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العبادي يصادق على توصيات

الرياض دعت إلى تأسيس مجلس تنسيقي بين البلدين

العراق والسعودية يتفقان على فتح صفحة جديدة
من العالقات االقتصادية والتعاون األمني

بغداد  -وعد الشمري:
اتف��ق الع��راق واململك��ة العربي��ة
السعودية على فتح صفحة جديدة
م��ن التواصل ،وفيم��ا دعت الرياض
إلى تأس��يس مجلس تنسيقي بني
البلدي��ن ،خاضت املباحث��ات ايضا ً
في مجاالت النفط والطاقة وإعادة
اعم��ار املناط��ق احمل � ّررة اضافة إلى
تفعيل اجلهد االستخباري ملواجهة
تنظيم داعش االرهابي.
وبدأ وف��د م��ن وزارة اخلارجية أمس
االول زي��ارة إل��ى الس��عودية بحث
خاللها قضايا سياسية واقتصادية
عدة تهم اجلانبني.
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م
وزارة اخلارجي��ة أحم��د جم��ال في
بي��ان صحاف��ي تابعت��ه "الصباح
اجلديد" ،إن "اجتماع��ات الوفد في
الرياض مع اخلارجية السعودية قد
املعمق
اتس��مت باجلد ّية والبح��ث
ّ
في عدد من القضاي��ا املهمة التي
ركزت على فتح صفحة جديدة من
العالق��ات بني البلدين واملبنية على
الثقة املتبادلة".
واضاف جم��ال ان الرياض "اقترحت

تش��كيل (اجملل��س التنس��يقي
العراق��ي الس��عودي) ،اضاف��ة الى
بحث ع��دد من املواضي��ع املتعلقة
باعادة فتح املنافذ احلدودية والنقل
اجلوي املباشر وتس��هيل االجراءات
اخلاص��ة باحلج��اج واملعتمري��ن
العراقيني ،وكذلك الزوار السعوديني
الى العتبات املقدسة في العراق".
واوض��ح ان "املباحث��ات تناول��ت
فت��ح آف��اق التع��اون ف��ي مج��ال
النف��ط والتكرير والطاق��ة واعادة
اعم��ار املناط��ق احملررة م��ن تنظيم
داعش وتش��جيع االستثمار وعمل
الش��ركات الس��عودية داخ��ل
العراق".
ولفت جمال إلى أن "اجلانبني تباحثا
في ايجاد تنس��يق امني في مجال
االس��تخبارات وتب��ادل املعلوم��ات
م��ع التأكي��د عل��ى التع��اون ب�ين
البلدي��ن داخ��ل جمي��ع املنظمات
الدولي��ة واالقليمية وضرورة ايقاف
التصريحات الرس��مية ذات الطابع
التحريض��ي والعمل عل��ى حتقيق
زيارات متبادلة عالية املستوى".
تتمة ص3

طارئة لدعم نازحي أيمن الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
ص��ادق رئيس الوزراء حي��در العبادي،
على ثمانية توصي��ات صدرت خالل
اجتماع طارئ عقد يوم أمس بش��أن
زيادة دعم النازحني في اجلانب األمين
ملدينة املوصل.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بي��ان
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد" ،إن
"رئيس مجلس ال��وزراء صادق ،على
توصي��ات االجتم��اع الط��ارئ الذي
عق��د ف��ي  11آذار  2017واملتعل��ق
بزيادة دعم النازحني في اجلانب األمين
للموصل وتقدمي اخلدمات".
وأض��اف أن "توصي��ات االجتم��اع
الط��ارئ التي ص��ادق عليه��ا رئيس
مجل��س الوزراء تضمن��ت زيادة عدد

املدققني ضمن فريق التدقيق األمني
إل��ى  100مدقق لضمان انس��يابية
إي��واء النازح�ين ،وتول��ي وزارة النقل
تأم�ين  50باص �ا ً إضافيا ً س��عة 44
راكب �ا ً تلحق بلجنة إلجالء النازحني،
وتف��رغ أربعة مدراء فني�ين من وزارة
النق��ل لإلش��راف والس��يطرة على
الباص��ات" .وأوض��ح أن التوصي��ات
تضمن��ت أيضا ً "تول��ي وزارة النفط
تأمني وق��ود بكمي��ات  200ألف لتر
ش��هريا ً تخصص لباص��ات النقل،
وإجن��از وزارة الهج��رة واملهجري��ن
واحلكوم��ة احمللي��ة ف��ي محافظ��ة
نينوى إكم��ال اخلدمات في اخمليمات
احلالية وسد النواقص فورًا.
تتمة ص3

الحكومة تعتزم إطالق برنامج
ّ
مكمل لنظام الحماية االجتماعية

جانب من اجتماع وفد وزارة اخلارجية العراقية مع نظيره السعودي

داعش يحاول إيهام الرأي العام
بوجود انتهاكات للقوات اآلمنية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت احلكوم��ة العراقية ،عزمها
إط�لاق برنام��ج مكم��ل لنظ��ام
احلماي��ة االجتماعي��ة ف��ي ش��هر
أيلول املقبل ،فيم��ا أكدت انفاقها
أكثر من ترليوني دينار س��نويا ً على
املشروع.
وق��ال س��عد احلديث��ي املتح��دث
باس��م املكت��ب اإلعالم��ي لرئيس
ال��وزراء حي��در العبادي ف��ي كلمه
متلفزة تابعتها "الصباح اجلديد"،
ان��ه "تدعيم �ا ً لبرنام��ج احلماي��ة
االجتماعية سيتم املباشرة إبتدا ًء
من ش��هر ايل��ول املقب��ل ببرنامج
مكمل لنظام احلماية االجتماعية
حلث األس��ر املش��مولة بالشبكة

والتي تتلق��ى اإلعانات االجتماعية
بصورة شهرية على انتظام ابنائها
بالدراسة".
وأضاف احلديث��ي ،أن "ذلك يتم من
خ�لال زي��ادة اإلعان��ة اإلجتماعية
لألس��ر امللتزم��ة بتعلي��م ابنائها
ف��ي امل��دارس" ،مش��يرا ً ال��ى أن
"البرنامج يتضمن ايضا ً تش��جيع
األسر املشمولة بش��بكة احلماية
االجتماعية عل��ى اخلضوع للرعاية
الصحي��ة لألموم��ة والطفول��ة
وااللت��زام بحمالت التلقي��ح التي
جتريه��ا وزارة الصحة ،اس��تكماال
لبرنام��ج احلكوم��ة فيم��ا يخ��ص
حماية الطفولة".
تتمة ص3

ّ
القوات المشتركة تحشر داعش بزاوية
"مصيرها الموت" وتقطع آخر المنافذ

بغداد ـ الصباح الجديد:
قطع��ت الق��وات العراقي��ة آخر
املنافذ املؤدية إلى مدينة املوصل،
مم��ا أدى إلى محاصرة مس��لحي
تنظيم "داعش" داخلها.
وقال املوفد األميركي اخلاص لدى
التحال��ف الدولي ض��د "داعش"
بري��ت ماكغ��ورك م��ن بغ��داد
"التنظي��م محاص��ر ،فالليل��ة
املاضية قامت الفرقة التاس��عة
في اجلي��ش العراقي قرب بادوش،

شمال غربي املوصل ،بقطع آخر
املنافذ املؤدية إلى املدينة".
وأض��اف ماكغ��ورك أن "جمي��ع
املقاتل�ين املوجودي��ن في املوصل
سيموتون فيها".
واس��تعادت الق��وات العراقي��ة
منطقة بادوش في األيام القليلة
املاضية ،وقطعت خطوط اإلمداد
املتبقي��ة للموصل مس��تكملة
تطويق املدينة.
وهن��اك م��ا يصل إل��ى  600ألف

األمم المتحدة تؤهل 500
وحدة سكنية ألهالي األنبار
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعادت األمم املتحدة ،تأهيل وترميم
 500وح��دة س��كنية ف��ي قضاء
الرم��ادي ألهاليه��ا بعدما تضررت
نتيج��ة العملي��ات العس��كرية
و"اإلرهابي��ة" الت��ي رافق��ت حترير
الرمادي نهاية عام .2015
وق��ال مدي��ر برنام��ج األمم املتحدة
للمس��توطنات البش��رية عرفان
عل��ي في حديث صحف��ي ،إنه "مت
اكم��ال املرحلة األول��ى من اعمال
مشروع الترميم احلضري في حيي
التأمي��م وال��ـ 7كيل��و بالرمادي"،
مبين��ا ً أن "ه��ذه املرحلة ش��ملت
 500وح��دة س��كنية 400 ،وحدة
س��كنية ف��ي منطق��ة التأميم
تقريـر

و 100في منطقة الـ 7كيلو".
وأضاف علي ،أن��ه "مت إعادة تأهيل
هذه ال��دور لتحقيق عودة س��املة
ألبن��اء احليني" ،الفتا ً ال��ى أن "هذا
املشروع هو الثاني بعد اجناز ترميم
س��كن الطالب��ات ف��ي جامع��ة
األنبار".
وتاب��ع عل��ي ،أن "هناك مش��اريع
أخ��رى نق��وم به��ا وتنفيذه��ا في
مدينة الرمادي منها مجمع سكن
العائدي��ن ف��ي الكيل��و  18غ��رب
املدينة" ،مشير الى انه "نأمل من
خالل هذه املشاريع ان نساعد في
بن��اء ق��درات وحتفيز الش��باب في
إعادة اعمار تلك املناطق".
تتمة ص3

مدني محاصرون مع املس��لحني
داخ��ل املدين��ة ،الت��ي عزلته��ا
القوات العراقية فعليا ً عن بقية
األراضي التي تقع حتت س��يطرة
"داعش" في سوريا والعراق.
وف��ي س��ياق آخ��ر اعل��ن ضابط
مس��ؤول في وزارة البيشمركة،
اختت��ام دورة خاص��ة ملواجه��ة
األس��لحة الكيمياوية بإش��راف
خبراء م��ن وزارة الدفاع االحتادية،
مبينا ً أن الدورة اس��تغرقت ثالثة

أشهر.
وقال آمر السرية اخلاصة ملواجهة
األس��لحة الكيمياوي��ة ب��وزارة
البيش��مركة إس�لام جالي في
حدي��ث صحفي ،إن��ه "اختتمت،
ف��ي مدين��ة الس��ليمانية دورة
خاص��ة ملواجه��ة الس�لاح
الكيمي��اوي اس��تغرقت ثالث��ة
أش��هر ومبش��اركة  73ضابط��ا
وجنديا من قوات البيشمركة".
تتمة ص3

األردن يعلن أجندة القمة العربية
وأوضاع العراق وسوريا بالصدارة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن العاه��ل األردن��ي عب��د اهلل
الثان��ي أب��رز احمل��اور التي س��تركز
عليه��ا القمة العربية ف��ي دورتها
الثامنة والعش��رين املق��رر عقدها
في اململكة األردنية الهاشمية يوم
 29آذار اجلاري.
وقال عبد اهلل ،إن املس��ائل احملورية
الت��ي س��تركز عليه��ا القمة هي
القضي��ة الفلس��طينية ،واألزمة
الس��ورية ،واألوض��اع ف��ي الع��راق
وليبيا ،ومحاربة التطرف واإلرهاب.
وأكد املل��ك خالل اس��تقباله وفد
مجلس العالقات العربية والدولية
برئاس��ة محم��د جاس��م الصقر،
أم��س ،على ض��رورة تفعيل العمل

العرب��ي املش��ترك وتوحيد الصف
العربي في ه��ذه الفترة املفصلية،
مبا ميكن الدول العربية من مواجهة
التحدي��ات ،خصوص �ا ً ف��ي ظل ما
يش��هده العال��م م��ن متغي��رات
سياسية.
وفيم��ا يتعل��ق بعملي��ة الس�لام،
أوضح امللك أنه من الضروري إنهاء
اجلمود في العملية السلمية وإعادة
إط�لاق مفاوض��ات ج��ادة وفاعل��ة
تفتح آفاقا ً سياس��ية للتقدم نحو
الوص��ول إل��ى ح��ل عادل وش��امل
للصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي
على أس��اس حل الدولتني ،بوصفه
احلل الوحيد إلنهاء الصراع.
تتمة ص3

مبعوث ترامب يكشف عن تنفيذ
بالده ألكثر من  320مشروعًا في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مبعوث الرئيس األميركي
للتحالف الدولي بريت ماكغورك
عن مساهمة الواليات املتحدة
بتنفيذ أكثر من  320مش��روعا ً
إلع��ادة االس��تقرار بالع��راق،
مشيرًا إلى وجود  10دول تسهم
في إزالة األلغام باملناطق احملررة،
فيما كشف عن تقدمي مشروع
جديد إلعادة تقييم احلملة ضد
تنظيم "داعش".
وق��ال ماكغ��ورك خ�لال مؤمتر
صحف��ي ف��ي مبنى الس��فارة
األميركي��ة ببغ��داد وتابعت��ه
"الصب��اح اجلدي��د" ،إن "أكث��ر
م��ن  320مش��روعا س��اهمنا
بتنفيذها إلعادة االس��تقرار في
العراق ،وهناك  10دوال ً تس��هم

مؤمتر صحفي سابق لـ"بريت ماكغورك"
ف��ي إزال��ة األلغ��ام باملناط��ق
احملررة" ،الفتا ً إل��ى "أننا قطعنا
م��وارد اإلم��داد والش��احنات

الناقلة للنف��ط ومصادر متويل
داعش بالكامل".
وأض��اف أن "النجاح في املوصل

يتحق��ق نتيج��ة التخطي��ط
اجلي��د والتنس��يق ب�ين القوات
األمني��ة والبيش��مركة ،وأن
الق��وات العراقي��ة وضع��ت
حماية املدنيني أولوية قصوى"،
مش��يرا إلى أن "الرئيس ترامب
فوض وزير الدفاع بإعادة تقييم
حملتن��ا ض��د داع��ش ،والوزي��ر
ق��دم مش��روعا ً جدي�� ًدا لكن ال
أستطيع الكشف عنه".
وكان��ت األمم املتح��دة أعلن��ت،
اخلمي��س ( 9آذار  ،)2017دعمها
للعراق في عمليات االس��تقرار
باملناط��ق احمل��ررة واجله��ود
اإلنس��انية املتعلق��ة النازحني،
فيما أشادت بـ"نظافة" املعركة
التي تخوضها القوات العراقية
ضد تنظيم "داعش".

عنوان الجريدة :بغداد ـ الوزيرية  /رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  777لسنة  / 2004رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين  / 301طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر
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عبد الزهرة محمد الهنداوي

شؤون عراقية

الحزب الديمقراطي يسيطر على  % 80من نفط كركوك

بارزاني ّ
يوجه بزيادة عدد ّ
قواته المرابطة
عند حقول هافانا وباي حسن

مؤتمرات

ومطارات!
الواق��ع العراق��ي يض��ج مبش��اهد احلرك��ة واإلث��ارة
(األكش��ن)  ،وكلما تابعن��ا مش��هدا ً وتفاعلنا معه
،س��رعان ما يش��دنا مش��هد آخر ليأخذنا بعيدا ً عن
االول  ،وهكذا تتوالى املش��اهد لدرجة اننا في بعض
االحيان نصبح غير قادري��ن على املتابعة  ،فأي حدث
وأي مش��هد ميكنن��ا متابعت��ه والتركي��ز عليه  ،هل
نتوقف عند مش��هد دعوة احدى النائبات لتشجيع
تع��دد الزوج��ات ف��ي بل��د وصل في��ه ع��دد االرامل
واملطلق��ات إلى نحو مليون ارمل��ة ومطلقة  ،فضال
عن عزوف الش��باب عن الزواج بس��بب تردي االوضاع
االقتصادية ما ادى إلى ارتفاع نس��بة العنوس��ة في
البالد ؟  ..وفيما كان النقاش محتدما ً بش��أن رفض او
دعم هذه الدعوة التي وصفتها بعض النس��اء بأنها
متثل انته��اكا جديدا ً حلقوق املرأة  ..ف��أن ثمة صخبا ً
يص��م االذان يأتينا من خلف احلدود  ،ورويدا ً رويدا ً تبدأ
الصورة بالظهور ليتبني لنا ان مش��هدا ً مليئا ً مثيرا ً
يت��م تصويره في احدى دول اجلوار بعد ان قرر (اخملرج) !
اختيار هذه الدولة لتصوير املشهد بعد ان استدعى
جميع املمثلني املشهورين منهم واملغمورين وأعطى
ل��كل واحد منه��م دورًا في هذا العم��ل الذي حظي
بدع��م ومتويل كبيرين من دول اخرى ترى ان مش��ه ًدا
كهذا سيحظى مبش��اهدة واسعة النطاق ما يعني
ان��ه س��يحقق عائدات كبي��رة ج��دا !!  ..فقد تنادى
مجموعة من السياس��يني العراقيني لعقد مؤمتر او
اجتم��اع قالوا انهم يريدون م��ن خالله حل ومعاجلة
مش��كالت (مكون) عراقي عانى (التهميش) كثيرا ً !
لذلك فهم يسعون لألقلمة لكي يتخلصوا من هذا
التهمي��ش  ،ولس��ت ادري كيف ميك��ن ملؤمتر تدعمه
مخابرات ع��دد من الدول ان ينجح املش��اركون فيه
بحل مش��كالت بلده��م ؟  ..ام��ا كان ح��ري بهؤالء
الساسة احلريصني على مصلحة بلدهم وشعبهم
ان يعقدوا مؤمترهم هذا في أي بقعة من بقاع الوطن
؟ لكي يجبوا سوء الظن عن انفسهم ؟  ..أال يدركون
ان اخملاب��رات  -،أي مخابرات ال تدفع من دون مقابل ؟ ..
اعتقد ان اخملرج الذي اخرج مشهد اجتماع اسطنبول
– بصرف النظر عن ألنتائج لم يكن يتصور مثل هذا
العزوف عن مش��اهدته حتى م��ن قبل اجلمهور الذي
قيل ان السيناريو كان موجها ً له !! ..
وفيم��ا نحن منهمك��ون ف��ي متابعة نتائ��ج مؤمتر
اس��طنبول وتداعيات��ه  ،لفت انتباهنا مش��هد آخر
اخذنا بعيدا ً م��ن العاصمة العثمانية إلى العاصمة
الس��ومرية (ذي قار) التي ش��هدت افتت��اح مطارها
املتواضع اجلديد الذي مت تطويره بجهود ذاتية باإلفادة
من قاعدة االم��ام علي اجلوية في الناصرية  ،وبعيدا ً
ع��ن املالحظات واالنتقادات وعبارات الس��خرية التي
حتدث به��ا البعض  ،فأن اجناز مثل هذا املش��روع في
مرحل��ة الالإجناز بس��بب االزم��ة االقتصادي��ة  ،يعد
مؤشرًا ايجابيا ً يحسب للحكومة احمللية ووزارة النقل
 ،ومن املؤكد ان هذه اخلطوة ستتبعها خطوات كما
انها ستشجع بقية احملافظات الن حتذو حذو عاصمة
س��ومر  ،وفعال بدأنا نسمع كالما ً عن تطوير مطاري
الكوت والديوانية ورمبا محافظات أخرى  ،فما املانع ان
يكون في كل محافظة مطار حتى وان كان بس��يطا
من اجل تفعيل الواقع السياحي وتنشيطه وحتريك
عجل��ة االقتصاد ؟ ..واخلالصة ان املش��اهد التي يتم
تصويرها داخل الوطن حتظى مبش��اهدة عالية وردود
فع��ل ايجابي��ة  ،ولس��نا بعيدين عن مش��هد حترير
االرض من داعش هذا املش��هد الذي مازال وس��يبقى
يتصدر ش��باك التذاكر بأعلى نسبة مشاهدة على
املستويني الوطني والعاملي.

السليمانية ـ عباس كاريزي:

تثبت جميع املعطيات واملؤش��رات
املتوف��رة وفق��ا ً ملس��ؤولني رفيعي
املس��توى فش��ل حكومة االقليم
واالح��زاب املتنف��ذة في سياس��ة
االقليم النفطي��ة ،وهو ما ادى الى
ك��وارث اقتصادي��ة وين��ذر بحدوث
ص��دام بني مافي��ات النف��ط التي
حتول��ت ال��ى كارت�لات اقتصادي��ة
تتحكم مبوارد االقليم ومستقبله
السياسي واالقتصادي.
وبينما دعا مسؤول كبير في االحتاد
الوطني الكردستاني الى محاسبة
ومعاقبة س��راق النف��ط واملافيات
التي تدير نش��اطات جتارية واسعة
ف��ي االقلي��م ،قال عض��و مجلس
النواب عن حركة التغيير هوشيار
عب��د اهلل ف��ي تصري��ح للصب��اح
اجلديد ،ان بي��ع نفط االقليم بنحو
مس��تقل عن بغداد ،تسبب بقطع
رواتب موظف��ي االقليم ،واثبت من
دون مجال للش��ك فشل سياسة
االستقالل االقتصادي التي اتبعتها
حكومة االقليم ،وتابع «ان تسليم
نفط االقليم الى ش��ركة س��ومو
س��ينهي ازمة رواتب املوظفني في
االقليم».
عب��د اهلل وه��و نائ��ب ع��ن حركة
التغيير اضاف ان بيع النفط بنحو
مس��تقل ادى الى ب��روز العديد من
اجلماع��ات و املافيات التي يس��عى
كل منه��ا للس��يطرة عل��ى احد
احلق��ول النفطية ،وه��و ما لوحظ
خالل االزم��ة الناجتة مؤخ��رًا حول
نف��ط كركوك بني االحت��اد الوطني
والدميقراطي الكردستاني.
واض��اف «ان االرق��ام واالحص��اءات
التي حصلنا عليها من وزير النفط
العراقي تؤكد ان عدم صرف رواتب
املوظف�ين في االقلي��م العالقة له
بنقص السيولة النقدية ،مطالبا ً
بس��حب ملف النفط في أس��رع
وقت ممك��ن من حتت يد الس��لطة

بيع النفط بنحو مستقل
جعل مواطني إقليم
كردستان يعيشون بال
رواتبهم الشهرية»،
وتابع لقد وجهت عدة
أسئلة الى وزير النفط
العراقي جبار علي حسين
اللعيبي نهاية شهر
كانون الثاني الماضي
بشأن مبيعات نفط االقليم
والمبالغ التي يحصل
عليها مقابل ذلك

بارزاني
واالح��زاب احلاكمة ف��ي االقليم»،
الت��ي تس��تعمل ام��وال النف��ط
املس��روق لتأس��يس مؤسس��ات
اعالمي��ة ج��ل عمله��ا تضلي��ل
الرأي الع��ام والترويج لسياس��ات
االحزاب التي متولها وقلب احلقائق
والتغطي��ة على فش��ل احلكومة،
وتس��ليمه الى احلكوم��ة االحتادية
لتتكف��ل بدوره��ا مبن��ح روات��ب
املوظفني.
وأضاف عب��داهلل :ان «بي��ع النفط
بنحو مستقل جعل مواطني إقليم
كردس��تان يعيش��ون ب�لا رواتبهم
الش��هرية» ،وتابع لقد وجهت عدة
أس��ئلة ال��ى وزير النف��ط العراقي
جب��ار علي حس�ين اللعيبي نهاية
ش��هر كانون الثاني املاضي بش��أن
مبيعات نفط االقليم واملبالغ التي
يحصل عليها مقابل ذلك».

واض��اف عب��داهلل :ان الوزير رد على
االس��ئلة بنحو رسمي في اخلامس
م��ن الش��هر اجل��اري وج��اء فيه أن
«حكوم��ة االقليم قام��ت بتصدير
 183,642,057ملي��ون برميل خالل
عام  2016أي مبعدل  502الف برميل
يوميا ً والتي تشكل نسبة  %13من
صادرات النفط العراقي «.
وتابع عبداهلل :لقد «جاء في جواب
وزي��ر النفط العراق��ي بأنهم ليس
لديه��م أي عل��م بعائ��دات تل��ك
الكمية املص��درة من قبل حكومة
االقلي��م وان وزارة النف��ط ال متتلك
صالحيات التدقيق واالش��راف على
صادرات االقليم النفطية».
وكان رئيس اقليم كردس��تان زعيم
احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني
مس��عود بارزاني ق��د زار س��را ً أول
امس االحد احلق��ول النفطية التي

ّ
مجلس األمن الوطني يشكل فريقا

داعش يحاول إيهام الرأي العام بوجود

للتحقيق بتفجيري دمشق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء
حي��در العب��ادي ،عن تش��كيل فريق
للتحقي��ق ف��ي التفجيري��ن اللذين
ش��هدتهما العاصم��ة الس��ورية
دمشق واللذين تسببا بجرح ومقتل
العش��رات من الزوار العراقيني ،فيما
أش��ار ال��ى أن اجمللس ال��وزاري لألمن
الوطن��ي أصدر توجيهات لش��ركات
الس��ياحة بااللت��زام بالتعليم��ات
األمنية .وقال املكتب في بيان اطلعت
علي��ه «الصب��اح اجلدي��د» ،إن األخير

تقـرير

«ت��رأس  ،اجتماع��ا للمجلس الوزاري
لألم��ن الوطن��ي» ،مبين��ا أن «اجمللس
ناقش س��ير معركة قادمون يا نينوى
لتحري��ر اجلان��ب األمي��ن ف��ي املوصل
واالنتصارات املتحققة واهمية توفير
كافة الس��بل الكفيلة الجناز النصر
النهائ��ي وحماية مقاتلين��ا االبطال
واملدنيني» .وأضاف البيان ،أن «اجمللس
بحث أيضا تداعيات العمل االرهابي
اجلب��ان ال��ذي اس��تهدف الزائري��ن
العراقيني في س��وريا» ،مش��يرا الى
أنه «ق��دم تعازيه لعوائل الش��هداء

يس��يطر عليها حزبه شمال غربي
محافظ��ة كرك��وك وق��ام بتعزيز
الوحدات العسكرية التابعة حلزبه
والت��ي تقوم بحماي��ة اآلبار وحقول
النف��ط التي تدار من قبل ش��ركة
(. )CAR
وق��ال غال��ب محم��د رئي��س جلنة
الطاق��ة ف��ي مجل��س محافظ��ة
الس��ليمانية ان بارزاني قام برفقة
عدد من املس��ؤولني احلزبيني بزيارة
قري��ة درك��ة القريب��ة م��ن حقول
نفط هافانا وباي حس��ن مبحافظة
كرك��وك ،وتباح��ث م��ع كم��ال
كركوك��ي مس��ؤول مح��ور غربي
كرك��وك لقوات البيش��مركة ،في
كيفي��ة تأمني حقول النفط ،ووجه
مبضاعفة ق��وات الزيرفاني املرابطة
في تلك املنطق��ة وتزويدها باحدث
االسلحة واملعدات العسكرية.

وتاب��ع محم��د ان بارزان��ي وخ�لال
زيارت��ه االخي��رة ال��ى تركي��ا اعلن
املس��ؤولون االتراك صراح��ة انهم
تباحث��وا م��ع بارزان��ي ف��ي نف��ط
كركوك وتواج��د عناصر ال ، PKK
ل��ذا فان احل��زب الدميقراط��ي الذي
يس��يطر على اغلب النفط املنتج
مبحافظ��ة كرك��وك ق��ام بتعزي��ز
قوات��ه العس��كرية تخوف��ا ً من ان
يفقد السيطرة على احلقول واآلبار
النفطي��ة التي سيس��يطر عليها
في كركوك بعد اقتحام قوات تابعة
لالحتاد الوطني الكردستاني شركة
نفط الش��مال وفرض س��يطرتها
على ع��دد م��ن احلق��ول النفطية
بداع��ي ع��دم متس��ك احلكوم��ة
االحتادية باتفاق نفطي وقعته وزارة
النفط مع محافظة كركوك.
وعلى صعي��د ذي صلة اعلن رئيس

جلنة الطاقة والث��روات الطبيعية
ف��ي مجل��س محافظ��ة كركوك
احم��د العس��كري ع��ن س��يطرة
احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني
بزعامة مسعود بارزاني على قرابة
 80%م��ن نفط احملافظ��ة ،مبوافقة
وتغاض��ي بع��ض املس��ؤولني ف��ي
االحتاد الوطني.
العس��كري اوضح ان ش��ركة كار
التابعة للحزب الدميقراطي تسيطر
على انت��اج وتصدي��ر غالبية نفط
احملافظ��ة وان��ه ال مجلس احملافظة
وال احلكوم��ة االحتادي��ة عل��ى علم
بكمي��ات النفط املنت��ج وكيفية
تصديره نظرا ً الن الشركة املذكورة
التس��مح ألية جهة باالطالع على
احلق��ول التي تش��تغلها وهي حلد
اآلن ل��م تقم بوضع ع��دادات على
اآلبار التي تستخرج منها النفط.

انتهاكات للقوات اآلمنية

متمنيا للجرحى الشفاء العاجل».
وتابع ،أنه «مت التوجيه بتشكيل فريق
عراقي للتحقيق ومعرفة األس��باب،
لتجن��ب ع��دم تكراره��ا مس��تقبال
وتوفي��ر اج��راءات احلماي��ة لل��زوار،
وتوجي��ه ش��ركات الس��ياحة الت��ي
تنقل ال��زوار باتخ��اذ كاف��ة التدابير
وااللت��زام بالتعليم��ات الص��ادرة من
اجله��ات االمنية حلمايته��م ،اضافة
الى استمرار اس��تنفار اجلهود لنقل
جثام�ين بقي��ة الش��هداء وع�لاج
اجلرحى».

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتبرت قيادة العمليات املشتركة،
نش��ر فيديوه��ات "مفبرك��ة" في
مواقع التواصل االجتماعي من قبل
تنظيم "داعش" و"جهات مغرضة"
بش��أن وجود "انته��اكات" للقوات
األمنية واحلش��د الشعبي "إيهاما
لل��رأي الع��ام" ،فيم��ا أك��دت أنها
ترصد ه��ذه الفيديوه��ات وحتللها
وحتقق بصحتها من عدمها.
وقال��ت القي��ادة في بي��ان اطلعت
عليه "الصب��اح اجلديد" ،إنه "يوما

بعد آخ��ر يحاول العدو الداعش��ي
وم��ن يدعم��ه إيه��ام ال��رأي العام
بوجود انتهاكات للقوات االمنية او
احلشد الشعبي في املناطق احملررة
من خالل نشر فيديوهات مفبركة
ف��ي مواق��ع التواص��ل االجتماعي
تق��وم بانتاجها اجلماعات االرهابية
او جه��ات مغرض��ة ابغضته��ا
انتصارات قواتنا االمنية".
وأض��اف البي��ان أن "العملي��ات
املشتركة ترصد هذه الفيديوهات
وحتللها وتتحقق من صحتها ،وقد

ظه��ر من خ�لال التحقي��ق االولي
ان اغل��ب ه��ذه الفيديوهات تصور
ف��ي اماك��ن غي��ر معروف��ة ويت��م
افتع��ال االكاذي��ب ال��واردة فيه��ا
من خ�لال ارتداء االش��خاص الذين
يظهرون فيها زي الق��وات االمنية
وتت��م عملية اخف��اء معالم وجوه
الفاعلني خالل التصوير" ،الفتة الى
أن "ذلك إن دل على شيء فإنه يدل
على أن اماكن التصوير ما زالت في
ظ�لام داعش وس��يخرج عليها نور
االنتصار عما قريب".

بسبب بعض القرارات والقوانين المثيرة للجدل

ترامب وتصاعد وتيرة معارضيه في الواليات المتحدة
ترجمة :سناء علي*
في دراسة قدمها عدد من الباحثني في
الش��أن السياسي مت نشرها على موقع
املعه��د اش��اروا فيها ال��ى ان « يبدو أن
الرئيس االميرك��ي اجلديد دونالد ترامب
الذي تنقصه اخلبرة السياس��ية ،يواجه
اليوم ثورة داخلية متزايدة بسبب بعض
الق��رارات والقوانني التي اث��ارت الكثير
من ردود الفعل الغاضبة داخل الواليات
املتح��دة وخارجها  ،فمنذ وصول ترامب
إلى البيت األبيض وكما يرى بعض اخلبراء
لم تهدأ حدة التظاهرات واالحتجاجات
ضد ه��ذا الرئيس الذي يحمل خططا ً و
قناعات تهدف الى إحداث تغير ش��امل
لبع��ض القوانني واألنظم��ة األميركية
وهو ما قد يؤثر سلبا ً على بعض طبقات
اجملتمع االميركي».
وبين��وا ان « في الفترة االخيرة ش��هدت
امي��ركا وكم��ا نقل��ت بع��ض املصادر
تظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة،
معارضة للرئيس األميركي ترامب الذي
تراجعت نسب التأييد له الى مستويات
متدنية حس��ب بعض االس��تطالعات،
وته��دف التظاه��رات ال��ى إظه��ار ان
املعارضة الش��عبية للرئيس اجلمهوري
م��ا زالت على زخمها بعد مرور اكثر من
شهر على تنصيب ترامب في  20كانون
الثان��ي .ومنذ بداي��ة حملته االنتخابية
ُع��رف ع��ن ترام��ب انتق��اده املس��تمر

للعدي��د م��ن اجله��ات واملؤسس��ات
اإلعالمية والقضائية وهو ما ادخله في
حرب مفتوح��ة مع هذه اجله��ات أثارت
ردود فع��ل غاضب��ة حت��ى ب�ين صفوف
احل��زب اجلمه��وري ال��ذي تأثر ه��و أيضا ً
مبواقف وتصريح��ات الرئيس ،حيث ع ّبر
الس��يناتور االميركي جون ماكني رئيس
جلنة الشؤون العسكرية في الكوجنرس
في وقت س��ابق عن رفض��ه تصريحات
ترام��ب ،عادًا أن ما يق��وم به ترامب متثل
بداية الديكتاتورية».
واوضح��وا ان « االحتجاج��ات املناهضة
للرئيس االميرك��ي دونالد ترامب جتددت
في عطلة (يوم الرؤس��اء) في تظاهرات
أطلق عليها النشطاء اسم احتجاجات
«ي��وم لس��ت رئيس��ي» .وف��ي نيويورك
جتمع مئات احملتجني ق��رب فندق ترامب
إنترناش��ونال وأخذوا يهتف��ون «يغش..
يك��ذب ..افتحوا أعينك��م» .وقال إديث
كريس��مر وهو مخط��ط عمراني عمره
 78عاما «أرى أنه ش��خصية وضيعة...
لكن أس��وأ ما في��ه إثارته ف��زع الناس
وانقسامهم على بعضهم البعض».
واك��دوا ان « موق��ع «تويت��ر» للتواصل
االجتماعي على ش��بكة اإلنترنت ،الذي
يع��د أح��د وس��ائل الدعاي��ة املفضلة
للرئي��س االميرك��ي دونال��د ترام��ب،
ش��هد والدة صفحات بأسماء «بديلة»
ألش��خاص زعموا أنه��م موظفون في
هيئ��ات حكومية فدرالي��ة أميركية ردا ً
على ح��ذف تغري��دات م��ن الصفحات

ترامب
الرسمية لهذه الهيئات بسبب موقف
الرئي��س اجلدي��د م��ن مضمونه��ا ،في
ظاهرة وصف��ت بحركة «مقاومة» ضد
إدارة ترامب.
وخ��رج البع��ض عل��ى تويت��ر بأس��ماء
«بديلة» حي��ث زعموا أنه��م موظفون
في احلكومة الفدرالية ميارسون حقهم

ف��ي حري��ة التعبي��ر ،وتصاع��دت هذه
املقاوم��ة لتتح��ول إلى حرك��ة .ونثرت
أول��ى ب��ذور التم��رد «وكال��ة املتنزهات
القومي��ة» الت��ي تعرض��ت لهجوم من
اإلدارة اجلدي��دة بس��بب الص��ور الت��ي
نش��رتها على موقعه��ا وتظهر حجم
احلش��د الذي حضر ملش��اهدة تنصيب

ترامب مقارنة مع احلش��د الذي ش��اهد
تنصيب الرئيس الس��ابق ب��اراك أوباما
قب��ل ثمان��ي س��نوات .وبع��د ش��طب
هذه التغري��دات ،ص��درت تغريدات من
حساب باسم وكالة املتنزهات القومي
ال��ذي ذكرت بعض التقاري��ر أن صاحبه
موظف سابق في الوكالة  -يوفر روابط

لدراس��ات حول التغير املناخي ،وعندما
متت إزالة ه��ذه الروابط ،ظهر حس��اب
جدي��د لوكال��ة املتنزه��ات عل��ى تويتر
وحص��ل عل��ى  1,2ملي��ون متابع خالل
أيام قليلة.وجاء على هذا احلس��اب «قد
يس��تطيع أن يأخذ حس��ابنا الرس��مي
عل��ى تويتر ،ولكن��ه لن يس��تطيع أبدا ً
أن يأخذ حريتن��ا» مضيفا ً «نقاوم بنحو
غير رس��مي» .وبدأت هذه الرس��ائل في
جذب االنتباه مع هاش��تاغات من بينها
«قاوم��وا ترامب» و»حقائ��ق عن املناخ»،
برغ��م أنه لم يتضح م��ا إذا كانت هذه
الرسائل مصدرها املوظفون الفدراليون
أنفس��هم .وطبقا ً لعدد من التغريدات
فإن عددا ً من حس��ابات تويتر نقلت إلى
أش��خاص خارج احلكوم��ة لتجنب أية
إجراءات عقابية .ونفى املتحدث باس��م
البيت األبيض ش��ون سبايسر أن تكون
اإلدارة حت��اول قم��ع حري��ة التعبي��ر بني
موظفي اإلدارة الفدرالية».
الى جانب ذلك ب�ين اخلبراء ان « الرئيس
األميرك��ي دونال��د ترامب ه��دد بقطع
التموي��ل ع��ن جامع��ة كاليفورنيا في
بيركلي بعدما حط��م محتجون نوافذ
وأش��علوا حرائ��ق داخ��ل اجلامع��ة ذات
التوجه��ات الليبرالي��ة مما تس��بب في
إلغاء لقاء مع صحفي من أقصى اليمني
يعم��ل بش��بكة بريتبارت ني��وز .وكتب
ترامب على تويتر قائال «إذا كانت جامعة
كاليفورنيا في بيركلي ال تسمح بحرية
التعبير ومت��ارس العنف ضد أناس أبرياء

له��م آراء مختلف��ة -فل��ن حتصل على
أم��وال احتادية ».وي��درس  38ألف طالب
ف��ي اجلامع��ة التي له��ا تاري��خ طويل
في النش��اط السياس��ي .ولم يتس��ن
على الفور االتص��ال مبمثلني للجامعة
للحصول على تعقيب .وش��أنها ش��أن
جامعات أميركية رئيسة أخرى تعتمد
بيركل��ي على أموال ال��وكاالت االحتادية
في املنح التعليمية وغيرها من أشكال
الدعم .وقبل س��اعات م��ن كلمة كان
ميل��و يانوبول��وس الصحف��ي الب��ارز
بالش��بكة االخبارية أمام احتاد الطالب
باجلامعة اشتبك املئات من احملتجني مع
الشرطة داخل احلرم اجلامعي« .
وأوضحوا أيضا ً ان « اكثر من مئة مدرس
في كلية بيركلي وجهوا رسالتني وجهتا
ال��ى عميدها حتضه عل��ى الغاء اللقاء.
ونصت احدى الرسالتني «مع اننا نحتج
بشدة على آراء يانوبولوس املؤيدة لتفوق
البي��ض واملعادية للمتحولني جنس��يا ً
والنس��اء ،اال إننا نريد لف��ت النظر الى
ان سلوكه املؤذي هو السبب في طلبنا
الغ��اء احلدث» .واش��اروا ال��ى ما حصل
ف��ي جامعة ميلووكي ف��ي كانون االول
عندما قام يانوبولوس الذي يشن حملة
شرسة ضد املثليني بالتهكم علنا ً على
طالبة متحولة جنسيا ً وعرض صورتها
واسمها على الشاشة».
* ع��ن معه��د بولينغ��ي لألبح��اث
والدراسات االستراتيجية

شؤون عراقية

3

الثالثاء  14آذار  2017العدد ()3648
(Tue. 14 Mar. 2017 issue (3648

كان يحوي قطعًا أثرية ال ّ
تقدر بثمن

ما تبقى من محتويات متحف الموصل حطام مبعثر
متابعة الصباح الجديد:
باالم��كان الدخ��ول ال��ى متح��ف
املوصل ه��ذه االيام من خالل فجوة
عند قاع��دة املبنى بع��د ان تعرض
ال��ى التدمي��ر والس��رقة عل��ى يد
عناصر تنظيم الدولة االس�لامية
الذي��ن س��يطروا عل��ى املدينة في
حزيران/يونيو .2014
ويخي��م الظالم بالداخ��ل ويتراكم
احلطام خصوصا م��ن بقايا الثيران
االش��ورية اجملنح��ة الت��ي دمره��ا
اجلهاديون وحولوها الى ركام.
واعلنت الق��وات العراقية في وقت
س��ابق اس��تعادة مبن��ى املتح��ف
خالل التقدم في اجلانب الغربي من
املدينة في اطار عملية عس��كرية
لط��رد اجلهادي�ين م��ن املوصل ،في
شمال البالد.
وتش��كل استعادة املتحف انتصارا
رمزيا.
وكان التنظي��م نش��ر فيدي��و
ف��ي ش��باط/فبراير  2015يظه��ر
مجموع��ة م��ن مقاتلي��ه وه��م
يهاجمون محتويات املتحف التي ال
تقدر بثمن ويحطمونها بواس��طة
االت حفر ومعاول.
وبات املتحف اليوم مدمرا بش��كل
كام��ل ،ول��م يس��لم ش��يئا م��ن
محتوياته.
وداخ��ل القاع��ة املظلم��ة ،كان��ت
هن��اك اكوام من احلج��ار في املوقع
الذي كان الس��ياح يعبرون فيه عن
اعجابهم بتماثلني للثور االش��وري
اجملنح ذات الوجه البشري.
وبحس��ب ليل��ى صالح مس��ؤولة
املبان��ي االثري��ة ف��ي املوص��ل فان
التمثالني كانا بارتفاع مترين ويزنان
اكثر من اربعة اطنان.
وب�ين االنق��اض ،تب��دو بقاي��ا ارجل
واجنح��ة ،وقط��ع اثري��ة محطمة
حتم��ل نقوش��ا وح��روف االبجدية
املسمارية.

أعلنت القوات
العراقية في وقت
سابق استعادة مبنى
المتحف خالل التقدم
في الجانب الغربي
من المدينة في إطار
عملية عسكرية
لطرد الجهاديين من
الموصل ،في شمال
البالد

جانب من بقايا متحف املوصل بعد حتريره من قبضة داعش
ووس��ط الركام ،هن��اك فجوة تؤدي
الى الطابق الس��فلي حيث تظهر
قضبان حديدية بارزة من اساسات
املبنى.
ومن حني الخر ،يهتز املبنى ويتطاير
الغبار بداخله عندما تطلق القوات
العراقي��ة صواري��خ عل��ى مواق��ع
تنظيم الدولة االسالمية.
وفي الطابق االول ،يختبىء قناصة
خلف نافذة صغي��رة يحاولون تتبع
مسلحي تنظيم الدولة االسالمية
على مسافة قريبة.
وكان��ت مملك��ة اش��ور وعاصمتها
نينوى ،املوصل ف��ي الوقت احلاضر،
ف��ي ش��مال بالد م��ا ب�ين النهرين
اح��دى اق��وى االمبراطوري��ات ف��ي

الشرق االوسط القدمي.
ويتضم��ن الف��ن االش��وري ع��رض
مشاهد حربية- .دمرت في مكانها-
ال��ى جانب الثوري��ن اجملنحني يوجد
كذلك اس��د مجنح بابع��اد مماثلة،
حسبما ذكرت صالح.
وقالت ان التماثيل الثالثة املفقودة
كانت بني القط��ع االكثر قيمة في
املتحف.
واش��ارت صالح الى ان املتحف كان
يضم مئة قطعة لكن س��تا فقط
منها اصلية.
واضاف��ت ان "االثار التي ت��زن اكثر
م��ن اربعة اطن��ان كان يس��تحيل
س��رقتها ،لذل��ك مت تدميره��ا في
مكانها".

واملتح��ف ه��و الثان��ي م��ن حي��ث
االهمي��ة ف��ي الع��راق ،حي��ث كان
يض��م قطع��ا اثري��ة م��ن احلقب��ة
الهيلينية التي تعود الى قرون عدة
قبل املسيحية.
لك��ن الرفوف احلديدية واخلش��بية
بات��ت فارغ��ة ويغطيه��ا زج��اج
مهشم.
وال تزال اللوائ��ح املكتوبة بالعربية
واالنكليزي��ة ملق��اة عل��ى االرض،
ش��اهدا على اخلس��ائر التي التقدر
بثمن.
وكتب على احدها عبارة "كاس��ان
فضي��ان عث��ر عليه��ا ف��ي املقبرة
امللكي��ة في اور تعود الى  2600عام
قبل امليالد".

وكتب عل��ى اخرى "قط��ع صغيرة
متنوعة عث��ر عليها ف��ي القصور
امللكية ف��ي منرود تع��ود الى القرن
التاسع قبل امليالد".
وتتحدث اخرى عن قطع من الفخار
والرخ��ام واملرم��ر واق��راص صنعت
ابان عهود املمالك وش��معة مزينة
بزخارف نباتية.
واستولى عناصر داعش على مواقع
في املدينة القدمي��ة خالل الهجوم
الواس��ع الذي سيطروا خالله على
مساحات كبيرة في العراق وسوريا
في حزيران/يونيو . 2014
وبع��د اعالن اقامة دول��ة "اخلالفة"
صي��ف  ، 2014قام��وا بتدمير عدد
كبي��ر من املواق��ع االثري��ة في كال

البلدين.
ويزع��م التنظي��م ان تدمي��ر االثار
فريضة دينية النها اوثان .لكن هذه
االدع��اءات ل��م متنعه م��ن املتاجرة
بقطع اثرية في السوق السوداء.
وفي اح��د ش��رائط الفيدي��و التي
نش��روها ،اس��تخدموا جراف��ات
ومعاول ومتفج��رات لتدمير موقع
من��رود درة احلض��ارة االش��ورية التي
تاسست في القرن  13قبل امليالد.
ولم ينج في متحف املوصل س��وى
اثن��ان من النع��وش مزين��ان بايات
قرآنية.
وتخت��م صال��ح قائل��ة ان "اع��ادة
الترميم ممكنة ،لك��ن من الصعب
معرفة ما اذا سنجد كل القطع".

دمشق تدين استهداف الزوار العراقيين وتشكر بغداد لموقفها تجاه عودتها للجامعة العربية
بغداد ـ الصباح الجديد:
ادانت سوريا التفجير اإلرهابي الذي
استهدف زوارا ً عراقيني في دمشق،
فيما ش��كرت موقف الع��راق ازاء
عودتها للجامعة العربية .
وذكر بيان ل��وزارة اخلارجية اطلعت
عليه "الصب��اح اجلديد" ان " وزير
اجلعفري
اخلارج َّية إبراهيم االشيقر
ّ
تلقـَّ��ى الي��وم اتص��اال ً هاتف ّيا ً من

وزي��ر خارج َّية اجلمهوريَّ��ة العرب َّية
السوريَّة وليد املعلم  ،وجرى خالل
الهاتفي التط ُّرق للتفجير
االتصال
ّ
اإلرهاب��ي الذي ط��ال منطقة باب
ِّ
صغير وسط دمشق ،وراح ضحيته
ع��دد م��ن ال�� ُزوَّار العراق ِّي�ين ،كما
بحث اجلانبان أه ِّمية بذل املزيد من
واجهة
اجلُ ُهود ،والتنسيق
األمني مل ُ َ
ِّ
اإلرهاب ،وبحث أب��رز القضايا التي

تهم بغداد ودمشق".
ُّ
وأكد اجلعف��ري بحس��ب البيان "
أهمي��ة أن تق��ف ُّ
كل دول العال��م
واجهة العدوِّ املُشترَك ،واملتمثل
مل ُ َ
باإلره��ابُ ،مب ِّين��ا ً أ َّن العالم اليوم
يعي��ش حرب��ا ً عامل َّي��ة ض�� َّد ع��دوٍّ
يس��تهدف اإلنس��ان َّية كلـَّها ،وال
يمُ ِّيز ب�ين بل��د وآخر ،ويش��تبه َمن
يظ�� ُّن أنـَّه في مأمن من وحش�� َّية

ِّ
ح��ل اخلالفات،
اإلره��اب ،داعيا ً إلى
وإنه��اء الصراع��ات اجلانب َّي��ة التي
تش��هدها املنطق��ة ،والتي ال رابح
فيها سوى اإلرهاب".
وق��ال أ َّن " الع��راق أرس��ل وف��دا ً
أمن ّيا ً ملُتابَع��ة التحقيق بالتفجير
اإلرهاب��ي ،ووف��دا ط ِّبيا ً إلس��عاف
ِّ
اجلرحى العراقـ ِّي�ين الذين يرقدون
ف��ي املُستش��فيات الس��وريَّة،

وس��تتكفـَّل وزارة النق��ل بنق��ل
اجلرحى ،والشهداء إلى العراق".
م��ن جانب��ه أدان وزي��ر اخلارج َّي��ة
اإلرهاب��ي
الس��ور َّي التفجي��ر
ّ
بأش�� ِّد العب��اراتُ ،مق ِّدم��ا ً تعازيه
باس��م حكومة وش��عب س��ورية
باستش��هاد ال��زوار العراقـ ِّي�ين،
وش��كر وتقدير س��ورية للموقف
الش��جاع الذي طرح��ه العراق في

االجتم��اع الوزار ِّي جملل��س اجلامعة
العرب َّية ف��ي القاهرة ،والداعي إلى
عودة س��ورية لشغل مقعدها في
اجلامعة العرب َّية".
ووج��ه ولي��د املعل��م الدع��وة الى
اجلعف��ر ِّي لزي��ارة دمش��ق قريب��اً؛
لبح��ث املزي��د م��ن آف��اق التعاون
املُش��ترَك ،وتعزي��ز العالق��ات في
الص ُعد".
ُمختلِف ُ

تتمات ص1
العراق والسعودية يتفقان على
فتح صفحة جديدة من العالقات
االقتصادية والتعاون األمني
واش��ار املتح��دث الرس��مي ال��ى أن
ايضا الى عدد
"االجتماع��ات تطرقت ً
م��ن القضاي��ا السياس��ية اخلاص��ة
ببع��ض دول املنطقة وموقف العراق
والسعودية منها".
من جانبها ذكرت مقرر جلنة العالقات
اخلارجي��ة النيابي��ة احالم احلس��يني
في تصري��ح إلى "الصب��اح اجلديد"،
إن "تط��ورا ً ع��زز العالق��ات العراقية
السعودية ،وهذا ما ملسناه من خالل
زي��ارة وزي��ر خارجي��ة اململك��ة عادل
اجلبير".
وتابع��ت احلس��يني أن "التواصل بني
بغ��داد والرياض قد ش��هد انقطاعا ً
كبيرا ً دام قرابة  27سنة" ،مستدركة
أن "االوض��اع احلالية ت� ّ
�دل على اعادة
العالقة مبا يخدم البلدين".
واس��تطردت أن "بغ��داد تس��عى
إل��ى ادام��ة التواصل م��ع جميع دول
املنطق��ة ،وأن زي��ارة وفد بغ��داد إلى
الرياض تأتي على هذا الصعيد".

م��ن جانب��ه ،أف��ادت عض��و اللجنة
القانوني��ة النيابية ارش��د الصاحلي
في تصري��ح إلى "الصب��اح اجلديد"،
ب��أن "الزي��ارات املتبادلة ب�ين العراق
والسعودية امر ضروري وينطوي على
نقاط ايجابية عدة".
لك��ن الصاحل��ي يش��ترط أن "ترتبط
تلك الزيارات باتفاقيات بني البلدين"،
داعي �ا ً إلى "ع��دم اقتص��ار التواصل
عل��ى الوفود التي تذهب إلى بغداد أو
الرياض".
ويج��د أن "املنطق��ة بأس��رها حتتاج
إلى التقارب بني البلدين الس��يما وأن
الشرق االوسط مير مبرحلة خطيرة".
ولفت الصاحلي إلى أن "املس��تهدف
م��ن اخل��روق االمني��ة لي��س الع��راق
فحس��ب ،ب��ل اطرافا ً عدي��دة حيث
امتد خطر داعش إلى س��وريا وصوال ً
إلى ليبيا".
يش��ار إل��ى العالق��ات ب�ين الع��راق
والس��عودية ش��هدت تراجعا ً كبيرا ً
من��ذ الع��ام  ،1990وازدادت االوض��اع
تعقي��دا ً بعد تغيير النظام الس��ابق
ف��ي  ،2003حي��ث بلغ��ت االتهامات

اش��دها ،لك��ن زي��ارة وزي��ر اخلارجية
الس��عودي ع��ادل اجلبير إل��ى بغداد
مؤخرا ً اسهمت في ترطيب االجواء.
العبادي يصادق على توصيات
طارئة لدعم نازحي أمين املوصل
وتولي جمعية الهالل األحمر العراقي
بالتنس��يق مع القيادات العسكرية
إدخ��ال املي��اه وامل��واد الغذائي��ة إلى
املناطق احملررة وتوزيعها على األهالي
فوراً".
وتاب��ع مكتب العب��ادي أن التوصيات
شملت كذلك "التنس��يق التام مع
فريق األمم املتحدة لتوزيع مهام تقدمي
اخلدم��ات بنحو أفضل ،وإرس��ال عدد
إضاف��ي من س��يارات اإلس��عاف إلى
مناطق النازحني".
وكان وزير الهجرة واملهجرين جاسم
محم��د اجل��اف أعلن ،عن ن��زوح نحو
 100ألف شخص من الساحل األمين
ملدينة املوصل من��ذ انطالق عمليات
حتريره في التاس��ع عشر من الشهر
املاضي ،مبينا ً أن فرق الوزارة امليدانية
تواص��ل عمله��ا الس��تقبال األس��ر

النازحة.
احلكومة تعتزم إطالق برنامج
مكمّ ل لنظام احلماية االجتماعية
وأش��ار احلديث��ي ال��ى ،أن��ه "مت زيادة
التخصيص��ات اخلاص��ة باحلماي��ة
االجتماعي��ة ،حي��ث يبل��غ املبل��غ
الكلي ال��ذي تنفق��ه احلكومة على
هذا املوضوع أكثر م��ن ترليوني دينار
سنوياً ،بواقع مبلغ مقطوع يصل الى
 225ألف دينار لكل أس��رة مشمولة
بشبكة احلماية االجتماعية".
وكان��ت وزارة العم��ل والش��ؤون
االجتماعي��ة أعلن��ت ،ف��ي ( 3آذار
 ،)2017ع��ن اكتش��اف  19ألفا ً و755
متجاوزا ً على برنامج شبكة احلماية
االجتماعية خالل  ،2016فيما أشارت
إل��ى اس��ترجاع أكث��ر م��ن  12مليار
دينار.
القوّات املشتركة حتشر داعش
بزاوية "مصيرها املوت" وتقطع آخر
املنافذ
الفتا ً الى أن "خب��راء من وزارة الدفاع

العراقية أشرفوا على الدورة".
وأض��اف جال��ي أن "ال��دورة تضمنت
التع��رف عل��ى كيفي��ة التعامل مع
الس�لاح الكيمياوي ومواجهته على
جمي��ع األصع��دة" ،مش��يرًا إل��ى أن
"له��ذه الدورة أهمي��ة كبيرة لقوات
البيشمركة".
من جه��ة أخرى أعلن قائ��د عمليات
األنبار اللواء الركن محمود الفالحي،
ع��ن تدمير ث�لاث س��يارات مفخخة
وقتل أربع��ة انتحاري�ين جنوب غرب
مدينة الرمادي.
وقال الفالحي في حديث صحفي ،إنه
"ق��وة من عمليات األنب��ار والوكاالت
األمنية واحلشد العش��ائري بقيادته
متكن��ت من العث��ور على معس��كر
لداع��ش ف��ي وادي الق��ذف غ��رب
الرحالية جنوب غرب الرمادي".
وأض��اف الفالح��ي ،أن "القوة متكنت
من قتل أربعة انتحاريني وتدمير ثالث
عجالت مفخخة ،وتدمير دراجة نارية
معدة للتفخيخ أيضا" ،مش��يرا ً إلى
أن "العملية متت باس��ناد من طيران
التحالف الدولي".

األمم املتحدة تؤهل 500
وحدة سكنية ألهالي األنبار
وب�ين أن "عملي��ات تدري��ب مت��ت
بالش��راكة م��ع الس��لطات احمللي��ة
واللج��ان اجملتمعي��ة ونأمل اس��تمرار
اعمال تدريب الشباب لبناء قدراتهم
ومس��اعدتهم في خلق وإيجاد فرص
عمل في مجاالت إعادة االعمار مبدينة
الرمادي ومحافظة األنبار".
يذكر أن البنى التحتية ملنازل املواطنني
تض��ررت بنحو كبير في مناطق األنبار
احملررة في الرمادي والفلوجة والكرمة
وهي��ت والرطب��ة والبغ��دادي ،نتيجة
االعمال العسكرية و"اإلرهابية" التي
رافقت حتريرها من تنظيم "داعش".
األردن يعلن أجندة القمة العربية
وأوضاع العراق وسوريا بالصدارة
كما تن��اول لقاء امللك بالوفد ،األزمات
التي مت��ر بها بع��ض ال��دول العربية،
وس��بل التعام��ل معه��ا ،إضافة إلى
اجلهود اإلقليمي��ة والدولية في احلرب
عل��ى اإلرهاب ،ضم��ن إس��تراتيجية
شمولية.

"التعليم" تطالب بإغالق
المعاهد والكليات غير
المرخصة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التعليم العال��ي والبحث العلمي،
أسماء املعاهد والكليات غير املعترف بها ،وفيما
طالبت وزارة الداخلية ومجالس احملافظات باتخاذ
اإلجراءات الالزمة بإغالقه��ا ،وحذرت الطلبة من
التقدمي للدراسة فيها.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي ،في
بيان اطلع��ت عليه "الصباح اجلدي��د" ،إن "وزارة
التعليم العالي فاحت��ت وزارة الداخلية ومجالس
احملافظات كافة باتخ��اذ إجراءاتها الالزمة بإغالق
عدد م��ن الكلي��ات األهلية ومعاهد الدراس��ات
العليا كونه��ا غير معترف ومتنح ش��هادات غير
معتمدة ومخالفة للضوابط".
وأض��اف ان "ه��ذه الكلي��ات األهلي��ة ومعاه��د
الدراسات العليا غير املعترف بها شملت جامعة
األكادمييني الع��رب ،وكلية النخيل الهندس��ية،
واملعهد العربي للمحاسبني القانونيني ،واملعهد
العراقي العالي لإلعالم واملعلوماتية ،ومعهد حمو
رابي التدريبي ،واملعهد العربي للتدريب والبحوث
اإلحصائية ،ومعهد احلسني (ع) للدراسات العليا
في بغداد واحملافظات ،ومعهد البحوث والدراسات
العربي��ة ،ومعهد الفارابي للدراس��ات العليا في
بغداد واحملافظات ،ومعهد التاريخ العربي والتراث
العلمي ،.واملعهد العربي العالي للدراس��ات في
بغ��داد واحملافظات ،واألكادميية العليا للدراس��ات
اإلنس��انية والعلمي��ة ،واملعهد العرب��ي العالي،
واملعه��د العراقي للدراس��ات العليا ف��ي بغداد
واحملافظ��ات ،ومعهد املنار للدراس��ات العليا في
بغ��داد واحملافظات ،فضال ع��ن أي جامعة أجنبية
أخرى غير معترف بها".

الحشد يطلق مبادرة
إلغاثة النازحين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أطلقت قيادة احلشد الشعبي في مؤمتر صحفي
لها مبادرة (ألجلكم) اإلنس��انية لدعم النازحني
اس��تجابة لن��داء املرجعية الديني��ة العليا في
اغاثتهم.
وق��ال نائ��ب رئي��س هيئ��ة احلش��د أب��و مهدي
املهن��دس ف��ي مؤمت��ر صحافي لقيادة احلش��د،
وتابعته "الصباح اجلديد"إن "احلش��د الشعبي
مثلم��ا لبى ن��داء املرجعية الدينية في س��بيل
انقاذ الع��راق فإنه اليوم يلب��ي النداء من جديد
ولكن ه��ذه املرة من خالل حملة ألجلكم لدعم
النازحني".
وأضاف ،أن "احلش��د الش��عبي ق��دم الدماء في
س��بيل حترير اراضي العراق وسيعمل على حترير
االنس��ان من خالل حملته في مساعدة اخوانه
النازحني".
واوض��ح املهن��دس ،أن "مب��ادرة (ألجلك��م)
س��تتضمن إيص��ال املس��اعدات م��ن جمي��ع
احملافظ��ات للنازحني عن طريق مكاتب احلش��د
وكذلك تنظيم حمالت ومتطوعني الس��تقبال
الدعم والتبرع وايصاله عاجال للمدنيني ،مشيرا
إلى أنه "سيكون ملديرية إعالم احلشد الشعبي
دور كبير في التحشيد للمبادرة ".

اعتقال عصابة لتزوير
لوحات السيارات

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الداخلية،امس االثنني ،عن اعتقال
مزوري��ن ومعقب�ين ومف��وض بتهم��ة حتويل
لوح��ات مرورية ملركبات م��ن الفحص املؤقت
الى لوحات دائمية مقابل مبالغ مالية مبواقع
مرورية في بغداد.
وقال مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية في
بي��ان اطلعت عليه "الصباح اجلديد" ،إن "قوة
امني��ة متكنت ،من اعتق��ال مزورين ومعقبني
ومفوض بتهم��ة حتويل لوح��ات مركبات من
الفحص املؤقت الى الدائمي".
واض��اف املكت��ب ان "ذل��ك جاء مقاب��ل مبلغ
 8400دوالر في مواقع مرورية ببغداد".
يش��ار ال��ى ان وزارة الداخلية تعل��ن بني فترة
واخرى عن اعتقال متهمني ومتورطني بقضايا
تزوير ملعامالت رس��مية في الدوائر احلكومية
واملواقع املرورية.

الملف األمني

ّ
تحرير طفل واعتقال خاطفيه بالصليخ شمالي بغداد * عمليات دجلة تتسلم األسلحة المتوسطة والثقيلة بديالى
إحباط محاولة لتفجير أنبوب للنفط غربي كركوك * تدمير  3سيارات ملغمة جنوب غربي مدينة الرمادي

بغداد – حترير مختطف
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة
العراقي��ة امس االثنني ،بأن قوة امينة
ح��ررت طف�لا والق��ت القب��ض على
خاطفيه شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن
اس��مه إن "قوة من الشرطة متكنت،
صب��اح ي��وم ام��س م��ن حتري��ر طفل
يبلغ م��ن العمر ثماني س��نوات بعد
اختطافه من قبل عصابة مكونة من
ثالثة اش��خاص في منطقة الصليخ
شمالي بغداد".
ديالى – تسليم اسلحة
اعل��ن قائ��د عملي��ات دجل��ة الفريق
الركن مزهر العزاوي امس االثنني ،عن
البدء بتنفيذ االمر الديواني املرقم 71
اخلاص بتسليم االسلحة املتوسطة

والثقيلة ،مؤك��دا ً أن القيادة وضعت
إطارا ً شامالً لتنفيذ االمر.
وق��ال الفري��ق الرك��ن الع��زاوي إن
"عملي��ات دجل��ة عقدت مس��اء يوم
ام��س اجتماعا ً موس��عا ً لهيئة الرأي
التي متثل ش��يوخ العشائر في ديالى
اضافة الى القيادات االمنية وبحضور
محافظ ديالى مثنى التميمي ملتابعة
مضامني تنفيذ االمر الديواني املرقم
 71اخل��اص بتس��ليم االس��لحة
املتوس��طة والثقيل��ة الت��ي بح��وزة
املواطنيني الى االجهزة االمنية".
كركوك – تفجير انبوب
اف��اد مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة
محافظ��ة كرك��وك ام��س االثن�ين ،
بإحباط محاولة لتفجير عبوة أنبوب
فرعي ناقل للنفط اخلام شمال غربي
احملافظة.

وقال املصدر الذي رفض الكشف عن
اس��مه إن "قوة أمنية عثرت ،مس��اء
يوم ام��س على عبوة ناس��فة زرعها
مجهولون أس��فل أنبوب فرعي لنقل
النف��ط اخل��ام بقض��اء الدب��س (45
كم ش��مال غربي كرك��وك)" ،مبينا
أن "العب��وة مت رفعه��ا م��ن قبل خبير
متفجرات".
صالح الدين – تفكيك عبوات
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظ��ة صالح الدي��ن امس االثنني
ان قوات احلش��د الشعبي فككت 25
عبوة ناسفة زرعتها عصابات داعش
االرهابية جنوب غربي مدينة سامراء.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض
الكش��ف ع��ن اس��مه ان " احلش��د
الش��عبي ل��واء  /43ف��كك  25عبوة
ناس��فة زرعته��ا عصاب��ات داع��ش

االرهابي��ة ف��ي منطق��ة الفرحاتي��ة
جنوب غرب سامراء بعد تبليغ اهالي
املنطقة".

دراجة نارية مع��دة للتفخيخ أيضا"،
مش��يرا ً إلى أن "العملية متت باسناد
من طيران التحالف الدولي".

االنبار – اشتباك مسلح
كش��ف قائد عملي��ات األنب��ار اللواء
الركن محم��ود الفالحي امس االثنني
عن تدمير ثالث سيارات ملغمة وقتل
أربعة انتحاريني جن��وب غربي مدينة
الرمادي.
وق��ال اللواء الركن الفالحي إنه "قوة
من عمليات األنبار والوكاالت األمنية
واحلش��د العش��ائري بقيادته متكنت
م��ن العثور عل��ى معس��كر لداعش
في وادي القذف غرب الرحالية جنوب
غرب الرمادي".
وأض��اف الل��واء الرك��ن الفالح��ي ،أن
"القوة متكنت من قتل أربعة انتحاريني
وتدمير ثالث عجالت مفخخة ،وتدمير

ذي قار – عملية نوعية
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
الناصري��ة ام��س االثنني ان س��يطرة
مدخل الناصرية الشمالي متكنت من
إلقاء القبض على مطلوب واملدعو بـ
(أبو ليث التونسي)  ,واملطلوب مبوجب
قاعدة بيانات املطلوبني.
واشار املصدر الى ان املعلومات األولية
افادت إن املتهم ميني اجلنسية ولد في
السعودية متنقل بني عدد من الدول
األس��يوية ومتواج��د في الع��راق من
قرابة األربع سنوات .
واوضح املصدر الذي رفض الكش��ف
عن اس��مه ان املتهم أحيل إلى جهة
الطلب إلكمال اإلج��راءات القانونية

بحقه.
نينوى – عملية دهم
كش��ف مص��در ف��ي مديري��ة اعالم
احلش��د الش��عبي ام��س االثنني عن
اعتق��ال اثنني م��ن مرتكب��ي مجزرة
سجن بادوش غربي مدينة املوصل.
وقال��ت املصدر الذي رفض الكش��ف
عن اس��مه ان "ق��وات الل��واء  26في
احلش��د الش��عبي متكنت م��ن القاء
القب��ض عل��ى اثن�ين م��ن مرتكب��ي
مجزرة س��جن بادوش بعملية نوعية
في اطراف الناحية" .مضيفة ان ذلك
جاء بناء على معلومات اس��تخبارية
دقيقة".
البصرة – اعتقال مطلوبني
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
البص��رة امس االثنني أن ق��وة امنية

القت القب��ض في مناط��ق متفرقة
م��ن احملافظة على ع��دد من املتهمني
بارتكاب جرائ��م جنائية مختلفة من
ضمنها القت��ل والس��رقة والتهديد
وجتارة اخملدرات.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف
عن اس��مه إن "قوات الشرطة نفذت
حمل��ة أمنية أدت ال��ى القاء القبض
في سيطرة تقع على الطريق السريع
(سيطرة السدرة) على متهم بالقتل
مطلوب لش��رطة محافظ��ة املثنى،
وفي قض��اء أبي اخلصي��ب مت القبض
على مته��م آخر بالقت��ل" ،مبينة أن
"قوات الش��رطة ألقت القبض أيضا ً
في قضاء القرنة على متهم بحوزته
 22غ��م من اخمل��درات ،وفي س��يطرة
جس��ر الزبير مت القب��ض على متهم
آخر بحوزته  30غم من اخملدرات".
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وزير الصناعة ّ
يوجه بتفعيل العمل المشترك مع الجهات الحكومية
متابعة الصباح الجديد

المناطق اآلمنة في سوريا
واألمن القومي العراقي

نشطت الدبلوماسية التركية خالل الفترة املاضية
لتجميع اكبر قبول اقليمي بغية أنشاء مناطق آمنة
في سوريا ،على اعتبار ان النظام السياسي في تلك
الدولة يجب منعه من استعمال الطيران احلربي في
بعض املناطق اخلارجة عن سيطرته.
وبالرغ��م من ك��ون العراق اح��دى ال��دول االقليمية
احمليطة بس��وريا اال انه لم يؤخ��ذ رأيه باملوضوع  ،مع
انه معني بهذه القضية بالدرجة االولى بعد الدولة
الس��ورية  ،فدخول داعش الى االراضي العراقية كان
اح��د النتائج الت��ي ترتبت عل��ى اس��تفحال االزمة
ف��ي ذلك البل��د من خالل انفالت الوض��ع االمني في
احملافظات القريبة من العراق .
عل��ى ه��ذا االس��اس م��ن املفت��رض ان تراق��ب وزارة
اخلارجي��ة العراقي��ة املس��اعي الت��ي تبذله��ا انقرة
وال��دول اخلليجية ،وتعط��ي وجهة نظ��ر العراق في
ه��ذا املوض��وع احلس��اس  ،فهو س��يناريو مش��ابه
للحال��ة العراقي��ة بعد ع��ام  1990عندم��ا فرضت
الوالي��ات املتح��دة االميركية حظرا للطي��ران على
املناطق الش��مالية م��ن العراق منع��ت مبوجبها يد
النظام العراقي السابق العسكرية من ان تصل الى
محافظات الس��ليمانية واربيل ودهوك ،وسرعان ما
ان حتولت تلك املنطقة االمنة الى اقليم فيدرالي هو
اقليم كردستان العراق .
ان ه��ذا املش��هد اذا ما هيء له ان يتكرر في س��وريا
فس��تكون آثاره خطيرة على االمن القومي العراقي
 ،فاملنطقة االمنة املرجح انش��اؤها س��تكون اقليما
في املس��تقبل ،او باألحرى اقليما يس��كنه (السنة)
السوريون ،ومبعنى ادق املعارضة السنية للنظام في
سوريا  ،وقد يقول قائل :وما دخل العراق بهذا االقليم
مادام هو خارج اراضيه !! ،ولكن هذا التعجب سرعان
ما س��يزول اذا ما ادركن��ا بانه (اي االقليم الس��وري)
يح��د املنطقة الغربي��ة من العراق ،وم��ن املمكن ان
يكون مالذا امنا للعناص��ر االرهابية التي تتخذ منه
منطلقا لزعزعة االستقرار في العراق.
يضاف ال��ى ذلك ان انش��اء هذا االقليم سيش��جع
احملافظ��ات العراقي��ة املتاخمة له ،للح��ذو حذوه ،اي
املطالب��ة بإقامة اقلي��م ملذهب معني ،ق��د ال تتوفر
فيه الش��روط الكافي��ة لضمان اس��تقراره وضمان
انس��جامه مع احلكوم��ة العراقية في بغ��داد ،ألنه
س��يكون عل��ى اس��س مذهبية وليس على اس��س
ادارية او جغرافية .
وف��ي املس��تقبل البعيد ،س��تصبح ه��ذه االقاليم
مش��روعا اقليميا لالنفصال وتكوين دولة مستقلة
ع��ن العراق وعن س��وريا  ،تقام على اس��س مذهبية
وقومية  ،مبعنى تهديد وحدة العراق ومستقبله.
اذن ،الب��د من ان تك��ون للعراق كلمة ف��ي الترتيبات
الت��ي جتري حوله ،قبل ان نتفاج��أ بأوضاع جديدة قد
تشكل خطرا على امننا القومي .
*باحث في مركز الدراسات االستراتيجية –
جامعة كربالء

وزيرة الصحة ّ
توجه بإرسال فريق
من مدينة الطب إلى دمشق

بغداد  -الصباح الجديد:
أك��دت وزيرة الصحة والبيئة د.عديلة حمود ان فريقا
متع��دد االختصاص��ات اجلراحي��ة من دائ��رة مدينة
الطب مت تكليفه للس��فر الى دمشق ملتابعة احلالة
الصحي��ة للجرحى من العمل االرهاب��ي اجلبان وادى
الى استشهاد وجرح عدد من الزوار العراقيني .
كم��ا وجه��ت الوزي��رة بتوفي��ر جميع املس��تلزمات
الطبية للجرحى والنظ��ر في امكانية اخالء احلاالت
املس��تقرة واحلاالت التي تتطلب العالج داخل العراق
بع��د نقله��م عن طريق اجلو بالتنس��يق م��ع وزارتي
اخلارجية والنقل
واوعزت الدكتورة حمود للملحق الصحي في عمان
مبتابعة احلالة الصحية للجرحى وتوجهه الى دمشق
للتنسيق املباش��ر مع وزارة الصحة السورية لغرض
اكمال نقل جثامني الشهداء الى بغداد .

عق��د وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن
املهندس محمد شياع السوداني
اجتماع��ا ض��م مدي��ر ع��ام دائرة
التطوير والتنظيم الصناعي في
مركز الوزارة ومس��ؤولي االقسام
التابع��ة لها بحضور املستش��ار
العلمي لل��وزارة الدكتور حمودي
عب��اس لبحث ومناقش��ة جميع
التفاصي��ل املتعلق��ة بامله��ام
واالعمال املناطة بهذه االقس��ام
واملش��كالت الت��ي تواجهه��ا
واالج��راءات الت��ي ميك��ن اتخاذها
لغرض تذليلها واالرتقاء مبستوى
العمل واخلدمات التي تقدمها ما
من شأنه ان يس��هم في تنظيم
سير العمل في الوزارة والشركات
والوصول الى ادارة ناجحة بصورة
متكاملة .
وج��رى خ�لال االجتم��اع تق��دمي
ايضاح وشرح من قبل املسؤولني
ع��ن طبيعة عمل هذه االقس��ام
والت��ي تضم العالم��ات التجارية
وحماي��ة املنت��ج والس�لامة
املهني��ة وتكنولوجي��ا املعلومات
واجل��ودة واملع��ارض وادارة اجلدوى
االقتصادية وكذلك اقسام البيئة
والصناعات الصغيرة واملتوسطة
ومجمل االج��راءات املتبعة فيها
كال حس��ب اختصاصه��ا واه��م
االنشطة والواجبات املكلفة بها
.
واكد الوزير على ضرورة االستمرار
في بذل اجله��ود واملتابعة احلثيثة
لغ��رض اص��دار ق��رارات جدي��دة
داعمة للصناعة الوطنية واملنتج
احمللي م��ن قبل احلكوم��ة احلالية
 ،مش��ددا ف��ي الوق��ت ذاته على
اهمية التعجيل في اكمال جميع
االجراءات والبيانات مبايسهم في
اجناح العم��ل وتطويره  ،مبينا بأن
على الوزارة ان تقطع شوطا كبيرا
ف��ي التوعي��ة والتثقي��ف العادة
الثقة باالنتاج الوطني  ،الفتا الى
اهمية التسويق والترويج والعمل

أكد وزير الصناعة
على ضرورة
االستمرار في بذل
الجهود والمتابعة
الحثيثة لغرض
إصدار قرارات
جديدة داعمة
للصناعة الوطنية
والمنتج المحلي
من قبل الحكومة
الحالية

جانب من االجتماع

اجلاد بهذا الشأن لغرض التعريف
باملنتج الوطن��ي والوصول به الى
املس��تهلك لزيادة االقب��ال عليه
باملستوى املطلوب.
ووج��ه الس��وداني بايج��اد خطة
متكاملة بني الوزارة والش��ركات
التابع��ة له��ا لغ��رض التواص��ل
وتفعيل العمل والتعاون املشترك
مع جميع املؤسس��ات احلكومية
لتحقي��ق الرؤي��ة والسياس��ة
املرس��ومة لل��وزارة ف��ي النهوض
بالواقع الصناعي العراقي مؤكدا
ف��ي الس��ياق ذات��ه على ض��رورة
تفعيل العمل مع احتاد الصناعات
العراقي من خالل التواصل معهم

ع��ن طري��ق الن��دوات واملؤمت��رات
وطرح وجهات النظر وتكوين رؤية
صحيح��ة ملا ميتلكه م��ن اخلبرات
واالمكاني��ات الت��ي باالم��كان ان
تسهم في دعم وحماية املنتجات
الوطني��ة عل��ى وف��ق التعليمات
والقوان�ين النافذة  ،واوعز بتوجيه
الش��ركات باالجراءات والتوصيات
الت��ي مت اتخاذها خ�لال االجتماع
لغرض العمل بها .
على صعيد متصل اجنزت الشركة
العام��ة للتصمي��م وتنفي��ذ
املش��اريع اح��دى ش��ركات وزارة
الصناعة واملعادن نسبة تقارب الـ
(  % ) 70من مشروع جتهيز وتأهيل

قنوات القابلوات لصالح الشركة
العام��ة لصناع��ة االس��مدة في
البصرة وم��ا زال العمل متواصال
لغرض اجناز املش��روع ف��ي الوقت
احملدد .
وقال مدير مركز االعالم والعالقات
العام��ة في ال��وزارة عب��د الواحد
عل��وان الش��مري ان م�لاكات
الش��ركة تق��وم بتنفي��ذ اعمال
هذا املش��روع التي تتمثل بتأهيل
خزان��ات القابل��وات واحلم��االت
وصيانته��ا وتبدي��ل التال��ف
منه��ا وكذل��ك تبدي��ل االغطية
بأغطي��ة كونكريتي��ة وترمي��م
وتبديل احلماالت التالفة وحس��ب

شددت على استحداث مكتب ُم ِّ
الوطنية
عام في االستثمار
َّ
ـش ٍّ
فت ٍ

النزاهة تؤكد شركة غير ُم ِّ
سجلة تمنح
ِّ
(بنغاليين)
سمة دخول لعمال
ٍ

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلن��ت هيئة النزاه��ة عن قيام
استقصائي تفتيشي
عمل
فريق
ّ
ٍ
س��ري تاب��ع لدائ��رة الوقاية في
زيارات
الهيئ��ة أجرى مجموع��ة
ٍ
ميدان َّي�� ٍة لهيئ��ة االس��تثمار
الوطن َّي��ة وبع��ض دوائره��ا
وأقس��امها  ،بغية االطالع على
واقع عملها وتشخيص املُع ِّوقات
وإبداء املقترح��ات ،راصدا ً
حاالت
ٍ
لتس ُّرب العمالة األجنب َّية؛ بسبب
ُّ
تلكؤ املشاريع االستثماريَّة التي
جلبت العمالة األجنب َّية للعمل
فيها.
وكشفت فريق دائرة الوقاية ،في
ُش��ر على موق��ع الهيئة،
بي��ان ن ِ
اطلعت " الصب��اح اجلديد" على
نسخة منه عن استحصال إحدى
�ول
الش��ركات ( )996س��مة دخ� ٍ
لعم��ال أجان��ب (بنغال ِّيني) برغم
سجلة وال
أ َّن هذه الشركة غير ُم ِّ
متلك أ َّي إجاز ٍة اس��تثماري َّ ٍة صادر ٍة
عن هيئ��ة االس��تثمار الوطن َّية،
ُمح ِّذرا ً م��ن تع ُّدد اجلهات املانحة
لسمات دخول العمالة األجنب َّية
تصة
ُ ،مقترح��ا ً قيام اجله��ات املخُ َّ

تقرير

ف��ي وزارة الداخل َّي��ة مبتابع��ة
موضوع تس ُّرب العمالة األجنب َّية
إل��ى الش��وارع واحمل��ال التجاريَّة
وغيره��ا ممَّن مت َّ منحهم س��مات
دخول لغرض العمل في املشاريع
االستثماريَّة وتشخيص اخملالفات
وات ِّـخاذ اإلجراءات القانون َّية بحقِّ
اخملالفني.
من جانبها اش��ارت دائرة الوقاية
إلى أن تقري��ر فريقها دعا لوضع
اس��تراتيج َّي ٍة وطن َّي�� ٍة عا َّم�� ٍة
ؤسس��ات
لالس��تثمار وإل��زام ُم َّ
الدول��ة كاف��ة بتزوي��د الهيئ��ة
الوطن َّي��ة لالس��تثمار بقاع��دة
�ات ُمتكامل�� ٍة و ُمح َّدث ٍة تحُ ِّددُ
بيان� ٍ
مش��اريع االس��تثمار واألراض��ي
الش��اغرة الصاحلة لالس��تثمار،
ُمش�� ِّددا ً على أهم َّية استحداث
ِّـش ع��ا ٍّم في هيئة
مكت��ب ُمفت ٍ
االس��تثمار الوطن َّي��ة ؛ لتفعيل
الرقابي على أدائها ،وكذلك
الدور
ِّ
أداء هيئ��آت االس��تثمار الفرع َّية
في بغداد واحملافظات.
وتابع��ت الدائ��رة أ َّن الفري��ق ذات��ه
اقترح في تقريره املُرس��لة نسخ ٌة
من��ه إل��ى مكت��ب رئي��س هيئ��ة

االستثمار إعطاء األولويَّة ملشاريع
االس��تثمار ،وتذلي��ل عقب��ات أ ِّي
مش��روع اس��تثمار ٍّي بالس��رعة
ٍ
املمكنة ،والتق ُّي��د باملُدد القانون َّية
املحُ َّ��ددة في قانون االس��تثمار رقم
( )13لس��نة  2006املُع�� َّدل ،وإزالة
التج��اوزات عل��ى األراض��ي الت��ي
ُخصص للمشاريع االستثماريَّة،
ت َّ
وتألي��ف جلن�� ٍة عاجل�� ٍة ب�ين هيئة
االس��تثمار الوطن َّية ووزارة املال َّية
زمني ُمح َّددٍ؛ لغرض
سقف
وضمن
ٍ
ٍّ
االت ِّـفاق عل��ى وضع صيغ ٍة لعقود
تخص
اإليجار أو املس��اطحة التي
ُّ
األراض��ي الت��ي مت َّ اإلقب��ال عليها
كفرص ٍة استثماري َّ ٍة.
أه��م املش��اريع
وبغي��ة جن��اح
ِّ
االستثماريَّة االستراتيج َّية املُن َّفذة
م��ن قب��ل ه��ذه الهيئة (مش��روع
الس��كني) ولغ��رض
بس��ماية
ِّ
تش��جيع املواطنني للحصول على
الوحدات الس��كن َّية في��ه ،وصوال ً
للغاي��ة املرج َّوة من هذا املش��روع
أوص��ى التقري��ر بض��رورة ات ِّخ��اذ
خط��وات ج��ادَّة لش��قِّ الطري��ق
ٍ
السريع الذي يربط بني هذا املشروع
ومركز العاصمة .

مدير عام المصرف الزراعي لـ»

التصاميم االساس��ية للمشروع
وبأعم��اق تصل الى  30-20س��م ،
مش��يرا الى ان اجناز املش��روع في
الوقت احملدد سيسهم في حتسني
وزيادة االنتاج في ش��ركة صناعة
االسمدة .
واض��اف الش��مري ان الش��ركة
متكن��ت من اجن��از  60%من اعمال
الصب والتس��ليح ملشروع انشاء
س��احة بقي��اس  2200مت��ر مربع
لوقوف وانتظار سيارات الصهاريج
الكبيرة احململة بالوقود في محطة
كهرب��اء الص��در الغازي��ة حي��ث
قام��ت الش��ركة بتنفي��ذ اعمال
احل��دل والتعديل لهذه الس��احة

ومن املؤم��ل اجناز املش��روع خالل
فترة زمنية تقدر بثالثة اشهر .
يذك��ر ان الش��ركة نف��ذت وتنفذ
عددا من املش��اريع منها مشروع
الغلون��ه لصالح ش��ركة الفارس
العامة وغاس�لات الهواء لصالح
الش��ركة العام��ة لصناع��ة
البطاري��ات ومحط��ات معاجل��ة
املياه الصناعية لصالح الشركة
العام��ة للمنتج��ات الغذائي��ة
والش��ركة العام��ة للصناع��ات
النس��يجية واجللدي��ة ومش��اريع
املدن الصناعي��ة لصالح املديرية
العام��ة للتنمي��ة الصناعي��ة
ومشاريع اخرى .

خالل لقائه بطريرك الكلدان الكاثوليك

وزير العدل :تطبيق القوانين يسهم
في الحد من التالعب بامالك العراقيين
بغداد  -الصباح الجديد:
اكد وزي��ر العدل د.حي��در الزاملي ،ان
تطبيق القوان�ين ومتابعة املتالعبني
واملفس��دين اس��هم ف��ي احل��د م��ن
التالع��ب بأم�لاك العراقي�ين بصورة
عامة واملسيحيني بصورة خاصة .
واوض��ح الوزير خالل لقائ��ه بطريرك
الكلدان الكاثوليك لويس س��اكو ،ان
اس��تكمال حتري��ر املوصل سيش��هد
عودة مباشرة للدوائر العدلية بهدف
اعان��ة النازحني وإعادة احلياة الى هذه
املناطق.
واوض��ح الوزير ان امالك املس��يحيني

الميكن ألي جهة أن تتجاوز عليها الن
أصوله��ا موثقة لدينا وق��د مت ايقاف
البيوعات عليها منذ اللحظة االولى
التي دخل فيها التنظيم االرهابي الى
املوص��ل  ،وان الوزارة واجلهد القضائي
للمحاك��م العراقية ق��ادر على اعادة
احلق��وق الصحابه��ا الش��رعيني ومن
ش��تى الطوائف واالديان ف��ي العراق،
وان مش��روع احلكوم��ة االلكتروني��ة
سيجعل نهاية لكل انواع التالعبات
في العقارات.
ب��دوره اثن��ى بطري��ك الكل��دان
الكاثولي��ك الدكت��ور لويس س��اكو

على املواقف الكبيرة والتعاون البناء
الذي قدمه وزير العدل ألبناء الطائفة
املسيحية في العراق ،وقدم الدكتور
س��اكو الش��كر من ابن��اء الطائفة
املسيحية الى الوزير ملواقفه الداعمة
جلميع ش��رائح اجملتمع وبينهم ابناء
الطائفة املس��يحية والتي اسهمت
باحلفاظ على ممتلكاتهم واعطائهم
االم��ل مبس��تقبل افض��ل  ،مش��يرا
ال��ى ان حتري��ر البالد س��تكتب بداية
الوحدة الوطنية احلقيقية الن االديان
ه��ي رس��الة محب��ة وس�لام جلميع
العراقيني.

العراق يبحث مع تركيا تطوير التعاون العلمي والثقافي
بغداد  -الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر التعلي��م العال��ي
والبح��ث العلم��ي الدكتور عبد
ال��رزاق العيس��ى م��ع الس��فير
التركي في بغداد فاحت يلدز تطوير
التعاون العلمي والثقافي.
وقال الوزير خالل اللقاء إن التعاون

العلمي بني اجلامع��ات العراقية
ونظيراتها التركية شهد تطورا
خ�لال امل��دة املاضي��ة  ،مؤك��دا
اهمية عقد مذك��رات التفاهم
وتبادل اخلبرات وتخصيص زماالت
دراس��ية للطلب��ة العراقيني في
اجلامع��ات التركي��ة ف��ي بعض

االختصاص��ات العلمي��ة الت��ي
يحتاجها العراق.
من جانبه ابدى الس��فير التركي
استعداد بالده لتعزيز اطر التعاون
العلم��ي والثقاف��ي وتخصيص
زماالت دراسية للطلبة العراقيني
في اجلامعات التركية .

»:

نسعى إلى افتتاح فروعنا في المناطق المحررة بعد تجاوز حاالت الدمار
وداد ابراهيم
ش��دد مدير ع��ام املص��رف الزراعي
صب��اح نوري الع��زاوي على خطوات
اع��دت يجري العمل بش��أنها خالل
املرحل��ة احلالية  ،لتج��اوز التخريب
والدمار الذي تس��ببت به عصابات
التط ّرف واالرهاب في املناطق احملررة
 ،من خالل تأهيل واعادة فتح سريع
شامل لبنايات فروع املصرف الزراعي
وتقدمي القروض الزراعية املمكنة .
وقال مدير عام املص��رف الزراعي ان
هذه العملية تشكل ركنا أساسيا
من اعادة احلياة واستئناف املشاريع
التنموية واالس��تثمارية والنهوض
بالواقع االقتصادي للعراق  ،بنسبة
تتجاوز االعتماد املطلق على ايرادات
النفظ  ،وتدخل في نظرة مستقبلية
لتحقي��ق االكتفاء الذاتي للس��وق

احمللي��ة ودع��م الفالح�ين واملزارعني
واملستثمرين الزراعيني .
واك��د الع��زاوي ان امكاني��ة جت��اوز
مرحلة م��ا بعد التط�� ّرف واالرهاب
الداعش��ي اجملرم  ،تس��ير بخطوات
م��ن الوطني�ين اخمللص�ين األمناء ،
وقي��ام االدارة العام��ة للمص��رف
الزراعي بإرس��ال ف��رق متخصصة
ميدانية اجرت الكشوفات للمناطق
احمل��ررة ف��ي ص�لاح الدي��ن واالنبار
وديالى واملوصل ،وش��ملت األقضية
والنواح��ي ذات الطاب��ع الزراع��ي
واالنتاجي��ة العالي��ة للمحاصي��ل
ومتميزة بإقامة املش��اريع الزراعية
 ،والتي تعمل به��ا الدولة من خالل
القوانني النافذة ،عن طريق اللجنة
الزراعية العليا املشتركة للنهوض
بالواق��ع الزراع��ي  ،وب��دات معظم
الفروع التي مت تأهيل وإعمار بناياتها
بتقدمي اخلدمات املصرفية واستقبال

مدير عام املصرف الزراعي صباح نوري العزاوي

املراجعني .
واوض��ح الع��زاوي ان »،ف��روع ف��ي
أقضية ونواحي االسكندرية وشمال
باب��ل واملناطق احمليط��ة بالعاصمة
بغداد واملقدادي��ة وحديثة والرمادي
والفلوجة والكرمة وخانقني وتكريت
والش��رقاط  ،باش��رت ف��ي عملها
م��ا عدا ف��رع بيجي نتيج��ة الدمار
الكبي��ر للقض��اء  ،ومت اختيار موقع
بدي��ل في مكان اخ��ر  ،وفي املوصل
بدأت اخلطوات باجلانب االيسر الذي
فرض��ت القوات االمنية الس��يطرة
علي��ه قبل نح��و اس��بوعني  ،ومن
املؤمل اعادة افتت��اح جميع فروعنا
باملوصل واعادة ثاني اكبر محافظة
ف��ي الع��راق ال��ى ص��دارة االنت��اج
الزراعي للمحاصيل االستراتيجية
التي اش��تهرت بها واملساعدة على
تعوي��ض اخلس��ائر ،وتوفي��ر ف��رص
عمل باجلملة تس��هم في النهوض

بالواق��ع االقتص��ادي وامتص��اص
البطالة ودعم اليد العاملة وضمان
دخل لالالف العائالت وأفرادها».
ولف��ت املدي��ر الع��ام للمص��رف
الزراع��ي الى ان»خط��وات متقدمة
حتقق��ت ،وم��ا يش��اع م��ن وص��ف
املناط��ق احمل��ررة باملدم��رة وع��دم
امكاني��ة إعادتها ،هــ��ذا كالم غير
صحي��ح وم��ن دول تتخــ��وف من
نهوض العم��ل املصرف��ي والزراعة
ف��ي الع��راق  ،خاص��ة ان البنــ��ك
املركزي العراقي واملصارف العراقية
الرائـ��دة والعامل��ة م��ن س��نوات
طويلة اثبتت امكانياتها بالقروض
والس��لف واملتابعة وحتقي��ق فائدة
للدول��ة واملزارع واملواط��ن ،وان لدينا
خططا واف��كارا ودراس��ات وبحوثا
للمس��تقبل حتمل اصرار على جتاوز
املاضي والنهوض ومد يد املساعدة
والعون للجميع .

تقارير محلية
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السعي لتطوير المنشآت السياحية على اطراف األهوار وفي داخلها
ميسان  -حسين الساهي:
كانت الورشة الثانية في ميسان ،مقر
احملافظة ،وغلب طابع املش��اركة فيها
على اجلهات اإلدارية املعنية مبجموعة
ملفات البيئة واملي��اه واآلثار ،فكان من
احلضور مدير عام صحة ميس��ان علي
محم��ود الع�لاق ،وعل��ي نعم��ة نوري
مدير الصحة العامة ،ومدراء النواحي
املعني��ة باألهوار (اخلير وبني هاش��م)،
واملهندس عدنان حس�ين عويس مدير
املوارد املائية ،واملهندس الش��اب امجد
محمد فهد ممثل هيئة االس��تثمار في
احملافظة ،واحم��د صالح نعمة املهتم
باألهوار.
وب��رزت بوض��وح من خ�لال الطروحات
حالة من األرتباك س��واء بخصوص من
ه��ي اجلهة الت��ي يتم التعاق��د معها
بخصوص تطوير املنش��آت السياحية
على اطراف األهوار وفي داخلها ،وتبني
ان��ه لم يت��م حلد اآلن أي ش��يء عملي
بش��أن تلبية اش��تراطات اليونس��كو
بخص��وص تثبي��ت إدراج األهوار ضمن
التراث العاملي ،بجانب الفجوة الكبيرة
التي شخصتها الورشة بني دور حضارة
وادي الرافدي��ن ف��ي احلض��ارة العاملية
ووع��ي املواط��ن املعاص��ر ب��دور وطنه
بهذه االسهامات البالغة األهمية في
احلضارة اإلنسانية.
وفي ه��ذا اجملال اكد عل��ي ناصر مثنى
املدي��ر اإلقليم��ي ملؤسس��ة أم��ار «ان
الوعي بدور حض��ارة وادي الرافدين في
احلضارة اإلنس��انية ميكن ل��ه ان يكون
عام��ل جذب لكل عراق��ي يضعه امام
مس��ؤوليته ف��ي جتاوز اي��ة صراعات او
معتركات تعرقل مس��يرة إع��ادة بناء
متاس��ك العراقي�ين على وف��ق تقاليد
املودة والرحم��ة والتع��اون التي كانت
سائدة في ارجاء البالد قبل الفنت التي
كانت وراءها اطراف عديدة ال تريد خيرا ً
ألي من العراقيني».
ودع��ا إلى ض��رورة العمل عل��ى ابتكار
م��ا يتخطى توق��ع تولي «الس��لطات
الرس��مية» مهم��ة تأهي��ل األه��وار
وحماية اآلثار والكشف عنها  ،بابتكار
وسائل متكن القطاع اخلاص ومنظمات
اجملتم��ع املدن��ي واألط��راف الدولي��ة
املعنية في تبني مشاريع محددة على
وف��ق التزامات واضحة وفت��رات زمنية
محددة.
من جانب��ه دعا مدي��ر الناحية محمد

يمكن أن يكون
الوعي بدور حضارة
وادي الرافدين عامل
جذب لكل عراقي
يضعه أمام مسؤوليته
في تجاوز أية
صراعات أو معتركات
تعرقل مسيرة إعادة
بناء تماسك العراقيين

املدير اإلقليمي ملؤسسة أمار يتبنى تأهيل متحف ذي قار والعالمات اإلرشادية في األهوار وتنظيفها
ش��امل عبد اهلل إلى ض��رورة االلتفات
إل��ى الرعاي��ة الصحية أله��ل األهوار
والقرى املطلة عليها.
وق��د خرجت الورش��ة بع��دة توصيات
من ابرزها التأكيد على ضرورة صياغة
سياس��ة واضحة متوازنة بشأن موارد
الع��راق املائية م��ع دول اجل��وار ومنابع
مياه��ه  ،تش��مل الوعي مبس��تلزمات
احلف��اظ على األه��وار وإدام��ة مواردها
املائية وتوفير خبرات طبية ومراكز لها
ثابتة ومتنقلة لرعاية مواطني األهوار،
ضمنه��ا مستش��فى عائ��م متنق��ل
وتوفي��ر اطب��اء وم�لاك طب��ي لرعاية
سكان األهوار وابدى املدير اإلقليمي لـ
(امار) االستعداد املبدئي لتنفيذه .
كم��ا اوصت الورش��ة بتوفي��ر خبرات
عالي��ة الكفاءة لدعم اخلب��رات احمللية
ملعاجل��ة «كارث��ة» املي��اه الثقيل��ة في
نه��ر الكح�لاء وتأثيرها عل��ى ناحيتي
الكحالء وبني هاش��م وبيئ��ة األهوار،
والعمل على احي��اء محطات معاجلة
املي��اه ،م��ع احل��رص على األبت��كار في
مناذج حملطات املعاجل��ة للمياه الثقيلة
والبزل وتأييد ما طرحه املدير اإلقليمي
ل��ـ (أمار) بش��أن التحش��يد األكادميي

والبحث��ي جلامع��ات البص��رة وذي قار
وميس��ان للحفاظ على بيئ��ة األهوار
وتطويره��ا وإقام��ة بنى حتتي��ة بيئية
وس��ياحية وصحية وثقافية تتناسب
والطموح في تثبيت ادراجها في الئحة
التراث العاملي وإقامة متحف للثقافة
الشعبية .
ورحبت الورش��ة باس��تعداد مؤسسة
امار لطبع دليل سياحي لألهوار واألثار
ووض��ع لوح��ات داللة في حال��ة توفير
مادة الدليل وتوصي��ف لوحات الداللة
عل��ى وف��ق معايي��ر اإلدارة احمللي��ة في
احملافظات املعنية مثمنة اس��تعدادها
لتدري��ب املرش��دين الس��ياحيني ف��ي
األه��وار واآلثار وض��رورة مراجعة هيئة
األستثمار لكل التعليمات والضوابط
وتولي تنفيذ مبدأ النافذة الواحدة في
تسهيل نش��اط املس��تثمرين  ،وتولي
متابعة الهيئة معامالت املس��تثمرين
وع��دم تركهم فريس��ة الروت�ين بكل
عوائقه الزمنية واشتراطاته املعرقلة.
بابل حضور مكثف
كان��ت الورش��ة الثالث��ة ف��ي باب��ل،
عل��ى قاعة كلي��ة التربي��ة الرياضية،

أقامتها كلية التربية للبنات بجامعة البصرة

ندوة حوارية بعنوان (نساء
متحديات ضد الفساد)
البصرة  -سعدي علي السند:
ش��هدت قاع��ة املؤمترات ف��ي كلية
التربي��ة للبن��ات بجامع��ة البصرة
ن��دوة رعاه��ا مجل��س محافظ��ة
البص��رة بالتعاون م��ع هيئة النزاهة
 /فرع البصرة و كانت بعنوان (نس��اء
متحديات ضد الفساد ) .
الن��دوة ب��دأت بقراءة س��ورة الفاحتة
عل��ى ارواح ش��هدائنا ف��ي الق��وات
املسلحة واحلش��د الشعبي املقدس
أعقبته��ا كلم��ة لهيئ��ة النزاه��ة
القاها رئي��س مديرية حتقيق البصرة
ماج��د العكيل��ي والتي اش��اد فيها
ب��دور امل��رأة الفاع��ل ف��ي اجملتم��ع
وأهميته خصوصا في الظروف التي
مير به��ا وطننا الغال��ي القت بعدها
عض��و مجل��س محافظ��ة البصرة
رئيس��ة جلنة املرأة في اجمللس امطار
رحي��م كلمة بينت فيها إن األس��رة
هي اللبنة االساسية في اجملتمع وإن
األم هي املدرسة األولى وهي الشريان
االساس��ي للحياة وان املرأة العراقية
كان��ت ومازالت ه��ي املضحية بكل
غال في س��بيل الوطن من��ذ القدم
والى اآلن وربط��ت ذلك بحديثها عن
م��ا قدمته امل��رأة في الوق��ت احلالي
بدفعها بكل غال سواء كان الزوج أو
األبن في مع��ارك التحرير ضد داعش
فهي التي ضحت وبس��خاء من اجل
العراق .
إحصائيات رقمية
القت بعدها مس��ؤولة قس��م املرأة
في محافظة البصرة منال العريضي
كلمة رك��زت فيها على االحصائيات
الرقمي��ة وذك��رت فيها ان امل��رأة لم
تأخ��ذ حقها في الكثي��ر من اجملاالت
وذل��ك وفق��ا لإلحصائي��ات فمثال ان
عدد القضاة الذك��ور بلغ ( )72بينما
اإلناث ( )2فقط وكذلك احلال للعمل
في ق��وى األمن الداخل��ي فهناك ()2
ضابط م��رور بينما بلغ ع��دد الذكور
( )1392وغيرها من االرقام في الكثير
م��ن اجمل��االت و له��ذا هن��اك دعوات

جانب من الندوة
للس��عي من اج��ل النه��وض بواقع
املرأة في الوقت احلالي.
بعده��ا القت س��عاد العل��ي كلمة
اش��ارت فيه��ا ال��ى عظم��ة امل��رأة
العراقية التي كانت على مر العصور
ق��ادرة عل��ى جت��اوز احملن متس��لحة
بالصب��ر والكبري��اء والرق��ة من اجل
احملافظة على مكانتها واسرتها في
الوقت نفسه .
للمرأة دور مشرف في بناء اجملتمع
بعدها ق��دم احملقق من هيئة النزاهة
حس�ين محمد بحث��ا ع��ن اتفاقية
(س��يداو) لعام  1979وه��ي اتفاقية
تهتم بالقضاء على اش��كال التميز
ضد املرأة حيث ذكر الباحث ان العراق
ص��ادق عليه��ا وانض��م اليه��ا عام
1986م وهي اتفاقي��ة تهتم بحقوق
املرأة وعدم استغاللها وعدم متييزها
بالتعليم وكذلك باحملافظة على كل
حقوقه��ا السياس��ية واالجتماعية
واالقتصادي��ة وتأت��ي اهمي��ة ه��ذه
االتفاقية الدولية كونها نصا قانونيا
دوليا ميثل عنصر مهم باجملتمعات.
وف��ي كلم��ة لرئي��س احملقق�ين في
النزاهة حس�ين علي كاظ��م والتي
شكر في مس��تهلها عميد الكلية
الدكتورة امل املنص��وري بني أهمية

دع��م املرأة في اجملتمع ملا في ذلك من
دور كبي��ر على طري��ق خدمة اجملتمع
واالرتقاء به .
وذك��ر ان العراق وبس��بب م��ا مر به
من ظ��روف اضطرت امل��رأة ان تلعب
دور األب واألم ف��ي آن واح��د خصوصا
عندما يفقد االب في معارك الشرف
 ،هذا إضافة ال��ى دورها االخر كونها
اعتل��ت مناص��ب ادارية ف��ي الدولة
حملتها مسؤولية اخرى في اجملتمع
مختتم��ا حديث��ه بالق��ول ان هناك
محققات نس��اء في الهيئة يقارعن
حيتان الفس��اد ويقمن بدورهن بكل
شجاعة .
واوضح قائال البد ان نذكر بأن ان هناك
انته��اكات للم��رأة تتع��رض لها من
االفراد أو بس��بب االع��راف والتقاليد
او بس��بب التنظيمات االرهابية وما
تتع��رض له من عملي��ات بيع مخلة
بالوضع االنساني لها .
واض��اف إن الس��بب ف��ي ه��ذه
االنته��اكات ه��ي قلة التش��ريعات
اخلاص��ة بامل��رأة وعدم وج��ود حماية
كاملة للقان��ون لها  ،مختتما بحثه
بالقول ان العراق كان سباقا في منح
املرآة حقوقها السياس��ية سواء في
الترشيح او في االنتخاب فهناك دول
عربية متنع ذلك .

تأمين المفردات الغذائية
للنازحين في حمام العليل لـ 3أشهر
بغداد  -الصباح الجديد:
اعل��ن مدير عام جتارة امل��واد العذائية
قاس��م حمود احدى تشكيالت وزارة
التجارة عن ايصال املفردات الغذائية
كامل��ة الى العائالت النازحة من امين
املوصل والعائالت املوجودة في مخيم
حم��ام العلي��ل  .وق��ال املدي��ر العام

املتواجد ف��ي مدينة املوص��ل برفقة
فري��ق من غرفة العمليات املش��كلة
في وزارة التجارة ب��أن مالكات الوزارة
متكن��ت من ايص��ال كام��ل املفردات
الغذائي��ة ال��ى اهلن��ا النازح�ين في
الس��احل االمين والى مخيم النازحني
في حمام العليل من خالل التنسيق

مع احلكومة احمللية ومجلس محافظة
املوص��ل واس��تطاع اس��طول الوزارة
الناقل من مناقلة كميات مهمة من
املفردات الغذائية ال��ى مخازن بازوايا
لتك��ون رصي��دا جي��دا ميك��ن خالله
تأمني الوض��ع الغذائي ملدينة املوصل
بعد انتهاء حقبة داعش.

حي��ث ش��هدنا حض��ورا ً كبي��را ً جتاوز
كل التوقع��ات ،بجان��ب املش��اركني
ف��ي الورش��ة ،الت��ي ضم��ت د .م��رمي
عمران موس��ى وبحثه��ا «بابل التاريخ
واحلضارة» ،وأ .حسن البيرماني وبحثه
«دور الفعاليات الثقافية في دعم إدراج
ملف بابل ضمن التراث االنس��اني» ،وأ.
حس��ن فليح في «حتدي��ات عمل دائرة
اآلثار في باب��ل» ،والباحث فالح اجلباوي
ف��ي «مدينة باب��ل األثري��ة ومتطلبات
اليونس��كو» ،ود .احمد ناجي في «لغة
العقود في اللغة البابلية».
وتبني من خالل ابحاث الورش��ة حجم
التج��اوزات الكبي��رة عل��ى املدين��ة
التاريخي��ة ،ووجود حتفظات لدى بعض
اطراف اإلسالم السياسي بشأن رعاية
االث��ار تنطلق م��ن وهم التع��ارض بني
اإلسالم واآلثار كونها احياء للوثنية.
وفي هذا اخلصوص اكد باحثون أن دفن
السيد عمران بن علي في تخوم املدينة
اآلثاري��ة ينفي م��ا يقال عن رجس��ها
 ،كم��ا تبني جت��اوز مجل��س محافظة
باب��ل عل��ى حدوده��ا وموجوداته��ا مما
يهدد تراثها مبنحه قصر رئيس النظام
اخملل��وع لإلس��تثمار ،وهو م��ا يتعارض

مع اش��تراطات اليونس��كو إلدراج اية
معالم ضمن الت��راث العاملي ،في حني
ان هيئ��ة اآلثار اصرت عل��ى حتويله إلى
متحف ،وهو األمر الذي مت االس��تجابة
له مؤخرا من خالل جلنة مستقبل بابل
التي يرأسها نائب احملافظ حسن مالك
بيرماني.
وكان في حديث الباحث اآلثاري حسني
فليح مرارة مروعة  ،فكش��ف كيف ان
البع��ض اق��دم على محو اث��ر تاريخي
يتعل��ق بالنب��ي اليه��ودي حس��قايل
وحتويله إلى مسجد ألثر مشكوك في
صحته ،برغ��م ان العال��م كله يعرف
قص��ة االنبياء الذين ج��اء بهم نبوخذ
نص��ر في س��بيه  ،وكي��ف انه غضب
عل��ى حس��قايل فالقى به ف��ي اجلب.
كما ذك��ر كيف ان الق��رآن الكرمي ذكر
بابل وآش��ور باملكان والزم��ان في اآلية
 101من سورة البقرة...وهذا كله ينفي
ما ي��روج خطأ عن وثني��ة هذه املعالم
احلضارية الت��ي جاء ذكرها في الكتاب
الكرمي  ،وهذا املوقف من اآلثار داعش��ي
متخلف وليس إسالميا  ،فلم يسجل
ف��ي تاريخ األس�لام األول أي هدم آلثار،
وشمل الهدم اصنام الكعبة فقط.

وكانت هناك مداخلة للرد على ما طرح
من قبل د .رحيم سلطاني األستشاري
ف��ي جلنة مس��تقبل بابل ،ال��ذي على
ما يب��دو لي��س معني �ا ً باآلث��ار كلية،
حيث ظن ان املدينة لم متس��ح علميا ً
م��ن قبل اآلثاريني وترس��م حدودها ،مما
ح��دا بالدكت��ورة مرمي عمران موس��ى
والباحثني حس�ين فليح وفالح اجلباوي
إلى توضيح ان حدود املدينة مرس��مة
منذ امد بعيد ،واملطلوب هو تسويرها
بعد وضع العالم��ات النهائية حلدودها
وإزالة كل التجاوزات.
واختتم��ت الن��دوة مبجموع��ة م��ن
التوصيات بعضها اسهمت مؤسسة
أم��ار ف��ي انضاجه��ا وه��ي التأكي��د
عل��ى ضرورة تعجيل كل املس��تلزمات
الضروري��ة حت��ى منتص��ف الش��هر
التاس��ع موع��د مراجعة اليونس��كو
ملس��ألة إدراج باب��ل ضم��ن الت��راث
العامل��ي ،بش��كل خ��اص التحدي��د
واحلماي��ة واإلدام��ة ومنع اي��ة جتاوزات
والعمل على تسويق البعد السياحي
العاملي لس��ومر وبابل وآش��ور ،كونها
معالم انس��انية معروفة لكل سكان
العال��م املتحضر والعودة إلى توصيات
سابقة بشان ترويج معالم اسد بابل،
وبوابة عشتار ،وحمورابي ،كونها نصبا
انس��انية حضارية وليس متاثيل وثنية
كما يزعم الداعشيون.
كم��ا اوصت الندوة على ضرورة العمل
عل��ى توفير ف��رص تنش��يط القطاع
السياحي بتسهيل دور القطاع اخلاص
ومؤسسات اجملتمع املدني وانهاء حالة
التج��اذب بني هيئ��ة اآلث��ار واحملافظة،
وحس��م كل األم��ور ملصلح��ة حماية
اآلثار من خ�لال وضع إدارتها بيد اجلهة
اخملتصة ومتكينها من كل الصالحيات
الضرورية.
وكان��ت الن��دوات الثالث ق��د اختتمت
بتأكي��د عل��ي ناص��ر مثن��ى املدي��ر
األقليم��ي ملؤسس��ة أم��ار AMAR
اس��تعداد مؤسس��ته إلى متكني وفود
من احملافظات الثالث دراسة جتربة لبنان
في حماية اثاره��ا ومحميتها ،بجانب
تنظيم دورات لإلرشاد السياحي ،ودعم
مش��روع الرعاية الصحية في األهوار،
بجان��ب العم��ل املباش��ر ف��ورا ً عل��ى
تنظيف االهوار من النفايات السابقة
الناجمة عن السياحة غير املنضبطة،
ش��ريطة ان تضع الس��لطات املعنية
باألهوار واآلث��ار ضوابط تضمن نظافة
وحماية بيئة املواقع املعنية.

تعزيز الخدمات الطبية الساندة

للقوات األمنية والحشد الشعبي
سعاد التميمي*
اكدت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود
حس�ين تصميم الوزارة وس��عيها ال��دؤوب لتعزيز
االس��ناد الطبي امليداني املقدم حلش��دنا الشعبي
املب��ارك وقواتن��ا املس��لحة واالمنية ف��ي معركتنا
املصيرية ضد االرهاب الداعشي وفلوله اجلبانة .
واشارت خالل لقائها كرمي النوري القيادي في هيئة
احلش��د الش��عبي ان ماتقدم��ه مالكاتن��ا الطبية
والصحي��ة من خدم��ات وقائي��ة وطبي��ة ملقاتلينا
االبط��ال قطرة في بحر تضحيات اولئك االش��اوس
الذي��ن رووا بدمائهم الطاهرة ت��راب الوطن وصانوا
االرض والعرض .
وجرى خ�لال اللقاء اس��تعراض اخلدم��ات الطبية
والعالجي��ة الت��ي تقدمه��ا ال��وزارة ف��ي قواط��ع
عملي��ات املواجهة ضد الدواعش اجملرمني من تأهيل
واعمار املستش��فيات والعي��ادات الطبية املتنقلة
واملستشفيات امليدانية اضافة الى املالكات الطبية
والصحية الكفوءة واج��راء العمليات اجلراحية في
اخلنادق االمامية للمعركة .
من جانبة اشاد النوري بجهود الوزيرة وقيادات الوزارة
وحرصها الكبير على التواجد في اخلطوط االمامية
من خالل التواجد امليداني والزيارات الدورية للوقوف
على مس��توى اخلدمات الصحية املقدمة ملقاتلينا
االبطال مؤكدا عل��ى ان وزارة الصحة كانت واحدة
من ركائز االنتصارات املتحققة على غربان داعش.

ّ
تجهز
الشعبية

عياداتها باألدوية
للشهر الجاري

بغداد  -الصباح الجديد:
جهزت دائرة العي��ادات الطبية الش��عبية عياداتها
بأدوي��ة األمراض املزمن��ة والعامة لش��هر اذار اجلاري
وحسب جدول زمني بالتسلم .
وأوض��ح مدير أع�لام الدائرة س��عد اإلبراهيمي قيام
قسم الصيدلة واخملازن في الدائرة بتجهيز العيادات
الطبية الشعبية واالستشارية في بغداد واحملافظات
بأدوية األمراض املزمنة والعامة وحسب جدول زمني
يحدد لكل عيادة تاريخ تسلمها احلصة الدوائية .
وأض��اف االبراهيمي أن األدوي��ة التي توزع هي ما يتم
جتهيزن��ا ب��ه من مخازن الش��ركة العامة لتس��ويق
األدوية واملس��تلزمات الطبي��ة واغلب أدوية األمراض
املزمنة الضرورية متوفرة ومنها األنس��ولني الصافي
واخمللوط والفنتولني والكابوتني والديباكني القطرات
واحلب قيد التحليل .
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الجيش اليمني يعلن

سيطرته على مديرية أرحب
صنعاء ـ رويترز:
أعل��ن اجلي��ش اليمني املوال��ي للرئي��س عبد ربه
منص��ور هادي ،امس االول األحد  ،س��يطرته على
مديرية أرحب املطلة على مط��ار صنعاء الدولي،
بعد التقدم الذي أحرزه خالل اليومني املاضيني.
وقال مصدر مطلع إن« :قرية بيت قطيش التابعة
ألرح��ب بات��ت حت��ت الس��يطرة الناري��ة الكاملة
للجيش» .وأض��اف أن التقدم ال��ذي أحرزته قوات
اجليش اليمني ،في جبهة نهم خالل املعارك التي
ش��هدتها املديرية في اليوم�ين األخيرين ،مكنها
من الس��يطرة على مديرية أرحب الواقعة شمال
العاصمة صنعاء.
م��ن جهتها ،نقلت صحيفة «الش��رق األوس��ط»
الس��عودية عن الناطق الرس��مي باس��م اجليش
اليمن��ي ،عبده عب��د اهلل مجلي ،قول��ه إن «قوات
اجليش واملقاومة تسيطر ناريا على عدد من الطرق
الرابط��ة بني مديرية نهم وبني حش��يش ،ومت فرار
عدد من امليليش��يات أمام ضربات اجليش اليمني،
إضافة إلى اختراق دفاعات االنقالبني التي تكبدت
خسائر كبيرة في األرواح واملعدات».

«يونيسيف» تعلن عام 2016
األسوأ لألطفال السوريين

دمشق ـ رويترز:
ش��هد  2016مقتل أكبر عدد من األطفال باملقارنة
بأي عام آخر منذ بداية احلرب األهلية
قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيس��يف)
إن أطفال سوريا كانوا «في أسوأ ظروف ممكنة» في
عام  ،2016الذي شهد مقتل أكبر عدد من األطفال
باملقارنة بأي عام آخر منذ بداية احلرب األهلية.
وقالت املنظمة إن  562طفال على األقل قتلوا خالل
العام املاضي ،من بينهم  255قتلوا في مدارس��هم
أو بالق��رب منها ،بزيادة بلغ��ت  20في املئة عن عدد
الذين قتلوا خالل  .2015ويش��مل هذا العدد أولئك
الذين جرى التحقق رس��ميا م��ن مقتلهم ،وهو ما
يعني أن عدد الضحايا قد يكون أعلى بكثير.
ويص��ل ه��ذا العدد إلى ضع��ف م��ا كان عليه عام
 ،2015وفق��ا للتقري��ر الصادر ع��ن املنظمة .ووجد
اجملندون أنفسهم على خط املواجهة ،أو استخدموا
في تنفيذ أحكام اإلع��دام ،أو كانتحاريني ،أو حراس
للس��جون .وقال املدير اإلقليمي لليونيس��يف في
منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا ،خيرت
كاب��االري ،ال��ذي يزور س��وريا حاليا« :عم��ق املعاناة
لم يس��بق له مثيل» .وأضاف« :ماليني األطفال في
سوريا يتعرضون للهجوم بش��كل يومي ،وانقلبت
حياتهم رأسا على عقب».

ضمن أكبر تعاون يجمع بين الدول الثالث منذ حرب الخليج في 1991

مناورات عسكرية ضخمة بين مصر والبحرين واالمارات
للقضاء على اإلرهاب وتجفيف مصادر تمويله

متابعة الصباح الجديد:
أشاد عدد من القيادات السابقة في
صفوف القوات املسلحة املصرية،
بإجراء مصر مناورات عسكرية مع
نظيرتها البحرينية واإلماراتية ،في
أكب��ر تع��اون عس��كري يجمع بني
الدول الثالث منذ عام .1991
وأكدوا أن املناورة املُرتقبة لن تكون
األول��ى واألخي��رة  ،إذ س��بق واتفق
رؤس��اء أركان جي��وش دول اخللي��ج
العرب��ي ،خالل اجتماعه��م األخير
ال��ذي اس��تضافته دول��ة اإلمارات
العربي��ة املتح��دة ،مطل��ع ش��هر
كانون الثاني املاض��ي ،على ضرورة
تعزيز التعاون العسكري بني الدول
العربية ،وتوحيد املفاهيم القتالية
وتب��ادل املعلوم��ات ،ونق��ل اخلبرات
في ظل التحديات املش��تركة التي
تواجهه��ا دول املنطق��ة ،وعل��ى
رأسها انتشار التطرف.
ويرى قائد احلرس اجلمهوري السابق،
ومحاف��ظ األقصر األس��بق ،اللواء
محمود خلف ،أن املن��اورة املُرتقبة
تهدف إلى توجيه رسائل عدة ،إلى
دول إقليمي��ة ودولية ،فهذه املناورة
مبثابة ،رسالة «حتذيرية» إلى العديد
من ال��دول الت��ي تدع��م االرهاب ،
وتش��كل خطر على الدول العربية
ف��ي املنطقة  ،وس��يتم ردعه بكل
قوة وحس��م ،وثاني هذه الرس��ائل
إل��ى دول دولي��ة ،تس��عى منذ عام
 2011إل��ى تنفي��ذ مخططاته��ا
التآمري��ة في إط��ار ما يُع��رف بـ «
الربي��ع العربي « ،وال��ذي تبني بعد
مرور  6أع��وام على اندالع ما هو إال
خصيصا من جانب
صنع
ً
«خريف»ُ ،
أجه��زة مخاب��رات دولي��ة ،من أجل
تفتيت دول املنطقة والقضاء على
جيوشها.

الشرطة االسرائيلية تقتل

مهاجما فلسطينيا في القدس
غزة ـ أ ب ف:
اعلنت ناطقة باسم الشرطة االسرائيلية مقتل
فلس��طيني ج��رح بس��كني ام��س االثن�ين اثنني
من حرس احلدود االس��رائيليني عن��د احد مداخل
القدس القدمية.
وقالت الشرطة ان املهاجم الذي يقيم في القدس
الشرقية احملتلة دخل الى مركز حلرس احلدود وجرح
اثنني منهم قبل ان يتم قتله.
واوضح��ت الش��رطة ان اح��د اجلريح�ين اصابته
خطيرة والثاني اصابته اقل خطورة.
ومن��ذ االول م��ن تش��رين االول  ،2015قت��ل 255
فلس��طينيا واربع��ون اس��رائيليا وأميركي واحد
وأردني واريتري وسوداني في اعمال عنف تخللتها
مواجهات بني فلسطينيني واسرائيليني ،بحسب
تعداد لوكالة فرانس برس.
وتفي��د الس��لطات االس��رائيلية أن معظ��م
الفلس��طينيني الذي��ن قتل��وا كان��وا يقومون او
يحاولون القيام بعمليات طعن أو دهس ،فيما قتل
ع��دد آخر خ�لال تظاهرات أو اش��تباكات أو غارات
جوية على قطاع غزة.

تقـرير

شؤون عربية ودولية

مسلم :الدول الثالث
حريصة على القضاء
على االرهاب الذي
استشرى في المنطقة،
وتجفيف مصادر
تمويله ،والقضاء على
أذرعه في الداخل،
جماعة اإلخوان
المحظورة في مصر
واإلمارات ،فهي بمثابة
« األم»

ويتف��ق مع��ه مستش��ار أكادميية
ناصر العس��كرية ،الل��واء طلعت
مسلم ،أن هذه املناورة مبثابة رسالة
إلى هذه الدول ،وأن مصر والبحرين
واإلمارات ،ستقف حجرة عثرة أمام
ه��ذه اخملطط��ات ،وس��تعمل على
إجهاضها وردع القائمني عليها.
وأض��اف مس��لم ،أن ه��ذه ال��دول
الث�لاث حريص��ة عل��ى القض��اء
على االره��اب الذي استش��ري في
املنطق��ة ،وجتفيف مص��ادر متويله،
والقضاء عل��ى أذرعته في الداخل،
جماعة اإلخ��وان احملظورة في مصر
واإلم��ارات ،فهي مبثابة « األم» ،التي
خّ رج من رحمها ،كل هذه اجلماعات

املتطرف��ة ،ل��ذا فهن��اك تب��ادل
معلومات بني مصر وأش��قائها عن
اجلماع��ات االرهابي��ة وتتبع مصادر
متويلها ،الس��يما أن ال��دول الثالث
تواجه نفس اخلط��ر ،وهو التطرف،
ال��ذي كان املل��ف الرئيس��ي على
طاولة اجتماع رؤس��اء أركان حرب
دول اخللي��ج ،ال��ذي ش��اركت في��ه
مص��ر بدعوة من اإلم��ارات العربية
منذ شهرين.
ومناورة «حم��د ،»-2و»زايد ،»-2هي
مناورات عسكرية مشتركة ،جتمع
ب�ين الق��وات املس��لحة املصري��ة
والبحريني��ة واإلماراتي��ة ،في أكبر
تعاون عس��كري يجمع ب�ين الدول

الثالث منذ عام  ، 1991وتهدف هذه
املن��اورات إلى رف��ع الكفاءة الفنية
والقتالي��ة للعناص��ر املش��اركة،
وتنفيذ مخط��ط التحمل والنقل
االس��تراتيجي للقوات ،من مناطق
متركزه��ا إل��ى موان��ئ التحمي��ل
والوص��ول ،مب��ا يُحق��ق النق��اط
واألهداف التدريبية املرجو الوصول
إليه��ا ،وص��ولاً إلى أعل��ى معدالت
الكف��اءة واالس��تعداد القتال��ي
لتنفيذ مهمات مشتركة بني قوات
الدول الث�لاث ،ملواجهة والتحديات
التي تحُ يط باملنطقة ،وعلى رأسها
انتشار التطرف.
وترتبط مصر بعالق��ات وثيقة مع

دولة اإلم��ارات انطال ًقا م��ن اقتناع
مش��ترك بني الطرف�ين للمصالح
املشتركة واالعتماد املتبدل ،وإميان ًا
بأهمية واس��تقرار الطرفني ،كانت
مص��ر من أول��ى الدول الت��ي أيدت
بش��كل مطلق االحتاد ف��ور إعالنه
ع��ام  ،1971ودعمته كركيزة لألمن
واالستقرار دول ًيا وإقليم ًيا ،وإضافة
لقوة جديدة إلى العرب.
وأدرك��ت اإلم��ارات كذل��ك أهمية
مص��ر ف��كان موقف الش��يخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،رئيس الدولة
س��ابقًا ،ف��ي ح��رب تش��رين األول
 ،1973باتخ��اذه ق��راره التاريخ��ي
بدعم املعرك��ة القومية حتى آخر

فلس ف��ي خزينت��ه ،وق��ال كلمته
املش��هورة «لي��س امل��ال أغلى من
الدم العربي وليس النفط أعلى من
الدماء العربية».
وتتس��م العالقات ب�ين جمهورية
مص��ر العربي��ة ومملك��ة البحرين،
بأنه��ا عالق��ات تاريخي��ة أخوي��ة
وطيدة ومتميزة أساسها التواصل
واحملبة بني قيادتي وشعبي البلدين
الش��قيقني واملصلح��ة العربي��ة
املش��تركة ،مم��ا جعله��ا
منوذج��ا
ً
يحتذي به في العالقات العربية في
تنس��يق املواقف ،وتطابق الرؤى في
التعامل مع قضايا األمتني العربية
واإلسالمية.

قتلى وجرحى في تفجيرين بالعاصمة الصومالية مقديشو
مقديشو ـ بي بي سي:
قتل  11ش��خصا عل��ى األقل في
انفجاري��ن بالعاصمة الصومالية
مقديش��و .فق��د فج��ر انتحاري
س��يارة مفخخة ق��رب فندق ،في
ش��ارع مك��ة املكرم��ة املزدح��م،

مبقديش��و مخلف��ا  6قتل��ى و4
جرح��ى عل��ى األق��ل ،حس��ب
تصريحات الشرطة.
ول��م تعلن أي جهة مس��ؤوليتها
عن التفجير ،ولكن حركة الشباب
املتش��ددة دأبت على اس��تهداف

فنادق في مقديش��و ،مثلما حدث
في تفجير في كانون الثاني ،الذي
قتل فيه  26شخصا.
وقت��ل خمس��ة أش��خاص آخرون
عندم��ا أطل��ق جندي الن��ار على
حافلة صغي��رة مفخخة ،حاولت

اقتحام مدرس��ة تعس��كر فيها
قوات االحتاد األفريقي.
وعل��ى الرغم م��ن إبع��اد احلركة
املتش��ددة م��ن معاقلها وس��ط
وجنوب��ي الصومال فإنه��ا ال تزال
تش��ن حرب عصابات في مختلف

مناطق الب�لاد ،واس��تهدفت في
السنوات األخيرة نقاط التفتيش
ومواق��ع الق��وات التابع��ة لالحتاد
األفريق��ي ،التي تس��اند احلكومة
الصومالية.
وقد تعهد الرئيس اجلديد ،محمد

عب��د اهلل محم��د ،ف��ي حملت��ه
االنتخابي��ة بإح�لال األم��ن ف��ي
البالد ،ولكن حكومته بحاجة إلى
إحكام س��يطرتها عل��ى العديد
من املناطق م��ن بينها العاصمة
مقديشو.

كوريا الشمالية تقاطع جلسة لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة
جنيف ـ رويترز:
قاطعت كوريا الشمالية مراجعة
ف��ي األمم املتح��دة لس��جلها في
مجال حقوق اإلنسان امس االثنني
فيما قال مقرر األمم املتحدة اخلاص
بحقوق اإلنس��ان هناك إن تصاعد
العداء في ش��به اجلزي��رة الكورية
يزي��د من تراج��ع فرص احل��وار مع
حكومة الزعيم الكوري الشمالي

كيم جوجن أون املنعزلة.
وعق��د مجل��س حقوق اإلنس��ان
جلس��ة مدتها س��اعتان بش��أن
االنتهاكات في كوريا الش��مالية
حيث دع��ا خبراء حقوق اإلنس��ان
التخ��اذ إج��راءات ض��د مرتكب��ي
اجلرائم ضد اإلنسانية التي وثقها
تقرير لألمم املتحدة في  2014فصل
ممارس��ات في س��جون سياس��ية

وعمليات جتويع وإعدام.
وقال تشوي ميوجن نام نائب سفير
بيوجني��اجن إل��ى األمم املتح��دة ف��ي
جنيف لرويترز «لن نش��ارك في أي
اجتماع عن موقف حقوق اإلنسان
في جمهوري��ة كوريا الدميقراطية
الشعبية ألن دوافعه سياسية».
وق��ال مق��رر األمم املتح��دة اخلاص
بحق��وق اإلنس��ان ف��ي كوري��ا

الش��مالية توماس أوجيا كوينتانا
إنه يأس��ف للق��رار لكن��ه ال يزال
يس��عى إل��ى التواصل م��ع كوريا
الشمالية.
وق��ال إن التوت��رات السياس��ية
والعسكرية املتصاعدة ال يجب أن
حتجب االنتهاكات املس��تمرة عن
التدقيق الدولي.
وتابع أوجيا كوينتان��ا أمام اجمللس

املؤلف من  47عضوا «ليس هناك
م��ن إصالح��ات س��ريعة ممكنة أو
حل��ول فورية ملواجه��ة انتهاكات
حقوق اإلنسان بالنطاق والطبيعة
الت��ي مت اإلبالغ عنها لفترة طويلة
في جمهوري��ة كوريا الدميقراطية
الشعبية».
وأض��اف «جم��دت التوت��رات
العس��كرية احلوار م��ع جمهورية

كوري��ا الدميقراطي��ة الش��عبية
بشأن حقوق اإلنسان».
وق��ال إن هن��اك ما يت��راوح بني 80
ألفا و  120ألفا في أربعة س��جون
سياس��ية معروف��ة ف��ي كوري��ا
الش��مالية وإن مئ��ات األس��ر في
كوري��ا اجلنوبي��ة والياب��ان ال تزال
تبحث عن أقارب مفقودين يعتقد
أن كوريا الشمالية خطفتهم.

ّ
لحض مواطنيه على المشاركة في االستفتاء لـ»أردوغان»

مرشحون فرنسيون ينتقدون موافقة باريس على زيارة وزير الخارجية التركي
باريس ـ أ ب ف:
هاج��م اليم�ين واليم�ين املتط��رف
الفرنس��يان واملرش��ح الوس��طي
لالنتخابات الرئاس��ية امس االول االحد
الس��لطات الفرنس��ية ملوافقتها على
حضور وزير اخلارجية التركي الى فرنس��ا
حل��ض مواطني��ه عل��ى املش��اركة ف��ي
االس��تفتاء لتعزي��ز صالحي��ات الرئيس
التركي رجب طيب اردوغان.
وبعد منع الوزير التركي مولود تش��اوش
اوغلو من زيارة هولندا الس��بت املاضي،
س��محت ل��ه الس��لطات الفرنس��ية
باملشاركة امس االول االحد في جتمع في
مدينة ميتز في ش��مال شرق البالد امام
نح��و الف ش��خص في قص��ر املؤمترات،
تلبية لدعوة جمعية محلية.
وف��ي كلمت��ه الت��ي نقلته��ا مباش��رة
ش��بكات تلفزيون تركية ،هاج��م الوزير
التركي هولندا ووصفها بانها «عاصمة
الفاشية» ،وهو تعبير سبق ان استخدمه
اردوغان خالل االيام املاضية بعدما منعت
الهاي زيارة تشاوش اوغلو.
ودع��ا الوزي��ر الترك��ي مواطني��ه ال��ى
املوافقة على مش��روع تعديل الدس��تور
لتعزيز صالحي��ات الرئيس التركي خالل
االس��تفتاء املقرر في السادس عشر من

نيسان.
وردا عل��ى ه��ذه الزي��ارة والتجمع كتبت
مرش��حة اليم�ين املتط��رف مارين لوبن
تغري��دة قال��ت فيه��ا «مل��اذا علين��ا ان
نتس��امح على ارضنا مع اقوال ترفضها
دميوقراطي��ات اخ��رى؟ ال نري��د حم�لات
انتخابية تركية في فرنسا».
من جهته اتهم مرش��ح اليمني فرنسوا
فيون الرئيس االشتراكي فرنسوا هوالند
بـ»االبتعاد بش��كل فاضح عن التضامن
االوروب��ي» الن جتمعات تركية عدة مماثلة
الغي��ت خالل االي��ام املاضية ف��ي املانيا
والنمسا وسويسرا وهولندا.
وق��ال فيون في بيان «كان ال بد من اتخاذ
موقف مش��ترك ازاء الطلب��ات التركية،
وكان م��ن االفض��ل لو منع��ت احلكومة
الفرنسية تنظيم هذا التجمع».
ووص��ف املرش��ح الوس��طي اميانوي��ل
ماك��رون تصريح��ات اردوغ��ان بـ»غي��ر
املقبولة» ،مضيف��ا «على بالدنا اال تقبل
ب��ان يحص��ل اي انف�لات عل��ى اراضيها
وال اي هجوم عل��ى دميوقراطيتنا او على
حلفائنا وقيمنا».
وق��ال ف��ي االط��ار نفس��ه املرش��ح
االش��تراكي لالنتخابات الرئاس��ية بنوا
آم��ون ان «دور فرنس��ا ال يقضي بان مننع
نقاش��ا رغم خالفاتنا مع اردوغان» ،قبل
ان يضيف «اال ان على تركيا ان تعود الى

مرشحة اليمني املتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبان
املنط��ق ،وعندم��ا تقرر املاني��ا او هولندا
عدم الترخي��ص لقيام جتمع فان املقارنة
مع النازيني ال ميكن تبريرها باي شكل».
وفي السياق نفسه قال املرشح اليميني
لالنتخابات الرئاس��ية الفرنس��ية هنري

غينو ان��ه ما كان على فرنس��ا ان توافق
عل��ى اقام��ة ه��ذا التجمع ،معتب��را ان
الرئيس التركي «خطر على الدميوقراطية
والسالم في العالم».
اما وزير اخلارجية جان مارك ايرولت فكان

اعتب��ر ان ه��ذا اللقاء في ميت��ز يأتي في
اطار احت��رام «حرية التجم��ع» ودعا الى
«التهدئ��ة» بش��أن االزم��ة ب�ين هولندا
وتركيا .وش��كر اردوغان امس االول االحد
لفرنسا س��ماحها بزيارة تشاوش اوغلو

وهنأها النها «لم تقع في الفخ».
ويعيش في فرنس��ا نحو  700الف تركي
او فرنس��ي من اصل ترك��ي بينهم 160
الف��ا في ش��رق الب�لاد .وهن��اك  70الفا
منهم تسجلوا على اللوائح االنتخابية
التركية ينتخب منهم عادة نحو .60%
وف��ي الش��أن ذاته اب��دى وزي��ر الداخلية
االملان��ي ام��س االول االح��د معارضت��ه
جمل��يء وزراء اتراك الى املانيا للمش��اركة
في جتمعات مؤي��دة للرئيس رجب طيب
اردوغان ،وهو موضوع يثير ازمة بني انقرة
والعديد من الدول االوروبية.
وص��رح توم��اس دي ميزيي��ر لقن��اة «ايه
آر دي» العام��ة «ش��خصيا ،ال اؤي��د هذه
املظاه��ر .ال ارغب فيه��ا .ال عالقة الملانيا
بحملة (انتخابية) تركية».
وتراه��ن انق��رة الى حد بعي��د على هذه
التجمع��ات القن��اع اتراك اخل��ارج بتاييد
تعزي��ز س��لطات اردوغان الذي س��يكون
موضع استفتاء الش��هر املقبل .وتضم
املانيا اكبر جالية تركية في العالم تقدر
ب 1,4مليون نسمة.
لك��ن ه��ذه التجمع��ات اث��ارت ازم��ة
دبلوماس��ية بني انقرة م��ن جهة وبرلني
والهاي من جهة اخرى.
وهذا الش��هر ،الغ��ت م��دن املانية عدة
جتمع��ات مماثل��ة كان سيش��ارك فيه��ا
مس��ؤولون اتراك ،ما اثار غضب اردوغان

ال��ذي وص��ف ه��ذه االج��راءات بانه��ا
«ممارسات نازية».
ولك��ن دي ميزيير لم يدع خ�لال املقابلة
التلفزيونية ال��ى حظر هذه التجمعات،
معتب��را ان خطوة مماثلة تتطلب درس��ا
عميقا.
وقال «هناك حدود ،حدود واضحة جدا في
القانون اجلنائي مثال .من يهني او يهاجم
املانيا او نظامها الدس��توري بنية سيئة
ينتهك القانون .وهنا تكمن احلدود».
م��ن جهتها ،اعتبرت املستش��ارة انغيال
مي��ركل ان اتهام��ات اردوغ��ان لبالده��ا
بـ»النازية» تثير «احلزن واالحباط».
واك��دت ان املس��ؤولني االت��راك ميكنهم
عقد ه��ذه التجمعات م��ا دامت معلنة
«ف��ي ش��كل مالئ��م وضم��ن مواعي��د
(واضحة) وفي شكل شفاف».
وف��ي مقابل��ة م��ع ش��بكة «زد دي اف»
التلفزيوني��ة امس االول االح��د ،دعا وزير
املالية االملاني فولفغانغ ش��وبليه تركيا
«للعودة الى املنطق».
وتط��رق ش��وبليه ال��ى مصير مراس��ل
صحيفة «دي فيلت» الصحافي التركي
دنيز يوجل الذي يحمل اجلنسية االملانية
واملوق��وف ف��ي تركي��ا بتهم��ة الدعاية
«االرهابية» ،قال ش��وبليه ان «املسؤولني
االتراك نسفوا االسس الالزمة الي تقدم
في مجال التعاون».
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يسعى الى عدم بقائه أسير الواردات النفطية

الذهب يرتفع بدعم األخطار

العراق يعمل على زيادة الموارد المالية من القطاعات البديلة
بغداد ـ وكاالت:
أعل��ن محاف��ظ البن��ك املرك��زي
العراق��ي عل��ي الع�لاق تراج��ع
ال��واردات بالدوالر من بي��ع النفط
اخل��ام إل��ى  70ف��ي املئ��ة ،إال أن
«املرك��زي» حاف��ظ على مس��توى
مقب��ول م��ن االحتي��اط النق��دي
بالعمل��ة الصعب��ة والذهب عند
 49بليون دوالر ،م��ا يغطي االلتزام
اخلارج��ي ويع��د مؤش��را ً إيجابي��اً.
ولف��ت إل��ى أن ذل��ك حظ��ي بثناء
املنظم��ات العاملي��ة املتخصصة،
كما أن االحتياط يُحتسب من قبل
«املركزي» وصن��دوق النقد الدولي
بدق��ة وال يثي��ر قلق��ا ً للس��نوات
اخلمس املقبلة.
وأكد خالل لقاء إعالمي أن «أسعار
الصرف في األسواق احمللية ما تزال
ضمن احلدود املقبولة مقارنة بدول
أخ��رى» ،الفتا ً إل��ى أن «املركزي نّ
قن
بيع الدوالر عام  2016إلى  33بليون
دوالر من  44بليونا ً العام السابق».
وش��دد عل��ى أن «ع��ام  2016يعد
األصع��ب على املس��توى املالي ،إذ
بلغ العج��ز  24تريليون دينار (20.4
بليون دوالر) ،وكانت منافذ تغطيته
تواج��ه صعوب��ات كبي��رة ،ولك��ن
استدركنا الوضع على رغم موقف
احلكوم��ة املتمث��ل ف��ي احلص��ول
على متوي��ل خارجي ميك��ن وصفه
بالصع��ب ،ولم يكن أمامنا س��وى
املنظم��ات املتخصص��ة الدولي��ة
ومنها صن��دوق النقد الدولي الذي
يعطي الض��وء األخضر للحصول
على الديون من خ�لال تقاريره في
شأن البلد املعني».
وأوض��ح الع�لاق أن «املركزي مهتم
مبلف تبييض األموال ومتويل األرهاب
الذي يعد من أب��رز معايير التعامل
مع صن��دوق النقد الدولي» ،مؤكدا ً
أن «م��ا لفت صندوق النقد مؤش��ر
التضخ��م ال��ذي مت��ت الس��يطرة

ما تزال أسعار
الصرف في األسواق
المحلية ضمن الحدود
المقبولة مقارنة بدول
أخرى وأن «المركزي
قنّن بيع الدوالر عام
 2016إلى  33بليون
دوالر من  44بليون ًا
العام السابق

مستوى في ثالثة أشهر

الس��ابقة ل��م تط��ور القطاعات
االقتصادية احلقيقي��ة الصناعية
والزراعي��ة والس��ياحية ،م��ا خلق
منوذج��ا ً اقتصادي��ا ً أث��ر س��لبا ً في
الواق��ع ،كم��ا أن طبيع��ة ال��دورة
االقتصادي��ة احلالي��ة ال تط��ور
االقتص��اد الوطن��ي إذ يص��ب في
االعتماد على ال��واردات اخلارجية».
وأش��ار إل��ى أن «مب��ادرة املرك��زي
بتخصيص  6بالي�ين دوالر في ظل
الظرف املالي الصعب للقطاعات
اإلنتاجي��ة واخلدمية هدفه تفعيل
العملية اإلنتاجية ومعاجلة جوهر
املشكلة االقتصادية» ،الفتا ً إلى أن

«ه��ذه املبادرة اصطدم��ت بالواقع
املؤسس��اتي ال��ذي لم يس��تطع
استثمارها فعالً على أرض الواقع».
وأوض��ح أن «املركزي طب��ق  90في
املئ��ة م��ن املعايي��ر ال��ـ ،45ومتكنا
عبره��ا م��ن النف��اذ م��ن املنطقة
الرمادي��ة إل��ى منطق��ة املتابع��ة
اخلارجي��ة وابتعدن��ا ع��ن منطقة
اخلطر».
وع��ن بي��ع ال��دوالر قال الع�لاق إن
«املرك��زي مرتب��ط مب��دى االلت��زام
بالقواع��د الدولي��ة ،وط ّورنا برامج
بيع الدوالر وافتتحنا مكاتب دولية
للتحويل اخلارجي» ،موضحا ً أن «بيع

الدوالر مكتسب الصفة الشرعية
ويستند إلى قانون البنك املركزي».
وتط��رق إل��ى النش��اط املتنام��ي
للصيرفة اإلسالمية واالنفتاح على
منح موافقات ملصارف إس�لامية،
عادا أن «عددا ً كبيرا ً من األشخاص
يرغ��ب في التعامل م��ع هذا النوع
من املصارف ،وس��تخضع التجربة
للتقومي بعد فترة مع ّينة».
وكش��ف العالق أن «املرك��زي قادر
عل��ى تغطي��ة التزام��ات الع��راق
الدولية ومتويل التج��ارة اخلارجية،
كم��ا أن احتي��اط العمل��ة ضمن
املعايي��ر واملرك��زي يغط��ي أيض��ا ً

العمل��ة احمللية بنس��بة كبيرة ،إذ
تؤث��ر في حصص األجي��ال املقبلة
من الثروة ،والتي س��تتحمل أعباء
السياسات االستهالكية اخلاطئة
للجي��ل احلالي» .وأض��اف« :اعتمد
الع��راق خ�لال الس��نوات األخيرة
على س��د العجز املال��ي من خالل
االقت��راض الداخل��ي واخلارجي ،ما
دفع��ه إلى إبرام اتف��اق مع صندوق
النق��د الدولي أخي��را ً القتراض 5.4
يعد
بلي��ون دوالر ،كما أن الصندوق ّ
ضامنا ً للحصول على قروض أخرى
تقدر ب��ـ 18بليون دوالر م��ن الدول
العربية واألجنبية».

دول الخليج تعزز استثماراتها في تقنيات استخراج النفط وآلياته
ابو طبي ـ وكاالت:
تس��عى دول املنطق��ة إل��ى تطوير
القطاعات االقتصادية ،التي ميكن
لها إجناح خططها واستراتيجياتها
تق��دم
احلالي��ة واملس��تقبلية ،إذ
ّ
القط��اع الصناع��ي درج��ات على
سلم األولويات التنموية ،على رغم
ضخام��ة االس��تثمارات املطلوبة
وطول فترة جني العائدات واسترداد
رأس املال.
وع��دت ش��ركة «نف��ط اله�لال»
اإلماراتي��ة في تقرير أس��بوعي ،أن
«وص��ول اس��تراتيجيات التنمي��ة
والتنويع االقتص��ادي إلى أهدافها
غي��ر ممك��ن ،م��ن دون النظ��ر إل��ى
الوقائ��ع والتحدي��ات احمليط��ة
باقتصادها سواء محليا ً وخارجياً».
وأك��دت ض��رورة أن «تتبع أس��لوب
الش��مولية والتخطي��ط اجلي��د
القائ��م عل��ى احلاج��ات احلالي��ة
واملستقبلية الواجب استهدافها،

لتعزيز الطاق��ات املولدة والعائدات
وزيادة دخله��ا والرب��ح اإلجمالي».
وأك��دت أن اس��تغالل دول املنطقة
فرص االستثمار القائمة أو الدخول
في ش��راكات مع شركات خارجية
لديه��ا اخلب��رة وحصص س��وقية
مرتفع��ة« ،س��يكون ل��ه نتائ��ج
إيجابية ال حدود لها على مس��توى
اقتصاداته��ا وقطاع��ات الصناعة
وتطويرها».
وع��د التقرير أن االس��تثمارات في
صناعة املعدات واآلليات والتقنيات
املتصل��ة بالصناع��ة النفطي��ة «
م��ا ت��زال ضعيف��ة وتعتم��د على
الش��ركات األجنبية في تصنيعها
وتطويرها واحتكارها في تعاقدات
كثي��رة ،م��ا ينعك��س س��لبا ً على
أطراف املعادلة من منتجي النفط
والغاز» .ولفت إل��ى النقاش الدائر
حاليا ً على مستوى الدول املتقدمة
حول قي��ادة احلقبة اجلديدة لتقنية

لندن ـ رويترز:
ارتفع الذه��ب اإلثنني)بفضل الطلب على املالذات
اآلمنة قبل انتخابات في أوروبا ليواصل ابتعاده من
املستوى األقل في خمسة أس��ابيع الذي سجله
في األسبوع املاضي وسط توقعات بزيادة وشيكة
ألسعار الفائدة في الواليات املتحدة.
وصعد الذهب في املعامالت الفورية  0.3في املئة
إلى  1208.61دوالر لألوقية بحلول الساعة 06:34
بتوقي��ت غرينتش ،في حني ارتف��ع في التعامالت
اآلجل��ة ف��ي الواليات املتح��دة  0.6ف��ي املئة إلى
 1208.10دوالر ألوقية.
وقال مدي��ر تداول الس��لع األولية في «س��تاندرد
بنك» بطوكيو ،يويتشي إيكيميزو« :الناس واثقون
متاما ً من أن أسعار الفائدة سترتفع».
ون��زل الذه��ب ف��ي املعام�لات الفورية إل��ى أدنى
مس��توياته من��ذ  31كان��ون الثان��ي (يناي��ر) إلى
 1194.55دوالر لألوقي��ة يوم اجلمعة املاضي ،لكنه
تعافى الحقا ً ليسجل  1206.36دوالر لألوقية.

النفط ينخفض إلى أدنى

محافظ البنك املركزي العراقي علي العالق
عليه على رغم كل التحديات التي
واجهها العراق ،إذ تُعقد اجتماعات
دوري��ة ب�ين املنظم��ات الدولي��ة
املتخصص��ة ف��ي الش��أن املال��ي
والع��راق لتحديد أب��رز التطورات».
وأك��د «ض��رورة العمل عل��ى زيادة
املوارد املالية للبلد وأال يبقى العراق
أس��ير ال��واردات النفطي��ة الت��ي
تعرض��ه إل��ى تهديدات» ،مش��ددا ً
على أن «التحرك التدريجي لتنمية
املوارد اإلنتاجية  5في املئة س��نويا ً
أم��ر مهم جدا ً
ويحد م��ن االعتماد
ّ
على مصادر النفط».
ولف��ت الع�لاق إل��ى أن «املوازن��ات

السياسية في أوروبا

املعلوم��ات واالتص��االت ودع��م
الطاقة األكثر ذكا ًء ،والتي تش��مل
احلل��ول العالي��ة اجل��ودة واإلدارة
الرقمية لإلنتاج وإدارة األصول ،التي
تدعم قطاع الطاقة وتس��اهم في
تقلي��ص التكاليف االس��تثمارية
ورف��ع الكف��اءة اإلنتاجي��ة» .ورأى
أن ذل��ك «يدل على حج��م الفرص
القائمة والتطور املس��جل واملواقع
املتقدمة التي حتتلها دول صناعية
غير منتجة للنفط والغاز».
وأش��ار إل��ى أن منطق��ة الش��رق
األوس��ط «ش��كلت وال تزال سوقا ً
ناش��طة على صعيد اس��تحداث
الفرص اجملدية للش��ركات العاملية،
إذ تتمت��ع دول املنطق��ة املنتج��ة
للنف��ط بق��درات مالي��ة متكنه��ا
م��ن الدخول بق��وة إل��ى مضامني
التط��ورات الت��ي يش��هدها قطاع
الطاق��ة حالي��اً» .وتخ ّوله��ا أيضا ً
«الدخول في استثمارات لها عالقة

مبتطلب��ات قط��اع النف��ط والغاز
الصناعية ،سواء لتلبية احلاجات أو
االجتاه نحو التصنيع والتصدير».
وخلُص��ت «نف��ط اله�لال» إلى أن
مس��توى االس��تثمار احلال��ي «ال
يتناسب مع املكانة املتقدمة لدول
املنطقة ،على مستوى إنتاج النفط
والتأثير في مسارات أسواقه وعلى
مع��دالت منو االقتص��اد العاملي ،ما
يشير إلى اس��تمرار ظهور الفرص
القائمة واملتاحة ف��ي حال توافرت
اإلرادة».
وعن أهم احلوادث في قطاع النفط
والغ��از ،ق��ال الرئي��س التنفي��ذي
لشركة «دانة غاز» باتريك أملان وارد،
«بعد احلكم الص��ادر عن محكمة
لن��دن للتحكي��م الدول��ي في 13
شباط (فبراير) املاضي ،بلغت قيمة
مستحقات الشركة في كردستان
العراق حت��ى نهاية الع��ام املاضي
 713مليون دوالر .وحصلت الشركة

عل��ى املدفوعات املس��تحقة على
ش��كل أقس��اط مبوجب حكم آخر
م��ن محكم��ة لن��دن للتحكي��م
ص��ل مبل��غ 100
الدول��ي ،إذ ُح ّ
مليون دوالر .وتبيع الش��ركة حاليا ً
املكثفات وغاز البترول املس��ال في
السوق احمللية ،وحتصل على دفعات
فورية لقاء ذلك.
وبالنس��بة إلى صكوك الش��ركة
التي تس��تحق نهاية العام احلالي،
أوضح وارد ،أن لدى الشركة «صكني
قيم��ة كل منهما  350مليون دوالر
ويس��تحقان نهاي��ة تش��رين األول
(أكتوب��ر) املقبل».ومتلك الش��ركة
«سيولة نقدية بقيمة  300مليون
دوالر ،ومس��تحقات مؤكدة تتجاوز
قيمته��ا البلي��ون دوالر ،تدي��ن بها
مص��ر وإقلي��م كردس��تان العراق
لشركتنا».
وأعل��ن مس��ؤول ف��ي هيئ��ة مياه
وكهرب��اء أب��و ظبي «الس��عي إلى

اإلغالق املال��ي حلزمة حملطة كهرباء
تعمل بالطاقة الشمسية قيمتها
 3.2بلي��ون درهم ( 872مليون دوالر)
في نيس��ان (إبريل) ستكون األكبر
ف��ي العال��م .ولف��ت إل��ى اختيار
«كونس��ورتيوم ماروبين��ي كورب»
الياباني و «جينكو سوالر هولدنغ»
الصينية لبناء احملطة وتش��غيلها،
وهي بقدرة  1177ميغاواط .واختير
ع��رض الش��ركتني م��ن بني س��تة
تلقتها الهيئة في أيلول (سبتمبر)
ع��د املش��روع اخلط��وة
املاض��ي .وي ُ ّ
األول��ى للهيئة في مج��ال الطاقة
املتج��ددة .وته��دف أبو ظب��ي إلى
توليد س��بعة في املئة من طاقتها
الكهربائي��ة من مص��ادر متجددة
بحل��ول ع��ام  ،2020إذ أطلق��ت
ش��ركة أبو ظبي لطاقة املستقبل
(مصدر) للطاقة النظيفة مشاريع
من بينها محطات كهرباء بالطاقة
الشمسية.

سيول ـ رويترز:
انخفضت أس��عار النفط إلى املس��توى األقل في
ثالثة أش��هر اإلثنني عل��ى رغم جه��ود «منظمة
الدول املصدرة للنفط» (أوبك) الرامية إلى خفض
إنت��اج اخل��ام ،نتيج��ة اس��تمرار الزيادة ف��ي عدد
منصات احلفر في الواليات املتحدة.
ونزل خام القياس العاملي «مزيج برنت»  39س��نتا ً
أو م��ا يعادل  0.8في املئة إلى  50.98دوالر للبرميل
بحلول الس��اعة  05:53بتوقيت غرينتش وهو أقل
مس��توى منذ  30تش��رين الثان��ي (نوفمبر) .وكان
اخلام أغلق في اجللس��ة الس��ابقة منخفضا ً 1.6
في املئة عند  51.37دوالر للبرميل.
وتراجع «خام غرب تكس��اس الوسيط» األميركي
 45س��نتاً ،ما يوزاي  0.9في املئ��ة إلى  48.04دوالر
للبرميل وهو املستوى األقل منذ  30تشرين الثاني
(نوفمبر).
ويتجه برن��ت إلى االنخفاض للي��وم اخلامس وهو
املوجة األط��ول للهبوط من نوعها منذ الرابع من
تش��رين الثاني ،والتي استمرت س��تة أيام .وفقد
اخل��ام خالل ه��ذه املوجة  8.8في املئ��ة من قيمته
ليسجل األداء األسوأ منذ منتصف حزيران (يونيو)
 .2016ويتجه «خام غرب تكس��اس الوسيط» إلى
تكبد خسائر لليوم السادس على التوالي ،إذ فقد
 9.8في املئة.

استقرار أسهم أوروبا في
التعامالت الصباحية

ميالنو ـ وكاالت:
اس��تقرت األس��هم األوروبية دون تغير يذكر في
التعامالت املبكرة يوم االثنني وس��ط مكاس��ب
أس��هم ش��ركات التعدين التي محت أثر تراجع
أسهم الطاقة لكن املستثمرين ما زالوا يتوخون
احلذر قبل االنتخابات الهولندية واجتماع مجلس
االحتياط��ي االحتادي (البنك املرك��زي األمريكي)
هذا األسبوع.
وبحل��ول الس��اعة  0818بتوقي��ت جرينت��ش
استقر مؤشر ستوكس  600ألسهم الشركات
األوروبية .وكان مؤش��ر قطاع املوارد األساس��ية
أكبر الرابحني على مستوى القطاعات إذ ارتفع
 2.3املئة بعد أن صعدت أس��عار النحاس بدعم
من ضعف الدوالر وحاالت تعطل لإلمدادات.
لكن أثر مكاس��ب أس��هم ش��ركات املواد اخلام
مح��اه انخفاض أس��هم قط��اع البن��وك ونزول
أس��عار اخلام ألدنى مس��توياتها في ثالثة أشهر
والذي أدى إلى تراجع أسهم شركات الطاقة.
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أسباب وتداعيات تصعيد أردوغان األزمة مع هولندا وألمانيا
برلين ـ جاسم محمد*
اش��تدت اخلالف��ات مابني تركي��ا واملانيا من جهة
وهولن��دا م��ن جهة أخ��رى ،لتنتقل ال��ى ميادين
مدينة امس��تردام ومدينة»روت��ردام» الهولندية،
بع��د ان منعت املانيا جتمع��ات للجالية التركية
في م��دن كب��رى مثل برل�ين وهامب��ورغ وكولن،
كونه��ا متث��ل دعاي��ة انتخابية م��ن وجهت نظر
احلكومة االملانية وحكومة هولندا ايضاً.
رفضت هولندا يوم  11مارس  ،2017منح تصريح
لطائ��رة تقل وزير اخلارجية التركي بالهبوط على
أراضيها بعد أن ه��ددت تركيا بفرض عقوبات إذا
منع تشاووش أوغلو من الدخول ،فيما رد أردوغان
ووص��ف القرار بأنه يذك��ر مبمارس��ات «النازية».
واضاف بأن« :الهولنديون ال يتقنون السياسة وال
الدبلوماسية ،إنهم جبناء وخائفون ،هم فاشيون
وبقايا النازية» .وكان أوغلو يعتزم املش��اركة في
فعالي��ة بقنصلية بالده لذلك الي��وم في روتردام
حلش��د التأييد الس��تفتاء مزمع عل��ى تعديالت
دس��تورية تستهدف توس��يع صالحيات الرئيس
التركي رجب طيب أردوغ��ان .وفي وقت الحق من
ذات ي��وم  11م��ارس  ،2017ذكرت محطة» نوس»
الهولندي��ة أن الش��رطة الهولندية منعت وزيرة
األسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا من دخول
القنصلي��ة التركي��ة في روت��ردام .ونقلت وكالة
رويترز عن الوزيرة ،التي دخلت من أملانيا براً ،قولها
إن��ه مت وقفه��ا على بعد  30مترًا م��ن القنصلية
التركية في مدينة ومنعها من دخول املبنى.
واته��م نائ��ب رئي��س ال��وزراء التركي ن��ور الدين
جانيكل��ي أملاني��ا والنمس��ا وهولن��دا بارت��كاب
«جرائم ضد اإلنسانية» .وعلى إثر ذلك ،استدعت
انقرة ،القائم باألعمال في الس��فارة الهولندية،
وف��ي وقت الحق قال وزير خارجية تركيا يقول إنه
ال يرغب في عودة السفير الهولندي من عطلته
إلى أنق��رة «لبع��ض الوقت» .وقالت ال��وزارة في
بيان «ال نريد عودة الس��فير الهولندي ،وهو حاليا
ف��ي عطلة ،لبعض الوقت.وف��ي خطوة اضافية،
اغلقت انقرة ،سفارة وقنصلية هولندا في تركيا
ومنع��ت الوصول ال��ى منزل��ي القائ��م باعمال
السفارة واملسؤول القنصلي.
ردود فعل احلكومة الهولندية
قال رئيس الوزراء الهولن��دي مارك روته »:إن زيارة
وزي��ر اخلارجي��ة التركي س��تمثل تهدي��دا ً لألمن
العام» .وكان وزير اخلارجية الهولندي بيرت كوندرز
قد عبر بوضوح عن ع��دم ترحيب بالده ،وقال «لن
نش��ارك في زيارة مس��ؤول حكوم��ي تركي يريد
القيام بحملة سياسية من أجل االستفتاء.
تصعيد املواجهات مابني أملانيا وتركيا
التق��ى وزي��ر اخلارجية األملاني «زيغم��ار غابرييل»
بنظي��ره الترك��ي مول��ود جاويش أوغل��و ،وحاول
غابريي��ل إعادة أج��واء الثقة ب�ين البلدين يوم 8
م��ارس  ،2017وامللف��ت للنظ��ر ان االجتم��اع لم
يك��ن في مقر حكومي اومبنى املستش��ارية ،بل
كان لق��اء في احد فنادق برل�ين ،ومن دون حضور

قال رئيس الوزراء
الهولندي مارك روته :
«إن زيارة وزير الخارجية
التركي ستمثل تهديداً
لألمن العام».
وكان وزير الخارجية
الهولندي بيرت كوندرز قد
عبر بوضوح عن عدم ترحيب
بالده ،وقال «لن نشارك في
زيارة مسؤول حكومي
تركي يريد القيام بحملة
سياسية من أجل االستفتاء

تظاهرات األتراك في هولندا
الصحافة ،او عقد مؤمتر صحفي مش��ترك .وفي
الليلة التي س��بقت االجتماع ببرل�ين ،وجه وزير
اخلارجي��ة انتقادات ش��ديدة اللهجة ال��ى املانيا.
وألق��ى أوغل��و كلمت��ه من ش��رفة مق��ر إقامة
القنص��ل التركي العام بهامبورغ ،ش��جب فيها
إلغاء خطابات الساس��ة األتراك في أملانيا ،وقال
جاوي��ش أوغلو إن أملانيا مت��ارس ضغطا ً «ممنهجاً»
على األتراك داخل أملانيا.
ان جه��ود وزير اخلارجي��ة األملاني لتهدئ��ة التوتر
األملاني التركي ميكن أن تكون لها عالقة باتفاقية
الالجئني املبرمة ب�ين االحتاد األوروبي وتركيا ،التي
قلصت عدد الالجئني املتدفقني على أوروبا .ويعد
االتفاق ورقة ضغط في يد تركيا .يذكر ان البرملان
األوروبي اب��دى توجها خالل ش��هر نوفمبر 2016
توجها ً لتعليق مفاوض��ات انضمام تركيا لالحتاد
األوروب��ي ،ح��ذر خالله��ا أردوغان االحت��اد األوروبي
بأن��ه قادر على فتح احلدود التركية أمام الالجئني
صوب االحتاد األوروبي.
ردود فعل احلكومة االملانية
وف��ي رد فع��ل املاني��ا ازاء تصريح��ات احلكوم��ة
التركي��ة ،قالت املستش��ارة مي��ركل قد طلبت
م��ن تركي��ا الكف عن ذك��ر ماضي برل�ين النازي

ف��ي انتقادها إلغاء التجمعات الت��ي كان الوزراء
األتراك سيشاركون فيها في أملانيا ،فيما قال وزير
اخلارجية األملاني زيغمار غابرييل إنه بعث برسالة
مماثلة لنظيره التركي .وقال متحدث باسم وزارة
اخلارجية األملانية ،أنه يعتقد بان تركيا س��معت
مناشدتها بعدم استعمال التشبيهات بالنازية
في خالف متصاعد بشأن مشاركة ساسة أتراك
في جتمعات بأملانيا.
فقدان االتفاق االوروبي التركي
فاعليته حول الالجئني
تراج��ع أعداد الالجئ�ين كان س��ببه بنحو خاص
إغ�لاق طريق البلقان ،يض��اف إلى ذلك أن الطرق
أصبحت أكثر خطورة واملقابل املالي التي يطالب
به املهرب��ون ارتفع كثيرا ُ وغالبية األش��خاص ال
يس��تطيعون حتمل تل��ك التكاليف .وبالنس��بة
للكثير من الس��وريني ،فالفرار من سوريا أصبح
صعب �ا ً ألن احل��دود ب�ين تركي��ا وس��وريا تخضع
حلراس��ة مش��ددة .كما يق��ف ج��دار أمني على
حدود عدد من دول البلقان .فطريق الهجرة حتول
حاليا ً إلى مصر وليبيا ولم يعد يتركز على تركيا،
وهذا يعني أن «الس��وريني الذين يتواجدون حاليا ً
في طريقهم إلى أوروبا ال يتواجدون في تركيا.

النتائج
ـ تش��كل اجلالية التركية في املانيا التي يبلغ
تعداده��ا نح��و ثالث��ة ماليني نس��مة ،مصدرا
انتخابي��ا مهما الى اردوغان متهيدا الس��تفتاء
ابريل .2017
ـ م��ازال اردوغان يعتقد بان ورقة الهجرة واالتفاق
االوروب��ي التيرك��ي مازال ورقة ضغ��ط بيده ضد
اوروب��ا ،لكنه مخط��يء في هذا اجمل��ال ،كون دول
االحتاد االوروبي ،اعتمدت عدد من اخلطط البديلة
لذل��ك االتفاق الهش ،ولم تعد حتتاج الى االتفاق،
ناهيك بان املوقف العملياتي للنزوح عبر االراضي
التركية لم يعد ممرا ً رئيس��يا ً لالجئني ،في اعقاب
التوغل التركي داخل سوريا وعدم قدرة املواطنني
الس��وريني من دخول تركي��ا ،وغلق طريق البلقان
وحتوله عبر السواحل الليبية االيطالية.
ـ ان ماحت��اول القيام به تركي��ا على اراضي اوروبا،
يعد مخالفا لالعراف الدبلوماس��ية ،ان يشترك
دمبلوماسيني في حملة انتخابية خارج اراضيها،
أي محاولة اردوغان استثمار الغطاء الدبلوماسي
الى وزير خارجيت��ه وكذلك وزيرة امل��رأة التركية،
للتروي��ج الى حملت��ه اخلاص��ة بالتصويت على
تعدي�لات ف��ي الدس��تور الترك��ي ،يع��د خرق��ا
للدبلوماسية.

ـ اس��باب رف��ض كل م��ن املاني��ا وهولن��دا عقد
جتمع��ات تع��ارض او تدع��م احلكوم��ة التركية
وبحضور مس��ؤوليني اتراك ،ميث��ل تهديدا لالمن
ل��دول اوروب��ا ،فأوروبا حتاول ان تنآى بنفس��ها عن
اي خ�لاف ترك��ي ـ تركي على اراضيه��ا .يذكر ان
جماع��ات تركي��ة ابرزها ح��زب العم��ال الكردي
التركي ،ترفض سياسات اردوغان ،وتخشى املانيا
وهولندا من حدوث مناوش��ات او اش��تباكات بني
االطراف الداعمة واملعارضة الى اردوغان.
ـ ان اته��ام حكومة اردوغان الى دول اوروبية ،مثل
املانيا وهولندا والنمس��ا ،بالنازية يعد «مخالفا»
للقوان�ين هنا في اوروبا ،ك��ون كلمة «النازية» او
وصف ش��خص بالنازي ،يحاس��ب عليه القانون
وتعتبر»س��بة» ،وميتد احلظر حت��ى على «لوجو»
النازي��ة وتناوله ،وان افع��ال وتصريحات اردوغان
ممكن وصفها «باجلنونية».
ـ مايح��اول اردوغ��ان عمله في اوروب��ا ،هو خلط
االوراق بع��د ان مت جتميد مناقش��ة ملف انضمام
تركي��ا الى االحتاد االوروبي ،وهو على يقني بأن هذا
امللف س��وف اليفت��ح وانه التوج��د اي احتماالت
انضم��ام تركي��ا ال��ى دول االحت��اد االوروب��ي ف��ي
املس��تثبل القري��ب .مايعمل علي��ه اردوغان هو
«اش��غال» و»اش��عال» دول اوروبا واث��ارة اخلالفات

لي��س بني تركي��ا واوروبا ب��ل محاولت��ه لتعميق
اخلالف��ات االوروبي��ة ـ االوروبية ،والت��ي باتت متثل
إستراتيجية تركية مدعومة من روسيا.
خصوصا
ان مستقبل العالقات التركية االوروبية،
ً
مع املاني��ا وهولن��دا ،كان ومازال متعث��را كثيرا،
فمازالت دول اوروبا تنظر الى تركيا بانها دولة في
طريقها الى الدكتاتورية ف��ي اعقاب التعديالت
الدس��تورية وحمل��ة االعتق��االت الت��ي مازالت
مس��تمرة من��ذ محاول��ة االنقالب العس��كري
الفاش��ل خالل العام املاضي .والفرق كبير مابني
سياس��ة اردوغ��ان وب�ين ردود افع��ال دول اوروب��ا
خاص��ة املاني وهولندا والتي اتس��مت بالتهدئة
واتخاذ االفعال اكثر من االجنرار الى الس��جال في
التصريحات عبر وسائل االعالم.
مايثيراندف��اع اردوغ��ان ويفق��د توازن��ه ه��و
نش��اطات جماع��ات تركي��ة معارضة ل��ه على
االراض��ي االوروبية ابرزها جماع��ة «غولن» وحزب
العم��ال الك��وردي التركي .املش��كلة ان اردوغان
ف��ي تصريحات��ه ال يتص��رف كرئيس دول��ة بقدر
مايتصرف رئيس جماعة «ح��زب العدالة « وهذا
مابات مرفوضا في اوروبا.
*باحث في قضايا اإلرهاب واإلستخبارات
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الحلقة السابعة

إشكالية الدور والموقف من التحديات الراهنة
د  .فرح صابر
املثقف والعوملة :اختراق وحتد
يش��ير تقرير التنمية البش��رية لعام
 1999الص��ادر عن برنامج االمم املتحدة
االمنائي( )UNDPالى ان العوملة ليس��ت
مج��رد تدف��ق للنق��ود والس��لع،بل
زي��ادة االعتم��اد املتب��ادل بني س��كان
العال��م  .والعومل��ة عملي��ة التدم��ج
االقتصاد فحس��ب،بل تدم��ج التقانة
والتكنولوجيا واحلكم(.)1
ويرى محمد االطرش ،بان العوملة تعني
بشكل عام اندماج اسواق العالم في
حقول التجارة واالستثمارات املباشرة
وانتق��ال االم��وال والق��وى العامل��ة
والتقان��ة والثقاف��ات ضم��ن اطار من
رأس��مالية حري��ة االس��واق وم��ن ثم
خضوع العالم لقوى الس��وق العاملية
 ،مم��ا يؤدي الى اخت��راق احلدود القومية
والى انحس��ار كبير في سيادة الدولة،
وان العنصر االساس في هذه الظاهرة
الش��ركات الرأس��مالية املتع��ددة
القوميات (.)2
وعلى الرغم من تعدد ابعاد العوملة من
سياسية واقتصادية وتقانية وثقافية
اال ان اجلانب الذي يهمنا هنا هو البعد
الثقافي لعالقته مبوضوع الدراسة.
ويش��ير مصطلح العوملة الثقافية
الى نق��ل االفكار ،واملعاني والقيم عبر
العالم.هذه العملية اتسمت بالتبادل
العام للثقافات التي انتشرت عن طريق
االنترني��ت والثقافة العامة والس��فر
بني الدول .وتتضم��ن العوملة الثقافية
تكوين قيم ومعارف مش��تركة والتي
يوفق فيها الناس بني الثقافة الفردية
واجلمعية وزيادة الترابط بني الشعوب
والثقافات اخملتلفة (.)3
بينما تعرف املوس��وعة البريطانية
العومل��ة الثقافية انه��ا ظاهرة تتكون
فيه��ا جتربة احلياة اليومي��ة ،كما انها
متأثرة بانتش��ار البضائع واالفكارولذا
فانه��ا تعك��س املعياري��ة للمالم��ح

الثقافية عبر العالم (. )4
ترب��ك العوملة الطريقة التي ندرك
بها الثقاف��ة ،الن الثقافة كانت متتلك
دوما ً دالالت تربطها بفكرة وجود ناحية
ثابت��ة  .ومتثل العومل��ة اختراقا ً متعدد
االشكال للنواحي احمللية  ،وتعزز قابلية
احلركة املادي��ة اكثر بكثير من أي وقت
مضى لك��ن مفتاح تأثيره��ا الثقافي
يكمن في حتويل النواحي احمللية ذاتها.
ان العوملة تضعف الروابط بني الثقافة
وامل��كان  .ومتثل هذه ،م��ن جوانب عدة،
ظاه��رة مزعج��ة تتضم��ن االخت��راق
املتزام��ن للعوال��م احمللي��ة م��ن قب��ل
ق��وى آتية من بعي��د  ،وزحزحة املعاني
اليومية عن «مراس��يها» املوجودة في
البيئة احمللية» (.)5
ويش��ير اولف هانرز ال��ى ان هناك االن
ثقافة عاملية  ،وهن��اك تدفق للمعاني
اضاف��ة الى االش��خاص والس��لع بني
اقاليم العال��م اخملتلفة  ،مبعنى ظهور
ثقافة واحدة منفردة تشمل جميع من
هم على وج��ه االرض وحتل محل تنوع
االنظمة الثقافية الذي ازدهر حتى االن
.وبتعبيره ايضا ً انه من الواضح متاما ً ان
مثل هذه الثقافة لم تصل بعد (.)6
كذلك يش��ير والتر ريستون املدير
السابق لبنك س��تيكورب «ان السوق
املالي الدولي ل��ن يعود ابدا الى حدوده
الوطني��ة القدمي��ة .فامل��ال واالف��كار
تتخطى احلدود بطريقة وبس��رعة لم
يس��بق لها مثيل  . ..وهي هجمة على
سيادة سلطة احلكومات» (.)7
ووفق��ا ً لش��يلز  ،ف��ان الق��وة
السياس��ية -االقتصادية للش��ركات
العابرة للقوميات  ،وانتشارها العاملي
تصاحبها ق��وة ايديولوجي��ة لتعريف
احلقيق��ة الثقافية العاملي��ة  .وهكذا
فان الرأسمالية التقوم فقط بتعريف
وتشكيل االقتصاد السياسي العاملي
 ،ولكنها في خالل هذه العملية تقوم
بتحديد الثقافة العاملية (.)8
اذن ف��ان مايس��مى باخلصوصي��ة
الثقافي��ة لم تع��د  ،في ظ��ل العوملة

والشمولية فضاء مستقال بذاته بقدر
مااصبح جزءا ً من سوق عاملي يتحكم
فيه منطق رأس املال املتعدد اجلنسيات
 ،وتتكرس في عمقه اطروحة االحادية
الثقافي��ة  ...وهو مايعم��ل على متريره
باس��تمرار من يس��مون ـبـ «اس��ياد
العالم» (.)9
ان هذا الغ��زو الثقافي املنظم الذي
كان يه��دد الهوي��ة احلضاري��ة لالم��ة
،ويعمق حالة االستالب الثقافي قوبل
مبواقف مختلفة من النخب العربية .
فهناك من نظ��ر الى العوملة الثقافية
عل��ى انها قيم انس��انية توصل اليها

االنس��ان الغرب��ي ع��ن طري��ق التطور
التاريخي احلتمي  ،وبالتالي ميكن اعتبار
ه��ذا الغزو الفك��ري والقيم��ي احدى
موج��ات احلداثة الفكري��ة التي يجب
على اجملتمعات العربية واالسالمية ان
تنخ��رط فيها وتس��توعب معطياتها
ان ارادت ان تواك��ب العص��ر  ،وتس��اير
التطور احلضاري واالنساني (.)10
في حني ان شرائح عريضة من اجملتمع
وم��ن بينه��ا قطاع��ات نخبوي��ة ل��م
يؤثر فيه��ا هذا الغزو مبق��دار تنبيهها
خلطورت��ه وض��رورة ايج��اد ردات فع��ل
تبل��ورت فع�لا ف��ي مح��اوالت حثيثة

للبح��ث ع��ن وس��ائل وآلي��ات تدعم
املمانع��ة الثقافي��ة واحلضاري��ة بنحو
عام .
وق��د ادت ردود الفعل هذه  ،وبالتالي
احلديث عن بلورة آليات للمواجهة الى
احتدام النقاش حول ج��دوى االنفتاح
عل��ى قيم الغرب وثقافت��ه  .وهل يعد
ذلك ضروري��ا ً بحكم الغلبة احلضارية،
وان كان كذلك فما مقدار هذا االنفتاح
 ،وماهي حدوده القصوى؟
وقد اس��هم الص��راع االيديولوجي
ب�ين الش��رق والغ��رب  ،وانقس��ام دول
العال��م الثال��ث  ،وم��ن بينه��ا الدول

العربي��ة واالس�لامية  ،ب�ين مناصر او
مناه��ض للش��رق او الغ��رب في دعم
اجله��ود الت��ي كان��ت تب��ذل ملواجهة
ومقاومة بعض عناصر الغزو الثقافي
 ،الن ذل��ك كان يصب ف��ي دعم الدولة
الوطنية واختياراتها االيديولوجية في
السياسة واالقتصاد (.)11
فمن املعروف ان مشكلة الهوية كانت
قد طرحت للنقاش والتداول واملعاجلة
مع بداي��ات االحتكاك ب�ين احلضارتني
الغربية والعربية االسالمية ،خصوصا ً
بعد ش��مول الس��يطرة العس��كرية
الغربي��ة عل��ى العامل�ين العرب��ي
واالس�لامي  ،الن الغرب شرع في نشر
لغته وامنوذجه احلضاري داخل االوساط
االجتماعي��ة مس��تغال الضعف الذي
كان��ت الثقاف��ة العربية واالس�لامية
تعاني منه  .فعمل االستعمار الغربي
على زي��ادة تهميش الثقاف��ة العربية
واالس�لامية ،وفي القل��ب منها اللغة
العربي��ة كاداة فاعلة لنق��ل الثقافة
واحملافظة عليها ،وبوصفها الوس��يلة
الوحي��دة لالرتب��اط بامل��وروث الثقافي
لالج��داد  ،مبا ميكنها من االس��تمرارية
ومقاومة الذوبان احلضاري  .وخالل املائة
س��نة املاضية حت��ى االن ل��م يتوقف
احلدي��ث ع��ن الهوي��ة الت��ي تتع��رض
خملاط��ر الغ��زو واالحت��كاك  ،وم��ن ثم
خطر الذوبان ( .)12فالعوملة في اعنف
حتدياتها موجهة ضد مفهوم املواطنة
في ظل ذوب��ان اخلصوصيات من جهة
،والعمل على تغذية العوملة من خالل
ه��ذا الذوبان من جهة أخرى فتضعف
اخلصوصية وتقوى العوملة (.)13
فاذن احلديث عن عن الهوية العربية
واالسالمية والتحديات التي تواجهها
من طرف احلض��ارة الغربية ليس وليد
بروز ظاهرة العومل��ة الثقافية،بل تعود
الى وقت سابق يقترب من القرنني من
الزمن تقريباً .لكن مامييز ظاهرة العوملة
ه��و كون التحدي��ات االن اخ��ذت بعدا ً
آخر اكثر ش��مولية وخط��ورة،الن قدرة
الثقاف��ة الغربية على التاثير اصبحت

مضاعفة وغير محدودة (.)14
املصادر
( )1نبي��ل جعفر عب��د الرض��ا ،العوملة
وانعكاس��اتها عل��ى صناع��ة النفط
اخلليجية،مقتب��س ف��ي  :اجملتم��ع
واالقتص��اد ام��ام العومل��ة ،مجموع��ة
مؤلفني،مرك��ز دراس��ات الوح��دة
العربية،بيروت ،2004،ص. 101
( )2محم��د االطرش ،الع��رب والعوملة:
مالعم��ل ،مجل��ة املس��تقبل العربي،
السنة ،20العدد ،229اذار -مارس،1998
ص .108
( )3انور غني املوسوي ،العوملة الثقافية
واملوقف العربي ،صحيفة املثقف،العدد
 ،3037كانون االول ،2014ص.12
(.Encyclopedia Britannica )4
( )5ان��ور غن��ي املوس��وي ،املص��در
السابق،ص.12
( )6نقال عن املصدر السابق،ص . 13
(Winston, W. ,Technology )7
and sovereignty, Foreign
Affairs,Vol.67, n2, winter
. P.25. 1989-1988
(Shills .Edward , Political )8
change under developed
countries ,New York,1962,
.P.198
( )9يح��ي اليحياوي،ف��ي العومل��ة
والتكنولوجياوالثقافة.مدخ��ل ال��ى
تكنولوجي��ا الثقاف��ة ،دار الطليع��ة،
بيروت،2002،ص.32
( )10حبي��ب آل جميع،العوملة في اجملال
الثقافي.وجهة نظر نقدية ،على موقع:
www.annabaa.com
( )11املصدر نفسه.
( )12املصدر نفسه.
( )13هاني لبيب ،العوملة وقضية احلماية
الدينية في مص��ر ،مقتبس في:اجملتمع
واالقتص��اد ام��ام العوملة،مجموع��ة
مؤلفني،مرك��ز دراس��ات الوح��دة
العربية،بيروت،2004،ص .162
( )14املصدر نفسه  ،ص162
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كاريكاتير

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

جملة مفيدة

تحسين مشروع للرعاية الصحية
عبدالمنعم األعسم

الكتابة في السياسة
الكتابة في االدب

انه��ا موضوعة مطروحة للنقاش بعد ان برزت الكثير
م��ن الكتابات حول حدود التش��ابك بني النش��اطني،
وثم��ة آراء كثيرة في هذا اجملال بني من يرى ان االختالف
جوهري ومن يراه مفتعال ،لكن ال احد ينكر ما يسمى
الوظيفة التي يتخذها النص ،سياسيا ً ام ادبياً.
وعل��ى نحو تقريبي ،ميكن تش��بيه كاتب النص االدبي
بالش��خص ال��ذي يدخل صال��ة الس��ينما وال يهمه
غير حرك��ة بطل الفيلم على الشاش��ة ،وإنش��اءات
تل��ك احلركة في نفس��ه ،فيم��ا الكاتب السياس��ي
يعاين تأثير الفيلم على جمهور املش��اهدين واشكال
التفاع��ل التي تظهر في مجرى العرض داخل القاعة،
ثم خارجها.
وثم��ة آراء معتبرة وس��ليمة من حيث كونها مقنعة
كفاية تذهب الى القول ان العصر لم يغير من حقيقة
ان الكتابة عملية رصد لالفكار والظاهرات وإنش��ائها
ف��ي عبارات س��ليمة املبنى واملعنى ،ول��م تتغير هذه
احلقيق��ة بفع��ل التغي��رات العاصف��ة على وس��ائل
التعبي��ر وتط��ور الوع��ي واملتطلبات الت��ي تفترضها
الشؤون اجلديدة للقارئ.
م��ن جانبي افت��رض ب��أن الكتابة السياس��ية تبتعد
خطوة عن عملية الرصد الى املشاركة ،لتصبح جز ًءا
عضويا ً من احل��دث ،ومن هنا تأتي التباس��ات الكتابة
السياس��ية ،ب�ين ان تش��ارك م��ن موقع املس��ؤولية
املستقلة (باملفهوم النس��بي) حيال القيم واحلقيقة
وس�لامة النية ،وبني ان تشارك كملحق غير مستقل
(او تابع) للجهة السياس��ية ،او املشروع السياسي ،او
الزعامات السياسية ،خالقا ً كان ام انكفائ ًيا ،وااللتباس
يعب��ر هنا عن نفس��ه في اخلط الفاص��ل ،الرفيع ،بني
الكتابة السياس��ية كإنشاء للوعي وصياغة املواقف
او بوصفها دعاية متليها اوامر او متطلبات السياسة.
الكتاب��ة السياس��ية ،تبق��ى ف��ي جمي��ع االح��وال،
مس��ؤولية تتجل��ى في اس��طع معانيها في س��اعة
احلقيقة التي متلي فروضها قبل فوات االوان ،بأن يقف
الكاتب في منطقة الشجاعة ليقول كلمة احلق ،من
دون خوف ،او مداهنة او تدليس ..وقد يق ِدم الكاتب،في
هذا املوقف ،مس��اعدة للسياس��ي املتخن��دق لكي
يتراج��ع او يراجع ،فلم يعترف موس��وليني بهزميته إال
عندم��ا قرأ ما كتبه شوس��تر الكردين��ال قائال« :حان
الوقت لالعتراف بخطاياك».
كتحس��ب ..وليس
احت��دث ع��ن الكتابة السياس��ية
ّ
كتكسب.
ّ
******
السهروردي
َ
أشكل عليك امران ال تدري ايهما اش ّد فخالف
«إذا
اقربهم��ا الى ه��واك ..فان اكثر ما يك��ون اخلطأ في
متابعة الهوى».

عن موقع «كارتون سياسي»

عباس ـ ترامب  :سياسة «تقييد القوة» !!
هاني حبيب
ينشر باالتفاق مع
صحيفة األيام
الفلسطينية

PROJECT

SYNDICATE

أندرو واجتل
رئيس الجامعة
األميركية في آسيا
الوسطى

«الس�لام ممك��ن ..وح��ان الوق��ت
إلب��رام اتفاق» هذا ما قاله ش��ون
سبايس��ر الناطق باسم الرئيس
األميرك��ي دونال��د ترام��ب ،إث��ر
املكامل��ة الهاتفي��ة الت��ي أجراها
األخير مع الرئيس الفلس��طيني
محمود عباس ودعوته للقاء قريب
جدا ً ف��ي البيت األبي��ض ،مكاملة
ط��ال انتظاره��ا بعض الش��يء،
إالّ أنه��ا ل��م تك��ن تنط��وي على
مفاجأة كبيرة بالنظر إلى حملة
السياس��ات الت��ي أعل��ن عنه��ا
البي��ت األبيض إزاء ع��دة ملفات
طال��ت العملي��ة السياس��ية
الفلس��طينية ـ اإلس��رائيلية،
خاص��ة إزاء رؤية ه��ذه اإلدارة حلل
الدولتني ،أو املسألة االستيطانية
ومحاوالت حكومة نتنياهو لضم
رس��مي ملس��توطنات كب��رى في
الضف��ة الغربية احملتل��ة مبا فيها
الق��دس ،أو ملف نقل الس��فارة
األميركية من تل أبيب إلى القدس

احملتلة ،ملفات تبني أن رؤية البيت
األبيض إزاءه��ا ال تتماثل متاما ً مع
رؤي��ة حكومة نتنياه��و ،برغم ما
قيل ويقال عن تطابق هذه الرؤى،
وش��عور الفلسطينيني أن ترامب
يقود سياس��ة هي األكث��ر تأييدا ً
للدول��ة العبري��ة ،نتيج��ة لتأخر
االتصال الهاتفي والدعوة املشار
إليها.
قبل شهر بالتحديد ،التقى رئيس
اخملاب��رات الفلس��طينية الل��واء
ماج��د فرج م��ع عدة مس��ؤولني
أمني�ين أميركيني ف��ي العاصمة
األميركية واشنطن ،في وقت لم
يكن البي��ت األبيض قد عني وزيرا ً
للخارجي��ة ،كان ه��ذا أول اتصال
فلس��طيني مع اإلدارة األميركية
اجلديدة ،وباعتقادي أن هذا اللقاء
هو ال��ذي مهد للمكاملة املش��ار
إليها ،والت��ي تعد االتصال الثاني
ب�ين اجلانب�ين ،بخالف ما أش��ارت
إلي��ه وس��ائل اإلع�لام ،مب��ا فيها

الفلس��طينية ،إثر االتصال األول،
وإذا كان ف��رج قد ناقش مس��ائل
ذات طبيع��ة أمني��ة م��ع اجلانب
األميرك��ي ،فعل��ى األرج��ح أن��ه
مت تن��اول مخاط��ر دع��م أميركي
لسياسات إسرائيلية من شأنها
أن توس��ع دائرة األخط��ار األمنية
في املنطقة انطالقا ً من األوضاع
حتت االحتالل اإلس��رائيلي ،سواء
جلهة السياس��ة االس��تيطانية
أو نق��ل الس��فارة ،مخاطر ليس
بإمكان أحد الس��يطرة عليها أو
احل��د منها وتأثير ذلك على عموم
ّ
األمن في املنطقة األكثر سخونة
ولهيبا ً في العالم.
من دون أن نستثني من اللقاءات،
اجتماع س��فيرة الواليات املتحدة
في األمم املتحدة ،نيكي هالي قبل
 24ساعة من املكاملة املشار إليها،
مع مندوب فلسطني في املنظمة
الدولية رياض منصور ،ونعتقد أن
هذا االجتم��اع كان بهدف اإلبالغ

عن النواي��ا األميركي��ة املتعلقة
باالتص��ال م��ع الرئاس��ة م��ن
جهة ،وش��كل من أش��كال وضع
الفلسطينيني بجوهر السياسة
األميركية جتاه امللف اإلس��رائيلي
ـ الفلسطيني ،إذ أن هالي ،غ ّردت،
أيض��اً ،حول ه��ذا اللق��اء قائلة:
«عل��ى الفلس��طينيني االجتماع
مع اإلس��رائيليني ف��ي مفاوضات
مباش��رة بدال ً م��ن االعتماد على
األمم املتحدة للتوصل إلى نتائج ال
ميكن حتقيقه��ا إالّ َعبر الطرفني»
وه��ذه التغريدة ،بالغ��ة األهمية
بقدر ما هي بالغة اخلطورة ،وميكن
القول إن هناك خشية من أن يكون
ثمن االتصال املباش��ر بني القيادة
الفلس��طينية والبي��ت األبيض،
تخل��ي اجلانب الفلس��طيني عن
نوايا معلنة بالتوجه إلى مجلس
األمن مجددا ً لنيل عضوية كاملة
لدول��ة فلس��طني ف��ي املنظمة
الدولي��ة م��ن جه��ة ،ومتابع��ة

مجل��س األم��ن لتنفي��ذ قراراته
املتعلقة بوقف االس��تيطان ،مع
العلم أن القيادة الفلس��طينية
بات��ت ت��درك متام��اً ،أن وضع كل
خياراتها في الس��لة األميركية،
سياس��ة ب��اءت بالفش��ل الذريع
ولم حتق��ق وقفا ً لالس��تيطان أو
تخليا ً إس��رائيليا ً عن السياس��ة
االحتاللية ،خاصة وأن السياسة
األميركي��ة املعلن��ة ،ق��د تخلت
نسبيا ً عن حل الدولتني ،وهو احلل
الذي يستجيب لقرارات املنظمة
الدولية واجملتمع الدولي.
يقول ترامب ف��ي إحدى تغريداته
على تويتر ،إنه س��يحقق السالم
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني،
م��ن خ�لال مفاوض��ات مباش��رة
بينهم��ا ،بحي��ث ال تك��ون جيدة
لط��رف م��ن دون الط��رف اآلخر»،
صحيح أن أية تس��وية سياسية
بحاجة إل��ى تنازالت من أطرافها،
إالّ أن��ه ف��ي احل��ال اإلس��رائيلية،

وف��ي ظل مي��زان الق��وى القائم،
فإن أية تس��وية إمنا هي في واقع
األم��ر ،س��تفرض عل��ى اجلان��ب
الفلس��طيني ال��ذي س��يطلب
منه تنازالت أكثر مم��ا بإمكانه أن
يقدم ،م��ا يعني أن عب��ارة ترامب
السابقة ،ال محل لها في الوضع
السياسي الراهن وهي قد تشكل
أُمنية س��اذجة أكثر منها رسما ً
لسياسة ،إذا ما انتقلنا من ظاهر
الكالم إلى جوهر الواقع.
وطامل��ا حتدثنا ع��ن موازين القوى،
فإن هذا االتصال الهاتفي ،ودعوة
الرئيس عباس إلى البيت األبيض،
يش��كل بداي��ة جي��دة حلض��ور
فلس��طني كط��رف ف��ي معادلة
رسم سياسة أميركية على امللف
الفلس��طيني ـ اإلسرائيلي ،ذلك
أن حكوم��ة نتنياهو ،املس��تظلة
بدع��م إدارة ترام��ب املطل��ق
لسياساتها ،كانت وما تزال ترغب
في إمالء سياستها لتتطابق مع

الرؤي��ة األميركي��ة أو لتجعل من
هذه الرؤية انعكاسا ً واستنساخا ً
للرغب��ات واملواقف اإلس��رائيلية،
اللقاء املرتقب في البيت األبيض
ب�ين عب��اس وترام��ب ،يش��كل
بالنسبة للفلسطينيني «تقييدا ً
للقوة» حس��ب هنري كيسنجر،
فف��ي ظل سياس��ة إس��رائيلية
احتاللي��ة موغل��ة ف��ي انته��از
الفرص ،وتش��هر كل اس��لحتها
األمني��ة والسياس��ية ف��ي وجه
تطلعات الش��عب الفلسطيني
ف��ي احلري��ة واالس��تقالل وبن��اء
دولت��ه ،ف�لا ب��أس م��ن محاول��ة
تقييد هذه السياس��ات من خالل
جمل��ة من السياس��ات التي من
ش��أنها كبح هذا التوجه ،مهما
كان ذل��ك ضئيالً ،ال ميكن املراهنة
على موقف أميركي داعم للحق
الفلس��طيني ،لكن علينا اختبار
املراهنة على أن سياس��ة ترامب
ليست كلها حمقاء!!

دوامة العنف في تركيا
سلسلة الهجمات اإلرهابية التي
ضربت تركيا خ�لال العام املاضي
س��تُدخل البالد  -التي كان ينظر
إليها عل��ى أنها أمن��وذج علماني
دميقراط��ي في الش��رق األوس��ط
 ف��ي دوام��ة املوت ف��ي اللحظةنفس��ها الت��ي يس��تعد فيه��ا
شعبها للتصويت على الدستور
اجلدي��د الش��هر املقب��ل .وأخذت
الس��ياحة  -التي كانت تش��كل
أكثر م��ن  10٪م��ن الن��اجت احمللي
اإلجمال��ي في تركي��ا  -تنخفض،
واالس��تثمار األجنب��ي املباش��ر
يتباط��أ بنح��و ملح��وظ .ه��ذه
النتائج س��تعزز بعضها البعض،
وسوف ينتج عنها حلقة مفرغة
سيكون من الصعب اٍيقافها.
وتتهم وس��ائل اإلعالم احلكومية
التركي��ة وش��رائح كبي��رة م��ن
الس��كان الي��د الش��ائنة للغرب
ف��ي تف��كك الب�لاد .كثي��را ً م��ا
يل��وم املراقب��ون تركي��ا على عدم
قدرتها على التوفيق بني اإلسالم
التقلي��دي واملي��والت احلداثي��ة

الغربي��ة ،فض�لا ع��ن األح��داث
اخلارجية ،مثل الصراع في سوريا.
لك��ن اس��همت ق��رارات الرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغان أيضا
في إضعاف تركيا أمام اإلرهاب.
أول ق��رار خاطئ اتخ��ذه أردوغان،
بدافع م��ن رغبته في انهيار نظام
الرئيس السوري بشار األسد ،كان
الس��ماح للمقاتل�ين ،مبا في ذلك
مجندي الدولة اإلسالمية ،بعبور
ح��دود جن��وب تركيا إلى س��وريا
بحرية نس��بياً .لكنه فش��ل في
تنب��ؤ اخلطر الذي يش��كله هؤالء
املقاتلون على أمن تركيا نفسها،
خاص��ة م��ع انضم��ام الكثيرين
منه��م للجماع��ات اإلس�لامية
املعادية لتركيا ولنظام لألسد.
يتمث��ل الق��رار املصي��ري الثان��ي
ألردوغ��ان ف��ي إعادة إع�لان احلرب
األهلية مرة أخرى على الس��كان
األك��راد في تركيا .في الس��نوات
األولى من رئاسته ،تواصل أردوغان
مع األكراد وجنح في وقف األعمال
العدائية الفعلية.

لكن في يونيو/حزيران  ،2015خسر
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة التابع
ألردوغان ( )AKPأغلبيته البرملانية،
مم��ا دف��ع الرئي��س إلى اس��تئناف
األعم��ال العدائي��ة املفتوحة مع
متمردي حزب العمال الكردستاني
( .)PKKوس��محت مناورة أردوغان
حلزب العدالة والتنمية باستعادة
األغلبية البرملاني��ة في انتخابات
مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني،
لك��ن عل��ى حس��اب إع��ادة فتح
صندوق باندورا احلرب األهلية.
وعلى الرغم من هذي��ن القرارين،
رمب��ا كان بإم��كان ق��وات األم��ن
التركية مواصلة حماية البالد من
اإلرهاب اإلس�لامي والكردي .لكن
ق��رارا ً ثالثا ً اس��تبعد ذل��ك :اختار
أردوغ��ان االنفصال ع��ن فتح اهلل
غول��ن ،رجل الدي��ن املغترب الذي
كان أتباع��ه  -ما يس��مى بحركة
حيزمي��ت  -لس��نوات عديدة من
بني حلفاء أردوغان املهمني.
عل��ى م��دار م��ا يقرب من س��ت
س��نوات ،س��اعد الغولني��ون

أردوغان لإلطاح��ة مبالكات اجليش
والش��رطة (م��ن ب�ين العديد من
موظفي القطاع الع��ام اآلخرين)
الذي��ن كان��وا مخلص�ين للمثل
العلمانية والقومية التركية ،بدال
من وفائه��م إلس�لاميته اللينة.
لكن في عام  ،2013عندما ش��ك
رجب طيب أردوغ��ان أن الغولنيني
يتآمرون ضده ،بدأ ينقلب ضدهم.
ودفعت محاولة االنقالب القصيرة
األم��د ف��ي يوليوز/مت��وز املاض��ي
أردوغ��ان إل��ى االنتق��ام بتنظيم
عملي��ة تطهير واس��عة النطاق
في أوساط اجليش واألمن .ومبا أنه
من املنطق��ي أن حتاكم احلكومة
أولئ��ك الذين حاولوا إس��قاطها،
فق��د أخذ أردوغ��ان األمور إلى حد
أبع��د بكثي��ر ،م��ن خ�لال تعقب
أي ش��خص لدي��ه أدن��ى عالق��ة
محتملة مع غولن .وبهذا النهج،
فق��د مت إضع��اف قدرة الش��رطة
واجليش التركيني بشدة.
وكان ذل��ك آخ��ر ش��يء حتتاج��ه
تركي��ا ،حي��ث اش��تدت تهديدات

اجلماع��ات اإلس�لامية والكردية.
ورمب��ا كان ينبغي تذكي��ر أردوغان
بإزالة جوزيف ستالني لضباط في
اجليش األحمر في أواخر عام ،1930
األمر الذي ترك االحتاد الس��وفيتي
أعزل تقريباً ،وفتح الطريق ألدولف
هتلر ملهاجمته عام .1941
وأضحت تركيا اآلن بالكامل حتت
الس��يطرة السياسية لفرد واحد
 وغي��ر ق��ادرة عل��ى التعامل معاألزمات املتعددة الت��ي تواجهها.
حتى في أفضل األحوال ،ستعاني
تركي��ا من وهن ش��ديد ،حيث لم
تعد قادرة على احلفاظ على الدور
القي��ادي اإلقليم��ي ال��ذي لعبته
ملدة قرن تقريبا .وفي أسوأ احلاالت،
سوف ينهار االقتصاد التركي ،مع
إرس��ال أعداد كبيرة من الالجئني
 مبا في ذلك الس��وريني وغيرهماملوجودي��ن حالي��ا ً ف��ي تركي��ا،
وكذل��ك األتراك أنفس��هم  -إلى
أوروبا الغربية.
ال يش��عر اجلميع باألسى بسبب
سوء حظ تركيا .فالرئيس الروسي

فالدميير بوتني س��عيد ج��دا ً بهذا
التحول .بالنسبة لبوتني ،البلدان
األكثر خط��ورة هي الدميقراطيات
الناجح��ة املتحالفة م��ع الغرب.
لقد اعتادت تركي��ا أن تكون على
وج��ه التحدي��د بل�� ًدا دميقراطي��ا ً
مزدهرا ً بنحو معقول وعض ًوا منذ
مدة طويل��ة ف��ي منظمة حلف
شمال األطلسي ،ويعمل بسرعة
على تعميق عالقاته مع الغرب.
اآلن ،أصبحت تركيا تتميز باحلكم
الف��ردي وباقتص��اد ضعي��ف ،
وتعان��ي م��ن اإلرهاب وغي��ر قادرة
عل��ى الدف��اع عن نفس��ها ،وأقل
م��ن ذل��ك بكثير فهي غي��ر قادرة
ملساعدة سلطة مش��روع حلف
ش��مال األطلس��ي .وبالنس��بة
لبوتني ه��ذا حلم قد حتقق( .وهذا
أيض��ا ً نبأ س��ار بالنس��بة حلليف
روس��يا ،أي إي��ران ،التي ال ميكنها
إال الترحي��ب بزعزعة منافس��ها
السني وغير العربي الرئيسي في
املنطقة ).وإذا ولدت دوامة اإلرهاب
ف��ي تركي��ا موج��ة جدي��دة م��ن

الالجئني النازحني نحو أوروبا ،فإن
ذلك سيزيد من زعزعة االستقرار
في االحت��اد األوروبي ،وذلك أفضل
بالنسبة للدولتني.
ه��ذا ال يعن��ي أن بوتني قد خطط
لس��قوط تركي��ا .لم يك��ن عليه
فعل ذلك .وق��ع قادة مثل أردوغان
بس��هولة ف��ي ف��خ الدكتاتورية
احلديث��ة لبوتني ،التي تعتمد على
التضلي��ل ومظاه��ر الدميقراطية
لتعزيز ش��خصية احلاك��م .وكل
م��ا ينبغ��ي أن يق��وم ب��ه بوت�ين
ه��و اإلله��ام ،ورمبا إس��داء بعض
النصائح من وقت آلخر.
خ��ارج تركي��ا ،يب��دو الرئي��س
األميرك��ي دونالد معجب��ا بالقدر
نفسه بالرئيس بوتني .وسنرى ما
إذا كانت الواليات املتحدة محمية
بنحو أفضل م��ن تركيا ضد تأثير
أمن��وذج بوت�ين اخلبي��ث  -باعتبار
قوة أمي��ركا االقتصادية وعزلتها
اجلغرافية النسبية ،ومؤسساتها
القوية.
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اإلشاعة الثقافية
االش��اعة ،م��رض خطير يصيب اجملتم��ع ،عن طريق
فايروس��ات بش��رية ،تنش��ط في مواس��م احلروب
واالضطرابات الداخلية ،يساعدها في ذلك ،سذاجة
املتلق��ي ،وع��دم ادراك��ه للحقائ��ق .م��ا نش��اهده
ونس��معه يوميا م��ن اخبار كاذبة ،واش��اعات تروج
لها مواق��ع الكتروني��ة وصفحات وهمي��ة ،يجعل
م��ن احلص��ول على اخلب��ر الصحيح ،ام��را غاية في
الصعوبة .ولألسف الوس��ط الثقافي ،ناله نصيب
من هذا املرض ،فاإلش��اعة دخلت الوس��ط الثقافي
ال��ذي يفترض انه محصن من االش��اعات واخلرافات
ك��ون املثق��ف ميلك وعي��ا وق��درة على متيي��ز اخلبر
الصحي��ح م��ن الكاذب .ما اش��يع مؤخ��را من منع
عرض وتداول كتاب الس��يد حس�ين فضل اهلل في
مع��رض الكتاب الدول��ي املقام حاليا ف��ي النجف،
وتبن��ي عدد كبير م��ن املثقفني لهذا اخلبر ،ونش��ره
على صفحاتهم الشخصية ،دون التأكد من مصدر
اخلبر او صحته .ولم تنفع بوسات بعض اصحاب دور
النشر ،والصور املرفقة لكتب فضل اهلل ،املعروضة
م��ع الكتب ،للحيلولة دون نش��ر املزي��د من االخبار
واالنتقادات للجهة املنظمة للمعرض ،وبالغ كثيرون
بالس��ب والشتم ،لدرجة ان برملانيا ،تدخل هو اآلخر
ليتول��ى الهجوم عل��ى اجلهة املنظم��ة للمعرض.
هذه احلادثة ،مثال بس��يط على تفش��ي االش��اعة
الثقافي��ة ،داخل الوس��ط الثقاف��ي ،دون ان جتد من
يوقفها عند حدها .هذه االشاعة قد تساهم بخلق
تيار معادي لألنش��طة الثقافية داخ��ل البلد ،وهي
اعطت ذريعة وفرصة لوس��ائل االعالم التي تتربص
بالش��أن العراقي ،لتبث اخبارا غير صحيحة ،وعلى
لسان مثقفني عراقيني .يبدو ان االشاعة الثقافية،
له��ا غايات ش��خصية ،يحاول مطلقه��ا ان يلفت
االنظار اليه ،ليكون محورا ألحاديث وس��ائل االعالم
ومواقع التواصل االجتماع��ي ،او رمبا يكون مدفوعا
من قب��ل جهات معينة ،الهدف منها االس��اءة الى
الثقاف��ة العراقية .حل��د اليوم ،لم يص��در بيان من
اجله��ة املنظمة يك��ذب اخلبر .للتصدي لإلش��اعة
الثقافي��ة ،ينبغي وجود مؤسس��ات ،تعنى بتقصي
االش��اعة ،وتكذيبها ،مؤسسات تعيد ثقة املتلقي،
وحترره من فوضى االش��اعات واالخبار الكاذبة .االمر
اآلخر يقع على عاتق املثقفني انفسهم ،اذ ال يعقل
ان مثقف��ا يدعي امت�لاك الوعي واملعرف��ة والقدرة
عل��ى متيي��ز الصواب من اخلطأ ،يس��اهم بتفش��ي
ظاهرة خطيرة ،ته��دد مصداقيته خصوصا اذا كان
ذا جمه��ور عري��ض .ورمبا نتذكر االش��اعة الثقافية
الت��ي اطلقها البع��ض والتي مفادها ،نية ش��عراء
عراقيني ،حرق كتب س��عدي يوسف .هذه االشاعة
التي اساءت كثيرا الى الثقافة العراقية ،تسبب بها
ش��خص معروف ،لغرض ايصال اسمه الى الوسط
الثقاف��ي ،وجعل احلرق فع�لا جماعيا ،في حني كان
مج��رد فكرة في داخله ،لوحده ل��م يؤيده احد فيه
اطالقا .وكالعادة ،تناولت وسائل االعالم عربية خبرا
مفاده :ان مثقفني عراقيني ينوون حرق كتب سعدي
يوسف! معرض بغداد الدولي على االبواب ونرجو اال
نسمع اشاعة جديدة.

{

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

{

الحلقة السابعة

الهجرات الكبرى ..وخصوصية التعدد
تناولنا في احللقة الس��ابقة ،كيف ان
التطور الطبيعي املتصل املتصل عبر
التاري��خ حي��ث كان مرتبط��ا بعناصر
امل��اء والطني والزراعة والتجارة والفكر
والفلسفة واالس��طورة والدين والفن
وه��ي االعم��دة األس��اس ف��ي أركان
احلض��ارة وجميعه��ا كان��ت تس��ير
متالزمة عب��ر درب واحد من��ذ البداية
وال ميك��ن فهم أو فصل أي��ا منها دون
حس��اب العناصر األخ��رى وكان الدين
ه��و مص��در اإلله��ام والوح��ي للف��ن
غاطسا في املاء متطهرا فيه مستندا
عل��ى كتف الطني ف��ي جميع املراحل
احلضارية.
لقد كان الوادي مجب��را على االنفتاح
على جمي��ع التي��ارات احلضارية وغير
احلضاري��ة بس��بب جغرافيته ونتيجة
طبيعي��ة لالجتياح��ات والغ��زوات
اخلارجي��ة الت��ي تق��وم بها الش��عوب
القادم��ة م��ن املناط��ق احمليط��ة ب��ه
مدفوع��ة بحاجتها للبحث عن االرض
اخلصيبة  ,وكانت تأتي بهم اطماعهم
أو انهم كانوا يعانون من زيادة سكانية
وموارد محدودة اوان مناطقهم فقيرة
من موارد املاء والكأل أو أصابها اجلفاف
والقحل بينما ه��و ممتلئ حلد التخمة
باألنه��ار الكبيرة والصغي��رة والروافد
والرواضع واالرض اخلصيبة التي كانت
س��ببا لتنوع وازدي��اد الث��روة الزراعية
واحليواني��ة املدجنة منها والوحش��ية
 ,ف��كان هذا الوادي ميث��ل جائزة مغرية
جليرانه األقل رخاء املستمرين بالتدفق
عليه وكانوا ينظرون بحس��د إلى هذه
األرض الت��ي تزرع س��يحا ودمي��ا وتقع قرونا مثل غزوة األكديني بحدود ( 2000
ضمن من��اخ البحر املتوس��ط املتعدد  ق م) الذين أسسوا أولى إمبراطوريات
الفصول وتعمل شمسها على ضمان ب�لاد الرافدي��ن ايام امللكني (ش��روكني
نضج الغالت واحلاصالت الوفيرة وكان وحفيده نرام س��ن) واآلموري�ين الذين
الشعب السومري الساكن في الوادي كانت غزوتهم قوية جدا حوالي ( 1900
اخلصيب قد مال بسبب رخاء احلضارة ق م) حيث انتصروا على سال لتي ايسن
إلى الدعة والرقة والسكينة والسالم والرس��ا القويت�ين وجميع الس�لاالت
ورك��ن الس�لاح جانب��ا والتف��ت إل��ى
جوانب العلوم والثقافة والفن والبناء أملوج��ودة وأسس��وا إمبراطوري��ة بابل
والتحض��ر ,لذلك فقد هزم بس��هولة األولى على يد امللكني سن مبلط وأبنه
أمام غزوة الشعوب والقبائل السامية املشرع والفاحت العظيم حمورابي سنة
) القوي��ة غير املتحض��رة القادمة من 1850ق م وه��ؤالء قدمت قبائلهم من
صحارى اجلزيرة العربية مثل االشوريني جزي��رة العرب وبادية الش��ام في بداية
واألكدي�ين والكلداني�ين القادمني من األلف الثاني قبل امليالد وأسس��وا في
وس��طها و اآلموري�ين القادم�ين م��ن عاصمته��م باب��ل واحدة م��ن أعظم
ش��مال وجنوب بادية الش��ام بس��بب االمبراطوريات واحلض��ارات في العالم
موجات اجلف��اف الطويلة التي ضربت الق��دمي والت��ي اس��تمرت ( 150عاما)
قلب اجلزيرة وش��مالها ,وكانت بعض حيث أثمرت حضارتهم عن سن قوانني
هذه الغزوات واالجتياحات تقضي على وتش��ريعات حموراب��ي املدني��ة الت��ي
دول قائمة وتؤسس على أنقاضها دوال جتاوزت شرانع سابقة أصدرها أسالفه
وممالك حضاري��ة عظيمة خالدة تدوم مث��ل أوروانيم كين��ا وأورمن��و ملك أور

ولبت عش��تار من ملوك ساللة أيسن
وقوانني مدينة اشنونا في زمن ملكها
(بيالالما) وبعض هذه الشعوب اسست
حضارات عظيمة مثل غزوة اآلشوريني
ف��ي بداية ( 3000ق م ) واس��تقرارهم
في ش��مال الوادي في منطقة سهول
نين��وى والذي��ن فاق��وا اجلمي��ع بق��وة
وسرعة أمبراطوريتهم حيث استمرت
بعد تأسيس��ها في بداية (األلف األول
ق م) أكثر من خمس��مائة ع��ام كانوا
فيه��ا املتصدرين للتاري��خ وكانت بالد
الرافدي��ن ف��ي وقتهم في اق��وى حال
م��ن االرتباط والتماس��ك  .اما األقوام
العيالمية وامليدية واللولوبية القادمة
من وسط الهضبة الذيرانية والكوتية
واحليثية م��ن منطقة بحي��رة وان في
ش��مال ش��رق تركيا اجلبلي��ة واحلورية
وامليتانية وهؤالء جميعا كانوا شعوبا
بداني��ة يتحين��ون الف��رص ويقوم��ون
باجتياح الوادي طمعا بخصبه وثرواته

وكان ذل��ك من طبيعة وس��مات تلك
العصور .وكان البعض من شعوب هذه
االجتياحات تؤس��س دوال وممالك تدوم
قرونا ثم تختفي وتذوب دون أن تضيف
مالمح��ا حضاري��ة واضح��ة تض��اف
إل��ى حضارة الوادي  .مث��ل العيالميني
الذي��ن جاؤوا من عاصمتهم سوس��ة
ف��ي إي��ران وأس��قطوا إمبراطورية أور
الثالث��ة في نهاية األل��ف الثالث قبل
امليالد وانس��حبوا إلى بالده��م دون أن
يتركوا أي أثر حض��اري حتى أن آثارهم
الفني��ة غي��ر موجودة ضمن م��ا يعثر
علي��ه من لقى وآثار في ب�لاد الرافدين
 .وكذل��ك الكوتيني القادمني من جبل
زاجروس الذين أسقطوا اإلمبراطورية
األكدي��ة ودم��روا عاصمته��ا أك��د
ومدينته��ا احلضارية س��بار واس��تمر
حكمهم مائ��ة عام تولى احلكم فيها
( 27) مل��كا لكنه��م إضمحلوا وذابوا
بع��د أن قض��ى عليهم مل��ك الوركاء
(أوت��و حي��كال) ول��م يتركوا أث��را بينا
حت��ى أنه��م ل��م يؤسس��وا عاصمة
لهم  .وكذل��ك احلوريني وعاصمتهم (
نوزي) ق��رب كركوك وامليتانيني و هؤالء
لم تك��ن فتوحاته��م أو غزواتهم ذات
سيطرة مستدمية أوتأثير حضاري من
ث��ر ولم يكن لهم فن مميز عدا ماتركوه
من نق��وش مح��دودة األش��كال على
األختام األس��طوانية التي انتهى تأثير
وحداتها الزخرفية بانتهائهم تاريخيا
وفقدانه��م لش��خصيتهم وذوبانهم
تدريجيا ضمن شعوب الوادي  .أو مثل
الكيشيني الذين قدموا من شمال غرب
إيران من املنطقة املعروفة بلورس��تان
وأسسوا مملكتهم وسط بالد الرافدين
وعاصمتها (دوركوريكال��زو) عقرقوف
حالي��ا التي تق��ع على أط��راف بغداد
و دام��ت مملكته��م ( )576ع��ام تقريبا
(  1155 – 1730ق م) حك��م خالله��ا (
 ) 36ملكا وقد إندمج الكيش��يون في
حضارة ال��وادي وأظهروا احتراما كبيرا
أللهتها واالعتناء بطقوسها ومعابدها
وتدل أبنيتهم الواس��عة املكتش��فة
في عاصمتهم على مدى الرخاء الذي
كانوا يعيش��ون فيه إال أنهم لم يأتوا
بش��يء جديد يضاف إل��ى حضارة بالد
الرافدي��ن عدا أس��لوب حتديد األراضي
بأحجار الكودورو املنقوشة بالكتابات
واالشكال البشرية واحليوانية واخلرافية
والتي لم تعمر بعدهم طويال وال ميكن
اعتبارها أعماال فنية قائمة بذاتها إمنا
هي نصب بسيطة تؤدي واجبا غرضيا
كعالمات حدود وضعت لغايات عملية
تس��جيلية ويختلف نحتها وحجمها

إصدار

عليها الشاعر نوري اجلراح.
روم��ا عازما عل��ى التمتع مبعامله��ا وآثارها
كلمة الغالف« :تعتبر هذه اليوميات واحدا ً ومتاحفها.
من أعظم النصوص األوروبية التي وضعت تنعكس في صفحات ه��ذا الكتاب ،ليس
في هذا اللون املمتع من األدب ،بقلم شاعر فقط صور اآلث��ار واألعمال األدبية والفنية
وكاتب مخضرم عاش ف��ي القرنني الثامن لعص��ور متتالي��ة م��ن اإلبداع��ات وكنوز
عش��ر والتاس��ع عش��ر ودون فيها جتربته املعرفة ،ولكن أيضا ثقافة ش��اعر عظيم
ف��ي الس��فر واملعرف��ة واملغام��رة نحو ما خلدت��ه أوروب��ا ومعه��ا البش��رية جمعاء
كان يعتبر مس��تودع الفنون ومجمع اآلثار بوصفه منوذج��ا ألديب جتاوز بفكره املضيء
وروحه اخلالق��ة حدود ب�لاده ولغته ليكون
العظيمة لعصر النهضة.
دون غوته يومياته هذه استنادا ً إلى رحلتني أديب اإلنسانية.
إل��ى إيطالي��ا ،األولى ق��ام بها ف��ي أيلول /رحلة غوته إل��ى إيطاليا كتاب ممتع عندما
س��بتمبر  ،1786واس��تمرت حتى شباط /نفرغ من قراءته نش��عر ببهج��ة املعرفة،
فبراير م��ن العام  ،1787فقضى خمس��ة وسمو اجلمال ،وجالل األفكار العظيمة.
شهور في فيرونا ،البندقية ،روما .والرحلة وقد ح��از النص على «جائ��زة ابن بطوطة
الثاني��ة بدأها ف��ي حزيران/يونيو من العام للرحلة املترجم��ة» تقديرا ً للقيمة األدبية
 1787واس��تمرت حت��ى نيس��ان/ابريل من لألث��ر وبراع��ة الترجم��ة الت��ي قدمها له
الع��ام  ،1788قضاها هذه امل��رة كلها في مترجمه».

متابعة الصباح الجديد:
ص��در عن دار الس��ويدي للنش��ر والتوزيع /
اإلم��ارات ،ومنش��ورات املتوس��ط /إيطاليا،
كت��اب رحلة إيطالية لفيلس��وف وش��اعر
أملانيا األكبر غوته ،الذي كان يعتبر أن رحلته
اإليطالي��ة تلك هي أفضل حدث في حياته
عل��ى االطالق .جاء الكتاب في  640صفحة
من القطع الوس��ط ومن ترجم��ة املترجم
القدير ،وعالم االجتماع العراقي ،فالح عبد
اجلبار ،الذي فاز على أثر ترجمته هذا الكتاب
بجائزة ابن بطوطة للرحلة املترجمة.
جاءت كلم��ة غالف الكت��اب بتوقيع هيئة
حتري��ر اجلائزة ،فه��ذا الكتاب ه��و واحد من
كت��ب سلس��لة ارتياد اآلفاق ،التي يش��رف

خبر

شارع طه باقر الثقافي يستضيف الكاتبة علياء االنصاري
ض ّيف ش��ارع ط��ه باق��ر الثقاف��ي الكاتبة
والروائية والناشطة املدنية علياء األنصاري
مدي��رة منظم��ة بن��ت الرافدي��ن ضم��ن
الفعاليات األس��بوعية لهذا اليوم السبت
وب��دأت الفعالي��ات الثقافي��ة بالنش��يد
الوطني وقراءة س��ورة الفاحتة على شهداء
الع��راق ثم الق��ت الكاتبة علي��اء االنصاري

باختالف املناطق ومس��احات األراضي
املتحاددة ومالكيها  .وقد اخضعتهم
احلض��ارة الرافدينية لس��طوة تاثيرها
حي��ث ذاب��وا متام��ا وال جن��د ألثاره��م
احلضارية صدى أو بقايا أسلوب أو تأثير
فيما تاله��ا من حضارات  .وبعض هذه
الش��عوب كان مجيئها لبالد الرافدين
عبارة عن غزوات بربرية هدفها السلب
والنه��ب مث��ل امليدي�ين الذي��ن جاءوا
م��ن عاصمته��م أكبتانا وس��ط إيران
وس��اهموا بإس��قاط اإلمبراطوري��ة
اآلش��ورية وتدمي��ر عواصمها أش��ور
ونين��وى وكلخ (النمرود) ودورش��روكني
ولم ميكثوا ف��ي الوادي أو يتركوا أي أثر
لهم سوى ما دمروه  .وكان سبب عدم
بقانهم في الوادي يرجع لعدم رغبتهم
بالص��دام م��ع حلفائه��م البابلي�ين
وألن باب��ل الكلداني��ة الفتي��ة القوية
قد احكمت س��يطرتها عل��ى جميع
مس��احة بالد الرافدين  .وكان البعض
م��ن تلك الش��عوب الغازية قد وجدت
نفسها مبواجهة حضارة قوية صنعت
تاريخ��ا راس��خا متمكن��ا م��ن جميع
نواحي ومقوم��ات احلياة العس��كرية
والسياس��ية واالقتصادي��ة والديني��ة
والثقافية والفنية وتسبقهم مبراحل
ال يس��تطيعون مجاراته��ا أو اإلضافة
اليه��ا .ولم يك��ن مبقدورهم مجابهة
التح��دي لبناء حضارة جديدة تضاهي
وتناف��س حض��ارة ب�لاد الرافدين ولم
جتد ه��ذه الش��عوب مكان��ا لها حتت
الشمس ولم تس��توقف التاريخ وهو
لم يس��توقفها فنجدهم ينس��اقون
وراء تأثي��ر قوة خفية ال يس��تطيعون
االمس��اك بها  .فيستقرون في الوادي
الذي س��رعان م��ا حتتويه��م حضارته
فيندمجون ويذوبون ويختفون تدريجيا
في التركيبة السكانية املتنوعة إراديا
أو ال إرادي��ا ضمن مرجل واس��ع وكيان
عظي��م تت��م فيه عملي��ة تالقح هذه
الشعوب التي وجدت نفسرها تعيش
في محي��ط واحد يتس��ع لها جميعا
واصطبغت معه��م بصبغة رافدينية
واحدة افرزت حضارة متيزت بتنوعها
الثقاف��ي وثرائه��ا الفن��ي الفري��د
وخصوصية تفردت بها وهي (خصوصية
التعدد) للوجوه واالس��اليب فأصبحت
ش��علة ملتهبة تش��ع وتفيض بنورها
على كل ما جاورها من بلدان وشعوب.
 ( االقوام الس��امية  -تسمية اطلقها
سنة 7797العالم االملاني شلوزر على
الش��عوب التي تتكلم عائل��ة لغوية
واحدة (العربي��ة  .العبري́ة الكنعانية.
اآلرامية).

خبر

رحلة إيطالية لغوته بترجمة فالح عبد الجبار

بابل  -الصباح الجديد:

ثقافة

كلمة مبناسبة عيد املرأة هنأ فيها النساء
بعيده��ن وطالب��ت الرج��ال باحت��رام املرأة
واعطاءها حقوقها واالعتراف بانها النصف
الذي ال يستهان به في اجملتمع كما طالبت
احلكومة بإصدار القوانني التي تنصف املرأة
والتش��ريعات التي تعيد للم��رأة حقوقها
ثم دع��ي ش��اعر احلل��ة الكبير موف��ق ابو
خمرة الى املنصة للمش��اركة في قصيدة
شعرية بعدها شاركت املوهوبة روان سالم
بفعالي��ة املعزوفات املوس��يقية ثم القت

املوهوب��ة رغد عبد الرض��ا بكلمة ومقاطع
ش��عرية بعدها ب��دأت اجللس��ة اخملصصة
ملناقش��ة اإلصدار األخير للكاتبة والروائية
علياء األنصاري (انثى ليس��ت للبيع) حيث
قدمها الناشط املدني غسان الشبي الذي
عرفها الى اجلمهور بانها الكاتبة والروائية
والناشطة املدنية علياء األنصاري النموذج
النس��ائي الناجح في اجملتمع البابلي حيث
مت خ�لال االس��تضافة تق��دمي ملخصا عن
الكت��اب واه��م موضوعاته وأس��ئلة حول

املواضيع والقصص التي تضمنها الكتاب
وهي قصص واقعية من حياة املرأة اليومية
وهي جميعه��ا متثل معاناة املرأة وهمومها
وأجاب��ت الكاتب��ة علي��اء االنص��اري عل��ى
جميع االس��ئلة واالستفس��ارات ووضحت
الكثير من العناوين التي تضمنها الكتاب
واختتم��ت فعالي��ات ه��ذا االس��بوع ف��ي
ش��ارع طه باقر الثقافي بتوزيع الشهادات
التقديرية على املشاركني في فعاليات هذا
اليوم.

الكويتي إبراهيم الصالل

يفوز بجائزة الشارقة لإلبداع
المسرحي العربي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��از املمث��ل املس��رحي الكويتي
إبراهيم الصالل بجائزة الشارقة
لإلب��داع املس��رحي العرب��ي في
دورتها احلادية عشرة وذلك تقديرا
ملس��يرته اإلبداعي��ة التي امتدت
حلوالي ستة عقود.
وقال��ت دائ��رة الثقاف��ة واإلعالم
في الش��ارقة في بي��ان «إبراهيم
الصالل يعتبر من رموز التأسيس
والنه��وض املس��رحي كم��ا أن
إسهامه في املش��هد املسرحي
املعاصر يجسد إخالصه وحرصه
على ترس��يخ وتطوير جتربة الفن
املسرحي في بالدنا».
وأض��اف البي��ان :أن الص�لال
«يعتب��ر من الدعائم األساس��ية
الت��ي دفعت باحلركة املس��رحية
في دول��ة الكويت إلى مس��ارها
املتطور الذي تعيش��ه اليوم ،وقد
ظل نشطا في مجاله ومخططا
وداعما وش��غوفا ب��كل ما يتصل
به».
بدأ الص�لال مش��واره الفني مع
املسرح املدرس��ي لكن انطالقته
ف��ي مس��رح احملترف�ين كانت مع
مس��رحية (س��كانه مرته) وهي
أول مس��رحية لفرق��ة املس��رح
الشعبي وقدمت عام 1964
شارك في العشرات من العروض
املس��رحية م��ن بينه��ا (جن��ون
البش��ر) و(عاصف��ة الصح��راء)
و(هال��و بانكوك) و(حام��ي الديار)
و(للصبر حدود) و(فرسان املناخ)
وله أكث��ر من  50عم�لا بالدراما

الصالل

التلفزيونية من بينها مسلسالت
(اليحموم) و(لهفة اخلاطر) و(باب
الف��رج) و(إخ��وان م��رمي) و(عي��ال
الفق��ر) و(س��وق املقاصي��ص)
و(عائلة أب��و رويش��د) و(مذكرات
جحا)).
وتع��د جائ��زة الش��ارقة لإلب��داع
املسرحي العربي ،التي تأسست
ف��ي  ،2007مبثاب��ة حتي��ة إع��زاز
وتقدي��ر م��ن الش��ارقة ملبدع��ي
املس��رح العرب��ي املميزي��ن ف��ي
اختصاصاتهم املتعددة.
ويتسلم الصالل ( 77عاما) اجلائزة
ف��ي حف��ل افتتاح مهرج��ان أيام
الشارقة املسرحية التي تقام في
الفترة من الفترة من  18إلى 28
مارس آذار اجلاري.

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 »27
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

السالح الكيمياوي في العقيدة الصدامية ..هبة من اهلل
بالصوت والصورة :ال مانع من إبادة مدن كاملة بكل سكانها
*ص��دام ومستش��ارون عس��كريون
يناقشون االستخدام املناسب لألسلحة
الكيمياوية ( 6آذار [ مارس ] )1( )1987
محم��د :أن��ا أوصي ب��أن تك��ون هجماتنا
قاس��ية ومكثف��ة وإضاف��ة إل��ى ذل��ك
مس��تمرة ،بقدر اإلمكان ،حت��ى إذا كانت
هناك تدخ�لات دولية أو وس��اطة ،يتعني
علين��ا أال نقل��ل مث��ل ه��ذه الضرب��ات
القاس��ية .علين��ا أال نتوق��ف ونعطيهم
فرصة أخرى ،هذه هي مالحظتي األولى1.
لدي ،سيادتك – إنني أرى
املالحظة الثانية ّ
الغطرس��ة اإليرانية وقتاله��م املتواصل
وإراقة الدماء املس��تمرة .إنني أقترح ،وأنا
أقول ،إن الوضع ناضج بالنس��بة لنا لكي
نخت��ار مدين��ة مهمة في إي��ران ونهجم
عليها بضرب��ة كيماوية ،بطريقة عنيفة
وقاسية جداً .أعني ضربة مكثفة متحيها
من الوجود ،وليحدث ما يحدث.
أعني ،أعن��ي ،ما أراه ،إنن��ي أعتقد في ما
يتص��ل بالضرب��ة الكيمياوي��ة ،أن لدينا
الق��درة ،عل��ى الرغ��م م��ن أنني
لس��ت
ُ
متأك��دا ً ف��ي ما يتعل��ق بذل��ك ،ألنني ال
أمل��ك معلومات دقيقة .لك��ن ما أراه هو
أن الظروف ناضج��ة ،بحيث نختار مدينة
مهمة ،ليس مجرد أي مدينة غير مهمة،
إمنا علينا أن نخت��ار مدينة مهمة وعلينا
العدة لضرب��ة كيمياوية ثقيلة،
أن نع��د ّ
تع��ادل س�لاحا ً نووياً ،وف��ي النهاية منحو
تل��ك املدينة ع��ن بكرة أبيه��ا ،بحيث لن
يبقى فيها كائن حي.
وأنا أعتقد أنه من خالل إجراء كهذا سوف
نلقنه��م حقيق ًة درس��اً ،وس��نجعلهم
يتصرفون ،وس��نردعهم ،ونحن أمام اهلل،
أم��ام العالم كل��ه ،أمام البش��رية .لقد
أجنزن��ا مهمتن��ا ،وعليه��م أن يتحمل��وا
املس��ؤولية بس��بب أفعالهم الطائشة.
إنه ش��يء حقيقي ،العالم واألمم املتحدة
واآلخ��رون [ كان��وا يحاول��ون إيج��اد حل
له��ذا الصراع ] غير أنن��ا كنا نقاتل طوال
سبعة أعوام ،وهذه األمم املتحدة والعالم،
ماذا فعلوا؟ إنه��م ال يتدخلون ،كما أعلن
سيادتك .نحن واثقون من أن العبء إن لم
يرفعه ش��عبه ،إنه ش��يء ال يُطاق( .أي أن
الع��بء ال يرفعه إال الش��عب ،وهو وحده
من يتحمل ويالت احل��رب ونتائجها املريرة
– م ).إن كل ما فعلوه هو بيانات الشجب،
إال إن س��بعة أعوام أكثر م��ن كافية .في
رأي��ي ،إنن��ي أعتقد أن��ه يتع�ين علينا أن
نكون ش��ديدين جدا ً وأن نستعمل جميع
األسلحة وعلينا أن نختار مدينة من املدن،
مدين��ة مهمة ف��ي إيران ونهج��م عليها
بسالح كيماوي .شكرا ً لسيادتك.
ص��دام :رفي��ق محم��د ،إن املس��ائل التي
نبهتن��ي عليها ف��ي الوثيق��ة ،بصراحة،
ه��ي موج��ودة في ذهن��ي .لكن الس��بب
ال��ذي دفعني لئال أطلب من أي من الرفاق
أن ي��زودك مبختص��ر ه��و بس��بب أن وزير
الش��ؤون اخلارجية لم يحض��رْ .لذلك من
اآلن فصاعداً ،وزير الشؤون اخلارجية يجب
أن يحضر االجتماع��ات التي تنعقد على
مستوى (القيادة القطرية)  .هذه املسألة
دمت دوما ً ف��ي االجتماعات.
كانت ق��د ُق ْ
قدمها من قب��ل؟ آ أجل ،نعيم
َمن ال��ذي ّ
قدمه��ا في نقط��ة ما ،وعدد م��ن الرفاق
ّ
قدموه��ا .عرضوا
على مس��توى القيادة ّ
ه��ذه املس��ألة كما أن��ه م�� ّر بخاطرنا أن
ه��ذا ن��وع واحد م��ن األس��لحة التي قد
نحت��اج إلى اس��تخدامه ف��ي هجماتنا.
لذلك
سألت الرفاق في االجتماع السابق
ُ
وقلت له��م « :هذه املس��ألة
كانت قد مت
ْ
ُ
اقتراحها دوماً ،لذا دعونا نراجعها بجدية.
« لهذا راجعنا هذه املسألة ،أعني ،أن هذه
املراجع��ة
أس��فرت عن اعتقادن��ا بأن هذا
ْ
السالح اس��تراتيجي ،وعلينا أال نستبعد

استخدامه)2( .
على أي حال ،علينا أن نكون غاية في احلذر
في توقيت اس��تعماله .إن تقييم الرفيق
في ما يخص وقت املراجعة ،ونحن ال نزال
في��ه ،أعني أن وضعنا الراهن هو نفس��ه
في الوق��ت الذي قمنا فيه بالتقييم  ،وأن
الوضع الراهن ال يدعو إلى استخدام هذا
الس�لاح حالياً .إذا ً لو كن��ا مجبرين على
اس��تخدامه ،أعني أن��ه إذا كان العدو قد
ضايقن��ا ،في س��بيل املثال ،ف��ي البصرة،
وأن يك��ون تهديد العدو أخطر من الوضع
الراه��ن ،عندئذ ف��ي ذلك الوق��ت ،علينا
أال نس��تبعد اس��تخدام هذا السالح .إذا ً
لقد توصلنا إلى هذا االس��تنتاج ،وهو أن
الس�لاح بني أيدينا ،واآلن ليس ثمة حاجة
ملحة الستخدامه ،لذلك يجب علينا أال
نس��تخدمه .ألن هذا هو التقييم األخير،
بالطب��ع ،أكثر من نص��ف أعضاء القيادة
كانوا متحمسني الستخدام هذا السالح،
لذلك في النهاية ،ومن خالل املناقش��ات،
هذا هو الش��يء الذي توصلنا إليه .نعم،
رفيق مزبان.
مزبان :سيادتك ،ما أود أن أضيفه إلى هذا
التصريح هو عدد ش��هدائنا الذين فقدوا
أرواحه��م ف��ي مدننا ،لذل��ك نحن نبرهن
على أن عدد الش��هداء ه��و نتيجة ازدراء
اإليراني�ين الوق��ح لإلع�لان [ إع�لان وقف
إطالق النار ])3( .
مزب��ان :آ نعم ،لقد هجم��وا ،إمنا لم يك ْن
ثم��ة نش��اط ف��ي أثن��اء األي��ام القليلة
املاضي��ة .رمبا هاجموا منطق��ة (الهارثة)
اليوم .هذا ما أظن��ه ،تصريحاتنا واضحة
جداً ،س��يادتك .لدينا عدد ش��هدائنا .في
م��ا يتعلق مبهاجمة امل��دن ،أعني ،أعتقد،
م��ا أود أن أضيف��ه ،علين��ا أن نرك��ز على
املدن الكبيرة ،س��يادتك .أعني ،في سبيل
املثال ،أش��خاص كثيرون يسمعون مبواقع
مختلف��ة ،لكنهم حني يس��معون [ أننا
هاجمن��ا ] ( ُقم)  ،يبدو كم��ا أن ذلك يرفع
املعنويات العراقية )4( .إنهم سيرحبون
بهذا الفعل ،ويقولون « :دعونا نش��نقهم
« ،ويقولون « لقد بدأنا نهزمهم« .
صدام :بالطبعُ ( ،قم) تعادل عاصمتهم.
مزب��ان :نعمُ ،ق��م مدينة مهم��ة ومركز
رئيسي.
ص��دام ... :إذاً ،إن م��ا نتبن��اه اآلن ه��و إننا
نركز عل��ى ضرب��ة قاس��ية ،لكننا يجب
أن نتركه��ا ونتوج��ه إل��ى مدين��ة أخرى،
بحيث يك��ون الع��دو مجبرا ً عل��ى توزيع
دفاعاته عل��ى جميع املدن اإليرانية .بهذه
الطريقة س��يكون العدو أضعف في كل
مدينة م��ن املدن اإليراني��ة .أعني أن هذه
هي السياس��ة التي نتبناها ،وفي الوقت
نفس��ه ،جميع اإليرانيني يحسون أن كل
واحدة من مدنهم س��تكون مس��تهدفة
ف��ي أي حلظة .وعلى كل ح��ال ،إن قدراتنا
ه��ي نفس��ها .إنها ق��درات الع��راق .إنها
ليست غير محدودة .أعني ،أن لدينا عددا ً
ْ
محددا ً م��ن الطائرات .ال ميكننا أن نهجم
على أي مدينة بخمسمائة طائرة ،أعني،
إننا ال منلك هذه الق��درة .غير أن هذه هي
القدرة املتواف��رة التي منلكها اآلن حتديداً.
*الدكتور سعدون بعد الرفيق لطيف.
س��عدون ... :أقت��رح أن نس��تأنف قصف
األه��داف االقتصادية وبطريقة قاس��ية،
ش��ديدة ،ومكثف��ة .إذا قصف��وا مدنن��ا
بالقناب��ل ،مثلم��ا يج��ري اآلن ،وكما أفاد
الرفيق مزبان ليس هناك قصف بالقنابل
على البصرة اآلن .إذا ً لو قصفوا بالقنابل،
علينا أن نرد عليهم بطريقة مناس��بة.
وإذا أردن��ا أن نزي��د م��ن قصفن��ا له��م
بالقنابل ،أعن��ي ،أن الزيادة يجب أن تتركز
على األهداف االقتصادية.
س��عدون :أعني أن رد فعلنا ،الزيادة في رد
فعلن��ا يجب أال تك��ون موجهة إلى املدن،

ضحايا السالح الكيمياوي في حلبجة
إمنا موجهة إلى األهداف االقتصادية .في
م��ا يخص موضوع األه��داف االقتصادية،
س��يادتك ،لدي رأي .إن الهجوم على املدن،
س��يادتك ،س��يدي الرئيس ،يقتل الناس.
وكذلك ،األهداف االقتصادية تقتل الناس
أيضاً ،أعني قصفها بالقنابل.
إن [ قصف ] األه��داف االقتصادية يحقق
غرض�ين .إنه يدم��ر املنش��أة االقتصادية
التي جتل��ب العائدات املالي��ة ويقتل ذلك
النوع من األشخاص الذين نعتبرهم أكثر
نفع��ا ً بالنس��بة لنا – في رأين��ا – مقارنة
باألش��خاص الذي��ن نقتله��م ف��ي املدن.
ألن ه��ؤالء األش��خاص الذي��ن نقتله��م
ف��ي األه��داف االقتصادي��ة ه��م عم��ال
متخصصون ،يعملون في حقول [ النفط

صدام :إن المسائل
التي نبهتني عليها
في الوثيقة ،بصراحة،
هي موجودة في
ذهني .لكن السبب الذي
دفعني لئال أطلب من
أي من الرفاق أن يزودك
بمختصر هو بسبب أن
وزير الشؤون الخارجية
لم يحضرْ .لذلك من اآلن
فصاعداً ،وزير الشؤون
الخارجية يجب أن يحضر
االجتماعات التي تنعقد
على مستوى (القيادة
القطرية)

] ،املصانع ،ومحطات الطاقة الكهربائية.
أولئك الكوادر هم أفضل أهداف بالنسبة
لن��ا ،فيم��ا يتعل��ق باجملهود العس��كري،
مقارنة باألش��خاص املقيمني في األحياء
السكنية الذين نُسقط عليهم القنابل
لي�لاً ،ونقتل األش��خاص الذي��ن من هذا
النوع.
إذاً ،أن��ا اعتق��د أن قص��ف األه��داف
االقتصادية بالقنابل له غرضان مزدوجان.
إنه يدمر منش��أة اقتصادي��ة وفي الوقت
عين��ه ،يترك تأثيرا ً نفس��يا ً مروِّعا ً وأن كل
م��ا يحققه قصف امل��دن بالقنابل ،يمُ كن
كذلك أن يُحقق بواسطة قصف األهداف
االقتصادي��ة بالقنابل .بالطبع لدي الرأي
نفس��ه ،أنه ضمن األه��داف االقتصادية
علين��ا أن نرك��ز عل��ى أه��داف البت��رول.
وضمن أهداف البترول علينا أن نركز على
أهداف البترول اخملصص��ة للتصدير .تلك
الت��ي تصدر البت��رول إلى م��ا وراء البحار.
أعن��ي ،أهداف البت��رول التي له��ا عالقة
ليس��ت
بالداخ��ل ،وحت��ى املصافي ،إنها
ْ
األولى من حيث األس��بقية .إن األسبقية
األولى يجب أن تكون للمنش��آت املرافقة
لتصدير النفط .في ما يتعلق باألسلحة
الكيمياوية ،س��يادتك ،أنا بالطبع أعتقد
أن هذا الس�لاح يجب أن يُس��تخدم ضد
القواطع [ العسكرية ] وليس ضد املدن.
صدام :لقد ناقش��نا مس��ألة الكيماوي
ف��ي االجتماع الس��ابق وقد اتخذن��ا قرارا ً
بذلك الشأن.
س��عدون :نعم ،أعن��ي ،ألن الرفاق حتدثوا
عن��ه ،إذا ً ل��و أردن��ا أن نس��تخدم ه��ذا
السالح ،أعتقد أنه يجب استخدامه ضد
القواط��ع [ العس��كرية ] .وكذلك ،أود أن
أدل��ي مبالحظة ،س��يادتك ،ف��ي ما يتصل
بالوض��ع الراهن .ملاذا ،إذا كانت لدينا قدرة
واس��عة ،ندخر قدراتنا للوقت احلرج؟ دعنا
نكون س�� ّباقني في اتخ��اذ املبادرة في هذا
الوقت إن كان��ت لدينا القابلي��ة .اآلن ،إن
كانت لدينا القابلي��ة على الهجوم على
التجمع��ات اإليراني��ة [ املتعلقة بالقوات
] والق��وات املس��لحة اإليراني��ة ،تل��ك
التجمعات املعدة لشن هجماتهم علينا،

لم ال نهاجم العدو ،إن كان بوسعنا ذلك،
قب��ل مجيئ��ه إلينا؟ لم ال نفع��ل هذا ،إن
كان��ت لدينا الق��درة على ش��ن الهجوم
اآلن ،وفي الساعة األخيرة كنت ،سيادتك،
ق��د
تكلمت عنه��ا ،أعني ،أن��ه ليس من
َ
الض��روري أن ننتظ��ر حص��ول مت��زق ف��ي
قواتنا أو ثغ��رة إس��تراتيجية ،إمنا إذا كان
باس��تطاعتنا أن جنهض هجم��ات العدو
اآلن ،هل أن القوات اإليرانية املتبقية –
ص��دام [ :يقاطع��ه ] .إن التناق��ض ف��ي
موقفنا هو إننا نهاجم املدن .إنها
ليست
ْ
مس��ألة الهجوم عل��ى القواط��ع ،نحن
نهاجم القواطع طوال الوقت ،سواء كانوا
ينشرون قواتهم ،س��واء كانوا يهجمون،
وفي األمكنة كلها.

إن [ قصف ] األهداف
االقتصادية يحقق
غرضين .إنه يدمر
المنشأة االقتصادية
التي تجلب العائدات
المالية ويقتل ذلك النوع
من األشخاص الذين
نعتبرهم أكثر نفع ًا
بالنسبة لنا – في رأينا –
مقارنة باألشخاص الذين
نقتلهم في المدن .ألن
هؤالء األشخاص الذين
نقتلهم في األهداف
االقتصادية هم عمال
متخصصون

سعدون :حسناً ،سيادتك ،املوقف يتطلب
أن جنع��ل اجمله��ود العس��كري اإليران��ي
في صاحلنا ،اجملهود الذي يس��تعد لش��ن
الهجم��ات على قواطعن��ا .اآلن ،صحيح
أن الوق��ت ليس حرجاً ،صحيح أن جبهتنا
مستقرة وقوية ،لكن بالنسبة لهم ،هم
يعتق��دون أن ه��ذه هي الس��اعة األخيرة
من املباريات ،إذا ً ملاذا ال نكون س��ب ّاقني في
املبادرة ،السالح –
صدام [ :يقاطع��ه ] :آ ،دكتور ،هل تعتقد
أننا ال نستخدم أسلحتنا؟
س��عدون :ال ،إنن��ي أتكل��م حتدي��دا ً ع��ن
الكيماوي.
صدام :والكيم��اوي ،الكيماوي يعمل ،إنه
ْ
يتوقف.
لم
س��عدون :نح��ن ال نعت��رض عل��ى ذل��ك،
سيادتك ،سيدي الرئيس.
ْ
ص��دام :نحن ل��م
نتوقف عن اس��تخدام
الس�لاح الكيم��اوي ،ف��ي م��ا يتعل��ق
بالتش��كيالت العس��كرية ،نحن لم نقرر ْ
التوق��ف ع��ن اس��تخدامه؛ ه��ذا العمل
مستمر.
لدي
س��عدون :سيادتك ،س��يدي الرئيسّ ،
انطباع أنه ال ،نحن ال نستخدمه.
صدام :ال ،ال ،نحن نستخدمه.
س��عدون :أعني ،ذلك ه��و االنطباع الذي
كان لدي ،لذا ،أنا [ ال أوافق على مهاجمة
] املدن بالسالح الكيماوي في األقل خالل
الوق��ت احلاضر ،وأن جميع اجلهود يجب أن
تكون موجهة ضد القواطع العس��كرية
اإليرانية ألنها هي األهم.
صدام :حسناً [ .ضحك] .
ه��ذا الطري��ق القات��ل اس��تغرق ثمانية
أعوام طويلة :إجهاض القادس��ية(1987
– )1988
حتت��وي األش��رطة الصوتي��ة م��ن العام
األخير للحرب على ح��وارات يناقش فيها
صدام ومستش��اروه االجنازات العسكرية
العراقي��ة وكيفي��ة إنه��اء القت��ال وفقا ً
لش��روط مواتي��ة .ص��دام ومرؤوس��وه
يناقش��ون ملاذا ضل��ل آمر عراق��ي العراق
متحجج��ا ً بذريعة ما في معركة ش��به
جزيرة الفاو .ص��دام يبتهج ابتهاجا ً بالغا ً
في اس��تيالء الع��راق على الفاو ويش��رح
التأثيرات النفس��ية اخملتلفة التي ميلكها
هذا احل��دث على عامة الن��اس العراقيني
والف��رس .في الش��ريط الصوت��ي األخير،
ّ
يذكرن��ا صدام بعبقريته العس��كرية في
أثناء احلرب.
صدام ومستش��اروه يق ّيمون قرار مجلس
األم��ن الدول��ي  ،598الذي دع��ا إلى وقف
إط�لاق النار فورا ً بني العراق وإيران ( 19متوز
[ يوليو ] )5( )1987
طاهر ( : )6س��يدي الرئيس ،أود أن أُعطي
رأيي بش��أن لغ��ة الفق��رات .وكما أوضح
الرفي��ق طارق ،نحن نطم��ح أن تتصدرها
موافقة باإلجماع.
طاه��ر :إذا كان��ت هناك مالحظ��ة أود أن
أوضح ،س��يدي الرئي��س ،موضوعا ً مهما ً
وهو أن النصف األول من املادة األولى (من
القرار – م ).خاضع للتفس��ير على الرغم
من اعتقادي ،وقولي ،إن إيران هي الس��بب
وراء الع��دوان؛ إنه��ا ال تتضم��ن َمن الذي
فعل ذلك [ اعتدى ].
صدام :صحيح متاماً.
طاهر :هذا رأيي الش��خصي .إنني أفسره
لصاحلي ،وهذا هو –
ص��دام :هذا ش��يء واضح ج��داً .هذا هو
العدوان؛ نحن مقتنعون أن إيران هي التي
تسببت بنشوب احلرب.
ْ
طاه��ر :إنها إي��ران ،فعالً .وبالنس��بة لنا،
لك��ي نكون منصفني ،ميكنن��ا أن نزودهم
بالوثائق.

صدام :لكي ننجح في ذلك نحتاج إلى أن
نقدم وثائق كافية.
ّ
طاه��ر :كافية ،فعالً .اجلزء الثاني من املادة
األول��ى يفي��د بوض��وح َمن الذي س��اهم
ف��ي إطالة أم��د احلرب .إنه ش��يء واضح
كالش��مس .أعني ،إنه شيء غير مقبول.
أعني أن الطرف اآلخر ال ميكنه أن يستغله
لصاحل��ه .على كل حال ،إن املادة الوحيدة،
لو مت ضمها ،هي احتمال شجب التسلل
إلى داخل األراضي العراقية بخاصة أثناء
العدوان السابق...
على أية حال ،ذات مرة قلنا إننا س��نقترب
م��ن هذا االتف��اق من وجه��ة النظر هذه،
حيث تكون مواده متالزمة ،رمبا س��تكون
هن��اك ق��رارات عام��ة تخ��ص قضي��ة
االنسحاب الكامل .مع أنه [ القرار ] يمُ كن
أن يُعبر عنه بكلمات مناس��بة « من دون
أي تأخير « ،ومع ذلك س��يظل يفتقر إلى
اآللي��ة والدقة .مع ذلك ،كان واضحا ً جداً.
أعني أن هناك احتم��ال أن يمُ رر حاالً؛ أقول
في ساعتني ومن دون أي تأخير.
هوامش:
( « :896-SH-SHTP-A-000* )1ص��دام
ومسؤولون حكوميون آخرون يناقشون
حال��ة البل��د إب��ان احل��رب العراقي��ة
– اإليراني��ة واس��تخدام األس��لحة
الكيمياوي��ة « 6 ،آذار (م��ارس) 1987؛
 « :023-SH-SHTP-A-001ص��دام
وأعض��اء حزب البعث يناقش��ون احلرب
العراقي��ة – اإليراني��ة « 6 ،آذار (م��ارس)
 .1987م��ن أجل نس��خة طب��ق األصل
جزئية للتس��جيل الثاني ،أنظر قس��م
« صدام وأعضاء حزب البعث يناقشون
اس��تخدام األس��لحة الكيمياوية ضد
اجلنود واملدنيني اإليرانيني « ،في الفصل
السادس.
(  )2هذا احلوار يؤشر حتوالً من استخدام
األس��لحة الكيمياوي��ة باعتبارها أداة
تكتيكي��ة ودفاعي��ة ض��د الهجم��ات
اإليراني��ة إل��ى س�لاح إس��تراتيجي
أُستخدم ضد املراكز املدنية.
(  )3رمب��ا يش��ير ه��ذا إلى قب��ول العراق
بقرار مجلس األمن الدولي ( 588تشرين
األول [ أكتوب��ر ]  .)1986ه��ذه الدع��وة
إلج��راء املفاوض��ات رفضته��ا إي��ران
ح��االً واس��تخدمها الع��راق كمحاولة
الس��تعادة املعنوي��ات العالي��ة عق��ب
إدانة األمم املتحدة الستخدامه السالح
الكيم��اوي ف��ي وقت س��ابق م��ن ذلك
العام.
(  )4ق��م مدينة يبلغ عدد س��كانها ما
يزيد على 000و 650نسمة ،تقع تسعني
مي�لاً جن��وب طه��ران .إنها أه��م مركز
ش��يعي في إي��ران وقاع��دة للكثير من
آيات اهلل املهمني( .توجد في قم مدارس
ديني��ة للمس��لمني الش��يعة ،وضريح
السيدة معصومة ،شقيقة اإلمام علي
الرضا – م).
( « :733-SH-SHTP-A-000 )5ص��دام
ومستش��اروه يناقش��و مجل��س األمن
الدول��ي ووقف محتمل إلطالق النار إبان
احل��رب العراقي��ة – اإليراني��ة « 19 ،متوز
(يولي��و)  .1987مرر مجلس األمن الدولي
باإلجماع قراره  598في  20متوز (يوليو)
 .1987قبل العراق بوقف إطالق النار هذا
بش��رط أن تقب��ل به إيران أيض��اً – لكن
إي��ران رفضته ،ألنه افتق��ر إلى مادة يُالم
فيه��ا العراق كونه هو ال��ذي بدأ احلرب.
بعد عام واحد ،في  20متوز (يوليو) ،1988
ْ
وافقت إيران على القرار  ،598وش��كلت
هذه املوافقة أساس��اً إلنهاء احلرب في
 20آب (أغسطس) .1988
(  )6رمب��ا طاهر جليل احلبوش التكريتي،
الذي.
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شريط ملون

من مراحل زمنية مختلفة

أول مذيعة مصابة بمتالزمة «داون»
خطت الشابة ميالني سيغار ( 21عا ًما) ،املصابة مبتالزمة داون،
خطوته��ا األول��ى لتحقيق حلمها بأن تصبح مذيعة لنش��رة
األحوال اجلوية في فرنسا.
فبع��د إطالق االحت��اد الوطن��ي جلمعي��ة أولياء األطف��ال ذوي
االحتياج��ات اخلاصة ،حملة على موق��ع التواصل االجتماعي
«فيس��بوك» ،تلق��ت ميالن��ي عروضً ��ا عدي��دة م��ن القنوات
التلفزيونية ،ورس��ت آخر األمر للظهور عل��ى قناة «فرانس »2
في الـ 27من الشهر اجلاري.
وكانت قد اشترطت وسائل اإلعالم الفرنسية أن حتصد ميالني
أكبر عدد من اإلعجاب ،وقد ّ
متكنت فعالً بعد أسبوع من حتقيق
أكثر من  100000إعجاب.
وقالت ميالن��ي «أنا مختلفة وأريد أن أظه��ر للجميع قدراتي،
أريد أن أثبت ذلك من خالل ظهوري على شاشة التلفزيون».
ّ
متحدث باس��م االحتاد أ ّن احلملة ساعدت في رفع مكانة
وأكد
ّ
األش��خاص املصابني مبتالزم��ة «داون» وحتس�ين صورتهم في
اجملتمع.

تجارب وخبرات اإلعالميات العراقيات في ندوة علمية حوارية
كونها أسس اخلطوات االولى ملا حتتاج
من جه��ود ووقت واصرار وق��وة ارادة ،
يتطلب حتى نس��يان العائلة واملنزل
 ،والتخص��ص الصحف��ي مطل��وب
اعالميا ً لالبداع  ،ومع ان الكل يبحث
عن الوظيفة احلكومية اال انها تقتل
الصحف��ي وحتد من االب��داع والقدرة
 ،الت��ي تتطل��ب تن��وع بالنش��اطات
االجتماعي��ة والثقافي��ة  ،وان اه��م
عناصر جناح الصحف��ي اإلصرار على
استمرار العمل وفا ًء للوطن .
واك��دت ان العم��ل الصحف��ي يب��دأ
بالدراس��ة اجلامعي��ة بالصحاف��ة
واالع�لام  ،والطالب والطالبة لديهم
فرصة واس��عة للكتاب��ة بالصحف
ومواقع التواصل االجتماعي واملواقع
االلكترونية املتاحة .
وش��ددت املراس��لة احلربية االعالمية
رؤى الش��مري  ،عل��ى الصم��ود امام
عقب��ات وموج��ات احلي��اة  ،وعمله��ا
بخف��اء م��ن وراء االه��ل  ،واملواق��ف
الصعبة والفري��دة واخلطرة وبدايتها
بالصحاف��ة املكتوب��ة الورق��ة ث��م
العمل التلفزيوني  ،واالس��تفادة من
الثقاف��ات والتي أصبح��ت في الزمن
احلال��ي متاحة عب��ر اإلنترني��ت اكثر
من الوس��ائل االخرى  ،واحلوادث التي
مرت بها ف��ي تغطيتها للمعارك مع
الق��وات االمنية في الثالث س��نوات
االخي��رة ف��ي احل��رب ض��د التط�� ّرف
واالرهاب  ،وتعرضها إلصابات مباشرة
بس��قوط قذائ��ف ه��اون  ،وس��يارة
مفخخ��ة انفج��رت امامه��ا ورم��ى
به��ا العصف على مس��افة كادت ان
تفق��د حياتها في مع��ارك الفلوجة
واملوصل  ،والنجاة من املوت بأعجوبة
واستش��هاد زمالئه��ا ومقاتلني امام
عينها جع��ل منها انس��انة صامدة
ام��ام التحديات  ،واالس��تمرار بعمل
املهن��ة الصحفية الت��ي باتت خطرا ً
عل��ى احلي��اة لكنها س��جلت وفائها
للوطن .

بغداد ـ وداد إبراهيم:
قدم��ت كلية االع�لام جامعة بغداد
قس��م الصحافة ،خالل ندوة علمية
حواري��ة جت��ارب وخب��رات خم��س من
اإلعالمي��ات في الع��راق  ،عملن على
م��دى م��ا يقارب م��ن  ٤٥عام��ا ً  ،كل
اعالمي��ة عاصرت وش��اهدت مرحلة
زمنية مختلفة من تاريخ البالد .
واشاد عميد الكلية الدكتور هاشم
حس��ن من خالل هذه الن��دوة باملرأة
الصحفي��ة وحتمله��ا اعب��اء م��ا مر
بالوط��ن من حروب ومح�� ٌن  ،اذ وقفت
س��ندا ً للرجال ف��ي فت��رات عصيبة
اثبت��ت انه��ا حتم��ل أغص��ان الزيتون
والفكر واملعرفة ,ال ميكن االس��تغناء
عنه��ا اب��دا ً  ،وفي معارك اس��تعادت
التراب من االٍرهاب والتطرف وتسجل
مواق��ف قديرة للس��يدات بالنهوض
من جديد  ،واملراس�لات احلربيات فخر
للقوات املس��لحة واالع�لام العراقي
ف��ي التغطي��ة مبح��اور جه��ات قتال
صعبة.
وق��د عق��دت الندوة ف��ي قاعة كلية
االع�لام باجملمع اجلامع��ي في اجلادرية
ببغ��داد ادارته��ا اس��تاذة الصحافة
املتخصص��ة الدكت��ورة ش��كرية
الس��راج  ،بدأت بتعري��ف اإلعالميات
احلاض��رات س��ناء النق��اش وعالي��ة
طال��ب وزهرة اجلبوري وأفراح ش��وقي
ورؤى الشمري  ،واستعرضت عملهن
في سنني مختلفة من مراحل زمنية
مرت بتاري��خ العراق واخلب��رة والعمل
الطوي��ل املكتس��ب  ،م��ع مداخالت
احلضور م��ن الصحفي�ين وإعالميني
واساتذة الكلية وحقوقيني وناشطني
 ،وطلب��ة املرجل��ة الرابع��ة لقس��م
الصحاف��ة  ،تخلله��ا مناقش��ات
وتبادل لالراء ونصائح قدمت للطلبة
والطالبات  ،اس��تنتجت من جتارب ما
مرت به اإلعالميات من خالل حديثهن

جانب من الندوة
ع��ن العمل في عال��م مهنة املتابعة
خاصة الصحافة الورقية واملكتوبة .
وحتدث��ت عض��و مجل��س نقاب��ة
الصحفيني العراقيني االعالمية سناء
النقاش  ،عن بدايات العمل الصحفي
واخلطوات االول��ى بالتحرير وهيكلية
املوضوع والتعبيرعن مظاهر س��ائدة
باجملتمع  ،وكتابة االخبار والتحقيقات
ورصد املش��كالت  ،وفرحة تسلم اول
رات��ب والكف��اح الصحف��ي للوصول
لسلم طويل تنتهي نهايته بصفحة
مش��رقة  ،ال��ى ان أصبحت بعضوية

مجلس النقابة ورئيس قسم شهداء
الصحاف��ة واملس��ؤولة ع��ن امل��رأة
الصحفية .
وب��دأت الكاتب��ة واالعالمي��ة عالي��ة
طال��ب  ،بالوصية االول��ى في الصبر
صف��ة الصحف��ي الناج��ح تنبع من
جتربة عميقة  ،وعكس صورة ناصعة
خلريج��ي كلي��ات وأقس��ام االع�لام ،
واللقاءات بالطلبة تدفع الى احلصول
عل��ى بكلوري��وس علمي��ا ً واكادميي��ا ً
وصحفيا ً معا ً  ،وخلق ش��جاعة تثبت
مهنية الصحفي واقتداره  ،فالعملية

لتعل��م الكتابة الصحفية ليس��ت
س��هلة وتتطلب التسلق سلم بعد
اآلخر  ،حتى نتميز بالفنون الصحفية
اخلب��ر والعم��ود واملق��ال والتحقي��ق
والقص��ة والتقرير  ،ونس��جل موقف
متميز بالثبات واحلكمة والصبر .
ووصف��ت معاون مدير ع��ام دار ثقافة
االطف��ال االعالمي��ة زه��رة اجلبوري ،
الن��دوة العلمي��ة بأجم��ل االح��داث
التي تعي��د الذاكرة للرائع من احلياة ،
وتستعرض مراحل الصعوبة والعنف
ضد املراة  ،وكيف تصدت وقاومت الى

ان ارتقت للحرفية ونقش��ت اسمها
ف��ي اجملتمع  ،فط�لاب وطالبات كلية
االعالم ام��ام طريق لالختبار واملواقف
 ،ولع��ل التخص��ص الصحف��ي من
اصع��ب التخصص��ات ف��ي مهم��ة
املتاعب اللذي��ذة  ،والعمل بصحافة
الطفل يحتاج ألسلوب خاص تتعامل
ب��ه ،حت��ى تكتس��ب الثق��ة والقوة
وتتغل��ب عل��ى الضعف وتكتس��ب
معلومات متنوعة .
وركزت الصحفي��ة واالعالمية افراح
ش��وقي  ،على البداي��ات الصحيحة

التاكسي الصفراء أقل عرضة
للحوادث من نظيرتها الداكنة
أظهرت دراسة سنغافورية حديثة أن سيارات االجرة الصفراء
تس��جل عددا ً أدنى من احلوادث باملقارن��ة بتلك التي حتمل لونا ً
داكناً.
وأش��ار معدو الدراسة  :إلى أن النتائج من شأنها أن تؤدي دورا ً
كبيرا ً في حتديد خيارات ألوان مركبات النقل العام.
وكش��فت ه��ذه الدراس��ة  :أن س��يارات األجرة الصف��راء في
سنغافورة تواجه خطرا ً أدنى بنسبة تسعة في املئة ،للتعرض
الصطدام��ات أو ح��وادث خطرة مقارن��ة بالس��يارات باأللوان
الداكنة.
وم��ع أن هذا األم��ر قد يبدو بديهي��اً ،لم يتم إجراء أي دراس��ة
علمية س��ابقاً ،حت��دد ما إذا كان��ت الس��يارات الغامقة أكثر
خطورة من سواها.
ووفقا ً ملعدي الدراسة ،فإن شركة األجرة األكبر في سنغافورة
تضم سيارات بألوان مختلفة من الفاحت والغامق.
وقارن املعدون س��جالت احل��وادث ألكثر من أربعة آالف س��يارة
أجرة صف��راء و 14500أخرى باللون األزرق الغامق على مدى 36
شهراً.
وللتأك��د من عدم وجود فوارق كبيرة في القدرات على القيادة
لدى السائقني ،حلل الباحثون السوابق املهنية لهؤالء واختاروا
 3341سائقا ً بنحو عشوائي.
مجلدان لرسائل دوستويفسكي بالعربية
تستعد «دار السؤال» في العاصمة اللبنانية إلصدار مجلدين
يضمان أكبر مجموعة من رس��ائل دوستويفسكي في طبعة
فاخرة ترجمها املترجم العراقي خيري الضامن.
وتأتي الرس��ائل في نح��و ألف صفحة وتع��د األكبر في تاريخ
ترجمات األدب الروسي إلى اللغة العربية.
ويقول املترجم املعروف عن مش��روعه الذي يشكل ظاهرة في
عالم الترجمة لس��نة  ،2017ملوقع روس��يا اليوم« :فراغ كبير
آخر في املكتبة العربية تسده دار سؤال ،وتباغت عشاق األدب
الروس��ي مبفاجأة سارة ثانية بعد ترجمة روايات بالتونوف التي
شهدت إقبالاً كبيرا ً عام .»2016
ويتاب��ع «إذا كان بالتون��وف يخاط��ب نخب��ة من الق��راء ،فجاء
استحس��ان رواياته على مواقع التواصل االجتماعي في حدود
أربع جن��وم النخبة ال تش��ارك عادة في هك��ذا تصنيفات ،فإن
رسائل دوستويفسكي موجهة بالقدر نفسه إلى جميع فئات
القراء من العامة واخلاص��ة ،وينتظر ان يأتي تقوميها أعلى من
تقومي بالتونوف».

ّ
معرضون أكثر لإلصابة بالصلع
دراسة :الرجال قصيرو القامة

الصباح الجديد ـ وكاالت :
يعان��ي الكثي��ر م��ن الرج��ال من
مش��كلة الصلع ،التي تش��كل
للبع��ض منه��م إزعاج��اً ،لك��ن
يب��دو أن ح��ظ طويل��ي القامة أو
أصحاب البش��رة السمراء يلعب
لصاحلهم.
فقد أظه��رت دراس��ة جديدة أن

الرج��ال البيض قصي��ري القامة
من أص��ول أوروبية معرضون أكثر
م��ن غيره��م الحتم��ال اإلصابة
بالصلع.
وفي هذا السياق قالت ستيفاني
هيلم��ان هامي��اخ األس��تاذة ف��ي
جامعة بون واملش��رفة الرئيس��ة
على الدراس��ة « :يب��دو أن الرجال

بطاقة شخصية
توفيق عل��ي ناصر محمد س��عيد
عب��د احلس�ين عب��اس كري��ط
الفكيكي قاضي وباحث  ,وهو احد
رواد احلركة الثقافية والعلمية في
العراق.
ذاعت ش��هرة الفكيك��ي كباحث
واديب ,وش��خصية ممي��زة اختزلت
الكثي��ر ،من عناوي��ن العطاء كونه
الصحفي الكاتب ،والباحث احملقق،
واحلقوقي البارع والفقيه االكادميي
والسياسي احلركي ,وقد زاد هذا من
ش��عبيته ككاتب س��لس العبارة،
مشرق الديباجة.ولد الفكيكي عام
, 1898ف��ي كرخ بغ��داد وقد اكمل
دراسته حتى دخل دار املعلمني وبعد
أن تخرج امته��ن التعليم مدة من
الزمن ثم درس العلوم احلقوقية في
كلية احلقوق العراقية وتخرج منها
عام  1926ـ , 1927ترك وظيفته في
وزارة املالية وامتهن احملاماة .
وف��ي س��نة  1931ع�ين حاكم��ا ً
قاضي��ا ً منفردا ً ,وفي أثن��اء مزاولته
القض��اء ف��ي س��امراء درس اصول
عل��م الفق��ه عند الش��يخ كاظم

توفيق الفكيكي

الساعدي وبعض الدروس في علم
املعاني والبيان عند األستاذ السيد
عب��د الوهاب الب��دري وف��ي بغداد
درس بع��ض مباحث أص��ول الفقه
والعقائ��د عن��د العالم��ة الكبي��ر
الش��يخ ش��كراهلل قاض��ي بغداد
اجلعفري .
يع��د الفكيك��ي من الرعي��ل األول
الذي��ن خدم��وا النهض��ة العلمية
واألدبية ف��ي العراق بع��د اإلحتالل
البريطان��ي ول��ه مواق��ف وطني��ة
معروف��ة ف��ي مقاومة الس��لطة
البريطاني��ة وق��د اضطهدت��ه
الس��لطة فزجته م��ع قوافل الثوار
في س��جن احلل��ة بس��بب اتصاله
بهم ف��ي ث��ورة الع��راق التاريخية
في س��نة  .1920وهو من املثقفني
الذين وقفوا امام رجال السياس��ة
املنحرف�ين ف��ي عه��دي اإلنت��داب
واحلك��م الوطني وفي س��نة 1943
ت��رك وظيف��ة القض��اء وع��اد إلى
احملام��اة واملعت��رك السياس��ي
فانظ��م إل��ى ح��زب األح��رار وبعد
انحالل��ه دخل ف��ي صف��وف حزب

لقطة

توفيق الفكيكي
اإلحتاد الدس��توري ,وبع��د تعطيله
واصل عمله السياس��ي مس��تقالً
وفي س��نة , 1954انتخ��ب نائبا ً عن
قضاء الش��طرة في اجمللس النيابي
العراق��ي  .تب��وء مناص��ب قيادي��ة
في مج��ال القان��ون والسياس��ة ،
حي��ث كان نائبا ً في مجلس االعيان
وحاك ًما للواء كربالء املقدس��ة ثم
حاكما ً للنجف االش��رف وكان قبل

ذلك قد شغل منصب حاكمية (ابو
صخير) القريبة من النجف ،فكانت
هذه االسباب هي التي جتعل صلته
بكربالء والنجف قوية ومستدمية
وتش��ده ال��ى االدباء ومجالس��هم
التي ال تخلو من وجوده فيها .
وق��د وكان ينش��ر اغل��ب مقاالت��ه
ف��ي جري��دة «الهات��ف « بتوقي��ع
ابي ادي��ب وهي كنيته باس��م ابنه
االكبر ،إضافة الى حضوره مجالس
بحث العلماء واندي��ة االدباء وعلى
االخ��ص مجل��س االمام كاش��ف
الغط��اء ومجلس الش��يخ محمد
رض��ا الش��يخ ه��ادي ،ومراجعت��ه
ملكتبتهم��ا العامرتني اللتني تعدان
من اكثر املكتبات نفاس��ة واهمية
الحتوائهم��ا على ع��دد من الكتب
اخلطية اليتيمة .
وم��ن اه��م واب��رز كتب�� ِه «الراع��ي
والرعية «,في ش��رح عه��د االمام
علي بن أبي طالب «عليه السالم «،
وهو من أش��هر مؤ ّلفاته ،وقد ُطبع
مراراً،ول ٌه العديد من املؤلفات .
توفي توفيق الفكيكي عام 1969م.

سوق لبيع االنتيكات في منطقة الميدان ببغداد «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

قصيري القامة نس��بيا ً يواجهون
احتماال ً أكبر بفقدان شعرهم».
وأضاف��ت «البيان��ات املتواف��رة
لدينا تشير إلى أن بعض اجلينات
املعني��ة بالصلع مرتبط��ة أيضا ً
بقصر القامة».
إلى ذلك ،أظهرت دراسات سابقة
أن الرجال الذي يعانون من الصلع

معرضون أكث��ر لإلصابة بأمراض
قلبية وسرطان البروتسات إال أن
االحتمال الزائد ليس بكثير.
كم��ا يرتب��ط حج��م اجلس��م
الصغير وانطالق س��ن البلوغ في
وقت مبكر كذلك بالصلع ,ويبدو
أن اجلينات نفس��ها التي تتحكم
بالطول تضطلع بدور في االصابة

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

الثالث�ين .وتصيب ه��ذه الظاهرة
 80%م��ن الرج��ال األوروبي�ين
بدرجات متفاوتة .أما الصلع لدى
اآلس��يويني فيبدأ بعد عقد على
ذلك ،وبوتيرة أقل بكثير ويطال 50
الى  % 60منهم .وال تتوافر بيانات
كثي��رة ع��ن الصلع ف��ي إفريقيا
لكن يبدو أن الوتيرة أدنى.

بهذه األوضاع أو األمراض.
وحددت الدراسة التي نشرت في
مجلة «نيتش��ر كومونيكيشنز»
 63حت��وال ً جينيا ً «يزي��د من خطر
اإلصابة بالصل��ع املبكر» على ما
أوضحت هيلمان هيماخ.
وتبدأ ظاه��رة الصلع لدى الرجال
م��ن أصول أوروبية عادة في س��ن

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

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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زامبيا تحرز كأس

أفريقيا تحت  20عامًا
لوساكا ـ وكاالت:
أحرزت زامبيا لق��ب كأس األمم األفريقية لكرة القدم
حتت  20عاما ً بفوزها  0-2على السنغال في النهائي
في لوس��اكا أول أمس ..ووضع باتسون داكا أصحاب
األرض ف��ي املقدم��ة بع��د  15دقيقة وج��اء الهدف
الثان��ي في الدقيق��ة  35عن طريق إدوارد تش��يلوفا
لتحص��د زامبيا لقبها .وتأهلت زامبيا والس��نغال
إضاف��ة لغينيا صاحبة املركز الثالث وجنوب أفريقيا
الت��ي احتلت املركز الرابع إل��ى كأس العالم حتت 20
عاما ً في كوريا اجلنوبية في أيار وحزيران.

الفيصلي األردني ُيقيل
مدربه الصربي برانكو

عمان ـ وكاالت:
أك��د بك��ر الع��دوان نائب رئي��س الن��ادي الفيصلي
األردن��ي ،أن مجل��س اإلدارة ق��رر ف��ي اجتماعه الذي
عقده مساء أول أمس ،إقالة املدير الفني لفريق كرة
القدم الصربي برانكو.
وقال العدوان »:س��بب اإلقالة يعود لشعورنا بتراجع
أداء ومس��توى الفري��ق بدلي��ل تراجع نتائ��ج الفريق
وحتديدا ً في مرحلة إياب دوري احملترفني».
وأوضح الع��دوان »:لم نقرر إقالة املدرب العام عدنان
ع��وض ،وإمنا قررن��ا اعادته كمدير فن��ي لفرق الفئات
العمرية وه��و عمله الذي كان يقوم به قبل التعاقد
مع برانكو» ..وكش��ف العدوان عن أن فراس اخلاليلة
ه��و املكلف مبه��ام املدي��ر الفني لفري��ق الفيصلي
اعتب��ارا ً من امس وه��و ميتلك الصالحي��ات الكاملة
الت��ي كان ميتلكه��ا برانك��و .وكان الفيصل��ي فوت
على نفسه أمس األول فرصة التصدر برفقة اجلزيرة
بعدما تعادل س��لبا ً مع ذات راس في األس��بوع «»16
لدوري احملترفني بكرة القدم ..ويحتل الفيصلي املركز
الثالث برصي��د «»30نقطة ويبتعد بف��ارق األهداف
فق��ط عن الوحدات صاحب املركز الثاني والذي لديه
مباراة مؤجلة أمام منشية بني حسن ،فيما يتصدر
الترتيب فريق اجلزيرة برصيد « »32نقطة.

باشينسكي تتأهل
في «إنديان ويلز»

نيويورك ـ وكاالت:
صعدت السويس��رية تيميا باشينسكي املصنفة
 15إل��ى الدور الرابع في منافس��ات فردي الس��يدات
ببطول��ة انديان ويل��ز للتنس أول أم��س ..ففي الدور
الثال��ث للبطول��ة املقام��ة ف��ي والي��ة كاليفورنيا
االمريكي��ة ،تغلبت باشينس��كي عل��ى الهولندية
كيك��ي بيرتن��ز املصنف��ة  18مبجموعت�ين مقاب��ل
مجموعة واحدة بواقع  3-6و 7-5و.6-7
وتأهلت الفرنسية كارولني جارسيا املصنفة  21إلى
الدور الراب��ع أيضا ،بفوزها عل��ى البريطانية جوهانا
كونتا املصنفة  11بنتيجة  6-3و 3-6و.6-7

مفكرة الصباح الجديد

كاس االتحاد الىسيوي

الجوية ـ الوحدة

 3:30عصراً

يوفنتوس ـ بورتو
ليستر سيتي ـ إشبيلية

مساء
10:45
ً
مساء
10:45
ً

دوري أبطال أوروبا

رياضة

في الدوريات األوروبية بكرة القدم

ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا ..وليفربول يواصل النجاحات في البرييميرليج
العواصم ـ وكاالت:
اس��تعاد ريال مدريد الص��دارة من
برش��لونة بف��وزه الصع��ب عل��ى
ضيف��ه ري��ال بيتي��س  1-2مس��اء
أول أمس ،على ملعب «س��انتياجو
برنابي��و» في اجلول��ة  27من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وتقدم بيتيس في الشوط األول من
هجم��ة مرتدة وصل��ت الكرة على
اثرها إلى أنتونيو سارابيا الذي سدد
كرة سهلة ارمتى عليها حارس ريال
مدري��د كيلور نافاس ف��ي محاولة
لإلمس��اك ،لكن الكرة أفلتت منه
بشكل غريب قبل أن تتابع طريقها
نحو الشباك في الدقيقة .25
وضغ��ط ري��ال مدريد عل��ى مرمى
مضيف��ه بغية إحراز هدف التعادل
قبل نهاية الش��وط األول على أقل
تقدي��ر ،فكان له م��ا أراد عن طريق
رأس��ية م��ن النج��م كريس��تيانو
رونال��دو ف��ي الدقيق��ة  ،41وه��و
اله��دف  19لرونال��دو ف��ي ال��دوري
هذا املوس��م ،متخلفا وراء متصدر
الهدافني وجن��م برش��لونة ليونيل
ميسي بفارق  4أهداف.
وف��ي الش��وط الثان��ي ،ل��م تثمر
س��يطرة ريال مدريد عن شيء ،بيد
أن بيتي��س لعب ناق��ص الصفوف
من��ذ الدقيق��ة  78بعدم��ا تلق��ى
كريس��تيانو بيتش��يني البطاق��ة
الصف��راء الثاني��ة ،األم��ر ال��ذي
اس��تغله صاح��ب األرض عل��ى
أكمل وجه ليس��جل ه��دف الفوز
الثمني في الدقيق��ة  81عن طريق
املتخص��ص باأله��داف الرأس��ية
الثمينة سيرجيو راموس.
وكان برش��لونة قد تلقى خس��ارة
مفاجئة أم��ام ديبورتيفو الكورونيا
 ،2-1ليتجم��د رصي��ده عن��د 60
نقط��ة ،ويفقد الص��دارة ملصلحة
ريال مدريد ال��ذي ارتفع رصيده إلى
 62نقط��ة ،علما بأن��ه ميلك مباراة
مؤجلة أمام سيلتا فيجو.
يواص��ل الالع��ب البرتغال��ي
كريس��تيانو رونالدو ،حتقيق األرقام
القياس��ية مع ري��ال مدريد ،حيث

لقطة من مباراة الريال
ع��ادل رقم�ين تاريخي�ين ،بهدف��ه
ف��ي مرم��ى ري��ال بيتي��س بالدوري
اإلس��باني ..وأح��رز كريس��تيانو
رونالدو هدف التعادل الذي جاء مع
الدقيقة  40من زمن الش��وط األول
وقت
بع��د أن تأخر ريال مدري��د في ٍ
مبك��ر من الش��وط نتيج��ة خطأ
حارسه كايلور نافاس.
الدون و ّقع بهذا الهدف على هدفه
رق��م  210على أرضية س��انتياجو
بيرنابي��و ف��ي مس��يرته م��ع ريال
مدري��د من��ذ  ..2009وبه��ذا الرقم
يكون كريس��تيانو رونالدو قد عادل
رقم ألفريدو دي ستيفانو أسطورة
ريال مدريد كأكثر من س��جل لريال
مدري��د ف��ي س��انتياجو بيرنابي��و
تاريخياً.

وفيما يلي قائمة أفضل املسجلني
عل��ى أرضي��ة البيرنابي��و تاريخي��ا ً
بقمي��ص الن��ادي األبي��ض والت��ي
نقله��ا احلس��اب الش��هير خُ
املتص
باإلحصائيات « مستر شيب «:
دي س��تيفانو ،210 :ثم كريستيانو
رونال��دو ،210 :وس��انتيانا،209 :
وراؤول ،206 :ث��م بوش��كاش،157 :
وهوجو سانشيز.128 :
كم��ا ،قال��ت ش��بكة «س��كاي
س��بورتس» إن الهدف الذي سجله
كريس��تيانو رونالدو في مرمى ريال
بيتيس ،هو الهدف رقم  366له في
الدوريات األوروبية التي لعب بها.
وبه��ذا الرق��م ع��ادل كريس��تيانو
رونال��دو ،رق��م الالع��ب اإلجنلي��زي
جيمي جريف��ز ،وال��ذي يعتبر أكثر

وستبروك يتابع هوايته المفضلة
في دوري المحترفين بالسلة
نيويورك ـ وكاالت:
تابع جنم اوكالهوما س��يتي راس��ل
وس��تبروك هوايت��ه املفضل��ة في
تس��جيل الثالثي��ات املزدوج��ة
"تريبل دوب��ل" في الدوري االميركي
للمحترف�ين في كرة الس��لة رافعا
رصي��ده الى  32مرة خالل املوس��م
احلالي.
تابع جنم اوكالهوما س��يتي راس��ل
وس��تبروك هوايت��ه املفضل��ة في
تس��جيل الثالثي��ات املزدوج��ة
"تريبل دوب��ل" في الدوري االميركي
للمحترف�ين في كرة الس��لة رافعا
رصي��ده الى  32مرة خالل املوس��م
احلالي.
وقاد وس��تبروك اوكالهوما س��يتي
ثاندر ال��ى الفوز على يوتا جاز -112
 104بتس��جيله  33نقط��ة و11
متابعة و 14مترير حاس��مة ليحقق
الثالثي��ة املزدوج��ة للم��رة الثانية

والثالثني هذا املوسم متخطيا رقم
االسطورة ويلت تشامبيرلني كثاني
أكثر املسجلني في هذه الفئة.
ام��ا الرقم القياس��ي ومق��داره 41
مباراة فبحوزة اوس��كار روبرتسون
ال��ذي حق��ق ه��ذا االجناز موس��م
.62-1961
وتتبق��ى  16مب��اراة لوس��تبروك
في املوس��م العادي ليحقق تس��ع
ثالثي��ات مزدوج��ة ليع��ادل الرق��م
القياس��ي او تخطي��ه علم��ا ب��ان
معدله هذا املوسم هو  31.9نقطة
في املباراة الواح��دة 10.5 ،متابعات
و 10.1متريرات حاسمة.
وحقق وس��تبروك ثالثيته املزدوجة
السبت في الدقائق االولى من الربع
الثالث قبل ان يريحه مدربه وفريقه
يتقدم بفارق  20نقطة.
وحقق س��ان انطونيو س��بيرز فوزا
عريضا على غولدن س��تايت ووريرز

 85-107في مباراة غاب فيها العبو
الصف االول عن الفريقني.
وخ��اض س��بيرز املباراة ف��ي غياب
طوني باركر ،المارك��وس الدريدج
وكاوهي لين��ارد ،في حني غاب عن
غولدن س��تاتيت كل من ستيفن
ك��وري ،دراميون��د غري��ن ،اندري��ه
ايغوودوال وكالي طومس��ون وذلك
بعد خوضهم العديد من املباريات
في اآلونة االخيرة ،في حني استمر
غي��اب كيف��ن دوران��ت بداع��ي
االصابة.
واعترف مدرب سان انطونيو غريغ
بوبوفيتش بأن فريقه استغل غياب
اخلماس��ي األساس��ي في صفوف
الفريق املناف��س بقوله "بطبيعة
احلال نحن نتقب��ل هذا الفوز لكن
الصراع لم يكن عادال .لقد واجهنا
غولدن س��تايت م��ن دون اربعة او
خمسة من أبرز العبيه"..

الع��ب تس��جيلاً ف��ي الدوري��ات
األوروبية.
وخ��اض كريس��تيانو رونال��دو 478
مب��اراة ف��ي ال��دوري البرتغال��ي
واإلجنليزي واإلس��باني ،سجل فيها
 366هد ًفا ،بينما خاض جريفز 529
مباراة س��جل فيها  366هد ًفا في
الدوريات األوروبية التي لعبه فيها.
ويأت��ي ف��ي املركز الثال��ث في أكثر
الهداف�ين ف��ي الدوري��ات األوروبية
أس��طورة أملانيا جيرد مولر برصيد
 365هد ًف��ا ،وراب ًع��ا يأت��ي ليوني��ل
ميس��ي برصي��د  335ه��دف م��ع
برشلونة في الليجا اإلسبانية.
إل��ى ذل��ك ،تخط��ى فري��ق باريس
س��ان جيرم��ان اخلس��ارة الكارثية
التي تعرض لها ف��ي دوري األبطال

عل��ى ي��د برش��لونة اإلس��باني
بسداس��ية مقابل ه��دف ،وواصل
مط��اردة موناك��و عل��ى ص��دارة
الدوري الفرنس��ي حيث تغلب على
مضيف��ه لوريان ،املتذي��ل ،بنتيجة
 2-1عل��ى ملع��ب «دو موس��توار»،
في خت��ام منافس��ات اجلولة الـ29
للمسابقة.
تق��دم الضي��وف من ركل��ة ركنية
نفذه��ا أنخي��ل دي ماريا من اجلانب
األمين لترتطم الكرة مبهاجم لوريان
بنيام�ين جين��وت ليس��جل هدفا
باخلطأ في مرماه (ق.)29
وفي الش��وط الثاني ،ضاعف العب
الوس��ط كريس��توفر نكونك��و
النتيجة لصالح الفريق الباريسي
بتسديدة بيمناه من خارج منطقة

اجلزاء سكنت الش��باك على يسار
حارس لوريان (ق.)52
بينما ،قلص املدافع مايكل سياني
الف��ارق لصالح أصح��اب الضيافة
برأسية جميلة أس��كن بها الكرة
شباك الباريسيني من ركلة ركنية
من اجلانب األيسر (ق.)68
وبهذه النتيجة ،رفع فريق العاصمة
الفرنس��ية رصيده لـ 65نقطة في
مركز الوصيف ،بف��ارق ثالث نقاط
عن موناكو صاحب الصدارة ،فيما
بق��ي لوريان ف��ي املركز العش��رين
واألخير برصيد  22نقطة.
من جانب اخر ،واصل ليفربول عزف
نغم��ة االنتص��ارات ف��ي «البرمييير
ليج» بعدما فاز على ضيفه بيرنلي
بنتيج��ة ( )1-2في إط��ار اجلولة 28
من ال��دوري اإلجنلي��زي املمتاز لكرة
القدم.
وعلى ملعب «أنفيل��د رود» معقل
«الري��دز» ،فاجئ الضي��وف اجلميع
بالتق��دم في النتيج��ة مبكرا منذ
الدقيقة الس��ابعة بأقدام أش��لي
بارن��ز ال��ذي حول ك��رة عرضية من
اجلانب األمي��ن التي مرت من اجلميع
ووجدت املهاجم في املوعد ليحولها
داخل شباك سيمون منيوليه.
وقب��ل أن يلف��ظ الش��وط األول
أنفاس��ه األخي��رة (ق )1+45ع��ادل
أصح��اب األرض الكف��ة عب��ر
الهولن��دي جيورجيني��و فاينالدوم
بعد ارتب��اك داخ��ل املنطقة ليجد
الكرة أمامه ويس��ددها بقوة داخل
الشباك.
وفي الش��وط الثان��ي ،وضع العب
الوس��ط األملاني ،من أصول تركية،
إميري تش��ان «الريدز» ف��ي املقدمة
بتس��ديدة أرضية زاحفة من خارج
املنطق��ة س��كنت الش��باك على
يسار توم هيتون.
وبعدم��ا حق��ق انتصاره الس��ادس
عش��ر هذا املوس��م ،الثان��ي على
التوالي بعد الفوز على أرسنال في
اجلولة املاضية ،رفع ليفربول رصيده
للنقط��ة  55في املرك��ز الرابع ،في
املقابل ،جتمد رصي��د «الكالريتس»
عن��د  31نقطة يحتل به��ا املرتبة
الـ.12

الخمسيني ميورا أكبر العب

يسجل هدفًا في الدوري الياباني
طوكيو ـ وكاالت:
حق��ق الدولي الياباني الس��ابق
كازويوش��ي ميورا رقما قياسيا
أول أم��س ،اذ أصب��ح أول العب
في اخلمسني من العمر يسجل
هدفا في ال��دوري الياباني لكرة
القدم.
وس��جل مي��ورا املكن��ى «كينغ
كازو» (املل��ك كازو) هدف الفوز
الوحيد لفريق��ه يوكوهاما في
مرمى تاسوباكوساتسو غومنا،
بتسديدة بيس��راه في الدقيقة
.40
وكان ميورا احتفل بعيد ميالده
اخلمس�ين في  26ش��باط  ،وهو
الالعب األكبر س��نا في الدوري
حيث يلعب فريقه ضمن مصاف
أندي��ة الدرجة الثانية .وش��ارك
الالع��ب من��ذ ذلك احل�ين بعدد
من املباريات الرسمية ،متجاوزا

كازويوشي ميورا

الالع��ب االنكلي��زي الس��ابق
س��تانلي ماثيوز الذي شارك مع
ستوك سيتي عام .1965

وكان ف��ي اخلمس�ين مــ��ن
عمـره.
وق��ال ميورا بعد اجن��ازه في بيان
وزع��ه عل��ى وس��ائل االع�لام
احمللي��ة «أتطلع دوم��ا الى فرص
لتسجيل االهداف .كنت أشعر
بحالة جي��دة الي��وم وكان لدي
شعور بأنني قد أسجل».
وكان ميورا ظهر الى االضواء في
مطل��ع التس��عينيات كأفضل
العب آسيوي ،مساهما في وضع
الك��رة اليابانية عل��ى اخلريطة
العاملي��ة بعدما انطل��ق الدوري
االحترافي فيها عام .1993
ومه��د مي��ورا طري��ق األندي��ة
األوروبي��ة أم��ام الالعب�ين
الياباني�ين ،بعدم��ا انض��م الى
جنوى االيطالي عام  .1994وفي
رصيده  55هدفا ف��ي  89مباراة
دولية مع املنتخب الياباني.
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 4مباريات في الجولة

ثالثية للزوراء في شباك الجيش والجوية يواجه الوحدة ..اليوم
بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق الزوراء الفوز بثالثة اهداف
لهدف واحد لصالح اجليش الس��وري
في املباراة التي اقيمت مس��اء أمس
ف��ي ملعب س��تاد حم��د الكبير في
النادي العرب��ي القطري ضمن اجلولة
الثالثة للمجموعة االولى في بطولة
كأس االحتاد اآلس��يوي بك��رة القدم،
انته��ى ش��وط املب��اراة األول بتق��دم
ال��زوراء بهدف مهند عبد الرحيم في
الدقيق��ة  40ال��ذي جن��ح بامتياز في
استغالل خطأ املدافع السوري ،فيما
سجل أمجد كلف الهدف الثاني في
الدقيق��ة  50عندما تالع��ب بالدفاع
السورية وارس��ل كرته التي أكملها
املدافع عز الدي��ن العوض باخلطأ في
مرم��اه ،فيما س��جل اجلي��ش هدفه
الوحي��د ف��ي الدقيق��ة  54برأس��ية
الالع��ب بش��ار أب��و خش��ريف ،وعاد
ال��زوراتء ليس��جل اله��دف الثالث
باق��دام مهن��د عب��د الرحي��م ف��ي
الدقيقة .1+90
ورفع الزوراء رصيده الى  5نقاط بفارق
نقط��ة واحدة ع��ن املتص��در اجليش
الس��وري ..ه��ذا وس��يلعب ال��زوراء
اجلولة الثاني��ة لفرق اجملموعة االولى،
ابت��داء من يوم  4نيس��ان املقبل امام
فريق اجليش الس��وري ،ثم يلتقي في
 18من��ه بفري��ق الس��ويق العماني،
ويختت��م مباريات��ه مبواجه��ة فري��ق
األهلي األردني.
م��ن جانبه ،أنهى فري��ق القوة اجلوية
تدريبات��ه ملواجهة الوحدة الس��وري،
ف��ي ثال��ث أدوار بطول��ة كأس االحتاد

من مباراة أمس بني الزوراء واجليش السوري
اآلسيوي التي س��تقام اليوم الثالثاء
في ملعب صيدا الدولي ببيروت.
وق��ال باس��م قاس��م ،م��درب القوة
اجلوي��ة ،في تصريح��ات صحفية إن
«الفري��ق ،أنهى معس��كره بالدوحة،
وبات جاهزًا ملواجهة الوحدة» ،مشيرًا
إلى أنه يتطلع لتحقيق الفوز ،لتصدر
اجملموعة مع انتهاء مرحلة الذهاب.

وش � َّدد على ضرورة إيقاف انتصارات
الوح��دة ،إذا أردن��ا املنافس��ة عل��ى
خطف بطاقة التأه��ل عن اجملموعة،
مؤك � ًدا أن الفريق اس��تفاد كثيرًا من
معس��كر الدوحة.وأوض��ح أن «حالة
حم��ادي أحمد ،ب��دأت تس��تقر ،ومن
املمكن ،أن يش��ارك في املب��اراة ،كما
جنهز الس��وري زاهر ميداني ،للمباراة

عبطان يشارك الرياضيين
في مباراة المحبة والتحدي

بغداد ـ قسم اإلعالم:
أقام��ت وزارة الش��باب والرياض��ة،
صب��اح أم��س احتفالي��ة تضمن��ت
مباراة (احملبة والتحدي) التي جمعت
فريق��ي امل��دراء العامني ف��ي الوزارة
والعبي املنتخب الوطني السابق مع
فريق ميث��ل الالعبني املعاق�ين الذين
ش��اركهم وزي��ر الش��باب والرياضة
عب��د احلس�ين عبط��ان ف��ي ملعب
املدرس��ة التخصصية لك��رة القدم
مبلعب الشعب الدولي.
وأك��د عبط��ان ان ال��وزارة دأبت على
اقام��ة مث��ل هك��ذا مب��ادرات ترعى
فيها متحدي االعاقة ،وهي ليس��ت

املب��ادرة االولى الت��ي جنمع فيها هذه
الفئة وجنوم الرياضة ،مبينا ان املباراة
هي رسالة س�لام ومحبة وذات بعد
أنس��اني ورياضي من اجل ان نعكس
للعال��م اجم��ع اهمي��ة الرياض��ة
والترويج للحاالت االنس��انية بعيدا
عن الفوز واخلس��ارة ،وسنعمل على
ادارة هذه املب��ادرات وتواصل العالقة
املثالي��ة ب�ين املؤسس��ات الرياضية
التي متثل اساس حتقيق النجاحات.
وأشار السيد الوزير الى ان االحتفالية
وجدت اليات وطرق لتس��ويق رياضة
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة وابطالها
وتوظيف االعالم ومؤسس��اته لرفع

مس��توى الوعي اجلماهي��ري باهمية
هذه الرعاي��ة التي تتطل��ب اهتمام
ورعاية خاصة.
م��ن جهته اكد االم�ين العام للجنة
الباراملبي��ة فاخ��ر اجلمال��ي ان وزارة
الشباب والرياضة تعد من املؤسسات
االكثر دعما لرياضة متحدي االعاقة
وهذا االمر من شأنه ان يدعو رياضيينا
الى تكثيف جهودهم من اجل حتقيق
اه��م االجن��ازات وان مش��اركة وزي��ر
الش��باب والرياضة الى جانب اخوته
املعاقني دليل على اهتمام املس��ؤول
الرياضي االول في احلكومة العراقية
بهذه الفئة.

ّ
تضيف دورة «البروفشينال»
بغداد
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعتم��د االحت��اد اآلس��يوي لك��رة
الق��دم ،الكابنت مجب��ل فرطوس،
فيما املدرب الش��اب أحمد جمعة
يترق��ب ني��ل االعتماد الرس��مي،
ليدخ��ل ضم��ن قائم��ة احملاضرين
اآلسيويني بحسب اللوائح األخيرة
الت��ي اصدرها مؤخ��راً ،اعلن ذلك
منس��ق اللجنة الفنية والتطوير
في احت��اد الك��رة املركزي ،وس��ام
جنيب صليوه.
وتاب��ع ان امل��درب أحم��د جمع��ة،
س��يكون محاض��را ً مس��اعدا ً
للكاب�تن أنور جس��ام ف��ي الدورة
اخلاصة ملدربي ش��هادة  Cالقارية
الت��ي س��تقام في ملع��ب املركز
الوطن��ي لرعاية املوهبة الرياضية
في مجمع ملعب الشعب الدولي
ي��وم  9من ش��هر نيس��ان املقبل
مبش��اركة  24مدرب��ا ً بحس��ب
لوائح االحت��اد القاري التي عممها

وسام جنيب
على عدد املش��اركني في الدورات
التدريبي��ة احلديثة ،واش��ار الى ان
االس��يوي س��ينتظر تقرير اخلبير
أنور جس��ام بشأن مؤهالت املدرب
أحمد جمع��ة من اج��ل اعتماده
محاض��را ً قاري��ا ً ف��ي الالئح��ة

تقرير

املعتمدة رسمياً.
وتاب��ع ان دورة  Bاآلس��يوية الت��ي
من املقرر ان تقام في بغداد ش��هر
آب املقبل ،س��يكون فيها األولوية
لالعب��ي املنتخب��ات الوطني��ة
الس��ابقني املس��توفني للشروط،
فضألً عل��ى العبي االندية املمتازة
عل��ى وف��ق آلي��ة اقرته��ا اللجنة
برئاس��ة عضو احتاد الك��رة مالح
مهدي.
فيما ،اكد ،املنسق للجنة الفنية
والتطوير في احت��اد الكرة ،ان دورة
«البروفش��ينال» س��تقام للم��رة
األول��ى ف��ي بغ��داد ف��ي النصف
الثان��ي من الع��ام احلال��ي ،حيث
كان��ت مق��ررة ان تبدأ ي��وم األول
من شهر شباط املاضي ،بيد أنها
تأجل��ت حتى النص��ف الثاني من
ه��ذا الع��ام من أجل اكم��ال عدد
املش��اركني وتهيئة افضل االجواء
الجناحها.

أيضا» ،مشيرًا إلى أن «الغيابات أثَّرت
ً
عل��ى الفريق بش��كل واض��ح ،خالل
املباريات املاضية».
واوض��ح إن مب��اراة الوحدة الس��وري
املق��رر إقامته��ا عص��ر الي��وم ،على
ملع��ب صي��دا الدولي بلبن��ان ضمن
اجلولة الثالثة من دور اجملموعات بكأس
االحت��اد اآلس��يوي ،ال تقبل القس��مة

عل��ى اثنني ،وإن طموح��ه العودة إلى
بغداد ،وبجعبته النقاط الثالث.
وكشف قاسم ،خالل املؤمتر الصحفي
ال��ذي عقد أم��س ،أن فريق��ه يعاني
من  8غيابات ف��ي صفوفه ،وأكد أنه
على ثقة تامة بقدرة جميع الالعبني
اآلخرين على تعويض الغيابات.
وعن الش��ق الفني للمب��اراة ،أوضح

قاس��م أنه يتوقع مب��اراة قوية على
الصعيد الفني والتكتيكي ،مشيرة
إلى أنها س��تكون املب��اراة بعيدة عن
اخلش��ونة.ومتنى قاس��م من االحتادين
اآلسيوي والدولي أن يرفعا احلظر عن
املالعب السورية والعراقية.
ويحتل القوة اجلوية املركز الثاني في
اجملموعة برصيد  4نقاط ،فيما يتصدر
الوحدة بـ 6نقاط.
وس��يلعب اجلوية مبارات��ه األولى في
املرحل��ة الثاني��ة يوم  3نيس��ان امام
الوحدة السوري ،ويلتقي في  18منه
فريق الصفاء اللبنان��ي ،فيما يالعب
احلد البحريني يوم  2أيار.
م��ن جانب اخر ،أعل��ن االحتاد العراقي
لك��رة الق��دم الطاق��م املس��اعد
مل��درب منتخ��ب الناش��ئني ،عل��ي
ه��ادي ،م��ن خ�لال اجتماع��ه الدوري
الذي عقده ظهر أم��س ..وقال رئيس
جلن��ة املنتخب��ات ،فالح موس��ى ،في
تصريح��ات صحفي��ة إن اللجن��ة
كش��فت عن أفراد الطاقم املساعد
مل��درب منتخ��ب الناش��ئني بش��كل
رس��مي بعد مصادقة مجل��س إدارة
االحتاد.
وأض��اف أن اجلهاز الفن��ي للمنتخب،
الذي يقوده املدرب علي هادي ،يتكون
م��ن ش��اكر محم��د صب��ار ،وأحمد
جمع��ة ،مس��اعدين ،وعلي حس�ين
مش��ربت مدربا حلراس املرم��ى ،الفتا
إل��ى أن اللجن��ة انتهت من تس��مية
الطواقم التدريبية جلميع املنتخبات..
وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع خالل
األيام املقبل��ة مع هادي للوقوف على
برنامجه اإلعدادي للبطوالت اخلارجية
التي تنتظر منتخب الناشئني.

«األولمبية» تشيد بحصول مدربي
الريشة الطائرة على شهادات ()level 1
بغداد ـ رحيم الدراجي*
اش��اد رئي��س اللجن��ة االوملبي��ة
الوطنية ،رعد حمودي ،بالنجاحات
التي يحققها املدربون واحلكام في
جميع الدورات التي يشاركون فيها
جلمي��ع االحت��ادات الرياضي��ة ..جاء
ذلك خالل اس��تقباله مدربي احتاد
الريش��ة الطائ��رة احلاصل�ين على
الش��هادة التدريبية املستوى االول
 ) )level 1خالل الدورة التي اقيمت
في العاصمة اللبنانية بيروت .
وقال رئيس اللجنة االوملبية ،خالل
االس��تقبال ال��ذي حض��ره عضوا
املكتب التنفيذي زاهد نوري وسالم
عواد وام�ين عام اللجن��ة االوملبية
وكالة بش��توان مجيد ن��ادر رئيس
احت��اد الريش��ة الطائ��رة واالم�ين
املال��ي الدكتور لؤي البكري وعضو
االحت��اد حس�ين عبد :ان تس��جيل
التف��وق في تلك ال��دورات الدولية
يعطينا االمال الكبيرة بأن رياضتنا
تبق��ى بخير ومنافس��ة في جميع
االس��تحقاقات اخلارجية ما دامت
هن��اك نخب��ة طيبة م��ن املدربني
ال��ذي اس��تطاعوا الف��وز بتل��ك
الشهادات التدريبية املهمة والتي
س��يكون لها م��ردود ايجابي ومميز

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق الي��وم الثالثاء مباريات اجلولة الـ 23من الدوري
بإقام��ة  4مواجهات ،تقام في مالعب العاصمة بغداد
واحملافظات ،حيث تقام جميع املباريات الساعة الثالثة
عص��را .وق��ال مدير جلنة املس��ابقات ،ش��هاب أحمد،
في تصريح��ات صحفية ان اليوم سيش��هد إقامة 4
مباريات ،حيث س��يكون املتصدر النف��ط ضيفا على
منافسه فريق احلسني ،فيما س��يغادر فريق الشرطة
ص��وب مدينة الس��ماوة مبالق��اة فريقها ،ويس��تقبل
الطلب��ة ضيف��ه البح��ري في ملع��ب الق��وة اجلوية،
ويواجه فريق نفط الوس��ط في ملعبه ضيفه احلدود.
وأوضح «تس��تكمل مباري��ات اجلولة يوم غ � ٍد األربعاء
بإجراء مباراتني ،ففي األولى يضيف فريق نفط ميسان
منافس��ه امليناء ،وفي املباراة الثاني��ة يحل فريق زاخو
ضيفا على منافسه أمانة بغداد».
وأش��ار إل��ى أن مباراة واحدة س��تقام بعد غ � ٍد ،حيث
س��يالقي فريق الكرخ ف��ي ملعبه فري��ق النجف ،في
حني تختتم اجلولة يوم اجلمعة باللقاء الذي سيجمع
فريقي نفط اجلنوب والكهرباء.

«الشطرنج» ّ
يثمن جهود

لجانه في منافسات الممتاز
بغداد ـ رافد البدري*
اش��اد رئيس االحتاد املركزي للشطرجن ظافر عبد االمير
بال��دور الكبي��ر الذي قدمه املش��رفني عل��ى البطولة
والتنظي��م العال��ي القامة املنافس��ات اخلاصة باندية
الدرج��ة املمت��ازة ،وهم  :النائ��ب األول لرئي��س االحتاد
فرحان نصي��ر ورئيس جلنة احلكام اس��عد إس��ماعيل
توفيق وأمني الس��ر مهدي عطي��ة واحلكام الذين اداروا
املواجهات بحرفية تامة وهم احلكم الدولي اسماعيل
ابراهي��م واحلك��م الدول��ي س��عد محس��ن الكناني
واحلكمني محمد عباس ومحمد ابراهيم.
فيما حتدث مش��رف نادي الكهرباء عبد الهادي مفتول
عن املنافس��ات وق��ال :نحن س��عداء بتحقي��ق املركز
الثان��ي في التجم��ع االول ،بعد ان واجهن��ا فرقا ً كبيرة
تتمثل بنادي االتصاالت وخان زاد والبيشمركة والهدف،
واض��اف مفت��ول متكن��ا من حتقي��ق الفوز ف��ي اجلولة
االولى على فريق البيش��مركة الق��وي ،والذي ضم في
صفوف��ه احملترف املصري س��امح محمد ص��ادق ،وفي
اجلولة الثانية حققن��ا الفوز على نادي الهدف بنتيجة
 3-4في مواجهة صعية جداً ،ولكننا خس��رنا جولتنا
الثالث��ة مع نادي االتصاالت متصدر الدوري ،وحس��منا
اجل��والت الرابعة واخلامس��ة والسادس��ة بالفوز على
القادس��ية وميسان والنعمانية على التوالي ،موضحا ً
بان املركز الثاني جاء على حس��اب ن��ادي خانزاد القوي
جدا ،حيث جمع كالن��ا  10نقاط ،ولكننا تفوقنا بفارق
نقاط الطاوالت.
* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

حمودي مع مدربي الريشة الطائرة
عل��ى الالعبني لالرتق��اء بقدراتهم
لتمثي��ل الع��راق خي��ر متثي��ل في
احملافل اخلارجية .
وشدد حمودي على ضرورة االهتمام
بالفئ��ات العمرية النها االس��اس
لتحقي��ق االجنازات ،الس��يما اذا مت
تعليمهم بش��كل مهني وعلمي،
وهذا ما يقع على عاتق من يحصل
على تلك الش��هادة املمي��زة التي
نتمنى ان نرى مردودها ايجابيا على
الفئات العمرية مستقبال .
م��ن جانب��ه ،اع��رب رئي��س االحتاد،
بش��توان مجي��د نادر ،عن ش��كره
وتقديره نيابة عن اس��رة الريش��ة

الطائ��رة للحف��اوة واالس��تقبال
من قب��ل رئيس اللجن��ة االوملبية.
مؤك��دا :ان لق��اءه يعطين��ا احلافز
لتقدمي االفضل في االستحقاقات
اخلارجية املقبلة .
يذك��ر ان س��تة مدرب�ين متكن��وا
م��ن اجتي��از ال��دورة التدريبي��ة
وحصولهم على شهادة املستوى
االول ) ) level 1وهم صالح مهدي
وفان شوقي وفرمان رشيد وقصي
س��امي وطاهرعبي��د و علي عبد
العظيم.
* إعالم اللجنة األوملبية

«قوى البارالمبية» إلى تونس
بغداد ـ إعالم البارالمبية:
أعلن األمني الع��ام للجنة الباراملبية
العراقي��ة ورئيس احت��اد العاب القوى
إن املنتخب الوطني العراقي باللعبة
سيش��ارك مطلع الشهر املقبل في
بطولة تونس الدولية التي تقام هناك
للمدة من التاس��ع وحتى الس��ادس
عشر من شهر نيسان املقبل .

الرابعة لدوري الكرة

وأض��اف اجلمال��ي :إن البطول��ة التي
تش��ارك فيه��ا أكثر من ثالث�ين دولة
حتظى باهتمام كبير من قبل اللجنة
الباراملبية الدولية والدول املش��اركة
كونها تشهد مستويات فنية عالية
فض�لاً عن تواجد خيرة أبطال العالم
فيها .
وأش��ار إلى :إن العراق س��يكون رقما ً

صعبا ً في ه��ذه البطولة التي يتوقع
فيه��ا أن يحرز املنتخب العراقي عددا ً
م��ن امليدالي��ات امللونة مل��ا يتمتع به
الالعب العراقي م��ن إمكانيات فنية
وبدنية كبيرة خاصة وان هناك أسماء
كبيرة من الالعبني امثال جراح نصار
و كوفان حسن و ولدان نزار سيمثلون
العراق.

جامعة كربالء تفتتح
ملعبًا لخماسي الكرة

كربالء ـ الصباح الجديد:
افتتح��ت كلية التربية للعلوم االنس��انية في جامعة
كرب�لاء ملعب خلماس��ي الكرة املواصف��ات واملقاييس
الدولية املعتمدة ،لتطوير البنى التحتية وتعزيز البيئة
اجلامعية.
وق��ال رئيس جامع��ة كربالء االس��تاذ الدكت��ور منير
حميد السعدي ان املشروع يهدف الى تشجيع الطلبة
على ممارسة األنش��طة الرياضية اخملتلفة عبر خطط
مدروس��ة لتنمي��ة روح املش��اركة والتع��اون وصق��ل
ش��خصية الطال��ب اجلامع��ي بخط م��وازي لعملية
حتصيل��ه العلمي ،مبينا ً ان املش��روع مت اجن��ازه بكلفة
 76مليون دينار حس��ب املواصف��ات واملقاييس الدولية
املعتم��دة ،خلدم��ة الطالب من اجل تعزي��ز العديد من
املفاهيم االيجابية لدى الطلبة من خالل توفير الفرص
واألماكن واألدوات واللوازم الكافية ملمارسة األنشطة
الرياضي��ة وذلك من اجل صقل الش��خصية القيادية
لدى طلبة اجلامعة وحتقيق االهداف املنشودة.
مؤكدا ً حرص اجلامعة على توسيع قاعدة النشاطات
الرياضية وتشجيع الطلبة والعاملني في اجلامعة على
ممارسة الرياضة واكتشاف املوهوبني رياضيا ً من الطلبة
وصقل مهاراتهم ورفع مستواهم ،ورفع مستوى االداء
الفني لف��رق اجلامع��ة الرياضية واملس��اهمة في رفع
املستوى الرياضي في اجملتمع احمللي.

أستراليا ّ
ً
دعوة للعراق لتعاون مشترك وحضور منافسات القارة
توجه

«الكولف» تفوز بالعضوية الدولية الدائمة وتستعد لبطولة األردن
بغداد ـ فالح الناصر:

أكد امني سر جلنة الكولف ،وصفي
الكنان��ي ،ان رئي��س االحت��اد الدولي
للعبة ،األس��ترالي ديفيد س��يري،
وج��ه دع��وة ال��ى رئي��س اللجن��ة
االوملبية الوطنية العراقية الكابنت
رعد حمودي وجلن��ة الكولف بزيارة
أستراليا شهر تشرين األول املقبل
وحض��ور منافس��ات آس��يا ،وب�ين
الكنان��ي ان الدعوة تات��ي في اطار
دع��م رياض��ة الع��راق م��ن اجلانب
األسترالي.
واوض��ح ان الدعوة ،تتضمن العديد
من النقاط املهمة املتمثلة في فتح
افاق التعاون مع اجلانب االس��ترالي
والعم��ل عل��ى اقام��ة معس��كر
تدريب��ي ملنتخبن��ا الوطني يس��بق
منافس��ات القارة التي ستقام في
نيوزلن��دا للمدة م��ن  23ولغاية 27

تشرين األول املقبل.
وب�ين ان االحت��اد الدول��ي للكول��ف
اص��در ف��ي موقع��ه الرس��مي ،ان
العراق اصبح عضوا ً دائما ً في االحتاد
الدولي برقم  ، 148وهذا يعد خطوة
مهمة في مس��يرة جلن��ة الكولف
حديثة العهد التي قطعت اشواطا
ًمتقدمة نحو األمام.
وتابع ان العراق سيشترك في بطولة
األردن الدولية التي س��تقام للمدة
م��ن  23ولغاي��ة  25من ش��هر آذار
اجلاري ،حيث سيمثل العراق الالعب
احملت��رف عام��ر عبد احلس��ن راضي
الذي سبق له ان توج بالبطولة في
نسختها األولى العام املاضي.
وق��ال ان جلنت��ه اعتذرت ع��ن تلبية
دعوة املش��اركة في بطولة نسوية
تق��ام ف��ي س��نغافورة 21ـ 23آذار
اجلاري ،بس��بب ضي��ق الوقت وعدم
وجود العبات جاهزات في هذه املدة،
كما اشار الى ان العراق تلقى دعوة

مشاركة سابقة للجنة الكولف

من نظيره املاليزي للمش��اركة في
بطول��ة م��ازدا الدولية للس��يدات
التي ستقام شهر أيار ،كاشفا ً عن
اتص��االت مع العبة عراقية مقيمة
في دولة اإلم��ارات العربية املتحدة
من اجل الدفاع ع��ن الوان املنتخب
في منافسات البطولة.
وبني ان جلنة الكولف ،تس��عى الى
تعزيز التعاون مع االحتادات العربية
ايضا ً ،فق��د توجه لي��ث البرنوطي
مدي��ر العالقات اخلارجي��ة في جلنة
الكول��ف ،بزيارة البحري��ن من اجل
تنس��يق العمل والسعي لتنظيم
معس��كر تدريبي ملنتخبنا الوطني
ال��ذي سيش��ترك ف��ي البطول��ة
العربية بنس��ختها رق��م  37التي
ستقام في املنامة شهر تشرين أول
املقب��ل ،اذ مت االتف��اق على تضييف
البحري��ن ملنتخبن��ا الوطن��ي ف��ي
معس��كر يسبق املنافس��ات ،كما
تعهد اجلانب البحريني بدعم جلنة

الكول��ف العراقي��ة وذل��ك باقامة
دورات للمدرب�ين واحل��كام لتعزي��ز
املس��تويات املش��اركني وتزويدهم
باخ��ر تعدي�لات القان��ون اخل��اص
بالتدري��ب والتحكي��م ف��ي رياضة
الكولف.
وق��ال ان ملع��ب الكولف س��يتم
افتتاحه قريباً ،بع��د االتفاق ووضع
اللمس��ات النهائي��ة عل��ى قطعة
االرض بالتنس��يق م��ع وزارة املالية،
وه��ذا خط��وة مهم��ة ف��ي تق��دم
اللعبة وتهيئة االجواء املناسبة من
اجل توسيع قاعدتها في العراق.
يش��ار ال��ى ان جلن��ة الكول��ف
اش��تركت في بطولتني س��ابقتني،
أوله��ا البطولة العربي��ة برقم 36
ف��ي س��لطنة عم��ان ،والثانية في
بطولة االردن الدولية العام املاضي،
حيث كانت املشاركة على احلساب
الش��خصي لرئي��س اللجنة حامد
حنون وامني السر وصفي الكناني.

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED
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العلماء يتنبأون بزلزال

عنيف قد يدمر لوس أنجلوس
الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلن��ت الباحث��ة ف��ي إدارة اجليولوجيا األميركي��ة "فاليري
س��اهاكيان" ،إن احتمال وقوع صدع كبير بالقشرة األرضية
ف��ي منطقة حتيط بلوس أجنلوس ،وس��ان ديغو األميركيتني
تبلغ في الوقت الراهن  .% 40 – 30ومع ان ذلك ال يعني حتما
ح��دوث زل��زال كبير .لكن حت��ى الهزات األرضي��ة ان حدثت
بقوة  5أو  6درجات بتصنيف ريختر ،فيمكن أن تلحق أضرارا
ساحقة بكاليفورنيا.
لهذا الس��بب فإن علماء اجليولوجيا يتابع��ون اليوم بانتباه
بال��غ حالة صدع "س��ان أندري��اس" الذي بل��غ طوله 1300
كيلومت��ر ،حي��ث يصطدم اللوح��ان التكتوني��ان للمحيط
الهادئ وشمال أميركا .وقد أظهرت األرصاد األخيرة أن اربعة
ص��دوع يغطي أحدهما اآلخر ،توجد ف��ي قعر احمليط الهادئ
بالقرب من ش��اطئ جنوب كاليفورنيا .وكان العلماء يعدون
سابقا إن ال عالقة بينها .لكن املعلومات التي حصلت عليها
الباحثة فاليري ساهاكيان ،وزمالؤها ،تدل على أنها تعد جز ًء
من الصدع الكبير الذي ميتد إلى مسافة  100كيلومتر على
طول الس��احل .وفي حال حدوث ش��قوق في أحد الصدوع،
تتحط��م الص��دوع األخرى أيضا ،ما س��يولد زلزاال ش��ديدا
بق��وة  7درجات بتصنيف ريختر .أما في حال حتطم الصدوع
األربعة كلها يتوقع العلماء حدوث زلزال بقوة  7.4درجة.
وال يس��تطيع العلماء التنبؤ في موعد وقوع هذا الزلزال .إال
أنه��م يقولون إن الصدع املذكور يش��كل خطرا كبيرا على
أهالي املنطقة.

مخترع اإلنترنت يستهدف
مكافحة "األخبار الكاذبة"

الصباح الجديد :BBC -
كش��ف تيم برنرز-ل��ي ،مخترع االنترن��ت ،النقاب عن
خطة ملواجهة الس��طو عل��ى البيان��ات اإللكترونية
ونش��ر األخب��ار الكاذبة .وف��ي خطاب مفت��وحُ ،كتب
مبناسبة الذكرى الثامنة والعشرين النطالق اإلنترنت،
وحدد برنرز-لي مالمح خطة خمسية ،تعكس مخاوفه
بشأن كيفية استغالل الشبكة في الوقت احلالي.
ويس��عى برنرز-ل��ي إل��ى مكافح��ة الس��طو عل��ى
البيانات الش��خصية ،الذي يوصف بأن��ه يدمر "حرية
التعبي��ر عن الرأي" .ودعا اخملترع البريطاني إلى إرس��اء
صـــرام��ة،
قواع��د تنظيمي��ة أكثر
الدعاي��ة
ملواجهة أســاليب
ا لسيا س��يـــة
" غيـــــــ��ر
األخالقية".

بحث صيغة عرض جديدة لفيلم
محمد رسول اهلل في العراق

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

بغداد  -الصباح الجديد:
اس��تقبل جابر اجلاب��ري ،الوكي��ل األقدم ل��وزارة الثقافة
والس��ياحة واآلثار ،وفد الشركة املنتجة لفيلم "محمد
رسول اهلل" ،في مكتبه بدائرة السينما واملسرح.
وتفاهمت شركة "نور تابان" املنتجة للفيلم ،مع الوكيل
األقدم لوزارة الثقافة ،على صيغة جديدة لعرض الفيلم
في أنحاء الع��راق .وتعد هذه امل��داوالت األولية للتفاهم
على صيغة عرض جديدة للفيلم في أنحاء العراق.
وعل��ى صعي��د منفصل التق��ى الوكيل األقدم مراس��ل
احدى القن��وات الفضائية العراقي��ة عدنان قحطان في
مكتبه بدائرة الس��ينما واملس��رح ،مس��اء يوم الس��بت
املصادف 11آذار بعد عرض الفيلم السينمائي "ذات عيد"
على شاشة املسرح الوطني.

"النزاهة" ومنتدى "المالئكة يقيمان فعالية "نساء متحدات ضد الفساد"

بغداد-احالم يوسف:
اق��ام منت��دى ن��ازك املالئك��ة التابع
لالحت��اد الع��ام لألدب��اء والكتاب في
الع��راق ،وبإش��راف دائرة االس��ترداد
التابع��ة لهيئ��ة النزاه��ة ،فعالي��ة
نس��اء متحدات ضد الفس��اد ،وحتت
ش��عار "املرأة تعم��ل بإخالص ،وتربي
جيال فاضال".
قدم��ت االحتفالي��ة كل م��ن رن��ا
فاضل ثامر ممثل��ة عن هيئة النزاهة،
والش��اعرة واالعالمية علياء املالكي
ممثل��ة ملنتدى ن��ازك املالئك��ة والتي
ش��نفت اس��ماع احلضور بومضات
ش��عرية جميل��ة في اثن��اء تقدميها
فقرات احلفل.
ابت��دأ االحتفال بالنش��يد الوطني
العراق��ي تبع��ه كلم��ة إلبراهي��م
اخلي��اط االمني الع��ام لالحت��اد العام
لألدب��اء والكت��اب ،ق��ال فيه��ا :هذه
االحتفالية التي يجتمع فيها اجمل
ما في الكون ،املرأة ،والنزاهة ،واالدباء،
األدباء الذين قالوا عن املرأة األم "اليد
الت��ي تهز املهد هي الي��د ذاتها التي

تهز االعالم" ،وقالوا عن املرأة احلبيبة
"تس��تعدل الدني��ا برمته��ا ح�ين
ميي��ل راس فتاة ،أو ام��رأة على كتف
حبيبها".
تخللت اجللس��ة ايضا كلمة ملعاون
مدير عام دائرة االسترداد حسن كرمي
عات��ي حتدث خالله��ا عن م��ا بذلته
امل��رأة م��ن جه��د ،وكف��اح ،في ظل
الظ��روف الصعبة التي مر بها البلد
منذ اعوام طويل��ة ،وقال :تعبيرا عن
رغبتنا في اب��راز اهمية دور املرأة عبر
فاعليته��ا مبؤسس��ة رقابية مهمة
تتمثل بهيئة النزاهة ،فقد اش��رفنا
عل��ى ه��ذه االحتفالي��ة ،وق��د يظن
البعض ان ما تنجزه املرأة من اعمال
في املؤسسة ،تصلح للرجل من دون
امل��رأة ،الن طبيعة املهمات ،ش��اقة،
وخطرة ،لكني استطيع ان ارد واقول،
ان امل��رأة تص��دت في هيئ��ة النزاهة
مللف��ات الفس��اد ،بق��وة ومهني��ة
عاليتني ،فهي متسلحة باالختصاص
القانون��ي ،واملؤه�لات التحقيقي��ة،
والشجاعة في املواجهة ،اضافة الى

جانب من الفعالية
دوره��ا ف��ي االدارة ،وتعد جترب��ة املرأة
ف��ي الهيئة ص��ورة مختلفة ،تضاف
للصور الكثير للمرأة العراقية.
كان الش��عر حاضرا في االحتفالية
حي��ث ق��رأت اول قصي��دة م��ن قبل
الش��اعرة هدى محمد ،التي تناولت
قضية املرأة النازحة ،ومعاناتها ،من
خالل الصور الشعرية في قصيدتها،

ناقد تشكيلي يشيد
بأعمال جورج بوش
الصباح الجديد  -وكاالت:
أش��اد أح��د أكب��ر نق��اد الف��ن
التشكيلي في الواليات املتحدة،
بكتاب الرئيس األس��بق جورج
دبليو بوش الذي تضمن عددا
من اللوحات الزيتية بريشته،
واصفا الكتاب بأنه متطور،
ومعق��د ،ويحمل في طياته
الكثير.
وقال فيلي��ب كينيكوت إن
الرئيس األسبق رسم نحو
 66لوح��ة زيتي��ة حملارب�ين
سابقني ،أظهرت حرفيته
في الرس��م بنح��و كبير،
في ح�ين تص��در الكتاب
قائمة واش��نطن بوست
ألكثر الكتب مبيعا.
وأض��اف" :ال يه��م كيف
تفكر ف��ي ج��ورج بوش،
ولك��ن م��ا قدم��ه ف��ي
لوحاته يعكس تواضعه
والتزام��ه ،إضافة إلى أن

تبعته��ا محاضرة للدكتورة س��هام
الش��جيري حتدثت ف��ي بدايتها عن
تاريخ عيد املرأة ،وع��ن الظروف التي
نتج عنها ،وسبب اختيار يوم الثامن
م��ن اذار ليكون عي��دا له��ا ،وقالت:
اسس��ت املرأة العراقية ع��ام 1943
احتادا للنساء ،وعقدت اول جلسة له
في القاهرة ،ثم في تونس ،واسست

ع��ام  1945مؤمت��ر باريس ،ال��ذي أُرخ،
وأرش��فت فعاليات��ه ف��ي االدبي��ات
العربية ،وكانت االحزاب الش��يوعية
الدميقراطي��ة هي الداف��ع احلقيقي،
واملؤس��س لعقد هذا املؤمتر في اثناء
احلرب العاملية ،فكان للمرأة العراقية
صلة مع نس��اء العالم ف��ي باريس،
وتونس ،ومصر ،وغيرها.
ام��ال ماهر احم��د ،قدم��ت قطعا
موس��يقية رافق��ت به��ا قصائ��د
مجموعة شاعرات منهن الناشطة
ف��ي حق��وق امل��رأة ،والش��اعرة،
واالعالمية حذام يوسف ،التي القت
قصي��دة تغن��ت بالوط��ن واحلبيب،
وكان��ت تتس��اءل بقصيدته��ا :هل
ميكن ان امنحك وطن��ا يأوينا معا..
ات��رك ل��ك س��احة عم��ري لتحدد
اطار حروفي ..فتك��ون لي أبوذية ،او
قصي��دة تغار منه��ا اجلميالت ..كل
ي��وم ونح��ن نرس��م خط��وط وطن
حلمنا به طويال.
قصي��دة نص��ف اجملتم��ع لقص��ي
صب��اح ،وه��ي قصي��دة ش��عبية،

مقتل شخصين في تدافع
بحفل موسيقي في األرجنتين

اللوحات تعكس فنا راقيا".
وتفرغ الرئيس األميركي األس��بق خالل
األش��هر األخي��رة للرس��م ،حيث قدم
على مدى األش��هر القليلة املاضية 98
لوحة زيتية لقدامى احملاربني.
وطرح بوش ،في  28فبراير املاضي ،كتابا
يض��م صور لوح��ات رس��مها لقدامى
احملارب�ين ،م��ن أج��ل جمع امل��ال لدعم
الذين خدموا اجلي��ش ،ويحمل الكتاب
عنوان "لوحات الشجاعة :حتية القائد
األعلى حملاربي أميركا".
وس��تخصص العائ��دات لصال��ح
مؤسس��ة ب��وش "ميليتري س��يرفس
إنيش��يتيف" ،الت��ي تهدف ملس��اعدة
قدام��ى احملارب�ين ،الذي��ن ش��اركوا في
صراع��ات ما بع��د  11س��بتمبر 2001
على التكيف مع احلياة املدنية.
وقال��ت دار النش��ر إن الكتاب يضم 66
لوحة ملونة ،إضافة إلى قصص.
وتلقى ب��وش ،الذي يعي��ش في داالس،
دروس��ا في الرسم بعد مغادرته البيت
األبيض في .2009

بوينس إيرس  -رويترز:
قتل شخصان وأصيب  ،12عندما هرع
حاضرو حفل ملوس��يقى ال��روك أقيم
في الهواء الطلق في ش��رق األرجنتني
ليل السبت ،صوب خشبة املسرح.
وألقي باللوم عن احلادث على االفتقار
الى السيطرة على احلشد في احلفل،
ال��ذي أحياه املغن��ي إينديو س��والري
في مدين��ة أوالفاريا في إقليم بوينس
إيرس.
وأوق��ف س��والري الغناء ع��دة مرات،
واس��تدعى األم��ن ملس��اعدة الذي��ن
سقطوا خالل التدافع ،وفقدوا الوعي
فيما يبدو.
وقال رئي��س البلدي��ة إيثيكيل جالي
إن قراب��ة  350أل��ف ش��خص حضروا
احلف��ل .وق��ال إن��ه كان من املق��رر أن
يس��توعب احلفل أق��ل من نصف هذا
العدد ،وإن القضاء س��يحدد املسؤول
عن هذه الكارثة.
وتابع قائال "إن ما حدث فوضى عارمة،
و ل��م يتخيل أح��د حض��ور مثل هذا

الع��دد ".وق��ال إنه بحل��ول بعد ظهر
األحد "بالتوقيت احمللي" كان قد وصل
قرابة  100شخص للحفل.
ونق��ل  12ش��خصا للمستش��فى
بعدم��ا أصيب��وا ف��ي التداف��ع .وقال
ش��هود إن االفتق��ار إل��ى الس��يطرة
نت��ج عن تغاض��ي املنظمني عن جمع
التذاكر ،مما س��مح ألي شخص باملرور
من البوابات.

الثقافة تخطط مع دار األزياء لحفل بمناسبة االنتصارات
بغداد -الصباح الجديد:
بع��د االنتصارات التي حققها اجليش العراقي،
واحلش��د الش��عبي ،وقوات البيش��مركة على
نظام داعش ،فان الش��عب العراق��ي ينتظر ان
يزف له اجليش بكل صنوفه خبر االنتصار التام،
والقضاء النهائ��ي على تنظيم داعش ،وتطهير

كل ش��بر م��ن ارض الع��راق م��ن دنس��هم .وبهذه
املناسبة وتزامنا مع عيد املرأة العاملي فقد استقبل
السيد وكيل وزير الثقافة لشؤون السياحة واآلثار،
قيس حس�ين رش��يد مبكتبه في الهيئ��ة ،كال من
مديرة قس��م العالقات واإلعالم ف��ي الدار العراقية
لألزياء ،الس��يدة ه��دى يحيى ،ومس��ؤولة متحف

الدار ،والس��يدة نوار إحس��ان ،وق��دم التهاني لهن
ومن خاللهن حيا املالك النس��وي في الدار مبناسبة
عيدهن األغ��ر .ومت خالل اللقاء مناقش��ة إمكانية
إقامة ع��رض تاريخي لألزياء في املتح��ف العراقي،
وذلك ضمن التحضيرات الحتفاالت ش��عبنا بأعياد
النصر النهائي على داعش.

هيفاء وهبي تعيش في حي شعبي
في مسلسل "الحرباية"
الصباح الجديد  -وكاالت:
تواص��ل الفنان��ة اللبنانية هيفاء
وهب��ي تصوي��ر أح��دث أعماله��ا
الفني��ة ،وهو مسلس��ل "احلرباية"
 ،وال��ذي ستش��ارك به في املوس��م
الرمضان��ي املقب��ل ،املسلس��ل من
إخ��راج م��رمي األحمدي ،وإنت��اج ممدوح
ش��اهني ،ويش��اركها البطول��ة منذر

رياحنة ،ومحم��ود عبداملغن��ي ،ودينا،
وجن�لاء بدر ،وتق��وم بتصوي��ره ملدة 18
س��اعة ف��ي الي��وم ،خاصة أن��ه دخل
ف��ي اللحظ��ات األخي��رة .م��ن جانبه
كشف السيناريست أكرم مصطفى
ع��ن طبيع��ة الش��خصية الت��ي
جتس��دها الفنان��ة هيف��اء وهبي في
مسلس��ل"احلرباية"  ،و ت��دور أحداثه

ح��ول فت��اه تعي��ش في حي ش��عبي
وتواجهه��ا األزم��ات ط��وال الوق��ت،
وأخته��ا الكبرى تدعمه��ا ،وتقف الى
جانبها دائما ،وجتس��د دور ش��قيقتها
الفنان��ة دين��ا ،مش��يرًا إل��ى االنتهاء
من كتابة عش��ر حلقات م��ن أحداث
املسلس��ل ،ناف ًيا أن يكون املسلس��ل
 60حلقة.

يذك��ر أن الفنانة هيف��اء وهبي كانت
ستخوض الس��باق الرمضاني املقبل
مبسلس��ل أخ��ر ه��و "قب��ل البداية "
للسيناريس��ت ف��داء الش��ندويلي
 ،لكنه��ا تراجع��ت عن��ه ،فض�لا عن
انس��حابها من فيلم "ثاني��ة واحدة"
بعد بداية تصويره ،بسبب خالفها مع
املنتج محمد السبكي.

ش��ارك به��ا صب��اح لتك��ون حتية
للمرأة ،اذ كانت حتمل اوصافا وغزال،
باملعشوقة ،واألم واألخت ،واالبنة.
الفنان��ة اي��ام رش��يد والكاتب��ة
املس��رحية قدمت فرقة "أثر" التي
حاول��ت به��ا ان تؤكد بان املس��رح
العراقي م��ا زال حاض��را وبقوة في
املش��هد الثقافي الرصني ،وقدمت
مش��هدين ،أحدهم��ا مش��هدا
كوميديا ،ومشهد آخر من مسرحية
اس��مها "رفق��ا" ،تتح��دث خاللها
ع��ن موض��وع امل��رأة "الفصلي��ة"،
ومس��رحية "فرقة الزواحف" التي
قام باألداء فيها ،بكر البياتي ،وقصي
الطائي ،ومحمد حسني.
ف��ي ختام احلفل مت تقدمي درع االبداع
م��ن قبل الناقد فاض��ل ثامر ملعاون
هيئ��ة النزاهة ،وش��هادات تقديرية
من قب��ل الس��يدة س��افرة جميل
حافظ لرنا فاضل منسقة الهيئة،
والدكت��ورة س��هام الش��جيري
حصلت على درع االحتاد قدم لها من
قبل منتدى نازك املالئكة.

أخبــارهــــــــــم
عابد فهد
أكد الفنان السوري عابد
فهد ،أن��ه يواصل حال ًيا
تصوير مش��اهده داخل
مسلس��ل "أوركيديا" ،
املُقرر عرضه في موسم
رمض��ان املقب��ل ،والذي
يضم نخب��ة كبيرة من
النج��وم م��ن بينه��م
جمال س��ليمان ،وباسل
خياط ،وس��امر املصري،
وم��ن إخراج ح��امت علي،
الس��يما وأن��ه بص��دد
خوض جتربة سينمائية
جديدة في س��وريا ،جترى
كتابته��ا ف��ي الوق��ت
احلالي.

وقال عابد إن الشخصية
الت��ي يقدمه��ا داخ��ل
"أوركيدي��ا"
أح��داث
مختلف��ة للغاية ،وحتمل
في داخلها الشر ،والقيام
باملكائد جتاه االش��خاص
املوجودي��ن مع��ه ،ضمن
السياق الدرامي للعمل.

نسرين طافش
نش��رت املمثلة السورية
نس��رين طاف��ش خ�لال
تواجده��ا ف��ي مص��ر،
صورة له��ا م��ن غرفتها
بأحد الفن��ادق ،وذلك عبر
صفحتها على أحد مواقع
التواصل االجتماعي.
وظه��رت نس��رين ف��ي
الصورة وهي ترتدي لباس
االستحمام.
نذكر أ ّن نس��رين طافش
أطلق��ت مؤخ��را ً أغني��ة
وفيدي��و كلي��ب جدي��د
ألول مرة في مس��يرتها،
وحمل��ت األغني��ة عنوان

عل��ي" ،أم��ا
"متغ ّي��ر
ّ
الكلي��ب فكان من توقيع
اخملرج سعيد املاروك.
كم��ا يُع��رض لنس��رين
مسلس��ل س��وري جديد
بعن��وان "ش��وق" تق��وم
ببطولته.

لطفي بوشناق
واف��ق املط��رب التونس��ي،
لطفي بوشناق ،على إحياء
حف��ل غنائي عق��ب افتتاح
الدورة الثانية ملهرجان شرم
الش��يخ الدولي للمس��رح
الش��بابي ،واملنعق��د خالل
الفت��رة من  1أبريل/نيس��ان
إل��ى  9م��ن الش��هر ذات��ه،
برئاس��ة اخملرج والفنان مازن
الغرباوي ،وترأس��ه ش��رف ًيا
الفنانة الكبيرة ،س��ميحة
أي��وب .وأوضح��ت مدي��رة
املهرج��ان ،الفنان��ة وف��اء
احلكي��م" ،يُصاحب املطرب
لطفي بوش��ناق أوركسترا

وزارة الش��باب والرياض��ة،
بقي��ادة املايس��ترو عز الدين
ط��ه ،وبإش��راف اإلدارة
املركزية للبرام��ج الثقافية
التطوعية ،حتت قيادة وكيلة
وزارة الش��باب والرياضة ،د.
أمل جمال سليمان".

