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بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع��ت أس��عار النف��ط ام��س 
الدوالر  انخف��اض  بفضل  الثالثاء، 
واضط��راب اإلم��دادات ف��ي ليبيا، 
وأح��دث تصريح��ات ص��ادرة ع��ن 
مسؤولني تشير إلى أن "أوبك" رمبا 
متدد اتفاقه��ا خلفض إنتاج النفط 

العاملي.
لك��ن العق��ود اآلجل��ة للنفط ما 
زالت واقعة حتت ضغ��وط نزولية، 
بس��بب انتع��اش إنت��اج النف��ط 
الصخ��ري األميرك��ي، والتوقعات 
بأن مخزونات اخل��ام األميركية قد 
ترتفع مرة أخرى، مما يبرز اس��تمرار 
تخمة املعروض العاملي التي أثرت 
س��لباً عل��ى األس��عار مل��دة ثالث 

سنوات.
وزادت، صباح امس، أسعار العقود 

اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج 
برنت ألقرب ش��هر اس��تحقاق 48 
س��نًتا، مقارنة مع إغالق اجللس��ة 

الس��ابقة لتصل إلى 51.23 دوالراً 
للبرميل.

وف��ي الوالي��ات املتح��دة ارتفعت 

العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوس��يط 48 س��نًتا إل��ى 48.21 

دوالراً للبرميل.
ويق��ول متعامل��ون إن خ��ام برنت 
ارتفع بعد اختبار مستوى 50 دوالرًا 
للبرمي��ل االثنني، ويدعم انخفاض 
ال��دوالر العقود اآلجل��ة للخام، مما 
قد يجذب املستثمرين إلى أسواق 
الس��لع األولي��ة األكث��ر أماناً في 
الوقت ال��ذي يصبح في��ه النفط 
أقل تكلفة للدول التي تستعمل 

عمالت أخرى بخالف الدوالر.
وارتف��ع ال��دوالر بوتي��رة طفيف��ة 
العم��الت  م��ن  س��لة  مقاب��ل 
الرئيس��ية اليوم، لكنه يظل عند 
مس��تويات ل��م يش��هدها من��ذ 

نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.
تتمة ص3

منصة لتصدير النفط جنوبي العراق

النفط يرتفع إثر انخفاض الدوالر
واضطراب اإلمدادات

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة قوات جهاز مكافحة 
ع��ن   ، الثالث��اء  أم��س   ، اإلره��اب 
اقتحام حيي اليرموك واملغرب في 
اجلانب األمين م��ن مدينة املوصل ، 
فيما أش��ارت ، قوات الرد الس��ريع 
إل��ى تقدمه��ا نحو جام��ع النوري 
الكبي��ر ف��ي الس��احل األمين من 
املدينة, الفتة إلى إن ، االشتباكات 
تدور ف��ي منطقة امللع��ب احملاذية 

للجامع . 

وقال قائد جهاز مكافحة اإلرهاب 
الفريق الركن عبد الغني االسدي 
لصحيف��ة  خ��اص  حدي��ث  ف��ي 
‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ إن "قوات جهاز 
مكافحة اإلرهاب اقتحمت صباح 
يوم أمس الثالث��اء ، حيي اليرموك 
واملغ��رب ف��ي اجلان��ب األمي��ن من 

املوصل". 
مازال��ت  "املع��ارك  إن  وأض��اف 
مستمرة وسيتم اإلعالن عن حترير 

احليني خالل الساعات املقبلة ". 

م��ن جانبه��ا أك��دت ق��وات ال��رد 
الس��ريع , أمس الثالثاء , تقدمها 
نح��و جام��ع الن��وري الكبي��ر في 
الساحل األمين من مدينة املوصل, 
االش��تباكات  أن  إل��ى  مش��يرة 
تدور ف��ي منطقة امللع��ب احملاذية 

للجامع. 
وق��ال املتح��دث باس��م الق��وات 
"قواتن��ا  إن  حمي��د  مصطف��ى 
تقدم��ت بنحو س��ريع نحو جامع 
النوري الكبير الذي شهد اخلطاب 

داع��ش  تنظي��م  لزعي��م  األول 
اإلجرامي أبو بك��ر البغدادي خالل 

الساعات املاضية". 
وأضاف حميد لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ أن “الق��وات تعتمد على 
القناص��ة  م��ن  وح��دات خاص��ة 
الس��تهداف داع��ش ومتكن��ت من 
قتل العشرات خالل األيام املاضية 
ف��ي محور جام��ع الن��وري ومأذنة 

احلدباء". 
تتمة ص3

اقتحام حيي اليرموك والمغرب في أيمن الموصل
و"الرد السريع" تتقدم صوب جامع النوري الكبير

األردن والسعودية يوّقعان 15 اتفاقيًة 
بقيمة أكثر من 3,5 مليار دوالر

"داعش" يهدد باللغة الفارسية 
باستهداف إيران

بغداد ـ الصباح الجديد:
 15 والس��عودية  االردن  وق��ع 
اتفاقي��ة ومذك��رة تفاهم تصل 
قيمتها الكثر من 3,5 مليار دوالر 
في مجاالت االستثمار والطاقة 
والتعدي��ن واالس��كان الصح��ة 
والبيئة واملياه والثقافة واالعالم، 
حسبما افاد مصدر رسمي اردني 

امس الثالثاء.
وذك��رت وكال��ة االنب��اء االردنية 
الرس��مية )بترا( التي اوردت النبأ 
انه مت توقي��ع االتفاقيات بحضور 
العاه��ل االردني املل��ك عبد اهلل 
الثان��ي واملل��ك س��لمان بن عبد 

العزيز. 
واب��رز تل��ك االتفاقي��ات أتفاقية 

الصن��دوق  "ش��ركة  النش��اء 
الس��عودي األردن��ي لالس��تثمار 
احمل��دودة"،  العام��ة  املس��اهمة 
للقيام باستثمارات في األردن في 
العديد م��ن القطاعات احليوية، 
يتوقع أن يصل حجمها إلى نحو 

ثالثة مليارات دوالر. 
كم��ا مت توقي��ع مذك��رة تفاهم 
والتأهيل  للعالج  ملشروع مدينة 
الطبي ف��ي الرياض بقيمة تقدر 
بنح��و 320 ملي��ون دوالر، واخرى 
أردنية  إلنشاء شركة س��عودية 
اخلدم��ات  تطوي��ر  مج��ال  ف��ي 
الطبية بقيمة تقارب 54 مليون 

دوالر.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه تنظي��م "داع��ش" ألول مرة 
تهديداً مبهاجمة إيران عبر شريط 
فيدي��و باللغة الفارس��ية، معلناً 
تش��كيل قوة عس��كرية مكلفة 

باستهداف املؤسسات اإليرانية.
ووفقاً لوس��ائل إع��الم إيرانية، بث 
التنظي��م مقط��ع فيدي��و تصل 
بعن��وان  دقيق��ة   36 إل��ى  مدت��ه 
"بالد فارس ب��ني املاضي واحلاضر"، 
بالتزام��ن مع تهدي��دات مبهاجمة 
إي��ران، متهم��ا نظامه��ا مبطاردة 

واضطهاد املسلمني السنة.
كم��ا ع��رض "داع��ش" مش��اهد 
ألفراد تلك القوة العسكرية التي 
حت��دث عن تش��كيلها وأس��ماها 

"كتائب س��لمان الفارس��ي" في 
أثن��اء تدريبهم عل��ى الرماية، في 

محافظة ديالى شرق العراق.
وأعلن التنظيم أن حربه على إيران 
بدأت وأنها س��تعتمد ف��ي املقام 

األول على عمليات انتحارية.
وعرض الش��ريط إق��دام 4 عناصر 
زعم��وا أنه��م إيراني��ون وأعض��اء 
في"داع��ش"، على نحر 4 عراقيني، 
تهدي��د  رس��الة  ذل��ك  وع��دوا 

ل طهران.
وحت��دث 3 عناص��ر إيراني��ون م��ن 
اجلماعة هم "أبو الفاروق الفارسي، 
أبو مجاهد البلوش��ي، أبو س��عد 

األهوازي".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
عّبر رئيس الوزراء الدكتور حيدر 
باملواقف  اعت��زازه  العبادي ع��ن 
الدولية التي باركت االنتصارات 
العراقي  التي يحققها اجلي��ش 
والق��ّوات اخملتلف��ة ف��ي بالدن��ا. 
وقال في لقاء مع مجموعة من 
ورؤوس��اء  السياس��يني  احملللني 
مؤسس��ات إعالمي��ة أول م��ن 
أمس إنه شهد انبهاراً حقيقياً 
الق��وات  وش��جاعة  بتق��دم 
العراقي��ة. واس��تنكر العب��ادي 
م��ا يعّب��ر عنه م��ن وصفهم ب� 
والت��ي  السياس��ة"  "دواع��ش 
تخ��دم ف��ي حقيقته��ا أهداف 
التنظي��م اإلرهاب��ي ال��ذي أذاق 
واإلره��اب  الع��ذاب  العراقي��ني 
ال��وزراء،  رئيس  والظل��م. وعنى 
القائد العام للقوات املس��لحة 
بقوله عن مواقف أعقبت اجملزرة 
التي تعرض لها أبناء الش��عب 
العراقي في مدينة املوصل التي 
اتهموا فيها زوراً القّوات األمنية 
العراقي��ة وق��ال "إن الصيحات 
وادع��اءات اس��تهداف املدني��ني 

هدفه��ا إنق��اذ عناص��ر تنظيم 
"داعش" في اللحظات األخيرة، 
ووق��ف الدع��م الدول��ي للعراق 
في حربه ض��د "اإلرهاب"، الذي 

يواجه مصيره احملتوم.
وحول حادث��ة املوصل اإلجرامية 
قال العبادي إن هنالك مبالغات 
مقص��ودة حول ع��دد الضحايا، 
ولكنن��ا قمن��ا بتوجي��ه جلنتني 
للتحقيق االبتدائي والتي أكدت 
أن ع��دد اجلث��ث التي انتش��لت 
الثالث��ة  البي��وت  أنق��اض  م��ن 
املفّجرة بلغت 86 ضحيًة. ولدى 
التفتيش على موقع اجملزرة تأكد 
لن��ا أن البيوت املس��تهدفة لم 
تك��ن ضمن واجه��ة القتال في 
املنطق��ة بل أن نش��اطنا اجلوي 
يشير الى القيام باستهداف بيت 
آخر قريب من البي��وت املفجرة. 
كم��ا أش��ار تقري��ر اللجنتني أن 
األض��رار التي حصل��ت لم تكن 
م��ن خ��الل اس��تهدافها أرضياً 
وإمن��ا من خ��الل تفجيره��ا عبر 

مفخخات من الداخل. 
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العبادي يكشف خفايا استهداف المدنيين ويحّذر 
"دواعش الداخل" من استهداف المؤسسة العسكرية

العبادي خالل لقاء مع األكادمييني واإلعالميني

بغداد ـ الصباح الجديد:
أشاد رئيس أركان اجليش األميركي 
اجلنرال مارك ميلي، مبهنية القوات 
العراقي��ة، مبدي��اً إعجاب��ه بتطور 
قدراته��ا، فيم��ا أك��د دع��م بالده 
املتواص��ل للع��راق ف��ي حربه ضد 

"اإلرهاب".
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، إن األخير "استقبل ، رئيس 
أركان اجلي��ش االميرك��ي اجلن��رال 

مارك ميلي والوفد املرافق له".
وأض��اف البي��ان، أن��ه "ج��رى خالل 
اللق��اء بحث س��ير معرك��ة حترير 
اجلان��ب األمين من املوص��ل وتدريب 

وتسليح القوات املسلحة العراقية 
وتطوير قدراتها".

وأك��د ميلي، وفق��اً للبي��ان "دعم 
ب��الده املتواص��ل للعراق ف��ي حربه 

ضد اإلرهاب".
وأش��اد ميل��ي ب�"مهني��ة القوات 
ب�"تطور  إعجابه  مبدياً  العراقية"، 

قدراتها".
القوات األمنية املشتركة  وتواصل 
حترير مناط��ق الس��احل األمين في 
مدينة املوصل منذ التاس��ع عشر 
من ش��هر ش��باط املاضي، بعدما 
متكنت من حترير الس��احل األيس��ر 
في السادس والعشرين من كانون 

الثاني املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت وزارة التجارة، امس الثالثاء، 
مايت��ردد عن الغاء او خصخصة 
للبطاق��ة التمويني��ة، مبين��ة 
ان تلك االخبار مجرد ش��ائعات 
التس��تند ال��ى أي دلي��ل او قرار 

حكومي في هذا اجلانب.
وقالت ال��وزارة في بيان اطلعت 
ان  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
"احلدي��ث ع��ن الغ��اء البطاقة 
خصخصته��ا  او  التمويني��ة 
وش��ائعات  تكهن��ات  مج��رد 
تفتق��د أي دليل يروج لها بعض 
اصحاب املصالح لغرض تضليل 
الع��ام لغاي��ات واهداف  ال��رأي 

معروفة".
واضاف��ت ال��وزارة ان "احلكومة 

ش��كلت جلان عالية املس��توى 
ال��وزارات والهيئ��ات ذات  متث��ل 
نظ��ام  الص��الح  االختص��اص 
البطاق��ة التموينية بنحو مينح 
املواط��ن مرونة اكثر ويس��اعد 
ش��ريحة الفق��راء واملعوزي��ن"، 
مبين��ة ان "اللجنة توصلت الى 
قرارات وتوصيات يتم تطبيقها 
على ارض الواق��ع بغية معرفة 
قدرته��ا على اس��تيعاب نظام 
البطاقة وتوفير بيئة مناس��بة 
ان  عل��ى  املواطن��ني  ملس��اعدة 
تقوم وزارة التجارة بتجهير مادة 
الطح��ني وتوزيعها على جميع 
املشمولني ،فضال عن دورها في 

توفير خزين استراتيج".
تتمة ص3

رئيس أركان الجيش األميركي 
يشيد بمهنية القّوات العراقية

"التجارة" تنفي إلغاء البطاقة 
التموينية أو خصخصتها

الشرطة االتحادية تقترب
300 متر من منارة الحدباء

مفارز هاون داعش المتحركة تتعمد 
إيقاع خسائر بالمدنيين بأيمن الموصل 23

عّبرعن اعتزازه بالمواقف الدولية المباركة لالنتصارات
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

لالحت��اد  املرك��زي  اجملل��س  ص��ادق 
الوطني الكردستاني خالل جلسته 
االعتيادي��ة الت��ي عقده��ا مبدين��ة 
السليمانية باالغلبية على مشروع 
خارط��ة الطريق، التي اعدها اجمللس 
القي��ادي لالحت��اد الوطن��ي ملعاجل��ة 
املش��كالت واالزم��ات ف��ي االقليم، 
والذي يعول عليه كأس��اس ملرحلة 
جديدة م��ن العالقات ب��ن االطراف 
السياسية املتخاصمة في االقليم.

س��كرتير اجمللس املركزي عادل مراد 
ق��ال في تصري��ح للصب��اح اجلديد 
عق��ب انته��اء اجللس��ة )78(، التي 
عقدت في مبنى املكتب السياسي 
مبحافظ��ة الس��ليمانية ،ان العبرة 
ف��ي اعتماد آليات وصيغ مناس��بة 
خارط��ة  وفق��رات  بن��ود  لتنفي��ذ 
الطريق، مبا مينع االستئثار بالسلطة 
ويضم��ن س��يادة القان��ون ويحقق 
الشفافية في موارد االقليم املالية 
ويلبي طموح��ات املواطنن وينهي 
اقتصادي��اً  املس��تمرة  معاناته��م 

وخدمياً.
عادل مراد اش��اد في س��ياق حديثه 
بسلسلة االجتماعات التي عقدها 
اجملل��س القي��ادي مؤخ��راً والنتائج 
املثم��رة التي متخض��ت عنها، التي 
التطورات املتس��ارعة  تتزامن م��ع 
واملنطقة  الع��راق  التي يش��هدها 
والت��ي تلقي بظاللها على االوضاع 
ف��ي اقلي��م كردس��تان، وه��و م��ا 
يتطل��ب وفق��اً لس��كرتير اجملل��س 
البيت  املركزي »االس��راع بتوحي��د 
الكردي وانهاء اخلالفات السياسية 
وبن��اء تصورات مش��تركة ملواجهة 

التحديات املقبلة«.
مراد دع��ا الى اس��تمرار اجتماعات 
اجملل��س القي��ادي لبح��ث الس��بل 
املش��كالت  مبعاجل��ة  الكفيل��ة 
الداخلي��ة لالحت��اد، ووضع االس��س 
للنه��وض  املطلوب��ة  والبرام��ج 
بالواق��ع التنظيمي لالحتاد الوطني 
العام،  املؤمت��ر  والتحضي��ر الج��راء 
مجددًا متسك اجمللس املركزي بوحدة 
االحتاد ورفضه لتهميش أي شخص 

او جماع��ة داخ��ل احل��زب، مطالباً 
بط��رح أي اعتراض��ات او اختالفات 
في الرؤى ب��ن اعضاء القيادة داخل 

اجتماعات اجمللس القيادي.
كما طال��ب مراد بتش��كيل هيئة 
حكم��اء او مجلس للش��وري داخل 
االحت��اد تتألف من 15 ش��خصاً من 
اجملل��س القيادي وممثل��ن عن االمن 
وخب��راء  املرك��زي  واجملل��س  الع��ام 
قانونين، يأخذ على عاتقه مراقبة 
والسياس��ات  االتفاق��ات  تنفي��ذ 
العامة لالحتاد خالل املرحلة املقبلة 
بخص��وص  املقترح��ات  وتق��دمي 

القضايا واملواضيع الطارئة.
والبيش��مركة  النف��ط  مل��ف 
والش��فافية  اخلارجية  والعالق��ات 
ف��ي توزي��ع واردات االقلي��م املالية 
كانت ضمن املواضيع التي طرحها 
س��كرتير اجمللس املركزي، مش��دداً 
البيش��مركة  وزارة  ابع��اد  عل��ى 
والتدخالت  احلزبي��ة  الهيمن��ة  عن 

السياسية، وان ال يتم اقحام قوات 
البيشمركة او الزج بهم في حروب 
والصراع��ات احلزبي��ة ف��ي اقلي��م 

كردستان او خارجه.
كم��ا جدد مراد تأكي��ده على اجراء 
ح��وار موضوع��ي هادف م��ع بغداد 
ملعاجلة املسائل اخلالفية، مبا يضمن 
حصول االقليم على مس��تحقاته 
من املوازنة العامة، وينزع فتيل أية 
ازم��ة جديدة قد تط��رأ بن اجلانبن 
ان االوض��اع  الحق��اَ، مح��ذرًا م��ن 
الصعب��ة للمواطنن ف��ي املناطق 
املتن��ازع عليه��ا تتطل��ب موقف��اً 
واضحاً من حكومة االقليم واالحتاد 
الوطني باجتاه منع الفساد وضمان 
حص��ول ابناء تل��ك املناط��ق على 
حقوقهم من م��وارد النفط والغاز 

وثرواتهم األخرى.
وكان اجمللس املركزي قد اصدر عقب 
مس��تفيضة  معمقة  مناقش��ات 
اجراه��ا، لبن��ود خارط��ة الطري��ق 

بالغ��اً الى الرأي الع��ام اعلن خالله 
مصادقت��ه عل��ى خارط��ة الطريق 
املالحظ��ات  م��ن  ع��دداً  وإب��داؤه 
واملقترح��ات حول بع��ض من بنوده 
قال انه سيرس��لها في ملحق الى 
املكت��ب السياس��ي لتض��اف الى 
ورقة مش��روع خارطة الطريق وجاء 

في بيان اجمللس:
الي��وم وبع��د ان ش��هدت جلس��ة 
اجملل��س املرك��زي نقاش��اً مفعم��اً 
باحليوية، طرحت خالله العديد من 
التصورات والرؤى اخملتلفة واملتباينة، 
صادق اجمللس املركزي في جلس��ته 
املوس��عة باغلبية اصوات اعضائه 
عل��ى مش��روع خارط��ة الطري��ق، 
بعد االتفاق عل��ى تقدمي مالحظات 
ومقترحات االعضاء في ملحق الى 

املكتب السياسي.
وق��رر اجمللس كذلك تش��كيل جلنة 
تض��م عض��واً ع��ن كل جلن��ة من 
الفق��رات  لصياغ��ة   13 ال  جلان��ه 

واملقترحات، التي س��يتم اعتمادها 
كملحق خلارطة الطريق، وتقدميها 
ال��ى املكت��ب السياس��ي واجمللس 

القيادي الحقاً.
اجمللس  باس��م  الرس��مي  املتحدث 
املركزي لطيف نيرويي قال للصباح 
اجلدي��د ان االحت��اد الوطن��ي وم��ن 
الراهنة  ادراكه لالوض��اع  منطل��ق 
واخملاطر التي حتيط باالقليم والعراق 
ككل، اع��د ه��ذا املش��روع، ال��ذي 
س��يبدأ االس��بوع املقب��ل بتقدميه 
الكردستانية  السياسية  لالطراف 
ملناقشته والبدء بتنفيذ بنوده التي 
قال انها تصب ف��ي الصالح العام 

لالقليم.
وكان مكت��ب السياس��يات لالحتاد 
الوطني واحلزب الدميقراطي قد عقدا 
نهاي��ة ع��ام 2016 املنص��رم جولة 
جديدة من املباحث��ات في محاولة 
منهم��ا النهاء االزمة السياس��ية 
والش��لل ال��ذي يعت��ري العملي��ة 

السياسية وادى الى تعطيل البرملان 
وعرقل��ة اداء احلكومة، واتفقا على 
ض��وء املب��ادرة التي قدمه��ا رئيس 
احل��زب الدميقراطي رئي��س االقليم 
املنتهي��ة واليت��ه مس��عود بارزاني 
الرئاس��ات  الج��راء تغيي��رات ف��ي 
الث��الث باالقليم لغاية موعد اجراء 

االنتخابات املقبلة.
االحت��اد  م��ع  الدميقراط��ي  واتف��ق 
الوطن��ي على ضوء مب��ادرة بارزاني 
ملعاجل��ة  مش��روع  اع��داد  عل��ى 
املتفاقمة،  السياس��ية  املشكالت 
واع��ادة بن��اء الثق��ة ب��ن الق��وى 
ومعاجلة  الكردس��تانية  واالح��زاب 
واملالي��ة  االقتصادي��ة  االزم��ات 
املس��تفحلة في االقلي��م، وهو ما 
اس��فر عن اع��داد خارط��ة الطريق 
من قبل املكتب السياس��ي لالحتاد 
الوطن��ي كاس��اس للب��دء مبرحلة 
جدي��دة من االصالح��ات واملعاجلات 

السياسية في االقليم.        

 المجلـس المـركـزي يصـادق بـاألغلبيـة 
على خارطة طريق لمعالجة مشكالت اإلقليم

أكد أنها ستكون أساسًا لجولة جديدة من المباحثات بين األطراف السياسية
د.علي شمخي

العملي��ة  اقط��اب  ب��ن  االتهام��ات  تتصاع��د 
السياس��ية مع كل نش��اط  خارجي يتم االعالن 
عن��ه او يج��ري االعداد ل��ه لتنظيم مؤمت��رات او 
عقد لق��اءات او ندوات لبحث مس��تقبل العراق 
وق��د اس��تهوت الكثي��ر م��ن قي��ادات االح��زاب 
واملكون��ات وممثليها لغة التهديد والوعيد لتقرير 
الكثير من االس��تحقاقات السياس��ية ومع كل 
اجتماع ف��ي العواصم العربي��ة والدولية معني 
بالقضي��ة العراقية يتم اس��تحضار الش��روط 
واس��تباق االحداث واالدعاء بأن هذا الطرف او ذاك 
ميلك الش��رعية الكافية لرس��م خارطة جديدة 
ملس��تقبل االوضاع في العراق وماان تنفض هذه 
االجتماعات حتى تتكش��ف التفاصيل وماجرى 
التداول بش��أنه خلف الكوالي��س وداخل الغرف 
املغلقة ثم يبدأ فصل جديد من التخوين وفضح 
االس��رار والتنصل م��ن الوعود ورم��ي االتهامات 
بف��رض االرادات  من دون ان يش��عر ه��ؤالء الذين 
اس��تمرأوا التالع��ب مبش��اعر مالي��ن العراقين 
واس��تهواهم االس��تهانة مبب��ادئ وقي��م وطنية 
حت��رص الش��عوب واالمم عل��ى ع��دم جتاوزها مبدى 
االذى ال��ذي س��ببوه لوطنهم ونحن هنا لس��نا 
بصدد االنتق��اص من أي اجتماعات خارجية جرى 
تنظيمها او او يجري االعداد لها ولكننا في الوقت 
نفس��ه نريد التذكير باعراف وتقاليد واخالقيات 
مت ويت��م التعامل معه��ا في ازمات ومش��كالت 
وقضاي��ا وقعت وحتدث التاريخ السياس��ي عنها 
كثي��راً وف��ي مقدم��ة ه��ذ القي��م واالخالقيات 
ه��و احلرص على التمس��ك باحل��وار الداخلي في 
أي��ة ازمة او خالف بن الفرقاء واس��تنفاد ش��تى 
احمل��اوالت والطرق للتقريب ب��ن االطراف واجلهات 
اخملتلف��ة مهما كان��ت مضامن ه��ذا االختالف 
وعندم��ا يعجز اهل احلل والعق��د واحلكماء ومن 
اوكل��ت له��م مه��ام تنقي��ة االج��واء وتصفير 
املشكالت عن ايجاد مخارج للحلول حينها ميكن 
القبول او التوجه نحو املبادرات اخلارجية وسماع 
اصوات اخرى وهذا االستحقاق هو االخر مشروط 
باالختيار الدقيق للصديق او احلليف او الوس��يط 
ال��ذي يروم جمع من اختلف��وا داخل الوطن وثمة 
ش��واهد وجتارب حتفل فيها احداث عربية ودولية 
ميكن االتي��ان بها او اس��تحضارها لتكون برهاناً 
او دلي��ال ملن اخفقوا او فش��لوا في حتديد بوصلة 
التوجه نحو اخلارج فليس كل مش��اريع التسوية 
الت��ي تتبناها وتدع��و له��ا دول وانظمة وجهات 
وش��خصيات خارجية حتمل في طياتها حس��ن 
الني��ة وهناك اليوم م��ن يحمل اجن��دة واهداف 
ومصالح تستهدف وحدة الشعب العراقي وبث 
الفتنة والفرقة بن مكوناته وعلى الذين يصرون 
ويتمسكون ويؤمنون بأن مستقبل العراق تقرره 
العواص��م في الش��رق والغ��رب ان يتيقن��وا اوال 
بانه��م نفضوا ايديه��م من أي ام��ل او محاولة 
وافكارهم ومش��اريعهم  الس��تيعاب اصواتهم 
من االط��راف االخرى اما اللهاث م��ن دون وعي او 
حكمة او احترام وراء مشاريع التسوية اخلارجية 
فهو يعني التجرد من الوطنية وتكريس التبعية 
لالخر واالنس��الخ من خارطة الوطن واالستعداء 

والرفض الرادة املالين من الشعب العراقي .

الداخل أولى 
من الخارج

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

في تقرير نشر للكاتبة » جن ادورد » 
نشر على املوقع اشارت فيه الى ان » 
إعالن وجود داعش في العراق وسوريا 
كان مقّدمة عملية إلنش��اء دويالت 
ديني��ة جديدة ف��ي املنطق��ة، كما 
حصل من تقس��يم للب��الد العربية 
بع��د اتفاقية س��ايكس- بيكو في 
مطل��ع الق��رن املاض��ي، وممّ��ا يدفع 
ه��ذه الدويالت، في حال قيامها، إلى 
الص��راع مع بعضه��ا البعض، وإلى 
االستنجاد باخلارج لنصرة دويلة على 
دويلة أخرى، وإلى إقامة حتالفات مع 
إس��رائيل نفسها، كما حصل أيضاً 
خالل فترة احلرب األهلية اللبنانية.« 
واضافت ادورد في تس��اؤالت عديدة  
طرحتها ف��ي تقريره��ا مبينة انها 
م��ا زالت بال إجاب��ات واضحة تتعلق 
ومبَ��ن  »داع��ش«  جماع��ة  بنش��أة 
أوجدها ودعمها فع��الً، ولصالح أي 
جهة أو خلدم��ة أي هدف!. ومن هذه 
التساؤالت مثالً: لَِم كانت التسمية 
األصلية »داعش«، والتي هي اختصار 
لتنظي��م »الدول��ة اإلس��المية في 
العراق والش��ام« مبا يعنيه ذلك من 
امتداد لدول س��وريا ولبن��ان واألردن 
وفلس��طن، وه��ي ال��دول املعروفة 
تاريخياً باسم »بالد الشام«، وما كان 
س��بب عدم ذكر تركيا أو دول ش��به 
اجلزي��رة العربي��ة أو غيره��ا من دول 

العالم اإلس��المي، مادام أّن الهدف 
هو إقامة »خالفة إسالمية«.

وبينت ادورد ايًضا في تس��اؤل آخر » 
أليس ملفتاً لالنتباه أّن العراق ودول 
»بالد الش��ام« هي الت��ي تقوم على 
تن��ّوع طائفي ومذهب��ي وإثني أكثر 
م��ن أيِّ بقع��ٍة عربي��ة أو إس��المية 
أخرى في العالم؟! ثّم أليس��ت هذه 
الدول هي اجملاورة ل�«دولة إس��رائيل« 
الت��ي تس��عى حكومته��ا الراهنة 
جاهدًة العتراف فلس��طيني وعربي 
ودول��ي به��ا ك��� »دول��ة يهودية«؟! 
ثّم أيضاً، أليس��ت هن��اك مصلحة 
إس��رائيلية كبيرة بتفتيت منطقة 
إل��ى دوي��الٍت  املش��رق العرب��ي أوالً 
طائفي��ة وإثني��ة فتكون إس��رائيل 
»الدول��ة الديني��ة اليهودي��ة« ه��ي 
األقوى والس��ائدة على كل ماعداها 

باملنطقة؟!.

واضاف��ت ايًض��ا » ألي��س كافياً ملن 
يتش��ّككون باخللفية اإلس��رائيلية 
له��ذه اجلماع��ات اإلرهابي��ة، الت��ي 
ظهرت بأس��ماء عربية وإس��المية، 
أن يراجع��وا ما نُش��ر في الس��نوات 
األخيرة عن حجم عمالء إسرائيل من 
العرب واملسلمن الذين متّ كشفهم 
في أكثر م��ن مكان؟! ألي��س كافياً 
أيض��اً مراجع��ة دور إس��رائيل خالل 
احل��رب األهلي��ة اللبناني��ة، وكذلك 
العالقات التي نس��جتها منذ عقود 
مع جماعاٍت في العراق، وهي تفعل 

ذل��ك اآلن م��ع ق��وى معارض��ة في 
س��وريا؟!. ث��ّم أليس س��ؤاالً مهماً 
كيف أّن »داعش« مارس��ت اإلرهاب 
والقتل على مسلمن ومسيحين، 
ف��ي مش��رق العالم ومغرب��ه، على 
الع��رب وغير الع��رب، ف��ي حن لم 
حتدث عمليات »داعشية« نوعية في 

إسرائيل أو ضد إسرائيلين؟«.
ادوارد أك��دت انه » م��ن املهّم التوّقف 
عندم��ا ح��دث ويحدث ف��ي املنطقة 

العربي��ة وخارجه��ا من أعم��ال عنف 
مس��ّلح حتت مظّلة دينية وش��عاراٍت 
إسالمية، وما هو يتحّقق من مصلحة 
إسرائيلية كانت أوالً، في مطلع عقد 
بإثارة موضوع »اخلطر  التس��عينيات، 
اإلس��المي« القادم من الشرق كعدوٍّ 
جدي��ٍد للغ��رب بع��د اندث��ار احلقب��ة 
الشيوعية، وفي إضفاء صفة اإلرهاب 
على العرب واملسلمن، ثّم فيما جنده 
اآلن من انقس��اٍم حادٍّ ف��ي اجملتمعات 

العربي��ة وصراع��اٍت أهلي��ة ذات ل��ون 
طائف��ي ومذهب��ي وإثني. فل��م تكن 
مصادفًة سياسية أن يتزامن تصنيف 
الع��رب واملس��لمن في العال��م كّله 
-ولي��س بالغ��رب وح��ده- باإلرهابين، 
طبقاً للتعبئة اإلسرائيلية التي جرت 
ف��ي التس��عينيات، مع خ��روج أبواق 
التعبئة الطائفية واملذهبية والعرقية 

في كّل البالد العربية واإلسالمية.« 
منوه��ة ال��ى ان »  األوروبي��ن الذين 

قاموا بحمالٍت عس��كرية على بالد 
الش��رق العرب��ي، م��ن أواخ��ر القرن 
احلادي عش��ر حّتى الثلث األخير من 
القرن الثالث عش��ر، اسم »احلمالت 
حلروبه��م  كتوصي��ف  الصليبي��ة« 
التوّس��عية م��ن أج��ل تبريرها أمام 
ش��عوبهم باالّدع��اء أّنه��ا من أجل 
الوص��ول إلى القدس، مهد الس��يد 
املس��يح عليه السالم. وأدرك العرب 
آنذاك بط��الن هذا التبري��ر األوروبي 
فأطلق��وا على هذه احلمالت اس��م 
»ح��روب اإلفرجنة«، خاّص��ًة أّن قبائل 
عربية مسيحية عديدة قاتلت ضّد 
الغازين اإلفرجن إلى جانب املس��لمن 

العرب.« 
واش��ارت ادوارد ايضاً »  ما كان غائباً 
في هذه الصراعات املشار إليها هو 
وجود »الط��رف الثالث«، الذي يكون 
ل��ه مصلح��ة كبي��رة ف��ي تصعيد 
وتوس��يع دائرة الصراع��ات وتأجيج 
بش��أنها،  االنقس��امية  املش��اعر 
وهو املوجود لألس��ف حالياً في كّل 
اجلارية  احملّلي��ة  واحل��روب  الصراعات 
في املنطقة العربية. وهذا »الطرف 
الثالث« احلاضر في األزمات العربية 
هو مجموعة من اجلهات اإلقليمية 
والدولية الت��ي قد تتباين مصاحلها، 
لكّنه��ا تّتف��ق عل��ى ه��دف جع��ل 
األزمات العربية تأخذ أبعاداً طائفية 

ومذهبية وإثنية.« 
مؤك��دة إّن »داع��ش« اآلن، ومعه��ا 
اس��تطاعتا  »القاع��دة«،  وقبله��ا 

اس��تقطاب قطاع��اٍت واس��عة من 
ش��باب العرب واملس��لمن بس��بب 
غياب فعالية الفكر الديني السليم، 
الذي يُح��ّرم أصالً ما تق��وم به هذه 
اجلماعات من أس��اليب قتٍل بشعة، 
ومن جرائم إنسانية بحّق األبرياء من 
كّل الطوائف واملذاهب واجلنسيات، 
ب��ل كل من يختلف معها، حتى من 
داخ��ل الوطن أو الدين نفس��ه. فلو 
لم يكن هناك فراغ فكري للمفهوم 
الصحي��ح للدي��ن وللمواطن��ة، ملا 
أمكن اس��تقطاب ه��ذا احلجم من 
أتباع هذه اجلماعات, ويسعى الكثير 
من العرب واملس��لمن لنزع الصفة 
العربية واإلس��المية ع��ن جماعات 
التطّرف واإلرهاب، في حن ال يجدون 
التس��مية  اعم��ام  ف��ي  مش��كلة 
الطائفية أو املذهبية على أي خالف 

سياسي محّلي أو خارجي!.« 
واختتم��ت تقريره��ا  بالق��ول » إّن 
اآلن  مه��ّددٌة  العربي��ة  املنطق��ة 
بعضهم��ا  يخدم��ان  مبش��روعن 
البع��ض: مش��روع التدوي��ل ألزمات 
عربية داخلية، ثّم مشروع التقسيم 
وش��عوب  ألوط��ان  الصهيون��ي 
املنطق��ة. وم��ا تق��وم ب��ه جماعات 
التط��ّرف الدين��ي العنفي يس��هم 
بتحقيق املش��روعن مع��اً في ظّل 
غياب املش��اريع الوطني��ة والعربية 

التوحيدية.«

*عن موقع الفورين بوليسي 

مع تصاعد الدور اإلسرائيلي في زعزعة أمن المنطقة

األزمات العربية الداخلية و مشروع التدويل ..هل يخدم »داعش«؟

اشاد عادل مراد في 
سياق حديثه بسلسلة 
االجتماعات التي 
عقدها المجلس 
القيادي مؤخرًا والنتائج 
المثمرة التي تمخضت 
عنها، التي تتزامن مع 
التطورات المتسارعة 
التي يشهدها العراق 
والمنطقة والتي تلقي 
بظاللها على االوضاع 
في اقليم كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
محافظ��ة  مجل��س  ص��وت 
كركوك،ام��س الثالث��اء، باالغلبي��ة 
عل��ى رف��ع عل��م اقليم كردس��تان 
بجانب العلم العراقي في احملافظة.
وقال مراس��ل الس��ومرية ني��وز، ان 
مجل��س محافظة كرك��وك صوت 
خالل جلس��ته التي عق��دت امس، 

على رفع علم اقليم كردس��تان في 
احملافظة بجانب العلم العراقي.

واضاف املراس��ل ان ذلك جاء بغياب 
اعضاء اجمللس م��ن املكونن العربي 
والتركماني، مشيرا الى ان 26 عضوا 

من اصل 40 صوتوا على القرار. 
 وتابع املصدر ان اعضاء اجمللس رفعوا 
عل��م االقليم داخ��ل قاعة مجلس 

احملافظة الى جانب العلم العراقي.
ودعا النائب ع��ن محافظة كركوك 
ش��اخوان عب��د اهلل، ي��وم االول من 
ام��س االثن��ن، أبناء كرك��وك لطرد 
وإسكات جميع األصوات التي حتاول 
ش��رخ وح��دة احملافظ��ة، الفت��ا الى 
ان رفع علم كردس��تان ف��وق مباني 

احملافظة هو مطلب شعبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن قائد الشرطة االحتادية الفريق 
رائد شاكر جودت، أن قواته اقتربت 
مس��افة 300 متر من منارة احلدباء 

في الساحل األمين ملدينة املوصل.
وقال ج��ودت في بيان اطلعت عليه 
»الصب��اح اجلدي��د«، إن »قطع��ات 
الشرطة االحتادية توغلت 150م في 

منطقة قضيب البان خالل عملية 
التفاف من اجلناح الغربي للمدينة 
القدمي��ة وتقت��رب300م م��ن منارة 

احلدباء«.
وأض��اف جودت، أن »ق��وات االحتادية 
قتل��ت العش��رات م��ن الدواع��ش 
ودم��رت 26 الية ودراج��ة مفخخة 
وس��يطرت عل��ى خمس��ة منافذ 

لالمدادات خ��الل هجومها املباغت 
من اجلناح الغربي«.

وتواصل القوات العراقية املشتركة 
وبإسناد جوي من قبل طيران اجليش 
والق��وة اجلوية والتحال��ف الدولي 
الواس��عة  العس��كرية  عملياتها 
لتحرير اجلان��ب األمين للموصل من 

سيطرة تنظيم »داعش«.

مجلس كركوك يصوت على رفع 
علم كردستان بالمحافظة

الشرطة االتحادية تقترب 300 متر 
من منارة الحدباء
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بغداد – سطو مسلح 
ذكر الناطق الرس��مي لوزارة الداخلية 
ام��س الثالث��اء ع��ن اعتق��ال عصابة 
للسطو املسلح وتزوير املستمسكات 

شرقي العاصمة بغداد.
وقال الناطق الرس��مي العميد س��عد 
معن  إن "قوة مشتركة من اللواء )44( 
فرق��ة مش��اة )11( ومكت��ب مكافحة 
اج��رام الش��عب متكن��ت م��ن الق��اء 
القبض على عصابة للس��طو املسلح 
وتزوير املستمسكات في منطقة حي 

البساتني شرقي بغداد". 

ديالى – حترير مختطف
افاد قائ��د عمليات دجلة الفريق الركن 
مزه��ر الع��زاوي امس الثالث��اء، بتحرير 
مدني واعتقال ثالثة من خاطفيه قرب 

مدينة ب عقوبة.

وقال الفري��ق الركن الع��زاوي  إن "قوة 
م��ن ش��رطة ديال��ى جنحت ف��ي حترير 
مدن��ي واعتق��ال ثالث��ة م��ن خاطفيه 
خالل عملية نوعي��ة جرت قرب مدينة 

بعقوبة". 

كركوك – عملية اختطاف 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س الثالثاء بأن مس��لحني 
مجهولني اختطفوا محامياً من منزله 
وس��رقوا٣٠ ملي��ون دين��ار م��ن منزله 

جنوب احملافظة.
وق��ال املصدر إن "مجموعة مس��لحة 
اقتحمت، فجر ي��وم امس منزل محام 
في حي واح��د اذار، جنوب��ي كركوك"، 
مبينا ان "املس��لحني قيدوا افراد اسرة 
احملامي، فيم��ا اختطفوا االخي��ر وفروا 
به الى جهة مجهولة بعد س��رقة ٣٠ 

مليون دينار من املنزل".

واسط – عملية تفتيش 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
شرطة واس�ط ام�س الثالثاء ان جميع 
األجه��زة األمني�ة واالس��تخباري�ة في 
احملافظ�ة ش��رع�ت بعملي�ة تفتي�ش 
عن األس��لح�ة الثقيلة واملتوس��ط�ة 
ف���ي منطق�ة دام�وك وس��ط الكوت 
حيث متت عملي��ة التفتي�ش بحض�ور 
ب��كل  وج���رت  املناط���ق  مخاتي���ر 
ش��فافي�ة وضب��ط عال��ي م��ن قب��ل 
قام��وا  الذي��ن  واملنتس��بني  الضب��اط 

بالواجب.
واكد املصدر انه لم حتصل أي مشكلة 
او شكوى بحق املفارز املكلفة بالواجب 
وأيضا اب��دى املواطنني ارتياحهم وعدم 
انزعاجه��م م��ن اإلج��راء املتخذ حيث 
رحبوا باألجهزة األمنية وابداء املساعدة 

في اجناز هذه املهمة .

االنبار – قصف جوي
كش��ف قائد عملي��ات اجلزي��رة اللواء 
الركن قاسم احملمدي امس الثالثاء، عن 
مقتل 10 م��ن افراد تنظي��م "داعش" 
االرهابي بقصف جوي للتحالف غربي 

األنبار.
وقال اللواء الرك��ن احملمدي  إن "طيران 
التحال��ف الدول��ي متك��ن م��ن تدمير 
مس��تودع أس��لحة ومعم��ل تلغي��م 
لتنظيم  ومس��تودع طائرات مس��يرة 
داع��ش في مدينة عن��ه 210كم غربي 

الرمادي".

الديوانية – عمليات دهم 
اك��د مصدر امن��ي في قيادة ش��رطة 
الديوانية امس الثالثاء ان س��يطرة درع 
اجلنوب متكنت م��ن القاء القبض على 
احد االش��خاص ق��ادم م��ن محافظة 
بغ��داد باجت��اه البص��رة عث��ر بحوزت��ه 

عل��ى رمانتني دفاعي��ة أضافة الى احد 
امل��واد اخملدرة مع االداة التي تس��تخدم 

للتعاطي.
واف��اد املص��در ان��ه مت القب��ض عل��ى 
محافظ��ة  يس��كن  االول  ش��خصني 
ذي ق��ار ضب��ط بحوزت��ه 325 أدطالقة 
كالش��نكوف فيما عثر بح��وزة الثاني 
ال��ذي هو من س��كنة محافظة املثنى 
44 أطالقة كالشنكوف فضال عن عدد 

من املصوغات الذهبية 

ذي قار – عملية امنية 
اك��د مص��در امن��ي في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة ذي قار ام��س الثالثاء ضبط 
ش��احنة مح��ورة لتهريب املش��تقات 

النفطية.
وذكر املصدر االمني ان "سيطرة الفجر 
ش��مال ذي قار ضبطت شاحنة محورة 
املقطورة تستخدم لتهريب املشتقات 

النفطية والقاء القبض على س��ائقها 
مبحافظ��ة  البي��اع  منطق��ة  يس��كن 

بغداد".
واش��ار املصدر الذي رفض الكشف عن 
اس��مه الى "إحالة املتهم والش��احنة 
الى مرك��ز الش��رطة اخملت��ص إلكمال 
اإلجراءات القانونية بحقه وعرضه على 

القضاء لينال جزاءه العادل.

نينوى – مقتل انتحاري
اعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية عن 
قتل ق��وة امنية انتحاري��ا يرتدي حزاما 
ناس��فا يتبع الى تنظيم "داعش" بعد 

عبوره نهر دجلة جنوب املوصل. 
قال املتحدث باس��م الداخلية العميد 
س��عد مع��ن إن "ش��رطة نين��وى  من 
أبط��ال فوج ط��وارئ الش��رطة الثالث 
متكن��وا من قتل إنتح��اري من عصابات 
داعش يرتدي حزاما ناس��فا قبل تفجير 

نفس��ه بعد عبوره نهر دجلة قادماً من 
قرية گنعوص في اجلانب األيس��ر بإجتاه 
قرية أجمسة في اجلانب األمين التابعة 
لناحية القيارة جنوبي مدينة املوصل". 

البصرة – اطالق نار
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البص��رة ام��س الثالثاء ب��أن طفالً لقي 
مصرعه ج��راء اصابته باطالق��ة نارية 
مجهولة املصدر ل��دى تواجده قرب دار 
أس��رته في منطقة تق��ع ضمن مركز 

احملافظة.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "طفالً يبلغ من العمر ست 
سنوات لقي مصرعه من جراء إصابته 
باطالقة نارية مجهولة املصدر"، مبيناً 
أن "الطفل كان يتواجد قرب دار أسرته 
الواقعة ف��ي منطقة األصمعي عندما 

وقع احلادث". 

ضبط عصابة للسطو في حي البساتين شرقي بغداد * مسلحون يختطفون محاميًا من منزله جنوبي كركوك
الطيران يقتل 10 مسلحين من "داعش"غربي األنبار * مقتل انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا جنوبي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت هيئة االن��واء اجلوية،امس الثالثاء، ان البالد 
ستشهد امطارا مصحوبة بعواصف رعدية خالل 
االيام املقبلة، مش��يرة الى ان االمطار ستس��تمر 

ليوم السبت املقبل.
وقال��ت الهيئة ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد" ان "البالد س��يتاثر اليوم االربعاء مبنخفض 
جوي ن��اجت م��ن اندم��اج أمت��داد منخف��ض جوي 
من تركي��ا مع أمت��داد منخفض جوي م��ن البحر 
االحمر ليك��ون الطقس في املناط��ق كافة غائما 
مصحوبا بتساقط امطار تكون متوسطة الشدة 
في املنطقة الش��مالية وخفيفة الى متوس��طة 
الش��دة ف��ي املنطقت��ني الوس��طى واجلنوبية مع 

فرصة حلدوث عواصف رعدية أحيانا".
وتابع��ت الهيئة ان "تأثي��ر املرتفع اجلوي القادم من 
تركيا سينحس��ر يوم غد اخلمي��س لتقدم أمتداد 
منخفض جوي م��ن البحر األحمر ليكون الطقس 
ف��ي املناطق كافة غائم جزئي يتحول تدريجيا الى 
غائ��م م��ع فرصة لتس��اقط زخات مط��ر خفيفة 
الش��دة ليال ابتداءا من االقسام الغربية من البالد 

وتكون رعدية احيانا" .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اف��اد مكتب املفتش العام ل��وزارة الداخلية امس 
الثالثاء بالقبض على ضابط برتبة رائد منس��وب 
الى مركز ش��رطة البياع جنوبي بغداد متلبس��اً 
بجرمي��ة اخفاء وتبديل مبارز جرمية ملتهمني األمر 
ال��ذي تس��بب بتضليل القض��اء وتغيير األحكام 

الصادرة بحق متهمني.
وق��ال مكت��ب املفت��ش في بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" ان��ه بعد اس��تحصالها ألمر 
قاضي حتقيق محكمة الرصافة بالتحري والقبض، 
نصبت املفرزة كميناً للرائد وألقت القبض عليه 
متلبس��اً بتغيير مب��ارز جرمية لقضاي��ا جنائية 
وضبط��ت بحوزته مبارز جرمي��ة موضوعة داخل 
كي��س مغلق مفح��وص من قبل األدل��ة اجلنائية 

كان يروم املساومة بها.

أمطار مصحوبة بعواصف 
رعدية خالل األيام المقبلة

القبض على ضابط 
شرطة أخفى مبارز 

جرمية

الملف األمني

العبادي يكشف خفايا استهداف 
املدنيني ويحّذر "دواعش الداخل" 

من استهداف املؤسسة 
العسكرية

كما أك��دت القيادات األميركية أمس 
أن معلوماتها تش��ير الى أن "داعش" 
هي التي قامت بتفجي��ر البيوت ولم 

تستهدف بالضربات اجلوية. 
واته��م املتباك��ون عل��ى م��ا حص��ل 
ف��ي املوص��ل من فاجع��ة خطط لها 
اإلرهابيون بأنهم يتصورون أنهم بشن 
تلك احلمالت أننا س��نتراجع أو نحول 
هدفنا ال��ى اتهام قواتنا العس��كرية 
مبث��ل ه��ذه االتهامات، ولكنن��ا نؤكد 
على أننا لن ننسى دورهم في تسليم 
املوص��ل ال��ى "داع��ش" كم��ا أنه��م 
يتوهم��ون أنن��ا سنس��امحهم على 

اجلرائم التي اقترفوها . 
وقال أيض��اً "إنني مس��تعد للدخول 
م��ع دواع��ش الداخ��ل ف��ي معرك��ة 
كمعركتن��ا م��ع التنظي��م اإلرهابي، 
هؤالء الذين يدافع��ون عن مواقفهم 
ومصاحلهم على حس��اب دفاعهم أو 

بدالً من دفاعهم عن العراق". 
وقال العب��ادي "إننا نقاتل في جبهات 
متعددة عسكرية وكذلك على اجلبهة 
متمسكون  أيضاً  ولكننا  االقتصادية 
مبحاربة الفس��اد، مؤكدا "أننا نصمد 
وننتص��ر، ول��ن نتراجع مهم��ا بلغت 
حمالت التش��ويه، وإن ه��ذا النصر ال 

ميكن ألحد أن يحتكره ملصلحته".
وأضاف العبادي، "ال أحد يزايد علينا في 
حماية املدنيني، ومنذ انطالق عمليات 
التحرير أكدنا على حترير اإلنسان قبل 
األرض"، معتبراً أن "تعالي الصيحات 

املدنيني هدفها  وادعاءات اس��تهداف 
إنقاذ الدواعش في اللحظات األخيرة 
ووقف الدعم الدولي للعراق في حربه 

ضد اإلرهاب".
وتابع، "فتحنا حتقيقا مبكرا وأرس��لنا 
مالبس��ات  ف��ي  للتحقي��ق  جلنت��ني 
التفجير في املوصل الذي أودى بحياة 
عدد م��ن املواطنني ولدينا نتائج أولية 
خالف ما أش��يع ولن نقول إال احلقيقة 
ونثق بقواتن��ا والتزامها العالي بأوامر 

حماية املدنيني"، 
ومض��ى العب��ادي إل��ى الق��ول، "ل��ن 
نس��مح بذلك ولن نتس��امح مع هذا 
األمر أبداً"، متسائالً "أين كان املّدعون 
بالدفاع عن املدنيني عندما كانوا حتت 
ظل��م داعش، وهل كان��ت داعش توفر 

لهم العيش في رغد وأمان وحرية".
وكان وزي��ر الدفاع عرف��ان احليالي أمر، 
الس��بت املاضي، بفت��ح حتقيق فوري 
بش��أن حادثة القصف اجلوي في حي 
املوصل اجلدي��دة في الس��احل األمين 

ملدينة املوصل.
وفي سياق منفصل، قال رئيس الوزراء 
إن "مقاتلي احلشد الشعبي شجعان 
قدموا أرواحهم فداًء للعراق ولبوا نداء 
املرجعية الدينية املتمثلة بس��ماحة 
السيد السيستاني، وال نفرط بهم وال 

صحة لطلب حل احلشد الشعبي".
برملاني��ون محس��وبون على  وتراج��ع 
ع��ن  مبعارضته��ا  معروف��ة  تي��ارات 
دعاواه��م املنادي��ة بوق��ف العمليات 
العس��كرية ف��ي املوص��ل واملطالبة 
اليداني��ني.  املس��ؤولني  مبحاس��بة 
وصرح��وا بكثاف��ة أم��س بأنه��م لم 
يوجه��وا أي اتهام��ات للمؤسس��ات 

العراقية، بل أنهم اعتبروا مطالبتهم 
بدع��وة رئيس ال��وزراء للحض��ور الى 
البرم��ان بأنه��ا بص��دد من��ح ضحايا 

اجملزرة حقوقاً وتعويضات. 

"التجارة" تنفي إلغاء البطاقة 
التموينية أو خصخصتها

وتابع��ت ال��وزارة ان "اللجن��ة العليا 
الص��الح نظ��ام البطاق��ة التموينية 
اخت��ارت ناحية احليدري��ة لتكون بيئة 
جتريبية يت��م خاللها التعرف عن جناح 
اآللي��ات الت��ي اقرته��ا بغي��ة اختيار 
قض��اء او ناحي��ة لتكون بيئة اوس��ع 
وبالتالي تعمي��م الفكرة على جميع 
مناط��ق البالد وه��ي قائمة على منح 
احلري��ة للمواط��ن الختي��ار مف��ردات 
امل��واد الغذائي��ة عن طري��ق البطاقة 
الذك��ي"، الفت��ة الى انها "س��تتجه 
الدارة العمل التجاري وتقدمي اخلدمات 
الت��ي اقره��ا قانونها وتس��هم ايضاً 
في استقرار اس��عار السوق والتدخل 
في حالة ارتفاع االس��عار في االسواق 

التجارية".
توزي��ِع  ف��ي  التج��ارة  وزارة  وتل��كأت 
مف��ردات البطاق��ة التمويني��ة خالل 
الفت��رة املاضي��ة حت��ى بع��د الغ��اء 
معظ��م املف��ردات الت��ي كان��ت توزع 
قب��ل عام 2003 والت��ي اقتصرت على 
اربع��ة منها فقط وهي الطحني والرز 

والسكر والزيت.

اقتحام حيي اليرموك واملغرب في 
أمين املوصل و"الرد السريع" تتقدم 

صوب جامع النوري الكبير
وتاب��ع أن " االش��تباكات ت��دور ق��رب 

منطق��ة امللع��ب احملاذي��ة للجام��ع 
وس��يتم التقدم بنحو بطيء حفاظاً 
على األهالي احملتجزين لدى عصابات 
داع��ش اإلجرامية وإلعط��اء الفرصة 
لوحدات الهندسة العسكرية إلزالة 
األلغ��ام واملتفج��رات املزروع��ة على 

الطرق واملنازل". 
وأوض��ح أن "داع��ش اإلجرامي يرى أن 
س��قوط جامع الن��وري بي��د القوات 
احملررة نهاية اخلالفة املزعومة وهزميته 

النهائية في العراق".
 

األردن والسعودية يوّقعان 15 
اتفاقيًة بقيمة أكثر من

3,5 مليار دوالر
م��ن جهت��ه أكد مص��در امن��ي في 
عملي��ات قادم��ون ي��ا نين��وى ، ب��أن 
لعملي��ات  العس��كرية  القطع��ات 
بص��ورة  تتح��رك  يانين��وى  قادم��ون 
تكاملي��ة وأفقية جي��دة على جميع 

احملاور . 
‘‘الصباح  وق��ال املص��در لصحيف��ة 
اجلديد‘‘ بأن " قوات الشرطة االحتادية 
شرعت باقتحام أبواب الطوب واجلديد 
مكافح��ة  جه��از  وقي��ام  واألبي��ض 
اإلره��اب بتحرير منطقة اليابس��ات 

ومعمل أسمنت بادوش" . 
وأضاف املصدر ال��ذي لم يفصح عن 
أس��مه إن "املدنيني ونق��ل النازحني 
الهاربني من بطش الدواعش وإيوائهم 
ف��ي املراك��ز واحملافظ��ة عل��ى البنى 
التحتية واجلنود واملنتسبني والقيادات 
األمنية هذه تكاد تكون ثالثة عناصر 
معوقة لس��ير العمليات" مبيناً بأن 
"العنص��ر الرابع هو كثرة املفخخات 

والعبوات واالنتحاريني وهو خارج عن 
سيطرة القطعات األمنية" . 

ولف��ت إل��ى إن "العناص��ر التي أثرت 
عل��ى تنظي��م داعش أهمه��ا اجلهد 
االستخباري الذي اس��تنبط دوراً من 
املواط��ن املوصلي وض��رب املضافات 
داع��ش  به��ا  يتحص��ن  كان  الت��ي 
والوص��ول إلى أماك��ن العت��اد التي 
يتحص��ن به��ا داعش ، موضح��اً بأن 
"داع��ش فقد الق��درة والقوة واملرونة 
في التنقل بني األماكن التي يستحوذ 

عليها سابقا" . 
وكشف املصدر بأن "جهاز مكافحة 
اإلرهاب عثر عل��ى كدس عتاد يكفي 
لتسليح فرقتني عسكريتني برمتها" 
مبين��اً بأن "هذا الكدس حصل عليه 
داعش من املعدات التي تركتها الفرق 
العسكرية التي ولت الدبر في العام 

 . "2014
وأوض��ح بان "م��ا تبق��ى لداعش من 
س��يطرة في املوصل اق��ل من 30% ، 
الفت��اً إلى إن "داعش يتمركز في وادي 
حجر ووادي اإلص��الح الزراعي وهذين 
املنطقت��ني مرتك��ز مه��م لداع��ش 
لكنه��ا قلقة م��ع تق��دم القطعات 

األمنية" . 
متس��كه  الغرب��ي  "احمل��ور  إن  وتاب��ع 
قطعات احلش��د الشعبي واملدعومة 
بالفرق��ة املش��اة اخلامس��ة عش��رة 
والفرقة املدرعة التاس��عة" مضيفاً 
ب��أن "هذا احمل��ور يضيق اخلن��اق على 
داع��ش في تلعفر والقي��روان واحلضر 
الذي يسهل عزل تلعفر عن الساحل 

األمين" . 
الى ذلك أعلنت خلية اإلعالم احلربي، 

أم��س الثالث��اء ، مقت��ل 50 إرهابي��اً 
بضرب��ات جوية في أثناء عبورهم من 

سوريا الى العراق. 
وذك��رت اخللية ف��ي بيان له��ا تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
منه ان��ه ” اس��تناداً ملعلومات وكالة 
االس��تخبارات والتحقيقات االحتادية 
نفذ صق��ور اجلو عدة ضرب��ات جوية 
أسفرت عن استهداف جتمع لعناصر 
داعش اإلرهابي في ناحية بليج جنوب 
غ��رب تلعفر ف��ي أثن��اء محاولتهم 
العبور من س��وريا وحصيبه، أسفرت 
عن مقتل ما يقارب 50 إرهابياً وتدمير 
10 عج��الت مختلف��ة األن��واع منها 
ثقيل��ة وآلي��ات زراعية وح��رق بعض 
املقرات املتحصنني بداخلها مع إنهاء 
جتمعهم و نيتهم جعل ناحية بليج 
مركزاً النطالقهم باجتاه العمليات”. 

وأض��اف البيان” كم��ا مت تدمير مخزن 
الناس��فة  والعب��وات  للصواري��خ 
بالكام��ل وقتل ما يق��ارب 8 إرهابيني 
ف��ي منطق��ة القيروان جن��وب غرب 
تلعف��ر فض��ال ع��ن تدمي��ر مضافة 
للعدو في ناحية بليج وقتل ما يقارب 
12 إرهابي��اً كان��وا بداخله��ا وج��رح 

العديد منهم”. 
وختم البيان ” ودمر أيضاً وكرًا لعناصر 
عملي��ات  غرف��ة  وبداخل��ه  داع��ش 
بالكامل م��ع قتل عدد من االرهابيني 

في ناحية احمللبية في املوصل”.
ووقع اجلانبان ايضا مش��روع اتفاقية 
قرض إعادة إنش��اء وتأهي��ل الطريق 
الصح��راوي ال��ذي يرب��ط العاصمة 
االردني��ة مبدينة العقبة الس��احلية 
)320 كل��م جن��وب( بقيمة ما يقارب 

105 مالي��ني دوالر، ومذك��رة تفاه��م 
وبن��اء  لتطوي��ر  الريش��ة  ملش��روع 
وتشغيل محطة شمسية بقدرة 50 
ميغاواط على احلدود الشرقية لألردن 

بقيمة 70 مليون دوالر. 
وكان العاه��ل الس��عودي وصل الى 
عمان االثنني في زيارة رسمية يترأس 
خاللها وفد بالده الى القمة العربية 
التي تعقد ف��ي منطقة البحر امليت 

االربعاء. 

"داعش" يهدد باللغة الفارسية 
باستهداف إيران

، وبعد اس��تعراض لتاريخ بالد فارس، 
دع��ا التنظيم اإليراني��ني في طهران 
وأصفهان وقم وغيرها إلى "مهاجمة 
احلوزات"، حس��ب ما ورد في ش��ريط 

الفيديو.

النفط يرتفع إثر انخفاض الدوالر
واضطراب اإلمدادات

وقف��ز خاما برن��ت وغرب تكس��اس 
الوس��يط م��ا يزي��د على 20 س��نتاً 
للبرميل بعدما تبني أن إنتاج ليبيا من 
النفط هبط بنحو الثلث تقريبا أو ما 
يعادل 252 ألف برميل يومياً، بسبب 
تعطيل فصائل مسلحة اإلنتاج في 

حقلي نفط الشرارة والوفاء.
وارتف��ع برن��ت وخام غرب تكس��اس 
بعدما قال وزير النفط اإليراني بيجن 
زنغن��ه، إن م��ن املرجح متدي��د اتفاق 
عامل��ي لتقلي��ص إنت��اج النفط بني 
منظم��ة البل��دان املص��درة للبترول 
]أوبك[ وكبار املنتج��ني غير األعضاء 

في املنظمة.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

التابع��ة  اله��اون  مف��ارز  تتعم��د 
ايقاع  االرهاب��ي  داع��ش  لتنظي��م 
ومادية بصفوف  خس��ائر بش��رية 
وفيم��ا  املوص��ل،  بامي��ن  املدني��ني 
كش��ف ناجون عن اساليب داعش 
الدعائية، ب��دأت بوادر اعادة االعمار 

تظهر في ايسر املدينة.
 وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظ��ة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" ان "مف��ارز الهاون التابعة 
لتنظي��م داعش االرهاب��ي تتعمد 
باحلاق خسائر بشرية ومادية فادحة 
باملدني��ني احملاصرين ف��ي منازلهم 

املكتظة بالسكان".
واضاف "على وف��ق روايات مدنيني 
هارب��ني من بعض االحي��اء التي ما 
زالت بي��د التنظي��م االرهابي، فان 
مفارز اله��اون التابعة للعدو باتت 
تستعمل اسلوباً جديداً، حيث انها 
تطلق ع��ددًا من قذائفه��ا من بني 
ال��دور االهلة بالس��كان، ثم تخلي 
مكانها وتهرب ملوقع آخر، وحني ترد 
الق��وات االمنية عل��ى مصادر تلك 
الني��ران تقع خس��ائر ف��ي صفوف 

االهالي وفي ممتلكاتهم".
   ونق��ل املص��در ع��ن ع��دد م��ن 
الناج��ني انهم ابلغ��وا عناصر تلك 
املفارز بانهم يؤذون عائالتهم بهذا 
االس��لوب، وان اجلي��ش او طيران��ه 
س��يقصف موقع انطالق القذائف 
من بني املنازل املكتظة بالس��كان، 
لكن عناصر داع��ش هددوا االهالي 
ملنازله��م  بالدخ��ول  ونصحوه��م 

فحسب".
ومض��ى بالق��ول "اغل��ب االحي��اء 
املتبقية بيد العدو هي من االحياء 
ض��رر  يلحقه��ا  والت��ي  القدمي��ة 
كبير بسبب االش��تباكات، اضافة 
ال��ى الدم��ار الذي يصيبه��ا بفعل 
القذائ��ف الصاروخي��ة من ش��تى 

االحجام".
وبحسب املصدر ذاته، فان "خمس 
عائالت م��ن س��كنة منطقة باب 
جدي��د وف��ي أثن��اء هربه��م فجرًا، 
داعش��ي  عنص��ر  اعترضه��م 
واراد منعه��م، فباغت��ه ع��دد م��ن 
والش��باب بهجوم خاطف  الرجال 
يحملونه��ا،  كان��وا  بس��كاكني 
وطعنوه عدة طعنات، وتركوه وهو 
ين��زف دم��ا، وجنحوا بالوص��ول الى 

القوات االمنية املشتركة".
وتاب��ع "لك��ن س��وء ح��ظ اح��دى 
اله��رب  حاول��ت  الت��ي  العائ��الت 
واملكون��ة من 6 اش��خاص من حي 
املطاحن قاده��ا للوقوع بيد مفرزة 

داعش��ية، والتي قامت باعدامهم 
رمياً بالرصاص، ف��ي جرمية جديدة 
داع��ش  جرائ��م  لس��جل  تض��اف 

االرهابي".
داعش يس��تهدف جتمعات االهالي 

في اثناء تسلمهم مساعدات
ابو  ابراهي��م  استش��هد الش��يخ 
خليل امام وخطيب جامع تلكيف 
الكبي��ر بني��ران داع��ش، و احلادث��ة 
وقعت خالل تع��رض موكب عضو 
مجل��س محافظة نينوى حس��ام 
الدي��ن العب��ار ال��ى اطالق ن��ار من 
قبل تنظي��م داعش ف��ي منطقة 
العكي��دات في اجلانب االمين ملدينة 

املوصل.

و يع��د الش��هيد احد اب��رز الدعاة 
اهال��ي  اغاث��ة  ف��ي  والناش��طني 
املناط��ق التي حتررت في نينوى وقد 
خص��ص جه��ده جلم��ع التبرعات 
وامل��واد الغذائي��ة وايصاله��ا ال��ى 
اهال��ي املوصل، كم��ا اصيب خالل 
احل��ادث موظف فني ف��ي دائرة ماء 

نينوى واحد حمايات العبار.
عل��ى صعي��د آخ��ر، تبن��ت كتائب 
صق��ور ام الربيع��ني تصفي��ة احد 
الدواع��ش، وقال املكت��ب االعالمي 
ام  الوطني��ة لصق��ور  للمقاوم��ة 
الربيعني/ اجلناح العسكري في بيان 
له ان��ه "مت قتل املدع��و )هرمي جبار 
علي( املكن��ى ابو ايوب الكردي وهو 

من س��كنة محافظة اربيل، حيث 
متت تصفيته في حي النجار، علماً 
ان املقب��ور يعم��ل ضم��ن صفوف 

تنظيم داعش االرهابي.
يأتي ذلك في وقت اطلق ناشطون 
موصليون نداءات لس��كان االحياء 
االنهي��ار  غي��ر احمل��ررة باس��تغالل 
واالنتفاض  داعش  لعناصر  املعنوي 
ضده��م، من اجل حس��م املعركة 

باقل اخلسائر.
على صعي��د آخر، بدأت ب��وادر بدء 
حم��الت االعمار ف��ي االحياء احملررة 

باجلانب االيسر من املدينة.
حيث ان فرق عمل حكومية باشرت 
باعادة بناء س��ور جامع��ة املوصل 

الذي كان داعش قد جرفه بالكامل 
ان��زال  عملي��ة  حص��ول  خش��ية 
جوي في مبان��ي اجلامعة املترامية 

االطراف.
كم��ا ان م��الكات مديري��ة بلدي��ة 
نين��وى باش��رت بتبليط ع��دد من 
الش��وارع، حي��ث لوح��ظ انتش��ار 
طواقمه��ا الفني��ة وآلياتهم التي 
بدأت اعمالها في اكس��اء عدد من 

الشوارع باجلانب االيسر.
من جانبها، قام��ت دائرة الكهرباء 
بح��ي املثنى مبباش��رة اعمالها في 
الكهربائية بدل  نص��ب االس��الك 
االس��الك التالفة ج��راء العمليات 

العسكرية.

على وفق روايات مدنيين 
هاربين من بعض األحياء 
التي ما زالت بيد التنظيم 
اإلرهابي، فإن مفارز 
الهاون التابعة للعدو باتت 
تستعمل أسلوبًا جديدًا، 
حيث أنها تطلق عددًا من 
قذائفها من بين الدور 
اآلهلة بالسكان، ثم تخلي 
مكانها وتهرب لموقع 
آخر، وحين ترد القوات 
األمنية على مصادر تلك 
النيران تقع خسائر في 
صفوف األهالي وفي 
ممتلكاتهم

موصليون هاربون من هاونات داعش في اجلانب األمين من املدينة

مساٍع حثيثة إلعادة إعمار أيسر المدينة

مفارز هاون داعش المتحركة تتعمد إيقاع خسائر بالمدنيين بأيمن الموصل
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بغداد - الصباح الجديد:
عقد املركز العراقي للتنمية االعالمية 
بالتع��اون مع دائ��رة التش��ريعات في 
رئاس��ة اجلمهوري��ة اللق��اء النص��ف 
الش��هرية ملناقش��ة مش��روع قان��ون 
مجلس النواب العراق��ي و كان اللقاء 
ال��ذي أداره الدكت��ور عدن��ان الس��راج  
والدكت��ور واثق الهاش��مي و الدكتور 

حسني عالوي 
حيث متت استضافة مستشارو رئيس 
اجلمهوري��ة كال من الدكتور ش��يروان 
الوائلي واالستاذ امير الكناني والدكتور 
حسني الهنداوي .. وحضرها نخبة من 
واالكادمييني  والسياس��يني  االعالميني 
ورؤساء املراكز البحثية واملتخصصني 
في مج��ال القانون واالنتخابات ، حيث 
اث��ار الدكت��ور الس��راج ف��ي كلمت��ه 
مش��اركة  اهمي��ة  ع��ن  الترحيبي��ة 
االع��الم العراقي واالكادمييني في اعداد 
مشاريع القوانني التشريعية لتعضيد 
تل��ك القوان��ني بافكار جدي��دة تخدم 

مصلح��ة البلد ، بعدها قدم االس��تاذ 
امير الكناني ش��رحا عن اهم النقاط 
التي م��ن اجلها قدم هذا املش��روع ال 
س��يما في ظل التحديات السياسية 
واالمني��ة الت��ي مي��ر بها الع��راق فيما 
ش��دد الدكتور شيروان الوائلي على ان 
هذا املش��روع قد وضع رؤي��ا متكاملة 
للموض��وع االنتخاب��ي واضع��ا حلول 
مناس��بة لبعض االخطاء التي حدثت 

في ال��دورات االنتخابية الس��ابقة اما 
الدكتور حس��ني الهندواي فقد اش��ار 
ال��ى ان مش��روع القان��ون ق��د وض��ع 
وف��ق احدث االنظم��ة االنتخابية التي 
تتناس��ب مع تل��ون الطي��ف العراقي 
في مختلف احملافظات مؤكدا على ان 
مجموع��ة من املتخصصني في مجال 
االنتخاب��ات والقان��ون ق��د س��اهموا 

بشكل كبير في اعداد هذا املشروع.

يعّد مرحلة جديدة مهمة لتطوير خدمات الهاتف األرضي
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متابعة الصباح الجديد:

افتتح وزير االتصاالت حسن كاظم 
اخل��اص   FTTH مش��روع  الراش��د 
بخدمات القابلو الضوئي في مدينة 
بغداد / جانب الرصافة الذي تنفذه 
 IQ ال��وزارة بالتع��اون م��ع ش��ركة
االتصاالت  املتخصصة في مج��ال 

وتكنولوجيا املعلومات .
والق��ى الوزي��ر كلمة خ��الل حفل 
االفتت��اح الرس��مي ق��ال فيه��ا ان 
األفعال تتح��دث أفضل من االقوال 
وان م��ا اجنزت��ه ال��وزارة خ��الل هذه 
الفترة ف��ي وقت يعان��ي فيه البلد  
من أزمة مالية خانق��ة يعد مبنزلة 
حتد وصمود حيث اجنزت الوزارة عدة 
مش��اريع أهمه��ا مش��روع القابلو 
الضوئي ف��ي عدد م��ن محافظات 

العراق .
وأضاف الراش��د ان الوزارة بالتعاون 
مع ش��ركة IQ خصصت ١٨٩ الف 
خط منها ٥ آالف خط جاهز للعمل 
ف��ي جانب الرصاف��ة ، مبينا ان هذا 
املشروع سيشكل قفزة نوعية في 

واردات وزارة االتصاالت .
وكش��ف الوزير عن قرب العودة الى 
خدمة الهاتف األرضي، فقد  أعلنت 
في احتفالية عقدت في بغداد، عن 
افتت��اح مرحلة جدي��دة مهمة في 
مش��روع الكابل الضوئ��ي لتطوير 
خدمات الهاتف األرضي، معلنة أن 
هذا املشروع ، فضالً عما يقدمه من 
خدمات اتصالية متطورة، ستكون 
له عوائ��د مالية  تق��ّدر مبليار دوالر 

بنهاية العام املقبل. 
األول  املش��روع  أن  الراش��د  واك��د 
افتتح في منطقة الكرخ في بغداد 
ب���  90 الف خ��ط، املفّعل منها 50 
الف خ��ط، كما لدين��ا أربع مناطق 
أخرى، س��يتم العمل بها من خالل 
قرض ياباني، وتصل الى أكثر من 90 
الف خط في منطقة الكرخ ، الفتا 
الى ان افتتاح مش��روع الرصافة مع 
الش��ركات التي تعمل م��ع وزارتنا 
ولدين��ا في الرصافة 189 الف خط، 
اجلاهز منها 5000 خط، ويقدم هذا 
املش��روع 3 خدمات رئيسة بسرعة 
فائقة جداً، األول��ى خدمة الهاتف 
األرضي بالصوت والصورة، وسيكون 
ش��به مجان��ي، فاملواط��ن ميكن أن 

يحصل على خدم��ة االنترنت وكل 
التطبيق��ات املوجودة في��ه بصورة 
جيدة من خالل الس��عات املمنوحة 
بالكيبل الضوئ��ي، والثانية اخلدمة 
 ، تيف��ي«  ب��ي  »آي  التلفزيوني��ة  
مش��يراً الى وجود نح��و 99 قناة مبا 
فيها »املش��ّفرة«، وهذه أيضاً ميكن 
أن يس��تفيد منها املواطن بشكل 
مجان��ي، أم��ا الثالثة فه��ي خدمة 

املصرف البريدي.
وف��ي س��ياق حديث��ه، طم��أن وزير 
األب��راج  أصح��اب  االتص��االت، 
والهوات��ف  االنترن��ت  لش��بكات 
النقالة، بإمكانية استعمالهم في 
هذه اخلدمة من خ��الل التعاون مع 
النقال وشركات  الهاتف  ش��ركات 
االنترنت، مج��دداً التأكيد بأن عمل 
الكيب��ل الضوئ��ي، ل��ن يؤث��ر ف��ي 
عملهم، كون الوزارة أوصت وأكدت 

الشركات، بضرورة االستفادة  على 
من اصحاب االبراج، إلجناح مش��روع 
الكاب��ل الضوئ��ي، الذي ق��د تصل 
العائدات املالي��ة  اخملطط لها منه 
ال��ى خزينة الدولة ال��ى مليار دوالر 
بنهاي��ة 2018 ، كم��ا أن أملش��روع 
اجن��ز من خالل املش��اركة م��ع وزارة 
االتصاالت م��ن دون أن تدفع الدولة 
أي مبلغ وهو مش��روع يعتمد على 
26 % م��ن صافي األرب��اح و%17 من 

مجمل الواردات.
كما اش��اد الوزير باالنتصارات التي 
حققته��ا وحتققها قواتن��ا األمنية 
واحلشد الشعبي في جميع قواطع 
العملي��ات التي تخوضها ضد قوى 
الظ��الم والتكفير ،  داعي��ا اجلميع 
والعصاب��ات  الق��وى  ه��ذه  لدح��ر 
اإلرهابي��ة م��ن خالل تق��دمي أفضل 

اخلدمات .

من جهته قال مدير عام الش��ركة 
الدكتور  والبريد  لالتصاالت  العامة 
ناظ��م لفتة خش��جوري في كلمة 
ل��ه القاها به��ذه املناس��بة » جاء 
فيه��ا اننا نحتف��ل الَْي��ْوَم بافتتاح 
مش��اريع نوعي��ة بالغ��ة األهمي��ة 
م��ن اجل االرتقاء بواق��ع االتصاالت 
وتكنولوجي��ا املعلوم��ات ومواكبة 
املنطق��ة  ف��ي  احلاص��ل  التط��ور 

والعالم . 
واك��د املدير العام ان هذا املش��روع 
م��ن  الكثي��ر  توفي��ر  س��يضمن 
اخلدم��ات بأج��ور مخفض��ة ج��داً، 
وه��و أح��د املش��اريع املهم��ة التي 
تنفذها الشركة العامة لالتصاالت 
والبري��د م��ع وزارة االتص��االت على 
وفق استراتيجية جديدة اختطتها 
منذ فترة، للمش��اريع االستثمارية 
لتحديث قطاع االتصاالت بالتقنيات 

احلديث��ة، مبين��اً أن، املش��روع الذي 
أخ��ذ طريقه الى من��ازل املواطنني، 
ومازلنا ماضني ب��ه لتغطية جميع 
مناطق بغ��داد، األمر الذي نتوقع أن 
يش��هد إقباالً كبيراً من املواطنني، 
الفتاً في الوقت ذاته الى أن شركته 
ستتخذ اإلجراءات القانونية كافة، 
للمحافظ��ة عل��ى تلك الش��بكة 
الهاتفي��ة من األعم��ال التخريبية 

التي ميكن أن حتدث ضدها.
بعد ذلك القى ممثل شركة ) آي كيو) 
كلمة اش��ار فيها الى أن الش��ركة 
نّف��ذت مش��روع الكاب��ل الضوئي، 
املع��روف باس��م  »FTTH«  كونه��ا 
للش��ركة  اس��تراتيجياً  ش��ريكاً 
العام��ة لالتص��االت والبري��د، وهي 
مبادرة بس��يطة، تروم م��ن خاللها 
تقدمي الكثير م��ن خدمات االنترنت 
الضوئ��ي  الهاتف��ي  واالتص��ال 

وخدمات أخرى .
واضاف ممثل الش��ركة لقد باشرنا 
مناط��ق  ف��ي  املش��روع  بتطبي��ق 
جان��ب  ف��ي  والبن��وك،  الطالبي��ة 
الرصاف��ة ف��ي العاصم��ة بغ��داد، 
وبحس��ب ما مخطط له، س��يتم 
ايص��ال اخلدم��ة ال��ى العدي��د من 
املشتركني خالل العام احلالي، وفيما 
يخ��ّص احملافظ��ات األخ��رى، كربالء 
وبابل،  وديال��ى وكركوك  والديوانية 
بتزويده��ا بخدمات  فق��د باش��رنا 
ونطم��ح  للمش��تركني،  االنترن��ت 
كذلك خالل هذا العام، في الوصول 
الى اكب��ر عدد ممك��ن م��ن الزبائن، 
خاص��ة وأن هذه اخلدم��ة ، تعد من 
التقنيات املعمول بها عاملياً ، ومتتاز 
بس��رعتها الفائقة بنق��ل البيانات 
وع��دم تأثره��ا بالعوام��ل اخلارجية 

كسوء األحوال اجلوية. 

وزير االتصاالت يفتتح المشروع الخاص بالقابلو الضوئي في بغداد

اعلنت وزارة 
االتصاالت ان 

مشروع الكابل 
الضوئي ، فضاًل عما 

يقدمه من خدمات 
اتصالية متطورة ، 
ستكون له عوائد 

مالية  تقدّر بمليار 
دوالر بنهاية العام 

المقبل

جانب من االفتتاح

ردود رسمية 

ورد الى جريدتنا رد رس��مي م��ن وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي حول ما نشر فيها بعنوان  )مناشدة 

) ما يلي نصه :
)) اعلمتن��ا الدائ��رة القانوني��ة واالداري��ة فقد مت غلق 
امللف الدراس��ي للموما اليه في املوضوع الصحفي 
اع��اله وتطبيق العقد بحقه وحتمل��ه كافة التبعات 
املالية مبوج��ب االمر الوزاري الصادر عن دائرة البعثات 
والعالق��ات الثقافي��ة املرق��م 2458 ف��ي 2015/7/12 

لتخرجه وعدم عودته إلى البلد.
ام��ا م��ن الناحي��ة القانونية واس��تناداً إل��ى احكام 
الفق��رة 2 من ثانياً التزامات الط��رف الثاني من عقد 
البعثة الدراس��ية فأن طالب البعثة الدراسية ملزم 
مبوج��ب عقده الدراس��ي باحلص��ول على الش��هادة 
املتعاق��د عليها والعودة إلى الع��راق واخلدمة ضعف 
مدة الدراس��ة خ��الل املدة احملددة بالعق��د وفي حالة 
حصوله على الش��هادة املتعاقد عليها وعدم عودته 
إلى الع��راق يكون ملزم��اً وكفيله بتس��ديد ضعف 

املبالغ املصروفة عليه.
مت اتخاذ االجراءات القانونية بحق املومأ اليه وكفيله 
وذلك بتبليغهم��ا وانذارهما مبوجب كتابينا املرقمني 
وف��ي   2017/1/16 ف��ي  املؤرخ��ني  و690  ق/160/3/3 
2017/2/27 وبأنتظ��ار انتهاء مدة االمهال البالغة 30 
يوماً ليتم بعدها استكمال االجراءات القانونية امام 

احملاكم اخملتصة )) .
 

أ.م.د حيدر محمد جبر العبودي
مدير دائرة العالقات واإلعالم

منح )94( إجازة 
تأسيس لمشاريع 
صناعية جديدة  

تنفيذ مشروع المضادات 
الحياتية لصالح شركة 

صناعة األدوية 

ايمان سالم*
منح��ت املديرية العامة للتنمية الصناعية احدى 
الدوائر التابع��ة الى وزارة الصناع��ة واملعادن )94( 
اجازة تأسيس ملشاريع صناعية جديدة خالل شهر 

شباط املاضي .
وقال الناطق الرس��مي لل��وزارة عبد الواحد علوان 
الش��مري ان أجازات التأس��يس توزعت على شتى 
القطاع��ات الصناعي��ة ) الغذائي��ة واالنش��ائية 
والكيمياوية واملعدنية والنسيجية ) حيث احتلت 
محافظ��ة بغ��داد املرتبة االول��ى بع��دد االجازات 
املمنوحة بعدد )19) اجازة  مت منح 9 منها لتأسيس 
مش��اريع غذائية وتليه��ا محافظة كرب��الء التي 

احتلت املرتبة الثانية بعدد االجازات املمنوحة .

*اعالم الصناعة

ايمان سالم*
تواصل الشركة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملع��ادن تنفيذ 
اعمال مشروع املضادات احلياتية لصالح الشركة 
العامة لصناعة االدوية واملس��تلزمات الطبية في 

سامراء .
وقال الناطق الرس��مي لل��وزارة عبد الواحد علوان 
الشمري ان الش��ركة اجنزت ما يقرب من %53 من 
اعمال هذا املش��روع الذي تبلغ كلفته االجمالية 
)16) ملي��ار دين��ار حي��ث تواصل الش��ركة تنفيذ 
املتبق��ي من اعماله حس��ب ما يتوف��ر لديها من 
س��يولة نقدية لع��دم توفر املبالغ لدى الش��ركة 
العام��ة لصناع��ة االدوية واملس��تلزمات الطبية ، 
مشيرا الى ان أنه قد جرى تغيير مواصفات العمل 
 GMP بالكام��ل لتطاب��ق نظ��ام اجل��ودة الدوائية

ولتلبية متطلبات وزارة الصحة .
عل��ى صعي��د ذي صلة اجن��زت الش��ركة %25 من 
اعمال انشاء مخزن املواد االحتياطية لصالح وزارة 
الكهرب��اء / كهرب��اء املنطقة الوس��طى / ديزالت 
س��امراء بكلف��ة اجمالي��ة تقدر ب���) 828) مليون 

دينار.

*اعالم الصناعة

بغداد - الصباح الجديد:

 ت��رأس املدي��ر الع��ام املهن��دس بهاء 
زيد خل��ف االجتماع ال��دوري املالكات 
القيادية في املديرية ية العامة بحضور 
املدي��ر املف��وض لش��ركة كس��تالني 
لالستثمار ، وهي الشركة احلائزة على 
العقد االس��تثماري للخدمة واجلباية 

ملناطق الكرخ املركز وابو غريب . 
وتن��اول االجتم��اع مراجع��ة اعم��ال 
الت��ي  اخلدم��ة  ومس��توى  الش��ركة 
تقدمه��ا للمواطنني في احملالت احملالة 
لها واس��تعراض كل مراح��ل العمل 
الفن��ي واإلداري ي والنس��ب املتقدمة 
املتحققة من ج��راء إذ تطبيق العقد 

حلد االن . 
وشدد املديرالعام على ضرورة النهوض 
للمواطن  املقدم��ة  مبس��توى اخلدمة 
كي يس��هم في جناح املش��روع الذي 
بدأت بوادره تبش��ر باخلير مشددا على 
اتخاذ إجراءات القانونية في إطارتقدمي 
خدم��ات االيص��ال واس��تيفاء اج��ور 
اس��تهالك الطاقة وإنه��اء التجاوزات 
احلاصلة عالشبكة. كما أكد سيادته 
على تفعيل مراكز الشكاوى واجلباية 

في كل املناط��ق لتخفيف عن كاهل 
املواطن��ني. حض��ر االجتماع الس��ادة 
املعاون��ني ومدي��ري التش��كيالت في 

املديرية العامة املعنيني باملشروع.
من جانبها تواصل األس��رة االعالمية 
ف��ي املديري��ة العامة لتوزي��ع كهرباء 
الكرخ واللجان االعالمية املرتبطة بها 
في مديريات التوزيع عقد ساسلة من 
الندوات التوعوية واإلرشادية لطلبتنا 
األعزاء في عموم مناطق الكرخ لشرح 
أبعاد مشروع اخلدمة واجلباية وكيفية 
اس��تهالك  ترش��يد  احملافظ��ة عل��ى 
الطاقة الكهربائية ، فقد  مت عقد ندوة 
ترشيد الكهرباء )حب الوطن بترشيد 
املنص��ور  مدرس��ة  ف��ي   ( الكهرب��اء 
مدارس  اح��دى  اخملتلط��ة  االبتدائي��ة 
مدينة الكاظمية املقدس��ة لترسيخ 
التعامل  الس��ليمة عن��د  املفاهي��م 
م��ع مكون��ات الش��بكة الكهربائية 
والس��بل الكفيل��ة للمحافظة على 

نعمة الكهرباء كونها ثروة وطنية.
الى ذلك متكنت مالكات قطاع احلرية 
احد تش��كيالت مديري��ة توزيع الكرخ 
فح��ص  م��ع  وبالتع��اون  الش��مالي 
القابلوات في قس��م الشؤون الفنية 
م��ن حتديد وإصالح عط��ب قابلو ض.و 

، عل��ى مغذي 9 دولع��ي والذي تتغذى 
منه محلة 422 زق��اق 22 وفي صيانة 
ش��اطىء التاج��ي التابع��ة لقط��اع 

التاجي وسبع البور وباشراف وتوجيه 
املهندس محمد شاكر قرمز مسؤول 
القط��اع متكن��ت ف��رق الصيان��ة من 

معاجلة ع��دد م��ن االعط��ال املوكله 
اليه��م وبهم��ة عالية مت مد اس��الك 
املني��وم بط��ول ٨٠ مت��ر عل��ى مغذي 

نزاالت  ورب��ط  وتصلي��ح  3معس��كر/ 
محول��ة احمد العطي��ه في منطقة 
ش��اطئ التاجي؛ حي��ث مت اجناز جميع 
االعطال على مغذي 3 معس��كر من 
شبكه ض.و حملوله ماء خام سبع البور 
ومضخات مبزل االس��حاقي ومحوله 

اسماعيل محمود ناصر.
واس��تجابة للش��كوى املقدمة وعلى 
الف��ور قامت مف��ارز صيان��ة التاجي 
باص��الح مغ��ذي غ��از2 بعد اس��تالم 
املغذي بس��بب  بانطف��اء  الش��كوى 
عطب محولة مركز ش��رطة التاجي 
وان��ارة ش��ارع بغ��داد س��امراء حيث 
امت��ت ك��وادر مف��ارز صيان��ة التاجي 
تبدي��ل محولة مركز ش��رطة التاجي 
املعطوبة على مغذي غاز2 كما مفارز 
صيانة س��بع الب��ور التابع��ة لقطاع 
التاجي وس��بع البور باصالح اس��الك 
الش��بكة الكهربائية عل��ى مغذي ٩ 
سبع البور حيث مت صرف سلك املنيوم 

بطول ٢٠ متر.
من جهت��ه وجه املدير العام املهندس 
به��اء زي��د خل��ف بتعظي��م امل��وارد 
املالي��ة من خالل اس��تحصال الديون 
واس��تيفاء اجور الكهرب��اء من خالل 
نصب مقاييس للدور الس��كنية في 

املناط��ق الزراعي��ة حيث ق��ام قطاع 
التاج��ي وس��بع الب��ور بتنفيذ حملة 
لنصب مقاييس ع��دد )24) ذو مجرى 
واحد زراع��ي مبناطق التاج��ي / ركية 
وفاضل واحلملة مس��تمرة على مدار 
االسبوع لنصب املقاييس في الرقعة 

اجلغرافية التابعة للقطاع .
كم��ا متكنت مف��ارز صيان��ة التاجي 
وعلى الرغم من س��وء االحوال اجلوية 
باص��الح س��قوط عمود ان��ارة وقطع 
التغذي��ة عن س��يطرة الش��ؤون في 
التاجي بس��بب العواص��ف واالمطار 
وبجه��ود حثيث��ة وصعب��ة مت ارج��اع 

التغذية .
كما وجه املدير الع��ام املهندس بهاء 
زيد خلف ولغرض احلفاظ على سالمة 
احملوالت الكهربائي��ة من العطب وما 
لذلك م��ن تأثير مال��ي للتقليل على 
كاه��ل موازنة املديري��ة العامة وتاثير 
إيجابي على جتهي��ز التيار الكهربائي 
للمش��تركني ، حي��ث باش��رت ف��رق 
الصيان��ة في قط��اع املنصور بحملة 
لنصب القواطع على احملوالت وكذلك 
تبديل احملوالت التي بحاجة إلى تأهيل 
من خالل إعادتها إلى ورش��ة تصليح 

احملوالت ثم تسلمها جتنبآ لعطبها.

تقرير

كهرباء الكرخ تنّظم لقاءات متواصلة مع الشركات االستثمارية 
للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن

جانب من اللقاء

جانب من اجتماع املركز العراقي للتنمية اإلعالمية

اعالم الديوان 
شخص ديوان الرقابة املالية االحتادي 
وج��ود عجز كبي��ر في توفي��ر األبنية 
املدرس��ية لطلبة التعلي��م الثانوي، 
التخصيص��ات  توف��ر  م��ن  بالرغ��م 
املرص��دة لل��وزارة لتنفي��ذ خططها 
االبنية  بتوفير  االس��تثمارية اخلاصة 
ال��ى  ادى  ال��ذي  االم��ر   ، املدرس��ية 
ضيق الق��درة االس��تيعابية لألبنية 
املدرس��ية وارتفاع نس��ب االكتظاظ 
ف��ي الصف��وف الدراس��ية وارتف��اع 
نس��ب امل��دارس ذات ال��دوام املزدوج 
تس��بب  ال��ذي  والثالث��ي)  )الثنائ��ي 
بدوره في تراجع املس��توى التعليمي 
لط��الب التعلي��م الثان��وي وارتف��اع 
نسب الرس��وب والتسرب لعدم توفر 
املناخات الدراسية املالئمة للعملية 

التربوية.
ج��اء ذلك ف��ي تقريره اخل��اص بتقومي 
اداء سياس��ة وزارة التربية في توفير 
االبني��ة املدرس��ية لطلب��ة التعليم 

الثان��وي ف��ي احملافظ��ات كاف��ة عدا 
احملافظات )نينوى، صالح الدين، االنبار 

وكركوك) .
واظهرت نتائج  التقرير ان اس��تمرار 
مش��كلة العج��ز في توفي��ر االبنية 
املدرس��ية يكمن في ضعف متابعة 
وزارة التربي��ة ملراحل تنفيذ مش��اريع 
للس��نوات  االس��تثمارية  اخلط��ط 
)2004-2014) وع��دم دق��ة وكفاي��ة 
االج��راءات املتخذة من قبلها لتنفيذ 
مش��روع ال��وزارة رقم )1) للس��نوات 
)2011-2012)  واخلاص بهدم املدارس 
الطيني��ة واملدارس اآليلة للس��قوط 
وبن��اء مدارس بأس��لوب البناء اجلاهز 

الكونكريتي والتقليدي بدالً عنها.
وقد اوصى الديوان في تقريره بضرورة 
قي��ام وزارة التربي��ة  باالس��تفادة من 
املبال��غ املمول��ة في تنفيذ مش��اريع 
املوازنة االس��تثمارية ، وان يتم اتخاذ 
االج��راءات املطلوب��ة  ف��ي متابع��ة 
املس��توى  ذات  املش��اريع  تنفي��ذ 

املتدن��ي، وقيامه��ا مبفاحت��ة االمان��ة 
العامة جمللس الوزراء لغرض تشكيل 
جلنة على مس��توى رؤس��اء الوزارات 
)التربي��ة ، الصناعة واملعادن واالعمار 
واالسكان) واملدراء العامني للشركات 
العام��ة املتعاقد معه��ا واعضاء من 
وزارت��ي املالية والتخطي��ط واعضاء 
من الدوائر املعنية في االمانة العامة 
جملل��س ال��وزراء لدراس��ة املش��كالت 
واملعوقات اخلاصة مبشروع الوزارة رقم 
)1) وايج��اد احللول احلاس��مة وحتديد 
اجله��ات املس��ؤولة ع��ن التأخ��ر في 
تنفيذ املش��روع ورفعها الى مجلس 
ال��وزراء الس��تحصال املوافق��ة على 
تنفيذها واتخ��اذ االجراءات القانونية 

بصدد من يثبت تقصيره.  
يأت��ي التقري��ر ضم��ن اط��ار خط��ة 
الديوان السنوية لتقييم مدى حتقيق 
االهداف التنموية للوزارات احلكومية 
ومنه��ا وزارة التربية وال��واردة ضمن 
خطة التنمية الوطنية 2014-2010.

في المركز العراقي للتنمية اإلعالمية

مستشارو رئيس الجمهورية يناقشون قانون االنتخابات
ديوان الرقابة يشّخص عجزًا كبيرًا

 في توفير األبنية المدرسية



البصرة - سعدي علي السند:

بحضور الوفد العراقي برئاسة رئيس 
مهندس��ن رياض س��وادي مدير عام 
املوانى ورئيس مهندسن عزيز هاشم 
ش��نيور مع��اون مدي��ر ع��ام املؤان��ى 
والكابنت البحري س��الم جبار حسن 
مدير ميناء ام قصر ورئيس مهندسن 
كرمي حريز مدي��ر التخطيط واملتابعة 
ومتخصصن من الشركة  أقيم مؤمتر 
مارلوك  للنقل البحري واللوجستيات 
بحض��ور أم��ن ع��ام جامع��ة الدول 
العربي��ة ووزير النق��ل املصري.  رئيس 
مهندس��ن رياض س��وادي مدير عام 
املوانئ قال ل���« الصباح اجلديد« بعد 
ع��ودة الوف��د : أقيم املؤمت��ر من قبل 
مركز البحوث واالستش��ارات لقطاع 
النق��ل البحري ومعهد تدريب املوانئ 
بالتعاون  العربية  التابعن لألكادميية 
مع االحتاد الدولي للموانئ ومؤسسة 
موانئ فالينس��يا – اس��بانيا اضافة 
الى هيئة قناة السويس وحتت عنوان 

التكامل العاملي للموانئ .
املؤمت��ر  حض��رت  لق��د  وأوض��ح 
ش��خصيات ومنظمات دولية ومنها 
رئيس��ة اجلامع��ة الدولي��ة البحرية 
الس��يدة كيلوبات��رة دوميبي��ا هنري 
والسفير توماس جوارديا سفير بنما 
في جمهورية مصر العربية والدكتور 
محمد سلطان محافظ االسكندرية 
و الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس 

األكادميية العربية وغيرهم الكثير.
معرض��ا  االجتم��اع  تضم��ن  كم��ا 
للشركات البحرية والهيئات واملوانى 
الدولية وش��ركات القط��اع اخلاص ، 
اضافة الى ان  الوف��د العراقي حضر 

اجتماع احتاد املوانئ العربية .

فتح عطاءات تشغيل رصيف )12( 
النفطي 

بحضور الكابنت عدنان محس��ن بدر 
مع��اون املدير العام للش��ؤون االدارية 
افتتح��ت الش��ركة العام��ة ملوان��ئ 

العراق في مقر الش��ركة على قاعة 
مجل��س االدارة عط��اءات الش��ركات 
املتقدمة للفوز مبناقصة تأهيل وإدارة 
وتش��غيل الرصيف )12( النفطي في 
مين��اء خور الزبير حيث باش��رت جلنة 
الرصيف  لتأهي��ل  العط��اءات  فت��ح 
والت��ي يترأس��ها رئيس املهندس��ن 
رواء عب��د املنع��م واعض��اء جلنته��ا 
بفتح العطاءات بحضور الش��ركات 
املتقدم��ة وس��تقوم جلن��ة بدراس��ة 
م��ن  املتقدم��ة  الع��روض  وحتلي��ل 
الشركات لغرض اختيار اجود وافضل 

تنفي��ذ.  ف��ي  العتماده��ا  الع��روض 
املشروع  ومن اجلدير بالذكر ان موانئ 
الع��راق مس��تمرة بتطوي��ر موانئها 
وجعله��ا موان��ئ جاذبة للش��ركات 
العاملية والوحدات البحرية املتنوعة 

مالكات املوانئ العراقية تقوم 
بتسفني الساحبة العشار

وقامت املالكات الفنية في الش��ركة 
بتس��فن  الع��راق  ملوان��ئ  العام��ة 
الس��احبة العش��ار إلع��ادة اعمارها 
وتأهيله��ا واج��راء التصليحات على 

اجزائها واس��تبدال ماهو غير صالح 
للعم��ل بقطع غيار جدي��دة واصالح 
املمك��ن اصالحه وذل��ك على احلوض 
العائم حطن وقد مت ارساؤها ورفعها 
عليه لغرض الوصول ملناطق حتت املاء 

لشمولها باالعمار.
الزمي��ل امن��ار الصافي مدي��ر عالقات 
واع��الم موان��ئ الع��راق ق��ال :  وهذا 
النهج اجلديد انتهجته موانئ العراق 
باالعتماد على فنيييها وورش��ها في 
اعم��ار الوح��دات البحري��ة العاملة 
فيه��ا لتوفي��ر العمل��ة الصعبة من 

دون اللجوء ال��ى ورش اجنبية إلدامة 
وحداتها البحرية ...ومن اجلدير بالذكر 
ان الس��احبة العش��ار كانت املوانئ 
العراقي��ة ق��د تعاق��دت م��ع ماليزيا 
لبنائه��ا عام 2008 للعمل في املوانئ 
النفطية مع س��احبة اخرى اسمها 

الفيحاء ....
اجتماع جلنة التخلص من الغوارق

واجتمعت جلنة التخلص من الغوارق 
البحري��ة ف��ي املوان��ئ العراقية على 
قاعة الشهيد باسل عبد احلميد في 
مقر الش��ركة بحضور رئيس اللجنة 

املهندس عباس كاظم خلف واعضاء 
جلنته لوضع دراس��ة لعملية انتشال 
ماتبقى من الغوارق البحرية املوجودة 
عل��ى ضفتي بع��ض قنواتنا املالحية 
ألنها تؤثر على البيئة وتشوه املنظر.

املوان��ئ  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر  وم��ن   
العراقية اعلنت في وقت س��ابق خلو 
قناتي خور عب��د اهلل وخور الزبير من 
الغوارق لقيام قس��م اإلنقاذ البحري 
بانتش��ال الغ��وارق ف��ي اخلورين وكل 
مايعوق املالحة في قنواتها وواجهات 

ارصفتها.
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أقيم المؤتمر من 
قبل مركز البحوث 
واالستشارات 
لقطاع النقل البحري 
ومعهد تدريب 
الموانئ التابعين 
لألكاديمية العربية 
بالتعاون مع االتحاد 
الدولي للموانئ 
ومؤسسة موانئ 
فالينسيا – اسبانيا

وفد املوانئ العراقية خالل توقيعه بروتوكوالت تعاون على هامش املؤمتر

بحضور وفد ضّم مدير عام موانئ العراق وعددا من المتخصصين

العراق يشارك في مؤتمر مارلوك بمصر واجتماع اتحاد الموانئ العربية

وزيرة الصحة تبحث افتتاح 
المختبرات التعليمية في 

مدينة الطب 

البتروكيمياوية تسعى 
الى إعادة تشغيل 
مصانع ورق ميسان 

سعاد التميمي*
تدارس��ت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حس��ن مع الدكتور حسن التميمي مدير 
عام دائ��رة مدينة الطب تعزي��ز اخلدمات الطبية 
والعالجية املقدمة الى جرحى القوات املس��لحة 
واحلشد الشعبي املبارك الراقدين في املؤسسات 
الصحية للدائرة ومتابعة ارس��ال الفرق الطبية 
والصحي��ة املتطوعة لتق��دمي اخلدمات الصحية 
ال��ى مقاتلين��ا االبطال ف��ي اخلط��وط االمامية 

للمواجهة مع عصابات داعش االرهابية .
 كما ناقش اللقاء قرب افتتاح اخملتبرات التعليمية 
في الدائرة وحتديد النصف االول من شهر نيسان 
املقبل موعدا الفتتاحها لتقدم خدماته النوعية 
ال��ى املواطن��ن اضافة الى االط��الع على مراحل 
تأهي��ل الطاب��ق الس��ادس ف��ي مستش��فى دار 
التمريض اخلاص ومبا يتناس��ب مع تعزيز اخلدمات 

املقدمة الى املرض.
 وجرى خالل اللقاء الذي حضره الدكتور س��رمد 
خوندة العميد السابق لكلية الطب في جامعة 
بغداد رئيس اجلمعية العراقية للتوليد واالمراض 
النس��ائية توجي��ه الدع��وة الى الوزي��رة الفتتاح 
املؤمت��ر العلمي الدولي ال��ذي تقيمه دائرة مدينة 
الط��ب بالتعاون م��ع اجلمعية في بغ��داد مطلع 
ش��هر نيس��ان املقبل والذي يتضم��ن ورش عمل 
وثماني جلس��ات علمية يناق��ش فيها 17 طبيبا 
اختصاصي��ا بام��راض ال��والدة والنس��ائية م��ن 
بريطانيا وتركيا واالردن ولبنان واس��اتذة الكليات 
الطبي��ة العراقي��ة اخر املس��تجدات والتطورات 
العلمي��ة احلديثة التي طرأت ف��ي مجال الوالدة 

واالمراض النسائية .

*اعالم الصحة 

ايمان سالم* 
تعتزم الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملع��ادن اعادة 
تش��غيل مصانع ورق ميس��ان التابعة لها وذلك 
من خالل اس��تقطاب املس��تثمرين لغرض اعادة 
احلياة الى خطوطها االنتاجي��ة وذلك بتحديثها 
وزيادة طاقاتها االنتاجية بأضافة ماكنات جديدة 

ومتطورة .
وقال الناطق الرس��مي للوزارة عبد الواحد علوان 
الش��مري ان مصنع ورق ميسان يعد من املصانع 
املهمة في صناعة ال��ورق بوصفه امنوذجا النتاج 
خامات ال��ورق اجلاهزة للصناع��ات التكميلية اذ 
يحت��وي على ثالث خط��وط انتاجي��ة النتاج ورق 
اكياس االس��منت والورق املق��وى وكارتون اطباق 
البيض اضاف��ة الى وحدات اخلدم��ات الصناعية 
االخرى كاس��االت املياه ووحدات املعاجلة واملراجل 

البخارية .
واض��اف الش��مري ان املصنع يحت��وي على  عدد 
م��ن املكائن منها ماكنة املق��وى بطاقة انتاجية 
قدرها 18 الف طن وماكنة ورق اكياس االسمنت 
بطاقة 38 الف طن وماكنة اطباق البيض بطاقة 
انتاجية قدرها 33 مليون طبق س��نويا ، مبينا ان 
املصن��ع كان يعمل بطاقة انتاجية تبلغ %35 من 
الطاق��ة التصميمية قبل ع��ام 2003 والتي لم 

تلب كامل احلاجة احمللية في حينه .
واش��ار الش��مري ال��ى ان العديد من الش��ركات 
بحاجة الى هذه املنتجات مثل الش��ركة العامة 
لالس��منت وش��ركة الزيوت النباتي��ة والتي يتم 
تزويده��ا بصنادي��ق كارتوني��ة مق��وى ملف��ردات 
البطاق��ة التمويني��ة فضال عن حاج��ة مصانع 
االدوية والتبوغ ومصافي النفط الى هذه املنتجات 
وكذلك ش��ركات القطاع اخلاص التي ال ميكن ان 
تس��تغني عن املنتج الورقي لكثرة استخداماته 

وتنوعها وتداخلها مع صناعات اخرى .

*اعالم الصناعة

ورشة عمل عن االتصال الحكومي الفّعال واإلعالم المعاصر

متابعة الصباح الجديد: 

جن��ح باحث م��ن جامع��ة كربالء في 
فعال��ة  مختبري��ة  طريق��ة  ايج��اد 
لكش��ف اجلناة في اجلرائم االرهابية 
 )DNA( من خالل نسخ احلمض النووي

خارج النظام احليوي .
وق��ال الباح��ث علي حميد االس��دي 
م��ن كلي��ة الصيدل��ة ان تقني��ة ال� 
بتفاعل  واملعروفة  PCR املستخدمة 
إل��ى  ته��دف  املتسلس��ل  البلم��رة 
تضخيم جزيئ��ات قليلة من احلمض 
الن��ووي  DNAخارج النظ��ام احليوي، 
بعد اس��تخالصه من خاليا أو سوائل 
اجلس��م في مس��رح اجلرمية وبالتالي 
احلص��ول عل��ى كميات كبي��رة منه 
ميك��ن إج��راء التحليل علي��ه، والتي 
بات��ت تلع��ب دوراً هام��اً ف��ي الطب 

اجلنائي والشرعي.
موضح��اً ان تقني��ة تفاع��ل البلمرة 
اثب��ت جدارت��ه ف��ي تع��ن البصمة 
املطل��وب  اجل��ن  وحتدي��د  الوراثي��ة، 
من خلي��ط من اجلين��ات ، في مجال 
واجلنائ��ي وغيرها  الش��رعي  الط��ب 

م��ن التطبيق��ات اخملبري��ة والبحثية 
، مؤك��داً ان نتائ��ج بحث��ه املوس��وم 
حتدي��د عين��ات الدم اخملل��وط بتقنية 
PCR توصل��ت إلى حتديد األس��اليب 
العلمي��ة ملعرف��ة مرتكب��ي حوادث 
التفجي��رات االنتحارية اإلرهابية، من 
خ��الل االث��ر البيولوجي في مس��رح 
اجلرمية، وجعلها في متناول أيدي كل 
من يتعام��ل مع مس��ارح العمليات 
اإلرهابي��ة؛ لتحدي��د مرتكب��ي تل��ك 
احلوادث، من أجل الس��يطرة عليهم 

ودرء عملياتهم املستقبلية.
 PCR حتلي��ل  نتائ��ج  ان  واض��اف   
بادئ��ات  باس��تخدام   ITS ملنطق��ة 
خاصة بالفطريات , أظهرت امكانية 
اكتش��اف ح��االت تفش��ي االمراض 
الفطرية وحتديد الس��الالت الفطرية 
التي تعطي معلوم��ات عن املنطقة 
اجلغرافية ومصدر اإلصابة باستخدام 
عوام��ل ميكروبي��ه، والتح��ري ع��ن 
االصابات الفطرية واالدوية والسموم 
ك��ون الفطري��ات ق��ادرة عل��ى انتاج 
م��واد ايضية والتي بدوره��ا تغير من 
الطبيعة الكيميائية للمادة او تقلل 
من التركيزمما يعطي نتائج مغلوطة 

مهمه في بعض القضايا اجلنائية . 
عل��ى صعي��د اخ��ر نظم��ت جامعة 
كرب��الء بالتع��اون م��ع وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي ورشة عمل 
عن االتصال احلكومي الفعال واالعالم 
املعاصر مبش��اركة اعالم��ي اجلامعة 
ومدراء اع��الم الدوائ��ر احلكومية في 

احملافظة.
وته��دف الورش��ة الت��ي اقيمت حتت 
االتص��ال  تفعي��ل  )الي��ات  ش��عار 
احلكوم��ي واالعالم املعاص��ر( تهدف 
اس��تراتيجية  وتنفي��ذ  وض��ع  ال��ى 
احلكوم��ي,  لالتص��ال  متكامل��ة 
وتشجيع االستخدام األمثل ملهارات 
وأدوات االتص��ال، واقام��ت مختل��ف 
األنش��طة اإلعالمية وتطوي��ر أدوات 
التواصل الفعال مع فئات املتعاملن 
األنش��طة  وتنظيم  وإدارة  واجلمهور، 

اإلعالمية اخملتلفة. 
وناقش��ت الن��دوة على م��دى يومن 
الي��ات بن��اء نظ��ام اتصال��ي يلبن��ي 
احتياجات اجلامعة ويواكب التطورات 
العاملية في هذا اجملال، ويدعم اخلطة 
االس��تراتيجية للحكومة فضالً عن 
التخطي��ط االس��تراتيجي اإلعالمي 

وتطوير القدرات والكفاءات اإلعالمية 
للمشاركن. 

واك��د احملاض��ر الدكت��ور مصطف��ى 
حامد ان الورش والدورات ستس��هم 
اإلعالمي��ة  امله��ارات  تعزي��ز  ف��ي 
واالتصالي��ة لإلعالمي��ن واملعني��ن، 
الفتا الى انه جرى دعوة العاملن في 
االتص��ال احلكومي في دوائ��ر الدولة 
في محافظة كربالء إلشراك املعنن 
ف��ي منظوم��ة االتص��ال احلكوم��ي 
بشكل أكبر على الصعيد االتصالي 
اجلامع��ة  دور  بتعزي��ز  للمس��اهمة 
برام��ج  ولدع��م  باجملتم��ع  الري��ادي 

احلكومة. 
ودعا املش��اركون بالورشة الى ضرورة 
تضافر جميع اجلهود في مؤسس��ات 
الدول��ة لدع��م األولوي��ات الوطنية، 
وتوفير املناخات اإلعالمية واملتطلبات 
األساس��ية ف��ي العم��ل االتصال��ي 
لتحقيق رؤية واهداف االعالم اجلامعي، 
واشراك العاملن باجملال االتصالي في 
الدورات التطويري��ة خاصة املتعلقة 
في كس��ب الراي العام، واليات وطرق 
التعام��ل م��ع االش��اعات املغرض��ة 

والتضليل االعالمي. 

تقرير

جامعة كربالء تتوصل إلى طريقة فّعالة لكشف الجرائم اإلرهابية 

املشاركون في الورشة

بغداد - الصباح الجديد:
بات احلصول على التمويل عبر االدوات 
املالية االس��المية ممكن��ا بعد ان قطع 
البن��ك املرك��زي ش��وطا طوي��ال ف��ي 
املشوار الذي يتناغم مع رغبة املصارف 
االس��المية ومتكنيها من نقل الكتلة 
النقدية املكتنزة من املنازل الى ميدان 
االس��تثمار عبر الصكوك االس��المية 

املضمونة والبعيدة عن اخملاطر. 

تنويع االدوات
مدير عام العملي��ات املالية في البنك 
اعل��ن  محم��د  محم��ود  د.  املرك��زي 
امكانية  اصدار الصكوك االس��المية 
ف��ي جزي��ران املقبل بعد اجن��از اجلوانب 
الفني��ة الصدارها، الفتا الى ان املركزي 
وضم��ن س��تراتيجيته تنوي��ع االدوات 
الصك��وك وفق  واهمه��ا  االس��المية 
الش��ريعة االس��المية والت��ي تتناغم 

ورغبات شريحة واسعة من اجملتمع.
ولفت ال��ى ان هذا التوج��ه متمد في 
مختلف دول العالم وتعتمده مصارف 
كبرى في بريطانيا وماليزيا وغيرها من 
الكت��ل االقتصادية املهم��ة، مبينا انه 
في ماليزيا قيمة الصكوك االسالمية 
تص��ل الى 3 ترلي��ون دوالر وتعمل على 
متويل مش��اريع كبرى في تل��ك البالد، 
موضحا ان الصكوك االسالمية تصدر 
وف��ق الش��ريعة وجتم��ع بن الس��هم 

والسند. 

الكتلة النقدية
وتتطلع املصارف االسالمية الى اصدار 
ادوات جديدة تفعل من نشاطها املالي 
داخل العراق وتدعم االقتصاد الوطني 
م��ن خالله��ا وتص��در لفت��راة زمني��ة 

مختلفة.
واش��ار ال��ى ان املركزي اكم��ل نوع من 
الصكوك االسالمية "شهادات االيداع 
االس��المية" س��يصدر خ��الل حزيران 
املقبل، الفتا الى انها مضمونة ودرجة 
اخملاط��ر فيها صفر باملئ��ة وتعمل على 
ج��ذب الكتل��ة النقدية الكبي��رة الى 
القط��اع املصرف��ي واس��تثمارها مب��ا 

يحقق اجلدوى االقتصادية. 

االمانات والضمان 
اما اخملتص بشان الصيرفة االسالمية 
عل��ي الزيدي فقد اش��ار ال��ى ان درجة 
توفره��ا  الت��ي  والضمان��ات  االم��ان 
حتقق��ه  وم��ا  االس��المية  الصك��وك 
من عائ��د مقب��ول اجتماعي��ا جتعلها 
تس��تقطب رؤوس اموال كبيرة توظف 
في بن��اء االقتصاد الوطن��ي من خالل 
تنفي��ذ مش��اريع كبرى الع��راق بامس 
احلاج��ة له��ا ف��ي جمي��ع القطاعات 
االنتاجي��ة واخلدمي��ة وف��ي مختل��ف 

املدن.
وحت��دث عن خطوات جدي��دة تعتمدها 

بع��ض املص��ارف املتخصص��ة ومنها 
ال��ذي  االس��المي  اجلن��وب  مص��رف 
سيش��رع ال��ى ع��رض منت��ج جدي��د 
باش��راف البن��ك املرك��زي يتمثل ببيع 
الذهب الى مقدار كيلو غرام الى عموم 
املواطنن وبالعملة العراقية وحس��ب 
حاج��ة املواط��ن ك��م يرغب بالش��راء 
وخصصت االموال اللالزمة لها وتكون 
فترة الس��داد بشكل ش��هري لتامن 
حصول دورة لراس املال تضمن ش��مول 
اكب��ر عدد م��ن املواطن��ن، كما يعمل 
على متويل مش��اريع اسكانية وغيرها 
في محاولة لتع��دد االيرادات والدخول 

في ميدان العمل املصرفي احلقيقي. 

رؤوس االموال
الزي��دي ب��ن اهمي��ة االس��تفادة م��ن 
التجارب البريطانية واملاليزية في هذا 
اجلان��ب والتي اثبتت جناحا كبيرا، حيث 
متكن��ت من اس��تقطاب رؤوس االموال 
وتوظيفها خلدمة اقتصاديتها واصحاب 
رؤوس االموال ذاته��م واصبحت هناك 
منفعة متبادل��ة وهذا ما نحتاجه في 

العراق للفترة القادمة. 
واك��د ان املنتج��ات املصرفي��ة االمنة 
التي تعم��ل على نقل الكتلة النقدية 
املكتنزة في املنازل الى اجلهاز املصرفي 
س��تنقل االقتصاد الوطن��ي الى حال 

افضل. 

المركزي يعلن إصدار الصكوك اإلسالمية.. قريبًا

اعالم المحافظة 
بحث محافظ واس��ط املهندس مالك 
خلف وادي الدريعي م��ع وزيرة االعمار 
واالسكان والبلديات واالشغال العامة 
ش��مول مش��اريع احملافظ��ة بالقرض 
البريطان��ي بحض��ور الوكي��ل الفني 
لل��وزارة املهن��دس جاب��ر عب��د خاجي 
،وبرفق��ة عض��وي مجلس  احلس��اني 
احملافظة ،رئيس جلن��ة اخلدمات مهدي 
يون��س عي��ال ،ونائ��ب رئي��س اللجنة 

صاحب اجلليباوي.
وقال الدريع��ي ، ان » الوزيرة اكدت بان 
الوزارة ماضية بتنفيذ املش��اريع التي 
حتتاجه��ا احملافظة،حي��ث مت تخصيص 
) 12( ملي���ار دين��ار لتموي��ل مش��روع 

مج��اري الكوت ،فض��ال عن تخصيص 
)12( ملي���ار دين��ار لتموي��ل مش��روع 
مج��اري الصوي��رة و)10( ملي���ار دينار 
لتموي��ل مش��روع مج��اري احل��ي و)5( 
ملي��ارات دين��ار لتمويل مش��روع م�اء 
الك��وت الكبي����������ر ضمن مبالغ 

القرض البريطاني املمنوح للعراق.
كم��ا اثن��ى احملاف��ظ عل��ى اجله��ود 
املبذول��ة م��ن قبل ال��وزارة ملتابعتها 
ومتويله��ا ملش��اريع احملافظ��ة، عب��ر 
تخصيص املبالغ املطلوبة ، الفتا الى 
ان »هذه اخلطوة التي اتخذتها الوزارة 
ستس��هم بش��كل كبير لتحسن 
باوض��اع  واالرتق��اء  اخلدم��ات  واق��ع 

املواطن .

الوادي يبحث شمول مشاريع 
واسط بالقرض البريطاني 

أخذت باالنتشار في أكبر األسواق العالمية 
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باريس ـ أ ب ف:
رّجح استطالع للرأي نشرت نتائجه امس الثالثاء، 
فوز املرش��ح إميانويل ماك��رون )39 عام��ا( وهزمية 
مرش��حة اليمني املتطرف مارين لوبان، في الدورة 

الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.
وأظهر االس��تطالع الذي أجرته إبس��وس س��وبرا 
س��تيريا إن��ه إذا ما أجري��ت االنتخاب��ات الصيف 
املقبل ستحصل مرشحة اليمني املتطرف مارين 
لوبان على أكبر عدد من األصوات في اجلولة األولى 
بنسبة 25 في املئة مقابل 24 في املئة ملرشح تيار 
الوس��ط ماكرون و18 في املئة للمرش��ح احملافظ 

فرانسوا فيون.
وتوقع االستطالع أن يلحق ماكرون املرشح األوفر 
حظا حس��ب غالبية اس��تطالعات ال��رأي هزمية 
ساحقة مبنافسته لوبان في اجلولة الثانية املقررة 
في الس��ابع من أي��ار بحصوله عل��ى 62 في املئة 

مقابل 38 في املئة ملرشحة اليمني املتطرف.
وقال االستطالع إن ماكرون سيستفيد في اجلولة 
الثانية من أنصار املرشح االشتراكي بينوا هامون 
ال��ذي تتراج��ع حملت��ه االنتخابي��ة إل��ى  مؤخرة 

السباق لالنتخابات الرئاسية.

روما ـ رويترز:
فتح��ت النياب��ة اإليطالي��ة حتقيق��ا بخص��وص 
املنظم��ات التي تعمل على إنق��اذ املهاجرين غير 

الشرعيني في البحر املتوسط.
ونقل��ت قناة »RT«، عن املكت��ب اإلعالمي للنيابة 
اإليطالي��ة، أن األجهزة األمنية تش��تبه في تورط  
بعض األش��خاص في التنسيق مع املهربني جللب 

املهاجرين، حتت غطاء منظمات خيرية.
م��ن جانبهم، نف��ى نش��طاء املنظم��ات اخليرية 
أن تك��ون له��م أي صل��ة مبهرب��ي املهاجرين غير 

الشرعيني.
جتدر اإلشارة إلى أن إنقاذ املهاجرين في مياه البحر 
املتوس��ط، من��ذ العام 2014، لم يب��ق حكرا على 
األجه��زة الدولية فقط، فهن��اك منظمات إغاثة 
خاصة تستأجر سفنا، وهو ما أثار شكوك النيابة 
اإليطالي��ة ف��ي وجود عالق��ة بني ش��ركات تأجير 

السفن ومهربي املهجرين.
وأك��دت النياب��ة اإليطالي��ة أن ذلك س��يكون من 
اختصاص محكمة اجلناي��ات اإليطالية، في حال 

أثبتت التحقيقات التعاون بني هذه األطراف.

بيونغيانغ ـ رويترز:
نقلت ش��بكة »CNN » عن مصادر في البنتاغون 
أن كوريا الشمالية أجرت مرة أخرى اختبارات على 

محرك صواريخ بالستية.
وأفادت املصادر العس��كرية األميركية بأن اختبار 
مح��رك الصواريخ البالس��تي جرى ي��وم اجلمعة 

املاضي، وهو الثالث في األسابيع األخيرة.
بدوره��ا، ذكرت الش��بكة التلفزيوني��ة األمريكية 
أن التقديرات األولية تش��ير إل��ى أن التكنولوجيا 
املستخدمة ميكن أن تس��تخدم في صنع صاروخ 

بالستي عابر للقارات.
وكانت كوريا الش��مالية أعلن��ت، في 18 آذار، أنها 
اختبرت محرك صواريخ جدي��د على األرض، وأكد 
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن التجربة 

كانت ناجحة.
كوري��ا الش��مالية جت��ري اختب��ارا جدي��دا ناجحا 
لصواري��خ بعيدة امل��دى كوريا الش��مالية تختبر 

محركا جديدا لصواريخ بعيدة املدى
واختبرت بيونغ يانغ، مطلع الش��هر اجلاري، أربعة 
صواريخ بالستية دفعة واحدة، سقط ثالثة منها 
في البحر قرب الياب��ان، وظهر عدم جدوى أنظمة 

اإلنذار املبكر املتنوعة.
وعلى الرغم من العقوبات الدولية املفروضة على 
كوريا الش��مالية، إال أن بيون��غ يانغ تواصل تطوير 
برامجها الصاروخية والنووية، مس��تندة في ذلك 

إلى وجود تهديدات من قبل الواليات املتحدة.

استطالع يعزز احتمال 
فوز ماكرون برئاسة فرنسا

إيطاليا تحقق في تورط منظمات 
إنقاذ في تهريب المهاجرين

كوريا الشمالية تسعى للوصول 
بصواريخها إلى الواليات المتحدة

متابعة الصباح الجديد:

أعل��ن مص��در عس��كري ليبي، أن 
الق��وات الليبيَّة متكنت من حتقيق 
م كبير ف��ي محي��ط مدينة  تق��دُّ
درنة، بعد مهاجم��ة مواقع تابعة 
درن��ة،  لق��وات »مجل��س ش��ورى 
والس��يطرة على نق��اط متركزاته 
. وأكد املس��ؤول في سرية املشاة 
األولى صالح العبي��دي، أن القوات 
املس��لحة س��يطرت على مفترق 
بوضحاك القريب من مدينة درنة، 
وذل��ك بع��د تكثي��ف س��الح اجلو 
الليبي ضرباته، على مواقع ونقاط 
تواجد عناصر اجلماعات اإلرهابية، 
في منطقة الظهر احلمر، وأماكن 
أخ��رى في محي��ط املدين��ة، األمر 
ال��ذي فت��ح اجمل��ال أم��ام الق��وات 
البرية م��ن التقدم، وطرد العناصر 

اإلرهابية.
وواصلت طائرات سالح اجلو الليبي 
اس��تهدافها لع��دد م��ن متركزات 
املسلحني في محيط درنة والظهر 
احلمر خالل عدة طلعات ، وتقدمت 
على إثرها قوات اجليش ومتكنت من 
السيطرة على مفترق بوضحاك. 

املدين��ة  ف��ي  مص��ادر  وأك��دت 
تراج��ع عناصر »ش��ورى درنة« بعد 
استهدف طيران سالح اجلو مخازن 
الذخي��رة التابع��ة لهم، مش��يرة 
إلى أن القصف اجل��وي والطلعات 

اليومية ما زالت مستمرة.
اإلعالم��ي جلهاز  املس��ؤول  وأك��د 
البح��ث اجلنائ��ي ببنغ��ازي ولي��د 
العرف��ي ف��ي تصري��ح صحاف��ي، 
مقت��ل خبي��ر املتفج��رات محمد 
البرعص��ي االح��د املاض��ي أثن��اء 
محاولت��ه تفكي��ك لغ��م أرض��ي 

بشارع الشجر مبنطقة القوارشة 
ف��ي مدينة بنغ��ازي. وكان الناطق 
باس��م القوات املس��لحة قد حذر 
في أكث��ر من مناس��بة املواطنني 
ف��ي مناط��ق بوصني��ب وقنفودة 
والقوارش��ة والتي كان��ت تتمركز 
فيه��ا اجلماع��ات املتطرف��ة، م��ن 
العودة إليها قب��ل انتهاء عمليات 
التمش��يط وإزالة املفخخات التي 
خلفتها اجلماعات املسلحة فيها.

وفي موس��كو، أعلن وزير اخلارجية 
أن  الف��روف،  س��يرغي  الروس��ي 
موس��كو تعارض دعم أحد أطراف 

النزاع ف��ي ليبيا وتدع��و إلى دعم 
احلوار الوطن��ي هن��اك، معربًا عن 
ارتياحه ب��أن اجملتم��ع الدولي أدرك 

ذلك. 
وقال الف��روف، ف��ي مؤمتر صحفي 
مش��ترك م��ع نظي��ره اإليطال��ي 
العاصمة  ف��ي  ألفان��و،  أجنيلين��و 
الروسية : »كانت هناك اختالفات 
معين��ة بني الق��وى اخلارجية حول 
دعم األطراف في ليبيا. وروسيا لم 
تش��كك في ذلك أبدا. وكنا ندعو 
دائم��ا إلى ض��رورة إقن��اع الليبيني 
الذي��ن يؤث��رون ف��ي الوض��ع على 

األرض باجللوس حول طاولة واحدة 
للمفاوضات. ونح��ن مرتاحون إلى 

أن فهم ذلك يتوسع«.
وأض��اف أن« موس��كو دع��ت منذ 
أن  إل��ى  الليبي��ة  األزم��ة  بداي��ة 
يق��رر الليبيون بأنفس��هم مصير 
بالده��م«، قائ��ال إن »حتقي��ق ذلك 
يتطل��ب التوق��ف ع��ن تش��جيع 
طرابلس وحتريضه��ا ضد طبرق أو 
العك��س«. وأش��ار الف��روف إلى أن 
روس��يا ترحب بجهود إيطاليا في 

تسوية األزمة الليبية.
م��ن جانب��ه أك��د وزي��ر اخلارجي��ة 

اإليطال��ي أنه »يؤيد ض��رورة احلوار 
الوطني في ليبيا من أجل تسوية 
األزم��ة ف��ي ه��ذا البلد«، مش��يرا 
إلى أن »ب��الده تولي اهتماًما كبيرا 
ملش��كلة تدفق الالجئني من ليبيا 
وقضاي��ا األمن عموم��ا. كما أكد 
ألفانو ضرورة احلف��اظ على وحدة 
أراض��ي ليبيا دون متزي��ق هذا البلد 

العربي«.
 وفي لندن، دع��ا ممثلون عن النواب 
احملافظ��ني ف��ي بريطاني��ا بالدهم 
إلى اإلس��راع في إع��ادة النظر في 
السياس��ة املتبع��ة جت��اه ليبي��ا، 

ومس��اندة القائد الع��ام للجيش 
الوطن��ي الليب��ي املش��ير خليفة 
حفت��ر. وق��ال تقري��ر أع��ده رئيس 
مجلس ح��زب احملافظني لش��ؤون 
الش��رق األوس��ط، لي��و دوكيرتي، 
العم��وم  مجل��س  ف��ي  والنائ��ب 
البريطاني، جواس��ي جوار تينكن، 
ونشر في موقع اجملس اإللكتروني: 
»يتعني على اململكة املتحدة فورا 
إقام��ة اتصاالت مع حفتر، واجليش 
النواب،  ومجل��س  الليبي  الوطني 
ومساندة جهودهم في احلرب ضد 
اجملموعات اإلس��المية شرق البالد. 
والدميقراطية، ميكن  املوحدة  ليبيا 
أن حتقق تقدما إذا اس��تقر الوضع 
هن��اك، واجلي��ش الوطن��ي الليبي 
لي��س إال وس��يلة لتحقي��ق ه��ذا 

الهدف«.
وبحس��ب دوكيرتي وجوار تينكن، 
يتوج��ب عل��ى بريطانيا مس��اندة 
اجلي��ش الوطني الليب��ي من أجل 
»حف��ظ أمن احل��دود الليبي��ة، ما 
يس��مح بوضع حد لتهريب البشر 
عبر املوانئ الليبية«. ويؤكد النائبان 
القضي��ة  ه��ذه  أن  البريطاني��ان 
عاجلة وال حتتمل التأجيل، س��واء 
بالنسبة لوجهة النظر اإلنسانية 
أو متطلب��ات األم��ن، مضيفني أن 
»عل��ى بريطاني��ا أن تعي��د النظر 
ف��ي موقفها من حكوم��ة الوفاق 
الوطني واالعتراف بوجود إمكانيات 
محدودة لديها في احلكم أو حتقيق 
البريطاني  التقرير  األمن«. وأش��ار 
إلى أن حفتر يوجه جهوده لتنفيذ 
مهمة دقيقة تتمثل في االنتصار 
على املقاتلني اإلس��الميني ش��رق 
الب��الد. الفتا في الوقت ذاته إلى أن 
املشير خليفة حفتر »يشتكي من 

قلة األموال«.

واشنطن ـ رويترز:
اإلس��رائيلي  ال��وزراء  رئي��س  ق��ال 
بنيام��ني نتنياهو امس االول االثنني 
إن��ه ملت��زم بالعم��ل م��ع الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترام��ب من أجل 
إح��راز تقدم في جهود الس��الم مع 
الفلسطينيني ومع العالم العربي 

بشكل عام.
وأعل��ن نتنياه��و ذل��ك التعهد في 
كلم��ة ألقاه��ا أمام أكب��ر جماعة 

ضغط أميركية موالية إلس��رائيل 
في وقت تس��عى في��ه إدارة ترامب 
نتنياه��و  حكوم��ة  م��ع  لالتف��اق 
اليميني��ة عل��ى احل��د م��ن البناء 
االس��تيطاني عل��ى أراض يريده��ا 
الفلسطينيون إلقامة دولة عليها 
ف��ي املس��تقبل في إطار مس��عى 
مفاوض��ات  الس��تئناف  أميرك��ي 

السالم املتوقفة منذ فترة طويلة.
لكن نتنياهو الذي حتدث عبر اتصال 

باألقمار الصناعية من القدس جتنب 
أي ذكر للمباحثات احلساس��ة ولم 
يصل إلى حد تأكي��د االلتزام بحل 
الدولت��ني للص��راع الفلس��طيني 

اإلسرائيلي الدائر منذ عقود.
وقال نتنياهو أمام املؤمتر الس��نوي 
للجنة الش��ؤون العامة األميركية 
»إس��رائيل  )ايب��اك(  اإلس��رائيلية 
ملتزمة بالعمل مع الرئيس ترامب 
عل��ى إح��راز تقدم في الس��الم مع 

الفلسطينيني ومع جميع جيراننا 
العرب.«

يعت��رف  ب��أن  لكن��ه ك��رر طلب��ه 
الفلس��طينيون بإس��رائيل كدولة 

يهودية وهو ما يرفضونه.
وأش��اد نتنياهو بترامب الذي أرسى 
حالة أكثر إيجابية في التعامل مع 
إس��رائيل من س��لفه الدميقراطي 
باراك أوباما ال��ذي كثيرا ما تصادم 

مع الزعيم اإلسرائيلي.

وش��كر نتنياهو الرئيس اجلمهوري 
اجلدي��د عل��ى طل��ب ف��ي املوازن��ة 
األخي��رة  الفت��رة  ف��ي  األمريكي��ة 
»يبقي على املساعدات العسكرية 
وأب��دى ثقته  إلس��رائيل كامل��ة.« 
كذل��ك ف��ي الش��راكة األمريكية 
اإلس��رائيلية من أجل منع طهران 
من تطوير س��الح نووي في أعقاب 
االتف��اق النووي املبرم عام 2015 مع 
قوى عاملية وعلى »مواجهة عدوان 

إيران على املنطقة«.
وفي كلم��ة أمام أيباك الحقا امس 
االول االثنني تعه��دت نيكي هيلي 
س��فيرة الواليات املتحدة لدى األمم 
املتح��دة بأن إدارة ترامب س��تراقب 
إي��ران »مث��ل الصق��ر« للتأكد من 

التزامها باالتفاق النووي.
ويعارض نتنياهو االتفاق الذي منح 
طه��ران إعف��اء م��ن عقوب��ات في 
مقابل قيود على برنامجها النووي.

عمان ـ أ ب ف:
تبنى وزراء خارجية الدول العربية 
مشروع قرار تقدمت به السلطة 
الوطني��ة الفلس��طينية يؤك��د 
عل��ى ح��ل الدولتني في تس��وية 
النزاع االسرائيلي- الفلسطيني، 
حس��بما افاد مصدر دبلوماسي 

عربي امس الثالثاء.
وق��ال املص��در الذي فض��ل عدم 
لوكالة  الكش��ف ع��ن هويت��ه، 
فران��س ب��رس ان »ال��وزراء العرب 
اجتماعاتهم  ف��ي خت��ام  تبن��وا 

ق��رار  مش��روع  االثن��ني  مس��اء 
تقدمت به دولة فلس��طني يؤكد 

على التمسك بحل الدولتني«.
ال��ذي  الق��رار،  وين��ص مش��روع 
اطلعت عليه وكالة فرانس برس 
عل��ى »إع��ادة التأكي��د على حق 
دولة فلس��طني بالس��يادة على 
كاف��ة االراض��ي الفلس��طينية 
فيه��ا  مب��ا   ،1967 ع��ام  احملتل��ة 
القدس الشرقية ومجالها اجلوي 
االقليمية وحدودها مع  ومياهها 

دول اجلوار«.

ويدين القرار »سياس��ة احلكومة 
االسرائيلية الهادفة الى القضاء 
على حل الدولتني« ويدعو »جميع 
الدول التي تؤيد حل الدولتني ولم 
تعترف بدولة فلس��طني السيما 
الدول دائمة العضوية في مجلس 
االم��ن ودول االحت��اد االوروبي الى 
سرعة االعتراف بدولة فلسطني 
كمساهمة لتحقيق السالم من 

خالل حل الدولتني«.
ويطال��ب الق��رار جمي��ع ال��دول 
»االلت��زام بقراري مجل��س االمن 

اللذي��ن   1980 لع��ام  و478   476
االس��رائيلي  القان��ون  يعتب��ران 
بضم الق��دس الش��رقية احملتلة 
الغيا وباطال وعدم انش��اء بعثات 
دبلوماسية في مدينة القدس او 

نقل تلك البعثات اليها«.
»متك��ني  عل��ى  الق��رار  ويؤك��د 
الشعب الفلسطيني من ممارسة 
حقوقه غير القابلة للتصرف، مبا 
فيها ح��ق تقرير املصي��ر واقامة 
دول فلس��طني املستقلة كاملة 
الس��يادة واط��الق س��راح جميع 

االحتالل  االس��رى م��ن س��جون 
االسرائيلي وحل قضية الالجئني 

الفلسطينيني«.
وكان أم��ني ع��ام جامع��ة الدول 
العربي��ة احم��د اب��و الغيط أكد 
ف��ي كلمت��ه االفتتاحي��ة االثنني 
ان »االجم��اع الدول��ي عل��ى حل 

الدولتني واضح وراسخ«.
وفي منتصف شباط املاضي، قال 
الرئيس االميرك��ي دونالد ترامب 
ان ح��ل الدولتني ليس الس��بيل 
الوحي��د النهاء الن��زاع، الفتا الى 

أنه منفتح على خيارات بديلة إذا 
كانت تؤدي الى السالم.

وخ��الل زيارت��ه للقاهرة الش��هر 
املاضي، اعتبر االم��ني العام لالمم 
املتح��دة انطوني��و غوتيريش انه 
»ينبغي عمل كل شيء للحفاظ 
عل��ى حل الدولتني بني اس��رائيل 

والفلسطينيني«.
ومتث��ل الدول ال���22 االعضاء في 
اجلامعة العربية في هذه القمة، 
باس��تثناء س��وريا الت��ي علقت 

اجلامعة عضويتها العام 2011.

نتنياهو يتعهد بالعمل مع ترامب بشأن جهود السالم

وزراء الخارجية العرب يتبنون مشروع قرار فلسطيني يتمسك بحل الدولتين

الفروف يبلغ نظيره اإليطالي ترحيب موسكو بجهود روما في تسوية األزمة

م في محيـط درنة  ـة تتقـدَّ القـّوات الليبيَّ
بدعم من سالح الجو وتسيطر على »بوضحاك«

واصلت طائرات سالح 
الجو الليبي استهدافها 

لعدد من تمركزات 
المسلحين في محيط 
درنة والظهر الحمر 

خالل عدة طلعات ، 
وتقدمت على إثرها 

قوات الجيش وتمكنت 
من السيطرة على 

مفترق بوضحاك

القوات احلكومية الليبية

تقـرير

واشنطن ـ وكاالت: 

طال��ب مجل��س الش��يوخ األميرك��ي، 
باس��تجواب كبي��ر مستش��اري البيت 
األبيض جاريد كوشنر، زوج ابنة الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب، ح��ول عقد 
لقاءات مع ش��خصيات روسية مقربة 

من الرئيس الروسي فالدميير بوتني. 
وأكدت الناطقة باس��م البيت األبيض، 
هوب هيك��س، حص��ول مجموعة من 
االجتماع��ات ب��ني أعض��اء ف��ي حملة 
ترام��ب وال��روس، قائل��ة ف��ي مقابلة: 
ان��ه لم تتم مناقش��ة أي نتيجة لهذه 

االجتماعات.
وكان��ت صحيف��ة »ذا تامي��ز« حاول��ت 
التوصل مع غوركوف، الذي كان يشغل 
سابقا منصب نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة »س��بيربنك«، أكبر بنك روسي 
ممل��وك للدولة، للحص��ول على تعليق 
بشان اللقاءات التي عقدت مع كوشنر. 
وتبذل إدارة ترامب قصارى جهدها لكي 

تنأى بنفسها عن املنتسبني السابقني 
إليه��ا ف��ي مواجهة حتقيق��ات مكتب 
التحقيقات الفيدرالي في ما إذا كانت 

هناك صالت بني حملة ترامب وروسيا.
وكان أعض��اء فريق االنتقال الرئاس��ي 
لترام��ب، يلتق��ى بش��كل روتين��ي مع 
مس��ؤولني أجانب، وال يوجد أي ش��يء 
غير الئق في حد ذاته بشأن اجللوس مع 
السفير الروسي. كما كان جزء من دور 
كوشنر خالل احلملة وعملية االنتقال، 
للحكوم��ات  رئيس��ية  قن��اة  مبثاب��ة 
واملس��ؤولني األجانب، وقالت الس��يدة 
هيك��س أنه اجتمع مع العش��رات من 
املس��ؤولني من مجموعة واس��عة من 

البلدان.
أن كوش��نر كان مس��تعدا  وأضاف��ت 
للحديث مع محققي مجلس الشيوخ 
كيس��لياك  م��ع  االجتماع��ات  ع��ن 
واملصرفي، قائلة: »إنه ال يحاول إخفاء أي 
شيء ويريد أن يكون شفاًفا«. ومع ذلك، 
فإن االجتماعات التي تعقد بني شركاء 
ترامب واملسؤولني الروس أو غيرهم ممن 
لديهم عالق��ة بالرئيس بوتني أصبحت 

اآلن موض��ع اهتمام متزاي��د من جانب 
العدي��د من جل��ان الكونغ��رس وجبهة 

التحرير االحتادية.
ويحاول احملققون حتدي��د نطاق التدخل 
الروس��ي في االنتخاب��ات والروابط بني 
الروس وأي ش��خص له عالقة بالرئيس 
ترامب. ومن شأن قرار مجلس الشيوخ 
باس��تجواب كوش��نر أن يجعله أقرب 
ش��خص إل��ى الرئيس يتم اس��تدعاؤه 
في أي من التحقيقات الس��ابقة، وهو 
الوحي��د ال��ذي يخدم حاليا ف��ي البيت 

األبيض.
ورف��ض مكت��ب التحقي��ق الفيدرالي 
التعلي��ق عل��ى وج��ود اتهام��ات ض��د 
كوش��نر، مؤك��ًدا أن��ه ليس هن��اك ما 
يدل على أن كوش��نر هو محور حتقيق. 
وقال��ت الس��يدة هيك��س ان مكت��ب 
التحقي��ق الفيدرال��ي لم يس��تجوبه. 
وقد أثبتت اتصاالت الس��يد كيسلياك 
م��ع مس��ؤولي إدارة ترامب إش��كالية: 
فق��د أطل��ق الس��يد فلني عل��ى نائب 
الرئي��س ماي��ك بين��س مضل��ال ح��ول 
طبيع��ة احملادث��ات الت��ي أجراه��ا م��ع 

املبعوث الروسي، مدعيا أنه لم يناقش 
العقوبات املفروضة على روسيا.

وقال��ت هيك��س إن االجتماع��ات التي 
عقدها كوش��نر مع كيس��لياك جرت 
في كانون األول أثناء املرحلة االنتقالية. 
وحض��ر كوش��نر االجتم��اع األول م��ع 
كيس��لياك الستكش��اف م��ا إذا كان 
ميكن إنشاء قناة بني احلكومة الروسية 
واإلدارة األميركي��ة املقبل��ة لتحس��ني 
العالقات بني الواليات املتحدة وروس��يا. 
كما بحثا كيف ميكن للواليات املتحدة 
وروسيا التعاون في القضايا املشتركة 
في الش��رق األوس��ط، وهي منطقة مت 
تعيني كوشنر لتولي زمام األمور فيها.

ويُق��ال إن الرئيس التنفي��ذي ألبل تيم 
ك��وك، ومؤس��س ميكروس��وفت بيل 

غايتس سوف يساعدان الفريق.
للصح��ف  س��نة،   36 كوش��نر،  ق��ال 
إن »الوالي��ات املتح��دة ينبغ��ي أن تُدار 

كشركة أمريكية كبرى«.
ويعمل جاريد كوش��نر في االس��تثمار 
العق��اري واإلع��الم، وه��و زوج إيفان��كا 

ترامب.

حصول مجموعة من االجتماعات بين أعضاء في حملة الرئيس األميركي وموسكو

مجلس الشيوخ األميركي يطالب باستجواب صهر ترامب حول لقاءات عقدها مع الروس
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

انخفضت مبيعات البنك املركزي 
في م��زاد بي��ع العمل��ة األجنبية 
أمس الثالثاء إلى 125 مليون دوالر 
بعد أن باع يوم األثنني 162 مليون 

دوالر.
وذكر بيان للبنك، إن »حجم املبلغ 
املباع أمس بل��غ 125مليوناً، و278 
ال��ف دوالر، بس��عر ص��رف 1182 
دين��ارا في مقابل ال��دوالر الواحد، 
ومبشاركة 22 مصرفاً و11 شركة 

للتحويل املالي«.
وأوض��ح البي��ان، أن »بي��ع املبالغ 
احملول��ة حلس��ابات املص��ارف ف��ي 
اخل��ارج، وكذل��ك البي��ع النق��دي 

بسعر 1190 ديناراً لكل دوالر«.
وكان البن��ك املرك��زي اتخ��ذ منذ 
س��نوات، ضمن ملخص عن أدوات 
سياس��ة البن��ك، العم��ل بأدوات 
فاعلة ومؤثرة في س��وق السيولة 
النقد األساس، من بينها تنظيم 
م��زادات العمل��ة األجنبية وفيها 
يش��تري ال��دوالر أو يبيع��ه، م��ن 

السوق أو إليها. 
وكش��ف أن مبيعاته م��ن الدوالر 
للمصارف »بلغت 33 ملياراً و523 
مليون��اً و710 آالف دوالر خالل عام 

.»2016
وأش��ار في بيان صحاف��ي، إلى أن 
ه��ذه الكمي��ة »انخفض��ت عما 
كان��ت علي��ه ع��ام 2015، وبلغت 
املبيع��ات فيه��ا 44 ملي��اراً و147 
مليون��اً و 223 أل��ف دوالر، وبذلك 
يك��ون املرك��زي العراق��ي خفض 
نح��و 11 ملي��ار دوالر من مبيعاته 
املاض��ي  الع��ام  خ��الل  للعمل��ة 

مقارنة بالعام السابق«.
لرئي��س  املال��ي  وكان املستش��ار 
ال��وزراء مظه��ر محم��د صال��ح، 
أوضح أن »تراج��ع مبيعات البنك 
املرك��زي العراق��ي م��ن العمل��ة 

الصعبة ناجم ع��ن تدّني الطلب 
الكلي على السلع االستهالكية، 
ال س��يما منها املعم��رة، وبالتالي 

تراجع استيرادها«. 
وأشار إلى أن »الطاقة االستيرادية 
اليوم أقل من ع��ام 2013«، معلناً 
أن »البن��ك املركزي يبي��ع العملة 
الصعب��ة عل��ى وفق السياس��ة 
النقدية التي حتقق استقرار سعر 

الصرف«. 
وع��ّد أن »الطل��ب عل��ى الس��لع 
يس��جل انكماش��اً أدى بدوره إلى 
انخف��اض الطل��ب عل��ى العملة 

األجنبية«.
ورأى صال��ح أن تقّل��ص مبيع��ات 

البنك املركزي من الدوالر »طبيعي 
نتيجة الظ��روف االقتصادية التي 
مي��ّر فيه��ا الع��راق، وال تداعي��ات 
س��لبية ح��ادة ل��ه، كم��ا يعتقد 
أنه��ا »ظاه��رة  رأى  إذ  البع��ض«. 
طبيعي��ة تتناس��ب م��ع الظرف 
االقتص��ادي، خصوص��اً أن مخزون 
السلع املعمرة يكفي العراق ملدة 

تصل إلى ثالث سنوات«.
والح��ظ خب��راء اقتصادي��ون، أن 
البن��ك املرك��زي العراق��ي ف��ي 
األش��هر األخيرة لم يلبي جميع 
الطلب��ات الت��ي تأتيه م��ن مزاد 
العملة وفق سياسته النقدية، 
املس��تمرة  املطالب��ات  نتيج��ة 

بتحجيم مبيعات الدوالر. 
مبيع��ات  انخف��اض  أن  وقال��وا 
العمل��ة  م��ن  املرك��زي  البن��ك 

األجنبية »يؤثر في االستيراد«. 
الواردات  »تشجيع  وحّضوا على 
الشركات  التي تخدم  اإلنتاجية 
الي��د  وتش��جع  الصناعي��ة 
الوطنية،  امل��وارد  العاملة وتعزز 
والبضائ��ع  الس��لع  م��ن  ب��دالً 

االستهالكية«.
على صعيد آخر، كش��ف سوق 
الع��راق ل��أوراق املالي��ة، أم��س 
الثالث��اء، ع��ن حج��م االس��هم 
املتداولة التي جتاوزت 870 مليون 
س��هم وبقيمة ناه��زت ال� 600 

مليون دينار.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه 
أحم��د عبد الس��الم في حديث 
صحافي، أمس، أن »السوق تداول 
بقيم��ة  س��هم   876,637,589
بلغ��ت 624,919,709 دينار«، في 
 ISX حني »اغلق مؤشر االسعار
60 في جلسة أمس على 673.24 
نقطة منخفضا بنسبة 1.06% 
عن اغالقه في اجللسة السابقة 

البالغ 680.48 نقطة«.
وأكد عبد الس��الم، أن »الس��وق 
تداول اسهم 30 شركة من اصل 
97 ش��ركة مدرجة في الس��وق 
ف��ي حني ال يزال عدد الش��ركات 

املتوقفة بق��رار من هيئة االوراق 
املالية لعدم التزامها بتعليمات 

االفصاح املالي 15 شركة«.
وبني، أن »عدد االسهم املشتراة 
من املس��تثمرين غير العراقيني 
بلغ 12,185 مليون سهم بقيمة 
بلغ��ت 28,930 ملي��ون دينار من 
خ��الل تنفي��ذ 18 صفق��ة على 
اسهم ش��ركتني فيما بلغ عدد 
االسهم املباعة من املستثمرين 
غير العراقي��ني 103,695 مليون 
س��هم بقيمة بلغ��ت 117,750 
ملي��ون دين��ار من خ��الل تنفيذ 
 4 اس��هم  عل��ى  صفق��ة   48

شركات«.

إحالة الطريق الدولي بين بغداد وعمان لالستثمار

قطر ستستثمر 6 مليارات دوالر في بريطانيا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ام��س  ال��وزراء،  مجل��س  ص��وت 
الثالثاء، على البدء بإحالة مشروع 
أنب��وب تصدي��ر النفط اخل��ام عبر 
مين��اء العقبة النج��ف – العقبة 
- ف��ي األردن، فيم��ا وج��ه بص��رف 

مستحقات املقاولني املتأخرة فوراً.
وذك��ر مكت��ب اإلعالمي ف��ي بيان 
صحاف��ي، أن »مجلس الوزراء عقد 
جلس��ته االعتيادي��ة الي��وم أمس 
الثالث��اء برئاس��ة حي��در العبادي«، 
مبينا أن »اجللسة شهدت التوجيه 

املقاول��ني  مس��تحقات  بص��رف 
املتأخ��رة ف��وراً بع��د أن أجن��ز ديوان 
الرقابة املالية االحتادية تدقيق تلك 
املس��تحقات وفقاً ملا ورد مبضمون 

قرار مجلس الوزراء رقم 161«.
وأض��اف، »كما مت أيض��اً التصويت 

على البدء بإجراءات اإلحالة بشأن 
مش��روع أنب��وب تصدي��ر النف��ط 
اخلام عبر مين��اء العقبة النجف � 

العقبة- في األردن«.
واطلع العب��ادي، وفقاً للبيان، على 
»عرض شامل ملشاريع املاء واجملاري 

وأولويات اجنازها، بعد توجيه رئيس 
الوزراء بإكمال املش��اريع الضرورية 
والس��تراتيجية لتق��دمي اخلدم��ات 
للمواطن��ني والبال��غ عدده��ا 100 
مش��روع، بالرغ��م م��ن الضائق��ة 
املالي��ة«. ووج��ه مجل��س ال��وزراء، 

الرابط  الدول��ي  الطريق  ب�«تأم��ني 
من بغداد ال��ى احلدود األردنية، بعد 
دراسة اجلدوى االقتصادية والفنية 
لبن��اء املنفذ احلدودي ف��ي طريبيل 
كج��زء متم��م ملش��روع الطري��ق 

الدولي بغداد طريبيل«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال عبد اهلل بن ناصر بن خليفة 
آل ثان��ي رئيس وزراء قطر إن بالده 
تعتزم استثمار 5 مليارات جنيه 
إسترليني 6.29 مليار دوالر خالل 
الس��نوات اخلم��س القادمة في 

بريطانيا.

وأض��اف قائ��ال ف��ي بي��ان، خالل 
مؤمت��ر اس��تثماري يش��ارك فيه 
أكث��ر من 400 من ق��ادة األعمال 
ف��ي  والقطري��ني  البريطاني��ني 
لن��دن:  البريطاني��ة  العاصم��ة 
بريطاني��ا  ف��ي  »اس��تثماراتنا 
س��تركز عل��ى الطاق��ة والبنية 

واخلدمات  والعق��ارات  التحتي��ة 
والقطاعات األخرى«.

اهلل  عب��د  الش��يخ  وتاب�����ع 
قائ��ال: »ل��و نظ��رمت مل��ا أجنزن��اه 
هن��ا، فس��تجدون كل األط��راف 

مستفيدة«.
البريطاني  التجارة  وزير  ويشارك 

ليام فوكس في هذا املؤمتر والذي 
س��ينتقل الثالث��اء إل��ى مدينة 
برمنغهام في وس��ط اجنلترا في 

يومه الثاني واألخير.
يظه��ر  ألن  فوك��س  ويتطل��ع 
للعال��م أن بريطاني��ا منفتح��ة 
عل��ى التج��ارة واألعم��ال رغ��م 

األوروبي،  خروجه��ا م��ن االحت��اد 
مش��يرا إلى أن قطر متثل شريكا 
جتاري��ا مثاليا ملا بع��د اخلروج من 

االحتاد األوروبي.
يذكر أن قطر تس��تثمر بالفعل 
جني��ه  ملي��ار   40 م��ن  أكث��ر 
اس��ترليني في بريطانيا تشمل 

ملكية أطول مبن��ى في لندن » 
الش��ارد« ومبان��ي كان��اري وورف 

ومتاجر هارودز والقرية األوملبية.
كما تعتزم قطر حتويل السفارة 
األميركي��ة احلالية في لندن إلى 
فن��دق فاخ��ر بع��د انتقالها إلى 

مقرها اجلديد.

»األوراق المالية«: تداول 870 مليون سهم

تراجع مبيعات المركزي إلى 125 مليون دوالر

كان البنك المركزي 
اتخذ منذ سنوات، 
ضمن ملخص عن 
أدوات سياسة البنك، 
العمل بأدوات فاعلة 
ومؤثرة في سوق 
السيولة النقد األساس، 
من بينها تنظيم 
مزادات العملة األجنبية 
وفيها يشتري الدوالر 
أو يبيعه، من السوق أو 
إليها

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة النفط، أمس الثالثاء، عن اطفاءها 
آخر آبار للنفط في حقل القيارة، مشيرة الى ان 
38 بئرا كانت قد تضررت من قبل »داعش«واندالع 

احلرائق في 18 بئرا.
وق��ال وزير النف��ط جبار علي اللعيب��ي في بيان 
صحاف��ي، ان »امل��الكات الفني��ة والهندس��ية 
واجله��ات الس��اندة ف��ي الش��ركات النفطي��ة 
والدف��اع املدني واجلهد العس��كري، متكنت من 
اطف��اء البئر رقم 42 في حقل القيارة مبحافظة 
نينوى والسيطرة عليه بشكل كامل«، مبينا ان 
»البئر يعد آخر اآلبار املشتعلة في حقل القيارة 

النفطي شمال البالد«.
واض��اف اللعيب��ي ان »امل��الكات الوطنية اثبتت 
جدارته��ا في التعامل مع حرائ��ق االبار املعقدة 
بحرفية كبيرة«، مش��يرا ال��ى ان »هذه املالكات 
متكنت من اطفاء حرائق االبار املش��تعلة بوقت 
قياس��ي وباالعتماد عل��ى االمكاني��ات املتاحة 
واملتوف��رة وب��دون االس��تعانة بش��ركات عاملية 
مما وف��ر للخزين��ة االحتادية املاليني م��ن العملة 

الصعبة«.
واك��د اللعيبي »حرص الوزارة على االس��راع في 
تطوي��ر وتاهي��ل حق��ل القيارة ووض��ع اخلطط 

الالزمة لذلك«.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت األس��هم األوروبية في التعامالت املبكرة 
أمس الثالثاء بفضل نتائج إيجابية وإبرام صفقات 
مع تعافي األسواق من االجتاه النزولي في اجللسة 

السابقة بسبب ضعف الثقة.
وصعد املؤش��ر س��توكس 600 لأسهم األوروبية 
0.4 ف��ي املئ��ة، وكان ألس��هم البن��وك وامل��وارد 

األساسية الفضل األكبر في املكاسب.
وسجلت ش��ركة ولس��يلي لتوريد مس��تلزمات 
التدفئ��ة واألدوات الصحي��ة أكب��ر مكاس��ب في 
أوروبا وزادت س��بعة في املئة بع��د أن أعلنت زيادة 
أرباح الرب��ع األول 25 في املئة بدعم من النمو في 

الواليات املتحدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اس��تقرت أس��عار الذهب أمس الثالثاء مع ترقب 
مس��تثمرين ما إذا كان الرئي��س األميركي دونالد 
ترام��ب س��يتمكن م��ن تنفي��ذ ما تعه��د به من 
خفض للضرائ��ب وإنفاق على البنية التحتية مع 
ارتفاع ال��دوالر قليال من أقل مس��توياته في عدة 

شهور.
ولم يطرأ تغي��ر يذكر على س��عر الذهب الفوري 
عند 1253.83 دوالر لأوقية األونصة بعد أن المس 
أعلى مس��توى في ش��هر عند 1261.03 دوالر في 

اليوم السابق.
ون��زل الذهب ف��ي التعامالت اآلجلة ف��ي الواليات 

املتحدة 0.2 في املئة إلي 1253.60 نقطة.
وق��ال دانيي��ل هاينس احملل��ل في اي��ه.ان.زد »بدأت 
االس��واق تس��تقر بعد ان بدا أن ح��دة اخملاوف من 
تداعيات فش��ل مش��روع قانون الرعاية الصحية 

في الواليات املتحدة هدأت إلى حد ما.
»من املرجح أن نرى استقرارا في أسعار الذهب في 
الوقت احلالي حلني يك��ون هناك وضوح أكثر قليال 
بش��أن سياس��ات ترامب األخرى السيما مشروع 

قانون الضرائب«.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى نزلت الفضة 
0.2 في املئة إلى 18.03 دوالر لأوقية. وفي اجللسة 
الس��ابقة المس��ت الفضة أعلى مس��توى منذ 

الثاني من آذار عند 18.12 دوالر.
وصع��د البالت��ني 0.5 ف��ي املئة إل��ى 967.90 دوالر 
لأوقية وكان قد سجل يوم االثنني أعلى مستوى 

منذ السادس من آذار عند 982.60 دوالر.

إطفاء آخر آبار حقل 
القّيارة

تعافي األسهم األوروبية

الذهب عند 1253 
دوالر لألوقية

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

ارتفعت أسعار النفط، أمس الثالثاء، 
في آسيا مستفيدة من تراجع سعر 
ال��دوالر وع��ودة التف��اؤل ف��ي متديد 
العم��ل باتفاق خف��ض االنتاج الذي 

قررته دول منتجة عدة.
وارتفع س��عر برميل النفط اخلفيف 
اليت س��ويت كرود املرجع األميركي 
للخام تس��ليم أيار 24 س��نتا ليبلغ 
47,97 دوالرا في املبادالت االلكترونية 

في آسيا.
كما ربح سعر برميل برنت نفط بحر 
الش��مال املرجعي األوروبي تس��ليم 

أيار 19 سنتا الى 50,94 دوالرا.
ال��ى ذلك، زادت أس��عار النفط أمس 
بفضل انخفاض ال��دوالر واضطراب 
اإلمدادات في ليبيا وأحدث تصريحات 
صادرة عن مس��ؤولني تش��ير إلى أن 
أوبك رمبا مت��دد اتفاقها خلفض إنتاج 

النفط العاملي.
لكن العق��ود اآلجلة للنفط مازالت 
واقع��ة حتت ضغوط نزولية بس��بب 
انتع��اش إنت��اج النف��ط الصخ��ري 

األميركي والتوقع��ات بأن مخزونات 
اخل��ام األميركية قد ترتفع مرة أخرى 
مما يب��رز اس��تمرار تخم��ة املعروض 
العاملي التي أثرت سلبا على األسعار 

ملدة ثالث سنوات.
وزادت أس��عار العق��ود اآلجل��ة خلام 
القي��اس العاملي مزي��ج برنت ألقرب 
شهر اس��تحقاق 48 س��نتا مقارنة 
مع إغالق اجللس��ة السابقة لتصل 

إلى 51.23 للبرميل.
وفي الواليات املتحدة ارتفعت العقود 
اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط 

48 سنتا إلى 48.21 دوالر للبرميل.
ويق��ول متعامل��ون إن خ��ام برن��ت 
ارتفع بعد اختبار مس��توى 50 دوالرا 
للبرميل يوم االثنني. ويدعم انخفاض 
ال��دوالر العق��ود اآلجل��ة للخ��ام مما 
قد يجذب املس��تثمرين إلى أس��واق 
السلع األولية األكثر أمانا في الوقت 
الذي يصبح فيه النفط أقل تكلفة 
للدول التي تس��تخدم عمالت أخرى 

بخالف الدوالر.
طفيف��ة  بوتي��رة  ال��دوالر  وارتف��ع 
مقابل س��لة من العمالت الرئيسة 
أم��س لكنه يظ��ل عند مس��تويات 

لم يش��هدها من��ذ تش��رين الثاني 
املاضي.

وقف��ز خام��ا برن��ت وغرب تكس��اس 

الوس��يط م��ا يزي��د على 20 س��نتا 
للبرميل بعدما تبني أن إنتاج ليبيا من 
النفط هبط بنحو الثلث تقريبا أو ما 

يعادل 252 ألف برميل يوميا بس��بب 
تعطيل فصائل مس��لحة اإلنتاج في 

حقلي نفط الشرارة والوفاء.

وارتف��ع برنت وخ��ام غرب تكس��اس 
بعدم��ا قال وزير النفط اإليراني بيجن 
زنغنه إن من املرجح متديد اتفاق عاملي 
لتقلي��ص إنتاج النف��ط بني منظمة 
البلدان املصدرة للبت��رول أوبك وكبار 

املنتجني غير األعضاء في املنظمة.
ف��ي الش��أن ذات��ه، قال مص��در في 
املؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا 
ي��وم الثالث��اء إن فصائ��ل مس��لحة 
أوقف��ت اإلنت��اج بحقل��ي الش��رارة 
والوف��اء مما قلص اإلنت��اج بواقع 252 

ألف برميل يوميا.
وأض��اف املص��در أن حقل الش��رارة، 
ال��ذي ينتج نح��و 220 أل��ف برميل 
يومي��ا، مغل��ق منذ ي��وم االثنني في 
حني توقف اإلنتاج ف��ي حقل الوفاء 

في اليوم السابق.
على صعي��د متصل، قالت ش��ركة 
أبوظب��ي الوطنية للطاق��ة )أدنوك( 
اإلماراتية أمس الثالثاء إنها أخطرت 
مخصص��ات  بخف��ض  عمالءه��ا 
النفط في أيار متشيا مع اتفاق أوبك 

لتقليص إمدادات النفط.
وأبلغ��ت أدنوك عمالءها في رس��الة 
بتاري��خ 28 آذار أن إم��دادات خام��ي 

خفضه��ا  س��يجرى  وداس  مرب��ان 
سبعة في املئة.

وبخصوص متديد اتفاق جتميد االنتاج 
في أوبك وخارجه��ا، قال وزير النفط 
للصحفيني  زنغن��ه  بيجن  اإليران��ي 
أم��س الثالثاء إن »م��ن املرجح متديد 
اتفاق عاملي لتقلي��ص إنتاج النفط 
لكنه بحاجة ملناقش��ة مستفيضة 

أوال«.
وقال زنغنه الذي يزور موسكو »يبدو 
أن معظم ال��دول األعضاء في أوبك 
وغير األعضاء بها سيمددون العمل 
باالتفاق لكن هناك حاجة للوقت من 
أجل تقييم املوقف وإجراء اجتماعات 

مباشرة ومباحثات مع آخرين«.
وردا عل��ى س��ؤال حول م��ا إذا كانت 
إيران مس��تعدة لتخفي��ض إنتاجها 
مبوج��ب التمديد احملتم��ل قال زنغنه 
»أعتق��د أن م��ن الض��روري أن يلتزم 

جميع األعضاء بتعهداتهم«.
وأض��اف أن إنت��اج بالده م��ن النفط 
حالي��ا يقترب م��ن 3.8 مليون برميل 
يوميا. ويشارك زنغنة في وفد يقوده 
الرئي��س اإليراني حس��ن روحاني في 

زيارة ملوسكو يومي 27 و28 آذار.

تخمة المعروض تواصل الحد من مكاسب الخام

ارتفاع أسعار النفط في آسيا

األربعاء 29 آذار 2017 العدد )3660(

Wed. 29 Mar. 2017 issue )3660(



آفاق 8

برلين ـ جاسم محمد

احتف��ل قادة دول االحت��اد االوروبي في 
روما ي��وم 25 م��ارس 2017  بالذكرى 
الستني ملعاهدة تأسيس االحتاد والتي 
باتت مه��ددة بالتف��كك، في اعقاب 
خ��روج بريطانيا. و مير االحتاد  بأس��وأ 
مرحلة ف��ي تاريخه ويواج��ه حتديات 
وازم��ات كبيرة. مايه��دف له اجتماع 
روم��ا ه��و انطالق��ة جدي��دة واظهار 
تعزي��ز الصف��وف ومتاس��كه، والذي 
اصبح طموحات اكثر من الواقع الذي 
يعيشه االحتاد من االنقسام الداخلي 
حول اغلب القضاي��ا. االجتماع هذه 
امل��رة، عقد في قص��ر يعود إلى عصر 
النهض��ة ف��ي العاصم��ة االيطالية 
مت في��ه توقيع املعاهدة التأسيس��ية 
لالحتاد ف��ي 25 م��ارس 1957. وكانت 
ال��دول املؤسس��ة لهذا االحت��اد هي 
: أملانيا وفرنس��ا وايطالي��ا وبلجيكا 
التهديدات  ولوكس��مبورغ.  وهولندا 
مازالت قائمة في وجه االحتاد االوروبي 
في اعقاب خروج بريطانيا، واحتماالت 

خروج دول اخرى على غرار بريطانيا. 

مراحل التشكيل
وفق��ا لبيان��ات االحت��اد االوروبي فقد 
وقع��ت اتفاقي��ة روما للم��رة األولى 
االحت��اد،  مبوجبه��ا  تأس��س  الت��ي 
ال��ذي تلته��ا مجموع��ة معاه��دات 
واتفاقات أبرزها اعالن منطقة اليورو 
وفضاء  املوح��دة  األوروبية  والعمل��ة 
وق��د تش��كلت معاهدة  الش��نغن. 
روم��ا عل��ى أس��س اقتصادي��ة حتت 
اس��م “معاه��دة تأس��يس اجملموعة 
االقتصادي��ة األوروبية”، وهي اتفاقية 
تأس��يس  إل��ى  الحق��ا  أدت  دولي��ة 
اجملموع��ة االقتصادي��ة األوروبية في 
األول م��ن يناي��ر 1958. وف��ي الع��ام 

1993 مت ح��ذف كلم��ة “االقتصادية” 
من اس��م املعاهدة مبوج��ب معاهدة 
صياغته��ا  وأعي��دت  ماس��تريخت، 
باس��م “معاه��دة آلية عم��ل االحتاد 
األوروب��ي”. ووفق��ا للم��ادة األولى من 
معاهدة ماس��تريخت، أصبح االحتاد 
األوروب��ي خليفة اجملموع��ة األوروبية. 
وتتضم��ن معاه��دة روم��ا تخفيض 
الرس��وم اجلمركي��ة وتأس��يس احتاد 
جمركي. وتنص أيضا على تأس��يس 
س��وق مش��تركة للس��لع والعمال 
داخ��ل  األم��وال  ورؤوس  واخلدم��ات 
ال��دول األعض��اء في املعاه��دة، كما 
تنص أيضا على تأس��يس سياسات 
مش��تركة للنق��ل والزراعة وصندوق 

اجتماعي أوروبي.
ش��هدت باريس اجتماعا لقادة اكبر 
دول االحت��اد االوروبي : املانيا وفرنس��ا 
وايطاليا واس��بانيا ف��ي باريس يوم 7 
مارس 2017 في باري��س، هذه القمة 
تتعل��ق بالدول االرب��ع، بعد ان ادركت 
حجم االنقس��ام داخل االحتاد وتخلي 
عدد كبير من دول االحتاد عن التزاماتها 
امام بروكس��ل خاص��ة مايتعلق في 
قضي��ة الالجئني وكذلك سياس��ات 
مكافح��ة اإلرهاب. وس��يلتزم االحتاد 
العمل معاً وإذا اقتضى األمر بوتيرات 
مختلفة وبزخم مختلف مع التقدم 
في االجتاه نفسه وترك الباب مفتوحاً 
أمام الذين يري��دون االنضمام الى أي 
اتفاق مستقبلي، الفقرة هذه جاءت 
ملعاجل��ة مخ��اوف بولندا الت��ي طاملا 
انتقدت بروكس��ل، ومخاوفها من ان 
تتعامل بروكس��ل معه��ا »دولة من 
الدرجة الثانية«. ودافعت املستشارة 
األملاني��ة ميركل ع��ن تصورها ألوروبا 
ذات س��رعات متفاوتة وقالت: “أوروبا 
ذات س��رعات متفاوت��ة ال تعني على 
اإلطالق عدم وجود أوروبا مش��تركة..

)..(
االنقس��امات داخل االحت��اد اصبحت 

كبيرة، وهذا ما دفع رئيس املفوضية، 
يونك��ر ال��ى تقدمي مقترحات��ه ، حول 
مستقبل االحتاد االوروبي والتي تتركز 
على قب��ول فكرة التخلي عن س��ير 
دول االحت��اد االوروب��ي احت��اد بس��رعة 
واحدة، فما تريده دول غرب اوروبا بات 

مرفوضا من دول شرق اوروبا.
وفي س��ياق جهود تعزي��ز هذا االحتاد، 
اجتمع وزراء داخلية دول أوروبا وشمال 
أفريقي��ا، مب��ا فيه��ا إيطالي��ا وأملانيا 
وليبي��ا، ي��وم  22 م��ارس 2017  ف��ي 
العاصم��ة اإليطالية روما، ملناقش��ة 
أزمة الالجئني، حيث اتفق الوزراء على 
مواصلة تعزيز السيطرة على قضية 

تدف��ق املهاجري��ن غي��ر الش��رعيني 
وتهريب البشر عبر السواحل اللبية.

قضايا ينقسم حولها االحتاد 
االوروبي

� الهج��رة:  ميث��ل  تدف��ق املهاجرين 
عبرالس��واحل  خاص��ة  والالجئ��ني 
 ، اوروب��ا  ال��ى دول  الليبي��ة تهدي��داً 
وماتزال  الليبي��ة كان��ت  الس��واحل 
نقطة انطالق ال��ى موجات الالجئني 
واملهاجري��ن حتديداً م��ن افريقيا الى 
ام��ن دول االحتاد االوروب��ي، في اعقاب 
غلق مس��الك الهج��رة ابرزها طريق 
البلق��ان. واعترفت املستش��ارة  دول 

األملانية مي��ركل بأن االحت��اد األوروبي 
ارتك��ب أخطاء، وقال��ت إن الوقت قد 
ح��ان لتجاوزه��ا والتقدم إل��ى األمام 
بروح م��ن التضامن لإلس��هام بحل 
أزمات العالم. وقالت، خالل حضورها 
قم��ة روما 25 م��ارس  2017: “أعتقد 
أننا لم نفعل كل ش��يء بنحو جيد.. 
فعندما فتحنا احل��دود اخلارجية، لم 
وتعزيزه��ا. وحني  بحمايته��ا  نفك��ر 
أصدرن��ا عمل��ة واح��دة، ل��م نك��ن 
مستعدين لألزمة. ولكننا نعمل اآلن 
عل��ى تصحي��ح كل ذل��ك، من خالل 

احتاد البنوك وآليات االستقرار”.
� االم��ن : مازال��ت دول أوروب��ا تعيش 

حالة من القلق م��ن احتماالت وقوع 
عملي��ات إرهابية، وس��ط تس��ريبات 
وتقاري��ر اس��تخبارية م��ن احتماالت 
تنفي��ذ داع��ش عملي��ات انتحاري��ة 

جديدة في عواصم أوروبية.
�  العقوبات االقتصادية ضد روس��يا: 
ال يوج��د موقف موحد ل��دول االحتاد 
االقتصادي��ة ض��د  اعقوب��ات  ح��ول 
روسيا، وهذه املشكلة ازدادت تعقيدا 
تضمن��ت  تس��ريبات  اعق��اب  ف��ي 
احتمال عقد واشنطن اتفاق مباشر 

مع موسكو دون االحتاد االوروبي.

النتائج
� تأتي قمة دول االحت��اد االوروبي هذه 
امل��رة ف��ي روم��ا لالحتف��ال بالذكرى 
الس��تني لتاس��يس االحت��اد، لتعطي 
دفعة جدي��دة الى هذا االحتاد، بعد ان 
بات مهددا بالتف��كك، وعقد القمة 
في قصر يعود إلى عصر النهضة في 
روما، له دالالت كثيرة  ابرزها محاولة 

النهوض من جديد في هذا االحتاد.
� تدرك دول االحت��اد االوروبي، جميعا، 
ب��ان وجوده��ا داخل االحت��اد، يوفر لها 
الكثير م��ن الدعائم االقتصادية، رمبا 
اكثر م��ن غيرها، ابرزه��ا فتح احلدود 
اما السلع والتجارة وااليدي العاملة، 
وه��ذا مايدفعها الى االس��تمرار في 
االحتاد، برغم ضغوكات بروكسل على 
ال��دول االعضاء ح��ول مجمل قضايا 
االنقس��ام ابرزها قضية الهجرة غير 

الشرعية.
� تزامنت قمة روما، مع حادثة هجوم 
لن��دن امام مق��ر البرمل��ان للمملكة 
املتحدة » ويستمنسر« ، هذه احلادثة 
اعادت ال��ى االذهان، اهمية تقاس��م 
املعلوم��ات والتعاون االس��تخباراتي 
داخل دول االحتاد االوروبي في مواجهة 
االرهاب وتهديدات اجلماعات املتطرفة. 
يذكر بان التعاون االستخباراتي داخل 
دول االحت��اد، ميك��ن ال��دول االعض��اء 

ضمن آلي��ة جديدة، تتب��ع املطلوبني 
جنائي��ا وامني��ا في دقائ��ق من خالل 
انظمة معلوماتية داخل االحتاد، منها 
س��بيل  »اليوروبول«،عل��ى  مايوف��ره 
املثال مين��ح »اليوروبول« دول االعضاء 
للحصول على معلومات البيصمات 
خالل دقائق،في ح��ني خروج بريطانيا 
من االحت��اد، س��يجعلها حتت��اج الى 
مايقارب الشهر للحصول على هذه 

البيانات.
� تسعى قمة روما هذه املرة على قبول 
العم��ل باحلد االدنى م��ن التكامل، من 
خالل تنازل بروكسل من ضرورة العمل 
بوتيرة واحدة، من اجل جتنب االنقسام، 
ف��ي اعقاب وجود تذمر من بعض الدول 
خاصة دول ش��رق اوروب��ا ابرزها بولندا ، 
بانها وقعت حتت« وصاية بروكسل« في 
تلقي االوامر وتتعامل معها بروكس��ل 
دولة م��ن الدرج��ة الثانية. ه��ذا املبدأ 
اجلدي��د، ممك��ن ان يعجل بع��ض الدول 
داخ��ل االحت��اد ابرزه��ا املاني��ا وفرنس��ا، 
باتخاذ ق��رارات وعقد اتفاق��ات جديدة 
في ه��ذه املرحلة تنه��ض باالحتاد امام  
املتطرف وموس��كو  اليمني  تهدي��دات 
وخفض ترامب التزاماته امام اوروبا في 

مجال الدفاع.
ان قمة روما لدول االحت��اد االوروبي، هي 
محاول��ة م��ن دول االحتاد خاص��ة املانيا 
وفرنس��ا وايطالي��ا واس��بانيا، اليج��اد 
ارضية النطالقة جديدة لالحتاد االوروبي، 
ويبدو انها س��وف تنجح بتحقيق ذلك، 

برغم التحديات.
قمة روم��ا، يعني عودة االحت��اد الى روح 
اتف��اق اوروبا متس��ك الدول املؤسس��ة 
بهذا االحت��اد مع احتماالت تخلي االحتاد 
ع��ن بقي��ة ال��دول خاص��ة دول اوروب��ا 
الش��رقية، التي مازال��ت تتخذ موقف 

معارض ضد بروكسل.

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

قّمة روما.. انطالقة جديدة لدول االتحاد األوروبي!

د. عالء إبراهيم الحسيني*

الرغبة في إلغاء مجالس األقضية:-
 وه��ي الفق��رة األخ��رى ف��ي مش��روع 
التعدي��ل، ون��رى أنها أيضاً ق��د جانبت 
الص��واب كونها تتع��ارض صراحة مع 
اإلمي��ان املطل��ق ان الش��عب هو مصدر 
السلطات وشرعيتها التي أشار إليها 
الدس��تور العراقي في املادة اخلامس��ة 
منه وفي الوقت الذي انتهج الدس��تور 
س��بيل الدميقراطي��ة النيابي��ة )كم��ا 
تؤكد ذلك املادة األولى من الدستور( فال 
س��بيل لألفراد إال انتخاب ممثلني ونواب 
عنهم ميثلونهم وميارس��ون الس��لطة 
نيابة عنهم وفي حال��ة إلغاء مجالس 
النواح��ي فمن س��يمثل النواحي ومن 
يس��هر على مصالح سكانها السيما 
ان علمن��ا ان الغاية من الالمركزية هي 
تق��دمي اخلدمات عل��ى املس��توى احمللي 
كون احلاجات العامة تنقسم إلى عامة 
أو وطنية وأخرى خاصة أو محلية وغير 
كاف ان يسند إشباعها جمللس احملافظة 
األولوي��ات  س��لم  س��يجهل  لكون��ه 
التي  احلقيق��ي للخدمات األساس��ية 

تفتقر إليها إحدى النواحي أو القرى.
 أضف إلى ما تقدم ان املبدأ الدميقراطي 
ليترسخ ويتكامل ويثمر البد ان يتدرب 
األفراد على ممارسة شتى صور املشاركة 
في الش��ؤون العامة ذات الطابع احمللي 
التي تهم ساكني الناحية ككل، كما 
إن مقترح اإللغ��اء يتقاطع صراحة مع 
املادة )122( من الدس��تور التي أكدت ان 
احملافظ��ة تتكون من أقضي��ة ونواح وال 
س��بيل إلدارتها اال بتأس��يس مجالس 
خاص��ة بذل��ك، م��ا يعن��ي ان احلك��م 
احملل��ي ف��ي الع��راق يتك��ون م��ن ثالثة 
مس��تويات يح��دد أعضائها الش��عب 
بطريق االنتخ��اب وال ميك��ن إلغاء أحد 
التطبي��ق  كان  وإال  املس��تويات  ه��ذه 
الدميقراط��ي أبت��ر، وس��يكون هنال��ك 
وحدات محلية على مس��توى الناحية 
عاج��زة ع��ن تلبية متطلب��ات التنمية 
احمللي��ة وتقدمي اخلدم��ات الضرورية، وان 
تأريخ العراق يؤكد وجود هذه الوحدات 
احمللية منذ مدة ليست بالقصيرة حيث 
ورد الن��ص عليها في قان��ون احملافظات 
رقم )159( لسنة 1969املعدل في املادة 
)54( وقان��ون األلوي��ة رقم )16( لس��نة 
1945وورد الن��ص عليها في قانون إدارة 
الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة 2004 
بامل��ادة )56/ب(، واألمر رقم )71( لس��نة 
2004 أك��د ض��رورة وجود ه��ذه اجملالس 
في القسم )4( الذي جرى نصه بالتالي 
يجوز ألية محافظة بتصويت األغلبية 
تش��كيل مجال��س ذات الصل��ة الت��ي 
تنظ��م جغرافي��اً كالقض��اء والناحية 

ومجال��س امل��دن ومجال��س البلدي��ات 
ومجالس األحياء.

 إال إن م��ا يؤخذ على ما تقدم انه صادر 
حق املواطنني باختيار ممثليهم في تلك 
اجملالس وأسندها إلى مجلس احملافظة، 
ورغم صراحة النص على إعادة انتخاب 
أعضاء مجالس األقضية والنواحي في 
امل��ادة )6( م��ن قانون انتخ��اب مجالس 
احملافظات واألقضية والنواحي رقم )36( 
لس��نة 2008 الت��ي حددت مدة س��تة 
اش��هر لذلك إال أنها لم جتٍر حتى اليوم 
وه��ؤالء بالغال��ب تس��لموا مناصبهم 
بالتزكي��ة ول��م يس��تندوا إلرادة مالك 
الس��لطة احلقيق��ي وهو الش��عب، ما 
يقربنا من نظام الالمركزية النس��بية 
التي يك��ون فيه��ا األعض��اء املكونون 
للس��لطة احمللية معينني أو يتسلمون 
السلطة بحكم مناصبهم، وهذا األمر 
يخال��ف الغاي��ة املتوخاة م��ن النظام 

التمثيلي حتماً.
 وم��ن جه��ة أخ��رى تق��وم مس��ؤولية 
احلكوم��ة العراقي��ة واملفوضية العليا 
لالنتخابات كونهما اجلهتان املسؤولتني 
عن تنظيم االنتخابات احمللية إال إنهما 
تنصال ع��ن ذلك وزاد في األمر س��وًء ان 
مجل��س الن��واب وعل��ى م��دار ثمانية 
س��نوات ل��م يتطرق إلى مس��اءلتهما 
والوقوف على أسباب التأخير غير املبرر 

واليوم يراد إلغاء مجالس النواحي قبل 
ان تنتخب شرعياً ولو ملرة واحدة، وإلغاء 
هذه اجملالس سيطال ضرورة إلغاء مواد 
أخرى من قانون احملافظات على رأس��ها 
امل��ادة )12( الت��ي ح��ددت اختصاصات 
مجلس الناحية بضمنها إعداد موازنة 
للناحية وإرسالها للمحافظ لتدرج في 
موازنة احملافظة وان احملافظ عليه واجب 
مراع��اة املعايير الدس��تورية في توزيع 
األموال على األقضية والنواحي مبراعاة 
عدد الس��كان ودرجة احملرومية، كما ان 
مجلس الناحية يشرف على األنشطة 
التربوية والتعليمية والصحية والبيئية 
الت��ي تهم الناحي��ة، واملادة الس��ابعة 
عشرة املتعلقة باملكافئات التي ينالها 
األعضاء، وامل��ادة الثامنة عش��رة التي 
منع��ت اجلمع بني عضوي��ة اجمللس وأي 

عمل أو منصب رسمي آخر. 
وبهذا الش��أن نقت��رح التالي بدل إلغاء 

مجالس النواحي وكالتالي:
وامتيازاته��م  رواتبه��م  تقلي��ص   .1
ومنعه��م م��ن الس��فر خ��الل ال��دورة 

االنتخابية.
2. رفع كفاءة األعضاء بتطلب ش��روطاً 
ينجم عنها فوز أفضل العناصر احمللية 
للتص��دي للمس��ؤولية وتعدي��ل املادة 
اخلامس��ة من قان��ون احملافظ��ات بهذا 

اخلصوص.

3. توسيع سلطة هذه اجملالس مبا يكفل 
تقدمي أفضل اخلدمات لسكان الناحية.

4. إص��الح النظ��ام االنتخاب��ي لقانون 
انتخاب مجال��س احملافظات واألقضية 
والنواح��ي مب��ا يضمن انتخ��اب أفضل 

العناصر.
5. الن��ص صراح��ة في امل��ادة )12( على 
ض��رورة حضور رؤس��اء وم��دراء الدوائر 
املركزية ف��ي الناحية جلميع اجتماعات 
اجمللس واملش��اركة في النقاش من دون 
التصويت للتغلب على جميع العقبات 
التي حتول دون جناعة القرار احمللي وإذابة 
العقبات التي حتول دون حتوله إلى واقع 

ملموس.
6. ضرورة تأكيد اخليار الدميقراطي حتى 
عل��ى مس��توى القرية بانتخ��اب اخملتار 
بنحو مباش��ر من قبل سكانها ليكون 
معبراً عن احتياجاتها وممثالً لس��كانها 

أمام اجمللس احمللي. 

اإلشكالية الثالثة، كركوك:-
 يالحظ القارئ ملشروع التعديل املقدم 
إغف��ال الن��ص عل��ى معاجل��ة أح��وال 
محافظة كركوك، وهذا خرق دس��توري 
خطي��ر، فبس��بب الصراع السياس��ي 
س��كان  إرادة  ص��ودرت  األح��زاب  ب��ني 
كرك��وك ولم جت��ر أي انتخابات محلية 
فيه��ا ألس��باب بعي��دة كل البعد عن 

املوضوعي��ة وتوخي املصلح��ة العامة، 
وبالرج��وع جل��ذور املش��كلة التي متتد 
لقانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية 
ال��ذي نص في امل��ادة )53( منه على انه 
يعت��رف بحكوم��ة إقلي��م كردس��تان 
بصفتها احلكومة الرس��مية لألراضي 
الت��ي كانت ت��دار م��ن قب��ل احلكومة 
املذكورة ف��ي 19 آذار 2003 الواقعة في 
محافظات دهوك واربيل والس��ليمانية 

وكركوك وديالى ونينوى.
 وامل��ادة )58( الت��ي ألزم��ت احلكوم��ة 
االحتادية وبالتعاون مع هيأة حل نزاعات 
امللكي��ة باتخ��اذ تدابي��ر من أج��ل رفع 
الظلم الذي س��ببته ممارس��ات النظام 
الوض��ع  بتغيي��ر  واملتمثل��ة  الس��ابق 
الس��كاني ملناط��ق معين��ة بضمنها 
كركوك من خالل ترحي��ل ونفي األفراد 
من أماكن سكناهم ومن خالل الهجرة 
القس��رية من داخل املنطقة وخارجها 
وتوط��ني األف��راد الغرباء ع��ن املنطقة 
وحرمان الس��كان من العمل ومن خالل 
تصحيح القومية وملعاجلة هذا الظلم 
عل��ى احلكوم��ة االنتقالي��ة العراقي��ة 
اتخ��اذ اخلط��وات املطلوبة م��ن تطبيع 
األوضاع والتهيئة إلجراء استفتاء يحدد 
مصير احملافظ��ة، وألزمت كل من هيئة 
الرئاسة واحلكومة العراقية االنتقالية 
تق��دمي توصيات إل��ى اجلمعية الوطنية 

وذل��ك ملعاجل��ة تل��ك التغيي��رات غي��ر 
العادلة التي تس��بب بها النظام البائد 
وفي حال عدم متكن الرئاس��ة املوافقة 
باإلجماع على مجموعة من التوصيات 
فعلى مجلس الرئاس��ة القيام بتعيني 
محكم محايد وباإلجماع لغرض دراسة 
املوض��وع وتق��دمي توصيات وف��ي حالة 
عدم القدرة فعلى مجلس الرئاس��ة ان 
يطلب م��ن األمني العام ل��ألمم املتحدة 
تعيني شخصية دولية مرموقة للقيام 

بالتحكيم املطلوب.
 وه��و األم��ر الذي أكدت��ه امل��ادة )140( 
م��ن دس��تور 2005 ))تتولى الس��لطة 
التنفيذي��ة اتخ��اذ اخلط��وات املطلوبة 
الس��تكمال تنفي��ذ متطلب��ات امل��ادة 
)58( من قان��ون إدارة الدولة،....، على أن 
تنجز كامل التطبيع اإلحصاء وتنتهي 
باس��تفتاء كرك��وك واملناط��ق األخرى 
املتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها 
ف��ي م��دة أقصاه��ا الواح��د والثالثني 
م��ن ش��هر كان��ون األول س��نة ألفني 

وسبعة((.
بي��د إننا جند إن الوقت قد فات للحديث 
ع��ن امل��ادة )140( من الدس��تور كونها 
اليوم تعد بحكم امللغاة لسببني األول 
إنها تقع في الفص��ل الثاني من الباب 
االنتقالية  باألحكام  املعنون  الس��ادس 
واملع��روف ان الفت��رة االنتقالي��ة ف��ي 

ال��دورة  م��ع  انته��ت   2005 دس��تور 
االنتخابية األولى عام 2010، والس��بب 
الثان��ي ان املادة صريح��ة بوضعها مدة 
زمنية تنته��ي بنهاية الع��ام 2007 ما 
يعن��ي إن ت��رك كرك��وك ب��ال انتخابات 
ولل��دورة الثالث��ة على التوال��ي إمنا هو 
انته��اك صارخ للدس��تور ال��ذي أوجب 
التداول السلمي للسلطة مبوجب املادة 
السادس��ة واس��تهانة بإرادة الناخبني 
احمللي��ني وفض��اًل عم��ا تق��دم التأجيل 
يعني تنصل احلكومة عن مسؤولياتها 
وتخل��ي مجلس النواب عن واجباته لذا 
توصيتنا في هذا اخلصوص ضرورة إجراء 
انتخاب محلي ف��ي محافظة كركوك 
عل��ى جميع املس��تويات أس��وة ببقية 
احملافظات والشعب هو من سيقرر من 
ينتخ��ب وهنا نش��ير إل��ى ان تخفيض 
عدد املقاع��د أو إلغاء مجالس النواحي 
في كركوك سيكون على حساب متثيل 
األقليات بال شك ولرمبا يسهم حتى في 
تقليص التمثي��ل احلقيقي للمكونات 
لذا  والتركمانية  الرئيس��ة كالعربي��ة 
يدعون��ا احلال إلى القول بضرورة اإلبقاء 
على ما كان ومحاولة تطويره مبا يسهم 

في زيادة فاعلية اجملالس.
األمر الرابع، وهو دعوة البعض إلى جعل 
اختي��ار احملافظ يتم بنحو مباش��ر  من 
قب��ل جمهور ناخب��ي احملافظة وهو أمر 
ايجابي وال ش��ك وال جند انه كما أش��ار 
البع��ض يتناف��ى مع النظ��ام البرملاني 
وض��رورة تكوي��ن الس��لطة التنفيذية 
م��ن خالل اجملالس املنتخبة ألننا لس��نا 
إزاء س��لطات مختلف��ة ب��ل مبواجهة 
س��لطة تنفيذية يراد اختي��ار موظف 
يقوم بإدارتها حيث عرفت املادة الثالثة 
والعشرون من قانون احملافظات احملافظ 
بانه أعلى موظ��ف تنفيذي في وحدته 
اإلداري��ة، ومن الناحي��ة النظرية تتعدد 
جتارب ال��دول في اختي��ار املوظفني بني 
االختي��ار املطل��ق واالنتخ��اب واإلعداد 
األكادمي��ي وان اختيار احملافظ باالنتخاب 
س��يعزز م��ن مش��اركة املواطنني في 
الش��ؤون العام��ة احمللي��ة ويع��زز املبدأ 
الدميقراط��ي ف��ي البلد، ويس��هم في 
ممارس��ة احملاف��ظ رقاب��ة عملي��ة على 
مجل��س احملافظ��ة بجعل��ه ن��دا قوياً 
للمجل��س يتمك��ن من من��ع مخالفة 
القانون أو الدس��تور أو التس��بب بهدر 
امل��ال العام، بل إننا ندع��و إلى ان يكون 
اختيار القائممقام ومدير الناحية أيضا 
باالنتخاب املباشر من سكان القضاء أو 

الناحية.

احلق��وق  ع��ن  للدف��اع  آدم  مرك��ز   *
واحلريات

مشـروع تعـديـل قانـون المحافظات 
وآثاره المتوقعة على حقوق المواطن

قّمة روما
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املعادي��ة  اهلل  رام  تظاه��رة  بع��د 
للس��لطة، ناشد معّلقون في غزة، 
على صفحات التواصل االجتماعي، 
»أهل الضفة الغربية«، أن يتعظوا 
من جتربة غ��زة. لديكم ف��ي األقل، 
كم��ا قالوا، كهرباء 24 س��اعة في 
الي��وم، واملعب��ر إل��ى األردن مفتوح. 
املُناش��دون، بطبيع��ة احل��ال، م��ن 

معارضي حكم حماس. 
وال يحتاج اإلنس��ان ليكون ُمعارضاً 
حتت حكم حماس ف��ي غزة، إلدراك 
حقيقة أن الكهرباء ومعبر مفتوح 
ِمْن، وإل��ى، وعلى، العال��م، يدخالن 
الوجودي��ة  املش��كالت  ب��اب  ف��ي 
ف��ي  ويتدخ��الن  هن��اك،  للن��اس، 
مالي��ن تفاصي��ل احلي��اة اليومية. 
ولكن اإلنس��ان يحتاج إلى قدر من 
الش��جاعة للخ��روج ِم��ْن، وعل��ى، 
بالغة الوطنية الس��ائدة، للهبوط 
ِم��ْن تقلي��د وتقالي��د املُتعالي إلى 
األرض��ي والدنيوي. وهذا ما حتلى به 

هؤالء.
ف��ي الق��رن الثامن عش��ر، صدرت 

عب��ارة  جونس��ون  صاموي��ل  ع��ن 
ذهب��ت مث��الً: »الوطنية ه��ي املالذ 
األخير لألنذال«. واملقصود، حس��ب 
ُمفّس��رين، الوطني��ة الزائفة، التي 
يل��وذ بها من أعيته احلجة، وخذلته 
الوس��يلة، وكل َمْن سعى لتمويه 

غاية ال متت للصالح العام بصلة.
 الوطنية في العالم العربي أرخص 
الس��لع، وأضمنها ربح��اً، وأكثرها 
قابلية للتداول في سوق السياسة 
والرياس��ة والنخاسة. وهي ليست 
حك��راً عل��ى أحد م��ن دون أحد، بل 
هي دميقراطي��ة إلى حد يثير الفزع، 
يتداوله��ا احلاكم واحملك��وم، ويقود 
الزائ��ف منها إل��ى نتائ��ج كارثية. 
وإذا جتّل��ت للعي��ان ككارثي��ة، إلى 
حد يصعب إنكاره، تُعالج الوطنية 
الزائفة مبزيد م��ن الوطنية الزائفة، 
واملزايدة،  واملبالغ��ة،  بالتط��ّرف،  أي 

وهي اكسسوارات رخيصة الثمن.
ولك��ن، هل ثمة إمكاني��ة للقياس 
واحلكم على وطني��ة ما بالصادقة 
أو الزائفة؟ وم��ا هو الصالح العام؟ 

الوطني��ة  ع��ن  ال��كالم  ميك��ن  أال 
على طريق��ة صامويل جونس��ون، 
بوصفها محاول��ة لتجريد اخلصوم 
من احلق في االخت��الف واملعارضة؟ 
وحتى وإن كان��ت الوطنية صادقة، 
وغايته��ا الصالح الع��ام، فإن بالط 
اجلحيم، كما يُقال، مفروش بالنوايا 
أن كان��ت  أل��م يح��دث  احلس��نة، 

نتائجها كارثية؟
هذه أس��ئلة مش��روعة، وضرورية، 
للحيلول��ة دون احت��كار احل��ق في 
الوطنية، أو زعم النطق باس��مها، 
وحماية الصالح الع��ام، من جانب 
أح��د. لذلك، وبقدر م��ا يتعّلق األمر 
بالتفكي��ر في أس��ئلة وتس��اؤالت 
كهذه، تقتض��ي احلكمة االحتكام 
إل��ى التجرب��ة التاريخي��ة البعيدة 
والقريب��ة، والتحليل املُق��ارن، على 
ووع��ي  متغّي��رة،  خلفي��ة ظ��روف 
حقيق��ي أن ما قد يبدو مبالغة في 
يوم م��ا قد يتجلى خ��الف ذلك في 

يوم آخر.
وف��ي س��ياق كه��ذا، أجد نفس��ي 

ف��ي خندق واحد مع الذين ناش��دوا 
»أهل الضف��ة الغربية« أن يتعظوا 
مم��ا حدث ف��ي غزة، ولغ��زة، من ويل 
وثب��ور وعظائم األم��ور. فاالحتكام 
إل��ى التجرب��ة التاريخي��ة القريبة 
)والبعيدة( ال ميكنن��ا من التغاضي 
عّما آل��ت إليه االنتفاض��ة الثانية، 
التي تعسكرت بس��رعة قياسية، 
الضب��ط  آلي��ات  فيه��ا  وحتلل��ت 
والس��يطرة، وأس��فرت ع��ن هزمية 
عس��كرية وسياسية لم نكف عن 

تسديد فواتيرها حتى اآلن. 
وبالق��در نفس��ه، ف��إن االحت��كام 
إل��ى حتلي��ل ُمقارن بن م��ا ميكن أن 
يحدث، هنا، وب��ن ما حدث ويحدث 
ف��ي أماك��ن مختلفة م��ن العالم 
العربي على مدار السنوات القليلة 
املاضي��ة، ال يُحّرض عل��ى قدر كبير 
م��ن التف��اؤل، ف��ي ح��ال تقويض 
الس��لطة في الضف��ة الغربية )مبا 
له��ا وما عليه��ا( باالنفالت األمني. 
فاملوجة الداعش��ية ال تنحصر في 
مكان من دون غيره، وال تقتصر على 

قضية من دون غيرها، بل تتجلى في 
كل م��كان ضعفت فيه الس��لطة 
املركزي��ة، فبنيته��ا األيديولوجي��ة 
واف��رة ومتوّف��رة، وكذل��ك رعاته��ا 
ف��ي اإلقلي��م، الذين أفرغ��وا الثورة 
الس��ورية من مضمونه��ا الوطني 
أنوفه��م،  ودس��ّوا  واألخالق��ي، 

وأنيابهم، في كل مكان آخر.
وحتضر، هنا، مدّونة نش��رها عراقي، 
من املوصل، على صفحة إلكترونية 
انطباعات��ه  لتس��جيل  كّرس��ها 
ويوميات��ه كمواطن ش��هد احتالل 
الدواع��ش، وع��اش في ظل��ه. طرح 
املذكور، بعد مرور قرابة ش��هر على 
االحتالل، األسئلة التالية: »من هم 
املسلحون املنتش��رون في املوصل؟ 
من أين جاءوا؟ وكيف انتشروا هكذا 
بهذه السرعة؟«. وهذه، في الواقع، 
هي األس��ئلة نفسها التي شغلت 
املعنين في أربعة أركان األرض بعد 

سقوط املدينة. 
وفي مع��رض اجل��واب يب��دد املؤرخ 
املوصلي ما ش��اع من حتليالت حول 

ق��دوم قّوات الدواعش من س��ورية، 
فاملدين��ة )كم��ا يق��ول( خضع��ت 
لس��يطرة املس��لحن، قب��ل ه��ذا 
التاري��خ بعامن، في حن  س��لطة 
الدول��ة »حب��ر عل��ى ورق«، وكانت 
لهؤالء انتماءات وتسميات مختلفة، 
وه��م م��ا تبق��ى م��ن اجلماع��ات 
املٌس��ّلحة التي قاتل��ت األميركين 
حت��ى خروجه��م. وق��د تقاس��موا 
النفوذ في مناط��ق وأحياء املدينة، 
فمارسوا سلطتهم وفرضوا اخلاوة 
والضرائ��ب عل��ى الن��اس، والتحق 
بعضهم مبؤسسات وأجهزة الدولة 

انتظاراً لساعة الصفر. 
وف��ي حتليل امل��ؤرخ املوصلي، كانت 
القاع��دة الت��ي س��تصبح داعش، 
ب��ن  ُمس��ّلحة  جماع��ة  مج��ّرد 
وأصبحت  غيره��ا،  جماعات كثيرة 
ع��ن طري��ق  الطول��ى  الي��د  له��ا 
والغدر، وقتل  التكتيكي،  التحالف 
وترويع املعارضن من أس��ياد احلرب 
اآلخري��ن. مبعنى آخر، ش��اركت كل 
اجلماع��ات املُس��ّلحة ف��ي زعزع��ة 

س��لطة الدولة، وحص��د الدواعش 
ما زرع اآلخرون. 

الذي��ن  الدواع��ش،  عناص��ر  وع��ن 
انتش��روا ب��ن ليل��ة وضحاه��ا في 
شوارع املدينة، يذكر املؤرخ املوصلي 
أن البعض جاء من مدن وأرياف قريبة 
)كان ال��ود مفق��ودا ب��ن قاطنيها 
واملوصلين ألسباب سوسيولوجية 
وثقافية يطول ش��رحها(، والبعض 
اآلخر م��ن املدينة نفس��ها. وهؤالء 
)يعرف بعضهم بصفة شخصية( 
بالتدّي��ن،  معروف��ن  يكون��وا  ل��م 
وه��م أصح��اب س��وابق وخلفيات 

اجتماعية ُمشينة. 
املهم، أن القانون العام الذي حكم 
زعزعة الس��لطة املركزية، وصعود 
خصوصياته��م  ب��كل  الدواع��ش، 
وخلفياته��م  األيديولوجي��ة، 
االجتماعية، في تلك البالد، يصدق 
ف��ي، وعل��ى، كل م��كان آخ��ر. أما 
كي��ف يتجلى ذلك ف��ي مكان آخر، 
فالش��يطان، كم��ا تق��ول احلكمة 

الشائعة، في التفاصيل.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

خافيير سوالنا

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية.

الممثل االعلى 
السابق لالتحاد 

االوربى للسياسة 
الخارجية واالمنية

األوروب��ي  االحت��اد  يح��اول  فيم��ا 
مواجه��ة عاصف��ة القومي��ة التي 
تهدد مؤسساته األساسية، يحقن 
بعض أكثر حلفائه االستراتيجين 
املن��اخ السياس��ي احلالي  أهمي��ة 
باملزيد من الش��كوك وعدم اليقن. 
وم��ن األمثلة الواضح��ة هنا تركيا، 
الت��ي التحقت بعضوي��ة منظمة 
حلف ش��مال األطلس��ي ف��ي عام 
رس��مياً  مرش��حة  وكان��ت   ،1952
لالنضمام إلى االحت��اد األوروبي منذ 

عام 1999.
على الورق، تبدو تركيا وكأنها دولة 
مثالية للعمل كجس��ر ب��ن أوروبا 
اآلن  ولكنه��ا  األوس��ط.  والش��رق 
اتخ��ذت منعطفاً مقلقاً بعيًدا عن 
أوروبا، حت��ى أن الرئيس رجب طيب 
أردوغ��ان يتهم احلكومت��ن األملانية 
والهولندية بالتصرف مثل النازين.
منذ تعرض حملاولة انقالب في يوليو/
متوز املاضي، اغتن��م أردوغان فرصة 
حالة الطوارئ الوطنية التخاذ وضع 
الهجوم وتعزيز سلطته. وساعدت 

طفرة تأييده الش��عبي ف��ي تعزيز 
اس��تراتيجيته اجلديدة املتمثلة في 
احلك��م من خالل إصدار املراس��يم. 
وحت��ى اآلن ج��رى فص��ل مائة ألف 
موظ��ف حكوم��ي أو وقفه��م عن 
العمل، وأُرِس��ل العديد من خصوم 
أردوغان السياس��ين إلى السجن. 
كما أُغلِق ع��دد كبير من منظمات 
اإلخبارية،  واملناف��ذ  املدن��ي  اجملتمع 
واآلن حتمل تركيا الش��رف املش��ن 
املتمث��ل في الرقم القياس��ي على 
مس��توى العالَ��م م��ن الصحفين 

وراء القضبان.
ع��الوة عل��ى ه��ذا، مي��ارس أردوغان 
الضغ��وط لفرض إصالح دس��توري 
عن طريق االس��تفتاء في منتصف 
إبريل/نيس��ان، والذي من ش��أنه أن 
يح��ول تركيا من النظ��ام البرملاني 
إل��ى النظام الرئاس��ي. وف��ي حالة 
إقرار هذا اإلصالح، فسوف يكتسب 
أردوغان صالحيات تتجاوز حتى تلك 
التي متتع بها »األب« املبجل لتركيا 

احلديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وق��د ح��ذر مجل��س أوروب��ا م��ن أن 
ه��ذا االس��تفتاء ق��د يفتق��ر إل��ى 
النزاه��ة، ألنه يُعَقد ف��ي ظل حالة 
الطوارئ. وف��ي هذه الظروف، يوجه 
اس��تفتاء بهذا احلجم ضربة أخرى 
للدميقراطية التركية، مع اكتساب 
أردوغان املزيد من احلرية في مالحقة 
سياسته اخلارجية املتزايدة التقلب 

والتمرد.
عل��ى الرغم م��ن اتفاق م��ارس/آذار 
2016 ب��ن تركي��ا واالحت��اد األوروبي 
اخل��اص ب��إدارة تدف��ق الالجئن إلى 
أوروبا، يبدو أن التوترات السياس��ية 
أصبحت هي القاع��دة اجلديدة في 
الثنائي��ة. فقبل بضعة  العالق��ات 
أسابيع، انتقدت املستشارة األملانية 
بس��بب  أردوغ��ان  مي��ركل  أجني��ال 
هجومه على حرية الصحافة؛ ومن 
جانب��ه، دأب أردوغان عل��ى التهوين 
من بش��اعة النازية ف��ي تعليقاته 
التي انتق��د فيها إلغاء املس��يرات 
املؤيدة لالس��تفتاء، بسبب مخاوف 

أمنية في أملانيا وهولندا.

بيد أن أردوغان ال يستطيع أن يختبئ 
خلف اتفاق الالجئن إلطالق إساءات 
غير مقبولة. وبرغم أن االس��تجابة 
للغضب باملزيد من الغضب ممارسة 
َهّدامة، فإن االحت��اد األوروبي يحتاج 
إلى إرسال إش��ارة واضحة مفادها 
أن شراكته مع تركيا قيمة للغاية، 
ولكنه��ا ليس��ت غير مش��روطة. 
ويَُعد البيان املشترك األخير الصادر 
عن ممثل��ة االحت��اد األوروب��ي العليا 
فيدريكا موجيريني واملفوض يوهانز 
هان �� الذي دعا تركيا إلى »االمتناع 
التصريحات والتصرفات  عن إطالق 

املتجاوزة« �� بداية طيبة.
الواق��ع أن التوت��رات املتنامي��ة بن 
تركي��ا واالحتاد األوروب��ي تزامنت مع 
تغي��رات أخ��رى مهمة ط��رأت على 
اخلارجي��ة. فبعد  تركي��ا  سياس��ة 
أن أس��قطت تركي��ا طائ��رة حربية 
روس��ية في نوفمبر/تس��رين الثاني 
2015، تصال��ح أردوغان مع الرئيس 
الروسي فالدميير بوتن بسرعة كانت 
مدهش��ة. ثم بدأت تركي��ا تتعاون 

مع روس��يا ف��ي احلرب في س��وريا، 
وتدخلت عس��كرياً في الصراع في 
أن  صحي��ح   .2016 أغس��طس/آب 
قابلي��ة التحالف الروس��ي التركي 
الناشئ لالستمرار في األمد البعيد 
موضع ش��ك، ولكنه حقق بال أدنى 

شك نتائج على األرض في سوريا.
يتمثل أحد أهداف تركيا الرئيس��ة 
ف��ي س��وريا ف��ي إيق��اع الهزمي��ة 
بتنظي��م الدولة اإلس��المية، الذي 
شن العديد من الهجمات اإلرهابية 
على األرض التركية. ولكن احلكومة 
التركية تأمل أيض��ا أن تتمكن من 
منع إنش��اء كردس��تان املس��تقلة 
التي قد تف��رض نفوذها في جنوب 

شرق تركيا.
ولتحقي��ق هذه الغاية، تس��تهدف 
الس��لطات التركي��ة ح��زب االحتاد 
ارتباطه بحزب  الدميقراطي، بزع��م 
العم��ال الكردس��تاني ال��ذي تعده 
الواليات املتحدة، واالحت��اد األوروبي، 
وأردوغ��ان جماع��ة إرهابي��ة. ولكن 
الوالي��ات املتحدة واالحت��اد األوروبي 

الهجم��ات  إزاء  بالقل��ق  يش��عران 
االحت��اد  ح��زب  ض��د  التركي��ة 
الدميقراط��ي، نظ��را ل��دوره املركزي 
الدول��ة  لتنظي��م  التص��دي  ف��ي 
اإلس��المية. وحتى اآلن ل��م تُظِهر 
أي  ترام��ب  دونال��د  الرئي��س  إدارة 
استعداد لسحب الدعم األميركي 

حلزب االحتاد الدميقراطي.
تش��كل املس��ألة الكردية مصدراً 
قدمياً للش��كوك اجليوسياسية في 
املنطق��ة. وعل��ى ه��ذا، يتعن على 
الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي أن 
يواصال الضغط على أردوغان حلمله 
عل��ى مالحق��ة أولوي��ات معقولة 
يتف��ق عليها اجلميع ���� على وجه 
التحدي��د، إنه��اء همجي��ة تنظيم 
الدولة اإلس��المية. وسوف يتطلب 
حتقي��ق ه��ذا الهدف إقام��ة حتالف 
ش��امل بق��در اإلمكان وق��ادر على 
االستيالء على الرقة، معقل تنظيم 

الدولة اإلسالمية في سوريا.
عل��ى الرغ��م م��ن ع��داوة أردوغان 
املتنامي��ة، ال ينبغي لالحتاد األوروبي 

أن يت��ردد ف��ي الدفاع ع��ن عالقاته 
مع تركي��ا، أو في تذكي��ر تركيا بأن 
العالق��ة كان��ت مفي��دة للطرفن. 
فقد اس��هم اتفاق االحتاد اجلمركي 
واالحت��اد  تركي��ا  ب��ن   1995 لع��ام 
األوروب��ي بنح��و كبير ف��ي التنمية 

االقتصادية التي حققتها تركيا.
قد تس��تمر التوت��رات في العالقات 
بن تركي��ا واالحتاد األوروب��ي إلى أن 
يُسَتعاد الس��الم في سوريا؛ ولكن 
حتمي��ة  ليس��ت  التوت��رات  ه��ذه 
بالض��رورة. ذلك أن بض��ع خطوات 
من ش��أنها أن تساعد في تخفيف 
التركية  التوتر. فينبغي للحكومة 
أن تتبن��ى سياس��ة خارجي��ة أقل 
تس��مح  وأن  وانحراف��اً  ش��ذوذاً 
للمواطنن بالتعبير عن أنفس��هم 
بحرية في االستفتاء املقبل أوروبي 
أن يحت��رم ويصون التزام��ه بفكرة 
 ���� التعددي��ة  املس��تقرة  تركي��ا 
تركيا التي تس��مح بتأل��ق دينامية 

مواطنيها.

شوكة تركية في خاصرة االتحاد األوروبي
PROJECT
SYNDICATE

مركز العالم

اذا م��ا انطلقنا م��ن البديهية املعروف��ة بأن داعش في 
طريقه الى الهزمية في املوصل وانه فقد ويفقد االرض 
واالغتصاب��ات  في مناطق أخرى فان الصورة س��تبقى 
ناقصة من دون تأش��ير ان داعش سيستمر في ارتكاب 
جرائم��ه ومذابح��ه للمدني��ن واس��تثارة الطائفي��ة 
بواس��طة خالياه النائم��ة التي، ال ش��ك، ان اقتالعها 
س��يكون صعباً م��ن دون تعبئة س��كان املناطق التي 
تتواجد فيها للمشاركة بهذه املعركة، وهنا بالتحديد 

تلعب السياسة وصراعاتها ومشاريعها,. 
   ومبعن��ى آخ��ر ان االس��تقرار االمني الناج��ز والدخول 
ف��ي مرحلة بناء ما خربته احلرب ضد االرهاب س��يبقى 
على مرمى من التدابير السياسية وامكانيات تصويب 

املسار نحو مرحلة آمنة تتجه الى املعافاة,   
 ومبعنى اكثر دقة، هل الزعامات السياس��ية التي تدير 
معادلة احلكم والسياسة واملستقبل ستنقذ عملية 
التغيي��ر والعملية السياس��ية ومتضي بالب��الد الى بّر 
االمان؟ سؤال يبدو ساذجاً لكنه في جوهره محوري، وذو 
صلة عضوية مبس��تقبل هذه البالد، يطرحه الكثيرون 

علينا، ونطرحه على انفسنا. 
 البعض منا يذه��ب الى ان الوقت مبكر ملعاينة اهلية 
ه��ذه الزعامات لدور خطي��ر مثل كفالة انق��اذ البالد، 
وس��يكون وارداً بعد ان تس��تتب االمور ويندحر االرهاب 
وتب��دأ مرحلة اع��ادة البناء، والبعض اآلخ��ر يعتقد بان 
اصح��اب القارب الذي يحمل مصائر البالد اس��تنفدوا 
ش��حنتهم ومعداتهم، وقدموا ما بوسعهم، ولم تعد 
لديهم كف��اءة االضطالع بادارة املرحل��ة الالحقة بعد 
ان اخفق��وا في النهوض اجلماع��ي بواجب ادارة معارك 
الدفاع عن االمن والس��يادة، وبن اولئك وهؤالء الكثير 
م��ن الق��راءات واالراء، غي��ر ان��ه حتى ذلك الي��وم الذي 
تعكف فيه العقول احلية على التقصي املس��ؤول عن 
»قدرة« ه��ذه الزعامات عل��ى حتمل املس��ؤولية بعيًدا 
عن االناني��ات، فان بن ايدينا )أوال( اش��ارات لوم مهمة 
اطلقته��ا املرجعي��ة الديني��ة ف��ي النجف حي��ال ما 
اسمته باحزاب الس��لطة او قيادات القوى السياسية 
)وثاني��ا( اش��ارات وفيرة عن تعنت ه��ذه الطبقة وعدم 
اس��تعدادها للتنازل، او التنازل املتقابل، او التخلي عن 
احملاصصات الفئوي��ة الضيقة كفاحت��ة لعبور االزمات 
السياس��ية و )ثالث��ا( ثمة الكثير من طعون الفس��اد 
مس��جل في مس��ؤولية بع��ض هذه القوى وتش��مل 
الكثير م��ن البطانات واالتباع وال��وكاالت التابعة لها، 

و)رابعا(     
واحلال، اننا سنكنشف انه مبوازاة االزمة السياسية في 
البالد ثمة ازمة اخرى اكثر استعصاء تتمثل في تبعثر 
الرؤى السياس��ية للنخب وتضارب االرادات والتوجهات 
ما عبرت عنه مش��اريع التسوية السياسية املقترحة 
من قبل االطراف اخملتلفة، وعن االمر الذي نعنية بعنوان 

الكلمة، االزمة في االزمة.  
 ***********
بريخت: 

 »ليس ش��رطا أن تظل األش��ياء على م��ا هي عليه 
ألنها كذلك اآلن«. 

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

أزمة في أزمة 



ثقافة10

ترجمة

كتابة

ه��ذا« ع��ام 1979. نين��ا كريومفا -قصة 
امرأة روس��ية » ع��ام 1981. كما صدرت 
مجموعة كاملة العماله الشعرية التي  
ضمت مجموعة اش��عاره في الفترة بني  
1972 - 1982. وهي اجملموعة التي اخترت 
منها القصائد لترجمته��ا الى العربية. 
حصل ش��ارنبرغ على العديد من اجلوائز 

من بينها؛  جائزة PH. عام 1972.

****

» إيمان«
أعتقد

بأن ال شيء ثابت
وأن كّل شيء ميكن تغييره

السؤال هو: 
ماذا سنستخدم وقتنا

كي نغير ؟

****

»إنَس»

» قال احلّكام دائما: 1
دعونا ننسى

لكن. انتم.
 الذين رأوا. ما حدَث. ال تنسوا

ليتعلم اطفالكم من هذا.
 كي ال ينتصروا عليهم

احلّكام قالوا دائما : 
لدينا مصالح مشتركة

لكن. انتم
 الذين تستطيعون التّذكر 

ال توافقوا 
اصحاب السلطة قالوا دائما

الذي��ن  الؤلئ��ك  الش��يء  نف��س 
استثمروهم 

احلّكام قالوا دائما: 
لنتعاون

لكن. انتم.
 الذين تعرفون اهدافهم 

ال تتعاونوا
دعوا اطفالكم انفسهم يعبرون.

حتى ال يعيشون كظالل 
...

ال��ى   « »احل��ّكام  ترجم��ة  ميك��ن   )1
»املس��يطرون«.   .« »الس��ائدون 
يش��مل  واملعن��ى   « »املهيمن��ون 
ايض��ا ارب��اب العم��ل وغيره��م م��ن 

املستثمرين

****

»القانون والنظام»

جلس املتظاهرون في الشارع
أمام العربات العكسرية

تدخلت الشرطة
أُعتقل املتظاهرون

والحقا مت اصدار حكم بهم
جلس املزارعون في الشارع  1 

أمام حركة السير

لم تتدخل الشرطة
لم يُعتقل املزارعون

املزارعون لم يحاكموا
هذا. الذي لم يفهم شيء.

عليه أن يستفس��ر م��ن كلمات وزير 
العدل ذاتها

- الن��اس الذي��ن ال يعتم��دون عل��ى 
البيانات

من رؤوساء الشرطة
ال ينتمون الى مجتمعنا 

املسألة الى هذه الدرجة واضحة
 بالنسبة للحاكمني

....
1( عادة ما يك��ون املزارعون من انصار 
االحزاب الرأس��مالية والليبرالية في 
الدامنارك النهم اصحاب امالك كبيرة 
ويلقون دعما كبيرا م��ن الدولة وهنا 
املفارقة في القصيدة.                                                                                                                                    

  ****

»الى األمام«

نحُن. الذين سقطنا للحظٍة.
علينا أن ننهض

نحُن. الذين كّنا مشلولني للحظة
علينا أن نتحرك

نحُن. الذين مجرد قطرة
في بحٍر.

لنستعد كي نكون هذه القطرة.
التي ستجعل الدورَق يفيض. 

قحطان جاسم 

يطل��ق عل��ى الش��اعر الدامنارك��ي كارل 
ش��ارنبرغ. ش��اعر الطبق��ة العاملة. ولد 
وترع��رع ف��ي وس��ط عائل��ة عمالية الب 
خي��اط وأم تعم��ل عاملة تنظي��ف. وقد 
لعبت س��نوات صباه ف��ي ثالثينات القرن 
املاضي وم��ا رافقها من مح��ن اقتصادية 
واجتماعية وسياس��ية في اوروبا. الحقا. 
دورا كبيرا في حيات��ه ونظرته الى الوجود 
واالنس��ان واحلياة. وتركت آثارها العميقة 

على شعره.  
ولد الش��اعر ف��ي 27.6.1930 ف��ي مدينة 
اوبنغو الدامنراكية. وتوفي في 2.10.1995.
عمل مدرسا في املدارس العليا و محاضرا 

وكاتبا. 
متتع منذ س��نوات مبكرة في حياته بروح 
ثوري��ة رافضة للظلم واالس��تغالل. وكان 
ف��ي خمس��ينات القرن املاض��ي  معارضا 
للح��رب ونتيج��ة  ملوقف��ه ذاك  رف��ض 
التجني��د فس��جن عل��ى  ال��ى  الدع��وة 
اثره��ا. وبع��د خروجه من الس��جن كتب 
روايته االولى »محك��وم« عام 1953. بقي 
ش��ارنبرغ معارضا للح��روب وداعما حلرية 
الش��عوب ومناهضا صلبا لكل اش��كال 
االستغالل. كان عضوا  نشطا في حركة 
الس��لم الدامناركي��ة.  كت��ب. اضافة الى 
الش��عر. ع��ددا م��ن القص��ص القصيرة 
واملقاالت. كما القى العديد من احملاضرات 
واالدبية على  السياس��ية واالجتماعي��ة 
مس��توى الدامنارك. صدرت ل��ه مختارات 
ش��عرية ع��ام 1979. ديوان »الي��وم اعرف 

اجلميل��ة والعميقة اجلريئ��ة والصريحة 
للغاية . واعتق��د واثقاً بأن حواراته غنية 
. املستور فيها والكامن غير املعلن عنها 
في التعريف ببغداد والس��تينات . كيف 
ع��اش . هو وأصدقاء له . م��ا الذي فعله 
املغام��رون ؟! وأتذك��ر بأنه ق��ال عن احد 
أصدقائ��ه . زعيم احلداث��ة . بأنه زاول كل 
ش��يء ومارس ما لم نك��ن نعرفه حلظة 

دخولنا بغداد .
أية جماع��ة وفدت الى بغ��داد في فاحتة 
الس��تينات . وأي��ة ريح ج��اءت بهم الى 
مدينة تعرفت على الكالم في مقاهيها 
السياس��ة في ش��وارعها  واكتش��فت 
وباراته��ا وفنادقها . تعرف��وا عليها مثل 
النس��اء . هن��اك الرحي��ل ه��و الوصفة 
القوية التي هزت الوسط الثقافي . هذا 
ما املح له الش��اعر فاروق س��لوم وحتدث 
عن جماع��ة التعري��ف باحل��ب والذوبان 
بالفضاء والركض نحو اليسار . فالرحيل 
مفردة لم تكن معروفة آنذاك . ألنه مياثل 
اجمله��ول . واخمليف الذي ال ت��راه عني أخرى 
باس��تثناء عيني س��ركون بول��ص . هذا 

الظاهرات��ي املمتحن باألمكن��ة املرتدية 
نسيجاً أشوريا . عرفه ملوكها وأمراءها 
وف��اح عط��ر كهنته��ا ورج��ال املعاب��د 
واملطاب��خ في أش��ور ق��ال فاروق س��لوم 
في كلم��ة له : انك ذهب��ت الى كركوك 
إلكمال املعاملة . أية معاملة يا سركون 
بولص . غياب��ك املفاج��ئ األبيض حيث 
يخلو مقعدك في واجهة املقهى األبيض 
وتغيب مثل راهب اختاره يسوع لصحبة 
طري��ق اجللجلة . هل مش��يت الصحراء 
وحي��داً ... هل عب��رت عارياً ح��دود البالء 
العرب��ي الغ��ادر ؟ خوفاً علي��ك من رفقة 
الطري��ق وغدر الرحيل . أنت ومؤيد الراوي 
وأنور الغس��اني والع��زاوي وإبراهيم زاير 
. وأس��ماء نحبها حتى الس��اعة . كنتم 
مثقف��ي احلري��ة العراقي��ة املأمولة قبل 
أن تولد . كن��ا نحبكم ألنكم لم تكونوا 
مثقفي النمط في ماكنة األحزاب وكنا 

نعتقد أنكم ستبدلون بأس البالد.
هذا كالم ال يقوله غير الشعراء . والناس 
الذين مس��هم العش��ق وجن��ون املكان 
البعي��د وقب��ل الفض��اء الغري��ب . كالم 

ف��اروق س��لوم ش��اهد قال كالم��ه وهو 
وس��ط النهر . يغتس��ل ويزيل ما حلق به 
من غبار . ليس��جل طهارة عرفنا بعضاً 
منه��ا ونحن نلتقيه س��ريعاً في فعالية 
ثقافي��ة مهمة وجه لنا دع��وة للحديث 
فيها ع��ن التاريخ وش��عرياته ... هذا هو 
جنون الش��عراء اخلاص بالذي كان والذي 
س��يكون الى األبد . فاروق سلوم مثقف 
عراق��ي لم يش��أ فت��ح أب��واب معرفته 
وثقافته املتدفقة . إال قليالً وجتاوز خجله 
ليتدف��ق علين��ا طوفان ثقاف��ة متنوعة 
ومثي��رة جداً . هو � س��لوم � مجنون أخر 
باملكان وغريب في األخر . اختتم س��لوم 
كلمت��ه ع��ن س��ركون قائالً : نش��اركك 
النزاهة املس��تحيلة واحلزن املس��تحيل 
واألم��ل املمكن ألنك ابي��ض . أنت ال تريد 
حتى اسمك أن يذكر بهذه  الكثرة . وكل 
يوم تش��رق فيه برلني بروحك هو تاريخه 

للمحبة . تاريخ لإلبداع .
هو مغامر من نوع خاص . لم يستقر . بل 
حمل حلمه اجللجامشي الى جغرافيات 
كثيرة . ولم يقل له اإلله مفردات اخلالص 

والفوز . بل تركه وحيداً ولم يفز بش��يء 
مما حلم به ومتناه لغيره .

هل تعبت أنا 
ونحن لم نكد نبدأ املسير 

أنسى البحر . ال تفكر باملراكب . 
قل وداعاً للتجارة 

الرحي��ل  عل��ى  مفتوح��ة  اجلغرافي��ات 
والصدفة . والش��اعر لم يش��عر باليأس 
من كثرة األبواب التي استقبلته واألخرى 
الت��ي ودعت��ه . ألنه س��عيد به��ا وحزين 
عليه��ا . ألنه��ا ل��م تكتف مبا رس��مته 
عيناه عل��ى جدرانها وما علق عليها من 
بصمات أصابعه ... ودعها بقصيدة يقول 
فيها بأن��ه مازال قادراً على االرحتال ... انه 
أكثر مغامرة من جلجامش العائد بيأس 

ولم يفكر مبرة ثانية. 
للترح��ال أس��ئلته الوجودية القاس��ية 
املتك��ررة كثي��راً ف��ي قصائد س��ركون . 
الن الهج��رة قوي��ة . ضاغط��ة . هي نوع 
من الزع��ل على حياة ل��م متنحه فرصة 
االحتفاظ باملكان والعيش فيه . بل حتنو 
عليه لتمكنه من اختزان صوره في ذاكرة 

ازدحمت بكثير من الصور 
تواصلوا أذن بالبيوت 

عل��ى  الس��لحفاة  كم��ا   . احملوه��ا 
ظهوركم 

أين كنتم وأين حللتم 
فف��ي ظله��ا لن تظل��وا الطري��ق الى بر 

أنفسكم 
ولن جت��دوا ف��ي صقي��ع ش��تاءاتكم ما 
ي��وازي الركون الى صخرة العائلة . وحرير 

السكون 
تواصلوا . إذن . بالبيوت 

استديروا . ولو مرة نحوها 
ثم حثوا اخلطى 

نحو بيت احلياة الذي ال ميوت 
مقطع يختصر تراجيديا املرحتل ومغادرة 
مكانه . هذه هي محنته وفي هذا النص 
قلق��ة ومزعه من تك��رر مغ��ادرة املكان 
. البي��وت التاري��خ وس��ردياته ... املاضي 
بأحالمه واحلاضر املتج��دد دائماً بحضور 
مس��تمر . هذا نص سيري . كاف إليضاح 
محنة الشاعر وإحساسه بالغربة . ألنه 
كائ��ن يعيش املنفى باس��تمرار . البيوت 
الت��ي غادره��ا مناف��ي . تأتي��ه صورها . 
ونحن إليه فيتوس��لها بالشعر واحملبة " 
استديروا . ولو مرة نحوها " هو الذي قال 
ليعبر عن محنته بش��عر مركز للغاية . 
اختصر كل اش��كالياته االنطولوجية " 

أموت مراراً وأنا واحد " 
االبتع��اد عن مكان الذي فيه . موت يعلن 

عنه بوضوح .
جاءت نصوص س��ركون الش��عرية منذ 
باش��ر في النش��ر نص��وص غرب��ة بدأت 
زمانية . الباعث عليها شعور باالنفصال 
عن الزمان الذي هو فيه . ثم أخذت بعدها 
املكاني فأصبح��ت غربة املكان تعمقها 
غربة الزمان . وصار الش��اعر منفياً داخل 
نفسه من خالل إحساسه هذا . وصارت 
الغربة باقتضاءاتها هذه بداللة املنطوق 
مبا تس��تقيم ب��ه معنى دالل��ة . وصارت 
الدالل��ة هي حي��اة الش��اعر . معاناته . 
ل��م يكن في رؤيته الواق��ع / وموقفه من 
الواق��ع ليبتعد به كل ش��يء . موقفاً أو 
زمناً عن ش��عور الغريب وإحساسه فهو 
إذ يجد نفس��ه مدعواً الى أن يس��رع الى 
بلدة جدي��دة ويأخذ إليها حيرته املغرمة 
باحلقائ��ب . يج��د األبواب كله��ا مغلقة 
" ومفاتيح��ك العتيق��ة ل��ن جت��د ه��ذه 

الليلة".
باختص��ار ش��ديد عرف س��ركون بولص 
احلي��اة عندم��ا ارحت��ل إليها واكتش��ف 

العالم حلظة هروبه منه 
مات س��ركون بولص بعد أن قال أن املوت 
سيد عطشان . سيشرب كل ما في آبارنا 

من نفط وكل ما في أنهارنا من ماء.

ناجح المعموري

الال مح��دد / املنفي . يذه��ب الى اختيار . 
ويس��تقر فيه قليالً . وطويالً . حتى يتمرد 
علي��ه ويغ��ادره مؤقت��اً . يكس��ره وكأنه 
مصنوع من زجاج حلظ��ة مغادرته مرحتالً 
نح��و مدن لم يره��ا في أمري��كا . أو نحو 

ريفها البعيد . 
هو غريب . هذا حاس��د حت��ى في ترحاله 
وهيام��ه مدفوعاً بح��ب داخلي بأنه كائن 
وف��د من م��كان عصي وصع��ب ومعقد . 
ال خي��ار له غير الش��عر الذي ي��راه بعينه 
وعندما ميسكه يشعر باستراحة مؤقتة 
وقصيرة حت��ى يغادرها نحو م��كان أخر . 
غير قادر عل��ى التآلف م��ع األمكنة . الن 
مكان��ه األول . كان وظل حلما فردوس��ياً 
. ول��م يكن غريباً على قارئه أو يكتش��ف 
وه��و يق��رأ قصت��ه اجلميلة يج��وب املدن 
التوص��ل ال��ى الصدع الكام��ن في روحه 
واجلاث��م في داخل أعماق��ه الدفينة . كان 
يستش��عر األت��ي ويستش��رفه . فكتب 
يجوب املدن . لكنه لم يكن مطروداً منها 
. بل مستدعى إليها . فهو كائن أشوري . 
ارحتل م��ن عمق التاريخ حامالً في ذاكراته 

اجملنحات األشورية العمالقة .
تستدعيه املدن وتختاره الصداقات . لكنه 
ال يطيل املكوث فيها ومعها . يطفر نافراً 
. كالغ��زال . ألنه باحث عن الش��عر املرئي 
... قصائده ملتقطه بعينه كما س��عدي 
يوس��ف . وهذا رأي نقدي مهم اقترانا مع 
سركون بولص . لن يختصر سعدي رؤيته 
النقدية العريضة بهذا القول . تعبيراً عن 
ظاهرته . هوس��ه املكاني . عيناه تلتنقان 
مفاص��ل القصي��دة . ويح��وز تفاصيلها 
ص��ورة . ص��ورة . وكأنه يس��جل بالصورة 

عالقة كائن مع كينونته . 
وبالتال��ي يفرك الت��راب . أو الغبار العالق 
عليه��ا . فتتح��ول رقيماً ش��عرياً . يفوح 
برائحة املاضي بعيد الغور . املتردد قويا بني 
جنبات األمكنة واجلغرافيات في العالم . 
لذا لم يستقر س��ركون في مكان صغير 
. ومح��دد . يزوغ عنه ال��ى أخر وأخر . حتى 
ع��اش عمره كله في املنفى باحثاً عن أخر 
لن يجده . ألنه بعيد عنه . تركه غافيا فوق 
وسادة لوثتها دماء األبناء . هذا هو فردوس 
لنا نحن البعيدين عنه . بغدادنا . دخلناها 
وعشناها . بتفاصيل كثيرة . حلظة حتولها 
الى خراب وغبار وش��تائم تصل إليك من 
فوق سطوح ش��ارع السعدون ومصاطب 

الباعة هناك .
بغ��داد تعويذة اخلالص والنجاة بالنس��بة 
لس��ركون بول��ص . حت��دث عنه��ا كثي��راً 
وطوي��الً . هي توأم س��ركون ف��ي حواراته 

قصائد مترجمة للشاعر الدانماركي
كارل شارنبرغ

سركون بولص المنفي في المرايا

بابل ـ عماد الجعيفري  

 نّظم��ت دار ثقاف��ة األطفال / فرع 
باب��ل التابع��ة إل��ى وزارة الثقافة 
العراقي��ة  واآلث��ار  والس��ياحة 
والفن��ي  الثقاف��ي  مهرجانه��ا 
اخلامس حتت عن��وان » أنا عراقي .. 
أنا أقرأ » دورة الشهيد قاسم عبد 
األمي��ر عجام , واس��تهل املهرجان 
أول��ى فعاليات��ه بكلم��ة مدير دار 
ثقافة األطفال / فرع بابل االس��تاذ 
سالم حسني ومن ثم كلمة عائلة 
الش��هيد الثقاف��ة قاس��م عب��د 

األمير عجام. 
وعلى صعيد متص��ل ألقى رئيس 
مجلس محافظة بابل رعد اجلبوري 
كلمة أش��اد فيها بشارع طه باقر 
الثقافي وما يقدم��ه من فعاليات 
ثقافي��ة وفني��ة لنش��ر الثقاف��ة 
اجملتمعية بني أهال��ي مدينة احللة 
مؤكدا على أن احلكومة احمللية في 
محافظة بابل ستقدم العون بكل 
ما متلك لش��ارع طه باقر الثقافي 
وجميع املنتديات الثقافية األخرى. 
 وم��ن جانب آخر قدمت الش��ابتان 

زينب مهند و روان س��الم حكايات 
لألطفال بعنوان » قاس��م األمني » 
وعرض مشهد مسرحي بعنوان » 
أزمة مناهج » م��ن تأليف فاطمة 
الطي��ف وإخ��راج د.أحم��د محمد 
متثي��ل محم��د أحمد , كم��ا قدم 
مجموع��ة من األطف��ال املوهوبني 
قصائ��د ش��عرية وه��م كل من » 
كوثر رضا والطفل السوري عدنان 
منقذ ومرمي حيدر البدري وميمونه 

سنان » 
 كما قدمت فرقة إش��راق البابلية 
الفلكلوري��ة  األغان��ي  م��ن  ع��دد 
التراثي��ة , وعلى هام��ش املهرجان 
افتتحت معارض الرسم لعدد من 
مدارس احملافظة ومنها » مدرس��ة 
خولة بن��ت االزور االبتدائية للبنات 
االبتدائية  التطبيق��ات  ومدرس��ة 
للبنات ومعرض دار ثقافة األطفال/ 
فرع بابل واملعرض التشكيلي األول 
للفنانة هن��ا مزاحم محمد , وفي 
ختام املهرجان مت توزيع املطبوعات 
الثقافي��ة اخلاص��ة بالطف��ل على 
األطفال املتواجدين في ش��ارع طه 

باقر الثقافي.

تواصل فعاليات شارع 
طه باقر الثقافي

خبر
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سركون بولص

الشاعر لم يشعر باليأس من 
كثرة األبواب التي استقبلته 

واألخرى التي ودعته . ألنه 
سعيد بها وحزين عليها . 

ألنها لم تكتف بما رسمته 
عيناه على جدرانها وما علق 

عليها من بصمات أصابعه 
... ودعها بقصيدة يقول 

فيها بأنه مازال قادرًا على 
االرتحال ... انه أكثر مغامرة 

من جلجامش العائد بيأس 
ولم يفكر بمرة ثانية
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مايكل نايتس*

التحالف الذى تقوده الواليات املتحدة
عل��ى الرغم من البطء ف��ي توفير أنظمة 
أس��لحة جديدة كاملة الق��وة، إال أن قوة 
امله��ام املش��تركة للتحالف ال��ذي تقوده 
الوالي��ات املتح��دة املتحال��ف م��ع العراق 
ق��دم املزيد من الق��وة القتالية املباش��رة 
واملزي��د من املس��اعدات األمني��ة اكثر من 
أي مجموعة أخرى من الش��ركاء الدوليني. 

وتضمن التجهيز الطارئ
لق��وات األم��ن العراقي��ة توفي��ر الذخيرة 
1 والصواري��خ 2 ، فض���اً ع��ن قط��ع غيار 

للسيارات 3 وطائرات الهليكوبتر
52

اخلفيف��ة 4 للمع��دات االميركي��ة الت��ي 
يس��تعملها اجليش العراقي. منذ سقوط 
املوصل واصل��ت حكومة الواليات املتحدة 
عقود الدعم اللوجستي على نطاق واسع 
لق��وات األمن العراقية لتعويض اخلس��ائر 
العملياتية في املركبات واملدفعية 5 ، كما 
التزمت الواليات املتحدة بتوفير مجموعات 

املعدات الكاملة، بتكلفة قدرها
1.24 ملي��ار دوالر من دافع��ي الضرائب في 
الواليات املتحدة، إلعادة بناء تس��عة ألوية 
م��ن اجليش العراقي،ول��واء من قوات األمن 

العشائرية.
كم��ا تضم��ن صن��دوق تدريب وتس��ليح 
الع��راق ( ITEF ) مع��دات ل 45،000 جندي 
في اجليش العراقي، مبا في ذلك كل ش��يء 
من مع��دات الوقاية الش��خصية اجلديدة 
الى قذائف الهاون 120 ملم،لتجهيز ث�ث 
وحدات مدفعية. ويش��مل االعتماد 3،496 
مركبة تكتيكية (شاحنات همر وشاحنات 
وناق���ت وقود ومركبات هندس��ية6 . وقد 
تعه��دت الوالي��ات املتح��دة لي��س فقط 
بتوفير هذه املعدات والدعم اللوجس��تي، 
ب��ل والدف��ع أيض��ا للمقاول��ني العراقيني 
لتس��ليمها ع��ن طريق البر إل��ى وجهتها 
املعلن��ة ال��ى الوح��دات العراقي��ة. كم��ا 

قدمت الواليات املتح��دة أيضااً إلى العراق 
أول طائرات من نوعها قادرة على اس��قاط 
 F-16IQ ) الذخائ��ر املوجهة بدق��ة، وطائرة
Block 52 ) متع��ددة األدوار، ويقوده��ا اآلن 
طي��ارون عراقي��ون 7 . كما مت ايض��ااً توقيع 
عقد بقيمة 1.95 مليار دوالر لش��راء أكثر 
من أربعة عشر ألفااً من القنابل والصواريخ 
لثمان��ي عش��ر طائرة F-16IQ ف��ي كانون 
الثان��ي 2016 86 .فض�اً عن توفير الواليات 
املتحدة للمعدات، يلع��ب التحالف ايضااً 
اً حاس��مااً في التدري��ب والعمليات في  دورا
قوات األمن العراقية. وقد مت وضع اثنني من 

مراكز املشورة واملساعدة في العمليات
االستكش��افية في بغ��داد وأربيل لتقدمي 
الدعم للعراقيني 8 ، كما التزمت الواليات 
املتحدة بتوفير مقرات، على مستوى فرقة، 
للمساعدة في إدارة العمليات في العراق، 
وفري��ق ل��واء قتالي بأكثر م��ن ألف جندي 
لإلشراف على التدريب، ع�وة على وحدات 
كبيرة من القوات النيوزلندية واالسترالية 

واإليطالية واإلسبانية والبرتغالية9
، وتوجد قوة املهام املشتركة اآلن في اثني 
اً عراقيااً، وتشارك عن كثب في  عش��ر مقرا
إدارة مش��تركة للمع��ارك الرئيس��ة مثل 
تكري��ت وبيجي والرمادي. وتعد الش��راكة 
العراقية م��ع قوة املهام املش��تركة قوية 
للغاي��ة ومفي��دة للطرف��ني، وحت��ى وقت 
كتابة التقرير، قام التحالف بتوجيه 6713 

ضربة جوية في العراق منذ آب 2014 ،
وتدمير ما مجموع��ه 20352 من األهداف 

ويزيد.
ه��ذا فض���اً ع��ن أن معظ��م املعلوم��ات 
االستخبارية ملعارك العراق مأخوذة من قوة 
امله��ام املش��تركة،ويقدم التحالف صورة 
واضحة فقط عن تطور املواقف على خط 
اجلبه��ة. كما توف��ر اجهزة االس��تخبارات 
واالستط�عات اجلوية، الغالبية العظمى 
من املعلومات االستخباراتية حول أهداف 
تنظي��م داع��ش على خ��ط اجلبه��ة. في 
املقابل، هناك ايضااً مركز تبادل املعلومات 

االس��تخبارية الرباعي ال��ذي يضم العراق 
وايران

وروس��يا وس��وريا، وه��و غير نش��ط على 
االط�ق، إذ ميثله عن اجلانب الروسي ضابط 
صغي��ر. يع��د التحالف،في امل��دى القريب 
على األقل، شريكااً ال غنى عنه في معركة 
املوص��ل، ومرحلة البحث التي ستش��هد 
نقل احل��رب إلى الصحاري واحل��دود، والتي 
تتطلب تقنية وذكاء وخدمات لوجس��تية 

اكثر.
استشراف املستقبل: الواليات املتحدة في 

عام 2017 وما بعده
يع��د املوق��ف ال��ذي س��تختاره الوالي��ات 
املتحدة في ظل رئيس جديد في عام 2017 
وما بعده أحد املفاتيح غير املعروفة للعراق، 
ل��دى الرئي��س االميركي س��يطرة ش��به 
كاملة على السياسة اخلارجية واألمن في 
الوالي��ات املتحدة، وميك��ن لتفضي�تها أن 
تش��كل بقوة انخراط الواليات املتحدة مع 

شركائها االمنيني
االجانب. وعلى الرغم من أنه من الس��ابق 
ألوان��ه حتدي��د حت��ى مرش��حي احلزب��ني، 
لتحديداملرش��حني  األول��ي  الس��باق  ألن 
ل��م  للرئاس��ة  واجلمه��وري  الدميقراط��ي 
يحسم بعد، إال أنه من املرجح أن الواليات 
املتحدة ستحافظ على مستوى كبير من 
االلت��زام باالجهاز عل��ى تنظيم داعش في 
السنوات األولى من الرئاسة اجلديدة. ومن 
املهم للغاي��ة ذكر أن إدارة أوباما قد قامت 
بتسريع مستوى دعمها العسكري ملعركة 
مكافحة تنظيم داعش،من حيث التدريب 
والتسليح واألنش��طة املكثفة، وشاركت 
بغ��ارات على التنظيم ب��إذن من احلكومة 
العراقية،وخففت قواعد االشتباك اجلوية. 
ول��ن يحتاج الرئيس املقب��ل الى اتخاذ قرار 
بش��أن التصعي��د، ألن الوالي��ات املتح��دة 
تق��دم أص�اً مس��اعدات عس��كرية بقدر 
م��ا ميكن للع��راق قبول��ه. تق��وم الواليات 
املتحدة حاليااً بتق��دمي خيارات، مثل طائرة 
األباتشي التي تقدم الدعم اجلوي القريب، 

وه��و أمر قد يتم قبول��ه أو رفضه من قبل 
احلكوم��ة العراقي��ة في معرك��ة املوصل، 
ولكن النقطة األكثر أهمية هي أنه يجري 

التحضير لنهج جديد أكثرقوة.
اخلي��ار ال��ذي س��يواجه الرئي��س املقب��ل، 
س��يكون إما احلف��اظ على هذا املس��توى 
من اجله��د، أو تقليله،ومن املرجح أن تكون 
معرك��ة املوص��ل ال يزال يج��ري التحضير 
له��ا، ف��ي املراح��ل اخلتامي��ة، وأن رئي��س 
الواليات املتحدة القادم، أيا كان، س��يكون 
ملتزم��ااً متامااً بذلك. وس��يكون اخليار الذي 
س��يواجه الرئي��س اجلديد هو:ه��ل انتهت 
مهمتن��ا ف��ي الع��راق، أم أن��ه ينبغ��ي أن 
نقدم دعمنا ملس��اعدة الع��راق على تأمني 
ح��دوده واالنتق��ال إلى مكافح��ة التمرد؟ 
الرئيس القادم، جمهوريااً كان أم دميقراطيااً، 
وس��يكون م��دركااً لتجرب��ة فت��رة 2011 - 
2014 ،عندم��ا س��مح لتنظي��م القاعدة 
امله��زوم في العراق أن يتح��ول الى تنظيم 

داعش.
وم��ن ش��أن ه��ذا أن يقن��ع خل��ف اوبام��ا 
الدميقراطي أو اجلمهوري مبواصلة الضغط 
عل��ى فل��ول تنظي��م داع��ش ف��ي العراق 
م��ن خ���ل تركيز مهم��ة ق��وة العمليات 
اخلاصة اجلارية حاليااً، إذا ما س��مح العراق 
الفيدرال��ي به��ذا التدخ��ل االميرك��ي، أو 
اً في كردس��تان،  رمب��ا على بع��د أقل ب��روزا
إذا م��ا حالت سياس��ة بغداد عل��ى املدى 
الطويل دون الوج��ود االميركي في العراق 
الفدرالي 10 ، س��يكون هن��اك أيضااً رغبة 
من التحالف الذى تقودُه الواليات املتحدة 
للقي��ام بتدري��ب متواص��ل وبرامج جتهيز 

حتى تقف قوات األمن
العراقية على قدميها على املدى الطويل. 
وس��تلوح جتربة االنس��حاب عام 2011 من 
العراق، في أف��ق االدارة اجلديدة، حيث يبدو 
اجلمهوريون مترددون في تكرار ما يعتقدون 
أن��ه كان خط��أ إدارة أوباما ف��ي عام 2009 
. وس��تبحث هي�ري كلينت��ون أو أي رئيس 
دميقراطي آخر عن وس��يلة لتقليص نطاق 

دعم الواليات املتحدة من دون احداث املزيد 
م��ن زعزعة االس��تقرار في الع��راق. وعلى 
جمي��ع األط��راف أن تركز على بن��اء قوات 
اً عن  األمن العراقية والقوات الكردية بعيدا

الطائفية والعرقية لتأمني املكاسب 
حتقق��ت في العراق في نهاية املطاف، بعد 
احل��اق الهزمية النهائية بتنظيم داعش في 
العراق. وه��ذا األمر يش��يرالى وجود جهد 
تدريب��ي كبير مدع��وم من قب��ل الواليات 
املتحدة ف��ي العراق، ورمبا يش��مل وحدات 
تدريبي��ة كبيرة من خارج الواليات املتحدة، 
كأن تك��ون من حلف ش��مال االطلس��ي، 

والدول الثمان الكبار G-8 املوجودة
حالي��ااً ف��ي التحال��ف. إن حتالف��ااً بقي��ادة 
الواليات املتحدة من احملتمل أن يكون على 
استعداد تام ملس��اعدة العراق على إقامة 
نظ��ام لتأم��ني احلدود ف��ي األنب��ار وجنوب 

نينوى.

*باحث كبير وزميل في معهد واشنطن

هوامش:
1- قد اشتراها العراق مؤخراً ب 46،000 ، 
طلقة ذخيرة بندقية 120MM الرئيسية، 
وبذات الصلة مما ال شك فيه أن عمليات

إع��ادة تدريب ق��وات هجومي��ة في عام 
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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 14

جاسم محمد*

آلية تنفيذ القرارات حتت البند السابع
وفقا الى قرار مجل��س االمن 1373  لعام 
2001 � الفق��رة  السادس��ة م��ن الق��رار 
يف��رض عل��ى ال��دول ان تتخ��ذ جمي��ع 
التدابير التي قد تك��ون ضرورية وم�ئمة 
وفقا اللتزاماتها مبوج��ب القانون الدولي 
التحري��ض عل��ى  م��ن اج��ل مكافح��ة 
ارتكاب االعم��ال اإلرهابية بدافع التطرف 
والتعصب. ويفس��ر الفصل الس��ابع من 
ميث��اق االمم املتحدة ان اي اجراء وفقه يبدأ 
باالنبذار باستعمال القوة،  اي ان املقصود 
بصدور قرار عن مجلس االمن حتت الفصل 
الس��ابع هو توجي��ه انذار حلل املش��كلة 
ر ذلك يجب  بالطرق الس��لمية وعند تعذُّ
عرض املوضوع ثانية عل��ى مجلس االمن 
إلق��رار اس��تعمال الق��وة وعندها تصبح 
جميع دول العالم مدعوة للمساهمة في 
اجملهود احلربي حلل املوضوع عس��كريا وفق 
نصوص بنود الفصل السابع. وان االسس 
الفعلية لتطبيق هذا القرار تكون بتقدمي 
الدول واملؤسسات واملنظمات وثائقها الى 
اللجن��ة عن االطراف املتورط��ة بالتمويل 
س��واء اكان��ت مجموع��ة او منظم��ة او 
افراد او دولة التي خرقت القرار او تقدميها  
بنح��و مباش��ر ال��ى مجلس االم��ن الذي 
من ش��أنه يق��ر العقوب��ات. واك��د القرار 
ذات��ه 1373 لع��ام 2001 ب��ان حتظر جميع 
ال��دول على رعاياها او على اي اش��خاص 
او كيانات داخل اراضيه��ا اتاحة اي اموال 
او اص��ول مالي��ة او م��وارد اقتصادي��ة او 
خدم��ات مالي��ة او غيرها، بنحو مباش��ر 
او غير مباش��ر، لصالح االشخاص الذين 

يرتكبون او يحاولون ارتكاب، او يس��هلون 
او يش��اركون ف��ي االعم��ال اإلرهابية، مبا 
في ذلك االفع��ال الت��ي يرتكبها تنظيم 
"داعش" و"جبهة النصرة" وجميع االفراد 
واجلماعات واملؤسسات والكيانات االخرى 

املرتبطة بتنظيم القاعدة.

داعش : شبكات عمل جتارة وهمية
ان اخلبرات التي يتمتع بها تنظيم داعش، 
هي خبرات واس��عة، تقوم عل��ى املهنية 
واالختص��اص وه��و من يبح��ث باحلصول 
على اخلبرات واخلبراء ومنحهم االمتيازات 
وال ينتظر ذلك ع��ن طريق املصادفة. هذه 
اخلبرات تع��ود الى قيادات ه��ذا التنظيم 
التي تستنسخ جتارب االنظمة السياسية 
الشمولية في املنطقة في العراق وسوريا 
اكثر من غيرها. اشتهر التنظيم بقدرته 
عل��ى ادارة ش��بكات اتص��االت وع�ق��ات 
عامة م��ع فصائل "جهادي��ة في مناطق 
واس��عة من العال��م امتدت الى وس��ط 
اسيا والقوقاز وكازاخستان حتى الصني، 
بتنظي��م عملي��ات هج��رة واس��عة الى 
عوائل املقاتلني، يتم سفرهم على شكل 
مجموعات واس��عة عبر ع��دد من الدول 
واحل��دود واملط��ارات. اش��تهرت االنظمة 
الش��مولية، بان يكون لها ش��بكة عمل 
اس��تخبارية في اخلارج، تعمل حتت اسم 
وس��ياحية  جتاري��ة  وواجه��ات  ش��ركات 
الدولي��ة  لتج��اوز القوان��ني والعقوب��ات 
وه��ذا ما ه��و موجود في تنظي��م داعش. 
التنظيم منذ سنوات يعمل في ادارة هذه 
الشبكات وحصل على اخلبرات والع�قات 
دون ان يتع��رض ال��ى عقوب��ات او الرقابة 
حتى اوغس��ت 2014 وبرغم ذلك لم تكن 

هنالك الية تطبيق القرار وارادة حقيقية 
عند مجلس االمن، لذا اس��تمر التنظيم 
باحلصول على ايرادات النفط وقطع االثار 
لكنها انخفضت نسبيا. القرار االخير ذي 
الرقم  2199 والذي جاء بطلب من روسيا، 
يع��ّد تعمي��ق ومتت��ني ال��ى ق��رار مجبس 
االم��ن ف��ي اوغس��ت 2014 ويؤك��د على 
الي��ة التنفيذ والرقابة. جتارب االمم املتحدة 
بتنفيذ قراراته��ا كانت ضعيفة، لتتحول 
تلك القرارات الى قرارات  سياس��ية اكثر 

من قرارات فنية. 
فمن املقرر ان تك��ون هنالك جلان متابعة 
لتنفيذ القرار ورمبا تكون هنالك فرق رقابة 
تقوم مبه��ام تنفيذية عند احلدود التركية 
مع العراق وس��وريا ورمب��ا دول اخرى. وبات 
مطلوبا من الدول املتورطة  بدعم داعش 
والنصرة وش��راء النف��ط، ان تظهر رغبة 
حقيقية بتنفيذ ن��ص قرار مجلس االمن 
واثبات حس��ن النية من خ���ل املعطيات 
والنتائ��ج الت��ي تثبته��ا االي��ام القادمة. 
وزارات اخلزانة واملالية في دول التحالف من 
ش��أنها ان تتحمل املسؤولية في متابعة 
االص��ول املالي��ة للجماع��ات "اجلهادية" 
واتخاذ القرارات بتجميد االموال وتوقيف 
املطلوب��ني وتقدميها ال��ى اللجنة اخلاصة 
في مكافحة اإلره��اب في مجلس االمن. 
ان املرحل��ة احلالي��ة حتت��اج م��ن الواليات 
املتح��دة والغرب، الى فه��م حقيقي الى 
مشكلة اإلرهاب واقامة ع�قة جديدة مع 
دول املنطقة الت��ي تعاني وحتارب اإلرهاب. 
املرحلة احلالية تتطلب تب��ادل املعلومات 
والبيان��ات ح��ول االش��خاص واملنظمات 

املتورطة في عمليات الدعم والتمويل .

 ركائز األمن القومي في ظل العوملة
مفهوم األمن القومي في النظام 

السياسي احلديث
   )National Security( القوم��ي  االم��ن 
ه��و : ق��درة الدولة على حماي��ة اراضيها  
وموارده��ا  ومصاحله��ا م��ن التهدي��دات 
والتهدي��دات  العس��كرية   � اخلارجي��ة  
الداخلية . وبفعل العوملة، حدثت حتوالت 
في مفهوم االمن، وابرزها  القوة، التي لم 
تعد ترتبط بالعامل العسكري بل تعدته 
الى السياس��ة و التكنولوجيا والتعليم، 

والنمو االقتصادي واعتماد املعلومات.
االمن العس��كري وهو  استش��عار اخلطر 
وق��راءة  الدفاعي��ة  والق��درات  املس��لح  

مستقبلية لنوايا الدول .
 االمن السياسي  وه��و االس��تقرار 

السياسي للدولة،  وحماية الشرعية .
االم��ن االقتص��ادي  وهو حماي��ة الثروات 

واملوارد املالية والتنمية .
االمن االجتماعي : هو التعايش السلمي 
بني جميع مكونات  الدولة من خ�ل قبول 
الطرف االخر واحترام الع��ادات والتقاليد 
للمكونات االخرى بغض النظر عن العرق 
او الدي��ن او املذه��ب او الهوية والش��عور 

باألمان .

ركائز األمن القومي
و  اخلارجي��ة  التهدي��دات  ادراك   -  1

الداخلية.
2 -  رس��م اس��تراتيجية لتنمي��ة ق��وى 

الدولة.
3 - تامني القدرة على مواجهة التهديدات 

اخلارجية والداخلية.
4 -  قراءة النوايا املعادية  للدول االهداف.

االستراتيجية القومية � الوطنية 
والتي تعن��ي االس��تغ�ل الكامل للقوى 
والنفس��ية  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
والعس��كرية والعقائدي��ة للدول��ة ف��ي 
الس��لم واحل��رب لتحقيق االه��داف التي 
تضمن س���متها وامنه��ا واحلفاظ على 
سيادتها واستق�لها.  اما االستراتيجية 
احلرب��ي  والتي تعني االس��تغ�ل الكامل 
للوس��ائل العس��كرية لتحقي��ق اهداف 
باالس��تعمال  القومي��ة  االس��تراتيجية 
املباشر او غير املباشر للقوات العسكرية 
للدولة اثناء الس��لم واحلرب. ان االنشغال 
الش��ديد بالق��وة وتعظيمها من ش��أنه 
ان يض��ع ال��دول املتنافس��ة في م��ازق ال 
تس��تطيع التخلص من��ه. ويدفع بالدول 
الى س��باق اكتس��اب االس��لحة لغرض 
الدفاع دومن��ا اعتبار ألية قي��م اجتماعية 
الدول��ة  غاي��ة  وتصب��ح  اقتصادي��ة.  او 
العس��كرية االبق��اء واحلف��اظ على هذا 
النظ��ام وم��ن ثم يت��م تكري��س مظاهر 
تبعية العالم الثالث للدول الكبرى وذلك 
بخلق صراعات اقليمية وصراعات داخلية 
تُبقي دول العالم الثالث بحاجة مستمرة 
وملح��ة ال��ى التكنولوجيا العس��كرية 
للدول العظم��ى . وان تهافت الدول على 
ش��راء هذه االس��لحة يؤدي الى صراعات 
اجتماعية تشكل اليوم اكثر من %90 من 
الصراعات في العالم الثالث. حيث تكون 
البداية احلصول على االس��لحة من اجل 
مقاوم��ة التهديدات واالخط��ار اخلارجية 
ولكنه��ا تنته��ي ال��ى اس��تعمالها في 
قم��ع اي اص�ح اجتماع��ي او اي محاولة 
لتوجي��ه اموال الدولة في تطوير التنمية 

االجتماعي��ة واالقتصادي��ة .اي اس��تي�ء 
النظام على القدرات العس��كرية  وتدوير 
التس��لح لصاحل��ه ،لتقوي��ة بقائ��ه في 
السلطة وحمايته اكثر من حماية االمن 
اً ما يكون  الوطن��ي للدول��ة ، وهذا كثي��را
واضح��ااً ف��ي االنظمة الش��مولية. وهذا 
يعني الوقوع  في مصيدة سباق التسلح  
مما يسبب مش��ك�ت امنية على حساب 
التط��ور الثقاف��ي واالجتماعي والصحي 
والسياسي فض� عما يسببه من تبعية 
عسكرية وفنية للدول املصدرة للس�ح. 
ان رس��م اخلطط وتنفيذها ال يتم اال بعد 
وضع االس��تراتيجيات، اي  ال تكون جدوى 
من وضع اخلطط قبل ان يتم وضع ورسم 
االستراتيجيات، وكان اخلطط هي تطبيق 
لهذه االستراتيجيات على االرض. وضمن 
شروط جناح اخلطط يجب ان يكون هنالك 

نظام مراقبة وتقييم لكل خطة.

االستراتيجية االقتصادية 
بني  تتأرجح  االقتصادي��ة  االس��تراتيجية 
االمن اخلاص باملوارد احليوية ذات الطبيعة 
االس��تراتيجية وه��ي ترتب��ط بالوظيفة 
والتنمي��ة  احل��رب  لنظ��ام  االقتصادي��ة 
االقتصادي��ة كجوهر لألمن، فتنظر الدول 
املتقدم��ة الى اي تهدي��د يتعلق بقدرتها 
على التأثير في بنائها االقتصادي على انه 
تهديد لألمن القوم��ي . ولقد ظهرت في 
الدول الغربية وبال��ذات الدول الصناعية 
اهمية موضوع ام��ن الطاقة املتمثل في 
تام��ني مصادر الطاق��ة وبال��ذات البترول 
والغ��از كجوه��ر لألم��ن القوم��ي. ه��ذا 
العامل دفع بع��ض االطراف الدولية على 
اعتماد سياس��ة خلق احل��روب والنزاعات 

االقليمي��ة والداخلية م��ن اجل التدخل . 
وشهد املنطقة العربية ومنطقة الشرق 
االوس��ط خ���ل العقد االخير م��ن القرن 
املاضي والعقد احلالي الكثير من النزاعات 
و "الث��ورات " ,االنتفاضات " املفتعلة  من 
قب��ل  اطراف وق��وى دولي��ة واقليمية في 
منطق��ة الش��رق االوس��ط، كان ابرزه��ا 
الس��يطرة عل��ى مص��ادر الطاق��ة. وم��ا 
ش��هدته عملية غزو العراق 2003 وليبيا 
2011  ودول اخرى يبرهن تلك السياسات 
الت��ي تهدف ال��ى تامني مص��ادر الطاقة 
والذي حتول الى ركيزة اساسية في االمن 
القوم��ي االميرك��ي وال��دول الصناعي��ة 

االخرى .
وهكذا اصبحت مساحة التدخل االجنبي 
في كثير من شئون الدول  في ظل العوملة  

اكبر، واتخذت صورا 
حج��ة  حت��ت  مبطن��ة  واش��كال 
"الدميقراطي��ة " ومس��اعدة الش��عوب 
في تقرير املصير ورمب��ا مكافحة اإلرهاب 
واجلماع��ات "اجلهادية" . كما س��محت 
بعض التي��ارات االجتماعية  ومنظمات 
اجملتم��ع املدن��ي  لنش��ر " الليبرالي��ة " 
االجتماعية،  واالع��راف  للتعالي��م  بدي� 
هذه السياس��ة تعدت الى تغيير مناهج 
التربي��ة والتعليم ومنط احلي��اة اليومية 
والع��ادات والتقالي��د لبع��ض اجملتمعات 

حتت باب الليبرالية .

* باح��ث عراق��ي، مقي��م ف��ي املاني��ا، 
اإلره��اب  مكافح��ة  ف��ي  متخص��ص 

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن  دار نش��ر 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 - الصباح الجديد: 
في إطار التعاون املشترك بني دائرة حماية 
املرأة واجلمعية العراقية ملكافحة سرطان 
الث��دي التقت مدير عام دائرة حماية املرأة 
السيدة عطور حسني املوسوي الدكتورة 
س��هام عمران موس��ى رئي��س اجلمعية 
العراقية ملكافحة سرطان الثدي وبحضور 
الس��يدة نادية عبد احلسني مديرة قسم 
البح��ث االجتماعي وذلك في مقر الدائرة 

الرئيسي في بغداد بتاريخ 22\3\2017.
ومت خ��ال اللقاء االتفاق على إقامة ندوات 
تثقيفية ف��ي بغداد واحملافظات للنس��اء 
املوج��ودات عل��ى قاع��دة بين��ات الدائرة 
والاتي يتقاضني روات��ب إعانة من الدائرة 
واملصابات مبرض س��رطان الثدي ومعاجلة 
آثار الصدمة النفسية جراء اإلصابة بهذا 
املرض وكيفية التغلب على اإلثار املترتبة 
عل��ى اإلصابة به م��ع بيان الس��بل التي 
تسهم بنحو فعال في تقبل أمر اإلصابة 
بنحو طبيعي .كما ومت مناقشة إمكانية 
توزيع املس��تلزمات التوعوية من كراسات 
تعريفية باملرض وكيفية الكشف املبكر 
عنه وطرق عاجه ومبا يضمن الوقاية منه 
والسرعة في العاج في حال اإلصابة به.

وأشادت املوسوي باجلهود املبذولة من قبل 

املنظمة في مس��اعدة النساء املصابات 
باملرض حيث قدمت كتاب ش��كر وتقدير 
للدكتورة س��هام رئي��س املنظمة تثميناً 
جلهودها والتي بدورها قدمت كتاب شكر 
وتقدير لكل من الس��يدة عطور املوسوي 
والسيدة نادية عبد احلسني لدورهن املميز 
والفع��ال في خدم��ة النس��اء الفاقدات 

املعيل.

يشار الى أن دائرة حماية املرأة تتولى القيام 
باألنشطة التوعوية للنساء املستفيدات 
جلميع القضايا التي تهم املرأة وملا يسهم 
في رفع مس��تواهن الثقافي واملعرفي في 
شتى اجملاالت يأتي هذا التعاون في مجال 
التمك��ني االجتماعي والنفس��ي لهؤالء 
املس��تفيدات، تخفيفاً عن معانتهن وهن 

يعانني أزمة املرض.
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

وصفة تنحيف 
أصبح��ت النحاف��ة هوس��اً يقل��ق الكثير من 
أف��راد اجملتمع وخاصًة النس��اء، وق��د يدفع هذا 
اله��وس كثي��راً منه��م للج��وء ال��ى وس��ائل 
متع��ددة للوص��ول الى قوام رش��يق، ومن هذه 
الوس��ائل جلوء البعض إلى استعمال اخللطات 

أو الوصفات اخملتلفة.
فما أن تتصفح املواق��ع االلكترونية وباختاف 
أنواعه��ا ومبج��رد ذكر كلم��ة » تنحيف » حتى 
تنه��ال علي��ك ماي��ني الوصف��ات العش��بية 
والطبية واملنزلية الت��ي ال يعرف من مبتكرها 

سوى اهلل سبحانه وتعالى.
والغري��ب ان هن��اك تفاع��اً كبي��راً م��ع أغلب 
ه��ذه الوصفات وه��ذا يبدو واضح��اً من خال 
التعليق��ات الت��ي تك��ون غالب��اً من النس��اء 
اللوات��ي يعان��ني م��ن الس��منة ويعج��زن عن 
القيام ب��� »احلمية » ويفضلن اس��تعمال تلك 
الوصفات مع اس��تمرارهن بنظامهن الغذائي 
اخلطأ وبالتالي أصبح��ن أكثر بدانة وحزناً وهن 
يشاهدن املسلس��ات التركية والهندية التي 
تض��ج باجلميات والرش��يقات , فض��اً عن ان 
اغلبه��ن يفكرن بنحو جدي بتغير حياتهن ليًا 
وفي الصباح تعاود ملزاولة نشاطها اليومي في 
استنزاف اخملزون الغذائي املنزلي , وما بني الواقع 
املري��ر واح��ام اليقظ��ة تظل خط��وات هؤالء 
النس��وة محص��ورة ف��ي اتباع آخ��ر الوصفات 
املتعلقة بالتخس��يس ,ومآبني وصفة الليمون 
والباذجنان والقرفة والش��اي األخضر والتصفح 
ف��ي املواق��ع للبحث ع��ن برنام��ج غذائي على 
االغل��ب ال تتبعه تقضي س��اعات يومها وفي 
النهاي��ة تص��رخ بانه��ا أتبعت أغل��ب وصفات 

الرجيم اال انها لم تنزل ولو كيلو غرام واحد .
ومبا ان مس��ألة الرش��اقة والنحافة حتولت الى 
ه��وس عاملي ولي��س محلياً أصبحت تش��كل 
مهمة ومادة دس��مة ألغلب املدونني الذين بادر 
اغلبه��م ألع��داد برامج على قن��وات اليوتيوب 
حول كيفية التنحيف والتخسيس معتمدين 
على نظرياتهم وجتارب شخصية خاضوها هم 

أو اشخاص يعرفونهم.
وبالنتيج��ة فان كل واحد منه��م ينفذ وصفة 
لي��س اعتم��اداً على نظري��ة طبي��ة او لوجود 
اع��راض جانبية وامنا فقط لكونه أضاف مكوناً 
او أثنني على تلك الوصفة التي كما قلنا سلفاً 

ال يعرف من مبتكرها. 
ويستمر مسلسل الوصفات واخللطات ويتسع 
انتش��اراً واملس��تفيد الوحيد ه��و العطار، اذ ال 

دهون تذوب وال قوام يظهر.
 لتظ��ل التراكم��ات والكتل الدهني��ة مصدراً 
والهام��اً لكل م��ن أراد ان يصنع وصفة ويظهر 
الشاش��ات  عل��ى  حت��ى  او  اليوتي��وب  عل��ى 

الفضائية.

راوية الشاعر لـ »الصباح الجديد« أحرص على االهتمام بعملي وأسرتي 

بغداد ـ فالح الناصر:
كش��فت الدكت��ورة راوي��ة جب��ار 
دع��وة  تلقيه��ا  ع��ن  الش��اعر، 
للمش��اركة في مهرجان همسة 
الدولي الذي سيقام في جمهورية 
مصر العربية ش��هر أيلول املقبل، 
مبين��ة ف��ي حديثها ل��� »الصباح 
ف��ي  ستش��ارك  أنه��ا  اجلدي��د«، 
املهرجان مبس��ابقة كتابة القصة، 
للف��وز  تس��عى  انه��ا  موضح��ة 
بجائزة جديدة، إذ س��بق ان توجت 
بجائزته املهرجان نفس��ه ألفضل 

نص شعري العام املاضي 2016.
وقال��ت انها متjلك رصي��داً متميزاً 
م��ن اجلوائ��ز ف��ي كتاب��ة القصة، 
فقد اح��رزت 4 جوائ��ز عن قصص 
متنوعة ف��ي اجملال األدبي الثقافي، 
كما اش��ارت الدكت��ورة راوية انها 
األولى  روايته��ا  تس��تعد الط��اق 
بعنوان »حاسة الرمل«، فيما لديها 
مجموعة ش��عرية منجزة بعنوان 
»غربة عن��ق«، لتعزز منجزاتها في 
الصعيد األدبي، فقد اصدرت ثاث 
مجموعات ش��عرية »رهان العنب 
 »2014 ناعم��ة  و«خي��ول   »2013

و«أفكار الفراشات 2015«.
عمله��ا  تواص��ل  انه��ا  وقال��ت 
الفني  النش��اط  مس��ؤولة وحدة 
والثقافي في كلية اإلعام/ جامعة 
بغداد، إل��ى جانب تدريس��ها ملادة 
الص��وت واإللقاء لطلب��ة املرحلة 
العاق��ات  قس��م  ف��ي  الرابع��ة 
العام��ة، وبين��ت ان عمله��ا ف��ي 
الكلية ينصب على كيفية تطوير 
الطلبة،  مواه��ب  وتنمية  ق��درات 
حيث تهتم وحدة النش��اط الفني 

والثقافي في الفنون التش��كيلية 
والش��عر  واملوس��يقى  والغن��اء 
بنوعي��ه »الفصي��ح والش��عبي« 
والتصوي��ر الفوتوغرافي والرس��م 
الكاريكاتيري والرسم على الزجاج، 
ونوهت الى ان الكلية تقيم نحو 8 
من املهرجانات ف��ي مبنى الكلية 
على مدى املوس��م الدراسي، فيما 
تشترك ايضاً بالسباقات املتنوعة 
الت��ي تنظمه��ا جامع��ة بغ��داد، 
واش��ادت بق��درات طلب��ة كلي��ة 
اإلع��ام وتألقه��م ف��ي امللتقيات 
ب��رزت  فق��د  والثقافي��ة،  االدبي��ة 
الطالبة فاطمة قباني بإمكاناتها 
ف��ي الف��ن التش��كيلي وكذل��ك 
الطال��ب علي تاج الدين بالش��عر 
وهو  الطيب  والطالب مصطف��ى 

موهوب في التمثيل.
واش��ارت الدكتورة راوية الش��اعر، 
أنها س��عيدة مبنصبها في رئاسة 
ن��ادي الش��عر ف��ي االحت��اد العام 
لألدباء والكتاب في العراق، مبينة 
انها اس��تفادت م��ن التواصل مع 
كبار الشعراء واملتميزين في تعزيز 
جتربتها بالش��عر وعام��ل الثقافة 
الواس��ع، باطاعه��ا الكبي��ر على 
منجزات الشعراء واملتابعة الدؤوبة 
واحلض��ور املتواصل ف��ي امللتقيات 
املهرجان��ات  س��يما  ,وال  االدبي��ة 
الكبي��رة كاملرب��د واملتنب��ي وبابل 
ويوم الش��عر العاملي ومناس��بات 
اخ��رى كي��وم امل��رأة او غيره��ا من 
التجمعات التي تس��هم في اثراء 
بالتعاون  االدبية، مشيدة  التجربة 
الكبي��ر ال��ذي تلقاه م��ن زمائها 
م��اك ادارة ن��ادي الش��عر وهم » 

زيد القريش��ي وقاس��م س��عودي 
ومروان عادل وعمر الس��راي وأفياء 

األسدي«.
كم��ا، اك��دت انها وج��دت الدعم 
من اس��رتها ووالدها ال��ذي مادام 
التواص��ل ف��ي  يش��جعها عل��ى 
مس��يرتها االدبية، فيم��ا قالت ان 
ش��ريك حياتها العب ك��رة القدم 
ف��ي ن��ادي الطلب��ة عدي جاس��م 
الذي يعمل مدرباً فريق خماس��ي 
الكرة بنادي الكهرباء حاليا، يدعم 
حضورها ف��ي املهرجانات ويحرص 
عل��ى تذليل الصعوب��ات ويتفهم 

عملها، مؤك��دة ان االهتمام الذي 
تلقاه من ش��ريك حياتها، يسهم 
ف��ي تعزي��ز جناحاته��ا ف��ي جميع 

امللتقيات.
وذك��رت انها حترص عل��ى التوافق 
ب��ني عمله��ا واالهتمام بأس��رتها 
وولديه��ا »فهد 9 س��نوت وغزل 8 

سنوات«.
يذك��ر ان الدكتورة راوية الش��اعر، 
حصلت في العام 2005 على املركز 
الثان��ي في مج��ال كتاب��ة النص 
املس��رحي في امللتق��ى االدبي في 
جامعة اإلم��ارات العربية املتحدة 

عن نصها »الن��وارس«، فيما نالت 
جائ��زة املس��ابقة العلمي��ة التي 
اقامتها جامعة ناص��ر األممية في 
مجال الش��عر والبحث األدبي في 

ليبيا العام ذاته.
الثان��ي  املرك��ز  عل��ى  وحصل��ت 
ف��ي مس��ابقة الغ��وار األولى عن 
قصيدته��ا »زم��ن الطحالب« في 
الع��ام 2013، وف��ي الع��ام ذاته��ا 
توجت باملركز الثاني في مسابقة 
ش��بكة االنباء العراقية في كتابة 
نصه��ا  ع��ن  القصي��رة  القص��ة 
»قبل��ة ونعش بنعل��ني«، وحصلت 

عل��ى جائزة مجلة مع��ارج الفكر 
في قصيدتها »س��يدة القلق« في 

العام 2013 ايضاً.
ونالت جائزة اإلبداع العربية ملنظمة 
»ألكس��و« للثقاف��ة والفنون في 
مجموعته��ا  ع��ن   ،2014 الع��ام 
الش��عرية »خيول ناعم��ة »ونالت 
جائزة غس��ان كنفاني في الشعر 
لع��ام 2015، ومهرج��ان همس��ة 
الدولي في مس��ابقة الش��عر في 

العام 2016.
وهي عض��و االحتاد العال��م لألدباء 
والكتاب في الع��راق، عضو نقابة 
الفنان��ني في محافظ��ة كركوك، 
اشتركت في التمثيل مبسلسات 
»أوالد احلج��ي« و«كل هذا احلب »و 
»حب وحرب«، واخرجت مسرحيات 
عل��ى صعيد جامعة بغ��داد منها 
»جح��ا واحلم��ار وص��وت الصمت 
باللغة  والفاح«، ومسرحية  وملن؟ 
الكردية حلس��اب فرقة القلعة في 
كرك��وك بعنوان كاف��ي بس، كما 
اش��تركت ف��ي متثيل مس��رحيات 
ومل��ح  مه��د  منه��ا  بكرك��وك 
والقصاب��ون واجملنون وه��م يعدون 
اخلراب، وفازت بلق��ب أفضل ممثلة 
ف��ي مهرجان منتدى املس��رح عن 
دورها في مسرحية »دم البرتقال«.
متل��ك ايض��اً مس��يرة رياضية في 
كرة اليد والس��لة ومثلت العديد 
من االندية منها ال��زوراء والطلبة 
والفت��اة  واألعظمي��ة  وس��يروان 
والس��ام، مثلت املنتخب الوطني 
ف��ي ك��رة الي��د وكذلك الريش��ة 
الطائرة في بطوالت على الصعيد 

العربي.

»حاسة الرمل« روايتي األولى وسأشترك بقصة جديدة في مهرجان همسة

الدكتورة راوية جبار الشاعر

حواء والتعليم 
تاج للصبر 

سعاد كاظم زاير: 
يعترض االنس��ان في مسيرة حياته 
الطويل��ة الكثي��ر م��ن املش��كات 
والصعاب , ما بني السهلة والصعبة 
وقصي��رة االجل والطويل��ة , يحتاج 
االنس��ان الى الطاق��ة والقدرة التي 
متكن��ه من حتم��ل ذلك واالس��تمرار 
في طريقه حتى يص��ل الى ما يريد 
, وال��ى الصبر الذي يعد اهم ش��يء 
في خطوات االنس��ان ه��و مهم ملن 
يصبو ال��ى النجاح والتميز ,فالقمة 
تس��تحق منا كل تعب وسهر وكما 
يق��ال : »لكل نهاية مش��رقة بداية 

محرقة« .
وللمرأة نصيب م��ن الصبر والدليل 
على ذلك ان املرأة قبل اإلسام كانت 

ال قيمة لها 
فلما جاء اإلس��ام رفع من ش��أنها 
ومكانتها، وبرزت في مجاالت شتى 
ف��ي العل��م واجله��اد وان املتصفح 
للتاري��خ اإلس��امي يجد من��اذج من 
النس��اء اجملاهدات الصاب��رات الاتي 
بذل��ن الغالي والنفيس في س��بيل 
اهلل ب��ل بلغ ببعضه��ن احلال الى ان 
س��بقن الرجال في بع��ض املواقف 
ومن هؤالء النس��اء س��مية ام عمار 

وأم عمارة وغيرهن الكثير.
وم��ن أعظ��م مواق��ف التضحي��ة 
والعط��اء صب��ر امل��رأة عل��ى مرض 
زوجها وفق��ره بعد الصحة والغنى، 
فتقف بج��واره وتازمه في محنته، 
وتش��د من ازره وتؤانس��ه ومتأل قلبه 
ورج��اء ف��ي الف��رج القري��ب  أم��اً 
والش��فاء املرتقب والفجر الباس��م 

واجملد القادم.
ومن هذا الطراز الفريد من النس��اء 
جند ان زوجة أيوب عليه السام التي 
واجه��ت م��ع زوجها عليه الس��ام 
أعاصي��ر احمل��ن وري��اح الف��ن بصبر 
وثبات. كانت زوجته رضي اهلل عنها 
رمزاً للوف��اء ونهراً يتدف��ق بالعطاء 

وينبوعاً ينساب باحلنان.
ومثال آخر الس��يدة خديجة » رضي 
اهلل عنه��ا » واح��دة م��ن طوائ��ف 
النس��اء الع��رب الاتي اس��تهن مبا 
اصابه��ن في س��بيل اهلل من ظلم 
واالل��م. فالصبر عن��د املصائب من 
االنس��ان  الواجب��ة عل��ى  األش��ياء 
وأنها سبب لتكفير ذنوبه.وقد صبر 
نبين��ا محمد » صلى اهلل عليه وآله 
وسلم »وهو أفضل اخللق على األذى 
الذي ناله من كل حدب وصوب. ِفلم 

ال نصبر نحن؟
للم��رأة  مهم��ة  خصل��ة  الصب��ر 
املسلمة وهو صفة األنبياء ومفتاح 
اخليرات , وسبيل السالكني الى اهلل 
تعالى ال يستغني السالك عنه في 
أية مرحلة من مراحل سيره , اذ لكل 
مقام صب��ر يناس��به , فالصبر قوة 
خليق��ة , متكن االنس��ان من ضبط 
نفس��ه لتحمل املتاعب واملش��قات 
االندف��اع  ع��ن  وضبطه��ا  واآلالم 
بعوامل الضجر واجلزع وامللل واخلوف 

والطمع .
مه��م للم��رأة ان تصب��ر عل��ى م��ا 
يصيبها من األذى في س��بيل اهلل , 
ق��د تضطر الن تخرج من بلدها , قد 
تفصل من م��كان دراس��تها ظلما 
وعدوان��ا او يحص��ل له��ا اضطهاد 
فيطردها زوجها م��ن البيت فتخرج 
م��ن امل��كان ال��ذي ألفت��ه صاب��رة 

محتسبة .
والصب��ر أن��واع: الصبر عل��ى طاعة 
اهلل، والصب��ر على اق��دار اهلل ,قال 
أَْمَوالُِك��ْم  ِف��ي  »لَُتْبلَ��ُونَّ  تعال��ى  

وَأَنُْفِسُكْم » .
وق��ال تعال��ى: »وَلََنْبلَُونَُّكْم بَِش��ْيٍء 
ِمَن اخْلَْوِف وَاجْلُوِع وَنَْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل 
ابِرِيَن.  ��رِ الصَّ وَاأْلَنُْفِس وَالثََّمرَاِت وَبَشِّ
َّا  الَِّذيَن إِذَا أََصابَْتُهْم ُمِصيَبٌة َقالُوا إِن
َّا إِلَْيِه رَاِجُعوَن. أُولَِئَك َعلَْيِهْم  ِ وَإِن

هلِلَّ
َصلََواٌت ِمْن رَبِِّهْم وَرَْحَمٌة وَأُولَِئَك ُهُم 

امْلُْهَتُدوَن«.
 أختي في اهلل ال تيأس��ي إذا تعثرت 
اقدامك وسقطت في حفرة واسعة 
فس��وف تخرجني منها وان��ت أكثر 
متاس��كاً وقوة إذا صب��رت عليها، وال 
تعتقدي��ن ان نهاي��ة األش��ياء ه��ي 
نهاي��ة العالم فلي��س الكون هو ما 
ت��رى عيناك، فا حتاول��ي البحث عن 
حل��م خذلِك وحاول��ي ان جتعلي من 
حالة االنكس��ار بداي��ة حلم جديد 
ف��اذا كان االم��س ضاع فب��ني يديك 
الي��وم وإذا كان اليوم س��وف يجمع 

أوراقه ويرحل فلديك الغد.
ال حتزن��ي على االمس فه��و لن يعود 
واصبري دائماً على البايا فقد يكون 
فيه��ا اخلي��ر الكثي��ر، فالصب��ر من 
اعظم خصال اخلي��ر، ولقد اعد اهلل 
للصابري��ن الثواب العظيم واملغفرة 
 «  : تعال��ى  اهلل  يق��ول  الواس��عة، 
ابِرِيَن. الَِّذيَن إِذَا أََصابَْتُهْم  رِ الصَّ وَبَشِّ
ِ وَإِنَّ��ا إِلَْي��ِه 

ُمِصيَب��ٌة َقالُ��وا إِنَّ��ا هلِلَّ
رَاِجُعوَن«

تاج للصبر 

بغداد - زينة قاسم: 
واصلت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
بالتع��اون مع اجلمعية الطبي��ة الكويتية 
توزي��ع الع��دد التش��غيلية ب��ني االرام��ل 
النازحات بعد االنتهاء من برنامج التدريب 

املعد لهن. 
وق��ام وكي��ل وزارة العمل لش��ؤون العمل 
الدكت��ور عب��د الك��رمي عب��د اهلل برعاي��ة 
توزيع وجب��ة جديدة من مع��دات اخلياطة 
بني االرامل النازحات من مخيمات )اس��يا 
، والش��مس، واالمل، والس��ام( في بغداد 
وبواق��ع )177( ارمل��ة نازح��ة متدرب��ة يوم 
الولي��د  مرك��ز  ف��ي   2017-3-27 االثن��ني 

للتدريب املهني. 
واك��د الوكيل عبد الك��رمي ان وزارة العمل 
تطم��ح ال��ى متدي��د وتوس��يع بروتوك��ول 
التعاون مع اجلمعية الطبية الكويتية لعام 
آخر والتوجه نحو استهداف فئات جديدة 

وخاصة الش��باب كونهم ق��وة فاعلة في 
اجملتمع واحتضانهم ينط��وي على اهمية 
كبرى ومبا يدرأ خطر انزالقهم نحو العنف 
او تلقفه��م من قبل التنظيمات االرهابية 
وايضا ًاحتضانهم له م��ردود ايجابي على 
اجملتمع وهي رس��الة لتش��جيع الش��باب 

على االنخراط في برامج تخدم اجملتمع.
وأشار الى ان الوزارة تسعى الى ادخال مهن 
أخرى غير التي طبقت برامج بحقها مثل 
)صيانة املوبايل وابت��كار االعمال التراثية( 
مع اهمي��ة االس��تمرار باس��تدامة املهن 

املطلوبة االخرى. 
وب��ني وكيل ال��وزارة ض��رورة اش��راك ذوي 
االعاق��ة بجزء م��ن البرامج املنف��ذة ملا له 
اهمي��ة في تأهيل ه��ذه الش��ريحة وابراز 
دورهم وامكاناتهم في املشاركة الفاعلة 
بتط��ور اجملتم��ع بالتع��اون م��ع اقرانه��م 
سليمي اجلسد، مستبعداً في ذات الوقت 

جناح جترب��ة محو االمية الن حاجة املواطن 
اليوم ه��ي االمن والغ��ذاء وتوفي��ر فرصة 

عمل. 
من جانبه اشاد معاون مدير دائرة التدريب 

املهن��ي صادق خزعل بالبرامج املش��تركة 
بني ال��وزارة واجلمعية الطبية الكويتية ملا 
له��ا من أث��ر ايجابي في تخفي��ف معاناة 
النازحني وخاصة فئة النساء االرامل، داعياً 
الى االس��تمرار في تل��ك البرامج وخاصة 
وان النازحني بحاجة ماس��ة ألي مساعدة 

من اجل دميومة احلياة. 
من جانب آخر أكد موفد اجلمعية الطبية 
الكويتي��ة اهتمام��ه جت��اه م��ا ملس��ه من 
تع��اون مثمر مع وزارة العم��ل ووعد بنقل 
طلبات الوزارة الى اجلهات املانحة من اجل 
تطوير ودميومة العمل املش��ترك واستمرار 
التواصل وعدم االكتف��اء بالتدريب فقط. 
هذا واقيم��ت احتفالي��ة مختصرة وزعت 
خالها ُع��دد اخلياطة بني االرامل النازحات 
اللواتي انهني دروة تدريبية على استعمال  

تلك العدد.
و يذك��ر ان س��فير دول��ة الكويت س��الم 

الزمانان قد اكد خ��ال احتفالية اقامتها 
الوزارة بحضور االم��ني العام جمللس الوزراء 
رئيس خلية االزمة مهدي العاق والوكيل 
االق��دم ل��وزارة العم��ل املهن��دس فال��ح 
العام��ري ان الغاية االساس��ية من اقامة 
ال��دورات بالتع��اون م��ع وزارة العم��ل هي 
متك��ني االرامل اقتصادي��اً إلعانة عائاتهن 
من خال االنخراط في دورات مكثفة وحتت 
اش��راف مدرب��ني اختصاص ف��ي مجاالت 
) تربي��ة الدواج��ن ، واحلاق��ة النس��ائية ، 
واخلياط��ة ، وصناعة املعجن��ات( ، مضيفاً 
انه مت اش��راك 2500 مستفيدة من خمس 
محافظات )بغداد ، واالنبار ، وصاح الدين ، 
وديالى ، ونينوى( بواقع 500 مستفيدة من 
كل محافظة. وبني ان كلفة املشروع الذي 
اس��تمر ثاثة اش��هر بالتعاون م��ع وزارتي 
العم��ل والهج��رة والتنس��يق م��ع خلية 

االزمة بلغت مليوناً و45 ألف دوالر.

العمل والجمعية الطبية الكويتية توّزعان ُعدد الخياطة بين )177( أرملًة نازحًة 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اق��ام منت��دى ن��ازك املائكة، في 
االحتاد العام لألدب��اء والكتاب في 
الع��راق، أمس��ية جميلة، احتفى 
فيه��ا بإصدارات لثاث ش��اعرات 
هن » س��جال الركاب��ي وحليمة 
اجلب��وري ووفاء الس��عد«، قدمت 

للحفل اإلعامية حذام يوسف.
احلفل بدأ بتقدمي شهادة تقديرية 
غرام  الش��اعرة  املنت��دى،  ملدي��رة 
الربيعي، قدمها على البنفس��ج 
نياب��ة عن نقي��ب الفنانني صباح 
املن��دالوي، ملش��اركتها ف��ي جناح 

مهرجان املرأة اآلشورية احلديثة.
احلف��ل، ش��هد تق��دمي موجز عن 
اللوات��ي  به��ن،  احملتف��ى  س��يرة 
أصدرن منجزاته��ن »الورد يبكي . 

البارود يبتسم« للدكتورة سجال 
الركابي، و«أنني فراشة« للشاعرة 

و«مرميي��ات«  اجلب��وري،  حليم��ة 
للشاعرة وفاء السعد.

م��ن  ق��راءة  ش��هدت  اجللس��ة 
اإلصدارات، فض��ًا على مداخات 
إبراهي��م  إلس��ماعيل  نقدي��ة 
وطالب الدراجي وسعد اجلصاص، 
حي��ث س��لطوا الضوء بق��راءات 
موجزة عم��ا تناولته الش��اعرات 
في املنج��زات االدبية، مؤكدين ان 
حضور املرأة العراقية في املشهد 
االدب��ي وتقدميها لش��تى الفنون، 
يعد تأكي��داً لوجودها الفعال في 
بناء اجملتمع باجت��اه الدولة املدنية 

احلديثة.
اخلت��ام، ش��هد تق��دمي ش��هادات 
تقديري��ة من املنتدى للش��اعرات 
احملتف��ى بهن، م��ع التقاط الصور 
التذكارية وتوزيع بعض من نسخ 

اإلصدارات بني احلضور.

»نازك المالئكة« يحتفي بمنجزات أدبية لثالث شاعرات

تعاون بين العمل والجمعية العراقية لمكافحة 
سرطان الثدي لتوعية النساء المصابات بالمرض

إعداد - فرح علي: 
الفوائ��د  أح��د  أي  تخف��ى عل��ى  ال 
العظيم��ة لزي��ت الزيت��ون، فهو من 
أهم املنتج��ات الغذائية التي حتتوي 
عل��ى قيم��ة غذائي��ة عالي��ة، كونه 
م��ن الزيوت غي��ر املش��بعة، إضافة 
إل��ى احتوائه عل��ى العناصر املهمة، 
ومض��ادات  الفولي��ك  كحم��ض 
األكس��دة، كما يلعب دوراً مهماً في 
الوقاية من أمراض القلب والشرايني 
الب��رد  ن��زالت  ومعاجل��ة  والس��منة 
وال��زكام. ولكن بعي��داً عن كل ذلك، 
توج��د لزي��ت الزيت��ون اس��تعماالت 

أخرى قد تسمع بها ألول مرة، مثل:
1 - حاق��ة ش��عر الس��اق أو الذقن: 
ه��ل تعل��م أن حاقة الش��عر بزيت 
الزيت��ون تعطي اجللد ملمس��اً أنعم 
من احلاقة باملعاج��ني التجارية )ولو 
كان��ت األخيرة مصنعة من ش��ركة 
جيلي��ت(؟ وذل��ك ألن زي��ت الزيت��ون 
يس��مح للش��فرة ب��أن تك��ون على 
متاس أقرب للبشرة، وال يصيب اجللد 

بالتحسس.
2 - إزال��ة مس��احيق التجميل حول 

أن  س��يدتي  علم��ت  إذا  العين��ني: 
املس��تحضرات التي تش��ترينها من 
صالون��ات التجمي��ل به��دف إزال��ة 
»املي��ك آب« عن أجفانك احلساس��ة 
وعط��وراً  بترولي��ة  مع��ادن  حتت��وي 
بنزي��ل  وكح��وَل  س��امة  صناعي��ة 
اخملرش، فستتفقني معنا أن نقطة أو 
نقطتني من زي��ت الزيتون الطبيعي 
القط��ن  عل��ى ك��رة صغي��رة م��ن 
متسحني بها آثار مساحيق التجميل 
العني��دة ع��ن جفنيك ه��ي أفضل 

بعشرات املرات.
3 - اس��تئصال الش��مع م��ن األذن 
اخلارجي��ة: إذا كان مجرى الس��مع 
بالش��مع  ل��دى طفلك مس��دوداً 
املتراك��م، فقد وج��د الباحثون أن 
أفضل طريقة إلزالته هي ليس��ت 
عود الثقاب )أو ما شابهه(، ولو كان 
على رأسه بعض القطن، فهذا قد 
يعرض ألذية غش��اء طبلة األذن إذا 
حترك الطفل حركة غير مناس��بة، 
بل هي وضع بعض قطرات من زيت 
الزيتون في مجرى الس��مع لتليني 

الشمع.

زيت الزيتون إلزالة مساحيق 
التجميل حول العينين
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ضمن بطول��ة دوري الدرجة االولى 
لك��رة الصاالت يواجه فريق الدفاع 
املدني اليوم االربعاء فريق الصحة 
ضمن اجلولة الرابعة عند الساعة 
الثاني��ة ظه��را ف��ي قاع��ة ن��ادي 
االعظمي��ة، اذ يقف فري��ق الدفاع 
املدني  في صدراة اجملموعة الثانية 
برصيد س��بع نقاط حصل عليها 
بفوزي��ن وتع��ادل حي��ث حقق في 
املب��اراة االول فوزا مس��تحقا على 
فريق الشباب بنتيجة )8 – 2( فيما 
اقصى ف��ي املب��اراة الثاني��ة فريق 
القوة اجلوية بنتيجة كبير قوامها 
) 9 - 4 ( وم��ن ثم اختت��م مبارياته 
بالتعادل مع فريق الس��ام ) 5 – 5 
( وس��ياقي فري��ق الصح��ة اليوم 

االربعاء.
وقال أمني س��ر نادي الدفاع املدني 
أكرم وال��ي: حتققت ه��ذه النتائج 
اإليجابية لفريق اخلماس��ي بدعم 
للن��ادي  االداري��ة  الهيئ��ة  رئي��س 
اللواء كاظم س��لمان بوهان وقدم 
الفريق مستويات جيدة سواء كان 
على صعي��د املباري��ات التجريبية 
او الرس��مية وخط��ف الفريق اول 
س��ت نقاط م��ن فريقي الش��باب 
والق��وة اجلوية ويطم��ح  ان يحقق 

نتائج ايجابية في املباريات املقبلة 
من اج��ل التاهل الى الدوري املمتاز 

وهذا ما نطمح اليه كإدارة.
وب��ني : الفري��ق االول لك��رة القدم 
اس��تطاع ان يق��دم مباريات جيدة 
خال املرحل��ة الثانية حيث تغلب 
على فريق جس��ر ديالى في مباراته 
ماقبل هذا ال��دور  بنتيجة هدفني 
التعادل  مقابل الش��يء وحققن��ا 
الس��لبي اليوم األربع��اء مع فريق 
الصليخ ضم��ن اجلولة االخيرة من 
دوري الدرج��ة االول��ى ، وكل ه��ذه 
النتائج جاءت بدعم االدارة املتمثلة 
بالرئي��س كاظم بوه��ان خصوصا 

بعد االجتم��اع االخير الذي وضعنا 
في��ه النق��اط على احل��روف حيث 
أصبح��ت الص��ورة واضح��ة لدى 
باس��تقطاب  أوعز  لذل��ك  بوه��ان 
العبني مدنيني ليس فقط ان يكون 
النادي حكرا لاعبني العس��كريني 
وبعدها اس��تقطبنا العبني شبابا 
واستطعنا ان نحقق نتائج ايجابية 
خال املرحلة الثاني��ة، بالرغم من 
الدع��م احمل��دود لكنن��ا عازمون ان 
نقدم مستويات طيبة وِفي الوقت 
التحتية  بالبن��ى  النه��وض  ذات��ه 
للنادي وجتهيز املقر اجلديد بافضل 

صورة الذي سيفتتح قريبا.

بغداد ـ إعالم البارلمبية:
ق��ال رئي��س اللجن��ة الباراملبية 
الدكت��ور  العراقي��ة   الوطني��ة 
عقي��ل حمي��د ع��ودة ان رياضة 
الباراملبي��ة باتت مهددة  اللجنة 
بالعقوبات الدولية بس��بب عدم 
الق��درة على االيف��اء بالتزاماتنا 
في املشاركة بالبطوالت العربية 

واالسيوية والدولية 
واض��اف ان تأخ��ر اط��اق املوازنة 
املالي��ة لهذا الع��ام , وعدم توفر 
االم��وال الازم��ة ف��ي اللجن��ة 
ام��ام  س��يجعلنا  الباراملبي��ة 
موق��ف صعب وبالتال��ي رمبا جند 
انفس��نا  ام��ام قرار االنس��حاب 
وعدم املش��اركة ف��ي البطوالت 
الدولية واالسيوية لعدم القدرة 
على توفير الغط��اء املالي لهذه 

املشاركات
وأضاف عودة في تصريح لقسم 
االع��ام ف��ي اللجن��ة الباراملبية 
ان انس��حبنا وعدم مش��اركاتنا 
عل��ى  املهم��ة  البط��والت  ف��ي 
والدولي   االس��يوي  الصعيدي��ن 
رمبا س��يعرض رياض��ة الباراملبية 
دولية  ال��ى عقوب��ات  العراقي��ة 
وفقا للوائ��ح وتعليمات النافذة 
في  اللجنة الباراملبية االسيوية 

الباراملبي��ة  اللجن��ة  وكذل��ك 
الدولية

الباراملبية  اللجنة  رئيس  واوضح 
انن��ا نعان��ي ومنذ الش��هر االول 
له��ذا الع��ام م��ن ش��ح االموال 
وعدم القدرة على املش��اركة في 
البطوالت االسيوية والدولية وان 
ش��اركنا فاننا دائم��ا نعمل على 
تقليص ع��دد الاعبني واالدارايني 
واملدرب��ني  املش��اركني وبالتال��ي 
يؤثر ذل��ك على حتقي��ق  النتائج 
االيجابية املطلوبة , مايؤدي الى 
للرياضة  تاشى وانحسار االجناز 
العراقي��ة , بعد ان كانت  رياضة 

متحدي االعاقة في العراق دائما 
ف��ي مقدمة م��ن يحق��ق االجناز 
ويرف��ع العلم الع��راق في احملافل 

الدولية اخملتلفة
وقال اننا نناشد احلكومة العراقية 
املوق��رة والبرمل��ان الع��راق لدع��م 
هذه الش��ريحة املهم��ة في الباد 
ورياضتها التي حققت الكثير في 
العراقي  احلضور  س��بيل مواصلة 
وعدم تغييب االبطال من متحدي 
العالم وعكس  االعاقة ملنافس��ة 
صورة زاهية عن العراق وهو يدافع 
ويقاتل االرهاب في كل ارض العراق 

العزيز.
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»يد الشرطة« إلى 
نصف نهائي العرب

الجمباز يباشر تحضيراته 
لـ »التضامن اإلسالمي«

نشاطات متنوعة 
لمديرية شباب الصدر

بغداد - الصباح الجديد:
قطع فريق الش��رطة بطاقة املرور الى نصف نهائي 
بطولة االندي��ة العربية بكرة اليد املقامة حاليا في 
مدين��ة احلمامات التونس��ية بتجاوزه نادي س��اقية 
الزي��ت التونس��ي مس��اء اول أم��س.. ومتك��ن فريق 
الشرطة العراقي من هزمية ساقية الزيت التونسي 
بنتيج��ة ) ٢٨-٢٦ (، ف��ي مباراة ش��هدت اداء رجولي 
لاعب��ي الش��رطة الذي اظه��روا من خال��ه عزمية 
واصرار كبيرين لقطع تذكرة املرور الى نصف نهائي 

البطولة.
وس��تحدد مب��اراة ش��باب براقي اجلزائ��ري وجمعية 
احلمام��ات مباراة دور نصف النهائي والذي س��يقام 

اليوم االربعاء.

بغداد - الصباح الجديد:
 أك��د م��درب منتخب الع��راق للجمب��از املتقدمني، 
محمود صالح، أن املنتخب سيبدأ حتضيراته مطلع 
الشهر املقبل تأهباً للمشاركة في بطولة التضامن 

اإلسامي التي ستقام في أذربيجان آيار املقبل.
وقال صالح  إن “املنتخب العراقي للجمباز املتقدمني 
س��يبدأ حتضيرات��ه لبطول��ة التضامن اإلس��امي 
التي س��تقام في أذربيجان في األول من نيسان، في 
معسكر داخلي ومن ثم يتوجه إلى أذربيجان إلقامة 
معس��كر خارج��ي هناك، مبين��اً أن اختي��ار الدولة 
املس��تضيفة للبطول��ة مكاناً ملعس��كر املنتخب 
العراقي ج��اء ملعرفتنا الكامل��ة بكافة اإلمكانيات 
والقاع��ات التدريبية ذات املس��توى املتط��ور، فضاً 
عن وجود أجهزة تدريب حديثة تساعدنا على جتهيز 

العبينا بصورة مثالية”.
وأضاف صالح: أن “االستعدادات للبطولة سنبدأها 
بثاثة العبني هم إحس��ان زياد وعلي سعدي وياسر 
عام��ر، على أن يتم اثنني منه��م لتمثيل العراق في 
بطول��ة التضام��ن اإلس��امي، موضح��اً أن العراق 
سيش��ارك مبنافس��ات احل��ركات األرضي��ة والقف��ز 

وحصان املقابض وجهاز القص املتوازي والعقلة”.

بغداد ـ كريمة الركابي*
مللتق��ى  الرابع��ة  الش��معة  اطف��اء  مبناس��بة   
املدين��ة الثقاف��ي التاب��ع ملنتدى ش��باب القدس 
اقيم مهرجان ش��عري بعن��وان )ليش لوحدك من 
غي��ر جناز( ومعرض للف��ن الفوتوغرافي واملعرض 
الش��خصي املتنقل للفنان احم��د الزيدي والذي 
تضمن مش��اهد حي��ة م��ن مع��ارك وانتصارات 
التحري��ر للجي��ش العراقي وحش��دنا الش��عبي 
بحضور مدير شباب ورياضة مدينة الصدر السيد 
حسام صاحب اجلزائري وعضو مجلس محافظة 
بغداد االس��تاذة فاطمة احلسيني وعدد كبير من 
املهتمني واخملتصني في مجال الفن واالدب والشعر 
وجمه��ور غفير مم��ن كان متابع وم��ؤازر للملتقى 
طيل��ة الفترة الس��ابقة وعدد من الش��خصيات 
املهم��ة وفي ختام املهرجان مت تق��دمي دروع االبداع 

الى الشعراء املشاركني....
فيما تتواص��ل دورة فن التفصيل واخلياطة ضمن 
مبادرات شهر آذار 2017 في منتدى شباب جميلة 
بحضور مصطفى مزيد مس��ؤول شعبة املتابعة 
وبإشراف املدرب قاس��م فلحي مسؤول النشاط 
الفني، واق��ام البيت الثقافي ف��ي مدينة الصدر 
وبالتعاون مع منتدى شباب جميلة حملة بعنوان 
إلى املوصل كت��اب للتضامن م��ع أهالي املوصل 
بع��د أن قام��ت عصاب��ات داعش اإلرهاب��ي بحرق 
مكتبة املوصل حضرها كامل خنجر رئيس اجمللس 
احمللي ملدينة الصدر ومحمد همالة ومحمد دهش 
مدير البيت الثقافي وأسعدعبداهلل مدير املنتدى 
و س��والف البحراني مسؤول الش��عبة العلمية 
وجمع من املثقفني..وقام موظفي منتدى ش��باب 
الق��دس وبجهود ذاتيه  بحمل��ة تنظيف مجاري 
املنت��دى وادامته��ا من جدي��د بعد االض��رار التي 

حلقت بها من جراء االمطار.

* إعالم شباب الصدر

بغداد - الصباح الجديد:

ش��هد الدور االول م��ن بطولة كأس 
الع��راق مفاجئت��ني دويت��ني بخروج 
متص��در ال��دوري النف��ط عل��ى يد 
الصناعة احد اندي��ة الدرجة االولى 
وخروج فريق الش��رطة على يد فريق 
اجليش ايضا من اندية الدرجة االولى 

.
وقدم فري��ق اجليش واح��دة من اروع 
مباريات��ه الي��وم بف��وزه عل��ى احد 
فري��ق  للق��ب  املرش��حة  االندي��ة 
الش��رطة بثاث��ة اه��داف له��دف ، 
تقدم فريق اجليش اوال عبر مهاجمه 
حسني احمد في الدقيقة 36 وعادل 
للش��رطة الاعب عبد القادر طارق 
في الدقيقة اخلامس��ة م��ن الوقت 
االول  الش��وط  م��ن  الضائ��ع  ب��دل 
بالتع��ادل  االول  الش��وط  لينته��ي 
االيجاب��ي ، وفي الش��وط الثاني عاد 
اجليش بق��وة ليحرز اله��دف الثاني 
عبر الاعب سمير فاح في الدقيقة 
57 م��ن املباراة فيما قضى علي عبد 
اهلل بالهدف الثالث في الدقيقة 77 

من املباراة.
ومتك��ن فري��ق الصناعة م��ن حتقيق 
تنج��از مماث��ل بف��وزه عل��ى متصدر 
الئخة ال��دوري فريق النف��ط بثاثة 
اه��داف لهدف��ني ، لتك��ون نتيج��ة 
مدوي��ة بخ��روج النفط والش��رطة 

خارج مسابقة كأس العراق.
واس��فرت نتائج ي��وم امس األول عن 
ف��وز امانة بغ��داد على ب��در العراق 
بخماس��ية نظيفة ونفط ميس��ان 
عل��ى الس��ياحة بخمس��ة اهداف 

له��دف واح��د وف��وز اجلوي��ة عل��ى 
الطارمية بهدفني لهدف واحد وفوز 
كرباء عل��ى البحري بهدفني لهدف 

واحد.
واك��د عضو امل��اك التدريبي لفريق 
اجليش احمد حس��ني ان فوز الفريق 
على الش��رطة في بطول��ة الكأس 

استحقاق طبيعي بعد اداء مميز .
وقال مساعد املدرب ان املباراة كانت 
مثيرة وقدم من خاله��ا فريقنا اداء 
ممي��ز رغم ش��بابيته ، اال ان الاعبني 
حمل��وا ارث النادي العري��ق ومتكنوا 
م��ن االطاح��ة باحد الف��رق الكبيرة 
من الدور االول وبنتيجة كبيرة تؤكد 

احقي��ة فريقنا بقط��ع بطاقة املرور 
الى دور 16 .

وب��ني دخلنا املباراة بعزمي��ة االنتصار 
ووض��ع امل��درب تكتيك فاج��أ فريق 
الش��رطة واجاد الاعبني باداء االدوار 
، رغ��م ان العبينا اهدروا ايضا فرصة 
اخ��رى كان باالم��كان ان نضاع��ف 

النتيج��ة ، لكن االهم حتقق باجتياز 
حاج��ز الش��رطة ونأم��ل ان نواصل 

مشوارنا.
واش��ار حس��ني ال��ى ان ف��ي دور 16 
سنواجه فريق احلدود ولدينا حظوظ 
بالعبور الى دور ربع النهائي ، موضحا 
ان االعداد للمباراة املقبلة سيبدأ من 

اليوم كون اجلميع يس��عى للمضي 
في بطولة الكأس لتعويض املغادرة 

املفاجأة لفريقنا في دوري التاهيل.
من جانب اخر، تنطلق يوم الس��بت 
املقب��ل االول م��ن نيس��ان اجلول��ة 
السادسة من املرحلة الثانية للدوري 
العراق��ي املمتاز بع��د توقف الدوري 
مل��دة أس��بوعني بس��بب مش��اركة 
املنتخب الوطني في تصفيات كأس 

العالم .
وتبدأ اجلولة الس��بت مبب��اراة واحدة 
فقط جتم��ع فري��ق احلس��ني بفريق 
الس��ماوة على ملعب ال� 5000 في 

مدينة الصدر .
فيم��ا تق��ام ث��اث مواجه��ات ي��وم 
األحد حيث يستضيف كرباء فريق 
الطلبة على ملع��ب كرباء الدولي 
ويس��تضيف النفط فري��ق البحري 
على ملعب األول وياقي احلدود فريق 

النجف على ملعب اجلوية .
وفي ي��وم األثن��ني اربع��ة مواجهات 
حيث ياع��ب الش��رطة فريق نفط 
 ، ميس��ان عل��ى ملع��ب الش��عب 
وياق��ي فريق الكهرب��اء فريق بغداد 
ويس��تضيف   ، االول  عل��ى ملع��ب 
فريق امليناء فريق الكرخ على ملعب 
الفيح��اء ، ويس��تضيف فريق زاخو 
فريق نفط الوسط على ملعب زاخو 

الدولي .
ويتصدر فري��ق النفط الدوري املمتاز 
حت��ى االن برصي��د “47” نقطة يليه 
فريق نفط الوسط في املركز الثاني 
برصي��د “46” ويق��ع فريق الش��رطة 
في املركز الثال��ث وبفارق نقطة عن 
املركز الثاني ، ويتذيل فريق السماوة 

ترتيب الدوري ب�”10 نقاط فقط .

السبت.. انطالق الدور 24 من دوري الكرة الممتاز

الجيش يطيح بالشرطة والصناعة يبعد النفط من الكأس

جانب من منافسات الدوري املمتاز

أبطال الباراملبية ينتظرون احلصول على الدعمصاالت الدفاع املدني

في التصفيات األوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

العواصم ـ وكاالت:

م��أزق حقيق��ي للمنتخب اإلس��باني 
العب��ني   6 غي��اب  بإمكاني��ة  يتعل��ق 
أساسيني عن املوقعة الكروية املرتقبة 
أمام إيطاليا ف��ي التصفيات األوروبية 
املؤهلة لنهائيات كأس العالم )روسيا 

.)2018
و يواجه املنتخب اإلسباني لكرة القدم 
مأزق��اً حقيقياً قد يكلف��ه الكثير في 
تصفيات الق��ارة األوروبية املؤهلة إلى 
نهائيات كأس العال��م، املقرر إقامتها 
في روسيا صيف 2018.. وتدور تفاصيل 
احلكاية، حول إمكانية غياب 6 العبني 
من التش��كيلة األساسية للمنتخب 
اإلس��باني أم��ام نظي��ره اإليطالي في 
مواجهة قد حتدد هوية املتأهل مباشرة 
إلى النهائيات العاملية.. ودخل 6 العبني 
إس��بان مباراة إس��رائيل، التي أقيمت 
في خيخون، في اجلولة اخلامس��ة من 

التصفيات األوروبية »املونديالية« وهم 
ميتلكون بطاق��ات صف��راء ويواجهون 
خط��ر الغياب ع��ن املوقع��ة الكروية 

املقبلة.
ويتعل��ق األم��ر باملدافع��ني س��يرجيو 
راموس وجي��رارد بيكي��ه والعبي خط 
الوسط س��يرجيو بوسكيتس وتياغو 
ألكانت��ارا إضاف��ة للمهاجمني فيتولو 
ه��ؤالء  ويُش��كل  كوس��تا..  ودييغ��و 
الاعبني القوام األساس��ي لتشكيلة 
»الفوري��ا ال روخ��ا« ف��ي ش��تى املراكز، 
وهن��ا ي��دور احلدي��ث ح��ول خط��وط 
الدفاع والوس��ط والهجوم.. ونظراً ألن 
السداسي اإلسباني لم يتحصل على 
أي بطاق��ة في لقاء »إس��رائيل« الذي 
انته��ى لصالح رفاق س��يرجو راموس 
بأربع��ة أه��داف مقابل ه��دف، ال يزال 

اخلطر موجوداً بقوة.
وحت��ل كتيب��ة امل��درب الش��اب جولني 
لوبيتيج��ي ضيفة عل��ى مقدونيا في 
ال���11 من حزي��ران املقبل، ف��ي اجلولة 

السادس��ة من التصفيات املونديالية؛ 
وهي املواجه��ة التي قد حتم��ل أخباراً 
غير سارة في حال حتصل أحد املهددين 
على بطاقة صفراء، ما يعني أن غيابه 
ب��ات مؤك��داً ع��ن موقع��ة »األزوري« 

املرتقبة.
وإيطاليا  وتكتس��ي مب��اراة إس��بانيا 
التي س��تقام في ال�2 من أيلول املقبل 
أهمية كبيرة؛ لكونها س��ُتحدد هوية 
املتأهل مباش��رة إلى مونديال روس��يا 
2018 فيما س��يتوجب عل��ى املتضرر 
منها خوض ملحق قاري قبل التفكير 
ف��ي التواجد ف��ي النهائي��ات العاملية 
صي��ف الع��ام املقبل.وكان��ت مب��اراة 
الذهاب قد انته��ت بالتعادل اإليجابي 
به��دف ملثل��ه في اللق��اء ال��ذي أقيم 
عل��ى ملعب »يوفنتوس آرينا«، ما منح 
اإلسبان أفضلية طفيفة على حساب 
رف��اق احل��ارس اإليطالي اخملض��رم جان 

لويجي بوفون.
وكانت اجلولة اخلامس��ة قد ش��هدت 

اإلس��بان  ب��ني  املنافس��ة  اس��تمرار 
والطلي��ان بع��د الفوز على إس��رائيل 
وألبانيا على التوالي. وميتلك املنتخبان 
13 نقطة ل��كل منهما م��ع أفضلية 
للمدرب الفائز بنهائيات كأس العالم 

2010؛ بفضل فارق األهداف.
ودخ��ل املنتخبان مرحل��ة جديدة بعد 
رحي��ل املدرب��ني فيثنتي ديل بوس��كي 
وأنطوني��و كونتي عقب نهائيات كأس 
األمم األوروبية التي أقيمت في فرنس��ا 
صيف الع��ام املنصرم، وانتهت بتتويج 
البرتغال��ي للمرة  تاريخ��ي للمنتخب 

األولى في تاريخه.
وفضل اخملض��رم ديل بوس��كي اعتزال 
عال��م التدري��ب نهائي��اً، فيم��ا ارت��أى 
كونت��ي ض��رورة إنه��اء مس��يرته مع 
»األزوري« وب��دء مرحل��ة جدي��دة كان 
عنوانها تولي مهمة اإلش��راف الفني 
على تشلس��ي اإلنكلي��زي الذي يتربع 
على عرش ال��دوري املمتاز بفارق مريح 

من النقاط عن أقرب ُمطارديه.

تقرير

»الماتادور« في مأزق.. أسماء كبيرة قد تغيب عن موقعة »األزوري«
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صراع على الكرة بني العبي إسبانيا وإيطاليا

»صاالت الدفاع المدني« يتعادل مع 
السالم ويواجه الصحة .. اليوم

تأخر الموازنة يعرض »البارالمبية« للعقوبات 
بسبب عدم القدرة على المشاركات الدولية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلق��ى االحتاد املرك��زي للكرة العابرة 
دعوة رس��مية من نظيره التونس��ي 
للمش��اركة ف��ي ال��دورة التدريبية 
والتحكيمية باللعبة والتي ستقام 
في مدينة احلمام��ات في جمهورية 
تونس ما بني الس��ادس والعش��رين 
من ش��هر اذار اجلاري وتستمر لغاية 

الرابع من نيسان املقبل.
وق��ال االم��ني املال��ي إلحت��اد اللعبة، 
ضياء حميد: ان الوفد املش��ارك في 
الدورت��ني س��يتألف من��ي، ويض��م 
ف��ي عضويته كا م��ن الدكتور عبد 
الوهاب غازي رئيسا، وثاثة مشرفني 
محاضرين دوليني هم سوالف حسن 
هادي والدكتور محمد فاضل وضياء 

حمي��د بالتحكي��م واحمد حس��ن 
فرحان مش��رفا، وثمانية محاضرين 
ه��م: الدكت��ور رافع صال��ح مهدي 
والدكت��ور صال��ح مجي��د الع��زاوي 
والدكتور حميد عبد النبي والدكتور 
صاح وه��اب والدكتور ميثم حبيب 
والدكتور كامل عبود والدكتور حيدر 
سعود وكاظم حافظ وخمسة عشر 

بني مشارك ومشاركة هم عبد اهلل 
جمي��ل وس��يف عل��ي وعم��ار عبد 
غركان و س��عد عبد احلميد واحمد 
قاس��م وباس��م دلف وعبد الناصر 
ميرزه وسندس عباس وعروبة عباس 
وتوفيق س��تار فرج وس��نان قاس��م 
ومحم��د رش��يد ونض��ال محم��ود 
وعمار فاض��ل وطه س��ايه مير و20 

مش��اركا من تونس. واضاف حميد: 
س��تتم خال الدورة مناقش��ة اخر 
التي طرأت  والتعديات  املستجدات 
على قان��ون اللعبة م��ن قبل االحتاد 
الدولي، كما ستشتمل الدورة على 
إلق��اء محاض��رات نظري��ة وعملية. 
مبينا: أن الهدف من الدورة هو تطوير 
ق��درات وقابلي��ات احل��كام واملدربني 

العراقيني، ووصولهم إلى مس��توى 
التحكيم والتدريب في العالم، وفي 
اخلتام ستوزع الش��هادات التدريبية 
والتحكيمية الدولية بني املشاركني 
في الدورة. منوها الى: أن االحتاد وضع 
خطة من ش��أنها ان تطور مستوى 
احل��كام واملدربني بش��كل ع��ام، ومبا 

يضمن لهم النجاح.

دورتان تدريبية وتحكيمية للكرة العابرة في تونس
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جمال جصاني

بع��د اخلس��ائر املتتالي��ة الت��ي حلق��ت بعصاب��ات داعش 
اإلجرامية واالنتقال الى ما تبقى من الضفة اليمنى ملدينة 
املوصل، بعد التحرير الكامل للضفة اليس��رى، وبش��كل 
أثار دهش��ة املتابعني لتلك احلرب ش��ديدة التعقيد، حيث 
تواج��ه القوات العراقية نوع من حثالة البش��ر ال يتوانون 
عن ارتكاب أبشع االنتهاكات البعيدة عن معايير الشرف 
وتقالي��د احلروب. لقد جاءت الفاجع��ة األخيرة، والتي أدت 
الى مقتل وجرح العشرات من املدنيني في املعارك لتحرير 
اجلانب األمين؛ لتس��لط الض��وء على اخلل��ل الكبير ال في 
اجلبهة العس��كرية كما تسعى الدوائر التي خبرناها في 
مثل هذه املواقف طوال أكثر من 13 عاماً، بل في اجلبهات 
األخ��رى وال س��يما اجلبهة اإلعالمية، والت��ي لم توفق في 
النهوض مبهمتها ومسؤولياتها في هذه احلرب احلضارية 
الش��املة واملتعددة الوظائف واجلبه��ات. أن الوصول الى 
املعلومة وتقدميها بنحٍو س��ريع ومس��ؤول للمتلقي، هو 
م��ن يؤس��س ملصداقية وس��معة تلك الوس��يلة أو ذلك 
املنب��ر اإلعالمي، وعلى العكس من ذلك؛ تس��هم املواقف 
والتصريحات املتناقضة واملترددة في ش��رح ونقل ما جرى، 
على إضعاف ما تبقى من ثقة بتلك املصادر واملؤسسات. 
كما أن هذه الهشاش��ة والضعف في التصدي ملثل هذه 
املسؤوليات اإلعالمية اخلطيرة، يرفد قوى اإلرهاب واإلجرام 
بكل م��ا حتتاجه من أج��ل الترويج ألكاذيبه��ا وادعاءاتها 
امللفقة حول تلك األحداث، وهذا ما ملس��ناه بنحٍو س��افر 
في الكارث��ة التي خلفت عش��رات الضحاي��ا األبرياء في 
اجلان��ب األمين من املوص��ل، عندما انبرت أطراف ووس��ائل 
إعالم عديدة لالس��تثمار فيها من دون أدنى وجع من عقل 

أو ضمير.
العالم كله ما خال )حثالة اجملتمعات واألمم( يجمعون على 
االنضباط األخالقي للقوات املس��لحة العراقية من شتى 
الصنوف والتخصص��ات، وعلى حجم اإليثار والتضحيات 
التي قدمتها من أج��ل حترير املناطق احملتلة من دنس هذه 
العصاب��ات اإلجرامية والهمجية. لك��ن املعركة مع مثل 
هذا الع��دو الذي ال يعير )ملن حاولت الس��ماء تكرميه ذات 
عص��ر( أدنى اهتم��ام؛ ال ميك��ن أن متر كما يتمنى البش��ر 
األس��وياء، فه��م بوصفهم اس��تمراراً ملنظوم��ة الدونية 
واإلجرام في كل محطات تأريخنا القدمي واحلديث، ال ميكن 
أن يفارقوا تقاليدهم وسلوكهم وممارساتهم املتخصصة 
ف��ي ارتكاب اجلرائ��م واالنته��اكات وإلق��اء تبعيتها على 
الضحاي��ا والطرف اآلخ��ر، وهذا ما نضح ف��ي العديد من 
التصريح��ات واحلمالت التي تناولت ذل��ك احلدث وأمثاله، 
حيث التقنية اجملربة نفسها )إلقاء القبض على الضحية 

وإطالق سراح اجلاني(.
أن اجله��ات واملصالح والعقائد والقوى التي أوجدت داعش 
وغيره��ا م��ن اجملاميع اإلجرامي��ة، لم تعد تش��ك في نوع 
النهاية التي تنتظر جتربته ال في العراق وس��وريا وحسب 
بل في العالم كله، بعد أن يقصم ظهره في معركة حترير 
املوص��ل في األس��ابيع القليلة املقبلة، لذلك س��يتحول 
اهتمامه��ا الى مهمة؛ إنقاذ ما ميك��ن إنقاذه مما تبقى من 
تلك التجربة، على أمل إعادة تدويرهم جلوالت مقبلة، كما 
تشير غير القليل من التقارير الصحفية واالستخباراتية 
ف��ي هذا اجملال. مثل هذه التط��ورات واألحداث تدعونا الى 
االلتفات خلاصرتنا الرخوة في مجال احلرب الش��املة ضد 
اإلجرام والفس��اد واإلرهاب، واملتمثل ب� )اإلعالم( والذي ما 
زال وبالرغم من اخملصصات احلكومية الضخمة اخملصصة 
له ولألعداد الكبيرة من مالكاته، ضعيفا ومتخلفاً وعاجزاً 

عن مواكبة ما يتربص بنا من مخاطر وحتديات..

ما الذي يجري في الجانب األيمن؟

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أوضحت الفنانة وفاء عامر 
أن الس��بب ف��ي ارتدائه��ا 
أح��داث  داخ��ل  احلج��اب 
"الطوف��ان"  مسلس��ل 
الذي يجري تصويره حالًيا، 
ف��ي  لعرض��ه  اس��تعدادًا 
موس��م رمض��ان املقب��ل، 
دورا جديدا،  تقدميه��ا  ه��و 
ومختلفا، يستلزم ارتداءها 
احلجاب، من خالل شخصية 
ف��ي  تُقدمه��ا  الت��ي  األم، 
العم��ل، ولكنه��ا ال تري��د 
تفاصي��ل  ع��ن  الكش��ف 
كثيرة عن الدور في الوقت 
احلال��ي، حرًصا على عنصر 

وفاء  املفاج��أة. وكش��فت 
عامر في حواره��ا مع أحد 
املواقع الفنية عن تعاونها 
م��ع  اخلامس��ة  للم��رة 
شقيقتها أينت عامر، قائلة 
"انا س��عيدة بذل��ك األمر، 

الن أينت وش اخلير علّي".

 أّكدت الفنانة الس��ورية، 
نسرين طافش، أن العرض 
"شوق"  ملسلس��ل  الثاني 
الذي تش��ارك في بطولته 
ويت��م عرض��ه حالًيا على 
إحدى الفضائيات املشّفرة، 
ش��هر  خ��الل  س��يكون 
رمضان املقبل، على إحدى 
املفتوح��ة،  الفضائي��ات 
والتي يجري االتفاق معها 
في الوقت احلالي.   وأعربت 
نسرين، في مقابلة خاّصة 
الفنية،  املواق��ع  أح��د  مع 

ع��ن س��عادتها باألص��داء 
والتي  للمسلسل،  األولية 
اجلمه��ور  م��ن  وصلته��ا 
وبعض األشخاص املقربني 

منها.

الفن��ان الس��وري  أوض��ح 
عابد فهد أنه ال ميانع دخول 
زين��ة  اإلعالمي��ة  زوجت��ه 
يازجي، مج��ال التمثيل لو 
أرادات ذل��ك، مؤك��ًدا على 
ثقت��ه الكبيرة في مواهب 
وإمكاني��ات زوجت��ه، حيث 
أشار إلى أنه يتخيل أنها لو 
سنح األمر بفرصة متثيلية 
لها، س��ُتحقق من خاللها 
حقق��ت  كم��ا  النج��اح، 
النج��اح اإلعالمي، أما عن 
موقفه من االس��تقرار في 
مصر، فيقول عابد: "مصر 
بل��د عظيم��ة، وجميل��ة، 
وأحبه��ا للغاي��ة، ولكنني 
أتنق��ل ما ب��ني أكث��ر من 
دول��ة لظ��روف عملي في 

الفن"، ه��ذا ويواصل عابد 
ضمن  مش��اهده  تصوي��ر 
مسلسل "أوركيديا" الذي 
يض��م نخبة م��ن النجوم 
بداخله، واملقرر عرضه في 
شهر رمضان املقبل، حيث 
يُشارك في بطولته جمال 
سليمان، وأسماء قرطبي،  
وباس��ل خياط، ومن إخراج 

حامت علي.

وفاء عامر

عابد الفهد

نسرين طافش

أخبــارهــــــــــم

بغداد - احالم يوسف:
مبناسبة اليوم العاملي للمسرح وبدعم 
الس��ينما  دائ��رة  الثقاف��ة/  وزارة  م��ن 
الوطني��ة  الفرق��ة  واملس��رح، قدم��ت 
للتمثي��ل مس��رحية "رائح��ة ح��رب"، 
واملقتبس��ة ع��ن رواي��ة "التب��س االمر 
الفلس��طيني  للكاتب  اللقل��ق"  على 
أكرم مس��لم، وه��ي من تألي��ف مثال 
غازي، ويوسف البحري، واالخراج لعماد 
محم��د، وقام ب��أداء االدوار كل من عزيز 
خيون، وعواطف نعيم، ويحيي ابراهيم. 
دارت اح��داث املس��رحية ح��ول فل��ك 
عائل��ة كانت نيابة ع��ن عائالت عراقية 
كثيرة مرت بالظروف نفس��ها واحلاالت 
االنس��انية والنفسية نفسها، وتتألف 
العائل��ة م��ن ثالثة اف��راد اجل��د واجلدة 
واحلفي��د، احلفي��د ال��ذي كان كل م��ا 
تبق��ى لهم من اوالده��م الذين تعددت 
اسباب موتهم، بتعدد االزمات واحلروب 

واالقتتاالت في العراق.
اختص��رت االحداث ما م��ر بالعراق من 

ح��روب عبثي��ة خلف��ت ارام��ل وايتاما، 
فكانت اجلدة تنع��ى اوالدها حيث مات 
أحدهم في احل��رب العراقي��ة االيرانية 
واالخر ف��ي احلرب الت��ي اعقبت احداث 
الكويت، والثالث ف��ي احلرب الطائفية 
التي انتجتها العقول املغيبة والغبية، 
وبق��ي احلفيد الذي تواءم م��ع "اللقلق 
ال��ذي التبس عليه األم��ر" وكان يصرخ 
ويقول انا مثل اللقلق أقف على س��اق 

واحدة.
لم تش��أ اجلدة ان متنح حفيدها اسما، 
حفاظ��ا على حياته كم��ا كانت تعلن، 
وتل��ك كانت اش��ارة ملن راح��وا ضحية 
اف��كار التطرف، حني أصبح القتل على 
الهوي��ة.  اجل��د كان يتغن��ى ببطوالته 
التي لم جتد فيها اجلدة أي ش��يء يدعو 
للفخ��ر، بل كان��ت تصرخ ب��ان الوطن 
ال يبن��ى بالدم��اء، ب��ل باحلي��اة فلي��س 
هناك اوط��ان تعيش مب��وت ابنائها، بل 
انه��ا تعمر وتنه��ض بأبنائه��ا االحياء، 
واالقوي��اء، واخمللصني لها، وكانت تصرخ 

بني احل��ني واحلني االخر، "اش��م رائحة" 
وكانت ص��ورة تعبيرية عن رائحة املوت 

واحلرب.
أك��رم مس��لم مؤل��ف الرواي��ة الت��ي 
اقتبست احداث املسرحية منها كتب 

يق��ول: تقف ش��خصياتي الورقية االن 
على خش��بة املس��رح وتتنف��س هواء 
بغ��داد الوفي��ة، حيث احل��رب أكثر من 
مج��رد رائحة مرة، بل ه��ي لون مريض، 
وملمس لزج، واصوات انفجارات، العراق 

القري��ب من القلب، بعي��د عن املتناول، 
كي اش��اهد بعيني الرؤية املس��رحية 
لس��رديتي، لكنن��ا نقبض عل��ى جمرة 
األم��ل، فترّبيه بش��رى لغ��د، بعيد عن 

احلروب وويالتها، ورائحتها.
وحتدث جابر اجلابري الوكيل االقدم لوزارة 
الثقاف��ة عن املس��رحية قائ��ال: احلروب 
بغ��ض النظر ع��ن مس��بباتها وازمنة 
واماك��ن وقوعها ف��ان نتائجها كارثية 
عل��ى اجملتم��ع، وخاص��ة على النس��اء 
واالطف��ال، ومن هنا ن��رى موقف اجلدة 
في مسرحية رائحة حرب، الرافض لها 
بقوة، ألنها اوال واخيرا من يتقطع نياط 
قلبها خلسارتها فلذات اكبادها قبل ان 
تتقط��ع اوصال الوطن، وه��ذا ما عانت 

منه االم العراقية.
كلمة الي��وم العاملي للمس��رح للعام 
2017، التي كتبته��ا هذا العام املمثلة 
الفرنس��ية إيزابيل هوبرت قالت فيها: 
بدأ االحتفال باليوم العاملي للمس��رح 
بقرار م��ن الهيئ��ة العاملية للمس��رح 

ف��ي باريس من��ذ ع��ام 1962، وبات من 
التقاليد املس��رحية، أن تكلف في كل 
عام مسرحيا مميزا لكتابة رسالة اليوم 
العاملي للمسرح، والذي يصادف يوم 27 
اذار من كل ع��ام، وعادة ما تُلقى كلمة 
اليوم العاملي للمسرح من مقر منظمة 
اليونس��كو في باريس، ويتم ترجمتها 
إل��ى أكثر م��ن 20 لغة، وتق��رأ في آالف 

القاعات املسرحية حول العالم.
وأضافت: "باريس مدينة عاملية، مالئمة 
الحتواء جميع تقاليد املسرح العريقة، 
من ش��تى بلدان العال��م في هذا اليوم 
االحتفال��ي، م��ن هن��ا، م��ن العاصمة 
الفرنس��ية، نس��تطيع أن نرحت��ل إل��ى 
الياب��ان من خ��الل جتربتنا ملس��رح النو، 
ومسرح البونراكو الياباني، وأن نتعقب 
اخلط الذي يصلنا م��ن هنا إلى األفكار 
والتعابير املتنوعة، كتن��وع أوبرا بكني، 
ورقصة الكاتاكالي الهندية، فخش��بة 
املس��رح تس��مح لنا باملكوث طويال ما 

بني اليونان وإسكندنافيا.

اليوم العالمي للمسرح يفتتح بمسرحية "رائحة حرب"
جسدت آالم األمهات العراقيات 

واجهة مبنى املسرح الوطني

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت دراسة أسترالية حديثة، النقاب عن آثار أكبر 
بصم��ة لديناصور في العالم، إذ بل��غ طولها 1.75 متر 
تقريبا، لتحطم بذلك رقما قياس��يا مسجال لبصمة 

سابقة بلغ طولها 1.15 متر.
واكتش��ف العلماء بصم��ة الديناصور -وهو عش��بي 
طويل العنق من نوع سوروبود-ش��مال غربي أستراليا، 
في منطق��ة يطلق عليه��ا الباحثون اس��م "حديقة 

أستراليا اجلوراسية".
وأف��ادت جامع��ة كوينزالند األس��ترالية في بي��ان، أن 
فريق��ا بحثيا من اجلامعة اكتش��ف 21 أث��را في األقل 
لديناص��ورات ع��دة، في ش��به جزيرة دامبي��ر مبنطقة 
ووملدان��ي، وأخ��رى محفورة عل��ى صخور قدمي��ة يعود 

تاريخها إلى 140 مليون سنة.
ونقل��ت صحيفة "تلغ��راف" البريطانية عن س��تيف 
ساليس��بري، قائد الفري��ق والذي أجرى الدراس��ة في 
جامعة كوينزالند قوله: "إن هذه اآلثار عمالقة ومذهلة، 

ولم نعرف من قبل مثيال لهذا الطول".
وأض��اف ساليس��بري، الذي أمض��ى فريق��ه أكثر من 
خم��س س��نوات من العم��ل، إن الظ��روف احلياتية في 
شبه جزيرة دامبير، هي مثالية للغاية لعيش مثل هذه 
الديناصورات الضخمة، لذلك فإن اكتش��اف مثل هذه 

اآلثار مبرر.

اكتشاف أكبر أثر 
لديناصور في العالم

الصباح الجديد-وكاالت:
كيدم��ان  نيك��ول  النجم��ة"  جس��دت 
ف��ي  راي��ت"  "سيليس��ت  "ش��خصية 
السلسلة الدرامية Big Little Lies والتي 
تعلق في عالقة يشوبها العنف مع زوجها 
"بي��ري" ويلع��ب دوره النجم "ألكس��ندر 
ساكارس��غارد" وكان��ت ردة فعله��ا على 

املشاهد غريبة جداً.
تقول كيدمان: تأملت كثيراً، كان أمراً غريباً، 
لم يكن ش��عوراً جيداً، هذا ما علي قوله 
للنساء اللواتي يعش��ن فعلياً هذا األمر، 
لذا أردت أن أغوص في حقيقة األمر، وأردت 
أن أكون حقيقية في هذه املش��اهد، هذا 

ما تطلبه مني، عنصر العنف".
وقال��ت: "أش��عر بالغراب��ة لتحدث��ي عن 
العنف في املش��اهد، أش��عر ب��أن العمل 
يج��ب أن يتح��دث ع��ن نفس��ه، وال أري��د 
تش��ريحه كثي��راً، م��ن احملتم��ل أن يكون 
م��ن أصع��ب األدوار الت��ي يجب عل��ّي أن 
أحتدث عنها، ألنني صريحة جداً، وأش��عر 

بالغرابة".
من ناحية أخرى علقت نيكول على عملها 
مع زميلها ألكساندر قائلة: "لقد شعرت 
بسعادة غامرة عندما علمت أن ألكسندر 
س��يلعب دور زوج��ي في املسلس��ل، فهو 
لي��س فقط ممث��الً رائع��اً، لكنن��ي وجدته 

مس��اعداً لي أيضاً ألنه أطول مني، وكان 
دوره ومنفتح��اً، وعالق��ة  ف��ي  مندمج��اً 
البطل��ني ف��ي املسلس��ل معق��دة جداً 
لشرحها في س��بع ساعات، كان مذهالً 
بالفعل، وهو أراد أن يعمل مع جان مارك 
"اخمل��رج"، وهو دور عظي��م له، هو أيضاً 
ش��عر بضعف ما، فه��ذه العالقة هي 
خليط من الس��يطرة، ث��م الضعف، 
هذا خلي��ط غريب"، وألنه أطول مني، 
كان هذا ش��يئاً عظيماً ألنني نادراً ما 
أقف أمام ممثل بطولي، لذا فجس��دياً 
هو مس��يطر أيضاً، وهذا أمر مخيف، 
ولك��ن ه��ذا م��ا تطلب��ه املسلس��ل 

نيكول كيدمان: شعرت باأللم فمشاهد 
العنف في مسلسلي حقيقية

بغداد - زينب الحسني: 
أعل��ن الدكت��ور عبد الغني س��عدون 
الس��اعدي، مدي��ر ع��ام دائ��رة صحة 
الرصاف��ة، ع��ن ع��الج جمي��ع أعضاء 
جمعية رسامي الكاريكاتير مجانا في 
جميع املؤسس��ات الصحي��ة التابعة 

الى الدائرة.
جاء ذلك خالل لقائه مع رئيس جمعية 
رسامي الكاريكاتير في العراق حمودي 
عذاب، وعدد من الرسامني، وأكد فيها 
على ضرورة االهتمام بشريحة رسامي 
الكاريكاتي��ر، ملا ميث��ل فنهم من حالة 
تط��ور في ع��رض املش��كالت، وإيجاد 
احللول عن طريق الرسوم الساخرة، ومت 
خالل اللقاء االتفاق على إقامة معرض 
الكاريكاتيري��ة،  الس��اخرة  للرس��وم 
وبالتع��اون مع اجلمعية لعرض احلاالت 

االيجابية والسلبية معاً.
وأش��ار الس��اعدي الى أهمية العمل 
اإلعالم��ي والفن��ي في توعي��ة الناس 
من مخاطر اإلم��راض االنتقالية، وغير 
االنتقالي��ة م��ن خالل االع��الم والفن، 
والتي تعنى بالوعي الصحي للمواطن، 
لذا البد إن تتضافر جهود الفنانني في 
دع��م وإس��ناد املؤسس��ات الصحية، 
من خ��الل تقدمي العروض التي تتحدث 
ع��ن ض��رورة الوع��ي بتل��ك اجلوان��ب 
احلياتية، مؤكداً عل��ى إن الدائرة تعلن 
دعمها الكام��ل للفنانني، واإلعالميني 
في مج��ال اخلدمة الصحي��ة بجانب 

الرصافة.
م��ن جانبه ثمن حم��ودي عذاب رئيس 
دور  الكاريكاتي��ر،  رس��امي  جمعي��ة 

صحة الرصافة في دعمها الفنانني.

الصباح الجديد - وكاالت:
اقتح��م لص��وص متحف "ب��وده" في 
العاصم��ة األملاني��ة، وس��رقوا عمل��ة 
ذهبية تزن 100 كيلوغرام، حتمل صورة 
لرأس امللكة إليزابيث الثانية على أحد 

وجهيها.
وقال املتحدث باسم الشرطة ستيفن 
بيتيرس��ن: إن اللصوص دخلوا املتحف 
عب��ر نافذة على ما يبدو، في الس��اعة 
3:30 صباح ي��وم االثنني، وفتحوا عنوة 
خزانة كانت فيها العملة، التي يطلق 

عليها اس��م "ورقة القيقب الكبيرة"، 
وص��ول  قب��ل  إياه��ا  حامل��ني  وف��روا 

الشرطة.
وعثرت الس��لطات على سلم خشبي 
بالق��رب م��ن قضب��ان س��كك حديد 

مجاورة.
وتبلغ القيمة اإلس��مية للعملة التي 
يبلغ سمكها 3 سنتيمترات، وقطرها 
53 سنتيمترا، نحو مليون دوالر، ولكن 
وزن  بحس��اب  الس��وقية  القيم��ة 

العملة فقط تبلغ 4.5 مليون دوالر.

الصباح الجديد - وكاالت:
ظهرت "عشق اجملوس"، رائعة الرسام 
دافينشي،  ليوناردو  الش��هير  العاملي 
مجددا بعد ست سنوات من التجديد، 

لتصبح أكثر نظافة وإشراقا.
الكبي��رة،  الزيتي��ة  اللوح��ة  وع��ادت 
واملربع��ة تقريبا، إلى مع��رض أوفيزي 
ف��ي مدين��ة فلورنس��ا، لعرضها في 
مع��رض خ��اص ابت��داء م��ن الثالثاء، 

وحتى سبتمبر.
ورس��م دافينش��ي هذه اللوحة، التي 
جتس��د الس��يدة م��رمي م��ع طفله��ا 

يس��وع وهما محاطني بالزوار، ما بني 
عام��ي 1481 و1482، لكن��ه لم 

ينته منها قبل انتقاله من 
فلورنسا إلى ميالنو.

بتكليف  ذل��ك  وج��اء 
الرهب��ان  م��ن 
غس��طينيني  و أل ا
لصالح كنيسة سان 
س��كوبيتو،  دونات��و 
انتهى  احل��ال  لك��ن 
به��ا ف��ي مجموعة 

مقتنيات ميديشي.

"عشق المجوس" تظهر 
مجددا بإشراقة أكثر

صحة الرصافة تعالج منتسبي 
جمعية رسامي الكاريكاتير مجانًا

سرقة "رأس الملكة إليزابيث"
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