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العبادي يؤكد عزم الحكومة

ّ
القوات المشتركة تحرر قرية الحويدرة

على إعادة تأهيل النظام التربوي

استسالم جماعي لعناصـر داعش في
حيي الرسالة ونابلس في أيمن الموصل

بغداد  -أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة ،
يوم امس االح��د  ،ان عناصر داعش
في حيي الرس��الة ونابلس سلموا
انفس��هم للقوات املش��تركة بعد
محاصرته��م من جمي��ع اجلوانب،
فيما اعلن��ت حترير قري��ة احلويدرة
ش��مال بادوش ورفع العلم العراقي
فيه��ا غرب��ي املوصل بع��د معارك
طاحنة قادتها القوات األمنية ضد
الزمر اإلرهابية .
وقال مص��در أمني رفيع املس��توى
ف��ي قي��ادة العملي��ات املش��تركة
أن" قوات الفرقة التاس��عة وفرقة
العب��اس القتالي��ة ح��رروا قري��ة
احلويدرة ورفعوا العلم العراقي فوق
املبان��ي بعد تكبيد العدو خس��ائر
فادحة بالعدد والعدة .
وأض��اف املصدر ف��ي حديث خاص
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ أن
القوات األمنية اس��تطاعت ان حترر
املنطق��ة امللوثة والس��يطرة على
مطحن��ة ومحطة وقود الراش��دي
غرب��ي املوص��ل ورفع��ت العل��م
العراقي فوق املباني .

م��ن جانبه أك��د مص��در امني في
قي��ادة عمليات نين��وى  ،ان القوات
االمني��ة متكن��ت م��ن إح��كام
س��يطرتها على اجملم��ع احلكومي
في منطقة املوص��ل القدمية وهي
تواصل تقدمها باجتاه جامع النوري
الكبير ومن��ارة احلدباء في املنطقة
ذاتها.
وق��ال املصدر لصحيف��ة ‘‘الصباح
اجلدي��د‘‘ أن" القوات مس��تمرة في
تقدمه��ا بحيي الرس��الة ونابلس،
الفت �ا ً ال��ى إنه��ا اس��تطاعت أن
تبس��طت س��يطرتها عل��ى أجزاء
واسعة من كال احليني.
وكشف املصدر الذي لم يفصح عن
اسمه بأن العديد من عناصر داعش
اإلرهابي س��لموا انفسهم للقوات
األمنية في االحياء املذكورة ".
ال��ى ذلك أف��ادت قيادة الش��رطة
االحتادية  ،أمس األحد  ،بأن طائراتها
املس��يرة دم��رت  23آلي��ة ملغم��ة
وقت��ل العش��رات خ�لال العمليات
العس��كرية ف��ي الس��احل األمين
ملدينة املوصل.
تتمة ص5

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئي��س الوزراء حي��در العبادي
للمدي��ر التنفي��ذي ملنظم��ة
اليونيس��يف ويلي��ام انتوني  ،عزم
احلكومة على إعادة تأهيل النظام
التربوي ،فيما أشار انتوني ليك إلى
حرص املنظم��ة على املس��اهمة
في إع��ادة تأهيل امل��دارس وتطوير
العملية التربوية وحتس�ين برامج
صحة األطفال.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء
في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح
اجلديد" ،إن األخير استقبل "املدير
التنفي��ذي ملنظمة اليونيس��يف
ويليام انتوني لي��ك والوفد املرافق
ل��ه بحضور وزي��رة الصح��ة ووزير
التربية واألمني العام جمللس الوزراء،
كما حض��ر اللقاء املمث��ل اخلاص

لألمني العام لألمم املتحدة".
وأك��د العب��ادي ،وفق��ا ً للبي��ان،
"عل��ى الدور املهم ال��ذي تضطلع
ب��ه املنظم��ات الدولية ،ال س��يما
منظم��ة اليونيس��يف ،الت��ي
تواص��ل جهودها في دعم البرامج
التنموية اخلاصة باألطفال ،ومنها
جانبي التربية والصحة".
وأضاف العبادي ،أن "تنظيم داعش
اإلرهابي س��عى بنحو محموم إلى
غس��ل أدمغة الفتية والش��باب،
وإش��اعة مفاهيم��ه الهدام��ة
بينه��م غي��ر إنن��ا عازم��ون عل��ى
إعادة تأهيل النظام التربوي سواء
في بنيت��ه التحتي��ة أو في تطوير
املناهج وتأهيل املالكات التعليمية
والتدريسية".
تتمة ص5

الرافدين يقرر منح قروض مالية

للمواطنين لشراء وحدات سكنية

القوات املشتركة خالل حتريرها مناطق اجلانب األمين

إفالس داعش وموته المبكر بعد
هزائمه العسكرية المتالحقة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مصرف الرافدين،امس االحد،
ع��ن منحه ق��روض مالي��ة لدعم
املوظفني واملواطنني لشراء وحدات
سكنية.
وقال املص��رف في بيان له اطلعت
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" ان
"املصرف قرر منح القروض لغرض
شراء وحدات سكنية في املشاريع
السكنية االس��تثمارية التي يتم
متويلها".
واض��اف ان "من��ح الق��روض يأتي
لغرض دعم املوظف�ين واملواطنني
لش��راء وح��دات س��كنية والت��ي

بلغت نس��ب االجناز فيه��ا ،"60%
داعي��ا ً الش��رائح املش��مولة الى
"زي��ارة موقعه وفروعه املنتش��رة
ببغ��داد واحملافظ��ات لالطالع على
التعليمات اخلاصة بذلك".
وكان مصرف الرافدين قد باشر في
عام  2016مبنح سلف للموظفني
وقروض ألصحاب املش��اريع واضعا ً
ش��روطا ً وضوابط منه��ا ان تكون
لديه��م بطاق��ة ذكي��ة ومفعلة
الس��تالم الراتب ،اضاف��ة الى انه
لي��س لديه��م س��لف أو ق��روض
سابقاً.
تفصيالت أوسع ص6

الحشد الشعبي يباشر بردم أنفاق داعش في بادوش
بغداد ـ الصباح الجديد:
باش��رت قوات احلش��د الش��عبي,
امس األحد ,ب��ردم انفاق عصابات
داع��ش اإلرهابية في ناحية بادوش
احملررة غرب املوصل.
وذكر بيان إلعالم احلش��د اطلعت
عليه "الصباح اجلديد" ،أن "قوات
احلشد الشعبي باشرت اليوم بردم

انفاق داعش التي كان يستعملها
للهرب التنقل داخل ناحية بادوش
احملررة".
وفي سياق آخر أفادت مفارز مديرية
االس��تخبارات العس��كرية امس
االح��د بألقاء القب��ض على مدان
باإلرهاب كان قد فر من سجن "أبو
غريب" في بغداد عام .2013

تفصيالت إجراءات السماح لمواطني

الموصل بالتنقل إلى بغداد والمحافظات
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن قائد الق��وات البري��ة ،الفريق
الرك��ن ري��اض ج�لال توفي��ق ،امس
األحد ،ع��ن فتح باب من��ح موافقة
مش��روطة ألهال��ي املناط��ق احملررة
في املوص��ل للمغادرة باجت��اه بغداد
واحملافظات األخرى باس��تثناء إقليم
كردس��تان ،عل��ى امنوذج "س�لامة
املوقف".
وقال قائد الق��وات البرية من ناحية

برطل��ة لعدد م��ن وس��ائل اإلعالم،
أنه "بع��د العم��ل ال��دؤوب واجلدي
وموافق��ة العملي��ات املش��تركة/
قي��ادة عمليات نين��وى أفتتح اليوم
باب منح مواطني الس��احل األيسر
من املوصل التسهيالت للتنقل الى
احملافظات العراقية والعاصمة بغداد
ملراجع��ة الدوائر او تلق��ي العالج أو
لتلبية احتياجاتهم األخرى".
تتمة ص5

وقالت املديرية في بيان ورد لشفق
ني��وز ،ان مفارزها في لواء املش��اة
 54الفرق��ة السادس��ة وبعملية
نوعية الق��ت القبض على إرهابي
خطير هارب من س��جن ابي غريب
في حي الداخلية باليرموك غربي
بغداد.
ال��ى ذل��ك ق��ال قائ��د الش��رطة

االحتادية الفريق رائد شاكر جودت
في بيان له ،ان الش��رطة االحتادية
الق��ت القب��ض اإلرهابي حس��ام
ش��يت مجي��د ش��يت اجلب��وري
مسؤول ما يسمى بديوان احلسبة
ف��ي منطق��ة ب��اب الس��جن في
املوصل .
تتمة ص5

إحباط محاولة تسلل

جديدة إلى البيت البيض
بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف املتح��دث باس��م البي��ت
األبيض ش��ون سبايسر ،أن شخصا ً
قفز داخل منطقة عازلة في واجهة
البي��ت األبي��ض لكن��ه فش��ل في
تس��لق س��ياجه ،وهي ثان��ي حادثة
خالل أسابيع.
وكتب سبايس��ر على صفحته في
"تويت��ر"" ،حصل ذلك خ�لال وجود
الرئي��س األميركي دونالد ترامب في

فلوريدا" .وذكرت قناة "سي أن أن" أن
رجال جهاز اخلدمة السرية األميركي
جنحوا في اعتقال الشخص ومنعه
من التسلل إلى داخل البيت األبيض.
ومتكن رجل كان يحمل حقيبة على
ظهره ،األس��بوع املاض��ي ،من عبور
اجل��دار ودخول الس��احة من الطرف
اجلنوبي حتى وصل إل��ى أبواب مقر
الرئاسة األميركية ،قبل أن تعتقله
الشرطة.

تحذيرات من تصاعد الخالفات بين الحكومة ومجلس ّ
النواب

دولة القانون :العبادي سيحضر إلى البرلمان بعد أعياد الربيع

بغداد  -وعد الشمري:
كش��ف ائتالف دولة القان��ون ،أمس
األح��د ،عن حض��ور رئي��س مجلس
ال��وزراء حي��در العبادي إلى اجللس��ة
االول��ى للبرمل��ان بع��د اعي��اد الربيع،
مؤكدا ًاستعداده للتفاوض والتباحث
حول جميع امللفات العالقة.
يأتي ذلك في وقت حذر نواب من عودة

تقريـر

الصراع بني الس��لطتني التشريعية
والتنفيذي��ة ،داعني إلى عدم تصعيد
املواقف ،الفتني ف��ي الوقت ذاته إلى
أن جه��ات داخ��ل البرمل��ان وصفوها
بـالـ"معارضة" لسياس��ات العبادي
ستكون املستفيدة من هذا التوتر.
وق��ال النائب عن ائتالف دولة القانون
جاس��م محم��د جعفر ف��ي حديث

م��ع "الصب��اح اجلدي��د" ،إن "رئي��س
احلكومة حي��در العبادي س��يحضر
إلى مجلس النواب بعد اعياد الربيع،
وحتدي��دا ً ف��ي اجللس��ة االول��ى التي
ستلي العطلة".
ونف��ى جعفر "ته��رب العب��ادي من
مجلس الن��واب ،كم��ا يتحدث عنه
البع��ض ،ب��ل أن��ه عل��ى اس��تعداد

للجل��وس م��ع ممثل��ي الش��عب
والتباحث عن جميع امللفات".
ورأى أن "الوق��ت كان غي��ر مناس��ب
عندم��ا تق��رر اس��تضافته خ�لال
اجللس��ة الس��ابقة ي��وم اخلمي��س
املاض��ي ،وبالتال��ي كن��ا س��نخرج
بنتيجة سلبية".
تتمة ص5

خطاب لمقتدى الصدر الجمعة
المقبلة في ساحة التحرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مكتب الص��در ،ان زعيم
التيار مقتدى الصدر ،س��يلقي
خطاب��ا ً ف��ي س��احة التحري��ر
ببغداد اجلمعة املقبلة.
وذكر بيان ملكتبه اطلعت عليه
"الصباح اجلديد" ،ان اخلطاب يأتي
"في خضم األحداث املتسارعة
التي يعيشها الشعب العراقي
األبي ب�ين املعركة الفاصلة مع
ق��وى الظالم من داع��ش وأربابه
وبني دواع��ش السياس��ة أرباب
الفساد."...
وأض��اف أن الص��در س��يلقي
خطاب��ه "اجلمع��ة املقبلة في
س��احة اإلص�لاح واملصلح�ين

خطبة سابقة ملقتدى الصدر في التحرير

س��احة التحرير وفي جتمعكم
املليوني احلاشد".
يذك��ر أن مقتدى الص��در أصدر
في العاش��ر من كان��ون الثاني
املاض��ي حزم��ة م��ن املطال��ب
دع��ا م��ن خالله��ا لتغيي��ر
النظ��ام االنتخابي ف��ي العراق،
وقانون��ه ال��ذي "دف��ع الناخبني
للعزوف ع��ن اإلدالء بأصواتهم،
وكرس الطائفي��ة ،ومكن كتل
سياس��ية كبيرة م��ن الهيمنة
عل��ى املؤسس��ات احلكومي��ة
على حس��اب الكتل الصغيرة،
وسمح بتكرار الوجوه املسؤولة
نفسها عن الفساد" حسب ما
قاله الصدر.

عنوان الجريدة :بغداد ـ الوزيرية  /رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  777لسنة  / 2004رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين  / 301طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر
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د.علي شمخي

«

شؤون عراقية

» تنفرد بنشر تفصيالت خارطة الطريق

االتحاد يقترح توزيع مناصب الرئاسات الثالث بين القوى الرئيسة في اإلقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:

أولويات!
يتحدث املس��ؤولون في الع��راق كثيرًا عن مش��اريع
قرارات وقوانني وخطط من دون ان يتم تفعيل وصناعة
ه��ذه القرارات والقوانني او يفش��لوا ف��ي ايجاد صيغ
توافقية داخل قبة مجلس النواب تنتهي بانضاجها
ودخوله��ا حي��ز التنفي��ذ وب��ات واضحا ً ان الش��عب
العراق��ي يحت��اج اليوم الى مؤسس��ة استش��ارية
تعن��ى بصناعة الق��رار تضم فريق م��ن اخملتصني في
اجلوان��ب التش��ريعية والسياس��ية يج��ري التعاقد
معها او يت��م تعيينها داخل قبة البرملان او في اروقة
احلكومة من اجل االهتمام واإلس��راع بقرارات حيوية
ومصيرية تتعلق باس��تحقاقات سياسية او قانونية
او اجتماعي��ة او اقتصادي��ة او امني��ة او عس��كرية
ترتبط بحاضر ومستقبل العراقيني جميعا والتتقبل
االجته��اد واالرجت��ال ..وفي رصد س��ريع ملس��ار االداء
التشريعي والتنفيذي والقضائي في العراق ومتابعة
للقرارات ومشاريع القوانني التي يجري التداول فيها
او اقتراحها او تلك التي صدرت يتأكد للمعنيني بهذا
االداء ان هن��اك ثمة تضاربا ً وتباين��ا ً في تقدير اهمية
الق��رارات وفرز املهم واالهم فيها ولرمبا هناك فش��ل
حقيقي في تق��دمي او تأخير العدي��د منها نزوال عند
اجتهادات غير موفقة او حسابات غير واقعية وبرغم
ان واق��ع احلال يش��ير الى وج��ود دع��وات متكررة في
السنوات املاضية ملعاجلة هذا التقصير في االداء في
هذا املفصل احليوي من مفاصل الدولة العراقية اال ان
تبادل االتهامات بني مؤسسات السلطة التشريعية
والتنفيذي��ة والقضائي��ة ل��م يفض ال��ى معاجلات
صحيح��ة لهذا الوضع وبق��ي املواطن العراقي يدفع
ثمن ه��ذا التعارض وه��ذا االختالف بني الس��لطتني
وهن��اك الي��وم االف القضايا التي ركن��ت على رفوف
املؤسس��ات وهي تنتظر حس��ما ً وجدال مستمرا ً بني
ادارات هذه املؤسس��ات من دون تقدير االضرار املادية
واملعنوية لتأخير البت بها او اصدار قرارات حاس��مة
بحقها وقد غابت حقيقة عن هؤالء الذين انغمسوا
في هذه الفوض��ى االدارية وفق��دان التخطيط وهي
ان صناع��ة القرارات منظوم��ة متكاملة ومترابطة
تنطل��ق م��ن اقت��راح القوان�ين واملش��اريع واخلطط
وتنتهي باقراره��ا وتنفيذها وان أي تباطؤ او تلكؤ في
حلقة م��ن هذه احللقات س��يضعف م��ن اداء وقدرة
الدول��ة ويعكس تخلفا ً وتراجعا ً ف��ي معايير التقدم
والتفاض��ل بني الدول ومن امله��م جدا ً ان يكون هناك
تقييم حقيقي ملضامني املشاريع والقوانني املقترحة
داخل اروقة الس��لطات الثالث واالسراع بتقدمي ماهو
اولى واهم على ماه��و قليل االهمية او ميكن تأجيله
ال��ى وق��ت آخر وم��ن يبحث ف��ي هذا امللف س��يجد
عشرات الشواهد على ماقلناه في هذه السطور .

مع اقتراب نوروز واعياد رأس السنة
الكردي��ة يح��دوا املواط��ن الكردي
االمل بحصول انفراجة في االزمة
السياس��ية الت��ي تعطل��ت على
أثره��ا العملي��ة السياس��ية في
االقليم ،املتوقفة منذ سنتني جراء
تأزم االوضاع بني احلزب الدميقراطي
الكردس��تاني بزعام��ة مس��عود
بارزان��ي وحرك��ة التغيي��ر بزعامة
نوشيروان مصطفى.
وفي حني حصل��ت الصباح اجلديد
من مصادرها اخلاصة على نسخة
م��ن خارط��ة الطريق الت��ي اعدها
االحت��اد الوطن��ي بزعام��ة الرئيس
ج�لال طالبان��ي ملعاجل��ة االزم��ة
السياس��ية ،اك��د عض��و املكتب
السياسي في االحتاد الوطني رزكار
عل��ي ،ان االحتاد وفي مس��عى منه
ملعاجلة املشكالت واالزمات ،سيبدأ
جول��ة جدي��دة م��ن املباحثات مع
االطراف السياس��ية ،بع��د انتهاء
عطلة نوروز ورأس السنة الكردية.
خارط��ة الطريق التي اعدها االحتاد
الوطني ،تضمن��ت مقترحا ً جديدا ً
ملعاجل��ة ازم��ة رئاس��ة االقلي��م،
الذي تعده اغل��ب االحزاب والقوى
السياسية االس��اس لبروز جميع
املش��كالت واالزمات الت��ي يعاني
منها االقليم .
ويقت��رح االحت��اد وفق��ا ً ملش��روعه
ان تك��ون معاجلة ازمة الرئاس��ات
الثالث في االقلي��م بحزمة واحدة
وج��اء ف��ي املش��روع «ان معاجل��ة
مشكلة الرئاسات الثالث سيفك
العق��د املس��تعصية جلمي��ع
االش��كاالت األخ��رى» ،ل��ذا ف��أن
االحتاد الوطني يعتقد بأن تقسيم
مناصب الرئاسات الثالث (االقليم
والبرملان واحلكوم��ة) على االطراف
الث�لاث الرئيس��ة ،وفق��ا ً لثق��ل
وموق��ع كل ط��رف ،س��يكون احلل
االمثل لهذه املشكلة ،عادًا الفترة
املقبلة لغاي��ة حتديد موعد الجراء
االنتخاب��ات املقبل��ة ف��ي االقليم
انتقالي��ة ،ينبغ��ي ان يتف��ق في��ه
جميع األطراف على آليات مناسبة

يؤكد االتحاد الوطني
في خارطة الطريق
على ضرورة معالجة
المشكالت بينه وبين
الحزب الديمقراطي عبر
التوصل الى تفاهمات
جديدة ،فض ًال عن تأكيده
االلتزام باتفاقه السياسي
الذي وقعه في -5-17
 2016مع حركة التغيير

االتفاق السياسي بني التغيير واالحتاد الوطني

العقود املوقع��ة وإلعالن نتائجها
ملعاجلة املشكالت العالقة.
كم��ا ويؤك��د االحت��اد الوطني في للرأي العام ،واالتفاق مع احلكومة
خارط��ة الطري��ق عل��ى ض��رورة االحتادية على اق��رار قانون للنفط
معاجل��ة املش��كالت بين��ه وب�ين والغاز يحفظ احلقوق الدس��تورية
احل��زب الدميقراطي عب��ر التوصل القلي��م كردس��تان واحملافظ��ات
ال��ى تفاهمات جدي��دة ،فضالً عن املنتجة للنفط في البالد.
تأكيده االلتزام باتفاقه السياسي ودع��ا املش��روع الى توقي��ع عقود
ال��ذي وقع��ه ف��ي  2016-5-17النف��ط والغ��از وفق��ا ً لالس��س
مع حرك��ة التغيير ،كم��ا اكد ان واملعايي��ر الدولي��ة ،منع��ا ً ألي��ة
املرحل��ة تتطل��ب دورا ً اكبر لالحتاد مش��كالت قانوني��ة ق��د تط��رأ،
ف��ي معاجل��ة املش��كالت داخ��ل وسحب مسألة اإلنتاج والتصفية
االقليم واملش��كالت العالقة بني والبيع من وزارة الثروات الطبيعية،
التي ينبغ��ي ان ينحصر دورها في
االقليم وبغداد من جهة أخرى.
وتناول��ت خارط��ة الطريق كذلك االشراف و توجيه شركات النفط
مس��ألة النف��ط والغ��از ودع��ت العاملة في االقليم.
ال��ى جع��ل ه��ذا املل��ف يتس��م مواطن��ون اس��تطلعت الصب��اح
بالش��فافية املطلوب��ة ،مؤك��دا ً اجلدي��د أراءه��م طالبوا بس��حب
ان حتقي��ق الش��فافية ف��ي ملف الثقة عن احلكوم��ة احلالية التي
النف��ط يتطل��ب تش��كيل جلنة قال��وا انها فقدت منذ وقت طويل
داخ��ل البرملان بعد اع��ادة تفعيله الش��رعية ب��أن متث��ل الش��عب
من جديد ،لتق��وم بدورها بتدقيق وتعك��س تطلعات��ه وتس��عى

ّ
القوات األمنية تجلي عشرات المحاصرين
وتنجيهم من كارثة بالموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكنت القوات العراقية من اجالء اكثر
من  30عائلة كانت محاصرة وس��ط
معارك عنيفة في امين املوصل.
وقال مصدر أمني في حديث صحفي،
ان الق��وات االمنية جنح��ت في اجالء
 32عائل��ة مدنية م��ن منطقتي باب

الط��وب وباب البيض وس��ط املوصل
نح��و املناط��ق االمن��ة الت��ي تخضع
لس��يطرة القوات العراقي��ة في امين
املوصل بشكل تام
وب�ين ان الوض��ع اإلنس��اني للعائالت
التي ج��رى اجالؤها بغاي��ة الصعوبة
وأنها لم تتناول الطعام منذ أكثر من

 10أيام.
وكانت األمم املتحدة اكدت عدم كفاية
مواردها املتوفرة حلل أزمة النازحني من
مدينة املوصل ،مع استمرار العملية
لتحريرها من قبضة تنظيم «داعش»
اإلرهابي.
وانطلقت معركة حترير مدينة املوصل

العراقي��ة م��ن مس��لحي تنظي��م
«داع��ش» اإلرهابي مبحافظ��ة نينوى
شمال البالد ،في تشرين األول/أكتوبر
املاض��ي ،وأعلن��ت القوات املس��لحة
العراقي��ة حتري��ر الس��احل األيس��ر
للمدمي��ة بالكامل في كان��ون الثاني
يناير املاضي.

بات يعاني اليوم من أزمة مالية خانقة

إفالس داعش وموته المبكر بعد هزائمه العسكرية المتالحقة
ترجمة ـ سناء علي:
في تقري��ر للكات��ب « ادموند هارلي
« اش��ار فيه ال��ى ان « تنظيم داعش
االرهاب��ي ،وال��ذي كان يع��د أكث��ر
التنظيم��ات اإلرهابي��ة متوي�لاً وثرا ًء
ف��ي العال��م ،يواجه ش��بح اإلفالس
فل��م يعد ف��ي خزائن داع��ش وكما
نقل��ت بع��ض املص��ادر ،الكثير من
املال للصمود في صراعه الدائر على
ش��تى اجلبهات ومع أكث��ر من طرف
في بقاع ش��تى م��ن العالم العربي.
فالهزائ��م املتالحقة الت��ي ُمني بها
التنظيم في س��وريا وليبيا والعراق
واحلصار الدول��ي املفروض عليه منذ
سنتني كانت س��ببا ً في افالس هذا
التنظي��م الذي اصب��ح يعاني اليوم
م��ن أزم��ة مالي��ة حقيقي��ة ،وف��ي
أعقاب سيطرته على مدينة املوصل
العراقي��ة ،ف��ي يوني��و ُ 2014ق��درت
ميزاني��ة التنظي��م بـ 2ملي��ار دوالر،
وع��دت في ذل��ك الوق��ت األكبر في
تاري��خ اجلماعات اجلهادي��ة ،جمعها
م��ن مص��ادر مختلف��ة كان أكبرها
اس��تيالؤه على عش��رات املاليني من
ف��رع البن��ك املرك��زي العراق��ي في
املوصل ،بلغت ملي��ارا ً ونصف املليار
دوالر وفقا ً لتقارير صحفية .وأس��س
نظاما ً ماليا ً في املناطق التي سيطر
عليها ف��ي س��وريا والع��راق وليبيا
يق��وم عل��ى ف��رض الضرائ��ب على
الس��كان وتنفيذ عمليات اختطاف
تعقبه��ا مطالب��ة بالفدي��ة املالية
وعمليات سطو مس��لح إلى جانب
االس��تثمار في حق��ول النفط التي

وقعت حتت س��يطرته وبيع مواردها
في الس��وق السوداء .كما عول على
ش��بكة أنصاره ح��ول العالم ،الذين
ل��م يبخل��وا عليه بتحوي��ل األموال
بطرق غير قانونية لفائدته».
وب�ين أيضا ً ان��ه « ومع تق��دم القوات
العراقية باجتاه املوصل وبقية احللفاء
في سوريا ،انحسرت قدرات التنظيم
املالي��ة الت��ي انخفض��ت بس��بب
الغارات وفق��دان الكثير من األراضي،
وي��رى بعض اخلب��راء ان تنظيم داعش
االرهاب��ي ال��ذي يعجز الي��وم عن بيع
وتهري��ب النف��ط اخل��ام واملقتني��ات
األثرية ،س��يرجع الى اس��اليب قدمية،
ومنها تكثيف عمليات اخلطف وزيادة
الضرائ��ب م��ن اجل توفير م��ا يحتاج
من ام��وال قد التكفي لس��داد رواتب
ق��ادة وعناص��ر التنظيم.كما رفضت
مجموعة الفارج هولسيم لألسمنت
تلميحات إلى أن عملياتها في سوريا
ف��ي  2013و 2014رمب��ا اس��همت في
متويل متشددي تنظيم داعش .وقالت
الش��ركة في بيان «ترف��ض اجملموعة
رفض��ا ً تام��ا ً أي تلمي��ح إل��ى متوي��ل
منظمات مصنفة على أنها إرهابية».
وقالت جماعتان مدافعتان عن حقوق
اإلنسان إنهما أقامتا شكوى قانونية
في باريس ضد شركة الفارج لألسمنت
التي أصبحت العام املاضي جزءا ً منمجموع��ة الفارج هولس��يم ومقرها
سويس��را -قائلتني إن بعض أعمالها
في س��وريا رمبا جعلته��ا متورطة في
متوي��ل تنظي��م داع��ش وف��ي جرائم
حرب .وقالت الفارج هولسيم إن بضع
ش��ركات للمحام��اة فوضته��ا جلنة
املالي��ة وتدقيق احلس��ابات باجملموعة
جتري حتقيقا ً في تلك املزاعم .وأضافت

قائلة «التحقيق سيحدد ما إذا كانت
القواعد قد اتُبعت وما إذا كان ينبغي
تعديل العمليات».
واش��ار ال��ى ان « املتح��دث باس��م
الفارج أن الشركة تفحص الشكوى
وأنه��ا ال تدخ��ل ف��ي معام�لات مع
منظمات مصنفة على أنها إرهابية.
وجاء ف��ي الش��كوى القانونية التي
قدمته��ا منظمة ش��يربا احلقوقية
واملركز األوروبي للحقوق الدستورية
وحقوق اإلنسان أن  11موظفا ً سوريا ً
س��ابقا ً في الفارج لألسمنت-سوريا
هم أيضا ً طرف في الشكوى .ومتلك
الف��ارج لألسمنت-س��وريا مصنع��ا ً
لألسمنت في جالبيا بشمال سوريا
بني الرقة معقل داعش وبلدة منبج.
ورحلت الش��ركة عماله��ا الوافدين
في  2012بسبب القتال في املنطقة
التي خضعت لسيطرة التنظيم في
 .2013وبع��د ذلك واص��ل املوظفون
الس��وريون تش��غيل املصن��ع  ,كما
تقدمت رئيس جلنة الشؤون الداخلية
مبجلس العم��وم البريطاني ،إيفيت
كوب��ر ،بطلب إحاط��ة عاجل يتعلق
بأموال دفعتها احلكومة البريطانية
عل��ى س��بيل التعوي��ض ملعتقل�ين
س��ابقني في غوانتانام��و ،تورط عدد
منه��م في أنش��طة إرهابي��ة فيما
بعد .ويأتي ذلك في أعقاب معلومات
أفادت بأن منف��ذ الهجوم االنتحاري
الذي ش��نه تنظيم داع��ش اإلرهابي
ف��ي املوصل ،هو جمال احل��ارث ،أحد
ه��ؤالء املعتقل��ون الس��ابقون ،وقد
حص��ل عل��ى تعويض ق��دره مليون
جني��ه إس��ترليني م��ن احلكوم��ة
البريطاني��ة بعدما رف��ع دعوى تفيد
بأن اخملاب��رات البريطانية كانت على

عل��م باحتج��ازه م��ن دون تهمة في
املعتقل األميركي».
كم��ا ب�ين « أن من ب�ين  17معتقال
بريطاني��ا ً س��ابقا ً حصل��وا عل��ى
تعويض��ات تقدر قيمتها بعش��رين
ملي��ون جني��ه إس��ترليني هن��اك
أربع��ة في األق��ل اتهم��وا بالضلوع
ف��ي أنش��طة إرهابي��ة أو االرتب��اط
مبجموع��ات متش��ددة في س��وريا.
ورفض متحدث باسم رئاسة الوزراء
البريطاني��ة التعلي��ق عل��ى مصير
األموال التي دفعت له��ؤالء قائال إن
األمر يتعلق بـ”ش��ؤون استخبارية”.
كما ان ه��ذه األموال الت��ي تكبدها
دافع��و الضرائ��ب البريطاني�ين ق��د
تكون اس��تعملت لتمويل أنش��طة
التنظيم��ات اإلرهابي��ة مثل تنظيم
داعش .وعبر رئيس مكتب مكافحة
اإلرهاب البريطاني الس��ابق ،كريس
فيليبس ،ع��ن اعتقاده بأن التعويض
الذي تلقاه احلارث املكنى بـ”أبو زكريا
البريطاني” ذهب ف��ي نهاية املطاف
إلى داعش .وقال إن “دافعي الضرائب
البريطاني�ين مول��وا بنح��و فع��ال
اإلرهاب”.وبدا تأثير الفضيحة واضحا ً
عندما رفضت رئاسة الوزراء التعليق
على أس��ئلة بش��أن التعويض الذي
تس��لمه احلارث ،مبررة ذلك بأنه أمر
يخص االس��تخبارات .لكن رئيس��ة
ال��وزراء تري��رزا ماي تواجه تس��اؤالت
أيضا ً ع��ن الطريقة الت��ي متكن بها
احل��ارث من الس��فر إلى س��وريا عام
 ،2014ولي��س من الواضح ما إذا كان
على قائمة ملراقبة املشتبه بصلتهم
باإلرهاب».
* عن موقع الفورين بوليسي

لتحقيق رغباته.
وق��ال كاروان محمد وهو صحفي
لق��د قضينا عامني هم��ا االحلك
ف��ي عم��ر االدارة الكردي��ة وثب��ت
لنا بعد انهينا فصل الش��تاء من
دون ان ن��رى محروق��ات احلكوم��ة
او كهربائه��ا او ان تتمك��ن م��ن
تدارك الوض��ع االقتص��ادي املزري
للمواطنني انها حكومة فاش��لة
تس��لطت عل��ى رق��اب الش��عب
تستمد قوتها من هيمنة االحزاب
احلاكمة وس��يطرتها على جميع
مفاصل احلياة في االقليم.
محمد عبر ع��ن أمله في ان يعود
احل��كام ال��ى رش��دهم ويدرك��وا
بانهم ابتعدوا عن الشعب واهدروا
فرصة تاريخي��ة الثبات حق الكرد
في تقريرمصيرهم عبر الفس��اد
واحملس��وبية واالس��تيالء عل��ى
امل��ال الع��ام ،مطالبا ً الس��لطات
واالح��زاب احلاكم��ة باس��تغالل

الوض��ع االقليمي والدولي الراهن،
لتحقيق تطلعات الش��عب وفتح
صفحة جديدة م��ن العالقات بني
الق��وى الكردس��تانية تراعا فيها
مصال��ح الش��عب وحقوق��ه في
أية اتفاق��ات أو تفاهمات ميكن ان
يتوصلوا اليها.
ب��دوره اش��ار الكات��ب واحملل��ل
السياس��ي ياس�ين عبد اهلل في
تصري��ح للصب��اح اجلدي��د الى ان
املصالح واالستثمارات متنع القوى
السياسية في االقليم من التوصل
ال��ى ما ه��و يصب ف��ي مصلحة
الش��عب ،وتابع»ان��ا اس��تغرب
تقدمي االحزاب والقوى السياسية
لعش��رات املش��اريع واخلط��ط
ملعاجل��ة مش��كالت االقليم ،وهي
تعجز عن اجللوس مع بعضها في
حوار مباشر تطرح فيه كل شيء
على طاولة احلوار والتفاهم ،واردف
«اال يستحق شعب كردستان من

الذين يدع��ون التضحية لتحقيق
الرخ��اء والعي��ش الك��رمي ل��ه ان
يتنازلوا لبعضه��م ويتفقوا على
صيغ��ة مش��تركة الدارة اإلقليم
وإجراء اإلصالح��ات املطلوبة ،لقد
مل الش��عب ول��م يع��د يحتمل
املزيد من املتاجرة باسمه».
هذا ويشهد اقليم كردستان منذ
عامني ازمة سياسية خانقة برزت
عقب متس��ك احل��زب الدميقراطي
ببق��اء مس��عود بارزان��ي رئيس��ا ً
لالقليم بعد انته��اء فترة الوالية
الثالثة ل��ه كرئي��س لالقليم في
 19م��ن اب  2015و تقدمي األطراف
األساس��ية األخ��رى مش��روعا ً
لتعدي��ل قان��ون رئاس��ة االقليم،
وهو م��ا رفضه الدميقراطي جملة
وتفصيال ،واص��ر على بقاء بارزاني
في منصبه بداعي حاجة االقليم
الي��ه ملواجه��ة تهدي��دات داعش
على حدود االقليم.

شؤون عراقية
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"داعش" يسطو على خزين الطعام العائد لألهالي

العثور على صواريخ

دعوات لمحاسبة المتاجرين باألموال المسروقة في أيمن الموصل
نينوى ـ خدر خالت:
عم��د عناص��ر تنظيم داع��ش الى
الس��طو على ما تبقى من الطعام
اخمل��زون من قبل اهال��ي االحياء غير
احمل��ررة باجلان��ب االمي��ن م��ن مدينة
املوص��ل ،وس��ط دع��وات حملاس��بة
السماس��رة املتاجري��ن مبمتلكات
االهالي املسروقة.
وقال مص��در امني عراق��ي مطلع
في محافظ��ة نينوى الى "الصباح
اجلدي��د" ان "عناصر تنظيم داعش
االرهابي يس��تغلون حتركاتهم بني
املنازل في االحياء غير احملررة باجلانب
االمين ويسطون على املواد الغذائية
التي سبق ان خزنها االهالي حتسبا ً
للمعركة احملتدمة حالياً".
واض��اف "عناص��ر داعش س��بق ان
احدث��وا فتحات بني ال��دور ،وابلغوا
االهال��ي بفت��ح اب��واب منازله��م
واالب��واب املوصلة للس��طوح ،كما
ان اختباء االهالي بسراديب لتجنب
االشتباكات واالحتماء من الضربات
اجلوية احملتمل��ة ومفخخات داعش
أيض��اً ،ش��جع عناصر الع��دو على
س��رقة االطعم��ة اخملزن��ة والت��ي
اغلبها تتك��ون من التمر والطحني
والراشي (الطحينية)".
ولف��ت املص��در الى انه "مت س��رقة
عش��رات املنازل العائدة الى أهالي
منطقة املوص��ل القدمية مثل باب
البي��ض ،ب��اب لك��ش ،ب��اب جديد،
منطقة الساعة ،خزرج ،فضال عن
سرقة االطعمة من احياء أخرى مع
نهب ما تبقى من البضائع في احملال
التي اقفل أبوابها اصحابها".
وتاب��ع "كم��ا ان البي��وت املهجورة
ف��ي األحي��اء التي مت حتريره��ا فيما
بعد او ما زالت ف��ي احياء خاضعة
لس��يطرة داع��ش مت نه��ب جميع
محتوياتها من قبل عناصر داعش،

عناصر تنظيم داعش
اإلرهابي يستغلون
تحركاتهم بين
المنازل في األحياء
غير المحررة بالجانب
األيمن ويسطون
على المواد الغذائية
التي سبق أن خزنها
األهالي تحسب ًا
للمعركة المحتدمة
حالي ًا

في السليمانية

وكان اهال��ي املوص��ل ق��د قام��وا
بتخزي��ن كمي��ات كبيرة م��ن املواد
الغذائي��ة اجلاف��ة وتل��ك الت��ي
ميك��ن تخزينه��ا بغي��اب الكهرباء
حتس��با ً ملعركة طويلة قب��ل حترير
مناطقهم.
عل��ى صعي��د آخ��ر دعا ناش��طون
موصليون الى محاسبة السماسرة
املتاجرين باملواد املسروقة من اهالي
نينوى.
حي��ث ان عناص��ر داع��ش نهب��ت
عش��رات األل��وف م��ن املن��ازل في
اقضي��ة وق��رى وم��دن احملافظ��ة
ط��وال عام�ين ونص��ف الع��ام ،ومت

بي��ع اغل��ب ه��ذه املس��روقات من
اجهزة كهربائية وممتلكات منزلية
وس��يارات مدنية وخدمية وزراعية
وغيره��ا الى جتار وسماس��رة الذين
اش��تروها بابخس االثم��ان حينها،
واآلن يقوم��ون بعرضه��ا تدريج ًي��ا
للبي��ع في االس��واق الت��ي فتحت
ابوابها عقب طرد داعش منها.
وي��رى الناش��طون املوصلي��ون انه
عد كل سمسار تورط بهذه
ينبغي ّ
االعم��ال املدانة داعش��ي النه دعم
الدواعش وش��جعهم على سرقة
مد
املزي��د من ممتل��كات االهال��ي و ّ
التنظي��م املتطرف باألموال بحجة

املتاج��رة ،ف��ي ح�ين ه��ي عملي��ة
مش��اركة بالس��طو عل��ى امالك
األخرين حتت الفتة الغنائم.
وحذر الناش��طون املوصليون من ان
غض الطرف عن هؤالء السماسرة
يعن��ي منحه��م فرص��ة لالف�لات
من العقاب الذي يج��ب ان يدفعوا
ثمنه النه��م ش��ركاء لداعش في
الس��رقة والنهب الموال وممتلكات
األخرين ،مبين�ين انه ميكن الوصول
ألولئك السماسرة الكبار من خالل
الباع��ة الصغ��ار الذي��ن يعرضون
أجهزة منزلية بأسعار بخسة ج ًدا
بهدف تصريف تل��ك البضائع قبل

ان تستتب األمور بنحو كامل.
وكان التنظي��م االرهاب��ي قد صادر
ممتلكات عش��رات اآلالف من املنازل
ف��ي عم��وم محافظة نين��وى ،مع
الس��طو عل��ى املئات م��ن املصانع
االهلي��ة واحلكومي��ة ،ومص��ادرة
محتوياته��ا وامل��واد االولية اضافة
ملص��ادرة مئات اآلالف من املواش��ي
واعالفها و مواد أخرى كثيرة ال ميكن
حصره��ا ،االم��ر الذي دف��ع ببعض
اخملتص�ين الى القول ان داعش وضع
ي��ده على ممتل��كات تبل��غ اقيامها
الباليني (آالف املليارات) من الدنانير
العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن رئيس جمعية الت��راث والفلكور الكردي في
السليمانية ،عن تأجيل مراسيم عيد نوروز املقررة
غدا ً االثنني الى يوم اخلميس املقبل لس��وء األحوال
اجلوية.
وأوض��ح محمد م��ردان ف��ي تصريح خ��اص ملوقع
اعالم االحتاد الوطني الكردس��تاني واطلعت عليه
"الصب��اح اجلدي��د" ان "اللجن��ة العلي��ا لتنظيم
احتفاالت عيد نوروز قررت امس ،تأجيل الفعاليات
ال��ى يوم اخلمي��س املقبل "،موضحا ،انها ليس��ت
املرة االولى التي يتم فيها تأجيل املناس��بة بسبب
تقلبات الطقس".
وكانت مراس��يم عيد نوروز ق��د تأجلت عام ،1944
لنفس الس��بب ملدة يومني ،كما تكررت احلالة عام
 2002جراء تساقط االمطار بغزارة.
واضاف مردان ،ان "محافظة السليمانية خصصت
ميزاني��ة لالحتفال ببدء الس��نة الكردية اجلديدة،
كما اعربت املديرية العام للثقافة في السليمانية
عن استعدادها لتغطية تكاليف املناسبة".

"الدفاع المدني" تسهم

تتمات ص1
استسالم جماعي لعناصـر
داعش في حيي الرسالة
ونابلس في أمين املوصل
وقال قائ��د الش��رطة الفريق رائد
ش��اكر ج��ودت ف��ي بي��ان تلق��ت
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة
من��ه ،إن "قطع��ات الش��رطة
االحتادي��ة اصبح��ت قاب قوس�ين
من حترير منارة احلدب��اء ،التي تعد
ثاني اهم االهداف االس��تراتيجية
في اجلان��ب االمين بعد حترير املباني
احلكومية".
وأض��اف ج��ودت ،أن "الطائ��رات
املس��يرة القاصف��ة والقاذف��ات
االنبوبي��ة تواص��ل اس��تهداف
دفاع��ات داع��ش ف��ي محي��ط
املنطق��ة" ،الفتا ً إلى أنها "متكنت
من قتل العش��رات منهم وتدمير
 23آلية ملغمة ومجهزة بأسلحة
ثقيل��ة و 12موضع��ا ً للمض��ادات
اجلوية 7مفارز للهاون".
وكش��ف  ،عن اعتقال الش��رطة
االحتادي��ة عل��ى االرهابي حس��ام
ش��يت مجي��د ش��يت اجلب��وري
مسؤول ما يسمى بديوان احلسبة
ف��ي منطق��ة ب��اب الس��جن في
املوصل".
وأف��ادت مديري��ة االس��تخبارات
العس��كرية ،أمس أألح��د ،مبقتل
ستة إرهابيني من أبرز قادة تنظيم
"داعش" بضربة جوية في الساحل
األمين ملدينة املوصل.
وذكر بيان للمديرية تلقت صحيفة
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة منه،
إنه "بناءا عل��ى معلومات مديرية
االس��تخبارات العسكرية وجهت
ضربة جوية مدم��رة ملوقع قيادات
داعش في املوصل ،ما أسفرت عن
مقتل  6من ابرز قياداته".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قيادة عملي��ات بغداد ،العثور على صواريخ
وم��واد متفج��رة ومعاجلة عبوات ناس��فة مبناطق
متفرقة من بغداد واطرافها.
وذكر بي��ان لقيادة العملياتاطلعت عليه "الصباح
اجلدي��د"ان " الق��وات االمنية عثرت ف��ي منطقة
(املقالع) ضمن قاطع غربي بغداد على مدفع هاون
عيار  81ملم ،و4عبوات ناس��فة مت تفجير العبوات
موقعي �ا ً ب��دون ح��ادث ،كم��ا عثرت ف��ي منطقة
(العبيد) ضم��ن قاطع جنوب بغ��داد ،على صاروخ
نوع  ،SPG9في حني عثرت في مناطق (ابو عوسج/
صخريجة) ضمن قاطع جنوب بغداد ،على  7قذائف
وقنابر مختلفة ،وعاجلت عبوتني ناسفتني".
واض��اف البي��ان" ،ان الق��وات االمني��ة عث��رت في
منطق��ة (الكيلو )5/ضم��ن قاطع جن��وب بغداد،
عل��ى  5صواري��خ ن��وع  ،SPG9و رمانت�ين يدويتني،
ورمان��ة قاذفة ،و 12حش��وة وصاع��ق تفجير ،كما
عثرت في مناطق(العمية /والبو حسون /ودويليبة)
ضمن قاطع جنوب بغ��داد ،على قذائف مختلفة،
و 5عبوات ناس��فة ،و 15لتر من املواد املتفجرة ،و 4
مساطر تفجير".

تأجيل احتفال نوروز

قوات الشرطة االحتادية في اجلانب األمين ملدينة املوصل
علما ً ان معلومات امنية تشير الى
ت��واري عدد م��ن االرهابيني االجانب
ع��ن االنظار ،فيم��ا العناصر احمللية
م��ا زال��ت تقات��ل وحتلم بالف��رار او
باالندساس وسط النازحني".
وبحس��ب املص��در نفس��ه ،ف��أن
"التنظي��م يق��وم بس��حب أي��ة
س��يارة مدني��ة عائ��دة للمواطنني
ويس��تعملها لس��د الطرق��ات
الضيقة باجلانب االمين ،مع إحراقها،
إضاف��ة لس��رقة اآللي��ات الكبيرة
كالصهاري��ج والش��احنات لس��د
الطرق الرحبة ،االمر الذي يتس��بب
بخسائر مادية هائلة لالهالي".

ومواد متفجرة في بغداد

وأض��اف البي��ان ،أن "القتل��ى
ه��م كل م��ن املدعو عب��د الكرمي
الروس��ي امللقب ابو سمير (روسي
اجلنس��ية) قائ��د عس��كري فيما
يس��مى كتيب��ة ط��ارق ب��ن زياد،
واملدعو صالح االحمد امللقب (ابو
ميهاف) فرنس��ي من اصل سوري،
واملدعو أبو دع��اء املغربي ،واملدعو
يوس��ف عوني امللقب (ابو جمال)
تركي اجلنس��ية ،واملدعو عبد اهلل
حمود امللقب (اب��و صالح) مغربي
اجلنس��ية ،ومي�لاذ س��يرو امللقب
(ابو حفص��ة) بريطان��ي من اصل
جزائري".
وأوض��ح أن "العملي��ة نف��ذت
مبنطق��ة س��وق الش��عارين ف��ي
اجلانب االمين من املوصل".
وفي س��ياق متصل باشرت قوات
احلشد الشعبي ,أمس االحد ,بردم
انفاق تنظي��م داعش ف��ي ناحية
بادوش ،غربي املوصل.
وقال اعالم احلشد ،في بيان ،تلقت
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة
منه ،ان "قوات احلش��د الش��عبي
باش��رت اليوم بردم انف��اق عناصر
داع��ش الت��ي كان يس��تعملها
لله��رب والتنق��ل داخ��ل ناحي��ة
بادوش احملررة".
العبادي يؤكد عزم احلكومة
على إعادة تأهيل النظام
التربوي
وأش��ار العب��ادي إل��ى أن "حتري��ر
أراضينا م��ن دنس داعش الذي بات
وش��يكا ً يجعل النه��وض بقطاع
التعليم في أولويات اهتمامنا إلى
جانب االهتمام بصح��ة األطفال
مع التطل��ع إلى الدع��م الدولي،
وخصوص��ا ً م��ن جان��ب منظمة

اليونيسيف".
من جانبه ،أش��اد انتوني ليك "مبا
حقق��ه العراق في حتري��ر األراضي
م��ن داع��ش وانق��اذ األطف��ال من
خط��ره وظالميت��ه" ،مؤك��دا ً
"حرص منظمة اليونيسيف على
املساهمة في إعادة تأهيل املدارس
وتطوير العملية التربوية وحتسني
برام��ج صحة األطفال ،ال س��يما
في مجال برامج التحصني وتوفير
اللقاحات".
احلشد الشعبي يباشر بردم
أنفاق داعش في بادوش
من جهة أخرى أف��اد مصدر امني
ف��ي محافظ��ة صالح الدي��ن ،بأن
الق��وات األمني��ة وحش��د بيجي
ص��دوا هجوم��ا ً لـ"داع��ش" على
طري��ق الصينية  -حديثة ش��مال
غرب احملافظة.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي،
إن "تنظي��م داعش ش��ن مس��اء
ام��س ،هجوما ً لداعش على طريق
الصينية حديثة شمال غرب صالح
الدي��ن" ،مبينا ً أن "القوات األمنية
وحش��د بيج��ي ص��دوا الهج��وم
وأوقع��وا العش��رات م��ن عناصر
التنظيم بني قتيل وجريح".
وأضاف املصدر  ،أن "الهجوم الذي
اس��تمر لس��اعة أدى إل��ى مقتل
اثنني من حش��د بيج��ي وهما من
عشيرة اجليسات" ،مشيرا ً إلى انه
"مت استعمال شتى أنواع األسلحة
خالل الهجوم".
وتاب��ع ان "الهج��وم الداعش��ي
انطلق من ش��مال قاط��ع الثرثار
وهو قاطع متص��ل بغرب املوصل
وناحية احلضر حتدي ًدا.
وفي س��ياق الضرب��ات اجلوية ضد

داع��ش نفذت مقات�لات التحالف
الدول��ي ال��ذي تق��وده الوالي��ات
املتحدة  15غارة على أهداف تابعة
لتنظيم داعش اإلرهابي في سوريا
والعراق خالل اليوم املاضي.
وأشارت القيادة املركزية للتحالف
ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباح
اجلدي��د" إل��ى أنها ش��نت س��بع
غارات ضد مواقع تابعة للتنظيم
في س��وريا ق��رب مدينت��ي الرقة
وتدمر.
وأضافت أن طائراتها اس��تهدفت
مراكز لداع��ش في ثماني طلعات
جوي��ة قرب مناطق القائم وبيجي
وكيسك واملوصل وتلعفر.
تفصيالت إجراءات السماح
ملواطني املوصل بالتنقل إلى
بغداد واحملافظات
مبين��ا ً أن "هنال��ك تع��اون م��ع
احلكوم��ة احمللية لتوفي��ر حافالت
لنقل املواطنني".
وأض��اف "مت تأم�ين ناحي��ة برطلة
من قبل امل�لاكات االمنية بجهود
الفرق��ة  16واحلش��د الش��عبي
واالمن الوطني واخملابرات ليتسنى
للمواطن املوصل��ي الذي عانى ما
عاناه حتت حك��م داعش مراجعة
املق��ر واس��تحصال التس��هيالت
الالزمة" ،مش��يرا ً ال��ى اعتزامهم
"فتح مقر آخ��ر قريب من املوصل
الس��تقبال ذوي االحتياج��ات
اخلاصة".
وتاب��ع توفي��ق "نحن نعم��ل بجد
إلع��ادة احلي��اة ال��ى طبيعته��ا"،
داعيا ً املواطنني الى "االس��تجابة
مل��ا يتطلبه من��ح املوافقة وجلب
املستمس��كات الرسمية وفسح
اجمل��ال الصح��اب احلاج��ة وع��دم

اللجوء الستخدام الوسطاء".
وش��دد "يجب عل��ى املواطنني أن
يتذك��روا م��ا كان يفرضه عليهم
داع��ش اإلرهاب��ي م��ن ش��روط
واجراءات بطلب وجود سند عقاري
وكفيل وأحثهم الى أن يخبروا عن
املس��يء والدواع��ش والرجوع الى
مناطقه��م وأن يثبت��وا أن اهال��ي
املوصل هم احف��اد العظام الذين
يش��هد لهم التاريخ من العلماء
واالطب��اء وعلين��ا أن نتفاه��م
ونتعاون إلعادة احلياة".
وكان رئي��س الوزراء حيدر العبادي،
ق��د كل��ف قائ��د الق��وات البرية
باجلي��ش ،الفري��ق الرك��ن ري��اض
جاللة توفيق ،في ش��باط املاضي
باإلش��راف األمن��ي عل��ى اجلان��ب
الشرقي ملدينة املوصل.
دولة القانون :العبادي سيحضر
إلى البرملان بعد أعياد الربيع
ومض��ى جعف��ر إل��ى أن "العبادي
اعت��ذر ع��ن احلضور ،وه��ذا ال يعد
مقاطع��ة م��ن قبله ،فه��و على
تواص��ل مس��تمر م��ع الس��لطة
التش��ريعية وق��د مت اس��تضافته
كما حصل في جلسات سابقة".
ب��دوره ،ذك��ر رئي��س كتل��ة ب��در
النيابي��ة محم��د ناج��ي ف��ي
تصريح إل��ى "الصباح اجلديد" ،إن
"التراشق االخير في االتهامات بني
السلطتني التنفيذية والتشريعية
ال يخدم مصلحة العراق".
وأض��اف ناج��ي أن "بق��اء الوضع
بالنحو احلالي من اتهامات متبادلة
م��ن ش��أنه االض��رار بالعملي��ة
السياس��ية الس��يما مع تصعيد
التصريح��ات بني هج��وم اعالمي
وأخر مضاد".

ويأم��ل ناج��ي أن "تت��م تس��وية
االزم��ة بني رئيس ال��وزراء والبرملان
قريباً ،من خالل احلوارات واملباحثات
افضل م��ن حص��ول قطيعة بني
الطرفني".
إلى ذلك ،يجد النائب عن التحالف
الكردس��تاني ماجد شنكالي في
تعلي��ق إلى "الصب��اح اجلديد" ،أن
"التصعيد ب�ين احلكومة والبرملان
س��ينعكس س��لبيا ً على الوضع
العام للعراق".
واضاف شنكالي أن "اخلاسر االكبر
من ه��ذا الص��راع هي الس��لطة
التنفيذي��ة التي يج��ب عليها أن
تتوافق مع البرملان من أجل خدمة
املواطن العراقي".
وافاد بأن "استمرار التقاطع يعني
كث��رة معرق�لات االداء احلكوم��ي
وبالتالي سيصبح عرضة لالنتقاد
م��ن قب��ل الش��ارع واحملاس��بة
البرملانية".
وأس��تطرد النائ��ب الكردس��تاني
أن "جه��ات داخل مجل��س النواب
سوف تكون مس��تفيدة من تردي
العالقات بني احلكومة والبرملان".
ومض��ى ش��نكالي إل��ى أن "أولى
اجله��ات هي املعارض��ة لتوجهات
وسياس��ات العب��ادي ،وس��تقوم
باس��تغالل ه��ذا التوتر م��ن أجل
االطاحة به من خالل اس��تجوابه
وفقا ً للسياقات الدستورية".
وكان العبادي قد كش��ف عن نية
احلكوم��ة الطعن ببع��ض فقرات
قان��ون املوازن��ة ،متهم��ا ً مجلس
النواب مبناقلة البواب صرف عدها
"ملنافع ش��خصية" ،لك��ن االخير
نف��ى ذل��ك ودع��ا رئي��س ال��وزراء
للحض��ور داخل البرمل��ان وايضاح
احلقائق للرأي العام كما هي.

بانتشال الضحايا في الموصل
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعم��ت مديرية الدف��اع املدني جه��ود القطاعات
ف��ي نينوى في انتش��ال الضحايا من اجلانب األمين
للموصل.
وذك��ر بي��ان للمديري��ة اطلع��ت علي��ه "الصباح
اجلدي��د" ،انه "مت دع��م جهد مديرية دف��اع مدني
نينوى بفريق النخبة لإلنقاذ وفريق البحث واالنقاذ
العراق��ي للبح��ث ع��ن املصابني وانتش��ال جثث
الش��هداء م��ن حتت أنق��اض املباني ف��ي منطقة
الساحل األمين نتيجة األعمال اإلرهابية".
وس��قطت أع��داد كبي��رة م��ن الضحاي��ا خ�لال
العمليات العسكرية اخلاصة بتحرير اجلانب االمين
م��ن عصابات داع��ش اإلرهابي��ة ،نتيجة للقصف
اجلوي للقوات اجلوية وقوات التحالف الدولي على
مواقع عصابات داعش اإلرهابية.

أمطار متوسطة وغزيرة
الخميس المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت هيئة االنواء اجلوية،امس االحد ،استمرار
هط��ول االمط��ار  ،فيما اش��ارت ال��ى ان امطار
متوس��طة وغزيرة ستش��هدها البالد اخلميس
املقبل.
وق��ال مدير اع�لام الهيئ��ة رئيس منبئ�ين اقدم
محم��ود عبد اللطي��ف في حدي��ث صحفي ان
"الع��راق ش��هد في معظم انحائ��ه طقس غير
مس��تقر تس��اقطت خالله امط��ار في معظم
انحاء البالد رافقته��ا عواصف رعدية" ،مبينا ان
"الطقس م��ا زال مس��تمرا باالمطار مصحوبة
بعواص��ف رعدي��ة وان الكميات الس��اقطة من
االمطار في املناطق الشرقية من البالد اكثر من
غيرها".

الملف األمني

انفجار عبوة ناسفة في منطقة عكركوف غربي بغداد * اعتقال رئيس عصابة خطرة شمال شرقي بعقوبة
ّ
  صد هجوم إرهابي شمال غربي صالح الدين * إحباط تسلل فاشل على قاطع الثرثار جنوبي األنبار
بغداد – انفجار عبوة
ذك��ر مص��در امن��ي في الش��رطة
العراقية امس األحد ،بأن جنديا قتل
وأصي��ب اثنان آخ��ران بانفجار عبوة
ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف
عن اسمه ان "عبوة ناسفة مزروعة
على جانب طريق في منطقة زراعية
في منطقة عكرك��وف غربي بغداد
انفج��رت ،ظهر يوم امس  ،لدى مرور
دورية للجيش ،ما أس��فر عن مقتل
جندي وإصابة اثنني آخرين".
ديالى – عملية نوعية
كش��ف رئي��س مجل��س محافظة
ديالى امس األحد ،عن اعتقال رئيس
عصابة "خطيرة" للخطف والقتل
بعملية نوعية جرت ش��مال ش��رق

بعقوب��ة ،فيما أكد تقل��ص جرائم
اخلطف في احملافظة بنس��ب كبيرة
خالل األشهر املاضية.
وق��ال رئي��س اجملل��س عل��ي الدايني
إن "قوة م��ن مكافح��ة االجرام في
ش��رطة ديالى نفذت عملية نوعية
داخل قضاء املقدادية ( 35كم شمال
شرق بعقوبة) اس��فرت عن اعتقال
رئي��س عصاب��ة خطي��رة للخطف
والقتل متورط بسلسلة طويلة من
اجلرائم البشعة بحق املواطنني".
كركوك – سطو مسلح
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظ��ة كركوك ام��س االحد عن
اعتق��ال عصابة نف��ذت العديد من
جرائم القتل والس��طو املسلح في
احملافظة.
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي طلب

عدم الكش��ف عن اسمه إن "قوات
األس��ايش القت القبض صباح يوم
ام��س خ�لال حملة ده��م وتفتيش
عل��ى ش��خصني متهم�ين بتنفيذ
جرائم قتل وسطو مسلح".
صالح الدين – هجوم مسلح
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي محافظة
ص�لاح الدين امس االحد بأن القوات
األمنية وحشد بيجي صدوا هجوما
لـ"داع��ش" على طري��ق الصينية -
حديثة شمال غربي احملافظة.
وق��ال املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "تنظيم
داع��ش ش��ن مس��اء يوم الس��بت ،
هجوما لداعش على طريق الصينية
حديثة ش��مال غرب ص�لاح الدين"،
مبين��ا أن "القوات األمنية وحش��د
بيج��ي ص��دوا الهج��وم وأوقع��وا

العش��رات من عناصر التنظيم بني
قتيل وجريح".
االنبار – اشتباكات مسلحة
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظة االنبار امس االحد ان قوات
احلشد الشعبي /اللواء  51احبطت
محاولة تسلل فاش��لة على قاطع
الثرثار مبحافظة االنبار.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي طلب
عدم الكش��ف عن اسمه أن احلشد
الش��عبي "كب��د داع��ش خس��ائر
باألرواح واملعدات".
النجف – اعتقال مطلوبني
افاد مصدر امني في مديرية شرطة
محافظ��ة النجف واملنش��آت امس
االحد بالقاء القب��ض على عدد من
املطلوبني في السيطرات.

وذك��ر املص��در االمن��ي ان��ه مت القاء
القب��ض على  11مطلوب��ا في مواد
قانوني��ة مختلفة في الس��يطرات
والطرق اخلارجية كما القي القبض
على مطلوب على وفق قضايا ارهاب
"  ،مضيفا ان االجراءات االمنية التي
تتخ��ذ في الس��يطرات ترك��ز على
تنفيذ اوامر القبض بحق املطلوبني
واجملرمني وتطبيق القانون.

الفرات للتحقيق معه.
واض��اف املصدر االمن��ي الذي رفض
الكش��ف ع��ن اس��مه ان س��يطرة
الدغ��ارة الق��ت القبض عل��ى احد
املتهمني من س��كنة ناحية غماس
مطلوب للقضاء على وفق املادة 14
من قان��ون مكافحة اخمل��درات وذلك
بع��د ان وجد اس��مه ضم��ن قوائم
املطلوبني.

الديوانية – عملية تفتيش
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظ��ة الديواني��ة ام��س االحد
بالقاء القبض عل��ى مخالف حلظة
تفتيش��ه بص��ورة دقيقة م��ن قبل
اف��راد الس��يطرة عث��ر بحوزته على
 400أطالق��ة  p k cو  130أطالق��ة
بندقي��ة  m 16فضال ع��ن  5رمانات
يدوي��ة حي��ث مت احالت��ه ال��ى مركز

ذي قار – اطالق نار
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظ��ة ذي ق��ار ام��س االحد عن
العثور عل��ى جثة ام��راة عليها اثار
اطالق��ات نارية ملقاة ق��رب نهر في
قضاء الناصرية وسط احملافظة .
وق��ال مص��در ف��ي الش��رطة ان "
الش��رطة عثرت على اجلثة قرب نهر
 30متوز في قري��ة ال رمضان التابعة

لقضاء الناصرية وعليها اثار خمس
اطالقات نارية ".
واوضح ان " الضحية تبدو في الـ40
من العمر وقد نقلت الى دائرة الطب
العدل��ي في مستش��فى احلس�ين
التعليم��ي للتعرف عليه��ا واكمال
مجريات التحقيق".
نينوى – عملية امنية
اك��د مص��در محلي ف��ي محافظة
نين��وى امس االحد ان قوات احلش��د
الشعبي باشرت بردم انفاق عصابات
داع��ش االرهابية ف��ي ناحية بادوش
احملررة غربي املوصل.
وذك��ر املصدر الذي رفض الكش��ف
عن اسمه أن "قوات احلشد الشعبي
باش��رت فجر يوم امس ب��ردم انفاق
داعش التي كان يستعملها للهرب
والتنقل داخل ناحية بادوش احملررة".
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وسائل تكنولوجية حديثة
لمعالجة االنبعاثات

الضارة لعوادم السيارات
بغداد  -الصباح الجديد:
تس��عى وزارة الصح��ة والبيئ��ة بالتع��اون مع
مديرية املرور العامة باعتماد استعمال وسائل
تكنولوجية جديدة للحد او لتقليل االنبعاثات
الضارة من عوادم السيارات .
وقال الدكتور جاس��م الفالحي الوكيل الفني
في الوزارة خالل لقائه مدير املرور العامة اللواء
عام��ر الع��زاوي ان هن��اك تعاونا ً مش��تركا ً مع
مديرية املرور العامة الستبدال عوادم السيارات
املوجودة حاليا بع��وادم اكثر تطورا ً تكون قادرة
عل��ى معاجل��ة انبعاث��ات الرص��اص املصاحب
الحتراق وقود الس��يارات  ،مبين��ا ان هناك نصا
واضح��ا جدا في قانون حماية وحتس�ين البيئة
يتعل��ق بحماية وحتس�ين الهواء مين��ع انبعاث
األدخنة أو الغازات أو األبخرة أو الدقائق الناجمة
عن عملي��ات إنتاجية أو حرق وق��ود إلى الهواء
إال بع��د إج��راء املعاجل��ات املطلوب��ة مبا يضمن
مطابقته��ا للتش��ريعات البيئي��ة الوطني��ة
اضافة الى منع استعمال محركات أو مركبات
ينتج عنها عادم أعلى من احلدود املسموح بها
في التشريعات البيئية الوطنية .
وبني الفالحي انه س��يكون هن��اك فريق وطني
مش��ترك يعمل على وضع االلي��ات والضوابط
اخلاص��ة بحماي��ة وحتس�ين البيئة وس��تكون
االنطالقة االولى في العاصمة بغداد .
ومن جانبه اوضح اللواء عامر العزاوي ان مديرية
املرور العامة ستفوم بالتعاون مع وزارة الصحة
والبيئة بحملة توعية كبرى للمواطن العراقي
عل��ى االث��ار الس��لبية واملضاعف��ات املتوقعة
مبوضوع تلوث الهواء .
يش��ار ال��ى ان الدوائ��ر الفني��ة ف��ي بغ��داد
واحملافظ��ات تعمل على مراقبة نس��ب الغازات
ف��ي اجلو عب��ر محط��ات الرصد املوج��ودة في
املناط��ق ذات الكثافة العالي��ة في مراكز املدن
واملناطق الصناعية.

واسط تسعى الى تنفيذ
مشاريع استثمارية
لتدوير النفايات

واسط  -الصباح الجديد:
تستعد وزارة الصحة والبيئة وشركة الفراج
االميركية لتوقيع عقد اس��تثمار في مجال
جمع ونقل وتدوي��ر النفايات ملركز محافظة
واسط .
وقال مدير عام دائرة التوعية واالعالم البيئي
امير علي احلس��ون ان مديرية بيئة واس��ط
وش��ركة الفراج االميركية تستعدان الجناز
مشاريع استثمارية لتدوير ومعاجلة النفايات
على وفق اس��س وبرامج رصين��ة وبتقنيات
حديثة للنهوض بالواقع البيئي في احملافظة
ووضع اخلطط املستقبلية الكفيلة حلماية
البيئ��ة  ،مضيفا ان هذا االتفاق سيس��هم
ف��ي التخفي��ف م��ن االث��ار الس��لبية التي
تتركها مواقع طم��ر النفايات غير املطابقة
للمح��ددات البيئ��ة على الصح��ة العامة
والبيئة .
من جانب��ه أوضح مدير بيئة واس��ط صباح
فلي��ح إن الدوائ��ر الفني��ة التابع��ة ل��وزارة
الصح��ة والبيئة تعمل على إنش��اء العديد
من محطات تدوير النفايات وانش��اء مواقع
طمر صحي تتوف��ر فيها املواصفات البيئية
في كل مدن ومحافظات العراق بالتنس��يق
م��ع احلكومات احمللية والدوائ��ر البلدية وهي
م��ن املش��اريع املهمة الت��ي اعتمدتها وزارة
البيئ��ة ضم��ن خط��ة العم��ل التنفيذي��ة
لإلس��تراتيجية الوطني��ة حلماية وحتس�ين
البيئة في عموم العراق .
واكد فليح على ضرورة تفعيل رصد النفايات
البالس��تيكية عن الصلبة والتعامل معها
علمي��ا ملا متثله هذه النفايات من خطر على
الصحة العامة وما ينتج عن عمليات احلرق
العشوائي من اطالق للمركبات اخلطرة التي
تؤث��ر بصورة مباش��رة على صحة االنس��ان
وبيئته .

تقرير

إجراءات التقديم للراغبين بالحصول عليها

الرافدين يحدد شروط وضوابط منح القروض لشراء وحدات سكنية
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن مصرف الرافدين امس االحد
انه ح��دد ش��روطا وضوابط منح
الق��روض للموظف�ين واملواطنني
لغرض شراء وحدات سكنية.
واوضح املصرف في بيان صدر عن
االدارة العام��ة اطلعت « الصباح
اجلدي��د» عل��ى نس��خة منه لقد
تضمن��ت الش��روط والضواب��ط
العام��ة ف��ي حال��ة ك��ون طالب
الق��رض موظف��ا ان يك��ون على
امل�لاك الدائم ومس��تمر باخلدمة
بكتاب تأييد من دائرته وموش��ح
بتوقيع رئي��س الدائرة وان يغطي
 50%م��ن راتب��ه الكل��ي مبل��غ
القسط والفائدة الشهرية.
وتضمن��ت الش��روظ والضوابط
ايض��ا ان ال يك��ون تس��لم قرضا
س��كنيا س��واء م��ن مص��رف
الرافدي��ن او مص��رف الرش��يد او
من املصارف االخرى ويحدد مبلغ
القرض على اس��اس (  ) 100راتب
اسمي ال يتجاوز حده االعلى ( )75
مليون دينار وفي حال كون الراتب
االسمي للموظف طالب القرض
يقل عن (  )400الف دينار ش��هريا
يت��م منحه ق��رض ال يزي��د عن (
 ) 40مليون دين��ار في حال رغبته
بذلك.
كم��ا ح��دد املص��رف الش��روط
والضواب��ط في ح��ال كون طالب
القرض مواطن��ا بان يكون عراقي
اجلنس��ية ممن اكملوا (  )18سنة
وكامل االهلي��ة القانونية ويقدم
املستمس��كات الثبوتي��ة ( هوية
االحوال املدنية – شهادة اجلنسية
– بطاق��ة الس��كن ) او البطاق��ة
الوطني��ة وتوقي��ع تعه��د يؤي��د
بع��دم منحه قرض��ا من مصرفنا
او مصرف الرش��يد او اي مصارف
اخرى وان يكون مبلغ القرض ( )40
مليون دينار كحد اعلى.
واوض��ح املصرف ان م��دة القرض
(  )15س��نة يس��دد م��ع الفائدة
على مدى ( )180قس��طا بطريقة
القس��ط ( الثاب��ت ) وابت��داء من
الش��هر ال��ذي يل��ي ش��هر املنح
ويك��ون الق��رض بفائ��دة ( )10%
س��نويا عل��ى ان يق��دم املقترض

تضمنت الضوابط
أن ال يكون الموظف
أو المواطن تسلم
قرضا سكنيا
سواء من مصرف
الرافدين أم مصرف
الرشيد أم من
المصارف األخرى

منح القروض للموظفني واملواطنني لغرض شراء وحدات سكنية

س��ندا عقاريا خالل مدة اقصاها
(  6اش��هر ) م��ن تاريخ تس��لمه
للق��رض ويك��ون االس��تقطاع
لألقس��اط املترتبة على املقترض
عن طريق ادوات الدفع االلكتروني
ان امكن ذلك.
ولف��ت املص��رف ال��ى ان ضمانة
القرض رهن العقار بعد تسجيله
باس��م املقترض لصالح املصرف
اضاف��ة ال��ى كفي��ل ضام��ن
للق��روض التي متن��ح للمواطنني
م��ن غي��ر املوظف�ين وان يك��ون
موظف��ا عل��ى امل�لاك الدائ��م او
زبون��ا لديه تس��هيالت مصرفية
موثقة بضمان��ة عقارية او تقدمي
كمبيال��ة حني الطل��ب مصدقة
م��ن كاتب العدل وف��ي حال عدم
التسديد بثالثة اقساط متتالية
يتم تنفي��ذ الكمبيالة لدى دائرة

التنفي��ذ اخملتصة من دون س��ابق
ان��ذار وال يتج��اوز مبل��غ القرض
املمن��وح س��عر بن��اء الوح��دة
الس��كنية الذي يتضمنه العقد
املبرم ماب�ين املوظف والش��ركة
املنفذة للبناء على ان يطرح منه
( مبلغ املقدمة  +جميع االقساط
املدفوعة نقدا م��ن قبل املقترض
قبل منح القرض).
واكد املصرف في بيانه انه سيتم
اج��راء الكش��ف املوقع��ي عل��ى
العق��ار وفق��ا للمستمس��كات
الثبوتية وصورة قيد له ( س��ند )
حديثة صادرة عن دائرة التسجيل
العقاري او جهة االس��تثمار ذات
العالق��ة من قبل جلنة تؤلف من (
موظف مختص في االدارة العامة
 /جلنة الكشف في الفرع  /اخلبير
االهلي  /ممثل ع��ن دائرة املهندس

العطية يبحث مع الطرفي

االستعدادات لموسم الحج المقبل
بغداد  -الصباح الجديد:
بحث رئيس الهيئة العليا للحج
والعمرة الش��يخ الدكتور خالد
العطية مع عضو جلنة الصحة
والبيئة النيابية حبيب الطرفي
اس��تعدادات الهيئ��ة ملوس��م
احلج املقبل وخاص��ة في مجال
اخلدمات الطبية.
وذكر املتحدث الرس��مي باس��م
الهيئة حسن فهد الكناني ،في
بيان اطلع��ت "الصباح اجلديد"
عل��ى نس��خة منه ان الش��يخ
العطي��ة اكد خ�لال اللق��اء ان
الهيئ��ة ووزارة الصح��ة لديهما
تنسيق عالي املس��توى وتبذالن
جه��ودا كبي��رة من اج��ل تهية
جميع العالجات الطبية واالمور
اللوجستية التي يحتاجها احلاج
في الديار املقدسة".
واش��ار الكناني ال��ى ان "البعثة
الطبي��ة العراقي��ة بانتظاره��ا

عمل كبي��ر تقوم فيه هذا العام
خاصة بع��د زيادة ع��دد احلجاج
العراقيني الكثر من  8االف حاج،
لذل��ك الهيئ��ة ووزارة الصح��ة
بدأت��ا العم��ل بوقت مبك��ر ،مما
س��ينعكس ايجابا عل��ى تقدمي
اخلدمات الطبية خالل موس��م
احلج املقبل وتالفي اية معوقات
كانت تواجهها".
من جهته اش��اد عض��و اللجنة
الطبي��ة النيابي��ة "مبس��توى
اجله��ود الت��ي تبذله��ا الهيئ��ة
بالتع��اون م��ع وزارة الصحة من
اج��ل تق��دمي اخلدم��ة الطبي��ة
املطلوب��ة للحج��اج العراقيني،
مؤك��دا ان بعثة احل��ج العراقية
مبجمل خدماته��ا التي تقدمها
للحج��اج الكرام تس��تحق كل
الثناء والتقدير".
عل��ى صعي��د متص��ل بح��ث
الدكت��ور العطي��ة م��ع عض��و

مجل��س الن��واب الس��ابق علي
جب��ر حس��ون عم��ل الهيئ��ة
خ�لال موس��م العم��رة احلالي
واس��تعداداتها ملوس��م احل��ج
املقبل".
واضاف العطية ان الهيئة انهت
تعاقداتها مع اجلانب الس��عودي
والش��ركات العاملة ف��ي الديار
املقدس��ة في مجاالت الس��كن
واالطع��ام والنق��ل الداخلي من
اج��ل تهيئ��ة افض��ل اخلدم��ات
الى احلج��اج العراقيني ومبا يليق
مبكانته".
م��ن جانب��ه اثنى عض��و مجلس
الن��واب الس��ابق عل��ى "جه��ود
رئي��س الهيئ��ة الش��يخ العطية
ف��ي احلصول عل��ى الزيادة بحصة
العراق من مقاعد احلج  ،الفتا الى
ان الهيئ��ة مقبل��ة على موس��م
حج كبير وحتتاج الى تضافر جهود
اجلميع من اجل اجناحه.

املقي��م للش��ركة ) يؤيد نس��ب
االجناز .
كما ح��دد املصرف ط��رق التقدمي
للمواطن�ين واملوظف�ين الراغبني
باحلص��ول عل��ى ق��روض لش��راء
وحدات س��كنية ،مش��يرة الى ان
من بني الش��روط تقدمي كمبيالة
مببل��غ الق��رض اضافة ال��ى % 20
مصدقة من دائرة كاتب العدل.
واك��د املصرف عل��ى تقدمي طلب
وفقا لالس��تمارة املرفقة وكذلك
ملء من��اذج تايي��د دائ��رة املوظف
كون��ه منتس��با اليه��ا ( ان كان
موظف��ا ) وتعهده��ا بتس��ديد
االقساط عن طريق استقطاعها
م��ن راتبه وارس��الها الى املصرف
اوال ب��أول ،اضافة ال��ى الكمبيالة
حني الطل��ب مببلغ القرض % +20
مصدقة من دائرة كاتب العدل وان

يقدم صورة قي��د حديثة االصدار
للعقار باس��م طالب القرض مع
نس��خة اصلية من عقد الشراء
ماب�ين املقت��رض وش��ركة البناء
يتضمن ( سعر الوحدة السكنية
) وكذلك مبلغ املقدمة املدفوعة
نقدا للشركة من قبل املقترض
اضافة الى تقدمي املستمس��كات
التعريفية.
ودع��ا املص��رف ال��ى تس��جل
الطلبات في برنامج خاص يكتب
لهذا الغرض ويزود طالب القرض
برق��م وتاري��خ الغ��راض املراجعة
وان يس��تحصل اذا اقتضى احلال
تأيي��دات بصح��ة ص��دور كت��ب
التأييد واي مستمس��كات اخرى
ت��رى ادارة الف��رع وج��ود ض��رورة
له��ا وفق��ا لتقديراته��ا وعل��ى
مس��ؤولياتها الكامل��ة عل��ى ان

يقوم الف��رع بتدقيق املعاملة من
جميع االوجه وبع��د التحقق من
توف��ر جميع الش��روط في مقدم
الطلب وصحة صدور سند العقار
واملستمسكات االخرى
ويتم ارس��ال احصائية املعامالت
التي مت اجنازها ال��ى االدارة العامة
 /قس��م االئتم��ان املصرف��ي بيد
معتم��د الف��رع مرفق��ة بكت��اب
يتضم��ن جدول تفصيل��ي باملنح
على ان يت��م اج��راء التامني على
واحلدة السكنية لصالح املصرف
وعلى نفقة املقترض على ان اليتم
نقل ملكية الوحدة السكنية الى
الغير اال بعد استحصال املوافقات
االصولي��ة م��ن املص��رف لتدوي��ر
الق��رض ال��ى الغير ( املس��تفيد
اجلديد ) او تسديد رصيده من قبل
املستفيد االول .

ّ
ابن ماجد تنفذ عقدا لصالح وزارة النفط
لتصنيع وتأهيل مبادالت حرارية

متابعة الصباح الجديد:
باشرت شركة ابن ماجد العامة
التابعة لوزارة الصناعة واملعادن
بتنفي��ذ عق��د تصني��ع وتأهيل
مبادالت حرارية لصالح ش��ركة
مصافي اجلنوب احدى ش��ركات
وزارة النفط فيما متكنت الشركة
م��ن تصني��ع عم��ود التجزئ��ة
لصالح شركة غاز اجلنوب والذي
يتم تصنيعه الول مرة في العراق
وحسب املواصفات العاملية.
وقال مدير مركز االعالم والعالقات
العام��ة في الوزارة عب��د الواحد
علوان الش��مري أن العقد املبرم
ش��مل تصنيع مب��ادالت حرارية
ع��دد ( )23وحس��ب املواصف��ات
الفنية للجهة املس��تفيدة وقد
تضمن بنود العقد تنفيذ أعمال
تثقي��ب التيوب ش��يت للمبادل
احل��راري وجتميع حزم��ة االنابيب
ملبادل احل��راري أضافة الى تنفيذ

عملية قطع تيوب ش��يت وحزم
االنابي��ب للمب��ادل بواس��طة
املنشار الشريطي .
وفي السياق نفسه فقد متكنت
ش��ركة اب��ن ماجد م��ن تصنيع
عم��ود التجزئ��ة ()still column
بط��ول  2454مل��م وبقطر 970
ملم وحسب املواصفات املطلوبة
لصال��ح ش��ركة غ��از اجلن��وب
التابعة ل��وزارة النفط في موقع
نهران عم��ر لغرض اس��تعماله
لتجفي��ف الغاز ضم��ن عملهم
وغالب��ا مايكون اس��تعمال هذه
املب��ادالت ف��ي عملي��ة التب��ادل
احلراري للزي��وت  ,فضال عن اجناز
اعمال ف��ي مجال حل��ام اخلزانات
الكبيرة للجهة نفسها.
اجلدير بالذكر ان شركة ابن ماجد
العامة تعد احدى البنى التحتية
للبل��د م��ن خ�لال منتجاته��ا
االساس��ية والتخصصي��ة ف��ي

مجال اخلدم��ات النفطية حيث
ان للش��ركة دورا كبيرا في س��د
ج��زء م��ن احلاج��ة م��ن اخلزانات
النفطي��ة وش��بكات االنابي��ب
لنق��ل النف��ط اخل��ام ومحطات
العزل وتنفيذ االعمال الرئيسية
حلف��ر اب��ار النف��ط اضاف��ة الى
نش��اطها ف��ي مج��ال تصني��ع
وتسفني القطع البحرية للنقل
املائ��ي واملوان��ئ العراقية أضافة
الى أعمال اصالح وتأهيل العديد
من االس��لحة واملعدات اخلفيفة
واملتوس��طة والثقيلة وادخالها
اخلدمة مجددا .
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت
الش��ركة العام��ة للصناع��ات
التابع��ة
البتروكييمياوي��ة
ل��وزارة الصناع��ة واملع��ادن عن
ف��رص اس��تثمارية بصفة عقود
مش��اركة في بع��ض خطوطها
االنتاجية.

أطلقتها لـ( )5601معترضا من الرجال في بغداد والمحافظات

ّ
العمل توضح أسباب إيقاف اإلعانات عن المستفيدات وآلية إطالقها
بغداد  -الصباح الجديد:
تولي دائرة حماية املرأة التابعة لوزارة
العمل والشؤون االجتماعية شؤون
املواطنني اهمية كبي��رة في عملها
م��ن خالل تق��دمي اخلدم��ات العديدة
للمس��تفيدات من النس��اء فاقدات
املعيل.
واوضح املتحدث باس��م وزارة العمل
عمار منعم ان ش��عبة املواطنني في
الدائرة تق��وم باطالق وايقاف القيود،
فضال عن تبديل رب االسرة بالنسبة
للمتوف��ى ال��ذي يتقاض��ى اعان��ة
اجتماعية  ،واس��تقبال الش��كاوى
س��واء أكانت عن طريق املقابالت او
الهات��ف او املوقع االلكتروني وتكون
االجاب��ة عليها اما آني��ة او التوجيه
بتق��دمي طل��ب ف��ي ح��ال تتطل��ب
الشكوى موافقات اجلهات العليا.
وقال منعم اما بالنسبة اللية ايقاف
رات��ب االعان��ة ان على املس��تفيدة

تق��دمي طل��ب اليقاف االعان��ة عنها
مرفقا معه املستمسكات الثبوتية
وعق��د ال��زواج ف��ي ح��ال كان ذلك
هو الس��بب في االيق��اف ،وفي حال
توظفت عليها تقدمي صورة عن االمر
االداري اخلاص بالتعيني واملباشرة في
وظيفته��ا  ،اما في ح��ال الدمج بني
راتبني حس��ب قانون رقم  11لسنة
 2014فاذا كانت املس��تفيدة معاقة
ووالدها يتقاضى راتب هيئة احلماية
فتج��ب مخاطب��ة الدائ��رة بكت��اب
رسمي يؤكد شمول الوالد باالعانة
لغرض دمج الراتب  ،وعند اجلمع بني
راتبني بالنسبة لذوي شهداء النظام
السابق فيجب احضار كتاب رسمي
م��ن مؤسس��ة الش��هداء يؤيد لها
ذلك ،الفتا الى ان هناك اسبابا ً اخرى
لاليقاف منها ع��دم حتديث البيانات
او وجود نقص في املستمسكات.
كم��ا اش��ار منع��م ال��ى ان هن��اك
ايقاف��ات م��ن قبل مكت��ب املفتش
الع��ام في ح��ال كان هن��اك زواج او

تقدمي اخلدمات العديدة للمستفيدات من النساء

تعيني او تقاعد او تكرار بصمة والتي
تتطل��ب مخاطبة اجله��ات املعنية
لغرض اطالق راتبها عند استحصال
تأيي��د بعدم تس��لمها راتب��ا ً او انها
غي��ر موظفة او غي��ر متزوجة ،وحتال
التايي��دات ال��ى قس��م القانوني��ة
لغرض استحصال صحة صدور لها،
بعدها تتم مفاحت��ة مكتب املفتش
العام البداء ال��رأي في اطالق االعانة
للمستفيدات.
على صعي��د متصل اطلق��ت وزارة
العمل ضمن الدفع��ة االولى للعام
احلال��ي ل��ـ( )5601مس��تفيدا م��ن
الرج��ال ف��ي بغ��داد واحملافظات ممن
استبعدتهم نتائج وزارة التخطيط
وقدم��وا اعتراض��ات ال��ى اللج��ان
العليا.
وقال منعم ان امللحق ش��مل اسماء
املس��تفيدين من الرجال املعترضني
الذي��ن اس��تبعدتهم نتائ��ج وزارة
التخطيط لظهورهم فوق مستوى
خط الفقر او مم��ن ظهر لهم انتظار

نتائ��ج التخطي��ط  ،مش��يرا الى ان
ال��وزارة اطلق��ت االس��بوع املاض��ي
ملحق��ا للدفع��ة االولى ل��ـ()2130
مس��تفيدة من النس��اء ف��ي بغداد
واحملافظ��ات م��ن اللوات��ي تأخرن في
االعتراض.
واضاف منعم ان وزير العمل والشؤون
االجتماعية املهندس محمد ش��ياع
السوداني وجه باالس��تمرار بالنظر
ف��ي ملف��ات املعترض�ين للب��ت اما
بشمولهم على وفق القانون اجلديد
او اس��تبعادهم م��ن برنامج احلماية
االجتماعية.
يذك��ر ان وزارة العم��ل والش��ؤون
االجتماعية سبق لها ان استحصلت
موافقة مجلس ال��وزراء على صرف
مبالغ املس��تفيدين الس��ابقني من
اعان��ات احلماي��ة االجتماعي��ة مم��ن
اس��تبعدتهم وزارة التخطيط بعد
ان عدتهم فوق مستوى خط الفقر،
والذي��ن قدم��وا اعتراضاتهم للوزارة
العادة شمولهم من جديد.

تقارير محلية

7

االثنني  20آذار  2017العدد ()3653
(Mon. 20 Mar. 2017 issue (3653

أغلبها «التفريق الجسماني» الخاص بالطائفة المندائية

رئيس استئناف ميسان :الطالق من الظواهر االجتماعية في المجتمعات الشرقية
أحمد محمد*
تنظر محاكم املواد الش��خصية
ف��ي العراق الدع��اوى التي تخص
املكون��ات الدينية غير املس��لمة،
ويؤك��د قض��اة ه��ذه احملاكم في
ميسان أن دعاواهم قليلة السيما
الدعاوى التي تخص الطالق.
وق��ال رئيس محكمة اس��تئناف
ميس��ان القاضي محمد حيدر إن
«الطالق من الظواهر االجتماعية
التي تكثر ف��ي البل��دان العربية
وبلدان الش��رق األوسط أو حتديدا
في اجملتمعات الش��رقية» ،مؤكدا
ان «ح��االت الط�لاق تزي��د ضمن
اجملتم��ع اإلس�لامي عل��ى عكس
مجتمع��ات املكون��ات الديني��ة
األخرى».
وأضاف حيدر لصحيفة «القضاء»
الصادرة عن املركز اإلعالمي جمللس
القضاء االعلى إن «حاالت الطالق
ب�ين أف��راد الطوائ��ف واملكونات
األخ��رى لغير املس��لمني موجودة
لكنه��ا ليس��ت بتلك النس��بة
الكبيرة».
وأف��اد ب��أن «محكم��ة امل��واد
الش��خصية في احملاكم التابعة
إلى رئاس��ة محكمة االستئناف
تنظ��ر الدعاوى الت��ي تخص تلك
املكونات وخاصة طائفة الصابئة
املندائي�ين بحك��م تواج��د تل��ك
الطائف��ة في املنطق��ة اجلنوبية
م��ن الع��راق وحتدي��دا محافظة
ميسان».
وفي حال ورود مث��ل هكذا دعاوى
يجيب حي��در بأن «الدع��وى حتال
إل��ى محكمة املواد الش��خصية
التي تقوم بدوره��ا بتبليغ أطراف
الدعوى فإذا كانت هناك محكمة
مختص��ة ش��رعية تابع��ة إل��ى
الطائف��ة تت��م إحالته��م إليها
لبي��ان الرأي الش��رعي بالنس��بة
إليهم».
ويتابع «أما إذا لم تتوفر معلومات
أو تعليم��ات ل��دى الطائف��ة فأن
احملكم��ة تترك اخليار إل��ى أطراف
الدعوى الختي��ار الطريق الذي به

تنظر الدعاوى
التي تخص تلك
المكونات وال سيما
طائفة الصابئة
المندائيين بحكم
تواجد تلك الطائفة
في المنطقة
الجنوبية من العراق
وتحديدا محافظة
ميسان

احملافظ بض��رورة إكمال إعمال تأهيل
احملط��ة املغذية لناحية املش��رح وفي
حال االنتهاء من اإلعمال س��وف يتم
التغذية املباش��رة وبذلك ستسهم
إس��هاما كبيرا ف��ي تأم�ين الطاقة
الكهربائي��ة الواصل��ة إل��ى ناحي��ة
املشرح في فصل الصيف .

االسالمية في عموم احملافظة».
وأض��اف العبي��دي أن «محافظة
ميسان حتتضن عددا من املكونات
الديني��ة املتمثل��ة بالطائف��ة
املس��يحية وطائف��ة الصابئ��ة
املندائيني».
بخص��وص الدع��اوى املقام��ة
م��ن قب��ل الطائفت�ين يق��ول «ال
توجد دع��اوى من قب��ل الطائفة
املس��يحية إمام محكم��ة املواد
الش��خصية خالل الع��ام 2016
واألعوام السابقة».
أم��ا بش��أن الطائف��ة املندائي��ة
يذك��ر العبي��دي أن «الدع��اوى
املقام��ة م��ن قبل أصح��اب تلك
الطائف��ة هي دع��اوى قليلة جدا
متمثل��ة بتصدي��ق م��ا يس��مى
بالتفريق اجلس��ماني الذي يصدر

من قبل مجلس ش��ؤون الطائفة
املندائية».
وأك��د أن «ث�لاث دع��اوى أقيم��ت
خالل الع��ام الع��ام املاضي منها
دعاوى تصديق التفريق والدعويني
االخري�ين تتعلق��ان بنفق��ة
األطفال».
وبشأن اإلجراءات املتبعة من قبل
محكمة امل��واد الش��خصية في
العمارة بخصوص دعاوى التفريق
ق��ال العبيدي إن «اإلج��راءات تبدأ
بإحالة طرفي الن��زاع إلى البحث
االجتماعي بغي��ة تقريب وجهات
النظ��ر وإص�لاح ذات الب�ين ب�ين
الزوج�ين املتخاصم�ين» .وأكم��ل
«بعد ورود تقرير البحث االجتماعي
تقوم احملكمة بتس��جيل الدعوى
لديها في السجل اخلاص مبحكمة

عل��ى صعي��د متص��ل عق��د ف��ي
دي��وان محافظ��ة ميس��ان االجتماع
األول للهيئ��ة التنس��يقية برئاس��ة
احملاف��ظ وبحض��ور رؤس��اء الوحدات
اإلدارية ورؤس��اء اجملالس في االقضية
والنواحي واملعاونني الفني والقانوني
واألمن��ي اإلداري  .واك��د احملافظ لقد

مت مناقش��ة جمل��ة م��ن املواضي��ع
املهم��ة  ،منها القضاي��ا التي تخص
االقضية والنواحي وموضوع تفويض
الصالحيات وأمور أخرى .
وف��ي بداي��ة االجتم��اع مت التعري��ف
بالهيئة التنس��يقية والتي ستكون
هي املس��ؤولة عن تنظيم املهام بني
احملافظ��ة واالقضية والنواحي وحتديد
املش��كالت واملعوقات والبدائل ووضع
احللول املطلوب��ة ورفعها إلى الهيئة
التنس��يقية العلي��ا برئاس��ة رئيس
الوزراء .
م��ن جان��ب اخ��ر مت مناقش��ة الواقع
األمن��ي للمحافظ��ة والنزاع��ات
العشائرية وإطالق العيارات النارية ومت
االتفاق على اس��تقدام قوة من خارج
احملافظ��ة م��ن اجل فرض الس��يطرة
وبسط األمن بشكل فعال.

املواد الشخصية حيث إن الدعوى
ال تع��د قائم��ة إال م��ن تاريخ دفع
الرس��م عنها وهذا ما نص عليه
قانون املرافعات املدنية».
وأفاد العبي��دي بأن «املرافعة جتري
بحض��ور الطرف�ين املتخاصم�ين
أو وكالء عنهم��ا وتطل��ع احملكمة
عل��ى تقري��ر البح��ث االجتماعي
وتس��تمع إلى أقوال الطرفني بعد
اطالعها عل��ى عقد الزواج وتقرير
مجلس ش��ؤون الطائفة املندائية
املوقع من خمس��ة أعضاء الذين
يؤيدون وقوع التفريق اجلس��ماني
أمامهم».
وتاب��ع «إذا ل��م تس��تطع احملكمة
التقريب ب�ين وجهات النظر بغية
إص�لاح ذات الب�ين تص��در قرارها
املتضمن تصدي��ق التفريق الواقع

أم��ام مجل��س ش��ؤون الطائف��ة
واعتب��ار التفري��ق احلاص��ل ب�ين
الطرفني طالقا بائنا بينونة صغرى
بحيث ال يستطيع الزوج مراجعة
زوجت��ه إال بعق��د ومه��ر جديدين
وعل��ى الزوج��ة املطلق��ة أن تلزم
العدة الشرعية حيث إن األحكام
الش��رعية اخلاص��ة باملس��لمني
تنطبق على تلك الطوائف».
ويشير العبيدي إلى أن «الطائفتني
املسيحية واملندائية املتواجدة في
العراق من اقل الطوائف مشاكل
عائلية وزوجي��ة وال توجد خالفات
تتطل��ب إقامة الدع��اوى اخلاصة
باألح��وال الش��خصية املتمثل��ة
بدعاوى تصديق التفريق والنفقة
بأنواعه��ا ونفقة األطف��ال واآلثار
الزوجية واملهر».

ياتن كوبيش يهنئ الصابئة

المندائيين بعيد الخليقة (البرونايا)
بغداد  -الصباح الجديد:
تقدم املمثل اخلاص لألمني العام
ل�لأمم املتح��دة ف��ي الع��راق يان
كوبيش بأس��مى آي��ات التهاني
لطائف��ة الصابئ��ة املندائي�ين
مبناس��بة حل��ول عي��د اخلليقة
(البرونايا).
وقال كوبي��ش «لقد دفع العنف
والترهيب ضد الصابئة املندائيني
من قبل داعش وكذلك اجلماعات
املس��لحة املارق��ة والعصاب��ات
االجرامية ،بالكثير من ابناء هذه
الطائف��ة العريقة ال��ى مغادرة
الب�لاد .ونأمل أن يس��ود جو من
التسامح والتعايش يشجعهم

على البقاء في ارض اجدادهم».
ودع��ا املبع��وث االمم��ي جمي��ع
الزعم��اء السياس��يني ورج��ال
الدين ال��ى مضاعفة اجلهود من
اجل تعزيز التس��امح والتفاهم
والتعايش السلمي.
واك��د تصمي��م البعث��ة عل��ى
النه��وض باملصاحل��ة والتعايش
م��ن خ�لال تعزي��ز التع��اون مع
رج��ال الدين ومنظم��ات اجملتمع
املدن��ي وكذلك م��ع اجلهات ذات
العالق��ة  ،مضيف��ا ه��ذا هو ما
نعم��ل لتحقيق��ه وه��و افضل
ضمان جلميع مكونات الش��عب
العراقي».

عرض إمكانية مشاركة كوريا في إعمار المناطق المحررة

العراق يشارك في فعاليات المؤتمر العالمي السنوي للمشاريع في سول
بغداد  -الصباح الجديد:
بح��ث وكيل وزارة االعمار واالس��كان
والبلديات العامة املهندس اس��تبرق
الش��وك مع امللحق التجاري الكوري
اجلنوبي س��ونك جاي كيم مشاركة
ال��وزارة ف��ي اعم��ال املؤمت��ر العامل��ي
الس��نوي للمش��اريع في س��ول في
نيسان املقبل .
وف��ي مس��تهل اللقاء ال��ذي حضره
مستش��ار الوكالة الكورية اجلنوبية
لتروي��ج التج��ارة واالس��تثمار رحب
الوكي��ل بالضي��ف  ،مبين��ا ان دعوة
الع��راق للمش��اركة في ه��ذا املؤمتر
امله��م هو امت��داد لعالق��ات التعاون

املتمي��زة بني العراق وكوريا في جميع
اجمل��االت  ،معربا عن امل��ه بزيادة هذا
التعاون مستقبال .
واضاف الوكيل ان التعاون بني الوزارة
والشركات الكورية حاضر بقوة وذلك
للثق��ة التي اكتس��بتها الش��ركات
الكورية ف��ي الع��راق ولرصانتها في
العمل  ،مبينا ان مشاركة العراق في
مؤمتر املش��اريع العاملي السنوي يعد
فرصة جيدة للجانبني.
وتاب��ع الوكي��ل اننا س��نعرض خالل
املؤمت��ر ع��ددا ً م��ن مش��اريع ال��وزارة
ف��ي مج��االت البن��ى التحتي��ة على
الش��ركات الكورية م��ن خالل الدفع

بغداد  -الصباح الجديد:
ق��ررت دائ��رة العي��ادات الطبي��ة الش��عبية
تخفيض تسعيرة األوكس��جني الطبي مبقدار
 5%عن التسعيرة السابقة دعما للمؤسسات
الصحية كافة .
وذكر مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق
اجلميلي تقرر تخفيض تس��عيرة األوكسجني
الطب��ي (الغ��از الس��ائل ) املصنع ف��ي املعمل
التابع للدائرة واعتماد تسعيرة جديدة  ،مشيرا ً
إل��ى أن الس��عر اجلديد  760دين��ارا للتر الواحد
م��ن الغاز الس��ائل واصل للمستش��فى أي أن
أجور النقل مجانا بدال من السعر السابق 800
دينار.
وذك��ر املدي��ر العام أن ه��ذه امل��رة الثانية التي
يت��م فيها تخفيض األس��عار ويأتي ذلك دعما
للمؤسس��ات الصحي��ة مما يصب ف��ي خدمة
الصالح العام .

عمليات تفتيش 67
ً
مؤسسة غير حكومية

ّ
محافظ ميسان يتفقد أعمال تأهيل محطة كصيبة المتنقلة
ميسان  -خاص:
ضم��ن جوالت��ه امليداني��ة التفقدية
تفق��د محافظ ميس��ان عل��ي دواي
الزم عملي��ات تأهيل محطة كصيبه
الكهربائي��ة املتنقل��ة ف��ي مدين��ة
العمارة بعد املباش��رة باكمال إعمال
تأهيل احملطة .
وأكد احملافظ في تصريح لـ» الصباح
اجلدي��د» ان عملي��ة التأهيل تس��ير
بش��كل جيد وستسهم هذه احملطة
ف��ي تزويد احملط��ة الثانوية في ناحية
املشرح 22كم جنوب مدينة العمارة
بطاق��ة إضافية من خ�لال املغذيات
املنفذة لهذا الغرض .
كم��ا مت نص��ب محطت�ين ف��ي هذا
املوق��ع األولى تغذي قض��اء الكحالء
22كم جنوب العمارة والثانية تغذي
ناحية املش��رح 22كم جنوب  ،ووجه

األوكسجين الطبي مجددا

صحة الكرخ تطلق

قاعة مرافعة

يت��م تصديق حال��ة الطالق وفقا
إلحكام الشريعة اإلسالمية».
لكن رئيس االس��تئناف يستدرك
قائال إن «نس��بة الط�لاق بصورة
عام��ة ل��دى أبن��اء الطوائف غير
املس��لمة قليل��ة جدا وبنس��ب
ضئيل��ة إم��ا لطبيع��ة احلك��م
الش��رعي لهم أو لقل��ة اخلالفات
الزوجي��ة قياس��ا إل��ى أع��داد
األفراد».
من جانب��ه قال س��مير العبيدي
قاضي أول محكمة بداءة العمارة
واملواد الش��خصية إن «محكمة
امل��واد الش��خصية ف��ي العمارة
التابع��ة ال��ى رئاس��ة محكم��ة
اس��تئناف ميس��ان االحتادي��ة لم
يحصل أن سجلت ارتفاعا ً بنسب
ط�لاق املكون��ات الديني��ة غي��ر

الشعبية تخفض تسعيرة

باالج��ل او باملش��اركة مع ش��ركات
ال��وزارة بصفته��ا ش��ركات رصين��ة
ومنتش��رة ف��ي جمي��ع احملافظ��ات
العراقية  ،ونامل م��ن اجلانب الكوري
االس��هام في حث الشركات الكورية
املتوسطة لتنفيذ مزيد من املشاريع
في الع��راق  .كم��ا اكد الوكي��ل  ،ان
ال��وزارة س��تبقى عل��ى تواص��ل مع
اجلان��ب الكوري ،خاصة ان لدى الوزارة
اهتمامات متعددة ومتنوعة تش��مل
الط��رق واجلس��ور والبن��ى التحتي��ة
والص��رف الصحي ومش��اريع املياه ،
مبينا ان هناك حاجة لتوسيع التعاون
مع الشركات االستش��ارية الكورية

للتخطيط العمراني ملشاريع السكن
والتصاميم االساسية للمدن .
كما قدم الوكيل ش��رحا عن شركات
ال��وزارة ومج��االت عمله��ا لعرضها
ف��ي املؤمتر ام��ام الش��ركات الكورية
الت��ي ستش��ارك في املؤمت��ر  ،وعرض
الوكي��ل امكاني��ة مش��اركة كوريا
اجلنوبي��ة في اعمار املناطق احملررة في
محافظ��ات االنبار واملوص��ل وصالح
الدين باملشاركة مع الوزارة بوصفها
مكلف��ة باعادة اخلدمات واعادة اعمار
امل��دن التي تض��ررت بناه��ا التحتية
نتيجة للعمليات االرهابية .
من جانبه اكد امللحق التجاري الكوري

 ،ان مؤمتر املشاريع السنوي يكتسب
اهمي��ة كبيرة وستش��ارك به جميع
الشركات الكورية في مجال االعمار
واالسكان واالستشارات  ،مشيرا الى
ان مشاركة العراق ممثال بوزارة االعمار
واالس��كان والبلدي��ات العام��ة ف��ي
هذا املؤمتر  ،س��يكون فرصة مناسبة
للتعريف بشركات الوزارة للشركات
الكورية التي المتتل��ك اي معلومات
عن وجود شركات رصينة في العراق.
واوض��ح امللح��ق التج��اري  ،ان هناك
نوع�ين م��ن الش��ركات ستش��ارك
به��ذا املؤمتر بينها ش��ركات عمالقة
تستطيع تنفيذ مشاريع عمالقة في

العراق  ،وهي بحدود  500ش��ركة بني
صغيرة ومتوسطة وهي حتتاج لفتح
تعاون م��ع الش��ركات العراقية هذه
الش��ركات بامكانها اجناز عمل جيد
في العراق بالتعاون مع الشركات
الكورية الكبيرة .
واكد امللحق التجاري الكوري ان هناك
رغبة كبيرة لدى الش��ركات الكورية
لدخول العراق بصورة واس��عة ونحن
س��نقوم بطرح رؤية الوزارة والوزارات
العراقية االخرى على هذه الشركات
من خالل هذا املؤمتر  ،مبديا استعداده
لعرض تنفيذ مشاريع استثمارية في
العراق من قبل الشركات الكورية.

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت دائرة صحة بغداد  /الكرخ عن تنظيمها
إحصائية ومن قبل شعبة املؤسسات الصحية
غير احلكومية في الدائرة والتي شملت تفتيش
صيدلي��ات  ,مستش��فيات  ,مذاخ��ر  ,عيادات
األطباء وأطباء األس��نان  ,مختب��رات جانبية ,
مح��ال صنع وبيع النظ��ارات الطبية واألجهزة
واملس��تلزمات الطبية  ,مكات��ب علمية أهلية
 ,فضال ع��ن محال الضم��اد والقبال��ة ( املهن
الصحية ) والعي��ادات اجلراحية اليومية وخالل
شهر شباط املاضي .
وب�ين مدير قس��م التفتي��ش والش��كاوي في
الدائ��رة الصيدالن��ي متام أمني محم��د أن هذه
اإلحصائية اعدت من قبل ش��عبة املؤسسات
الصحية غير احلكومية ف��ي الدائرة حيث قام
فريق من الش��عبة بأجراء  67زيارة تفتيش��ية
خالل ش��هر واحد وفي مناط��ق عدة من بغداد
حيث ش��ملت الزي��ارات تفتي��ش  25صيدلية
في مناط��ق عدة من بغداد ومنه��ا (الغزالية ,
احملمودي��ة  ,املنصور  ,حي العامل  ,حي اخلضراء
 ,الكاظمية  ,قضاء أبو غريب ) وأيضا ش��ملت
مذاخ��ر أدوية أهلية  4في منطق��ة ( احلارثية ,
نفق الشرطة  ,قضاء ابوغريب ) .
واشار مدير القسم الى انه مت أيضا تفتيش 18
عيادة أطباء وأطباء أس��نان في ناحية الرشيد
وتفتيش محل لصنع وبي��ع النظارات الطبية
في منطق��ة البياع  ,محال ضم��اد والقبالة (
املهن الصحية ) عدد  5في منطقة (ابو دشير,
البياع  ,احملمودية ) و 3مستش��فيات أهلية في
منطق��ة (الكاظمية  ,العطيفي��ة  ,اليرموك
) وأيض��ا تفتيش مختبرات أهلي��ة عدد  5في (
منطقة الكاظمية  ,ابو دشير  ,احلارثية ) فضال
عن تفتي��ش  2مختبرات جانبي��ة في منطقة
اب��و دش��ير وعي��ادة جراحية يومي��ة في قضاء
احملمودي��ة ومحل بي��ع األجهزة واملس��تلزمات
الطبي��ة في منطقة احلارثي��ة فضال عن محل
لألعش��اب وهمي في قضاء ابو غريب ومكتب
علمي في منطقة احلارثية .

ضبط قطار ّ
محمل ببضائع

مررت بكشوفات غير حقيقية
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت محكمة حتقي��ق النزاهة في بغداد عن
ضبط قطار محمل بأربع عشرة حاوية ،مؤكدة
دخوله عبر املنافذ الكمركية بكشوف ال تتفق
مع القيمة احلقيقية للبضائع املوجودة فيه.
وق��ال قاض��ي أول احملكمة محمد س��لمان في
تصريح إل��ى املرك��ز االعالمي جملل��س القضاء
االعلى إن «قط��ارا ً قادما ً من البصرة مت ضبطه
محمال ً بـ 14حاوية فيها بضائع مرت من خالل
املنافذ الكمركية خالفا ً للضوابط.
وتاب��ع س��لمان أن «كش��وفا ً غي��ر حقيقية مت
تقدميه��ا عن ه��ذه البضائع ،حي��ث كان الفرق
بني م��ا مت دفعه من رس��وم ،مقارن��ة بالقيمة
احلقيقي��ة للبضائ��ع نحو  104مالي�ين دينار» ،
مشيرا إلى أن «احملكمة وبالتنسيق مع مديرية
التحقيقات اتخذت االج��راءات القانونية بحق
املوظفني املتهمني بتقدمي كشوف غير حقيقية
عن الشحنة».
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وعائالتهم من حي الوعر

حمص ـ رويترز:
قالت وس��ائل إعالم رسمية وش��اهد من رويترز إن
مس��لحني من املعارضة وعائالتهم بدأوا يخرجون
من آخر معقل لهم مبدينة حمص السورية امس
االول الس��بت مبوجب اتفاق م��ع احلكومة تدعمه
روس��يا ويتوقع أن يكون أحد أكبر عمليات اإلجالء
من هذا النوع.
ويس��لط االتفاق الضوء على اليد العليا للرئيس
السوري بش��ار األس��د في احلرب مع اختيار املزيد
من مقاتلي املعارضة مغادرة املناطق التي دافعوا
عنها لس��نوات مبقتضى اتفاقات تعتبر انسحابا
جرى التفاوض عليه إلى مناطق أخرى من البالد.
وغ��ادرت عدة حافالت حي الوع��ر في حمص الذي
كان م��ن أوائ��ل ب��ؤر االنتفاض��ة الش��عبية ضد
األسد.
وق��ال نش��طاء من املعارض��ة في الوع��ر واملرصد
الس��وري حلقوق اإلنس��ان إن ما ب�ين  10آالف و15
ألفا من املقاتلني واملدنيني سيغادرون على دفعات
خالل األسابيع املقبلة مبوجب االتفاق.
وقال ط�لال الب��رازي محافظ حم��ص لرويترز إنه
يتوقع مغادرة  1500شخص إلى مناطق خاضعة
لس��يطرة املعارض��ة ش��مال ش��رقي حل��ب يوم
السبت بينهم  400مقاتل على األقل وأن معظم
سكان الوعر سيبقون في احلي.
وقال البرازي إنه إضافة إلى الهالل األحمر العربي
الس��وري فإن قوات روسية وس��ورية تشرف على
اإلج�لاء الذي أضاف أنه سيس��تغرق نحو س��تة
أسابيع.

بكين وواشنطن تتعهدان
بتعزيز العالقة بينهما

بكين ـ أ ب ف:
أعل��ن الرئي��س الصين��ي ش��ي ج�ين بين��غ ووزير
اخلارجية األميركي ريكس تيلرس��ون امس األحد ،
استعدادهما للعمل معا من أجل تقارب بلديهما،
وذلك خالل الزيارة األولى لتيلرسون إلى بكني.
وقال الرئيس الصيني« ،علينا بذل مزيد من اجلهود
املشتركة لدفع التعاون الصيني األمريكي قدما،
نعتق��د أنن��ا نس��تطيع العمل لتتق��دم العالقة
(الثنائية) بش��كل بناء في العصر اجلديد» ،مؤكدا
ثقت��ه في أن العالقة بني البلدين «ميكنها الس��ير
في االجتاه الصحيح».
من جهته قال تيلرسون« ،نعلم أنه من خالل احلوار
س��نصل إلى فهم أفضل يؤدي إلى تعزيز الروابط
بني الصني والواليات املتحدة ويرسم مالمح عالقة
التعاون املسقبلي بيننا».
كم��ا التق��ى وزير اخلارجية تيلرس��ون م��ع نظيره
الصين��ي وانغ يي ،لتس��ليط الض��وء والعمل مع
بكني احلليفة الرئيسية للنظام الكوري الشمالي،
إلنهاء برنامجه النووي.

السيسي يلتقي ترامب في

واشنطن مطلع أبريل المقبل
القاهرة ـ بي بي سي:
يقوم الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي بزيارة
رس��مية إلى الواليات املتحدة خالل األسبوع األول
من شهر نيسان املقبل.
وقال بيان للرئاسة املصرية إن السيسي سيلتقي
خ�لال الزيارة ،التي تس��تمر ثالثة أي��ام ،مع نظيره
األميركي دونالد ترامب.
ويتوق��ع أن يش��هد لق��اء السيس��ي وترام��ب
مناقش��ة العالق��ات الثنائية بني البلدين وس��بل
اس��تئناف مفاوضات الس�لام بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني.
وقام وزير اخلارجية املصري س��امح ش��كري بزيارة
واشنطن في أواخر شباط املاضي للتحضير لتلك
الزيارة.
وتع��د مص��ر ثاني أكب��ر دولة تتلقى املس��اعدات
العسكرية سنويا من الواليات املتحدة.
وكان��ت إدارة الرئي��س األمريك��ي الس��ابق باراك
أوبام��ا قد أوقفت املس��اعدات العس��كرية ملصر
وقيمته��ا  1.3مليار دوالر س��نويا عام  ،2013وذلك
عقب اإلطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي إثر
احتجاجات ضد حكمه.

شؤون عربية ودولية

محـاوالت عـربيـة ودوليـة جـديـدة

للسيطرة على الوضع المتأزم في ليبيا
متابعة الصباح الجديد:
توجد مح��اوالت عربية ودولية وأممية
حلل األزم��ة الليبية الت��ي تؤثر على
الوض��ع ف��ي أوروب��ا ودول اجل��وار لها
وذلك بعد  6أعوام من االنتفاضة بها
واس��قاط الزعيم معم��ر القذافي،
وسعت اجلامعة العربية الستضافة
اجتماع��ا رباعيا إليجاد ح��ل لألزمة
بالتنس��يق م��ع اجلان��ب األوروب��ي
واألفريقي واألمم املتحدة.
واألب��رز ف��ي االجتم��اع الرباعي التي
اس��تضافته اجلامع��ة العربي��ة،
اجلمع��ة املاضية  ،ه��و جتديد الدعم
والثق��ة للمجلس الرئاس��ي الليبي
بع��د مح��اوالت مجل��س الن��واب
إللغائ��ه والغ��اء اتف��اق الصخيرات
ال��ذي خرج منه اجمللس برئاس��ة فائز
السراج ،ولعل ما أعلنه األمني العام
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط،
ع��ن زيارة مبعوث األمني العام لليبيا
ص�لاح الدي��ن اجلمالي ،إل��ى طبرق،
األس��بوع املقب��ل س��تكون إش��ارة
إيجابية قد تتوصل إلى نتائ مرضية
بشأن التوافق بني الفرقاء الليبيني.
ورح��ب اجلان��ب األوروب��ي بنتائ��ج
االجتم��اع الرباع��ي ،حي��ث أعلن��ت
املس��ؤولة األمنية والسياسية لدى
االحتاد األوروب��ي فيدري��كا موغريني
اس��تضافة االجتم��اع املقب��ل حول
ليبيا في بروكس��ل مما يؤكد اهتمام
االجانب األوروبي مبحاولة الس��يطرة
على الوضع املتأزم في ليبيا ،ورحبت
مصادر دبلوماس��ية مصرية بنتائج
االجتماع الرباعي وأنه يدعم اجلهود
املصرية في امللف للليبي.
وقالت املصادر في تصريحات صحفية
أن نتائ��ج االجتماع تعزز جهود مصر
في خلق التوافق بني الفرقاء الليبيني
في أس��رع وقت وتس��اهم في تعزيز

األبرز في االجتماع
الرباعي الذي استضافته
الجامعة العربية ،الجمعة
الماضية  ،هو تجديد
الدعم والثقة للمجلس
الرئاسي الليبي بعد
محاوالت مجلس النواب
إللغائه والغاء اتفاق
الصخيرات الذي خرج
منه المجلس برئاسة
فائز السراج

اجتماع سابق للجامعة العربية
احلل السياس��ي الت��ي تدعمه مصر
بقوة في األزم��ة الليببة ،وأوضح أبو
الغي��ط خالل مؤمت��ر صحافي رباعى
مع االحتاد األفريق��ي واالحتاد األوروبى
واألمم املتحدة عقب االجتماع بش��أن
ليبيا ،اجلمع��ة املاضي��ة أن اجلمالي
س��يجري محادث��ات مهم��ة خ�لال
زيارته لطبرق األسبوع املقبل بهدف
الوصول لتس��وية سياس��ية لألزمة
الليبية.
وق��ال األم�ين الع��ام جلامع��ة الدول
العربي��ة« ،إن هدفن��ا هو مش��اركة
األشقاء الليبيني في عملية االنتقال
الدميقراطي بالبالد ،من خالل تنسيق
مواق��ف منظماتنا األرب��ع ،والعمل
بشكل تكاملي ،واتفقنا على أهمية

الوقوف مع اجمللس الرئاس��ي الليبي
والتوصل حلل سياس��ي لألزمة خالل
اإلجتماع».
ودعا إلى االتفاق علي تصدير النفط
الليبي ع��ن طريق جهة واحدة ،الفتًا
إل��ي أن املنظم��ات األرب��ع اتفق��ت
علي إدان��ه الهجمات التي ش��نتها
ما تس��مي بس��رايا الدف��اع عن بني
غ��ازي ،علي منطقة الهالل النفطي
ي��وم  3م��ارس/آذار املاض��ي ،ودع��وة
األطراف املعنية إلي وقف العمليات
العس��كرية واحلف��اظ عل��ي البنية
واملرافق النفطية.
وأك��د أبو الغي��ط عل��ي أن ال مكان
للقوات املسلحة في ليبيا التي تهدد
أمس وسالمة البالد الكيان الوطني

الليب��ي ،ضي ًف��ا أن��ه مت اس��تعراض
املشهد السياسي الليبي في أعقاب
كل هذه االح��داث ،ومت جتديد االلتزام
باالتفاق السياسي الليبي املوقع في
الصخيرات ،وال��ذي يظل يوفر اإلطار
العام للتوصل إلي تسوية سياسية
شاملة منشودة بني الليبيني.
وأش��ار االم�ين العام جلامع��ة الدول
العربي��ة عل��ي ان��ه مت االتف��اق علي
أهمية الوقوف مع اجمللس الرئاس��ي
واالس��تمرار ف��ي تش��جيع كاف��ة
العناص��ر الليبي��ة وحتدي � ًدا مجلس
النواب واجمللس األعل��ى للدولة علي
االنخ��راط في ح��وار سياس��ي جاد،
ملعاجلة النق��اط اخلالفية التي كانت
تعترض تنفيذ هذا اإلتفاق والتوصل

إل��ي حل��ول توافقي��ة م��ن ش��انها
استكمال اخلطوات املطلوبة إلخراج
ليبيا من املأزق الراهن.
وأع��رب أب��و الغيط عن اس��تعداد
اجملوع��ة الرباعية تس��هيل أي ألية
الس��تئناف احل��وار السيس��ي بني
االط��راف الليبية ،مادامت مفوضة
وممثلة ملعاجلة هذه النقاط اخلالفية،
س��واء مت ذل��ك من خالل جلس��ات
احلوار السياسي الليبي ،أو اللجنة
املش��تركة الت��ي كان م��ن املقترح
تشكيلها ،فيما أكد رئيس البعثة
األممي��ة للدع��م ف��ي ليبي��ا ،مارتن
كوبلر ،أن ليبيا بحاجة ماس��ة اآلن
إل��ى جي��ش موح��د به تسلس��ل
قيادي واضح ،حتت س��لطة مدنية

كقائد أعلى.
وأضاف كوبلر أن االجتماع الرباعي
الذي شهدته اجلامعة العربية اليوم
الس��بت ودول اجلوار الليبي وآخرون
يسعون ملساعدة الليبيني بعملية
جتم��ع مجلس��ي الن��واب والدولة
تفضي إلى االتف��اق على تعديالت
مح��دودة على االتفاق السياس��ي،
تس��مح بتطبيقه بش��كل فعال،
وق��ال املبع��وث األمم��ى ل��دى ليبيا
مارتن كوبلر ،إن األمم املتحدة تراقب
وقف إطالق النار في ليبيا ،مش��يرًا
إل��ى أن اللجن��ة الرباعي��ة املكونة
من اجلامع��ة العربية واألمم املتحدة
واالحت��اد األوروبى واالحت��اد األفريقي
تعمل على جم��ع الفرقاء الليبيني
على طاولة حوار.
وأشار كوبلر إلى أن احمللس الرئاسي،
بقيادة فائز الس��راج ،في ليبيا جنح
فى هزمية تنظي��م داعش املتطرف،
مؤكدا ً أن  70%من الليبيني يدعمون
اتفاق الصخي��رات ،وأن حظر تزويد
ليبيا بالسالح مستمر حتى توحيد
املرجعي��ات األمني��ة ،فيم��ا أكدت
فيديريكا موغيريني املمثل األعلى
لالحتاد األوروبي للش��ئون اخلارجية
والسياس��ية األمني��ة ،أن األطراف
الرباعية تعمل على توحيد ليبيا.
وقال��ت فيديري��كا موغيريني أنه مت
تخصي��ص  120مليون دوالر حلماية
الصحة واجملتمع املدن��ي في ليبيا،
وأش��ارت إل��ى أن الليبي�ين عان��وا
لفترة طويلة بسبب األزمة الدائرة
في البالد ،ونوه��ت بأنه يتم تدريب
عناص��ر ليبية في االحت��اد األوروبي
حلماية ش��واطئهم ليك��ون بذلك
أثرًا إيجاب ًيا على املستوى التجارى،
وركزت على ضرورة ترس��يخ جميع
اإلمكاني��ات لصال��ح الليبي�ين،
وأعلنت أن االجتماع الرباعي املقبل
سيكون في بروكسل.

برلين :تركيا أبعد من أي وقت مضى عن أوروبا
برلين ـ رويترز:
أك��د وزي��ر اخلارجي��ة األملان��ي زيغمار
غابريي��ل في مقابلة م��ع مجلة «دير
شبيغل» نش��رت امس االول السبت
أن تركي��ا ل��م تك��ن يوم��ا أبع��د عن
االنضمام لالحت��اد األوروبي من الوقت
الراهن.
وق��ال غابريي��ل« :الي��وم تركي��ا بكل
تأكي��د أبع��د م��ن أن تصب��ح عضوا
في االحتاد األوروب��ي ،أكثر من أي وقت

مضى».
وأضاف غابرييل ،أنه كانت لديه دائما
شكوك فيما إذا كان يجب أصال ضم
تركيا للتكتل ،لكنه وجد نفسه بني
أقلي��ة في حزبه «احل��زب الدميقراطي
االشتراكي».
وقبل توليها الس��لطة في أملانيا في
عام  ،2005كانت املستشارة األملانية
أنغيال ميركل ،جتاهر مبعارضتها ملنح
تركيا عضوي��ة االحتاد األوروبي ،ودعت

ب��دال م��ن ذل��ك إل��ى منحه��ا صفة
«شريك مميز».
وعبر الوزير األملاني ع��ن عدم ترحيبه
بالفكرة ،ألنه يعتقد أنها س��تجعل
األتراك يشعرون وكأنهم أوروبيون من
الدرج��ة الثانية ،لكنه ق��ال ،إن «رأيه
تغير منذ قررت بريطانيا االنس��حاب
من االحتاد األوروبي».
وقال غابرييل« :اليوم املوقف مختلف
متاما بسبب خروج بريطانيا ،سيكون

م��ن احلكمة أن نحقق فك��رة (عالقة
خاص��ة) مع بريطاني��ا العظمى بعد
االنس��حاب م��ن االحتاد»« ،س��تكون
جتربة تعليمية مهمة لالحتاد األوروبي
ورمب��ا بعضه��ا قد يس��اعد في وضع
مخط��ط ل��دول أخ��رى عل��ى امل��دى
البعيد» .ويحاول الرئيس التركي رجب
طي��ب أردوغان حش��د تأيي��د األتراك
في اخل��ارج للموافقة عل��ى تعديالت
دستورية س��تطرح في استفتاء في

الـ 16نيسان املقبل ،متنحه املزيد من
السلطات.
وأغضب أردوغان أملانيا وهولندا عندما
وصف حظر جتمع��ات ،كان من املقرر
أن يلق��ي خاللها وزراء أت��راك كلمات
فيها ،بأن��ه إجراء «فاش��ي» ،كما زاد
اعتق��ال صحف��ي ترك��ي ،أملاني في
أنقرة العالقات اضطرابا.
وقال غابرييل« :أملانيا يجب أن تتجنب
ال��رد باملث��ل عل��ى االس��تفزازات من

تركي��ا ،ألن ذل��ك لن يتس��بب إال في
مكاس��ب ألردوغان ،ال��ذي يحتاج إلى
فزاعة من أجل حملته».
وح��ذر الوزي��ر األملان��ي السياس��يني
األتراك من أنهم سيمنعون من عقد
جتمعات ف��ي أملاني��ا ،إذا ل��م يلتزموا
بالقوان�ين األملاني��ة ،مضيف��ا« :أي
شخص يتخطى تلك احلدود ال ميكنه
أن يتوق��ع أن يس��مح ل��ه بالتروي��ج
ألفكاره السياسية هنا».

االشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز يطلق األحد حملته لمنافسة ميركل
باريس ـ أ ب ف:
يطلق االش��تراكي الدميوقراطي
مارت��ن ش��ولتز االح��د حملت��ه
ملنافس��ة املستش��ارة االملاني��ة
انغيال ميركل التي كان يبدو قبل
اشهر انه ال ميكن زعزعة موقعها،
في االنتخابات التش��ريعية التي
ستجرى في  24ايلول.
وخ�لال مؤمت��ر اس��تثنائي
لالش��تراكيني الدميوقراطي�ين،
سيتولى ش��ولتز رس��ميا قيادة

تقـرير

ه��ذا احل��زب ويكش��ف تفاصيل
اضافي��ة عن خطته ف��ي احلملة
قبل االنتخابات.
وسيتم تنصيب الرئيس السابق
للبرملان االوروبي ( 61عاما) رئيسا
للحزب االشتراكي الدميوقراطي
ظهر االح��د خلفا لوزير اخلارجية
احلالي ونائب املستشارة سيغمار
غابريال.
وذكرت وسائل االعالم االملانية ان
شولتز قد يحصل على اكثر من

تسعني باملئة من االصوات وحتى
ان يقت��رب من نس��بة قياس��ية
س��جلت في  1948وتبلغ 99,71
باملئ��ة .ولم يحص��ل غابريال في
كان��ون االول  2015على اكثر من
 74,3باملئة من االصوات.
وتش��ير استطالعات الرأي الى ان
شولتز يسجل تقدما منذ اختياره
في نهاية كانون الثاني مرش��حا
للحزب االشتراكي الدميوقراطي
ملنصب املستش��ار ف��ي االقتراع

الذي ستترش��ح فيه ميركل عن
احملافظني لوالية رابعة.
وال يخفي ش��ولتز الذي تتحدث
استطالعات الرأي عن تعادله مع
ميركل بحصول كل منهما على
ثالث�ين باملئة تقريبا م��ن اصوات
الناخبني ،طموحه.
وق��د ص��رح «اطم��ح الن اصبح
مستشارا» والن يجعل من احلزب
االش��تراكي الدميوقراطي «القوة
السياسية االولى في البالد التي

حتكمها ميركل منذ .2005
وتتاب��ع مي��ركل م��ن جهته��ا
به��دوء حت��ركات منافس��ها.
وقال��ت لصحيف��ة «س��اربروكر
تسايتونغ» اجلمعة ان «املنافسة
حتفز االعم��ال» .لكن مصدرا في
محيطها قال في جلسة خاصة
ان «الوضع صعب».
وقب��ل اش��هر فق��ط ،ل��م تكن
فك��رة ازاح��ة اق��وى ام��رأة ف��ي
العال��م ام��را واردا عندم��ا كان

احلزب االش��تراكي الدميوقراطي
الش��ريك في حتالف احملافظني ال
يحصد اكثر من عش��رين باملئة
م��ن نوايا التصوي��ت على الرغم
من االنتقادات لسياس��ة ميركل
حيال الهجرة.
لكن ق��رار مارتن ش��ولتز مغادرة
البرمل��ان االوروب��ي ال��ذي كان
يترأس��ه ،وخوض احلملة بدال من
س��يغمار غابريال الذي ال يتمتع
بالشعبية ،ادى الى تبدل الوضع.

العنصرية والتمييز الديني والعرقي
ألن محتواه يحمل
َّ

ّ
إسالمية
قضاة أميركيون يوقفون تنفيذ قرار ترامب بحظر السفر على رعايا دول
واشنطن ـ وكاالت :
أوقف قضاة فدرالي��ون أميركيون في
كل من واليتي «ه��اواي» و»ميريالند»،
ٍ
تنفيذ قرار حظر الس��فر الذي أصدره
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب ضد
 6دول اسالمية ،وذلك في تتابع سريع
لألحداث في هذا الشأن.
القض��اة إن تصريحات الرئيس ترامب
التي كان أدلى بها كمرش��ح رئاسي،
مبا ف��ي ذلك دعوت��ه إلى «املن��ع التام
والكام��ل للمس��لمني م��ن دخ��ول
الوالي��ات املتحدة »،س��اعدت في منع
تنفيذ قراره.
وأض��اف القض��اة ،أن وع��ود ترام��ب
بفرض «حظر إسالمي» واضح وقاطع
وال ميك��ن جتاهله .حيث ق��ال القاضي
تيودور تشوانغ من احملكمة الفيدرالية
ف��ي والي��ة ميريالن��د «ببس��اطة ألن
صانع القرار أصدر هذه البيانات خالل
حملته والتي ال ميكن مس��حها» من

الذاكرة القضائية.
وأص��در الرئي��س األميرك��ي دونال��د
ترامب ،مرس��و ًما جدي ًدا ،يقضي مبنع
دخول مواطني س��ت دول ذات غالبية
مس��لمة إل��ى الواليات املتح��دة ملدة
 90يو ًم��ا ،ع�لاوة على منع اس��تقبال
املهاجري��ن ل��ـ 120يو ًم��ا ،األم��ر الذي
خل��ق أزمة جديدة بين��ه وبني القضاء
األميرك��ي ،الذي يرى أن هذا القرار من
ش��أنه أن يش��عل فتيل الص��راع بني
املسلمني والغرب.
وكان ق��رار مماثل قد ص��در في مطلع
العام من الرئيس األميركي وتسبب في
اندالع موجة من املظاهرات املعارضة
لترامب في مختلف الواليات املتحدة،
قبل أن مينع القضاء األميركي تنفيذه.
ودفع محامي وزارة العدل القضاة ألن
يتجاهل��وا القرار اجلدي��د .ورغم ذلك،
قالت احملكمة العليا إنها لن تتغاضى
هذه املرة عن القرار الصادر عن الرئيس
األميركي.
لك��ن القاض��ي ديريك واتس��ون كان

ل��ه رأي آخ��ر .فقبيل س��اعات قليلة
من موعد دخول املرس��وم اجلديد ح ّيز
التنفي��ذ ،أص��در القاض��ي الفدرالي
ال��ذي يقطن في هاواي ،ق��رارًا يقضي
بتجمي��د تطبي��ق االم��ر التنفي��ذي
ال��ذي أص��دره ترامب ،مبررًا ق��راره بأن
جتميد العمل باملرسوم الرئاسي يتيح
تالف��ي «ضرر ال يع ّوض» ،حيث أن األمر
التنفي��ذي يوح��ي بالتفرق��ة الدينية
والعنصرية.
ويش��مل قرار املنع املهاجرين من كل
من إيران وليبيا والصومال والس��ودان
وسورية واليمن ،بينما أسقط العراق
الذي كان من ضمن القائمة السابقة.
وقال واتس��ون إنه «على الرغم من أن
الق��رار اجلديد ال يحت��وي على كلمات
تفرقة أو إساءة ألي دين ،إال أن محتواه
ال يحم��ل إال العنصري��ة والتميي��ز
الدين��ي والعرقي ،وق��د يجلب الكثير
من األزمات إذا مت تنفيذه».
وق��ال «احت��اد األميركيني األح��رار» إن
«قرار ترامب لم يك��ن تعليقًا عابرًا أو

وجه��ة نظر ،ب��ل هو أم��ر تنفيذي قد
تدفع البالد ثمنه غاليا»
يذك��ر أن دونال��د ترام��ب ق��د أب��دى
التصريح برغبته في منع املس��لمني
من الدخول إلى الواليات املتحدة ،أثناء
حملته االنتخابية ،في كانون األول عام
 ،2015قب��ل أن يدع��و آذار احلالي  ،إلى
منع املسلمني من الدخول إلى الدولة.
فقد قال في مقابلة تلفزيونية «لدينا
العديد من املش��كالت مع املسلمني،
وال نفضل بقاءهم في دولتنا».
يُش��ار إلى أن غاية احملكمة العليا في
مث��ل ه��ذه القضايا دائما ،ه��و اتخاذ
األس��اليب الفعالة التي تساعد على
ح��ل األزم��ات والقضاء عل��ى اإلرهاب
والتقليل من ضحاي��اه ،حتى وإن كان
قرار احملكمة يعارض األوامر التنفيذية
التي تصدرها اجلهات احلكومية ،كما
يك��ون غرض احلكوم��ة دائما هو عدم
إث��ارة الن��وازع الدينية ،حت��ى تتجنب
الكثي��ر م��ن املش��كالت والقضاي��ا
الشائكة.
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تحقيق األمن الغذائي رهن ترشيد المياه

غازيًا جديدًا

خبراء يتوقعون نموًا سكانيًا يبلغ % 2.9

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وكالة أنباء وزارة النفط اإليرانية (شانا) إن
آبار اخلام بحقل بارس اجلنوبي للغاز بدأت اإلنتاج
للمرة األولى امس األحد.
ب��ارس اجلنوبي جزء من أكبر حقل غاز في العالم
وتتقاس��مه إيران مع قط��ر .وقال��ت الوكالة إن
احلقل يحوي أيضا احتياطيات نفطية تتجاوز 14
مليار برميل.
ونقل��ت ش��انا عن غ�لام رضا مانوش��هري نائب
رئيس ش��ركة النف��ط الوطني��ة اإليرانية قوله
أمس إن من املتوقع أن تبدأ اآلبار بإنتاج خمس��ة
آالف برمي��ل يوميا تزيد إلى  35ألف برميل يوميا
في غضون أسبوع.
وق��ال «نأمل خ�لال  30إل��ى  45يوم��ا أن تصبح
لدينا أول ش��حنة جاه��زة للتصدير من الطبقة
النفطية في بارس اجلنوبي».
م��ن ناحية أخرى أصدر وزي��ر النفط بيجن زنغنة
توجيها بعدم تغيير مناصب املديرين أو املشرفني
العاملني بقطاع النف��ط حلني انتهاء االنتخابات
الرئاس��ية في  19أيار حسبما ذكرت وكالة أنباء
الطلبة اإليرانية أمس.

بغداد ـ الصباح الجديد:
في وقت توق��ع فيه خبراء أن النمو
الس��كاني العراق��ي سيس��جل
مع��دالت مرتفعة تص��ل إلى أكثر
م��ن  2.9في املئة ،م��ا يعني أن عدد
السكان سيبلغ عام  2020نحو 40
مليون نسمة ،قالوا أن هناك حتديات
ع��دة تواج��ه اجله��ود املبذولة ملنع
تفاق��م املش��اكل املتعلقة بوضع
املي��اه ،خصوص��ا ً ما يتعل��ق منها
باخلالف بني دول املنبع واملصب حول
تقسيم مياه نهري دجلة والفرات،
ومعاجلة أي ش��ح في مصادر املياه،
وذلك من خالل اعتماد إستراتيجية
حت��دد األولوي��ات ف��ي التعامل مع
توزيع املياه وترشيد استخدامها.
وأوض��ح األكادمي��ي رع��د العتاب��ي
أن «تك��رار موج��ات احل��ر واجلفاف
التي أصبحت أوس��ع نطاقا ً وعلى
نح��و متزايد ،أدى إل��ى تغير كمية
تس��اقط األمطار ومنطه ،وتس��بب
بعواق��ب خطي��رة للعدي��د م��ن
األنش��طة االقتصادي��ة ،ال س��يما
النش��اط الزراعي» .وتوقع أن «يؤدي
تراجع هط��ول األمطار مس��تقبالً
إل��ى انخف��اض أكبر في منس��وب
نهري دجلة والفرات في الس��نوات
املقبل��ة ،ما يؤدي ب��دوره إلى تراجع
نس��بة املياه اجلوفية وزيادة امللوحة
في األراضي الزراعية».
وأك��د العتاب��ي ف��ي تصريحات أن
«أب��رز التحديات التي تواجه حتقيق
األم��ن الغذائي في الع��راق يتمثل
في النمو الس��كاني ،واس��تخدام
املياه يرتفع مبق��دار ضعفي معدل
الزيادة الس��كانية تقريب��اً ،كما أن
النمو السكاني العراقي سيسجل
مع��دالت مرتفعة تص��ل إلى أكثر
م��ن  2.9في املئة ،م��ا يعني أن عدد
السكان سيبلغ عام  2020نحو 40
مليون نسمة ،وهذه الزيادة ستؤدي
حتما ً إل��ى انخفاض حص��ة الفرد
من املياه من  5900متر مكعب عام
 1977إل��ى  1500متر مكعب خالل
السنوات القليلة املقبلة ،بحسب

يؤدي تراجع هطول
األمطار مستقب ًال
إلى انخفاض أكبر
في منسوب نهري
دجلة والفرات في
السنوات المقبلة،
ما يؤدي بدوره
إلى تراجع نسبة
المياه الجوفية
وزيادة الملوحة في
األراضي الزراعية

تحسن توقعات النمو
الصيني

أنهار العراق مهددة باجلفاف بسبب ارتفاع درجات احلرارة
منظمة اليونيسكو».
وأضاف أن «تراجع احلصة السنوية
للفرد يؤدي إلى زيادة احتياجات البلد
من امل��وارد املائية لتحقيق التنمية
االقتصادي��ة والنه��وض بالقط��اع
الزراعي بهدف تأمني أو االقتراب من
االكتفاء الذاتي في اإلنتاج الغذائي
وحماي��ة امل��وارد الطبيعي��ة م��ن
االستنزاف والتدهور ،وهذا يتطلب
زراع��ة األراضي الصاحلة والتوس��ع
في تنمية املشاريع الصناعية».
وق��ال العتاب��ي ،في حدي��ث نقلته
«احلي��اة» الدولي��ة عل��ى موقه��ا
اإللكترون��ي ،إن «محدودي��ة املوارد
املائية نتيجة سياس��ات التحكم
التي متارس��ها دول املنبع ،تؤدي إلى

احلد من تدفقات املياه وزيادة نسب
ّ
التلوث ،وهذا الش��ح ف��ي كميات
املي��اه يهدد حي��اة الس��كان ويؤثر
س��لبا ً في اإلنتاج النباتي واحليواني
وزيادة نس��بة امللوحة في األراضي
الزراعية وزيادة التحديات املتعلقة
في إدارة املياه ،ما يعزز املنافسة في
استخدام هذه املوارد املشتركة في
ظل تنامي الطلب على املياه».
ولف��ت العتابي إلى أن «مش��كلة
املي��اه ف��ي الع��راق متش��عبة
ومتداخل��ة ،إذ أن أكث��ر من  80في
املئة من مصادر املياه الس��طحية
تأت��ي م��ن خ��ارج احلدود ،م��ا جعل
عملية التحكم بها وضمان تدفق
الكميات املطلوبة منها إلى العراق

أمرا ً صعباً».
وكان الع��راق ش��كل أخي��را ً وف��دا ً
للتفاوض مع تركيا في شأن تأمني
حصص��ه املائي��ة ،وتوقي��ع مذكرة
التفاه��م ب�ين البلدي��ن في ش��أن
تقاسم املياه.
وشدد على «ضرورة أن يعتمد العراق
طرقا ً جديدة في التعامل مع املياه
على املس��توى املنزل��ي والصناعي
والزراع��ي ,وميك��ن اإلف��ادة في هذا
اجملال من جتارب بعض الدول».
ون ُقل ع��ن مزارعني عراقيني قولهم
إن تراجع حص��ص املياه التي تصل
إلى مزارعهم بدأ بشكل متواصل
منذ س��نوات عدة ،ما دفعهم إلى
البح��ث ع��ن بدائ��ل حتاف��ظ على

املساحة الزراعية املستثمرة برغم
انخف��اض كمي��ات املياه .وأش��اروا
إلى أن املس��احات الزراعية تتراجع
في املنطق��ة التي يتواجدون فيها،
فاملزارع الذي يستثمر  20دومنا ً باتت
حصصه املائية ال تكفي سوى لـ5
دومن��ات أو أقل ،م��ا قاد إل��ى تراجع
اإلنتاج.
وأك��د اخلبير ف��ي وزارة الزراعة عبد
اجلب��ار احلس��اني أن «تأثي��ر تراج��ع
كمي��ات املياه ال��واردة إل��ى العراق
ب��ات واضح��ا ً م��ن خ�لال خف��ض
احلص��ص املائي��ة» ،مش��يرا ً إلى أن
«األم��ر يحت��اج برنامج إرش��اد من
قبل وزارة الزراعة ودوائرها املنتشرة
في املناطق العراقية ،بهدف إطالع

امل��زارع عل��ى أس��اليب ري حديثة
تتناس��ب وش��ح املياه وتوافر املياه
الالزم��ة للمحاصي��ل للمس��احة
ذاتها الت��ي كانت تغ��ذى بطريقة
الري التقليدي».
وكان ارتف��اع الطل��ب عل��ى املياه
نتيجة سياسات دول املنبع وارتفاع
أع��داد الس��كان ،أدى إل��ى ظه��ور
مش��اكل تتمث��ل بزي��ادة الضغط
عل��ى امل��وارد املائي��ة الس��طحية
وارتف��اع حج��م مي��اه الص��رف
الصح��ي والزراع��ي والصناعي ،ما
تطلب حلوال ً عبر استخدام مبادئ
اقتصادية للحد م��ن زيادة الطلب
وتوفي��ر احل��د األدنى لالس��تهالك
الفردي.

«األوراق المالية» :تراجع قيمة األسهم المتداولة

 162مليون دوالر مبيعات «المركزي»
بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جلت مبيعات البن��ك املركزي
العراق��ي ،أم��س األح��د ،بإفتت��اح
مزاده األسبوعي في لبيع العملة
االجنبية ببيع  162مليون دوالر.
وذكر بيان للبنك ،إن «حجم املبلغ
املباع بلغ  162مليون��اً ،و 364ألفاً،
و 644دوالراً ،بس��عر ص��رف 1182
دينارا ف��ي مقابل ال��دوالر الواحد،

ومبش��اركة  35مصرفا ً و 11شركة
للتحويل املالي».
وأشار إلى أن «حجم مبالغ احلواالت
واالعتمادات بلغ  117مليوناً ،و724
الف��ا ً و 644دوالراً ،ف��ي حني كانت
الكمي��ة املباعة نق��دا ً  44مليونا ً
و 460ألف دوالر».
وأوضح البيان إن «بيع املبالغ احملولة
حلسابات املصارف في اخلارج يكون

بس��عر  1190دينارا لكل دوالر ،أما
سعر البيع النقدي فيكون بسعر
 1190دينارا ً لكل دوالر».
عل��ى صعيد آخر ،س��جل س��وق
الع��راق لألوراق املالية ،أمس االحد،
أنخفاضا في عدد وقيمة االسهم
املتداولة لألسبوع املاضي ،مشيرا
ال��ى ان خم��س جلس��ات للتداول
مت عقده��ا ف��ي الس��وق النظامي

والسوق الثاني.
وق��ال املدي��ر التنفي��ذي للس��وق
ط��ه أحمد عبد الس�لام إن «عدد
األسهم املتداولة لألسبوع املاضي
بلغ  11مليار سهم في مقابل 22
مليار سهم لألس��بوع الذي قبله
منخفاض��ا بنس��بة  ،47.86%في
حني بلغت قيمة األسهم املتداولة
لألسبوع املاضي  12مليار دينار في

مقاب��ل  16ملي��ار دينار لألس��بوع
ال��ذي قبل��ه منخفض��ا بنس��بة
.»% 26.07
وأض��اف عب��د الس�لام أن «ع��دد
الصفقات املنفذة لألسبوع املاضي
كانت ( )1794صفقة مقابل 2089
صفقة لألسبوع الذي قبله ،فيما
أقفل مؤش��ر الس��وق  ISX 60في
أخر جلسة من األسبوع بـ 702.32

نقطة منخفاضا بنس��بة 2.85%
عن اغالقه لالس��بوع ال��ذي قبله
عندما اغلق على  722.95نقطة».
وأوض��ح عبد الس�لام أن «س��وق
الع��راق لألوراق املالي��ة نظم خالل
األس��بوع املنته��ي في الس��ادس
عش��ر م��ن اذار احلال��ي خم��س
جلس��ات للت��داول ف��ي الس��وق
النظامي والسوق الثاني».

«النفط» تؤكد حرصها على إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د وزي��ر النفط جبار علي حس�ين
اللعيب��ي أم��س االحد ح��رص الوزارة
على اعادة تش��كيل ش��ركة النفط
الوطني��ة واهميته��ا ف��ي تطوي��ر
الصناعة النفطية في العراق.
وكان مجلس الوزراء قد صادق مؤخرا ً

عل��ى مس��ودة ق��رار اعادة تش��كيل
الشركة وارسالها الى مجلس النواب
ملناقشتها واقرارها.
وق��ال اللعيبي في بي��ان صحافي ،ان
«ال��وزارة اولت اهتمام��ا كبيرا العادة
تفعي��ل وتش��كيل ش��ركة النف��ط
الوطني��ة ،حيث عملت ومنذ س��تة

اش��هر على اعداد مسودة جديدة ومت
ارس��الها الى مجلس الوزراء حيث مت
التصويت عليها في االجتماع االخير
للمجل��س واحالته��ا ال��ى مجل��س
النواب القرارها».
واوض��ح ان قان��ون الش��ركة لم يلغ
ولك��ن مت ضمه��ا ال��ى وزارة النف��ط

تقـرير

ع��ام  1986على وفق الق��رار  ،126وان
املس��ودة التي مت ارسالها الى مجلس
النواب اخيرا تضمنت اعادة تشكيل
شركة النفط الوطنية.
واض��اف الوزي��ر ان ال��وزارة تهدف الى
اع��ادة هيكلة وتنظيم عم��ل الوزارة
من ع��دة خطوات لع��ل اهمها اعادة

تش��كيل ش��ركة النف��ط الوطنية
على اس��س رصينة ومبا يواكب زيادة
معدالت االنت��اج والتصدي��ر وتطوير
البنى التحتية ورف��ع الكفاءة واالداء
لتك��ون احدى الش��ركات الرائدة في
املنطقة والعالم.
وتاب��ع ان الوزارة تعمل على تاس��يس

ش��ركة الغ��از الوطني��ة وش��ركة
املصاف��ي الوطنية ،مردف �ا ً بالقول ان
هذه اخلطوات تهدف الى تنظيم ادارة
الث��روة النفطية والغازي��ة في البالد
وحتديد املهام واملسؤليات لكل جهة.
ويذك��ر ان ش��ركة النف��ط الوطنية
تأسست في عام .1962

بكين ـ رويترز:
قال محافظ البنك املركزي الصيني تش��و ش��ياو
تش��وان إن توقعات النمو حتس��نت في ثاني أكبر
اقتص��اد في العال��م لك��ن السياس��ة النقدية
ستظل تتسم باحلذر واحلياد.
كانت الصني نشرت األسبوع املاضي بيانات تبعث
على التف��اؤل أظهرت بداية قوية لنمو اقتصادها
ف��ي  2017بدع��م اإلق��راض املصرف��ي واإلنف��اق
احلكوم��ي عل��ى البني��ة التحتية وانتع��اش طال
انتظاره لالستثمار اخلاص.
وقال تش��و وفقا ملوقع بنك الشعب الصيني يوم
الس��بت «معدل من��و االقتصاد الصيني مس��تقر
بوجه عام وتوقعات النمو تتحسن.
«س��تواصل الصني تنفيذ سياسة مالية نشطة
وسياسة نقدية حذرة ومحايدة».
وكان بن��ك الش��عب الصين��ي رفع ي��وم اخلميس
أس��عار الفائدة قصيرة األجل للم��رة الثالثة في
ثالثة أش��هر فيما يقول االقتصاديون إنه مسعى
لكبح ن��زوح رؤوس األموال واإلبق��اء على العملة
احمللي��ة الي��وان مس��تقرة بع��د أن رف��ع مجل��س
االحتياط��ي االحت��ادي (البنك املرك��زي األمريكي)
أسعار الفائدة في ذلك األسبوع.
وق��ال البنك املركزي إن ق��رار يوم اخلميس ال يعتبر
تشديدا شامال للسياسة النقدية على غرار قرار
نظي��ره األمريكي .وأبقى البن��ك املركزي الصيني
عل��ى س��عر اإلق��راض القياس��ي دون تغيير منذ
تشرين األول .2015

المركزي الروسي :ضعف

النمو االقتصادي العالمي
موسكو ـ رويترز:
قال��ت إلفي��را نابيولينا محافظ��ة البنك املركزي
الروس��ي أمس األح��د إن الكثير م��ن املناطق في
مختلف أنحاء العالم تسجل منوا اقتصاديا ولكنه
أضعف مما يتوقع أعضاء مجموعة العشرين.
وش��اركت نابيولين��ا ف��ي اجتم��اع وزراء مالي��ة
ومحافظي البنوك املركزية ألكبر  20اقتصادا في
العال��م في مدينة بادن ب��ادن األملانية التي اختتم
أعماله يوم السبت.
وقالت نابيولينا في تعقيب عبر البريد االلكتروني
إن معاجلة قضية ضعف النمو االقتصادي تتطلب
جهودا على صعيد السياس��ة النقدي��ة واملالية
فضال عن سياسة اإلصالحات الهيكلية.
وأضافت أن تذبذب التدفقات الرأسمالية أضحى
«حتديا لكثيرين».
وقالت محافظة املركزي «قد يسهم التعاون على
املستوى الدولي في حل مشكلة جذور التقلبات
احلادة في التدفقات الرأسمالية وتبعاتها».

ُع ّدت أشبه بالشركات القابضة

صناديق للثروة السيادية ..من دون ثروات
الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعدم��ا كان��ت الصناديق الس��يادية
حك��را ً ذات ي��وم على ال��دول الغنية
املص��درة للنفط أو تل��ك التي تتمتع
بفائض جتاري مث��ل الكويت والنرويج
وسنغافورة تنش��أ ساللة جديدة لم
تكن متوقعة م��ن الصناديق في دول
تعاني من عجز كبير وديون ضخمة.
وفي الع��ادة تتمت��ع صنادي��ق الثروة
السيادية ،التي نش��أت للمرة األولى
في اخلمسينات ،بقوة مالية ضخمة.
وتتحك��م الصنادي��ق ف��ي نح��و 6.5
تريليون دوالر على وفق بيانات شركة
«بريك�ين» للبح��وث وأحدث��ت حتوال ً
في املش��هد االقتص��ادي العاملي عبر
شراء احلصص في الشركات املتعددة
اجلنس��ية والعق��ارات الش��هيرة في
مدن شتى من لندن إلى ملبورن.
وتعك��ف تركي��ا وروماني��ا والهن��د

وبنغ�لادش عل��ى تدش�ين صنادي��ق
سيادية لكن ألس��باب تختلف كثيرا ً
ع��ن املألوف وبآليات مختلفة متاماً .إذ
جرت العادة أن تستخدم الدول الغنية
صناديق الثروة الس��يادية الس��تثمار
فوائضها البالغة باليني الدوالرات في
اخلارج ملنع حدوث تضخم في الداخل
وتنويع مصادر الدخل وجمع مدخرات
حتسبا ً لليوم الذي تنفد عوائد السلع
األولية.
وف��ي تناق��ض ص��ارخ ف��إن ال��دول
الت��ي تدش��ن الصنادي��ق اجلدي��دة،
وهي مثقل��ة بعجز كبير ف��ي ميزان
املعام�لات اجلاري��ة أو دي��ون خارجية،
تستخدمها كأداة لتحريك اقتصادها
في مواجه��ة تباطؤ عاملي وانخفاض
حجم التجارة.
وبدال ً من ض��خ األموال في اخلارج فإن
اخلطة هي ج��ذب التمويل من اخلارج
واس��تثماره ف��ي الداخ��ل لتحفي��ز
النمو.

وق��ال إلي��وت هنت��وف رئي��س بحوث
املؤسسات الرسمية لدي شركة «اس
اس جي ايه» إلدارة األصول إن «صندوق
الثروة السيادية مصطلح يستخدم
على نحو فضفاض للغاية في وصف
بع��ض تل��ك الكيانات اجلدي��دة ،إنها
أشبه بالشركات السيادية القابضة.
إنهم في حاج��ة للتحرك  -إنهم في
حاج��ة إل��ى اس��تثمار مش��ترك مع
القطاع اخلاص كي يعملوا».
وهناك فوائد وأخطار محتملة لهذه
الس��تراتيجية والوق��ت وحده كفيل
بأن يظهر مدى فاعليتها .يتمثل أحد
مزاي��ا متلك صندوق ثروة س��يادي في
أنه يفتح الب��اب لالحتادات القطاعية
وش��بكات النـظ��راء التـ��ي توفـ��ر
املش��ورة واالتـص��االت وهي الش��يء
األهم في عالم االستثمار.
تعاني تركيا من عجز س��نوي خارجي
يبلغ نح��و  30بلي��ون دوالر ولذا فهي
مضطرة جلذب األموال األجنبية لسد

الفج��وة .وتتطل��ع تركي��ا ،عبر وضع
حصص احلكومة في ش��ركات كبرى
بصندوق س��يادي ،إلى جذب التمويل
اخلارج��ي عبر االقت��راض بضمان تلك
الش��ركات واللج��وء إل��ى صنادي��ق
سيادية أخرى للحصول على املال.
وعل��ى نح��و مماث��ل تعت��زم روماني��ا
متويل بن��اء طرق ومستش��فيات عبر
االس��تدانة بضم��ان قيم��ة حصص
احلكوم��ة ف��ي ش��ركات أو عب��ر بيع
الشركات في طرح عام.
وتريد الهند وبنغالدش تدشني مشاريع
بني��ة حتتي��ة عب��ر صنادي��ق س��يادية
جدي��دة وتس��عى الهند إلى ش��راكات
م��ع مس��تثمرين م��ن صنادي��ق الثروة
الس��يادية وصناديق معاشات التقاعد
ف��ي الصن��دوق الوطن��ي لالس��تثمار
والبنية التحتية التابع لها.
وأثير اقتراح إنش��اء صناديق سيادية
أخ��رى في دول مثل لبن��ان لكنها لم
تتأسس بعد.
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كيف يحصل «داعش» على مكونات العبوات الناسفة؟
عرض :مي أسامة*
ت ُعد العب��وات الناس��فة يدوي��ة الصنع،
أحد أب��رز األس��لحة التي تعتم��د عليها
اجلماعات اإلرهابية ،خاصة تنظيم الدولة
اإلس�لامية «داع��ش» ،ف��ي املواجه��ات
املس��لحة مبنطقة الش��رق األوس��ط ،ال
سيما مع رخص ثمنها ،وإمكانية احلصول
على مكوناتها من األسواق احمللية ،إضاف ًة
إلى فاعليتها ف��ي إحداث األضرارفي أثناء
املواجهات العسكرية.
كما ت ُش� ّ
�كل ه��ذه العبوات عائقً��ا أمام
ع��ودة املدنيني النازحني إل��ى املناطق التي
كان اإلرهابي��ون يس��يطرون عليه��ا ،كما
كان احل��ال مع اس��تعادة القوات العراقية
والس��ورية لبع��ض املناط��ق ،والتي كان
«داعش» يس��يطر عليها إبان صعوده في
عام .2014
ثم ،فإن الس��ؤال األهم لدى األجهزة
ومن ّ
األمنية والعس��كرية في العديد من دول
الشرق األوسط ،هو كيف يتحصل هؤالء
اإلرهابيون عل��ى مكونات تل��ك العبوات،
وذل��ك ف��ي مس��عى لوض��ع ح��د ملصادر
إمداداتهم بها؟.
جتربة استقصائية:
ب��ذل أح��د مراك��ز دراس��ات الص��راع
الغربي��ة (Conflict Armament
 )Researchجه��ودًا اس��تقصائية
وميداني��ة مكثف��ة بالتعاون م��ع القوات
العراقية والسورية لتعقب مصادر وطرق
إمداد تنظيم «داع��ش» مبكونات العبوات
الناس��فة ،خاصة ما تبقى منها في مدن
مث��ل :كرك��وك ،وبع��ض أج��زاء املوصل،
وتكريت ،وعني العرب في س��وريا .ونش��ر
املركز تقري��رًا مفصال في عام  2016حمل
عن��وان Tracing the Supply of
Components Used in Islamic
 .State IEDsوبرغ��م التغي��رات الالفتة
على األوضاع امليدانية في س��وريا والعراق
منذ تاريخ نشر التقرير ،حيث تقلص نفوذ
داعش إثر تغير املواقف اإلقليمية والدولية
ف��ي املنطقة ،إال أن النتائ��ج التي انطوت
عليه��ا تظل مهمة ف��ي فهم طرق إمداد
اإلرهابيني بس�لاح العبوات الناسفة في
مناطق أخرى.
التقرير ذكر بالفعل أسماء لدول وشركات
ف��ي سلس��لة اإلم��داد ،إال أنه أك��د -في
املقاب��ل -أن ذل��ك ال يعني ثب��وت تورطها
عن عمد في تيس��ير وصول هذه املكونات
إلى تنظيم الدولة اإلس�لامية ،خاصة أن
بع��ض تل��ك املكونات قد ت ُس��تعمل في
األساس ألغراض مدنية ،لكن قد يوظفها
اإلرهابيون الحقًا في أغراض صنع العبوات
الناسفة.

عناصر من تنظيم داعش

سلسلة اإلمداد:
ف��ي بدايته ،اعتمد التقري��ر على محاولة
تفح��ص طبيع��ة مكون��ات العب��وات
الناس��فة ،من حيث املركبات الكيميائية
املتع��ددة ،كاليوري��ا ،والبنزي��ن األبي��ض،
واألس�لاك واملوصالت ،وأجه��زة التفجير
الكهربائي عن بعد عبر الهواتف احملمولة،
ثم سعى لتعقب مصادرها.
هنا ،يشير مركز Conflict Armament
 Researchإلى أنه فحص ما يزيد على
 700مك��ون لتصنيع العبوات الناس��فة
من قبل تنظيم «داع��ش» ،بهدف معرفة
بلد املنش��أ ،ورص��د السلس��لة الكاملة
إلمدادات هذه املكونات.
ووفقً��ا للتقري��ر ،ف��إن ت��داول مكون��ات
العبوات الناسفة يتم بشكل قانوني بني
الط��رف املنتج ،واآلخر املوزع ،تليه التجارة
ً
بني الش��ركات املوزعة (التي متثل
وسيطا
 Intermediaryف��ي ه��ذه املرحل��ة)

وش��ركات جتاري��ة صغي��رة .ومن ث��م ،أبرز
التقرير  50ش��ركة و 20دولة في سلسلة
إم��داد املكون��ات بالعب��وات ،كمنت��ج أو
وسيط أو مستقبل لها.
ويُش��ير التقرير إلى أن تركيا تتصدر هذه
السلسلة ،حيث مت رصد  13شركة تركية،
منها  8وس��طاء يستوردون هذه املكونات
املنتج��ة في البرازي��ل ،والص�ين ،والهند،
وهولندا ،ورومانيا ،وروسيا االحتادية .ويرجع
ذلك إلى أثر التقارب اجلغرافي بني مناطق
داعش في سوريا والعراق واحلدود التركية.
فعلى س��بيل املثال ،فإن نترات األمونيوم
التي ظهرت في عبوات ناسفة في العراق
ترجع إلى إحدى الش��ركات التركية التي
ق��ال مرك��ز Conflict Armament
 Researchإنه راس��لها من دون جدوى.
كما أن مك��ون اليوريا ال��ذي مت رصده في
عبوات ناس��فة في س��وريا اتضح أنه من
إنت��اج روس��يا االحتادي��ة ،وتق��وم بتوزيعه

الصادرات النفطية العراقية

ّ
وتداعياتها على الموازنة
العامة
لهب عطا عبد الوهاب
أعتمد قانون املوازنة العامة العراقية لعام 2017
س��عر نفط يبلغ متوس��طه  42دوالرا ً للبرميل ،
كم��ا ح��دد معدل الص��ادرات عن��د  3.750مليون
برميل يوميا ً .
وقد وصل السعر الفعلي للبترول العراقي لشهر
كان��ون الثان��ي  /يناير املنص��رم ال��ى  48.61دوالرا ً
للبرمي��ل بزي��ادة قدره��ا  6.61دوالرا ً للبرميل عن
السعر احملدد في املوازنة العامة .
أم��ا في جانب الص��ادرات فتبدو الص��ورة معقدة
بعض الش��يء  .اذ وفقا ً لش��ركة تسويق النفط
الوطنية  ،س��ومو  ،فقد وصل حج��م الصادرات
ال��ى  3.319مليون برميل يومي��ا ً  ،أي اقل بــ 431
ال��ف برمي��ل يومي��ا ً عن الرق��م املس��تهدف في
املوازن��ة  .ومرد ذلك هو عدم تنفي��ذ االتفاق املبرم
بني احلكومة االحتادية ف��ي بغداد وحكومة اقليم
كردس��تان في اربي��ل املوقع في ديس��مبر /كانون
االول  2014والقاض��ي بتس��ليم انت��اج االقلي��م
البالغ  550الف برميل يوميا الى شركة التسويق
الوطنية  ،في حني ان ما مت اس��تالمه فعليا ً لم يزد
ع��ن  450الف برميل يومي��ا ً  .وال زالت العالقة بني
اجلانبني _ املركز واالقليم _ يش��وبهما حالة من
انعدام الثقة على خلفية حصة االقليم البالغة
 17%م��ن العائدات الكلي��ة والتي متاطل حكومة
بغداد في إطالقها .
ان عائدات الصادرات وفقا ً لقانون املوازنة يجب ان
تصل ال��ى  4.8مليار دوالر مقاب��ل عائدات فعلية
وصل��ت الى  5مليار دوالر بفائض قدره  120مليون
دوالر علم��ا ً بأن التقدير اخملط��ط للموازنة العامة
 ،مجم��وع العائدات ّقدر ف��ي املوازنة العامة عند
معدل يت��رواح بني  58الى  60ملي��ار دوالر  .ونظرا ً
لإلرتف��اع الذي ش��هدته االس��عار مطل��ع العام
اجلديد فهناك توجه داخل قبة البرملان العراقي _
مجلس النواب والبالغ عددهم  328نائبا ً برئاس��ة
الدكت��ور س��ليم اجلب��وري _ بإع��ادة النظ��ر في
السعر الس��ابق البالغ  42دوالرا ً للبرميل وإعتماد
س��عر اعلى ينس��جم مع التطورات في الس��وق
النفطي .
قرار « آوبك « خفض االنتاج
ودرجة االستجابة:
تش��ير تقديرات منظمة االقطار املصدرة للبترول
 ،آوب��ك  ،الى أن درجة إلتزام ال��دول االعظاء فيها
والبالغ عدده��م  14دولة مبقدار التخفيض البالغ

 1.2ملي��ون برميل يوميا ً يص��ل الى  86%في حني
تضعها مصادر أخرى منها وكالة الطاقة الدولية
عند  . 90%اجلدير بالذكر ان انتاج آوبك املستهدف
ه��و  32.5ملي��ون برميل يوميا ً وق��د تعهد العراق
مبوج��ب االتفاق املذكور بتخفي��ض انتاجه مبقدار
 205ال��ف برميل يوميا ً في ح�ين حتملت اململكة
العربي��ة الس��عودية  ،املنت��ج األكبر ف��ي آوبك ،
القس��ط األكب��ر م��ن التخفيض عن��د  485الف
برمي��ل .علما ً بأن دول أخرى خارج آوبك ( روس��يا ،
البرازيل  ،س��لطنة عمان  ،كازخس��تان ) تعهدت
بتخفيض االنت��اج مبقدار  600ال��ف برميل يوميا
ليصل مجموع اخلف��ض للدول االعضاء في آوبك
وخارجها عند  1.8مليون برميل يوميا ً في محاولة
منهما ألعادة التوازن في السوق .
املالحظات اخلتامية:
إن إج��راءات آوبك األخيرة بخفض االنتاج جاء بعد
ان تخل��ت عن اس��تراجيتها القائمة على حماية
حصته��ا الس��وقية بإغ��راق الس��وق باإلمدادات
لصال��ح إس��تراجيتها الس��ابقة املعروف��ة بــ «
املنت��ج املرج��ح « وبالرغ��م من ذلك فإن الس��وق
النفطي��ة ال تزال تعاني م��ن « تخمة االمدادات «
 Swing Producerإذ يزي��د العرض فيها عن
الطل��ب مبا يصل الى مليون برمي��ل يوميا ً وما لم
يتم وضع حد للتراكمOil Glut
ف��ي اخملزونات التجارية والت��ي وصلت في الواليات
املتحدة  ،املستهلك األكبر للنفط في العالم الى
580مليون برميل وهو األعلى لها منذ  5سنوات ،
فإن االس��عار ستراوح مكانها عند حدود  50دوالرا ً
للبرمي��ل  ،وهو ما حصل فعالً ف��ي االيام القليلة
املاضي��ة اذ فق��د مزيج خام برن��ت املرجعي وخام
متوسط غرب تكساس
الكثير من مكاسبه وكما هو معلوم فإن سحب
اخملزونات التجارية من الس��وق ال س��يما اخملزونات
التجارية WTI
ف��ي أعالي البحار يس��تغرق وقتا ً طوي�لاً  .قد جتد
آوب��ك نفس��ها مضط��رة لقبول متدي��د بخفض
انتاجها وساري املفعول حتى مطلع حزيران القادم
الى  6أش��هر أخرى  .ومن غير املس��تبعد أن تدعو
آوب��ك دولها األعضاء الى إجتماع تش��اوري لتبني
خفض جدي��د لإلنتاج إذا ما اري�� َد جلم االنخفاض
في االسعار .
وحتى ذلك احلني سيكون لكل حادث حديث .
* إقتص��ادي عراق��ي متخص��ص ف��ي ش��ؤون
الطاقة.

شركات تركية.
األمر ذات��ه ينطب��ق على مكون��ات أخرى
ف��ي العب��وات الناس��فة ،مث��ل :بخ��اخ
البيروكس��يد ال��ذي تس��تورده إح��دى
الش��ركات التركية من بلجيكا ،ثم تعيد
تصدي��ره لش��ركات عراقي��ة .وال يختلف
ذلك في حالة األس�لاك والكابالت ،إذ عدد
التقري��ر مجموعة ش��ركات تركية تقوم
بالتصدير للعراق.
أيضا في هذه السلس��لة ،شركات
تظهر ً
هندية تص��در موص�لات كهربائي��ة إلى
لبن��ان وتركيا ،ومن ث��م تأخذ طريقها إلى
الع��راق كمنتج��ات يوظفه��ا اإلرهابيون
الحقًا في العبوات الناس��فة .حيث يذكر
التقرير -مثال -أن إحدى الشركات الهندية
باعت مليون َْي جه��از مفجر لوزارة الدفاع
السورية عام  2006من النوع نفسه الذي
ُوج��د ف��ي مدينة ع�ين العرب الت��ي كان
داعش يسيطر عليها في سوريا.

بل إن هذه الشركة باعت كذلك  6ماليني
مت��ر م��ن املوص�لات الكهربائي��ة ملصنع
البن��اء والتش��ييد اآللي ف��ي عامي 2009
و .2010وف��ي ع��ام  ،2011مت وض��ع ه��ذا
املصنع عل��ى قوائم العقوب��ات ،باعتباره
واجهة للحكومة السورية الستيراد مواد
خطرة.
بدورها ،فإن أجهزة احملمول املستعملة في
تفجير العبوات الناس��فة تأتي من الهند
والصني وفيتنام ،ثم تنتقل إلى الشركات
العراقية أو السورية كموزع.
كم��ا أن الياب��ان ،وسويس��را ،والوالي��ات
املتحدة ،تظه��ر كمنتج مل��واد إلكترونية
ف��ي العب��وات الناس��فة ،مث��ل محوالت
اإلش��ارة الت��ي تس��تعمل ف��ي تصني��ع
القنابل يدوية الصن��ع .وكذلك تبرز إيران
ف��ي ه��ذه السلس��لة ،خاصة م��ا يتعلق
بالبنزي��ن األبي��ض ال��ذي يُس��تعمل في
عمليات التفجير.

معضلة الرقابة:
يلف��ت التقرير إل��ى مالحظة أساس��ية
تتعلق بحداثة مكونات العبوات الناسفة
الت��ي أُجري عليه��ا البح��ث امليداني في
سوريا والعراق.
إذ يش��ير إلى أن تاريخ إنتاج هذه املكونات
وقع��ت في يد «داعش» بع��د فترة قصيرة
من عملية اإلنتاج ،وتتراوح بني ش��هر إلى
 6أشهر ،مما يدل على ضعف الدور الرقابي
املم��ارس من قبل احلكومات والش��ركات،
فضال عن عدم الوعي بإمكانية استعمال
هذه املواد من قبل اجلماعات اإلرهابية.
فعلى س��بيل املثال ،فإن نترات األمونيوم
الت��ي مت رصدها في العراق في أبريل 2015
كانت من إنتاج إحدى الش��ركات التركية
في ع��ام  ،2014وكذلك فإن مكون اليوريا
املستعمل في العبوات من سبتمبر 2014
إل��ى يناير  2015أنتج في روس��يا و ُوزع في
تركيا في عام .2014
املعضل��ة األكب��ر -بحس��ب التقري��ر -أن
تل��ك املكون��ات تأت��ي عملي��ة تصديرها
للعراق وس��وريا في ش��كل س��لع جتارية
يتم اس��تعمالها في التعدين والصناعة،
وإن كان بعضه��ا يخضع حلظ��ر التصدير
احلكومي.
كم��ا أن القي��ود الرقابي��ة والتنظيمي��ة
على حركة هذه الس��لع أق��ل منها على
�م فحصول
األس��لحة التقليدية ،ومن ثَ� َّ
الش��ركات عل��ى ترخيص الس��تيراد هذه
املكون��ات ال يُع��د ضمانة كافي��ة من دون
إعاقة وصول هذه املكونات إلى يد تنظيم
الدولة اإلسالمية.
وعلى الرغم مما يذكره التقرير بأن عددًا من
الشركات التركية أفادت بأن املواد املنتجة
أو املوزع��ة بواس��طتها لي��س
مصرح��ا
ً
بتصديرها ،خاصة إلى سوريا والعراق ،وإمنا
يرخص بتداولها داخليًّا فقط في الس��وق
التركي��ة؛ فإن ه��ذه املواد ق��د وصلت إلى
هذين البلدين.
األمر ذات��ه بالنس��بة لبعض الش��ركات
الهندية التي أفادت بأنها لم ت ُص ِّدر أيًّا من
هذه املنتجات إلى سوريا والعراق ،مبا يعني
أن تلك الس��لع مت تهريبها عبر شبكة من
الوسطاء داخل األسواق احمللية.
ويظ��ل ف��ي األخي��ر أن هذا االس��تقصاء
امليدان��ي ال��ذي أج��راه Conflict
 Armament Researchحول إمدادات
العبوات الناس��فة يطرح عل��ى األجهزة
األمنية الت��ي تكافح اإلرهاب في منطقة
الش��رق األوس��ط حتديً��ا يتعل��ق بضرورة
مراقبة اس��تعماالت بعض السلع املدنية
التي قد يوظفها اإلرهابيون في أس��لحة
تفجيرية.
*مركز بحوث تسلح الصراعات

الثورة الفرنسية المقبلة:

التصويت الذي قد ّ
يدمر االتحاد األوروبي
ترجمة مركز المستقبل:
م ّرت عدة س��نوات منذ آخ��ر ثورة حدثت
في فرنس��ا ،أو حت��ى محاولة ج��ادة في
اإلصالح ،وكانت الس��مة املمي��زة للبلد
هي الركود السياسي واالقتصادي إذ لم
يتغير شيء يذكر منذ عقود ،على الرغم
من تناوب السلطة بني األحزاب اليسارية
واليمينية.
تع��د االنتخابات الرئاس��ية له��ذا العام
األكث��ر إثارة ف��ي التأريخ احلدي��ث -التي
تبش��ر بحدوث ثورة كبيرة -إذ إن األحزاب
االش��تراكية واحل��زب اجلمه��وري ،الذين
تولوا الس��لطة منذ تأسيس اجلمهورية
اخلامسة في عام  ،1958قد يتم القضاء
عليه��ا في اجلولة األول��ى من االنتخابات
الرئاس��ية ف��ي الثال��ث والعش��رين من
شهر نيس��ان  ،2017وقد يُجبر الناخبون
الفرنس��يون على االختي��ار بني اثنني من
املرش��حني املتمردي��ن هما :ماري��ن لوبان
زعيمة اجلبهة الوطنية ،وإميانويل ماكرون
زعي��م احلركة الليبرالية (إننا نتحرك En
 )Marcheالتي أسسها العام املاضي.
من الصعب أن تتم املبالغة باآلثار املترتبة
عل��ى هذا التمرد ،فهي أوضح مثال حتى
اآلن لالجتاه العاملي بأن االنقس��ام القدمي
بني اليسار واليمني قد أصبح أقل أهمية
من االجتاه اجلديد بني املفتوحة واحملصنة،
وسيكون للجهة اجلديدة املنتخبة أصداء
خارج احلدود الفرنس��ية التي قد تتسبب
بتنشيط االحتاد األوروبي أو تدميره.
التعساء:
يكمن الس��بب املباش��ر وراء الث��ورة هو
غضب الناخبني من عدم جدوى الطبقة
احلاكم��ة؛ مم��ا أدى إل��ى فق��دان الرئيس
االشتراكي فرانسوا هوالند شعبيته لدى
الناخبني ،األمر الذي دفعه لعدم ترشيح
نفس��ه لالنتخاب��ات ،في حني ش��هدت
املعارض��ة احلالية -احل��زب اجلمهوري ميني
الوس��ط -تالش��ي فرصتها في األول من
ش��هر آذار حينم��ا ق��ام فرانس��وا فيون
-رئيس املعارضة -بالكش��ف عن حتقيق

رس��مي أجري معه بس��بب دفعه مبلغا ً
مالي��ا ً يقدر مبليون يورو ( 1.05مليون دوالر
أميرك��ي) لزوجته وأوالده م��ن املال العام
عن وظائ��ف وهمي��ة ،وعل��ى الرغم من
تقدميه للوعود إال أن فيون لم ينس��حب
م��ن االنتخاب��ات ،وإن ش��هدت حظوظه
تراجعا ً بالفوز إلى ح ٍد كبير.
توصل أحد استطالعات الرأي التي أقيمت
في العام املاضي إلى أن الفرنس��يني هم
األكثر تشاؤما ً في العالم ،إذ كان رأي 81٪
من املش��اركني ب��أن العالم يزداد س��وءاً،
ف��ي حني  3٪منه��م رأوا أن العالم يتجه
نحو مستقبل أفضل؛ وكان معظم ذلك
التشاؤم حول الوضع االقتصادي ،إذ عانى
االقتصاد الفرنسي من فترة ركود طويلة
فض�لاً ع��ن أن ربع الش��باب الفرنس��ي
أما أولئ��ك الذين
عاطل��ون عن العم��لّ .
لديهم وظائف بالفعل ،فهناك عدد قليل
منهم من لديه وظيفة تشابه تلك التي
متتع بها آباؤهم ،وفي ظل ارتفاع الضرائب
واألنظمة املتش��ددة غ��ادر رجال األعمال
الفرنس��يون إلى اخل��ارج وف��ي كثير من
األحيان إلى لندن ،إلاّ أن الشعور بالضيق
يتجاوز مستويات املعيشة الراكدة ،فقد
تس��ببت الهجم��ات اإلرهابي��ة املتكررة
بتوت��ر أعص��اب الفرنس��يني ،وأجبرتهم
بالعي��ش في ظ��ل حالة الط��وارئ
بنحو
ٍ
تعمق اخلالفات الثقافية
دائم فضالً ع��ن ّ
مع اجلالية املسلمة في أوروبا.
تراكمت العديد من تلك املشكالت على
مدى عق��ود طويل��ة ،ولكن ل��م يتمكن
حزب اليس��ار وال اليمني على الس��يطرة
عليه��ا وإيج��اد حل��ول له��ا ،وكانت آخر
جدي��ة ف��ي فرنس��ا لإلص�لاح
محاول��ة ّ
االقتصادي وإصالح املعاش��ات والضمان
االجتماع��ي في منتصف التس��عينيات
في عه��د الرئيس ج��اك ش��يراك ،ومنذ
ذل��ك احلني حاول القليل من األش��خاص
إجراء إصالحات جديدة؛ فقد قدم نيكوال
س��اركوزي وعودا ً كثيرة حول اإلصالحات
التي سيقوم بها في حملته االنتخابية،
ولك��ن مت تقلي��ص أجندت��ه لإلصالحات
االقتصادي��ة ج��راء األزم��ة املالي��ة التي
حدثت ف��ي عام��ي  2007و ،2008وكانت

بداية الس��يد هوالند كارثي��ة للغاية ،إذ
قام بط��رح فك��رة رفع مع��دل الضريبة
بنس��بة 75٪؛ األمر ال��ذي أدى إلى فقدان
شعبيته داخل البالد.
استفاد كل من السيد ماكرون والسيدة
لوبان م��ن ه��ذا اإلحباط ل��دى الناخبني
الفرنس��يني ،لكنهما قدما تش��خيصا ً
مختلف��ا ً جذري��ا ً عم��ا تعاني��ه فرنس��ا
ووس��ائل عالجي��ة مختلفة ج��داً .تُلقي
السيدة لوبان اللوم على القوى اخلارجية
وتقدم وع��ود بحماية الناخبني من طريق
زيادة الرفاهية االجتماعية.
قامت لوب��ان بإبعاد نفس��ها عن ماضي
حزبه��ا املناه��ض للس��امية ،وط��ردت
والدها من احلزب الذي أسس��ه ،وباملقابل
فهي تناشد أولئك الذين يريدون االنغالق
ع��ن بقي��ة العال��م ،إذ تش��جب العوملة
وتعدها تهديدا ً لفرص العمل الفرنسية
وترى أن اإلس�لاميني محرض��ون لإلرهاب
الذي��ن مينعون ارت��داء التن��ورة القصيرة
ف��ي األماك��ن العامة ،فم��ن وجهة نظر
الس��يدة لوبان ف��إن االحت��اد األوروبي هو
“وح��ش مناه��ض للدميقراطي��ة” ،وه��ي
تتعهد بإغالق املساجد املتطرفة ،وإيقاف
تدفق املهاجرين بنسبة كبيرة ،واحلد من
التجارة اخلارجية ،ومبادل��ة عملة اليورو
بالفرن��ك الفرنس��ي فض�لاً ع��ن إجراء
استفتاء حول مغادرة االحتاد األوروبي.
إن آراء السيد ماكرون مختلفة متاما ً عن
السيدة لوبان ،فهو يعتقد بأن مزيدا ً من
االنفتاح من شأنه أن يجعل فرنسا أقوى،
وهو مؤي��د بق��وة للتجارة ،واملنافس��ة،
والهج��رة ،واس��تمرارية االحت��اد األوروبي،
وهو من أنصار التغيير الثقافي ،ويعتقد
أن الطريقة الفضلى لزيادة نس��بة عمل
الفرنس��يني هو عن طريق احلد من تدابير
احلماية العمالية البطيئة ،فعلى الرغم
من عدم امتالكه لسياسات دقيقة إلاّ أن
الس��يد ماكرون يصف نفسه بأنه ثوري
ومؤيد للعوملة.
حينما ننظر نظرة عن كثب فس��نرى أن
املرش��حني ال يعدان مقنعني
كاف؛
بنحو ٍ
ٍ
إذ قض��ت الس��يدة لوب��ان حياته��ا في
السياس��ة ،وكان جناحه��ا بجعل حزبها

املتط��رف مقبول اجتماعي��اً ،في حني أن
الس��يد ماكرون كان وزي��ر االقتصاد في
عهد الس��يد فيون ،وبرنامجه الليبرالي
م��ن احملتم��ل أن يك��ون أق��ل فعالي ًة من
برنامج الس��يد فيون ،الذي وعد بخفض
الروات��ب احلكومي��ة اخلاص��ة بــــ 500
ألف عامل ،وس��يكون من الصعب على
كال املرشحني تطبيق جداول أعمالهما؛
فالس��يدة لوبان إن استطاعت الفوز في
االنتخاب��ات فإن حزبها ل��ن يحصل على
أغلبي��ة املقاع��د ف��ي اجملل��س الوطني.
وباملقاب��ل ف��إن الس��يد ماك��رون بالكاد
سيكون لديه حزب.
فرنسا املتاحة للجميع
أم فرنسا احملصنة؟
عل��ى الرغم م��ن كل ما تق��دم فإن كال
املرشحني يشكالن رفضا ً للوضع الراهن
في فرنسا؛ فانتصار السيد ماكرون يعد
دليالً عل��ى أن الليبرالية م��ا تزال جتتذب
األوروبي�ين ،وإذا م��ا فازت الس��يدة لوبان
فإن فرنس��ا س��تصبح أكثر فقراً ،وأكثر
انعزالي�� ًة وأكث��ر عدواني�� ًة؛ ف��إذا قامت
بسحب فرنسا من منطقة اليورو ،فهذا
س��يؤدي إلى خلق أزمة مالية وس��يدمر
االحت��اد الذي س��عى إلى نش��ر الس�لام
والرخ��اء في أوروبا منذ س��تة عقود ،وهو
أمر سيسعد فالدميير بوتني كثيراً ،ولعله
ليس من قبيل املصادفة أن حزب السيدة
لوبان ق��د حصل على ق��رض ضخم من
أح��د البن��وك الروس��ية في ح�ين عانت
منظمة الس��يد ماكرون ألكثر من 4000
هجمة قرصنة.
من املق��رر أن جتري االنتخابات الرئاس��ية
بع��د ش��هرين تقريباً ،ويبدو أن الس��يدة
لوبان من غير املرجح أن تفوز بالرئاسة ،إذ
تظهر استطالعات الرأي فوزها في اجلولة
األولى وخس��ارتها ف��ي اجلول��ة الثانية،
إلاّ أن ه��ذه االنتخابات غي��ر أعتيادية  ،أي
ش��يء ميكن أن يحدث ،إذ فاجأت فرنس��ا
العالم من قب��ل وبإمكانها القيام بذلك
مرة أخرى.
*عن صحيفة اإليكونوميست

رأي

11

االثنني  20آذار  2017العدد ()3653
(Mon. 20 Mar. 2017 issue (3653

المكتب الرئيسي:
العراق ـ بغداد ـ الوزيرية محلة
 304زقاق  17دار  44/1موبايل
00964 - 07901910117
assabahaljaded@yahoo.com

ايميل رئيس التحرير:
ismaelzayeer@yahoo.com
iz@newsabah.com
ايميل االعالن:
adv.newsabah@yahoo.com

firiel@newsabah.com
رسائل القراء:
risala@newsabah.com
للمساهمات من الكتاب:
assabahaljaded@yahoo.com

كاريكاتير

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

جملة مفيدة

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
عبدالمنعم األعسم

العبادي ..والرؤوس

عن موقع «كارتون سياسي»

PROJECT

SYNDICATE

داني رودريك
أستاذ االقتصاد
السياسي الدولي
في كلية الحقوق
بجامعة هارفارد

التعه��د ال��ذي اطلق��ه رئيس ال��وزراء مبحاربة الفس��اد
كاولوي��ة بعد حرب التحرير ضد داعش ال ميكن ان يُقرأ إال
في ضوء ما بلغته مس��رحيات احلملة على الفس��اد من
قبل فاس��دين في مجلس الن��واب وخارجه ،ومن بينهم،
بل وف��ي صدارته��م،
رؤوس معلق ٌة ف��ي رقابهم ملفات
ٌ
وضحاي��ا وتس��ترات جرى الس��كوت عليه��ا ،االمر الذي
ّس��جل على العبادي من الرأي الع��ام واملرجعية الدينية
على حد سواء.
وقبل هذا فان مناس��يب التعدي عل��ى املال العام ونهب
الثروات والعق��ارات ومظاهر الرش��وة واملتاجرة بالعقود
واملناصب والوظائف ما ال ميكن حتمله في دولة تعاني من
احل��رب واخلراب وتدني اخلدمات وانتش��ار البطالة ،واالعم
انه��ا تخوض حربا ً من جنس احلروب الطاحنة التي تتخذ
موص��وف حرب احلي��اة او امل��وت ضد االره��اب االحتاللي
املسلح.
وبحسب التسريبات املوثقة ،فقد استكمل رئيس الوزراء
كل ما يلزم من اس��ماء ومخالف��ات وأوليات وصالحيات
لكي يوجه ضربة «مؤجلة» لشبكة الفساد النافذة ،بدءا
بال��رؤوس الكبيرة في الدولة وفي الطبقة السياس��ية،
في وقت ُ
بط ُـلت ذريعة وج��ود ازمة املوارد املالية الناجتة
عن انهيار اس��عار النفط في الس��وق العاملية ،وتصاعد
االحتقان السياس��ي ملنع وضع تلك الرؤوس في االكياس
الس��ود ،وذلك ترجمة مل��ا قاله على موقع��ه االلكتروني
ف��ي  28حزي��ران “ 2015انن��ا ل��ن نألوا جه��دا ً مهما كان
في مالحقة رؤوس الفس��اد” أما مرجعي��ة النجف فقد
عبرت على لس��ان ممثلها الس��يد احم��د الصافي في 7
آب  2015عن القلق حيال متادي “احزاب الس��لطة” وشدد
على ض��رورة ان يك��ون العب��ادي “اكثر جرأة وش��جاعة”
وع��اد الش��يخ الكربالئي في  5ايل��ول  2015الى نقل رأي
املرجعي��ة بالقول ان “عل��ى اصحاب املواقع االساس��ية
بالدولة مهمة مالحقة رؤوس الفساد الكبيرة».
وفيم��ا واجه اقتصاد البالد خطر االنهي��ار وتتزايد ديونها
بارقام فلكية بتزايد اعباء احلرب على االرهاب فان االنظار
تتج��ه الى رئي��س الوزراء لكي يس��تعمل س��لطته في
اس��تعادة املليارات من االموال املنهوب��ة واالمبراطوريات
العقاري��ة املغتصب��ة وثروات التهريب وش��واهد النصب
واالبتزاز والتزوير ،املس��جلة على تلك الرؤوس الفاس��دة
وليض��ع تل��ك االم��وال امللياري��ة مبكانه��ا الصحيح في
خزينة الدولة التي تنزف مواردها باطراد ،وتؤدي من جملة
ما تؤدي الى توقف االالف من االعمال واملعامل واملشاغل
والقاء مئات االلوف من العاملني الى طوابير البطالة.
وفي كل االحوال م��ا تزال ماثلة كلمات رئيس الوزراء الى
املتظاهرين في  7آذار  2016بالقول “اننا نتوجه الى ضرب
اعلى رأس فساد في الدولة مهما كان منصبه وحزبه».
وكان واضح��ا ً ان زخ��م التهديدات بقلع رؤوس الفس��اد
انحس��ر في اجواء عمليات حترير املدن م��ن داعش ،وقيل
آنذاك ان ثمة معركة مقبلة س��تضع الفاسدين الكبار
امام السؤال :من اين لك هذا؟.
فهل دخلناها؟.
************
شوبنهاور:
«ميكن للمرء أن يفعل ما يش��اء ،لكنه ال يستطيع أن
يريد ما يشاء.».

أي قدر من أوروبا تستطيع أوروبا أن تتحمل؟
يحتفل االحتاد األوروبي هذا الشهر
بالذكرى الس��تني إلب��رام املعاهدة
املؤسس��ة له ،معاه��دة روما ،التي
ِّ
أنشأت اجلماعة االقتصادية األوروبية
(الس��وق األوروبية املشتركة) .ومن
املؤكد أن األمر يس��تحق االحتفال.
فبعد قرون من احلرب ،واالضطرابات،
والقت��ل اجلماعي ،أصبح��ت أوروبا
س��لمية ودميقراطي��ة .وقد اجتذب
االحت��اد األوروب��ي  11دول��ة م��ن
الكتلة الس��وفييتية السابقة إلى
صفوفه ،وجنح في توجيه انتقالها
ف��ي مرحلة م��ا بعد الش��يوعية.
وفي عصر يتسم بالتفاوت ،ت َعرِض
الدول األعضاء ف��ي االحتاد األوروبي
أدنى مستويات التفاوت في الدخل
مقارنة بأي مكان في العالَم.
بي��د أن هذه إجن��ازات م��ن املاضي.
واليوم ،أصبح االحتاد األوروبي غارقا ً
في أزمات وجودية عميقة ،وأصبح
مس��تقبله محاط��ا ً بالش��كوك
إل��ى ح��د كبي��ر .واألع��راض ف��ي
كل م��كان :اخل��روج البريطان��ي،
ومس��تويات س��احقة من البطالة
بني الش��باب في اليونان وأسبانيا،
والدي��ون والرك��ود ف��ي إيطالي��ا،
وصع��ود احلركات الش��عبوية ،وردة

الفع��ل الس��لبية ض��د املهاجرين
واليورو .وكل هذا يشير إلى احلاجة
إل��ى إصالح ج��ذري للمؤسس��ات
األوروبية.
ومن هن��ا تأتي األهمية الش��ديدة
التي يتس��م بها التقرير الرس��مي
اجلديد الصادر عن رئيس املفوضية
األوروبي��ة ج��ان كلود يونك��ر حول
مس��تقبل أوروب��ا .يح��دد يونك��ر
خمس��ة مس��ارات محتمل��ة:
االس��تمرار ف��ي تنفي��ذ األجن��دة
احلالية ،والتركيز فقط على السوق
املشتركة ،والسماح لبعض البلدان
بالتحرك بس��رعة أكب��ر من غيرها
نح��و التكامل ،وتقلي��ص األجندة،
والدفع بطموح ف��ي اجتاه التكامل
املوحد واألكثر اكتماال.
م��ن الصع��ب أال يش��عر امل��رء
بالتعاطف مع يونكر .فمع انشغال
ساس��ة أوروب��ا مبعاركه��م احمللية
وحتول مؤسس��ات االحت��اد األوروبي
في بروكس��ل إلى ه��دف لإلحباط
الش��عبي ،فق��د ال يتمك��ن يونكر
من إجناز ش��يء يُ َ
ذك��ر غير تعريض
مس��تقبله املهني للخطر .وعالوة
عل��ى ذل��ك ،ج��اء تقري��ره مخيب��ا ً
لآلم��ال .فقد تهرب م��ن التحديات

األساس��ية التي يتعني على االحتاد
األوروب��ي أن يتص��دى له��ا ويتغلب
عليها.
وإذا كان للدميقراطيات األوروبية أن
تستعيد صحتها ،فمن غير املمكن
أن يظ��ل تكامله��ا االقتص��ادي
والسياس��ي على افتقاره للتزامن
والتواف��ق .فإما أن يلح��ق التكامل
السياس��ي بالتكام��ل االقتصادي،
أو يخض��ع التكام��ل االقتص��ادي
لعملية تقليص .وما دام املسؤولون
يتهرب��ون م��ن اتخ��اذ ه��ذا القرار،
فس��وف يظل االحتاد األوروبي على
اختالله الوظيفي.
وفي مواجهة هذا االختيار الصارخ،
فم��ن املرج��ح أن ينته��ي املط��اف
بالدول األعضاء إلى مواقع مختلفة
على ط��ول سلس��لة متصلة من
التكام��ل االقتصادي السياس��ي.
وهذا يعني ضمن��ا ً أن أوروبا البد أن
تعمل على تطوير املرونة والترتيبات
املؤسسية الالزمة للتوفيق بينها.
من��ذ البداي��ة ،كانت أوروب��ا مبنية
عل��ى حجة «وظيفي��ة» تتمثل في
حلاق التكامل السياسي بالتكامل
االقتص��ادي .يفتتح يونك��ر تقريره
باقتباس مناسب من كلمة ألقاها

مؤس��س الس��وق
ف��ي ع��ام ِّ 1950
األوروبي��ة املش��تركة (رئيس الوزراء
الفرنسي) روبرت شومان« :لن تُبنى
أوروب��ا بالكام��ل دفع��ة واح��دة ،أو
وفقا خلطة واحدة .بل س��تبنى من
خالل إجنازات ملموس��ة تعمل أوال
عل��ى خلق التضام��ن بحكم األمر
الواق��ع» .فببن��اء آلي��ات التكامل
ُصبح بهذا األرض
االقتصادي أوال ،ت ِ
ممهدة لبناء املؤسسات السياسية
املشتركة.
في مستهل األمر ،سار هذا النهج
على ما يرام .فقد عمل على متكني
التكام��ل االقتص��ادي م��ن البقاء
على مس��افة خطوة واحدة سابقا ً
للتكامل السياسي ــ ولكن ليس
ملسافة بعيدة .ولكن بعد ثمانينيات
القرن العشرينَ ،ق َفز االحتاد األوروبي
إل��ى اجمله��ول .فق��د تبن��ى أجندة
الس��وق املوح��دة الطم��وح الت��ي
سعت إلى توحيد اقتصادات أوروبا،
فعملت على تقليص السياس��ات
الوطني��ة التي عرقلت حرية حركة
الس��لع واخلدمات والبش��ر ورؤوس
األم��وال .وكان الي��ورو ،الذي أصبح
عملة موحدة بني أف��راد مجموعة
فرعية من الدول األعضاء ،االمتداد

املنطق��ي لهذه األجندة .وكان ذلك
إفراط��ا ً ف��ي العومل��ة عل��ى نطاق
أوروبي.
كان��ت األجن��دة اجلدي��دة مدفوعة
مبجموع��ة كبي��رة م��ن العوام��ل.
وتص��ور العدي��د م��ن االقتصاديني
والتكنوق��راط أن حكوم��ات أوروبا
أصبح��ت أكث��ر ميال إل��ى التدخل
وأن التكام��ل االقتص��ادي العميق
والعمل��ة املوحدة من ش��أنهما أن
يعم�لا على ضبط هذه احلالة .ومن
ه��ذا املنظور ،فإن ع��دم التوازن بني
ساقي عملية التكامل االقتصادية
والسياسية كان ميزة وليس ِعلة.
ولكن العديد من الساس��ة أدركوا
أن ه��ذا االخت�لال م��ن احملتم��ل أن
يثير مش��كالت معق��دة .ولكنهم
افترض��وا أن النزع��ة الوظيفي��ة
سوف تسارع إلى اإلنقاذ في نهاية
املطاف :فسوف تتطور املؤسسات
السياس��ية ش��به الفيدرالي��ة
املطلوبة لدعم الس��وق املشتركة
إذا أعطيت الوقت الكافي.
وقد لعبت الق��وى األوروبية الرائدة
دوره��ا .فتص��ور الفرنس��يون أن
حتوي��ل الس��لطة االقتصادية إلى
البيروقراطي�ين ف��ي بروكس��ل من

ش��أنه أن يعم��ل عل��ى تعزي��ز قوة
فرنس��ا الوطنية وهيبتها العاملية.
وجاراه��م في ذل��ك األمل��ان ،الذين
كانوا حريص�ين على احلصول على
موافقة فرنس��ا على إعادة توحيد
شطري أملانيا.
وكان البدي��ل متاحا .فكان بوس��ع
أوروب��ا أن تس��مح بتط��ور امن��وذج
اجتماعي مش��ترك جنبا إلى جنب
م��ع التكام��ل االقتص��ادي .وكان
ه��ذا ليتطل��ب تكام��ل األس��واق،
ولك��ن أيض��ا تكامل السياس��ات
االجتماعي��ة ،ومؤسس��ات س��وق
العم��ل ،والترتيب��ات املالي��ة .وكان
تنوع النماذج االجتماعية في شتى
أنح��اء أوروب��ا ،وصعوب��ة التوص��ل
إلى اتف��اق على قواعد مش��تركة،
ليعمل كمكاب��ح طبيعية لوتيرة
ونطاق التكامل.
وبعي��دا ً عن كونه نقيصة ،فإن هذا
كان ليتيح تصحيحا ً مفيدا ً في ما
يتعلق بالس��رعة املرغوب��ة ونطاق
التكام��ل املطلوب .ورمب��ا كان هذا
ليؤدي إلى احتاد أوروبي أصغر حجما ً
وأعمق تكامال في شتى اجملاالت ،أو
احت��اد أوروبي بنفس ع��دد األعضاء
اليوم ،ولك��ن بقدر أق��ل كثيرا ً من

الطموح عندما يتعلق األمر باجملال
االقتصادي.
والي��وم رمب��ا ف��ات أوان محاول��ة
دفع تكام��ل االحتاد األوروب��ي ماليا ً
وسياس ًيا .ذلك أن أقل من واحد من
كل خمسة أوروبيني يفضلون نقل
السلطة بعي ًدا عن الدول القومية
األعضاء.
رمب��ا يزع��م املتفائل��ون أن ه��ذا ال
يرجع إل��ى النفور من بروكس��ل أو
ستراس��بورج في حد ذاته بقدر ما
يرجع إلى ربط عامة الناس بني «املزيد
م��ن أوروبا» والتركي��ز البيروقراطي
على الس��وق املش��تركة وغياب أي
امن��وذج بدي��ل جذاب .ورمب��ا تتمكن
القيادات الناش��ئة والتش��كيالت
السياس��ية اجلديدة من رسم مثل
هذا االمنوذج وتوليد احلماس��ة حول
مشروع أوروبي ُم َق َّوم.
عل��ى اجلان��ب اآلخ��ر ،س��وف يأمل
املتش��ائمون أن يك��ون خب��راء
االقتص��اد واحملام��ون عاكف�ين في
أروقة الس��لطة في برلني وباريس،
على التحضير س��را خلط��ة بديلة
صبح
لتنفيذه��ا في يوم عندم��ا يُ ِ
من غي��ر املمك��ن تأجي��ل تفكيك
االحتاد االقتصادي.

معالجات القضاء الدستوري إلخفاقات قانون األحزاب السياسية

إياس الساموك
كاتب عراقي

ع��ادت م��رة أخ��رى إل��ى الواجه��ة
اإلعالمية تصريح��ات بعض النواب
ح��ول قانون االح��زاب السياس��ية
املق � ّر م��ن مجل��س الن��واب خ�لال
الع��ام املاض��ي ،ومس��اعي البعض
لتق��دمي تعدي�لات بدال ً ع��ن فقرات
جرى نقضها م��ن احملكمة االحتادية
العليا.
مبناس��بة ه��ذه التصريح��ات ،تأتي
احلاجة لتوضيح ق��رارات صادرة من
احملكم��ة االحتادية العليا ،التي ميكن
أن تع��د واح��دة من أه��م توجهات
القض��اء الدس��توري م��ن حي��ث
معاجلته��ا مل��واد س �نّت بطريقة ال
تتناسب مع الوضع الدميقراطي من
ناحية متويل الكيانات السياس��ية،

حيث ارادها الن��واب املصوتون على
القان��ون أن تك��ون حك��را ً عليهم،
وكذل��ك اجله��از االعالم��ي ،إضافة
إلى التحصيل الدراس��ي ملن يتولى
مسؤولية احلزب.
القرار الص��ادر خالل الع��ام املاضي
بع��دد  /3احتادي��ة ،2016 /الغ��ى
ثالث فقرات مهم��ة ،األولى الفقرة
السادس��ة م��ن امل��ادة التاس��عة،
الت��ي اش��ترطت امت�لاك رئي��س
احلزب الش��هادة اجلامعية ،وأن ذلك
ال يتس��ق م��ع الواقع السياس��ي و
الدس��تور الذي لم يش��ترط في من
تول��ى منصب رئي��س اجلمهورية أن
يكون حاصالً على ش��هادة جامعية
أو ما يعادلها.

املنصب الرئاسي هو بحسب القرار
سياس��ي فمن باب أول��ى فأن مهام
رئاس��ة احلزب عمل سياس��ي بحت
يجب أن ال يقترن باحلصول على تلك
الشهادة.
ورأت احملكمة أن ذلك الشرط يفضي
إلى حرمان ع��دد كبير من املواطنني
مم��ن مارس��وا ومترس��وا في الش��أن
السياسي وأصبح لهم جمهورهم
من ممارس��ة هذا احلق ،وتاريخ العراق
شاهد على ذلك ،حيث أن عددا ً كبيرا ً
من السياس��يني من غير احلاصلني
عل��ى الش��هادات اجلامعي��ة تبوؤا
رئاس��ة احزاب عريقة ،وشدد القرار
على أن ه��ذا االمر موجود في اغلب
دول العالم سواء في الرأسمالية أو

الدول االشتراكية سابقاً.
وش��ملت املعاجل��ة القضائي��ة
إلخفاق��ات قان��ون االح��زاب الفقرة
الثانية م��ن املادة  ،222التي تتحدث
عن املسؤولية اجلزائية لرئيس حترير
عما ينش��ر
جري��دة أو مجلة احلزب ّ
فيها.
حيث ذه��ب القرار القضائي إلى أن
مسؤولية رئيس التحرير الصحيفة
او مجل��ة احلزب تضامنية مع كاتب
ً
فع�لا او ص��ورة أو غيرها في
املقال
حتمل التعويض ع��ن الضرر الناجم
عن النشر.
لكن مس��ؤولية الكاتب ،بحس��ب
الق��رار تكم��ن بتحمل��ه اجلان��ب
اجلزائ��ي في الفعل الضار الى جانب

التعويض الذي س��ببه ذلك الفعل
مقاال ً أو صورة أو غير ذلك.
وعلل��ت احملكم��ة موقفه��ا ب��أن
العقوب��ة اجلزائي��ة ش��خصية وال
ميك��ن أن يتحملها رئي��س التحرير
أو املدير املس��ؤول عن الصحيفة أو
اجمللة كونه ميثل الصحيفة أو اجمللة
أو املطب��وع بالش��خصية املعنوية،
وال يجوز معاقبته جزائيا ً مس��تدلة
باآلي��ة الكرمي��ة (وال ت��زر وازرة وزر
اخرى).
وامت��د ق��رار احملكم��ة إل��ى الفقرة
الثانية م��ن املادة  ،444التي تتحدث
عن اعان��ات االح��زاب املالي��ة ،وقام
بإلغائها ايضاً.
ه��ذه الفقرة ح��ددت توزيع االعانات

املالية بنسبة ( %)800على االحزاب
املمثل��ة في مجل��س الن��واب وفقا ً
لع��دد املقاع��د الت��ي ح��از عليه��ا
مرشحوها في االنتخابات النيابية،
عدت هذه نس��بة غير
لكن احملكمة ّ
عادلة.
تلك االلية تؤدي بحسب وجهة نظر
كبار القضاة إلى تركيز السلطة بيد
احزاب حصلت على تأييد جماهيري
في م��دة زمنية وتؤمن اس��تمرارها
بأغلبي��ة مميزة بأم��وال الدولة وهي
اموال الش��عب وال تس��مح لغيرها
وهي االحزاب النامية بأن تأخذ دورها
في احلياة السياسية املستقبلية.
ومضت احملكمة إلى أن التوزيع وفق
الفقرة امللغاة مخالف للمادة ()144

من الدس��تور التي تنص (العراقيون
متساوون أمام القانون) واملادة (،)16
منه التي نصت على (تكافؤ الفرص
مكف��ول جلميع العراقي�ين وتكفل
الدول��ة اتخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة
لتحقيق ذلك).
أم��ام هذه الفق��رات امللغاة ،نلمس
مق��دار الض��رر الكبي��ر ال��ذي كان
س��يحصل ل��وال تدخ��ل القض��اء
الدس��توري ومعاجلته لها ،في وقت
يتوجب عل��ى الن��واب الذين بصدد
تقدمي تعديالت على القانون االلتزام
بها وعدم تكرار اإلخفاقات السابقة
حفاظا ً عل��ى النظ��ام الدميقراطي
وحتى ال تك��ون عرضة للنقض مرة
أخرى.
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عبور

حميد الربيعي

كل عشرة بفلس ..
م��اذا يعن��ي أن أديبا عربيا  ،في مق��ال له عن الرواية
العربية  ،نشأتها وتطورها  ،ال يذكر الرواية العراقية
 ،ال ف��ي مرحلة التأس��يس والتي أرخ له��ا في بداية
الق��رن املاضي  ،بص��دور رواية « زين��ب «  ،عام 1917
حملمد حسني هيكل  ،وال في مرحلة األجيال الالحقة
 ،التي قس��مها إلى مرحلتني  :املبدعني األوائل وجيل
النض��ج  ،بينما في املقابل يعدد الدول بهذا الش��أن
والتي ليس لها باع في هذا اجلنس األدبي أال حديثا  ،أو
الدول التي لم تكن ذات يوم ساحة ثقافية مؤثرة في
املنطق��ة العربية  ،كما العراق في تأثيراته الثقافية
 ،طوال الفترة املاضية أو املرحلة التنويرية في بداية
القرن العش��رين  ،باإلضافة إلى انه احد املؤسس�ين
الرئيس�ين ف��ي احلقل املعرف��ي  ،فال احد يتناس��ى ا
ن أول رواي��ة عراقي��ة تناظر \ توازي زمني��ا صدور أول
رواي��ة عربي��ة  ،كان ذلك في ع��ام  . 1919في مرحلة
الفورة والتجديد الت��ي اجتاحت املنطقة خالل جيل
الس��تينات كان الع��راق الس��باق بالتجدد في اجملال
السردي .
املقال الذي نشره في لندن األستاذ واسيني األعرج ،
قبل أيام  ،عدد مدارس الس��رد فأعطى احلصة األكبر
إلى مصر ،وهذا حق ال نقاش فيه  ،ثم اجلزائر ونس��ي
الع��راق بالكامل  ،بينما حني عدد الروائيني ذكر واحد
فقط  ،عراقي مقي��م في تونس  ،بالضبط كما دولة
الصومال ثمة كاتب واحد فيها .
ال اعتقد أن األس��تاذ واسيني األعرج في املقال هذا
ق��د هف��أ  ،دون تركي��ز أو دراي��ة  ،أمنا متأت بش��كل
متعم��د عل��ى جتاه��ل املنج��ز العراقي  ،ك��ون هذا
التجاه��ل جزء م��ن ماكينة إعالمي��ة  ،على أصعدة
عدة  ،تعمل بش��كل حثيث على طمس أو نس��يان
الثقاف��ة العراقي��ة  ،ضمن منظور سياس��ي أو رؤية
ثقافي��ة مناوئ��ة  ،كما ج��رى قبل س��نوات بعضوية
الع��راق باحتاد األدباء العرب والحقا بعدم الدعوة إلى
املؤمترات الثقافية العربية .
الش��كل املن��اوئ  ،الذي يجري تس��يره ثقافيا  ،ناجت
بسبب ش��دة املنافس��ة التي بدأت تفرضها الرواية
العراقية  ،خالل السنوات اخلمس األخيرة  ،في مجال
املسابقات و سوق الكتب والطبع .
واس��يني األعرج لم يك��ن ناقدا أو مؤرخا ليؤرش��ف
للرواي��ة العربية  ،حتى ال تفوته ثغرة هنا أو هنالك .
هو روائي  ،معروف عنه كونه كاتب مسابقات وغير
متابع  ،كقارئ جاد  ،ملا يصدر في الس��احة الس��ردية
 ،كان علي��ه أن يتدارك ثلماته قبل أن يتناس��ى  ،فال
يؤشر بأصبعه إلى النار العراقية  ،املوقدة دائما .

قراءة

ّ
تحول الخطاب الشعري في نصوص

أو هكذا هي العاصفة
محمد جودة العميدي
عبر لغة فنية سلس��ة صاغ الشاعر
املب��دع عب��د الهادي عب��اس خطابه
الش��عري اخل��اص به متبوئ��ا مكانه
في عالم قصيدة النثر باقتدار ووعي
بهندسة القصيدة ومعناها  ،فأصدر
ديوان��ه (...أو هك��ذا ه��ي العاصفة )
ال��ذي يض��م ب�ين دفتيه ( س��بعني )
قصيدة نثر تتن��اول ثيماتها مواضيع
مختلفة بأسلوب تتجلى فيها الذات
الش��اعرة بوضوح معبرا عن رؤيته و
جتربت��ه الذاتية  .وم��ا أن يقف القارئ
عل��ى عتبة الدي��وان حت��ى تتملكه
مش��اعر وأحاس��يس ش��تى  ،فتارة
تأخذه مش��اعر الفرح والتفاؤل وتارة
تأخذه مشاعر احلزن وااللم مبا ترسمه
الصور الش��عرية من مصداقية في
وصف ما تش��هده بالدنا من مظاهر
الطائفي��ة و التهمي��ش و التل��ذذ
بتآكل الذات  .والشعر هو النظر الى
العالم بعواطف مرهفة و حساسة
تهتز عندها ذات الش��اعر أمام احلياة
و الك��ون  .وغاية الش��عر – كما يرى
الدكتور عبد الواحد لؤلؤة – هي « هز
الوجدان و العقل».
وبذلك تكون مهمة الشاعر هي حل
األلغاز وفك شفرات األشياء ومعرفة
أس��رارها  ،وحينه��ا يك��ون الش��عر
هو الفض��اء الذي تكم��ن عنده كل
املعاني الروحية و الوجودية لإلنسان.
وقصي��دة النث��ر باعتباره��ا توظيف
للتجربة اإلنسانية واملشاعر الذاتية
وما يؤثر فيها من عوامل ش��تى هي
بذات الوق��ت عملية خلق وإبداع تبرز
فيها حوارات ثنائية بني ذات الشاعر و
الوج��ود .وقصيدة النثر ليس انفتاحا
مطلق��ا للخط��اب التعبي��ري على
األنس��اق الش��عرية والس��ردية  ،بل
هي فضاء مفتوح لكن��ه مقيد ألنه
يتطل��ب جه��دا لغوي��ا وموس��يقيا
وتصويري��ا متميزا  .في هذا الس��ياق
تأتي قراءتي النقدية لديوان الش��اعر

غالف الكتاب

عبد اله��ادي عب��اس ( ..أو هكذا هي
العاصف��ة ) ف��ي محاول��ة لرص��د
س��مات خطابه الشعري من  :صورة
ش��عرية و تكثي��ف لغ��وي و وص��ور
بالغي��ة و إيقاع��ات وترمي��ز وكذلك
تقص��ي ال��دالالت الت��ي يكتنزه��ا
خطابه الش��عري ومعرف��ة الثيمات
التي تتفاع��ل معها ذات الش��اعر ..

في قصيدة (صورة أبي ) التي تتصدر
الديوان اس��تحضار حلقيق��ة غائبة
مفادها ( ان البشر يتغير بتغير الزمن
)  .كتبت القصيدة بأس��لوب سلس
ومف��ردات جميل��ة و مؤث��رة  .وف��ي (
نص��وص – الفئران )  ،نص ناضج جدا
حيث جنح الش��اعر ومبه��ارة مقاربة
الس��لوك و أنسنة س��لوك احليوان .

كتابة

النقد س��لطة ،مثلما ه��و فاعلية ابداعية،
وما ب�ين الس��لطة واالبداع ،تتب��دى الكثير
تخ��ص توصيف الوظيفة
من املظاهر التي
ّ
الثقافي��ة ،ووض��ع الناق��د في س��ياق هذه
الوظيف��ة ،ومب��ا يع��زز العالق��ة االجرائي��ة
الثقافية التي
تتوس��ع عل��ى وفقها مديات
ّ
الفاعل النقدي..
النقد
النصي ،ليس هو النقد الس��ياقي ،وال
ّ
حتى النق��د التأملي ،ألن ه��ذا النقد يعني
باألساس مقاربة فاحصة للنصوص ،السيما
تلك التي تتطلب قراءات معمقة ،ورؤيا قادرة
على الكش��ف ،وهو ما يعني ضرورة األفكار
ف��ي النص النقدي ،أل ّن خل��و هذا النص من
األفكار يقلل من قيمته ،ومن أهميته..
إ ّن فكر الناقد يعني إبداعية هذه النصوص،

نصوص

 .1مسخ
ثمة رجل ..
نسي رأسه عند مائدة الثرثرة
ونام ليلته دون صداع
 .2براءة
سأجوب الشوارع عاريا
مثل طفل لم يبلغ بعد
سن الشيطان
والسير على الضفتني
 .3موقف
للذين قالوا  ،نعم
أقول  ،ال

وهي أحدى احملاوالت الس��ايكولوجية
ملدرس��ة بابل��وف الروس��ية في علم
النفس.
تتس��لق هذي الفئ��ران كان��ت ترفع
الئحة حلق��وق احليوان وجت��ر العربات
الفيلة و انتش��رت فيها القتلة حتى
ضاع ضمير االنسان .في النص أدانة
لظواه��ر كثيرة تش��هدها بالدنا من
بينه��ا ظاهرة التناقض بني س��لوك
الناس وبني ما يؤمنون به .فأين حقوق
االنس��ان بني حاالت ضي��اع الضمير
االنس��اني و التهجي��ر القس��ري
واالختط��اف و القت��ل ؟ وقصي��دة (
الطي��ور) قصيدة رمزي��ة تثير التأويل
 ،فهي تتطلب قارئ��ا فطنا قادر على
البح��ث و االكتش��اف  .ولكون الرمز
أح��د عناص��ر املرجعي��ات املعرفي��ة
( االبس��تمولوجيا ) ف��أن القصي��دة
تتطلب قراءتني مرة من اخلارج ملعرفة
ثيمته��ا وم��رة م��ن الداخ��ل ملعرفة
رسالة الشاعر وما يريد ان يلقيه الى
املتلقي  .ووقع القصيدة وموسيقاها
معتدل فيها من االنسجام الصوتي
الهارموني ما يبعده��ا عن الصخب
 .غ��ادرت عش��ها وفيض م��ن الغدر
الحقها فمالت رقاب هنا ونوبات جوع
هن��اك فكيف الوصول ألش��جارها ؟
وق��راءة القصيدة من الداخل تش��ير
الى رفض الشاعر للواقع املزري الذي
تعيش��ه بالدن��ا وانتش��ار الطائفية
ومظاه��ر القت��ل و الكراهي��ة الت��ي
يبديه��ا الكثيرون لآلخري��ن بال مبرر .
في قصيدة ( دار ) ثمة اعادة لذكريات
مخزون��ة ف��ي الالوعي عب��ر تقنية (
االس��ترجاع ) و الرب��ط ب�ين ذكريات
الطفول��ة املدرس��ية و م��ا يعني��ه
(الدار) ل��دى االطفال وما نعنيه نحن
ح�ين يكون هو ( املأوى)  ..ال ش��ك انه
الوط��ن  .وخامتة القصيدة ذات مغزى
( تراجيدي) حيث حل الدمار و االنهيار
في بالدنا.
وتتجل��ى املالمح الرومانس��ية بكل
صورها في قصيدة ( قوافل ورد ) حيث
املفردات  :ورد – قمر – حورية –سحب
– فراشات –مالئكة – حمامات الدالة

عل��ى معال��م الطبيع��ة وجمالها .
ومقاربة الش��عر من احلي��اة  ،بل هو
احلي��اة كله��ا تظه��ر مالمحها في
قصيدة (اص��رار) حيث تلعب تقنية (
الصورة البديلة) فعلتها عندما حتتل
كلم��ة ما مكان كلمة أخ��رى  .فأننا
مازلنا على قيد الشعر أجاد الشاعر
عب��د اله��ادي عب��اس اس��تخدامه
لتقني��ة ( الصورة البديل��ة ) وتالعب
بكلماته مبرون��ة أكثر مما أضفى على
نصوصه جمالية أكثر  .لم يتناس��ى
الش��اعر األثر الديني ف��ي نصوصه ،
فاحل��س املقدس يب��دو واضحا وجليا
ف��ي قصي��دة ( الراصد) مل��ا فيها من
حوار مشابه للحوار في قصة النبي
موسى (ع)  ..أهش بها حشرات فاسدة
وبقاي��ا أقنع��ة كاذبة ف��ي القصيدة
رف��ض واع لظواه��ر ش��هدتها بالدنا
من فساد في ادارة البالد ومن ظواهر
( التدي��ن ال��كاذب)  ،حيث الكالم في
الدين والسلوك املنافي له  ..واتخذت
قصي��دة ( الواق��ع) منح��ى واقع��ي
بإش��ارتها الى تغير امل��كان و الزمان
ونوايا الناس فلم يعد املكان نفس��ه
وال الزم��ان نفس��ه وال نواي��ا الن��اس
نفس��ها  .وف��ي القصي��دة نصيحة
وحتذي��ر و دعوة للتأني .وبش��كل عام
 ،فمن بني س��بعني قصيدة تش��كل
كتل��ة النص الش��عري هن��اك ثالث
عش��رة قصيدة بالغة الوجازة .فهي
قصائ��د ومضة حتمل فيها الش��اعر
ضرورات الوع��ي فكتب بصدق حيث
يبحث الش��اعر عبد اله��ادي عباس
عن القيم االنس��انية املفقودة اآلن .
ومن يق��رأ النصوص يش��عر بكثافة
لغوية من خالل شحن املفردات بأكثر
ما ميك��ن من الدالالت  ..في ( نصوص
قصي��رة ) نق��رأ قصائ��د الومض��ة :
رسالة و السكني و الغيمة و تصحر
و الوردة وخ��راب  .وفي (قصائد ) نقرأ
نص��وص قصي��رة  :وردة و اطفالن��ا و
توثي��ق كاذب و الطفل و النازح  .وفي
( قصيدت��ان ) نق��رأ قصيدت�ين هما :
سؤال و الطفل .

خبر

اتحاد أدباء البصرة

الناقد ..سلطته وهويته
علي حسن الفواز

ثقافة

وأ ّن نزوعه لتحوي��ل هذا الفكر الى وظيفة
وجدته ،وقدرت��ه على التجاوز،
يعن��ي مت ّيزهّ ،
وال��ذي يُعط��ي للن��ص النق��دي حيويته،
وفاعليته في توليد األسئلة ،تلك التي تنزع
عن��ه الرتابة م��ن جانب ،وجتعل��ه في حالة
اصطدام دائم مع السياقات احلاكمة ،ومن
هنا تتب��دى فاعلية توصيف النص النقدي،
تخص األسلوب،
ومايتعلق بها ،من تقانات
ّ
وبناء الرسالة وحمولتها ،فضال عن أ ّن جتديد
هذه الوظيفة أو حتفيزها س��يجعلها أكثر
قوة ،وأكثر أهمية في التأس��يس ،والقراءة،
موجه��ات القراءة ،وفي
وصوال ال��ى تعديل ّ
تداولي��ة املقروء ،وكذلك ف��ي صياغ ٍة أكثر
جتاوزا وإث��ارة مل��ا يحمله الس��ؤال النقدي.
وبقدر ما نرى في فاعلية الكتاب ِة مقصدي ًة
أخ��رى ،فإننا ندرك متاما ض��رورة تعالق هذه
املقصدية بحيازة احليوية واللذة ،مثلما هو
انش��غالها بوعي موضوع��ة املنهج ،والذي
قد يكون متعس��فا عن��د البع��ض ،أو أنه

يحتفي بالشاعر كاظم
مصد لتعويق الفعل الوظيفي،
يتحول الى
ّ
أو قس��ره في معي��ارٍ يُفقده الق��درة على
املغامرة ،واملراوغة ،وعلى حتجيم اخلوض في
ما يجعله أكثر خصبا ودينامية..
حت��والت املش��هد النقدي ترتب��ط بفاعلية
الن��ص النقدي ،وبخصوصية ترس��يم هذا
النص ،عبر فاعليته في املتابعة ،وفي النظر
مبوضوعية الى معطيات هذا املش��هد ،في
واقعيته ،وفي تغايره ،وف��ي آفاقه ،إذ كثيرا
ماجند في بعض الكتاب��ات النقدية اهماال
وتهميشا لشمولية املشهد ،وفي التع ّرف
عل��ى مدياته الواس��عة ،وبالش��كل الذي
يُعطي للناقد سلطته ،وللسلطة القيمة
الرمزية والثقافية ،وحتى الرسالية..
النق��د لي��س وظيف��ة لس��انية مج��ردة،
وعل��ى وظيف��ة توصيفية فق��ط ،بل هي
فاعلية ثقافية أكثر شموال ،وأكثر حضورا
ف��ي مقارب��ة النص��وص ،وف��ي التعري��ف
به��ا ،وبنس��قياتها املضم��رة ،وبتأويالتها

وبتحوالتها ،ومن هنا تتضح أهمية سلطة
الناق��د ،وخصوصيت��ه في أنس��نتها ،وفي
توظيفها في س��ياقات احلاج��ة والضرورة،
والكش��ف ،ومبا يجعل السؤال النقدي هو
املدخ��ل احلقيق��ي للتع ّرف عل��ى مجريات
العم��ل األدب��ي ،الكش��ف ع��ن حموالته،
وأحس��ب أ ّن ه��ذه اخلصوصية ه��ي أيضا
ما يرس��م للناقد أفق��ه ،وهويت��ه ،ومتيزه،
وحض��وره في املش��هد ،ليس قارئ��ا نوعيا
حس��ب ،ب��ل بوصفه فاع�لا ف��ي صياغة
ّ
وتشكالت فاعلية النص والتعريف
تبديات
به..
الناق��د العراقي اليوم ف��ي رهانات صعبة،
ألنه أكثر مواجهة مع التاريخ ،ومع كثير من
الهيمنات التي فرضتها أمناط مؤسساتية
وأديولوجي��ة ،والتي انعكس��ت على هوية
النق��د وتوجهاته ،وحتى أس��اليب كتابته
الواقعية املباشرة ،وسياقته األيديولوجية
الضاغطة...

طارق حسين
للذين قالوا  ،ال
أقول  ،ال
فأنا لم أتقن بعد
فن املمكن
 .4عدم
من هناك  -ال أحد
من هنا  -ال أحد
من أنت  -ال أحد
من أنت  -ال أحد
وهل العدم ال أحد ؟!
 .5إحساس
أبصم بالعشرة
أنك غير الذي عرفت

ماكان لك أن تستبدل هواي
بهوا الشيطان
لو لم تكن هنالك سحرة
أداروا لك طهرك نحو الهاوية
أرجع الي ..
أنت أغضبت السماء باخلداع
فكيف لألرض أن تستقيم !
 .6مصير
أنا أنا ..وأنت أنت
دعك من أنا
ودعني من أنت
ولنعتصم مبا يجمع بيننا
أ
ل

ن
ت
 - 7هروب
أحيانا أخبيء رأسي
وسط قارورة الليل
لصباح ..
قد اليأتي !
 - 8تطلع
أيها النص املفتوح
على فضاء الرؤيا
حررني من سجن املوروث
فقد مللت أناشيد السيوف
على أيقاع حوافر اخليل

الحجاج
البصرة  -باسم القطراني
في اصبوحة متميزة بكل ش��يء
 ،احتفى احتاد االدباء والكتاب في
البصرة بالش��اعر الكبير كاظم
احلجاج ملناس��بة ص��دور أعماله
الش��عرية الكامل��ة صب��اح يوم
الس��بت  18/3/2.17حي��ث قدمه
الش��اعر عل��ي األم��ارة بحض��ور
األس��تاذ مفي��د اجلزائ��ري وزي��ر
الثقافة األسبق وجمهور نوعي .
علي األمارة قدم للحجاج بوصفه
فتى البصرة وش��يخها الشعري
كما أطلق عليه هو مس��تعرضا
جمل��ة م��ن األس��تذكارات
واأليقونات واحملط��ات الرائعة في
حي��اة احملتف��ى به وأه��م املثابات
التي أهلته لريادة الشعر بامتياز
.
و حتدث الش��اعر كاظ��م احلجاج
بتفاصي��ل ش��يقة ع��ن ظ��روف

إصدار مجاميع��ه اخلمس وصوال
ال��ى أعماله الش��عرية الكاملة
التي طبعتها دار س��طور مؤخرا
مؤكدا أن إرث��ه احلقيقي هو حب
الناس وإعجابهم بفنه الشعري .
الشاعر كاظم الاليذ قرأ قصيدة
عربونا لصداقة طويلة مع احلجاج
ببوح ش��عري صادق وجميل  .ثم
قرأ احلجاج الكبير قصائد طويلة
وقصي��رة متفرق��ة ورائع��ة م��ن
دواوين��ه تفاع��ل معه��ا اجلمهور
بأعجاب منقطع النظير .وتخلل
اجللسة مداخالت وأسئلة مهمة
لع��دد من احلض��ور الذي��ن عبروا
ع��ن انبهارهم بتجرب��ة واحد من
أه��م أعمدة الش��عرية العراقية
والعربي��ة وق��د أج��اب احلج��اج
ع��ن استفس��ارات اس��تنطقت
جوانب مهمة من حياته وجتربته
الشعرية الكبيرة واملتفردة .
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العراق يشارك في االجتماع الوزاري للصندوق
الدولي لحماية التراث الثقافي العالمي
يشارك العراق في االجتماع الوزاري للصندوق الدولي حلماية
التراث الثقافي العاملي ،بوفد يرأسه وزير الثقافة والسياحة
واآلثار فرياد رواندزي وعضوية وكيل الوزارة لشؤون اآلثار قيس
حسني رش��يد ،وممثلني عن وزارة التربية وهيئة املستشارين
في مكتب رئيس الوزراء واألمانة العامة جمللس الوزراء.
ويب��دأ املؤمت��ر الي��وم االثن�ين /20آذار ،ف��ي متح��ف اللوفر
بالعاصم��ة الفرنس��ية باري��س ،برعاية الرئيس الفرنس��ي
فرانس��وا هوالند وبحضور وزير اخلارجي��ة اإلماراتي عبداهلل
ب��ن زايد وأكثر م��ن  ٣٠٠وزير للدول املانح��ة ،يهدف لتعبئة
اجملتمع الدولي ،لتمويل عمليات التدخل العاجل والس��ريع
لآلثار امله��ددة بفعل النزاعات املس��لحة ،واخملاطر باختالف
أنواعه��ا ،ومكافح��ة االجتار غير املش��روع باآلث��ار والتحف
الفني��ة الثقافية ،إضافة إل��ى ترميم املمتل��كات التراثية
والثقافية التي تعرضت للتلف.
ويلق��ي وزير الثقافة رواندزي كلم��ة العراق نيابة عن رئيس
الوزراء حيدر العبادي ،بعد كلمة الرئيس هوالند ،يوضح فيها
حجم الدمار الذي حلق بآثار العراق جراء العمليات اإلرهابية
لتنظيم داعش ،السيما في املوصل والنمرود واحلضر.

«ذي قار» تبحث مع إيطاليا والفاتيكان تسيير رحالت سياحية
العاصمة بغداد) ،نحو  1200موقع
آثاري يعود معظمها إلى عصر فجر
الس�لاالت واحلضارات الس��ومرية
واألكدي��ة والبابلية والساس��انية
والعص��ر اإلس�لامي ،وتع��د م��ن
أغنى احملافظ��ات العراقية باملواقع
األثرية املهمة ،إذ تضم بيت النبي
إبراهيم (ع) وزق��ورة أور التاريخية،
فض�لاً عن املقب��رة امللكية ،وقصر
شولكي ومعبد (دب الل ماخ) الذي
يعد أقدم محكمة في التاريخ.
وكان محاف��ظ ذي ق��ار يحي��ى
الناص��ري ق��د اعل��ن ،ان مط��ار
الناصرية الدولي سيدار مستقبالً
على وفق الية االستثمار وستكون
ايراداته املالية خلزينة احملافظة.
وذكر الناصري في تصريح صحفي،
عل��ى هامش االفتت��اح ،ان اجلهات
املستثمرة ستتولى مهمة توسيع
املطار مس��تقبالً واكم��ال جميع
مرافقه اخلدمية التي تنقصه.
واش��ار ال��ى :ان االي��رادات املالي��ة
للمطار س��تذهب خلزينة احملافظة
لتنف��ق عل��ى ابنائها ،فض�لاً عما
س��يحققه ه��ذا املش��روع م��ن
انعكاسات اقتصادية ايجابية على
الصعيد السياحي واالستثماري.
ونوه باجله��ود االس��تثنائية ألبناء
احملافظ��ة الت��ي اثم��رت بافتت��اح
املط��ار بعد س��نوات م��ن العمل
الدؤوب ،مرجحا ً ان يشكل بصمة
حقيقية في عالم النقل اجلوي في
العراق عموما ً وجنوب البالد بنحو
خـاص.

ذي قار  -علي حسين:
بح��ث محاف��ظ ذي ق��ار يحي��ى
الناص��ري م��ع س��لطات ايطاليا
والفاتي��كان تطوير قط��اع النقل
واستقبال االفواج السياحية عبر
مط��ار الناصري��ة املدن��ي وكذلك
انش��اء فن��ادق س��ياحية ملدين��ة
اور االثري��ة ،مؤك��دا ً ق��رب توقي��ع
بروتوكول مشترك بهذا اجملال.
وقال يحيى الناصري عقب وصوله
الى العاصمة اإليطالية روما ضمن
وفد رسمي ضم وزير النقل ورئيس
مجل��س احملافظ��ة حمي��د الغزي
أن « :الزي��ارة ج��اءت ضم��ن دعوة
رس��مية من احلكوم��ة االيطالية
ودول��ة الفاتيكان لبح��ث وتطوير
االتفاقيات السابقة التي وقعتها
مع احلكومة احمللية لتطوير التبادل
الس��ياحي والثقافي وتفعيل زيارة
احلجيج ملدينة أور االثرية».
وب�ين ان« :املباحثات ح��ول تطوير
قط��اع النق��ل في الع��راق بصورة
عامة جرت في اجواء ايجابية ،كما
مت طرح موضوع بدء تسيير رحالت
س��ياحية من روما والفاتيكان الى
مطار الناصرية املدني «.
وتابع الناصري انه »:مت طرح مشروع
إنش��اء مجموعة فنادق سياحية
خلدم��ة زوار مدين��ة أور األثري��ة ،
وملس��نا رغبة احلكومة االيطالية
والفاتي��كان بالعم��ل مع حكومة
ذي ق��ار لتطوي��ر ع��دة قطاع��ات

بغداد ـ الصباح الجديد :
أقام��ت دائ��رة العالق��ات الثقافية
العامة في وزارة الثقافة والسياحة
واآلثار ندوة فنية مبصاحبة آلة العود
حملت عنوان (حينما يغني العود)
قدمها ع��ازف الع��ود عمر محمد
فاضل ،وصاحبه في التقدمي الفنان
ستار الناصر مبش��اركة مجموعة
من الطلبة.
االصبوح��ة التي ش��هدتها قاعة
شناش��يل ف��ي املرك��ز الثقاف��ي
البغ��دادي ،وحضرها عدد كبير من
املثقف�ين واملهتم�ين باملوس��يقى
اجلميل��ة واألصيل��ة ،ابت��دأت

جانب من مطار ذي قار
محلية وس��يتم توقيع بروتوكول
للعمل املشترك» ,
وكان محاف��ظ ذي ق��ار يحي��ى
الناصري اعلن في(, )9/9/2014عن
توقي��ع مذكرة تفاه��م مع اجلانب
االيطال��ي ف��ي مج��ال التنمي��ة

ّ
يغني العود في أصبوحة للعالقات الثقافية
حينما
بتقاس��يم عل��ى الع��ود للع��ازف
عمر محمد فاضل والفنان س��تار
الناص��ر ،ال��ذي أش��اد بتاريخ عمر
املوسيقي وعائلته ،وقد تتلمذ على
يده الكثيرين ،ذاهبا ً إلى إن العازف
عمر من عائلة فنية كبيرة فوالده
مبدع إذ اس��تطاع صناعة العودة
والقيث��ارة ،ول��ه محاض��رات عب��ر
دراسات قدمها في بغداد والكويت
تناولت الثقافة املوسيقية ،وكذلك
الع��زف على آلة القيث��ارة ،كما إن
والده اس��تطاع أن يكتشف الفرق
بني الس��لم اخلماس��ي والسباعي
قدميا ً وحديثاً.

بطاقة شخصية
عمانويل داود املع��روف ب-عمو بابا
م��درب كرة الق��دم العراقي والعب
سابق في صفوف املنتخب الوطني
لكرة القدم.
ول��د ف��ي  27نوفمب��ر ع��ام ,1934
وترع��رع في مدين��ة احلباني��ة (98
كيلومترا ً غرب بغ��داد) ،وبدأ حياته
الرياضي��ة بعي��دا ً عن ك��رة القدم
,كان بط��ل العراق ف��ي  400موانع
(ألعاب قوى) ،وبطل الرصافة بكرة
املضرب.
أول من اكتش��ف موهبته الكروية
امل��درب واملعلق الرياضي املش��هور
إسماعيل محمد ،ففي عام  1950م،
وفي أثناء بطولة مدارس العراق في
ملعب الكشافة ،شاهد إسماعيل
محم��د العبا ً ف��ي فريق مدرس��ة
احلباني��ة االبتدائي��ة لـ(محافظ��ة
األنب��ار) ،فأس��تدعاه ليس��أله عن
اس��مه فقال :عمانؤيل ,وجريا ً على
العادة اإلجنليزية في إطالق أس��ماء
مختص��رة فق��د ق��رر إس��ماعيل
محمد ان يكون اسم الالعب عمو

البشرية والسياحة واالثار وتطوير
التع��اون املش��ترك ف��ي اجمل��االت
االقتصادية والعلمية والثقافية.
واكد ح��رص احلكومة احمللية على
تطوير وتعزيز العالق��ات والتعاون
املش��ترك م��ع اجلان��ب االيطال��ي

والفاتيكان لتنفي��ذ برامج تطوير
العمل ف��ي املواقع االثرية وتفعيل
عم��ل الش��ركات االيطالي��ة في
احملافظ��ة وتنظيم زي��ارات علمية
متبادل��ة ب�ين اجلان��ب االيطال��ي
وجامع��ات احملافظ��ة ،فض�لاً عن

تفعيل عم��ل اللجنة املش��تركة
الت��ي مت تش��كيلها ب�ين حكومة
مقاطع��ة التس��يو اإليطالية وذي
قار.
وتضم محافظة ذي قار ،ومركزها
مدين��ة الناصرية 365( ،كم جنوب

عمو بابا

بابا ابت��داء من ذلك اليوم ،وفي عام
 1951م ،ش��ارك الع��راق في الدورة
العربية املدرسية في القاهرة ،وفي
مب��اراة العراق ومص��ر منح املدرب
إس��ماعيل محم��د الفرصة لعمو
باب��ا للمش��اركة ألول م��رة ،وبعد
انته��اء ال��دورة قال له  :س��تصبح
ن��ارا ً على علم في يوم ما ظل عمو
باب��ا يدرب العبني صغار الس��ن في
أكادميي��ة أسس��ها ف��ي بغداد،في
حني تقي��م عائلته في ش��يكاغو
في الوالي��ات املتح��دة وذلك حتى
وفاته .
قاد عمو بابا فريق املنتخب العراقي
في  123مباراة دولية وودية ،وحقق
العدي��د م��ن اإلجنازات ،وم��ن بينها
امليدالية الذهبية في دورة األلعاب
اآلس��يوية في الهند عام  1982م.
ولقب بطول��ة اخلليج العربي ثالث
مرات ،وه��و صاحب أول هدف دولي
ملنتخب الع��راق في ع��ام  1957م،
في شباك منتخب املغرب في أثناء
بطول��ة كأس الع��رب الثانية ،واول

لقطة

عمو بابا
من نفذ ضرب��ة ( )double kickفي
العراق .
اعت��زل اللعب مبكرا ً نتيجة إصابة
وتوجه نحو التدريب في عام 1966
م ،م��ع نادي املواص�لات العامة في
بغ��داد ث��م ق��ام بتدري��ب منتخب
العراق العسكري لكرة القدم وقاد
الفريق للحصول على كأس العالم

العس��كرية لكرة الق��دم لالعوام
.1977 ،1977 ،1972
تس��لم مهم��ة تدري��ب منتخ��ب
الع��راق لك��رة الق��دم ع��ام 1979
م ،وف��از الفري��ق ف��ي تلك الس��نة
بكأس اخللي��ج العربي لكرة القدم
 ،1979وقاد منتخب بالده إلى حمل
لقب كأس اخللي��ج العربي لألعوام
 1979و 1982و ،1984والوص��ول
إل��ى نهائي��ات األلع��اب األوملبية 3
مرات أعوام  80و 84و ،88وإلى احراز
كأس العرب وذهبي��ة دورة األلعاب
اآلسيوية .توفي في  27مايو 2009
في مستشفى دهوك للطوارئ بعد
أن طرأ تغي��ر مفاجئ على صحته.
وقد ش��هد تشييع جثمانه حضور
رس��مي عل��ى أعل��ى املس��تويات
امتنان �ا ً ل��ه كالعب وم��درب كبير،
واجري��ت مراس��يم جنازت��ه ف��ي
كاتدرائية مرمي العذراء للكنيس��ة
الش��رقية القدمية ببغداد وقد دفن
حسب وصيته في ملعب الشعب
الذي شهد تألقه كالعب ومدرب.

نصب المتنبي في بغداد «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

من جانبه قال العازف املوس��يقي
عمر محمد فاضل  :إن املوس��يقى
تع��د جانب مهم ف��ي احلياة فهي

تعل��م اإليح��اء الروح��ي ،داعي��ا
إل��ى تأس��يس فرق��ة تع��زف على
آل��ة القيثارة أس��وة ببقي��ة الفرق

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

عرض الفيلم الوثائقي
«امرأة في سجن الطغاة»
يتواص��ل القس��م اإلعالمي في دائ��رة العالق��ات الثقافية
العامة بتقدمي فعالية اليوم الثقافي من خالل عرض الفيلم
الوثائقي (امرأة في س��جن الطغاة) ,والذي يتحدث عن أول
مص��ورة فوتوغرافي��ة في العراق س��ميرة مزع��ل وامللقبة
في محافظتها ميس��ان ب��ـ (باملرأة احلديدية) ،ومس��يرتها
النضالية ضد طغاة النظام السابق.
الفيل��م من إنت��اج القس��م اإلعالمي في دائ��رة العالقات
الثقافية العامة إعداد جمعة حسني والسيناريو لإلعالمي
قاسم صبار وهو من إخراج هاشم احلكيم.
وتخل��ل الفعالية قراءات ش��عرية للش��اعرة علياء املالكي
التي هنأت نس��اء العراق ،في مقدم��ة قراءاتها وحيت املرأة
في كل العالم وحتية خاص��ة للمرأة العراقية ألنها حملت
هم هذا العالم لتش��دو ،بصوتها العذب وإلقاءها السلس
وكلماتها اجلميلة قصائد حب بحجم الوطن.
تأجيل احتفال نوروز في السليمانية
أعل��ن رئي��س جمعي��ة الت��راث والفلكل��ور الك��ردي ف��ي
الس��ليمانية ،عن تأجيل مراس��يم عيد ن��وروز املقررة اليوم
االثنني الى يوم اخلميس املقبل لسوء األحوال اجلوية.
وأوض��ح محم��د م��ردان ف��ي تصريح خ��اص ملوق��ع «إعالم
االحتاد الوطني الكردس��تاني «  :ان «اللجنة العليا لتنظيم
احتفاالت عيد نوروز ق��ررت اليوم ،تأجيل الفعاليات الى يوم
اخلميس »،موضحاً ،انها ليس��ت املرة األولى التي يتم فيها
تأجيل املناسبة بسبب تقلبات الطقس».
وكانت مراس��يم عيد نوروز قد تأجلت عام  ،1944للس��بب
نفس��ه ملدة يوم�ين ،كما تك��ررت احلال��ة ع��ام  2002جراء
تساقط األمطار بغزارة.
واضاف مردان ،ان «محافظة السليمانية خصصت ميزانية
لالحتفال ببدء السنة الكردية اجلديدة ،كما أعربت املديرية
العام للثقافة في الس��ليمانية عن اس��تعدادها لتغطية
تكاليف املناسبة».
واك��د ان جمعي��ات ثقافي��ة وتراثي��ة اتفق��ت عل��ى إقامة
االحتفاالت بأفضل صورة ،ناهيك عن مشاركة عدة أقسام
تابعة للمديرية العامة للثقافة في السليمانية.

تطرح ثقافة جدي��دة ،ومؤكدا ً بأن
القيثارة لها سلم موسيقي كامل
كم��ا إن عدد أوتاره��ا  ،11وهناك ،9
وهناك .7
وكان هناك تناغم موسيقي جميل
بني العازف عمر محمد فاضل الذي
عزف على آل��ة الع��ود ومجموعة
من طلبت��ه الذين عزف��وا مقاطع
موس��يقية جميلة عل��ى القيثارة
الغ��ان عراقي��ة ومصري��ة متميزة
وهم بش��ائر رائد وشقيقتها زهراء
رائ��د وكاظم ه��ادي ويحيى مجيد
وس��جاد الربيع��ي تفاع��ل معهم
احلضور.

املوس��يقية األخ��رى ،كونه��ا متثل
ت��راث عراق��ي أصي��ل ،داعي��ا ً وزارة
التربي��ة إل��ى اعتم��اد املوس��يقى
كمنهج رس��مي في امل��دارس إلى
جانب املناهج الدراسية األخرى.
كما دعا في حديثه ،إلى تأس��يس
معاهد لتعليم القيث��ارة كما هو
احل��ال في فيتنام ،برغم إن القيثارة
هي صناعة عراقي��ة صرفة وتعود
إلى حضارة ما ب�ين النهرين ،ومبرور
الوق��ت م��ن تعلمه��ا يت��م صقل
املوهب��ة ،مبين��ا ً إن فك��رة صناعة
املوس��يقى جاءت م��ن والدي الذي
صن��ع القيث��ارة الس��ومرية التي

كلمات متقاطعة

أفقي

عامودي

 .1نصف النصف  oأمانع
 .2مجموعة متتالية  oأعلو
 .3نصف منار  oالعب تنس أميركي من
أصول ايرانية
 .4متشابهة  oكثير هطول املاء.
 .5س��ال (مبعث��رة)  oتخط��ى مرحلة
الطفولة  oقرأ
 .6أثار انتباهه  oرمي الرماد في العيون
 oنعم (مبعثرة).
 .7ذرة م��ن امل��ادة فق��دت أو اكتس��بت
الكترونا  oنصف مناص  oحرف نصب.
 .8ه��دم وس��وى ب��األرض  oتس��تحق
الشفقة.
 .9قارة  oلم يعد يذكر.
 .10الع��ب كرة س��عودي س��جل ثالث
أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

 .1جنم التنس االسباني.
 .2اسطورة التنس االملاني.
 .3ازدحم  oماكنة بحث انترنت عاملية
 oنصف واصل.
 .4مبعنى  oح��رف للتأكيد على صحة
رأي.
 .5كون ش��يئا من املعدن  oاختلف عن
البقية  oسال
 .6العب تنس أميركي معتزل حقق 14
لقبا في تاريخه الرياضي
 .7دهن الطعام(معكوسة)  oيعود عن
رأيه وال يحقق ما وعد (معكوسة).
 .8العب تنس برازيلي  oسهولة
 .9بطلة كأس العال��م في كرة القدم
.1990
 .10لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

حظك اليـوم

1
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الحمل

الثور

الجوزاء

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك
جتاه اآلخرين ،إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون
أو من حولك بش��كل عام .رمبا يدرك البعض
أنك ال تس��مح لهم باالطالع على أس��رارك
وحتتفظ بها لنفسك فقط.

مت��ر اليوم بأزم��ة معقدة جتعل��ك مضطربا وغير
مستقر نفس��يا ،ولكن في احلقيقة ،هذه األزمة
ليس��ت كم��ا تتخيله��ا .ال تض��ع طاقت��ك في
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك ،وإال
لن حتقق أي شيء في النهاية.

رمبا يكون أمام��ك اليوم العديد م��ن االختيارات،
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم ،تش��عر
ان املس��ؤولية صعب��ة وحتت��اج إلى وق��ت طويل.
تتخلص الي��وم من األمور التي كانت س��ببا في
حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

السرطان

األسد

الميزان

يج��ب علي��ك الي��وم أن تدير ش��ؤونك بش��كل
عمل��ي ومنطقي ،وم��ن املهم ج��دا أن تخصص
وقتا ملتطلبات��ك واحتياجاتك الش��خصية .أنت
مس��تعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في
عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك
فق��ط إذا ل��م تلتفت إلى قي��ود يفرضها البعض
عليك .لسوء احلظ اليوم ،رمبا ال تتمكن من االبتعاد
عن األشخاص الس��لبيني ولذلك من الصعب أن
تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة.

يخب��رك اليوم ش��خص ما ف��ي العم��ل بأمر ما
تظن��ه من وجهة نظرك تافها .لن تنوي إيذاء هذا
الش��خص على اإلط�لاق ،ولكن أس��لوب حوارك
كاف ألن يجرح مشاعر هذا الشخص .كن لطيفا
ورقيقا معه وراع مشاعره.

العذراء

العقرب

القوس

تعتق��د اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة.
تؤث��ر اليوم بش��كل حيوي على م��ن حولك.
رمبا ال تش��عر بالس��عادة بس��بب األمور التي
يطلبها منك البعض.

تضط��ر ه��ذا الي��وم أن تواج��ه بع��ض القضايا
الصعب��ة التي جتعلك تش��ك ف��ي كل حتركاتك.
تتفاقم املش��كالت التي تتعلق بعالقاتك خاصة
إذا انسحبت منها دون إيجاد حلول لها .انسحابك
قد يجعل من حولك يشعرون بعدم الراحة.

اجته��د حت��ى تتخلص م��ن كل م��ا يعكر
صف��وك .لن تش��عر ه��ذا الي��وم بالرضا عن
إجنازات��ك أو األمور التي حققتها ،وللش��عور
بالرض��ا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك
واستراتيجياتك في العمل.

الجدي

الدلو

الحوت

ال يس��تطيع زم�لاؤك ف��ي العم��ل أن يفس��روا
أس��لوبك الغري��ب ،ورمب��ا يظن��ون أنك ش��خص
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك
احلقيقي��ة .ال تتح��دث كثي��را ب��ل دع تصرفاتك
وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليس��ت لديك الق��درة الي��وم على إجن��از أي
مهم��ة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة
في االنتهاء منها .من األفضل أن متارس بعض
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر
بالنشاط.

تري��د أن تبتعد عن أماك��ن التجمعات وتضع
ح��دودا بينك وبني اآلخرين .اس��تغل ما لديك
م��ن مواه��ب بطريق��ة عملي��ة اآلن ،وإن لم
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية ،عليك
أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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نعمت عباس*

وسط منافسات مثيرة

البلجيكي فادم يتصدر بطولة العراق الدولية الخامسة بالشطرنج
بغداد ـ اللجنة اإلعالمية:
ع��زز الالع��ب البلجيك��ي ف��ادم
ماالخاتك��و تص��دره للبطول��ة
بانتهاء اجلولة السادس��ة جامعا ً
 5.5نقط��ة ،بع��د ان حق��ق الفوز
على الالع��ب العراقي محمد زاهر
حس��ن ،وتصاعدت وتيرة املنافسة
ب�ين الالعب�ين املش��اركني ف��ي
البطولة نتيجة لتقارب املس��توى،
وفارق النقاط القليل الذي يفصل
بينه��م ،وحافظ الالع��ب االيراني
ميرس��اد خودا ش��يناز على املركز
الثان��ي برصي��د  5نق��اط ،وكذلك
احل��ال بالنس��بة لالع��ب اجلورجي
مي��راب جاجوناش��فيلي صاح��ب
املركز الثالث برصيد  5نقاط ايضاً.
وق��ال ظاف��ر عبداالمي��ر رئي��س
االحت��اد املرك��زي للش��طرجن :ان
االحتاد يح��رص عل��ى التواصل مع
نظرائه االحت��ادات وقد اثبت العراق
قدرته على اس��تضافة البطوالت
الدولية وجناحها باشادة املنتخبات
املشاركة وكانت لدينا جتربة سابقة
باحتض��ان ارب��ع بط��والت دولي��ة
مبين��ا ان االحتاد يح��رص على زيادة
عدد الدول املش��اركة م��ن بطولة
ال��ى أخرى اذ ش��هدت منافس��ات
النس��خة االولى التي اقيمت عام
 2013مش��اركة  7منتخبات ومنذ
ذل��ك الوقت ب��دأ ع��دد املنتخبات
ي��زداد فض�لا ع��ن اس��تقطاب
العبني اس��تاذة وهذه فرصة جيدة
لالعبين��ا احمللي�ين لكس��ب اخلبرة
والتواص��ل م��ع االبط��ال العامليني
مع��زز ًا ان الغاي��ة م��ن اقامة هذه
املنافس��ات ه��و حص��ول الالعب
العراقي والعرب��ي على التصنيف
الدولي وزيادة في معدل التنصيف
الدولي الذي يؤهل العبينا لاللقاب
الدولية اخلاصة بالش��طرجن .واثنت
الوف��ود املش��اركة على املس��توى
الفن��ي اجلي��د للبطول��ة من خالل
املنافس��ة القوي��ة والت��ي اظهرت
الف��ارق البس��يط بني الف��رق التي
تواجدت.

فادم
وحت��دث امني الس��ر املس��اعد في
االحت��اد عض��و اللجن��ة املنظم��ة
واملنسق العام ضمير جبار موسى
ع��ن البطولة قائ�لاً :حل��د االن لم
تتض��ح معال��م البطول��ة  ،نظرا ً
للمنافسة الشرسة بني الالعبني،
وال ميكن الحد التوقع عن نتائجها،
والت��ي س��تبقى مبهم��ة حل�ين
انتهائها ،مضيفا ً بان فارق النصف
نقط��ة ال��ذي يفص��ل املتص��در
واصحاب املراكز م��ن الثاني وحتى
السادس ،س��يكون الدافع الكبير
لالعبني في حس��م نتائج اجلوالت
املتبقي��ة ،وان اخلط��أ س��يكلف
صاحبه االبتعاد عن املنافس��ة ،الن
اجل��والت الثالثة املتبقية س��تكون
حساس��ة ج��دا ً وه��ي م��ن حت��دد
البطل ،مش��يرا ً ان البطولة تسير
بخطوات واثبة من حيث التنظيم
واالنضباط العالي�ين ،وانهى جبار
احلديث بالق��ول :متكنا من تنظيم
البطول��ة بإمكانياتن��ا املتواضعة،

جانب من بطولة العراق الدولية اخلامسة
ولكنني اجد ان صداه��ا عال جداً،
والدلي��ل عل��ى ذل��ك ثن��اء االحتاد
الدول��ي على حس��ن التنظيم في
البط��والت الت��ي ينظمه��ا االحتاد
العراقي ،برغم الظ��روف الصعبة
التي مير بها البلد ،ولكننا سباقني
ف��ي التلويح برف��ع احلظر املفروض
على بلدنا.
فيما اش��اد احلكم العام املش��رف
على البطولة االيراني كاوة خليلي
بالتنظي��م العال��ي للبطول��ة،
واإلمكاني��ات الكبي��رة واملتمي��زة
للمش��رفني عليه��ا ،م��ن خ�لال
االحادي��ث التي تط��رق اليها خالل
قيادته ملنافسات البطولة ،مؤكدا ً
بان احلكم العراقي ميتلك امكانيات
كبيرة في ادارة اجلوالت ،اضافة الى
االنضب��اط العال��ي واحلرفي��ة في
قيادتها ،في اش��ارة ال��ى احلكمني
الدوليني علي فرحان نصير وسعد
محس��ن الكناني ،واملشرفني على
برنام��ج س��ويس ماجن��ر وبرنام��ج

النق��ل وه��م اس��عد اس��ماعيل
توفيق وضمير جبار موسى.
وقال اجلورجي ميراب صاحب املركز
االول للنس��خ املاضية :انا س��عيد
بتواجدي بني زمالئي الرياضيني من
مختلف اجلنس��يات وان املس��توى
الفن��ي متق��ارب حي��ث ان الفارق
بس��يط بيني وبني اصحاب املراكز
الثان��ي والثال��ث والراب��ع متقارب
وكان الالعب�ين العراقيني على قدر
املس��ؤولية في الدفاع عن سمعة
احتاده��م منوها انه متكن من الفوز
ف��ي النس��خ املاضي��ة لبط��والت
العراق الدولية وعن ابرز مشاركاته
اخلارجي��ة اوضح ان��ه يحرص على
التواجد ف��ي البط��والت االوروبية
وابرزه��ا حصوله على لقب بطولة
انكلت��را بالش��طرجن الت��ي اقيمت
العام املاضي.
وع��ن مس��توى الفن��ي لالعب�ين
العراقي�ين اوض��ح مي��راب انه��م
ميتلكون املوهبة والذكاء ولكنهم

بحاج��ة ال��ى مزيد م��ن البطوالت
الدولي��ة والتدري��ب للوص��ول الى
مستوى افضل وكما يعلم اجلميع
ان لعب��ة الش��طرجن تختلف على
بقية االلع��اب انه��ا تعتمد بنحو
كبير عل��ى اخلبرة والت��ي تأتي من
اللق��اء الودية والرس��مية وخملتلف
املدارس العاملية.
م��ن جانب��ه ق��ال الالع��ب املصري
س��امح مدحت صادق :ان املدرسة
العراقية الش��طرجنية مقاربة الى
ح��د كبير ال��ى املدرس��ة املصرية
والس��ورية لذلك جند ان هذه الدول
تتناف��س دائم��ا على املراك��ز االول
على الصعيد العربي وعن حظوظ
البطولة ش��هدت منافس��ة حادة
بني الالعبني والنتائ��ج تتغير حتى
اللحظ��ات االخي��ر والس��يما ان
اجلمي��ع ميلك احلظ��وظ منوها انه
يس��عى لتحقي��ق نتائ��ج ايجابية
في اجلوالت املقبلة من اجل حتسني
ترتيب��ه ب�ين املش��اركني .مش��يدا

بحس��ن الضياف��ة والك��رم وليس
غريب��ا على الش��عب العراقي النه
مشهور بالضيافة العربية متمنيا
ان حتضر جميع الفعاليات الرياضية
املصرية الى العراق ومش��اركتهم
افراحهم النه فخر للدول العربية.
تص��در الترتي��ب الع��ام الالع��ب
البلجيكي فادم برصيد  5.5نقطة
بع��د اختت��ام اجلولة السادس��ة ،
وحاف��ظ كل من االيراني ميرس��اد
واجلورج��ي ميراب عل��ى مركزيهما
الثاني والثالث برصيد  5نقاط،فيما
قفزت الالعبة االوكراني اولكا الى
الترتيب الراب��ع برصيد  4.5نقطة،
وع��اد الالعب العراقي زوزك محمد
صالح الى املنافس��ة بعد ان حقق
فوزا ً جيدا ً وصل به الى النقطة 4.5
 ،وج��اء االذربيجاني علييف باملركز
الس��ادس واكار علي صالح سابعا ً
برصيد  4نقاط لكل منهما ،وكان
الالعب البلجيكي فادم ما الخاتكو
الذي يحمل لقب استاد دولي كبير
( ،)GMق��د تص��در الترتي��ب العام
برصي��د  4.5نقط��ة ،بع��د حتقيق
الف��وز ف��ي اجلولة اخلامس��ة على
الالعب��ة االوكراني��ة اول��كا ،فيما
تراجع الالعب��ان االيراني ميرس��اد
خوداش��يناز ال��ذي يحم��ل لق��ب
اس��تاد دولي( ،)IMواجلورجي ميراب
جاجوناش��فيليني ال��ذي يحم��ل
لقب اس��تاد دولي كبير ( ، )GMالى
املركزين الثان��ي والثالث برصيد 4
نقاط ،بعد تعادلهما ،وجاء الالعب
االذربيجان��ي الن��ور عليي��ف رابعا ً
برصيد  4نقاط ايضاً ،وحل العراقي
محمد زاهر حسن باملركز اخلامس
بع��د ان جمع  4نق��اط ،فيما يقف
الالعب االرميني ارت��ور كاراجوزيان
باملركز الس��ادس برصي��د  4نقاط
ايضاً ،وتراجعت الالعبة االوكرانية
اولكا التي حتمل لقب استاد دولي
كبي��ر( ، )WGMالى املركز الس��ابع
برصيد  3.5نقطة ،اثر اخلس��ارة من
املتصدر البلجيكي ف��ادم ،وتراجع
املصري سامح محمد صادق الذي
يحمل لقب استاذ احتادي (،)FMالى
املركز الثامن برصيد  3.5نقطة.

المركز الوطني يحرز ذهبي وفضي «القوى» للناشئين والناشئات عبطان يشارك في افتتاح األلعاب
بغداد ـ علية عزم*
ق��ال رئيس االحت��اد العراق��ي املركزي
أللع��اب الق��وى د .طال��ب فيصل ان
االحتاد قد استفاد من التعاون الوثيق
مع املرك��ز الوطني في خدمة عروس
االلعاب و مده��ا باملواهب التي تعزز
البن��اء الصحيح أللعاب الس��احة و
املي��دان ف��ي العراق  ،الذين س��نصل
به��م ال��ى املس��ابقات العاملية بعد
عبورهم مرحلة الناش��ئني  ،و تابع ان
املرك��ز الوطني يتمت��ع بامكانيات و
مواهب عالية و جديدة ذات مستويات
متفوقة وه��و جهد محمود و محط
ثناء األوس��اط الرياضي��ة و ِفي مجال
اللعب��ة كون��ه حت��ت قي��ادة رياضية
أكادميي��ة علمية يش��ار له��ا بالبنان
مث��ل مدي��ره د .صريح عب��د الكرمي و
مالكه التدريبي و يحظى بدعم كبير
من قبل وزارة الشباب و الرياضة.
فيما اكد مدير املركز الوطني لرعاية
املوهب��ة الرياضية أللع��اب القوى د.
صري��ح عبد الكرمي ان مركزه ش��ارك

في بطولة االندية و املؤسسات التي
اقامها االحتاد العراقي املركزي أللعاب
الق��وى على مضم��ار املرك��ز بفئات
الناش��ئني والناش��ئات و الش��باب و
الش��ابات  ،ولق��د حقق��ت العباتنا
الناش��ئات املركز االول فرقي��ا ً بفارق
 ٥٠نقط��ة عن منافس��اتهن باملركز
الثاني.
مدي��ر املركز الوطني أللع��اب القوى
ثمن جهود املسؤولني في دائرة شؤون
احملافظات و األقاليم و ِفي مقدمتهم
املدير العام للدائرة طالب املوسوي و
معاونه س��والف حسن و مدير قسم
املرك��ز الوطن��ي بس��ام رؤوف عل��ى
التعاون الكبير و التسهيالت الكثيرة
التي قدموها بهدف إجناح البطولة و
خاصة في مجال اس��تضافة الوفود
املش��اركة ف��ي فندق بي��ت الرياضة
طيلة ايام البطولة الثالثة .
من جانبه ذكر مدرب فئة الناش��ئات
بفعالي��ة الوث��ب بانواع��ه العال��ي
والعري��ض و الثالث��ي الكاب�تن فراس

راضي ان من النتائج الفردية املتميزة
في فعالية الوث��ب في القفز العالي
حق��ق فيها العبون��ا املركزين االول و
الثان��ي و ف��ي الوثبة الثالثي��ة املركز
االول م��ع تس��جيل رق��م قياس��ي ،
ث�لاث بطالت ناش��ئات يش��رف على
تدريبه��ن الكابنت فراس راضي حتدثن
الع�لام املركز الوطن��ي وهن كل من
نبأ اس��ماعيل حس��ان مواليد ٢٠٠٣
حققت املركز الس��ادس ف��ي الوثب
العري��ض و الرابع في ركض احلواجز ،
رغم كونها حديثة االنتماء الى املركز
الوطن��ي  ،اما زميلتها زهراء س��عد
قاس��م موالي��د  ٢٠٠٣فق��د احرزت
املرك��ز االول في الوث��ب العالي برقم
متر و أربعني سنتمترا ً و املركز الثاني
في الوثب��ة الثالثية برقم بلغ  ٩أمتار
و  ٥٠س��نتمترا ً  ،زه��راء ذك��رت انها
حققت ه��ذا التميز برغ��م صعوبة
التوفي��ق ب�ين الدراس��ة و التمري��ن
خاصة ف��ي أوقات االمتحان��ات  ،اما
أفنان س��عد مواليد  ٢٠٠١فقد فازت

تقرير

باملركز الثاني بالوثب العالي بارتفاع
متر و  ٣٥سنتمترا ً .
ف��ي فعالي��ة الرمي حص��دت املركز
االول للش��ابات الرامي��ة هدي��ر جبار
موالي��د ١٩٩٩وه��ي تلع��ب الثق��ل
الرباع��ي و ترم��ي ملس��افة  ٩أمتار و
 ٩٥س��نتمترا ً  ،وآخر مسافة متكنت
هدي��ر من رمي الثقل اليها  ١١مترا ً و
 ٤٠س��نتمترا ً في منافسة اشتركت
فيها  ٩العبات مثل��ن اندية متنوعة
 ،كان��ت أكثرهن ق��وة رامية من نادي
الثورة الكركوكلي مبسافة  ٨أمتار و
 ٦٠سنتمترا ً  ،اما بالنسبة ملنافسات
الرمي البنني  -يتابع الكابنت س��هيل
 فقد شهدت املنافسة تفوق الراميمحس��ن عبد الرضا مبسافة  ١٣مترا ً
و  ١٨س��نتمترا ً مح��رزا ً املرك��ز االول
للناش��ئني  ،و يش��ارك املرك��ز ايضا
بفئتي الش��باب و املتقدمني بالرمي
للثقل و الرمح.
* إعالم املركز الوطني

الشتوية لألولمبياد الخاص

بغداد ـ قسم اإلعالم:
شارك وزير الش��باب والرياضة عبد
احلسني عبطان في حفل افتتاح دورة
األلعاب الش��توية لألوملبي��اد اخلاص
التي تقام في النمس��ا التي يشارك
فيها العراق الى جانب  107دولة.
وأكد عبط��ان ان حضوره في الدورة
جاء من خالل الدعوة الرسمية التي
تلقاه��ا من اللجن��ة املنظمة ،وتأتي
في اطار دعم وزارة الشباب والرياضة
للمؤسس��ات الرياضي��ة واالحتادات
صاحب��ة االجنازات ،وان ه��ذه العالقة
تؤكد النهج الس��ليم الذي تس��ير
عليه ال��وزارة في احتضان الرياضيني
وفتح منش��آتها ومالعبها من اجل
تس��هيل مهم��ة حص��ول ابطالن��ا
على االوسمة والوقوف فوق منصات
التتويج ورفع اس��م العراق عاليا في
احملافل الدولية.
يذك��ر ان دورة األلع��اب الش��توية

عبطان
لألوملبي��اد اخلاص الدول��ى ،انطلقت
في مدينة ش�لادمنج النمس��اوية،
وبحضور  28وزيرا للشباب والرياضة
والتضام��ن االجتماع��ى والذي��ن
يش��اركون فى مؤمتر عاملي يقام على
هام��ش األلعاب بهدف زي��ادة الوعي
واالهتمام بفئة املعاقني فكريا.

ماذا يريدون من شنيشل؟
ف��ي حوار بال قيود في احدى الصحف الرياضية ،والذي
اجري م��ع املدرب ه��ادي مطنش وأكد االخي��ر على ان
مهمة املنتخب مستحيلة وراضي شنيشل لم يصل
مرحلة النضوج الفني.
ف��ي قاموس كرة القدم ال يوجد كلمة مس��تحيل كل
ش��يء جائ��ز صعدن��ا كاس العالم  1986باملكس��يك
بهدف من اجلوادر من املدنية وبقدم كرمي صدام بالوقت
بدل الضائع سجله في مرمي احلارس عبدالقادر حسن
حارس منتخ��ب االمارات ال��ذي كان يضم كوكبة من
جنوم اللعبة أمثال عدنان الطلياني وفهد خميس وزهير
بخي��ت وناصر خميس وهكذا صعد العراق ومن جميع
التصفيات خرجنا منها عبر مش��اركات العراق  ،هذه
الفرصة الوحي��دة التي اس��تثمرها منتخبنا الوطني
باالمس خرجنا أمام منتخب قطر وكان منتخبنا يضم
أب��رز النجوم وكان بطل آس��يا ومنتخب قطر لم يكن
مبس��توى يوازي منتخبنا ومع هذا خسر العراق اللقاء
ف��ي دبي عل��ي ملعب نادي االهل��ي وكان املدرب عدنان
حمد صاحب اإلجنازات حيث اش��رك يونس محمود أخر
 15دقيق��ة من وق��ت املبارة رغم جاهزي��ة يونس للقاء
والدلي��ل عن��د ن��زول امللع��ب تغي��ر اداء املنتخب نحو
االفض��ل واالخطر وكاد ان يس��جل هدفا ً ولكن الوقت
امض��ى س��ريعا ً وخس��رنا املب��ارة وخرجنا م��ن كأس
العال��م وكنا االق��رب للصعود والتأه��ل وكانت هناك
نف��وس ضعيفة تش��جع املنتتخ��ب ملصلحتها بحث
عمل��وا علم العراق الق��دمي مبقاس كبي��ر جدا يغطي
مدرجات امللعب حتي املش��جع قدوري ارتداء تش��يرت
يلونه علم العراق القدمي بالوقت الذي انا سهرت الليل
من أجل حتضير تش��يرت للمش��جع ق��دوري وأكملته
في الس��اعات االخيرة من الليل مط��رزا ً بعلم العراق
الرس��مي اعتذر قدوري وقال ارتدي��ه في بغداد بالدوري
العراقي وقلت له مازحا ً يحضر املالكي اللقاء وقال لي
ضاحكا ً س��ويلي رنه من يجي املالك��ي وهكذا خرجنا
ونحن االقرب للصعود .
الي��وم راض��ي شنيش��ل يقات��ل صاب��را ً ومتحمالً كل
ما يقال ع��ن املنتخب كاظما ً غيظه م��ن أجل عراقنا
احلبي��ب  ،النض��وج الفن��ي ال��ذي وصل الي��ه الكابنت
راضي شنيش��ل لم يصل اليه م��درب آخر من مدربينا
تسلح باخلبرة واملشاركات في اعلي الدورات التدريبية
 ،اضافة الي هذا تاريخة كالعب قاد االندية واملنتخبات
ملنصات التتويج وكان قائدا ً ميدانيا ً بارزا ً  ،دعوة للكابنت
أبومحم��د االنيق راضي شنيش��ل أعمل بصمت كما
عودتن��ا وأعمل باس��لوبك التربوي املع��روف وبنزاهتك
وأجعل من منتخبن��ا صورة رائعة للعراق االبي  ،اتذكر
مب��ارة للع��راق ودي��ة اقيم��ت عل��ي ملعب بن��ي ياس
باالم��ارات وكان امل��درب االملاني س��يدكا امام منتخب
الكويت في استراحة الشوطني ذهب الالعب هوار مال
محمد الى غرفة تبديل املالبس لعدم إشراكه الشوط
الثاني ذه��ب غاضبا لم يعجبه قرار املدرب بجلوس��ة
دكة اإلحتياط غ��ادر وترك املبارة هك��ذا كان منختبنا
الي��وم االنضب��اط واالحت��رام والقيم س��ائده وس��ط
العبينا ،شكرا ً شنيشل ش��كرا ً كادرنا الوطني شكرا ً
احتادنا شكرا ً اعالمني شكرا ً جماهيرنا الوفيه.
همسة وطنية الكابنت قاسم ابوحديد مدرب منتخب
العراق كاس العالم باملكسيك  :دائما ً يقف مع املدرب
الوطن��ي ويدعمه ف��ي كل املناس��بات ش��كرا ً كابنت
قاسم علي هذا الشعورالوطني النابع من االحساس
الفني الكبير .
همس��ه أدبي��ه  :الش��اعر العراق��ي احملب��وب عري��ان
الس��يد خل��ف ق��ال :يلتم��ن علي��ه مش��تتات البال،
وانفضهن نفض وانهض وال جني.
ان ش��اءاهلل ينهض منتخبنا من جدي��د ويعود للتألق
وفوزن��ا علي إي��ران في املب��ارة الودي��ة االخي��رة بداية
النهوض.
* مدرب عراقي محترف

اإلثارة مستمرة ضمن البطوالت األوروبية

الريال يعزز صدارته لليجا ..وتشلسي واثق الخطى نحو لقب البرييميرليج
مدريد ـ وكاالت:
جنا ريال مدريد ،من موقعة صعبة ،مساء
أول امس ،عندما حقق ف��وز ًا ثمينًا ()1-2
عل��ى مضيف��ه أتلتيك بيلباو ،في س��ان
ماميس ،ضمن املرحلة الـ 28من الليجا،
ليعزز صدارته للبطولة.
افتت��ح بنزمية التس��جيل لري��ال مدريد
في الدقيق��ة ( ،)25وعادل أدوريز النتيجة
ألتلتي��ك بيلباو في الدقيقة ( ،)65قبل أن
يعود ريال مدريد للتس��جيل مجددًا عن
طريق كاسيميرو في الدقيقة (.)68
س��لطت صحيف��ة «أس» اإلس��بانية،
الضوء ،على أداء املهاجم الفرنسي كرمي
بنزمي��ة ف��ي صفوف ري��ال مدري��د ،عقب
مب��اراة الفري��ق امللك��ي أول أم��س ،أمام
أتلتي��ك بيلب��او ،ف��ي س��ان ماميس في
إقليم الباسك.
ووصفت الصحيفة أداء الفرنسي وقالت
«رمب��ا هي واحدة من أفضل املباريات التي
لعبها بنزمية مع ريال مدريد».
وقالت «لقد قام الفرنس��ي بكل ش��يء
ف��ي امللعب ،ولع��ب كل األدوار من صانع
ألعاب أو هداف أو مستعيد للكرات ،لقد
جرى ما يقارب  9كيلو مترات «.
وتابع��ت «حت��ى الدقيق��ة  62كان زيدان
يلع��ب بطريق��ة  ،3-3-4وبع��د دخ��ول
لوكاس فاسكيز أصبحت خطة الفريق،
 ،2-2-4حيث دخل كرمي بنزمية بنحو أكبر
في اجملال األمام��ي ،وعلى الرغم من ذلك

لقد كان الالع��ب األكثر تغلغلاً في خط
الوسط للمساعدة».
ونوه��ت «ل��م يك��ن بنزمي��ة بعي � ًدا عن
امله��ام الدفاعية ،لقد ق��ام بالعمل على
اس��تعادة الكرة عندما تك��ون في أقدام
العبي بيلباو ،لقد اس��تعاد خمس كرات
من اخلصم ،وفي املب��ارزات الفردية فاز بـ
 63باملائة منها ،ولم يس��مح ألحد باملرور
عبره».
وختم��ت الصحيف��ة تقريره��ا بالق��ول
«س��اهم بنزمية في بن��اء الهجوم بنحو
كبي��ر بتمري��رات دقيقة ج � ًدا ،لقد كان
مبثاب��ة الديناميت لدفاع��ات بيلباو ،لقد
اس��هم في وصول ريال مدريد إلى مرمى
بيلب��او ثالث م��رات ،إضافة إل��ى الهدف
الذي س��جله ،لقد أعط��ى  11متريرة في
األمام وهو ثاني أفضل أرقامه بعد مباراة
ريال بيتيس حيث مرر  13متريرة».
في ح�ين ،وكش��ف حس��اب «ميس��تر
شيب» اإلسباني الشهير باإلحصائيات،
أن «بنزمية بهدفه في شباك بيلباو ،وصل
ل��ـ 119هد ًف��ا مع ري��ال مدري��د بالليجا،
ليع��ادل رقم اله��داف الس��ابق للفريق
أمانس��يو ،الذي ميلك  119هد ًفا للملكي
بالليجا.
وخاض بنزمية ،مع ريال مدريد في الليجا،
�جل فيه��ا  119هد ًف��ا،
 237مب��اراة ،س� َّ
ليدخ��ل بذل��ك ضمن قائم��ة أفضل 10
هدافني لريال مدريد ،في الليجا ..وأصبح
بنزمي��ة ،ثال��ث أفضل ه��داف ف��ي تاريخ
الليجا ،من دون تس��جيل ضرب��ات جزاء،

ريال مدريد يفوز بصعوبة
حيث لم يس��جل النجم الفرنس��ي ،أي
هدف من ضربة جزاء ف��ي الليجا ..ويأتي
بنزمي��ة ،خل��ف فرنان��دو أنس��وال «130
هد ًف��ا» ،وإينيكو أريت��ا « ،»127ثم بنزمية
ثال ًثا بـ 119هد ًفا.
�جل ،هدفه الثامن في
كما أن بنزمية ،س� َّ
ش��باك أتلتي��ك بيلباو ف��ي الليجا ،وهو
ثاني أكثر فريق يس��جل ف��ي مرماه ،بعد

غرناطة الذي سجل بنزمية في مرماه 10
أهداف.
من جانب اخ��ر ،حقَّق ري��ال بيتيس ،فوز ًا
منطق ًيا على ضيفه أوساسونا ،املتذيل
( ،)0-2ف��ي اللقاء ال��ذي احتضنه ملعب
«بنيتو فيامارين» مساء أول أمس ،ضمن
اجلول��ة ال��ـ 28م��ن دوري الدرج��ة األولى
اإلسباني لكرة القدم «الليجا».

وأنه��ى الفريق األندلس��ي ،اللقاء نظريًا
في الش��وط األول ،بعدما تقدم بهدفني
في الدقيقت�ين ( ،4و )28عبر كل من رافا
ناف��ارو ،واملهاجم اخملضرم روبن كاس��ترو،
عل��ى الترتيب ..به��ذه النتيج��ة ،يرتفع
رصي��د «الفيرديبالنك��وس» للنقطة 31
ف��ي املركز الـ ،13في املقابل ،جتمد رصيد
أوساس��ونا عن��د  11نقط��ة يتذيل بها

الترتيب ،ويقترب بقوة من العودة سريعا
للدرجة الثانية.
ه��ذا واز ديبورتيفو أالفي��س على ضيفة
ري��ال سوس��ييداد به��دف نظي��ف ،في
اجلولة الـ 28من الدوري اإلس��باني لكرة
القدم.
س��جل هدف ديبورتيفو أالفيس املهاجم
البرازيل��ي ديفيرس��ون بروم س��يلفا ،في
الدقيقة  ،44ليحقق الفريق ثاني انتصار
على التوالي بعد الفوز على ماالجا ( )1-2
في اجلولة املاضية ..بهذه النتيجة ارتفع
رصي��د أالفيس إلى  40نقط��ة في املركز
العاش��ر ،بينما جتمد رصيد سوس��ييداد
عند  48نقطة في املركز السادس.
من جانب اخر،
تابع تشلس��ي زحفه نح��و احراز لقب
بط��ل ال��دوري االنكليزي املمت��از لكرة
الق��دم بفوز صعب خ��ارج ملعبه على
ستوك سيتي  1-2في املرحلة التاسعة
والعشرين ..ورفع تشلسي رصيده الى
 69نقطة.
وخ��اض تشلس��ي اللق��اء ف��ي غياب
مهاجم��ه البلجيكي املتألق ادين هازار،
وجنح في التقدم على س��توك س��يتي
الصع��ب املراس عل��ى ملعب��ه بهدف
سجله العبه البرازيلي ويليان من ركلة
حرة على اجلهة اليسرى اخطأ تقديرها
حارس ستوك لي غرانت (.)13
لك��ن س��توك ع��ادل االرق��ام عندم��ا
احتس��ب له احلكم ركلة جزاء اثر دفع
غ��اري كايهي��ل ألح��د العب��ي الفريق

املناف��س داخ��ل املنطق��ة فانب��رى لها
بنجاه جون والترز (.)38
وعوض كايهيل خطأه بتسجيل هدف
الفوز قب��ل نهاية املباراة بث�لاث دقائق
مستغال تشتيتا خاطئا ألحد مدافعي
س��توك ليتابعه��ا من مس��افة قريبة
داخل الشباك.
وتاب��ع ليس��تر س��يتي بطل املوس��م
املاضي نتائجه الرائعة بإش��راف مدربه
اجلديد كريغ شيكسبير بديل االيطالي
كالودي��و رانييري وحقق ف��وزه الرابع له
تواليا في مختلف املس��ابقات ليبتعد
ع��ن منطقة اخلطر وذل��ك بفوزه خارج
ملعبه على وست هام .-2 3
وس��جل اجلزائ��ري ري��اض مح��رز ()5
واالملاني روبرت ه��وث ( )7وجيمي فاردي
( )38اهداف ليستر سيتي ،واالرجنتيني
مانويل النزيني ( )20والغاني اندري ايوو
( )63هدفي وست هام.
وحق��ق ايفرتون فوزا عريض��ا على هال
س��يتي برباعي��ة نظيفة تن��اوب على
تس��جيلها دوميني��ك كالف��رت لوي��ن
( )9واالك��وادوري ايني��ر فالنس��يا ()78
والبلجيك��ي روميل لكاكو ( 90و،)2+90
علما ب��أن ه��ال أكمل املباراة بعش��رة
العب�ين بعد ط��رد توم هادلس��تون في
الدقيقة .73
وحقق كريستال باالس فوزا ثمينا على
واتفورد بهدف س��جله مهاجم االخير
توري ديني خطأ في مرماه في الدقيقة
 ..68وتعادل سندرالند وبيرنلي سلبا.
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نوروز وهج الحرية والتجدد
يختزن نوروز (اليوم اجلديد) كما ً هائالً من املعاني والقصص
واألساطير ،لكن س��ر حيويته تكمن في هذا التالقي بني
أجمل ما في الطبيعة (التجدد واخلصب) وما في اإلنسان
(احلري��ة) .كما يعلن عن بداية س��نة جدي��دة في التقومي
املعمول به عند عدد من الش��عوب واألمم ،والتي تش��ارك
الطبيع��ة احتفاله��ا بقدوم فص��ل الربي��ع .إن االحتفاء
احلقيق��ي به��ذا العيد املت��رع باملعاني والقي��م املناصرة
للخصب والتج��دد واجلمال؛ يكون عبر االنتصار ملنظومة
احلري��ات واحلقوق التي تصون كرامة البش��ر من دون متييز
عرقي او جنس��ي أو اجتماعي .وهذا ما حملته املش��اعل
الت��ي توهجت على قم��م اجلبال ،معلنة ع��ن زوال عهد
العبودي��ة واالس��تبداد وانتصار احلري��ة ومنظومة القيم
املتناغمة معها ،متمثلة بكاوه احلداد ورفاقه األحرار.
ف��ي مثل هذه األيام من ربيع الع��ام  2003تخلص العراق
من أبش��ع نظام ش��مولي في تأريخه احلدي��ث ،وبالرغم
م��ن م��رور  14عاما ً على ذل��ك التحول التأريخ��ي ،ما زال
س��كان هذا الوطن القدمي من شتى الرطانات واملنحدرات
واألزي��اء ،عاجزي��ن ع��ن وض��ع املنح��ة التأريخي��ة الت��ي
وهبته��م إياه��ا األقدار (احلرية) على أس��اس راس��خ من
التشريعات والتنظيمات والبنى السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والقيمية .هذا اخلل��ل والعجز البنيوي ميتد
من الف��او لزاخو ،وال يختلف األمر كثي��را ً مع من يفترض
أنه س��ليل كاوه احلداد ،إذ ما زال��ت قضايا احلرية واحلداثة
والتجدد تعيش مأزقا ً وانس��دادا ً في اآلفاق ،انعكس على
شتى مستويات العيش والنش��اط في إقليم كردستان،
حيث القوى التقليدية والعشائرية واألسرية واملناطقية،
ما زالت مهيمنة وحتارب بقسوة ،كل من يفكر في اقتفاء
أثر الرسالة املتوهجة ملشاعل النوروز.
رائعة هي كرنفاالت نوروز وأزياؤه وحلقات دبكاته وإيقاعاته
البهيجة والراقص��ة ،ووهج نيرانه ومش��اعله؛ لكن كل
هذا النش��اط والبهجة س��يبقى باهت��ا ً ومغتربا ً من دون
خطوات وقرارات شجاعة ومسؤولة صوب احلرية والتجدد
في حياة الناس السياس��ية واالجتماعية والروحية .لكن
ما نراه اليوم يشير الى عكس ذلك متاماً ،إذ تسعى القوى
التقليدية املهيمن��ة على مقاليد األمور ،على فرض تلك
الهيمنة وترسيخها عبر استثمار ما منحته مرحلة زوال
النظام املباد ،من فرص وثروات وإمكانيات ،لصالح النفوذ
األسري والفئوي والعقائدي الضيق .ونحن نعيش حلظات
ه��ذا العيد املترع باملعاني اإلنس��انية اخلال��دة (نوروز) جند
أنفس��نا اليوم بحاجة الى أكثر من "مطرقة" كي نتحرر
م��ن قبضة قوى اجلمود والتخلف والش��راهة والفس��اد،
والت��ي تورمت بب��ركات قي��م الغنيمة والفره��ود وإعادة
تقسيم أسالب الغنيمة األزلية.
إنها مناس��بة إليق��اظ الهمم وروح التج��دد ،بعد عقود
طويل��ة من التعف��ن والرك��ود ،وه��ذا العيد ن��وروز (يوم
جديد) دعوة ال تخف��ت على مر العصور ،من أجل املعاني
املتج��ددة للحي��اة (احلداثة) ،وهذا هو س��ر قوت��ه وبقائه
على مر الزمان ،إذ تس��تجيب رسالته وشحناته وناموس
احلياة (احلركة) والتي س��تلتقي عاج�لاً أم آجالً وتطلعات
األجي��ال اجلديدة من أجل حي��اة حرة وكرمية .ال مهرب من
مث��ل هذه التح��والت صوب التج��دد واملزيد م��ن احلقوق
واحلري��ات الفردية والعامة ،وغير ذلك س��يعني املزيد من
الكوارث واحملن ،واملزيد م��ن احلروب والنزاعات املتخصصة
باس��تهالك اجملتمعات التي اس��توطنتها عقائد التعفن
والرك��ود واألحقاد الصدئ��ة ،املتنافرة وروح ن��وروز املترعة
باخلص��ب واحل��ب واإليثار واجلمال واإلبداع ..

ضمن فعاليات أسبوع نادي السينما

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

الديوانية-الصباح الجديد:
ضمن عروض نادي الس��ينما التاب��ع لقصر الثقافة
والفن��ون في الديوانية عرض ف��ي ،Ali NInoالفيلم
مأخ��وذ ع��ن رواي��ة حتكي قص��ة حب م��ا بني صبي
أذربيجان��ي مس��لم ،وفتاة جورجية مس��يحية في
باكو ،في السنوات .1920-1918
الرواي��ة تس��تجلي املعضالت الت��ي صنعها احلكم
األوروب��ي على مجتمع ش��رقي ،وتق��دم صورة حية
ملدينة باكو عاصمة أذربيجان ،خالل فترة جمهورية
أذربيج��ان الدميقراطي��ة ،التي س��بقت فترة حكم
االحتاد السوفييتي الطويلة.
كما عرض نادي الس��ينما فيل��م  ،Unbrokennوهو
فيلم درامي مت إنتاجه في الواليات املتحدة وصدر في
سنة .2014
الفيلم من إخراج أجنلينا جولي ،وكتابة ايثان كوين،
وجويل كوي��ن ،ومن بطولة ج��اك أوكونيل وميافي،
ويأتي ه��ذا الفيلم ضمن سلس��لة األفالم العاملية
الت��ي اختارها نادي الس��ينما ،واحلاصل��ة على عدة
جوائز عاملية.
متي��ز احلضور للعرض الس��ينمائي لهذا األس��بوع،
بتوافد أعداد كبيرة من الشباب املهتمني بالسينما،
إضاف��ة إل��ى ع��دد م��ن اإلعالمي�ين ،واملثقفني في
احملافظة.

انطالق مهرجان " 3دقائق في  3أيام السينمائي" نهاية الشهر الجاري
الصباح الجديد  -عبد العليم البناء:
يتفاع��ل املش��هد الس��ينمائي
العراق��ي ،بالعديد من االنش��طة،
والفعاليات والبرامج ،التي تسهم
في حتقيق وتفعيل حراك سينمائي،
يليق بعشاق الفن السابع ،وتكريس
التقاليد املتعارف عليها عامليا ،في
تنظي��م واقامة املهرجان��ات ،التي
بات يزدحم بها البلد هنا وهناك.
معظ��م ه��ذه املهرجان��ات تخلو
من الش��روط واملناخ��ات واألجواء،
التي يفت��رض ان تقترب ،في حدها
األدن��ى ،م��ن مس��توى مهرجانات
الس��ينما العربية والدولية ،وجتيء
ال��دورة الثاني��ة م��ن مهرج��ان "3
دقائق في  3أيام السينمائي "،الذي
تنظم��ه مؤسس��ة مدين��ة الفن
للس��ينما والتلفزي��ون ف��ي بغداد،
ما بني الثامن والعش��رين والثالثني
من ش��هر آذار اجلاري ،ليواكب هذه
الرؤي��ة التي باتت ل��دى كثيرين من
املعني�ين بالس��ينما ،عصية على
التحقيق ،ويسعى الدكتور حكمت

البيضان��ي ،رئي��س ه��ذا املهرجان
اخمل��رج واالكادمي��ي ،لتحقيقها عبر
هذه الدورة ،التي س��تكون متميزة
شكال ومضمونا.
البيضان��ي قال في حدي��ث خاص:
"املهرجان يهت��م بالفيلم القصير
مبا له من اش��تراطات معروفة ،ومبا
يحقق خطاب��ا ً س��ينمائيا ً جمالياً،
وابداعي��اً ،س��واء أكان روائي��ا ،أم
وثائقيا ،أم رس��وما متحركة ،حيث
يشكل املهرجان ،كتجربة ،نوعا من
الريادة محليا وعربيا ".
وعن س��بب اهتمام��ه بإقامة مثل
ه��ذا املهرج��ان ،أوض��ح البيضاني:
"م��ن خ�لال مش��اركاتي ف��ي
مهرجانات عربية واجنبية ،مبا فيها
دول اجل��وار ،وج��دت فرقا شاس��عا
م��ا بينها ،وب�ين مهرجاناتنا احمللية،
حي��ث يغل��ب عليه��ا الضعف ،وال
ترتق��ي للتقالي��د املتع��ارف عليها
في املهرجان��ات االخرى ،وأحاول من
خالل هذه التجربة البس��يطة في
شكلها ،أن أقدم امنوذجا من املمكن

رحيل تشاك بيري أسطورة
موسيقى الروك أند رول
الصباح الجديد :BBC -
توف��ي تش��اك بيري جنم موس��يقى
الروك اند رول عن عمر يناهز  90عاما،
حس��بما أعلنت الش��رطة ف��ي والية
ميزوري األميركية.
وأوضح��ت الش��رطة مبقاطع��ة
سانت تش��ارلز بالوالية ،أنه ُعثر
عل��ى الفنان ف��ي الظهيرة ،وهو
في حالة عدم استجابة.
وخ�لال مس��يرته الفني��ة الت��ي
امتدت س��بعة عق��ود ،قدم بيري
سلس��لة من األعمال الناجحة،
من أبرزها "تق ّلب يا بيتهوفن"
Roll Over Beethoven
وجوني بي غ��وود Johnny B.
.Goode
وق��د فاز في ع��ام 1984
بجائ��زة "غرام��ي" عن
إجنازات��ه عل��ى م��دار
حيات��ه ،كم��ا كان ضمن
أوائ��ل الفنانني الذي��ن أُدرجت
أس��ماؤهم في الصالة الفخرية
للروك اند رول ،في عام .1986

وف��ي بيان مبوق��ع فيس��بوك للتواصل
االجتماعــي ،أعلنــت إدارة الشرطـة
مبقاطع��ة س��انت تش��ارلز بوالي��ة
ميــزوري ،أنه جرى استدعاؤها بشــأن
ب�لاغ ع��ن رج��ل ف��ي حالــ��ة عــدم
اس��تجابــة فــي الس��اعــة 12:40
بالتوقيـت احمللــي " 17:40غرينتش".
وأض��اف البي��ان "لألس��ف ،ل��م يمُ كن
إنع��اش الرج��ل البال��غ م��ن العمر 90
عاما ،وأُعلنت وفاته في الس��اعة 1:26
ظهرا".
وتاب��ع البي��ان "إدارة الش��رطة ف��ي
مقاطعة سانت تش��ارلز ،تؤكد بأسى
وف��اة تش��ارلز إدوارد أندرس��ون بي��ري،
املعروف أكثر باملوس��يقي األس��طورة
تشاك بيري".
وس��ارع موس��يقيون ب��ارزون إلى نعي
الفن��ان الراح��ل ،مش��يدين مبوهبت��ه
وتأثيره .ووصفه املغني ومؤلف األغاني
هيوي لويس بأنه "رمبا أهم ش��خصية
ف��ي كل تاريخ الروك ان��د رول ،وأعماله
املوس��يقية وتأثي��ره س��وف ت��دوم
لألبــد".

الدكتور حكمت البيضاني
أن يحت��ذى ب��ه ،من خ�لال نقل ما
تعلمته وش��اهدته في املهرجانات
العربي��ة والدولي��ة ،ومب��ا يعك��س،
بنحو جوه��ري ،تخصصي وتعلقي
بالسينما ،حيث أحرص بشدة ،على
أن يكون لدينا مهرجان س��ينمائي،

ميكن أن يقال عنه ،مهرجان بحق".
وأش��ار البيضاني " :ثيمة املهرجان
ترتك��ز عل��ى الرق��م ثالث��ة ،ضمن
دالالت خاصة به ،فكما أن كل فيلم
مشارك ال يتجاوز الثالث دقائق ،فإن
جلن��ة التحكيم تض��م فقط ثالثة

أعضاء ،وجلنة فح��ص االفالم ثالثة
أعضاء ،واللجنة الرئيسة هي ايضا
مكونة م��ن ثالثة أعض��اء ،وكذلك
جوائ��زه ث�لاث ،ويفتت��ح الس��اعة
الثالث��ة ،كم��ا أن زم��ن كل كلم��ة
تلقى خالله ،ايضا لن يزيد على ثالث
دقائ��ق ،وكان من املف��روض ان يقام
املهرج��ان ف��ي الثالث من الش��هر
الثال��ث "آذار" اجل��اري ،لكن لضيق
الوق��ت ،وكث��رة طلبات املش��اركة
م��ن داخل الع��راق ،وخارج��ه ،حدت
بنا الى تأجي��ل افتتاحه الى الثامن
والعشرين من هذا الشهر".
وع��ن اجلديد في ه��ذه ال��دورة قال
البيضاني " :س��يتم ع��رض اوبريت
ف��ي حف��ل االفتت��اح ،م��ن كلمات
الش��اعر حي��در الس��اعدي ،واحلان
الفن��ان حميد البص��ري ،ويعبر عن
رسالة املهرجان ،وأداء الفنان الكبير
س��امي قفطان ،ويتضمن مشاهد
متنوعة من بعض انتاجات السينما
العراقي��ة ،ومنه��ا "الظامئ��ون"،
و"اجلاب��ي" ،وغيره��ا ،ويبل��غ طوله

بدء التحضيرات لمسابقة
ملكة جمال العراق
بغداد  -الصباح الجديد:
بحضور إعالمي بدأت التحضيرات ملسابقة
ملكة جمال العراق " في نسختها الثانية
مبقر منظمة . " "miss Iraq
اس��تهل املؤمتر الصحف��ي بكلمة لفوزي
األتروش��ي وكي��ل وزارة الثقافة واملش��رف
على املس��ابقة ،رح��ب فيه��ا باحلاضرين،
معلنا ً انطالق املس��ابقة ،وشرح التطورات
امللحوظ��ة الت��ي حصل��ت ف��ي منه��اج
املس��ابقة ،وش��كر اجلهات املمول��ة لهذا
احل��دث الثقاف��ي االجتماع��ي ،واحلض��اري
اجلمالي امله��م ،مؤكدا على مواصلة وزارة
الثقاف��ة والس��ياحة واآلثار للمس��ابقة،
كجس��ر تواصل حض��اري ما ب�ين العراق،
وال��دول األخرى ،ت�لا ذلك كلم��ة ملنظمي
املس��ابقة مت فيها قراءة معايير الترشيح،
وتقس��يم العراق إلى  ٢٦منطقة حس��ب
التوزي��ع الس��كاني ،وان يك��ون على وفق
مرحلت��ي التق��دمي واالختي��ار ،ويش��مل
املتس��ابقات العراقيات من خ��ارج الوطن،
وإقلي��م كردس��تان الع��راق ،ومت حتديد يوم
 ٢٠١٧/٣/٢٠موع��دا ً إلط�لاق االس��تمارة
اخلاصة بالتس��جيل ،ويكون حفل التتويج

الصباح الجديد :BBC -
أظه��رت دراس��ة ،نش��رت ف��ي
دوري��ة النس��يت الطبي��ة ،أنه
ال يوج��د أي ش��خص تقريب��ا
من أبناء ش��عب تس��يماني
لدي��ه عالمات على انس��داد
الش��رايني ،حت��ى في س��ن

الشيخوخة.
وق��ال الباحثون إنهم "ش��عب ال يُص َّدق"
يعي��ش عل��ى حمي��ة وط��رق معيش��ة
مختلفة جذريا.
ويضم ش��عب تس��يماني نح��و  16ألف
شخص ميارسون القنص ،وصيد األسماك،
والزراع��ة على نه��ر مانيكي ف��ي غابات

أواخر أيار املقب��ل ،في حفل بهيج بحضور
ممثلي وس��فراء الدول ،ومنظم��ات اجملتمع
املدن��ي املعني��ة بالثقافة ،وضي��وف عرب
وأجانب.
واجم��ع احلاض��رون عل��ى أن تك��ون جلن��ة
التحكيم مؤلفة من خبراء ،واختصاصيني،
يت��م اختيارهم عل��ى وفق معايي��ر دولية
صارمة.

ويس��ير الرج��ال هن��اك  17أل��ف خطوة
يوميا ،والنساء  16ألف خطوة .وحتى من
تزيد أعمارهم على الستني يسيرون أكثر
من  15ألف خطوة.
وباملقاب��ل ،يجاه��د معظ��م الن��اس
االعتيادي�ين في مناطق أخرى من العالم،
لالقتراب من  10آالف خطوة في اليوم.

شذى حسون تخوض مغامرة جديدة
مع "فرعون" عالء األنصاري

الصباح الجديد  -وكاالت:
ّ
أك��دت الفنانة العراقية ش��ذى
حس��ون ،أ ّن تعاونها اجلديد مع
اخملرج عالء األنصاري في فيديو
كليب أغني��ة "فرعون" ،كان
ممي��زًا ،ول��ه أبع��اده التي لم
يس��بق أن تط ّرق��ت إليه��ا

من قبل ،مش��يرة إلى أنها لم تتو ّقع
الوص��ول إلى تلك املرحلة من اإلبداع
الذاتي ،وموضحة" :اإلنس��ان يتجاوز
نفس��ه أحيان ًا ،وأنا في العمل اجلديد
الذي هو من أحلان املبدع طالل انتقلت
أساس��ا
إل��ى مرحل��ة جديدة كوني
ً
ال أمي��ل إل��ى الروتني ،وأجد نفس��ي

مغامرة في أماكن لم يس��بق لي أن
دخلت إلى عاملها اخلاص".
وأعلنت ش��ذى حس��ون ،في مقابلة
خاص��ة أ ّن "كليب األغني��ة اجلديدة
ّ
الذي سيرى النور قري ًبا ج ًدا ،سيكون
ل��ه تأثيره عل��ى أرض الواقع ،من ّوهة:
"أعلم ماذا يريد الناس على مستوى

أخبــارهــــــــــم
توم هاردي
تعاق��د اخمل��رج األميركي
س��كوت ،م��ع النج��م
الش��هير ه��اردي ،ليقوم
ب��دور البطول��ة في فيلم
األكش��ن اجلدي��د War،
 Partyyالذي سيدور حول
ق��وات مش��اة البحري��ة
"الناف��ي
األميركي��ة
س��يل" ،وفق��ا مل��ا ذك��ره
موقع فارايتي.
ويتعاون ريدلي سكوت في
إخ��راج الفيل��م مع اخملرج
أندرو دومينيك ،الذي سبق
ان أخ��رج أفالما ش��هيرة

العثور على أصحاب "أصح قلوب في العالم"
األمازون املطيرة ،ف��ي األراضي البوليفية
املنخفضة .وطريقتهم في احلياة تتشابه
مع حضارة اإلنس��ان منذ آالف الس��نني.
وتطل��ب األمر من فريق العلماء ،واألطباء،
القي��ام بعدة رح�لات جوي��ة ،إضافة إلى
رحلة بالزورق كي يصلوا إلى حيث يعيش
أبناء شعب تسيماني.

" "12دقيق��ة ،فض�لا عن مراس��م
افتتاح متميزة ،تتوافق وما نراه في
املهرجان��ات العربية ،مبا فيها التزام
اجلميع بارتداء الزي الرسمي ،ناهيك
عن التفاصي��ل االخرى ،كما أن هذا
التمي��ز ميت��د ال��ى صيغ��ة الدعوة
واسلوب ايصالها ".
وتابع البيضان��ي " :جوائز املهرجان
ق��ام بتصميمها النح��ات املعروف
"ه��ادي حمزة" ،عن فك��رة مبتكرة
لي ،وه��ي عبارة عن كرس��ي اخملرج
السينمائي ،وستكون بنماذج ثالثة
ذهبية ،وفضي��ة ،وبرونزية ،وهنالك
جائ��زة خاص��ة بلجن��ة التحكيم،
وأخرى خاصة بجائزة اجلمهور".
وختم الدكت��ور حكمت البيضاني
رئيس املهرجان حديثه بأنه" يراهن،
عبر ه��ذا املهرجان ،عل��ى الطاقات
الس��ينمائية الش��بابية ،واتاح��ة
الفرصة لهم ،ووضعهم أمام حتدي
صناعة فيلم قصير في وقته ،كبير
ف��ي مضمونه ،ويح��اول أن يحاكي
ويعرض ما مير به البلد".

التجدد ،وأعمل على وفق معايير غير
ّ
قابلة للتعديل ،ومحورها األساس��ي
ه��و اجل��ودة ،والنوعي��ة ،واالخت�لاف
ع��ن كل ما هو موجود في الس��احة
الفني��ة ،خاص��ة أن الع�ين ال تتقبل
الروت�ين ،وتس��عى إل��ى كل م��ا هو
مختلف".

مث��ل Killing Me Softly
وThe Assassination
 ،of Jesse Jamessكم��ا
جتري ش��ركة نيتفليكس
محادث��ات لتول��ي إنت��اج
الفيلم.

ريس ويذرسبون
نش��ر موق��ع just jared
صورا ً ملش��اركة النجمة
العاملية ريس ويذرسبون
ف��ي افتت��اح "planet
ي��وم
،"hollywood
اجلمع��ة املاض��ي ،حيث
حرصت عل��ى أن تلتقط
ص��ورة تذكاري��ة م��ع
ميكي م��اوس ،وعدد من
جمهورها.
ولف��ت املوق��ع إل��ى أن
النجم��ة ع��ادت لعال��م
ديزن��ي في اليوم نفس��ه
بصحبة ابنه��ا "ديكن"
البالغ من العمر  13عاماً،
وابنها تينيسي البالغ من
العمر  4سنوات ونشرت
ص��ورة عل��ى صفحتها

بأنستجرام من هناك.
يشار إلى أن ريس أعلنت
مؤخ��را ً تفكيره��ا ف��ي
تقدمي جزء ثالث من فيلم
" "Legally Blondeالذي
قدمته عام  2001وقدمت
اجل��زء الثاني من��ه والذي
حم��ل اس��م "Legally
Blonde 2: Red, White
 "& Blondeعام .2003

ملحم زين
كش��ف الفن��ان اللبناني
ملحم زين ع��ن أن ألبومه
اجلديد س��يرى النور خالل
الفت��رة القليل��ة املقبلة،
وعل��ى متن��ه مجموع��ة
م��ن األعم��ال املنوع��ة
التي اس��هم ف��ي إجنازها
أملع امللحنني ،والش��عراء،
واملوزعني املوسيقيني .
وقال زين في تصريحات له
على احد املواق��ع الفنية:
"بفضل اهلل حالفني احلظ
ف��ي احلصول عل��ى أعمال
ذات مستوى مميز ،وتعاونت

م��ع فنانني لهم ش��أنهم
في الوس��ط الفني ،أمثال
كاظم الس��اهر ،والراحل
الكبي��ر ملح��م ب��ركات،
وأخري��ن م��ن أصح��اب
املوهبة واخلصوصية .

