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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 28 ص11

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق اش��رطة تس��جيل صدام 
حس��ين/ األعمال السرية لنظام اس��تبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة اليوم الضوء 
على سعي صدام لخلق مواجهات اقليمية ودولية إلرضاء نزعته العدوانية ويقول صدام 
: رف��اق، من الواضح أن العالم كله ] أي جميع البلدان [ بما فيه الدول العظمى، يضعون 
مصالحهم ومس��ؤولياتهم قبل مصالح العالم في أثناء النزاعات العس��كرية. في ظل 
أي ظ��رف من الظروف، أي نوع من القرارات س��يؤثر على األط��راف األخرى. على مدى 
زمن   طويل، هذه القضية عكس��ها اإليرانيون بش��كل واض��ح. إن قرارهم ال يتعامل 
مع ال��وكاالت العالمية واإلقليمية جع��ل هذه الوكاالت العالمي��ة واإلقليمية تميل نحو 

استرضائهم على حسابنا. 
لق��د حذرتُ الرفيق طارق من هذه القضية؛ لقد قلتُ له أن يكون سياس��يًا إنما كذلك 

واضحًا وحادًا في متابعته. بخالف ذلك، ذات يوم سيمررون القرارات ضد مصالحنا.

بغداد - أسامة نجاح:
املشتركة  العمليات  قيادة  أعلنت 
، أمس الس��بت ، ع��ن حترير جامع 
الباشا وس��وقني في اجلانب األمين 
م��ن املوصل ، مش��يرة إلى ، مقتل 
أكث��ر م��ن 37 عنصرًا م��ن داعش 
 ، العملي��ات العس��كرية   خ��ال 
الفت��ة إلى ، تطهير حي الرس��الة 
بالكامل من قب��ل جهاز مكافحة 

اإلرهاب . 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الركن يحيى 
رس��ول إن" "الق��وات األمني��ة من 
الش��رطة االحتادية والرد الس��ريع 
متكن��ت يوم أمس م��ن حترير جامع 
الباش��ا وس��وق الس��راي وس��وق 
األربعاء وقت��ل أكثر من 37 عنصراً 
من داع��ش ورفع أكثر من 36 عبوة 

ناسفة". 
وأضاف رس��ول ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان 
"الش��رطة االحتادي��ة متكن��ت من 
تطهير محطة القطار ومس��كت 
خ��ط ص��د ف��ي تطوي��ق املدين��ة 
القدمي��ة بدرج��ة 270"، مبين��اً إن 
"األمط��ار مازال��ت مس��تمرة في 
املوصل وفي حال حتس��نت األجواء 
يت��م التوجه نحو اقتح��ام املدينة 

القدمية". 
من جانب��ه قال قائ��د محور جهاز 
مكافح��ة اإلره��اب ف��ي املوص��ل 
الوه��اب  عب��د  الرك��ن  الفري��ق 
ألساعدي إن" التوقف الذي حصل 
ف��ي العمليات ض��د املناطق التي 
يس��يطر عليها تنظيم "داعش"، 

كان لسوء األحوال اجلوية. 
لصحيف��ة  ألس��اعدي  وأض��اف 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ أن��ه "ال يوجد 
توقف لعم��ل الق��وات إذ إنه بعد 
حتري��ر أي منطق��ة تق��وم القوات 
بعمليات التفتيش على العجات 
املفخخة وتطهي��ر املناطق من أي 
مفخخ��ات أو قنابل تركها عناصر 
والقبض على  اإلرهاب��ي  التنظيم 

أي عناصر مختبئة في املنازل". 
وب��ني أن "جه��از مكافحة اإلرهاب 
قام بتطهير حي الرسالة بالكامل 
وهن��اك اش��تباكات م��ع إرهابيي 
تنظي��م داعش وعملي��ات التقدم 
مستمرة"،مش��يراً إلى أن"التقدم 
يكون بحذر ش��ديد أكث��ر مما كان 
في هذه املناطق كون هنالك اعداد 
كبيرة من املدنيني في تلك املناطق 
والذي يؤمن لها ممرات آمنة للخروج 

بنحو آمن من يد التنظيم".
تتمة ص3

بعد تطهيرها حي الرسالة بالكامل

القّوات المشتركة تحرر جامع الباشا وسوقين
في أيمن الموصل وتقتل 37 من عناصر داعش

القوات املشتركة حتتفل بتحريرها إحدى مناطق اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت قيادة الشرطة االحتادية 
مقت��ل 13 م��ن ارهابيي داعش 
ف��ي عملية مباغتة في املدينة 

القدمية مبدينة املوصل.
وذك��ر قائد الش��رطة االحتادية 
الفري��ق رائد ش��اكر جودت في 

بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
ال��رد  م��ن  ق��وات  اجلدي��د"ان" 
الس��ريع والش��رطة االحتادي��ة 
قامت بعملية تس��لل مباغتة 
وحاص��رت خاي��ا داع��ش ف��ي 
للموص��ل  القدمي��ة  املدين��ة 
منه��م  ارهابي��اً   13 وقتل��ت 

بالقنابل اليدوية".
وفي سياق آخر أسقطت قوات 
احلشد الشعبي،امس السبت، 
طائ��رة مس��يرة لداع��ش غرب 

املوصل.
وذكر إعام احلشد الشعبي في 
بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 

اجلدي��د" ان “ق��وات الل��واء 27 
الش��عبي  للحش��د  التاب��ع 
أس��قطت، صباح امس، طائرة 
الغرب��ي  احمل��ور  ف��ي  مس��يرة 

للموصل”.
م��ن جهة أخرى أحب��ط طيران 
لعصاب��ات  تعرض��اً  اجلي��ش، 

داع��ش االرهابي��ة عل��ى قضاء 
الش��رقاط ش��مالي محافظة 

صاح الدين.
وذكر بيان لوزارة الدفاع اطلعت 
ان  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
"طيران اجليش، أحبط ، تعرضاً 
عل��ى قطعاتن��ا األمني��ة ف��ي 

ان "التعرض  الشرقاط،" مبيناً 
كان ب��زوق ضم إرهابيني حاولوا 

التسلل إلى الشرقاط".
وأش��ار الى ان "طي��ران اجليش 
دمر س��يارة ملغومة وأحاديات 
لعصابات داعش في الس��احل 

األمين ملدينة املوصل".

مقتل 13 إرهابيًا في عملية مباغتة في المدينة القديمة بالموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت هيئة النزاهة امس السبت 
العق��اريِّ  التس��جيل  مديريَّ��ة 
��ة للوق��وف عل��ى ح��االت  العامَّ
التاع��ب والتزوي��ر في س��جات 
عق��ارات نين��وى الت��ي ارتكبتها 
اإلرهابيَّ��ة،  داع��ش  عصاب��ات 
دة على أهمي��ة مطابقة  مش��دِّ
��ة  اخلاصَّ واألوَّليَّ��ات  الس��جات 
بدوائر التسجيل العقاريِّ التي متَّ 
العثور عليها بعد حترير الساحل 
األيس��ر ملدينة املوصل مع قاعدة 
البيان��ات املركزيَّة بحس��ب بيان 

صادر عن الهيئ��ة اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد".

ف��ي  الهيئ��ة  حتقي��ق  مديري��ة 
محافظ��ة نين��وى أك��دت، ف��ي 
ثلي مكاتب  ِقَد م��ع مممُ اجتم��اع عمُ
ومديري  العموميِّ��ني  املمُفتِّش��ني 
الدوائر في محافظة نينوى، على 
أهميَّة اإلسراع في إجناز التحقيق 
اجلزائيَّ��ة،  القضاي��ا  ف��ي  اإلداريِّ 
وإجابة الكتب واخملاطبات، ووضع 
املعاجلات لتاف��ي حاالت التأخير 

التي قد حتدث.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب رئيس البرملان العربي مشعل 
ب��ن فه��م الس��لمي املنظم��ات 
اإلنس��انية العربي��ة واإلس��امية 
والدولية للتحرك السريع والفوري 
ملس��اعدة النازح��ني م��ن مدين��ة 
املوصل وضواحيها وإنقاذ املدنيني 
العالق��ني والنازحني في محافظة 
نين��وى ج��راء املع��ارك املس��تمرة 
هناك بني قوات احلكومة العراقية 

وعصابات داعش اإلرهابية.
وش��دد رئيس البرمل��ان العربي في 
بيان ل��ه اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، على أن "جميع منظمات 

واإلس��امية  العربي��ة  اإلغاث��ة 
والعاملي��ة عليه��ا واج��ب إغاث��ة 
النازح��ني الذي��ن فروا إل��ى العراء 
وس��ط ظ��روف معيش��ية وجوية 
قاس��ية هرب��اً من بط��ش داعش 

اإلرهابي".
وش��دد أنه "وفي ضوء زيادة أعداد 
الاجئ��ني وع��دم ق��درة اخمليم��ات 
اخملصص��ة الس��تضافتهم عل��ى 
اس��تيعاب أعداد متزاي��دة منهم، 
عل��ى ض��رورة اإلعان الف��وري عن 
حملة دولي��ة عاجلة إلغاثة هؤالء 

النازحني...
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزي��رة اخلارجي��ة الكندية 
تخصي��ص  فريان��د،  كريس��تيا 
 28 م��ن  أكث��ر  باده��ا  حكوم��ة 
العراقيني  لاجئ��ني  دوالر،  ملي��ون 
والس��وريني الراغب��ني بالعودة إلى 
مناطقه��م احمل��ررة م��ن عصابات 

داعش االرهابية.
بي��ان  ف��ي  فريان��د،  وأوضح��ت 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" أن 
"بادها ستواصل مكافحة داعش، 
األزمات  املتأثرين م��ن  ومس��اعدة 

الراهنة في املنطقة".

وأكدت أن "دعم املدنيني سيساعد 
في تلبي��ة احتياجاتهم العاجلة، 
فض��ًا ع��ن مس��اعدة الراغب��ني 

بالعودة إلى منازلهم".
وش��ددت على أن "كندا مصممة 
بداع��ش،  الهزمي��ة  إحل��اق  عل��ى 
والنس��اء  األطف��ال  ومس��اعدة 

والرجال املتأثرين بالصراعات".
وأردفت "س��نواصل دعم ش��عوب 
الش��رق األوس��ط، والعم��ل م��ع 
الش��ركاء ف��ي التحال��ف الدولي 

لهزمية داعش".
تتمة ص3

"النزاهة" تعتزم فتح ملف 
التزوير والتالعب في سجالت 

عقارات نينوى

رئيس البرلمان العربي يطلق 
نداًء عاجاًل إلغاثة نازحي الموصل

كندا تخصص 28 مليون دوالر 
للراغبين بالعودة لمناطقهم المحررة

شريان التجارة ينبض في شرقي 
الموصل برغم هول الحرب

من هو منقذ اإليزيدية "نادية مراد" 
من قبضة داعش؟ )2 ـ 2( 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع عسكريون األميركيون قيام 
احتاد بني "داع��ش" و"القاعدة"، 
صحيف��ة  تطرق��ت  فيم��ا 
"إيزفيستيا" للموضوع مشيرة 
إلى اعتق��اد اخلبراء ال��روس بأن 

ذلك قليل االحتمال.
الروس��ية  الصحيفة  ونش��رت 
مقاال أفاد بأن خب��راء أميركيني 
مقربني من الدوائر العس��كرية 
ل��� "إيزفيس��تيا" توقع��وا احتاد 
التنظيميني اإلرهابيني "داعش" 
و "القاعدة"، وذلك على خلفية 
الهزائ��م الت��ي ميني��ان بها في 

الشرق األوسط.
وتناَقش في كواليس املؤسسة 
العس��كرية األميركية مسألة 
توحي��د اجملموعت��ني اإلرهابيتني 
املتحاربت��ني، فق��د كان ب��روس 
ف��ي  البروفيس��ور  هوفم��ان، 
جامع��ة ج��ورج ت��اون، املعروف 
بعاقاته الوثيقة مع البنتاغون، 
قد أش��ار، في مقال حتليلي عن 

أوضاع الش��رق األوسط، إلى أن 
حتال��ف اجملموعت��ني أم��ر ال مفر 

منه. 

وبحس��ب رأيه، فإن التقارب بني 
اجملموعتني في سوريا لم يحصل 
منذ بداية النزاع، بل كانت تدور 

بينهما اش��تباكات مس��لحة، 
وذلك بسبب التنافس واالختاف 
الفكري بينهما. ولكن مس��ألة 

حتالفهما تصب��ح مرجحة جداً 
حالياً، نتيجة للهزائم املستمرة 
عل��ى  الس��يطرة  وفق��دان 

مساحات واسعة في سوريا.
ه��ذا األم��ر "التقف��ه" خب��راء 
أميركي��ون مقربون من األجهزة 
األمني��ة األخ��رى، فق��د أوضح 
اخلبي��ر العس��كري األميرك��ي، 
مدير مركز التحليل السياسي-
العس��كري في معهد هدسون 
ريتش��ارد وايت��س للصحيفة أن 
الضغ��ط املس��تمر م��ن جانب 
روس��يا والوالي��ات املتحدة على 
اجملموع��ات اإلرهابي��ة يجبره��ا 

على إنشاء حتالفات. 
وأشار اخلبير إلى أن بني "داعش" 
خاف��ات،  توج��د  و"القاع��دة" 
ميكنهما جتاوزها فقط في حال 
ب��روز خط��ر القض��اء عليهم��ا 

نهائيا.
أما في موسكو، فقد أعربوا عن 

شكوكهم بهذه التوقعات.
تتمة ص3

عسكريون أميركيون يتوقعون
حصول اتحاد بين "داعش" و "القاعدة"

بغداد - وعد الشمري:
وزارة الصناع��ة واملعادن،  ش��كت 
تع��اون  ع��دم  الس��بت،  أم��س 
مؤسس��ات الدول��ة م��ع املنت��ج 
الوطن��ي، متهم��ة جت��ار مبحاربته 
حلساب بضائع اس��تهاكية تأتي 

من خارج العراق.
وفيما كش��فت عن عقود ابرمتها 
مؤخ��راً م��ع ارب��ع وزارات أحده��ا 
بقيمة 35 ملي��ار دينار، توقعت أن 
تسهم تلك االجراءات في تشجيع 

الرس��مية عل��ى  بقي��ة اجله��ات 
التواص��ل مع الوزارة ف��ي تغطية 

احتياجاتها.
للوزارة  االعامي  املستش��ار  وقال 
عب��د الواحد الش��مري في حديث 
مع "الصباح اجلديد"، إن "االعتماد 
على املنت��ج احمللي ق��د تراجع في 
العراق بعد العام 2003، حيث كان 

يشكل بالسابق نسبة )15(%".
وتابع الشمري أن "السوق العراقية 
البضائ��ع  ش��جعت  املفتوح��ة 

عل��ى  االس��تهاكية  املس��توردة 
النه��وض على حس��اب الصناعة 

الوطنية".
وأشار إلى أن "احملصلة كانت دخول 
بضائع ال تنفع العراق س��وى أنها 
استهاكية، مقابل خروج كميات 
كبيرة م��ن العمل��ة الصعبة إلى 

اخلارج".
ولف��ت الش��مري إل��ى أن "االزمة 
االقتصادية الناجت��ة عن انخفاض 
اس��عار النفط جعل��ت احلكومة 

تتخ��ذ ق��رارات مهمة ف��ي العام 
2015 بض��رورة التعام��ل مع وزارة 
حاج��ات  تلبي��ة  ف��ي  الصناع��ة 

مؤسسات الدولة".
لكن��ه ش��كا ف��ي الوق��ت ذات��ه 
"ع��دم انصي��اع العدي��د من هذه 
املؤسسات إلى توجهات احلكومة 
غي��ر  احملل��ي  املنت��ج  أن  بحج��ة 
أو  املطلوبة،  مس��توف للش��روط 

هناك تأخير في التجهيز".
تتمة ص3

"الصناعة": الوزارات تفّضل البضائع األجنبية على المنتج الوطني
كشفت عن عقود مهمة أبرمتها مؤخرًا أحدها بـ 35 مليار دينار

متابعة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أقدمت الس��لطات الفرنس��ّية، 
صباح امس الس��بت، على إغاق 
مط��ار أورلي الواق��ع على مقربة 
ّلقت  م��ن باريس بنحو كام��ل وعمُ

جميع الرحات من وإلى املطار.
يأت��ي قرار الس��لطات بعد إقدام 
ش��خص مجه��ول على س��رقة 
س��اح أحد اجلنود املنتشرين في 
املط��ار وبعدها الذ بالفرار قبل أن 

تس��تطيع الش��رطة إطاق النار 
علي��ه وقتله بع��د أن حتّصن في 

أحد احملال التجارية.
هذا وق��د مت إخاء نحو ثاثة آالف 
ش��خص كان��وا متواجدي��ن في 
القس��م اجلنوبي م��ن املطار. أّما 
الطائرات التي كان��ت في املطار 
لب م��ن ركابه��ا البقاء  فق��د طمُ
انته��اء العملية  داخله��ا لغاية 
األمني��ة فيما مت حتوي��ل الرحات 

األخرى ملطار شارل ديغول.
الداخلي��ة  وزي��ر  وأعل��ن 
الفرنس��ي بورن��و ل��ورو أن هوية 
للش��رطة  معروف��ة  املهاج��م 

واالستخبارات.
وأش��ار الوزير إلى أن الرجل الذي 
نفس��ه  ه��و  الش��رطة  قتلت��ه 
ال��ذي أطلق الرص��اص على أفراد 
خدم��ات األم��ن في وقت س��ابق 

امس بشمال باريس.

حادث إرهابي يتسبب بإجالء 3000 شخص من مطار أورلي

بغداد ـ الصباح الجديد:
احلكومة  باس��م  املتح��دث  أكد 
األردني��ة، محمد املومن��ي، دعوة 
القم��ة  روس��يا حلض��ور مؤمت��ر 
العربية املزمع انعقاده في نهاية 

آذار اجلاري في اململكة.
ورج��ح املومني حض��ور مبعوث 
الرئي��س الروس��ي فادميير بوتني، 
األوس��ط،  الش��رق  لش��ؤون 
ميخائي��ل بوغدان��وف، كما أكد 

ل��أمم  الع��ام  مش��اركة األم��ني 
املتح��دة أنطوني��و غوتيريش في 

القمة العربية.
احادي��ث  ف��ي  املومن��ي  وأش��ار 
صحفية إل��ى أن عم��ان وجهت 
دعوات مماثل��ة إلى عدد من الدول 
بقضايا  املعنية  والش��خصيات، 
املنطقة العربية والس��ام فيها، 
وأن باده تسعى ألن تكون القمة 
محط��ة على طريق عودة العمل 

العربي املشترك.
أن  األردن��ي  املس��ؤول  وأوض��ح 
اململكة األردني��ة تأمل في جعل 
القمة العربية العادية في دورتها 
الثامنة والعش��رين، استثنائية، 
م��ن أجل توحيد الص��ف العربي 
املش��تت بفعل اختاف املواقف 
حول جملة من امللفات الساخنة 

وعلى رأسها األزمة السورية.
تتمة ص3

األردن يدعو روسيا للمشاركة
في مؤتمر القمة العربية

الظواهري وأبو بكر البغدادي



شؤون عراقية2

متابعة الصباح الجديد:

مبجرد أن استعادت القوات العراقية 
الضواحي الشرقية من املوصل من 
داعش العام املاض��ي، تلّقى التّجار 
في إقليم كردس��تان اجملاور س��يال 
م��ن املكاملات الهاتفي��ة - أصحاب 
املتاج��ر، الذين بحاجة ماس��ة إلى 
اإلم��دادات، عرف��وا أي��ن س��يكون 

شريان احلياة االقتصادي التالي.
يقول الزكني محمد، صاحب متجر 
في كلك: »قبل فوضى داعش هذه، 
أن��ا لم أُمارس األعمال التجارية مع 
الن��اس في املوصل، لك��ن مبجرد أن 
فتح اجليش العراقي الطريق ومنح 
التّجار هنا فرصة، جميعهم أخذوا 
بالعم��ل. أصبحن��ا فج��أة ُن��ارس 

األعمال التجارية مع املوصل«.
يُرس��ل محمد ما يصل إلى عش��ر 
ش��احنات مملوءة ب��األرز واملعكرونة 
وغيرها من املواد الغذائية من كلك 
كل يوم. بسبب إغالق الطرق األخرى 
املؤدي��ة إل��ى املدين��ة، فالبلدة في 
إقلي��م كردس��تان أصبحت نقطة 
التجارة الكبي��رة على الطريق إلى 

املوصل.
ف��ي األعوام الثالث��ة املاضية، عانى 
سكان املوصل سيطرة داعش، ومن 
حصار وحملة وحش��ية الستعادة 
املدينة، ثاني أكبر مدينة في العراق، 
لكن الش��ركات في جمي��ع أنحاء 
املدين��ة، بحثت عن ط��رق للحفاظ 

على حركة التجارة.
الق��وات  أخرج��ت  أن  بع��د  اآلن 
العراقية الدواعش من شرق املدينة 
وتُقاتل املسلحني في غرب املدينة، 
فإن التّجار في إقليم كردستان في 

العراق هم من يزّودنهم بالبضائع.
عندما استولت داعش على املدينة 
ف��ي ع��ام 2014، تعه��دت مبس��ح 
احلدود وخلق »اخلالفة«، وجد التّجار 
أنفس��هم يبحثون عن طرق جتارية 
العراقية  التوري��د  جديدة. خطوط 
التقليدية إلى املدينة كانت مغلقة 

أو أصبحت ُمكلفة جدا.
جلأوا إل��ى التّجار الس��وريني، الذين 
بدوره��م ف��ي ب��الد مزقته��ا احلرب 
والذين بنوا شبكات لنقل البضائع 
التركية إلى سورية. كان بإمكانهم 

نق��ل املنتجات إلى داخ��ل األراضي 
الس��ورية الت��ي يُس��يطر عليه��ا 
الدواع��ش، الت��ي أصب��ح بإم��كان 
العراقيني الوصول إليها كجزء من 

خالفة داعش.
م��ن خ��الل مش��اركة املعلوم��ات 
الش��فوية، وجد جّتار املوص��ل جُتّارا 
مثل محمد، وهو س��وري، على بُعد 
700 كيلومت��ر ف��ي بل��دة كيليس 
على احل��دود التركي��ة. في غضون 
أس��ابيع من س��يطرة داعش على 
املدين��ة، محمد، ال��ذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه الكامل، يقول 
إن��ه يتعامل مع طلب��ات من رجال 
األعمال في املوصل الذين لم يعمل 
معه��م من قب��ل، لكل ش��يء من 
زيت الطهي إلى ألواح الشكوالتة. 
يقول محمد: »كل شيء كان قائما 
عل��ى الثقة. لم أعرف أس��ماءهم، 
ولم يعرفوا اس��مي. كانوا يعرفون 

فقط أنني أملك هذه الشركة«.
كان يت��م تب��ادل األم��وال من خالل 
ش��بكة غير رس��مية م��ن مكاتب 

حتوي��ل املال ف��ي اإلقلي��م، املعروف 
بالعربي��ة باس��م »احلوال��ة«، التي 
تشبه نس��خة من ويسترن يونيون 

قائمة على الثقة.
في األيام املُبك��رة من هذه التجارة 
ف��ي  الش��ركات  كان��ت  اجلدي��دة، 
املوصل تطلب »السلع الكمالية«، 
الش��كوالتة األجنبية  أل��واح  مثل 
الُصن��ع ورقائق بطاط��س برينجلز 
الت��ي كان ق��د توق��ف الس��وريون 
الذي��ن مزقتهم احلرب ع��ن طلبها 

منذ فترة طويلة.
ه��ذا تغّير بس��بب ارتف��اع تكلفة 
نق��ل البضائ��ع على ط��ول الُطرق 
التي أصبحت متشابكة على نحو 
متزايد ألن داعش خس��رت األراضي 

في سورية والعراق.
يقول أحم��د، الذي يبي��ع احللويات 
ف��ي املوص��ل: »ف��ي البداي��ة، كان 
لدينا الكثير من البضائع، لكن في 
النهاي��ة، توقفت وكان��ت ُمكلفة 
فعالً. ش��وكوالتة كواليتي ستريت 
البريطانية هذه ل��م تُكن متوافرة 

بعد اآلن، أو احللوى التركية«.
ف��ي أول عام��ني من ُحك��م داعش، 
كان أحم��د يش��تري الش��وكوالتة 
والقهوة عن طريق سورية من تركيا 
وحت��ى من مكان بعيد كلبنان. اآلن 
يعتمد أيضا على إقليم كردس��تان 
م��ن خالل الوس��طاء - يُحظر على 
الس��كان العرب في املوصل دخول 
اإلقلي��م م��ن ِقبل حكوم��ة إقليم 
كردس��تان للح��ؤول دون تدفق��ات 
الس��فر  قي��ود  الهائل��ة.  الن��اس 

أصبحت مبثابة فرصة للبعض.
ناط��ق الزنكل��ة، جزء م��ن األقلية 
الكردية في املوصل، شعر باالنزعاج 
عندما ع��اد إلى قريته خارج املدينة 
ليج��د متج��ره لقطع الس��يارات 
منهوبا. بعد ذلك أدرك أن قدرته على 
دخول إقليم كردستان كانت تعني 
أن بإمكانه كسب املال باستخدام 

شاحنته لنقل البضائع.
يق��ول في متجر للبيع باجلملة، في 
الوقت الذي يُحّمل ش��احنته باألرز 
والطح��ني واللح��م وبضائع أخرى: 

»هن��اك الكثي��ر من الطل��ب اآلن؛ 
املوص��ل حتص��ل عل��ى احتياجاتها 
من أربي��ل«. أربي��ل، عاصمة إقليم 
احتياجاتها  كردستان، حتصل على 
أيضا م��ن املوصل. الع��راق وإقليم 
كردستان يُكافحان من خالل األزمة 
االقتصادي��ة الناجمة عن انخفاض 
أسعار النفط واحلرب املُكلفة على 

داعش.
اآلن، يقول التجار الكرد في كلك إن 
دخله��م ارتفع بنس��بة من 30 إلى 
60 ف��ي املائة منذ أن ب��دأوا التجارة 
مع املوص��ل. البضائع القليلة التي 
تُغادر املوصل تعكس املأس��اة التي 
عانته��ا. أكوام من املع��دن امللتوي 
املقصوفة،  املبان��ي  واألس��ود م��ن 
وإط��ارات الس��يارات، وحتى أغلفة 
الرصاص املستخدمة ُمكّدسة في 
كثير من األحياء الش��رقية بانتظار 

نقلها بالشاحنات وصهرها.
يقول جّت��ار كلك إن الكيلوجرام من 
األغلفة املصهورة يجلب نحو 4500 
دين��ار عراق��ي )3.82 دوالرا(. الُصلب 

يُباع مقابل 80 دوالرا للطن. اجليش 
العراقي مينع التجارة.

يش��عر بعض التّجار بالقلق من أن 
الطف��رة التي تتمت��ع بها كلك لن 

تدوم طويال.
يقول حسني، أن مصنعه لصناعة 
الطوب استفاد من االندفاع إلعادة 
بناء املنازل املقصوفة: »مبجرد إعادة 
فتح املصانع ف��ي املوصل، ال أعرف 
ماذا سأفعل«. لقد ارتفعت أعماله 
وانخفض��ت عدة مرات خالت أعوام 
ع��دم االس��تقرار التي ه��زت البالد 
منذ الغزو األميركي في عام 2003.

تس��ببت  التم��رد  ح��ركات 
باالنخفاض��ات، من ث��م ارتفاع في 
إع��ادة البن��اء. قبل بضع��ة أعوام، 
عندما أدت هجمات داعش إلى فرار 
أع��داد كبي��رة من الناس، اس��تفاد 
لفترة وجيزة من خالل صناعة ُكتل 

الطوب الالزمة للمالجئ املؤقتة.
يتنهد حس��ني قائال: »ه��ذا يحدث 
دائم��ا ف��ي الع��راق. إنه��ا دورة ب��ال 

نهاية«.

شريان التجارة ينبض في شرقي الموصل برغم هول الحرب
في ظل عودة تدريجية للحياة الطبيعية

طارق حرب

ما زال اعضاء البرملان يناقشون مشاريع قوانني االنتخابات 
في تصريحات وبرامج وضيوف وكتابات وسوى ذلك لكننا 
لم نسمع ولم نقرأ ولم نشاهد أياً من اعضاء البرملان ذكر 
او اقترح او طلب ش��مول جرائم النزاهة أي جرائم الفساد 
املالي واإلداري وجرائم غس��ل االموال بكونها شرطاً يؤدي 
ال��ى حرمان مرتكبها من الوصول ال��ى عضوية البرملان او 
عضوي��ة مجلس احملافظة وع��ّد من ارتكب ه��ذه اجلرائم 
ال تتوف��ر به ش��روط الترش��يح في االنتخاب��ات أي يضاف 
شرط جديد الى الشروط املقررة في قوانني االنتخابات هو 
شرط عدم ارتكاب املرش��ح الحدى اجلرائم اخمللة بالنزاهة 
واملس��ماة قانون��اً بجرائم الفس��اد وعدم ارت��كاب جرائم 
غس��يل االموال او جرائم غس��ل االموال ذلك ان تس��مية 
جرائم غس��ل االم��وال وردت في القانون الس��ابق وجرائم 

غسيل االموال وردت في القانون اجلديد .
صحيح ان القسم االعظم من معالي النواب منشغلون 
بايجاد مس��لك قانوني وس��بيل تش��ريعي لضمان اعادة 
انتخابهم او استمرارية الكتل البرملانية احلالية في دورات 
انعق��اد البرملان ومجالس احملافظات املقبلة أي االنش��غال 
مع القديس س��انت ليغو واالنش��غال مع السيد هوندات 
ومرة بالبوينت أي النسبة املطلوبة باشغال املقعد )1.9( او 
)1.7( او سواهم او املناداة على القاسم االنتخابي والعتبة 
االنتخابي��ة لتؤمن لهم حتقي��ق مقاصدهم والوصول الى 
غاياته��م املذكورة لكن االصح ان يلتف��ت معالي اعضاء 
البرملان الى مس��ألة مهمة وخطيرة وجليلة وهي تعديل 
شروط املرشح في االنتخايات املقبلة بحيث يشترط فيه 
وس��واء كان لعضوية مجلس النواب او لعضوية مجلس 
احملافظة عدم ارتكاب جرمية فس��اد او جرمية غسل االموال 
فه��ذه االحوال واجلرائم ال تقل خطراً وضرراً عن الش��روط 
االخرى املطلوبة في املرش��ح لالنتخاب��ات والتي وردت في 
قوانني االنتخابات السابقة منذ اول قانون انتخابات لسنة 
2005 وال��ى آخره��ا وهو القان��ون 45 لس��نة 2013 قانون 
انتخابات مجلس النواب احلالي كذلك ان هذا الش��رط  أي 
ش��رط عدم ارتكاب جرمية فساد وجرمية غسل االموال لم 
يرد في مش��روعي القانونني الواردين من رئاسة اجلمهورية 
ومن مجلس الوزراء واالمر يتطلب عدم نسيان ابعاد املرشح 
الذي ارتكب هذه اجلرائ��م من املقعد البرملاني واملقعد في 
مجلس احملافظة وحرمانه من الترش��يح ف��ي االنتخابات 
باضافة ش��رط جديد الى ش��روط املرش��ح فكم��ا ان من 
شروط املرشح ان ال يكون قد ارتكب جرمية مخلة بالشرف 
فأنه يش��ترط في��ه ان ال يكون قد ارتكب جرمية فس��اد او 
جرمية غس��ل االموال وجرمية الفساد محددة باملادة االولى 
من قان��ون هيئة النزاه��ة رقم )30( لس��نة 2011 وجرمية 
غس��ل االموال محددة بقانون مكافحة غس��يل االموال 
الس��ابق رقم )93( لس��نة 2004 وقانون مكافحة غس��ل 
االم��وال احلالي رقم )39( لس��نة 2015 ف��اذا كانت جرمية 
الفس��اد واجلرمية اخمللة بالش��رف تتفق ف��ي بعض اجلرائم 
كجرائم الرش��وة واالختالس ولكن هنالك جرائم فس��اد 
وال تعد جرائم مخلة بالشرف كجرائم االخالل بالوظيفة 
العامة وجتاوز املوظفني حدود وظائفهم اذ ان اكثر من 90% 
م��ن اجلرائم التي يحكم عليها في دعاوى الفس��اد تكون 
هذه اجلرائم ومنها مثال على سبيل التحديد اجلرائم اخمللة 
بالوظيف��ة ال��واردة ف��ي امل��واد )331( و)340( و)341( بنحو 
يتضم��ن تفضيل املصلحة اخلاصة على املصلحة العامة 
واالضرار باموال الدولة وهذا سيؤدي  الى ابعاد من استفاد 
مالياً م��ن ارتكاب ه��ذه اجلرائم كجرمية الفس��اد وجرمية 
غسل االموال امام توظيف تلك االموال في بعض االحيان 
الغراض الدعاية االنتخابية وشراء الذمم والرشا االنتخابية 
خاصة بالنس��بة للموظفني الذين استفادوا من املليارات 

على حساب املصلحة العامة .
وقولنا هذا جرص تنبيه ملعالي والة امورنا .

مرتكبو الجرائم 
والترشيح في االنتخابات

تقـرير

ترجمة: سناء علي:

في تقرير نش��ر على التاميز البريطانية 
للجنرال » ريبني ستار » اشار فيه الى ان 
» سياسات ومواقف الرئيس األميركي 
املنتخ��ب دونال��د ترام��ب، بخص��وص 
بعض القضايا وامللفات املهمة، ومنها 
موق��ف الرئي��س اجلدي��د إزاء روس��يا 
وحلف ش��مال األطلس��ي ال� )ناتو( ما 
تزال تثير قل��ق حلفاء الواليات املتحدة 
األميركي��ة، الت��ي س��تعتمد مواقف 
جدي��دة ومختلف��ة قد تدخ��ل أميركا 
بسحب  بعض األزمات واملشكالت .« 

مضيفاً انه » وبعد االنتقادات املتكررة 
التي أطلقها الرئيس األميركي، دونالد 
، حلل��ف ش��مال األطلس��ي  ترام��ب، 
قب��ل انتخابه وبعد واجل��دل الذي أثاره 
األوروبي��ون، س��عى الي��وم وم��ن خالل 
بعض الرسائل لتخفيف قلق ومخاوف 
احللفاء، حيث اش��ار ترامب أنه ما يزال 
حليفاً مؤيًدا حللف ش��مال األطلسي، 
لكن��ه ب��ني  إال أن العديد م��ن أعضاء 
التحالف »ال يدفع��ون الفواتير«، وقال 
»علين��ا أن نتجاه��ل اإلط��ارات أصداء 
ح��روب األم��س، نقود مع��ارك لم تعد 
تس��اعدنا، أن��ا أؤيد الناتو األطلس��ي، 
ونحم��ي العديد من ال��دول في احللف 
ودول غني��ة ج��ًدا، ولك��ن العدي��د من 
البل��دان ف��ي منظم��ة حلف ش��مال 
األطلس��ي ال تدف��ع فواتيره��ا ».وتابع 

ترام��ب قائ��ال » ل��ن نس��تمع مجدداً 
ألولئك الذين ال ميكن أن يحققوا شيئاً 
سوى الفشل، الظروف اجلديدة تتطلب 

حلوال جديدة«.
واش��ار س��تار ال��ى ان »  ترامب وخالل 
حملته االنتخابي��ة ومنذ أيامه األولى 
ف��ي البيت األبي��ض، قد أثار ش��كوكاً 
إزاء الت��زام واش��نطن من��ذ نح��و 70 
عام��اً باحللف الذي قال إنه »عفا عليه 
الزمن« وب��ات عبئاً على دافع الضرائب 
األميركي، ويرى بعض اخلبراء ان ترامب 
سينجح في حتقيق الكثير من اهدافه 
وس��يحصل على مايريد م��ن تنازالت. 
وتأسس احللف في عام 1949 بناء على 
معاه��دة وقعت في واش��نطن، ومقر 
احللف في بروكس��ل عاصمة بلجيكا، 
اإلجنليزي��ة  رس��ميتان؛  لغت��ان  ول��ه 
والفرنس��ية. ويهدف احللف بحس��ب 
م��ن أنش��أه إل��ى حماي��ة دول العالم 

عامة، والدول األعضاء خاصة.« 
واوضح س��تار ف��ي تقريره ايض��اً ان » 
كثفت الوالي��ات املتح��دة مطالباتها 
ب��أن تزيد أملاني��ا ودول أوروبية أخرى من 
اإلنف��اق عل��ى الدف��اع قائل��ة إن عدم 
وفائهم بالنسبة املستهدفة في حلف 
العسكري  شمال األطلس��ي لإلنفاق 
ته��دد بتقويض أس��اس احلل��ف. وقال 
نائ��ب الرئي��س األميرك��ي مايك بنس 
»عندما يفش��ل حتى ولو حليف واحد 
في القيام بدوره فاألمر يقلل من قدرتنا 
جميعاً على مساعدة بعضنا بعضا.« 

وأع��اد بنس التأكيد حللفاء واش��نطن 
على دعم بالده الراس��خ حللف شمال 

األطلسي.« 
ان »  وزي��ر اخلارجي��ة األملان��ي  مبين��اً 
زيجم��ار جابريي��ل ق��ال إن أملانيا تبقى 
ملتزم��ة بالوص��ول إلى نس��بة اثنني 
باملئة املس��تهدفة لإلنفاق العسكري 

التي حددها احللف لكن س��يكون من 
الصعب زيادة ميزانية الدفاع بس��رعة 
مبق��دار 25 مليار يورو )26.5 مليار دوالر( 
املطلوبة للوفاء بتلك النسبة. وتنفق 
أملانيا حالياً 1.2 باملئة من ناجتها احمللي 
اإلجمال��ي على اجلي��ش. ودعا جابرييل 
إلى نهج أوس��ع لعالج مخاطر أمنية 

مث��ل التغي��ر املناخي وق��ال إنه يجب 
مراع��اة أن بالده تنفق م��ا بني 30 و 40 
مليار يورو لدمج أكثر من مليون الجئ 
الكثير منهم تشردوا نتيجة لتدخالت 
عسكرية فاشلة في السابق وحتميهم 
بذل��ك م��ن التح��ول إلى متش��ددين.
وش��كك جابريي��ل ف��ي حكم��ة ربط 

اإلنفاق العسكري لدول احللف بنسبة 
مح��ددة م��ن الن��اجت احملل��ي اإلجمالي 
مش��يرًا إلى أن اليونان وف��ت بالهدف 
لكن لديها مش��كالت ف��ي دفع رواتب 
التقاعد ملواطنيها. وقال وزير اخلارجية 
الفرنسي جان مارك إيرو للمؤمتر إن من 
املهم التركيز عل��ى زيادة اإلنفاق على 
العتاد املطلوب أكثر من رواتب التقاعد 
العس��كرية. وقال »املس��ألة ليس��ت 
متويل حلف شمال األطلسي وال تغيير 
امليزاني��ات لكن كيف ميكن ألوروبا... أن 
حتس��ن من قدرتها على نش��ر القوات 

من دون تشكيل جيش أوروبي.«
واوض��ح ان » وزي��ر الدف��اع األميرك��ي 
جيمس ماتيس أبلغ دول حلف ش��مال 
األطلس��ي أن عليها أن حتترم تعهدات 
اإلنفاق العسكري لضمان أال »تخفف« 
الواليات املتحدة دعمها للحلف. ووفقاً 
لتصريحات معدة قدمت للصحفيني 
قال الوزير األميرك��ي في أثناء اجتماع 
مغل��ق ل��وزراء دفاع احلل��ف »أميركا ال 
ميكنه��ا أن تهت��م أكثر منك��م بأمن 
مستقبل أطفالكم.« ومتثل تعليقاته 
بعضاً م��ن أقوى االنتق��ادات للحلفاء 
الذين فشلوا في حتقيق أهداف اإلنفاق 
الدفاعي.ول��م يصل ماتي��س إلى حد 
إص��دار إن��ذار صري��ح أو حتدي��د كيف 
قد تخف��ف الواليات املتح��دة دعمها. 
وقال إن الواليات املتحدة تدعو احللفاء 
األوروبي��ني من��ذ س��نوات إل��ى إنفاق 
2 باملئ��ة م��ن الن��اجت االقتص��ادي على 

الدف��اع. لكنه أض��اف أن على احللفاء 
حتقيق تق��دم ف��ي 2017 وتبني خطة 
لتحقيق  مواعي��د مح��ددة  تتضم��ن 

أهداف اإلنفاق الدفاعي.« 
واوضح ايضاً ان » زعيم حزب احملافظني 
الوطني احلاكم في بولندا ياروس��الف 
ب«ادخ��ال«  طال��ب   كاتشينس��كي 
بالده ف��ي النظ��ام االميرك��ي للدفاع 
الن��ووي، وكان كاتشينس��كي اع��رب 
ف��ي مقابل��ة س��ابقة م��ع صحيف��ة 
فرانكفورت��ر الغمين��ي زيتونغ األملانية 
عن آمله بأن تصب��ح أوروبا »قوة كبرى 
نووية«. وميكن وضع هذين التصريحني 
في اطار الش��كوك التي تنتاب بولندا 
ازاء سياس��ة الرئيس االميركي دونالد 
املظل��ة  االطلس��ية.وحتمي  ترام��ب 
النووية األميركية حالياً الدول األعضاء 
ف��ي احللف االطلس��ي )وبينها بولندا( 
مبوج��ب امل��ادة اخلامس��ة م��ن ميثاق 
االطلس��ي، اضافة ال��ى اليابان وكوريا 
اجلنوبية واس��تراليا. وفي مقابلته مع 
صحيف��ة غازيت��ا بولس��كا احملافظة 
البولندية قال كاتشينس��كي ان على 
وارسو ان »تعمل على ادخال بولندا في 
النظام االميركي للدفاع النووي«. ولم 
يكشف املسؤول البولندي ما ميكن ان 
يقدمه ه��ذا االدخال ال��ذي يطالب به 

اكثر من املظلة االطلسية.« 

تامي��ز  الص��ن  صحيف��ة  ع��ن   *
البريطانية 

بعد اختياره لمواقف جديدة تجاه روسيا

ارتدادات موجة ترامب األخيرة في ظل تراجع الناتو

في األعوام الثالثة 
الماضية، عانى سكان 
الموصل سيطرة 
داعش، ومن حصار 
وحملة وحشية الستعادة 
المدينة، ثاني أكبر 
مدينة في العراق، لكن 
الشركات في جميع 
أنحاء المدينة، بحثت عن 
طرق للحفاظ على حركة 
التجارة

ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
االس��تخبارات  مديري��ة  قال��ت 
العس��كرية إن طي��ران التحالف 
الدولي قتل بضربة جوية خمسة 
من مسلحي داعش بينهم قناص 
يدعى »أبو قتادة« في اجلانب األمين 

للموصل.
وذك��رت خلي��ة االعالم ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه »الصباح اجلديد«، 
أن »طي��ران التحال��ف وبناء على 

االس��تخبارات  ملديرية  معلومات 
العسكرية دمر موقعا لعصابات 
داع��ش وقت��ل 5 منه��م بينه��م 
القناص املدعو ابو قتادة العراقي 
في منطقة البورصة امام اجلسر 
احلديدي القدمي ف��ي اجلانب األمين 

للموصل.
ويربط اجلسر القدمي اجلانب األيسر 
للمدين��ة باملدين��ة القدمي��ة في 
اجلانب األمين والتي تشهد معارك 

عنيف��ة من��ذ أيام بني مس��لحي 
داعش والقوات العراقية.

وكان��ت الق��وات العراقي��ة ق��د 
أعلنت أمس استعادتها للجسر 
الق��دمي وه��و واحد من خمس��ة 
جس��ور رئيس��ية لكنها خرجت 
ع��ن اخلدم��ة بس��بب الضرب��ات 
اجلوية للتحالف فضال عن تفجير 
أج��زاء منه��ا على يد مس��لحي 

التنظيم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واملهجري��ن  الهج��رة  وزارة  وزع��ت 
)80.901(الف حصة من املساعدات 
االغاثي��ة خ��الل االس��بوع املاض��ي 
والغذائي��ة  بالعيني��ة  متمثل��ة 
والصحي��ة للعوائ��ل النازح��ة ف��ي 
محافظتي صالح الدين والسليمانية 
ومخيمات اخلازر وحس��ن شام وجه 
مك��ور التابعة ال��ى محافظة اربيل 
ومخيمات جدعة واملدرج وحاج علي 

ف��ي ناحي��ة القيارة جن��وب املوصل 
فضال عن مخيم حمام العليل .

ونق��ل بيان لل��وزارة اطلع��ت عليه 
»الصباح اجلديد« عن مسؤول قسم 
ممثليات الوزارة في اقليم كردس��تان 
محم��د أي��اد احلس��يني الق��ول ان 
افرش��ة  تضمن��ت  املس��اعدات   «
واغطي��ة وس��الت غذائي��ة جاف��ة 
وس��ريعة ومدافئ نفطي��ة اضافة 
الى س��الت صحية وافرشة ارضية 

وغيرها مما حتتاجه االسر النازحة«.
وب��ني ان » ف��رق عمل ال��وزارة وزعت 
)20.537( الف حصة اغاثية للنازحني 
ف��ي مخيمات اخلازر وحس��ن ش��ام 
وج��ه مكور ، فيما وزع��ت )45.122( 
ال��ف حص��ة اغاثي��ة للنازحني في 
مخيمات جدعة واملدرج وحاج علي 
)6.320( االف حص��ة  ال��ى  اضاف��ة 
اغاثية للنازحني في مخيمي حمام 

العليل وديبكة.

طيران التحالف يردي القناص الداعشي 
»أبو قتادة« وأربعة آخرين بالموصل

الهجرة توزع أكثر من 80 ألف حصة 
إغاثية بين األسر النازحة
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بغداد – انفجار يدوية  
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس الس��بت، ب��أن عنصراً 
من احلش��د العش��ائري قتل وأصيب 
اثنان آخ��ران بهجوم مس��لح جنوبي 

بغداد.
وقال املصدر  إن "مسلحني مجهولني 
ألقوا قنبلة يدوية على نقطة تفتيش 
تابعة للحشد العشائري في منطقة 
الطاق��ة التابع��ة لناحي��ة الرش��يد 
جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتل احد 

عناصر احلشد وإصابة اثنني آخرين". 

ديالى – انفجار عبوة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى ام��س الس��بت، بأن خمس��ة 
أش��خاص بينهم ضابط سقطوا بني 
قتيل وجري��ح بانفجار عبوة ناس��فة 

شرق احملافظة.
وقال املصدر  إن "عبوة ناسفة مزروعة 
على جانب طريق انفجرت، صباح يوم 
امس ، لدى مرور مركبة تقل مجموعة 
كان��وا في رحل��ة صيد ف��ي منطقة 
الدايني��ة، )45 كم ش��رق بعقوبة(، ما 
أس��فر عن مقتل ش��خصني احدهما 
ضاب��ط وإصاب��ة ثالثة آخري��ن بجروح 

متفاوتة".

صالح الدين – ضبط خلية 
كش��ف الناطق باسم وزارة الداخلية 
ع��ن اعتق��ال خلي��ة ارهابي��ة نفذت 
تفجيرات ش��ارع االطب��اء في تكريت 
التي ادت الى مقت��ل واصابة عدد من 
االشخاص، فيما أشار محافظ صالح 
ال��ى أن دور املواطن ال يق��ل تأثيرا عن 
دور رج��ل األمن، داعياً لتتضافر اجلهود 

لضمان أمن احملافظة.

وقال الناطق باس��م ال��وزارة العميد 
سعد معن إن "األجهزة االستخبارية 
ومكافح��ة اإلره��اب ف��ي محافظ��ة 
صالح الدي��ن متكنت وبع��د متابعات 
على م��دار اليومني املاضيني من القاء 
القب��ض عل��ى اخللي��ة اإلرهابية التي 
نفذت تفجي��ر مدخل ش��ارع األطباء 
بواس��طة س��يارة ملغمة  بتكري��ت 
يقودها انتح��اري ارهابي، واودى بحياة 
عدد من املواطنني االبرياء بني ش��هيد 

وجريح". 

االنبار – هجوم مسلح 
ذكر مصدر أمني في شرطة محافظة 
االنب��ار ام��س الس��بت، ب��أن القوات 
األمنية فرضت حظرا شامال للتجوال 
في منطقة الدوالب بعد هجوم شنه 
"داع��ش" عل��ى منازل ملنتس��بني في 

القوات االمنية غرب الرمادي.

إن "مس��لحني م��ن  املص��در   وق��ال 
تنظي��م داع��ش ش��نوا صب��اح ي��وم 
امس هجوم��ا على منازل ملنتس��بني 
في القوات االمني��ة مبنطقة الدوالب 
)90كم  البغ��دادي  التابع��ة لناحي��ة 
غ��رب الرم��ادي("، مبين��ا أن "الهجوم 

كان بقنابل يدوية".

الديوانية – عملية دهم 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديواني��ة ام��س الس��بت ان مف��ارز 
ش��عبة مكافحة اخملدرات متكنت من 

القاء القبض على 4 متهمني .
واوضح املصدر الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان اثنني من املتهمني هما 
من س��كنة قض��اء احلمزة الش��رقي 
فيم��ا يس��كن الثال��ث ف��ي ناحي��ة 
الش��افعية ، ام��ا االخي��ر ف��كان من 
س��كنة ناحية الشافعية ايضا وذلك 

بعد جمع املعلوم��ات عنهم من قبل 
املفارز السرية حيث ضبط بحوزتهم 
302 حبة مختلفة االنواع من احلبوب 

اخملدرة . 

ميسان – اعتقال ارهابي
اف��ادت مديري��ة ش��رطة محافظ��ة 
ميسان امس السبت، بإلقاء القبض 
على متهم خطير مطلوب على وفق 
املادة 4 إرهاب ومواد قانونية مختلفة 
أخ��رى خالل عملية أمني��ة نفذت في 
ناحي��ة الس��الم التابع��ة إل��ى قضاء 

امليمونة. 
وقال قائد ش��رطة محافظة ميسان 
العمي��د ن��زار موه��ي الس��اعدي  إن 
"ش��رطة ميس��ان كما عودت أبنائها 
باحملافظة الضرب بي��د من حديد كل 
من يعبث بأمن احملافظة وانطالقاً من 
حرص قيادة الش��رطة عل��ى احلد من 

اجلرائم، متكن��ت مفارز قضاء امليمونة 
من إلقاء القب��ض على متهم خطير 
مطل��وب على وفق امل��ادة الرابعة من 
قان��ون مكافحة اإلره��اب إضافة إلى 

مواد قانونية أخرى". 

نينوى – عملية امنية 
اعلن مصدر امني في قيادة الشرطة 
االحتادي��ة ع��ن مقتل 13 م��ن ارهابيي 
داع��ش في عملية مباغتة في املدينة 

القدمية للموصل.
وافاد املصدر الذي فضل عدم الكشف 
عن اس��مه ان" قوات من الرد السريع 
والش��رطة االحتادي��ة قام��ت بعملية 
تس��لل مباغت��ة وحاص��رت خاليا من 
تنظيم "داع��ش" االرهابي في املدينة 
القدمي��ة للموصل وقتل��ت 13 ارهابيا 

منهم بالقنابل اليدوية". 

البصرة – اعتقال مطلوبني 
كش��ف عض��و مجل��س محافظ��ة 
البص��رة الش��يخ أحمد الس��ليطي 
امس الس��بت عن اعتق��ال متهمني 
وس��رقة  خط��ف  بجرائ��م  اعترف��وا 
س��يارات وتفجير عب��وات، منها عبوة 

على منزله منتصف عام 2015.
وق��ال الس��ليطي إن "قبضة العدالة 
بع��ض  خ��الل  م��ن  مؤخ��راً  طال��ت 
األجهزة األمنية، وعلى رأسهم خلية 
اجله��د  ذات  االس��تخبارية  الصق��ور 
املتمي��ز، عصاب��ة إجرامي��ة منظمة 
أنها  في محافظ��ة البصرة"، مبين��اً 
"اعترف��ت بارتكابه��ا جرائ��م عديدة، 
منها اس��تهداف مس��ؤولني وقضاة، 
وخطف أبرياء، وسلب وسرقة سيارات، 
وغير ذلك من اجلرائم الش��نيعة التي 
يندرج بعض منها حتت عنوان اإلرهاب 

بال أدنى شك".

استهداف نقطة تفتيش للحشد العشائري جنوبي بغداد * انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الداينية شرقي بعقوبة
اعتقال متهم خطير بعملية أمنية نّفذت في ميسان * مقتل 13 إرهابيًا بعملية أمنية في المدينة القديمة للموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن وزير النقل كاظم فنجان احلمامي، عن تسيير 
أول رحل��ة من مط��ار الناصرية ال��ذي مت افتتاحه 
مؤخراً الى مطار اربيل يوم غد االثنني ، مشيراً الى 
أن ذلك جاء من أجل فس��ح اجملال للعوائل الكرمية 

لتبادل الزيارات خالل اعياد نوروز.
وق��ال احلمامي ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "ش��ركة اخلط��وط اجلوي��ة العراقية 
ستس��ير رحلة من مطار اربي��ل الدولي الى مطار 
الناصرية وبالعكس يوم غد االثنني"، مش��يراً الى 
أن "االجراء جاء من اجل فس��ح اجملال امام العوائل 
الكرمية لتب��ادل الزيارات خ��الل اعي��اد نوروز".وزير 
النقل يفتتح مط��ار الناصرية الدولي وهبوط اول 

طائرة فيه.
وأضاف احلمامي، "وجهنا شركة اخلطوط بتسيير 
رحل��ة ب��ني محافظت��ي اربي��ل وذي ق��ار إلفتتاح 
املطارات املدني��ة في احملافظات وتس��هيل حركة 
املس��افرين للتخفيف عن كاهل املواطنني، فضال 

عن زيادة الواردات املالية للمحافظات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن قائد الق��وات البري��ة الفري��ق الركن رياض 
توفي��ق، عن س��ماح قي��ادة العمليات املش��تركة 
ألهال��ي املوصل مبغ��ادرة املدنية باجت��اه بغداد بعد 
ملئ اس��تمارة أمنية، عازيا س��بب ذل��ك إلى منع 

هروب عناصر تنظيم "داعش".
وقال توفيق في حديث صحفي، إن "قيادة العمليات 
املشتركة قررت الس��ماح ألهالي املوصل، مبغادرة 
املدين��ة لفترة مح��دودة بهدف اجن��از معامالتهم 
الوظيفي��ة والطبي��ة في العاصمة بغ��داد وباقي 
احملافظ��ات وملدة محدودة"، مبين��ا أن "اإلجراء هذا 
يأتي بعد منحهم اس��تمارة أمنية سميت باسم 

سالمة املوقف".
وأض��اف أن "هذا اإلجراء س��يمنع ه��روب عناصر 
تنظيم داعش من مدينة املوصل فضال عن القضاء 
عل��ى الفس��اد املالي لبع��ض منتس��بي القوات 

األمنية ممن يرومون استغالل أهالي املوصل".

غدًا تسيير أول رحلة من 
مطار الناصرية إلى أربيل

سماح مشروط ألهالي 
الموصل للمغادرة 

باتجاه بغداد

الملف األمني

القّوات املشتركة حترر جامع الباشا 
وسوقني في أمين املوصل وتقتل 37 

من عناصر داعش
وأعلنت قيادة الشرطة االحتادية ، أمس 
الس��بت ، عن مقتل 13 م��ن إرهابيي 
داعش ف��ي عملية مباغتة في املدينة 

القدمية مبدينة املوصل. 
وقال قائد الشرطة االحتادية الفريق رائد 
شاكر في بيانه إن "قطعات الشرطة 
االحتادية استعادت سيطرتها الكاملة 
على محطة جتميع احلبوب في املدينة 
القدمي��ة"، مبين��اً ان "فصائل من الرد 
الس��ريع والش��رطة االحتادي��ة قامت 
بعملية تسلل مباغتة وحاصرت خاليا 
داعش في املدينة القدمية ومتكنت من 

قتل 13 منهم بالقنابل اليدوية". 
وأض��اف، إن" قوات��ه اس��تولت عل��ى 
كميات كبيرة م��ن املقذوفات احلربية 
تطهي��ر  عملي��ات  خ��الل  واأللغ��ام 
منطقة ب��اب الط��وب وتفجيرها في 

مناطق نائية". 
وتاب��ع إن "كتيبة معاجل��ة املتفجرات 
االحتادي��ة فككت  للش��رطة  التابعة 
عجل��ة مفخخ��ة عث��ر عليه��ا خالل 
تطهي��ر املدين��ة القدمي��ة"، مبيناً ان 
"الشرطة االحتادية جتلي النازحني من 
باب الطوب وب��اب البيض باجتاه كراج 

بغداد ومحطة قطار املوصل". 
وفي سياق متصل أكد الناطق باسم 
هيئة احلش��د الش��عبي ك��رمي النوري 
، أم��س الس��بت ، أن معرك��ة املوصل 
شارفت على االنتهاء في ظل التقدم 

الكبير للقوات األمنية . 
 وق��ال الن��وري لصحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلدي��د‘‘ إن "معرك��ة حتري��ر مدين��ة 
املوص��ل ش��ارفت على االنته��اء ولم 
يتبق إال أيام قليلة وسيتم اإلعالن عن 
حترير كامل الس��احل األمي��ن للمدينة 
الذي يش��هد تقدًم��ا كبي��راً للقوات 

األمنية". 

 وأضاف إن "نتائج الصفحة السادسة 
من العمليات أس��فرت ع��ن أكثر من 
700 قتي��ل داعش��ي وتدمي��ر مئ��ات 
العربات املفخخة وكتائب انغماسية 
بالكامل وحترير عش��رات القرى فضال 
ع��ن  إح��كام الط��وق عل��ى  تلعف��ر 

والبعاج والقيروان". 
واوضح الناطق باسم احلشد الشعبي 
أن "قيادة احلش��د تنتظر أوامر القائد 
العام للقوات املسلحة حيدر العبادي 
للش��روع بتحري��ر قض��اء تلعفر بعد 
تطويق��ه بالكام��ل ،  مش��يراً إلى إن 
" أوامر حترير تلعفر وش��يكة وسيتم 
حتريرها على يد أبناء املدينة وبإس��ناد 

من قوات احلشد الشعبي". 
 وتابع ان "احلش��د ب��دأ يفكر باملعارك 
املقبل��ة ووجهت��ه املقبلة وس��تكون 
عل��ى األرجح قض��اء احلويجة جنوبي 
كرك��وك أو غربي االنبار من جهة عنة 

وراوة والقائم". 
الدولي  التحال��ف  وقصفت طائ��رات 
ضد عصابات داع��ش اإلرهابية، أمس 
الس��بت ، مواقع إرهابي��ي داعش في 

العراق بسبع غارات و12 في سوريا.
لعمليات  املركزي��ة  القي��ادة  وذك��رت 
قوات التحالف، في بيان اطلعت عليه 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، ان "القوات 
اس��تهدفت مواقع تابعة لداعش في 
الع��راق خ��الل 7 غارات ق��رب احلويجة 

واملوصل وتلعفر". 
وأضاف البي��ان، "كما نف��ذت القوات 
12 غارة ض��د داعش في س��وريا قرب 

مناطق الرقة ودير الزور وتدمر".

"النزاهة" تعتزم فتح ملف التزوير 
والتالعب في سجالت عقارات 

نينوى
خ��الل  متَّ   " أن��ه  املديري��ة  وأضاف��ت 
االجتم��اع، ال��ذي ُعِقَد برئاس��ة مدير 
مديريَّ��ة حتقيق النزاه��ة في احملافظة، 

التأكي��د عل��ى قي��ام ف��روع مكات��ب 
مُمثِّ�ليهم  املُفتِّشني العموميِّني بحثِّ 
قاض��ي  أم��ام  باحلض��ور  القانونيِّ��ني 
التحقيق ف��ي قضايا النزاه��ة، بغية 
حس��م القضاي��ا اجلزائيَّ��ة املُتوقِّفة، 
إضاف��ة إل��ى س��رعة إجاب��ة املديريَّة 
لتعلقها بحسم الكثير من القضايا 

اجلزائيَّة".
وناق��ش اجملتمع��ون س��ير العمل في 
مكات��ب املُفتِّش��ني العموميِّني ودوائر 
قني  ومديريَّات احملافظة، وتسمية ُمنسِّ
من تلك الدوائر للتنس��يق مع مديريَّة 
حتقي��ق الهي��أة، لضمان س��رعة إجناز 
التحقيق��ات وتذلي��ل العقب��ات التي 

تعترض طريقها.

رئيس البرملان العربي يطلق نداًء 
عاجالً إلغاثة نازحي املوصل

بالتع��اون مع مفوضي��ة األمم املتحدة 
الهج��رة  ووزارة  الالجئ��ني  لش��ؤون 
العراقية  احلكوم��ة  ف��ي  واملهجري��ن 
والهالل األحمر العراقي وإعداد خطة 

سريعة لإلغاثة".
وأك��د رئي��س البرملان العرب��ي على أن 
"الوضع اإلنس��اني للنازحني وبحسب 
التقاري��ر الدولية واحمللية يزداد تعقيداً 
م��ع ارتف��اع أعداده��م الت��ي فاق��ت 
التقدي��رات واإلمكاني��ات، "موضح��اً 
أن "النازح��ني ب��ال م��أوى أو إغاث��ة أو 
مس��اعدات، وهم بأم��س احلاجة إلى 
العاجل��ة  اإلنس��انية  املس��اعدات 
معاناته��م  وتخفي��ف  إلنقاذه��م 
الكبي��رة، خصوص��اً أن أغلبه��م من 

األطفال والنساء".
وكان��ت وزارة الهج��رة واملهجرين قد 
أعلنت أمس ارتفاع عدد نازحي اجلانب 
االمي��ن ملدين��ة املوص��ل من��ذ انطالق 
عملي��ة حتري��ره ف��ي 19 م��ن ش��باط 

املاضي الى اكثر من 152 الف نازح.
وناش��د ممثل املرجعية الدينية العليا، 

عبدامله��دي  الش��يخ  كرب��الء،  ف��ي 
للمس��اهمة  املواطن��ني  الكربالئ��ي، 
في إغاث��ة النازحني قائ��ال في خطبة 
اجلمعة: "نظ��راً لتكاث��ر النازحني من 
مناطق القتال، وعدم كفاية االمكانات 
املطلوب��ة لهم، نناش��د املواطنني في 
ش��تى احملافظات ان يس��هموا حسب 
املس��تطاع ف��ي توفي��ر االحتياج��ات 
ويخففوا  النازحني  له��ؤالء  الضرورية 

بذلك من معاناتهم ".
مب��ادرة  الش��عبي  احلش��د  وأطل��ق 
الغاثة النازحني وبدأ بتس��يير قافالت 
املوص��ل  مدين��ة  ال��ى  باملس��اعدات 

استجابة ملناشدة املرجعية العليا.

كندا تخصص 28 مليون دوالر 
للراغبني بالعودة ملناطقهم احملررة

وأضافت الوزيرة الكندية أنها "تعتزم 
املش��اركة في اجتم��اع وزراء خارجية 
التحالف الدولي ض��د داعش املرتقب 
األمريكي��ة  العاصم��ة  ف��ي  عق��ده 

واشنطن، األربعاء املقبل".
يذكر أّن كندا استقبلت في عام 2016، 
نفس الع��دد الذي تعتزم اس��تقباله 
العام احلالي، ما يشكل زيادة بنحو 40 
ألف الج��ئ، مقارنة ب� 260 ألف الجئ 
كانت تستقبلهم على أساس سنوي 

في الفترة املمتدة بني 2011 و2015.

"الصناعة": الوزارات تفّضل 
البضائع األجنبية على املنتج 

الوطني
وفيما رأى الش��مري أن "هذه االسباب 
غي��ر حقيقي��ة والغ��رض منه��ا بقاء 
االعتماد على املنتج االجنبي الغراض 
معين��ة"، أتهم جت��ار ب� "دف��ع مبالغ 
مالية من أجل محاربة املنتج الوطني 
كونه تض��ّرر منه، والبعض مس��تعد 
لفعل أي ش��ي من اج��ل احلفاظ على 

ارباح جتارته بالسلع االجنبية".

ويبدي الشمري "االس��تعداد لسماع 
جمي��ع الش��كاوى م��ن مؤسس��ات 
الدولة والتع��اون معها حلل املعرقالت 
أن وج��دت"، مبين��اً أن "ال��وزارة توف��ر 
جميع التس��هيالت للوزارات من أجل 
النه��وض بواق��ع الصناع��ة الوطنية 

خدمة للعراق".
وحت��دث املستش��ار االعالم��ي للوزارة 
ع��ن "ثالثة اجتماع��ات مهمة للجنة 
االقتصادية ف��ي االمانة العامة جمللس 
ال��وزراء قد عق��دت وج��رى فيها حث 
باملنت��ج  االلت��زام  املؤسس��ات عل��ى 

الوطني".
وافاد الش��مري بأن "نواة ه��ذا اللقاء 
كان عق��د ضخم م��ع وزارة الزراعة مت 
توقيعه مؤخ��راً بقيمة 35 مليار دينار 

لغرض جتهيزها مبادة اسمدة )يوريا(".
ونّوه إلى أن "لل��وزارة جتربة اخرى وهي 
تصنيع االسمنت العراقي الذي اصبح 
منافساً لنظيره االجنبي"، معرباً عن 
امله بأن "تكون تلك التجارب محفزة 
لبقي��ة مؤسس��ات الدولة م��ن أجل 

التعاون معنا".
الت��زام  "مبج��رد  الش��مري  ويتوق��ع 
املؤسس��ات في تغطي��ة احتياجاتها 
من املنتج الوطني فأن نحو 15 شركة  
تابع��ة لل��وزارة س��وف تتح��ول إل��ى 
رابحة"، مشددًا على "وجود 270 نوعاً 
داخل الشركات الوطنية مت تصنيعها 
في الع��راق ميكن للجهات الرس��مية 

االفادة منها".
وكش��ف عن عقود وقع��ت مؤخراً مع 
وزارات اخ��رى بينها "الدف��اع بتجهيز 
300 ال��ف ح��ذاء خدم��ة )بس��طال(، 

وعقود مع الصحة والدفاع".
وأكمل الشمري بالقول إن "مباحثات 
ستعقد اليوم وغداً مع اجلانب االردني 
لبح��ث موضوع التعاون ب��ني البلدين 
عل��ى صعي��د الصناع��ة مب��ا يخ��دم 

مصلحة كل منهما".

بدورها، ذك��رت عضو جلن��ة االقتصاد 
واالس��تثمار النيابي��ة جنيبة جنيب في 
تصري��ح إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"، إن 
"احلكوم��ة لديه��ا خط��ة للنه��وض 

بواقع املنتج الوطني العراقي".
وتابع��ت جنيب، النائبة ع��ن التحالف 
الكردس��تاني، أن "تفعي��ل الصناعة 
عل��ى  باالعتم��اد  يك��ون  الوطني��ة 
والصناعي��ة  الزراعي��ة  القطاع��ات 

والتجارية".
االج��راءات  "تل��ك  أن  إل��ى  ولفت��ت 
ستس��هم في حتقيق االكتفاء الذاتي 
من املنتجات املستهلكة، لعلنا نصدر 

ما يفيض على احلاجة مستقبالً".
وأكدت جنيب أن "التشريعات العراقية 
االقتص��اد  تطوي��ر  عل��ى  تس��اعد 
احملل��ي، اهمها قان��ون حماي��ة املنتج 
واملس��تهلك، اضافة إلى حاجتنا إلى 
قوان��ني اخرى جميعها تصب في دعم 

الصناعة الوطنية".
يذكر أن العراق بات يعتمد وبنحو كبير 
على البضائع االستهالكية اخلارجية، 
وتش��ير مصادر مطلعة إلى أن قسماً 
م��ن عمليات التج��ارة به��ا اصبحت 
وتهري��ب  االم��وال  لغس��ل  وس��يلة 
كمي��ات كبيرة من العمل��ة الصعبة 
إلى اخل��ارج بحجة ادخال بضائع يتبني 
ف��ي وقت الحق أنها وهمية أو قيمتها 
احلقيقي��ة ال تس��اوي الثمن الذي دفع 

لشرائها.

عسكريون أميركيون يتوقعون
حصول احتاد بني "داعش" و 

"القاعدة"
حي��ث ق��ال نائب رئي��س جلن��ة األمن 
والدف��اع في مجل��س االحت��اد فرانس 
"ن��ادرا ما تنش��ئ  كلينتس��يفيتش، 
اجملموعات اإلرهابي��ة حتالفات، ألنها ال 
متيل إلى ذلك". وال يعتقد الس��يناتور 
أن "مس��لحي "داع��ش" و"القاعدة" 

سيتجاوزون اخلالفات ويشكلون جبهة 
موحدة".

وأضاف "ف��ي جميع األحوال، متس��ك 
طائرات القوة اجلو - فضائية الروسية 
في سوريا بزمام املبادرة وتقوم مبهمتها 
بحرفية عالية، وإن ما تنشره الواليات 
املتحدة في وسط اخلبراء العسكريني 
حالي��ا، س��وف ينتق��ل إلى املس��توى 
الرس��مي وهدفه احلص��ول على زيادة 

في النفقات العسكرية".
أم��ا رئي��س معهد الش��رق األوس��ط 
إن  فيقول  يفغين��ي ساتانوفس��كي، 
التحالف بني اإلرهابيني غير ممكن، وإن 
نش��ر هذه األنباء يص��ب في مصلحة 

البنتاغون.
من جانبه، ال يرجح احمللل السياس��ي 
البريطان��ي إيليا مغناي��ر قيام حتالف 
ب��ني "داع��ش" و"القاع��دة"، ألنهم��ا 
"في س��وريا متخاصم��ان، وتندلع بني 
فت��رة وفترة أخرى بينهما اش��تباكات 

مسلحة".

األردن يدعو روسيا للمشاركة
في مؤمتر القمة العربية

يش��ار في هذا الصدد إلى أن موسكو 
دع��ت ال��دول العربي��ة ف��ي أكثر من 
مناس��بة إل��ى إنهاء تعلي��ق عضوية 
سوريا في جامعة الدول العربية، وهو 
طلب خلق ج��دال كبيرًا في ظل تباين 
املواقف العربية م��ن النزاع الدائر في 

سوريا.
أمي��ن  األردن��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  وكان 
الصف��دي بح��ث مع نظيره الروس��ي 
س��يرغي الفروف األربع��اء املاضي في 
اتصال هاتفي، األوض��اع في املنطقة 
العربية واس��تعرضا اجله��ود الهادفة 
إل��ى إيجاد حلول لألزم��ات اإلقليمية، 
التي س��تبحثها وفود ال��دول العربية 
في القمة التي تستضيفها اململكة 

في 29  آذار اجلاري.

تتمات ص1

نينوى ـ الصباح الجديد:

كش��ف الباحث االيزيدي داود مراد 
بتدوي��ن قصص  اخملت��ص  اخلت��اري 
الناجي��ات االيزيدي��ات م��ن قبضة 
ع��ن  االرهاب��ي  داع��ش  تنظي��م 
شخصية املواطن العراقي املوصلي 
الذي س��اعد نادية مراد في الهرب 

من قبضة التنظيم املتطرف.
وقال اخلتاري انه التقى مع املواطن 
عم��ر نوفل عبد اجلبار املقيم حالياً 
في املاني��ا، وال��ذي روى قصة هرب 
الناجي��ة االيزيدية نادي��ة مراد من 
قبضة داعش وطرقها لباب دارهم 
بح��ي س��ومر باجلانب االيس��ر من 
مدين��ة املوصل في ليل��ة مظلمة 
وايوائه��ا لديه��م برغ��م خط��ورة 
هذا االمر في ح��ال معرفة تنظيم 

داعش االرهابي به.
وكان عب��د اجلب��ار ق��د اصطح��ب 
نادية مراد بهوي��ة مزورة وبوصفها 
زوجت��ه للعب��ور بها ال��ى كركوك, 
وق��ال "عندما وصلن��ا الى كركوك 
س��ألتها، ه��ل ل��ِك مع��ارف ف��ي 
األقلي��م؟ فقال��ت: ال... لك��ن م��ن 
األفضل ان نذهب الى السليمانية 
وم��ن هناك س��أتصل بش��قيقي 
)حزن��ي(، فاقترح��ُت عليها انه من 
االفضل ان نتصل بش��قيقِك اآلن 
وليس عند وصولنا الى السليمانية 

لكننا لم نفلح".
وتاب��ع "وصلن��ا الس��ليمانية ليالً، 
وعند االتص��ال طلب من��ا )حزني( 
فتوجهن��ا  أربي��ل،  نح��و  التوج��ه 
نحوه��ا، وف��ي الصب��اح انطلقنا، 
ولك��ن عند الس��يطرة الرئيس��ة 
منعونا من الدخول، فاتصل حزني 
بالسيدين خيري بوزاني )مدير عام 
الش��ؤون االيزدي��ة ب��وزارة االوقاف 
بحكوم��ة االقليم( وادريس حس��و 

مراد )ش��خصية ايزيدية معروفة(، 
دائ��رة  موافق��ة  اس��تحصال  ومت 
االس��ايش على دخولن��ا الربيل يوم 

."2014/10/23
واشار عبد اجلبار الى انه "بعد مرور 
أربعة أيام ق��ررت أن أعود إلى بيتي 
في املوصل، الن��ي كنت أظن انه ال 
أحد يعلم بقصتي مع هذه الفتاة 
الهارب��ة، وعدت للموص��ل في يوم 
28\10\2014 لك��ن بعده��ا بيومني 
فقط داه��م الدواع��ش دارنا بحي 
سومر النهم كانوا قد علموا بأني 
من هّرب نادية مراد من املوصل، لذا 

هرب��ت عبر س��طح املن��زل الى دار 
جارنا ومن ثم الى منطقة أخرى".

ومض��ى بالقول "هرب��ُت الى تركيا 
يوم 2014/11/2عبر رجال التهريب، 
وق��ام داع��ش باب��الغ الس��يطرات 
ونش��روا اس��مي وصورت��ي داخ��ل 
س��يطرات املوصل، ومن ثم غادرُت 
تركي��ا ال��ى بلغاري��ا، وم��ن بعدها 
وصلت الى املانيا يوم 15--3 2015، 
علماً انن��ي تركُت زوجتي وأطفالي 
)مصطفى ويحيى( منذ ذلك اليوم 

الى اآلن".
وق��د فق��د عم��ر ش��قيقه )علي( 

شهيداً )أعدمه الدواعش يوم 11-
شقيقته  واستش��هدت   )2016-9
مع اطفالها الستة نتيجة قصف 
الطائ��رات لدارهم في اثن��اء حترير 
اجلان��ب االمين في املوصل )س��نابل 
 ، زي��د2006   ،2003 احم��د   ،  1987
أس��يل 2007، رس��ل 2008 ، عب��د 
ومت   ،  2016 عم��ر   ،2014 الرحم��ن 
مصادرة ام��وال عمر املنقولة وغير 
املنقول��ة من س��يارة وعفش الدار 

وذهب زوجته.
وكان اخلت��اري قد اج��رى اللقاء مع 
املواط��ن املوصل��ي الش��هم عمر 

نوف��ل عب��د اجلب��ار ف��ي مقاطعة 
ساكسن في املانيا.

وكانت نادية مراد قد قامت بزيارات 
مهم��ة الى مجلس األم��ن الدولي 
والتق��ت  وافريقي��ا  اوروب��ا  ودول 
بالعديد من ابرز الرؤساء والزعماء، 
كما ظهرت في عدة قنوات عاملية 
وعربي��ة وحتدثت بج��رأة عن محنة 
وااليزيدي��ات خصوص��اً،  االقلي��ات 
علم��اً ان داعش كان ق��د أختطف  
نادية واكثر م��ن 150 امرأة إيزيدية 
أخرى في آب/ اغس��طس 2014 من 
بلدة كوجو )15 كلم جنوب ش��رق 

سنجار( واقتادهن إلى املوصل.
وقالت نادية مراد بعد جناحها بالفرار 
م��ن االرهابي��ني إنه مت اس��تعبادها 
واغتصابه��ا  وتأجيره��ا  وبيعه��ا 
لعشرات املرات في املوصل وتلعفر 

واحلمدانية ملدة ثالثة أشهر.
وكانت مجل��ة ت��امي االميركية قد 
اختارت نادية مراد ضمن قائمة 100 
ش��خصية مؤثرة في العالم لعام 
2016، كم��ا مت تعيينها كس��فيرة 
ل��المم املتحدة للنوايا احلس��نة في 
كان��ون االول / س��بتمبر من العام 

املاضي.

قال الختاري انه التقى 
مع المواطن عمر نوفل 
عبد الجبار المقيم حاليًا 
في المانيا، والذي روى 
قصة هرب الناجية 
اإليزيدية نادية مراد من 
قبضة داعش وطرقها 
لباب دارهم بحي سومر 
بالجانب األيسر من 
مدينة الموصل في 
ليلة مظلمة وايوائها 
لديهم برغم خطورة 
هذا األمر

منقذ الناجية اإليزيدية الناجية نادية مراد

اضطر للهرب إلى خارج العراق وأعدم التنظيم شقيقه

من هو ُمنقذ اإليزيدية "نادية مراد" من قبضة داعش؟ )2 ـ 2(
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البصرة - سعدي علي السند:

قال رئيس احتاد املقاولني العراقيني 
علي س��نافي ان املتابعة احلثيثة 
واملتواصل��ة التي قام به��ا احتادنا 
مع اجله��ات ذات العالق��ة أثمرت 
ع��ن املوافقة اطالق مس��تحقات 

املقاولني نهاية شهر آذار اجلاري .
 وأكد س��نافي إن جه��ودا كبيرة 
بذل��ت لتحقي��ق ه��ذه النتيجة 
م��ن قب��ل مكت��ب رئيس ال��وزراء 
وبتوجيه مباشر من قبل الدكتور 
حي��در العبادي رئيس الوزراء حيث 
تواصلت هذه اجلهود خالل الفترة 
املنصرم��ة للطلب م��ن املعنيني 
باألمر األس��راع في اجناز معامالت 
اللجنة  امام  واملعروضة  املقاولني 
التدقيقي��ة ف��ي دي��وان الرقاب��ة 
املالي��ة الذي��ن كان��وا خلية نحل 
لتنفي��ذ ه��ذه املهم��ة وواصل��وا 
مهمته��م خالل س��اعات الدوام 
الرس��مي وبع��ده  والى س��اعات 
متأخرة لتدقيق املعامالت واجنازها 
ونحن كإحتاد للمقاولني العراقيني 
بذلن��ا جهودا لنحص��ل على قرار 
عاجل يقضي بصرف مستحقات 
أي معاملة يتم  تدقيقها واجنازها 
م��ن قب��ل دي��وان الرقاب��ة املالية 
من دون انتظ��ار لبقية املعامالت 
الت��ي مازال��ت قيد األجن��از ، وكنا 
نواج��ه صعوب��ة في حتقي��ق هذا 
املطل��ب بس��بب اص��رار صندوق 
النق��د الدول��ي ال��ذي طل��ب من 
ديوان الرقابة املالية اتخاذ مهمة 
التدقيق عل��ى عاتقه وعدم جتزئة 
املعامالت لك��ي يتم صرفها عند 
اجنازها وملرة واحدة وبال جتزئة وهي 
بأع��داد كبيرة ، واحلمد هلل اثمرت 
جهودنا ونبّش��ر األخ��وة املقاولني 
بهذا األجن��از الذي تع��اون اجلميع 

كما أشرنا على حتقيقه .

وزير التخطيط فتح أبواب 
وزارته أمامنا

 وأوضح رئيس احتاد املقاولني ايضا 
ان وزارة التخطي��ط على س��بيل 
املث��ال أب��دت تعاون��ا اس��تثنائيا 
جدا م��ع اإلحتاد خدم��ة ألعضائه 
املقاولني وقد فتح الوزير الدكتور 
وزارته  أب��واب  اجلميل��ي  س��لمان 

امامنا وبشكل يبعث على الفخر 
والس��رور وطلب من وكالء الوزارة 
بال��وزارة ومنهم  املعني��ني  وم��ن 
مدير عام العقود احلكومية ومدير 
عام الدائ��رة القانونية ومدير عام 
األستثمارات وغيرهم بأن يكونوا 
ف��ي خدم��ة املقاولني عل��ى وفق 
الضوابط الت��ي تتطلبها عملية 
اخلدم��ة ه��ذه اذا م��ا عرفن��ا ان 
وزارة التخطيط هي التي تفس��ر 
القوانني الص��ادرة بخصوص كل 
مايتعل��ق بطريقة عم��ل املقاول 
وإعداد املش��اريع ووضع تفس��ير 
دقيق لكل معضلة مير بها املقاول 
على طريق تدقيق اس��تحقاقاته 
املالي��ة القانوني��ة ون��ود ان نذكر 
بهذا الص��دد ان وزارة التخطيط 
ترسل إجاباتها عن اي استفسار 
املقاول��ني  بخص��وص  يصله��ا 

وعملهم بع��د يوم واحد او يومني 
وبدون اية تعقيدات .

بعض معامالت املقاولني تصل 
ناقصة

 وأضاف س��نافي الب��د أن نوضح 
هنا إن  بعض املعامالت التي كان 
يت��م ارس��الها من قب��ل اجلهات 
ذات العالق��ة باملش��روع الفالن��ي 
عل��ى س��بيل املثال فيه��ا بعض 
النواق��ص وتتم اعادتها بس��بب 
ذلك ال��ى اجله��ة املرس��لة وهذا 
النقص احلاصل فيه��ا كان يؤخر 
عملي��ة التدقيق وم��ن ثم صرف 
املستحقات وبدأنا ندعو املسؤولني 
ع��ن املوظف��ني املكلف��ني بإجن��از 
املعام��الت في دوائر ومؤسس��ات 
الدول��ة ان يتابع��وا موظفيه��م 
والتأكد من إمتام املعامالت لتكون 

مهيئ��ة للتدقي��ق والصرف حتى 
التتأخر عملية صرف املستحقات 
وكن��ا نطال��ب ف��ي ه��ذا اجلانب 
ض��رورة تش��كيل جلن��ة عليا من 
مكت��ب الدكت��ور حي��در العبادي 
رئيس ال��وزراء ومعه��ا ممثلون من 
احت��اد املقاولني مهمته��ا التعرف 
عل��ى كل موظف يتعمد إرس��ال 
املعامالت وهي ناقصة وكنا بهذا 
نريد تس��ريع عملية الصرف على 
أن تعم��ل اللجن��ة مبب��دأ الثواب 
والعقاب مع املوظفني املسؤولني 
عن تنظيم معامالت املقاولني في 

اجلهات املتعاقدة .

اعادة املكانة العاملية للمقاول 
العراقي

واختت��م رئي��س احت��اد املقاول��ني 
إن  بالق��ول  حديث��ه  العراقي��ني 

وكم��ا  اآلن  الش��اغل  ش��غلنا 
ص��رف  متابع��ة  ه��و  أوضحن��ا 
الس��ندات للمقاول��ني في عموم 
ث��م  وم��ن  وتس��ريعها  الع��راق 
س��نقوم بتنفي��ذ خط��ة االحتاد 
التي اعددناه��ا لألرتقاء بقابليات 
واع��ادة  العراقي��ني  املقاول��ني 
املكان��ة العاملية التي كان ميثلها 
املقاول العراقي ونعيد الثقة الى 
إمكانيات��ه والى ان جنعله مواكبا 
ألح��دث املس��تجدات ف��ي عالم 
املق��اوالت وزج��ه ف��ي دورات في 
وخارجه وس��تكون  القطر  داخل 
كل جه��ود األحت��اد متاحة أمامه 
لتذلي��ل كل الصعاب وس��تكون 
ملقاولين��ا بصم��ات ف��ي ش��تى 
املعارض واحملافل العربية والعاملية 
م��ن  العدي��د  اآلن  وتنتظرن��ا 
تنهض  التي  والفعاليات  اخلطط 

باملقاول��ني ومحاول��ة تق��دمي كل 
مامن شأنه الوقوف الى جانبهم 
في ظرف مازال صعبا عليهم بعد 
أن طال انتظارهم ملستحقاتهم 
التي تأخر صرفها للمئات منهم 
وانعكس��ت س��لبا على العديد 
منهم بعد أن فعلوا املس��تحيل 
ليكونوا الى جانب احلكومة وهي 
تتصدى لألرهابيني الدواعش ولم 
يس��محوا ألنفس��هم بأش��غال 
الدول��ة مبطالباته��م الش��رعية 
املس��تحقات  تل��ك  بص��رف 
محبته��م  بذل��ك  مجس��دين 
للوطن الغالي ووقوفهم الشامخ 
املوثق واملع��روف الى جانب قواتنا 
وحش��دنا  الباس��لة  املس��لحة 
الشعبي املبارك في كسر شوكة 
املارق��ني وطرده��م من كل ش��بر 

محتل من عراقنا العزيز .

متابعتنا المتواصلة أثمرت عن صرف مستحقات المقاولين نهاية الجاري

 بذل اتحاد المقاولين 
العراقيين جهودا 

للحصول على 
قرار عاجل يقضي 
بصرف مستحقات 

أي معاملة يتم  
تدقيقها وإنجازها 

من قبل ديوان 
الرقابة المالية من 
دون انتظار لبقية 

المعامالت

رئيس احتاد املقاولني العراقيني علي سنافي يتحدث ملراسلنا في البصرة

المؤتمر العلمي الثاني 
في ذي قار يبحث االرتقاء 

بالواقع التعليمي

الموارد المائية تواصل 
رصد التصاريف الواردة 

إلى المحافظات  

ذي قار - علي حسين:
بح��ث املش��اركون باملؤمتر العلم��ي الثاني 
حلملة الشهادات العليا الذي نظمه قسم 
اإلعداد والتدريب في مديرية تربية محافظة 
ذي قار على قاعة بهو بلدية الناصرية سبل 
االرتق��اء بالواقع التعليم��ي وتطوير البنى 

التحتية في قطاع التربية والتعليم.
وق��ال رئي��س جلن��ة التربي��ة ف��ي مجل��س 
احملافظة ش��هيد الغالبي ان املؤمتر العلمي 
الثاني حلملة الشهادات العليا خطوة باجتاه 
حتس��ني واقع التعلي��م باحملافظة من خالل 
توظي��ف الق��درات والكف��اءات احمللية في 

مجال االرتقاء والنهوض بواقع التعليم .
واض��اف الغالب��ي ان » قط��اع التعليم في 
احملافظة ما زال يواجه جملة من التحديات 
من بينها نقص االبنية املدرسية وتقادمها 
واكتظ��اظ الفص��ول والقاعات الدراس��ية 

ونقص املالكات واالختصاصات ».
بدوره ق��ال مدير عام تربي��ة احملافظة رياض 
العم��ري ان املؤمتر ش��خص اب��رز  املعوقات 
الت��ي تعت��رض النه��وض بالواق��ع التربوي 
وقط��اع التعليم وطرح ع��ددا من املعاجلات 
الت��ي تصب باجتاه تق��ومي العملية التربوية 

واالرتقاء مبستوى اداء مؤسساتها .
وكان قس��م اإلعداد والتدري��ب في مديرية 
تربية محافظة ذي قار، عقد املؤمتر العلمي 
الثاني حلملة الش��هادات العلي��ا، بحضور 
عدد من اعضاء مجلس احملافظة واملسؤولني 
احملليني فضال عن ممثلي املؤسسات التربوية 

والتعليمية وحملة الشهادات العليا . 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت مديرية املوارد املائية /قسم التشغيل 
في محافظة ميس��ان انها تواصل أعمالها 
برص��د تصاري��ف املياه الواردة ال��ى احملافطة 
ف��ي منطقة التحادد مع محافظة واس��ط 
بهدف الس��يطرة على التوزيع��ات ومعرفة 
كمي��ات املياه الوارد ة الى احملافظة ، وتضمن 
العمل رصد التصاريف في منطقة التحادد 
أضافة الى تشغيل محطات االسالة وأزالة 
نيات الشنبالن لتوفير احلصص املائية ومياه 

الشرب .
م��ن جانب اخر تواصل مديري��ة املوارد املائية 
في ميسان وبالتنسيق مع مديرية الكهرباء 
في احملافظة تطبيقها لنظام املراش��نة عن 
طريق قطع التي��ار الكهربائي عن املضخات 
املتجاوزة على عمود نهر دجلة بهدف الوصول 

الى التوزيع العادل للحصص املائية. 
م��ن جانبها اجنزت مديرية امل��وارد املائية في 
البص��رة اعمالها بتطهي��ر نهر البدع ضمن 
قاط��ع الدير به��دف تأمني وص��ول احلصص 
املائي��ة لالراض��ي الزراعية املس��تفيدة منه 
، وتضم��ن العم��ل ازالة االوس��اخ والقصب 
باس��تعمال االليات املتخصصة اضافة الى 

االليات الساندة لها.
كم��ا تواص��ل مديري��ة امل��وارد املائي��ة ف��ي 
محافظ��ة واس��ط أعمال رص��د التصاريف 
لش��ط الغراف بهدف تأمني احلصص املائية 
ال��ى محافظة ذي قار والق��رى الواقعة على 

جدول عكيل 
م��ن جانب اخر تواصل مديري��ة املوارد املائية 
في واس��ط /ش��عبة ري الك��وت متابعتها 
واش��رافها على تطبيق نظام املراشنة على 
نهر اجلهاد بعد غلق املنافذ املتجاوزة لتوفير 
احلصص املائية وايصالها الى ناحية ال بدير 

في محافظة الديوانية .

سعاد التميمي*

والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  اك��دت   
الدكت��ورة عديل��ة حم��ود حس��ني 
ض��رورة وج��ود عم��ل اس��تراتيجي 
مش��ترك للحد من امللوثات البيئية 
والعم��ل على تعزي��ز التع��اون بني 
احلكومات احمللية وال��وزارات املعنية 
ف��ي ايجاد احلل��ول واملعاجل��ات التي 
تس��هم في احلد من تل��ك امللوثات 
واالرتقاء بالواق��ع البيئي في عراقنا 

احلبيب .
ترؤس��ها  الوزي��رة خ��الل  واش��ارت 
اجللس��ة االول��ى الجتم��اع مجلس 
حماية وحتسني البيئة الذي شهدت 
وقائعه القاعة الرئيس��ة في مبنى 
محافظ��ة بغ��داد مبش��اركة ممثلي 
الوزارات ال��ى ان عقد هذا االجتماع 
يأتي ضمن نهج ال��وزارة بعقد هذه 
االجتماع��ات في احملافظ��ات لتعزيز 
دورها واس��هامها لالرتق��اء بالواقع 
املثل��ى  الس��بل  وايج��اد  البيئ��ي 
لتطبيق آليات قانون حماية وحتسني 
البيئة انس��جاما م��ع التزام العراق 
املناخ  ملؤمت��ر  االطاري��ة  باالتفاقي��ة 
املنعقد ف��ي باريس عام 2016 واحلد 

م��ن التل��وث البيئي وانعكاس��اته 
السلبية على صحة املواطن .

م��ن جانبه اع��رب محاف��ظ بغداد 
املهن��دس عط��وان العطوان��ي عن 
ترحيبه باس��تضافة هذا االجتماع 
والذي يأتي تزامنا مع حتديات امنية 
واقتصادي��ة كبي��رة ترك��ت اثاره��ا 

السلبية على البيئة .
ال��ى ذل��ك اش��ار الدكت��ور ري��اض 
العض��اض رئيس مجل��س احملافظة 
ال��ى اهمي��ة اع��داد قاع��دة بيانات 
ملس��احات التل��وث البيئ��ي وحتديد 
بايج��اد احللول  االولوي��ات اخلاص��ة 
واملعاجل��ات وتوفي��ر الدع��م املال��ي 

لبرامج احلد من التلوث البيئي .
 وجرى خالل االجتماع تبادل االفكار 
وال��رؤى حول عدد م��ن احملاور املهمة 
وقف في طليعتها االثار الس��لبية 
التقليدي��ة  االدارة  عل��ى  املترتب��ة 
للنفاي��ات الصلب��ة ف��ي العاصمة 
التنمية  آلي��ة  واس��تعمال  بغ��داد 
النظيف��ة والتخل��ص غي��ر االم��ن 
للنفايات االلكترونية والواقع البيئي 
املتردي حملطات املعاجلة اخلاصة مبياه 
الصرف الصحي وتصريفها لالنهار 
واثارها الس��لبية عل��ى نوعية مياه 
الش��رب وانحس��ار املناط��ق اخلضر 

في بغداد والتخطيط االستراتيجي 
الهوار العراق وتفعيل اقسام البيئة 

في الوزارات . 
عل��ى صعي��د اخ��ر تدارس��ت وزيرة 

الصح��ة والبيئة الدكت��ورة عديلة 
حمود حس��ني م��ع الوكي��ل الفني 
للوزارة الدكتور حازم اجلميلي تنفيذ 
توصيات ونتائج استضافة مجلس 

وم��ن  اخلدمي��ة  لل��وزارات  الن��واب 
بينه��ا وزارة الصحة والبيئة لبحث 
واق��ع اخلدم��ات الوقائي��ة والطبية 
والعالجي��ة املقدمة ال��ى مخيمات 

النازحني في املوصل واملناطق احملررة 
في جانبها االيسر واالمين . 

وج��رى خ��الل اللق��اء التأكيد على 
اهمي��ة مضاعفة اجله��ود املبذولة 
لتأهيل واعمار املؤسسات الصحية 
ف��ي املناط��ق احمل��ررة م��ن مدين��ة 
املوصل والتي وصل��ت الى اكثر من 
4 مستشفيات واكثر من 15 مركزا 
للمستش��فيات  اضاف��ة  صحي��ا 
امليداني��ة والعي��ادات املتنقل��ة ومبا 
يس��هم في تعزيز واسناد اخلدمات 
الصحية لعائالت النازحني وسكنة 

املناطق احملررة .
وفي الس��ياق ذات��ه ت��رأس الوكيل 
الفني لوزارة الصحة الدكتور حازم 
اجلميلي اجتماعا بحضورمدير عام 
الش��ركة العامة لتس��ويق االدوية 
واملستلزمات الطبية ورئيس مجلس 
املراكز التخصصية وعدد من مدراء 
االقسام في الوزارة لغرض التواصل 
في تق��دمي اخلدمات ف��ي محافظة 

نينوى في مجال غسل الكلى.
وأك��د اجلميل��ي ف��ي االجتم��اع على 
ضرورة االسراع واختصار الزمن بتلبية 
الصحية في  املؤسس��ات  احتياجات 
نين��وى ومنه��ا املراك��ز التخصصية 
بع��د حترير اجلان��ب االيس��ر وعدد من 

املناطق في االمين في احملافظة لغرض 
اس��تئناف تقدمي اخلدم��ات في مجال 
غس��ل الكلى وتقدمي اخلدمات ملرضى 
الكل��ى ، مبين��ا ان االجتم��اع خ��رج 
بتوصي��ات مهمة تس��هم في نصب 
االجهزة وخالل فت��رة وجيزة التتجاوز 
خدم��ات  بتق��دمي  والب��دء  اليوم��ني 
متكاملة تسهم في رفع املعاناة عن 

كاهل املرضى .
وعلى صعيد متصل اوعزت الدكتورة 
عديلة خالل لقائها الصيدالني احمد 
حمي��د مدير ع��ام الش��ركة العامة 
لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 
بتوفير التخصيص املالي لرفد مراكز 
عالج االورام السرطانية بحاجتها من 

ادوية عالج الثالسيميا واالورام 
كم��ا ج��رى التأكي��د خ��الل اللق��اء 
عل��ى تنظيم اجتماع ط��ارئ في مقر 
االدوية  العام��ة لتس��ويق  الش��ركة 
واملس��تلزمات الطبي��ة م��ع مدي��ري 
املراك��ز التخصصي��ة بع��الج االورام 
االختص��اص  واالطب��اء  الس��رطانية 
اليجاد آليات س��ريعة وفاعلة لتوفير 
االم��راض  بع��الج  اخلاص��ة  االدوي��ة 

السرطانية . 

*اعالم الوزارة 

تقرير

وزيرة الصحة تدعو إلى إيجاد السبل المثلى لتطبيق قانون حماية البيئة
أكدت أهمية العمل االستراتيجي للحد من الملوثات  

جانب من االجتماع

اعالم المحافظة 
بح��ث محاف��ظ واس��ط املهندس 
مال��ك خل��ف وادي الدريع��ي م��ع 
محاف��ظ اي��الم عددا م��ن القضايا 
املتعلقة مبنف��ذ زرباطية احلدودي ، 
واتفق الطرفان على تقسيم العمل 
مناصف��ة ب��ني العم��ال العراقيني 
وااليراني��ني ف��ي عملي��ات حتمي��ل 
وتفري��غ الس��يارات، وف��ي االعمال 

االخرى، وكذلك عل��ى تفعيل دكة 
التبادل التجاري.

وأوض��ح احملاف��ظ ان العم��ل ج��ار 
إلنش��اء س��احة جدي��دة للتب��ادل 
التجاري، الس��تيعاب العدد املتزايد 
من س��يارات النقل، بس��بب ازدياد 
عملي��ات التبادل التج��اري في هذا 
اللق��اء  وحض��ر   ، احلي��وي  املنف��ذ 

قائممقام مهران.

الوادي يبحث مع نظيره اإليراني 
مشاركة العمل في منفذ زرباطية 

بغداد – الصباح الجديد
توزي��ع  ش��ركة  ع��ام  مدي��ر  كش��ف 
املنتج��ات النفطي��ة املهن��دس عل��ي 
عبد الكرمي املوس��وي ع��ن أهم اخلطط 
التي إنتهجته��ا وزارة النفط واملتمثلة 
بش��ركة التوزي��ع ف��ي املناط��ق احملررة 
من محافظ��ة نينوى لبح��ث األوضاع 
املتعلقة بتقدمي اخلدمات واملس��اعدات 

الى العائالت النازحة هناك .
واوض��ح املوس��وي ان مالكات ش��ركة 
إليص��ال  جاه��دة  تس��عى  التوزي��ع 
املشتقات النفطية الى املناطق احملررة 
والتي تش��هد عودة احلي��اة التدريجية 
اليه��ا وتزاي��د حاج��ة املواطن��ني ال��ى 
الوق��ود وكذل��ك جهودها ف��ي إيصال 
تل��ك املنتجات الى مخيم��ات النازحني 
، مضيفا إن الش��ركة تعمل وبتنسيق 
عال ملس��اعدة النازحني وذلك من خالل 
عضويتنا في خلية إدارة األزمات املدنية 

وجلن��ة إغاثة وإي��واء العائ��الت النازحة 
عن طري��ق ممثلن��ا في اللجن��ة وهناك 
تنس��يق بينن��ا وب��ني هات��ني اجلهت��ني 
لتأمني إيصال الوقود املطلوب . وأضاف 
املدير العام بقول��ه إن وزارة النفط من 
أول��ى الش��ركات التي دخل��ت املناطق 
بعد حتريره��ا في األنبار وص��الح الدين 
ونين��وى وقام��ت بتوصيل املش��تقات 
النفطية الى س��كانها وبدأت بحملة 
إع��ادة تأهي��ل املناف��ذ التوزيعية فيها 
على وفق املواصف��ات العاملية احلديثة 
إعتمادا على االمنوذج األوروبي وهي اآلن 
تقدم خدماتها التجهيزية للمواطنني 
. وأش��ار املوس��وي الى أن عدد احملطات 
التي مت تأهيلها ف��ي املناطق احملررة في 
نينوى بلغت )٤٦( محطة تعمل بكامل 
طاقتها على مدى س��اعات طويلة وال 
يوجد أية شحة في املنتجات النفطية 
وعملية إيصالها الى املنافذ التوزيعية 

مستمرة ومن دون إنقطاع ». وأكد مدير 
عام التوزيع على إن الش��ركة ستقوم 
بإرسال جلان خاصة من قبلها لكشف 
األضرار على محطات تعبئة الوقود في 
اجلان��ب األمين من املوص��ل مبجرد تأمني 
مناطقها وذلك لغرض اإلس��راع بإعادة 
تأهيله��ا لتعود الى تقدمي خدماتها من 
جديد . وقال املوسوي لقد حرصنا على 
جتهيز كميات كبيرة جدا من زيت الغاز 
والبنزين إلعادة تشغيل املشاريع احليوية 
في املناطق احملررة في نينوى كس��يارات 
والكهرباء  امل��اء  اإلس��عاف ومش��اريع 
وغيره��ا ، الفت��ا الى ان هن��اك كميات 
كبيرة م��ن النفط األبي��ض مت توزيعها 
عل��ى مخيم��ات النازح��ني ف��ي إقليم 
كردستان فقط بلغت مايقرب من )٤٠( 
ملي��ون لتر وزعت مجانا من حس��ابات 
اللجن��ة العليا إلغاث��ة النازحني . كما 
ذكر املوس��وي بإنه يت��م تأمني وإيصال 

ال��ى مخيم��ات  النفطي��ة  املنتج��ات 
النازحني األخرى منها مخيمات اجلدعة 
وحمام العليل ويتم توزيعها بإش��راف 
ممثل��ني ع��ن وزارة الهج��رة واملهجري��ن 
بالتنس��يق مع شركتنا . يذكر إن مدير 
عام ش��ركة توزيع املنتج��ات النفطية 
قد أش��ار ف��ي بداي��ة حديث��ه إن وزارة 
النفط من خالل ش��ركة التوزيع تعمل 
جاهدة الى توفي��ر إحتياجات املواطنني 
ودوائر الدولة واملولدات السكنية ووزارة 
الكهرب��اء ومرافق أخرى م��ن املنتجات 
النفطي��ة عل��ى الرغ��م م��ن توق��ف 
مصفى بيجي عن العمل وضياع طاقة 
إنتاجية كبيرة ، اذ عملت الشركة على 
س��د هذا النقص من خالل سياس��ات 
وقرارات خاصة جنحت في إتخاذها وهذا 
ما يفس��ر عدم حدوث أي��ة أزمة في أي 
منتج طيلة السنتني والنصف السنة 

املاضية .

نواصل تأهيل منافذ التوزيع في المناطق المحررة وإيصال الوقود للنازحين 
مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية لـ«الصباح الجديد«:



5 االحد 19 آذار 2017 العدد )3652(اعالن

Sun19 Mar 2017 issue )3652(



شؤون عربية ودولية6

الرباط ـ بي بي سي:
كلف ملك املغرب محمد السادس القيادي في حزب 
العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بتشكيل 
احلكومة املغربية خلفا لرئيس الوزراء السابق، عبد 

اإلله بنكيران، حسب وكالة األنباء املغربية.
وكان محمد الس��ادس أعل��ن األربع��اء املاضي أنه 
ق��رر إعفاء بنكي��ران من مهمة تش��كيل احلكومة 
وتكليف ش��خصية أخرى قريبا من ح��زب العدالة 

والتنمية الذي تصدر املشهد االنتخابي األخير.
وشغل العثماني منصب وزير اخلارجية ما بني عامي 
2011 و2013 ث��م أصب��ح رئيس��ا للفري��ق البرملاني 
حل��زب العدالة التنمية في البرمل��ان املغربي. وجاءت 
خطوة ملك املغرب في محاولة لكسر اجلمود الذي 
شهده تشكيل احلكومة من طرف بنكيران. وكلف 
بنكيران بتشكيل في أعقاب تصدر حزبه »العدالة 

والتنمية« نتائج االنتخابات البرملانية األخيرة.
لكن املش��اورات بش��أن تش��كيل احلكومة تعثرت 
بس��بب تش��بث حزبي »التجمع الوطن��ي لألحرار« 
»االحت��اد  ح��زب  الش��عبية« مبش��اركة  و«احلرك��ة 
االش��تراكي للق��وات الش��عبية«، ف��ي حني رفض 
بنكي��ران ذلك مص��را على االقتصار عل��ى األحزاب 
األربع��ة الت��ي كان��ت تش��كل احلكوم��ة املنتهية 

واليتها.

غزة ـ وكاالت: 
ذكرت مص��ادر إعالمية فلس��طينية أن املدفعية 
اإلس��رائيلية قصف��ت ام��س الس��بت  مناط��ق 

متفرقة في بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة.
ونقلت وكالة معا عن ش��هود عي��ان أن املدفعية 
اإلس��رائيلية أطلق��ت 3 قذائ��ف باجت��اه مناط��ق 
حدودي��ة في بلدة بي��ت الهيا ش��مال قطاع غزة، 
فيما قالت مصادر أمنية إن املدفعية اس��تهدفت 

منطقة أرض الغول شمال القطاع.
بدوره��ا قالت مصادر عبري��ة إن صاروخا أطلق من 
غزة س��قط ف��ي منطق��ة مفتوحة ف��ي اجمللس 
اإلقليمي س��احل عسقالن مبحيط قطاع غزة دون 

أن يخلف إصابات أو أضرار.
وكانت صفارات اإلنذار قد دوت امس الس��بت في 
منطقة اجمللس اإلقليمي س��احل عسقالن وعدد 

من املستوطنات مبحيط قطاع غزة.
م��ن جهتها قالت مصادر محلية في غزة إن ثالثة 
صواريخ أطلقت من جنوب القطاع باجتاه البلدات 
اإلسرائيلية سقط اثنان منها داخل حدود القطاع 

وآخر في ساحل عسقالن.

ملك المغرب محمد السادس يكلف 
سعد الدين بتشكيل الحكومة 

المدفعية اإلسرائيلية 
تقصف شمال قّطاع غزة

متابعة الصباح الجديد:

))تباحثنا بش��أن األزمة اإلنس��انية 
في اليمن، وشبح اجملاعة الذي يهدد 
املاليني هناك، واتفقنا على أنه ال بد 

أن جند حال سياسيا((
طالب مجلس األمن الدولي األطراف 
املتنازع��ة ف��ي اليمن بالتع��اون مع 
ول��د  إس��ماعيل  األمم��ي  املبع��وث 
الشيخ أحمد، من أجل التوصل إلى 
حل سياسي مؤكدا دعمه ملساعي 
ش��هدت  فيم��ا  األمم��ي،  املبع��وث 
مناطق العاصم��ة اليمنية صنعاء 
دوَّت أص��وات انفج��ارات عنيفة في 
مناطق العاصم��ة اليمنية صنعاء 

امس السبت .
وناش��د اجمللس في جلس��ة مغلقة 
ح��ول اليم��ن عقده��ا ام��س االول 
اجلمعة ، بطلب من روس��يا، ناش��د 
جمي��ع األطراف ف��ي اليمن بالعمل 
من أجل احلل السياسي، مشيرا في 
الوقت ذاته إلى أن العديد من املناطق 
ف��ي البالد عل��ى حافة اجملاع��ة، »إن 
مجلس األمن يناش��د جميع أطراف 
النزاع الس��ماح بدخول املساعدات 
اإلنسانية، واملواد الغذائية والتجارية 
وفتح جميع املعاب��ر، مبا فيها ميناء 
احلدي��دة واحت��رام القانونني الدولي 

واإلنساني«.
بدوره قال س��فير بريطانيا لدى األمم 
املتح��دة، ماثي��و ريكروف��ت، »لق��د 
تباحثنا بش��أن األزمة اإلنسانية في 
اليم��ن، وش��بح اجملاعة ال��ذي يهدد 
املاليني هناك، واتفقنا على أنه ال بد 
أن جند حال سياسيا لذلك«، مشيرا 
إلى أن اجمللس يدعم مساعي املبعوث 

األممي وكل جهوده حلل األزمة.
م��ن جهته قال ولد الش��يخ أحمد، 
عقب بيان مجلس األمن، إن الصراع 
ف��ي اليمن يهدد مبزيد من التوس��ع 
للمجموع��ات اإلرهابية ليس فقط 
ف��ي اليمن، ولكن ف��ي أماكن أخرى 

من العالم.

ودعا ولد الشيخ، اجملتمع الدولي إلى 
ب��ذل كل ما في وس��عه حلث جميع 
املتحارب��ة عل��ى ضب��ط  األط��راف 
النفس، واملس��اعدة على التخفيف 
م��ن معان��اة اليمني��ني وتش��جيع 
التوص��ل إلى تس��وية سياس��ية«، 
مح��ذرا من أن تأخير التوصل التفاق 
ل��ن ي��ؤدي إال إلى املزيد م��ن العنف 
املزع��زع لالس��تقرار وإل��ى مزيد من 
التده��ور في الوضع اإلنس��اني وهو 

»باألساس مأساوي«.
وذكر ولد الشيخ، أن اإلطار )خريطة 
لألط��راف  قدم��ه  ال��ذي  الطري��ق( 
املتحارب��ة للتوصل إلى اتفاق »عادل 
وشامل«، يتناول اخملاوف السياسية 

واألمنية لألطراف الرئيسية.
كما أش��ار املبعوث إل��ى أن وكاالت 
األمم املتحدة اإلنس��انية وشركاءها، 
ط��وروا خطط��ا ملس��اعدة املدنيني 

احملتاج��ني، إال أن االحتياج��ات تفوق 
امل��وارد املتاح��ة، »ض��رورة أن يلت��زم 
جميع أط��راف الن��زاع بالتزاماتهم 
اإلنس��اني  الدول��ي  القان��ون  جت��اه 
للسماح لإلغاثة اإلنسانية بالعبور 

بشكل سريع ودون أية عوائق«.
ويش��هد اليم��ن صراعا من��ذ نحو 
عامني بني ق��وات موالية للحكومة 
مدعومة من التحالف السعودي من 
جهة، ومس��لحني حوثيني، والرئيس 
الس��ابق عل��ي عب��داهلل صالح من 
جهة أخرى، أس��فر ع��ن مقتل أكثر 
من 7 آالف شخص، وإصابة نحو 35 

ألف، وفق تقارير مينية.
باملقابل دوَّت صباح امس  الس��بت 
ف��ي  عنيف��ة  انفج��ارات  أص��وات 
مناطق العاصم��ة اليمنية صنعاء. 
وأوضح��ت مصادر أمني��ة الحًقا ان 
هذه االنفجارات ناجم��ة عن غارات 

جوي��ة ش��نتها طائ��رات التحالف 
العرب��ي عل��ى مواق��ع لالنقالبي��ني 
شمال العاصمة. وأفادت أن الطيران 
الي��زال يحل��ق بش��كل مكثف في 
س��ماء العاصم��ة اليمني��ة خارقة 
الص��وت، حي��ث اس��تيقظ  ج��دار 

االهالي فزعا شمال صنعاء.
التحال��ف  مقات��الت  واس��تهدفت 
تعزيزات  العرب��ي مس��اء اجلمع��ة، 
كبيرة كانت قادمة من تعز ومتجهة 
إلى املليشيات »احلوثية« في جبهة 
ك��رش، مما ادى ال��ى تدميرها ومقتل 
وجرح من كانوا فيها. وأعلنت قيادة 
ق��وات التحالف عن اعتراضها ثالثة 
زوارق تابع��ة للميليش��يات احلوثية، 
س��فن  مهاجم��ة  حت��اول  كان��ت 

التحالف قبالة ميناء ميدي.
وأوضح��ت أن عملية االعتراض متت 
مس��اًء، الفتة إلى أنه��ا متكنت من 

تدمير أحد الزوارق والس��يطرة على 
ال��زورق الثاني، في حني متكن الثالث 
م��ن الفرار. وأكدت قي��ادة التحالف 
أن التحقيق��ات ال ت��زال جاري��ة مع 
املهاجم��ني الذين ُقبض عليهم في 
ال��زورق الثاني، موضح��ة أن البحث 
عن ال��زورق اله��ارب الثال��ث ال يزال 

جارياً.
وافش��لت قوات املقاوم��ة اجلنوبية 
في جبهة كرش ش��مال محافظة 
حل��ج، هجوًم��ا كبي��را للحوثي��ني 
اس��تهدف مواق��ع املقاوم��ة. وقال 
مص��در أمن��ي إن ق��وات »احلوثيني 
وصالح« شّنت هجوًما كبيرًا على 
مواق��ع املقاوم��ة في ك��رش أمس 
اجلمعة. وأضاف املص��در ان هجوم 
احلوثيني اس��تهدف مواق��ع الرزينة 
والتب��ة الس��وداء وباصهيب، قابلة 
استبس��ال أس��طوري م��ن أف��راد 

املقاومة اجلنوبي��ة في كرش. وأكد 
املص��در نفس��ه مقت��ل ثالث��ة من 
عناص��ر املليش��يات وج��رح أربعة 
مستش��فى  إل��ى  نقل��وا  آخري��ن 
الراهدة بتعز، فيما لم يصب أي فرد 

من أفراد املقاومة.
وكش��ف مصدر مطلع ف��ي مأرب 
أن قائًدا عسكريًا رفيًعا في اجليش 
اليمني، توفي الليلة املاضية متأثرًا 
بج��روح أصي��ب بها ف��ي العملية 
اإلرهابية التي أستهدفت مسجًدا 
للجي��ش الوطن��ي ف��ي معس��كر 
»كوفل«. وقال املص��در: إن العقيد 
الش��امي رئي��س عملي��ات الل��واء 
312 أستش��هد الي��وم ومعه عدد 
م��ن مرافقي��ة ف��ي اجلام��ع ال��ذي 
»احلوثي  ميليش��يات  أس��تهدفته 
وصال��ح« بالصواري��خ أثن��اء صالة 

اجلمعة.

واشنطن ـ أ ب ف: 

أعلن��ت املستش��ارة األملاني��ة ف��ي خت��ام 
مباحثاته��ا م��ع الرئي��س األميرك��ي ف��ي 
واشنطن موافقة برلني على زيادة حصتها 
في متويل حلف الناتو بواقع %2 من إجمالي 

ناجت أملانيا القومي حتى العام 2024.
وأع��ادت أنغي��ال مي��ركل إل��ى األذه��ان في 
مؤمترها الصحفي املشترك مع ترامب امس 
السبت ، أنه سبق لها خالل قمة األطلسي 
األخيرة في بريطانيا أن أعربت عن استعداد 
أملانيا لزي��ادة حجم إنفاقه��ا على »أغراض 

الدفاع« ضمن حلف الناتو.
موافقة مي��ركل على زيادة حصة برلني في 
إنفاق األطلس��ي، ج��اءت حس��ب املراقبني 
تلبية ملا طالب به دونالد ترامب إبان حملته 
االنتخابية، حيث كال االنتقادات لألطلسي 
وش��كك بض��رورة بقائه بصيغت��ه احلالية، 

وسط إنفاق أمريكي هائل عليه.
وق��ال ترامب به��ذا الص��دد تعقيب��ا على 
موافقة ميركل زيادة التمويل: »لقد جددت 
التأكي��د مرة أخ��رى للمستش��ارة ميركل 
عل��ى دعم��ي الكامل للنات��و، وعلى ضرورة 
تس��ديد احللفاء ضمن��ه القيم��ة العادلة 

للدفاع« عنهم.
وعل��ى صعي��د موقف��ه إزاء التج��ارة عب��ر 
األطلسي، وما ينسب إليه من نيته انتهاج 
سياس��ة جتاري��ة تع��زل الوالي��ات املتحدة، 
أض��اف: »أرف��ض السياس��ة االنعزالية، إال 
أنني وفي نفس الوقت أؤمن بضرورة ضمان 
ظ��روف نزيه��ة للتج��ارة. أنا م��ن مناصري 
التج��ارة، ش��ريطة أن ت��دار عل��ى أس��س 

شريفة«.

رغ��م ح��رص مي��ركل وترامب عل��ى توخي 
االنتق��ادات املباش��رة وإجماعهم��ا املطلق 
على ض��رورة تس��وية قضية اإلنف��اق على 
الدفاع املشترك، استمر اخلالف في وجهات 
النظر جتاه قضية الهجرة وسبل معاجلتها، 
حي��ث جدد ترام��ب التأكيد على مس��امع 
ضيفت��ه أن الهج��رة »امتي��از يت��م منحه 
ولي��س حقا يؤخذ، وأن أمن املواطن يجب أن 

يتصدر جميع األولويات«.
وعلى صعيد العالقات مع روس��يا، أش��ادت 
مي��ركل باس��تمرار تطابق مواق��ف بالدها 
والواليات املتحدة في ظل اإلدارة األمريكية 
اجلديدة جتاه سبل التسوية في جنوب شرق 
أوكراني��ا، وقالت: »س��ررت للغاي��ة حينما 
علمت بتمس��ك اإلدارة األمريكية والرئيس 
مينس��ك  باتفاق��ات  ش��خصيا  ترام��ب 
للتسوية في أوكرانيا، القضية امللحة التي 

حتتم علينا معاجلتها«.
وأضافت: »ال بد من إيجاد احلل اآلمن واملأمون 
ف��ي أوكرانيا، فيما يتوجب ف��ي هذه األثناء 
العمل على حتسني العالقات مع روسيا بعد 
اتضاح األم��ر على هذا الصعي��د. اتفاقات 
مينسك متثل أرضية جيدة للتسوية، لكننا 
ومع األس��ف لم نتمكن بعد من حتقيق ما 
نصبو إليه، وس��وف نستمر في العمل في 

هذا االجتاه بالتعاون مع اخلبراء«.
يش��ار إلى أن روس��يا لم تعترف باستقالل 
ولوغانس��ك  دونيتس��ك  جمهوريت��ي 
الش��عبيتني املعلنت��ني م��ن جان��ب واح��د 
ف��ي دونباس جنوب ش��رق أوكراني��ا، لكنها 
تعه��دت بحماية الس��كان ال��روس هناك، 
ومس��تمرة ف��ي تق��دمي الدعم اإلنس��اني 
والسياس��ي للجمهوريت��ني، وتس��عى مع 
أملانيا وفرنسا لفض النزاع في أوكرانيا عبر 

مفاوضات مينس��ك للتس��وية التي تضم 
روسيا وفرنس��ا وأملانيا وأوكرانيا، ومن خالل 
مش��اورات »رباعية نورمان��دي« التي تعقد 
على مستوى وزراء خارجية بلدان مجموعة 

مينسك األربعة.
هذا واس��تقبل الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترام��ب ام��س االول اجلمع��ة املستش��ارة 
األملاني��ة أنغيال ميركل ف��ي البيت األبيض، 
لك��ن التوت��ر كان جلّياً واخلالف��ات واضحة 
وخصوص��ا في ش��أن ملف��ي التب��ادل احلر 

والهجرة.
ورغم إش��ارتهما إل��ى اجتم��اع مثمر، أكد 
الزعيم��ان خ��الل مؤمتر صحافي مش��ترك 

قصير مواقفهما.
وقال ترامب »لس��ت انعزالياً، أنا مع التبادل 
احلر لكن ، تبادلنا احلر أدى الى كثير من األمور 
السيئة«، في ما بدا أنه رد على ميركل التي 

حتذر باستمرار من النزعة احلمائية.
وش��دد على قناعت��ه بأن واش��نطن كانت 
اخلاس��ر الكبير من االتفاقات التجارية في 
العقود املاضية، مؤكدا رغبته في التفاوض 
على اتفاقات ال تؤدي إلى »غلق مصانع« في 

الواليات املتحدة.
وم��ع أن االنتق��ادات األميركي��ة للفائ��ض 
التجاري األملاني ليس��ت جدي��دة، فإن إدارة 
ترامب اعتم��دت لهجة أكث��ر عدوانية من 
س��ابقاتها في هذا الصدد. وبعد أن أش��ار 
مازح��اً ال��ى أن »املفاوض��ني األمل��ان« قاموا 
لفترة طويلة ب�«عمل أفضل« من نظرائهم 
األميركي��ني، أكد ترامب أن ه��ذا العهد قد 

ولى.
وأق��رت ميركل ب��أّن من األفض��ل التحادث 
مباش��رة بدال م��ن التخاطب عب��ر اإلعالم، 

لكنها لم تخف وجود نقاط خالف عدة.

دبي ـ رويترز:
قالت مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون 
عل��ى  صومالي��ا  الجئ��ا   40 إن  الالجئ��ني 
األق��ل قتلوا قبالة س��احل اليمن اخلميس 
املاض��ي عندما هاجمت طائ��رة هليكوبتر 

سفينتهم.
وقال أحد أفراد خفر السواحل في منطقة 
احلدي��دة الت��ي يس��يطر عليه��ا احلوثيون 
باليمن لرويت��رز إن الالجئني الذين يحملون 
وثائ��ق رس��مية م��ن املفوضي��ة كانوا في 
طريقه��م من اليمن إلى الس��ودان عندما 

تعرض��وا لهجوم من طائرة أباتش��ي قرب 
مضيق باب املندب.

وذكرت املفوضية عبر حس��ابها على تويتر 
أن أنباء أفادت مبقتل 40 الجئا على األقل.

لك��ن اللجن��ة الدولية للصلي��ب األحمر 
أش��ارت إل��ى أن ع��دد القتل��ى 33 وأن 29 

أصيبوا فيما فقد ركاب آخرون.
وقال��ت لوالندا جاجومنت وه��ي متحدثة 
باسم الصليب األحمر »ال نعلم من نفذها 
لك��ن ناجني قال��وا إنهم تعرض��وا لهجوم 
من س��فينة أخ��رى وإن طاقم الس��فينة 

اس��تخدم األض��واء وهت��ف لتوضيح أنها 
سفينة مدنية.

ونفى التحالف بقيادة الس��عودية شن أي 
عملي��ات أو أي قتال ف��ي منطقة احلديدة 

يوم اخلميس املاضي وقت وقوع الهجوم.
وتقع منطقة احلديدة حتت سيطرة احلوثيني 
املتحالف��ني مع إيران الذين س��يطروا على 
العاصم��ة اليمني��ة صنعاء ف��ي 2014 مما 
اضط��ر حكومة الرئيس اليمن��ي عبد ربه 
منصور هادي املدعومة من السعودية إلى 

ترك املدينة.

مقتل ما ال يقل عن 40 الجئًا صوماليًا
قبالة ساحل اليمن

موافقة برلين على زيادة حصتها في تمويل حلف الناتو بواقع 2 %

ترامب يخـرج منتصـرًا في أول مواجهـة
مع ميركل وخالفات واضحة بين الطرفين 

مجلس األمن يناشد األطراف المتنازعة في صنعاء بـ« فتح المعابر« وإدخال المساعدات

غارات جّوّية مكّثفه لـ«طائرات« التحالف العربي 
على مواقع لالنقالبين شمال العاصمة اليمنية

ناشد المجلس في 
جلسة مغلقة حول 
اليمن عقدها امس 

االول الجمعة ، بطلب 
من روسيا، ناشد جميع 

األطراف في اليمن 
بالعمل من أجل الحل 
السياسي، مشيرا في 

الوقت ذاته إلى أن 
العديد من المناطق في 
البالد على حافة المجاعة
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

توقع كرس��تيان جوز رئيس بعثة 
صن��دوق النقد الدول��ي للعراق أن 
يبقى النشاط االقتصادي العراقي 
ف��ي ع��ام 2017 خافت��اً لتقليص 
إنتاج النفط بنسبة %1.5 مبوجب 
اتفاق توصلت إليه أوبك في نهاية 

.2016
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي 
املعنية بالعراق في بيان لها، أمس 
الس��بت، ان »ارتفاع دي��ون العراق 
الى %46 وزي��ادة القروض املتعثرة 
في املص��ارف احلكومية، في حني 
استبعد حتسن االقتصاد العراقي 

خالل العام احلالي.
العراقية  ان »احلكوم��ة  وأض��اف، 
وخب��راء صن��دوق النق��د الدول��ي 
)IMF( عقدوا مناقشات في عّمان 
خالل الفترة من 5 إلى 17 آذار 2017 
بشأن مشاورات املادة الرابعة لعام 
2017، واملراجع��ة الثاني��ة التفاق 
االس��تعداد االئتمان��ي )SBA( مع 
العراق، البالغة مدته 36 ش��هراً، 
والذي وافق عليه اجمللس التنفيذي 
لصن��دوق النقد الدولي في 7 متوز 

.»2016
االس��تعداد  »اتف��اق  ان  وذك��ر، 
االئتمان��ي يه��دف إل��ى تصحيح 
وت��وازن  العام��ة  املالي��ة  مي��زان 
املرك��ز اخلارج��ي، وحتس��ني اإلدارة 
املالي��ة العامة، مع حماية اإلنفاق 
االجتماعي. وقد متّ إكمال املراجعة 
األول��ى مبوجب اتفاق االس��تعداد 
األول  كان��ون   5 ف��ي  االئتمان��ي 

.»2016
البعث��ة، بحس��ب  رئي��س  وق��ال 
البي��ان، ان »الع��راق تض��رر ضّرراً 
شديداً بسبب الصراع مع تنظيم 
داع��ش، واالنخف��اض احل��اد ف��ي 
أس��عار النفط العاملية، منذ عام 
2014. وق��د اس��تجابت احلكومة 
ألزم��ة املالية العامة، وأزمة ميزان 
املدفوعات، بتصحيح مالي كبير، 
ولكّنه ضروري، مدعوماً مبساعدة 

مالية من اجملتمع الدولي«.

وأضاف جوز، ان��ه »في عام 2016، 
اس��تمّر النمّو احلقيقي إلجمالي 
الناجت احمللي بنسبة %11، مدعوماً 
بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الذي 
استفاد من االستثمارات النفطية 
الس��ابقة. ومع ذلك، فقد تقّلص 
االقتصاد غير النفطي بنسبة 8% 
بس��بب الصراع وتصحيح أوضاع 

املالية العامة«.
وتابع انه »في عام 2017، يُتوقع أن 
يبقى النش��اط االقتصادي خافتاً 
بس��بب تقلي��ص إنت��اج النف��ط 
االتفاقية  %1.5 مبوج��ب  بنس��بة 
التي توصلت إليها منّظمة الدول 
املصّدرة للنفط )أوبك(، والتعافي 
املتواضع للقطاع غير النفطي«. 

وأشار الى ان »االنخفاض احلادُّ في 
أسعار النفط تس��بب بانخفاض 

إجمال��ي االحتياطي��ات الدولي��ة 
دوالر  ملي��ار   53.7 م��ن  للع��راق 
أمريكي ف��ي نهاية عام 2015 إلى 
مس��توًى ال يزال ُمريح��اً، مقداره 
ف��ي  أمريك��ي،  دوالر  ملي��ار   46.5

نهاية كانون األول 2016«.
وأك��د ان »الضغوط الت��ي تعاني 
منه��ا املالي��ة العام��ة س��تضل 
كبيرة، مع بق��اء العجز احلكومي 
عند مس��توى %12 م��ن إجمالي 
الناجت احمللي في عام 2016، بسبب 
اس��تمرار ضعف أس��عار النفط، 
وارتفاع اإلنفاق اإلنساني واألمني. 
كم��ا ارتفع مجم��وع الدين العام 
م��ن 32 % إل��ى %64 م��ن إجمالي 
الن��اجت احمللي ف��ي الفت��رة 2014 -

2016. وتباطأ منو االئتمان وارتفعت 
املصارف  ل��دى  املتعثرة  الق��روض 

اململوكة للدولة واملصارف اخلاصة 
بشكل كبير في عام 2016«.

ولفت ال��ى ان »احلكومة العراقية 
حافظت على ربط سعر الصرف، 
وهو ركيزة اس��مية هامة. وتبقى 
آف��اُق النمو على املدى املتوس��ط 
متواضع��ًة بس��بب ثب��ات إنت��اج 
النفط املتوقع، وثبات استثماراته 
في مواجهة القيود على اإليرادات، 
واالنتع��اش املتواض��ع ف��ي النمّو 
غير النفطي، املدعوم بالتحّس��ن 
املتوّقع في الوضع األمني، وتنفيذ 

اإلصالحات الهيكلية«.
وأش��ار الى ان »هن��اك حاجة إلى 
املزيد م��ن اإلصالحات خلل��ق حّيز 
مال��ي للنم��ّو الش��امل، وتعزي��ز 
بيئة األعمال، واحلّد من الفس��اد، 
وإصالح القط��اع املصرفي لدعم 

النمّو الذي يقوده القطاع اخلاص، 
والتنوي��ع ف��ي االقتص��اد، حامل��ا 
تنطلق عملية إع��ادة اإلعمار في 
مرحل��ة ما بع��د تنظي��م داعش. 
وتبقى اخملاطر مرتفعة؛ وهذا ينبع 
بشكل أساس��ي من عدم اليقني 
النف��ط،  أس��عار  بآف��اق  احملي��ط 
والوض��ع األمن��ي، وع��دم التيّقن 
الضع��ف  ومواط��ن  السياس��ي، 

اإلدارية«.
العراقية  »الس��لطات  ان  وأوضح 
وخبراء صندوق النقد الدولي بدأوا 
مناقشات بشأن املراجعة الثانية 
االئتمان��ي.  االس��تعداد  التف��اق 
وستس��تمر هذه املناقشات خالل 
اجتماعات الربيع املقبلة لصندوق 
النقد الدول��ي والبنك الدولي في 
الفت��رة بني 21-23 نيس��ان 2017 

في واشنطن العاصمة«. 
وكش��ف ع��ن ان »الفري��ق التقى 
خ��الل البعث��ة م��ع وزي��ر املالي��ة 
جلي��ل  ال��رزاق  عب��د  بالوكال��ة 
عيس��ى، ومحافظ البنك املركزي 
العراق��ي بالوكالة علي محس��ن 
ومستش��ار  الع��الق،  إس��ماعيل 
صال��ح،  مظه��ر  ال��وزراء  رئي��س 
ومسؤولني من وزارة املالية، ووزارة 
النفط، ووزارة التخطيط، وشركة 
واجلهاز  النفط )س��ومو(،  تسويق 
املركزي  والبنك  املركزي لإلحصاء، 
العراق��ي، وممثل��ني ع��ن حكوم��ة 
إقليم كردس��تان، ودي��وان الرقابة 
املالية. ويوّد فريق خبراء الصندوق 
للحكوم��ة  يعّبرع��ن ش��كره  أن 
العراقية على تعاونها وعلى إجراء 

هذه احملادثات املنفتحة واملثمرة«.

64 % نسبة التزام خارج أوبك بتخفيضات اإلنتاج
تراجع استخراج النفط والغاز عالميًا

لندن ـ رويترز:
ق��ال مصدر بقط��اع النفط إن منتجي 
اخل��ام األح��د عش��ر غير األعض��اء في 
أوب��ك الذين انضموا إل��ى اتفاق خفض 
اإلنتاج العاملي من أجل تعزيز األس��عار 
قد حققوا 64 باملئ��ة من التخفيضات 
التي تعه��دوا بها في ش��باط ليظلوا 
متأخرين عن مستويات االلتزام األعلى 

لدول أوبك.
وكانت منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( ومنتجون آخرون قد اتفقوا على 
خفض اإلنت��اج 1.8 مليون برميل يوميا 
م��ن أول كان��ون الثان��ي به��دف تعزيز 

األسعار وتقليص تخمة املعروض.
خضعت أرقام االلتزام للمراجعة خالل 
اجتم��اع في فيينا ي��وم اجلمعة حضره 
مس��ؤولون من ال��دول املكلفة مبراقبة 
االمتثال إلى مس��تويات اإلنتاج املتفق 
عليها وه��ي الكويت وفنزوي��ال واجلزائر 
من أوبك وروس��يا وس��لطنة عمان من 

خارج املنظمة.
وتنوي روسيا زيادة درجة التزامها وقالت 
ي��وم اجلمعة إنه��ا س��تخفض اإلنتاج 
بالق��در املتف��ق علي��ه بالكام��ل، 300 
ألف برميل يوميا، بنهاية نيس��ان وإنها 
س��تحافظ على ذل��ك املس��توى حلني 

انتهاء أجل االتفاق في نهاية حزيران.
وناق��ش االجتم��اع أيض��ا الت��زام أوبك 
نفسها الذي قدره عند 106 باملئة وهو 
ما يتماش��ى م��ع األرقام املنش��ورة في 
أحدث تقرير ش��هري للمنظمة الصادر 

يوم الثالثاء.
كان��ت اللجنة الفنية املش��تركة التي 
اجتمعت مبقر األمانة العامة ألوبك في 
فيينا قد تشكلت في كانون الثاني في 
إطار جهود مراقبة االلتزام بتخفيضات 

املعروض.
والس��عودية أكبر منتج ف��ي أوبك هي 
من أعض��اء اللجن��ة أيض��ا باعتبارها 

رئيس املنظمة لعام 2017. 
عل��ى صعي��د متص��ل، رص��د خب��راء 
سويسريون تدنياً في عمليات استخراج 
النفط والغاز ح��ول العالم، وعزوا ذلك 
إلى تراجع أس��عار امل��واد األولية لفترة 
طويلة، وكان لها مفعول مباش��ر على 
إحباط عزمية املنتجني، والى دور تشديد 
القيود احلكومية على انبعاثات الغازات 
ظاه��رة  مكافح��ة  به��دف  الض��ارة، 
االحتب��اس احل��راري احترام��اً التفاقات 

باريس حول املناخ.
وملواجه��ة س��يناريو أكث��ر تعقيداً من 
أي وقت مض��ى، ال يحمل في طياته أي 

منافع حالية لش��ركات إنت��اج النفط 
الكب��رى، يعتقد محللون سويس��ريون 
أن هذه الش��ركات ب��دأت حتركاتها في 
كل االجتاه��ات، لتف��ادي تراجع حاد في 
عائداتها. لذا، تستعد إلهمال احتياطات 
الغاز والنفط في جوف األرض، والتركيز 
على مخزون هيدروكربوني ناشط تابع 
لها، لالستمرار في عملياتها اإلنتاجية. 
والف��ت، اعتماداً عل��ى حتليالت املراقبني 
الطاقويني السويسريني، أن إنتاج النفط 
والغاز الطبيعي كان األدنى وتيرة خالل 
2016، لم تش��هده على مدى 60 سنة. 
كما كان أدنى من املستويات القياسية 

الس��لبية التي وصل إليها هذا اإلنتاج 
ع��ام 2015. علم��اً أن ع��دد اكتش��اف 
حقول غ��از جديدة العام املاضي، رس��ا 
على 174 حقالً ح��ول العالم. في حني 
كان ه��ذا العدد يتراوح ب��ني 400 و500 

حقل عام 2013 كل سنة.
وبرغ��م إقب��ال منتج��ي الطاق��ة على 
التكنولوجي��ا الصخري��ة، إال أن اإلنتاج 
النفطي لم يس��جل أي انتع��اش بارز. 
وياُلح��ظ أيض��اً أن ش��ركات نفطي��ة 
مث��ل »ش��تات أوي��ل« النروجي��ة، التي 
حت��اول اس��تعادة عمليات االس��تخراج 
»التقليدي��ة« داخ��ل حق��ول، تتطل��ب 

تكاليف متدنية بصعوبة، في محاولة 
منها لقضم حصص خسرتها سابقاً 

في األسواق النفطية العاملية.
وأش��ار محلل��ون في جامع��ة »لوزرن«، 
إل��ى أن اإلنف��اق العاملي عل��ى عمليات 
استكشاف الغاز والنفط، هوت قيمته 
الكلية م��ن 100 مليار دوالر عام 2014، 
إلى 40 ملي��ارا العام املاضي. وميثل هذا 
االنخف��اض مبعدل 60 ف��ي املئة، جرس 
إنذار للجميع. ومع ذلك، توقع هؤالء أن 
يصل عدد آبار النفط التي سُتكتشف 
هذه الس��نة إل��ى 500 مقارن��ة ب�430 

العام املاضي.

تقّلص االقتصاد غير النفطي بنسبة 8 %

»النقد الدولي« يستبعد تحّسن اقتصاد العراق في 2017

اتفاق االستعداد 
االئتماني يهدف إلى 
تصحيح ميزان المالية 
العامة وتوازن المركز 
الخارجي، وتحسين 
اإلدارة المالية العامة، 
مع حماية اإلنفاق 
االجتماعي. وقد تمّ 
إكمال المراجعة 
األولى بموجب اتفاق 
االستعداد االئتماني في 
5 كانون األول 2016«

مبنى صندوق النقد الدولي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رف��ع البنك املرك��زي الترك��ي تكلف��ة التمويل 
إلقراض البنوك 75 نقطة أس��اس في حني أبقى 
على أس��عار الفائ��دة ضمن اآللي��ات التقليدية 
من دون تغيير قبل اس��تفتاء سياسي مهم في 

نيسان املقبل.
إال أن املرك��زي الترك��ي أبقى ثالثة أس��عار أخرى 
للفائ��دة مبا في ذلك س��عر إعادة الش��راء )ريبو( 

الرئيس مستقرا.
وزاد البن��ك س��عر الفائ��دة على آلية الس��يولة 
الطارئة إلى %11.75 م��ن %11، لكنه أبقى على 
س��عر اإلقراض لليلة واحدة عند %9.25، وكذلك 
سعر إعادة الشراء )ريبو( ألجل أسبوع )وهو سعر 

الفائدة الرئيس( من دون تغيير عند 8%.
وأعلن الرئي��س التركي رجب طيب أردوغان، مرارا 
أنه هو نفسه »عدو« ألس��عار الفائدة وهو دائم 
االنتقاد ملا يصفه��ا بالتكلفة املرتفعة لالئتمان 

في تركيا.
ويص��وت األت��راك ف��ي 16 نيس��ان املقب��ل ف��ي 
اس��تفتاء على تعديالت دس��تورية متنح أردوغان 

سلطات تنفيذية كبيرة.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت األس��هم األوروبية لكن األداء الضعيف 
لش��ركات الس��يارات وبنوك منطقة اليورو حد 

من املكاسب.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك إلى أعلى مستوياته 
ف��ي 15 ش��هرا لكنه تراجع الحق��ا بعد أن جدد 
مس��ؤول بالبنك املرك��زي األوروب��ي احلديث عن 
احتم��ال رف��ع الفائ��دة. وق��ال إيفال��د نوفوتني 
إن البن��ك املرك��زي س��يقرر الحق��ا م��ا إذا كان 
سيرفع أس��عار الفائدة قبل إنهاء برنامج شراء 
املس��تندات أم بع��ده مم��ا دفع عوائد الس��ندات 

احلكومية ملنطقة اليورو لالرتفاع.
وق��ال املتعامل��ون إن تصريحاته أوقدت ش��رارة 
صعود مبكر في أس��هم البن��وك لكن القطاع 
تراج��ع الحق��ا. غير أن املؤش��ر س��توكس 600 
األوروبي أغلق مرتفعا 0.2 باملئة لتبلغ مكاسب 

األسبوع 1.4 باملئة.
وارتفع مؤش��ر قطاع بنوك منطق��ة اليورو 1.4 
باملئة ثم فقد مكاس��به ليغل��ق على انخفاض 
0.1 باملئ��ة بفع��ل خس��ائر مجموع��ة إرس��ته 
املصرفية وايه.ب��ي.ان أمرو ودويتش��ه بنك التي 

دارت بني 1.5 و1.9 باملئة.
وانخفض مؤشر قطاع السيارات 0.5 باملئة.

وتصدرت اخلس��ائر ش��ركات صناعة الس��يارات 
األملاني��ة بورش��ه وفولكس��فاجن وبي.ام.دبليو 

بانخفاضها بني 0.9 و1.9 باملئة.

المركزي التركي يّشدد 
السياسة النقدية

ارتفاع األسهم األوروبية

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

مجموع��ة  دول  مالي��ة  وزراء  اختت��م 
العش��رين اجتماعاتهم أمس الس��بت 
في بادن بادن بأملانيا حيث متس��كوا حتى 
اللحظ��ة االخي��رة ب��كل كلم��ة تتعلق 
مبواقفه��م ح��ول التج��ارة العاملية، في 
مقابل وجهات نظر اميركية معاكسة.

وذكرت مصادر عدة ان هناك توافقا حول 
اعادة تأكيد مواق��ف من بعض القضايا 
مث��ل مكافحة غس��ل االم��وال ومتويل 

االرهاب ومكافحة التهرب الضريبي.
لك��ن قضيتني تثي��ران جدال ح��ادا هما 
التب��ادل احل��ر والبيئ��ة، وذل��ك بحض��ور 
االدارة االميركي��ة اجلدي��دة ممثل��ة ف��ي 
االجتماع بوزير اخلزانة ستيفن منوتشني 
الذي يش��ارك للمرة االول��ى في اجتماع 

اقتصادي متعدد االطراف.
من��ذ تولي��ه احلكم ف��ي كان��ون الثاني 
املاض��ي، ل��م يت��ردد الرئي��س االميركي 
دونال��د ترامب ف��ي اط��الق التصريحات 
حول مواقف��ه املبدئية م��ن احلمائية اي 
مواقفه املعارض��ة التفاقات التبادل احلر 

واملشككة بقضايا املناخ والبيئة.
ومجموعة العش��رين تصر منذ سنوات 
على تضمني بيانه��ا اخلتامي ادانة لكل 
حمائية جتارية، وهي اشارة تريد الواليات 

املتحدة اآلن اسقاطها.
ولم يخف اللقاء بني املستشارة االملانية 
انغيال ميركل وترام��ب اجلمعة اخلالفات 
الرئي��س  ان  م��ع  بينهم��ا،  الواضح��ة 
االميرك��ي اك��د ان��ه ال يؤم��ن بالنزع��ة 

االنعزالية.
وتس��عى املاني��ا التي تت��رأس مجموعة 
العش��رين ه��ذه الس��نة، ال��ى جتنب اي 

خالف علني في االجتماع.
لك��ن كل هذا ثمنه مس��اومة على كل 
كلم��ة في البي��ان، مثل ش��طب كلمة 
التعددية للدعوة الى جت��ارة دولية »حرة 

ومنفتحة« فقط.
للش��ؤون  االوروب��ي  املف��وض  وق��ال 
لوكالة  بيار موسكوفيسي  االقتصادية 
مجموع��ة  »تقالي��د  ان  ب��رس  فران��س 
العش��رين تقض��ي بتأكيد التب��ادل احلر 

ورفض احلمائية«.
وحول قضي��ة املناخ الت��ي ادرجت العام 
املاض��ي عندم��ا كان��ت الصني رئيس��ة 
للمجموع��ة، ال تري��د الوالي��ات املتحدة 
االش��ارة ال��ى اتف��اق باري��س ال��ذي وقع 
ف��ي 2015 بينما خفضت ف��ي امليزانية 
الفدرالي��ة االموال اخملصص��ة ملكافحة 

التغير املناخي.
واعترف مصدر اوروبي بان الوفد االميركي 
لديه »رغبة في التف��اوض« وليس بادارة 

الظهر فجأة جملموعة العشرين.

الى ذلك، اتسم اللقاء الذي جمع الرئيس 
األمريك��ي دونال��د ترامب، واملستش��ارة 
األملاني��ة أنغي��ال مي��ركل، بالب��رود بعد 
مجموعة م��ن املنغص��ات التي خيمت 
علي��ه وفي مقدمتها التج��ارة احلرة عبر 

احمليط األطلسي.
وخ��الل مؤمت��ر صحاف��ي مش��ترك، مع 
مي��ركل، في البيت األبي��ض، أكد ترامب 
أنه ليس »انعزاليا« على صعيد التجارة 
بل يؤيد جتارة »منصفة« وأنه »يريد جتارة 
حرة، ش��رط أن تكون عادلة«، ألن التبادل 
التج��اري احلر بني واش��نطن وبرلني »أدى 
إل��ى أمور س��يئة ج��دا« ال س��يما على 
صعيد الديون والعجز والتضخم. منوها 
إلى أن بالده عندم��ا تفكر في االتفاقات 
التجاري��ة م��ع بلدان أخرى، تس��عى إلى 
»ع��دم الف��وز«، ولك��ن لضم��ان حتقيق 

»شروط عادلة«.
وطال��ب ترامب أملانيا ب��أن تقوم مبهامها 
جت��اه الوالي��ات املتحدة بش��كل أفضل، 

وحتقق شروطا جتارية أكثر كفاءة.
وبعد التصريحات القاسية حيال مواقف 
برلني التجارية، تبنى ترامب، لهجة أكثر 
اعت��داال، بقوله:«م��ع أملاني��ا، أعتقد أننا 
س��نقوم فعال بعمل جيد..عل��ي القول 
إن املفاوض��ني األملان أح��رزوا نتائج جيدة 
جدا م��ن اتفاقاتها التجارية مع الواليات 

املتحدة وهذا مدعاة فخر لها«.

وتدارك قائ��ال »ولكن أس��تطيع احلديث 
ع��ن دول أخ��رى مث��ل الص��ني أو رمبا أي 
دولة أخرى تربطن��ا بها جتارة، وال ميكنني 
وص��ف النتائ��ج بأنها جي��دة« مكررا أن 
اتف��اق التبادل احلر ب��ني الواليات املتحدة 

واملكسيك وكندا مبثابة »الكارثة«.
من جانبها دعت ميركل، إلى اس��تئناف 
املفاوض��ات حول اتفاق التب��ادل احلر عبر 

األطلسي التي بدأت في عام 2013.
وقال��ت ميركل به��ذا الش��أن، ان »األمر 
يتعل��ق بض��رورة أن يس��تفيد كل طرف 
م��ن االتف��اق املوقع. م��ن ه��ذا املنطلق 
سأكون سعيدة إذا ما استأنفنا احملادثات 
ب��ني االحت��اد األوروبي والوالي��ات املتحدة. 
قد جند أنفس��نا في وضعية الس��تئناف 

املفاوضات«.
وأش��ادت املستش��ارة األملانية باالندماج 
األوروبي موضح��ة أن »جناح األملان« على 
صعي��د االقتص��اد وأيض��ا ف��ي قضاي��ا 
األمن والس��الم يأتي بفض��ل »االندماج 
األوروب��ي« معربة عن قناعته��ا الكبيرة 
بذلك ومش��ددة على »ض��رورة التعامل 

مع العوملة بروح منفتحة«.
من جهة أخرى ل��م يتطرق الطرفان إلى 
موضوع املن��اخ الذي تن��وي أملانيا جعله 
أحد املواضيع األساسية لقمة مجموعة 
العشرين التي ستترأسها في هامبورغ 

خالل متوز املقبل.

التجارة الحرة تنّغص لقاء ترامب وميركل

»مكافحة غسل األموال التهّرب الضريبي« ُمختتم اجتماع مجموعة العشرين

وزراء مالية دول مجموعة العشرين
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بغداد ـ مشرق ريسان:

انطلق��ت فجر اجلمع��ة )17 آذار 2017( 
 )13( م��ن  إنس��انية  قافل��ة  “أكب��ر” 
محافظة متجهة ص��وب نينوى لدعم 
وإغاث��ة نازحي املوصل، ف��ي حملة تعد 
األكب��ر من نوعها على مس��توى البالد 

واملنطقة.
وتأت��ي ه��ذه احلمل��ة اإلنس��انية بع��د 
تفاق��م أزم��ة النازح��ن -ال س��يما من 
مناطق الس��احل األمين ملدينة املوصل- 
ومناش��دة املرجعي��ة الديني��ة العلي��ا 
املواطن��ن بإغاثة النازح��ن، فضالً عن 
محدودي��ة الدع��م احلكوم��ي واألمم��ي 

للمدنين الفارين من مناطق القتال.

موقف املرجعية.. وحملة #ألجلكم
ف��ي )10 آذار 2017( ناش��دت املرجعي��ة 
الديني��ة العلي��ا في النجف األش��رف 

املواطنن لإلسهام في إغاثة النازحن.
وقال ممثل املرجعية الشيخ عبد املهدي 
الكربالئ��ي ف��ي خطبة ص��الة اجلمعة: 
نظراً لتكاثر النازحن من مناطق القتال، 
وع��دم كفاية األماك��ن املطلوبة لهم، 
نناشد املواطنن في شتى احملافظات ان 
يس��هموا حسب املس��تطاع في توفير 
االحتياج��ات الضرورية لهؤالء النازحن 
ويخفف��وا بذل��ك من معاناته��م، فانه 
م��ن أفضل القربات الى اهلل تعالى، وما 
تقتضيه ضرورة التالحم والتكاتف بن 

أبناء الوطن الواحد في األزمات.
وأشار الش��يخ الكربالئي إلى ان “الذين 
يقدمون اخلدم��ات واملال ال��ى املقاتلن 
أمر جيد، ولكن أيضاً اإلسهام في تقدمي 
ما يحتاج��ه النازحون يع��د من أفضل 
القرب��ات ال��ى اهلل تعال��ى”، مضيفاً إن 
“النازحن مواطن��ون عراقيون وأخوة لنا 
وما تقتضيه املواطنة والقيم الوطنية 
هو التالح��م والتكاتف بن جميع أبناء 

الشعب العراقي الواحد”.
وعق��ب تلك املناش��دة، أطلق��ت هيئة 
احلش��د الش��عبي )األحد 12 آذار 2017( 
حمل��ة “#ألجلك��م” اإلنس��انية لدعم 
وإغاثة نازحي املوصل، اس��تجابة لنداء 

املرجعية الدينية.
وقال نائب رئيس هيئة احلشد الشعبي 
أبو مه��دي املهندس في مؤمتر صحفي، 
عقده مع قادة احلشد الشعبي، تابعته 
“الصباح اجلديد”، إن “احلش��د الشعبي 
مثلم��ا لبى نداء املرجعي��ة الدينية في 
س��بيل إنقاذ العراق؛ فإن��ه اليوم يلبي 
الن��داء من جدي��د ولكن ه��ذه املرة من 

خالل حملة ألجلكم لدعم النازحن”.
وأضاف املهندس أن “احلش��د الش��عبي 
ق��دم الدم��اء في س��بيل حتري��ر أراضي 
الع��راق وس��يعمل على حترير اإلنس��ان 
من خالل حملته في مس��اعدة إخوانه 

النازحن”.
وأوضح أن “مبادرة ألجلكم س��تتضمن 
إيصال املساعدات من جميع احملافظات 
للنازح��ن ع��ن طري��ق مكاتب احلش��د 
وكذل��ك تنظي��م حم��الت ومتطوعن 
الس��تقبال الدع��م والتب��رع وإيصال��ه 
عاج��الً للمدني��ن”، مش��يراً إل��ى أن��ه 
“سيكون ملديرية إعالم احلشد الشعبي 

دور كبير في التحشيد للمبادرة”.
وفي تطور الحق، أعلن معاون نائب رئيس 
هيئة احلشد الشعبي معن الكاظمي، 
تسيير أكبر قافلة مساعدات للنازحن 
 )2017 17 آذار  إل��ى املوص��ل )اجلمع��ة 
ضم��ن حمل��ة ألجلكم الت��ي أطلقها 
احلشد الش��عبي تلبية لنداء املرجعية 
الدينية، مبين��اً أن القافلة تضم 1000 
س��يارة حت��وي االحتياجات األساس��ية 

للنازحن.

وأض��اف الكاظم��ي في تصري��ح أورده 
املوقع الرسمي لهيئة احلشد الشعبي، 
تابعته “الصباح اجلديد”، إن “املساعدات 
تضم مواد غذائية وإغاثية ومياه شرب 
وجميع االحتياجات األساسية”،  مشيراً 
إل��ى إن “محافظ��ة البص��رة تص��درت 
احملافظات العراقية من حيث التبرعات 

بعد انطالق حملة ألجلكم”.

البصرة تتصدر احملافظات
وف��ي الس��ياق ذات��ه، كش��ف مكت��ب 
احلش��د الشعبي في محافظة البصرة 
عن إرس��ال 45 قافلة تش��مل أكثر من 
500 ش��احنة محملة بامل��واد الغذائية 

والطبية والكسوة إلى مدينة املوصل.
وأضاف املكتب ف��ي بيان ورد ل�”الصباح 
اجلديد”، ان “املكتب اس��تطاع ان يرسل 
2500 متط��وع ضم��ن ه��ذه القوافل”، 
الدع��م  مديري��ة  ب�”جه��ود  مش��يًدا 
اللوجس��تي التابعة للحشد الشعبي 

التي سهلت األمور أمام القوافل”.
ف��ي هذه األثناء، انطلق��ت “أكبر قافلة 
كرب��الء  محافظ��ة  م��ن  مس��اعدات” 
املقدسة نحو املوصل، تضم ١٧ موكباً 
حس��ينياً ينقل خيماً للنازحن ومدافئ 
وبطانيات ومفارز طبية و سالت غذائية، 
وذل��ك ضم��ن حمل��ة “الجلك��م” التي 
أطلقتها قيادات احلشد الشعبي تلبية 

لنداء املرجعية الدينية.
أم��ا محافظة واس��ط، فق��د أطلقت 
53 من عجالت الدع��م واملواد الغذائية 

ضمن حملة #ألجلكم.

موقف رسمي 
في )12 آذار 2017( صادق رئيس مجلس 
ال��وزراء حيدر العب��ادي عل��ى توصيات 
االجتماع الطارئ الذي عقد في )11 آذار 
2017( واملتعلق بزيادة دعم النازحن في 
اجلانب األمي��ن للموصل وتقدمي اخلدمات 

لهم.
وبحسب بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
ال��وزراء، ورد ل�”الصب��اح اجلدي��د”، ف��إن 
التوصيات تضمنت “زيادة عدد املدققن 
ضم��ن فريق التدقيق األمن��ي إلى مائة 
مدق��ق أمني لضم��ان انس��يابية إيواء 
النازحن، إضافة إل��ى تولي وزارة النقل 
تأمن 50 باصاً إضافياً س��عة 44 راكباً 

تلحق بلجنة إجالء النازحن”.
وأش��ار البيان إلى إن توصيات االجتماع 
تضمنت أيضاً “تفرغ أربعة مدراء فنين 
من وزارة النقل لإلش��راف والس��يطرة 
عل��ى الباصات، إلضافة إل��ى تولي وزارة 

النف��ط تأمن وقود بكمي��ات 200 ألف 
لتر ش��هرياً تخصص لباص��ات النقل، 
فضالً عن إجناز وزارة الهجرة واملهجرين 
واحلكومة احمللية ف��ي محافظة نينوى 
إكم��ال اخلدم��ات في اخمليم��ات احلالية 

وسد النواقص فوراً”.
جمعي��ة  ب�”تول��ي  االجتم��اع  ووج��ه 
الهالل األحمر العراقي بالتنس��يق مع 
القيادات العسكرية إدخال املياه واملواد 
الغذائي��ة إلى املناطق احمل��ررة وتوزيعها 
على األهالي فوراً، فضالً عن التنس��يق 
التام مع فريق األمم املتحدة لتوزيع مهام 
تقدمي اخلدم��ات بنحو أفضل، وإرس��ال 
عدد إضافي من س��يارات اإلسعاف إلى 

مناطق النازحن”.
فق��د  البرمل��ان،  املس��توى  عل��ى  أم��ا 
اس��تضاف مجلس النواب ف��ي )13 آذار 

2017( وزراء التجارة والصحة والكهرباء 
والهج��رة واملهجري��ن واألم��ن الع��ام 
جمللس الوزراء ومحافظ نينوى ملناقش��ة 

موضوع نازحي احملافظة.
“الصباح اجلديد” حصلت على نس��خة 
م��ن محض��ر اجللس��ة، وال��ذي تضمن 
واملهجري��ن  الهج��رة  لوزي��ر  تصريح��اً 
جاسم محمد أعلن فيه “إعداد خطط 
من عدة محاور ملس��اعدة النازحن من 
محافظة نينوى وتوزيع املهام عبر توقيع 
مذكرات مش��تركة، فضال عن تشكيل 
ف��رق للمراقب��ة واإلجالء بالتع��اون مع 
الس��لطات االحتادي��ة واحمللية وحكومة 

إقليم كردستان”.
وكش��ف الوزير عن “بناء 59 ألف وحدة 
إي��واء؛ جاهزة حاليا؛ يس��كن فيها آالف 
النازحن في محاور عدة”، منوهاً الى ان 
الوزارة “عازمة على توسيع بناء وحدات 

اإليواء للنازحن”.
وبحس��ب الوزير فإن هناك “فرقاً كبيراً 
بن نزوح اجلانب األيس��ر ملدينة املوصل 
والس��احل األمين”، مؤكداً ان “اإلس��راع 
بعودة العائ��الت النازحة الى مناطقها 
يس��هم بنح��و كبي��ر بإنه��اء األزم��ة، 
خصوصاً ان أكثر من نصف العائالت مت 

حترير مناطقها”.
من جانبها، أعلنت وزير الصحة عديلة 
حمود “تقدمي مس��اعدات طبية كبيرة 
للنازحن، والتعاون مع الدوائر الصحية 
في إقليم كردستان وعدد من املنظمات 
الصح��ي  الدع��م  لتق��دمي  الدولي��ة 
للنازح��ن”، مش��يرة ال��ى قي��ام الوزارة 
“بنش��ر مستش��فيات متنقل��ة وفرق 
طبية وتأمن خدم��ات وقائية وعالجية 
وتأهي��ل املؤسس��ات الصحية والعمل 
على توفير موازنة مالية للمؤسسات”.

وأوضح��ت الوزي��رة أن “ال��وزارة قام��ت 
بإج��راءات للح��د من األم��راض املزمنة 
واألوبئة بن النازحن، وإيصال اللقاحات 
ال��ى املراك��ز الصحي��ة ف��ي اخمليم��ات 
وتأهيل املؤسسات الصحية في اجلانب 
األيسر واملناطق احملررة األخرى، وجتهيزها 
واملستش��فيات  اإلس��عاف  بس��يارات 
املنظم��ات  م��ن  املقدم��ة  املتنقل��ة 

الدولية”.
ب��دوره، بن وزير التجارة وكالة س��لمان 
اجلميلي أن “الوزارة حرصت على إيصال 
امل��واد الغذائي��ة للمناط��ق احمل��ررة في 
محافظة نينوى بواس��طة الشاحنات 
وتوزيعها عل��ى املواطنن في مخيمات 
النازحن برغم وج��ود بعض املعوقات”، 
الى ان “التخصيصيات املالية  مش��يراً 

ال تلب��ي حاجة الوزارة لس��د املتطلبات 
الضرورية”.

ف��ي ح��ن أك��د األم��ن الع��ام جملل��س 
الوزراء مهدي الع��الق أن “عمل مجلس 
الوزراء ينصب على توفي��ر االحتياجات 
اإلنس��انية لعمليات حتري��ر نينوى عبر 
تش��كيل خلية إدارة األزمة مش��تركة 
ب��ن اجله��ات املعني��ة ف��ي احلكوم��ة 
املركزي��ة وإقليم كردس��تان”، مبيناً ان 
“عدد اخمليمات في مناطق اإليواء يكفي 

الستقبال وإغاثة النازحن.
أم��ا محافظ نينوى نوف��ل حمادي فقد 
طال��ب ب�”اتخاذ ق��رار باعتبار محافظة 
نينوى منكوبة بسبب الوضع املأساوي 
للنازح��ن ف��ي اخمليمات، ووج��ود نقص 
في األجه��زة الطبية واحتياجات طبية 
مهم��ة”، حاثاً على “ص��رف مبلغ مالي 

لدع��م النازحن في اخمليم��ات ومعاجلة 
النقص في مركبات نقل النازحن”.

ودع��ا محافظ نينوى إل��ى “صرف رواتب 
املوظف��ن وتعويض املتضرري��ن، وإعادة 
عناصر الش��رطة املفصول��ن ومتابعة 

مشكالت األقليات الدينية”.
وعلى الصعيد األمني، أش��ار وكيل وزير 
الداخلية الفريق موفق عبد الهادي الى 
ان “الوزارة باش��رت بامله��ام املوكلة لها 
للتدقيق األمني للنازح��ن في املناطق 
القريب��ة من محافظة نين��وى”، مؤكداً 
“وجود نحو 15 ألف متهم لكل اجلرائم 

التي شهدتها احملافظة”.

انتقاد برملاني
برملاني��اً أيض��اً، أقر أعض��اء في مجلس 
النواب بوجود “نقص كبير” في اخلدمات 
املقدمة لنازحي املوصل، مش��يرين في 
الوق��ت ذاته إلى األم��وال الكبيرة التي 
صرفت في هذا اجلانب إال إنها لم حتقق 

شيئاً على أرض الواقع.
وتق��ول عضو جلنة الهج��رة واملهجرين 
البرملاني��ة نهلة الهبابي، في حديث مع 
“الصب��اح اجلديد”، إن “مجل��س النواب 
بحث العراقيل واملعوقات التي تعترض 
تق��دمي اخلدم��ات للنازح��ن”، مؤكدة إن 
هذه اخلدم��ات “ال ترتقي إلى املس��توى 

املطلوب”. 
وأش��ارت الهباب��ي إلى إن “هن��اك هدر 
للمال العام، ومبالغ ُس��لمت حملافظات 
نين��وى واألنب��ار بش��أن دع��م وإغاث��ة 
النازحن، إال إننا ال نعلم أين ذهبت، ولم 
نحص��ل على ردود رس��مية من اجلهات 
الت��ي تس��لمت تل��ك املبال��غ وأب��واب 

صرفها”. 
وتس��اءلت الهبابي إن “احلكومة تتجه 
نح��و الالمركزي��ة، وهن��اك الكثير من 
احملافظ��ات،  إل��ى  نقل��ت  الصالحي��ات 
فلماذا ال تت��م تطبيق هذه الصالحيات 
عل��ى أرض الواق��ع؟. ه��ل التقصير من 
قب��ل احلكوم��ة املركزي��ة أم احلكومات 

احمللية؟”.
وتابعت حديثها قائلة إن “جلنة الهجرة 
واملهجري��ن ال تعل��م م��ن ه��ي اجله��ة 
املس��ؤولة عن إنش��اء مجمع��ات إيواء 
النازحن أو إدارتها”، موضحة إن اللجنة 
املقترح��ات  م��ن  “مجموع��ة  قدم��ت 
والتوصيات تش��دد عل��ى أهمية إقامة 
مخمي��ات في املناطق التي يس��تطيع 
النازح��ن الوصول إليها بس��هولة، من 
دون معاناة، في ظل تدمير داعش جميع 

اجلسور التي تربط جانبي املوصل”.

أما نائ��ب رئيس جلنة الصح��ة والبيئة 
البرملانية ف��ارس البيرفكان��ي فقد أقّر 
ب�”التقصي��ر احلكوم��ي” الواض��ح جتاه 

نازحي نينوى.
وقال البيرفكاني في حديث مع “الصباح 
اجلدي��د”، إن “اجللس��ة الطارئ��ة الت��ي 
عقدت في البرملان أت��ت بعد مطالبات 
هيئة رئاسة البرملان باستضافة الوزراء 
أصحاب العالقة للوقوف على التقصير 
احلكومي الواضح جتاه نازحي نينوى من 

جميع الوزارات”.
وانتق��د البيرفكان��ي أيض��اً “املنظمات 
بدوره��ا  تق��م  ل��م  الت��ي  اإلنس��انية 
احلقيق��ي عل��ى الرغم م��ن اإلمكانات 
العالي��ة الت��ي متتلكه��ا”، مش��يراً في 
الوقت ذاته إل��ى إن “هناك أزمة كارثية 
تعصف بنازح��ي نين��وى نتيجة تعمد 
باملدني��ن  االس��تعانة  عل��ى  داع��ش 
ك��دروع بش��رية والقصف العش��وائي 
واستعمال السيارات امللغومة باألحياء 

السكنية”.
م��ن جانبه��ا كش��فت جلن��ة حق��وق 
اإلنس��ان النيابية عن “ع��دم قناعتها” 
بأجوبة ال��وزراء املعنين في ملف إغاثة 

وإيواء النازحن.
وقالت عضو اللجنة أش��واق اجلاف في 
حدي��ث مع “الصباح اجلديد”، إن “ما نراه 
في من خ��الل اإلعالم عك��س ما يصور 
لنا م��ن قبل ال��وزارات املعني��ة”، عازية 
في الوقت ذاته الس��بب ف��ي ما يعانيه 
النازح��ن من أزمة إنس��انية إلى “عدم 
وجود تنس��يق بن ال��وزارات املعنية في 
إغاث��ة وتق��دمي اخلدم��ات للنازحن من 
جه��ة، وع��دم وجود تنس��يق ب��ن هذه 
ال��وزارات واملنظم��ات الدولية من جهة 

أخرى”. 
وأك��دت اجل��اف إن “منظم��ات اجملتم��ع 
الدولي تس��تعمل ملف إغاث��ة نازحي 
نين��وى إعالمي��اً أكث��ر مما ه��و حقيقي 
عل��ى األرض”، منتقدة ف��ي الوقت ذاته 

“املستوى الرقابي للجان البرملانية”. 
وفي آخر إحصائية رسمية، أعلنت وزارة 
الهجرة واملهجرين ف��ي )16 آذار 2017(،  
إج��الء وإغاثة وإيواء نح��و 98 ألف نازح 
من “أمين املوصل” في األس��ابيع الثالثة 
املاضية مبخيمات شرق وجنوب املوصل.
وقال وزي��ر الهجرة واملهجرين جاس��م 
محمد اجلاف في بيان وردت نسخة منه 
ل�”الصب��اح اجلديد”، إن “152 ألف مدني 
نزح��وا من اجلانب الغربي للموصل منذ 
انطالق عمليات حترير الس��احل االمين”، 
مش��يرا ال��ى ان “98.591 ألف منهم مت 
إيوائهم في اخمليمات، شملت )25.652( 
أل��ف ن��ازح في مخي��م حم��ام العليل 
و)17.901( أل��ف نازح ف��ي مخيم مدرج 
املط��ار و)9.802( آالف ن��ازح في مخيم 
احلاج علي فضال عن )12.271( ألف نازح 

في مخيمات جدعة جنوب املوصل”.
وأضاف اجلاف، ان “مخيمات شرق املوصل 
آوت )12.149( أل��ف نازح في مخيم جه 
مكور، و)13.017( ألف نازح في مخيمي 
حسن شام األول والثاني، و)7.799( ألف 

نازح في مخيم اخلازر”.
وع��ن النازح��ن الذي��ن مت نقله��م الى 
املناط��ق احمل��ررة، أوضح اجل��اف ان “فرق 
الوزارة أغاثت ونقلت )54.208( ألف نازح 
للسكن مع أقاربهم في اجلانب األيسر 

ومناطق جنوب املوصل احملررة”.
واختت��م اجلاف حديثه قائالً ان “إجراءات 
اإلغاثة واإليواء تس��ير بانسيابية عالية 
وفق��اً للخطة التي وضعتها الوزارة مع 
ش��ركائها من الوزارات األخرى واجلهات 
املعنية في تقدمي كل ما حتتاجه األس��ر 
النازحة من مساعدات عينية وغذائية 
وصحي��ة ومنزلي��ة، فضال ع��ن تهيئة 

اخمليمات”.

أكبر مبادرة إنسانية إلغاثة نازحي الموصل

13 محافظة تسّير نحو ألف عجلة في حملة “#ألجلكم”

جانب من حملة #ألجلكم
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وزيرة الصحة: الوزارة 
قامت بإجراءات للحد 
من األمراض المزمنة 
واألوبئة بين النازحين، 
وإيصال اللقاحات الى 
المراكز الصحية في 
المخيمات وتأهيل 

المؤسسات الصحية 
في الجانب األيسر 

والمناطق المحررة 
األخرى، وتجهيزها 
بسيارات اإلسعاف 
والمستشفيات 

المتنقلة المقدمة 
من المنظمات الدولية

نائب رئيس هيئة 
الحشد الشعبي:

الحشد الشعبي مثلما 
لبى نداء المرجعية 
الدينية في سبيل 
إنقاذ العراق؛ فإنه 
اليوم يلبي النداء 
من جديد ولكن 

هذه المرة من خالل 
حملة ألجلكم لدعم 
النازحين، وان الحشد 

قدم الدماء في سبيل 
تحرير أراضي العراق 

وسيعمل على تحرير 
اإلنسان

وصول شاحنات حملة #ألجلكم للموصل



تع��رف العومل��ة بأنه��ا عملية 
واقتصادي��ة  اجتماعي��ة 
وثقافي��ة تتالش��ى فيها احلدود 
التقليدية  واحلواج��ز  اجلغرافية 
بني الش��عوب في جميع ارجاء 
العالم. كل ذلك بفعل وس��ائل 
االتص��االت كالنقال واالنترنيت 

والقنوات الفضائية.
لق��د اصب��ح واضح��ا ان هناك 
ونظ��ام  اجلرمي��ة  ب��ني  ارتب��اط 
اجملرمون  اف��اد  العومل��ة، حي��ث 
م��ن التقنيات احلديث��ة والثورة 
الهائلة في وس��ائل االتصاالت 
في ارت��كاب جرائمهم اخملتلفة 

واملنظم��ة وكم��ا ه��و معروف 
فان اغلب الدول عندما س��نت 
اس��اس  عل��ى  كان  قوانينه��ا 
اجلرائم الواقع��ة على اراضيها 
باعتبار مت��ارس س��يادتها على 
اقليمه��ا اال ان تل��ك القوان��ني 
ف��ي  بالغ��ة  صعوب��ة  تالق��ي 
مواجه��ة اجلرائ��م الناجت��ة عن 
نظ��ام العوملة وذل��ك الن بعض 
اجلرائم قد  ترتكب خارج الدولة 
عبر شبكة االنترنيت، ما اصبح 
مع��ه أن للجرمية طابع��اً دوليا 
يقتض��ي مع��ه مواجه��ة تلك 
اجلرمي��ة عب��ر س��ن تش��ريعات 

عقابية جديدة تعنى مبكافحة 
تلك اجلرائم قد يتصور البعض 
ان جرمي��ة الس��رقة ق��د حتدث 
تقليدية  عب��ر وس��ائل مادي��ة 

ملموسة.
لك��ن االمر مختلف بالنس��بة 
جلرائم سرقة االرصدة املالية في 
البن��وك حيث اس��تطاع بعض 
اجملرمني من س��رقة الكثير من 
االموال من البنوك عبر عمليات 
هك��ر متكن��وا م��ن خاللها من 
السري للحساب  الكود  سرقة 
املصرف��ي وحتوي��ل الرصيد الى 

حساب اخر وفي دولة اخرى.

 لقد اصبحت شبكة االنترنيت 
مس��رحا خصب��ا للكثي��ر من 
يتعل��ق  م��ا  منه��ا  اجلرائ��م 
بالتهدي��د عب��ر نش��ر مقاطع 
فيديو وصور فاضحة الشخاص 
رفضوا اعط��اء املال للمجرمني 
او بداف��ع االنتق��ام للتش��هير 
وكذل��ك  االش��خاص  ببع��ض 
االرهاب  جلرائم  كانت مس��رحاً 
اخمل��درات  لتج��ارة  التروي��ج  و 
واالس��لحة والدع��ارة ...الخ مما 
يس��توجب مع��ه س��ن قوانني 
جدي��دة رادع��ة وش��ديدة بحق 
هوالء اجملرمني كونهم مجرمني 

من ن��وع خاص يتمتع��ون بقدر 
عال من التعليم يقتضي معه 
تشديد مس��ؤوليتهم عن تلك 

اجلرائم.
لقد اسهمت شبكة االنترنيت 
ف��ي  وكبي��ر  اساس��ي  بنح��و 
ظه��ور نظري��ة العومل��ة حيث 
اصب��ح التواص��ل ب��ني الن��اس 
في جمي��ع الدول بنحو يس��ير 
وبص��ورة مجانية احيان��ا اال ان 
ه��ذا االم��ر اس��تغله اجملرمون 
لتنفي��ذ خططه��م االجرامية 
عب��ر االنترنيت. وقد وقع الكثير 
من الش��باب والفتي��ات والذين 

كيفي��ة  ف��ي  جه��ل  لديه��م 
ضحية  االنترني��ت  اس��تعمال 
لهذه اجلرائم احلديثة االمر الذي 
يقتض��ي معه ان تك��ون هناك 
توعية للناس مبخاطر استعمال 
االنترنيت وكيفية اس��تعماله 
وكيفي��ة وض��ع نظ��ام حماية 
واملوباي��ل  احلاس��وب  الجه��زة 
واحلاسبات املركزية في الوزارات 
ملن��ع دخ��ول اجملرمني ال��ى تلك 
االجهزة وسرقة محتويات تلك 
االجهزة او حذفها او استعمالها 
والتهدي��د بها لقد اكتس��بت 
الصف��ة  االنترني��ت  جرائ��م 

الدولية كونها جرائم التقتصر 
على دولة معينة بالذات بل  أن 
خطرها يش��مل جمي��ع الدول 
الن اجملرم��ني ف��ي ه��ذه اجلرمية 
االنترنيت  شبكات  يستعملون 
املمتدة على جميع بقاع الكرة 
للطبيع��ة  ونظ��را   . االرضي��ة 
اخلاصة جلرائ��م االنترنيت فانها 
تتمي��ز بخصائ��ص متيزه��ا عن 
اجلرائ��م االعتيادية االخرى وهي 
اس��تخدام اجلان��ي للحاس��بة 
االلكتروني��ة لتنفي��ذ جرميت��ه 
وكذلك فان هذه اجلرمية صعبة 

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

ّ
ّ

عماد عبد اهلل

جوليو بوكاليتي

قاضي عراقي

الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة استراتيجية 
الحفاظ على الطبيعة

تعيش أج��زاء كبيرة من العالم 
ف��ي حالة م��ن التوت��ر فهناك 
عالقة الغرب بروسيا ومستقبل 
الناتو واحلرب األهلية الس��ورية 
والالجئني وتصاعد الش��عبوية 
اليميني��ة وتأثير األمتتة واخلروج 
البريطان��ي القريب م��ن اإلحتاد 
األوروبي. إن جميع تلك القضايا 
–وغيره��ا –قد أثرت س��لباً على 
اجل��دل العام ف��ي العالم ولكن 
هن��اك قضية تعد أهم من كل 
تلك القضايا تتعرض للتجاهل 
قضي��ة  وه��ي  التهمي��ش  أو 

البيئة.
لقد حصل ذلك خالل اإلجتماع 
اإلقتصادي  للمنتدى  الس��نوي 
العاملي في دافوس في سويسرا 
فما عدا اإلش��ارة إل��ى إتفاقية 
باريس للمناخ من قبل الرئيس 
الصين��ي ش��ي جينبين��ج فإن 
مواضي��ع مثل التغي��ر املناخي 
والتنمي��ة املس��تدامة لم يتم 
التط��رق اليها في النقاش��ات 
ذل��ك  ع��ن  الرئيس��ة وعوض��اً 
املواضي��ع  تل��ك  مناقش��ة  مت 
اجلانبي��ة  اإلجتماع��ات  ف��ي 

والتي كان��ت نادرًا م��ا تتقاطع 
السياس��ية  القضاي��ا  م��ع 

واإلقتصادية احلالية.
القضايا  بتجاهل  الس��ماح  إن 
البيئي��ة ف��ي مثل ه��ذا الوقت 
الذي يتميز بإنعدام اإلس��تقرار 
واإلجتماع��ي  اجليوسياس��ي 
ه��و خطأ وليس فق��ط إلن هذا 
يحدث في حلظة حاس��مة في 
املعرك��ة من أج��ل إدارة التغير 
البيئ��ي  التده��ور  إن  املناخ��ي. 
الطبيعي��ة  امل��وارد  وتناق��ص 
تقوض الق��درة عل��ى التعامل 
م��ع بعض م��ن أكب��ر القضايا 

العاملية التي نواجهها.
إن إنع��دام األم��ن البيئ��ي ه��و 
مس��اهم رئيس��ي ف��ي إنعدام 
اإلس��تقرار العاملي على الرغم 
من أنه في كثير من األحيان يتم 
التقليل من شأنه. إن مفوضية 
األمم املتح��دة العلي��ا لالجئ��ني 
أص��درت تقري��رًا تق��ول فيه أن 
الكوارث الطبيعية شردت أكثر 
من 26 مليون شخص بالسنة 
ثلث إجمالي  -2008تقريباً  منذ 
الفترة  ف��ي  املهجري��ن قس��رًا 

نفسها .
وحت��ى أزم��ة الالجئ��ني احلالية 
لديها بعد بيئي ففي السنوات 
الت��ي س��بقت احلرب ش��هدت 
سوريا أسوأ جفاف في تاريخها 
اجلف��اف  ه��ذا  إن   . املس��جل 
م��ع املمارس��ات الزراعي��ة غير 
الس��يئة  واإلدارة  املس��تدامة 
النزوح  للموارد اس��همت ف��ي 
الداخلي مللي��ون ونصف املليون 
حتفي��ز  إل��ى  أدى  مم��ا  س��وري 
اإلضطراب��ات السياس��ية قبل 

إنتفاضة سنة 2011 .
إن الرابط بني الضغوط البيئية 
والزراعية ال تقتصر على سوريا 
فاإلعتم��اد املفرط على مناطق 
للزراع��ة  مح��ددة  جغرافي��ة 
يعني أن إنت��اج الغذاء ميكن أن 
يعم��ل على تفاقم املش��كالت 
البيئية أو حتى خلق مشكالت 
جديدة وهذا سيجعل مصالح 
ف��ي  العاملي��ة  املس��تهلكني 
مواجه��ة مصال��ح املواطن��ني 
احمللي��ني كم��ا كان علي��ه احلال 
منذ مدة طويلة على طول نهر 
استعمال  أن  املسسيبي حيث 

بع��ض األس��مدة أدى إلى عدم 
قدرة التربة على إمتصاص املياه 
في منطقة تعتبر سلة غذائية 
للعالم وهذا يس��هم في زيادة 

اخملاوف املتعلقة بنوعية املياه.
إن الراب��ط يس��ير ف��ي اإلجت��اه 
فالظ��روف  كذل��ك  املعاك��س 
اإلنت��اج  عل��ى  تؤث��ر  البيئي��ة 
الزراع��ي أيضا وه��ذا بدوره يؤثر 
على أس��عار املنتجات الزراعية 
م��ن   10% نح��و  متث��ل  والت��ي 
املنتج��ات التي يت��م اإلجتار بها 
عاملياً فعلى سبيل املثال إرتفاع 
درج��ات احل��رارة وتغي��ر أمن��اط 
هطول األمطار تسهم في رفع 
أس��عار القه��وة . إن التوقعات 
بإنكماش األراض��ي في العالم 
القهوة مبقدار  لزراعة  املناسبة 
النص��ف بحل��ول س��نة 2050 
مرش��حة  األس��عار  أن  يعن��ي 

للزيادة.
جت��اه  املفاج��ىء  التح��ول  إن 
احلمائية التجارية قد يؤدي إلى 
مزيد من اإلرتفاعات في أسعار 
املنتج��ات الزراعي��ة ومثل هذا 
الزيادة س��تؤثر على دخل األسر 

الت��ي تش��تغل ف��ي الزراعة مما 
ويلحق  املزارعني  بعض  سيفيد 
الض��رر مبزارع��ني آخري��ن كم��ا 
وخاصة  املستهلكني  سيعاني 

الفقراء والضعفاء منهم .
إن م��ن األس��باب األخ��رى ملاذا 
يجب أن تك��ون البيئة في قلب 
ه��و  اإلقتصادي��ة  املناقش��ات 
دوره��ا كأكبر مصدر للتوظيف 
على مس��توى العالم فحوالي 
مليار إنسان أي %20 تقريباً من 
العمال��ة في العال��م يعملون 
الزراع��ة  ف��ي  رس��مي  بنح��و 
وهناك مليار إنس��ان آخر تقريباً 
ينخرط��ون في زراع��ة الكفاف 
وعليه فهم غير مس��جلني في 

إحصائيات األجور الرسمية.
إن أي مب��ادرات لدع��م التنمية 
تدع��م  أن  اإلقتصادي��ة يج��ب 
إنتق��ال الن��اس جتاه نش��اطات 
أكثر إنتاجية وه��ذا مهم على 
وجه اخلصوص ف��ي وقت تهدد 
في��ه التكنولوجي��ا الت��ي تزداد 
تعقي��ًدا وتكام��ال ب��إن تتجاوز 
جي��ال بإكمله م��ن العمال في 
بعض البلدان فاجلهود من إجل 

إف��ادة هذا الع��دد الضخم من 
الن��اس يج��ب أن ال ترك��ز على 
التدري��ب والتعلي��م فحس��ب 
ب��ل أيض��اً عل��ى من��اذج جديدة 
تسمح للبلدان باإلستفادة من 
األراضي   – الطبيعي  رأسمالها 
وجتمع��ات املياه والبح��ار – من 

دون إستنفادها.
امل��وارد  تناق��ص  إلن  ونظ��را 
الطبيعي��ة ميك��ن أن يتس��بب 
ف��ي التش��رد والضع��ف ف��إن 
للم��وارد  الفعال��ة  اإلدارة 
الطبيعية ميك��ن أن تدعم حل 
اإلقتصادية  والتنمية  النزاعات 
اجلان��ب  وبه��ذا  املس��تدامة 
فإن اجله��ود لتحقي��ق املعاجلة 
البيئي��ة من أج��ل تعزيز صالبة 
الريفي��ة  اجملتمع��ات  ومرون��ة 
واإلنتاج الزراعي املستدام ودعم 
اإلش��راف البيئ��ي اجملتمعي قد 

أظهرت نتائج واعدة.
دعونا ننظ��ر إلى نورثرن راجنالند 
ترست وهي منظمة تركز على 
إنشاء محميات مجتمعية من 
أجل دعم استعمال األراضي في 
كينيا بشكل مستدام وعادل . 

راجنالند  نورث��رن  لقد س��اعدت 
الرعوية على  اجملتمعات  ترست 
إنشاء آليات إدارة فعالة للبيئة 
الت��ي تعتمد عليه��ا مما يقلص 
من الن��زاع على حق��وق الرعي 

وخاصة في أوقات اجلفاف.
بالنسبة للعديد من اجملتمعات 
فإن عالقة الن��اس باألرض التي 
يعيش��ون عليه��ا ه��ي جزء ال 
يتجزأ م��ن هويتهم ومع اإلدارة 
واحل��وار  الفع��ال  والتخطي��ط 
املنفت��ح وأط��ر تقاس��م املوارد 
واإلس��تثمار الكاف��ي مب��ا ف��ي 
ذلك ف��ي التدريب على املهارات 
ف��إن بإم��كان تل��ك اجملتمعات 
أن تترج��م هذه العالق��ة إلدارة 
بيئية فعالة وبن��اء مجتمعات 

أكثر صحة وأمناً.
إن األزمات التي تعصف بالعالم 
أزم��ات معقدة  املعاص��ر ه��ي 
ولكن هن��اك أمر واح��د واضح 
وه��و أن البيئ��ة مرتبط��ة بها 
جميعاً واحللول لن تعني ش��يئاً 
من دون عالم صحي نس��تطيع 

فيه تطبيق تلك احللول.

الجوانب الجيوسياسية للتحديات البيئية
PROJECT
SYNDICATE

تفنن��ت فضائيات كثيرة في اقام��ة حفالت حوارية حتول 
خالله��ا املتحاورين ال��ى ديكة وتخت��زل فيها موضوعات 
احلوار ال��ى زعيق، فيصح فيها الق��ول انها حفالت ديكة 
تنته��ي ب��ان يذه��ب كل ديك ال��ى منزله مزه��واً بعرفه 
وغنائه، ويذهب املش��اهدون الى ال شيء، ورمبا الى اسئلة 

بال جواب في افضل االحوال.
 ومم��ا يح��ز ف��ي النف��س، ويحمل عل��ى االس��ى، ان هذه 
الفضائي��ات وجدت في بع��ض العراقيني َم��ن يصلح ان 
يكون ديكاً ميأل شاش��تها بالضجيج، ويس��ّلي جمهورها 
باحل��ركات البهلواني��ة، ويغْي��ر منه��ا على ه��دوء الناس 
وحاجتهم ال��ى املعرفة والكلمة الطيب��ة: ينط من هنا 
ش��امتاً، الى هناك مادحاً، في عب��ارات صوتية كأنها تعلن 
س��اعة الصفر، او تأذن بحرب كوني��ة، او حتذر من طوفان، 
وكأن املليارات من البش��ر ينتظرون، عل��ى احر من اجلمر، 
ان يق��رر هذا الدي��ك مصيرهم، وان يلقي لهم بخش��بة 
النجاة، وان يفكك ما استعصى عليهم تفكيكه وحّله.
قد يقال بأن الديك يحمل، في احلكايات الشعبية، بشارة 
الصبح، واجازة الصالة، لكن في تلك احلكايات ما هو ابلغ 
م��ن هذه الوظيف��ة التي انتهت مع نهاي��ة عصر القرية 
وبطلت مع بطالن اخلرافة, فظهرت للديك معايب وبرزت 
له وساخات، فالديك، كما يورد اجلاحظ في كتاب احليوان 
مش��هور باجلَ��َوالن، وكما يق��ول التوحيدي ف��ي االمتاع 
واملؤانس��ة ان��ه “صلف ف��ي طبيعته” إذ يل��ف ويدور في 
خيالء نافش��اً اجلناحني.     ويقول الكاتب املصري محمد 
مستجاب »الديك ميتلك قدراً من الزهو, قد يسبب إقالقاً 
للن��اس في الفجر ال��كاذب قبل ان يصي��ح ممهداً للفجر 
احلقيق��ي بس��اعتني او اكث��ر ليح��رم الناس م��ن النوم، 
معتداً بش��كله ال��ذي ميثل حتدياً ل��كل تكوينات الفنون 
التشكيلية، وكأنه تخرج تواً من كلية الشرطة«  ويقول 
محمد بن موس��ى الدميري عالم احليوان الش��هير عنه: 
“ الدي��ك أبله الطبيعة، إذا س��قط من حائط لم تكن له 

هداية ترشده الى اهله«.
 إن الدي��ك ال��ذي نطالع��ه، بني فت��رة وفترة اخ��رى على 
الفضائي��ات او املنتدي��ات، هو ذل��ك الديك ال��ذي ذكرته 
اس��طورة قدمية حيث فاجأه »الغول« فتجَمد في مكانه 
حتى باض، فتصور الغول ان هذا الديك ليس سوى دجاجة 
ال وجود لها على قائمة اعدائ��ه، وهي املرة الوحيدة التي 

باض فيها الديك كذكر.
 ميث��ل الديك في م��ا يُظهره على الشاش��ات من اعتداد 
بالنف��س نصف الدكتات��ور، وترى ذلك في عن��اده وغبائه 
ونرجسيته، وتش��اء بعض تلك الشاش��ات ان متنعه من 
مراجعة اقواله، عن طريق امتداح عبقريته الصوتية، كما 
حدث ليلة امس حني هّم ديك عراقي باعادة النظر مبا قال 
لكن مج��اوره اغلق الطريق عليه باالعالن عن اس��تفتاء 

ملفق للقراء بتأييد ترهاته بنسبة 93 باملائة.
  معلوم ان هذا الديك ليس )ديك اجلن) الشاعر الفذ الذي 

كان استاذاً ألبي متام.
 **************

النبي ص –موعظة السالكني 
/«س��يأتي ف��ي آخر الزمان ق��وٌم يزهدون ف��ي الدنيا وال 
يزه��دون، ويرغبون ف��ي اآلخرة وال يرغب��ون، وينهون عن 
الدخ��ول ال��ى ال��والة وال ينته��ون، ويباع��دون الفقراء 

ويقربون االغنياء: اولئك اجلبارون أعداء اهلل«.

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

حفالت ديكة
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وإذا كان األس��ود هو املاض��ي واحلاضر 
واملس��تقبل ف��إن حم��ر املواض��ي لن 
تكون إال الدماء التي اختلطت باحلرب 
والدخان فاستحالت إلى سواد ويظل 
ش��اعر اليوم يعات��ب متبرما من هذه 
املواضي التي لم نشهد لها صوالت وال 
انتصارات وال بطوالت بل هي املآس��ي 
تتك��رر واخلس��ارات تتوالى واإلنس��ان 
يحتض��ر ف��ي لوح��ة احلي��اة كمعنى 
وهموم��ا محاطا  أوجاع��ا  ويتناس��ل 
باخلطاط��ات  ومحاص��را  باملربع��ات 

والشعارات.
وإذا كان اإلنسان في الزمان الغابر يزهو 
بقوس قزح وتس��عده ألوانه املتنوعة 
املطلة بالبهجة واحلبور فان زمان اليوم 
هو زمان الال قوس قزح وليس لإلنسان 
االبتهاج ألن��ه تعيس بحياة تنز باأللم 
املم��ض ب��ال ه��وادة وأن قدر اإلنس��ان 
ف��ي احلي��اة الكآبة والتعاس��ة واملوت 
والصم��ت واالنتظار ليكون وجوده في 

اللوحة وجودا مفترضا ليس إال..
وإزاء ه��ذا الواقع ال يك��ون أمام الذات 
املتوثب��ة إال أن تعلن رفضها عبر طرح 
التي  والصريحة  الصادمة  التساؤالت 
تتابع إش��هارا حلالة التشرذم التي متر 
به��ا ال��ذات املنتفضة داخل الش��عر، 
كجسد مش��وه بياضه بهاق ونهايته 
دمعة وه��ذا ما يصّعد حلظ��ة الوعي 

واالعتبار..
وقد تتأرجح قصيدة النثر نصا منتفضا 
على الزمان واملكان في قصيدة) حينما 
في احللة( لتستكمل لوحة احلياة التي 
ش��مل الس��واد دورة حياتها والش��اعر 
واقف واجم بال صوت وال صدى، وما ذلك 
إال الن امل��وت هو احلتمية لدورة املاس��ي 
التي جتعل الطف طفوفا ولذلك يكتم 
إحساسه ويحبسه في هيأة مستطيل 
يدل��ل ب��ه على ش��عوره بالكب��ت وأنه 
مكتوف األيدي غير قادر على ممارسة أي 

دور فاعل:

 حصواتي بهاق ودهاني قيح 
واعشابي محاق  

وقد استحالت املدينة وليمة لكل ما 
هو شرير ومدنس وهذا ما يتم التعبير 
عن��ه بص��ور وخطاط��ات وتأش��يرات 
وتكثيف��ات فالكلمات ال ت��ؤدي دورها 
من دون ان تبوح بواقعية ناقمة تترصد 

دقائق املشهد املنظور. 
وما تبرم الش��اعر من الواقع وتوجعه 

من��ه إال نتيجة حتمية ملأس��اة تتكرر 
في دورة املآس��ي وهو يظل يحوم حول 

الواقع.
 وفي نص) السيد إبرة( تتعزز اللمحة 
الدرامية ببطلها السيد إبرة الصنديد 
الذي م��ا كان له ان يض��ع روحه على  
راحت��ه إال وهو واقف على ش��فا جرف 
هار فس��قط من��ه وما س��قوطه إال 

وقوع في اسر أعدائه.
وه��و املغامر الذي يرجو جن��اة واملدافع 
ال��ذي ينتظ��ر بارق��ة أمل تنق��ذه من 
الع��دو ال��ذي رم��ز ل��ه باخلي��اط وهو 
يصارعه من اجل غد جميل لكن قيده 
وأس��ره يؤجل انتصار احلق وهو احملارب 
الدونكيش��وتي الذي ما استسلم إال 
بس��بب االعتقال وه��و وان خارت قواه 
إال انه ال يرضخ وهك��ذا تظل صيرورة 
اجملتمع وتطلعه نحو األحسن رهنا به 

في زمن عم فيه اخلراب..
 وياتي نص) رس��الة إل��ى ذئب( امتدادا 
لن��ص) الس��يد إب��رة( حي��ث ال��ذات 

تنتف��ض عل��ى االس��تكانة والتخاذل 
مناصرة الس��يد إبرة في أسره، ويكون 
ن��ص) رس��الة الطي��ر( رس��الة الذات 
املولعة بزم��ن الورد املس��تيقظ على 
زمن الدخان ولذلك صارت الذات تنقم 

منتفضة بالكالم وحده :
ففي شروق الظالم 

روحي تهوم
لقد استيقظ اجلنون

فصارت تصارع فضته بالكالم ص38
وتخترق السطور مربعات ومستطيالت 
وقد انفرطت داخله��ا حروف كلمة أو 
أختصرت بكلمة دالالت معينة ويتخذ 
هذا االختراق ش��كل انتفاض امتدادي 
حيث كل نص س��ابق يس��لم طائعا 

للنص الالحق..
 وتعم��د الذات إل��ى الوجود لتراه على 
وف��ق رؤية الفالس��فة القدماء مكونا 
من أربع��ة اقانيم أو عناصر اختصرها 
الش��اعر بكلمة) مهاتنار(: املاء والنار 
والت��راب واله��واء وكل اقنوم يتخندق 

في لوحة احلياة مس��تكينا متعاطيا 
دوره باملقل��وب وبه��ذا تس��وء اللوحة 

احلياتية وتتشوه:
لقد اتخم اقن��وم التراب فصار جبال ) 

بال قمة(
وف��اض اقنوم امل��اء فصار تيه��ورا )بال 

نوح( 
وأج��ج اقن��وم النار فص��ار جهنم) بال 

حساب(
وعصف اقنوم الهواء فصار روحا 

تتجول بني خرائب االقانيم     ص53
وفي ن��ص) اقن��وم املاء( جن��دأ حكاية 
احلي��اة يتقاس��م بطولته��ا عنصران 
هم��ا الطي��ر والطبيعة الل��ذان كان 
في تصاحلهما خير الوجود وس��المته 
أما الي��وم فما عاد لوجودهما حضور . 
وتكمل نصوص) اقن��وم النار( و)اقنوم 
حكاي��ة  الت��راب(  اقن��وم  و)  اله��واء( 

احلياة.. 
ويتح��ول نص) أي��ام آدم الفان��ي( إلى 
قصة قصيرة ج��دا تتخللها انزياحات 

ش��اعرية تس��تحيل انثياالت تش��به 
اخلواط��ر لكنه��ا تداعي��ات الواعي��ة 
تنتفض على الزم��ان ممثال باليوم بعد 
أن تت��وزع فضاء الورقة أفقية الس��رد 

وعامودية الشعر.. 
ويبنى نص)س��نمار( على التناص مع 
بي��ت اجلواهري ال��ذي هو ف��ي األصل 
متن��اص عل��ى املس��توى املوضوع��ي 
م��ع حكاي��ة س��نمار الذي ص��ار مثال 
يضرب على الغدر ويطوع جبار الكواز 
على املس��توى اجلمال��ي نصه ليكون 
منتفضا على حكاية س��نمار بنصني 
بحروف صغيرة وكبيرة احدهما س��رد 
م��واز آلخر ه��و قصيدة نث��ر ويفصل 
بينهم��ا خط ممت��د باس��هم، يتبعها 
مبلح��ق ه��و عبارة ع��ن برقيات تس��ع 
بعنوان ) ملحق برقيات سنمار( تتخذ 

صيغة قصيدة النثر. 
ويكون نص) أل��واح( عبارة عن مقاطع 
شعرية يفصل بينها مربعات داخلها 
مواقي��ت مبتدئ��ة بالق��رون ومنتهية 
بالثوان��ي أما نص) م��ا تبقى لعطيل( 
فان الذات تس��رد فيه قصة أخطائها 
بضمير الغائب في حني يضع الشاعر 
ما تس��رده الذات باألنا من أخطاء بني 
مس��تطيل وضع على جانبيه مربعان 
صغيران وتتكرر هذه الترسيمة سبع 
مرات وكأن ال��ذات اخلطاءة وهي تبوح 
ال متل��ك إال ان تتكور في داخل ش��كل 

مغلق ..
ويك��ون نص) من الضاح��ك في املرآة( 
نصا جتريبيا برؤية فلسفية إزاء الكون 
ولعل هذا هو السبب في اتخاذه عنوانا 
رئيس��ا للمجموعة. والنص عبارة عن 
قصيدة نثر حتكي س��يرة احلياة بأربعة 
أجزاء اتخذت عنوانات) س��يرة الهواء 
وس��يرة امل��اء وس��يرة التراب وس��يرة 
الن��ار( ويتخ��ذ انتفاض النص ش��كل 
نص يتناثر عل��ى جانبي النص األصل 
منفرطا انثياال ومنش��طرا تداعيا بال 
قصدية وبشكل عمودي وبخط كبير 

وغامق .
 وم��ا ذلك إال انطباع رؤيوي ينطلق من 
اس��تيعاب نظرية احملاكاة األرس��طية 
حيث املوجودات لي��س لتكونها هيأة 
واحدة انها مزيج م��ن عناصر هي في 
االص��ل صورة حتاك��ي ص��ورة املثال أو 
بعب��ارة أخرى ه��ي محكي��ات حتاكي 
مثالية حياة تتس��امى فيها النفوس 
منتزع��ة م��ن دواخلها نزعات الش��ر 
الفط��رة  الت��ي ص��ادرت  الس��وداوية 
وأظلته��ا عن س��لوك طري��ق البراءة 

والصفاء.. 

قصيدة النثر بوصفها نصا منتفضا

أخبار

انطلقت أول أمس فعالي��ات مهرجان بابل الدولي 
الس��ادس للثقاف��ات والفن��ون، مبش��اركة محلية 
وعربية وعاملية واسعة، في املسرح البابلي الكبير، 
في مدين��ة بابل األثرية. ه��ذا املهرجان الذي يعقد 
وس��ط اجواء غير طبيعية، يش��كل عالمة فارقة 
في املش��هد الثقاف��ي البابلي، فهو اس��تطاع ان 
يلقي حج��را كبيرا ف��ي املياه الراكدة، واس��تطاع 
ان يتص��در الفعالي��ات الثقافي��ة ال��ي غالب��ا م��ا 
تتس��م باحمللي��ة. وحتى يعقد املهرج��ان، كان على 
القائم��ني عليه، جتاوز مطبات كثير، اولها: االرهاب، 
والفس��اد، وانتش��ار االفكار التي حت��رم مثل هكذا 
مهرجانات. تلك االفكار التي هددت قبل اس��ابيع، 
بقص��ف املدين��ة االثري��ة بالصواري��خ، ألن هن��اك 
غناء وحف��الت تقام عليها. تلك االف��كار التي ترى 
ان باب��ل، مدينة ملعون��ة، ومقلوبة، ويجب هدمها 
والتخلص من ش��رها وش��رورها. تلك االفكار التي 
ترى في بابل ندا ثقافيا، ودينيا لها، تسعى الى خلق 
تي��ار رافض للمهرجان، عبر ب��ث االفكار املغلوطة، 
وغي��ر الصحيح��ة، لتش��ويه س��معة املهرج��ان. 
املط��ب اآلخر، ه��و جتاهل السياس��ي ألهمية ودور 
الثقاف��ة في بناء االنس��ان، وبناء وط��ن قائم على 
اس��س س��ليمة. فبس��بب هذا التجاه��ل، عانت 
الثقافة ف��ي عدم وجود مرافق عام��ة، وبنى حتتية 
وال فوقي��ة للنهوض بها، وهذا ما ح��دث في بابل. 
لك��ن مهرجان بابل، جت��اوز ذلك التجاه��ل، وقرر ان 
ينهض بالثقاف��ة من ركام االهم��ال، الى منصات 
االهتمام واملتابعة. هذه الدورة من املهرجان، جاءت 
في وقت، بابل بأمس احلاجة الى اي نش��اط اعالمي 
او ثقاف��ي للف��ت االنظار اليها، فهي تس��عى عبر 
مجموعة من الش��باب الواعي ال��ى ضم بابل الى 
الئحة التراث العاملي، فجاء املهرجان ليس��تضيف 
علماء آثار وفنانني، لهم جمهور واسع، مع تغطية 
اعالمية مس��تمرة، ليقول للعالم: هذه بابل. حتى 
ان الفعاليات التي كانت تعقد في مدينة احللة في 
الدورات السابقة، قررت ادارة املهرجان ان تعقد في 
املدينة االثرية حصرا. فدعوة فنانني وشعراء وادباء 
ع��رب، الى بابل ه��و محاولة للف��ت انتباههم الى 
اهمية هذه املدينة واحلضارة العريقة التي خرجت 
من رحمها. فمن جانب اعطاء دعم معنوي واعالمي 
جله��ود ادراج بابل على الئحة الت��راث العاملي، ومن 
جانب آخر تنشيط السياحة الى هذه املدينة التي 
لو اس��تغلت بش��كل صحيح، لتحولت الى مركز 
سياحي عاملي، ملا متتلكه بابل من سمعة تاريخية 
وثقافي��ة بني الدول. املهرجان، عقد في هذا الوقت، 
وهو وقت متقدم قياس��ا بالدورات الس��ابقة التي 
تعق��دت في ش��هر مايو  م��ن كل ع��ام. لكن هذا 
الوق��ت، كان متزامنا كما قلنا م��ع دعوات االدراج. 
جاء ه��ذا املهرجان، وش��عاره) دورة نص��ر املوصل- 
آش��ور في بابل( لترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، 
وللقول بأن املشهد الثقافي يؤدي دوره كما ينبغي، 
ويقف الى جانب جهود املؤسس��ة العسكرية في 
حتقيق انتصاراته��ا في املوصل. ذلك االنتصار الذي 
ال ميكن ان يتحقق لوال جهود االعالم واعطاء صورة 

مشرقة له. 

لماذا مهرجان بابل؟

قراءةسالم مكي

ألف جني��ه )حوال��ي 1100 دوالر( ويكون 
احلاصل عليه��ا أو املتق��دم إليها واحدا 
م��ن الرواد، أو م��ن ذوي األس��ماء البارزة، 
من ذوي التأثير على األجيال الالحقة في 

مجاله.
وفي فئ��ة جوائ��ز االحتاد الت��ي متنح في 
س��تة أف��رع ف��از هش��ام خي��ري فياض 
عن ف��رع رواية اخليال العلم��ي بينما فاز 
محمد زكي الزراع بفرع أدب الطفل وفاز 
عم��رو دوارة ع��ن فرع النق��د األدبي كما 
ف��از مصطفى محم��ود محمد عن فرع 

الترجمة.
وذهبت اجلائزة في فرع ش��عر الفصحى 
مناصف��ة ب��ني عب��د الناص��ر اجلوه��ري 
وأحمد إبراهيم جاد وكذلك جاءت اجلائزة 
ف��ي فرع العامية مناصف��ة بني محمود 

الشاذلي ومحمود احللواني.
وتبل��غ قيم��ة جائزة االحتاد ف��ي كل فرع 

عشرة آالف جنيه )حوالي 550 دوالرا((
وف��ي فئ��ة اجلوائ��ز اخلاصة ف��از محمد 
ن��ادر خليف��ة بجائزة )محمد س��لماوي 
في النص املس��رحي( وفازت صفاء عبد 
املنعم بجائزة )يوسف أبو رية في الرواية 
والقص��ة القصي��رة( وف��از بك��ري عبد 
احلميد بجائ��زة )بهاء طاهر ألدباء مدينة 
األقصر( بينما حجبت جائزة عبد الغفار 

مكاوي لعدم تقدم أحد لنيلها.
وتبلغ قيمة اجلوائز اخلاصة خمسة آالف 
جنيه )حوالي 275 دوالر( بكل فرع ويقيم 
احت��اد كت��اب مصر، أح��د أق��دم احتادات 
وروابط الكتاب العربية، حفال لتس��ليم 

اجلوائز خالل األسابيع القليلة القادمة.

القاهرة ـ رويترز:
أعلن احتاد كتاب مصر برئاس��ة عالء عبد 
الهادي ي��وم اجلمعة نتائ��ج جوائزه لعام 
2016 والتي متنح في ثالث فئات هي جوائز 

التميز وجوائز االحتاد واجلوائز اخلاصة. 
وفي جوائز التميز ف��از الكاتب صنع اهلل 
إبراهيم باجلائزة ع��ن فرع الرواية في حني 
ذهبت اجلائزة عن شعر العامية إلى طاهر 
البرنبالي الذي توفي في وقت س��ابق من 

شهر مارس آذار اجلاري.
وفاز بفرع النق��د توفيق منصور وفي فرع 
الترجمة فاز شوقي جالل وفي فرع شعر 

الفصحى فاز صالح اللقاني.
وتبل��غ قيمة جائزة التميز في كل فرع 20 

هذه اللوحة . 
التش��كيليني  الفنانني  وكانت جمعي��ة 
العراقيني ف��ي بغداد قد وجهت في وقت 
س��ابق كتابا ال��ى إدارة امل��زاد وحذرت من 
بيع ه��ذه اللوح��ة كونها أح��د األعمال 
املسروقة ومت سرقتها في العام 1991 من 
النادي العس��كري في بغداد ، واشترتها 

إحدى املؤسسات الفنية في األردن .
وفيما يلي نص البيان: 

في ب��ادرة عراقي��ة نبيلة تظاف��رت فيها 
جهود خيرة ، قررت دار كرس��تيز للمزادات 
س��حب لوحة الفنان الراحل فائق حسن 
من مزادها املقرر إقامته في دبي الس��بت 

18 اذار 2017 ، ج��اء ذل��ك بعد أن طالبت 
جمعيتنا باستعادة العمل كونه مسروق 
م��ن الن��ادي العس��كري في بغ��داد عام 

.1991
وكانت السيدة ميسون الدملوجي رئيس 
جلنة الثقافة واألعالم في مجلس النواب 
العراقي قد وجهت وبناًء على توصية من 
جمعية الفنانني التشكيليني العراقيني 
رسالتني الى الدار ووزارة اخلارجية العراقية 

تطالب فيهما بوقف بيع اللوحة. 
وهن��ا نؤكد على دور املعم��اري العراقي ) 
أ.د. احسان فتحي ( املقيم في األردن الذي 

خاطب إدارة املزاد لنفس الغرض أعاله

بغداد - الصباح الجديد:

جن��ح الع��راق بإيق��اف بي��ع أح��د األعمال 
الفنية املهمة للفنان الرائد فائق حس��ن 
حتمل عن��وان ) معرك��ة ذات الص��واري ( ، 
والتي كانت إحدى اجلهات تروم بيعها من 
خالل مزاد كرس��تيز للمزادت العاملية في 

دبي .
وأص��درت جمعية الفنانني التش��كيليني 
العراقيني بيانا به��ذا اخلصوص قالت فيه 
أن إدارة م��زادات كرس��تيز عدل��ت عن بيع 

»صنع اهلل إبراهيم« يفوز بجائزة اتحاد 
كتاب مصر للتميز في الرواية

العراق ينجح في إيقاف بيع إحدى لوحات فائق حسن

خالد خضير الصالحي

)على هامش جلس��ة االستاذ مفيد 
اجلزائري الوزير االس��بق للثقافة في 
العراق ... مالحظة لم يتسن لها ان 

تطرح(
تفتقر الثقافة العراقية الى عالقات 
انتاج اعتيادي��ة كما هو حال االنتاج 
الثقافي ف��ي البلدان املتقدمة، فلم 
تتمك��ن الثقافة، في ظ��ل التخلف 
اجملتمعي، من ان تخلق س��وقا إلنتاج 
حتق��ق  اي  منتجاته��ا،  واس��تهالك 
وج��ود طرف��ني: طرف منت��ج يعيش 
على نتاجه الفني، وطرف مستهلك 
لنتاج��ات الثقافة، لذل��ك ال مناص 
للمثقف��ني من قبول واق��ع ان تكون 
الدول��ة اجله��ة املمول��ة للثقاف��ة، 
ولكنهم في الوقت نفس��ه يقعون 
ف��ي تناق��ض متلي��ه رغبته��م ف��ي 
خلق اس��تقالل عن توجهات الدولة 
وحاجاته��ا من الثقاف��ة. فقد كنت 
االح��ظ ان العديد منهم يدعون الى 
امرين يبدوان متناقضني ولكنهما اذا 
ما سلسال بالتتابع فانهما سيكونان 
متكاملني يدعم بعضهما بعضا ... 
ان املطالبة بدع��م الدولة للثقافة، 
واملطالب��ة بتصفي��ة وزارة الثقافة، 
ل��م تكون��ا دعوتني متناقض��ني، امنا 
هما دعوت��ان متتامتان الى: انش��اء 
جه��ة حكومي��ة مهمته��ا ص��رف 
االموال وتسليمها )االموال( ملا ميكن 
منفذي��ن ميداني��ني، اي مبعن��ى اخر 
الى )مقاول��ني ثانويني( من منظمات 
اجملتمع املدن��ي، وهي ذات االلية التي 
تنج��ز به��ا العديد م��ن املهرجانات 

واهمها مهرج��ان املربد، مع حتجيم 
تام للوزارة فيه اال من الناحية املالية 
ك��ون القوان��ني ال تس��مح بص��رف 
االم��وال اال م��ن جه��ة حكومي��ة، 
فيقوم احت��اد االدباء بتنفيذه ميدانيا 
باعتباره مق��اوال ثانوي��ا للمهرجان، 
وهي آليات، اذا نظرن��ا لها بواقعية، 

فهي لن تغير الواقع املتردي الثقافة 
في اجملتم��ع العراقي حتى لو تغيرت 
اجلهات احلكومية التي تصرف املبالغ 

او اجلهات املنفذة ميدانيا..
ان الت��ردي الثقافي لصي��ق بالتردي 
االجتماع��ي والسياس��ي ال��ذي هو 

حال العراق ككل..

البصرة عاصمة للثقافة العربية 
والتردي الثقافي العراقي

بوست

غالف الكتاب

في نصوص )من الضاحك في المرآة؟( لجبار الكواز
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طاهر: من الواض��ح أن الرفيق طارق 
عزيز كان يعي املزاج السائد في

 األمم املتح��دة. كانت )األمم( تس��عى 
بش��كل أو بآخر إلى  متري��ر قرار غير 
متحي��ز يك��ون ُمرضياً إلي��ران أكثر 
م��ن الع��راق. أعن��ي، إن ه��ذا القرار 
كان قد ُمرر أص��اً لكي يؤكد فكرة 
التعامل م��ع )األمم املتحدة( وقرارات 
)األمم املتح��دة(. أعني، أنا ش��خصياً 
أمي��ل إلى مفهوم أنه حالياً ال وجود 
جليش إيراني ف��ي األراضي العراقية. 
في الواق��ع، إذا لم يك��ْن هناك أحد 
موجوداً منه��م، عندئذ يكون القرار 
في صاحلن��ا. وهكذا، رمب��ا لن يرحب 
اإليرانيون به ألنه سيعمل لصاحلنا. 
عل��ى أي حال، اآلن م��ع وجود اجليش 
اإليران��ي، ألن الق��رار س��يصدر ف��ي 
يوم االثنني، ميكننا أن نس��تفيد من 
ي��وم آخ��ر، إذا كان هن��اك ف��رق في 
التوقيت يبلغ عش��ر س��اعات بيننا 
والوالي��ات املتحدة بدالً م��ن، إذا ُمرر 
الق��رار عندما يكونون وراءنا بعش��ر 
أو تسع أو ثمان ساعات في الواليات 
املتحدة ف��ي أثناء اجتم��اع مجلس 
األمن الدولي. أغلب الظن س��يكون 
لدينا نهار كامل. في أثناء هذه املدة 
الزمنية ميكننا القيام بعمل حاسم 

مع وجود قواتنا. 
طاه��ر: إنني حقيق��ًة أعتقد أن هذا 
الق��رار بلغت��ه الراهنة س��يقبل به 
اإليراني��ون ح��االً ألن معظ��م مواده 
ف��ي صاحله��م. ف��ي س��بيل املثال، 
فيما يتعلق بوقف جميع األنشطة 
العس��كرية اجلوي��ة، لدينا س��يادة 
كامل��ة في اجل��و؛ باملقارن��ة، هم ال 
ميلكون أي أفضلية ف��ي اجلو. فضاً 
عن األمور األخرى م��ن مثل تعطيل 
املاحة في اخللي��ج، هو أيضاً يعمل 
لصاحلهم ولي��س ملصلحتنا. أعني، 
إلى ذلك، ستكون الفقرات  استناداً 
مفيدة جداً لهم ما إن حتصل الهدنة 

وتتوقف احلرب. 
ذك��ر 1: ل��ن يك��ون الق��رار متوازناً. 
ال ميكنن��ا الق��ول إننا وحدن��ا الذين 
هوجمنا. أعني أن هناك قضايا أخرى؛ 
باألس��لحة  لق��د هجمن��ا عليهم 
الكيماوية وهجموا علينا باألسلحة 
الكيماوية.   )1(   ليس ثمة مشكلة 
هن��اك. ما م��ن مش��كلة، إمنا توجد 

قضايا معّلقة. 
صدام: رفيق عزت. 

عزت: س��يدي الرئيس، في احلقيقة 
باغتني القرار ... إيران ترفض املرة تلو 
املرة وال تزال تهجم علينا. إيران تتبع 
الش��عار: » ش��عارنا هو الدفاع عن 
بلدنا، اس��تعادة أرضنا وس��يادتنا. » 
إيران تصّرح قائلة إنها بكل الوسائل 
تريد احتال العراق، اإلطاحة بالنظام 
العراق��ي، تغيي��ر النظ��ام وطريقة 
احلكم. من الواضح، إنهم متلهفون 
لكس��ب األرض، الش��عب، املب��ادئ 
العراقية وحتى وجود العراق حتديداً. 
هذا اجملتمع الدولي الذي كان يصغي 
ويراق��ب عل��ى مدى س��تة أع��وام، 
وبعدها أم��ور من مثل ق��رار متوازن 
يصدر من )مجلس األمن( حيث حاول 
أن يلبي الشؤون اإليرانية من دون أي 
اعتبار لوضع العراق وشؤونه. وحتى، 
يأتي الش��جب، حتى الش��جب كان 
مذكوراً ف��ي مصطلحات عامة في 
املادة األولى. في م��ا يتصل باحتال 

األرض، لقد احتللنا أرضهم واحتلوا 
هم أرضنا. كما أضاف��وا قائلني إننا 
اس��تهدفنا س��فنهم، قمنا بش��ن 
واس��تهدفنا  كيماوي��ة،  هجم��ات 
الطائرات املدني��ة. إنهم يّدعون أننا 
اس��تهدفناهم كم��ا ل��و أنهم لم 

يستهدفونا. 
صدام: ويضربون مناطق مدنية. 

ع��زت: اس��مح لي، قص��ف املناطق 
املدني��ة بالقنابل، قصف الس��كان 
املدنيني بالقنابل. لقد أضافوا س��ت 
م��واد باجملم��وع، زاعمني أنن��ا فعلنا 
ذلك. باس��تثناء م��ادة واحدة فقط 
اشتركنا فيها معاً، وهي املادة األولى 
] الت��ي [ تتعلق باحتال األرض، وهي 
مشتركة. لقد احتللنا وهم احتلوا. 
عل��ى أي حال، امل��واد األرب��ع التالية 
موجهة إلينا فقط. وإذا فعلنا ذلك، 
كما ل��و أننا اس��تهدفنا الس��فن، 
قمن��ا بش��ن الهجمات باألس��لحة 
الكيمياوي��ة، وقصفنا مناطق آهلة 

بالسكان املدنيني. 
ع��زت: س��نتجادل كذل��ك ف��ي ما 
الكيماوية. نحن  يخص الهجم��ات 
نقول إنكم ] اإليرانيني [ هاجمتمونا 
أيضاً. ميكننا أن نأتي بش��هود عيان 
ودلي��ل إليهم. من جانبنا، بوس��عنا 
أن نأتي باجلرح��ى واألموات من جراء 
أن  أعن��ي  الكيماوي��ة.  الهجم��ات 
املوضوع يجب أن يظل بيننا فقط.  

صدام: رفاق، م��ن الواضح أن العالم 
كل��ه ] أي جمي��ع البل��دان [ مبا فيه 
الدول العظمى، يضعون مصاحلهم 
ومسؤولياتهم قبل مصالح العالم 
في أثناء النزاعات العس��كرية. في 
ظل أي ظ��رف من الظ��روف، أي نوع 
من القرارات س��يؤثر عل��ى األطراف 
األخرى. على مدى زمن   طويل، هذه 
القضية عكسها اإليرانيون بشكل 
واض��ح. إن قراره��م ال يتعام��ل مع 
ال��وكاالت العاملية واإلقليمية جعل 

واإلقليمية  العاملي��ة  الوكاالت  هذه 
عل��ى  اس��ترضائهم  نح��و  متي��ل 

حسابنا. 
لقد ح��ذرُت الرفيق ط��ارق من هذه 
القضي��ة؛ لق��د قل��ُت ل��ه أن يكون 
سياس��ياً إمنا كذلك واضح��اً وحاداً 
في متابعته. بخ��اف ذلك، ذات يوم 
س��يمررون القرارات ض��د مصاحلنا؛ 
م��ا هو جدير بالذكر ه��ذه الوكاالت 
اإلقليمية والوساطات التي جعلتنا 
نقول في املؤمتر اإلس��امي األخير: » 
تكفينا هذه املس��ائل اإلسامية. » 
ونتيج��ة لذلك، س��يتعاملون مع – 
يج��ب أن يكون هناك ق��رار بعد كل 

هذا الضغ��ط. فيما يخص القضايا 
التي بيننا وبني إيران، )مجلس األمن( 
لن يجلب لنا الس��ام. واضح أن هذا 
القرار لن يجلب لنا السام ألنه ليس 
ق��راراً، تزكية أو بياناً. ليس هنا إلزام، 
ليس هناك إكراه. إيران ستفتش عن 
السام فقط حني تش��عر أن احلرب 
ضد مصاحلها، وباألخ��ص إذا كانت 
] احل��رب [ تؤذيها أكثر من الس��ام. 
وإذا اعتق��دوا أن الس��ام س��يكون 
أس��وأ من احلرب، عندئذ سيواصلون 
القتال. طاملا هم يحسبون أن احلرب 
تس��اعدهم على حتقيق املكاس��ب، 

سيستمرون في القتال. 
استغلْت إيران عامل املباغتة ضدنا 
فيما يتعل��ق باجلهة والتوقيت. لقد 
أقبل��وا عبر أس��وأ منطق��ة، والتي 
كانت مواتية لهم إمنا ليس لنا. أعني، 
مبشيئة اهلل، بعد أن نسحقهم في 
ه��ذه املعرك��ة، أعتق��د أن املعركة 
عس��كرياً ق��د انتهْت تقريب��اً ألنها 
أجُنزْت من خال عاملني مهمني. إيران 
أضاعْت العامل الثالث الذي تضمن 
اجلانب��ني السياس��ي واالقتص��ادي، 
فضاً ع��ن العامل الس��ايكولوجي 
الذي يأتي مباش��رًة بع��د هزميتهم 
العس��كرية. إيران لم تك��ْن تتصور 
أنه��ا تباغت الع��راق ف��ي التوقيت 
واملوقع. كاهما – في املوقع نفس��ه 
ال��ذي كان – نف��س املوق��ع والي��وم 
اللذين كانا معاً غير مواتيني للعراق، 
تربيزة Tarbiza )كلمة غير مفهومة 
– م.(، املط��ار، مس��تنقعات املل��ح، 
الفاو، وسواها. لقد حشدوا قواتهم 
حتى اآلن. حتى يوم أمس ُس��حقْت 
14 فرقة عسكرية. إذا كانت إيران ال 
تدرك زوالها العس��كري، ستستمر 
في القتال. هل نوافق كلنا على هذا 

الرأي؟ 
أصوات عدد من الذكور: نعم، نعم. 

صدام: حس��ناً، هذا يعن��ي أنهم ال 

يريدون الس��ام. عل��ى كل حال، من 
جانب نح��ن نحتاج إل��ى احملافظة ، 
حس��ناً، إنه ليس جانباً واحداً فقط 
بل ثاثة جوانب نحتاج إلى احملافظة 
الس��ايكولوجي  الوض��ع  عليه��ا: 
للشعب، ش��عبنا. يجب أال نُباغت. 
مجلس األم��ن أو املنظمات الدولية 
بواس��طة  تخدعن��ا  أال  يج��ب 
التصريح��ات الت��ي من ش��أنها أن 
جتردن��ا م��ن حقوقن��ا؛ مثلما حصل 
عندما ُخدع العرب بواسطة احلجج 
األمريكي��ة أو احلج��ج البريطاني��ة. 
لقد ضاعْت األراضي العربية بسبب 
التبري��رات األمريكي��ة. لن نس��مح 

ألنفس��نا بأن نفقد أي ش��يء. وملاذا 
يتع��ني علين��ا أن نفق��د أي ش��يء 
على أي حال. مل��اذا؟ إذا كانوا يريدون 
احلرب، عندئذ س��نواصل القتال. إذا 
كانوا يريدون السام، عندئذ سنلجأ 
للس��ام. لكننا لن نس��مْح ألي فرد 
أن يحرمنا من أي ح��ق من حقوقنا. 
س��وف لن نستس��لم للمفاوضات 
غي��ر الش��رعية. ألي��س كذلك؟ لن 

نقبل قراراً يلحق الضرر بشعبنا. 
نقطت��ي الثالث��ة واألخي��رة هي إننا 
نحت��اج إل��ى أن نتص��رف بحكم��ة 
اجملتم��ع  يس��ترضي  م��ا  مبس��توى 
الدولي. في بعض األحيان من املفيد 
أن نُظهر الصابة في امليدان العاملي. 
وبن��اًء على ذلك، أعتقد أنه علينا أال 
جنيب. يجب علينا أال جنيب أحداً. في 
احلقيقة. لم ال نرد؟ نحن ال نرد حتى 
إذا ُم��رر الق��رار. بوس��عنا أن نرد بأن 
نقول إن القيادة ال تزال تضع صياغة 
للرد. القي��ادة تتأمل ف��ي القضية. 
نحن ال نري��د أن جنيب إل��ى أن يدرك 
)مجل��س األمن( أن��ه يتعني عليه أن 
ينظر إلينا بجدي��ة، أن يأخذنا بنظر 
االعتب��ار. وحينئ��ذ فقط س��يتعني 
عليه��م أن يأخ��ذوا املوقف العراقي 
بنظر االعتبار ويُنفذوا آلية ما تكون 

في صاحلنا. 
] مجلس األمن [ يجب عليه أن يدرك 
أن��ه يوج��د ه��ذا الش��يء. أن العراق 
لدي��ه ح��دود وتخوم ال يس��تطيع أن 
يتجاوزها. في م��ا يتعلق بهذا األمر، 
الفط��رة  إن  أعن��ي،  اهلل،  ش��اء  إن 
الس��ليمة توحي بأن��ه إذا كان قد مت 
إق��راره 99 باملائة عندئذ س��ترفضه 
إيران وتبقى نس��بة واحد باملائة. هل 
األمر نفسه بالنسبة لنا؟ هل نوافق 
على 99 باملائة ونرفض نس��بة واحد 
باملائ��ة؟ عار علينا. أعن��ي عار علينا، 
إذا كان��ت ه��ذه ه��ي احلالة، س��وف 
يس��رقون منا  بالتأكيد. سيسرقون 

من��ا. إي��ران عندئذ س��تقوي موطئ 
قدمها في األراضي العراقية احملتلة. 
ستقرر )على راحتها( متى تنسحب. 
)أي عل��ى مه��ل ووقتما تش��اء – م.( 
في م��ا يخ��ص أس��رانا، س��يقررون 
متى يحصل تبادل األس��رى – س��واء 
يكون تبادل األس��رى كلي��اً أو جزئياً. 
إذا ملنا إل��ى هذا املوقف بواس��طة 
جتن��ب اس��تهداف األه��داف املدنية 
والبن��ى التحتي��ة، جتنب اس��تخدام 
األسلحة الكيماوية، وجتنب اعتراض 
املاح��ة البحرية واجلوية، عندئذ نبدأ 
بالنحيب والذعر. أنا متيقن من أنكم 
تعرف��ون ماذا أقصد بكلمة )نحيب(؟ 
إنه يش��به ولد صغير يعدو وراء رجل 
بال��غ ... حاولوا أال تعلقوا آماالً كبيرة 
على أي بلد عربي. إن أي واحد منهم 
يب��دأ بالتعبير عن رعبه ما إن يصبح 
عرض��ة للهج��وم. نحن، من��ذ متى، 
لقد وافقنا وم��ع ذلك لم نزْل نحارب 
اإليرانيني. لقد التزمنا بكل القرارات. 
إمنا اآلن ه��و غير مقبول ألن إيران هي 
الت��ي هاجمتنا. ما إن ننجح في طرد 
اإليرانيني عندئذ س��نقبل بالتسوية. 
ه��ذا س��يقّوينا لك��ي نس��تمر في 
الكفاح والقتال. لن نعطيهم فرصة 

لكي يقولوا إن العراق رفض القرار. 

هوامش:
إي��ران اس��تخدمْت  أن  يب��دو    )1 (
بص��ورة  الكيماوي��ة  األس��لحة 
ضئيلة نوعاً ما، إن لم تس��تخدمه 
عل��ى اإلطالق. مخاطب��ات املديرية 
العامة لالس��تخبارات العسكرية 
ومذكراتها   )GMID ال���  العراقي��ة( 
اس��تخدمْت  إي��ران  أن  تّدع��ي 
)الفوس��جني( ف��ي 1987، وهو غاز 
اخل��ردل ف��ي مناس��بات ع��دة في 
املس��يل  )الغ��از   CS وال���   ،1987
للدموع( ف��ي 1983، 1986، و1987. 
إنت��اج  أن  اس��تنتجْت   GMID ال��� 
بقي  الكيماوية  إي��ران لألس��لحة 
مح��دوداً، وأن إيران كانت تخش��ى 
خ��زن الذخيرة الكيماوي��ة بالقرب 
م��ن منص��ات إط��الق الصواري��خ 
اخلاصة بها خوفاً من القوة اجلوية 
إي��ران  وأن  العراقي��ة،  واملدفعي��ة 
إل��ى األس��لحة الكيماوية  تفتقر 
املؤث��رة، املنتج��ة محلي��اً. واألكثر 
من ذلك، أش��ار أحد التقارير إلى أن 
إيران كانت حتاول باس��تماتة إنتاج 
عوامل كيماوية وأن تس��تخدمها 
رداً على االستخدام العراقي أو في 
حالة إذا كانت إيران غير قادرة على 
صد الهجم��ات العراقية. للبحث 
عن أمثلة على االستخدام اإليراني  
احملتم��ل للس��الح الكيم��اوي ضد 
العراق، أنظر املذكرات الصادرة من 
قبل ال� GMID التي تناقش قدرة إيران 
في مج��ال األس��لحة الكيماوية، 
SH- 14 أيلول)س��بتمبر( 1988، في

مذك��رات   «  :898-GMID-D-000
لالس��تخبارات  العام��ة  املديري��ة 
تناق��ش   )GMID( العس��كرية 
ق��درة إيران ف��ي مجال األس��لحة 
الكيماوية »، تشرين األول )أكتوبر( 
1988؛  )س��بتمبر(  أيل��ول   –  1987
أنتوني أج. كورديس��مان:  » العراق 
االقتصادي��ة:  العقوب��ات  وح��رب 
وأس��لحة  التقليدية  التهدي��دات 
 :CT ،الدمار الشامل » )ويستبورت

برييغر، 1999 (: 529 – 530.  

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

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 28« 

صدام: رفاق، من 
الواضح أن العالم كله 

] أي جميع البلدان [ بما 
فيه الدول العظمى، 
يضعون مصالحهم 
ومسؤولياتهم قبل 

مصالح العالم في أثناء 
النزاعات العسكرية. 

في ظل أي ظرف من 
الظروف، أي نوع من 
القرارات سيؤثر على 
األطراف األخرى. على 

مدى زمن

عزت: اسمح لي، قصف 
المناطق المدنية 
بالقنابل، قصف 

السكان المدنيين 
بالقنابل. لقد أضافوا 

ست مواد بالمجموع، 
زاعمين أننا فعلنا ذلك. 
باستثناء مادة واحدة 
فقط اشتركنا فيها 
معًا، وهي المادة 

األولى ] التي [ تتعلق 
باحتالل األرض
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علي عبد األمير صالح

عندما يصبح طارق عزيز مرجع القيادة لفهم التعامل مع األمم المتحدة
استعمال السالح الكيمياوي فرصة لالستقواء على المنطقة 

صدام وطارق عزيز في أحد مؤمترات اجلامعة العربية

1



اعالن االحد 19 آذار 2017 العدد )3652(

Sun19 Mar 2017 issue )3652( 12



13 االحد 19 آذار 2017 العدد )3652(اعالن

Sun19 Mar 2017 issue )3652(



البصرة ـ سعدي علي السند: 

الثقاف��ة  قص��ر  قاع��ة  ش��هدت 
نهاي��ة  البص��رة  ف��ي  والفن��ون 
األس��بوع املاضي افتت��اح املعرض 
الس��نوي لنتاجات طلبة ومعلمي 
الواقعة  ومدّرس��ي جميع املدارس 
ف��ي مناط��ق نظ��ران  ، املش��راق، 
املطيح��ة، البص��رة القدمية و حي 
الزيت��ون لتش��كّل الوجب��ة األولى 
من املدارس لتش��هد قاعة القصر 
هذا األٍس��بوع واألسبوع الذي يليه 
افتت��اح معارض امل��دارس املتبقية 
الواقع��ة داخ��ل مرك��ز محافظة 

البصرة.
معرض اليوم قص شريط افتتاحه 
املع��اون الفن��ي ملدي��ر ع��ام تربية 
البص��رة علي رحم��ة رحيم اجلاف 
نياب��ة ع��ن  املدي��ر الع��ام بحضور 
نقيب املعلمني عالء الزركاني وعدد 
كبي��ر م��ن الضي��وف وممثل��ني عن 
ادارات املدارس املش��اركة وعدد من 
الطلبة وموظفي وموظفات قصر 

الثقافة.
املش��اركة  امل��دارس  وق��د عرضت 
أجمل األعمال الفنية واليدوية من 
إبداعات ومواهب الطلبة واملعلمني 

واملدرسني .
وقال املعاون الفني ملدير عام تربية 
ِ  » الصباح اجلديد » : ان  البص��رة ل�
هذا املعرض يع��د تظاهرة ابداعية 
كب��رى أرادت به��ا مديريتن��ا ه��ذا 
الع��ام ان تنطل��ق  التظاه��رة من 
رحاب قاعة قص��ر الثقافة تأكيًدا 
وجتسيًدا لعمق العالقة التي يرتبط 
بها قصر الثقافة مع تربية البصرة 
على طريق صناعة اإلبداع املشترك 

وبعد ان وج��دت مديرية التربية أن 
قص��ر الثقافة حقق خ��الل الفترة 
املنصرم��ة وم��ازال يحق��ق اجنازات 
ابداعية ق��ال عنها جميع املبدعني 
بأنها اجنازات تستحق الوفاء واحملبة 
كونه��ا جمع��ت كل املبدعني حتت 
خيمة اجلمال األبداعي وكانت قاعة 
القص��ر منطلق��اً ألحتض��ان كل 
مايخص الثقافة بأروع تفاصيلها.

واض��اف  :ان ه��ذا الي��وم مت أفتتاح 
نتاج��ات الوجبة األولى من املدارس 
الت��ي أش��رنا لواقعه��ا اجلغراف��ي 
املدارس  وتنتظرن��ا وجبات لبقي��ة 
الواقع��ة داخ��ل مدين��ة البص��رة 
وسيتم افتتاح معارضها في نفس 
القاع��ة هذا األس��بوع واألس��بوع 
الس��ابع  بع��د  وتنته��ي  املقب��ل 

والعشرين من شهر آذار احلالي .

أبداعات تبعث على الفرح
جمالي��اً  عرض��اً  ش��هد  املع��رض 
لصناعات يدوية ورسومات جميلة 
وابداعات في مج��ال صناعة الورد 
وتش��كيالت من النشرات اجلدارية 
في شتى اجملاالت العلمية واألدبية 
والتخطيطات  والصور  واألنسانية 

املعبرة .

كل  الثقاف��ة  قص��ر  هي��أ  وق��د   
مس��تلزمات العرض من بارتشنات 
ه��ذه  ماحتتاج��ه  وكل  ومناض��د 
الفعالية الكبيرة من وسائل حتقق 

لها النجاح.
قص��ر  مدي��ر  املظف��ر  عبداحل��ق 
الثقافة في البص��رة التابع لدائرة 
العالقات الثقافية العامة في وزارة 
الثقاف��ة قال :   لقد تعاون موظفو 

قصر الثقاف��ة بنحو ملفت للنظر  
م��ع إدارات امل��دارس الت��ي عرضت 
نتاجاته��ا ليجس��دوا روح الوف��اء 
للعملية التربوية ومن يعمل على 
اجناحه��ا م��ن معلمني ومدرس��ني 
وصوال الى بناء جيل نطمح جميًعا 
أن يك��ون جي��ل الف��رح والتف��وق 
والبن��اء واخلير عل��ى طريق خدمة 

العراق الغالي.

منافسة طيبة 
اللجن��ة املش��رفة عل��ى املع��رض 
من شعبة النش��اط املدرسي في 
مديري��ة تربية البص��رة أكدت في 
كلم��ة لها عل��ى هام��ش افتتاح 
املعرض بأن جميع املدارس املشاركة 
كان��ت رائعة ومتميزة ف��ي تهيئة 
نتاجات تعزز من العملية التربوية 
وتس��هم في أن جتعل من الطالب 
مبدع��اً في هوايت��ه ومواهبه كما 
هو مب��دع في دراس��ته ,وفي ضوء 
املنافس��ة الش��ريفة والطيبة بني 
اللجنة  وجدت  املش��اركة  املدارس 
إن مدرس��ة الصاحل��ات ق��د ف��ازت 
باملرك��ز األول ف��ي ه��ذا املعرض ,اذ 
متي��زت مبعروض��ات كان لها وقعها 
الترب��وي في نفوس زائ��ري املعرض  
ومت في اختت��ام احتفالية األفتتاح 
توزيع ش��هادات الش��كر والتقدير 
وش��هادات املش��اركة على جميع 
الت��ي وص��ل  املش��اركة  امل��دارس 

عددها الى )34 ( مدرسة .
و قدم��ت مديري��ة تربي��ة البصرة 
ش��هادة ش��كر وتقدير ال��ى  قصر 
البص��رة  ف��ي  والفن��ون  الثقاف��ة 
اعت��زازًا ب��دوره ف��ي احتض��ان هذا 
النش��اط التربوي املتمي��ز وتهيئة 

كل مستلزمات أجناحه.

احتضنته قاعة قصر الثقافة والفنون في البصرة

افتتاح المعرض السنوي لنتاجات الطلبة والمعلمين والمدرسين
شريط ملون

جوجل تنفي الدعاية
لفيلم »الجميلة والوحش«

ألغت ش��ركة جوجل تس��جيال صوتياً عن فيلم »اجلميلة 
والوح��ش«، الذي أنتجته ش��ركة ديزني، يش��تغل بصورة 

تلقائية عند بدء عمل جهاز »جوجل هوم«.
وجه��از »جوجل ه��وم« عبارة ع��ن مكبرات ص��وت رقمية 
ذكي��ة، طورتها غوغل، وطرحتها ف��ي الواليات املتحدة في 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
ويقول املتحدث في التس��جيل »نلف��ت انتباهكم إلى أن 
عرض فيل��م اجلميلة والوحش من ديزني يبدأ اليوم«، وذلك 
بعد ذكر الوقت، وحالة الطقس، وأحدث املعلومات بش��أن 

حركة السير واملواصالت.
وفي فيديو نش��ر عل��ى موقع تويتر للتواص��ل االجتماعي، 
يتح��دث التس��جيل الصوت��ي أيضا ع��ن قص��ة الفيلم، 
ويقترح على املشترك أن يوجه املزيد من األسئلة عن »بِل« 

الشخصية الرئيسة في الفيلم.
ونف��ت جوجل أن يكون احملتوى الصوتي على »جوجل هوم« 

إعالنا للفيلم.
ويأتي التس��جيل الصوتي عن »اجلميل��ة والوحش« ضمن 
خاصي��ة »يومي« حيث يقدم املس��اعد الرقمي في اجلهاز، 

معلومات تشمل مقترحات لليوم ومواعيد، وأهم األنباء.
وقالت متحدثة باس��م جوجل »لم يكن ذلك مقصودًا به 

الدعاية«.
وأضاف��ت »ما انتش��ر عل��ى االنترنت كان ضم��ن خاصية 
»يوم��ي« التي تق��دم معلوم��ات ميكنها مس��اعدتك في 

يومك. وأحياناً ننشر محتوى يتزامن عرضه مع اليوم«.
ومضت قائلة »نواصل اختبار طرق جديدة لنش��ر محتوى 
متفرد للمش��تركني، وكان ميكننا أن نبذل املزيد من اجلهد 

في هذه احلالة«.

هطول »أمطار مميتة« في بيرو
أدى االرتف��اع املفاجئ، وغير الطبيع��ي لدرجات حرارة مياه 
احملي��ط الهادئ قبالة بي��رو، إلى هطول أمط��ار تعد األكثر 
هالكاً من��ذ عقود، مع ح��دوث انهيارات أرضي��ة، وفيضان 
لألنه��ار جرفت الناس وانس��داد الطرق الس��ريعة، وتدمير 
احملاصي��ل، في مؤش��ر محتمل عل��ى منط عامل��ي لظاهرة 

النينو هذا العام.
وقالت الس��لطات، اجلمعة، إن 62 شخصاً في األقل قتلوا، 
وأصبح أكثر من 70 ألف ش��خص بال مأوى، حيث سقطت 

في موسم األمطار في بيرو 10 أضعاف األمطار املعتادة.
وقال رئيس الوزراء، فرناندو زافاال، إن نحو نصف بيرو أعلنت 
حالة الط��وارئ، للتعجيل باملوارد في املناط��ق األكثر تأثرًا 
وغالًبا في الش��مال، حيث حطم س��قوط األمطار األرقام 
القياسية في مناطق عدة، وتستعد بيرو ملواجه شهر آخر 

من الفيضانات.

حريق بأشهر ناطحة سحاب في العالم
قال مس��ؤولو إطف��اء إن حريقاً صغيرًا ش��ب في الطابق 
السفلي من ناطحة الس��حاب الشهيرة »إمباير ستيت« 

في نيويورك اجلمعة.
ونقلت رويترز عن متحدث باسم إدارة اإلطفاء في نيويورك، 
إنه ل��م ترد تقارير عن أي إصابات ف��ي احلريق الذي بدأ نحو 
الس��اعة 1420 بالتوقيت احمللي »1820 بتوقيت جرينتش« 
وأدى إل��ى إخ��الء الطابق الس��فلي من ناطحة الس��حاب 

املكونة من 102 طابق.
وأض��اف املتحدث أنه لم يحدث إخ��الء لبقية البناية التي 
جتتذب أكثر م��ن 3.5 مليون زائر من أنحاء العالم س��نوياً.

وفتحت السلطات حتقيقاً للوقوف على سبب احلريق. 

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية
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بغداد - الصباح الجديد:
مبش��اركة أح��دى عش��رة جامع��ة 
حكومية وأهلية انطلقت فعاليات 
االسبوع الثقافي الثامن في جامعة 
الكوفة الذي يقيمه قسم التعليم 
املستمر بالتعاون مع امانة مسجد 
الكوفة املعظم وامل��زارات امللحقة 

به .
وقال رئيس جامعة الكوفة االستاذ 
ان  الس��هالوي  مه��دي   الدكت��ور 
االس��بوع يهدف لتحري��ك اجلوانب 

والعلمي��ة  والفني��ة  الثقافي��ة 
والرياضي��ة واالبداعي��ة بني الطلبة 
واداة  للربط بني اجلامعة ومجتمعها 
وصق��ل مواه��ب الطلب��ة وتنمية 
املنافس��ة  روح  واذكاء  مهاراته��م 

وتوسيع دائرة التواصل بينهم .
هذا واكد املنس��ق العام للموسم 
االستاذ هادي العارضي : ان االسبوع  
الثامن امتاز مبشاركة احدى عشرة 
جامعة حكومية  واهلية ، وتضمن 
أيضاً حفل االفتتاح كلمة  اللجنة 

القاه��ا  للمهرج��ان  التحضيري��ة 
الدكتور محس��ن العبادي املساعد 
العلمي لرئيس اجلامعة  وانش��ودة 
النجف مدينة الفداء لفرقة انشاد 
اجلامع��ة وعرض مس��رحي بعنوان 
)اغنية التم( لطلبة قس��م التربية 
الفني��ة ف��ي كلي��ة التربي��ة ، كما 
ش��هد اليوم االول لألسبوع افتتاح 
معرض الفن واالبداع الطالبي الذي 
تضمن صوراً فوتوغرافية النتصارات 
القوات االمنية واحلش��د الش��عبي 

وصوراً ملعالم جنفية واخرى في الفن 
التشكيلي وبازار للحرف اليدوية .

وحضر االفتت��اح  ممثل وزير التعليم 
التعال��ي والبح��ث العلمي وممثلون 
لعدد من اجلامع��ات العراقية وعدد 
م��ن عمداء كلي��ات اجلامعة وجمع 
م��ن املس��ؤولني ف��ي دوائ��ر الدولة 

وجمع  غفير من طلبة اجلامعة . 
ويس��تمر املهرجان  ملدة سبعة ايام 
ويتضمن عرض عدد من االنش��طة 
وادبية  قرآنية  الطالبية ومسابقات 

ورياضية متنوعة.
م��ن جانب آخر أقامت كلية التربية 
الكوفة  األساس��ية ف��ي جامع��ة 
معرضه��ا الثاني للكت��اب العلمي 
الروائ��ع  دار  مبش��اركة  والثقاف��ي 

للنشر والتوزيع  .
وقال الدكتور ميثم مهدي احلمامي 
: ان الكلية  تسعى إلى نشر احلراك 
العلمي والثقافي في مدينة النجف 
االش��رف وم��ن هذا املنطل��ق عززت 
الكلي��ة خطواتها من أجل رس��م 

برامج تثقيفي��ة لطلبتها، فجاءت 
مبادرة افتتاح معرض الكتاب للمرة 
الثانية خالل العام الدراس��ي اجلاري 
لغرض تعزيز ثقافة انتشار الكتاب 
وتس��هيل مهمة احلص��ول عليه ، 
العناوين  املعرض ش��تى  وقدشمل 
ومنها ) اللغة العربية، الفلس��فة، 
املنط��ق، املس��رح، عل��وم الق��رآن، 
اإلع��الم، ري��اض األطف��ال والتاريخ 
احلديث واملعاصر( ,ويس��تمراملعرض  

ملدة أسبوع .

انطالق فعاليات األسبوع الثقافي الثامن في جامعة »الكوفة«



ميثم عادل*
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قرعة )الشامبيونز 
ليج( مواجهات طاحنة!

لو كان الريال يخش��ى منافساً ملا رأى في اخلصوم من هو 
أولى باجملانبة من بايرن ميونيخ ومدربه )كارلو انشيلوتي( 
كثير االطالع ، الدقيق النظر، املستش��ف بنفاذ بصيرته 
كن��ه االم��ور التكتيكي��ة ومراميها وال��ذي كان باالمس 

القريب على رأس الهرم الفني للملكي.
في اجلانب االخر الميكن بأي ش��كل من األشكال القول ان 
الفريق البافاري العتيد ينعم بالراحة بعد القرعة املدوية 
مادام يبصر من هو أس��مى درجة من��ه وارفع مكاناً بعدد 
ألقاب الكاس ذات األذنني )11( لقباً. العالم سيكون على 
موع��د مع مباراة م��ن العيار الثقيل، اخلط��ر اخملوف فيها 
ليس بأحاديث صحف ش��تاء اوروبا القارص امنا مبا ينبغي 
ان يُح��ذر ويُخاف وهو خروج واح��د من الفريقني العريقني 
فاحلس��رة اهون علي من محاولتي وصف اسلوب مغادرة 

احدهما.
املب��اراة االخرى املثيرة واالكثر ش��غفاً وق��وًة جلماهير كرة 
الق��دم لق��اء اجلبابرة ب��ني الس��يدة العج��وز والبلوغرانا 
املنتشي بفوزه اإلسطوري على )سان جيرمان( الباريسي 
بعدما أيق��ن اجلميع ان الفري��ق الكاتالوني خرَّ مغش��ياً 
عليه متجرداً من اسلوب )التيكي تاكا( الذي اشتهر فيه 
لينتف��ض في مباراة االياب ويرغي ويزبد كالبحر الطموح 
يعب عبابه ويطم��وا ويطغوا ومتخضت عاصفته املزلزلة 
فأبص��رت رياح��ه الهوج��اء س��تة أهداف مزقت ش��باك 
الباريس��يني وايقضتهم من حلمهم اجلميل. اال ان بطل 
إيطاليا س��يحاول ان يس��اور رواعد ال )ام اس ان( ويطاول 
ب��وارق زهو ابناء كتالونيا ولن يُغمد حس��امه حتى الرمق 

االخير. هذا ماافرزته قرعة دوري االبطال.
مباريات ستمتقع فيها األلوان وتشخص االبصار وتسهو 
االطراف وتكتس��ي القارة العجوز بثياب احليرة والدهشة 

حينما تبصر نتائجها النور!!

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلع��ب ف��ي الس��اعة 4 م��ن عصر 
اليوم االحد منتخبنا األوملبي وفريق 
نادي الزوراء مباراة جتريبية يضيفها 
ملعب كربالء الدولي مباراة جتريبية 
بطلب من م��درب املنتخب األوملبي 
عبد الغني ش��هد، وقال عضو ادارة 
نادي الزوراء املنس��ق اإلعالمي، عبد 
الرحمن رش��يد، ان فريقه سيتوجه 
صب��اح اليوم االحد إل��ى محافظة 
كرب��الء من اجل اج��راء املباراة التي 
س��تصب في صال��ح األوملبي الذي 
بدأ يختبر الالعبني الذين شملتهم 
اس��تعداداً  ش��هد  امل��درب  دع��وة 

لألستحقاقات املقبلة.
واوضح ان ادارة الزوراء تقدم الشكر 
لوزي��ر النق��ل كاظم فنج��ان، بعد 
ص��رف الدفع��ة الثانية م��ن عقود 
الالعبني للموس��م احلالي، مش��يراً 
إلى ان هذه خطوة مهمة تس��هم 
في تقدم الفريق االبيض وهو يلعب 
على جبهتي الدوري املمتاز وبطولة 

كأس االحتاد اآلسيوي.
ويق��ف الزوراء ف��ي املرتب��ة الرابعة 
ف��ي ال��دوري املمتاز ول��ه 41 نقطة 
بف��ارق 6 نق��اط عن املتص��در فريق 
النف��ط، وميلك 3 مباري��ات مؤجلة، 
وعل��ى صعيد بطول��ة كأس االحتاد 
اآلس��يوي، يحتل املرك��ز الثاني وله 
5 نقاط بعد فريق اجليش الس��وري 
املتص��در بس��ت نق��اط، وس��يبدأ 
الن��وارس املرحل��ة الثانية للبطولة 
القارية يوم 4 نيس��ان املقبل عندما 
يحل ضيفا على اجليش السوري في 

العاصمة القطرية الدوحة.
ه��ذا وكان مدرب املنتخ��ب األوملبي 

عب��د الغن��ي ش��هد، أعل��ن دع��وة 
54 العب��اً ميثل��ون القائم��ة االولية 
،اس��تعداداً  االوملب��ي  للمنتخ��ب 
لتصفي��ات بطول��ة اس��يا حتت 23 
سنة والتي س��تنطلق منافساتها 
في اخلامس عش��ر من مت��وز املقبل 
املؤهل��ة ال��ى نهائي��ات اس��يا في 

الصني عام 2018.
وضم��ت القائمة االولي��ة 54 العباً 
كان نصيب ن��ادي النفط هو االكبر 

حيث مت استدعاء 7 العبني وهم: رعد 
فنر ووليد ك��رمي ومحمد كرمي وليث 
حتس��ني وس��تار س��عدون ومحمد 
حس��ن ومازن فياض و5 م��ن الزوراء 
وه��م محمد ش��اكر وجنم ش��وان 
وحس��ني علي وصفاء ه��ادي وعلي 
رحي��م و5 اخري��ن من بغ��داد وهم 
عبد اهلل عبد االمير وعلي يوس��ف 
وذوالفقار عايد وحيدر محمد وستار 
جب��ار.. وضمت القائم��ة من امليناء 

كل من: احمد محسن وياسني كرمي 
وحمزة عدنان وحيدر ساري ومن من 
الطلبة علي س��تار وس��تار ياسني 
واحم��د ناظم ومصطف��ى محمد 
واحل��ارس علي عبد احلس��ن واربعة 
اخري��ن م��ن الكهرباء وهم حس��ن 
علي وك��رار فال��ح ومرتضى هديب 
ومصطفى عبد اجلليل و3 من القوة 
اجلوي��ة وهم محمد جف��ال واحمد 

عبد الرضا وعماد محسن.

أما نفط ميس��ان فقد متت دعوة 4 
العبني وهم علي حلو ورسالن حنون 
واحمد سعدون وياسر نعيم، ومثل 
الع��دد من النجف وه��م كرار عامر 
ون��وزاد عبد احلميد وجب��ار كرمي اما 
م��ن الكرخ فتم اس��تدعاء كل من 
علي رش��يد ومحمد سعيد وعدي 

شهاب.
في حني ش��ملت الدع��وة من نفط 
الوس��ط فقد وجه ش��هد الدعوة 

لكل من احل��ارس علي كاظم وامير 
صباح وابراهيم باي��ش والعبني من 
الش��رطة وهم احلارس احمد باسل 
واملداف��ع عل��ي لطي��ف واثنني من 
نفط اجلنوب وهم احمد جالل وعالء 
عب��اس وم��ن فريق احلس��ني عباس 
عل��ي وس��رمد صالح والع��ب واحد 
م��ن كربالء وهو حيدر فائق.. ويعمل 
ضم��ن امل��الك التدريب��ي املس��اعد 
حي��در جنم وعب��اس عبي��د ومدرب 

حراس املرمى عبد الكرمي ناعم.
وأس��فرت قرعة التصفيات املؤهلة 
لكأس آس��يا حتت 23 عاًم��ا 2018، 
ع��ن وق��وع املنتخ��ب األوملب��ي في 
اجملموعة الثانية، إلى جوار منتخبات 
السعودية ، والبحرين، وأفغانستان.. 
وس��حبت القرعة، صباح أول أمس 
ف��ي العاصمة املاليزي��ة كواالملبور، 
بحض��ور ممث��ل الس��عودية عض��و 
مجلس إدارة االحتاد، واملش��رف على 
منتخب��ات الفئ��ات الس��نية حمد 

الصنيع.
وس��تقام مباريات التصفيات، التي 
األوملب��ي«  »األخض��ر  يس��تضيف 
مبارياته فيها بالرياض، خالل الفترة 
م��ن 19 إل��ى 23 متوز املقب��ل، حيث 
س��يفتتح الفريق مش��واره يوم 19 
من نف��س الش��هر أم��ام املنتخب 
البحرين��ي، وبعده أفغانس��تان يوم 
21، قب��ل أن يختت��م مبارياته بلقاء 

املنتخب العراقي يوم 23.
الت��ي  البطول��ة،  إل��ى  وس��يتأهل 
س��تقام في كان��ون الثان��ي املقبل 
بالص��ني، املنتخبات أصحاب املراكز 
م��ن  مجموع��ة  كل  ع��ن  األول��ى 
إلى  بالتصفيات،  العشر  اجملموعات 
جان��ب أفض��ل خمس��ة منتخبات 

احتلت الوصافة.

تحضيرًا لتصفيات آسيا

اليوم.. »األولمبي« يختبر العبيه في بروفة الزوراء التجريبية

لقطة من مباراة سابقة للمنتخب األوملبي

ربع نهائي قرعة دوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكاالت:

النهائ��ي  رب��ع  ال��دور  قرع��ة  أس��فرت 
ملس��ابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
التي أقيم��ت اول امس ف��ي مدينة نيون 
السويس��رية ع��ن صدام��ات ناري��ة بني 

عمالقة أوروبا.
وفي مواجهتني كالس��يكيتني من العيار 
الثقي��ل، يلتقي باي��رن ميوني��خ األملاني 
م��ع ريال مدريد اإلس��باني حامل اللقب، 
برش��لونة  م��ع  اإليطال��ي  ويوفنت��وس 

اإلسباني.
أم��ا املواجهت��ان األخريان في ه��ذا الدور 
فتجمع��ان أتلتيك��و مدري��د اإلس��باني 
وصي��ف البطول��ة مرتني في الس��نوات 
س��يتي  ليس��تر  م��ع  األخي��رة  الث��الث 
احلال��ي،  املوس��م  مفاج��أة  االنكلي��زي 
وبوروس��يا دورمتون��د األملاني م��ع موناكو 

الفرنسي.
بالنس��بة إل��ى املواجهة األول��ى، التقى 
العمالق��ان األملاني واإلس��باني 10 مرات 
في األدوار االقصائية وتبادال الفوز خمس 

مرات لكل منهما.
والتق��ى الفريق��ان ف��ي مب��اراة ودية في 
مطلع املوسم احلالي في والية نيوجيرزي 
األميركية وفاز ريال بهدف وحيد سجله 

البرازيلي دانيلو.
يذك��ر أن م��درب باي��رن ميوني��خ احلالي 
االيطال��ي كارل��و أنش��يلوتي س��بق أن 
أش��رف على تدريب الفريق امللكي وقاده 

إلى اللقب القاري عام 2014. وللمفارقة، 
ف��ان م��درب ريال احلال��ي الفرنس��ي زين 
الدي��ن زيدان كان مس��اعداً ألنش��يلوتي 
بالذات خالل فترة تدريب��ه النادي امللكي 
قبل أن يتس��لم املهمة خلفاً لإلسباني 
رافاي��ل بينيت��ز ف��ي القس��م األول م��ن 
املوس��م املاضي وينجح في قيادة الفريق 
إلى احراز اللقب بفوزه على جاره اتلتيكو 

مدريد بركالت الترجيح.
وتعد مباراة يوفنتوس وبرشلونة ثأرية مبا 
أنها ستكون اعادة لنهائي هذه املسابقة 
عام 2015 عندما خرج الفريق الكاتالوني 

فائزاً 1-3.
دورمتون��د  بوروس��يا  مواجه��ة  وتتمي��ز 
وموناك��و بعنصر الش��باب ف��ي صفوف 
الفريق��ني حي��ث يضم األول الفرنس��ي 
عثم��ان دميبيل��ي واألميركي كريس��تيان 
اله��داف  إل��ى  باالضاف��ة  بوليس��يتش 
اخلطير الغابوني بي��ار امييريك اوباميانغ، 
ف��ي ح��ني يض��م فري��ق االمارة الش��اب 
الصاع��د كيلي��ان مبابي��ه صاح��ب 11 
هدف��اً في آخر 11 مباراة له باالضافة إلى 
اجلناح البرتغالي برناردو سيلفا والظهير 
احملن��ك  واله��داف  فابيني��و  البرازيل��ي 

الكولومبي رداميل فالكاو.
وسيكون أتلتيكو مدريد مرشحاً لتخطي 
ليستر سيتي لفارق اخلبرة على الصعيد 
الق��اري، لك��ن الفريق االجنلي��زي الوحيد 
الباقي في هذا املسابقة من بالده، سبق 
ل��ه أن ض��رب ع��رض احلائ��ط بالتوقعات 
وأبرز دليل على ذل��ك احرازه لقب الدوري 

االجنليزي املمتاز املوس��م املاضي متفوقاً 
على الكبار.. وتق��ام مباريات الذهاب في 
11 و12 نيسان ، واالياب في 18 و19 منه.

رس��مت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروب��ا 4 معارك شرس��ة، حي��ث يلتقي 
حام��ل اللق��ب ري��ال مدري��د م��ع بايرن 
ميوني��خ، بينما يتكرر نهائ��ي 2015 بني 
برش��لونة ويوفنتوس، ويصطدم أتلتيكو 

مدريد وصيف البطولة 3 مرات مع بطل 
الدوري اإلجنليزي ليس��تر سيتي مفاجأة 
ه��ذا املوس��م ف��ي أوروب��ا، وأخي��رًا تدور 
مواجهة متكافئة بني موناكو الفرنسي 

وبوروسيا دورمتوند األملاني.
والص��راع داخل املس��تطيل األخضر بني 
الفرق الثمانية، س��يكون له عدة محاور، 
أبرزه��ا أن كل منه��ا لدي��ه رأس حرب��ة 

كالس��يكي ميلك أيًضا مقوم��ات الكرة 
احلديثة، والذي يعرض أيضا بالالعب رقم 
9 داخل امللعب، وستشهد مواجهات دور 

الثمانية 4 حتديات ثنائية من نوع خاص.
الكفة متيل أكثر ناحية املهاجم البولندي 
أرقامه  ليفاندوفس��كي، بفض��ل  روبرت 
املميزة هذا املوس��م، حيث يتنافس على 
لق��ب هداف دوري أبط��ال أوروبا برصيد 7 

أهداف، وإجماال س��جل 33 هدًفا في 36 
مباراة.

س��جالً  ليفاندوفس��كي  ميل��ك  كم��ا 
قويً��ا أمام الفري��ق امللكي، حيث س��بق 
أن ه��ز ش��باكه بخمس��ة أه��داف ف��ي 
»التش��امبيونز لي��ج«، ج��اءت جميعها 

بقميص بوروسيا دورمتوند.
أما بنزمية، سجل 5 أهداف بدوري األبطال 
هذا املوس��م، وإجماال أحرز 15 هدًفا في 
35 مباراة بكل البطوالت، وصاحب هدف 
الف��وز عل��ى الفريق الباف��اري في نصف 
نهائ��ي 2014، إال أن املهاجم الفرنس��ي 
يري��د الرد على املش��ككني ف��ي قدراته، 
بأنه س��يظل املهاجم األساسي للفريق 
امللك��ي ف��ي املوس��م املقب��ل، ف��ي ظل 
ترش��يح ع��دة مهاجمني لتدعي��م هذا 

املركز في فترة االنتقاالت الصيفية.
وهن��اك مواجه��ة التيني��ة خالصة، بني 
تتوق��ف بصف��وف  ال  أه��داف  ماكين��ة 
برش��لونة، يعاونه��ا ثنائي جب��ار ليونيل 
ميسي ونيمار، مما س��اعد لويس سواريز 
عل��ى تس��جيل 28 هدًفا ف��ي 39 مباراة 
ب��كل البطوالت ه��ذا املوس��م، منها 3 
أه��داف بدوري األبطال، كم��ا أن املهاجم 
األوروجويان��ي ل��ه ذك��رى س��عيدة أمام 
اليوف��ي بهز ش��باكه ف��ي نهائ��ي دوري 

األبطال عام 2015.
أم��ا جونزال��و هيجواين الذي ب��ات أغلى 
الع��ب ف��ي تاري��خ الكالش��يو بانتقاله 
مطلع املوس��م اجل��اري م��ن نابولي إلى 
ملي��ون   94 مقاب��ل  العج��وز  الس��يدة 

يورو، ويري��د إثب��ات أن إدارة البيانكونيري 
استثمرت أموالها في الطريق الصحيح، 
والس��ير عل��ى خط��ى لوي��س س��واريز 
ال��ذي توج ب��دوري األبطال في موس��مه 
األول بقميص البارس��ا، خاص��ة أن أرقام 
املهاجم األرجنتين��ي قوية للغاية، حيث 
ميلك نف��س رصيد لويس س��واريز بدوري 
األبطال، وإجماال س��جل 23 هدًفا في 38 

مباراة.
وايض��ا، ص��راع ب��ني الش��باب واخلب��رة، 
للحي��اة  ع��اد  الكولومب��ي  فاملهاج��م 
مجددًا بعد موسمني كارثيني في إجنلترا 
بقميص مانشس��تر يونايتد وتشيلسي 
على س��بيل اإلعارة، لينجح فالكاو هذا 
املوس��م في تس��جيل 6 أه��داف بدوري 
األبطال منها ثنائية في مرمى مانشستر 
س��يتي، كان لها الدور األكبر في إقصاء 

الفريق اإلجنليزي من دور ال�16.
وإجم��االً أحرز فال��كاو 24 هدًف��ا في 31 
مب��اراة بخم��س بط��والت مختلفة هذا 
املوس��م، مقابل 29 هدًفا ف��ي 32 مباراة 
ملهاجم بوروسيا دورمتوند، منها 7 أهداف 
يناف��س به��ا على ص��دارة هداف��ي دوري 
األبطال، حيث يس��عى املهاجم اجلابوني 
لترك بصمة في موسم قد يكون األخير 
له مع الفري��ق األملاني في ظ��ل تلويحه 
أكث��ر من مرة بحلم االنتقال إلى صفوف 
ريال مدريد، كم��ا ربطته تقارير صحفية 
عديدة باالنتقال إلى عمالقة آخرين مثل 
باريس س��ان جيرم��ان وأتلتيك��و مدريد 

وبايرن ميونيخ.
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مفكرة الصباح الجديد

ميدلزبره ـ مان يونايتد
مان سيتي ـ ليفربول

اتليتكو مدريد ـ إشبيلية
برشلونة ـ فالنسيا

3:00 عصرًا
7:30 مساًء

6:15 مساًء
10:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
حق��ق املنتخ��ب الوطن��ي بك��رة 
القدم فوزاً في مباراته التجريبية 
امس امام نظي��ره اإليراني بهدف 
م��ن دون رد حمل امض��اء الالعب 
س��عد عبد االمير من ركلة جزاء 
في الدقيق��ة 72 .. واملباراة ضمن 
حتضيرات األسود ملوقعة أستراليا 

الت��ي س��تجرى ف��ي الس��اعة 3 
عصر يوم اخلمي��س املقبل 23 آذار 
اجل��اري ضم��ن اجلولة السادس��ة 
الثانية في تصفيات  للمجموعة 
احلس��م اآلس��يوية املؤهل��ة الى 
مونديال كاس العالم في روس��يا 

.2018
يذكر ان اجملموعة الثانية يتصدرها 

املنتخ��ب الس��عودي برصي��د 10 
نق��اط نتفوقاً عل��ى اليابان بفارق 
االهداف، ويقف أستراليا ثالثا وله 
9 نق��اط متقدما بف��ارق األهداف 
عن اإلم��ارات، فيما ميل��ك العراق 
3 نق��اط باملرك��ز الراب��ع وتايالند 
بالترتي��ب اخلام��س االخي��ر ول��ه 

نقطة واحدة.

»الوطني« يفوز على إيران ويستعد ألستراليا 
بغداد ـ علية عزم*

اك��د مدي��ر املرك��ز الوطن��ي لرعاية 
املوهبة الرياضية للس��باحة الكابنت 
عب��د االمي��ر الضاح��ي ان املنه��اج 
الس��نوي املع��د لتدري��ب موهوب��ي 
املرك��ز للع��ام احلال��ي ٢٠١٧ ق��د أمت 
مرحل��ة اإلع��داد األول��ي لالع��ب او 
مايصطل��ح علي��ه في عل��م تدريب 

اللعب��ة ) الفت��رة التحضيرية االولى 
للس��باحني ( و دخلن��ا بالفعل في ) 
الفترة التحضيرية الثانية ( ، مضيفاً 
في تصريح الع��الم املركز الوطني ان 
مركزه يكثف االس��تعدادات إلقامة 
منافسات داخلية بني العبيه حتضيراً 
لبطول��ة دب��ي العاملي��ة للبراع��م و 
والت��ي  اإلم��ارات  بدول��ة  الناش��ئني 

س��تقام خ��الل ش��هر أي��ار املقبل ، 
موضح��اً ان البطول��ة كان من املقرر 
انطالقها خالل نيسان املقبل ، اال ان 
التأجي��ل كان ناجماً ع��ن تزامن ذلك 
م��ع اجراء انتخابات االحت��اد اإلماراتي 
للس��باحة. وق��ال الضاحي نأمل في 
ان حتمل نهاية آذار احلالي اخباراً سارًة 
عن اقامة بطولة دبي العاملية ، حيث 

النهائي النطالقها  املوعد  س��يحدد 
بع��د ٢١ م��ن الش��هر ، و نحن نعلق 
ام��االً كبي��رًة عل��ى هذه املش��اركة 
املهم��ة جداً البراز طاقات س��باحينا 
الصغ��ار م��ن البن��ني و البن��ات في 
منافس��ة عاملية لها س��معتها في 
مجال اللعبة ، وِفي نفس الوقت فان 
وحداتنا التدريبية - يتابع مدير املركز 

الوطني للس��باحة - مس��تمرة ملدة 
أربعة ايام وِف��ي النية زيادة عدد هذه 
الوح��دات ال��ى خمس في االس��بوع 
بحسب توجيهات املدير العام لدائرة 
ش��ؤون احملافظ��ات و األقاليم طالب 

املوسوي و رؤيته ملستقبل املركز.

* إعالم املركز الوطني

»وطني الموهوبين بالسباحة« يستعد لبطولة دبي العالمية للبراعم والناشئين

ــة االعالمية  بغداد ـ اللجن
التحاد الشطرنج:

ميرس��اد  الالعب��ون   تص��در  
خ��ودا ش��يناز م��ن اي��ران وميراب 
جورجي��ا   م��ن  جوجانش��فيلي 
واالوكرنية اولكا بابيي والبلجيكي 
فادم مالخاتكو منافس��ات بطولة 
العراق الدولية اخلامسة بالشطرجن 
باختت��ام اجلولة الرابع��ة  ، بعد ان 

جمع كل منهما) 3.5 ( نقطة. 
حفل��ت البطولة منافس��ة قوية 
جداً بني الالعبني املشاركني، وكانت 
اجلولت��ني  اختت��ام  بع��د  النتائ��ج 
االول��ى والثاني��ة كما يل��ي: حيث 
ميراب  اجلورج��ي  الالع��ب  تص��در 
جاجوناش��فيلي الترتي��ب برصيد 
نقطتني من فوزي��ن، ويليه باملركز 

الثان��ي الالع��ب البلجيك��ي فادمي 
ماخلاتكو برصيد نقطتني ايضاً، ثم 
الالعب العراقي احمد عبد الستار 
بنف��س الرصيد م��ن حتقيق فوزين 
، وج��اءت باملرك��ز الراب��ع الالع��ب 
االيران��ي ميرس��اد خ��ودا ش��يناز  
برصيد نقطتني ايضاً، واحتل املركز 
اخلام��س العراق��ي احم��د قتيب��ة 
واملركز الس��ادس الالعب العراقي 
اكار صالح ثم العراقي محمد زاهر 
اولكا  االوكراني��ة  وجاءت  حس��ن، 
باملرك��ز الثام��ن، وس��امح محمد 
صادق من مصر تاس��عاً، وحس��ني 
علي حسني باملركز العاشر، ويذكر 
بان اصحاب املراكز العشرة االولى 

جميعهم جمعوا نقطتني. 
وتص��در الالعب��ون ميرس��اد خودا 

ش��يناز  م��ن اي��ران ومي��راب م��ن 
اول��كا  واالوكراني��ة  جورجي��ا 
منافس��ات  ف��ادم  والبلجيك��ي 
اجلول��ة  اختت��ام  بع��د  البطول��ة 
الرابع��ة برصي��د )3.5( نقطة،بعد 
منافسة قوية بني اصحاب املراكز 
االولى، وج��اء  العراق��ي اكار علي 
صالح خامساً واحمد عبد الستار 
سادس��اً والس��ورية من��ار خلي��ل 
باملرك��ز الس��ابع، والالعب املصري 
سامح حمد صادق باملركز الثامن، 
وجاء محمد زاهر من العراق عاشراً 
واالذربيجان��ي النور علييف باملركز 
احل��ادي عش��ر والالع��ب االرميني 
ارت��ور باملركز الثاني عش��ر، وجمع 
كل منهم��ا 3 نق��اط، ولكن نقاط 
الط��اوالت هي م��ن يح��دد املركز.

وكان��ت ابرز النتائ��ج التي حتققت 
ف��ي اجلولة الثالثة هي فوز الالعب 
العراق��ي محم��د لطي��ف عل��ى 
بارزوف  الكس��ي  االوزبكي  الالعب 
ال��ذي يحم��ل لق��ب اس��تاذ دولي 
كبي��ر)GM(، وتع��ادل الالع��ب اكار 
علي م��ع الالع��ب اجلورجي ميراب 
ال��ذي يحم��ل لق��ب اس��تاذ دولي 
كبي��ر)GM(، وكان الالع��ب املصري 
قد تصدر اجلول��ة الثالثة برصيد 3 
نقاط متساوياً مع الالعبة االيرانية 
خ��ودا ش��يناز ميرس��اد وكذل��ك 
الالع��ب البلجيكي فادمي ماخلاتكو 
بنفس الرصيد، وجاء رابعاً اجلورجي 
مي��راب برصي��د 2.5 نقط��ة، وحل 
العراقي اكار علي صالح خامس��اً 

وبنفس الرصيد من النقاط.

4 العبين  يتصدرون بطولة العراق الدولية الخامسة بالشطرنج

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت جلنة الفوفين��ام القتالية، 
أندية  بطولة  لتنظيم  حتضيراتها 
العراق لفئتي الشباب واملتقدمني 
ف��ي محافظ��ة البص��رة ي��وم 20 
نيس��ان املقب��ل، ضم��ن املنه��اج 
الس��نوي، وبحس��ب عض��و جلنة 
الفوفينام، ضياء كامل، فان جلنته 
س��تختار االفض��ل م��ن الالعبني 
الذي��ن يح��رزون مراك��ز املقدم��ة 
ف��ي الن��زاالت الت��ي تق��ام عل��ى 
اربعة أش��كال متخصصة بالفن 
القتال��ي وه��ي ) القت��ال واملنازلة 
واالستعراض الثنائي واالستعراض 

الثالثي والفردي(.
وتابع انه س��يتم اختي��ار االفضل 
ف��ي  االول��ى  املراك��ز  واصح��اب 
الننزاالت للمش��اركة في بطولة 
العال��م التي س��تضيفها الهند 
مطلع ش��هر آب املقبل مبشاركة 
نح��و 40 دول��ة من ش��تى ق��ارات 

العالم.
واض��اف ان نتائ��ج الفوفين��ام في 
إيجابية،  تعد  اخلارجية،  البطوالت 
حيث يسعى العراق لتعزيز جناحاته 
نظراً  املقبلة،  االس��تحقاقات  في 
ملا يتمت��ع به الالعب��ني من قدرات 

متميزة جداً في هذه اللعبة.

البصرة تضّيف
 نزاالت »الفوفينام«
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النزاهة ومهمة الحرب 
على لصوص بهيئة مالئكة

عباس عبود سالم

ق��ال تعال��ى ]بس��م اهلل الرحم��ن الرحي��م ظهر 
الفس��اد في الب��ر والبحر مبا كس��بت أيدي الناس 

ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون[ 
من منا لم يقرأ ويردد االية الكرمية من سورة الروم، 
وفي دواخله تفس��ير واحد للفس��اد، هو االنحالل 
اخللقي، وشرب اخلمر، وانتشار اماكن اللهو وغيرها 
من املظاهر العصرية التي كنا نطلق عليها فسادا، 
وميارس��ها اغلبنا اليوم س��را او عالني��ة ومن دواع 
مختلف��ة، او جند لها مبررات نفس��ية واجتماعية 
ونخرجه��ا من خانة الفس��اد الت��ي وضعناها بها 
لعقود طويل��ة تنمطنا فيها عل��ى مفهوم قاصر 
للفس��اد غي��ر مدرك��ن انه س��يكون آف��ة زماننا 

القاتلة من دون ان نشعر.
قبل ايام جمعتني جلسة خاصة مع الدكتور حسن 
الياسري رئيس هيئة النزاهة برفقة مجموعة من 
االعالمين املهتمن بش��ؤون محاربة الفساد، ومن 
خالل احلديث مع الياس��ري يتض��ح جليا ان هناك 
جه��ودا هائلة تب��ذل، وان معركة الفس��اد املقبلة 
التق��ل اهمية وخطورة عن املعركة ضد االرهاب اذا 
ل��م تكن اخطر منها لكن النصر فيها غير مؤكد، 

لكثير من االسباب منها:
* ان اعلى االصوات البرملانية والسياسية واالعالمية 

املنادية باحلرب على الفساد هي االكثر فسادا.
* ان اخط��ر ان��واع الفس��اد ه��و ال��ذي اليحد منه 
قانون، والتكشفه وثيقة، وال يتمكن من االمساك 

بخيوطه اذكى احملققن.
* ان هيئ��ة النزاه��ة مهما بلغت م��ن همة وعزمية 
وارادة  ل��ن تتمك��ن م��ن ايقاف الفس��اد الس��باب 
سياس��ية وقانوني��ة واداري��ة اال بتعاض��د وتعاون 

اجلميع معها.
* ان كثرة وتعدد الهيئات واملؤسسات التي تضطلع 
مبهام محاربة الفس��اد مثل دي��وان الرقابة املالية، 
وجلن��ة النزاه��ة البرملاني��ة، والهيئ��ات القضائية 

اخملتصة امر له مفعول عكسي احيانا.
* اكثر املؤسس��ات االعالمية غارقة باللهاث خلف 
عق��ود التجهيز واملق��اوالت من ال��وزارات واجلهات 

التنفيذية فكيف لها محاربة الفساد.
* ان ثقافتنا العراقية تتهاون مع الفاسد والفساد 
وتس��مح بأن يتصدر اجملتمع وجه��اء واثرياء مصدر 

جاههم وثرائهم املال احلرام.
وبع��د كل ذل��ك تبادرت الى ذهن��ي قناعة ان احلرب 
عل��ى الفس��اد تتطلب تش��ريع )قان��ون مكافحة 
الفس��اد( عل��ى غ��رار )قان��ون مكافح��ة االرهاب( 
فالقوانن النافذة اليوم تتعامل مع الفس��اد على 
مفهوم حفالت الطرب، والس��هر خارج املنزل الذي 
كان يتربع على قمة هرم الفس��اد حسب تصنيف 

اهل االمس. 
فمهما بلغت شجاعة الشجعان الميكنهم كسب 
احلرب باس��لحة بدائية، ض��د اللصوص، واحلرامية، 
والس��يبندية، والكالوجي��ة، واملزورين، واملرتش��ن، 
والكاذبن، والنهيبية، والشطار والعيارين، وغيرهم 

عنوان )الفاسدين(.ممن ينضوون اليوم حتت 

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أطل املمثل الكندي ماثيو 
بي��ري، ف��ي مقابل��ة مع 
الكوميدي جيمي كيميل 
ف��ي حلقة م��ن برنامجه 

الذي يحمل إسمه.
البال��غ  ماثي��و  وكش��ف 
م��ن العمر 47 عام��اً، أنه 
قام بضرب رئي��س الوزراء 
الكن��دي احلالي جاس��ن 
ترودو ضرب��اً مبرحاً، حيث 
درس االثنان في املدرس��ة 

ذاتها في كندا.
وق��ال ماثيو أن صديقاً له 
يدع��ى ميري ذّك��ره بهذه 
احلادث��ة التي جرت عندما 
وصديق��ه  بي��ري  كان 

اخلام��س  ال�ص��ف  ف��ي 
االبتدائ��ي، وكان��ا يكبران 

ترودو بسنتن وقتها.
ويعود س��بب الضرب إلى 
كان   ت��رودو  جاس��ن  أن 
بارعاً ف��ي رياضة ما، ولم 
يكن هو وزميل��ه كذلك، 

فشعرا بالغيرة.

اخمل��رج   كش��ف 
أن  كريس��توفر ماكوري 
النج��م هن��ري كافي��ل 
انضم للجزء الس��ادس 
 Mission" فيل��م  م��ن 
وال��ذي   ،"Impossible
النجم  بطولت��ه  يلعب 
األميرك��ي العامل��ي توم 

كروز.
كريس��توفر كشف عن 
ذلك عبر صفحته على 
اإلجتماعي،   مواقع  أحد 
وعل��ق "كافي��ل" عل��ى 

ذل��ك: "لقد وافقت فورا 
على االنضمام للمهمة 
فكي��ف  املس��تحيلة، 
أق��ول ال لرجل ميلك هذا 

الشعر اجلميل". 

الفنان��ة  ش��اركت 
الش��عبية بوس��ي عب��ر 
صفحتها الرسمية على 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
االجتماع��ي ص��ورة له��ا 
الوحي��د،  برفق��ة جنله��ا 
ف��ي  تواجدهم��ا  خ��الل 
مكان مخصص لس��باق 

السيارات.
أّن بوس��ي تق��وم  نذك��ر 
جدي��د  فيل��م  ببطول��ة 
بعن��وان "يجعل��ه عامر" 
بطولت��ه  ويش��اركها 
املمثل أحمد رزق، وهو من 
إخراج شادي علي، وإنتاج 

أحمد السبكي.
على صعيد آخر تعاقدت 

بوسي  الشعبية  الفنانة 
على املشاركة في بطولة 
"على س��لم  مسلس��ل 
اخلدام��ن" أم��ام املمثلة 
يس��را، املق��رر عرضه في 
املقب��ل،  رمض��ان  ش��هر 
لتخوض من خالله جتربة 
متثيلية جديدة في الدراما 

التليفزيونية.

ماثيو بيري

بوسي

هنري كافيل

أخبــارهــــــــــم

متابعة - احالم يوسف:
انطلقت مس��اء ي��وم اجلمعة فعاليات 
الس��ادس  الدول��ي"  "باب��ل  مهرج��ان 
الثقاف��ي، والفني، واألدب��ي، حتت عنوان 
"نصر املوصل أشور في بابل"، مبشاركة 
عدد من املبدعن من ش��تى اجلنسيات، 
البريطاني��ة، والفرنس��ية، واإليطالية، 
وم��ن س��وريا، ومص��ر، ولبن��ان، وإيران، 

والكويت، ويستغرق ثمانية أيام. 
اس��تهل احلف��ل بقراءة آلي م��ن الذكر 
احلكيم، ومن ثم وقفة حداد على ارواح 
الش��هداء االب��رار، تبعه��ا كلمة لعلي 
ش��اله رئيس املهرجان حيا فيها اجليش 
ب��كل صنوف��ه، الذين "اوج��دوا حياتنا 
بفقد حياتهم، وال سيما من استشهد 
منهم بالعمليات اإلرهابية، التي ارادت 
ان تشيع ثقافة املوت وتقف حجر عثرة 

في طريق اقامة هذا املهرجان".
ووجه ش��اله حتية ال��ى وزارة الكهرباء، 
ووزارة الثقاف��ة، واالمانة العامة جمللس 
ال��وزراء، واحلكوم��ة احمللي��ة، جلهودهم 
احلثيث��ة ف��ي اجن��اح اقام��ة املهرجان، 
وف��ي احي��اء مدين��ة باب��ل م��رة اخرى، 

وتق��دم بالش��كر ايض��ا ال��ى االنس��ة 
ايرينا بوكوف��ا املدير العام ملنظمة االمم 
املتح��دة للتربي��ة والثقاف��ة والعلوم/ 
اليونسكو، التي وجهت بدورها رسالة، 
وبيانا رس��ميا مبناس��بة انطالق الدورة 
للثقاف��ة  باب��ل  ملهرج��ان  السادس��ة 
والفنون قالت فيها: ان اسم بابل، وبابل 
نفس��ها قد عّرفت املفه��وم احلقيقي 
حلض��ارة االنس��ان، وان املهرج��ان يع��د 
مناس��بة فريدة للمشاركة في جتسيد 
هذا املفهوم، فهو يس��لط الضوء على 
الطاقات الثقافية، لتعزيز احلوار، ومتكن 
االحس��اس باالنتماء الى كل الش��عب 
العراق��ي، ويعد املهرجان ش��هادة على 
غن��ى التنوع الثقافي ف��ي العراق، وهو 
تظاه��رة للش��عب العراق��ي بأغلبيته 
ض��د العنف، واإلره��اب، واالحقاد، نحن 
محتاجن الى ان نتوحد من اجل التراث، 
ويسر منظمة االمم ان تنضم الى القوى 
العاملة في املهرجان، لتعزيز الس��الم، 

والتفاهم، واالحترام املتبادل. 
قدمت فرق��ة املايس��ترو علي اخلصاف 
انش��ودة "جي��ش الع��راق"، وه��ي من 

كلمات الش��اعر طاهر س��لمان، واحلان 
علي س��رحان، وانش��ودة "اهال بيك درع 
العراق"، وهو من كلمات وليد الشطري، 

واحلان علي خصاف. 
قصيدة "نحو بابل" شارك بها الشاعر 
البريطان��ي "ديفيد اي��دوس"، وصاحبه 
للترجم��ة الش��اعر العراق��ي "ري��اض 
الغريب"، اعرب ايدوس في بداية اعتالئه 
للمنص��ة، عن س��عادته، واحساس��ه 

بالفخر ملشاركته في املهرجان، وتقدم 
بالش��كر ال��ى عل��ي الغريب. ث��م قرأ 
قصيدته نح��و بابل قائال: كلنا بابليون. 
وعل��ى الرغ��م م��ن اش��الء وش��ظايا 
املمالك املاضية. فان دولة قمم النعمة 
فوقنا االن. حتل��ق كاحلمامة في حافات 

الغيمة.. الى آخر القصيدة.
بعده��ا ق��رأ الش��اعر الس��وري "بديع 
صقور"، قصيدته وبدأ بكلمة مقتضبة 

قال فيها: من سوريا الصديقة القدمية 
للش��مس، الى الع��راق الش��قيق توأم 
الروح، من ياس��من دمشق احلزين، ومن 
جرحه��ا الن��ازف، احمل لكم س��الما، 
وعط��را، ومحبة، لكم الس��الم وعليك 

السالم. 
 ومن ش��عراء العراق ش��ارك الشاعر 
مجاهد ابو الهيل في املهرجان والذي 
ب��دأ بكلمة طالب فيها ان تكون بابل 
اول��ى احلض��ارات، واول��ى امل��دن التي 
تعت��رف به��ا منظم��ة اليونس��كو، 
ث��م اس��تدرك قائ��ال: عل��ى باب��ل ان 
تعت��رف باليونس��كو اوال، ألنها مهد 

احلضارات.
 م��ن بعد اب��و الهي��ل ع��اودت فرقة 
اخلص��اف لتقدمي انش��ودة "عبرناها" 
وهي من كلم��ات عدنان هادي، واحلان 
زياد االمير، و"انش��ودة الع��راق بدمنا 
يس��ري"، كلم��ات ولي��د الش��طري، 
واحل��ان علي خص��اف، وقامت الفرقة 
بأداء بعض االغاني العراقية التراثية 
الش��هيرة  االغنية  وكانت  القدمي��ة، 
على شواطئ دجلة مر هي اولى تلك 

االغاني، اضافة الى معزوفات عراقية، 
وعرض لألزياء اختتم به احلفل.

ش��ارك الفنان العراقي املغترب عالء 
موس��يقية  مبعزوف��ات  الش��كرجي 
على آلة القانون، وقام بعزف عدد من 

االغاني العراقية التراثية.
 وف��ي الي��وم الثان��ي م��ن املهرج��ان 
والذي صادف يوم أمس السبت، اقيم 
عدد م��ن الفعالي��ات، منه��ا افتتاح 
معارض تش��كيلية، وتراثية، ومعرض 
اليدوي��ة، وايضا مقهى  للصناع��ات 
ثقافي تضم��ن توقيع أكثر من كتاب 
منه��ا "ضف��اف ش��ط احلل��ة"، كما 
اقيمت امس��ية ش��عرية لع��دد من 
الشعراء العراقين، والعرب، واالجانب، 
وقدمت فرقة عشتار عرضا موسيقيا 

من التراث املوسيقي العراقي.
يقام مهرجان باب��ل الثقافي والفني 
منذ عام 1985 في مدينة بابل األثرية 
جنوب��ي الع��راق، ويتم خالل��ه تقدمي 
ع��روض فنية، وموس��يقية متنوعة، 
وميث��ل حلق��ة تواصل م��ع الثقافات 

املتنوعة عربيا ودوليا.

مهرجان بابل للثقافات والفنون ينطلق بدورته السادسة

جانب من املهرجان

:BBC - الصباح الجديد
أعلنت ش��ركة إنت��اج بريطانية، إنها تعت��زم إنتاج 
فيلم مس��توحى من قص��ة فتاة فّرت من س��وريا، 
قبل أن تش��ارك في دورة األلعاب األوملبية في ريو دي 

جانيرو في 2016.
واضطرت يس��رى مارديني، وش��قيقتها س��ارة، إلى 
الس��باحة لس��اعات عدة بجان��ب قاربهما املكتظ 

بالالجئن، خالل رحلة العبور من تركيا إلى اليونان.
وف��ي وقت الحق، نافس��ت يس��رى ضم��ن أول فريق 
لالجئن يشارك في األوملبياد، في دورتها لعام 2016 

التي أُقيمت في البرازيل.
واتفقت شركة "ووركينغ تايتل" البريطانية لإلنتاج 
الس��ينمائي، على ش��راء حقوق حتويل قصتها إلى 

فيلم من إخراج ستيفن دالدري.
وقال دالدري لصحيفة ديلي ميل "املهم )اآلن( أن جند 

شخصا يستطيع التمثيل والسباحة".
وترك��ت ماردين��ي "18 عام��ا"، وه��ي ابن��ة م��درب 
للس��باحة، بلدته��ا برفق��ة أختها في ع��ام 2015، 
بعدم��ا دُمر منزل األس��رة ف��ي املع��ارك الدائرة في 

سوريا.
واس��تغرقت رحلة يس��رى املثيرة 25 يوم��ا، انتقلت 
خاللها من بيروت في لبنان، لتعبر بحر إيجة، وتصل 

في نهاية املطاف إلى أملانيا.

فيلم بريطاني مستوحى 
من قصة الجئة السورية 

تونس - رويترز:
مس��اء   الس��تار  أُس��دل 

اجلمع��ة عل��ى فعالي��ات صفاقس 
عاصم��ة للثقاف��ة العربي��ة، بع��د 
سلس��لة م��ن التظاه��رات الفنية 
اس��تمرت عل��ى مدى ع��ام، بحفل 
كبي��ر أحي��اه جنم��ا الغن��اء العربي 
الرباعي، واملصرية  التونس��ي صابر 

أنغام.
وق��دم النجمان على مس��رح اقيم 
باملدين��ة  الدي��وان  ب��اب  بس��احة 
العتيقة بصفاق��س، أبرز أغانيهما 
املشهورة، وسط حضور جماهيري 
كثي��ف تفاع��ل، واس��تمتع ب��أداء 

الفنانن.
غنت أنغام باق��ة من أجمل أغانيها من 
بينها "م��ا جابش س��يرتي"، و"اكتبلك 
تعه��د"، و"ي��ا أطي��ب قلب"، و"س��يدي 
وصالك"، قبل أن يصعد الرباعي، وهو ابن 
مدينة صفاقس، ليلهب عش��اقه بأجنح 
أغاني��ه "يا لال"، و"يا عس��ل"، و"ش��ارع 

الغرام"، و"عز احلبايب"، وأغان تونسية.
وس��لمت صفاق��س مش��عل عاصم��ة 
الثقاف��ة العربي��ة، إلى مدين��ة األقصر 
التظاهرة  التي ستس��تضيف  املصرية، 

في العام املقبل.
وقال محمد زين العابدين وزير الش��ؤون 
الثقافية التونس��ي في كلمة تس��ليم 

املش��عل: "ال أج��د الكلم��ات للتعبي��ر 
ع��ن االعت��راف باجلمي��ل، لكل م��ن بذل 
اجلهد إلجن��اح تظاهرة صفاقس عاصمة 
للثقاف��ة العربي��ة. هن��اك جه��د كبير 
بالرغم من بعض الس��لبيات. س��تبقى 
ذاكرة صفاق��س عاصمة الثقافة مليئة 
باحملتوى، واملضامن، والتظاهرات الفنية، 

واللقاءات، والندوات."
وأض��اف "نس��لم اليوم املش��عل ملدينة 
س��تواصل  لك��ن  املصري��ة،  األقص��ر 
الثقاف��ي.  والتمي��ز  الب��روز  صفاق��س 
س��نحتفي بصفاق��س عاصم��ة أبدية 

للفكر والثقافة واإلنسان."
وأقيم خالل التظاهرة على مدار عام، عدة 

مهرجانات فنية مثل مهرجان الشعر، أو 
فصول الشعر األربعة، ومهرجان الفنون 
الش��عبية، وأيام صفاقس السينمائية، 
ومهرجان املسرح العربي، وفعاليات بيت 
احلكاي��ة، واملهرجان العربي للكاريكاتير، 

ومهرجان مالوف املغارب.
كما نظمت التظاهرة معارض من بينها 
مع��رض صنع الس��الم، واملعرض الدولي 
للخزف، ودار الصورة، وفلس��طن بعيون 
تونس��ية، وتون��س بعيون فلس��طينية، 
إضافة لندوات فكرية من بينها النس��اء 
العربي��ات واإلره��اب، ومنتدى الش��باب 
العرب��ي األوروب��ي، ون��دوة فكري��ة حول 

اإلبداع واملعاصرة.

أنغام وصابر الرباعي يختتمان فعاليات 
تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية

بغداد - رجاء حميد:
أقام مركز الدراس��ات والبحوث، محاضرة 
فكري��ة بعن��وان "مقارب��ات ف��ي التنمية 
عقي��ل  للدكت��ور  املس��تدامة"  األمني��ة 
اخلزعل��ي، الوكيل األقدم ل��وزارة الداخلية 

على قاعة عشتار في مبنى الوزارة.
ورح��ب وكي��ل وزارة الثقافة جاب��ر اجلابري، 
بوكي��ل وزارة الداخلي��ة الدكت��ور عقي��ل  
اخلزعل��ي، مثني��ا عل��ى جه��وده، وجناحاته 
السابقة، وقال اجلابري اليوم "هذا الصوت 
سينطلق من منبر وزارة الثقافة، فتتكامل 
قيادتيه��ا،  ب��إرادة  والثقاف��ة  الداخلي��ة 
وتتكام��ل إلجن��از وإجن��اح ه��ذا املش��روع، 
الثقافة مس��ؤوليتها أن حتتضن مثل هذه 
اإلف��راد، والوجوه لتطلق فكره��ا، ووعيها، 

وتنقل رسالتها. 
ابتدأ اجللس��ة الدكتور اخلزعل��ي بكلمته 
قائ��ال "إذا لم يتكاتف العق��ل األمني، مع 

العق��ل الثقاف��ي، والعق��ل اجملتمعي، مع 
العقل الرسمي، سوف لن يصل العراق إلى 
املديات التي نبتغيها في األمن واالستقرار، 
أن وزارة الداخلية وكل تش��كيالتنا األمنية 
هي عب��ارة عن املنتج النهائ��ي ملا يصنعه 
اجملتمع، ولكن من يقود تس��يير دفة اجملتمع 

هم املثقفون. 
وأش��ار اخلزعل��ي ال��ى اإلص��الح اجملتمعي، 
والنخبوي الذي من دونه لن تكون ل�"ثقافة 
التغيي��ر" نصيب من عملي��ة توليد حراك 
مزدهر في داخل األم��ة، ونحن نتحدث عن 
عراق جدي��د، وأمن جدي��د، وثقافة جديدة، 
فمن الض��روري ان نتحدث ع��ن الدور الذي 
يجب أن يبذله صناع الفكر، وصناع القرار.

حضر اجللسة الدكتور علي حميد مفتش 
ع��ام وزارة الثقافة، ورعد ع��الوي مدير عام 
الدائ��رة اإلدارية في ديوان الوزارة، وجمع من 

الشخصيات الثقافية.

الصباح الجديد - وكاالت:
وجد فريق من العلماء، جزئيات عضوية في 
عينات من الصخور الرس��وبية، مت جمعها 
من كن��دا، ويع��ود تاريخها إل��ى 4.3 مليار 
عام، ما يجعلها الصخور األقدم على وجه 

األرض حتى اآلن.
ملي��ار   4.6 بنح��و  األرض  عم��ر  ويق��در 
س��نة، لذلك يق��ول الباحث��ون إن هذا 
االكتش��اف، يش��ير إل��ى إمكانية أن 
أجزاء من القش��رة األصلية لكوكبنا 

ما تزال موجودة حتى اليوم.
ووجد العلماء أدلة على نظائر من 
"الصخ��ور األم"، في إطار دراس��ة 
أجريت على أقدم صخور رسوبية 

مت أخذها من الدرع الكندية.
وحل��ل الباحث��ون م��ن جامع��ة أوتاوا، 
ومعه��د كارنيج��ي للعلوم، مس��تويات 
النظائر املش��عة احملبوسة داخل الصخر، 
من بينها نظائر السماريوم، والنيودمييوم، 
املتواج��دة إلى الش��مال ف��ي منطقة 

الدرع الكندية.
وتتك��ون العينات الت��ي مت فحصها، 
في املقام األول، من اجلرانيت والذي 
حدد عمره ب�2.7 مليار عام، حيث 
تكونت من خالل "إعادة تدوير" 
صخ��ور  القدمي��ة،  الصخ��ور 

غنية باملغنيزيوم.
البروفيس��ور،  وأوض��ح 

جوناث��ان أونيل، رئيس قس��م علوم األرض 
والبيئ��ة، أن "ه��ذه املنطق��ة من ش��مال 
كيبك، هي نواة ال��درع الكندي"، وهي من 
األماكن احملدودة على األرض، والتي ميكنها 
أن تكش��ف لنا  بعض تفاصيل املليار عام 
األول��ى من تاريخ األرض، و"هذا هو التحدي 

الذي نواجهه".
وكانت العينات التي مت أخذها إلى اخملتبرات 
يحدد عمرها ب�2.7 ملي��ار عام فقط، وقام 
 atomic" العلماء بالتتبع ال��ذري للمعادن
tracer" ونظائره��ا، التي كان من بينها، ما 
يعرف باسم النيودمييوم 142 الذي يتشكل 

من تالشي السماريوم 146.

وكيل وزارة الداخلية: التغيير 
لن يتحقق إال بالمثقفين

العثور على صخور القشرة األرضية 
األصلية عمرها 4.3 مليار عام
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