات 

األمنية في تلك الدول لوقف انضمامهم
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اليوم، أصبح س��كان العالم أكثر 
ث��راًء بنحو 20 مرة في املتوس��ط 
مقارن��ة مب��ا كانت علي��ه حالهم 
خ��ال العص��ر الزراع��ي الطويل. 
ففي الفت��رة من 7000 قبل املياد 
1500 بع��د املي��اد، كان��ت  إل��ى 
امل��وارد ش��حيحة، وكان التق��دم 
وعمل��ت  بطيئ��اً،  التكنولوج��ي 
نظرية  َش��رََحتها  التي  الضغوط 
مالتوس للس��كان على إبقاء كل 
البش��ر تقريباً عند مستوى أقرب 
إل��ى الكفاف، حي��ث كان نصيب 
الفرد في الدخ��ل اليومي أقل من 
1.5 دوالر أميركي مبا يعادل قيمته 

اليوم.
نح��و  أصب��ح   ،2017 ع��ام  وف��ي 
%7 فق��ط م��ن س��كان العال��م 
على ه��ذا املس��توى م��ن الفقر. 
لنتخيل هن��ا أننا أخذن��ا القيمة 
النقدية اإلجمالية ملا ننتج حالياً، 
واستعملناها لشراء أنواع السلع 
واخلدمات التي يستهلكها الناس 

دوالر   1.5 يعيش��ون عل��ى  ال��ذي 
يومياً. في هذا الس��يناريو يُصبح 
متوس��ط قيم��ة الن��اجت العامل��ي 
اليومي 30 دوالراً للشخص الواحد 

)باألسعار احلالية(.
هذا ه��و دخلنا العاملي الس��نوي 
الي��وم والذي يبلغ ف��ي مجموعه 
نح��و 80 تريلي��ون دوالر. وبرغم أن 
ليس��ت  العاملية  اإلنتاجية  ثم��ار 
موزع��ة بالتس��اوي ب��أي حال من 
األحوال، فإن حجم ثروة مجتمعنا 
اإلجمالي��ة اليوم كفي��ل بإصابة 
الزراع��ي  العص��ر  أس��افنا م��ن 

بالذهول.
وع��اوة عل��ى ذلك، نح��ن ال ننتج 
نفس��ها  األش��ياء  ونس��تهلك 
التي كان أس��افنا الذين عاش��وا 
عل��ى ِش��به الكف��اف ينتجونها 
ويس��تهلكونها. ففي عام 2017، 
لم تكن 40كيلو كالوري يومياً في 
هيئة حبوب أساس��ية تعود بقدر 
كبي��ر من اخلير على أي ش��خص. 

م��ن ناحية أخ��رى، كان��ت نظائر 
الس��لع واخلدم��ات العام��ة التي 
نس��تهلكها لتكلف ثمناً باهظاً 
إلى ح��د مناف للعقل في العصر 
الزراع��ي. وفي كثير م��ن احلاالت، 
م��ا كان أح��د ليفك��ر ف��ي مثل 
هذه النظائر. وم��ا كان تيباريوس 
كلودي��وس ني��رو ليتن��اول غ��داًء 
مكون��اً م��ن الفراولة والقش��دة 
خال القرن األول قب��ل املياد، ألن 
أحداً لم يفكر ف��ي وضع البندين 
مهم��ا طهاة رجل  مع��اً إلى أن َقدَّ
حاشية تيودور، الكاردينال توماس 
ولسي، في القرن السادس عشر.

ش��خص  كان   ،1606 ع��ام  ف��ي 
واح��د فقط يس��تطيع أن يجلس 
في بيته ويش��اهد دراما سمعية 
بصري��ة دموي��ة ح��ول الس��حرة. 
وكان اسمه جون ستيورات، ملك 
إجنلت��را وأس��كتلندا. وكان ويليام 
شكس��بير ورج��ال املل��ك ضمن 
مس��تعمليه حتت الطلب. واليوم 

يتمت��ع أكثر م��ن أربع��ة مليارات 
شخص لديهم الهواتف الذكية، 
وأجه��زة  اللوحي��ة،  واألجه��زة 
التلفزي��ون، بنح��و م��ن أش��كال 
الترفي��ه عند الطلب، وهو ما كان 

ِحكراً على امللوك.
ولنأخذ هنا مثاال آخر. توفي أغنى 
رج��ل ف��ي أوائ��ل القرن التاس��ع 
عش��ر، ناث��ان ماير روتش��يلد، في 
اخلمس��ينيات من عمره بس��بب 
ُخ��رَّاج مل��وث. ولو تس��نى له أن 
يختار التنازل ع��ن ثروته بالكامل 
ف��ي مقاب��ل جرع��ة واح��دة من 
املض��ادات احليوية احلديث��ة، فرمبا 

كان ليفعل.
م��ن قبيل التضلي��ل إذن أن نقول 
إن الشخص االعتيادي اليوم أكثر 
ثراًء بنحو 20 مرة من س��لفه في 
اختي��ارات  الزراع��ي، ألن  العص��ر 
املس��تهلك اآلن متت��د إل��ى ما هو 
أبعد م��ن الس��لع واخلدمات التي 
كانت متاحة على نطاق واسع في 

ذلك الوق��ت. فاليوم يتمتع الناس 
ليس بالوفرة فحس��ب، بل وأيضا 
مبجموعة متنوعة غير مس��بوقة 
والتي تش��كل  االختي��ارات،  م��ن 

دَفعة قوية للثروة اإلجمالية.
ولكن ما مدى قوة هذه الَدفعة؟

كان املتخصص��ون ف��ي مكت��ب 
التاب��ع  االقتصادي��ة  التحلي��ات 
ل��وزارة التج��ارة األميركي��ة، وفي 
الهيئات املماثلة في ش��تى أنحاء 
دور  لقي��اس  يناضل��ون  العال��م، 
»التن��وع« املتزايد ف��ي اإلنتاجية. 
ووفق��اً لتقدي��رات قياس��ية، كان 
من��و إنتاجية العمل الس��نوي في 
منطقة ش��مال األطلس��ي نحو 
%1 في املتوس��ط، م��ن 1800 إلى 
1870، و%2 ف��ي الفت��رة من 1870 
إل��ى 1970. ونح��و %1.5 منذ ذلك 
الوقت �� م��ع تباطؤ محتمل في 
العق��د املنصرم. ولكن ه��ذا يَُعد 
إلى حد كبير تقديراً ملدى التحسن 
الذي حتقق في توفي��ر الضروريات 

الظاه��رة لفقراء العالَ��م؛ وهو ال 
يقيس مدى إثراء حياتنا من خال 

زيادة اإلنتاجية.
نحن مدينون بق��در كبير من هذا 
اإلث��راء لإلبداع��ات الت��ي حول��ت 
احلضارة اإلنسانية جذرياً. وتشمل 
هذه اإلبداعات صناديق الطرد في 
املراحي��ض، والس��يارات، والطاقة 
ملسافات  واالتصاالت  الكهربائية، 
املعلوم��ات  ومعاجل��ة  طويل��ة، 

احلديثة، وما إلى ذلك.
وم��رة أخ��رى، كان حتقي��ق قدرات 
مماثل��ة ف��ي فت��رات س��ابقة من 
التاريخ ليتطلب تكاليف باهظة، 
بل ورمبا كان مس��تحيا. في أواخر 
أيام اإلمبراطوري��ة الرومانية، كان 
فق��ط  األرس��تقراطيون  األثري��اء 
ليتمكنوا من شراء عبد وتكليفه 
بحف��ظ األس��ماء والوج��وه، ث��م 
تذكيره��م به��ا عندم��ا تتطلب 
ذل��ك.  االجتماعي��ة  املناس��بات 
واليوم أصبح احلصول على هاتف 

ذكي أساس��ي أفضل م��ن وجود 
حاش��ية م��ن العش��رات أو حتى 
اآلالف م��ن املس��اعدين على غرار 

ذلك العبد.
مس��تقبل  ف��ي  نفك��ر  عندم��ا 
النم��و، واحتماالت انفت��اح أبواب 
النمو للبش��رية جمع��اء، ينبغي 
لن��ا أن نتأم��ل في املس��افة التي 
قطعناها. والواقع أن جهوداً قمت 
بها شخصياً لقياس حجم النمو 
االقتص��ادي في منطقة ش��مال 
الس��نوات  األطلس��ي على مدى 
املائتني املنصرمة باءت بالفش��ل، 
ولكن��ي عل��ى يقني م��ن أن الناجت 

ازداد بنحو ثاثني ضعفاً أو أكثر.
تُ��رى إل��ى أي م��دى نس��تطيع أن 
نعتمد على املزيد من النمو، وماذا 
قد يعني ذلك لنا في املس��تقبل؟ 
إذا كان لنا أن نسترش��د باملاضي، 
فلن يتسنى لنا أن نعرف ذلك على 
وجه اليقني. فنحن لم نخترع بعد 

فراولة وقشدة الغد؟

اتضحت اآلن، بعد جزأين من املقالة، 
أهمية تطبيقات التراس��ل الفوري 
بالنس��بة للصحف��ي وكيف ميكن 
لها ان تُساعده في مهمة احلصول 
على آخر املستجدات واالخبار التي 
يترقبها من اج��ل العمل بعد ذلك 
على حتريرها ونشرها في املؤسسة 

اإلعامية التي ينتسب لها .
وبغي��ة اكم��ال التص��ور الكام��ل 
املتعل��ق به��ذا املوض��وع الب��د من 
االنتق��ال للقواع��د العام��ة الت��ي 
ينبغي ان حتكم عمل هذه اجملموعات 
التي باتت، في االش��هر االخيرة، من 
اهم مصادر الصحفي في مس��ألة 
تلقي االخبار من املصادر الرسمية.

مبدئياً يجب التميي��ز بصورة حادة 
بني اجملموع��ات الرس��مية واالخرى 
غير الرسمية التي يشكلها بعض 

الصحفيني لتب��ادل االفكار وعرض 
اآلراء ونش��ر االخب��ار وتبادلها ، الن 
هذا التمييز س��وف يجعلك تتعرف 
على طبيعة ما يتم نشره في هذه 
اجملموعات من قبل املشرفني عليها، 
فضا عن كيفّية تصّرف الصحفي 

املشترِك فيها.
وفي اجلزء الثالث من هذه السلسلة 
س��يكون التركيز منصباً حول ادارة 
العم��ل ف��ي اجملموعات الرس��مية 
التي تقع على عاتق املس��ؤولني عن 
ملف السوش��ل ميديا في املكاتب 
الرسمية  للمؤسس��ات  االعامية 
والتي تض��م صفحة الفيس��بوك 
وحس��اب تويت��ر وقن��اة التيلغ��رام 
، وف��ي بعضه��ا االخ��ر، اليوتي��وب 

واالنستغرام والگوگل بلس.
املهمة التي تقع على عاتق املُشرف 

عل��ى ه��ذا الن��وع م��ن اجملموعات 
م��ن  تخل��و  وال  س��هلة  ليس��ت 
الصعوب��ة وتقتضي احل��ذر والصبر 
والتعامل السليم مع الصحفيني، 
املماحكات  يعشقون  ممن  خصوصاً 
واجلدل، ويحاولون اثبات ذواتهم من 
خ��ال االس��تعراضات املعرفي��ة او 
الصحفية،  ملؤسساتهم  التسويق 
مع التأكي��د على ان هنال��ك عدداً 
كبيراً من الصحفي��ني ممن يتحلون 
مبهني��ة واحترافية عالية وانضباط 
كبير فيم��ا يتعلق بااللتزام بقواعد 
املشاركة في هذه اجملاميع الرسمية. 
االصيلة،  الصحفية  النماذج  وهذه 
إضاف��ة ال��ى االدارة االحترافية، هي 
الت��ي متنح تلك اجملامي��ع جواز املرور 
نحو النجاح واالستمرارية والتطور.

في ه��ذه اجملامي��ع ... ح��دث خروج 

واضح ع��ن النمطية الت��ي اعتدنا 
عليه��ا في العاقة ب��ني الصحفي 
للمس��ؤولني،  اإلعامية  واملكات��ب 
وه��و انعكاس جل��ي لتطور االعام 
مناه��ج  ع��ن  وتخلي��ه  اجلدي��د 
واس��اليب وطرق االعام التقليدي، 
حيث أصبح الصحفي في مواجهة 
مباش��رة م��ع املكات��ب االعامي��ة 
للمسؤولني، فاجملموعة توفر فرصة 
للصحفي لم يجدها سابقاً حينما 
كان يتلق��ى االخبار من خال البريد 
للموق��ع  الرج��وع  او  االلكترون��ي 

الرسمي.
وفي س��ياق العمل في ه��ذا النوع 
اجلدي��د م��ن االع��ام، تب��رز حاجة 
ملحة للدقة ف��ي العمل ألنه حاملا 
يتم نش��ر اخلبر ف��ي اجملموعة فانه 
الصحف��ي وحينها  لدى  س��يكون 

الينفع التعديل والتغيير في النص 
اذا اقتض��ت الضرورة وخصوصاً مع  
مجاميع الواتس��اب الت��ي مازالت، 
الى موعد كتابة هذه املقالة ، تخلو 
من سمة تعديل النص بعد ارساله 
للمجموعة ب��ل وحتى في احلوارات 

الشخصية.
وحت��ى لو توفرت هذه الس��مة فان 
بعض الصحفيني يرك��ز على اخلبر 
االول وال يعود للتعديل، او انه يقوم 
بذل��ك التعدي��ل بع��د نش��ر اخلبر 
اخلطأ وارساله كعواجل من تطبيق 
الوكال��ة الت��ي يعم��ل به��ا، وبكل 
االح��وال فان اخلطأ، ال��ذي يتحمله 
املش��رف على اجملموعة أوال واخيراً، 
فد يُكل��ف االخير نتائج قد ال حتمد 

عقباها.
ومع اختاف اهداف وغايات اجملاميع 

الرسمية التي تتواجد على املنصات 
الرقمي��ة، ف��ان هنال��ك مجموعة 
من القواع��د العامة التي وضعتها 
شخصياً من خال ادارتي واشرافي 
عل��ى ه��ذا امللف في أح��د املكاتب 
الرس��مية، وهذه القواعد يجب ان 
يطل��ع عليها أي مش��ترك في هذه 

اجملموعات، وهي كما يلي:
اوال ؛ عمل اجملموعة ينحصر بنش��ر 
بيانات واخب��ار مكتب املس��ؤول او 

املؤسسة الرسمية َفَقط.
ثاني��اً ؛ االخبار والبيانات التي توضع 
ف��ي اجملموعة يج��ب ان توجد أيضاً 
ف��ي الصفحة الرس��مية للمكتب 
االعامي على الفيسبوك وحساب 
املكت��ب عل��ى التيلغ��رام واملوق��ع 
اإللكترون��ي وحس��اب تويت��ر ايضاً 
وعلى نحو يختلف بحسب اختاف 

طبيع��ة النش��ر في كل م��ن هذه 
املنصات الرقمية.

ثالثاً ؛ ينبغي من االعضاء عدم نشر 
أي خبر من أي مص��در آخر او تداول 
أي معلوم��ة حت��ى ال يحصل خلط 
وتشويش بينها وبني اخبار املكاتب 

الرسمية.
رابع��اً ؛ االس��ئلة املطروح��ة ح��ول 
تفصيات بعض االخبار وحيثياتها 
ميك��ن الرج��وع فيها ال��ى املتحدث 
الرس��مي للمكتب ، وليس��ت من 
وظائف هذه اجملموعة االجابة عليها 

والدخول في تفاصيلها .
خامساً ؛ عدم اخلوض في أي حوارات 
ونقاشات تُربك الغاية الرئيسة من 
انش��اء هذه اجملموعة التي غرضها 
خدمة الصحفيني وتسهيل ايصال 

االخبار لهم .
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الرؤية السياسية لـ »ترامب«

لم يعد جنس الذكور مصدر إذالل النساء، ولم تعد الدعوة 
الى كبح املرأة لكي تعود الى عصر اإلماء واحلرمي ِحكراً على 
رجال يتخندقون في امتيازات متوارثة عن عصور انقرضت 
منذ زمن بعيد، فان نس��اء )وبينه��ن كاتبات( يتصدرن اآلن 
عاصفة غبارٍ صفراء تس��تهدف إغاق منافذ االوكسجني 
على النس��اء ومنعهن من التحرر، وذهب��ت احداهن يوماً  
)عائشة مخلد من املغرب( حد الدعوة الى حترمي االستماع 
الى اغنية تقول “ يأتي الطفل عندما يرغب األبوان ويكون 
بينهما حب” بزعم انها ال تعترف مبشيئة اخلالق في إجناب 

االطفال.
وقب��ل س��نوات، عندم��ا قضى مفت��ي اململك��ة العربية 
الس��عودية ابن جبرين بسفر املرأة وحدها الى خارج الباد 
لك��ن ش��رط ان تك��ون مثل أي ط��رد بريدي، قي��د املراقبة 
واحلظر، ولزوم التس��لم والتس��ليم، ايدته نساء كثيرات، 
من اخلليج حتى من باكس��تان، وقالت عن ذلك براء احمد 
)كاتبة اس��امية مهاجرة( ان الفتوى “اس��كتت االصوات 
النس��ائية الداعي��ة ال��ى التحلل” وس��خرت الكاتبة من 
فتوى كاتب الس��يرة واحلديث احلس��ن البصري الذي يجيز 

سفر املرأة من دون محرم “اذا كان الطريق آمنا”. 
وح��ني كان��ت الكاتبة البنغاديش��ية املتن��ورة واملهاجرة 
تس��ليمة نس��رين تتح��دث في آب م��ن الع��ام 2007 عن 
روايته��ا )الع��ار( وتوقع عليها في ناد ثقاف��ي مبدينة حيدر 
اباد جنوب الهند )اكثرية مس��لمة( هاجمتها س��يول من 
املصل��ني الغاضبني بينهم نس��اء اقدمت واح��دة منهن 
عل��ى )عّض( الكاتبة التي تدعو الى وقف إذالل وقتل املرأة 

االسيوية ومعاملتها كانسانة وأم. 
واالم��ر الاف��ت ان احل��ركات الدينية املتطرف��ة املناهضة 
لتحرر النس��اء بدأت منذ سنوات تقدم الى واجهة احلملة 
الدعائية الغاش��مة نساء محشوات بالرطانة والنصوص 
الظامي��ة لتس��فيه اف��كار املس��اواة والتح��رر والدفاع 
ع��ن احلق��وق املدنية للنس��اء، وتُعّد أس��مى جل حس��ن 
الباكس��تانية املهاجرة الى اوروبا واحدة من تلك النسوة 
اللواتي حتدرن م��ن مصانع تفريخ العنف ض��د املرأة، وقد 
اعلن��ت مؤخ��راً “أن الدعوة ال��ى حترير املرأة إمن��ا هي دعوة 
للعبودية املذلة، عبودية للش��هرة الزائفة، عبودية للمال 
ولألف��كار الهدامة، للغثاء” وقالت عن النس��اء املناضات 
من مس��اواة امل��رأة بالرجل انه��ن “أقلقهن حج��اب املرأة 

املسلمة وتعدد الزوجات”. 
حني ذاك كاتبة خليجية )اس��ماء الرويشد( على القوانني 
واالتفاقي��ات الدولي��ة الت��ي ش��رعت ف��ي صال��ح امل��رأة 
وحمايتها من العنف ورأت انه “من أخطر” تلك االتفاقيات 
واملواثيق االتفاقية املس��ماة “اتفاقية القضاء على جميع 
أش��كال التمييز ضد امل��رأة املعروفة باتفاقية الس��يداو” 
وزعمت انها بالضد من التشريعات االسامية. اما سهاد 
عكيل��ة )من لبنان( فقد اطلقت ش��عارات التجييش ضد 
نس��اء املدينة اللواتي يتنقلن مبفردهن بني املتاجر وكتبت 
تقول”حت��رر البلد، وحترر وس��ط بي��روت التج��اري، بكل ما 
تعنيه الكلمة، من احتاٍل سياسي، ليرزح من جديد حتت 
وطأة االحتال الاأخاقّي! حتى حار أهل العّفة واحلياء أين 

يّتجهون بأبصارهم!”. 
ان ثقافة العنف الذكورية واالحتكارية.. ثقافة الردة.. تعبر 
عن نفسها اآلن في ابشع صورة حني تتولى نساء  مهمة 

تلطيف  إذالل بنات جنسها. 
 ��������������������

كالم مشهور
“ الشمعة ال تخسر شيئاً إذا أشعلت شمعة أخرى.”. 

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

 8 آذار.. نساء 
بمواجهة نساء
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ناجح المعموري

توفر املعاين��ة الدقيق��ة والتفصيلية 
إقتراب��اً أكث��ر م��ن جتربة عب��د الكرمي 
الس��عدون الفني��ة ف��ي اجن��از ملفت 
ف��ي  مثي��رة  ع��ن جترب��ة  بجماليات��ه 
تخطيطات لها جذور حضارية سومرية 
ومصرية وليست إغريقية . ان الذهاب 
نحو اإلغريق كما فعل الناقد  س��مير 
دلغادو في حديثه عن جتربة السعدون 
خطأ ثقافي وفن��ي ، ألنه جتاوز األصول 
املبكرة للفن السومري واملصري وانقاد 
نح��و اإلغريق مس��حوراً بتأثير هيمنة 

املركزية الغربية. 
الفاحص ال يستطيع التأثير السومري 
واملصري والشرقيات األخرى وخصوصاً 
في اس��تثمار اللون األسود وما ميتلكه 
من طاقات تعبيرية ودالالت رمزية وهي 
كثيرة وتوج��ه عبد الكرمي الس��عدون 
لتوظيف السواد يوحي لتجربة مدركة 
م��ا يعنيه هذا اللون ، لذا منحه فضاًء 
واسعاً وعميقاً في طواعية االستعانة 
ب��ه ، حيث ق��دم من خالله اجن��ازاً فنياً 
متميزاً. ول��م تعرفه التجربة العراقية 
الفنية باس��تثناءات قليلة ومبس��توى 

إخراجي بسيط .
ما يساعدنا على الدنو من هذه التجربة 
هو االكتش��اف والتع��ّرف ، ألن القاريء 
كلما اقترب م��ن اللوحة التخطيطية 
، فأن��ه يبغ��ي الدن��و أكث��ر لالط��الع . 
وه��ذا يعن��ي فهمه مل��ا ه��و متحقق 
ويستشرف ملا سيكون فالوعي مفتاح 
القراءة والتعّرف .. واخلبرة آلية التسلل 
للمخبوء واإلعالن عنه واخملبوء ال يعني 
كثيراَ ، ألن البالغة الداللية كامنة في 
الس��واد املس��تتر وكلما ذهب اإلبداع 
نح��و العالقة الثنائي��ة املانحة فرادة ، 
لتعل��ن عن طاقة الف��ن ، حيث تلتمع 
روحه املدفونة عميقاً ، لكنها تتسلل 
مثل البرق لتنعكس على سطح املرآة 
املكشوفة / واملس��تترة ، شفافة وبها 
عتم��ة س��وداء ، م��ع لون تراب��ي ممتزج 
مبا يش��به األرج��وان ، ليحّف��ز التخّيل 
لق��راءة أعمال فنية ارتقت الى مصاف 
األعم��ال الرفيعة جمالي��اً ، واملزدهية 
مبه��ارة اخلطوط الت��ي تب��ّدت وكأنها 
تعيدن��ا لتذك��ر املمح��و ال��ذي هيمن 

على بعض منها مبمسوحات سوداوية 
. ل��م تك��ن ذات وظيف��ة تظليلي��ة ) 
م��ن الظل ( ب��ل تش��ويه املعالم التي 
دائماً ما ذهب نح��و طمرها وتغليفها 
الس��واد ، لكنه��ا تعطين��ا معنى من 
خ��الل الط��رس املتروك بع��د احملو ، ألن 
الرمزي��ات أو حافاته��ا الع��ب جوهري ، 
لكنها ظلت ولم تغادر فضاء اجلسدنة 
، م��ع التركي��ز على األنوثة املتس��يدة 
تعبي��راً عن ولع ش��رقي باألنثى ، وكأن 
السعدون يس��تعيد تاريخها احلضاري 
وعتبتها السومرية . في فجر احلضارة 
العراقية القدمية . حلظة سيادة األنوثة 
ثقافة وهمية دينية  ، مع خطاب كلي 
اس��تطاع وبج��دارة إنتاج إح��دى أهم 
احلضارات الش��رقية وأولها في التاريخ 
وهي حضارة سومر ومن بعدها مصر ، 
والحقاً شعت التحققات على الشرق.

الفنان عبد الكرمي س��عدون غير بعيد 
عن األصول االنوثي��ة األولى ألنه عارف 
بها وبطقوسها وعقائدها ومعتقداتها 
الديني��ة وش��عائرها ، م��ع مزاوالته��ا 
الس��حرية الت��ي متظه��رت رموزها أو 

بعضها ف��ي بعض اللوحات ألنه مركز 
مهم ج��دا في اجملال اآليروتيكي املعني 
به بش��كل جيد . ليس ال��زواج اإللهي 
املقدس ، بل املصرولوجية أيضاً هي من 
املوجودات في رس��ومه ، مثل عني اإلله 
املصري املمي��زة واملعروفة وعبد الكرمي 
امليثولوجية  باخلزانة  الس��عدون عارف 

الثنائية / السومرية واملصرولوجية .
اخلط��وط الس��وداء مزخرف��ات ، تأخذ 
فضاء الفراغ الصغير ، لكنه يبدو فراغاً 
متوتراً بجمال ش��عريته املكش��وفة ، 
الكاشفة عن عري األجساد املشحونة 
بالتوتر الرغبوي واللّذي . كل األجس��اد 
مثيرة وأكثرها توتراً األجساد األنثوية ، 
الطافحة عليه واحلسيات طوفان مبلل 
لكل ش��يء في اجلسد حتى الذي غادر 
مكانه / كرس��يه . لكنه ترك تفصيالً 
بس��يطاً للغاية ، هو من مس��تولدات 
الرمز / الكرسي ومثال ذلك التخطيط 
اخل��اص باألنثى مبؤخرتها املكش��وفة ، 
عارية متاماً ، متوثبة متوترة الس��اقني 
وهي حتدق بالفتى املستور ، لم تتضح 
بالثقاف��ة  مصان��ة  ألنه��ا  فحولت��ه 

لكن��ه   . الصحراوي��ة  البطرياركي��ة 
التقى املعاينة املتوترة والدهش��ة وهو 
يطلع على اجلس��د األنث��وي وهو يعلن 
استسالمه للذكر ، معلنة عن موقدها 
وظهرها موش��وم بالتات��و محدقة به 
، وال ش��يء فيه يوح��ي بذكوريته غير 
املعلنة عنها الن السعدون يدرك جيداً 
أصوله الش��رقية التي ال تبيح اإلعالن 

عن الرأسمال الرمزي الفحولي .
الذي ظلَّ كامن��اً ، مختبئاً ، لكنه غير 
مسكوت عنه معبر باإلشارة السريعة 
، التي يخطفها اخلط األسود ، لترسم 
دال آيروتيك��ي . تق��دم توصيفاً للمرأة 
الت��ي تب��ّدت طرفي��ة ، لك��ن أنوثته��ا 
مكشوفة ، وكأن عبد الكرمي السعدون 
ق��د اختص��ر املوقف الش��رفي اخلاص 
بالرغب��ة . وب��رزت ف��ي تخطي��ط آخر 

الثنائية نفسها ، أنوثة وذكورة . 
ومثلما تك��رر املوق��ف الثقافي بوضع 
املرأة وس��ط حض��ور ج��اذب للمتلقي 
. فهي جالس��ة أيضاً ، هك��ذا هي قد 
اختارها الفنان ، ويعطيها مكاناً رمزياً 
، تؤش��ر علي��ه حركة س��ريعة باخلط 

األس��ود ، مع ب��روز صدرها ال��ذي اتخذ 
ش��كال متباين��اً ، لكنه غي��ر مختٍف ، 
ودائم��اً ما يع��اود اللعب على اجلس��د 
واختص��اره   ، اختزال��ه  عب��ر  األنث��وي 
متعالي��ة  مه��ارة  ع��ن  ليكش��ف   ،
 ، بحساس��يتها واقتصادها باخلطوط 
ليق��دم لنال موديالً ناقصاً ومثيراً ، كي 

يتواصل معنا . 
ه��ذا التخطيط يفتح ناف��ذة صغيرة 

على التحقق اللّذي .
ميك��ن التعام��ل م��ع احلض��ور األنثوي 
العال��ي متجي��دا التص��ال إدخال��ي ، أو 
عتبة ملزاولة الرغبة ، لكن هذه اللوحة 
التخطيطي��ة مجاه��رة باالس��ترخاء 
والهدوء ، الذي دائماً ما يكون بعد توتر 
اجلسد بنش��وته وحصاده للهارب من 

امللذات . 
املرأة مستكينة ، مستسلمة وهي فوق 
كرس��يها وللفحولة حضور بهلواني ، 
اس��تعراضي ، متمتعاً بجسد رياضي 
، وهو ي��زاول اجلمناس��تك ، ليعلن لها 
عبر احلركة عن جس��ده اخلازن لطاقات 

متكنه مكن مزاولة شهواته معها . 

 
ريسان الخزعلي 

» احم��ر حان��ة » ، الرواي��ة اخلامس��ة 
للروائي  ) حميد الربيعي ( والتي صدرت 
قبل أس��بوعني عن دار صفصافة ، في 
القاهرة ، و أقيم��ت  لها أكثر من ندوة 
ومقابلة تلفزيوني��ة ، في أثناء معرض 
القاهرة للكتاب ، انأ أول قارئ لها ، فقد 
اعتدت م��ع الصديق حميد الربيعي أن 
أك��ون أول من يطلع عل��ى  نتاجه وهو 
يعدني »مؤش��را  فنيا  »  لتقيم عمله 

اإلبداعي .

الرواي��ة  تتحدث عن مرحلة مهمة في  
التاري��خ العراقي وتس��هب ف��ي تتبع 
ظاه��رة الفره��ود ، عملي��ات الس��لب 
والنه��ب املرافق��ة لألح��داث الكبرى ، 
فم��ا ب��ني »خاراكس«  واملدين��ة املدورة  
أكثر من حكاية خ��راب ، من تلك التي 
تقود إل��ى التهلكة والت��ي مرت كثيرا  
ولم يذكره��ا اخلطيب البغدادي وال ابن 
األثير ، ولم يعلق عليها اجلاحظ ، فكل 
املدون��ات التراثي��ة كانت تق��را تراتبية 
األحداث وفق قاعدة  قربها من س��دنة 
احلك��م  ، كما أن أصح��اب الكهف لم 
يألفوا مش��اهداتها بعد صحوة النوم 
األولى فق��د وجدوا بغداد امل��دورة وقد 

أحيلت إلى رسم درس ،عما كانوا يرون 
فيه��ا » مدين��ة أن ل��م تدخلها كأنك 
لم ت��ر الدني��ا » ، كما وصفه��ا األمام 

الشافعي .
 لقد جاء بهم الروائي من بطون الكتب 
وأخرجه��م  عنوة ليعدل��وا مروياتهم  
ومش��اهداتهم ، حتى اب��ن األثير - في 
الرواي��ة - يصي��ر احد م��زوري التاريخ  ، 
قد كان الروائ��ي املنقح لهم ، بل  كان 
امل��دون اجلديد ) عنهم  كلهم ( مبا آلت 
إلي��ه املدينة ف��ي خرابه��ا األخير ، في 

زمننا احلاضر .
رواي��ة » احمر حان��ة » ، رواية اللقطات 
املركب��ة املتداخل��ة  واملقارب��ات ، التي 

تأت��ي باملاضي  وتذه��ب باحلاضر إليه ، 
في دورة غرائبي��ة ، يكون املدخل منها 

كاخملرج ، حيث الطالسم ذاتها .
إنه��ا رواي��ة  جدي��دة عل��ى الس��ردية 
البنائي��ة   بطرائقه��ا  العراقي��ة  
وانتقاالته��ا الزمنية ف��ي مكان واحد ، 
وكذلك أساليبها الوصفية ، هي رواية 
مكان بح��ق ، إذ تالحق مدين��ة بغداد ، 
منذ تاريخ نش��أتها على يد » املنصور« 
، وص��وال إل��ى حادثة س��طو مصرف » 

الزوية » .
ال أنكر أنها رواية صعبة ، إال من يصبر 
عل��ى غم��وض جماله��ا ، ليجد جمال 

غموضها .

»أحمر حانة» ..

رواية تأتي بالماضي وتذهب بالحاضر

)ترميم الذاكرة( للفنان عبد الكريم سعدون: 

الكرسي رمز حضور وغياب الجسد

كتابة

قراءة

ثمة اس��تعدادات ذاتي��ة، ونزوع نحو العل��م ،واملعرفة 
،والدراسات املُعمقة ، والقراءات النقدية املُبصرة  لدى 
األكادميي الدكتور »هادي ش��عالن البطحاوي » فتوقه 
للعلم مذ كان طالباً في ثانوية البطحاء إلى حصوله 
عل��ى الدكت��وراه باللغ��ة العربية .الس��مو األخالقي  
ُمرادف��اً لس��عّيه العلم��ّي فق��د ارتبط بالت��وق نحو 
القراءات العميق��ة بالفكر، واألدب، لِينتج للس��احة 
الثقافية العراقية-العربية  ش��خصية علمية ُمتزنة 
، ورصّين��ة.  بعد هذا املهاد، أق��ول: إن املدارس النقدية 
الغربي��ة الت��ي دفعت بالفك��ر باالنفتاح ، واالتس��اع، 
والتواصل املعرفّي بني الش��عوب من خالل الترجمة ، 
وإسهامات املدارس النقدية بإنضاج الذائقة من خالل 
تفكيك بنى الوحدات الس��ردية والشعرية بالتحليل 
املنهج��ّي وفق تلك الق��راءات النقدية حيث يش��مل 
املرجعيات اللسانية ،واملرجعيات النقدية، واملرجعيات 
الس��ياقية، والتقني��ات .. بالطب��ع الس��رد يُعب��ر عن 
األمكن��ة.. واألزمن��ة ..والش��خوص.. والتح��والت في 
القصة والرواية  ِعب��ر منهجّية في رؤية العالم بهذا 
التوصيف نستطيع القول : إن األدب والسرد يُعبر عن 
الزمان واملكان واحللم وضياع اإلنس��ان وأزماته وتتنوع 

األساليب حسب قدرات املبدع في إنتاج نصه األدبّي.
وف��ي كت��اب الدكت��ور »هادي ش��عالن البطح��اوي » 
مرجعي��ات الفك��ر الس��ردي احلديث / الص��ادر عن دار 
الرضوان /2016/ط1 ب  319 صفحة ،تعاطى مبنهجّية 
وعلمّي��ة رصّينة  ف��ي فصول الكت��اب وأبوابه لِيقدم 
للمتلقي العربّي طبق من مائدة اجلمال بغزارة وشهّية 
الرت��واء الفكر وال��روح ملن يبحث عن الت��وق للمعارف 
والفكر النقدّي وفق سياقات التحوالت ِعبر التنظيرات 
واملُعطي��ات من مفكٍر إل��ى آخر ،ومن ناق��ٍد إلى آخر.. 
يذك��ر »املؤلف » في مقدمة كتابه ص11  إن النظرية 
ظاهرة تاريخية ، بكل التزامات هذا التوصيف .ال ميكن 
ان تنشأ مرتني ألبوين مختلفني . فيقتضي انتقالها ان 
يكون مراعيا لسياقات مختلفة ، حتفظ خصوصيتها 
التاريخي��ة .لهذا ليس��ت النظرية ظاه��رة كونية .ان 
مي��راث اللحظة التاريخية يت��رك فيها مالمحه التي 
تقعد بها ع��ن بلوغ الكونية ،ف��ال تعيش خارج حدود 
الزمان فتكون س��رمدية ،وال املكان .لكن ذلك ال يعني 
إن��كار قدرتها عل��ى االنتقال بني الثقاف��ات ،....( فيما 
وضح من خالل التمهيد لرؤى وتصورات تشكلت لديه 
عند بحثه ورس��الته  بالق��ول ص15: ) امللفت في امر 
العالقة ب��ني النظرية النقدية والفلس��فة إن نظرية 
الرواية أو املس��رحية اكثر تأثرا وأكثر رصيداً فلسفياً 
من نظيرية الش��عر، كم��ا أنها العالق��ة األولى التي 
شهدت متازج النقد والفلسفة ،كما جتلى في امليراث 
اإلغريقي .إن نظرية الرواية ، في ظل هذه العالقة ،لم 
تتطور تطوراً ذاتياً فقط ، أي باعتماد السابق ،وامنا ظل 
التطور  مرهوناً باألخذ عن احلقول اجملاورة،....( .البد من 
إضاءة محتويات الكتاب من خالل املرور على مسميات 
الفص��ول لتعري��ف املتلقي به��ذه اجلوه��رة الثمينة 
م��ن األفكار والرؤى  لدى »الباحث » وحس��ب ضرورات 
العم��ود الثقافي احملدد بعدد من الكلمات ، فقد تناول 
: في الفصل األول املرجعيات الفلس��فية ص19 التي 
أكد على : )) لم يكن النقد االجتماعي في طوره األول 
)مارك��س ، اجنلز، لينني ( قد بلغ متامه واس��تقر جهازه 
املفاهيمي واالصطالحي ،حتى يبلغ درجة النظرية ،امنا 
كان ط��ورا متهيديا .قد يك��ون امتيازه انه وضع أهداف 
النق��د االجتماعي، وقرن النص إلى واقعه االجتماعي 
واالقتصادي .(.وفي التطبيقات اإلجرائية في رس��الته 
األكادميي��ة يؤكد الدكتور » البطحاوي » على دراس��ة 
الرموز النقدية مبباح��ث متعددة -1 جورج لوكاش -2 
لوسيان غولدمان -3 ميخائيل باختني  ، ثم  النظريات 
البنيوية الس��ردية الشكلية والس��يميائية السردية  
وتس��تمر  اطروحاته ،مناظراته ،مناقشاته ،بالفصول 
واألبواب األخرى  نحو املرجعيات األيديولوجية  مفهوم 
وااليديولوجي��ا  واالدب  وااليديولوجي��ا  االيديولوجي��ا 
ونظري��ة الرواية  وتتش��كل الفروع واالب��واب من تلك 
الفصول لتتمة البحث املُتقن بعناية فائقة .ليستمر 
بفصله الثالث باملرجعيات اللس��انية التي تعمق بها 
مفصالً  ..وكذلك بالفصل الرابع  ودراس��ات مختلف 
املرجعي��ات النقدي��ة بالعالم ..لعم��ري  ميثل الكتاب 

جهود فذة ونافعة وشاملة وشافية ...

مرجعيات الفكر عند 
د.هادي البطحاوي 

صباح محسن كاظم

وغيابها الواضح في املشهد الثقافي .
م��ا هو مطل��وب وحتمي رمبا ف��ي الكتابة 
املباش��رة ق��در  االبتع��اد ع��ن   ، للطف��ل 
املستطاع ، نعم ثمة فئات طفولية حتتاج 
إلى الطرح املباش��ر ، ولكن ما أش��ير إليه 
هنا هو الفئ��ة العمرية  » 8 إلى 12 » ورمبا 
أكث��ر قلي��الً ، الفئة التي يتش��كل وعيها 
بش��كل متس��ارع ودقي��ق ، إل��ى التقاط 
الكثير من األش��ياء املبهم��ة والتي حتتاج 

دائما إلى أجوبة سحرية جاذبة .
 رمب��ا االلت��زام باملوضوعي��ة وروح املعاصرة 
ومبف��ردات املعرف��ة التنويرية ف��ي املوروث 
احلض��اري لألمم ، وم��ا يصاحبها من بهجة 
التن��وع والوع��ي واملغاي��رة والتطلع ، هي 
دالالت األف��ق األوضح واألذك��ى ، في جذب 
هذه العقول الفتية صوب مضمار التلقي 
األبي��ض، وخصوص��اً م��ع س��يادة صيغة 
املقال��ة عل��ى بع��ض م��ا يكتب ف��ي أدب 

الطف��ل ، وم��ا يتبعها م��ن دالالت الوعظ 
وخطاب اإلرش��اد املباش��ر ، صراعات اخلير 
والنش��ر ، وتكرار أنس��نة احليوانات ، وكأن 
الطف��ل س��بورة بيض��اء قابل��ة للمح��و 
واملغامرة الكتابية واألفكار اجلاهزة . فأدب 
الطفل لي��س حقالً للتجري��ب ، مبقدار ما 
هو أمانة كتابية تتش��كل من حساسية 
إنس��انية صادقة ، تتفاعل بوعي مع ذكاء 

الطفل وتطور وعيه وخياله .
قل��ة امللتقي��ات النقدية اخلاص��ة بأدب 
الطف��ل وال��ورش واألمس��يات اخلاص��ة 
باألطف��ال ، ال��ذي يكتب��ون القصة من 
أصح��اب املواه��ب ، ق��د يك��ون ملمحاً 
واضح��اً في املش��هد الثقاف��ي العربي 
رغم اجلهود املبذولة بهذا الشأن ، اجلهود 
التي أرى أن توجه بوصلتها نحو ضرورات 
تفاعلية أكثر وأعمق، وأقصد هنا إعطاء 
مس��افة أكب��ر حللق��ات نق��اش عملية 

يش��ارك بها األطفال أنفسهم ، أطفال 
يكتب��ون ، أطف��ال يناقش��ون ، أطف��ال 
ينق��دون ، ثالثي��ة جمالية س��تعمل بال 
ش��ك على خلق املناخ اإلبداعي الكفيل 
أدائهم القصصي واإلنس��اني  بتطوي��ر 

واجملتمعي . 
ويبق��ى تنش��يط احلض��ور القصص��ي 
عل��ى ش��بكة  الطف��ل  ب��أدب  اخل��اص 
اإلنترنيت مطلباً واقعياً مهماً ، ال سيما 
مع قل��ة املواقع األدبية اإللكترونية التي 
تس��لط الضوء على املنت��ج القصصي 
الطفول��ي ، وتنامي ذلك التفاعل اجلاذب 
للطفل م��ع الث��ورة املعلوماتية بكافة 
طرائقه��ا املتجددة ، الذي يش��كل بحد 
ذاته ضرورة واعية لتعزيز وتش��جيع تلك 
الرؤي��ة الثقافي��ة الت��ي تراع��ي التطور 
التكنولوجي كجزء من الواقع اجملتمعي 

املتحرك .

قاسم سعودي 

من أكثر اللحظات دهش��ة وشغف ، هي 
تل��ك اللحظ��ات التي تكت��ب فيها نصاً 
للطفل ، ش��عور عجائبي وس��حري فاتن 
، ال تضاهي��ه رئة قصي��دة مضيئة هنا أو 
هن��اك ، على صعي��د الش��عور الداخلي 
طبع��اً ، رغ��م اإلق��رار بصعوب��ة الكتابة 
اجلي��دة واخلاطفة لذه��ن الطفل ومزاجه 
وثقافت��ه املكتس��بة وذائقت��ه العني��دة 

بعض الشيء . 
رمبا يعود ذلك إلى ضعف الثقافة الذاتية 
اخلاصة بكتابة أدب الطفل ، الس��يما في 
تلكؤ اختيار املوضوعة القصصية احملفزة  
خلي��ال الطف��ل وثقافته ووعي��ه اجلمالي 
الطم��وح ، مع قلة األق��الم النقدية التي 
تتناول املنتج  القصصي للطفل املوهوب 

طفل السرد 

احد أعماله الفنية عبد الكرمي سعدون
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

عيد القوارير
االي��ام حبل��ى بالهم��وم والصع��اب التي 
تتوالى على قلبِك البض الذي مازال ينبض 
ليعيش س��واه , لتمر االمنيات وتتكرر كل 
عام وهي محملة بالدعوات بحفظ االحبة 
وابعاد الش��رور عنهم من دون ان تتذكر ان 
لنفس��ها عليه��ا حقاً بأن تتمن��ى ان تنال 
نصيبها من حقوقها التي كفلها الش��رع 
ونساها القانون كونها نصف اجملتمع واختاً 
وزوجة وام النصف االخر وقبل ان ينس��اها 
القانون نس��اها بعض من أفنت حياتها ال 
جلهم فما ب��ن زوج يهجر وابن يرمي على 
قارعة الطريق وبنت جتحد حق أمها , تظل 
امل��رأة واملرأة العراقي��ة على وجه اخلصوص 
رمزاً اس��تثنائياً يختصر كل االلم واالوجاع 
واحملن الت��ي ممكن ان تتعرض لها االنثى في 
جمي��ع بقاع العالم فقد تعرضت لش��تى 
ان��واع »الضيم » بفقد االحب��ة والتهجير 
واالسر واالغتصاب والفقر واحلرمان والعوز 
لتش��كل خارطة واقعي��ة ملراحل الصعاب 
التي ال ميكن الي رجل حتملها  , ليأتي بعض 
اجلهالء ويقللون من  شأنها الذي رفعه اهلل 
سبحانه وتعالى  ورس��وله االمن  محمد 
» صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم » واللواتي 
وصفهن بالقوارير وطلب من الرجال الرفق 
به��ن وعدم حتميلهن ما الطاق��ة لهن بِه , 
اال ان ما حدث ويح��دث ويتجدد كل يوم ان 
املرأة حتولت الى جدار س��ميك ترمى عليه 
االح��زان واالعمال الش��اقة بفضل اجملتمع 
الذي يعاني اجلهل والتخلف بكل ما يتعلق 
بها  , واحترامها ومنحها حقها االنس��اني 
اوالً واالجتماع��ي ثانياً فه��ي االم واحلبيبة 
والزوج��ة واالخ��ت وليس��ت فقط محطة 

لالستراحة , ومالذاً في حن ال مالذ لها .
أمني��ات به��ذه املناس��بة ميلؤه��ا التفاؤل 
والنظر للمستقبل بصورة إيجابية بعيدة 
عن الس��وداوية املقيتة التي نعيشها منذ 
أكثر من ثالثة عق��ود أحرقت االخضر قبل 
اليابس وحصدت العدي��د من الطموحات 

والتمنيات.
كل ع��ام وأن��ت عزيزة ال تذل��ن وال تهونن 
تقف��ن بالصدارة محاطة باالحبة ، حبيبة 
وأم��اً وزوج��ة وأخت��اً وصديق��ة محفوظة 

الكرامة بصفاتِك وخصالك جميعاً.
ف��كل عام وانِ��ت حرة وصامدة تش��اطرين 
الرج��ال وتفوقيهم بالصبر وق��وة اإلرادة .. 
كل عام واملرأة مصدر لإلش��عاع ونبراس��اً 
يس��تدل ب��ه عل��ى الش��جاعة ومصدرها 
لرجال اتخذوا من ساحات الوغى منزالً ودار 

دائمٍة لهم .

بيروت - وكاالت:
 عد األمن العام ل��أمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش، أن »احلق��وق القانونية للمرأة 
في تراجع مس��تمر، وهي غير مس��اوية 

حلقوق الرجل في أي قارة«.
ج��اء ذل��ك ف��ي رس��الة ل��ه مبناس��بة 
الي��وم العامل��ي للمرأة .وق��ال غوتيريش 
إن »النس��اء يتعرض��ن بنح��و روتين��ي 
الفض��اء  ف��ي  واملضايق��ة  للتخوي��ف 
اإللكتروني وفي واقع احلياة، وفي أس��وأ 
احلاالت يؤس��س املتطرف��ون واإلرهابيون 
إيديولوجياته��م حول إخضاع النس��اء 
والفتيات واستهدافهن مبمارسة العنف 
اجلنس��ي والزواج القس��ري واالسترقاق 

الفعلي«.
وأعل��ن أنه »بصدد وض��ع خريطة طريق 
ذات معالم قياسية في إطار األمم املتحدة 

لتحقيق املساواة بن اجلنسن«.
والت��زم غوتيري��ش، ب�«زي��ادة مش��اركة 
املرأة في اجلهود األممية لبس��ط السالم 
واألمن«، موضحاً أن »النساء املفاوضات 
يزدن من فرص حتقيق الس��الم املستدام، 
يُقلص��ن  الس��الم  حفظ��ة  والنس��اء 
ف��رص ح��دوث االس��تغالل واالنته��اك 

اجلنسين«.

وتاب��ع قول��ِه  أن »حص��ول امل��رأة عل��ى 
خدم��ات التعليم والصح��ة، له منافع 
تعود على أسرهن ومجتمعاتهن احمللية 
ومتتد إلى األجيال املقبلة، والبقاء لسنة 
دراسية إضافية ميكن أن يضيف ما يبلغ 

%25 إلى دخل الفتاة في املستقبل«.
ولف��ت غوتيري��ش، إل��ى أن��ه »عندم��ا 
تشارك املرأة مشاركة كاملة في القوة 
العامل��ة، فإن مش��اركتها تهيء فرصا 

وحُتّقق منوا«.
وزاد إن »س��د الفجوة بن اجلنس��ن في 
العمال��ة ميك��ن أن يضي��ف مبل��غ 12 
تريليون دوالر إل��ى الناجت احمللي اإلجمالي 

على الصعيد العاملي بحلول 2025«.
وأك��د األمن الع��ام للمنظم��ة األممية، 
أن »زيادة نس��بة النس��اء العامالت في 
املؤسس��ات العامة جتعلها أكثر متثيالً، 
��ن عمليات  وينه��ض باالبت��كار، ويُحسِّ
اتخاذ القرار، ويحقق فوائد للمجتمعات 

بأسرها«.
وأفاد أنه »في جميع أنحاء العالم، يُساء 
الثقافية  التقاليد والقي��م  اس��تعمال 
والدي��ن لتقيي��د حقوق املرأة، وترس��يخ 
التحيز اجلنس��ي، والدفاع عن ممارس��ات 

كره النساء«.

بع��ض  »برغ��م  قائ��اًل  ومض��ى 
التحس��ينات،ما تزال املناصب القيادية 
في جميع القطاعات من نصيب الرجال، 
ويزداد اتس��اع الفج��وة االقتصادية بن 
اجلنس��ن، بفعل املواقف البالية والغلو 

الذكوري املترسخ«.
ودع��ا غوتيري��ش، إلى »تغيي��ر مختلف 
التمييز الذي تتعرض ل��ه املرأة بتمكن 
النساء في جميع املستويات، وبإسماع 
أصواته��ن ومتكينهن م��ن التحكم في 

حياتهن وفي مستقبل العالم«.
وتاب��ع غوتيري��ش، إن الدراس��ات الت��ي 
أجرته��ا املنظم��ة األممي��ة أظه��رت أن 
»أكثر نس��اء العرب قهرا« هن املصريات 

والسوريات.
وجاء ذلك ف��ي كلمة لغوتيريش ألقتها 
نياب��ة عن��ه هن��اء الص��راف، املوظف��ة 
األممية، خالل احتفالية ملناسبة يوم املرأة 
العاملي، أقيمت في مقر األمم املتحدة في 
بيروت »االس��كوا«،  اللبنانية  العاصمة 

حملت عن��وان »قب��ل أن حتتفل��وا بها.. 
أعطوها حقوقها«.

واضاف غوتيريش أن »أكثر نس��اء العرب 
قهراً بحس��ب دراس��ات للمنّظمة، هن 
املصريات والسوريات، فالسيدة املصرية 
تصادفها صعوب��ات وعراقيل اجتماعية 
واقتصادي��ة، إضافة إلى انتش��ار بعض 
املوروث��ات الثقافية التي م��ا زالت تصر 
عل��ى حتدي��د أدوار معّين��ة للنس��اء في 

اجملتمع املصري«.
ولفت إلى أن »نسبة الفتيات املتعلمات 
ف��ي مصر ل��م تتج��اوز %45 ف��ي العام 
»الوض��ع  أن  غوتيري��س  وأك��د   »2016
ليس أفضل بالنس��بة للمرأة السورية 
التي تعاني القهر اجلنس��ي واالغتصاب 
والقتل، ال س��ّيما في أرياف سوريا حيث 
تتحكم قوة داعش واملنظمات اإلرهابية 

األخرى«.
وأشار إلى أنه »بالرغم من التقّدم الذي 
أحرزت��ه امل��رأة ف��ي الس��نوات األخيرة، 
غي��ر أنها لم تن��ل جميع ه��ذه احلقوق، 
ال سّيما مع إنتش��ار داعش، التي تنّكل 
بامل��رأة وتبيعه��ا في س��وق النخاس��ة، 
واس��تغاللها ف��ي أمور جنس��ية وحتى 

إرهابية«.

األمين العام لألمم المتحدة: حقوق المرأة في تراجع مستمر 
نساء العالم محاصرات بتقاليد التذكير االجتماعي

مشاركات نسوية تغّنت بحب الوطن    

بغداد - أحالم يوسف:
اقام منتدى نازك املالئكة، وعلى 
قاع��ة اجلواهري ف��ي مقر االحتاد 
الع��ام لالدب��اء والش��عراء ف��ي 
العراق، احتفالية مبناس��بة عيد 
املرأة، حضرها عدد من الفنانن، 
ووس��ائل  والش��عراء،  واالدب��اء، 
واملس��موعة،  املرئي��ة،  االع��الم 
واملق��روءة، وب��ث االحتفال على 

قناة العراقية مباشرة.
أدار اجللس��ة كل من الش��اعرة 
والدكت��ور  اجلاب��ري،  س��مرقند 
اللذان  الشاعر احمد الظفيري، 
مبوضوع��ات  احلض��ور  أمتع��ا 
رقيقة، كانت تس��بق  ش��عرية 
تقدميهم لكل االس��ماء االدبية 
التي ش��اركت بقصائ��د، تغنت 
بح��ب الوطن واحلبي��ب، وكانت 

مشاركة نسوية بامتياز.
ابت��دأ احلف��ل بع��زف للنش��يد 
الوطني، من قب��ل العازفة امال 
مينا احمد، وهي اول عازفة عود 
بالوط��ن العربي، والت��ي ُكرمت 
من قب��ل دار األوبرا املصرية على 
املمي��زة،  وموهبته��ا  جهوده��ا 
أيضاً  احلف��ل  وش��اركت خ��الل 
مبقطوع��ات موس��يقية عديدة 
ورافقت  تراثي��ة عراقية،  ألغاني 
بعودها قصائد الش��اعرات كي 
تضف��ي مس��حة جم��ال أخرى 

على حروفهن العطرة.

بعد عزف النش��يد الوطني كان 
ألطفال مكتبة الطفل العراقي 
التاب��ع لرابطة املرأة مش��اركة 
بانش��ودة »الع��راق«, وه��ي من 
تأليف مهدي العبودي، واشراف 
الناق��د املس��رحي واخمل��رج عالء 
كرمي، الس��يدة كرمية الساعدي 
حتدثت الينا ع��ن املكتبة قائلة: 
أقمن��ا ف��ي املكتبة ع��دة ورش 
وتعليمهم  األطف��ال،  لتدري��ب 
على ع��دة فنون منها الرس��م، 
والتمثي��ل، والغن��اء، إضافة الى 
ورش ثقافي��ة، ون��دوات طبي��ة، 
الن الرابطة تعنى بش��ؤون املرأة 
والطف��ل معاً، وس��نقوم بفتح 
ورش��ة للتدري��ب عل��ى كيفية 

كتابة القصة«. 
تبع االنش��ودة كلمت��ن لالحتاد 
العام لأدباء والشعراء العراقين 
ناج��ح  القاه��ا عل��ى احلض��ور 
املعموري رئيس االحت��اد، وكلمة 
لرئيس��ة منتدى ن��ازك املالئكة 
الش��اعرة والتش��كيلية غ��رام 
الربيعي الت��ي قالت فيها: جئنا 
مبتس��من، نحمل راية س��الم 
تنف��ي مطالبنا باملس��اواة، فيا 
ايها الرجال أنتم اخلاسرون ان لم 
تفعل��وا ذلك«، ثم أعلنت قائلة: 
علمتن��ا احلي��اة ان ال ننش��غل 
باحلرب معكم او ضدكم، فنحن 
نصفك��م ال��ذي حتب��ون وأنت��م 

نصفنا الذي نحب«.
غرام الربيعي حتدث الى »الصباح 
املنت��دى  رحل��ة  »ع��ن  اجلدي��د 
القصي��رة في زمنه��ا، والكبيرة 
في وزنها الثقافي قائلة: منذ ان 
تسلمنا مسؤولية ادارة املنتدى، 
ونح��ن نح��اول ان نعم��ل ضمن 
مساحة ثقافية مغايرة، لنحرك 
الس��اكن في املش��هد الثقافي 

النس��وي، كل اجللس��ات كانت 
ناجحة، والتجاوب مع احملاضرين 
كان جميال،  استضافهم  الذين 
كان  ان��ه  للمنت��دى  ويحس��ب 
سّباقاً في عقد األمسيات، بعد 
انقط��اع طوي��ل عنها بس��بب 

الظرف االمني في البلد. 
وختمت الربيعي حديثها: ش��كرًا 
ل��كل من موج��ود على الس��اتر، 

فلوالهم ملا كنا هنا نحتفل اليوم 
آمنن، احتفالنا الي��وم أردنا به ان 
نكون سّباقن في احتفالنا باملرأة 
وك��ي ال يكون االحتفال اس��قاط 
فرض روتيني في كل املناس��بات، 

أردنا ان نحتفل الى جانب الرجل.
ُقرأت باملناس��بة عدة قصائد عن 
الوطن واحلبيب من قبل الشاعرات: 
امال إبراهيم، وازهار علي، وشذى 

اسعد، ورسمية محيبس، واسرار 
العكراوي، والش��اعرة واإلعالمية 

حذام يوسف. 
وش��اركت باالحتف��ال الدكت��ورة 
س��دمي الب��ارودي حي��ث عرض��ت 
منتجاته��ا التي ح��ازت بها على 
منتج��ات  كأول  اخت��راع،  ب��راءة 
تخ��ص امل��رأة، وتك��ون خالية من 
املواد الكيمياوية. الفنانة س��عاد 
الشمري ش��اركت مبجموعة من 

احلرف اليدوية.
مهج��ة احلج��اج مصمم��ة ازياء 
تراثية، واكسس��وارات، ش��اركت 
بع��دة أزي��اء وتصميم��ات قامت 
والرس��م  والتطري��ز،  بالنق��ش، 
عليه��ا، لتضف��ي عليه��ا جماال 
أزي��اء  ال��ى  بعضه��ا  ولتح��ول 
تراثي��ة بس��بب طبيعة الرس��م 
والتطري��ز، وقام��ت بعرض بعض 
وأخرى  اجلاه��زة،  االكسس��وارات 

قامت هي بتشكيليها.
ف��ي ختام احلف��ل مت تكرمي كل من 
الدكت��ورة امال كاش��ف الغطاء، 
العزاوي، وسافرة  نادية  والدكتورة 
جمي��ل حاف��ظ، وصبيحة ش��بر، 
وأمال مينا احمد، وأيضاً مؤسسة 
املنت��دى األول��ى الس��يدة نعيمة 
مجيد. مت أيضاً تكرمي الش��اعرات 
ش��اركن  اللوات��ي  والفنان��ات 
باحلفل منهن اضافة الى اللجنة 

التحضيرية. 

المرأة العراقية في عيدها تتناغم مع السالم الذي منحها إياه الرجل »المقاتل«

جانب من االحتفالية مبناسبة عيد املرأة

حواء والتعليم 

سعاد كاظم زاير:
يعد التعلي��م اخلطوة األولى 
ف��ي طري��ق التح��رر الفكري 
والثقاف��ي لالنس��ان عموم��اً 
وللم��رأة خصوص��اً بكونه��ا 
املربية في االسرة , واملرأة في 
اجملتمع��ات القدمي��ة ل��م تنل 
مكانته��ا التعليمي��ة الت��ي 
تس��تحقها , فقد كان ينظر 
إليها عل��ى انه��ا دون الرجل 
فمكانته��ا  ش��يء  كل  ف��ي 
االجتماعي��ة كان��ت تتس��م 

بالدونية .
وقد حدثت في البالد العربية 
جملة من العوامل االقتصادية 
أدت  والثقافية  والسياس��ية 
الى تطور االوضاع التعليمية 
تط��وراً واضح��اً, خاص��ة في 
عقد التس��عينيات من القرن 
املاضي وما بعده , فقد ارتفع 
االنف��اق العام عل��ى التعليم 
, ورصدت قوانن وتش��ريعات 
بش��أن إلزاميت��ة ومجانيتُه , 
وبذلت جهود العمام التعليم 
ومحو االمية , فزادت  معدالت 
بنح��و  بالتعلي��م  االلتح��اق 
عام ومع��دالت التحاق االناث 

خاصة .
وتواج��ه ال��دول ف��ي الوق��ت 
التحديات  العديد من  احلاضر 
الثقافي��ة  والعراقي��ل 
واحلضاري��ة الت��ي متنعها من 
حتقيق طموحه��ا , والتي من 
والتقالي��د  الع��ادات  ابرزه��ا 
البالية , وارتفاع نس��بة أمية 
االناث , والتدن��ي النوعي في 
العملية التعليمية , وغيرها 

من املشكالت .
وبن��اًء عل��ى ذل��ك نفه��م ان 
للم��رأة نصيباً في تس��ليط 
الضوء واالهتم��ام بها , فهي 
نص��ف اجملتم��ع وأم للنصف 
االخ��ر واملدرس��ة الت��ي تربي 
االجيال , وقد اس��توصى بهن 
النبي عليه الصالة والس��الم 
خيراً , وامر بحسن معاملتهن 
والرفق بهن كما أعلى االسالم 
من شأن املرأة وأعطاها حقها 

في أمور كثيرة كانت اجلاهلية 
واحلض��ارات االخ��رى  منعتها  
عنها , وتتجلى أهمية تعليم 
امل��رأة ف��ي أمور كثي��رة منها 
أهمي��ة تعليمه��ا م��ن خالل 
النهوض بعقليتها وتوس��يع 
تفكيرها  وطريق��ة  مداركها 
معرف��ة  ه��و  فالتعلي��م   ,
م��ا حولن��ا وفه��م متغيرات 
الك��ون واحلياة ,كما ان العلم 
بأدوات��ه اخملتلف��ة يعمل على 
تنوي��ر العقول , واس��تثارتها 
وحتفيزه��ا للتفكي��ر واالبداع 
والتحليل , كم��ا يعمل على 
توسيع مدارك االنسان وتنويع 

طرق تفكيره .
اجملتم��ع يحتاج جله��ود حواء 
جنب��اً  لتق��ف  باس��تمرار 
ال��ى جنب م��ع الرج��ل تقوم 
م��ع  تتواف��ق  الت��ي  بامله��ام 
صفاتها وقدراتها النفس��ية 
واجلس��مانية , وب��أداء دوره��ا 
ف��ي اجملتم��ع تتكام��ل االدوار 
ف��ي س��بيل تق��دم اجملتم��ع 

ونهوضِه.
لذل��ك ن��رى ف��ي مجتمعاتن��ا 
املعاص��رة كثيراً م��ن املعلمات 
املؤهالت في مدارس��نا يقدمن 
رس��الة نافعة , ون��رى في كثير 
م��ن االحي��ان كي��ف تش��ارك 
زوجه��ا في مس��ؤولية االنفاق 
االس��رة بس��بب كث��رة  عل��ى 
املس��ؤوليات وصعوب��ة العيش 
وحتصيل الرزق , وال يتخيل أحد 
ان تق��وم امل��رأة به��ذه املهمة 
التطوعي��ة اجلليلة م��ن دون ان 
تتعل��م وت��درس لتحصل على 
تؤهلها  التي  العليا  الشهادات 
للعم��ل مبا تعلمت��ُه, واحلصول 
تنتظ��ره  ال��ذي  الرات��ب  عل��ى 
االنف��اق على  للمش��اركة في 
اس��رتها , فحينم��ا تقبل على 
التعل��م تش��عر بقيمته��ا في 
اجملتمع ,وهذا يؤدي الى شعورها 
 , النفسي  واالس��تقرار  بالرضا 
كما تقل املش��كالت واخلالفات 
بينه��ا وبن محيطها بس��بب 

امتالكها ألدوات حلها .

حواء والتعليم 

إعداد : شمس يوسف :
يع��د الثامن م��ن ش��هر آذار من كل 
عام، يوماًعاملياً لالحتفال  بعيد املرأة 
وال��ذي تكون ركي��زة االحتفاالت فيه 
دالل��ة على االحت��رام الع��ام، وتقدير 
وح��ب امل��رأة إلجنازاته��ا اإلقتصادية، 

والسياسية واإلجتماعية.
 وق��د جاء االحتف��ال به��ذه على إثر 
عق��د أول مؤمت��ر لالحت��اد النس��ائي 
الدميقراط��ي العاملي ال��ذي عقد في 
باري��س ع��ام 1945, وم��ن املعروف أن 
احت��اد النس��اء الدميقراط��ي العاملي 
يتكون من املنظمات الرديفة لأحزاب 
الش��يوعية، وكان أول احتفال عاملي 
بي��وم امل��رأة العاملي برغ��م أن بعض 
الباحث��ن يرج��ح ان الي��وم العامل��ي 
للم��رأة كان على إثر بعض اإلضرابات 
النس��ائية التي حدثت ف��ي الواليات 

املتحدة .
وف��ي ع��ام 1856 خرج آالف النس��اء 
لالحتجاج في شوارع مدينة نيويورك 
على الظروف الالإنس��انية التي كن 
يجبرن على العم��ل حتتها، وبرغم أن 

بطريقة وحشية  تدخلت  الش��رطة 
لتفري��ق املتظاهرات ,إال أن املس��يرة 
جنحت في دفع املسؤولن  السياسين 
إلى طرح مشكلة املرأة العاملة على 

جداول األعمال اليومية. 
آم��ا ف��ي 8 آذار ع��ام  1908م ع��ادت 
اآلالف من عامالت النسيج للتظاهر 
من جديد في شوارع مدينة نيويورك 
لكنه��ن حملن هذه امل��رة قطعاً من 
اخلبز الياب��س وباقات م��ن الورود في 
خط��وة رمزية له��ا داللته��ا واخترن 
حلركته��ن االحتجاجية تلك ش��عار 
"خب��ز وورود". طالبت املس��يرة هذه 
املرة بتخفيض ساعات العمل ووقف 
تش��غيل األطفال ومنح النساء حق 
االقت��راع.  وق��د ش��كلت تظاه��رات 
اخلب��ز وال��ورود بداية تش��كل حركة 
نس��وية متحمس��ة داخ��ل الواليات 
املتحدة خصوصاً بعد انضمام نساء 
م��ن الطبقة املتوس��طة إلى موجة 
املطالب��ة باملس��اواة واإلنصاف رفعن 
شعارات تطالب باحلقوق السياسية 
وعل��ى رأس��ها احل��ق ف��ي االنتخاب، 

وب��دأ االحتف��ال بالثامن م��ن مارس 
كيوم امل��رأة األميركية تخليداً خلروج 
مظاهرات نيويورك س��نة 1909 ,وقد 
أسهمت النساء األميركيات في دفع 
الدول األوروبية إلى تخصيص الثامن 
من م��ارس كي��وم للمرأة وق��د تبنى 
اقت��راح الوف��د األميركي بتخصيص 
يوم واحد في السنة لالحتفال باملرأة 
عل��ى الصعي��د العامل��ي بع��د جناح 

التجربة داخل الواليات املتحدة.
أن تخصي��ص يوم الثام��ن من مارس 
كعي��د عاملي للمرأة ل��م يتم إال بعد 
األمم  ألن منظم��ة  س��نوات طويل��ة 
املتح��دة ل��م توافق عل��ى تبني تلك 
املناس��بة سوى س��نة 1977, عندما 
أصدرت املنظم��ة الدولية قراراً يدعو 
دول العال��م إل��ى اعتم��اد أي يوم من 
الس��نة يختارون��ه لالحتف��ال باملرأة 
فقررت غالبية ال��دول اختيار الثامن 
من مارس، وحت��ول ذلك اليوم إلى رمز 
لنضال املرأة تخرج فيه النس��اء عبر 
العال��م ف��ي تظاه��رات للمطالب��ة 

بحقوقهن .

كيف بدأ االحتفال بعيد المرأة؟
لندن - وكاالت: 

تعد البش��رة م��رآة اإلنس��ان، حيث 
ميكن التنبؤ م��ن خاللها مبدى متتعه 

بصحة جي��دة من عدمه، كما أنها 
تؤثر على حالته النفس��ية أيضاً، 
ف��إذا كان��ت مجه��دة وتعط��ى 
لصاحبه��ا مظه��ر أكث��ر م��ن 
عمره، فهذا س��يجعله معرض 
وس��يبذل  والضج��ر،  لإلح��راج 
كل ما يس��تطيع من وقت ومال 

للتخلص من تلك احلالة الس��يئة 
الت��ى وص��ل إليه��ا، أم��ا إذا كانت 
نضرة فستعطى انطباع ملن حوله 
بأنه شخص حيوى ومشرق، وبرغم 

ذلك نتب��ع بعض الع��ادات اليومية 
الت��ي من ش��أنها أن تدمر بش��رتنا 

علينا احلذر منها وهي :
1 - املبالغة في غسل الوجه: 
قد تشعر بأن وجهك به دهون 
مما يدفعك لغسله عدة مرات 
ف��ى اليوم الواح��د، لكن ماال 

تعرفه أنه سيتم إفراز الدهون 
م��ن جديد لتعوي��ض نقصها، 

وعلي��ك أن تغس��ل وجه��ك مرت��ن 
فقط في اليوم، على أن تكون األولى 
في الصباح، والثانية 

في الليل.
-2  الضغط 

عل��ى 

البثور:كث��رة الضغط على وجهك 
ودف��ع البثور يؤدي إل��ى ظهور عدد 
كبي��ر منها في أماكن متفرقة من 
البش��رة خالل أي��ام قليلة، وأفضل 
ش��يء لعالجها ه��و أن تتركها من 

دون أن تالمسها بنحو متكرر.
3 - تقش��ير الوجه فى املنزل:قيامك 
بتقشير الوجه في املنزل من املمكن 
أن يس��بب االلتهاب، وإذا كان لديك 
بقع بنية اللون ميكنك جعلها أسوأ 

مع تقشير الوجه في املنزل.
4 - عدم اس��تعمال واقي ألشعة 
البع��ض  يت��رك  الش��مس:قد 
بش��رتهم فى الش��مس من دون 
لكرمي��ات  اس��تعمال 
مضادة ألش��عتها 
الض��ارة، وحتديداً 
ف��وق  األش��عة 
 ، لبنفس��جية ا
وه������������ذا 
يحم���ل خطورة 
عل��ى  كبي����رة 

البش��رة.

عادات يومية تدّمر بشرتِك 

الصباح الجديد - وكاالت: 
تنظيف األس��نان يقص��د به قيام 
طبيب األسنان بإزالة طبقة البالك 
من األس��نان للمس��اعدة في منع 
تس��وس األس��نان، والتهاب اللثة، 

وأمراض اللثة األخرى.
وبالطبع رعاية الفم في أثناء احلمل 
أم��ر ض��روري للحام��ل و للطف��ل. 
واألس��نان   الفم  واإلهتمام بصحة 
مب��ا ف��ي ذل��ك تنظي��ف األس��نان، 
واملسكنات،  الس��ينية،  واألش��عة 
والتخدير املوضع��ي وتعد عالجات 

آمنة طوال مدة احلمل.
في الواق��ع، إن من املهم جداً اجراء 
فحص لأسنان، وتنظيف األسنان، 
وأي ع��الج ض��روري خ��الل احلمل, و 

تأخي��ر العالج املطلوب  ملش��كالت 
صحة الفم واألس��نان خالل احلمل 
ي��ؤدي إل��ى مخاط��ر كبي��رة عل��ى 

احلامل والطفل.
احلوام��ل عرض��ة  النس��اء  لك��ون 
اللته��اب اللث��ة, إذا ل��م يتم عالج 
الته��اب اللث��ة، فإنه قد ي��ؤدي إلى 
تأذي دواعم األس��نان وحتى فقدان 
امكاني��ة  ال��ى  ,إضاف��ة  األس��نان 
انتش��ار البكتيريا الض��ارة الناجتة 
ع��ن التهابات األس��نان في مجرى 

الدم.
أن احلفاظ على صحة الفم سليمة 
يقلل من مخاطر التعرض ملشكالت  
صحية لِك ولطفل��ِك. يجب خالل 
احلمل تنظيف األس��نان بالفرشاة 

ومعجون الفلورايد مرتن في اليوم 
)صباًحا ومساًء( واستعمال اخليط 

م��رة واحدة ف��ي الي��وم. كما يجب 
أيضا زي��ارة طبيب األس��نان إلزالة 
طبقة اجلير املتراكمة على األسنان، 
ان لم يكن التظيف بالفرشاة قادر 

على ازالتها.
عندما حتددين موع��داً عند طبيب 
األسنان، اخبري موظفة اإلستقبال 
والدت��ك.  ومبوع��د  حام��ل  أن��ك 
وستس��اعد هذه املعلومات طبيب 
األس��نان على تق��دمي أفضل رعاية 
بالنسبة لك. إذا كانت آخر زيارة لك 
لطبيب األس��نان من��ذ أكثر من 6 
أشهر، أو إذا كان لديك أي مشكالت  
صحية في الفم أو مخاوف، فيجب 
علي��ك حتدي��د موعد عن��د طبيب 

األسنان في أقرب وقت ممكن.

هل تنظيف األسنان آمن صحيًا للحامل؟ 

  بيروت - وكاالت: 
 الطع��ام هو امل��الذ األول للمرأة 
حن تتعرض لضغوط نفس��ية 
وما أكثر ه��ذه األوقات في حياة 
السيدات، ولكن هل تعلمن أن 
هناك أكالت قد تس��اعدك على 
أن تتخلص��ن من ضغوط احلياة 
بإعتدال  تناولتيه��ا  إذا  والتوت��ر 
سوف تساعدك علي االسترخاء 
وتكش��ف لن��ا خبي��رة التغذية 
مروة بغدادي ع��ن ثالث أطعمة 

تساعدك على ذلك.
1 - الش��يكوالته :فه��ي محفز 

وال��ذي  األندروف��ن  لهرم��ون 
الس��عادة،كما  عل��ي  يس��اعد 
تخف��ض هرم��ون »الكورتيزول« 
وه��و الهرم��ون املس��ؤول ع��ن 

اإلجهاد الذهني والعصبي.
2 -اللنب : مادة«التربتوفان« والتي 
يحت��وي عليها الل��نب حتفز علي 
واإلس��ترخاء  بالراحة  الش��عور 

وتبعث الرغبة علي النوم.
3 -البطاط��ا : احت��واء البطاطا 
علي نس��بة كبيرة م��ن األلياف 
الهضم  يساعدك علي تنظيم 

وسرعته.

خبيرة تغذية: »الشوكوالتة 
واللبن تقلل التوتر«
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بغداد ـ فالح الناصر:
ف��ازت كلي��ة اإلع��ام أول أم��س، 
بذهبية الريش��ة الطائرة للطاب 
للفصل  الفردي،  ضمن منافسات 
بطول��ة  ف��ي  الثان��ي  الدراس��ي 
جامعة بغ��داد، الت��ي اقيمت في 
واالقتص��اد،  اإلدارة  كلي��ة  قاع��ة 
وتوج طال��ب املرحل��ة الرابعة في 
قس��م العاق��ات العام��ة روي��د 
أحم��د بالوس��ام الذهب��ي بني 23 
العب��اً ميثل��ون مجم��وع الكليات 
في اجلامعة.. وبحس��ب مس��ؤول 
النش��اطات الطابي��ة ف��ي كلية 
اإلع��ام/ جامعة بغ��داد، الدكتور 
ثائر كرم، فان البطولتني ش��هدتا 
تنافس��اً مثيراً ومتابعة كبيرة من 
التدريس��يني والطلبة، إلى جانب 
حس��ن التنظي��م والضياف��ة من 
اللجنة املش��رفة عل��ى البطولة، 
وعم��ادة وتدريس��ي كلي��ة اإلدارة 
زميلت��ه  ان  مبين��اً  واالقتص��اد، 
مس��ؤولة النش��اطات الطابي��ة 
الفنية في كلية اإلعام، الدكتورة 

راوية جبار، اش��رفت عل��ى تدريب 
الاع��ب روي��د أحم��د، فيم��ا كان 
يش��رف على تدريب الاعبة نوارة 

أياد.
واختتمت أم��س البطولة، باجراء 
س��باقات الطالبات، إذ اش��تركت 
ايض��اً 23 العب��ة، وكان لقبها من 

نصي��ب العبة كلي��ة الطب على 
حس��اب منافس��اتها م��ن كلية 
العلوم في املب��اراة النهائية، فيما 
متكن��ت طالبة كلي��ة اإلعام من 
قس��م العاقات باملرحل��ة األولى، 
ن��وارة أي��اد م��ن الوصول ال��ى دور 
نصف النهائي بع��د تقدميها اداء 

جيداً في اجلوالت األولى.
واوض��ح ك��رم، ان كلي��ة اإلع��ام 
حض��رت ف��ي املنافس��ات بوف��د، 
ضم ايض��اً التدريس��ي في وحدة 
الرياضي��ة، االس��تاذ  النش��اطات 
وس��ام جني��ب، فضألً عل��ى مؤازرة 
الطاب لزميلهما املش��اركان في 
املنافس��ات، وكان لهذا التشجيع 
اث��راً واضحأً ف��ي أندف��اع الاعب 
وخطف��ه لكأس البطول��ة، مبيناً 
ان كلي��ة اإلع��ام ستش��ارك في 
س��باقات كرة الس��لة والشطرجن 
إل��ى  منوه��اً  األرض��ي،  والتن��س 
تضمه��ا  متمي��زة  كف��اءات  ان 
كلية اإلع��ام في ش��تى األلعاب 

الرياضية.
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6 أندية في دوري 
الصاالت النسوي

»الفروسية« يغادر 
إلى مصر

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفتت��ح الي��وم االربع��اء في قاع��ة النش��اط الرياضي 
واملدرس��ي في محافظة دهوك بطولة الدوري العراقي 
املمتاز بكرة اخلماسي للنس��اء للموسم 2017/2016 
مبشاركة 6 اندية هي القوة اجلوية واحلدود وغاز الشمال 

وسميل وشهربان وافروديت.
يش��ار ال��ى ان املنتخب الوطني النس��وي سيش��ترك 
في بطولة نهائيات آس��يا بتاياند حتت اش��راف املاك 
التدريبي الذي يضم عادل عبد القادر ومساعديه سام 
عمر وراني��ا جعفر ومدرب حراس املرم��ى خالد عطية، 
حيث س��يتم انتقاء االفضل وتعزيز تشكيلة املنتخب 

الذي عاد مؤخراً من معسكره التدريبي في لبنان.

بغداد ـ رحيم الدراجي*
يتوج��ه الي��وم االربع��اء ص��وب العاصم��ة مس��قط 
وف��د منتخبن��ا الوطني للفروس��ية للمش��اركة في 
البطولة الش��اطئية االول��ى بفعالية التق��اط االوتاد 
التي س��تنطلق في جزيرة مصير مابني العاشر ولغاية 

الثاني عشر من شهر اذار اجلاري .
وقال رئيس االحتاد املركزي للفروسية حيدر حسني علي 
ان منتخبنا انهى جميع االس��تعدادات للمشاركة في 
ه��ذه البطولة التي س��تكون بحض��ور رئيس واعضاء 
املكت��ب التنفي��ذي لاحت��اد الدول��ي الت��ي حتتضنه��ا  
س��لطنة عمان مبينا ان الع��راق حريص على ان تكون 
تل��ك املش��اركة ممي��زة ب��كل املقاييس كونه��ا االولى 
بنوعها . وأش��ار رئيس االحتاد ال��ى ان الوفد املؤلف من 
محمود حس��ني رئيس��ا وثعب��ان عبد محيمي��د اداريا 
وجاس��ب جبر مدربا س��يضم ستة فرس��ان هم عبد 
احلميد رش��يد حميد ومحمد مكلف احيمد واسامة 
ل��واء بهلول ومحمود غامن ومحمد ش��ايع وعبد اخلالق 

اياد النقيب.
* إعالم اللجنة األوملبية

»الشاطئية« يخسر أمام 
اليابان ويالعب قطر اليوم

ترينغانو  ـ أثير الشويلي*
يختت��م منتخبن��ا الوطني بك��رة القدم الش��اطئية 
اليوم االربعاء مبارياته مع منتخب قطر، عند الس��اعة 
العاش��رة صباح��ا بتوقي��ت ماليزيا واخلامس��ة فجرا 
بتوقي��ت الع��راق، ضمن اجلول��ة الثالث��ة واالخيرة من 
تصفيات اس��يا املؤهلة الى كاس العالم، حيث خسر 
منتخبن��ا ي��وم امس م��ع املنتخ��ب اليابان��ي بنتيجة 
كبيرة قوامه��ا 11 - 2 ، فيما تغل��ب منتخب االمارات 
عل��ى منتخب قطر بنتيجة ثمان اه��دف مقابل هدف 
للمنتخب القطري، وفاز منتخب لبنان على تاياند 1-6 

ضمن اجلولة الثانية من منافسات اجملموعة الثانية.
ويفتت��ح منتخبن��ا الوطني بك��رة القدم الش��اطئية 
مواجه��ات اليوم االربعاء ضمن اجلولة الثالثة واالخيرة 
مع منتخب قطر وتعقبها مب��اراة منتخب اليابان مع 
منتخ��ب االمارات فيما س��يبقى املنتخ��ب التايلندي 
باالنتظ��ار ومنتخب عمان ياقي منتخ��ب لبنان واهل 
الدار منتخب ماليزيا يواجهون الصني وتختتم لقاءات 
اجلول��ة الثالث��ة واالخي��رة ما ب��ني منتخ��ب البحرين 

ومنتخب ايران.
وبه��ذه النتيجة اصب��ح املنتخب اليابان��ي في صدارة 
اجملموعة بس��تة نق��اط ويليه منتخب االم��ارات فيما 

يبقى منتخبنا ومنتخب قطر با نقاط.

* املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

الدوحة ـ محمد ربيعة*

ب��دأ فريق القوة اجلوي��ة بكرة القدم 
حتضيرات��ه الفعلية ملب��اراة الوحدة 
الس��وري التي ستقام في العاصمة 
اللبنانية بيروت يوم الرابع عشر من 
ش��هر اذار اجلاري ضمن منافس��ات 
اجلول��ة الثالث��ة للمجموعة الثانية 

لبطولة كأس االحتاد االسيوي.
املعس��كر التدريب��ي الذي س��يقام 
ف��ي العاصم��ة القطري��ة الدوح��ة 
سيس��تمر مل��دة اربعة اي��ام على ان 
يغ��ادر الفريق اجلوي ال��ى جمهورية 
لبن��ان العربية يوم الس��بت املقبل 
حتضيرا للمواجهة املهمة واملرتقبة 
امام متص��در اجملموعة فريق الوحدة 

السوري.
وق��ال م��درب فري��ق الق��وة اجلوي��ة 
باس��م قاس��م ان اجلهاز الفني رأى 
من الص��واب البقاء ف��ي دولة قطر 
والدخول في معس��كر تدريبي على 
الع��ودة م��ن جدي��د ال��ى العاصمة 
ال��ذي كان س��ترهق  االم��ر  بغ��داد 
الاعبني مما يضر بالفريق س��لبا قبل 
مباراة الوحدة السوري مشيرا الى ان 
املعسكر التدريبي سيتضمن اجراء 
وحدات تدريبية صباحية ومس��ائية 
بغي��ة الوص��ول الى افض��ل مراحل 
االعداد البدني والفني قبل مواجهة 
الوحدة الذي يع��د من افضل الفرق 
الس��ورية وميتلك العبي��ه امكانات 
كبي��رة لذل��ك فاملهم��ة ل��ن تكون 
سهلة بالتأكيد ولكن يتوجب علينا 
اخل��روج بنتيجة ايجابي��ة اذا ما اردنا 
االستمرار في املنافس��ة بقوة على 
ص��دارة اجملموع��ة الثاني��ة لبطولة 

كأس االحتاد االسيوي.
الق��وة اجلوي��ة م��ن  ومتك��ن فري��ق 
اس��تعادة توازن��ه ف��ي بطولة كأس 

االحت��اد االس��يوي بفوزه مس��اء أول 
أم��س، على احل��د البحريني بهدفني 
مقابل هدف واحد ليرفع رصيده من 
النقاط إلى اربع بعد املتصدر الوحدة 

السوري الذي جمع 6 نقاط كاملة.
باملقاب��ل عقد ممثل الك��رة العراقية 
اآلخ��ر فريق ال��زوراء حظوظ��ه بعد 
تعادل��ه أمام االهل��ي األردني بهدف 
ل��كا الفريق��ني ليرفع رصي��ده إلى 
نقط��ني م��ن تع��ادل أمام الس��ويق 
وتعادل��ه اول أمس، ف��ي حني يتصدر 

الترتيب فريق اجليش السوري.
م��درب القوة اجلوية باس��م قاس��م 
قال: »األهم حتق��ق في املباراة وفوزنا 
الب��د من��ه للع��ودة إلى املنافس��ة 
الس��يما بعد فوز الوحدة الس��وري 
ورفع رصيده إلى س��ت نقاط«، الفتا 
إل��ى أن الف��وز حتقق وس��ط ظروف 
صعب��ة وإصاب��ات متك��ررة الزم��ت 
الفريق م��ع ذلك متكنا من عبور احلد 

البحريني.
وأضاف: »املباراة املقبلة أمام الوحدة 

الس��وري س��تكون مهمة وفاصلة 
وعلين��ا أن نخط��ف نقاطها الثاث 
لنتمك��ن م��ن اس��تعادة الص��دارة 
بطاق��ة  عل��ى  بق��وة  واملنافس��ة 
التأهل«.ون��وه إلى أن نظام البطولة 
في هذه النس��خة عقد املنافس��ة 
بتأهل فريق واحد من كل مجموعة، 
مضيف��ا: »طموحن��ا احلف��اظ على 
اللق��ب وبالتال��ي س��نجتاز الوحدة 

لنبلغ الدور الثاني«.
من مكاس��ب املب��اراة ع��ودة هداف 

النس��خة املاضية للبطولة وأفضل 
الع��ب حم��ادي أحم��د للتس��جيل 
واس��تعادة جاهزيته بع��د أن كانت 
مش��اركته محط ش��ك إث��ر إصابة 
طفيف��ة أربك��ت مش��اركته حتى 
ساعات قبل املباراة ليؤكد الطبيب 
وتس��جيله  مش��اركته،  إمكاني��ة 
اله��دف منح أنصار األزرق مس��احة 
من األمل لتحقيق الطموح باحلفاظ 
عل��ى اللق��ب ال��ذي حص��ده العام 
املاضي.. وس��يلعب اجلوي��ة مباراته 

املقبلة امام فريق الوحدة الس��وري 
يوم 14 اذار اجلاري.

من جانبه، فوت الزوراء فرصة حتقيق 
النقاط الثاث برغ��م أفضليته في 
مب��اراة ضد األهل��ي األردن��ي وأهدر 
فرصا سهلة جدا ولم يستغلوا تلك 
الفرص ليس��تنزف الوق��ت وتنتهي 
املب��اراة بتعادل عقد مهم��ة الزوراء 
الس��يما بعد ف��وز اجليش الس��وري 

على السويق.
نتيجة املباراة جتبر الزوراء على إيقاف 
املتصدر ف��ي املرحلتني ذهاب��ا وإيابا 
شرطا لضمان تأهله إلى الدور الثاني 
مع كس��ب النتائ��ج األخ��رى، كون 
الزوراء اهدر أربعة نقاط من مباراتني 
مما يصع��ب عليه املهمة.. الزوراء لم 
يكن س��يئا في املباراة لكنه تعامل 
مع الهجمات الس��انحة بس��ذاجة 
ن��دم عليها م��ع م��رور الوقت ليجد 

نفسه متعادال بنهاية املباراة.
وبرغ��م أن رباع��ي هجوم ال��زوراء 
يتمت��ع بخب��رة كبي��رة واملتكونة 
م��ن ع��اء عب��د الزه��رة ومهن��د 
عب��د الرحيم مهاجم��ي املنتخب 
العراقي ومن خلفهم أمجد كلف 
الذي ألهب الفريق عند مشاركته، 
وكذل��ك البدي��ل مصطف��ى كرمي 
الدولي الس��ابق  اال أن الرباعي لم 
يحسن اس��تثمار الفرص واستمر 
مسلس��ل الفرص الضائعة على 
بعد أمتار من املرمى ، تلك الفرص 
س��يندم عليها جنوم الزوراء بعد ان 
اصب��ح الفريق في عن��ق الزجاجة 
ويتطلب حتقيق انتصارات متتالية 
ع��ن  التاه��ل  بطاق��ة  لكس��ب 
اجملموعة.. وسيلعب الزوراء مباراته 
في اجلولة الثالثة يوم 13 اذار اجلاري 

امام فريق اجليش السوري.

* إعالم نادي القوة اجلوية 

الزوراء يتعادل أمام األهلي في »االتحاد اآلسيوي«

الجوية يعود للمنافسة بالفوز على الحد.. ويبدأ تحضيراته لمواجهة الوحدة 

جانب من مباراة اجلوية واحلد

رويد أحمد

اليوم.. في دوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكاالت:

موع��د  ح��ان  إنتظ��ار  ط��ول  بع��د 
الن��زال بني العظيمني مس��اء اليوم 
االربع��اء ،برش��لونة بتاريخه احلافل 
في املس��ابقة األفضل قاري��ا، ونادي 
عاصمة األنوار الطامح حلجز بطاقة 
ربع النهائي بعد الرباعية التي متكن 
م��ن حتقيقها ف��ي ملع��ب حديقة 

األمراء.
ف��ي تصريح الف��ت لوس��ائل إعام 
فرنس��ية من النجم س��واريز، صرح 
هذا األخي��ر أن فريقه قادر على قلب 
املعادلة وجتاوز حصة األربعة أهداف 

أمام فريق من حجم ال ب س ج.
وحتى ال نستبق األحداث ، وقبل قمة 
الكامبنو ش��كلت مباراة برش��لونة 
وس��يلتا في الليغ��ا فرصة للجميع 
للوق��وف على م��ذى جاهزي��ة رفاق 

ميس��ي للمواجهة احلاس��مة أمام 
نادي عاصمة األنوار.

صحيح أن الفرق شاس��ع بني سيلتا 
وال ب س ج ،لك��ن ال يجب إغفال أن 
م��درب س��يلتا إدواردو بيري��زو موقع 
العبي��ه عل��ى املس��تطيل األخضر 
عل��ى طريق��ة ٥�٢�٣ به��دف واضح 
وهو إيقاف الهجوم اجلارف للبارس��ا 

خاصة ميسي، سواريز وناميار .
إص��رار س��يلتا عل��ى الدف��اع بتلك 
الطريق��ة املبال��غ فيه��ا كان ثمنه 
باهض��ا للغاي��ة ألن رف��اق س��واريز 
مارس��وا ضغطا رهيبا فنجحوا في 
تس��جيل ٥ أهداف ،دليل قاطع على 

جناعة هجومية جارفة.
توقي��ت تس��جيل أه��داف البارس��ا 
مه��م جدا ف��ي حتليلن��ا ألن الهدف 
األول وقع��ه ليونيل د ٢٦ ، أما الثاني 
فوقعه ناميار د٤٠ مما يعني تس��جيل 
هدف��ني خ��ال الش��وط األول وه��و 

الس��يناريو الذي سيبحث عنه رفاق 
ميس��ي خال مواجهة رفاق كافاني 
أي اخل��روج على األق��ل بهدفني خال 

اجلولة األولى.
بطبيعة احلال وخال الشوط الثاني 
أجهز البارس��ا على س��يلتا فأكمل 
اخلماس��ية ع��ن طري��ق راكتيت��ش 
،أومتيتي وميس��ي في د ٥٧،د٦١،د٦٤ 
توقيت يحمل أكث��ر من داللة أبرزها 
أن��ه خال ٧ دقائق ميك��ن لرفاق ناميار 

قلب موازين أي لقاء.
مب��اراة س��يلتا كانت أيض��ا فرصة 
للوقوف على تشكيل إنريكي والذي 
قد يواجه به رفاق دي ماريا حيث موقع 
العبيه على ش��اكلة ٤�٣�٣ فتواجد 
روبيرتو،بيكي،أومتيتي  الدف��اع  ف��ي 
وجوردي ألبا الذي أعاد إنريكي الثقة 

فيه من جديد.
في خط الوس��ط نال الرسمية كل 
من بوسكيتش الذي قدم أداأ مقنعا 

،راكيتيت��ش ورافينه��ا ،أما في خط 
الهج��وم فتم اإلعتم��اد على مثلث 

الرعب ناميار،ميسي،سواريز.
إذن إتض��ح كل ش��ئ ألون��اي إمي��ري 
،البارص��ا كتاب مفت��وح ،لكننا في 
نف��س الوقت ننتظر بش��غف احللة 
املقترح��ة للنادي الباريس��ي خاصة 
طريق��ة اللع��ب . فه��ل س��يغامر 
إميري بالهجوم من��ذ الوهلة األولى؟ 
هل س��يدافع بش��كل مبال��غ ؟ هل 
س��يعتمد املرتدات كس��اح ؟ شئ 
أكي��د ،إميري عل��ى علم ت��ام بنقاط 
قوة وضعف البارس��ا، ورفاق كافاني 
س��يكونون ش��وكة يحل��ق عظيم 
املس��تحيل  ،وس��يفعلون  كاتالونيا 
ملنع رف��اق ليونيل من إحراز ٥ أهداف 
،وفي نف��س الوقت فهدف وحيد من 
نادي عاصم��ة األنوار ف��ي الكامبنو 
ق��د ينهي كل ش��ئ. أليس كذلك يا 
كافاني؟أليس كذلك يا تيرشتيغن؟.

تقرير

برشلونة وباريس سان جيرمان.. ليلة القبض على بطاقة ربع النهائي

من لقاء برشلونة وسان جيرمان
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مفكرة الصباح الجديد

برشلونة ـ سان جيرمان

مان سيتي ـ ستوك سيتي

دورتموند ـ بنفيكا 
10:45 مساًء

11:00 مساًء

10:45 مساًء

دوري ابطال أوروبا

الدوري اإلنجليزي

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 استقبل وزير الشباب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان رئيس االحتاد العراقي 
املرك��زي لك��رة الق��دم عب��د اخلال��ق 
مس��عود وعضو احت��اد اللعبة كاظم 
محم��د س��لطان وم��درب املنتخ��ب 

الوطني راضي شنيشل .
 ومت خ��ال اللق��اء مناقش��ة االم��ور 
التي تخص مس��يرة الكرة العراقية، 
أذ اك��د الوزي��ر عل��ى ض��رورة االلتزام 
بضوابط االحتاد االسيوي للعبة بشأن 
مش��اركة اندية ال��دوري املمتاز التي 
متتل��ك  ماع��ب مطابق��ة ملواصفات 
االحت��اد الدولي لك��رة الق��دم )فيفا)، 

وعلى االندية ادامة ماعبها وحس��ب 
مواصفات )فيفا) لكي يتم الس��ماح 

لها باملشاركة بالدوري املمتاز.
 وبني ان ادام��ة ماعب كرة القدم في 
العراق ستس��هم في تطوير الرياضة 
العراقية والس��يما ان الع��راق مقبل 
عل��ى رفع احلظ��ر عن ماعب��ه..  وفي 
س��ياق متص��ل ح��ث الوزي��ر، مدرب 
املنتخب الوطني راضي شنيشل على 
تقدمي مستويات كبيرة تليق بسمعة 
الرياض��ة العراقي��ة خ��ال مباريات��ه 
القادمة ضمن تصفيات كأس العالم، 
وان الش��عب العراقي بأجمعه ينتظر 
الفرح��ة م��ن خ��ال حتقي��ق الف��وز، 

مضيف��ا ان وزارة الش��باب والرياض��ة 
ستقدم الدعم املطلوب الى املنتخب 
الوطن��ي حل��ل جميع املش��اكل التي 

يعاني منها.
 م��ن جانب��ه ق��دم راض��ي شنيش��ل 
ش��كره وتقدي��ره إل��ى الوزي��ر عل��ى 
متابعت��ه املس��تمرة واجله��ود الت��ي 
يبذلها لتذليل العقبات امام املنتخب 
الوطن��ي في تصفي��ات كأس العالم، 
مؤكدا ان العبي املنتخب قادرين على 
حتقي��ق الف��وز ف��ي املباري��ات املقبلة 
وبذل مس��تويات كبيرة تليق بسمعة 
الرياضة العراقي��ة والتأهل لنهائيات 

كأس العالم في روسي  2018.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 يتواص��ل العمل في ملع��ب الزوراء 
الرياض��ي الذي تنفذه ش��ركة بلند 
باية االيرانية حلس��اب وزارة الشباب 
والرياض��ة، بوتائ��ر متصاع��دة بدون 
توقفات حتى ايام العطل الرسمية 
من��ذ ش��هر ونص��ف تقريب��اً م��ن 
اس��تئناف العمل فيه ال��ذي توقف 
نتيجة الظ��رف املالي الصعب الذي 
مير ب��ه الع��راق، وجنحت ال��وزارة في 
ايج��اد البدائ��ل وتامني امل��ورد املالي 
لاجن��از ليكتمل رس��ميا قبل نهاية 

العام احلالي.
 وب��ني مع��اون مدير دائ��رة املهندس 
ان  املهن��دس هيث��م رض��ا  املقي��م 
االيام العش��رة االخيرة م��ن العمل 
ش��هدت تنفيذ العديد من االعمال 
الرئيس��ة واكمالها بوقت قياس��ي 
جدا نظرا للمهني��ة العالية واخلبرة 

الت��ي تعتمده��ا الش��ركة حيث مت 
رف��ع القوال��ب اخلرس��انية ع��ن 48 
مس��ندا من جميع جوان��ب امللعب 
ولم يتبقى س��وى اربع��ة فقط من 
كامل اجملم��وع ولم تنص��ب بالرغم 
من اكتمالها النها تقع حول البوابة 
وتنفذ في املرحلة االخيرة من العمل 
الجل تس��هيل دخول وخروج الكتل 
احلديدي��ة دون عوائ��ق، الفت��ا الى ان 
امل��اكات الفني��ة قد اكمل��ت ايضا 
صب 34 عمودا خرسانيا حول امللعب 
وه��ي االعم��دة الس��اندة للهيكل 
الع��ام وايصالها الى الس��قف بعد 

جتاوز الطبقة الثانية للملعب.
 وخال جولة عم��ل ميدانية ملاك 
قس��م االعام واالتصال احلكومي، 
اوضح املهن��دس جاس��م كرمي ان 
اجلان��ب االهم م��ن صعوبة العمل 
مت جتاوزه متاما بوصول وجبة جديدة 

من املهندسني واخلبراء الفنيني في 
العمل قوامها 107 وباشروا العمل 
نتيج��ة تع��اون وزارت��ي اخلارجي��ة 
العراقية وااليرانية وبتدخل من وزارة 
الشباب ممثلة بوزيرها عبد احلسني 
عبطان ال��ذي يتابع معنا تفاصيل 
العم��ل بدائرة مغلقة وواقع يومي 
التقارير الصباحية واملسائية،  من 
الس��يطرة  اعم��ال  ان  مضيف��اً 
النوعية اخملتبرية جارية يومياً على 
قدم وساق لفحص اعمال اخلباطة 
املركزية وانابيب احلقن اخلرس��اني 
وعينات املواد املستخدمة للحديد 
واالس��منت والرم��ل لتك��ون وفق 
العاملية كما  املواصف��ات  افض��ل 
يج��ري العم��ل للتعاقد م��ع احد 
اجلامع��ات العراقي��ة للعم��ل في 
مختب��رات الصب والقياس واحلقن 

املركزية.

النجف ـ منتصر األسدي*
تخطى فريق الش��رطة حاجز البداية 
بنجاح وتفوق ، حيث أستهل شوطه 
في منافس��ات التجمع الثاني ألندية 
النخبة بكرة الطائ��رة ، بتحقيق فوز 
ثم��ني ومهم إث��ر تغلبه عل��ى نظيره 
فريق احلبانية بثاثة أش��واط نظيفة 
ف��ي   (16-25((18-25((21-25( بواق��ع 
اللقاء الذي أقي��م بينهما ، أول أمس، 
عل��ى قاعة الكوف��ة املغلقة لأللعاب 
الرياضي��ة ضم��ن اجلول��ة األولى من 

التجم��ع الثاني للمس��ابقة احمللية ، 
التي ش��هدت ف��ي إفتت��اح مبارياتها 
حس��م غ��از اجلن��وب ديرب��ي البصرة 
الفيحاء لصاحله بعد فوزه املس��تحق 
على نظي��ره البحري بثاثة أش��واط 
نظيف��ة ، فيم��ا متكن املتص��در فريق 
البيش��مركة من حتقيق الفوز بش��ق 
األنفس على الصناعة وبثاثة أشواط 
إلثنني في خت��ام مباريات اليوم األول.. 
وبه��ذا الف��وز رف��ع فري��ق الش��رطة 
رصيده ال��ى )15) نقطة ف��ي وصافة 

الئح��ة ترتيب ج��دول أندي��ة النخبة 
، فيم��ا واص��ل فري��ق احلباني��ة نزيف 
النق��اط ليبق��ى الفري��ق يعان��ي في 
قاع الترتيب، وبع��د نهاية اللقاء أكد 
مساعد مدرب فريق الشرطة سلمان 
رزوق��ي أحقية وجدارة فريق��ه بالفوز 
ف��ي اللقاء ، مبيناً ال��ى ان إصابة جنم 
الفري��ق أصيل جمي��ل كانت النقطة 

السلبية الوحيدة في املباراة.

* إعالم نادي الشرطة

عبطان يحّث »الوطني« 
على التفوق وبلوغ المونديال

مراحل عمل متقدمة لملعب الزوراء

طائرة الشرطة تتألق في »ثاني النخبة«

كلية اإلعالم تحصد ذهبية الريشة 
الطائرة في منافسات جامعة بغداد



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

ف��ي مثل هذا الي��وم 8 آذار من كل عام حتتف��ل األمم التي 
وصلت لس��ن التكليف احلضاري، بيوم عيد املرأة العاملي، 
إذ تق��ف األس��رة الدولية ومن ش��تى الرطان��ات واألزياء 
إجالالً للدور الذي لعبته النس��اء م��ن أجل عالم أفضل. 
مناسبة تسعى فيها البشرية لتقدمي شيء من االعتذار 
لنص��ف اجملتم��ع )النس��اء( ال��ذي عانى على م��دى آالف 
الس��نني من هيمنة وعدوانية الذكور، ألس��باب تأريخية 
واقتصادي��ة واجتماعية مت التطرق إليه��ا في الكثير من 
الدراس��ات واملؤلفات الرصينة. هذه املناسبة والتي اهتم 
بها س��كان هذا الوطن القدمي مبكرا، انس��حبت لتخلي 
مكانه��ا ملناس��بات أخرى حتتفي بعودة امل��رأة لعصور ما 
قبل املغفور له كوبرنيكوس، امل��رأة العراقية التي كانت 
رائدة ف��ي مجال النضال م��ن أجل احلق��وق واحلريات في 
املنطقة، والتي توجت مش��وارها املشرق ذاك بتقدمي أول 
وزيرة في احلكومات العربية، وبسّن أفضل قانون لألحوال 
الش��خصية زم��ن اجلمهوري��ة األولى،وغي��ر القليل من 
املكتسبات احلضارية في شتى امليادين؛ تعرضت الى أكبر 
نكبة إنسانية وأخالقية في التأريخ احلديث؛ أال وهي عودة 
القوى والتش��ريعات التي تبيح س��بي النساء واألطفال 
وعرضهم في أس��واق النخاس��ة، كما ج��رى في املوصل 
وعدد غير قليل من املدن والقصبات العراقية املستباحة 

من عصابات الهمجية واإلجرام )داعش(.
فضيح��ة أخالقية ال مثيل لها وقعت على تضاريس هذا 
الوط��ن املنكوب بالعقائد والس��رديات والقوافل الغابرة، 
من دون أن يرف "ألولي األمر اجلدد"، جفن حس أو حياء جتاه 
هذه الكارثة التي أدمت وجدان وقلوب البش��رية جمعاء. 
ال��ى يومنا هذا م��ا زال آالف األطفال والنس��اء اليزيديات 
سبايا وأس��رى لدى تلك العصابات الهمجية، هذا امللف 
املسكوت عنه محلياً، تعاطى معه اجملتمع الدولي بنحٍو 
مغاير متاماً ملواقفنا اخملزية )الرس��مية منها والش��عبية( 
حي��ث الصم��ت والتضامن املس��تتر مع ذلك الس��لوك 
واملمارسات املشينة، لقّطاعات غير قليلة من احملسوبني 

على العراق وأهله..!
مير علينا هذا اليوم العاملي )8 آذار( متسلالً من بني خرائبنا 
املادي��ة والروحية، م��ن دون إثارة أي إزعاج لس��دنة الفتح 
الدميقراط��ي املبني وحيتان "الس��يادة الوطنية" والتي ال 
يدرك كنهها حتى الراس��خون في فقه السيادة وكرامة 
اإلنس��ان. بدالً من حتول هذه املناسبة العاملية الى نشاط 
واس��ع وحافل بكل ما هو مضاد لداعش وعقائده وقيمه 
املتخلفة وانتهاكاته البشعة ألبسط حقوق الكائن الذي 
حاولت الس��ماء تكرمي��ه ذات عصر؛ نش��اهدهم جميعاً 
يتظافرون على وأد وطمر مثل هذه املناس��بات والتقاليد، 
بوصفها بدعة وكل بدعة ظاللة لينتهي بها املطاف الى 
النار وبئ��س املصير.. إن إعادة الروح ملثل هذه املناس��بات 
والتقالي��د األممي��ة، ال تعني الذيلي��ة والتبعي��ة للغرباء 
واألجانب، كما تروج وسائل اإلعالم واملنابر املهيمنة على 
املش��هد الراهن، بل هي على العكس متاماً، ألن مثل تلك 
املناسبات والتقاليد ال عالقة لها بإرث "الهويات القاتلة" 
وكل ما يش��رذم س��الالت بني آدم، فهي جسور للتواصل 
اإلنساني والرقي في طريق الكرامة واحلقوق واحلريات. في 
هذا الزمن الذي ش��رعت أبوابه لتسلل حثالة اجملتمعات 
والقي��م الى مفاصله احليوية، هؤالء الذين يس��تعرضون 
ذكورته��م املعطوبة أمام اخمللوق��ات األكثر جماالً وعطاًء 
)النس��اء( نتذكر عبارة اب��ن عربي الرائع��ة )كل مكان ال 
يؤن��ث ال يع��ّول عليه( ووطنن��ا اليوم يئن حت��ت الهيمنة 

الفجة للذكور..

8 آذار في عصر السبايا..!

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الفنانة س��يرين  علق��ت 
عبد الن��ور في صفحتها 
الرسمية على أحد مواقع 
االجتماعي، عن  التواصل 
التي استخلصتها  العبر 
احلياتي��ة،  جتربته��ا  م��ن 
ف��ي  أفادته��ا  والت��ي 
ش��خصيتها  تطوي��ر 
بكتي��ر  وكتبت:"مرق��ت 
مراحل بحيات��ي، تعلمت 
كتي��ر منه��ا، واالهم اني 
ان��ي كون  ط��ورت حالي، 
انس��انة بتفك��ر بعم��ق، 
الي��وم  لك��ون  ووصل��ت 
مبرحلة مليانة حب وفرح، 
وامتنان  ونض��ج،  وإمي��ان، 

ل��رب العامل��ني عل��ى كل 
نعمة عطيني اياها".

يش��ار إلى أن عب��د النور 
البطول��ة  دور  تلع��ب 
"قناديل  مسلس��ل  ف��ي 
العش��اق" ال��ذي يعيدها 
التلفزيونية  الدرام��ا  الى 

بعد غيبة طالت قليالً. 

أكدت كندة حنا أن الدراما 
الس��ورية كان��ت وما زالت 
األق��رب إلى قل��وب وعقول 
وعربياً،  املشاهدين محلياً، 
برغم م��ا يث��ار حولها من 
تش��ويش. وقال��ت: "برغم 
االقتصادية،  واألزمة  احلرب 
الس��ورية  الدرام��ا  أن  إال 
حافظ��ت عل��ى مكانتها، 
وجنحت ف��ي حتدي الظروف 
وتغلب��ت عليه��ا، فأجن��زت 
أعماالً مهمة كماً ونوعاً".

واس��تغربت حنا ممن يقلل 
من أهمية الدراما السورية 
األخي��رة،  اآلون��ة  خ��الل 
مشيرة إلى أن هذه الدراما 
قوية، وذات أساس صحيح 

ومتج��ذر، وه��ي الصناعة 
الثقيل��ة الت��ي ال ميكن أن 
تتأث��ر مهم��ا واجه��ت من 

مطبات.
يشار إلى أن كندا حنا تطل 
خالل رمضان املقبل بأربعة 
أعمال ه��ي "باب احلارة 9"، 
و"خاتون22"،  و"شبابيك"، 

و"لست جارية".

املص��ري  الفن��ان  طل��ب 
خالد س��ليم من محبيه 
التواص��ل  مواق��ع  عب��ر 
اإلجتماعي الدعاء لوالده 
الذي دخل إلى املستشفى 

إلجراء عملية جراحية.
لم يكشف  خالد سليم 
عن وض��ع والده الصحي، 
ب��ل اكتف��ى بتعليق جاء 
لوال��دي.  أدع��وا   " في��ه: 
هيدخ��ل غرفة العمليات 
بعد دقائق. اللهم اشفه 

يا رب، وارفع عنه".

وانهالت عليه التعليقات 
التواص��ل  مواق��ع  عب��ر 
اإلجتماعي، وراح املغردون 
يتمنون الش��فاء العاجل 

لوالد سليم.

سيرين عبد النور

خالد سليم

كندة حنا

أخبــارهــــــــــم

روما - موسى الخميسي:
ك��ّرم عب��د اهلل العوي��س، رئي��س دائرة 
الثقافة واإلعالم في الشارقة، بصحبة 
محمد القصير مدير الشؤون الثقافية 
ف��ي الدائ��رة، الفائزي��ن بجوائ��ز الدورة 
الس��ابعة من "جائزة الشارقة للبحث 

النقدي التشكيلي".
وف��از باملركز األول "يوس��ف الريحاني" 
عن بحثه "فن البيداغوجيا وبيداغوجيا 
الفن، من اخلطاب إل��ى التطبيق"، وفاز 
باملركز الثاني "موس��ى اخلميسي" عن 
بحث��ه "التربي��ة اجلمالي��ة ف��ي الفكر 
املعاص��ر"، وف��از باملركز الثال��ث الفنان 
كاظم بن نوير. كما كّرم العويس أيضا 
جلن��ة التحكي��م املكونة م��ن الدكتور 
محمد بن حمودة، وموليم العروس��ي، 

وإسماعيل الرفاعي.
اخت��ارت اجلائزة لنس��ختها الس��ابعة 
موضوع "مناه��ج التربي��ة الفنية في 
امل��دارس واملعاهد، ودورها في خلق فنان 
تشكلي مميز في الوطن العربي"، وذلك 
س��عيا إلى االنفتاح على اجلمهور، ومن 
أجل أن يقدم البحث التش��كيلي رؤية 
معاص��رة لالهتم��ام بالن��شء، وإعداده 

بنحو جي��د باجلانب الفن��ي في الفنون 
البصري��ة، حت��ى نخ��رج أجي��االً تتذوق 

اجلمال، ومتتلك روحاً عبقة بالفن.
وجاء ف��ي كلم��ة الدائرة الت��ي ألقاها 
قص��ي ب��در من جلن��ة اجلائ��زة: "حتتفي 
الش��ارقة اليوم مب��ن وهب أف��ق خياله 
فكراً متوهجاً، ف��ي دورة جديدة، ضمن 
س��ياق جائزتن��ا الت��ي متهد ف��ي حقل 
النق��د الفن��ي طريق��اً جاداً ف��ي عاملنا 
العربي، فبتنا ندرك م��ع توالي دوراتها، 
أن آلي��ة عملها ف��ي اجت��ذاب مبدعي 
الفن، والكش��ف عن مواه��ب األجيال 
اجلديدة، واألخذ بيدهم، وتش��جيعهم، 

ومتابعتهم، تتعزز يوماً بعد يوم.
وق��ال محم��د بن حم��ودة رئي��س جلنة 
التحكي��م إن اجلائزة ه��ي الوحيدة في 
الوط��ن العرب��ي التي تخت��ص بالنقد 
التش��كيلي، وه��ذا يجعلها ن��ادرة من 
نوعه��ا، وقد اس��تطاعت عب��ر دوراتها 
املاضي��ة، أن تتح��ف املكتب��ة العربية 
ببحوث نقدية، وتش��كيلية جادة، وكان 
الفك��ر الفني، والفنانون، وعموم القراء 
محتاج��ني إليها، وأصبح��ت اليوم من 
أه��م دوافع البحث في مج��ال الفنون، 

واس��تفزت عقول وأف��كار الكثير لكي 
يبدعوا وجهات نظر جديدة، تنطلق من 
العربية،  الفنية  املمارس��ة  خصوصية 
وفتح��ت للم��رة األولى مج��ال البحث 
عل��ى اجلمه��ور واملبدعني خارج أس��وار 

البحث األكادميي.
حف��ل توزي��ع اجلوائز تبعته ن��دوة حول 
"مناه��ج التربي��ة الفنية ف��ي املدارس 

واملعاهد ودورها في خلق فنان تشكيلي 
مميز في الوطن العربي"، اش��ترك فيها 
الفائ��زون الثالث��ة: يوس��ف الريحان��ي، 
وموس��ى  نوي��ر،  كاظ��م  والدكت��ور 

اخلميسي، وأدارها إسماعيل الرفاعي.
وحتدث الريحاني عن موضوع بحثه "فن 
البيداغوجيا وبيداغوجيا الفن"، مؤكداً 
على ض��رورة إعادة النظ��ر في مفهوم 

التربي��ة الفنية بالوطن العربي، س��واء 
من حيث توس��يع مكوناتها لتش��مل 
التعليم، والفنون، والوساطة الثقافية 
معاً، أو من حيث االنفتاح على أشكال 
جمل��اراة  اجلدي��دة،  البصري��ة  الفن��ون 
التحوالت املتس��ارعة في الفنون اليوم، 
فال ميكن للمعاه��د واجلامعات العربية 
اليوم أن تس��هم في تخرج فنانني جدد، 
يك��ون مبقدوره��م اختراق س��وق الفن 
العاملية، من دون اكتس��اب بيداغوجية 

فنية، عصرية ومتجددة.
الفن��ان والناق��د التش��كيلي موس��ى 
اخلميسي تعرض ملوضوع بحثه "التربية 
اجلمالي��ة ف��ي الفكر املعاصر.. س��راج 
املنهاج واخليال الوه��اج"، وقال فيها إن 
العدي��د من النظريات الس��يكولوجية 
حاولت تقدمي تفس��يرات لشرح ظاهرة 
تربي��ة األطفال، والكبار فني��اً، واالرتقاء 

بالتذوق اجلمالي.
وأضاف اخلميس��ي أن التربي��ة احلديثة 
ه��ي إع��داد اإلنس��ان للحياة، ورس��م 
السمات الشخصية لإلنسان املعاصر، 
بتنمية القيم، وامليول، وحتويل الفرد إلى 
كائن يفكر، ويتخيل، ويتصور، ويخطط، 

ويبدع، ولهذا فإن التربي��ة الفنية تأتي 
ف��ي املرتبة األولى، وتعد فنون الرس��م، 
واملسرح، واملوسيقى، واألدب، والسينما، 
واخل��ط،: والعم��ارة، تش��كيالت فني��ة 
ومعرفي��ة بالغة األهمية ف��ي صناعة 
خيال، وعقل ذلك اإلنسان املعاصر الذي 

نريد إخراجه للحياة.
الدكت��ور كاظم نوير حت��دث عن "بني 
الفن والتربية"، وق��ال فيه إن الفنون 
ما هي إال نتاج خملاض النفس، والعقل، 
والب��دن جميع��اً، وإن التفاع��ل ب��ني 
الثالثة ينتج فناً، وقدرة على اإلفصاح 
ع��ن املكنون��ات الداخلي��ة، وإظه��ار 
القدرات اإلبداعية، فضالً عن التنمية 
االجتماعية الثقافية التي ينتمي لها 
الفنان، والفن من الناحية النفس��ية 
يعطي الف��رد الفرص��ة للخوض في 
حوار فني داخلي، ليفرز تعبيراً ظاهراً 
بع��دة أش��كال، وإن تنمي��ة القابلية 
الفني��ة ل��دى األف��راد م��ن العوامل 
املهم��ة ف��ي تطوي��ره، وله��ذا يولي 
التربوي��ون أهمي��ة قص��وى للبرامج 
التي تعمل على تطوير الذوق اجلمالي 

لدى اإلنسان.

عراقيان يفوزان بالمركز الثاني والثالث بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي 

جانب من التكرمي

الصباح الجديد - وكاالت:
قامت مجموعة م��ن املتطوعني الش��بان في العاصمة 
العراقي��ة بغداد، بإصالح احلفر عل��ى الطرقات في أنحاء 

املدينة، جلعل الطرق أكثر أمانا، وسالمة للسائقني.
ويطلق املتطوعون على أنفس��هم اسم "جتمع تاكسي 
الع��راق" ألن معظمه��م من س��ائقي س��يارات األجرة، 
ويقولون إنهم أخذوا عل��ى عاتقهم مهمة احلفاظ على 
الط��رق، ألن مناش��دات ومطالب الس��كان للس��لطات 

احمللية لم جتد آذانا صاغية.
وقال أحد املتطوع��ني، ويدعى أحمد اجلبوري: "بدأنا بهذه 
الفكرة من جتمع تاكس��ي العراق على الفيسبوك. كلنا 
أصحاب تاكس��يات. رأينا ش��وارعنا "تعبان��ة"، واجلهات 
املعنية واخملتصة ال تهتم، وال تكترث للموضوع. لذا قررنا 
أن جنتمع كل جمعة التي هي يوم اجازتنا، ونخرج لنعمل 

في الشوارع".
وق��ال مه��دي صالح أح��د أعض��اء التجم��ع، إن األحوال 
الس��يئة للطرق أدت إلى وقوع الكثير من احلوادث، وحتى 

سقوط وفيات.
ويق��وم املتطوعون بتنظيف األس��فلت في جميع أنحاء 

املدينة، ونقل اخمللفات في سياراتهم اخلاصة.
وحت��دث التصدع��ات عل��ى الطرق بس��بب حرك��ة املرور، 
وتقلب��ات درجة احلرارة، التي تش��كل عبئا على الرصيف 

ذي املرونة احملدودة.

عراقيون متطوعون يصلحون 
شوارع العاصمة بغداد

الصباح الجديد - وكاالت:
حتت عن��وان "متك��ني املرأة هو 
متك��ني األمم، اجل��رأة للتغيي��ر"، 
افتتح وزير الدولة لش��ؤون املرأة في 
بيروت جان أوغاس��ابيان احتفاال بيوم 
امل��رأة العامل��ي الذي نظم��ه بيت األمم 
املتحدة، فلفت الى أّن "ما نشهده من 
مسائل إنس��انية لها بعد سياسي، 
التي  باملأس��اة  وترتبط  واقتص��ادي، 
نش��هدها يومياً في زمن التحوالت 

الكبرى في املنطقة".

وشاركت الفنانة ماجدة الرومي باالحتفال 
حي��ث اعتل��ت منص��ة املس��رح، وضّمت 
صوتها الى جميع من علت أصواتهم، كي 
يطالب��وا بجرأة، بتغيير الظ��روف احلياتية 
الصعب��ة التي تعانيها ماليني الس��يدات 
العربي��ات، عل��ى امت��داد األرض العربي��ة 

كلها.
وجاء في كلمتها: "أعتقوا املرأة، وأطفالها، 
وعائلتها، من ب��ؤر الفقر، واجلهل، واألمية، 
تكون��وا بذلك تخططون لقي��ام دول أقل 
إجرام��اً، وحروب��اً. ثقفوا امل��رأة، وعّلموها، 

وش��ّرعوا لها أب��واب امل��دارس واجلامعات. 
ضعوا قوانني حتمي املرأة نفسياً، وجسدياً 
من كّل عنف، وذّل، تكونوا بذلك تقطفون 
من س��كينة قلبها أجي��االً على صورتها، 
مؤهل��ة لكّل تغيير واعد ف��ي كّل ميادين 

احلياة".
وختم��ت: أيُجنى من الش��وك عنٌب، ومن 
العوس��ج ت��نٌي؟ من ل��ه أذنان فليس��مع، 
ولنس��ع معاً جميعاً، كي تكون الش��جرة 
طّيب��ة، إن كّن��ا نرج��و ألوطانن��ا الثم��ار 

اجليدة".

ماجدة الرومي: أعتقوا المرأة وأطفالها
 من بؤر الفقر والجهل واألمية

بغداد - الصباح الجديد:
زار وف��د مش��ترك م��ن دار الثقاف��ة 
والنش��ر الكردي��ة، ومكتب الس��يد 
الوكي��ل ف��وزي األتروش��ي الفنان��ة 
الرائ��دة ناه��دة الرماح، حي��ث ترقد 
في مستشفى الكندي إثر اصابتها 

باحلروق.
ونق��ل الوفد حتيات الس��يد الوكيل، 
م��ع باقة ورد عطرة، متمنني للفنانة 
ودوام  العاج��ل  الش��فاء  القدي��رة 
الصح��ة، من جانبها عب��رت الرماح 
عن فائ��ق ش��كرها وامتنانها لهذه 
املب��ادرة الكرمي��ة، وه��ي دلي��ل على 
اهتمام ال��وزارة، ورعايته��ا للفنانني 
املبدعني، متمنيًة لل��وزارة كل اخلير، 

والتقدم، واالزدهار.
خط��وات الرم��اح األول��ى كانت في 
فل��م "م��ن املس��ؤول" وكان��ت في 

العام 1956 وأك��دت من خالله على 
حساسية عالية، وجريئة، في عالم 

التمثيل النسوي في العراق.
انتم��ت الرماح إلى اجليل املؤس��س 
احلدي��ث،  الفن��ي  املس��رح  لفرق��ة 
فكان��ت قام��ة موازية باس��تحقاق 
مع: إبراهيم جالل، ويوس��ف العاني، 
ومجيد العزاوي، وسامي عبد احلميد، 
وقاس��م محم��د، وخلي��ل ش��وقي، 
وزينب، وما تبعهم من أسماء مهمة 

في مسيرة املسرح العراقي.
كرست ناهدة الرماح حياتها، وفنها 
ف��ي خدمة املس��رح العراق��ي، وفي 
ش��تى الظ��روف، بل وف��ي أكثر تلك 
الظروف قس��وة، فقد قدمت عروضا 
مس��رحية في بل��دان متعددة برغم 
محنتها في النفي والغربة، وفقدان 

البصر.

:BBC - الصباح الجديد
التجميل  خبي��رة  اس��توحت 
دانيال  ياس��مينة  األميركية 
وه��ي  بيونس��يه  ص��ورة 
حام��ل بتوأمها، والتي تعد 
الص��ور على  م��ن أش��هر 
أنستجرام، لترسمها على 

شفتيها.
 " إنه��ا  داني��ال  وقال��ت 
احتاجت إلى أكثر من أربع 
س��اعات لتنه��ي الرس��م 

على شفتيها".
عل��ى  داني��ال  وعمل��ت 
الت��ي  الص��ورة  رس��م 
نش��رتها بيونس��يه عل��ى 
موقعها على أنس��تجرام 
فرش��اة  واس��تعملت 
صغيرة احلجم، واختارت 

لونا داكنا للخلفية، ورس��مت شاال 
أخضر، وتاجا من الورود الذي وضعته 

بيونسيه على رأسها.
وحازت رسمة بيونسيه على شفتي 
دانيال على اهتم��ام كبير وحصدت 

60 ألف معجب و2500 تعليق.
وأهدت دانيال رسمتها على شفتيه 

لبيونسيه.
وحصدت صورة بيونسيه وهي حامل 
بتوأمه��ا نح��و 10 مالي��ني معجب، 
بعدما نش��رتها في مطل��ع فبراير/

شباط، معلنة عن حملها بتوأم.
وليس��ت هذه هي امل��رة األولى التي 
ترس��م فيها ياس��مينة صوراً على 
الشفاه، فقد رسمت مسبقاً صورة 
س��ندريال في احلف��ل الراقص وهاري 
بوتر. وتس��توحي دانيال أفكارها من 

األفالم والصور الفنية.

الثقافة الكردية تتفقد 
الفنانة الكبيرة ناهدة الرماح

خبيرة تجميل أميركية ترسم 
صورة حمل بيونسيه على شفتيها

الصباح الجديد - وكاالت:
االول  الطي��ار  مس��اعد  ق��ررت 
االميركية "دون كوك" االنضمام 
الى زميلتها الكابنت "س��تيفاني 
جونسون" التي كانت تقود رحلة 

م��ن مدين��ة ديتروي��ت، لتصنعا مع��ا حدثا 
تاريخيا مهما.

وباتت جونسون، مبساعدة كوك، أول امرأتني 
م��ن أص��ول أفرو-أميركي��ة، تق��ودان طائرة 

أميركية في رحلة داخلية.

وق��ررت املس��اعدة ك��وك االنضم��ام إل��ى 
برحل��ة  بالعم��ل  للتنس��يق  جونس��ون 
مش��تركة، مبناس��بة نهاية ش��هر "تاريخ 
الس��ود" ف��ي أميركا، ال��ذي يحتف��ي بأبرز 

األحداث التاريخية األفرو-أميركية.

أول امرأتين من أصول أفرو - أميركية 
تقودان طائرة في حدث تأريخي
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