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العبادي يؤكد تماسك وحدة

"مكافحة اإلرهاب" يقتحم ثالثة أحياء في أيمن

الموصل و"الرد السريع" تحرر شارع حلب وسط المدينة
بغداد  -أسامة نجاح:
اعلنت قيادة قوات جهاز مكافحة
اإلره��اب  ،أمس الس��بت  ،ان قوات
اجله��از اقتحم��ت ح��ي الرس��الة
والس��يطرة عل��ى أج��زاء من��ه
واالنته��اء م��ن تطهي��ر منطقتي
حي العامل األولى والثانية في امين
املوص��ل  ،فيما أكدت بأن قوات الرد
حررت ش��ارع حلب واقتحمت باب
الطوب وسط مدينة املوصل.
وقال قائد جه��از مكافحة اإلرهاب
الفريق الركن عبد الغني االس��دي
ف��ي حدي��ث خ��اص لصحيف��ة
‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ إن" قوات اجلهاز
اقتحمت حي الرسالة والسيطرة
عل��ى أج��زاء من��ه" ،مؤك��دا ً ان
"الق��وات أصبح��ت بتم��اس م��ع
املوصل اجلديدة وح��ي األغوات وان
العملي��ات مس��تمرة برغم س��وء
األحوال اجلوية".
وأض��اف ان "قوات جه��از مكافحة
اإلره��اب أكمل��ت الي��وم تطهي��ر
حي��ي العامل األولى والثانية بنحو
كامل".
وتابع ان "القوات تقف على مشارف
حي نابلس وس��ط الس��احل االمين
ملدينة املوصل" .
وفي س��ياق متصل أوضح االسدي
ان " قوات الرد السريع حررت شارع
حلب وأقتحمت باب الطوب وسط
املوص��ل  ،داعيا ً " أهالي الس��احل

األمين الى عدم الن��زوح الن القوات
االمنية ستتكفل بحمايتهم".
من جانبها أعلنت قيادة العمليات
املشتركة يوم  ،امس السبت  ،عن
حترير  54منطقة في الساحل األمين
م��ن مدينة املوصل م��ن قبل قوات
الشرطة االحتادية والرد السريع .
ال��ى ذلك ق��ال مصدر امن��ي رفيع
املس��توى ف��ي قي��ادة العملي��ات
املشتركة إن "قطعاتنا العسكرية
املشتركة بجميع صنوفها متكنت
من استعادة اكثر من  50باملئة من
مس��احة اجلانب االمين للموصل"،
الفتا ً إل��ى أن “اكثر من  54منطقة
مت حتريرها بنحو كامل".
وأض��اف املصدر ف��ي حديث خاص
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ أن "
أغلب املناطق احملررة اس��تراتيجية
ونوعي��ة ومهمة وكان��ت منطلقا ً
لداع��ش اإلجرام��ي ف��ي تنفي��ذ
هجماته ضد القوات العراقية".
وأوضح املص��در الذي ل��م يفصح
ع��ن أس��مه ان "الق��وات االمني��ة
تأخذ اليوم خط الصد بسبب سوء
االحوال اجلوية في مدينة املوصل"،
مبينا ً ان "األهداف ستكون مركزة
وع��ن طري��ق الطائ��رات واملدفعية
الستنزاف تنظيم داعش".
وتاب��ع ان "التقدم س��يكون باجتاه
حترير ما تبقى من اجلانب األمين فور
حتسن االنواء اجلوية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن قائ��د الش��رطة االحتادية
الفريق رائد ش��اكر ج��ودت ،عن
مقت��ل  25عنص��رًا م��ن تنظيم
"داع��ش" بينه��م انتحاري��ون
وتدمي��ر أرب��ع آلي��ات مفخخ��ة
وسط مدينة املوصل.

عناصر قوات مكافحة اإلرهاب خالل اقتحامهم ملناطق اجلانب األمين
وأعلن��ت قيادة الش��رطة االحتادية
 ،أم��س الس��بت  ،قت��ل  25إرهابيا ً

م��ن تنظي��م داعش ف��ي منطقة
باب الطوب بالساحل األمين ملدينة

قتل  25بينهم ثالث��ة انتحاريني
وتدمي��ر أرب��ع آلي��ات مفخخ��ة
وخم��س دراج��ات ناري��ة ملغمة
و 12موضعا ً للرشاش��ات احلادية
واالس��تحواذ عل��ى  14عجل��ة
مفخخة".
وأض��اف أن "الش��رطة االحتادية

تواص��ل عملياته��ا اإلنس��انية
إلغاثة األسر النازحة من مناطق
القت��ال ونقلهم إل��ى مخيمات
حمام العليل واخلازر".
وف��ي س��ياق آخ��ر أف��ادت وزارة
الهجرة واملهجرين بتعرض فريق
لها ال��ى قصف من قبل تنظيم

املوص��ل ،فيم��ا أك��دت مواصل��ة
عملياتها اإلنس��انية بش��أن إغاثة

النازحني من مناطق القتال.
تتمة ص3

ّ
ً
لجنة لدراسة
البرلمان يشكل
قانون تمليك الفقراء أراض قبل إقراره
بغداد  -وعد الشمري:
إلى املتجاوزين مجلس النواب على القانون خالل
هيئ��ة االعالم واالتص��االت غياباً ،قانون متلك
االراضي ً
عده "نصرة
أجل مجلس النواب ،امس السبت ،طالب رئيس مجلس الوزراء حيدر احملدودي الدخل".
جلس��ة أمس" ،الذي ّ

التصوي��ت على قانون من ش��أنه
متلي��ك اراض س��كنية إل��ى ذوي
الدخول احمل��دودة ،فيما مت تكليف
بعض اللجان ذات العالقة باعداد
دراسة حول املقترح وتقدميها إلى
هيئة الرئاسة خالل اسبوعني.
وفيم��ا أنه��ى اجمللس اس��تجواب
تقريـر

وتابع غالي أن "ه��ذه الكتل التي
تقف بالضد من شريحة الفقراء
اراضي
متتلك ف��ي الوق��ت ذات��ه،
َ
زراعية جت��اوزت عليها في مناطق
عديدة في بغ��داد اهمها الكرادة
واجلادرية".
وانتق��د غال��ي "ع��دم تصوي��ت

داعش في اثناء توزيع مساعدات
على أهال��ي املناطق احمل��ررة في
اجلانب األمين من مدينة املوصل
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان لها،
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"،
ان احد فرقها تعرض لقصف من
قبل داعش بقذائف الهاونات في

للطبقة الفقيرة في البالد".
واستغرب النائب عن كتلة االحرار
م��ن "اس��تغالل بع��ض اجله��ات
السياس��ية ملل��ف االراضي خالل
فترة االنتخابات فق��ط ،واخفائه
مبجرد ظهور النتائج".
تتمة ص3

وأض��اف "أطلعن��ا كي��م وون
س��و (وكي��ل األمني الع��ام) في

جلسة املش��اورات املغلقة علي
مناقش��ة خاصة بينه وبني ممثل

اثن��اء عملية توزيع املس��اعدات
الغذائي��ة ب�ين اهال��ي املناط��ق
احملررة في امين املوصل.
وأض��اف البي��ان ان القصف لم
يس��فر عن أية اصاب��ة تذكر بني
افراد الفريق .
تتمة ص3

العراق بشأن ما أثاره األخير حول
عدم وجود أدلة علي اس��تعمال
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت اخلارجية العراقية ،عن توجه
وفد رسمي اليوم االحد الى اململكة
العربية السعودية.
الزي��ارة تأت��ي بع��د وص��ول مفاجئ
نهاية الش��هر املاضي لوزير اخلارجي
السعودي عادل اجلبير الى العاصمة
العراقي��ة وبحث جمل��ة ملفات مع
املسؤولني العراقيني.
وذكر بي��ان للخارجية اطلعت عليه
"الصب��اح اجلديد"" ،س��يتوجه وفد
م��ن وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة ال��ى
اململك��ة العربية الس��عودية اليوم
االح��د ف��ي زي��ارة رس��مية لبحث
ع��دد م��ن القضاي��ا ذات االهتم��ام

املشترك".
واض��اف احم��د جم��ال املتح��دث
باس��م اخلارجية العراقي��ة ان الوفد
الذي سيرأس��ه وكيل الوزارة االقدم
نزار اخلير اهلل س��يجري م��ع اجلانب
الس��عودي مش��اورات سياس��ية
لبح��ث ع��دد م��ن امللف��ات اخلاصة
بتطوي��ر العالق��ات الثنائي��ة ب�ين
البلدين اضاف��ة الى بعض املواضيع
املتعلقة باملناف��ذ احلدودية والتبادل
التجاري".
يش��ار إلى أن العالق��ات العراقية -
الس��عودية مت��ر في حال��ة توتر منذ
مدة طويلة.
تتمة ص3

تواص��ل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق اش��رطة تس��جيل صدام
حس��ين /األعمال السرية لنظام اس��تبدادي 2001 – 1978 /وتس��لط حلقة اليوم الضوء
على هوس صدام بش��راء األس��لحة ومن مختلف المناش��ئ والتي كلفت العراق خسائر
مالي��ة باهضة ويقول صدام بهذا الصدد :عبر الصينيون عن أس��فهم ألنهم ال يقدرون
أن يكمل��وا العدد األولي من الدباب��ات التي طلبناها منهم .في نهاي��ة األمر وافقنا على
ش��راء فقط  2700دبابة منهم ،ألف منها س��تصل إلينا من خالل السوق السوداء .مائتان
وخمسة وخمسون من بولندا .البولونيون في وضع مالي يائس ،لذا استخدمنا الفلسطينيين
ليش��تروا تلك الدبابات لنا .اش��ترينا  100دبابة من رومانيا .المصريون أعطونا دبابات ،لكن
بعد الذهاب والمجيء مرات كثيرة جداً في الختام انتهى بنا الحال أن اشترينا [ فقط ] 50
دبابة منهم .أعطونا في البداية  200دبابة لكننا اخترنا  ، 50كانت دبابات قديمة ومرتفعة
الثمن .اشترينا كل دبابة بسعر 4500دوالراً.

مجلس األمن يطلب من بغداد نتائج

معاجلة آثار األسلحة الكيمياوية في املوصل

ّ
يتوجه إلى
اليوم  ..وفد رسمي عراقي

في هذا العدد "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة  26ص11

الفاتيكان يسهم ببناء فندق كبير في الناصرية

تحقيقاته حول استعمال الكيمياوي بالموصل
بغداد ـ الصباح الجديد:
طلب مجلس األمن الدولي ،فجر
يوم االمس الس��بت" ،االستماع
م��ن حكوم��ة الع��راق بش��أن
حتقيقاتها املتعلقة باستعمال
تنظيم داعش أسلحة كيمائية
في املوصل".
وجاءت دع��وة اجملل��س بعد نحو
 3س��اعات من تصريح��ات أدلى
بها املن��دوب العراق��ي لدى األمم
املتح��دة ،محمد عل��ي احلكيم،
وأك��د فيها أن��ه " ال يوجد دليل
على أن داعش استعمل أسلحة
كيميائية في املوصل".
وعقب جلسة مشاورات مغلقة
جمللس األمن الدولي انتهت فجر
االمس قال رئي��س اجمللس ،ماثيو
رايكروف��ت ،للصحفي�ين "نحن
نتطل��ع إل��ى االس��تماع بنح��و
كامل من حكومة العراق عندما
ينتهون م��ن التحقي��ق املتعلق
باس��تخدام داع��ش أس��لحة
كيميائية في املوصل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة اخلارجي��ة ،أم��س
السبت ،مقتل وإصابة  140عراقيا ً
بتفجي��ري دمش��ق ،فيم��ا دع��ت
اجملتم��ع الدولي الى اس��تنكار هذه
"اجلرمي��ة اإلرهابية البش��عة" التي
استهدفت الزائرين.
وقال املتحدث باس��م الوزارة أحمد
جمال في بي��ان ورد ال��ى "الصباح
اجلدي��د " ،إن "وزارة اخلارجي��ة
العراقية تتابع وبجهود مس��تنفرة
من خالل س��فارة جمهورية العراق
ف��ي دمش��ق العملي��ة اإلرهابي��ة

اجملرمة الت��ي اس��تهدفت الزائرين
العراقي�ين للمراقد املقدس��ة في
منطقة باب الصغير بدمشق".
وأض��اف جم��ال ،أن "اإلحص��اءات
األولية الى سقوط قرابة  40شهيدا ً
عراقيا ً  120جريحا ً بعد اس��تهداف
حافالتهم بعبوات ناسفة" ،مبينا ً
أن "ال��وزارة ش��كلت خلي��ة أزم��ة
بالتعاون مع الس��لطات الس��ورية
إلحصاء أسماء الشهداء واجلرحى،
فضال ع��ن العمل الس��ريع لتوفير
طائرة لنقل جثامني الشهداء".
تتمة ص3

السعودية الستكمال مباحثات بغداد

داعش يمطر األحياء القديمة
بأيمن الموصل بقذائف الهاون

أنهى استجواب رئيس هيئة اإلعالم ..وطالب العبادي بالحضور

العبادي بتحدي��د موعد حلضوره
م��ن أج��ل االجاب��ة على اس��ئلة
شفهية طرحها بعض النواب.
وقال عض��و كتلة االح��رار رياض
غال��ي في تصريح إل��ى "الصباح
اجلدي��د" ،إن "كت�لا سياس��ية
تعم��دت تعطي��ل اق��رار مقترح

بغداد ـ الصباح الجديد:
رأى رئيس الوزراء حي��در العبادي ،أن
الع��راق أصبح أقرب إلى الوحدة بني
مكوناته في الوقت احلالي ،مش��يرًا
إل��ى أن القوات األمنية "أفش��لت"
مح��اوالت "داع��ش" للتفري��ق بني
العراقيني ،فيما أكد أن النصر على
التنظيم أصبح قريباً.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بي��ان
اطلع��ت عليه "الصباح اجلديد" ،إن
"رئيس مجلس الوزراء استقبل في
مكتبه  ،رئيس أس��اقفة الكرس��ي
االورش��ليمي والش��رق االدنى نيافة

االنبا انطونيوس والوفد املرافق له"،
مبين �ا ً أن "الوفد ب��ارك االنتصارات
املتحقق��ة عل��ى عصاب��ات داعش
اإلرهابية".
وأض��اف أن الوف��د "أك��د أن العالم
كله ينظر بعني اإلعجاب واإلش��ادة
مب��ا حتقق��ه الق��وات املس��لحة
العراقي��ة على اإلرهاب ،وأش��ار إلى
أن االنتصارات املتحققة هي انتصار
للحق على الشر الذي يريد أن يلحق
األذى والتخري��ب بالع��راق والعال��م
وبجميع املكونات".
تتمة ص3

بتفجيرين في دمشق

الدفاع تعلن أسماء وجنسيات أبرز
الموصلخبراء 2
«داعش» الذين قتلوا في
متابعة

التفريق

مقتل وإصابة  140عراقيًا

مقتل  25عنصرًا من "داعش" بينهم انتحاريين وسط الموصل
وق��ال جودت ف��ي بي��ان اطلعت
عليه "الصباح اجلديد" ،إن "قوات
مغاوي��ر النخب��ة والرد الس��ريع
ش��نت هجم��ات مح��ددة م��ن
ثالثة محاور استهدفت دفاعات
الدواع��ش ف��ي ب��اب الط��وب"،
مبينا ً أن الهجمات "أسفرت عن

العراقيين وفشل كل محاوالت

أس��لحة كيميائي��ة م��ن قب��ل
داعش".
وأردف "لكنن��ا ال نعتقد أن هذه
هي النتيجة النهائية للتحقيق
في هذا األمر ولهذا السبب أقول
إننا نتطلع الى االستماع بشكل
كامل من حكومة العراق عندما
ينتهون من حتقيقاتهم".
وتاب��ع "يواصل أعض��اء مجلس
األم��ن متابعة ودع��م العملية
العراقية لتحرير املوصل .وندعو
جميع األطراف إلى اتخاذ جميع
االحتياط��ات املمكن��ة به��دف
جتن��ب إحل��اق األذى باملدني�ين
واملنش��آت ملدنية ،وفقا ً للقانون
اإلنساني".
وق��ال "أعربن��ا ع��ن قلقن��ا إزاء
التقارير التي تفيد باس��تخدام
محتمل لألس��لحة الكيميائية
من قب��ل داعش ،ونح��ن نتطلع
الى نتائج التحقي��ق في العراق
في تلك املزاعم"
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف وزي��ر النق��ل ،كاظ��م
فنج��ان ،عن تلقيه رس��الة من
الفاتيكان أبدى فيه استعداده
للمس��اهمة ببناء فندق كبير
في محافظة ذي قار.
وق��ال فنج��ان ف��ي كلم��ة له
مبط��ار الناصرية الدولي الذي مت

تدش��ينه ،ي��وم األول من امس
اجلمع��ة ،ان "الفاتي��كان يرغب
بتوفي��ر األماك��ن املناس��بة
حلجاجه الراغبني بزيارة احملافظة
ومنزل النبي ابراهيم (ع)".
وكش��ف وزير النقل عن عزمه
زي��ارة الفاتكي��ان ف��ي إيطاليا
االسبوع املقبل للتباحث بشأن

فت��ح خ��ط طيران مباش��ر بني
البلدين وتنظيم رحالت لتفويج
احلجاج الى ذي قار".
وأض��اف ان "ال��وزارة س��تنظم
رحلة أس��بوعية من بغداد الى
الناصري��ة عل��ى ان ت��زداد ف��ي
املستقبل".
تتمة ص3

"البنتاغون" يؤكد على تطوير العالقات
مع روسيا لمنع الصراعات في أوروبا

متابعة الصباح الجديد :
ع��دت وزارة الدف��اع األميركي��ة أن
ّ
من الضروري تطوي��ر وتعزيز قنوات
االتص��ال والعالق��ات م��ع اجلي��ش
الروس��ي ملنع الصراعات في أوروبا
وس��وريا واحمليط اله��ادئ ،وقالت إن
هذا يجعل العالم أكثر أمنا.
وقال��ت دائ��رة الصحافة ف��ي وزارة
الدف��اع األميركية ،في تقرير ،امس
الس��بت" :هن��اك حاج��ة لقنوات
اتصال بني القادة الروس ونظرائهم
ف��ي الواليات املتحدة للمس��اعدة

ف��ي احلد م��ن خط��ر التص��ادم أو
احل��وادث احملتمل��ة ،خاص��ة ف��ي
القواعد التي تعم��ل فيها القوات
األميركي��ة بنح��و مس��تمر على
مقربة من مناطق انتش��ار القوات
الروس��ية ،على س��بيل املثال ،في
منطق��ة البحر األبيض املتوس��ط
والبح��ر األس��ود ،وبح��ر البلطيق
وبحر الش��مال ،وفي أوروبا واحمليط
الهادئ وس��وريا" حسبما جاء في
وثيقة البنتاغون.
وحتدث البنتاغون عن تقارير منتظمة

صدرت ،في الس��نوات األخيرة ،عن
اجليشني األميركي والروسي بشأن
حوادث اقتراب خطرة بني الطائرات
والس��فن التابعة للبلدين ،وتوقف
عن��د األخط��ار احملتملة م��ن قبيل
"الس��لوك غير املهني" .وأشار إلى
أن روسيا دعت مرارا ً للتفاوض حول
هذه املس��ألة مع الواليات املتحدة
ودول الناتو األخرى ،وال سيما بشأن
مس��ألة ترددات اإلرسال ،ولكن لم
تبدأ هذه العملية بعد.
تفصيالت ص6
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عمار البغدادي

شؤون عراقية

مخاوف من اندالع اشتباكات جديدة بين ّ
قوات الزيرفاني وال PKK

ّ
ّ
الديمقراطي يحشد قواته في مناطق تواجد
العمال الكردستاني في مخمور وسنجار

داعش سيختار سيناء مركزًا
للخالفة ً
بدال عن الموصل
هن��ا نضطلع مبهم��ة اكتش��اف املركز اجلدي��د خلالفة
ابي بكر البغ��دادي في حال س��قطت املوصل وانهارت
الرقة على يد قوات س��وريا الدميوقراطية بدعم القوات
األميركية.
على مدى اسبوع من متابعة التطورات امليدانية وقراءة
املعطيات السياس��ية التي متلكها داع��ش في الواقع
وم��ن خالل متابعة تلفزيونية واس��عة م��ع اهم خبراء
االم��ن واالس��تراتيجيات االمني��ة في العال��م العربي
امكن القول ان داعش اخذ ق��رارا ً بالرحيل عن املنطقة
هنا الى س��يناء ليحل هناك محل االقباط واملس��لمني
ف��ي صحراء س��يناء ضيفا ً ثقي�لاً على الس��كان ومن
املمكن جدا ً القيام بعملية عسكرية شبيهة بعملية
احتالل املوصل عام 2014واقامة دولة التنظيم في هذه
املس��احة اجلغرافية املهمة ف��ي غفلة القوات املصرية
وانشغال الرئيس السيسي باالولويات التنموية والهم
املعيش��ي ف��ي مص��ر وان ب��دت الص��ورة التلفزيونية
املصري��ة مثقلة باخلوذ العس��كرية للجن��ود املصريني
وهم يتحركون في اجلبال بحثا ً عن االرهاب!.
هذه رس��الة الى االخ��وة املصريني وعلى االخ الس��فير
املص��ري في بغ��داد أخذ الكالم الذي ننقل��ه هنا «على
ضوء الوثائق التي مت احلصول عليها من احلشد الشعبي
واالجه��زة االس��تخبارية واالمنية العراقي��ة اخملتلفة»
بع�ين االعتبار وان ينقل حلكومته اخمل��اوف العراقية من
تكرار جتربة الدواعش في سيناء املصرية.
الدواع��ش بدأوا قب��ل اس��بوعني من اآلن باس��تهداف
االقباط املصريني في س��يناء كما استهدفوا االزيديني
واملس��يحيني في املوص��ل بعمليات ارهابي��ة منظمة
طالت الكنائس والدور السكنية وتهديد التجار ورجال
االعمال واصحاب املصال��ح االقتصادية منهم بالقتل
ان ل��م يدفعوا فات��ورة االرهاب املس��ماة» اجلزية» وأمام
ضغ��ط الواقع االرهاب��ي وضعف الدول��ة العراقية في
ال 2014كان املسيحيون واملسلمون العراقيون يدفعون
االتاوات واجلزية للدواعش وبهذا كان التنظيم االرهابي
يقبض م��ن اموال الن��اس في املوصل قبل س��قوطها
اضعاف ماكان��ت الدولة العراقي��ة تقبض من االهالي
فاتورة الكهرباء!.
سيأتي زمان في مصر يدفع فيه االقباط واملسلمون الدية
والفدية واجلزية واالتاوة ان بقيت احلكومة املصرية على
حالها في النظر لطبيعة االخطار االرهابية التي تنطوي
عليها عملي��ات الدواعش واخلطر املماثل الذي يأتي من
اجلهة االس��رائيلية وهي متول وتدعم وتقدم املعلومات
االستخبارية عن االقباط واملسلمني في سيناء وتقاتل
بالهمة نفس��ها التي قاتلت فيها بال 1967و 1948الن
سيناء في االستراتيجية االسرائيلية ارض ميعاد وارض
مملوكة لالقدار التوراتية وليست ارضا ً مصرية ومن هنا
كنا ومازلنا وسنبقى نحذر إخواننا املصريني من تنامي
الوجود الداعش��ي في سيناء بتنامي مستوى االخطار
والتهديدات والعمليات االرهابية ضد االهالي.
ان مس��توى التهديد يكشف عن مس��توى االستعداد
والتمهيد امليداني الكبير لداعش في االنتقال باخلالفة
الى س��يناء واذا كانت الرقة العاصمة الصيفية لدولة
بني العباس التي يتحرك على قاطرة فقهها السياسي
وفقه الدم تنظيم داعش فان س��يناء تنطوي على اكثر
م��ن معنى لع��ل في مقدمت��ه العد الدين��ي والروحي
املتعدد للديانات والنبوءات والرس��االت والرس��ل فكم
سيس��تغرق زمن اخراج داعش من س��يناء اذا كان عمر
اخلالفة الداعشية بعمر الرساالت كلها؟!.
عل��ى االخ السيس��ي االس��تعانة بإخوته ف��ي القوات
املس��لحة العراقية واحلش��د الش��عبي لقت��ال هؤالء
االرهابيني..وسيجد العراق كله بخدمة القاهرة.

السليمانية ـ عباس كاريزي:

في اطار استمرار التوتر والتحشيد
العس��كري بني احل��زب الدميقراطي
الكردس��تاني ض��د ح��زب العم��ال
الكردس��تاني وفصائ��ل عس��كرية
موالية له في س��نجار ،حرك احلزب
الدميقراط��ي الكردس��تاني بزعامة
مس��عود بارزان��ي ق��وة عس��كرية
كبيرة باجتاه قض��اء مخمور ،وأخرى
الى مدينة سنجار.
مس��ؤول مرك��ز تنظيم��ات االحتاد
الوطن��ي ف��ي قض��اء مخور رش��اد
كاللي ق��ال ف��ي تصري��ح للصباح
اجلدي��د ،ان ق��وة عس��كرية كبيرة
م��ن الزيرفان��ي تابع��ة للدميقراطي
الكردس��تاني مدججة باالس��لحة
واملعدات الثقيلة واخلفيفة ،وصلت
مع س��اعات الصباح م��ن يوم امس
الس��بت ال��ى قض��اء مخم��ور ،من
محوري��ن االول توج��ه ال��ى ناحي��ة
س��ركران وم��ن هن��اك ال��ى قضاء
دب��س غرب��ي كرك��وك حلماي��ة آبار
النفط في حقلي باي حسن وهافنا
وقرج��م ،والثاني توج��ه الى مجمع
الشهيد رس��تم جودي وهو مجمع
يضم نحو  15ألف نس��مة اغلبهم
م��ن النازح�ين ،من��ذ زم��ن النظام
املب��اد ،وتاب��ع هناك مخ��اوف جدية
من نش��وب ح��رب بني تل��ك القوات
ووح��دات حماية الش��عب التابعة
حلزب العمال الكردس��تاني املرابطة
في املنطقة حلماي��ة املواطنني بعد
دخول داعش اليها منذ سنتني.
واضاف كالل��ي ان اجمليء بهذا العدد
والعدة العسكرية الكبيرة من قبل
احلزب الدميقراطي الى اطراف قضاء
مخم��ور ليس ل��ه ما يب��رره ،ألنه ال
توجد أية تهديدات ارهابية بعد طرد
داعش من املنطقة ،واستدرك اال ان
قدوم هذه القوة الكبيرة ،ميثل وفقا ً
لكاللي ورقة ضغط على املواقع التي
تش��غلها وحدات حماية الش��عب
التابعة للعمال الكردس��تاني ،التي
تؤمن احلماية جملمع الشهيد رستم

عبر مخوري عن
استغرابه من اصرار
الحزب الديمقراطي
الكردستاني الخراج
عناصر العمال
الكردستاني التي ترابط
في  13ربية بقضاء
مخمور واطرافها ،وهم
اليمثلون خطراً على أية
جهة او طرف وفق ًا
لكاللي

عناصر من حزب العمال الكردستاني
جودي ،اضافة ال��ى تأمينها احلماية
لعدد من الق��رى والقصبات األخرى
في اطراف قضاء مخمور.
وعبر مخوري عن استغرابه من اصرار
احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني
الخراج عناصر العمال الكردستاني
الت��ي تراب��ط ف��ي  13ربي��ة بقضاء
مخم��ور واطرافه��ا ،وه��م الميثلون
خطرا ً على أية جه��ة او طرف وفقا ً
لكالل��ي ،الذي يتابع «ب��ل بالعكس
فان هذه القوات امنت احلماية البناء
املنطقة وسكانها حينما انسحبت
قوات احلزب الدميقراطي من املنطقة
واخلت مقراتها من دون سابق انذار
ما ادى الى احتاللها من قبل داعش،
مؤكدا ً ان انس��حاب وحدات حماية
الشعب سيفتح املنطقة امام كل
االحتماالت لتس��لل ارهابيي داعش
الذين مازالوا يتحركون في املنطقة،
وتابع ان عناصر العمال الكردستاني

ترفض رفضا ً قاطعا ً حدوث صدام او
قت��ال مع ق��وات الزيرفان��ي التابعة
للح��زب الدميقراطي الكردس��تاني،
وه��و ما ترفضه القوى السياس��ية
واليص��ب ف��ي مصلح��ة ش��عب
كردستان.
رش��اد كاللي يضي��ف «انه��ا املرة
االول��ى من��ذ ث�لاث س��نوات التي
يستقدم الدميقراطي الكردستاني
فيها كل ه��ذه الق��وات الى حدود
قضاء مخمور وش��مالي محافظة
كركوك ،مضيفا ً ان تواجد كل هذه
القوات ادى الى حالة من الهلع لدى
س��كان املدينة ،معرب��ا ً عن تخوفه
من نش��وب قتال واش��تباكات بني
ق��وات الزيرفان��ي وعناص��ر العمال
الكردستاني.
مصدر سياسي مطلع قال للصباح
اجلديد ان احلزب الدميقراطي متخوف
من جهة أخرى ،ان تقوم قوات االحتاد

الوطن��ي الكردس��تاني م��ن انهاء
سيطرة شركة كار التابعة له على
حقول هافنا وباي حس��ن ش��مالي
محافظ��ة كرك��وك ،كم��ا فعلت
االسبوع املنصرم بفرض سيطرتها
على حقول كيوان التابعة لشركة
نفط الشمال في غربي كركوك.
واضاف املصدر ان الدميقراطي يقوم
بتعزيز تواجده العسكري في قضاء
مخمور وس��نجار ،متاشيا ً مع رغبة
احلكومة التركية التي تس��تخدم
الدميقراطي الكردستاني باالعتماد
على العالقات االس��تراتيجية التي
تربطهما لتأمني حدودها مع اقليم
كردستان العراق وضمان مصاحلها
في املنطقة.
وعلى صعيد ذي صلة اش��ار رئيس
مجلس قضاء س��نجار ويس نايف
الى حتش��دات تقوم به��ا الفصائل
املوالية حلزب العمال الكردس��تاني

التحالف الوطني يرفض بشدة المؤتمرات

الدفاع تعلن أسماء وجنسيات أبرز خبراء

الخارجية حول العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى التحال��ف الوطني ،رفضه عقد
اجتماعات ون��دوات تناق��ش «قضايا
مصيري��ة» خ��ارج الع��راق برعاي��ة
إقليمي��ة ودولية ،مح��ذرا من أن ذلك
قد «يشوش» على القتال ضد تنظيم
«داعش» ،فيما أشار إلى أن العراقيني
يرفضون إع��ادة ارتهان مصيرهم بيد
العوامل اخلارجية.
وق��ال التحال��ف ف��ي بي��ان اطلعت
عليه «الصباح اجلديد»« ،يعيش أبناء

تقـرير

ش��عبنا هذه األيام فرحة االنتصارات
الكبي��رة الت��ي تصنعه��ا س��واعد
األبطال م��ن قواتنا األمنية واحلش��د
الش��عبي والبيش��مركة والعش��ائر
املقاومة والتي نسأله تعالى أن تتوج
قريبا بتطهي��ر كامل األرض العراقية
من دنس الدواع��ش اإلرهابيني» ،الفتا
إلى أن��ه «في ظل أج��واء االنتصارات
الت��ي تعك��س التالح��م الش��عبي
الواسع وتتجلى فيها وحدة العراقيني
وشموخ إرادتهم رصدنا مؤخرا انعقاد

عدد من الن��دوات واالجتماعات خارج
البالد وبرعاية بعض دول املنطقة».
وأضاف البيان ،أن التحالف «إذ يتحفظ
على عقد مثل هذه االجتماعات وفي
مث��ل ه��ذا التوقيت الذي من ش��أنه
التش��ويش على انتصارات ش��عبنا،
وتفتيت عضد مقاومتهم ،فإنه يؤكد
جازما بأن إعادة ارتهان مصير الشعب
العراقي ،بي��د العوامل اخلارجية ،يعد
أم��را مرفوض��ا متاما م��ن قب��ل أبناء
الشعب العراقي كافة».

في اطراف سنجار ،واردف ان االوضاع
ف��ي املنطقة هادئة ال��ى حد ما ،اال
ان املواطن�ين يعيش��ون حال��ة من
الترقب احلذر نتيجة لبقاء التوترات
العسكرية قائمة في املنطقة.
ناي��ف اضاف ف��ي تصري��ح تابعته
الصب��اح اجلدي��د ان العم��ال
الكردستاني يس��تجمع قواته في
منطق��ة خاس��ور وجبل س��نجار
واس��تقدم ع��ددا ً م��ن اآللي��ات
واالس��لحة املتوس��طة ،معربا ً عن
أمله في أن التكون تلك التحشدات
بوادر الندالع اشتباكات جديدة بني
تلك القوات
وكانت اش��تباكات عنيفة اندلعت
يوم  2017-3-3ب�ين وحدات حماية
س��نجار القريبة من ح��زب العمال
الكردس��تاني وعناصر بيش��مركة
روز اف��ا التابعة للحزب الدميقراطي
الكردس��تاني  ،ال��ذي يرفض تواجد

أية مجاميع موالي��ة حلزب العمال
الكردس��تاني وفق��ا ً الم�لاءات
احلكوم��ة التركي��ة الت��ي ه��ددت
باقتحام االراض��ي العراقية لضرب
تواجد العمال الكردستاني في أية
منطقة قد تش��كل تهدي��دا ً على
مصاحلها.
من جهته خير نائ��ب رئيس الوزراء
الترك��ي نعمان قورتوملوش الواليات
املتحدة وروسيا ،لالختيار بني تركيا
أو حزب اإلحت��اد الدميقراطي وهو ما
تق��ول تركي��ا بأنه اجلناح الس��وري
حلزب العمال الكردستاني.
وأضاف قورتومل��وش «على الواليات
املتح��دة وروس��يا أن تق��رر ،ه��ل
س��تفضل  5-3آالف مس��لح م��ن
تنظيم ب ي د ،على الدولة التركية
ذات  80ملي��ون نس��مة ،وتتمت��ع
باالس��تقرار ومتتلك أكبر جيش في
املنطقة».

«داعش» الذين قتلوا في الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الدفاع،امس السبت،
عن اسماء وجنس��يات ابرز خبراء
«داعش» الذين قتلوا في الساحل
االمين من مـدينة املـوصـل ،فيمـا
اش��ـارت الـ��ى ان مـ��ن بينهـم
خبيـ��را كان يش��غل منص��ب
احد م��دراء ش��ركة مارس��يدس
للسيارات.
وقالت ال��وزارة في بي��ان اطلعت
علي��ه «الصب��اح اجلدي��د» ان��ه

«بن��ا ًء عل��ى معلوم��ات مديري��ة
االس��تخبارات العسكرية ،نفذت
طائ��رات التحال��ف الدولي ضربة
جوية اس��تهدفت مقرا لتنظيم
داعش في منطقة  17متوز باجلانب
األمي��ن م��ن املوصل ،اس��فرت عن
تدمير املقر».
واضافت ال��وزارة ان «الضربة ادت
الى مقتل اب��رز قيادات داعش من
اخلبراء األجانب» ،مبينة ان «هؤالء
كال م��ن اإلرهابي اخلبير املدعو ابو

عائشة (طاجاكستاني اجلنسية)
وهو م��ن ابرز اخلب��راء في تفخيخ
العجالت وتطوير األس��لحة وهو
مبتكر حمل الصواريخ بالطائرات
املس��يرة ،واإلرهاب��ي امللق��ب أبو
محمد الروس��ي زيراوف ( روس��ي
اجلنس��ية) وهو مهندس طائرات،
واإلرهابي أبو عمر الفرنس��ي من
أصول تونس��يه خبي��ر محركات
وكان احد مدراء شركة مارسيدس
للسيارات».

عقب االنقالب العسكري الفاشل

العالقات التركية ـ األلمانية ..تدهور متفاقم وتوترات معلنة
ترجمة :سناء علي*
في تقرير نشر للكاتب اجلنرال املتقاعد
« روب�ين س��تار « اش��ار فيه ال��ى ان «
العالقات بني برلني وأنقرة تدهورت بنحو
كبير في الفت��رة األخيرة ،التي أعقبت
االنقالب العسكري الفاشل في تركيا،
حي��ث تواصل��ت احل��رب الكالمية بني
البلدي��ن على خلفي��ة اتهامات الذعة
بانتهاك حري��ة التعبير ،خصوصا ً بعد
اإللغ��اء وكم��ا ذك��رت بع��ض املصادر
جتمع��ات داعمة لرجب طي��ب إردوغان
في أملاني��ا ،ما أثار اس��تياء تركيا ،التي
عمدت في وقت سابق باعتقال مراسل
صحيف��ة دي فيل األملاني��ة الصحفي
دينيز يوغيل بتهمة «الدعاية اإلرهابية،
وقال س��يغمار غابرييل وزي��ر اخلارجية
األملان��ي إن االعتق��ال تس��بب بأض��رار
جسيمة للعالقات بني البلدين».
كم��ا ب�ين ان « التوت��ر ب��دأ بع��د قرار
السلطات األملانية احمللية إلغاء جتمعني
داعم�ين إلردوغ��ان قب��ل أس��ابيع من
موعد االس��تفتاء املقرر في  16نيسان
حول تعديل دس��توري من أجل توسيع
صالحيات الرئيس التركي الذي يتهمه
معارض��وه بانتهاج سياس��ة قمعية.
وأعلنت الش��رطة األملانية إلغاء جتمع
آخ��ر كان يفترض أن يش��ارك فيه وزير
االقتص��اد الترك��ي نه��اد زيبقج��ي.
ويذك��ر أنه م��ن بني أكثر م��ن  3ماليني

ش��خص من أصل تركي يعيشون في
أملانيا ،يحق لنحو  1.4مليون ش��خص
التصويت في االس��تفتاء املثير للجدل
املق��رر ف��ي الش��هر املقبل.وف��ي هذا
الش��أن هاج��م الرئي��س التركي رجب
طي��ب أردوغ��ان أملاني��ا بش��دة متهما ً
سلطاتها ب»إيواء إرهابيني» ومؤك ًدا أن
صحفيا ً أملانيا ً تركي��ا ً موقوفا ً في بالده
هو انفصالي كردي و»جاسوس أملاني»
في الوقت نفسه .وقال أردوغان غاضبا ً
في إس��طنبول» مينعون وزير عدلنا من
ال��كالم ،ووزي��ر اقتصادنا م��ن الكالم».
واته��م الرئي��س التركي أملاني��ا بإجازة
جتمع��ات االنفصالي�ين األك��راد الذين
تعدهم أنق��رة «إرهابي�ين» مؤكدا أنه
«يجب محاكمة (الس��لطات األملانية)
ألنها تساعد اإلرهابيني وتؤويهم».
واوض��ح س��تار انه « من جان��ب آخر رد
الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب إردوغان
عل��ى انتق��ادات أملانيا العتق��ال تركيا
لصحفي أملاني من أصل تركي بالقول
إن الصحف��ي ديني��ز يوجي��ل «عمي��ل
أملان��ي» وعض��و ف��ي جماع��ة كردي��ة
مسلحة متشددة .وقال إردوغان خالل
مراس��م توزي��ع جوائز في اس��طنبول
«ليس ه��ذا بس��بب اعتقال مراس��ل
لصحيف��ة دي فيل��ت  ...ه��ذا ألن هذا
الش��خص اختب��أ ف��ي س��فارة أملانيا
كعضو في حزب العمال الكردس��تاني
وكعميل أملاني ملدة شهر .عندما طلبنا
منه��م تس��ليمه ل ُيحاك��م رفضوا».

ميركل وأردوغان
كما اك��دت وزارة اخلارجي��ة األملانية إن
وص��ف يوجي��ل الذي يحمل جنس��ية
أملاني��ة تركي��ة مزدوجة بأن��ه «عميل»
أمر «س��خيف» .وقال إردوغ��ان إنه قال
للمستش��ارة األملاني��ة أجني�لا ميركل
«نح��ن نطلب إرهابييك��م وتقولون إن
القض��اء محايد ومس��تقل .نحن نثق

في قضائنا احملايد واملس��تقل .سلموه
ليتس��نى محاكمت��ه ».وتاب��ع قائ�لا
«ف��ي البداية لم يس��لموه لكن الحقا ً
وبطريق��ة ما فعلوا .قام القضاء مبا هو
ضروري واعتقله».
وأك��د ان « إردوغان يريد زيارة أملانيا في
مارس آذار لتش��جيع ما يقدر بنحو 1.5

ملي��ون مواطن تركي يعيش��ون هناك
على التصوي��ت بتأييد التعديالت التي
تعزز دور الرئاس��ة.ورأى بعض املعلقني
أنه يجب أن ترفض أملانيا هذه الزيارة أو
في األقل تبعث بإشارات قوية إلردوغان
حت��ى ال يق��وم بالدعاي��ة للتعدي�لات
الدستورية في أملانيا .ويقول منتقدون

إن التعدي�لات س��تعطيه صالحي��ات
واس��عة تض��ر بالدميقراطي��ة .وق��ال
مارتن ش��يفر املتحدث باسم اخلارجية
في مؤمتر صحف��ي «في اللحظة التي
نخط��ر فيها به��ذه الزي��ارة -ليس من
خ�لال مص��ادر مجهولة ف��ي صحف
أملانية وحسب -سنتعامل معها».
وأض��اف ايضا ً ان « العالق��ات بني أملانيا
وتركي��ا العضوي��ن بحل��ف ش��مال
األطلس��ي توت��رت ف��ي الع��ام األخير
بس��بب سلس��لة من اخلالف��ات منها
قرار أصدره البرملان األملاني يعلن مذابح
األرمن التي قامت بها القوات العثمانية
ع��ام  1915إب��ادة جماعية .وف��ي يناير
كانون الثاني ب��دأ املدعي العام األملاني
التحقي��ق في مزاعم بقي��ام رجال دين
أرسلتهم أنقرة إلى أملانيا بالتجسس.
وقال ش��يفر إن الس��لطات ستتحرى
تقاري��ر إعالمي��ة أفادت بأن مس��ؤولني
قنصليني في والية نورد راين فستفاليا
ش��جعوا أولياء أمور ومعلم�ين أتراكا ً
على التجسس على أنصار رجل الدين
املقيم في الوالي��ات املتحدة فتح اهلل
كول��ن الذي حتمل��ه أنقرة املس��ؤولية
عن التخطي��ط حملاولة االنق�لاب التي
وقعت في يوليو متوز املاضي .وأضاف أن
الس��لطات ما زالت تدرس طلب أنقرة
الس��ماح للمواطنني األتراك املقيمني
في أملاني��ا بالتصويت في االس��تفتاء
بالسفارات والقنصليات وهو ما حدث
بالفعل في انتخابات تركية سابقة».

كم��ا اوض��ح س��تار ان « رئي��س هيئة
الشؤون الدينية في تركيا محمد جورمز
نفى ضلوع أئمة من الهيئة في أنشطة
غير قانونية وقال إن التحقيقات بشأن
مزاعم جتس��س أس��اءت إلى س��معة
الهيئ��ة .ج��اءت تصريحات املس��ؤول
التركي بعد مداهمة الشرطة األملانية
ش��ققا ً ألربعة من األئمة لالشتباه في
جتسس��هم على أتب��اع لرج��ل الدين
التركي املقيم في الواليات املتحدة فتح
اهلل كولن لصال��ح احلكومة التركية.
وتتهم أنقرة أتباع كولن بتدبير محاولة
االنق�لاب الفاش��لة في مت��وز املاضي.
وج��ددت املداهمات في واليتي نورد راين
فس��تفاليا وراينالند باالتينات التوترات
ب�ين عضوي حلف ش��مال األطلس��ي
الناجمة عن عدة قضايا منها هجمات
املتشددين اإلسالميني وأزمة املهاجرين
ف��ي أوروب��ا .وق��ال جورم��ز ف��ي مؤمتر
صحفي «ال يسمح نهائيا ألي مسؤول
دين��ي أن يتج��ه إل��ى أي نش��اط خارج
مهام وظيفته ول��م يقع على اإلطالق
أي حادث ميكن وصفه بأنه غير قانوني».
واألئم��ة األربع��ة أعضاء ف��ي جمعية
«ديتيب» وهي أكبر جمعية للمساجد
في أملاني��ا وتضم في عضويتها علماء
دي��ن من تركي��ا يخدم��ون اجلالية التي
تنح��در من تركي��ا ويص��ل عددها إلى
ثالثة ماليني شخص».
* عن صحيفة الصن تاميز البريطانية

شؤون عراقية
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بعد خسائر كبيرة تكبدها التنظيم

داعش يمطر األحياء القديمة بأيمن الموصل بقذائف الهاون
نينوى ـ خدر خالت:
يتعمد تنظيم داعش اإلرهابي باحلاق
اكب��ر أذى ممك��ن باألحي��اء القدمي��ة
باجلان��ب االمي��ن من مدين��ة املوصل،
فيما رصد اعالمي موصلي ما سمي
بـ "منجزات" التنظيم طوال 1000
يوم من احتالله للمدينة.
وق��ال مصدر أمن��ي عراق��ي مطلع
ف��ي محافظة نينوى ال��ى "الصباح
اجلدي��د" ان��ه "م��ع اقت��راب القوات
االمني��ة العراقي��ة املش��تركة م��ن
تخ��وم االحي��اء القدمية ف��ي اجلانب
االمين م��ن مدينة املوص��ل ،وبعد ان
ادرك عناصر تنظيم داعش االرهابي
انه ليس امامهم اال خياران ،املوت او
االستس�لام ،يتعم��دون باحلاق األذى
باألهالي وممتلكاتهم بنحو هستيري
غير مسبوق".
واض��اف "ان مناط��ق النبي ش��يت،
السرجخانه ،الفاروق وبقية املناطق
احمليطة بها تش��هد قصف �ا ً مكثفا ً
من قب��ل مفارز ه��اون داعش بهدف
ايقاع اكبر خس��ائر ممكنة بصفوف
االهالي مع تدمير ممتلكاتهم ،فضال
عن قيام عناصر العدو بإحراق أي آلية
مدنية مع حرق املنازل املهجورة".
ورج��ح املصدر "س��قوط عش��رات
القتل��ى واجلرح��ى ب�ين االهال��ي
املنكوب�ين ،خاصة وان تل��ك االحياء
القدمي��ة تش��هد اكتظاظ �ا ً غي��ر
طبيع��ي في الس��كان بع��د اقتياد
داعش املئات من العائالت من االحياء
الت��ي مت حتريره��ا في األي��ام القليلة
املاضية ،علم �ا ً ان هنال��ك أنباء عن
وجود عشرات املدنيني حتت االنقاض
وال يوج��د هنال��ك م��ن ينتش��لهم
وينقذه��م باس��تثناء مح��اوالت
بس��يطة م��ن جيرانه��م مبع��دات
شخصية بدائية".
وحم��ل املص��در "تنظي��م داع��ش
ّ

مع اقتراب القوات
األمنية العراقية
المشتركة من تخوم
األحياء القديمة في
الجانب األيمن من مدينة
الموصل ،وبعد أن أدرك
عناصر تنظيم داعش
اإلرهابي انه ليس
أمامهم إال خياران،
الموت أو االستسالم،
يتعمدون بإلحاق األذى
باألهالي وممتلكاتهم
بنحو هستيري غير
مسبوق
جانب من حملة #إغاثة_أهل_املوصل
االرهاب��ي مس��ؤولية تدمي��ر املنازل
وس��قوط االبري��اء ،الن��ه يتحص��ن
بينهم ويرم��ي قذائف هاوناته بنحو
عش��وائي ،بعدما بات��ت مجاميعه
تقات��ل بنح��و منف��رد وم��ن دون أي
تنسيق فيما بينها".
ونوه املصدر ال��ى ان "الضغط الذي
بدأ العدو يستش��عره باحملور الغربي
من قب��ل القوات العراقية دفعه الى
اس��تنفار عناصره في احياء  17متوز
ومش��يرفة (اقص��ى غ��رب املدينة)
وهنالك حالة من الهلع واالضطراب
بصفوف��ه ،خاصة بعدما س��يطرت
الق��وات االمنية على مناطق مهمة

في ناحية بادوش (احلميدات) القريبة
من احياء املوصل الغربية".
وتابع "هذا التقدم للقوات العراقية،
وتخبط عناصر داعش ،منح الفرصة
الى املئات م��ن العائالت بالهرب من
مناطقهم باجت��اه الق��وات االمنية
بهدف اخلالص من بطش التنظيم".
لك��ن ناش��طني موصلي�ين يقولون
ان "مئ��ات العائ�لات ف��ي مناط��ق
احلمي��دات ،اجلماس��ة ،ت��ل الري��س،
بادوش وغيرها هرب��وا منها لكنهم
يفترشون االرض في منطقة االكوار
(ق��رب الس��حاجي غ��رب املوص��ل)
حتت املطر وهم بال س��قف وال مأوى

وال اغاثة وال مس��اعدات ويس��يرون
عل��ى االق��دام ،و االطفال والنس��اء
يعانون من اجل��وع والتعب ،والبعض
منه��م ب��دأ يفق��د وعي��ه وس��ط
عج��ز الفرقة التاس��عة من اجليش
العراق��ي وفرق��ة العب��اس القتالية
عن اغاثتهم ونقلهم بس��بب اعداد
النازحني الضخمة ،وان االمر يحتاج
الى تدخل حكومي وجهد انس��اني
كبير النقاذهم من كارثة انس��انية
وشيكة".
وناش��د الناش��طون املوصلي��ون
"اخليرين ومنظمات االغاثة ومواكب
الك��رم والنخ��وة من اهال��ي جنوبي

العراق االصالء مبواكبهم احلسينية
وجن��وب املوصل مبواكبه��م اخليرية
بالتوج��ه اليهم فورًا ف��ي اخلطوط
اخللفي��ة مبح��ور الفرقة التاس��عة
قب��ل وقوع كارثة انس��انية ،علما ً ان
ع��دد النازحني يقدر باكث��ر من الف
نسمة".
إغاثة عاجلة لنازحي أمين املوصل
على صعيد آخر قام مشروع (نينوى
أوال) بإطالق القافلة اخلامسة عشرة
ضمن حملة #إغاثة_أهل_املوصل،
حيث قام متطوعو املش��روع بتقدمي
اإلغاث��ة ل��ـ  750عائلة ف��ي مخيم

"جمك��ور" وهو مخيم جديد ش��رق
املوصل ،مت افتتاحه الستقبال نازحني
من اجلانب .حيث قدم املشروع ضمن
القافلة املواد التالية 15 :الف قطعة
من خبر وصم��ون 750 ،درزن صابون،
 1500علب��ة مس��حوق تنظي��ف3 ،
آالف قطع��ة ج�بن مثلث��ات 3 ،آالف
قطع��ة بس��كويت 750 ،عبوة زيت
طعام 750 ،كيس ش��اي 750 ،كيس
س��كر 750 ،علبة دب��س ومثلها من
الطحيني��ة (الراش��ي) 750 ،طبقة
بيض 7 ،أطن��ان م��ن البطاطا150 ،
علب��ة حلي��ب أطف��ال 3700 ،علبة
جنب.

ّ
لتبني
حمودي يدعو

مشروع توفير سكن
للمعلمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد عضو هيأة رئاس��ة مجل��س النواب همام
حم��ودي دعمه لتش��ريع قانون حماي��ة املعلم
لتعزي��ز وضمان حق��وق التدريس��يني الكاملة
 ،داعي��ا ً النقاب��ة لتبني مش��روع توفير س��كن
إلس��اتذة التعلي��م اإلبتدائي واإلس��تفادة من
القانون اإلستثماري في بناء مجمعات سكنية
لهم  ،متعهدا ً بدعم هذه التوجهات بالكامل.
ونق��ل بيان ملكتب��ه اطلع��ت علي��ه "الصباح
اجلدي��د" تأكيد حمودي خ�لال زيارته مقر نقابة
املعلمني امس " أهمي��ة وجود ممثل عن النقابة
في اجتماعات جلن��ة التربية النيابية فضالً عن
إشراكها واملعلمني بإعداد املناهج الدراسية ".
واعرب حمودي عن " استعداده للتعاون في دعم
املشروع التربوي وإعادة جتديد احلياة في العملية
التربوية اضافة لدعمه الكامل ملش��روع توفير
السكن لهذه الشريحة املهمة".
وبح��ث حمودي مجمل القضايا التي مت طرحها
من خالل وفد النخب التربوية الذي اس��تضافه
البرمل��ان الثالث��اء املاضي  ،موضح��ا ً عزمه عقد
مؤمت��ر تربوي للتعليم االبتدائي مطلع الش��هر
القادم.

نزوح أكثر من  12ألفا من
الموصل خالل  24ساعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين امس السبت عن
اس��تقبالها خالل ال  24ساعة املاضية 12.458
ال��ف نازح م��ن املناطق التي يج��ري حتريرها من
داعش في اجلانب االمين ملدينة املوصل.
وذك��ر بي��ان لل��وزارة اطلع��ت علي��ه "الصباح
اجلديد" ،انه مت اجالءالنازحني الى مخيمي احلاج
عل��ي ومدرج املطار في ناحية القيارة فضال عن
مخيمي حسن شام وجمكور التابعني حملافظة
اربيل.
وكش��فت الوزارة عن ان مجمل اعداد النازحني
م��ن امين املوصل بلغ��ت  89.245الف نازحا منذ
البدء بعمليات حتريره.

تتمات ص1
"مكافحة اإلرهاب" يقتحم ثالثة
أحياء في أمين املوصل و"الرد
السريع" حترر شارع حلب وسط
املدينة
وق��ال قائ��د الش��رطة الفري��ق رائد
ش��اكر ج��ودت ف��ي بي��ان تلق��ت
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة
منه إن "ق��وات مغاوير النخبة والرد
الس��ريع ش��نت  ،هجم��ات محددة
من ثالثة محاور استهدفت دفاعات
داعش في باب الطوب أس��فرت عن
قتل  25بينه��م  3انتحاريني وتدمير
 4آلي��ات مفخخ��ة و 5دراجات نارية
ملغم��ة و  12موضعا ً للرشاش��ات
األحادية ،فضالً عن اإلستحواذ على
 14عجلة مفخخة".
وأض��اف ،أن "الش��رطة االحتادي��ة
تواصل عملياتها اإلنس��انية إلغاثة
األس��ر النازحة من مناط��ق القتال
ونقلهم إلى مخيمات حمام العليل
واخلازر".
وأعلن��ت قيادة عملي��ات "قادمون يا
نين��وى" ،أمس الس��بت  ،ع��ن حترير
قريت�ين تابعتني لناحي��ة بادوش في
الس��احل األمين من مدينة املوصل،
فيما أش��ارت إلى س��يطرة القوات
األمنية عل��ى الضف��ة الغربية من
نهر دجلة.
وقال قائد العملي��ات الفريق الركن
عب��د األمي��ر رش��يد ي��ار اهلل ف��ي
بي��ان حصل��ت صحيف��ة ‘‘الصباح
اجلديد‘‘على نسخة منه ،إن "الفرقة
املدرعة التاسعة وفرقة اإلمام علي
القتالي��ة حررت��ا قريت��ي اجلماس��ة
واحلمي��دات الكائنت�ين ف��ي احلافة
اجلنوبية لناحية بادوش".
وأضاف يار اهلل أنه متت "الس��يطرة
على الضفة الغربية لنهر دجلة في

الساحل األمين للمدينة".
وأعلنت وزارة الدفاع  ،أمس السبت ،
عن تدمير معامل للتفخيخ ومخازن
لألس��لحة تابعة لتنظيم "داعش"
بضربات جوية ف��ي مناطق متفرقة
من مدينة املوصل.
وقالت الوزارة في بيان تلقت صحيفة
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة منه ،إن
"طائ��رات التحالف الدول��ي نفذت
عدة ضربات جوي��ة في مناطق رأس
اجل��ادة والزجنلي واملوصل اجلديدة ،ما
اس��فرت عن تدمير معمل لتفخيخ
العجالت ومخزن لألسلحة واالعتدة
ومدف��ع ثقي��ل ومق��رات تابع��ة
لعصابات داعش اإلرهابية".
وأضاف��ت ،أن "طائ��رات L-159
التابع��ة للقوة اجلوي��ة ،متكنت من
تدمي��ر مخ��زن لألس��لحة واالعتدة
ومعمل لتفخي��خ العجالت ومركز
لالتصاالت في مناطق حي الس�لام
والقلعة وح��ي القادس��ية التابعة
لقضاء تلعفر".
وأش��ارت إلى ،أن "الضرب��ات نفذت
اس��تنادا ً إل��ى معلوم��ات املديري��ة
العامة لالستخبارات واألمن".
وكانت قوات الش��رطة االحتادية ،قد
حررت ،اجلمعة املاضية  ،حيي النبي
ش��يت والعكيدات ورفع��ت العلم
العراق��ي ف��وق املباني بع��د تكبيد
عناص��ر داع��ش خس��ائر ب��األرواح
واملعدات ،كما متكنت قوات احلش��د
الش��عبي م��ن تدمي��ر  5عج�لات
اس��تعملها التنظيم ف��ي الهجوم
عل��ى القطع��ات األمني��ة غ��رب
املوصل.
مقتل  25عنصرا ً من "داعش"
بينهم انتحاريني وسط املوصل

من جهة أخرى اعل��ن قائد عمليات
االنب��ار الل��واء الرك��ن محم��ود
الفالحي،ام��س الس��بت ،احب��اط
هجوم لتنظي��م "داعش" على مقر
للجيش غرب الرمادي.
وقال الفالحي ف��ي حديث صحفي،
إن "ق��وة من اجلي��ش بالفرقة األولى
وطيران التحالف الدولي متكنوا من
احباط هج��وم لتنظيم داعش على
مقر للجي��ش في منطق��ة الـ130
كيلو غربي الرمادي".
وأضاف الفالحي أن "القوة مبساندة
طي��ران التحال��ف الدول��ي متكنت
من ص��د الهجوم وقت��ل  11عنصرا ً
من التنظي��م ،وتدمير ثالثة عجالت
للتنظيم اإلرهابي".
العبادي يؤكد متاسك وحدة
العراقيني وفشل كل محاوالت
التفريق
ونق��ل البي��ان عن العب��ادي قوله إن
"الع��راق اآلن اقرب م��ن كل األوقات
للوح��دة بني مكوناته ،وداعش حاول
أن يف��رق ب�ين العراقيني وب�ين أبناء
املك��ون الواح��د ولكنه فش��ل وهو
يتلق��ى الهزائم" ،مؤك ًدا أن "النصر
أصبح قريبا للتخلص منه".
وكان العب��ادي أكد ،في ( 16ش��باط
 ،)2017أن حس��م املعرك��ة م��ع
"داعش" بات قريبا ً جداً ،فيما ش��دد
على أهمية أن يراع��ي اجلميع وضع
املعركة م��ع "اإلرهاب الداعش��ي"
الذي يحاول أن يفك اخلناق عنه.
مقتل وإصابة  140عراقياً
بتفجيرين في دمشق
ودع��ت ال��وزارة اجملتم��ع الدولي الى
"اس��تنكار ه��ذه اجلرمي��ة اإلرهابية

البش��عة التي اس��تهدفت الزائرين
العراقيني املدنيني للمراقد املقدسة
م��ع ض��رورة اتخ��اذ موق��ف ح��ازم
وحاس��م جت��اه اجملامي��ع التكفيرية
املتسببة بها".
وكانت وس��ائل إعالم سورية أكدت،
الي��وم الس��بت ،بأن معظ��م قتلى
تفجي��ري دمش��ق قرب مقب��رة باب
الصغي��ر مبنطقة ب��اب مصلى هم
عراقيون.
اليوم  ..وفد رسمي عراقي يتوجّ ه
إلى السعودية الستكمال
مباحثات بغداد
الس��يما بعد طل��ب الع��راق تغيير
س��فير اململكة العربية السعودية
الس��ابق ،ثام��ر الس��بهان ،عل��ى
خلفية تصريحات��ه التي وصفت بـ
"الطائفية" من قبل أحزاب عراقية.
وسبق أن أعلنت الرياض في حزيران
املاض��ي ،أن الس��بهان تع��رض إلى
محاولة اغتيال في العراق ،واتهمت
"ميليش��يات عراقية" بالوقوف وراء
احملاولة ،لكن وزارة اخلارجية العراقية
وصف��ت األم��ر بأنه مج��رد "فبركة
إعالمي��ة" تهدف إلى اإلس��اءة إلى
العالقة بني بغداد والرياض.
جدير بالذكر ،أن الس��بهان تس��لم
مه��ام منصب��ه كأول س��فير
للسعودية في العراق ،بعد  25عاما ً
م��ن القطيع��ة ،ف��ي كان��ون األول/
ديس��مبر  2015وحتى تاريخ سحبه
في تشرين األول املاضي.
ً
ّ
جلنة لدراسة
يشكل
البرملان
قانون متليك الفقراء أراض قبل
إقراره
ويج��د أن "البرملان مياط��ل في اقرار

آلية قانوني��ة واضحة لدعم الذين
اضطرته��م ظروفه��م االقتصادية
إلى التجاوز على االراضي".
بدوره ،ذكر عضو اللجنة القانونية
النيابية سليم شوقي في تصريح
إل��ى "الصباح اجلديد" ،إن "رئاس��ة
مجل��س البرمل��ان ق��ررت تأجي��ل
التصويت على القانون".
وتاب��ع ش��وقي ،النائ��ب ع��ن كتلة
املواطن ،أن " رئيس البرملان س��ليم
وجه جلان اخلدمات واالعمار،
اجلبوري ّ
واملالي��ة ،والقانوني��ة ،والهج��رة
املهجري��ن إل��ى دراس��ة املقت��رح
للتأك��د م��ن صياغت��ه ومعرف��ة
مدى مطابقته لألطر الدس��تورية
والقانونية".
ولف��ت إلى أن "تقدمي الدراس��ة من
قب��ل ه��ذه اللجان س��يكون خالل
اس��بوعني ألجل عرض املقترح على
مجلس النواب والتصويت عليه".
واس��تطرد ش��وقي أن "هناك رأيني
في التعاطي م��ع القانون االول مع
اقراره كونه يخدم شريحة الفقراء،
وآخر يق��ف بالضد من��ه بصيغته
احلالي��ة حت��ت ذريع��ة أن��ه يتضمن
العدي��د م��ن اخملالف��ات القانوني��ة
والدس��تورية التي يجب معاجلتها
قبل املضي بالتصويت عليه".
إل��ى ذل��ك ،ذك��ر عض��و اللجن��ة
االخر ،زانا س��عيد ف��ي تصريح إلى
"الصباح اجلديد" ،إن "اجمللس انهى
امس استجواب رئيس هيئة االعالم
واالتص��االت صف��اء ربي��ع بتوجيه
جميع االسئلة".
وأضاف س��عيد ،النائ��ب عن االحتاد
االسالمي الكردستاني ،أن "جلسة
االستجواب كما حصل في اجللسة
الس��ابقة كانت غيابي��ة ايضا ً ولم

يحضر ربيع إلى قبة البرملان متذرعا ً
بتعرضه إلى وعكة صحية".
وأش��ار إلى ان "رئاسة اجمللس قررت
املض��ي في االس��تجواب ،وقرر بعد
انتهائه حتديد موعد وهو اجللس��ة
املقبلة للتصويت على مدى قناعته
باالجوبة ومن ثم املضي باقالته من
عدمها".
وعلى صعيد متصل ،ذكرت النائبة
ع��ن ائت�لاف دول��ة القان��ون نهلة
الهبابي إلى "الصب��اح اجلديد" ،أن
"اجلب��وري طلب من ممث��ل احلكومة
ف��ي البرمل��ان حتديد موع��د حلضور
رئيس الوزراء حيدر العبادي".
وأضاف��ت الهباب��ي أن "حض��ور
العب��ادي إل��ى البرمل��ان س��يكون
مخصص��ا ً لالجاب��ة عل��ى بع��ض
االس��ئلة الش��فهية التي سبق أن
طرحها نواب له في وقت سابق".
ومضت إلى أن "البرملان مستمر في
اعماله وعقد جلساته حتى نهاية
االس��بوع اجلاري ،بحس��ب ما قررت
هيئة الرئاسة".
مجلس األمن يطلب من بغداد
نتائج حتقيقاته حول استعمال
الكيمياوي باملوصل
يذك��ر أن��ه بع��د جلس��ة مجلس
األمن ،التي عقدت ،في وقت متأخر
مساء اجلمعة قال املندوب العراقي،
للصحفيني إنه "ال يوجد دليل على
أن تنظيم داعش استعمل أسلحة
كيميائية في املوصل".
وأضاف "لقد حتدثت مع مس��ؤولني
عراقي�ين ف��ي بغ��داد ح��ول ه��ذا
املوضوع وفي الواق��ع ال يوجد دليل
لدينا على ذلك".
لك��ن اللجن��ة الدولي��ة للصليب

األحم��ر أعلن��ت ف��ي الثال��ث م��ن
الش��هر اجل��اري أن " 12ش��خصا ً
م��ن املوصل بينهم نس��اء وأطفال
خضع��وا للعالج في مستش��فى
بأربي��ل ،بع��د تعرضه��م احملتم��ل
ألسلحة كيميائية".
وذك��رت اللجن��ة ف��ي بي��ان وصل
األناضول نسخة منه أن "التحاليل
ليس��ت حاس��مة لكنها وجدت أن
ح��االت اخلاضع�ين للع�لاج توحي
بتعرضه��م ألح��د مكون��ات غ��از
اخل��ردل ،حي��ث كان��وا يعان��ون من
طفح جل��دي ،واحمرار ف��ي العني،
وقيء وسعال".
وأف��ادت التقاري��ر احمللي��ة والدولية
املعني��ة بحق��وق اإلنس��ان ب��أن
املدني�ين ف��ي املوص��ل يعيش��ون
أوضاع��ا إنس��انية قاس��ية نتيجة
احلصار املفروض منذ أش��هر ،وشح
الغ��ذاء ومي��اه الش��رب ،فضال عن
ش��به انعدام للخدمات األساسية
األخرى.
وس��يطر تنظي��م "داع��ش" عل��ى
مدينة املوص��ل بأكملها منتصف
ع��ام  ،2014غير أن مناط��ق نفوذه
باتت تتقلص ،السيما بعد خسارته
اجلانب الش��رقي للمدينة ،وفقدانه
الكثير م��ن املواقع االس��تراتيجية
في محوره��ا الغربي من��ذ انطالق
عملية حتريره الشهر املاضي.
الفاتيكان يسهم ببناء
فندق كبير في الناصرية
وأفتتح وزي��ر النقل ،كاظم فنجان،
مط��ار الناصرية املدني الدولي ،عبر
أول رحل��ة وصل عل��ى متنها الوزير
برفقة نواب ومسؤولني في حكومة
محافظة ذي قار.

الملف األمني

انفجار عبوة ناسفة في منطقة العبيدي شرقي بغداد * سقوط قذائف هاون على قرى الفرحان شمالي بعقوبة
إحباط هجوم إرهابي على مقر للجيش غربي الرمادي * مقتل  25عنصرًا وتدمير  4آليات ملغمة وسط الموصل

بغداد – انفجار عبوة
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة
العراقي��ة ام��س الس��بت ب��أن ثالثة
مدنيني أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت
موضوع��ة بالقرب من مح��ال جتارية
ف��ي منطقة العبيدي ش��رقي بغداد
انفجرت ،مس��اء يوم امس ما أس��فر
عن إصابة ثالثة مدنيني بجروح".
ديالى – سسقوط قذائف
اف��اد مس��ؤول محلي ف��ي محافظة
ديالى امس السبت بأن ستة مدنيني
أصيب��وا بج��روح متفاوتة بس��قوط
قذائف ه��اون على قري��ة على احلدود
الفاصلة بني احملافظة وصالح الدين.
وق��ال قائممق��ام قض��اء اخلال��ص،
(15كم شمال بعقوبة) ،عدي اخلدران

إن "ستة مدنيني (ثالثة أطفال وثالثة
نس��اء) أصيب��وا بج��روح متفاوت��ة
بس��قوط قذائف ه��اون على محيط
ق��رى مب��ارك الفرح��ان عل��ى احلدود
الفاصلة ب�ين ديالى وصالح الدين في
ساعة متأخرة من مساء يوم امس ".
كركوك – العثور على جثة
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة
كركوك امس الس��بت بأن قوة أمنية
عثرت على جثة إمرأة مرمية في خزان
للماء جنوب شرقي احملافظة.
وق��ال املص��در إن "قوة من الش��رطة
عثرت ،ليلة اجلمعة عل��ى جثة إمرأة
مجهول��ة الهوي��ة مرمية ف��ي خزان
للم��اء ف��ي ح��ي القادس��ية جنوب
شرقي كركوك".
بابل – عيارات نارية
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة

محافظ��ة بابل على ض��رورة معاجلة
ظاهرة اط�لاق النار العش��وائية في
املناس��بات والت��ي تتس��بب في قتل
العديد من املواطنني االبرياء .
واف��اد املصدر ان��ه بتوجي��ه من قبل
الل��واء احلقوقي علي حس��ن مهدي
كوة الزغيبي مدير ش��رطة احملافظة
ش��ارك وفد من قسم عالقات وإعالم
الشرطة الى جانب شخصيات دينية
ف��ي فعاليات ندوة تثقيفية كرس��ت
ملعاجلة ظاهرة اطالق العيارات النارية
في املناسبات .
صالح الدين – عمليات مسلحة
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
صالح الدين امس الس��بت ان القوات
املش��تركة طهرت منطقت�ين وقرية
شمالي احملافظة من عصابات داعش
االرهابية.
وذك��ر املص��در ان "ق��وات احلش��د

الش��عبي /الل��واء االول م��ع الل��واء
للثالث في الش��رطة االحتادية طهرتا
منطق��ة جامع الطرف��اوي ومنطقة
محم��ود طه وقري��ة كن��وش احملاذية
جلبال حمرين وحقول عجيل".
االنبار – هجوم مسلح
كش��ف قائد عملي��ات االنب��ار اللواء
الركن محمود الفالحي امس السبت،
احباط هجوم لتنظيم "داعش" على
مقر للجيش غرب الرمادي.
وقال اللواء الرك��ن الفالحي إن "قوة
م��ن اجلي��ش بالفرقة األول��ى وطيران
التحال��ف الدولي متكن��وا من احباط
هجوم��ا لتنظي��م داعش عل��ى مقر
للجي��ش ف��ي منطقة ال��ـ 130كيلو
غرب الرمادي".
الديوانية – اعتقال مطلوبني
اكد مصدر امني في مديرية شرطة

محافظ��ة الديواني��ة ع��ن الق��اء
القبض على شخصني من املتاجرين
باالسلحة.
وق��ال املص��در ان مف��ارز مكافح��ة
اجلرمية املنظمة بالتعاون مع مكتب
اس��تخبارات ومكافحة االرهاب في
ناحي��ة املهناوي��ة متكنت م��ن القاء
القب��ض على ش��خصني وذلك بعد
توفر املعلومات التي تؤكد قيام عدد
من االش��خاص باملتاجرة باألسلحة
عن طريق مواقع التواصل االجتماعي
بعد نص��ب كمني له��م وضبطهم
باجلرم املشهود .
ذي قار – خطة امنية
اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري
عن تخصي��ص قوة ش��رطة لتأمني
محي��ط مط��ار الناصري��ة املدن��ي
"بش��كل كام��ل" بالتنس��يق م��ع
قطعات وزارتي الداخلية والدفاع.

وق��ال احملاف��ظ ان "محي��ط مط��ار
الناصرية املدني مت تأمينه بالتنسيق
مع القيادة العس��كرية داخل املطار
واملتمثلة بالقي��ادة اجلوية وعمليات
الرافدين ،وكذلك شرطة ذي قار التي
خصصت قوة امنية تتابع امن املطار
وتوفر احلماية حمليطه".
نينوى – هجمات مسلحة
كش��ف قائ��د الش��رطة االحتادي��ة
الفري��ق رائ��د ش��اكر ج��ودت ام��س
الس��بت عن مقت��ل  25عنصرا من
تنظي��م "داعش" بينه��م انتحاريون
وتدمي��ر أرب��ع آليات ملغمة وس��ط
مدينة املوصل.
وقال الفريق جودت إن "قوات مغاوير
النخبة والرد السريع شنت هجمات
محددة من ثالثة محاور اس��تهدفت
دفاعات الدواعش ف��ي باب الطوب"،
مبين��ا أن الهجم��ات "أس��فرت عن

قت��ل  25بينه��م ثالث��ة انتحاري�ين
وتدمير أرب��ع آليات مفخخة وخمس
دراج��ات نارية ملغم��ة و 12موضعا
للرشاشات احلادية واالستحواذ على
 14عجلة مفخخة".
البصرة – استهداف مفرزة
اف��اد مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة
محافظة البصرة امس السبت بأن
منتسبا في شرطة الطوارئ أصيب
بجروح من جراء تع��رض مفرزته الى
هجوم بقنبلة يدوية غربي احملافظة،
مش��يرا الى إلقاء القبض على ثالثة
متهمني بتنفيذ الهجوم.
وقال املص��در إن "مس��لحني ألقوا،
عص��ر يوم امس  ،قنبل��ة يدوية على
مفرزة تابعة لفوج طوارئ الش��رطة
الثاني في قضاء الزبير غربي البصرة،
م��ا أس��فر ع��ن إصابة أح��د عناصر
املفرزة بجروح".
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الحماية االجتماعية تباشر

بتحديث عناوين المستفيدين
في أيسر الموصل

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية
ان قسم احلماية االجتماعية في محافظة
نين��وى باش��ر بعملي��ة واس��عة لتحديث
عناوين املس��تفيدين في اجلانب االيسر من
مدينة املوصل.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العم��ل عمار
منع��م ان التحدي��ث س��ينطلق من قضاء
تلكي��ف متهي��داً ،الج��راء املس��ح امليداني
والبحث االجتماعي لهم الطالق اعاناتهم.
واض��اف ان دائ��رة احلماي��ة االجتماعية من
أولى الدوائ��ر التي اعادت افتت��اح فرعا لها
في اجلانب االيس��ر من املوص��ل بعد حتريره
مباش��رة  ،الفتا الى ان قسم حماية نينوى
باشر مهامه في حي البريد قرب مستشفى
الزهراوي بتحديث بيانات املس��تفيدين من
املش��مولني بنظ��ام احلماي��ة االجتماعية ،
فضال عن استقبال واجناز املعامالت االخرى
اخلاصة بخدمات الوزارة.
واوضح منعم ان هيئة احلماية االجتماعية
التابع��ة للوزارة ماضية في عملية املس��ح
امليدان��ي للعائ�لات الفقي��رة ف��ي املناطق
احمل��ررة والكش��ف ع��ن احل��االت املرضي��ة
املس��تعصية لغ��رض ش��مولها ببرنام��ج
احلماي��ة االجتماعية  ،فضال عن تس��جيل
الباحثني عن العمل الش��راكهم في مراكز
التش��غيل والتدريب بغية منحهم قروض
املشاريع الصغيرة املدرة للدخل
واش��ار الى ان هيئ��ة احلماي��ة االجتماعية
حصلت على منحة من منظمة اليونسيف
الكمال عملية املسح امليداني في احملافظات
الس��اخنة ،فضال عن توفير املوارد البشرية
املطلوب��ة لدعم عم��ل االقس��ام في تلك
احملافظات.

ّ
كهرباء بغداد تنظم
ً
ندوة عن التلوث البيئي
بغداد  -الصباح الجديد:
نظمت دائرة التدريب والتطوير مركز تدريب
كهرب��اء بغداد ندوة بعن��وان التلوث البيئي
بحض��ور عدد من املهندس�ين والفنيني من
منتس��بي الدائرة والتي تهدف الى التعرف
عل��ى التل��وث البيئي وزيادت��ه بعد التقدم
التكنولوجي والعلم��ي في جميع مجاالت
احلي��اة وال��ذي اصبح يهدد البش��ر والنبات
واحلي��وان وامل��وارد املائي��ة للبيئ��ة وكيفية
توفي��ر االس��س والقواع��د الصحيحة في
املعاجلة على وفق املناهج احلديثة واملفاهيم
املتطورة.
واش��ارت احملاض��رة هاج��ر ب��دري صالح في
محاضرته��ا الى ثالثة محاور رئيس��ة االول
تطرق الى مفهوم البيئة والتلوث من خالل
العناص��ر واملكون��ات والظ��روف والعوامل
اخلارجية التي حتيط بالكائن احلي فيتأثر بها
وتوثر ب��ه وايضا الضرر ال��ذي يصيب املوارد
املائية على سطح الكرة االرضية.
ام��ا احملور الثاني فقد تضم��ن التعرف على
درجات التلوث من خالل التلوث املقبول الذي
ال يوثرعلى التوازن البيئي وميكن الس��يطرة
عليه والتلوث اخلطر والذي يس��بب تأثيرات
س��لبية على البيئة وعناصرها الطبيعية
والبش��رية كالنش��اط الصناع��ي والتلوث
املدمر وه��ي مرحلة انهي��ار النظام البيئي
والذي يحتاج س��نوات طويلة ال عادة توازنه
كاملفاعالت النووية.
احمل��ور الثال��ث مت في��ه االش��ارة ال��ى انواع
التل��وث البيئ��ي وال��ذي يش��مل اله��واء
والترب��ة واملاء والغ��ذاء والضوض��اء وتلوث
امل��واد املش��عة واحلد من التل��وث من خالل
ح��ث املواطنني على اس��تعمال الوس��ائل
البديل��ة وزيادة املس��احات اخلض��ر وضبط
مص��ادر التلوث واس��تعمال مصادر جديدة
للطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح
واالمـواج املائيـة.

تقرير

أعلنت عن افتتاح  ٢٥مستشفى ومركزًا تخصصيًا في عموم العراق

وزيرة الصحة تفتتح المؤتمر العلمي الدولي لجمعية القلب والصدر
متابعة الصباح الجديد:
نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور حيدر
العب��ادي افتتح��ت وزي��رة الصح��ة
والبيئ��ة الدكت��ورة عديل��ة حم��ود
حس�ين اعمال املؤمتر الدولي اخلامس
جلمعية القلب والصدر العراقية .
ونقل��ت الوزيرة حتي��ات الدكتور حيدر
العبادي راعي املؤمتر ومتنياته من ارض
املعرك��ة بالنجاح للمؤمت��ر والعطاء
الذي يتزامن عقده مع انتصار عراقي
يحقق��ه مقاتلونا االبط��ال في حترير
مدينة املوصل احلدباء ،
مؤك��دة على ان اقامة هذه التظاهرة
العلمي��ة الدولي��ة هو دلي��ل واضح
على ارادة الطبيب العراقي ومنجزاته
العلمي��ة الت��ي ليس لها ح��دود وان
تطلع��ه نح��و االرتق��اء والعط��اء ال
يتوقف برغم كل التحديات واملصاعب
الت��ي مير بها عراقنا احلبيب من ارهاب
داعش��ي وحتديات مالي��ة واقتصادية
ستزول امام ارادتكم اخليرة .
واش��ارت الدكتورة حمود الى ان وزارة
الصحة تعمل على وفق رؤية شاملة
نحو خدمات صحي��ة متكاملة وذات
جودة عالية لكل املواطنني والس��يما
اخلدم��ات التخصصي��ة الم��راض
وجراح��ة القل��ب حي��ث ش��هدت
الس��نوات املاضية زي��ادة كبيرة في
ع��دد املراك��ز التخصصي��ة المراض
وجراح��ة القلب حيث بلغت اكثر من
( )١٢مستش��فى ومركزا تخصصيا
وافتتاح اكثر من ( )13شعبة قسطرة
ف��ي اغلب محافظ��ات الع��راق كما
تبن��ت الوزارة نظام��ا جديدا للتعاقد
بنظام الفاتورة في شراء املستلزمات
اخلاصة بالتداخل القسطاري ونعمل
جاهدي��ن بالتوس��ع في��ه ليش��مل
املستلزمات الضرورية جلراحة القلب
بلتنس��يق م��ع وزارة املالي��ة وبدعم
مباشر من قبل رئيس الوزراء .
وبينت الكدتورة حمود الس��عي اجلاد
العادة العمل بنظام اجراء العمليات
اجلراحية والتداخالت القسطارية بعد
الدوام الرس��مي في املستش��فيات
واملراك��ز التخصصية بع��د ان كانت

إقامة هذه
التظاهرة العلمية
الدولية هو دليل
واضح على إرادة
الطبيب العراقي
ومنجزاته العلمية
التي ليس لها
حدود تطلعه نحو
االرتقاء والعطاء

جانب من االفتتاح
ترس��ل س��ابقا للعالج خارج العراق
اميانا منا بالقدرات واخلبرات املتراكمة
ل��دى مالكاتن��ا الطبي��ة والصحي��ة
التخصص��ي  ،الفت��ة ال��ى ان عطاء
مالكاتنا الطبية والصحية محل ثناء
وتقدير في الوزارة وسنعمل جاهدين
من خالل سياس��ة االبواب املفتوحة
ملقترحاتك��م وافكاركم وخططكم
لضم��ان التكام��ل والتنس��يق وهي
دع��وة للش��راكة والتع��اون من اجل
احلف��اظ عل��ى مس��توى متمي��ز في
اخلدمات الصحية التخصصية .
والقيت ف��ي املؤمتر كلمات لالس��تاذ
الدكت��ور نزار احلس��ني رائ��د جراحة

القل��ب والص��در ف��ي الع��راق تطرق
فيه��ا ال��ى بدايات تأس��يس جمعية
القلب والص��در العراقي��ة منتصف
س��تينيات القرن املاضي ومش��اركة
اعضائ��ه الفاعل��ة ف��ي املؤمت��رات
العاملي��ة واالقليمي��ة  ،مؤك��دا على
ان عق��د الدورة احلالي��ة للمؤمتر متثل
حتدي��ا واص��رارا كبي��را م��ن االطب��اء
عل��ى التمس��ك بالقي��م العلمي��ة
االصيلة ومواجه��ة الظروف االمنية
واالقتصادية الراهنة .
واخرى للش��ركات واملكاتب العلمية
الراعي��ة اضافة الى افتت��اح معرض
لالدوي��ة واملس��تلزمات الطبي��ة

املتخصص��ة بجراحة القلب والصدر
واالوعية الدموية
عل��ى صعيد متص��ل أك��دت الوزيرة
الصح��ة ال��دور احمل��وري ال��ذي يؤديه
مجلس النواب لدعم وإس��ناد جهود
ال��وزارة لالرتق��اء ب��أداء املؤسس��ات
الصحية ومتكينها من تقدمي خدمات
وقائية وطبية وعالجية كفوءة ألبناء
شعبنا العزيز.
وبينت خالل لقائه��ا اعضاء مجلس
الن��واب ش��وان ال��داوودي وعه��ود
الفضل��ي وعبير احلس��يني وخديجة
وادي اهمية تش��ريع وإق��رار القوانني
التي متنح الوزارة املرونة واالنس��يابية

ف��ي تنفي��ذ برامجه��ا وخططه��ا
الرامية الى النهوض بالواقع الصحي
في عموم البالد واالرتقاء به.
كم��ا ناقش��ت الدكتورة حم��ود مع
عضو جلن��ة الزراع��ة وامل��وارد املائية
النيابي��ة علي البديري جه��ود الوزارة
وس��عيها الدؤوب لالرتق��اء باخلدمات
الصحي��ة املقدمة الى ابناء ش��عبنا
العزيز.
وأك��دت الوزي��رة خ�لال اللق��اء على
أهمي��ة تنس��يق التع��اون وتضاف��ر
اجله��ود لتج��اوز التحدي��ات األمنية
واالقتصادية والدور احملوري الذي يؤديه
مجل��س الن��واب ف��ي تش��ريع وإقرار

القوانني التي من شانها منح الوزارة
املرون��ة واالنس��يابية في جت��اوز تلك
التحديات ومواصلة تقدمي اخلدمات.
كم��ا تطرق اللقاء ال��ى اخلطط التي
أعدتها ال��وزارة لتعزيز الدعم الطبي
امليداني ملقاتلين��ا اإلبطال في قاطع
عملي��ات نين��وى م��ع تواص��ل حترير
اجلان��ب األمين في مدين��ة املوصل من
الدواعش اجملرم�ين واالجراءات التي مت
اتخاذه��ا لتأهيل وأعمار املؤسس��ات
الصحية ف��ي املناطق احملررة للمدينة
ومب��ا يس��هم ف��ي تأم�ين اخلدم��ات
الوقائية والعالجية املقدمة للعائالت
العائدة من النزوح.

ّ
المسوقين للحنطة في بابل والمثنى
توزيع مستحقات
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العام��ة لتجارة
احلب��وب ب��وزارة التج��ارة ع��ن
اس��تمرارها بتوزي��ع الصك��وك

اخلاص��ة مبس��تحقات الفالح�ين
واملزارع�ين املس��وقني حملص��ول
احلنطة احمللية لعام . 2016
واوضح مدير عام الش��ركة وكالة

املهندس طه ياس�ين عب��اس بأن
فروع الشركة في محافظتي بابل
واملثنى باش��رت بتوزيع الصكوك
اخلاص��ة مبس��تحقات الفالح�ين

ملس��وقي احلنط��ة لع��ام ، 2016
مضيفا ً ب��أن توزيع الصكوك على
الفالحني تتم حسب التسلسالت
املوج��ودة ف��ي وح��دة حس��ابات

الف��روع والقوائ��م املوضع��ة في
لوح��ة اس��تعالمات وان عملي��ة
التوزي��ع ستس��تمر خ�لال اي��ام
عطلة االس��بوع لتوزيع اكثر عدد

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
النه��ج االس�لامي الصحي��ح
ف��ي مايتعل��ق بأح��كام القوان�ين
العشائرية واضاف ان الدين والشرع
اساس كل عمل وقال في حوار صريح
جدا ً 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
الشيخ بدر آل عذافة
الشيخ لطيف عبد مفنت آل عذافة
الدين والقان��ون موضحا ً بان العرف
والفقه والقانون قواسم مشتركة
الميكن عزل واحد عن االخرى واملنبع للتباه��ي بينم��ا ه��و مص��در م��ن الش��يخ بدر ظاهرة تعدد املش��ايخ
واملص��ب هو خدمة الن��اس وقال ان مصادر التش��ريع وقد عمل به قبل وب��دون صف��ه عش��ائرية رس��ميه
العرف اس��تخدمه البعض وسيله االس�لام م��ن ناحي��ه اخ��رى انتقد معزيا ً 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 وحتديا ً ناحية االح��رار تأمه
الناس من جمي��ع االماكن لدورهم
في فض النزاعات العشائرية .

م��ن الصك��وك  ،داعي��ا الفالحني
واملسوقني ملراجعة الفروع لتسلم
الصكوك اخلاصة مبس��تحقاتهم
املالية .

العيادات الشعبية تقدم خدماتها
الطبية المميزة للمرضى

بغداد  -الصباح الجديد:
عق��دت دائ��رة العيادات الطبية الش��عبية
اجتماعا موسعا مع مدراء شعب االجنحة
اخلاص��ة للدوائ��ر الصحي��ة ف��ي بغ��داد
واحملافظ��ات للتأكي��د على تق��دمي اخلدمات
الطبي��ة املمي��زة وتقلي��ل الع��بء عل��ى
املواطن.
وذك��ر مع��اون مدير ع��ام الدائرة للش��ؤون
الفني��ة الدكت��ور ش��هاب احمد جاس��م
خالل االجتماع الذي عقد مع مدراء ش��عب
االجنحة اخلاصة في الدوائر الصحية لبغداد
واحملافظ��ات ان الدائرة وبعد اجتماع مجلس
ادارتها قررت اص��دار تعليمات مالية وادارية
جدي��دة بخصوص االجنح��ة اخلاصة وزيادة
حصة تطوير املستش��فيات الن الهدف من
افتت��اح االجنح��ة تقدمي اخلدم��ات الطبية
املمي��زة وتقلي��ل الع��بء عل��ى املواطنني ،
مش��يرا الى ان��ه م��ن الض��روري االهتمام
باملستش��فى وتطوي��ره وتوفي��ر االدوي��ة
واملستلزمات الطبية في اجلناح العام ايضا
وليس في اخلاص فقط وذلك يتم من ايرادات
االجنح��ة اخلاصة نظرا لالزم��ة املالية التي
مير بها البلد .

على هامش زيارة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي

مجلس األعمال العراقي التونسي يبحث توسيع العالقات االقتصادية بين البلدين
بغداد  -الصباح الجديد:

على هامش زيارة وزير الشؤون اخلارجية
التونس��ي خميس اجلهين��اوي والوفد
املرافق له للعراق عقد مجلس االعمال
العراق��ي التونس��ي اجتماعاته لبحث
تطوي��ر وتعزي��ز العالق��ات االقتصادية
والتجاري��ة بني البلدين وس��ط حضور
واسع من اجلانبني .
والق��ى رئي��س احت��اد الغ��رف التجارية
العراقية رئيس غرفة جتارة بغداد جعفر
احلمدان��ي خ�لال اجتماع��ات مجلس
االعمال العراقي التونس��ي كلمة عبر
فيها عن ترحيبه بالوزير والوفد الكبير
املراف��ق ل��ه لزيارت��ه الع��راق وحضوره
اجتماعات اجمللس .
واشار احلمداني الى العالقات التجارية
املتمي��زة ب�ين البلدي��ن الش��قيقني
خصوص��ا في ه��ذا الظ��رف  ،مبينا ان
اجملال متاح امام الش��ركات التونس��ية

لالس��هام ف��ي اعم��ار املناط��ق بع��د
حتريرها من عصاب��ات داعش االجرامية
بفضل قواتنا املسلحة وابطال احلشد
الشعبي  ،الفتا الى ان حتت مظله االحتاد
 ١٦٧الف شركة ومليون تاجر في جميع
احملافظات  ،مؤكدا ان الس��وق العراقية
سوق واعدة وان العالقات الثنائية بدات
بالتحس��ن  ،ودعا الى فت��ح خط جوي
مباش��ر بني البلدين وتبسيط اجراءات
احلصول على تأش��يرات الس��فر اسوة
بال��دول التي يدخ��ل اليه��ا العراقيني
بصورة مباشرة وعن طريق املطارات .
م��ن جانبه قدم وزير الش��ؤون اخلارجية
التونسي التهاني الى االسرة التجارية
العراقي��ة وال��ى الش��عب العراق��ي
مبناس��بة االنتص��ارات املتحقق��ة في
املوص��ل ض��د « داعش «  ،مؤك��دا انها
نصر للعرب جميعا  ،معربا عن ش��كره
وتقدي��ره لرئي��س غرف��ة جت��ارة بغداد
جعفر احلمداني على حس��ن الضيافة
واالس��تقبال للوفد التونسي  .واوضح

مجلس االعمال العراقي التونسي

الوزير التونس��ي حرص حكومته على
متتني عالقاتها االخوية مع العراق  ،وافاد
ان هنالك موافقات جرت الفتتاح اخلط
اجلوي املباش��ر بني البلدي��ن خالل االيام
القليل��ة املقبلة  ،ونح��ن نواصل اجراء
اتصاالتنا مع االش��قاء العراقيني بهذا
الشان اضافة الى اننا نبحث ايضا فتح
خط بحري بني البلدين
الى ذل��ك بني رئيس غرفة جت��ارة تونس
مني��ر املؤخ��ر رغبة ب�لاده ف��ي تطوير
العالقات التجارية والصناعية خصوصا
وان الصناعة التونس��ية مش��هود لها
باجل��ودة و املتانة على وف��ق املواصفات
القياسية العاملية .
بعد ذلك تدارس اجلانبان خالل االجتماع
املواضي��ع املدرج��ة في ج��دول اعمال
اجللس��ة لتنفيذ االتفاقات املبرمة بني
اجلانب�ين والت��ي تص��ب ف��ي مصلحة
البلدين الشقيقني .
عل��ى صعيد متص��ل مت عق��د لقاءات
موس��عة للش��ركات التونس��ية

والش��ركات العراقي��ة بحض��ور رئيس
اجله��از للتقييس والس��يطرة النوعية
واعضاء الهيئة االستش��ارية لتدارس
بع��ض االم��ور والتس��هيالت الت��ي
من املمك��ن االرتق��اء بها ف��ي عملية
االستيراد والتصدير كما مت خالل اللقاء
تبادل وجهات النظ��ر بني اجلانبني حول
مجاالت التب��ادل التج��اري والصناعي
بينهما .
ودعا جعف��ر احلمداني خ�لال اللقاءات
الش��ركات العراقي��ة والتونس��ية
للمش��اركة ف��ي امللتق��ى العراق��ي
التونس��ي الذي من املؤم��ل عقده في
صفاقس خالل االشهر املقبلة  ،مؤكدا
على ضرورة االس��تفادة من هذا اللقاء
والعم��ل بصورة جدي��ة لزي��ادة امليزان
التج��اري ودخ��ول البضائع التونس��ية
في العراق وتصدي��ر البضائع العراقية
الى تونس  ،مش��يرا الى ان العراق ميتاز
بالتمور اجليدة  ،اذ من املمكن ابرام عقد
تبادل جتاري بني البلدين بهذا الشأن .

تقارير محلية
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كهرباء البصرة توقع عقدًا لصيانة وتشغيل محطة الكحالء الغازية

مالكات الوسطى تنجز أعمال الصيانة الدورية لمحطاتها التحويلية
متابعة الصباح الجديد:
اجنزت املالكات الهندسية والفنية
في املديرية العامة لنقل الطاقة
الكهربائية /املنطقة الوس��طى
أعمال الصيانة الدورية لعدد من
محطاتها التحويلية.
واوضح املتحدث الرسمي باسم
وزارة الكهرب��اء الدكتور مصعب
سري املدرس ان االعمال تضمنت
أطف��اء احملول��ة الذاتي��ة رقم ()2
وذلك لفق��دان التي��ار ( )D.Cعن
الطور ( )Sفي محطة أالمني 400
ك.ف وأعادته��ا للعم��ل ,كذل��ك
اطف��اء احملولة الرئيس��ة رقم ()1
في محطة الوزيري��ة التحويلية
لغرض معاجل��ة نضوح الزيت من
رأس القابلو .
وقال املتحدث الرسمي ان العمل
يستمر في تفكيك قاطع الدورة
( H7)400ك  .ف ن��وع ماكرين��ي
لغرض أستبداله بأخر نوع ()ABB
مع أجراء عملية الكش��ف العام
على املعدات في محطة واس��ط
 400ك  .ف و معاجلة نضوح الزيت
م��ن ( )V.Tعل��ى مجم��ع القوى
 132ك  .ف رق��م ( )2ف��ي محطة
الكاظمية التحويلية,الى جانب
صيانة قاطع الدورة ( )M16التابع
خلط جميل��ة القدمية  132ك  .ف
رقم ( )2في محطة شمال بغداد
 400ك  .ف و أجراء الفحص على
أشارات ( )Pilot Wireعلى خطي
الغازي��ة رقم ( )2+1ف��ي محطة
الزعفرانية التحويلية .
واض��اف الدكت��ور امل��درس لق��د
مت أطف��اء احملول��ة الذاتي��ة رق��م
( )3لفح��ص اجه��زة احلماية في
محطة ش��رقي بغداد  400ك.ف
وكذل��ك اطفاء احملولة الرئيس��ة
رق��م ( )3ألس��تبدال محول��ة
الفولتي��ة جه��ة  33ك.ف ف��ي
محط��ة اجلامع��ة التحويلي��ة,

يستمر العمل
في تفكيك
قاطع الدورة
( H7)400ك .
ف نوع ماكريني
لغرض أستبداله
بآخر نوع ()ABB
مع إجراء عملية
الكشف العام
على المعدات في
محطة واسط

أعمال الصيانة الدورية

اضافة الى اطفاء احملولة الرئيسة
رقم ( )2في محطة شمالي بغداد
 132ك.ف للعم��ل عل��ى مجمع
القوى رقم ( )2جهة  11ك.ف .
واش��ار امل��درس لق��د مت كذل��ك
اس��تبدال العوازل املتضررة على
خ��ط ش��مال بغ��داد – جميل��ة
القدمي��ة  132ك.ف رق��م ()2
وخ��ط احلس��ينية – الطارمي��ة
 132ك.ف رق��م ( )2وخ��ط غربي
بغ��داد – احلرية  132ك.ف رقم ()2
م��ن جهة محطة احلري��ة واجراء
الفحص عل��ى مقاييس الطاقة
خلطوط محطة الفارابي القدمية
 132ك.ف وكذلك فحص وصيانة
مقايي��س الطاق��ة للخط��وط

واحمل��والت جه��ة  132ك.ف ف��ي
محطة جنوبي الكوت التحويلية
.
عل��ى صعي��د متصل وباش��راف
مباشر من قبل مدير عام املديرية
العامة لنقل الطاقة الكهربائية
ف��ي اجلن��وب املهندس زي��اد علي
فاضل اجنزت املالكات الهندسية
والفني��ة ف��ي املديري��ة العام��ة
اعمال الصيانة الدورية لعدد من
الشبكات الكهربائية .
واوض��ح امل��درس ان االعم��ال
تضمن��ت صيان��ة قواط��ع الدورة
11ك.ف مبحط��ة القرن��ة اجلديدة
لضمان اس��تمرارها بالعمل ورفع
جاهزيته��ا ,ال��ى جان��ب معاجلة

بالتعاون والتنسيق مع الجامعة التكنولوجية

»النفطية» تعقد المؤتمر العالمي
التخصصي للنانوتكنولوجي في آيار
بغداد  -الصباح الجديد:
التحضي��رات
تتواص��ل
واإلجتماع��ات الت��ي تعقده��ا
اللجن��ة التحضيري��ة واللجنة
املش��رفة عل��ى إقام��ة أول
مؤمت��ر عامل��ي تخصص��ي
للنانوتكنولوج��ي ف��ي صناعة
النفط و الغ��از املزمع عقده في
شهر آيار املقبل .
وتأت��ي ه��ذه التحضي��رات
بالتنس��يق والتعاون املش��ترك
بني وزارتي النفط  /شركة توزيع
املنتج��ات النفطي��ة والتعليم
العال��ي والبح��ث العلم��ي /
اجلامع��ة التكنولوجي��ة لعقد
املؤمتر باش��راف مباشر من قبل
مدير عام شركة التوزيع املهندس
علي عبد الكرمي املوسوي ورئيس
اجلامع��ة التكنولوجية الدكتور
أمني دواي ثامر .
وق��ال املوس��وي إن ه��ذا املؤمت��ر
العامل��ي يع��د األول م��ن نوع��ه
كون��ه ميثل نقطة حت��ول كبيرة
ف��ي مج��ال التط��ور العلم��ي
التخصصي في مج��ال النفط

والغاز والذي مت تثبيته في مواقع
املؤمت��رات العاملي��ة ف��ي اإلحت��اد
األوروبي واجلامعات األميركية .
واض��اف املوس��وي ال��ى أن��ه
س��يبحث كذل��ك تقني��ة
النانوتكنولوجي في العراق من
خالل اإلستفادة من هذا التطور
العلمي في مجال النفط و الغاز
 ،موضحا بأنه س��يتم في املؤمتر
املؤمل عقده في ايار املقبل طرح
الكثير من اجلوانب املهمة والتي
ستس��هم ف��ي تطوي��ر الواقع
النفطي م��ن خالل إس��تعمال
امل��واد النانوي��ة املتقدم��ة ف��ي
إنشاء محطات الوقود واملعدات
النفطية وإس��تعمال التقنيات
احلديث��ة ف��ي محط��ات تعبئة
الوق��ود وكذل��ك إس��تعمال
تطبيق��ات النان��و تكنولوج��ي
في خ��زن املش��تقات النفطية
والغـاز.
م��ن جانبه��ا أوضح��ت اللجنة
املش��رفة عل��ى ه��ذا املؤمت��ر
العامل��ي والت��ي ضم��ت العديد
من الش��خصيات من ذوي اخلبرة

واإلختصاص ف��ي مجال النفط
والغاز واجملال العلمي التخصصي
من بينهم وكيل الوزارة لشؤون
التوزي��ع معتصم أكرم والوكيل
األقدم ل��وزارة التعلي��م العالي
والبحث العلم��ي الدكتور عبد
عطي��ة الس��راج إن��ه س��يتم
مناقش��ة بح��وث مهم��ة ف��ي
املؤمتر مت إعدادها من قبل باحثني
متخصصني ومت إختيارها لتكون
م��ن احمل��اور
الرئيس��ة للتباحث
ّ
بتفاصيلها متهيدا لتنفيذها مبا
يخدم املصلحة العامة .
وم��ن اجلدير ذكره إن ه��ذا املؤمتر
يع��د األول من نوع��ه في العراق
وعلى مستوى عالي من التطور
العلمي والتقني والذي مت وضعه
ف��ي مصاف املؤمت��رات العاملية و
س��يمثل نقطة حتول كبيرة في
مجال القطاع النفطي من خالل
إدخ��ال التقني��ة التكنولوجية
احلديث��ة ف��ي العمل مب��ا يخدم
العامل�ين ف��ي املؤسس��ات
النفطية وبالتالي تعود فائدته
على اجملتمع العراقي .

تقرير

عارض فني على احملولة الرئيس��ة
رقم1/ف��ي محط��ة الس��ماوة
القدمية واعادتها الى العمل بوقت
قياسي ,وكذلك استبدال محولة
التي��ار 132ك ف التابعة ملش��رك
القوى في محطة الرفاعي.
وتأتي هذه االعمال من اجل ضمان
استمرار تدجهيز املواطنني بالتيار
الكهربائي باعلى قدر ممكن .
الى ذل��ك وقع مدير ع��ام املديرية
العامة النتاج الطاقة الكهربائية
ف��ي البص��رة املهن��دس حتس�ين
زكي عقدا ً مع مدير ش��ركة ()stx
الكورية لصيانة وتشغيل محطة
كهرباء الكحالء الغازية.
واك��د املدير الع��ام عل��ى اهمية

العق��د وتنفيذ جميع م��اورد في
بن��وده واهمه��ا صيان��ة احملط��ة
ومتابعتها وتش��غيلها الى جانب
اقامة منه��اج تدريب��ي متكامل
مل�لاكات احملط��ة  ،مش��يرا ً الى ان
توقي��ع مثل هكذا عقد س��يكون
ل��ه االث��ر االيجاب��ي عل��ى دميومة
احملطة.
وب�ين املدي��ر العام ان ه��ذا العقد
ب��ادرة خي��ر لعق��ود مس��تقبلية
اخرى مع شركات رصينة حملطاتنا
االنتاجي��ة ف��ي ش��تى اجمل��االت
وخصوص��ا ً نحن على ابواب فصل
الصي��ف ويتطلب من��ا املزيد من
اجلهود والتعاون املشترك لدميومة
اس��تقرار التي��ار الكهربائ��ي في

العراق خدمة للصالح العام .
يذك��ر ان احملط��ة تتكون م��ن اربع
وح��دات توليدي��ة بواق��ع ()500
ميكاواط للوحدة الواحدة .
م��ن جان��ب اخ��ر عقد مدي��ر عام
املديرية العامة املذكورة اجتماعا ً
موس��عا ً م��ع مدي��ري محط��ة
الكح�لاء الغازي��ة و محط��ة
ديزالت ش��مال العم��ارة ومحطة
ب��زركان الغازي��ة ومت م��ن خ�لال
االجتم��اع مناقش��ة بعض االمور
املهمة ووضع احللول للمشكالت
واملعوق��ات  ،مطالبا ً املالكات بذل
اقص��ى اجله��ود املمكن��ة الجن��از
اعم��ال الصيان��ات قبل موس��م
الصيف .

مجلس الحج والعمرة يستعرض
تعاقدات الهيئة للموسم المقبل
بغداد  -الصباح الجديد:
عقد مجلس ادارة الهيئة العليا
للحج والعمرة برئاس��ة الشيخ
الدكتور خالد العطية اجتماعه
الدوري وبحضور جميع اعضائه.
وذكر الناطق الرس��مي باس��م
الهيئ��ة حس��ن فه��د الكناني
ان «العطي��ة اثن��ى ف��ي بداي��ة
االجتم��اع عل��ى االنتص��ارات
الكبي��رة التي حتققه��ا القوات
املس��لحة واحلش��د الش��عبي

ف��ي اجلان��ب االمين م��ن املوصل
وغرب املدينة وقرب اعالن النصر
النهائ��ي عل��ى تنظي��م داعش
االرهابي».
واش��ار الى ان «االجتم��اع جرى
خالله اس��تعراض جلنت��ي ايجار
السكن واالطعام والنقل وبقية
اخلدمات في املدينة املنورة ومكة
املكرم��ة ملوس��م احل��ج املقبل
الهم م��ا مت اجنازه م��ن تعاقدات
مع افضل الشركات السعودية،

بغي��ة تقدمي اخلدم��ات املطلوبة
للحاج العراقي الكرمي».
يذك��ر ان هيئ��ة احل��ج والعمرة
اعلنت االس��بوع املاضي اكمال
تعاقداتها مع اجلانب السعودي
بوق��ت مبك��ر لتوفي��ر اخلدمات
الضروري��ة للحج��اج الفائزي��ن
بقرعة املوس��م املقب��ل وتوفير
جميع املس��تلزمات التي تخص
رحل��ة احلج��اج ال��ى بي��ت اهلل
احلرام.

منع استيراد المنتجات الطبية لمثيالتها المصنعة محليًا
بغداد  -الصباح الجديد:
قررت جلن��ة الش��ؤون االقتصادية
منع اس��تيراد املنتجات الطبية
التي تنتج مثيالتها في الشركة
العام��ة للصناعات النس��يجية
واجلل��ود التابعة ل��وزارة الصناعة
واملع��ادن وذل��ك دعم��ا للمنت��ج
الوطني.
واوض��ح بي��ان صحفي ص��در عن
وزارة التخطيط اطلعت « الصباح
اجلدي��د « عل��ى نس��خة من��ه ان

جلنة الش��ؤون االقتصادية عقدت
جلستها السابعة برئاسة الوزير
الدكتور سلمان اجلميلي وعضوية
وزراء املالي��ة والصناع��ة والزراعة
ووكالء وزارات النفط – التخطيط
– التعلي��م العال��ي والبح��ث
العلمي  ،فيما استضافت اللجنة
وزيرة االعمار واالسكان والبلديات
العام��ة اضاف��ة ال��ى ع��دد م��ن
املديرين العامني في الوزارة فضال
عن اس��تضافة املالك املتقدم في

وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث
العلمي.
وذك��ر البي��ان ان اللجن��ة وجهت
صن��دوق اع��ادة اعم��ار املناط��ق
املتضررة من العمليات االرهابية
العمل على توفير املبالغ املطلوبة
العادة اعمار اجلامعات في املناطق
احمل��ررة مل��ا لذلك من انعكاس��ات
ايجابية ف��ي اس��تقرار املواطنني
وتس��ريع وتي��رة اعادة احلي��اة إلى
طبيعتها في تلك املناطق.

لجان مشتركة

لمتابعة عمل المطاحن
في األنبار وصالح الدين

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتصنيع احلب��وب بوزارة
التج��ارة عن قي��ام جلنة فني��ة مش��تركة من فرع
تصنيع احلب��وب في االنبار بزيارة مطحنة طيبة في
قضاء هيت لالشراف على عملية الطحن التجريبي
فيها .
واوض��ح مدير عام الش��ركة املهندس طه ياس�ين
عب��اس ان اللجن��ة زارت املطحن��ة لالش��راف على
عملية الطحن التجريبي والوقوف على مدى كفاءة
املطحنة لالنتاج والدخول ضمن اخلطة التسويقية
لرف��د احملافظة مب��ادة الطحني بعد توق��ف دام اكثر
من  3س��نوات بس��بب االعم��ال العس��كرية التي
ش��هدتها احملافظة وسيطرة عناصر تنظيم داعش
االرهابي على القضاء خالل تلك الفترة.
من جانب اخر اش��ار ياسني الى قيام جلنة مشتركة
م��ن وح��دات الرقاب��ة والس��يطرة النوعي��ة بفرع
تصني��ع احلبوب ف��ي صالح الدين وممثل�ين عن دائرة
الرقاب��ة التجارية واملالية بزي��ارة لعدد من املطاحن
العاملة في احملافظة لالطالع على نوعية الطحني
املنتج حيث مت سحب لنماذج من احلبوب والطحني
الغراض الفحص اخملتبري ومت تأشير بعض اخملالفات
بحق قسم من املطاحن التي متت زيارتها ورفع تقرير
بالزيارة واخملالقات الى االقسام واللجان املتخصصة
التخ��اذ االجراءات املطلوبة حس��ب بنود عقد انتاج
الطحني.

العراق يبحث مع اليابان

تطوير شبكات االتصاالت
بغداد  -الصباح الجديد:
بحث الوكي��ل الفني لوزارة االتص��االت امير خضر
البياتي مع ممثل الوكال��ة اليابانية للتعاون الدولي
(جايكا) والوفد املرفق له ملتابعة مش��روع مش��روع
الق��رض اليابان��ي مبرحلت��ه االولى اخل��اص بتطوير
شبكات االتصاالت في املدن الرئيسة .
واضح الوكيل الفني للوزارة ان تنفيذ ش��بكة نفاذ
ضوئي يش��مل للـ  FTTHسعة  150الف خط في
 6مناط��ق من بغ��داد ونصب بدالة متط��ورة IMS
متعددة اخلدمات من هاتف ارضي وانترنت وتليفون
مع منظومة التحاسب واجلبايه املوحدة .
وق��د رحب الوكي��ل الفني بالوفد معرب��ا عن رغبة
العراق ف��ي التعاون م��ع احلكوم��ة اليابانية ودعم
اليابان الدائم للش��عب العراق��ي وخاصة في ظل
الظ��روف السياس��ية والوضع االمن��ي والتحديات
ف��ي حرب��ه ضد االرهاب ام�لاً املزيد م��ن الدعم من
احلكومة اليابانية العمار العراق خالل متويل املرحلة
الثانية ملشروع القرض في الوزارة .

تجهيز مركز المصطفى
بجهازي الوقوف

الكهربائي للمعوقين
اعالم الدائرة
اعلنت دائرة صحة بغ��داد الكرخ عن اجرائها بتجهيز
مركز املصطفى التخصصي لتأهيل املعوقني بجهازي
الوقوف كهربائي اخلاص باملعوقني من ذوي االحتياجات
اخلاص��ة  .واوضح مدير مرك��ز املصطفى التخصصي
لتأهي��ل املعوقني الدكت��ور عبد اهلل نوري حس�ين أن
دائرة صحة بغداد الكرخ قامت بتجهز املركز بناء على
الطلب واحلاجة ملثل هذا النوع من االجهزة التي تقوم
بعالج و اجراء متارين لشريحة ذوي االحتياجات اخلاصة
وكذلك كثرة املراجعني والزخم احلاصل على املركز.
وبني مس��ؤول وحدة الع�لاج الطبيعي رئيس معاجلني
اقدم عباس هاش��م ابراهي��م ان ادخال هذين اجلهازين
ال��ى العمل ف��ي وحدة الع�لاج الطبيعي سيس��هم
بعالج املرض��ى واملراجعني من ذوي االحتياجات اخلاصة
ويق��وم باج��راء التمارين و العالج��ات ملعوقي (اصابات
احلبل الشوكي  ،الشلل النصفي  ،الشلل الثالثي) .

دعا الى تنظيم دورات تدريبية للشباب

رئيس هيئة السياحة يؤكد على تطوير الواقع السياحي في الديوانية
بغداد  -الصباح الجديد:
بح��ث رئيس هيئة الس��ياحة حمود
محسن حسن مع محافظ الديوانية
الدكتور سامي جبار احلسناوي سبل
تطويرالواق��ع الس��ياحي باحملافظة
من خ�لال التعاون ب�ين دوائرالهيئة
واحلكوم��ة احمللي��ة لتج��اوز جمي��ع
املش��كالت واملعوق��ات الت��ي م��ن
املمكن ان تواجه قطاع السياحة .
وق��ال رئي��س الهيئ��ة خ�لال لقائه
محاف��ظ الديوانية ان��ه يتم العمل
عل��ى اعداد املالكات الس��ياحية وان
الهيئ��ة مس��تعدة لتق��دمي الدعم
الكاف��ي م��ن خ�لال عمل ال��دورات
التدريبي��ة الس��ياحية للش��باب
الراغب�ين من ابن��اء احملافظة لغرض
تأهيله��م للعمل في ش��تى املرافق
السياحية .
واك��د رئي��س الهيئ��ة على إرس��ال
محاضري��ن وخب��راء ف��ي ه��ذا اجملال
للمحافظ��ة  ،داعيا جمي��ع اجلهات
املس��وؤلة في احملافظة التكاتف من

اجل النهوض بالقطاع الس��ياحي،
ألنه يعد رافدا مهما.
م��ن جانب��ه رح��ب احملاف��ظ بجميع
املقترح��ات واالف��كار الت��ي طرحها
رئيس هيئة الس��ياحة  ،مؤكدا على
تع��اون احملافظ��ة  ،مب��ا يخ��دم واقع
الس��ياحة خلدم��ة الع��راق عموم��ا
واحملافظة خاصة .
وقدم احملافظ مقترحا برفع مستوى
شعبة سياحة الديوانية الى قسم
يأخذ على عاتقه ادارة العمل السياح
 ،الفت��ا ال��ى امتالكه��ا الكثي��ر من
مقوم��ات اجلذب الس��ياحي واالثاري
الحتوائه��ا على العديد من املقاصد
الس��ياحية التي تس��توجب تضافر
اجلهود لتطويرها والنهوض بها امام
الزائ��ر الداخل داعيا ف��ي الوقت ذاته
الى عمل محطات اس��تراحة للزوار
والوافدين قرب املزارات الدينية .
ه��ذا وحض��ر االجتماع رئي��س جلنة
السياحة واالثار في مجلس احملافظة
زين��ب العاب��دي والش��يخ نائل عناد
النائل��ي وع��دد من اعض��اء مجلس
احملافظة ومدير ع��ام دائرة التفتيش

جانب من االجتماع

واملتابعة في هيئة السياحة االستاذ
كنعان منذر.
وف��ي الش��أن ذات��ه زار رئي��س هيئة
السياحة ش��عبة سياحة الديوانية
لغ��رض مناقش��ة كيفي��ة دع��م
السوق السياحية من خالل خريجي
الكلي��ات واملعاهد املتخصصة برفد
القطاع الس��ياحي ودوره��ا الفاعل
واملؤثر بتنميته.
وتفق��د رئي��س الهيئ��ة ش��عبة
س��ياحة الديواني��ة والتق��ى باملالك
الوظيف��ي فيه��ا ،من أج��ل الوقوف
على س��يرعملهم وابرزاملش��كالت
واملعوق��ات الت��ي تعترضهم فضال
ع��ن اطالعه عل��ى م��دى تواصلهم
مع الدوائر ذات العالقة في احملافظة
واس��هامهم في تذلي��ل الصعوبات
التي تواجه القطاع اخلاص  ،السيما
وان محافظ��ة الديواني��ة تع��د من
اهم املقاصد السياحية املهمة في
العراق.
وخ�لال االجتم��اع ال��ذي عق��د في
مق��ر ش��عبة س��ياحة الديواني��ة
ط��رح املوظف��ون موض��وع الفنادق

واملطاع��م الش��عبية ف��ي احملافظة
وكيفي��ة التعام��ل معه��ا  ،حي��ث
مت التوجي��ه بض��رورة اقتصارعم��ل
الهيئة بالكش��ف على هذه املرافق
الس��ياحية فق��ط وتك��ون برعاي��ة
احملافظ��ة كونه��ا التق��ع ضم��ن
املواصفات السياحية احملددة مبوجب
قانون هيئة السياحة رقم  14لسنة
 1996املعدل عل��ى ان يتم تزويدهم
بكتاب رس��مي من هيئة الس��ياحة
لبيان هذه احلالة فقط .
واك��د رئي��س الهيئ��ة عل��ى ضرورة
تبس��يط االج��راءات املطلوب��ة ملنح
اجازة املراف��ق الس��ياحية بأنواعها
جلمي��ع ابن��اء احملافظ��ة  ،ومبا يضمن
تطوير واقع السياحة فيها .
بدورها اكدت رئيسة جلنة السياحة
واالث��ار زين��ب العابدي اس��تعدادها
للتع��اون م��ع موظف��ي الش��عبة
للنه��وض بالقط��اع الس��ياحي ،
مبين��ة ان احملافظة متتل��ك مقاصد
س��ياحية عديدة منها ه��ور الدملج
وال��ذي يس��تحق تش��كيل ش��عبة
متخصصة به .
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مقتل عشرين مدنيا في غارة للتحالف العربي في صنعاء

ترامب يدعو الرئيس الفلسطيني

ّ
القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مواقع

لزيارة البيت األبيض «قريبا»

واشنطن ـ أ ب ف:
دع��ا الرئيس االميركي دونال��د ترامب امس االول
اجلمعة نظيره الفلس��طيني محمود عباس الى
زيارة البي��ت االبيض قريبا وذلك ف��ي اول اتصال
هاتفي بينهما منذ تس��لم ترامب منصبه ،وفق
ما اعلنت الرئاسة الفلسطينية.
وق��ال الناطق باس��م الرئاس��ة نبيل أب��و ردينة
ف��ي بيان نش��رته وكال��ة األنباء الفلس��طينية
الرس��مية ان «ترامب وجه دعوة رسمية للرئيس
عب��اس لزيارة البيت األبيض قريبا ،لبحث س��بل
اس��تئناف العملية السياس��ية ،مؤكدا ً التزامه
بعملي��ة س�لام تق��ود إل��ى س�لام حقيقي بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني».
واض��اف اب��و ردينة «ب��دوره ،أك��د الرئيس عباس
متسكنا بالسالم كخيار استراتيجي إلقامة دولة
فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل».
وخالل لقائ��ه رئيس الوزراء االس��رائيلي بنيامني
نتانياهو في ش��باط  ،بدا ان ترامب ينأى بنفسه
من حل الدولت�ين الذي يعتبره الفلس��طينيون
اساسا الي تسوية مقبلة مع اسرائيل.

عملية استطالع أميركية
بريطانية في منطقة البلطيق
لندن ـ رويترز:
قامت طائرتا اس��تطالع اس��تراتيجيتان أميركية
وبريطانية بتحليق مشترك قرب حدود روسيا مع
دول البلطيق ،حس��بما أفادت ،امس االول اجلمعة،
مواق��ع غربي��ة متخصص��ة ف��ي رص��د حتليقات
الطائرات احلربية.
وبحس��ب الواقع فإن طائرة  RC-135Wاألمريكية
التي أقلعت من قاعدة «ميلدنهال» في بريطانيا،
نف��ذت مهم��ة االس��تطالع اإللكترون��ي بالقرب
م��ن األراض��ي الروس��ية ،مب��ا في ذل��ك محافظة
كالينينغراد ،خالل عدة س��اعات .وبناء على نتائج
املهمات السابقة ،فقد كان مسار الطائرة يفترض
قيامه��ا مبهم��ات االس��تطالع ق��رب محافظتي
بسكوف ولينينغراد أيضا.
وأشارت املواقع ذاتها إلى عدم وجود بيانات دقيقة
عن مس��ار الطائرة األميركية ،وذلك بسبب إغالق
جهازها املرسل-اجمليب أثناء حتليقها.
وأضافت املواق��ع الغربية أن طائ��رة بريطانية من
الطراز نفسه التي أقلعت من قاعدة «وودينغتون»
ش��اركت م��ع مثيلته��ا األميركي��ة ف��ي مهمة
االستطالع.

الحوثيين في «حاكمة» وتقترب من المطار الدولي
متابعة الصباح الجديد:
ق��ال مص��در عس��كري حكوم��ي
ان «مقات�لات التحال��ف العرب��ي
استهدفت نقطة تفتيش للحوثيني
غي��ر ان املركب��ات العس��كرية التي
كانت ف��ي النقطة فرت الى س��وق
الق��ات ال��ذي كان اله��دف الثان��ي
للغ��ارات م��ا أدى ال��ى مقتل س��تة
حوثي�ين وعش��رين مدني��ا وج��رح
اخرين»
وقت��ل  20مدني��ا وس��تة متمردي��ن
ام��س االول اجلمع��ة ف��ي اليمن في
غارة جوية للتحالف العربي اصابت
س��وقا للقات ف��ي مديري��ة اخلوخة
الواقع��ة عل��ى البحر األحم��ر ،وفقا
ملصادر عسكرية وطبية.
وق��ال مص��در عس��كري حكوم��ي
ان «مقات�لات التحال��ف العرب��ي
استهدفت نقطة تفتيش للحوثيني
غي��ر ان املركب��ات العس��كرية التي
كانت ف��ي النقطة فرت الى س��وق
الق��ات ال��ذي كان اله��دف الثان��ي
للغ��ارات م��ا أدى ال��ى مقتل س��تة
حوثي�ين وعش��رين مدني��ا وج��رح
اخرين».
واته��م املصدر العس��كري احلوثيني
الذي��ن يس��يطرون عل��ى اخلوخ��ة
باس��تخدام املدني�ين ك��ـ»دروع
بشرية».
من جهتها ،اشارت محطة تلفزيون
املتمردي��ن «املس��ار» ال��ى ان الغ��ارة
اجلوية اسفرت عن مقتل  27شخصا
وجرح العشرات.
ولم يتس��ن احلص��ول عل��ى رد فعل
من التحال��ف العرب��ي ،املتهم منذ
بداية تدخله في اذار  2015بالتسبب
بس��قوط ضحاي��ا مدني�ين ف��ي
الغارات.
من جهة ثانية اعلن احلوثيون أن زورقا

إقالة  46مدعيًا ّ
عامًا
فدراليًا ّ
عينهم أوباما
واشنطن ـ أ ب ف:
أج��رت إدارة الرئيس االميرك��ي اجلمهوري دونالد
ترامب عملية تطهير في وزارة العدل امس االول
اجلمع��ة بطلبه��ا م��ن  46مدعيا عام��ا فدراليا
ع ّينهم س��لفه الدميوقراطي ب��اراك اوباما خالل
واليتيه ،تقدمي استقاالتهم.
وفي الواليات املتحدة يطلب الرؤس��اء اجلدد عادة
من موظفني في وكاالت فدرالية مع ّينني مبوجب
قرارات اصدرها اسالفهم تقدمي استقاالتهم كي
يتس��نى لهم تعيني اش��خاص موالني لهم في
هذه املناصب .لكن ما هو غير عادي هو اقالة هذا
العدد الكبير من املدعني العامني دفعة واحدة.
وممن شملتهم عملية التطهير خصوصا املدعي
العام الفدرالي ملنطقة مانهاتن بريت بارارا الذي
طلب��ت منه االدارة تقدمي اس��تقالته على الرغم
م��ن انه التقى ش��خصيا ترامب بعي��د انتخابه
رئيس��ا وقبيل تس��لمه مفاتي��ح البيت االبيض
واعالن��ه اثر اللقاء ان الرئيس املنتخب طلب منه
البقاء في منصبه.
وقالت املتحدثة باسم وزارة العدل سارة ايسغور
فلوري��س ان «وزي��ر العدل جيف سيش��نز طلب
من  46مدعيا عام��ا فدراليا عينهم اوباما تقدمي
اس��تقاالتهم من اج��ل ضمان حص��ول عملية
انتقال سلسة».

تقـرير

شؤون عربية ودولية

قتل  20مدنيا وستة
متمردين امس االول
الجمعة في اليمن في
غارة جوية للتحالف
العربي اصابت سوقا
للقات في مديرية
الخوخة الواقعة على
البحر األحمر ،وفقا
لمصادر عسكرية
وطبية

جانب من املعارك في اليمن
بحريا تابع للتحال��ف العربي انفجر
اخلمي��س املاض��ي ج��راء اصطدامه
بلغ��م بحري على الس��احل الغربي
للمخ��ا ،املدينة املطل��ة على البحر
االحم��ر الت��ي اس��تعادت الق��وات
املوالي��ة للرئي��س عبد رب��ه منصور
هادي الس��يطرة عليه��ا في مطلع
شباط بإسناد من التحالف.
وبحس��ب وكال��ة س��بأ التابع��ة
للحوثيني ف��ان «أحد الزوارق البحرية
التابع��ة لق��وى الع��دوان ومرتزقته
تعرض لالصط��دام أمس االول بلغم
بحري على الس��احل الغربي للمخا
ما أدى إلى انفجاره وإصابة وفقد من
كانوا على متنه».
وف��ي غض��ون ذل��ك ّ
ومتكن��ت قوات

الش��رعية اليمنية ،بدعم من قوات
التحالف العربي ،أمس االول اجلمعة،
من الس��يطرة على مواقع منطقة
«حاكم��ة» الت��ي تط��ل عل��ى عمق
القوات االنقالبي��ة في آخر معاقلها
مبديرية نهم ،ش��رقي صنعاء ،وباتت
على مس��افة ثالث��ة كيلومترات من
مديري��ة أرح��ب املطلة عل��ى مطار
صنع��اء الدولي ،في حني وقع  12من
عناصر احلوثني أسرى في أيدي اجليش
الوطني.
وقال��ت مص��ادر عس��كرية إن قوات
الش��رعية ممثلة في اجليش الوطني
واملقاومة الش��عبية ،أح��رزت ،أمس
االول اجلمعة ،نصرا ً عس��كريا ً كبيرا ً
عل��ى األرض عق��ب حتري��ر مواق��ع

اس��تراتيجية في مديرية نهم شرق
صنعاء .وأشارت إلى إن قوات اجليش
واملقاوم��ة عق��ب س��يطرتها على
جب��ل العيان��ي املطل عل��ى مديرية
ارح��ب ،متكنت م��ن فرض س��يطرة
نارية على اخلط الرابط بني مديريتي
بني حش��يش وارحب شمال شرقي
صنعاء.
واكد العميد مه��دي محمد صالح
الرحب��ي ،أح��د قي��ادات اجلي��ش في
جبه��ة نهم في تصريح صحافي ،أن
قوات اجليش واملقاومة فرضت حصارا ً
محكم �ا ً عل��ى منطق��ة ضبوع��ة،
التي تعد آخر مناط��ق متركز القوات
االنقالبي��ة ،منوها بأن��ه مت قطع كل
خطوط إمداد احلوثني بش��كل كلي

وأصبح��ت امليليش��يا املتواجدة في
بع��ض املواقع ف��ي منطقة ضبوعة
محاصرة بشكل تام.
وذكر موق��ع الناطق باس��م اجليش
الوطن��ي اليمن��ي ،أن  12من القوات
احلوث��ي واخملل��وع وقع��وا أس��رى في
أيدي اجليش الوطني أثناء مواصلته،
اخلميس املاضي  ،منوها بأن األس��رى
من اللواء  63ح��رس جمهوري التابع
للرئي��س اخملل��وع عل��ي صال��ح ،وأن
البع��ض منه��م أصيب��وا بج��روح
بليغة .وأش��ار ب��ن دغر ،ف��ي اتصال
أج��راه م��ع رئي��س هيئ��ة األركان
العامة ،الل��واء الرك��ن محمد علي
املقدش��ي ،إن احلكومة وجهت وزارة
الصحة العامة والس��كان بس��رعة

ع�لاج جرحى احلرب ف��ي فرضة نهم
واخمل��ا وميدي وصرواح والبقع وبيحان
وعس��يالن ،وكاف��ة اجلبه��ات الت��ي
يخوض فيها اجلي��ش معارك عنيفة
ضد املليشيات االنقالبية.
وح ّث��ت مفوضي��ة األمم املتح��دة
السامية لشؤون الالجئني على توفير
الدعم الدولي إثر نزوح عشرات اآلالف
ف��ي اليمن خالل األس��ابيع الس��تة
األخيرة .وقال الناطق الرسمي باسم
املفوضية ٬ويليام س��بيندلر ٬إن أكثر
من  62ألف ش��خص قد شردوا ٬وإن
القت��ال األخير في محافظة تعز أدى
إلى نزوح أكثر من  48ألف ش��خص٬
توجه معظمهم إل��ى مناطق أخرى
باحملافظة وإلى احلديدة.

األمم المتحدة تكشف عن أسوأ أزمة إنسانية في أربع دول منذ العام 1945
نيويورك ـ بي بي سي:
اعتب��رت األمم املتح��دة أن العال��م
يعيش في الوقت الراهن أسوأ أزمة
إنس��انية على اإلط�لاق منذ نهاية
احلرب العاملية الثانية ،حيث يعاني
نحو  20مليون إنس��ان في أربع دول
من اجملاعة.
ونقل��ت وكال��ة أسوش��يتد ب��رس

األميركي��ة ع��ن رئي��س إدارة األمم
املتح��دة للش��ؤون اإلنس��انية،
س��تيفن اوبراين ،قول��ه إن العالم
يش��هد حالي��ا األزمة اإلنس��انية
األش��د وقع��ا واألكثر جد ّي��ة منذ
العام  ،1945حي��ث يعاني أكثر من
 20مليون ش��خص م��ن اجلوع في
أربعة بلدان تشهد حروبا.

وأوض��ح املس��ؤول األمم��ي أن هؤالء
الن��اس ق��د يتعرض��ون للم��وت
ببساطة دون «جهد عاملي منسق»
من جانب املنظمات الدولية.
ووفقا له ،فمن الضروري ،للحيلولة
دون وق��وع كارث��ة إنس��انية ،تقدمي
مس��اعدات مالية في أس��رع وقت
ممك��ن لليم��ن وجن��وب الس��ودان

والصومال ونيجيري��ا ،ويجب جمع
م��ا ال يقل عن  4.4ملي��ار دوالر قبل
حلول متوز املقبل.
واض��اف اوبراي��ن « :م��ن دون ه��ذا
التمويل الضروري ،فإن منو األطفال
وتطوره��م في هذه الدول س��يتأثر
سلبا بشكل كبير ،حيث لن يكونوا
قادري��ن على الذهاب إلى املدرس��ة

ومستقبلهم ميكن أن يضيع».
وكان تقري��ر لألمم املتح��دة ،أعدته
منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة «فاو»
وش��بكة اإلنذار من اجل��وع ،قبل 4
س��نوات ،أفاد بأن «اجملاع��ة وانعدام
األمن الغذائي اخلطير تسببا بوفاة
 258ألف شخص ،بني تشرين األول
 2010نيسان ،2012بينهم  133ألف

طفل دون اخلامسة من العمر».
وتفيد ه��ذه «التقدي��رات العلمية
األول��ى» حلصيل��ة ضحاي��ا األزمة
الغذائي��ة ،ب��أن  4,6%م��ن إجمالي
الس��كان و 10%من األطفال الذين
تق��ل أعماره��م ع��ن  5س��نوات
لق��وا حتفهم في جنوب ووس��ط
الصومال».

نقاش وطني في هولندا حول اإلسالم قبل خمسة أيام من االنتخابات
امستردام ـ أ ب ف:
ش��ارك مئات املواطنني الهولنديني
ام��س االول اجلمع��ة ف��ي نق��اش
وطني حول االس�لام اقيم في اكبر
مس��جد في البالد قبل خمسة ايام
من انتخاب��ات تش��ريعية يتوقع ان
يحل فيها ثانيا حزب النائب املعادي
لالسالم غيرت فيلدرز.
وم��ع ان النائ��ب القوم��ي املتطرف
كان الغائ��ب االكبر عن هذا النقاش

الذي ش��ارك فيه ممثل��ون عن احزاب
هولندية صغيرة ومتوسطة ،إال انه
كان حاضرا في اذهان اجلميع ،مع ان
اس��مه لم يُذكر اال نادرا ،والس��بب
في ذلك انه وعد اذا ما اصبح رئيسا
للوزراء بأغالق املس��اجد وحظر بيع
القرآن واغالق احلدود امام املهاجرين
املسلمني.
وخالل النهار احل��واري الطويل الذي
احتضن��ه مس��جد الس�لام ف��ي

روتردام ،ش��ارك حوالى  400شخص
ف��ي ط��رح االس��ئلة والتصفي��ق
والهت��اف والضح��ك والص��راخ في
نقاش اتس��م بحيوي��ة بالغة حول
ديانة اصبحت احد احملاور االساسية
للحملة االنتخابية.
وتنوعت املواضي��ع التي اثيرت خالل
النق��اش م��ن الهوي��ة الهولندي��ة
ال��ى التمييز العنص��ري ومن الفكر
اجلهادي الى الفصل بني الكنيس��ة

والدول��ة ،وق��د عكس ه��ذا التنوع
اخمل��اوف الت��ي تس��اور املواطن�ين
والهواجس التي تنتابهم.
ويقدر عدد املس��لمني في هولندا مبا
ب�ين  840ألف��ا و 960ألف ش��خص،
أي نح��و  5%م��ن الس��كان البال��غ
عدده��م نح��و  17ملي��ون نس��مة.
ومعظم هؤالء م��ن أصول تركية أو
مغربية ،بحسب مكتب االحصاءات
الهولندية.

ومنذ  2015تضاعفت تقريبا حوادث
التميي��ز ،وتعرضت املس��اجد لنحو
 54حادث��ا جتل��ت في تلقي رس��ائل
تهدي��د عليها رموز نازية ،بحس��ب
اني��ك ف��ان دي��ر فال��ك الباحثة في
جامعة امستردام.
واظهرت احدث استطالعات نشرت
اجلمعة أن احل��زب الليبرالي بزعامة
رئيس الوزراء مارك روته س��يحصل
على  24م��ن مقاعد مجلس النواب

البالغة  150مقابل  22مقعدا حلزب
احلري��ة بزعام��ة فيل��درز و 22ايض��ا
حلزب النداء املسيحي الدميوقراطي،
بينم��ا س��يحل رابعا ح��زب اخلضر
بـ 20مقعدا .وفي غضون ذلك أعلن
وزير اخلارجية التركي مولود جاويش
أوغل��و أن بالده قد تف��رض عقوبات
اقتصادية وسياس��ية على هولندا
ف��ي حال إلغ��اء تصري��ح زيارته إلى
مدينة روتردام الهولندية.

إنشاء آلية ثالثية تحول دون وقوع صدامات بين جيوش العالم

البنتاغون ّ
يقر بضرورة تطوير قنوات االتصاالت والعالقات مع روسيا لمنع الصراعات في أوروبا
موسكو ـ وكاالت:
اعتب��رت وزارة الدف��اع األميركية أن من
الض��روري تطوير وتعزيز قنوات االتصال
والعالق��ات م��ع اجلي��ش الروس��ي ملنع
الصراع��ات ف��ي أوروبا وس��وريا واحمليط
اله��ادئ ،وقالت إن هذا يجع��ل العالم
أكثر أمنا.
وقال��ت دائرة الصحافة في وزارة الدفاع
األميركي��ة ،ف��ي تقرير ،امس الس��بت:
«هن��اك حاج��ة لقن��وات اتص��ال ب�ين
الق��ادة الروس ونظرائهم ف��ي الواليات
املتحدة للمس��اعدة في احلد من خطر
التص��ادم أو احل��وادث احملتمل��ة ،خاصة
ف��ي القواعد التي تعم��ل فيها القوات
األميركية بشكل مستمر على مقربة
من مناطق انتش��ار القوات الروس��ية،
على س��بيل املثال ،ف��ي منطقة البحر
األبيض املتوسط والبحر األسود ،وبحر
البلطي��ق وبحر الش��مال ،وف��ي أوروبا
واحمليط الهادئ وس��وريا» حسبما جاء
في وثيقة البنتاغون.
وحتدث البنتاغون ع��ن تقارير منتظمة
ص��درت ،ف��ي الس��نوات األخي��رة ،عن

اجليش�ين األميركي والروس��ي بش��أن
ح��وادث اقتراب خط��رة ب�ين الطائرات
والس��فن التابعة للبلدين ،وتوقف عند
األخط��ار احملتملة من قبيل «الس��لوك
غير املهني» .وأشار إلى أن روسيا دعت
مرارا للتفاوض حول هذه املس��ألة مع
الواليات املتحدة ودول الناتو األخرى ،وال
س��يما بشأن مس��ألة ترددات اإلرسال،
ولكن لم تبدأ هذه العملية بعد.
ونق��ل التقرير عن رئي��س هيئة األركان
األميركية املش��تركة ،اجلن��رال جوزيف
دانف��ورد ،تأييده تعزيز قن��وات االتصال
م��ع اجليش الروس��ي ،حيث ق��ال « :في
حال طرأت أي أزمة ،أريد أن تكون قنوات
االتص��ال مفتوح��ة حت��ى نتمكن من
التح��دث والتباحث في الزمن احلقيقي
ح��ول ما يح��دث في الواق��ع ،ومحاولة
حله��ا (األزم��ة) .حس��نا أعتق��د أنن��ا
جميعا نعرف من التاريخ أن احلس��ابات
اخلاطئة وس��وء الفهم ميكن أن تقودنا
في االجتاه اخلاطئ «.
ويش��ار إل��ى أن اجلنرال دانف��ورد التقى،
في وقت س��ابق من هذا األس��بوع ،مع
نظيريه الروسي والتركي ،لبحث إنشاء
آلي��ة ثالثية حت��ول دون وق��وع صدامات

البنتاغون

بني وح��دات م��ن جيوش ه��ذه البلدان
املتواجدة بسوريا في الوقت الراهن.
ووفقا لرئيس هيئة األركان املش��تركة،
ف��إن قناة االتص��ال القائم��ة حاليا بني
الوالي��ات املتحدة وروس��يا ملنع احلوادث
في س��ماء س��وريا «ضعيفة نوعا ما»،
على الرغم من أنها تستخدم بنجاح.
وأض��اف دانف��ورد« :أعتق��د أن من��ع
الصراع��ات املمت��دة ،والت��ي تش��مل
التفاع��ل املوث��وق بني ممثلي جيش��ينا
مهم جدا الس��تمرار العمليات اآلمنة
(لقوات اجليش) ،ولقد جنحنا في تقليص
خطر احلوادث في األشهر األخيرة» .
وفي الوقت نفس��ه ،قال جيف ديفيس،
املتحدث باس��م البنتاغون ،امس االول
اجلمع��ة ،للصحفيني ،إن هن��اك تزايدا
في اس��تخدام قنوات االتصال القائمة
حاليا بني اجليش�ين األميركي والروسي
ف��ي س��وريا ،واس��تخدامها يتم ليس
فق��ط للعملي��ات اجلوي��ة ،ولكن أيضا
خالل العمليات البرية.
وعل��ى الرغ��م م��ن ه��ذه التصريحات
املتفائل��ة بتحس�ين وتطوي��ر قن��وات
االتص��ال ب�ين وزارت��ي دف��اع وجيش��ي
البلدين ،ما زالت تتصاعد في واشنطن

أصوات نشاز مطالبة برفض التنسيق
مع روسيا في سورية وعدم التعاون مع
اجليش الروسي هناك.
وكان وزي��ر الدفاع الروس��ي ،س��يرغي
ش��ويغو ،أعلن أن محاوالت واش��نطن
إقام��ة ح��وار مع روس��يا م��ن منطلق
القوة لن تنجح ،مؤكدا في الوقت ذاته
أن وزارته مس��تعدة الستئناف التعاون
مع البنتاغون.
جدي��ر بالذكر أن البنتاغ��ون رفض ،في
عهد الرئيس األس��بق ب��اراك أوباما ،أي
جدي مع وزارة الدفاع الروسية إال
تعاون ّ
في أضيق احل��دود ،لدرجة أن وزيري دفاع
البلدين ل��م يلتقيا وال مرة ،رغم تواجد
وحدات من جيش��ي البلدين في الوقت
نفس��ه ،لكن في خنادق مختلفة على
األراضي السورية.
ويش��ار إل��ى أن التوقي��ع عل��ى مذكرة
تفاه��م لتجنب احل��وداث والتصادم بني
اجليشني ،األميركي والروسي ،في سوريا
مت ف��ي العام  ،2015بعد وقت قصير من
بدء القوات الفضائية -اجلوية الروسية
عملياتها العس��كرية في س��وريا ضد
اجلماع��ات اإلرهابي��ة هن��اك وخاص��ة
تنظيم «داعش».

اقتصاد
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بحثت مع «إكسون موبيل» مشاريع البنية التحتية

تقرير الوظائف يرفع

«النفط» تدعو شركات أميركية لالستثمار في الطاقة العراقية
بغداد ـ الصباح الجديد:
وصف وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي،
اللق��اء الذى جمع��ه بوزير اخلارجية
األميرك��ي ريك��س تيلرس��ون ف��ي
واش��نطن بأنه كان مثم��را للغاية،
موجه��ا ش��كر الش��عب العراقي
لإلدارة األميركية الس��تثناء العراق
من حظر السفر فى األمر التنفيذي
املعدل من الرئيس دونالد ترامب.
وق��ال اللعيبي «إنه دعا الش��ركات
األميركي��ة للمس��اهمة مبس��توى
أكب��ر وأفضل فى بناء نظام الطاقة
في بالده ،موضح��ا أن فرص العمل
واعدة للشركات األميركية بالنظر
للنجاحات التى حققها العراق في
مجال الطاق��ة ،برغم أن اإلنتاج لم
يتجاوز خمس��ة مالي�ين برميل من
النفط يوميا.
وأض��اف أن هن��اك مباحث��ات م��ع
شركات أميركية من بينها «إكسون
موبيل» ملنحها عطاءات فى مشاريع
البنية التحتية العراقية.
وأوضح الوزير أنه تطرق مع تيلرسون
لوض��ع الكهرباء في الع��راق ،حيث
أكد له أنه بحلول عام  2018سوف
تغطى الطاقة الكهربائية املتولدة
في البالد احتياجات العراقيني.
عل��ى صعيد آخ��ر ،أعلنت ش��ركة
«غازب��روم نف��ط» الروس��ية ع��ن
تدش�ين ث�لاث آب��ار جدي��دة بحقل
البدرة النفطي.
وفاز ائتالف بقيادة ش��ركة «غازبروم
نفط» الروسية لتطوير حقل البدرة
ف��ي محاف��ظ واس��ط حي��ث يقدر

أوضح الوزير أنه
تطرق مع تيلرسون
لوضع الكهرباء في
العراق ،حيث أكد له
أنه بحلول عام 2018
سوف تغطى الطاقة
الكهربائية المتولدة
في البالد احتياجات
العراقيين

مخزونه بـ 109ماليني برميل.
وقال��ت ش��ركة «غازب��روم نف��ط»
الروس��ية في بيان إن معدل اإلنتاج
اإلجمال��ي لآلب��ار الث�لاث  23أل��ف
برميل م��ن النفط يوميا وإن اإلنتاج
اليومي للحقل بلغ  77ألف برميل.
ومتتل��ك ش��ركة «غازب��روم نف��ط»
الروس��ية حصة  40باملئة من حقل
بدرة النفطي في محافظة واس��ط

بغداد ـ الصباح الجديد:
ت��داول في س��وق الع��راق لألوراق
املالية األس��بوع املاضي ،أس��هم
 22مليار سهم منخفضا بنسبة
 17.29%عن األسبوع الذي قبله.
وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق
طه أحمد عبد الس�لام في بيان
صحافي ،إن «سوق العراق لألوراق
املالي��ة نظ��م خ�لال األس��بوع

استثمار روسي تركي

ال��ذي ف��ازت به م��ع ثالث ش��ركات
نفطية عاملية بهدف تطويره.
عاملي��اً ،هبط��ت أس��عار النف��ط
مجددا لتس��جل أدنى مستوى في
ثالثة أش��هر م��ع اس��تمرار تخارج
املس��تثمرين من مراكز تستند إلى
توقعات بارتف��اع اخلام بفعل اخملاوف
من أن تكون تخفيضات اإلنتاج التي
قادتها أوبك ل��م تقلص بعد تخمة

اإلمدادات في األسواق العاملية.
وهبط اخلام األميركي نحو تس��عة
باملئ��ة منذ إغ�لاق ي��وم الثالثاء في
أكبر انخفاض عل��ى مدار ثالثة أيام
منذ فبراير شباط .2016
وانخفض اخلام األميركي  79س��نتا
أو م��ا يع��ادل  1.6باملئة إل��ى 48.49
دوالر للبرمي��ل في التس��وية بينما
نزل خام القياس العاملي مزيج برنت

وأضاف عب��د الس�لام ،أن «خالل
جلس��ات األس��بوع املاض��ي
تداولت أس��هم ( )52ش��ركة في
الس��وق النظامي و( )3ش��ركات
في الس��وق الثان��ي ليصبح عدد
الش��ركات املتوقفة ع��ن التداول
لع��دم التزامها بتق��دمي اإلفصاح
الس��نوي والفصل��ي للهيئ��ة
والس��وق ( )14ش��ركة ويبلغ عدد

األس��هم املدرج��ة ف��ي الس��وق
( )9.734تريليون سهم».
وأكد ،أن «عدد األس��هم املتداولة
لألس��بوع املاضي بل��غ ( )22مليار
س��هم مقابل ()26مليار س��هم
لألس��بوع ال��ذي قبل��ه ،فيم��ا
بلغت قيم��ة األس��هم املتداولة
ألس��بوع املاضي ( )16مليار دينار
مقابل ( )15مليار دينار لألس��بوع

 82س��نتا أو  1.6باملئ��ة إل��ى 51.37
دوالر للبرميل.
وهب��ط اخلام األميركي دون  50دوالرا
للبرمي��ل للمرة األول��ى منذ كانون
األول .وعب��ر بع��ض كب��ار منتج��ي
النفط مث��ل الس��عودية واإلمارات
ع��ن مخاوفهم م��ن أن ت��ؤدي زيادة
إنت��اج النفط الصخ��ري األميركي
إلى تقوي��ض جهودهم الرامية إلى

تخفيض اإلنتاج.
وقالت ش��ركة بيكر هي��وز خلدمات
الطاق��ة ي��وم اجلمعة إن ش��ركات
احلفر زادت ع��دد املنصات النفطية
مبقدار ثماني منصات في األس��بوع
املنتهي في العاش��ر من آذار ليرتفع
إجمالي عدد منصات احلفر إلى 617
منص��ة وه��و أكبر عدد من��ذ أيلول
.2015

لم تتجاوز  17مليار دينار

وزهرة الشمس في 2016

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن اجله��از املرك��زي لإلحصاء،
أم��س الس��بت ،عن ارتف��اع إنتاج
محصولي الشلب وزهرة الشمس
لعام .2016
وقال اجلهاز في بي��ان صحافي ،إن
«إنت��اج الش��لب لع��ام  2016بلغ
 181.3أل��ف ط��ن للمحافظ��ات
املش��مولة بارتف��اع بلغ نس��بته
 66%عما كانت عليه في املوس��م
الذي سبقه والتي كان اإلنتاج فيه
 109.2أل��ف طن» ،مش��يرا الى أن
«املساحة املزروعة للمحصول بلغ
 154.2ألف دومن».

املزروعة  439.4كغم».
في ش��أن آخر ،أعلن اجمللس البلدي
ف��ي ناحي��ة العظي��م بديالى عن
ب��دء بزراعة أكثر من عش��رة آالف
دومن من محصول الرقي ،فيما دعا
إلى دعم فالحي الناحية لتعويض
خسائر في املوسم املاضي.
وقال رئيس اجمللس محمد ضيفان
العبي��دي ،إن «فالح��ي ناحي��ة
العظيم ش��رعوا بزراعة أكثر من
عش��رة أالف دومن مبحصولي الرقي
والبطيخ» ،الفتا الى أن «مساحة
اخلط��ة للموس��م احلال��ي تبل��غ
 60باملئ��ة من مس��احة م��ا كان

تقـرير

ال��ذي قبله وبلغ ع��دد الصفقات
املنفذة لألس��بوع املاضي ()2089
صفقة في مقابل ( )2571صفقة
لألسبوع الذي قبله».
وم��ن حتلي��ل بيان��ات الت��داول
لألس��بوع املاض��ي أوض��ح عب��د
السالم ،أن «عدد األسهم املتداولة
لألسبوع املاضي انخفض بنسبة
( )17.29%قياس��ا باألسبوع الذي

قبله ف��ي حني كان هنالك ارتفاع
ف��ي القيمــ��ة اإلجمـــالي��ة
لألس��هم املتداول��ة لألس��بــوع
املاضي بنس��بة ( )10.59%قياسا
باألس��بوع الذي قبله ،أما مؤشر
الس��وق  ISX 60فأن��ه انخف��ض
بنس��بة ( )0.74%ع��ن إغالق��ه
لألس��بوع الذي قبله عندما أغلق
على ( )728.31نقطة».

مجلس ديالى :موازنة المحافظة

المركزي لإلحصاء :ارتفاع إنتاج الشلب
وأضاف اجلهاز ،أن «متوس��ط غلة
ال��دومن الواح��د من احملص��ول بلغ
 1175.5كغم بارتف��اع بلغ 18.9%
عن سنة «.»2015
وأش��ار اجلهاز أن «إنتاج محصول
زهرة الش��مس بل��غ  0.9ألف طن
للمحافظات املش��مولة لس��نة
 2016بارتفاع قدرت نس��بته 12.5
%عن إنتاج املوس��م الذي س��بقه
حيث قدر اإلنتاج فيها .»0.8%
وأوض��ح أن «املس��احة املزروع��ة
حملصول عباد الشمس قدرت ،2.1%
فيم��ا بلغ متوس��ط غل��ة الدومن
الواح��د عل��ى أس��اس املس��احة

نيويورك ـ رويترز:
ارتفعت األس��هم األميركية بعد أن أشار تقرير
قوي ح��ول الوظائف ف��ي الوالي��ات املتحدة إلى
متان��ة االقتصاد األميركي ودع��م التوقعات بأن
يرفع مجلس االحتياطي االحتادي (البنك املركزي
األميركي) أسعار الفائدة األسبوع املقبل.
واستنادا إلى أحدث بيانات متوافرة ارتفع املؤشر
داو جون��ز الصناع��ي  45.82نقط��ة أو ما يعادل
 0.22باملئ��ة إلى  20904.01نقطة في حني صعد
املؤشر ستاندرد آند بورز  500بواقع  7.85نقطة أو
 0.33باملئة إلى  2372.72نقطة واملؤشر ناسداك
اجملمع  22.92نقط��ة أو  0.39باملئة إلى 5861.73
نقطة.

مليار دوالر لصندوق

«األوراق المالية» تتداول  22مليار سهم في أسبوع
املنته��ي ف��ي التاس��ع م��ن آذار
خم��س جلس��ات لت��داول ف��ي
الس��وق النظامي وأربع جلسات
ف��ي الس��وق الثان��ي ويبل��غ عدد
الش��ركات املدرج��ة في الس��وق
( )97ش��ركة مس��اهمة ،منه��ا
( )70ش��ركة مدرجة في الس��وق
النظام��ي و( )27ش��ركة مدرجة
في السوق الثاني».

وول ستريت

يخصص لزراع��ة الرقي والبطيخ
ف��ي الس��نوات املاضي��ة نتيج��ة
أس��باب متعددة منها عدم عودة
بع��ض الق��رى احمل��ررة وانخفاض
الق��درة املالية للمزارعني بس��بب
تداعيات النزوح القسري».
وأض��اف العبي��دي ،أن «مزارع��ي
العظي��م تكبدوا خس��ائر فادحة
في املوس��م املاضي بسبب هالك
احملصول نتيج��ة اآلفات الزراعية»،
داعي��ا وزارة الزراع��ة واملوارد املائية
إل��ى «مضاعفة الدعم للمزارعني
لتعويض خسائرهم وإعادة اإلنتاج
الزراعي بوتيرة اكبر».

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د مجلس محافظ��ة ديالى أن
موازن��ة احملافظ��ة للع��ام احلالي
 2017لم تتجاوز الـ 17مليار دينار،
في حني أش��ار ال��ى أن املوازنة ما
تزال «حبرا على ورق».
وق��ال رئيس اجمللس عل��ي الدايني
في حديث صحافي ،إن «احلكومة
املركزية خصص��ت ضمن املوازنة
العام��ة للب�لاد  17ملي��ار دين��ار
كميزانية مالية س��نوية حملافظة
ديالى للع��ام احلال��ي  2017وهي
تعد االدنى بعد .»2003
وأض��اف الداين��ي ،أن «امليزاني��ة،
وبرغ��م كونه��ا قليل��ة ج��دا ال

تتناس��ب م��ع حج��م املتطلبات
املادية لديالى التي تبلغ مديونيتها
اكثر من  600مليار ،لكنها ماتزال
حبرا عل��ى ورق ولم يص��ل منها
دينار واحد حتى اللحظة».
وتاب��ع الداين��ي ،أن «الوضع املادي
الدارة ومجلس ديالى صعب للغاية
في ظل شح املوارد املادية نتيجة
قلة الصالحيات املتوفرة في تعزيز
االنشطة» ،الفتا الى ان «استمرار
تقدمي اخلدمات االساسية من قبل
الدوائ��ر اخلدمية في ظ��ل االزمة
الراهن��ة يع��د اجنازا النه��ا تعمل
وف��ق امكاني��ات مالي��ة محدودة
جدا».

موسكو ـ رويترز:
وقعت روس��يا وتركي��ا مذكرة لتأس��يس صندوق
استثمار مشترك سيس��تثمر فيه كل طرف من
الطرفني  500مليون دوالر.
ووقع صندوق آر.دي.آي.إف الروس��ي وصندوق الثروة
التركي (تي.دبلي��و.إف) املذكرة في حضور الرئيس
الروسي فالدميير بوتني ونظيره التركي رجب طيب
إردوغان خالل زيارة لألخير إلى موسكو.
وق��ال كيريل دميترييف رئيس الصندوق الروس��ي
ف��ي بي��ان «س��يكون تش��جيع تطوي��ر التع��اون
االقتص��ادي وجعله أكثر فاعلية نهجا مش��تركا
لعملي��ة االس��تثمار .آر.دي.آي.إف وتي.دبلي��و.إف
يجريان بالفعل محادثات بشأن عدد من مشروعات
االستثمار املشترك احملتملة».
والصن��دوق املش��ترك واحد من املب��ادرات الدولية
األولي لصن��دوق تي.دبلي��و.إف التركي املؤس��س
حديث��ا حس��بما قال رئيس��ه التنفي��ذي محمد
بستان في البيان ذاته.
ول��م يس��هب صندوق��ا آر.دي.آي.إف وتي.دبليو.إف
في احلديث عن القطاعات التي سينفذ الصندوق
اس��تثمارات فيها .وذكرت صحيفة كوميرسانت
الروس��ية ف��ي وقت س��ابق من الي��وم اجلمعة أن
الصندوق اجلديد سيستثمر في الرعاية الصحية
والسياحة.

القطاع المصرفي يدعم
أسهم أوروبا

ميالنو ـ رويترز:
انخفضت األس��هم األوروبية من أعلى مستوياتها
م��ع تضرر أس��هم املرافق والش��ركات املصدرة من
حديث متنام حول تش��ديد السياسة النقدية من
قبل البنك املركزي األوروبي لكن ذلك احلديث أعطى
دعما للقطاع املصرفي ذي الثقل.
وارتفع العائد على الس��ندات احلكومية بعد تقرير
عن أن بع��ض واضعي السياس��ات بالبنك املركزي
األوروبي ناقشوا احتمال رفع أسعار الفائدة مما جعل
القطاع��ات التي بها توزيعات أرباح مثل املرافق أقل
جاذبية.
لكن املؤش��ر س��توكس  600األوروبي أغلق مرتفعا
 0.1باملئ��ة مع صع��ود القطاع املصرف��ي  0.8باملئة
بدعم من احتماالت رفع الفائدة .والقطاع املصرفي
هو أكبر قط��اع فرعي وتبلغ قيمته الس��وقية 1.2
تريليون يورو.
وقال��ت مصادر لرويترز إن بعض صناع السياس��ات
بالبنك املركزي األوروبي اقترحوا رفع أسعار الفائدة
من املستويات القياسية املتدنية حاليا قبل نهاية
برنامج التيس��ير الكمي لكن املصادر أش��ارت إلى
أن احلدي��ث حول ذلك األم��ر كان مقتضبا ولم يكن
هن��اك دعم واس��ع للفك��رة .وارتفع مؤش��ر بنوك
منطقة اليورو  1.8باملئة إلى أعلى مس��توى في 14
ش��هرا بقيادة املكاس��ب التي حققه��ا كوميرتس
بنك األملاني وجتاوزت اخلمسة باملئة.
وأغل��ق املؤش��ر فايننش��ال تامي��ز  100البريطان��ي
مرتفع��ا  0.38باملئ��ة ف��ي حني زاد املؤش��ر كاك 40
الفرنس��ي  0.24باملئة بينما انخفض املؤشر داكس
األملاني  0.13باملئة.

اكتشاف كمية ضخمة من النفط في آالسكا

الشرق األوسط يضم ُخمس احتياطي الغاز العالمي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد رئيس مؤسسة عبداهلل بن حمد
العطي��ة الدولي��ة للطاق��ة والتنمية
املستدامة عبداهلل بن حمد العطية،
أن العال��م يحمل م��وارد وفيرة من من
الغاز الطبيعي تق��در حاليا ً بأكثر من
 500تريلي��ون قدم مكعب��ة .من بينها
 200تريلي��ون قدم مكعبة احتياطيات
مؤكدة.
وف��ي كلمة له خ�لال مؤمت��ر «منتدى
النف��ط والغ��از :خريطة طري��ق لثروة
لبن��ان الوطني��ة» ف��ي بي��روت ،لف��ت
العطية إلى أن مستويات االستهالك
العامل��ي احلال��ي تش��ير إل��ى أن هناك
ما يكف��ي من الغ��از لتلبي��ة الطلب
على مدى  60س��نة املقبلة «وذلك إذا
أخذنا ف��ي االعتبار فقط االحتياطيات
املؤكدة ويكفي لـ 150س��نة القادمة
عل��ى أس��اس التقدي��رات إلجمال��ي
االحتياطيات غير املؤكدة».
وأش��ار إل��ى أن تقدي��رات الغ��از ف��ي
منطقة الش��رق األوس��ط تقدر بنحو

 85تريلي��ون ق��دم مكعب��ة أي  20في
املائة من إجمالي احتياطي الغاز على
املستوى العاملي.
ولفت إلى أن تقديرات احتياط لبنان من
الغاز تق��در بنحو تريليون قدم مكعبة،
مبينا ً أن لبنان يعتزم إقامة استثمارات
كثي��رة ف��ي ه��ذا القطاع م��ن أجل أن
يصبح الغاز اللبناني في األسواق.
وف��ي تصري��ح خ��اص لوكال��ة األنباء
القطري��ة «قنا» على هام��ش املنتدى،
أوضح العطية أن صناعة النفط تاريخيا ً
شهدت تقلبات في األسعار بني ارتفاع
وانخفاض «وهو أمر طبيعي» ،مش��يرا ً
إلى ارتفاع األسعار في سبعينات القرن
املاضي ،ث��م انخفاضها في الثمانينات
ثم ارتفاعها في التسعينات إلى أعلى
مس��تويات وحاليا ً متر مبرحلة انخفاض،
ومش��ددا ً على أن الصناع��ة النفطية
تتعايش م��ع هذا الواقع وهذا التذبذب.
كما أش��ار إل��ى ارتباط أس��عار النفط
بنمو االقتصاد العاملي ،معربا ً عن أمله
بتعاف��ي االقتصاد العاملي قريبا ً وهو ما
يزيد الطلب على النفط مما يؤثر إيجابا ً
في أسعار النفط.
عل��ى صعي��د آخ��ر ،أعلن��ت مجموعة

«ريبس��ول» النفطي��ة اإلس��بانية
اكتش��اف بئرين نفطيتني في آالسكا
حتتوي��ان عل��ى  1.2بلي��ون برمي��ل من
النفط القابل لالس��تخراج ،مؤكدة أن
هذا «أضخم اكتش��اف تقليدي للوقود

على األراضي األميركي��ة خالل األعوام
الثالثني املاضية».
وكانت مجموعة «آباتشي» النفطية
األميركي��ة أعلن��ت ف��ي أيل��ول أنه��ا
اكتش��فت ف��ي تكس��اس بئ��را ً غي��ر

تقليدي��ة حتت��وي على ما يق��در بنحو
 3بالي�ين برميل من النف��ط ،ولكن مبا
أن ه��ذه البئر غي��ر تقليدي��ة (صخور
زيتية ،رم��ال القطران ،حقول بحرية)...
فإن اس��تخراج النف��ط منها يتطلب

تقني��ات أكثر تعقي��دا ً وكلفة مقارن ًة
باالستخراج من اآلبار التقليدية.
وقالت اجملموعة اإلس��بانية في بيان أن
هذا االكتش��اف النفطي «لريبس��ول
وش��ريكتها (األميركية) آرمس��ترونغ
إنرجي ،ميكن أن يثمر في حده األقصى
عن إنتاج  120ألف برميل يومياً».
وأوضحت «ريبسول» أن هذا االكتشاف
هو األضخم لها ُمذ اكتشفت بئر برال
في فنزويال في العام  ،2009مشير ًة إلى
أن اإلنت��اج من هاتني البئرين الواقعتني
ف��ي مكانني مختلف�ين مبنطقة نورث
س��لوب ف��ي أقص��ى ش��مال الق��ارة
األميركية الشمالية ميكن أن يبدأ في
العام .2021
وتبلغ حصة «ريبسول» من االكتشاف
اجلديد  49ف��ي املئة ،بينما تبلغ حصة
شريكتها األميركية  51في املئة.
ال��ى ذل��ك ،زادت ش��ركات الطاق��ة
األميركية عدد منصات احلفر النفطية
لألس��بوع الثامن على التوالي لتصل
إلى أعلى مس��توى منذ أيل��ول 2015
مواصلة التعافي املستمر منذ عشرة
أش��هر مع زي��ادة الش��ركات املنتجة
للنفط الصخري إنفاقها لالس��تفادة

من تعافي أس��عار اخلام منذ أن وافقت
منظم��ة البل��دان املص��درة للبت��رول
(أوب��ك) عل��ى خف��ض اإلنت��اج الع��ام
املاضي.
وقال��ت ش��ركة بيك��ر هي��وز خلدمات
الطاق��ة إن ش��ركات احلف��ر زادت عدد
املنص��ات النفطي��ة مبق��دار ثمان��ي
منص��ات ف��ي األس��بوع املنته��ي في
العاش��ر من آذار ليرتف��ع إجمالي عدد
منصات احلفر إلى  617منصة مقارنة
مع  386منصة قبل عام.
وتأتي الزيادة بالرغم من انهيار العقود
اآلجل��ة للخام هذا األس��بوع إلى أدنى
مس��توى في ثالثة أشهر ألن املنصات
التي جرى تشغيلها هذا األسبوع كان
قرار عودتها للعمل من جديد قد اتُخذ
قبل شهرين عندما كانت أسعار اخلام
أعلى من ذلك.
واس��تقرت العق��ود اآلجل��ة للخ��ام
األميركي عن��د نحو  48دوالرا للبرميل
ي��وم اجلمع��ة بعدم��ا هبط��ت ه��ذا
األسبوع إلى أدنى مستوى منذ تشرين
الثان��ي حت��ت ضغ��ط وفرة اإلم��دادات
األميركي��ة بالرغ��م م��ن تخفيضات
اإلنتاج التي قادتها أوبك.
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أهمية إيران ألسواق النفط والغاز في العالم :األسباب والنتائج
ترامب لم متثل لغاية تاريخة
« رادعا « للش��ركات االجنبية أذ حصل
العكس من ذلك فقد جتد هذه الشركات
ف��ي ظ��ل غي��اب املنافس��ة االميركية
الفرص��ة املثل��ى للفوز باحلص��ة االكبر
م��ن الكعكة اإليرانية  .وتعد ش��ركة «
توتال « الفرنس��ية اول ش��ركة اوروبية
توقع عقدا ً مع إيران منذ رفع العقوبات
االقتصادي��ة وهي تتطلع الس��تثمار 2
مليار دوالر لتتطوير حقل جنوب باربس .
ومن املتوقع ان حتذو الشركات االيطالية
و الروس��ية والنرويجية حذو الش��ركة
الفرنسية اعاله .

لهب عطا عبد الوهاب*
أحتل��ت إي��ران نصيبا ً واف��رًا من واجهة
االح��داث ف��ي الس��نوات القليل��ة
املنصرمة  ،أم��ا ملوقفها املعادي للغرب
وفق��ا ً ألجندته��ا الثيوقراطية ملرجعها
الدين��ي األعل��ى آي��ة اهلل خامنئ��ي  ،أو
بس��بب برنامجها النووي املثير للجدل
الذي أثار حفيظة دول اجلوار  .بيد ان إيران
منذ ان مت رفع العقوب��ات التي فرضتها
االمم املتح��دة ( )1+5أخ��ذت حتتل واجهة
االحداث الس��باب اخرى تتعلق بثروتها
النفطية والغازية  .ومرد اهتمام العالم
بالس��وق النفطي��ة والغازية ف��ي إيران
يعود الى ما يلي:
• حتت��ل إي��ران املرتبة الثاني��ة عامليا ً من
حي��ث االحتياطي��ات الغازي��ة املؤكدة
والبالغة(  34ترلي��ون متر مكعب) كما
حتت��ل املرتب��ة الرابعة عاملي��ا ً من حيث
احتياطياته��ا النفطي��ة املؤكدة (157
مليار برميل).
• ميكن إلي��ران وفقا ً للتقدي��رات أن تزود
اوروبا مبا يعادل  35مليار متر مكعب من
الغ��از الطبيعي بحلول عام  2030االمر
الذي س��يجعل اوروبا أقل اعتمادا ً على
وارداتها الروس��ية والت��ي تقدر حاليا ً ب
 158مليار متر مكعب .
• ميث��ل حق��ل جنوب ب��ارس (وهو احلقل
املش��ترك مع دولة قطر ) ما يعادل 10%
من االحتياطيات الغازية العاملية و 60%
من احتياطي��ات إي��ران الغازية  .وتصل
القيمة السوقية النتاج احلقل الى نحو
 4مليار دوالر سنويا ً .
• توج��د في إيران حالي��ا ً نحو  150حقل
من احلق��ول الهيدروكربونية تضم نحو
 300مكمن من النفط والغاز .
• ان ش��ح االس��تثمارات نظرًا لعقوبات
االم املتح��دة الس��ابقة ترك��ت الكثير
م��ن حقول النفط املثبت��ة غير منتجة
 .وحي��ث أن حقول النفط العمالقة في

العال��م أخذه في التناق��ص  ،توفر إيران
فرص��ة ذهبية لش��ركات النفط والغاز
االجنبية الولوج في حقولها .
خطط إيران املستقبلية
تخطط إيران لزيادة انتاجها من النفط
واخل��ام ال��ى  4.7ملي��ون برمي��ل يوميا ً
بحل��ول ع��ام  2020مقارن��ة  3.7مليون
برمي��ل يوميا ً حاليا ً كم��ا تتطلع لزيادة
انتاجها من الغ��از الطبيعي بنحو 180
ملي��ار مت��ر مكع��ب منه��ا  100مليار
مكعب ألغ��راض التصدي��ر اضافة الى
زيادة انتاجها من سوائل الغاز الطبيعي
NGL

العقود البترولية اجلديدة
الس��تقطاب االس��تثمارات األجنبي��ة
املطلوب��ة للنه��وض بقط��اع الطاق��ة
املتهال��ك  ،أص��درت إيران مب��ا يعرف ب
« قان��ون عق��ود البترول « وه��و تعديل
لعقود» أعادة الش��راء « الس��ابقة غير
املرغوب��ة ل��دى الكثي��ر من الش��ركات
النفطي��ة  .ويوف��ر القان��ون اجلدي��د
لش��ركات النفطية االجنبية امتيازات
كثيرة منها :
• منح الش��ركات عق��ودا ً طويلة االجل
تت��راوح بني  -25 20س��نة مقارنة ب 7-
 10سنة في العقود السابقة

• تع�ين ش��ركات النف��ط االجنبي��ة «
مشغل للحقول « .
• رب��ط رس��وم تطوي��ر االنتاج بأس��عر
النفط العاملية
أهم التحديات التي تواجهه
الصناعة النفطية اإليرانية
هناك العديد من التحديات التي تواجه
صناعة النفط اإليرانية منها :
أوال  :التحدي��ات الفني��ة اذ تع��د أغلب
احلقول النفطية املعروضة لالس��تثمار
االجنب��ي حق��وال نفطي��ة ذات كثاف��ة
نوعية متوس��طة وثقيلة ذات محتوى
كبيريتي متوس��ط او عالي وفقا ً ملعيار

معهد البترول االميركي  APIما يجعل
نفوطها تصنف ضمن النفوط الثقيلة
او املتوسطة والغير مرغوبة لدى الكثير
من ش��ركات التكرير ف��ي العالم  .كما
ان « معامل االس��ترجاع» لهذه احلقول
منخف��ض جدا يتراوح مداه بني -20 10
 %وهو االمر الذي ميكن تداركه من خالل
اعتماد تقانة حفر جديدة .
ثانيا  :برغم رف��ع العقوبات االقتصادية
هناك قضاي��ا متعددة واجب��ة العالج .
اذ تصن��ف إيران ضم��ن الدولة  118في
س��هولة اداء االعمال من مجموع 189
دول��ة وفقا ً لتقرير البنك الدولي الصادر
ع��ام  2016كم��ا حتتل املرتب��ة  135من

مجموع  175دولة في تقرير الشفافية
و النزاهة الدولية .
عامل ترامب
قل��ب ف��وز دونال��د ترام��ب بالرئاس��ة
االميركي��ة خالف��ا ً لتوقع��ات الت��ي
كانت ترش��ح الس��يدة كلينتون للفوز
بالرئاس��ة الكثي��ر م��ن املعطيات على
صعي��د السياس��ة اخلارجي��ة  .وج��اء
تصري��ح الرئيس ترامب من أن « أن إيران
تلعب بالنار « على أثر التجربة اإليرانية
لصواريخها البالس��تية وهو ما يجعل
الشركات االجنبية مترددة في الدخول
ف��ي اس��تثمارات  .بي��د ان تصريح��ات

رؤية نقدية في سوسيولوجية المثقف العربي والثقافة العربية المعاصرة

خالصة القول
ان ع��ودة إيران بقوة للس��وق النفطية
ق��د يعرقل جه��ود أوبك الع��ادة التوازن
ب�ين الع��رض والطل��ب ال س��يما وأن
الس��وق تعاني من تخمة نفطية تقدر
مبلي��ون برميل يوميا بسس��ب ما يعرف
بث��ورة الوق��ود الصخري ف��ي الواليات
املتح��دة  Shale Oilوق��د زاد الطني
بل��ه أس��تراتيجية أوب��ك اجلدي��دة في
الدف��اع عن حصتها الس��وقية بعد ان
كانت تلعب الس��ابق م��ا يعرف «املنتج
املرج��ح»  . Swing Producerوجاء
ق��رار االوبك االخير ( / 30تش��رين ثاني –
نوفمبر  )2016 /تخفيض االنتاج مبقدالر
 1.2ملي��ون برمي��ل يومي��ا لوض��ع حد
لنزيف االسعار على ان يسري مفعوله
أبت��داء من منطلع كان��ون الثاني 2017
وملدة س��تة أش��هر  .بيد أن الالفت في
القرار هو اس��تثناء إيران من التخفيض
 .واذ أستمرت إيران في تعظيم انتاجها
وأطالق احلب��ل على الغ��ارب لصادراتها
فأنه��ا س��تعمل على أضاف��ة أمدادات
جدي��دة لس��وق نفطي��ة متخمة أصال
وهو ما س��يعيدنا ال��ى املربع رقم واحد
من جديد !!
* أقتص��ادي عراق��ي متخص��ص ف��ي
شؤون الطاقة.

الحلقة السادسة

اشكالية الدور والموقف من التحديات الراهنة
د  .فرح صابر
يستند املش��روع القومي احلديث الى
فكر غربي حديث النشأة،استطاع ان
يحل اكثر االزمات حدة عند ش��عوب
اوروب��ا  .وتلك النظري��ة الفكرية ،من
هذا اجلانب  ،ميكن ان تكون قد وجهت
بردود فعل سلبية على قاعدة احلكم
بان مايأتي من الغرب هو احد حكمني
«اما غزو يجب رفضه كله ،او اش��عاع
يجب اخذه م��ن دون نقد او متحيص «
(.)1
وميثل الثاني تياران  :تيار اممي اس�لامي
يحاكي جتربة االمبراطورية االسالمية
باخ��ر مظاهره��ا اخلالفة ف��ي الدولة
العثماني��ة ،وف��ي املقاب��ل تي��ار اممي
يحاكي الفلس��فة املاركس��ية باخر
مظاهره��ا  ،النظ��ام االش��تراكي
ممثال في االحتاد الس��وفييتي الس��ابق
واالنظمة االش��تراكية التي دارت في
فلكه.
فالقومي احلديث واملعاصر يبنى على
اس��س تاريخية يزعم ان��ه يجعل من
حقائق العص��ر بوصلة يهت��دي بها.
والقدمي االممي االس�لامي يتخذ الواقع
التاريخي مرش ًدا له ،متناسيا ً حقائق
العص��ر ومتغيراته .واالمم��ي احلديث ،
بآفاق��ه ومنهجه االش��تراكي يتخذ
موق��ع الصراع ف��ي مواجهة االطماع
الرأس��مالية من اجل بن��اء دولة اممية
 ،واجه��ت اش��د حاالته��ا انتكاس��ا ً
مع الس��قوط الدراماتيك��ي للكيان
الس��وفييتي واملعس��كر االشتراكي
عموما ً (. )2
والميكن في هذا الصدد اغفال مسألة
بنيوية مهم��ة تخص املثقفني العرب
والثقاف��ة العربي��ة عموم��ا .اذ م��ن
املعروف ان تش��كل االنتجلنسيا في
مجتمعاتن��ا النامية لم مت��ر باملراحل
التي مرت بها في روس��يا واوروبا.فلم
يح��دث عندنا عص��ر التنوير والعصر
ثورة علمية  ،والثورة بورجوازية حتررية
على االقطاع والكنيسة ،وكل ماحدث
ف��ي ه��ذه اجملتمع��ات من��ذ احلمل��ة
الفرنس��ية عام  1789اليعدو ان يكون
اجتاه��ا ً اصالحيا ً توفيقياً ،اس��تند الى
التراث حينا ً  ،وال��ى الثقافة االوروبية
حين��ا  ،وال��ى االثن�ين معا ف��ي بعض
االحي��ان .وانعكس هذا ف��ي الثقافة
ضعيف��ا ً مهزوز ًا وولد م��دارس فكرية
وسياسية مقلدة (.)3
وهك��ذا جن��د انفس��نا ام��ام مفهوم
لالنتجلنس��يا الينس��جم متام��ا ً مع
املفه��وم االوروب��ي املع��روف .ويترتب
عل��ى ذل��ك ان يتس��ع حتدي��د املثقف
ليش��مل متعلمني الميتلك��ون ثقافة
«االنتجلنس��يا» ،والعم��ق التزامها ،
ولكنه��م على الرغم م��ن ذلك  ،على

ق��در م��ن ثقاف��ة االلت��زام بالنس��بة
جملتمعه��م ال��ذي م��ازال دون س��لم
التط��ور املطل��وب .ه��ذا الن املثق��ف
العربي يخضع للش��روط السياسية
واالجتماعي��ة الت��ي يخض��ع له��ا
مجتمع��ه  ،فهو يعي��ش في مجتمع
مازال يتلمس طريقة بصعوبة وسط
اكوام من مظاهر التخلف واالنسداد
احلضاري .مجتمع حتارب فيه الثقافة
 ،ويطارد الوع��ي .فاملثقف يفتقر الى
الظ��روف املالئم��ة لتط��ور الثقاف��ة
والوع��ي ،الن التخلف يخضع الثقافة
،والقمع يعمل عل��ى ان يكون املثقف
تابعا ً للحاكم  ،واليس��مح بغير ذلك
(. )4
وفي هذا اخلصوص يعقد محمود امني
العالم مقارنة الفتة بني وضع املثقف
العربي والثقافة العربية الراهنة وبني
الثقافة العربية االسالمية في القرون
الثمانية االولى م��ن التاريخ الهجري
الت��ي ظهر فيها ابن س��ينا والفارابي
واب��ن رش��د وغيره��م م��ن االع�لام
املفكري��ن ممن ترك��وا بصماتهم ليس
على مجتمعهم العربي واالس�لامي
وامنا في تاريخ الفكر االنساني عموما ً
.ويص��ف الثقاف��ة العربي��ة الراهن��ة
انها»اس��تهالكية» ومصاب��ة مب��ا
اسماها «صدمة احلداثة» (.)5

وبن��اء على ذل��ك ،وفي ظل الظروف
التي وجد املثقف العربي نفسه فيها
 ،فانه انطالقا من طابعه املوس��وعي
وتعدد اهتماماته  ،وبنزعة تربوية  ،بل
وأبوي��ة أحياناً ،جت��اه مجتمعه ،وايضا ً
ام��ام ش��عوره بواجبه «الترب��وي»ازاء
اجملتم��ع ،يح��اول ان ينق��ل الي��ه كل
الض��روب املعرفية املمكنة  ،حتى ولو
ادى ذل��ك الى نوع من االس��فاف على
رأي اخملت��ار بن عبدالي .كم��ا ينغمس
في العمل السياسي النه يعد نفسه
ضميرا ً للشعب  ،ويرى ان مكانته داخل
اجملتمع توفر ل��ه نوعا من احلماية،وانه
يس��تطيع ان يصي��ر اح��دى القنوات
التي ميك��ن ان ميرر من خاللها اخلطاب
السياس��ي في ظل غياب املؤسسات
االجتماعية والسياسية التي يفترض
ان مير اخلطاب عبرها (. )6
وقريب��ا ً م��ن ه��ذه االزم��ات ميك��ن
احلدي��ث عن «االنتجلنس��يا الرهينة»
حس��ب وصف البيطار .اذ كان ارتهان
االنتجلنس��يا العربي��ة خ�لال نصف
ق��رن مضى موزعا ً بني احل��زب والدولة
والقبيل��ة والطائف��ة  .وكان ل��كل
عنصر من هذه العناصر دور االب املانع
واملانح ،والذي يستعمل العصا واجلزرة
او العصا فق��ط لتروي��ض االتباع ملن
يجازفون بالعصيان او مايس��مى على

وفق التربويات الربوية العقوق (.)7
وهناك عدة عوامل في االقل تتطلب
فحصا ً مجهريا ً وباثر رجعي الستقراء
ظاهرة االرتهان قدر تعلقها باملثقفني
الع��رب ،العام��ل االول اقتص��ادي
،فاملثق��ف ال��ذي اليس��تطيع احلي��اة
واالكتف��اء حت��ى في ح��ده االدنى من
خالل مهنته البد له ان يلوذ مبا ييس��ر
له احلياة العس��يرة .فه��و يضع قدما
هنا وقدما هن��اك ويقول «الكثير كي
اليقول شيئا محددا النه كائن احترازي
بالض��رورة ،وحم��ال اوجه ،ويتش��بث
باالحتياطي ال��ذي يحميه من الفاقة
او املس��اءلة « ( .)8انه املثقف املوظف
كما وصفه محمد برادة  ،الذي حالت
تبعية الوظيفة دون استقالله ،وحريته
في ابداء الرأي  .فاملثقف العربي على
وفق ه��ذا التوصيف ل��م يعد يعيش
«ازم��ة اخ�لاق وضمير فحس��ب» ،بل
ازم��ة اقتصادية طاحنة باتت تؤثر في
انتاجه الفكري ومكانته االجتماعية.
فف��ي ظ��ل تصاع��د النزع��ات املادية
وقيم االس��تهالك ف��ي اجملتمع تراجع
دور املثق��ف والثقاف��ة  ،وحلت ثقافة
التس��طيح والتبري��ر مح��ل الثقافة
اجلادة والرصين��ة .فظهرت في حياتنا
الثقافي��ة اصطالح��ات جدي��دة مثل
«ثقافة االرتزاق  ،وشلل املثقفني التي

الجتمعها اخالق املهنة واملس��ؤولية ،
بل العيش» (.)9
يضاف الى العام��ل االقتصادي تطلع
مثقف��ي الطبق��ة الوس��طى ال��ى
الهجرة الطبقية لتحس�ين ش��روط
احلي��اة واالنتس��اب ال��ى «الن��ادي»
احملرم عل��ى امثاله��م ،وخصوصا ً في
مجتمع��ات التكف��ي صف��ة املواطن
وحده��ا النص��اف االف��راد ،ومنحهم
استحقاقاتهم املادية واملعنوية .
العام��ل اآلخر اجتماع��ي افرزه تراكم
اعراف سائدة ومواعظ منها الشفوي
ومنها املدون  ،وارتكاس��ات نفس��ية ،
بحي��ث اختلط االمر عل��ى الكثيرمن
املش��تغلني في مهن��ة الثقافة ،لهذا
س��عى البعض الى البرملان ليس وفقا ً
لتوج��ه املثق��ف املعاص��ر ذي النزعة
الدميقراطية بل من خ�لال القبيلة،او
احل��زب ال��ذي ه��و قبيلة»مغط��اة
مبس��احيق احلداث��ة» (.)10وهك��ذا
يتح��ول املثق��ف تدريجيا ً ال��ى رهينة
«اليستطيع الوقوف على ساقيه من
دون ج��ار اوعكاز بعك��س املثقف احلر
ال��ذي يتحول «حتى ع��كازه الى عصا
منحوتة من عظم الساق» (.)11
يض��اف ال��ى ه��ذا وذاك ان واقع احلياة
السياس��ية العربية ال��ذي افرز حروبا ً
خارجية وداخلية كانت مبنزلة االضاءة

الس��اطعة لف��رز الثقاف��ة املرتهن��ة
،وضبابي��ة املثق��ف الرهين��ة  .ل��م
يقيض لها مثقف جذري «من صلبها
ليعاينها  ،ويفرز العضوي من املصنوع
ف��ي نس��يجها امللفق» ( )12حس��ب
الوص��ف املعب��ر للبيط��ار .فتح��ول
معظمهم الى ادوات تس��تأجر لتبرير
الطغي��ان واقص��اء االخ��ر  ،ويكتبون
ف��ي منابر التتي��ح له��م التعبير عن
افكارهم اوحتى عواطفهم .
وتبقى عق��دة العقد او الصخرة التي
تتحط��م عليه��ا أي محاول��ة لبن��اء
ثقافة س��ليمة وعضوية  ،هي عالقة
املثق��ف بالس��لطة  .فف��ي مجتمع
يفتقد لغ��ة احلوار،بل اليجيدها اصال،
ق��د يغدو احلديث عن عالقة س��ليمة
وصحيح��ة ومتوازن��ة ب�ين املثق��ف
والسلطة مطلبا ً تعجيزيا ً او نوعا ً من
السفسطة الثقافية ،او اللغو الفارغ
مادام املثقف محكوما بنار التعسف
والقهر.
اذن فان جتسير عالقة املثقف والسلطة
حتتاج الى ش��روط اهمها توفير اجواء
الثق��ة املتبادل��ة بني الطرف�ين .فقد
دللت جتارب التاريخ الثقافي جملتمعاتنا
ان جي�لا م��ن الش��كوك املتبادل��ة ،
وانعدام الثقة س��ادت ،ومازالت تسود
العالقة ب�ين الطرف�ين .فاملثقف يرى

ان السلطة تس��عى الى جتيير عقله
وفك��ره لصاحلها ،وتصفيت��ه وانهائه
جس��ديا ان فشلت في ذلك .وباملقابل
ترى الس��لطة في املثقف اداة مضادة
لكس��ر احتكاره��ا للهيمن��ة عل��ى
اجملتم��ع  ،ووس��يلة من وس��ائل حتدي
منظومتها السياسية والفكرية في
استمرار تلك الهيمنة.
ه��ذه العالق��ة الش��ائكة وامللغومة
ف��ي غال��ب االحي��ان بني طرف�ين غير
متكافئني في وسائل العمل واجملابهة
متن��ع املثق��ف م��ن ان يك��ون ايجابيا ً
ومتفاع�لا م��ع مجتمع��ه وواقع��ه،
وعنص��رًا فاع�لا سياس��ياً ،مادام��ت
الس��لطة عل��ى اس��تعداد ملواجهته
بعن��ف وقمعه ان تطل��ب االمر .فاين
هي السلطة السياسية التي تسمح
بانتقاده��ا او التقاط��ع معه��ا ما دام
ان ش��خوص النظام هي رموز اليرقى
ال��ى طروحاته��ا وافعالها الش��ك،او
الش��بهة ،وبالتالي فهي فوق املسآلة
واحلساب .
انعكس��ت ه��ذه العالق��ة املبت��ورة
واملشوهة بني املثقف والسلطة على
حياتن��ا الثقافية والفكرية.فانعدمت
لغة احلوار  ،وقل التواصل الفكري بني
جموع املثقفني انفسهم وبني االجيال
املتالحقة ،وتسطح االنتاج الثقافي ،
وخبا بريق التيارات او احلركات الفكرية
الت��ي ش��هدتها الس��احة الثقافية
العربية ف��ي مطلع عص��ر النهضة،
وانعدم��ت اوكادت امل��دارس الفكرية
الت��ي كان من املؤمل ان تش��كل نواة
لنهضة ثقافية معاصرة( .)13
( )1املصدر نفسه  ،ص. 1
( )2املصدر نفسه ،ص. 1
( )3ناج��ي علوش،املثق��ف العرب��ي
والنض��ال القومي ،مجل��ة الوحدة،
العددان ، 102-101بيروت ،متوز ،1985
ص. 61-60
( )4املصدر نفسه ،ص . 62-61
(« )5انعكاس��ات العومل��ة عل��ى
الثقافة العربية « ،صحيفة الشرق
االوسط 2،فبراير .2001
( )6اخملتار بنعبدالي،املصدر السابق،
ص .47
( )7ن��دمي البيطار ،املصدر الس��ابق ،
ص.124
( )8املصدر نفسه  ،ص.. 124
( )9نق�لا ع��ن :عب��د الق��ادر عرابي،
املصدر السابق  ،ص .43
( )10ندمي البيطار ،املصدر الس��ابق ،
ص . 25
( )11املصدر نفسه ،ص . 25
( )12املصدر نفسه  ،ص . 25
( )13عب��د الق��ادر عراب��ي ،املص��در
السابق. 44،
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كتاب يثير السؤال

النائم :ما الذي سقط؟

عن موقع «كارتون سياسي»

القضاء والدائرة االنتخابية
طارق حرب
خبير قانوني

PROJECT

SYNDICATE

كينيث روجوف
أستاذ علوم االقتصاد
والسياسة العامة
بجامعة هارفارد

ي��وم  2017/3/7قدمت اح��دى الكتل
البرملاني��ة مقترحا ً جلع��ل االنتخابات
على اس��اس الدوائر املتع��ددة بحيث
يت��م اعتماد الوحدة االدارية الصغيرة
وهي القضاء كدائرة انتخابية بحيث
تتول��ى انتخ��اب النائب ف��ي البرملان
بعي�� ًدا ع��ن اح��كام (/49اوال) م��ن
الدس��تور التي تق��رر ان عضو البرملان
ميث��ل الش��عب العراق��ي باكمله وال
ميث��ل احملافظة وال ميث��ل القضاء الذي
انتخبه وذلك يعني ان االولى ان يكون
العراق باكمل��ه دائرة انتخابية واحدة
النتخاب اعضاء مجلس النواب وليس
احملافظة.
كم��ا ورد ف��ي قوان�ين االنتخاب��ات
الس��ابقة باس��تثناء قانون انتخابات

اجلمعي��ة الوطنية وازداد االمر س��و ًءا
عند االعتم��اد على القض��اء كدائرة
انتخابية كما ورد ف��ي املقترح وليس
العراق بأجمعه كما ورد في الدستور
او احملافظة.
كم��ا وردت ف��ي قوان�ين االنتخاب��ات
الس��ابقة وذلك يرتب أضرارًا كبيرة اذ
جعل��ت ه��ذه القوانني من ن��واب كل
محافظ��ة مطية للمحافظة التي مت
انتخباه��م فيها وكم��ا حصل بنحو
كبير بالنسبة الحدى احملافظات حيث
كان ن��واب هذه احملافظة على اختالف
مش��اربهم السياس��ية ي��رددون م��ا
تقوله محافظتهم حت��ى ولو كانت
في اق��وال ومطالبات ه��ذه احملافظة
مم��ا يرتب اض��رارا ً ويتناقض مع حقوق

ومطالب احملافظ األخ��رى ويزداد االمر
س��و ًءا اذا كان انتخ��اب الن��واب على
اس��اس القض��اء وم��ا يترت��ب عل��ى
ذل��ك بحيث يكون الن��واب الذين يتم
انتخابهم ال ميثلون الش��عب العراقي
باكمله كما قرر الدس��تور وال ميثلون
احملافظ��ة وامنا س��يكونون ممثلني عن
القضاء فقط وه��ذه بحقيقتها هي
الكونفدرالي��ة الت��ي تتمثل مبجلس
يجم��ع ممثل��ي ال��دول وه��ذا مجلس
يجمع ممثلي االقضية.
وه��ذا ما ال ميك��ن قبوله حي��ث يردد
الن��واب الذي��ن ينتخبه��م ش��عب
القض��اء م��ا يطلب��ه القض��اء حتى
وان كان��ت مطالبة القض��اء تخالف
مطال��ب احملافظ��ة التي يع��ود اليها

القضاء او تخالف مطالب الش��عب
باجمعه اذ ال ميك��ن ان يتحول النائب
م��ن مطية للش��عب او احملافظة الى
مطي��ة للقض��اء وه��ذا م��ردود وغير
مقبول في انتخاب��ات مجلس النواب
لوجود احلكم الدستوري سابقاً.
وان كان ميك��ن قبوله ف��ي انتخابات
مجالس احملافظ��ات وكل ما يقال من
امتيازات وفوائد تتحقق بهذا الشكل
م��ن االنتخاب س��واء م��ن مصاريف
الدعاي��ة واالبتعاد ع��ن التزوير وجعل
النائب قريبا ً ممن انتخبه هي مس��ائل
نظري��ة فق��ط ال تقف أمام املس��ائل
الواقعي��ة واحلقيقي��ة الت��ي تتمث��ل
بتبعي��ة النائب الى القض��اء الذي مت
انتخاب��ه فيه وهذا ه��و اخلطر الكبير

والض��رر اجلس��يم ال��ذي يخال��ف
الدس��تور ويخال��ف طبيع��ة عم��ل
النائب ف��ي البرملان االحتادي الذي ميثل
جمي��ع محافظ��ات الع��راق وجميع
أقضيته ونواحيه.
عد العراق بأجمعه
وك��م كان األولى ّ
دائرة انتخابية واح��دة لتحرير النائب
من اخلضوع ال��ى املطالبات الضيقة
للمحافظة وللقضاء ويكفي للتدليل
على ذلك ان دول��ة ككاليفورنيا وهي
من دول اميركا ونفوسها ومساحتها
وموارده��ا اكثر من الع��راق ومع ذلك
فهي دائرة انتخابية واحدة للكونغرس
االميرك��ي ذل��ك ان مصطل��ح state
ال��وارد ف��ي اس��م يونايتد س��تايتس
يعني دولة وليست والية .

الكت��اب (االش��رطة) ال��ذي تنش��ر «الصب��اح اجلديد»
فصول��ه ع��ن االجتماع��ات واملناقش��ات غي��ر املعلنة
لهيئة اركان النظام الس��ابق يعيد لس��ؤال نائم عما
سقط من افكار وممارس��ات وتصورات ذلك النظام وما
لم يسقط؟
انه يعيد طرح االشكالية ذات الصلة بطرق ادارة الدولة
بعد حكم صدام حس�ين حيث النتيجة مبنزلة كارثة،
فقبيل غزو العراق في التاس��ع عشر من آذار  2003لم
يكن احد في العالم يعتقد ان عراقيا ً واح ًدا سيأس��ف
على رحيل صدام حس�ين ،فقد ارتبط اس��مه ببطش
وحروب ومجاعات وعزلة وذنوب وحكم فوق جماجم ما
ال يبقي لالس��ف مكاناً ،ولم يتص��ور احد بأن الطبقة
السياس��ية اجلديدة التي ستتصدر االدارة واحلكم لن
تأخذ العبر من جتربة صعود وسقوط صدام ،إذْ كشفت
ع��ن انانيات كارثية اكتوت ،بنتيجته��ا ،املاليني اآلمنة
بعواص��ف الغب��ار الطائفية وبتردي اخلدم��ات وانعدام
االمن واالس��تقرار ودفع��ت االلوف من العائ�لات ثمنا ً
باهظ �ا ً من التضحي��ات والتنكيل في مجرى انتش��ار
االعمال االرهابية واالس��تئصال الطائفي والديني ،بل
وحش��ر الراهن العراقي كله في طري��ق مجهول مثير
ُ
للقلق والذعر.
يض��اف ال��ى ذل��ك ان الكثير م��ن السياس��يني الذين
امس��كوا باقدار البالد كرروا ممارس��ات صدام حس�ين
وطريقته في ادارة الشؤون العامة واالستئثار بالسلطة
والتص��رف باملال العام ،بل واه��داره ،وتكوين البطانات
واحلبربش��ية م��ن ابناء القري��ة والعش��يرة والطائفة،
فضال ع��ن إقامة االنص��اب واجلداري��ات والتعالي على
املواطن ،ومخاطبته من وراء حزام احلراسات السميك،
والصارم ،ث��م ،إبقاء الغالبية الس��احقة من القوانني
التي اصدرها صدام حس�ين ،والتي ش��كلت قيدا ً على
حياة املاليني العراقية ،قيد التطبيق.
في هذه املفارق��ة التاريخية ،وتناقضاتها وفجاجاتها،
بدا ان الدكتاتور س��قط ،كنظام سياسي ال رجعة له،
لكنه لم يسقط في الواقع بل استمر في جانبني،االول،
ف��ي ما يتعلق بايت��ام واتباع بقوا ينفخ��ون في «امل»
انهي��ار التغيير وعودة الس��لطة اليه��م ،والثاني ،في
اس��تمرار فن احلك��م الصدامي ،ممارس��ات واخالقيات
وقواع��د حكم ،وحتى ف��ي ضيق الرؤي��ة للعالقات مع
العالم والدول اجملاورة.
كان س��قوط ص��دام مدوياً ،في الزم��ان واملكان ،وكان
س��يكون اكثر دوي �ا ً واثرا ً لوال هوس التس��لط املنفلت
لالعبي عهد ما بعد الس��قوط ،ولوال نعرات التش��في
واالنتق��ام الطائفي��ة وسلس��لة احملاكم��ات ،هابط��ة
املضم��ون واالداء واملس��توى ،ول��وال «خربط��ات» برامير
ونزق��ه ،وتخبطات جيش الدولة الغازية ،وكل ذلك ترك
لـ»الس��اقطني» هامش �ا ً يلعبون فيه إلع��ادة تركيب
هزميتهم الش��نعاء باقل ثمن ،ولكي يحاولوا احياء ارث
عتيق من النحيب عل��ى االطالل وعلى ضياع االندلس،
ثم ليجعلوا منه ذكرى آس��فة ،او عنوانا ً العادة عقارب
التاريخ الى الوراء.
«الكتاب» يكشف ان صدام حسني لم يكن ليتصرف،
وال ملرة واحدة ،انه س��يترجل عن الس��لطة ،بل انه لم
يك��ن يعتقد ان قوة عل��ى االرض مبقدورها القاءه خارج
اللعب��ة ،فقد دس اس��مه ،صريح �ا ً او مؤش �رًا له ،في
رقائق وزخ��ارف واحجار دينية وآثارية ترفعه الى مصاف
االنبي��اء ،وتختزله الى اية س��رمدية من آي��ات الكون،
وثمة عند «جامع ام املعارك» الذي تركه «على العظم»
منارات اش��به براجمات الصواريخ ،على ارتفاع  43مترا ً
بع��دد ايام القصف اجلوي في ح��رب الكويت فيما عدد
املنارات الداخلية االربع تشير الى شهر والدته (نيسان)
وارتفاعها البالغ  37مترا ً يؤرخ العام الذي ولد فيه ،فيما
الفسقيات البالغ عددها  28فسقية فهي يوم ميالده،
وهك��ذا اختصر هذا البناء الذي ش��اء له ان يكون اكبر
جامع في العالم الى مفردة تش��كيلية تتحدى القدر،
وتنتصر عليه ،وعندما كان يزور العتبات املقدسة كان
يح��رص على س��ماع رواية انه من س�لالة النبي ،وفي
التاريخ كان االس��كندر الكبير قد فرض على الكهنة
االعالن عن كونه ابنا ً لاللهة زيوس.
م��ن زاوية معين��ة بدا لبع��ض الفئات اجلدي��دة التي
تصدرت املس��رح السياسي بعد التغيير ان مشكلتها
مع النظام السابق ليست س��لوكية في جوهرها ،بل
هي من النوع الذي يتصل بالصراع على الس��لطة :من
هو اح��ق بها من غي��ره ..وفي هذه النقطة س��قطت
الس��تارة بني منطني من احلكم :منط قدمي ،متوحش ،لم
نتأسف على سقوطه ،ومنط جديد يقتفي اثر سابقه
في الكثير من االخالقيات.
**********
«وإذا أصيب القوم في أخالقهم  ...فأقمْ عليهم مأمتاً
وعويال»
احمد شوقي

ترامب وجداره االفتراضي
في كثير من النواحي ،تش��كل خطة
احلزب اجلمهوري لفرض «ضريبة ضبط
احلدود» في الوالي��ات املتحدة تكملة
افتراضية للجدار املادي الذي يخطط
الرئي��س دونالد ترام��ب إلقامته على
احلدود األميركية املكسيكية .وبرغم
أن ضريب��ة ضبط احلدود لم تتس��رب
إلى الوعي العام على النحو نفس��ه
الذي تس��رب به ج��داره امل��ادي ،فرمبا
يكون تأثيره��ا على املواطن األميركي
املتوسط أشد كثيرا ً ــ ولن يكون هذا
التأثير إيجابيا بالضرورة.
عل��ى الس��طح ،تتلخ��ص الفك��رة
األساس��ية ف��ي فرض ضريب��ة بنحو
 20%عل��ى الواردات ،وتق��دمي إعفاءات
ضريبية مبقدار مماث��ل للصادرات .وأول
ما يتبادر إلى أذهان أغلب الشعبويني
هو أن ه��ذه الفكرة رائعة بكل تأكيد
في تعزي��ز فرص العمل ف��ي الواليات
املتحدة ،ألنها تثبط الواردات وتشجع
الص��ادرات ،ولكن من املؤس��ف ،كما
أش��ار كثيرون ،أن هذا املنطق مختل،
ألن الواليات املتحدة تدير ِس��عر صرف

محرر بالكامل.
وارتفاع قيمة الدوالر ــ وهي النتيجة
احملتملة لفرض ضريب��ة ضبط احلدود
ـ��ـ يجع��ل م��ن األرخ��ص بالنس��بة
لألميركيني ش��راء الس��لع املستوردة
(ألن الدوالر يش��تري املزيد من العملة
األجنبي��ة)؛ وفي املقابل ،يجعل ارتفاع
قيمة الدوالر الصادرات األميركية أكثر
تكلفة لألجان��ب .وتتلخص النتيجة
وفقا ً للكتب الدراس��ية األساس��ية
ف��ي واقع األمر في إهدار كل احلصيلة
الضريبي��ة ب ِفعل التأثي��ر الناجم عن
س��عر الص��رف ،وهو ما من ش��أنه أن
يترك املي��زان التجاري ب�لا تغيير .وإذا
خَ َطر لك أن اقت��راح اجلمهوريني يبدو
أشبه بالدجل واخلزعبالت ،فرمبا تكون
محق �اً ،ولك��ن دعونا نحتف��ظ بهذه
الفكرة لبعض الوقت.
الواق��ع أن العدي��د م��ن األكادميي�ين
البارزين يستحس��نون فك��رة ضبط
احلدود ،ولكن ألس��باب مختلفة متاماً.
فهم يؤمنون بأن سعر الصرف سوف
يرتفع في حقيقة األمر بالقدر الكافي

لتحيي��د التأثيرات التجاري��ة املترتبة
عل��ى ضريب��ة ضب��ط احل��دود .ولكن
الفكرة تروق لهم على أية حال.
ف��أوال ،تس��تورد الوالي��ات املتح��دة
بكمي��ات أكبر كثيرا ً مم��ا تصدر ،وهذا
يعني أنها تدير عجزا ً جتاريا ً ضخماً ،في
حني يعادل املقياس األوسع («احلساب
اجل��اري») نح��و  2.5%من الن��اجت احمللي
اإلجمالي .وبرغم أن هذا يُ َعد حتس��نا ً
شاس��عا ً بعد عجز بل��غ  6%من الناجت
احمللي اإلجمالي األميركي قبل عش��ر
س��نوات ،فإن واردات الواليات املتحدة
تظل أكبر كثيرًا م��ن صادراتها ،وهذا
يعني أن احلكومة تس��تطيع حتصيل
عائ��دات أكبر كثيرا ً من ضريبة مبعدل
 20%عل��ى ال��واردات مقارن��ة مب��ا قد
تقدمه ف��ي هيئة إعف��اءات ضريبية
عل��ى الص��ادرات .والواق��ع أن ج��دول
اإلعانات/الضريب��ة رمب��ا يجل��ب ،على
الورق في األقل ،ما يقرب من  90مليار
دوالر سنوياً.
الس��حر هن��ا .وبرغم أن
وال يتوق��ف ِ
هذا رمب��ا يفاجئ أولئ��ك الذين تعودوا

على التفكير في الواردات والصادرات
بوصفه��ا ظاه��رة «نحن ف��ي مقابل
ُه��م» ،فإن م��ا يقرب م��ن نصف كل
التج��ارة يج��ري ب�ين الش��ركات ـ��ـ
معامالت بني أقسام أجنبية وأميركية
من الشركة نفس��ها .وألن الضرائب
عل��ى الش��ركات األميركي��ة هي من
بني األعلى في العالَم ،فس��وف تبذل
الشركات قصارى جهدها لتخصيص
أكبر قدر ممكن من القيمة للشركات
التابع��ة األجنبي��ة ،وأق��ل ق��در ممكن
للشركات األميركية.
وتتلخص إحدى الط��رق للقيام بهذا
ف��ي وض��ع س��عر أعل��ى عل��ى دفاتر
احلس��ابات لل��واردات بني الش��ركات،
وس��عر منخف��ض بنح��و مصطن��ع
للص��ادرات .وه��ي ممارس��ة قدمية في
إعداد الفواتير لاللتفاف حول الضرائب
والضواب��ط .وعندما تك��ون الصفقة
«داخلي��ة» بالكامل ،فهي تنطوي في
األس��اس على خف��ة يد محاس��بية
لتسجيل األرباح في نطاقات ضريبية
منخفضة.

وكم��ا أش��ار أالن أورباخ م��ن جامعة
كاليفورني��ا ف��ي بيركل��ي ألول م��رة،
ف��إن ضريب��ة ضب��ط احلدود وس��يلة
ملقاومة ممارسات بخس قيمة الفواتير
واملغاالة فيها في النطاقات الضريبية
املرتفعة مثل الواليات املتحدة .وعلى
فعالة في اإلجمال
هذا ،فهي وسيلة ّ
لزي��ادة اإلي��رادات ،ورمب��ا إتاح��ة اجملال
لتخفيضات ضريبي��ة أخرى ،حتى لو
لم جتعل ضريبة تعديل احلدود السلع
األميركي��ة أكث��ر تنافس��ية بنح��و
مباشر.
م��ا العي��ب ال��ذي ق��د يش��وب هذه
الفك��رة الس��ليمة تكنوقراطيا ً إذن؟
أوال ،تعتمد ه��ذه الفكرة على بعض
افتراض��ات ملحمية ــ على س��بيل
املث��ال ،أن الن��اس ال يس��تطيعون
بسهولة مالعبة نظام أشبه باملتاهة،
وأن احلكومات األجنبية س��وف متارس
ضب��ط النفس ف��ي االنتق��ام .وثانيا،
تتجاه��ل هذه الفك��رة مجموعة من
املشكالت االنتقالية العصيبة.
بادئ ذي بدء ،ت َُس َّعر الغالبية العظمى

من واردات الوالي��ات املتحدة بالدوالر،
وليس أي عملة أجنبية .ولهذا فحتى
لو أصبحت العمالت األجنبية أرخص،
فإن ه��ذا قد ال يس��اعد املس��توردين
حبيس��ي العق��ود املقوم��ة بالدوالر.
وس��وف تكون التكاليف أعلى بنحو
 20%بس��بب ضريبة ال��واردات .وعلى
الرغ��م من اإلعان��ة الضريبي��ة ،فقد
تخس��ر بعض الصادرات ألنها تعتمد
على الس��لع الوس��يطة املس��توردة
ف��ي إنت��اج منتجاته��ا ،كما أش��ارت
مذكرة بنك االحتياطي الفيدرالي في
نيويورك مؤخراً.
تتلخص مش��كلة أخرى في حقيقة
مفاده��ا أن الدوالر األكث��ر قوة يعني
خس��ارة ثروات هائلة بني األميركيني،
ألن قيمة العديد من األصول األجنبية
س��وف تنخفض ،كما ناق��ش زمالئي
إميانويل فرحي ،وجيتا جوبيناث ،وأوليج
إتشوكي .بيد أن املشكلة األكبر على
اإلطالق تكمن في افتراض َمرِح مفاده
أن س��عر صرف الدوالر سوف يتحرك
بدقة للتعويض ع��ن خطة الضريبة/

اإلعانة.
إذا كان��ت الس��نوات األربعون األخيرة
من األبحاث التي تناولت سعر الصرف
علمتن��ا أي ش��يء فه��و أن أس��عار
الصرف من املمك��ن أن تتحرك بعيدا
للغاي��ة ع��ن أساس��ياتها لس��نوات
عديدة في كل مرة .ومن غير الواقعي
عل��ى اإلطالق أن نفت��رض أن الضريبة
احلدودي��ة س��وف ت��ؤدي س��ريعا ً إلى
حرك��ة تعويضية حادة لل��دوالر .وقد
تس��تغرق العملي��ة س��نوات عديدة،
وسوف تكون اآلثار القريبة األمد على
البطالة في الواليات املتحدة س��لبية
في األرجح.
صحيح أن ضريبة احلدود املرتفعة رمبا
تع��زز الوظائف ف��ي الواليات املتحدة.
إذ يتطل��ب اخملطط زي��ادة ضخمة في
عدد موظفي اجلمارك ،وسوف تُفضي
الضريبة في األرجح إلى توس��ع كبير
في االقتصاد السري مع سعي الناس
إلى التهرب م��ن الضرائب .ولكن هل
هذا هو حقا ً النوع من الوظائف الذي
يفكر فيه أنصار ضريبة احلدود؟
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علي حسن الفواز

(علي ونينو) فصول الحب والحرب
الرواية العراقية وأسئلة
الخارج والداخل
ال أحس��ب أ ّن هناك(جف��اء) م��ن رواية(املهج��ر) كما
يقول الروائي محمد حي��اوي في عمود كتبه مؤخرا
ألح��دى الصح��ف العربية ،ب��ل كان هن��اك نوع من
البح��ث ع��ن
تالق ما
ٍ
تواصل ما ،عن ش��غف ما ،ع��ن ٍ
بكثير من اللحظات االنس��انية الغائبة ،وبهموم قد
ٍ
تبدو لقارىء الرواية العراقية بأنها مش��تركة ،فضال
عن احلرص على تتبع مايكتبه روائيو اخلارج -أن جازت
التس��مية ،-أل ّن ما يش��اهر به (البعض) من
مواقف
ٍ
تُعل��ن هنا أو هناك عن القطيعة ،ال وراءها إلاّ أجندة
أيديولوجية واش��اعات ،قد تسعى لعزل أدباء اخلارج،
واتهامهم احيانا ب(الالوطنية) وهو موقف سياسي
و ُعصابي ولي��س موقفا ثقافي��ا وال نقديا ،مثلما هو
اته��ام الرواي��ة العراقية ف��ي الداخل لهامش��يتها،
وضعفها ،ومحدوديتها...
وأحس��ب -أيضا -أ ّن كثيرا من اجللس��ات والكتابات
واحلوارات والنقاشات قد أفصحت عن هكذا مواقف
سلبية حول رواية أو كتاب صدر هنا أو هناك ،ودخلت
ف��ي جداالت ،وحواران س��اخنة ،رغم أن هذه الظاهرة
ليس��ت بعيدة عن الواقع الثقاف��ي /األدبي العراقي،
فهن��اك من يتتبع م��ا كان يُكتب في اخل��ارج ،وكأنه
نوع من
اله��م الثقافي الوطني ،وصوال الى تداوله أو
ِّ
استنساخه من قبل البعض وكأنه وثيقة سرية..
وبعد ظروف االحتالل لم تستطع املؤسسة الرسمية
الثقافية أ ْن تكون مبستوى احلاجة الثقافية وحتدياتها،
فبإس��تثناء مؤمت��ر املثقف�ين العراقي�ين ع��ام 2004
ظل الواق��ع الثقاف��ي العراقي مس��كونا بتجاذبات
أنعكس��ت على العم��ل الثقافي الرس��مي واملدني،
ح��د أ ْن أغل��ب وزراء الثقاف��ة واملس��ؤولني عن امللف
ّ
الثقافي كانوا من خارجه��ا ،وينظرون للثقافة بريبة
والتب��اس وإهمال ،ورمب��ا اتهامها باألدجلة اليس��ارية،
وه��و ماجعل أجواءه��ا ُمل ّبدة ومح��دودة ،واجراءاتها
بعيدة ع��ن املهنية ،ومنها الترش��يح للجوائر أو في
اللجان ،وحتى في خيارات طبع الكتب واملشاركة في
فعاليات احلوار الثقافي..
هذه املعطيات أس��همت الى ح�� ٍد كبير في تهميش
املش��روع الثقاف��ي احلر واملدن��ي ،ورمبا هن��اك الكثير
م��ن املعوقات التي س��عى البع��ض لفرضها ،وصوال
ال��ى حتجيم أية مب��ادرة حقيقية لتأس��يس مجلس
اعلى للثقافة ،أو حتى دعم التوجهات واملؤسس��ات
الثقافي��ة املدينة لتكون أكثر متث�لا ملواجهة تغ ّيرات
املرحلة ،وماتركه االحتالل االمريكي والصراع األهلي
عل��ى قيم احلي��اة واملعيش وتن��وع وتع��دد الثقافات
العراقي��ة وحمايتها من احملو والتهمي��ش واالقصاء،
وص��وال الى تهمي��ش الصناع��ات الثقافي��ة ،ومنها
صناعة الكتاب األدبي والسوق األدبي ودعم وجود دور
نشر جديدة تتبنى اصدار الكتاب الثقافي بعيدا عن
املركزة القدمي��ة ،والرقابة التي حتج��م حرية الكاتب
العراقي ،بل األدهى من ذلك هو البقاء على االجراءات
والقوان�ين القدمية املعوقة النتاج وتس��ويق الكتاب،
والت��ي حتدد الي��ات خضوعه الى دائرة رس��مية ميكن
أ ْن تخضع ملزاج هذه املؤسس��ة االيديولوجية أو تلك،
السيما الرواية التي باتت هي اخلطاب األكثر حضورا
في مناوئة تاريخ كتبته السلطة أو جماعاتها..
موضوع��ا الداخل واخلارج دخل اجلهاز االس��تعمالي
للنق��د ،وحت��ى االنثربولوجي��ا ،لذا تب��دو احلاجة الى
أنسنته هي القا ّرة والضرورية...

ف��ي املدين��ة ،إضاف��ة إل��ى ذل��ك فإن
الكات��ب اليتوقف عند حاض��ر مدينة
كه يالن محمد
(باكو) بل يح��اول أن يضم َّن في عمله
احلرب أحالم اإلنسان وحتو ُل احلياة ش��ذرات من تأريخها السحيق بحيثُ
طم
ُ
تحُ ُ
إلى سلس��لة من أيام قامت��ة تكبر في يك��ون ذلك في خدم��ة من� ُ
�اخ الرواية
ُ
ظلها املعاناة والبؤس،غيرأن مايخفف دون أن تتح��ول إلى عمل تاريخي هكذا
من آالم ناجمة من احلرب هو احلب كثيرا ً يك��ون للبني��ة املكاني��ة دورُ مبا تعاقب
ِ
وسط ركام احلرب عليها من الوقائع واألحداث في إنفتاح
ما تولد قصص احلب
مبشرة بأن احلياة هي مستمرة أيا ً كان الس��رد عل��ى مراح��ل تاريخي��ة وإبانة
حجم األهوال وجشع املوت للمزيد من عن الصراعات الت��ي أصبحت املناطق
املتأرجحة بني الش��رق والغرب مسرحا ً
ض ْ
ف إلى ذلك فإن مع احلب
الضحاياِ .
لها،وم��ن هنا تبرزُ إش��كالية الهوية
تط��وى صفح��ة اخلالف��ات اإلثنية
احلضاري��ة جزءا ً من متواليات
والدينية إلن احملب�ين ينجحون في
احلكاية.
إنشاء جغرافية جديدة تستوعب
التن��وع وتعط��ي بع��دا ً جدي��دا ً
لإلنتماءات الدينية هذا املوضوع
ه��و مايعاجل��ه الكات��ب قربان
س��عيد في روايته الش��هيرة
(علي ونينو) الص��ادرة من دار
اجلمل 2016إذ يُس��ردُ املؤلف
ف��ي عمل��ه قص��ة نش��وء
عالق��ة احل��ب ب�ين ش��اب
مس��لم وفتاة مسيحية
ف��ي مدين��ة (باك��و)
وإنطالق��ا ً م��ن ذل��ك،
يصورُ التن��وع في تلك
البقع��ة اجلغرافي��ة
والش��عائر الديني��ة
يواظب أتباعها
التي
ُ
على ممارستها هذا
فضالً عن تغطية
التط��ورات التي
ها
تش��هد
مدين��ة (باكو)
بعد إكتشاف
لنف��ط
ا
و ما يتر ك��ه
من التأثيرات
على اجلانب
املعم��اري

الرومانسية العربية بين االتباع واالبتداع
د .ثائر العذاري
حتى س��قوط الدولة العثمانية كان العربي
يؤم��ن أن��ه يعي��ش في دول��ة اإلس�لام التي
يحميه��ا اهلل ،بغض النظر ع��ن نوع احلكم
وجور السالطني والوالة ،يتنقل بني أقاليمها
بحري��ة س��اعيا ف��ي مناكبه��ا .وح�ين زج
العثمانيون أنفس��هم في احلرب وس��قطت
دولتهم وتقطعت أوصال دولتهم اكتش��ف
العربي أنه كان يعيش كذبة كبيرة ،فما كان
يظنه دولة اهلل انه��ارت كاجلنب الهش خالل
أي��ام ،وانهارت تلك املنظوم��ة الثقافية التي
قام��ت على أس��اس تقديس الت��راث ووجوب
طاعة ولي األم��ر ،والنظر إلى العالم بثنائية
عربي وأعجمي .ومنذ ذلك احلني ابتدأت رحلة
البحث ع��ن منظومة ثقافية أخ��رى بديلة.
وكان ألص��وات مداف��ع األوربي�ين التي كانت
تدك أعم��اق الس��لطنة وقع الس��حر ،فقد
به��رت املثق��ف العربي ال��ذي راح يفتش عن
أسباب قوة املنتصر ويقلده.
لم تكن القضايا اخلالفية ،مثل وضع أس��ماء
اخملترع��ات احلديث��ة في الش��عر والدعوة إلى
الس��فور ومدارس البن��ات ،لم تك��ن قضايا
أدبي��ة أو فنية ،بل هي ص��ورة واضحة للنزوع
نح��و خلع بيع��ة تقلي��د القدم��اء ومبايعة
األوربي املنتصر على تقليده .وفي هذا املقال
أركز على واح��د فقط من مظاه��ر التقليد
ال��ذي يعده مؤرخ��و األدب جتدي��دا ثوريا ،وهو
ظاهرة األدب الرومانسي.
مثلت الكالس��ية في أوربا ص��ورة للمجتمع
اإلقطاع��ي ،فاملوض��وع هو املث��ل العليا ،أما
الف��رد فه��و لي��س س��وى عضو ف��ي قطيع
متش��ابه .كان الش��اعر الكالسي حني ميدح
ال يبح��ث ع��ن صفات ش��خصية للممدوح،
بل مي��دح الصفات التي ينبغ��ي أن تكون في
املم��دوح ،صف��ات املثل األعل��ى ،وهكذا حني

يتغزل يقول ما ينبغي أن يقوله املتغزل.
وم��ع رس��وخ الث��ورة الصناعي��ة ج��اءت
الرومانس��ية ممثلة لرفض الطبقة العاملة
أن تك��ون محض تروس في ماكنة الصناعة
التي تخرب الطبيع��ة وجتور عليها من أجل
الكس��ب .انتصرت الرومانسية لذات الفرد
ول��روح الطبيعة ،وكان ظهورها أوائل القرن
الثام��ن عش��ر ض��رورة اجتماعية حس��ب
القاعدة القاضية بأن التغييرات االجتماعية
الكبرى تؤدي إلى انقالبات فنية كبرى.
ل��م تكن الرومانس��ية العربية التي ظهرت
في امل��دة ما ب�ين احلربني اس��تجابة حلاجة
اجتماعي��ة ،بل اندرجت في س��ياق البحث
ع��ن منظوم��ة ثقافي��ة بديلة لتل��ك التي
انهارت بسقوط الدولة العثمانية.
ثمة ظاهرة إبس��تمولوجية فرضت نفسها
هن��ا ،فقد كان جل طموح الش��اعر العربي
قبل احلرب األولى أن يقترب بشعره من شعر
القدماء ،فيقال إن فالنا كامرئ القيس أو إن
فالن��ا متنبي عصره .ول��م يحاول مثقفو ما
بعد الدولة العثماني��ة ابتداع منظومتهم
الثقافية اجلديدة القادرة على تلبية احلاجة
االجتماعية ،ولم يستطع دعاة الرومانسية
االنسالخ من مبدأ النموذج ،وراحوا بدال من
ذلك يفتش��ون عن منوذج آخ��ر يتبعونه ،وما
فعل��وه لم يكن س��وى اس��تبدال النموذج
القدمي ،فبدل تقليد امرئ القيس وأبي نؤاس
واملتنبي واملع��ري ،ذهبوا إلى تقليد ش��يلي
وبايرون وكيتس وكولريدج.
إن مراجعة س��ريعة لقصائد الرومانسيني
العرب من جماعة الديوان وأبولو ومن س��ار
في ركبهم ستكش��ف بس��هولة ووضوح
ذلك التناقض الفج بني مبادئ الرومانس��ية
التي دعوا إليها وبني نتاجهم الشعري الذي
كان من أبرز مالمحه:
 .1بدت كل قصائدهم كما لو أنها لش��اعر
واحد بسبب تشابه اللغة واألسلوب.

 .2كان معجمهم واحدا ،وهو معجم فقير
ميك��ن حص��ره بكلم��ات مثل الب��در الغيم
العندليب الش��معة الق��ارب املالح الدموع
الشاعر .....
 .3كتب��وا كله��م في موضوع��ات محدودة
مثل بؤس الش��عراء وحزنهم وربة الش��عر
والقيثارة والشعور بالضياع.
 .4صورهم الش��عرية كانت واحدة ومكررة
ومستنس��خة من الرومانس��يني اإلنكليز،
مثل عاشقني يجلسان في حديقة في ليلة
مقمرة أو بلبل س��جني في قفص أو ش��اعر
يجلس على عرش في السماء.
تتع��ارض ه��ذه املالم��ح األربع��ة متام��ا مع
أبسط مبادئ الرومانس��ية التي سعوا إلى
تأسيسها عربيا ،ألن رومانسيتهم لم تكن
معب��رة عن ذواته��م بل كانوا يس��عون ألن
يكون ش��عرهم كما ينبغي أن يكون منوذج
الش��اعر الرومانس��ي ،إنه املثل األعلى مرة
أخرى.
ح�ين كان الش��اعر االنكلي��زي يكت��ب عن
اجتماعه بحبيبته في ليلة مقمرة وس��ط
حديق��ة مزه��رة فهو كان معب��را عن جتربة
ذاتية مر بها ،أو ميك��ن أن مير بها ،أما العقاد
فقد كتبها تقليدا لذلك الشاعر ،إذ لم يكن
جملتمع��ه أن يتيح له جتربة مثل هذا املوقف،
وقل مثل هذا عن موضوعاتهم األخرى.
كان��ت الرومانس��ية العربية استنس��اخا
مم�لا للمضام�ين وللغ��ة الت��ي ابتكره��ا
رومانس��يو أورب��ا ،وه��ي إذن ال تنتمي ملبادئ
الرومانس��ية ،ولم تكن س��وى شكل جديد
من الكالس��ية .إنها وس��يلة اطمأن إليها
الشعراء الذين اعتادوا وجود النموذج األبوي
األسمى الواجب الطاعة .ذلك األب اجلاهلي
والعباس��ي الذي قتل��ه احللفاء ف��ي احلرب
العاملية األولى اس��تبدله الش��اعر العربي
بأب رومانسي أوروبي.

التحدي
القب��ول باآلخ��ر اخملتلف عقائدي��ا ً أمر
اليخل��و م��ن التح��دي إذ يتطلب ذلك
اخل��روج م��ن الس��ياقات املُنغلق��ة
وإستيعاب رؤى مغايرة غير أن احلب هو
وع��ا ُء يؤط ُر هذه اخلالف��ات واملعتقدات
املتباينة،وهذه احلالة تتجس ُد في رواية
(عل��ي ونينو) في عالق��ة احلب القائمة
ب�ين ش��خصني ينتمي��ان إل��ى ديانتني
مختلفت�ين ف(علي) كم��ا يتضح من
�لم متحمس
إس��مه ه��و ش��اب مس� ُ
لهويته اآلسيوية باملقابل فإن حبيبته
(نين��و) فتاة جورجية م��ن أتباع الديانة
املسيحية ،هنا يقد ُم املؤلف صورة عن
جذور الديانتني اإلسالمية واملسيحية
ف��ي مدين��ة باك��و مرفق��ة
باإلش��ارة إل��ى

اإلصطدامات الت��ي وقعت ضمن هذه في سلوكيات ش��خصية ناتشاراريان
املس��احات اجلغرافي��ة الواقع��ة على صدي��ق عل��ي ف��األول أرمن��ي يتكفل
حدود احلضارات إذ يذك�� ُر الراوي حادثة بإقناع أس��رة نينو بأن تت��زوج إبنتهم
مقتل زوج عمة نينو على يد اإليرانيني مبسلم لكن من هذا املأمن يأتي اخلطر
حني يقتحمون مدينة تفليس هاتفني إذ يخط��ف ناتش��اراريان نين��و ويكون
بش��عارات ذات دالالت ديني��ة لكن هذا س��يد مصطفى ش��اهدا على عملية
اإلرث الدم��وي المين��ع نش��وء عالق��ة اإلختط��اف م��ن هن��ا يش��ت ُد الصراع
عاطفية جياش��ة ب�ين اإلثنني إذ يكون الس��يما بعدما يتنتقم علي لنفس��ه
احل��ب بحجم التحدي لتاريخ يراق على بقت��ل صديقه وإعادة نين��و إلى أهلها
أيامه الد ُم ،بجانب ذلك تردُ في س��ياق لكن األخيرة تلتحق به إلى داغس��تان
الرواي��ة قص��ص فرعية س��واء أكانت وبهذا نك��ون أمام مفص��ل جديد من
مس��تقاة م��ن الت��راث اإلس�لامي أو األحداث إذ تتداخل العق ُد ومت ُر مدة قبل
املس��يحي كما يب��دو أن الراوي
ُ
حريص أن يعود علي إل��ى موطنه (باكو) لكن
على إيجاد الت��وازن في وصف فضائني ماتبلث أن يغادرها مع نينو مضطرا ً أن
(باكو ،تفيلس) حيثُ
ُ
يشرح طبوغرافيا يقيم في إيران بعد غزو الروس للمدينة
األول��ى ويص��ورُ تركيبته��ا املوزعة بني مات��راه نينو في إيران من طقوس دينية
األطراف والن��واة واإلختالفات املوجودة وم��ا يكتنف عالم احلرمل��ك من اخلدم
ُ
ب�ين س��اكني املنطقتني ف��ي طبيعة والفصل بني الرجال والنس��اء
يكشف
احلياة والس��لوكيات كم��ا تتوقف ج��ذور اإلختالف ف��ي الرؤية ل��دى أبناء
عدسة الراوي عند بوابة الديانت�ين ،بحيثُ تتفاج��أ عندما جت ُد
زيزياناش��فيلي نظ��را ً ملا زوجها مش��اركا ً في مراس��يم دينية.
ُ
يتصف به هذا املوقع من
وظيفة إحالية إلى ساللة ينس��اب خيط الس��ردِ على لس��ان راوِ
بضمي��ر املتكلم متضمن ف��ي الرواية
(عل��ي خ��ان شريفانش��ير) وتب��دأ ُ مرحل��ة جدي��دة في حي��اة كل
وماله��ا م��ن دور ِ ف��ي حماية من عل��ي ونين��و ح��ال عودتهم��ا إلى
املدينة،كما يتحرى عن معالم
�ح املدينة ج��ز ًء من دولة
مدينة تفيلس ويذكر حكاية دير باك��و إذ تصب� ُ
أذربيجان،ويصب��ح من��زل عل��ي خ��ان
سانت ديفيد ومعجزة القديس مكان��ا ً مفض�لاً إلس��تضافة األجانب
ديفي��د الذي إتهم بإقامة عالقة وممثل��ي الدول األوربي��ة التنفصل حياة
محرم��ة مع إبنة املل��ك فاألخير أس��رة (عل��ي خ��ان) ع��ن املُنعطف��ات
يدعوه إلى القصرغير أن القديس
ما أن ميس جس��دها بالعصا حتى الت��ي تش��هدها مدين��ة باكو ومب��ا أ َّن
ينطق اجلنني ويفند كالم أمها،وهذا هذه املدينة تتأرج��ح أوضاعها نتيجة
ُ َ
قصة النبي موس��ى لتغي��ر موازين الق��وة لذل��ك تتعرض
م��ا يُعيدنا إلى
العمل قصص ومرويات باكو تتعرض لهجمة القوات الروسية
ُ
وبذلك يضم
ش��عبية وديني��ة وجم��ل مش��حونة بعد قي��ام ثورة أكتوب��ر إذ ينفذ الروس
باحل َك��م وم��ن ثً��م يس��هب الكات��ب حملة اإلبادة ف��ي املدينة ضد موظفي
َّ
ُ
ِ
في الدولة وكل من يع��ارض اإلحتالل كما
ف��ي وصف امل��كان ويض�� ُع املتلقي
جغرافي��ا مدينة باكو بحي��ثُ يذكرك عان��ي املس��لون األمرين بعد س��قوط
ش��غف البطل مبدينته (باكو) بعشق املدينة،يتلق��ي (على خ��ان) خبر زحف
رس��ول حمزاتوف لداغس��تان،إذ يتابع ال��روس إل��ى باك��و وم��دن أخ��رى من
القارىء وص��ف املؤلف ملناظر طبيعية صديقه إلياس بي��غ عندما يكون األول
يتحول إلى مشاهد يتمتع بصريا ً مباهو متواج��دا ً في غاندش��ا هن��ا يفي علي
خان بوع��ده ألبيه بأن يك��ون محافظا ً
معروض.
�ب زوجته نينو
على مآثر أس��رته يطال� ُ
مبغ��ادرة مدينة تش��اغا والذه��اب إلى
خيانة الصديق
تُع��د ثيم��ة احل��ب والغ��رام عنص��را ً تفيلس بينما هو يق��اوم ضد الغزاة إذ
في معظ��م األعم��ال الروائي��ة ولكن يُقت َُل على اجلس��ر الذي ش��هد مقتل
لكل كاتب أس��لوبه ف��ي معاجلة هذا جده،إضافة إلى ش��خصيتني رئسيتني
املوضوع وتوظيفه في تضفير احللقات هناك ش��خصيات أخرى دورها مساند
الس��ردية،وتكمن ق��درة الروائ��ي ف��ي ف��ي النه��وض بالس��رد مثل الس��يد
إضف��اء بعد جدي��د لثيم��ات متداولة مصطفى  ،إلياس بي��غ ،محمد حيدر،
بحي��ثُ يبع�� ُد الق��ارىء عن الش��عور كم��ا توج��د تلميح��ات ف��ي أعطاف
مايضيف التشويق إلى الرواي��ة إلى التحوالت التي ش��هدتها
ُ
بالرتابة،هنا أن
قصة احلب املُلتهبة بني علي ونينو هو تركيا وإيران بعد احلرب العاملية األولى،
إختالف اخللفيات الدينية لشخصيتني هذا العمل املوزع على تسعة وعشرين
كم��ا أن إهتمامات احملب�ين املتابينة إذ قس��ما أقرب في أس��لوبه م��ن روايات
الين��ي علي عن إب��داء إعجابه بآس��يا كالس��كية وأدب الرحل��ة وأنت تنتهي
بيد أن نين��و مفتون ُة باحلضارة الغربية من قراءة الرواية تستعيد ماقاله رسول
تعط��ي القصة بعدا ً رمزي��ا ً األكثر من حمزاتوف بإنه يوجد شيئان يستحقان
ذلك مايضف��ي اخلصوصي��ة إلى حب التضحية من أجلهما املرأة والوطن إذ
علي ونينو هو عنصر املفارقة املتمثلة يضحي (علي خان) من أجل اإلثنني.

كتاب «جاك ونورمان» ..أحداث مرحلة في حياة إنسان

«مراسالت بين كاتب وقاتل»
متابعة الصباح الجديد:
نشرت مؤخرا ً الرسائل املتبادلة بني نورمان
ميلر وجاك هنري آبوت ،السجني الذي ظهر
اجلزء األكبر من حياته متجس��دا ً في كتاب
«إنش��ودة اجلالد» .لو كان هن��اك من حاول
سبر أغوار نورمان ميلر ،فسوف لن يستغرب
من النتيجة النهائية التي ستكشف عن
أن الرج��ل املول��ود في نيو جيرس��ي نصف
كاتب ،ونصف مش��اغب .في العام ،1960
وهو متاما ً في حالة سكر ،قام بطعن زوجته
بعد أن إتهمته بالش��رب مثل قوقازي .وفي
ع��ام  1970أوق��ع املفكر غور في��دال أرضا ً
بعد أن نطحه برأس��ه ف��ي إحدى احلفالت.
ولم ينج أحد من قلمه :س��وزان س��ونتاج،
ويلي��ام س��تايرون ،ترومان كابوت��ي ،جميع
الش��خصيات األدبية ،والنقاد واملسرحيني،
وحتى البعض الذين م�� ّروا مرور الكرام في
حيات��ه ،كانوا ق��د تلقوا درس��ا ً منه .وكان
أمرا ً طبيعيا ً خالل احلفالت أن يدعو صاحب
«إنش��ودة اجل�لاد» وجائ��زة بوليت��زر غرميه
ّ
وح��ل خالفاته معه
ملرافقت��ه خارج املكان
بالصفعات .ون��ادرا ً ما كان يدور احلديث في
األوس��اط الثقافية عن مهارة ميلر األدبية،
بينما هن��اك العديد من الناس الذين قالوا
أنه لم يكن بكامل قواه العقلية.
في الكت��اب الذي صدر مؤخرا ً في الواليات
املتحدة «جاك ونورم��ان» أعاد جيروم لونغ
كتابة أحداث مرحلة في حياة إنس��ان ،رمبا
تع��د األكث��ر تعقيدا ً من جمي��ع النواحي،
ّ
بحس��ب الكاتب يوس��ف يلدا .حدث ذلك
في الوق��ت الذي كان ميل��ر بصدد اإلعداد
لكتابة «إنش��ودة اجلالد» ،قصة إس��تندت
على الس��جني املدان غ��اري غيلمور .وكان
قد أُفرج عن غيلمور بشروط ،بعد أن أقدم
ظ��روف غامضة.
على قتل ش��خصني في
ٍ

وق��د أله��م احلكم علي��ه وتنفي��ذه فيما
بعد ،إل��ى جانب قصة صديقته الش��ابة،
ميل��ر لكتاب��ة عمل��ه الرائ��ع .وف��ي تلك
األثن��اء ،حتديداً ،بدأ الكاتب يتلقى رس��ائل
من س��جني يدعى ج��اك هنري آب��وت ،إبن
عاه��رة ،وم��ن أب كان قد تخ ّل��ى عنه في
مرحلة الطفولة ،ليقض��ي حياته متنقالً
م��ن دار لأليتام إلى آخرى مذ كان عمره 11
عاماً ،وغالبا ً ا كان يتفاخر بكونه السجني
األكث��ر خطورة في والية يوتا ،وبأنه أمضى
خمس سنوات في السجن اإلنفرادي .وقد
كش��ف آبوت مليلر ع��ن تفاصيل احلياة في
السجن ،والتي حتولت إلى مادة ذات أهمية
كبي��رة أغنت كتابه .وما كان قد بدا مجرد
مراس�لات بس��يطة ،إنته��ى إل��ى عالقة
متينة ال نهاية لها.
في أوائ��ل الثمانينات ،ك�� ّرس نورمان ميلر
كل جه��ده للتأثي��ر عل��ى دور النش��ر من

أجل نش��ر الكتاب ال��ذي كان آبوت محوره
الرئيس��ي ،حتى بلغ األمر ألن يعرض ميلر
علي��ه كتاب��ة املقدمة .وص��در كتاب «في
بط��ن الوحش» عام  1981ع��ن دار «راندوم
هاوس» للنشر ،وأش��اد الق ّراء به لقسوته
وواقعيت��ه .كان الكت��اب ،في واق��ع األمر،
عب��ارة ع��ن مجموع��ة من املراس�لات بني
الكاتب والس��جني ،ويتكون من  12فصالً،
ترتيب زمني واضح .وباإلضافة إلى
من دون
ٍ
ذلك ،قام ميلر بالتوس��ط ألجل آبوت لدى
مجل��س الس��جون (إعترف الحق��ا ً أنه لم
يتم إطالق س��راحه)،
يخط��ر بباله أبدا ً أن ّ
وأفرج عنه بشروط في نفس السنة .وكان
الكات��ب قد أب��رم عقدا ً م��ع احملكوم عليه
للعمل كمساعد براتب قدره  150دوالرا ً في
اإلس��بوع ،وعثر له على شقة في منطقة
بويري ،التي كانت في تلك الس��نوات اجلزء
األخطر في نيويورك.

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

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي « 2001 - 1978الحلقة »26
ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن
قب��ل «دار الجم��ل» ف��ي ألماني��ا بعن��وان
(أشرطة تسجيل صدام ..األعمال السرية
لنظام اس��تبدادي  )2001-1978وتنشره
«الصب��اح الجديد» اس��تباق ًا عل��ى حلقات،
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات
م��ن التس��جيالت الس��رية لالجتماع��ات،
واالتص��االت الهاتفية ،والمؤتمرات التي
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام
 2003إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق
بي��د ق��وّات االحت�لال وأع��دت م��ن قب��ل
(معه��د التحلي�لات الدفاعي��ة) لمكتب
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة ،وهي

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

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

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

صدام كتاجر سالح يأمر أتباعه :استغلوا حاجة البولونيين لألموال
الحرب كتعويذة لتطهير «الذات القومية» وال قيمة لألرواح واألرامل
ذك��ر  :1س��يدي ،إن��ك ال تري��د أن تطلع
مقصرا ً (تعبير بالعامية العراقية يعني
إن��ك ال تري��د أن تدخر جه��دا ً – م) .؛ لقد
أحسنت صنيعاً .باملقارنة ،ابتاع اإليرانيون
َ
حديدا ً عدمي القيمة بوصفه دبابات .بعد
انتهاء احلرب ،س��تكون عتيق��ة الطراز.
تلك الدبابات التي يستعملونها اآلن في
جيشهم ،رفضناها في عقد الستينيات.
في الس��تينيات ،رفض اجلي��ش العراقي
عروضا ً لشراء الـ  M – 47والـ )1( .M -48
في غضون ذلك ،اإليرانيون مس��تميتون؛
لقد وافقوا على شراء الـ  T-62ووافقوا
عل��ى التعامل مع األميركيني بحس��ب
رقعة س��عر األميركيني )2( .باألس��اس،
الدبابات الصينية الـ��ـ  T-55والـ T-54
ما تزال أحس��ن من الدبابات الروس��ية.
( )3مبا إننا اس��تخدمنا الدبابة الروسية
بصورة جي��دة جدا ً في اجلي��ش العراقي
وقد تع ّودنا عليها ،سيكون أداؤنا حسنا ً
مع نظيرتها الصينية احمل ّورة .سيدي .إن
(املاركات) اخملتلفة التي بحوزتنا ستتمم
الـ  .T-55مبا أن الـ  T-55تُعتبر نسبيا ً –
صدام :لكن الدبابة هي دبابة قاتلة .لقد
رأيتها وهي تعمل.
ذكر  :1لقد ش��اهدتها أنا أيضاً ،سيدي،
العدة الصينية التي أ ُ
لكن
ضيفت إليها
ْ
ّ
غ ّي��رت [ ه��ا ] إل��ى دباب��ة مختلفة عن
الدبابة األصلية  55التي تع ّودنا عليها.
ص��دام :التغيي��رات التي
ط��رأت عليها
ْ
جعلتها دبابة أعلى قيمة.
ذك��ر  :1ف��ي يومنا هذا ،ال��ـ  55تُعد في
املرتبة نفسها كالـ  M-60عالية القيمة،
ولي��س أق��ل منه��ا البت��ة؛ كم��ا نعرف
ف��ي يومنا هذا ،كل ش��يء ج��رى حتويره
وإعالء قيمت��ه )4(.إنه ش��يء إلزامي أن
تستخدم كل ما متلكه .اآلخرون ميلكون
الـ 72
املتقدمة وما تزال قيد االستعمال
ّ
ورجعوا إلى استعمال الـ )5( .34
ص��دام :ع ّب��ر الصيني��ون عن أس��فهم
ألنهم ال يقدرون أن يكملوا العدد األولي
م��ن الدباب��ات الت��ي طلبناه��ا منه��م.
ف��ي نهاي��ة األم��ر وافقن��ا على ش��راء
فق��ط  700و 2دبابة منه��م ،ألف منها
ستصل إلينا من خالل السوق السوداء.
مائتان وخمس��ة وخمس��ون من بولندا.
البولوني��ون ف��ي وضع مال��ي يائس ،لذا
اس��تخدمنا الفلس��طينيني ليش��تروا
تلك الدبابات لنا .اشترينا  100دبابة من
روماني��ا .املصريون أعطون��ا دبابات ،لكن
بعد الذهاب واجمليء مرات كثيرة جدا ً في
اخلتام انتهى بنا احلال أن اشترينا [ فقط
]  50دباب��ة منهم .أعطونا ف��ي البداية
 200دبابة لكننا اخترنا  ، 50كانت دبابات
قدمية ومرتفعة الثمن .اشترينا كل دبابة
بسعر 500و 4دوالراً.
ذك��ر  :1كثي��رون كان��وا يضحكون على
اجليش قبيل بدء احلرب ،قائلني إنه ال ميلك
سوى 400و 2أو 500و 2دبابة .إضافة إلى
ذلك –
ذك��ر  :2ال أح َد يقدر أن يش��تري بقدر ما
اش��تريت .إن الطريق��ة الت��ي
حصل��ت
َ
َ
بها،س��يادتك ،على املدافع كانت حركة
جريئة.
صدام :إن العالم بأسره يعرف أن العراق
سيخوض حربا ً ملدة ثالثة أو أربعة أعوام،
وأن األس��لحة الت��ي ستُس��تخدم ف��ي
هذه احلرب س��يتم تقييمها بعد انتهاء
احل��رب .س��يكون هن��اك تقيي��م جديد
لألسلحة .سنكون حريصني بأال نعطي
أح��دا ً معلومات عن كيفي��ة عمل هذه
األس��لحة ف��ي أثن��اء احلرب .مب��ا أن تلك
األس��لحة التي نستخدمها من املمكن
أن تُس��تخدم ضدنا واجملهزون بوسعهم
أن يرفع��وا أثم��ان األس��لحة األفض��ل،

استعراض عسكري في بغداد ابان حكم نظام صدام حسني
سيكون شيئا ً غير مناسب بالنسبة لنا
أن نخبر أي فرد كي��ف كانت تعمل تلك
األس��لحة .عندما يسألوننا كيف كانت
تعم��ل األس��لحة التي اس��تخدمناها
ف��ي احل��رب ،علين��ا أن نقول إنن��ا قاتلنا
به��ا بصورة جيدة ج��دا ً كعراقيني .على
أي��ة حال ،يلزمن��ا أال نقول له��م إن هذا
الس�لاح أو ذاك ه��و س�لاح جي��د ،ألن
جنودن��ا وحده��م الذي��ن اس��تخدموه
بنحو جيد ج��داً .ال يوجد ش��يء ميكننا
أن نكس��به من خ�لال رف��ع قيمة تلك
األس��لحة اجلدي��دة .مبا أن س��معة هذه
األس��لحة ترفع الطلب عليها ،س��ترفع
أثمانها .هذا األمر سيش��جع الصينيني
عل��ى أن يخرجوا بس�لاح جديد متفوق
على الس�لاح الذي لدينا ،الذي سيكون
له معانيه السياسية الضمنية.
ص��دام :في جميع األح��وال ،ليس هناك
بلد يستطيع أن يق ّيم أسلحته أو يدخل
حتسينات عليها ما لم يستخدمها في
منطقة احلرب .إن البلدان تتعلم كيفية
القتال من خ�لال احلروب احلقيقية .هذه
خضت حرباً .في
حقيقة أدركتها بعد أن
ُ
السابق لم أك ْن أعي هذه احلقيقة .لكن
احلرب ،عل��ى الرغم م��ن عواقبها ،جتلب
معها حتسينات علمية كثيرة.
ذكر  :2حص��ل ازدهار جتاري وعلمي هائل
في اليابان ،أملانيا ،وإيطاليا عقب احلرب.
ص��دام :جمي��ع التحس��ينات العلمية
�رت أثن��اء وبع��د احلربني
ف��ي العالم ج� ْ
العامليت�ين األول��ى والثاني��ة .البل��دان
اس��تخدمت احل��رب لفائدتها.
الغربي��ة
ْ
ّ
القت��ال
لقت من
يت��أكل اخلبرة الت��ي خُ ْ
أجل القتال .إنه شيء متوقع أن يبتلعها
القتال [ .لكن ] ألن لدينا نظام مستمر،
يعني تراث مستمر يخضع ملبادئ احلزب،
ْ
اخلبرة الت��ي حصلوا عليها ل��م
تتآكل.
كم��ا أن املعركة تعطيه��م خبرة حرب
طويلة األمد.
ذكر  :1على الرغم من ذلك ،ثمة احتمال
أن األش��خاص الذين يق��ودون البلد اآلن
لن يكون��وا موجودين بعد أن تضع احلرب
أوزارها.

ص��دام :نع��م ،ه��ذا صحيح .أنظ��ر إلى
اإليراني�ين؛ لق��د أع��ادوا جنراالته��م
املتقاعدي��ن إل��ى اخلدم��ة )6( .أولئ��ك
اجلنراالت كانوا بعيدين جدا ً عن مباريات
احل��رب ،عن الصراع ،عن كل ما له عالقة
باحلرب .واألدهى من ذلك ،أولئك اجلنراالت
س��يعارضون أي أفكار له��ا صلة باحلرب
بوصفها رد فعل إنسانيا ً [ لكي ] يغطوا
على شعورهم بالضعف .مبا إن هذا يمُ كن
أن يكون شيئا ً نافعا ً لنا ،إنني آخذه بنظر
االعتبار في تخطيطن��ا حلربنا .باملقارنة
مع اجلي��ش اإليراني ،جيش��نا ،جنراالتنا
وضباطنا في اجليش ،انخرطوا في احلرب
والص��راع منذ أن بدأت احل��رب وهم جزء
منها .س��يغضبون إذا حاول شخص ما

صدام :إن العالم
بأسره يعرف أن
العراق سيخوض حرباً
لمدة ثالثة أو أربعة
أعوام ،وأن األسلحة
التي ستُستخدم في
هذه الحرب سيتم
تقييمها بعد انتهاء
الحرب .سيكون هناك
تقييم جديد لألسلحة.
سنكون حريصين بأال
نعطي أحداً معلومات
عن كيفية عمل هذه
األسلحة

أن ينظر إلى احلرب نظرة س��لبية ،ألنهم
ضح��وا بدمائه��م ،وتعبه��م ،وحياتهم
ف��ي هذه احل��رب .كما أنهم ي��رون أنهم
يصنعون التاري��خ واجملد من أجل بالدهم
بينما هم يخوضون هذه احلرب.
اليهود منزعج��ون وغاضبون .غضبهم
يزداد م��ع اس��تمرار احلرب وه��م ال يرون
عالم��ة ت��دل عل��ى أن نظامن��ا س��تتم
إزاحته وأن يحل ضباط قادة آخرون محل
ضباطن��ا قادتنا .اليهود يودون أن يدفعوا
أي ثمن الستبدال نظامنا .إنهم يفهمون
أن اخلبرة التي نكسبها من احلرب ،بينما
هي تتواصل ،س��تكون قائمة وس��ليمة
بعد احلرب .وستكون هذه اخلبرة تهديدا ً
له��م فيما بع��د .مؤخراً ،اليه��ود صاروا
يس��تخدمون تأثيرهم ف��ي األميركيني
لكي يضغطوا علين��ا أكثر .األمريكيون
باتوا يضيقون علينا أكثر .على كل حال،
بلدن��ا وأمتن��ا عليهما أن يفك��روا مليا ً
في كل ش��يء وأن ينظروا إل��ى الصورة
الكبي��رة .إن الوقائ��ع التاريخية كاحلرب
ق��د تكون له��ا عاقبة جي��دة على املدى
البعي��د عل��ى الرغ��م م��ن أن العواقب
احلالية مؤذية .كم��ا يخبرنا التاريخ اآلن،
إذا أنهين��ا احلرب بصورة أبكر ولم
نحارب
ْ
لبل��وغ ه��ذه املرحل��ة ،ف��إن الكثير من
أحكامنا س��تكون مس��تندة إلى أسس
خاطئة.
ذكر  :1كنا سنعاني من أضرار بالغة.
صدام :لقد تأخرنا في اس��تعمال املشاة
مدة خمسة أشهر في أثناء احلرب وقبل
ذلك ،بطبيعة احل��ال ،كان علينا أن نلوم
ش��خصا ً ما ،ألن ما منلكه في الش��مال
اآلن حتديدا ً – الش��مال اآلن يس��اند حرب
املدن األخرى بقدرات تعادل سدس اجليش
كله هن��اك .وبن��ا ًء على ذلك ،خمس��ة
أس��داس القوة يجب أن تع��ود للتدريب
العسكري.
ذكر  :1س��يدي ،بصراح��ة ،التدريب على
املركب��ات املدرع��ة كان جي��دا ً ج��دا ً في
صفوف جيش��نا .مب��ا إنه يتع�ين علينا
اس��تعمال الوحدات املدرعة بنحو أولي
ف��ي قتالنا ،لق��د تع ّلم جنودن��ا كيفية

اس��تعمال تلك املركب��ات املدرعة بنحو
جي��د ج��داً .عل��ى أي��ة ح��ال ،ال��درع ال
يس��تطيع أن يوفر لنا العون الوحيد في
هذه احلرب .من حس��ن حظنا كنا نقاتل
بنح��و أولي م��ن دون درع ط��وال ما يزيد
على عامني من دون أي مشاكل.
صدام :اآلن ميكننا أن نرى األشياء بوضوح.
على مدى ع��ام كامل ،كنا نعتمد بنحو
أول��ي على الدبابة ف��ي خطوط جبهتنا
الدفاعية .إن جمي��ع املنصات الدفاعية
الت��ي أقمناه��ا ،أقمناه��ا باس��تعمال
الدباب��ات .عل��ى م��دى س��نة كامل��ة
كانت الدبابة تقات��ل مبفردها في ميدان
املعركة .في الس��نة الثاني��ة من احلرب،
أدخلنا بعض وحدات املش��اة إلى ساحة

صدام :لقد تأخرنا في
استعمال المشاة مدة
خمسة أشهر في
أثناء الحرب وقبل ذلك،
بطبيعة الحال ،كان
علينا أن نلوم شخصاً
ما ،ألن ما نملكه في
الشمال اآلن تحديداً –
الشمال اآلن يساند حرب
المدن األخرى بقدرات
تعادل سدس الجيش
وبناء على
كله هناك.
ً
ذلك ،خمسة أسداس
القوة

القتال.
ص��دام يع ّب��ر ع��ن خوفه م��ن أن تابعيه
يخش��ون مترير األنباء السلبية إلى أعلى
منصب في سلس��لة القي��ادة ( 7متوز [
يوليو ] )7( )1984
ص��دام :في بع��ض األحيان أفك��ر أنكم
ح�ين تطلب��ون م��ن بعض األش��خاص
م��ن مرتب��ة دني��ا أن ينظروا ف��ي قضية
حتقيقية ،يريدون هم أن يخرجوا بش��يء
ويقول��وا آلمر القوة اجلوي��ة أنهم وجدوا
ش��يئا ً كهذا ،بخاص��ة إذا كان صدام قد
حدد لهم هذه املهم��ة التي خرجوا بها
بشيء ما.
ذكر  :1نعم ،سيدي ،هذا األمر واضح.
صدام :وبس��بب ذلك إنني ال أش��ير إلى
نوايا أي ش��يء باألخص جتاهنا ،أو سالم،
أو حس��ن ،لكنن��ي أعي��ده إل��ى التأويل
الصحيح ،بأنهم يودون أن يقولوا لصدام
حسني « :كنا قد حققنا وقد وجدنا هذا
السبب املفرد)8( « .
ذكر  :1سيدي ،لكن حني –
ص��دام [ :يقاطع��ه ] .ق��د يحص��ل هذا
األم��ر .إذاً ،إن دورن��ا ف��ي اجلان��ب التربوي
ه��و أن نحذر ،قائل�ين إن ما يجعل صدام
حس�ين راضي��ا ً ه��و احلقيق��ة ،حتى لو
كان��ت هذه احلقيقة موجعة .إنك تعرف
أحيانا ً حتى األخوان في (القيادة العامة)،
تعودوا أن يُبقوا األشياء بعيدة عني .من
مثل أش��ياء تتعل��ق بكذا وك��ذا ،لدينا
تش��كيل كهذا في ذلك املوق��ع ،اعتادوا
أن يُبقوا األشياء سرية ولن أسم ْع شيئا ً
عنها م��ن األخوة حتى الظه��ر .إذا ً ماذا
بش��أن صدام حس�ين! إن اجلبهة يجب
أن تب ّلغن��ي حتى بالقضاي��ا املؤملة ،لكي
أقدر الوضع وأعرف
يكون باستطاعتي أن ّ
العوامل التي
سببت هذا األلم وأن أتخذ
ْ
الق��رار الصائ��ب! إذا حرفت��م احلقيق��ة
إلي مع عوامل
املؤملة التي س��تأتون بها ّ
مختلفة عن العوامل الرئيسة)9( .
هوامش:
( )1ال��ـ  M-47وال��ـ  M-48دبابت��ان
أمريكيتان اس��تخدمتا بنحو أولي في

خمسينات وستينات القرن العشرين.
كان��ت إيران متلك  470دبابة منهما في
.1980
(  )2ال��ـ  T-62دباب��ة س��وفييتية م��ن
ستينات القرن العشرين .هذه اإلشارة
األخي��رة غير واضح��ة .لعلها تش��ير
إل��ى االعتقاد ،ال��ذي عبّر عن��ه صدام
ومستش��اروه في مناس��بات عدة ،بأن
ْ
الواليات املتحدة
باعت معدات حربية
إلى إيران .في سبيل املثال ،أنظر قسم
« صدام وأعضاء مجل��س قيادة الثورة
يحللون الت��ورط األمريكي في قضية
إيران – كونترا « في الفصل األول.
( )3إن��ه يش��ير إل��ى ال��ـ  ،Type 59وهي
نسخة صينية من الدبابة السوفييتية
 T-54/ 55الت��ي تع��ود إل��ى حقب��ة
خمسينات القرن العشرين.
( )4اش��ترت إي��ران نح��و  460دبابة من
ط��راز  M60A1من الواليات املتحدة قبل
.1977
(  )5ف��ي ذل��ك احل�ين ،كان��ت الدباب��ة
الس��وفييتية  T-72ه��ي األفض��ل؛ الـ
 T-34دباب��ة س��وفييتية م��ن احل��رب
العاملي��ة الثاني��ة .مستش��ارو ص��دام
يخبرونه بصورة خاطئة جداً عن النوع
النس��بي لتلك املركبات املدرعة ،ويبدو
أن��ه ال يع��رف االختالف .في م��ا يتعلق
بقل��ق املس��ؤولني األمريكي�ين بش��أن
ق��درات الـ  ،T-72أنظ��ر :ميخائيل واينز
وريتش��ارد إي .ميي��ر « :الش��مال على
م��ا يب��دو جرّب مس��حة عل��ى الدبابة
السوفييتية :صفقة مع إيران من أجل
مركبة مستولى عليها م ْ
ُنيت بالفشل
« ،جريدة (واش��نطن بوست) 22 ،كانون
الثاني (يناير) 1987؛ ريتشارد هالوران« :
ْ
الواليات املتح��دة
حصلت على دبابات
 T -72الس��وفييتية « ،جريدة(نيويورك
تاميز) 13 ،آذار (مارس) .1987
( ْ )6
أدت الثورة اإليرانية إلى إحاالت على
التقاع��د ،ح��االت الهرب م��ن اجلندية،
وح��االت تطهي��ر لكبار الش��خصيات
العسكرية .النزاع السياسي الداخلي
خالل العامني التاليني ،واتخاذ إجراءات
صارم��ة من قب��ل خميني عل��ى القادة
واآلمري��ن الذي��ن تدرب��وا ف��ي البل��دان
األجنبي��ة ،أضعفا بنح��و مثير القوات
املس��لحة اإليرانية عش��ية احلرب مع
العراق.
( « :035-SH-SHTP-A-001 )7ص��دام
وضباط القوة اجلوية يناقشون حتركات
وأداء القوة اجلوية العراقية خالل احلرب
العراقي��ة – اإليراني��ة « 7 ،مت��وز (يوليو)
.1984
(  )8هويتا « س��الم « و « حس��ن « غير
معروفتني.
ْ
ليست املناسبة الوحيدة حني
(  9هذه
أدرك ص��دام أو قي��ل ل��ه أن مرؤوس��يه
رمب��ا كان��وا خائفني جداً م��ن أن ينقلوا
إليه أنباء س��يئة عبر سلسلة املراتب،
م��ن أدن��ى منصب إل��ى أعل��ى منصب
في القيادة .بحس��ب مص��ادر متنوعة،
ْ
نزعة ص��دام ملعاقبة الرس��ول
جعلت
مس��اعديه يقدمون ل��ه أنب��ا ًء مواتية
أكث��ر مم��ا تس��مح ب��ه الظ��روفSH- .
 « :614-SHTP-A-000صدام ومسؤولون
يناقش��ون االنتفاض��ة في اجلن��وب «،
االجتم��اع غي��ر م��ؤرخ (تقريب��اً آذار [
مارس ] ( )1991انتفاضة اجلنوب :يُطلق
عليه��ا [ االنتفاضة الش��عبانية ] – م.
ْ
إخ��ف
)؛ تش��ارلس ديلفي��ر« :
وابح��ث
ِ
(الغمضية ) :البح��ث عن احلقيقة في
الع��راق « (نيوي��ورك :الش��ؤون العامة،
400 :) 2009؛ وودز وآخ��رون « :مش��روع
وجه��ات النظر العراقية :رؤية لـ (2006
).10 – 7 :
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شريط ملون

استعرض أبرز محطاته في عالم األغنية

أمانة بغداد :صيانة
نصب أبو جعفر المنصور
أعلن��ت أمانة بغداد عن مباش��رتها أعم��ال صيانة نصب
ابو جعفر املنص��ور باإلعتماد على مواصفات وزارة الثقافة
والسياحة واآلثار .
وذك��رت مديرية العالقات واالعالم ان “ دائرة بلدية املنصور
باش��رت أعمال جلي حجر قاع��دة النصب وتنظيف الرأس
بإستعمال مادة فنية عدمية اللون الى جانب طالء القاعدة
ومحيطها بل��ون ثابت على وفق مواصف��ات وزارة الثقافة
والسياحة واآلثار “ .
واضافت ان “ الدائرة باش��رت ايضا ً تأهيل مقتربات النصب
من خالل صيانة وطالء االرصفة و املمرات الى جانب صيانة
اعمدة االنارة “ .

داود الغنام :آخر ما كتبت قصيدة «حشد اهلل« وأنشدتها ميادة الحناوي
مهلك وهنيالك حبيبي ) وغيرها
وغن��ى ل��ي احم��د نعم��ة (على
العنوان) ,ومحم��ود انور (لو أي لو
ال ) ,وقحط��ان العط��ار ( س��هلة
عن��دك وموغريبة ولي��ش الندم )
,ومهن��د محس��ن (اهلل علي��ك),
واملطربة فينوس ( بيك أس��ولف)
,وأمل خضير (من الش��باك) واعد
ه��ذا النص الش��عري اجمل نص
في حياتي .
وعن األوبريت ومشاركاته واملسرح
الغنائي قال بدأت ب��ه مبكرًا من
مرحل��ة األعدادي��ة عندم��ا كنت
طالبا ً ف��ي ثانوية اجلاحظ وعندي
بهذا األجتاه الكثير من األعمال .
وع��ن تعاونه م��ع القيصر كاظم
الس��اهر ق��ال الغن��ام  :كما هو
معروف عن الفنان كاظم الساهر
ان��ه ظاه��رة غريبة عل��ى الغناء
العراق��ي وعندما تعرف��ت عليه
كان الس��اهرلم يك��ن معروف��ا ً
لكنن��ي وجدت��ه يحب فن��ه جدا ً
وقد عرفني عليه الش��اعر اسعد
الغريري وقدمت ل��ه عدة قصائد
غناها وابدع بها .
وقدم��ت مؤخرا ً قصي��دة بعنوان
(حش��د اهلل ) وق��د أنش��دتها
الفنان��ة العربي��ة مي��ادة احلناوي
,وقدمت حلس��ام الرسام قصيدة
يامرمي العذراء .
وكان��ت مؤسس��ة النهض��ة
الثقافي��ة ق��د هي��أت أجه��زة
عرضت فيه��ا عددا ً م��ن األغاني
عب��ر الشاش��ة الكبي��رة التي مت
نصبها في القاعة وتقدمها عبر
الشاش��ة عندما يتح��دث عنها
املبدع داود الغنام .

البصرة  -سعدي علي السند:
في أمس��ية أقامتها مؤسس��ة
النهض��ة الثقافية ف��ي البصرة
بالتع��اون م��ع قص��ر الثقاف��ة
والفنون في البصرة التابع لدائرة
العالق��ات الثقافية العامة بوزارة
الثقاف��ة اس��تعرض الش��اعر
الغنائي داود الغن��ام بداياته وأبرز
محط��ات حيات��ه و جدي��ده ف��ي
عالم الكتابة.
«الغن��ام» ف��ي األمس��ية الت��ي
حضره��ا جمهور كبي��ر اكتظت
به قاعة قصر الثقافة ,أش��ار الى
أس��ماء كبيرة رافقت مس��يرته
استذكرها مبحبة وهي اسماء من
الزم��ن اجلميل الذي أعقبه وحتى
اآلن مبتهجا ً بذلك التعاون الذي
جمعه مع تل��ك القامات الفنية
املبدعة فم ّرت من قلبه وأعماقه
ولس��انه اس��ماء «مائدة نزهت و
ياس خض��ر والدكتور فاضل عواد
وأم��ل خضير وفؤآد س��الم وانوار
عبدالوه��اب وقحط��ان العط��ار
ورياض احمد ومحمود أنور وسيتا
هاكوبيان وحميد منصور واحمد
نعمة وكاظ��م الس��اهر ومهند
محسن وفينوس وحسام الرسام
وميادة حن��اوي « وغيرهم الكثير
وكل واحد من هذه األس��ماء كان
له��ا ومعه��ا تع��اون ف��ي مجال
األغني��ة واألوبري��ت على مدى 40
عاماً.
وع��ن اغني��ة (يلومون��ي خل��ي
يلومون��ي) الت��ي غناه��ا املطرب
فاض��ل عواد حتدث الغن��ام قائالً :

مراسلنا في البصرة يقدم التهنئة للشاعر داود الغنام بعد اختتام األمسية
كنت في وقتها في الصف الرابع
االع��دادي  ،وعم��ري  17عام��ا ً  ,اذ
قدمته��ا ألكبر مطرب عراقي في
وقته  ،وهو الدكتور فاضل عواد  ،و
حلنها الفنان املرحوم ذياب خليل .
آم��ا أغني��ة «الخب��ر الجفي��ة
الحامض حل��و والش��ربت» التي

تصدرت الس��احة الفني��ة والتي
أداها الفنان فاضل عواد  ،وكانت
تبث على مدار س��اعات البث من
إذاع��ة ص��وت اجلماهي��ر او اذاعة
بغداد .
وبع��د اغنية (يلومون��ي ) كتبت
اغني��ة (الل��ي الل��ي ) لس��يتا

هاكوبيان  ،واغنية (اهلل عالينسه
حبيب��ه ) و(الفوته فوت��ه) لرياض
احم��د  ،ثم توالت األعمال  ،ولكن
كان عمل��ي مبعث��رًا  ،فل��م يكن
هناك من يلتزمني.
وقدم��ت للس��يدة مائ��دة نزهت
اغني��ة (محتارين ب�ين نحب وبني

انتوب ) وقدمت لصديقي الفنان
الكبي��ر املرحوم فؤاد س��الم عدة
اغنيات ومنه��ا ( آخر زمن يازمن و
حبينا ضي الكمر وتعودت وغيرها
الكثيرم��ن االغني��ات ) وقد غنى
ي��اس خضر من كلمات��ي اغنيات
منه��ا (تايب�ين ول��و تزع��ل وعلى

«الصحة» :متابعة الحالة
الصحية للفنانة سهى عبد األمير
تنفي��ذا ً لتوجيه��ات وزيرة الصح��ة والبيئ��ة عديلة حمود
حسني توجه فريق من قسم املتابعة الصحية التابع ملكتب
الوزيرة وبالتنس��يق مع جمعية الوفاء والش��هامة ونخبة
من الفنانني يرافقهم مالك طبي وصحي وس��يارة إسعاف
من مستشفى ابن الرشد لإلمراض النفسية حيث مت نقل
الفنانة”س��هى عبد االمير “ الى املستشفى لتلقي العالج
الطبي والنفسي املطلوب والرعاية الصحية .
يذكر ان الفنانة كانت تس��كن احد ش��وارع بغداد وبحالة
صحية نفس��ية رديئة  ,وتأتي هذة اخلط��وة دعما ً من وزيرة
الصحة والبيئة بتقدمي الرعاية واالهتمام اخلاص بش��ريحة
الفنانني كونهم ميثلون واجهة العراق الفنية والثقافية
وهذه املتابعة ليست االولى اذ سبق وان تبنت الوزارة عالج
حاالت كثيرة من ش��ريحة الفنانني واملثقف�ين واالدباء الى
جان��ب خدماتها املقدمة جلرحانا االبطال واملرضى من ابناء
بلدنا احلبيب
أمانة بغداد :انطالق الموسم الربيعي
اعلنت امان��ة بغداد عن انطالق املوس��م الزراعي الربيعي
الذي يتضمن زراعة اآلالف من الش��تالت في عموم احلدائق
واملتنزهات والساحات العامة .
وذك��رت مديري��ة العالقات واالع�لام ان “ مالكات اقس��ام
الزراعة في الدوائر البلدية باشرت تنفيذ خططها الزراعية
التي تش��مل زراعة االش��جار والنباتات والزهور في احلدائق
العامة وتش��جير اجلزرات الوسطية وإس��تثمار املساحات
والفض��اءات اخلالية وحتويلها الى اماك��ن ترفيهية ترتادها
العائالت البغدادية بعد اكمال اعداد التصاميم واخملططات
واملتطلبات وجتهيزها باخلدمات الضرورية “ .
واضاف��ت ان “ دوائر أمانة بغداد إعتم��دت اجلهد الذاتي في
تربي��ة وتكثي��ر النباتات من ش��تى االن��واع واالصناف التي
تالئم االجواء العراقية في مش��اتلها بعد ان كانت تعتمد
جتهي��ز النبات��ات من قب��ل الش��ركات واملكات��ب الزراعية
املتخصصة“.

ّ
منظمة الصحة العالمية :خطر النفايات اإللكترونية يهدد صحة األطفال

لندن ـ وكاالت :
يح��ذر تقري��ر حدي��ث ص��ادر عن
منظم��ة الصح��ة العاملي��ة من
زيادة تولي��د النفايات اإللكترونية
والكهربائي��ة بنس��بة  19%ب�ين
عام��ي  2014و ،2018لتص��ل إلى
 50مليون طن مت��ري بحلول عام
 ،2018األم��ر ال��ذي يهدد الصحة
بنح��و ع��ام واألطف��ال على وجه
اخلصوص.
وتتولد النفاي��ات االلكترونية من

أجهزة إلكتروني��ة معطلة وغير
مطلوبة م��ن قبل املس��تعملني
 ،مث��ل أجه��زة الكمبيوت��ر
والتلفزي��ون والهوات��ف اخللوي��ة
والطابعات والبطاري��ات وغيرها،
وغال ًبا ما تس��تقر ه��ذه األجهزة
إما ف��ي حاويات النفاي��ات أو يتم
حرقها والتخلص منها ،وتشكل
كلتا احلالت�ين خطرا ً واضحا ً على
املستويني الصحي والبيئي.
وحتتوي هذه النفايات على نسب

عالي��ة من امل��واد الس��امة وغير
املتحلل��ة مثل الزئب��ق والرصاص
والزرني��خ .وعندما جت��د النفايات
اإللكتروني��ة طريقه��ا للمكبات
اخلاصة ف��إن تلك املواد الس��امة
تبدأ بالتسرب للخارج األمر الذي
يتس��بب بتلوي��ث الترب��ة وامل��اء
واله��واء ،مم��ا ي��ؤدي للكثي��ر من
املشكالت الصحية.
وتع��د إع��ادة تدوي��ر أو تصني��ع
النفاي��ات اإللكتروني��ة م��ن أجل

اس��تخالص املع��ادن العالق��ة
داخلها ،وإعادة استعمال ما تبقى
منها يعد اخليار األمثل الذي ميكن
م��ن مواجه��ة تهدي��د النفايات
اإللكترونية.
وأش��ار التقرير الذي ج��اء بعنوان
«ال تلوث مستقبلي! تأثير البيئة
على صحة األطفال» أن نحو 270
ألف طف��ل ميوتون خالل الش��هر
األول من العمر بسبب ظروف مثل
الوالدة املبكرة التي ميكن الوقاية

تراثيات
طارق حرب

األسد سليمان باشا يحكم بغداد
وزوجته عادلة خاتون تحكمه

هناك واقعة نادرة عرفتها بغداد في بداية
القرن الثامن عشر عندما تزوج والي بغداد
سليمان باشا الذي حكم بغداد من سنة
 1704الى س��نة  1723البغدادية السيدة
عادل��ة خات��ون والتزم هذا الزوج بش��روط
الزوج��ة التحكمي��ة طيل��ة حياته وحتى
وفات��ه اذ كانت عادلة خات��ون تتحكم به
كاالبن الصغي��ر وهو ينقاد لها كل أنقياد
لذل��ك منعته من الزواج م��ن زوجة ثانية
بالرغ��م من انه��ا لـم تنجـب ل��ه ولدا ً او
بنتاً.
وبالرغ��م من ان والة بغ��داد اعتادوا الزواج
م��ن اكثر من زوج��ة م��ا دام ان الدين اباح
ذلك كذل��ك فان الس��يدة عادل��ة خاتون
اش��ترطت عل��ى زوجه��ا عدم وج��ود اية
جارية في قصر الباش��وية أي قصر احلكم
ف��ي بغداد وفي أي مكان يحل به وزاد ذلك
عندما كانت تدخل في احلكم والس��لطة
واالدارة ,فمثالً انها اعدت قطعة القماش
الت��ي تقدمه��ا كهدية لالخري��ن كغطاء
لل��رأس اش��به بالعمامة والتي تس��مى
ب��ـ (العصاب��ة) ومتنحها ملوظف��ي الوالية
وغيره��م مبنزل��ة ان من يرتديه��ا مقرر له
عط��ف احلاكم وعطف منه��ا بحيث انه
م��ن املقربني للس��لطان والوال��ي ولزوجة
الوالي وبالرغم من ان س��ليمان باش��ا هو
من اش��جع والة بغ��داد واكثرهم بطولة
لذلك كان يسميه اهل بغداد باالسد وابي
الليل وابي س��مرة ودواس اللي��ل أي الذي
يقوم مبهامه ليالً باعتبار ان الشجاعة هي
شجاعة ليل وليست شجاعة نهار تقديرا ً
واحتراما ً له من اهل بغداد ولشجاعته  ,ال
س��يما وان اهل بغداد هم الذين ساعدوه
عل��ى الوص��ول ال��ى منصب وال��ي بغداد
بعد اضطراب االمن ف��ي بغداد ووجدوا ان
منقذهم هو سليمان باشا .
ويذكر اه��ل بغ��داد ان اح��دى العصابات
متكنت من نهب بعض اموال بغداد وهربت
الى دمش��ق فتبعهم الوالي سليمان الى
هن��اك ونهب منهم اضع��اف ،اضعاف ما
نهبوا من بغداد وعادلة خاتون زوجة الوالي

منها من خالل احلصول على املياه
النظيفة وتوفير خدمات الصرف
الصحي ف��ي املراف��ق الصحية ،
فضالً عن احلد من تلوث الهواء.
ولف��ت التقرير أن نح��و 570ألف
طف��ل دون س��ن  5أع��وام ميوتون
س��نويا ً من ج��راء أم��راض اجلهاز
التنفس��ي م��ن قبي��ل االلتهاب
الرئ��وي الناجم عن تل��وث الهواء
في األماكن املغلقة وفي األماكن
املفتوح��ة ودخ��ان التب��غ غي��ر

كلمات متقاطعة

أفقي

عامودي

 .1ممثل سوري
 .2يصنع من قش��ور التف��اح  oحر
النار
 .3متشابهان  oنزيف االنف
 .4اسم ذكر  oنصف ارجع
 .5لتفس��ير املعنى و االسترسال o
كلمة الي مبعثرة
 .6كلمة لالطراء معكوسة
 .7للتعريف  oضد ياس معكوسة
 .8ملس شيء بيده  oواحد باالنكليزي
 oعكس امين
 .9للن��داء  oاكبر دول��ة في العالم
مساحة
 .10اسم جهاز رصد الزالزل

 .1سنة  oمدينة اثرية سورية
 .2كلم��ة جوه��ر معكوس��ة  oمحى
شيئ ما
 .3م��ن االس��ماء اخلمس��ة  oنع��م
باالجنبي
 .4اغني��ة لراش��د املاج��د  oللس��ؤال
باالجنبي
 .5من اخترع املصباح الكهربائي
 .6للتمني  oنصف روعة
 .7اقصر نهر في العالم  oكلمة اخرى
للموبايل معكوسة
 .8الم  oالقمار
 .9عمر  oاسم زوجة فرعون
 .10ول��د بال��غ  oحي��وان صغي��ر
معكوسة

حظك اليـوم

سليمان باشا حفيدة والي بغداد املشهور
حسن باش��ا الذي انش��أ احمللة البغدادية
املعروف��ة محلة جديد حس��ن باش��ا في
رصافة بغداد وال��ذي حصل على منصب
وزير في الدولة العثمانية وهي ابنة الوالي
احم��د باش��ا ابن حس��ن باش��ا صاحبة
اخليرات والتي مازال جامعها جامع عادلة
خات��ون بالقرب م��ن مدينة الط��ب عامرًا
وم��ا زال��ت قطع��ة االرض الت��ي اوقفتها
ف��ي ش��ارع النهر للقضاة مش��غولة من
محكمة االحوال الشخصية في الرصافة
وس��ليمان باش��ا زوج عادلة خاتون اصله
من دولة جورجيا وكان مملوكا ش��أنه شأن
املمالي��ك الذي��ن حكموا بغ��داد كالوالي
حس��ن باش��ا والوالي احمد باشا ذلك ان
سليمان باش��ا كان من مماليك والد عادلة
خاتون أي من مماليك الوالي احمد باشا .
وقص��ة زواج��ه م��ن عادلة خاتون اش��به
باالسطورة ذلك ان احمد باشا كان شغوفا ً
بصيد االسود واصطاد وقتل الكثير منها
وحص��ل م��رة ان ش��اهد اس��دا ً فضرب��ه
بالرمح ولكن الرمح انكس��ر فهم االسد
على الوالي يريد افتراسه فتقدم اململوك
س��ليمان باش��ا ومتك��ن من قتل االس��د
وانق��اذ الوالي من موت محق��ق وهنا قرر
الوالي ان تكون ابنت��ه عادلة خاتون زوجة
للمملوك س��ليمان لش��جاعته ومكافأة
على انقاذ حياة ابيها وابتدأ سليمان باشا

دوائر خدمية

هواتف تهمك

املباشر.
ويتعرض  361ألف طفل دون سن
 5أعوام للوفاة بس��بب اإلسهال،
نتيج��ة لصعوبة احلص��ول على
املياه النظيفة والصرف الصحي
وخدم��ات اإلصح��اح  ,فيما 200
أل��ف طفل دون س��ن  5س��نوات
ميوت��ون بس��بب اإلصاب��ات غي��ر
املتعم��دة املع��زوة إل��ى البيئ��ة،
مثل حاالت التس��مم والسقوط
والغرق.

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

حياته بوظيفة بس��يطة في بغداد وتدرج
الى وظيفة خازن لبيت م��ال الوالية والى
وظيف��ة الكهية اي املنص��ب الثاني بعد
منص��ب والي بغ��داد كالوزير للس��لطان
العثماني .
وكان اه��ل بغداد يهرع��ون اليه في قضاء
مطالبهم وبعد وفاة الوالي بعث السلطان
العثماني واليا ً على بغداد وابعد سليمان
باشا الى البصرة  ,ولكن والي بغداد الذي
عين��ه الس��لطان العثمان��ي كان مح��ل
استهزاء اهل بغداد بسبب ضعفه وكثرة
الشكاوى منه وعجزه عن ادارة بغداد وهنا
س��ار سليمان باشا بجيش��ه من البصرة
نح��و بغ��داد و بالرغم من امر الس��لطان
سليمان العثماني له بالرجوع الى البصرة
لكن��ه اس��تمر باملس��ير الى بغ��داد ولم
يس��تطع حاكم الديواني��ة وحاكم احللة
من الوق��وف بوجهه ووصل بغ��داد وهرب
وال��ي بغداد ال��ذي عينه الس��لطان منها
وقابله اه��ل بغداد بالس��رور وحكم فترة
جي��دة في بغ��داد لكنه كان يع��اب عليه
حتكم زوجت��ه عادلة خات��ون وانقياده لها
كل االنقياد حيث كانت متهورة سليطة
وحددت يوما ً للنظر بالش��كاوى واملظالم
في حني ان ذلك من اختصاص الوالي ال بل
انها دفعت زوجها الوالي س��ليمان باش��ا
الى قت��ل زوج اختها احمد آغ��ا بكون انه
يروم الوصول الى السلطة بدله .

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

«الصحة» :تحذر من نسبة السمنة في العراق
قال املتحدث باس��م وزارة الصحة والبيئ��ة الدكتور أحمد
الردين��ي في تصريح صحف��ي  :أن “هناك نحو  65باملئة في
العراق يعانون ما بني زيادة الوزن وس��منة وبالتالي الحظنا
في الفترة األخيرة زيادة مبعدالت أمراض القلب والسكري”.
ودع��ا الرديني “الى ضرورة أن نهتم أكثر كمجتمع عراقي
مبخاط��ر الس��منة ,وهذا املوض��وع يقع عل��ى عاتق جميع
املؤسسات التي تعنى بالصحة “.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الحمل

الثور

الجوزاء

يوم مش��رق للغاية .رمبا تفكر فج��أة وبدون أي
مقدمات القيام برحلة إلى مكان ما .رمبا تكون
ه��ذه الفكرة مرح��ة جدا وش��يقة وخاصة أن
األصدق��اء والزمالء وأفراد األس��رة س��يكونون
برفقتك.

أصبح��ت اليوم متعاونا جدا م��ع فريق عملك
وتس��تطيع تبادل األفكار مع م��ن حولك بكل
وضوح .توقع اليوم زيادة في رابتك الش��هري أو
حصولك عل��ى عالوة من العم��ل اآلن أو خالل
الفترة املقبلة.

أصبح��ت اليوم أكث��ر انش��غاال بعائلتك أكثر
مما س��بق ،رمبا يكون الس��ر وراء ذلك هو ظهور
أشخاص جدد في محيط األسرة .تلتقي اليوم
مبجموعة من األش��خاص ذوي اخلبرة في بعض
اجملاالت التي تهتم بها منذ فترة.

السرطان

األسد

الميزان

من املتوق��ع أن تكون اليوم منش��غال بالقراءة
أو التح��دث مع األصدق��اء .التحفي��ز الفكري
ق��د يكون ل��ه جوانب إيجابية أو س��لبية على
صحت��ك فكن حذرا .قد يك��ون إيجابيا ألنه قد
يجعلك متحمسا دائما.

إذا كن��ت مرتبط��ا عاطفي��ا ،فأن��ت محظوظ
جدا ه��ذا اليوم ألن عالقتك باحلبيب قد تتوطد
وتصبحان أكث��ر تفاهما وتعاون��ا .أما إذا كنت
أعزب ،رمبا تلتقي بشخص وسيم ورمبا تقع في
حبه من أول نظرة.

تلتق��ي اليوم بصديق قدمي لك لم تره منذ فترة
طويل��ة ،ه��ذه مفاجأة س��ارة جدا ومدهش��ة
وكنت تنتظرها منذ فترة ،فأنت حتاول أن تصل
إليه من��ذ س��نوات .انتظر اليوم اخبارا س��ارة
تغير حياتك وتبشرك مبستقبل أفضل.

العذراء

العقرب

القوس

تس��مع اليوم أخبارا مدهشة قد تقلب األمور رأسا
على عقب فور س��ماعها .أتى إلى منطقتك جيران
ج��دد ورمبا تقضي يومك كله ف��ي التعرف عليهم.
تقض��ي معظ��م وقت��ك ف��ي التعرف عل��ى بعض
األشخاص واكتساب بعض املعلومات التي تهمك.

تسمع اليوم بعض األخبار التي تتيح لك فرصا
جديدة لزيادة دخلك الشهري .قد تتعلم اليوم
كيف تبدأ مشروعا جديدا بنفسك .تزداد اليوم
مهاراتك الش��خصية وهذا م��ا يجعلك أكثر
نشاطا وحماسا.

احل��وار وفت��ح ب��اب املناقش��ة م��ع اآلخرين قد
يجعل��ك تكتس��ب بع��ض املعلوم��ات الت��ي
تغي��ر م��ن طريق��ة تفكي��رك متام��ا .تركز كل
تفكيرك واهتمامك على القضايا اإلنس��انية
والسياسية واالجتماعية والثقافية.

الجدي

الدلو

الحوت

رمب��ا تقوم هذا اليوم باالطالع على بعض كتب
التنجيم وعلم الدالالت الس��حرية والكيمياء
وغيرها من العلوم الغامضة .يجب أال تنس��ى
ما قرأته وما تعلمته اليوم ،وحتى تتفادى ذلك،
ننصح��ك بكتابة كل املعلوم��ات في مفكرة
على شكل عناصر.

أه��داف وأفكار جدي��دة تظهر على الس��احة
الي��وم ،بل رمبا تتعرف على ش��خصيات جديدة
أيضا .تطورات غير متوقعة في محيط العمل
تتطلب منك إعادة تقييم وضعك احلالي .هذه
التط��ورات قد تكون إيجابي��ة ولكن البأس من
إجراء بعض التعديالت.

إذا كن��ت تس��عى لتحقي��ق ه��دف مع�ين،
فننصح��ك الي��وم مبواصل��ة الس��عي ألن كل
الظ��روف تدعم��ك .من احملتم��ل أن يزيد دخلك
الش��هري خالل ه��ذه الفترة .علي��ك أن تفهم
بس��هولة ما األخطاء الت��ي وقعت فيها خالل
املاضي وتتجنبها اآلن.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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«كهربا» يقود

االتحاد للفوز بكأس
ولي العهد

جدة ـ وكاالت:
توج االحتاد بطال ً لكأس ولي العهد السعودي
لك��رة القدم إث��ره فوزه عل��ى النصر 1-صفر،
اجلمع��ة ف��ي املب��اراة النهائية عل��ى ملعب
اس��تاد املل��ك فه��د الدولي بالرياض وس��ط
حض��ور جماهيري غفير.وس��جل هدف الفوز
املص��ري محمود عبد املنع��م «كهربا» (..)16
وه��ذا اللق��ب الثام��ن لالحتاد في املس��ابقة،
فيما جتمد رصيد النصر عن  3ألقاب .وس��بق
أن التق��ى الفريقان في نهائي املس��ابقة عام
 1991وتوج االحتاد حينها بركالت الترجيح.

إطالق جائزة محمد

علي كالي للمالكمة
نيويورك ـ وكاالت:
أطلقت مجموعة «كوموسا اي جي» املكونة
من ع��دة مروج�ين ومس��تثمرين ف��ي عالم
الب��ث التلفزيوني بطولة جدي��دة للمالكمة
تعتب��ر األولى من نوعه��ا ،البطولة عبارة عن
سلس��لة من املباري��ات تعتمد نظ��ام خروج
املغل��وب وتصل جوائزها إل��ى  50مليون دوالر
�يتم منح الفائز جائ��زة كأس محمد
كما س� ّ
علي الذهبي��ة التي اطلق عليه��ا املنظمون
اسم أعظم جائزة في املالكمة.

مفكرة الصباح الجديد

الدوري اإلنجليزي

ليفربول ـ بيرنلي

7:00
مساء
ً

الكورونا ـ برشلونة
ريال مدريد ـ بيتيس

مساء
6:15
ً
مساء
10:45
ً

إنتر ميالن ـ أتالنتا
بيسكارا ـ أودينيزي

 5:00عصراً
 5:00عصراً

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

رياضة

ألمانيا تواجه إسبانيا والبرازيل وديًا

السامبا يتطلع للثأر من المانشافت بعد كارثة مونديال 2014
ميونيخ ـ وكاالت:
أعل��ن االحتاد األملان��ي لكرة القدم
ع��ن توصل��ه التفاق بش��أن إجراء
مبارات�ين وديت�ين قويت�ين أم��ام
إس��بانيا والبرازيل في ش��هر أذار
.2018
وذكر االحت��اد األملاني ف��ي موقعه
الرس��مي على اإلنترنت أ ّن جهده
الكبي��ر ترجم ف��ي النهاي��ة إلى
عق��د اتفاق م��ع اثنني م��ن أقوى
منتخبات العال��م لعقد مباراتني
وديتني ستقامان في أملانيا.
وأش��ار االحت��اد إل��ى أ ّن أملاني��ا
ستس��تعد لبطولة كأس العالم
 2018في روسيا من خالل مواجهة
إسبانيا في الثالث والعشرين من
ش��هر اذار ف��ي دوس��لدورف ،قبل
اس��تضافة البرازي��ل أيض��ا ً ف��ي
السابع والعشرين منه في برلني..
وقال غريندل رئيس االحتاد األملاني
لك��رة القدم« :نحن س��عداء جدا ً
ألننا جنحنا في تأمني مباريات ضد
بعض أفضل الفرق في العالم».
وتتصدر أملانيا مجموعتها الثالثة
في تصفي��ات أوروب��ا املؤهلة إلى
املونديال ،وكذلك احلال بالنس��بة
إلس��بانيا التي تتص��در اجملموعة
السابعة ،كما أن البرازيل تتصدر
التصفي��ات األميركي��ة اجلنوبية
املؤهلة إلى املونديال.
من جانبه ،أع��رب أوليفر بيرهوف،
مدير املنتخب األملاني ،عن سعادته
مببارات��ي الفري��ق املقررت�ين أمام
منتخبي إسبانيا ،والبرازيل ،العام
املقب��ل في إط��ار االس��تعدادات

لقاء سابق بني البرازيل وأملانيا
اجلادة لبطولة كأس العالم 2018
بروسيا.
وأعل��ن االحت��اد األملان��ي ،في وقت
سابق عن خوض املنتخب األملاني
(مانش��افت) ملباراتني وديتني أمام
منتخب��ي إس��بانيا والبرازي��ل،

ف��ي  23و 27آذار . 2018ويلتق��ي
املنتخب األملاني ،نظيره اإلسباني
في مدينة دوسلدورف ،ثم يلتقي
نظي��ره البرازيل��ي على اإلس��تاد
األوملب��ي ف��ي العاصم��ة األملانية
برلني.

بوكا جونيورز يحتفظ بجاجو حتى 2020
مدريد ـ وكاالت:
مدد العب الوسط املتميز فرناندو
جاجو الذي سبق له اللعب لريال
مدريد تعاقده م��ع بوكا جونيورز،
في ح�ين يواصل الفريق س��عيه
للفوز بلق��ب دوري الدرجة األولى
األرجنتيني.
وس��يحل ب��وكا جوني��ورز ضي ًفا
على بانفيلد ف��ي وقت الحق من
اليوم الس��بت ف��ي أول مباراة له
في الع��ام احلالي بعد اس��تئناف
مباريات ال��دوري األرجنتيني وفوز
فيلي��ز سارس��فيلد  2-3عل��ى
اس��توديانتس يوم اخلميس.وكان

م��ن املفترض اس��تئناف مباريات
الدوري األرجنتيني قبل  5أسابيع
بعد انته��اء العطل��ة الصيفية
لك��ن الع��ودة تأخ��رت بس��بب
مش��كالت مالي��ة أدت إلض��راب
الالعبني قبل املوافقة على العودة
للمالعب في األسبوع املاضي.
ووقع صان��ع اللع��ب األرجنتيني
جاج��و قائد ب��وكا عق��دا جديدا
يس��تمر مبقتض��اه ف��ي صفوف
الفري��ق حت��ى  2020ف��ي أعقاب
مخ��اوف م��ن أن يلح��ق مبواطنه
كارل��وس تيفي��ز الذي رح��ل إلى
ال��دوري الصين��ي مقاب��ل مبل��غ

قدرته بع��ض التقاري��ر بنحو 87
ملي��ون دوالر ف��ي كان��ون األول
املاضي.وقال بوكا عبر موقع تويتر
للتواص��ل االجتماع��ي "القائ��د
فرنان��دو جاج��و م��دد تعاقده مع
بوكا وس��يتمتع جمه��ور النادي
بأدائه خالل ثالث سنوات قادمة".
وكان جاجو ( 30عام��ا) ترك بوكا
لالنضم��ام إل��ى ري��ال مدريد في
 2006كم��ا لع��ب أيض��ا لروم��ا
االيطال��ي وفالنس��يا االس��باني
وفيليز سارس��فيلد قب��ل العودة
إل��ى صفوف بوكا م��ن جديد في
.2013

«كالسيكو» بين برشلونة
وريال مدريد في ميامي
مدريد ـ وكاالت:
سيلتقي عمالقا كرة القدم
اإلس��بانية برش��لونة وريال
مدري��د وديا ً ف��ي  29متوز في
مدين��ة ميام��ي األميركية،
بحس��ب ما أعل��ن منظمو
املباراة أول امس ..وسيتواجه
الفريق��ان على ملعب "هارد
روك س��تاديوم" الذي يتسع
لـ  65ألف متف��رج ،والعائد
لفريق ميام��ي دولفنز لكرة
القدم األميركية.
وتندرج املب��اراة ضمن كأس
األبطال الدولي��ة التي تقام
س��نويا ً مبش��اركة أندي��ة
م��ن أوروبا ومختل��ف أنحاء
العال��م .وس��تكون املب��اراة
اللق��اء األول ب�ين النادي�ين

تقرير

وق��ال بيرهوف« :أش��عر بس��عادة
بالغة؛ ألننا س��نبدأ ع��ام املونديال
بتحدي�ين م��ن املس��توى الرفي��ع.
سنواجه فريقني من الطراز العاملي
سينافس��ان على اللق��ب العاملي
في روسيا».

وق��ال االحتاد البرازيلي لكرة القدم
إن املنتخ��ب س��يحل ضي ًفا على
نظيره األملاني ،في امللعب األوملبي
ببرلني في  27آذار اجلاري ..وستكون
هذه املواجهة األولى بني املنتخبني
منذ املب��اراة التاريخية ،في نصف

نهائ��ي كأس العال��م  2014ف��ي
البرازي��ل ،والت��ي انته��ت بف��وز
املنتخب األملاني بنتيجة (.)1-7
وس��تكون املب��اراة قب��ل أش��هر
قليل��ة م��ن انط�لاق كأس العالم
 2018ف��ي روس��يا ،حي��ث يرغ��ب
مدرب املنتخ��ب البرازيل��ي ،تيتي،
أن يخ��وض بعض املباري��ات الودية
مع بعض املنتخب��ات األفضل في
القارة األوروبي��ة والعالم ،حتضيرًا
خلوض املونديال.
كما ،يأتي اللق��اء الذي يجمع بني
آخر بطل�ين للعال��م (أملانيا بطلة
مونديال البرازيل  2014وإس��بانيا
بطل��ة كأس العال��م  )2010قب��ل
انطالق بطولة كأس العالم 2018
في روسيا.
واتفق املنتخبان على خوض املباراة
في  23اذار وتقام في إطار اتفاقية
تقض��ي بخ��وض مبارات�ين ب�ين
املنتخبني أقيمت األولى منهما في
 18تشرين الثاني  2014في مدينة
فيج��و اإلس��بانية وانته��ت بفوز
املانش��افت بهدف نظيف سجله
الع��ب ري��ال مدري��د تون��ي كروس
(ق ..)88يذك��ر أن إس��بانيا وأملاني��ا
تواجهت��ا  21مرة وحق��ق منتخب
املاكين��ات  8انتص��ارات مقاب��ل 7
للماتادور وتعادال  6مرات.
ومن ب�ين انتصارات إس��بانيا ،يبرز
فوزها عل��ى أملانيا في نهائي كأس
األمم األوروبي��ة  2008بهدف نظيف
س��جله فرناندو توري��س ،وكذلك
في نص��ف نهائ��ي مونديال 2010
بجن��وب أفريقيا بنف��س النتيجة
وس��جل كارل��وس بوي��ول حينها
الهدف.

زوجة دي ماريا ُتثير الجدل بسبب
مباراة برشلونة وسان جيرمان
باريس ـ وكاالت:
رح��ل باري��س س��ان جيرم��ان ،عن
ملع��ب كامب ن��و ،بإحس��اس أن
احلك��م ديني��ز أيتك�ين ،س��اعد
برش��لونة في الفوز ( )1-6والتأهل
لرب��ع نهائي دوري األبط��ال ،ما أثار
ردود أفع��ال قوي��ة ،خاصة بني ذوي
العب��ي الفريق الفرنس��ي .وقالت
صحيف��ة «أولي��ه» األرجنتيني��ة،
إن زوج��ة دي ماري��ا ،الع��ب «ب��ي
إس ج��ي» ،نش��رت ص��ورًا عل��ى

«إنس��تجرام» ،تنتقد فيها احلكم،
وقالت إنه «تقاض��ى أمواالً» ..ونال
احلكم ،انتقادات أوناي إميري ،مدرب
الفري��ق الفرنس��ي ،ال��ذي َّ
أكد أن
«احلكم احتس��ب ركلتي جزاء غير
صحيحت�ين» ،وكذل��ك ع��دد من
العبي «بي إس جي» وأسرهم.
وبدأت زوجة تياجو س��يلفا ،حملة
عب��ر حس��اباتها عل��ى املواق��ع
االجتماعية ،ضد احلكم ،كاتبة «يا
للعار!».وانضم��ت إليها خورجلينا

كاردوسو ،زوجة دي ماريا ،النشطة
عل��ى اإلنترن��ت ،والت��ي أك��دت أن
هناك مجامالت حتكيمية للبرسا
في دوري األبطال .وتتناقل وس��ائل
اإلعالم ،رس��الة كتبتها كاردوسو
على «إنس��تجرام» تقول فيها ،إنه
«طامل��ا كان هناك ه��ذا النوع من
احلكام ،فستفوز نفس الفرق دو ًما..
(بي إس جي) ال يضخ نفس األموال
مثل ف��رق أخرى في التش��امبيونز
ليج».

كايشينيا ..إلى رينجرز االسكتلندي
الدوحة ـ وكاالت:
أعلن نادي الغراف��ة املنتمي لدوري
جنوم قطر لكرة القدم انتقال مدربه
بي��درو كايش��ينيا لقي��ادة رينجرز
االس��كتلندي ..وكتب الغرافة في
حسابه على تويتر «املوافقة تصب
في مصلحة النادي ماديا الس��يما
وأن عق��د امل��درب ينته��ي بعد 45

يوماً».
وأضاف« :رغبة املدرب في استثمار
فرصة االنتقال لرينجرز كانت أقوى
من رغبتنا في اس��تمراره .املوافقة
حتق��ق لنادينا التوازن ب�ين موقفنا
بالدوري والعائد املادي».
ويتولى كايش��ينا تدري��ب الغرافة
من��ذ كان��ون األول  2015وأنه��ى

املوسم املاضي في املركز التاسع،
في حني يحت��ل املركز اخلامس في
املوس��م اجلاري قبل ث�لاث جوالت
على نهاي��ة املسابقة.وس��يتولى
املدرب البرتغال��ي البالغ عمره 46
عام��ا قي��ادة رينج��رز خلف��ا ملارك
ووربرتون الذي ترك منصبه الشهر
املاضي.

رئيس روما ُيهاجم سباليتي
رونالدو ونيمار
اإلس��بانيني ف��ي ش��مال
القارة األميركية ،بحس��ب
املنظمني.
وق��ال امللياردي��ر س��تيفن
روس مال��ك دولفن��ز ال��ذي
متول ش��ركته البطولة "أنا

متشوق إلعادة كأس األبطال
الدولية مجددا ًإلى ميامي"،
مضيفا ً "فرصة عرض اثنني
م��ن أعرق األندي��ة في تاريخ
الرياضة هي س��بب انشائنا
هذه البطولة".

روما  -وكاالت:
هاجم جيمس بالوتا رئيس نادي روما
الالعبني واملدرب لوتشيانو سباليتي
بعد اخلسارة أمام ليون وهي اخلسارة
الثالثة للفريق على التوالي في ثالث
بطوالت مختلف��ة مؤكدا ً أن الفريق
ل��م يختر الالعبني بش��كل صحيح

خالل الصيف املاضي .وقال بالوتا في
تصريح��ات إذاعية حملطة (س��يريس
اكس ام) األمريكية « لقد كنا نلعب
بش��كل جيد أمام ليون ولكن فجأة
أصابنا التع��ب ولم نعد قادرين على
الرك��ض ،الفري��ق يلعب بع��دد من
الالعبني بشكل مستمر مما أصابهم

اإلره��اق» .وأضاف« :ذل��ك يحدث إما
بس��بب اإلصاب��ات أو بس��بب عدم
حسن االختيار في الصيف في ضم
بعض الالعب�ين وعدم اتخ��اذ القرار
السليم بترك البعض يرحل ،وعلينا
تغيي��ر هذا األس��لوب قب��ل انطالق
املوسم القادم».

كيربر تتطلع للقب جديد لتستعيد الصدارة

موجوروزا تتخطى عقبة فليبكنز في «إنديان ويلز»
نيويورك ـ وكاالت:
تأهلت اإلسبانية جاربيني موجوروزا
إل��ى ثال��ث أدوار بطولة إندي��ان ويلز
ألس��اتذة التن��س املقام��ة في لوس
أجنلوس بوالية كاليفورنيا األميركية،
بتغلبها على البلجيكية كريستني
فليبكنز.
وف��ازت اإلس��بانية ،صاحب��ة الـ23
عاما ،على منافس��تها البلجيكية
مبجموعت�ين بواق��ع  2-6و 3-6ف��ي
س��اعة و 31دقيقة.وم��ن املق��رر أن
تواجه موجوروزا ،املصنفة السابعة
عاملي��ا ،بال��دور املقب��ل األميركي��ة
الصاع��دة كاي�لا داي 17 ،عاما ،التي
تغلب��ت بدوره��ا عل��ى الكرواتي��ة
ميريانا لوسيتش-باروني مبجموعتني
لواح��دة  4-6و 7-5و ..5-7يش��ار إلى
أن ف��وز العبة التنس األمريكية التي
تأتي ضمن املصنفني الـ 200األوليات
بالتصنيف العامل��ي لالعبات التنس
احملترفات ،على الكرواتية لوسيتش-

بارون��ي ،ه��و الف��وز األول له��ا على
العبة يأتي ترتيبها ضمن املصنفات
الـ 50األوليات.
وتتطل��ع األملاني��ة أجنيلي��ك كبي��ر
املصنف��ة ثاني��ة عاملي��ا ً إل��ى إحراز
لقب بطولة إندي��ان ويلز األميركية
الدولية للتنس ،الس��تعادة الصدارة
الت��ي بح��وزة األميركي��ة س��يرينا
وليام��س ..وتبدو الفرصة س��انحة
أمام كيربر النتزاع صدارة التصنيف
العامل��ي للمحترف��ات م��ن وليامس
األولى ،بسبب غياب األخيرة إلصابة
في الركبة ..وكانت س��يرينا خسرت
نهائي العام املاضي أمام البيالروسية
فيكتوريا أزارنكا.
وتص��درت كيربر التصنيف ألش��هر
قليل��ة بع��د فوزها بلقب�ين كبيرين
في  ،2016لكن األميركية استعادته
عقب تتويجها في بطولة أس��تراليا
املفتوح��ة مطل��ع الس��نة احلالي��ة
حني انفردت بالرقم القياس��ي لعدد
األلقاب في الغراند سالم (.)23
وقالت األملانية «األهم بالنسبة إلي

موجوروزا

الع��ودة إلى هن��ا والف��وز باملباريات،
وهذا م��ا أركز علي��ه» ،مضيفة عن
احتمال انتزاع الصدارة «إنه ش��عور
جي��د بالطب��ع ،ولك��ن ف��ي الواق��ع
إنه رق��م فقط يأتي قبل إس��مي»..
وانطلق��ت منافس��ات الس��يدات ،
فتأهل��ت البورتوريكية مونيكا بويغ
حاملة ذهبي��ة أوملبياد ريو  2016إلى
الدور الثان��ي بفوزها الس��هل على
األميركي��ة دانييل كولين��ز 6-صفر
و.2-6
وف��ي ال��دور األول أيض��اً ،ف��ازت
األميركي��ة لوي��زا تش��يريكو عل��ى
اإليطالية فرانشيسكا سكيافوني
 3-6و ،3-6والسويس��رية بلين��دا
بنس��يتش على البلغارية تسفيتانا
بيرونكوف��ا  4-6و ،1-6والروماني��ة
مونيكا نيكوليسكو على مواطنتها
س��ورانا سيرس��تيا  6-4و 3-6و،1-6
والصينية وانغ كيانغ على األوكرانية
كاترين��ا بوندارنك��و  7-5و 4-6و،4-6
والبلجيكي��ة يانين��ا فايكماير على
األملانية الورا س��ييغموند  3-6و6-3

و ،4-6واألميركي��ة كاي�لا داي عل��ى
الياباني��ة كوروم��ي ن��ارا  3-6و،4-6
والبلجيكية كيرسنت فليبكنز على
األميركية كاثري��ن بيليس  6-4و1-6
و.4-6
وفازت أيضا ً الالتفية يلينا أوستابنكو
على املونتينيغرية دانكا كوفينيتش
 4-6و 6-2و ،)3-7( 6-7والتش��يكية
كريستينا بليسكوفا على األميركية
بيثاني ماتيك-س��اندز 6-صفر و،3-6
واإلس��تونية أني��ت كونتافيت على
الياباني��ة ميس��اكي دوي  5-7و،4-6
واإليطالية س��ارا إيراني على ماندي
ميني�لا من لوكس��مبورغ  6-1و4-6
و ،5-7والبريطاني��ة هي��ذر واتس��ون
على األميركية نيك��ول غيبس 6-4
و 2-6و ،2-6والروسية يفغينيا رودينا
على األميركية كريستينا ماكهايل
 1-6و6-صفر ،واألميركية ماديسون
برينغل على األملاني��ة تاتيانا ماليك
 4-6و ،2-6والس��ويدي جوانا الرسون
على االيطالي��ة كاميال جورجي 6-7
( )3-7و.3-6
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ميثم عادل*

الزوراء والجوية يواجهان الجيش والوحدة  ..آسيويًا

الدوري الممتاز :النفط باق في الصدارة ..ومالك تدريبي جديد للطلبة
ٍ

بغداد ـ الصباح الجديد:

فرض التعادل الس��لبي ،نفس��ه
عل��ى املواجه��ة الت��ي جمع��ت
الش��رطة ،وضيفه النفط ،والتي
جرت بينهم��ا مس��اء أول أمس،
ضم��ن املرحلة الـ 22م��ن الدوري
املمت��از لك��رة الق��دم ..وبق��ي
الفريق��ان عل��ى الص��دارة وف��ي
رصيد كل منهما ( 44نقطة).
وس��قط نفط الوس��ط ،في فخ
التع��ادل ( )1-1أمام الكرخ ،تق َّدم
الك��رخ ،أوال ً عبر ورد س�لامة ،إال
ان نف��ط الوس��ط أدرك التعادل
عبر فرح��ان ش��كور ..ورفع نفط
الوس��ط ،رصيده إلى  43نقطة،
ويرتقي للصدارة بجانب الشرطة
والنفط ،فيما رفع الكرخ رصيده
إل��ى النقطة  ،13ويرتقي للمركز
الـ.17وف��ي مباراة أخرى ،حس��م
التعادل الس��لبي مباراة النجف،
وضيفه نفط ميسان ،حيث عجز
الفريقان عن التسجيل ،ويكتفي
كل منهما بنقطة واحدة.
ورفع النجف رصيده لـ 36نقطة،
ف��ي املركز الس��ابع ،في حني رفع
نفط ميس��ان ،رصي��ده للنقطة
 26باملركز العاشر.وحقق البحري،
فوز ًا كبيرًا على مضيفه احلسني
( ،)2-4حي��ث متك��ن البحري ،من
قلب الطاولة على فريق احلس�ين
بع��د ان انته��ى الش��وط األول
بتق��دم فريق احلس�ين بهدف من
دون رد ..وسجل البحري 4 ،أهداف
الش��وط الثان��ي ،ليرف��ع رصيده
إل��ى  15نقطة في املرك��ز الـ،15
فيما جتمد رصيد احلسني عند 13
نقطة ،في املركز .16
وحقق أمان��ة بغداد ،ف��وز ًا كبيرًا
عل��ى احل��دود ،بثالثة أه��داف من

جانب من مباراة الشرطة والنفط «عدسة :قحطان سليم»
دون رد ،ليقفز مركزين إلى األمام،
ويص��ل للمرك��ز الس��ابع ،بـ36
نقطة ،فيما بق��ي احلدود باملركز
 ،13برصيد  21نقطة.
وحق��ق فري��ق امليناء ف��وزا مهما
على ضيف��ه الس��ماوة بهدفني
م��ن دون رد  ..افتت��ح التس��جيل
محمد ش��وكان في الدقيقة ،29
بع��د أن تلقى متري��رة بينية ذكية
من حس�ين عبدالواح��د لينفرد
باحل��ارس ويس��كنها الش��باك.

وعزز النتيجة حسام مالك ،الذي
تلقى متريرة عرضية من حس�ين
ف�لاح ليكمله��ا برأس��ه داخ��ل
الشباك محرزا الهدف الثاني في
الدقيقة .41
ول��م تتغير نتيج��ة املب��اراة في
الش��وط الثان��ي ،ليحق��ق فريق
املين��اء  3نق��اط جدي��دة ،فيم��ا
تس��تمر معانات فريق السماوة،
ال��ذي عجز عن حتقي��ق الفوز في
 22مباراة ..وبهذا الفوز رفع امليناء

العراق ثالث العرب في التجديف األرضي
بغداد ـ جاسم الربيعي*
حص��ل الفريق العراقي على املركز
الثالث في بطولة العرب للتجديف
داخ��ل الص��االت (االرجوميتر) في
البطولة التي اختتمت اجلمعة 10
 2017 - -3ف��ي العاصم��ة املصرية
القاهرة  .وقد ش��هدت املنافس��ات
مش��اركة ف��رق م��ن 13دول��ة هى:
تونس ولبنان وفلس��طني والبحرين
والكويت واجلزائر واملغرب والسودان
وليبيا والعراق والس��عودية وعمان،
باإلضاف��ة إل��ى مص��ر الدول��ة
املستضيفة وجرت منافساتها في

الصالة املغطاة لنادي املقاولون.
وكان املركز االول من نصيب املنتخب
املصري الذي ش��ارك بعدد متكامل
فيما كان املرك��ز الثاني من نصيب
الفري��ق االماراتي ،وكان��ت نتائجنا
الفردية كالتالي :ش��ارك منتخبنا
في منافسات الناش��ئني وملسافة
2000م بالعب واحد هو بكر شهاب
وحصل عل��ى املرك��ز الثالث خلف
الالع��ب املص��ري والتونس��ي ،وفي
فئة خفي��ف الرجال حصل الالعب
احمد عبد الرحمن على املركز االول
والوس��ام الذهب��ي ملس��افة 2000

م ..ام��ا في فئة ثقي��ل الرجال فقد
حصد البط��ل محمد رياض ذهبية
هذا السباق ملسافة 2000م ،كذلك
حصل الالعب عمر اسماعيل على
املركز الثان��ي وامليدالي��ة الفضية
لفئ��ة خفي��ف الرج��ال مس��افة
2000م ،وفي سباق التتتابع +500 4
حصل الفري��ق العراقي املكون من
الالعبني االربعة على املركز الثالث
بعد مصر واالمارت.
* املنس��ق اإلعالم��ي الحت��اد
التجذيف

محمد راجي ..مواهب يد السماوة
تفوقت في بطولة التحرير
بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د م��درب فري��ق املرك��ز الوطني
لرعاية املوهب��ة الرياضية بكرة اليد
في السماوة ،محمد راجي ،ان فريقه
حصل عل��ى الفائدة الفنية الكبيرة
في أول مش��اركة ل��ه ضمن بطولة
التحرير األولى الت��ي ضيفتها قاعة
املركز الوطني في املدينة الش��بابية
ببغ��داد ،وق��دم فيه��ا االداء الفن��ي
اجلي��د الذي حاز على اعجاب اللجنة
املنظم��ة واملتابع�ين ملنافس��ات
البطولة التي استمرت ليومني.
وذكر ان العبيه قدموا امكانات فنية
جي��دة ،وكان��وا عن��د حس��ن الظن
بفض��ل م��ا ميلكون��ه من مه��ارات
قدموها في مباري��ات البطولة التي
اش��تركت فيها ف��رق بغ��داد املركز،

محمد راجي
وف��روع محافظات النج��ف والكوت
والبصرة والعم��ارة ،اذ يعد التنافس
في البطولة محطة مهمة وجميلة
تثب��ت وج��ود خام��ات واع��دة م��ن
املوهوبني في لعبة كرة اليد.

وق��ال ان املنافس��ات اف��رزت مواهب
واعدة في فروع احملافظات بكرة اليد،
وهذا يسهم في اس��تفادة املالكات
التدريبي��ة العامل��ة ف��ي منتخبات
الع��راق للفئ��ات العمري��ة باللعبة
ف��ي امكان احلاق االفض��ل من هؤالء
املتميزين الى صفوف املنتخبات التي
تترقب املشاركة في تصفيات آسيا.
واشار الى ان وفد فريق السماوة في
البطولة ضم  15العبا ً من املوهوبني،
إلى جانب املالك التدريبي املؤلف من
محمد راجي وحيدر بدر ،وثمن جهود
مدير املركز زاهد فيصل وإداري املركز
في الس��ماوة وزير كاظم ملا يبذالنه
من جهود كبيرة لتحقيق النجاحات
واالرتق��اء مبس��تويات الالعب�ين الى
األفضل.

تقرير

رصي��ده إلى النقط��ة  40ليصل
إلى املركز اخلامس بشكل مؤقت،
في حني جتم��د رصيد الس��ماوة
عند النقطة  9في املركز األخير.
وفاز أم��س الس��بت ،فريق نفط
اجلن��وب عل��ى زاخ��و بهدف�ين
نظيفني س��جلهما ،عالء عباس
وحسام مالك ،فيما اضاع باسم
علي ركلة جزاء.
ه��ذا وتعاق��دت الهيئ��ة االدارية
لنادي الطلبة الرياضي ،مع املالك

التدريب��ي املؤلف من مظفر جبار
مدرب��ا ً وأحمد وال��ي وحيدر عبد
ال��رزاق وباس��م عب��اس مدرب�ين
مس��اعدين ،ووصفي جبار مدربا ً
حل��راس املرم��ى وع�لاء عبد اهلل
مدرب��ا ً للياق��ة البدني��ة ،خلف��ا ً
للمالك التدريبي السابق املؤلف
من أيوب أوديشو وصادق سعدون
وحس��ان ترك��ي وم��درب حراس
املرمى هشام علي.
وفي بطولة كأس االحتاد اآلسيوي

بكرة القدم ضمن اجلولة الثالثة
في اجملموعة األولى ،يلعب الزوراء
ف��ي الس��اعة  6من مس��اء يوم
غ�� ٍد اإلثن�ين مباراته ام��ام فريق
اجليش السوري في ملعب الزوراء
املفترض (اس��تاد حم��د الكبير)
بالنادي العربي القطري.
واج��رى فريق ال��زوراء عصر امس
اول وح��دة تدريبي��ة ف��ي ملعب
العرب��ي القط��ري بع��د ان وصل
الفري��ق مس��اء ام��س الى قطر
اس��تعدادا ً ملواجه��ة اجلي��ش
الس��وري غدا ً في اجلول��ة الثالثة
لكأس االحتاد االسيوي ،وبحسب
املنس��ق اإلعالمي لن��ادي الزوراء،
عبد الرحمن رش��يد ،فان صفوف
الفري��ق االبي��ض متكامل��ة،
واليعان��ي الفريق م��ن اي غيابات
واجلميع عازم عل��ى حتقيق الفوز
في املب��اراة لالقتراب من املتصدر
فريق اجليش السوري والذي ميلك
ست نقاط من فوزين على االهلي
االردني والسويق العماني.
ويحتل ال��زوراء املرتبة الثانية في
اجملموع��ة االول��ى ول��ه نقطتني
بعد اجليش السوري املتصدر وله
 6نق��اط ،فيم��ا لألهل��ي االردني
نقطة واحدة والس��ويق العماني
بالرصيد ذاته رابع اجملموعة.
كما يلعب ممثل الكرة العراقية في
البطول��ة ذاتها ،فريق القوة اجلوية
مبارات��ه الثالث��ة ف��ي الس��اعة 6
مسا ًء باليوم التالي امام مضيفه
الوحدة السوري في ملعب االخير
املفت��رض (صيدا الدول��ي) ببيروت
حلس��اب اجملموع��ة الثاني��ة الت��ي
يتصدره��ا فريق الوحدة الس��وري
وله  6نق��اط ،فيما للق��وة اجلوية
 4نق��اط ،وللصف��اء اللبنان��ي
نقطة واح��دة ،وباملركز االخير احلد
البحريني بال نقاط.

ّ
عبطان يتفقد ملعب النجف األولمبي
بغداد ـ قسم اإلعالم:
اطل��ع وزير الش��باب والرياضة عبد
احلس�ين عبطان على س��ير العمل
في ملعب النجف االوملبي سعة ٣٠
الف متفرج.
وحث عبطان خالل زيارته الى امللعب،
الش��ركة املنفذة الى شحذ الهمم
م��ن اجل اجن��از امللعب خ�لال العام

 2017مثنيا على جهود مهندس��ي
وكوادر وزارة الشباب والرياضة التي
تسارع الزمن حتى يتم اضافة صرح
رياضي كبير الى العراق ،لينضم الى
املنشآت التي سبق وان مت افتتاحها
وابرزها ملعب كربالء الدولي.
وجت��ول الس��يد الوزي��ر ف��ي مرافق
امللع��ب االوملبي ،واب��دى مالحظاته

من خالل مش��اهداته لنسب االجناز،
مؤك��د ان ال��وزارة ماضي��ة بأكمال
املالع��ب التي هي قريب��ة من االجناز
على الرغم من وج��ود االزمة املالية
والظ��روف االقتصادية الصعبة ،وان
ال��وزارة س��تذلل كل العقبات امام
الش��ركة املنفذة من اج��ل التقدم
بنسب االجناز.

 3أندية في نزاالت العرب بالووشو كونغ فو
بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د االحت��اد العراق��ي للوش��و
كونغ فو ،أن ثالث��ة أندية محلية
س��تمثل الع��راق ف��ي بطول��ة
األندي��ة العربي��ة التي س��تقام
نيسان املقبل في األردن ،مبينا أن
أندية اجلن��وب واألعظمية ونفط
ميسان ستشارك في البطولة.

وق��ال رئيس االحتاد حس�ين عودة
إن «االحت��اد تلقى دعوة رس��مية
للمشاركة في منافسات بطولة
األندي��ة العربي��ة التي س��تقام
خ�لال ش��هر نيس��ان املقبل في
األردن» ،مبين��ا أن «ثالث��ة أندي��ة
عراقية هي اجلن��وب واألعظمية
ونف��ط ميس��ان ستش��ارك في

البطولة».
وأضاف ع��ودة أن «األندية الثالثة
مت اختياره��ا في ضوء املراكز التي
حصل��ت عليه��ا ف��ي البطوالت
احمللي��ة» ،معرب��ا عن «أمل��ه بأن
تتمك��ن األندي��ة م��ن تس��جيل
احلضور الطي��ب وحتقيق النتائج
امللبيية للطموح في البطولة».

عبد العباس يشكو «الشرطة»
لدى األولمبية الدولية
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف رئيس نادي الشرطة الرياضي
الس��ابق رياض عب��د العب��اس ،أنه
قدم شكو رسمية للجنة االوملبية
الدولية بشأن قضية نادي الشرطة
الرياضي ،فيما أعرب عن استغرابه
ملوقف وزير الداخلية قاسم األعرجي
أزاء القضية.
وق��ال ري��اض عب��د العب��اس ف��ي

تصريح��ات صحفي��ة نقلها وكالة
«السومرية نيوز» إنه «قدم شكوى
رس��مية إل��ى اللجن��ة األوملبي��ة
الدولية ونس��خة منه��ا إلى االحتاد
الدول��ي لك��رة الق��دم» ،مبين��ا أن
«الشكوى تتعلق بقرار حل الهيئة
و اإلداري��ة التي كان يرأس��ها والتي
أثب��ت القانون ع��دم ش��رعية قرار
احلل» حسب تعبيره.

وأعرب عبد العباس عن «استغرابه
ملوقف وزير الداخلية قاسم األعرجي
أزاء القضية ،وعدم تدخله فيها بعد
اج��راء مؤمتر للنادي والتصويت على
ابق��اء الهيئة اإلداري��ة احلالية رغم
عدم ش��رعيتها» ،داعي��ا «األعرجي
للتدقيق في القضي��ة من اجلوانب
القانوني��ة والعم��ل وفق م��ا ميليه
القانون».

برشلونة يصنع معجزة!
(كانوا ال يعرفون إنه أمر مس��تحيل لذلك فعلوه).
الكات��ب الذائ��ع الصيت (مارك توي��ن) عندما قال
هذه العبارة لم يكن يعلم انه بعد اكثر من عشر
قرون على وفاته س��يأتي فري��ق (للطوبة) يقال له
برشلونة س��يحولها الى حقيقة لكن ما اليقبل
الش��ك ان أحداً ،ال الكاتب االميركي الس��اخر وال
غيره من فالس��فة وحكم��اء العال��م توقعوا انه
سيحدث على ملعب للعبة تسمى كرة القدم.
لك��ن أنريك��ي وكتيبت��ه فعلوه��ا ومثلم��ا اذل
الباريسيون جيرانهم في موقعة (حديقة األمراء)
باألربع��ة جاء الرد عنيفا وصاعقا من الكاتالونيني
وهذه املرة بالستة مبلعب املعجزات (الكامب نو).
برش��لونة صنع التاريخ فلم يحدث ان خسر فريق
بأربعة أهداف من دون مقابل في ذهاب دور إقصائي
للش��امبيونز ليغ وتأهل لل��دور التالي ،ورابع فريق
يتأهل بعد خسارته بـ  4أهداف بذهاب دور إقصائي
أوروبي ،بعد ليشويس موس��م  ،62/1961بارتيزان
موس��م  85/1984وريال مدريد موس��م 86/1985
وليصب��ح اكثر فري��ق يربح بف��ارق  5أهداف في 9
مباريات مختلفة على ملعبه في دوري األبطال.
ومنذ وصول لويس أنريكي (للكامب نو) برش��لونة
رب��ح كل مبارياته ال��ـ 15األخيرة عل��ى أرضه في
دوري األبط��ال (س��جل  50هدف وتلق��ى  7فقط)،
اما امل��درب (اخمليب) اوناي امري فاخلس��ارة  1-6من
برش��لونة هي أكبر خس��ارة له كم��درب ،بجانب
خسارته  0-5من زينيت في آب .2012
هدف برش��لونة السادس واحلاس��م في الدقيقة
 95جاء بعد ركلة حرة احتس��بت ملصلحة حارس
مرم��اه األملان��ي (م��ارك أندري��ه تير ش��تيغن) في
ملعب املنافس (باريس س��ان جيرمان) ناهيك عن
األرقام الفردية التى س��جلت بع��د املباراة لالعبي
الفريقني.
ف��ي النهاية اخلراف��ات يجب ان ت��درس كخرافات
واألساطير كخياالت شعرية لكن ميكن للرجال ان
يخلقوا املعجزات احلقيقية اذا أحسنوا استخدام
مواهبهم وعقولهم كما فعل ابناء برشلونة.
* مدرب كروي وناقد رياضي

«الشباب والرياضة» في

ورشة نقل الصالحيات بأربيل
بغداد ـ عليه عزم*
مثل املدير العام لدائرة شؤون احملافظات واألقاليم
طالب املوس��وي واملدي��ر العام لدائرة االس��تثمار
رزاق ش��بر وزارة الشباب والرياضة في ورشة عمل
حول مش��روع نقل الصالحيات من ال��وزارات الى
احملافظ��ات  ،عقدت مؤخ��را ً في محافظ��ة اربيل
بإقليم كردستان واستمرت يومني.
وقال املوس��وي في تصريح الع�لام املركز الوطني
عق��ب عودته ال��ى العاصم��ة بغداد ان الورش��ة
كان��ت ضم��ن برنام��ج مش��روع ( تق��دم )  ،وقد
ناقشت آليات وتفاصيل مشروع نقل الصالحيات
وبحس��ب ماجاء في امل��ادة  ٤٥م��ن القانون رقم
 ٢١لس��نة  ٢٠٠٨املعدل  ،مبينا ً ان املشاركني في
الورش��ة كان��وا م��ن املعنيني بنق��ل الصالحيات
وهم مجموعة من مديري الش��باب والرياضة في
احملافظات  ،فضال ً عن ممثلني عن احملافظني وكذلك
ممثل�ين عن مجال��س احملافظات  ،وق��د جرى خالل
الورش��ة ش��رح اهم الفقرات اخلاصة بصالحيات
الوزارات و ما س��وف ينقل منها بحسب املشروع
في ما يخص عمل وزارة الشباب والرياضة  ،وماهي
الصالحي��ات وامله��ام والواجبات التي س��تتخلى
عنه��ا الوزارة لصال��ح املديريات و ماس��تحتفظ
به من مس��ؤوليات احتادية  ،مشيرا ً الى ان الوزارة
كان��ت س��باقة في إص��دار كتب رس��مية وزارية
حمل��ت توجيه��ات الوزي��ر عبد احلس�ين عبطان
اخلاص��ة بنقل تل��ك الصالحيات املالي��ة واإلدارية
مباشرة الى مديريات الشباب في احملافظات.
* إعالم املركز الوطني

ضمن منافسات أظهرت مواهب تستحق االهتمام

اليوم« ..التقنية الجنوبية» و»ذي قار» في نهائي الجامعات الكروية
البصرة ـ قاسم حنون*
تأهل منتخبا التقني��ة اجلنوبية وذي
ق��ار ال��ى املب��اراة النهائي��ة لبطولة
اجلامع��ات العراقية بكرة القدم التي
ينظمها قسم النشاطات الطالبية
في جهاز االش��راف والتقومي العلمي
ف��ي وزارة التعلي��م العال��ي والبحث
العلمي وتضيفه��ا اجلامعة التقنية
اجلنوبية في البصرة .
وستقام املباراة النهائية في الساعة
العاش��رة من صباح اليوم االحد في
ملعب نادي نفط اجلنوب ..وجاء تأهل
فري��ق اجلامعة التقني��ة اجلنوبية اثر
ف��وزه الصع��ب عل��ى فري��ق جامعة
ديالى بثالثة اهداف مقابل هدفني في
مب��اراة نصف النهائ��ي التي اقيمت
امس الس��بت على ملعب نادي نفط
اجلن��وب وقاده��ا احل��كام االحتادي�ين
مش��تاق عبد الستار ومشتاق طالب

وسجاد علي ويحيى صباح واملشرف
علي مزعل .
وتق��دم فري��ق ديال��ى أوال ع��ن طريق
الالعب ليث ربيع في الدقيقة  8اال ان
الالعب محمد جاس��م ادرك التعادل
للتقني��ة اجلنوبية ف��ي الدقيقة 16
ليع��ود بع��د  3دقائ��ق ويح��رز هدف
التف��وق لفريق��ه لكن فري��ق ديالى
اعاد التوازن للمباراة بتسجيله هدف
التعدي��ل في الدقيقة  38بواس��طة
الالعب مرتض��ى عبد الكرمي لينتهي
الشوط االول بالتعادل االيجابي .2-2
واتس��مت املباراة بالندية واالثارة في
ش��وطها الثان��ي التي س��عى فيها
الفريق�ين الى احراز ه��دف الفوز عبر
هجماتهم املتواصلة اال ان التس��رع
وع��دم التركي��ز ح��ال دون ذلك حتى
حان��ت الدقيقة  73لينج��ح الفريق
املضي��ف للبطول��ة بحس��م اللقاء
عبر املتألق محمد جاسم بتسجيله
الهدف الثال��ث « هاتريك « والصعود

منتخب اجلامعة التقنية اجلنوبية

للنهائي .
وخطف فريق ذي قار األضواء بصعوده
ال��ى النهائي بع��د فوزه عل��ى فريق
كرب�لاء الذي كان مرش��حا للتنافس
على اللقب بثالث��ة اهداف من دون رد
ف��ي املباراة التي جرت امس الس��بت
عل��ى ملع��ب ن��ادي البص��رة وادارها
احل��كام االحتاديني نعمة حميد وعبد
اخلال��ق جب��ار وفارس حس��ن وطالب
جندي واملشرف رش��يد حميد رئيس
جلنة احل��كام في االحتاد الفرعي لكرة
القدم في محافظة البصرة .
واح��رز اه��داف الف��وز لفري��ق ذي قار
الالعبون علي صالح وحبيب عبداهلل
وامجد رحي��م في الدقائق « 82 ، 34
. « 92 ،
وق��ال الدكتور حس��ام املؤم��ن مدير
قس��م النش��اطات الطالبي��ة ف��ي
وزارة التعلي��م العالي ان منافس��ات
البطولة اتسمت بالندية واحلماسية
بني اجلامعات املشاركة البالغ عددها

 12منتخب��ا  ،واظه��رت العدي��د من
املواه��ب الكروي��ة الت��ي تس��تحق
الرعاية واالهتمام .
واشاد باملستوى اإلداري واالنضباطي
للفرق املش��اركة اذي ه��و دليل على
الوع��ي واخلبرة اإلداري��ة العالية التي
متت��ع به��ا رؤس��اء الوف��ود واإلداريني
للجامع��ات والتزامه��م بالتوجهات
والتعليم��ات الص��ادرة م��ن اللجنة
العليا املشرفة على البطولة .
واثنى املؤمن باملس��توى الفني اجليد
حلكام البطولة والدعم الكبير املقدم
لهم االحتاد الفرع��ي لكرة القدم في
محافظة البصرة  ،مقدما شكره الى
اجلامعة التقنية اجلنوبية على حسن
الضيافة واالستقبال ممثلة برئيسها
الدكت��ور مظفر الزهي��ري والقائمني
على قس��م النشاطات الطالبية في
اجلامعة.
* املنسق اإلعالمي للبطولة

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
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مهندس روسي يخطط

عباس عبود سالم

لناطحة سحاب لتنقية الهواء
الصباح الجديد :BBC -
يأمل املهندس املعماري الروس��ي أليكسي عمروف في حتقيق
حلمه وهو ناطحة س��حاب ق��ادرة على فلترة اله��واء امللوث،
لكن هل األمر مجرد حلم؟ هذا ما سبرت بي بي سي الروسية
أغواره.
يق��ول عمروف البالغ من العمر  31عاما والذي يقف وراء فكرة
ناطحة الس��حاب "عندما قرأت خبرا عن أولئك الذين يبيعون
األكسجني في عبوات في مدن صينية ،أدركت أنه في وقت ما،
بأوائل عام  2025سوف يتحقق مشروعي".
وأض��اف قائال "تعان��ي كل املدن الكبيرة ف��ي العالم من هذه
املش��كلة ،واألمر يزداد س��وءا .فهناك احلرارة املرتفعة ،والهواء
املل��وث ،واملع��ادن في اله��واء ،ومس��تويات مفرطة م��ن ثاني
أكس��يد الكربون .لذلك حاولت حل املشكلة بطريقتي ،وهي
الهندسة املعمارية ،وعلى نحو ما ،التكنولوجيا".
وتتك��ون املرش��حة العمالقة م��ن هيكل وغطاء ذي مس��ام،
وأنابيب طويلة بداخلها مرش��حات .وتقوم رؤية املصمم على
امتصاص الهواء في األنابيب ،وتنظيفه ،وتبريده ،في حني يتم
فصل امل��واد الضارة حي��ث تتراكم في املس��تويات األدنى من
املبنى ،إلعادة تدويرها .وقال عمروف "أعلم أنه يبدو مش��روعا
مس��تقبليا ،لكن من الناحية الفنية ميكن حتقيق مش��روعي
جزئي��ا اآلن ،فقد تطورت التكنولوجيا عن الوقت الذي أصدرته
في��ه ع��ام  .2014فهناك الطباع��ة ثالثية األبع��اد ،والطائرات
املس��يرة ،والروبوتات املستعملة في البناء .ويبدو لي أن أهمية
املشروع تزداد تدريجيا ،كما يزداد قبوله تدريجيا أيضا".

اإلعالم ووظائف اإلنشاء

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

من طين الصلصال إلى أشجار الصنوبر

حاورته  -احالم يوسف:
عب��د اهلل س��عيد ،نح��ات ليب��ي ،ب��دأ
ش��وطه الفني برس��م الش��خصيات
الكارتوني��ة ،وبتش��جيع م��ن والدت��ه،
وأخي��ه االكبر ،لكنه وجد ان األش��غال
اليدوي��ة املتمثل��ة بالنحت ،وتش��كيل
الصلص��ال ،وصنع االلعاب اخلش��بية،
هي األقرب الى ميوله ،ألنه ميتلك فيها
مس��احة أكبر إلبراز عضالت��ه الفنية،
واظهار جوانب االبداع املدفونة داخله.
يق��ول س��عيد انه وف��ي اثناء دراس��ته
اجلامعية كان مي��ارس هوايته في أوقات
الفراغ ،حت��ى تخرج من "كلي��ة املوارد
الطبيعية وعلوم البيئة" ،وحينها قرر أن
يصب جام اهتمامه في تطوير هوايته،
كي يغدو أكثر مهنية واحترافا.
هل هناك من التجأت اليه في رحلتك
مع فن النحت؟
نعم فقد تواصلت م��ع النحات الليبي
"أحمي��دة الطوي��ل" م��ن مدينت��ي
"ش��حات" الذي وفر لي اش��ياء كثيرة،

رحلـة النحـات الليبـي عبـد اهلل سعيـد
ومعلومات في مجال النحت ،وشجعني
عل��ى مطالع��ة الكتب الت��ي تختص
بهذا العالم ،من تكنيك ،وتقنية ،حتى
وج��دت نفس��ي او ضالتي ف��ي النحت
املعاصر ،والذي كان أكثر أقناعاً .ملا فيه
من حداث��ة وأعمال مبتك��رة ،وقد يبدو
ه��ذا الن��وع صعبا ً بعض الش��يئ على
املتلقي االعتي��ادي وخصوصا ً في ليبيا،
نظ��را ً ألهتمامه��م بالف��ن التصويري،
واجملس��م ال��ذي اليحت��اج إل��ى تأمالت
ذهنية .لكني دائما ماكنت أقول "عمل
بس��يط مبتكر ،أفضل م��ن عمل كبير
مقتبس".
من اين تس��توحي اعمالك التي تقوم
بنحتها؟
معظ��م أعمال��ي مس��توحاة م��ن
الطبيع��ة بالدرجة االول��ى ،حيث كان
لش��جرة العرعر النصيب األوفر منها،
وق��د كان أول معرض خاص لي باس��م
"بوح العرعر" كان��ت األعمال تخاطب
األشكال التي تتخذها أغصان العرعر،

النحات الليبي عبد اهلل سعيد
من التواءات ،واشكال جتريدية ،لتحمي
نفس��ها م��ن ق��وة العوام��ل اجلوية مما
جعله��ا متلك لون �ا ً مميزا ً براق �اً ،وصالبة
ش��ديدة كصالبة الصخ��ر .فالطبيعة
هي أعمالي ،وأعمالي هي الطبيعة.
م��ا الذي تضيف��ه تلك املع��ارض الى

الفنان فيما يخص عمله؟
اجلميع يعرف ان للمعارض واملشاركات
احمللية والدولي��ة ،دورا كبيرا ً في تقييم
الفن��ان لنفس��ه ،ملعرفة مس��تواه عن
طري��ق املتلق��ي ،أو املش��اركني .ولك��ن
االم��ر ال��ذي اليخف��ى عليك��م ،ه��ي
الظ��روف التي متر بها الب�لاد ،فقد أثرت

عل��ى احلرك��ة الفنية ككل ،وتس��ببت
في تقليص عدد املعارض التش��كيلية
والفنية ،لكن باملقابل ،فقد اس��همت
ه��ذه الظروف في ب��روز فنان�ين ابدعوا
بأعم��ال فني��ة تنوعت ما ب�ين النحت،
واجلرافي��ك ،والتصوير ،والرس��م ،فعلى
س��بيل املثال ال احلصر ،في ليبيا هناك
النحات "علي الوكواك " الذي استطاع
تدوير مخلفات احلرب إلى اشكال فنية،
وقضايا إنسانية ،وكذلك هناك فنانون
عرب في فلس��طني ،والعراق ،وس��وريا،
وقد كانت لي مش��اركات محلية منها
معرض العام للفنون التش��كيلية في
مارس ،2013ودولياً ،شاركت في ملتقى
النحاتني إلحياء اليوم العاملي للخشب
في مارس 2015بتركيا.

نفس��ه ،واجنزت منها حت��ى االن واحدة
م��ن أص��ل خمس��ة ،وهي من خش��ب
الصنوبر .واملنحوتات فيه ضخمة نوعا ً
م��ا ،حيث ال يقل الطول عن "90س��م"
وال يزي��د عل��ى "2مت��ر" .وان اردت ان
احت��دث ع��ن املعن��ى ال��ذي وضعته بني
س��طور املع��رض ،فه��و عالقتن��ا باهلل
عز وج��ل ،والعالق��ة الالمتناهية ،ايضا
العالقة مع االهل ،واألقرباء ،واألصدقاء،
وتواصلن��ا جميع��ا مع امل��كان واحمليط.
وفي مجموعة "وصال" هناك انحناءات
والتواءات تؤش��ر إلى احملن ،والصعوبات،
وهناك ايضا ً الش��كل االنس��يابي ،وقد
اجنزت اآلن اربعة من أصل خمس��ة ،اما
نوع االشجار املستعملة في مجموعة
"وصال" فهي "عرعر ،وسرو ،وصنوبر".

ه��ل ل��ك ان حتدثنا ع��ن مجموعتك
النحتية اجلديدة ،وما هو نوع االشجار
الذي استعملته في تشكيلها؟
مجموعتي اجلديدة اسميتها "وصال"،
وه��ي مجموع��ة اعمال حتم��ل املعنى

كلمة اخيرة ملن توجهها؟
اود ان اوج��ه حتيات��ي ل��كل العراقي�ين،
وامنيت��ي ان يعم الس�لام واألمن ،على
بلدين��ا وعل��ى كل البل��دان العربي��ة
املتأزمة.

"بصمة أمل" تضع بصمتها علماء يبتكرون روبوتا متطورا
اعتمادا على معادلة الخوارزمي
على متحف الطفل
بغداد  -الصباح الجديد:
باش��رت منظمة بصمة امل
التطوعي��ة بحملة تطوعية
لصيان��ة واجه��ة متح��ف
الطف��ل ،واحلدائ��ق احمليط��ة
به ،اضافة ال��ى بعض اعمال
الترميم داخل املتحف باجلهد
البش��ري من اعضاء املنظمة،
ومبش��اركة ش��ركة املرج��ان
والياق��وت ،واالل��وان للطبيعة،
وآلي��ات تابع��ة ألمان��ة بغ��داد،
وتس��تمر احلملة حلني االنتهاء من
العمل.
وق��ال الس��يد جني��د عام��ر ،وه��و
عض��و في جلن��ة العم��ل التطوعي
ف��ي الهيئ��ة ،وعضو ف��ي املنظمة:
في اواخر ش��هر كانون االول املاضي
ارسلت رس��الة عبر مواقع التواصل
االجتماع��ي للمنظم��ة ،وعرض��ت
عليه��م مقترح اع��ادة ط�لاء بوابة
متحف الطفل املوج��ود في الهيئة
العامة لآلثار ،وبعد س��ويعات قليلة

تس��لمت الرد من مسؤول الصفحة
باملوافق��ة ،وها نحن اآلن قد باش��رنا
العمل بعد استحصال املوافقة من
قبل ادارة الهيئة.
واضاف جنيد ان احلملة تشمل اضافة
إلى صب��غ واجهة متح��ف الطفل،
وتنظي��ف احلدائ��ق ،وترميم املتحف
من الداخل ،تنظيف الشوارع احملاذية
للمتحف ،نقل االنقاض والنفايات.
منظمة بصم��ة امل ه��ي منظمة
ش��بابية تطوعي��ة مس��تقلة ،غير
تابعة ألي جهة سياس��ية ،او حزبية،
ومت��ول ذاتي��ا م��ن قب��ل اعضائه��ا
م��ن خ�لال االش��تراكات ،او تبرعات
االعض��اء ،الذين يبل��غ عددهم نحو
 341متطوعا ،وتشمل جميع الفئات
واالعمار ،ومن شتى شرائح اجملتمع.
ويق��ول عل��ي عب��د الرحم��ن رئيس
املنظم��ة ان "بصم��ة أم��ل" ،تعمل
على استقطاب الطاقات الشبابية
لرس��م لوح��ة ،او فك��رة جميلة ،او
رسالة خلدمة هذا البلد.

الصباح الجديد  -وكاالت:
ابتك��ر الباحث��ون روبوتا جدي��دا يتلقى
التعليم��ات م��ن خ�لال اإلش��ارات
الكهربائية للدماغ البش��ري ،كما يقوم
بتصحي��ح أفعال��ه بنح��و ف��وري إذا ما
الحظ الشخص الذي يراقبه أي خطأ.
واس��تعمل الباحث��ون ف��ي معه��د
"ماساشوس��يتس" للتكنولوجي��ا في
الوالي��ات املتح��دة ،مع��ادالت خوارزمية
جدي��دة تراقب أنش��طة امل��خ ،بحثا عن
إش��ارات كهربائية مح��ددة ،حيث ميكن
للتقني��ة اجلدي��دة متهيد الطري��ق أمام
س��يطرة البش��ر عل��ى الروبوت��ات ف��ي
املس��تقبل ،من خ�لال مراقب��ة أفعالها
فق��ط .وقال��ت" ،داني�لا روس" ،رئيس��ة
مختب��ر عل��وم الكمبيوت��ر وال��ذكاء
االصطناع��ي في املعهد" :تخيل لو كان
بإمكان��ك إصدار األوام��ر للروبوت بنحو
فوري م��ن دون احلاجة إلى طباعة أمر ما
على الكمبيوتر ،أو النقر على مفتاح ،أو
حتى النطق بكلمة واحدة".
وأضافت موضح��ة" :إن اعمام مثل هذا

النه��ج ،قد يحس��ن إمكاني��ات مراقبة
روبوت��ات املصان��ع ،والس��يارات ذاتي��ة
القيادة ،وكذلك التقني��ات األخرى التي
لم تُخترع بعد".
ومتك��ن الروب��وت باس��تعمال املعادالت
اخلوارزمي��ة التي ابتكره��ا الباحثني ،من
رصد اإلش��ارات العقلية ل��دى املتطوع
خالل مدة تتراوح ما بني  10إلى  30مللي
ثانية ،وه��ذا يعني أنه في ح��ال ارتكاب
الروب��وت ألي خطأ ،س��يتلقى تعليمات
من دماغ املستعمل لتصحيح األخطاء
بنحو فوري تقريبا.

قب��ل يوم من ب��دء عرضه ف��ي الواليات
املتحدة.
وس��يكون هذا املوس��م قبل األخير من
املسلس��ل املقتبس عن روايات للكاتب
والروائ��ي البريطان��ي ،ج��ورج راميون��د
ريتشارد مارتن "جورج آر آر مارتن".
وش��اهد اجلمهور مقطعا مصورا على
اإلنترنت ألكثر من س��اعة ،يُظهر كتلة
ضخمة من الثلج وهي تذوب ،لتكشف
ع��ن موعد ب��ث املوس��م الس��ابع من

املسلسل الشهير.
ويُعتق��د أن ه��ذا املقطع جاء كإش��ارة
إل��ى عنوان هذه السلس��لة التي حتمل
اسم "أغنية الثلج والنار" .كما ُكشف
النقاب عن إعالن جديد للمسلسل.
ويظهر "جون سنو" ،إحدى شخصيات
املسلسل ،في اإلعالن وهو يقول "هناك
حرب واحدة فقط هي األهم .إنها احلرب
الكبرى ،وهذه احلرب هنا".
وبحس��ب القائم�ين على املسلس��ل،

ف��إن املوس��م الس��ابع من املسلس��ل
يُص ّور "عودة وحشية ودموية في فصل
الشتاء إلى قارة ويستروس اخليالية".
ويُع��د هذا أكثر موع��د متأخر يبدأ فيه
بث موس��م من املسلسل ،إذ بدأ عرض
املواس��م الس��ابقة في م��ارس/آذار ،أو
أبريل/نيسان.
وأجل منتجو املسلسل تصوير املوسم
ّ
الس��ابع حلاجتهم إلى "أج��واء طقس
أكثر برودة".

ّ
الموسم السابع من "لعبة العروش" يبث في تموز المقبل

الصباح الجديد :BBC-
أعلن منتجو املسلسل التلفزيوني
الشهير لعبة العروش " Game
 "Of Thronesع��ن ع��ودة
املسلسل إلى الشاشة في
يوليو/متوز املقبل.
ويبدأ بث حلقات املوسم
الس��ابع من املسلس��ل
ف��ي بريطاني��ا ف��ي 17
يوليو/مت��وز املقب��ل،

حورية فرغلي ُتعلن أسباب
مشاركتها في فيلم "طلق صناعي"
الصباح الجديد  -وكاالت:
أوضحت الفنانة حورية فرغلي
أن م��ا ش��جعها للمش��اركة
في فيل��م "طل��ق صناعي" هو
انه عب��ارة عن انع��كاس لبعض
األش��ياء ف��ي حياته��ا اخلاص��ة،

مؤك��دة ف��ي الوق��ت نفس��ه ،أنها
س��تعيش جتربة األموم��ة داخل هذا
الفيلم الس��ينمائي املنتظر عرضه
قري ًب��ا ،هذا وأش��ارت أنه��ا تعد هذا
الفيل��م مختلف��ا عم��ا قدمته من
قبل.

وكش��فت حوري��ة فرغل��ي إلى احد
املواق��ع الفنية ،أن العم��ل ال ينتمي
إلى الكوميدي��ا فقط ،بل أنه يحمل
الكثير من الرسائل اجملتمعية املهمة
ف��ي إطار كوميدي خفيف ،وقد نفت
ما تناقلته بع��ض املواقع بخصوص

رفضه��ا التعاون م��ع الفنان محمد
رمض��ان بفيلم��ه اجلدي��د "آخر ديك
في مصر" ،مؤكدة في الوقت نفسه
عل��ى أن العمل لم يعرض عليها من
األساس ،وال صحة ملا ن ُشر بخصوص
أي خالف فيما بينهما.

"احلرب التربحها وظائف االنشاء ..وال التشابيه....
وال النعوت ....واالسماء" هذا ماقاله الراحل نزار
قبان��ي ضمن قصيدت��ه اخلال��دة (هوامش على
دفت��ر الهزمي��ة) التي س��جل فيه��ا ماجرى في
حرب اخللي��ج الثانية ،وهو يش��ير ال��ى الهزمية
االعالمية والنفس��ية قبل الهزمية العسكرية
لقوات صدام الذي اوقع العراق نتيجة مغامرته
يومها في مطبات وكوارث الحقة مازالت آثارها
السياسية والعسكرية واالقتصادية والنفسية
قائمة الى اليوم.
وكلم��ات الش��اعر تعكس التخب��ط االعالمي
والثقاف��ي العربي والعراق��ي حينها ،والذي كان
يقلب احلقائق بس��ذاجة ،ويس��عى لتس��طيح
ذهني��ة اجلمه��ور والعبث بعواط��ف وانفعاالت
الناس ،ومن هنا يتم تش��ييد س��ياج التعصب
القوم��ي والطائف��ي والدين��ي ،وم��ن هن��ا تبدأ
هندس��ة كراهي��ة االخ��ر الغرب��ي او االيراني او
العربي ،ومن هنا تنطلق اساس��ات رسم صورة
البط��ل االس��طوري ال��ذي ال وجود ل��ه اال على
اغش��ية طب��ول املطبلني وف��ي اذه��ان نافخي
االبواق االنتهازيني.
لكن لالس��ف مازلن��ا نوقع انفس��نا في اخلطأ
نفس��ه ،وننته��ج االس��لوب نفس��ه ،فاحل��رب
التربحها وظائف االنش��اء ب��ل تربحها عبقرية
االذكي��اء ،يربحه��ا من واك��ب حرك��ة العالم،
ونس��عى ب��كل م��ا اوتين��ا م��ن قوة ال��ى فهم
املع��ادالت اخلفي��ة التي حتكم عملي��ة صناعة
ال��رأي ،ان نتعلم ف��ن التاثير في االخ��ر واقناعه
اليعن��ي ان منتهن االنش��اء واللغ��و والتحريض
االجوف.
في االعالم اليوم مازال لدينا مئات االبواق ومثلها
من الطبول ،لم تتغير االساليب ،فمازلنا ندمن
جت��ارة الكالم ،مازلن��ا نحترف وظائف االنش��اء،
مازلن��ا االبع��د عن الدق��ة واملوضوعي��ة ،لذلك
نستس��لم لهجم��ات الفضائي��ات الكاذب��ة
واجلي��وش االلكتروني��ة املدفوعة الثم��ن ،التي
تعب��ث بعق��ول الناس لتح��ول بالدن��ا الى اكبر
معمل للطاقة السلبية في العالم.
االعالم لدينا اما طبشور ابيض على سبورة وردية
او قل��م اس��ود على صفح��ة س��وداء ،ال ادري ملاذا
مازلنا نخشى الكتابة على صفحة بيضاء.

أخبــارهــــــــــم
نانسي عجرم
أك��دت الفنان��ة اللبناني��ة
نانس��ي عج��رم أ ّن ألبومها
اجلدي��د "حاس��ة بي��ك"
سيبصر النور قريبا ً جدا ً في
األس��واق ،حي��ث أنّها تضع
ملساتها األخيرة على غالف
األلبوم .وز ّفت نانس��ي هذا
اخلب��ر الس��عيد حملبيها عبر
مواقع التواصل اإلجتماعي،
بعد احلم�لات التي أطلقها
جمهوره��ا إلص��دار األلبوم
املنتظ��ر ،وجاء ف��ي تغريدة
نانس��يFinalizing the" :
album design… One step
closer to the launching
of Nancy9 hassabeek

حاس��ة بي��ك" .نذك��ر أن
نانسي عجرم قامت بتصوير
أغنية عنوان األلبوم
"حاسة
ّ
بيك" عل��ى طريقة الفيديو
كلي��ب حت��ت إدارة اخملرج��ة
ليل��ى كنع��ان ،وس��يبصر
الكليب الن��ور بالتزامن مع
إطالق ألبومها.

مجد القاسم
إس��تقر مجد القاس��م
عل��ى موس��م ش��م
النس��يم ،ليكون موعدا ً
نهائي��ا ً لطرح��ه ألبومه
اجلدي��د "ي��ا راي��ق" ،وهو
حاليا ً في مراحل املكساج
النهائية.
ويضم األلبوم  12أغنية،
تع��اون فيه القاس��م مع
مجموع��ة كبي��رة م��ن
الش��عراء وامللحن�ين،
منه��م ص�لاح عطي��ة،
والس��يد راض��ي ،ون��وار
البحي��ري ،وك��رمي ط��ارق،
وحمادة عصمت ،وأحمد

العرب��ي ،ومج��دي داود،
وياس��ر ماج��د ،وباس��م
منير.
وسيص ّور القاسم أغنية
"ي��ا راي��ق" ،والت��ي حتمل
عنوان األلبوم على طريقة
الفيديو كليب. ،

هدى حسين
تشارك املمثلة العراقية
هدى حسني قريبا ً كعضو
بلجنة حتكيم مس��ابقة
للمواه��ب"،
"كال��د
وتق��ام ه��ذه املس��ابقة
س��نويا عل��ى مس��رح
"كال��د "برعاية اجلمعية
الكويتي��ة الختالف��ات
التعل��م ،وته��دف إل��ى
دعم وتنمية مواهب ذوي
صعوبات التعلم.
وتأت��ي ه��ذه املش��اركة
تزامنا ً مع إعالنها ترشيح
نفس��ها ملبادرة الش��يخ
محم��د ب��ن راش��د ال

مكتوم لصناع��ة األمل،
كأول فنانة عربية تنضم
للمرشحني.
وق��د اتخ��ذت حس�ين
ش��عار "اغ��رس قيم��ة
تبني اجي��ال" إميانا ً منها
بقضايا الطفولة.

