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بغداد - وعد الشمري:
حصل رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي عل��ى دعم كامل م��ن ادارة 
الرئي��س االميرك��ي دونال��د ترام��ب 
على صعي��د مواجهة تنظيم داعش 
فيم��ا  مناطق��ه،  وحتري��ر  االرهاب��ي 
اتف��ق اجلانب��ان عل��ى عقد لق��اءات 
البلدين  مس��تقبلية بني مس��ؤولي 
لتعزي��ز االس��تثمار ودع��م االواص��ر 

االقتصادية.
وفيما أكد ائتالف دولة القانون وجود 
ثقة مجل��س النواب بزي��ارة العبادي 
إل��ى الواليات املتحدة االميركية، افاد 
خبراء بأنه العبادي حمل معه ملفات 
طال��ت الش��أن السياس��ي واالمني 

واالقتصادي.
إل��ى  زيارت��ه  العب��ادي خ��الل  عق��د 
واش��نطن سلس��لة م��ن اللق��اءات 
اهمه��ا مع الرئي��س ترام��ب تناولت 
ع��دداً م��ن القضايا املش��تركة التي 
تخ��ص البلدي��ن. وبحس��ب البي��ان 
املشترك فأن "الواليات املتحدة تلتزم 
م��ع العراق اليوم بش��راكة ش��املة 
تق��وم عل��ى االحت��رام املتب��ادل ف��ي 
ضوء اتفاقي��ة اإلطار االس��تراتيجي 
العراقية-االميركي��ة الت��ي حتدد أطر 
السياس��ية  اجمل��االت  ف��ي  التع��اون 

واالقتصادية والثقافية".

ترام��ب ح��رص عل��ى   " أن  وأض��اف 
اس��تضافة رئيس الوزراء العبادي في 
البي��ت االبي��ض ضمن اوائل رؤس��اء 
العال��م تثميناً ل��دور الع��راق ودعماً 
للعالق��ة الوثيق��ة الت��ي ترب��ط بني 
الشعبني االميركي والعراقي واهمية 

العالقة بني احلكومتني".
ولفت البيان إلى أن اجلانبني اش��ادا ب� 
املتميز  العسكري  التعاون  "مستوى 
ب��ني الع��راق والوالي��ات املتح��دة في 
احلرب ضد داعش واحلملة العسكرية 

لتحرير املوصل".
ونقل عن العب��ادي وترامب اتفاقهما 
ب��ني  الش��راكة  تس��تمر  ان  "عل��ى 
العراق والوالي��ات املتحدة على املدى 
البعيد الستئصال جذور اإلرهاب في 
العراق ولتعزيز ق��ّوة العراق في اجملال 
العس��كري واجملاالت املهمة األخرى".

للبي��ان  وفق��اً  واش��نطن  وأك��دت 
تواصلها ب� "الدعم والتدريب للقوات 
العراقية حتى حتُقق النصر احلاس��م 
والدائم ضد عصابات داعش اإلرهابية 
وتصل قابلياتها الى مستوى متقدم 
من القدرة والكفاءة"، وعد "الشراكة 
األمنية بني الع��راق الواليات املتحدة 
متث��ل ركيزة مهمة لدع��م االمن في 

كال البلدين".
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لقاء العبادي وترامب تمخضت عنه نتائج مميزة

العراق يحصل على دعم أميركي كبير 
لمواجهة "داعش" واألزمة االقتصادية

جانب من استقبال ترامب لرئيس الوزراء حيدر العبادي

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة جه��از مكافح��ة 
اإلره��اب ، أمس الثالث��اء ، عن حترير 
حي الرس��الة وش��قق نابلس في 
 ، اجلان��ب األمي��ن ملدين��ة املوص��ل 
فيم��ا توغل��ت قوات الرد الس��ريع 
ملس��افة 150 مت��رًا داخ��ل املدينة 

القدمية في امين املدينة . 
وق��ال القائ��د ف��ي مح��ور جه��از 
مكافحة اإلرهاب اللواء الركن معن 
الس��عدي   إن "قطعات مكافحة 
اإلرهاب حررت حي الرسالة وشقق 
نابل��س في الس��احل األمين ملدينة 

املوصل". 
وأضاف السعدي في حديث خاص 

لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ أن 
"الق��وات رفع��ت العل��م العراقي 
فوق املباني وكبدت العدو خس��ائر 

كبيرة". 
اإلره��اب  "مكافح��ة  إن  وأوض��ح 
تخوض معارك واشتباكات لتحرير 
ش��قق اليرموك ف��ي اجلانب األمين 
بعد حترير حي الرسالة بالكامل". 

من جانبه كشف مصدر امني في 
فرقة الرد الس��ريع ، ع��ن مقتل 6 
قياديني في داع��ش بضربات جوية 

في امين املوصل. 
‘‘الصباح  املصدر لصحيف��ة  وقال 
األمني��ة  "الق��وات  ان  اجلدي��د‘‘ 
متكنت يوم أمس الثالثاء وبضربات 
استباقية من طيران التحالف من 

قت��ل مجموعة كبي��رة من داعش 
بينهم 6 قياديني". 

وأض��اف املصدر الذي ل��م يفصح 
عن اس��مه ان "قوات الرد السريع 
توغل��ت مبس��افة 150 مت��رًا داخل 
املدينة القدمية ف��ي امين املوصل"، 
مش��يرًا إل��ى إن "س��وء األح��وال 
اجلوي��ة وتصاع��د الضب��اب يعوق 

التقدم نحو األهداف". 
واستأنفت الشرطة االحتادية, أمس 
الثالث��اء , تقدمها باجت��اه املنطقة 
احمليط��ة بجام��ع الن��وري ومن��ارة 
احلدب��اء, مؤكدة توغ��ل قطعاتها 
بجانب��ي املدين��ة القدمي��ة احملاذية 

للنهر باجلانب االمين للموصل. 
تتمة ص3

"مكافحة اإلرهاب" يحرر حي الرسالة وشقق نابلس في أيمن الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
ابدت نيوزلندا، اس��تعدادها لتطوير 
تعاونه��ا م��ع الع��راق ف��ي جمي��ع 

اجملاالت.
اجلمهوري��ة  لرئاس��ة  بي��ان  وذك��ر 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد" ان 
"رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد معصوم 
اس��تقبل في قصر الس��الم ببغداد 
وزي��ر الدف��اع النيوزيلن��دي جي��ري 
براونل��ي والوف��د املرافق ل��ه، حيث 
ابدى الوفد اس��تعداد بالده لتطوير 
تعاونه��ا م��ع الع��راق ف��ي جمي��ع 

اجملاالت".
وأش��ار الى ان "اللقاء بحث س��بل 

تعزيز العالقات الثنائية املش��تركة 
ب��ني البلدين في اجمل��االت الدفاعية 
س��بل  ع��ن  فض��ال  والعس��كرية 
الدول��ي للقضاء  التع��اون  تطوي��ر 
عل��ى اجلماعات اإلرهابية على املدى 
املس��تقبلي"، مؤكداً على "اهتمام 
الع��راق بتعزي��ز وتوس��يع عالق��ات 
التع��اون م��ع نيوزيلن��دا لتش��مل 
اجملاالت األخرى ركز أهمية استفادة 
العراق م��ن اخلبرات واالس��تثمارات 
النيوزيلندي��ة ف��ي تطوي��ر الزراعة 
ع��ن  فض��ال  احليواني��ة  والث��روة 
املساهمة في خطط اعمار وحتديث 

البنى التحتية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط، ان تس��ديد 
 100% املقاول��ني س��تكون  مبال��غ 
للمش��اريع املتجاوز نس��بة اجنازها 
%85، مبين��ة اجن��از وتدقي��ق نح��و 

ترليون و300 مليار دينار.
الدكت��ور  التخطي��ط  وزي��ر  وق��ال 
سلمان اجلميلي خالل لقائه رئيس 
جلن��ة االس��تثمار النيابي��ة النائب 
ج��واد البوالن��ي ووف��د م��ن رج��ال 
االعمال برئاسة رئيس احتاد املقاولني 
العراقيني علي الس��نافي في بيان 
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلديد" 
ان "احلكومة تس��عى إلى تس��ديد 

مس��تحقات املقاول��ني بواس��طة 
الس��ندات احلكومية املسيلة التي 
يصدره��ا البن��ك املرك��زي العراقي 
بعد اجراء عملي��ات التدقيق املالي 

من قبل ديوان الرقابة املالية".
واضاف اجلميلي ان "نسبة التسديد 
للمشاريع التي جتاوزت نسب االجناز 
فيه��ا ال���%85 س��تكون بنس��بة 
%100 ش��ريطة تعهد املقاول باجناز 
املش��روع بالكام��ل، فيما س��يتم 
تسديد نسبة %40 من مستحقات 
املش��اريع الت��ي تقل نس��بة االجناز 

فيها عن 85%".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الثالثاء،  الرافدين،امس  اعلن مصرف 
ع��ن ضواب��ط جدي��دة ملنح س��لفة 
العشرة رواتب ملوظفي دوائر الدولة، 
مشيراً الى انه سيتم إعطاء األولوية 
الدفع  بطاق��ات  للمس��تفيدين من 

االلكتروني.
وق��ال املصرف في بيان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان��ه "مت وض��ع 
ضوابط جديدة لتفعيل عملية منح 
سلفة العش��رة رواتب ملوظفي دوائر 
الدولة وإعطاء األولوية للمستفيدين 

من بطاقات الدفع االلكتروني.

وفيما يل��ي الضواب��ط اجلديدة ملنح 
سلفة العش��رة رواتب ملوظفي دوائر 

الدولة:
الس��لفة  بطال��ب  تش��ترط   -  1
للحص��ول عليه��ا أن تك��ون لدي��ه 
خدمة ال تق��ل عن س��نة "مت تثبيت 

تعيينه".
2 - يكون مبلغ الس��لفة بواقع )10( 
راتب اس��مي مضافا اليه اخملصصات 
الثابت��ة )الزوجي��ة والش��هادة( على 
ان ال يزي��د عن )10( ملي��ون دينار من 

مجموع العشر رواتب فقط.
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نيوزلندا تبدي استعدادها 
لتطوير التعاون مع العراق

في جميع المجاالت

تسديد مبالغ المقاولين بالكامل 
للمشاريع المتجاوز نسبتها 85 %

ضوابط جديدة لمنح سلفة
العشرة رواتب للموظفين

القوّات العراقية تنتصر على
"داعش" وتواجه حربًا نفسية

داعش يعاقب أهالي أيمن الموصل 
بحرق منازلهم بعد نهب محتوياتها 23

بغداد ـ مشرق ريسان:
أك��د وزي��ر امل��وارد املائية حس��ن 
ف��ي  العم��ل  اس��تمرار  اجلناب��ي 
صيانة س��د املوصل، وفيما أشار 
إل��ى إن عقد الش��ركة اإليطالية 
ينتهي أوآخر الع��ام احلالي 2017، 
نفى وجود حاجة إلنش��اء "س��د 

بديل" عن سد املوصل.
هام��ش  عل��ى  اجلناب��ي،  وق��ال 
املنعق��د  األول  العلم��ي  املؤمت��ر 
في العاصمة بغداد بش��أن س��د 
املوص��ل، إن "الش��ركة االيطالية 
ف��ي عملها  )تريف��ي( مس��تمرة 
مبوقع س��د املوصل من��ذ نحو 10 
أش��هر"، مضيف��اً إن "العقد مع 
الش��ركة ينته��ي بنهاي��ة العام 

احلالي 2017".
وأش��ار اجلناب��ي ف��ي حدي��ث مع 
"الصباح اجلديد"، إلى إن "العمل 
في السد يجري بوتيرة جيدة جداً 

وعلى مدار 24 س��اعة في اليوم"، 
إن "آليات احلقن والتقنيات  مبيناً 

اجلديدة تعمل اآلن في املوقع". 
وبحس��ب وزير امل��وارد املائية فإنه 
"يتم تدريب امل��الك العراقي على 
ه��ذه اآللي��ات والتقني��ات، وبدأنا 
نلم��س نتائج إيجابي��ة في جتديد 
آلياتنا وجميع ما يتعلق باملعدات 
امليكانيكية والكهربائية املوجودة 
في الس��د، إضافة إلى تعش��يق 
خب��رات الفريق الثالث��ي )العراق - 
األميركي - اإليطالي( في املوقع".

ويوضح اجلنابي إن "الوضع مبكر 
للحدي��ث ع��ن متدي��د العقد مع 
إلى  االيطالية"، الفت��اً  الش��ركة 
"االنتظار حتى نهاية العام احلالي، 
لنرى أهمية ما مت تنفيذه من بنود 
العقد مع الش��ركة، ثم ننظر في 

أمر إمكانية التمديد أو عدمه".
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أكد انتهاء عقد الشركة اإليطالية نهاية العام الحالي

وزير الموارد المائية لـ"الصباح الجديد": أعمال الصيانة
في سد الموصل مستمرة.. وال حاجة إلنشاء سد بديل

متابعة الصباح الجديد:
 11 أق��ارب ضحاي��ا هجم��ات  رف��ع 
س��بتمبر في الواليات املتحدة دعوى 
قضائي��ة جماعية ضد الس��عودية 
اتهموه��ا فيه��ا بتموي��ل تنظي��م 
"القاعدة" وتقدمي أش��كال أخرى من 

الدعم.
ونش��ر موق��ع "BuzzFeed" وثيق��ة 
للدع��وى القضائي��ة الت��ي قدمه��ا 
800 ش��خص في 135 صفحة. وقد 
عددت أس��ماء القتلى واملصابني في 
هجمات 11 س��بتمبر، واحتوت أيضا 

على  أسماء أفراد أسرهم.
 ه��ذه الدعوى القضائي��ة اجلماعية 
قدمت امس االول االثنني إلى احملكمة 

االحتادية في مانهاتن.
إل��ى  الدع��وى  مقدم��و  ويس��عى 
احلص��ول على تعويض��ات مالية من 
حكومة اململك��ة عما حلق بهم من 
ض��رر، إال أنه ل��م يتم حتدي��د قيمة 

التعويضات.
 واتهمت وثيق��ة الدعوى القضائية 
اخليري��ة  اجلمعي��ات  بع��ض  ه��ذه 
واجله��ات احلكومية في الس��عودية 

بإقام��ة عالق��ات مع زعي��م تنظيم 
"القاعدة" أسامة بن الدن.

أيضا  الس��عودية  احلكومة  واتهموا 
بأنها كانت عل��ى علم بانتماء ثالثة 
عل��ى األقل م��ن خاطف��ي الطائرات 

لتنظيم "القاعدة".
 وقالت وثيقة الدعوى في هذا الشأن 
:" الس��عودية كان��ت بوجهني. وهي 
قدمت نفس��ها علنا أم��ام الواليات 
األخ��رى،  الغ��رب  وبل��دان  املتح��دة 
مبثابة ب��الد تقاتل تنظيم "القاعدة" 
واإلرهاب، وفي الوقت نفس��ه تعمل، 

كما ه��و مبني بالتفصي��ل في هذه 
الوثيقة، عبر مس��ؤولني س��عوديني 
قدم��وا ل�"القاع��دة" دعم��ا مالي��ا 

كبيرا.
وذكرت وثيق��ة الدعوى أنه لوال دعم 
العربية السعودية ملا متكن اإلرهابيون 
م��ن تنفيذ هجم��ات 11 س��بتمبر، 
مشيرة إلى أن هذا البلد يتحمل في 
احملصلة "املس��ؤولية عن الضرر أمام 
أصحاب الدع��وى القضائية متمثال 
في الوفي��ات واإلصابات الناجمة عن 

هجمات 11 سبتمبر".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت الوالي��ات املتح��دة ان متنع 
ركاب الرح��الت اآلتي��ة م��ن دول 
عديدة في الش��رق االوس��ط من 
داخ��ل  معه��م  يصطحب��وا  ان 
االجه��زة  الطائ��رة  مقص��ورة 
االلكتروني��ة مث��ل الكومبيوت��ر 
اللوحي��ة،  واالجه��زة  احملم��ول 

بحسب مصادر عدة.
العامة للطيران  الهيئ��ة  وقالت 
املدني السعودي في بيان نشرته 
وكال��ة االنب��اء الرس��مية )واس( 

انها و"بناء على طلب السلطات 
االميركي��ة اخملتص��ة )...( وّجهت 
للرح��الت  الطي��ران  ش��ركات 
املتح��دة  للوالي��ات  املتجه��ة 
األميركية مبنع اصطحاب أجهزة 
اللوحية  احلاسب اآللي واألجهزة 
)..( م��ع الركاب داخ��ل مقصورة 
الطائ��رة"، مش��يرة ال��ى ان هذه 
االجه��زة ميك��ن وضعه��ا ضمن 

األمتعة املشحونة.
من جهتها قالت شركة الطيران 
االردني��ة "امللكي��ة االردنية" في 

تغري��دة على تويت��ر "إنها حتيط 
علماً املس��افرين على متنها إلى 
القادم��ني  أو  املتح��دة  الوالي��ات 
منها بق��رار منع حمل أي أجهزة 
إلكتروني��ة أو كهربائي��ة داخ��ل 

مقصورات الطائرات".
واضافت ان "هذا احلظر تستثنى 
من��ه اجه��زة الهات��ف احملم��ول 
واألجهزة الطبية املطلوبة خالل 
الذي��ن  للمس��افرين  الرحل��ة" 

يحتاجون اليها.
واوضحت الش��ركة انه "من بني 

األجه��زة احملظور نقلها على منت 
الطائ��رات: الكمبيوت��ر احملم��ول 
وكامي��رات  اللوح��ي  واجله��از 
التصوير وأجهزة تشغيل االقراص 
الرقمي��ة +دي ف��ي دي+ واأللعاب 
اإللكتروني��ة ... ال��خ، والتي ميكن 

وضعها في حقائب الشحن".
وأفادت وسائل اعالم اميركية ان 
القرار اتخذ لدواع امنية وخشية 
وقوع اعتداءات، مش��يرة الى انه 
كان مفترض ان يبقى في الوقت 

الراهن سرياً.

دعوى جماعية ضد السعودية أمام القضاء األميركي
واشنطن تمنع األجهزة اإللكترونية

على الطائرات المتوجهة من الشرق األوسط

متابعة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
االميركية في  الس��فارة  ح��ذرت 
الع��راق من "مخط��ط احتيالي" 
لبناء وحدات سكنية في العراق، 
فيما اشارت الى ان ذلك يهدف الى 

سرقة اموال االفراد والشركات.
وقال��ت الس��فارة في بيان نش��ر 
عل��ى موقعه��ا في الفيس��بوك، 
واطلعت علي��ه "الصباح اجلديد" 

انه��ا "تراقب ع��ن كثب مخطط 
احتيال��ي تنفذه ش��ركات تدعي 
أنه��ا أبرم��ت عقداً م��ع حكومة 
الوالي��ات املتحدة لبناء عش��رات 
الس��كنية"،  الوحدات  اآلالف من 
مبين��ة ان "هذه االدع��اءات عارية 
عن الصحة وتهدف لسرقة اموال 

األفراد والشركات".
واضاف��ت الس��فارة ان "اجملرم��ني 

ه��ذه  مث��ل  يطلق��ون  الذي��ن 
االدعاءات الكاذبة سيستخدمون 
اس��م  حت��وي  مزيف��ة  ترويس��ة 
وعن��وان الس��فارة االميركية في 
محاول��ة إلضفاء الش��رعية على 
خطاباتها"، مشيرة الى ان "جميع 
التعاقد الش��رعية تنش��ر  فرص 
عل��ى املوقع الرس��مي للس��فارة 

األميركية".

السفارة األميركية تحّذر من
"مخطط احتيالي" لبناء وحدات سكنية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الدميقراط��ي  احل��زب  طال��ب 
الكردستاني الذي يتزعمه رئيس 
اقليم كردستان مسعود بارزاني، 
االطراف الكردس��تانية باخلطاب 
وااله��داف واخلطوات املش��تركة 
املتاحة،  الفرص  لالس��تفادة من 
مؤك��داً على ان��ه لم يب��ق امام 
الك��رد أي خيار للبقاء في الدولة 

العراقية سوى االستقالل.

للمكت��ب  بي��ان  ف��ي  وج��اء 
الدميقراطي  للحزب  السياس��ي 
واطلعت عليه "الصباح اجلديد" 
مبناسبة السنة الكردية اجلديدة 
وحل��ول اعي��اد ن��وروز، ان املرحلة 
احلالي��ة تتطل��ب قي��ام االحزاب 
مراك��ز  وجمي��ع  السياس��ية 
واملدن��ي  السياس��ي  النش��اط 
ارادة  واالعالمي باالجتم��اع حول 
االس��تقالل، مطالب��اً ان يتهيأوا 

وان يوح��دوا وينظموا صفوفهم 
في متاريس االس��تقالل، حسب 

تعبير البيان.
واشار البيان الى ان رسالة رئيس 
االقليم مسعود بارزاني وخارطة 
الطري��ق التي اقترحه��ا ملعاجلة 
املش��كالت الداخلي��ة كانت من 
اج��ل ه��ذا الهدف لك��ي يصبح 
للب��دء مبرحل��ة اعالن  منطلق��اً 

االستقالل.

الديمقراطي الكردستاني يشدد
على البدء بمرحلة إعالن االستقالل

جانب من أعمال صيانة السد
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

توشحت محافظات ومدن إقليم 
كردستان باأللوان الزاهية وعجت 
ش��وارعها مباليني املواطنني الذين 
والتبري��كات،  التهان��ي  تبادل��وا 
وخرج��وا مرتدي��ن ال��زي واللباس 
الكردي، واشعلوا النيران في قمم 
اجلب��ال ابتهاجاً بحلول أعياد نوروز 

ورأس السنة الكردية.  
رئيس اقليم كردس��تان مس��عود 
بارزاني وجه بهذه املناسبة رسالة 
الى املواطنني في اقليم كردستان 
دعاهم فيها الى مزيد من التحمل 
والصبر على املشاق وعدم التنازل 
ع��ن حقهم الطبيعي ف��ي تقرير 

املصير.
واضاف بارزاني الذي اش��عل بقاءه 
في منصب رئي��س االقليم برغم 
انقضاء م��دة واليته الثالثة خالفاً 
بني القوى الكردستانية، في برقية 
تهنئ��ة الى ش��عب كردس��تان، » 
ان ش��عب كردس��تان الذي صمد 
النض��ال  مراح��ل  ف��ي  وضح��ى 
الصعب��ة وحتى هزمية وانكس��ار 
ثم��رة  يجن��ي  ان  يج��ب  داع��ش 
تضحيات��ه، ل��ذا ينبغ��ي ان يصل 
ش��عب كردس��تان ال��ى حقه في 
تقرير املصي��ر وان تكون له حياته 
اخلاصة اليتراجع عن تضحياته.     

ويضي��ف بارزاني وفق��اً لبيان عن 
رئاس��ة االقليم تسلمت الصباح 
اجلدي��د نس��خة من��ه  » وبه��ذه 
املناس��بة ادعو جماهير كردستان 
ال��ى ان يك��ون اميانه��م قوي��اً وان 
يكون��وا اقوي��اء أم��ام أي مس��اٍع 
للني��ل م��ن إميانه��م بانفس��هم 

ويرسخ التبعية .
وكان رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
ق��د بع��ث ي��وم األول م��ن ام��س 
االثن��ني برقي��ة تهنئة ال��ى رئيس 

إقليم كردستان مسعود البارزاني 
مبناسبة عيد نوروز.

ج��اء فيه��ا »نق��دم لك��م اجمل 
مبناس��بة  والتبري��كات  التهان��ي 
اطالل��ة أعي��اد ن��وروز، متمنني أن 
حتمل معها بشائر النصر النهائي 
عل��ى داعش، وان يعم االس��تقرار 
واألم��ن والرفاه على رب��وع وطننا 
العزيز، متمنني لكم دوام الصحة 

والعافية.
وفي حني أعلنت هيئة الس��ياحة 
في االقلي��م في بيان عن اكمالها 
التحضيرات املطلوبة الس��تقبال 
القادمني م��ن جميع  الس��ائحني 
الب��الد  وخ��ارج  الع��راق  مناط��ق 

لالحتف��ال باعي��اد ن��ورزر في مدن 
االقلي��م، اقيمت ف��ي محافظات 
وده��وك  والس��ليمانية  اربي��ل 
وكركوك برغم االزمة االقتصادية 
التي يش��هدها االقليم  اخلانق��ة 
منذ اكث��ر من عام��ني، احتفاالت 
وجتمعات جماهيرية حاشدة عزف 
النشيد الوطني الكردي )أي رقيب( 
واوقدت النيران في مشاعل كبيرة 
الغرض  له��ذا  اع��دت خصيص��اً 
وس��ط الش��وارع وقدمت خاللها 
فرق ش��ابة عروضاً فني��ة ودبكات 
راقصة عكس��ت عم��ق احلضارة 
والفلكل��ور الك��ردي وتنوع��ه في 

شتى أرجاء كردستان األربعة.

فف��ي مدين��ة اربي��ل اقام��ت في 
متن��زه ش��اندر جتمع��اً جماهيرياً 
كبي��راً حض��ره املس��ؤولون ف��ي 
حكوم��ة االقليم وممثل��و البعثات 
االجنبي��ة ، اطلقت خالله��ا الفاً 
و600 بالون الى الهواء كرمز لعدد 
البيش��مركة الذين استش��هدوا 

في احلرب على داعش.
وفي جبال قنديل وعلى الرغم من 
القصف التركي املس��تمر للقرى 
والقصب��ات اص��رت مديرية بلدية 
قندي��ل عل��ى اقام��ة العديد من 
الفنية  والفعالي��ات  النش��اطات 
والتراثي��ة احتف��اال بق��دوم أعياد 

نوروز.

وق��ال محمد حس��ن رئيس بلدية 
قنديل ان في الساعة 11 من صباح 
يوم 21 من شهر أذار ستقيم عدداً 
من الفعاليات والنشاطات سيتم 

خاللها اشعال شعلة نوروز.
يعد النوروز عند الكرد عيداً قومياً 
يحتفل��ون به ف��ي جمي��ع أنحاء 
العال��م يعط��ل الدوام ف��ي دوائر 
االقلي��م  حكوم��ة  ومؤسس��ات 
لع��دة أي��ام، ويت��م إيقاد ش��علة 
الكردي��ة،  امل��دن  ف��ي كل  ن��وروز 
والتي تس��مى شعلة كاوة احلداد، 
والنوروز الذي يص��ادف اليوم األول 
للس��نة الكردية التي تدخل هذا 
الع��ام 2717 كردي��ة، ه��و العي��د 

القوم��ي ل��دى الش��عب الكردي 
وعدد من شعوب شرق آسيا، وهو 
من االعياد القدمي��ة التي يحتفل 
واألذريون،  والف��رس  األك��راد  به��ا 
ويص��ادف التح��ول الطبيعي في 
املن��اخ والدخول في ش��هر الربيع 
الذي هو شهر اخلصب وجتدد احلياة 
ف��ي ثقافات ع��دد من الش��عوب 
االس��يوية، لكن��ه يحم��ل ل��دى 
األك��راد بعداً قومياً وصفة خاصة 
مرتبط��ة بقضي��ة التح��رر م��ن 
الظلم، على وفق األسطورة التي 
تصف إشعال النار كرمز لالنتصار 
واخل��الص م��ن الظلم ال��ذي كان 

مصدره أحد احلكام املتجبرين.

بارزاني يدعو إلى مزيد من الثبات والتمسك بحق تقرير المصير
شوارع اإلقليم تفيض بماليين المحتفلين بأعياد نوروز

عبدالزهرة محمد الهنداوي 

الب��وح نادر .. وعل��ى ندرته س��أبوح مبكنونات روحي 
وس��أقف معترفاً بتلك املكنونات عند باب اجلنة ، اذ 
تعجز الكلمات .. ثم تستعصي وال تنقاد لصاحبها 
.. فماذا عس��اي أن اقول ملربيتي ومعلمتي وحبيبتي 
وصديقت��ي ورفيقة دربي وش��معة حيات��ي ؟ .. هل 
اقول له��ا  : مبارك ؟ .. وهي منب��ع البركة كلها؟ .. 
ام اق��ول له��ا  : تهانينا ؟.. وهي الت��ي تصنع الفرح 
واحلياة مع��اً ؟ .. هل اقول له��ا :كل عام وانت بخير 
؟.. وهي عيد االيام والس��نني ؟ ..ام  اقول لها : شكراً 
لعطائك ؟ .. وهي التي اعطتني كل ش��يء في هذه 
احلي��اة ؟.. هل اق��ول لها احبك ؟ .. وه��ي احلب كله 
؟ م��اذا عس��اني ان اقول ألمي الت��ي كادت ان تفارق 
احلياة يوم منحتني احلي��اة ؟ .. وهل يعادل كل كالم 
الدنيا كلمة )مية( هذه الكلمة الصغيرة التي تخرج 
من قلبها لتكون بحجم الدنيا كلها  فتمأل كياني 
أم��ال وحباً  وحي��اة جديدة ؟ .. هل اقول لها ش��كراً 
لك يا امي  وماذا تعني هذه الكلمة البس��يطة ازاء 
امرأة جعل اهلل اجلنة حتت قدميها .. سهرت الليالي 
تهدهدني في مهدي ،تبك��ي ان بكيت وتضحك ان 
وجدتن��ي اكركر مبتهج��اً ، مازال وس��يبقى صدى 
ترنيمته��ا يرن في اذن��ي )دللول يالول��د يبني دللول 
.. عدوك عليل وس��اكن اجل��ول( ، كلما تخيلت تلك 
الترانيم والكلمات ش��عرت باالمان واخذتني وسنة 

من الكرى ..
م��اذا اقول الختي الت��ي ينبض قلبها خوف��اً وقلقاً 
وه��ي تهاتفني في كل صباح ) ها خوية ش��لونك( 
.. )خوية( ،م��ا احالها من كلمة يقش��عر لها بدني 
وي��رق لها قلبي وتدمع معه��ا عيني وتتماهى فيها 
مش��اعري ال��ى اقصى ح��دود الدنيا ؟ .. م��اذا اقول 
لزوجتي حبيبتي  وش��ريكة حياتي هذه التي تعلق 
قلبه��ا بقلبي وبات��ا ينبض��ان معاً كأنهم��ا قلبان 
س��ياميان حال بدناً )انا من اهوى ومن اهوى انا نحن 
روح��ان  حللنا بدنا .. ف��اذا ابصرتن��ي ابصرته .. واذا 
ابصرته  كان انا ، روحه روحي وروحي روحه .. من رأى 
روحني حال بدنا(  – كما يقول احلالج-  .. اليغمض لها 
جفن وال يستقر لها حال حتى تكتحل عيناها مبرآي 
عائ��داً اليها ؟ .. م��اذا اقول لبضعت��ي ابنتي ، فلذة 
كب��دي وتفاحة قلب��ي وزهرة ايامي الت��ي حني أراها 
كأني أرى الدنيا مستوسقة مستبشرة تشاركني 

فرحتي واملي بغد اجمل وابهى ؟ .. 
ماذا اقول لزميلتي التي تش��اطرني س��اعات طواال 
وه��ي تتحمل من��ي الكثير من الن��زق والعنجهية 
الذكوري��ة التي الت��كاد تف��ارق الرجل من��ا ؟ .. هل 
اقول عذراً س��يدتي ؟ .. وماجدوى االعتذاروانا مازلت 
انظ��ر لها نظ��رة قاص��رة ، ال لش��يء  اال انها كما 
النه��ر مينحنا املاء واحلياة ونح��ن نرمي فيه االحجار 

والقاذورات !!
يافقه��اء اللغ��ة وعلماءه��ا ارش��دوني ال��ى معني 
الكلمات واملشاعر كي احصل على كلمة ولو واحدة 
اقدمها لواهبة احلياة ..انا ادرك انكم ستعجزون عن 
ام��ر كهذا ، فقد فتش��ت ف��ي كل القواميس التي 

وضعتموها فلم اجد ضالتي فيها 
 لي��س لي واحلي��رة هذه اال ان اق��دم زهرة متواضعة 
مضمخ��ة بعطر  امنية جميلة  اقدمها لكل امرأة  
عسى ان ارد لها شيئاً مما طوقت به عنقي من كثير 
دي��ن يالزمني حتى اللحظ��ة االخيرة من هذه احلياة 
... وكل ع��ام ومنبع احلب واحلي��اة بخير ننهل منها 

اجمل معاني احلياة.

اعترافات عند باب الجنة
»لمناسبة يوم األم«

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

يك��ن  ل��م  الدول��ي  التحال��ف  دور   «
فعاال في القض��اء على داعش بل انه 
يحاول وم��ن خالل تصريح��ات القادة 
االميركي��ني تضخيم تل��ك اجلماعات 
االرهابي��ة وجعلها ق��وة ال تقهر , بل 
يح��اول أن يظهرها بأنه��ا متتلك كل 
مقوم��ات القوة العس��كرية« هذا ما 
ابتدأت به اخلبيرة في شؤون اجلماعات 
املس��لحة للدول الش��رق اوس��طية 
» الرا بيت��ر » تصريحها في س��ؤال مت 
طرحه م��ن قبل مراس��ل الصحيفة 
حول هل توازي قوة داعش ما يهول له 
في االعالم االميرك��ي والعالم ؟ كما 
ع��ّدت ه��ذا التهويل » أحد األس��باب 
الت��ي مكن��ت مجامي��ع داع��ش من 
الس��يطرة على مدينة الرمادي والتي 
اش��ارت الى ان بغداد ليس��ت عصية 
عل��ى تلك اجملاميع . على الرغم من ان 
بغداد بوقتها كان��ت  محصنة بعدة 
أط��واق أمني��ة مم��ا يجعله��ا عصية, 
كما ان ه��ذا التهويل لم يتطرق على 
االط��الق ال��ى  أن اجلي��ش العراقي بدأ 
يس��تعيد زمام املب��ادرة في محافظة 
االنب��ار بع��د حتقيقه ع��دة انتصارات 
مبس��اندة الش��رطة االحتادية واحلشد 

الشعبي.« 
كم��ا ش��ددت بيت��ر عل��ى » ض��رورة 
التعاطي مع ظروف القتال ومواجهة 

عصاب��ات داعش االرهابي��ة بدقة من 
اج��ل التص��دي الى احلرب النفس��ية 
الت��ي يش��نها االرهاب عل��ى القوات 
ه��ذه  ك��ون  واملواطن��ني.  االمني��ة 
الش��ائعات ليس��ت س��وى  خدم��ة 
مجاني��ة للعدو في حربه النفس��ية 
ضد الش��عب العراقي, كما أن احلرب 
على اإلرهاب حتتاج الى مستويات عدة 
من املواجهة من بينها اإلعالم واحلرص 
على التصدي للحرب النفس��ية ورفع 
العراق��ي، وه��ذه  اجلي��ش  معنوي��ات 

مسؤولية اجلميع.« 
باتت  االرهابية  إن«العصابات  واضافت 
تعرف مدى اهمية وس��ائل اإلعالم في 
التروي��ج إلفكاره��ا والس��يطرة على 
نفوس الضعفاء، حتى باتت جتند اعداداً 
االعالمية  الدارة مؤسس��اتها  كبي��رة 

التي تعتمد عليها بنحو أساسي«.
وبين��ت أن«هذا الدع��م االعالمي الذي 
تقدمه مؤسسات »داعش« لعناصرها 
االرهابية، يجب ان يُقابل باعالم وطني 
يعتم��د عل��ى املهني��ة ف��ي تفنيد ما 
تطرحه تلك من وس��ائل اإلعالم، على 
وفق طريقة علمي��ة ومهنية , كما ان 
حرب الش��ائعة أصبحت اليوم مبنزلة 
اآلل��ة العس��كرية وهن��اك الق��درات 
التقنية  التي تنشر املعلومة املفبركة 
والكاذب��ة  وتش��وه احلقائ��ق بس��رعة 

فائقة ».
وأضاف��ت أن »املاكن��ة االعالمية التي 
تواجهه��ا القوات االمني��ة في العراق 

اليوم من نوع خ��اص مما  يتطلب منها 
الرد اعالمياً من خالل الوثائق واحلقائق 
والتحليل وتفكي��ك االفالم والدعايات 

املفبركة«.
م��ن جانب��ه اش��ار » ادمون��د هيكل » 
اخلبير ف��ي معهد مونتري��ال االعالمي 
واملتخصص بدراس��ة علم  الشائعات 
قائال » الش��ائعة يعرفها بعض خبراء 
اإلع��الم واحلرب النفس��ية عل��ى انها 

»خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتش��ر 
ف��ي اجملتمع بنحو س��ريع و تُتداول بني 
العام��ة ظناً منهم بانه��ا صحيحة« 
وتستعمل في أغلب االحيان في احلروب 
العدو، فالش��ائعة  لتدمي��ر نفس��ية 
أسلوب اعتمده تنظيم داعش االرهابي 
بكث��رة في حربه ضد الق��وات االمنية 
وإلث��ارة الهلع ف��ي نف��وس املواطنني، 
داعي��اً إلى تش��كيل خلية م��ن خبراء 

احل��رب النفس��ية ومختص��ني آخرين 
لتفنيد الش��ائعات الت��ي تتعرض لها 

هذه القوات والعمل بالضد منها .« 
كما اش��ار الى ان »  اس��تعمال احلرب 
النفسية وادواتها ضد القوات االمنية 
الت��ي حتارب داعش في العراق  له الدور 
احلاس��م في حس��م املعركة لصالح 
تنظي��م داع��ش بأق��ل اخلس��ائر م��ن 
جهة، بوصفها نوعاً م��ن انواع القتال 

لتحطي��م  ال��ذي يس��عى  النفس��ي 
الثقة في الذات الفردية،وطرح ش��عور 
بعدم االنتم��اء للوطن،مما يحدث خلال 
وانفع��االت عدي��دة لدى االف��راد بعدم 
السيطرة على أنفسهم ،وادخال هذه 
القوات  في أس��لوب صراع الشائعات 
الغ��رف  تطلقه��ا  الت��ي  والدعاي��ات 
اخملابراتي��ة من جهة اخرى،لقياس مدى 
االس��تجابة للرفض والقبول وتأثيرها 

عليه.«
كما أش��ار ال��ى ان » مجامي��ع داعش 
اإلجرامية يس��عون جاهدين إلى كسر 
معنويات األبطال في اجليش واحلش��د 
الشعبي بأي طريقة كانت«, الفتاً إلى 
أن« الوس��يلة الت��ي يعتمده��ا داعش 
بهذا اجلانب هو بث الشائعات الكاذبة 
م��ن خ��الل وس��ائل اإلع��الم او مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي, كم��ا ان هناك 
من يروج لهذه الش��ائعات لكن يجب 

الوقوف ضدها بحسم .«
هي��كل م��ن جانب��ه اثنى عل��ى الروح 
املعنوي��ة الت��ي يتمت��ع به��ا املقات��ل 
العراق��ي مش��يراً الى ان صم��ود هذا 
املقات��ل  أدى إلى انهي��ار في معنويات 
عصاب��ات داعش اإلجرامي��ة حيث لم 
يعد أمامهم سوى تسريب الشائعات 

غير الواقعية ليثبتوا وجودهم«.
كم��ا دع��ا ال��ى »تش��كل خلي��ة من 
اخلبراء في احلرب النفسية من االطباء 
واخملتص��ني لوض��ع ح��د ف��ي كيفي��ة 

مواجهة الشائعات والتصدي لها«.

وأكد« هيكل » على  أهمية التحصني 
النفس��ي للمقاتلني ونبه إلى خطورة 
احلرب النفسية التي يشنها اإلرهابيون 
وأصح��اب األجن��دات املريضة التي لم 
توف��ر جه��وداً للنيل م��ن إرادة القوات 

املسلحة  العراقية بوجه اخلصوص«.
ودع��ا هيكل  االعالم الوطني ، إلى الرد 
عل��ى مروجي الش��ائعات، باملعلومات 
اجلي��ش  انتص��ارات  ونش��ر  والوثائ��ق، 
العراق، وتدريبات قواته، ألن الش��ائعة 
ال ميك��ن تفنيده��ا اال من خ��الل اعالم 
مقتدر ومؤسس��ات ذات ق��درة عالية 
على حتقي��ق االنتصار على الش��ائعة 

وإعالمها«.
كم��ا ذك��ر ان » %90 من ح��رب داعش  
تُدار عب��ر االنترنت، وهذا ماجنح به هذا 
نينوى  باحت��الل محافظتي  التنظيم، 
وصالح الدين، عبر نشر مقاطع الفيديو 
والصور املفبركة، التي يستعملها من 
أرش��يفه اإلعالمي في سوريا، ونشرها 

على انها في العراق«.
وتاب��ع ان« مت التنبيه س��ابقاً من قبل 
ايصاله��ا  مت  بح��وث  وعب��ر  مركزن��ا 
للمعنيني  في وقت سابق على ضرورة 
تدريب اجليش والشرطة واجهزة االمن 
الوطن��ي، عل��ى مواجهة ه��ذا اخلطر 
االعالمي، كونهم بأم��س احلاجة الى  

ان نقابل تلك الشائعات باحلقيقة«.

ديل��ي  ناش��ونال  صحيف��ة  ع��ن   *
نيوزبيبر

بعد التهويل اإلعالمي لقدرات اإلرهابيين

القّوات العراقية تنتصر على داعش وتواجه حربًا نفسية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزي��ر الهج��رة واملهجري��ن 
جاسم محمد اجلاف، أن 355 ألف 
ش��خص نزحوا من جانبي املوصل 
األيس��ر واألمني منذ ب��دء عمليات 
حترير املدينة في شهر تشرين األول 
من العام املاضي، مشيرًة إلى إعادة 
81 ألف نازح منهم إلى مناطقهم 
احملررة في س��احل املوصل االيس��ر 

ومناطق جنوب نينوى.
وق��ال اجلاف في بيان اطلعت عليه 
"أع��داد  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
النازحني من جانبي املوصل األيسر 
واألمي��ن بلغت 355 أل��ف نازح منذ 

بدء احلملة العس��كرية الستعادة 
احملافظ��ة م��ن قبض��ة عصاب��ات 
داع��ش اإلرهابي��ة ف��ي 17 اكتوبر 
2016"، مبينًة أن��ه "متت إعادة 81 
ألف ن��ازح منهم إل��ى مناطقهم 
احملررة في س��احل املوصل األيس��ر 

ومناطق جنوب نينوى".
وأض��اف، أن "أع��داد النازحني منذ 
انط��الق عملي��ات حترير الس��احل 
األمين ملدين��ة املوص��ل بلغت 181 
"مت  أن��ه  موضح��ًة  ن��ازح"،  أل��ف 
ف��ي  أل��ف منه��م   111 إس��كان 
مخيمات اإلي��واء التي خصصتها 
الوزارة لهم ونح��و 70 ألف منهم 

مت إس��كانهم مع اجملتمع املضيف 
في أيس��ر املوصل واملناطق االخرى 

من جنوبه".
ومضى وزير الهجرة إلى القول، إن 
"الوزارة بالتنس��يق مع ش��ركائها 
لديها إمكانية الستقبال 100 ألف 

نازح في جنوب وشرق نينوى".
وتشهد مدينة املوصل منذ السابع 
عش��ر من شهر تش��رين األول من 
العام املاضي، عمليات عس��كرية 
لتحريره��ا م��ن س��يطرة تنظيم 
"داعش"، وأسفرت تلك العمليات 
عن حترير اجلانب األيسر من املدينة 

وأجزاء من اجلانب األمين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الصناع��ة واملع��ادن، 
ع��ن توقيعها محض��ر اجتماعات 
االردني��ة   – العراقي��ة  اللجن��ة 
املشتركة للدورة )27(، فيما اشارت 
حتدي��د  يتضم��ن  احملض��ر  ان  ال��ى 
املنتج��ات الت��ي يس��بب اعفاءها 
من الرس��وم الكمركية والضرائب 
ض��ررا بالصناع��ة والزراع��ة احمللية 

العراقية.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان اطلعت 
علي��ه »الصب��اح اجلدي��د« ان »وزير 
الصناع��ة واملعادن محمد ش��ياع 
الس��وداني وقع عن اجلانب العراقي 
محضر اجتماعات اللجنة العراقية 

–االردني��ة املش��تركة لل��دورة )27( 
، فيم��ا وقعه��ا عن اجلان��ب االردني 
وزي��ر الصناعة والتج��ارة والتموين 
يعرب القضاة بوفد رفيع املس��توى 
ال��وزرات  ع��ن  ممثل��ني  ومبش��اركة 
واخلاص  العام  القطاع  ومؤسسات 
البلدي��ن بحض��ور س��فراء  ل��كال 
البلدي��ن ورئيس هيئة االس��تثمار 
العراقي  الصناع��ات  احت��اد  ورئيس 
ورئيس احتاد غ��رف التجارة العراقي 
ومدي��ر ع��ام الدائ��رة االقتصادي��ة 

لوزارة الصناعة واملعادن«.
واضافت ال��وزارة ان »بنود االتفاقية 
تضمن��ت حتدي��د املنتج��ات الت��ي 
الرس��وم  م��ن  اعفاءه��ا  يس��بب 

ض��ررا  والضرائ��ب  الكمركي��ة 
بالصناعة والزراعة احمللية العراقية 
االردن��ي  اجلان��ب  يق��وم  ان  عل��ى 
بتزوي��د اجلانب العراق��ي بالطاقات 
التصميمي��ة للمصان��ع االنتاجية 
االردني��ة كذل��ك طاق��ات االنت��اج 
احليواني التخاذ القرارات املناس��بة 
بش��أنها أضافة الى طرح املواضيع 
واملقترح��ات من قبل ممثلي الوزارات 
والتي تس��اهم ف��ي تنمية وتطوير 
وزيادة  الثنائية املشتركة  العالقات 
التع��اون ف��ي اجمل��االت االقتصادية 
والصناعية والتجارية واملالية على 
اساس املصلحة املتبادلة واملنفعة 

املشتركة«.

الهجرة ُتؤّكد نزوح 355 ألف 
مواطن من الموصل

العراق واألردن يوّقعان محضرًا بشأن تحديد 
المنتجات المشمولة باإلعفاء 



بغداد – انفجار ملغمة
ذكر مصدر امني في وزارة الداخلية 
ام��س الثالث��اء مبقت��ل وإصاب��ة 44 
ش��خصاً حصيل��ة انفجار س��يارة 
ملغم��ة ف��ي ح��ي العام��ل جنوبي 

بغداد.
وق��ال املص��در إن "عدداً م��ن األبرياء 
من أبناء شعبنا سقطوا مساء يوم 
االثن��ني بني قتيل وجري��ح اثر انفجار 
ارهابي جبان لسيارة ملغمة متروكة 
ضم��ن منطقة ح��ي العام��ل قرب 
احملال التجارية أسفر عن استشهاد 
١٣ ش��خصاً وإصاب��ة ٣١ آخرين من 

املدنيني االبرياء".

ديالى – عملية نوعية 
اف��اد قائ��د عملي��ات دجل��ة الفريق 
الرك��ن مزهر العزاوي ام��س الثالثاء 

اعتقال متهم بتنفيذ ثماني جرائم 
خط��ف وقت��ل ف��ي عملي��ة أمنية 

شمال شرقي ب عقوبة.
وقال الفريق الركن العزاوي  إن "قوة 
أمنية من ش��رطة ديالى نفذت، يوم 
االثن��ني عملي��ة نوعية ف��ي أطراف 
قضاء املقدادية )35 كم شمال شرق 
بعقوبة(، أسفرت عن اعتقال مجرم 

خطير ويترأس عصابة اجرامية".
الع��زاوي،  الرك��ن  الفري��ق  وأض��اف 
أن "املعتق��ل اعت��رف أم��ام اجلهات 
ثماني جرائم  بارت��كاب  التحقيقية 
اقوال��ه  خط��ف وقت��ل، ومت تدوي��ن 

قضائيا

بابل – تفكيك عبوة 
اعلن مصدر امني في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة باب��ل امس الثالث��اء عن 
"ضب��ط وتفكي��ك عب��وة ناس��فة 

محلي��ة الصن��ع موضوع��ة داخ��ل 
باحة مدرسة ثانوية عدن للبنات في 

ناحية الطليعة جنوب احملافظة .
واوضح��ت املصدر ان العب��وة عبارة 
ع��ن حاوي��ة بالس��تكية )جل��كان( 
س��عة 5 لت��رات ممل��وءة بالس��ماد 
الزراعي نوع يوريا واصابع بارود ومادة 
احلصى ، مبينا انها موصولة بسلك 
كهربائي ومجهزة بآلة تفجير تعمل 
بالضغ��ط )مس��طرة( م��ع بطارية 

سعة 9 فولتات .  

الفلوجة – اعتقال مطلوبني 
اك��د مصدر امني في قيادة عمليات 
األنب��ار امس الثالثاء، ب��أن قوة أمنية 
ألق��ت القب��ض عل��ى س��بعة من 

املشتبه بهم غرب قضاء الفلوجة.
وق��ال املص��در  إن "قوة م��ن الفوج 
الثان��ي التابع لل��واء 30 ضمن قيادة 

عملي��ات األنبار ألق��ت القبض على 
سبعة أش��خاص من املشتبه بهم 
في منطقة النساف غرب الفلوجة 

)40 كم شرق الرمادي(
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكشف عن اسمه، أن "القوة قامت 
بتس��ليم املش��تبه بهم إلى مركز 
ش��رطة الفالح��ات ضم��ن مديرية 

شرطة الفلوجة" . 

االنبار – ضبط عبوات 
كش��ف مصدر في قي��ادة عمليات 
األنبار امس الثالثاء عن إلقاء القبض 
على اثنني من املشتبه بهم والعثور 
على 185 عبوة ناس��فة في مناطق 
مختلف��ة من احملافظة ، فيما أش��ار 
إلى أن قوة أمني��ة طهرت قرية البو 

مجبل في جزيرة الرمادي.
وق��ال املص��در  إن "قوة م��ن اجليش 

تابعة للفرقة العاش��رة متكنت من 
إلقاء القبض على اثنني من املشتبه 
به��م ف��ي منطقت��ي ح��ي البك��ر 

والبوعساف في قضاء الرمادي".
وأضاف املصدر أن "القوة متكنت من 
العثور على 102 عبوة ناس��فة قرب 
معس��كر براف��و مناطق تل اس��ود 

شمال الرمادي . 

كربالء – عملية امنية  
أعلن��ت مديري��ة ش��رطة محافظة 
كرب��الء ام��س الثالث��اء ع��ن العثور 
على مخلفات حربية متنوعة خالل 
عملية أمنية في املناطق الصحراوية 
وبالتحديد منطق��ة "الرفيع" حيث 
تضمن��ت، مؤخ��رة ص��اروخ قاذف��ة 
)RBG7 ع��دد 1650 مؤخ��رة( وقنبرة 
ه��اون عيار )60ملم ع��دد 20 قنبرة( 
مع صاروخ قاذفة فاقد االطواق عدد 

5 صواريخ.  
وق��ال قائ��د ش��رطة كرب��الء، اللواء 
أحم��د علي زويني اك��د العثور على 
هذه اخمللف��ات خالل عملية مس��ح 
ميدان��ي نفذت ف��ي منطقة الرفيع 

شمال كربالء" .

نينوى – ضربة جوية 
اعل��ن مصدر محلي ف��ي محافظة 
نينوى ام��س الثالثاء ان القوة اجلوية 
دمرت عجلة ملغومة مصفحة في 

اجلانب األمين ملدينة املوصل.
وقال املصدر أنه "وإستنادا ملعلومات 
وكال��ة االس��تخبارات والتحقيقات 
االحتادي��ة نف��ذ صقور الق��وة اجلوية 
ضربة جوية اسفرت عن تدمير عجلة 
مصفحة وملغومة كانت تستهدف 
قواتنا األمنية في نفق حي الصحة 

في اجلانب األمين للموصل". 

البصرة – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة البص��رة امس الثالثاء بان 
مف��ارز امنية القب��ض على عدد من 
اخملتلفة  اجلنائي��ة  اجلرائم  مرتكب��ي 
في عم��وم احملافظة بضمنهم ثالثة 
متهم��ني بقضاي��ا تهدي��د وثالث��ة 
متهمني متشاجرين و متهم حليازته 
س��الح غي��ر مرخ��ص ومته��م اخر 
لقيامه بس��رقة دور اح��د املواطنني 
ومتهم��ان  قت��ل  بجرمي��ة  ومته��م 
ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات 

تعاطي اخملدرات .
واوض��ح املص��در ان مف��ارز امني��ة 
اخ��رى الق��ت ف��ي مناطق ش��مال 
احملافظة القبض على ثالثة متهمني 
باألحتي��ال وعصاب��ة متكون��ة من 
خمسة متهمني بسرقة الدراجات . 

انفجار سيارة ملغمة في حي العامل جنوبي بغداد * تفكيك عبوة ناسفة في ناحية الطليعة جنوبي بابل 
اعتقال 7 من المشتبه بهم غربي قضاء الفلوجة * الطيران يدّمر عجلًة ملغومًة مصفحًة أيمن الموصل 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة النقل، عن توزي��ع وجبة جديدة من 
االراض الس��كنية في محافظة البصرة يوم غد 

اخلميس .
وذك��رت الوزارة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان "وزير النقل كاظ��م فنجان احلمامي 
وجه، باتصال هاتفي مع مدير اخلدمات السكنية 
ف��ي املوان��ئ العراقية بض��رورة اجن��از معامالت 
القط��ع الس��كنية ف��ي القطع��ة 7 مقاطعة 
22 منطق��ة النجيبية واملط��ار يوم غد اخلميس 
وتوزيعها ف��ي حفل بهيج يليق بفرحة التمليك 

على مستحقيها من املوانئ العراقية".
وش��دد احلمام��ي بحس��ب البيان عل��ى "توخي 
الدقة واالمانة والشفافية في عمليات احتساب 

النقاط والتوزيع".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در قضائي في محافظ��ة البصرة، بأن 
قطارا انطلق من البصرة مت ضبطه في بغداد ألنه 
يحم��ل 14 حاوية حتتوي على بضائع مس��توردة 
مت متريره��ا عبر املنافذ اجلمركي��ة باالعتماد على 

كشوفات غير صحيحة.
وق��ال املصدر في حديث صحف��ي، إن "محكمة 
حتقي��ق النزاهة في بغداد ضبط��ت قطارا قادما 
من البصرة يحمل 14 حاوية للشحن حتتوي على 
بضائ��ع مخالفة للضوابط"، مبينا أن "البضائع 
مت متريره��ا بواس��طة كش��وفات غي��ر حقيقية، 
حيث أن الفرق بني ما مت دفعه من رس��وم مقارنة 
بالقيمة الفعلية للبضائع يبلغ نحو 104 ماليني 

دينار".
وأضاف املص��در ، أن "احملكمة قامت بالتنس��يق 
مع مديرية التحقيقات في هيئة النزاهة باتخاذ 
االج��راءات القانوني��ة بحق املوظف��ني املتهمني 

بتقدمي كشوفات غير حقيقية للشحنة".
يذك��ر أن محافظ��ة البصرة متتل��ك العديد من 
املناف��ذ احلدودي��ة البري��ة والبحري��ة إضافة الى 
منفذها اجلوي )مطار البص��رة الدولي(، إذ تضم 
خمس��ة موانئ جتارية نش��طة ترتادها عشرات 
البواخر األجنبية شهريا، فيما يقع منفذ سفوان 

البري الوحيد بني العراق والكويت في احملافظة.

"النقل" توّزع وجبة 
أراٍض جديدة في البصرة

"النزاهة" تضبط
بضائع مهربة في قطار

الملف األمني

العراق يحصل على دعم أميركي 
كبير ملواجهة "داعش" واألزمة 

االقتصادية
تعزي��ز  عل��ى "ض��رورة  البي��ان  وش��دد 
الش��راكة بني البلدين لتش��مل اجملاالت 
السياس��ية واالقتصادي��ة م��ن خ��الل 
اتفاقية اإلطار االستراتيجي املشترك".

البلدي��ن  ف��ي  املس��ؤولني  أن  وأض��اف 
س��يتباحثون "خ��الل األش��هر املقبل��ة 
حول اخلطوات الواجب اتخاذها لتوطيد 
االواصر االقتصادية وتشجيع االستثمار 
وتوسيع افاق التعاون في قطاع الطاقة، 
والس��عي خلل��ق ف��رص جدي��دة وتعزيز 

التعاون في قطاع التعليم والثقافة".
وأكد البيان أن الواليات املتحدة تشيد ب� 
"رؤية رئيس الوزراء العبادي لبناء اقتصاد 
قوي ومتنوع في العراق، قادر على تلبية 

جميع احتياجات الشعب العراقي".
وأورد أن الوالي��ات املتح��دة تدعم "بقوة 
شراكة العراق مع صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي وستس��تمر بالتنس��يق 
الصناعي��ة  ال��دول  مجموع��ة  م��ع 
السبعة )7G( مبساعدة العراق لتحقيق 
االستقرار االقتصادي وتنفيذ اإلصالحات 

التي يحتاجها".
وترح��ب واش��نطن بحس��ب البي��ان ب� 
"جه��ود الس��يد رئي��س ال��وزراء لتعزيز 
حكم رشيد ميثل كل العراقيني ومعاجلة 
الكوارث اإلنسانية التي تشهدها البالد 
والناجم��ة ع��ن وحش��ية كي��ان داعش 

اإلرهابي".
ومض��ى إل��ى أن العب��ادي وترامب اتفقا 
"عل��ى ض��رورة تطوير وادام��ة العالقات 
اإليجابي��ة ب��ني الع��راق ودول اجل��وار في 
املنطقة لتعزيز االس��تقرار في الش��رق 
األوس��ط ومس��اعدة العراق في بناء ما 

دمره كيان داعش اإلرهابي".
وخل��ص البيان إل��ى أن ترامب أش��اد ب� 
"جهود العراق في بناء عالقات بّناءة مع 

دول املنطقة والدور املهم لتلك العالقات 
لتعزي��ز ق��درة الع��راق عل��ى التص��دي 
لإلرهاب بجميع اشكاله وعدم السماح 
ألي مح��اوالت لزعزعة اس��تقرار العراق 

وتقويض مؤسساته الدميقراطية".
وق��ال النائب ع��ن ائتالف دول��ة القانون 
جاس��م محم��د جعفر ف��ي حديث مع 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "البرمل��ان لدي��ه 
اطمئن��ان كامل ب��أن للعب��ادي ملفات 
مهمة ذهب بها إلى واش��نطن وهو يثق 

بنتائج الزيارة".
وتاب��ع جعف��ر، املق��رب من العب��ادي أن 
"املل��ف أمن��ي يعد ف��ي طليع��ة ما مت 
طرحه عل��ى االدارة االميركية بالتزامن 
م��ع االنتص��ارات ض��د تنظي��م داعش 

االرهابي في معركة حترير املوصل".
وأِشار إلى أن "ملفات اخرى كانت حاضرة 
بقوة م��ن بينها املباحثات السياس��ية 
وس��بل تعزي��ز التع��اون مع واش��نطن، 
على الصعيد االقتص��ادي ايضاً لتجاوز 
االزمة املالية الناجتة عن تراجع االسعار 

العاملية للنفط".
م��ن جانب��ه، ذك��ر اخلبير االمن��ي وهاب 
الطائي إلى "الصباح اجلديد"، أن "الوفد 
العراقي في واش��نطن لديه ورقة قوية 
للغاي��ة وه��ي االنتص��ار عل��ى تنظيم 

داعش".
وتاب��ع الطائ��ي أن "العالم باس��ره وفي 
مقدمته��م اجلانب االميرك��ي، يتوجب 
عليه أتخاذ موقف ازاء ما يعانيه العراق 

من اجلانب االمني".
وأش��ار إلى أن "تطوير املنظومة االمنية 
والعس��كرية س��يطرحها العبادي في 
اجتماعات��ه، والعم��ل على االف��ادة من 

اخلبرات االميركية".
وتوقع الطائ��ي أن "تتمخض الزيارة عن 
تفعي��ل تب��ادل املعلومات ع��ن حتركات 
االرهابيني واماك��ن تواجدهم وامدادهم 

والدول الداعمة لهم".

وعلى الصعيد السياس��ي، أفاد اس��تاذ 
العل��وم السياس��ية عبد اجلب��ار أحمد 
ف��ي تعليق إل��ى "الصباح اجلدي��د"، بأن 
"مرحلة ما بعد داعش تتطلب تفاهمات 

محلية اقليمية ودولية".
وتابع أحمد أن "املؤشرات تفيد بامتالك 
توجه��ات  اجلدي��دة  االميركي��ة  االدارة 

معينة للتعاطي مع امللف االقليمي".
وأوضح أن "العبادي اوصل إلى واش��طن 
رؤي��ة واضحة املعالم وكامل��ة عن ادارة 

الدولة العراقية سياسياً".
ودعا أحم��د "البرملان إلى م��ؤازرة رئيس 
ال��وزراء في جولت��ه ومس��اعيه القامة 
افض��ل العالق��ات م��ع امي��ركا وبقية 
دول العال��م، بالقدر ال��ذي يُوجد مناخاً 
بع��د  م��ا  ملرحل��ة  مناس��ياً  سياس��ياً 

داعش".
بدوره، رأى اخلبير االقتصادي عبد الرحمن 
املش��هداني إلى "الصب��اح اجلديد"، أن 
"الع��راق جنح ف��ي زيارة العب��ادي باعادة 
ترتي��ب أوراق عالقته مع واش��نطن بعد 
ان ش��هدت املرحل��ة املاضي��ة تراجع��اً 
نتيج��ة التصريح��ات املتش��نجة الدارة 
ترامب وحديثها عن نيتها احتالل البالد 

مجدداً".
وأضاف املشهداني أن "امللف االقتصادي 
موج��ود ايضاً على ج��دول اعمال الزيارة 
لكنه قد تكون اهميته اقل من اجلانبني 

السياسي واالمني".
ورجح أن "تتمخض اللقاءات عن تسريع 
االتفاقي��ات االقتصادي��ة ب��ني البلدي��ن 
واهمها القرض العسكري الذي قيمته 

3 مليارات دوالر".
وأس��تطرد اخلبير االقتص��ادي أن "اعادة 
اعم��ار املناطق احملررة يعد من اهتمامات 
العب��ادي ايض��اً الس��يما وأن ش��ركات 
لتق��دمي  اس��تعدادها  اب��دت  اميركي��ة 

اخلبرات على هذا اجلانب".
وخلص املش��هداني بالق��ول أن "امللف 

االقتص��ادي االبرز هو الطاقة؛ ألن ترامب 
ص��رح ب��أن الع��راق ل��ن يس��تقر امنياً 
واقتصادي��اً م��ن دون ف��رض س��يطرته 

الكاملة على آباره النفطية".

"مكافحة اإلرهاب" يحرر حي 
الرسالة وشقق نابلس في أمين 

املوصل
وقال قائد الشرطة االحتادية الفريق رائد 
ش��اكر جودت, في بي��ان تلقت صحيفة 
إن  من��ه  نس��خة  اجلدي��د‘‘,  ‘‘الصب��اح 
"قطعات مغاوير النخبة والرد الس��ريع 
املنطق��ة  باجت��اه  تقدمه��ا  اس��تأنفت 
احمليطة بجامع ألن��وري ومنارة احلدباء", 
مبين��اً أن "القطع��ات توغلت مس��افة 
100 مت��ر من اجلناح الش��رقي للمدينة 
القدمي��ة احملاذي للنه��ر و200 من اجلناح 
الغرب��ي في عمق باب البيض في اجلانب 
األمين ملدينة املوصل ومتكنت من قتل 36 
عنصراً م��ن تنظيم داع��ش وتدمير 13 

آلية ودراجة مفخخة".
وأضاف البيان أن "القطعات تتحرك نحو 
أهدافه��ا على وفق خط��ط وتكتيكات 
دون  م��ن  النص��ر  لتحقي��ق  مدروس��ة 
س��قوط ضحايا في صف��وف املدنيني", 
الفت��اً إلى إن "داعش يس��تمد قوته من 
التدرع بالكثافة الس��كانية في املدينة 
القدمية ونعتمد على الطائرات املسيرة 
الصطي��اد  الداخلي��ة  الث��وار  وكتائ��ب 
عناص��ر تنظيم داع��ش وتدمير دفاعاته 
م��ن دون اإلض��رار باملدني��ني واملمتلكات 

العامة واخلاصة". 
وأش��ار, البيان إل��ى أن "قائد الش��رطة 
االحتادية, يش��رف ميدانياً على عمليات 
إغاث��ة النازحني وإجالئهم م��ن مناطق 
االش��تباك إل��ى األماكن اآلمن��ة جنوب 

املوصل". 
وفي س��ياق متصل أعل��ن فريق اإلعالم 
احلربي للحش��د الشعبي، أمس الثالثاء 

، عن حترير اجملمع الس��كني قرب معمل 
ملدين��ة  األمي��ن  الس��احل  ف��ي  ب��ادوش 

املوصل. 
وق��ال إع��الم احلش��د ف��ي بي��ان تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة 
منه، إن "قوات احلش��د الشعبي / اللواء 
26  ح��ررت اجملمع الس��كني الواقع قرب 
معم��ل بادوش ش��مال الس��احل االمين 

للموصل".
 وأض��اف البي��ان، أن "القطعات تواصل 

تقدمها نحو أهدافها". 

تسديد مبالغ املقاولني بالكامل 
للمشاريع املتجاوز نسبتها 85 %

مبين��اً ان "اجن��از تدقي��ق نح��و ترلي��ون 
دين��ار وس��يتم اطالقه��ا  و300 ملي��ار 

للمستحقني".
الش��ؤون  "جلن��ة  ان  اجلميل��ي  وتاب��ع 
االقتصادي��ة الوزارية اتخ��ذت في االونة 
االخيرة جملة من الق��رارات واالجراءات 
املهم��ة الداعمة للقطاع اخلاص وحتمي 
املنت��ج الوطن��ي"، الفتاً ال��ى ان "قطاع 
املقاوالت العراقي ميثل ركيزة اساس��ية 
في عملي��ة البناء التنم��وي مما يتطلب 
ايالء ه��ذا القط��اع االهتم��ام املطلوب 
لك��ي يكون فاع��ال في توس��يع عملية 

االستثمار في البلد".

ضوابط جديدة ملنح سلفة
العشرة رواتب للموظفني

3 - م��دة الس��لفة )5 س��نوات( تس��دد 
بأقساط متساوية شهرياً .

4 - نس��بة الفائ��دة )9 %( س��نوياً يت��م 
احتس��ابها بطريقة القسط املتناقص 
وتس��دد باقس��اط ثابت��ة مع اقس��اط 

السلفة بعد شهر من تاريخ املنح.
-5 تستوفى عمولة ادارية )%2( من مبلغ 

السلفة املمنوحة.
6 - يش��ترط عدم جتاوز االس��تقطاعات 

االلتزام��ات  م��ع  للس��لفة  الش��هرية 
األخرى بذمة املس��تلف ع��ن )%50( من 

راتبه الكلي.
-7 يقدم املستلف كفيل ضامن )موظف 
مدني م��ن موظف��ي دوائ��ر الدولة( من 
الذين ال تقل خدمتهم عن س��نة واحدة 
في األقل و ال تقب��ل الكفاالت املتقابلة 
على ان ال تتجاوز مجموع االستقطاعات 

عن )%50( من راتب الكفيل الكلي.
-8 التأمني لدى احدى ش��ركات التامني 
احلكومي��ة ع��ن طري��ق اب��رام عقد مع 
الشركة من قبل االدارة العامة )القسم 

املالي(.
-9 في حالة وجود س��لفة س��ابقة يتم 
اجراء التسوية القيدية او النقدية قبل 

صرف السلفة ويصرف املبلغ املتبقي.
واه��م املستمس��كات املطلوبة لغرض 

احلصول على السلفة:
-1تق��دم الهوي��ات التعريفي��ة )هوي��ة 
االح��وال املدني��ة – ش��هادة اجلنس��ية 
العراقية – بطاقة السكن – او البطاقة 

الوطنية(.
-2كت��اب من ال��وزارة او دائرة املس��تلف 
تؤيد بعدم تس��لمه سلفة من مصرفنا 
او املصارف االخرى واس��تمراره باخلدمة 
وتأييد راتبه الش��هري وان تتعهد دائرته 
باس��تيفاء االقساط الشهرية من راتبه 
وحتويله��ا الى املصرف عل��ى وفق أمنوذج 
الطل��ب املرفق ف��ي تعليم��ات املصرف 
خالل م��دة التتجاوز )10 اي��ام من تاريخ 
صرف الراتب( وفي حالة التأخير حتتسب 
فائ��دة تأخيرية بنس��بة )%2( بعدد ايام 
التأخير م��ن تاريخ االس��تحقاق ولغاية 
تاري��خ التس��ديد اضاف��ة ال��ى الفائدة 
القانونية )التعاقدية( ويوقع االمنوذج من 
قب��ل الدائرة االدارية في الوزارة او الدائرة 

املعنية.
وكان��ت وزارة املالي��ة ق��د وافق��ت ف��ي 
18 ايل��ول املاض��ي عن اطالق الس��لف 

الش��خصية للموظف��ني والبالغ��ة 10 
ماليني دينار الغراض مختلفة وحس��ب 

الضوابط والتعليمات.

وزير املوارد املائية لـ"الصباح اجلديد": 
أعمال الصيانة في سد املوصل 

مستمرة.. وال حاجة إلنشاء سد بديل
ويؤكد اجلنابي إن "إجراءات حماية س��د 
املوصل تعّد أولوي��ة أولى لدى احلكومة 
ورئي��س مجلس الوزراء حي��در العبادي"، 
مس��تدركاً إن "س��د املوصل اآلن أفضل 
مم��ا كان عليه ف��ي الوقت الس��ابق )..(، 
وإجراءات التحش��ية هي احل��ل الوحيد 
املتوف��ر لدينا، وس��نواصل العمل بهذه 

اآللية".
وبش��أن األنباء التي أفادت بعرض اجلانب 
العراقي��ة  احلكوم��ة  عل��ى  األميرك��ي 
إنشاء س��د آخر في موقع بديل خشية 
من انهيار س��د املوص��ل، أكد اجلنابي إن 
"ذل��ك املوضوع لم يتم طرحه مطلقاً"، 
متس��ائالً "ملاذا ننشئ سداً آخر بدالً عن 
س��د املوصل؟. الس��د يعم��ل بانتظام 

وبصورة طبيعية!".
م��ن جهت��ه، أك��د مدي��ر س��د املوصل 
املهن��دس رياض عز الدين علي إن "وضع 
السد مطمئن"، الفتاً إلى إن املالك الذي 
يعمل في الس��د اكتس��ب خبرة كبيرة 

من الشركة اإليطالية.
ويق��ول علي ف��ي حديث م��ع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "وض��ع س��د املوص��ل حلد 
اآلن مطمئ��ن، م��ن خ��الل وج��ود مالك 
متخص��ص أكتس��ب خبرة ف��ي إدامة 
التحش��ية"، مبيناً  أعم��ال  واس��تمرار 
إنه "مع اس��تمرار أعمال التحشية فال 

يوجد قلق على سد املوصل".
وأش��ار علي إلى إن "وزارة امل��وارد املائية 
ومجلس ال��وزراء يولون اهتمام��اً كبيراً 
بس��د املوصل، بكونه من أهم املشاريع 

االستراتيجية املائية للعراق".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

االرهاب��ي  داع��ش  تنظي��م  أق��دم 
عل��ى ح��رق عش��رات املن��ازل بع��د 
نه��ب محتوياتها لرفض س��كانها 
مرافقت��ه باجتاه أحياء أخ��رى، فيما 
يناشد أهالي االحياء القدمية بايقاف 
القصف باالس��لحة الثقيلة لوقوع 
اصابات عديدة وتدمي��ر العديد من 

املنازل االهلة بالسكان.
وق��ال مص��در امني عراق��ي مطلع 
في محافظة نين��وى الى "الصباح 
اجلدي��د" ان "عناص��ر تنظيم داعش 
االرهابي اقدموا على حرق عش��رات 
املن��ازل في اجلانب االمي��ن من مدينة 
املوصل بع��د ان نهب��وا محتوياتها 

وخاصة املواد الغذائية".
وأضاف "ان اهالي هذه املنازل رفضوا 
مرافق��ة عناص��ر التنظي��م وت��رك 
بيوتهم والتوجه نحو احياء أخرى ما 
زالت بقبضة العدو، بس��بب احلالة 
املأس��اوية التي يعيشونها في ظل 
ش��ح كبير في املواد الغذائية فضال 
عن أن اغلب املن��ازل في االحياء غير 
احملررة مكتظة بالس��كان بنحو غير 

مسبوق".
وكان تنظي��م داعش قد اقتاد املئات 
م��ن العائالت من اغلب األحياء التي 
اضطر لالنس��حاب منه��ا حتت وقع 
ضربات القوات العراقية املشتركة، 
ويجبر الس��كان على ايج��اد منازل 
لهم في االحي��اء التي ما زالت حتت 
س��يطرته، حيث يتم استضافتهم 

من قبل السكان االصليني.
ان  ال��ى  نفس��ه  املص��در  ولف��ت 
"عمليات احل��رق للمنازل وقعت في 
الش��قق  اليرم��وك ومنطقة  ح��ي 
التابع��ة له، فضال ع��ن أحياء أخرى 
مجاورة، في إج��راء انتقامي متوقع 

من عناصر داعش االجرامية".
عل��ى صعي��د آخر، ناش��د ناش��ط 
حقوق��ي ومدني موصل��ي القيادات 

للقص��ف  بدي��ل  بايج��اد  االمني��ة 
باالس��لحة الثقيل��ة عل��ى االحياء 

القدمية في مدينة املوصل.
وقال الناش��ط لقمان عمر الطائي 
ل��� "الصب��اح اجلدي��د" ان "االحياء 
القدمي��ة باجلانب االمي��ن يبلغ عددها 
12 حياً، وطرازها العمراني قدمي جداً، 
والكثير منها مش��يدة مبادتي احلجر 
واجل��ص، ولألس��ف فإنه��ا تته��دم 
بس��هولة عن��د اصابته��ا بقذائف 

االسلحة الثقيلة".
واض��اف إن "اغلب البي��وت في هذه 
االحياء يعيش بها عدة عائالت معاً، 
النهم يلجأون الى املنازل التي فيها 
س��راديب لالحتماء من االشتباكات 

اجلاري��ة، ولألس��ف بع��ض العائالت 
تهدم��ت منازلهم فوقهم بس��بب 
القصف باالسلحة الثقيلة وبسبب 
مفخخات تنظيم داعش االرهابي".

االمنية  "القي��ادات  الطائ��ي  ودع��ا 
ال��ى ايجاد بديل آخر عن االس��لحة 
الثقيل��ة في االحياء القدمية حلماية 
املدنيني، أس��وة باملعرك��ة النظيفة 
التي حصلت في الس��احل االيس��ر 
حيث لم يكن هنالك خسائر كبيرة 
ف��ي املن��ازل بالرغ��م من شراس��ة 
املقاومة التي ابداها عناصر تنظيم 

داعش هناك".
اجل��وي  القص��ف  ان  "كم��ا  وتاب��ع 
االرجتاجي��ة  والقناب��ل  بالصواري��خ 

يلحق ضررًا أيض��اً باملنازل املكتظة 
بالس��كان، في حني ينبغي االعتماد 
عل��ى الطيران املروح��ي الذي ميكنه 
بالرشاش��ات  األه��داف  معاجل��ة 
أذى  إيق��اع  دون  م��ن  املتوس��طة، 

باملدنيني".
االحي��اء  اهال��ي  اوض��اع  وح��ول 
غي��ر احمل��ررة، اف��اد الطائ��ي بالقول 
"وضعه��م م��ن س��يء الى أس��وأ، 
واملعاناة تزداد بس��بب اخلوف وش��ح 
الطعام واملاء الصالح للش��رب، مع 
انقطاع الكهرب��اء بنحو تام، وحتى 
االتصاالت مع بعضهم باتت صعبة 
ج��داً بس��بب نف��اد ش��حن اجهزة 

املوبايل اال ما ندر".

ان "بع��ض االحي��اء احمل��ررة  مبين��اً 
باالمين املتاخمة للمناطق الساخنة 
وضعها ما زال غي��ر مطمئن أيضاً، 
بسبب قيام داعش بقصف بعضها 
اله��اون، وحركة االس��واق  بقذائف 
ح��ذرة، لكن بعض الباع��ة يقومون 
الغذائي��ة  وامل��واد  اخلض��ار  بنق��ل 
بواسطة عربات خشبية يتم جرها 

من قبل اصحابها".

مسلحون يقتلون 5 دواعش
في اجلانب االمين

تبنت مجموعة مسلحة تطلق على 
نفس��ها املقاومة الوطنية لصقور 
العس��كري  اجلن��اح  الربيع��ني/  ام 

عملي��ة لقتل 5 دواع��ش بعمليتني 
منفردتني.

وقال املكت��ب االعالم��ي التابع لها 
ف��ي بي��ان ل��ه ان��ه "مت اس��تهداف 
االرهابي الداعش��ي )اب��و اوس( كان 
يعم��ل بصفة محقق ف��ي األمنية 
و كان عس��كرياً في جيش العسرة 
ومت اس��تهدافه في داخ��ل منطقة 
17 مت��وز على أيدي أبط��ال صقور ام 
الربيع��ني،  وكذل��ك مت اس��تهداف 
مضاف��ة للدواعش في ح��ي النجار 
بواسطة رمانة يدوية ومت قتل 4 من 
عناصر داعش االرهابي بداية املدخل 
الرئيس��ي للحي املذكور على ايدي 

ابطال صقورنا".

أهالي المنازل رفضوا 
مرافقة عناصر التنظيم 
وترك بيوتهم والتوجه 
نحو أحياء أخرى ما زالت 
بقبضة العدو، بسبب 
الحالة المأساوية التي 
يعيشونها في ظل 
شح كبير في المواد 
الغذائية فضاًل عن 
أن أغلب المنازل في 
األحياء غير المحررة 
مكتظة بالسكان بنحو 
غير مسبوق

آثار حرائق داعش لبيوت أحياء اجلانب األمين

في إجراء انتقامي بعد شعوره بالخذالن

داعش يعاقب أهالي أيمن الموصل بحرق منازلهم بعد نهب محتوياتها
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بغداد - الصباح الجديد: 

والفنية  الهندسية  املالكات  أكملت 
واحلرفية ف��ي وزارة الكهرباء األعطال 
والعوارض الفني��ة التي تعرضت لها 
ش��بكات التوزيع في مناطق متفرقة 
من العاصمة بغداد وعموم احملافظات 
ج��راء هطول األمطار وهب��وب الرياح 
التي��ار  إنقط��اع  ال��ى  أدت  والت��ي   ،
الكهربائي نتيجة خروج املغذيات عن 

العمل .
وق��ال املهن��دس عم��ر رش��يد خلف 
مدي��ر توزيع كهرب��اء الك��رخ املركز ، 
ان مالكات��ه الفني��ة ف��ي القطاعات 
والصيان��ات أكمل��ت جمي��ع أعمال 
الصيان��ة الفوري��ة والضروري��ة على 
شبكات التوزيع في األحياء واملناطق 
الس��كنية ضمن الرقع��ة اجلغرافية 
حلدود مسؤولية قطاعاتنا والصيانات 
التابعة لها كذل��ك مناطق األطراف 
ف��ي ابي غري��ب وخان ض��اري والنصر 
والس��الم وغيرها .. أضافة الى مركز 
الك��رخ ، مبين��اً ان أعم��ال الصيانة 
شملت اس��تبدال احملوالت املعطوبة 
بأخرى جديدة واصالح األضرار األخرى 
كتقطع األسالك أو انصهارها نتيجة 
التالمس مع عوامل خارجية كتداخل 
أغصان األشجار مع مكونات الشبكة 

الكهربائية .
وأش��ار عم��ر ال��ى أن ف��رق الصيانة 
أمنت كذلك عم��ل املغذيات اخلاصة 
مبضخات اجملاري وتصريف مياه األمطار 
ومبا يكفل أستمرار عملها لتحاشي 
ف��ي  األمط��ار  مي��اه  ح��االت جتم��ع 
الش��وارع العامة واملناطق السكنية 
وبالتنسيق مع فرق الصيانة التابعة 

ألمانة بغداد ..
وأض��اف مدي��ر توزيع كهرب��اء الكرخ 
املرك��ز أن��ه مت كذل��ك تأم��ن إع��ادة 
املغذي��ات اخلارج��ة ع��ن العم��ل في 
املناط��ق الس��كنية وبس��بب س��وء 

األحوال اجلوية بع��د أن مت إعادة توزيع 
األحمال الكهربائية وحسب معدالت 
األحمال التي مت تس��جيلها في وقت 

سابق والتي تخص كل مغذي .
يذكر أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت 
في وقت س��ابق ع��ن تنظيم حمالت 
لتحسن وتنظيف ش��بكات التوزيع 
داخ��ل املناطق الس��كنية ، وبينت أن 
فرق الصيانة التابعة ملديريات التوزيع 

التابعة لها ش��نت حمالت واس��عة 
ألزالة أغصان األش��جار املتداخلة مع 
األس��الك الكهربائية والتي تس��بب 
نتيجة  الكهربائ��ي  التي��ار  أنقط��اع 
عملية التالمس التي تسبب سقوط 
املغذيات أو خروجها عن العمل فيما 
دعت املواطنن الى التعاون مع الفرق 
الفنية والصيانة من أجل أمتام عملها 
خدمة للصالح العام ولضمان دميومة 

وتالفي  الكهربائي  التيار  واستمرارية 
ح��االت االنقط��اع التي تتع��رض لها 

شبكات التوزيع وتعوق عملها .
كم��ا أعلن��ت وزارة الكهرب��اء ع��ن 
البدء بتطبيق مش��روع خصخصة 
قطاع التوزيع للتخلص من الفساد 
وضمان التوزي��ع العادل بن املناطق 
وجباية أجور الطاقة، وأكدت احالة 
أول رقعة ف��ي منطقة زيونة وفيما 

أشارت إلى تقسيم مناطق العراق 
ال��ى 180 رقع��ة جغرافي��ة، دع��ت 
إلى  للقط��اع  بالدخ��ول  الراغب��ن 

تقدمي طلباتهم للوزارة..
وأكدت الوزارة أن الهدف من تطبيق 
مش��روع خصخصة قطاع التوزيع 
ه��و للتخلص من الفس��اد وضمان 
التوزيع العادل بن املناطق واستقرار 

املنظومة الكهربائية«، 

أضافة الى أن املش��روع س��ينتظم 
اجلباية وتكون هناك زيادة في واردات 
الكهرباء بشكل واضح مما ينعكس 
عل��ى ترش��يد االس��تهالك وزي��ادة 

ساعات التجهيز وتقليل«.
الضائع��ات وحتس��ن جباي��ة أجور 
االستهالك، متهيداً لتطبيقها على 
بقية املناطق ف��ي العاصمة بغداد 

وعموم احملافظات . 

كهرباء الكرخ تعيد إصالح المغذيات الخارجة عن الخدمة 

أكملت مالكات 
كهرباء الكرخ 

المركز في 
القطاعات 

والصيانات جميع 
أعمال الصيانة 

الفورية والضرورية 
على شبكات 

التوزيع في األحياء 
والمناطق السكنية 

مدير توزيع كهرباء الكرخ/ املركز يشرف على إعادة املغذيات اخلارجة عن اخلدمة

سوق النخاسة .. 
إنتاج عولمي جديد

االيزيدية مجموع��ة عرقية ذات مجتمع مغلق 
نتيجة احلروب واالضطهاد الذي مورس بحقهم 
، مم��ا جعله��م يحيط��ون ديانته��م بهالة من 
الس��رية والغم��وض ، يعي��ش معظمهم قرب 
املوص��ل في منطق��ة جبال س��نجار ، تعرضوا 
عب��ر التاري��خ ال��ى اكثر م��ن 72 حمل��ة ابادة ، 
آخرها الهجمات التي قام بها تنظيم »داعش« 
وس��يطرته على مناطقهم ، مم��ا ادى الى قتل 
املئات منهم وس��بى اعداد كثيرة من النس��اء 
واالطفال وهجرة اآلالف منهم هربا من البطش 

واالبادة.
هم موحدون ، يؤمنون بتناسخ االرواح ، يواجهون 
الش��مس بصلواتهم ، باعتقادهم ان اهلل خلق 
من نوره س��بعة مالئكة ، اوكلها مهمة الكون 
، أم��ا »ط��اووس ملك«هو الش��خصية احملورية 
واالكث��ر ش��هرة ف��ي ديانتهم وهو اس��م من 
اسماء اهلل بالنسبة لهم ، غير املعتقد من غير 
االيزيدية الذين حرفوه على انه »الشيطان« مما 

ادى الى وصفهم بعبدة الشيطان.
 في س��نة 2014 كان الغزو م��ن قبل تنظيم » 
داع��ش« على منطقة س��نجار ، وكانت تعامل 
الطائفة االيزيدية على انها مرتدة عن االسالم 
»مش��ركة« يطب��ق عليه��ا م��ا يطب��ق عل��ى 
املشركن من هنا بدأوا معاملتهم كالرقيق من 
قبل املقاتلن عداك عن س��بى النساء وبيعهن 

بسوق النخاسة وكأننا بعصر اجلاهلية .
هن��ا عتبنا عل��ى املنظم��ات االنس��انية واألمم 
املتح��دة بالتحدي��د الت��ي تناس��ت قضيتهم 
والظل��م واجلور الذي القوه، م��ن دون حمايتهم 
او املطالب��ة بحريتهم ، مما جعلنا نتعاطف مع 
قضيتهم وخاصة بعد  التعدي على أراضيهم 
وتشريدهم وتهديد حياتهم واهمال حقوقهم 
كمواطنن يعيشون على ارض دولة عربية  لها 
كيانه��ا ، فالعذاب الذي الق��وه ال يقبله العقل 
وال الع��رف وال الدي��ن ، مم��ا جعلنا  نتس��اءل ما 
ه��و الذنب الذي اقترفه االيزيديون لكي ينتهك 

حقهم في مزاولة احلياة الكرمية. 
ونحن على مش��ارف عي��د االم وعيد املرأة الذي 
يحتف��ي بها العالم وقضية نس��ائهم ما تزال 
عالق��ة ومصيره��ن مجهول ، اي عيد س��يمر 
عل��ى امهاته��ن واوالده��ن مجهول��ي املصبر ، 
فم��ن غير املقبول االضطه��اد التي تتعرض له  
املرأة في مجتمعاتهم والس��بى وبيع االطفال 
ال��ذي حصل في دولنا العربي��ة وعلى مرأى من 
العال��م لتكون وصم��ة عار عل��ى مجتمعاتنا 
ونح��ن بعصر االنترنت والعال��م املتحضر الذي 
بدأ بدراس��ة كيفية العيش على املريخ ، ونحن 
ما زلنا  نعي��ش  التخلف والهمجية في عاملنا 

العربي .
وهن��اك عت��ب ايض��ا« عل��ى احلكوم��ات التي 
تفكر باملطالبة بتش��ريع قانون يشجع الرجال 
عل��ى ال��زواج بام��رأة اخ��رى وتقدمي ب��دل مادي 
لتش��جيعهم عل��ى ذلك ، بدال« م��ن املطالبة 
باعادة الفتيات االيزيديات الى بلدهن  وحتريرهن 
من اي��ادي الطغ��اة ، هنا يبدأ الوع��ي وااللتزام 
بحقوق املرأة واحترام شعورها ، وتثبيت ارادتها 
وتثقيفها لتك��ون عنصرا« منتجا« في اجملتمع 
بدالم��ن املتاج��رة به��ا وتزويجها بآخ��ر ، فمن 
املعي��ب ونحن في القرن الواحد والعش��رين ان 
نصل الى هذا املس��توى من االنحدار االخالقي ، 
اذا كانت هناك ميزانية لتحفيز الرجل أن يتزوج 
بأخرى.. فلتكن هذه امليزانية بانشاء  مؤسسات 
للدولة  تؤمن من خالله��ا  فرص عمل لالرامل 
واملطلقات وعائالت الشهداء وتكفيهم ماديا« 

وتخفف عنهم أعباء احلياة.. 

*كاتبة لبنانية  

بغداد - الصباح الجديد: 

بحث وزير التخطيط الدكتور سلمان 
اجلميلي م��ع رئيس جلنة االس��تثمار 
النيابية النائب ج��واد البوالني  ووفد 
من رجال االعمال برئاس��ة رئيس احتاد 
املقاول��ن العراقي��ن علي الس��نافي 
، الي��ات تس��هيل اج��راءات تس��ديد 
مس��تحقات املقاول��ن املترتبة بذمة 
بتنفي��ذ  قيامه��م  ع��ن  احلكوم��ة 
املشاريع االستثمارية خالل السنتن 
االخيرتن ولم يتم تس��ديدها بسبب 
االزمة املالية التي واجهها العراق من 

جراء تراجع اسعار النفط.
وذكر بيان اصدره املكتب االعالمي في 
وزارة التخطيط ان اجلميلي اكد خالل 
اللقاء س��عي احلكومة إلى تس��ديد 
بواس��طة  املقاول��ن  مس��تحقات 
التي  املس��يلة  الس��ندات احلكومية 
يصدرها  البنك املركزي العراقي  بعد 
اج��راء عملي��ات التدقي��ق املالي  من 
قبل دي��وان الرقابة املالي��ة .. مضيفا 
ان نس��بة التسديد للمش��اريع التي 
جت��اوزت نس��ب االجناز فيه��ا ال�)85%(  

ش��ريطة   100% بنس��بة  س��تكون 
تعهد املقاول باجناز املشروع بالكامل 
فيما سيتم تس��ديد نسبة %40 من 
مستحقات املشاريع التي تقل نسبة 
االجن��از فيه��ا عن %85 .. كاش��فا عن 
اجن��از تدقيق نحو ترلي��ون و300 مليار 
دينار وس��يتم اطالقها للمستحقن 
وس��يكون لهذا املبلغ اثرا واضحا في 
حتريك السوق وتدوير عجلة االقتصاد 

بنحو عام.
اجلميلي اش��ار وبحس��ب بيان الوزارة 
إل��ى ان  جلن��ة الش��ؤون االقتصادي��ة 
الوزاري��ة اتخ��ذت في االون��ة االخيرة 
جملة من القرارات واالجراءات املهمة 
الداعمة للقطاع اخلاص وحتمي املنتج 
الوطني..مبين��ا ان اللجن��ة وضع��ت 
اس��تضافة  تعتم��د   عم��ل  خط��ة 
اجله��ات املعنية ملعرف��ة الواقع لكل 
حالة وبالتالي تس��هيل مهمة اتخاذ 
الق��رار او التوصية الالزمة بش��انها..

مؤكدا ان قط��اع املق��اوالت العراقي 
ميثل ركيزة اساسية في عملية البناء 
التنموي مما يتطلب ايالء هذا القطاع 
االهتمام املطلوب لك��ي يكون فاعال 
في توس��يع عملي��ة االس��تثمار في 

البلد .. الفتا إل��ى ان وزارة التخطيط 
اتخ��ذت جملة من االجراءات التي من 

ش��أنها دعم عمل املقاولن من بينها 
التصنيف اخلاصة  اجراءات  تس��هيل 

بشركات املقاوالت واملقاولن ومنحها 
فت��رة  خ��الل  املطل��وب  التصني��ف 

زمنية قصيرة ، فيما كانت تس��تغرق 
ع��دة اش��هر ف��ي مراح��ل س��ابقة، 
داعي��ا املقاولن إلى تق��دمي افكارهم 
ومقترحاتهم التي من شأنها تطوير 
واقع عمل ال��وزارة فيما يتعلق بعمل 

قطاع املقاوالت.
إل��ى ذلك اكد رئيس جلنة االس��تثمار 
النيابي��ة النائب جواد البوالني ضرورة 
االسراع بحس��م قضية مستحقات 
املقاولن العراقين الن ذلك سيسهم 
ف��ي تنش��يط حرك��ة التنمي��ة بعد 
حالة  الركود الكبيرة التي  ش��هدها 
االقتصاد العراقي بسبب االزمة املالية 
.. موضحا ان جلنة االستثمار النيابية 
مس��تعدة لتبن��ي  ودع��م اخلط��وات 
التي تتخذها وزارة التخطيط او جلنة 
الش��ؤون االقتصادية الوزاري��ة او اية 
جه��ة اخرى ته��دف إلى دع��م قطاع 
املق��اوالت وتوفي��ر البيئ��ة املناس��بة 

لعمل املقاولن
البوالن��ي دعا اجله��ات احلكومية الى 
زي��ادة س��اعات العم��ل ف��ي الدوائ��ر 
واملؤسسات املعنية مبلف مستحقات 
املقاولن سواء كانوا في وزارة املالية او 
دي��وان الرقابة املالية او البنك املركزي 

من اجل االس��راع في حسم موضوع 
املستحقات الذي استغرق وقتا طويال 
االم��ر الذي انعكس س��لبا على واقع 

االستثمار في البلد.
م��ن جانب��ه اس��تعرض رئي��س احتاد 
املقاول��ن العراقي��ن علي الس��نافي 
مجموع��ة م��ن القضاي��ا املتعلق��ة 
بقطاع املق��اوالت ومن بينها اجراءات 
التصني��ف  هوي��ة  عل��ى  احلص��ول 
املمنوحة م��ن قب��ل وزارة التخطيط 
وايج��اد احللول واملعاجلات للمش��اريع 
املتوقفة بسبب االزمة املالية  ومعاجلة 
مس��ألة الغرام��ات املترتب��ة عليه��ا 
وكذلك اليات سحب العمل في تلك 
املش��اريع .. مبينا انه ملس دعما كبيرا 
من قب��ل وزارة التخطيط للمقاولن 
العراقين بنحو عام .. مش��يرا إلى ان 
املقاولن تعرضوا خالل الفترة املاضية 
إل��ى الكثير من املش��اكل والضغوط 
االجتماعي��ة واملالي��ة بس��بب ع��دم 
تس��ديد مس��تحقاتهم .. معبرا عن 
امله في يتم حسم هذا امللف باسرع 
وقت ممكن وضم الوفد مجموعة من 
رجال االعم��ال واملقاولن في عدد من 

احملافظات.

تقرير

وزير التخطيط يبحث آليات تسهيل تسديد مستحقات المشاريع الحكومية 
بالتنسيق مع لجنة االستثمار النيابية واتحاد المقاولين العراقيين 

جانب من اللقاء

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

شيخ عشيرة العابد هيثم الفضيح يدعو الحكومة
 إلى ضرورة االهتمام بالوقع الزراعي

ناش��د الش��يخ هيثم س��عيد عناد 
الفضيح ش��يخ عام عشيرة العابد 
في العراق احلكومة املركزية واحمللية 
الى ضرورة االهتمام بالواقع الزراعي 
وقال في حوار خاص للصباح اجلديد 
ان الزراع��ة متثل عص��ب احلياة وهي 
الغذاء الرئيسي لألنسان والميكن الي 
امة ان تنهض من غير موارد زراعية، 
منتقداً تقاع��س واداء احلكومة من 
ع��دم االهتمام به��ذا اجلانب احليوي 
املهم جداً وطالب الى ضرورة االسراع 
بصرف مستحقات الفالحن املالية 
كذلك ابدى اس��تغرابه من القوانن 
التي اخذت مأخ��ذاً كبيراً من كاهل 
الفالح ومنه��ا قانون االيجارات الذي 
طال��ب الف��الح بأث��ر رجع��ي حيث 

اصبح س��عر الدومن االن سبعة االف 
ونصف باث��ر رجعي اما ف��ي العهد 
الس��ابق اي��ام النظ��ام الصدام��ي 
فقد كان س��عره )80,0000( دينار مما 
اثرتأثير س��لبياً على الواقع الزراعي 
للطبق��ة  االقتص��ادي  والوض��ع 
الفالحي��ة واضاف ان م��ن االجراءات 
التعس��فية للحكومة ضد الفالح 
هو قيام احلكومة بتخفيض اس��عار 
الذي  االمر  االس��تراتيجية  احملاصيل 
ادى ال��ى حالة وجود ع��دم توازن من 
ناحية ش��راء البذور واالس��مدة من 
السوق احلرة حيث ان الدولة تشتري 
احملاصيل بأس��عار اقل من االس��عار 
الت��ي يت��م به��ا ش��راء االس��مدة 

واملبيدات والبذور .

وفي نهاية احلوار ناشد الشيخ هيثم 
حكومة رئي��س الوزراء واملس��ؤولن 
الوطني��ن والش��رفاء منه��م قائالً 
ان الزراع��ة هي النف��ط الدائم وهي 
عص��ب احلي��اة والق��وة االقتصادية 
الضارب��ة وان محافظة واس��ط هي 
س��لة خبز العراق لذا نرجو االلتفات 
واالهتم��ام  الزراع��ي  اجلان��ب  ال��ى 
باالف��الح ودعمه بكل املس��تلزمات 
الزراعية باملبيدات والبذور واالسمدة 
وحت��ى الوق��ود الكاف��ي م��ن الكاز 
واب��دى الش��يخ هيث��م تفاؤل��ه بان 
نهض��ة  القادم��ة  املرحل��ة  تك��ون 
زراعي��ة يعم خيرها عل��ى البالد في 
حالة صح��وة احلكومة لهذا اجلانب 

الفعال واحليوي .

بغداد - الصباح الجديد: 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ناقش��ت 
االجتماعية محاور التنمية البشرية 
لقط��اع  الراه��ن  الوض��ع  وحتلي��ل 
التنمي��ة االجتماعي��ة ف��ي الب��الد 

وذلك ضم��ن مقررات خطة التنمية 
الوطنية لالعوام 2022-2018. 

وقال مدير دائرة التخطيط واملتابعة 
ف��ي الوزارة عصام عب��د اللطيف ان 
الدائرة عقدت اجتماع��ا مع مديري 

اقس��ام التخطيط في دوائر الوزارة 
ملناقش��ة خطة التنمي��ة الوطنية 
م��ن حي��ث املش��كالت االجتماعية 

التي تواجه اجملتمع. 
واض��اف مدي��ر الدائ��رة وزارة العمل 

لديها خططا وبرامج عدة ملواجهة 
املش��كالت االجتماعي��ة م��ن خالل 
اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا للفئ��ات 
كاليتام��ى  اجملتم��ع  ف��ي  الهش��ة 
واملتس��ولن  واملس��نن  واملعوق��ن 

واملشردين وغيرهم. 
واوضح عب��د اللطيف انه مت االتفاق 
عل��ى حتديد موع��د لعق��د اجتماع 
دوائ��ر  م��ن  التخطي��ط  لقي��ادات 
)االحتياجات والتش��غيل واالحداث( 

التخطي��ط  اقس��ام  ومدي��ري 
والسياسات في الوزارة لغرض اعمام 
ورقة عمل خاص��ة باخلطة الوطنية 
عل��ى الدوائ��ر وبي��ان مالحظاته��م 

بشأنها. 

العمل تناقش خطة التنمية الوطنية الخمسية المقبلة 

حسين حسن*
اعلن��ت الش��ركة العام��ة للحدي��د والصلب 
التابعة لوزارة الصناعة واملعادن عن س��عيها 
جتهي��ز متلطب��ات وزارة النف��ط م��ن االنابيب 

احلديدية. 
وق��ال مدير مركز االعالم والعالقات العامة في 
الوزارة عبد الواحد الشمري ان الشركة منحت 
االولوي��ة ل��وزارة النفط  بتجهي��ز انتاجها من 
االنابيب احلديدية في خطوة لتلبية متطلبات 

اجلهة املستفيدة لدعم االنتاج الوطني .
واوضح مدير عام الشركة عباس حيال لكن ان 
وزير النفط جبار اللعيبي بحضور املديراملفوض 
للشركة الكويتية لصناعة االنابيب واخلدمات 
النفطية ومدير دي��وان محافظة البصرة وجه 
ش��ركتي نف��ط اجلن��وب واملش��اريع النفطية 

باعطاء االولوية واالهمية لالنتاج الوطني.
يذك��ر ان الش��ركة العامة للحدي��د والصلب 
ابرمت عقد مش��اركة مع الش��ركة الكويتية 
لصناع��ة االنابي��ب واخلدم��ات النفطية خالل 

عام )2014(.

الحديد والصلب 
تسعى لتجهيز النفط 

بإنتاجها من األنابيب



متابعة الصباح الجديد:

ناقش��ت وزارة العم��ل والش��ؤون 
رعاية  بهيئ��ة  االجتماعي��ة ممثلة 
ذوي االعاق��ة واالحتياجات اخلاصة 
مع ممثلي وزارات ) التعليم العالي 
والنقل  والتربية  والصحة  والعدل 
واالعم��ار  واملهجري��ن  والهج��رة 
االمم  تقرير  والتخطيط(  واالسكان 
املتحدة عن حقوق االشخاص ذوي 
االعاقة والتوصي��ات املوجهة الى 

العراق التي وردت فيه .
واكد وكيل الوزارة لشؤون العمل 
عب��داهلل  عبدالك��رمي  الدكت��ور 
ش��ال ان االجتماع التشاوري أتي 
بناء على دعوة م��ن وزارة اخلارجية 
ملناقش��ة التقرير االممي عن حقوق 
االشخاص ذوي االعاقة الذي صدر 
نهاية العام املنص��رم والتوصيات 
التي تخللته ، مضيف��ا ان العراق 
ام��ام اس��تحقاق دول��ي ف��ي عام 
2018  وعليه اعداد رد مناسب الن 
اجملتمع الدولي لديه اهتمام خاص 
بحق��وق ذوي االعاقة حول العالم 
، مبينا ان احل��وار البناء يقودنا الى 
وض��ع اخلط��وط الصحيح��ة للرد 

على التقرير.
وقال الدكتور عب��د الكرمي انه من 
امله��م اخذ التوصي��ات الواردة في 
التقري��ر ال��ذي اس��تقي من خال 
زي��ارات ميدانية وتقاري��ر اعامية 
وشهود عيان ، فضا عن معلومات 
منظمات اجملتمع املدني التي تعد 
ناشطة ومتمرسة في هذا اجملال.  
واشار الوكيل الى ضرورة التنسيق 
ووضع اخلطط الواقعية واالعتراف 
بوجود تقصير في بعض املفاصل 
برغم وجود اعمام��ات من االمانة 
ال��ى  ال��وزراء  ومجل��س  العام��ة 
ال��وزارات كاف��ة بض��رورة حصول 
املعوق��ن عل��ى حقوقه��م وعلى 
وفق ما منصوص بالقوانن ومنها 
قانون رقم 38 لسنة  2013 وعلينا 
وض��ع احلقائق كما ه��ي من اجل 
احلص��ول عل��ى الدع��م املطلوب 
لتصحيح الرؤية ع��ن مدى التزام 
العراق باالتفاقيات الدولية اخلاصة 

بحق��وق ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاص��ة ورفع اللبس ع��ن كيفية 

النظر لهذه الشريحة .
واوض��ح الوكيل ان��ه ال توجد في 
القاموس الدولي كلمة رعاية الن 
ذوي االعاقة اشخاص لهم حقوق 
ف��ي اجملتم��ع وال تنطب��ق عليهم 
صف��ة املرض احملت��اج للرعاية وهو 
االمر ال��ذي ايده رئيس هيئة رعاية 
ذوي االعاق��ة القاض��ي اصغر عبد 

الرزاق املوسوي .
املاحظ��ات  وج��ود  ان  واض��اف 
الس��لبية في التقري��ر برغم عدم 
وج��ود بعضه��ا امن��ا متث��ل فرصة 
للحص��ول عل��ى الدع��م الدولي 
اعطاء  مس��تلزمات  الس��تكمال 
احلق��وق فض��ا ع��ن ان رد الع��راق 

سيكون من منطلق قوي.

من جانبه ابدى ممثل وزارة الصحة 
والبيئ��ة بع��ض التحف��ظ عل��ى 
التقرير ك��ون ان كاتب التقرير لم 
يس��تمع الى رؤية وخطط اجلانب 
احلكومي ، مضيفا ان لدى الصحة 
35 مؤسسة تأهيلية تهتم بذوي 
االعاق��ة ، مبدي��ا تعاون��ه بوض��ع 
االمكاني��ات املتاح��ة ام��ام اعداد 
خط��ة وطني��ة لضم��ان تطبي��ق 

حقوق ذوي االعاقة. 
الى ذلك تطرق ممثل وزارة التعليم 
العال��ي ال��ى وجود ش��عبة تعنى 
واالحتياج��ات  االعاق��ة  ب��ذوي 
اخلاص��ة في مكتب وزي��ر التعليم 
وهو الش��يء ال��ذي بارك��ه وكيل 
وزارة العم��ل ووص��ف تخصي��ص 
مقع��د واح��د للدراس��ات العليا 
لذوي االعاق��ة بانه حالة متقدمة 

ونطمح للمزيد ، مطالبا وس��ائل 
االعام بزي��ادة التثقيف والتوعية 
بحقوق شريحة املعوقن وامتيازات 
قانون 38 التي مينحها لهم وعدم 
اقتصاره على راتب املعن املتفرغ .

فيما ذكرت ممثلة وزارة التخطيط  
ان ال��وزارة بص��دد اج��راء مس��ح 
ش��امل لفئة املعوقن في القريب 
ال��وزارة  العاج��ل وضم��ن خطط 

لعام 2017 .
وتعقيب��ا على ذلك ذك��ر الدكتور 
عب��د الك��رمي ان هيئ��ة رعاية ذوي 
قاع��دة  بوض��ع  ب��دأت  االعاق��ة 
بيان��ات الكترونية ل��ذوي االعاقة 
وبالتأكيد  واالحتياج��ات اخلاص��ة 
حتتاج تع��اون وزارة التخطيط في 
اجناز ذلك ومن خال تدريب املاكات 
االحصائي��ة ف��ي الهيئ��ة وايض��ا 

االس��تفادة م��ن املعلوم��ات التي 
متتلكها التخطيط بشأن املعوقن 
الن انشاء قاعدة بيانات متكاملة 
ميكن االس��تفادة منها في العديد 
من االمور منها تبسيط االجراءات 
، مطالب��ا الوزارات بارس��ال صورة 
ال��ى هيئة رعاي��ة ذوي االعاقة في 
ح��ال اتخ��اذ او اقامة اي��ة فعالية 

تخص املعوقن.
واكد ممثل اخلارجي��ة ان الوزارة لم 
تصل الى امكانية تلقي الشكاوى 
والرد عليها بس��بب حداثة تسلم 
العم��ل  وكي��ل  وعق��ب   ، املل��ف 
بالقول ان قنوات تلقي الش��كاوى 
اصبحت متعددة بس��بب التطور 
التكنولوج��ي وال توج��د هنال��ك 
مشكلة فقط نحتاج الى خطط 

وتوجيه في ذلك. 

وجرت خ��ال االجتماع مناقش��ة 
وط��رح لألف��كار اغن��ت املوض��وع 
املطروح ، وقال الدكتور عبد الكرمي 
ان الدق��ة والش��مولية والوضوح 
مقرون��ة بوض��ع خط��ط اعامية 
من اصحاب الكفاءة واملهنية من 
قبل فريق متم��رس جتعل الصورة 
واضح��ة امام اجملتم��ع الدولي عن 
م��ا يقدم��ه الع��راق ملن��ح حقوق 

االشخاص ذوي االعاقة . 
ختام��ا مت االتف��اق على اس��تمرار 
عقد اللقاءات بن االطراف املعنية 
من اجل بلورة وتوحيد االفكار في 
ورقة عمل تتولى اللجنة املركزية 
الت��ي ش��كلت بحس��ب م��ا قال 
ممثل وزارة الع��دل تقدميها بصورة 
رس��مية ال��ى املنظم��ة الدولية 

يونامي.
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 أمام العراق 
استحقاق دولي 
في عام 2018  
وعليه إعداد 
رد مناسب ألن 
المجتمع الدولي 
لديه اهتمام 
خاص بحقوق 
ذوي اإلعاقة حول 
العالم 

جانب من االجتماع

اّطلعت على توصيات التي صدرت نهاية العام المنصرم 

العمل تناقش تقرير األمم المتحدة عن حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة

مدينة بغداد المائية المغلقة 

بغداد - خالد محمد: 

جتاوز التحدي��ات واختص��ار الزمن لبناء 
اقتص��اد فاعل في ظ��ل مرحلة التحول 
الى اقتصاد الس��وق املفت��وح يتطلبان 
قطاعا خاصا حقيقيا ميلك القدرة على 
االجناز المتاكه امل��اءة املالية والقدرات 
التنفيذية والدخول الى املنافس��ة التي 
حتق��ق املنفعة ف��ي جمي��ع القطاعات، 
وتات��ي هيئ��ة اس��تثمار بغ��داد لتمنح 
رخصة استثمارية جديدة تتمثل بصرح 
يعد االول على مستوى العراق واملنطقة 
»انش��اء مدينة مائية مغلق��ة كبيرة« 
س��وف ترى النور خ��ال النص��ف االول 
من العام احلال��ي دون ان تكلف ميزانية 

الدولة اي مبلغ.
ممث��ل وزارة الش��باب والرياضة املش��رف 
على املش��روع ابراهيم عب��داهلل عيدان  
ق��ال: مت من��ح اج��ازة اس��تثمارية م��ن 
هيئ��ة اس��تثمار بغداد ملش��روع املدينة 
املائية املغلق��ة في بغ��داد والتي حتمل 
مواصفات نوعية وتصميمية من افضل 
املراكز في العال��م، وتنفيذها يعد اجنازا 

لوزارة الشباب والرياضة وهيئة استثمار 
بغداد.

واك��د ان املش��روع يع��د االول من نوعه 
في العراق وهو نس��خة مطورة ملشاريع 
مدن مائية في دول اقليمية، ينجز خال 
النص��ف االول م��ن العام احلال��ي، الفتا 
الى ان��ه ينفذ بطريقة البناء اجلاهز فوق 
االس��س الكبيرة وهذا يعتمد الول مرة 

في العراق.
عبداهلل ب��ن ان املش��روع يحقق جدوى 
اقتصادية كبيرة للبلد، داعيا الى اختيار 
لتطوير جميع  احلقيقية  االس��تثمارات 
القطاعات االنتاجي��ة واخلدمية واختيار 
من ميلك الق��درة الفعلية على التنفيذ 
ودعم��ه تنظيمي��ا لتس��هم ف��ي بن��اء 
العراق عبر االس��تثمار مستفيدين من 

جتارب بلدان اقليمية وعاملية. 
عضو منتدى بغداد االقتصادي جاس��م 
العرادي اف��اد بتصريح ان »العراق بامس 
احلاج��ة الى جه��د اس��تثماري حقيقي 
يس��هم بش��كل فاعل في بناء البلد«، 
الفتا الى اهمية ان يتم اختيار الشركات 
االس��تثمارية الت��ي متلك امل��اءة املالية 

والتقانات التنفيذية املتطورة.

واش��ار ال��ى ض��رورة الوقوف عن��د واقع 
الش��ركات االس��تثمارية الت��ي ترغ��ب 
بالعمل ف��ي العراق وكذلك الش��ركات 
احمللية التي تش��ارك مبناقص��ات تنفيذ 
املشاريع، حيث تتطلب العملية معرفة 
املالي��ة  وامل��اءة  التنفيذي��ة  الق��درات 
واالعمال املماثلة التي نفذت من اجلانب 
النوع��ي وما متتلك��ه من خب��رات ولها 

مشاركات في دورات تدريبية نوعية.
 العرادي اثنى على مشروع املدينة املائية 
وطالب هيئة اس��تثمار بغ��داد بالعمل 
على اختيار الش��ركات الت��ي ميكنها ان 
تأتي برؤوس االموال وتبني العراق وحتقق 
املنفع��ة لطرف��ي العملية وه��ذا ميثل 
االستثمار احلقيقي ال أن تعتمد الشركة 

على تخصيصات اخلزينة العامة. 
يذك��ر ان مدينة بغداد تفتقر الى منافذ 
ترفيهي��ة مبس��توى عامل��ي، االم��ر الذي 
يق��ود العوائل بالبحث عن متنفس��ات 
ترفيهية خ��ارج البلد، ينتج عنها خروج 
اموال كبيرة الغراض س��ياحية ميكن ان 

تستثمر محليا.
ف��وزي  االس��تثماري  بالش��أن  اخملت��ص 
محمد قال: ان »مش��روع املدينة املائية 

ال��ذي احالت��ه وزارة الش��باب والرياضة 
يعد من املشاريع االس��تثمارية الفريدة 
املواط��ن،  يحتاجه��ا  والت��ي  واملهم��ة 
وينفذه القطاع اخل��اص وفق املواصفات 
النوعية العاملية.واش��ار ال��ى ان املتتبع 
للمش��روع يجده ينفذ باسلوب العمل 
التكامل��ي املتواصل حي��ث يتم اكمال 
الكت��ل اخلرس��انية ف��ي بغ��داد وبذات 
الوقت ينفذ الهي��كل احلديدي من قبل 
شركات متخصصة في مدينة النجف 
االشرف، وهكذا متتزج جهود القطاعن 
العام واخلاص لتحريك سوق العمل في 

العراق.
محم��د لفت الى ان هذا املش��روع يوفر 
فرص عمل لشريحة واسحة من الشاب 
فضا عن محافظته على دورة راس املال 
داخ��ل البلد وما توفره هذه العملية من 
مبالغ كبي��رة للموازنة العامة االحتادية، 
حاثا على اهمية البحث في الش��ركات 
القادرة على تنفيذ املش��اريع بالش��كل 
االس��تثماري احلقيق��ي دون احلاجة الى 
التخصيصات املالية من الدولة، مطالبا 
اجله��ات ذات العاقة بالعمل على توفير 

جميع متطلبات جناح االستثمار.

تقرير

مشروع استثماري ترفيهي بمواصفات عالمية 

التنمية تمنح عددا من إجازات 
التأسيس لمشاريع صناعية

ألول مرة.. انطالق 
حملة تلقيح األطفال 
بالمكورات الرئوية 

صحة الرصافة تطلق 
حملة واسعة لمكافحة 

نواقل األمراض 

اعالم الوزارة 
منحت املديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة 
لوزارة الصناعة واملعادن عدد من اجازات التأس��يس 
ملش��اريع صناعية جديدة خال  شهر كانون الثاني 

املاضي.
وق��ال مدير مرك��ز االع��ام والعاق��ات العامة في 
الوزارة عبد الواحد الشمري ان املديرية منحت )89( 
اجازة تأسيس ملش��اريع صناعية موزعة على شتى 
الصناعات منها) الغذائية واالنشائية والكيمياوية 
واملعدنية والنس��يجية( ، مبينا ان محافظة بغداد 
احتل��ت املرتب��ة االول��ى بع��دد االج��ازات املمنوحة 
لشهر كانون الثاني بواقع )20( اجازة والعدد االكبر 
منها كان من نصيب الغذائية بعدد)13( مش��روعا 
صناعيا  تلتها محافظ��ة البصرة اذ احتلت املرتبة 

الثانية بهذ الصدد .
كما مت تخصيص)42( قطعة ارض لتأسيس املشاريع 
توزعت ب��ن محافظ��ات البصرة التي ح��ازت على 
النسبة االكبر منها ومن ثم محافظة كرباء ، كما 
منحت املديرية ايضا ش��هادات اكمال تأس��يس)7( 
مشاريع صناعية التي استوفت الشروط املطلوبة. 

اعالم الصحة 
باش��رت الف��رق التلقيحية ف��ي املراك��ز الصحية 
لقط��اع العدل للرعاي��ة الصحية االولي��ة التابعة 
لصحة الكرخ بأعطاء لقاح املكورات الرئوية للفئات 

العمريه شهرين واربعة اشهر وستة اشهر .
ويحمي لقاح املكورات الرئوية االطفال من التلوثات 
التي تس��ببها اجلرثومة املسماة – املكّورات الرئوّية 
وم��ن املمكن أن تؤدي هذه اجلرثوم��ة حلدوث أمراض 
مث��ل الته��اب األذن الوس��طى ، الته��اب الرئت��ن ، 

التهاب السحايا وتسمم الدم. 
من جانب اخر وفي الس��ياق نفس��ه نظم مسؤولو 
وح��دات التحص��ن ف��ي املراكز الصحي��ة عدد من 
الن��دوات القيت فيها محاض��رات من قبل املاكات 
الطبي��ة والصحية عن اس��تعمال لق��اح املكورات 

الرئوية .
والقت الدكتورة آالء ش��كر في مركز صحة العدل 
والدكتورة رمي قحطان محاضرتن بينتا فيهما نسب 
اجلرعات حس��ب الفئات العمرية املش��مولة ، كما 
اش��رف مدير مركز صحي الغزالي��ة الدكتور حيدر 
هاش��م على ماك فرق��ة تلقيح املك��ورات الرئوية 
وتاب��ع عملي��ة التلقيح من خال تقدمي االرش��ادات 

الصحية واللقاء مع مراجعي املركز الصحي .

بغداد - الصباح الجديد:
نفذت شعبة  السيطرة على اإلمراض االنتقالية في 
دائرة صحة بغ��داد / الرصافة   حملة ملكافحة نواقل 
األمراض في محات  متفرقة ضمن صحة الرصافة . 
وقالت الدكتورة خالدة سلمان مديرة  شعبة السيطرة 
على اإلمراض االنتقالية ان الفرق قامت بعمليات رش 
املبيدات  ملواجهة أمراض اللشمانيا واملاريا واالمراض 
االنتقالي��ة االخرى والتي ش��ملت العديد من املناطق 
الس��كنية ، مضيفة لقد مت التأكيد على املناطق ذات 
اخلط��ورة العالية واحلاوية على البرك واملس��تنقعات 
للتخلص من نواقل األمراض التي تتسبب في انتشار 

األمراض االنتقالية. 
وبينت الدكتورة سلمان أن عمليات الرش والتضبيب 
وردم املس��تنقعات  ستس��تمر خ��ال فت��رة الصيف 
احلالي من دون توقف لتشمل جميع املناطق السكنية 
إضافة إلى إلقاء محاضرات وإرش��ادات صحية وتوزيع 

فولدرات التوعية للوقاية من األمراض اإلنتقالية . 

اعالم الوزارة 
اوع��ز  وزير النفط جبار علي حس��ن 
عم��ل  ف��رق  بتش��كيل  اللعيب��ي 
بتنفي��ذ  للمباش��رة   متخصص��ة 
املش��اريع اخلدمي��ة ف��ي محافظ��ة 

البصرة.
واك��د الوزي��ر ان ال��وزارة عازمة على 
تنفيذ عدد من املش��اريع اخلدمية في 
احملافظة اولها سيكون تنفيذ مدينة 
س��ياحية في املفتية ومشروع اعادة 
تأهي��ل نه��ر العش��ار واع��ادة تأهيل 
س��اعة البصرة االثرية ومشروع بناء 
مدرسة امنوذجية ، فضا عن مشاريع 
اخ��رى . واوض��ح الوزير بع��د اطاعه 
عل��ى اخملطط��ات اخلاص��ة مبش��روع 
املفتي��ة وموافقت��ه عليه��ا  والت��ي  
تتضمن انش��اء موقع الساحل على 
ش��ط العرب الذي ستكون مساحته 
اكثر م��ن 85 دومنا ، اضافة الى مدينة 
مائية تنفذ على مساحة اكثر من 38 

دومنا تتضمن منتجعا مائيا وسياحيا 
لترفيه العائات ومتحفا مائيا ، كما 
يض��م املش��روع حديق��ة للحيوانات 
مس��احتها اكثر من 52 دومنا ، فضا 
عن ذلك اقام��ة مدينة رياضية تضم 
ملعبا مغلقا لكرة القدم ومس��بحا 
رياضي��ة  ومراف��ق  اوملبي��ا  رياضي��ا 
وترفيهي��ة ومطاعم على مس��احة 

تقدر باكثر من 15 دومنا .
واش��ار الوزير الى ان املشروع سينفذ 
على ع��دة مراحل بع��د تهيئة البنى 
التحتية للمشروع واعداد التصاميم 
اخلض��ر  للمس��احات  الهندس��ية 
واالبني��ة من قب��ل م��اكات القطاع 
النفطي ، موضح��ا ان املرحلة االولى 
س��تكون رفع االنق��اض املوجودة في 
املنطق��ة . واض��اف الوزي��ر ان بعض 
املراف��ق س��يتم عرضها لاس��تثمار 
مثل املدينة املائية وحديقة احليوانات 
ليك��ون تنفيذها وفق��ا للمواصفات 

معلم��ا  لتك��ون  احلديث��ة  العاملي��ة 
س��ياحيا يلي��ق باهال��ي محافظ��ة 
البصرة الذين عانوا الكثير على مدى 
السنوات السابقة ، فضا عما متثله 
احملافظة م��ن مكانة اقتصادية حيث 
تعد ش��ريان العراق النابض اقتصاديا 

وتاريخيا وثقافيا . 
االس��راع  بض��رورة  الوزي��ر  واوع��ز 
االداري��ة  االج��راءات  الس��تكمال 
بالتنس��يق مع  االصولية  واملوافقات 
الدوائر املعنية في احملافظة بالنسبة 

للمشاريع اخلدمية االخرى .
يذك��ر ان منطقة املفتية في البصرة 
تضم املستودعات النفطية ومنصات 
حتميل املنتج��ات النفطية وعددا من 
املنش��آت التابعة للوزارة ومقر هيئة 
توزي��ع اجلن��وب ومت نقلها ال��ى خارج 
املدينة متهيدا للمباش��رة باملش��روع 
لتحويلها م��ن منطقة صناعية الى 

مدينة سياحية وترفيهية . 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتجارة 
ع��ن  التج��ارة  وزارة  ف��ي  احلب��وب 
مناقش��ة اللجنة املركزي��ة العليا 
للتس��ويق مس��ودة اخلط��ة املعدة 

لتسويق احلنطة للموسم احلالي .
واوض��ح مدير عام الش��ركة رئيس 
اللجن��ة املركزية العليا للتس��ويق 
اخلش��الي خال  املهن��دس هيث��م 
ترؤسه االجتماع املشترك مع ممثلي 
دائ��رة التخطيط ف��ي وزارة الزراعة 
الب��ذور  وتصدي��ق  فح��ص  ودائ��رة 
للجمعي��ات  الع��ام  والس��كرتير 
الفاحي��ة لق��د مت خ��ال االجتماع 
مناقش��ة مس��ودة خطة تس��ويق 
محصول احلنطة للموس��م احلالي  
والضواب��ط  الفني��ة  واملواصف��ات 
يتناس��ب  مب��ا  واملالي��ة  االداري��ة 
والكميات التي س��يتم تس��ويقها 
م��ن الفاح��ن واملزارعن وحس��ب 

اخلط��ة املعتم��دة م��ن قب��ل وزارة 
الزراع��ة ملراكز تس��ويق الش��ركة 

العامة لتجارة احلبوب .
واض��اف املدي��ر الع��ام ان ش��ركته 
تس��عي لتأمن حب��وب مبواصفات 
عاملية من خال جودة االنتاج املسوق 
للش��ركة من الفاحن واملزارعن  ، 
مبينا ان املواصفات اخلاصة باحلنطة 
املسوقة يتم حتديدها من قبل جلنة 
فنية متخصصة تراعي املواصفات 

العراقية النتاج وتصنيع الطحن .
واش��ار املدير العام الى انه مت كذلك 
مناقش��ة اهمية  املوس��م الزراعي 
وض��رورة االهتمام بالف��اح ودعمه  
واعط��اء املرونة خال ايام املوس��م 

التسويقي .
على صعيد متصل أعلنت الشركة 
العام��ة لتصنيع احلب��وب في وزارة 
التج��ارة ع��ن اس��تمرارها بتجهيز 
العائ��ات ف��ي املناط��ق احمل��ررة من 

املوصل مبادة الطحن .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
طه ياسن عباس ان شركته جهزت 
مناط��ق الس��احل االيس��ر بكمية 
3660 كيس طح��ن ضمن الوجبة 
الرابعة للحصة الشهرية ، مضيفاً 
ب��ان الكمي��ة املذك��ورة جهزت عن 
طري��ق 13 وكيا جرى توزيعها على 
ف��ردا   20128 4256 عائل��ة تض��م 
ف��ي احياء الفرقان وس��ومر واجلزائر 

ويارمجة اضافة الى حي 95 .
واش��ار املدير العام الى ان التجهيز 
شمل كذلك  ناحية النمرود بكمية 
1091 كيس��ا وزع��ت ع��ن طريق 4 
وكاء لتش��مل 1079 عائل��ة تضم 
5998 فردا ج��رى توزيعها الى مركز 
الناحية وقرية النعمانية ، مبينا ان 
عملية التوزيع متت بالتنس��يق مع 
القوات االمنية وباش��راف عدد من 

اعضاء احلكومة احمللية في نينوى .

وزير النفط يوعز بتنفيذ المرحلة األولى 
من المشروع السياحي في البصرة 

التجارة تناقش الخطة التسويقية 
لمحصول الحنطة للموسم الحالي 

جّهزت مناطق الموصل المحررة بالوجبة الرابعة من الطحينبعد اطالعه على التصاميم الهندسية النهائية

مشروع الدينة املائية
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كابول ـ وكاالت: 
قتل 26 مسلحا من تنظيم داعش بغارات طائرات 
دون طي��ار اس��تهدفت معاق��ل تابع��ة للتنظيم 

املتطرف في مقاطعة ناجنرهار شرق أفغانستان.
وق��ال متح��دث باس��م املقاطعة ام��س الثالثاء ، 
»24 مقاتال من تنظيم داع��ش قتلوا في منطقة 
أتش��ن ولقي 2 آخ��ران مصرعهما ف��ي منطقة 
نازيان بعد أن قصفت طائرات من دون طيار معاقل 

للمسلحن أمس«.
من جهته لم يعلق التنظيم اإلرهابي الذي ينشط 
في أجزاء من مدينة ج��الل آباد عاصمة مقاطعة 
ناجنره��ار الواقعة على بعد 120 كيلومترا ش��رق 

كابل على الهجوم.

مقديشو ـ رويترز:
قال��ت إذاع��ة احلكوم��ة االحتادية عل��ى موقعها 
اإللكتروني إن 26 ش��خصا على األقل ماتوا جوعا 
ف��ي والية جوب��ا الند بجن��وب الصوم��ال في يوم 

ونصف اليوم.
وتواج��ه الصوم��ال مث��ل دول أخرى ف��ي املنطقة 
جفافا شديدا قتل املاشية وخفض احملاصيل وترك 
6.2 ملي��ون ش��خص أي نحو نصف الس��كان في 

حاجة ملساعدات غذائية.
ونق��ل املوقع ع��ن محمد حس��ن مس��اعد وزير 
الداخلي��ة في جوبا الند قوله إن اجلفاف الش��ديد 
قتل هؤالء األش��خاص خالل 36 ساعة حتى امس 
االول  االثن��ن ف��ي بلدات مختلف��ة في منطقتي 

جوبا وجيدو بوسط الوالية.
وقال س��كان إن أغلب البلدات املتضررة يس��يطر 
عليه��ا مقاتلو حركة الش��باب اإلس��المية التي 
تش��ن حملة عنف لإلطاحة باحلكوم��ة االحتادية 

املدعومة من الغرب في مقديشو.
ووصل ابراهيم عبدو )62 عاما( ضمن أفراد تس��ع 
أس��ر وصلت إل��ى العاصمة قادمة م��ن جوبا الند 
امس الثالثاء وقال إنه ركب حمارا وحافلة للوصول 

للعاصمة.
وقال لرويترز وهو جالس حتت شجرة على مشارف 
مقديش��و »هلكت أبقارنا ومزارعنا. األنهار جفت 

ولم تعد هناك آبار.«

سيؤول ـ رويترز:
بدأت امس الثالثاء النيابة العامة الكورية اجلنوبية 
التحقيق مع الرئيس��ة الس��ابقة بارك كون هيه، 

التي تواجه 13 تهمة بالفساد.
واعتذرت رئيس��ة كوري��ا اجلنوبي��ة املعزولة بارك 
كون هيه للمرة األولى للشعب لدى وصولها إلى 
مقر ممثلية االدعاء الستجوابها كمشتبه بها في 

وقائع فساد.
وأعلن��ت الرئيس��ة املعزولة أمام وس��ائل اإلعالم 
عن��د درج احملكمة: »أعتذر للش��عب، وس��أتعاون 
مع التحقي��ق«، وتعتبر هذه أولى التعليقات التي 
توجهها للمواطنن بش��كل مباش��ر منذ عزلها 

في 10 آذار.
وجتمع املئات من أنصار بارك وهم يلوحون باألعالم 

خارج منزلها في منطقة جاجننام في سيئول.
وتش��ير التوقعات إل��ى أن التحقيق مع بارك التي 
تواجه 13 تهمة س��يركز على بعض املزاعم التي 
تدور حول سوء اس��تخدامها ملنصبها مثل تلقي 
رش��وة م��ن قبل نائب رئيس ش��ركة سامس��ونغ 
لإللكترونيات لي جيه يونغ مقابل تقدمي امتيازات 
لصالح الش��ركة، وإجبار الش��ركات الكبرى على 
تق��دمي تبرع��ات لصالح مؤسس��تي »مير« و«كي 
إس��بورت«، وإع��داد القائم��ة الس��وداء للفنانن، 

وتسريب وثائق سرية.

رئيسة كورية الجنوبية 
المعزولة تمثل أمام المحكمة

مقتل 26 مسلحا من داعش 
بغارة شرق أفغانستان

الجوع يقتل 26 شخصًا في األقل 
في والية جوبا الند بالصومال

متابعة الصباح الجديد: 

أعلن��ت االمم املتحدة امس الثالثاء 
الس��ورية  احلكوم��ة  وف��دي  ان 
واملعارض��ة أك��دا حضورهما يوم 
غد اخلميس الى جنيف الستئناف 
مفاوض��ات الس��الم رغ��م جت��دد 
القت��ال ف��ي ش��رق دمش��ق، في 
وقت ش��نت فصائل من املعارضة 
السورية املسلحة هجوما جديدا 
على مداخل دمش��ق الش��مالية 
الش��رقية لدمش��ق، واس��تعادوا 
مواق��ع كان��وا ق��د فقدوه��ا أمام 
اجليش في مطلع األسبوع احلالي، 
بحس��ب وس��ائل إعالم رس��مية 

ومصادر باملعارضة.
االمم  باس��م  الناطق��ة  وقال��ت 
فيلوتش��ي  اليس��اندرا  املتح��دة 
للصحافي��ن ان املبع��وث اخل��اص 
الى س��وريا س��تافان دي ميستورا 
املدعوي��ن  »كل  ان  ال��ى  يلف��ت 
الذي��ن حضروا اجلوالت الس��ابقة 
من املفاوضات في ش��باط/ 2017 

أكدوا مشاركتهم«.
وأوضح��ت ان مس��اعد املبع��وث 
اخلاص لألمم املتحدة رمزي عز الدين 
رمزي س��يتولى مهمة اس��تقبال 
وفدي احلكومة السورية واملعارضة 
يوم غد اخلميس ألطالق هذه اجلولة 

اخلامسة من املفاوضات.
وأضافت ان مبع��وث االمم املتحدة 
اخل��اص الى س��وريا دي ميس��تورا 
يزور ع��دة عواصم وس��يكون في 
الس��اعات ال���48 ف��ي موس��كو 
وأنقرة اللتن تش��رفان على رعاية 
اتفاق وقف اطالق النار في س��وريا 

وعملية السالم.
وس��بق ان نظمت أربع جوالت من 

املفاوضات في جنيف حتت اشراف 
االمم املتحدة منذ العام 2016 لكن 
بدون التوصل الى حل لهذا النزاع 
ال��ذي دخ��ل عامه الس��ابع وأوقع 
أكثر من 320 الف قتيل وتس��بب 

بتشريد مالين االشخاص.
وف��ي الش��أن ذاته ش��نت فصائل 
من املعارضة الس��ورية املسلحة 
مداخ��ل  عل��ى  جدي��دا  هجوم��ا 
الش��رقية  الش��مالية  دمش��ق 
لدمشق، واس��تعادوا مواقع كانوا 
قد فقدوها أمام اجليش في مطلع 
احلالي، بحسب وسائل  األس��بوع 

إعالم رسمية ومصادر باملعارضة.
وق��ال رام��ي عب��د الرحم��ن مدير 
املرصد الس��وري حلقوق اإلنس��ان 
املعارض، ومقره بريطانيا، إن »دوي 
انفجار ضخم س��مع فج��ر اليوم 
يعتقد انه هجوم نفذه مس��لحو 
احلكومية  الق��وات  املعارضة ضد 

في أحياء جوبر والقابون«.
وقال اجليش الس��وري إنه »تصدى 
لهج��وم مجموعات م��ن إرهابيي 
اجت��اه  عل��ى  النص��رة«  »جبه��ة 
منطقة املغازل شمال حي جوبر«، 
بحس��ب م��ا أوردت وكال��ة األنباء 

السورية الرسمية )سانا(.
وقال مصدر عسكري في تصريح 
ل� )س��انا( إن وحدات اجليش »تقوم 
بتطهير منطقة اخلرق بعد تطويق 

اجملموعات املتسللة«.
باجت��اه  الهج��وم  م��ع  وبالت��وازي 
أطلق مسلحون  املعامل  منطقة 
قذائ��ف صاروخية عل��ى منطقة 
الش��اغور  وح��ي  ب��رزة  مس��اكن 
م��ا تس��بب بإصابة 15 ش��خصاً 
بجروح متفاوتة، بحسب الوكالة 

السورية.
كان اجليش الس��وري ق��ال االثنن 

املاضي إنه استرد كل املناطق التي 
خسرها في ش��مال شرق دمشق 
للمعارضة  بعد هج��وم مباغ��ت 
عند املدخل االس��تراتيجي املؤدي 

لقلب العاصمة.
الرحمن،  فيل��ق  ونش��رت جماعة 
وهي اجلماعة الرئيسية التي شنت 
الهج��وم، بيان��ا عل��ى صفحتها 
على تويتر قال��ت ورد فيه »جبهة 
الثانية  املرحل��ة  انطالق  دمش��ق، 
من معركة ياعب��اد اهلل اثبتوا، ومت 
بحمده اس��تعادة جمي��ع النقاط 
الت��ي تقدمت إليها قوات األس��د 

في الس��اعات األخيرة والسيطرة 
على نقاط جدي��دة ومازال التقدم 

جاريا«.
املقاتل��ن  أن  املتح��دث  وأض��اف 
يجتازون اآلن تقاطعا بريا رئيس��يا 

يؤدي إلى قلب املدينة.
كان��ت املعارض��ة ش��نت األح��د 
املاض��ي هجوم��ا ف��ي ح��ي جوبر 
ش��رقي دمش��ق، متقدم��ة حتى 
ميدان العباسين على مقربة من 
املدينة القدمي��ة للمرة األولى منذ 
عامن في مس��عى لربط املناطق 

اخلاضعة لسيطرتهم.

بروكسل ـ أ ب ف: 
عق��د رئيس وزراء اليابان ش��ينزو آبي 
اجتماعا امس الثالثاء في بروكس��ل 
االوروبي��ة  املفوضي��ة  رئيس��ي  م��ع 
واجملل��س االوروب��ي جان كل��ود يونكر 
ودونالد توسك وبحث في ابرام اتفاق 
جتاري طموح ف��ي 2017 في مواجهة 
احلمائية األميركية في عهد الرئيس 

دونالد ترامب.
وقال مصدر اوروبي ان آبي واملسؤولن 
االوروبين انهم قاموا خالل االجتماع 
»بإع��ادة تأكيد سياس��ي على اعلى 
مس��توى« على هذه املفاوضات التي 

»بات اجنازها وشيكا«.
وصرح يونكر محذرا »س��ننتهز هذه 
الفرصة لنوضح للعال��م اجمع اننا 

نبق��ى ق��ارة للتب��ادل احل��ر والتجارة 
املنظمة على أسس« محددة.

ويتناق��ض هذا التش��ديد على جتارة 
»حرة ومفتوحة« مع سياسة دونالد 
ترامب وادارته املعادية للتعددية التي 

متثلها منظمة التجارة العاملية.
وقال مصدر اوروبي قريب من احملادثات 
»ف��ي االوض��اع السياس��ية احلالية 

الواليات  وخصوص��ا م��ع انس��حاب 
املتح��دة من اتف��اق ،الش��راكة عبر 
احمليط الهادئ، تلقينا تأكيدا بان هذا 
االتف��اق يش��كل اولوي��ة للحكومة 

اليابانية«. 
واالتفاق ال��ذي يجري التفاوض حوله 
منذ ثالثة اعوام دون أن يثير اهتماما، 
ق��د تك��ون ل��ه تداعي��ات أكب��ر من 

االتف��اق ال��ذي ابرم مؤخ��را مع كندا 
ويواجه معارضة سياسية ومن قبل 

منظمات غير حكومية.
والياب��ان هي س��ادس ش��ريك جتاري 
لالحت��اد االوروبي وش��كلت 3,6 باملئة 
من حجم التجارة االوروبية في 2016، 

اي ضعف حجم املبادالت مع كندا. 
وبلغت املفاوض��ات مرحلة متقدمة 

لكنه��ا م��ا زال��ت تتعثر ف��ي قطاع 
الزراعة. فاألوروبي��ون يرون في اليابان 
س��وقا ذات اهمي��ة خاص��ة وتبحث 
عن منتج��ات ذات نوعية جيدة، لكن 

القطاع يبقى حساسا لليابانين.
والعقبة الثانية هي قطاع السيارات 
ال��ذي تأم��ل الياب��ان في حتري��ره قدر 

االمكان في االحتاد االوروبي.

نيويورك ـ أ ب ف: 
رفض��ت األمم املتح��دة ام��س االول 
االثن��ن طل��ب التحال��ف العرب��ي 
الذي تقوده الري��اض ضد املتمردين 
احلوثي��ن في اليمن االش��راف على 
ميناء احلديدة االستراتيجي في هذا 
البلد والذي يسيطر عليه املتمردون 

الزيديون.

وكان التحال��ف العربي الذي يدعم 
عس��كريا احلكومة اليمنية طالب 
األح��د املاض��ي بوضع ه��ذا امليناء 
حت��ت إش��راف األمم املتح��دة بع��د 
مقت��ل 42 الجئا صومالي��ا، بينهم 
نس��اء واطفال، في إط��الق نار على 
مركبهم الذي كان ينقل 150 الجئاً 
قبالة احلديدة. ول��م تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عن الهجوم حتى اآلن.
وقال املتحدث باس��م االمم املتحدة 
الطرف��ن  عل��ى  إن  ح��ق  فرح��ان 
املتحارب��ن ف��ي اليمن مس��ؤولية 
حماية املدنين واملنش��آت التحتية 
في هذا البلد وان »هذه الواجبات ال 

ميكن نقلها الى آخرين«.
وأضاف إن »اجملتمع االنساني يرسل 

مس��اعدات الى اليمن على اساس 
احتياجات��ه حصرا وليس العتبارات 
القي��ام  وس��يواصل  سياس��ية، 

بذلك«.
االح��د ج��دد  اص��دره  بي��ان  وف��ي 
التحالف العرب��ي التأكيد على انه 
»غير مسؤول عن الهجوم« مطالبا 
بأن يتم »وضع مين��اء احلديدة فورا 

ألن  املتح��دة«  األمم  إش��راف  حت��ت 
من ش��أن ذل��ك ان »يس��هل تدفق 
الشعب  إلى  اإلنس��انية  اإلمدادات 
اليمن��ي، وينهي اس��تخدام امليناء 

لتهريب األسلحة والبشر«.
وأوق��ع الن��زاع اليمني نح��و 7700 
قتي��ل وأكثر من 42500 جريح، وفق 
األمم املتحدة، من��ذ تدخل التحالف 

العرب��ي ف��ي آذار 2015 ف��ي اليمن 
ف��ي  اليمني��ة  للحكوم��ة  دعم��ا 
مواجهة احلوثين وحلفائهم الذين 
س��يطروا عل��ى صنعاء ف��ي أيلول 

.2014
ويش��هد اليمن حاليا »أس��وأ أزمة 
العال��م« و«خط��ر  إنس��انية ف��ي 

مجاعة كبيراً« وفق األمم املتحدة.

لقاء أوروبي ـ ياباني للبحث في اتفاق تجاري في مواجهة الحمائية األميركية

األمم المتحدة ترفض طلب التحالف العربي اإلشراف على ميناء الحديدة اليمني

األطراف السورية ستحضر مفاوضات جنيف بشأن السالم 

المعارضة المسلحة تشن هجومًا جديدًا على المداخل 
الشمالية الشرقية للعاصمة السورية دمشق

سيتولى مساعد المبعوث 
الخاص لألمم المتحدة 
رمزي عز الدين رمزي 
مهمة استقبال وفدي 

الحكومة السورية 
والمعارضة يوم 

غد الخميس إلطالق 
الجولة الخامسة من 

المفاوضات

القصف اجلوي على دمشق
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

وض��ع احتاد رجال األعمال العراقيني 
تكام��ل  لتعزي��ز  ش��املة  خط��ة 
القطاع��ني اخلاص والع��ام، وفقاً ملا 
أعلن رئيس��ه راغب بليبل، إذ »بات 
ضرورياً بعدما أسهم األول في نحو 
واضح بالق��رارات االقتصادية التي 
تغّي��ر ش��كل األداء االقتصادي إلى 

األفضل«. 
»يعم��ل  االحت��اد  أن  بليب��ل  وق��ال 
موس��عة  ورش��ة  تنظي��م  عل��ى 
بهدف تش��خيص اخللل ف��ي األداء 
االقتصادي وطرح احللول املنطقية، 
الت��ي تأخذ في االعتب��ار متطلبات 
للقطاع��ات  التنمي��ة  حتقي��ق 
احليوية«، التي عّدها »خطوة إلعادة 
احلي��اة إل��ى الس��وق احمللي��ة ومن 
خ��ال ع��رض منتج نوع��ي وطني، 
ال يحم��ل أي انعكاس��ات س��لبية 
املصدر،  املستهلك ومضمون  على 
ومتاب��ع من األجه��زة اخملتصة التي 
املنت��ج  حت��دد مهمته��ا بحماي��ة 

واملستهلك في آن واحد«.
وأك��د أن االحت��اد »يفض��ل اعتماد 
آلي��ات تش��جع على تدوي��ر عجلة 
اإلنتاج على نحو يخ��دم الصناعة 
الوطني��ة«، موضح��اً أن ق��رار وزارة 
الصناعة واملعادن بتجميد الفوائد 
املترتب��ة عل��ى بع��ض الصناعيني 
املتضررين م��ن العمليات اإلرهابية 
أو توقف��ت لعوام��ل كثي��رة مث��ل 
نقص التمويل، يش��كل خطوة في 
االجتاه الصحيح خصوصاً إذا شمل 

جميع الصناعيني«. 
وب��ني أن »زي��ادة حج��م الق��روض 
للقط��اع الصناع��ي يخ��دم هدف 
انتقال العراق من دولة مستهلكة 
إلى منتج��ة«، محذراً »م��ن نتائج 
فتح األسواق احمللية أمام بضائع من 

دون مواصف��ات أو منتجات س��يئة 
أو متوس��طة اجلودة وذلك لضررها 
على االقتصاد الوطني واس��تنزاف 
األم��وال العراقية«. وش��دد، رئيس 
احتاد رجال األعمال العراقيني، على 
»أهمية تفعيل استراتيجية تطوير 
القطاع اخلاص والتنمية الصناعية 
الت��ي متثل هدف االحت��اد خال هذه 

املرحلة«.
وكان وزير الصناعة واملعادن محمد 
ش��ياع الس��وداني أعلن أن الوزارة 
»س��تتبنى اقتراح��اً وتقدم��ه إلى 
لتجميد  االقتصادية  الشؤون  جلنة 
بع��ض  عل��ى  املترتب��ة  الفوائ��د 

الصناعيني املتضررين«. 
وق��ال بع��د لقائ��ه مدي��ر املصرف 
الصناع��ي العراق��ي ب��ال صب��اح 
املعوقات  اللق��اء  »تناول  احلمداني، 
الق��روض  من��ح  تس��هيل  أم��ام 
الفوائ��د  خصوص��اً  للصناعي��ني، 
التي تراكمت عليهم وباتت معّوقاً 

كبيراً أمامهم«. 
ولف��ت إل��ى أن اللقاء »تط��ّرق إلى 
قضاي��ا مهم��ة تتعلق بتنش��يط 
الق��روض ضمن  ومنح  الصناع��ة، 
املبادرة احلكومي��ة من خال البنك 
املدن  العراقي، وموض��وع  املرك��زي 
الصناعية والتش��جيع على بنائها 

كدخول املص��رف الصناعي داعماً 
م��دن صناعية  بهيئة  للمش��اريع 
املطلوب��ة  الضمان��ات  لتج��اوز 
للمشروع الصناعي، ألن الضمانات 
الكثي��رة تع��ّوق أي صناع��ي ف��ي 

تأسيس املشاريع«.
وف��ي س��ياق متص��ل، رأى العضو 
في منتدى بغ��داد االقتصادي عامر 
اجلواهري، أن »تتبنى احلكومة حملة 
»ُصنع في العراق« وما يتطلبه ذلك 
م��ن دعم يزي��د قدرة املنت��ج احمللي 
على االس��تمرار والتط��ور والتنوع 
واملنافس��ة، بخاص��ة في ظل عجز 
آالف املعام��ل الصناعية احمللية عن 

منافس��ة املنتج��ات األجنبية في 
األسواق احمللية«.

وأك��د اجلواهري في حدي��ث نقلته 
»احلي��اة« الدولية، ضرورة أن »تتبنى 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن ومجلس 
التنس��يق الصناع��ي في ال��وزارة، 
الس��تراتيجية  توصي��ات  تنفي��ذ 

الصناعية 2030«. 
»تش��كيل  أهمي��ة  عل��ى  وش��دد 
نافذة واحدة لدى الوزارة لتس��هيل 
أن��واع  كل  وتق��دمي  اإلج��راءات 
الدع��م والنصح وحل املش��كات 
الت��ي  والصعوب��ات  واالختناق��ات 
تواج��ه القطاع الصناع��ي اخلاص 

واخملتلط«. 
العاق��ة  »تطوي��ر  ض��رورة  ورأى 
والتس��هيات  اخلدم��ات  وتق��دمي 
للمس��تثمرين احمللي��ني واألجان��ب 
ب���  وطال��ب  اجمل��االت«.  كل  وف��ي 
املنتج��ات  ص��ادرات  »تش��جيع 
الصناعي��ة احمللية م��ن القطاعات 
الع��ام واخملتل��ط واخل��اص واحلرفي 
وم��ن دون أية ش��روط ومح��ددات، 
ع��دا أهمية احلفاظ عل��ى النوعية 
اللوجس��تية  التس��هيات  وتقدمي 
لتحقيق س��رعة عمليات التصدير 
وكفاءتها وفاعليتها وتنافس��يتها 

في األسواق«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر التخطي��ط س��لمان 
اجلميل��ي، أم��س الثاث��اء، مع وزير 
التج��ارة والصناع��ة األردني يعرب 
التب��ادل  حج��م  زي��ادة  القض��اة 
التجاري بني البلدين، مشددا على 
ض��رورة تأهي��ل املناف��ذ احلدودي��ة 

ومنها منفذ طريبيل احلدودي.
»وزي��ر  إن  لل��وزارة،  بي��ان  وذك��ر 

وكالة  التج��ارة  وزير  التخطي��ط/ 
في  اس��تقبل  اجلميل��ي  س��لمان 
مكتبه وزير التجارة والصناعة في 
اللملكة االردنية الهاشمية يعرب 

القضاة والوفد املرافق له«.
وأض��اف البي��ان، أن »اللق��اء جرى 
خ��ال بح��ث مناقش��ة ع��دد من 
القضاي��ا ذات االهتمام املش��ترك 
وسبل تطوير العاقات الثنائية في 

اجملاالت االقتصادية واالس��تثمارية 
والتجارية وتعزيزها بني البلدين«.

وأوض��ح، أن »الطرف��ني اكدا خال 
اللقاء ضرورة زي��ادة حجم التبادل 
التج��اري ب��ني الع��راق واالردن من 
خ��ال العمل على تأهي��ل املنافذ 
احلدودي��ة ومنه��ا منف��ذ طريي��ل 
احلدودي وتأمني دخول الش��احنات 
احململ��ة بالس��لع والبضائ��ع التي 

يحتاجها السوق العراقي«.
وتابع، أن »اجلانبني شددا بأن تأهيل 
وتطوي��ر وفت��ح املنف��ذ احل��دودي 
س��ينعكس ايجاب��ا عل��ى الوضع 
االقتص��ادي ف��ي الع��راق عموم��ا 
ومناطق محافظة االنبار على وجه 
اخلصوص من خال تشغيل االيدي 
العاملة وحتريك عجلة االقتصاد«.

ناقش��ا  »الوزيري��ن  أن  وأوض��ح 

اقامة مناطق وس��احات  امكانية 
البلدي��ن  ب��ني  التج��اري  للتب��ادل 
البضائع  نق��ل  لتس��هيل عملية 

وسرعة وصولها«.
واك��د اجلميل��ي، بحس��ب البيان، 
»س��عي الع��راق ال��ى فت��ح افاق 
تعزيز  باجت��اه  واالنفت��اح  التع��اون 
عاقاته م��ع محيط��ه االقليمي، 
مل��ا لذلك من اثر ف��ي اعادة عملية 

االعمار للمناطق احملررة التي حتتاج 
الى دعم عرب��ي واقليمي لتمكني 
االس��تقرار  اع��ادة  ف��ي  الع��راق 
وتس��هيل  املناطق  لتلك  واالعمار 

عودة النازحني اليها«.
وأشار إلى، أن »العاقة مع اململكة 
االردني��ة حتمل الكثي��ر من عوامل 
القوة، بس��بب العوامل املشتركة 

الكبيرة بني البلدين«.

العراق واألردن: تأهيل منفذ طريبيل لزيادة التبادل التجاري 

اتحاد رجال األعمال العراقيين: اعتماد آليات تدوير عجلة اإلنتاج

خّطة شاملة لتعزيز تكامل القّطاعين الخاص والعام

شدد، رئيس اتحاد 
رجال األعمال 
العراقيين، على 
»أهمية تفعيل 
استراتيجية تطوير 
القطاع الخاص 
والتنمية الصناعية التي 
تمثل هدف االتحاد 
خالل هذه المرحلة«

لندن ـ رويترز:
صعدت أس��عار النفط أم��س الثاث��اء مدعومة 
بتوقعات بتمدي��د العمل باتف��اق تقوده منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك( خلفض اإلنتاج بعد 
شهر حزيران لكن مخاوف من بقاء مخزونات اخلام 
عند مستويات مرتفعة حدت من مكاسب اخلام.

واتفقت أوب��ك وبعض املنتجني املس��تقلني على 
خف��ض اإلنتاج اعتب��ارا من كان��ون الثاني املاضي 
بواقع 1.8 مليون برميل يوميا ملدة س��تة ش��هور 
لتقليص مخزونات اخلام القياسية. لكن اخملزونات 

ما تزال مرتفعة.
وأك��دت مصادر في أوب��ك أن هناك مي��ا متزايدا 
م��ن أعض��اء اجملموعة لتمدي��د االتف��اق لكنهم 
يريدون دعم املنتجني املستقلني الذين لم يلتزموا 

بالكامل حتى اآلن باخلفض املتفق عليه بالفعل.
وزاد خام القياس��ي العاملي مزيج برنت 42 س��نتا 
إلى 52.04 دوالر للبرميل متعافيا من أدنى مستوى 
بلغه في ثاثة ش��هور عن��د 50.25 دوالر للبرميل 
لكنه أدنى من الذروة التي بلغها في كانون الثاني 

فوق 58 دوالرا للبرميل في أعقاب خفض اإلنتاج.
وق��د تتوقف املزيد من املكاس��ب اآلن على بيانات 
اخملزونات األمريكية التي سيعلنها معهد البترول 

األمريكي.

لندن ـ رويترز:
ارتفع معدل التضخم البريطاني الش��هر املاضي 
ليتجاوز املس��توى الذي يس��تهدفه بن��ك اجنلترا 
املركزي البالغ اثنني باملئة للمرة األولى منذ نهاية 
2013 ويتجه على ما يبدو ملواصلة االرتفاع بسبب 
تأثير التصوي��ت لصالح اخلروج من االحتاد األوروبي 
عل��ى اجلنيه االس��ترليني وارتفاع أس��عار النفط 

العاملية.
وق��ال مكت��ب اإلحص��اءات الوطني��ة إن أس��عار 
املس��تهلكني قف��زت بنس��بة أكبر م��ن املتوقع 
بلغت 2.3 باملئة على أساس سنوي لتسجل أكبر 
زي��ادة منذ أيل��ول 2013 وارتفاعا من 1.8 باملئة في 
كانون الثاني. وكان خبراء اقتصاديون شاركوا في 
استطاع لرويترز توقعوا زيادة نسبتها 2.1 باملئة. 
ومتث��ل القف��زة بني كان��ون الثاني وفبراير ش��باط 

األكبر من نوعها منذ تشرين األول 2012.
وأدى تصوي��ت بريطانيا لصال��ح اخلروج من االحتاد 
األوروبي في اس��تفتاء حزي��ران املاضي إلى هبوط 
االس��ترليني وارتفاع أس��عار الس��لع املستوردة. 
عاوة عل��ى ذلك ارتفعت أس��عار النفط العاملية 
فضا ع��ن الضغوط الت��ي تعرضت له��ا القدرة 

الشرائية للمستهلكني.
وكان بن��ك اجنلت��را ق��ال إن��ه يتوق��ع أن يتس��ارع 
التضخم إلى 2.8 باملئة في الربع الثاني من العام 
املقبل لكن كثيرا من خب��راء االقتصاد يقولون إن 

من املرجح أن يصل إلى ثاثة باملئة.
وذكر مكت��ب اإلحص��اءات الوطني��ة أن تكاليف 
النقل، الت��ي زادت بفعل ارتف��اع تكاليف الوقود، 

هي أكبر العوامل احملركة للتضخم في شباط.

تمديد اتفاق أوبك 
يدعم النفط

ارتفاع التضخم 
البريطاني
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برلين ـ جاسم محمد:

اشييتدت اخلالفات مابيين تركيا واملانيا 
ميين جهة وهولنييدا من جهيية أخرى، 
لتنتقل الى ميادين مدينة امسييتردام 
بعييد  الهولندييية،  ومدينة«روتييردام« 
ان منعييت املانيييا جتمعييات للجالييية 
التركييية في مييدن كبرى مثييل برلن 
وهامبييورغ وكولن، كونهييا متثل دعاية 
انتخابية ميين وجهت نظيير احلكومة 

االملانية وحكومة هولندا ايضا.
وتشييهد العالقات األوروبييية التركية  
مزيييداً من التوتيير وتصاعييد في حدة 
االنتقادات خاصة فيما يتعلق باالتفاق 
االوروبي التركييي حول الالجئن املوقع 
في شييهر مييارس 2016. االتفاق قوبل 
بالرفض من قبييل اخلبييراء القانونين 
الذييين حييذروا ميين أنها تتعييارض مع 
قانون االحتاد األوروبي والقانون الدولي. 
. ومايزيييد االميير تعقيداً هييو ان تركيا 
متلييك سييجال ضعيفيياً فييي موضوع 
احترام حقوق االنسييان، هذا السجل 
شييهد انتهاكات اوسييع فييي اعقاب 
السياسات القمعية حلكومة اردوغان 
ضد املتورطن في االنقالب العسكري 
الذي شييهدته تركيا خالل شهر يوليو 
2016، والييذي لييم يسييتمر اال بضييع 

ساعات. 
تراجع عييدد املهاجرين وطالبي اللجوء 
الوافدين الى اليونييان في ابريل 2016 
بنسييبة تناهز تسييعن في املئيية اثر 
االتفيياق بيين االحتيياد االوروبييي وتركيا 
الحتواء هذا التدفق، لكن هذا االتفاق 
يبقييى مهييدداً بسييبب اخلييالف بيين 
بروكسييل وانقرة حول اعفيياء االتراك 
من تأشيييرة شيينغن. ومنذ ادى اغالق 
طريق البلقان وتوقيع االتفاق مع انقرة 
الييى احلد من التدفييق الكبير لالجئن 

عبر اليونان
اسييتغالل تركيا الييى قضية الالجئن 
باملساومة واالبتزاز اكثر، وفتح حدودها 

عبر بحر ايجه لتدفق الالجئن وتسريب 
عناصر تنظيم داعش الى اوروبا

خطة بديلة لالتفاق تقوم على مسك 
احلييدود اخلارجييية والداخلييية لالحتاد، 
وتكثيييف نقيياط املراقبة والسيييطرة 
عنييد احلدود اليونانييية  وكذلك طريق 
البلقييان. اما السييواحل الليبية فهي 
أيضيياً سييوف تشييهد نشيياطاً الييى 
السييفن احلربية ووكالة »فرونتيكس« 

للحد من نشاطات مهربي البشر.
العالقييات مابن االحتاد االوروبي وتركيا 
سييوف تشييهد توتراً وتدهورًا، تنتهي 
باعييالن الغاء االتفاق اخلاص بالالجئن، 
مع  القيام باجلماعات التركية املؤيدة 
الييى اردوغان فييي املانيا واوروبييا )احتاد 
األتييراك(  األوروبييين-  الدميقراطييين 
بنشيياطات من شييأنها تثييير اليمن 

املتطرف وتهدد امن املانيا.
وباتييت دول أوروبا االن تواجه رمبا واحدة 
ميين اصعييب مراحلها فييي مواجهة 
وهييي موضييوع  رئيسييتن  قضيتيين 
املهاجرييين غير الشييرعين واملقاتلن 

االجانب.
ويقييول  وزييير الدفاع النمسيياوي هانز 
بيتر دوسكوتسيل أن االتفاق االوروبي 
مع تركيا واملبرم فييي ال 18 من مارس 
2016 ميكيين أن يسيياعد على احلد من 
تدفق الالجئن لكنه لم يكن بديال عن 
قدرة االحتاد األوروبي على تأمن حدوده 
اخلارجية مشيراً إلى ان »هذا االجتماع 
يوجييه رسييالة مفادهييا أن األولوييية 
الرئيسة يجب ان تعطى لوقف تدفق 

الالجئن«.

تشديد إجراءات 
حدود االحتاد األوروبي

وفييي اعقاب هذه االنتقييادات وتعرض 
اوروبييا الييى ابتييزاز حكوميية اردوغان، 
بحثييت خطيية بديليية لتأميين احلدود 
اخلارجييية، حتل محل االتفيياق االوروبي 
التركييي. فقييد بحييث اجتميياع وزراء 

داخلييية بلدان االحتيياد األوروبي يوم 25 
يناييير كانييون الثانييي 2016 تشييديد 
اإلجراءات علييى حدود االحتاد اخلارجية، 
للحد ميين تدفق الالجئيين املتوجهن 
شييماال من اليونان ومقدونيا في ضوء 
قوانن تأشيرة شينغن احلالية. بيد أن 
بعض البلدان األخرى كانت تريد متديد 

هذه االجراءات، إلى نهاية عام 2017.
وناقييش الوزراء في مقتييرح املفوضية 
األوروبية بإعييادة تنظيم )فرونتيكس( 
وتكوييين جهاز حرس حدود وسييواحل 

أوروبييي جديد، مع صالحيات واسييعة 
للتدخل. ويشييير املقترح إلى أنه على 
كل دوليية أن تسييمح للجهيياز اجلديد 
بنشيير قوته في منطقتهييا، إذا قررت 
املفوضية وجود حاجة ملحة ملثل هذا 
االنتشييار. وعلى البلد املعني تنسيق 
عملياتييه مع قوة حرس حييدود االحتاد 

األوروبي.
وصييرح “ينييس سييتولتنبيرغ”، األمن 
العام حللف شمال األطلسي )الناتو(، 
بأنييه من املقييرر أن يتم إعييادة توجيه 

مهميية الناتييو البحرييية احلالييية في 
البحر املتوسط ليتم نقلها إلى املياه 
الواقعيية بيين تركيا واليونييان من دون 
تأخير. وقال “ستولتنبيرغ”، في أعقاب 
القرار الذي اتخذه وزراء دفاع احللف، إن 
“الناتو” سيسييهم باملعلومات املهمة 
واملراقبة، للمسيياعدة فييي مكافحة 
تهريب)البشيير( والشبكات اإلجرامية 
التحالييف  يعمييل  أن  املقييرر  وميين 
العسييكري بنحو وثيق مع السلطات 
اليونانية والتركية، إضافة إلى الوكالة 

األوروبية ملراقبة احلدود “فرونتكس”.
من احملتمل ان تشييهد العالقات مابن 
تركيييا ودول االحتيياد االوروبييي، تدهورًا 
اكثر ما تشييهده في الوقييت احلاضر، 
ورمبا يعود السبب الى تخلي تركيا عن 
اتفيياق الالجئن مع اوروبييا. فالعالقات 
ميين  الكثييير  شييهدت  السياسييية 
االنتقادات والتشيينجات السياسييية 
االنقييالب  اعقيياب  فييي  والعالقييات، 
العسييكري في تركيا منتصف شهر 

يوليو 2016.
ايقيين اردوغان بان فرصيية دخول تركيا 
الى االحتيياد االوروبي اصبحت معدومة 
اضافة  تراجييع فرضة اعفاء املواطنن 
االحتيياد  دول  تأشيييرة  ميين  االتييراك 

االوروبي،
كمييا انتقلييت دول االحتيياد االوروبييي، 
الى اخلطيية »ب« البديلة عيين االتفاق 
التركي خالل االشهر القليلة املاضية 
وذلك بفييرض رقابة اكثيير عند احلدود 
اخلاارجية لالحتيياد ، خاصة عند احلدود 
اليونانية عبر بحر ايجة وذلك بتسيير 
السييفن وتعزيز وكاليية »فرونتيكس« 
واسييتحداث  احلدود  املعنييية بحماية 
قوات حييرس حدود وسييواحل جديدة. 
هييذه اخلطيية جائييت ملواجهيية ابتزاز 
حكومة اردوغان. وهذ يعني ان اهمية 
تركيييا بوصفهييا معبييراً وبوابة تنقل 
املقاتلن االجانب واالوروبن الى سوريا 
قد انتهت الى حدما، وهذا من شييأنه 
ان يضعف ورقة املقاتلن االجانب ومن 
بعدها الالجئن عبر بحيير ايجة، التي 
كان يراهيين عليهييا اردوغان ويسيياوم 

فيها دول اوروبا.
وهكذا تأتي تشكيل قوة حرس احلدود 
والسييواحل، بوصفهييا كيييان اوروبي 
جديد، وليس من املسييتبعد ان تظهر 
هيئييات او »كيانييات« اوروبييية جديدة 
نتيجة جهود دول االحتاد االخيرة يسد 

الثغرات االمنية.
هذه السياسات من شأنها ان تضعف 

االتفاق االوروبييي التركي، ومن املتوقع 
ان يسييعى االحتاد االوروبييي الى ايجاد 

بديال الى االتفاق االوروبي التركي

املانيا وتركيا عالقات متداخلة 
معقدة

زاد مشهد العالقات التركية االملانية، 
تعقيييداً فييي اعقيياب كشييف تقرير 
منتصييف  االملانييية  االسييتخبارات 
شهراوغسييت 2016، يقييول فيييه :« 
تركيييا أصبحييت مركييزاً للجماعييات 
أردوغييان  وأن  املتشييددة«  اإلسييالمية 
لديييه »تقارب فكري« مييع حماس في 
غييزة وجماعيية )اإلخييوان املسييلمن( 
احملظورة في مصر وجماعات املعارضة 
اإلسالموية املسلحة في سوريا وفقاً 
الييى الشييبكة التلفزيونييية  األملانية 
)إيه.آر.دي(.  يذكر ان التقرير كان سرياً 
ومت إعداده بتفويض من وزارة الداخلية 
بناء على طلب برملاني من حزب اليسار 
املعارض. وعن التقييم احلساس الذي 
صدر ميين وزارة الداخلييية األملانية بأن 
تركيييا تعييد »منصة عمييل مركزية« 

إلسالمين. 
مانفريد فيبير رئيييس مجموعة نواب 
حزب الشعب في البرملان األوروبي قال 
ليورونيوز: “انضمييام تركيا الى االحتاد 

األوروبي مستبعد و ال ميكن ترتيبه.
وبرغييم ان عملية انضمييام تركيا الى 
االحتيياد االوروبي ما تييزال عالقة، لكن 
أنقرة تبقى شريكاً ال ميكن االستغناء 
عنييه خصوصيياً فييي اطييار مكافحة 

الهجرة غير الشرعية الى اوروبا.
املفوضييية األوروبية تسييتمر بالدعوة 
الييى احلوار . قال في هذا اجملال يوهانس 
هاهن املفوض األوروبي لشؤون توسيع 
االحتيياد و العالقييات مع بلييدان اجلوار : 
“علينييا ان نحافظ علييى العالقات مع 
جييار لالحتيياد األوروبي ميثل خمسيية و 

ثمانن مليون شخص.

مصطفى شفيق عالم

يعكس اجتماع رؤسيياء أركان اجليوش 
التركييية واألميركييية والروسييية في 
أنطاليا، يوم الثالثيياء )7 مارس 2017(، 
أن هنيياك اتفاًقيياً بيين الييدول الثالث 
على ضييرورة خوض معركة الرقة ضد 
تنظيم الدولة اإلسييالمية في العراق 
والشام »داعش« بعد النجاحات التي 
يُحققهييا اجليش العراقييي بدعم من 
التحالييف الدولييي فييي معركته ضد 

التنظيم في مدينة املوصل.
لكنه أظهر -في الوقت ذاته- أن هناك 
خالًفييا حول كيفية إدارة تلك املعركة، 
واسييتحقاقات مييا بعييد املعركيية، أو 
حقبيية ما بعد داعش فييي الرقة. وهو 
األمر الذي يُشييكل أزمة كبرى ألنقرة 
التي وجدت نفسييها بيين فكي رحى، 
تنظيييم داعييش ميين جهيية، وقييوات 
وحدات حماية الشييعب الكردية التي 
تعتمد عليهييا الواليات املتحدة لطرد 
التنظيييم من مدينيية الرقة من جهة 

أخرى.

إدارة ترامب واستعادة الدور
تبييدو معركيية الرقيية للقضيياء على 
تنظيييم داعش في سييوريا، تزامًنا مع 
جهود القضاء عليه في العراق، نقطة 
االنطالق الرئيسيية التي تعول عليها 
إدارة الرئيييس دونالد ترامييب، حللحلة 
بهييدف  املعقييدة،  السييورية  األزميية 
اسييتعادة الدور األميركي في الشييرق 
األوسييط بعييد فتييرة من االنسييحاب 
االختييياري الذي اعتمدته إدارة الرئيس 
السييابق بيياراك أوباما، والذي أفسييح 
اجملييال أمام متدد روسيييا فييي منطقة 
الشييرق األوسييط بنحو غير مسبوق، 
األمر الذي جعلهييا -مع إيران- الالعب 
األبرز في األزمة السورية املمتدة على 

مدار السنوات الست املاضية.
ومن شييأن هييذه املعركيية املرتقبة أن 
حتقييق لإلدارة األميركييية هدفن اثنن 
فييي آن واحييد، أولهما القضيياء على 
إرهاب تنظيم داعييش، بكونه األولوية 
األكثر إحلاًحا لالستراتيجية األميركية 
اجلديدة في منطقة الشييرق األوسط، 
إلعادة االعتبييار للقوة األميركية التي 
كانت القوة الوحيدة املؤثرة في شئون 
املنطقيية، وثانيهما أخذ زمييام املبادرة 
ميين روسيييا التييي اختطفييت األزمة 
السييورية من أروقيية األمم املتحدة إلى 
دهاليييز مسييارات أسييتانة، لترسييم 
معالييم سييوريا مييا بعد احلييرب على 
استراتيجية  رؤيتها، إلجهاض  حسب 
موسييكو الرامية إلى مزيد من النفوذ 

وتثبيت األقدام في الشرق األوسط.
يصطدمييان  الهدفيين  أن  بيييد 
باسييتحقاقات تلك املعركيية املرتقبة 
علييى األرض، األميير الييذي يفرض على 
اإلدارة األميركييية التعامييل بقدر من 
احلنكة مييع دول التماس املباشيير مع 
األزميية السييورية )أنقييرة وموسييكو 
وطهييران( إلجناح هدفهييا املتمثل في 
القضيياء على تنظيييم داعش من دون 
خسييارة الشييريك التركييي، أو تعزيز 

حضور املنافس الروسي.

هواجس تركيا من مشاركة األكراد
يعييد خييوض معركيية الرقيية في ظل 
القييوات األميركييية فييي  محدودييية 
الشرق األوسط معضلة كبيرة بنظر 
محلليين، ورمبا ال يقلل من إشييكالية 
ذلك مييا أعلنييه البنتاجون قبييل أيام 
من أن اجليش األميركي نشر عددًا من 
جنييوده فييي مواقع غربي بلييدة منبج 
الواقعة شييمالي سييوريا، ومييا أعلنه 
املتحدث باسم قوات التحالف الدولي 
في بغداد، جون دوريان، يوم اخلميس )9 
مارس اجليياري 2017(، بييأن بالده بصدد 
إرسييال 400 جندي إلى البلدة، ليرتفع 
بذلك عدد القوات األميركية املوجودة 
في سييوريا إلى نحييو 900 جندي، كما 
نشييرت الوحييدة 11 ملشيياة البحرييية 
األميركية بطارييية »هاوتزرز« من عيار 
155 ملم في أحد املراكز األمامية في 

سوريا استعدادًا ملعركة الرقة.
املرتقبيية،  املعركيية  تلييك  ولفاعلييية 
ولتجنب هزاتها االرتدادية، فإن الواليات 
املتحييدة سييتكون مطالبة بييأن ميتد 
وجودها العسييكري الفاعل ليشييمل 
مناطق شرقي سييوريا بأكملها، وهذا 
أمر يعد من الصعوبة مبكان العتبارات 
عسييكرية ولوجسييتية. ومن ثم فإن 
واشنطن سييتعول كثيرًا في معركة 
الرقيية علييى إشييراك وحييدات حماية 
)الذراع العسكرية  الشييعب الكردية 
حلزب االحتاد الدميقراطي السييوري( في 
القتال، وهو األميير الذي ترفضه تركيا 

بنحو قاطع.
تييرى أنقييرة أنييه ال ميكنهييا التخلص 
عبيير  اإلرهابييية  داعييش  قييوات  ميين 
السورية  الكردية  امليليشيييات  متكن 
التييي تعدها تركيييا إرهابييية كذلك، 

الرتباطاتها املتشييعبة بحزب العمال 
قبلهييا.  ميين  احملظييور  الكردسييتاني 
وإشراك قوات حماية الشعب الكردية 
فييي معركيية حترييير الرقة من شييأنه 
أن يعييزز من حظوظ أكراد سييوريا في 
إقاميية نظييام حكييم ذاتي علييى غرار 
إقليم كردسييتان العراق، مبا ميثله ذلك 
من تهديد أمني مباشيير لتركيا التي 
طاملييا أعلنت مييرارًا أنها لن تسييمح 
مطلًقييا بإقاميية دوليية كردييية علييى 

حدودها اجلنوبية.
وإزاء هذه املعضلة، طرحت تركيا على 
الواليات املتحدة خيارًا من شأنه حتقيق 
وجييود فعلي لقييوات قتالييية محلية 
على األرض، من غير احلاجة إلى جهود 
املقاتلن األكراد، يتمثل في االستعانة 
مبقاتلي اجليش السييوري احليير، حلفاء 
أنقرة في سييوريا، على أن تكون قيادة 
العملييية بيد اجليييش التركي لضمان 
الكفاءة والفاعلية، في ظل مشاركة 
رمزية للقييوات األميركييية، لكن هذا 
املقتييرح يلقييى رفًضييا كرديًّييا، حيث 
طالب املتحدث باسييم قوات سييوريا 
أنقرة  باستبعاد  الكردية  الدميقراطية 
من عملييية حترير الرقيية، واصًفا إياها 

بأنها قوة احتالل في شمالي سوريا.
إزاء هييذه املعضليية، وإلرضيياء احلليف 
التركييي وتخفيييف حدة هواجسييه، 
قد توافق الواليييات املتحدة على منح 
أنقرة سييلطة قيادة شركائها احمللين 
في سييوريا، اجليش السوري احلر، خالل 
عمليييات معركيية الرقيية، مييع دعييم 
قتالييي محدود ميين القييوات اخلاصة 
األميركييية املتواجييدة بالفعييل على 
األراضي السييورية حاليًّا، شييريطة أن 
يكون املقاتلون األكراد مشيياركن في 
العملييية، ضمانًييا للفاعلية، وحتقيًقا 

السييتراتيجية تطويق مقاتلي داعش 
ميين جبهتن؛ اجليييش التركي واجليش 
السييوري احليير ميين جهيية، والقييوات 
الشييعب  األميركييية وقييوات حماية 

الكردية، من جهة أخرى.
ثمة ثقة لدى أنقرة في أن واشنطن ال 
ميكنها البدء في معركة بحجم الرقة 
من غير مشيياركة اجليييش التركي، ملا 
متلكييه تركيا ميين أوراق ضغط مهمة 
في هييذا الصدد، ال سيييما مع أهمية 
قاعييدة إجنرليييك التي تتمركييز فيها 
القييوات األميركية في تركيييا، ما قد 
يفسيير تصعيد رئيس الييوزراء التركي 
في تصريحاته حول تلك اإلشييكالية 
مؤخييرًا ميين أن »تركيا لن تكييون جزًءا 
ميين أي عملية تتضمن القوة الكردية 
الشييعب  حماييية  )قييوات  السييورية 
الكردييية( التي تعدهييا أنقرة منظمة 
إرهابية تهدد أمن تركيا«، مضيًفا أنه 
»إذا كانييت الواليييات املتحييدة تفضل 
املنظمييات اإلرهابييية علييى تركيا في 
احلييرب ضييد داعييش، فسيييكون هذا 

قرارهم، لكننا لن نوافق على ذلك«.
عمليًّا، لن تسييتطيع الواليات املتحدة 
غض الطرف عن اخملاوف التركية بشأن 
مشيياركة األكراد في حترير الرقة، كما 
أنييه ال ميكنهييا اخملاطرة بإجبييار أنقرة 
علييى اللجييوء إلى خيار إغييالق قاعدة 
إجنرليك بوجه القوات األميركية، هذا 
إضافيية إلى أهمييية تركيييا، جغرافيًّا، 
اإلمييدادات  بخطييوط  يتعلييق  فيمييا 
البرييية للقوات األميركية في سييوريا 
خييالل العمليييات القتالييية، والتي ال 
ميكن لواشيينطن أن تستعيض عنها 
باإلمدادات البرييية القادمة من إقليم 
كردسييتان العراق، حتى ال تتأثر املرونة 
التكتيكية للتحركات األميركية في 

سييوريا، وهو مييا يدفع واشيينطن إلى 
مشاركة موسييكو في معركة الرقة 
لكسيير حدة املوقف التركي املتشدد 

إزاء مشاركة األكراد.

محور موسكو - طهران
ال ترغب الواليات املتحدة في مزيد من 
احلضور الروسييي في األزمة السورية، 
لكنهييا، في الوقت ذاته، ال تسييتطيع 
الفييكاك ميين إقحييام موسييكو فييي 
معركة الرقة العتبييارات عدة، يتعلق 
أولها بتخفيف حدة خالفها مع تركيا 
علييى خلفييية مشيياركة األكييراد في 
املعركة، بالنظر إلى حتسيين العالقات 
التركية-الروسييية حاليًّا، والتي عادت 
إلى سابق عهدها قبل حادث إسقاط 
الطائرة العسييكرية الروسية على يد 
املقاتييالت التركية نهاية عييام 2015. 
وفي هذا الشييأن، ذكر بعييض احملللن 
أن التصعيييد التركييي احلالي ضد دول 
أوروبية على خلفييية منعها جتمعات 
تركية حلشييد الدعم لالستفتاء على 
الدستور التركي اجلديد لم يكن له أن 
يتم بهييذه احلدة من غييير اتكاء أنقرة 
على حليف وثيق )موسييكو( تتشارك 

معه التصعيد ضد القارة العجوز.
أما ثانيها فيتعلق بأهمية التنسيييق 
منطقة  إلقاميية  األميركي-الروسييي 
حظيير جوي فييي إطييار اسييتراتيجية 
املناطق اآلمنة التييي أملح لها الرئيس 
األميركي مطلييع العام احلالي حلماية 
ارتكاز  السييورين كنقطيية  املدنييين 
لبحث جهود تسوية األزمة بعد ذلك.

في حن يتعلق ثالثها بكون التنسيق 
معركيية  فييي  روسيييا  مييع  الرمييزي 
الرقيية علييى الصعيييد االسييتخباري 
اللوجستي من شأنه أن مينح موسكو 

نصييرًا رمزيًّييا كان ميكيين لواشيينطن 
االضطالع به مييع حلفائها منفردين، 
رمبا توظفه واشيينطن فيمييا بعد في 
احلليف  إليييران،  اسييتهدافها  سييياق 
فييي  لروسيييا  األبييرز  االسييتراتيجي 

املنطقة.
إذن، قييد تكييون معركيية الرقيية التي 
تسييتهدف داعييش، بداييية لتفكيييك 
احملور الروسييي في املنطقيية، ومن ثم 
اسييتهداف طهييران بعييد ذلييك عبيير 
العمل على خلخلة عالقاتها الوثيقة 
مع موسكو، باللعب على التناقضات 
املستترة للحليفن فيما يتعلق مبآالت 
اآلزمة السييورية، حيث تييدرك طهران 
أن معركيية الرقيية، حييال جناحها، قد 
تكون البيياب اخللفي لتقليص نفوذها 
في سوريا، ال سيييما مع إعالن »نيكي 
هالي« السييفيرة األميركية لدى األمم 
املتحييدة أن »بالدهييا تدعييم محادثات 
السالم السورية التي تقودها املنظمة 
الدولية«، مشييددة على أن »سييوريا ال 
ميكن أن تظييل مالذًا آمًنييا لإلرهابين، 
وأنه ميين املهم إخراج إيييران ووكالئها 

من سوريا«.
تصريحات السفيرة األميركية تذهب 
إلييى أن عملية حترير الرقيية من إرهاب 
داعييش ال بد لها ميين ترتيبات محددة 
مع كلٍّ من تركيا وروسيا، حتى ال تقع 
املدينة في قبضة امليليشيات املوالية 
إليران في سييوريا، ال سيما مع حضور 
حزب اهلل اللبناني بقوة على األراضي 
السييورية، وميين ثم تفويييت فرصة أن 
تصييب العملية في اجتيياه تعزيز احملور 
الروسييي اإليرانييي في املنطقيية، وهو 
األمر الذي تهدف واشيينطن باألساس 
إلييى تفكيكه، واحليلولة دون متدده في 

أزمات الشرق األوسط.

ال ميكن لواشيينطن، كذلك، أن تخسر 
أنقرة بنحو من األشكال، ال سيما مع 
سييعي االسييتراتيجية الروسييية إلى 
كسييب ودها مع انتهاء أزمة إسقاط 
الطائييرة الروسييية، لتنأى بهييا بعيًدا 
عن احملور األميركي. فالقيادة الروسية 
تسييعى قدًمييا نحييو توثيييق أواصيير 
التحالييف مييع تركيييا، عبيير اقترابات 
»الرفض الغربي«، بالنظر إلى كونهما 
دولتن مرفوضتن أوروبيًّا، ال سيما مع 
تصاعد أجواء التوتيير التركي األوروبي 
مؤخييرًا بسييبب فعاليات االسييتفتاء 
الدسييتوري املرتقييب في تركيييا، األمر 
الييذي يعنييي أن اسييتبعاد تركيييا من 
ترتيبات الرقة أو االسييتعانة مبناوئيها 
األكراد في سياق العمليات من شأنه 
أن يزيييد الهييوة بن واشيينطن وأنقرة، 
وميييد جسييور التواصييل بيين األخيرة 

وموسكو.
قييد تكون تركيييا معنية إلييى أقصى 
درجيية بالتقييارب مييع روسيييا إلزاليية 
رواسب االغتراب، السياسي والثقافي 
جيرانهييا  وبيين  بينهييا  واحلضيياري، 
األوروبييين، لكنهييا قطًعييا ال تييود أن 
تضحييي بكونهييا دولة أطلسييية، مبا 
ميثلييه لها ذلك ميين ضمانييات أمنية 
ال  ولوجسييتية  عسييكرية  وقييدرات 
ميكنها التضحييية بها، ومن ثم فإنها 
سييتمارس مزيييًدا ميين الضغط على 
الواليييات املتحييدة للخييروج بصفقة 
نهييا ميين املشيياركة الفاعلة  مييا مُتكِّ
فييي معركة الرقة، ميين دون أن ترضخ 
ملطالب واشيينطن بإطالق يييد األكراد 

في شمال سوريا.
وأخيرًا؛ إن جميع اخليارات بشأن معركة 
الرقيية املقبليية باتييت مفتوحيية، وإذا 
كانت لعبة الشد واجلذب بن الواليات 
املتحدة األميركية وروسيا وتركيا  هي 
الصييورة البادييية للعيان فييي ترتيبات 
تلك املعركة، فإن إيران التي متارس دورًا 
مؤثرًا في املشهد اجليواستراتيجي في 
سييوريا، لن تقف مكتوفيية األيدي إزاء 
محاوالت إزاحتها عن واجهة األحداث 

في الشرق األوسط.
ليست السياقات الراهنة في املنطقة 
بصدد إبرام صفقة كبرى بن واشنطن 
احللفيياء  حسيياب  علييى  وموسييكو 
اإلقليمين لكال الدولتن، كما أن حالة 
الغياب العربي عن دائرة التأثير والنفوذ 
في املنطقيية ال ميكن لها أن تسييتمر 
التركية-اإليرانية  والعالقييات  طويييالً، 
ال ميكيين لهييا أن تصييل إلى مسييتوى 
التحالييف، كما أنهييا كذلك لن تصل 
إلى مسييتوى العداء، ومن ثم ستبقى 
كل ميين تركيا وإيييران حاضرتن دائًما 
علييى خريطيية التجاذبات الروسييية-

األميركية فييي املنطقة، قبل معركة 
الرقيية، وبعدهييا. أما تنظيييم داعش، 
فإنه سيييبقى بانتظار توافق األطراف 
املعنية، التي ترى فيه عدوًّا، لكنها لم 
تتفق بعد على كيفية قتاله، وال على 
كيفية توزيع تركتييه على األرض حال 

هزميته في تلك املعركة املرتقبة.

للدراس��ات  املس��تقبل  *مرك��ز 
والبحوث.

مدى تأثير إلغاء االتفاق االوروبي التركي على األمن في أوروبا 

هل تتجه واشنطن وأنقره وموسكو لصفقة في معركة الرقة”؟
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الش��رطة على متظاهرين  اعتداء 
أم��ام مجّمع احملاكم، ف��ي رام اهلل، 
غي��ر مقب��ول. وم��ع ذل��ك، إط��اق 
تخ��ّون  ش��عارات  املتظاهري��ن 
الس��لطة والش��رطة غير مقبول، 
أيض��اً، وإن كان ال يق��ع حتت طائلة 
العقاب، بحكم انتسابه إلى قيمة 
احلق في التعبير. أفضل وأس��وأ ما 
في قي��م الدميقراطي��ة أنها تعّلم 
فضيل��ة الصب��ر على الس��خافة. 
تخوين الس��لطة والشرطة جارح، 
بالتأكي��د، ولك��ن التس��امح أكثر 
اس��تراتيجيات مقاومة السخافة 
جناعة، أم��ا الضيق ب��آراء اخملالفني، 
حت��ى وإن كانت س��خيفة، وألنها 
فع��اً س��خيفة، فيدل م��ن جانب 
األنظمة السياسية على ثقة أقل 

بالنفس. 
وما يس��ترعي االهتمام في احلادثة 
بع��ض  أطلق��ه  هت��اف  املعني��ة 
املتظاهرين: »ال سياسة وال بطيخ، 
بدن��ا رص��اص وصواري��خ«. بداي��ة، 
ينبغ��ي غ��ض الطرف عّما يس��م 

هذا الكام م��ن ابتذال، فما عاقة 
السياس��ة بالبطي��خ؟ لي��س من 
الائ��ق بعد مائ��ة عام من نش��وء 
احلرك��ة الوطني��ة الفلس��طينية 
وقوع السياس��ة ف��ي هاوية باغة 
كهذه، واستمراء ما في السجع من 
تطريب. وإذا صعدن��ا بالنقاش إلى 
س��وّية أعلى، أي املستوى الداللي، 
فإن فيه ما يضع احلرب والسياسة 
عل��ى طرف��ي نقيض، عل��ى الرغم 
من حقيق��ة أن احلرب تعني حتقيق 
أهداف سياسية بوسيلة القّوة. ال 
حرب با سياس��ة. لذا، تتجلى في 
ش��عار كهذا نظرة ملتبس��ة إلى 

احلرب والسياسة على حد سواء. 
وقد يعفينا شخص ما من كل هذا 
بالقول إن املفردات مجازية، ومفادها 
أن طريق املفاوضات مسدودة، وأن ما 
يصعب حصره من مشاعر وجتليات 
اإلحباط جنمت عن انسداد أفق احلل 
الس��لمي التفاوض��ي، وأن العنف 
طريق اخلاص م��ن االحتال. وعلى 
الرغم م��ن جدوى وجدي��ة وجدارة 

تش��خيص كهذا، إال أن تشخيص 
املش��كات السياس��ية ال يخضع 
للمعايير نفسها املتبعة في علوم 
الطب والفيزي��اء والرياضيات، التي 
ال تتغّي��ر إال بع��د ثورة ف��ي املنهج 
تزع��زع نظرية ُمعتمدة بكش��وف 

جديدة. 
عاقة السياس��ة بالعنف ليست 
جديدة ف��ي تاريخ الفلس��طينيني 
من��ذ مائة عام. وال ف��ي تواريخ بني 
األرض.  أركان  أربع��ة  ف��ي  البش��ر 
وبقدر م��ا يعنينا األمر، نش��ر يزيد 
صايغ، قبل س��نوات كتاباً يزن عدة 
كيلوغرامات )ه��و تكّلم عن الوزن( 
استعرض فيه ُمسّوغات، ومبادرات، 
ح وحتّوالته  وجتليات الكفاح املس��لّ
بني عامي النكبة وأوسلو. الكتاب 
عل��ى قدر كبير م��ن األهمية، لكن 
التذكير به، هنا، يس��تهدف القول 
إن لعاق��ة كهذه تاريخه��ا، أيضاً. 
ل��ذا، يس��تحيل ال��كام عنها في 
معزل عن تاريخها، وعّما جتلى فيه 

من عبر، وحكمه من قوانني.

وطني��ني  م��ن  أح��د  ينتظ��ر  ل��ن 
غاضب��ني انفاق األي��ام والليالي في 
قراءة التاريخ املذك��ور، وغيره، قبل 
االنخ��راط ف��ي فصي��ل، أو تنظيم 
تظاهرة م��ن نوع ما. ففي تفاصيل 
حياته��م اليومية، حت��ت االحتال، 
وف��ي الذاك��رة اجلمعي��ة العائلية 
والعام��ة، م��ا يكفي الس��تخاص 
العبر، والتفكير في خارطة طريق، 
عبر جتارب ش��خصية متاماً، ومؤملة 

في أغلب األحيان. 
ولكن انفاق األيام والليالي مطلوب 
م��ن العاملني في احلق��ل الثقافي، 
للتدليل على حقيق��ة أن التجربة 
الذاتي��ة ال تن��وب ع��ن املعرفة، وال 
تصل��ح للقي��اس. ل��ذا، وبق��در ما 
يتص��ل األم��ر بعاقة السياس��ة 
بالعنف ف��ي تاريخنا، ف��إن ما جنم 
عنه��ا، وجتلى فيه��ا، وحّض عليها، 
لم يك��ن ُمحّصل��ة عوام��ل ذاتية 
ب��ل جنم  )فلس��طينية( معزول��ة، 
عن تدخات، وتفاع��ات، وصراعات 
عربية وإقليمية ودولية، في ظروف 

ُمتغّيرة. 
رمب��ا كان م��ن املس��تحيل نش��وء 
احلركة الفدائية الفلسطينية في 
املاضي  القرن  أواس��ط س��تينيات 
)أنشأت هوية وطنية قوّية، وأعادت 
الشعب إلى التاريخ( في معزل عن 
احل��رب الب��اردة العربي��ة � العربية، 
واحل��رب الب��اردة ب��ني املعس��كرين 
الكبيري��ن عل��ى صعي��د العال��م، 
وصع��ود ح��ركات التح��رر القومي 
ف��ي املس��تعمرات. وق��د كان م��ن 
املس��تحيل، أيضاً، ظهور اإلس��ام 
السياس��ي الكفي��ل بتدمي��ر م��ا 
أنش��أته ح��ركات التح��رر القومي 
من هويات جديدة، في بلدان عربية 
مختلف��ة، في معزل ع��ن تداعيات 
احلرب��ني  وتفاع��ات  ومابس��ات 
الباردت��ني العربية والكونية، وأثرها 
ودول  مجتمع��ات  عل��ى  املباش��ر 
أغلبه��ا في ط��ور التكوين، وطفرة 

الثروة النفطية.
مبعن��ى أكث��ر مباش��رة ال إمكانية 
لكل كام محتمل عن العاقة بني 

السياسة والعنف في العام 2017 
إال بلغة م��ا حصد العام 2017 من 
أعوام سبقت. على خلفية كهذه، 
وبقدر م��ا أرى، ينبغي أال نس��قط 
م��ن احلس��بان إمكاني��ة أن يكون 
خي��ار اللج��وء إلى العن��ف مدخاً 
لصعود الدواعش في بادنا. ال ميكن 
التشكيك في صدق نوايا الوطنيني 
ابتعاده��م  ف��ي  وال  الغاضب��ني، 
والسياس��ي  األخاق��ي  باملعن��ى 
والثقافي واإلنس��اني عن الدواعش 
بع��د األرض ع��ن الس��ماء. ولكن، 
في كل األحوال، لس��نا أفضل، وال 
أكثر ذكاء، أو وطنية، من السوريني، 
واليمنيني.  والعراقي��ني،  والليبيني، 
وال توج��د لدينا س��لطة أقوى من 
سلطة الدولة املصرية، التي جتابه 
حتدياً جدياً من جانب الدواعش في 

سيناء.
ف��ي ظاه��رة الدواعش م��ا يتجاوز 
الفت��ات كالقاعدة، والنصرة، ودولة 
البغ��دادي، ويضم أطيافاً واس��عة 
م��ن املتأس��لمني القدام��ى واجلدد 

)القاع��دة أصبحت ظاه��رة عامة، 
كما قال��ت اجلزي��رة القطرية قبل 
اإلقليمي��ون  والاعب��ون  س��نوات( 
والدوليون، وإلى جان��ب كل هؤالء، 
وف��ي ركابه��م، يصع��د الزّبال��ون 
)scavengers( أي َم��ْن يقت��ات من 
بش��ر وحيوان على بقاي��ا وفرائس 
فتك بها أقوياء، أو خارت قواها. ولن 
يتوقف ظهور هؤالء، أو َمْن خلقته 
ظروف متغّيرة على شاكلتهم، في 

مكان من دون غيره.
ه��ذا التعبير ُمس��تمد م��ن عالم 
الغ��اب، فعندم��ا تهد األم��راض أو 
الش��يخوخة أس��داً، تنقض عليه 
الضباع وبنات آوى وصغار الثعالب. 
ب��ني الدول والبش��ر واجملتمعات َمْن 
يش��به حيوانات الغاب القوية في 
زم��ن الفتّوة والش��باب، وَم��ْن تنال 
من��ه الضب��اع وبن��ات آوى وصغار 
الثعالب، إذا ما خارت قواه، وسقط 
على األرض. وهذه في استراتيجية 
الدواعش مقدمة »إلدارة التّوحش«. 

في مقالة مقبلة نُفّصل أكثر.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

كيفن واتكينز

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

الرئيس التنفيذي 
لشركة سيف ذي 

تشيلدرن أوك

بينتو مصطفى البالغة من العمر 
سنتني هي مثال للكارثة اإلنسانية 
اخلفي��ة الت��ي تنكش��ف اآلن ف��ي 
ش��مال ش��رق نيجيري��ا. جس��دها 
ضعي��ف ومعدته��ا منتفخ��ة من 
اجل��وع. وتتوق��ف حي��اة بينتو على 
التنقي��ط الغذائ��ي املغ��روس ف��ي 
يده��ا. ال تس��تطيع التح��رك م��ن 
ش��دة ضعفها، فهي واحدة من 30 
طف��ا يعاجلون ف��ي عي��ادة خاصة 
بإنق��اذ األطفال بالتغذي��ة الطارئة 
في مايدوجوري عاصمة والية بورنو 
- واملنطقة األكثر تضرراً من حملة 
لوض��ع حد  النيجيري��ة  احلكوم��ة 

لتمرد بوكو حرام.
وم��ع اجتم��اع ال��دول املانح��ة في 
مدين��ة أوس��لو ف��ي مؤمت��ر يهدف 
إلى حش��د الدعم لش��مال ش��رق 
نيجيريا، ارتفعت احلصص بنحو غير 
كاف. بالنسبة لعشرات اآلالف من 
األطف��ال مثل بينتو، هذه - حرفياً - 
حلظة حياة أو موت. ميكن أن يجلب 
النجاح في أوس��لو األمل واحتمال 
انتعاش املايني من الناس املعرضني 

للخطر. أما الفشل فستنتج عنه 
خسائر في األرواح. 

وال يقدر حج��م األزمة على صعيد 
اآلن. حال��ة  الدول��ي حل��د  اجملتم��ع 
الطوارئ اإلنسانية في شمال شرق 
نيجيري��ا هي احلال��ة األكثر خطورة 
منذ مجاعة بياف��را في عام 1960. 
بعد سيطرة اجليش النيجيري  على 
املناطق التي كانت تس��يطر عليها 
جماع��ة بوكو حرام، ن��زح أكثر من 
مليون��ي ش��خص. وب��دأت تظه��ر 
جي��وب كبيرة م��ن احلرم��ان اخملفي 
املس��تولى  العس��كرية  كاألراضي 

عليها.
أكثر م��ن 14 مليون ش��خص بهم 
ف��ي  للمس��اعدة  ماس��ة  حاج��ة 
واليات بورن��و، أداماوا، ويوبي وحدها. 
وبالنظر إلى س��بل العيش املنهارة 
وفرار املزارعني من أراضيهم وتراجع 
االقتص��اد، فإن هذا الع��دد آخذ في 
االرتف��اع بنح��و ح��اد. وأدى ارتف��اع 
معدالت الفقر الس��ابقة - بالفعل 
م��ا يزي��د عل��ى ٪50 في الش��مال 
الش��رقي – إلى زيادة حدة آثار النزاع 

والنزوح.
كالعادة، األطفال هم من يتحملون 
أولئ��ك  ويُع��د  األكب��ر.  الع��بء 
األطفال مث��ل بينتو مصطفى من 
والدتها  احملظوظني. فقد حملته��ا 
منذ أس��بوعني إلى عي��ادة التغذية 
في مايدوج��وري من منطقة حتررت 

مؤخرًا من بوكو حرام.
وقد لق��ي آخرون كثر حتفهم. كما 
ازدادت مع��دالت الوفي��ات بس��بب 
اجلوع، واإلس��هال، وااللتهاب الرئوي 
ارتفع��ا. ويواجه ما يقرب من نصف 
مليون طفل احتمال سوء التغذية 
احل��اد، 300.000 منه��م ف��ي بورنو 
وحدها. وبدأت تظهر أعراض اجملاعة 
ف��ي بعض املناطق. ف��ي حالة عدم 
وجود اس��تجابة فعال��ة، نحو 200 
تلميذ، في املتوسط، ميكن أن ميوتوا 

كل يوم في هذا العام.
وليست مؤش��رات التغذية وحدها 
التي تعاني م��ن نقص حاد. ويواجه 
األطف��ال الذي��ن ولدوا في ش��مال 
ش��رق نيجيري��ا، وخاص��ة الفتيات، 
أق��ل ف��رص التعلي��م ف��ي العالم. 

فق��ط أقل من نص��ف أطفال بورنو 
للم��دارس  الوص��ول  اس��تطاعوا 
الفتي��ات  إذ تس��تغرق  االبتدائي��ة، 
الريفيات ما يعادل أقل من س��نتني 

دراسيتني في املدرسة.
وق��د أُجب��ر نص��ف ملي��ون طالب 
وطالبة إل��ى التخلي ع��ن درامزيج 
بس��بب الص��راع وتدمي��ر البني��ة 
التحتي��ة للتعلي��م )مت تدمير نحو 
1200 مدرس��ة(، وبس��بب هجمات 
بوك��و حرام عل��ى تامي��ذ املدارس 
- أدت الهجم��ة األكث��ر خزي��اً إل��ى 
اختط��اف  276 فت��اة من ش��يبوك 

عام 2014.
هذا أم��ر مهم ملس��تقبل نيجيريا، 
حي��ث يوجد عش��رة ماي��ني طفل 
خارج املدرس��ة، أكثر من أي بلد آخر 
ف��ي العال��م - ويعي��ش٪60 منهم 
في شمال ش��رق الباد. إن الفشل 
ف��ي تزويد ه��ؤالء األطف��ال بفرص 
التعلي��م س��يحصرهم في حلقة 
مفرغة م��ن الفقر، وتقويض النمو، 
وضعف سبل العيش، وخلق أرضية 
خصبة للتجنيد من قبل املنظمات 

املسلحة.
وبرغم كل هذا، كانت االس��تجابة 
لألزمة في شمال شرق نيجيريا غير 
كافي��ة للغاية. في الع��ام املاضي، 
فش��لت الدول املانحة ووكاالت األمم 
املتح��دة بنح��و مذهل ف��ي العمل 
لس��د ه��ذه احلاجة امللح��ة. وقد مت 
متويل أقل من نصف النداء اإلنساني 
ل��ألمم املتحدة. وفي الوقت نفس��ه، 
فش��لت احلكوم��ة النيجيري��ة في 
مكافحته��ا لانكماش االقتصادي 
وفي تعبئة املوارد الكافية - وكانت 
احلكومة بطيئة ف��ي طلب الدعم 

الدولي.
ويُعد مؤمتر أوس��لو فرصة سانحة 
لتحقي��ق بداية جدي��دة. وقد برزت 

ثاث أولويات عاجلة.
أوال، على اجلهات املمولة أن متنح اآلن 
مليار دوالر ملس��اعدة  نحو س��بعة 
وتتطل��ب  احملتاج��ني.  م��ن  ماي��ني 
الفعال��ة  اإلنس��انية  االس��تجابة 
متويا ضخماً لتعزيز االس��تثمارات 
املطلوبة في مجال التغذية وسبل 
العي��ش واألمن الغذائ��ي. بوصفها 

واحدة من الداع��ني للمؤمتر، ينبغي 
عل��ى أملاني��ا العم��ل م��ع اجله��ات 
املمولة الرئيس��ة األخرى - السيما 
اململكة املتحدة والواليات املتحدة - 

لتعزيز وتعميق الدعم اإلنساني.
ثانياً، بجب على احلكومة النيجيرية 
أن تكث��ف جهودها. وهناك عامات 
مش��جعة. فقد وضع��ت حكومة 
الرئيس محمدو بوهاري أحد وزرائها 
األكثر ق��درة، زينب أحمد، على رأس 
فريق االس��تجابة اإلنسانية. وعلى 
االقتص��ادي،  الرك��ود  م��ن  الرغ��م 
تعهدت السلطات أيًضا بتخصيص 
نحو مليار دوالر من الدعم اإلنساني 
للشمال. ومن األهمية أن تأخذ هذا 
االلت��زام على محمل اجل��د - وتنفذ 
التهميش  املطلوبة إلنهاء  البرامج 

املستمر في املنطقة.
ثالث��ا، يج��ب وض��ع ح��د إلهم��ال 
التعليم. قام حاكم بورنو، كاشيم 
إس��امي  عال��م  وه��و  ش��يتيما، 
واملس��تفيد الذات��ي املعل��ن من ما 
وصف��ه »بالتعلي��م الغرب��ي«، قام 
بإع��ادة بن��اء ه��ذا القط��اع ال��ذي 

يحظى بأكب��ر أولوية ف��ي ميزانية 
الدولة هذا العام. وبذلك، قام البنك 
الدولي مبنح 100 مليون دوالر لدعم 
انتعاش التعليم في ش��مال شرق 
نيجيري��ا. ومع ذل��ك، قامت وكاالت 
املمول��ة  واجله��ات  املتح��دة  األمم 
بإقصاء التعليم من الئحة املطالب 

اإلنسانية  .
اٍنه من الصع��ب التفكير في نهج  
أن  إل��ى  ونظ��راً  محدودي��ة.  أكث��ر 
إن��كار وتدمير الف��رص االقتصادية 
كانت في قل��ب التمرد، ليس هناك 
وسيلة أفضل لتحقيق السام من 
االستثمار في مجال التعليم. ولهذا 
طالب مبع��وث األمم املتحدة اخلاص 
بالتعلي��م، غ��وردون براون، بإنش��اء 
مرفق عاملي جدي��د لدعم التعليم 

في البلدان املتأثرة بالنزاعات.
ضم��ان بق��اء األطفال مث��ل بينتو 
مصطف��ى عل��ى قي��د احلي��اة هي 
. إن منحهم  األولوية األكثر إحلاح��اً
فرص��ة لازدهار من خ��ال التعليم 
الوحي��د  الس��ليم  األس��اس  ه��و 

لتحقيق سام دائم.

تعليم الناجين في نيجيريا
PROJECT
SYNDICATE

المصافحة الكبرى

من الس��ذاجة ان يتس��اءل املرء عن احلدود التي يقف 
عندها الفاسدون، فيشبعون ويرعوون. 

اقول من الس��ذاجة ألننا نسمع مثل هذه التساؤالت 
من املواطنني بالقول »نهبوا كثيرًا وشبعوا، فليكّفوا« 
وف��ي التاري��خ وجت��ارب محارب��ة الفس��اد كفاية من 
الوقائع عن جشع هؤالء الامحدود، ونهمهم املريض، 
وتعلقه��م بفحش��اء النه��ب والنص��ب والتوس��ع 
الامش��روع باملصالح حتى في تل��ك اللحظات التي 

يحتضرون فيها. 
انهم بذلك ميثلون طبع احليتان، وتتجسد خطورتهم 
في تلك الطباع التي وصفه��ا  عالم احليوان املعروف 
كمال الدين الدميري بقوله ان احليتان “اليهمها اجلود 
ومكارم االخاق” بل “عظم فخد فريسة تُرك ليتعفن 
ويفسد” ويخص نوعا من احليتان )نعنيه هنا( بالقول 
“ان��ه داب��ة عظيمة متن��ع املراكب الكبار عن الس��ير” 
وعل��ى ذلك نص��ح اجلاحظ بتجنب احليتان الش��رهة 
التي تعودت اكل العنبر، وهو نوع من السمك اللؤلؤي، 
وكأنه ينصحنا ايضاً ان ال نثق بإغواء جلد احلوت الذي 
يتس��م بالنعوم��ة واالنزالق، واحس��ب ان احلوت الذي 
قطع رجل بطل رواية هيرمان ملفيل الشهيرة )موبي 

ديك( ينتسب الى هذا النوع الغادر من احليتان.
وال تختل��ف حيتان الفس��اد، في طبعته��ا وطباعها 
عن تلك احليت��ان التي “تتنفس من منخرتها املوجودة 
ف��ي اعلى ال��رأس” وتتخاطب في ما بينها بواس��طة 
الصفي��ر، والنحي��ب، والصراخ “من على الشاش��ات 
امللون��ة” وهي جميًع��ا، ومن غير اس��تثناء، رموز لكل 
مهووس بالتضخ��م املادي، ومن ذوي اجلش��ع واجلهل 
والِسَير املدنسة، ولدى الصيادين ورواد البحار قصص 
مروع��ة عن تلك احليتان الغ��ادرة، لكني ال اعرف مدى 
صحة القول ب��ان هذه احليتان التق��رب من أي مركب 
يقل امرأة حائضاً، وأش��ك بالرواية القائلة بان احليتان 
لم تكن لتهاج��م البواخر األميركية التي كانت تقل 
في القرن الثامن عش��ر نساء سجينات يجري نقلهن 
الى جزر نائية لزجهن في اعمال السخرة الهمجية. 

وف��ي قصة أجنبي��ة ال أتذكر كاتبها، يتوس��ل عامل 
نسيج بسيد العمل الثري، املرابي وتاجر احلرب، ان يرفع 
من اجره ليواجه اعباء معيش��ة عائلت��ه التي كبرت 
ب��والدة ابنني توأمني له  فيصرخ به الرجل: اعرف جيداً 
انك تريد بذلك ان تفقدني ثروتي.، وان متلك املصنع في 

نهاية املطاف وجتعلني عاما حتت امرتك.، 
طب��اع حيتان املرحلة من الفاس��دين الصفاقة.. فقد 
الق��وا الصفيق في نار جهنم فص��رخ: أخرجوني.. انا 

اجتمد من البرد. 

*************
االمام علي: 

ِّ��ي أَْن أَْطُل��َب النَّْص��َر ِباْلَ��ْورِ ِفيَم��ْن ُولِّيُت  »أَ تَأُْمُرون
َعَلْيِه؟«

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

حيتان المرحلة
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ناجح المعموري   

ظل��ت حفري��ات د. مال��ك املطلب��ي 
مثيرة باس��تمرار ومحفزة للقارئ في 
اع��ادة القراءة والكش��ف عن الطاقة 
الداللي��ة اخملبوءة  فيه��ا .ونحن نعرف 
مكتن��زة  الش��فاهيات   ب��أن  جي��دا 
باملعان��ي ، والت��ي حت��وز عليه��ا دائما 
الدائ��م  حضوره��ا  ألن  وباس��تمرار، 
مينحه��ا الق��درة عل��ى التواصل في 
احمليط االجتماعي، واس��تدعاء العقل 
الش��عبي للت��آزر الرمزي م��ع احلضور 
الش��فاهي ،م��ن أج��ل انت��اج املعنى 
.وهن��ا تتض��ح أهمي��ة الش��فاهيات 
الكبرى ف��ي احلياة العامة للجماعات 
القادرة عل��ى التخيالت والتوجه نحو 
الرموز  ،لإلنت��اج  الطق��وس والعقائد 
وتوفر له��ا فرصة التجاور بعضها مع 
البعض ، لتش��كيل ش��بكة رمزيات ، 
وسأحاول املرور مرة ثالثة على املعنى 
العمي��ق الذي انط��وت عليه العقائد 
والطق��وس املندائية وقد جنح د.مالك 
املطلبي في صياغتها شعرية وكأنه 
يستعني بها على كمون شعريته في 
داخله في داخل��ه منذ زمن طويل لذا 
أن��ا أعتق��د ، بأن املطلب��ي توصل الى 
طريقة جديدة في الكتابة وش��حنها 
بش��عريات عالية .وأول مالحظة تثار 
حول صياغ��ة العقائ��د املندائية هي 
الذهاب نحو النماذج األولى / البدئية 
، او عناص��ر نظرية اخلي��ال ،ألنه يدرك 
بش��كل ممتاز ما تعنيه الرموز األولى ، 
أو املسميات األولى كما أطلق عليها 
هو ويتعام��ل معها، ليمنحها يقظة 
جدي��دة ، وكأن��ه كان وظ��ل يحك��م 
باللحظ��ة الت��ي عاي��ش الطق��وس 
عندما كان طف��ال، واحتفظ باملرويات 
ف��ي داخل��ه معط��ال اإلع��الن عنها، 
بع��د عقود عدي��دة. وحتما أخضعها 
ملكوناته الثقافية واملعرفية اجلديدة .

خاص��ا  مصطلح��ا  املطلب��ي  ذك��ر 
ل��ه، ومنحه مفهوم��ا اجرائي��ا دخل 
مش��اركا ف��ي ثنائي��ة العالق��ة ب��ني 
املس��لم والصابئ��ي املندائ��ي وه��و« 
األرغام األقوسط اجلماعات الشعبية 
تص��ادي »الالع��ب املاه��ر رمزي��ا، وقد 
اقترح��ه املطلب��ي بذكائ��ه ،اللتقاط  
ما يس��اعده عل��ى ابتكار ش��فاهية 
مس��اعدة على تعطل القطيعة بني 
الطرف��ني ،بس��بب التح��رمي واملوقف 
الثقاف��ي اإلس��المي ومتث��ل اإلرغ��ام 
االقتص��ادي بوج��ود اس��تعداد روحي 

لقب��ول ما ينتجه املندائ��ي ويحتاجه 
املسلم ،مثل صناعة الزوارق وصياغة 
الفض��ة والذه��ب .ويعن��ي ه��ذا بأن 
التحرمي تعطل مؤقتا بسبب االحتياج 
ملنتوجات اآلخ��ر وحتما كان الصابئي 
املندائ��ي يع��رف جي��دا ب��أن التحرمي 
ل��دى اجلماع��ات ل��م يك��ن حقيقيا 
وفي جوه��ر الدين اإلس��المي ، لكنه 
متظه��ر لثقاف��ة اجلماعة الش��عبية 
ضد املندائية ، وسأقدم قراءة عميقة 
ع��ن عالقة التالمس الت��ي تتبدى عن 
قبول اآلخر ،من خالل متظهرات عمله 
اليوم��ي الفن��ي واجلمالي عب��ر انتاج 
ال��زوارق والصياغة حتقق في اللحظة 
الكوني��ة األول��ى اتص��ال ادخالي بني 
الس��ماء /آن��و واألرض / األم الكب��رى 
بواسطة املطر ،ونتج عن هذا االتصال 
انبعاث األشجار والتي هي من الرموز 
البدئية التي قال عنها هايدجر عندما 
حتدث عن غابته السوداء بأن الشجرة 
مغذية للروح بالشعر. وذكر فيلسوف 
الشجرة الفرنسي بأن الشجرة أعمق 
الرموز التي عرفها األنس��ان ووضعها 
وس��ط فض��اء الت��داول العقائ��دي /

الطقوس / وظ��ل متحركا ، حتى حاز 

على شبكات داللية منذ البدء ،وظلت 
متمتعة بحضور شعري .

اشتغال الصابئي على جذع الشجرة] 
التي تع��اود انبعاثها ثانية وتس��تمر 
مبن��ح األنس��ان ثمارها [يفض��ي الى 
حتول آخر، لكن هذا التحول ال يشطب 
عل��ى املرأة ، بل يعي��د صياغتها رمزيا 
عبر ال��زورق الذي تتمظه��ر فيه املرأة 
رمزي��ا – كما ذك��رت – واذا نظرنا اليه 
من الش��مال واجلنوب ، س��نرى املثلث 
األنث��وي  دال عل��ى العض��و  العان��ي 
،وه��ذا يفضي الى حض��ور جديد لألم 
الكب��رى، عبر رمزي��ة األنثى ، والبد من 
فحص آخر لتحوالت الش��جرة / األم / 
ال��زورق ما يومئ اليه م��ن معنى آخر، 
وه��و الوظيفة االتصالي��ة بني ضفة 
واخرى، جماعة وفرد أو مجموعة أفراد 
، كما يسهل عملية االنتقال والعبور 
وحتم��ا لها داللة رمزي��ة أعمق مما هو 
ف��ي املعنى الظاهري ، ووجدت القراءة 
تناغم��ا ب��ني املعان��ي املتع��ددة وبني 
حضور املثل��ث العان��ي / األنثوي ومع 
ال��دور العقائدي ل��ألم وحضورها في 
الطق��وس املائية مع الدور الس��حري 
الصيان��ي لألم اآلدمية ،أثن��اء عبورها 

النهر وعودتها مع متثالتها املس��تمرة 
.هذا كله من ممنوحات الش��جرة التي 
قال عنها يونغ بأن األشجار متنح الناس 
الق��وة . »وان نظرية يون��غ حول الدور 
التعويضي لألس��طورة ف��ي الثقافة 
مبني��ة عل��ى التش��ابه اجلزئ��ي م��ع 
الدور ال��ذي تلعبه العوامل الال واعية 
فيما يتعلق بالعق��ل الواعي ، عندما 
يحفز النموذج البدئي »باس��تقاللية 
ع��ن اإلرادة ،في حالة نفس��ية حتتاج 
التعوي��ض بوس��اطة من��وذج بدئي »/ 
ستيفن .ان ووكر /ت : جميل الضحاك 
/وزارة الثقافة /دمش��ق /2009/ص44 / 
حتوالت األس��طورة اخلاصة باملس��مى 
األولى تشبه حتوالت احللم عند حصول 
مروي��ات عدي��دة ،متكررة ل��ه، ألنه – 
احلكم – ال يختلف عن األسطورة ، لذا 
كانت حتوالت الش��جرة مقبولة ألنها 
،وستتضح  اجلماعات  متعايش��ة مع 
ابداعات املندائ��ي في صياغة الفضة 
والذه��ب باعتباره��ا حوارا ملس��ّيا مع 
اآلخر، ليس��ت بعيدة ع��ن فضاء األم 
األنثى، وجتميالت اجلس��د األنثوي ،منذ 
حلظة حتققها األولى هي من ابتكارات 
األلوه��ة املؤنث��ة . ألن عتبات احلضارة 

السومرية من انتاج األم الكبرى لفترة 
طويلة جدا. واذا ابت��دأت بالفخار وما 
حتتاجه كزينات اجلسد األنثوي ، فأنها 
تط��ورت الحق��ا بالقالئ��د والدالي��ات 
وظلت هك��ذا متحركة تدريجيا حتى 
وصل��ت ال��ى عتب��ة جتمي��الت رفيعة 
،مزدهي��ة بامل��ادة األولي��ة الفضي��ة /

الذهبية م��ع تطعيمات أحجار كرمية 
ثمينة جدا تتباهى بها املرأة وتتعامل 
معها بوصفها خزين��ة لها ،وتضفي 
عليه��ا ب��روزا بعالق��ة اجلس��د معها 

ومتنحه هي بهاء .
كشف » اإلرغام االقتصادي »الذي قال 
ب��ه املطلبي  كل هذه التداعيات التي 
اس��تدعتها امليثولوجي��ا بحضوره��ا 
املهيمن / واملهي��ب ذات صلة عميقة 
مع اجلسد األمومي/األنوثي وسنستمر 
في التق��اط األلتماعات األس��طورية 
والراضي��ة  احليوي��ة  البالغ��ة  ذات 
باالنفتاح على الفحص العميق والذي 
تضمنته س��ردية املطلبي اخلاصة ب 
»صياغ��ة العقائد » مال��ك املطلبي /

ذاكرة الكتابة /حفري��ات في الالوعي 
املهمل /ديوان املسار للترجمة والنشر 

 . 2007/

أساطير العقائد ورمزيات الطقوس   
قراءة

كتابة

بني فتنته املشغولة بترميم تضاريس العيش ، وتناول 
العاطفة من مائدة الكون ، يبقى احلب والعطش إلى 
احلب ، هو سؤال احلياة األكبر ، بكل مسراته اخلضراء 
، طق��وس مواجعه ، قلقه الدافئ أو حتى هواجس��ه 
الرحيبة  ، وحقيقته األقرب في مدونات الروح لتقاومي 
الذاكرة اإلنسانية حيث سنابل الوجد التي ال تشيخ 

، وأجنحة الضوء التي ال تنطفئ .
إن��ه س��حابة النور التي ترس��لها الس��ماء لنش��وة 
الكائن��ات ، قريباً من قهوة الش��وق وص��والً إلى قلق 
الشعور ومدائنه التي تفتح ذراعيها إلى ثمرة املسرة 
العني��دة ، حيث النافذة األلذ واألص��دق واألحلى في 

سباق العمر .
وتبقى الشواهد التاريخية واملدونات التراثية املأنوسة 
حل��االت احلب متنوع��ة ، وعميقة ببعدها اإلنس��اني 
ودالالته العاب��رة للقارات واخلرائط والب��راري املغلقة 
، لتبق��ى حكاياته هي احلكايات األلذ واألش��هى في 

شجرة املشاعر العالية .
 منها حكاية الش��اعر قيس بن ذريح وحبيبته لبنى ، 
فقد عشقها عشقاً أسطورياً وتزوجها بعد  معاناة 
ومثابرة ، ثم سرعان ما افترقا نتيجة لضغوط عائلية 
هائل��ة ، ليفترق احلبيبان ويعودا ثانية لبعضهما بعد 
أن انتص��ر حبهما على كل مظاه��ر الُعرف اجملتمعي 
والقبلي ، لتم��وت لبنى بعد ذلك بقليل وليلحق بها 

قيس سريعاً ويُدفن إلى جانبها . 
حكاية الش��اعر جميل ب��ن ُمعمر وحبيبت��ه بثينة ، 
وقصائد صدق املعنى وحرارة العاطفة التي توسدها 
العاش��قان اللذان لم يكتب لهم��ا العيش حتت أفق 
واحد ، رغم عشقهما العفوي الذي بدأ منذ الطفولة 
، ليفترق��ا وتأخذهما احلياة إلى القطيعة القاس��ية 
رغم عشقهما الذي لم يفارق جدران القلب ، ليموت 

العاشق ولتحلق به محبوبته من البكاء عليه .
وكذل��ك حكاي��ة أب��ي وأم��ي ح��ني ش��هدت حقول 
القصب اجلنوبي في ميسان العراقية لقاؤهما األول 
، أمي كانت حتمل الطعام ألبيها وهي متشي بسرعة 
حاملة على رأسها بعضاً من األرغفة  وشيئاً من زاد 
الصب��اح وقتها كان أبي يطل��ق مواويل » احملمداوي » 
احتف��اء بها ، فما كان منها إال أن رمته بحجر ش��ج 
رأس��ه بعد تكرر محاوالت��ه الغنائي��ة الدافئة ، ومع 
نزول بعض قطرات الدم من رأس أبي تدفق نبض احلب 

سريعاً فتزوجها بعد أسابيع .
أمي الراحلة احلاجة بدرية طريف الساعدي ، ال تعرف 
احلب بل كل احلب ، لكنها تفرح لهذا األمر ببس��اطة 
وعفوي��ة ودون تكلف رمب��ا ، تخجل اإلعالن بهذا فهي 
تع��رف  جيداً معنى أن يتح��ول موال الريف إلى قارب 
ش��مس وجنوم  ، ورغم الفق��د والوجع بعد رحيل أبي 
ورحيلها ، ها هي تبتس��م لن��ا كل صباح من املقبرة 
رقم  3 في النج��ف ، وهي ترنو إلى تلك املواويل التي 
زخرف��ت قلبه��ا ح��ني كان النهر طف��الً  وطفلة في 

القصب.

روميو وبدرية

قاسم سعودي

وغدا يعصرك الشوق إلّيا 
وتناديني فتعيى, ...

وهذا احلب الكامن والش��غف املفرط جتاهه 
لم يتركها للحظة حتى بعد موتها، فبقيت 
روحها تواق��ة له تتابعه م��ن عاملها البعيد 

تنتظر عودته للمكان الذي كان يجمعهما:
»وأنا نفسي أراك 

من مكاني الداكن الساجي البعيد 
ثم يس��تلم احلبيب زمام الس��رد وهو يتأمل 
ه��ذا البي��ت ال��ذي بقي كم��ا هو، بي��د أنه 
صودرت منه حلظات السعادة لتقتل الفرحة 
ف��ي قلب��ه وتتهي��أ احلي��رة والذه��ول لتحل 
محلها على الرغم من تيقنه من ش��عورها 
جتاه��ه بأنها م��ا زال��ت على عهده��ا، لكن 
الواقع أصابه بالدهش��ة، فلم تعد موجودة 
وراح يحاكي منزلها في صوت ملؤه احلسرة 

واأللم:
»ها هو البيت كما كان, هناك

وهنا مجلسنا... 
رمبا كانت ... ولكن فيم رعبي؟

هي ما زالت على عهد هوانا
ما زال منتشيا على أمل أن يجدها ليغتسل 
غس��ل التوب��ة والندام��ة بني يديه��ا، باحثا 
عنها في أجواء امل��كان عّلها مختبئة خلف 
ب��اٍب ، أو ه��ي تتعم��د التخف��ي، كانت هذه 
األفكار حتتدم في مخيلته حلظة بحثه عنها 
متش��حا ببقايا أمل س��حيق بدأ ينفذ بعد 

حلظات من طرقه الباب:
 »ه��ل...؟« ويخب��و صوته في نب��ٍر حزين: »ال 
تقول��ي أنها...«  لتبدأ حلظ��ات اجلنون :«أيها 

احلالم , عمن تسأل؟ أنها ماتت«
لم تستقبل جوارحه ومخيلته هذا الصوت 
وإمنا بقي ش��اردا ذاهال متأمال خيطا صغيرا 
ُشد في الشجرة يحمل أسرارا و حكايا، وقد 
بدأ الذهول والشرود يرتسم بأوضح معانيه 
عندما ارتعش��ت كل جوارحه ودوي الصوت 
الذي هزه من أعماقه: »أنها ماتت« يس��كب 

ف��ي أذن��ه رحيق متضم��خ بأل��م الفجيعة 
بصوت ثالث أش��بع مب��رارة الفقد، فهيمنت 
عليه ظاهرة التكرار لشيء يصعب تصديقه 
، ف��كان داويا تتردد أصداءه بني أروقة الظلمة 
التي عّج بها املكان, صوت األخت املفجوعة 
املليء بنبرات األسى اخلانق ملفارقتها أختها, 
فراح��ت ف��ي غي��ر وعي ت��ردد »أنه��ا ماتت« 
في أكثر من تس��ع مرات ف��ي مقطعني من 

القصيدة ومن ذلك قولها:
»هي ماتت.. لفظة من دون معنى...

صوت »ماتت« داويا ال يضمحل
ميأل الليل صراخا ودويا

»إنها ماتت« صدى يهمسه الصوت ملّيا«
هذا الصوت ظلت تردده األخت لتضفي على 
حكيها نب��رة اختلفت عن الصوتني اآلخرين, 
فيالح��ظ التوت��ر واالنفع��ال الناب��ع من جلة 
األلم، لذلك كان صوتها مشبعا حد التخمة 
مبفردات الفقد والتفجع والصور السوداوية 
الت��ي أطبق��ت على الن��ص واحتوت��ه، ومن 
املفردات التي تك��رر بعضها في أربعة أبيات 
متتالية:« س��دى، غابت، استحالت، صراخا، 
الظلمات, احلزين، ماتت، يفنى، الرتيب، الليل، 

السحيق، اخلانق،
خال العالم منها...«.

      تأتلف هذه األصوات الثالثة مكونة أنغاما 
تسرد حكاية مأساوية بني طياتها لغز مريب 
يحمله خيط ُش��د في السروة  لفه احلبيب 
على إصبعه بذهول، هذا اخليط الغريب الذي 
يطوي ألف س��ر هو مكان احلب الذاوي الذي 
انتهى بتالش��ي واضمحالل ص��وت احلبيبة 
الت��ي ترن��و إلى هذا امل��كان وقلبه��ا يتفجر 
ش��وقا له. ه��ذا الن��ص امتزج��ت فيه ثالث 
وجهات نظ��ر مختلفة كل منه��ا تعبر عن 
منظورها اخلاص، فكان صوت احلبيبة آٍت من 
مكان بعيد محمل باالشتياق واحلب، وصوت 
احلبيب النادم احلائر املتحسر بعد فوات األوان 
واألخت املفجوعة في حالة أشبه بالالوعي.

مروة السراي
عندم��ا يتناغ��م ف��ي النص أكث��ر من صوت 
ينق��ل رؤاه إلى املتلقي الذي يكون أمام أفكار 
وأيديولوجي��ات مختلف��ة, وه��ذا ما س��ماه 
باختني بالبوليفونية مستعيرا املصطلح من 
املوسيقى الكالس��ية، وتعني تعدد األصوات 
في احلكاي��ة, فتتناوب على الس��رد أكثر من 
ش��خصية واحدة، فيالحظ ف��ي النص تعدد 
لألف��كار وال��رؤى ، وقد وظفت ن��ازك املالئكة 
أس��لوب تضم��ني القصي��دة حكاي��ة, ولعل 
قصيدتها )اخليط املشدود في شجرة السرو( 
من مجموعتها )ش��ظايا ورماد( أفضل مثال 
عل��ى ذل��ك, فُبنيت على حكاي��ة توالت على 
س��ردها ثالثة أصوات مختلف��ة، حيث تتولى 
زمام السرد في بادئ األمر احلبيبة التي أطرت 
زمان احلدث ومكان��ه الذي  لم تعد فيه، فقد 
غ��ادرت إلى عالم آخ��ر وهي من ذل��ك املكان 
البعي��د عال��م األم��وات ترس��م مالمح هذه 
اللوح��ة التراجيدي��ة التي اصطبغ��ت بلون 

السواد املهيمن على بداية النص:
»في سواد الشارع املظلم والصمت األصم

حيث ال لون سوى لون الدياجي املدلهم
قصة حدثني صوت بها ثم اضمحال 

وتالشت في الدياجي شفتاه«
ف��كان صوتها مش��بعا باالنفعاالت املكبوتة 
وهي تخاطبه من مكانها البعيد وهي تتفجر 
أملا وشوقا، بينما هو يظن أنها تالشت وتبلدت 
مشاعرها جتاهه، لكنها تستشرف وتتنبأ ما 
يحدث في الغد بأنه سيعود نادما حائرا ، لكن 
بعد ماذا؟؟؟ بعد ما انطفأت ش��معة حياتها 
فغدا كل شيء ظالم داج، وأصوات اضمحلت 
ول��ن تع��ود، لتتركه وحيدا يس��ائل الش��ارع 

والدفلى والظلمة من غير جدوى:
»قصة احلب الذي يحسبه قلبك ماتا

وهو مازال انفجارا وحياة 

البوليفونية في الخيط المشدود 
القاهرة ـ رويترز:في شجرة السرو

الض��ارب  الكرن��ك  أم��ام معب��د 
بأعمدته في عم��ق التاريخ وعلى 
وق��ع أحلان أوب��را عايدة تس��لمت 
مدين��ة األقصر في جن��وب مصر 
مساء يوم االثنني شعلة »عاصمة 
الثقاف��ة العربية« لعام 2017 من 

مدينة صفاقس التونسية.
وب��دأت االحتفاالت من��ذ الصباح 
للف��رق  فني��ة  بع��روض  الباك��ر 
الش��عبية في الشوارع الرئيسية 
الواقع��ة على  املدين��ة  وميادي��ن 
بعد حوالي 670 كيلومترا جنوبي 

العاصمة القاهرة.
وقالت حياة القرم��ازي مدير إدارة 
الثقافة باملنظمة العربية للتربية 
)أليس��كو(  والعل��وم  والثقاف��ة 
في كلم��ة له��ا بحفل تس��ليم 
الش��علة »جت��دد جمهورية مصر 
العربي��ة م��رة أخرى العه��د بعد 
21 عام��ا م��ع مش��روع العواصم 
الثقافي��ة العربية، فبعد أن كانت 
القاه��رة أول عاصم��ة تن��ال هذا 
اللقب سنة 1996 في إطار العقد 
العامل��ي للتنمية الثقافية ها هي 
األقص��ر العريق��ة بتاريخها تتبوأ 

هذا الدور.«
وانطلق مش��روع عواصم الثقافة 
العربية ف��ي 1996 بهدف تدويرها 
على املدن العربية للتعريف باخملزون 
التراث��ي واحلض��اري ل��كل مدينة 
إلبراز مقوماتها  الفرصة  ومنحها 

الثقافية والفنية واإلبداعية.
وقال وزي��ر الثقافة املصري حلمي 
النمن��م »من��ذ ثالث��ة أي��ام كن��ا 
الثقافي  الع��ام  نحتف��ل بخت��ام 
2016 وكان��ت العاصم��ة مدين��ة 
وقب��ل  التونس��ية  صفاق��س 
صفاق��س كانت قس��نطينة في 
جمهوري��ة اجلزائ��ر.. واملعن��ى في 

كل ه��ذا أن الثقافة العربية باتت 
موضع اهتم��ام واحتفاء كل عام 

وفي كل بلد عربي.«
وأض��اف »األقص��ر أيه��ا الس��ادة 
ليست فقط مدينة اآلثار املصرية 
القدمي��ة العظيم��ة لكنها أيضا 
في العصر اإلسالمي كان لها دور 
مه��م جدا وآثارنا اإلس��المية هنا 

أظن الكل يعرفها.«
أحيا حفل تس��لم األقصر شعلة 
عاصمة الثقاف��ة العربية املغني 
التونس��ي محم��د اجلبال��ي الذي 
قدم باقة من األغاني الرومانسية 
تنوعت بني أغانيه اخلاصة وأغاني 
الت��راث التونس��ي وأغان��ي كب��ار 
املغني��ني املصري��ني أمث��ال عب��د 
عب��د  ومحم��د  حاف��ظ  احللي��م 

الوهاب.
وصع��د بعده على املس��رح، الذي 
أقيم خصيصا في س��احة معبد 
الكرن��ك، املغني املص��ري مدحت 
صال��ح ال��ذي ق��دم بعض��ا م��ن 
أش��هر أغاني��ه مثل )وال تس��وى 
دم��وع( و)كوكب تاني( و)زي ما هي 
حبها. وتستمر األنشطة الثقافة 
والفني��ة مبدينة األقصر على مدى 
12 ش��هرا وتش��مل ليال��ي فنية 
بس��احة معبد الكرن��ك يحييها 
ع��دد م��ن املغنني الع��رب  بينهم 
التونسي لطفي بوشناق واملصري 
علي احلجار كما تشمل األنشطة 
عروض��ا س��ينمائية ومس��رحية 
ون��دوات  تش��كيلية   ومع��ارض 
فكرية وأمسيات شعرية ومعرضا 

للكتاب وآخر للحرف التراثية.
 وتتسلم مدينة البصرة العراقية 
شعلة »عاصمة الثقافة العربية« 
من األقصر في 2018 ثم بورسودان 
ف��ي 2019 وبعدها بي��ت حلم في 
األراضي الفلسطينية عام2020.  

األقصر تتسلم شعلة الثقافة 
العربية لعام 2017

خبر
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مالك املطلبي

يستلم الحبيب زمام السرد 
وهو يتأمل هذا البيت 

الذي بقي كما هو، بيد 
أنه صودرت منه لحظات 

السعادة لتقتل الفرحة في 
قلبه وتتهيأ الحيرة والذهول 
لتحل محلها على الرغم من 
تيقنه من شعورها تجاهه 

بأنها ما زالت على عهدها، 
لكن الواقع أصابه بالدهشة
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مايكل نايتس*

يجب على رئيس أركان اجليش اجلديد 
أيض��اً إجراء حمل��ة “توحيد جهود” 
والسيطرة  القيادة  ترتيبات  إلصالح 
على املستوى املنكس��ر للعمليات 
على مستوى س��احة املعركة. في 
معركة الرمادي كان هناك خمسة 
ضباط برتبة فريق او لواء يسيطرون 
عل��ى جبه��ات فيها م��ا ال يقل عن 
ألفي جن��دي في اخلطوط األمامية، 
لذل��ك كان الق��ادة على مس��توى 
الفرق وعلى مس��توى ألوية يقودون 
ق��وات أقرب إلى ألوي��ة ضعيفة من 
حي��ث احلجم الفعل��ي، كان لهاتني 
القوتني مقران رئيسيان، هما مركز 
العمليات املش��تركة، وميأل جزًء من 
قيادة عمليات األنبار املنهارة، وقيادة 
عمليات بغداد. مرة أخرى نرى الهرم 
املقل��وب م��ن حي��ث وج��ود الكثير 
من الضب��اط برتبة فري��ق، مما يؤدي 
إلى تداخل في األوامر العس��كرية. 
وغالب��اً م��ا تعطى أوام��ر متضاربة 
بش��أن حت��ركات القوات، مم��ا يخلق 
ثغرات كبي��رة. بهذه الطريقة بدأت 

االنهيارات في املوصل والرمادي.
يج��ب أن يكون ل��دى رئي��س أركان 
اجليش سلس��لة قيادة تعمل بنحو 
صحيح مرة أخ��رى، وما تزال قيادات 
العمليات تُقاد من قبل ضباط برتبة 
فري��ق (مثل قي��ادة عملي��ات بغداد، 
قي��ادة عمليات األنب��ار، وهلم جرا)، 
مفي��دة ج��داً، فهي تس��يطر على 
جمي��ع ق��وات األم��ن العراقية في 
مناط��ق عمليات مح��ددة بوضوح، 
رئي��س أركان اجلي��ش  وإذا م��ا كان 

قوي��اً ف��ي األش��راف عل��ى املوقف، 
تبق��ى  أن  اخلط��وط  له��ذه  ميك��ن 
نظيفة حتى لو حاول كبار الضباط 
داخلية للس��يطرة  نزاع��ات  خوض 
عل��ى مناطق مح��ددة. كما ينبغي 
أن يك��ون القائ��د الع��ام ملس��تودع 
القي��ادة العامة للجي��ش العراقي 
في منطقة التاج��ي، ضابطاً برتبة 
فريق (وليس لواًء كما هو احلال اآلن) 
حتى يتسنى للمستودع أن يتفاعل 
مع قيادة العملي��ات األخرى (مبا في 
ذل��ك قي��ادة عمليات بغ��داد، حيث 
يق��ع التاج��ي ضم��ن صالحياتها). 
كما يجب أن يس��يطر رئيس أركان 
اجليش عل��ى الضباط من هم برتبة 
فريق. هذا األمر س��يوقف السلوك 
السلبي مثل النزاعات املناطقية 1 
، وتوجيه األوام��ر لبعضها البعض 
وكسر التماسك بني الفرق اجلديدة 
2 ، وتوفير وح��دات االحتياط حلاالت 
الط��وارئ 3 ، وتك��دس للقوات التي 
هناك حاج��ة لها في أماكن أخرى4 
، وبينم��ا حت��دث هذه الس��لوكيات 
بنحو أقل في كثير من األحيان، فإن 
العمليات العراقية س��تصبح أكثر 

فعالية.
الق��ادة املقاتل��ون: الضباط الصغار 

وضباط الصف
اجلزء األخير من قلب هرم قوات األمن 
العراقي��ة هو توس��يع ع��دد القادة 
الصغ��ار القادري��ن عل��ى مس��توى 
وح��دة، مما يوفر قاع��دة قوية تتدفق 
القي��ادة العس��كرية  إلى  صع��وداً 
املعت��رف بها بوض��وح لرئيس أركان 
اجلي��ش. إذا م��ا مت إص��الح األجهزة 
العليا،  العسكرية  والقيادة  املدنية 

فإن ذلك س��يكون له تأثير ينعكس 
إيجاب��اً على الق��ادة الصغار، ولكن 
يل��زم اتخ��اذ تدابي��ر مح��ددة أيضاً 
إلصالح القي��ادة الناش��ئة. ما يزال 
هناك ع��دد كبي��ر جداً م��ن القادة 
غي��ر املؤهلني على مس��توى وحدة، 
مت وضعه��م قب��ل س��قوط املوصل 
عندما كان الضابط وضابط الصف 
كادراً جديداً، وعندما مت بيع القيادات 
العسكرية مقابل االموال. ان تدني 
نوعي��ة العديد من صغ��ار الضباط 
في اجليش العراقي هو الس��بب في 
كثير من االنهيارات بس��بب الغياب 
والالمب��االة وعدم كف��اءة الضباط، 
في املقابل اكتسبت وحدات احلشد 
الش��عبي ثق��ة الش��عب ف��ي عام  
2014 ألن ضباطه��ا الصغ��ار كانوا 
دائم��اً مع الق��وات وكان��وا يتباهون 

بخبرتهم القتالية. 2
هن��اك حج��ة قوية إلج��راء تطهير 
واسع النطاق للضباط غير املؤهلني 
ف��ي ق��وات األم��ن العراقي��ة وق��د 
يب��دو هذا غي��ر بديه��ي في خضم 
احلرب، ولك��ن هناك أس��باباً كثيرة 
توج��ب القيام بذل��ك. أوال، أن هناك 
مس��احات واس��عة من قوات األمن 
العراقية ليس��ت جزًء من املعركة، 
وتع��د قوات قي��ادة عملي��ات بغداد 
نوع��اً من االحتياط، حيث يتم اعادة 
تنظيم الضباط فيها بنحو انتقائي 
من دون اخملاطرة بانهيار الوحدات. أما 
القوى األخرى م��ن معركة الرمادي، 
فيمكن أيضاً أن يعاد ضباطها. وما 
تزال حالياً نس��بة الضباط الصغار 
مرتفع��ة نس��بياً ألن الوحدات غير 
كاملة القدرة. وإذا ما مت دمج األلوية 

جلعلها تصل إلى قدرتها السابقة، 
سيكون هناك ضباط زائدون 5 ، وإذا 
م��ا مت حتويل ضباط وحدات احلش��د 
الش��عبي وفرقة العب��اس القتالية 
وقوات العشائر الى اجليش العراقي 
والش��رطة االحتادية، فإن هذا أيضاً 
م��ن ش��أنه أن يوف��ر مجموعة من 

القادة املقاتلني ذوي اخلبرة.
هن��اك أيض��اً س��ابقة ملث��ل ه��ذا 
التطهير، كانت الش��رطة االحتادية 
(املعروفة باس��م الشرطة الوطنية 
العراقية حتى 1 آب 2009 ) مخترقة 
بش��دة م��ن امليليش��يات واجملرمني 
الطائفيني، ولكن مت إصالحها جزئياً 
م��ن خ��الل جه��ود إص��الح عراقية 
حثيثة في عهد وزير الداخلية جواد 
وقائد عس��كري محنك  البوالن��ي، 
هو الفريق حس��ني العوادي الذي مت 
متكينه الستبدال القادة الفاسدين 

أو غير الكفوئني.  
وق��د ج��رى إزاحة تس��عة وثالثني أو 
خمس��ة وثالثني م��ن الق��ادة على 
مس��توى كتيب��ة فم��ا ف��وق م��ن 
االحتادي��ة  الش��رطة  م��ن  فرقت��ني 
6 ، كم��ا خضع��ت ايض��اً ملراقب��ة 
أميركي��ة واس��عة النط��اق، وجرى 
الحق��اً إع��ادة تدريب له��ا من قبل 
الش��رطة اإليطالي��ة ف��ي جمي��ع 
وح��دات الش��رطة االحتادي��ة. وق��د 
أش��ار روب��رت بيريتو إلى ذل��ك قائالً 
“كان��ت مش��اركة اإليطالي��ني في 
عملية التدريب هي املفتاح لتحويل 
الش��رطة الوطني��ة العراقي��ة من 
ق��وة مارقة الى ش��رطة مختصة7 
، تضم��ن إعادة بناء ه��ذه الوحدات 
نقلهم م��ن خط اجلبهة إلى قواعد 

“وإخضاعه��م  البعي��دة،  التدري��ب 
لبرنام��ج تدريبي قوي إل��ى حد ما، 
من أجل إعطاء تل��ك الوحدة بداية 

جديدة حتت قيادة جديدة” 8 .
ميكن للعراق اليوم إصالح املشكلة 
في ضباطه الصغار من خالل حملة 
تدريب مش��ابهة، فضالً ع��ن إقالة 
الس��يئني م��ن الضب��اط الصغ��ار، 
اذ يجب عل��ى القي��ادة العراقية أن 
ترك��ز عل��ى اس��تقطاب املزيد من 
األكادمييات  إل��ى  اجلامعات  خريجي 
العس��كرية، كما فعلت مصر بعد 
كارثة عام 1967 ، وكما فعل العراق 
ف��ي منتص��ف الثمانين��ات عندما 
كانت احلرب بني إيران والعراق تسير 
على نحو س��يء 9 كم��ا يجب على 
العراق حتديد أولويات املرشحني جيداً 
من حيث امله��ارات اللغوية، ويجب 
تطوير معهد اللغة في وزارة الدفاع 
بنحو سريع إلزالة حاجز اللغة الذي 
يقل��ل من قيم��ة التدري��ب الدولي 
وفعالي��ة املعدات.كما يتوجب على 
اجليل اجلديد من الضباط العراقيني 
التعامل مع ضباط الصف بطريقة 
مختلفة عن األجيال الس��ابقة من 
الضب��اط: يجب أن تقل الفجوة بني 
الضابط وضابط الصف من أجل أن 
يتمكن األخير م��ن أن يؤدي واجبات 
مثل توجيه الضباط الطيارين نحو 

األهداف، أو طلب نيران املدفعية.
إن دعم ضباط الصف العراقيني هو 
أفضل وس��يلة للحفاظ على حياة 
الضب��اط، إذ قت��ل العدي��د من أملع 
الضباط الش��باب في العراق ألنهم 
كانوا يق��ودون الهجم��ات بطريقة 
ضباط الصف ف��ي اجليوش األخرى. 

وقبل كل شيء، يجب استئصال آفة 
الفساد من عملية اختيار الضباط 
القدامى، والضباط الشباب، وضباط 
الصف، م��ن الضروري ايض��اً وجود 
لوائ��ح اختيار مفتوح��ة التصويت 
وجهود متأنية ملكافحة الفساد في 
مراكز التجني��د واألكادمييات، إذا ما 
أُريد لقوات األمن العراقية أن ترتقي 
إلى مستوى إمكاناتها، ويجب أن ال 
يكون هناك تسامح مع الغياب من 
اليوم فصاعداً: إذ ذكر ضابط عراقي 
عتيد للمؤلف “م��رة واحدة من دون 

اذن، تعني دائماً من دون اذن”. 10

*باح��ث كبي��ر وزميل ف��ي معهد 
واشنطن

هوامش:
1 -على س��بيل املث��ال، على طول 
خ��ط التماس بني قي��ادة عمليات 
بغ��داد وقيادة عملي��ات االنبار في 

الكرمة وقناة دجلة، شمال غرب
بغداد.

2 - مت توجي��ه األوام��ر ال��ى األلوية 
الرم��ادي  ف��ي  س��تحارب  الت��ي 
بينما كانت متر عب��ر أراضي قيادة 

العمليات األخرى.
احل��ادي  الل��واء  الت��زام  مث��ل   -  3
والس��بعني م��ن اجلي��ش العراقي 

بالطوارئ مرتني خالل التدريب.
4 - كم��ا يتضح من اجلدول رقم 2، 
ف��إن 48.1 ٪ من الق��وات القتالية 
كانت لقي��ادة عمليات بغداد، في 

وقت كانت معارك الرمادي
وبيجي ما تزال مستعرة.

5 -م��ن الواضح أن ه��ذا لن يرضي 

بش��راء  قام��وا  الذي��ن  الضب��اط 
مناصبه��م م��ن خ��الل الفس��اد، 

ولكننا لسنا قلقني حيالهم.
 Perito, Robert M. ‘The Iraq  -  6
 Federal Police’ USIP, October

.18, 2011: pg. 9
h t t p : / / w w w . u s i p . o r g /
publications/the-iraq-federal-

.police
مت إزاحة اثنني من القادة في فرقتي 
العراقي��ة،  الوطني��ة  الش��رطة 
وس��بعة م��ن اص��ل تس��عة قادة 
ألوية، وخمسة وعشرين من اصل 

سبعة
وعش��رين قائد كتيب��ة، و 800 من 
املرات��ب واملوظف��ني العادي��ني في 

الشرطة الوطنية العراقية.
7 - املرجع نفسه. ص. 9.

8 - مقابل��ة للدكت��ور كيم كاغان 
مع اجلنرال مايكل د. جونز. معهد 

دراسات احلرب. ص. 6.
http://www.understandingwar.
o r g / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /
M a j % 2 0 G e n % 2 0 J o n e s % 2 0

Transcript%20
PDF.pdf

 Eisenstadt, Defeat into  -  9
Victory, available at https://
www.washingtoninstitute.org/

/uploads
Documents/other/Eisenstadt-
I r a q D e f e a t V i c t o r y B r i e f -

20150121.pdf
10 - مقابلة للمؤلف مع مس��ؤول 
في قوات األمن العراقية. تش��رين 

االول 2015 .

جاءت هذه الدراسة لرسم صورة جديدة بشأن مستقبل قوّات األمن العراقية وتحديد أهم التحديات التي تعوق عمل 
المؤسسة األمنية ووضع الحلول المناسبة لها، فضاًل عن توضيح أبرز المهام التي تقع على عاتق رئيس الوزراء بوصفه 
القائد العام للقوات المسلحة من االستمرار بالحصول على الدعم الدولي ومواصلة إصالح القيادة العسكرية من خالل 
العمل على بناء مؤسسات جديدة وتطوير المؤسسات الحالية، وإعداد استراتيجية أمنية وطنية عراقية جديدة، فضاًل عن 
دور وزارة الدفاع المتمثل بمحاسبة الضباط الذين يثبت تقصيرهم في مهامهم العسكرية، فضاًل عن مكافحة الفساد 
والمحسوبية داخل المؤسسات العسكرية، واستحداث أساليب حديثة في تدريب قوات األمن العراقية والمحافظة على 

أساليب التدريب العسكري األساس، فلم تعد الجيوش في الوقت الحالي تعتمد كليًا على األساليب التقليدية، وإنما أصبحت 
تعتمد على الجهد االستخباري والمعلوماتي المرادف لألساليب التقليدية

مستقبل قّوات األمن العراقية
الحلقة 11

جاسم محمد*

م��ا يلفت للنظ��ر ان اغلب املتورطني 
ف��ي العملي��ات اإلرهابية ف��ي اوروبا 

هم:
• من اصحاب السوابق ولهم سجل 
جنائي لدى االستخبارات والشرطة.

• تنفيذ عمليات ارهابية غالبا تكون 
خارج املدين��ة او الدول��ة التي يقيم 

فيها.
• لم يكن لدى املتورطني سجل تطرف 
اسالموي، لكن التحقيقات كشفت 
بانه مت جتنيدهم داخل سجون اوروبا، 

بسبب عدم عزل السجناء.
وبرغم ان اغل��ب العمليات اإلرهابية 
الت��ي ش��هدتها اوروب��ا خ��الل ع��ام 
2015  كان��ت حتمل الذئ��اب املنفردة 
او املتوح��دة، لكن ف��ي عملية قطار 
امس��تردام � باريس ال ينطبق عليها 
هذا الوصف، كون املتهم س��افر الى 
س��وريا وحصل على التدريب وسبق 
ان ورد اس��مه ف��ي ش��بكة او خلية 

"فيرفيه" البلجيكية.
ان مثل هذا النوع من العمليات ممكن 

ان يتكرر بسبب :
• حرية احلركة داخل دول "الشينغن" 

بدون وجود نقاط تفتيش ثابته.
• ع��دم وجود فحص لالمتعة او اوراق 
املس��افرين داخل "الش��ينغن" عتد 

السفر برا.
• م��ازال هنال��ك اعداد من الش��باب 
يتوجه��ون م��ن اوروب��ا ال��ى س��وريا 

والعراق عبر تركيا.
• نش��اط "مافي��ات" م��ن دول االحتاد 
السوفياتي السابق تتاجر باألسلحة 

داخل دول االحتاد االوروبي.

ان  التطورات االمنية السريعة داخل 
اوروب��ا، وتداعيه حادثة ش��ارلي ابيدو 
� باري��س 7 يناي��ر 2015، من ش��أنها 
ان تدفع ال��ى تعزيز التع��اون االمني 
واالس��تخباراتي بني دول "الشينغن" 
حتديدا واعادة النظر بهذه االتفاقية. 
وبرغم مح��اوالت دول اوروبا الوصول 
الى اتفاقيات تعاون استخباري وتبادل 
املعلومات، فإنها لم تصل الى تعزيز 
ه��ذا التعاون. وكان��ت هنالك دعوات 
الى انش��اء جهاز استخباراتي اوربي، 
لكنه��ا ايضا فش��لت بس��بب عدم 
الثقة ما بني األطراف واتهام بعضها 
البعض بالتجسس وارتباط بعضها 
باتفاقيات اس��تخبارية مع واشنطن 
ودول اخرى مما عقد القضية اكثر،لذا 
اكتف��ت اوروب��ا بالش��رطة االوروبية  
والتعاون الثنائي . مازالت اوروبا تعاني 
من ضع��ف ف��ي قدراته��ا بالتمويل 
واملصادر البش��رية، وحتتاج الى بضع 
سنوات لالرتقاء بذلك، وهذا يعني ان 
اوروبا سوف تشهد عمليات اكثر من 

هذا النوع.
داع��ش يواج��ه مش��كلة املقاتل��ني 

االوروبيني من الداخل
"الدولة  تفكيك  االوروبيون  املقاتلون 

االسالمية" من الداخل
احتل��ت قضي��ة املقاتل��ني االجانب، 
ل��دى  كبي��راً،  اهتمام��اً  االوروبي��ني 
احلكوم��ات ووس��ائل االع��الم وه��ذا 
"دول��ة  تنظي��م  جع��ل  االهتم��ام 
داعش" يتعام��ل مع قضية املقاتلني 
االجانب ايضا بأهمية اكبر. لقد وجد 
املقاتلون االوروبيون انفسهم موضع 
اهتمام في احلالتني، برغم ان نس��بة 
منهم اف��راد غي��ر س��ويني ورفضوا 

العي��ش واالندماج ف��ي اجملتمع. هذه 
اجلماعات وجدت نفس��ها انها تتفق 
أيديولوجي��ة  ضم��ن  بعضه��ا  م��ع 
فوضوية تقوم على املغامرة واشباع 
الرغبات والغرائ��ز. فبرغم ما يدعيه 
هذا التنظيم من ايدلوجية وعقيدة 
اس��الموية، فهناك اع��داد التحقت 
بالتنظي��م وهي ال تعرف ش��يئاً عن 
الدي��ن، ليكش��ف حقيق��ة ان هذه 
اجلماعة غير متجانسة وسوف تواجه 

تفككها تنظيميا من الداخل.
عّدت املفوضة األوروبية للعدل، فيرا 
جوروفا "تش��يكيا"، ف��ي مقابلة مع 
صحيف��ة "لو فيغ��ارو" الفرنس��ية 
نش��رت ي��وم 13 ابري��ل 2015 ان م��ا 
بني خمسة الى س��تة االف متطوع 
اوروب��ي بينهم 1450 فرنس��يا ذهبوا 
الى سوريا لالنضمام الى "اجلهاديني" 
الذي��ن يقاتلون نظام بش��ار االس��د. 
املس��توى  "عل��ى  جوروف��ا  وقال��ت 
األوروبي، نقدر الذين ذهبوا الى سوريا 
بنح��و خمس��ة االف او س��تة االف 

شخص بينهم 1450 من فرنسا.
فبرغ��م اخت��الف تفس��ير الدواف��ع 
واالس��باب لتدفق املقاتلني االوروبيني 
الى سوريا والعراق فيمكن القول بان 
ابرز دوافع التح��اق املقاتلني االجانب 

بتنظيم "الدولة االسالمية" هي:
اي  األيديولوج��ي،  الغس��يل   � اوال 
الس��لفية  اجلماعة  بفك��ر  "االميان" 

"اجلهادية".
ثانياً � ألسباب مادية، كون التنظيم 
خاص��ة  مادي��ة  امتي��ازات  يق��دم 

للمقاتلني االجانب اكثر من احملليني.
ثالث��اً � من اجل املغامرة، واخلروج عن 
املأل��وف، وجماعات تلتح��ق ملرافقة 

اصدقاء لهم.
رابعا � اش��باع الرغبات الشخصية 
واش��باع الغرائز ومنه��ا اجلنس عند 
كش��فت  التحقيق��ات  الش��باب. 
داخ��ل  التري��اق  التنظي��م  تعاط��ي 
املعسكرات التدريبية، وكذلك خالل 
تنفي��ذ العملي��ات القتالية وهذا ما 
يس��تقطب اعداد م��ن املدمنني في 

اوروبا.

خلفيات املقاتلون األجانب
ال يوجد معيار ثابت الى هذه اجلماعة 
او الشباب الذين يلتحقون من اوروبا 
والغرب بالتنظي��م، فالبعض منهم 
ذات خلفي��ة اجتماعية فقيرة واخرى 
ميس��ورة وإع��داد أخرى اس��الموية 
ملتزم��ة  غي��ر  جماع��ات  تقابله��ا 

ومنفلته.
لكن هنالك اتفاق على ش��يء واحد 
هو االلتق��اء حتت مظل��ة التنظيم.  
يقول "م��ارك س��جمان" األخصائي 
النفسي الذي تابع مسار املتطوعني 
"للجهاد"، والعميل السابق لوكالة 
االس��تخبارات املركزي��ة االميركي��ة 
ومؤل��ف كت��اب “الوج��ه احلقيق��ي 
لإلرهابيني” انهم يش��عرون باالنتماء 
ال��ى جماع��ة سياس��ية، فهنا هم 
مجاه��دون. الدين هو مجرد قش��ور. 
انه��ا جماع��ة اس��المية ولكن كان 
ميكن ان تكون اي ش��يء اخر، جماعة 
فوضوية او مناهضة للفاش��ية )...( 
انه مجتم��ع وهمي وه��م يتخيلون 
انهم يش��كلون جزءا من��ه حتى وان 
كان��وا ال ميت��ون الي��ه بصل��ة. انهم 
يشعرون بانهم جنود للدفاع عن هذا 
اجملتمع الذي يقال له��م انه يتعرض 

للعدوان”.

دور املقاتلني األجانب داخل "الدولة 
االسالمية"

م��ن ش��هادات  ال��واردة  املعلوم��ات 
مقاتل��ي داع��ش بعد عودته��م الى 
ب��ان  حقيق��ة  اظه��رت  اوطانه��م 
التنظيم يس��تهدف جتنيد املقاتلني 
االجانب ويس��تثمر وجوده��م داخل 
ان  اك��دت  املعلوم��ات  التنظي��م. 
التنظيم يس��تغل املقاتلني االجانب 
في عمليات لوجستية ساندة منها 
االع��الم وادارت عملي��ات القرصن��ة 
االلكتروني��ة وش��بكة جتني��د عب��ر 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي ومن 
خالل عالقاته��م العائلية ورفاقهم. 
التنظيم ال يزج االجانب في عمليات 
قتالية في الواجه��ة مثلما يفعلها 
مع املقاتلني من اس��يا الوس��طى او 
املقاتلني العرب واحمللي��ني من العراق 
عملي��ات  تنفي��ذ  وتع��ّد  وس��وريا. 
االعدام��ات وقطع ال��رؤوس والرقابة 
عل��ى الس��جون  واح��دة م��ن اب��رز 
امله��ام الت��ي تعط��ى ال��ى املقاتلني 
االوروبي��ني والغربيني. ام��ا العمليات 
ببعض  االنتحاري��ة، فرمب��ا تنحص��ر 
املقاتل��ني االوروبيني الذي��ن التحقوا 
للتنظي��م ألس��باب عقائدي��ة اي ان 
فك��رة التط��رف أصال موج��ودة في 
ذهنيتهم قبل االلتح��اق بالتنظيم. 
االس��تخبارات العراقية على سبيل 
املث��ال ال احلصر كش��فت عن تنفيذ 
خمس عملي��ات انتحارية في العراق 
نفذه��ا "امل��ان" اجلنس��ية. يذكر ان 
املكتب ال��ذي يدي��ر االنتحاريني، غير 
املكتب ال��ذي يدير املقاتل��ني ويكون 

معني بنقل وترحيل االنتحاريني عبر 
حل��دود واملدن عبر م��الذات ومضافات 
معروقة تك��رر زيارتها من قبل اعداد 
م��ن االنتحاري��ني. يحظ��ى املقات��ل 
االجنب��ي داخ��ل التنظي��م باهتمام 
ايض��ا لالس��تفادة من عام��ل اللغة 
ووثائ��ق س��فره وعالقات��ه وخبرات��ه 
الفنية، ويحصل على مرتبات افضل 
م��ن احملليني واملقاتلني الع��رب. ويأتي 
اهتم��ام التنظي��م بفئ��ة الش��باب 
االوروب��ي والغرب��ي، ضم��ن رؤيته بان 
"دولت��ه االس��المية" غي��ر مح��ددة 
بجنسية او قومية او عرق. التنظيم 
يهدف الى العاملي��ة اكثر من "عوملة 
اجله��اد" املعروفة عن��د القاعدة، هو 
يريد ان يحقق ش��هرة ودعاية عاملية 
جتت��اح بقي��ة التنظيم��ات ويحصل 
عل��ى اهتم��ام اعالم��ي دول��ي اكثر. 
ل��ذا كان��ت اش��رطة الفيدي��و التي 
يصدره��ا التنظي��م تركز عل��ى دور 
املقاتل��ني االجانب بتنفي��ذ عمليات 
قطع ال��رؤوس اإلرهابية واش��هرهم 
الذباح امللقب "جون" اموازي وأخرين 

فرنسيني.

التنظيم يواجه مشكلة من 
الداخل

يواج��ه التنظيم االن مش��كلة من 
الداخل تتزامن م��ع تراجع التنظيم 
عل��ى االرض، وتتمث��ل املش��كلة بان 
اعداد م��ن املقاتلني االجان��ب، كانوا 
يعتقدون بانهم يلتحقون بالتنظيم 
"س��ياحة جهادية" لبضعة اش��هر 
ويعودون الى اوطانهم لكن بعد ذلك 
اكتش��فوا غير ذل��ك. التنظيم عادة 
يصادر جوازات س��فر ووثائق املقاتلني 

داخل التنظيم ويتم تزويدهم بهويات 
خاصة "بالدولة االسالمية" اصدرها 
وتك��ون حركتهم محس��وبة باملدن 
التي يتواجدون فيها. واتخذ التنظيم 
اجراءات أمني��ة وقائية ضد مقاتليه 
بزرع عناصر االمن من التنظيم على 
س��يطرات امل��دن واملناف��ذ احلدودية، 
يتم الق��اء القبض عل��ى من يحاول 
الهرب من التنظيم. لذا ما ش��هده 
التنظي��م م��ن حملة اعدام��ات الى 
"جنده" هم من اللذين حاولوا الهرب 
بوثائق مزورة. فمن املتوقع ان تتصاعد 
مش��كلة التنظي��م الداخلية اكثر 
من التحدي��ات اخلارجية مع تصاعد 
الضغوطات العسكرية على معاقل 

التنظيم خاصة في املوصل والرقة.
تبقى مسألة املقاتلني االجانب حتتل 
اهمي��ة داخل التنظي��م وفي الوقت 
نفس��ه عند احلكومات واستخبارات 
والغربي��ة. واحتلت  االوروبية  ال��دول 
مش��كلة املقاتلني االجانب االولوية 
في اجن��دات عم��ل واجتماعات دول 
االحت��اد االوروب��ي واملفوضي��ة وحتى 
مجلس االمن. السياس��ات االوروبية 
بدئت تصعد اجراءاتها في مكافحة 
اإلره��اب من خ��الل فرض وش��رعنة 
قوان��ني جدي��دة ومن خ��الل التعاون 
االستخباري مع دول املنطقة وداخل 
التحال��ف الغرب��ي ملواجه��ة  داعش 

واجلماعات "اجلهادية".

* باح��ث عراقي، مقيم ف��ي املانيا، 
متخص��ص في مكافح��ة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكتاب صادر عن  دار نشر وتوزيع 
املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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إعداد - شمس يوسف:
عي��د األم أو ي��وم األم، ظهر حديثاً 
في مطلع القرن العشرين، يحصل 
ف��ي بعض الدول لتك��رمي األمهات 
بأبنائه��ا  األم  ورابط��ة  واألموم��ة 

وتأثير األمهات على اجملتمع.
فاملفك��رون الغربي��ون واألوربي��ون 
وج��دوا األبن��اء ف��ي مجتمعاتهم 
ينسون أمهاتهم وال يؤدون الرعاية 
الكامل��ة لهن ف��أرادوا أن يجعلوا 
يوماً في الس��نة ليذك��روا األبناء 
بأمهاتهم، فيحتفل به في العديد 
م��ن األيام وفي ش��تى امل��دن وفي 
األغلب يحتفل به في شهر آذار أو 
نيس��ان أو أيار. ويعد مكمل ل� يوم 

األب وهو احتفال لتكرمي اآلباء.
وفي��ه يت��م االحتف��ال باألمه��ات 
وتكرميهن، فمث���ً يتم عرض صور 

رس��مها أطف��ال بني السادس��ة 
عمره��م  م��ن  عش��رة  والرابع��ة 
وتدخ��ل ضم��ن مع��رض متجول 
يحم��ل اس��م »أمي« ويت��م نقله 
كل 4 س��نوات يتجول املعرض في 

العديد من الدول.
اول م��ن فك��ر ف��ي عيد ل���م في 
العال��م العرب��ي كان الصحف��ي 
املصري الراحل علي أمني مؤسس 
جري��دة أخب��ار الي��وم م��ع اخي��ه 
مصطف��ى أمني حي��ث طرح علي 
أم��ني في مقال��ه اليوم��ي ‘فكرة’ 
ط��رح فك��رة االحتف��ال بعيد األم 
قائ���: ,,ملاذا ال نتف��ق على يوم من 
أيام الس��نة نطلق عليه ‘يوم األم’ 
وجنعله عيًدا قومًيا في ب�دنا وب�د 

الشرق.
ثم ح��دث أن قامت إحدى األمهات 

بزيارة للراح��ل مصطفى أمني في 
علي��ه قصتها  وقص��ت  مكتب��ه 
لت وأوالدها صغار،  وكيف أنها ترمَّ
ول��م تتزوج، وكرس��ت حياتها من 
اجل أوالده��ا، وظلت ترعاهم حتى 
تخرج��وا ف��ي اجلامع��ة، وتزوجوا، 
واس��تقلوا بحياته��م، وانصرف��وا 

عنها متاماً، فكتب مصطفى أمني 
وعلي أمني في عمودهما الشهير 
“فك��رة” يقترح��ان تخصيص يوم 
ل��أم يكون مبنزلة ي��وم لرد اجلميل 
وتذكير بفضلها، وكان أن انهالت 
اخلطابات عليهما تشجع الفكرة، 
واقترح البعض أن يخصص أسبوع 

لأم وليس مجرد يوم واحد، ورفض 
آخرون الفكرة بحج��ة أن كل أيام 
الس��نة لأم ولي��س يوًم��ا واحًدا 
فقط، لكن أغلبي��ة القراء وافقوا 
عل��ى فكرة تخصيص ي��وم واحد، 
وبعدها تقرر أن يكون يوم 21 مارس 
)اذار( ليكون عيًدا لأم، وهو أول أيام 
فصل الربيع , ليكون رمزًا للتفتح 
والصف��اء واملش��اعر اجلميل��ة. مبا 
أن امل��دن و احلض��ارة تبن��ت العيد 
األميرك��ي فحتم��اً التاري��خ احملدد 
تغي��ر ليتناس��ب م��ع االحتفاالت 
املوجودة لتكرمي األمومة مثل عيد 
األم ف��ي ي��وم األحد ف��ي الواليات 
املتحدة و في اليونان و كان يحدث 
بها احتف��االت اورثودوكس لعرض 

يسوع املسيح في الكنيسة.
وكان عيد األم في يوم األحد غالباً 

يعود لعي��د األم وكان غير معترف 
به.

قاموا ف��ي بعض البل��دان بتغيير 
التاريخ ليناس��ب أغل��ب الديانات 
مث��ل عيد مرمي العذراء في البلدان 

الكاثوليكية.
وبل��دان أخ��رى اخت��ارت تاري��خ ذو 
أهمي��ة تاريخي��ة. مثل عي��د األم 
للمعرك��ة  تاري��خ  وه��و  بلوفي��ا 
التي ش��اركن به��ا النس��اء املدن 
أملانيا  مثل:  الس��ابقة  الشيوعية 
الش��رقية كان��وا يحتفل��ون عادًة 
باليوم العاملي االش��تراكي للمرأة 
ب��دالً م��ن عي��د األم ولك��ن بعض 
املدن الش��يوعية الس��ابقة مثل 
روس��يا ما تزال تتبع هذه العادة, أو 
حتتفل بك� العيدين وهي عادة في 

أوكرانيا.
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

عيد األم موال فرح 
عام آخر مير وانت ِتنبضني حزناً و املاً بعد ان توالت 
علي��ِك وي�ت احل��روب واملوت والف��راق والتهجير 
ف��� أماني تنف��ع وال مج��ال لتحقيقها في ظل 
اس��تمرارية اس��تنزاف أحبابِك واحداً تلو االخر، 
وانت راضخ��ة مجبرة على هذا احلال ليس عجزاً 
أوضعف��اً وامنا احلياة والظروف لم متنحِك خيارات 
أخ��رى , عاماً يليه ع��ام آخر , وما زالِت مش��ردة 
تبحثني عن فسحة آمل وسط عتمة هذا الوطن 

املنسية في أفراحه واحلاضرة في اطراحِه.
يتذكرون��ِك عند احلاج��ة الى وق��ود حروبهم وال 
يعرفون انِك ال متلكني س��وى قل��ٍب ينبض بحب 
ابنائ��ِك الذين قدم��وا قرباناً للموت م��ن دون اي 
س��بب س��وى انهم ول��دوا عل��ى ارض ال حتتوي 

ابناءها.
باألمس أح��د ى االمهات تنبش أك��وام النفايات 
بحث��اً عن لقمة العيش لها ومل��ن حولها واليوم 

شاهدت اخرى تتسول وتستجدي املارة.
وغ��داً يلومك اجملتمع لكونِك قدمِت فلذة كبدك 
حلماية كراسي املس��ؤولني ، في وقت لم يلتفوا 
لتحس��ني وضعك او يقدموا ل��ِك  حقوقِك التي 

تستحقينها.
كل عام وان��ت صامدة بعيدة ع��ن اوجاع الفراق 
التي اكتويتي بها على مدى ايام عمرك وسنواته 
العجاف التي نثرت اوالدك واخوتِك واحبابِك على 
مفارق امل��وت والع��وز واحلرمان ليكون��وا حطاباً 

سهل االشتعال في جميع محافل املوت.
كل ع��ام وانت الصب��ر واالمل والوج��ع ال تبالني 
بجوع وألعطش اال ان قلب��ك يتفطر حزناً لكون 
الوطن ادار لِك ظهرٌه وحكامه جاروا على ابنائِك 
وحرموه��م ح��ق العيش بس���م كل ع��ام وانت 
عظيمة كالشمس تضيئني ملن حولك وحتترقني 

على ذاتك.
وحلني خلع ثوب احلداد عنِك الذي ارتديتِه مرغمة 
بفض��ل مجتمع اباح لك احلزن وحرمك من جمع 
ابنائ��ك حولك حتت س��قف واحد وعل��ى مائدة 
طعام واحدة من دون ان يكون ذلك السقف منزالً 
في عش��وائية أو كما يهوى البعض ان يسميها 
» حواس��م »ونسوا انِك دفعِت ثمن هذه البقعة 
م��ن احلواس��م من دم��ك وروح��ك الت��ي متزقت 
اش�ئها ما بني جريح وشهيد ومفقود فهم كل 

ما متلكني.
اذ ل��م يخطر في بال من تن��اوب على تولي زمام 
احلك��م في الع��راق ان يتنازل ومينحها مس��كناً 
وراتباً ش��هرياً يوازي حجم تضحياتها على مدى 
س��نوات التغير التي كانت طليعة املرحبني بها 
بعد ما عانت االمرين في سنوات حكم الطاغية، 
آمل��ه ان تكون اعوام املوت واجل��وع قد انتهت اال 
انه��ا لم تعرف ان ابواب املوت فتحت مصراعيها 
تطال��ب باملزي��د واملزيد. كل عام وانت ش��امخة 

ولك العزة والكرامة آيتها االم العراقية.

بغداد - الصباح الجديد: 
نظم مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية 
بالتع��اون مع جامع��ة بغداد ورش��ة عمل 
حملت عنوان )نساء متحدات ضد الفساد( 
على القاعة الكبرى ملديرية حماية املنشآت 
والش��خصيات ببغ��داد بحض��ور عدد من 
األكادمييني وضابطات ومنتس��بات مديرية 

حماية املنشآت، 
ابتدأت الورشة التي نظمها قسم التدريب 
والتطوير في مفتش��ية الداخلية بالتعاون 
م��ع جامعة بغ��داد/ مرك��ز إحي��اء التراث 
العلم��ي العربي بعزف الس���م اجلمهوري 
العراق��ي، والوق��وف دقيقة لقراءة س��ورة 

الفاحتة على أرواح شهداء العراق.
 وألق��ى ممث��ل املفت��ش العام مدي��ر حقوق 
اإلنس��ان في املكتب اللواء محمد ساجت 
كلم��ة باملناس��بة أش��اد فيها ب��دور املرأة 
وحتمله��ا  وجهاده��ا  وصبره��ا  العراقي��ة 
للمصاع��ب واآلالم وتفانيه��ا ف��ي خدم��ة 
بلدها حت��ى ضربت أروع األمثل��ة في ذلك، 
عاداً أن املرأة العراقية لم تعد نصف اجملتمع 
بل ه��ي اجملتمع كل��ه، مركزاً عل��ى ضرورة 
تفعيل دورها لتمارس مهامها في محاربة 
الفساد وبناء اجملتمع والوطن، مؤكداً حرص 

وزارة الداخلي��ة عل��ى متك��ني امل��رأة لتأخذ 
فرصته��ا ف��ي تس��نم املناص��ب القيادية 
ولتكون عنصراً فاع�ً ف��ي االرتقاء بالعمل 

الشرطوي ومحاربة الفاسدين.
وباش��رت الورش��ة أعمالها برئاس��ة لقاء 
شاكر الش��ريفي اس��تاذة التاريخ احلديث 
في جامعة بغداد وعضوية كل من  اس��راء 
جمي��ل )باحث��ة مختص��ة بش��ؤون امل��رأة 
واألس��رة( و س��ندس زيدان التدريسية في 

مركز احياء التراث العربي/ جامعة بغداد.
حيث اش��ادت الدكتورة لقاء الشريفي في 
بداية عرضها لورقتها البحثية بانتصارات 
الق��وات األمني��ة واحلش��د الش��عبي على 
اإلره��اب التكفي��ري الداعش��ي ال��ذي لم 
تس��لم من إرهاب��ه ال امل��رأة وال الطفل وال 
الش��يخ، بل كانوا ه��م الش��ريحة األكبر 

املتضررة من ارهاب داعش.
مشيرة الى املكانة الكبيرة التي تتمتع بها 
املرأة في الوقت الراهن ومساهماته الفاعلة 
ف��ي أكثر م��ن مج��ال، األمر ال��ذي يتطلب 
متكينها لك��ي تأخذ دورها ف��ي قيادة زمام 
أمرها واص���ح املنظومة االجتماعية التي 
تعاني من الفس��اد، فالفس��اد االجتماعي 
ه��و ميدان املواجهة التي يج��ب على املرأة 

خوضه��ا لكي تتمكن م��ن مواجهة احلياة 
وتس��هم في بناء اجملتمع والبلد واإلنس��ان. 
مطالبة بأن يكون للمرأة دوراً قيادياً يبدأ من 
البيت بوصفها املربي��ة واملنظمة والراعية 
لش��ؤون البيت مبا يحويه م��ن أفراد اجملتمع 

لتنطلق الى محيطها األوسع اجملتمع.
الباحث��ة االختصاصي��ة ف��ي ش��ؤون املرأة 
اس��راء جمي��ل تناول��ت الع�قة ب��ني املرأة 

والفس��اد، ودورها في مكافحت��ه، وقدمت 
تعريف منظمة الشفافية العاملية للفساد 
الذي جاء فيه »أنه كل عمل يتضمن س��وء 
ش��خصية  ألغ��راض  املنص��ب  اس��تغ�ل 
كالرش��وة واالبت��زاز والغ��ش واحملس��وبية 

واالخت�س«.
مرجعًة أسباب عدم اس��تقرار البلدان الى 
تفش��ي الفساد السياس��ي واإلداري فيها، 

وكل ذلك ينعكس أيضاً على تدهور الوضع 
االقتص��ادي من خ�ل تبدي��د الثروة وظهور 
التفكك االجتماعي نتيجة النتشار الفقر 

بني طبقات اجملتمع.
مثي��رة تس��اؤالً: ه��ل يتأث��ر الرج��ل واملرأة 
بالفس��اد في باملس��توى نفس��ه ؟ مجيبة 
ب��أن امل��رأة أكثر تأث��راً من الرج��ل بوصفها 
احللق��ة األضع��ف ف��ي اجملتم��ع خصوصاً 
ف��ي مجتمعاتنا الش��رقية التي م��ا زالت 
املرأة فيها تعاني م��ن التهميش واإلقصاء 
وعدم اإلنصاف خصوصاً في أوقات األزمات 

واحلروب.
فيما بينت د. س��ندس زيدان )األس��تاذة في 
جامعة بغ��داد( في ورقته��ا البحثية التي 
حملت عنوان )دور املرأة في تنشئة األجيال( 
أهمي��ة دور امل��رأة ف��ي اجملتمع كونه��ا أماً 
مس��ؤولة عن تنش��ئة أجيالها وإعدادهم 

لبناء اجملتمع وحماية مكتسباته. 
وق��د قس��مت التربي��ة عل��ى ث�ث��ة أنواع: 
التربي��ة الذاتي��ة، وتربي��ة األبن��اء، والتربية 
األس��رية وقدم��ت بياناً لكل ن��وع من تلك 
األن��واع وأثرها على احملي��ط الذي تعمل من 

خ�له.
ملمحه الى أن دور اآلباء في تنشئة الطفل 

تقتصر على تقوية ش��خصيته، بينما يقع 
كامل املسؤولية املتبقية من تعليم وتربية 

وتغذية ورعاية على األم.
وأوصت ف��ي نهاي��ة وقتها بض��رورة رعاية 
املرأة وحتريرها من قيود االس��تغ�ل لتكون 
عنصراً فاع�ً في بناء اجملتمع، واحلرص على 
تعليمها وتأهيلها ومتكينها من أخذ دورها 
الري��ادي في بناء اجملتمع وإخراج نش��ئ قادر 

على النهوض باجملتمع.
هذا وتخللت الورشة العديد من املشاركات 
واملداخ�ت من احلضور، الذين تفاعلوا معها 
وأبدوا رغبتهم بتكرار املبادرة كونها تسهم 
في النهوض باملرأة العامل��ة في الداخلية 

وتطور مهاراتها وقابلياتها.
يذك��ر أن اآلمان��ة العامة جمللس ال��وزراء قد 
أطلق��ت في وقت س��ابق من هذا الش��هر 
برنام��ج التوعي��ة ))نس��اء متح��دات ضد 
الفساد (( بالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان 
الوق��ف الس��ني والتي أك��د املفتش العام 
ل��وزارة الداخلية على أن املكتب س��يتبنى 
العمل على ه��ذا البرنامج من خ�ل اقامة 
ورش عم��ل بغية متكني امل��رأة العاملة في 
ال��وزارة لتك��ون أداة فاعل��ة ف��ي محارب��ة 

الفساد.

»الداخلية» تنّظم ورشة عمل »نساء متحدات ضد الفساد«
ضرورة تفعيل دور المرأة لتمارس مهامها في محاربة الفساد

»الحروب ال تجري في سوح المعارك وإنما في قلوب األمهات«

بغداد - زينة قاسم: 
االم العراقي��ة تب��دأ حياتها وتنتهي 
بأبنائه��ا وهمومهم وكيفي��ة أدارة 
حياتهم وترتي��ب اوراق اعمالهم وان 
كانت على حس��اب حياته��ا وراحة 
بالها وصحتها  وس��هرها أي امنية 
تعادل او تس��اوي الليالي التي كنِت 
املريض  اطفال��ِك  على  تس��هرينها 
منهم حتى يش��فى والطالب حتى 
ينه��ي واجب��ه واملهموم حت��ى يزول 
همه , فيما كانت االيام متزقِك ايتها 
» االم »ب��ني راحتيها ما بني ان تضم 
ابناؤه��ا كخيم��ة حتميه��م من حر 
الصيف وبرد الش��تاء , وبني ان تكون 
مربي��ة ومعلم��ة ورج��ل البيت في 
غي��اب االب ,وما بني هذا وذاك تضيع 
حياتها في س��بيل بناء حياة اوالدها 
والبقاء على اعمدة اسرتها متراصة 

وقوية .
ل��م تش��تِك من م��رض خوف��اً على 
مش��اعر من حوله��ا، ول��م متنعها 
ل��ون  اصب��اغ  وال  الرث��ة  م�بس��ها 
عباءتها من اش��عة الش��مس وهي 
تنظر ابناءها خارج اس��وار املدرس��ة 
ليكون��وا  اجله��اد  تواص��ل  ان  م��ن 

متعلمني اسوة بأقرانهم.
لم مينعها جهلها الذي فرض عليها 
من ان تك��ون املعلمة االولى واملربية 
الفاضل��ة الت��ي تكاف��ح ليحص��ل 
فلذات اكباده��ا على ما حرمت منه 

من حق التعليم والقراءة والكتابة.
لم يردعها مرضها من ان تتحول الى 
س��ور حلمايتهم من كل ما مرت به 
من مح��ن ومصائ��ب جعلتها تنازع 
املرض والقهر والغ��ن وان كان على 

حساب صحتها.
لم ول��ن تكف عن أن تك��ون حاملة 
اله��م ومرد االحزان له��م. كل احلب 
واالج���ل ل��ِك ف��ي ي��وم عي��دِك. » 
الصباح اجلديد » حملت لِك رس��ائل 

حب واعتزاز من بعض ابنائِك.

األم عيد 
اإلع�مي الدكتور علي يوده الربيعي 
عب��ر ع��ن حب��ِه »ل���م العراقي��ة » 
قائ���ً :  االم بطبيعته��ا عي��د ف��ي 
كل ي��وم وكل س��اعة وحلظة ، فهي 
اه��م تكوين��ات اإلعجاز ف��ي تأطير 
الع�قات االنسانية، هي االمتدادات 
الروحية واملعنوية التي تدفع ابناؤها 
الى افضل املس��تويات والطموحات 
املنش��ودة ببس��اطتها ووضوحه��ا 
وعفويتها ، وهي االمت��دادات املادية 
التي تشبه البناء احملكم الذي يحمي 
أبناؤه من تداعيات ومخاطر الفضاء 
اخلارجي ، ه��ي العطاء واحلب بأبهى 
مفاهيم��ه وه��ي الصب��ر والتحمل 
والعناء املتس��تر بابتس��امات وثغور 
الرق��ة والرحمة، وجوده��ا في احلياة 
مبنزل��ة اجلن��دي الغيور عل��ى وطنه، 
وغيابه��ا رمزية نهاياته��ا مفتوحة 
لأم��ل والنجاح، االم ه��ي احلياة في 

انسان. 
ومبناسبة يوم االم العاملي أقول حتية 
إج�ل والق وتألق وود منشود وقبعة 
مرفوعة الى من ميثل عنوانها أعظم 

تفسيرات الرحمة والرأفة )االم(.
واخ��ص م��ن األمه��ات العراقي��ات 
عل��ى وج��ه اخلصوصي��ة، مل��ا متثله 
االم ف��ي بل��دي م��ن قيم��ة وهوي��ة 
ارتبطت بشموخ هذا الوطن الكبير 
وكان��ت أح��د اهم جتلي��ات عظمته 
لتضحياتها اجلسام وما تقدمه من 

تضحيات ليومنا.
الدكتور خالد عبود وصف بعض من 
مش��اعرِه  قائ���ً  :أم��ي لوهلة رأيت 
فيه��ا النور بس��ببك. كن��ت طف�ً، 
شاباً ،رج�ً، أباً. أمي، لطاملا كنت أريد 
أن أوفيك بعض حقك لكنني متيقن 
أن حق��ك أكب��ر مما أمل��ك، أكبر من 

حروف الكون وكلماته. أش��كر ذلك 
القل��ب الذي رعاني، وتلك األحش��اء 
الت��ي احتضنتن��ي، وأقّب��ل اليدي��ن 
اللتني احتضنتا جس��دي الضعيف 
حتى صار عوداً. لذلك كله أقول: كل 

عام وأنت اخلير.
الدكتورة هناء حس��ن  قالت :  امي 
دمتي لي روحاً اعيش بها امي كل عام 
وانت بعافيتك كل عام واالبتس��امة 
ال تفارق وجهك ي��ا اعظم واغلى ما 
في الوجود ،يا بحر من احلب والعطاء، 
في عيدك أهديك عمري وقلبي، انت 
نهر العطاء املتج��دد الذي ال يجف، 
وس��تظلني لي رمز الطهارة والنقاء 
ومن��ارة احلب واحلن��ان أدامِك اهلل لي 
صرحاً شامخاً وقمراً منيراً وشمساً 
مضيئ��ة انير به��ا دربي م��ن عثرات 

الزمان،أم��ي حفظ��ك اهلل وعاف��اك  
واطال اهلل في عمرك. كل عام وانت 

أجمل واسما ما في الوجود.
اإلع�مي احم��د احليدري قال: مهما 
بلغ��ت بَِن��ا أكاب��ر احل��روف ومهم��ا 
تربعت الكلمات على عرش الثقافة 
ف� ميكن لها ان تصل الى أدنى درجة 
من درج��ات املدح والثن��اء والتهنئة 
بحق االم او األمومة بنحو عام فاألم 
ربيع احلياة وال حياة ملن ربيعه مقفر.

الغائب احلاضر 
اإلع�م��ي مرتضى اجلش��عمي عبر 
عن حب��ِه للحبيب��ة » أم��ُه » قائ�ً: 
»الى روح ام��ي احلبيبة، كنت لي اماً 
مثالي��ة حملتني وربيتن��ي وحتملِت 
هم��وم مرض��ي منذ صغ��ري وحتى 

كب��ري، ال أع��رف ان كنت ق��د وفيت 
ولو جزءاً من م��ا قدمتي لي، بالرغم 
م��ن انني ل��م اغضب��ِك او اعصيك 
يوماً.  عذراً أم��ي أن كنت من دون ان 
ادري ازعجت��ك او جعلت��ك تنتظرين 
قدومي،  عذراً ,عذراً،  اعرف انك معي 
في كل يوم الن روح��ك تهديني الى 
الص��واب دائم��اً ألنك تري��ن اخلير لي 
دائم��اً،،  رحمك اهلل ي��ا امي احلنونة 

وجعل مثواك اجلنة .
ويقول الصحفي والباحث اإلع�مي 
عل��ي دنيف حس��ن: » كلم��ا كتبت 
حرفاً تذكرت ام��ي العزيزة » رحمها 
اهلل« فلواله��ا مل��ا وصل��ت ال��ى ما 
وصلت اليه، فقد بدأ كفاحها معي 
في س��بيل طلب العلم منذ الصف 
االول االبتدائ��ي، وكانت حتملني الى 

املدرس��ة بني ذراعيه��ا وهي تخوض 
مس��تنقعات االمط��ار ف��ي مدينة 
,واغمضت  »الثورة الص��در حالي��ا« 
اتوج��ه  وان��ا  االب��د  ال��ى  عينيه��ا 
لدخول قاعة املناقش��ة للدفاع عن 
رسالتي في الصحافة لنيل شهادة 
املاجس��تير، فكان رحيلها مؤس��فاً 
جداً في تل��ك اللحظة، وحني احتدث 
عن كفاح امي، فأنا احتدث بالضرورة 
عن كفاح كل االمه��ات العراقيات، 
الس��يما وان ب�دن��ا تعرضت للكثير 
م��ن الب�ي��ا والرزايا وابرزه��ا احلروب، 
وصدق نابليون ح��ني قال: »احلروب ال 
جتري في سوح املعارك وامنا في قلوب 

االمهات.«
آما الش��اعرة حذام يوس��ف فقدت 
عب��رت عن حبه��ا وحزنه��ا لفقدان 
احلبيب��ة » أمه��ا » من خ���ل بعض 

ابيات الشعرية : 
وبعيد األم أرجو من اهلل أن يحيطك 
برحمته ورضاه، كل يوم وكل ساعة 
ان��ت مع��ي ، كل زاوي��ة ف��ي البيت 
تذكرن��ي بروحك ، لروح��ك الطاهرة 

كتبت ما كتبت : 
أمي

 تتوسل الدموع
وتشتم القدر

كثيرة الدعاء أمي
وكثيرة النسيان !

حتى إنها عندما ترفع يدها الى اهلل
تنسى ماذا تقول !!

تتوسل الكلمات
التي تغيب عن شفاهها

وتشتم يوم والدتها
كثيرة الدعاء أمي ... 

تكثر من حواراتها مع اهلل
تتكور على نفسها

وتبحث عن مفردات الصمت
ف� جتد غير كلمة 

» اللهم ادفع النقم ... »

رسائل حب واعتزاز لألم العراقية بمناسبة عيدها

األم كالشمس تضيء ملن حولها وحتترق على ذاتها

حواء والتعليم 

سعاد كاظم زاير:
االم ه��ي بداي��ة النج��اح ل��كل 
انس��ان فه��ي الترب��ة الصاحلة 
لنبتة أبنائها، وه��ي املؤثر األول 
واملباش��ر ف��ي حي��اة الطف��ل، 
وهي التي تؤس��س طفلها منذ 

والدته.
حتمل��ت الكثير من أج��ل تربية 
أبنائه��ا وم��ن اج��ل وصوله��م 
وتقدمه��م ف��ي احلياة م��ن دون 
ان تنتظ��ر أي مقابل، فهي التي 
حمل��ت أبنه��ا تس��عة أش��هر 

وحتملت املصاعب واالالم.
االم كلم��ة صغي��رة وحروفه��ا 
قليلة لكنها حتت��وي على أكبر 
معاني احل��ب والعط��اء واحلنان 
والتضحية، هي انهار ال تنضب 
وال جتف وال تتعب متدفقة دائماً 
بالكثي��ر م��ن العط��ف الذي ال 
ينته��ي. هي الصدر احلنون الذي 
تلق��ي علي��ه رأس��ك وتش��كو 
الي��ه هموم��ك ومتاعب��ك هي 
التي تعطي والتنتظ��ر ان تأخذ 
مقاب��ل العطاء. هي التي مهما 
حاولت ان تفعل وتقدم لها فلن 
تستطيع ان ترد جميلها عليك 
ولو بقدر ذرة صغيرة فهي سبب 
وج��ودك في هذه احلياة وس��بب 
دمه��ا  م��ن  تعطي��ك  جناح��ك 
وصحتها لتكبر وتنشأ صحيحاً 
سليماً هي عونك في الدنيا هي 

التي تدخلك اجلنة.
 وقد أكد اهلل لنا الوصية بهما 
في كتابه الكرمي ، وفضل القرآن 
الكرمي االم على االب وذلك ألنها 
تق��وم بالدور املس��تتر في حياة 

وليده��ا وهو غير م��درك عقلياً 
مل��ا تفعله من أجل��ه حتى يبلغ 
الوليد تتحم��ل االم آالملاً كثيرة 
طوال فترة حمله ثم والدته , ثم 

السهر عليه إلرضاعه .
 قال سبحانه وتعالى في كتابه 
تَْعُبُدواْ  أاَلَّ  رَبُّ��َك  الكرمي:وََقَض��ى 
ا  إاِلَّ إِيَّ��اُه وَبِالَْوالَِديِْن إِْحَس��انًا إِمَّ
يَْبلَُغنَّ ِعن��َدَك الِْكَبرَ أََحُدُهَما أَوْ 
ِك�َُهَما َف��َ� تَُقل لَُّهَم��آ أُفٍّ واَلَ 
َكرمِيًا  تَْنَهرُْهَما وَُقل لَُّهَم��ا َقْوالً 
لِّ ِمَن  وَاْخِف��ْض لَُهَما َجَن��اَح الذُّ
الرَّْحَمِة وَُق��ل رَّبِّ ارَْحْمُهَما َكَما 
ََّيانِي َصِغيرًا )اإلسراء: 24-23(. رَب

وقال سبحانه وتعالى : وَاْعُبُدواْ 
َش��ْيًئا  بِ��ِه  ُكواْ  تُْش��رِ واَلَ  اهلّلَ 
وَبِالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا وَبِِذي الُْقرْبَى 
وَالَْيَتاَم��ى وَامْلََس��اِكنِي وَاجْلَارِ ذِي 
اِحِب  اجْلُُنِب وَالصَّ الُْقرْبَى وَاجْلَ��ارِ 
ِبيِل وََما َملََكْت  بِاجلَنِب وَابِْن السَّ
أمَْيَانُُكْم إِنَّ اهلّلَ الَ يُِحبُّ َمن َكاَن 

ُمْخَتاالً َفُخورًا )النساء: 36(.
وقد ج��اء رجل إلى رس��ول اهلل 
صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم 
فق��ال له إن��ي أش��تهي اجلهاد، 
وال أق��در عليه. فق��ال هل بقي 
م��ن والدي��ك أح��د. ق��ال أمي. 
قال فاس��أل اهلل ف��ي برها، فإذا 
فعلت ذل��ك فأنت حاج ومعتمر 

ومجاهد.
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله لرجل حني جاء يسأله: »من 
الناس بحس��ن صحابتي؟  أحق 
ق��ال: أمك، ق��ال: ثم م��ن؟ قال: 
أمك، ق��ال: ثم من؟ ق��ال: أمك، 

قال: ثم من؟ قال: أبوك«

حامالت الوجع 
بغداد- الصباح الجديد :

ذكر املتحدث باس��م وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية عمار منعم 
ان الوزارة وبجهود مباشرة من وزير 
العم��ل املهن��دس محمد ش��ياع 
الس��وداني تعم��ل وم��ن منطلق 
مسؤولياتها على احلد من ظاهرة 
الط���ق ف��ي الع��راق اث��ر ارتف��اع 
معدالت��ه ألس��باب ع��دة لك��ون 
املوضوع له انعكاسات اجتماعية 

وآثار سلبية.
 واضاف منعم  : ان ارتفاع معدالت 
الط�ق بنحو مقلق متت االش��ارة 

الي��ه من قب��ل املرجعي��ة الدينية 
الرش��يدة ، كم��ا بين��ه القض��اء 
باألرق��ام م��ا جع��ل ال��وزارة ممثلة 
الوزير املهندس محمد  بش��خص 
ش��ياع الس��وداني تبادر الى دعوة 
االمان��ة العام��ة بتش��كيل جلنة 
وزاري��ة لدراس��ة ه��ذه الظاه��رة 
والوقوف على اسبابها ، مشيراً الى 
االستجابة لذلك وفع� مت ذلك عبر 
االمر الديواني 21 لس��نة 2017 ,اذ 
شكلت اللجنة برئاسة مدير عام 
املركز الوطني للبحوث والدراسات 
ف��ي وزارة العم��ل وعضوية ممثلني 

االعل��ى  القض��اء  )مجل��س  ع��ن 
والعدل  والتخطي��ط  والداخلي��ة 
والصح��ة واالمان��ة العامة جمللس 
الوزراء والوقفني ومنظمات اجملتمع 

املدني(.
 وب��ني منع��م : ان اللجن��ة وبع��د 
اس��باب  والتقصي عن  الدراس��ة 
ارتف��اع معدالت الط���ق توصلت 
لع��دة نقاط اهمها ، نش��ر الوعي 
والتثقي��ف ل�س��ر ول��أزواج قبل 
وبع��د ال��زواج ومطالب��ة الدول��ة 
بتوفي��ر وحدات س��كنية الن ازمة 
الس��كن له��ا تأثي��ر ف��ي تفاقم 

املش��ك�ت بني العائ���ت ، وايًضا 
تفعي��ل املواد القانوني��ة املنظمة 
لعملي��ة ال��زواج حلف��ظ احلق��وق 
وضمان اج��راءات الردع في احلاالت 

التي تتطلب ذلك . 
كم��ا مت التطرق الى اج��راء بحوث 
ميدانية تتناول ظاهرة االنفتاح إثر 
غزو الفضائي��ات ومواقع التواصل 
اصبح��ت  كونه��ا  االجتماع��ي 
عامً� مؤث��راً في افس��اد الع�قة 
بني االزواج من اج��ل احلد من االثار 
السلبية التي تنعكس على احلياة 

الزوجية. 

»العمل» تسهم في الحد من ارتفاع معدالت الطالق 

علي أمين: أول من فكر بعيٍد لألم في العالم العربي
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لندن ـ وكاالت:

س��يتي  مانشس��تر  كش��ف 
اإلجنليزي ع��ن توصله إلى اتفاق 
رس��مي مع ش��ركة »نيكس��ن 
ف��ي  اخملتص��ة  الكوري��ة  تاي��ر« 
صناعة إطارات السيارات لتكون 
الراعي الرسمي لقميص النادي 
بداية من املوسم املقبل 2017-

.2018
وأكدت تقاري��ر إعالمية أن عقد 
لقمي��ص  الكوري��ة  الرعاي��ة 
»الس��يتزن« س��يجعله أغل��ى 
قميص بني أندية الدوري اإلجنليزي 
ع��ن  تكش��ف  أن  دون  املمت��از 
املقابل املالي الذي ستس��تفيد 
منه خزينة مانشس��تر س��يتي 
نظي��ر حم��ل قميصه لش��عار 
الش��ركة الكوري��ة الرائدة، غير 
ان��ه بالتأكيد س��يتجاوز ال� 50 
مليون جنيه إس��ترليني سنويًا 
عل��ى اقل تقدي��ر، عل��ى اعتبار 
أن القمي��ص األغل��ى حالًيا هو 
جلاره اللدود مانشس��تر يونايتد 
الذي ترعاه شركة »شيفروليه« 
األميركية للس��يارات نظير 47 

مليون باوند إسترليني سنوياً.
وستكون شركة »نيكسن تاير« 
الكوري��ة هي الراعي الرس��مي 
مانشس��تر  لقمي��ص  الثان��ي 
س��يتي بعد طيران االحتاد التي 
حي��ث  األول،  الراع��ي  تعتب��ر 
س��يكون ش��عار األخي��رة على 
صدر القميص، بينما الش��ركة 
الكورية س��يتم وضع شعارها 

على كتف وظهر القميص.

منوذًجا  اإلجنلي��زي  الن��ادي  وقدم 
للقميص اجلديد الذي سيرتديه 
العب��و الس��يتي ف��ي املوس��م 
املقب��ل، بحضور ممثل الش��ركة 
الكوري��ة وعدد من أف��راد النادي 
يتقدمهم املدرب اإلسباني بيب 

البرازيلي  والالعب��ان  غواردي��وال 
واألملان��ي  خيس��وس  غابريي��ل 

ايلكاي غوندوغان.
وس��تنضم ش��ركة »نيكس��ن 
تاير« الكورية إلى قائمة طويلة 
من رعاة مانشستر سيتي، التي 

تضم ش��ركات عاملية على غرار 
اليابانية  نيس��ان  عبار  ش��ركة 
للسيارات واتصاالت للمعامالت 

الهاتفية.
ومن ش��أن هذه الرعاية أن تعزز 
م��ن عائدات خزينة مانشس��تر 

س��يتي، وتس��اهم ف��ي متوي��ل 
انتدابات��ه الصيفي��ة القادم��ة 
التي يرغب غوارديوال في إبرامها 
في إط��ار إحالل وغرب��ة تعداده 

البشري.
املالكة  اجملموع��ة  وتعم��ل  هذا 

س��يتي  مانشس��تر  لن��ادي 
اإلجنلي��زي، )مجموع��ة س��يتي 
فوتب��ول( عل��ى توس��عة نطاق 
ق��ارة  إل��ى  والذه��اب  عمله��ا، 

أمريكا اجلنوبية.
ومتلك ه��ذه اجملموعة عدة أندية 
ف��ي مختل��ف أنح��اء العال��م 
على رأس��ها مانشستر سيتي 
س��يتي  وملب��ورن  اإلجنلي��زي، 
يوكوهام��ا  ون��ادي  األس��ترالي، 
س��يتي  ونيوي��ورك  اليابان��ي، 

األمريكي.
ووفًق��ا ملا ذكرت��ه صحيفة »ديلي 
مي��ل« البريطانية ف��إن اجملموعة 
حتاول شراء أحد األندية الصينية، 
ولكن األولوية اآلن لشراء فريق في 

دولة أوروجواي بأمريكا اجلنوبية.
االنتق��ال  أن  اجملموع��ة  وتعتق��د 
إل��ى أمريكا اجلنوبية س��يزيد من 
العملي��ة التجاري��ة للمجموعة 
كما أنه س��وف يدع��م اجملموعة 
ف��ي التعاق��د م��ع الالعب��ني من 
ق��ارة أمريكا اجلنوبية بس��هولة، 
وتخفيض أسعار انتقال الالعبني 
من أمريكا اجلنوبي��ة، وليس كما 
ح��دث م��ع جابريي��ل خيس��وس 
الذي انتقل مببلغ 27 مليون جنيه 

إسترليني ملانشستر سيتي.
إضافة إلى ذل��ك، فإن العديد من 
أندي��ة ال��دوري اإلجنلي��زي املمتاز، 
البرازي��ل  ف��ي  ش��ركاء  لديه��ا 
وكولومبي��ا وهو ما تس��عى إليه 
مجموعة الس��يتي أيًض��ا.. ومن 
املتوقع أن تعلن مجموعة سيتي 
لكرة القدم شراء نادٍ من أوروجواي 
ف��ي إط��ار حملة التوس��يع التي 

تقوم بها اجملموعة.

بداية من الموسم المقبل 2018-2017

مانشستر سيتي يحصل على رعاية كورية تجعل قميصه األغلى »إنجليزيًا«

العبو مانشستر سيتي

الجزائر ـ وكاالت:
اُنتخ��ب خير الدين زطش��ي، رئيس��اً جدي��داً لإلحتاد 
اجلزائ��ري لكرة القدم، خلف��اً حملم��د روراوة، املنتهية 
واليت��ه، وذلك خ��الل اجلمعية العمومي��ة التي جرت 
باملركز الرياضي لسيدي موسى، بالضاحية اجلنوبية 

للجزائر العاصمة.
وحاز زطشي، البالغ من العمر 51 عاماً، الذي يشغل 
منصب رئيس نادي اتليتيك ب��ارادو )الرابطة احملترفة 
الثانية( واملترش��ح الوحيد، على 64 صوتا مقابل 35 
صوت��ا معارضا، في حني مت إلغاء 4 أصوات، من بني ال 

103عضو مصوت.
وكان��ت أش��غال اجلمعي��ة العمومي��ة االنتخابية، 
ش��هدت حالة من الفوضى، بس��بب احتجاج بعض 
أعض��اء اجلمعية على عقده��ا، بداعي تعارضها مع 
لوائح احت��اد الكرة، قب��ل أن ترفع لفت��رة، وتعود مرة 

أخرى للتصويت.
وقرَّر حس��ان حم��ار، رئي��س اللجنة املش��رفة على 
اجلمعية االنتخابية، بعد التشاور مع بقية األعضاء، 
رفع اجللسة لبعض الوقت، حلني عودة الهدوء، وإخالء 
القاع��ة، مم��ن ال يحمل��ون العضوي��ة.. ومت منع رجال 
اإلع��الم من حض��ور عملية التصوي��ت، برغم تدخل 
عب��د الكرمي مدوار، الذي طالب بإجراء االنتخابات في 

شفافية، وحضور الصحفيني.

جدة ـ وكاالت:
ق��ال ن��ادي التع��اون املناف��س ف��ي دوري احملترفني 
الس��عودي لك��رة القدم إن��ه ألغى عق��د مدربه 
الرومان��ي قنس��طنطني جال��كا بالتراض��ي ب��ني 
الطرف��ني.. وذك��ر التعاون صاح��ب املركز اخلامس 
حالي��اً في الدوري في بيان مقتضب عبر حس��ابه 
عل��ى تويتر »ق��ررت إدارة النادي إلغ��اء عقد مدرب 
الفري��ق األول الروماني جالكا وطاقمه املس��اعد 
بالتراض��ي ب��ني الطرف��ني، وقدم��ت له الش��كر 
والتقدي��ر على عمله في الفترة املاضية ومتنت له 

التوفيق في املرحلة املقبلة«.
كان جالكا توّلى املهمة في تشرين األول من العام 
املاضي خلفاً للم��درب الهولندي داريو كالزيتش.. 
وجاءت اإلقالة بنحو مفاجئ برغم النتائج اجليدة 
للتعاون هذا املوس��م حيث يحت��ل املركز الثالث 
مبجموعت��ه في دوري أبطال آس��يا بفارق نقطتني 
ر.. كما تأهل لدور  عن االس��تقالل اإليراني املتص��دّ
الثمانية في كأس امللك ملالقاة االتفاق يوم 30 من 

الشهر اجلاري.

زطشي رئيسًا التحاد 
الجزائر الكروي

التعاون السعودي 
يقيل مدربه جالكا

مدريد ـ وكاالت:
بعد أن وّق��ع على ثنائيته ال�100 
بقميص برش��لونة في مواجهة 
فالنس��يا.. ليوني��ل ميس��ي لن 
يكون حاض��راً في مباراة غرناطة 
املقبل��ة بس��بب نيل��ه البطاقة 
الصفراء اخلامس��ة ف��ي رصيده 

هذا املوسم.

األرجنتين��ي  النج��م  س��يكون 
األبرز  الغائ��ب  ليوني��ل ميس��ي 
عن صفوف فريقه برش��لونة في 
الرحل��ة الت��ي س��يخوضها إلى 
التاسعة  املرحلة  غرناطة ضمن 
اإلسباني،  الدوري  والعشرين من 
اإلن��ذار  تلقي��ه  بس��بب  وذل��ك 

اخلامس في الليغا هذا املوسم.

وكان ميس��ي تلقى في الدقيقة 
86 إنذاراً في مواجهة فالنس��يا 
الي��وم األحد والت��ي انتهت بفوز 
برش��لونة )4-2(.. وتش��ير لوائح 
االحتاد اإلسباني لكرة القدم، إلى 
أّن أي العب يكون معّرضاً لإليقاف 
املؤق��ت ملب��اراة واحدة ف��ي حال 
جمعه خلم��س بطاقات صفراء.. 

وبع��د أن يع��ّزز ميس��ي صفوف 
منتخب بالده األرجنتني في جولة 
جديدة للتصفيات املونديالية في 
قارة أميركا اجلنوبية، سيعود إلى 
صفوف البرصا دون أن يلعب على 
أن يك��ون حاض��راً ف��ي املواجهة 
املوالية عندما يس��تقبل النادي 
الكتالوني ضيفه إش��بيلية في 

قم��ة اجلول��ة الثالث��ني املوافقة 
لتاري��خ للخام��س م��ن نيس��ان 

املقبل.
وباحلدي��ث ع��ن ميس��ي مواجهة 
فالنس��يا الت��ي وّق��ع فيه��ا على 
ثنائي��ة، ال ميك��ن التغاض��ي ع��ن 
األرقام القياس��ية الت��ي ما انفك 
يحّطمها "البرغوث" مع مرور كل 

جول��ة لليغ��ا، فقد أصب��ح "قائد 
التانغو" الالعب الوحيد من الدوري 
اإلس��باني الذي يبل��غ حاجز ال�40 
هدفاً في املواسم الثمانية األخيرة 
ضمن جميع املسابقات )41 هدفاً 
حت��ى اآلن(.. كما بصم "ليو" على 
ثنائيته ال�100 بقميص برش��لونة 

في جميع املسابقات.

ميسي »المئوي« يغيب عن مواجهة غرناطة المقبلة



بغداد ـ الصباح الجديد:
املنتخب  لرحيل جنم  أستذكاراً 
الطي��ران  ونادي��ي  الوطن��ي 
واجليش ،أقامت ممثلية عصائب 
أهل احل��ق مباراًة خيري��ًة لكرة 
كبي��ر  ،حضرهاع��دد  الق��دم 
من جن��وم املنتخب��ات الوطنية 
والعبي نادي��ي الطيران واجليش 

السابقني.
وحت��دث للصب��اح اجلدي��د مدير 
ملمثلي��ة  الرياض��ي  القس��م 
عصائب أهل احلق علي الصرخي 
قائال ً،أننا عمدنا الي أس��تذكار 
الرياضي��ة  الش��خصية  ه��ذه 
الكبي��رة الت��ي قدم��ت الكثير 
العراقي��ة  للرياض��ة  والكثي��ر 
بنح��و عام ولك��رة القدم بنحو 
خاص ،فحم��زه غضبان له احلق 
علينا أن  نقي��م له هذه املباراة 
أجري��ت  الت��ي  األس��تذكارية 
وبحضور هذا العدد الكبير من 
رواد والنجوم الذين عاصره خالل 

مشواره الرياضي.
مؤك��داً نحن نس��عى الى دعم 
والوق��وف  العراقي��ه  رياضتن��ا 
مع جنوم العراق حتى نس��اهم 
بصورة جي��ده بتطويرها ونأخذ 
دورن��ا ببن��اء الع��راق، الس��يما 
ال��ذي  الرياضي��ه  ف��ي مي��دان 
يع��ذ مفص��الً مهماً يعش��قه 

الكثي��ر م��ن العراق��ني ، له��ذا 
نح��ن نعم��ل على ه��ذا اجلانب 
ولدين��ا ف��ي الفت��رة القادم��ه 
واملهرجانات  النشاطات  الكثير 
س��ننظمها  التي  والبط��والت 

وخملتلف االلعاب الرياضية.
في ذكر جن��م املنتخب الوطني 
الس��ابق حس��ني العب��ي ف��ي 
لصحيف��ة  خ��اص  حدي��ث 
"الصب��اح اجلدي��د" أن املب��اراة 
ه��ي ب��ادرة جميل��ه للممثلية 
،الت��ي عودتنا عل��ى مثل هكذا 

املب��ادرات ممي��زه، الس��يما بعد 
أفتتاح القس��م الرياضي فيها 
وال��ذي طرح نفس��ه بقوة على 
الس��احة الرياضي��ه ،من اخلالل 
البط��والت الت��ي يقيمه��ا بني 
احلني واألخ��ر ،والتي تعد أضافه 
حقيقيه ألب��راز مواهب جديده 
لتك��ون خي��ر ع��ون ملنتخباتنا 
الوطني��ة ق��ي األس��تحقاقات 
وهذا ش��ئ  القادمه  اخلارجي��ه 
يشكر عليه هذا القسم الرائع 

في عذه املؤسسه املعطاء.

فداء اسماعيل
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مدرسة طوال القامة 
حلم  كرة السلة

وصلتني رسالة رقيقة تنص التالي: العب واعد عمره ال 
يتجاوز ٢١ عاما مواليد ١٩٩٦، طوله ١٩٦. واضح انه قرأ 
خاطرتي االخيرة بش��أن واقع كرة السلة محليا وشده 
طرحي لفكرة مدرس��ة طوال القامة. اس��مه ابراهيم 
عب��د رس��ول. مثل نادي الش��طرة عام ٢٠١٣ بإش��راف 
املدرب محمد فالح. يطلب مني دعمه لالنضمام ألحد 
الفرق السلوية حيث ميتلك الرغبة بتعلم مهارات كرة 

السلة.
س��ؤالي كم العب عمالق مثله ميلك هذا الطموح؟ ثم 
مل��اذا يترك هذا العمالق دون تأهيل حتى عمر ٢١ عاما.؟ 
ومل��اذا ال يق��وم احتاد كرة الس��لة باحتض��ان مثل هذه 

املواهب.
وكرة الس��لة م��ن دون وجود العب��ني عمالقة لن يكون 
لها شان. من يتذكر املرحوم العمالق كاظم حسني لم 
تكن لي معرفة به س��ابقا لكن سمعت عنه وتابعته 
م��ع منتخب الع��راق والرش��يد والكرخ كان له ش��أن 
كبير لكن ايضا مت اس��تقطابه في عم��ر متاخر وايضاً 
صدفة. علمت انه جاء ليشاهد مباراة بكرة السلة ومت 
ابالغه للحضور والتدريب مع الفريق االول!! وس��معت 
ايضا من رئيس احت��اد اللعبة في مقابلة تلفزيونية انه 
كان يفتش عن العب��ني عمالقة لضمهم للمنتخبات 
الوطنية. ملاذا هذا العناء؟ اين البرامج واالستراتيجيات 

في تأهيل الالعبني اصحاب األطوال العالية.
اعتقد إننا منتلك عمالقة من املمكن تأهيلهم ليكونوا 
جنوما في كرة السلة. هذا االمر لم يحصل النه فشلنا 
ف��ي اربعة عقود م��ن االهتم��ام بط��وال القامة. احلل 
الوحيد اننا نحتاج الى تأسيس مدرسة طوال القامة. 
مدرسة متخصصة الستقطاب العمالقة وهم بإعمار 
صغيرة ١٣-١٥ سنة مثال وصنعهم كنجوم كبار. هذا 

ليس مستحيل واعتقد انه اولوية قصوى.
قد اس��ال، كيف نحول هؤالء العمالقة لنجوم في كرة 
الس��لة ونحن ال منتلك خب��رات تدريبية جنحت في هذا 
اجملال ألنن��ا ال منتلكها. اعتقد من اجل ضمان جناح عال 
نحتاج في املرحلة األولية الى مدربني متخصصني من 
صربيا او روس��يا لهم خبرة واضح��ة في تطوير العبي 
كرة السلة الصغار اصحاب األطوال العالية لالشراف 
على هذه املدرس��ة في اجلوان��ب التدريبية حتى يتقن 
املدرب احمللي فن تطوير اصحاب األطوال العالية. علينا 
ان نبدأ وبعد عش��ر سنوات س��نمتلك منتخب عمالق 

مختلف جدا على ما تعودنا عليه.
املدرس��ة املقترح��ة ستش��جع اآلب��اء لدف��ع ابناءهم 
والالعب��ني الصغ��ار لالنضم��ام اليها ب��دل التفتيش 
عنهم وفي إعمار صغيرة بدال من ان يأتوك في عمر من 
الصعب تطويره بدرجات عالية. هذه املدرسة ستكون 
بوابة الستقطاب النجوم اليها من دون تعب من جميع 
ارج��اء العراق. ق��د تك��ون البداية في بغداد لتتوس��ع 

بعدها ليكون لها مراكز في البصرة واملوصل وغيرها.

* العبة دولية سابقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
   أك��د مدي��ر وح��دة املالع��ب الرياضية 
ف��ي جامعة بغ��داد، يوس��ف كاظم: ان 
تأهي��ل 12 ملعب��اً ف��ي ش��تى األلعاب 
يع��د إجنازاً كبي��راً للجامعة برغم نقص 
اآلليات احلديثة في ظل التقشف املالي. 
واوضح: ان للساحات املكشوفة ملعبني 
وملعب��اً واح��داً للخماس��ي وملعب��ني 
للكرة الطائرة، و7 مالعب اخرى متعددة 

االلعاب.
مبيناً: ان اجلامعة تعمل بنحو دؤوب على 
دع��م القطاعات الرياضية والنش��اطات 
الطالبي��ة ف��ي تهيئ��ة افض��ل املالعب 
اخلماس��ي  او  املكش��وفة  للس��احات 

)التارتان( او الس��احات االخ��رى متعددة 
األلع��اب. مضيفا: انه ل��وال االزمة املالية 
لكانت هنالك توس��عة أكث��ر في تأهيل 

وتشييد املنشآت الرياضية.
وذكر: ان وجود املالعب احلديثة في اجلامعة 
أسهم في توسيع احلركة الرياضية، وذلك 
بإقامة البطوالت املتنوعة، وبالتالي برزت 
طاق��ات الطلبة في الصعي��د الرياضي، 
حيث يسهم التفوق الرياضي في اضافة 
جانب معن��وي كبير للطالب في مقاعد 

الدراسة األكادميية.
: ان مالعب اجلامعة تس��تقبل ايضاً  وبنينّ
تدريب��ات أندي��ة ال��دوري املمت��از، حي��ث 
تت��درب، وعلى وف��ق ج��دول منتظم في 

ملعب الب��رج، أندية الطلبة والش��رطة 
واحل��دود، حي��ث ان هنالك تنس��يقاً بني 
االندي��ة وبني ادارة املالعب وديوان اجلامعة 
لتضييف التدريبات، فيما اس��تأجر نادي 
اخلطوط ملعب )الطب البيطري(، ويعده 
ملعباً للفريق في منافسات دوري الدرجة 

االولى/ جملموعة بغداد.
واش��ار ال��ى: ان إدامة املالع��ب الرياضية 
جترى صباح كل يوم مبا فيها يوم اجلمعة، 
بإشراف 10 عاملني، اضافة الى مهندس 
زراعي ومش��رف متخصص على املالعب، 
حي��ث يبذلون اجلهود الكبيرة في االدامة 
والس��احات  املالع��ب  واملتابع��ة إلبق��اء 

فعالة، وفي اعلى درجة من اجلاهزية.

تأهيل 12 ملعبًا للنشاطات الطالبية في جامعة بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:

��د راض��ي شنيش��ل، م��درب  أكَّ
املنتخب الوطني، جاهزية الفريق 
أمام أستراليا،  املرتقبة،  للمباراة 
في الس��اعة 3 من عصر يوم غٍد 
اخلميس ف��ي اجلولة السادس��ة 
من التصفي��ات املؤهلة ملونديال 

روسيا 2018.
ويواجه األسود، نظيره األسترالي، 
ي��وم غٍد ف��ي طهران، ث��م يواجه 

السعودية، بعدها ب�5 أيام.
وقال شنيش��ل، ف��ي تصريحات 
يواص��ل  »الفري��ق  صحفي��ة: 
يوم��ي  بش��كل  اس��تعداداته 
للمباراة«،  اس��تعدادًا  بطه��ران، 
الفًتا إلى أن اجلميع بصورة جيدة، 
واملعنوي��ات عالي��ة، خاصة بعد 
زَت  مباراة إيران الودي��ة، التي جهَّ
الفري��ق بش��كل جيد.. وب��نيَّ أن 
اإلص��رار، واض��ح عل��ى الالعبني، 
كون اجلميع يسعى للمساهمة 
في إعادة الفريق ألجواء املنافسة 
من خ��الل النقاط الث��الث، التي 

ستحسمها مباراة أستراليا.
يع��ي  »الفري��ق  أن  وأوض��ح 
أهمي��ة املب��اراة، وض��رورة حصد 
نقاطه��ا، من أج��ل احلفاظ على 
آمالنا ف��ي التأه��ل«، منوًها إلى 
واجلمه��ور،  األرض  عامل��ي  أن 
يصبان في مصلحتنا، ونس��عى 
الس��تثمارهما، حلص��د النق��اط 

كاملة.
املرتبة  العراقي،  املنتخب  ويحتل 
اخلامس��ة في اجملموع��ة الثانية 
ب���3 نقاط م��ن 5 ج��والت، فيما 
ب�10  واليابان  تتصدر السعودية، 
نق��اط، ث��م أس��تراليا واإلمارات 
ول��كل منهما 9 نقاط، ثم تتذيل 

تايالند، اجملموعة بنقطة وحيدة.
يذكر أن هناك 9 العبني، مهددين 
باإليق��اف في ح��ال حصلوا على 
بطاق��ة صفراء، وه��م عالء عبد 
الزهرة، مهند عبدالرحيم، سعد 
عبد األمير، أمجد عطوان، محمد 
حميد، أحمد ياسني، وليد سالم، 

أحمد إبراهيم، علي عدنان.
من جانب��ه، أوضح اخلبير الكروي 
عبداإلل��ه عبداحلميد أن منتخب 
العراق قادر على العودة إلى دائرة 

املنافس��ة على بطاق��ات التأهل 
ل��كأس العال��م 2018، من خالل 
حتقي��ق الف��وز عل��ى أس��تراليا 
ف��ي مب��اراة الغد ضم��ن اجلولة 

السادسة.
وق��ال عبداحلمي��د، إن الفوز على 
أستراليا وخطف النقاط الثالث 
س��يكون دافعاً معنوي��اً للعراق 
عل��ى  املنافس��ة  إل��ى  للع��ودة 
اجملموعة،  ع��ن  التأهل  بطاق��ات 
مضيف��اً أن الغياب��ات ل��ن تؤث��ر 

الفريق باس��تثناء  كثي��را عل��ى 
جاس��ن ميرام، إال أنه أكد قدرة 

الالعبني على تعويضه.
وأض��اف »ميك��ن لالعبين��ا إثبات 
ذاته��م بعد أن أتيح��ت الفرصة 
له��م ف��ي ظ��ل الغياب��ات، وفي 
كرة القدم قد ال جتد التش��كيلة 
املثالي��ة دوما  بس��بب اإلصابات 
واإليقاف��ات، لك��ن غي��اب ميرام 

غريب بعض الشيء«.
ويغيب ميرام، املولود في الواليات 

املتح��دة األمريكية، ع��ن املباراة 
ألنه��ا تقام ف��ي إي��ران، في ظل 
اخلالفات السياس��ية بني أمريكا 

وإيران.
»مب��اراة  عبداحلمي��د  وتاب��ع 
أستراليا ستكون  مفتاح التأهل، 
وعلينا استغالل األرض واجلمهور، 
وغياب العبني مؤثرين في الفريق 
األس��ترالي، أملنا كبير  مبنتخبنا 
ف��ي  جي��دة  نتائ��ج  بتحقي��ق 
والسعودية،  أستراليا  مواجهتي 

وق��د عودنا أس��ود الرافدين على 
الظهور املش��رف  ف��ي مثل هذه 

الظروف«.
من جان��ب اخر، حس��م التعادل 
اإليجابي مباراة املنتخب األوملبي 
وفري��ق ال��زوراء ال��ذي احتضنها 
ملعب كرب��الء االوملبي أول أمس، 
به��دف لكل منهم��ا تأتي ضمن 
املنتخ��ب  اس��تعدادات  إط��ار 

األوملبي لتصفيات آسيا.
وسجل أهداف املباراة مصطفى 
األم��ني للمنتخ��ب األوملب��ي في 
الدقيقة 65 فيما عادل النتيجة 
لفريق الزوراء الالعب جنم ش��وان 

في الدقيقة 93.
وقال عبد الرحمن رشيد، املنسق 
ف��ي  ال��زوراء  لفري��ق  اإلعالم��ي 
تصريح��ات ل، إن »املباراة حفلت 
باإلثارة والندينّة بني الفريقني رغم 
انها جتريبية، خاصة الشوط االول 
حيث دخل الفريقان بتش��كيلة 
مس��تقرة ورغم أن األهداف أتت 
بالشوط الثاني، لكن فنيا الشق 
االول من املباراة ش��هد تنافًس��ا 

جميالً وحملات كروية مميزة«.
الثان��ي  الش��وط  ف��ي  وأوض��ح 
ق��ام املدرب��ان بزج أكث��ر عدد من 
الالعب��ني حي��ث متك��ن الالع��ب 
مصطف��ى األمني من تس��جيل 
األوملبي  للمنتخب  التقدم  هدف 
في الدقيقة 65 وشننّ فريقنا عدد 
من الهجم��ات أثمرت احدها في 
الدقيقة 93 وس��جل املدافع جنم 
لفريقنا..   التعديل  ش��وان هدف 
يش��ار إلى أن ه��ذه املب��اراة تعد 
حتضيري��ة للفريقني خصوًصا أن 
ال��زوراء مقبل على مباراة مهمة 
ضمن كأس االحتاد اآلس��يوي مع 
فري��ق اجليش الس��وري يوم 3 من 

شهر نيسان املقبل.

األولمبي يتعادل أمام الزوراء تجريبيًا

شنيشل يؤكد جاهزية أسود الرافدين لموقعة أستراليا

لقطة من مباراة سابقة للمنتخب األوملبي

جانب من االحتفالية

يوسف كاظم

أمانة بغداد يالعب األولمبي ويلغي معسكره الشمالي

بغداد  ـ الصباح الجديد:

عاود فريق القوة اجلوي��ة، تدريباته على 
ملعب النادي، بعد إج��ازة قصيرة، كان 
قد منحها امل��درب للفريق م��ع انتهاء 
اجلول��ة الثالثة، من بطولة كأس االحتاد 

اآلسيوي.
وقال باسم قاسم، مدرب القوة اجلوية، 
ف��ي تصريح��ات صحفي��ة، إن »الفريق 
ع��اد للتدريب��ات، عل��ى ملع��ب النادي، 
الع��راق..  كأس  لبطول��ة  اس��تعدادًا 
وأض��اف »نفتتح مواجهاتنا في بطولة 
الكأس في 27 من الشهر اجلاري، حيث 
سنواجه فريق الطارمية أحد فرق دوري 
الدرج��ة األول��ى، ومباري��ات ال��كأس ال 
تتحمل أي تعثر. علينا ان نلعب بجدية 

مع جميع الفرق«.
وأوض��ح أن »املرحلة املقبلة من الدوري، 
س��تكون حاس��مة«، مش��يرًا إل��ى أن 
األندي��ة متقارب��ة املس��توى، وه��و ما 
يتطل��ب ب��ذل مجه��ود أكبر م��ن أجل 
حتقيق اللقب الذي طال انتظاره.وختم: 
»كما أننا مطالبون باحلفاظ على لقبنا 
اآلس��يوي )كأس االحتاد(، وهو ما يحتم 
علينا االس��تعداد النفس��ي، والبدني، 

واملالي لضمان السير بخطوات واثقة.
يذك��ر أن الق��وة اجلوي��ة، يحت��ل املركز 
السادس، ب�39 نقطة، ولدية 5 مباريات 

مؤجلة.
يلعب فريق نادي أمانة بغداد يوم 22 آذار 
اجل��اري مباراة جتريبية في ملعب كربالء 
الدولي امام املنتخب األوملبي، بحس��ب 
عض��و املالك التدريبي املس��اعد لفريق 
أمانة بغداد، وس��ام طالب، الذي اوضح 
ان املب��اراة تع��د مهمة لتعزي��ز جدارة 
الالعبني ضمن استعداداتهم املتواصلة 
ملب��اراة الدور 32 لبطول��ة الكاس حيث 
س��يلتقي الفريق مبنافس��ه ن��ادي بدر 
العراق، متطلعاً للظفر بنتيجة املباراة 
املتقدم��ة، م��ع  االدوار  والعب��ور نح��و 
تاكيداته على احت��رام الفريق املنافس 
الذي ميلك الطموحات املشروعة ذاتها.

واشار الى ان ادارة النادي بالتنسيق مع 
املالك التدريبي قررت زج الفريق مبعسكر 
تدريبي في محاظفة الس��ليمانية في 
ش��مالنا احلبيب استغالال لفترة توقف 
املعس��كر  ان  اال  املمت��ازة،  املس��ابقة 
التدريبي الغى بع��د التغيير في جدول 
منافس��ات دور ال��� 32 لبطول��ة كاس 
العراق، حيث لم يعد هنالك وقتاً كافياً 
التدريبي وس��يعاود  املعس��كر  القامة 

الفري��ق بتدريبات منتظمة في ملعبه، 
مع اجراء مب��اراة جتريبية امام املنتخب 
األوملب��ي ث��م يالع��ب ب��در الع��راق في 
الكاس، وبعدها ملالق��اة فريق الكهرباء 
في اجلولة املقبلة بعد استئناف الدوري 

املمتاز يوم 3 من شهر نيسان املقبل.
وقال طالب، ان فريقه حصد 13 نقطة 
م��ن اخ��ر 5 مباريات لعبها ف��ي الدوري 
املمت��از وه��ذا دلي��ل عل��ى اس��تعادة 
الفريق للسكة الصحيحة بعد بعض 
العثرات، منوهاً الى ان الفريق دخل في 
منافسات املرحلة الثانية للدوري املمتاز 
بروحية عالية واس��تقطابات جيدة من 
الالعب��ني، وهم مصطفى احمد العائد 
م��ن فريق أربي��ل، وه��وزان ازاد من زاخو 
ووليد س��ليمان م��ن ه��وك وذو الفقار 
عاي��د م��ن النفط ومصطف��ى محمد 
معن من الزوراء والثنائي علي يوس��ف 
ومحمد صالح من نفط الوس��ط، الى 
جانب احملترف علي رابو من دولة بوركينا 

فاسو.
من جانبه، يواصل فريق نادي الصناعات 
الكهربائي��ة بك��رة الق��دم حتضيرات��ه 
ملباراة الدور 32 في بطولة الكأس التي 
س��يحل يها ضيفا على فري��ق امليناء، 
حيث اجرى مؤخراً مباراة جتريبية تعادل 

فيها سلبا امام مضيفه نادي سامراء، 
فيما س��يلعب مباراة اخ��رى امام احد 
ف��رق الدوري املمتاز من اجل تعزيز درجة 
التحضير للمباراة املقبلة التي ستقام 

يوم 27 آذار اجلاري.
وأكد مدرب فريق الصناعات الكهربائية 
كاظ��م يوس��ف: ان امكان��ات العبيه 
كبي��رة في املباريات، وق��د حرصوا على 
املتابع��ني،  بش��هادة  االفض��ل  تق��دمي 
وبينهم نحو 13 العباً مؤهال للعب في 
دوري االض��واء مع أندي��ة املقدمة، إال ان 
الفريق بصورة عامة يحتاج الى الدعم 
امل��ادي، فهو فقير جداً ف��ي هذا اجلانب، 
برغم انه تاب��ع لوزارة الصناعة واملعادن 
التي يأمل منها اجلمي��ع خيراً في ايالء 
النادي مزيداً م��ن االهتمام في ضوء ما 
يقدمه من العب��ني متميزين يحصدون 
النتائ��ج الالمع��ة ف��ي ش��تى األلعاب 

الرياضية.
واوضح: ان التأهل الى الدور الالحق في 
الدوري التأهيلي بع��د صدارته لترتيب 
ف��رق اجملموع��ة الثالث��ة لف��رق بغداد، 
ول��ه 38 نقطة جمعها م��ن الفوز في 
12 مب��اراة وتع��ادل في مبارات��ني، يعد 
استحقاقاً طبيعياً ملا قدمه الفريق من 

مستوى فني متميز في املباريات.

تقرير

الجوية يكّثف تدريباته بطموح الحفاظ على كأس العراق
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استعدادات لبطولة كأس العراق

»ممثلية أهل الحق« تنّظم احتفااًل 
استذكاريًا لالعب الراحل حمزة غضبان

قفازات العدالة تستعد لبطولة األندية
بغداد ـ قاسم شالكه*

أكد مدرب فريق العدالة باملالكمة 
ابراهيم جمعة: انه فريقه يواصل 
لبطول��ة  اس��تعدادا  حتضيرات��ه 
والتي  الع��راق للمتقدم��ني  اندية 
من املؤمل ان تنطلق شهر نيسان 
املقب��ل ف��ي محافظ��ة الك��وت. 
الفري��ق يض��م  ان  ال��ى:  مش��يرا 
نخبة من املالكم��ني االكفاء، وانه 
س��بق وان حقق نتائ��ج طيبة في 
الت��ي خاضها،  البط��والت  جميع 
ويأم��ل ان تك��ون البطولة املقبلة 
محط انظ��ار لفريقه الواعد الذي 
يسير بخطى واضحة وصحيحة. 

مضيفا: ان االيام املقبلة ستشهد 
بناء فريق يليق بإسم نادي العدالة 
من اجل املنافس��ة م��ع فرق اندية 
العراق، خصوصا وان االدارة منحتنا 
حرية اختي��ار الالعبني، ناهيك عن 
الدعم املالي واملعنوي، وهي بذلك 
الفريق  امامن��ا،  العقب��ات  تذل��ل 
يض��م نخبة من ش��باب املالكمة 
العراقية، ونح��ن نعمل على ضم 
عدد اخر في صفوف الفريق لدعم 
الفريق حتضيرا للبطوالت املقبلة، 
اإلدارة متعاون��ة بنحو كبير، حيث 
وفرت لنا مس��احة م��ن اجل وضع 
املنه��اج التدريبي والذي س��يكون 

االحت��اد  منه��اج  م��ع  متناغم��ا 
باملالكمة على حس��ب  العراق��ي 
املواعي��د من اجل ايص��ال املالكم 
واضاف:  املطلوب��ة.  اجلاهزي��ة  الى 
منتلك قاع��دة كبيرة لرياضة الفن 
النبيل، والدليل انه في كل بطولة 
تظهر لنا نخبة جديدة من الوجوه 
الش��ابة، وم��ا ينقصن��ا هو صقل 
ه��ذه املواه��ب عب��ر اس��تقطاب 
مدربني اكف��اء، املالكمة العراقية 
م��ا ت��زال بخي��ر، واالجن��ازات التي 

حتققت مؤخرا دليل على كالمي.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة
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جمال جصاني

وحده��ا احلري��ة ومنظومته��ا احلداثوية اجملرب��ة، مبقدورها 
اس��تنهاض أفضل ما لدين��ا من مواه��ب وتقاليد وقيم، 
طمرتها قرون من العبودية واإلذالل والتخلف واالستبداد. 
غي��ر القليل منا وألس��باب ودواف��ع ش��تى؛ يعيبون على 
غالبية س��كان هذه املضارب املنكوب��ة، تعاطيهم الهش 
م��ع فرص احلرية العابرة الت��ي منحتهم إياها األقدار عند 
منعطف��ات من تاريخهم احلدي��ث، عندما مت التفريط بها 
لصالح ق��وى التقلي��د املس��ؤولة عن كل ه��ذا التحجر 
والتعفن والركود، الذي يرافق املشهد الراهن بكل جتلياته 
املادي��ة والقيمي��ة. لك��ن عند التمع��ن أكثر ف��ي العلل 
الواقعي��ة لهذا اخلل��ل البنيوي، جنده يكمن في جس��امة 
مث��ل هذا التح��ول املفصلي ف��ي حياة اجملتمع��ات واألمم، 
ال س��يما من عاش��ت مثلنا، عصورا طويل��ة من العتمة 
واالنقطاع عما يحيط بها من حتوالت وزحزحات نوعية. إن 
االنتقال الى عالم حتكمه شرعة احلقوق واحلريات احلديثة، 
ليس باألمر الهني واليس��ير عل��ى من ولد وترعرع وتصلب 
عوده، في عالم تهيمن عليه شرعة كل فقراتها دونت من 
أجل س��حق كرامة اإلنسان ومسخه. لذا فمن الطبيعي 
مواجهة مثل هذا الفش��ل املتك��رر في التعاطي مع قيم 
ومعايي��ر الدميقراطية واحلداثة واحلريات، ولن تتنازل القوى 
التقليدي��ة، ع��ن مواقعه��ا بس��هولة وم��ن دون معارك 
ومواجه��ات، تثبت فيها القوى املناصرة للحداثة واحلريات 
قدرتها واس��تعدادها على استالم مقاليد األمور، وهذا ما 

لم يلوح في األفق بعد.
كل ه��ذا العج��ز وانس��داد اآلفاق، الذي رش��ح عن احلراك 
السياس��ي واالجتماع��ي بع��د زوال الدكتاتورية، ال يعني 
فقدان األمل بقضي��ة الدميقراطية واحلريات، بل هو يؤكد 
ما أش��رنا إليه حول جس��امة املهمة وتواضع إمكانياتنا 
الذاتي��ة، والت��ي ما زال��ت بحاجة ال��ى املزيد م��ن املراس 
والوعي ك��ي ترتقي ملتطلبات ذلك التحول. غالبية القوى 
والكتل املهيمنة حاليا على املش��هد العام )السياس��ي 
واالجتماع��ي(، ل��م ت��درك حت��ى ه��ذه اللحظ��ة، انتهاء 
صالحيته��ا مع زوال س��لطة النظ��ام املب��اد، وأن بقاءها 
مره��ون فق��ط بوجود فل��ول ذل��ك النظام، حي��ث يقدم 
الطرف��ان خدمات متبادلة لبعضهم��ا البعض اآلخر. هذا 
م��ا يجب أن يدركه جيداً كل من يجد في نفس��ه القدرة 
واالس��تعداد لالنخراط اجلاد واملسؤول في مهمة االنتصار 
لقضايا احلرية واحلداثة واحلقوق، ال أن يتم الرهان على من 
يتحسس��ون خناجرهم كلما طرقت مسامعهم مفردة 

احلرية؛ للعمل من أجل قضاياها العادلة.
إن عملية التقاء الروافد الس��ليمة، والتي مبقدورها حتويل 
مثل هذه املش��اريع التأسيس��ية الى واقع، م��ا زالت في 
بداياتها، وس��تحتاج الى مزيد م��ن الوقت واجلهد والوعي 
واإليثار؛ كي تش��ق طريقها الى أهدافها، وسط محاوالت 
البعض حلرفها عن ذلك عبر دفعها الى املسارب املتسرعة 
واخلط��رة، كما يحصل مع اجليل اجلديد من راكبي األمواج 
في بورصة املزاودات الثوروية واحلداثوية. من األهمية مبكان 
اإلشارة الى أن مهمة تأسيس عراق حر واحتادي ودميقراطي، 
ليس��ت وليدة حلظة التغيير ربيع الع��ام 2003 وكما جاء 
في دس��تور العراق اجلديد؛ بل هو ه��دف ناضلت من أجله 
عدة أجيال منذ بدايات القرن املنصرم، وقدمت في سبيل 
ذلك تضحي��ات ال مثيل لها، وهذا ما يجب أن تكتش��فه 
وتتعرف عليه األجيال اجلديدة، كي تستأنف تلك التقاليد 
اجملي��دة، املطمورة حتت ركام وأنقاض م��ا تعرضنا اليه من 

اجلديد هزائ��م، ف��ي طري��ق إع��ادة  العراق  تأسيس 
احلقوق واحلداثة على أساس وطيد من 

واحلريات..    

رهان الحرية

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الفن�ان���ة  أطل�ق�����ت 
أغني��ة  أحم��د  بلقي��س 
س��عادة"  "العط��اء 
العاملي  الي��وم  مبناس��بة 
للس��عادة، بالتع��اون مع 
وزارة الس��عادة ف��ي دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، 
والت��ي تع��د األول��ى من 
نوعها في العالم،  وضمن 
خط��ة البرنامج الوطني 
واإليجابي��ة  للس��عادة 
الس��عيدة"،  "اإلم��ارات 
بطريقة  االغنية  وصورت 
الفيديو كلي��ب وهي من 

الفن��ان  وأحل��ان  كلم��ات 
الكويتي بشار الشطي.

وقد ط��رح العمل املصّور 
س��عادة"  "العط��اء 
التواص��ل  مواق��ع  عب��ر 

اإلجتماعي.

أكدت الفنانة الس��ورية 
أصالة أنها متسرعة في 
آرائها الشخصية، لكنها 
باعتذارها،  دوم��اً  تفتخر 
جلميل  حافظة  وستظل 
دري��د  الس��وري  املمث��ل 
حل��ام، كما أبدت تقديرها 
للفن��ان الس��وري جورج 
Kواعتزازه��ا  وس��وف 
مبحبت��ه لوالدها، لكنها 
قالت إنها ل��ن تعتذر له، 
مثلم��ا فعلت م��ع حلام، 
ألن األخي��ر  ل��ه مكان��ة 

خاصة.

ورداً عل��ى س��ؤال خ��الل 
م��ع  ضيف��ة  حلوله��ا 
في  أديب  اإلعالمي عمرو 
برنام��ج كل يوم جمعة، 
عبر قناة ON E، حول من 

صوته أقوى من صوتها.

محم��د  الفن��ان  نف��ى 
الس��بب  أن يكون  عدوية 
بتلحني نصف  قيامه  في 
أغنيات ألبوم��ه اجلديد، و 
الذي أوشك على االنتهاء 
من��ه، يعود للمادي��ات، أو 
رغبته في توفير النفقات، 
مؤكًدا أن رغبته في تقدمي 
أفكار جدي��دة ومختلفة، 
له، هي  وقريب��ة  ومالئمة 

ما دفعته للقيام بذلك. 
ف��ي  عدوي��ة  وأش��ار 
تصريح��ات الح��د املواقع 
الفني��ة، إل��ى أن ألبوم��ه 
اجلدي��د يحم��ل 12 أغنية 
أفكاره��ا،  ف��ي  متنوع��ة 
موضًحا أن كل أغنية متثل 
فكرة مختلف��ة، وخاصة 

بالنس��بة له، حيث يقول 
أغنياته  اختار كلمات  إنه 
لتق��دمي  ش��ديدة  بدق��ة 
أفضل م��ا لديه جلمهوره، 
الذي غاب عنه ملدة أعوام. 
وأك��د عدوية أن الس��بب 
في تأخر إصدار ألبومه هو 
عمله بهدوء شديد عليه، 
من أج��ل الظهور بأفضل 

صورة ممكنة.

بلقيس

محمد عدوية

اصالة

أخبــارهــــــــــم

بغداد - سالم البغدادي:
ص��ادف يوم أم��س الثالث��اء، أكثر 
من مناس��بة س��عيدة، تختلف 
مسمياتها من شعب الى شعب 
آخر، وهي عيد نوروز، أو عيد الربيع 
كما تس��ميه بعض الشعوب، او 
عي��د الش��جرة كم��ا كان يطلق 
عليه في الع��راق، كذلك يصادف 
يوم احلادي والعش��رين من ش��هر 
آذار مناس��بة عظيمة وهي عيد 

األم.
 وحي��ث جتتم��ع تلك املناس��بات 
الس��عيدة في ي��وم واح��د، فقد 
أقيم��ت ع��دة احتف��االت، بأكثر 
من مكان ف��ي بغداد، واحملافظات، 
ومنه��ا احتفالي��ة االحت��اد العام 
الع��راق  ف��ي  والكت��اب  لألدب��اء 
الت��ي أقيمت على قاعة املس��رح 

الوطني.
الفن��ون  دائ��رة  أيض��ا  وتقي��م 
املوسيقية التابعة لوزارة الثقافة، 
احتفالية غنائية باملناس��بة حتت 
عنوان "نوروز عيد احلب واجلمال"، 

وذل��ك يوم غد اخلمي��س املصادف 
الثالث والعش��رين من شهر اذار، 
وذلك في الس��اعة احلادية عشرة 
على قاع��ة الرب��اط، الواقعة في 

شارع املغرب.
وتقدم فرياد رواندزي وزير الثقافة 
بتهنئ��ة  واالث��ار  والس��ياحة 
العراقيني مبناس��بة حل��ول أعياد 
ن��وروز، مؤك��داً ثقت��ه بنصر مؤزر 

على عصابات داعش االرهابية.
وق��ال رواندزي في بي��ان صدر عن 
مكتبه: "مبناسبة حلول عيد نوروز، 
عي��د الربي��ع والعطاء والس��الم، 
العيد القومي للش��عب الكردي، 
يسعدني أن أتقدم بأحر التهاني 
وأزكى التبريكات إلى أبناء شعبنا 
العراقي عامة، وش��عبنا الكردي 
خاصة". أننا نس��تقبل نوروز هذه 
األيام، وش��عبنا يخ��وض معارك 
بطولي��ة لتحرير مدين��ة املوصل 
مقدم��اً  داع��ش،  س��يطرة  م��ن 
الثمينة  والتضحيات  الش��هداء 
من اج��ل حريته وكرامت��ه، فيما 

يعان��ي ضحايا اإلرهاب الس��يما 
النساء، واألطفال، والشيوخ، من 

االضطهاد املضاعف.
وتاب��ع كلمت��ه باملناس��بة قائال: 
الش��عب  انتص��ار  واثق��ون م��ن 
العراقي، ومواصل��ة إصراره على 

بناء العراق االحت��ادي الدميقراطي 
أبن��اؤه  ينع��م  ال��ذي  التع��ددي، 
جميعا بحق املواطنة واملس��اواة، 
ومعاجلة  املكتس��بات  وترس��يخ 
املش��كالت الراهن��ة. ليكن نوروز 
ملهما لنا ف��ي حتقيق طموحات 

وأماني شعبنا في عراق مستقر، 
وآم��ن، ومزده��ر، اذ ان هذه االعياد 
متث��ل مش��تركات جتمعن��ا على 
اخلي��ر واحملب��ة، ومنطلق��ا للمزيد 
من االصرار والثب��ات إلعادة األمن 

لبلدنا، واعماره، وازدهاره.
يذك��ر ان النَّ��ْورُوزُ أو النَّْي��ُروزُ، هو 
عيد يتن��وع في مس��مياته فهو 
عيد رأس السنة الفارسية، وألنه 
يصادف يوما ربيعي��ا، فهناك من 
يعده عيد الربيع، او عيد الشجرة 
كم��ا كان يطل��ق علي��ه، كذلك 

يصادف اليوم مناسبة عيد األم.
ويُحتف��ل بعي��د نوروز ف��ي إيران، 
كأفغانس��تان،  اجمل��اورة  وال��دول 
وتركيا، ويحتفل به األكراد خاصة 
في ش��مالي الع��راق. والعراقيون 
في جميع احملافظ��ات ألنه مثلما 
س��بق ذكره عيدا للربيع، او اليوم 
الفاص��ل م��ا بني فصل الش��تاء، 

وفصل الربيع.
وعدا إيران وأفغانستان، فيحتفل 
بالنوروز الكثير من شعوب آسيا 

الغربّية حّتى التي لم تكن منها 
حتت السيطرة اإليرانّية، وتختلف 
ع��ادات االحتف��ال من بل��د لبلد 

آخر.
 وم��ن ه��ذه الش��عوب ش��عوب 
قزوي��ن،  بح��ر  ودول  القفق��اس، 
الباكستانّي، والشعب  والشعب 

التركّي.
 واحتف��ل الصي��ادون والفالحون 
في ساحل شرق أفريقيا بالنوروز، 
ب���  الس��واحيلية  ف��ي  ويدع��ى 

"النيروزى".
كما يحتف��ل األكراد بهذا العيد، 
ويعّدونه عي��داً قومّياً، ويروون في 
اليوم  أن��ه  التراثي��ة  قصصه��م 
الذي انتفض فيه األكراد حتت راية 
كاوه احل��ّداد، ضّد امللك الضّحاك، 
فيقوم��ون به��ذا اليوم بإش��عال 
النار على اس��طح املن��ازل، تيمنا 
بالنار التي اوقده��ا "احلداد" بعد 
انتص��اره عل��ى املل��ك الدكتاتور 
ليعلن انتصاره للش��عب حسب 

االسطورة.

عيد األم ونوروز يضفيان ربيعًا مميزًا على العراقيين

جتتمع تلك املناسبات السعيدة في يوم واحد

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفل محرك البحث العامل��ي "جوجل" بعيد األم، 
يوم أمس الثالثاء، والذي يحتفل به العديد من الدول 
حول العالم، وذلك بوضع صورة حتتوي على رس��ائل 
تعبيري��ة للتهنئة ف��ي عيد األم، ال��ذي يصادف 21 

مارس من كل عام.
ومتث��ل الصور نباتات صبار ترعى صغارها املمتنني ملا 

تقوم به من جهد، وذلك في تصميم مبسط.
وتع��ود فكرة االحتفال بعي��د األم في الدول العربية 
إل��ى الصحفي املصري الراحل علي أمني، مؤس��س 
صحيفة "أخبار اليوم" في مقاله اليومي، بتاريخ 6 
ديسمبر 1955، الذي قال فيه: "لم ال نتفق على يوم 
من أيام الس��نة نطلق عليه ي��وم األم، وجنعله عيداً 

قومياً في بالدنا وبالد الشرق".
واخت��ار غالبية الق��راء آنذاك، 21 م��ارس، وهو بداية 
فصل الربيع ليكون عيدا لألم، وكتب أمني في عمود 
آخ��ر: "ما رأيكم أن يكون ه��ذا العيد يوم 21 مارس، 
إن��ه اليوم الذي يبدأ به الربي��ع، وتتفتح فيه الزهور، 
وتتفت��ح في��ه القلوب"، ليك��ون بعد ذل��ك يوم 21 

مارس 1956 أول عيد لالحتفال باألم.
أما في الواليات املتح��دة فقد أقر الكونغرس األحد 
الثاني من مايو يوما س��نويا لالحتفال بعيد األم، إذ 

يتوافق هذا العالم في 14 مايو 2017.

جوجل يحتفل بـ "عيد 
األم" على طريقته

الصباح الجديد - وكاالت:
 اس��تقر االختيار عل��ى النجمة 
دور  لتجس��د  ك��روز  بينيلوب��ي 
دوناتي��ال  الش��هيرة  املصمم��ة 
تلفزيوني  ملسلس��ل  فرساتشي، 
 Versace:American بعن��وان 

.Crime Storyy
وق��د أعلن اخلبر الي��وم بعد أن كان 
املنتج��ون يقوم��ون بتج��ارب أداء 

أليقون��ة املوض��ة الش��قراء لبضعة 
أس��ابيع، وس��ينضم إل��ى النجم��ة 
عام��اً،   42 البالغ��ة  اإلس��بانية 
إدغ��ار راميري��ز ال��ذي سيجس��د دور 
"جياني" ش��قيق دوناتي��ال، أما دارين 
كريس فس��يلعب دور قات��ل "جياني 

فرساتشي"  أندرو كونانان".
وس��يبدأ العمل على املسلسل في 
نيس��ان املقب��ل، وس��يتم التصوي��ر 

في ل��وس أجنلوس، وميام��ي، كما أن 
املسلس��ل س��يبدأ عرضه ف��ي عام 

.2018
التوثيقي س��يتألف من  املسلس��ل 
عش��ر حلقات، ومن املتوقع أن يعرض 
عبر FX، ومعروف عن بينيلوبي حبها 
للعمل م��ع اخملرج واملمثل الش��هير 
وودي أالن، والذي ح��ازت خالل العمل 
مع��ه على جائ��زة تقديرية عن فيلم 

Vicky Cristina Barcelona، وكانت 
قد ترددت أخبار أن ليدي غاغا هي التي 
س��تلعب دور دوناتيال في املسلسل، 

إال أنه اتضح أنها غير صحيحة.
وواع��دت النجم��ة املثي��رة بينيلوبي 
كروز الكثير م��ن النجوم من بينهم 
:ت��وم ك��روز، وم��ات دميون، وه��ي اآلن 
متزوجة من خافيير باردمي، التي أجنبت 

منه ولدين.

بينيلوبي كروز تجّسد دور المصممة 
دوناتيال فرساتشي بدل غاغا

 بغداد - الصباح الجديد: 
كش��فت صحيفة لوموند الفرنسية عن 
تلبي��ة اليونس��كو لطلب وزي��ر الثقافة 
الس��يد فرياد رواندزي، بشأن حاجة 
عم��ل  خط��ة  إل��ى  الع��راق 
حتت��وي  وطارئ��ة  س��ريعة 
على ج��دول زمني، ودعم 
فني ومال��ي، إلعادة بناء 
وتأهي��ل املواق��ع األثرية 
ف��ي املناطق احمل��ررة من 

سطوة تنظيم داعش.
الصحيفة،  وبحس��ب 
فانه مت تش��كيل جلنة 
مش��تركة  توجيهية 
س��تكون العاصم��ة 
العراقية بغداد مقراً 
لها، برئاسة كل من 
الدمناركية  اخلبي��رة 
هاكستومني  لويز 
ع��ن  ممثل��ة 
 ، نس��كو ليو ا

والسيد قيس رشيد وكيل الوزارة لشؤون 
اآلثار والس��ياحة. وجاء الطل��ب العراقي 
خالل اجتماع اخلب��راء، لتحديد اإلجراءات 
ف��ي  الت��راث  اتخاذه��ا حلف��ظ  الواج��ب 
املناطق احملّررة في العراق، والذي عقد مبقر 
اليونس��كو يومي 23 و24 شباط املاضي. 
وقال��ت الصحيف��ة إن املنظم��ة أعلنت 
عن خطة ط��وارئ تش��مل حماية مواقع 
الع��راق األثرية التي تعود آلالف الس��نني، 
إضافة إلى املتاحف والتراث الديني، واملدن 
التاريخية الواقعة في املناطق احملررة التي 
يع��ود تاريخها الى 5 آالف س��نة. يذكر ان 
داعش تسبب بإضرار جسيمة في املواقع 
األثري��ة املهمة حيث دم��ر 70 او 80 باملئة 
من اآلث��ار في مدينت��ي نين��وى والنمرود، 
كما قاموا بتدمير عدة مواقع، ومنحوتات 
أثرية، بعضها كان��ت مدرجة على الئحة 
التراث العاملي، فضالً عن تدمير مس��اجد 
قدمي��ة مث��ل مس��جد النب��ي يونس في 
املوصل، ومسجد النبي شيت، ومساجد، 

وكنائس، ومعابد ايزيدية.

تلبية لطلب رواندزي.. اليونسكو تضع 
خطة طوارئ لتأهيل اآلثار العراقية

بغداد - الصباح الجديد: 
أطلق الفنان العراقي صالح حسن، أغنيته 
اجلديدة "الناس متغيرين" بأسلوب جديد 
خارج عن الرتاب��ة التي عانت منها بعض 

األغاني العراقية في الفترة املاضية.
"الناس متغيرين" من كلمات ضياء امليالي 
واحلان ن��ور الزين واخرج س��امر حكمت و 

D.O.P مصطفى حكم��ت، حتاكي الواقع 
الذي نعيشه وظاهرة استعمال الهواتف 
النقالة ومواقع التواصل االجتماعي بنحو 
كبي��ر ومف��رط.  وقد الق��ت األغنية التي 
اطلقها حس��ن قبل ايام إقباالً جماهيرياً 
كبي��راً، حيث بل��غ عدد املش��اهدين على 

موقع اليوتيوب نحو 500 الف مشاهد.

صالح حسن يطلق أغنية  
"الناس متغيرين" 

الصباح الجديد - وكاالت:
تتأه��ب النرويج للبدء في إنش��اء أول نفق 
للس��فن في العالم، بعد موافقة البرملان 
على تخصيص ماليني الدوالرات لالنتهاء 

من مرحلة التخطيط.
ووفقا للخطة فإن العمليات اإلنش��ائية 
للنفق، الذي سيسمى "ستاد شب تانل"، 

ستبدأ في عام 2018.
ومن املقرر أن يبلغ طول النفق 1.7 كلم وعرضه 26 
مترا وارتفاع��ه 37 مترا، وفقا للتصميمات األولية 

للمشروع.    
ويه��دف املش��روع لتوفير أكب��ر قدر م��ن احلماية 
ف��ي منطقة توصف بأنها األخطر على الس��احل 
النرويج��ي، وحتدي��دا ف��ي بح��ر " Stadhavet" ملا 

تش��هده من أم��واج وري��اح قوية، حي��ث ميكن أن 
تتعرض املنطق��ة ل� 100 يوم م��ن العواصف كل 
ع��ام. ومن املتوق��ع أن تبل��غ التكلف��ة اإلجمالية 

للمشروع نحو 267 مليون دوالر أميركي.
وينتظ��ر االنتهاء م��ن بناء النفق ف��ي غضون أربع 
سنوات، لكن تش��غيل املشروع وعبور السفن قد 

ال يبدأ فعليا قبل عام 2029.

بناء أول نفق للسفن في العالم في النرويج 
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