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

615
األمم المتحدة تطالب روسيا 
وإيران وتركيا بالحفاظ على 

وقف إطالق النـار في سوريا

رؤى فنية ترّجح كفة أسود 
الرافدين وتشدد على خطف 

نقاط »الجوهرة«

27
ثالث عقبات تعترض 

تشريع قانون انتخابات 
مجالس المحافظات

3.163 مليون برميل 
يوميًا متوسط صادرات 

النفط الجنوبية

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الثالثة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

Mon. 27 Mar. 2017 issue (3658) االثنني 27 آذار 2017 العدد )3658(

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة جهاز مكافحة اإلرهاب 
، ي��وم أمس األحد ، ع��ن حتريرها حي 
العروب��ة واملنطق��ة الصناعي��ة في 
اجلان��ب األمي��ن ملدينة املوص��ل ورفع 
العل��م العراقي فوق املبان��ي ، فيما 
كشفت مصادر أمنية إلى إن ، اخلطة 
العسكرية اجلديدة التي ستعتمدها 
القوات األمنية ، ستعتمد على نشر 
فوجني من قناصة الشرطة االحتادية 
وإيق��اف القص��ف اجل��وي للتحالف 
الدولي واالعتماد على طيران اجليش 

العراقي فقط.   
وقال قائ��د جهاز مكافح��ة اإلرهاب 
الفري��ق الركن عبد الغني االس��دي 
إن" ق��وات مكافحة اإلره��اب حررت 
حي العروبة واملنطقة الصناعية في 

الساحل األمين من املوصل". 
وأض��اف االس��دي في حدي��ث خاص 
أن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
"الق��وات رفع��ت العل��م العراق��ي 
فيهم��ا بع��د تكبيد العدو خس��ائر 

باألرواح واملعدات". 
التاس��عة  املدرعة  الفرقة  ومتكن��ت 
، أم��س األح��د ، م��ن حتري��ر معم��ل 

إسمنت بادوش بالكامل. 
ونقل بيان خللية اإلعالم احلربي، تلقت 

صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
من��ه، ع��ن قائ��د عملي��ات قادم��ون 
يانين��وى الفري��ق عبد االمير رش��يد 
ي��اراهلل، قوله، إن "قطع��ات الفرقة 
املدرع��ة التاس��عة، ح��ررت معم��ل 
إس��منت ب��ادوش بالكام��ل ورفعت 

العلم العراقي عليه". 
من جانبه كش��ف مص��در امني في 
قي��ادة العمليات املش��تركة ، أمس 
األحد, ع��ن اعتماد الق��وات األمنية 
خطة جديدة بعد استهداف طائرات 
التحالف الدولي املدنيني في املوصل, 
مشيراً إلى أن ، اخلطة ستعتمد على 
نش��ر فوجني م��ن قناصة الش��رطة 
االحتادي��ة وإيق��اف القص��ف اجل��وي 
للتحال��ف واالعتم��اد عل��ى طي��ران 

اجليش فقط. 
وق��ال املصدر في حديث��ه لصحيفة 
"الق��وات  إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
األمنية اعتم��دت خطة جديدة بعد 
اس��تهداف طائرات التحالف الدولي 
املدنيني في املوصل"، مشيرا إلى  أن 
" اخلطة ستعتمد على نشر فوجني 
من قناصة الشرطة االحتادية وإيقاف 
القصف اجل��وي للتحالف واالعتماد 

على طيران اجليش فقط".
تتمة ص3

القّوات المشتركة تحرر حي "العروبة" 
والمنطقة الصناعية في أيمن الموصل

القوات املشتركة خالل حتريرها أحد أحياء اجلانب األمين للمدينة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د قائ��د الش��رطة االحتادي��ة 
ج��ودت،  ش��اكر  رائ��د  الفري��ق 
"داع��ش" يقص��ف  تنظي��م  أن 
باملدفعية الثقيلة جميع مناطق 
االشتباك ويفخخ املنازل واملباني 

في املوصل.
وق��ال جودت ف��ي بي��ان اطلعت 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 

"الشرطة االحتادية حريصة على 
ام��ن وس��المة املواطن��ني خالل 
معرك��ة حترير املوصل"، مش��يراً 
الى أن "قيادة الش��رطة االحتادية 
اس��تنفرت امكانياته��ا الغاث��ة 

االهالي واجالء النازحني".
وأضاف أنها "جلأت الى استعمال 
الطائرات املسيرة املزودة بالقنابل 
ذات التأثير احملدود خالل استهداف 

عناص��ر داع��ش للحف��اظ على 
برغم  وممتلكاتهم  املدنيني  ارواح 
صعوبة املعرك��ة وحتصن العدو 
بالسكان"،  املأهولة  املناطق  في 
يقص��ف  "داع��ش  أن  مؤك��داً 
باملدفعية الثقيلة او ما تس��مى 
باجلهنم جميع مناطق االشتباك 
ويفخخ املنازل واملباني ويفجرها 
امللغمة وس��ط  االليات  ويرك��ن 

الس��كنية مما يتس��بب  االحياء 
بسقوط ضحايا من املدنيني".

وفي س��ياق آخر أعلن��ت مديرية 
العس��كرية،عن  االس��تخبارات 
تنظي��م  لق��ادة  تدمي��ر موق��ع 
"داعش" اغلبهم من العرب في 

الساحل االمين من املوصل.
وقال��ت املديرية في بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إن��ه 

"بن��اًء عل��ى معلوم��ات مديرية 
قامت  العسكرية  االستخبارات 
طائ��رات الق��وة اجلوي��ة بتدمير 
موقعاً لقادة داعش اغلبهم من 
العرب بضربة جوية في منطقة 
البع��اج حي الثورة باجلانب االمين 

من املوصل".
وأض��اف البيان أن��ه "مت قتل ابرز 
القادة فيه وهم كل من، االرهابي 

عبد اهلل الهياف امللقب ابو احلارث 
مسؤول مضافات داعش سعودي 
اجلنسية، واالرهابي خالد محمد 
هزاع الش��مري مس��ؤول كتيبة 
ابو الزبير االنغماس��ية سعودي 
اجلنسبة، واالرهابي عبد الرحمن 
محمد مراد البو دولة املس��ؤول 

االداري لقاطع البعاج".
تتمة ص3

"داعش" يقصف بالمدفعية جميع مناطق االشتباك ويفخخ المنازل والمباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعهد رئي��س الوزراء حيدر العبادي 
لقادة احلش��د الش��عبي، السبت، 
بأن حكومته لن تسمح بالتفريط 
في حقوق مقاتلي احلش��د، وفيما 
أكد أن كالمه مع اإلدارة األميركية 
أولئ��ك  بش��أن  واضح��ا"  "كان 
املقاتلني، أشار إلى وجود أشخاص 
للهيئ��ة  االنتم��اء  "يّدع��ون" 

"ويسيئون لها".
وق��ال العبادي في بي��ان صدر على 
هامش لقائه قادة احلشد اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، إن "فتوى 
سماحة السيد علي السيستاني 

كان��ت  حي��ث  املوازي��ن  قلب��ت 
التكهن��ات تش��ير إلى تقس��يم 
العراق واحلاجة لعش��رات السنني 
داع��ش"، مبين��اً  للقض��اء عل��ى 
ب��اءت  التقس��يم  "مح��اوالت  أن 
بالفشل ونحن متوحدون أكثر من 

أي وقت مضى".
يب��ارك  أن��ه  العب��ادي  وأض��اف 
عل��ى  املتحقق��ة  "االنتص��ارات 
عصاب��ات داع��ش اإلرهابي��ة التي 
لم تك��ن حتص��ل ل��وال تضحيات 
احلشد الشعبي مع بقية القوات 

املسلحة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
العملي��ات  قي��ادة  اص��درت 
املش��تركة،امس االح��د، توضيحاً 
بش��أن قت��ل مدني��ني ف��ي مدينة 
املوص��ل، وفيما بين��ت ان ادعاءات 
إرب��اك ال��رأي الع��ام تك��ررت م��ع 
كبي��رة،  ومغالط��ات  مبالغ��ات 
االع��الم  وس��ائل  جمي��ع  دع��ت 
والش��خصيات السياس��ية ال��ى 
توخي الدقة واخ��ذ املعلومات من 

مصادرها الرسمية.
وقال��ت القيادة في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د" انه "مع 
كل انتص��ار يحققه العراق تتكرر 
الرأي  إلرب��اك  وادع��اءات  محاوالت 
العام وب��ث قصص فيها مبالغات 
ومغالط��ات كبيرة، كم��ا تناقلت 
وس��ائل اع��الم ع��ن ضرب��ة جوية 
تسببت في قتل مئات املواطنني".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مكتب الش��هيد الصدر في 
النجف،ام��س االح��د، براءت��ه من 
كل ما يصدر عن "الش��يخ سالم 
التميمي"، مشيراً الى أن الشيبخ 
دع��ا  فيم��ا  نفس��ه،  اال  ميث��ل  ال 
اجلميع ال��ى مقاطعته ومقاطعة 

منشوراته.
وق��ال املكتب ف��ي بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، "نلفت 
عنايتكم الى أن املدعو شيخ سالم 
غالب عودة التميمي قد مت فصله 
م��ن امامة اجلمعة قب��ل فترة من 

الزمن بس��بب االس��اءات املتكررة 
الت��ي صدرت منه، حي��ث لم يكن 
يرعوي برغم التنبيهات املتكررة"، 
مشيراً الى أن "ذلك األمر الذي أدى 
ال��ى عزله من كل نش��اط يتعلق 

مبفاصل التيار الصدري".
وأض��اف املكتب، أن "بعد اس��اءته 
)الشيخ س��الم التميمي( األخيرة 
عبر مقطع الفيديو املنش��ور على 
صفح��ات االنترنت، فنح��ن نعلن 
براءتنا م��ن كل ما يصدر منه وهو 

ال ميثل اال نفسه".
تتمة ص3

العبادي يجدد تأكيده
على فصل السالح عن

العمل السياسي

العمليات المشتركة: مقتل 
المدنيين في الموصل تم بتفجير 

انتحاري دمر منازل عدة

مكتب الشهيد الصدر يعلن 
براءته من "سالم التميمي"

ويدعو الى مقاطعته

داعش يرتكب مجزرة ويقتل أكثر من 90 
شخصًا حاولوا الفرار من أيمن الموصل

مطالبات بمتابعة عائالت داعش بأيسر 
الموصل ووضعهم تحت المراقبة 23

ترجمة: سناء علي 
ف��ي تقري��ر كت��ب بقل��م احمللل 
السياس��ي )جون س��ام ( نش��ر 
السياس��ية  الصفح��ات  عل��ى 
للصحيفة اش��ار فيه ال��ى ان " 
تبن��ي أغلب اجلماع��ات اإلرهابية 
أيدلوجيا دينية غريبة من نوعها 
وتعصباً أعمى للتعاليم الدينية 
التي تؤم��ن بها ويرافق ذلك نهج 
إقصائ��ي للمخالفني لها فكرياً، 
وهو ما تس��بب بعواقب وخيمة 
اإلنس��ان  حق��وق  مل��ف  عل��ى 
وحرياته األساس��ية ف��ي العراق 
وبعض الدول األخرى، وهي بذلك 
تخالف قيم الس��ماء والشريعة 
اإلسالمية السمحاء التي تدعي 
االنتم��اء إليه��ا وتدنس الس��الم 
اإلنس��انية  والكرامة  والعدال��ة 
وان ه��ذا االس��لوب غير احلضاري 
املتط��رف يقوض روح التس��امح 
بني بني البش��ر ويؤس��س لنمط 

غريب من احلياة." 
مضيف��ا " خير دلي��ل على ذلك 
ما ش��هده العراق بعد منتصف 

الع��ام 2014 م��ن موج��ة عنف 
رهيبة لم يشهد لها تأريخ البلد 
مثي��الً س��ببها الفك��ر املتطرف 

والفك��ر  املنح��رف،  العني��ف 
املتط��رف العني��ف ال يعدو إال إن 
يك��ون منط��اً من أمن��اط التفكير 

املنغلق يظهر بنحو س��لوكيات 
غريب��ة بالعادة فه��و يقوم على 
وتس��فيه  اآلخ��ر  تقب��ل  ع��دم 
معتق��دات الغير وإتباع وس��ائل 
اإلك��راه املفرط بح��ق املعارضني 
أو اخملالف��ني حي��ث يعتمد القتل 
القس��ري  والتهجير  والترهي��ب 
واالضطه��اد الدين��ي واجلنس��ي 
س��بيالً لبلوغ املقاصد اإلرهابية 

املرسومة." 
 " ان  تقري��ره  ف��ي  س��ام  وب��ني 
للتعصب الديني العنيف أسباباً 
ع��دة البع��ض منه��ا حقيق��ي 
واألع��م األغل��ب ه��و مفتعل أو 
مبال��غ فيه لغ��رض إذكاء العداء 
واحلقد بني الناس، ومن األس��باب 
الدافعة ما هو ديني أو اقتصادي 
أو ثقاف��ي أو تأريخ��ي وغير ذلك، 
إال أنه��ا أس��باب غير مب��ررة وال 

مقنعة.
تفصيالت ص2

مع وجود أنماط من التفكير المنغلق

األولويات الرصينة لمحاربة التطرف الديني
في الشرق األوسط والعراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر مصرف الرافدين،امس االحد، 
منح قروض لالطب��اء البالغة 75 
مليون دينار، مبيناً ان مدة القرض 
تبل��غ خم��س س��نوات بضمنها 

سنة امهال.
وق��ال املكتب االعالمي للمصرف 
اطلع��ت علي��ه  ل��ه  بي��ان  ف��ي 
"الصباح اجلديد" ان "املصرف قرر 
من��ح قروض الى االطب��اء واطباء 
الى  اضافة  والبيطريني  واالسنان 
ش��ريحة الصيادل��ة تت��راوح بني 

25-75 مليون دينار وفقا لشروط 
معينة".

من��ح  ش��روط  يل��ي  وفيم��ا 
القروض:-

1 -القرض 25 مليون دينار بضمان 
الوظيفة والعي��ادة او الصيدلية 
وكفالة كفيل ضامن وان لم يكن 
موظفاً فعليه تقدمي سند عقاري 

ومن ثم اجراء معاملة رهن.
2 - الق��رض م��ن 25 ولغاي��ة 40 
ملي��ون دين��ار بضم��ان الوظيفة 
والعي��ادة او الصيدلية مع كفالء 

عدد 2 واذا تعذر ذلك تقدمي س��ند 
عق��اري ومن ث��م اج��راء معاملة 

رهن.
3 -الق��رض م��ن 40 ولغاي��ة 75 
مليون دينار بضمان سند عقاري 

مبا اليقل عن 90 مليون دينار.
4 - يجب ان ميتلك صاحب القرض 
اج��ازة  او صيدلي��ة م��ع  عي��ادة 
ممارس��ة مهنة من نقابة االطباء 
او الصيادل��ة اضاف��ة ال��ى هوية 

النقابة مجددة لغاية 2017.
او  العي��ادة  ايج��ار  عق��د   -  5

الصيدلية.
6 -ان يقدم ج��رداً باملواد املوجودة 
بالعي��ادة مع قائم��ة باحتياجات 
العي��ادة او الصيدلي��ة مطبوعا 

على احلاسبة .
س��نوات   5 الق��رض  م��دة   -  7
بضمنها سنة االمهال ) أي يدفع 
بالسنة االولى الفوائد الشهرية 
فقط ( ويتم تس��ديد األقس��اط 
الش��هرية ابت��داًء م��ن الس��نة 

الثانية من القرض.
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
السياس��ية،  الكت��ل  أك��دت 
مشاركتها في جلسة البرملان التي 
دع��ا إليها رئيس��ه س��ليم اجلبوري 
يوم غد الثالثاء وخصصها ملناقشة 
معركة حترير نينوى، مبينة أن اعداد 
ضحاي��ا الضرب��ة اجلوي��ة ملنطق��ة 
)املوصل اجلديدة( غير معروفة حتى 
االن، الفتة إل��ى أن جثث القتلى ما 
زال��ت ف��ي مناطق يس��يطر عليها 

تنظيم داعش اإلرهابي.
وق��ال عضو احت��اد الق��وى العراقية 

أحمد اجلربا في حديث مع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "مجلس الن��واب حدد 
غداً الثالثاء موعداً ملناقشة موضوع 

أحداث املوصل".
وتاب��ع اجلرب��ا، النائب ع��ن نينوى أن 
"اجللس��ة ه��ي اعتيادي��ة لكنه��ا 
طارئة كون جدول اعمالها ينحصر 
عل��ى مناقش��ة موض��وع القصف 
الذي تعرضت اليه مدن في املوصل 
وأس��فر عن س��قوط العشرات من 

الضحايا".
وأوضح أن "ممثلي الش��عب العراقي 

عل��ى موعد م��ع حتمل مس��ؤولية 
جدي��دة ازاء التصدي جلرائم تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي والقض��اء علي��ه 

بأسرع وقت".
"جمي��ع  أن  إل��ى  اجلرب��ا  ولف��ت 
التكهن��ات ع��ن اع��داد الضحاي��ا 
ليس��ت حقيق��ة، ف��ال اح��د يعرف 
القتلى كونه��م نازحني من مناطق 
اخ��رى ين��وون الرحيل إل��ى االحياء 
املسيطر عليها من قبل القطعات 

العسكرية".
واس��تطرد أن "داعش جلأ إلى خطة 

وه��ي حص��ر العائ��الت عل��ى خط 
والق��وات  عناص��ره  ب��ني  التم��اس 
االمني��ة وه��ي على مس��افة قد ال 
تتجاوز في بعض االحيان 30 متراً".

"الق��وات  أن  إل��ى  اجلرب��ا  ونب��ه 
العس��كرية املنتش��رة ف��ي االرض 
ال تعل��م بوج��ود املدني��ني وبالتالي 
اعطت موقفاً إلى الطيران العراقي 
والدولي بضرب عناصر داعش ووقع 
اخلط��أ الذي اس��فر عن��ه قتلى في 

صفوف االبرياء".
تتمة ص3

"الرافدين" يضع شروطًا لمنح قروض لألطباء 
أعداد ضحايا الضربة الجوية غير معروفة حتى اآلن

الكتل تؤّكد مشاركتها في جلسة البرلمان الطارئة لمناقشة أحداث الموصل

متابعة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نف��ت وزارة الداخلي��ة، "فرض" 
ال��زواج من ام��رأة عراقية على 
السكان العرب ملنحهم اإلقامة 
ف��ي العراقية، مش��يرًة إلى أن 
هناك أربعة شروط لإلقامة من 
بينها أن يعمل غير العراقي في 
إح��دى وزارات الدولة أو القطاع 

اخلاص وأن يقدم مايثبت ذلك.
وقالت ال��وزارة في بيان اطلعت 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
"بعض وس��ائل اإلعالم تناقلت 
خبراً مفاده ب��أن وزارة الداخلية 
تف��رض عل��ى الس��كان العرب 
ال��زواج م��ن عراقي��ة لكي يتم 
منحه��م اإلقامة ف��ي األراضي 

العراقية".
وأضاف��ت أنه��ا "تنف��ي ه��ذه 
املزاع��م نفيا قاطع��اً"، مؤكدًة 
أن "اإلقامة ف��ي العراق تخضع 
لش��روط وضواب��ط وضعته��ا 
ل��وزارة  الناف��ذة  القوان��ني 

الداخلية". 
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��ادت الش��رطة األميركية، امس 
األح��د، بأن ش��خًصا قت��ل وأصيب 
14 ف��ي األقل في إط��الق نار مبلهى 
ليل��ي ف��ي مدين��ة سينس��يناتي 
ب والية أوهايو وتعتقد الش��رطة أن 
مهاجمني اثن��ني على األق��ل نفذا 

الهجوم.
وذكرت إدارة ش��رطة سينسيناتي، 
أن إط��الق الن��ار وقع نحو الس��اعة 
اللي��ل  منتص��ف  بع��د  الواح��دة 

بالتوقي��ت احمللي بينم��ا كان املئات 
في مله��ى كاميو ال��ذي قالت إنه 
تع��رض "ملش��كالت متع��ددة" في 

السابق.
وقالت الكابنت كيمبرلي وليامز في 
إفادة تلفزيونية "ف��ي هذه املرحلة 
ل��م يتضح على وج��ه التحديد ما 
هو الدافع وراء إط��الق النار، نعتقد 

أن اثنني على األقل أطلقا النار". 
وتابع��ت "وقع��ت فوض��ى عارم��ة 

عندما بدأ إطالق الرصاص". 

وقالت وليامز حملطة )دبليو.سي.بي.
أو(، إن املش��تبه بهم��ا ف��را وليس 
لدى الش��رطة أوصاف دقيقة لهما 
ألس��باب يرجع جزء منه��ا إلى تردد 

شهود في التعاون مع السلطات.
)دبليو.إل.دبلي��و. تلفزي��ون  وذك��ر 
ت��ي( عب��ر موقع��ه عل��ى اإلنترنت 
نقال ع��ن بول نيوديجيت مس��اعد 
قائد الش��رطة أن بع��ض الضحايا 
إصابتهم خطي��رة وأن املئات كانوا 

في امللهى وقت احلادث.

مقتل شخص وإصابة 14 بإطالق نار
في ملهى ليلي في أوهايو

"الداخلية" تنفي "فرض" الزواج من عراقية
كشرط لمنح اإلقامة للعرب

اجلماعات االرهابية تربي مجموعة من األطفال على االنغالق الفكري

الفرقة التاسعة ترفع العلم العراقي فوق معمل إسمنت بادوش



شؤون عراقية2

بغداد ــ مشرق ريسان:

يتجه مجلس النواب صوب تقليل 
أعض��اء مجال��س احملافظ��ات في 
االنتخاب��ات املق��رر إجراؤه��ا ف��ي 
أيل��ول املقبل، وذل��ك عبر تعديالت 
جترى على القان��ون متهيداً لعرضه 

للتصويت خالل األيام املقبلة.
التصريح��ات  تتض��ارب  وفيم��ا 
السياسية بش��أن إمكانية إجراء 
انتخاب��ات مجال��س احملافظات في 
موعده��ا املق��رر، أو دمجه��ا م��ع 
االنتخابات البرملانية، أقّرت اللجنة 
القانوني��ة النيابية بوج��ود »ثالث 
عقبات« تعترض طريق مترير قانون 

مجالس احملافظات.
ويقول عضو اللجنة سليم شوقي 
مجال��س  انتخاب��ات  »قان��ون  إن 
احملافظ��ات متت قراءته ق��راءة أولى 
وثانية في البرملان«، مش��يراً إلى إن 
»اخلالف��ات حول القان��ون تتلخص 

بثالث نقاط«.
ويوضح ش��وقي هذه النقاط- في 
حديث مع »الصباح اجلديد«- قائالً: 
»النقط��ة األول��ى تتعل��ق بنظام 
االنتخابات )س��انت ليغ��و(، وآلية 
توزي��ع املقاع��د، فهناك م��ن يريد 
التقسيم على أساس 1.7، وهناك 
م��ن يري��د أن يك��ون )1(، بحس��ب 

مصلحة الكتل«.
ويتاب��ع حديثه قائ��الً إن »النقطة 
الثانية تتعلق بتقليل أعداد أعضاء 
مجالس احملافظات إلى النصف )..(. 
ه��ذه األعداد إما أن تك��ون ثابتة أو 
متحركة«، مبيناً إن »العدد الثابت 
يتضمن أن تكون ل��كل محافظة 
15 مقع��داً، والبص��رة 19، ونينوى 
19، وبغداد 35، فيما يقضي العدد 
الثاب��ت بأن يكون ل��كل محافظة 
عشرة مقاعد، وما زاد على املليون 
نسمة يكون لكل 200 ألف مقعد 

إضافي«.
الثالث��ة  اخلالفي��ة  النقط��ة  أم��ا 
بش��أن مش��روع قان��ون انتخابات 

مجالس احملافظات، فيقول شوقي 
إنه��ا تتعلق ب��أن »تك��ون القائمة 
مفتوح��ة، وأن يك��ون عم��ر عضو 
اجمللس ف��وق ال�25 عام��اً، ويحمل 
ش��هادة بكالوري��وس، فيما توجد 
مطال��ب أخ��رى تفي��د ب��أن يكون 
ش��هادة  عل��ى  حاص��ال  املرش��ح 
اإلعدادي��ة )في أقل تقدير( ويتجاوز 

عمره ال�30 عاما«.
وبحس��ب عضو اللجنة القانونية 
النيابية فإن هذه األمور »سُتطرح 
في مس��ودة القانون، على ش��كل 
مقترحات ويت��م التصويت عليها 

في البرملان«.  
وبش��أن تقلي��ل أعض��اء مجالس 

احملافظ��ات، يرى ش��وقي بأنه »أمر 
ضروري«، عازياً السبب إلى عاملني 
أساس��يني هما: »ضغط النفقات 

وضبط األداء«.
ويوّض��ح إن »مفوضية االنتخابات 
أك��دت- عن��د اس��تضافتها ف��ي 
البرملانية- بأنها  اللجنة القانونية 
االنتخاب��ات  إج��راء  تس��تطيع  ال 
ف��ي النواح��ي لوج��ود تداخل، في 
حني كش��فت ع��ن إمكانية إجراء 
االنتخابات في مجالس األقضية«.
يعاد إلى األذهان إن مجلس الوزراء 
صوت ف��ي )4 كان��ون األول 2016( 
عل��ى قان��ون انتخاب��ات مجال��س 
احملافظات واألقضية، وأرس��له إلى 

مجلس النواب متهيداً إلقراره.
وفي هذا الش��أن، يقول النائب عن 
ائتالف دولة القانون عباس البياتي 
للكت��ل  عدي��دة  رؤى  »هن��اك  إن 
السياسية حول القانون )انتخابات 
املسودة  احملافظات(، لكن  مجالس 
التي أتت إلى البرملان من احلكومة 
متوازن��ة وجيدة، ف��ي خفض عدد 
أعضاء مجالس احملافظات، مؤكداً 
»ال ميك��ن إلغ��اء اجملال��س احمللي��ة 
بكونه��ا قضي��ة دس��تورية، أم��ا 
تقليص أعداد األعضاء فهذا األمر 

متاح مبوجب القانون«.
ويش��ير البيات��ي ف��ي حدي��ث مع 
»الصب��اح اجلدي��د«، إل��ى إن ع��دد 

أعضاء مجالس احملافظات »سيبدأ 
من عشرة أعضاء ويرتفع تدريجياً، 
عل��ى أن ال يتج��اوز ال���25 عضواً، 
ف��ي محافظ��ات بغ��داد والبصرة 

ونينوى«.
ويرج��ح البيات��ي التوج��ه ص��وب 
»القائمة املفتوحة في االنتخابات 
احمللية املقبلة، كبديل عن القائمة 
املغلق��ة«، الفتاً إل��ى إن »القائمة 
املفتوح��ة ال تتع��ارض م��ع نظام 
)سانت ليغو(، بكونه يتعلق بآلية 

توزيع املقاعد فقط«.
في الطرف املقابل، ترى النائبة عن 
ائتالف املواطن ابتسام الهاللي إن 
»نظام )س��انت ليغو( ال يتناس��ب 

العراق��ي«،  الش��عب  ومطال��ب 
القائم��ة  »اعتم��اد  إن  مؤك��دة 
املفتوح��ة في االنتخاب��ات املقبلة 
س��يالقي ترحيباً من قب��ل الكتل 

السياسية«.
وتشدد الس��هالني في حديث مع 
»الصب��اح اجلدي��د«، عل��ى ضرورة 
»تغيي��ر قانون االنتخاب��ات احمللية، 
إضاف��ة إل��ى تقليل ع��دد أعضاء 
واجملال��س  احملافظ��ات  مجال��س 
احمللية«، لكنها تكشف في الوقت 
ذاته بأن »الدستور ال يسمح بإلغاء 
اجملالس احمللية، لكن تقليل أعضاء 
تل��ك اجملال��س ممك��ن ويتوافق مع 

الدستور«.

ثالث عقبات تعترض تشريع قانون انتخابات 
مجالس المحافظات

توّجه سياسي نحو القائمة المفتوحة وتقليل األعضاء
طارق حرب  

يوم 2017/3/24اعلنت وس��ائل اإلعالم عن استيالء األجهزة 
األمني��ة على كمي��ات كبيرة من االس��لحة ف��ي عدد من 
احملافظ��ات وق��د رافق هذا االج��راء دخول قانون االس��لحة 
اجلدي��د حيز التنفيذ أي واجب التطبيق من يوم 2017/3/20 
بعد نش��ره في الع��دد االخير من اجلريدة الرس��مية جريدة 
الوقائع العراقي��ة ذي الرقم )4439( في 2017/3/20وبالتالي 
فإن جميع اجلهات يجب ان تلتزم وتنفذ وتطبق هذا القانون.  
وقد تضمن قانون االس��لحة اجلديد رقم )51( لسنة 2017 
عقوبات شديدة على جرائم االسلحة وقد جاء هذا القانون 
اجلديد ليحل محل قانون االسلحة السابق رقم )13( لسنة 
1992 وليحل محل تش��ريعات امر سلطة االئتالف املؤقت 
س��لطة برامير 2003/12/31 ومذكرة هذه السلطة رقم )5( 
في 2003/8/22التي نظمت االمور اخلاصة باالس��لحة وقد 
توزع القانون اجلديد على )32( مادة اذ قسم القانون االسلحة 
الى ثالثة اقسام فالقسم االول هو السالح الناري املسدس 
والبندقية اآللي��ة والبندقية االعتيادية وبندقية الصيد وال 
يش��مل املسدسات التي تس��تعمل في االلعاب الرياضية 
والقسم الثاني هو الس��الح احلربي أي السالح املستعمل 
من القوات املسلحة وقوى االمن الداخلي والقسم الثالث 

هو السالح االثري  او التذكاري او الرمزي .
واناط القانون بالقائد العام للقوات املسلحة ووزير الداخلية 
او م��ن يخوله س��لطة اصدار اجازات خاص��ة حلمل وحيازة 
االس��لحة وقس��م القانون العتاد الى نوعني عتاد اعتيادي 
يستعمل في االس��لحة النارية وعتاد حربي يستعمل في 

السالح احلربي.
 وحدد القان��ون انواع االجازات وهي اج��ازات احليازة واحلمل 
واجازات التصليح اخلاصة باالس��لحة واجازات فتح محال 
بيع االسلحة وحدد ش��روط منح هذه االجازات كاجلنسية 
العراقية و 25 سنة من العمر والسمعة والسلوك احلسن 
وع��دم احلك��م بجناي��ة غي��ر سياس��ية او جنح��ة مخلة 
بالشرف وعدم االصابة بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي 
ولم يشترط القانون االجازة حليازة وحمل السالح بالنسبة 
للشخصيات املتقدمة بالوظيفة كرئيس اجلمهورية ونوابه 
واعض��اء مجلس الن��واب واعضاء مجلس ال��وزراء واعضاء 
السلك الدبلوماس��ي وضباط اجليش وقوى االمن الداخلي 
وضباط البيشمركة ومنتسبي جهاز االمن الوطني وهيئة 

احلشد الشعبي .
وح��دد القانون االج��راءات املطلوبة عند فق��دان االجازة او 
فقدان الس��الح واهم ما ورد في القان��ون اجلديد العقوبات 
حي��ث عاقب القان��ون باالعدام او بالس��جن املؤبد لتهريب 
االس��لحة النارية او احلربية او عتادها او القيام بصنعها او 
االجتار بها وتكون العقوبة هي العقوبة الس��ابقة نفسها 
على ان ال تقل عن عشر سنوات بالنسبة لالسلحة النارية  
أي ان االس��لحة احلربية قرر القانون تش��ديد عقوبتها في 
حني ان االسلحة النارية كانت اقل من هذه العقوبة وتكون 
عقوب��ة س��لب احلي��اة االع��دام اذا ارتكبت اجلرمي��ة بقصد 
اش��اعة االرهاب وال يش��ترط في هذه احلال��ة القيام بعمل 
ارهاب��ي او االخالل باالمن العام او دعم التمرد ضد الدولة او 
احلكومة وتكون العقوبة باحلبس مدة ال تزيد على الس��نة 
عل��ى كل من حمل او باع او اصلح اس��لحة نارية اوعتادها 
م��ن دون اجازة وبغرام��ة ال تقل عن نصف ملي��ون دينار وال 
تزيد عل��ى املليون كل من حاز اس��لحة نارية او عتادها من 
دون اجازة وش��دد القانون العقوبة عند حمل الس��الح في 
التظاه��رات او التجمع��ات ضد احلكومة حت��ى  ولو كانت 
هنال��ك اجازة وقرر القانون ان عقوبة أية مخالفة الحكامه 
تك��ون الغرام��ة م��ن )100( الف دين��ار الى 250 ال��ف دينار 
اضافة الى غرامات الدوائر الكمركية واضافة الى مصادرة 
الس��الح ويالحظ بنحو عام ان العقوبات ولو كانت شديدة 
لكنها اخف من العقوبات الواردة في التشريعات السابقة  

وبالنسبة للمخالفات البسيطة .

قانون األسلحة الجديد

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

في تقرير كتب بقلم احمللل السياسي 
)جون س��ام ( نش��ر عل��ى الصفحات 
السياسية للصحيفة اشار فيه الى 
ان » تبن��ي أغلب اجلماع��ات اإلرهابية 
أيدلوجي��ا ديني��ة غريبة م��ن نوعها 
وتعصب��اً أعم��ى للتعالي��م الدينية 
الت��ي تؤم��ن به��ا ويرافق ذل��ك نهج 
إقصائ��ي للمخالفني لها فكرياً، وهو 
ما تسبب بعواقب وخيمة على ملف 
حقوق اإلنس��ان وحرياته األساس��ية 
ف��ي الع��راق وبع��ض ال��دول األخرى، 
وه��ي بذل��ك تخال��ف قيم الس��ماء 
والشريعة اإلسالمية السمحاء التي 
تدعي االنتماء إليها وتدنس الس��الم 
والعدال��ة والكرام��ة اإلنس��انية وان 
هذا االس��لوب غير احلضاري املتطرف 
يقوض روح التس��امح بني بني البشر 

ويؤسس لنمط غريب من احلياة.« 
مضيف��ا » خي��ر دلي��ل عل��ى ذلك ما 
ش��هده العراق بعد منتص��ف العام 
2014 م��ن موج��ة عن��ف رهيب��ة لم 
يشهد لها تأريخ البلد مثيالً سببها 
الفك��ر املتط��رف العني��ف املنحرف، 
والفك��ر املتط��رف العني��ف ال يعدو 
إال إن يك��ون منطاً من أمن��اط التفكير 
بنح��و س��لوكيات  املنغل��ق يظه��ر 
غريب��ة بالعادة فهو يق��وم على عدم 
تقبل اآلخر وتسفيه معتقدات الغير 
وإتب��اع وس��ائل اإلكراه املف��رط بحق 
املعارض��ني أو اخملالفني حي��ث يعتمد 

القتل والترهيب والتهجير القس��ري 
واالضطهاد الديني واجلنس��ي سبيالً 
لبلوغ املقاصد اإلرهابية املرسومة.« 

وبني س��ام في تقريره ان » للتعصب 
الديني العنيف أس��باباً عدة البعض 
منه��ا حقيق��ي واألع��م األغلب هو 
مفتع��ل أو مبالغ فيه لغ��رض إذكاء 
الع��داء واحلق��د ب��ني الن��اس، وم��ن 
األس��باب الدافع��ة م��ا ه��و ديني أو 
اقتص��ادي أو ثقاف��ي أو تأريخي وغير 
ذلك، إال أنها أس��باب غي��ر مبررة وال 
مقنعة، وبسبب تقاعس اغلب الدول 
املتحدة  الدولي��ة كاألمم  واملنظم��ات 
ع��ن القي��ام بواجبها ف��ي مكافحة 
ذلك التطرف العنيف منذ ثمانينيات 
القرن املاضي الحظنا جتذر هذا الفكر 
الضال وجتدد األجيال التي حتمل تلك 
األف��كار الهدام��ة وازدادت الهجمات 
وتنوعت إذ طالت أغل��ب دول العالم 
وبحلول منتصف العام 2014 ش��هد 
العالم حتوالت في هذا الفكر الهدام 
ذات خطر داهم حيث تسبب بتهديد 
خطير لألمن والسلم الدوليني نتيجة 
الفش��ل ف��ي اعتم��اد إس��تراتيجية 
حقيقي��ة ملكافح��ة اإلره��اب واحل��د 
من مخاط��ره وكان م��ن نتيجة ذلك 
في  اإلرهابية  اجلماع��ات  اس��تفحال 
الع��راق وبع��ض ال��دول م��ا تس��بب 
باملزيد من االنتهاكات اخلطيرة حلقوق 
اإلنسان وخلق هذا الوضع نتائج غاية 

باخلطورة.«
موضح��اً ان » التط��رف اذاق  املواطن 
العراقي األمرين حيث ارتكبت جرائم 

إبادة جماعي��ة وجرائم ح��رب وأخرى 
ضد اإلنس��انية ومنه��ا قتل جماعي 
والفتيات  النس��اء  للرجال واسترقاق 
جنسياً ومصادرة احلقوق السياسية 
وعلى رأسها حق املشاركة في احلياة 
العام��ة وحري��ة التعلي��م لش��رائح 
واسعة من اجملتمع السيما النساء أو 
توجيهه باجتاه يخدم أفكار املتطرفني، 
واألخط��ر مم��ا تق��دم محاول��ة محو 

الهوي��ة الثقافي��ة ملكون��ات معينة 
عبر سلوكيات ممنهجة ال اقلها هدم 

التراث الثقافي واحلضاري.« 
كما أكد سام في تقريره ان »  قرارات 
مجل��س األمن الدولي )2199 لس��نة 
2015( و)2253 لسنة 2015( واخلاصني 
مبضايق��ة داع��ش مالي��اً مبنع ش��راء 
النف��ط املهرب م��ن العراق وس��وريا 
ومنع الت��داول غير املش��روع للقطع 

االثارية يعدان خطوات مهمة لألمام 
بي��د إن هذي��ن القراري��ن بحاجة إلى 
تفعي��ل على املس��توى الدول��ي إذ إن 
ال��دول التي تع��د ممراً للنف��ط واآلثار 
املهربة أو التي يتداول أو يتاجر بعض 
رعاياه��ا بتل��ك األم��وال وحكوماتها 
تغ��ض النظ��ر عنهم مس��ؤولة عن 
جرائ��م التنظيم اإلرهاب��ي والبد من 
محاس��بتها واجلناة من اإلفراد سواء 

أو غيره��م  املس��ؤولني  أكان��وا م��ن 
واس��ترجاع حصيلة الثروة النفطية 
واألعيان الثقافية من القطع االثارية 
للدولة األصلية صاحبة حق امللكية، 
حيث إن اخملتصني يس��تطيعون إثبات 
عائدية أي برميل م��ن النفط للعراق 
م��ن عدم��ه بع��د إج��راء الفح��وص 
اخملتبري��ة املطلوب��ة الت��ي تكش��ف 
ع��ن مصدر النف��ط أو موطن القطع 

االثارية األصلي.« 
إضاف��ة إل��ى ذل��ك اش��ار س��ام الى 
حفنة من االج��راءات القانونية ميكن 
اتخاذه��ا الت��ي تثبت حق الع��راق مبا 
وحتى  ودبلوماس��ياً  تق��دم قضائي��اً 
إعالمي��اً بفض��ح ال��دول واملنظمات 
املس��لحة  اجلماع��ات  تدع��م  الت��ي 
وتس��اعدها ف��ي تهري��ب النفط ولو 
بص��ورة الس��ماح بحرك��ة الناقالت 
الق��رارات  واس��تصدار  احل��دود  عب��ر 
امللزمة من مجل��س األمن.« موضحاً 
ان »  العراق ابتلي بعصابات إجرامية 
متعددة اجلنسيات واالنتماءات عاثت 
ف��ي األرض الفس��اد كونه��ا تتبن��ى 
الفك��ر التكفيري الض��ال فالبد من 
اتخاذ خطوات قانونية محددة تواجه 
اخلطر احلال بالبلد وتنجي املواطن من 
براثن��ه منه��ا القضاء على الفس��اد 
اإلداري واملال��ي ف��ي الع��راق لكون��ه 
املمول الرئيسي للجماعات املتطرفة 
وان اس��تمرار اإلرهاب في البلد يعني 
اس��تمرار الفاس��دين من االس��تيالء 
عل��ى األموال العام��ة والتحكم بها، 
فيك��ون ه��ؤالء الداع��م السياس��ي 

واملال��ي لإلرهاب بنحو مباش��ر أو غير 
مباشر، واألخطر مما تقدم إن حصيلة 
الفس��اد اإلداري واملال��ي ف��ي العراق 
متثل انتهاكاً مزدوج��اً حلقوق املواطن 
العراق��ي وحريات��ه العام��ة واخلاصة 
فمن جهة يتم االستيالء على األموال 
ظلم��اً بال اس��تحقاق فتتب��دد ثروات 
البل��د وتتأث��ر املوازن��ة ويق��ل نصيب 
الف��رد العراقي من اخلدمات الس��يما 
والتعلي��م  كالصح��ة  األساس��ية 
والنظاف��ة، وم��ن جهة أخ��رى تذهب 
املنهوبة للجماعات  األموال  حصيلة 
املس��لحة لتتحول إلى أسلحة تقتل 
املواط��ن العراق��ي وتزي��د م��ن زخم 
اخلطاب الدين��ي املتطرف وتطيل من 

عمر اإلرهاب والفساد.« 
تس��عى  ان«   اهمي��ة  ب��ني  كم��ا 
املؤسسات الرسمية في العراق وعلى 
رأس��ها احلكومة والبرمل��ان إلى تعزيز 
ثقافة احترام حقوق اإلنسان العراقي 
واالنتق��ال بنح��و ت��ام إل��ى العم��ل 
املؤسسي على وفق إحكام الدستور 
والقان��ون م��ا يحق��ق مب��ادئ الدولة 
القانونية التي يس��مو به��ا القانون 
عل��ى اجلمي��ع حكام��اً ومحكوم��ني 
وبهذا يتم محاص��رة الفكر املتطرف 
إذ س��تقل جاذبيت��ه ويخف��ت بريقه 
بالقضاء على أهم عوامل بقائه وهو 
االدعاء بالتمييز أو التهميش أو ادعاء 

املظلومية.« 

* عن صحيفة ال� )ي��و اس اي تودي( 
االميركية 

مع وجود أنماط من التفكير المنغلق

األولويات الرصينة لمحاربة التطرف الديني في الشرق األوسط والعراق

العدد الثابت يتضمن أن 
تكون لكل محافظة 
15 مقعدًا، والبصرة 
19، ونينوى 19، وبغداد 
35، فيما يقضي 
العدد الثابت بأن يكون 
لكل محافظة عشرة 
مقاعد، وما زاد على 
المليون نسمة يكون 
لكل 200 ألف مقعد 
إضافي

مجلس النواب

جماعات إرهابية في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
محافظ��ة  ع��ن  النائ��ب  أعل��ن 
كركوك حس��ن توران، ان األحزاب 
وناقش��ت  اجتمعت  التركماني��ة 
جمل��ة قضاي��ا بينه��ا رف��ع على 
إقلي��م كردس��تان، فيم��ا أوصت 
طلب��ة اجلامعة والعاهد مبقاطعة 

الدوام.

وق��ال ت��وران ف��ي مؤمت��ر صحفي 
م��ع رئي��س اجلبه��ة التركمان��ي 
ارش��د الصاحلي وعدد من االحزاب 
»الصب��اح  وتابعت��ه  التركماني��ة 
اجلديد« ان » االح��زاب التركمانية 
عقدت اجتماعا مبقر حزب توركمن 
ايلي وناقش��ت االحداث واالوضاع 
السياسية في العراق بشكل عام 

وكركوك بشكل خاص ومنها قرار 
رفع علم اقليم كردستان من قبل 
احملافظ«، مبينا ان »هذا القرار غير 

قانوني وغير دستوري«.
واض��اف ان »االح��زاب التركمانية 
توصي الطلبة التركمان مبقاطعة 
اجلامعات  ف��ي  الرس��مي  ال��دوام 

واملعاهد مبحافظة كركوك«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أق��دم ارهابي��و تنظي��م داع��ش 
على قتل واصابة العش��رات من 
بينهم نس��اء وأطفال  املدني��ني 
حاول��وا اله��روب م��ن حيني في 
اجلانب األمي��ن من مدينة املوصل، 
بحس��ب م��ا أف��ادت ب��ه مصادر 

محلية.

ف��ي  محلي��ة  مص��ادر  وقال��ت 
تصريح��ات صحفية ، ان تنظيم 
داع��ش اإلرهاب��ي فتح الن��ار من 
واخلفيف��ة  الثقيل��ة  أس��لحته 
على مئات االس��ر املوصلية التي 
كان��ت ت��روم الفرار م��ن مناطق 
17 مت��وز واالقتصادي��ن واإلصالح 
الزراع��ي والوص��ول ال��ى مواقع 

الق��وات االمني��ة وأوقعوا منهم 
30 قتيال بينهم نس���اء وأطفال 

64 جريحا.
وفي هذه االثناء، قال سكان آخرون 
ب��أن »داعش بدأ بأخ��الء منطقة 
ب��اب اجلدي��د وس��ط املوصل من 
ساكنيها ويجبرهم على تركها 

ويهدد اخملالفني بالقتل«.

مطالبات بمقاطعة الطلبة للدوام 
بالجامعات بسبب رفع علم كردستان

داعش يرتكب مجزرة ويقتل أكثر من 90 
شخصًا حاولوا الفرار من أيمن الموصل
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بغداد – عملية امنية 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س االحد ان الق��وات االمنية القت 
القبض على ارهاب��ي في كمني نصب 

له قرب قضاء ابو غريب.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
"مف��ارز  ان  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
العس��كرية  االس��تخبارات  مديري��ة 
القت القب��ض على إرهاب��ي مطلوب 
إلى مكافحة إره��اب احلبانية بقضايا 
إرهابي��ة متعددة في كم��ني نصب له 

في منطقة ابو غريب". 

ديالى – عمليات دهم 
اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزهر الع��زاوي امس االحد عن اعتقال 
ثالثة مطلوبني للقضاء بتهمة اإلرهاب 
في عمليات دهم جرت مبناطق متفرقة 

من احملافظة.
وقال الفري��ق الركن العزاوي  إن "قوات 
أمنية مش��تركة نفذت عمليات دهم 
 - ف��ي مناط��ق )بعقوب��ة – اخلال��ص 
الس��عدية( أس��فرت عن اعتقال ثالثة 

مطلوبني للقضاء بتهمة اإلرهاب".

بابل – عصابة خطف
افاد مصدر ف��ي مديرية اس��تخبارات 
محافظ��ة بابل امس االح��د عن القاء 
القبض على عصابة خطف وتسليب 

في اطراف احملافظة.
وذكر املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان اس��تخبارات باب��ل متكنت 
عل��ى عصاب��ة  القب��ض  الق��اء  م��ن 
خطف وتس��ليب وابتزاز املواطنني في 
ناحية الكف��ل ٢٠ كم عن احللة مركز 

احملافظة.

صالح الدين – مقتل ارهابي
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س االح��د، أن اح��د 
املالكات اإلعالمي��ة لتنظيم "داعش" 
قتل بانفجار عبوة ناسفة على دراجته 
النارية في املطبيجة شرقي احملافظة.

وقال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "اح��د امل��الكات االعالمية 
في تنظي��م داعش ويلق��ب ابو احمد 
العدنان��ي قتل بانفجار عبوة ناس��فة 
اثناء قيادت��ه دراجته النارية في اطراف 
منطق��ة املطبيج��ة ش��رقي ص��الح 

الدين".

الفلوجة – تفجير انتحاري
افاد مصدر امن��ي في محافظة االنبار 
ام��س االح��د أن قائممق��ام عامري��ة 
الصم��ود جن��ا م��ن تفجي��ر انتح��اري 
قض��اء  جنوب��ي  منزل��ه  اس��تهدف 

الفلوجة.
وقال املصدر ان انتحاري��ا يرتدي حزاما 
ناس��فا متكن من اختراق احلاجز االمني 
ملن��زل قائممق��ام عامري��ة الصم��ود 
فيصل العيساوي، في قضاء العامرية 
)23 ك��م جنوب��ي الفلوج��ة(، وتفجير 
نفس��ه، ما ادى الى احل��اق اضرار مادية 
دون وقوع اية خسائر بشرية"، مبينا ان 

"العيساوي اصيب بجروح بسيطة".

كربالء – مخلفات حربية 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة كرب��الء امس االح��د انه مت 
العثور على مخلف��ات حربية متنوعة 
خ��الل عملي��ة أمني��ة ف��ي املناط��ق 
منطق��ة  وبالتحدي��د  الصحراوي��ة 

"الرفيع" .
واوضح املصدر االمني ان هذه اخمللفات 
 RBG7( تضمنت، مؤخرة صاروخ قاذفة

ع��دد 1650 مؤخرة( وقنب��رة هاون عيار 
)60مل��م ع��دد 20 قنبرة( م��ع صاروخ 

قاذفة فاقد االطواق عدد 5 صواريخ.  
واش��ار املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه الى انه مت العثور على هذه 
اخمللف��ات خالل عملية مس��ح ميداني 
نف��ذت في منطق��ة الرفيع ش��مالي 

احملافظة  .

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س االحد ان 
مفارز شعبة مكافحة اخملدرات متكنت 
من القاء القب��ض على احد املطلوبني 
بالقرب من منزله في ناحية املهناوية 
حي��ث مت العث��ور بحوزته عل��ى كمية 
م��ن احلب��وب اخمل��درة وذلك بع��د جمع 

املعلومات عنه ورصد حتركاته.
كم��ا الق��ت القبض عل��ى 4 متهمني 

بينهم بالقتل وعل��ى متهم مطلوب 
على وفق امل��ادة 413 فيما القت مفارز 
مرك��ز املهناوية القب��ض على متهم 
وفق املادة 459 أما مفارز مركز س��ومر 
فقد القت القبض على احد املتهمني 

وفق املادة 413 .

ميسان – استهداف مدنيني 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ميس��ان امس االحد ان مف��ارز مديرية 
االس��تخبارات العسكرية وبالتنسيق 
م��ع ال��وكاالت األمني��ة ف��ي عمليات 
الرافدي��ن احبط��ت مخطط��ا ارهابيا 

الستهداف محافظة ميسان.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اسمه ان " مفارز مديرية 
االس��تخبارات العسكرية وبالتنسيق 
م��ع ال��وكاالت األمني��ة ف��ي عمليات 
الرافدي��ن وعلى أثر معلوم��ات دقيقة 

ضبطت كدساً للعتاد بني قضاء قلعة 
صالح وقض��اء الكحالء في محافظة 

ميسان".

نينوى – قذائف هاون 
فاد مصدر امني ف��ي محافظة نينوى 
ام��س االح��د، ب��أن تنظي��م "داعش" 
قص��ف بقذائ��ف الهاون س��وق النبي 
يونس في الساحل االيسر من املوصل، 

وسط انباء عن سقوط ضحايا.
وقال املص��در  ان "تنظي��م داعش قام  
فج��ر يوم ام��س بقصف س��وق النبي 
يونس الش��عبي الواقع في الس��احل 
االيس��ر م��ن املدين��ة املوص��ل، بثالث 

قذائف هاون".
واض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكشف عن اس��مه، ان "قوات امنية 
طوقت مكان احلادث، واتخذت اجراءات 

مشددة حتسبا الي طارئ". 

مقتل إرهابي بانفجار عبوة شرقي صالح الدين * استهداف منزل قائممقام عامرية الصمود جنوبي الفلوجة
ضبط عصابة للخطف والتسليب في ناحية الكفل * سقوط قذائف على سوق النبي يونس في الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
االس��تخبارات  مديري��ة  مف��ارز  احبط��ت 
العسكرية وبالتنس��يق مع الوكاالت األمنية 
ف��ي عملي��ات الرافدي��ن، مخطط��ا ارهابي��ا 

الستهداف محافظة ميسان.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان نشر على موقعها 
االلكتروني واطلعت علي��ه "الصباح اجلديد" 
ان " مفارز مديرية االس��تخبارات العس��كرية 
وبالتنس��يق مع الوكاالت األمنية في عمليات 
الرافدين وعلى أث��ر معلومات دقيقة ضبطت 
كدس��اً للعتاد بني قضاء قلعة صالح وقضاء 

الكحالء في محافظة ميسان".
واش��ار البيان ال��ى ان "الك��دس املذكور يعود 
جملامي��ع إرهابية )خاليا نائم��ة(، كانت تخطط 
الس��تهداف املدني��ني والق��وات األمني��ة في 

احملافظة".
وبني ان "الك��دس أحتوى على ع��دد كبير من 
قناب��ر الهاون)60( مل��م، وأعداد م��ن صواريخ 
القاذفة RBG7 وقاذفة صواريخ مع احلش��وات 

وركائز من عيار)14,7( ملم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
صّدق��ت محكمة حتقيق احللة اعترافات إحدى 
أكب��ر عصابات التزوير في الب��الد، الفتة إلى أن 
أفراداً منها اعترف��وا بتزوير الصكوك وارتكاب 

نحو 70 جرمية في بابل فقط.
وق��ال القاض��ي املتخص��ص بنظ��ر اجلرائ��م 
املنظمة في بابل صدام عبيد علي، في تصريح 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلدي��د"، إن "جهوداً 
قضائي��ة كبيرة س��اهمت في الكش��ف عن 
عصابة احترافية في تزوير الصكوك"، مشيراً 
إل��ى أن "ه��ذه العصاب��ة تتكون م��ن نحو 13 
ش��خصاً وألقي القبض عل��ى أغلبهم بينهم 

متخصصون باجلانب القضائي".
وأض��اف ان "عم��ل ه��ذه العصاب��ة يتلخ��ص 
بتزوي��ر صكوك وحتريرها بأس��ماء امليس��ورين 
والتج��ار وحتريك ش��كاوى ضدهم، ث��م يبدأون 
بابتزازهم واملس��اومة باملال مقابل التنازل عن 

الشكاوى".

إحباط مخطط إرهابي 
الستهداف ميسان

تصديق اعترافات أكبر 
عصابة لتزوير الصكوك

الملف األمني

القّوات املشتركة حترر حي "العروبة" 
واملنطقة الصناعية في أمين املوصل

وأض��اف املصدر ال��ذي ل��م يفصح عن 
أس��مه أن " الق��وات األمنية س��تقاتل 
ضمن مفارز قليلة العدد إلشغال العدو 
واقتح��ام دفاعات��ه م��ن دون احلاجة إلى 
استدعاء طائرات التحالف الدولي التي 
سببت أزمة كبيرة في األيام األخيرة بني 
األهالي والقوات احملررة عقب استشهاد 
عدد كبير من االهالي بس��بب القصف 

العشوائي للطيران األميركي". 
وكش��ف أن" القوات املشتركة أوقفت 
القصف املدفعي بكل أنواعه باستثناء 
املدف��ع الذك��ي املوج��ه لتالف��ي وقوع 

خسائر جديدة في صفوف املدنيني". 
وتاب��ع أن "مرك��ز ثق��ل الدواعش يكمن 
ق��رب جام��ع ألن��وري وفي ح��ال تطهير 
اجلامع وطردهم فإن التنظيم اإلجرامي 

سينتهي بنحو كامل في املوصل". 
ومتكن��ت الق��وة اجلوي��ة العراقي��ة من 
داع��ش  لتنظي��م  مضاف��ات  قص��ف 
اإلرهابي في منطقة البعاج وقتل ثالثة 

من ابرز قياديي التنظيم اإلرهابي. 
وأفاد بيان ل��وزارة الدفاع تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه انه "بناء 
على معلوم��ات مديرية االس��تخبارات 
العس��كرية فقد دمرت طائ��رات القوة 
اجلوي��ة موقع��اً لق��ادة داع��ش اغلبهم 
م��ن العرب ومتكن��ت من قتل اب��رز قادة 

التنظيم اإلرهابي". 
وأش��ار البي��ان إل��ى إن" م��ن القتل��ى " 
اإلرهاب��ي عب��د اهلل الهي��اف امللقب ابو 
احل��ارث وهو مس��ؤول مضاف��ات داعش 
وهو سعودي اجلنسية ، وكذلك االرهابي 
خال��د محمد هزاع الش��مري مس��ؤول 
كتيب��ة اب��و الزبي��ر االنغماس��ية وه��و 

سعودي اجلنس��ية أيضاً واالرهابي عبد 
الرحمن محمد مراد البو دولة املس��ؤول 

االداري لقاطع البعاج". 
وأوض��ح البيان بأن الضرب��ة اجلوية التي 
اس��تهدفت مضافات داع��ش كانت في 
حي الث��ورة مبنطقة البع��اج في اجلانب 

األمين من املوصل . 
وفي س��ياق متص��ل اس��تهدفت قوات 
احلش��د الش��عبي , أمس األحد , جتمعاً 
لتنظيم داع��ش اإلرهاب��ي، في محطة 

وقود تلعفر غرب مدينة املوصل. 
وذك��ر إع��الم احلش��د، ف��ي بي��ان تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، نسخة منه 
إن “قوات احلش��د الش��عبي استهدفت 
بقصف صاروخي جتمعاً لعناصر تنظيم 
داعش اإلرهابي، في محطة وقود تلعفر 
غ��رب مدينة املوص��ل، ُمحققة إصابات 

مباشرة". 
وأض��اف البيان، أن "عملية القصف متت 
على وفق معلومات استخبارية دقيقة، 
أف��ادت بوجود جتمع للع��دو في محطة 

الوقود". 

"داعش" يقصف باملدفعية جميع 
مناطق االشتباك ويفخخ املنازل 

واملباني
م��ن جهة أخ��رى افاد عض��و املفوضية 
العليا حلقوق االنسان في العراق فاضل 
الغ��راوي امس االح��د ان تنظيم داعش 
اقدم على اعدام 26 رجال امام أس��رهم 

في منطقة املطاحن في املوصل.
وقال الغ��راوي في تصريح اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان التنظي��م نف��ذ 
القتل بهؤالء الرجال رمياً بالرصاص، من 

دون تفاصيل أخرى.

العبادي يجدد تأكيده على فصل 
السالح عن العمل السياسي

إل��ى أن "روح االنتص��ار أخاف��ت  الفت��اً 
األعداء وأرعبتهم".

وأش��ار إل��ى "أننا لن نس��مح بالتفريط 
بدماء الش��هداء وحقوق األبطال الذين 
يقاتل��ون في احلش��د والبع��ض يريد أن 
يس��تغل هذه الدم��اء ألش��ياء أخرى"، 
منوه��اً إل��ى أن "داع��ش دم��رت وقتلت، 
وأبناؤن��ا ضح��وا وح��رروا األراض��ي ولن 
نس��مح بعودة تلك األيام التي دخل بها 

الدواعش".
املغ��رض"،  "اإلع��الم  العب��ادي  وانتق��د 
وقال إن��ه "كلما نحقق انتص��ارات تثار 
حفيظت��ه ويبدأ بتلفي��ق األكاذيب، وإن 
من ح��رض على دخ��ول عصابات داعش 
اإلرهابي��ة ل��ن نس��مح له��م بتص��در 

املشهد مجددا".
وب��ني أن "العالم البعي��د والقريب يعد 
العراق قد اح��دث نقلة نوعية ليس في 
الع��راق فقط إمنا ف��ي املنطقة ونحتاج 
اس��تمرار اجلهد للقضاء عل��ى اإلرهاب 

ونرفض االحتواء لهؤالء".
وج��دد العب��ادي التأكيد عل��ى أن "كل 
السالح يجب أن يكون حتت إطار الدولة 
ول��ن نس��مح مطلقاً ألي س��الح يكون 
خارج إطار الدولة"، مشيرًا إلى أن "هناك 
من يدعي االنتماء للحشد ويسيء له".

وتاب��ع العب��ادي أن "كالمن��ا م��ع اإلدارة 
لدين��ا  ب��ان  واضح��اً  كان  األميركي��ة 
مقاتل��ني أبطاال من دونه��م لم يتحقق 
النص��ر ونحن نعتز به��م وواجبنا رعاية 
حقوقه��م"، مضيفاً أن "النصر الكامل 
يتحق��ق بتوفير اخلدمات واعمار املناطق 
احمل��ررة واحملافظ��ات األخ��رى الت��ي ل��م 
يدخله��ا داع��ش وتأخ��ر فيه��ا االعمار 

بسبب احلرب".
وأردف العبادي قائ��ال إن "قواتنا حريصة 
جداً على أم��ن املواطنني فيما الدواعش 
املفخخ��ة  الس��يارات  يس��تعملون 
وتكديس األسلحة في املنازل ونستعمل 
م��ع ه��ذه احلال��ة األس��لحة الدقيق��ة 
حلرصنا عل��ى حي��اة املواطن��ني"، داعياً 
املواطن��ني إلى "املس��اعدة في احلس��م 
م��ن اج��ل حمايته��م وتخليصهم من 

الدواعش".
 

العمليات املشتركة: مقتل املدنيني 
في املوصل مت بتفجير انتحاري دمر 

منازل عدة
واضاف��ت ان��ه "م��ن اجل احاط��ة الرأي 
العام بكام��ل احلقائق نوضح انه بتاريخ 
١٧ آذار ٢٠١٧ ش��رعت قطاع��ات جه��از 
مكافحة االرهاب باقتحام حي الرسالة، 
حيث فجرت عصاب��ات داعش االرهابية 
عدداً م��ن العجالت املفخخ��ة الكبيرة 
م��ع انتحاريني إلعاقة تق��دم قطعاتنا"، 
مش��يرة الى ان��ه "بع��د تدمي��ر العدو 
استطاعت قواتنا من تطهير كامل حي 
الرس��الة وذلك في متام الس��اعه ١٨٠٠ 

من نفس اليوم".
وتابع��ت "ف��ي مت��ام الس��اعة ٠٨٢٥. مت 
توجيه ضربة جوية من التحالف الدولي 
على مجموعة من الدواعش ومعداتهم 
بطلب م��ن الق��وات العراقي��ة"، الفتة 
الى ان��ه "من خ��الل معلوم��ات دقيقة 
م��ن مواطنني ذك��روا ان عصابات داعش 
حتتج��ز العائ��الت ف��ي بي��وت مفخخة 
وجتبره��ا البق��اء فيها وتس��تعمل هذه 
البيوت للقناصني واالنتحاريني وتفجرها 
عليه��م عند تق��دم قواتنا، مت تش��كيل 
فريق لفحص هذا البيت ووجده مفخخاً 

ومحتجز فيه ٢٥ من النساء واألطفال مت 
إنقاذهم جميعاً وهم بسالمه وأمان".

وأكدت القيادة انه "مت تشكيل فريق من 
اخلبراء العسكريني من القادة امليدانيني 
لفح��ص م��كان البي��ت ال��ذي تناقلته 
وس��ائل االع��الم وتبني ان البي��ت مدمر 
بنحو كامل ١٠٠٪ ، ك��ون جميع جدرانه 
مفخخة وال توجد أي حفرة او دالة على 
انه تع��رض الى ضربة جوي��ة، كما وجد 
بجواره عجلة كبيرة مفخخة مفجورة 
ومت اخالء ٦١ جثة منه"، موضحة انه "من 
خالل احلديث مع ش��هود عيان افادوا بأن 
داعش ُفِخخت البيوت واجبرت العائالت 
على النزول في الس��راديب واستعملت 
هذه البيوت الى االنتحاريني إلطالق النار 

باجتاه قواتنا االمنية".
وبين��ت القيادة ان "عصاب��ات داعش ما 
زالت حلد هذا اليوم تستعمل الصهاريج 
املفخخة في ه��ذا القاطع حيث فجرت 
مس��اء يوم األول من امس الس��بت ٢٥ 
آذار الس��اعه ١٩١٥ صهري��ج كبير على 
قطعاتن��ا في القاطع نفس��ه "، داعية 
جمي��ع وس��ائل االعالم والش��خصيات 
السياس��ية ال��ى "توخي الدق��ة واخذ 
املعلوم��ات م��ن مصادره��ا الرس��مية 

للوقوف على احلقائق".
"قواتن��ا  ان  ال��ى  القي��ادة  واش��ارت 
مازال��ت تخوض معارك شرس��ة وتقدم 
اهلن��ا  حتري��ر  اج��ل  م��ن  التضحي��ات 
وابن��اء ش��عبنا ف��ي نين��وى"، مبينة ان 

"التحقيقات مازالت مستمرة".
وأمر وزير الدفاع عرفان احليالي،يوم األول 
من امس الس��بت )25 اذار 2017(، بفتح 
حتقيق فوري بشأن حادثة القصف اجلوي 
في حي املوص��ل اجلديدة في الس��احل 

األمين ملدينة املوصل.

مكتب الشهيد الصدر يعلن براءته 
من "سالم التميمي" ويدعو الى 

مقاطعته
 الفت��اً الى أن��ه "نوصي جمي��ع أُخواتنا 
ومقاطع��ة  مبقاطعت��ه  وأبناءن��ا 

منشوراته".
ونُش��ر مؤخ��راً عل��ى مواق��ع التواصل 
االجتماعي "فيس ب��وك" مقطع فيديو 
يتضم��ن  التميم��ي،  س��الم  للش��يخ 
ما وصف��ت بأنه��ا "اس��اءات" لقيادات 
وش��خصيات سياس��ية عراقي��ة وغير 

عراقية.

"الرافدين" يضع شروطاً
ملنح قروض لألطباء

8 - الغاء حتديد املقترض في تقدمي طلبه 
للقرض او التسهيالت عن طريق الفروع 
ضم��ن الرقع��ة اجلغرافي��ة واليوجد ما 
مين��ع من التقدمي ف��ي اي فرع كان ضمن 

احملافظة الواحدة.
9 -في ح��ال تأخير س��داد القروض يتم 
اب��الغ النقابة لغرض حث املقترض على 
التسديد قبل اتخاذ االجراءات القانونية 

لتحصيل الديون على وفق القانون.
10 -الطلبات من قبل فروعنا الى االدارة 
العام��ة / قس��م االئتم��ان املصرف��ي / 
للنظر بالطلبات مع االضابير املتضمنة 
الثبوتية الس��تحصال  املستمس��كات 

املوافقات القانونية ملنح القرض.
11 -ع��دم جواز نق��ل ملكية املش��روع 
م��ن املقترض الى الغير اال بعد تس��ديد 
املقت��رض لكام��ل مبل��غ الق��رض م��ع 

الفوائد.
12 -مطالب��ة املقت��رض م��ن ) االطب��اء 
خط��ي  تعه��د  بتق��دمي   ) والصيادل��ة 

وتت��م املصادقة عليه من قبل القس��م 
القانون��ي في االدارة العام��ة او من قبل 

شعبة احلقوق في مكاتب املندوبني.

الكتل تؤّكد مشاركتها في جلسة 
البرملان الطارئة ملناقشة أحداث 

املوصل
من جانبه، ذكر عضو الهيئة السياسية 
للتحال��ف الوطن��ي عام��ر الفاي��ز في 
تعليق إلى "الصباح اجلديد"، أن "جلسة 
يوم غد ه��ي اعتيادية وج��دول أالعمال 

يتضمن العديد من الفقرات".
وأضاف الفايز، النائب عن كتلة املواطن، 
أن "اح��داث املوص��ل قد تك��ون حاضرة 
كغيرها من الفق��رات، أو انها قد تؤّجل 
إل��ى جلس��ة اخ��رى بحس��ب طبيعة 

النقاشات".
وأشار إلى أن "اجللسة ميكن أن تتخللها 
نقاش��ات ب��ني الكت��ل ح��ول املعرك��ة 
وابداء املواقف الس��يما ممثلي احملافظات 

الساخنة".
ومضى الفايز إلى أن "مكونات التحالف 
الوطني س��تكون حاضرة في اجللس��ة 
كما هو حال اجتماعات البرملان االخرى، 
وقد يك��ون لبعضها آراء عّما حصل في 

نينوى".

"الداخلية" تنفي "فرض" الزواج من 
عراقية كشرط ملنح اإلقامة للعرب

وأشارت إلى أن شروط منح اإلقامة هي 
"أن يعم��ل األجنب��ي في إح��دى وزارات 
الدول��ة أو القط��اع اخل��اص وأن يق��دم 
مايثبت ذلك، أن يك��ون طالباً في إحدى 
جامع��ات الع��راق، أن يكون م��ن اصول 
عراقية، أن يك��ون متزوجاً من عراقية او 

متزوجة من عراقي".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

فيما يسعى تنظيم داعش االرهابي 
ال��ى ارت��كاب مج��زرة جدي��دة بحق 
اهال��ي اجلانب االمين، دعا ناش��طون 
عائ��الت  متابع��ة  ال��ى  موصلي��ون 
عناصر التنظيم املتطرف املتواجدين 
باجلانب االيس��ر احملرر ووضعهم حتت 

املراقبة املشددة.
وق��ال مصدر امن��ي عراق��ي مطلع 
في محافظ��ة نينوى في حديث الى 
الصباح اجلدي��د" ان "تنظيم داعش 
االرهاب��ي بات على يقني ان مس��ألة 
ط��رده م��ن اجلان��ب االمي��ن بالكامل 
هي مس��ألة وقت، لهذا يسعى الى 
ايقاع اكبر خسائر ممكنة في صفوف 
املدنيني وممتلكاتهم ومنازلهم فضال 
عن تدمير ما ميكن تدميره في البنى 

التحتية".
معلوماتن��ا،  وف��ق  "عل��ى  واض��اف 
فان داعش يس��تمر باحتج��از مئات 
القدمي��ة  االحي��اء  ف��ي  العائ��الت 
ف��ي  القدمي��ة  باملوص��ل  واحملاص��رة 
س��راديب، وتفتق��د ه��ذه العائ��الت 
االغذي��ة واالطعمة ومياه الش��رب، 
لك��ن عناصر داع��ش ال يبالون بذلك 
بق��در اهتمامهم باالحتماء وس��ط 

هذه العائالت".
واشار املصدر الى ان "العدو ال يكتفي 
باحتج��از ه��ذه العائالت املس��لوبة 
اإلرادة، ب��ل انه يحتج��ز بعضها في 
س��راديب مفخخ��ة وملغمة، ونحن 
نحذر من انه في حال اقتراب القوات 
االمنية م��ن مواقع الع��دو ان يقوم 
بتفجي��ر تل��ك املنازل فوق عش��رات 
العائ��الت وايق��اع خس��ائر بش��رية 

كبيرة بصفوف املدنيني".
وتاب��ع "من الواض��ح ان اعالم داعش 
واالبواق املس��اندة له، باتت تضخم 
من ارقام اخلس��ائر بصفوف املدنيني، 
متناس��ني ان مفخخ��ات داعش هي 

املتسبب االكبر باخلس��ائر البشرية 
واملادي��ة ف��ي بع��ض االحي��اء بامين 
املدين��ة، وله��ذا ان الع��دو يخطط 
لتش��ويه  أخ��رى  مج��ازر  الرت��كاب 
منجزات القوات املشتركة وتخفيف 
الضغط احلاصل على عناصر العدو 

وقياداتهم".
وتس��اءل املصدر "اين هي عش��رات 
التنظيم  املتورطة مببايعة  العائالت 
وابناؤه��ا يقاتل��ون ضمن  االرهاب��ي 
صفوفه، ليس من املوصل فقط، بل 
العائالت التي هربت من محافظات 
صالح الدين واالنبار وديالى وغيرها؟" 
.. مبين��اً ان "هذه العائالت محاصرة 

حالي��اً ف��ي بع��ض االحي��اء باجلانب 
االمين، لك��ن هذا ال ينف��ي مخاوفنا 
من وجود مئات العائالت من املدنيني 
االبرياء الذين يقتادهم عناصر داعش 
معهم بعد كل انسحاب من املناطق 

التي يخسرونها في امين املدينة".
وح��ذر املص��در "م��ن الوق��وع ف��ي 
الفخ��اخ االعالمي��ة التي ي��روج لها 
الع��دو وبعض وس��ائل االع��الم عن 
قص��د او م��ن دون قص��د، للحصول 
على اهداف بات��ت معروفة، علماً ان 
التصعي��د االعالمي م��ن قبل اعالم 
داعش س��ترتفع وتيرته، ومن املرجح 
ان نس��مع عن ارقام غير مس��بوقة 

بعدد الضحايا من املدنيني مستقبال 
خاص��ة وان صف��وف العدو تش��هد 

حالة انهيار وتفكك واضحة".
وتتناقل وسائل اعالم محلية ودولية 
تقارير صحفية متضاربة حول مقتل 
عدد من املدنيني في منطقة املوصل 
اجلديدة، ففيم��ا تتحدث مصادر عن 
مقتل نحو 250 مواطناً تشير أخرى 
ملقت��ل 350 مدنياً،في حني وس��ائل 
إع��الم أخرى تروج ملقت��ل 500 مدني 

بضمنهم نساء واطفال.
عل��ى صعي��د آخ��ر، حذر ناش��طون 
موصليون من مخاطر وجود عشرات 
العائ��الت التي لديها ابن��اء يقاتلون 

مع التنظيم باجلانب االمين، في حني 
ه��ذه العائ��الت تعيش بس��الم في 

اجلانب االيسر.
واش��ار الناش��طون املوصلي��ون الى 
وجود تواصل بني بعض هذه العائالت 
وابنائهم ف��ي اجلانب االمي��ن، بدليل 
ان بع��ض التجمع��ات الت��ي حتصل 
بااليس��ر لتسلم مس��اعدات او ألي 
أمر آخ��ر يتم اس��تهدافها بقذائف 

الهاون من قبل داعش االرهابي.
ودعا الناش��طون الى اهمية متابعة 
ه��ذه العائ��الت ورص��د اتصاالتهم، 
ووضعه��م حت��ت املراقبة املش��ددة، 
وعدم الته��اون معهم، الن بعضهم 

يستغل الوضع االمني غير املستتب 
وتباطؤ االجهزة االمنية وحتقيقاتهم 
ف��ي الكش��ف ع��ن املتعاون��ني مع 
التنظي��م املتط��رف، ويحاول��ون بث 
الش��ائعات وتضخي��م االحداث في 

اجلانب االيسر.
ق��د  ه��اون  قذائ��ف  ع��دة  وكان��ت 
س��قطت على جتمع��ات مدنية في 
حي النبي يونس اسفرت عن اصابة 
نحو 15 مدنًيا، فيما اندلع حريق في 
اح��د محال بيع العطور مما نتج عنه 
اض��رار مادية، فيما راجت ش��ائعات 
بأن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً قام 

بتفجير نفسه في السوق املذكور.

تنظيم داعش اإلرهابي 
بات على يقين أن 
مسألة طرده من 
الجانب األيمن بالكامل 
هي مسألة وقت، 
لهذا يسعى إلى 
إيقاع أكبر خسائر 
ممكنة في صفوف 
المدنيين وممتلكاتهم 
ومنازلهم فضال عن 
تدمير ما يمكن تدميره 
في البنى التحتية

قذائف هاون لداعش تسقط على جتمعات مدنية في املوصل

التنظيم بصدد ارتكاب مجزرة جديدة بحق أهالي الساحل األيمن

مطالبات بمتابعة عائالت داعش بأيسر الموصل ووضعهم تحت المراقبة
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اعالم المحافظة 
ت��رأس محاف��ظ واس��ط املهندس 
مالك خلف وادي االجتماع التداولي 
في ديوان احملافظ��ة بحضور املعاون 
محم��د  جاس��م  حي��در  االداري 
واملستشار املالي للمحافظ مهدي 
وادي وممثل جامعة واس��ط الدكتور 
هادي دويج ومدراء الدوائر اخلدمية .

وجرى خ��ال االجتماع اس��تعراض 
اهم آليات تنظيم ورقة العمل التي 
س��يعتمدها مؤمت��ر تنمي��ة املوارد 
البش��رية املق��رر عقده ف��ي ال�13 
من نيس��ان املقبل في كلية االدارة 
،وبالتع��اون مع مرك��ز تدريب املوارد 

البشرية .

بإع��داد  الدوائ��ر  توجي��ه  مت  وق��د 
باملش��كات  اخلاصة  مقترحاته��م 
العم��ل  تواج��ه  الت��ي  واملعوق��ات 
االداري ف��ي دوائره��م ألجل عرضها 
في مح��اور املؤمتر ال��ذي من املؤمل 

خروج��ه بعدة توصي��ات مهمة من 
شأنها ان تس��هم في حتسني االداء 
واالرتقاء بواقع العمل نحو االفضل 
واإلس��هام بخدمة املوظفني وأبناء 

احملافظة. 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن الدكتور عبد الغني الساعدي 
مدير عام دائرة صحة الرصافه عن 
إيواء املتش��ردين من كبار الس��ن 
ف��ي إح��دى مستش��فيات صحة 

الرصافة في بغداد . 
وقال الدكتور عبد الغني الساعدي  
ان الدائرة وبالتعاون مع محافظة 
بغداد ومكتب وزيرة الصحة قسم 
املتابعة ، أعدت خطة كاملة إليواء 
املتشردين املنتشرين في العاصمة 
من كبار الس��ن والذين يعانون من 

اإلمراض ومبيتهم في الشارع .
واضاف املدير العام انه مت تش��كيل 
فريق طبي ومتريضي وسيارة إسعاف 

ملعاجل��ة ونق��ل ه��ؤالء وإحضار إي 
حالة يتم رصدها من خال وسائل 
أألعامي  او  االجتماع��ي  التواصل 
او املنظم��ات األجتماعية ، مؤكدا 
ان مستش��فى الرش��اد لألمراض 
النفس��يه اس��تقبلت ع��ددا من 
احلاالت ومن عدة مناطق من خال 

اللجنة املتنقلة الصحية .
واوض��ح املدير الع��ام لقد مت عرض 
االطب��اء  املش��ردين عل��ى  ه��ؤالء 
ومعاينتهم  بهم  االهتمام  لغرض 
ليتم بعد ذلك حتوليهم في ردهات 
وغ��رف خاصة كل حس��ب حالته 
الصحية او النفسية ، مشيرا إلى 
ان الدائرة ستكون معنية بإكمال 

القانونية حلني حتويلهم  اإلجراءات 
ال��ى جه��ات أخ��رى تابعة ل��وزارة 

العمل ،
وناش��د املدير العام وسائل األعام 
واملنظمات األنس��انية واملسؤولني 
على مواق��ع التواصل االجتماعية 
، مس��اعدتهم في حال��ة رصد اي 
حالة إنسانية تخص وجودهم من 
كبار الس��ن فقط ، وتبليغ الدائرة 
من خال املكتب أألعامي او املوقع 
الرسمي للدائرة  ليتسنى للدائرة 
القيام باألجرات املطلوبة لنقلهم 
الى م��كان امن ونظيف وحس��ب 
خطة صح��ة الرصاف��ة لاهتمام 

بهذه الشريحة املهمشه .

بحثت سبل االرتقاء بأداء المؤسسات
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سعاد التميمي*

والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  وافق��ت 
الدكتورة عديلة حمود حس��ني على 
افتت��اح مش��روع منظم��ة اطباء با 
حدود الفرنسية العادة تأهيل وتقدمي 
العاج الطبيعي للح��االت اجلراحية 
وحاالت الكسور في مركز متخصص 

في العاصمة بغداد.
 واعرب��ت الوزيرة خ��ال لقائها رئيس 
ب��ا ح��دود  بعث��ة منظم��ة اطب��اء 
الفرنس��ية جغوم الن والوفد املرافق 
ل��ه ع��ن دعمه��ا لعمل ونش��اطات 
املنظمة ف��ي العراق وتأكي��د الرغبة 
في تعزيز التعاون من خال مش��اريع 
مس��تقبلية واعدة تعود بالنفع على 
ومواطنين��ا  الصحي��ة  مؤسس��اتنا 
الكرام.  وجرى خال اللقاء استعراض 
النش��اطات التي تقوم بها املنظمة 
في مخيمات النازحني واملناطق احملررة 
في املوصل وباالخ��ص حمام العليل 
والقي��ارة م��ن خ��ال الف��رق الطبية 
واملستش��فيات امليداني��ة والعيادات 

املتنقلة وصاالت الوالدة.
 كم��ا ناقش��ت الوزي��رة م��ع رئي��س 
البعث��ة مش��روع املنظم��ة الدولية 
باس��تقبال عدد من ضحاي��ا االرهاب 
في املستش��فى التخصص��ي التابع 
له��ا ف��ي العاصم��ة االردني��ة عمان 
وبح��ث امكاني��ة نقل ج��زء من هذه 

اخلدمات الى داخل العراق . 
عل��ى صعيد متص��ل أك��دت الوزيرة 
على الدور احملوري الذي يؤديه مجلس 
النواب لدعم وإس��ناد جه��ود الوزارة 
لارتقاء ب��أداء املؤسس��ات الصحية 
ومتكينه��ا من تقدمي خدم��ات وقائية 
وطبية وعاجية كفوءة ألبناء شعبنا 
العزيز. وبينت خال لقائها عضو جلنة 
العاقات اخلارجية النيابية اقبال عبد 
احلسني اهمية تشريع وإقرار القوانني 
التي متنح الوزارة املرونة واالنس��يابية 

وخططه��ا  برامجه��ا  تنفي��ذ  ف��ي 
الرامية الى النهوض بالواقع الصحي 

في عموم الباد واالرتقاء به.
وج��رى خ��ال اللق��اء متابع��ة رف��د 
بحاجته��ا  الصحي��ة  املؤسس��ات 
والصحي��ة  الطبي��ة  امل��اكات  م��ن 
الكفوءة اضافة الى االدوية واالجهزة 
واملس��تلزمات الطبي��ة احلديث��ة ومبا 
يس��هم في تق��دمي افض��ل اخلدمات 

الصحية البناء شعبنا العزيز.

الى ذلك اكدت وزيرة الصحة والبيئة 
على الدور الذي يؤديه مجلس النواب 
ف��ي دع��م ال��وزارة لارتق��اء بواق��ع 
اخلدمات الوقائية والطبية والعاجية 
الت��ي تقدمها املؤسس��ات الصحية 
البناء ش��عبنا العزيز ، مش��يرة خال 
لقائها عضو مجلس النواب منصور 
البعيج��ي اهمي��ة تعزيز الش��راكة 
الفاعلة والعمل بروح الفريق الواحد 
ملواجه��ة التحدي��ات الت��ي مي��ر بها 

عراقن��ا احلبي��ب الس��يما معركتن��ا 
املصيرية ض��د غربان داعش االرهابية 
وتعزي��ز اخلدم��ات الطبي��ة امليدانية 
املس��لحة  وقواتنا  املب��ارك  حلش��دنا 
والنازح��ني وجت��اوز االزم��ة املالية من 
خ��ال ايج��اد منافذ جدي��دة لضمان 
استمرار تواصل املؤسسات الصحية 

في تقدمي خدماتها للمواطنني
كما  تدارس��ت الدكت��ورة عديلة مع 
الدكت��ور نورس عبد ال��رزاق مديرعام 

دائرة صحة بابل سبل تفعيل وتعزيز 
وتطوي��ر اداء مركز الط��ب النووي في 
مستش��فى االم��ام الص��ادق ، فيما 
تط��رق اللق��اء ال��ذي حض��ره مدي��ر 
عام دائرة املش��اريع ف��ي مركز الوزارة 
املهن��دس ثائ��ر جعف��ر ال��ى متابعة 
جه��ود ال��وزارة لارتق��اء ب��اداء مركز 
غس��ل الكل��ى ورف��ده باحتياجات��ه 
ليس��هم في تق��دمي خدم��ات طبية 

وعاجية كفوءة ملرضى الكلى .

وناق��ش اللق��اء ايض��ا اس��تعدادات 
العلم��ي  مؤمتره��ا  لعق��د  الدائ��رة 
الثان��ي خ��ال ش��هر نيس��ان املقبل 
والتأكي��د على اهمية اس��هام ورش 
العمل والبحوث املطروحة في املؤمتر 
لارتقاء ب��اداء املؤسس��ات الصحية 
في احملافظة وتقدميها خلدمات كفوءة 

البناء بابل الكرام.

*اعالم الصحة 

وزيرة الصحة توافق على إعادة فتح مشروع منّظمة أطباء بال حدود 

استعرض رئيس 
البعثة النشاطات 

التي تقوم بها 
المنظمة في 

مخيمات النازحين 
والمناطق المحررة 

في الموصل وال 
سيما حمام العليل 

والقيارة

جانب من اللقاء

مناشدة 

امام انظار معالي امينة بغداد احملترمة
بعد التحية:

نضع معان��اة اهالي منطقة ح��ي البيضاء ) البنوك 
( م��ن الش��ارع اخلدمي وه��و املمر الوحي��د من جهة 
اليم��ني للخروج من املنطقة ال��ى عملهم ودوائرهم 
ومدارس��هم ، وقد مت قش��طه قبل اكثر من شهر اال 
ان العامل��ني في امان��ة بغداد  اهمل��وه ولم يقوموا 
باكس��ائه او تبليط��ه ، مما اصبح هذا الش��ارع مكبا 
للمطب��ات وغير س��الك نتيجة احلف��ر التي خلفتها 

مياه االمطار .
ان هذا احلال ولد ازدحاما غير مس��بوق ، بل ومنقطع 
النظير اذ ان اخلروج من هذا الش��ارع الذي يبلغ طوله 
نح��و كيلومتر واحد يس��تغرق اكثر م��ن ثاثة ارباع 
الس��اعة ، مما يس��بب تأخير االهالي في الذهاب الى 
اعماله��م والطلب��ة ال��ى كلياته��م واملوظفني الى 

دوائرهم .
ففي حس��ابات اهالي املنطقة ان تبليط او اكس��اء 
هذا الش��ارع ال يستغرق سوى ساعتني او نصف نهار 
على اكثر تقدير ، ويناش��دون ملاذا مت قشطه ومن ثمة 
اهمال��ه ، لقد كان الوضع ارح��م قبل ذلك ، وما زالوا 

يتساءلون ملاذا ؟؟؟
نضع مناش��دتنا بني ي��دي معاليك��م علكم جتدون 
لنا ح��ا الكس��اء او تبليط الش��ارع اخلدمي محاذي 
للمش��اتل من جهت��ي اليمني واليس��ار او في االقل 
اعادته الى سابق عهده ، ويعد هذا الشارع غيض من 

فيض في بقية املناطق ..
واهلل املوفق .

 
لفيف من اهالي املنطقة

إطالق رواتب اإلعانة 
االجتماعية للمعترضين 

ابن القف يوّزع  كراسي 
ومعينات طبية بين 
النازحين في النهروان 

بغداد - الصباح الجديد:
اطلقت وزارة العمل والشؤون االجتماعية رواتب 
االعان��ة االجتماعية  ل���)٣( آالف و26 معترضة 

في بغداد واحملافظات. 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل عمار منعم 
ان الوزارة اطلقت روات��ب االعانة االجتماعية ل� 
)٣٠٢٦( معترض��ة في بغ��داد واحملافظات ضمن 
امللح��ق الثان��ي للدفعة االولى لع��ام 2017 ممن 
اس��تبعدتهم نتائ��ج وزارة التخطي��ط وقدمن 

اعتراضات الى اللجان العليا. 
ودع��ا منع��م املعترضات ال��ى مراجعة مكاتب 
صرف البطاقة الذكية ال� »كي كارد« لتس��لم 
االعان��ات ، مش��يرا الى ان االس��ماء مت نش��رها 
عل��ى املوق��ع االلكترون��ي لل��وزارة ، موضحا ان 
الوزارة مس��تمرة بصرف االعان��ات للمعترضني 
حلني البت ف��ي اعتراضاتهم بس��بب ظروفهم 
املعيش��ية الصعبة ، الفتا ال��ى ان االعتراضات 

كثيرة وتستغرق وقتا طويا. 

بغداد - الصباح الجديد:
وزع مستش��فى اب��ن القف الصاب��ات احلبل 
الش��وكي كراس��ي ومعين��ات طبي��ة ال��ى 
النازح��ني  م��ن ذوي االحتياج��ات اخلاصة في 
مجم��ع النب��ي يون��س الواقع ف��ي منطقة 

النهروان ببغداد .
وقال مدير املستشفى الدكتور ضياء كاظم 
جب��ر ان املستش��فى ق��ام بتوزي��ع ع��دد من 
الكراس��ي املتحرك��ة والع��كازات املتنوع��ة 
اضافة الى الياخ��ات الطبية واحزمة الظهر 
، مبيناً ان التوزيع  جاء للتخفيف من معاناة 
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة وه��ي مس��ؤولية 
وطنية وانس��انية جتاه هذه الش��ريحة التي 

عانت من بطش العصابات االرهابية .

بغداد - الصباح الجديد:

للمناف��ع  الرميل��ة  صن��دوق  أجن��ز 
اجملتمعي��ة، العدي��د م��ن املش��اريع 
خ��ال ع��ام 2016 ، الت��ي تصب في 
خدمة اجملتمعات احمللية التي تسكن 
بالق��رب م��ن حق��ل الرميل��ة ، وقد 
تضمنت تلك املش��اريع إيصال املياه 
الصاحلة لاس��تعمال املنزلي الكثر 
م��ن 7,000 ف��رد ، وتدري��ب ع��دد من 
النس��اء إلكتس��اب مهارات جديدة 
ف��ي مركزمجتمع��ي متخصص ) مت 
تدريب 400 إمراة ال��ى االن(، وإفتتاح 
مرك��ز صحي جديد ف��ي قرية اخلورة 
إضاف��ة ال��ى إنش��اء ملعب��ني لكرة 

القدم.
إن صندوق الرميلة للمنافع اجملتمعية 
مخصص ملعاجلة إالحتياجات امللّحة 
وقرب  داخل  القاطن��ة  للمجتمعات 
حقل الرميل��ة النفطي وتقوم بادارة 
الصن��دوق هيئ��ة تش��غيل الرميلة 

التي تتولى بدورها تشغيل احلقل.
وقد مت إقرار جميع املشاريع بالتشاور 
والعمل بش��كٍل مباش��ر م��ع جلنة 
الرميل��ة اجملتمعي��ة املتكون��ة م��ن 
ش��يوخ القبائل احمللي��ني وممثلني عن 
كل من ش��ركة نف��ط اجلنوب وهيأة 
تش��غيل الرميلة إضافة الى ممثلني 
البص��رة  محافظ��ة  مجل��س  ع��ن 
ومكتب احملافظ واجمللس البلدي احمللي 
، كما مت تنفيذ العديد من املش��اريع 

حل��د االن ومت التخطيط الجن��از املزيد 
من االعمال في املستقبل. 

وبه��ذا الص��دد ص��رح مدي��ر هيئة 
تش��غيل الرميل��ة ع��ن ش��ركة بي 
ب��ي )BP( أريال فل��ورس قائاً  »تلعب 
الرميل��ة دوراً مهماً في حياة العديد 
م��ن الناس ف��ي املنطق��ة من خال 
توفي��ر ف��رص العم��ل والتعاقد مع 
الش��ركات احمللية ناهيك عن حتقيق 
عوائد مالية كبيرة الى العراق ، كما 
اننا ن��درك بان لدينا دورٌ نلعبه لدعم 
اجملتمعات حيث نعمل. وعملت هيأة 
تش��غيل الرميلة م��ع اصدقائنا في 
اجملتمعات احمللية طوال العام املاضي 
، للتع��رف عل��ى اهم املس��ائل التي 
تهمه��م وتق��دمي افضل مس��اعدة 

ممكنة حيالها.«
تطلب إيصال املي��اه الى قرية اخلورة 
العمل مع مديرية ماء البصرة لبناء 
محطة ض��خ مياه جديدة على قناة 
البدع��ة ومد أنبوب بط��ول 2.5 كم 
إليصال املي��اه الى محط��ة معاجلة 
املياه املوجودة اص��ًا والتي خضعت 
الحقاً لعميلة تطوير موسعة لرفع 
س��عتها وكفائتها الى جانب إنشاء 
ش��بكة أنابيب جدي��دة لتوزيع املياه 

داخل القرية.
يحص��ل أفراد قرية اخل��ورة اآلن على 
ش��بكة  بواس��طة  انظ��ف  مي��اه 
م��ن االنابي��ب وه��ذا حتس��ن كبي��ر 
مقارن��ًة باملياه املاحل��ة غير الصاحلة 
لاس��تعمال املنزل��ي الت��ي كان��ت 

تصله��م م��ن إح��دى قنوات ش��ط 
الع��رب ، وفيما يخص ه��ذه املبادرة 
صرحت اللجن��ة اجملتمعية للرميلة 
بالق��ول  »لق��د عان��ى مجتمعن��ا 
لسنني عديدة بس��بب إنعدام املياه 
الصاحل��ة لإلس��تعمال املنزلي ، ومما 
ال ش��ك فيه ان هذا املش��روع سوف 
يرف��ع م��ن مس��توياتنا املعيش��ية 
والصحي��ة ، وبالنياب��ة ع��ن جميع 

السكان، نُعرُب عن شكرنا وإمتناننا 
الى هيئة تشغيل الرميلة الجناز هذا 

املشروع.«
وعلى صعيد آخر، ش��هد عام 2016 
جتديد وتوسيع مركز التدريب النسوي 
في اخلورة الذي افتتح ابوابه في عام 
2015 بتموي��ل من صن��دوق الرميلة 
للمناف��ع اجملتمعي��ة وذلك من خال 
اضافة روضة لاطف��ال تقدم حالياً 

رعاية الكث��ر من 70 طفاً، باإلضافة 
ال��ى فص��ول تقوية دراس��ية لثاثة 
عش��ر طف��اً آخرين، وذل��ك لضمان 
متك��ن اإلمهات من حضور فصولهن 
الدراسية بينما يتم رعاية أطفالهن 
في الوق��ت عينه. وحصلت أكثر من 
400 إمرأة حتى يومنا هذا على تدريب 
متنوع في  مج��االت حرفية محددة 
واحلاق��ة  والتصمي��م  كاخلياط��ة 

والتجميل واحلرف اليدوية الى جانب 
دروس ف��ي مح��و األمية واحلاس��وب 
وحقوق اإلنسان. كما تُباع املنتوجات 
التي تصنعها تلك النس��وة اآلن في 
األس��واق احمللية واملتجر الواقع داخل 

مقر هيأة تشغيل الرميلة.
وفي هذا الصدد حتدثت مديرة املركز 
النس��وي ف��ي قري��ة اخل��ورة قائلة: 
»لدين��ا العدي��د م��ن األمثل��ة على 
التجارب الناجحة ألفرادٍ ساعدناهم 
على اكتساب مهاراٍت جديدٍة. كانت 
إح��دى املتدربات في املركز النس��وي 
من افض��ل االمثلة عل��ى ذلك فقد 
تعلم��ت اخلياطة وتخرجت بش��كل 
س��ريع من الصف األول ال��ى الثاني 
وعملت بشكل دؤوب وقامت بخياطة 
مابس وصن��ع الع��اب جميلة. وقد 
قرر املركز اآلن تبني أفكارها املبدعة 
وتوظيفها كمدربة في املركز. يقوم 
هذا املركز حقاً بصنع فارق كبير في 
حياة أفراد اجملتمع كما فعل مع تلك 

املرأة.«  
تضمنت املش��اريع االخرى لصندوق 
الرميل��ة للمناف��ع اجملتمعي��ة لعام 
2016، إفتتاح مرك��ز اخلورة الصحي 
اجلديد ال��ذي يقدم الرعاية الصحية 
للمجتمع بش��كل موس��ع ملا يقرب 
من 10,000 فرد. مت افتتاح هذا املركز 
في أيلول املاضي ليسجل منذ بداية 
إفتتاحه حوالي 186 زيارة إس��بوعياً. 
كما اطلق املرك��ز مبادرة لزيارة أفراد 
اجملتم��ع ف��ي منازلهم عن��د احلاجة 

لتنس��جم  املب��ادرة  ه��ذه  تأت��ي  إذ 
م��ع برنام��ج الرميل��ة للمتطوعات 
الصحي��ات الائي يقم��ن بنحو 400 
زي��ارة منزلية في الش��هر عن طريق 
ش��بكة م��ن املتطوع��ات تضم 20 
العائ��ات حول  لتثقيف  متطوع��ة 

االمور الصحية.
الرميل��ة  قريت��ي  اس��تفادت  كم��ا 
والس��كك ف��ي منطق��ة الرميل��ة 
الشمالية من العديد مشاريع البنى 
التحتية، كتطوير املدارس والشوارع 
واملتنزه��ات العامة وتق��دمي خدمات 
جمع النفايات بشكٍل منتظم. كما 
مت إنشاء ملعبني حديثني لكرة القدم 
ومنش��آت رياضية خلدمة اجملتمعات 
م��ع اقام��ة دورات تدريبي��ة من قبل 
م��درب كرة الق��دم احملترف الس��يد 
صادق الوحيلي مؤسس رابطة »كرة 
القدم لتغيير الع��راق« حيث تهدف 
تلك ال��دورات لتدريب اجلي��ل القادم 

من العبي كرة القدم العراقيني.
كم��ا عّلق عضو مجل��س محافظة 
البصرة رئي��س جلنة النف��ط والغاز 
علي ش��داد الفارس قائ��اً »نقطف 
الي��وم ثم��ار العم��ل املش��ترك بني 
شركة نفط اجلنوب وهيئة تشغيل 
الرميل��ة والس��لطات احمللي��ة وجلنة 
الرميلة اجملتمعية والذي عاد بالنفع 
الكبير على الس��كان احملليني  ، وأود 
أن اعب��ر ع��ن ش��كري وإمتناني الى 
جميع الذين عملوا واس��هموا بجٍد 

لضمان حتقيق تلك املشاريع.«

تقرير

هيئة تشغيل حقل الرميلة النفطي تدعم المجتمعات المحلية 
جهزتها بالمياه والمبادرات الصحية والتدريب 

جانب من االفتتاح

»الوادي« يبحث إعداد ورقة عمل 
مؤتمر تنمية الموارد البشرية 

صحة الرصافة تتبنى إيواء
 المتشردين من كبار السن 

بغداد - الصباح الجديد:
تس��لمت وزارة الصح��ة 15 عجلة 
اس��عاف بجمي��ع جتهيزاته��ا عبر 
العاملي��ة م��ن  الصح��ة  منظم��ة 

برنامج األغذية العاملي لامم املتحدة 
دعما جلهود الوزارة الغاثة واسعاف 

احلاالت الطارئة في املوصل .
واوض��ح الناط��ق الرس��مي للوزارة 

الدكت��ور احم��د الردين��ي ان ذل��ك 
الدعم جاء استجابة لطلب الوزارة 
م��ن اج��ل دع��م جهوده��ا الرامية 
واملس��تمرة املرافقة لعمليات حترير 

مدنن��ا م��ن دن��س داع��ش االرهابي 
بش��تى قواطع العمليات والسيما 
تل��ك  وماصاح��ب  نين��وى  قاط��ع 
العملي��ات من نزوح وجرحى نتيجة 

لاره��اب  العدائي��ة  السياس��ة 
واتخاذه��م  املدني��ني  واس��تهداف 

كدروع بشرية . 
واض��اف الرديني ان تل��ك العجات 

ستسهم في تعزيز رعاية املصابني  
ف��ي اخلط��وط األمامي��ة وضم��ان 
إحالته��م في الوقت املناس��ب إلى 

املستشفيات امليدانية . 

العراق يتسّلم 15 سيارة إسعاف عبر المنظمة العالمية 



متابعة الصباح الجديد

اختت��م وزي��ر التخطي��ط الدكت��ور 
س��لمان اجلميل��ي والوف��د املراف��ق 
له زي��ارة رس��مية جلمهورية الصني 
الش��عبية بح��ث خاللها م��ع كبار 
املس��ؤولني الصينيني اس��س تطوير 
البلدي��ن  ب��ني  الثنائي��ة  العالق��ات 
وامكانية االس��تفادة م��ن الطاقات 
االئتماني��ة واملالي��ة املتوف��رة  ل��دى 
اجله��ات الصيني��ة  لدع��م عملية 

االعمار.
وكان الوزي��ر قام بزي��ارة للصني على 
رأس وف��د رفيع املس��توى ضم عددا 
م��ن امل��الكات املتقدمة ف��ي الوزارة 
تلبي��ة لدعوة رس��مية م��ن اجلانب 
الصين��ي ج��رى خاللها اج��راء عدد 
من اللقاءات املهمة مع املس��ؤولني 
الصيني��ني لبح��ث اس��س تطوي��ر 

العالقات الثنائية بني البلدين .
ال��ى ذل��ك زار الوزير ش��ركة هواوي 
أقس��امها  ف��ي  وجت��ول  الصيني��ة 
بامل��الكات  والتق��ى  ومكاتبه��ا 
االدارية للش��ركة وبحث معهم في 
امكاني��ة تقدمي الش��ركة املزيد من 
الدعم للع��راق في اجملاالت التدريبية 
ومج��االت  واالمني��ة  والتقني��ة 

الصناعة والنفط.
واك��د الوزي��ر خ��الل الزي��ارة اهمية 
تطوير العالقات واالفادة من التجربة 
الصينية في جميع اجملاالت ، مبينا ان 
الع��راق وبعد االنتهاء من حترير ارضه 
من االرهاب سيكون بحاجة للكثير 
من اجلهود والدعم في جميع اجملاالت 
الس��يما ف��ي مج��ال ع��ادة االعمار 
واالس��تقرار للمناطق احمل��ررة ودعم 
جهوده التنموية وتفعيل القطاعات 
االقتصادي��ة املهم��ة وتعزي��ز تل��ك 
اجله��ود بتطوي��ر قط��اع االتصاالت 

وتوفير البيئة االمنية املستقرة.
ال��ى ذلك ابدى املدير العام لش��ركة 
ه��واوي اس��تعداد ش��ركته  لتقدمي 
كل ان��واع الدع��م لتمك��ني العراق 

من اع��ادة  عملي��ة البن��اء واالعمار 
ملدنه السيما في دعم توجهات وزارة 
التخطي��ط لبن��اء منظوم��ة االمن 
وام��ن املعلومات ومراكزها التي تعد 
ذات اهمي��ة في مج��ال تأهيل البنى 
االلكتروني��ة  للحكوم��ة  التحتي��ة 

ومشروع  املدن االمنة  والذكية .. 
كم��ا ابدى مدير عام  ش��ركة هواوي 
استعداد شركته  لتقدمي  التقنيات 
احلديث��ة لدعم عم��ل اجلهاز املركزي 
لالحصاء من خ��الل تصنيع االجهزة 
الف��رق  تس��اعد   الت��ي  اللوحي��ة 
الي��ات  تخط��ي  عل��ى  االحصائي��ة 

االس��تمارة الورقي��ة والتح��ول الى 
االلي��ات  االلكترونية التي تس��اعد 
على توفير معلومات دقيقة وموثقة 
قابل��ة للقي��اس  ومس��يطر عليها 
م��ن خالل اعتم��اد الي��ات  مختلفة 
مثل البصم��ة العش��رية او بصمة 
العني وغيرها .. فضال عن اس��تعداد 
التخطي��ط  وزارة  الش��ركة لدع��م 
باالمكان��ات التدريبي��ة والتأهيلي��ة 
بش��قيها  االكادمي��ي والعمل��ي من 
خالل االستفادة من اجلامعة التقنية 
التابعة للشركة التي متنح شهادات 
اولي��ة وش��هادات علي��ا ف��ي مجال 

االتصاالت  وتقنيات املعلومات  وفي 
مج��ال التدري��ب املهني  وال��دورات 
القصي��رة  واملتوس��طة  التي متنح  
التدريب واملؤهالت الكافية للتعامل 

مع  التكنولوجيا احلديثة. 
كما جرى خالل زيارة وزير التخطيط 
امكاني��ة  بح��ث  ه��واوي  لش��ركة 
اسهام الش��ركة للتعاون مع الوزارة 
ف��ي مج��ال  نص��ب جه��از  العرض  
الكبي��ر  ال��ذي تعم��ل ال��وزارة على 
انش��ائه  لعرض البيانات االحصائية  
والتخطيطية او مايعرف بالس��اعة 

السكانية .

م��ن جانب اخ��ر زار وزي��ر التخطيط 
شركة سيو شور الذراع االستثماري 
للص��ني والتق��ى مديرها الع��ام ليو 
لون��غ وبح��ث مع��ه ف��ي امكاني��ة 
االس��تفادة م��ن امكانات الش��ركة 
املذك��ورة في دعم توجه��ات العراق 
التنموي��ة وعملي��ات اع��ادة االعمار 

واالستقرار للمناطق احملررة.
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  اب��دى  وق��د 
اس��تعداد اجلان��ب الصين��ي لتقدمي 
الدعم للحكومة العراقية الس��يما 
ف��ي مج��ال توفي��ر الدع��م املال��ي 
واالئتمان��ي للمش��اريع الت��ي تنوي 

احلكوم��ة العراقي��ة تنفيذه��ا ف��ي 
مجال اعادة االعمار والبنى التحتية 

وتوفير التقنيات احلديثة.
واك��د الوزي��ر على ض��رورة واهمية 
الصيني��ة  الش��ركات  اس��هام 
اع��ادة  عملي��ات  ف��ي  الرصين��ة 
االعمار، داعيا اجلان��ب الصيني الى 
تق��دمي عروضه��م. ف��ي ه��ذا اجملال 
برسالة رس��مية تتضمن تفاصيل 
ه��ذه الع��روض وطبيعة الش��روط 
والضمان��ات املطلوب��ة م��ن العراق 
ليتسنى للجانب العراقي دراستها 

وبيان املوقف بشأنها. 
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آراء وأفكار 
واثق الجابري*

أكد وزير 
التخطيط أن 
العراق وبعد 
االنتهاء من 
تحرير أرضه من 
اإلرهاب سيكون 
بحاجة لدعم 
جهوده التنموية 
وتفعيل القطاعات 
االقتصادية 
المهمة وتطوير 
قطاع االتصاالت 

تطوير سبل التعاون التقني واألمني واإلعمار

زار شركتي هواوي وسيوشور االستثمارية 

العراق يبحث مع الصين تطوير سبل التعاون التقني واألمني واإلعمار

األغلبية الوطنية 
حاجة من يشكلها ؟!

 املش��كالت واألزمات؛ مسائل طبيعية تدعو للبحث عن 
حلول، واإلس��تفادة من جتربتها؛ ومن حلولها ومراجعتها 
يُرس��م مس��ار القوى السياس��ية؛ لتوجيه البالد الى بَرٍّ 
أمانها، وعند أكتشاف خلل ومعوقات هي دعوة    إلعادة 
احلسابات وإنتهاج إصالح، ولكن ما يعوق؛ هو ذاك اجلمود 
السياس��ي، والتصلب الفكري، وحتجر بعض الساس��ة 

على كراسيهم.
لعل الكل يتحدث عن اإلصالح؛ ساس��ة ونخب ومواطن، 
ولك��ن كل األط��راف مش��تركة ف��ي طبيعة املش��كلة 

واحللول.
عندما يتحدثون؛ يطلبون نظاما سياس��يا قوميا وميقتون 
احملاصص��ة والطائفي��ة والتعنص��ر، وتوج��ه اإلتهامات 
لألح��زاب، والواقع تش��عب وإنقس��ام أحزاب وش��عارات 
مستنس��خة ومتضارب��ة ، تفق��د كثي��ر منه��ا الرؤي��ة 
واملنطلقات واملتبنيات؛ ال��ى أن إعتقد بعضهم أن إدعاء 
اإلس��تقاللية؛ أسهل الطرق لكس��ب رضا املواطن، ومن 
ث��م توالى ش��عار دول��ة مدني��ة، وفي داخلهم إس��قاط 
منافس��يهم وما دونهم، وعلى هذه األطروحات تنقسم 

مكونات الشعب.
تُطرح عدة أفكار عن شكل احلكومة، ولعل أكثرها رواجاً؛ 
األغلبي��ة السياس��ية أو الوطني��ة، العاب��رة للمكونات، 
وكلها تعني حكومة أغلبي��ة ومعارضة، وتعني إصالحا 
للتجارب السابقة بالتوافقات واإلتفاقات التي تقتضيها 
املصلحات واحلس��ابات الضيقة ، وال يقتصر احلديث عن 
النخب والطبقة السياس��ية؛ بل يتعداه��ا الى جمهور 
متأث��ر ومنق��اد لطبيع��ة اخلطاب��ات، ويطلب  م��ن قواه 
السياس��ية؛ املش��اركة في مواقع وأن كانت ال تهش وال 

تنش وجملرد الشكلية.
 تس��تعمل أغل��ب الكتل طرق��ا غير طبيعي��ة، وتعتمد 
التخندق الطائفي واحملاصصي، وبذاك ال تؤس��س لنظام 
وحكوم��ة عل��ى منهج  ت��داول الدميوقراطية، وتقس��م 
ال��وزارات حس��ب الض��رورات احلزبية، ولصاح��ب املقعد 
او املقعدي��ن تعوي��ق الق��رارات؛ بحكوم��ة ضعيفة غير 
منسجمة؛ فاقدة للتفاعل وتسابق االغلبية مع األقلية، 
وعلى هذا الس��ياق يُقس��م النظام الرقابي، أو تُسعمل 
الس��لطة الرقابية ف��ي النزاع��ات السياس��ية، ويبقى 

التدافع يدور حول املواقع األكثر مركزية.
إن تش��كيل حكومة أغلبية منسجمة ال يُختلف عليه 
عل��ى اهمية الوصول لها، واخلروج من مطبات الطائفية 
واحملاصصة، ولكن كثيرين ممن يتحدثون عن تقومي النظام 
السياس��ي؛ ال يقبل��ون ألنفس��هم أن يكون��وا في صف 
املعارض��ة، وهم من يعرقل احلكومة  من داخل صفوفها، 
وإالّ ل��و كان قب��ول ل��دور املعارضة؛ لقبل م��ن يعترض أو 
يختلف أن يكون بها، ويأخذ األمور بطبيعية ويعده واجبا 
وعم��ال متكامال ، وليس عقوبة أو أقصاء،  وال حكرا على 

أحد ملمارسة دور معارضة او حكومة.
َمْن يتحدث عن إصالح نظام سياسي؛ فالبد أن يكون جزء 
م��ن إصالحه، ويعد أي دور له س��واء معارض او حكومة؛ 

جزء مكمل لآلخر.
كان��ت حكوم��ة التوافق والش��راكة حاج��ة مرحلة، 
وحاج��ة املرحلة املقبل��ة حكومة األغلبية؛ بش��روط 
تضمن س��قف الدستور وضمان مش��اركة املكونات؛ 
حي��ث تُقس��م كل مك��ون ال��ى أغلبي��ة ومعارضة، 
وبذل��ك  تضمن جمي��ع األطراف املش��اركة، وال يحق 
ل��ه التكش��ي م��ن التهمي��ش والعقوب��ة، ويتحقق 
إستقالل القرار احلكومي عن احلزبية، والسعي حميم 
لبن��اء الدول��ة املدنية، وتك��ون احلكومة منس��جمة 
العمل وهي تخش��ى  مراقبة املعارض��ة، وأهم عامل 
لتحقي��ق األغلبي��ة؛ أن تك��ون وطني��ة ممثل��ة ل��كل 
املكونات؛ منس��جمة بقواها الوطني��ة،  وبذا يتحرك 
اجلمود السياس��ي، وال ميكن إعتب��ار احلكومة إحتكارا 
للس��لطة او تآمرا على الش��عب، ومن يُريد العمل او 
اإلصالح واإلعتراض؛ عليه الس��عي بأدوات دس��تورية، 
ولكن الس��ؤال األهم حكوم��ة األغلبية الوطنية من 

يشكلها؟!

*كاتب عراقي

بغداد - الصباح الجديد:
أطلقت مجموعة زين فعاليات منتداها 
للح��وار التنظيم��ي، والذي تس��تعرض 
في��ه مع ش��ركاتها التابع��ة التحديات 
والسياس��ات التنظيمي��ة ف��ي صناعة 
االتصاالت، وبحث آليات وس��بل التعاون 
م��ع الهيئ��ات التنظيمي��ة في أس��واق 

منطقة الشرق األوسط.
وذك��رت اجملموعة في بي��ان صحفي لها 
أن املنت��دى مس��تمر عل��ى م��دار ثالثة 
أيام، يس��تعرض املمارسات التنظيمية، 
املعلوم��ات  تكنولوجي��ا  دور  وتنام��ي 
واالتص��االت، والدور املؤث��ر والفعال الذي 
أحدثته في كاف��ة مجاالت احلياة، والذي 
يتطلب ب��دوره لوائح تنظيمية إقليمية 
تقابل الطفرة الكبي��رة التي حدثت في 
هذا القطاع احليوي، ومن أهمها اخلدمات 

الرقمية.
وأف��ادت اجملموع��ة الت��ي متل��ك وتدير 8 
ش��بكات اتصاالت متطورة في الش��رق 
األوس��ط وأفريقيا أنه��ا تتوقع املزيد من 
التعاون بني الشركات املشغلة والكيانات 
احلاكمة للسياسات التنظيمية، لتحديد 
املبادئ األساسية للتوجهات األخيرة في 
صناع��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات، وذلك 
للوص��ول إلى أفضل األط��ر التنظيمية 

والتشريعية التي ستتواءم معها.
وكش��فت زي��ن أن جوانب التق��دم على 
الصعي��د التش��ريعي والتنظيم��ي في 
صناعة االتصاالت باتت تكتسب أهمية 

متزاي��دة، وذل��ك بالنظ��ر إل��ى القضايا 
واملس��تجدات الت��ي تثار بش��أن أطياف 
الت��رددات، جنب��ا إلى جنب م��ع التقارب 
املتزايد الذي يش��هده قط��اع االتصاالت 
مع قطاع��ات أخرى عدي��دة، مبا في ذلك 
اخلدمات املالية، الرعاية الصحية، اإلعالم 
االجتماعي، اخلدمات التعليمية، وحلول 
امل��دن الذكية، ولهذا فإنه من املهم جدا 
بالنسبة لش��ركات االتصاالت أن تتبنى 
نهجا اس��تباقيا من أجل املش��اركة في 
إعداد بيئات تنظيمية تدفع وتدعم هذا 

التطور.
وتنظ��ر مجموع��ة زين إل��ى التحديث 
التنظيمي في أس��واق املنطقة بنظرة 
بالغ��ة األهمية، حيث ترى أنه يس��اعد 
في دفع عجلة النمو واالستقرار، حيث 
س��يقوم بدور فعال في تش��جيع مزيد 
من االس��تثمار ف��ي ش��بكات النطاق 
العري��ض النقالة في منطقة الش��رق 
األوس��ط، وله��ذا تأم��ل اجملموع��ة من 
هيئ��ات االتص��االت حتدي��ث قوانينه��ا 
التنظيمي��ة، وسياس��اتها الضريبي��ة 
الس��وق  املنظم��ة آللي��ات  والقواع��د 

املفتوح، والتطور في التحول الرقمي. 
وق��ال رئي��س العملي��ات التنفيذي في 
مجموع��ة زي��ن س��كوت جيجينهامير 
»بالنظ��ر إل��ى اخلطوات الكبي��رة التي 
تخطوه��ا دول��ة الكوي��ت عل��ى طريق 
رس��م سياس��تها التنظيمي��ة، تأت��ي 
أهمي��ة انعق��اد ه��ذا احل��دث، فدول��ة 

الكويت ليست فقط السوق الرئيسية 
جملموع��ة زي��ن، ب��ل ه��ي أيض��ا موطن 
أنش��طتها، ومن ه��ذا املنطل��ق فإنها 
حتتل مكان��ة اس��تراتيجية مهمة في 

مجمل عملياتها.«
ويضي��ف جيجينهامير »إن املناقش��ات 
واملقترحات التي ستش��هدها فعاليات 
هذا املنتدى ستس��مح لنا ب��أن نتبادل 
عل��ى  الض��وء  نس��لط  وب��أن  ال��رؤى 

التط��ورات التنظيمي��ة احلاصل��ة في 
أسواق املنطقة.«

 وأفاد سكوت بقوله »إن إحدى أولويات 
الهيئ��ات التنظيمي��ة ف��ي املنطق��ة 
ينبغ��ي أن تكون كيفية معاجلة قضايا 
إصدار التراخيص، ألن هذا األمر مطلبا 
أساس��يا ألي س��وق يتس��م مبع��دالت 
اخت��راق مرتفعة، فش��ركات تش��غيل 
خدمات االتص��االت حول العالم تواجه 

حالي��ا تهدي��دات قادم��ة م��ن من��اذج 
تش��غيلية أخري، مب��ا في ذل��ك مزودي 

خدمات ال� OTT على سبيل املثال.«
وأك��د جيجينهامي��ر بقول��ه »القوانني 
والتش��ريعات التنظيمي��ة هي قضية 
مهم��ة حتك��م قطاعن��ا، ونح��ن نقوم 
باإلمتثال لكاف��ة القرارات واللوائح، وال 
س��يما أن نهجن��ا وتنفيذن��ا االبتكاري 
الرقم��ي  احلي��اة  من��ط  الس��تراتيجية 

اخلاصة بنا تضعنا في طليعة تطورات 
صناعة االتصاالت على مستوى أسواق 

املنطقة.«
 وم��ن جانب��ه ق��ال الرئي��س التنفيذي 
للشؤون التنظيمية في مجموعة زين 
الدكت��ور أندرو أروجولو »إن السياس��ة 
التنظيمي��ة الفعال��ة ميكن أن ترس��ل 
إشارة إيجابية إلى املستثمرين مفادها 
أن��ه م��ن املمك��ن تعزي��ز التطلع��ات 
املس��تقبلية لقطاع االتص��االت، وفي 
الوق��ت ذاته رفع ع��بء كبير عن كاهل 
الدولة، وخصوصا في هذا الوقت الذي 

يشهد انخفاضا في أسعار النفط.«
وأضاف أروجول��و قائال »من أجل ضمان 
أن تبقى مجموع��ة زين ممتثلة للبيئات 
التنظيمي��ة التي تتطور س��ريعا، فإن 
ه��ذا يتطل��ب الق��درة عل��ى التعامل 
م��ع قضايا حرجة متع��ددة مبا في ذلك 
أحكام وشروط التراخيص، كما أنه ميتد 
وصوال إلى تطوير فرص جديدة للتوسع 
واالس��تثمار، لذا فإنه من املهم ملمثلي 
اجملموعة وش��ركاتها التابعة أن يلتقوا 
بانتظ��ام، وأن يتبادل��وا في م��ا بينهم 
أحدث التطورات في قطاع االتصاالت«.

فالوص��ول إل��ى ش��بكة اإلنترنت آخذ 
ف��ي التحول إلى ض��رورة حيوية للناس 
ف��ي املنطق��ة، مثلم��ا ه��و احل��ال في 
أرج��اء العالم، ولذل��ك ينبغي أن تدعم 
احلكومات مشغلي شبكات االتصاالت 
ع��ن طري��ق صياغ��ة لوائ��ح تنظيمية 

داعمة ومرنة بحيث تش��جع مشغلي 
الش��بكات على اإلس��تثمار، وتوس��يع 
نطاق التغطية، وتوفير خدمات اإلنترنت 
بأسعار معقولة وفي املتناول، حيث أن 
واحلكومات  والش��ركات  املس��تهلكني 
حتدي��ث  م��ن  جميع��ا  سيس��تفيدون 
القواعد التنظيمية من أجل ضمان أن 
تك��ون اخلدمات محكومة بنفس القدر 

من املرونة.
يذكر أن فعاليات املنتدى س��تركز على 
ع��دة قضاي��ا م��ن بينه��ا التحديث��ات 
التنظيمي��ة، حتس��ني كف��اءة تكاليف 
صناع��ة االتص��االت، ومتك��ني اخلدمات 
املنت��دى  يس��تهدف  كم��ا  الرقمي��ة، 
االس��تمرار في إع��داد كف��اءات عالية 
ف��ي اإلدارات التنظيمي��ة جملموعة زين 
للمس��اهمة في  التابعة،  وش��ركاتها 
وضع، ومناقش��ة سياسات وتنظيمات 
ذات فعالي��ة عالي��ة في أس��واق الدول 
ه��ذا  ويجم��ع  فيه��ا،  تتواج��د  الت��ي 
احلدث ممثلني للش��ؤون التنظيمية من 
كاف��ة أس��واق مجموع��ة زي��ن، فضال 
ع��ن متحدث��ني خارجيني من ش��ركات 
استش��ارية، وش��ركات بيع وتس��ويق، 
 ArThur« :وشركاء اس��تراتيجيني، مثل
 D. LiTTLe«،«AeThA«، »AnALysys

 MAsOn«، »CuLLen inTernATiOnAL«،
 «DeteCon COnsuLTing«، »HuAwei«،
VODAfOne»«، واالحت��اد العاملي للهواتف 
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»زيـن« تحديـث التشريعـات التنظيميـة الحكوميـة 
يعـزز حمايـة استثمـارات شركـات االتصـاالت 

متابعة الصباح الجديد:
أكدت الشركة العامة لصناعات 
النس��يج واجللود إحدى شركات 
وزارة الصناع��ة واملعادن جاهزية 
اخلاص��ة  اإلنتاجي��ة  خطوطه��ا 
بإنتاج ش��تى املنتج��ات الطبية 
لتلبية احتياج��ات وزارة الصحة 
األخ��رى  احلكومي��ة  واجله��ات 
والسوق احمللية من هذه املنتجات 
كما أعلنت ع��ن إنتاجها اجلديد 
وألول م��رة م��ن ح��ذاء اخلدم��ة 
العس��كري . وب��ني مدي��ر املركز 
اإلعالم��ي في الوزارة عبد الواحد 
علوان الشمري بأن الشركة على 
أمت االس��تعداد إلنت��اج املنتجات 
التي حتتاجها  املتنوع��ة  الطبية 
وزارة الصح��ة بطاق��ات عالي��ة 
تنفي��ذا  قياس��ية  ومواصف��ات 
لق��رار اللجن��ة االقتصادي��ة في 
مجلس الوزراء الذي يلزم اجلهات 
املنتج��ات  بش��راء  احلكومي��ة 
الطبي��ة املنتج��ة ف��ي معام��ل 
لصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 

وايق��اف  واجلل��ود  النس��يج 
االس��تيراد ، مؤك��دا على أن هذا 
القرار خط��وة باالجتاه الصحيح 
لدع��م الصناعة احمللي��ة واملنتج 
س��اعية  ال��وزارة  وان  الوطن��ي 
حلماية ودعم منتجات شركاتها 
كافة مب��ا يضمن دميومة العجلة 

الصناعية في البالد . 
في س��ياق آخ��ر أعلن الش��مري 
عن متكن الشركة وألول مرة من 
إنتاج ح��ذاء اخلدمة العس��كري 
بطريقة احلقن في موقع الدباغة 
التابعة ملصنع اجللدية وبطاقات 
إنتاجي��ة عالية ، مش��يرا إلى أن 
طريق��ة اإلنت��اج ه��ذه تع��د من 
أحدث الطرق املعتم��دة في دول 
العال��م إلنتاج األحذي��ة املدنية 

والعسكرية والطبية . 
عل��ى صعي��د متص��ل أعلن��ت 
الش��ركة العام��ة للمنتوج��ات 
الغذائي��ة إح��دى ش��ركات وزارة 
ق��رب  واملع��ادن ع��ن  الصناع��ة 
زي��ت  إنت��اج  مش��روع  إكم��ال 

الطعام في مصن��ع اإلمام علي 
الهادي )ع( في محافظة ميسان 
بعد استحصال موافقة اللجنة 
االقتصادي��ة في مجل��س الوزراء 
بتدخل  املش��روع  عل��ى إكم��ال 
ومتابعة مباش��رة م��ن قبل وزير 
املهن��دس  واملع��ادن  الصناع��ة 

محمد شياع السوداني . 
وأكد الش��مري عل��ى أن العمل 
متواص��ل إلجن��از أعم��ال نص��ب 
وتشغيل خط انتاج زيت الطعام 
التقني��ات  أح��دث  وف��ق  عل��ى 
املس��تعملة في العال��م إلنتاج 
م��ادة زي��ت الطع��ام مبواصفات 
عالي��ة وبطاقة إنتاجي��ة تتراوح 
مابني )40 إلى 50( الف طن سنويا 
، مش��يرا إلى أن هذا املشروع من 
املش��اريع املهم��ة التي تس��عى 
الشركة جاهدة الكمالها بأسرع 
وق��ت ممك��ن الهميت��ه الكبيرة 
في س��د جزء م��ن احلاجة احمللية 
وتشغيل األيدي العاملة وحتقيق 

العوائد املالية . 

اعالم المحافظة 
املهن��دس  واس��ط  محاف��ظ  اطل��ع 
مالك خلف وادي خ��الل جولة تفقدية 
بعد منتص��ف الليلة املاضي��ة برفقة 
قائممق��ام قضاء ب��درة ومدي��ر ناحية 
جص��ان ومديراملوارد املائية في واس��ط 
للمناطق احلدودية مع ايران ضمن قضاء 
ب��درة للوق��وف عل��ى تداعيات س��يول 
االمط��ار االتية م��ن اجتاه اي��ران صوب 
كالل ب��درة . واطلع احملافظ على اوضاع 
اهالي منطقة )مجيبل��ة( واالطمئنان 
عل��ى احوالهم وتع��رف عل��ى مقادير 
مناسيب املياه اجلارية في الكالل والتي 

بلغت نح��و ) ١٢٠٠م٣/ثا ( ووجه الوادي 
ببذل اجلهد في اج��راء حمالت التدابير 
االحترازية التي جتريه��ا الدوائر املعنية 

واجلهات ذات العالقة ، واالس��تعداد الي 
ط��اريء قد يحص��ل واتخ��اذ االجراءات 

املناسبة له .

بغداد - الصباح الجديد:
احتف��ل الع��راق ممث��ال بوزي��ر النقل 
مبناس��بة  احلمامي  فنج��ان  كاظ��م 
اليوم العاملي لألرصاد اجلوية في مقر 
الهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد 
الزلزال��ي ببغداد بحض��ور مدير عام 

الهيئة وعدد م��ن املدراء العامني في 
الوزارة وعدد من املنتسبني.

وأكد الوزير في كلمة له خالل احلفل 
»انن��ا س��عداء الي��وم بتواجدن��ا بني 
ابنائن��ا الذي��ن بذلوا جه��ودا علمية 
بالي��وم  يحتفل��ون  وه��م  وعملي��ة 

العاملي لألرصاد اجلوية من اجل اطالع 
الرأي الع��ام باملتغيرات املناخية التي 
تطرأ على احلالة اجلوية في البالد عبر 
تطبي��ق جميع االلتزام��ات والقوانني 
الدولية كون الع��راق العضو الفاعل 

في منظمة األرصاد العاملية.

العراق يحتفل باليوم العالمي لإلرصاد الجوي

الصناعة والمعادن تلبي احتياجات وزارة 
الصحة من منتجاتها الطبية  

محافظ واسط يّطلع على تداعيات
 سيول األمطار اآلتية من إيران 
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صوفيا ـ رويترز:
ب��دأ الناخبون ف��ي بلغاريا امس األح��د التصويت 
ف��ي انتخابات عام��ة مبكرة يتناف��س فيها حزب 
مواطنني من أجل تنمي��ة أوروبية لبلغاريا املنتمي 
ليمني الوسط مع االشتراكيني الذين يقولون إنهم 
س��يوثقون العالقات مع روس��يا حتى إن كان ذلك 

يعني إغضاب شركاء بالدهم في االحتاد األوروبي.
ويتقدم ح��زب مواطنني م��ن أجل تنمي��ة أوروبية 
لبلغاري��ا، ال��ذي ينتمي ل��ه رئيس الوزراء الس��ابق 
بويكو بوريسوف )57 عاما(، في استطالعات الرأي 
بفارق بس��يط عن احلزب االش��تراكي الذي تزايدت 
شعبيته منذ أن فاز املرشح الذي دعمه وهو رومني 

راديف بالرئاسة في تشرين الثاني.
واس��تقال بوريس��وف في أعقاب فوز راديف مما أدى 
إلجراء ثال��ث انتخابات برملانية في البالد خالل أربع 

سنوات.

باريس ـ رويترز:
كس��ب إميانوي��ل ماكرون املرش��ح األوف��ر حظا في 
انتخابات الرئاس��ة الفرنس��ية تأييدا آخر ملس��عاه 
امس األحد إذ قرر تس��عة أعضاء مبجلس الش��يوخ 
دعم��ه رغم انتمائه��م حلزب متحالف مع املرش��ح 

احملافظ فرانسوا فيون.
وينتمي املشرعون التسعة حلزب احتاد الدميقراطيني 
واملس��تقلني ال��ذي ينتم��ي ليمني الوس��ط وكتبوا 
ف��ي صحيف��ة )جورن��ال دي دميان��ش( األس��بوعية 
يقول��ون إنهم س��يدعمون ماكرون بس��بب موقفه 
املوالي ألوروبا وس��عيه لتجاوز االنقسام بني اليمني 

واليسار.
وقال��وا »طريق��ة إميانوي��ل ماك��رون ه��ي الطريقة 
الصحيحة. يري��د توحيد الناس، وفت��ح حوار جديد 

بني الشعب الفرنسي وممثليه.«
ويتص��در اآلن ماكرون الوزير الس��ابق ف��ي حكومة 
الرئيس فرانس��وا أولوند والسياسي املستقل الذي 
أسس حزب »إلى األمام« العام املاضي استطالعات 
الرأي إذ يتوقع أن يتغلب على زعيمة اليمني املتطرف 
مارين لوبان في جول��ة إعادة. لكن العدد الكبير من 
الناخبني الذين لم يحسموا أمرهم يعني أنه ال يزال 

من الصعب التكهن بنتيجة االنتخابات.
واستخدم مساعدو فيون مظلة امس االول السبت 
حلمايت��ه من بيض رش��قه به محتج��ون في جنوب 
غرب فرنس��ا م��ع تراجع نس��بة التأييد للمرش��ح 
احملاف��ظ أمام ماكرون ولوبان في اس��تطالعات الرأي 
قبل اجلولة األولى لالنتخابات املقررة في 23 نيسان.

هونج كونج ـ رويترز:
اختيرت كاري الم املسؤولة السابقة التي تدعمها 
بكني ملنص��ب الرئيس التنفيذي لهوجن كوجن امس 
األحد وسط اتهامات بتدخل صيني واحليلولة دون 
تولي منافس أكثر ش��عبية قد يكون أفضل لنزع 

فتيل التوتر السياسي.
وليس ملعظم س��كان هوجن ك��وجن البالغ عددهم 
7.3 مليون نس��مة دور في اختيار من يدير ش��ؤون 
املس��تعمرة البريطاني��ة الس��ابقة الت��ي عادت 
للحك��م الصين��ي ع��ام 1997. وتتول��ى »جلن��ة 
انتخابية، مكونة من 1200 ش��خص وكثيرون من 
أعضائها من املوالني لبكني وأنصار النظام القائم، 

اختيار الرئيس التنفيذي.
وس��تصبح الم أول إمرأة تش��غل منصب الرئيس 
التنفي��ذي لهوجن كوجن عندم��ا تتولى املنصب في 
أول متوز بعد فوزها بأصوات 777 عضوا من أعضاء 
اللجنة باملقارنة مع 365 صوتا ألقرب منافس��يها 
وهو جون تساجن املسؤول املالي السابق الذي تشير 
استطالعات الرأي إلى أنه يحظى بشعبية أكبر.

ووقعت بعض املناوش��ات أمام مرك��ز االقتراع بني 
محتجني والكثير من أفراد الشرطة الذين أقاموا 

احلواجز املعدنية إلبعاد املتظاهرين.
كما ل��وح املئات من أنص��ار الم باألعالم الصينية 

وهتفوا داخل وخارج املكان بعد إعالن فوزها.

اختيار »كاري الم« رئيسة 
تنفيذية جديدة لهونج كونج

الناخبون في بلغاريا يصوتون 
في انتخابات عامة مبكرة

تسعة أعضاء في مجلس الشيوخ 
الفرنسي يعلنون دعمهم لماكرون

متابعة الصباح الجديد:

حض��ت االمم املتح��دة ام��س االول 
الس��بت روس��يا وايران وتركيا على 
احلف��اظ على وقف اط��الق النار في 
سوريا في ضوء التصعيد العسكري 
ال��ذي كان آخ��ر فصول��ه مقتل 16 
مدنيا ف��ي قصف ج��وي لبلدة في 

الغوطة الشرقية لدمشق.
وجاءت املناشدة االممية على هامش 
لق��اءات عقده��ا املوف��د االممي الى 
سوريا س��تافان دي ميستورا امس 
االول الس��بت مع وف��دي احلكومة 
واملعارض��ة الس��وريتني ف��ي اط��ار 
مفاوضات جنيف التي اس��تؤنفت 

اخلميس املاضي .
ووجه دي ميس��تورا، وف��ق بيان عن 
مكتب��ه االعالمي، رس��ائل الى كل 
م��ن وزراء خارجي��ة اي��ران وروس��يا 
وتركيا، ناشدهم فيها »بذل جهود 
س��ريعة للحفاظ على نظام وقف 
اطالق النار« الس��اري على اجلبهات 
الرئيسية في سوريا منذ 30 كانون 
كبي��رة  خلروق��ات  ويتع��رض  االول 
تصاعدت وتيرتها في االيام االخيرة.

وش��دد على أن »اجلهود املش��تركة 
لضم��ان  وتركي��ا  وروس��يا  الي��ران 
الن��ار،  اط��الق  وق��ف  )اس��تمرار( 
ضروري��ة لتحس��ني الظ��روف على 
االرض واملس��اهمة في ضمان بيئة 
مساعدة لعملية سياسة مثمرة« 

في جنيف.
ويسري على اجلبهات الرئيسية في 
سوريا وقف ألطالق النار، مت التوصل 
اليه برعاية روس��يا وتركيا. وشارك 
طرفا النزاع اثر ذلك في ثالث جوالت 
من احملادثات اس��تضافتها اس��تانا 
برعاي��ة البلدين وانضم��ت اليهما 
ايران. وبحثت اجل��والت تثبيت وقف 

اطالق النار.
واندلعت معارك عنيفة منذ االحد 
احلكومي��ة  الق��وات  ب��ني  املاض��ي 
والفصائ��ل املقاتل��ة بينه��ا جبهة 
فت��ح الش��ام )النصرة س��ابقاً( اثر 

هجوم شنته في شرق دمشق، قبل 
ان يعل��ن اجليش اجلمعة اس��تعادة 
املواق��ع التي خس��رها. كم��ا تدور 
معارك مماثلة بني الطرفني منذ ايام 

في ريف حماة )وسط(.
»تزاي��د  ان  ميس��تورا  دي  واعتب��ر 
اخلروقات خالل االيام املاضية يقوض 
نظام وقف اطالق النار« ويؤثر سلبا 
السياس��ية«  العملية  »زخم  على 

املستمرة في جنيف.
م��ن  خامس��ة  جول��ة  وانطلق��ت 
الصعب��ة  الس��الم  مفاوض��ات 
اخلميس املاضي على وقع التصعيد 
العس��كري. والتقى دي ميس��تورا 
ف��ي  املش��اركة  الوف��ود  جمي��ع 

املفاوضات امس االول السبت.
وتبح��ث هذه اجلولة ج��دول أعمال 
عناوي��ن  اربع��ة  م��ن  »طموح��ا« 
رئيسية »بشكل متواز«، هي احلكم 

والدس��تور واالنتخاب��ات ومكافحة 
االرهاب.

واوضح دي ميستورا اجلمعة املاضية 
انه ترك للوفود حري��ة اختيار البند 
الذي س��تبدأ ببحثه لكنها ملزمة 

ببحث كافة بنود جدول االعمال.
واستهل دي ميستورا لقاءاته امس 
االول الس��بت م��ع الوفد احلكومي 
الس��وري الذي غادر م��ن دون االدالء 
ب��أي تصريح. وذك��رت وكالة االنباء 
أن  »س��انا«  الرس��مية  الس��ورية 
الوفد ق��دم »ورقة ح��ول مكافحة 

االرهاب«.
وكان رئيس الوفد احلكومي بش��ار 
اجلعف��ري اعل��ن اجلمع��ة املاضية 
ان��ه اتفق م��ع دي ميس��تورا على 
مناقش��ة ه��ذا البند ام��س االول 
الس��بت انطالق��ا م��ن التط��ورات 

امليدانية.

وش��ن رئيس وف��د الهيئ��ة العليا 
للمفاوضات نصر احلريري في مؤمتر 
صحافي اثر لقاء دي ميستورا امس 
االول الس��بت هجوما عنيفاً على 

دمشق.
وقال »من يدعي زورا وكذبا محاربته 
لالرهاب ويطالب مبناقشة مكافحة 
االرهاب، يرتكب اليوم مجزرة بشعة 
بحق اهلنا املدنيني« في اش��ارة الى 

القصف على حمورية.
»باحل��ل  وف��ده  متس��ك  واك��د 
السياس��ي« للنزاع، لكنه حذر من 
ان »اس��تمرار التصعيد العسكري 
م��ن النظام وحلفائ��ه يجعل لزاما 
علينا ان نق��وم بالدفاع عن النفس 

والرد باملثل«.
ودع��ا احلري��ري اجملتم��ع الدولي الى 
اتخ��اذ »اج��راءات حتم��ي املدني��ني 
ومتنع النظام وحلفاءه من استمرار 

اجلرائ��م املس��تمرة من��ذ اكثر من 
ست سنوات«.

وبحث وفد الهيئة مع دي ميستورا 
لليوم الثاني على التوالي مس��ألة 
االنتقال السياس��ي، ال��ذي تعتبره 
ل��كل  ش��املة  مظل��ة  الهيئ��ة 
العناوين االخرى ال��واردة في جدول 

اعمال املفاوضات.
والتق��ى دي ميس��تورا ام��س االول 
الس��بت وفدا من منصة موسكو 
الت��ي تضم ش��خصيات قريبة من 
روس��يا، ووفدا من منص��ة القاهرة 

التي تضم معارضني ومستقلني.
وف��ي الش��أن ذات��ه ق��ال املرص��د 
الس��وري حلق��وق اإلنس��ان ام��س 
االول  الس��بت إن ما ال يقل عن 16 
ش��خصا قتل��وا بعد ضرب��ة جوية 
ليلة اجلمعة املاضية أصابت سجنا 
ف��ي محافظة إدلب التي تس��يطر 

عليها فصائل من املعارضة.
وإدل��ب واح��دة م��ن أه��م معاقل 
فصائ��ل  تض��م  الت��ي  املعارض��ة 
جهادي��ة. وتقصف الق��وات اجلوية 
الروس��ية  والق��وات  الس��ورية 
املتحالف��ة معه��ا املعارضة هناك 

بشكل عنيف.
وق��ال املرصد إنه تلق��ى معلومات 
بأن بعض من الق��وا حتفهم قتلوا 
بالرصاص أثن��اء محاولة الفرار من 
الس��جن بع��د أن أصاب��ت الضربة 

اجلوية جانبا منه.
وزاد عدد الس��كان ف��ي إدلب التي 
تقع في شمال غرب سوريا بسبب 
النازح��ني الذين غ��ادر كثير منهم 
جيوب��ا تس��يطر عليه��ا فصائ��ل 
املعارض��ة ف��ي مناطق أخ��رى من 
أن أجبره��م اجلي��ش  الب��الد بع��د 

وحلفاؤه على االستسالم.

الرابط ـ أ ب ف:
بعد أكثر من خمس��ة أش��هر على 
اجلمود في املغرب، أدت املفاوضات في 
نهاية املطاف إلى اتفاق على تشكيل 
ائتالف حكومي، ومن املفترض أن يتم 
سريعاً تأليف احلكومة اجلديدة التي 
ستضم س��تة أحزاب، وفق ما أعلن 
رئيس الوزراء س��عد الدين العثماني 

امس االول السبت.

وكان العاه��ل املغرب��ي امللك محمد 
رئيس��اً  العثمان��ي  الس��ادس ع��ني 
للحكوم��ة، ليحّل م��كان عبد اإلله 
بنكيران األمني الع��ام حلزب العدالة 

والتنمية الذي مت إعفاؤه.
والعثماني نائب رئيس حزب العدالة 
والتنمي��ة اإلس��المي ال��ذي فاز في 
البرملاني��ة في تش��رين  االنتخاب��ات 
االول 2016، وكان ق��د بدأ مش��اورات 

مع األحزاب الرئيسية في البرملان.
وس��يضم االئتالف احلكومي اجلديد 
كالً من حزب العدالة والتنمية، حزب 
)ش��يوعي(،  واالش��تراكية  التق��دم 
التجمع الوطني لألحرار )ليبراليون(، 
الدستوري،  االحتاد  الشعبية،  احلركة 
واالحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
حس��بما أعلن العثماني خالل مؤمتر 

صحافي.

وأض��اف العثماني من مقر حزبه في 
الرباط إثر لقائه رؤساء تلك املكونات 
السياسية أنه »سيتم تشكيل جلنة 
ابتداء م��ن األحد للنظ��ر في تعيني 

الوزراء وإعداد برنامج حكومي«.
وواف��ق رئي��س ال��وزراء املكّل��ف في 
نهاية املطاف على مش��اركة االحتاد 
االش��تراكي للقوات الش��عبية في 
االئت��الف احلكوم��ي العتي��د، وه��ي 

س��بباً  اآلن  حت��ى  كان��ت  مس��ألة 
أساسياً جلمود املفاوضات.

وسيستند االئتالف احلكومي اجلديد 
إل��ى غالبية من 240 نائب��اً من أصل 
395 ه��ي مجم��وع مقاع��د مجلس 
النواب. ولدى حزب العدالة والتنمية 

125 من بني تلك املقاعد.
واألزم��ة احلكومي��ة في املغ��رب غير 
مس��بوقة من��ذ نحو 20 س��نة من 

حكم امللك محمد السادس )1999(، 
كم��ا أن املراقبني اعتب��روا أن التأخير 
في تشكيل احلكومة هو األطول في 
تاري��خ البالد منذ اس��تقاللها العام 

.1956
وبحس��ب الصحاف��ة احمللي��ة، ف��إّن 
اإلعالن عن احلكومة اجلديدة قد يتم 
قب��ل 28 آذار إذ إن امللك يس��افر إلى 

عّمان حلضور القمة العربية.

برلين ـ رويترز:
ص��وت األمل��ان ف��ي والي��ة زارالند 
الصغيرة غرب الب��الد امس األحد 
ف��ي انتخاب��ات محلي��ة ميكن أن 
مزعج��ة  مفاج��أة  ع��ن  تس��فر 
أجني��ال  األملاني��ة  للمستش��ارة 
ميركل وتضر بفرص فوزها بوالية 

رابعة في انتخابات عامة جترى في 
أيلول.

الفرعية  االنتخاب��ات  ومتثل ه��ذه 
مؤشرا مهما ألنها األولى في ثالثة 
اقتراع��ات محلية قبل االنتخابات 
االحتادية في 24 أيلول وبذلك فهي 
تق��دم فرص��ة لألحزاب لكس��ب 

ال��ذي يس��عون  الزخ��م  أو فق��د 
لتحقيق��ه للفوز على املس��توى 

الوطني.
والتصويت أول اختبار في صناديق 
الدميقراطي  االقتراع أيضا للحزب 
االش��تراكي بزعامة قائده اجلديد 
مارتن ش��ولتز الذي نش��ط احلزب 

الوس��ط بتعهد  املنتمي ليس��ار 
مبعاجلة عدم املس��اواة التي تشيع 
ب��ني الكثير م��ن الناخب��ني الذين 

سئموا من ميركل.
وقالت ميركل ملؤمت��ر انتخابي في 
زانك��ت فندل قرب حدود أملانيا مع 
اخلميس  ولوكس��مبورج  فرنس��ا 

املاض��ي  »ه��ذه امل��رة كل ص��وت 
يش��كل فارق��ا حق��ا«. وقالت في 
جه��د أخي��ر حلش��د التأييد حلزب 
املس��يحي  الدميقراط��ي  االحت��اد 
احملاف��ظ ال��ذي تنتمي ل��ه »خذوا 

كلماتي على محمل اجلد«.
لك��ن اس��تطالعات الرأي تش��ير 

إل��ى أن الط��رف الفائز ق��د يكون 
ائتالفا مييل نحو اليسار من احلزب 
واحلزب  االش��تراكي  الدميقراط��ي 
اليس��ار  م��ن  األملان��ي  اليس��اري 
املتط��رف وح��زب اخلض��ر أو حتى 
ائتالفا يساريا إذا لم يتمكن اخلضر 

من الفوز مبا يكفي من األصوات.

المغرب تعلن عن اتفاق على تشكيل ائتالف حكومي جديد

األلمان في والية زارالند يصوتون في انتخابات تمثل اختبارا لميركل

مقتل 16 شخصًا في ضربة جوية على سجن بمحافظة إدلب

األمم المتحدة تطالب روسيا وإيران وتركيا 
بالحفـاظ على وقـف إطالق النـار في سوريا

يسري على الجبهات 
الرئيسية في سوريا وقف 
ألطالق النار، تم التوصل 

اليه برعاية روسيا وتركيا. 
وشارك طرفا النزاع اثر 

ذلك في ثالث جوالت من 
المحادثات استضافتها 

استانا برعاية البلدين 
وانضمت اليهما ايران. 

وبحثت الجوالت تثبيت وقف 
اطالق النار

دي ميستورا

تقـرير

انقرة ـ أ ب ف:

اعل��ن الرئي��س التركي رج��ب طيب 
ان  الس��بت  االول  ام��س  اردوغ��ان 
حكومت��ه قد جت��ري اس��تفتاء حول 
اس��تمرار عملية انضم��ام تركيا الى 
االحت��اد االوروب��ي، عل��ى خلفي��ة توتر 

متصاعد.
وق��ال اردوغان خ��الل منت��دى تركي- 
بريطان��ي ف��ي انطاليا جن��وب البالد 
»في ما يتعلق مبفاوضات )االنضمام(، 
قد نس��لك طري��ق اس��تفتاء ومنتثل 

للقرار الذي تتخذه االمة«.
واض��اف الرئي��س التركي ال��ذي كان 
اش��ار العام الفائت الى امكان اجراء 
استفتاء مماثل، ان هذا االستفتاء في 
حال اجرائه س��يتم بعد استفتاء 16 

نيسان حول تعزيز صالحياته.
وتأت��ي ه��ذه التصريح��ات م��ع توتر 
بال��غ في العالقات ب��ني تركيا واالحتاد 
االوروبي، وخصوصا بعد منع جتمعات 

مؤيدة الردوغان في دول اوروبية عدة.

وفي خطاب اخر القاه في وقت سابق 
امس االول الس��بت، اعلن اردوغان ان 
االحت��اد االوروب��ي »سيس��هل امامه 
املهمة« في حال قرر من تلقاء نفسه 
التخلي عن مفاوضات انضمام انقرة 

املعطلة منذ اعوام.
وقال »لو كانوا قادرين فعال على اتخاذ 
ق��رار كه��ذا لوف��روا علين��ا املهمة«، 
مضيف��ا ان حتقيق فوز في اس��تفتاء 
نيسان س��يعني »بداية قطيعة« مع 

اوروبا.
كان��ت  اذا  م��ا  املراقب��ون  ويتس��اءل 
هذه الس��خونة تعك��س ارادة تركية 
فعلي��ة لقطيع��ة م��ع اوروب��ا ام ان 
االمر مجرد س��حابة صي��ف، مرتبط 
بتصعيد اخلطاب القومي في املرحلة 

االنتخابية.
الذين  القوميني  الناخب��ني  والجتذاب 
ال يس��تطيع الف��وز في االس��تفتاء 
من دونهم، كرر اردوغان في االس��ابيع 
االخيرة انه يؤيد اعادة العمل بعقوبة 
االعدام، وهو خط احمر بالنسبة الى 

بروكسل.

وتاب��ع اردوغ��ان ام��س االول الس��بت 
»ماذا يقولون؟ انه لن يكون ثمة مكان 
لتركي��ا ف��ي اوروب��ا اذا اعدن��ا العمل 

بعقوبة االعدام  عظيم«.
ومنذ تأس��يس االحت��اد األوربي بدوله 
الواقع��ة في أوروبا بش��قيها الغربي 

والش��رقي، وتركي��ا حت��اول أن حتق��ق 
حلمه��ا باالنضم��ام إلى ه��ذا االحتاد 
مس��تفيدة من احلقيق��ة اجلغرافية 

لوق��وع اجل��زء الغرب��ي م��ن مدين��ة 
إسطنبول في القارة األوروبية.

هذا احللم ق��د بدأ يتحقق عام 2005، 
حيث أعلن رسمّيا فتح امللف التركي 
من أج��ل مفاوضات االنضم��ام، وقد 
لالنضم��ام  الترك��ي  الطم��وح  كان 
إل��ى دول هذا االحت��اد مفهوما ومبررا، 
فاألت����راك يس��عون إلى مش��اركة 
أوروب��ا في تطوره��ا واس��تق���رارها 
واالجتماع��ي  االقتص��ادي  ورفاهه��ا 

والسياسي.
ولم تك��ن عملية التحضير النضمام 
تركيا إلى دول االحتاد سهلة وبسيطة 
إمن��ا كان��ت صعب��ة ومعق��دة، فقد 
ب��رزت العقب��ات والصعوب��ات أم��ام 
ه��ذا االنضم��ام، كان أهمه��ا رفض 
بع��ض دول االحتاد للعضوية التركية، 
حيث جتّس��م هذا الرفض في س��لة 
املتطلب��ات األوروبي��ة املقدم��ة إل��ى 
تركيا، كش��روط ومستلزمات وصلت 

حد التعجيز في بعض األحيان.
كما أن��ه لم يف��رح الفرنس��يون وال 
اليوناني��ون وال القبارصة، لفتح ملف 

االنضم��ام ب��ل ع��ارض ه��ؤالء علن��ا 
انضم��ام األتراك إلى االحت��اد األوروبي، 
فض��ال عن، أن هناك من أخفى رفضه 
وهن��اك من وافق عل��ى مضض حتى 
ص��ارت لعب��ة جر احلبل ب��ني األطراف 

طويلة وشاقة وغير حاسمة.
الت��ي  اإليجابي��ة  اإلش��ارات  ورغ��م 
انطلق��ت من اجلان��ب التركي كبوادر 
خي��ر وتقدم ف��ي كافة اجمل��االت، إبان 
فترة فت��ح مل��ف االنضم��ام، إالّ أنه 
حتتم عل��ى األتراك أن يحققوا فصول 

االنضمام التي جاءت ب�35 فصال.
وق��د أول��ت القي��ادات التركي��ة جل 
اهتمامها في حتقي��ق هذه الفصول، 
السياس��ي  اجل��و  بتلطي��ف  ابت��داء 
وم��رورا باالزدهار االقتص��ادي ووصوال 
إل��ى الرف��اه االجتماع��ي واالهتم��ام 
بحقوق االنسان، حيث كان ذلك بداية 
مطمئنة لدول االحتاد في بدء مشوار 
محادثات االنضمام التي تركزت على 
الداخلي��ة  السياس��ية  اإلصالح��ات 
والت��ي يجب أن تتناغ��م وتتطابق مع 

الذوق واملنهج األوروبي.

على خلفية توتر متصاعد بين تركيا والقارة العجوز

أردوغان يتحدث عن احتمال إجراء استفتاء حول االنضمام لالتحاد األوروبي
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7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

ق��ال مص��در مواكب ف��ي قطاع 
إن متوس��ط  العراق��ي  النف��ط 
ص��ادرات النفط من جنوب البالد 
بل��غ 3.163 ملي��ون برميل يوميا 
من��ذ بداي��ة آذار بس��بب س��وء 
األح��وال اجلوي��ة وتراج��ع االنتاج 
بفع��ل عملي��ات صيانة في حني 
تس��عى الب��الد لاللت��زام باتفاق 
أوبك خلفض إنتاج النفط بنسبة 

أكبر.
وقال املص��در إن »اإلنتاج في آذار 
انخف��ض مبا يزيد ع��ن 210 آالف 
برميل يومي��ا وهو حجم اخلفض 
املطل��وب م��ن العراق ف��ي اتفاق 

أوبك«. 
وأض��اف إن »اإلنت��اج م��ن حقل 
البل��د  حق��ول  أكب��ر  الرميل��ة 
انخف��ض بنحو 70 أل��ف برميل 
حاليا إلى 1.380 مليون بس��بب 

أعمال صيانة«.
وتابع��ا أن »الع��راق خف��ض نحو 
210 آالف برميل يوميا من احلقول 
اجلنوبية التي تعمل بها شركات 
نفط دولية وحقول أخرى تديرها 

شركات النفط الوطنية«.
ومضى ال��ى الق��ول، إن »اإلنتاج 
من الش��مال انخفض بنحو 30 
إلى 40 ألف برميل منذ بداية آذار 

مقارنة بشهر شباط«.
وكان جب��ار عل��ي اللعيب��ي وزير 
النفط صرح السبت للصحافيني 
ف��ي الكويت، حي��ث جتتمع جلنة 
تخفيض��ات  مبراقب��ة  معني��ة 
اإلنت��اج، أن الع��راق ملت��زم متاما 

باتفاق أوبك.
ف��ي الش��أن ذات��ه، أظه��ر بي��ان 
صحافي الجتماع اللجنة الوزارية 
املشتركة ألوبك ومنتجي النفط 
غي��ر األعض��اء باملنظم��ة أمس 
األحد أن اللجن��ة توصي بتمديد 
اتفاق خفض إنتاج النفط العاملي 

ستة أشهر.
وجتتمع أوبك مع منتجي النفط 
املنافس��ني في الكويت ملراجعة 
التقدم ال��ذي أحرزوه ف��ي اتفاق 

خفض اإلمدادات.
املصدرة  البلدان  وكانت منظمة 
للبت��رول و11 منتج��ا كبيرا آخر 
للنف��ط م��ن بينهم روس��يا قد 
اتفق��وا ف��ي كان��ون األول عل��ى 
خفض إنتاجه��م اإلجمالي نحو 
1.8 ملي��ون برمي��ل يومي��ا ف��ي 

النصف األول من السنة.
وكان وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي 
اللعيب��ي، قال للصحافيني أمس 
األحد، إن »األم��ني العام ملنظمة 
أوبك ي��درس م��ا إذا كانت هناك 
حاج��ة لتمديد العم��ل باالتفاق 

العامل��ي ب��ني منتج��ي النف��ط 
خلفض اإلنتاج«.

وأضاف اللعيب��ي أن ثمة عوامل 
مش��جعة توحي بتحسن سوق 
النفط وأن العراق سيس��اند أي 
إجراءات للمساعدة في استقرار 
السوق واألسعار إذا اتفق عليها 

كل أعضاء أوبك.
وص��رح اللعيبي بأن إنت��اج بالده 
في آذار يبل��غ 4.31 مليون برميل 

يوميا.
وق��ال أن »العراق خفض صادراته 
بواق��ع 187 أل��ف برمي��ل يوميا 
حت��ى اآلن وأن اخلفض س��يصل 
إل��ى 210 آالف برميل يوميا خالل 

بضعة أيام«.
وق��ال بي��ان الكوي��ت إن اللجنة 
»أبدت رضاه��ا عن التقدم احملقق 
بتعديالت  الكامل  االلتزام  صوب 
كل  وحث��ت  الطوعي��ة  اإلنت��اج 
املضي  املش��اركة عل��ى  ال��دول 

قدما نحو االلتزام الكامل«.
ورفع اتفاق كان��ون األول، الهادف 
إلى دعم س��وق النفط، أس��عار 
اخل��ام إل��ى أكث��ر م��ن 50 دوالرا 
للبرمي��ل. لك��ن زي��ادة الس��عر 
شجعت منتجي النفط الصخري 
األميركي��ني غير املش��اركني في 

االتفاق على زيادة اإلنتاج.
وقال��ت اللجن��ة إنه��ا ت��درك أن 
عوامل معينة مثل تدني الطلب 
املصاف��ي  وصيان��ة  املوس��مي 

وارتفاع املع��روض من خارج أوبك 
قد أفض��ت إلى زي��ادة مخزونات 
النف��ط اخلام. وأش��ارت املنظمة 
أيضا إلى قي��ام الالعبني املاليني 

بتسييل مراكز.
وقال��ت »لك��ن انته��اء موس��م 
والتباط��ؤ  املصاف��ي  صيان��ة 
اخملزون��ات  زي��ادة  ف��ي  امللح��وظ 
األميركي��ة فض��ال ع��ن تراج��ع 
التخزين العائم سيدعم اجلهود 
لتحقي��ق  املبذول��ة  اإليجابي��ة 

االستقرار في السوق«.
وكان اللعيب��ي أبلغ الصحافيني 
قبي��ل االجتم��اع أن هناك بعض 
العوامل املش��جعة الت��ي تنبئ 
ب��أن س��وق النفط تتحس��ن وإن 
العراق سيدعم أي خطوات جللب 
االس��تقرار إلى الس��عر إذا اتفق 

عليها جميع أعضاء أوبك.
وقال »أي قرار يصدر باإلجماع عن 
أعض��اء أوبك... س��يكون العراق 

جزءا من القرار ولن يحيد عنه«.
وأوض��ح أن إنتاج النفط العراقي 
يبلغ 4.312 ملي��ون برميل يوميا 
في آذار، مضيفا أن بالده خفضت 
صادراته��ا من اخلام مبق��دار 187 
أل��ف برمي��ل يومي��ا حت��ى اآلن 
وستصل باخلفض إلى 210 آالف 
برمي��ل يوميا ف��ي غض��ون أيام 

قليلة.
ال��ى ذل��ك، ق��ال وزي��ر الطاق��ة 
إن  نوف��اك  ألكس��ندر  الروس��ي 

االلتزام باتف��اق خفض املعروض 
بل��غ 94 باملئ��ة ف��ي ش��باط بني 
منتج��ي أوب��ك واملنتج��ني غي��ر 

األعضاء معا.
وقال نوف��اك إن روس��يا ملتزمة 
بخفض إنتاجها 300 ألف برميل 
يوميا بنهاية نيسان، مضيفا أنه 

قد جتري مناقشة متديد االتفاق.
وقال نوفاك »من الواضح إن هذا 
يقع في دائرة األسئلة التي تراودنا 

في اجتماع اليوم )أمس(«.
وأضاف أنه يتوقع تراجع مخزونات 
النفط العاملي��ة في الربع الثاني 

من العام احلالي.
وقال »أعتقد أن العوامل الفعالة 
إيجابية هنا« مضيفا أن اخملزونات 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة وال��دول 
الصناعي��ة األخرى زادت مبعدالت 

أقل من ذي قبل.
الكويت��ي  النف��ط  وزي��ر  وق��ال 
عصام امل��رزوق إن س��وق النفط 
ق��د تس��تعيد توازنه��ا بحل��ول 
الرب��ع الثالث من العام احلالي إذا 
التزم املنتج��ون على نحو كامل 

مبستويات اإلنتاج املستهدفة.
وقال »ينبغي عمل املزيد. نحتاج 
أن ن��رى التزام��ا واس��ع النطاق. 
أكدن��ا ألنفس��نا وللعال��م أنن��ا 

سنصل إلى االلتزام الكامل«.
م��ن جانب��ه، ق��ال وزي��ر النف��ط 
الكويت��ي عص��ام امل��رزوق أمس 
ق��د  النف��ط  س��وق  إن  األح��د 

الرب��ع  بحل��ول  للت��وازن  تع��ود 
الثال��ث من هذا الع��ام إذا التزام 
املنتج��ون باتف��اق خفض اإلنتاج 
الزمن��ي  اإلط��ار  وإال فس��يتأخر 

الستعادة التوازن.
وق��ال املرزوق إنه ال بد من االلتزام 
بنس��بة 100 باملئة بني املنتجني 

باتفاق خفض اإلنتاج.
وفي وقت س��ابق أم��س قال وزير 
النفط الروسي إن نسبة االلتزام 

تبلغ 94 باملئة.
إال أن امل��رزوق قال إن هناك بعض 
التق��دم نح��و اس��تعادة التوازن 
وإن أرقام اإلنتاج في ش��باط وآذار 

وجدت صدى طيبا لدى السوق.
وب��ني إن نس��بة االلت��زام باتفاق 
خفض اإلنتاج بني أوبك واملنتجني 
املس��تقلني بلغت حتى اآلن 106 
باملئ��ة ل��دول أوب��ك و94 باملئ��ة 

بشكل عام.
اجتم��اع  ب��دء  قبي��ل  وأض��اف 
جلنة مراقب��ة س��وق النفط في 
العاصم��ة الكويتي��ة إن ال��دول 
اجملتمع��ة ال تس��تهدف س��عرا 
معين��ا للنفط »وإمنا نس��تهدف 

إعادة التوازن لألسواق«.
وقال امل��رزوق إنه كلم��ا ارتفعت 
أسعار النفط سيزيد االستثمار 
ف��ي النفط الصخ��ري وإذا ظلت 
النف��ط ف��ي مس��توى  أس��عار 
معتدل فس��يكون هن��اك توازن 
بني العرض والطلب حتى للنفط 

الصخري.
االلت��زام  مس��توى  ووص��ف 
باتفاق خفض اإلنت��اج حتى اآلن 
بأن��ه »ممت��از« لكن أض��اف قائال 
األخرى  ال��دول  م��ن  »س��نطلب 
االلتزام أكثر حتى نعطي االتفاق 

أهمية أكبر«.
وذكر الوزير أن متوس��ط صادرات 
الكوي��ت من النف��ط يبلغ حاليا 
2.2 مليون برميل يوميا موضحا 
أن الكوي��ت ال تفق��د عمالءه��ا 
التقليدي��ني بس��بب اخلفض ألن 
النفط تسمح  اتفاقيات تصدير 
بخفض الشحنات بنحو خمسة 
باملئة. ونس��بة االلت��زام باالتفاق 
قال بش��أنها نوفاك وزير النفط 
الروسي، إنها بلغت 94 في املئة.

وأض��اف أن موس��كو أن روس��يا 
ملتزم��ة بخفض اإلنت��اج مبقدار 
300 أل��ف برمي��ل يومي��ا حت��ى 

نهاية نيسان.
كما توقع نوفاك تراجع مخزونات 
النفط العاملي��ة في الربع الثاني 

من العام اجلاري.
بدوره، قال وزير النفط في فنزويال 
نيلسون مارتينيز إنه جرى خفض 
إنتاج النفط من أحد املشروعات 
املشتركة مع روسنفت الروسية 

في بلده.
املقتض��ب  تصريح��ه  وف��ي 
للصحفي��ني لم يذك��ر مارتينيز 
تفاصيل أو حجم خفض اإلنتاج.

اتفاقية تعاون بين العراق واألردن بالمجال الزراعي
لدعم االقتصاد الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وص��ل وزي��ر الزراع��ة ف��الح زيدان، 
أم��س األح��د، ال��ى األردن لتوقيع 
مذكرة تفاهم ب��ني العراق واألردن, 

بخصوص اجملال الزراعي.
وذك��ر بيان لوزارة الزراعة، أن “زيدان 
ت��رأس وفداً رفيع��اً لتوقيع مذكرة 
البلدين الش��قيقني  التفاهم بني 
املشترك  التعاون  وتعزيز  لتعضيد 

في اجملال الزراعي”.
واض��اف البيان, أن “ج��دول أعمال 
الوفد زيارة مصانع شركة البوتاس 
العربي��ة الياباني��ة لألس��مدة في 

الهاش��مية  األردني��ة  اململك��ة 
والذي ميتلك الع��راق حصة فيها ، 
فضالً عن مناقشة أفق مستقبل 
لرف��ع  البلدي��ن  ب��ني  العالق��ات 
الزراعي لدعم  اإلنتاج  مس��تويات 

االقتصاد الوطني”.
عل��ى صعيد متصل، أك��دت وزارة 
التج��ارة، أمس، ان خطة تس��ويق 
احلنطة هذا املوسم جتري استنادا 
للخط��ة الزراعي��ة ودون اي تغيير 

عن االعوام السابقة.
وذكر بيان للوزارة، ان »االستعدادات 
التس��ويقي  للموس��م  متواصلة 

حملصول احلنطة هذا العام من خالل 
تهيئ��ة مواقع اخلزن والس��ايلوات 
والس��احات القريب��ة منها فضال 
عن تهيئة مراكز الفحص اخملتبري 
ضم��ن املواق��ع ومبا يس��اعد على 
االسراع في تسلم كميات احلنطة 
املسوقة من الفالحني واملزارعني«.

وأضاف البيان ان »تسويق احلنطة 
هذا املوسم اليختلف عن السنوات 
الس��ابقة ويأتي اس��تنادا للخطة 
الزاعية التي مت اعدادها بالتنسيق 
ذات  واجله��ات  الزراع��ة  وزارة  م��ع 
العالقة وقد مت تهيئة االستعدادات 

كافة الجن��اح حملة التس��ويق مبا 
يس��هم في االعتماد على املنتوج 
الوطني ودعم الفالحني واملزارعني 

املسوقني حملصول احلنطة«.
وأوضحت ال��وزارة، أن »وزارة التجارة 
تس��عى لالهتمام باملنتوج الوطني 
وزج��ه ف��ي عملية جتهي��ز املفردات 
الغذائية التي توزعها الوزارة ضمن 
مش��روع البطاق��ة التمويني��ة في 
ظل التوجه احلكومي اجلاد في دعم 
الفالح��ني واملزارعني وتوفي��ر املناخ 
املالئم لهم للمش��اركة في حملة 

التسويق ودعم املنتوج الوطني«.

اجتماع الكويت إلى تمديد خفض اإلنتاج 6 أشهر

3.163 مليون برميل يوميًا متوسط صادرات النفط الجنوبية

كانت منظمة البلدان 
المصدرة للبترول و11 
منتجا كبيرا آخر للنفط 
من بينهم روسيا قد 
اتفقوا في كانون 
األول على خفض 
إنتاجهم اإلجمالي نحو 
1.8 مليون برميل يوميا 
في النصف األول من 
السنة

إحدى املنشآت النفطية اجلنوبية

القاهرة ـ رويترز:
قال أحمد كوج��ك نائب وزير املالية للسياس��ات 
املالي��ة لرويت��رز أم��س األح��د إن ب��الده جذب��ت 
اس��تثمارات أجنبي��ة بقيمة 3.1 ملي��ار دوالر في 
أدوات الدي��ن احمللي��ة منذ حترير س��عر الصرف في 

أواخر 2016 وحتى منتصف آذار.
وفي الثالث من تشرين الثاني املاضي حررت مصر 
س��عر صرف عملتها أمام العم��الت األجنبية في 
خط��وة تهدف الس��تقرار س��وق الص��رف لديها 

والقضاء على السوق السوداء للعملة.
وأضاف كوجك ان »اس��تثمارات األجانب في أدوات 
الدين احمللية س��واء س��ندات او أذون خزانة بلغت 
3.1 ملي��ار دوالر من��ذ حترير س��عر الص��رف وحتى 

منتصف.«
ورف��ع حترير س��عر الصرف ش��هية املس��تثمرين 
األجانب ليش��تروا بقوة في األسهم املصرية التي 
أصبحت مغرية ورخيصة وكذلك في أذون اخلزانة 

ذات العائد املرتفع.
وق��ال املرك��زي املصري ف��ي وقت س��ابق من هذا 
الشهر إن االس��تثمار األجنبي زاد في أذون اخلزانة 
ليحقق صافي شراء بقيمة 686.7 مليون دوالر في 
النصف األول من الس��نة املالية 2016-2017 في 

مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون قبل عام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
إعل��ن املص��رف املركزي الروس��ي في بيان نش��ره 
على موقعه اإللكتروني أنه خفض س��عر الفائدة 

الرئيس إلى 9.75 في املئة من 10 في املئة. 
وتراجع��ت األس��هم األوروبية قليالً وس��ط ترقب 
ملصير اإلصالح الصحي لترامب. وانخفض مؤشر 
0.2 ف��ي  600« لألس��هم األوروبي��ة  »س��توكس 
املئة، بينما استقر مؤش��ر »فايننشال تاميز 100« 

البريطاني ونزل »داكس« األملاني 0.1 في املئة.
ومتاس��ك ال��دوالر أمام الني، بعدما س��جل أس��وأ 
موجة من اخلسائر اليومية أمام العملة اليابانية 
التي تعتبر مالذاً آمنا منذ عام 2010 لكن مخاوف 
م��ن هزمي��ة الرئيس األميرك��ي دونال��د ترامب في 
مش��روع قانون جديد للرعاية الصحية حدت من 

املكاسب. 
وفي ظل هيمن��ة اجتاه العزوف ع��ن اخملاطرة على 
األس��واق هذا األس��بوع بفعل ش��كوك في قدرة 
ترامب على تطبيق اإلصالحات املالية واالقتصادية 
التي حفزت الرهانات على ارتفاع النمو والتضخم 
وأس��عار الفائدة، هبط ال��دوالر 1.3 في املئة أمام 

الني إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
وبرغم أن الدوالر مس��تقر أم��ام العملة اليابانية 
عن��د 111 ين��اً إال أن��ه ال يزال منخفض��اً أكثر من 
ثالثة في املئة على مدى األس��بوعني األخيرين مع 
انحس��ار التداوالت التي حتركها توقعات بأن تؤدي 

سياسات ترامب إلى رفع التضخم. 

لندن ـ رويترز: 
أظهر مس��ح نش��رت نتائجه أمس، أن أنش��طة 
األعمال في منطقة اليورو منت بأس��رع وتيرة في 
نحو س��ت س��نوات نهاية الربع األول من السنة، 
لتلبي الطلب املتنامي برغم الزيادات الكبيرة في 

األسعار.
وارتفع��ت الق��راءة األولي��ة ملؤش��ر »آي أتش أس 
مارك��ت« اجملمع ملدي��ري املش��تريات، والذي يعتبر 
مؤش��راً جي��داً للنمو، إل��ى 56.7 نقطة ف��ي آذار، 
من 56 في ش��باط. وهذه أعلى قراءة منذ نيسان 
2011. ويذكر أن أي قراءة فوق اخلمسني تشير إلى 

النمو.
وفاقت القراءة كل التوقعات في استطالع أجرته 
وكال��ة »رويت��رز« وخالف��ت متوس��ط التوقعات 

بهبوط املؤشر إلى 55.8 نقطة.
وس��تكون هذه القراءة، إلى جانب مؤش��ر فرعي 
يقيس األس��عار املدفوعة وال��ذي ارتفع إلى أعلى 
مس��توياته ف��ي نحو س��ت س��نوات عن��د 53.3 
نقطة، موضع ترحيب من البنك املركزي األوروبي 
الذي ما زال يش��تري سندات معظمها حكومية 

بقيمة 80 بليون يورو شهرياً لتعزيز التضخم.
وقال كبير االقتصاديني لدى »آي أتش أس ماركت« 
كريس وليامس��ون: »هناك منو جيد واسع النطاق 
في اقتص��اد منطقة اليورو، ه��ذا معدل منو قوي 

فعالً. إنه اقتصاد يعمل بكل قوته«.

مصر: 3.1 مليار دوالر 
استثمارات أجنبية

المركزي الروسي يخفض 
سعر الفائدة

نمو سريع لنشاطات 
األعمال في منطقة اليورو

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

زاد ع��دد املليارديرات ف��ي أنحاء العالم 
في الع��ام اجلاري مبقدار 233 ش��خصا، 
في حني ارتفعت ثروتهم بنس��بة 18% 
ووصل��ت إلى 7.67 تريلي��ون دوالر، وذلك 

بحسب مجلة »فوربس« األميركية.
وأظهرت أحدث دراس��ة جمللة »فوربس« 
أن عدد املليارديرات بلغ 2043 ش��خصا 
في ع��ام 2017، مقابل 1810 ش��خصا 
ف��ي ع��ام 2016. وع��زت »فوربس« ذلك 
إلزدهار أس��واق األسهم وارتفاع أسعار 

النفط.
وتصدر قائمة األغنياء للعام الرابع على 

التوالي مؤس��س »مايكروسوفت« بيل 
غيتس بثروة 86 ملي��ار دوالر، ومنت ثروة 
غيت��س خالل األش��هر ال��� 12 املاضية 

بنحو 11 مليار دوالر.
في ح��ني، ج��اء وارن بافيت املس��تثمر 
األميركي والرئيس التنفيذي لش��ركة 
»بيركشاير هاثاواي« في املرتبة الثانية 
بث��روة بلغ��ت 75.6 ملي��ار دوالر، يلي��ه 
مؤس��س »أمازون« جيف بي��زوس بثروة 

تقدر ب� 72.8 مليار دوالر.
عربيا، حافظ امللياردير السعودي، األمير 
الولي��د بن ط��الل على ص��دارة األثرياء 
الع��رب، واحتل املرتبة ال�45 عامليا بثروة 

تقدر ب� 18.7 مليار دوالر.
وضم��ت قائم��ة »فورب��س« لألثرياء 10 

شخصيات سعودية، وخمسة إماراتيني، 
وأربعة كويتيني، وثالث ش��خصيات من 
س��لطنة عمان، وقطريني اثن��ني. وبلغ 
إجمال��ي ثروات الس��عوديني العش��رة 
ضم��ن القائمة، نح��و 42.1 مليار دوالر، 
ف��ي ح��ني وصل��ت ث��روات اإلماراتي��ني 

اخلمسة إلى 27.3 مليار دوالر.
وس��جلت ثروات العمانيني الثالثة 6.7 
ملي��ار دوالر، فيم��ا بلغت ث��روة األثرياء 
الكويتي��ني األربعة 5.4 ملي��ار دوالر، أما 
فبلغ��ت  القطريت��ان،  الش��خصيتان 

ثروتهما 3.6 مليار دوالر.
كم��ا ش��ملت قائمة »فورب��س« للعام 
احلالي 96 ش��خصية روسية، وهو أكثر 
ب� 19 ش��خصية عن عام 2016. وتصدر 

الئحة مليارديرات روس��يا للعام الثاني 
على التوالي ليونيد ميكلسون، الرئيس 

التنفيذي لشركة »نوفاتيك« للغاز.
وبلغت ثروة ميكلس��ون، الذي جاء في 
املرتب��ة ال���46 عامليا، نح��و 18.4 مليار 
دوالر، بزي��ادة ع��ن ع��ام 2016 بلغ��ت 4 

مليارات دوالر.
في حني، جاء الروس��ي اآلخر أليكسي 
مورداش��وف، املال��ك الرئيس��ي ورئيس 
مجلس إدارة ش��ركة »سيفيرس��تال«، 
ف��ي املرتب��ة الثانية بث��روة تبل��غ 17.5 
مليار دوالر، يليه فالدميير ليسني، رئيس 
مجل��س إدارة ومال��ك أغلبية أس��هم 
شركة »نوفوليبيتسك« للصلب، بثروة 

16.1 مليار دوالر.

»بيل غيتس« أول القائمة للعام الرابع على التوالي

مليارديرات العالم يزدادون ثراء وعددًا
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د.احمد علي أبراهيم  

البل��د مير مبرحلة فارق��ة في تأريخه 
فهو اآلن على احلافة اخلطرة خلارطة 
جديدة ترسم مالمحه املستقبلية 
ليس كدولة ذات سيادة وامنا تكوينات 
هش��ة ي��راد لها ان تك��ون بديآل عن 
ذلك احللم ال��ذي راود العراقيني في 
العيش بس��الم وطمأنينة في دولة 
االجتماعية  باحلياة  تنهض  عصرية 
والسياس��ية واالقتصادي��ة وتظفر 

باالحترام من قبل العالم.
وليس من شك في أن طبيعة نظام 
املتعاقبة على  والس��لطات  احلكم 
ادارته منذ ح��ل مجلس احلكم عام 
2004 وحتى الوقت احلاضر قد شيد 
على اس��اس احملاصص��ة الطائفية 
الدولة  االثني��ة وبنيت مؤسس��ات 
املدنية والعسكرية على قياساتها 
وساد فيها تغليب الهوية الفرعية 
العراقي��ة  املواطن��ة  مب��دأ  عل��ى 
الفت��رة  اجلامع��ة وش��هدت ه��ذه 
صراعات الجل اقتس��ام الس��لطة 
وامل��ال والنف��وذ وكان نتيج��ة ذلك 
ان الس��لطات املتعاقب��ة اخفق��ت 
ف��ي تقدمي اخلدم��ات وتلبية حاجات 
الناس وادى ذلك الى تفشي الفساد 
وتصاعد التوت��ر االجتماعي وتدهور 
لفئ��ات  املعيش��ي  املس��توى  ف��ي 
وش��رائح اجتماعية واس��عة فضآل 
عن ارتفاع معدالت البطالة ونسب 
الفقر ان هذه السياس��ات القائمة 
على احملاصصة تس��ببت في تراجع 
الوض��ع االمني واالخالل بالس��يادة 
الوطنية وأدت الى تسلل اجملموعات 
االرهابي��ة اجملرم��ة ال��ى احملافظ��ات 
واس��تهداف املدني��ني وكان آخره��ا 

احتالل ثلث مساحة العراق.
ازاء ه��ذه اخملاط��ر وحي��ث اليوج��د 
بصي��ص أمل م��ن س��لطة تتوارث 
احملاصص��ة وتعيد انتاج االس��تبداد 
االم��ر  يتطل��ب  مختلف��ة  بط��رق 
م��ن جمي��ع الق��وى الوطني��ة مع 
التش��ديد عل��ى كلم��ة » الوطنية 
» أي الت��ي متتل��ك أرادة حرة والقوى 
االس��المية املتن��ورة اخلارج��ة م��ن 
ميدان االصطفاف الطائفي والقوى 
القومي��ة بكل تالوينه��ا التي وعت 
معن��ى ان تنخرط مع ادوات ودعوات 
ه��ذه  ل��كل  القوم��ي.  التعص��ب 
االطراف يتطلب االمر ان تتوجه الى 

االطار السياسي املتعاون واملتصالح 
مع نفسه لتجتمع على مشتركات 
صلب��ة ال تك��ون عتب��ة اولي��ة وامنا 
تنخرط في مش��روع متقدم لتضع 
البلد ف��ي منطقة االمن والس��الم 
والتق��دم جتعل��ه مش��اركاً فع��االً 
مع العال��م املتحضر ولي��س طرفاً 
هامشياً غير قادر على االسهام في 
احلضارة البش��رية مع أنه ميتلك من 

ادواتها الشيء الكثير.
لق��د اس��تطاعت الق��وى املدني��ة 
برغم امكاناته��ا املتواضعة واحلجر 
املفروض عليها السباب متعددة ان 
حترك احلياة الس��اكنة وان تعبر عن 
مش��اعر املواطنني وتتبنى املطالبة 
بحقوقهم وان تدفع بكل مسببات 
اخل��راب الى دائ��رة الضوء كاش��فة 
الس��لطات  او  الس��لطة  عي��وب 
جميعها التي حتول��ت الى مولدات 

للتراجع والعنف والفساد.
كان ه��ذا دورها وما يزال مس��تمراً 
بالنهج الس��لمي ذاته ف��ي حركة 
ق��وى  أف��رزت  واذ  االحتجاج��ات 
باحلكمة  نفسها مس��تنيرة  دينية 
لعله��ا  مراجع��ة  ف��ي  والوض��وح 
االه��م من��ذ ع��ام 2003 وحل��د اآلن 
فقد منحت واس��همت ف��ي أذكاء 
ال��روح الوطنية بعي��داً عن محاجر 
املذهبي��ة  والصراع��ات  الطائفي��ة 
التي كادت ان تؤدي مبس��تقبل البلد 
عبر مايشبه احلرب االهلية الغارقة 

في العدمية.
وف��ي ح��ني اس��تمرت ق��وى دينية 
وقومي��ة متعصب��ه في  مذهبي��ة 
مواقفها االنعزالية املتش��ددة فقد 
قدم التيار الصدري على ارض الواقع 
درس��اً بليغاً في مغادرة مس��ببات 
االنقس��ام االجتماع��ي بسلس��لة 
من املواقف اس��همت الى حد كبير 
في التخفيف من ح��دة الصراعات 
ذل��ك مايجعل��ه م��ع تي��ار الق��وى 
الدميقراطي��ة في مقدم��ة عناصر 

التغيير املقبل.
الي��وم نحن على اب��واب االنتخابات 
حي��ث يراه��ن اجلمي��ع ام��ا ان يعاد 
انت��اج النظام السياس��ي احلالي او 
االنتقال��ة الى عراق آخر قوي مقتدر 

ليكون وطناً للجميع.
ه��ذه املراهن��ة تأتي بع��د ان اصبح 
االره��اب ومولداته  القض��اء عل��ى 
مؤش��رات  وارتفع��ت  ممكن��اً  ام��راً 
الوع��ي باخملاطر حيث يتزايد الصراع 

االقليم��ي مبؤثرات��ه الداخلية جلعل 
انتص��ارات العراق بوابة ملس��تقبل 

مجهول.
مراهن��ة  ف��أن  كام��ل  وبوض��وح 
الق��وى املدني��ة الدميقراطي��ة التي 
تعد نفس��ها جزءاً من املس��تقبل 
واحلداث��ة والتط��ور ورف��ض راهنية 
االحت��كام الى امن��وذج متخلف من 
مراهن��ة على  الس��لطة  تقاس��م 
بعيدة  واصطفاف��ات  قوى جدي��دة 
ع��ن الطائفي��ة واحمل��اور االقليمية 
والنزع��ات العنصري��ة. اصطف��اف 
وقوته��ا  هيبته��ا  للدول��ة  يعي��د 
وقدرتها عل��ى ادارة مصالح اجملتمع 

خارج اجواء النمطية والبيروقراطية 
املتخلفة وتضرب بقوة بؤر الفس��اد 
وب��ؤر العب��ث بحياة الن��اس وتنهي 
الفوضى وتنفذ القانون على اجلميع 
يصب��ح  هن��ا  واملس��اواة.  بالع��دل 
التس��اؤل عن ش��كل الدول��ة الذي 
نريد مهمة جوهرية وتصبح االجابة 
على االسئلة هي القاعدة الصلبة 
الصطفاف واس��ع ق��وي ومؤثر في 
احلياة السياسية ومن وجهة نظرنا 

أننا نسعى الى:
-1 بناء دولة رشيقة تدير وال تتحكم 
مبصائ��ر الن��اس والدولة الرش��يقة 
ينبغي ان تتخلص من مراكز القوى 

وم��ن الهيئ��ات واملؤسس��ات التي 
تش��كلت اغلبه��ا بعد ع��ام 2003 

ومنها :
تقلي��ص أع��داد الدرج��ات اخلاصة 
ال��وكالء واملدي��رون العامون لكي ال 

تتنازع عليها احزاب الطوائف.
ان تتح��ول هيئة النزاه��ة الى دائرة 
مختصة بالسياس��ات في معاجلة 
اس��باب الفس��اد خللق مس��تويات 
من الش��فافية في النظ��ام االداري 
يحد م��ن الفس��اد. وتع��اد الهيبة 
والسلطة لالدعاء العام ومبوجب ما 

ورد في الدستور من توصيف.
الغاء الدور االس��تثنائي للمفتشني 

العام  املفت��ش  وإعادة  العمومي��ني 
ال��ى دوره الس��ابق ووظيفته احملددة 
حتت أشراف الوزير اخملتص واالهتمام 
بالرقابة الداخلية. لقد حتولت دوائر 
املفتشني الى وزارات ثانية وسلطات 
مش��ابهة الى تلك الت��ي كان يقوم 

بها ضباط أمن الدولة.
ان املس��ؤولية يج��ب ان تتصاع��د 
الوظيف��ي  التسلس��ل  حس��ب 
ويتحمل الوزير كامل املسؤولية عن 

الفساد في وزارته.
تطوير الرقابة الش��عبية وتهذيبها 
ورعايته��ا وتفعي��ل قان��ون حماية 

املستهلك.
اه��م  م��ن  واح��دة  ان  نؤم��ن    2-
مرتك��زات النظ��ام الدميقراطي هو 
التعه��د بصيان��ة احلري��ات العامة 
واخلاصة, والسعي لبناء دولة احتادية 
دميقراطية حديث��ة قوامها املواطن 
احل��ر واجلماعات العصري��ة واحلكم 
ومس��تلزماتها  الصال��ح  املدن��ي 

اجملتمعية:
والت��داول  بالتمثي��ل   : سياس��يآ 
الس��لمي للس��لطة عبر انتخابات 

حرة دميقراطية.
اقتصادياً : باعتماد سياسة تنموية 
النه��وض  تس��تهدف  مس��تدامة 
االنت��اج  وزي��ادة  اخل��اص  بالقط��اع 
ومكافحة الفق��ر وخفض معدالت 
العم��ل  ف��رص  وتوفي��ر  البطال��ة 

للحفاظ على الكرامة االنسانية.
اجتماعياً : بتحقيق العدالة القائمة 
على املساواة في احلقوق والواجبات 
وتكافؤ الف��رص والتمي��ز االيجابي 
والش��باب وص��والً  امل��رأة  لصال��ح 
اجملتمعيني  واالس��تقرار  التوازن  الى 
العصبيات اجلهوية الضيقة  بعيداً 
والقومي��ة   – الديني��ة  )الطائفي��ة 

العنصرية – واحلزبية العقائدية( .
ثقافيآ : بس��يادة واولوي��ة النزعات 
املدني��ة احل��رة الفردي��ة والعقالنية 
حري��ة  حتت��رم  الت��ي  والعلماني��ة 
املعتق��د الديني وتقوم على التمايز 
ب��ني وظائ��ف املؤسس��تني الدينية 

والسياسية.
بقواع��د  الكام��ل  االلت��زام  وعب��ر 
حقوق االنس��ان والدفاع عن احلريات 
االجتماعية والشخصية مبا في ذلك 
حرية تش��كيل االح��زاب والنقابات 
ومنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي وحرية 
التعبي��ر  اش��كال  وكل  العقي��دة 
السياسي واالدبي والفني والفكري 

التي أقرها الدستور.
-3 االولوية لدعم القوات املسلحة 
والقوات الش��عبية املنضوية معها 

للقضاء على االرهاب وحترير االرض.
-4  حصر السالح بيد الدولة وانهاء 
أي مظهر من مظاهر التس��لح غير 

الشرعي.
-5  اتب��اع سياس��ة متوازنة مع دول 
االقلي��م مبا يع��زز اس��تقالل البلد 
وانهاء جميع اش��كال  واس��تقراره 
التدخل االجنبي في الشأن العراقي 
الداخل��ي واقام��ة عالق��ات متميزة 
حتفظ للع��راق مصاحله احليوية مع 

جميع دول العالم.
-6  الدعوة الى التمس��ك و االلتزام 
مب��ا ق��رره الدس��تور بش��أن امل��وارد 
الطبيعي��ة كالنفط والغ��از وعدم 
التفري��ط بحقوق جمي��ع املواطنني 
م��ن دون متيي��ز م��ن خ��الل التوزيع 

العادل للثروة.
-7  نح��ن ضد كل اش��كال التمييز 
اجلندري والعنف االسري والتهميش 

لدور املرأة في اجملتمع.
اتب��اع نظ��ام صح��ي ش��امل   -  8
اساس��ه توفي��ر الرعاي��ة الصحية 
للفرد و اجملموعات مبستويات متعددة 
والعمل من اجل نظام صحي بديل 
اساس��ه التأمني الصحي الشامل 

للمحافظة على احلياة البشرية.
-9  تقليل الفوارق الطبقية بأعتماد 
نظام ضريب��ي ع��ادل والعمل على 
انه��اء الفس��اد ف��ي ه��ذا القطاع 

احليوي املهم.
-10  اص��دار قانون جت��رمي الطائفية 
والنزعات العنصري��ة وكل ما يخل 
ب��ني  والتس��امح  املس��اواة  بقي��م 

املواطنني.
-11  تش��ريع قانون ش��امل وكامل 
للعدال��ة االنتقالية وضامن لوحدة 
التش��ريعات وحل املش��كالت التي 
لها عالقة بقانون املساءلة والعدالة 
ووضع جدول زمني بتوقيتات محددة 
الس��دال الس��تار عن هذا املوضوع 

وانهاء العمل به.ِ 
ان خل��ق مش��تركات ب��ني الق��وى 
الوطني��ة والقوى الديني��ة املتنورة 
مدني��ة  دول��ة  بأقام��ة  املؤمن��ة 
والس��الم  االمن  دميقراطية تش��يع 
والعدل واملس��اواة ب��ني الناس ال بد 
ان مت��ر عب��ر مصارح��ة ومراجع��ات 
وح��وارات جدية والتزام��ات مبدأية 
فشعبنا طال انتظاره ونفد صبره و 

نحو تجمع وطني ديمقراطي ومدني واسع

برلين ـ جاسم محمد

 22 ي��وم  واش��نطن  اس��تضافت 
مارس2017 ، اجتماعاً ملمثلي الدول 
ال�68 األعضاء في التحالف الدولي 
ضد تنظي��م داع��ش، وه��و األكبر 
للتحال��ف الدولي منذ تش��كيله. 
والدع��وة موجهة ل��وزراء اخلارجية 
دول��ة   68 م��ن  املس��ؤولني  وكب��ار 
ومنظم��ة دولية حلض��ور االجتماع 
الذي استمر يومني وهو أول اجتماع 
كام��ل للتحال��ف من��ذ ديس��مبر 
2014. وتتضم��ن اولوي��ات ترام��ب 
مراجعة االستراتيجية العسكرية 
حملاربة  تنظيم داعش وتسريع وتيرة 

احلرب ضده.
كان��ت هناك بض��ع اجتماعات الى 
دول التحالف الدول��ي الذي انطلق 
في سبتمبر من عام 2014، ابرز هذه 

االجتماعات: 
� اجتم��اع باري��س ي��وم 25 أكتوبر 
2015 ، ناق��ش ع��دداً م��ن القضايا 
اخلاص��ة بتحري��ر املوص��ل، ومصير 
االجتماع  األجانب، وحضر  املقاتلني 

13 دولة بالتحالف.
� اجتماع بروكسل 12  فبراير2016، 
التحالف املش��اركة  ل��وزراء دف��اع 
الدول��ي  التحال��ف  ف��ي  بق��وات 
حملارب��ة داعش ناق��ش خطة احلملة 
وتقيي��م  ومراجع��ة  العس��كرية 
اجله��ود األخي��رة لتس��ريع عملية 
الع��راق  ف��ي  التنظي��م  محارب��ة 

وسورية.
� اجتمع ف��ي الرياض دول التحالف 
ض��د تنظيم داع��ش ف��ي 15 يناير 
2017 بقي��ادة رؤس��اء هيئة األركان 

للدول املشاركة.

اولويات استراتيجية ترامب في 
األمن القومي

� التعام��ل بجدّي��ة م��ع مخاط��ر 
التنظيمات املتطرفة.

� مالحق��ة اجلماعات املتطرفة  في 
جمي��ع أنح��اء العال��م ولي��س في 

ال��دول التي تش��كل تهديًدا فقط 
على األمن القومي األميركي.

� اتخاذ اجراءات سريعة في »ضرب« 
الراديكالية  االس��الموية  اجلماعات 

من داخل الواليات املتحدة. 
� االش��تباك العس��كري م��ع كل 
العناصر اإلرهابية املس��لحة أينما 
كان��وا، ه��ذه النق��اط باالحرى هي 
مح��اور وضعه��ا مستش��ار االمن 

القومي«فلني« املستقيل.
إدارة  أن  األبي��ض  البي��ت  وأوض��ح 
ترامب  س��تقوم بتنفي��ذ عمليات 
عسكرية حاس��مة ومشتركة في 
إط��ار حتالف��ات، عندما يك��ون ذلك 
ضروريا، من أجل هزمية وتدمير هذه 
إدارة  التش��كيالت، كما س��تعمل 
ترامب م��ع الش��ركاء الدوليني من 
أجل منع متويل التنظيمات اإلرهابية 

وتوس��يع عملية تب��ادل املعطيات 
االس��تخباراتية وإط��الق العمليات 
العسكرية في اجملال اإللكتروني من 
أجل التص��دي للدعاي��ة والتجنيد 

والقضاء عليهما.
وانعكس��ت ه��ذه االولوي��ات ف��ي 
تواج��د  بتعزي��ز  ترام��ب  سياس��ة 
الع��راق  ف��ي  االميركي��ة  الق��وات 
وس��وريا، وتنفي��ذ عملي��ات حصد 
رؤوس وقي��ادات تنظي��م القاع��دة 
وداعش في اليمن من خالل، عمليات 
طائ��رات مس��يرة« درون« وعمليات 
قي��ادات  ض��د  اليم��ن  ف��ي  ان��زال 
اجلماع��ات املتطرف��ة ف��ي اليم��ن، 
وهي تع��د نقلة نوعية ف��ي تقنية 
مكافحة االرهاب ف��ي زمن ترامب، 
تبعث رس��الة، بانها ترص��د وتتابع 
وحت��ارب هذه اجلماعات بغض النظر 

عن اجلغرافية. مايعمل عليه ترامب 
االن، هو نقل��ة نوعية ونقطة حتول 
في مفهوم االم��ن القومي وتغيير 
واالس��تراتيجية،  االولوي��ات  ف��ي 
ويخرج عن اخلط النمطي للطبقة 
الصقور،  االمريكي��ة،  السياس��ية 
اجلمهوريني املعروفه في »مش��روع 
الق��رن« واخل��روج ع��ن الدميقراطني 
ومهادنتهم الى االسالم الراديكالي 
القاعدي��ة  التنظيم��ات  ابززه��ا 
وتنظيم  االخوان احملظ��ورة  جماعة 
داع��ش، والتي مثل��ت ورقة ضغط 
عل��ى حكوم��ات املنطق��ة للقبول 

بالشروط االميركية. 

تهديدات الدولة الفاشلة على 
االمن الدولي

السياس��ية اخلارجي��ة، وفقا خلطة 

»أميركا أوال«، إن »إدارة ترامب تتعهد 
بانتهاج سياسة خارجية تركز على 
القومي  املصالح األميركية واألمن 
األميركي«، مش��ددة عل��ى أن مبدأ 
الس��الم من خالل القوة سيشكل 

محور هذه السياسة اخلارجية.
الدولة الفاش��لة هي تل��ك الدولة 
الضعيفة أو التي تفقد الس��يطرة 
على أراضيها، وتفقد تأمني احلماية 
ال��ى ثرواتها الطبيعية والبش��رية. 
أن اس��تمرار ومطاولة الفوضى في 
دول املنطق��ة م��ن ش��أنه ان يخلق 
دول فاش��لة بانهيار مؤسس��اتها، 
ويحول ابنائه��ا الن تقاتل بالوكالة 
لصال��ح اط��راف خارجي��ة. ال��دول 
الفاش��لة، حس��ب تعريف الباحث 
“نعوم تشومسكي” هي الدول غير 
الق��ادرة في حماي��ة مواطنيها من 

العن��ف. هاجس الدولة الفاش��لة 
كان ميثل اس��اس في اس��تراتيجية 
االم��ن القوم��ي للوالي��ات املتحدة 
االميركي��ة ولس��نوات طويلة، رمبا 
هذا االساس في التعامل مع قضايا 
االم��ن القومي االميركي س��يكون 

اقل وطأة.
هذا يعني ان الواليات املتحدة ممكن 
ان تقلص نش��ر قواته��ا على نطاق 
واس��ع ف��ي دول منطق��ة الش��رق 
االوسط ، لكن مايجري االن بارسال 
مستشارين، ونش��ر قوات اميركية 
مح��دودة في الع��راق وس��وريا، رمبا 
يتع��ارض م��ع تقدي��رات املراقب��ني 
الى اس��تراتيجية ترام��ب. ماميكن 
قوله، بأن ترامب عازماً على حس��م 
قضايا مكافحة االرهاب بنحو جاد، 
وبتسريع وتيرة احلرب ضد اجلماعات 

املتطرفة ف��ي معاقلها خاصة في 
س��وريا والعراق، هذه السياسة من 
شأنها ان حتسم حالة الفوضى في 
العراق وس��وريا ورمبا في دول أخرى، 
لصالح  ايجابياً  تنعك��س  وبالتالي 
واش��نطن والغ��رب ف��ي محارب��ة 

االرهاب وتأمني االمن القومي.
املشكلة ان الكثير من الدول تنظر 
الى االرهاب بصورته املتحركة على 
االرض، أي بع��د وقوع احل��دث وهذا 
ماميث��ل تهدي��دا اخطر لالم��ن. وال 
تنظر احلكومات له، على انه ارهاب 
كامن و معرفة أس��بابه ومسبباته  
أي  الوقائي��ة،  األج��راءات  وإتخ��اذ 
إحباط اإلرهاب ف��ي مكامنه، لكن 
سياس��ة ترامب تعمل عكس ذلك 
ه��و تس��ريع محاربة االره��اب في 
معاقل��ه قب��ل ان يص��ل حدوده��ا. 
وع��دت اإلدارة األميركي��ة اجلدي��دة 
أن ممارس��ة هذا املبدأ سيجعل من 
املمك��ن بناء عالم مس��تقر يتمتع 
مبزيد من السالم ويشهد عدداً أقل 
م��ن النزاع��ات وعند وج��ود أرضية 

مشتركة أكبر.
إن اجتم��اع واش��نطن ه��ذه امل��رة، 
س��يكون م��ن دون ش��ك، على غير 
التي  س��ابقاته م��ن االجتماع��ات 
كان��ت تتمثل بالرتاب��ة والنمطية، 
هذا االجتماع يأتي اختباراً ايضاً الى 
مدى جدي��ة ترامب بتنفي��ذ وعوده 
التي اطلقها حملاربة بل تدمير داعش 
واجلماعات املتطرفة. بات متوقعاً ان 
حتصل دول املنطق��ة دعماً اميركياً 
اكثر على االرض في مجال التمويل 
والدع��م  التس��لح  مج��ال  وف��ي 
العس��كري. االجتم��اع من ش��أنه 
يعمل على اس��تعادة ثقة الواليات 
املتح��دة بحليفاته��ا ف��ي محاربة 
اجلماع��ات املتطرف��ة، وحرصها في 
ح��ل النزاعات املس��لحة والقضاء 

على الفوضى.

االره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واالستخبارات

اجتماع دول التحالف الدولي..
التعامل بجدية في ضرب الجماعات المتطرفة
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اليوم نحن على ابواب االنتخابات حيث يراهن 
الجميع اما ان يعاد انتاج النظام السياسي 

الحالي او االنتقالة الى عراق آخر قوي مقتدر 
ليكون وطنًا للجميع.



إذا افترضن��ا أن إدارة الرئي��س دونالد 
ترامب ه��ي مثل فريق رياضي للعبة 
ألع��اب  أش��هر  القاع��دة«،  »ك��رة 
الرياض��ة األميركي��ة، فق��د نرى في 
ممثل��ه اخل��اص، جيس��ون غرينبالت، 
مبنزل��ة دور الع��ب »الظهير الربعي« 
ف��ي اللعبة، أي أه��م العبي الفريق، 

وأن ترامب هو مدير الفريق.
ثالث��ة أو أربعة م��ن إدارة ترامب هم 
يهود، مبا فيهم صهره وممثله اخلاص، 
ال��ذي خلع قبع��ة »الكيب��ا« عن أم 
رأس��ه خالل جولته االس��تطالعية 

األولى في إسرائيل وفلسطني!
مؤخ��راً، صار ه��ذا »البيب��ي« يدعي 
أن االس��تيطان ليس هو املش��كلة 
التي تعوق إرس��اء سالم فلسطيني 
� إس��رائيلي، بينما ي��رى العالم في 
االستيطان عقبة رئيسة تهدد »حل 
الدولتني«، كما أشارت، أيضاً، الست 
األملانية،  أجنيال ميركل، املستش��ارة 
خالل مؤمت��ر صحافي مش��ترك مع 
الرئيس الفلس��طيني، ف��ي توقيت 
صادف إخف��اق مباحثات عقدها في 
واش��نطن وفدان رفيعا املستوى في 

االتفاق إلقامة جهاز تنسيق مشترك 
للبناء االستيطاني اليهودي.

هل س��نرى ف��ي جه��از التنس��يق 
ه��ذا بداي��ة صفقة صغ��رى ثنائية، 
وتاريخية  متهد ل�«صفق��ة« كب��رى 
يري��د ترامب اجتراحها في الس��الم 

الفلسطيني � اإلسرائيلي؟
إذا لم تتفق إدارة ترامب مع حكومة 
إس��رائيل على مفه��وم ل�«حتجيم« 
االستيطان، فكيف ستتفقان على 
»ح��ل الدولتني أو الدول��ة الواحدة«، 
كم��ا خير ترامب اجلانبني، في مؤمتره 
الصحافي األول املشترك مع السيد 

»بيبي«؟
اإلس��رائيلية  الصح��ف  أوس��ع 
انتش��اراً، »يديعوت أحرونوت« نقلت 
عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، 
»غرينبالت هو توأم أوباما«. احلقيقة 
أن ترامب ه��و غرمي أوبام��ا وكريهه، 
الشخصي والسياسي، وليس فقط 
في موض��وع »احلل بدولتني وبالتالي 
رؤيته لالس��تيطان كعقب��ة تهّدده 

بالتقويض.
إضاف��ة إل��ى حديث��ه عن تس��وية 

الصراع بوصفه »صفقة« سياسية 
فالرئي��س  جت��اري،  مفه��وم  ذات 
ترامب يس��تعمل عبارة س��الم بني 
أو  واإلس��رائيليني،  الفلس��طينيني 
سالم بني إسرائيل والفلسطينيني، 

وليس سالماً يقوم بني دولتني!
يرى بيبي أن السالم السياسي العربي 
� اإلس��رائيلي ق��د يش��كل مدخالً 
لس��الم يحّل املسألة الفلسطينية 
� اإلسرائيلية، بينما يرى فريق ترامب 
في السالم االقتصادي الفلسطيني 
� اإلس��رائيلي توطئة لسالم دولتني 

أو دولة واحدة.
اقتص��اد  تنمي��ة  كان��ت  بالفع��ل، 
الضف��ة، وإع��ادة إعمار قط��اع غزة 
م��ن بني ثالث��ة مواضي��ع، إلى جانب 
»حتجيم« االستيطان، فشل اجلانبان 
ف��ي االتف��اق عليها بوصفه��ا رزمة 
متهيدي��ة ل�«الصفق��ة« الكب��رى � 

التاريخية.
االس��تيطان  »حتجي��م«  إن  قي��ل 
االس��تيطانية  األحي��اء  يس��تثني 
في القدس الش��رقية وم��ا يتعداها 
إلى الضف��ة الغربية، وك��ذا الكتل 

االس��تيطانية، بل وحتى أن يقتصر 
البناء في مس��توطنات شرق اجلدار 
ولي��س  العم��ودي  التوس��ع  عل��ى 

األفقي.
إس��رائيل تتوس��ع في بن��اء الكتل 
وعمودي��اً،  أفقي��اً  االس��تيطانية 
املس��توطنات  بن��اء  وتتوس��ع ف��ي 
للس��يطرة عل��ى  خارجه��ا أفقي��اً 
أكبر مس��احة م��ن األراضي، وتقيم 
الت��الل،  رؤوس  املس��توطنات عل��ى 
وتع��د س��فوح التالل مناط��ق نفوذ 
لها، لتش��كيل كتل��ة أخرى الحقة 

في عمق األراضي احملتلة.
أوبام��ا،  الس��ابق،  الرئي��س  ق��دم 
إلسرائيل أكبر صفقة أمنية بقيمة 
38 ملي��ار دوالر على م��دى عقد من 
الس��نوات، وكان علي��ه أن يش��ترط 
عليها وقف التوس��ع االستيطاني، 
إن لم يكن ش��امالً، ففي األقل خارج 

اجلدار.
على السيد ترامب أن يعاقب إسرائيل 
أكثر مما عاقبها أوباما في آخر أيامه، 
باالمتناع عن نقض القرار 2334، في 
حال تقدمي فلس��طني مشروعاً آخر 

جمللس األمن حول االس��تيطان، أي أن 
يوافق على املشروع.

س��بق جملل��س األم��ن أن واف��ق على 
مشروع »احلل بدولتني« الذي اقترحه 
الرئيس بوش االبن، ومن شأن موافقة 
أميركا على االعتراف بحق الشعب 
تقري��ر مصيره  ف��ي  الفلس��طيني 
ودولته، أن يجعل إس��رائيل معزولة 

عن أقرب وآخر حلفائها في العالم.
رمبا، أيض��اً، على الرئيس الفرنس��ي 
هوالن��د قب��ل أن يغ��ادر منصب��ه أن 
يعترف بدولة فلس��طني، مبا يشجع 
دول االحت��اد األوروب��ي عل��ى االقتداء 

بفرنسا.
رمب��ا، أيض��اً وأيض��اً، عل��ى ترامب أن 
يح��دد موع��داً قريباً لزي��ارة الرئيس 
الفلس��طيني لواش��نطن والبي��ت 
األبيض، وأن يتعامل معه بروتوكولياً 

بصفته رئيس دولة.

17 نيسان املقبل
كان��ت احلركة األس��يرة قد قدمت 
الفلس��طينية  للقيادة  مش��روعاً 
حول حتقي��ق وحدة وطنية بعد فوز 

حركة حماس في االنتخابات.
بالفعل عقد، آنذاك، في »املقاطعة« 
اجتماع ش��اركت في��ه، إلى جانب 
رئاس��ة  الفلس��طينية،  الرئاس��ة 
حركة حماس للبرملان، وكذا نوابها 
ف��ي اجملل��س التش��ريعي املقيمون 
في الضف��ة الغربية، عل��ى امتداد 
أكثر من عشر سنوات فشلت كل 

احملاوالت واالتفاقات لرأب الصدع.
اآلن، قررت حركة فتح في س��جون 
االحت��الل انتهاز »يوم األس��ير« في 
17 نيس��ان املقب��ل، لب��دء إضراب 
ش��امل عن الطع��ام، بقيادة عضو 
اللجن��ة املركزي��ة األس��ير م��روان 
البرغوث��ي، بدالً من إضرابات جزئية 
ع��ن الطع��ام، جنح��ت ف��ي حتري��ر 
س��جناء إداريني، فإن إضراب��اً عاماً 
يبدأ ف��ي »يوم األس��ير« قد ينضم 
إليه باقي األسرى، مبن فيهم أسرى 
حركة حماس وغيرها من الفصائل 
الفلس��طينية، مبا يشير إلى وحدة 
احلركة األسيرة، ويؤكد على أهمية 
دورها ف��ي جهود إنهاء االنقس��ام 

الفلسطيني.

تقرير مالدينوف
بعد تقرير »اإلس��كوا« وسحبه من 
األم��ني العام ل��أمم املتح��دة، أصدر 
مجلس حقوق اإلنس��ان التابع لأمم 
املتح��دة أربعة ق��رارات ح��ول إدانة 
االس��تيطان، مب��ا في ذل��ك القدس، 
وك��ذا حق الش��عب الفلس��طيني 
ف��ي تقرير مصي��ره، برغم مقاطعة 
اجملل��س، ومعارضة  أميركا الجتماع 
دول االحتاد األوروبي وسويس��را ألنها 
ترى فيه خلطاً ب��ني مكافحة وإدانة 
اإلرهاب، وحق الش��عوب ف��ي تقرير 
مصيره��ا، مب��ا في��ه الكف��اح ض��د 

االحتالل ومقاومته حتى بالسالح!
وفي أول تقري��ر ملبعوث األمم املتحدة 
قرار  ملتابع��ة  نيك��والي مالدين��وف، 
مجلس األمن 2334، جاء أن إسرائيل 
لم تنفذ طل��ب مجلس األمن وقف 
االستيطان سواء في األراضي احملتلة 

أو القدس احملتلة.
كان يفترض أن يكون التقرير كتابياً 
ليكون مرجع��اً آخ��ر ووثيقة وليس 
إفادة شفهية. بانتظار تقرير األمني 

العام لأمم املتحدة.
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كاريكاتير
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن البطل

كارل بيلدت

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية.

وزير خارجية السويد 
السابق

لقد أدرك قادة االحتاد األوروبي فجأة 
احلقائ��ق اجلديدة ف��ي البلقان. وفي 
مؤمتر قمة ُعقد مؤخرًا، شددوا على 
احلاجة إل��ى زيادة مش��اركة االحتاد 
األوروبي في احلفاظ على االستقرار 
- وال��رد على النفوذ الروس��ي - في 

املنطقة.
لكن الوضع اجليوسياس��ي للبلدان 
البلقانية ال ينبغي أن يكون مفاجئاً. 
بعد كل ذلكء، حدثت  انقس��امات 
ف��ي احلقبة م��ا بع��د العثمانيني - 
الت��ي متتد من بيهاتش ف��ي الزاوية 
الش��مالية الغربية للبوس��نة إلى 
البصرة على ساحل اخلليج العربي 
ف��ي العراق – والتي تع��د ملرات عدة 
مصدراً لعدم االس��تقرار اإلقليمي 
والعامل��ي من��ذ زوال اإلمبراطوريات 

القدمية قبل قرن.
عندما انهارت إمبراطورة هابسبورغ 
ف��ي  العثماني��ة  واإلمبراط��ورة 
نهاية احلرب العاملي��ة األولى، بُذلت 
محاوالت إلقامة دول قومية حديثة 

ف��ي البلقان، على الرغم من التنوع 
الوطني والثقافي للمنطقة. ومنذ 
ذلك احلني، اشتبكت القومية بنحو 
متكرر مع فسيفساء احلياة املدنية 
املس��تمرة في املنطقة، مما أدى إلى 

تأجيج صراع بعد صراع آخر.
يوغوس��الفيا، مثل  أنش��ئت  وق��د 
ال��دول القومية التي أنش��ئت في 
بالد الش��ام وب��الد الرافدي��ن، إلدارة 
السياس��ية؛  التناقض��ات  ه��ذه 
س��ميرنا  ف��ي   - الفظائ��ع  لك��ن 
وأماكن  وس��نجار  وسريبرينيتس��ا 
أخرى - ظلت سمة ثابتة للحياة ما 

بعد اإلمبراطورية.
وقد انهارت يوغوس��الفيا في أوائل 
التس��عينيات، مم��ا أدى إل��ى عق��د 
من احلروب الوحش��ية م��ن كرواتيا 
إل��ى كوس��وفو. إن ظه��ور س��بع 
متناقض��ة  وغالب��اً   - دول جدي��دة 
م��ع بعضه��ا البع��ض - أوضح أن 
س��يعتمد  اإلقليم��ي  االس��تقرار 
عل��ى إط��ار جدي��د، أال وه��و االحتاد 

األوروبي. وبسبب جناحه في تسوية 
الطويل��ة  الوطني��ة  الصراع��ات 
األمد، ُكل��ف االحتاد األوروبي بفصل 
الت��ي  القومي��ة  االنقس��امات 
ط��ال أمده��ا في املنطق��ة وإخماد 

صراعاتها العرقية. 
وفى مؤمتر قم��ة االحتاد األوروبي في 
تعه��د   2003 ع��ام  ثيس��الونيكى 
املندوبون رس��ميا بجعل جميع دول 
البلق��ان في اجملموع��ة أعضاء. هذا 
الوعد سيكون من الصعب احلفاظ 
علي��ه والوف��اء به. عندم��ا توقفت 
املش��كالت احلالية في البلقان، ظن 
زعم��اء االحتاد األوروبي أنهم حققوا 
الس��الم ف��ي املنطق��ة. وم��ن اآلن 
فصاع��دا، فإن نهجه��ا املعتاد جتاه 
البلقان يعني أساس��ا اإلبقاء على 

الوضع الراهن.
بع��د تعيين��ه رئيس��اً للمفوضية 
األوروبي��ة في ع��ام 2014، أكد جان 
كلود جونكر الوضع الراهن، بإعالنه 
أن االحت��اد األوروبي ل��ن يخضع ملزيد 

من التوس��ع خالل فترة واليته التي 
ستستمر ملدة خمس سنوات. وكان 
بيان جونكر على صواب من الناحية 
الفني��ة، لكن��ه كارث��ي سياس��ًيا. 
ومع انطفاء النور الذي كان يرش��د 
جهود اإلصالح والتكامل اآلن، فقد 
بدأت القوميات ف��ي املنطقة تنمو 
م��رة أخ��رى. وف��ي الوقت نفس��ه، 
أصبح االحتاد األوروب��ي منكباً على 
مشكالته املالية اجلارية، مثل أزمات 

الديون السيادية للدول األعضاء.
قضي��ت الكثي��ر م��ن الوق��ت في 
البلق��ان ف��ي الس��نوات التي تلت 
مبعوثاً  البوس��نية. كن��ت  احل��رب 
خاصاً لالحتاد األوروبي ليوغوسالفيا 
السابقة، ثم الرئيس املشارك ملؤمتر 
دايت��ون للس��الم، املمثل الس��امي 
وأخي��رًا  والهرس��ك،  للبوس��نة 
املبع��وث اخلاص لأم��ني العام لأمم 

املتحدة في البلقان.
وف��ي الع��ام املاض��ي، عندما عدت 
إلى البوسنة في زيارة غير رسمية، 

س��ألني أحده��م عم��ا إذا كان��ت 
احل��رب س��تعود إلى املنطق��ة. في 
البداية، جتاهلت السؤال. ثم أجبت 
»مس��تحيل«. لك��ن بعضهم ظل 
يطرح الس��ؤال نفس��ه. ف��ي املرة 

اخلامسة، بدأت أشعر بالقلق.
كن��ت بالتأكي��د محق��اً بقولي إن 
تع��ود:  ل��ن  التس��عينيات  ح��روب 
فالظ��روف الي��وم مختلف��ة ج��دا 
عم��ا كان��ت علي��ه آن��ذاك. لك��ن، 
كم��ا رأينا م��رات عديدة م��ن قبل، 
ميكن للمتحاربني الفرديني إش��عال 
احلرائق الت��ي يصعب احتوائها. في 
يوم م��ن األيام ف��ي س��راييفو، أثار 
برينسيب  يدعى غافريلو  ش��خص 
حرباً عاملية عندما اغتيل ارش��دوق 
فرانز فرديناند في النمس��ا. واليوم، 
أصبح��ت املنطق��ة تدريجي��اً أكثر 
قابلية لالش��تعال، وميكن إش��عال 
ش��رارة أخ��رى، رمبا ه��ذه امل��رة في 
جمهوري��ة  )عاصم��ة  س��كوبي 

مقدونيا(.

ألوروب��ا،  بالنس��بة  العم��ل؟  فم��ا 
الس��بيل الوحيد للمضي قدماً هو 
األزمات،  توسيع سلطاتها الحتواء 
م��ع اإلس��راع أيض��ا ف��ي التكامل 
الناش��ئة  األوروبي. وملعاجلة اخملاطر 
في البلق��ان، ينبغي لالحتاد األوروبي 
أن يثب��ت أن لديه اإلرادة والوس��ائل 
املطلوب��ة للعم��ل، من خالل نش��ر 
مجموع��ات قت��ال االحت��اد األوروبي 
ف��ي  عس��كرية  تدريب��ات  إلج��راء 
املنطقة. وهذا من ش��أنه أن يبعث 
برس��الة قوي��ة مفاده��ا أن قواتها 
العسكرية ليست منور ورقية، وأنها 
قادرة على استعمال أكثر من مجرد 

كلمات.
ومن الض��روري أيضا زيادة توس��يع 
االحت��اد األوروب��ي. ومبج��رد انضمام 
س��لوفينيا وكرواتيا إل��ى اجملموعة 
حت��ى اآلن، م��ن املؤك��د أن تأم��ني 
عضوي��ة بل��دان البلق��ان املتبقية 
سيس��تغرق وقتاً. لكن اإلصالحات 
املطلوبة جلعل هذه البلدان مؤهلة 

للعضوية ميك��ن وينبغي التعجيل 
به��ا، م��ع اتخ��اذ خط��وات مؤقتة 
تتمت��ع مبصداقي��ة ل��دى ش��عوب 

املنطقة.
على سبيل املثال، ينبغي لنا أن نكرر 
الشراكة الشرقية لالحتاد األوروبي، 
م��ع إقام��ة ش��راكة البلق��ان، مع 
إبق��اء إمكانية العضوية مفتوحة، 
وفي الوقت نفس��ه، يحت��اج االحتاد 
األوروب��ي إل��ى تكثيف مش��اركته 
السياس��ية ف��ي املنطق��ة. وميكن 
أن يبدأ من خالل تس��وية النزاعات 
احلدودية الطفيفة املعلقة، لكي ال 

تتفاقم.
االحتاد األوروبي، في لغة اليوم، لديه 
مش��كلة معقدة، حيث تضاعفت 
التحديات ف��ي الس��نوات األخيرة، 
الت��ي  القم��ة  مؤمت��رات  وكذل��ك 
التحديات.  ملعاجلة ه��ذه  يعقده��ا 
لكن للقادة األوروبيني خياراً واضحاً 
في البلقان: إما معاجلة املش��كلة، 

أو االنتظار حتى تتغلب عليهم.

إبعاد أشباح البلقان
PROJECT
SYNDICATE

رئيس مجلس النواب االميركي »بول راين« بمواجهة ترامب

عندم��ا يج��ازف أي واحد منا باإلع��الن ان لديه أمالً في 
ان تتغير االم��ور، يوماً، نحو االحس��ن يُتهم بأن رجليه 
ب�«املَ��ْي« ليس كم��ن رجليه بالنار، فيل��وذ بالصمت، او 

يكتفي بالقول: هكذا ارى.  
انه االمل في تعريفاته القاموس��ية ف��ان »ثورة االمل« 
ق��د تنصرف، كما يقول »اريك ف��روم« الى مدارات ابعد 
من دائرة علم الثورات االجتماعية.. الى السايكولوجيا، 
مثال، ويش��اء »الدوس هاكس��لي« ان يجعل في كتابه 
)افض��ل العوال��م( م��ن االمل ق��وة س��حرية لصناعة 

التغيير. 
باختص��ار، ان االم��ل احس��اس نبي��ل وس��ري باهمية 
مش��روع احلي��اة ال��ذي تتش��بث ب��ه املالي��ني وترف��ض 
االستس��الم للتهدي��د والقتل العش��وائي، ومواجهة 
س��لمية وانسانية لس��طوة العنف ومؤسساته، وهو 
تعريف لتفاعل الذات التي تستمد تفاؤلها من الرغبة 
الدفينة ق��ي االحتاد مع املوجودات احلي��ة والتفاعل مع 
ضوء ساطع يرصده  في النفق الطويل الذي حشر فيه 
العراقي على يد الرطانات املس��لحة اخملتلفة، وهو باب 
قد يفضي الى الفعل الش��عبي البناء والتغييري بعد 
س��نوات ثقيلة اوصدت فيها جمي��ع االبواب، وخوضت 
طواله��ا جمي��ع املش��اريع املعلن��ة في الوحل وس��وء 
السمعة، وتصدعت خاللها صورة الكيفيات الشللية 

والفئوية والطائفية. 
أق��ول، م��ع انه ال ميك��ن بيع الس��مك قب��ل اصطياده 
واخراج��ه من النهر، لك��ن غريزة االمل تس��مح احياناً 
املراهن��ة على حتقيق امر انطالقاً من مؤش��رات بدائية 

له، او ملا يبدو انها مؤشرات.
/ساجازف بالقول ان الغبار اخلانق، املسموم، التخريبي، 
الذي اطلقه داع��ش انتهى الى خلق نقيضه: خصومة 
مجتمعية مع االرهاب، تتبلور على شكل«امل« ينشق 
من افئدة املاليني ويتدفق، مع كفاية من املشاهد احلية 
لهزمية العصاب��ات والهمجية غب آخ��ر معاقلها، وإن 
مبكابدة، في تعاٍط بليغ مع احلياة اليومية، وحتٍد )احيانا 
انفعال��ي( للمخاط��ر االمني��ة، وح��رص على اش��اعة 
االس��ترخاء في نق��اط متاس كان��ت مرش��حة للتوتر، 
ويظهر هذا االمل العفوي في نأي الشارع عن شعارات 

التجييش التي كانت تطلق غداة كل هزة امنية. 
/نسائم التفاؤل هذه، قد تكون ممارسة غريزية فاّرة من 
احتباس ش��ديد في احلياة بني السواتر الكونكريتية، أو 
هي رجاء يائس مكبوت ناجت عن مكابدات العيش وازمات 
اخلدمات وعواصف الصراعات السياس��ية والطائفية، 
ورمبا ال تعدو عن كونها امنية مجانية تلقى على قارعة 
الطري��ق، أو جرعة م��ن التهدئة اخلادعة ي��داري الناس 
بها دوامة االخطار والتفجي��رات وليالي الرعب واجلثث 

واملوت، وغارات الكوابيس والضغوط.
/مثل هذا االمل، ف��ي كل االحوال، غير قابل للتوظيف، 
ال للحكوم��ات او الية مؤسس��ة سياس��ية، وليس هو 
حصيل��ة ملّنة جه��ة او تكي��ة، كما انه لي��س معادلة 
رياضي��ة تنطل��ق م��ن افت��راض اس��ُتهلك: اليصح إال 
الصحي��ح، بل ه��و معادلة تاريخية تؤك��د قوة احكام 

التراكم وجدارة التشبث باحلياة, 

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ما يزال لدينا أمل 



ثقافة10

علوان السلمان  
الن��ص االدب��ي.. ن��ص معرفي تتش��ابك 
املع��ارف  م��ن  جمل��ة  تش��كيله  ف��ي 
والنفس��ية  )التاريخي��ة  االنس��انية 
مجم��وع  واالجتماعية..(.ليش��كل 
امللفوظات اللس��انية اخلاضعة للتحليل 
واالس��تنطاق.. كونه حالة من التسامي 
القائ��م عل��ى التخييل املم��زوج بالواقع 
جلغرافي��ة  بالقلق...املتج��اوز  املس��كون 
امل��كان واملأل��وف م��ن االش��ياء..  اخملتصر 
الزمكاني��ة بوس��اطة عقل  لالمت��دادت 
منتج..يوظ��ف ادوات��ه الفني��ة بتعبيرية 
مكتنزة بأبعادها اجلمالية والفكرية التي 
تتجسد بش��كل رمزي وداللة اجتماعية 

مقترنة باحمليط بكل موجوداته..
   والباحث في بطون العوالم امليثولوجية 
ناج��ح املعم��وري ال��ذي يش��كل وجوده 
االبداع��ي ملمحا ناميا م��ن مالمح اجتاه 
فن��ي حدائ��ي يعتم��د امليثولوجي��ا ف��ي 
الس��رد والش��عر اضاف��ة ال��ى محم��ود 
جنداري وجليل القيسي ومحمد خضير..
تط��ورا  النصي��ة  اذ عكس��ت س��رديته 
ف��ي الرؤي��ا الفني��ة ملاهي��ة االس��طورة 
وطرائ��ق التعامل معها ف��ي نصه)رقيم 
ن( املنش��ور على صفح��ات مجلة االديب 
املعاصر/1997..والذي يعتمد فيه الكاتب 
تش��ريح الواقع بكل جتلياته.. باستدعاء 
كبي��ر  بش��خوصها)مردوخ=  االس��طورة 
آله��ة قدماء البابليني وقد س��مي املولى 
االعظم)مولى الس��ماء واالرض(. آنو= اله 
الس��ماء في حضارة بالد ما بني النهرين.. 
الكنعانيني..انليل  بعل=آله احل��رب عن��د 
الذي يتش��كل من)ان(و)ليل(= اله الهواء.. 
وس��ني= اله القمر في بالد بابل وآش��ور.. 
البر..وبعل=آله  العدل/سيد  وأدوني=سيد 
احلرب عند الكنعانيني.. وعناة=من اآللهة 
الكنعاني��ة التي ترافق)بعل(في س��يرته 
امليثولوجية..(..الضف��اء دينامي��ة حركية 
على النص وفاعليته النامية.. املسهمة 
في تغيير مجرى االحداث بصفتها طرفا 

فاعال ومتفاعال واللغة..
)ينه��ض احل��زن محم��وال بأح��الم الفرح 
اآلتية ويش��ب احلريق منطفئا يس��تدعي 
في فورانه اس��تيقاظ النخوة والغيرة من 
اج��ل انبثاق حلظة ش��رف واح��دة عمرها 
مث��ل زم��ن اش��تعال احل��زن والف��رح.. أو 
مثلما ينطفئ الثل��ج باجلمر امللقى تاجا 
في طريق العصور ليعلن عن نفس��ه في 

حقب ال متلك شارة االعالن خجال..
تعال ي��ا حزن أدوني.. يابن املياه العميقة.. 
وايق��ظ عبر اس��تراحة ضفتي��ك مواجع 
احالمنا.. ومراجل احزاننا االزلية.. انت باق 
كاالزل وانا زائل.. ايها االله احملجب بارتفاع 
القبة العالية في زقورة ش��ادتها متاعب 
الطامع��ات  الرجال..والنس��وة  اجس��اد 
اللذائ��ذ  الوس��ائد..وهيجان  مبخصب��ات 

الليلية..(..
  فالن��ص يقوم ع��ل ثنائية)احلزن..الفرح/ 
حتاك��ي  باق..زائل..(..وه��ي  الثلج..اجلم��ر/ 
ال��ذات وال��ذات اجلمعي اآلخ��ر ابتداء من 
العنوان العالمة السيميائية بوصفه داال 
فاعال ومفتاحا اجرائيا بفونيميه املشيرين 

لبعدي��ه: الدالل��ي والرم��زي.. فض��ال عن 
هيمن��ة املؤثرات املعرفية التي اس��همت 
في جت��اوزه واخلروج ببنائه املش��هدي من 
الس��ياق املألوف الى س��ياق لغوي مليء 
القدرة  بااليحاءات..بتوظيف مفردات لها 
التوليدي��ة اخلالق��ة لصوره��ا الت��ي هي 
انع��كاس للحالة الكامن��ة داخل الذات.. 
كالرمز)أدوني( سيد العدل.. واالستفهام 
الباح��ث ع��ن ج��واب م��ن اجل توس��يع 
مدي��ات الن��ص الذهني��ة والداللية)ه��ل 
تتس��ع ذاكرة املالحق بخ��وف االحالم من 
اجل االمس��اك مبش��اهد س��نوات العمر 
الباحثة عن  االولى؟(..والنداء.. االستغاثة 
املنق��ذ.. والتنقيط)النص الصامت( الذي 
يس��تدعي املس��تهلك)املتلقي( الشغال 
بياضات��ه مبا يتناس��ب والن��ص عبر لغة 
تعتمد السياق والتركيب اخلالق للصور..

  )مردوخ..يامن لم يس��تطع احلصن على 
احتمال قوتك وجبروتك.. لم اس��تدعاك 
البراهما..؟.. إلخصاب احلياة الهندوس��ية 
واش��اعة املواس��دة الثنائي��ة؟.. حتى في 
مواقد النار الزاحفة لهيبا وعصفا من بالد 
فارس مختارة فروج النس��وة منافذ عبور 
له��ا.. لتكون حكمة الهندوس في التقاء 
املتعاك��س مع بعضه..  املتضاد..واحتواء 
لتشكل مسلة تقاليدها.. وليأخذ منها 
بوذا الرجل املستنير حكمة لوننا االصفر.. 

ومعلنة تقاليده وطقوسه..(..
   فالن��ص ينبث��ق م��ن موق��ف انفعالي 
يتك��ئ على حق��ول داللي��ة )زمان/مكان/
تكثي��ف  ضدية..(..م��ع  حدث/ثنائي��ات 

العب��ارة وعم��ق املعنى بجن��وح الكاتب 
صوب التركيز وااليجاز للتعبير عن حلظة 
انفعالية باستخدام النزعة البالغية في 
اجملاز واالس��تعارة اللفظية املفضية على 
النص عمق فك��ري وبعد جمالي.. اضافة 
الى اعتماد تقنية االنزياح في خلق الصور 
الت��ي ه��ي االداة الكاش��فة ع��ن اصالة 

التجربة..
  ه��ذا يعن��ي ان املنتج يجيد اس��تخدام 
التضاد في انفعاالته اخلالقة لصورها من 
جه��ة وتفاعلها احلدثي م��ن جهة اخرى 
داخل عوامله املستفزة لذاكرة املستهلك 
واملس��همة في نب��ش خزانت��ه الفكرية 
واملعرفية..كونه يعي ان الفن هو)التعبير 
بصور(..والذي ال يتحقق اال بامتالء اخمليلة 
باملعطيات احلس��ية الت��ي يتفاعل معها 
بوع��ي.. اضافة ال��ى غوصه ف��ي مديات 
الزم��ن البعيدة املعانق��ة للحاضر ابتداء 
من )مردوخ ومرورا ببوذا وانتهاء بايرا االله 
الش��يطان الذي دمر بابل وس��يار وانتهاء 
بجلجامش الذي وجد مجده في خس��ارة 

وردة احلياة في اوروك..(..
)اور.. وامكن��ة الكل��دان تدف��ع بعضه��ا 
مجانني احملبة كي تس��اكنها مع وس��ائد 
النس��وة الت��ي ضج��رت من ح��روب هي 
بعضه��ا  قاتل��ت  لنا..ح��روب  اختارته��ا 
بأبنائه��ا.. وحروب أسس��ت رمادها ونارها 
أور  في��ا مج��د  ورابع��ة..  وثالث��ة  ثاني��ة 
وياصوت الكلدان ستأتينا حرب لن تبقي 
غير الصوجلان االلهي احملمول فوق نس��اء 
املعاب��د بديال لرجولتن��ا: صوجلان يوصف 

بك��م ويأخذن��ا نح��و م��وت جدي��د.. لم 
نش��هد مثيال له في اآلتي.. موت بالدخان 
وبكامت اجلوع.. حتى ال تظل فس��حة فوق 
مصاط��ب البغايا املقدس��ات.. لرجل في 

جسده بقية فحولة..(..
  فالن��ص يكش��ف ع��ن نب��ؤة حتقق��ت 
في)ح��روب اختارته��ا الس��لطة لتبقى(.
وحروب االبناء م��ع االبناء طائفيا اوجدها 
احت��الل مقيت.. عبر بوح اق��رب الى حوار 
الذات باستنطاق املكان الرمز)اور( بصفته 
دال اشاري متشعب باحداثه التي شكلت 
ب��ؤرة مركزية جتتمع فيه��ا خيوط النص 
ومتنح نس��يجه متاس��كا ووحدة عضوية 
من خالل س��رد شعري للمواقف املتوالدة 
عن تفجير اللفظ الرمز الدال على احلركة 
الكاش��فة عن االفعال االنسانية.. فضال 
عن استثمار التداعي والتفاصيل اليومية 
إلض��اءة بع��ض العوال��م املعتم��ة بلغة 
محكي��ة عبر خط��اب ال��ذات ومناخاتها 
للتعويض عن الغربة الذاتية وايجاد حالة 

من التوازن والعالم املوضوعي املأزوم..
)يأت��ي صوتن��ا م��ن اوروك وبابل وآش��ور..
يتناهض عابرا مس��احات عيالم ليصعد 
متقدم��ا نح��و الهنادل��ة فاحت��ي ذاك��رة 
االب��واب وقل��وب الش��بابيك ليكون لهم 
هن��اك.. ويلق��ى ببقايان��ا وس��ط روائ��ح 
الليالي  والبه��ارات ومطعم��ات  الفالفل 
الدافئ��ة بثلجها ومش��هيات الوس��ائد 
بلعبة القالئد امللظوم��ة بقطع من جوز 
املرقوم بأسماء املهزومني في مضاجعات 
املراهنة أمام متثال االلهة االم في معبدها 

الهندوكي..(..
   فالن��ص يس��تدعي التاري��خ م��ن اجل 
اس��تكمال البانوروم��ا الت��ي اراد املنت��ج 
التعبي��ر عنها في نصه)رقي��م ن(..فصار 
مادة كتابية وجدلية من خالل االس��اطير 
الت��ي ش��كلت خامات منتج��ة.. منحته 
طاقة ال حتده��ا ح��دود زمكانية..فكانت 
تنح��و منح��ى ملحمي��ا  الن��ص  بني��ة 
وميثولوجي��ا مقترن��ة باالط��ار الواقعي 
واحلسي.. بحضور لغة حافلة باجملاز والرمز 
لتجسيد اجلانب التكويني في االسطورة 
وهو ينطلق من قاع��دة مرتبطة ببالغته 
الس��ردية الش��اعرة.. املتأسس��ة عل��ى 
االنزياح والتج��اوز.. واخضاع نصه لفكرة 
بنائيا وجماليا..  وامليثولوجي��ات  التداخل 

مع ارتكاز على الوعي الفكري والفني..
  من هذا نس��تطيع ان نستنتج ان النص 
كتب حتت تأثير ش��روط فرضت نفس��ها 
عل��ى املنتج :اوله��ا كان اجتماعيا معبرا 
ع��ن جملة م��ن التناقضات السياس��ية 
والفكرية.. وثانيها ميثولوجي مستلهم 

من تدفق النص تاريخيا ودالليا..
  )ابتهل يا)س��ني( ورتل صلواتك االلهية.. 
مستنجدا أو مستعطفا أباك كبير االلهة 
)انليل( النقاذ مدين��ة اجملد اور من متاعب  
حروبها ومش��اجرات كهنتها على غنائم 
تن��زل مثل املطر.. فلم تع��د أور الصاعدة 
نحو مج��د االزل.. مثلما كانت بس��ملة 
أنو ومتجيدات)انكي( صمتك)انليل(..حرب 
على مدينتكم التي باركت واسهمت في 

تأسيسها وجعلتها كعبة املدن..
  لقد) حتطمت أور بفعل الس��الح مثلما 
يتحط��م ان��اء م��ن فخ��ار(..آه م��ن ه��ذا 

اخلراب..(..
   فالكاتب يوظف االسطورة التي تتجلى 
عل��ى امت��داد الن��ص.. مكاني��ا وزماني��ا 
وش��خصانيا وحدثيا ورمزيا.. م��ع اعتناء 
بجم��ع عناصرها واملكون��ات امليثولوجية 

واسقاطها على الواقع..
 من ه��ذا كله نس��تنتج ان النص )رقيم 
والتعبيرية  ن(ب��كل مس��توياته)الرؤيوية 
الشعرية(..يتكئ على ميثولوجيا  ولغته 
تاريخية توزعت مدياتها من بابل وآش��ور 
وانلي��ل  وآن��و  وآلهتها)م��ردوخ  وكنع��ان 
وبع��ل وس��ني..( م��رورا بالهن��دوس وبالد 
فارس)الزرادش��تية(..والتي ش��كلت دائرة 
املاض��ي املتف��ردة بقدرته��ا عل��ى احتواء 
احلاض��ر بواقعه املم��زوج بالتخيلي خللق 
صورة املستقبل احلاملة.. املكتنزة بطاقتها 
التعبيرية اخلالقة ملش��هدية قائمة على 
احلركة الدرامية باس��تدعاء لغة متمردة 
كاش��فة عن تداعيات ذاتي��ة وروح قلقة 
تعكس تطورا ف��ي الرؤي��ا الفنية ملاهية 

االسطورة..
فائ��دة: رقي��م= ل��وح.. ونون احل��رف الرابع 
عش��ر ف��ي االبجدي��ة العربي��ة وقيمته 
الرمزية)احلوت( الذي  العددية)50( وداللته 
ابتل��ع يونس)ع( ثم القاه على اليم.. وهذا 
يعني داللة )القيامة والنش��ور(..اي جتديد 
روح��ي للوجود الكون��ي.. ومنهم من يرى 
ان)ن��ون( هي ال��دواة والنقطة رأس القلم 
املغم��وس فيه��ا.. مس��تندين على قوله 

تعالى)ن والقلم وما يسطرون(..

االجتماعي الميثولوجي استكمال 
لبانوراما )رقيم ن(

رأي

يبث ف��ي الفض��اء العراق��ي أكثر م��ن أربعني 
قن��اة تلفزيوني��ة وأكث��ر م��ن ثمان��ني محطة 
إذاعية ، باإلضافة إلى الش��بكات ، مما يش��كل 
ازدحاما خانقا ف��ي البعد املوجي بهذا الفضاء 
، لك��ن باملقابل، ف��ان معطيات ه��ذه القنوات 
على مس��توى التلقي تع��د فقيرة ، إن لم تكن 

بائسة.
 القن��وات الفضائية في الع��راق موجهة ، وفق 
املفه��وم الفكري الذي تنش��ده ه��ذه احملطات 
وال��ذي يس��مى بالسياس��ة اإلعالمي��ة وه��ي 
صيغة مهذبة إلى ما ندعيه بالغسيل اليومي 

لذهن املشاهد.
ه��ذه القنوات تعتب��ر موجهة ضم��ن إطارين ، 
األول : أنه��ا خاضعة إلى التوجه احلزبي ، مبعنى 
الوعي السياسي الذي يسير عمل القناة ، من 
الناحية الفكرية أو الس��لوكية لفريق العمل 
أو السياس��ية التي تتبناه��ا أدارة  حترير القناة 
. الثاني:  خضوعها إلى الرأس��مال الذي يدعم 
ويؤازر استمراريتها، وهو غالبا ما يكون فجا في 
التعامل مع املوضوع الفكري ويخضعه ، ليس 

بقوة املنطق ، أمنا مبا ميتلكه من قوة  وتأثير . 
هن��ا في الغالب يصبح التوج��ه العام خاضعا 
إلى األهواء الشخصية والتحكم  في العالقات 
اإلدارية داخل مجريات العمل اليومي ، أو باجتاه 

العمل امليداني.
وفق هذه األس��س لم تخلق بعد في الس��احة 
اإلعالمي��ة العراقي��ة مهنية وحرفي��ة العمل 
املرئ��ي ، والتي يتوخ��ى احليادي��ة أو املوضوعية 
في نق��ل احلدث اليومي أو متابعة ما يجري من 
أنشطة ثقافية أو اجتماعية ، أمنا تقتصر على 

أدارة القناة واملسؤولني في الدولة .
وبسبب اإلش��كاالت السياس��ية احملتقنة في 
الس��احة  ، بأنواعه��ا اخملتلفة مث��ل الطائفي 
والقوم��ي  واألثن��ي واملناطق��ي ، مغلفا  بوعي 
سياس��ي معني ، كل هذه العوامل أفرزت على 
مر األي��ام ونتيجة الس��تفحال األزم��ات وعدم 

حلها ، بعض القنوات املغرضة باجتاهني: 
األول : يتمثل بع��دم القبول مبا يجري ومحاولة 
تش��ويه الوقائ��ع ، مبعن��ى ل��وي عن��ق احلقائق 

وجتيرها لصاحلها فقط.
الثان��ي: الرف��ض الت��ام لكل منج��زات الطرف 
األخر) في العملية السياسية ( ومحاولة الذم 

فيها .
مبوجب هذان املس��ارين ، باإلضافة إلى كينونة 
هذه القنوات،  أدى في النهاية إلى وجود قنوات 
ش��امتة ، حت��ى بالثواب��ت الوطني��ة ومحاولة 
الهدم املستمرة ، باملقابل اضطرت قنوات أخرى 
في اجلانب املقابل إلى االستماتة في الدفاع عن 
معطياته��ا العامة ، س��واء أن كانت وطنية أو 
أثنية ، مما أدى في النهاية إلى خلق أعالم مشوه 
ف��ي مجمله ، مع العلم ب��ان هذا األعالم ككل 
يعاني أصال م��ن قلة اخلبرة في طرح املواضيع ، 
و ف��ي صناعة النجم ،و ف��ي جذب اجلمهور إلى 

الشاشة.

قنوات عراقية 

كتابةعبور 

حميد الربيعي 

اسمح لي أن أتلوا 
بعضها من احزاني
على جبل ضياعك

أطلقت صرخة
ما كانت نداء استغاثة

بل بركانا
ينسف كل تضاريسك

ما ذنبي ان كنت بحارا بال مرفأ!
مرسى.. لزوارق ال تهدأ

غواص ما مست قدمه 
رمال الشاطئ

وكنوز البحر
كانت دوما في األعماق

فكيف اغوص معك؟
وق��د كتب ع��ن اجملموعة الش��اعر محمد 
حس��ني آل ياس��ني قائ��ال: قصائد بش��رى 
الهالل��ي مراي��ا مرط��ة الصف��اء، تعكس 
التماع��ة روحها وخفق��ة بوحها االصيل. 
كلماته��ا تغري��د ع��ذب، يأتيك م��ن بعيد 
فيفص��ح ع��ن ص��دق االنفع��ال وندائ��ه 
احملبب. تأس��رك حروفها باملبهج املدهش، 
ثم تكتش��ف ان��ه الب��راءة االخ��اذة التي 
اس��تطاعت بالهمس والشجن واالنتظار 
ان تكس��ر قي��د الرتابة وتنطل��ق بعفوية 
س��احرة دون تكل��ف ثقي��ل او تصنع فج. 
جتربة بشرى الهاللي تتحدث ببالغة باسلة 
وسالسة منس��ابة غير مكبوتة، ولكنها 
ممتنعة فتبوح بأس��رار شعرها وشاعريتها 
وتتوجها موهبة غير متكررة ألنها ابتكرت 

باقتدار بصمتها اخلاصة.

بغداد - الصباح الجديد:

صدر عن دار ميزوبوتاميا ديوان ) لن تش��فى 
مني( للش��اعرة والكاتبة بش��رى الهاللي 
الدي��وان  وتضم��ن  صفح��ة.   176 بواق��ع 
مجموع��ة م��ن النصوص منها:  ي��وٌم.. هو 
ان��ت و تبادل اس��رى و غربة و ش��قاوة أرق و 
مناورة وسكة حلم و في محراب عشقك و 
تعويذة غياب��ك و املوت رميا باحلب و وتقاومي 
لكل األزمان. وغيرها العديد من النصوص. 

ومما جاء في نص: صالة عاشق:
ال ترفع صوتا بأنينك

ال احد يدرك عمق اجلرح سواك
ال حتبس دمعك.. 

ساعة حزن
لكن..

خذ ركنا منعزال
ان احلزن

للمكلوم عبادة
فلتنجز فرضك 

دون رقيب.

أم��ا القصيدة التي حملت عنوان اجملموعة: 
لن تشفى مني: 

صدور ديوان لن تشفى مني 
البصرة - باسم القطراني:لبشرى الهاللي

احتف��ى احت��اد أدب��اء البص��رة ف��ي 
جلسته الثقافية التي أقيمت صباح 
السبت بالناقد الدكتور سامي علي 
جبار ملناس��بة صدور كتابه اجلديد ) 
سلطة النص والقراءة ( قدمه فيها 
الدكت��ور فهد محس��ن الذي أوضح 
بأن أهم ما مييز هذا اإلصدار هو احملدد 
املنهج��ي الذي التزم ب��ه الناقد وهو 
اعتماد املقول��ة )ثق باحلكاية وال تثق 
بالفنان ( وأنه جعل القراءة س��لطة 
فاعل��ة متف��ردا باجلان��ب التطبيقي 
والوض��وح املنهج��ي والتركي��ز على 
رائ��ع  بش��كل  اجلمالي��ة  البيان��ات 
التي  الدراسات  مس��تعرضا مجمل 
تضمنها الكتاب . ثم حتدث الدكتور 
س��امي علي جب��ار مقدما ش��كره 
ل��كل من س��اعد في ظه��ور كتابه 
وفي املقدم��ة )احتاد األدباء وش��ركة 
آس��يا س��يل( وأوضح آراءه النقدية 
التي احتواها الكتاب وظروف إصداره 
حيث احتوى على عدد من الدراسات 
النقدي��ة الت��ي اش��تغل فيها على 
رؤاه وف��ق مناه��ج نقدي��ة حديث��ة 
وخصوصا )األسلوبية( كونها تنفتح 
على جمي��ع املناهج األخرى وأش��ار 
بإس��هاب الى فصول الكت��اب التي 
طبق عليها إش��تغاالته . وحتدث في 
اجللس��ة الش��اعر علي األمارة الذي 

أش��اد بتجربة الدكتور جبار النقدية 
والتي احتواها إصداره اجلديد مؤكدا 
تركيزه على كيفية جناح األس��لوبية 
مقتفي��ا  نق��دي ش��امل  كمنه��ج 
أب��واب الكتاب وأه��م تقريراته. كما 
تداخل عدد م��ن احلضور في عدد من 
اإليضاحات واالستفس��ارات مما فتح 
الباب أم��ام مفاهي��م معمقة حول 
هذا اإلص��دار النقدي اله��ام . وعلى 

هام��ش اجللس��ة اس��تضاف االحتاد 
األس��تاذ محمد عاجل رئيس قسم 
األسكان في محافظة البصرة حول 
مالبس��ات موض��وع قط��ع االراضي 
اخلاص��ة باألدباء حي��ث أوضح عاجل 
ورود كتاب م��ن مجلس الوزراء يحيل 
ه��ذا املوضوع الى وزارة األس��كان مما 
يتطلب التنس��يق مج��ددا في هذا 

املوضوع بني الوزارة واحملافظة .

)سلطة النص والقراءة ( 
في اتحاد أدباء البصرة

خبر

ناجح املعموري
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مايكل نايتس*

إصالح النظام اللوجستي
عندم��ا غ��ادر اجلي��ش االميرك��ي العراق 
ت��رك وراءه نظام��اً لوجس��تياً مكتم��اً 
بنح��و جزئ��ي، وإن كان حجمه هائا، يعد 
مس��تودع الصيان��ة في جن��وب التاجي 
عب��ارة عن مرفق كبير ميتد ملس��افة ميل 
واملول��دات  احمل��ركات  لتصلي��ح  كام��ل 
أم��ا  واألس��لحة،  الاس��لكي  وأجه��زة 
مس��تودع الصيان��ة في ش��مال التاجي 
فهو مش��ابه للحجم ويحتوي على ورش 
عمل للمركبات والعجات العاطلة. لدى 
وزارة الداخلية أيضاً مجمعات لوجستية 
وصيان��ة مركبات ف��ي التاج��ي. وما تزال 
مستودعات التجهيز الوطني موجودة في 
التاجي، والنعماني��ة، والبصرة، واحلبانية، 

واإلسكندرية، وكركوش، والناصرية.
ل��كل فرقة ف��ي اجلي��ش العراق��ي قيادة 
موقع لاستام وإعادة التوزيع للخدمات 
اللوجس��تية، ول��دى الش��رطة االحتادية 
لواء إس��ناد في سلمان باك، وكان اجليش 
االميركي ق��د بنى كل ما ميك��ن تصوره: 
وح��دات اخملابز، وح��دات إص��اح خطوط 
األنابيب، وحدات حفر اآلبار. اذ ميكن إنقاذ 
الكثير من هذه البنية التحتية واملعدات 
ذات القيم��ة العالي��ة م��ن خ��ال حملة 
وطني��ة إلص��اح اخلدمات اللوجس��تية 

لقوات األمن
العراقي��ة، وم��ا ت��زال هن��اك الكثير من 
املع��دات العس��كرية الت��ي تق��در مبئات 
املاي��ني م��ن ال��دوالرات جاثم��ة، منذ ما 
قب��ل االنس��حاب االميركي ع��ام 2011 ، 
ف��ي مس��تودعات ف��ي منطق��ة التاجي 
ف��ي صناديق لم يت��م فتحها،ناهيك عن 
توزيعها عل��ى الوحدات الت��ي حتتاج إلى 
تل��ك اإلمدادات، وهذا العم��ل وصمة عار 
وطني لوجود العديد من األسلحة التي ال 

يتم اعطاءه��ا او تزويد الوحدات بها على 
جبهات القتال.

الش��كل رق��م 6: مواق��ع املس��تودعات 
الوطني��ة للجي��ش العراقي والش��رطة 
االحتادية غي��ر املدمرة في (س��لمان باك)، 
تقل��ص اخلدمة الى حد كبي��ر في بيجي 
واحلبانية، ومت تدمير مستودعات الكسك 

شمال املوصل.
ف��ي ه��ذا الوق��ت، ان اخراج ش��حنة من 
إط��ارات همفي م��ن التاجي إل��ى وحدة 
إل��ى  ذل��ك  عس��كرية معين��ة يحت��اج 
تواقيع ثاث��ة ضباط برتب��ة فريق اضافة 
ال��ى وزير الدفاع إلخراجه��ا، وما يزال قادة 
املس��تودع مترددي��ن في اخ��راج املعدات 
ال��ى الوح��دات احملتاجة له��ا، كما يبقى 
الق��ادة اللوجس��تني متخوفني من الثقة 
أنه  اإللكتروني��ة، ويش��عرون  باألنظم��ة 
ميكنهم أن يقللوا من السرقة والضياع إذا 
ما التزم��و بالعمل على األنظمة الورقية 
التي لهم دراية به��ا، املطلوب هو العودة 
إل��ى املاضي، عندم��ا كان اجليش العراقي 
جيداً جداً في اخلدمات اللوجستية خال 
فت��رة الس��بعينيات والثمانيني��ات. لقد 
أدت األضرار الناجمة ع��ن العقوبات، وما 
ح��دث بعد عام 2003 ال��ى تدمير النظام 
في اجليش، في حني كان النظام االميركي 
البديل معق��داً للغاية، ولم يكتمل حتى 

اآلن.
يحتاج العراق الى نائب رئيس أركان جيش 
للنق��ل واإلم��داد، ومتك��ني ضاب��ط برتبة 
فريق م��ن إدارة مس��تودع القيادة العامة 
للجيش العراق��ي في منطق��ة التاجي، 
وحتمل مس��ؤولية احلصول على املعدات 
وصيانتها، من أج��ل املضي قدماً بتطوير 
النظام. إن القادة وليس األنظمة املعقدة 
اجلديدة، هي من ميكن أن حتقق حتسناً على 
املدى القريب، كما ميكن للعراق عمل جرد 
مبا لديه حالياً م��ن مواد ومعدات مهملة 

في اخمل��ازن، واعادة تلك املواد واملعدات الى 
اخلدمة م��ن خال جهد إنقاذ وطني. كما 
ميك��ن في س��ياق االنضباط العس��كري 
واألمثل��ة اإليجابي��ة من كب��ار الضباط، 
التخفيف من مس��ألة املع��دات وتقليل 

ثقافة العزوف عن اخملاطرة.

املساعدة األمنية الدولية
لم يكمل التحالف ال��ذي قادته الواليات 
املتح��دة إعادة بناء قط��اع األمن العراقي 
بنحو تام، ألقت جتربة ما يقرب من عش��ر 
سنوات من التعاون األمني الدولي املكثف 
جتارب��اً إيجابية وس��لبية، وكذلك العديد 
م��ن ال��دروس الت��ي ميكن اس��تخاصها 
بش��أن كيفية عمل قوات األمن العراقية 
مع الش��ركاء الدولي��ني. كان خيار العراق 
خال امل��دة 2003 - 2011 مح��دوداً فيما 
يتعلق بالش��ركاء األمنيني، ألن التحالف 

كان سلطة
احت��ال، ومن ثم املم��ول الرئيس لتطوير 
ق��وات األم��ن العراقية. وما أن انس��حب 
التحالف من األرض العراقية،كان العراق 
مرتبطاً مبجموعة واس��عة من مشتريات 
املع��دات الكبي��رة ذات الطاب��ع الدفاعي 
االميركي، وكان مطلوباً منه احلفاظ على 
كمي��ات ضخمة من املع��دات االميركية 
املتب��رع به��ا، فيم��ا كانت قضي��ة متويل 

وقدرة
الع��راق على إدارة مش��تريات األس��لحة 
مح��دودة. أما خال امل��دة 2011 - 2014 ، 
فقد كان للع��راق تفاعل محدود جداً مع 
ش��ركاء األمن الدولي، باس��تثناء صفقة 
شراء االسلحة املثيرة للجدل من روسيا، 
والتي ارتبطت بقضايا فس��اد ملس��ؤولني 

رفيعي املستوى.
الشركاء األمنيون اجلدد منذ عام 2014

من��ذ س��قوط الفلوج��ة، كان��ت هناك 
قنات��ان رئيس��تان للمس��اعدة األمني��ة 

الدولي��ة القادم��ة إلى الع��راق، وقد تركز 
الكثي��ر من االهتم��ام على املس��اعدات 
العس��كرية اجلدي��دة م��ن روس��يا وايران 
وح��زب اهلل اللبناني والص��ني، وقد حترك 
هؤالء الاعبون أسرع بكثير من التحالف 
الذى تقوده الواليات املتحدة لتقدمي أنواع 
معينة من املع��دات القتالي��ة والتدريب 

خال عام 2014 .
قب��ل االول من مت��وز عام 2014 ، س��لمت 
إيران للعراق س��بع طائرات عراقية كانت 
قد احتجزتها سابقاً من نوع سوخوي 25 
بكام��ل ذخائرها وحزم الدعم اخلاصة بها 
1، كما قدمت إيران للعراق، على س��بيل 
اإلع��ارة، اربع طائ��رات م��ن دون طيار من 
ن��وع مهاجر، وطياري��ن للعمل كمراقبني 
جويني ألس��طول طائرات سوخوي 25 2 ، 
كما قدمت إيران الذخيرة، واملستش��ارين 
3 ، واالس��تخبارات االلكترونية 4 ،ونسخ 
من صواري��خ الدهلوي اإليراني��ة املضادة 
للدباب��ات واملوجه��ة بقرني��ة الع��ني 5 ، 
وأنظمة مدفعية HMتتراوح ما بني 21 الى 

122 مل��م، وقاذفات صواريخ متعددة، الى 
قاذفات الصواري��خ املتعددة من نوع ملم 
احملمولة على س��يارات اجليب، إلى قاذفات 
اله��اون الصاروخي املطور IRAMs 6 ،وقد 
دعم مدربون من حزب اهلل اللبناني وإيران 
هذه األنظمة ف��ي مواقع تدريب لوحدات 

احلشد الشعبي وعلى أرض املعركة.
كما عززت روس��يا قوة الني��ران العراقية 
بتسليم سريع خلمس��ة طائرات من نوع 
س��وخوي 25 للهج��وم األرضي، وس��تة 
عش��ر طائرة من نوع MI 35 ، وثاثة عشر 
 28NE طائرة هليكوبتر هجومية من طراز
Mi -إضافة إلى أربعة مناظير حرارية من 
ن��وع TOS-1A ذات م��دى قصي��ر 7 ، وقد 

استخدمت
كل ه��ذه األنظمة على نطاق واس��ع في 
القت��ال وجرى نش��رها في غض��ون أيام. 
وم��ن املقرر أيضاً أن يتس��لم العراق ثمان 
وعش��رين طائرة من نوع Mi 35 ، وخمسة 
عشر طائرة هليكوبتر هجومية من طراز 
28NE - Mi، فض��اً عن منظومة صواريخ 

بانتسير املتنقلة منخفضة االرتفاع ( 42 
mobile SA-22 50 -

 Pantsir low-level air defense
systemsبقيمة خمس��ة ملي��ارات دوالر  
، وفي ع��ام 2015 ، قدم��ت الصني بعض 
الطائرات املس��لحة بدون طي��ار من نوع 
CH4B ، م��ع صواري��خ من ن��وع هيلفاير  
HJ-10 ،كم��ا وصل��ت ايض��اً اول طائرتني 
تدريبيتني من أصل خمسة عشر من نوع 

L-159 من جمهورية التشيك
في تشرين الثاني 2015 . 
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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 13

جاسم محمد*

ثغرات أمنية في أوروبا
لقد س��لط ح��ادث ش��ارلي ايبي��دو على 
املقاتل��ني االجان��ب ف��ي س��وريا والعراق 
ومناطق نزاع أخرى، ال��ى الواجهة بعد ان 
اغفلت اوروبا والغرب تدفق تللك اجلماعات 
الى العراق وس��وريا. واق��ر رئيس احلكومة 
الفرنس��ية "مانويل فالس" بوجود ثغرات 
العاصم��ة  وكان��ت  االس��تخبارات.  ف��ي 
الفرنس��ية عرضة العتداءات ارهابية غير 
مسبوقة. واقر رئيس الوزراء مانويل فالس 
عل��ى ضوء ع��دد الضحاي��ا املرتفع بوجود 
ثغرات في االس��تخبارات، مذكرا بان مئات 
االش��خاص يغ��ادرون الى س��وريا والعراق 
حيث يتدرب��ون على اإلره��اب. وقال رئيس 
اجملل��س األوروبي "دونالد تاس��ك"  في  10 
يناي��ر 2015 ان اجتماع قادة االحتاد األوروبي 
بروكس��ل ف��ي 12فبراي��ر 2015 يركزعلى 
س��بل مكافح��ة اإلرهاب. يس��عى االحتاد 
األوروبي الى تقوي��ة جبهته الداخلية في 
مواجهة اإلره��اب من خال اتخاذ اجراءات 
أمني��ة وتبادل املعلومات ب��ني دوله والدول 

املعنية السيما العربية. 

تدفق املقاتلون األجانب عبر تركيا
 متك��ن االملاني "يورغ��ن تودنهوفر" هو اول 
مواط��ن غربي يتمك��ن من الدخ��ول الى 
املوصل مطلع ديسمبر 2014 منذ سيطرة 
داعش على املدينة  وقضى الكاتب االملاني  
س��تة ايام ف��ي مدين��ة املوصل ش��مالي 
الع��راق الواقعة حتت س��يطرة التنظيم، 
والتي وصل اليه��ا عن طريق مدينة الرقة 
الس��ورية. وقد اكد "يورغ��ن" في حديثه 

ال��ى القن��اة االملانية العامة، بانه ش��اهد 
تدفق معدل خمس��ني اجنبي��ا  يوميا من 
اوروب��ا عب��ر احل��دود التركي��ة الى س��وريا 
والعراق برغم االجراءات املشددة  من قبل 
دول اوروبا على حركة املشتبه بهم، وهذا 
يعني ان هذه اجلماعات يتصاعد حماسها 
م��ع تصاع��د التحال��ف الدول��ي . وب��ات 
ضروريا ينبغي ان يعالج الغرب ودول االحتاد 
األوروبي هذه املشكلة معاجلة حقيقة اي 
ان ال تك��ون فقط بالدعم العس��كري، بل 
بالتعاون مع دول املنطقة ودعم احلكومات 
في برامج واس��عة وشاملة ملعاجلة وكبح 
اإلرهاب ف��ي املنطقة طاملا ل��م تعد بعد 

دولة مبأمن من تهديدات اإلرهاب.

تعزيز التعاون االستخباري
وتس��عى املفوضية األوروبي��ة تعزيز جمع 
وتب��ادل املعلوم��ات داخل االحت��اد األوروبي 
لكنها تصطدم بتحفظات الدول والنواب 
ت موغيريني املثل االعلى  األوروبيني. وع��دّ
للشؤون اخلارجية باالحتاد األوروبي  ان وضع 
س��جل اوروبي ملعطي��ات املس��افرين امر 
"عاجل" وهو مش��روع ارادت تنفيذه الدول 
االعضاء لكنه معطل منذ 2011 من قبل 
البرمل��ان األوروب��ي. وادرج��ت "موغيريني" 
مسألة تعزيز الدفاعات األوروبية خصوصا 
يطرحه��ا  الت��ي  املش��كات  ملواجه��ة 
الش��بان األوروبيون الذين يجندون للقتال 
في س��وريا والع��راق، على ج��دول اعمال 
االجتماع الذي يعقده في بروكس��ل وزراء 
اخلارجي��ة األوروبيون ف��ي 19  يناير 2015. 
وقالت "موغريني" ان��ه يتعني على االحتاد 
معاجل��ة التهدي��دات م��ن خال اج��راءات 
امني��ة داخلية وكذلك م��ن خال عاقاته 

مع بلدان اخرى السيما في العالم العربي 
وافريقيا واسيا.

واعلن رئيس املفوضية األوروبية جان كلود 
يونكر اخلميس 8 يناير2015  عزمه اقتراح 
برنامج جديد ملكافحة اإلرهاب على الدول 
االعض��اء  ف��ي اعق��اب حادث��ة صحيفة 
ش��ارلي ايبدو في باريس واوضح يونكر ان 
م��ن املبكر جداً اع��ان التفاصي��ل لكننا 
س��ندرس عدة مسارات. وماعدا االجراءات 
التقليدي��ة ف��ي مكافحة اإلره��اب التي 
تترك��ز على املراقبة واعت��راض  االتصاالت 
وغيره��ا فان االلية اجلديدة التي اقترحتها 
االجهزة األوروبية ملكافحة  اإلرهاب والتي 
ظهرت قبل اسابيع من حادثة شارلي ابدو 

هي:
• الدعاية املضاد للجماع��ات "اجلهادية"، 
اي شن حملة عبر وسائل االعام ملواجهة 
دعاي��ة داعش والقاع��دة وتنظيمات اخرى 
عبر وسائل التواصل االجتماعي واالنترنيت 
ووس��ائل االعام االخرى ويتضمن املشروع 
أيضاً  بث مقابات جلهاديني تائبني عائدين 
م��ن س��وريا والع��راق ومناط��ق الص��راع 

االخرى.
• مراقبة االنترني��ت عبر محركات جوجل 
والفيس بوك   حي��ث اجتمعت املفوضية 
األوروبي��ة مبمثلي ه��ذه  تلك الش��بكات 
واخل��وادم ف��ي وقت س��ابق م��ن اجل غلق 
حسابات "اجلهاديني" ورفع الصور الدعائية 

لهذه اجلماعات.
• التع��اون املعلومات��ي داخ��ل دول االحتاد 
األوروبي أي تعزيز جم��ع وتبادل املعلومات 
داخ��ل االحت��اد األوروبي والتي م��ن املتوقع 
والن��واب  القض��اء  حتفظ��ات  تواج��ه 

األوروبيني.

• التع��اون املعلوماتي بتعق��ب املطلوبني 
في معاقل اإلرهاب ومنها العراق وس��وريا 
واليمن وش��مال افريقي��ا، اي فتح قنوات 
للتعاون االستخباري وتبادل املعلومات مع 

دول املنطقة حول املقاتلني االجانب.
• مراجعة اتفاقي��ات االحتاد األوروبي ابرزها 
اتفاقي��ة الش��نكن، ورمب��ا حتدي��د حركة 

التنقل
• اع��ادة فه��م وتعري��ف وضوابط انش��اء 
ونشاط  اجلمعيات االسامية واالساموية 

الناشطة في اوروبا
• تقدمي بيانات املسافرين من قبل خطوط 

الطيران الى اجهزة األمن واالستخبارات.
• مراجع��ة القوانني والقرارات والش��رائع 
الت��ي حت��دد اجه��زة األم��ن م��ن مراقب��ة 

املطلوبني او احملتمل ان يكونوا ارهابيني.
• ف��رض اج��راءات جديدة في ح��ق اللجوء 

واالقامة لألجانب.
• اتخاذ اجراءات اس��تباقية استخباراتية 
في تعقب املش��تبه بهم واتخاذ اجراءات 
تنفيذية ضدهم وتصعي��د حالة التأهب 
عند الش��رطة واألمن واعادة النظر مبهام 

دوريات الشرطة وتسليحها.
• تعزي��ز ام��ن املعلوم��ات داخ��ل اجه��زة 
االستخبارات األوروبية ملنعها من االختراق 
ش��هدت  هولن��دا  ان  يش��ار  والتس��ريب 
فضيحة تس��رب وثائق تخ��ص معلومات 
حول اجلهادين ونش��رت على االنترنيت من 

قبل اجلماعات "اجلهادية"
• رمب��ا يت��م اع��ادة النظ��ر ف��ي موض��وع 
"التعبي��ر ع��ن احلرية الش��خصية" الذي 
اصبح فضفاضاً  وجت��اوز اخلطوط احلمراء 
بالتج��اوز عل��ى رم��وز دينية او مقدس��ة 
عند املس��لمني واالديان االخ��رى. الن اوروبا 

اكتش��فت تداعي��ات ذل��ك ال��ذي  اذكى 
الكراهية بني اف��راد اجملتمع الواحد خاصة 

ضد املسلمني.
• س��حب ج��وازات الس��فر من املش��تبه 

بهم.
يبقى العمل االس��تخباري ف��ي مواجهة 
اإلرهاب يحت��ل األولوية اكث��ر من العمل 
العسكري واألمني فالبحث والتحري عن 
التنظيم��ات اإلرهابية يع��ّد اول اخلطوات، 
وتبق��ى املص��ادر البش��رية التقليدية في 
جمع املعلوم��ات اكثر اهمي��ة الى جانب 
املص��ادر الفني��ة التقني��ة. يبق��ى جم��ع 
واج��راءات  واتخ��اذ خط��وات  املعلوم��ات 
اس��تباقية معلوماتي��ة وتنفيذي��ة ض��د 
اه��داف  محتمل��ة ان تك��ون ارهابية اهم 

الركائز في مكافحة اإلرهاب.

كيفية تنفي��ذ قرار مجل��س األمن 2199 
ضد داعش والنصرة ؟

داخ��ل  االس��تخباري  التع��اون  تصعي��د 
التحالف الدولي 

صوت مجلس األم��ن  يوم 12 فبراير 2015 
باإلجماع على القرار ذي الرقم 2199 الذي 
يقضي بتجفيف مناب��ع متويل املتطرفني، 
ويش��مل الق��رار محاصرة مص��ادر متويل 
داع��ش والنص��رة. يطال��ب اجملل��س الدول 
االعض��اء بتجميد اصول ه��ذه اجملموعات 
التي تقاتل النظام الس��وري وعدم القيام 
بتج��ارة معه��ا س��واء بنح��و مباش��ر او 
غير مباش��ر وضبط تهريب ش��احنات متر 
خصوصا عب��ر احل��دود التركية. ويوس��ع 
الق��رار حظ��ر املتاج��رة بأث��ار مس��روقة، 
ليش��مل س��وريا وهو قرار كان ساريا من 
قبل على العراق وال يقتصر هدف مشروع 

القرار على محاربة داعش والقاعدة. 
والتصوي��ت  األم��ن  مجل��س  انعق��اد  ان 
باإلجم��اع على مش��روع القرار الروس��ي 
واصدار القرار 2199  حتت الفصل السابع، 
يعكس الرغب��ة احلقيقية عن��د االطراف 
الدولي��ة ف��ي مواجه��ة اإلره��اب برغ��م 
اخلافات. القرار واجتماع مجلس األمن جاء 
ف��ي اعقاب عدد م��ن االجتماعات اخلاصة 
ف��ي مكافحة اإلره��اب وتزامنت أيضاً مع 
انعقاد قمة اوروبية في بروكسل ملكافحة 
االرهاب ومواجهة داعش والنصرة. وسبق 
هذا االجتم��اع أيضاً مؤمت��ر ميونخ لألمن 
في املانيا قبل اسبوع  وسبقه أيضاً  قمة 
"ريغا" لدول االحتاد األوروب��ي. القرار صدر، 
برغ��م اخلاف��ات الروس��ية م��ع الواليات 
املتح��دة من جانب ومع االحتاد األوروبي من 

جانب اخر.
وس��بق ان اعلن مندوب روسيا الدائم لدى 
االمم املتح��دة "فيتالي تش��وركني" يوم 6 
فبراي��ر 2015 ان ب��اده قدمت جمللس األمن 
الدولي رسمًيا مش��روع قرار لقطع متويل 
داعش ومن��ع وصول املس��اعدات. وصوت 
مجلس األمن الدول��ي أيضاً باإلجماع يوم 
15 اوغست 2014، على قرار قطع التمويل 
ع��ن كل م��ن تنظيم��ي داع��ش وجبه��ة 
النص��رة. جاء ق��رار مجلس األم��ن رفضا 
ملمارس��ات تنظيم داع��ش واعتمد القرار 
حتت الفصل الس��ابع والذي مينح مجلس 
األم��ن بف��رض عقوبات على اي ش��خص 
يساعد داعش والنصرة وجماعات ارهابية 
أخ��رى. وجاء ف��ي الق��رار ان مجلس األمن  
يعرب عن استعداده للنظر في ادراج االفراد 
واجلماع��ات واملؤسس��ات والكيانات التي 
تقدم الدعم الى داعش او جبهة النصرة، 

مبا في ذل��ك وضع من يقوم��ون بالتمويل 
والتس��ليح والتخطيط والتجنيد لهاتني 

اجلماعتني على القائمة السوداء.

شراء النفط الداعشي
يع��ّد التموي��ل اس��اس عم��ل اجلماعات 
املسلحة وان انعدام التمويل يعني ايقاف 
اإلره��اب وهذا يعني  ض��رورة  فرض رقابة 
ال��ى عمليات غس��يل األم��وال من خال 
البن��وك واملص��ارف وش��ركات الصيرف��ة 
وبع��ض ش��ركات االس��تيراد والتصدي��ر 
لغسيل األموال بطريق املقايضة. اتهمت 
الواليات املتح��دة االميركية اكثر من مرة 
س��وريا وتركيا بش��راء النفط من تنظيم 
داعش. املؤسس��ات املالي��ة املعنية ذكرت 
ان االنت��اج النفطي لتنظي��م داعش كان 
يبلغ نحو 800 مليون دوالر س��نويا ما قبل 
ضرب��ات التحالف الدولي. وكش��ف تقرير 
جملل��ة "دي��ر ش��بيغل"االملانية ان تنظيم 
داعش يس��يطر في س��وريا والعراق على 
14 حقا نفطي��اً وان جزءا من هذا النفط 
يُهرب عبر اجلب��ال الى اي��ران وتركيا ويُباع 
ف��ي املناطق احلدودية. وقال املعهد امللكي 
البريطاني ان "داعش" يبيع النفط للتجار 
الذي��ن يقومون بتهريبه ال��ى تركيا وايران 
وس��ورية وحس��ب تقريره، ف��ان التنظيم 
يبيع النفط بأس��عار تقدر بنحو 25 دوالرا 
للبرميل، وهو س��عر رخيص مقارنة حتى 

بأسعار النفط. 

* باحث عراقي، مقيم في املانيا، متخصص 
في مكافحة 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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بغداد - زينة قاسم : 

افتت��ح وزي��ر العم��ل والش��ؤون 
املهن��دس محم��د  االجتماعي��ة 
شياع الس��وداني مشروع العش 
الذهب��ي الثان��ي إلي��واء وتزوي��ج 
واشراف منظمة  برعاية  اليتامى 
البيت العراقي لألبداع الكائن في 

منطقة البلديات ببغداد. 
وقال الس��وداني ان ه��ذه املبادرة 
االنس��انية متث��ل خط��وة عملية 
ال��ذي  االجتماع��ي  للتكاف��ل 
يحتاج��ه بلدن��ا ومجتمعنا وهو 
مش��روع متمي��ز ومتكام��ل من 
جميع النواح��ي الذي يأتي ضمن 
منظم��ة  ونش��اطات  فعالي��ات 
البي��ت العراق��ي لألب��داع الت��ي 
احتضن��ت الكثي��ر م��ن االطفال 
اليتامى واقامت برنامجاً متكامالً 
م��ن الرعاي��ة واالهتم��ام به��ذه 
الش��ريحة وتط��ور ال��ى اخضاع 
اليتامى لنظ��ام تعليمي  ه��ؤالء 
يبدأ من الدراسة االبتدائية وصواًل 

الى الدراسة اجلامعية. 
واوضح:ان هذه التجربة االنسانية 
ب��دأت م��ن خ��الل اي��واء ورعاي��ة 
اليتامى من قب��ل منظمة البيت 
العراقي لألب��داع وتطورت الى ان 
اصبحت مش��روعاً سكنياً إليواء 
اليتامى بعد تهيئة فرص العمل 
لهم وتأسيس العائلة البسيطة 

م��ن خالل الزواج وتوفير الس��كن 
لهذه الشريحة ، الفتاً الى ان هذا 
املشروع سيكون مهيأ بعد عامني 

الستقبال مستفيدين آخرين. 
وأكد وزير العمل: ان هذه املبادرات 
حتتاج الى جه��د وطني متكامل 

من جميع املؤسس��ات احلكومية 
ومنظمات اجملتم��ع املدني لرعاية 
الش��رائح الفقيرة واملستضعفة 

وتق��دمي خدمات وبرام��ج تأهيلية 
إلعادة دمجهم في اجملتمع، مبيناً 
ان الوزارة تدعم هكذا نش��اطات 

الرعاي��ة  تق��دمي  ش��أنها  م��ن 
املس��تضعفة  للفئات  واخلدمات 

واعادة دمجها في اجملتمع. 
واوضح ان هذا املشروع االنساني 
مه��م ج��داً ويدخ��ل ف��ي صلب 
املتكامل��ة  البش��رية  التنمي��ة 
الت��ي يحتاجها البل��د ، الفتاً الى 
ان الوزارة ستس��اهم ف��ي تلبية 
جزء م��ن م��ا يحتاجه ابن��اء هذا 
البيت ، فيما قدم ش��كره ودعمه 
لهذه املب��ادرة كونه��ا االولى من 
نوعه��ا كعم��ل تطوع��ي وجهد 
انس��اني يتمثل في اي��واء ورعاية 
املستفيدين من ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
 من جانب آخر قال مدير منظمة 
البي��ت العراق��ي لألبداع هش��ام 
الذهب��ي : ان املنظم��ة ق��ررت ان 
يك��ون ف��ي كل عام ع��ش ذهبي 
لتزويج الش��باب اليتام��ى الذين 
يتخرج��ون م��ن البي��ت العراقي 
لألبداع وذلك بأشراف ورعاية وزير 
العم��ل املهندس محمد ش��ياع 
بالش��كر  ، متقدم��اً  الس��وداني 
والثناء للوزير الهتمامه باملشروع 
ورعايته لشريحة اليتامى. وبني ان 
هذا املش��روع فتح آفاقاً للتعاون 
اجملتمع  ال��وزارة ومنظم��ات  ب��ني 
املدني ونطمح الى ان يكون لدينا 
أكث��ر من دار او عش ذهبي لتزويج 
الشباب اليتامى الذين يتخرجون 

من دورنا او من دور الدولة.

يرعى تزويج مجموعة من أبناء البيت العراقي لإلبداع

وزير العمل يفتتح دار العش الذهبي الثاني لأليتام

شريط ملون
هيئة الحشد تشارك بمعرض الكتاب

تثميناً لدور ش��هدائنا االبرار وتضحياتهم البطولية، ووفاًء 
لدمائهم الزكية، ش��اركت هيئة الش��عبي ومن خالل دائرة 
التوجيه العقائدي في معرض بغ��داد الدولي للكتاب الذي 
ينعقد للمدة من 22 – 31 اذار اجلاري من خالل اقامة معرض 
للص��ور الفتوغرافية لش��هداء احلش��د الش��عبي جتس��د 
قصصهم البطولية ,فضالً عن اصدارات احلش��د الشعبي 
ومنها قافلة النور التي حتكي قصص الش��هداء ووصاياهم 

ومجلة حماة الوطن والعديد من االصدارات االخرى.
وقال مسؤول حفظ تراث شهداء احلشد الشعبي عبد امللك 
الش��بكي: ان اقام��ة هذا املعرض والذي أطلق عليه ش��عار 
نب��ذل الدماء لتقرأ بغداد امنا يأت��ي عرفاناً وتقديرًا لهم، فما 
دام هناك ش��هداء ودماء فان بغداد س��تقرأ بهؤالء االبطال 

وتضحياتهم في سبيل الوطن واهله.
واضاف: ان احلشد الشعبي قد قدم ما يقارب من ستة آالف 
شهيد منهم األكادميي والعالم والشيبة والشباب والفتية، 
مش��يرًا الى ان هن��اك العديد من املش��اركات الداخلية في 

شتى املدن العراقية واملناطق احملررة ايضاً. 
وعلى الصعيد ذاته، بينت مس��ؤولة القس��م النسوي في 
هيئة احلشد الشعبي ان هدف املشاركة هو اظهار بطوالت 
وتضحي��ات هؤالء االبطال الذي��ن رووا بدمائهم ارض الوطن 
ضد الزمر التي تضمر للعراق الشر تاركني الدنيا وزينتها من 

اجل ان تبقى احلياة ويبقى االمل بغد أفضل.

معرض فوتوغرافي في ذي قار
لتخليد ذكرى فؤاد شاكر

اق��ام منتدى فن الفوتوغ��راف في محافظة ذي ق��ار، الدورة 
الثالثة من معرض جائزة فؤاد ش��اكر لفن الفوتوغراف على 

قاعة بهو االدارة احمللية في مدينة الناصرية.
وق��ال رئيس جمعي��ة املصورين في ذي قار عب��د الرضا عناد 
، ان« منت��دى فن الفوتوغراف يحي��ى الذكرى الثالثة لرحيل 
الفنان الفوتوغرافي الكبير فؤاد ش��اكر«، واضاف ان املعرض 
تضم��ن اقامة مس��ابقة فنية تخليداً لذكراه ش��ارك فيها 
اكثر من 82 مصوراً من جميع احملافظات العراقية، وتضمت 

242 لوحة.
واش��ار عن��اد ال��ى تش��كيل جلن��ة ف��رز الختي��ار 40 لوحة 
فوتوغرافي��ة لتكون ضمن العرض واملنافس��ة على اجلوائز، 
مؤك��داً حصول املص��ور الفوتوغرافي حس��ام العبودي من 

محافظة كربالء على اجلائزة االولى.
وتاب��ع« فيما حصل��ت لوحة الفن��ان الفوتوغراف��ي الكبير 
رحي��م الس��يالوي على اجلائ��زة الثانية مناصف��ًة مع لوحة 
الفن��ان الفوتوغرافي عب��د العالي االش��تري من محافظة 
بابل، وحصل على اجلائزة الثالثة الفنان الفوتوغرافي صالح 
مهدي م��ن محافظة ميس��ان. وحصل مص��ور منتدى فن 
الفوتوغراف��ي الفنان الش��اب محمد الطائ��ي على اجلائزة 

التقديرية.

نجاح عملية نادرة في
مستشفى بغداد التعليمي

جنح فريق جراحي في مستش��فى بغ��داد التعليمي التابع 
لدائ��رة مدينة الطب من إجراء عملية ن��ادرة وفريدة وللمرة 
الثاني��ة خ��الل س��بعة س��نوات لرف��ع القول��ون الكام��ل 

واملستقيم بالناظور ملريضة تبلغ من العمر )50 سنة(.
وقال اع��الم الدائ��رة: ان املريضة كانت تعاني م��ن روماتيزم 
القل��ب وارتف��اع ضغط ال��دم ومصاب��ة مبرض وراث��ي زوائد 
حلمي��ة بالقول��ون واملس��تقيم التي تتحول مس��تقبالً إلى 
مرض خبيث وبعد الفحوصات والتحري مت إجراء عملية رفع 

القولون واملستقيم بالناظور والتي استغرقت )5 ساعات(.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ثمن وزير التخطيط الدكتور سلمان 
الت��ي  الكبي��رة  النتائ��ج  اجلميل��ي 
حققه��ا وف��د العلم��اء واخملترع��ني 
العراقي��ني خ��الل مش��اركتهم في 
املع��رض الدول��ي لب��راءات االختراع 
ال��ذي اقي��م ف��ي جمهوري��ة مصر 

العربية مؤخراً.
واكد اجلميل��ي ان هذا االجناز املتمثل 
عراقي��ة  اخت��راع  ب��راءة   21 بف��وز 
 280 باألوس��مة الذهبية م��ن اصل 
براءة ش��اركت في املع��رض من كل 
دول العال��م م��ا يعن��ي ان اخملترعني 
العراقي��ني حصل��وا لوحده��م على 

ثلث االوسمة الذهبية البالغ عددها 
60   وس��اماً ذهبياً امنا يعد مؤش��راً 
مهًما على س��مو العق��ل العراقي 
وقدرت��ه عل��ى االبتكار واالب��داع في 

اصعب الظروف والتحديات.
 وش��دد عل��ى ان ,ب��راءات االخت��راع 
العراقي��ة التي يتم تس��جيلها في 
والسيطرة  للتقييس  املركزي  اجلهاز 
النوعي��ة تع��د ث��روة علمي��ة كبيرة 
دع��م  باجت��اه  اس��تثمارها  ينبغ��ي 
التنمية الس��يما ان تلك البراءات ال 
تقتصر على جانب واحد امنا تش��مل 
جمي��ع مفاص��ل التنمي��ة والعلوم 

واحلاجات االنسانية.

وأض��اف ان , قدرة اخملترعني العراقيني 
عل��ى املنافس��ة م��ع كل مخترعي 
العال��م وحتقي��ق مثل ه��ذه النتائج 
املبه��رة ميثل انتص��ارًا جديداً للعراق 
يضاف إلى االنتصارات الكبيرة التي 
حتققه��ا قواتن��ا االمني��ة ف��ي حترير 
االرض كما انه ميثل رداً قوياً على كل 

من يريد للعراق ان يتراجع
وتقدي��ره  ش��كره  اجلميل��ي  وق��دم 
لرئي��س منتدى اخملترع��ني العراقيني 
زيدون الس��اعدي واعضاء الوفد من 
العلم��اء واخملترع��ني الذين ش��اركوا 
في معرض القاه��رة الدولي لبراءات 
االخت��راع وحصل��ت براءاته��م على 

التمي��ز  ودروع  الذهبي��ة  االوس��مة 
وعدده��م 22 عاملا ًومخترع��اً عراقياً 
وش��ملت براءاته��م ش��تى مجاالت 

احلياة العلمية.
وم��ن اجلدير بالذك��ر ان وفد اخملترعني 
العراقي��ني برئاس��ة رئي��س منت��دى 
اخملترع��ني زي��دون خل��ف الس��اعدي 
كان��ت ل��ه مش��اركة متمي��زة في 
مع��رض اختراع��ات القاه��رة   الذي 
اقيم خالل شهر اذار اجلاري مبشاركة 
15 دول��ة عربي��ة واجنبي��ة وحص��د 
الوف��د العراقي النس��بة االكبر من 
االوس��مة الذهبي��ة الت��ي منح��ت 

للبراءات املتميزة.

خالل مشاركتهم في المعرض الدولي الذي أقيم في مصر

21 براءة اختراع عراقية تفوز باألوسمة الذهبية من بين 280 عالمية 

لقطة

بطاقة شخصية

أجواء ممطرة في بغداد »عدسة: زياد متي«

مني��ر بش��ير موس��يقار عراق��ي 
وعازف عود، يع��د من أهم عازفي 
العود ف��ي القرن العش��رين. ولد 

بشير في عام )1928(.
يعد بش��ير االب��ن الثان��ي لعائلة 
بش��ير القس عزيز، بعد شقيقه 
األكب��ر جمي��ل، وقب��ل ش��قيقه 
جان��ب  إل��ى  فك��ري،  األصغ��ر 

شقيقاته الثالث.
ف��ي  املوص��ل  ف��ي  بش��ير  ول��د 
عائلة يعل��و ب��ني جنباتها صوت 
املوسيقى، آلياً على العود، إذ كان 
الوالد عازفاً قديراً وصانعاً لبعض 
آالت الوتري��ة، الت��ي م��ن بينه��ا 
العود، وغنائياً، على صوت حناجر 
الوال��د أيض��اً، ال��ذي كان يتمتع 
بص��وت رخيم ش��فاف س��اعده 
كثيراً ف��ي أداء تراتيل كنيس��ته 
األرثوذكسية شماساً  السريانية 

في خدمتها.
اجتهت عناية بشير نحو املوسيقى 
منذ نعومة أضفاره، وبخاصة حني 
كان شقيقه األكبر جميل يعزف 

عل��ى الكمان والعود ف��ي البيت، 
قبيل رحيله إل��ى بغداد لاللتحاق 
بدراس��ة املوس��يقى ف��ي املعهد 
املوس��يقي الذي ُع��رف فيما بعد 
مبعه��د الفنون اجلميل��ة، وانتقل 
)تأثير( أج��واء البيت املوس��يقية 

إلى جميع أفراد العائلة.
الفن��ون  مبعه��د  مني��ر  التح��ق 
اجلميلة عام 1939، ليدرس العود 

وتخرج فيه عام 1946.
م��ارس العم��ل الفني ف��ي إذاعة 
الع��راق  تلفزي��ون  وف��ي  بغ��داد، 
بعد تأسيس��ه ع��ام 1956، عازفاً 
املوس��يقية  لفرقته��ا  ورئيس��اً 
ومخرج��اً موس��يقياً، وم��ن بعد 
رئيس��اً لقسم املوس��يقى. كما 
مارس التدريس في املعهد وأسس 
له معهداً خاصاً باس��م )املعهد 
األهلي للموسيقى(، وصار رئيساً 

جلمعية املوسيقيني العراقيني.
باآلل��ة  للخ��روج  جاه��د  لق��د 
املوسيقية العربية من محدودية 
اس��تعماالتها بنح��و ثان��وي في 

مصاحبة الغناء.
مؤك��داً قدراته��ا الواس��عة غير 
احملدودة في األداء والتعبير. انطالقاً 
م��ن تطوير أس��لوب التقس��يم 
التقليدي إلى سياحة آفاقية من 
املؤسس��ة على  احلرة  االرجتاليات 
االنتقاالت املقامية العربية، بعيداً 
عن التطريب املفتعل. فصار بحق 

صاحب مدرس��ة متفردة في هذا 
اجمل��ال، اقت��دى به��ا العدي��د من 
معاه��د املوس��يقى ف��ي العالم 
العرب��ي، وص��ار أس��لوبه واضحاً 
في معظ��م عازفي العود احملدثني 
الع��رب، إذ حتول أداؤه من ش��كل 
إلى  لإلعج��اب،  ��ل  املتوسِّ العزف 
منطلقاٍت تأملية وجدانية، كأنك 
داخل صومعة متعبد تس��توجب 

اإلنصات التام بكل خشوٍع.
كان��ت ج��والت بش��ير الكثي��رة 
واملتك��ررة ف��ي معظ��م اماك��ن 
 ،ِ اخبرت��ه  ف��ي  زادت  العال��م، 
وع��رف أن م��ن الض��روري احلفاظ 
عل��ى التقاليد املوس��يقية بكل 
طقوس��يتاها، وتقدميها من اجل 
ان تتواف��ق م��ع روح العص��ر، من 
دون اخل��روج من لبس املوس��يقى 
العربي��ة االصيلة التي تعد هوية 
انتماٍء وإصالة. توفي منير بش��ير 
في 28 أيلول ع��ام 1997، على أثر 
نوب��ة قلبية قبي��ل رحلة فنية له 

للمكسيك.

منير بشير

منير بشير

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء
مهنياً: قد تبرهن عن مواهبك وكفايتك ويقف احلظ إلى جانبك 
لك��ي يتيح لك فرصة الظه��ور ولفت األنظ��ار، وكل أمر تؤّديه 
بالتعاون مع اآلخرين يتكّلل بالنجاح عاطفياً: ال تفوت الفرصة 
لالس��تفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، 
ه��و يحتاج إلى عطف��ك وحنانك، فال تخّيبه صحي��اً: أكثر من 

شرب املياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خالل ساعات النهار .

مهني��اً: يب��دأ فينوس باالنتقال الى البيت العاش��ر، ويس��تقر 
هناك حتى أواخر الش��هر، ما يعني أّن ش��ؤونك املالية واملادية 
تسير بشكل حسن، وقد تقّدم عمالً ناجحاً، إبداعياً أو جمالياً 
ي��دّر عليك بالربح عاطفي��اً: قد ترتبط عاطفياً مبن يش��اركك 
مهنة واحدة أو يعمل مع��ك ومتضيان معاً حياة رائعة صحياً: 

تقرر منذ اليوم وضع حد لتكاسلك والبدء مبمارسة الرياضة 

مهني��اً: ال تكن جلوج��اً في بعض األم��ور، ومن األفضل 
التروي في مس��ائل دقيقة وش��ائكة قد تنعكس سلباً 
عليك عاطفياً: ال تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو 
يح��اول دفعك للقيام مبا ال ترغب به صحياً: استس��لم 
كلي��اً للرياض��ة ب��دل االستس��الم للخم��ول، فاألولى 

منافعها كبيرة، والثاني العكس متاما 

مهني��اً: بوس��عك ه��ذا الي��وم حتدي��د األولويات التي تناس��ب 
تطّلعات��ك والتخّل��ص م��ن األوه��ام التي لم تخ��دم مصاحلك 
في الس��ابق عاطفي��اً: تتوصل إل��ى محاصرة كل املش��كالت 
والتعويض عن الوقت الضائع والس��يطرة على أمورك مجدداً، 
بع��د فترة م��ن الت��ردد صحي��اً: اإلرادة القوية الت��ي تتمتع بها 
تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة على الصعيد الصحي. 

مهنياً: يحالفك احلظ في االيام األولى من الشهر وقد حتقق 
ربًحا غير منتظر ولو انك متيل الى االنس��حاب للعمل خلف 
الس��تار عاطفي��اً: حتظى بلق��اء بعض األش��خاص املميزين 
وتواجه الكثير من الغيرة وحتاول أن تتخطاها صحياً: تعتقد 
أن كل م��ا تقوم به على الصعيد الرياضي غير مفيد، لكنك 

سرعان ما تغير رأيك .

مهنياً: تخيب آمالك وحتزن لألحداث املسيئة، ورمبا تستسلم 
للمشاعر السلبّية وتس��يء بدورك إلى اآلخرين، فصراحتك 
جارح��ة وانفعاالتك قاس��ية عاطفياً: ما تق��دم عليه اليوم 
يحّفزك جًدا ويجعل جنمك ساطعاً، قد يتحدث عنك الناس 
عل��ى اثر ما تقّدمه صحياً: حاول ان ال تفقد الس��يطرة على 

األمور، وهذا سيفيدك في احملافظة على وضعك الصحي .

مهنياً: تلغي مواعيد أو تضطر إلى تأجيل لقاء أو يتعثر 
مش��روع ما، فحافظ عل��ى هدوئك وك��ن متروياً كي ال 
تعّرض جناحك للخطر عاطفياً: تزخر حياتك العاطفية 
بلقاءات مع أش��خاص يقاس��مونك أفكارك وهواياتك 
صحياً: ك��ن قوي العزمية والش��كيمة وال تضعف أمام 

املغريات التي قد تؤذي صحتك 

مهني��اً: تترص��دك املش��كالت والعقبات، فتجد نفس��ك أمام 
سلس��لة متاعب وعراقيل تسبب لك التوتر والضغط، ومتنعك 
من مواصلة سيرك بسالم عاطفياً: يفرض عليك الظرف حتّفظاً 
شديداً في حياتك العاطفية، كما يطلب منك احاطة نفسك 
باألمان واألشخاص احملبني صحياً: الظروف الصعبة حتتم عليك 

القيام بأكثر من وظيفة في اليوم، ما يرهق صحتك كثيراً .

مهني��اً: جتّنب اي فوضى وبلبلة ف��ي محيطك، وخّفف من 
االنتقادات قدر االمكان وال تعّبر عن رأيك أمام أحد عاطفياً: 
طباعك الس��يئة تنّف��ر منك احلبيب والعائل��ة، ما بالك يا 
عزي��زي، عد إلى رش��دك واس��تدرك األمور س��ريعا صحياً: 
احلف��اظ على رش��اقتك مهم ج��داّ، لكن ال حت��اول القيام 

بحمية مزاجية قاسية قد تكون نتائجها سلبية جداً .

مهني��اً: تعي��ش ظروًف��ا جميل��ة وداعم��ة من األحّب��اء ومع 
معظ��م من تختلط بهم في حياتك اليومية عاطفياً: ترتفع 
معنويات��ك بع��د الدعم الكبي��ر من قبل الش��ريك للمضي 
ف��ي ما أنت مصمم على حتقيق��ه ملصلحة الطرفني صحياً: 
تخوض مغامرة تعكر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك 

سرعان ما تستعيد عافيتك .

مهنياً: ال تتهّور في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئال تصاب 
بخيب��ة أمل، قد حتب��ط محاوالت��ك أو تؤّجل معامالتك 
عاطفياً: تغضب بس��بب وضع تفقد الس��يطرة عليه، 
فال ترم نفسك في متاهات مجهولة النتيجة صحياً: ال 
تختلق األعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي 

وخصوصاً هذا اليوم 

مهني��اً: تنفرج الس��ماء لتظهر احللول والتس��ويات، ولتبدأ 
األعم��ال وحياتك الروتينية بالعودة الى مس��ارها الطبيعي 
عاطفياً: حت��اش التورط في قضية ش��ائكة، تبدو في موقع 
مناس��ب، لكن حاول مراجعة حس��اباتك وإنهاء ما يزعجك 
صحي��اً: ال تعتمد على احلمية الغذائي��ة فقط، بل يجب أن 

ترافقها الرياضة املكثفة للتخلص من السمنة .

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي

 1 – قصة فلسفية لبكر مب طفيل.
2 – راه��ب وش��اعر برازيل��ي هج��ا 

مجتمعه.
3 – س��جن – عكس��ها ظلمة أول 

الليل.
4 – تصدره��ا احلكوم��ات – نص��ف 

تامر.
5 – أنرك – أحد الشهور.

6 – متشابهان – عكسها بلدة في 
جنوب لبنان.

7 – أعل��ى قمة ف��ي العال��م – آلة 
طرب.

8 – طبيب يوناني برز في التشريح.  
9 – عكسها اجيء – اليمني .

 1 – موض��ع في تون��س فيه أنقاض 
مدينة بوالريجيا.

2 – كلمت��ان : قنوط + من مناس��ك 
احلج.

3 – مسرحية لفيروز – قبيلة عربية 
قدمية.

ش��كل   – أش��ترع  عكس��ها   –  4
هندسي له ستة أضالع.

5 – يشدو – قنال »مبعثرة«.
6 – ثلث��ا ق��وة – عكس��ها أخف��ى 

األسرار – مرض صدري.
7 – عكس��ها حر شديد – طيع ولني 

8 – أكبر شعراء اليونان الهزليني.
9 – مدينة ومرفأ في اليابان .
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نيويورك ـ وكاالت:
تأل��ق دراميون��د جري��ن ف��ي الرب��ع 
الثالث، وقاد فريقه جولدن ستيت 
وريورز، وصيف البطل، للفوز على 
-114 ضيفه س��كرامنتو كينجز 
100 في دوري كرة السلة االميركي 

للمحترفني أمس، األول.
وه��ذا ه��و الف��وز الس��ادس على 
التوال��ي لوري��ورز بط��ل موس��م 
2015، وهو أيضا االنتصار رقم 58 
له هذا املوس��م، مقابل 14 هزمية، 
وهو بذلك صاحب أفضل س��جل 

في البطولة في املوسم احلالي.
وأحرز جرين 23 نقطة، كما أضاف 
27 نقطة،  زميله س��تيفن كوري 
إل��ى جانب مترير 12 كرة حاس��مة 

لزمالئه.

وف��ي مباري��ات أخ��رى، ف��از لوس 
ضيف��ه  عل��ى  ليك��رز  أجنل��وس 
مينيس��وتا تيمبرولف��ز 119-130 

في الوقت اإلضافي، وفاز فيالدلفيا 
سيفنتي سيكسرز خارج ملعبه 

على شيكاغو بولز 107-117.

بوينس آيرس ـ وكاالت:
بدأ منتخب األرجنتني، بعد الفوز 
الصعب على حس��اب تش��يلي 
)1-0(، مساء اخلميس، بدأ الفريق 
يستعد ملواجهة بوليفيا، يوم غٍد 
الثالثاء ضم��ن املرحلة ال�14 من 
تصفيات ق��ارة أمري��كا اجلنوبية 

ملونديال روسيا 2018.
»األلبيسيليس��تي«،  ويدخ��ل 

املب��اراة وس��ط غياب��ات عديدة، 
خافيي��ر  أبرزه��ا  ومؤث��رة، 
بيلي��ا،  ول��وكاس  ماس��كيرانو، 
وجونزال��و هيجواي��ن، ونيكوالس 

أوتامندي لإليقاف.
باإلضاف��ة إلى املص��اب جابرييل 
مي��ركادو، وه��و م��ا دف��ع ب��اوزا 
الس��تدعاء 3 العبني م��ن الدوري 
احمللي، هم لوكاس أالريو، مهاجم 

ريف��ر بلي��ت، وإيف��ان ماركون��ي، 
العب الن��وس، وماتي��اس كاروزو، 
لورنزو.. وس��اهم  مداف��ع س��ان 
االنتص��ار، ف��ي ارتق��اء »راقصي 
التاجن��و« للمرك��ز الثال��ث ب�22 
نقط��ة، ليبتعدوا بف��ارق نقطة 
وحيدة خلف أوروجواي الوصيفة، 
و8 عن البرازيل، التي حتلق منفردة 

في الصدارة.

لندن ـ وكاالت:
رد جيس��ي لينج��ارد، جن��اح فريق 
واملنتخ��ب  يونايت��د  مانشس��تر 
ري��و  انتق��ادات  عل��ى  اإلجنلي��زي، 
فرديناند، أسطورة دفاع الشياطني 
احلمر، ح��ول مقاطعه الراقصة مع 

زميله بول بوجبا.
وكان فردينان��د، ف��ي وقت س��ابق، 
الراقص��ة  املقاط��ع  انتق��د  ق��د 
لالعبني، معلًقا »أحب نش��ر بعض 
حلظات املرح على وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي، لك��ن عندم��ا تك��ون 
في املركز الس��ادس وخ��ارج املراكز 
املؤهلة ل��دوري أبطال أوروبا وتقاتل 
في املوس��م، فمن غي��ر املقبول أن 

تقوم بأمور من هذا القبيل«.
تصريح��ات  ف��ي  لينج��ارد،  وق��ال 

نقلتها صحيفة ميرور »املرح يلعب 
دورًا كبي��رًا في حياة اجلميع، أو على 
األقل يجب أن يكون كذلك«.وأضاف 
»اجلميع لن يذهبوا لفعل كل شيء 
تقوم ب��ه أنت، لكن أن��ا من نوعية 

الذين ميزحون وميرحون  األش��خاص 
دائًما، باستثناء األوقات اجلادة«.

وتاب��ع: »عندم��ا تكون رأس��ي في 
املباراة، أتدرب بجد طوال األس��بوع، 
ولك��ن في أوق��ات الف��راغ يجب أن 
تبقى هادئًا م��ع أصدقائك وحتصل 
على بعض املتع��ة«.وأردف: »الناس 
يطلق��ون األحكام س��ريًعا، لكني 
أعرف دائًما أنك ال تستطيع احلكم 
حًقا على أي ش��خص، م��ن دون أن 
تتحدث معه وجًها لوجه أو تقابله 

في احلياة احلقيقة«.
وأمت: »لقد حتدثت م��ع ريو فرديناند، 
ح��ول م��ا قال��ه وتناقش��نا، ونحن 
عل��ى م��ا ي��رام، أنا فقط ش��خص 
س��عيد احلظ بأنه يفعل ما يجعله 

سعيًدا«.
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مدريد ـ وكاالت:

يفكر االحتاد اإلسباني لكرة القدم 
في إقامة مباراة املنتخب الوطني 
ضم��ن  اإليطال��ي  نظي��ره  أم��ام 
 2018 روس��يا  تصفي��ات مونديال 
ف��ي العاصم��ة مدري��د، ف��ي حني 
استبعد فكرة إقامتها في مدينة 

برشلونة.
اإلس��باني  املنتخ��ب  ويتقاس��م 
ص��دارة اجملموع��ة الس��ابعة م��ن 
التصفي��ات األوروبي��ة م��ع نظيره 
اإليطال��ي برصي��د 13 نقطة بعد 
مرور 5 جوالت، ما يعني أن مواجهة 
الفريقني املقرر لها 2 أيلول املقبل 
ضمن اجلولة الس��ابعة س��تكون 
حاس��مة، وس��تحدد هوية الفريق 
ص��دارة  ف��ي  مباش��رة  املتأه��ل 

اجملموعة.
وتلع��ب أفضل 8 ف��رق حتتل املركز 
التس��ع  اجملموع��ات  ب��ني  الثان��ي 
ملحق��ا، يح��دد 4 متأهلني بجانب 

متصدري اجملموعات.
وأوضحت صحيفة »الجازيتا ديللو 
سبورت« اإليطالية، أن هناك اجتاها 
كبيرا في إس��بانيا إلقام��ة اللقاء 
عل��ى ملع��ب س��انتياجو بيرنابيو 
اخلاص بنادي ريال مدريد، وفي حالة 
عدم توفره في ذلك الوقت س��يتم 
إقامت��ه عل��ى ملعب فيس��ينتي 
أتلتيكو  كالدي��رون معق��ل اجل��ار 

مدريد.
االختيار  أن  الصحيف��ة  وأضاف��ت 
اآلخ��ر ف��ي حالة ع��دم إقامته في 
العاصم��ة مدري��د س��يكون إم��ا 
فالنس��يا،  أو  إش��بيلية  مدين��ة 
م��ع اس��تبعاد إقامته ف��ي مدينة 
برش��لونة أو بيلباو، بسبب الرغبة 

االنفصالية لس��كان املدينتني، ما 
قد يؤث��ر على احلض��ور اجلماهيري 

والتشجيع في ذلك اللقاء املهم.
م��ن جان��ب اخ��ر، أكد جوس��يب 
بارتومي��و رئي��س ن��ادي برش��لونة 
اجلدي��د  امللع��ب  أن  اإلس��باني، 
اخملصص لفريقه الرديف سيحمل 
يوهان  الراح��ل  الهولن��دي  اس��م 

كرويف وأن متثاالً للنجم الس��ابق 
س��يرتفع في ملعب »كامب نو«.. 
االعالن  بارتوميو: »يش��رفني  وقال 
أن امللعب الذي سنبنيه في اجملمع 
الرياضي لن يكون ميني استاد، بل 
بدءاً من اآلن سيطلق عليه استاد 

يوهان كرويف«.
وأض��اف: »س��يبني الن��ادي متث��االً 

تذكاري��اً ليوه��ان كروي��ف، يرتفع 
في ملعب كامب نو« الذي سيبدأ 
..2018 ف��ي  بتجدي��ده  العم��ل 
ومبناس��بة الس��نة األولى لرحيله، 
ذكرت عائلة كرويف أنها »سعيدة 

جداً« ملبادرة النادي الكاتالوني.
وكتب النادي على موقعه الرسمي 
أنه :«س��يتم إطالق اس��م اس��تاد 

يوهان كرويف على امللعب الصغير 
وه��و  الرياضي��ة،  املدين��ة  داخ��ل 
أش��هر ملعب خاص بتكوين جنوم 
املستقبل، كما سيتم نحت متثال 
للطائر الهولن��دي الراحل ووضعه 
داخل كامب نو، في إطار املش��روع 
املس��تقبلي الذي س��يحمل اسم 
)اسباي برسا( أي فضاء برشلونة«.

ج��وردي  الراح��ل  جن��ل  وكش��ف 
كرويف أن العائلة ستقدم قميصاً 
لبرش��لونة س��بق أن حمله والده، 
الذهبي��ة ألفض��ل العب  والك��رة 
أوروب��ي والتي أحرزها في موس��م 
1973-1974، خ��الل العرض املقبل 
برشلونة: »هكذا سيبقى  ملتحف 
والدي حاضراً في النادي الذي أحب 

كثيراً«.
وأضاف: »طلب النادي وأسرة الراحل 
م��ن مس��ؤولي مدينة برش��لونة 
إطالق اس��م يوه��ان كرويف على 
ش��ارع أو م��كان ف��ي املدينة على 

فضاء قريب من الكامب نو«.
وتوف��ي »الهولندي الطائ��ر«، أحد 
اب��رز املواهب الفذة في كرة القدم، 
ف��ي 24 آذار 2016 عن 68 عاماً بعد 

معاناة مع سرطان الرئة.
وجس��د املدخن الذي ح��از الكرة 
ف��ي  الع��ب  ألفض��ل  الذهبي��ة 
البط��والت األوروبية ث��الث مرات، 
الكرة الش��املة الت��ي اعتمدها 
نادي��ه اياكس امس��تردام مطلع 

السبعنيdات من القرن املاضي.
انتق��ل إلى برش��لونة اإلس��باني 
العب��اً بني العام��ني 1973 و1978، 
وعاد إليه مدرباً في التس��عينات 
ليمنحه أول لقب في كأس األندية 
.1992 ع��ام  البطل��ة  األوروبي��ة 

صن��ف كأح��د أب��رز الالعبني في 
القرن العش��رين، واعتبره الرئيس 
السابق لالحتاد األوروبي الفرنسي 
ميش��ال بالتيني »أعظم« من مر 

على اللعبة.
وخضع جلراح��ة ف��ي القلب عام 
1991، ونق��ل عن��ه قول��ه »ك��رة 
الق��دم منحتن��ي كل ش��يء في 
احلي��اة، والتب��غ أخ��ذ كل ش��يء 

تقريباً«.

الكاتلوني يطلق اسم يوهان كرويف على ملعب »الرديف«

االتحاد اإلسباني يفّضل مدريد على برشلونة في تصفيات المونديال

الراحل كرويف في لقطة أرشيفية مع جوارديوال

لينجارد مع بوجبا

نيويورك ـ وكاالت:
يعتزم نادي ش��يكاغو فاي��ر األميركي لكرة القدم 
تقدمي العبه اجلديد األملاني باستيان شفاينشتايغر 
إلى وس��ائل اإلعالم واجلماهير هذا األس��بوع قبل 

بدايته احملتملة مع الفريق يوم السبت املقبل.
ونقل��ت تقاري��ر أملانية تصريحاً لفرانك س��ترانزل 
املتحدث عن النادي األميرك��ي والذي قال إّن ناديه 
يعت��زم تق��دمي شفاينش��تايغر م��ن خ��الل مؤمتر 

صحفي يوم األربعاء املقبل.
وخضع الالعب األملاني اخملضرم للفحوص الطبية 
في ميونيخ على أن يس��تكمل الن��ادي األميركي 
خ��الل األيام القليلة املقبل��ة تفاصيل تقدميه إلى 
وس��ائل اإلعالم واجلماهير.. وقال س��ترانزل إّنه إذا 
س��ارت اخلطوات كما هو مخطط له��ا من قبل، 
قد يصبح شفاينش��تايغر  قادراً على املش��اركة 
ف��ي مباراة الفريق املرتقبة أمام مونتريال إمباكت 
يوم السبت املقبل.. وكان نادي مانشستر يونايتد 
اإلجنلي��زي وافق ي��وم الثالثاء املاضي عل��ى انتقال 

العبه شفاينشتايغر إلى شيكاغو فاير.

باريس ـ وكاالت:  
أوق��ف الع��ب ارتكاز نيوي��ورك نيكس الفرنس��ي 
يواكيم نواه لعش��رين مباراة في دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني، وذلك بس��بب سقوطه في 
فحص للمنش��طات بحس��ب ما أعلنت السبت 

رابطة الدوري.
وكشفت رابطة الدوري أن الفحص الذي خضع له 
نواه، الغائب عن فريقه بس��بب خضوعه لعملية 
جراحية في ركبته اليسرى الشهر املاضي، أظهر 
تناوله ملادة »ال ج��ي دي4033-«، وهي مادة تهدف 

إلى إنتاج تأثيرات مماثلة للستيرويد.
ويبدأ مفعول إيقاف جنل جنم كرة املضرب السابق 
ياني��ك نواه ما أن يعلن فريق��ه قدرته على اللعب 
وتعافي��ه م��ن اإلصاب��ة، إن كان ذلك في املوس��م 
املنتظ��م الذي وص��ل إلى أيامه األخي��رة أو األدوار 

اإلقصائية »بالي أوف«.

مدريد ـ وكاالت:
قال اإلس��باني فرناندو ألونسو سائق »مكالرين-
هون��دا«، بطل العالم مرتني، عقب احتالله املركز 
ال�13 بالتجارب الرسمية لسباق جائزة أستراليا 
الكب��رى، إن��ه يج��ب انتظ��ار م��رور الكثي��ر من 

السباقات ملعرفة الوضع احلقيقي للسيارة.
وأضاف ألونسو عقب التجارب الرسمية للمرحلة 
االفتتاحية لبطولة العالم لس��ابقات س��يارات 
الفئ��ة األول��ى »علينا أن ننتظر م��رور الكثير من 
الس��باقات لنع��رف وضعن��ا حقا، لك��ن الطريق 

طويل للغاية«.
واعتبر ألونس��و أن��ه قدم أداء جي��دا في التجارب 
لوي��س  البريطان��ي  تصدره��ا  الت��ي  الرس��مية 
هاميلتون س��ائق »مرس��يدس« واختب��ر خاللها 

اإلطارات.
وتابع »لقد اس��تعددت بأقصى ق��در وتدربت هذا 
العام أكثر من أي وقت مضى واليوم تقدمت بثانية 
على زميلي )البلجيكي س��توفيل فانورن ال�18(، 
س��انطلق من املركز ال�13 وهذا األمر املؤسف«.. 
وع��ن تطلعاته لس��باق غ��د، أكد ألونس��و انه ال 
يس��عى الحتالل أحد املراكز املانحة للنقاط، وإمنا 

يأمل في أن يكون الفائز أو بني الثالثة األوائل.
وأمت »ل��ن يختلف األم��ر إذا حصلت على نقطة أو 
اثنت��ني أو خمس أو لم أحصل، لن يغير هذا األمور 
كثيرا، أنا أرغب ف��ي الصعود على املنصة والفوز 

بالسباقات«.

شيكاغو فاير يّقدم 
شفاينشتايغر.. األربعاء

إيقاف الفرنسي 
نواه 20 مباراة

ألونسو يتخوف من وضعية 
سياراته في سباق أستراليا

ميونيخ ـ وكاالت:
بدأ توم��اس توخيل مش��واره مع 
بوروس��يا دورمتوند ف��ي 2015 وما 
يزال عق��ده ميتد حتى 2018، لكن 
كثرت األخبار في الشهور املاضية 
ع��ن خالفات ش��ديدة ب��ني املدير 

الفني وإدارة النادي.
اآلن يج��ري احلدي��ث ع��ن م��درب 
برتغال��ي وآخر أملان��ي كخليفتني 
له، وتتحدث وسائل إعالم إيطالية 
عن تواصل نادي بروس��يا دورمتوند 
األملاني مع البرتغالي باولو س��وزا، 
اإليطالي  ن��ادي فيورنتين��ا  مدرب 

صاحب ال�46 عاما.
وذك��رت صحيف��ة "الجازيتا ديلو 
اليومي��ة  الرياضي��ة  س��بورت" 
أن��ه كان هن��اك لق��اء س��ري بني 
مس��ؤولني م��ن دورمتون��د وباول��و 
س��وزا في أحد الفنادق في مدينة 
معق��ل  اإليطالي��ة  فلورنس��ا 
فيورنتينا، حسبما نقل موقع "تي 

زد" األملاني.
وكان س��وزا قد ودع مع فيورنتينا 
بطولة ال��دوري األوروب��ي على يد 
األملاني،  مونش��جالدباخ  بوروسيا 
كما يحت��ل الفريق حالي��ا املركز 
الثامن في ال��دوري اإليطالي، وهو 

مرك��ز يبتعد كثي��را ع��ن املراكز 
املؤهلة للبطوالت األوروبية.

باول��و س��وزا لي��س بغري��ب على 
دورمتون��د فق��د كان أح��د أعمدة 
الفريق الفائز ب��دوري أبطال أوروبا 
عام 1997، وهي املرة الوحيدة التي 
فاز فيه��ا فريق األصفر واألس��ود 

بالبطولة حتى اآلن.
ويبدو أن��ه "ال دخان ب��ال نار" كما 
يقول املثل، فق��د زاد هانز يوآخيم 
التنفي��ذي  املدي��ر  فاتس��كه، 
لن��ادي دورمتون��د، م��ن التكهنات 
بش��أن مصير توخيل م��ع الفريق 
بتصريح��ه جملل��ة ش��بورت بيلد: 
"س��يكون األم��ر مبدئي��ا مبثاب��ة 
ن��اد  قب��ل  إهم��ال مح��ض م��ن 
محترف، إذا لم يعد نفس��ه لكل 

االحتماالت املمكنة".
وكانت وسائل إعالم قد زعمت أن 
أرسنال لندن يسعى للتعاقد مع 
توخل كبديل للفرنس��ي آلرسني 
فينجر، وميتل��ك توخيل عقدا مع 
دورمتوند حتى 2018، ومن املنتظر 
أن يج��ري الن��ادي مفاوضات معه 
للتمدي��د خ��الل ه��ذا الصي��ف، 
لك��ن في الش��هور األخيرة كثرت 
الش��ائعات عن التوتر بني توخيل 

وقادة نادي دورمتوند.
وبعي��دا ع��ن باولو س��وزا تتحدث 
صحيفة "بيل��د" األملانية أن نادي 
هوفنه��امي قل��ق م��ن األوضاع في 
بوروس��يا دورمتون��د، حي��ث يتكرر 
احلديث عن احتمال رحيل توماس 

توخيل.
ويخش��ى هوفنهامي من أن ينتقل 
"منقذه الصغي��ر"، املدرب يوليان 
ناجلسمان )29 عاما( إلى دورمتوند 
كمحطة قبل انتقاله نهائيا إلى 
بايرن ميونيخ ليخلف أنشيلوتي، 
ال��ذي ميل��ك عق��دا م��ع الفري��ق 

البافاري حتى 2019.
وزاد أول��ي هوني��س، رئي��س بايرن 
ح��ول  التكهن��ات  ميوني��خ 
حت��دث  حينم��ا  ناجلس��مان 
ل�"ش��بورت 1" قائ��ال "من املؤكد 
أنه أحد املدرب��ني، الذين ميكن في 
حلظ��ة م��ا أن يخطروا عل��ى بال 

بايرن".
بل وأك��د هونيس أن ناجلس��مان 
باي��رن  إل��ى  الرحي��ل  يري��د  كان 
ميونيخ، لك��ن عمالق البرمجيات 
ديتمار ه��وب، ممول فريق هوفنهامي 
ق��دم "فيتو" ض��د رغب��ة املدرب، 

حسب موقع "تي زد".

الرباط ـ وكاالت:
ق��رر االحتاد اإلفريق��ي لكرة القدم 
»كاف«، أمس، فرض غرامة مالية 
ن��ادي  دوالر عل��ى  آالف   5 قدره��ا 
املغرب الفاس��ي، مع توجيه إنذار 

له.
وج��اء القرار بس��بب اس��تعمال 
اجلمهور الفاس��ي الشماريخ في 
مباراة ذه��اب الدور التمهيدي من 

اإلفريقي��ة  الكونفدرالي��ة  كأس 
أمام إيجلون برازافيل الكونغولي، 
التي انتهت بفوز الفريق الفاسي 
بثالثي��ة نظيف��ة، مبلع��ب ف��اس 
الكبير.وأش��عل اجلمهور الفاسي 
الش��ماريخ، وألقاها ف��ي امللعب 
أثن��اء س��ير املب��اراة، حي��ث رف��ع 
مراقب املباراة تقريرا يؤكد فيه ما 

حصل.

عل��ى  اإلفريق��ي  االحت��اد  ومين��ع 
اجلمه��ور اس��تعمال الش��ماريخ 
في املباريات، نظرا خطورتها على 
حياة اجلماهير، والالعبني.. يش��ار 
إلى أن املغرب الفاسي الذي يلعب 
بالدرج��ة الثانية في املغرب، تأهل 
إلى دور ال�32 الثاني على حس��اب 
جانوا اإليفواري، وسيواجه الفتح 

املغربي.

الشائعات تحاصر مستقبل
 توخيل مع بوروسيا دورتموند

»كاف« يفرض غرامة مالية على المغرب الفاسي

لينجارد يدافع عن طريقة احتفاله مع بوجبا

ال دخان بال نار

من منافسات دوري السلة األميركي

وريورز يواصل انتصاراته
 في دوري السلة األميركي

األرجنتين تبدأ االستعداد لبوليفيا 
وسط غيابات مؤثرة



بغداد ـ علية عزم*
أعلن مدير املرك��ز الوطني لرعاية 
املوهب��ة الرياضي��ة للمصارعة د. 
عل��ي س��لمان ان املرك��ز قد دخل 
مرحلة تصدير إنتاجه من الالعبني 
الذين تخطوا اعم��ار البراعم الى 
الناش��ئني ال��ى االندي��ة املعروفة 
ف��ي مج��ال اللعب��ة وِف��ي بغداد 

واحملافظات.
وقال س��لمان ف��ي تصريح العالم 
املركز الوطن��ي ان مركز املصارعة 
قد ش��رع بخط��وة مهم��ة و هي 
متممة لعملي��ة إعداد املصارعني 
الناش��ئني ، تتمثل بتسويق بعض 
الالعب��ني الذين جت��اوزت أعمارهم 
في بطولة الناش��ئني الى االندية 
، مش��يراً ال��ى ان ذل��ك يَْصب في 
مصلحة هؤالء الالعبني من خالل 
رف��ع مس��تواهم و فت��ح طري��ق 
االحتراف أمامهم عبر هذه االندية 
، وكذل��ك ع��دم حرمانه��م م��ن 
تكملة مشوار النزاالت كون املركز 
الوطني للمصارعة اليش��ترك في 
وإمنا تعتمد  الناش��ئني  منافسات 

برامجه على فئة البراعم .
د. سلمان بني ان الالعبني التسعة 
و االندي��ة ه��م : س��الم كاظ��م و 
معتز صابر أي��وب الى نادي الوقف 
الس��ني و خمس��ة مصارعني الى 
ن��ادي الكاظمية وه��م مصطفى 
حس��ني و حس��ن محم��د مؤيد و 
احم��د صباح و مرتض��ى محمد و 
همام عمار ، اما الالعبني ذو الفقار 

احمد فالتحق بنادي شباب العدل 
، وأخي��راً املصارع احمد غامن انضم 

الى نادي الثورة في كركوك .
مدير مركز املصارعة اكد ان خطوة 
الناش��ئني  املصارع��ني  تس��ويق 
عل��ى مس��تقبل  ج��اءت حرص��اً 
الالع��ب ، فب��دالً عن ضي��اع فترة 
االعدادالطويلة التي عمل خاللها 
املركز الوطن��ي للعبة على صقل 
موهبة املص��ارع البرعم حتى بلغ 
س��ن الناشئني و تخريجهم فقط 
دون ان يك��ون هن��اك ن��ادٍ يحت��وي 
قابلياته��م املهاري��ة و البدني��ة ، 
فقررن��ا ان منن��ح مصارعين��ا هذه 
الفرص��ة الثمين��ة الت��ي توفر له 
إمكانية املش��اركة في منافسات 
الداخلي��ة  املتقدم��ني  و  الفئ��ات 
حتقي��ق  و  مس��تقبالً  واخلارجي��ة 

النتائج و اإلجنازات ، وش��دد د. علي 
س��لمان عل��ى ان ه��ذه ه��ي املرة 
االولى يقدم فيها مركز املصارعة 
عل��ى تس��ويق نتاج��ه م��ن هؤالء 
املصارع��ني ال��ى االندي��ة ، ونأمل 
منه��م حتقيق النتائ��ج الكبيرة و 
املتصاع��دة ، ولق��د تضمنت بنود 
عقود هؤالء املصارعني فقرة تنص 
عل��ى بق��اء الالعب حتت اش��راف 
ورعاية املرك��ز الوطني للمصارعة 
صف��وف  ف��ي  لزجه��م  حتضي��راً 
املنتخبات الوطني��ة ، الفتاً الى ان 
الصيغة القانوني��ة لعقود أولئك 
املصارع��ني مع االندي��ة قد أعدت 
بالفعل و سيجري توقيعها بصفة 

رسمية قريباً .

* إعالم املركز الوطني

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
كش��ف رئي��س االحت��اد العراق��ي 
الدكتور  املعوقني  املركزي لرماي��ة 
نعيم عبد احلس��ني ع��ن املعوقات 
الت��ي تعت��رض لعب��ة الرماية في 

اللجنة الباراملبية العراقية .
  وق��ال عبد احلس��ني ان املعوقات 
التي تقف أمام تطور اللعبة تكمن 
ف��ي الس��الح املس��تخدم الي��وم 
وال��ذي مض��ى على اس��تخدامه 
م��دة طويل��ة , حت��ى اصب��ح االن 
متخلف��ا ع��ن األس��لحة احلديثة 
الت��ي تس��تعمل من قب��ل العبي 
املنتخب��ات االخرى ف��ي البطوالت 

الدولية.
واوضح نحن نعتمد بش��كل كلي 
على املدربني احملليني والنس��تطيع 
التعاقد مع مدرب أجنبي  بس��بب 
ش��حة االموال وحالة التقش��ف  
ف��ي الب��الد , ومع ذل��ك نعمل من 
اجل تطوي��ر اللعبة واحلفاظ على 
مستويات الالعبني , ولعل العائق 
االه��م هو عدم توفر االموال وعدم 
اط��الق املوازنة  اخلاص��ة باللجنة 
الباراملبية حتى االن  , مستدركا ان 
اللجنة الباراملبية أوعدتنا  بش��راء 
اس��لحة حديثة واطالقات خاصة 
والصج��م   الهوائ��ي  باملس��دس 
اخلاص بالبندقية حال توفر االموال 
الالزمة , وفي املقابل نس��عى الى 
حس��ب  الش��باب   الالعب��ني  زج 
للجن��ة  االس��تراتيجية  اخلط��ة 
الباراملبي��ة الج��ل االس��تفادة من 

الطاق��ات الش��بابية  وص��وال الى  
االعداد للتهيوء اجليد  للمشاركات 

املقبلة.
واك��د  رئيس احت��اد رماية املعوقني 
, ان االحت��اد ي��رى من الض��روري زج 
الالعب��ني في البط��والت اخلارجية  
علين��ا  تع��ذر  ان  بع��د  القادم��ة 
الع��ني  بطول��ة  ف��ي  املش��اركة 
االماراتية السباب ادارية حيث لم 
جتهز اللجنة املنظمة  في حينها 
تأش��يرات الدخول للوفد العراقي 
بع��د ان  كنا بأم��س احلاجة لهذه 
البطول��ة م��ن الج��ل االحت��كاك 

بفعالية 50 متر.
واش��ار ان احلاجة اصبحت  ماسة 
ألي احت��اد رياض��ي لتوفي��ر االموال 
الالزمة , الن العمل الرياضي  بدون 

االموال الميكن عمل أي ش��يء في 
ظ��ل ارتفاع االس��عار لالس��لحة 
ولذلك  برياضتنا  اخلاصة  واملعدات 
الب��د من معون��ة الدول��ة لرياضة 
املعوقني , ليس ف��ي لعبة الرماية 
وامن��ا ف��ي االلع��اب االخ��رى التي 

تواجه املعاناة نفسها
 وق��ال نح��ن نحت��اج أيض��اً ال��ى 
الت��ي  اخلارجي��ة  املعس��كرات 
يحتاجه��ا امل��درب والالعبني  قبل  
املش��اركة  م��ن  مناس��بة  فت��رة 
بالبط��والت الدولي��ة  الن اع��داد 
الالع��ب اليقتصر عل��ى اللعب بل 
هو أيضا يحتاج الى االعداد الفني 
والبدني والنفسي وهذا ما يجعله 
يحقق االجناز وايض��ا يقف اجلانب 

املالي عائقا أمامنا.
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اليوم.. 8 لقاءات
 في بطولة الكأس

الميناء يختتم 
معسكره التركي

»لجنة رياضة بغداد« تتفقد 
مديرية شباب الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد:
جترى عص��ر اليوم االثن��ني 8 مباريات حلس��اب الدور 
32 م��ن بطول��ة كأس العراق بكرة الق��دن، فيلعب 
القوة اجلوية امام الطارمية، ويلتقي فريق الشرطة 
بضيفه اجليش، فيم��ا يحل الكرخ ضيفاً على نفط 
اجلن��وب، ويلعب النفط امام الصناعة، فيما يضيف 
كرب��الء ف��ي ملعب��ه فري��ق البح��ري، ويلتقي نفط 
ميس��ان والس��ياحة وأمانة بغداد يالعب بدر العراق 

ويتواجه الكهرباء وسامراء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتم فريق امليناء، معس��كره التدريبي، في مدينة 
أنطاليا التركية، بالفوز على منتخب تركمانس��تان 
)1-0( وعاد إلى البصرة اول امس.. وقال حيدر حلمود، 
املنس��ق اإلعالم��ي لن��ادي املين��اء، ف��ي تصريحات 
صحفي��ة، إن »الفريق اختتم ، معس��كره التدريبي، 
بالفوز عل��ى منتخ��ب تركمانس��تان، بهدف حمل 
توقيع املصري أحمد ياس��ر«.. ولفت إلى أن »الفريق 
ألغى مباراتني جتريبيتني، وس��يعود غ��ًدا إلى مدينة 
البصرة، بعد أن رفض االحت��اد، تأجيل مباراة الفريق، 

في بطولة كأس العراق«.
وب��نينَّ أن »إدارة النادي طلبت من احت��اد الكرة، تأجيل 
مب��اراة ال��كأس املق��ررة، بع��د غ��ٍد األربع��اء ، أمام 
الصناعات الكهربائية، أحد أندية الدرجة األولى، إال 

أن االحتاد رفض، ما دفع اإلدارة إلنهاء املعسكر«.
وأش��ار إل��ى أن »املعس��كر ج��اء برغبة م��ن املدرب 
الرومان��ي إيوان مارين، إلع��ادة ترتي��ب أوراق الفريق، 
مس��تثمرًا توقف منافس��ات ال��دوري، إال أن بطولة 
الكأس، تسببت في اختصار مدة املعسكر«.. وختم: 
»املدرب، استفاد من جتمع الفريق في أنطاليا، ونأمل 
ف��ي أن ينعكس على نتائج الفريق بش��كل إيجابي 
في ال��دوري«.. يذكر أن امليناء، يحت��ل املركز اخلامس 

بالدوري املمتاز، ب�41 نقطة.

بغداد ـ كريمة الركابي*
زارت جلنة الش��باب والرياضة في مجلس محافظة 
بغداد متمثلة مبدير اللجنة محمود خزعل ومستشار 
اللجنة حامد علي واملهندس يحيى علي واالعالمي 
مصطفى نزار مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر 
بحض��ور مدي��ر املديري��ة حس��ام صاح��ب اجلزائري 
ومدي��ري املنتديات ومس��ؤولي الش��عب وقد رحب 
مدي��ر املديرية بزيارة اللجن��ة موضحا عمل املديرية 
واملنتدي��ات وقد ق��دم م��دراء املنتديات ومس��ؤولي 
الش��عب ش��رحا مفصال ح��ول طبيع��ة عمل كل 
منتدى وش��عبة واغلب املعوق��ات والتحديات التي 
يواجهونه��ا وكذلك ابرز االجنازات التي حتققت خالل 

االعوام املاضية برغم عدم وجود تخصيصات.
 وقد اش��ادت اللجنة بهذه االجنازات وقد وعدت برفع 
جمي��ع املعوقات الى رئيس مجلس احملافظة للعمل 
عل��ى تذليلها وحلها وابرزها قضية ملعب احلبيبية 
30 ال��ف متف��رج ومش��كلة املتجاوزي��ن وكذل��ك 
املنتدي��ات الت��ي بحاج��ة الى هدم وبناء ومش��كلة 
الس��احات املثيلة وكذلك عدم وجود مقر رئيس��ي 
نظامي للمديرية وللمنتدى النسوي وكذلك طموح 
ابناء مدينة الصدر ان يكون لديهم مس��رح اس��وة 
باملسرح الوطني في املدينة لدعم الشعر والشعراء 
وان يك��ون لدين��ا ن��ادي امنوذج��ي على غ��رار االندية 
االمنوذجية وهذا ابسط مايقدم لهذه املدينة املعطاء 

التي تعد منجم للرياضة والعلم والثقافة.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد:

طال��ب مدرب��ون عراقي��ون، العبي 
املنتخب األول لكرة القدم، بالدفاع 
عن سمعة الكرة العراقية، عندما 
يواجه الس��عودية، مساء يوم غد 
الثالثاء ف��ي اجلولة الس��ابعة من 
املؤهل��ة  اآلس��يوية  التصفي��ات 

ملونديال روسيا 2018.
وتضاءلت ف��رص املنتخب العراقي 
ف��ي التأه��ل للموندي��ال، بعدم��ا 
أصب��ح يحت��ل املرتب��ة اخلامس��ة 
ف��ي اجملموع��ة الثانية ب���4 نقاط، 
فيم��ا تتصدر الس��عودية واليابان 
وم��ن  نقط��ة،  ب���13  اجملموع��ة 

خلفهما أستراليا ب�10 نقاط.
وأك��د املدرب��ون، ف��ي تصريح��ات 
صحفي��ة، على ضرورة التمس��ك 
التأه��ل  ف��ي  الضئي��ل  باألم��ل 
عل��ى  باملنافس��ة  للموندي��ال، 
أو  باجملموع��ة،  الثاني��ة  البطاق��ة 
احت��الل املرك��ز الثال��ث، واللع��ب 
مب��اراة فاصلة م��ع ثالت اجملموعة 
األول��ى.. وش��دد املدرب��ون، على أن 
الفريق، قادر على العودة من جدة، 
بالنقاط الثالث، خاصة وأن الفريق 

كان األفضل في املباراة الذهاب.
فيرى املدرب ثائ��ر أحمد، أنه يجب 
على الالعبني، الدفاع عن القميص 
النهاي��ة،  حت��ى  يرتدون��ه  ال��ذي 
التأهل  والتمس��ك بخي��ط أم��ل 

للمونديال.
وأش��ار إلى أنه برغ��م أن املنتخب 

السعودي، يتصدر اجملموعة الثانية، 
لكن منتخبنا كان األفضل باملباراة 
األول��ى رغم اخلس��ارة بس��يناريو 
مطالب��ون  والالعب��ون  تراجي��دي، 

بتأكيد أفضليتهم.

وأوض��ح »الفريق يض��م نخبة من 
الالعب��ني الذي��ن ميلك��ون اخلب��رة 
الكافي��ة، ف��ال خ��وف عليهم من 
ملع��ب اجلوه��رة، وال م��ن ضغط 
اجلماهي��ر.. أغلب الالعبني، خاضوا 

مباري��ات حت��ت ضغ��ط جماهيري 
كبير، ومتكنوا من إثبات الذات«.

من جانبه، رأى املدرب سعدي توما، 
أن مشوار املنتخب أصبح شائًكا، 
وكل املعطي��ات، تصب في صالح 

املنتخبات األخرى.
وش��دد س��عدي، على أن املطلوب 
مبباراة السعودية، هو حتقيق الفوز 
وال ش��يء غيره، ألنهم سيعتبرون 
مباراتنا، هي مباراة بلوغ املونديال، 

وااللت��زام  احل��ذر،  يج��ب  لذل��ك 
واللع��ب  الدفاعي��ة،  بالواجب��ات 

السريع.
أعتق��د في رأي��ي الش��خصي، أن 
الطريقة املناس��بة لنا، هي )1-4-
4-1(، عل��ى أن يك��ون س��عد عبد 
األمير، الالع��ب املتواجد بني رباعي 

الدفاع، ورباعي الوسط.
احملافظ��ة  ش��يء  »أه��م  وش��دد 
عل��ى مرمان��ا، كي نظه��ر قدرتنا، 
وإمكانياتن��ا عل��ى التح��دي ف��ي 
املب��اراة  ه��ذه  وِف��ي  ملعبه��م، 

بالذات«.
وختم: »لس��ت متفائ��الً بالتأهل، 
لكني أمتنى أن يس��تعيد املنتخب 

صورته احلقيقية«.
م��ن جانب��ه، ش��دد مظف��ر جبار، 
مدرب الطلبة، على ضرورة حتقيق 
الف��وز، حلف��ظ م��اء وج��ه الك��رة 
العراقي��ة، ف��ال ميك��ن أن نخس��ر 
من الس��عودية مرتني، خاصة وأن 
فريقنا كان األفض��ل في الذهاب.. 
مطالب��ون  »الالعب��ون  وأض��اف 
بإثبات ش��خصيتهم، مثل املدرب، 
والتمس��ك ببصيص األم��ل الذي 
ق��د يصل باملنتخب إل��ى البطاقة 
الثالث��ة«.. وطالب جب��ار، الالعبني 
واللعب  ثقته��م،  بأن يس��تعيدوا 
الوقت  واس��تغالل عام��ل  بهدوء، 

للضغط على اخلصم.
وخت��م: »نأم��ل أن يك��ون الفريق، 
حاضرًا بق��وة واخلروج م��ن املباراة 
ب��أداء، ونتيجة توازي س��معة كرة 

العراق«.

غدًا.. الوطني يالعب السعودية

رؤى فنية ترّجح كفة أسود الرافدين وتشدد على خطف نقاط »الجوهرة«

العراق واستراليا »أرشيف«

مواهب املصارعة »عدسة: عباس كردي«
رماية الباراملبية

خليلي: العمل بحرفية والتنظيم أساس النجاح

بغداد ـ رافـد البدري*

ت��وج نادي االتصاالت بطالً الندية العراق 
املمتازة بالشطرجن، في اختتام منافسات 
البطول��ة التي اقيمت ف��ي قاعة فندق 
ب��رج الس��الم ببغ��داد، للفت��رة من 23 
ولغاية 25 من شهر اذار اجلاري، مبشاركة 
12 نادي��اً ميثل��ون االتص��االت والكهرباء 
والبيش��مركة وخ��ان زاد واملهندس��ني 
والقيثارة والقادس��ية والهدف وعشتار 
ومتكن  وميسان،  والنعمانية  والرس��يل 
نادي االتصاالت من تصدر الترتيب العام 
لالندية املش��اركة في التجم��ع الثاني 
الذي لعب��ت فيه االندية املتنافس��ة 5 
ج��والت، ليكتم��ل عقد اجل��والت التي 
لعبت في التجمع��ني االول والثاني الى 
11 جولة،ليصل رصيده الى النقطة 22 
، وه��ي العالمة الكامل��ة، فيما حصل 
نادي خان زاد من اربيل على املركز الثاني 
برصيد 20 نقطة، وحصل نادي الكهرباء 
18 نقطة،  على املرك��ز الثالث جامع��اً 
وحل نادي البيشمركة من السليمانية 
باملرك��ز الرابع برصي��د 16 نقطة، فيما 
جاء نادي املهندسني خامساً برصيد 12 
نقطة، وحل نادي الهدف سادساً جامعاً 
11 نقطة،والقادسية سابعاً برصيد 10 
نقاط،وج��اء ن��ادي القيث��ارة برصيد 10 
نقاط ايضاً باملرك��ز الثامن، واحتل نادي 
عشتار املركز التاس��ع برصيد 5 نقاط، 
فيما حل نادي الرس��يل باملركز العاشر 

برصيد 4 نقاط، وجاء النعمانية باملركز 
احل��ادي عش��ر برصي��د 4 نق��اط، ونادي 
ميسان في املركز االخير من دون نقاط. 
وق��ال ظاف��ر عب��د االمير رئي��س االحتاد 
العراقي للعبة: استحق نادي االتصاالت 
الفوز باللقب، وكما عودنا في السنوات 
املاضي��ة، مضيف��اً ب��ان البطولة كانت 
عل��ى مس��توى ع��ال م��ن املنافس��ة، 
وانحص��ر التناف��س بني ف��رق املقدمة، 
وه��ي االتص��االت وخ��ان زاد والكهرباء، 
نظراً المتالكهم العبني محترفني على 
مس��توى عال، وهذا ما صع��ب املهمة 
عل��ى االندية االخرى التي اعتمدت على 
الالعبني احملليني، مش��يراً الى التنظيم 
العالي للبطولة باشراف احلكم االيراني 
ومبس��اعدة  خليل��ي،  كاوة  االس��يوي 
حكامنا الدوليني، الذين متكنوا من ادارة 
دفة املنافس��ات بحرفية ، والوصول الى 
بر االمان، مش��يداً بال��دور الكبير الذي 
حققه احتاد اللعبة في مواكبة احلداثة، 
ونقل اجلوالت مباشرًة على موقع االحتاد 
العراقي والول مرة في تاريخه، وهو اجناز 

جديد يحسب الحتادنا.
وحتدث املش��رف العام للبطولة ورئيس 
جلنة احل��كام في االحت��اد املركزي للعبة 
اس��عد اسماعيل توفيق قائالً : شهدت 
البطولة تنافس��اً شرس��اً ب��ني االندية 
الت��ي احتل��ت املراك��ز االربع��ة االولى، 
نظ��راً لتق��ارب املس��توى،وتواجد ع��دد 
من الالعبني احملترف��ني في صفوف هذه 
االندية، مضيفاً بان نادي االتصاالت من 

االندي��ة املتمرس��ة واملعروف��ة بقوتها، 
وه��و دائماً ما ينافس عل��ى املركز االول، 
ولكن هذا اليعني فوز العبيه بس��هولة 
على خصومهم من االندية املش��اركة، 
ب��ل العكس فقد واجه منافس��ة قوية 
في مقابالته م��ع االندية التي ذكرناها، 
وه��ذا ي��دل على ق��وة ال��دوري العراقي 
املمت��از، مؤك��داً بان االجن��از املهم الذي 
حققه احتاد اللعبة، هو النقل املباش��ر 

 ،)on line( على الهواء لب��وردات جوالته
عل��ى موق��ع االحت��اد العراق��ي للعبة، 
وكما حصل في بطولة العراق الدولية 
اخلامس��ة التي اختتمت قبل ايام، وهي 
فرصة كبي��رة للمتابعة من قبل االحتاد 
الدولي واالس��يوي والعربي للش��طرجن، 
للوقوف على اخر املس��تجدات ، اضافة 
ال��ى ان اغل��ب الالعب��ني الدولي��ني في 
العالم يتابعون نشاطات االحتادات التي 

تنق��ل البطوالت مباش��رًة، وهي نقطة 
حت��ول كبيرة قام بها احت��اد اللعبة، رغم 
االمكاني��ات املتواضع��ة لالحت��اد،  وتابع 
توفي��ق : نامل بهذا العمل ان جندد فوزنا 
بجائ��زة افضل وانش��ط احتاد اس��يوي، 

وكما حصل في العام املاضي.
ن��ادي  عل��ى  املش��رفة  حتدث��ت  فيم��ا 
عب��د  س��عاد  باللعب��ة  االتص��االت 
االمي��ر وقال��ت: البطولة صعب��ة جداً، 

واملنافس��ات حمل��ت طابع الق��وة، ومما 
زاد م��ن صعوبته��ا تواج��د اندي��ة خان 
زاد والكهرب��اء والبيش��مركة، واضافت 
لدينا العب��ني محترفني على مس��توى 
عال، ولكن ه��ذا اليعن��ي ان الفوز ياتي 
بس��هولة، اذ ان االندي��ة الت��ي حصلت 
عل��ى املراك��ز االربع��ة االول��ى، لديه��ا 
العبني محترفني من ايران واوزبكس��تان 
وجورجيا واوكرانيا واذربيجان، واغلبهم 
العب��ني مصنف��ني دولي��اً، لذل��ك ف��ان 
املواجه��ات كانت صعبة ج��داً، وانتزاع 
الفوز لم يات بسهولة، واجد ان العبينا 
تفوق��وا في املقابالت، وحصدوا العالمة 
الكامل��ة في جميع اللقاءات، واش��ارت 
عبد االمير ال��ى ان الصعوبة تكمن في 
عدم امكاني��ة حتديد الفائز الثاني حتى 
اجلولة العاش��رة ما قب��ل االخيرة، وهذا 
يدل على تقارب املستوى العام لالعبني، 
مؤكدة ان اصعب اجلوالت التي خاضها 
ن��ادي االتصاالت كانت مع ناديي خان زاد 
والكهرباء، واش��ادت عبد االمير بالدعم 
الكبير للقائمني على الرياضة في نادي 
االتصاالت، ودورهم االيجابي في متابعة 
جميع االلعاب التي يشارك فيها النادي، 

ولعبة الشطرجن احداها.
فيم��ا اش��اد احلك��م الع��ام للبطولة 
االيراني كاوة خليلي باحلكام العراقيني 
وامكانياته��م الكبيرة في ادارة اجلوالت 
وهم : احلكم الدولي اسماعيل ابراهيم 
واحلكم الدولي سعد محسن الكناني 
ومحم��د  عب��اس  محم��د  واحلكم��ني 

ابراهيم ،مثنياً على اجلهد املتميز الذي 
يوليه االحت��اد العراقي للعب��ة، وإقامة 
بطوالته من دون كلل او ملل، مش��يداً 
بالتنظي��م العال��ي لبطول��ة الع��راق 
الدولي��ة اخلامس��ة الت��ي انتهت قبل 
اي��ام مع��دودة، وهذا يدل عل��ى االلتزام 
الالمح��دود م��ن قب��ل اعض��اء الهيئة 
االدارية لالحتاد، وسعيهم اجلاد في اجناح 

مسيرة اللعبة.
حس��م نادي االتصاالت املت��وج باللقب 
اجلول��ة احلادية عش��ر واالخي��رة بالفوز 
بنتيج��ة)0-7(،  ميس��ان  ن��ادي  عل��ى 
ليضم��ن بذل��ك الف��وز بلق��ب الدوري 
املمتاز، فيما حسم نادي خان زاد نتيجة 
اجلولة بالفوز على منافسه نادي عشتار 
بنتيج��ة )6.5( نقط��ة، مقاب��ل نصف 
نقط��ة، ليضم��ن بذلك املرك��ز الثاني 
بج��دارة، ومتك��ن نادي الكهرب��اء املتوج 
باملرك��ز الثال��ث من حتقي��ق الفوز على 
نادي الرسيل بنتيجة)5-2(، ليبتعد عن 
نادي البيش��مركة راب��ع الترتيب، الذي 
حقق ه��و االخر فوزاً مريح��اً على نادي 
املهندسني بنتيجة )6.5( نقطة، مقابل 
نصف نقطة،ومتكن نادي الهدف سادس 
الترتي��ب الع��ام من حتقي��ق الفوز على 
منافس��ه نادي النعمانية بنتيجة)6.5( 
نقط��ة، مقاب��ل نص��ف نقط��ة ايضاً، 
تعادل ناديا القيثارة والقادسية بنتيجة 

)3.5( نقطة لكل منهما.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن
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جمال جصاني

ونح��ن على أبواب ال��دورة الرابعة لالنتخاب��ات البرملانية، جند 
القوى والكتل األساس��ية في املش��هد الراهن، قد انخرطت 
مبكراً في حمالتها الدعائي��ة والترويجية لعناوينها اجلديدة 
وحيتانه��ا القدمية؛ حي��ث انطلق الكرنفال التعبوي حلش��د 
مريديه��ا وأتباعها خل��وض املنازلة املقبلة، اس��تناداً ملا تراكم 
لديه��ا من جت��ارب وعب��ر. املعطي��ات الصادرة ع��ن املفوضية 
املستقلة لالنتخابات تش��ير الى انخراط عدد ال مثيل له من 
"األح��زاب" والتنظيمات )أكثر من 250 عنوانا( من دون أن يثير 
ذلك مش��اعر الشك والقلق على ما سيتمخض عن ذلك من 
كوارث ما زلنا نس��دد أثمانها وفواتيرها القاسية على حاضر 
ومس��تقبل هذا الوطن املنكوب. عندما نتمعن بهذا املشهد 
الغرائب��ي لالنتخاب��ات املقبلة، ومع غربلة بس��يطة لطوفان 
"األحزاب" هذه، ستبرز أمامنا املالمح الفعلية للقوى الفاعلة 
التي ستكتسح صناديق االقتراع، حيث سيتالشى وغف هذا 
الطوف��ان؛ ليمكث في النتائج التي س��تعلنها املفوضية ما 
ميثل "املكون��ات" والقوافل املنحدرة ملضاربن��ا من مآثر القرن 

السابع الهجري.
ف��ي العم��ق ال جدي��د ف��ي اخلارط��ة السياس��ية لع��راق ما 
بع��د االنتصار العس��كري عل��ى عصابات داع��ش، لكن على 
الس��طح هناك الكثي��ر من الصخب والضجي��ج واالدعاءات 
واالس��تعراضات، حيث التدافع الشديد بني ممثلي "املكونات" 
للتنصل عن كل ما حصل من أحداث تراجيدية طوال 14 عاماً 
م��ن "التغيير" وإلقاء تبعي��ة كل ذلك على بعضهم البعض 
اآلخر، من دون أن يكلفوا أنفس��هم بااللتفات الى ما ارتكبوه 
بحق س��كان هذا الوط��ن القدمي، عبر املتاري��س واخلنادق التي 
حفروها عميقاً على أساس مسطرة "الهويات القاتلة" والتي 
اعتمدوها جميعاً في خطاباتهم وس��لوكهم وممارس��اتهم. 
جميع املؤش��رات تؤك��د بأنهم )أفراداً وجماع��ات( لن يحيدوا 
ول��ن يخذلوا "مكوناتهم" فهم يدرك��ون كأي تاجر في حقل 
اقتناص املقاعد واحلصص، أنهم لن يصلوا ألهدافهم هذه، إن 
متردوا على إرادة من كرس��وا كل مواهبهم من أجل التأسيس 
لها؛ أي كتل "املكونات"، وما قذائفهم الدخانية التي تس��بق 
مثل هذه املواسم االنتخابية، حول )الكتل العابرة أو الوطنية 
واملدنية و..( فال تعدو أكثر من اكسس��وارات وحفالت تنكرية 

يستعان بها كسراً للرتابة وامللل.
النتيجة محس��ومة س��لفاً لصال��ح ممثل��ي "املكونات" ألن 
لعبتن��ا الدميقراطية مفصل��ة طبقاً ملقاس��اتهم وغاياتهم 
النهائي��ة، وم��ا اس��تهالكهم الواس��ع ملفردات عاب��رة لهذه 
املتاريس الضيقة، إال من ضرورات العمل التي تساعدهم في 
التس��لل الى ما تبقى من املترددين بني الصوبني. أما ما تبقى 
من أنق��اض املرحلة الوطني��ة في تأريخنا احلدي��ث، من بقايا 
أحزاب ويافطات وشعارات وطنية وحداثوية، فقد حتولت على 
ي��د مالكيها احلاليني الى واجهات تؤجر بأبخس األس��عار. ها 
قد مر أكثر من عقد على "التغيير" ش��هدنا فيها سلس��لة 
م��ن اجل��والت االنتخابي��ة وتعرفنا عل��ى عدد م��ن الكابينات 
احلكومي��ة، وش��رعت األب��واب أم��ام كل أن��واع النش��اطات 
السياس��ية واالجتماعية واإلعالمي��ة؛ إال أننا لم نتمكن من 
بناء حزب سياس��ي واحد على أساس وطني وحضاري حديث، 
وها نحن عل��ى أبواب اجلولة اجلديدة م��ن االنتخابات، من دون 
حص��ول أي حتول جدي في اخلارطة السياس��ية وتوازن القوى، 
حيث ش��هدت الساحة مؤخراً نشاطاً محلياً وإقليمياً ودولياً 
واسعاً، من أجل رص صفوف "املكونات" عبر اعتماد مرجعيات 
موحدة لها. مع مثل هذه املناخات والشروط وفالتر احملاصصة 
اإلثنية والطائفية وتشريعاتها امللغمة وهيئاتها التشريعية 

مترق الصناديق عما رسم لها والقضائي��ة املذعورة؛ لن 
وأرق��ام  نتائ��ج  دميوغرافية راسخة..م��ن 

لمن ستقترع "المكونات"..؟

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

احتفل يوم امس النجم 
العاملي إلتون جون بعيد 
مي��الده ال���70 بحف��ل 
مميز بحس��ب ما ذكرت 
مواقع عاملية، وذلك في 
بالواليات  أجنلوس  لوس 

املتحدة األميركية.
ال��ى  واش��ارت املواق��ع 
ان جنم��ة احلف��ل كانت 
وق��ام  غاغ��ا  اللي��دي 
بتق��دمي احلف��ل النجم 

روب لوي.
واك��د جون ان االحتفال 
مبناس��بة  فقط  لي��س 

عيد ميالده فحسب، بل 
ايض��اً احتفاالً بالذكرى 
اخلمسني لشراكته في 
العمل مع بيرني تاوبني، 
انتقالية  مرحل��ة  وهي 
مهمة بحياته املهنية.

األم��وال  إدارة  اس��تدعت 
العامة بالشرطة الهندية 
سيدة اجملتمع جوري خان، 

زوجة املمثل شاروخان.
زوجة  فإن  التفاصيل  وفي 
شاروخان متهمة بقضية 
تتعلق بالتالعب املالي في 
أسهم عدد من الشركات 
لش��اروخان  اململوك��ة 
وله��ا، منها ش��ركة "ريد 
تش��يليز"، وشركة "نايت 
راي��درز"، الرياضية احملدودة 
التي متتلك فريق كولكاتا 
 Pvt نايت رايدرز، وش��ركة

.Ltd

مص��در أك��د لصحيف��ة 
االتهام��ات  أن   thehindu
الت��ي تنتظر ج��وري خان 
زوجة شاروخان، تتمثل في 
انتهاكه��ا قواعد الصرف 
لقانون  باخملالفة  األجنبي، 

إدارة العملة األجنبية.

املؤمت��ر  الس��بت،  انطل��ق 
األول لإلعالن عن تفاصيل 
الثانية  ال��دورة  فعالي��ات 
الش��يخ  ملهرج��ان ش��رم 
الدولي للمسرح الشبابي، 
التي تس��تمر خالل الفترة 
من 1 إلى 9 أبريل/نيس��ان 
املقب��ل، بحض��ور كل من 
سميحة  القديرة  الفنانة 
ش��رف  رئي��س  أي��وب، 
املهرجان، والفنانة القديرة 
د.س��ميرة محسن، رئيس 
جلن��ة التحكي��م، والفنان 
الغرب��اوي،  م��ازن  واخمل��رج 
رئيس املهرج��ان، والفنانة 
ومدي��ر  احلكي��م،  وف��اء 
إل��ى  إضاف��ة  املهرج��ان، 

الفنان محسن منصور.
وب��دأت الفنانة س��ميحة 
 : أي��وب، كلمته��ا قائل��ة 
"نق��دم كل م��ا لدينا من 
تعاون وعم��ل دؤوب، أمتنى 
أن يؤتي ثم��اره إلجناح هذا 
املهرجان، الذي يقدم لكل 
ولوطنن��ا  مص��ر  ش��باب 

العزيز".

التون جون

سميحة ايوب

شاروخان

أخبــارهــــــــــم

لندن - ابتسام يوسف الطاهر:
في أح��د معارض التي��ت مودرن 
ال��زوار  م��ن  العدي��د  تش��اهد 
مس��تلقني على ظهورهم كما 
ل��و انه��م ف��ي اح��دى احلدائ��ق 
العامة، وبدل العش��ب األخضر، 
فرش على طول القاعة س��جاد 
م��ن ن��وع الكاربي��ت، خصيصا 
للتمتع بالعرض االول من نوعه.

يعتم��د الع��رض عل��ى الضوء، 
االش��كال  وانعكاس  والص��وت، 
بأحجام وقياسات متعددة. علق 
العالي،  الس��قف  بعضها على 
ومع امت��زاج صوت املوس��يقى، 
وص��وت هدي��ر البح��ر، واصوات 
اطفال من بعيد، وهمس متنائي 
ناقال حي��اة اخل��ارج للداخل، ثم 
ترى تلك االل��واح تتناوب صعودا 
ونزوال بتناغم، كما لو انها تؤدي 
رقص��ة، ث��م وبس��رعة يتحكم 
الكواليس  املهندس خل��ف  بها 
لتهبط سراعا، فما بني الضحك 
واخل��وف تتوقع انها ستس��قط 

على رأسك، لكنها تتوقف على 
مسافة قريبة من وجهك، فتمد 
ي��دك مح��اوال مالمس��تها، ثم 
تتناوب مرة أخ��رى لكن ارتفاعا، 
لتواص��ل رقصته��ا. فتنعك��س 
اضواؤها على شاشة بيضاء في 
جان��ب اخر من القاعة، لتتداخل 
واالس��ود  باألبي��ض  اش��كاال 
ص��وت  م��ع  ايض��ا  متناغم��ة 
املوس��يقى تارة، واص��وات احلياة 

الهادرة تارة اخرى.
ومع صوت البحر يتفاجأ اجلمهور 
بأسماك ملونة كما لو ان البحر 
لفظه��ا، فارمت��ت عل��ى قضبان 
احلديد التي علق��ت عليها تلك 
االلواح املدالة من الس��قف، وقد 
شكلت تلك االس��ماك من ورق 

ملون.
متح��ف  ه��و  م��ودرن  فالتي��ت 
وملتق��ى ل��كل ما ه��و حديث، 
وم��ا بعد احلداثة أيضا، فمعظم 
العروض تتميز بتفردها بالفكرة 
فأح��د  وبغرابته��ا،  والتنفي��ذ، 

الع��روض الس��ابقة كان عب��ارة 
ع��ن كت��ل كونكريتي��ة هائل��ة 
متت��د على طول مدخ��ل القاعة 
الرئيس��ة، ملس��افة ال تق��ل عن 
كيلومتر تقريب��ا، ويخترق االرض 

الكونكريتية تلك، ش��رخ واسع 
يقطعه��ا طولي��ا، ليوح��ي بأثر 
هزة أرضية، او زلزال. وهذا العمل 
كام��ال  تش��اهده  ان  الميكن��ك 
م��ن دون ان تصعد ال��ى الطابق 

الثالث، او الرابع لتطل عليه من 
االعلى.

ل��ذا فق��د متي��ز ه��ذا الع��رض 
بطريقة مشاهدته، فانت تتمتع 
بالصورة والصوت وانت مستلق 

على ظهرك،
ملح��ق  ه��و  م��ودرن"  "التي��ت 
غالي��ري"،  "التي��ت  ملتح��ف 
أح��د املتاح��ف الش��هيرة ف��ي 
لن��دن، وله فروع ف��ي مدن اخرى 
مانشس��تر،  مث��ل  بريطاني��ة 
وغيرها. وه��و متخصص بعرض 
االعمال التش��كيلية، واللوحات 
لفنانني من شتى  الكالسيكية 
العص��ور، م��ع ع��روض خاص��ة 
لفن��ان م��ا، جتم��ع اعمال��ه من 
انح��اء العال��م. وه��ذا الع��رض 
اخلاص يكون الدخول له بتذاكر.  
فالدخ��ول ع��ادة يك��ون مجانا، 
عدا املع��ارض اخلاصة التي تقام 

بصفة دورية.
فمتح��ف "التيت م��ودرن" وجد 
ثم  وإلنش��ائه،  احلدي��ث،  للف��ن 

استغالل بناء قدمي حملطة لتوليد 
التاميز،  الكهرب��اء على ضف��اف 
بناؤه��ا لتصب��ح معلما  اعي��د 

سياحيا جميال. 
مت إنش��اء املعرض في عام 2000. 
فق��د طرح��ت مس��ابقة لبناء 
االبداعات  الس��تيعاب  متح��ف 
الفنية احلديث��ة. وفي عام 1995 
أعلن "أن هرت��زوغ" و"دي ميرون" 
املنافس��ة بتصميم  الفوز ف��ي 
بس��يط، وهو إعادة بن��اء املبنى 
م��ن  ب��دال  للمحط��ة،  الق��دمي 
تدمي��ره. فمتحف "تيت مودرن" 
هو مث��ال على إع��ادة التكيف، 
وعملية إيج��اد حياة جديدة في 
املبان��ي القدمية. م��ع االحتفاظ 
باملبنى بش��كله اخلارج��ي، فما 
ي��زال يش��به املصنع ال��ذي بني 
في القرن العش��رين في اسلوب 
البناء من اخلارج، كذلك انعكاس 
بعض التكوينات في الداخل من 
وع��وارض صلبة،  رمادية،  جدران 

وأرضيات خرسانية. 

في "التيت مودرن"  الجمهور يستلقي على األرض لمشاهدة المعروضات

أحد معارض التيت مودرن

الصباح الجديد - وكاالت:
يشكل أخذ احلقن الدوائية عبر اإلبر، هاجسا لدى من 
يخش��ون األلم الناجم عن الوخ��ز، لكن تقنية طبية 
يج��ري تطويرها في الواليات املتحدة أضحت تبش��ر 

باحلل.
حيث يدرس باحثون في جامع��ة كاليفورنيا، طريقة 
جديدة ألخذ احلقن عن طريق الفم تس��مى ب� "موكو 

جيت"، ومت جتريبها على احليوانات.
وتق��وم الطريق��ة عل��ى وضع س��ائل في كبس��ولة 
يت��راوح طوله��ا ما بني 7 و15 ميليمت��را، ثم الضغط 
عليها داخ��ل الفم إليصال جزيئات اللقاح إلى اخلاليا 

املناعية.
وأظه��رت التجرب��ة، أن األران��ب الت��ي تلق��ت اللقاح 
بتقنية "موكو جيت"، كانت األجسام املضادة عندها 
أعلى بواقع ثالث مرات، مقارنة مع أرانب أخذت اللقاح 

عن طريق احلقن التقليدية.
ويق��ول القائمون على الدراس��ة إن الطريقة اجلديدة 
حتمل عدة مزايا، إذ إنها س��تجعل الناس قادرين على 
أخ��ذ اللقاحات من دون احلاجة إلى ممرضني، أو الذهاب 

إلى املستشفى.
فضال عن ذلك، س��تتيح التقنية مس��اعدة س��كان 
البلدان النامية الذين يصعب الوصول إلى مناطقهم، 

بغرض تلقيحهم ضد األمراض في حمالت طبية.

أطباء يبتكرون بديال 
غير مؤلم للحقن

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنان��ة الس��ورية س��الفة  أّك��دت 
معم��ار، أنه��ا انته��ت م��ن تصوي��ر 
جميع مشاهدها في مسلسل "وردة 
ش��امية" ال��ذي تُش��اركها بطولت��ه 
الفنانة ش��كران مرجتي، وتدور أحداثه 

ف��ي إط��ار اجتماع��ي مختل��ف، نافي��ة 
تش��ابه قصة العمل مع مسلس��ل "ريا 
وس��كينة"، ومؤّك��دة أن��ه ال صحة لهذا 
الكالم، وأن قصة العمل مختلفة للغاية 

عن أي عمل آخر.
وتوّجهت سالفة، إلى فريق عمل مسلسل 

"أوركيدي��ا" ال��ذي يجري تصوي��ره حالًيا، 
لتواص��ل تصوير املش��اهد اخلاص��ة بها، 
الن العمل تاريخ��ي، ويحتاج للتفرغ فترة 
طويلة للتحضير له، مؤّكدة أّن الدور الذي 
تُقدمه ضمن أحداث هذا العمل مختلف 

للغاية عن دورها في "وردة شامية".

وبّينت س��الفة، ف��ي مقابل��ة خاّصة مع 
أح��د املواق��ع الفني��ة أنه��ا تس��عى إلى 
التواجد في أدوار متنوعة ومميزة، ُمش��يرة 
ف��ي الوقت نفس��ه إل��ى حبه��ا لألعمال 
التاريخية، والتي سبق أن شاركت بها من 

قبل وحّققت جناًحا كبيرًا.

سالفة معمار تنتهي من تصوير مسلسل "وردة شامية"

الديوانية - احمد االنباري:
حقق نادي السينما التابع لقصر الثقافة 
والفن��ون ف��ي الديوانية، احد تش��كيالت 
دائ��رة العالق��ات الثقافية العام��ة، جناحا 
باهرا خالل االسابيع االخيرة لعروض نادي 
السينما، حيث مت خالل هذا االسبوع عرض 
فيل��م Before I Go to Sleep للمخ��رج: 

روان جوفي تأليف: س. ج. واتسون .
وقد حض��رت بع��ض العائ��الت الديوانية 
قاع��ة العرض في ح��ني أب��دوا اعجابهم 
الش��ديد بفكرة نادي السينما، التي تعد 
ب��ادرة جميل��ة ومتنفس��ا رائع��ا للعائلة 

العراقية. 
وحس��ب توجيه مدير ع��ام دائرة العالقات 
الثقافية فالح حس��ن ش��اكر، فان اختيار 
االفالم يت��م بعناية دقيقة ج��دا، وخاصة 
تل��ك احلاصلة عل��ى جوائز عاملي��ة، حيث 
واالدارة  الناجح��ة،  االف��الم  اختي��ار  ان 
الصحيحة، لها الدور االبرز في استقطاب 

املواطن الديواني. 
وقال الفن��ان مصطفى الهاللي: ش��كرا 
لقص��ر الثقافة والفنون ال��ذي نراه يعمل 
دائم��ا على اظه��ار املش��هد الثقافي في 
أجمل صوره، خصوصا فيما يخص املسرح 

والتش��كيل، والس��ينما، وبقي��ة الفنون، 
فالقصر اع��اد موضوعة الس��ينما بنحو 
رائع من خالل احياء نادي السينما، اضافة 
الى اختيارهم لألفالم احلاصلة على جوائز 

عاملية.

الصباح الجديد - وكاالت:
انطلق��ت ه��ذا األس��بوع ف��ي بيروت 
ومناطق لبنانية أخرى، مراحل تصوير 
أربعة أفالم قصيرة مش��َترََكة، ما بني 
لبنانيني ش��باب، ومخرجني  مخرجني 
أجانب، وس��ُتعرَُض االفالم ف��ي افتتاح 
 La Quinzaine "تظاهرة "أس��بوع اخملرجني
مهرج��ان  خ��الل   des Réalisateurs
الفرنس��ي  الس��ينمائي  "كاّن" 
املقب��ل،  أيار/ماي��و  ف��ي 
وتندرج في إط��ار برنامج 
 La Factory بعن��وان 
ال��ذي  "املصن��ع"، 
خمسة  قبل  أطلق 
ويه��دف  أع��وام، 
تش��جيع  إل��ى 
ج��ني  خملر ا
ب  لش��با ا
شتى  من 
ء  نح��ا أ

العال��م، والذي��ن يعملون عل��ى أّول، أو ثاني 
فيلم روائي لهم.

 ول��م يُِش��ر بي��ان أص��دره البرنام��ج، إل��ى 
املواضيع الت��ي تتناولها األفالم األربعة التي 
يشملها "ليبانون فاكتوري"، التزاماً بشرط 
ع��دم اإلفصاح عن ه��ذه املواضي��ع، إالّ قبل 
وقت قصير من العروض األولى لهذه األفالم 
ف��ي مهرجان كان، لكّنه أف��اد بأن قَصَصها 
"مس��تمدة م��ن الواق��ع اللبنان��ي، وتتناول 
بعض جوانبه من خالل شخصيات معّبرة، أو 
تتمحور على العالقات اإلنسانية والعائلية 

بنحو عام".
 وتس��هم ش��ركة "أبوط برودكش��ن"، في 
إنت��اج األف��الم األربعة م��ع صاحب��ة مبادرة 
إطالق "ال فاكتوري"، دومينيك فيلينسكي، 
وم��ع "أس��بوع اخملرج��ني"، باالش��تراك م��ع 
"مؤّسسة س��ينما لبنان"، التي تعمل على 
فتح ب��اب العاملية أمام الس��ينما اللبنانية 
بالتنسيق مع وزارة الثقافة، وبدعم "مصرف 
لبن��ان"، وبالتع��اون مع أكثر من مؤسس��ة 
جتارية، وقبل لبن��ان، كان قد نفذ برنامج "ال 
فاكتوري" في تايوان عام 2013، ثم في الدول 
اإلس��كندنافية عام 2014، وفي تشيلي عام 

2015، وفي جنوب أفريقيا عام 2016.

نادي السينما يحقق نجاحًا باهرًا 
خالل عروضه األسبوعية

لبنان ُيشارك بـ 4 أفالم في 
مهرجان "كان" الفرنسي للسينما

أغل��ب  أص��درت 
الطي��ران  ش��ركات 
الهندي��ة ق��رارات مبنع 
النائب البرملاني، رافيندرا 
غيكواد، من الس��فر على 
منت ناقالته��ا، عقابا له على 
االعت��داء ضرب��ا عل��ى موظ��ف 
تابع��ة للخط��وط اجلوية  طائ��رة 

الهندية.

وهاجم نائب في البرملان الهندي أحد 
املضيفني عل��ى منت طائرة للخطوط 
اجلوي��ة الهندية، 25 مرة مس��تعمال 
"حذاءه"، بس��بب منح��ه مقعدا في 
الدرجة الس��ياحية ب��دل درجة رجال 

األعمال.
وق��ال النائ��ب رافيندرا جيك��واد "56 
عام��ا"، وال��ذي ميث��ل حزب "ش��يف 
إن  الهندوس��ي،  الوطن��ي  س��ينا" 
املوظ��ف "أهانه" خ��الل الرحلة التي 

كانت متجهة من بيون إلى نيودلهي 
في الهند.

وأقر النائب الهندي، الذي رفض النزول 
من الطائرة بعد ساعة من هبوطها، 
بضرب املضيف 25 مرة ب� "شبشبه"، 
قائ��ال: "لقد ضربت��ه بنعلي 25 مرة"، 
على وفق ما نقلت عنه وسائل إعالم 

هندية محلية.
واش��تكى جيك��واد في ب��ادئ األمر من 
تخصيص مقع��د خطأ له، إلى أن دخل 

في مش��ادة حامية مع كبير املضيفني، 
ال��ذي هدده برف��ع القضية إل��ى رئيس 

الوزراء في البالد ناريندرا مودي.
وق��د اس��تفز ه��ذا التهدي��د -على ما 
يبدو-النائب الذي انه��ال على املضيف 

بالضرب، معدا ذلك إساءة له.
وندد سياس��يون في األح��زاب الهندية 
بتصرفات جيكواد، في حني قال متحدث 
باسم ش��ركة اخلطوط اجلوية الهندية 

إنهم يحققون في احلادث.

عقوبة قاسية لبرلماني هندي بعد اعتدائه على موظف
الصباح الجديد- وكاالت:
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