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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 30 ص15

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نشر وثائق أشرطة تسجيل صدام 
حسين/ األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة اليوم الضوء 
عل��ى حديث لصدام يناقش فيه حال��ة ضابط أصابه الرعب في أثناء معركة ش��به 
جزي��رة الفاو حيث يقول صدام : أعني أنه لم يك��نْ يريد أن يبذل مجهودًا إضافيًا، 
وإال كيف يكون بوسعك أن تفسر الحقيقة القائلة إن لواءه واللواء اآلخر قد انتهيا؟ 
لكنه حين أدرك أننا حررنا الفاو، كانت تلك فرصة له لكي يخون. إذًا، منذ ذلك الحين 
أصبح يخ��ون. أعني أن هذه هي النتيجة المعروفة. ويضيف: نحن نحمد اهلل. الحمد 
هلل. ذات مرة قال لي أحد الرفاق: " إذا كان أولئك األشخاص صالحين بأي شكل من 

األشكال، ما كانوا ليحلقوا لحاهم وشواربهم. "

ملحق "       " 

الماتادور يستجمع ُقواه قبل موقعة الحسم مع األزوري

متابعة ـ مشرق ريسان:
األربع��اء، أعمال  انطلقت، أمس 
مؤمت��ر القم��ة العربي��ة ال���28 
ف��ي منطقة البح��ر امليت غربي 
عّم��ان،  األردني��ة  العاصم��ة 
بحض��ور 21 م��ن زعم��اء وق��ادة 
إل��ى  إضاف��ة  العربي��ة،  ال��دول 
إضافة إل��ى األمني العام جلامعة 
ال��دول العربية أحمد أبو الغيط، 
املتح��دة  ل��أمم  الع��ام  واألم��ني 
وممثل��ة  غوتيري��ش،  انطوني��و 
السياسة اخلارجية واألمنية في 
االحتاد األوروبي فردريكا مورغيني، 
ورئيس مفوضية االحتاد اإلفريقي 
موس��ى فكي��ر، واألم��ني الع��ام 
اإلس��امي  التع��اون  ملنضم��ة 
العثم��ني،  أحم��د  ب��ن  يوس��ف 
ورئي��س البرملان العربي مش��عل 

بن فهم السلمي. 
وب��دأ القم��ة العربي��ة بكلم��ة 
الرئي��س املوريتان��ي محم��د ولد 
عبد العزيز )رئيس الدورة املاضية 
للقمة العربية(، قبل أن يتسلم 
املل��ك األردني عبد اهلل الثاني بن 

احلسني رئاسة القمة ال�28.
وفي كلمته خال مؤمتر اجلامعة 
"الصب��اح  تابعته��ا  العربي��ة، 
اجلديد"، ق��ال رئيس الوزراء حيدر 
العب��ادي إن "الش��عوب تتطل��ع 
إلى اجتماع اجلامعة العربية )..(، 
وعلين��ا حتمل املس��ؤولية إلنهاء 

معاناة شعوبنا".
وأض��اف العب��ادي إن "اإلرهاب ال 
يس��تثني أي دول��ة، لذلك يجب 

التعاون للحفاظ على شعوبنا"، 
مؤك��داً إن "اإلره��اب والتط��رف 
أس��هم ف��ي ح��رف األم��ور عن 

مسارها الصحيح".
ودعا العب��ادي إلى "موقف عربي 
موح��د إزاء أي جت��اوز على العراق 
أو أي دول��ة عربي��ة"، مؤك��داً إن 
"العراق دولة موحدة أكثر من أي 
وقت مضى، ولوال هذه الوحدة ملا 

متكنا من حترير أرضنا".
وبحس��ب العبادي ف��إن "جميع 
العراقيني يش��تركون في حتقيق 
النصر والدفاع عن وطنهم"، الفتاً 
إلى إن "تنظي��م داعش اإلرهابي 
يس��تهدف  تخريب��ي  مش��روع 

جميع دولنا وشعوبنا". 
وفيما عّد رئيس الوزراء "اإلرهاب 
والفس��اد خطر واحد"، أشار إلى 
"إعادة أكثر من مليون و600 ألف 

نازح إلى مناطقهم احملررة".
وحي��ا العبادي الق��وات العراقية 
وتش��كياتها  صنوفها  بش��تى 
على حتقيق النصر على "داعش" 
"الع��راق  إن  مؤك��داً  اإلرهاب��ي، 
مقبل على مرحل��ة جديدة بعد 

القضاء على التنظيم". 
ودعا امللك عبد اهلل، خال كلمة 
إلى  اجلديد"،  "الصب��اح  تابعتها 
"ضرورة مواجه��ة خطر اإلرهاب 
الذي يهدد األمة العربية ويشوه 
الدين اإلسامي احلنيف"، مشيراً 
ف��ي الوق��ت ذات��ه إل��ى إن "حل 
القضي��ة الفلس��طينية يتمثل 

بحل الدوليتني".

وأع��رب مل��ك األردن ع��ن دع��م 
باده "جله��ود احلكومة العراقية 
في محاربة اإلره��اب"، فيما دعا 
إلى "عملية سياس��ية ش��املة 
مبشاركة جميع مكونات وأطياف 
العراقي، تضمن حقوق  الشعب 

اجلميع وتؤس��س لعراق مستقر 
وموحد".

م��ن جهت��ه، دع��ا األم��ني العام 
جلامعة ال��دول العربي أحمد أبو 
الغيط، إلى تنشيط دور اجلامعة 
في لم شمل الدول العربي، فضاً 

عن التأكيد على أهمية "توحيد 
رؤى الدول العربية للحفاظ على 

األمن القومي".
وقال أبو الغيط ف��ي كلمة لها، 
تابعته��ا "الصب��اح اجلدي��د"، إن 
"اجلامعة العربية تتابع باهتمام 

فلس��طني  ف��ي  األزم��ات  بال��غ 
وسوريا واليمن وليبيا"، موضحاً 
إن "اإلره��اب يه��دد جميع الدول 
العربي��ة، ويحت��اج إل��ى موقف 

موحد للقضاء عليه".
تفصيات موسعة ص6

انطالق أعمال مؤتمر القمة العربية الثامنة والعشرين

العبادي: العراق دولة موحدة أكثر من أي وقت مضى

امللك سلمان خالل استقباله حيدر العبادي

بغداد ـ الصباح الجديد:
رفض��ه  ال��وزراء،  مجل��س  أب��دى 
لعملية "تش��ويش" احلقائق التي 
يتبعه��ا البع��ض بش��أن حادث��ة 
ح��ي املوص��ل اجلدي��دة الواقع في 
الس��احل األمي��ن ملدين��ة املوصل، 
وفيما وج��ه بصرف مس��تحقات 
املتأخرة "ف��وراً"، صوت  املقاول��ني 
على البدء بإجراءات اإلحالة بشأن 
مش��روع انب��وب تصدي��ر النف��ط 
اخلام عبر مين��اء العقبة )النجف 

– العقبة(. 
وجاء في بي��ان للمكتب اإلعامي 
علي��ه  اطلع��ت  ال��وزراء  لرئي��س 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "مجل��س 

ال��وزراء عقد، جلس��ته االعتيادية 
برئاس��ة حيدر العبادي، وفي بداية 
االجتماع ق��دم العبادي عرضاً عن 
تق��دم قواتنا البطل��ة الكبير في 

اجلانب االمين".
وأض��اف البيان، أن "مجلس الوزراء 
رف��ض عملي��ة تش��ويش احلقائق 
الت��ي يتبعها البعض فيما يخص 
التفجير ال��ذي حصل في املوصل 
حيث انها تخ��دم داعش ومحاولة 
إلنقاذه��م والدف��اع عنه��م، وبني 
األولي��ة  التحقيق��ات  نتائ��ج  أن 
مت اعانه��ا ف��ي بي��ان للعملي��ات 

املشتركة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كل��ف زعيم التيار الصدري الس��يد 
مقتدى الص��در، ام��س االربعاء، 14 
ادارة  ف��ي  عن��ه  للنياب��ة  ش��خًصا 
االعم��ال العام��ة للتي��ار، معرباً عن 
ش��كره لدوام عملهم )حياً كنُت أم 

ميتا(.
وق��ال الص��در ف��ي بيان ص��در امس 
االربع��اء، واطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د" ان "االخ��وة الثق��اة ادن��اه 
)اعزه��م اهلل بع��زه( وحفظهم لنا 
آل الص��در عون��اً وأخوة وق��ادة، هم 
نواب عني ف��ي ادارة االعمال العامة 
تفاصيله"،  ب��كل  الص��دري  للتي��ار 

داعيا اجلميع الى "الرجوع اليهم في 
مه��ام االمور ف��ان طاعتهم طاعتي 
وهم يرجعون الينا في زمام امورهم 
متخذي��ن ف��ي ذل��ك كله مس��لك 

االحتياط فانه سبيل النجاة".
وش��دد الص��در ان "قرارهم يجب ان 
يكون اجتماعياً توافقياً، وان يلتزموا 
بثوابتن��ا آل الصدر كم��ا عهدناهم 
جزاه��م اهلل خي��را"، مش��يرا ال��ى 
بتفاصي��ل  يتدخل��وا  ل��ن  "انه��م 
االش��راف  ولهم  العم��ل  وجزيئ��ات 
واملتابع��ة وتقومي العم��ل وكل ذلك 

الزامي بالنسبة للجميع".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
القضائي��ة  الس��لطة  أعلن��ت 
االحتادية، ام��س األربعاء، عن إصدار 
أمر مبنع توزيع 600 ألف طن من الرز 
الهندي بعد ثب��وت عدم صاحيته 
أصدرت  فيما  البشري،  لاستهاك 

أمراً باعتقال املسؤول عن جتهيزه.
وق��ال املتح��دث باس��م الس��لطة 
القضائي��ة القاض��ي عبد الس��تار 
بيرق��دار ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "محكم��ة 
حتقي��ق النزاهة في بغ��داد حققت 
في مل��ف الرز الهن��دي الذي أثيرت 

حول��ه ش��بهات بأن��ه غي��ر صالح 
لاستهاك"، مبيناً أن "التحقيقات 
أثبت��ت أن جزءاً من الش��حنة )600 

ألف طن( غير صالح لاستهاك".
"احملكم��ة  أن  بيرق��دار،  وأض��اف 
أصدرت ق��راراً مبنع توزي��ع هذا اجلزء 
على املواطن��ني"، الفتا الى أن "أمراً 
بالقب��ض م��ن القضاء ص��در على 

مجهز الشحنة".
"التحقيق��ات  أن  بيرق��دار،  وتاب��ع 
مس��تمرة مع املوظفني املسؤولني 

عن تسلمها".
تتمة ص3

مجلس الوزراء يوّجه بصرف 
مستحقات المقاولين "فورًا"

مقتدى الصدر يوكل 14 
شخصًا إلدارة أعمال التيار

القضاء يمنع توزيع الرز الهندي 
ويصدر أمرًا باعتقال مجهزه

هاربون من أيمن الموصل
يكشفون أسرار الدواعش

المساعدات اليابانية تعمل على تأهيل 
المناطق التي دمرتها العصابات اإلرهابية 35

بغداد ـ الصباح الجديد:
جملل��س  األخي��ر  الق��رار  أث��ار 
محافظ��ة كرك��وك القاض��ي 
إقليم كردس��تان  برف��ع عل��م 
إل��ى جان��ب العل��م العراق��ي 
األبني��ة احلكومية، موجة  فوق 
م��ن ردود الفع��ل السياس��ية 
املتباين��ة، وفيما رح��ب النواب 
والسياسيون الكرد بالقرار، عّد 
نواب ع��رب وتركمان القرار بأنه 
"غي��ر دس��توري"، محذرين من 
السلمي  التعايش  "اضطراب" 

في كركوك.
وفي هذا الش��أن يق��ول النائب 
عن ائت��اف دولة القانون عباس 
البياتي- وهو نائب تركماني- في 
حديث مع "الصباح اجلديد"، إنه 
"ال دستورية في رفع أي علم غير 
العل��م العراقي ف��ي كركوك"، 
مضيف��اً إن "محافظة كركوك 
من املناط��ق املتنازع عليها، وإن 

أي إج��راء من ط��رف واحد؛ من 
دون التش��اور مع بقية األطراف 
واملكونات األخرى؛ س��يؤدي إلى 

اهتزاز واضط��راب في التعايش 
السلمي الذي تعيشه احملافظة 

منذ سنوات عّدة".

محافظ��ة  مجل��س  وص��وت 
 (2017 آذار   28( ف��ي  كرك��وك 
باألغلبي��ة على رفع علم إقليم 

كردستان بجانب العلم العراقي 
ف��ي احملافظة، وج��اء التصويت 
م��ن  اجملل��س  أعض��اء  بغي��اب 

املكونني العربي والتركماني.
وف��ي أول ردة فع��ل سياس��ية 
"رفيع��ة املس��توى"، ع��ّد نائب 
رئيس اجلمهورية- زعيم ائتاف 
متح��دون- أس��امة النجيف��ي 
محافظ��ة  مجل��س  ق��رار 
كرك��وك بأن��ه "خ��رق للوحدة 
روح  ويتناق��ض م��ع  الوطني��ة 
والتفاهم بني مكونات  التعاون 

احملافظة.
وق��ال النجيفي بحس��ب بيان 
ملكتبه اإلعامي، ورد ل�"الصباح 
اجلدي��د"، إن "من غي��ر املقبول 
فرض إرادة مكون واحد أو جهة 
حزبي��ة واح��دة عل��ى اجلمي��ع، 
وجتاوز إرادتهم وحقهم في إدارة 

احملافظة وارتباطها الوطني".
تتمة ص3

ترحيب كردي ورفض عربي ــ تركماني

قرار رفع علم كردستان في كركوك
يهدد "التعايش السلمي" بالمحافظة

بغداد - أسامة نجاح
أعلن��ت قي��ادة ق��وات العملي��ات 
املشتركة ، أمس األربعاء ، عن حترير 
منطق��ة قضيب ألبان وامللعب في 
امي��ن املوص��ل، بأن قوات الش��رطة 
االحتادية والرد الس��ريع تبعد حالياً 
عن مس��جد ألنوري ومنارة احلدباء 
ملس��افة 300 متر، فيما أشارت إلى 
إنه��ا ، تقترب من اجلس��ر احلديدي 
القدمي وقط��ع الطريق الرابط بينه 

وبني محطة القطار .
وق��ال الناط��ق باس��م العملي��ات 

الرك��ن يحيى  العميد  املش��تركة 
رس��ول في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ أن" قوات الشرطة 
ح��ررت  الس��ريع  وال��رد  االحتادي��ة 
منطق��ة قضيب ألبان وامللعب في 
س��احل املوصل األمين، مشيراً إلى 
إنه��ا" تبعد ع��ن مس��جد ألنوري 
ومن��ارة احلدباء ملس��افة 300 متر، 
الفت��ا إلى إنها" تقترب من اجلس��ر 
الطريق  الق��دمي لقط��ع  احلدي��دي 

الرابط بينه وبني محطة القطار .
وأضاف رسول إن" القوات العراقية 

مكتظ��ة  مناط��ق  ف��ي  تقات��ل 
بالسكان يس��تخدم فيها مقاتلو 
تنظي��م داعش العائات والنس��اء 

واألطفال كدروع بشرية.
واوضح أن" عناصر قناصة القوات 
التنظيم  ياحقون عناصر  االمنية 
املدني��ني، مؤكداً  لتحييدهم ع��ن 
" حتقي��ق تق��دم م��ن دون إيقاع أي 

خسائر في صفوف املواطنني .
وم��ن جانبه��ا متكن��ت الش��رطة 
االحتادي��ة, أمس األربع��اء , من قتل 
ثاث��ة قناص��ني تابع��ني لعصابات 

“داع��ش” اإلجرامي��ة ق��رب اجلامع 
الكبير.

لصحيف��ة  امن��ي  مص��در  وق��ال 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن "ق��وة م��ن 
الش��رطة االحتادي��ة وبع��د حتدي��د 
قناص��ة  تواج��د  وم��كان  أه��داف 
مجاميع داع��ش اإلجرامية متكنت 
م��ن قت��ل ثاث��ة عناص��ر منه��م 
كان��وا متواجدين داخل أحد املبانِي 
الس��كنية قرب اجلامع الكبير في 

الساحل األمين ملدينة املوصل .
تتمة ص3

تبعد 300م عن مسجد النوري ومنارة الحدباء

القّوات األمنية تحرر منطقة قضيب ألبان والملعب في أيمن الموصل

متابعة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
يقيم معهد التقدم للسياس��ات 
االمنائية ، ندوة موس��عة ملناقشة 
االقتراح املعلن بش��أن السياسة 
النفطية في الع��راق، واملقدم من 
اخلبي��ر النفط��ي طارق ش��فيق ، 
واخلبي��ر النفط��ي احمد موس��ى 
جي��اد ، وال��ذي طرحا م��ن خاله 

تفاصي��ل  ملعاجل��ة كل  رؤيتهم��ا 
املش��كات التي تواجه السياسة 

النفطية في العراق .
اس��تهالية  للموضوع  س��يقدم 
موجزة املهندس حم��زة اجلواهري 
، ويش��ارك في النقاش واملداخات 
مجموعة واس��عة م��ن اخملتصني 
النفطية  بالش��ؤون  وذوي اخلب��رة 

واالقتصادية .
يذك��ر ان معه��د التق��دم قد دأب 
عل��ى عق��د مثل ه��ذه الن��دوات 
املتخصصة ، والتي تناقش مجمل 
القضايا الس��اخنة في محاوالت 
جادة لاس��هام في بل��ورة االفكار 
وانضاجها لدعم مس��يرة العراق 

التنموية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت جلن��ة الثقاف��ة واالع��ام 
البرملانية، امس االربعاء، عن اطاق 
حملة وطنية ودولية جلمع الكتب 
جامع��ة  ف��ي  املكتب��ات  إلع��ادة 
املوص��ل واملتح��ف الوطن��ي ف��ي 

نينوى واملكتبة الوطنية.
النائبة  اللجن��ة  وقال��ت رئيس��ة 
ميس��ون الدملوج��ي ف��ي مؤمت��ر 
اللجنة  صحفي بحضور أعض��اء 
اجلدي��د"،  "الصب��اح  وتابعت��ه 
"تضامن��اً م��ع قواتن��ا الباس��لة 
التي حت��ارب التنظيمات اإلرهابية 

لتطهي��ر نينوى من دن��س داعش 
اجله��ود  كل  ب��ذل  ض��رورة  وم��ع 
اخمللص��ة إلع��ادة احلي��اة الثقافية 
والفكري��ة الى محافظ��ة نينوى، 
نعل��ن ع��ن حملة وطني��ة ودولية 
جلمع الكتب إلع��ادة املكتبات في 
جامع��ة املوصل واملتحف الوطني 
في نين��وى واملكتبة الوطنية بعد 
ان احرق داع��ش الكتب والنفائس 

واخملطوطات النادرة".
ان "جلن��ة  الدملوج��ي،  وأضاف��ت 
الثقافة النيابية اتصلت بالوزارات 
العالي  التعلي��م  ومنه��ا  املعنية 

ووزي��ر  املوص��ل  ورئي��س جامع��ة 
االتص��االت الذي أبدى اس��تعداده 
لنقل الكتب الى مكتبات نينوى"، 
الفت��ة ال��ى ان "اه��م التحدي��ات 
التي ينبغي خوضها بعد القضاء 
على داعش هو اس��تئصال سموم 
الفك��ر التكفي��ري الذي نش��رته 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة وذلك من 
خال نش��ر العلوم واملعرفة وبناء 
املدارس واملكتب��ات ومراكز الفكر 
مبحافظ��ة  يلي��ق  مب��ا  والثقاف��ة 

نينوى".
تتمة ص3

الثقافة النيابية تطلق حملة لجمع الكتب 
لجامعة الموصل والمتحف الوطني في نينوى

معهد التقدم يناقش مقترحًا بشأن السياسة النفطية

جانب من فعاليات رفع علم االقليم في كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د مل��ك اململك��ة العربي��ة 
السعودية سلمان بن عبد العزيز 
دعم ب��اده للع��راق الس��تعادة 
دوره الكبي��ر في املنطقة وتعزيز 

جمي��ع  ف��ي  مع��ه  العاق��ات 
املستويات.

العب��ادي  ملكت��ب  بي��ان  وذك��ر 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" 
ان" رئيس مجل��س الوزراء حيدر 

التق��ى عل��ى هامش  العب��ادي 
اعم��ال القمة العربي��ة العاهل 
الس��عودي املل��ك س��لمان ب��ن 

عبدالعزيز" .
واض��اف " وج��رى خ��ال اللقاء 

بح��ث تعزيز التفاه��م والتعاون 
بني البلدين في اجملاالت التجارية 
واالس��تثمار  واالقتصادي��ة 

والتنسيق االمني املشترك ".
وتاب��ع " كما ج��رى التطرق الى 

االنتصارات التي حتققها القوات 
العراقية على عصابات داعش".

واك��د املل��ك س��لمان ب��ن عبد 
العزيز بحس��ب البيان " اهمية 
العاقات بني البلدين الشقيقني 

باعتب��ار العراق دول��ة ذات تاريخ 
ورجال وث��روات وامكانيات كبيرة 
ونحن مع اس��تعادة دوره الكبير 
في املنطق��ة وتعزي��ز العاقات 

معه على جميع املستويات".

ملك السعودية يؤكد للعبادي استعداد المملكة لتعزيز العالقات مع العراق

الوطني يوّدع التصفيات المونديالية..
ومطالبات بإقالة اتحاد الكرة والمالك التدريبي

»اآلسيوي« يرسل مندوبا لمتابعة إمكانية تضييـف المبـاريـات في مالعـب العراق



شؤون عراقية2

بغداد ـ وعد الشمري:

الدميقراط��ي  احل��زب  كش��ف 
الكردس��تاني بزعام��ة مس��عود 
بارزان��ي ع��ن س��عيه إل��ى جمع 
االطراف في االقليم ضمن وفدين 
االول حكوم��ي واالخ��ر سياس��ي 
لزي��ارة بغ��داد، مبين��اً ان ج��دول 
مناقش��ة  س��يتضمن  االعم��ال 
امللف��ات العالقة وف��ي طليعتها 
التصويت لصال��ح االنفصال عن 

الدولة العراقية.
لكن حرك��ة التغيير، ابرز االطراف 
الكردي��ة املعارض��ة، نفت دعوتها 
الوفدي��ن،  ف��ي  للمش��اركة 
مبدي��ة رفضها القاط��ع لدعوات 
االنفص��ال، التي عدته��ا محاولة 
للتغطي��ة عل��ى فش��ل حكومة 

االقليم في اداء مهامها.
احل��زب  ع��ن  النائب��ة  وقال��ت 
الدميقراطي الكردس��تاني أشواق 
اجل��اف في تصريح إل��ى »الصباح 
اجلدي��د«، إن »ني��ة حصل��ت لدى 
اقليم كردس��تان بارس��ال وفدين 
األول حكوم��ي واالخ��ر سياس��ي 
الج��ل التباح��ث مع بغ��داد حول 

بعض القضايا العالقة«.
»حكوم��ة  أن  اجل��اف  وتابع��ت 
االقلي��م تبحث حالي��اً عن مللمة 
جميع االطراف الكردس��تانية من 
أجل املش��اركة في الوفدين كون 
املوضوع يخص الكرد بنحو عام«.

وأشارت إلى أن »الوفد لن يتقصر 
على جهة حزبي��ة معينة، كوننا 

ف��ي  اجلمي��ع  مبش��اركة  نؤم��ن 
م��ا يخ��ص التباح��ث م��ع بغداد 

والقضايا االخرى املهمة«.
ولفتت اجلاف إلى أن »موعد الزيارة 
لم يحدد بعد س��واء كان قريباً أو 
على املستوى البعيد«، كما نفت 
الوفدين كون  اعض��اء  »تس��مية 

املوضوع ما زال قيد النقاش«.

ومض��ت إل��ى أن »اجن��دة الوف��د 
س��تتضمن لقاءات مع املسؤولني 
االحتادي��ني للتح��اور عل��ى بعض 
تنفي��ذ  تخ��ص  الت��ي  املس��ائل 
االلتزام��ات بني حكومت��ي بغداد 

واالقليم«.
وأك��دت اجلاف أن »الزيارة س��تأتي 
ايض��اً عل��ى التصوي��ت لصال��ح 

انفصال اقليم كردستان بوصفه 
حقاً معترفاً به دولياً«.

أبدت النائبة عن احلزب الدميقراطي 
»يخرج  ب��أن  املها  الكردس��تاني 
الوف��دان الكرديان بنتائج ايجابية 
للش��عب  مصلح��ة  في��ه  مب��ا 

الكردي«.
وأكملت اجل��اف بالقول إن »الزيارة 

تع��د مبنزل��ة ال��رد عل��ى جول��ة 
التحال��ف الوطن��ي االخيرة على 
االح��زاب السياس��ية ف��ي اقليم 
كردس��تان مؤخ��راً الت��ي كان��ت 

برئاسة عمار احلكيم«.
من جانبه، نف��ى النائب عن كتلة 
التغيي��ر محمد رضا ف��ي تعليق 
ل »الصب��اح اجلدي��د«، دعوة حزبه 

للمشاركة في هذه الزيارة لغاية 
االن.

وأضاف رضا أن »دعوة حزب بارزاني 
إل��ى اس��تفتاء االنفص��ال وح��ق 
تقرير املصير غير منطقية باملرة«، 

وعّدها »هراء ال قيمة له«.
وأش��ار إل��ى أن »االقلي��م يعان��ي 
م��ن مش��كالت جم��ة«، متهم��اً 
اطراف��اً لم يس��مها ب� »س��رقة 
اخلاص��ة  والغ��از  النف��ط  واردات 

بكردستان«.
وحت��دث رض��ا ع��ن »قم��ع حلريات 
أن  مؤك��داً  والتعبي��ر«،  ال��رأي 
»الذي��ن يتحدثون ع��ن احلقوق في 
مناط��ق نفوذ احل��زب الدميقراطي 
إل��ى  يتعرض��ون  الكردس��تاني 

االختطاف أو القتل«.
كتل��ة  ف��ي  القي��ادي  ويتس��اءل 
التغيي��ر ع��ن »أي آلي��ة ميك��ن ان 
يعتم��د عليها احل��زب احلاكم في 
االقليم عند تطبيقه االس��تفتاء 

وعلى أي موارد سيلجأ اليها«.
ويرى ان »الدول��ة الكردية ال تبنى 
عل��ى الباطل، امنا بوج��ود عوامل 
صحيح��ة وبن��ى حتتي��ة وحف��ظ 
احلريات والدميقراطية ال عن طريق 

القمع«.
وخل��ص رض��ا بالقول أن »س��راق 
امل��ال العام ه��م من يس��يطرون 
ف��ي  السياس��ي  الق��رار  عل��ى 
االقلي��م وال يج��وز له��م االنفراد 
مبلف االنفصال، وش��عارات احلزب 
االخيرة  الكردستاني  الدميقراطي 
ه��ي للتغطي��ة على فش��له في 

ادارة حكومة كردستان«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واملي��اه  الزراع��ة  جلن��ة  اس��تبعدت 
االربع��اء،  البرملانية،ام��س  وااله��وار 
حصول اي فيضانات او مخاطر تهدد 
محافظات نهر الفرات في حال انهيار 
س��د الفرات في سوريا، الفتة الى ان 
مستوى مياه السد هي 6 مليار متر 
مكعب يقابلها فراغ تخزيني متوفر 

في بحيرات ال��رزازة واحلبانية والثرثار 
بحدود 20 مليار متر مكعب.

وق��ال رئي��س اللجن��ة النائ��ب فرات 
التميم��ي ف��ي حديث صحف��ي، إن 
»لدين��ا متابع��ات حول االنب��اء التي 
يت��م تناقلها ح��و احتمالي��ة انهيار 
س��د الفرات في س��وريا«، الفتا الى 
ان »املعلومات التي لدينا تش��ير الى 

سقوط احد ابراج الطاقة ما ادى الى 
توقف منافذ الطاقة املغذية للس��د 
وتسبب بارتفاع منسوب املياه خلف 

السد الى اعلى مستوياتها«.
واضاف التميم��ي، ان »االدارة املعنية 
مبتابعة وضع السد جلأت الى اسلوب 
تصري��ف مي��اه الس��د م��ن املنافذ 
»املعلوم��ات  ان  مبين��ا  الس��فلى«، 

الت��ي يت��م تداوله��ا وتهويله��ا هي 
مبال��غ فيه��ا وغي��ر دقيق��ة بش��ان 
مخاطر انهيار الس��د عل��ى املناطق 
احملاذي��ة لنهر الف��رات داخل االراضي 

العراقية«.
واوضح، ان »وزارة املوارد املائية لديها 
س��يناريو معد في حال انهيار س��د 
الفرات وتدفق املياه من خلف الس��د 

وفرصة للمن��اورة ومبرونة كبيرة، من 
خ��الل وج��ود ف��راغ خزن��ي كبير في 
بحيرة ال��رزازة و الثرثار«، الفتا الى ان 
»سد حديثة من املمكن ان يستوعب 
ق��وة املوج��ة القادم��ة م��ن داخ��ل 
االراضي السورية ومن ثم متريرها الى 

البحيرات واحواض اخلزن«.
واش��ار التميم��ي ال��ى ان »مجم��ل 

حجم املي��اه املوجودة بس��د الفرات 
ه��ي 6 مليار مت��ر مكع��ب يقابلها 
ف��راغ تخزين��ي متوف��ر ف��ي بحيرات 
ال��رزازة واحلبانية والثرث��ار بحدود 20 
ملي��ار متر مكعب«، مؤك��دا أن ذلك 
»يجعلنا بعيدين جدا عن اخلطر جدا 
وباملس��توى االمن من اي تأثير سلبي 

للفيضانات«.

»المياه النيابية« : المخاطر في حال انهيار سد الفرات بسوريا

الديمقراطي الكردستاني يسعى لجمع األطراف 
الكردية وبحث االنفصال مع بغداد

»التغيير« ترفض االشتراك في حوارات »تقرير المصير«
عمار البغدادي

فوجئ��ت بالهج��وم ال��الذع ال��ذي ش��نته قناة 
امليادي��ن اللبنانية عل��ى » املعارض��ة العراقية 
الس��ابقة« لنظام صدام حس��ني حيث وجهت 
حزمة من االس��ئلة لالعالمي والنائب الس��ابق 
حس��ن العل��وي تتعلق برس��الة ع��زت الدوري 
اليران واملعارض��ة ومؤمتراتها وعالقتها الوطنية 
الداخلي��ة واهم مؤمتراتها فاس��تثمرت » زعل« 
ابي اكثم العلوي على احلكومة ورجال السلطة 
العراقي��ة احلالي��ة وراح��ت تطعن ف��ي النظام 
الوطني  وتس��يء اليه في وقت يحتاج النظام 
واحلكومة والعراقيون جميع��اً وقفة تضامنية 
من قب��ل االحزاب والصحافة ومنظمات اجملتمع 
املدن��ي والفضائيات ووس��ائل االع��الم العربية 

التقدمية!.
مازل��ت اتذك��ر »س��خرية« املذيع وه��و يتلقى 
غضب االخ العلوي على اش��قائه في املعارضة 
العراقية الس��ابقة وتزداد س��خريته وضحكته 
التلفزيونية اتس��اعاً حني ميع��ن النائب العلوي 
في التوصيف السلبي للعمائم العراقية التي 
ش��اركت في آخر مؤمت��ر للمعارض��ة العراقية 
في لندن ع��ام 2002 حيث س��ماها » العمائم 
البديلة« ومازلت احتفظ بكالم البي اكثم وهو 
شيخ املؤرخني والكتاب والصحفيني يصف فيه 
تل��ك العمائم مبا يزيل عنها ش��بهة »البديلة« 
الى العمائم الثورية القادرة على متثيل شعبها 
والدفاع ع��ن حقوقه املدنية حي��ث قال لي في 
س��وريا وكنا نحضر كت��اب » العراق االميركي« 
ان��ه حض��ر مؤمتر لن��دن وق��د س��أله صحفي 
قبرص��ي عن هذه العمائ��م الدينية التي حتضر 
مؤمترًا سياس��ًيا فاجابه العلوي مب��ا يقرب اليه 
صورة العمامة السياس��ية منها الى العمامة 
التي التتدخل في السياسة قائال.. انها عمائم 

مكاريوس!.
في قناعتي ماكان ينبغ��ي على القناة االمعان 
في االس��اءة لتاري��خ املعارض��ة العراقية التي 
مثل��ت الش��عب العراق��ي باديان��ه ومكونات��ه 
واجتاهات��ه واحزاب��ه الوطنية واالس��المية وقد 
خاضت صراعا كبيرًا ومهًما وعنيفاً وشرساً مع 
اعتى نظام دموي عرفته البش��رية في تاريخها 
وان حتت��رم رموزها وقياداتها التي قضى نصفها 
قتيال بالسيارات املفخخة كاالمام محمد باقر 
احلكيم و الداعية املفكر عزالدين سليم وتقدم 
ابناءها واتباعها على مصرع التحرير في اجلانب 
االمي��ن من املوصل في اط��ار معركة ان نكون او 
النكون ض��د داعش ناهيك عن عش��رات االالف 
الذين ذهبوا ضحايا العن��ف القاعدي واالرهاب 

العربي!.
ماحدث ان امليادين اشادت بعزت الدوري وقدحت 
بتاري��خ املعارض��ة العراقي��ة الت��ي كان املفكر 
العل��وي ج��زءا منه��ا وم��ن حراكه��ا الفكري 
والسياس��ي في دمش��ق حي��ث كان يقيم في 
اس��بانيا حي��ث كان يقات��ل اجه��زة اخملاب��رات 
العراقية التي طاردته وكادت أن تقطف رأس��ه 
وأخي��راً ف��ي دمش��ق حيث وض��ع اه��م لوائح 
احلقوق املدنية للحريات الوطنية من »قتلى في 
طور االنتظ��ار« مرورا ب� »الع��راق دولة املنظمة 
السرية« و«العراق االميركي« و«عمر والتشيع« 
واخيرًا وليس آخراً »اجلواهري الش��اعر واملعجم 
الش��عري« ولن يكون كتاب »احزان امللوك« آخر 

كتبه.

دقيقة مع قناة 
الميادين

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

ف��ي تقرير أث��اره اجلن��رال املتقاعد » 
سو افيان » مت نش��ره على صفحات 
املوقع بني فيه ان »  حتركات احلكومة 
التركي��ة تثي��ر الكثي��ر م��ن القلق 
ل��دى حلفائه��ا وخصومه��ا عل��ى 
حد س��واء، فالس��لوك السياس��ي 
التركي يصعب التنبؤ به، وس��مته 
التقل��ب في اجتاه��ات متطرفة جداً 
بني الهج��وم العنيف م��ن جهة، او 
االفراط في التنازل عن حقوقها من 
جهة أخ��رى، لتبدأ رحل��ة بناء صرح 
الفشل السياسي بالتزامن مع بزوغ 
ش��مس احللول الكبرى في الش��رق 

االوسط.« 
واضاف فيان في احلديث عن التجربة 
الس��ورية لتركي��ا ان » تركي��ا التي 
تدخل��ت بنح��و مباش��ر ف��ي احلرب 
السورية، حتديات كبيرة في العملية 
العس��كرية التي تقوم بها في هذا 
البل��د م��ن اج��ل تأم��ني مصاحلها 
اخلاصة واحلصول عل��ى موطئ قدم 
لتأمني حدودها. واستطاعت عملية 
»درع الفرات« التي يدعم فيها اجليش 
الترك��ي فصائ��ل س��ورية معارضة 
موالي��ة النق��رة وكم��ا نقلت بعض 
املصادر السيطرة على مدن حدودية 

عدة، وهي تسعى للعمل على انتزاع 
مدينة الباب من قبضة داعش برغم 
اخلسائر اجلسيمة التي تتعرض لها 
قواته��ا التي أضعفته��ا االعتقاالت 
بني صفوفه��ا بعد محاولة االنقالب 

في متوز.« 
مبين��اً ان » الزيارة االخي��رة للرئيس 
الترك��ي رج��ب طيب اردوغ��ان لدول 
اخللي��ج انتج��ت خالف��اً عنيف��اً مع 
اجل��ارة اي��ران وص��ل الى ح��د اتهام 
»نش��ر  سياس��ة  باتب��اع  االخي��رة 
التش��يع ف��ي املنطق��ة« بحس��ب 
وص��ف اردوغان، ولم ته��دأ االمور اال 
بعد حالة ش��د وجذب بني الطرفني، 
فيما يقول املتابعون لشؤون الشرق 
االوس��ط ان هذه احلالة ال تفس��ر اال 
ف��ي اطار سياس��ة الفش��ل وغياب 
الرؤي��ة الواضح��ة للوض��ع الراه��ن 
في املنطق��ة، كون طهران ش��ريكاً 
اقتصادياً ألنقرة فضال عن دورها في 
مس��اعدة األتراك في أثناء االنقالب 
الفاش��ل ض��د اردوغان، يض��اف الى 
كل ذل��ك حاجة تركيا إليران في حل 
االزمة السورية التي القت بظاللها 
عل��ى الداخ��ل الترك��ي م��ن خ��الل 

تعاظم دور االكراد.« 
واضاف فيان في تقريره باالنتقال من 
ايران ال��ى اوروبا حيث فت��ح الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان وحكومته 

جبهة جدي��دة مع االوروبيني في كل 
من املانيا وهولندا، متهماً يوم االثنني 
13 م��ارس/آذار، الس��لطات األملانية، 
وعل��ى رأس��ها املستش��ارة أنغي��ال 

ميركل، بدعم اإلره��اب على أراضي 
بالده��ا. اما في هولن��دا فقد حتولت 
حادثة منع الس��لطات وزير اخلارجية 
أوغل��و،  جاوي��ش  مول��ود  الترك��ي، 

ووزيرة األس��رة والشؤون االجتماعية 
التركية فاطمة بتول صيان قايا الى 

توتر حاد بني البلدين.« 
مؤكًدا ان » دبلوماسية الغضب هذه 

تأتي في س��ياق سياسة الهرب الى 
االم��ام بعد وصول املش��هد التركي 
التعقي��د  مس��تويات  اعل��ى  ال��ى 
واالس��تعصاء عن احلل وسط زحمة 
وتراكم االزم��ات بني الداخل واخلارج، 
ولذل��ك س��وف يحق��ق ه��ذا التوتر 
اجلدي��د مع اوروبا عدة فوائد مرحلية 
وقد تكون شخصية الردوغان وحده  
حيث يس��هم هذا التوت��ر في ابعاد 
الداخلية  االنظ��ار ع��ن املش��كالت 
التي تعاني منه��ا تركيا، فهي توفر 
»علكة« للش��عب من اجل نس��يان 
جوهر االزمة ف��ي البالد وعمق اخللل 
الذي ال ميكن حله في القريب العاجل، 
فاالكراد الطامحون لالنفصال تنمو 
قدراته��م واالره��اب يض��رب الب��الد 
بنحو شبه مستمر، والتضييق على 
احلريات العام��ة واحلريات الصحفية 

في اعلى مستوياته.« 
واش��ار افي��ان ان » كس��ب اص��وات 
االس��الميني، حيث اس��تعمل الدين 
كوس��يلة لتدعي��م حمل��ة لدع��م 
االس��تفتاء، إذ اتهم اردوغ��ان الدول 
الغربي��ة بالع��داء لإلس��الم، قائ��ال 
إنهم »يوقفون الالجئني على احلدود، 
ال  ضغوط��ات  عليه��م  وميارس��ون 
إنس��انية، ودول الغ��رب تترك امليدان 
للفاش��يني وأع��داء األجان��ب«. كما 
اتهم الرئي��س الترك��ي الهولنديني 

باالشتراك في مجزرة سريبرينيتشا 
)ف��ي البوس��نة( ودوره��م ف��ي قتل 
ثمانية آالف مس��لم هن��اك. ولفت 
إلى أن »الفاشية األوروبية التي بدأت 
تهاجم اإلسالم واملسلمني في أوروبا 

تعني جميع املسلمني في العالم«.
منوه��اً ال��ى ان »  الث��أر م��ن االحتاد 
االوروبي الذي اغلق ابوابه بنحو شبه 
نهائي بوجه الرغبة التركية بدخول 
االحتاد، فاآلث��ار التي ترتبت في التوتر 
االخي��ر تس��هم في ض��خ املزيد من 
الدماء لألح��زاب اليمينية املتطرفة 
والتي متث��ل تهديداً وجودي��اً لالحتاد، 
ما يعني زيادة غلة املش��كالت داخل 
الدول االوروبية التي لم تضمد جراح 

االنفصال البريطاني بعد.« 
واضاف ان » هذا العنف الدبلوماسي 
يعك��س حال��ة االرتب��اك والتخبط، 
وال ميك��ن ان ينتج اس��تقرارًا داخلياً 
يطم��ح الي��ه الش��عب التركي، بل 
وسوف يعود بالسلب على دور تركيا 
اخلارجي وخاصة في منطقة الشرق 
االوسط التي تنتظرها استحقاقات 
وتقاس��م ملناطق النفوذ في املرحلة 
املقبل��ة، فداع��ش في الع��راق باتت 
ايامها معدودة، واحلس��م في سوريا 
يقترب من نهايته، وحينما حتط احلرب 
اوزاره��ا يرتفع صوت دعاة الس��الم، 

وتقل فاعلية الصراخ والغضب.« 

أردوغان وسياسة الغضب الدبلوماسي

تحّركات الحكومة التركية تثير القلق لدى الخصوم واألصدقاء

قالت النائبة عن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني 
أشواق الجاف في تصريح 
إلى »الصباح الجديد«، إن 
»نية حصلت لدى اقليم 
كردستان بارسال وفدين 
األول حكومي واالخر 
سياسي الجل التباحث مع 
بغداد حول بعض القضايا 
العالقة«

بارزاني

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در امن��ي ف��ي مدين��ة 
بأن تنظيم  االربع��اء،  املوصل،امس 
تفخي��خ  ال��ى  عم��د  »داع��ش«ة 
عجالت االهالي في الساحل االمين 

للمدينة.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن 
»عصاب��ات داع��ش اإلرهابية قامت 
بس��لب عج�الت املواطنني بال�قوة 

وتفخيخها ووضعها في منازلهم 
بالس��احل االمين ملدين��ة املوصل«، 
مبين��ا أن »تل��ك العصاب��ا عمدت 
الى احتجاز االهالي في تلك املنازل 
ووض��ع العج��الت املفخخ��ة ف��ي 

داخلها«.
وأض��اف املص��در أنه »وعن��د تقدم 
القوات األمنية العراقية واقترابهم 
من تلك املناطق يقومون بتفجيرها 

داخ��ل املن��ازل ليقتل��ون األه�ال��ي 
احملتجزي��ن في�ها وينس��بون ه�ذه 
لطي��ران  اإلج�رامي��ة  األعم��ال 
الق��وة اجلوي��ة العراقية«، مش��يرا 
ال��ى ان »القوات األمني��ة العراقية 
اس��تطاعت ان تف��كك العديد من 
العجالت املفخخ��ة وإنقاذ االهالي 
احملتجزي��ن ف��ي تل��ك املن��ازل التي 

فخخها داعش اإلرهابي«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر نائ��ب رئي��س اجلمهورية نوري 
املالكي، مم��ا وصفها ب�«مخططات 
األع��داء« الس��اعية إلى تقس��يم 
الع��راق عل��ى أس��اس طائفي بعد 
حتريره من سيطرة تنظيم »داعش«، 
وفيما جدد دعوته لتشكيل حكومة 
أغلبية سياس��ية ل�«إخ��راج البلد 
م��ن أزمات��ه«، اعتب��ر أن التوافقات 

س��اهمت بتعطي��ل الكثي��ر م��ن 
التشريعات املهمة.

وقال املالكي في بيان اطلعت عليه 
»الصباح اجلديد«، إن »العراق يخطو 
باجتاه حترير كامل أراضيه من تنظيم 
داعش وعودة النازحني ملناطقهم«، 
داعيا إلى »الوعي خملططات األعداء 
الساعية لتقسيم العراق بعد َطي 

صفحة داعش«.

وأض��اف املالك��ي أن »مؤمت��ر أنقرة 
ال��ذي عقد مؤخرا هدفه تقس��يم 
طائف��ي«،  أس��اس  عل��ى  الع��راق 
مش��يرا إلى أن »بعض الدول حتاول 
بش��تى الذرائع التدخل في شؤون 

دول املنطقة«.
وجدد املالكي الدعوة إلى »تشكيل 
حكوم��ة أغلبي��ة سياس��ية قوية 

إلخراج البلد من أزماته«.

»داعش« يفخخ عجالت األهالي 
في الموصل

المالكي يحذر من »مخططات« لتقسيم 
العراق على أساس طائفي
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االربعاء، بأن ثالثة مدنيني اصيبوا 
بانفج��ار عب��وة ناس��فة قرب س��وق 

شعبي شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة بالق��رب من مح��ال جتارية 
قرب سوق 4000 في منطقة الشعب 
ش��مالي بغ��داد انفجرت، صب��اح يوم 
امس ما ادى ال��ى اصابة ثالثة مدنيني 

بجروح".
عل��ى صعيد متص��ل اف��اد املصدر إن 
يس��تقلون  مجهول��ني  "مس��لحني 
دراج��ة نارية فتحوا نيران أس��لحتهم 
باجت��اه نقطة تفتيش تابعة للحش��د 
الطاق��ة  منطق��ة  ف��ي  العش��ائري 
التابع��ة لناحي��ة اليوس��فية جنوبي 
بغداد، ما أس��فر عن مقتل عنصر من 

احلشد وإصابة اثنني آخرين".

ديالى – عمليات دهم 
اعل��ن قائد ش��رطة محافظ��ة ديالى 
اللواء الركن جاس��م الس��عدي امس 
االربع��اء، ع��ن ضب��ط ح��زام ناس��ف 
ف��ي  كاتيوش��ا  صواري��خ  وخمس��ة 
عمليت��ي دهم وتفتيش جرت ش��مال 

غرب وشرقي ب عقوبة.
وق��ال اللواء الركن الس��عدي  إن "قوة 
من ش��رطة ديالى نفذت عملية دهم 
وتفتي��ش في محيط حق��ل للدواجن 
في البازول في اط��راف ناحية هبهب، 
)20كم شمال غرب بعقوبة(، وجنحت 
م��ن ضب��ط ح��زام ناس��ف ي��زن عدة 

كليوغرامات من املتفجرات". 

كركوك – عملية امنية 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 

بإعتق��ال  االربع��اء  ام��س  كرك��وك 
مطلوب بتهمة "االرهاب" أثناء مروره 

بنقطة تفتيش جنوب احملافظة.
وق��ال املصدر إن "ق��وة امنية متكنت، 
عصر يوم امس ، من اعتقال مطلوب 
على وف��ق املادة 4 ارهاب ل��دى مروره 
في نقط��ة تفتيش ناحية تازة جنوب 

كركوك".
واض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، أن "املعتقل 
يحم��ل هوي��ة م��زورة"، مش��يراً الى 
أن "الق��وة نقل��ت املعتق��ل الى مقر 

احتجاز للتحقيق معه". 

صالح الدين – قصف مدفعي
اك��د مصدر محل��ي ف��ي محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س االربع��اء، ب��أن 
مس��ؤول مفارز الهاونات في تنظيم 
"داعش" قتل بانفجار مدفع هاون في 

منطقة املطبيجة شرقي احملافظة.
وق��ال املص��در إن "املدعو اب��و عثمان 
العراق��ي وامللقب باالخرس مس��ؤول 
مف��ارز هاون��ات تنظي��م داع��ش في 
منطق��ة املطبيج��ة ش��رق ص��الح 
الدين قتل متاث��ره بجروح اصيب بها 
مس��اء يوم امس بانفجار مدفع هاون 
اثناء مش��اركته بقصف قرية مبارك 
الفرح��ان عل��ى احل��دود الفاصلة بني 

ديالى وصالح الدين". 

االنبار – ضربة جوية 
كش��ف قائد عمليات اجلزيرة باجليش 
الل��واء الركن قاس��م احملم��دي امس 
األربعاء، عن تدمير أربع عجالت تابعة 
لتنظي��م "داع��ش" ف��ي مدينة عنه 

غربي محافظة االنبار.
وقال اللواء الركن احملمدي  إن "طيران 
التحال��ف الدول��ي قص��ف فجر يوم 

امس 4  عج��الت لتنظيم داعش في 
منطق��ة الريحان��ة التابع��ة لقضاء 
عن��ه، ) 210 ك��م غ��رب الرم��ادي( ، 
مضيفا أن "القصف أسفر عن تدمير 
العجالت وقت��ل عدد م��ن اإلرهابيني 

فيها".

الديوانية – عمليات دهم 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س االربعاء 
ان مفارز ش��عبة مكافح��ة اخملدرات 
متكنت م��ن القاء القب��ض على احد 
املتهمني في شارع الثورة ومن سكنة 
احلي اجلمه��وري عثر بحوزته على 12 
ش��ريط من احلبوب اخمل��درة مختلفة 
االنواع فيما مت توقيفه من قبل قاضي 
التحقيق على وفق املادة 14 من قانون 

مكافحة اخملدرات.
ال��ى ذل��ك الق��ت ش��عبة مكافحة 

اخملدرات ايضا القبض على شخصني 
 14 امل��ادة  وف��ق  مطلوب��ني  اخري��ن 
مخدرات وذلك بع��د جمع املعلومات 
ومتابعته��م من قبل املصادر اخلاصة 

بشعبة مكافحة اخملدرات. 

نينوى – قصف جوي
اف��اد مصدر محل��ي ف��ي محافظة 
نين��وى ام��س االربعاء، بان مس��ؤول 
"ديوان املظالم" التابع ل�"داعش" في 
قضاء تلعفر اصي��ب، فيما قتل جنله 
واثنني من افراد حمايته بقصف جوي 

غرب املوصل.
وقال املص��در ان "مضاف��ة لتنظيم 
داعش في اط��راف قضاء تلعفر غرب 
املوص��ل تعرض��ت الى قص��ف جوي، 
اس��فرت ع��ن اصابة مس��ؤول ديوان 
املظال��م ف��ي التنظي��م املدع��و ابو 
احس��ان عراقي اجلنس��ية"، مبينا ان 

"القصف ادى ال��ى مقتل جنل االخير 
واثنني من افراد حمايته".

البصرة – اعتقال مطلوبني
كش��ف مصدرامن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة البصرة ام��س االربعاء ان 
ق��وة امنية القت القب��ض على عدد 
من مرتكبي اجلرائم اجلنائية اخملتلفة 
بضمنه��م  احملافظ��ة  عم��وم  ف��ي 
و10  خط��ف  بقضي��ة  متهمت��ان 
التهديد  بتهم��ة  متهمني مطلوبني 
و3 متش��اجرين ضبط بحوزة احدهم 
متهم��ني   4 كالش��نكوف  بندقي��ة 
بجرمية الس��رقة ومتهم��ان بقضية 

احتيال .
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه ان رجال الش��رطة متكنوا من 
القاء القبض عل��ى متهم على وفق 

املادة 4/ارهاب. 
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت الس��لطة القضائي��ة االحتادية، امس 
االربع��اء، ع��ن قيام محكم��ة حتقي��ق الكرخ 
بتصديق اعترافات عصابة نس��ائية، مبينة ان 
هذه العصابة اقرت بقيامهن بعمليات سرقة 

ملنازل في مناطق عدة من العاصمة بغداد.
وقال املتحدث الرس��مي جمللس القضاء االعلى 
القاضي عبد الس��تار بيرقدار في بيان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، إن "محكمة حتقيق 
الكرخ صدق��ت اعترافات عصاب��ة تتكون من 

نساء وبصحبتهن طفلة".
واض��اف بيرق��دار، أن "اف��راد العصاب��ة اق��روا 
س��رقة  عملي��ات  عش��ر  أكث��ر  بارتكابه��ن 
ف��ي مناطق ع��دة من بغ��داد بينه��ا املنصور 
والقادس��ية وح��ي الع��دل"، مش��يرا إل��ى أن 
"املتهم��ات ذك��رن في افادتهن بأنهن ميارس��ن 
دور املتس��والت ويطرقن ابواب ال��دور ليتأكدن 
من خلوها، وبعدها يقتحمن املنزل املستهدف 

ويسرقن محتوياته".
يش��ار ال��ى ان الس��لطة القضائي��ة االحتادية 
تعل��ن ب��ني فت��رة واخ��رى ع��ن ص��دور احكام 
قضائي��ة مختلف��ة بح��ق عصاب��ات متورطة 
بالس��طو املسلحة والس��رقة وجرائم جنائية 

و"ارهابية".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد مصرف الرافدين،امس االربعاء، ان القروض 
للموظف��ني  منحه��ا  يت��م  الت��ي  والس��لف 
واملواطنني واجبة االس��ترداد للمصرف لضمان 

االستمرار بالعمل املصرفي.
وق��ال املكت��ب االعالم��ي للمصرف ف��ي بيان 
اطلع��ت عليه "الصباح اجلدي��د" ان "املصرف 
يقوم باس��تثمار االموال التي يتم ايداعها من 
قبل املواطنني لقاء فوائد مغرية يحصل عليها 
الزبون"، مشيرا الى ان "اموال املصرف تعود الى 
مستحقيها من املواطنني وهي واجبة االعادة 

اليهم مع فوائدها".
واضاف ان "القروض والسلف التي يتم منحها 
للموظفني واملواطنني واجبة االسترداد لضمان 
االس��تمرار بالعمل املصرفي ومتويل وتنشيط 
قطاعات االقتصاد واالستمرار في خلق الودائع 
وحتريك عجلة التنمية في حالة اس��تخدامها 
الغ��راض انتاجي��ة او ألغ��راض االعم��ار وليس 
جملرد االس��تهالك وزي��ادة الطلب على الس��لع 
االس��تهالكية وعل��ى االس��تيراد العش��وائي 
للسلع االستهالكية"، مطالبا املصرف زبائنه 
ب�"التفكي��ر مبصلح��ة اس��تراتيجية لبلدهم 

وليس انية لشخصهم".
واعل��ن مص��رف الرافدين في وقت س��ابق عن 
منحه قروض وس��لف للموظف��ني والصحاب 
الفن��ادق واالطباء والصحاب املش��اريع ومببالغ 

تتراوح بني 10 ماليني الى 75 مليون دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت أمان��ة بغداد،امس األربع��اء، عن اتخاذ 
إجراءات مشددة ملنع انتشار السكراب وحديد 
اخلردة في مدين��ة الصدر، متوعدة مبحاس��بة 

اخملالفني. 
وقال��ت أمان��ة بغداد ف��ي بيان اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إنه��ا "اتخ��ذت إج��راءات 
مش��ددة ملنع انتشار الس��كراب وحديد اخلردة 

في مدينة الصدر شرقي بغداد". 
وأضافت، أنها "س��تتابع اخملالفني وحتاس��بهم 

وفق القوانني واألنظمة البلدية".
وكان نواب ومسؤولون أعلنوا في مطلع العالم 
2017، ع��ن وج��ود تل��وث إش��عاعي كبير في 
منطقة كس��رة وعطش ضمن مدينة الصدر 
ش��رقي بغداد، وذلك بس��بب جلب املعادن من 
مختل��ف املناط��ق وجتميعها وصهره��ا بدون 
رقابة أو معرفة دقيق��ة بطبيعتها، الى جانب 

ما تسببه اخلردة من تشويه للمدينة.

تصديقاعترافات
عصابةنسائيةلسرقة

المنازل

"الرافدين"يؤكدوجوب
استردادمبالغالقروض

أمانةبغدادتمنع
انتشارحديدالخردة

الملف األمني

مجلس الوزراء يوّجه بصرف 
مستحقات املقاولني "فوراً"

وتاب��ع، أن��ه "ج��رى خ��الل اجللس��ة 
التوجيه بصرف مستحقات املقاولني 
املتأخ��رة ف��وراً بع��د أن أجن��ز دي��وان 
الرقاب��ة املالية االحتادي��ة تدقيق تلك 
املستحقات وفقا ملا ورد مبضمون قرار 
مجلس الوزراء رقم )161("، مبيناً أنه 
"مت التصوي��ت على الب��دء بإجراءات 
اإلحالة بشأن مشروع انبوب تصدير 
النف��ط اخل��ام عب��ر مين��اء العقبة 

)النجف األشرف – العقبة(".
يش��ار إل��ى أن مجلس ال��وزراء وافق، 
الثالثاء )14 حزيران 2016( على إطالق 
مستحقات املقاولني من خالل إصدار 

سندات اخلزينة.

مقتدى الصدر يوكل 14 شخصاً 
إلدارة أعمال التيار

وتاب��ع "ق��د احلقن��ا معه��م املل��ف 
السياس��ي واالقتصادي والعسكري 
حس��ب التخصص ادناه"، معربًا عن 
ش��كره ل�"دوام عملهم حياً كنُت أم 

ميتاً".
وبحس��ب بي��ان الص��در ف��أن ه��ذه 

الشخصيات هي:
1 -هادي الدنيناوي.
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املالية.

3 - ضياء الشوكي.
4 - عبد اجلبار البعاج.

5 - حازم االعرجي.
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السياسية.
7 - سلمان الفريجي.

8 - صالح العبيدي.

9 - حليم الفتالوي.

10 - محمد الفرطوسي.
11 - محمد الساعدي.

12 - جابر اخلفاجي.
13 - وليد الزاملي.

14 - اب��و دع��اء العيس��اوي �������� 
العسكرية.

الص��دري  التي��ار  زعي��م  ان  يذك��ر 
الس��يد مقتدى الصدر خول، في 23 
تش��رين االول املاضي، 10 اش��خاص 
الدارة اعم��ال التي��ار الص��دري بكل 
تفاصيله، مشيراً الى ان على اجلميع 
الرجوع اليهم في مه��ام االمور فان 

"طاعتهم طاعتي".

القضاء مينع توزيع الرز الهندي 
ويصدر أمراً باعتقال مجهزه

مبين��اً أن "محكمة حتقي��ق النزاهة 
أصدرت أيضاً قراراً بإيقاف صرف مبلغ 
خطاب الضمان الذي يعادل أكثر من 

قيمة اجلزء التالف للشحنة".
وأوضح بيرقدار، أن "خطاب الضمان 

تتجاوز قيمته مليون دوالر".
وأعلن��ت وزارة التجارة عن تش��كيل 
جلان حتقيق وتدقيق ملعرفة مالبسات 
حمول��ة ال��رز املوج��ودة ف��ي ظه��ر 
)أوالم(  لش��ركة  التابع��ة  الباخ��رة 
والتي تعاقدت ال��وزارة معها لتوريد 
ال��رز الهن��دي، مبين��ة أن ش��هادات 
أك��دت صالحيتها  اخملتبري  الفحص 
التعاقدية  للمواصفات  ومطابقتها 
بعد عزل الكميات املتضررة لتطبيق 

شروط التعاقد.

القّوات األمنية حترر منطقة 
قضيب ألبان وامللعب في أمين 

املوصل
وأض��اف املصدر الذي لم يكش��ف 

ع��ن أس��مه أن "الق��وات األمنية 
االحتادية ومكافحة  الش��رطة  من 
اإلرهاب والرد الس��ريع على مقربة 
كبيرة من حترير اجلامع الكبير بعد 
انكسار مجاميع داعش اإلجرامية 

في املنطقة.
ومن جهت��ه أعلن قائد الش��رطة 
االحتادية الفريق رائد ش��اكر جودت 
، أم��س األربع��اء ، ع��ن اس��تعادة 
الس��يطرة عل��ى 62 هدف��ا وحترير 
مس��احة 330ك��م2 ف��ي باجلانب 

األمين ملدينة املوصل . 
وقال جودت في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  نس��خة منه ، ان 
"إجمال��ي عملياتن��ا العس��كرية 
من��ذ انطالقه��ا في اجلان��ب األمين 
في19شباط أسفرت عن استعادة 
م��ن  62هدًف��ا  عل��ى  الس��يطرة 
واملؤسس��ات  واألحي��اء  املناط��ق 
وحترير مس��احة 330ك��م2 وإجالء 
29ال��ف  وتق��دمي  ن��ازح  أل��ف   25
س��لة غذائي��ة وقت��ل املئ��ات من 
ودراجة  آلية  وتدمير286  اإلرهابيني 

مفخخة".
وأض��اف،إن "قواتنا ح��ررت مناطق 
كثيرة ف��ي امين املدين��ة وأحكمت 
محاصرة إرهابيي داعش في جامع 

ألنوري الكبير ومنارة احلدباء".
وال��ى ذلك أعلن��ت خلي��ة اإلعالم 
احلربي، أمس األربع��اء ، أن الطيران 
العراق��ي متكن م��ن تدمي��ر أوكار 
لتنظيم داعش ومعمل للتفخيخ 

وقتل 48 عنصراً في تلعفر.
وقال��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة منه "اس��تناداً ملعلومات 
وكالة االس��تخبارات والتحقيقات 

االحتادية نفذ صق��ور القوة اجلوية 
ع��دة ضربات أس��فرت ع��ن تدمير 
وك��ر امن��ي تاب��ع لعناص��ر داعش 
األس��لحة  جمي��ع  إعط��اب  م��ع 
املوجودة داخل الوكر منها رش��اش 
نوع أح��ادي وقت��ل ٥ إرهابيني ومن 
ضمنهم قيادي م��ن احد العناصر 
األمنية البارزة ل��دى الدواعش في 

قضاء تلعفر".
وأضافت أن "الضربة أسفرت أيضاً 
عن تدمير معمل لتفخيخ العجالت 
مع قتل ١٥ إرهابياً اغلبهم أجانب 
كانوا بداخلة م��ع إعطاب كميات 
كبيرة من األسلحة وحرق ما تبقى 
من املواد واجلليكانات املفخخة مع 
تدمي��ر عجل��ة كان��ت بداخله في 
قضاء تلعف��ر - قرية حس��نوكي، 
وتدمير وكر لعمليات الدواعش مع 
معم��ل تفخيخ واعط��اب كميات 
كبي��رة من األس��لحة كانت داخل 
املعم��ل وقتل مايق��ارب ١٨ ارهابياً 

في قضاء تلعفر".

قرار رفع علم كردستان في 
كركوك يهدد "التعايش 

السلمي" باحملافظة
وأعرب النجيفي عن أمله بأن تكون 
هذه اخلط��وة )رفع عل��م اإلقليم( 
املدروس��ة"  التي وصفه��ا ب�"غير 
محل مراجعة مب��ا يحفظ الوحدة 
الوطنية ويصون العالقة التاريخية 
بني مكونات كركوك. على حد قول 

البيان.
وعقد النواب التركمان في مجلس 
النواب مؤمتراً صحفياً على خلفية 
قرار مجل��س محافظ��ة كركوك، 
حضرته "الصب��اح اجلديد"، أكدوا 

فيه إن "إثارة أي مشكلة من مكون 
مع��ني س��تؤثر س��لباً عل��ى بقية 
املكونات وعلى اس��تقرار احملافظة 

وهذا ما ال يرضاه احد".
وأض��اف النائ��ب التركمان��ي ع��ن 
ائتالف دولة القانون جاسم محمد 
جعفر، خالل املؤمت��ر، ان "ما اتخذه 
مجلس كركوك من التصويت على 
قرار رفع علم اقليم كردس��تان في 
احملافظة س��يعطي ذريعة لداعش 
ومن على ش��اكلتها لالس��تفادة 
من هذا االحتقان والقيام بعمليات 
نوعية تؤدي الى س��لب االستقرار 
م��ن املدينة وخلق ن��وع من الفتنة 
القومي��ة مبا يهدد األمن والس��لم 

اجملتمعي".
وتابع جعفر ان "رفع علم كردستان 
ف��ي كركوك م��ن ط��رف واحد مع 
رف��ض بقية األطراف س��يؤدي الى 
ايقاظ الفتنة والى حاالت س��لبية 
في الشارع سيكون ضررها االكبر 
على الكرد انفس��هم وعلى االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني خصوص��اً 
كونه من يدير زمام األمور باحملافظة، 

الن احملافظ تابع لهم".
وش��دد جعفر على "ض��رورة تريث 
جميع األطراف الكردية في تطبيق 
الق��رار لعدم إش��عال فتنة"، الفتاً 
ال��ى ان "القرار غير دس��توري وغير 
قانون��ي كونه ليس م��ن صالحية 
مجل��س احملافظة والب��د من مروره 
عل��ى مجل��س ال��وزراء ومجل��س 

النواب".
وفي الطرف اآلخ��ر، عّد النائب عن 
كتلة اجلماعة الكردستانية سليم 
حم��زة، ف��ي حديث م��ع "الصباح 
اجلدي��د"، رفع علم كردس��تان فوق 

مباني محافظة كركوك دستوري 
محافظ��ة  إن  بك��ون  وقانون��ي، 
كركوك من املناطق املتنازع عليها 

دستورياً.
ويش��ير حمزة إل��ى إن "الش��عب 
تثب��ت  وثائ��ق  ميتل��ك  الك��ردي 
كردس��تانية كرك��وك"، مبين��اً إن 
مواد الدستور املتعلقة باالستفتاء 
والتطبي��ع ف��ي املناط��ق املتن��ازع 
عليه��ا ال تعن��ي بأن كرك��وك غير 
كردية، بل إنها تخص آلية تنظيم 
إدارة ه��ذه املناط��ق ب��ني احلكومة 

االحتادية وحكومة اإلقليم".
وبحس��ب النائ��ب ع��ن "اجلماعة 
الكردس��تانية" ف��إن "املعترض��ني 
على قرار رفع علم كردس��تان إلى 
جانب العل��م العراقي في كركوك 
ال يستندون إلى أي سند قانوني أو 
دس��توري"، عاداً محافظة كركوك 
"كردس��تانية عراقية حتترم جميع 

املكونات املوجودة فيها".

الثقافة النيابية تطلق حملة 
جلمع الكتب جلامعة املوصل 
واملتحف الوطني في نينوى

ودعت الدملوجي املهتمني باحلملة 
ال��ى "التواص��ل من خ��الل البريد 
االلكتروني اخلاص بلجنة الثقافية 
واإلع��الم النيابي��ة ضم��ن موق��ع 
مجل��س الن��واب حل��ني تخصيص 

موقع خاص باحلملة".
يش��ار الى ان تنظيم "داعش" قام 
بحرق اآلالف من الكتب واخملطوطات 
املوص��ل  جامع��ة  مكتب��ات  ف��ي 
واملكتب��ة الوطنية ف��ي نينوى أبان 
س��يطرته على محافظ��ة نينوى 

منذ صيف عام 2014.
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نينوى ـ خدر خالت:

يوماً بعد يوم آخر، تتكش��ف أسرار 
الدواع��ش ومعها اوض��اع االهالي 
احملاصري��ن باجلانب االمين من مدينة 
املوص��ل، وذل��ك بفض��ل املدني��ني 
الهارب��ني من املناطق الت��ي ما زال 

التنظيم االرهابي يسيطر عليها.
وقال مص��در امن��ي عراقي مطلع 
في حديث الى "الصباح اجلديد" ان 
"املدنيني الهاربني من عمق االحياء 
الغربية بالساحل االمين يكشفون 
لن��ا تباع��اً بع��ض اس��رار تنظيم 
داع��ش كم��ا يكش��فون االوضاع 
الصعبة واملزرية التي تعانيها آالف 

العائالت حلد االن".
الهاربني  املدني��ني  "اح��د  واض��اف 
حتدث لنا عن وجود خالفات عميقة 
جداً بني عناص��ر العدو من احملليني 
وبني االرهابيني العرب واالجانب، وان 
االخيرين ال يثقون بالعناصر احمللية 
وال يقبل��ون بوج��ود مقاتل محلي 
ضم��ن مفارزهم، حي��ث ان احملليني 
يقاتل��ون ضمن مفارزه��م من دون 
األجانب، و األمر نفس��ه لإلرهابيني 

األجانب أيضاً".
واش��ار املصدر ال��ى ان "االرهابيني 
االجانب يبدو انهم ال يعلمون جيداً 
ان املوص��ل محاصرة بالكامل، النه 
على وفق روايات اح��د املدنيني فان 
مفرزة مكونة من نحو 10 ارهابيني 
اجان��ب طرقوا باب داره قبل بضعة 
اي��ام وس��ألوه ع��ن طري��ق املقبرة 
)ي��ؤدي ال��ى مناطق غرب��ي املوصل 
باجتاه بادوش ثم تلعفر، لكن بادوش 
محررة حاليا( فقال لهم املواطن ان 
الطري��ق الى املقبرة مير من الطريق 
الفالن��ي لك��ن ال ميكنهم الوصول 
ال��ى تلعف��ر اذا كانوا ين��وون ذلك، 
فقال ل��ه احد الدواعش، س��نصل 
الى تلعفر عبر طريق املقبرة عليك 

ان تدلنا عليه فقط".
ومضى بالقول "احد املدنيني حتدث 
لن��ا ع��ن مش��كلة جدي��دة باتت 
عناص��ر داعش منه��ا، حيث يقول 
ان الدواعش انس��حبوا من منزلنا 
بح��ي التنك وابلغون��ي بضرورة ان 
اقوم بس��د الفتحات التي سبق ان 
اس��تحدثوها في غرف منزلي التي 
توصله��م ال��ى جاري وال��ى جيران 
آخري��ن، فس��ألتهم لكن اخش��ى 
ان يت��م معاقبتن��ا ان فعلت ذلك، 
لكنه��م قال��وا ان الرواف��ض باتوا 
يس��تعملون ه��ذه الفتح��ات وقد 
قتل��وا عدداً م��ن مقاتلين��ا بحيي 

املطاح��ن واليرموك بع��د ان عبروا 
اليهم من هذه الفتحات".

ولفت املصدر الى ان "امرأة مسنة 
حتدث��ت لن��ا عن وج��ود 5 ال��ى 10 
عائ��الت باملن��زل الواح��د ف��ي احد 
االحياء الغربية الت��ي كانت تقيم 
ب��ه، مبين��ة ان بعضهم ل��م يذق 
الطع��ام من��ذ 3 اي��ام، ويعتمدون 
على مي��اه االبار واالمط��ار، وانهم 
يخش��ون هالكه��م جوًع��ا قب��ل 
ان يهلك��وا بس��بب االش��تباكات 

واملعارك الطاحنة".
وتابع "كما ان بعض محال االسواق 
التجاري��ة بات��ت مكان��اً مكتظ��اً 

باالهال��ي برغ��م انه��ا غي��ر آمنة 
بسبب ان ابوابها من اجلنكو، وميكن 
للرص��اص ان يخترقها بس��هولة، 
لك��ن بس��بب الزح��ام الهائل في 
املنازل اضطرت عش��رات العائالت 
بالس��كن فيه��ا، مع س��د ابوابها 
باكياس من التراب لتوفير شيء من 

احلماية لعائالتهم واطفالهم".
ونق��ل املص��در عن بع��ض االهالي 
اش��اداتهم بالق��وات االمنية التي 
توفر وجبات طعام س��ريعة للذين 
مع  اليه��م،  بالوص��ول  ينجح��ون 
الق��وات  جمي��ع  ال��ى  دعواته��م 
العراقي��ة بتوفي��ر امل��واد الغذائية 

ومي��اه الش��رب فض��ال ع��ن ادوية 
االمراض املزمنة.

 حتذير من عصابات السلب 
والنهب

يس��تغل بعض ضع��اف النفوس، 
االوض��اع االمني��ة غير املس��تتبة 
ويس��رقون ممتلكات خاصة وعامة 
ببع��ض املناط��ق احمل��ررة باجلان��ب 

االيسر.
توزي��ع كهرباء  واص��درت مديري��ة 
نين��وى بيان��اً قال��ت فيه ان��ه بعد 
اكمال تأهيل الشبكة الكهربائية 
في حي املثنى وحي الرفاق مت ابالغنا 

م��ن قبل املواطنني بان س��يارة نوع 
كيا نف��رات حمراء اللون حتمل لوح 
تس��جيل اس��ود وحتديداً بالساعة 
اخلامس��ة والنص��ف صباًحا قاموا 
النفوس بس��رقة اس��الك  ضعاف 
نحاس ملسافات متفرقة من مواقع 
متفرق��ة في حيي الرف��اق واملثنى، 
وبدورنا قمن��ا بتبليغ االهالي لعدم 
تك��رار ه��ذه احلالة واب��الغ اجلهات 
الش��بكة  الن  اخملتص��ة،  االمني��ة 
الكهربائي��ة وج��دت خلدمتهم ومت 
اب��الغ اجلوام��ع ايضاً ليك��ون لهم 
موقف من هذه الظاهرة املتفشية 

في الوقت احلاضر.

المدنيين الهاربين 
من عمق األحياء 
الغربية بالساحل 
األيمن يكشفون لنا 
تباعًا بعض أسرار 
تنظيم داعش كما 
يكشفون األوضاع 
الصعبة والمزرية 
التي تعانيها آالف 
العائالت لحد اآلن

موصليون هاربون من اجلانب األمين للمدينة

خالفات عميقة بين اإلرهابيين العرب واألجانب

هاربونمنأيمنالموصليكشفونأسرارالدواعش
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متابعة الصباح الجديد:

نظمت جامعة كربالء مؤمتراً وطنياً 
موس��عاً ع��ن االعت��دال ودوره في 
التقدم احلض��اري لتعزيز التعايش 
داع��ش،  بع��د مرحل��ة  الس��لمي 
مبش��اركه عدد كبير م��ن الباحثني 

من شتى محافظات العراق .
ويه��دف املؤمت��ر ال��ذي أقي��م حتت 
شعار )االعتدال الديني والسياسي 
طريقنا الى السلم االهلي والتقدم 
احلض��اري(  الى ترس��يخ وتوضيح 
اهمية منهج االعت��دال في الدين 
والسياس��ة لبناء الدول��ة املدنية 
املعاص��رة وتعري��ة منهج التطرف 
والعنف وبيان زي��ف احلركات التي 
املنح��رف  املنه��ج  ه��ذا  تعتم��د 
وابع��اد تهم��ة التط��رف والعنف 
ع��ن الدين االس��المي التي يحاول 
البعض احلاقها به وتعزيز التعايش 
املصاحل��ة  لتحقي��ق  الس��لمي 
الوطني��ة في الع��راق وفتح نوافذ 
ب��ني اجلامعات  الفك��ري  التالق��ح 
ومؤسس��ات الدولة واملؤسس��ات 

املدنية والدينية في العراق.
وتن��اول املؤمت��ر االعت��دال كمنهج 
حملاربة التطرف الديني وبناء الهوية 
الوطنية واهميته في حل االزمات 
وترس��يخ منظومة القيم املدنية 
للق��وى  السياس��ي  والس��لوك 
دراس��ته  بجان��ب  االجتماعي��ة، 
والتج��ارب  انس��انية  كثقاف��ة 

العاملية في هذا اجملال .
كما ناقش املؤمتر االعتدال كمنهج 
في التربي��ة والتعليم ودوره كقوة 
الدولي��ة  العالق��ات  ف��ي  داعم��ة 
واملصاحل��ة الوطني��ة فض��ال ع��ن 
الفلس��فة السياس��ية لالعتدال 
احلديث��ة  املدني��ة  الدول��ة  وبن��اء 
والتع��دد االجتماعي  التنوع  وادارة 
االعالم��ي  واخلط��اب  واالعت��دال 
والتنش��ئة  االعت��دال  املعاص��ر 

السياسية 
من جانبه قال رئيس جامعة كربالء 
الدكتور منير حميد الس��عدي ان 
هذا املؤمتر له أهمية كبيرة لتقوية 
صف االعتدال وعدم السماح لدعاة 
التطرف باختطاف حاضرنا والدفاع 
عن صورة االسالم التي اساء اليها 
ان  ، مضيف��ا  والتط��رف  االره��اب 
الوجه االخر للح��رب على االرهاب 
يكون من خ��الل االعتدال وااللتزام 

بالثوابت الوطنية.  
ولف��ت رئي��س اجلامعة ال��ى انه مت 
تق��دمي 80 بحث��ا للمؤمت��ر ته��دف 
جميعها الى وض��ع خارطة طريق 
للمرحلة التي تعقب حترير املوصل 
والقضاء عل��ى داعش ، موضحاً ان 
اجلامعة تس��عى من خ��الل املؤمتر 
الى تق��دم مش��ورة ملرحلة مهمة 
في تاريخ العراق من اجل تأس��يس 
وترس��يخ ثقافة احل��وار واالعتدال 
وبناء الوطن من خالل مجتمع قائم 
على السلم وال للعنف والتعايش 

والتكافل.
م��ن جانبه قال ممثل دي��وان الوقف 
الس��ني الش��يخ قتيبة س��عدي 
يحم��ل  املؤمت��ر  ه��ذا  ان  مه��دي 
مضامني مهمة وكثير ما يحتاجها 
اجملتم��ع ملعاجله االف��كار املتطرفة 
ونحن نحتاج الى هذا املؤمتر ملعاجلة 
الكثير من األفكار التي هدفت الى 
متزيق وح��دة العراق ، الفت��ا الى ان 

التصدي لظاه��رة التطرف ال تتم 
اال بإحياء دور العقل .

فيما اكدت النائبة ابتسام الهاللي 
ان انعق��اد ه��ذا املؤمت��ر تزام��ن مع 
االنتصارات التي يحققها احلش��د 
الشعبي واجليش العراقي وتناولت 
مرحل��ة ما بعد داع��ش التي تكون 
م��ن اهم املراحل التي يجب ان يتم 
العمل على معاجلتها ونحن نحتاج 
ان نوح��د ما بني كل املعتقدات من 
اجل بناء اجملتمع اجلديد، مشيرة الى 
ان هذه اجلهود ستعمل على الغاء 
الطائفي��ة لعراق واح��د وخللق نوع 
من االنس��جام والوحدة واالعتدال 

بني كل املكونات. 
عل��ى صعيد آخ��ر نظم��ت كلية 
الصيدل��ة ن��دوة عن املس��تجدات 
في عالج امراض القلب والشرايني 
مبشاركة باحثني من جامعة كربالء 

ودائرة صحة كربالء .
وهدف��ت الندوة الت��ي أقيمت حتت 

ش��عار » اجلديد في ع��الج أمراض 
القل��ب والش��رايني » بالتعاون مع 
مدينة اإلمام احلس��ني الطبية الى 
االطالع على اخر املس��تجدات في 
عالج ارتفاع الضغط الرئوي وعالج 
الرجفان االذني واس��تعراض أحدث 
املس��تجدات والط��رق للعالج من 
أمراض ضغ��ط ال��دم وتأثيره على 
أحدث  ومناقشة  اإلنس��ان،  صحة 
س��بل الوقاية من اإلصابة بضغط 

الدم. 
 وتضمن��ت الن��دوة محوري��ن هما 
ارتف��اع الضغ��ط الرئ��وي وع��الج 
الرجفان االذني، وناقش املشاركون 
أبرز اجلوان��ب الوقائي��ة والعالجية 
ال��دم،  ضغ��ط  مبج��ال  املرتبط��ة 
كدراس��ة أسباب انتش��اره محلياً 
ال��دم  وارتب��اط ضغ��ط  وعاملي��اً،  
بالسمنة، وبحث مسببات اإلصابة 
في األطفال واملراهقني، وأثر ضغط 
الدم على األعضاء األخرى كالقلب 

والكلى والعينني.
مواكب��ة  ال��ى  الباحث��ون  ودع��ا 
التطورات العلمية التي تش��هدها 
دول العالم املتقدم من اجل اعطاء 
التش��خيص الصحيح لهذا النوع 
م��ن االمراض والتركي��ز على برامج 
التوعي��ة الصحي��ة العام��ة التي 
تشجع على س��لوك منط معيشة 
صح��ي للوقاية م��ن ارتفاع ضغط 
ال��دم وممارس��ة الرياض��ة املعتدلة 

يومياً، 
واكد الباحثون على ضرورة التوعية 
والكش��ف  ال��دوري  بالفح��ص 
إجراء  املبكر للضغ��ط، وتش��جيع 
الدراس��ات العلمي��ة لتحديد مدى 
انتش��ار مرض ضغط الدم ومتابعة 
مدى استجابة املرض للعالج، ورفع 
مستوى التوعية العامة، واملشاركة 
ف��ي التثقي��ف الصح��ي وإيص��ال 
مس��تجدات الع��الج إل��ى املعنيني 
من املمارس��ني في احلقل الصحي، 

إضافة إلى التأكيد على األطباء في 
نش��ر ثقافة الوعي باملرض املنتشر 

بصورة كبيرة بني البالغني.
من جانبه قال عميد كلية الصيدلة 
الدكت��ور احمد صال��ح اخلزعلي ان 
الكلية تسعى الى االرتقاء بالواقع 
الصح��ي والنتاج��ات العلمية في 
والعراق  محافظ��ة كربالء خاص��ة 
عام��ة ، الفت��اً الى ضرورة حتس��ني 
نتائ��ج التحكم ف��ي ارتفاع ضغط 
ال��دم باجملتم��ع، وحتس��ني ممارس��ة 
األطب��اء املعاجل��ني الرتف��اع ضغط 
الدم اس��تناداً للمبادئ التوجيهية 
احلديث��ة، موضح��اً إن االكتش��اف 
املبك��ر الرتف��اع ضغط ال��دم ميثل 
أه��م خطوة في الع��الج، خصوصاً 
أن أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم 
ال تظهر بصورة واضحة وإمنا تكمن 
في اجلس��م س��نوات قبل أن تظهر 
بعد أن تتمكن من الس��يطرة على 

أعراض اجلسم.

جامعة كربالء تعقد مؤتمرا وطنيا عن االعتدال لتعزيز التعايش السلمي 

تسعى جامعة 
كربالء الى ان 
تقدم مشورة 

لمرحلة مهمة 
في تاريخ العراق 
من اجل تأسيس 

وترسيخ ثقافة 
الحوار واالعتدال 
وبناء الوطن من 

خالل مجتمع قائم 
على السلم

جانب ن املؤمتر العلمي الذي نظمته جامعة كربالء

استغاثة 

امام انظار السيد مدير املرور العام احملترم 
بعد التحية:

نضع امام انظار سيادتكم معاناتنا من شدة الزحام 
خاصة الفت��رة الصباحية عند ذه��اب املوظفني الى 
دوائرهم والطلبة الى مدارسهم وكلياتهم من خالل 
السير عكس االجتاه من الشارع الرئيس احملاذي جلامع 
الس��ادة النعيم ، فهناك عشرات السيارات بل املئات 
منها تواصل الس��ير عكس االجتاه عند تقاطع جسر 
الشعب مس��ببة زحاما المثيل له مع سير املركبات 
اخلارجة من حي البنوك واملركبات التي تس��لك قناة 

اجليش باجتاه الشعب ) شارع ابو طالب ( . 
نأمل من س��يادتكم ان تكون هن��اك مفرزة مرورية او 
مفرزة مش��تركة مع الش��رطة احمللية ملنع مثل هذه 
اخملالفات التي تكاد ان تؤدي يوميا الى نش��وب معارك 
كالمي��ة عند ه��ذا التقاط��ع امام انظار رج��ال املرور 
الذين يحاولون جهدهم تنظيم الس��ير عند تقاطع 
جسر الش��عب ، من خالل فرض الغرامات الفورية او 

حجز السيارة ملدة اسبوع في اقل تقدير .
كم��ا اننا نحيط س��يادتكم علما ان م��ا يحدث هنا 
يح��دث عند تقاطعات محطة تعبئة الوقود في حي 
البيضاء او ما يطلق عليه اس��م حي ) البنوك ( ، فال 
يس��تطيع املواط��ن ان يعبر الش��ارع بس��الم نتيجة 
الس��ير عكس االجتاه م��ن اجلهات االرب��ع ، نعتقد ان 
االوان قد حان ليكون هناك نظام وقانون في الش��ارع 
وذلك بتفعيل دور رجال املرور باعطائهم الصالحيات 
املطلوبة لفرض الغرامات او حجز الس��يارة وس��ائق 
املركب��ة مع��ا وحمايته��م من س��واق ال عالقة لهم 
بش��عار ) الس��ياقة فن وذوق واخالق ( بل يعيثون في 

الشارع فسادا ما انزل اهلل به من سلطان .
 

واهلل املوفق 
لفيف من مواطني 
الشعب واحياء البنوك وسومر 

الحج تدعو الفائزين بقرعة 
2017 لمراجعة مكاتبها 

الصحة والبيئة تنذر أنشطة 
صناعية وخدمية في بغداد

بغداد - الصباح الجديد: 
دع��ت الهيئ��ة العليا للح��ج والعم��رة املواطنني 
الفائزي��ن بقرع��ة احلج للع��ام احلال��ي 2017 الى 
مراجعة مكاتبها في بغداد واحملافظات لتس��ديد 

الدفعة الثانية من تكلفة احلج. 
وذك��ر املتحدث الرس��مي باس��م الهيئة حس��ن 
فه��د الكناني في تصري��ح صحف��ي ان »الهيئة 
حددت امل��دة من يوم امس االربع��اء ولغاية  نهاية 
نيس��ان املقبل موعدا ملراجعة مكاتبها في بغداد 
واحملافظات من اجل تس��ديد الدفع��ة الثانية من 
تكلف��ة احل��ج للفائزي��ن بقرع��ة احلج للموس��م 
املقب��ل، وبخالفه يس��قط حق املش��مولني باحلج 

املطالبة مبقاعدهم في حال عدم تسديد املبلغ«.
واك��د الكنان��ي ان »تكلف��ة احلج ع��ن طريق اجلو 
تبل��غ 4 مالي��ني و600 الف دينار، واحل��ج عن طريق 
الب��ر 3 ماليني و900 الف دينار، وان هذه املبالغ متثل 
التكلف��ة االجمالية للحج والتي تش��مل النقل 
اخلارج��ي والداخلي والس��كن واالطعام واخلدمات 
االخ��رى« ، مش��يرا الى ان »نس��بة احلج��اج الذين 
س��يغادرون جوا من املط��ارات العراقية تبلغ 60%، 
فيما يغ��ادر %40 عن طريق البر، وس��يتم تنظيم 
ج��داول تفويجه��م بالتنس��يق م��ع وزارة النقل 

والقوات االمنية والعسكرية«. 
وكان��ت هيئ��ة احل��ج والعم��رة قد تس��لمت من 
الفائزي��ن بقرع��ة احلج مبلغ مليون��ني و 500 الف 

دينار كدفعة اولى من تكلفة احلج. 

بغداد - الصباح الجديد:
وجه��ت وزارة الصحة والبيئ��ة بانذار وغلق عدد 
م��ن االنش��طة الصناعي��ة واخلدمي��ة واج��راء 
كش��وفات بيئي��ة جملموعة اخرى من املش��اريع 
واألنش��طة ملعرف��ة م��دى ألتزامها بالش��روط 

والضوابط  احملددة.
وقال مدير ع��ام دائرة التوعي��ة واالعالم البيئي 
امي��ر علي احلس��ون أن فرق مديري��ة بيئة بغداد 
وجهت بغلق وانذار انشطة مخالفة للضوابط 
والقوان��ني البيئي��ة ، كما قامت الف��رق الفنية 
وزي��ارات ميداني��ة  لع��دد  باج��راء كش��وفات 
م��ن األنش��طة الصناعي��ة واخلدمي��ة  الكبرى 
والصغ��رى ملعرفة م��دى مطابقتها للش��روط 

البيئية املطلوبة. 
واوض��ح مدير بيئة بغداد مثنى حس��ن س��لوم 
ان��ه مت توجيه أنذار حملطة كهرب��اء جنوب بغداد 
احلرارية وتس��ليم ق��رار الغلق ال��ى أدارة معمل 
بل��وك الرش��يد مبس��اندة الش��رطة البيئي��ة 
خملالفتها املتطلب��ات واحملددات البيئي��ة ، وانذار 
اف��ران صمون لبن��ان احلجري واف��ران ومعجنات 

لبنان في منطقة الغدير.

بغداد - الصباح الجديد:

بالتوجه  الس��تراتيجيتها  ترجم��ة 
نحو التكنولوجيا الرقمية املتطورة 
واحلديث��ة ودورها في تعزي��ز الوعي 
العراق��ي،  اجملتم��ع  ل��دى  املعرف��ي 
رع��ت زي��ن الع��راق إحدى ش��ركات 
مجموع��ة زين الرائ��دة في خدمات 
االتص��االت والبيان��ات املتنقلة في 
منطقة الش��رق األوس��ط وشمال 
االول  العراق��ي  املنت��دى  أفريقي��ا 
للتربي��ة اإلعالمي��ة الرقمية وذلك 
ف��ي تع��اون مميز م��ع كلي��ة االعالم 
ف��ي جامعة بغداد وق��د هدفت زين 
العراق م��ن خالل املنتدى تس��ليط 

الضوء عل��ى أهمية متابعة وحتليل 
الرسائل اإلعالمية وتثقيف املواطن 
الستخدام الوسائل الرقمية بصورة 
فّعالة خصوصاً في عصر الس��رعة 
التواص��ل  وس��ائل  تعتب��ر  والت��ي 
االجتماعي من الوس��ائل االعالمية 

الرئيسية.
الورش��ة الت��ي اقيم��ت ف��ي قاعة 
مؤمت��رات كلية اإلع��الم في جامعة 
بغ��داد حضره��ا املئات م��ن طلبة 
كليات االعالم فض��اًل عن الوكاالت 
اإلعالمية  واملؤسس��ات  اإلخباري��ة 
والعامل��ون ف��ي منظم��ات اجملتمع 
املدني وأس��اتذة وطلب��ة اجلامعات 
العراقية العديدة، إضافة إلى ممثلو 
اقسام االعالم في الوزارات العراقية 

ومت االطالع على األس��س السليمة 
للتحقق من اخلبر بوس��ائل علمية 
س��واء كان هذا اخلبر عل��ى اإلعالم 

الرقمي أو التقليدي.
وفي تصريح لشركة زين العراق »تأتي 
ه��ذه الرعاية بصلب اس��تراتيجية 
زين العراق ورؤيته��ا لألعوام املقبلة 
وذلك بضرورة التركيز على االبتكار 
ف��ي عالم االتص��االت وحتدي��داً في 
العالم الرقمي، لذا تقع هذه اخلطوة 
في إط��ار برامج الش��ركة للتنمية 
املس��تدامة التي ته��دف إلى دعم 
الش��باب العراقي الطم��وح وتلبية 
متطلبات��ه خصوص��ا ان في العراق 
الي��وم ض��رورة حقيقي��ة وحاج��ة 
أساس��ية إلى تق��دمي التكنولوجيا 

احلديث��ة  ضمن أط��ر علمية تدرس 
وتك��ون ج��زءاً من املنه��ج الثقافي 
الذي يس��هم في بناء أفراد اجملتمع، 
وتنمي��ة أس��اليب التفكي��ر الناقد 
وتدعي��م مهارات اجلمه��ور لتقييم 
كل م��ا يعرض عبر وس��ائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي وبالتالي تلقي 

واستخدام احملتوى بوعي.««
وتتناغ��م ه��ذه الرعاية م��ع اخلطة 
االس��تراتيجية لزي��ن الع��راق التي 
تهدف إلى تطوير قدرات املشتركني 
في التعامل م��ع املعلومة املوجودة 
ف��ي العال��م الرقم��ي ال��ذي أت��اح 
أي  دون  الغي��ر مس��بوق  التواص��ل 
ضوابط ورقابة، وبالتالي نشر الوعي 

واملعرفة التحليلية لديهم.

تقرير

زين العراق ترعى المنتدى العراقي االول للتربية اإلعالمية الرقمية  
يهدف إلى دعم الشباب الطموح وتلبية متطلباته

اعالم المحافظة 
بح��ث محاف��ظ واس��ط املهندس 
مال��ك خل��ف وادي آلي��ات تنفي��ذ 
ش��ركة) cgc( الصينية مش��روعي 
احل��ي  وقض��اء  الصوي��رة  مج��اري 
بحضور النائب االول حملافظ واسط 
املهندس عادل حمزة الزركاني ومدير 
تصامي��م مديرية اجملاري العامة في 
بغداد املهندس جواد هاشم حسني 

ومدير مجاري واسط .
وأك��د الوادي ان��ه " س��يتم تنفيذ 
مش��روع مج��اري الصوي��رة الت��ي 
 10 مبل��غ  ال��وزارة  ل��ه  خصص��ت 
مليارات دينار وأيضا تنفيذ مشروع 
مجاري قض��اء احلي التي خصصت 
ل��ه ايضا 12 مليار دين��ار واملتضمن 
ش��بكات تصري��ف مي��اه االمط��ار 
واملياه الثقيلة " فيما مت االتفاق مع 

الش��ركة الصينية املنفذة ملشروع 
مج��اري احلي الذي خص��ص له 10 
ملي��ارات دين��ار، موجها باس��تنفار 
جمي��ع االلي��ات ألجل حف��ر رؤوس 
االنابيب ومد اخلط الناقل ومحطات 
الرفع بعد امتام االجراءات القانونية 

من قبل الدوائر املعنية . 
وح��ث محاف��ظ واس��ط العاملني 
في الش��ركتني املنفذتني ملشروعي 
مجاري احلي والصويرة باإلسراع في 
العم��ل وبذل اجلهود من اجل امتامه 

بالسرعة املمكنة .

سعاد التميمي*
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  اك��دت 
الدكتورة عديلة حمود حسني خالل 
لقائها مدراء عامي دوائر الصحة في 
بغ��داد واحملافظات بحض��ور الوكالء 
وم��دراء عامي مركز ال��وزارة  ، تعزيز 
أجراءات السالمة والدفاع املدني في 
املؤسس��ات الصحية التابعة لتلك 

الدوائر .
التأكي��د عل��ى أج��راء  كم��ا ج��رى 
املمارس��ات الفعلي��ة لف��رق الدفاع 
املدني ، وضرورة توفير جميع املعدات 
املطلوب��ة لضم��ان االداء االمثل في 
التعام��ل مع حاالت احل��وادث ، وذلك 
من خالل وضع اخلط��ط التفصيلية 
لتعزيز أج��راءات الس��المة الوقائية 
والتدخل السريع في حاالت الطوارئ 
، فض��ال عن تنفي��ذ عدد م��ن برامج 

التوعية واالرش��ادية حول متطلبات 
السالمة .

واوضح��ت الوزيرة ان  بش��ائر نصرنا 
امل��ؤزر النهائي عل��ى عصابات داعش 
االرهابي��ة وفلولها اجلبانة س��يزفها 
قريبا ابطال قواتنا املسلحة واالمنية 
املبارك وستعود  الش��عبي  وحشدنا 
حدباؤن��ا احلبيبة ال��ى احضان العراق 
لي��ؤدي ابناؤه��ا االوفي��اء دورهم مع 
ابناء العراق في بناء مس��تقبل واعد 

لالجيال املقبلة . 
 واشارت الوزيرة خالل ترؤسها اجتماع 
هيئة الرأي في مركز الوزارة الى اجلهد 
الكبير الذي تبذل��ه املالكات الطبية 
والصحية س��واء تل��ك املتواجدة في 
اخلطوط االمامي��ة للمعركة او التي 
تقدم خدماتها الى اجلرحى الراقدين 
في املؤسس��ات الصحية كان ركيزة 

اساس��ية م��ن ركائ��ز نصرن��ا املؤزر 
عل��ى الدواعش اجملرم��ني ، الفتة الى 
ان مايق��دم من جهد طب��ي ماهو اال 
قطرة ف��ي بحر تضحي��ات مقاتلينا 

االبطال .
 وتبادلت الوزيرة خ��الل االجتماع مع 
املديرين العام��ني لدوائر مركز الوزارة 
وعدد م��ن الدوائ��ر الصحية بحضور 
الع��ام  واملفت��ش  الفن��ي  الوكي��ل 
ومستشار الوزارة االفكار والرؤى حول 
التعديل االول لقانون تشجيع اطباء 
التعديل  ومش��روع  التخدير  وتقنيي 
الثالث لدرجات العجز والعطل رقم 2 
لسنة 1998 وبحث مشروع تعليمات 
قانون تأس��يس املؤسسات الصحية 
ومناقش��ة صرف مبال��غ كمكافئات 
االس��عاف وحسب صالحية  لسواق 

املديرين العامني .

الوادي يبحث مع شركة صينية
 تنفيذ مجاري الصويرة والحي

وزيرة الصحة تؤكد على الممارسات 
الفعلية لفرق الدفاع المدني

اعالم الصناعة 
بتوجي��ه ورعاية مباش��رة من قبل 
املهندس  واملع��ادن  الصناع��ة  وزير 
محم��د ش��ياع الس��وداني نفذت 
الهيئ��ة العامة للبح��ث والتطوير 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  الصناع��ي 

واملع��ادن حملة لالطالع  الصناعة 
على البحوث العلمي��ة املعدة من 
قب��ل الش��ركات التابع��ة لل��وزارة 

كافة .
وق��ال الناط��ق الرس��مي لل��وزارة 
عب��د الواحد علوان الش��مري بأنه 

ولغ��رض االس��تفادة م��ن البحوث 
الت��ي تق��وم بأعداده��ا  العلمي��ة 
االقس��ام البحثي��ة ف��ي ش��ركات 
ال��وزارة كافة قامت الهيئة العامة 
الصناع��ي  والتطوي��ر  للبح��ث 
وبتوجي��ه مباش��ر م��ن قب��ل وزير 

الصناعة واملعادن املهندس محمد 
ش��ياع الس��وداني بتش��كيل فرق 
متخصصة من الباحث��ني  للقيام  
باملعايش��ة امليداني��ة ف��ي جمي��ع 
ال��وزارة لغ��رض االطالع  ش��ركات 
على البح��وث العلمية التي تقوم 

بأعدادها هذه الش��ركات ودراس��ة 
امكانية االستفادة منها في تطوير 
وحتدي��ث اخلط��وط االنتاجي��ة ومبا 
يس��هم في دفع العجلة االنتاجية 

فيها .
فق��د وجه الوزير بأجراء تقييم بعد 

االنتهاء م��ن تنفيذ ه��ذه احلملة ، 
الفتا ال��ى ان هذا التوجيه جاء بعد 
ان قام��ت هيئة البح��ث والتطوير 
الصناع��ي بتق��دمي ه��ذا املقت��رح 
لألس��تفادة من البح��وث الصادرة 

بدال من اهمالها.

الصناعة تطلع على البحوث العلمية لتحديث خطوط االنتاج في شركاتها
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تعمل على تأهيل و إعادة إعمار المناطق التي دمرتها العصابات اإلرهابية

اعداد سامي حسن

الياباني��ة  املس��اعدات  اس��همت 
من��ذ عام 2003 ال��ى يومنا هذا في 
حتس��ن ظروف املعيش��ة للشعب 
العراق��ي وتأهي��ل البن��ى التحتية 
وإعادة إعم��ار امل��دن واملناطق التي 
دمرتها عصاب��ات تنظيم »داعش« 
االرهابية وتخليص��ه من معاناته ، 
والسعي احلثيث واجلاد العادة احلياة 
الطبيعية له��ذا البلد الذي يجنح 

للسالم مع جميع دول العالم . 
ويعبر الشعب العراقي عن إلتزامه 
النه��اء  اجله��ود  بب��ذل  بإس��تمرار 
اإلرهاب من خالل الدعم الدولي له 
ومن اجل حتقيق املصاحلة الوطنية 
مبك��راً وإع��ادة احلي��اة الطبيعي��ة 
ل��ه آخذي��ن بنظر االعتب��ار فترة ما 
العس��كرية  العمليات  انتهاء  بعد 

لتحرير املوصل . 
ويعرب اجلانب العراقي عن توقعاته 
لزيادة حضور الش��ركات  الكبي��رة 
الياباني��ة في الع��راق، وعزمه لبذل 
لبن��اء عالقات  املتواصل��ة  اجله��ود 
ثنائي��ة متط��ورة ، لذل��ك جن��د ان 
اللق��اءات التي اجراه��ا وزير الدولة 
للش��ؤون اخلارجية الياباني كينتارو 
س��ونورا في كانون الثان��ي املاضي 
عمل��ت على تعزيز عالقات التبادل ، 
خاصة في مجاالت التربية والتعليم 
األكادميي وقطاع الشباب والرياضة، 
السياس��ية  اجمل��االت  ع��ن  فض��الً 

واالقتصادية االخرى . 
 

اليابان تقرض العراق 186 مليون 
دوالر لتأهيل الكهرباء

 وق��د أعلن��ت الس��فارة الياباني��ة 
ف��ي بغداد ع��ن نية طوكي��و تقدمي 
اس��هامات إضافية للع��راق إقراض 
الع��راق 21 ملي��ارًا و500 مليون )ين 
( أي م��ا يس��اوي 186 ملي��ون دوالر، 
إلعادة تأهيل محطة توليد الطاقة 
احلراري��ة في البصرة عند زيارة وزيرة 
الدولة للش��ؤون اخلارجي��ة للعراق، 
مبين��ة أن البلدين اتفقا على تعزيز 
ف��ي ش��تى  الثنائي��ة  عالقاتهم��ا 

اجملاالت. 
وتابعت الس��فارة في بي��ان لها أن 
»اجلان��ب العراقي أعرب عن امتنانه 
اجلدي��دة  الياباني��ة  للمس��اعدات 
ظ��روف  حتس��ن  ف��ي  لإلس��هام 
املعيشة للش��عب العراقي وإعادة 
إعمار البلد«، الفًت��ا إلى أن »اجلانب 
العراقي أكد التزامه باستمرار بذل 
اجله��ود في احلرب ض��د اإلرهاب مع 
الدع��م الدولي، وذكر أهمية حتقيق 
املصاحل��ة الوطني��ة مبك��راً وإعادة 
احلي��اة الطبيعي��ة ال��ى رب��وع هذا 
البلد آخذي��ن بنظر االعتبار مدة ما 
بعد تق��دم العمليات العس��كرية 
لتحرير املوصل«. وأش��ار البيان إلى، 
أن »اجلان��ب العراق��ي أع��رب أيضاً 
عن توقعات��ه الكبيرة لزيادة حضور 
الش��ركات الياباني��ة ف��ي الع��راق، 
وعزمه لبذل اجلهود املتواصلة لبناء 
عالقات ثنائية متعددة الطبقات« ، 
الفت��ا الى أن »الع��راق واليابان وقعا 
املذكرات املتبادلة بش��أن مش��روع 
الكهرب��اء،  قط��اع  تأهي��ل  إع��ادة 
املرحلة الثالثة، الذي يتضمن قرضاً 
ميسراً جديداً، حيث وقعه السفير 
اليابان��ي في الع��راق، فوميو إيواي، 

ووكيل وزير املالية  فاضل عثمان  .
واوضحت السفارة اليابانية ان هذا 
الدعم االضافي يهدف الى معاجلة 
االزمة الراهنة في العراق بتقدمي دعم 
في مجاالت عدة، من ضمنها األمن 

الغذائ��ي وامل��اء والص��رف الصحي 
والنظاف��ة والصحة والغذاء واملأوى 
ومواد غير غذائية ووس��ائل العيش 
والتماس��ك االجتماع��ي والتدريب 
املهن��ي واحلماي��ة والعن��ف املبني 
على اساس النوع االجتماعي وإزالة 
االلغام وإعادة إعمار البنى التحتية 
ال��ذي س��يتم تنفي��ذه ع��ن طريق 
منظمات االمم املتح��دة واملنظمات 
واملنظم��ات  العاملي��ة  االنس��انية 

اليابانية غير احلكومية . 
وأضاف��ت الس��فارة اليابانية ، كما 
ال��ى  الياب��ان  اس��هامات  ته��دف 
تخفيف معاناة النازحن والالجئن 
واجملتمعات املستضيفة في مدينة 
املوصل واملناطق األخرى اجملاورة لها 
واألماكن التي يتركز فيها النازحون 
وكذل��ك تس��هيل ع��ودة النازحن 
الى مناطقه��م احملررة من عصابات 

داعش .
يش��ار إل��ى أن ه��ذه املنح��ة ج��زء 
من الت��زام اليابان ف��ي مؤمتر الدول 
املانحة لدعم العراق في العاصمة 
األميركي��ة الذي ُعق��د في متوز عام 
2016 حيث قام��ت اليابان بالتعبير 
ع��ن نيتها احملافظة على مس��توى 
الدع��م للع��راق ف��ي 2016 ليمتد 
خ��الل 2017 و 2018، م��ع االعتراف 
بأن املس��اعدة املستمرة للعراق أمر 

ضروري لتحقيق االستقرار فيه. 

اليابان تدعم العراق بـ 100 
مليون دوالر

ف��ي  الياباني��ة  الس��فارة  اعلن��ت 
العراق في شباط ان مجلس النواب 
اليابان��ي وافق على حزم��ة جديدة 
من الدعم االنس��اني واالستقراري 
للع��راق ملواجه��ة اإلره��اب بقيمة 

100 مليون دوالر .
وافاد بي��ان للس��فارة اليابانية بأن 
البرمل��ان مجل��س الن��واب الياباني 
وافق على حزمة جديدة من الدعم 
االنساني واالس��تقراري للعراق في 
مواجهة اإلرهاب بقيمة 100 مليون 
احلكوم��ة  اقترحته��ا  الت��ي  دوالر، 
الياباني��ة كج��زء م��ن ميزانيته��ا 

التكميلية للسنة املالية 2016 .
يش��ار إل��ى أن ه��ذه املنح��ة ج��زء 
من الت��زام اليابان ف��ي مؤمتر الدول 
املانحة لدعم العراق في العاصمة 
األميركي��ة الذي ُعق��د في متوز عام 
2016 حيث قام��ت اليابان بالتعبير 
ع��ن نيتها احملافظة على مس��توى 
الدع��م للع��راق ف��ي 2016 ليمتد 
خ��الل 2017 و 2018، م��ع االعتراف 
بأن املس��اعدة املستمرة للعراق أمر 
ض��روري لتحقيق االس��تقرار فيه ، 
كما قدمت اليابان منح مساعدات 
للع��راق مبا يق��رب م��ن 350 مليون 
دوالر اميرك��ي للنازح��ن والالجئن 
واجملتمع��ات املس��تضيفة املتأث��رة 

بعصابات »داعش« .
م��ن جانبه رح��ب برنام��ج األغذية 
املتح��دة  ل��أمم  التاب��ع  العامل��ي 
احلكومة  املقدمة من  باالسهامات 
الياباني��ة الت��ي بلغ��ت 7 مالي��ن 
دوالر أميرك��ي، لتوفير املس��اعدات 
الغذائي��ة احليوي��ة إل��ى آالف م��ن 
العائ��الت العراقي��ة املتض��ررة من 
األزم��ة اجلارية ف��ي املوصل وكذلك 
بع��ض الالجئ��ن الس��ورين الذين 

يعيشون في مخيمات في العراق.
وقال فوميو إيواي، السفير الياباني 
لدى العراق  ان اليابان حريصة على 
الوص��ول إل��ى احملتاج��ن، وخاص��ة 
والالجئ��ن  النازح��ن  العراقي��ن 
الس��ورين الذين يعيشون في ظل 
ظ��روف قاس��ية بس��بب الص��راع 

الدائر في املوصل، وسيتم ذلك من 
خالل البرنام��ج لتلبية االحتياجات 

الغذائية العاجلة.«
 

برامج يابانية ملساعدة النازحني 
العراقيني 

واضاف السفير الياباني ان البرنامج 
سيعمل على االسهام في مساعدة 
ما يقرب من 400 الف نازح عراقي – 
من بينهم آالف املتضررين من جراء 
الصراع الدائر في املوصل - بحصص 
غذائية عائلية شهرية حتتوي على 
مواد غذائية أساسية مثل الطحن 

واحلمص وامللح والزيت والسكر..
ممثل��ة  هي��دوك،  س��الي  وقال��ت 

برنام��ج األغذية العاملي في العراق: 
»سيس��اعد ه��ذا التبرع الس��خي 
م��ن الياب��ان عل��ى توفي��ر الطعام 
آلالف األس��ر العراقي��ة والس��ورية 
التي عان��ت من انعدام االس��تقرار 
للخطر بس��بب  أرواحها  وتعرضت 

الصراع العنيف.«
»تؤك��د ه��ذه  وأضاف��ت هي��دوك: 
االس��هامات التي جاءت في الوقت 
املناسب على التزام حكومة اليابان 
املتواصل نحو التخفيف من معاناة 
األس��ر في العراق وف��ي املنطقة«. 
هذه املساهمة املقدمة من اليابان 
إل��ى الع��راق هي جزء م��ن إجمالي 
املس��اهمات التي منحته��ا اليابان 
والتي  العامل��ي  األغذي��ة  لبرنام��ج 
بلغ��ت 85.2 ملي��ون دوالر أميرك��ي 
لتمكن البرنامج من توفير الدعم 
الغذائ��ي الضروري ف��ي 33 بلداً في 

أفريقيا وآسيا والشرق األوسط.
كما أعلن��ت احلكومة اليابانية عن 
تدريب 7000 عراقي منذ العام 2003 
ف��ي ش��تى االختصاص��ات، ودعت 
إلى االس��تفادة  العراقية  احلكومة 
م��ن التجرب��ة اليابانية ف��ي إعادة 
اإلعمار بع��د الزلزال ال��ذي ضربها 
خالل العام 2011، واالس��تفادة من 
امل��الكات املدربة، فيما لفتت إلى أن 
الع��راق قدم مس��اعدات لها عقب 

الزلزال بقيمة 10 مالين دوالر.
وق��ال الس��فير اليابان��ي بالع��راق 
فومي��و اي��واي خ��الل الن��دوة التي 
أقامها في مركز النهرين للدراسات 
اإلستراتيجية في الذكرى اخلامسة 
للزلزال الذي ضرب اليابان إن »اليابان 
كان��ت تعيش ف��ي ظ��ل صعوبات 
سياسية واقتصادية ومالية عندما 
ض��رب الزلزال ش��رق اليابان في 11 
آذار ع��ام 2011«، مبين��ا أن »األضرار 
التي نتجت عن الزلزال كانت كبيرة 
جدا حيث قتل 18 ألف إنسان، فيما 
بلغت اخلسائر املادية 18 تريليون ين، 

أي ما يق��رب 200 مليار دوالر فضال 
عن خس��ائر اقتصادي��ة بلغت نحو 

235 مليار دوالر«.
وأكد الس��فير الياباني، أن »العراق 
يعاني من وضع مشابه ملا حدث في 
اليابان من أزم��ة اقتصادية نتيجة 
انخفاض أس��عار النفط وسيطرة 
)داع��ش( على بع��ض احملافظات، مما 
النازحن«، كاش��فا  ولد مش��كلة 
أن »احلكوم��ة اليابانية اس��تأجرت 
60 ألف وح��دة س��كنية للنازحن 
وأنش��أت وح��دات س��كنية أخ��رى 

لهم«.
ويحتاج الع��راق إلى أم��وال طائلة 
إلعادة إعمار مناطقه التي مت حتريرها 

من سيطرة تنظيم )داعش(، بعدما 
تضررت هذه  املناطق بشكل واسع 
خصوصا أنها تشمل أكثر من ثالث 
محافظ��ات فيما مازال��ت املوصل 
ومناطق أخرى في املراحل النهائية 
من سيطرة التنظيم مما يستوجب 
توفي��ر أم��وال أكثر حتس��با إلعمار 

املناطق التي يتم حتريرها. 
 

توفير االحتياجات  اخلاصة 
للنازحني 

وكان��ت القنصلي��ة الياباني��ة في 
اربيل  قد اعلنت ان حكومة اليابان 
٬ قدم��ت أكثر م��ن 232327  مليون 
دوالر أميرك��ي كمس��اعدات من��ذ 
ش��هر ش��باط عام 2014 للنازحن 
داخلي��ا ف��ي الع��راق على ش��كل 
مس��اعدات ركزت على توفير املأوى 
والغذاء والصح��ة واملياه والتعليم 
ودعم االستقرار في املناطق احملررة.

تدع��م  الياب��ان  ان  املع��روف  م��ن 
الى مس��اكنهم  النازح��ن  ع��ودة 
ف��ي املناطق احمل��ررة م��ن عصابات 
داعش االرهابية من خالل مش��اريع 
اعادة تأهيل البن��ى التحتية ودعم 
العراقي��ة  احلكومي��ة  االجه��زة 
وتعزيز قدراتها  احمللي��ة  واحلكومات 
على دعم املهجرين من خالل تقدمي 
فرص عمل وفتح الدورات التدريبية 
املهنية واش��اركهم في مش��اريع 

محدودة الدخل .
كم��ا اش��ارت القنصلية ال��ى انه 
إضاف��ة إل��ى الدع��م االنس��اني » 
قدمت اليابان الدعم للعراق بأعادة 
إعم��ار البنى التحتية األساس��ية 
من��ذ ع��ام ٬2003 ومببل��غ قيمته 9 
مليارات و700 مليون دوالر أميركي« 
، مؤك��دة ب��أن » حكوم��ة الياب��ان 
وش��عبها حترص��ان عل��ى مواصلة 
الدعم واملساعدة حلكومة وشعب 
العراق٬ مادام أن الش��عب العراقي 
يبذل جهودا إلعادة إعمار بالدهم» .

ولفيت بيان القنصلية اليابانية في 
اربيل، الى تبرع الشركة اليابانية » 
Fast Retailing Fast »مبالبس شتوية 

للنازح��ن داخليا في الع��راق وانها 
تبرع��ت منذ ع��ام 2014 مب��ا يقارب 
34 ألف قطعة » ، وانه » مت تسليم 
 Fast الوجبة الثانية ملالبس الشتاء
RetailingRetailing Fast » ف��ي ال� 

30 م��ن كان��ون الثان��ي 2017 إل��ى 
النازحن داخليا في مخيم النازحن 
ديبكه 2 كمساعدة لفصل الشتاء 
بالتعاون مع املنظمة   2016-٬2017
اليابانية غير احلكومية “iVY “وكان 
تس��ليم الوجبة االولى من املالبس 
لنفس اخملي��م في ديس��مبر/كانون 

االول املاضي« .
وبحس��ب البيان » قامت ش��ركة » 
 ٬»Fast RetailingRetailing Fast

 ٬« UniQlO« واملعروف��ة مباركته��ا
بتوفي��ر مالب��س للمتضرري��ن م��ن 
الكوارث والنزاع��ات منذ عام 2001  
وتبرعت الش��ركة مبالبس الش��تاء 
لالجئ��ن الس��ورين ف��ي األردن في 
أيلول عام ٬2013 من خالل املفوضية 
الس��امية ل��أمم املتح��دة لش��ؤون 

الالجئن« .
واوض��ح البيان بالقول« تأسس��ت 
iVY ف��ي مدينة ياماغاتا٬ محافظة 
)ش��مال  توهوك��و  ف��ي  ياماغات��ا 
باش��رت  والتي  الياب��ان(  غربش��رق 
خاص��ة  اإلنس��انية٬  باملش��اريع 
الس��ورين  لالجئ��ن  بالنس��بة 
والنازح��ن العراقي��ن ف��ي  إقليم 
كردستان ش��مالي العراق منذ عام 

.»2013
ولدين��ا احصائي��ة عن اس��هامات 

الياب��ان في اع��داد برام��ج تدريبية 
وتأهيلية للعراق في ش��تى اجملاالت 
منها مشاركة 7 االف و900 عراقي 
ف��ي دورات تدريبية للمدة من 2003 
إل��ى– 2016 في قطاع��ات الطاقة 
واالش��غال  والزراع��ة  الكهربائي��ة 
واحلوكم��ة  والطبي��ة  العام��ة 
االلكتروني��ة  التي بل��غ مجموعها 
 2242 و990 عراقي��ا منه��ا  7 االف 
و2105  النف��ط  لقط��اع  ل��دورة 
للصح��ة  و831  والبيئ��ة  للزراع��ة 
و776 للش��رطة و596 ملياه الشرب 
والص��رف الصح��ي و300 لالعم��ار 
واالس��كان والنق��ل و175 للتعليم 
لالتص��االت  و67  للعم��ل  و171 

واحلوكمة االلكترونية 
 

التزام اليابان بتنفيذ 25 مشروعا 
في العراق 

كما التزمت اليابان ب�25 مشروعا بلغ 
مجموعها 5 مليارات و900 مليون دوالر 
لتش��مل 7 مشاريع لقطاع الكهرباء 
و5 مش��اريع لقط��اع حتس��ن مي��اه 
الشرب والصرف الصحي و4 مشاريع 
لصناعة النفط والغاز ومشروع اعادة 
تأهيل قطاع املوانئ للمرحلتن االولى 
والثانية ومشروع اخلدمات الهندسية 
ملشروع تطوير مصفى البصرة واعادة 
تأهيل مصنع االسمدة في خور الزبير 
واع��ادة اعمار منش��أة تصدير النفط 
اخلام ومشروع حتس��ن امدادات املياه 
ف��ي البصرة واع��ادة تأهي��ل محطة 
الهارثة احلرارية ومش��روع بناء الطرق 

واجلسور في السماوة. 
ومن ضمن مش��اريع القرض الياباني 
للعراق مش��روع اع��ادة تأهيل قطاع 
الكهرب��اء وحتس��ن ام��دادات مي��اه 
الش��رب واجملاري في اقليم كردستان 
اضاف��ة ال��ى بن��اء محط��ة للطاقة 
ف��ي  ديرال��وك  ف��ي  الكهرومائي��ة 

محافظة  دهوك .
مس��اعدات  الياب��ان  قدم��ت  كم��ا 
انسائية ك�) منحة ( طارئة للعراق من 
خالل االمم املتحدة واملنظمات الدولية 
واملنظم��ات اليابانية غي��ر احلكومية 
8 من��ح بلغ��ت قيمته��ا تقريبا 327 
مليون دوالر بدءا من عام 2014 ولغاية 
ف��ي مج��االت   2017 احلال��ي  الع��ام 
تق��دمي اخمليم��ات واالطعم��ة وتوفي��ر 
االس��عاف  واالدوية وس��يارات  املي��اه 
والبطاني��ات واملس��تلزمات الرياضية 
للنازح��ن اضافة الى مج��االت اخرى 
تخ��ص التعلي��م وبن�اء امل��دارس وما 
يتعل��ق بحق�وق االنس���ان واحلف�اظ 

عل�ى الت�راث الثقاف�ي.
م��ن املع��روف ان اليابان تدع��م عودة 
النازحن الى مساكنهم في املناطق 
احمل��ررة من عصابات داع��ش االرهابية 
من خالل مش��اريع اعادة تأهيل البنى 
احلكومية  االجه��زة  ودع��م  التحتية 
العراقي��ة واحلكومات احمللي��ة وتعزيز 
قدراته��ا عل��ى دع��م املهجري��ن من 
خالل تقدمي فرص عمل وفتح الدورات 
التدريبي��ة املهني��ة واش��اركهم في 

مشاريع محدودة الدخل .
هناك ايضا الدعم الياباني للعراق من 
خالل اقامة دورات تدريبية للش��رطة 
العراقية على ازالة العبوات الناسفة 
، منه��ا دورات تدريبي��ة مقام��ة ف��ي 
االردن ، ويأت��ي ذلك اس��تجابة لطلب 
العراقية اس��تحدثت  الداخلية  وزارة 
وكالة اليابان للتعاون الدولي ) جايكا 
( دورات تدريبية خاصة بازالة العبوات 
املس��اعدات  الناس��فة كج��زء م��ن 
املقدم��ة لتحقي��ق االس��تقرار ف��ي 
املناطق احملررة مؤخرا ش��ارك فيها 36 
مدربا للفت��رة من تش��رين االول عام 

2015 الى كانون الثاني عام 2016.

المساعدات اليابانية اسهمت في تحسين الظروف المعيشة للشعب العراقي 

السفير الياباني في العراق فوميو إيواي

 قال السفير الياباني 
لدى العراق  فوميو 

ايواي ان بالده حريصة 
على الوصول إلى 

المحتاجين، وخاصة 
العراقيين النازحين 

والالجئين الذين يعيشون 
في ظل ظروف قاسية 
بسبب الصراع الدائر في 
الموصل، وسيتم ذلك 

من خالل البرنامج لتلبية 
االحتياجات الغذائية 

العاجلة

 أعلنت السفارة اليابانية 
في بغداد عن نية طوكيو 

تقديم اسهامات 
إضافية للعراق بإقراضه 
21 مليارًا و500 مليون 
)ين ( أي ما يساوي 186 

مليون دوالر، إلعادة 
تأهيل محطة توليد 
الطاقة الحرارية في 

البصرة عند زيارة وزيرة 
الدولة للشؤون الخارجية 

للعراق 



متابعة - الصباح الجديد:

��د العاه��ل األردني املل��ك عبد اهلل  أكَّ
الثان��ي، ف��ي كلمت��ه خالل اجللس��ة 
أنَّ  العربي��ة  للقم��ة  االفتتاحي��ة 
التحدي��ات الت��ي تواج��ه الع��رب هي 

حتديات مصيرية للدول والشعوب.
وأض��اف العاهل األردني، ف��ي كلمته، 
التحديَّ��ات  م��ن  العدي��د  هن��اك  أنَّ 
الت��ي تواجه الش��عوب العربية منها 
خط��ر اإلره��اب والتطرف ال��ذي يهدد 
أمتنا، ويس��عى لتش��ويه صورة ديننا 
العرب�ي  الش��باب  واختطاف  احلنيف، 
ومس��تقبلهم. وواجبنا أن نعمل مًعا 
على حتصينهم دينًيا وفكريًا. فاإلرهاب 
يهددنا نحن العرب واملسلمني أكثر مما 
يه��دد غيرنا، وضحايا اإلرهاب أكثرهم 

من املسلمني.
ودع��ا إلى ض��رورة تكام��ل اجلهود بني 
دولن��ا والعال��م ملواجهة ه��ذا اخلطر 
م��ن خ��الل نه���ج ش��مولي، إضافة 
إلى اس��تمرار  إس��رائيل في توس��يع 
االستيطان، وفي العمل على تقويض 
ف��رص حتقيق الس��الم، فال س��الم وال 
اس��تقرار في املنطقة بدون حل عادل 
الفلس��طينية،  للقضي��ة  وش��امل 
القضية املركزية في الشرق األوسط، 

من خالل حل الدولتني.
واعتبر امللك عب��داهلل الثاني أن األردن 
هو األقرب لفلسطني. فدماء شهدائنا 
ما زالت ندية على ثرى فلسطني، ونحن 
عل��ى متاس يومي ومباش��ر مع معاناة 
الش��عب الفلس��طيني، وأهلن��ا في 
القدس بشكل خاص. كما أن الوصاية 
الهاشمية على املقدسات اإلسالمية 
القدس، مس��ؤولية  واملس��يحية في 
تاريخية يتش��رف األردن بحملها نيابة 
ع��ن األمتي���ن العربية واإلس��المية، 
مؤكًدا مواصلة الدور في التصدي ألي 
محاول��ة لتغيير الوض��ع القائم، وفي 
التقس��يم،  الوقوف بوج��ه محاوالت 
الزماني أو املكاني، للمسجد األقصى/ 
احلرم القدسي الشريف، وأنتم السند 
والعون لألردن في هذه املسؤولية. فال 
ب��د لنا م��ن العمل يداً واح��دة حلماية 
القدس والتصدي حمل��اوالت فرض واقع 
جدي��د، وهو م��ا س��يكون كارثياً على 

مستقبل املنطقة واستقرارها.
وأب��رز العاه��ل األردني أنه م��ع دخول 
األزمة الس��ورية عامها السابع، نأمل 
أن تقود املباحث��ات األخيرة في جنيف 
وأس��تانا إل��ى انف��راج يطل��ق عملية 
سياس��ية، تش��مل جمي��ع مكونات 
الشعب الس��وري، وحتافظ على وحدة 
األراضي السورية، وسالمة مواطنيها، 
وع��ودة الالجئني؛ فاألردن يس��تضيف 
أكث��ر من ملي��ون وثالثمائة ألف الجئ 
من أشقائنا الس��وريني، باإلضافة إلى 
الفلس��طينيني، م��ا يجعل  الالجئني 
اململكة أكبر مستضيف لالجئني في 
العالم، ونحن نتحمل كل هذه األعباء 

نيابة عن أمتنا والعالم أجمع.
د على دعم األردن جلهود احلكومة  وأكَّ
العراقية ف��ي محاربة اإلرهاب، متهيًدا 
لعملية سياس��ية ش��املة مبشاركة 
كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، 
وتؤس��س  اجلمي��ع،  حق��وق  تضم��ن 
لعراق مس��تقر وموحد. مشددًا على 
دع��م كاف��ة اجله��ود املبذول��ة إلعادة 
االس��تقرار واألمن في اليم��ن وليبيا، 
وحتقيق مس��تقبل واعد لشعب�يهما 
الش��قيقني. وف��ي ه��ذا الس��ياق، ال 
ب��د لن��ا أن نأخذ زم��ام املب��ادرة لوضع 
حل�ول تاريخي���ة لتحدي�ات متجذرة، 
مم��ا يجنبن��ا التدخ��الت اخلارجية في 

شؤوننا.

*كلمة االمني العام للجامعة 
العربية 

وذكر األمني الع��ام للجامعة العربية 
أحمد أبو الغيط، أنَّه استشعر ارتياًحا 
كبي��رًا ودفعة معنوية هائلة من خالل 
حديثه م��ع جميع الق��ادة العرب، وأن 
اخلُط العام ه��و دعم اجلامعة العربية 
وعملها والتمسك مبهمتها السامية 
في متثي��ل وتوحي��د الع��رب والتعبير 
عن مصاحلهم والذود عنها، وجتس��يد 

آمالهم وتطلعاتهم والسعي إليها.
وأوض��ح أبو الغيط، خ��الل كلمته في 
القم��ة العربي��ة، امس األربع��اء، في 

البحر امليت، أنَّه رغم كل مظاهر الوهن 
التي تعتري نظامنا العربي، وبرغم ما 
تُعاني منه أمتنا من مشكالت عديدة 
وانكسارات وانتكاسات .. فقد تداعت 
له أسباب أمل وتفاؤل في وسط ظلمة 
حالك��ة، وتابع »حتوم ح��ول منطقتنا 
طيور جارح��ة كثيرة، تري��د أن تنهش 
ف��ي اجلس��د العرب��ي وأن تفتئت على 
قدرة العرب عل��ى توحيد صفهم، وأن 
تضع الع��رب في تناقض بني بعضهم 
البع��ض وهن��اك من ه��ذه القوى من 
يوظف الطائفية واملذهبية على نحو 
مقي��ت لتحقي��ق أغراض سياس��ية 
تناقض املصلح��ة العربية على طول 
اخل��ط وهو نهج نرفض��ه ونتصدى له 
وندعو األطراف التي متارس��ه ملراجعة 

حساباتها«.
وأشار أبو الغيط إلى أنه تتردد أحاديث 
عدي��دة عن الس��عي لترتيب املنطقة 
العربي��ة حتى من دون موافقة قادتها، 
ومبا يخلق أوضاًعا جديدة في الش��رق 
األوسط، وفي مواجهة هذه األطروحات 
جميًع��ا فق��د دافعُت خالل األش��هر 
املاضية عن أمرين أساسيني: األول، هو 
الدولة الوطنية التي خرجت إلى النور 
في الق��رن العش��رين، والت��ي ينبغي 
احلفاظ عليه��ا باعتبارها نواة النظام 
العربي التي ال يجب املس بها. والثاني، 
التأكيد على أن الوضع العربي احلالي، 

وم��ع كل اإلش��كاالت الت��ي يعانيها، 
لي��س مؤه��الً بع��د للدخول ف��ي أية 
ترتيب��ات طويلة األمد لألمن اإلقليمي 
في ض��وء اختالل موازي��ن القوى الذي 

نرصده جميًعا.
وشدد أبو الغيط على أن اليد العربية 
ال زال��ت ممدودة بالس��الم على نحِو ما 
تقض��ي مب��ادرة الس��الم العربية، وال 
زلن��ا في انتظار ش��ريٍك حقيقي على 
اجلانب اآلخر يفهم متطلبات السالم 
ويعم��ل بجدية م��ن أج��ل حتقيقه .. 
ومن أس��ٍف أنن��ا ال جند هذا الش��ريك 
رغ��م تعدد الوس��اطات واجلهود. وقال 
»خلف��ت التطورات امليدانية ش��ديدة 
الصعوبة في س��وريا واليمن والعراق، 
وأيضاً في الصومال، أوضاعاً إنسانية 
متدهورة بني نزوح وجلوء، بل ومجاعات 
فواحد م��ن بني كل اثن��ني الجئني في 
العالم اليوم، هو لألسف الجٌئ عربي، 
وأصب��ح لزاماً علينا كعرب أن نتصدى 
بش��جاعة لهذه األوض��اع ألنها متس 
بكرام��ة اإلنس��ان العرب��ي وحقه في 

العيش واحلياة ».

*أخطر ما يواجه األمة العربية هو 
اإلرهاب والتطرف

أكد ملك الس��عودية سلمان بن عبد 
العزيز، على ضرورة إيجاد حل سياسي 
وص��ول  وض��رورة  الس��ورية،  لألزم��ة 

املس��اعدات اإلنس��انية للمتضرري��ن 
في اليم��ن وإنهاء معاناتهم. وقال في 
كلمته الت��ي ألقاها امس األربعاء في 
اجللس��ة االفتتاحية للقم��ة العربية 
منطق��ة  ف��ي  والعش��رين  الثامن��ة 
البحر املي��ت في األردن، إن »الش��عب 
الس��وري يتعرَّض للقتل ويجب إيجاد 
حل سياس��ي لألزمة، وعلينا احملافظة 
على أمن واستقرار اليمن وإيجاد احلل 
السياسي استنادا للمبادرة اخلليجية 
والقرارات الدولي��ة، الفًتا الى »أن احلل 
ف��ي اليمن يجب أن يتم على أس��اس 
املب��ادرة اخلليجي��ة ومخرج��ات احلوار 

الوطني«.
د العاهل السعودي على أهمية  وش��دَّ
أن »ال تش��غلنا األح��داث اجلس��يمة 
الت��ي متر به��ا منطقتنا ع��ن تأكيدنا 
للعالم على القضية الفلسطينية«، 
ودع��ا الليبي��ني للحف��اظ عل��ى أمن 
ليبيا والوصول إلى حل س��لمي. كما 
ش��دد عل��ى أن »التدخ��الت اخلارجية 
في الش��ؤون العربية الداخلية تعتبر 

“انتهاكا للقوانني واألعراف الدولية«.
واعتب��ر املل��ك س��لمان أن »أخطر ما 
يواج��ه أمتن��ا العربي��ة ه��و اإلرهاب 
والتط��رف«. ودع��ا امللك س��لمان إلى 
االقتص��ادي  العم��ل  آلي��ات  تفعي��ل 

املشترك.
كذلك دعا أمير الكويت، الشيخ صباح 

األحمد اجلابر الصباح، في كلمته أمام 
القم��ة العربية ال� 28 ف��ي األردن، إلى 
استمرار احلوار بني دول املنطقة وإيران، 
لتحقي��ق األم��ن واالس��تقرار. واعتبر 
الصب��اح أن »العال��م العرب��ي يواجه 
حتديات جس��يمة ومخاطر محدقة«، 
داعي��ا األمة العربية ألن »تس��مو فوق 
خالفاته��ا، وأن ال ندع مجاال ملن يحاول 

أن يتربص« بها.
وأك��د »أن اخلالفات الت��ي نعاني منها 
ل��ن تقودن��ا إال ملزي��د م��ن الفرقة في 
موقفن��ا وضعفا في متاس��كنا، األمر 
الذي يتوجب معه علينا العمل وبكل 
اجلهد ألن نس��مو فوق تل��ك اخلالفات، 
وأن ال ن��دع مجاال ملن يحاول أن يتربص 
بأمتن��ا ويبقي على معاناتها ويش��ل 

قدراتها على جتاوز هذه اخلالفات«.

*أكثر متثيًل مللوك ورؤساء وقادة 
األمة العربية

ويرى مراقبون أن حضور الزعماء لهذه 
القم��ة العربية غير مس��بوق، الفتني 
إلى أنه��ا األكثر متثياًل مللوك ورؤس��اء 
وقادة األمة العربية. وانطلقت أعمال 
اجتماع القادة الع��رب بكلمة لرئيس 
اجلمهورية املوريتانية محمد ولد عبد 
العزي��ز رئي��س القم��ة الس��ابق الذي 
يُس��لِّم العاهل األردني رئاسة القمة 

للعام املقبل.

وحضر القمة خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وعاهل البحرين امللك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة، والعاه��ل املغرب��ي امللك 
محمد الس��ادس، وأمير قطر الشيخ 
متي��م بن حم��د آل ثان��ي، وأمي��ر دولة 
الكويت الش��يخ صباح األحمد اجلابر 
الصب��اح، والرئيس املصري عبدالفتاح 
السيس��ي، والتونس��ي الباج��ي قائد 
السبس��ي، والفلس��طيني محم��ود 
عباس، واللبناني ميشال عون، واليمني 
عبدربه منصور هادي، والسوداني عمر 
البش��ير، والصومال��ي محم��د عب��د 
اهلل فرماج��و، واملوريتان��ي محمد ولد 
عبدالعزيز، ورئيس جيبوتي إسماعيل 
عمر جيل��ه، ورئي��س جمهورية القمر 

املتحدة غزالي عثماني.
فيم��ا ميث��ل دول��ة االم��ارات العربي��ة 
املتح��دة ول��ي عهد أبوظبي الش��يخ 
محمد بن زايد وس��لطنة ُعمان نائب 
رئي��س الوزراء العمان��ي املمثل اخلاص 
للس��لطان قابوس بن س��عيد أسعد 
بن طارق آل س��عيد، فيما ميثل اجلزائر 
رئي��س مجلس األم��ة عبدالق��ادر بن 
صال��ح، وحضر رئيس ال��وزراء العراقي 

حيدر العبادي على رأس وفد بالده
وميث��ل ليبيا رئي��س اجمللس الرئاس��ي 
حلكومة الوفاق الوطن��ي الليبية فايز 
الس��راج، فيما بقى املقعد الس��وري 
عضوي��ة  تعلي��ق  بس��بب  ش��اغرًا 
س��وريا ف��ي اجلامع��ة العربي��ة من��ذ 
ع��ام 2011. وحضر القم��ة كضيوف 
: األم��ني العام لألمم املتح��دة أنطونيو 
غوتيري��س، ورئي��س مفوضي��ة االحتاد 
األفريقي موس��ى فكي، واألمني العام 
ملنظم��ة التعاون اإلس��المي يوس��ف 
العثيمني، واملمثل األعلى للسياس��ة 
اخلارجية واألمنية ف��ي االحتاد األوروبي 
فيدري��كا موغيريني، ورئي��س البرملان 
الس��لمي، ومبعوث  العربي مش��عل 
ش��خصي للرئي��س الروس��ي فالدميير 
األميركي  الرئي��س  ومبع��وث  بوت��ني، 
دونال��د ترام��ب، ومبع��وث للحكومة 

الفرنسية.
وكان��ت أعم��ال القم��ة العربي��ة 28، 
انطلق��ت ف��ي منطقة البح��ر امليت 
األردني��ة، امس األربع��اء، والتي تبحث 
نحو 17 بنداً تبناها وزراء خارجية الدول 
العربية بناًء على اجتماعات املندوبني 
الدائم��ني. ويش��ارك 18 م��ن الق��ادة 
ورؤس��اء الوف��ود العربية، ف��ي القمة 
احلالي��ة، فيما تغي��ب العاهل املغربي 
امللك محمد الس��ادس، ألس��باب غير 

معلنة.
وفيما بقي املقعد الس��وري ش��اغرًا، 
تصدر علم الدول��ة  املقعد، ولم ينَس 
منظمو هذا احلدث الكبير وضع قناني 
امل��اء وكل ما يل��زم عل��ى الطاولة، ما 
أسبغ على املشهد الكثير من الظالل، 
والكثير من الش��جن واألمل في أن ال 
يطول غياب س��ورية عن ش��قيقاتها، 

خاصة في مثل هذه احملافل العربية

شؤون عربية ودولية6

اجتماع القمة العربية

القمة العربية تبدأ اعمالها في األردن بحضور واسع للقادة 

الملـف العراقـي يحظـى باهتمـام كبيـر مـن العـرب 
وسـط تبريكـات باالنتصـارات المتحققـة
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بروكسل - وكاالت: 
أبلغ��ت رئيس��ة ال��وزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، س��لطات االحت��اد األوروبي 
رس��ميا بإطالق عملية خ��روج بالدها 

من هذا االحتاد.
وأفادت تقارير إعالمية من بروكس��ل 
ب��أن املن��دوب البريطاني ل��دى االحتاد 
األوروب��ي، تي��م باروو، س��لم رس��الة 
ماي لرئي��س اجمللس األوروب��ي، دونالد 

توسك.
واتخ��ذ ه��ذا اإلج��راء وفق��ا للم��ادة 
اخلمس��ني من اتفاقية لشبونة حول 
االحت��اد األوروبي، التي يعني تطبيقها 
بدء عملية مفاوضات ستستمر على 
مدى سنتني حول ش��روط "الطالق" 
بني لندن وبروكس��ل. وم��ن املتوقع أن 
تبدأ املفاوضات بهذا الش��أن في أيار 

املقبل.

وي��دور احلدي��ث ع��ن تطبي��ق امل��ادة 
املذكورة للمرة األولى في تاريخ االحتاد 

األوروبي على مدى 60 عاما.
وكانت رئيس��ة الوزراء البريطانية قد 
وقعت الليلة املاضية رسالة رسمية 
تتضمن مذك��رة حول خروج بريطانيا 

من االحتاد األوروبي.
وق��ال توس��ك في وق��ت س��ابق إنه 
س��يعلن خالل 48 ساعة، بعد تلقيه 

رس��الة رئيس��ة ال��وزراء البريطانية، 
عن اس��تراتيجية خروج بريطانيا من 

االحتاد.
م��ن   51.9% أن  إل��ى  اإلش��ارة  جت��در 
ف��ي  ش��اركوا  الذي��ن  البريطاني��ني 
اس��تفتاء 23 حزي��ران 2016 ، صوتوا 
لصال��ح خ��روج بالده��م م��ن االحتاد 
عارض��وا   48,1% مقاب��ل  األوروب��ي، 

اخلروج.

باريس – وكاالت
وع��د اميانويل ماك��رون، مرش��ح تيار 
الوس��ط ف��ي االنتخابات الرئاس��ية 
الفرنس��ية، باالس��تعانة ب��� »وجوه 
جديدة« على أساس الكفاءة واخلبرة، 
وحكوم��ة نصف وزرائها من النس��اء 

حال انتخابه رئيسا.
وقال وزير االقتصاد الس��ابق في عهد 
الرئيس االش��تراكي احلالي فرانس��وا 

أوالند، والذي شكل في العام املاضي 
حركة سياس��ية جديدة تسمى )إلى 
األمام(، إن نصف وزرائه سوف يكونون 

من النساء.
وأضاف أنه س��يختار رئيس��ا للوزراء 
عل��ى أس��اس الكف��اءة واخلب��رة، وأن 
عددا كبيرا من الوزراء س��يكونون من 

اجملتمع املدني.
وقال ماكرون إن��ه واثق من أن حركته 

السياس��ية س��تحصل على أغلبية 
برملانية ف��ي االنتخابات التش��ريعية 
املق��ررة في حزي��ران املقب��ل، أي بعد 
شهر من اجلولة الثانية احلاسمة من 

انتخابات الرئاسة.
وإذا فاز حزب آخر بأغلبية في اجلمعية 
الوطني��ة )البرمل��ان(، س��يتعني على 
ماكرون عمليا قبول مرشحه لرئاسة 
ال��وزراء، م��ا يح��د بش��كل كبير من 

قدرته على تنفيذ وعوده.
يذكر أن اس��تطالعات ال��رأي األخيرة 
واملرش��حة  ماك��رون  أن  أظه��رت 
لوب��ان  ماري��ن  املتطرف��ة  اليميني��ة 
سوف يحصالن على أصوات متقاربة 
ف��ي اجلولة األولى م��ن التصويت في 
نيس��ان املقبل، إال أن ماكرون سيفوز 
على لوبان بف��ارق كبير في انتخابات 

اإلعادة احلاسمة يوم السابع من أيار.

لندن تبلغ بروكسل رسميًا بخروجها من االتحاد األوروبي

ماكرون يعد بوزراء نصفهم نساء حال انتخابه رئيسا لفرنسا
دمشق - أ ب ف:

مت التوص��ل ام��س االول الثالث��اء الى 
اتفاق ألخالء اربع بلدات محاصرة منذ 
أكثر من عامني في سوريا، بحسب ما 

أفاد املرصد السوري حلقوق االنسان.
وأوضح املرصد انه سيسمح لسكان 
الزبداني وماضيا احملاصرتني من قوات 
النظ��ام ف��ي ري��ف دمش��ق باخلروج 
منهم��ا، ف��ي مقاب��ل إجالء س��كان 

للنظام  املواليت��ني  وكفري��ا  الفوعة 
واحملاصرت��ني من فصائ��ل مقاتلة في 

محافظة ادلب )شمال غرب(.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن 
ان��ه مت التوصل الى االتفاق مببادرة من 
ايران احلليف الرئيسي لسوريا وقطر 
الت��ي تدعم املعارضة. واش��ار الى ان 
اجلهاديني في شمال غرب ادلب وقعوا 

االتفاق.

وق��ال عب��د الرحم��ن ان »عملي��ات 
االج��الء لن تبدأ قبل 4 نيس��ان. كما 
ب��دأ تطبيق وق��ف الطالق الن��ار هذا 
ام��س االربع��اء »، مش��يرا الى هدوء 

على االرض.
وكانت االمم املتحدة نددت مرارا بعدم 
وصول املس��اعدات الى هذه املناطق، 
وح��ذرت في ش��باط م��ن ان نحو 60 

الف شخص في وضع خطير.

اتفاق إلجالء سكان اربع بلدات محاصرة في سوريا

باريس – أ ب ف
أك��دت الفدرالي��ة الدولي��ة حلقوق 
5 مؤسس��ات مالي��ة  أن  اإلنس��ان 
فرنسية متول االستيطان اإلسرائيلي 
في األراضي الفلسطينية عن طريق 
مش��اركتها في مصارف وشركات 

إسرائيلية تعمل في املستوطنات.
وقالت الفدرالية، امس األربعاء، في 
تقرير بعنوان: »الصالت اخلطيرة بني 
واالس��تيطان  الفرنس��ية  املصارف 
اإلس��رائيلي«، إن مصارف »بي إن بي 
باريبا« و«سوسيتيه جنرال« و«بي بي 

سى إيه« وشركة »أكسا« للتأمني، 
»املس��تمر«  دعمه��ا  خ��الل  وم��ن 
للمصارف والش��ركات اإلسرائيلية 
العاملة في املستوطنات، »تساهم 
بصورة مباش��رة في دميومة وتطور« 

هذه املستوطنات.
وأوض��ح التقري��ر، الذي ش��ارك في 
إعداده أيضا كل من »رابطة حقوق 
العامة  و«الكونفدرالية  اإلنس��ان« 
للعمل«، أن ه��ذه اجملموعات املالية 
الفرنسية الضخمة تدير »شراكات 
مالي��ة« أو »متتل��ك أس��هما« ف��ي 

»أداة  إس��رائيلية تش��كل  مصارف 
أساسية في سياسة االستيطان« 
عن طري��ق »متويل البن��اء« في هذه 

املستوطنات.
املؤسس��ات  ه��ذه  أن  وأض��اف 
الفرنسية لديها عالقات مع شركات 
إس��رائيلية »توف��ر خدم��ات حيوية 
لدميومة وتطور املس��توطنات« مثل 
»بن��اء مس��اكن أو مصان��ع أو م��د 
ش��بكات هات��ف وإنترن��ت أو حتى 

تطوير معدات املراقبة«.
إلى ذل��ك، أعربت ماري��ز ارتيجيلون، 

نائب��ة رئيس��ة الفدرالي��ة الدولية 
حلق��وق اإلنس��ان، ف��ي التقرير، عن 
املؤسس��ات  ه��ذه  ألن  أس��فها 
الفرنس��ية اخلمس »تس��عى خلف 
الرب��ح أيا تك��ن النتيج��ة«، وقالت: 
»من احملزن« أن تضع هذه املؤسسات 
نفس��ها »ف��ي هكذا وض��ع ظالم، 
فقط م��ن أجل كس��ب القليل من 

املال«.
واجملتم��ع  املتح��دة  األمم  وتعتب��ر 
الدول��ي االس��تيطان ف��ي األراضي 

الفلسطينية غير شرعي.

خمسة بنوك فرنسية تسهم في تمويل االستيطان اإلسرائيلي

واشنطن - رويترز:
قال البيت األبيض امس االول الثالثاء 
إن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 

بالبيت األبيض في 3 نيسان.
وأض��اف البي��ت األبي��ض ف��ي بي��ان 
هزمي��ة  كيفي��ة  س��يبحثان  أنهم��ا 
تنظيم داعش وجهود حتقيق السالم 

واالستقرار باملنطقة. 

ترامب يستقبل السيسي االثنين المقبل



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

دع��ا رئيس صن��دوق النق��د الدولي 
الى العراق بضرورة جتميد التوظيف 
إل��ى حني تطوي��ر اإلدارة في العراق، 
مبيناً ان ارتفاع نسبة املوظفني في 
اخلدمة املدنية كان وس��يلة إلرضاء 
البع��ض وتوظيفهم من دون النظر 

إلى الكفاءة.
وفي اجتم��اع ُعقد في بغداد، بحث 
ممثلون ع��ن القطاع اخلاص العراقي 
مع وفد من صن��دوق النقد الدولي 
موافق��ة األخي��ر على تق��دمي قرض 
املس��تحقات  لتس��ديد  للع��راق، 
واجملهزي��ن  للمقاول��ني  املتأخ��رة 
والفالح��ني العراقي��ني، م��ن جانب 
احلكومة وسبل حل هذه املشكلة 
نظ��راً إل��ى أهميتها في اس��تقرار 

االقتصاد. 
الصن��دوق  بعث��ة  رئي��س  وس��أل 
إل��ى العراق كريس��تيان ج��وز، عن 
االحتماالت التي تزيد إيرادات الدولة 
ومنه��ا تفعيل الضرائب املباش��رة 
وغير املباشرة ومنها تلك املفروضة 

على املنتجات غير النفطية«. 
ولف��ت إل��ى أن الرس��وم اجلمركية 
»كانت تتراوح ب��ني 5 و10 في املئة، 
وهي ليس��ت الطريقة الصحيحة 
التي جتمع فيها اإليرادات اجلمركية«. 
وأكد ض��رورة »تغيير هذه الطريقة 

لتصل الى 30 في املئة«. 
وقال إن »أسرع املكاسب واإليرادات 
تأتي م��ن تنظيم وح��دة املكلفية 
الضريبي��ة، وه��ذه حتق��ق إي��رادات 
كبي��رة حيث تفرض على ش��ريحة 

التجار الكبار«.
ودعا جوز إلى »جتميد التوظيف إلى 
حني تطوير اإلدارة، ألن ارتفاع نسبة 
املوظف��ني في اخلدم��ة املدنية كان 

وسيلة إلرضاء البعض وتوظيفهم 
من دون النظر إلى الكفاءة، وسيؤدي 
هذا النظام إل��ى حدوث عجز خالل 

السنوات العشر املقبلة«. 
وش��دد على »أهمي��ة اقتصار دعم 
احلص��ة التموينية عل��ى الفقراء«، 
فيم��ا وص��ف »بيئ��ة األعم��ال في 
الع��راق بأنه��ا »أكث��ر تعقي��داً من 
الدول األخرى، وهي متباطئة بسبب 
فقدان األمن وعدم كفاية الكهرباء 

وعدم جباية مستحقاتها«.

ولم يغف��ل جوز »ضع��ف القطاع 
املصرفي وأهمية تعزيز األعمال من 
خالل هيكلة مصرف��ي »الرافدين« 
وفت��ح  احلكومي��ني،  و»الرش��يد« 
املصارف  أم��ام  واس��عة  مس��احة 
اخلاص��ة م��ع ض��رورة تق��ومي نقاط 
الضعف ووضع األسس الصحيحة 
ملكافحة تبييض األم��وال، إذ ميكن 
اللجوء إلى هيئة النزاهة ومنظمات 
متخصصة مثل مؤسسة التمويل 

الدولية«.

اجملتمعون بحثوا ف��ي النقاط التي 
تس��اهم ف��ي االرتق��اء باالقتص��اد 
إبراهيم  وأوضح اخلبير االقتص��ادي 
خ��الل  مداخل��ة  ف��ي  البغ��دادي 
االجتم��اع، أن الع��راق »ب��دأ جباية 
التعرف��ة اجلمركية التي تضاعفت 
مواردها في بعض املنافذ اجلمركية 
إل��ى أكث��ر م��ن 30 ضعف��اً، فيم��ا 
ارتفعت جباية الكهرباء 20 ضعفاً، 
كم��ا أحال��ت وزارة الكهرباء جباية 
أج��ور الطاق��ة الكهربائي��ة عل��ى 

ش��ركات مبوج��ب عقود اس��تثمار، 
وبدأت تظهر النتائج اإليجابية«.

املقاول��ني  احت��اد  رئي��س  وطال��ب 
العراقيني علي س��نافي، في حديث 
نقلته »احلي��اة« الدولية، ب� »إطالق 
املس��تحقات املتأخ��رة للمعامالت 

التي دققها ديوان الرقابة املالية«. 
ولفت إل��ى أن احتاد املقاولني »يضم 
٣٤ أل��ف مق��اول، وج��زء كبي��ر من 
مرحل��ة  ف��ي  يح��دث  معاناته��م 
التحاس��ب الضريب��ي، ألن مبال��غ 

االستقطاع الضريبي محجوزة لدى 
احملافظات، وتطال��ب دوائر الضريبة 

بها إلجناز التحاسب الضريبي«. 
لبنى  االقتصادية  الباحث��ة  وأكدت 
الش��مري، أهمي��ة »اإلس��راع ف��ي 
تنفي��ذ اإلصالحات ألثره��ا الواضح 
في االقتصاد ودعمه��ا فرص تعزيز 

البنى التحتية«. 
القط��اع  »إص��الح  أن  واعتب��رت 
املصرفي بوابة لدخول االستثمارات 

املتنوعة الى العراق«.

طالب برفع نسبة الضرائب إلى 30 %

»النقد الدولي« يدعو إلى تجميد التوظيف في العراق 

في اجتماع عقد 
في بغداد، بحث 
ممثلون عن 
القطاع الخاص 
العراقي مع وفد 
من صندوق النقد 
الدولي موافقة 
األخير على تقديم 
قرض للعراق

من اجتماع ممثلون عن القطاع اخلاص العراقي مع وفد من صندوق النقد الدولي

لندن ـ رويترز:
صعد الذه��ب أمس األربعاء حي��ث عزز الغموض 
ال��ذي يكتن��ف محادث��ات االنفص��ال البريطاني 
والسياس��ات  الفرنس��ية  الرئاس��ة  وانتخاب��ات 
االقتصادي��ة للرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب 
اإلقب��ال على ش��راء األصول التي متث��ل مالذا آمنا 

وبددت أثر ارتفاع الدوالر.
وزاد الذه��ب في املعامالت الفوري��ة 0.1 باملئة إلى 

1252.35 دوالر لألوقية )األونصة(.
وانخفض املع��دن األصفر في العق��ود األمريكية 

اآلجلة 0.3 باملئة إلى 1252 دوالرا لألوقية.
وس��تقدم رئيس��ة الوزراء البريطاني��ة تيريزا ماي 
أوراق انفصال بريطانيا عن االحتاد األوروبي رس��ميا 
ي��وم األربعاء مما يلقي اململكة املتحدة في اجملهول 
ويدش��ن ملفاوضات تس��تمر لس��نوات ويكتنفها 
الضبابي��ة ومتث��ل اختبارا لصالبة االحت��اد األوروبي 

وقدرته على البقاء.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى انخفض البالديوم 
0.3 باملئة إل��ى 790.47 دوالر لألوقية بعدما المس 
أعلى مس��توى في عامني عن��د 815.40 دوالر يوم 

اجلمعة.
وتراجع��ت الفض��ة 0.1 باملئ��ة إل��ى 18.14 دوالر 
لألوقية. ووصلت الفضة في اجللس��ة الس��ابقة 
إل��ى 18.24 دوالر لألوقية وهو أعلى مس��توى منذ 

الثاني من آذار.

لندن ـ رويترز:
س��جل اجلنيه االس��ترليني أعلى مس��توى خالل 
اجللس��ة أمس األربعاء في تعامالت متقلبة بينما 
هبطت أسهم الشركات البريطانية بعدما قالت 
رئيس��ة الوزراء تيريزا ماي ورئي��س اجمللس األوروبي 
دونالد توس��ك إن بريطانيا دشنت رسميا عملية 

انفصالها عن االحتاد.
وجاء في خطاب ماي لتوس��ك أن عل��ى بريطانيا 
واالحتاد األوروبي العمل س��ويا للحد من املعوقات 
وتوفير أكبر قدر ممكن من الوضوح وأن الش��راكة 

اخلاصة والعميقة تصب في مصلحة اجلانبني.
وبع��د أن س��جل االس��ترليني أدنى مس��توى في 
ثماني��ة أي��ام ف��ي وقت س��ابق من اجللس��ة عند 
1.2377 دوالر قف��ز إل��ى 1.2478 دوالر بعد أن تأكد 
إرس��ال اخلطاب ارتفاعا من نحو 1.2448 دوالر من 
قبل لتس��جل العملة البريطانية زيادة نس��بتها 

0.2 باملئة عن اإلغالق السابق.

مفاوضات االنفصال 
البريطاني ترفع الذهب

اإلسترليني يرتفع 
واألسهم تهبط 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف النائب االول حملافظ ذي 
قار عادل الدخيلي، امس االربعاء، 
عن قرب االعالن الرسمي الفتتاح 

شركة نفط ذي قار، مشيرا الى 
ان افتتاح الش��ركة سيس��هم 
ف��ي تطوي��ر القط��اع النفطي 

واالقتصادي للمحافظة.

وقال الدخيلي في بيان صحافي، 
إن "ذي ق��ار تترق��ب زي��ارة وزي��ر 
النفط الفتتاح ش��ركة نفط ذي 
متوقعا  رس��مية"،  بص��ورة  قار 

االي��ام  خ��الل  عنه��ا  "االع��الن 
القريبة املقبلة".

ان "جمي��ع  الدخيل��ي  واض��اف 
االستعدادات املتعلقة باملالكات 

التحتي��ة  والبن��ى  والهيكلي��ة 
الش��ركة  بافتت��اح  اخلاص��ة 
واج��راءات ف��ك ارتباطه��ا م��ع 
ق��د  اجلن��وب  نف��ط  ش��ركة 

اكتمل��ت"، مبين��ا ان "افتت��اح 
ش��ركة نفط ذي قار سيس��هم 
ف��ي تطوي��ر القط��اع النفطي 

واالقتصادي للمحافظة ".

ذي قار: أيام على افتتاح شركة نفط المحافظة



فضاءات 8

بدأت رحلتي مع الكتاب بأول رواية 
اجنبي��ة وقع��ت بني ي��دي. كانت 
ترجم��ة جتارية ملخص��ة للكاتب 
الروس��ي تيودور دوستويفس��كي 
وكانت هدية  والعق��اب«  »اجلرمية 
قدمها ل��ي مدرس اللغة العربية، 
في املرحلة املتوس��طة عام 1955 
تشجيًعا لي عن مساهمة رائدة في 
املدرسية،  احلائطية  النشرة  حترير 
آن��ذاك، وعل��ى ض��وء »فان��وس« 
الصفح��ات  التهم��ت  منزل��ي 
الت��ي زادت على املائت��ني في ليلة 
واح��دة، وأتذك��ر انه��ا س��يطرت 
على مش��اعري واستدرجتني إلى 
عواملها املثي��رة. كنت أرجتف حتت 
هواج��س متضارب��ة م��ن الذع��ر 
األه��وال  أتاب��ع  وأن��ا  والش��فقة 
النفس��ية لراس��كولينوف، بطل 

القصة، الذي قتل س��يدة موسرة 
»مرابي��ة« بتأثي��ر نزع��ة جامحة 
لتحقي��ق التف��وق الذات��ي عل��ى 
اآلخر، وأحس��ب أن ثمة إس��قاطاً 
دف��ع بدواخلي الذاتي��ة إلى االحتاد 
بالعوالم القامتة للرواية، مما كنت 
أعانيه من احلرمان والسخط، ورمبا 
احلس��د، حي��ال أولئك املوس��رين 
الذين يحيون خ��ارج عوالم القاع، 

ويتمتعون بالنعم والبهجات.
والعقاب«  »اجلرمي��ة  ق��راءة  أعدت 
مرات ومرات، كنت أحمل الكتاب 
مع��ي إل��ى كل م��كان. أفتحه ال 
عل��ى التعي��ني. من أي��ة صفحة. 
ث��م أغي��ب ف��ي مروي��ات البطل 
املتخبط في التباساته وعذاباته، 
وأحت��اور م��ع معارف��ه م��ن عائلة 
مارمي��ادوف، وأدخل ف��ي جداالت 

الطيب��ة  »س��ونيا«  جارت��ه  م��ع 
بوجوب العمل على مساعدة هذا 
الش��اب الذي يتجه إلى االنتحار. 
كن��ت، أنا نفس��ي، محتاج��اً إلى 
مس��اعدة لكي أشفى من عارض 
راس��كولينوف، وقد استرش��دت، 
فج��أة إل��ى »األي��ام« كت��اب طه 
حس��ني الش��هير لينقذن��ي من 
عالم دوستويفسكي الكابوسي، 
وش��رعت أتنق��ل م��ع »البط��ل« 
الذي  الكفي��ف،  الطفل  اجلدي��د، 
يخ��وض معرك��ة غي��ر متكافئة 
لين��ال م��ا حرمت��ه احلي��اة، النور، 
فيحص��ل علي��ه، أو يحصل على 
كن��زه الثم��ني املتمث��ل باملعرفة 
والتأمل والتمرد، فكنت أمتثل طه 
حس��ني في خطواته الشاقة، وإن 

لم أكن كفيفا..

ف��ي اجلامعة، ف��ي قس��م اللغة 
العربية، وبعد عقدين من السنني، 
من زم��ن لقائي ب�«األي��ام« طلب 
منا أستاذنا، األديب الناقد الراحل 
الدكت��ور عل��ي عباس عل��وان، أن 
نكتب عن »األيام«..  هل هو جنس 
م��ن أجن��اس الرواي��ة، أم من أدب 
املذك��رات؟ وفوجئ حني ناقش��ته 
باس��تفاضة في فص��ول الكتاب 
الثاثة وتقصيات الكاتب في عالم 
»البطل« وذهبت إل��ى أن »األيام« 
رواية تتهجى حياة كاتبها وجتاربه 
من زوايا مختلفة، أو هي بناء روائي 
للس��يرة، االس��لوب الش��ائع في 
كتابة املذكرات وأتذكر أني بقيت 
لس��نوات أحاذر الدخول في عالم 
تأليف الكتب وفي بالي كتاب طه 
حس��ني، من حيث متانة أسلوبه 

ودقة بنائه وشجاعة األفكار التي 
يطرحها، في هذا الكتاب والكتب 

األخرى.
وف��ي مثل هذه االي��ام قبل عامني 
كن��ت على موعد مع حفل توقيع 
كتابي الس��ابع »ناظ��م الزهاوي.. 
رج��ل الدول��ة واإلص��اح«، ولهذا 
الكت��اب قص��ة أخ��رى، فلم يكن 
صاحب الس��يرة ال��ذي توفي قبل 
أربع��ة عقود قد ت��رك أثرا يتحدث 
في��ه عن نفس��ه، س��وى مقاالت 
وترجمات كتبها في مقتبل حياته، 
وانقطع عن عالم الكتابة عقدين 
من السنني، فكان علي أن أتقصى 
كنوز جتربته، كرجل دولة وإصاح، 
لدى أشخاص جايلوه وعملوا معه، 
وكان��وا يقيمون ف��ي  دول كثيرة، 
وامتد بي األمر ألربع سنوات، كنت 

ألتقط فيه��ا املعلومات من أفواه 
الشهود املس��نني الذين يتذكرون 
صاحبهم بصعوب��ة الفتة.. وكان 
ثمة مكت��ب يطل على  هايدبارك 
لندن ومقهى في بيروت وفيلا في 
اإلمارات وش��قة في األردن ومنازل 
في بغداد واربيل مسارح للقاءاتي 
بأولئ��ك الش��هود الذي��ن روي��ت 
عنهم سيرة رجل دولة ما احوجنا 
الى مس��ؤول يعاق��ب موظفاً من 
موظفيه مع ان اواصر السياس��ة 
واملواقف تربطهما وكان يقول له: 
ال م��كان لاعتبارات السياس��ية 
عندم��ا يتعلق االم��ر باملوقف من 
الوظيف��ة واملس��ؤولية، كما كان 
املس��ؤول  الزهاوي  ناظ��م  يق��ول 
للموظف الصغير آن��ذاك الفريد 

سمعان.  

كتابان وثالثهما.. في السيرة الذاتية  

كنت، أنا نفسي، 
محتاجًا إلى مساعدة 

لكي أشفى من عارض 
راسكولينوف، وقد 
استرشدت، فجأة 

إلى »األيام« كتاب 
طه حسين الشهير 
لينقذني من عالم 
دوستويفسكي 

الكابوسي

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم

رأي

حل األزمة
بالمصالحة! 

رأي آخر

دائم��اً يج��ري التأكي��د، عن��د احلدي��ث ع��ن املصاحل��ة 
الوطني��ة، على ض��رورة اعتماد مس��ارين لطّي صفحة 
االحتقان��ات واملواجهات االجتماعية والسياس��ية بني 
العراقيني)جماع��ات وأف��راداً( وهم��ا، اوال، عق��د مؤمت��ر 
مس��بوق بلقاءات موس��عة واجتماعات ومشاورات بني 
ممثلي الفئات السياسية والدينية والعشائرية لتقريب 
وجهات النظر املتنافرة حيال شكل وهوية وإداء النظام 
السياس��ي، وثانياً، اجراء وتكييف وتعديل التش��ريعات 
الدس��تورية والقوان��ني املعلنة الس��تيعاب الش��كاوى 
واخمل��اوف والتظلم��ات اخملتلفة املس��َجلة ف��ي حافظة 

السنوات العشر املاضيات.
  االش��كالية االولى تتمثل في التقليل من شأن املسار 
الثال��ث، االهم، واملوص��ول مبعاجلة إنع��دام ثقة املايني 
العراقية بس��امة الني��ات  املعلن��ة، إذْ يتطلب تعبئة 
مجتمعية اس��تباقية خليار املصاحلة، بوصفه��ا املَْعَبر 
الى دولة املواطنة والس��لم االهلي، وذلك عبر شبكات 
االع��ام واملنتدي��ات ودور العل��م والتعلي��م واملس��اجد 
والوحدات العس��كرية والهيئات واجلمعيات الثقافية، 
وقب��ل هذا في داخل االحزاب واملكون��ات والطوائف، في 
حمل��ة منهجية منظمة تنأى عن الش��عارات واخلُطب 
واالهابات واالعتبارات السياسية والفئوية والشخصية، 
وتفتح البصائر والعقول على االعتراضات والتحفظات 
واخلصومات، وتش��جع على صياغة االفكار والتعامات 
التي متهد الى املصاحلة الناجزة، ومبا يساعد على تبديد 
الص��ورة الس��ابقة، االس��تهاكية، ملؤمت��رات املصاحلة 

الباذخة، والعقيمة.
  اما االش��كالية الثانية، فهي االكث��ر تعقيًدا، وتتصل 
بطبيعة وشكل وأحوال التحول السياسي االجتماعي 
ال��ذي يخضع لتجاذبات واعمال عن��ف واضطراب الرؤى 
ولم يس��تقر حتى اآلن على مس��ار واضح، وبخاصة ما 
تعل��ق منه باجلانب االمن��ي حيث تخ��وض الدولة حربا 
ش��املة ضد العصيان االرهابي املس��لح الذي يبس��ط 
س��لطته االجرامي��ة على اراض شاس��عة م��ن الباد، 
والس��ؤال التفصيلي هنا: كي��ف ميكن حتقيق املصاحلة 
قب��ل ان تُه��زم عصابات داع��ش وتهدأ اص��وات املدافع 
والتفجيرات واعمال القتل اليومي��ة؟ آخذاً باالعتبار ان 
املصاحل��ة لم تتحقق في جنوب افريقيا قبل ان يتم قبر 
نظام االبارثيد، ولم تتحقق في تش��يلي قبل اس��قاط 
فاش��ية بينوش��يت، اوفي االرجنتني قب��ل االنتقال الى 
االس��تقرار اجملتمعي بع��د س��قوط دكتاتورية خورخي 
فيديا ، وحتى املصاحلة اللبنانية وجدت ارضية لها بعد 
ان س��كتت مداف��ع احلرب االهلية غ��داة اتفاق الطائف 

العام 1989
 بعد هذا، ثمة تشوهات سياسية رافقت وترافق الدعوة 
ال��ى املصاحلة من بينها القول ب��أن اخلصومة اجملتمعية 
ف��ي الع��راق )الطائفي��ة والفئوي��ة( ولدت بع��د العام 
2003 لك��ن احلقيق��ة ان عه��د التغيي��ر ورث عن نظام 
صدام حس��ني ملفاً زاخراً بسياسات التنكيل والتمييز 
واثارة الكراهية واخملاوف بني الس��كان، وزادته، وكرسته، 
الطريقة الت��ي اعتمدها االحتال في لبننة الس��لطة 
)احملاصصة( فيما اس��هم اخلطاب )والسلوك(  الطائفي 
لاح��زاب املتنفذة، ف��ي ترويج مفاهيم مشوش��ة عن 
املصاحل��ة الوطنية، فه��ي مرة مصاحلة م��ع البعثيني، 
واخرى مصاحلة بني العش��ائر العراقية، وثالثة مصاحلة 
بني الش��يعة والس��نة، ورابعة مصاحلة م��ع معارضي 
احلكومة املقيمني في الدول اجملاورة وخامس��ة مصاحلة 
بني عراقيي الداخل وعراقيي اخلارج، وسادس��ة مصاحلة 
م��ع اجلماعات التي حتمل الس��اح، وكله��ا انتهت الى 
والئم وشبهات الرشوة والدعاية االنتخابية، على الرغم 
من العبارات والش��عارات والتعهدات التي خرجت بها.. 

والصور التذكارية التي تداولتها الكاميرات

تعن��ي االزم��ة ع��دم الق��درة عل��ى الوصول ال��ى حّل 
بخصوص قضية بني طرفني او أكثر.

وهنالك اكثر من قضية داخلية في االزمة السياسية 
العراقية: الشراكة احلكومية، النفط والغاز، املادة 140 
من الدس��تور، اتفاقي��ة اربيل، الفس��اد املالي واالداري، 
مثل��ث العاقة بني حكومات الع��راق وتركيا واالقليم، 

واملناصب احلكومية الشاغرة.
وهنال��ك عوام��ل خارجي��ة صانعة لألزم��ة أو تذكيها 
تتمثل ف��ي احملاور االقليمية. فلدى العراق ثاثة ملفات 
خطيرة مع ايران: احلقول النفطية املشتركة »مجنون، 
اب��و غ��رب، الفك��ه، ب��زركان، نف��ط خانه« وترس��يم 
احلدود، وش��ّحة املياه بتحويل معظم روافد دجلة الى 

أراضيها.
ويكفي العراق مش��كلتان مع تركي��ا: املياه وكركوك. 
وكا الدولتني تتعامان مع��ه كما لو انه تابع لهما او 

انه با سيادة، او في طريق تقسيمه الى دويات.
وما يجعل األزمة مستعصية، عدم وجود آليات حلّلها. 
فمجلس الوزراء يفتقر ال��ى نظام داخلي واضح يحدد 
أداء الس��لطة التنفيذي��ة، ويضب��ط عم��ل احلكومة. 
والتقاطع��ات والتضارب��ات ف��ي الصاحي��ات داخ��ل 
احلكومة ذاتها، وبينها والبرملان، تعّد احد اهم اس��باب 
ع��دم التوافق��ات. ووجود م��واد في الدس��تور يصفها 
قانونيون بأنها »حّمالة اوجه«، بينها منح رئيس الوزراء 
صاحي��ات في غياب قوانني تضب��ط تلك الصاحيات 
وأخرى كبيرة متّكنه من االنفراد بالس��لطة، فضا عن 
وج��ود اجت��اه يدعو الى تركيز الس��لطة ف��ي احلكومة 
االحتادي��ة، وآخ��ر يدعو ال��ى منح احملافظ��ات واالقاليم 
اس��تقالية تعط��ي صاحي��ات واس��عة حلكوم��ات 

احملافظات.
ان هذا الّكم املعقد من القضايا الشائكة واملتشابكة 
يفضي الى ثاث حقائق س��يكولوجية: خلق تش��وش 
فك��ري لدى متخ��ذ القرار يضطره ال��ى التركيز فقط 
عل��ى القضايا الت��ي فيها خط��ر علي��ه، تعميق روح 
الش��ك في اآلخر بني الفرق��اء في بارانويا سياس��ية، 
وتقوي��ة االنتماءات والوالءات لألحزاب والعش��ائر ودول 
خارجية »جوازات س��فر اجنبية لدى سياسيني« على 

حساب االنتماء للمواطنة والوالء للوطن.
هذه احلقائق السيكولوجية ال ينفرد بها السياسيون 
العراقيون، بل تنطبق على الطبيعة البش��رية. مبعنى 
ان أي سياس��ي ف��ي واق��ع فوضى فكرية وسياس��ية 
كه��ذه س��يعيش اخلبرة ذاته��ا، واالخت��اف يكون في 

طريقة التعامل معها.
ولألسف فأن سيكولوجيا االزمة حتّكمت بالسياسيني 
العراقي��ني أكثر من قدرتهم عل��ى التحّكم بها، ولك 
ان ت��رى كي��ف فع��ل دافع االنفع��ال بهم ال��ى اطاق 
التصريحات املتناقضة عبر وسائل االعام، وتركيزهم 
على مس��ائل اخلاف، واس��تعمالهم آلية »االسقاط« 
بتنزي��ه النف��س والتمت��ع بالنوايا الصادق��ة، وحتميل 
الطرف اآلخر كّل اخلطايا، مع انهم جميعاً شركاء في 
صنع م��ا حصل للناس من فواج��ع وما حصل للوطن 
من خراب.وهذا يفضي، بحتمية س��يكولوجية اخرى، 
الى ان التفكير يعتاد على استحضار اخلافات مبا يزيد 
املس��افة التفاهمية بعدا،وبرمجة العق��ل على آلية 
»العناد العصابي« باالصرار على البقاء باملواقف، فيما 
يتطلب حّل االزمة مرون��ة التحّرك التي لم حتصل مع 
انها أخذت اكثر من وقتها، ألن السياسي من هذا النوع 
ال يتزحزح عن مواقف��ه اال حني يتهدده خطر يطيحه، 
فيما السياس��يون العراقيون أمنوه... فالشعب جّرب 
حظه في تظاهرات شباط واستكان، والظهر مسنود 

الى أكبر قوة في العالم.. 
* د. قاسم حسني صالح 

سايكولوجية
األزمة  
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ش��تم رجل من اخلوارج االمام علي بن ابي 
طالب )ع(فهّم اصحاب��ه مبعاقبته، فقال 
له��م: َمْه.. إمنا س��ب بس��ب، أو عفو عن 

ذنب.
*نهج البالغة

..............................................
/شروط احملارب 

 روي عن احد االنبياء قوله:
/ال يغزوَّن معي من بنى بناء لم يكمله.

/وال رجل تزوج امرأة لم يدخل بها.
/وال رجل زرع زرعاً لم يحصده.

*مستطرف هادي العلوي.
..............................................

النزوح 
وأبي قال مرة. 

الذي ما له وطن 
ماله في الثرى ضريح. 

ونهاني عن السفر  
*/محمود درويش 

..............................................
ذريعة الثورة 

 ف��ي اواخر تش��رين االول من ع��ام 1779 
حدثت مشاجرة بني شخصني قرب مقبرة 
الش��يخ عمر، فلما سمع اهل امليدان بها 
اتخذوه��ا ذريع��ة الع��ان الث��ورة، وأخذوا 
يصرخون عالياً بانه��م ال يريدون )الوالي( 

حسن باشا«.
*علي الوردي- حملات- اجلزء االول

 ..............................................

/الفوهرر يلوم  
»البكاء والعويل وصوتنا الذي يزلزل األرض 
و آهاتنا التي تدوي في األفق ونيراننا التي 
أقس��منا أن تص��ل الع��دو ال أرى أيا منها 
في مجتمعنا. ملاذا نق��ول وال نفعل؟ ملاذا 

نفعل ما ال نقوِل؟«.
*هتلر- كفاحي

..............................................

 كل شيء سّيئاً 
»ما ه��و مضلِل في ما يتعل��ق باخلاصية 
اجلمالي��ة لبع��ض األعم��ال ه��و أن منط 
وجوده��ا الس��يء يختل��ف ع��ن النمط 

التقليدي للوجود السيء«. 
*نيكللوالس غوميز دافيللال- حواٍش على 

نص ضمني
..............................................

/ثورات عمياء  
»أم��ا اإلس��تقرار الظاه��ري، أو املؤق��ت، 
في بل��دان العال��م الثالث فل��ن يقدر له 
أن يس��تمر. ال يعن��ي ذل��ك أن األنظم��ة 
واألوضاع القائمة س��وف تنهار وستقوم 
على انقاضه��ا أنظمة وأوض��اع جديدة. 
ان ه��ذا التفس��ير امليكانيكي غي��ر وارد، 
فاملرحل��ة املقبل��ة ، خاصة ف��ي املنطقة 

العربي��ة ، س��تكون م��ن أب��رز س��ماتها 
»الثورات العمياء« 

*عبدالرحمن منيف- العقل اوال.. العقل 
دائما.

..............................................
عنف.. لكن  

/«خي��ار اس��تعمال العن��ف مهما كانت 
حس��ناته يعكس بوضوح أمراً واحًدا وهو 

»أن اللجوء إلى وضع الثقة في أس��اليب 
العن��ف إمن��ا يعني اس��تعمال أس��لوب 
للنضال يتميز الطغاة دائما بالتفوق فيه 
.تتميز األنظمة الدكتاتورية باستعدادها 
الس��تخدام العن��ف الذي تس��تطيع به 
س��حق احلركات الدميقراطية مهما طال 

الزمن ». 
*جللني شللارب- مللن الدكتاتوريللة الللى 

الدميقراطية 
..............................................

/سأخون وطني 
»حتدث��ت إل��ى الفاح��ني كف��اح. وإل��ى 
العم��ال كعام��ل. وإل��ى التج��ار كتاجر. 
وإلى اليمينيني كيميني. وإلى اليساريني 
كيس��اري. وإل��ى املزايدين كمزاي��د. وإلى 
املعتدلني كمعتدل. وإلى العجائز كعجوز. 
وإلى األطف��ال كطفل ... وقل��ت لهم أن 
اتفاق ش��ولتز مثله مثل اتفاقيات كامب 
ديفيد واتفاق س��يناء وكل االتفاقات متت 

من وراء ظهوركم«
محمد املاغوط- سأخون وطني

نازحو الموصل.. حلقة اخرى في سجل النزوحات 
العراقية الكارثية ألربعة عقود عجاف

تاريخ الساالت هو تاريخ الهجرات 
اجلماعية للشعوب، متليها اسباب 
كثيرة تتصل باحلروب والفيضانات 
والقح��ط  اجلف��اف  ودورات 
االستئصال،  واعمال  واالجتياحات 

اما النزوح فيش��ار فيه، غالباً، الى 
القهر واالضطرار حتت ظروف قاهرة 
تلوذ خالها اجلماعات باماكن آمنة 
وتعان��ي م��ن التهدي��دات واجملاعة 
وقسوة الطبيعة، وشاء العراقيون 

ان يس��جلوا ف��ي غض��ون اقل من 
اربع��ة عقود اربع��ة نزوحات بدأت 
في احلرب مع ايران وشملت جميع 
اجملتمع  ووقف  الس��كان،  ش��رائح 
الدولي وجيران العراق عاجزين عن 

النازحني واستقبالهم، بل  حماية 
ان دوال اتخذت اجراءات ال إنسانية 
ضد النازح��ني العراقي��ني الفارين 
م��ن كوابي��س احل��رب والتنكي��ل 

اجلماعي. 

بين الهجرة والنزوح

من بطون الكتب

عبد الرحمن منيفابن خلدونهتلرهادي العلويمحمد املاغوط
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اإلعالم السعودي يجدد تغطياته لمساعي العراق في رفع الحظر

الوطني يوّدع التصفيات المونديالية.. ومطالبات بإقالة اتحاد الكرة والمالك التدريبي
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

بغداد ـ الصباح الجديد:

بع��د تودي��ع منتخبن��ا الوطني بكرة 
الق��دم، اث��ر خس��ارته أول أمس امام 
الس��عودية بهدف من دون رد، وجتمد 
رصي��ده عند حاجز النقط��ة الرابعة 
ف��ي التصفي��ات االس��يوية املؤهلة 
ال��ى مونديال روس��يا، فق��د ارتفعت 
املطالبات بحدة إلقالة املالك التدريبي 
بقيادة راضي شنيش��ل ورفاقه، فيما 
حمل��ت مواقع التواص��ل االجتماعي 
»الفيس��بوك« وغيره��ا، احت��اد الكرة 
وغي��اب التخطي��ط واالفتق��ار ال��ى 
الصيغة االحترافية الوضع احلالي وما 
وصلت إليه الكرة العراقية من تراجع 
واضح واالبتعاد عن دائرة املنافسة في 
اجملموعة الثانية.. وسيلعب منتخبنا 
مباريات��ه املتبقية يوم 31 حزيان امام 

الياب��ان في قطر، ويواج��ه تايالند في 
بانكوك 31 آب ويستقبل اإلمارات في 

5 أيلول املقبل.
هذا واقتربت الس��عودية، من التأهل 
ملوندي��ال روس��يا 2018، بع��د غياب، 
بالف��وز )1-0( عل��ى الع��راق في جدة، 
مس��اء أول أمس.. وغابت السعودية، 
عن آخر نس��ختني لكأس العالم في 
جنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، 
برغ��م تأهله��ا أرب��ع م��رات متتالية 
من��ذ 1994.وبرغ��م الف��وز، تراجعت 
ف��ي  الثان��ي،  للمرك��ز  الس��عودية 
اجملموعة الثانية، بف��ارق األهداف عن 
الياب��ان، التي س��حقت تايالند )0-4(، 
ولكل منهما 16 نقطة، في حني ظل 
العراق في املرك��ز اخلامس، ب�4 نقاط 

من 7 مباريات.
وحتتل أس��تراليا، املرك��ز الثالث، ب�13 
نقط��ة، تليها اإلم��ارات، ب���9 نقاط، 

واحدة.وتتبقى  بنقطة  تايالند  وأخيرا 
3 جوالت على نهاية املرحلة النهائية 
م��ن التصفي��ات اآلس��يوية املؤهلة 
للبطولة التي تضيفها روسيا العام 

املقبل.
كل  م��ن  منتخب��ني  أول  ويتأه��ل 
مجموعة للنهائيات مباشرة، ويلعب 
صاحب��ا املرك��ز الثالث مًع��ا، ويتأهل 
الفائز منهما ملواجهة صاحب املركز 
الراب��ع بتصفيات أميركا الش��مالية 
والوسطى والكاريبي »الكونكاكاف« 

على بطاقة إضافية.
وأح��رز يحيى الش��هري، ه��دف بالده 
الوحي��د بتس��ديدة رائعة م��ن خارج 
منطق��ة اجل��زاء )53( ليعوض فرصة 
أنقذها أحم��د إبراهيم مدافع العراق 
)33( م��ن عل��ى خ��ط املرم��ى بعد أن 

سددها الشهري من مدى قريب.
ويع��د الهدف ال��ذي س��جله يحيى 

الشهري، في شباك منتخب العراق، 
وقاد به املنتخب السعودي، لفوز غاٍل 
ف��ي التصفي��ات اآلس��يوية املؤهلة 
ملوندي��ال روس��يا 2018، ه��و األغلى 
في تاريخ مش��اركاته م��ع املنتخب.. 
ل يحي��ى هدفه الس��ادس مع  وس��جَّ
األخضر، حيث س��بق له تس��جيل 5 
أهداف مع املنتخب، في املباريات التي 
خاضها معه حت��ى اآلن، وبلغ عددها 

46 مباراة.
وهدف الش��هري، هو الهدف رقم 28 
الس��عودي،  املنتخب  الذي يس��جله 
تاري��خ  خ��الل  الع��راق،  مرم��ى  ف��ي 
الذي  الش��هري،  مواجهاتهم��ا.وكان 
ول��د ف��ي ف��ي 26 حزي��ران 1990 في 
الدمام، بدأ مش��واره مع نادي االتفاق، 
قبل أن ينتق��ل إلى النصر، مقابل 48 
مليون ريال سعودي، في أكبر صفقة 
ف��ي تاري��خ كرة الق��دم الس��عودية.

وش��ارك الش��هري، مع جمي��ع فئات 
املنتخب السعودي )ناشئني، وشباب، 

واملنتخب األول(.
كان أول ظه��ور له مع املنتخب األول، 
في املب��اراة الودية الت��ي جمعت بني 
األخضر، واملنتخب التونس��ي، في 14 
تشرين أول 2009، وشارك في خليجي 

20، وخليجي 21 مع املنتخب.
يذك��ر أن املنتخب الس��عودي، يحتل 
ص��دارة اجملموعة الثاني��ة بتصفيات 
املوندي��ال ب�16 نقطة، متس��اويًا مع 
الياب��ان، ومبتع��ًدا ب��� 3 نق��اط، عن 
أس��تراليا ثالث الترتيب، و7 نقاط عن 

اإلمارات، صاحبة املركز الرابع.
من جانب اخر، اعاد االعالم السعودي 
ي��وم ام��س األول تغطي��ة مس��اعي 
الع��راق الت��ي تقودها وزارة الش��باب 
املف��روض  احلظ��ر  لرف��ع  والرياض��ة 
عل��ى املالع��ب العراقية بش��يء من 

التفصيل والتاكي��د على دعم ملف 
العراق عبر اش��ارات كثيرة ملسؤولني 
س��عوديني ترجم��ت الى حف��اوة في 
االس��تقبال لوفد منتخبن��ا الوطني 

املتواجد هناك.
 ونقلت صحيفة املدينة الس��عودية 
تفاصي��ل الزيارة التي ق��ام بها الوفد 
العراق��ي ال��ى البحرين برئاس��ة وزير 
الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان 
وما اثم��رت عنه من تفاع��ل ايجابي 
البحريني��ة  الرياضي��ة  للمؤسس��ة 
بجميع شخوصها يتقدمهم الشيخ 
س��لمان بن ابراهيم ال خليفة رئيس 
االحتاد االسيوي بكرة القدم الذي عبر 
عن دعمه الت��ام للمطالب العراقية 
برف��ع احلظ��ر الدولي املف��روض على 
إقام��ة املباري��ات الدولية ف��ي العراق 
مش��يراً إل��ى أن اإلحتاد الق��اري يولي 
ه��ذه القضية كل اإلهتم��ام ويعمل 

باس��تمرار على التنس��يق مع اإلحتاد 
الدولي من أجل التوصل حلل دائم في 
املستقبل القريب وهذه املطالب تنال 
دعم واهتم��ام العال��م العربي الذي 
تقدمت به مؤسسات رسمية عربية 
كثي��رة معربة عن قناعته��ا وضرورة 
اس��ناد امللف العراقي ومنها اململكة 
العربية السعودية. وتزينت صحيفة 
ع��كاظ الس��عودية بص��ورة العل��م 
العراقي حتت عنوان المع ) اهال بعراق 
العروب��ة ( نقل تعليق��ات كثيرة متثل 
الش��ارع الس��عودي مزدان��ة بعبارات 
الترحيب واالخ��وة املطالبة بالوقوف 
م��ع العراق ال��ذي ميثل حج��ر الزاوية 
في العال��م العربي وله مواقفه التي 
يفخر بها العرب في كل مكان.. كما 
نقلت مواقع اخبارية وقنوات فضائية 
تغطيات خاص��ة وفواصل مهمة من 

تاريخ االجنازات الرياضية العراقية.

10
»اآلسيوي« يرسل مندوبا لمتابعة إمكانية تضييـف المبـاريـات في مالعـب العراق
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واسط تحرز بطولة منتخبات 
محافظات العراق بالقوة 
البدنية لفئة الناشئين والشباب

12
أختتام بطولة العراق الدولية بالشطرنج وسط إشادة بالضيافة والتنظيم
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الشباب 
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عبدالحسين 

عبطان، رئيس 
االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم، 
الشيخ سلمان 

بن إبراهيم، 
في العاصمة 

البحرينية 
المنامة.وبحث 
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إبراهيم ملف 

رفع الحظر 
عن المالعب 

العراقية 
في ضوء 

االستعدادات 
التي تقوم 
بها الوزارة 

ومساعيها 
الطموحة في 
إنجاز المشاريع 

االستراتيجة 
واالهتمام 

بالبنى التحتية

بين الحكم 
صاحب أحمد 
في حديثه لـ 

)إعالم المركز 
الوطني(، 

ان زياته 
الى المركز 

الوطني تأتي 
تضامنا مع 
الموهوبين 

واطالعًا على 
واقع العمل، 
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األثقال، حيث 
يسهم هذا 

في تعزيز ثقة 
الرباع الصغير 

بقدراته 
بوقت مبكر 

في انطالقته 
مع رياضته 

المفضلة

الملف 10

بغداد ـ الصباح الجديد:

ق��ال االحتاد اآلس��يوي لك��رة القدم إن 
رئيس��ه الش��يخ س��لمان بن إبراهيم 
آل خليف��ة سيرس��ل مندوب��ا للعراق 
لاط��اع على م��ا يحتاج��ه لتضييف 
املباريات الدولية مع زيادة املطالب برفع 

احلظر عن املاعب العراقية.
وذك��ر موق��ع االحت��اد اآلس��يوي لك��رة 
القدم عل��ى اإلنترنت أن زي��ارة مندوب 
الش��يخ س��لمان للعراق تأت��ي متهيدا 
»لتوفير وسائل املساعدة املمكنة من 
االحتاد للجانب العراقي«.وأبدى الشيخ 
سلمان ارتياحه لنتائج زيارة جلنة تابعة 
لاحت��اد الدول��ي )الفيف��ا( إل��ى العراق 
الش��هر املاض��ي لاط��اع عل��ى مدى 
جاهزية ماعب��ه لتضيي��ف  املباريات 
الدولي��ة.. وم��ن املق��رر أن ترف��ع ه��ذه 
اللجنة تقريرا للفيفا الذي من املنتظر 
أن يصدر قرارا خال اجتماعه السنوي 

في البحرين في آيار املقبل.
والرياض��ة،  الش��باب  وزي��ر  والتق��ى 
عبداحلس��ن عبط��ان، رئي��س االحت��اد 
اآلس��يوي لكرة القدم، الشيخ سلمان 
ب��ن إبراهيم، في العاصم��ة البحرينية 
املنامة.وبحث عبطان م��ع بن إبراهيم 
ملف رفع احلظر ع��ن املاعب العراقية 
ف��ي ض��وء االس��تعدادات الت��ي تقوم 
بها الوزارة ومس��اعيها الطموحة في 
إجناز املشاريع االس��تراتيجة واالهتمام 

بالبنى التحتية.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية 
أنه ملس انطباعا إيجابيا من جلنة االحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا«، التي زارات 
ماع��ب املدينة الرياضي��ة في البصرة 
وملع��ب كرباء الدول��ي وملعب أربيل، 
واطلع��ت عل��ى حجم اجله��د املبذول 

ال��ذي سيس��هم ف��ي تعزي��ز مطالب 
العراق املشروعة في اللعب على أرضه 

وبن جمهوره.
وأضاف »رافقُت اللجنة من كرباء إلى 
النجف بسيارتي اخلاصة، وكانت األمور 
كله��ا ميس��رة ونح��ن نس��تحق رفع 
لرؤية  احلظ��ر، وجماهيرنا متعطش��ة 
املنتخبات العربية واآلسيوية والعاملية 

واألندية وهي تتبارى في ماعبنا«.
واك��د وزي��ر الش��باب والرياض��ة عبد 
احلس��ن عبط��ان ان رف��ع احلظ��ر عن 
املاع��ب الرياضية اس��تحقاق عراقي، 
وان الوزارة افتتحت العديد من املاعب 
التي تلب��ي مطالب العراق املش��روعة 
ف��ي اقامة املباري��ات عل��ى ارضه وبن 

جماهيره.
وبن عبطان بعد وصوله الى العاصمة 
البحريني��ة املنامة، ان الوف��د العراقي 
ال��ذي يض��م رئي��س اللجن��ة االوملبية 
الوطنية العراقية رعد حمودي ورئيس 
االحتاد العراقي لكرة القدم عبد اخلالق 
مس��عود، قابل رئيس االحتاد االس��يوي 
لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم 
ملناقش��ة رف��ع احلظ��ر ع��ن املاع��ب 

العراقية.
وكان في استقبال عبد احلسن عبطان 
في املنام��ة، وزي��ر الش��باب والرياضة 
البحرين��ي هش��ام بن محم��د اجلودر، 
ضمن مساعيه لرفع احلظر عن املاعب 

العراقية.
م��ن جانبه، ق��ال ب��ن إبراهي��م »تقرير 
اللجنة كان إيجابيا، ولدينا ش��عور أن 
املرحلة املقبلة ستش��هد مباريات في 
العراق، ف��ي ضوء ما تضمن��ه التقرير 
من جوانب تصب في مس��اعيها لرفع 
احلظ��ر«.. وتأل��ف الوف��د العراق��ي من 
رئي��س اللجن��ة األوملبية رع��د حمودي 

ورئيس احتاد الكرة عبداخلالق مسعود.

 بغداد ـ الصباح الجديد:

أشاد مدرب رفع األثقال في املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية، محمود موسى 
ه��ادي، بإمكان��ات اجلي��ل اجلدي��د ال��ذي 
يتدرب ف��ي قاع��ة املركز، وي��ؤدي وحدات 
تدريبية منتظمة بواقع 4 ايام اس��بوعيا 
صب��اح اجلمعة والس��بت وعص��ر االثنن 
واألربعاء بحسب جدول التدريبات اخلاص 
باملوهوب��ن. مبيناً: ان التدريبات تش��هد 
حرص��اً عل��ى حض��ور الرباع��ن الذين مت 
اختيارهم بعد تدريب��ات واختبارات، فتم 
االبقاء على 30 رباعاً ممن يرى فيهم املاك 
التدريب��ي االهلية في الوص��ول الى ابعد 

املديات في عالم رياضة قهر احلديد.
وق��ال: ان مدير املركز عل��ي كاظم عيدي، 
وامل��اك التدريبي املؤلف من عمار يس��ر 
ويون��س أحم��د، يتعام��ل بإحترافية مع 
الرباع��ن الصغار، ويح��رص اجلميع على 
ايصال املعلومة لهم بالنحو البس��يط، 
فضا على تش��جيعهم ف��ي التفوق في 
اجلانب��ن الدراس��ي والرياض��ي الن هدف 
مش��روع املوهبة الرياضي��ة صناعة جيل 
جديد مؤس��س عل��ى االهلي��ة الرياضية 

والكفاءة مقرونا بالتفوق العلمي.

التدريبي��ة  وحدات��ه  يب��دأ  ان��ه  وتاب��ع: 
للموهوبن بالتمرين��ات التحفيزية التي 
تتضم��ن الرك��ض والقف��ز ث��م العقلة، 
وبعده��ا يدخ��ل الرباع الصغي��ر تدريبات 
اق��وى تتمثل في تنمي��ة املهارة باخلطف 
والنتر مع التش��جيع املتواصل في تكرار 
احملاوالت، وضرورة املواظبة على التدريبات 

من اجل النجاح.
واضاف: املوهوب يحتاج بصورة دائمة الى 
منافس��ات، وتنظيم املهرجانات يسهم 
في دعم وجن��اح العمل التدريبي ومعرفة 
م��دى ق��درات املدرب��ن ف��ي اكش��اقات 
اجلدي��دة ومتابع��ة تقدم العم��ل وتطور 
قدرات الرباعن الصغار، فطبلة املنافسة 
تكشف املعدن احلقيقي لقدرات اجلميع، 
وف��ي املهرجانات الس��ابقة التي نظمها 
املركز الوطني وش��هدت مشاركة مراكز 
البص��رة والنعمانية وبدرة فقد اس��فرت 
عن تف��وق كبي��ر لرباع��ي مرك��ز بغداد، 
فقد كان اجلمي��ع متألقاً، وبالتالي حصد 

اللقب بجدارة.
كم��ا اوض��ح امل��درب الش��اب: ان اقامة 
اختبارات على وفق النظام االوملبي بنحو 
ش��هري للموهوبن في مركز رفع االثقال 
يع��د نقطة مهم��ة جداً في اط��ار تعزيز 
ثق��ة الرباع��ن بإمكاناته��م واطاعهم 

على القانون األوملبي.
من جانب اخر، اجرى املركز الوطني لرعاية 
املوهب��ة الرياضية برف��ع االثق��ال / وزارة 
الش��باب والرياضة، اختبارات ل� 30 رباعاً 
واعداً على وفق القانون الدولي باش��راف 

احلكم صاحب أحمد.
مدي��ر املرك��ز الوطني برف��ع األثقال علي 
كاظ��م عيدي، أك��د ان االختب��ارات تقام 
ش��هرياً من��ذ أفتتاح املرك��ز الوطني من 
أج��ل تعزي��ز العمل ومعرفة م��دى تطور 

الرباعن ، حيث تش��مل االختبارات بدني 
وحركي ومهاري، منوهاً إلى ان االختبارات 
تك��ون أوملبي��ة كاس��يكية، تتمثل في 
رفعتي اخلطف والنتر والتمرينات اخلاصة 
بالقوة ممثلة بالدبني اخللفي(، مشيراً إلى 
ان حض��ور احلكم املعتم��د والفعال لدى 
احتاد اللعبة املركزي صاحب أحمد حسن، 
مينح االختبارات طابعاً متميزا، الن يعتمد 
القان��ون األوملب��ي الدولي، وه��ذه نقطة 

مهمة ترتقي مبؤهات الرباعن الصغار.
وب��ن احلكم صاح��ب أحمد ف��ي حديثه 
ل��� ) إعام املرك��ز الوطن��ي(، ان زياته الى 
املركز الوطني تأتي تضامنا مع املوهوبن 
واطاعاً على واق��ع العمل، منوها إلى ان 
االختبارات التي اشرف عليها، اقيمت وفقاً 
لقانون االحت��اد الدولي برفع األثقال، حيث 
يسهم هذا في تعزيز ثقة الرباع الصغير 
بقدراته بوق��ت مبكر ف��ي انطاقته مع 
رياضته املفضلة، مبيناً انه وجد مؤهات 
فنية كبيرة لدى الرباعن وهم سيكونون 
خير مع��ن ملنتخبات العراق الوطنية في 
املستقبل القريب، بفضل ما ميكلونه من 
مؤهات فني��ة جيدة تصاع��دت وتيرتها 
باالع��داد الصحي��ح والتركي��ز واختي��ار 
املاكات التدريبية املتميزة في العمل مع 

هؤالء الواعدين.

بن إبراهيم: المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحًا كبيرًا

»اآلسيوي« يرسل مندوبا لمتابعة إمكانية 
تضييـف المبـاريـات في مالعـب العراق

المركز الوطني برفع األثقال يجري أختبارات على وفق القانون األولمبي

محمود موسى: المنافسات المتواصلة 
تسهم في اكتشاف األبطال 

بين عبطان بعد وصوله الى العاصمة البحرينية المنامة، ان 
الوفد العراقي الذي يضم رئيس اللجنة االولمبية الوطنية 
العراقية رعد حمودي ورئيس االتحاد العراقي لكرة القدم 

عبد الخالق مسعود، قابل رئيس االتحاد االسيوي لكرة القدم 
الشيخ سلمان بن إبراهيم لمناقشة رفع الحظر عن المالعب 

العراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال امن س��ر جلنة الكولف، وصفي الكناني، ان رئيس االحتاد اآلسيوي واحمليط 
الهادي للعبة، األس��ترالي ديفيد سيري، وجه دعوة الى رئيس اللجنة االوملبية 
الوطنية العراقية الكابنت رعد حمودي وجلنة الكولف بزيارة أس��تراليا ش��هر 
تش��رين األول املقبل وحضور منافسات آسيا، وبن الكناني ان الدعوة تاتي في 

اطار دعم رياضة العراق من اجلانب األسترالي.
واوض��ح ان الدعوة، تتضمن العديد م��ن النقاط املهمة املتمثلة في فتح افاق 
التعاون مع اجلانب االس��ترالي والعمل على اقامة معس��كر تدريبي ملنتخبنا 
الوطني يس��بق منافس��ات الق��ارة التي س��تقام في نيوزلن��دا للمدة من 23 
ولغاية 27 تشرين األول املقبل. وبن ان االحتاد الدولي للكولف اصدر في موقعه 
الرسمي، ان العراق اصبح عضواً دائماً في االحتاد الدولي برقم 148 ، وهذا يعد 
خطوة مهمة في مس��يرة جلنة الكولف حديثة العهد التي قطعت اشواطا 
ًمتقدمة نحو األمام.. كما اش��ار الى ان الع��راق تلقى دعوة من نظيره املاليزي 
للمشاركة في بطولة مازدا الدولية للسيدات التي ستقام شهر أيار، كاشفاً 
ع��ن اتصاالت مع العبة عراقية مقيم��ة في دولة اإلمارات العربية املتحدة من 

اجل الدفاع عن الوان املنتخب في منافسات البطولة.
وب��ن ان جلنة الكولف، تس��عى الى تعزيز التعاون مع االحت��ادات العربية ايضا،ً 
فق��د توجه لي��ث البرنوطي مدير العاقات اخلارجية في جلن��ة الكولف، بزيارة 
البحرين من اجل تنس��يق العمل والسعي لتنظيم معسكر تدريبي ملنتخبنا 
الوطني الذي سيشترك في البطولة العربية بنسختها رقم 37 التي ستقام 
في املنامة شهر تشرين أول املقبل، اذ مت االتفاق على تضييف البحرين ملنتخبنا 
الوطني في معس��كر يسبق املنافس��ات، كما تعهد اجلانب البحريني بدعم 
جلنة الكولف العراقية وذلك باقامة دورات للمدربن واحلكام لتعزيز املستويات 
املش��اركن وتزويدهم باخر تعديات القانون اخل��اص بالتدريب والتحكيم في 

رياضة الكولف.

بغداد ـ إعالم المركز الوطني:
ضمن أنشطة املركز الوطني لرعاية املوهبة الرياضية بكرة اليد، زار املدرب 
عبد الوهاب محمود، فروع املركز في محافظات البصرة وميسان وواسط، 
وب��ن ان مواه��ب البصرة تتدرب في قاعة النش��اط الرياضي والكش��في 
التاب��ع ملديرية تربية احملافظة مبنطقة اجلمهورية، مبينا ان مدير النش��اط 
الرياضي والكش��في س��عد مزهر شوش��ي يبدي تعاونا ًكبيراً في تهيئة 
افض��ل االج��واء امام تدريب��ات املوهوبن الذي��ن يقودهم امل��اك التدريبي 

املؤلف من علي حنون ومخلص عبد العباس وحازم علي.
واوض��ح ان مركز مواهب البصرة يض��م العبن لفئات 2000 ولغاية 2004 
ميلكون مهارات فنية جيدة يتدربون يوميا من الس��اعة 2 � 4 عصراً ماعدا 
اجلمعة والسبت، ومن بن الاعبن بطولة متر و90 سم أو أكثر وهذا شيء 
ايجابي بالنسبة لاعبي كرة اليد، فيما لديهم 7 العبن يستخدمون اليد 

اليسرى وهذه نقطة مهمة يتطلبها القائمن على كرة اليد.
فيما، اشار الى ان تدريبات مواهب ميسان التي يشرف على تدريبها حيدر 
عب��ود وإيه��اب إبراهيم وميثم عبد محم��د، تتواصل ايض��ا مبتابعة مدير 
املراك��ز التخصصية في احملافظة مهدي صال��ح خيطان، والتدريبات تقام 
في الس��اعة 2 � 5 عصرا في ملعب منتدى ش��باب احلسن بارضية تارتان 

متواضعة واليام االسبوع ما عدا يومي اجلمعة والسبت ايضا.
واشار الى ان تدريبات مواهب واسط تقام في قاعة الشهيد ميثم حبيب 
باشراف املدربن عاء عبد احلسن وجاسم محمد ويوسف محمد وتضم 
العباً من مواليد 2000 بطولة متر و90 سم، و5 العبن يستخدمون الذراع 

األسر في اللعب.

دعوة العراق لحضور 
منافسات آسيا بالكولف 

جولة تفقدية لمراكز البصرة 
وميسان وواسط بكرة اليد 
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العواصم ـ وكاالت:

واصل املنتخب اإلس��باني لكرة القدم، 
التصفي��ات  ف��ي  قوت��ه  اس��تجماع 
األوروبية املؤهلة ملونديال روسيا 2018؛ 
استعدادًا ملوقعة احلس��م املرتقبة مع 
نظيره اإليطالي في أيلول املقبل، وجاء 
الفوز الكبير )4-1( باجلولة اخلامسة من 
مباريات اجملموعة السابعة بالتصفيات، 
ليمنحه مزي��ًدا من التف��اؤل والهدوء،  
ضم��ن االس��تعداد ملواجه��ة إيطالي��ا 
الصعبة.. وبرغم اس��تمرار التصفيات، 
حتى أواخ��ر العام، ف��إن نتائج منتخب 
إس��بانيا، واألرقام الت��ي يحققها تبدو 
أمرًا مهًما للغاية في مس��يرة الفريق، 
لتدعيم معنوياته وزيادة التماسك بني 
صفوفه حت��ت قيادة لوبيتيجي، انتظارا 

للقاء احلسم.
ومنذ أن تولى لوبيتيجي، تدريب الفريق 
خلف��ا لفيس��نتي دل بوس��كي، عقب 
اخلروج املبك��ر من ثمن نهائ��ي بطولة 
كأس األمم األوروبية املاضية »يورو 2016« 
بفرنس��ا، خاض الفريق، 7 مباريات، لم 
يخس��ر أي منها.وخالل ه��ذه املباريات 
السبع، سجل املاتادور 23 هدًفا، واهتزت 

شباكه بهدفني فقط.
ومع ف��وز إيطالي��ا، على ألباني��ا )0-2( 
ف��ي نفس اجلولة، اش��تعل الصراع بني 
الفريق��ني، على الص��دارة، نظرًا لتأهل 
املتص��در فقط في كل م��ن اجملموعات 
التس��ع بالتصفي��ات، إل��ى النهائيات 
 8 أفض��ل  يخ��وض  فيم��ا  مباش��رة، 
منتخب��ات، تنهي التصفيات في املركز 

الثاني، ملحًقا فاصالً على 4 بطاقات.
ويتص��در املنتخب اإلس��باني، اجملموعة 
الس��ابعة، ب�13 نقطة بف��ارق األهداف 
فق��ط، أمام نظي��ره اإليطال��ي، بعد 4 
انتصارات ل��كل منهما، فيم��ا انتهت 

مباراة الذهاب بينهما بالتعادل.
وتشير جميع املؤش��رات، إلى أن مباراة 
الفريق��ني، املقررة بإس��بانيا في الثاني 
م��ن أيل��ول املقب��ل، س��تكون موقعة 
احلس��م على بطاقة التأهل املباش��رة 

من هذه اجملموعة إلى النهائيات.
وأش��اد لوبيتيجي، بعد مب��اراة األمس، 
ب��األداء اجلماعي اإليجابي م��ن الفريق، 
موضًح��ا أن ه��ذا األداء اجلماعي يزيده 
سعادة.. وأوضحت حسابات املشجعني 
على موقع »تويتر«، أن أكثر من 5 ماليني 
مشجع إس��باني، تابعوا مباراة األمس 
على شاشات التلفزيون، لتكون املباراة 
هي احلدث األكثر متابعة على شاشات 
التلفزيون في إس��بانيا مساء السبت.. 
وفي املقابل، لم تش��هد املدرجات على 
إس��تاد »ال مولين��ون« ف��ي خيخ��ون، 
نفس القدر من االهتمام باملباراة، حيث 
اقتصر عدد املش��جعني عل��ى 20 ألف 
مش��جع، فيما تبلغ سعة املدرجات 31 

ألف مقعد.

وبغ��ض النظ��ر ع��ن االختالف��ات ف��ي 
أس��لوب اللع��ب ب��ني لوبيتيج��ي، ودل 
بوس��كي، وعدم وض��وح الرؤي��ة فيما 
يتعل��ق بطريق��ة التعامل م��ع املباراة 
احلاس��مة أمام اآلزوري ، يبدو واضًحا أن 

لوبيتيجي اكتسب ثقة العبيه.
كما أن��ه رد بقوة على الش��كوك حول 
قدرت��ه على قي��ادة ه��ذه اجملموعة من 
الالعبني في ه��ذه الفترة التي مير فيها 
الفريق مبرحلة إع��ادة بناء بعد اإلخفاق 
في موندي��ال 2014 بالبرازي��ل، واخلروج 
املبك��ر من ي��ورو 2016.وس��جل دييجو 
كوس��تا، 4 أه��داف للفري��ق، في عهد 
لوبيتيجي، كما واصل ديفيد س��يلفا، 
تألقه في صفوف املنتخب اإلس��باني، 
وحظ��ي تياجو ألكانت��ارا بتواجد فعال 

في خط وسط الفريق.
كما وجد العبون، مثل فيكتور فيتولو، 
مهاجم أش��بيلية، وإيس��كو جنم ريال 
مدريد، طريقهم إلى التألق مع الفريق.

وقال إيسكو، الذي لعب بديالً في مباراة 
األمس، وس��جل اله��دف الرابع للفريق 
ف��ي الدقيق��ة 88: »فريقن��ا متكام��ل 
ومت��زن للغاية. وأش��عر بالس��عادة ملا 
تس��ير إلي��ه األمور في مش��وار الفريق 
ألكانت��ارا،  تياج��و  بالتصفيات«.وق��ال 
أحد أفض��ل الالعبني في مباراة األمس: 
»عندما تلعب وس��ط ه��ؤالء الالعبني 
املتميزي��ن، يس��ير كل ش��يء بش��كل 

طبيعي«.
من جانب اخر، قلل املهاجم كريستيانو 
رونال��دو من الهدفني الذين س��جلهما 
ليقود منتخ��ب بالده البرتغ��ال، للفوز 
عل��ى اجمل��ر بثالثي��ة نظيف��ة، مس��اء 
الس��بت، عل��ى ملعب »الن��ور«، ضمن 
اجلولة اخلامس��ة للمجموع��ة الثانية 
بالتصفي��ات األوروبي��ة املؤهلة لكأس 

العالم 2018 بروسيا.
وأكد رونالدو، الذي يتصدر قائمة هدافي 
أمم أوروبا وله 9 أه��داف، أن األهم هو أن 
الفريق كان »جيدا« وأنهم سيواصلون 
القت��ال من أجل حجزا مقعدا لهم في 
املونديال.وق��ال رونال��دو، في تصريحات 
متلف��زة عق��ب املب��اراة »أعل��م ع��دد 
األه��داف الت��ي س��جلتها ولك��ن هذا 
لي��س األهم. األهم هو أننا فزنا. الفريق 
كان جي��دا وس��نواصل القتال من أجل 

الذهاب للمونديال«.
وأشار مهاجم ريال مدريد اإلسباني إلى 
أن املنتخب يؤدي دوره جيدا خالل مشوار 
التصفيات ويحتل املركز الثاني برصيد 
12 نقط��ة ويبتع��د ب��� 3 نق��اط خلف 
سويسرا، مذكرا أن تأهلهم للمونديال 
يعتمد على الالعبني أنفس��هم، حيث 

سيخوضوه بصفتهم بطل أوروبا.
وس��تلعب البرتغ��ال مب��اراة ودية أمام 
الس��ويد بجزيرة ماديرا، التي متثل عودة 
الالعب ملس��قط رأس��ه للم��رة األولى 

بقميص املنتخب.. وقال في هذا الصدد 
»س��يكون أم��را جمي��ال بعد س��نوات 
طويلة دون الذه��اب ملاديرا. من اجليد أن 
يستقبل س��كان ماديرا املنتخب. نحن 
سعداء بهذا األمر، املنتخب يقوم بعمل 

جيد، وماديرا تستحق هذا األمر«.
البرتغال��ي،  النج��م  واص��ل  كم��ا، 
كريستيانو رونالدو، تألقه على الصعيد 
الدول��ي مع منتخب بالده وس��اهم في 
حتقيق انتصار املنتخب على اجملر ضمن 
تصفيات كأس العالم. وسجل رونالدو 
هدف��ني في املب��اراة الت��ي انتهت بفوز 
بثالثي��ة نظيفة..  البرتغالي  املنتخ��ب 
وأصبح رصيد كريس��تيانو رونالدو بعد 
الهدفني 70 هدفا في مسيرته الدولية 
مع املنتخب البرتغال��ي ُمعززاً صدارته 

لقائمة الهدافني في بالده تاريخياً.
وحق��ق رونالدو رقماً ممي��زاً على صعيد 
املنتخب��ات األوروبية حي��ث بات الالعب 
الثاني ف��ي تاريخ املنتخب��ات األوروبية 
يس��جل 70 هدفا دوليا أو أكثر وله في 
ذات الوقت ما يصل ل� 100 مباراة دولية 
أو أكث��ر. . وفي اجململ فإن كريس��تيانو 
رونال��دو هو رابع أفضل هداف في تاريخ 
املنتخبات األوروبية بعد بوشكاش )84(، 

كونش��يش )75( وميرس��والف 
كلوزه )71(.

مهاج��م  واس��تقبل 
ري��ال مدري��د، البرتغال��ي 

كريس��تيانو رونال��دو، مجموع��ات من 
األطف��ال يعانون من أم��راض مختلفة 
مزمنة في منطقة كاس��كايس، خالل 

معسكر منتخب بالده لكرة القدم.
وأش��ار بيان صادر عن االحتاد البرتغالي، 
إلى أن كريستيانو استقبل في الفندق 
ال��ذي يق��ام في��ه معس��كر منتخ��ب 
مؤسس��تني  م��ن  أطف��اال  البرتغ��ال، 
برتغاليتني.ومتك��ن األطفال من احلديث 
وتبادل الضحك مع كريس��تيانو، حيث 
أك��د جمي��ع األطف��ال أنه��م يكن��ون 

االعجاب له.
كم��ا اس��تقبل النج��م امللقب 
ب� »ال��دون« رج��ال عمره 90 
عام��ا مع��روف باس��م 
»عراب رونالدو« نظرا 
أكب��ر  أح��د  ألن��ه 
املهاجم  عشاق 

البرتغالي.

لندن ـ وكاالت:

وج��د املهاج��م الفرنس��ي الش��اب 
كيلي��ان مبابي مهاجم نادي موناكو 
الفرنس��ي نفس��ه فجأة ف��ي قلب 
اهتمامات كب��رى األندي��ة األوروبية 
الراغبة في كسب خدماته في اقرب 
فرص��ة ممكنة، وهو ما جعل اس��مه 
يفرض نفسه على مختلف وسائل 
اإلعالم العاملية، التي رشحته ليكون 
الصفق��ة األكث��ر س��خونة خ��الل 
امليركاتو الصيفي املقبل بالنظر إلى 

العروض املغرية التي أعلن عنها.
وتألق مبابي بش��كل الفت مع نادي 
موناك��و عل��ى الصعيدي��ن احملل��ي 
والق��اري، بعدما ق��اد الفريق إلعتالء 
صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، فيما 
كان له الدور الكبير في بلوغ النادي 
لل��دور الرب��ع النهائ��ي ف��ي بطولة 
دوري أبطال أوروب��ا وجتاوز عقبة نادي 
مانشس��تر س��يتي اإلنكلي��زي في 

الدور الثمن النهائي .
وبصم مبابي على موسم مميز جعله 
محط أنظار عدة أندية أوروبية تريده 
مهاجًما في صفوفها بعدما وقفت 
عل��ى املهارات الفني��ة العالية التي 
يتمتع بها وهو ال يزال في سن ال� 18 

عاماً من عمره.
وبحسب صحيفة » آس« اإلسبانية، 

فإن نادي ريال مدريد مهتم بالتعاقد 
مع »الفتي الذهب��ي اجلديد« ، حيث 
يراه مسؤولو »النادي امللكي« مبثابة 
نس��خة مكررة م��ن هداف��ه احلالي 
كريس��تيانو  البرتغال��ي  املهاج��م 
رونالدو، مؤكدة الصحيفة ذاتها بأن 
استعداد  »املرينغي« على  مسؤولي 
لدف��ع 110 ماليني ي��ورو خلزينة نادي 
اإلم��ارة الفرنس��ية، لفس��خ عقده 
مع��ه من أج��ل االنتقال إل��ى قلعة 

»السانتياغو بيرنابيو«.
في املقاب��ل، أكدت مجل��ة »فرانس 
فوتبول« الفرنسية صحة ما ذهبت 
إلي��ه صحيف��ة »آس« اإلس��بانية ، 
عندما كش��فت بأن فلورنتينو بيريز 
رئي��س نادي ري��ال مدريد، ق��د تواجد 
مبدينة موناكو الفرنس��ية ليس من 
اجل التنزه بل للحديث عن إمكانية 
إمتام الصفقة التي س��تكون األغلى 

في تاريخ »النادي امللكي«.
ه��ذا وحت��رك القطريون م��الك نادي 
باريس سان جيرمان الفرنسي باجتاه 
اإلمارة على أمل اإلبقاء على املوهبة 
الفرنس��ية في املالع��ب احمللية، عبر 
نقل��ه إلى حديق��ة األم��راء وتفادي 

سيناريو بول بوغبا .
وبحس��ب بع��ض التقاري��ر ال��واردة 
في وس��ائل اإلعالم الفرنس��ية، فإن 
الع��رض القطري لالع��ب مبابي قد 
بلغ 80 مليون يورو، حيث ال يستبعد 

أن يضط��ر م��الك النادي الباريس��ي 
لرفع س��قف الصفق��ة للظفر بها، 
خاصة أن ناص��ر اخلليفي رئيس نادي 
باري��س س��ان جرم��ان، كان قد وعد 

اجلماهير بانتدابات قوية غداة اخلروج 
اخملزي واحمل��زن من دوري أبط��ال أوروبا 
بسداس��ية على يد نادي برش��لونة 

اإلسباني .

وم��ن إنكلت��را عبر نادي مانشس��تر 
يونايتد عن رغبته في الظفر بصفقة 
قلع��ة  إل��ى  واس��تقطابه  مباب��ي 
»أالولدترافورد« عبر تقدمي عرض مالي 
خيالي قد يفوق العرض الذي حصل 
علي��ه مواطن��ه بوغب��ا، خاص��ة أن 
مدير الفريق الفني البرتغالي جوزي 
مورينيو بص��دد البحث عن مهاجم 
م��ن الطراز الرفيع ف��ي ظل احتمال 
زالت��ان  الس��ويدي  رحي��ل كل م��ن 
ابراهيموفيتش واإلنكليزي واين روني 
عن الن��ادي، وهو ما س��يفرض على 
مس��ؤولي »الش��ياطني احلمر » رفع 
عرضه��م املالي لالع��ب ليتجاوز ال� 

100 مليون يورو.
وكان كيلي��ان مباب��ي ق��د تألق مع 
نادي موناكو فس��جل له 10 أهداف 
في آخ��ر 10 مباريات، حيث كان جنماً 
ب��ال منازع في املواجهة التي جمعت 
فريق��ه موناكو بنظيره مانشس��تر 
س��يتي إذ بادر بعدها مباشرة مدرب 
املنتخب الفرنسي ديديي ديشان إلى 
االولى لالنضمام  للمرة  اس��تدعائه 

إلى معسكر املنتخب .
اجلدي��ر ذكره أن إدارة نادي موناكو قد 
س��ارعت إلى متديد عقد الالعب في 
ش��هر يناير املنصرم وحتس��ني راتبه 
األس��بوعي برفعه إلى 85 ألف يورو 
شهرياً مع تضمني شرط جزائي في 
عقده يجبر أي نادي يرغب في ضمه 

بدفع 120 مليون يورو.
وبخط��وات واثق��ة يب��دو أن النجم 
الواع��د كلي��ان مباب��ي، جن��م ن��ادي 
موناكو الفرنسي، يسير حلفر اسمه 

ضمن جنوم الكرة العاملية. 
وش��هد لق��اء املنتخ��ب الفرنس��ي 
منتخ��ب  أم��ام  الس��بت،  مس��اء 
لوكسمبورج، إشراك مدرب الديوك 
ديشامب ملبابي في الدقيقة 68 من 
زمن املباراة بديالً لدميتري باييه. وبات 
مبابي بهذه املش��اركة أصغر العب 
يُش��ارك مع املنتخب الفرنس��ي في 
الق��رن احل��ادي والعش��رين، متفوقاً 
عل��ى كرمي بنزمي��ة وعثم��ان دميبيلي 
مواطنيه. مبابي جنم موناكو شارك 
الي��وم وهو يبلغ م��ن العمر 18 عاماً 
و95 يوم��اً، متفوق��اً على كرمي بنزمية 
ال��ذي خ��اض أول لقاء م��ع املنتخب 
الفرنس��ي بعمر 19 عاما و 99 يوما، 
وعلى دميبيلي الذي ش��ارك بعمر 19 
عاما و 109 أيام.وأثبت مبابي مؤخراً 
تألقه مع صف��وف ناديه موناكو في 
الدوري الفرنس��ي، فضالً عن التألق 
على الصعي��د األوروبي م��ع الفريق 

في دوري األبطال.
ونتيجة تألقه امللف��ت لألنظار، بات 
الالع��ب هدفاً ألكب��ر أندي��ة القارة 
العجوز على رأس��ها نادي العاصمة 
اإلس��بانية ريال مدريد املهتم بشدة 

بخدمات الالعب الواعد.

رونالدو: سنواصل القتال من أجل العبور إلى المونديال

الماتادور يستجمع ُقواه قبل موقعة الحسم مع األزوري

بعدما تألق بشكل الفت مع نادي موناكو على الصعيدين المحلي والقاري

حمى »مبابي« تجتاح األندية األوروبية الكبرى قبل »الميركاتو الصيفي«
تحرك 
القطريون 
مالك نادي 
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جيرمان 
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باتجاه اإلمارة 
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املنتخب االسباني
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الكوت ـ ضياء الصالح:

أح��رز منتخب محافظة واس��ط لقب 
بطول��ة منتخبات محافظ��ات العراق 
الناش��ئني  لفئ��ة  البدني��ة  بالق��وة 
والشباب التي اقيمت منافساتها على 
قاعة املرك��ز الوطني لرعاي��ة املوهبه 
الرياضي��ه لرف��ع االثقال التاب��ع لوزارة 

الشباب والرياضة في احملافظة.
وق��ال رئي��س االحت��اد املرك��زي للق��وة 
البدني��ة ورئي��س االحت��اد الفرع��ي في 
واسط مناضل جاسم احلسن ملراسل  
الت��ي  البطول��ة  ان  اجلدي��د  الصب��اح 
حملت اس��م مدرب املنتخب الوطني 
الراحل جاس��م علي��وي تثمينا ملنجزه 

الرياضي والت��ي اس��تمرت لثالثة ايام 
ش��هدت وبعد غياب طويل مش��اركة 
منتخب محافظ��ة نينوى بعد حتريرها 
من عصابات داعش اإلرهابية وحصوله 
عل��ى نتائ��ج متقدم��ة  ال��ى جان��ب 
مش��اركة13 محافظة م��ن خالل 75 

العبا ضمن فئتي الناشئني والشباب.
واض��اف ان البطولة الت��ي تاتي ضمن 
منهاج االحتاد املرك��زي الختيار أعضاء 
املنتخ��ب الوطن��ي ال��ذي سيش��ارك 
ف��ي بطولة اس��يا املزم��ع اقامتها في 
اندونسيا ، قد شهدت منافسات مثيرة 
بعد ان مت توفير جميع االجواء االيجابية 
اضافة الى توفير مكان منام واستراحة 
الفرق املش��اركة قرب قاعة املنافسات 
منحه��م ق��در اكب��ر م��ن االس��تقرار 
والدع��م النفس��ي ، مع تس��مية 20 

حكما احتاديا معتمدا  لالش��راف على 
ادارة ن��زاالت البطول��ة التي ش��هدت 
تطبيق قوانني وتعليمات االحتاد الدولي 
بحذافيرها لك��ي يتعود الالعبون على 

اجواء املنافسات الدولية.
واش��ار احلس��ن الى ان منافسات فئة 
الش��باب ش��هدت نتائجه��ا الفرقية 
احراز منتخب واسط املركز األول ، فيما 
حل منتخب بغداد باملركز الثاني وجاء 
البصرة ثالثا  اما نتائج فئة الناش��ئني 
فقد متك��ن ايضا منتخب واس��ط من 
احراز املرك��ز االول تاركا املرك��ز الثاني 
ملنتخب النجف االشرف فيما حل ثالثا 
منتخ��ب بابل ، وفي خت��ام البطولة مت 
توزيع الهدايا والشهادات على الفائزين 

واملشاركني.
م��ن جانبه، اش��اد مدير قس��م املركز 

الوطن��ي لرعاي��ة املوهب��ة الرياضي��ة 
بدائ��رة ش��ؤون احملافظ��ات و األقالي��م 
الكابنت بس��ام رؤوف باملس��توى الفني 
علي��ه  ظه��رت  ال��ذي  والتنظيم��ي 
بطولة االحتاد العراق��ي املركزي للقوة 
البدنية ملنتخبات عموم العراق بفئتي 
الناش��ئني و الش��باب ، وقال رؤوف في 
تصريح الع��الم املرك��ز الوطني عقب 
مشاركته في توزيع اجلوائز بني الفائزين 
ختام البطولة و تقليده عدداً من ابطال 
القوة البدنية ميداليات املراكز الثالثة 
االول��ى ف��ي فئ��ة الناش��ئني، ان دعم 
االحتادات املركزية في االلعاب كافة هو 
ج��زء من جناح عملنا في الدائرة كونها 
معني��ة باألنش��طة الرياضية اخلاصة 
مبراك��ز رعاي��ة املوهوب��ني ف��ي بغ��داد 

واحملافظات.

واسط تحرز بطولة منتخبات محافظات العراق بالقوة البدنية لفئة الناشئين والشباب 

بغداد ـ اللجنة اإلعالمية:
توج الالع��ب البلجيكي ف��ادم ماالخاتكو 
ببطولة العراق الدولية اخلامسة بالشطرجن 
، التي اختتمت منافساتها يوم األحد على 
قاعة فندق برج الس��الم ببغداد، مبشاركة 
14 دولة و55 العباً والعبًة، واستمرت زهاء 
7 ايام ، بحضور السيد امير البياتي وكيل 
وزارة االتص��االت وعدد كبير من االعالميني 
والقنوات الفضائية، ورئيس االحتاد العراقي 
للعبة والهيئة االدارية لالحتاد، وجمع كبير 
م��ن رواد اللعبة والالعبني املش��اركني في 
البطولة، التي امتالت بهم قاعة االحتفال، 
ومتكن  البلجيكي فادم من حس��م اجلولة 
االخيرة من البطول��ة بالفوز على الالعب 
االذربيجاني النور عليي��ف، جامعا8ً نقاط 
م��ن 9 ج��والت، متفوق��اً عل��ى االيران��ي 
ميرس��اد خودا ش��يناز الذي جمع 8 نقاط 
ايضاً، بع��د ان تفوق على الالعب االوزبكي 
الكس��ي بارزوف في اجلولة االخيرة ، ولكن 
االول تفوق بفارق نقاط الطاوالت،وشهدت 
البطولة منافس��ات شرسة بني الالعبني 
املشاركني فيها، نظراً لتقارب مستواهم، 
وخاصة الالعبني الذي��ن يحملون تصنيفاً 
دولياً عالي��اً، وجاء باملرك��ز الثالث الالعب  
ميراب جاجوناشفيلي من جورجيا وجمع 
)7.5) س��بعة نقاط ونص��ف النقطة، اثر 
الف��وز في اجلولة التاس��عة واالخيرة على 
منافسته الالعبة االوكرانية اولكا بابيي، 
واح��رز املرك��ز الراب��ع االذربيجان��ي الن��ور 
عليي��ف برصيد 6 نق��اط، وح��ل العراقي 
حسني علي حسني باملركز اخلامس بنفس 
الرصيد)6) نقاط، ولكن االذري تفوق بفارق 
نق��اط الط��اوالت، وجاء علي لي��ث احمد 
باملركز الس��ادس بنف��س الرصي��د ايضاً، 
وزوزك صالح س��ابعاً برصيد 6 نقاط ايضاً، 
وااليراني كيان سيد باملركز الثامن برصيد 
6 نقاط ايض��اً، وحل العراق��ي روند حامد 
عبد اهلل تاس��عاً بنف��س الرصيد، وجاءت 
االوكراني��ة اول��كا بابيي باملركز العاش��ر 

برصيد 5.5 نقطة. 
وف��ي بطول��ة اخلاط��ف التي لع��ب فيها 
الالع��ب  متك��ن  ج��والت،   9 املش��اركني 
االيراني ميرس��اد خودا شيناز الذي يحمل 
لقب اس��تاد دولي م��ن اح��راز املركز االول 
برصي��د 7.5 نقطة، وح��ل اجلورجي ميراب 
جادوناشفيلي ثانياً بنفس الرصيد، ولكن 
فارق نق��اط الط��اوالت حس��مت املوقف 
لالعب االيران��ي، وتوج االوزبكي الكس��ي 
بارسوف باملركز الثالث، برصيد 6.5 نقطة، 
وحل املصري س��امح محمد ص��ادق رابعاً 
برصيد 6.5 نقطة ايضاً، وجاءت االوكرانية 
اولكا بابيي باملركز اخلامس برصيد 6 نقاط، 
وكذلك احل��ال بالنس��بة للعراق��ي معزز 
ظاه��ر حبيب الذي جمع 6 نقاط ، وضعته 
باملركز الس��ادس، وقررت اللجنة املشرفة 
على البطولة بتوزيع اجلوائز على اصحاب 
املراكز الس��تة االول��ى ، اضافًة الى افضل 
عنص��ر نس��وي الذي ذه��ب ال��ى الالعبة 
الس��ورية منار خليل، وافضل العب شاب 
حت��ت 20 عاماً ، وحصل علي��ه ربيع صباح 

نوري من العراق.
وقال احلكم الدولي سعد محسن الكناني: 
ان وجود احلكم الع��ام االيراني كاده خليل 
ف��ي البطولة ق��د حقق مكس��با ايجابيا 
النه يعد من افضل ح��كام املنطقة وهي 
فرصة حلكامنا والعبينا لغرض االستفادة 
م��ن خبراته مبين��ا انه متي��ز باحليادية في 
عمله اذ لم تش��هد اجلوالت اية شكوى او 
اعتراض من قبل الوفود املش��اركة منوها 
انه مت التنس��يق مع احلكم العام من اجل 
رفع توصي��ات للجان العليا من اجل تقدمي 
الدع��م املعن��وي للعب��ة في الع��راق من 
خالل اقامة احدى البط��والت العربية في 

الع��راق خالل الفترة املقبلة  والس��يما ان 
االحتاد املركزي يعد م��ن االحتادات الفعالة 
ف��ي االحتاد العربي ويلع��ب دورا فنيا واداريا 
والدليل تواجد الوف��ود العربية واالجنبية 
ف��ي بطول��ة الع��راق الدولية بنس��ختها 

اخلامسة.
واض��اف الكنان��ي: ان��ه الول مرة تش��هد 
بطولة في العراق يتم فيها نقل مباش��ر 
)اون الي��ن) عبر املوق��ع االلكترون��ي الحتاد 
اللعبة من خالل اس��تخدام بوردات خاصة 
مع س��اعات رقمي��ة وبالتال��ي فاننا رغم 
الظروف الصعب��ة لكننا متكنا من حتقيق 
طف��رة نوعي��ة ف��ي رياض��ة الش��طرجن اذ 
يس��تطع اي ش��خص الدخول الى موقع 
االحت��اد ومتابعة اجل��والت والنقالت وحتى 
االس��تفادة منه��ا ف��ي تطوي��ر امكاناته 
الفني��ة مش��يرا ان ه��ذا االجناز يس��جل 
للعراق بالنسبة لدول اجلوار التي لم تطبق 
هذه التكنولوجيا حتى االن مثل دول االردن 
ولبنان وسوريا والس��ودان وغيرها ونتمنى 
في املس��تقبل اضافة امور اخرى يستفاد 

منها املتابع لرياضة الشطرجن.
من جانبها قالت س��عاد عبداالمير عضو 
الهيئة االدارية لنادي االتصاالت ومش��رفة 
الش��طرجن: انن��ا ندع��م االحت��اد املرك��زي 
للش��طرجن ف��ي اس��تضافة مث��ل هكذا 
بطوالت دولية والت��ي تعد فرصة حقيقة 
لكس��ر احلصار الرياضي على العراق وكان 
حت��د كبير من قبل احتاد اللعبة  بعد تلبية 
الدعوة من قبل الوفود الرياضية املشاركة 
ومت حتقيق الهدف املنشود من خالل تواجد 
ال��دول ف��ي بغ��داد وحصرها مؤك��دة ان 
بغداد ستبقى حاضنة للبطوالت العربية 
والدولي��ة وبعد النج��اح الفنيهذا يؤهلنا 
والرسمية  العربية  البطوالت  الستضافة 
ونتمن��ى حتقيق ذل��ك في اق��رب وقت الن 
الع��راق ميلك املواهب الفني��ة واالدارية في 

رياضة الشطرجن .
شهدت اجلولة الثامنة من البطولة صراعاً 
شرس��اً بني الالعبني املصنف��ني دولياً من 
اجل الظفر باللقب، وانحصرت املنافس��ة 
بني الالعبني الثالثة، وهم االيراني ميرساد 
خودا ش��يناز والبلجيكي فادم ماالخانكو 
واجلورجي ميراب جاجوناش��فيلي، بسبب 
تقارب مستويات هؤالء الالعبني، وبالفعل 
فق��د متك��ن ه��ؤالء الثالث��ي االق��وى في 

البطولة من حتقيق الفوز، وحس��م نقاط 
اجلولة، حيث بقي الالعب االيراني ميرساد 
خ��ودا ش��يناز اوالً برصي��د 7 نق��اط، يليه 
الالع��ب البلجيكي فادم بنف��س الرصيد، 
ومن ثم اجلورجي مي��راب الذي بلغ رصيده 
6.5 نقط��ة، واقت��رب االذري الن��ور علييف 
من املراكز االولى برصي��د 6 نقاط، وبذلك 
اؤجل حس��م الفائز بالبطولة الى اجلولة 

االخيرة.
حفل��ت اجلول��ة التاس��عة واالخي��رة من 
البطولة صراعاً محتدماً بني املش��اركني، 
من اج��ل ضم��ان التواجد عل��ى منصات 
التتوي��ج، اضاف��ًة ال��ى قوة اجل��والت التي 
جمع��ت الالعبني االقوى ف��ي البطولة، اذ 
حسم البلجيكي فادم اللقاء بالفوز على 
نظيرة االذربيجاني النور علييف، بعد جولة 
قوي��ة امتدت ال��ى وقت طوي��ل، ليضيف 
نقطة مهمة الى رصي��ده الذي وصل الى 
النقطة 8 ، وكذلك احلال بالنسبة لالعب 
االيراني ميرساد خودا ش��يناز الذي تقابل 
مع الالعب االوزبكي الكسي بارسوف الذي 
يحمل لقب استاد دولي كبير)GM)، ولكن 
حنكة الالع��ب االيراني حس��مت اللقاء، 
ليرفع رصيده الى النقطة 8 ايضاً، مساوياً 
الى رصيد البلجيكي فادم، ومتكن اجلورجي 
ميراب جاجوناشفيلي والذي يحمل لقب 
اس��تاد دول��ي كبير )GM)، م��ن الفوز على 
الالعب��ة االوكرانية اول��كا بابيي املصنفة 
بلقب اس��تاد دولي)WGMً)، ليرفع رصيده 
الى النقطة 7.5 ، فيما بقي الالعب االذري 
الن��ور عليي��ف في مرك��زه الراب��ع برصيد 
6 نق��اط، وحق��ق العراق��ي حس��ني علي 
حسني فوزاً مهماً في اجلولة االخيرة على 
منافس��ه اللبنان��ي كاووري مهدي، ليرفع 
رصي��ده الى 6 نق��اط في املرك��ز اخلامس، 
وبنفس الطريقة حقق الالعبان العراقيان 
عل��ي ليث احمد وزوزك صالح الفوز ، ليرفا 
رصيدهم��ا ال��ى النقطة 6 ف��ي املركزين 
الس��ادس والس��ابع على التوال��ي، بينما 
احت��ل االيراني كيان س��يد املرك��ز الثامن 
برصيد 6 نقاط ايض��اً، وجاء العراقي رواند 
حام��د عب��د اهلل باملركز التاس��ع بنفس 
الرصي��د، واحتلت االوكراني��ة اولكا بابيي 

املركز العاشر برصيد 5.5 نقطة.
عبر الالعبون املش��اركني في البطولة عن 
سعادتهم الغامرة لتواجدهم في العراق، 

حيث اش��ادوا بالتنظيم العالي للبطولة، 
التي حملت اجواء التنافس والفرح،وفيما 

يلي ردود افعال الالعبني:
البلجيكي فادم ماالخاتكو عبر عن سروره 
العمي��ق بالف��وز بلق��ب البطول��ة قائالً: 
ثقت��ي العالية بامكانياتي الفنية  قادتني 
للقدوم الى العراق، ووجدت بطولة كبيرة 
بكل املعاني، فالتنظيم العالي واملنافسة 
القوي��ة من الالعبني الذين يحملون القاب 
دولي��ة، ولكنني ف��ي النهاي��ة متكنت من 
الف��وز بها، مؤك��داً بان��ه وجد بل��داً امناً 

وشعباً طيباً وكرمياً يستحقان الثناء.
فيما عبرت الالعبة االوكرانية اولكا بابيي 
عن س��عادتها بتواجدها ف��ي بغداد، التي 
قال��ت عنها بانه��ا مدينة جميل��ة، وانها 
زارته��ا م��ن قب��ل وتعرفت عل��ى معاملها، 
واوضح��ت اول��كا ب��ان اج��واء البطول��ة 
بس��بب  شرس��ة،  كان��ت  التنافس��ية 
مش��اركة ابطال مصنفني على مس��توى 
العال��م، ولم اك��ن اتصور بانني س��احرز 
مركزاً متاخراً، ولكن ق��وة البطولة افرزت 
العبني اقوياء، واعجبت باملس��توى املتميز 

لالعبني العراقيني الشباب.
ام��ا الالعبة انزي��ل الوبش��ير القادمة من 
مدينة كيب ت��اون في جنوب افريقيا، فقد 
اكدت بانها واجهت منافسني اشداء، ولم 
تكن تتصور مش��اركة العب��ني مصنفني 
دوليني على مس��توى عال، رغم انها حتمل 
تصنيف اس��تاد دولي، مشيدًة بالتنظيم 
العال��ي للبطولة، واالج��واء الرائعة التي 
ش��هدتها، واوضح��ت قب��ل قدومها الى 
الع��راق بانه��ا واجهت ممانع��ة من بعض 
االصدق��اء، نتيجًة لالخب��ار التي تبث عبر 
القن��وات الفضائي��ة، ولكنه��ا قالت لقد 
خض��ت حتدي��اً ف��ي الق��دوم واملش��اركة، 
ولكنن��ي وج��دت احلي��اة طبيعي��ة ج��داً، 
وبغداد مدينة جميلة، وش��عب كرمي جداً، 

امتنى القدوم في البطولة القادمة.
ام��ا مه��دي الك��وري م��ن لبن��ان، والذي 
يحم��ل اجلنس��ية البالروس��ية فقد ابدى 
بغ��داد،  العراقي��ة  بالعاصم��ة  اعجاب��ه 
واالج��واء اجلميلة التي ع��اش فيها طيلة 
فترة البطول��ة، وانها املرة االولى التي يزور 
فيها الع��راق، مثنياً على التنظيم العالي 
واالجواء املثالية التي ش��هدتها البطولة، 

واملنافسة القوية.

اما رئيس الوفد الس��وري سليمان حسن 
فقد اكد بان س��وريا والعراق بل��داً واحداً، 
وانه كان حريصاً على املش��اركة في هذه 
البطولة، دعم��اً لبلده الثاني العراق، الذي 
وجد فيه االمن واالمان والسعادة، واالجواء 
اجلميل��ة للعاصمة بغ��داد، باالضافة الى 
الك��رم والضيافة التي يتميز بها ش��عبه 

املسالم.
اختارت اللجنة املش��رفة عل��ى البطولة 
قدم��وا  الذي��ن  ش��باب  العب��ني  افض��ل 
مس��تويات متميزة وه��م: الالعب االيراني 
ميرساد خودا شيناز باملركز االول)8) نقاط، 
وزميله كيان سيد ثانياً)6)نقاط ، والالعبان 
العراقي��ان احمد ج��زا)5.5) نقط��ة، وربيع 
صباح نوري)4.5) نقط��ة باملركزين الثالث 
والرابع، ونبا س��امي عباس باملركز اخلامس 
برصي��د)4.5) نقطة، واحم��د قتيبة يونس 
خامس��اً)4) نقاط، ومنار خليل من سورية 
باملركز الس��ادس)4)، وميام��ة عاصف عبد 

اهلل باملركز السابع )4) نقطة ايضاَ.
اما بالنس��بة لفئة النس��اء فقد اختارت 
اللجن��ة الالعب��ة االوكرانية اول��كا بابيي 
كاحس��ن العبة في البطولة برصيد)5.5) 
نقطة، تليها زميلتها االوكرانية ماريكريتا 
نوفيكوفا )5) نقطة، والعراقية نبا سامي 
عباس باملركز الثالث )4.5) نقطة، واجلنوب 
افريقية انزيل الوبشير رابعة )4.5)، وجاءت 
اللبناني��ة من��ار خليل ف��ي املركز اخلامس 
)4) نقط��ة، والعراقيت��ان ميامة عاصف)4) 
نق��اط، وش��قيقتها زينب عاص��ف )3.5) 
نقطة باملركزين الس��ادس والس��ابع على 
التوالي، فيما جاءت باملركز الثامن الالعبة 
الس��ورية روال احملمود بعد ان جمعت ) 3.5) 

نقطة.
ش��هدت قاعة فندق برج الس��الم ببغداد 
يوم امس االول حفل اختتام بطولة العراق 
الدولي��ة اخلامس��ة بالش��طرجن، غلفتها 
اجواء الفرح والسرور للمشاركني جميعاً، 
حي��ث مت توزيع اجلوائز اخملصص��ة للفائزين 
باملراك��ز االولى، وقيمتها 650 دوالر توزعت 

على الفائزين العشرة االوائل.
وقد مت ترشيح الالعبان روند حامد عبد اهلل 
واحمد ج��زا جمال من نادي البيش��مركة 
الى بطولة نهائي العراق التي ستقام في 
ش��هر متوز املقبل، كونهم��ا حققا افضل 

اجناز في هذه البطولة.

بنجاح كبير ومشاركة واسعة للسنة الخامسة على التوالي 

أختتام بطولة العراق الدولية بالشطرنج 
وسط إشادة بالضيافة والتنظيم 

رسائل السالم
من برج السالم

مع الحدث

س��جلت منافس��ات بطول��ة الع��راق الدولي��ة 
اخلامس��ة بالش��طرجن، جناحاً كبيراً، برغم غياب 
املسؤول عن املؤسسات التي متلك مقود الرياضة 
وتدي��ر الدفة ونقصد هن��ا »ال��وزارة واألوملبية«، 
أهل العراق س��باقون للضيف، انطلقت رسائل 
الس��الم، من فندق برج الس��الم، للعالم أجمع، 
فالع��راق بل��د الس��الم، ول��ن يثني عزمي��ة أهله 
الش��جعان مهما زاد االرهاب بطغيانه وش��روره 
التي ال متيز بني ه��ذا وذاك، هدفها النيل من كل 
شيء جميل في عراق اخلير، لكن بسالة األوفياء 
لترب��ة الوط��ن ممن يزرعون البس��مة ف��ي مدننا 
احلبيبة باقامة هذه النشاطات الرائعة، يكملون 
مسيرة التصدي العداء العراق، كما يذود اجلندي 

بدمه في سواتر الشرف. 
وعل��ى صعيد اإلدارة، فقد كانت تش��كيلة احتاد 
اللعبة برئاس��ة ظافر عبد االمير ورفاقه، وجلانه 
العاملة، يقدمون أروع صور التفاني في س��بيل 
تأكي��د ج��دارة الع��راق ف��ي تضيي��ف البطولة 
الدولي��ة الس��نوية، واجلانب الفن��ي كان مثالياً، 
فقد كانت املنافس��ة عالية ج��داً بني املصنفني 

من شتى الدول التي اشتركت في البطولة.
نحو 55 العباً والعبة، ميثلون 14 دولة، من ش��تى 
ق��ارات العالم، تب��اروا في قاعة املرك��ز التدريبي 
لألحتاد في فندق برج الس��الم، الذي كان مضيافاً 
س��خياً، تعلو االبتس��امة محيا مالكه العامل 
النش��يط، فاس��تحقوا درع التمي��ز الذي قدمه 
رئي��س احتاد اللعبة إل��ى اإلدارية الناجحة لهيب 

فيض نيابة عن إدارة الفندق ومنتسبيه.
لقد كانت ايام البطولة، ومنافس��اتها الدولية، 
فرصة مثالي��ة، امام الرياض��ة العراقية بصورة 
عام��ة، وليس فقط احتاد الش��طرجن، ومن حضر 
مع��ه، وال س��يما وكي��ل وزارة االتص��االت أمير 
البيات��ي الذي حض��ر افتتاح واختت��ام البطولة، 
فيم��ا كانت مؤسس��ة األمام احلكي��م حاضرة 
ف��ي االفتتاح ايض��اً، نعم كانت بطول��ة العراق، 
وجناحها، يحس��ب للعراق، االش��قاء واالصدقاء 
من املشاركني من دول ) سوريا وفلسطني ومصر 
ولبن��ان وإي��ران وأوزبكس��تان وتركي��ا وأذربيجان 
وبلجي��كا وجن��وب أفريقيا وأوكراني��ا إلى جانب 
العراق البلد املنظم)، عبروا عن سعادتهم وهم 
ينقلون بيادق رياضة الفكر في عاصمة السالم، 
مؤكدي��ن أنهم وج��دوا بغ��داد، غير تل��ك التي 
يس��معون عنها ف��ي وكاالت االنب��اء وعواجلها 
التي كثيراً ما تصور الوضع »س��وداوي« مظلم، 

وكان بغداد »عاصمة أشباح«.
إعالم البطولة، كان مثالي��اً في نقل احلدث، في 
ش��تى صنوفه، اجلميع كان دقيق��اً في توصيف 
املش��هد، مرئ��ي، مق��روء، مس��موع، والوكاالت 
االخباري��ة أو عب��ر مواقع التواص��ل األجتماعي 
الفي��س ب��وك، كان زميلن��ا املثابر راف��د البدري 
املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن املركزي، رئيس 
اللجن��ة اإلعالمية، متفانياً ف��ي عمله، حريصاً 
على الترجمة، ومساعدة الصحفيني في ترجمة 
التصريح��ات او احلوارات لالعبني االجانب، بحيث 
أس��هم في تهيئة أج��واء متمي��زة وحرية تامة 
لعمل زم��الء املهن��ة، فيما كان النقل املباش��ر 
عب��ر موقع االحتاد الرس��مي نقط��ة وضاءة تعزز 

النجاحات.
رسائل شطرجن الس��الم، وصلت، بطولة سنوية 
تقام في بغداد السالم، الدول املشاركة والالعبني 
فيه��ا يتزايدون مع كل نس��خة، هذا جناح أكيد، 
نأمل ان يلقى دعماً حكومياً، وال سيما ان العراق 
يعيش مرحلة تعزيز وتوثيق عالقات وانفتاح على 

شتى دول العالم.

فالح الناصر

تتويج البلجيكي فادم باللقب



ب��ات معروفاً لدى القاصي والداني، 
وكل ذي عق��ل س��ليم، أن جمي��ع 
باإلره��اب  يس��مى  م��ا  منف��ذي 
اإلس��المي، لهم عالقة مباشرة أو 
غير مباشرة، بالسعودية، وباملذهب 
الوهاب��ي الس��عودي حتدي��داً. وقد 
كتبنا مع غيرنا، مئات املقاالت عن 
الدور الس��عودي ف��ي اإلرهاب، ومع 
ذلك تغ��ض ال��دول الغربية النظر 
عن مملكة الش��ر، وتبرئ س��احتها 
من اإلرهاب ال لشيء إال ألنها متلك 
املال الوفير تس��تطيع به إسكات 
احلكوم��ات واإلع��الم العامل��ي عن 

جرائمها. 
أما األدلة على دور الس��عودية في 

اإلرهاب الدولي فهي كالتالي:
أوالً، 15 من 19 من اإلرهابيني الذين 
نفذوا جرمية 11 سبتمبر 2001 في 
اميركا كانوا مواطنني س��عوديني، 
ومؤسس تنظيم القاعدة، أسامة 

بن الدن هو مواطن سعودي.
ثاني��اً، جمي��ع املس��اجد واملدارس 
التعالي��م  الت��ي تنش��ر  الديني��ة 
الدين��ي على  والتط��رف  الديني��ة 
تق��در  والت��ي  الوهاب��ي،  املذه��ب 
باكس��تان  في  األل��وف  بعش��رات 
ومص��ر وجمي��ع مناط��ق العالم، 
متوَّلها اململكة العربية السعودية،
ثالثاً، صرح اجلنرال ديفيد بترايوس، 
القائد العس��كري العام الس��ابق 
الع��راق  ف��ي  الدولي��ة  للق��وات 
سابقاً، قبل س��نوات أن %100 من 
اإلنتحاري��ني اإلرهابي��ني، و%50 من 
اإلرهابيني األجان��ب في العراق هم 

من السعودية،
رابعاً، نش��ر الس��يد كورتني وينزر، 
الس��فير االميرك��ي األس��بق في 
كوستاريكا، بحثاً أكادميياً، بعنوان: 
وانتش��ار  والوهابي��ة  )الس��عودية 
الفاش��ية الديني��ة( ، قب��ل عش��ر 

س��نوات، أك��د في��ه أن اململك��ة 
صرفت أكثر من 87 مليار دوالر على 
نش��ر التطرف الوهابي في العالم 
خالل العش��رين عاماً املاضية، وأن 
ه��ذه التخصيص��ات املالية ازدادت 
كثي��راً مع زيادة الث��روات النفطية 
في الس��نوات األخي��رة. وفي بحث 
آخ��ر أن الس��عودية صرف��ت على 
نش��ر التطرف خالل الثالثني سنة 

املاضية ما يقدر مبائة مليار دوالر.
احلكوم��ة  مازال��ت  خامس��اً، 
خلطب��اء  تس��مح  الس��عودية 
املساجد من مشايخ الوهابية في 
وثقافة  التحريض  بنش��ر  اململكة 
الكراهي��ة ضد اليه��ود والنصارى 
والش��يعة، وعلى س��بيل املثال، ال 
احلصر، شاهد الفيديو في الهمش، 
وأستمع الي خطبة العيد من قبل 
إم��ام مك��ة، يدعو على الش��يعة 
والنصارى:  واليه��ود  والش��يوعية 

)الله��م مكن أخواننا اجملاهدين من 
رقابهم(. وما زال العالم يسأل من 
أين خرج اإلرهاب وم��ن أين خرجت 

الطائفية؟.
سادس��اً، قان��ون )جاس��تا(، ال��ذي 
أصدره البرملان االميركي بالغالبية 
العظم��ى م��ن أعضاء مجلس��يه 
ض��د  والش��يوخ(  )الكونغ��رس، 
وال��ذي  الس��عودية،  احلكوم��ة 
مبوجب��ه من��ح احلق ل��ذوي ضحايا 
جرمية 11 س��بتمبر 2001، مبقاضاة 

السعودية.
س��ابعاً، وأخيراً، ج��اء هجوم لندن 
األخي��ر على البرملان البريطاني يوم 
األربعاء املصادف 2017/3/22، والذي 
قتل فيه أربعة أبرياء بينهم ضابط 
شرطة مسؤول عن حماية البرملان 
طعناً بالسكني، مات منهم 3 على 
الفور والرابع مات في املستش��فى 
بعد ي��وم، ومجم��وع القتلى 5 من 

ضمنهم اإلرهابي نفس��ه على يد 
شرطي مس��لح، كما وأصيب في 
الهج��وم 50 ش��خًصا، 31 منهم 
يتلقون العالج في املستش��فيات، 
واثنان في حالة خطيرة، وشرطيني 
املستش��فى،  ف��ي  ي��زاالن  م��ا 
وهم��ا يعاني��ان من »ج��روح بالغة 

اخلطورة.« 
لم يكن اختي��ار البرملان البريطاني 
له��ذا الهجوم اإلرهاب��ي مصادفة، 
حس��ابات  وف��ق  عل��ى  ج��اء  ب��ل 
إس��المية وهابية بالغ��ة التقدير، 
وه��ي أن البرملان يحت��ل قلب لندن، 
وميث��ل رم��ز الدميقراطي��ة الغربية 
وقيمها احلضارية. وحسب اإلسالم 
الوهاب��ي، الدميقراطية كفر وإحلاد، 
لذل��ك ج��اء الهج��وم عل��ى ه��ذا 
الصرح العتي��د حتدي��اً صارخاً من 

اإلرهاب الوهابي املتوحش.
وق��د تبني م��ن س��ير التحقيقات 

الواس��عة، أن املهاج��م اإلرهاب��ي 
خالد مس��عود، البالغ م��ن العمر 
52 عام��ا، ُولد في بريطانيا باس��م 
)أدريان راس��ل أجاو( مسيحياً، وله 
س��جل حاف��ل بااجلرائ��م اجلنائية 
لم يكن م��ن بينها جرائم إرهابية. 
ثم حتول مس��لماً وغير اسمه إلى 
)خالد مسعود(. واألهم في حياته، 
وحتويل��ه إل��ى إرهابي، ه��و أن هذا 
الش��خص قد عاش في السعودية 
وعم��ل فيه��ا كمعلم ف��ي اللغة 
اإلجنليزية لسبع سنوات. ال شك أن 
إقامته في السعودية وتغييره دينه 
إل��ى اإلس��الم الوهابي، لع��ب دوراً 
كبيراً في حتويله إلى إرهابي وحش، 
وذل��ك ع��ن طريق ش��حنه بثقافة 
الكراهي��ة ض��د غي��ر املس��لمني، 
وباألخ��ص ضد اليه��ود والنصارى، 
وكذل��ك ضد املس��لمني م��ن غير 

الوهابيني.

يق��ول العال��م، س��تيفن وينب��رغ 
احلائ��ز على   ،)Steven Weinberg(
جائزة نوب��ل في الفيزي��اء: )الناس 
األخي��ار يفعل��ون اخلي��ر، والن��اس 
األش��رار يفعل��ون الش��ر، ولكن أن 
يقوم األخيار بأفعال ش��ريرة، فهذا 

يحتاج إلى عامل ديني(.
والس��ؤال امللح الذي يطرح نفسه 
هو: إل��ى متى تس��كت احلكومات 
امي��ركا  وباألخ��ص  الغربي��ة، 
الس��عودية،  وبريطانيا، عن جرائم 
وتعرض ش��عوبها وشعوب العالم 
واحلض��ارة البش��رية إل��ى جرائ��م 
اإلره��اب الوهابي املتوح��ش؟ وإلى 
متى تس��تطيع الس��عودية شراء 
س��كوت ه��ذه احلكوم��ات بامل��ال 

احلرام؟ 
يق��ول مارتن لوثر كن��غ: »املصيبة 
لي��س ف��ي ظل��م األش��رار، بل في 

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

ّ
ّ

د.عبدالخالق حسين

بينيديكتا مارزينوتو

كاتب عراقي

استاذة االقتصاد 
السياسي في جامعة 

أوديني

على الرغم من التحسن االقتصادي 
العام الذي شهدته منطقة اليورو 
مؤخ��راً، فإنه��ا تظل هش��ة وغير 
ن��ة ضد مخاطر ان��دالع أزمة  ُمَؤمَّ
أخرى. وأحد األس��باب وراء هذا هو 
أنها ما تزال ُعرضة لدورات االزدهار 

والركود غير املتماثلة.
ببس��اطة، ف��ي ح��ني يس��تطيع 
جمي��ع أعضاء منطق��ة اليورو أن 
يس��تفيدوا خالل األوقات الطيبة، 
ف��إن بعض الدول األعض��اء تعاني 
أكثر من غيرها خالل فترات الركود. 
وهذا يعني أن املستثمرين الواعني 
لسالمتهم سوف يفرون من الدول 
الضعيفة ماليا إلى الدول القوية 
مالي��ا الت��ي تتمتع بس��جل جيد 
ف��ي توليد النمو االقتصادي، كلما 

اندلعت أزمة.
احلس��ابات  تنقل��ب  عندم��ا 
أن  بوس��عنا  االقتصادي��ة، يصبح 
نش��هد جترب��ة م��ن يش��عر وكأن 
أح��داث احلاضر وقع��ت حتما في 
املاضي. ذلك أن مكس��ب كل دولة 

ينطوي بالضرورة على خسارة دولة 
أخرى، وهو ما من ش��أنه أن يقوض 
التعاون بني بل��دان منطقة اليورو 
ويغذي التوترات السياس��ية. ومن 
املرجح أن يت��ردد ص��دى التأثيرات 
عبر السياس��ات احمللية لكل دولة، 
فتتع��زز الق��وى الت��ي تدع��و إلى 

التفكك.
من املؤكد أن اإلصالحات التي جرى 
تنفيذها استجابة لألزمة األخيرة 
عمل��ت على حتس��ني املوقف على 
املس��توى الكلي؛ ولكنها لم حتل 
مش��كلة التفاوت األساس��ي في 
منطق��ة الي��ورو. وتظ��ل املواقف 
املالية األساس��ية على اختالفها 
م��ن بلد إلى بلد آخ��ر، على الرغم 
من كل اجله��ود املبذولة لتحقيق 
التق��ارب املال��ي من خ��الل قواعد 

تُفرَض من أعلى إلى أسفل.
عل��ى نح��و مماث��ل، في الس��نوات 
إصالح��ات  تق��دم  ل��م  األخي��رة، 
القط��اع املال��ي ف��ي أوروب��ا، على 
الرغ��م م��ن أهميتها، ح��ال وافيا 

للمش��كلة. فق��د أغل��ق االحت��اد 
املصرفي األوروبي جزئيا اآلن إحدى 
القنوات الرئيسة �� البنوك احمللية 
���� التي تراكم م��ن خاللها الدين 
العام خ��الل األزمة األخي��رة. كما 
نظم اإلشراف املالي على مستوى 
االحتاد األوروبي، ب��دال من تفويضه 
وحل��ت  الوطني��ة.  للس��لطات 
اخلس��ائر  في  الدائنني  مس��اهمة 
محل عمليات اإلنق��اذ احلكومية، 
في األقل عندما ال تهدد مساهمة 
الدائنني االس��تقرار املال��ي. ولكن 
أيا من هذا ل��ن يجنبنا احلاجة إلى 
عملي��ات إنقاذ عامة عندما تندلع 
األزم��ة التالي��ة، خش��ية أن تؤدي 
الع��دوى املالية إل��ى تضخيم ردة 

فعل السوق األولية.
م��ن ناحي��ة أخ��رى، هن��اك حدود 
واضح��ة تقي��د ق��درة أدوات إدارة 
األزمة اجلديدة في أوروبا. فما دامت 
ق��درة اإلقراض ال تتجاوز 500 مليار 
يورو )535 مليار دوالر أميركي(، فمن 
املرج��ح أن تعجز آلية االس��تقرار 

األوروب��ي عن إحداث فارق كبير في 
األزمة التالية. ويتلخص خيار بديل 
ف��ي تفعي��ل برنام��ج »املعامالت 
النقدي��ة الصريحة« التابع للبنك 
املرك��زي األوروب��ي، وال��ذي مبوجبه 
يش��تري البن��ك املرك��زي األوروبي 
س��ندات دول منطقة الي��ورو في 
أسواق ثانوية. بيد أن تنفيذ برنامج 
الصريح��ة،  النقدي��ة  املعام��الت 
الذي جرى اإلع��الن عنه في أيلول/

س��بتمبر 2012 ولكن��ه لم يطبق 
َق��ط، أم��ر صع��ب م��ن الناحي��ة 
السياس��ية. وألنه مشروط، مثله 
ف��ي ذلك كمث��ل آلية االس��تقرار 
األوروبي، فمن غير املتوقع أن يفعل 
ش��يئا يُذَكر لتخفيف حدة التوتر 

بني الدائنني واملدينني.
الواق��ع أن حت��ى جول��ة ثانية من 
برنام��ج البن��ك املرك��زي األوروبي 
لش��راء س��ندات القط��اع الع��ام 
لن حتل مش��كلة عدم التوازن في 
أوروبا. وألن البنك املركزي األوروبي، 
البن��وك  م��ع  جن��ب  إل��ى  جنب��ا 

املركزية الوطنية، يشتري سندات 
احلكومات مبا يتناس��ب مع حصة 
كل دول��ة ف��ي رأس م��ال البن��ك 
املركزي األوروبي، فإن برنامج شراء 
س��ندات القط��اع الع��ام من غير 
املمك��ن أن مينح ال��دول اخلاضعة 

للضغوط امتيازا خاصا.
الواق��ع أن الدول املثقل��ة بالديون 
تتس��م بقدرته��ا احمل��دودة عل��ى 
مالحقة سياسات التحفيز املالي 
االس��تباقية. وخ��الل ذروة األزم��ة 
األخي��رة، اضطرت بع��ض البلدان 
إلى إنفاق أكث��ر من %5 من ناجتها 
احمللي اإلجمالي جملرد سداد أقساط 
الفائ��دة على ديونها املس��تحقة. 
وحت��ى بع��د انته��اء االضطرابات 
في الس��وق، وجناح برنامج ش��راء 
ف��ي  الع��ام  القط��اع  س��ندات 
خفض أس��عار الفائ��دة، اضطرت 
ال��دول املثقلة بالدي��ون في العام 
املاض��ي إلى إنف��اق نح��و %3 إلى 
%4 في املتوس��ط من ناجتها احمللي 
اإلجمال��ي على أقس��اط الفائدة. 

وأغلب هذه البلدان أبعد ما تكون 
عن اإلعس��ار. ولكن الدين أش��به 
بالقيد الذي يحد من قدرتها على 
تس��ليم النم��و االقتص��ادي ف��ي 
األوق��ات الطيبة، ويف��رض عليها 

التزامات في أوقات األزمات.
م إع��ادة الهيكلة  كثي��راً ما تَُق��دَّ
بديال  بوصفه��ا  للدين  الرس��مية 
الوطني��ة  ف��وق  املالي��ة  لألط��ر 
والوطنية غي��ر الفّعالة. وفي هذا 
الس��يناريو، يحل إش��راف السوق 
محل اإلش��راف السياسي. ولكن 
ألن بعض الدول ما تزال أكثر ضعفا 
بوض��وح م��ن غيره��ا، ف��إن تقدمي 
برنام��ج إعادة هيكل��ة الديون اآلن 
من ش��أنه أن يخيف املس��تثمرين 
فيدفعه��م إلى الف��رار بعيدا عن 
هذه الدول، وبالتالي فإن ضرر مثل 

هذا البرنامج أعظم من نفعه.
أن  السياس��ات  لصن��اع  ينبغ��ي 
يستكش��فوا ف��ي األم��د القريب 
س��بال أخرى حل��ل مش��كلة أعباء 
الدي��ن الع��ام. ويس��مح برنام��ج 

ش��راء س��ندات القطاع العام في 
هيئته احلالية بإعادة الفائدة على 
الس��ندات التي يش��تريها البنك 
املركزي األوروب��ي والبنوك املركزية 
الوطني��ة إلى البلد األصلي. ولكن 
الوف��ر من املدخ��رات متواضع، ألن 
البن��ك املرك��زي األوروب��ي مقي��د 
بنحو رس��مي في ما يتصل بشراء 
م��ا يزيد عل��ى كمي��ة معينة من 
الدي��ون احلكومية لكل دولة. ورفع 
هذا القيد من ش��أنه أن يس��مح 
باس��تعمال اإلط��ار القائ��م ف��ي 
املالي  العبء  لتخفيف  املستقبل 

عن بعض البلدان.
ف��ي الوقت نفس��ه، يتع��ني على 
البن��ك املركزي األوروب��ي أن يلعب 
دورا مختلفا وأكثر اتساعا من دوره 
احلالي. وس��وف حتتاج الس��لطات 
املفوضي��ة  مث��ل   ���� املس��تقلة 
األوروبية أو حتى مؤسسة جديدة 
بالكامل ���� إلى ضم��ان توظيف 
إنتاجية  املدخرات في استعماالت 

في كل بلد.

منطقة اليورو ما تزال ُعرضة للخطر
PROJECT
SYNDICATE

بعد الهجوم االرهابي بسيارة في لندن

ثم��ة في الدس��تور مؤش��رات مقتضب��ة، ومتناقضة، 
لإلسترشاد بها الى تقرير ما إذا يُعد العراق، دولة مكونات 
أو دولة مواطنة، وفي س��ياق التجاذبات واالستطرادات 
)واخلالفات( بصدد هذه املش��كلة نطالع كّما غير قليل 
م��ن املفاهيم، منها ما ميس جوه��ر املوضوع، ومنها ما 
ين��أى ال��ى التمنيات والتنظي��ر والفرضي��ات تنفع في 
تنمية الثقافة السياسية والقانونية اكثر مما تنفع في 

اعادة تصويب وتعديل النصوص والتطبيقات. 
 القائلون بأن العراق دولة مكونات، مستندين الى مفردة 
»املكونات« ف��ي اكثر من مادة دس��تورية، يضعون هذا 
التوصيف في أضيق احلدود، بحيث يبدو انه يتعارض مع 
حقوق )دولة( املواطنة  التي تتضمنها جميع النصوص 
التي تش��ير الى املس��اواة بني العراقيني، وبخاصة املادة 
)14( التي تُس��قط احلدود اجلنسية والدينية والقومية 
والطائفية بني املواطنني ح��ني يتعلق االمر بحقوقهم 
املدنية، كما يضعونها بالضد من التعريف الدستوري 
للحك��م اجلديد بحس��ب املقدم��ة )الديباج��ة( كونه 
»نظام��اًً جمهوري��اً احتادياً دميقراطي��اً تعددياً« بل انهم 
يضّيق��ون مش��مول »املكون��ات« بتجريده م��ن البعد 
االجتماعي، فلماذا ال تكون النس��اء، او طبقات العمال 
واملزارعني واملوظفني واصحاب العقائد اخملتلفة في عداد 
مكونات الشعب، اسوة باملكونات الدينية والقومية؟. 

 لكن، التعسف في استعمال مفهوم )منطق( املكونات 
جنده في االمعان بتوزيع احلقوق واالمتيازات على قاعدة 
التراتبي��ة وخارطة احلجوم )احملاصصة( االمر الذي يضع 
املساواة امللزِمة دستوريا في مأزق، او في مهب الريح، وقد 
س��جلها الرئيس فؤاد معصوم في كلمته مع جماعة 
االعالميني في 20 من هذا الش��هر إذ قال: »ان املساواة 
بني مكونات الشعب العراقي غير متوفرة« وليس ذلك 
غير واحد من احلقائق التي ميكن ان نقرأها بسهولة في 
طائفة الش��كاوى املعلنة، فلي��س ثمة مكّون مطمئن 
ال��ى س��المة البن��اء والعالق��ات والنيات وتفس��يرات 
النصوص، وليس ثمة طائفة او قومية او جماعة دينية 
ال تشكو من التهميش أو التجاوز، فيما حتولت هواجس 
املظلومية الى شعارات تتقاذفها القيادات السياسية 
بغرض التعبئة والدعاي��ة االنتخابية والنفوذ، في جتارة 

سياسية مثيرة لالستفزاز. 
 نع��م، ثم��ة في الس��ياقات الدس��تورية اكثر من نص 
يؤكد على دولة املواطنة، واملس��اواة بني املواطنني، وبني 
النس��اء والرج��ال، وفي ف��رص العمل، وأم��ام القانون، 
وثمة اتفاق��ات دولية انضم اليها العراق وصادق عليها 
البرملان، تقض��ي بالتزام الدولة باحترام حقوق املواطنة 
بوصفها حقاً مطلقاً، لكن املش��كلة تتمثل )أوال( في 
هشاش��ة الهيكلية القانونية الت��ي تضمن بناء دولة 
املواطنة التي ال تلغي، طبعاً، حقوق املكونات القومية 
والديني��ة واالجتماعي��ة.. و)ثاني��ا( في ضع��ف جاهزية 
واس��تعداد )وامي��ان( الطبقة التي تدير دفة السياس��ة 
بوج��وب تش��ييد دول��ة املواطن��ة، وبعض ممثل��ي هذه 
الطبقة يقولون لك، بعظمة لس��انهم: دولة املواطنة 

متر على جثثنا. 
 ******

ابي قراط 
» كل مرض، معروف السبب، موجود الشفاء«.

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

هوية في المطبخ 



فاملناس��بة فيه��ا م��ن الدف��ق م��ا يثي��ر 
االحاسيس واملش��اعر وهي تلوح براياتها 
ملبدعيها الذين اناروا الدروب بوهج احلروف 
التي غازلت العيون واستقرت في القلوب 

النابضة بحب الوطن    
   فهناك كان��ت االصوات الباعثة للحياة 
اخملتصرة للمس��افات بعن��وان قصيدتها 
العراق التاريخ احلضارة الوجود الذي كثيرا 
ما تتس��اقط الس��نوات وترك��ض خيول 
الق��رون ويبق��ى اس��مه وش��ما متبخترا 
بحروف��ه وط��ن مفت��وح لل��دفء واحل��ب 
والطم��وح وه��ا نحن نردد س��اما يا وطن 
الس��ام املتألق دوما عبر عص��ور التاريخ 
الش��عري وانت تقارع اخلطوب وخفافيش 
الظ��ام كي تبقى ش��امخا    النهم ارادوا 
ان يش��وهوا وجهك الطاف��ح بالوداعة يا 
من تزهو على الشفاه ابتسامة وتورق في 
االحداق شمسا وتبرق في العيون زهوا    

  فساما يا وطن الش��عر واجلهاد  يا نباتا 
مجددا للحياة كعشبة كلكامش ببركة 
عناقك للملح والش��واطئ ساما يا وطن 
الرساالت املبتدأ بحدقات العيون واملنتهي 
بش��غاف القلب  يامن عش��قت املوت من 

اجل احلياة وقلبت كل املوازين      

  

ساما عليك يا من عرفت ان احلياة اندفاع 
وحيوية ال تعرف السكون وال تخضع ملعيار 
االتكالي��ة وها ه��و )تامرا( الش��عر احلياة 

الراف��ض للجم��ود واملب��ارك للطموح في 
خط��وة تأتي في اطار توفي��ر بيئة ثقافية 
خالق��ة ألجوائه��ا التعريفية مب��ا تقدمه 

احلكوم��ة احمللي��ة متمثل��ة مبحافظته��ا 
ودور رجاالته��ا في خدمة احلركة الثقافية 
والطاق��ات االبداعي��ة لإلس��هام في رقي 
الواق��ع الثقاف��ي ف��ي محافظ��ة غناها 

التاريخ وسجل نبضها شهادة ألجيال    
 )تام��را( تف��رد ابداع��ي احتض��ن الع��راق 
بطيف��ه الش��عري مم��ا يجرن��ا  لإلش��ادة 
بالتنظي��م واحتض��ان اجلمي��ع من خال 
توفير االجواء املناسبة إلقامة مثل هكذا 
مهرجان يسهم في رفد احلركة الثقافية 
ويسهم بفاعلية في بناء اجملتمع احلضاري 

املتمدن.
فش��كرا الحت��اد ادب��اء ديال��ى وم��ن وقف 
جنب��ه لتحقيق خارطة االبداع الش��عري 
واس��تفزاز العقول مباض وثقت��ه التواريخ 
وس��قت روح��ه مياه)تام��را( ال��ذي جمع 
العراق بحروفه من الش��مال حتى اجلنوب 
وحط به��م عل��ى ضفافه ليكون��وا معا 
لتحقي��ق االضافة اخلاق��ة التي يزهو بها 

الوجود االنساني .   

علوان السلمان

م��ا ب��ن وع��ي الكلم��ة ويقظ��ة الضمير 
انطلق��ت في محافظ��ة ديال��ى فعاليات 
مهرجان)تامرا( الشعري بدورته التأسيسية 
االولى حتت ش��عار )القصيدة    ربيع ديالى 
وقداحه��ا( للفت��رة م��ن 23 � 2017/3/24 
وعلى مدى يومن واربع جلسات من الشعر 
املدغ��دغ للمش��اعر بناس��جيه ومبدعيه 
احتضنته��ا قاع��ة املرك��ز الثقافي/كلية 

الهندسة.
� مهرجان)مت��ارا( الش��عري االول تأس��يس 
لتجربة خالقة لروحها االبداعية انطلقت 
مع اعي��اد آذار الربي��ع بجهود اس��تثنائية 
خالقة ملهرجان نوعي هدفه ثقافة شعرية 
جادة  متكئة عل��ى الينابيع املعرفية الثرة 

تاريخيا وهي تردد    
ساما عراق االبداع واحلضارة

ساما عراق الشعر والشعراء واالنتصارات    

نتائ��ج الق��راءة املعاصرة” وف��ازت الكاتبة 
“أدب  بجائ��زة  الكويتي��ة لطيف��ة بط��ي 
األطفال والناشئة” عن كتابها “با قبعة” 
وفاز الباحث واملترجم اللبناني زياد بوعقل 
بجائ��زة “الترجم��ة” عن كت��اب “الضروري 
في أص��ول الفقه البن رش��د” والذي نقله 
للفرنس��ية، و فاز الباحث العراقي سعيد 
والدراس��ات  “الفن��ون  بجائ��زة  الغامن��ي 
النقدية” عن كتابه ” فاعلية اخليال األدبي 
” كم��ا ف��از األملان��ي ديفيد فيرم��ر بجائزة 

“الثقافة العربية ف��ي اللغات األخرى” عن 
كتاب��ه “من فك��ر الطبيعة إل��ى طبيعة 
الفكر”، في حن فازت “مجموعة كلمات” 
م��ن االم��ارات العربي��ة املتح��دة بجائ��زة 

“النشر والتقنيات الثقافية”.
 وم��ن جهته، عل��ق الدكتور عل��ي بن متيم 
أمن عام جائزة الشيخ زايد للكتاب بهذه 
املناسبة ” متيزت مواضيع اإلجنازات االبداعية 
الفائزة للدورة احلالي��ة مبعاجلتها القضايا 
امللح��ة التي نعايش��ها في وقتن��ا الراهن 

كاملواطن��ة والن��ص الدين��ي والفلس��فة 
العربية و التكنولوجيا واإلرهاب، فالفائزون 
اس��تحقوا الفوز عن ج��دارة ملا ألعمالهم 
من أثر مهم في االرتق��اء بالثقافة واحلياة 
االجتماعي��ة العربي��ة “. وأض��اف ” كم��ا 
تتقدم اجلائزة والهيئ��ة العلمية ومجلس 
األمناء بالشكر لكل من تقّدم للمشاركة 
ف��ي دورتها احلالية وتتمنى من املرش��حن 
الذين لم يتس��ن لهم الفوز بالترشح مرة 

أخرى في الدورات املقبلة”.

بغداد - الصباح الجديد:

 أعلنت “جائزة الش��يخ زايد للكتاب” اليوم 
أس��ماء الفائزين في دورتها احلادية عش��رة 
2017-2016. حي��ث ف��از كل م��ن الكات��ب 
اللبنان��ي عّباس بيضون بجائزة “اآلداب” عن 
روايت��ه “خريف الب��راءة”، واملفكر الّس��وري 
محم��د ش��حرور بجائ��زة “التنمي��ة وبناء 
الدولة” عن كتابه “اإلس��ام واإلنسان – من 
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ديالى و)تامّرا( الشعري

زايد للكتاب تعلن عن أسماء الفائزين
بدورتها الحادية عشرة

مهرجان)تمارا( الشعري االول 
تأسيس لتجربة خالقة لروحها 
االبداعية انطلقت مع اعياد آذار 
الربيع بجهود استثنائية خالقة 
لمهرجان نوعي هدفه ثقافة 

شعرية جادة

 في بداية القرن التاس��ع عش��ر عندما 
أخ��ذ الضع��ف يتس��رب إل��ى جس��د 
اإلمبراطورية العثمانية استغل أعدائها 
التقليدي��ون ذلك الظرف وب��دأت أعداد 
الرحال��ة واجلواس��يس األوربي��ن تتزايد 
تتابع��ا إل��ى مناط��ق الش��رق وكان من 
أبرزهم اجلاسوس البريطاني )كلوديوس 
ريتش( عمي��ل اخملابرات البريطانية وكان 
بعم��ر  )21  عام��ا( ويعمل ممث��ا  مقيما 
في بغداد حلس��اب الشركة البريطانية 
)شركة الهند الشرقية ( التي تأسست 
في بريطانيا س��نة  ) 1808( وكانت هذه 
السياس��ية  الواجهات  الش��ركة م��ن 
للمخاب��رات البريطانية .  وقد جتول في 
عدد من البل��دان الش��رقية ألتي يتقن 
لغاتها والتي كانت تش��هد موجات من 
االضطرابات والتناحرات الداخلية وكانت 
املنطقة كلها مس��رحا للصراعات بن 
العثمانين وااليرانين. وبس��بب اهتمام 
بريطاني��ا به��ذا املوض��وع وإدراكا منها 
للقابلي��ات الت��ي يتمت��ع به��ا )ريتش( 
فق��د مت تعيين��ه س��نة )1808( مقيما 
سياسيا في بغداد عاصمة العراق اجملاور 
)ريتش(  وكان  العثماني��ة  لإلمبراطورية 
يقوم أحيانا بزيارة التال األثرية القريبة 
م��ن بغ��داد خاصة ت��ال باب��ل   وأجرى 
فيه��ا عدة أس��بار اختباري��ة وعثر على 
بعض اخملاريط والرقم الطينية واألختام 
األس��طوانية وبعد وفاته في باد فارس 
مب��رض الكوليرا باعه��ا ورثته الحقا إلى 
املتحف البريطاني سنة ) 1820( فكانت 
أول مجموعة أثرية تخص باد الرافدين 
البريطان��ي  املتح��ف  خزائ��ن  تدخ��ل 
وشغلت مساحة متر مربع واحد فقط.  
وتبع��ه بعد ذلك إل��ى املنطقة عدد من 
اجلواسيس من أهمهم املبشر النصراني 
)جون آشر( وهو جاسوس يعمل لصالح 
اجلمعي��ة اجلغرافية امللكي��ة في لندن 
وق��د ق��ام بزي��ارة أث��ار تخت جمش��يد 
)برس��يبوس( ق��رب ش��يراز في إي��ران ) 
1864( وجت��ول في باد ف��ارس واألناضول 
وش��مال العراق متابعا ومتفقدا أحوال 
القوميات املناهض��ة للدولة العثمانية 
في مناطقهم وقراهم وأحوال اجلاليات 

والنصراني��ة وحال معابدهم  اليهودية 
اليزيدي��ن  معاب��د  وزار  وكنائس��هم 
والزرادش��تين وتاب��ع عن ق��رب إجنازات 
البعث��ات التبش��يرية لل��دول األوربي��ة 
بريطانيا وروسيا واألمريكية في شمال 
الع��راق ودي��ار بكر وحت��رى عن اس��باب 
النكب��ات واملذاب��ح الت��ي تعرضت لها 
بعض الطوائف النصرانية,  وقد حصلت 
بعثات هذه الدول األوربية وامريكا على 
التراخي��ص لبن��اء وصيان��ة الكنائ��س 
مح��اوالت  وكان��ت  القدمي��ة  واألدي��رة 
البعثات التبش��يرية تنصب على نش��ر 
املذهب الكاثوليك��ي املوالي للغرب بن 
نصارى املش��رق )األرثودوكس( وهذا ما مت 
فعا ونرى نتائجه اليوم حيث يتم تهجير 
نصارى الشرق من مواطنهم وتشتيتهم 
ألنه��م ال يرتبط��ون بالغ��رب النصراني 
الصهيوني وكان الصراع الداخلي اخلفي 
يدور بن البعثات التبش��يرية نفس��رها 
الطائفي��ة  مذاهبه��ا  بنش��ر  للقي��ام 
اخملتلفة )الكاثوليكية والبروتس��تانتية 
النصرانية  اجلالي��ات  واإلجنليكانية( بن 
في تلك املناطق , وكان هؤالء اجلواسيس 
واملبش��رون انتهازي��ون دائما يس��ارعون 
باله��رب عندم��ا تصيب تل��ك املناطق 
موجات األوبئة واألم��راض املعدية مثل 
الناس  ويترك��ون  والطاع��ون  الكولي��را 
بدون مس��اعدة أو محاولة إس��عافهم 
وكان ذلك في مقدورهم , وفي منتصف 
القرن التاس��ع عش��ر ب��دأ البعض من 
أعض��اء ه��ذه البعث��ات التبش��يرية و 
الدبلوماس��ية من غي��ر اخملتصن باآلثار 
بل من اجلواسيس والس��راق )ولنسمي 
األشياء مبسمياتها احلقيقية( بدفع من 
حكوماتهم باجمل��يء إلى الع��راق وإيران 
وباد الش��ام ألغراض مت التخطيط لها 
مسبقا وكانت الدولة العثمانية غافلة 

عن حقيقة هذه اخملططات.

 اجلاسوس املغامر رولنسون.. أبو علم 
االشوريات 

 كان��ت اللق��ى األثرية قد بدأت تتس��ب 
إلى األسوان األوربية من مناطق الشرق 
األوس��ط وأدت إلى قي��ام بعض االهالي 
باحلفريات غير املشروعة لنهب الطابوق 

واآلث��ار الصغيرة واألختام األس��طوانية 
وبيعه��ا للجالي��ات األوربي��ة وأعض��اء 
الهيئات الدبلوماس��ية وه��ذا ما جعل 
بع��ض ال��دول األوربي��ة تفكر بإرس��ال 
عم��اء وجوامي��س مختاري��ن بعناي��ة 
إل��ى املنطقة    وفي س��نة ) 1835( قام 
مغامر شاب يعمل ضابطا في اخملابرات 
البريطاني��ة اس��مه )هن��ري كروزوي��ك 
رولنسون( مبساعدة من السكان احمللين 
بالصع��ود إلى واجهة جبل )بهس��تون( 
القريب من مدينة كرمنشاه ٠  في إيران 
حيث يوجد ضريح داري��وس الذي يرتفع 
ع��ن األرض )  47 متر( وقام باستنس��اخ 
ثاثة نصوص م��ن الكتابة املس��مارية 
كتب��ت باللغ��ات الفارس��ية القدمي��ة 
والعيامي��ة والبابلية وكانت مس��احة 
النص��وص املنقوش��ة بط��ول )6 مت��ر( 
وعرض ) ثاثة  متر وعشرون سم( تتكون 
من ) 789 س��طرا( ثم قام بوضعها بن 
أي��دي العلم��اء إال أنه كان هو الس��باق 
لفك طاس��م ومغاليق ه��ذ ٠  الكتابة 
ب��ن األعوام ) 835  -1 1844( ولذلك فهو 
يس��تحق دون غير ه  أن يسمى )أبوعلم 

االشوريات( 

واجهة ضرح داريوس في جبل 
بهستون واماكن الكتابات الثالث

 بعد ذلك قام بعض املغامرون والس��ياح 
أو  منحوت��ة  أحج��ار  بش��راء  والتج��ار 
منقوش��ة بكتابات مس��مارية من جتار 
االثار في العراق وجدت لها س��وقا عند 
باع��ة التحف القدمية ف��ي أوربا    فأخذ 
ع��دد املغامرين ي��زداد بالتوافد إلى هذه 
اخملطوط��ات  بش��راء  وب��دأوا  املناط��ق 
واإلس��امية  والنصراني��ة  اليهودي��ة 

والتحف واآلثار الصغيرة 
 املوجودة عند األهالي وبدأ الدبلوماسيون 
الغربيون يتحولون الى لصوص وس��راق 
حتى أن القنصل الفرنس��ي في املوصل 
)بول إميل بوت��ا( كان من ضمن واجباته 
املكلف بها رسميا هو شراء اخملطوطات 
القدمي��ة وتهريبها بعد ذلك وحتديدا في 
منتصف القرن التاس��ع عش��ر توس��ع 
ه��ؤالء املغام��رون بس��رقاتهم فكان��وا 
يقوم��ون باحلفر العش��وائي ف��ي التال 

املنتش��رة في ب��اد الرافدي��ن للحصول 
على القطع األثرية وبدأوا في العواصم 
واملواقع اآلش��ورية نينوى ومن��رود )كلخ( 
و قلع��ة الش��رقاط )آش��ور( وخرس��باد 
)دورش��روكن( وباوات ف��ي املوصل , ثم 
انتقل��وا إل��ى احلفر في وس��ط وجنوب 
الع��راق في امل��دن الس��ومرية واألكدية 
والبابلي��ة والعربية مثل اور وتلو وكيش 
ولك��ش ونف��ر والوركاء وبابل و س��ر من 

رأى
 اقتسام ومحاصصة استعمارية 

 بحلول منتصف القرن التاس��ع عش��ر 
ومؤام��رات  وصراع��ات  نزاع��ات  وبع��د 
ب��ن ال��دول األوربي��ة الصاع��دة وب��ن 
اإلمبراطوري��ة العثمانية املنهكة وكان 
الع��راق أحد مس��ارح ه��ذه الصراعات    
فقد تقاسمت الدول األوربية فيما بينها 
غنيمته��ا من التال األثري��ة في العراق 
ممثلة بهيئاتها الدبلوماسية في عملية 
محاصصة اس��تيائية استعمارية غير 
مشروعة    حيث صار من حصة بريطانيا 
ت��اك النم��رود والحق��ا ت��ال قوينجق 

وب��اوات في املوص��ل و املقي��ر )أور( في 
اجلنوب    ومن حصة فرنسا تل قوينجق 
ال��ذي تخلوا عن��ه بعد فترة وخرس��باد 
في املوصل وتلو واألحيمر وس��نكرة في 
اجلن��وب    ومن حصة املانيا تال آش��ور 
والعق��ر في املوصل وبابل وس��ر من رأى 
في الوس��ط والوركاء في اجلنوب    ومن 
حصة أمريكا ت��ل نوزي في كركوك وتل 
أسمر)اشنونا( في ديالى ونفر في اجلنوب 
, إضافة إلى اس��تباحة هذه الدول لكل 
التال االثرية ف��ي العراق وكان كل ذلك 
يتم في غياب الوعي احلضاري والثقافي 
واآلث��اري عن��د املس��ؤولن العثمانين , 
ففي س��نة )1870( وص��ل مغامر املاني 
اس��مه هنريث��ر ش��ليمان وأخ��ذ يحفر 
ف��ي تل مرتف��ع يس��مى حصارلك قرب 
الدردنيل ش��مال غرب تركيا حتت سمع 
وبص��ر الب��اب العالي بحثا ع��ن مدينة 
طروادة األسطورية ) 1300  ) قبل املياد( 
وفي سنة 1876  )عثر على املدينة وعلى 
خمس��ة من قبور ملوكها ونهب وهرب 

جميع كنوزها.  

يص��ور البن��اء الس��ردي  في رواية »تس��ارع اخلط��ى » منو 
احل��دث   وف��ق بن��اء س��ينمائي ُمبهر يُش��دنا وبش��غف 
ملعرف��ة املصائ��ر والتح��والت ومواجهة اللعبة الس��ردية  
الت��ي حتكم بها الراوي بإتقان من خ��ال خبرته بالتجريب 
والتجديد بالكتابة السردية ويجعل املُتلقي يجري لقراءة 
ومعرف��ة مصير بطل الرواي��ة »عبد اهلل« ويص��ور الهلع 
واخل��وف والكوابيس التي تاحقه م��ن عصابة االختطاف 
بع��د هروبه مبس��اعدة »فاطمة« حتى بعد تغيير أس��مه 
طلب��اً للنجاة والتمويه   وكذلك معرفة األدوار املُس��اندة  
والش��خصيات األخرى )البصري- أبو العز- ابنة أخته هند 
–فاطم��ة       (  لق��د عمد »أحمد خلف » من خال الرؤية 
الس��ينمائية البصرية في منتجة وتقطيع تلك األحداث   
وربطها لبعضها   وضبط إيقاع حركة الش��خصيات دون 
أن تنفل��ت األح��داث والنهايات وتضيع ب��ؤرة التوتر   فقد 
اجترح خصوصية باإلمساك بخيوط حتريك األحداث رغم 
تشعبها بدراية وعناية فائقة وبهذا املشغل التجريبي في 
س��رده أفصح عن التحوالت الس��ايكولوجية لشخوصه 
بخضم تل��ك األحداث املُرعبة   فامل��وت واحلياة في حاالت 
االختط��اف هو م��دى إطاقة بال��رأس أو القلب وإن حجم 
الُرع��ب وأهوال االختطاف    فقد صّور ببراعة كيف دخلت 
العصابة وهي تطارده وتاحقه وحن وجهت رصاص الغدر 

لألبرياء في ص121:
- إن املهاجم��ن يطالب��ون ب��رأس رج��ل اس��مه عبد اهلل 
استطاع أن يبدل أسمه إلى أسم آخر ال عاقة له باالسم 

األول !!    
- حس��ناً ليخرج لهم من اس��مه عبد اهلل رمبا يستطيع 

التوصل معهم إلى حل مناسب     
-  كيف لنا أن نعرف أن هذا الرجل اسمه عبد اهلل؟ 
لندع أحد املهاجمن يدخل ويعرف من هو طريدته !!

-وكيف نسمح للغرباء أن يطأوا أرضنا    أرض اآلباء الكرام 
واألجداد األشاوس ؟

مناخ��ات ُمقرفة ُموحش��ة حل��د الغثيان حلظ��ات العنف 
وامل��وت ياحق اجلميع من هؤالء القراصنة   عصابات جتوب 
الطرقات  فتزرع الهلع لتحصد رؤوس األبرياء   خطى املوت 
املُتس��ارعة هاجس البطل »عبد اهلل« اس��تكمال كتابة 
سيناريو ومشاهد مسرحية وهو يَحلُم بتخليد ذكرى )أم 
عب��اس(  التي كانت تُبيع املابس لتس��تلم ببراءة وطيبة  
األمهات )صرة( من أحد اإلرهابين بأن تلك مابس لولدها 
ثم حتصل املأس��اة بهذا الفعل الدنيء حينما تنفجر تلك 
الصرة بالسوق  على األبرياء لتنثر األجساد وهي ُمحترقة  
ُمقطعة  في أجواء االنفجار الذي يترك األجساد ُمحترقة 

بالعراء !!
واملشاهد السريالية التي حدثت مبرارة لبنت أخته »هند« 
م��ن أحد الش��اذين »رياض األميري« ليف��ض بكارتها   في 
تلك اخليبات واملرارات واالنكسارات واملفاجئات  التي حتدث 
باجملتمع زمن العنف   ولصوص السياسة     الرواية رافعة 
ليافط��ة االحتجاج   بعد التش��اؤم  من قبائح العصابات   
فيما اجلميع يرنو للتفاؤل وجتاوز تلك احملن اليومية بحياتنا 
السريالية في تلك املسرحية  التي متور أحداثها  وفق لعبة  
الزيف   وانعدام اإلنسانية   وهدر الكرامة    أراد »الشاهد 
واملشاهد » بروايته الدعوة إلى نبذ العنف والسام بالوئام 

والتصالح والتشارك وحتقيق املصالح بدالً من العنف  

الش�اهد  خلف  أحمد 
والُمشاهد )2-2(

كتابصباح محسن كاظم

 دور الجواسيس والبعثات التبشيرية

تناولنا في الحلقة الس��ابقة كيف اولدت بالد ما بي��ن النهرين )بالد الرافدين( 
ووادي الني��ل اعظم حضارتي��ن عرفهما العالم ، والحدي��ث عن اي منهما قد 
ظهر اواًل ، ال يخدم س��وى غرض ضئيل ، ولكن يبدو االن محتمال بصفة عامة 
ان ب��الد الرافدين س��لكت الطريق بصفة اس��ع قلياًل ، وانه��ا وهبت في عصر 

متقدم اكثر مما اعطيت.

غالف الكتاب

ملصق املهرجان

}الحلقة التاسعة تواصل ثقافية الصباح اجلديد نشر حلقات من كتاب: }
سرقة حضارة الطني واحلجر للكاتب حميد الشمـري



*صدام يناق��ش ضابطاً أصابه الرعب في 
أثن��اء معركة ش��به جزي��رة الف��او   )18 

نيسان ] أبريل [ 1988( )  (
ذكر 1: ش��عرنا، في احلقيق��ة، أن الفيلق 
الس��ابع كان نوع��اً ما بطيئ��اً وبناًء على 
ذل��ك، ذهبن��ا وزرنا مرك��ز قي��ادة الفيلق 

السابع في– 
ذكر 2: صباحاً. 

ذك��ر 1: صباح��اً، وف��ي الواق��ع، نحن لم 
نذهْب إلى مرك��ز قيادة الفيلق، بل ذهبنا 
الفرقة السادس��ة بدالً م��ن ذلك – مركز 
القيادة املتحرك للفرقة السادسة. املوقع 
ال��ذي تكّل��م عن��ه نوفل – ألوية املش��اة 
الت��ي كانت هن��اك – كان املوقع صعباً. ) 
( وآم��ر التش��كيل، الذي لم يذك��رْ أعداد 
هذه األلوي��ة، كان يتكّلم مع ضابط ركن 
في مركز قيادة الفرقة السادس��ة، لكن 
بطريقة م��ا كانت تعني أننا س��نهجم 
بالعزمي��ة التي كنا نريدها، م��ع إننا بدأنا 
نش��ن هجوم��اً.   نعم، رمب��ا كانت هناك 
بع��ض الصعوب��ات ! إنن��ي أتذكر ضابط 
الركن هناك، الذي ال أعرف اس��مه غير أن 
الرف��اق يعرفونه، كان م��ن دأبه أن يتلقى 
معلومات من اللواء تفي��د بأن أمر اللواء 
قد انتهى. كان هذا التعبير يستعمل من 

قبل اجليش حيث بعض العمليات – 
صدام: إنه تعبير عبير مناسب. 

ذك��ر 1: إن هذا التعبير خاطئ. قلُت له: » 
ماذا تعن��ي بقولك: ] لقد انتهينا؟ [  إنك 
تهج��م، لقد حق��ق )احل��رس اجلمهوري( 
نصراً هائالً  في حينها، وكان التش��كيل 
املدرع العائد للفرقة السادس��ة يتحرك 
بنح��و طبيعي، الذي يترك فقط منطقة 
محدودة بينما تش��ن هجوم��اً، إذاً كيف 
وإن  انتهيت��م  إنك��م  أن تق��ول  ميكن��ك 
اللواء قد انتهى؟ » وحتى حني س��أل آمر 
الل��واء عن الل��واء، قالوا له إن��ه انتهى ! 
لس��ُت متأكداً ف��ي ما يخ��ص الضابط 
هناك، لكنني أحسسُت أنه لم يكْن في 

منتهى – 
ذك��ر 2: كان ضابط��اً، مق��دم ركن، لكنه 
اآلن م��ع أولئ��ك األش��خاص املنحط��ني: 

املعارضة. 
صدام: هوه، أرأيَت ما يفعله اخلونة! 

ذكر 2: كان سلوكه غير الئق. 
ص��دام: ه��ل تصدق ه��ذا؟ ال��ذي يذهب 
مدّوم��اً يعود مدّوم��اً ! مبا إن��ه حتدث عن 

اللواء، هو نفسه الذي انتهى. 
ذكر 1: لقد تصرف كما لو أنه في خضم 

العمل ! 
ص��دام: أعن��ي أنه لم يكْن يري��د أن يبذل 
مجهوداً إضافياً، وإال كيف يكون بوسعك 
أن تفسر احلقيقة القائلة إن لواءه واللواء 
اآلخر ق��د انتهي��ا؟ لكنه ح��ني أدرك أننا 
حررنا الف��او، كانت تل��ك فرصة له لكي 
يخ��ون. إذاً، منذ ذلك احل��ني أصبح يخون. 

أعني أن هذه هي النتيجة املعروفة. 
ذك��ر 2: س��يدي، إذا س��محَت ل��ي، م��ن 
فضلك؛ ف��ي احلقيق��ة قال اجلن��رال نزار 
واجلنرال حسني كالهما إن )حزب الدعوة(  
كان يعتمد على أس��لوبه في استخدام 
اجله��از للتكّلم.  ) (  وأنا أتذكر إما اجلنرال 
ن��زار أو اجلنرال حس��ني أخذ اجله��از منه 
وط��ردوه. اآلن، هو من املفت��رض أن يكون 
رئي��س أركان اجلي��ش مع عدن��ان محمد 

النوري  ) (  و ] غير مسموعة؛ ضحك [ .
ص��دام: نحن نحم��د اهلل. احلمد هلل. ذات 
مرة قال لي أحد الرف��اق: » إذا كان أولئك 
األشخاص صاحلني بأي شكل من األشكال، 
ما كان��وا ليحلقوا حلاهم وش��واربهم. » 
فأجبته قائالً: » إن األشخاص املصقولني 
جيداً ال يختلطون بأفراد كهؤالء. أش��كر 
اهلل عل��ى ذلك ألن أولئ��ك األفراد هم من 
الطبق��ة املنحطة. » ] ضحك. [  كل َمن 

يقّلد األمريكي��ني، الصهاينة، واألوروبيني 
هو م��ن طبقة منحط��ة؛ إنهم يحلقون 
حليتهم وش��اربهم، وماذا بش��أن أس��رة 
الضابط اخلائن؟ لقد دُمرْت هي أيضاً. اآلن 

هل ترون؟ هكذا هي احلياة. 
ذكر 1: أنا حقيقًة ال أعرف الضابط، لكنه 
تابع التكرار بأن اللواء اآلخر كان قد انتهى 
هو اآلخر؛ كان حقيقًة قد أغضبني حيث 
كن��ا نري��د أن نهج��م بكل م��ا لدينا من 
مجه��ود، غير أن��ه يصع��ب التصديق أن 
اللواءي��ن انتهيا في خم��س دقائق خالل 
س��اعات الصب��اح املبكرة ! بدأنا بش��ن 
الهجوم وكانت التشكيالت املدرعة للواء 
الس��ادس تتحرك بطريق��ة مقبولة جداً 
على الرغم من املشكالت التي صادفوها 
في الطريق وهلم جرا. لقد انزعجُت حقاً 

بسببه وقد أجبنا على – 
ص��دام: إذاً، لق��د جعلوا من ه��ذا اخلائن 

رئيس أركان اجليش، صحيح؟ ] ضحك. [
*صدام يروي بعض قص��ص احلرب األثيرة 
لديه خالل الش��هر األخير من احلرب )بني 
18 مت��وز ] يوليو [ – 20 آب ] أغس��طس [   

)  ( )1988
ص��دام: النتيجة أفضل مم��ا كنا نتمناها. 
ج��رت  الت��ي  الصعب��ة  املع��ارك  ف��ي 
في)القادس��ية(، والتي كان��ت كلها، كل 
معرك��ة الب��د أن تك��ون له��ا صعوباتها 
ومشاكلها. وأينما تذهب، ستكون هناك 
تضحيات بش��رية ومواق��ف صعبة كان 
م��ن العس��ير فهمها ما لم يع��رف املرء 
التفاصيل الكاملة في نقطة ما. غير أن 
أصعب املواق��ف التي خبرتها هي عندما 
كنا نخش��ى أن يقبل اإليرانيون اقتراحنا، 
اقت��راح وقف إطالق النار بعد )احملمرة(. )  (  
لق��د وافقنا على ق��رار مجلس األمن في 
الثام��ن والعش��رين. ه��ل   تذكرونه؟ في 
الثامن والعش��رين من أيلول )س��بتمبر( 
1980، وافقنا على قرار مجلس األمن بعد 
معركة ردع من العيار الثقيل اس��تمرت 
ستة أيام. كان أحد بنود القرار يشير إلى 
أن��ه يتعني عل��ى كال الطرف��ني املوافقة 
على وقف إط��الق النار فوراً والبدء بإجراء 
املفاوض��ات.  ) (  وافقن��ا، إال إن اإليراني��ني 

رفضوا. كنُت أخش��ى أن يوافق اإليرانيون 
على هذا القرار بعد معركة )احملمرة(. ألن 
ه��ذا س��يضعنا في موقف مح��رج أمام 
ش��عبنا والعال��م طامل��ا أنن��ا وافقنا من 
قبل. لو كنا رفضنا القرار، ما كانت لدينا 
أس��باب للرف��ض بحيث تك��ون مقنعة 
لش��عبنا وللعالم. وعلى الرغم من ذلك 
أنا أع��رف عقلية اإليراني��ني، أعرف أنهم 
مخادعون وغادرون و) يلعبون على احلبال(، 
عندم��ا تواتيهم الفرص��ة لكي يخلطوا 
األوراق بعضها مع بع��ض، يفعلون ذلك. 
لذلك كن��ُت أمتنى أال يك��ون هناك وقف 
إلط��الق الن��ار. بالنس��بة لي، ه��ذه هي 
الص��ورة التي فك��رُت أن عل��ى العدو أن 
يُنهي بها هذه احلرب. إن الصورة املناسبة 

جليش��نا هي أن ينهي احل��رب واإليرانيون 
مكس��ورون وجيشنا الذي قّواه اهلل، قادر 
عل��ى إنهاء ه��ذه احلرب ونح��ن نحتفظ 
بحقوقنا الدائمة ] غير مس��موعة [. ما 
حتق��ق ميثل أقصى أمنيات��ي من أجل هذا 
الطري��ق القات��ل ال��ذي أخذ منا س��بعة 
أع��وام طويلة. وكنا قادري��ن حقاً على أن 

نكون املنتصرين في اعتمادنا على اهلل .
أبو زيد:  )  ( س��يدي، أود أن أشير إلى هذه 
النقطة التي وّجه بش��أنها سيادتك في 
أثناء مع��ارك التحرير، الت��ي تلقيتها أنا 
ش��خصياً بصورة مباش��رة، بأن نقصف 
بالقنابل ع��دداً كبيراً من أه��داف العدو 
احليوي��ة قبل انتهاء املعرك��ة، التي كنَت 

تتوقعها. 
وكذل��ك، ثمة هدف آخ��ر مت تأجيله ] غير 
مسموعة [. س��يادتك، كانت توجيهاتك 
هي أن نستعد للخطة، أن نتدرب ونتمرن 
عليه��ا. ذل��ك اله��دف كان حيوي��اً جداً 
بالنس��بة للع��راق: املفاع��ل الن��ووي. )  ( 
كان مفاعالً ضخماً جداً، وكانوا يتهيئون 
الس��تخدامه ف��ي النهاية، أعن��ي نهاية 
احلرب. كانوا قد باشروا ببنائه وكان فريق 
من اخلبراء األملان قد وصلوا وشرعوا – كان 
أحد املفاعالت )جم��ع مفاعل( قد أصبح 
85 باملائ��ة جاه��زاً وكان اآلخ��ر 50 باملائة 
جاه��زاً تقريب��اً. لذلك أص��درَت أمرَك بأن 
نضرب املفاعل، الذي، في احلقيقة، دمرناه 
تدميراً تام��اً.  ) (  كان رئيس اخلبراء األملان 
قد لقي مصرعه إضافة إلى رئيس الفريق 
اإليران��ي الذي كان موج��وداً في املفاعل. 
كنا ش��رعنا بالقصف في أثن��اء معارك 
التحرير، س��يدي، مجمع )بن��در خميني( 
النفطي، وهو تقريب��اً أكبر مجمع جاهز 

للعمل. 
كم��ا قصفن��ا أيضاً أكب��ر باخ��رة ناقلة 
للنفط في العال��م، التي كانت موجودة 
في جزي��رة )األهارات( ف��ي البحر العربي. 
كان��ت باخرة بريطانية تس��ع 000 و 550 
طناً والباخرة اإلس��بانية تسع 000و350 
طن��اً. كان��ت ه��ذه أكبر معرك��ة بحرية 
خضناه��ا في ما يتعل��ق بقصف ناقالت 
البترول، حيث قال أح��د اآلمرين إن علينا 

أن نش��ن معركة كمعرك��ة )بيرل هاربر( 
وأن نباغ��ت ناقالت البت��رول اإليرانية. إذاً، 
كانت بالفعل معركة أو ضربة حاس��مة 
ضد الع��دو، وكانت كذل��ك أبعد نقطة 
وصل��ت إليه��ا الق��وة اجلوي��ة العراقية، 
وف��ي أثناء تأدية مهمتها هذه متْت تعبئة 
طائراتها بالوقود مرت��ني. في املاضي كنا 
قد نفذنا االس��تطالع بواس��طة طائرات 
املي��غ – 25، الت��ي هبطْت ف��ي )أبو ظبي( 
وكانت على وش��ك أن تُس��َقط. غير إننا 
متكنا من احلصول على صور فوتوغرافية 
جوي��ة )ملتَقطة من اجل��و( واضحة وكنا 
قادرين على أن نكتشف أين كانوا يخزنون 
نفطهم، بحي��ث كانت تلك هي الضربة 

املميتة. 

صدام: إذاً نحن لم نهبْط على اليابس��ة 
بواسطة ترتيبات مسبقة؟ 

أبو زيد: بلى. 
كان��وا  أنه��م  أخبرون��ا  رفاقن��ا  ص��دام: 
يحتاج��ون إل��ى ص��ور فوتوغرافي��ة، وإذا 
حلقْت هذه الطائرة، ستحتاج إلى إعادة 
تعبئة خزانها بالوقود في مكان ما. قلُت 
لهم ب��أن يذهب��وا، وأن يلتقط��وا الصور 
الفوتوغرافي��ة، وأن يهبط��وا ف��ي أي بلد 
م��ن البلدان اجمل��اورة، وقول��وا لهم إنكم 
بينما كنت��م حتلقون نف��د وقودكم، وإذا 
كان مبس��تطاعهم أن يعيدوا تعبئتكم، 
س��تكونون ف��ي طريقك��م. ألي��س هذا 

صحيحاً؟ 
أبو زيد: بلى، سيدي، بلى، كانوا منزعجني 

من العملية كلها. 
ص��دام: كانوا منزعجني حي��ث قالوا إننا 
س��ببنا لهم كل أنواع املشكالت وسألوا 
مل��اذا كن��ا هناك؟ قلن��ا لهم إنن��ا ضعنا 
وجئنا إليكم. من فضلكم أعيدوا تعبئة 
خزاناتنا وسننطلق في طريقنا. لذا زودونا 
بالوقود وجعلوا الطائرة متضي في حالها. 

لكننا نفذنا – 
أب��و زي��د: نع��م، نفذن��ا. وتابعن��ا تدمير 
مصاف��ي البت��رول وحق��ول البت��رول في 
أثن��اء عمليات التحري��ر، بخاصة احملطات 
التي تضخ النفط إل��ى مصافي طهران، 
أصفهان، وش��يراز. كما نس��فنا اجلسور 
الرئيس��ة ومحطات االتصاالت، كل تلك. 
حت��ى الي��وم األخير م��ن العملي��ات كنا 
نقصف بوحش��ية أهداف العدو احليوية. 
وكان النص��ر حليفن��ا في ظ��ل قيادتنا، 
سيدي. عس��ى اهلل أن يحفظك ويرعاك 

لنا. شكراً، سيدي. 
صدام: ش��كراً، أبو زي��د. دعني أحكي لك 
واحدة من قص��ص حربنا. إنها ذات نقاط 
ش��يقة في ما يتعلق بالتمويه و« اخلداع 
الق��وي » كما يس��مونه، م��ع أنه معقد 
بع��ض الش��يء. كن��ا نس��تعد لقصف 
)جزيرة خ��رج( بالقنابل. كانت طائرات ال� 
F – 14 اإليراني��ة مخصصة للدفاع عنها 
كبديل عن األس��لحة املضادة للطائرات. 
 F -14 �في تلك املنطقة كانت طائرات ال

معروفة بكونها ممتازة في طول املس��افة 
عندما تُسقط قذائفها، فضالً عن مداها 
وقدرته��ا على املناورة. لذلك كنا نراقبها، 
ألننا كنا نعرف أنها قد تؤذي طائراتنا إما 
ف��ي رحلة الذه��اب أو رحلة اإلي��اب، األمر 
الذي قد ي��ؤذي طيارينا في كلتا احلالتني. 
لذلك طلب��ُت من طرف م��ا لكي يذهب 
ويقول احلزب السياسي في دولة خليجية 
معينة ب��أن بعض اإليرانيني س��يضربون 
بطائ��رات ال��� F – 14 ويهبط��ون عل��ى 
أراضيكم. وبن��اًء على ذلك، من فضلكم 
م��ا إن يهبطوا في بلدك��م – كنا اتفقنا 
معهم أن يفتش��وا عن م��أوى في العراق 
– إن كان باستطاعتكم أن تسهلوا هذه 
املهمة ألولئك الذين سيأتون إلى العراق، 
وحتى إذا أع��دمت الطائرات س��يكون هذا 
األمر جيداً لنا. هذه الرسالة بُعثْت. إنني 
أع��رف هؤالء الق��وم وكنُت أع��رف أنهم 
سيخبرون اإليرانيني فوراً، وهو شيء كنُت 
أقصده، طاملا أنهم سيمنعون الطائرات 

من التحليق. 
ذكر: منعوهم من التحليق. 

صدام: إذاً، الطائرات توقفْت عن التحليق 
وكان هذا هو غرضن��ا. إذا كانوا قد ذهبوا 
بالفعل إلى اإليرانيني وأخبروهم، وجميع 
طائ��رات ال� F – 14  ظل��ْت  على األرض. ] 

ضحك. [  
ذكر: لم يعرْف أحد. 

ص��دام: إذاً، ذهب��ْت طائراتن��ا وقصف��ْت 
أهدافه��م بالقنابل ورجع��ْت من دون أي 

تدخل أو اعتراض من اجلانب اإليراني. 

هوامش:
 «  :SH-SHTP-A-001 – 231*   )1(
مس��ؤولون عراقي��ون يناقش��ون احلرب 
العراقي��ة – اإليرانية ومعرك��ة الفاو »، 

18 نيسان )أبريل( 1988. 
)2( رمب��ا الرائ��د الركن نوفل إس��ماعيل 
ال��ذي س��اعد ص��دام عل��ى  خضي��ر، 
اس��تعادة ش��به جزيرة الف��او بوصفه 
قائداً للفرقة املدرعة الثالثة العراقية. 
)3( اجلن��رال ن��زار رمبا هو ن��زار اخلزرجي، 
رئيس أركان اجليش. اجلنرال حسني رمبا 
هو العميد حسني كامل، وزير الصناعة 
والتصنيع العسكري. ملعرفة املزيد عن 
حس��ني كام��ل، أنظر الفص��ل الثامن. 
إن ح��زب الدع��وة هو حزب ش��يعي في 
الع��راق وكان يتلق��ى الدعم م��ن إيران 

وساند إيران في أثناء قادسية صدام. 
)4( عدن��ان محم��د الن��وري ه��و القائد 
العسكري ل� )الوفاق الوطني العراقي( 
عراقي��ة  مجموع��ة   INA ال���   .)INA(

معارضة. 
)SH-SHTP-V – 000 )5-589 : » ص��دام 
ومسؤولون عسكريون يناقشون احلرب 
العراقية – اإليرانية  ومعركة القادسية 
»، االجتم��اع غي��ر مؤرخ )تقريب��اً متوز ] 

يوليو [ – آب ] أغسطس [ 1988(.  
)6 ف��ي الش��هر األول م��ن غ��زو إي��ران، 
عب��رْت القوات العراقي��ة )نهر الكارون( 
)احملم��رة(  مدين��ة  عل��ى  واس��تولْت 
احلدودية املتنازع عليها )تُسمى أيضاً: 

خورمشهر(.  
)7( يش��ير صدام هنا إل��ى قرار مجلس 

األمن الدولي املرقم 479. 
)8( يب��دو أن االس��م املس��تعار )أبو زيد( 
يش��ير إلى حميد ش��عبان، قائد القوة 

اجلوية العراقية. 
)9(   إنه يش��ير إلى املفاع��ات النووية 

اإليرانية في )بوشهر(. 
)10( هاج��م الع��راق منش��أة بوش��هر 
اإليرانية في مناس��بات ع��دة أولها في 
مطل��ع 1984. ُنف��ذْت الضرب��ة املش��ار 
إليها هنا في 17 تشرين الثاني )نوفمبر( 

 .1987

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

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 30« 

صدام: رفاقنا أخبرونا 
أنهم كانوا يحتاجون إلى 

صور فوتوغرافية، وإذا 
حلقتْ هذه الطائرة، 

ستحتاج إلى إعادة تعبئة 
خزانها بالوقود في 

مكان ما. قلتُ لهم بأن 
يذهبوا، وأن يلتقطوا 

الصور الفوتوغرافية، وأن 
يهبطوا في أي بلد من 

البلدان المجاورة، وقولوا 
لهم إنكم بينما كنتم 
تحلقون نفد وقودكم

صدام: النتيجة أفضل 
مما كنا نتمناها. في 
المعارك الصعبة التي 
جرت في)القادسية(، 
والتي كانت كلها، 
كل معركة البد أن 

تكون لها صعوباتها 
ومشاكلها. وأينما 

تذهب، ستكون 
هناك تضحيات بشرية 

ومواقف صعبة
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فنون16

الصباح الجديد - وكاالت:
قدم��ت فرقة باليه أوبرا القاهرة، حتت إش��راف مديرها الفني 
أرميني��ا كام��ل، الع��رض العاملي “بالي��ه زوربا” للموس��يقار 
اليونان��ي ميك��س تيودوراكي��س، مبصاحبة أوركس��ترا أوبرا 
القاهرة بقيادة املايس��ترو ناير ناجى، ومبشاركة كورال اكابيال  
بقيادة وتدريب مايا جيفينريا، ملدة أربع ليال متتالية بدأت في 
الساعة الثامنة من مساء يوم الثالثاء ويستمر حتى يوم غد 

اجلمعة على املسرح الكبير. 
م رقصاته “لوركا ماس��ن” في  تدور أحداث العرض الذى صمَّ
فصلن داخل إحدى قرى اليونان، وحتكى عن الرحالة اليوناني 
“زوربا” الذى يعش��ق احلياة وتعش��قه النس��اء، وخالل إحدى 
رحالته جتمعه ب�”أورتانس” قصة حب، لكنها ال تكتمل بسبب 
موته��ا املفاجئ، م��ا يترك بداخله حزنًا كبي��رًا، لكن صديقه 
“جون” الذى فش��ل أيًضا ف��ي احلصول على قل��ب محبوبته 
“مارينا”، يدعوه للتمسك باحلياة من خالل موسيقى ورقصة 

احلياة املشهورة باسم “زوربا”.
م��ت ألول مرة خالل مهرجان كركاال  يُذك��ر أن باليه “زوربا” ُقدِّ
املوس��يقي في روما عام 1971 حينما ش��اهده 200 متفرج، 
قبل أن يعود للمهرجان نفس��ه وبالنجاح نفسه عام 1998، 
حي��ث حقق العرض أعلى معدالت حضور في تاريخ مس��رح 
“أرينادي فيرونا” عند عرضه للمرة األولى عام 1988، كما طاف 

مسارح أكثر من 15 دولة شاهده خاللها  2 مليون متفرج.

الصباح الجديد - وكاالت:
التقطت عدس��ات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة كيلي 

رولند على الشاطئ في سيدني  يوم أول من أمس.
وكان��ت كيلي البالغة من العمر 36 عاماً برفقة ابنتها تيتان 

البالغ من العمر سنتن.
جتدر اإلشارة أن كيلي كان قد مت اإلعالن عن تعاقدها للظهور 

في جلنة حتكيم برنامج the voice بنسخته األسترالية.
وبالتال��ي تكون كيل��ي إلى جانب كل م��ن Seal وبوي جورج، 

وديلتا غودرمي.
وقال��ت كيل��ي في بي��ان لها انها س��عيدة ج��داً باالنضمام 
إلى عائلة البرنامج، خاصًة في أس��تراليا،  وأش��ارت أنها من 

معجبي البرنامج منذ سنوات.
وتابع��ت كيلي ف��ي البي��ان: “س��تكون جتربة مدهش��ة، وال 

أستطيع االنتظار حتى يبدأ هذا املوسم”.

“زوربا اليوناني” يرقص 
للحياة على المسرح الكبير

كيلي رولند تستعد 
the voice لالنضمام للجنة

الصباح الجديد - وكاالت:

دائم��اً م��ا تثير األلفاظ واملش��اهد 
اخلارج��ة ف��ي أي عمل س��ينمائي، 
أو درام��ي اجلدل، خاص��ة إذا كانت 
تق��دم في أعمال لنجوم كبار لهم 
جماهيري��ة كبي��رة، وذلك بعكس 

أفالم النجوم الشباب.
 وق��د طرح مؤخرا ف��ي دور العرض 
الس��ينمائية فيل��م “عل��ي معزة 
وإبراهيم” للمخرج ش��ريف مندور 
وعل��ي  مج��دي،  أحم��د  والفن��ان 
صبحي، وشهد العمل تكرار لفظ 
يعد غير جديد في الشارع املصري، 
لك��ن ف��ي الس��ينما ل��م نعت��د 
س��ماعه، لكونه لفظا خارجا، رمبا 
ليست كل األلفاظ بنحو عام تثير 
حفيظ��ة اجلمه��ور، خاصة بعد أن 
قال��ت س��يدة الشاش��ة العربية 
فاتن حمامة لفظ “ابن الكلب” في 
فيل��م “أريد رج��ال”، وأصبح اللفظ 
موروث��ا ف��ي جميع األعم��ال التي 
ج��اءت بعدها، حيث إن الس��ينما 
لم  تش��هد ذل��ك قبل ط��رح هذا 
الفيلم، وه��و األمر ال��ذي يجعلنا 

نطرح س��ؤاال حول وج��ود األلفاظ 
ف��ي األف��الم، واألعم��ال الدرامية، 
من عدمها، وه��ل وجود التصنيف 
العم��ري يس��مح لصّن��اع الدراما 

بتناول ألفاظ أكثر جرأة.
وح��ول الس��ماح بوج��ود األلفاظ 
داخل  واملش��اهد بنح��و طبيع��ي 
األف��الم املصري��ة بع��د التصنيف 

العمري.
وأك��د مص��در م��ن داخ��ل الرقابة 
املصري��ة، أن وجود األلفاظ اخلارجة 
واملشاهد املثيرة جنسيا ضد قانون 
الرقاب��ة، وذلك ألنها ال حتافظ على 
الذوق الع��ام واآلداب العامة، وفقاً 
للقان��ون ال��ذي ينص أيض��ا على 
عدم وجود ما يس��يء للدين، أو ما 
يثير اجلمهور جنس��يا، إضافة إلى 
احلفاظ على مصالح الدولة العليا، 
منذ وضع��ه قدميا في فت��رة تولي 
جني��ب محفوظ ل��إدارة، وم��ن ثّم 
يأتي التصنيف العمري الذي وضع 
خالل الس��نوات القليل��ة املاضية 
ملواكب��ة العص��ر، لذل��ك أيض��ا ال 
يس��مح التصني��ف لوج��ود مثل 
هذه األشياء، أو يحميها، ويسمح 
فق��ط بوجود كلمات بس��يطة، أو 

مشهد بس��يط، إذا كان يتناسب 
مع السياق الدرامي، مشيرا إلى أن 
مثل هذه األلفاظ التي عرضت في 
“علي معزة وإبراهيم” غير مقبولة 

لتكرارها.
ويق��ول الناق��د ط��ارق الش��ناوي: 
األلف��اظ  اس��تعمال  مس��ألة  إن 
واملشاهد مرتبطة بضرورة السياق 
ف��ي  وضعه��ا  مت  وه��ل  الدرام��ي، 
موضعها الصحي��ح أم ال؟ وعلينا 
أن نعت��رف أن الش��ارع املصري في 
اخلم��س س��نوات األخي��رة، يعاني 
م��ن انف��الت أخالقي ال نس��تطيع 
أن ننك��ره، لذلك فإذا قدم عمل له 
عالق��ة بالش��ارع، ال نس��تطيع أن 
نصب��ح بعيدا ع��ن املنطق املوجود 

في الواقع.
 وأوض��ح الش��ناوي: أن التصنيف 
العم��ري مت تقدميه لهذا الس��بب، 
وهو احلفاظ على حرية املبدع، وعدم 
مصادرة أفكاره، وفي الوقت نفسه 
احملافظة االجتماعية على األسرة، 
فوظيفة الرقابة ليست سياسية، 
لذلك  واجتماعية،  نفسية  لكنها 
ليس م��ن حقها احل��ذف حتى وإن 
كان��ت األلف��اظ واملش��اهد يت��م 

تقدميها جتاريا، ألن��ه وقتها يصبح 
التقييم فنيا، ونسبيا، يختلف من 
شخص الى ش��خص آخر، مشيرا 
إلى أن األلفاظ التي توجد في فيلم 
“علي مع��زة وإبراهيم” بها ش��يء 
من الغلظة، نظ��را لتكرارها أكثر 
من مرة، لكن ه��ذا ال يعني أن تتم 
مصادرته وفقا للتصنيف، والدليل 

أنه لم يثر غضب اجلمهور.
ويتفق معه الناقد نادر عدلي الذي 
أكد على أن األلفاظ في أغلب األفالم 
أصبحت طبيعية، وهو ما تضمنه 
فيلم “علي معزة وإبراهيم” والذي 
عرضته أفالم الس��بكي كثيرا، وإذا 
حذفت تصب��ح الرقاب��ة متخوفة 
م��ن مهاجمة صن��اع األفالم لهم، 
وحلها من املفت��رض أن يكون قبل 
تصوير الفيل��م، وحتذيرهم بحذف 
األلف��اظ إن وج��دت ف��ي الفيل��م، 
وأكد على ان األهم هو أن ال تتواجد 
هذه األلفاظ دراميا، حيث أرفضها 
بصورة تام��ة في األعمال الدرامية 
ألنها تصل للمنازل، أما السينمات 
فهن��اك تصنيف يحم��ي اجلمهور 
واس��تعمالها ال بد أن يكون ضمن 

سياق العمل.

نّقاد ُيعلنون رفضهم وجود الَمشاهد واأللفاظ الخارجة في الدراما
تقـريـر

بغداد - احالم يوسف:
محم��د الدراج��ي ممث��ل عراق��ي 
ق��دم اعماال ع��دة في الس��ينما 
ع��دة  ب��أداء  وق��ام  والتلفزي��ون، 
انطالقته  ش��خصيات متنوع��ة، 
االولى بالفن كانت خالل دراس��ته 
في املرحلة املتوسطة، وبتشجيع 
من قبل مدرس مادة اللغة العربية، 
وه��و الكات��ب والناقد املس��رحي 
عب��اس لطي��ف، الذي س��هل امر 
دخوله الى معهد الفنون اجلميلة 
قس��م املس��رح. ألنه توس��م به 
جنم��اً مس��رحياً بس��بب حفظه 
للقصائ��د الش��عرية، وطريقت��ه 
بإلقائها، وألنه يؤمن بان املوهبة ال 
تكفي لتصنع فناناً، بل الدراس��ة 
األكادميي��ة هي الت��ي تصقل تلك 
املوهب��ة. فقد أكمل دراس��ته في 

اكادميية الفنون.
ب��ه  التقين��اه لنع��رف اجلمه��ور 
أكث��ر من خالل حديث��ه عن بداية 
ولوجه عالم الفن، وآخر ما قدمه 

جلمهوره.

من الذي رش��حك ألول دور قمت 
بأدائه؟

الفنان��ة احالم عرب ه��ي اول من 
اول  ف��ي  دور  لتق��دمي  رش��حني 
مس��رحية  وكان��ت  مس��رحية 
»املس��ابقة الكبرى« في مهرجان 
منتدى املسرح، وبعدها مسرحية 
وكذل��ك قدمت  بطي��خ«،  »والية 
مس��رحية ارض الفض��ة، وكالي 

كوال.

وماذا عن اعمالك التلفزيونية؟
مسلس��ل  كان  ل��ي  عم��ل  اول 
»املصير القادم« وقد رش��حني له 
الفنان عبد اخلال��ق اخملتار، اضافة 
ال��ى مسلس��لي »امط��ار النار«، 

و«سنوات النار«.

م��ا ه��ي طبيعة الش��خصيات 
الت��ي قم��ت بتأديتها ف��ي هذه 

االعمال؟
بنحو عام كان��ت ادوارا اجتماعية 
تخللته��ا االح��داث السياس��ية 
به��ا  م��ر  الت��ي  واالجتماعي��ة 
واملصاع��ب  العراقي��ون جميع��ا، 
واملتاعب الت��ي واجهناها جميعا، 
وقد جسدت في مسلسل امطار 
الن��ار ش��خصية كرمي  وس��نوات 
صاح��ب زورق يعم��ل ف��ي مرك��ز 
صح��ي ف��ي منطق��ة الچبايش، 
ومثل��ت ش��خصية مته��م م��ن 
خالل��ه تتوصل االجه��زة االمنية 
الى افراد العصابة في مسلس��ل 
املصي��ر القادم، وق��د عرضت هذه 

االعم��ال عل��ى قنات��ي البغدادية 
والسالم.

هل تدخل اجملامالت ما بني اخملرج 
واملمثل في حال كان أداء األخير 

ليست باملستوى املطلوب؟
فاملس��رح صقل  ال��ي  بالنس��بة 
حف��ظ  حي��ث  م��ن  موهبت��ي 
احلوارات في املش��اهد، ومن ناحية 
لذل��ك  اجلس��دية،  التعبي��رات 
فاعتقد ان اخملرجن الذي تعاملت 
معه��م ل��م يجاملوني يوم��اً ما، 
بل وج��دوا ان ادائي ال يحتاج أكثر 
مما اعطيته للمش��هد، وقد يكون 

ذل��ك ه��و الف��رق م��ا ب��ن ممثلي 
املسرح وغيرهم. وانا تعاملت مع 
اخملرجن فارس طعمة، وهاشم ابو 
عراق، وع��زام صالح، وكانوا راضن 

عن ادائي بصورة كلية.

قدمت��ه  عم��ل  آخ��ر  ه��و  م��ا 
للجمهور؟

آخر عمل تلفزيوني هو »البنفسج 
االحم��ر«، مع اخملرج ف��ارس طعمة 
التميمي وجسدت فيه شخصية 
واكمل��ت تصوي��ر فيلم  احملام��ي، 
بعنوان »املرايا«، وهو مشروع تخرج 
الحد الطالب في قسم السينما، 

عام��ل  دور  ألداء  ترش��يحي  ومت 
نظافة، كان حلمه ان يصبح يوماً 
ما غني��ا مترفا، مثل ه��ؤالء الذين 
يتوافدون على مول املنصور »مكان 
التصوي��ر«، وحتدث بعض املفارقات 
الت��ي حت��ول عام��ل النظاف��ة الى 
ذل��ك الغن��ي الذي طامل��ا حلم به، 
م��دة الفيل��م 7 دقائ��ق، وه��و من 
االفالم القصيرة جداً، لكنه يحمل 

فلسفة وعمق كبيرين.
يذك��ر ان محم��د الدراج��ي يعمل 
مدرس في معهد الفنون اجلميلة/ 
قس��م الفن��ون املس��رحية، لديه 
أكثر م��ن اربعن عمالً مس��رحياً، 

قدم أعمال مونودرام��ا من إعداده 
وإخراجه ومتثيله.

مث��ل الدراجي ألول م��رة في فيلم 
»الع��ودة« للمخ��رج الس��نيمائي 
والتلفزيون��ي عم��ار بركات س��نة 
1990 وشاركه في التمثيل باسم 

احلجار، وهنادي محمد. 
حصل الدراجي على جائزة االبداع 
والتميز من قبل مجلس محافظة 
بغداد مبناسبة يوم العلم العاملي، 
وهو عضو عامل في نقابة الفنانن 
 1997 الع��ام  من��ذ  العراقي��ن 
وعضو عامل في احتاد املس��رحين 

العراقين.

الفنان المسرحي محمد الدراجي:

عبد الخالق المختار رشحني ألول عمل تلفزيوني

محمد الدراجي

بنحو عام كانت 
ادوارا اجتماعية 
تخللتها االحداث 
السياسية 
واالجتماعية التي 
مر بها العراقيون 
جميعا، والمصاعب 
والمتاعب التي 
واجهناها جميعا
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الصباح الجديد - وكاالت:
ع��رض اإلعالم��ي خيري رمض��ان في 
ومبناس��بة  النه��ار"،  "آخ��ر  برنام��ج 
الذك��رى الثانية عش��ر لرحيل الفنان 
الكبير "أحمد زك��ي"، فيديو تذكاري 
ع��ن الفن��ان الراح��ل، أع��ده املق��دم 
محم��د الصعيدي، ضابط الش��رطة 
العاش��ق لفن الراحل، وقام باملونتاج 

أحمد بهجت. 
 ومت ع��رض لقط��ات من أش��هر أفالم 
الراح��ل "كابوري��ا، وحلي��م، والراعي 
وزوجة  والب��ريء،  والهروب،  والنس��اء، 
رجل مه��م " وغيرها من أفالم الفنان 
الكبي��ر على خلفي��ة أغنية "حيران" 
للفنانة "أنغام"، وعّلق خيري رمضان 
قائ��ال: أن الفنان الراحل صنع بأفالمه 
تاريخ الس��ينما املصرية، وأنه لو كان 
هن��اك صناعة للنجوم فه��و يعلمنا 
بفن��ه كي��ف نحاف��ظ عل��ى جنومية 
الفن��ان ف��ي مص��ر، ول��و كان تعليم 
الفنان الكبير تعليًما مختلفا ألصبح 

أحمد زكي جنما عامليا. 
يذكر ان الفنان الراحل احمد زكي هو 
ممثل، ومنتج مص��ري،  ولد في مدينة 
الزقازي��ق، وحص��ل عل��ى بكالوريوس 
املعهد العالي للفنون املسرحية في 
مصر" قسم متثيل وإخراج عام 1973 

بتقدير امتياز".
كان أول دور بطول��ة ل��ه أمام س��عاد 
حسني في فيلم "شفيقة ومتولي" 
ع��ام ،1978 وقدم بعده��ا العديد من 
األف��الم البارزة، ويعد أحمد زكي ثالث 
أكثر املمثلن، ف��ي قائمة أفضل مئة 
فيلم مصري عام 1996، حيث كان له 
في القائمة ستة أفالم وهي: البريء - 
وزوجة رجل مهم،  واحلب فوق هضبة 
الهرم ، وإسكندرية ليه، و أحالم هند 

وكاميليا، وأبناء الصمت.
 وحصل أحمد زك��ي على عدة جوائز 
وتكرميات م��ن بينها مهرجان القاهرة 

الس��ينمائي ع��ام 1990، ومهرج��ان 
اإلسكندرية عام 1989.

توف��ي أحمد زكي في 27 مارس 2005 
بع��د صراع طويل مع مرض س��رطان 
الرئ��ة، وكان لم ينته من اس��تكمال 
بقية تصوير فيلم "حليم" اّلذي كان 
آخ��ر أفالم��ه، ومتّ ع��رض الفيلم بعد 

وفاته عام 2006.
كان��ت أول بطول��ة ل��ه ف��ي فيل��م 
"ش��فيقة ومتول��ي". مث��ل العدي��د 
من األف��الم منه��ا: إس��كندرية ليه، 
الطري��ق،  عل��ى  وطائ��ر  والباطني��ة، 
والعوام��ة 70، وعيون ال تن��ام، والنمر 
األسود، وموعد على العشاء، والبريء، 
وزوج��ة رج��ل مه��م، والعدي��د م��ن 
األفالم الت��ي حققت جناح��ات كبيرة 
على مس��توى اجلماهير والنقاد على 
الس��واء. ونال جائزته األولى عن فيلم 
"طائر على الطريق". على الشاش��ة، 
وتأل��ق أحم��د زك��ي في ش��خصيات 
البعي��دة  الفقي��رة،  الطبق��ة  م��ن 
الترك��ي،  األفن��دي  ش��خصية  ع��ن 
وراح ف��ي كل م��رة يقدم وجه��اً أكثر 
صدقاً للمصري األصيل. وقد جس��د 
شخصية الرئيس جمال عبد الناصر 
في فيلم "ناصر 56"، وجسد السادات 

في فيلم "أيام السادات

الصباح الجديد - وكاالت:
تس��تعد ش��بكة “أون ت��ى في” 
إلطالق أحدث قنواتها وهي قناة 
on دراما، وقالت بعض املصادر إن 
انطالق القناة اجلديدة س��يكون 

خالل شهر إبريل املقبل.
وتعاق��دت قن��اة “أون أي��ه” على 
مسلس��لي “الضاه��ر” للنج��م 
محم��د فؤاد، و”الس��رايا” بحيث 
تب��دأ القن��اة إذاعتهم��ا حصريا 

بدًءا من منتصف أبريل املقبل.
وفى س��ياق متص��ل، حتضر قناة 
“أون أي��ه” لع��دد م��ن البرام��ج 
أون  برنام��ج”  منه��ا  اجلدي��دة 
س��كرين”، وهو مختص مبتابعة 
املتنوعة، من  الفني��ة  األح��داث 
خ��الل تغطية كوالي��س األفالم، 
واملسلسالت، واملهرجات الفنية، 
وتستعد القناة إلذاعته بدءاً من 
ي��وم اخلمي��س املقب��ل، ويقدمه 

اإلعالمي شريف نورالدين. 
انط��الق  إن  املص��ادر  وقال��ت 
أول��ى حلق��ات برنامج” أن��ا وأنا” 
لإعالمية س��مر يسرى سيكون 

ف��ي اخلامس م��ن إبري��ل املقبل، 
حيث انتهت س��مر م��ن تصوير 

بعض حلقاته.
وأش��ارت املصادر، إل��ى أن القناة 
ميزاني��ة  للبرنام��ج  خصص��ت 
وأن  ضخًم��ا،  وديك��ورًا  كبي��رة، 
البرنامج سيذاع يوم األربعاء من 
كل أس��بوع في الثامنة مس��اء 

ملدة ساعة.

وأضاف��ت املص��ادر أن البرنام��ج 
عب��ارة عن حوار مع جنم، يتضمن 
جزًءا عن حياته اإلنسانية، وجزًءا 
ومواجهة،  اش��تباك  في��ه  آخ��ر 
موضح��ة أن اس��م البرنامج له 
عالق��ة مبضمون��ه ال��ذي يتناول 
حي��اة  م��ن  متع��ددة  جوان��ب 
الضيف، س��واء الش��خصية، أو 

اإلنسانية، أو املهنية.

شبكة اون تي في تطلق “آخر النهار” ُيحيي ذكرى رحيل أحمد زكي
أون دراما” في إبريل المقبل
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البصرة ـ سعدي علي السند:

احتضن��ت قاع��ة قص��ر الثقاف��ة 
املع��رض  البص��رة  ف��ي  والفن��ون 
الترب��وي الثال��ث للوجب��ة الثالثة 
م��ن املدارس الواقع��ة داخل مدينة 
البص��رة تتويجاً و جتس��يداً لعمق 
العالقة التي ترب��ط قصر الثقافة 
وح��رص  البص��رة  تربي��ة  مبديري��ة 
احلكوميت��ن  املؤسس��تن  هات��ن 
على تنفيذ العديد من األنش��طة 
املش��تركة وفي مج��االت متعددة 
تخ��دم مجتمع البص��رة ومبدعيه 

وطلبته .

إبداعات الطلبة
املعرض ضم اعمااًل يدوية ورسومات 
ولوح��ات تش��كيلية ومن��اذج م��ن 
الفلكلورية  الش��عبية  الصناعات 
والطلب��ة  التالمي��ذ  ألبداع��ات 
رياض  ف��ي  واملدرس��ن  واملعلم��ن 
وم��دارس وثانويات مرك��ز احملافظة 
وق��د قص ش��ريط املع��رض عضو 
مجلس محافظة البصرة مسؤول 
جلنة التربي��ة والتعليم في اجمللس 
أمن منصور بحضور عالء الزركاني 
وعبداحلق  بالبصرة  املعلمن  نقيب 
املظفر مدير قصر الثقافة ومالكات 
م��ن مديرية التربية وعدد من ممثلي 
اإلدارات املدرس��ية املش��اركة ف��ي 
وموظفات قصر  وموظفي  املعرض 

الثقافة .

املعارض ثروة تربوية
احلاض��رون م��ن املس��ؤولن عب��روا 
ع��ن فرحهم واعتزازه��م وفخرهم  
باملعروضات التي اسهمت بإبداعها 

املدارس املشاركة من خالل طلبتها 
وبأشراف معلمي ومدرسي التربية 
الفنية ومبساندة اإلدارات املدرسية 
وق��د اب��دع الكثير من املش��اركن 
في عرض مناذج م��ن إبداعات اكدوا 
فيها تفاعله��م العلمي مع جتارب 
ف��ي تخصص��ات علمي��ة متعددة 
ضم��ن املناهج املدرس��ية وعرضوا 
تصاميم هندس��ية واعمااًل يدوية 
ف��ي غاية اجلم��ال وأثبت��وا فيها ان 

مواهب وهواي��ات تالميذنا وطلبتنا 
األعزاء عندما تساندها خبرة وهمة 
املعلمن واملدرسن ستكون النتائج 
ف��ي غاي��ة الروعة وهذا ماملس��ناه 
وشاهدناه اليوم في املعرض الثالث 

في رحاب قاعة قصر الثقافة.

أهال بالعطاءات
وفي حديثه امام املدارس املشاركة 
ق��ال األس��تاذ أمن منص��ور عضو 

مجل��س محافظة البص��رة : كلنا 
فخ��ر مبا ش��اهدنا ونح��ن نعرف ان 
ابناءن��ا الطلبة واداراتنا املدرس��ية 
املمارس��ات  ف��ي  نح��ل  خالي��ا 
والعطاءات الالصفية كما هم في 
عطاءاتهم املدرسية وفي تفوقهم 
اه��ال  يكون��وا  عل��ى  وحرصه��م 
للعط��اءات التي جنس��دها جميعا 
بإمكانات��ه  نتباه��ى  لبن��اء جي��ل 
العلمي��ة خلدم��ة الع��راق العزي��ز. 

ونحن كحكومة  املناس��بة  وبهذه 
محلية البد من تقدمي جزيل شكرنا 
والفنون  الثقافة  وامتناننا لقص��ر 
في البصرة ادارة وموظفن ملا ابدوه 
م��ن تعاون ف��ي احتض��ان املعارض 
الس��نوية لتربي��ة البص��رة للعام 
الدراس��ي احلالي وهذا هو شأنهم 
دائماً اذ فتح��وا قصر الثقافة أمام 

كل األنشطة األبداعية .

فخورون بهم
أما ع��الء الزركاني نقي��ب املعلمن 
فق��د أكد ان مامت عرضه من نتاجات 
يبعث  واملدرسن  واملعلمن  الطلبة 
على الس��رور ألن ماشاهدناه يؤكد 
ان طلبتن��ا والهيئ��ات التعليمي��ة 
والتدريس��ية ماضون وبكل اخالص 
لألرتقاء بنتاجاتهم وهي بكل تأكيد 

تخدم املسيرة التربوية.
وقال مدير قصر الثقافة والفنون في 
البصرة عبداحلق املظفر : لقد وجدنا 
في املعارض السنوية الثالث ملدارس 
مرك��ز احملافظة و الت��ي احتضنتها 
ابداع��ات  الثقاف��ة  قص��ر  قاع��ة 
مفرحة جدا وقابليات تلفت األنتباه 
مؤكدي��ن به��ذه املناس��بة اننا في 
قص��ر الثقافة حريص��ون جداً على 
تعزيز روح التعاون مع تربية البصرة 
واألرتقاء بكل املهام املشتركة التي 
املتواصل  تعاوننا  تتطلبها مجاالت 
لبناء جي��ل ينتظره الغ��د العراقي 
ليس��هم في عملي��ات البناء واجملد 
ش��كرنا  .مس��جلن  والعط��اءات 
ل��كل م��ن ش��رفنا بأختي��ار قاع��ة 
قص��ر الثقافة في مع��ارض التربية 
له��ذا العام ول��كل م��ن حضر من 
املس��ؤولن في احلكومة احمللية وفي 
التربية واإلدارات املدرس��ية  مديرية 
من خالل املعلمن واملدرس��ن الذين 
حض��روا واس��تمعنا منه��م وه��م 
ينظمون نتاجاتهم ويتواجدون قبل 
ي��وم ويومن في قاعة القصر لوضع 
نتاجاتهم في البارتشنات واملناضد 
الت��ي هيأته��ا له��م ادارة القص��ر 
بأنهم فرح��ون بتواجدهم في هذه 
املؤسس��ة الثقافي��ة وفخ��ورون مبا 
اطلعوا عليه من انشطة وفعاليات 
القص��ر من خ��الل تواجده��م فيه 
خالل مدة استعداداتهم ألفتتاحه .

ضم إبداعات الطلبة والمعلمين والمدرسين

افتتاح معرض الوجبة األخيرة من نتاجات مدارس البصرة
تحذير من نقص فيتامين »د« بين األطفال

أفادت دراس��ة حديثة بأن نصف عدد األطفال واملراهقن 
األصح��اء تقريباً ف��ي منطقة “بورتو” بش��مال البرتغال 
يعان��ون م��ن نقص مع��دالت فيتام��ن “د” وذلك بصرف 
النظ��ر ع��ن حالتهم الغذائي��ة والنش��اط البدني الذي 

ميارسونه.
وقد ذكر موقع صحيفة “ذا بورتو جال نيوز” أن الدراس��ة، 
التي أجرتها طبيبة األطفال كارال ريج ونشرت في دورية 
طب األطفال، حذرت من أن نقص فيتامن “د” رمبا يصبح 

قضية صحية عامة بن األطفال البرتغالين.
وأظهرت الدراس��ة، التي أجريت على عينة من األطفال 
تت��راوح أعماره��م بن خمس��ة إل��ى 17 عاماً، انتش��ارًا 
لنق��ص فيتامن “دي” بنس��بة 48 % كما أن 6 % لديهم 
نقص��اً حاداً ف��ي الفيتامن بينم��ا %5 لديهم “عجز في 
متعدن العظام بالنسبة لسنهم”، أي نقص املعادن مثل 

الكالسيوم والفسفور.

الشوكوالتة الساخنة
أسوأ من كيس »الشيبس«!

توصل الباحثون البريطانيون إلى أن الشوكوال الساخنة 
تتضمن كمية كبيرة من امللح.

وخرج العلماء بهذا االس��تنتاج بع��د اختبار بعض املواد 
الغذائي��ة الت��ي حتت��وي على كمي��ات كبيرة م��ن امللح، 
واتضح أن الشوكوالتة الساخنة، قد حتتوي على نسبة 

كبيرة من امللح كماء البحر.
وقالت صحيفة »تلغراف« البريطانية إن على الشركات 
املنتج��ة للم��واد الغذائية تقليص اس��تخدام امللح في 

عملية اإلنتاج، لكن ال يلتزم اجلميع بهذا األمر.
وقام العلم��اء بتحليل 28 نوعاً من املواد الغذائية، حيث 
دل��ت نتائج التحليل على أن نس��بة امللح في معظمها 
تفوق ما هو مسموح به، وكانت نسبته منخفضة قليال 
في اخلبز فقط. أما بقية األغذية فما زالت نس��بة امللح 
فيه��ا عالية، حي��ث زادت في بعض أنواع الش��وكوالتة 

الساخنة مبقدار 16 ضعف ما هو مسموح به.
والحظ اخلبراء أن جرعة من الش��وكوالتة الساخنة، تؤثر 
على صحة اإلنس��ان أسوأ مما يؤثر عليه كيس من رقائق 

البطاطس.

ما هو السبب وراء الصعوبة
في تذكر أسماء بعض األشخاص؟

يصع��ب عليك تذكر أس��ماء بعض األش��خاص أحياناً، 
وأثبت��ت بع��ض الدراس��ات أن الدم��اغ يس��تطيع تذكر 
الوجوه التي نقابلها مش��يرة إلى أن هناك خاليا محددة 

في الدماغ تتفاعل عند رؤية الوجه.
وتوصلت جامعة تورنتو إل��ى أنه عندما تبحث عن وجه 
معن أو ش��خص بعينه في أحد األماكن فإن القش��رة 
األمامي��ة في املخ تقوم بإرس��ال إش��ارات إلى القش��رة 
البصري��ة اخللفية لتدعيم الش��خص أو الش��يء الذي 

تبحث عنه.
أما أس��ماء األش��خاص فه��ي ال حتمل بيان��ات محددة 

وبالتالي يصعب على الدماغ االحتفاظ بها وتذكرها.
حينم��ا يكون املخ غير قادر على إنش��اء روابط قوية بن 
املعلوم��ات املتع��ددة، فم��ن احملتم��ل أنه يصع��ب عليه 
تذكرها بل وينساها في كثير من األوقات ننسى أسماء 
بعض األشخاص الذين تعرفنا عليهم منذ فترة قصيرة، 
وذلك ألن الدماغ يركز متاماً عندما نقوم بتقدمي أنفس��نا 
لش��خص ما وفي هذا الوقت يكون التركيز األكبر على 

ما سنقوله 
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بغداد -الصباح الجديد: 
اس��تضافت دائرة العالقات الثقافية 
العام��ة على هامش مع��رض بغداد 
وضم��ن   ،2017 للكت��اب  الدول��ي 
فعاليات بغ��داد مدينة اإلبداع األدبي 
الش��اعر موس��ى اخلافور ف��ي حفل 
توقيع مجموعته الشعرية )مسافة 
حكاية( مساء يوم االثنن 2017/3/27 
عل��ى قاع��ة أمان��ة بغداد ف��ي ارض 
معرض بغداد الدول��ي بحضور مدير 

عام دائ��رة العالقات الثقافية العامة 
فالح حسن شاكر ومعاون املدير العام 

د. علي عويد ونخبة من املثقفن
رس��م موس��ى اخلافور حكايته عبر 
مس��افة وسماها )مس��افة حكاية( 
وقد عبر م��ن خاللها إلى زمن جميل 
ميثل العش��ق واخلوف وزم��ن اإلصرار 
عل��ى النقاء، مس��تعرضاً كل أوراقه 
في هذا الكتاب الذي يوثق شخصيات 
ع��اش معه��ا موس��ى اخلاف��ور منذ 

بواكير وعيه األول ف��ي مدينة الثورة 
وهو ميث��ل حلظات مفصلية في حياة 
الش��خوص التي وثقت عبر نصوص 

اخلافور تضمن للهوية العراقية.
ه��اك يا بغداد روح��ي فخذيها وعلى 
دجلة شوقا س��امر بها بهذه األبيات 
بدأ الشاعر د. موسى اخلافور جلسته 
معب��راً ع��ن فرحت��ه الت��ي وصفها 
باألجنحة الكبيرة وهو بن هذا اجلمع 
محتف��ى به قائال: لعل في مس��افة 

حكاية اختص��ر طرحي إليكم بزبدة 
هذا الكتاب »على امتداد هذا الوطن 
وعلى طبق من خوص أمل أن تتس��ع 
الذك��رى وتهرم الذاك��رة وينتاب زيت 
املصابي��ح النف��اذ، وكم��ا عصافي��ر 
املساء ميضي الس��نون وتنهض مثل 
كل األي��ام متكئ��ن بع��روق الط��ن 
وبش��يء م��ن التعل��ق وكثي��ر م��ن 

الشهداء.
وموس��ى اخلاف��ور من موالي��د بغداد 

1960 حاص��ل عل��ى الدكت��وراه في 
فن��ون  وبكالوري��وس  املق��ارن  األدب 
تشكيلية قسم الرسم2010 يشغل 
منصب رئيس حتري��ر مجلة للبحوث 
والدراس��ات صدر ل��ه )تراني��م زهرة 
ال��دار( )طبق  الهياس��نث( )عصفور 
وهوية( مس��رحية ش��عرية  ورغيف 
)تأم��الت في ج��دار الكعبة( نصوص 

مفتوحة.
وف��ي س��ياق متص��ل، ق��دم الباحث 

ن��دوة  فال��ح مه��دي  د.  واألكادمي��ي 
ثقافي��ة بعن��وان )بداي��ات التوحيد(. 
الكاتب زهير اجلزائري اس��تعرض في 
بداية الندوة نبذة ع��ن حياة الباحث 
قائ��ال: بدء فال��ح مه��دي كمحامي 
وحصل على املاجس��تير م��ن الهند 
ثم حصل عل��ى الدكتوراه من باريس 
وعمل تدريس��ي في جامعة فرساي 
ف��ي فرنس��ا، وكتبه جتم��ع بن األدب 

والبحث األكادميي وله عدة روايات.

نشاطات ثقافية مميزة على هامش معرض بغداد الدولي للكتاب لعام 2017

لقطة

بطاقة شخصية

نوارس دجلة »عدسة: زياد متي«

نزيه��ة جودت الدليم��ي ولدت عام 
 ،«  2007« ع��ام  »وتوفي��ت   1923«
ناش��طة عراقية في حق��وق املرأة 
وهي أول وزيرة عراقية كما انها أول 
امرأة تتس��لم منصب ال��وزارة في 

العالم العربي.
ولدت نزيه��ة ج��ودت الدليمي في 
محلة ب��اب املعظم ببغداد س��نة 
الطبق��ة  م��ن  عائل��ة  1923ف��ي 

الوسطى.
االبتدائي��ة  دراس��تها  وأكمل��ت 
مبدرس��ة  والتحق��ت  واملتوس��طة 
تطبيق��ات دار املعلم��ات ث��م ف��ي 
الس��نة  وف��ي  املركزي��ة  الثانوي��ة 
الكلي��ة  دخل��ت   1942-1941
الطبي��ة العراقي��ة وتخرجت فيها 
س��نة 1947 طبيب��ة، عمل��ت في 
املستش��فيات العراقية من بغداد 
حتى الس��ليمانية وكان لها عيادة 
خاصة في محلة الشواكة ببغداد، 
كم��ا عملت لفت��رة م��ع منظمة 

الصحة العاملية.
إل��ى  نزيه��ة  الدكت��ورة  انتم��ت 
احل��زب الش��يوعي العراقي س��نة 

1948 وعمل��ت في خدم��ة أهدافه 
واش��تركت في وثبة كان��ون الثاني 
1948، لكنه��ا س��رعان م��ا تركت 

احلزب.
وقد تولد لديها حس وطني تقدمي 
منذ أن كان��ت طالبة ف��ي الكلية 
الطبية حتى أنها ش��اركت س��نة 
نس��ائية  جلمعية  اجتماع��اً   1945
عرفت ف��ي وقتها باس��م اجلمعية 
الفاش��ية  ملكافح��ة  النس��وية 
والنازية، وفي هذا االجتماع تقرر ان 
يكون نش��اط هذه اجلمعية باسم 
رابطة النساء العراقيات وفي سنة 
1952 أصب��ح اس��مها رابطة املرأة 

العراقية.
ويق��ال إن عدد أعضاء هذه الرابطة 
في اخلمسينيات من القرن املاضي 
النس��اء  م��ن  ألف��اً   40 ال  جت��اوز 

العراقيات.
وقد تولت الدكتورة نزيهة الدليمي 
الرابط��ة  له��ذه  وكان  رئاس��تها 
عالقات مع التنظيمات النس��ائية 
في العالم حتى أنها ش��اركت في 
مؤمتر النساء العاملي في كوبنهاكن 

سنة 1953 وكانت عضواً في االحتاد 
الدميقراطي، وفي  العاملي  النسائي 
منظم��ة أنصار الس��الم العراقية 
الس��لم  مجل��س  وف��ي   ،1954

العاملي.
ف��ي س��نة 1959 اختاره��ا الزعيم 
الرك��ن عب��د الكرمي قاس��م رئيس 
للق��وات  الع��ام  والقائ��د  ال��وزراء 
املس��لحة العراقية وزيرة للبلديات 

وبهذا فهي أول وزيرة ليس في تاريخ 
العراق بل في العالم العربي كله.

ول��م يك��ن اختياره��ا عل��ى أنه��ا 
ش��يوعية بل لكفاءته��ا العلمية 
واملهني��ة واإلداري��ة ولدوره��ا ف��ي 

خدمة املرأة.
وكان لها دورها في الدفع بتش��ريع 
ذي  الش��خصية  األح��وال  قان��ون 
الرق��م 188 لس��نة )1959(، ال��ذي 
ضم��ن حقوق امل��رأة العراقية وكان 
قانون��اً متقدم��اً في حين��ه ومازال 
حتى أن بعض الباحثن يؤكدون بأن 
ذل��ك القانون يعد م��ن أرقى قوانن 
األح��وال الش��خصية في الش��رق 

األوسط وأكثرها تقدمية.
عرفت الدكت��ورة نزيه��ة الدليمي 
بحبه��ا للفقراء ورعايتها للمرضى 

ولذوي االحتياجات اخلاصة.
أصيب��ت الدليم��ي مب��رض عض��ال 
وتوفيت ع��ن عمر يناه��ز ال84 في 
التاس��ع م��ن تش��رين األول س��نة 
2007 ,وقد نقل جثمانها إلى بغداد 
ودفنت في مقبرة الش��يخ معروف 

الكرخي .

نزيهة الدليمي

نزيهة الدليمي



قب��ل أنط��اق تصفي��ات كأس 
العال��م بك��رة الق��دم .. كتبنا 
وماكتبن��ا .. ف��ي مقرمش��ات 
سابقة عن مشاركة منتخباتنا 
البط��والت  ف��ي  الوطني��ة 
واملس��ابقات الدولية والقارية ، 
وكنا ومازلن��ا ونبقى نؤكد في 
نهاي��ة كل مقرم��ش لذيذ الى 
نقطة مهمة وحتذير ملن يهمه 
األمر ..وهو أن الفرق واملنتخبات 
الوطني��ة اثبت��ت انه��ا تف��وز 
ف��ي املس��ابقات والبطوالت ب 
"القدرة ".. لكن عليها ان حتذر 
في كل مرة ..النه ليس في كل 

مرة تسلم اجلرة !
هذا م��اكان .. وه��ذا ما حصل 
فعاً ..عندما وقعنا في احملظور 
التصفي��ات  م��ن  وخرجن��ا   ..

"بخفي حنني " !
البعض رمى بتبعات اخلس��ارة 
على عاتق املدرب ..الذي تعامل 
مع املباريات بحسب أعتقادهم 
وفق نظرية " خطة ..الا خطة 
" بحيث تاه  بعض الاعبني في 
امللعب وكان��وا يجدون صعوبة 
في احلصول واالس��تحواذ على 
الك��رة ، وأن امل��درب العراق��ي 
يلعب على وت��ر .. أرتفاع احلالة 
املعنوية والغيرة الفطرية على 
حس��اب اجلانب الفني واالعداد 

البدني والنفسي..!
البع��ض اآلخ��ر م��ن اجلمه��ور 
.. رم��ى بالتقصير عل��ى عاتق 
احت��اد الك��رة ال��ذي يب��دو أن��ه 
أنشغل بترتيب حقائب السفر 
وحج��وزات الطي��ران العضائه 
وفش��له ف��ي اختي��ار امل��درب 
املناس��ب في الوقت املناسب ، 
أضافة ال��ى أخفاقاته املتكررة  
في أعداد املعسكرات اخلارجية 
واملباريات االعدادية والتجريبية 
، أما البعض األخر من اجلمهور 
فقد رم��وا بالكرة في س��احة 
الاعبني بحيث وصفوا ش��كل 
وطريقة لعب الفريق بانه كان 
باهت��اً أي الطع��م ، وال .. ل��ون 
وال.. رائحة ل��ه "  .. وان غالبية 
أعض��اء املنتخب كان��وا خارج 

نطاق التصفيات! 

تعدد التبريرات واخلسارة واحدة 
.. قاسية ..مؤملة .. وهذا مايتكرر 
ف��ي كل بطول��ة نخس��رها او 

نخرج منها مهزومني .
تاري��خ ك��رة الق��دم العراقي��ة 
حافل��ة باالجن��ازات واالخفاقات 
مع��اً .. فم��ن يعش��ق فرقه��ا 
ويتابعها بشغف وبدافع الغريزة 
والبيئ��ة  واالنتم��اء  الوطني��ة 
واجملتمع والهواي��ة.. فبالتاكيد 
أنه يصاب باحد االمراض املزمنة 
مث��ل "الس��كري" و"الكئابة" 
الش��خصية"   و"انفص��ام 

والعصبية القبلية ! 
أما تاري��خ عمل االحتادات وعلى 
مدى العقود املاضية فحدث وال 
حرج ، والتجارب السابقة تؤكد 
انه��ا كانت تعمل بعش��وائية 
ومزاجية... وصراع وتكتات مع 
والتنظيم  التخطي��ط  انعدام 
، تتفاق��م املش��اكل دائماً قبل 
املش��اركات اخلارجية ، ان جاءوا 
بامل��درب االجنبي تآمروا عليه .. 
وأبع��دوه النه اليقبل باجملامات 
حس��اب  عل��ى  واحملس��وبية 
املنتخ��ب .. وأن ج��اءوا باملدرب 
الصفقات  احمللي عقدوا مع��ه 
الن كل عض��و في��ه يريد فرض 

أكثرعل��ى  او  الع��ب 
ام��ا  تش��كيلته 

صل��ة  بس��بب 
أو  القراب��ة 
ملصال��ح أومنافع 

فضا   ، شخصية 
عن مرافق��ة  "جوقة 
املطبل��ني "  لفرقن��ا 
في حلها  الرياضي��ة 
ان   .. وترحاله��ا 

ف��ازت فرقن��ا الوطنية 
بقي��ادة امل��درب احملل��ي 
..قال��وا هو االق��رب الى 

نفس��ية العبين��ا ... وان 
خس��روا قال��وا العكس .. 

وان فازفريقن��ا بقيادة املدرب 
االجنب��ي قال��وا ..انها اخلبرة 
العاملية ,أما أذا خسر في اول 
مب��اراة أنقلبوا عليه وطالبوا 

باملدرب احمللي ! 
وله��ذا غض��ب " أب��و توفي��ق 

اجلايج��ي " م��ن طريق��ة لعب 
املنتخب الوطني ..وقال للزبائن 
الذي��ن جتمع��وا حوله لش��رب 
الش��اي  :" واهلل ل��و آني مدرب 
الفريق جان لعبت بخطة اربعة 
اربع��ة أثن��ني ، وبدء أب��و توفيق 
برسم اخلطة املفترضة للمباراة 
التي خس��رها منتخبنا ...على 
احدى طاوالت املقهى اخلشبية 
حيث جتم��ع روادها م��ن حوله 
لاطاع على خطته اجلهنمية 
وكيفي��ة تنفيذه��ا . وضع أبو 
توفيق "11" اس��تكانا للشاي 
متثل املنتخ��ب الوطني ومثلها 
"11"  أخ��رى م��ن  "احلام��ض" 
متثل الفريق املنافس.. وما ان بدء 
بشرح خطة اللعب ..وأذا بجاره 
أب��و احم��د القص��اب يعترض 
عليه  ويقاطع��ه بغضب قائاً 
:" يرح��م والدي��ك .. ان��ت وين 
والتدريب وين ...ابقى على اجلاي 
واحلامض احسنلك... تره يصير 
حال��ك مثل ذاك امل��درب أبوخد 

مشمشة ... خانا ومشه !"

• ضوء
هناك من ينام على جراحاتنا 

..وهناك من يرقص عليها!

سيكولوجيا ..الخسارة !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

إن قرار  محافظ كركوك السيد جنم الدين كرمي برفع علم 
االقليم عل��ى الدوائر احلكومية في احملافظ��ة، والذي جاء 
متزامناً ومناس��بة اعياد الن��وروز 2017/3/21 هو جزء من 
سلس��لة قرارات ومواقف عودتنا عليه��ا االحزاب والكتل 
املتنفذة في االقليم، والس��يما عندما نقترب من مواعيد 
االنتخابات احمللي��ة واالحتادية، حيث ترتفع بورصة املزاودات 
واالس��تعراضات لكتل واحزاب فش��لت فش��اً ذريعاً في 
التصدي ملهمات التحول صوب الدميقراطية داخل االقليم 
أو عل��ى مس��توى الدول��ة االحتادي��ة الفتي��ة. ان تصويت 
مجلس محافظة كركوك باالغلبية على ذلك القرار، بعد 
انسحاب ممثلي العرب والتركمان، ال ميثل انعطافة ايجابية 
على طريق "حق تقرير املصير" كما يتوهم البعض والذي 
عّد )هذا اليوم مناس��بة وطنية س��يتم احياؤها كل عام) 
أو كم��ا ق��ال رئي��س مجل��س محافظة كركوك الس��يد 
ريب��وار طالباني: ).. الذين لم يصوتوا هم اخواننا واخواتنا، 
وسنعمل على تقوية العاقات معهم) عبارات وخطابات 
وأمنيات متناقضة وقرارات بعيدة عن املسؤولية واحلكمة، 
س��تجد انعكاس��اتها س��ريعاً على واقع ه��ذه احملافظة 
ونسيجها االجتماعي والسياس��ي الهش اصاً. وهذا ما 
حذرت منه بعثة االمم املتحدة )يونامي) والتي استش��رفت 
مخاطر مثل هذه القرارات واخلطوات الشخصية واحلزبية 

والفئوية الضيقة. 
ان مل��ف املناطق املتنازع عليها وكم��ا غيرها من امللفات 
الت��ي تواجه عراق م��ا بعد س��قوط الدكتاتورية، واجهت 
ش��روطاً وحتديات لم تتوقعها افضل مراكز البحوث التي 
اهتمت بعراق ما بعد التغيير، وهذا امللف املثقل بكم هائل 
من التعقيدات ال ميكن حله مبثل هذه "العنتريات" بل عبر 
السبل الدميقراطية اجملربة )ال اختزالها باالكثرية واالقلية) 
والعم��ل املثابر لتجفي��ف بؤر ومنابع التوت��ر وعدم الثقة 
بني س��كان هذه املناطق من ش��تى الرطانات والهلوسات 
واالزياء. أمام س��كان االقليم وجتربته السياسية الفتية، 
الكثير من القضايا وامللفات الداخلية التي ما زالت تتعثر 
وتتعقد، وقد كشفت االحداث االخيرة بعد احتال داعش 
لاراضي العراقية وتهديدها لبغداد واربيل، عن هشاش��ة 
ح��ال كا التجربتني. ان مح��اوالت الهرب ال��ى االمام، لن 
تفض��ي لغير املزيد من التعقيد مللف يضطرب حتت وطأة 

اسمه املنحوس "املتنازع عليها".
بالنس��بة لي ش��خصياً ال أس��تغرب مثل ه��ذه املواقف 
واخلطاب��ات من ممثل��ي الطبقة السياس��ية التي تلقفت 
مقاليد االمور )من الفاو لزاخو) بعد اس��تئصال املش��رط 
اخلارجي للنظام املباد، وهم من ش��تى متاريس "الهويات 
القاتل��ة" س��يواصلون نش��اطهم في التخص��ص الذي 
يجيدونه؛ أي صب الزي��ت على بؤر التوتر واعاقة بعضهم 
للبع��ض اآلخر، وهذا ما دونوه بكل عزم واصرار طوال أكثر 
م��ن 14 عاماً عل��ى التغيير، وفي خط��وة كاك جنم الدين 
االخي��رة مثاالً ال يتناط��ح عليه عنزان عل��ى ذلك االصرار 
والعنف��وان. ان يص��وت ممثل��ي الكتل الكردي��ة على مثل 
ه��ذا القرار، البعيد عن اختص��اص مجلس احملافظة، ومن 
دون االلتف��ات الى انس��حاب ممثلي بقي��ة الكتل، وكذلك 
املوقف الدول��ي واالقليمي من مثل ه��ذه القرارات، يعني 
ان االولوي��ات احلزبي��ة والفئوية والش��خصية قد امتطت 
مجدداً صهوة الش��عارات اجلميلة حل��ق تقرير املصير وما 
يتجحفل معها من الفتات، كي تؤمن ملصاحلها املتنامية 
وحيتانه��ا الش��رهة واقطاعياته��ا السياس��ية؛ نفوذها 
وس��طوتها في تقرير مصير من رمته االقدار العابثة على 

سهول وجبال هذا الوطن املنكوب..

غزوة كاك نجم الدين 
والذين معه

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 بغداد - الصباح الجديد:
 تعل��ن النقاب��ة الوطني��ة للصحفيني عن 
إطاق جائزة الصحافة العراقية في دورتها 
الرابع��ة، والتي س��تحمل هذه املرة إس��م 
مدينة املوصل احملررة من اإلرهاب الداعشي، 
احتف��اًء بتحري��ر ه��ذه املدين��ة العراقي��ة 
العريقة من االحتال الداعش��ي، وتضامناً 
مع س��كانها، وتقديراً لبطوالت وتضحيات 
محرريه��ا م��ن ق��وات اجليش، والش��رطة، 

والبيشمركة، واحلشد الشعبي.
وستمنح اجلائزة ألفضل االعمال الصحفية 
املنشورة في العام املاضي 2016 حصراً في 

خمسة حقول هي:
1 -التحقيق الصحفي

2 -العمود الصحفي
3 -احلوار الصحفي

4 -الكاريكاتير الصحفي
5 -الصورة الصحفية

وتبل��غ قيمة اجلائ��زة في كل حق��ل مليون 
دين��ار، مقّس��مة عل��ى ثاث��ة مس��تويات، 
وس��يعلن ع��ن اس��ماء الفائزي��ن، ويجري 
تس��ليم قيمة اجلوائز في احتف��ال تقيمه 
النقاب��ة منتصف حزيران املقبل، في العيد 

السنوي للصحافة العراقية.
وكانت النقابة قد أطلقت النسخة االولى 
للجائزة في العام 2014 بهدف ترقية العمل 
الصحف��ي الرص��ني ف��ي الباد، وتش��جيع 

االلت��زام باملعايير املهنية، وأخاقيات املهنة 
الصحفي��ة، فضا عن تقدي��ر الصحفيني 

املثابرين.
الشروط:

1 - ان يكون املترش��ح عراقي اجلنس��ية، أو 
مقيماً في العراق مدة طويلة "صورة هوية 

االحوال املدنية".
2 -ان يك��ون العمل املرش��ح قد نش��ر في 
اح��دى الصحف الصادرة ف��ي العراق خال 

العام 2016
3 -تقدمي نس��خة اصلي��ة للعمل "صفحة 

الصحيف��ة الت��ي نش��رت العم��ل مبين��اً 
عليها تاريخ االصدار ورقم العدد" ونسخة 

مطبوعة، أو الكترونية.
4 -طل��ب اش��تراك ف��ي املس��ابقة معب��أ 
باملعلومات املطلوب��ة، وميكن احلصول على 
اس��تمارة الطلب من مقر النقابة "بغداد . 
الكرادة. قرب ساحة كهرمانة. م)101) ز)30) 
. د)42) " أو من املوقع االلكتروني للنقابة، أو 

صفحتها على فيسبوك
5 - تقب��ل طلبات الترش��يح م��ن أصحاب 
االعمال انفسهم، أو من الصحف املنشورة 

فيها االعمال، أو من املنظمات االعامية
6 -كت��اب تأييد من الصحيفة املنش��ور 
فيها العمل إذا كان العمل موقعاً باسم 
صحفي "مس��تعار"، يختلف عن االسم 

احلقيقي.
7 -ال يح��ق ألعض��اء مجل��س النقاب��ة 
العراقي��ني،  للصحفي��ني  الوطني��ة 
والعاملني فيها، واعضاء جلان التحكيم، 

املشاركة في املسابقة
8 -ال جتوز املش��اركة بأكثر من عمل واحد 

لكل متسابق.
9 -ال حت��ق املش��اركة مل��ن فاز ف��ي احدى 

الدورتني االخيرتني "الثانية والثالثة".
10 -تقب��ل االعم��ال املنش��ورة بجمي��ع 
اللغات العراقية، ويشترط تقدمي نسخة 
مترجم��ة الى اللغ��ة العربي��ة لألعمال 
او  التركماني��ة،  أو  املنش��ورة بالكردي��ة، 

السريانية، أو األرمنية.
11 -آخر موعد لقبول االعمال املرش��حة 

2017/4/30
هات��ف  النقاب��ة:  م��ع  للتواص��ل 

07704300067
  nuij98@yahoo.com :بريد الكتروني

http://www.nuijiraq.  :املوقع االلكتروني
org

https://www.:فيس��بوك صفح��ة 
 facebook.com/nuij98/?fref=ts

النقابة الوطنية للصحفيين تطلق جائزة الصحافة العراقية للعام 2017

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية هيئة النزاهة/ دائرة العاقات مع املنظمات غير 
احلكومية، يقيم مكتب املفت��ش العام لوزارة الثقافة 
وبالتعاون مع جلنة املرأة في الوزارة احتفالية مبناس��بة 
عي��د امل��رأة، وحت��ت ش��ع����ار "نس��اء متحدات..ضد 

الفساد".
وضمن البرنامج التثقيفي الذي أطلقته هيئة النزاهة 
باالش��تراك م��ع دائرة متك��ني املرأة في األمان��ة العامة 
جملل��س ال��وزراء، لدوائر الوزارة جميع��ا وللجان املرأة في 
جمي��ع ال��وزارات، الي��وم اخلمي��س 2017/3/30 وعل��ى 
املس��رح الوطني في دائرة الس��ينما واملسرح الساعة 

احلادية عشرة صباحاً.

الصباح الجديد - وكاالت:
مت اكتشاف أكثر من 10 آالف قطعة من الذهب والفضة 
يعود تاريخها إلى س��الة أسرة مينغ، من أباطرة الصني 

القدامى، قبل 300 عام، في قاع نهر جنوب غرب الصني.
واكتشف علماء اآلثار الكنز الغارق، الذي يعود عمره إلى 
أكث��ر من ثاثة ق��رون، في قاع أحد األنه��ار في مقاطعة 

سيتشوان بجنوب غرب الصني.
وأعلن علم��اء اآلثار، االثنني 27 م��ارس/آذار، أن عددا كبيرا 
م��ن القطع الذهبية، والفضية، والبرونزية، كانت من بني 
القطع التي مت انتش��الها، عند تقاط��ع نهري مينجيانغ 
وجينجيان��غ على بع��د 50 كلم جنوب مدينة تش��نغدو 

عاصمة مقاطعة سيتشوان.
وذك��ر مدير معهد بحوث اآلثار مبقاطعة سيتش��وان، أنه 
مت العثور على كنز يتضمن مجوهرات، وأواني، وأس��لحة 
حديدية، مب��ا في ذلك الس��كاكني، والس��يوف، والرماح، 
إضاف��ة إلى أن جميع القطع كانت في حالة جيدة، حيث 
أن الش��خصيات املنحوتة في أوان��ي الذهب والفضة ما 
ت��زال واضحة، وأمن��اط النق��ش على اجملوه��رات صممت 

بحرفية.
ويح��دد هذا االكتش��اف النهر كموقع ملعرك��ة تاريخية 
خاضها زعيم الفاحني، تشانغ شيان تشونغ، ضد جنود 
أس��رة مينغ ف��ي ع��ام 1649، حيث غرق نح��و ألف قارب 

محمل باألموال واجملوهرات.

دعوة للمشاركة باحتفالية 
"نساء متحدات ضد الفساد" 

على المسرح الوطني

العثور على نهر من 
الذهب في الصين

الصباح الجديد - وكاالت:
اطل النجم جورج كلوني يوم 
 CinemaCon 2017 ام��س ف��ي
في الس فيغاس من اجل الكشف 
ع��ن فيلمه الكومي��دي اجلديد الذي 

.Suburbicon يحمل عنوان
وقدم كلوني ترايلر الفيلم للمرة األولى، 
وكان برفق��ة زميلي��ه ف��ي العمل مات 

داميون وجوليان مور.
كلون��ي حتدث ع��ن اس��تعداده ليكون 
أب��اً، فق��ال مازح��اً ل��� ET  أن زوجت��ه 
احملامي��ة البريطاني��ة اللبنانية األصل 
أمل كلوني، رفضت إس��مني وضعهما 

كازا،  وهم��ا  الت��وأم،  لطفليهم��ا  كلون��ي 
وأميغو، مش��يراً إلى مارك��ة التيكيا التي 
ميلكه��ا وصديقه املقرب ران��دي غيربر وهي 

"كازاميغو".
وذك��ر كلوني البالغ من العم��ر 55 عاماً أنه 

كونه سيصبح أباً إنه ألمر مرح.
وعن حال زوجته قال كلوني ل� Extra :"انها 
عظيم��ة جداً، إنها مدهش��ة، ليس لدي أي 
امر للقي��ام به للمس��اعدة، س��وى القيام 

بالشاي وبعض األشياء."
كم��ا م��ازح كلوني ، في إش��ارة إل��ى عمره، 
أن احلفاظات س��تكون جزًء مهماً من احلياة 

"بالنسبة لي، وليس لألطفال".

جورج كلوني يكشف عن 
فيلمه الكوميدي الجديد

بغداد - الصباح الجديد:
صدر عن دار ثقاف��ة األطفال في 
وزارة الثقافة والسياحة، بالتعاون 
مع منظمة اليونيسيف، وضمن 
إص��دارات مكتب��ة الطفل كتاب 
"أناشيد السام" للشاعر جليل 

خزعل، والرسوم حلنان شفيق.
قصائ��د:  عش��ر  الدي��وان  ض��م 
و"الكلم��ات"،  "وطن��ي"، 
و"الفراشة الصادقة"، 
و"وق�����ت 

الس��ام"،  و"نش��يد  فراغ��ي"، 
و"ارن��وب  و"حت��دي"،  و"صديق��ان"، 
واحلاس��وب"، و"وصاي��ا ج��دي"، وكل 
األناشيد حتث على التعايش السلمي، 

وثقافة التسامح، وقبول اآلخر.
إن  خزع��ل:  جلي��ل  الش��اعر  وق��ال   
التَّس��امح هو االحت��رام وقبول اآلخر 
بكلِّ ما يرتبط به من ثقافٍة، وحضارٍة، 
وُس��لوٍك، ودِي��ٍن، وِع��رق، وغيره��ا من 
االختافات بني النَّاس في عاملنا"، وعد 
التَّس��امح ض��رورًة مهّمًة ف��ي احلياة 

سياسيًّا، وقانونيًّا، وليس مجّرد أخاق، 
ام في العالم. وصفٍة تنشر السَّ

وأضاف خزعل: إن إشاعة هذه املفاهيم 
��ام  تس��اعد على إح��ال ثقافة السَّ
والتَّعايش محّل ثقافة احلرب، مش��يراً 
إلى أن التَّسامح ال يعني التَّنازل لآلخر، 
كما ال يعني اجملاملة، أو احملاباة، بل هو 
موق��ٌف يعتمد على االعتراف الكامل 
��خصّي لإلنس��ان،  واملُطلق باحلّق الشَّ
رف اآلخر، وعدم  واحلريات الرئيسة للطَّ

فرض اآلراء على اآلخرين.

شيكاجو - رويترز:
 ق��ال باحث��ون أميركي��ون إن رج��ا 
مش��لوال في كليفاند، اس��تطاع 
إطعام نفسه ببطاطس مهروسة 
ألول م��رة من��ذ ثمان��ي س��نوات، 
مبساعدة أنظمة كمبيوتر حتاكي 
الدم��اغ، وتق��رأ أفكاره، وترس��ل 

إشارات لتحريك عضات ذراعه.
واس��تعمل فري��ق الباحثني في 
جامع��ة كيس وس��ترن ريزرف، 

الكهربي  للتحفي��ز  ومركز كليفان��د، 
الوظيفي، أنظمة الكمبيوتر التي حتاكي 
الدم��اغ، وجهازا للتحفيز الكهربي أتاح 
لبيل كوتش��يفار "56 عاما" بالتحكم 
ف��ي ذراعه. ولتحقيق ذل��ك، قام الفريق 
بزراع��ة جهازي استش��عار، كل منهما 
ف��ي حج��م ق��رص أس��برين األطف��ال، 
يحم��ان 96 قطب��ا كهربائيا مصممني 
اللتق��اط نش��اط األعصاب ف��ي مراكز 

احلركة في الدماغ.

زراعة المخ تسمح لرجل مشلول 
بإطعام نفسه مستعمال أفكاره

ديوان "اناشيد السالم" يصدر عن دار ثقافة األطفال
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