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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 31 ص11

تواصل " الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق اشرطة تسجيل صدام 
حسين / االعمال السرية لنظام استبدادي / 1978 – 2001 وتسلط حلقة اليوم الضوء 
عل��ى فصل جديد يتناول لمح��ات تتعلق بصدام وبوزرائه الكب��ار بينما كانوا يتخذون 
قرارات عسكرية ودبلوماسية قبل، وخالل، وبُعيد )حرب الخليج(. يقدم القسم األول 
نموذجًا من النقاش��ات المتعلقة بغزو الكويت ونتيجته المباش��رة. أما القس��م الثاني 
فيزودن��ا برؤية عن ردة فعل النظ��ام إزاء حملة التحالف الجوية التي بدأتْ في كانون 
الثاني )يناير( 1991. وتزودنا الحوارات في القس��م الثالث بردود أفعال النظام األولية 
حي��ال الهج��وم البري لقوات التحالف والجهود الدبلوماس��ية الحثيث��ة التي تلته. في 
القسم الرابع، يناقش العراقيون االنتفاضتين الشيعية والكردية. وفي القسم األخير، 

يناقش صدام وبطانته ما تعلموه من "أم المعارك ".

بغداد - وعد الشمري:
اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي 
رفض��ه لع��ودة م��ن اتهمه��م 
باملس��ؤولية عن احتالل املوصل 
الى املش��هد السياسي، وفيما 
خص��ص رئيس مجل��س الوزراء 
العب��ادي كلمت��ه أمس  حي��در 
للحدي��ث ع��ن ق��وات احلش��د 
الش��عبي، توعد بقط��ع يد من 
يس��يء إلي��ه، واته��م تنظي��م 
داعش اإلرهابي باحتجاز املدنيني 
وقتله��م بغية حتمي��ل القوات 

االمنية املسؤولية.
وقال العبادي خالل احتفالية يوم 
الش��هيد العراقي التي نظمها 
أن  االعل��ى  االس��المي  اجملل��س 
"العراق يحق��ق اليوم انتصارات 
بجه��ود الش��عب، وس��ر قوته 
ه��ي الوحدة التي اجتمع عليها 
ابناؤه في مواجهة تنظيم عاث 

باالرض فساداً".
ويع��رب العب��ادي عن اس��فه ل� 
"م��ن يتح��رك لنس��يان جرائم 
داع��ش التي م��ا زالت ش��اهدة 
أمامن��ا، برغم أنه��ا طالت كل 
وعملي��ات  الع��راق،  مس��احات 
الذب��ح مس��تمرة بح��ق ابن��اء 

شعبنا في املوصل".
وأكد أن "داع��ش يتخذ املدنيني 
دروعاً بشرية ويقومون بحصرهم 
داخ��ل من��ازل وتفجيره��ا بغية 
الق��اء التهم��ة عل��ى الق��وات 

االمنية".
وحذر العبادي م��ن "العودة إلى 
املربع االول"، موضحاً في الوقت 
ذات��ه أن "الع��راق ق��دم ضحية 

وتضحية".
وبخصوص الضحية، قال عنها 
العب��ادي إنه��ا "املوص��ل الت��ي 
احتله��ا التنظيم االرهاب وقتل 
ابناءه��ا وس��بى نس��اءها ودمر 

بناها التحتية".
ورفض العب��ادي "عودة من فتح 
الب��اب وس��هل دخ��ول تنظيم 
داعش، إلى املش��هد السياسي 
م��رة اخرى بالتزام��ن مع اقتراب 
الوصول إلى النصر احلاسم في 

معركة التحرير".
عل��ق  التضحي��ات،  ع��ن  أم��ا 
العب��ادي "أنها البط��والت التي 
سطرها االف الشهداء من أجل 
ط��رد التنظيم وحترير االنس��ان 

واالرض".
تتمة ص3

توّعد بـ "قطع يد" من يسيء إلى الحشد الشعبي

العبادي يرفض عودة المسؤولين
عن "احتالل الموصل" إلى المشهد السياسي

العبادي خالل إلقاء كلمتة في احتفالية يوم الشهيد العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د وزي��ر الهج��رة واملهجرين د. 
االمم  ان  اجل��اف،  محم��د  جاس��م 
املتحدة شريك مهم في  العمليات 
املشتركة مع الوزارة  إلغاثة وإيواء 
النازحني وبرامج مساعدة النازحني 

.
 جاء ذلك خالل زيارته امليدانية مع 
األمني العام ل��أمم املتحدة انتونيو 
غوتيري��س ال��ى مخيمات حس��ن 

شام .
 واوضح الوزير خالل الزيارة في بيان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
امس الس��بت ان  الهدف من زيارة 

األم��ني الع��ام ل��أمم املتح��دة هو 
االطالع  عل��ى اوضاع النازحني في 
مخيم��ات  االي��واء والوق��وف على 
اهم االحتياج��ات املطلوبة لهم ، 
مش��يراً الى ان الزيارة تهدف ايضاً 
ال��ى الوقوف مع الع��راق في حربه 
ضد عصابات داعش فضال عن دعم 

احلكومة والوزارة مللف النازحني.
 وبني ان الوزارة  لديها برامج إلعادة 
النازح��ني ال��ى مدنهم الس��ابقة 
بالسرعة املمكنة  وان احلل االمثل 
ملل��ف النازحني ه��و بعودتهم الى 

مدنهم االصلية .
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أعربت تركيا،عن معارضتها ملسعى 
اقلي��م كردس��تان إلجراء  حكوم��ة 
اس��تفتاء بش��أن "تقري��ر املصي��ر" 
مح��ذرة من تأثير ه��ذه اخلطوة على 

املنطقة.
الرئاس��ة  باس��م  املتح��دث  وع��ّد 
التركي��ة ابراهي��م كالني ف��ي مؤمتر 
صحف��ي ان "ه��ذه اخلط��وة خط��أ 
خاص��ة في ظل ما مي��ر به العراق من 
وضع هش واخملاطر االمنية االقليمية 
فيم��ا يتعلق مبحاربة "داعش" وحزب 

العمال الكردستاني".
واش��ار كالني الى ان تركيا ناقش��ت 
ه��ذه القضي��ة م��ع قي��ادة اقلي��م 
كردس��تان في ع��دة مناس��بات في 

املاض��ي واوصل��ت له��ا رس��ائل بأن 
العراقية  االراض��ي  وح��دة  "تعطيل 
على أساس عرقي وطائفي لن يكون 

صحيحاً".
وح��ذر أيضاً من "تأثي��ر هذه اخلطوة 
غي��ر املباش��ر على تش��جيع ش��تى 
اجملموعات العرقي��ة والطائفية على 
اتب��اع اخلطوة نفس��ها لالس��تقالل 
وزيادة تأجيج الصراعات االقليمية". 
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود 
بارزان��ي قال خ��الل لقاء م��ع األمني 
العام لأمم املتحدة أنطونيو غوتيريس 
اخلمي��س املاضي ان حكوم��ة اقليم 
كردس��تان تخطط إلجراء اس��تفتاء 

بشأن تقرير املصير في اقرب وقت.
تفصيالت ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب��وزارة  مس��ؤول  مص��در  كش��ف 
اخلارجية الس��عودية، ع��دم صحة 
ما نس��ب للوزير عادل اجلبير بش��أن 
نّية اململكة إلغاء الديون الس��ابقة 

املترتبة على العراق.
وعلق املصدر على اخلبر املنشور في 
موق��ع وزارة اخلارجية العراقية الذي 
نسب لوزير اخلارجية عادل اجلبير عن 
كش��فه نّية اململك��ة إلغاء الديون 
الس��ابقة املترتب��ة عل��ى الع��راق، 
مؤكًدا عدم صحة ما جاء في اخلبر.

ونقلت وكالة االنباء السعودية عن 
املصدر قول��ه ان "اململكة حريصة 
على بناء أفضل العالقات مع العراق، 
وتكثي��ف التواصل بني املس��ؤولني 
في البلدين وعلى أعلى املستويات، 
الذي عكسه اللقاء الذي مت بني خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود ورئيس الوزراء 
حيدر العبادي، عل��ى هامش أعمال 
القمة العربية األخيرة التي عقدت 

في اململكة األردنية".
تتمة ص3

عودة 45 % من النازحين
إلى مدنهم المحررة

تركيا تعارض مسعى حكومة 
اإلقليم إلجراء االستفتاء

السعودية تنفي عزمها إلغاء 
الديون المترتبة على العراق

مقتل نحو 200 عنصر من
»داعش« جنوب غرب تلعفر

"داعش" يعدم عائالت بأيمن الموصل 
ويمطر األيسر بالهاونات 23

ترجمة: سناء علي
ف��ي عدة تقارير لعدد من املراقبني 
اش��اروا فيها الى ان :" منذ اليوم 
االول لتنصيبه فتح دونالد ترامب 
احل��رب عل��ى جبه��ات ع��دة في 
مؤمتره الصحفي الرس��مي االول. 
ول��م يس��لم أح��د م��ن الهجوم 
الالذع الذي ش��نه الواف��د اجلديد 
للسياسة والبيت االبيض، الصني 
واملكسيك واملهاجرين واملسلمني 
الس��يارات وش��ركات  وش��ركات 
االس��تخبارات  ووكاالت  االدوي��ة 
الرئيس  إدارة  وحت��ى  األميركي��ة، 
الس��ابق باراك اوباما، كلها تلقت 

وابال من هجمات ترامب." 
وبين��وا ان " اكثر ما ميي��ز الرئيس 
االميركي هو قراراته غير املتوقعة، 
االم��ر ال��ذي يصعب م��ن مهمة 
التنبؤ مبا س��وف تؤول اليه االمور 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة والعال��م 
حي��ث يق��ف اجلمي��ع ف��ي وضع 
بانتظ��ار كل مثي��ر.  االس��تعداد 

وق��د اس��تغل تعطش الش��عب 
االميرك��ي للتغيي��ر فصعد على 
النظ��ام االنتخاب��ي ف��ي الب��الد، 
ن��ار  اش��علت  الت��ي  وتغريدات��ه 

العداء واخلصومة بني االميركيني 
انفس��هم وقلب��ت موازي��ن ق��وة 
وس��ائل االع��الم التقليدية وزادت 
من توقعات املستقبل بشأن نفوذ 

وسائل االعالم االجتماعي." 
 " ان  املراقب��ون  اوض��ح  كم��ا 
شخصية ترامب شخصية انانية 
يعم��ل  لتخليد نفس��ه كاس��م 

الم��ع في تاريخ رؤس��اء ب��الده، وال 
مينعه عن فعل أي ش��يء من اجل 
ه��ذا اله��دف، وهو نرجس��ي الى 
ابعد احل��دود وال يحب اال نفس��ه 
كم��ا اك��د ذل��ك علم��اء النفس 
ف��ي اميركا، وثمن تخليد اس��مه 
قد يك��ون حرباً ورمبا ع��دة حروب، 
قال��ت صحيف��ة هارت��س  فق��د 
االس��رائيلية ان ترامب يحتاج إلى 
ح��رب يوفق عبرها ب��ني تناقضات 
الش��عبوية، وحملته  شخصيته 
االنتخابي��ة املثيرة للج��دل، التي 
تعه��د فيه��ا بإعادة بن��اء اجليش 
األميرك��ي، وف��ي الوقت نفس��ه 
خف��ض اإلنف��اق احلكوم��ي. إن��ه 
يحت��اج إل��ى حرب يحق��ق وعوده 
عبره��ا ك��ي يحي��ي الصناع��ات 
برنامج  قراءة  وبحس��ب  الثقيلة، 
ترامب االنتخابي وتهديداته ميكن 
حص��ر اهم احل��روب التي س��وف 

يشنها في املستقبل.
تفصيالت ص2

في ظل قراراته غير المتوقعة

ترامب وسياسته في فتح جبهات متعددة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعليق��ات  األبي��ض  البي��ت  أي��د 
ملسؤولني كبيرين باإلدارة األميركية 
ق��اال إن الوالي��ات املتح��دة ال تركز 
حالياً على إزاحة الرئيس الس��وري 
بشار األسد قائال إن تركيز الواليات 
املتحدة ينصب على هزمية تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
ريك��س  اخلارجي��ة  وزي��ر  والق��ى 
تيلرسون والسفيرة األميركية لدى 
األمم املتح��دة نيكي هيلي انتقادات 

بالتقليل من أهمية هدف الواليات 
املتحدة الذي متس��كت ب��ه طويال 
إلقناع األسد بترك السلطة إلنهاء 
احلرب األهلية املس��تمرة منذ ست 
سنوات بحسب ما أوردته "رويترز".

وقال تيلرسون إن مستقبل األسد 
مت��روك للش��عب الس��وري بينما 
قالت هيل��ي إن "أولويتن��ا لم تعد 
اجللوس والتركيز على إزاحة األسد 

عن السلطة."
وقال شون سبايسر املتحدث باسم 

البيت األبيض ف��ي إفادة صحفية 
يومية "فيما يتعلق باألس��د يوجد 
واقع سياسي علينا أن نقبله فيما 

يخص موقفنا اآلن."
وألقى سبايس��ر باللوم على عدم 
قدرة الرئيس الدميقراطي الس��ابق 
ب��اراك أوبام��ا عل��ى إقناع األس��د 

بالتنحي.
ورك��زت إدارة أوبام��ا في س��نواتها 
األخيرة عل��ى التوص��ل التفاق مع 
روس��يا يؤدي في نهاية املطاف إلى 

رحيل األس��د برغ��م أنه��ا حولت 
أيض��ا تركيزه��ا إلى قت��ال تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وق��ال سبايس��ر "أمامن��ا فرص��ة 
وينبغ��ي أن نرك��ز اآلن عل��ى هزمية 
تنظيم الدولة اإلسالمية... الواليات 
املتح��دة لديه��ا أولويات راس��خة 
ف��ي س��وريا والع��راق وأوضحنا أن 
مكافحة اإلره��اب، وبصفة خاصة 
هزمية الدولة اإلس��المية، تأتي في 

مقدمة تلك األولويات."

البيت األبيض يدعم تعليقات
تيلرسون وهيلي بشأن الرئيس السوري

متابعة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة 
واالث��ار ان نتائج جائ��زة االبداع 
الثاني��ة  بنس��ختها  العراق��ي 
دورة 2016 ستعلن في اخلامس 

عشر من شهر نيسان املقبل.
وقال املتحدث الرس��مي للوزارة 
بي��ان  ف��ي  العبي��دي  عم��ران 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
ان "إحتفاالً كبيراً س��يقام في 
اخلامسة عصراً من يوم السبت 
15/ نيسان في املسرح الوطني 

ببغداد،" مشيراً الى انه "سيتم 
االعالن عن أسماء الفائزين في 
حقول اجلائزة التس��عة، بعد ان 
اجنزت جل��ان التحكيم أعمالها 

بالكامل".
"وزي��ر  ان  العبي��دي  وأوض��ح 
الثقاف��ة فري��اد روان��دزي أوع��ز 
ف��ي  مبك��راً  الب��دء  بض��رورة 
التحضي��ر جلائ��زة اإلب��داع في 
نس��ختها الثالثة لع��ام ٢٠١٧ 
املناس��بة  الفرص��ة  إلتاح��ة 
للراغبني التقدمي لها والش��روع 

بها مباشرة بعد اعالن الفائزين 
باجلائ��زة في نس��ختها الثانية 

لعام ٢٠١٦".
يذكر ان جائ��زة االبداع العراقي 
لع��ام  الثاني��ة  بنس��ختها 
2016 ش��ملت فروعا تس��عة، 
ه��ي - الس����رد - والش��ع��ر 
- واالخ����راج الس��ينمائ��ي - 
والتمثي�ل - والتأليف املوسيقي 
- والنح��ت- والترجمة- وتاريخ 
احلضارة واملثيولوجيا العراقية- 

والتصوير الفوتوغرافي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ص��ّوت مجل��س الن��واب العراقي 
في جلس��ته الت��ي عقدها امس 
الس��بت على رفض ق��رار مجلس 
محافظة كرك��وك القاضي برفع 
الدوائر  ف��ي  الكردس��تاني  العلم 
ف��ي  احلكومي��ة  واملؤسس��ات 

احملافظة.
وق��ال مص��در نياب��ي ف��ي حديث 

صحف��ي، ان اجملل��س ص��وت على 
رف��ض رفع العل��م الكردس��تاني 
على مؤسس��ات وابنية محافظة 

كركوك.
 وأض��اف املص��در ان اجمللس صوت 
أيضاً على يكون نفط كركوك هو 
ثروة من ثروات الشعب العراقي وان 
يوزع بالتساوي على كل احملافظات 
ومبا فيه��ا االقليم على وفق املادة) 

11( من الدستور العراقي.
الكت��ل  ن��واب  ان  املص��در  وتاب��ع 
الكردس��تانية قاطع��وا اجللس��ة 
م��ع التصويت على ه��ذه الفقرة، 
ودخل��وا في مالس��نة كالمية مع 

رئيس اجمللس سليم اجلبوري.
ووع��د الن��واب الك��رد ب��أن يكون 
لهم موقف ض��د ذلك التصويت، 

بحسب املصدر.

"النّواب" يرفض رفع العلم الكردستاني
في كركوك والكرد يحتجون

إعالن نتائج جائزة اإلبداع منتصف الشهر الجاري

دونالد ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت االستخبارات العسكرية، 
امس الس��بت، ع��ن مقتل رجل 
"داع��ش" الثاني بع��د البغدادي 

بضربة جوية غربي االنبار.
بيان  ف��ي  االس��تخبارات  وقالت 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 

"بن��اء عل��ى معلوم��ات مديرية 
العس��كرية  االس��تخبارات 
وجه��ت طائ��رات الق��وة اجلوية 
ضربة دقيق��ة ملقر ق��ادة داعش 
م��ن العس��كريني ف��ي القائ��م 
غرب��ي االنب��ار، م��ا أس��فر ع��ن 
مقت��ل الرجل الثان��ي في داعش 

بعد البغ��دادي املدعو أياد حامد 
اجلميلي وامللق��ب أبو يحيى وزير 

احلرب لعصابات داعش". 
أن  االس��تخبارات،  وأضاف��ت 
"الضربة أسفرت أيضاً عن مقتل 
الدليمي  تركي جم��ال  اإلرهابي 
املس��ؤول  هاج��ر  أب��و  امللق��ب 

التنظيم في  ل��دى  العس��كري 
أن  موضح��ة  القائ��م"،  قض��اء 
"اإلرهابي سالم مظفر العجمي 
امللق��ب أب��و خط��اب املس��ؤول 
اإلداري لداعش في قضاء القائم، 

قتل أيضا في الغارة".
وف��ي س��ياق آخر قال��ت مديرية 

إن  العس��كرية  االس��تخبارات 
ضرب��ة جوي��ة قتل��ت ق��ادة م��ا 
يس��مى "جيش داب��ق" في غرب 

مدينة املوصل.
وأوضح��ت املديري��ة ف��ي بي��ان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
أن "معلوم��ات دقيق��ة ملديري��ة 

االس��تخبارات العس��كرية ادت 
ال��ى مقتل قي��ادات عس��كرية 
مهمة ملا يسمى ب)جيش دابق( 
بضربة جوية اس��تهدفت مقرًا 
لهم في قض��اء البعاج باجلانب 

االمين من املوصل".
تتمة ص3

مقتل الرجل الثاني بعد البغدادي في تنظيم "داعش" 
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

ال يُفوت رئيس اقليم كردستان زعيم 
الكردس��تاني  الدميقراط��ي  احل��زب 
مس��عود بارزان��ي أي��ة مناس��بة او 
لق��اء، اال ليؤك��د خالل��ه بنحو من 
االش��كال عل��ى س��عيه املس��تمر 
الج��راء االس��تفتاء على اس��تقالل 
االقلي��م خ��الل العام احلال��ي، ففي 
حني ج��دد ف��ي برقية تهنئ��ة بعث 
بها الى املس��يحيني في االقليم أن 
كردستان موطن للجميع وستبقى 
حق��وق جمي��ع االقلي��ات واألدي��ان 
مصان��ة دائماً، عّد املتحدث باس��م 
الرئاس��ة التركي��ة إبراهي��م كالني 
أن االس��تفتاء على استقالل إقليم 
كردستان سيكون »خطوة خاطئة« 

في ظل األوضاع احلالية في العراق.
بارزان��ي ال��ذي خلف جتدي��د واليته 
للم��رة الرابع��ة لرئاس��ة االقلي��م 
املح في برقية تهنئة الى الش��عب 
الكلداني الس��رياني اآلش��وري في 
رأس  مبناس��بة  كردس��تان  إقلي��م 
الس��نة اآلش��ورية البابلية، وحلول 
اعياد أكيت��و، الى ان حقوق االقليات 
في دولته املرتقبة ستكون مصانة، 
وق��ال ف��ي برقيت��ه الت��ي حصل��ت 
الصب��اح اجلديد على نس��خة منها 
ان حق��وق جميع االقليات س��تكون 
مصان��ة وأن كردس��تان ه��و موطن 
للجميع، ومصيرنا واحد في السراء 
والض��راء، وس��تبقى حق��وق جميع 
االقلي��ات واألدي��ان مصان��ة دائم��اً، 
ول��ن حتدث أي اش��كاالت طائفية أو 

مذهبية في االقليم«.
واختتم البارزاني برقيته قائالً:« امتنى 
في هذه املناس��بة بأن يرجع اخوتنا 
الى مناطقهم  املهج��رون  واخواتنا 
مرفوعي الرأس بأس��رع وقت ممكن، 
يع��ود  وان  ليؤمن��وا مس��تقبلهم، 

السالم للعراق وللمنطقة ايضا«.
ف��ي غض��ون ذل��ك ع��دت احلكومة 
التركي��ة اس��تفتاء تقري��ر املصي��ر 
»خط��وة  كردس��تان  إقلي��م  ف��ي 
خاطئ��ة«، وق��ال املتح��دث باس��م 
إبراهي��م كالني،  التركية  الرئاس��ة 
اس��تقالل  عل��ى  االس��تفتاء  »أن 
إقليم كردس��تان س��يكون خطوة 
خاطئة في ظل األوضاع احلالية في 

العراق«.
كالني حذر في مؤمتر صحفي اجلمعة 
رداً عل��ى تصري��ح   ،)2017 آذار   31 (
رئي��س إقلي��م كردس��تان املنتهية 
واليته مس��عود بارزان��ي بخصوص 
االستفتاء على االس��تقالل، من أن 
انقسام العراق على أساس االثنيات 
واملذاه��ب والهويات، لن يبقى ضمن 
إطار احلدود العراقية بل سيتوس��ع 
إلى مناطق أخ��رى، داعياً إلى ضرورة 
التص��رف بعقالني��ة ف��ي مس��ألة 
االس��تفتاء واألخ��ذ بع��ني االعتبار 

حساسيات جميع املناطق، و
كما وصف املتحدث الرئاس��ي على 
وف��ق م��ا نقلت��ه وكال��ة األناضول 
القرار الذي أصدره قبل أيام مجلس 
عل��م  برف��ع  كرك��وك  محافظ��ة 
كردس��تان في الدوائر الرسمية في 
احملافظة، بأنه » خاطئ« أيضاً، مبررًا 
ذل��ك بأنه سيتس��بب ف��ي توترات 
جدي��دة قائمة على أس��س عرقية 
لي��س فقط ف��ي كرك��وك وإمنا في 
الع��راق بأكمله وحتى ف��ي مناطق 

أخرى.
وكان مس��عود بارزان��ي ق��د ص��رح 
خ��الل لقائ��ه األم��ني الع��ام ل��أمم 

املتحدة انطونيو غويتريس في أربيل 
مس��اء اخلميس املاضي أن مس��ألة 
االس��تفتاء على اإلقليم س��تجرى 

بأقرب وقت ممكن.
وه��و م��ا اك��ده املتح��دث باس��م 
حكوم��ة إقليم كردس��تان س��فني 
دزيي ال��ذي قال في تصريح س��ابق 
للصب��اح اجلديد إن الوق��ت قد حان 
للبدء بحوار ودي م��ع العراق لتقرير 
مصير كردستان، مشيرًا في الوقت 
نفس��ه إلى انه ال حل إلرساء دعائم 
االس��تقرار إال بأن يعي��ش الطرفان 

جارين مثاليني.
وتاب��ع دزي��ي إن من الض��روري البدء 
بحوار جدي م��ع بغداد للوصول إلى 
حل يضمن حق��وق الطرفني، مبيناً 
أن »مبدأ التعايش كان شيئاً اتفقت 
علي��ه جميع األطراف بعد س��قوط 
النظام السابق عام 2003 إال أن هذا 
األمر لم يعد له وجود على اإلطالق، 
حي��ث يج��ري احلديث ع��ن األغلبية 

واألقلية«.
من جانبه عّد السياس��ي املستقل 
الدكتور محمود عثمان في تصريح 
للصباح اجلديد، ان الذهاب نحو اجراء 
االس��تفتاء على اس��تقالل االقليم 

من دون العمل عل��ى انهاء اخلالفات 
السياسية الكردية وتوحيد الكلمة 
بني القوى السياسية امر غير عملي، 
وسيعطي هذا االجراء طابعاً حزبياً 
وس��يظهر على انه منجز حزبي قد 
تعارضه بع��ض االطراف الكردية، اذ 
ينبغ��ي ان تكون موافق��ة وتتحمل 

املسؤولية املشتركة فيما بينها.
عثم��ان اك��د ان اخلط��وة االولى في 
اط��ار العمل على اجراء االس��تفتاء 
تكمن في تطبيع االوضاع الداخلية 
ف��ي االقلي��م واتفاق جمي��ع القوى 
السياس��ية على ذلك، والثاني فتح 
ح��وار ج��دي ه��ادف موضوع��ي مع 
بغداد، والثال��ث البدء بحوار مع دول 
اجلوار ملنع أي ردود فعل قد تقوم بها، 
والعم��ل على معرف��ة رأي الواليات 
املتحدة وروس��يا واوروب��ا، على ان ال 

يكون معارضاً.
عثم��ان اش��ار ال��ى ان اي��ران وتركيا 
والع��راق وان اختلف��وا عل��ى كثي��ر 
م��ن القضايا اال انهم ل��ن يختلفوا 
عل��ى الوقوف بالضد من اس��تقالل 
كردستان، لذا فان االمر ليس سهال 
ان  البع��ض، كم��ا  يعتق��ده  كم��ا 
احلكومة العراقية لن تسمح باجراء 

االس��تفتاء ف��ي املناط��ق املتن��ازع 
عليها، وهي عقبة يفترض تخطيها، 
واض��اف »ان اج��راء االس��تفتاء مع 
وقف التنفيذ م��ن دون الذهاب نحو 
االس��تقالل كما يقول املس��ؤولون 
االن، ام��ر غير مجد الن الش��عب اذا 
ق��رر االس��تقالل فكي��ف ميك��ن ان 
تهم��ل رغبتهم هذه من قبل االدارة 

الكردية.
وعل��ى صعي��د ذي صلة وف��ي اطار 
س��عي اقليم كردستان لفتح افاق 
اوس��ع للتعاون مع ال��دول الكبرى 
عبر  االقتصادي  االستقالل  وحتقيق 
استقطاب شركات النفط العاملية 
للعمل في االقليم، اعلنت ش��ركة 
روس نف��ط الروس��ية أنه��ا أبرمت 
عق��داً لش��راء ش��حنات نفط من 
إقليم كردس��تان عبر ميناء جيهان 
التركي بداية ش��هر نيسان اجلاري، 
االم��ر ال��ذي يدفع بش��ركات أخرى 
لش��راء اخل��ام م��ن االقلي��م بنحو 

مباشر.
»روس��نفت«  ش��ركة  وقال��ت 
احلكومية الروسية، انها ستشتري 
م��ن  النفطي��ة  أول��ى ش��حناتها 
اإلقلي��م قريباً لتصبح أول ش��ركة 

نف��ط كب��رى حتص��ل عل��ى اخل��ام 
الكردي مباش��رة لصالح منظومة 
التكري��ر به��ا، على وفق م��ا نقلته 
وكال��ة رويت��رز ام��س الس��بت )1 

نيسان 2017(.
الناقل��ة  ان  الوكال��ة  وأوضح��ت 
الروس��ية حتمل  »مينيرفا صوفيا« 
ش��حنة نفط، س��تبحر من ميناء 
جيهان التركي وترس��و ف��ي ميناء 
ترييستي اإليطالي، وتنقل اخلام من 
هناك عبر خط أنابيب إلى محطات 
التكري��ر التابع��ة لروس��نفت في 

أملانيا.
ووقع��ت »روس��نفت« في ش��باط 
املاض��ي اتفاقا مع حكومة االقليم 
للتمويل املسبق لصادرات اخلام من 
االقليم الذي اكد بأن الصفقة متثل 
أول عملي��ة بيع مباش��ر لش��ركة 

تكرير كبرى .
يش��ار الى ان قليم كردستان اعلن 
في 28 ش��باط املاض��ي، عن ابرامه 
اتفاق��ات جدي��دة القت��راض ثالث��ة 
ملي��ارات دوالر من ش��ركات جتارية 
وشركة النفط الروسية احلكومية 
»روس��نفت« بضمان مبيعات نفط 

»مستقبلية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن قائد ش��رطة نين��وى العميد 
الركن واث��ق احلمداني، ع��ن فتح 19 
مديري��ة ومركز ش��رطة ف��ي اجلانب 
االيس��ر م��ن املوص��ل، فيم��ا أكد أن 
فوجاً قتالياً يقاتل في الساحل االمين 

من املدينة.
وق��ال احلمداني ف��ي حديث صحفي، 
إن »قي��ادة ش��رطة نين��وى فتح��ت 

خمس مديريات و14 مركزاً للشرطة 
في ايس��ر املوصل ومنه��ا أول مركز 
للش��رطة وهو احلدباء ف��ي منطقة 
»مراك��ز  أن  موضح��اً  الطي��ران«، 
تس��جيل  عل��ى  تعم��ل  الش��رطة 
الش��كاوى وغيره��ا م��ن املراجع��ات 

اخلاصة باملواطنني«.
وأضاف احلمداني أن »قوات الش��رطة 
لديه��ا ف��وج قتال��ي ضمن ط��وارئ 

الش��رطة يقاتل في الس��احل االمين 
مناطقه��ا«،  حتري��ر  ف��ي  ويس��اهم 
مشيراً الى أن »شرطة نينوى قدمت 
ش��هداء وجرحى في عملي��ات حترير 
نينوى وحتريرها م��ن دنس داعش بات 
قريب��اً«. وتخ��وض الق��وات العراقية 
املشتركة عمليات عسكرية واسعة 
النطاق الستعادة مدينة املوصل من 

تنظيم »داعش«.

افتاح 19 مديرية ومركز شرطة 
في أيسر الموصل

مقتل نحو 200 عنصر من »داعش« 
جنوب غرب تلعفر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت خلية اإلع��الم احلربي، عن 
مقتل نحو 200 عنصر من »داعش« 
للتنظي��م  أوكار  ثالث��ة  وتدمي��ر 
بقص��ف جوي جنوب غ��رب قضاء 

تلعفر التابع حملافظة نينوى.
وقال��ت اخللية ف��ي بي��ان اطلعت 
إن��ه  اجلدي��د«،  »الصب��اح  علي��ه 
املديري��ة  ملعلوم��ات  »اس��تنادا 

العامة لالس��تخبارات واألمن نفذ 
صقور الق��وة اجلوية ع��دة ضربات 
جوية أس��فرت ع��ن تدمي��ر ثالثة 
أوكار وجتمع��ات لعناص��ر داع��ش 

اإلرهابي«.
وأضافت اخللية أن القصف أس��فر 
أيضا عن »قتل ما يقارب )150 إلى 
200( إرهابي دخلوا من س��وريا إلى 
قضاء البعاج جنوب غرب تلعفر«.

وتش��هد محافظة نينوى عمليات 
عس��كرية واس��عة النط��اق ف��ي 
الس��احل األمين من مدينة املوصل 
منذ إع��الن القائد الع��ام للقوات 
املس��لحة حيدر العب��ادي في )19 
شباط 2017( عن انطالق عمليات 
حترير غرب املوصل، وذلك الستعادة 
السيطرة على آخر معاقل تنظيم 

»داعش« في املدينة.

تركيا تعلن رسميًا رفضها إلجراء االستفتاء
على استقالل إقليم كردستان

بارزاني يطمئن األقّليات على ضمان حقوقهم في دولته المرتقبة
د. علي شمخي

تضي��ق أمام تنظي��م داعش االرهابي الس��بل 
واالمن��ي  العس��كري  املش��هد  ف��ي  للبق��اء 
والسياس��ي وتتصاغر مس��احات النفوذ التي 
اس��تحوذ عليه��ا الكثر من ثالث س��نوات في 
سوريا والعراق ويقترب العالم واملنطقة عامة 
والعراق خاصة م��ن اعالن النصر النهائي على 
عصابات ه��ذا التنظيم بعد قتال ش��رس في 
ميادين املعركة قدم فيه العراقيون اروع االمثلة 
في التضحية والفداء ملواجهة شتى االساليب 
التي اعتمدها افراد هذا التنظيم االرهابي من 
اجل ترويع وترهيب املقاتلني في اجليش العراقي 
والش��رطة االحتادية واحلشد الشعبي  وسكان 
امل��دن املغتصبة وألن هذه املعركة هي معركة 
مصيري��ة حاولت قوى حاق��دة املراهنة عليها 
لتفتيت النظام السياسي في العراق واخضاع 
الش��عب العراق��ي لواق��ع جديد اليتس��ق مع 
التضحيات الطويلة الت��ي قدمها من اجل ان 
ينال من حاضر ومس��تقبل افضل من سنوات 
الطغي��ان والضي��اع والكب��ت والفق��ر الت��ي 
عاشتها اجيال من العراقيني فأن كل التوقعات 
كانت تش��ير الى ان قوى االرهاب ومن يدعمها 
ويس��اندها ف��ي الداخ��ل واخلارج س��تزج بكل 
قواها من اجل ادامة زخم العدوان وس��تمارس 
كل اس��اليب اخلداع والتضليل من اجل خلط 
االوراق وجتريد النصر العراقي املؤز الذي حرصت 
فيه القيادات العسكرية واالمنية العليا على 
ان يك��ون االحتفال فيه اله��ل املوصل اوال وان 
يضع قادة املع��ارك في هذه املدين��ة في اعلى 
س��لم اولوياتهم احلفاظ على البنى التحتية 
واملمتل��كات املدني��ة وحماي��ة الن��اس االبرياء 
وقد ش��اهد العالم عبر شاشات التلفزة مثل 
هذا احلرص في كل فص��ول املعارك في اجلانب 
االيس��ر واالمين مثلما ش��اهد املالي��ني احلفاوة 
والترحيب باملقاتلني العراقي��ني وهم يحاولون 
انقاذ املصابني واحملاصرين ومس��اعدة النازحني 
واالطفال والنس��اء والش��يوخ واخراجهم من 
االماك��ن اخلط��رة وتأمني س��المتهم حتت كل 
الظروف ومهما بذل��ت اجليوش في احلروب من 
جه��ود حلماية املدنيني فان س��قوط ضحايا او 
وقوع اخطاء عس��كرية في الغارات اجلوية امر 
متوق��ع ويحصل في دول كثي��رة خاضت جتربة 
احل��رب واملعارك دفاع��اً او هجوم��اً مثلما كان 
متوق��ع ايضاً ان يكون هناك تطبيل وتش��ويه 
لكل اش��كال احلرص واحلماية من قبل القوات 
العراقي��ة م��ن قب��ل تنظي��م داع��ش واطراف 
مشبوهة اس��همت في سقوط املوصل وتريد 
اليوم اس��تعادة دوره��ا بنحو آخ��ر وقد وجدت 
ه��ذه االط��راف  في حادث��ة منطق��ة املوصل 
اجلديدة وس��قوط ضحايا يج��ري التحقيق في 
معرفة اس��باب قتلهم وجدت في هذه احلادثة 
الفرصة والناف��ذة التي ميكن من خاللها اعادة 
اجترار االتهامات بح��ق املضحني الذين قدموا 
انفس��هم فداًء للموص��ل واهلها ول��م يتبق 
لعصاب��ات االره��اب وحلفائه��م ف��ي الداخل 
واخلارج من اوراق عسكرية وامنية يستطيعون 
فيها املناورة واخلالص سوى ورقة اخيرة عنوانها 
االكاذيب للنيل من س��معة العراق وجناحه في 

دحر االرهاب ..
الرحم��ة لش��هدائنا االب��رار ب��كل عناوينهم 
وانتماءاتهم واخلزي والعار للمزمرين ممن ارتضوا 

ان يكونوا ابواقاً لداعش االرهابي.

الورقة األخيرة

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

ف��ي ع��دة تقاري��ر لع��دد م��ن املراقبني 
اش��اروا فيها الى ان :« من��ذ اليوم االول 
لتنصيب��ه فت��ح دونال��د ترام��ب احلرب 
على جبهات عدة في مؤمتره الصحفي 
الرس��مي االول. ول��م يس��لم أحد من 
الهجوم الالذع الذي شنه الوافد اجلديد 
للسياس��ة والبي��ت االبي��ض، الص��ني 
واملس��لمني  واملهاجري��ن  واملكس��يك 
وشركات الس��يارات وش��ركات االدوية 
ووكاالت االستخبارات األميركية، وحتى 
إدارة الرئيس السابق باراك اوباما، كلها 

تلقت وابال من هجمات ترامب.« 
وبينوا ان » اكثر ما مييز الرئيس االميركي 
ه��و قراراته غي��ر املتوقع��ة، االمر الذي 
يصعب من مهمة التنبؤ مبا سوف تؤول 
اليه االمور في الواليات املتحدة والعالم 
حيث يقف اجلميع في وضع االستعداد 
بانتظار كل مثير. وقد اس��تغل تعطش 
الشعب االميركي للتغيير فصعد على 
النظام االنتخاب��ي في البالد، وتغريداته 
التي اش��علت نار العداء واخلصومة بني 
االميركي��ني انفس��هم وقلب��ت موازين 
قوة وسائل االعالم التقليدية وزادت من 
توقعات املستقبل بش��أن نفوذ وسائل 

االعالم االجتماعي.« 
كم��ا اوض��ح املراقبون ان » ش��خصية 
ترامب ش��خصية انانية يعمل  لتخليد 

نفس��ه كاس��م المع في تاريخ رؤساء 
ب��الده، وال مينعه عن فعل أي ش��يء من 
اجل هذا الهدف، وهو نرجسي الى ابعد 
احلدود وال يحب اال نفسه كما اكد ذلك 
علم��اء النفس في اميركا، وثمن تخليد 
اس��مه قد يكون حرباً ورمبا عدة حروب، 
فقد قالت صحيفة هارتس االسرائيلية 
ان ترامب يحت��اج إلى حرب يوفق عبرها 
بني تناقضات ش��خصيته الش��عبوية، 
وحملته االنتخابية املثيرة للجدل، التي 
تعهد فيها بإعادة بناء اجليش األميركي، 
وف��ي الوق��ت نفس��ه خف��ض اإلنفاق 
احلكوم��ي. إنه يحتاج إل��ى حرب يحقق 
وع��وده عبرها ك��ي يحي��ي الصناعات 
الثقيلة، وبحس��ب قراءة برنامج ترامب 
االنتخابي وتهديدات��ه ميكن حصر اهم 
احلروب التي سوف يشنها في املستقبل 
ب احلرب ضد املسلمني بذريعة القضاء 
عل��ى االره��اب االس��المي،اذ م��ا انفك 
الرئي��س يعادي املس��لمني صراحة ومن 
دون خج��ل ويطال��ب بالقض��اء الى ما 
االس��المي«، ودشن  »االرهاب  يس��ميه 
اول خط��وة م��ن برنامج��ه االنتخاب��ي 
مبنع مواطني س��بع دول اس��المية من 
دخول بالده مستثنياً منهم املسيحيني 
واليهود، وقد دأب مستش��اره س��تيف 
بان��ون عل��ى احلدي��ث عم��ا يق��ول إنه 
»تاريخ طويل من صراع الغرب اليهودي 

املسيحي مع اإلسالم«
اما احل��رب الثانية الت��ي اثارها املراقبون 

هي » احلرب ض��د الصني حيث كثيراً ما 
انتق��د ترامب سياس��ات س��لفه باراك 
اوباما جتاه الصني ووصفها بالسياس��ة 
الضعيفة، كما قال ان الصني »تتالعب 
ف��ي العمل��ة«، واتهمه��ا باخل��داع في 
االقتصادي��ة،  والتكتي��كات  التج��ارة 
الراسخة  األميركية  السياسة  وجتاهل 
»سياس��ة صني واحدة«، واتص��ل علناً 
بالرئيسة التايوانية تساى إجن – وين، في 
خط��وة أغضبت بكني كثي��راً. وهذا ما 

عّده مس��ؤول رفيع في اجليش الصيني 
ان احلرب مع الوالي��ات املتحدة قد بدأت 

بالفعل.« 
والثالثة حس��ب رأي املراقبني هي احلرب 
ضد ايران، حيث اش��اروا ان��ه رمبا ال يقل 
مس��توى العداء الترامبي ضد ايران عن 
عدائ��ه للصني، ويكفي ان��ه اختار ثالثة 
من اب��رز اعضاء ادارته مم��ن يكنون عداء 
صريح��اً جت��اه طهران وهم مستش��اره 
س��يف بانون، ومستشار االمن القومي 

ماي��كل فيلني، ووزير دفاعه جون ماتيس 
وس��ارعت ادارته الى فرض عقوبات ضد 
ايران خارج اطار االتفاق النووي ش��ملت 
13 شخصاً و12 كياناً ايرانياً، وتصاعدت 
ح��دة التوتر ب��ني البلدي��ن بالتهديدات 

املتبادلة.« 
واضاف��وا ان احل��رب الرابع��ة س��تكون 
حرباً اقتصادية ض��د االحتاد االوروبي،رمبا 
يس��تغرب البعض م��ن ش��ن الواليات 
املتح��دة حرب��ا ض��د االحت��اد االوروب��ي 

احللي��ف القوي لها على م��ا يبدو، لكن 
هناك ترامب الذي قلب املوازين، ال يؤمن 
باحللف��اء اصال واتفاقية الش��راكة عبر 
احمليط اله��ادئ التي تتعل��ق بتخفيض 
الضرائب ب��ني االحتاد االوروب��ي واميركا 
مه��ددة، فضال ع��ن ح��رب العملة بني 
»فوري��ن  مجل��ة  قال��ت  إذ  الطرف��ني، 
بوليس��ي« إن »ح��رب العمل��ة« الت��ي 
يش��نها ترامب ضد أملانيا ميكن أن تدمر 

االحتاد األوروبي، .« 
اما خامس��اً فقد اش��ار املراقبون الى »  
حرب ضد املهاجرين،وهذه اجلبهة كانت 
ساحتها االبرز احلدود املكسيكية وجدار 
ترام��ب الذي يري��د بنائه عل��ى »اكتاف 
املكس��يكيني« برغم انه يستهدفهم، 
واشار الى انه سوف يستغرق سنتني من 
اجل اكتماله وس��وف تدفع املكس��يك 
كلف��ة البناء بنح��و او بآخر وهو ما دفع 
الرئيس املكسيكي الى االعتراض بشدة 
والغ��اء زيارت��ه للواليات املتح��دة. كما 
يطالب ترامب بنقل مصانع الس��يارات 
من املكس��يك الى داخل ب��الده، وهو ما 
يزيد من غلة املش��كالت وتصاعد حدة 

التوتر بني الطرفني.« 
ض��د  ح��رب  فه��ي  سادس��اً  ام��ا 
الي��ه  اش��اروا  م��ا  الصحافة،حس��ب 
املراقبون , بغ��ض النظر عن تصريحات 
ترامب ضد وس��ائل االعالم وعدم ثقته 
به��ا، ميكن التعرف عل��ى ذلك من خالل 
اعتماده عل��ى موقع تويت��ر بنحو كبير 

متجاوزاً املؤسس��ات اإلعالمية الكبرى، 
ومن خالل صفحته الش��خصية يوجه 
انتقادات��ه الالذعة ب��كل حرية ومن دون 
أي قيود قد تسبب اضافة او حذف على 
تصريحاته، واصبح تويتر س��احة صراع 

حقيقية ألفكاره املتطرفة.
 ام��ا س��ابعاً: حرب��ه ض��د الش��ركات 
االميركي��ة، حي��ث عبر ترام��ب بوضوح 
شديد في خطابه إلداء القسم باتهامه 
»النخب االقتصادية لتخليها عن احلزام 
احلديدي )الواليات الوسطى املتشاطئة 
عل��ى البحي��رات العظم��ى( واالنتقال 
لوول ستريت«. ولكن رمبا تعد هذه احلرب 
نتيجة طبيعة ومحصلة حلروب ترامب 
آنفة الذكر، فالش��ركات االميركية هي 
من اكثر املتضررين من منع املس��لمني 
واملهاجرين من دخول البالد، وهي كذلك 
تتضرر من احلرب االقتصادية والتصعيد 
السياس��ي والعس��كري ض��د الصني، 
كما ان توتر العالقات مع االحتاد االوروبي 
يس��بب الكثير من املشكالت لدى هذه 
الش��ركات، والوالي��ات املتح��دة لي��س 
دول��ة يحكمه��ا اللوبيات السياس��ية 
والتكتالت االقتصادية بنحو كبير ومن 
ثم فان تأثير الش��ركات االميركية على 
قرار ترامب س��يكون له بال��غ االثر على 
ش��رعية قرارات��ه احلالي��ة وقدرته على 

اصدار قرارات الحقة. » 

* عن صحيفة اجلارديان البريطانية

في ظل قراراته غير المتوقعة

ترامب وسياسته في فتح جبهات متعددة

كان مسعود بارزاني قد 
صرح خالل لقائه األمين 
العام لألمم المتحدة 
انطونيو غويتريس في 
أربيل مساء الخميس 
الماضي أن مسألة 
االستفتاء على اإلقليم 
ستجرى بأقرب وقت 
ممكن

بارزاني
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بغداد – تفكيك حزام ناسف 
اك��د العمي��د الدكتور س��عد معن 
وزارة  باس��م  الرس��مي  الناط��ق 
الداخلي��ة وعملي��ات بغ��داد ام��س 
الس��بت عن متك��ن دوريات ش��رطة 
النج��دة من ابط��ال مفع��ول حزام 
ناسف أسفل جسر النهضة باجتاه 
س��وق اجلمعة ولدى إجراء الكشف 
م��ن قبل خبي��ر املتفج��رات تبني أن 
احل��زام يحت��وي على م��واد متفجرة 
مل��م   ٩ عي��ار  اطالق��ة  و٢٠٠   tnt
وصجم حدي��دي ومت أبطال مفعوله 

عن طريق التفكيك.
على صعيد متصل اعلن بيان لقيادة 
عمليات بغداد ع��ن حترير مختطفة 
والق��اء القبض عل��ى خاطفيها في 
ح��ي التج��ار بجان��ب الرصاف��ة من 

العاصمة بغداد 

ديالى – ضبط متفجرات 
اعل��ن قائد ش��رطة محافظة ديالى 
اللواء الركن جاسم حسني السعدي 
امس السبت عن ضبط حزام ناسف 
وكمي��ات من املتفج��رات في حقول 
الدواجن ف��ي قرية الب��ازول التابعة 

لناحية هبهب. 
وب��ني قائد الش��رطة انه بن��اء على 
معلومات اس��تخبارية دقيقة تفيد 
بوجود ك��دس لالعت��دة واملتفجرات 
مت تش��كيل قوة من قس��م شرطة 
هبهب ومكتب االستخبارات وخبير 
املتفج��رات ومت ضبط الكدس والذي 
يحت��وي على ح��زام ناس��ف. وثالث 
قذائف مدفعية تستخدم كعبوات 
ناسفة معدة للتفجير وحاوية مواد 
متفج��رة وكمي��ات م��ن املتفجرات 
واس��الك وبطاريات وقداحات وفتائل 

تفجير. 

كركوك – قصف جوي
ف��ي ش��رطة  أمن��ي  اف��اد مص��در 
محافظ��ة كرك��وك امس الس��بت 
مبقتل واصابة 17 عنصراً من تنظيم 
"داعش" بقص��ف للتحالف الدولي 

جنوب غربي احملافظة.
ال��ذي طل��ب ع��دم  وق��ال املص��در 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "طي��ران 
التحال��ف الدولي قص��ف يوم امس 
مواقع تنظيم داع��ش في قرية علو 
برهان والشيخ زكاع واخلباز )٣٥ كم 
جنوب غربي كركوك(، وتسبب عنها 
مقتل س��بعة من التنظيم بينهم 

قيادي بارز واصابة ١٠ آخرين".

صالح الدين – انفجار ناسفة 
ف��ي ش��رطة  أمن��ي  ذك��ر مص��در 

محافظة صالح الدين امس السبت 
عب��وة  بانفج��ار  قت��ل  ب��أن مدني��ا 

بالستيكية ملغمة غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه إن "عبوة بالس��تيكية 
انفجرت، مساء  )جليكان( مفخخة 
يوم امس بالقرب من مدني نازح من 
قضاء الشرقاط كان يبحث عن نبات 
الفطر ف��ي حي الديوم غرب تكريت، 
ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة 

أدت الى وفاته الحقا".

االنبار – انفجار ملغمة 
كش��ف مص��در أمني في ش��رطة 
محافظ��ة األنبار امس الس��بت بأن 
أربع��ة جن��ود س��قطوا ب��ني قتي��ل 
وجري��ح بانفج��ار س��يارة ملغم��ة 

يقودها انتحاري غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 

عن اسمه إن "سيارة ملغمة يقودها 
انتح��اري انفجرت، عص��ر يوم امس 
على سيطرة للجيش تابعة للفرقة 
األول��ى ف��ي منطقة الصكار ش��رق 
الرطب��ة )310 كم غربالرم��ادي(، ما 
أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثالثة 

آخرين بجروح".
 

ذي قار – اعتقال مطلوبني 
امن��ي ف��ي ش��رطة  اك��د مص��در 
محافظ��ة ذي قار امس الس��بت ان 
قوة مش��تركة من مديرية ش��رطة 
القضاء والنجدة واألفواج متكنت من 

إلقاء القبض على ثالثة متهمني 
وقال املصدر االمني الذي طلب عدم 
الكشف عن اس��مه ان استخبارات 
مرك��ز ش��رطة الف��داء ابلغ��ت عن 
حدوث مش��اجرة ف��ي ح��ي الزهراء 
مبدينة الناصرية على أثرها توجهت 

ق��وة م��ن املرك��ز املعن��ي والدوريات 
املرابطة ف��ي املنطقة م��ن النجدة 
واألفواج حي��ث مت إلقاء القبض على 

ثالثة من أطراف املشاجرة .

نينوى – سقوط صاروخ 
أف��اد مص��در أمن��ي ف��ي محافظة 
نينوى امس الس��بت بأن مدنياً قتل 
وأصي��ب خمس��ة آخرون بس��قوط 
صاروخ كاتيوشا قرب مسجد شمال 

شرقي املوصل.
وق��ال املصدر  إن "صاروخ كاتيوش��ا 
أطلقه تنظيم داعش س��قط، عصر 
اليوم، قرب مس��جد ف��ي حي املثنى 
ش��مال شرقي املوصل، ما أسفر عن 
مقتل مدني وإصابة خمس��ة آخرين 

بجروح متفاوتة".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكشف عن اس��مه، أن "قوة أمنية 

نقل��ت املصاب��ني إل��ى مستش��فى 
قريب لتلقي العالج واجلثة إلى دائرة 

الطب العدلي". 

البصرة – انفجار عبوتني
اعل��ن مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة البصرة امس السبت، بأن 
مجهول��ني فجروا عبوة صوتية على 
دار تقع في منطقة اجلمهورية، فيما 
تعرضت بعد ساعة دار ثانية تقع في 
حي احلسني الى تفجير مشابه، دون 

وقوع إصابات بشرية.
وق��ال املص��در  ال��ذي فض��ل ع��دم 
الكشف عن اسمه إن "داراً سكنية 
تقع في منطقة اجلمهورية تعرضت 
عند منتصف الليل الى تفجير عبوة 
صوتية من قبل مجهولني"، مبيناً أن 
"االنفجار تسبب بأضرار مادية ، ولم 

يسفر عن إصابات بشرية".

تفكيك حزام ناسف أسفل جسر النهضة شرقي بغداد * انفجار عبوة وبالستيكية ملغمة غربي صالح الدين
انفجار سيارة ملغمة يقودها انتحاري غربي األنبار * سقوط صاروخ كاتيوشا قرب مسجد شمالي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النقل، عن انتهاء اعمال إصالح وإعادة 
م��ا تضرر م��ن منصة الرب��ط في مين��اء البصرة 
النفطي بس��بب العاصف��ة الرعدية، موضحة أن 

العمل أجنز ب�"وقت قياسي".
وقال��ت الوزارة في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "وزير النقل كاظ��م فنجان احلمامي 
اش��رف ميداني��ا على إعم��ال الترمي��م منذ ليلة 
ام��س وحتى نه��ار الي��وم"، مبين��ة أن "العاملني 
في ش��ركتي املوانئ والنقل البح��ري قاموا بإعادة 
ما دمرت��ه العاصفة الرعدية بجهود اس��تثنائية 

ليعاود امليناء عمله بطاقته االعتيادية".
نفط اجلنوب تعلن املباشرة بتعميق ميناء العمية 

النفطي للمرة األولى
النق��ل تنف��ي حتطم رصي��ف في مين��اء البصرة 

النفطي بسبب اصطدام ناقلة ضخمة به
وأوع��ز احلمامي، حس��ب البيان، ب�"تك��رمي جميع 
العاملني في ميناء البصرة النفطي من منتسبي 
املوان��ئ والنقل البحري نظي��ر تفانيهم بعملهم 
في تأهيل املنصة بوقت قياس��ي"، داعيا وس��ائل 
اإلع��الم ال��ى "توخي الدق��ة في تناق��ل اإلخبار ملا 

تسببه ذلك من إرباك لدى الرأي العام".
وكانت وزارة النقل نفت، االثنني )27 آذار 2017(، أن 
يكون الرصيف رقم )1( في ميناء البصرة النفطي 
ق��د حتطم من ج��راء اصط��دام ناقلة به بس��بب 
ظ��روف جوية س��يئة، وأك��دت أن احلادث تس��بب 

بأضرار بسيطة في موقع لربط احلبال.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع��ت هيئة األنواء اجلوية والرص��د الزلزالي، أن 
يك��ون طقس اليومني املقبل��ني، غائماً مع فرصة 

لتساقط األمطار في مناطق متفرقة من البالد.
وذكر بيان للهيئة اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
ان "طق��س اليوم األحد، س��يكون في املنطقتني 
الش��مالية والوس��طى غائماً مع تساقط أمطار 
تكون خفيفة وتكون متوس��طة الشدة ليال في 
بعض األماكن من املنطقة الش��مالية واألقسام 
الش��مالية الش��رقية من املنطقة الوسطى مع 
فرصة حلدوث عواصف رعدية أحياناً، وفي املنطقة 
اجلنوبي��ة غائماً جزئي��اً وأحياناً غائم��اً مع فرصة 
لتس��اقط زخات مطر خفيفة الشدة في أماكن 
متفرق��ة منها، ودرجة احل��رارة الصغرى املتوقعة 

في مدينة بغداد 11 ْم، والعظمى 23 ْم".
وأض��اف، أن "طق��س غ��د االثن��ني  س��يكون في 
املنطقة الش��مالية بني غائم جزئي��اً وغائماً مع 
فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة 
الش��دة وتك��ون رعدي��ة أحياناً، وف��ي املنطقتني 
الوس��طى واجلنوبية غائماً جزئياً يتحول تدريجياً 
الى صح��و، ودرجات احل��رارة، مقاربة في املنطقة 
الشمالية وتنخفض قليال في املنطقة الوسطى 
وتنخف��ض بضع درجات في املنطقة اجلنوبية عن 

اليوم السابق".

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أعلنت امانة بغداد عن املباشرة بالعمل اخلدمي 
على مدار 24 س��اعة في مدينة الصدر الول مرة 

منذ عام 2003.
وقال��ت بلدية الص��در االولى في بي��ان صحفي 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلدي��د" ان "مالكات 
دائرة بلدية الصدر االولى باشرت بتفعيل العمل 
اخلدمي املس��تمر على مدار 24 س��اعة الول مرة 
منذ عام 2003 عبر اربعة وجبات عمل مستمرة 

بهدف االرتقاء بواقع اخلدمات".
واوضحت ان "الكثافة السكانية للمدينة وزيادة 
حجم النفايات املفرزة تطلب اضافة وجبة عمل 
رابع��ة تبدء بع��د منتصف الليل حتى س��اعات 
الصب��اح االولى الس��يما مع االس��تقرار االمني 
الكبير والتسهيالت املمنوحة من قيادة عمليات 
بغ��داد حلركة االليات التخصصي��ة للقيام باداء 

الواجبات املناطة بها".
واضافت ان "اجلهد الذاتي للبلدية خالل الوجبة 
الليلية يش��مل رفع النفايات وغس��ل الشوارع 
وس��قي احلدائق واملزروعات مع االستمرار بعمل 
مكب��س النفاي��ات النموذج��ي التي يُس��تقبل 
النفاي��ات املنقول��ة الي��ه من احملالت الس��كنية 

بواسطة العجالت التخصصية".

إصالح منصة ميناء 
البصرة بـ"وقت قياسي"

طقس غائم وأمطار متفرقة 
في اليومين المقبلين

"األمانة" تباشر بالعمل 
24 ساعة في مدينة الصدر

الملف األمني

العبادي يرفض عودة 
املسؤولني عن "احتالل 
املوصل" إلى املشهد 

السياسي
وزاد أن "الع��راق ال يس��تجدي 
دعم��اً م��ن دول��ة، فه��و قوي، 
من��ه"،  يتقرب��ون  واالخ��رون 
مشدداً على "استمرار عمليات 
تطوع العراقيني وباعداد غفيرة 
للقت��ال ف��ي صف��وف القوات 
العس��كرية لكن ال نستطيع 
برغ��م  جميع��اً  اس��تيعابهم 
قل��ة الرواتب، ب��ل أن بعضهم 
ينوي الدفاع عن االرض من دون 

مقابل مادي".
وتوع��د العب��ادي ب��� "قطع يد 
كل م��ن يح��اول االنتقاص من 
القوات االمنية السيما احلشد 
أو  داخلي��اً  س��واء  الش��عبي 

خارجياً".
وبني ان "احلشد لكل العراقيني، 
والقانون نص عل��ى ابعاده عن 
السياس��ة وعلين��ا أن ننأى به 
ازاء  عن الصراع��ات وحمايت��ه 
كل من يسعى لتشويه صورته 

أو التقليل من شأنه".
وعّد "املعرك��ة في امليدان ضد 
تنظيم داعش ق��د وصلت إلى 

املرحلة االخيرة بعد حترير كامل 
املناط��ق بداية من جرف النصر 

وصعوداً إلى املوصل".
وأورد رئيس الوزراء أن "س��كان 
املناط��ق كان��وا ف��ي االغلبية 
معنا، إال القل��ة يرحتلون باجتاه 
املنطقة املس��يطر عليها من 

االرهابيني".
ونبه العبادي إلى أن "التنظيم 
االرهابي يحتجز رهائن"، وحتدث 
عن مناشدات الهالي نينوى ب� 

"تسريع حترير مناطقهم".
وكش��ف عن خط��ط لداعش 
ب� "جمي��ع كل 130 مدنياً في 
 200 تتج��اوز مس��احته  ال  دار 
متر ويفخخ��ون ما حوله لكي 

حتصل كارثة".
واته��م جهات لم يس��مها ب� 
التي  للش��ائعات  "االس��تماع 
حت��اول حتم��ل الق��وات االمنية 
مسؤولية ما يطال املدنيني من 

جرائم للتنظيم االرهابي".
واضاف العب��ادي أن "احلكومة 
العراقية صريحة مع شعبها، 
كما حصل مع االزمة املالية"، 
"العراقي��ني  ان  مس��تطرداً 
بتحم��ل  الدول��ة  ش��اركوا 
أن  واس��تطعنا  املس��ؤولية 

نتجاوزه��ا حت��ى االن م��ن دون 
تضخ��م كبي��ر أو انهي��ار في 
بدول  الوطنية مقارنة  العملة 

املنطقة".
وأش��ار إل��ى أن "العدي��د م��ن 
وجهوا  العاملية  الش��خصيات 
سؤاالً لنا بكيفية ادارة الدولة 
وق��ت هبطت  ف��ي  واملعرك��ة 
كان  النص��ف  إل��ى  االي��رادات 
جوابن��ا بأنن��ا صارحن��ا الناس 

وحتملوا معنا املسؤولية".
وع��اد العب��ادي إل��ى احلش��د، 
أن "جه��ات حاولت  بالتأكي��د 
االيق��اع ب��ني فصائل��ه، أو مع 
بقية التش��كيالت العسكرية 

واالمنية".
"احلكوم��ة  أن  إل��ى  ومض��ى 
اجلي��ش  اش��راك  تعم��دت 
والش��رطتني االحتادي��ة واحمللية 
وجه��از  الش��عبي  واحلش��د 
مكافحة االرهاب وابناء املناطق 
احمل��ررة في املع��ارك لكي تثبت 

وحدة العراق".
وعل��ى صعي��د الهج��رة إل��ى 
ال��وزراء  رئي��س  ذك��ر  اخل��ارج، 
"أنها توقفت، ب��ل هناك عودة 
عكس��ية إلى الب��الد مع وجود 
اخلط��وات  نتخ��ذ  بأنن��ا  أم��ل 

الصحيح��ة، فال ميك��ن إصالح 
كل شيء في مدة بسيطة بل 

نحتاج إلى زمن".
ويسترس��ل إن "املعرك��ة ضد 
داعش طويل��ة وال تنتهي على 
املي��دان، ألن��ه تنظي��م يحمل 
عقي��دة فاس��دة، وأن الضحايا 
من الق��وات االمني��ة اكثر من 

املدنيني".
وأكمل العبادي بالقول إن "هذا 
دلي��ل على مس��اعي احلكومة 
بتحري��ر املواط��ن قب��ل االرض 
لكي نبنى عراقاً مزدهراً يشعر 
افراد شعبه بأنهم من الدرجة 

االولى من دون متييز".

مقتل الرجل الثاني بعد 
البغدادي في تنظيم "داعش"
وأضاف��ت أن قتل��ى داع��م هم 
"االرهابي احمد ملحم امللقب 
ابو صالح / س��وري اجلنس��ية، 
واالرهاب��ي جاب��ر ع��واد احم��د 
امللق��ب اب��و س��هام / مغربي 
اجلنس��ية، واالرهابي امين صابر 
التركماني امللقب ابو اسماعيل 
/ تركي اجلنس��ية، وماهر نوري 
احمد اخلاتوني، وفالح حس��ون 

عبدل املتيوتي".

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني 
في محافظة نينوى، بأن مدنياً 
آخرون  وأصي��ب خمس��ة  قتل 
بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب 
مسجد شمال شرقي املوصل.

حدي��ث  ف��ي  املص��در  وق��ال 
صحفي، إن "صاروخ كاتيوش��ا 
أطلقه تنظيم داعش س��قط، 
عص��ر الي��وم، ق��رب مس��جد 
في حي املثنى ش��مال ش��رقي 
املوصل، ما أس��فر ع��ن مقتل 
آخرين  وإصابة خمس��ة  مدني 

بجروح متفاوتة".
وأضاف املصدر ، أن "قوة أمنية 
نقلت املصابني إلى مستشفى 
قريب لتلقي العالج واجلثة إلى 

دائرة الطب العدلي".

عودة 45 % من النازحني
إلى مدنهم احملررة

 م��ن جانب��ه بني األم��ني العام 
انتونيو غوتيريس  لألمم املتحدة 
في زيارته االولى الى مخيمات 
ف��ي حس��ن ش��ام  النازح��ني 
ش��رقي نين��وى "  ان  النازحني 
عان��وا كثي��راً والب��د م��ن بذل 
جهود دولية ملس��اعدتهم  وان 
جه��ود األمم املتح��دة ال تكفي 

لس��د احلاجة  املاسة للنازحني 
بس��بب ضعف التمويل املالي  
وان عل��ى اجملتم��ع الدولي بذل 

جميع اجلهود النقاذ النازحني .
 وعّد ان معرك��ة حترير املوصل 
من قب��ل القوات العراقية  هي 
معركة ضد االرهاب في العالم 
اجمع وان عل��ى اجملتمع والدول 
املانحة بذل جهود اكبر واوسع 
الغاث��ة نازح��ي املوص��ل حل��ني 
انته��اء املع��ارك الدائ��رة فيها 
ليتسنى بعدها عودة العائالت 

الى مدنهم األصلية .

السعودية تنفي عزمها 
إلغاء الديون املترتبة على 

العراق
اخلارجية  وزارة  وكش��ف موقع 
العراقي��ة ف��ي بيان ص��در )23 
اخلارجي��ة  وزي��ر  ان   ،)2017 اذار 
الس��عودي ع��ادل اجلبي��ر اكد 
إبراهي��م  العراق��ي  لنظي��ره 
اجلعف��ري، عن نية ب��الده إلغاء 
املترتب��ة  الس��ابقة  الدي��ون 
إل��ى  مش��يراً  الع��راق،  عل��ى 
الس��عودية لفتح خط  سعي 
طي��ران من الري��اض إلى بغداد 

والنجف.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يس��تمر تنظيم داعش االرهابي 
في ارتكاب جرائم��ه ضد اهالي 
املوصل من خالل تنفيذ اعدامات 
فورية بحق الهاربني من جحيمه 
مع قصف��ه للمناطق احملررة في 
ايسر املدينة، فضال عن تهديدات 
من قادة التنظيم بعقاب شديد 
ض��د كل م��ن يس��عى لله��رب 
من مناط��ق س��يطرته باجلانب 

الغربي.
عراق��ي  امن��ي  مص��در  وق��ال 
مطل��ع في محافظة نينوى الى 
"الصب��اح اجلدي��د" ان "تنظيم 
داعش اإلرهابي مستمر بارتكاب 
اجلرائ��م البش��عة ضد س��كان 
مدينة املوصل، سواء في الشطر 
احملرر منها او في االحياء التي ما 

زالت حتت قبضته".
واض��اف "فق��د اقدم��ت مفارز 
التابع��ة للعدو بقصف  الهاون 
عدة احي��اء في اجلانب االيس��ر، 
حي��ث س��قطت قذائ��ف هاون 
عش��وائية عل��ى احي��اء الزهور، 
الشرطة، املهندس��ني، الزراعي، 
املثنى والرف��اق، ووقعت اصابات 
ب��ني املدنيني، علم��اً ان القصف 
وق��ع مع خ��روج اغل��ب املصلني 
من اجلوامع عقب انتهاء خطب 

اجلمعة".
ولفت املصدر الى ان "سياس��ة 
باتت مكشوفة  الدموية  داعش 
للجمي��ع، فهو يس��عى اليقاع 
اكبر خس��ائر بصف��وف االهالي 
مع تدمي��ر ممتلكاتهم من خالل 
قص��ف عش��وائي م��ن مف�ارز 
ه���اون متحرك�ة ف���ي اجلان�ب 

االمي�ن".
وتابع "ام��ا جرائمه ف��ي اجلانب 
االمي��ن فال تق��ل وحش��ية عّما 
فعله بااليس��ر، بل انها ابش��ع 
واكثر دموية، حيث قامت احدى 
مف��ارزه باع��دام 7 رج��ال كانوا 
يروم��ون الوص��ول ال��ى القوات 

االمني��ة العراقية ف��ي منطقة 
احتج��از  مت  كم��ا  اجل��ادة،  رأس 
مل��كان  واقتياده��م  عائالته��م 

مجهول".
وبحس��ب املصدر نفس��ه فأن " 
ما يس��مى بأمنّية داعش قامت 
امليداني  االع��دام  بتنفيذ حكم 
احدى  بأف��راد  بالرص��اص  رمي��اً 
5 أش��خاص  البالغة  العائ��الت 
في حي الرفاع��ي باجلانب االمين 
ف��ي اثن��اء محاولته��ا اله��رب 
ال��ى مناط��ق س��يطرة القوات 
الق��ت مف��رزة  االمني��ة، كم��ا 
داعش��ية القبض على 3 شبان  
ومت اعدامه��م عن��د محاولتهم 
الفرار من حي اآلبار غير احملرر حلد 

االن".

ومضى بالق��ول "كما نقل الينا 
هاربون من حي االصالح الزراعي 
اش��تبكوا باالي��دي م��ع عناصر 
العدو بع��د قيام االخير بقصف 
الق��وات االمنية م��ن باحة احد 
املن��ازل، فت��م الرد عل��ى مصادر 
النيران من قبل القوات العراقية 
االم��ر ال��ذي ادى الستش��هاد 3 

مدنيني ابرياء".
ولف��ت املصدر ال��ى ان "عناصراً 
يطلقون  املتطرف  التنظيم  من 
تهديدات من مكب��رات الصوت 
في اجلوامع باالحي��اء غير احملررة 
االهالي بعقاب  يتوعدون فيه��ا 
شديد في حال القبض عليهم 
وه��م يهرب��ون باجت��اه الق��وات 

االمنية املشتركة".

على صعيد آخر، كشف مرصد 
"موصلي��ون" ف��ي تقري��ر تابعه 
مراسل "الصباح اجلديد" عن آخر 
االوضاع في املناط��ق غير احملررة 
من املدينة، مبين��اً ان "القصف 
مستمر جًوا وبراً ويشمل جميع 
املناطق بال اس��تثناء.. ومنطقة 
كان  واملستش��فيات  الش��فاء 
بالقص��ف  التركي��ز  عليه��ا 
مّول��د  وان  املاضي��ني،  اليوم��ني 
جراء  توقف  العام  املستش��فى 
العديد من  القصف واحترق��ت 

الدور ومصرف الدم".
واش��ار ال��ى ان "عدد الش��هداء 
واجلرح��ى م��ن املدني��ني ال ميكن 
احصاؤهم ف��ي املناطق القدمية 
واملناط��ق البعيدة ع��ن املعارك 

بالقص��ف  تس��تهدف  الت��ي 
باس��تمرار، وان تنظي��م داع��ش 
يراقب املدنيني ودورهم باستمرار 
نظراً لقل��ة املناطق التي بقيت 
حتت سيطرته وخصوصاً متوز وما 
حوله��ا، فضال عن قي��ام داعش 
الس��يارات  مبص��ادرة  املس��تمر 
العالية وغير املتضررة بالقصف 
لتفخيخها، كم��ا يصادر منازل 
الفارين من سيطرته الى مناطق 
أخرى، و عناصره يرتكبون ابشع 
اجلرائم مبن يلقون القبض عليه 

وهو يحاول الهرب".
وتابع "الدواعش يشنون حمالت 
تفتي��ش على املناط��ق القريبة 
العس��كرية  العملي��ات  م��ن 
للبح��ث ع��ن عائ��الت اقترب��ت 

فيم��ا  اس��رع،  بنح��و  لتتح��رر 
عناصر داعش يرجعون العائالت 
ابع��د  مناط��ق  ال��ى  الهارب��ة 
ويصادرون ممتلكاتهم، و يهّجرون 
العائالت م��ن املناط��ق القريبة 
عل��ى العملي��ات ال��ى مناط��ق 
حتت س��يطرتهم، م��ا جعل في 
االخي���رة زخماً س��كانياً كبيرًا، 
االرهابيي���ن  ان  ع��ن  فض���ال 
يضع�ون عجالت حتمل اسلحة 
رشاش��ة ف��ي مح��ال املدني��ني 
التجاري��ة ويطلق��ون النار على 
الطائ��رات املروحية ثم يتخفون 
داخله��ا، علماً ان آخ��ر ابتكارات 
االره��اب ه��ي وضع االس��لحة 
عل��ى عرب��ات احلم��ل لتجن��ب 

استهدافها".

أقدمت مفارز الهاون 
التابعة للعدو بقصف عدة 
أحياء في الجانب األيسر، 
حيث سقطت قذائف 
هاون عشوائية على 
أحياء الزهور، الشرطة، 
المهندسين، الزراعي، 
المثنى والرفاق، ووقعت 
إصابات بين المدنيين، 
علمًا أن القصف وقع مع 
خروج أغلب المصلين من 
الجوامع عقب انتهاء 
خطب الجمعة

عائالت هاربة من اجلانب األمين ملدينة املوصل

التنظيم يتوعد األهالي بعقاب شديد لمن يغادر مناطق نفوذه

"داعش" يعدم عائالت بأيمن الموصل ويمطر األيسر بالهاونات
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سعاد التميمي* 

تواص��ل م��اكات دائرة صح��ة نينوى 
على قدم وس��اق على تق��دمي اخلدمات 
والعاجية الهالي  والطبي��ة  الوقائية 
نينوى في مستش��فيات السام وابن 

االثير واحلمدانية .
واوض��ح مدير عام دائ��رة صحة نينوى 
الدكت��ور ليث عب��د العزي��ز حبابة ان 
مستش��فياتنا داخل نينوى تستقبل 
مايقرب م��ن ٢٠٠٠ مراج��ع يوميا في 
رده��ات  ع��ن  ناهي��ك  االستش��اريات 
الط��وارئ وكذلك يتم اج��راء مايقرب 
م��ن 150 عملية جراحي��ة يوميا حتت 
التخدي��ر العام اضاف��ة الى العمليات 
الصغرى وتعمل مفارزن��ا الطبية في 
جمي��ع اخمليمات على مدى ٢٤ س��اعة 
وان جمي��ع األدوي��ة املنق��ذة للحي��اة 
وادوي��ة الط��وارئ موج��ودة كذل��ك مت 
توفير جميع ادوية االمراض املزمنة الى 
أهالي نين��وى وكذلك ادوي��ة االمراض 
املس��تعصية ويقوم قسم العمليات 
بحمات تب��رع بالدم للجرحى وكذلك 

ملرضى الثاسيميا .
كما ب��ن حبابة ان الدائ��رة وحتت هذه 
الظروف تعم��ل وباإلمكانيات املتاحة 
ولم تتوان ماكاتن��ا في تقدمي اخلدمة 
الوقائي��ة والعاجية جلمي��ع اهلنا في 
نين��وى وكذل��ك قي��ام ف��رق الصحة 
واألطعم��ة  املي��اه  بفح��ص  العام��ة 
املقدم��ة للنازح��ن وكذل��ك حمات 
تلقيح لكل الفئات العمرية ، وتعاهد 
انه��ا  والطبي��ة  الصحي��ة  امل��اكات 
س��تكون باخلط��وط األمامي��ة خدمة 
لقواتن��ا األمني��ة واحلش��د الش��عبي 

وخدمة الهلنا في نينوى .
عل��ى صعي��د متص��ل اك��د الناط��ق 
الرس��مي ل��وزارة الصح��ة د . احم��د 
برف��د  ال��وزارة  اس��تمرار  الردين��ي 
صح��ة نين��وى بحاجتها م��ن االدوية 
واملس��تلزمات الطبي��ة اضاف��ة ال��ى 
امل��اكات الطبية والصحية املتطوعة 

لتقدمي خدمة مثلى الهالي نينوى .
واض��اف الدكت��ور الردين��ي ان ال��وزارة 
زودت مخيمات النزوح في نينوى خال 
االسبوع االخير ب 20 شاحنة محملة 
بشتى االدوية الس��يما ادوية االمراض 
الدقيقة والطوارئ  املزمنة واالم��راض 

املتنوعة اضافة  الطبية  واملستلزمات 
ال��ى متابع��ة عم��ل مراك��ز غس��يل 
الكلى ورفدها بغسات الكلى لتقدم 
خدماته��ا العاجية للمرض��ى ، الفتا 
الى ان املؤسس��ات الصحي��ة واملفارز 
الطبي��ة امليدانية والعي��ادات املتنقلة 
في نينوى مس��تمرة بتقدمي خدماتها 
الوقائي��ة والطبي��ة والعاجي��ة على 
مدار الس��اعة وبطاقتها االستيعابية 

الكاملة .
الى ذلك وبناء لتوجيهات وزيرة الصحة 
والبيئة الدكتورة عديلة حمود بضرورة 
متابع��ة اخلدمات الصحي��ة والطبية 
املقدم��ة للنازحن ولتلبية املناش��دة 
املقدم��ة م��ن عض��و جلن��ة اخلدمات 
البرملاني��ة د. صب��اح التميمي بش��ان 

نازحي ابو غريب .

وق��د مت تش��كيل فريق وزاري برئاس��ة 
الصح��ة  دائ��رة  ع��ام  مدي��ر  مع��اون 
العام��ة الدكت��ور محمد جب��ر حويل 
ومديرة قسم املتابعة الصحية لزيارة 
اخمليمات واالطاع على الواقع الصحي 
واخلدم��ات املقدمة للعائ��ات النازحة 

فيهم .
م��ع  اجتم��اع  بعق��د  الفري��ق  وق��ام 
مدير قط��اع ابو غريب ومدي��ر الرقابة 
الصحي��ة ومدير االم��راض االنتقالية 
اضاف��ة ال��ى القي��ام بزي��ارة اخمليمات 
ميدانيا تاها زيارة قائممقام ابو غريب 
بحضور النائب طال الزوبعى ملناقشة 

موضوع مشروع ماء ابوغريب .
واك��د مع��اون مدي��ر ع��ام الصح��ة 
العامة الدكت��ور محمد جبر حويل ان 
املتابعة ش��ملت االط��اع على جدول 

حترك املفارز الطيية ضمن القطاعات 
لتق��دمي اخلدم��ات الطبي��ة املتكاملة 
اجلغرافية  الرقع��ة  للنازح��ن ضم��ن 
ومنها مخيم الشمس ومخيم االهل 
والنصر والسام واالمل املنشود حيث 
كان ع��دد العائ��ات ) ١٦٠ (عائل��ة اى 
مبايزيد على ٨٠٠ ن��ازح من محافظتي 

االنبار ونينوى .
واش��ار الدكت��ور حوي��ل ال��ى ان وزارة 
مس��تمرة  بص��ورة  تتاب��ع  الصح��ة 
اخلدمات الطبي��ة والصحية للنازحن 
من خ��ال فرقها الصحي��ة التي تزور 
اخمليم��ات وبصورة دورية يت��راوح مرتن 
باالسبوع علما ان عد د املراكز الصحية 
في اخمليم هو ١٤ مركزا صحيا ٧ مراكز 
صحية منها ريئسة و٧ مراكز صحية 
فرعي��ة فضا ع��ن البي��وت الصحية 

وعددها ٥ وعي��ادة متنقلة تقوم بزيارة 
اخمليمات كل اسبوع

ولف��ت الدكت��ور حوي��ل ال��ى تواج��د 
يتول��ى  مخي��م  كل  ف��ي  مس��ؤول 
بالتنسيق مع مدير القطاع االباغ عن 
احلاالت املرضية والعاجلة ويتم تدقيق 
عينات فحص املاء اسبوعيا ، وشملت 
الزي��ارة موض��وع تأمن امل��اء للنازحن 
حي��ث مت التأكيد عل��ى ضمان احلفاظ 
على الكل��ور باعطاء اش��رطة حبوب 
التعقيم وارس��الها ال��ى املناطق ذات 
اخلطورة العالية التى تقل بها امدادات 
املاء وتدقيق ج��دول اللقاحات والوضع 
جيد من الناحية الصحية ومت متابعة 
عملي��ة رش املبي��دات ف��ى اخمليم��ات 

للوقاية من االمراض االنتقالية .
وش��ملت الزيارة احد البيوت الصحية 

فى مخي��م االهل للنازح��ن واالطاع 
على مع��دل املراجعن يتراوح بن ٢٥ - 
٣٠ مراجعا يوميا ووجود جميع االدوية 
ومنها ادوية االمراض املزمنة مت تدقيق 
املستش��فى  ال��ى  االح��االت  مع��دل 
مبع��دل ١٠ اح��االت اس��بوعيا ، كم��ا 
مت متابع��ة مخي��م االه��ل ومت اللق��اء 
بالنازح��ن واالستفس��ار ع��ن كيفيه 
تقدمي اخلدمات الصحية وعرض بعض 

احلاالت املرضية.
ووج��ه الدكتور حويل بتش��كيل جلنة 
م��ن االطباء من ش��تى االختصاصات 
ملعاجلة بعض احلاالت فى مستش��فى 
اب��و غري��ب ومختب��ر بس��يط الخ��ذ 
الفحوصات اخملتبرية ويتم احالة بعض 
احل��االت املرضي��ة الى مستش��فيات 

اخرى وحسب احلالة املشخصة.

صحة نينوى تواصل تقديم خدماتها الطبية ألهالي الموصل 

تستقبل 
المستشفيات 

داخل نينوى ٢٠٠٠ 
مراجع يوميا في 

االستشاريات 
ناهيك عن ردهات 

الطوارئ فضاًل عن 
اجراء 150 عملية 

جراحية يوميا تحت 
التخدير العام

تقدمي اخلدمات الوقائية والطبية والعالجية الهالي نينوى

مركز صحي لتقديم 
الخدمات العالجية 

ألهالي الدورة 

القضاء يوّجه بالحرص 
في دعاوى تمليك 
عقارات المسيحيين

أمانة بغداد تبحث مع 
اليونيسيف التعاون 

الدارة القطاعات الخدمية 

اعالم الصحة 
 افتت��ح مدي��ر عام دائ��رة صحة بغ��داد/ الكرخ 
الدكتور جاس��ب لطيف احلجامي مركز صحي 
اجلمعي��ة الرئي��س ف��ي منطقة ال��دورة بهدف 
التوسع احلاصل في املؤسسات الصحية وتقدمي 
افض��ل اخلدمات الطبي��ة والصحية والعاجية 
للمواطن��ن وخاص��ة ف��ي منطقة ال��دورة من 
بغداد ويرافق��ه النائب البرملاني يحيى العيثاوي 
وعضو مجلس محافظ��ة بغداد علي العيثاوي 

ووجهاء وشيوخ املنطقة.
وبن املدير العام ان هذا املركز س��يخدم مناطق 
واس��عة م��ن منطقة ال��دورة ويق��دم خدمات 
الرعاي��ة الصحية االولية ويض��م غرفة االطباء 
وغرف��ة االش��عة واخملتب��رات وغرف��ة الفح��ص 
واملعاجل��ة وغرف��ة االش��عة واخملتب��رات وغرفة 
االس��نان وغرف��ة صيان��ة وغرفة ضم��اد )رجال 

ونساء( .
 واوض��ح احلجامي ان املرك��ز يعمل بنظام طب 
االسرة والذي يقوم بتسجيل العائات املراجعة 
للمرك��ز وحف��ظ ارقامه��م الصحي��ة كما هو 
معمول به من الدول املتقدمة ، مؤكداً ان دائرتنا 
تسعى ومن خال ماكاتها الطبية والهندسية 

الى التطور والتوسع في املؤسسات الصحية.
يذكر ان املركز يخدم مناطق واس��عة يبلغ عدد 
سكانها 100 الف نسمة منها 3 مدارس فضا 
عن جتهيزه باحدث باالجهزة الطبية من )االشعة 
واالسنان( ومت العمل على افتتاحه مبدة قياسية 
ل��م تتج��اوز )10 ايام( فضا ع��ن توفير املاكات 

العاملة في املركز خدمة للصالح العام .

اعالم القضاء 
اص��در مجل��س القض��اء األعل��ى إعمام��اً إلى 
احملاك��م كافة ببذل العناي��ة البالغة بخصوص 
دع��اوى متليك العقارات الس��يما التي تعود إلى 

املسيحين.
وقال املتحدث الرس��مي جملل��س القضاء االعلى 
القاض��ي عب��د الس��تار بيرق��دار إن »مجل��س 
القض��اء االعلى وّجه اعمام��اً إلى احملاكم كافة 
بب��ذل عناي��ة بالغة بخص��وص دع��اوى متليك 

العقارات السيما التي تعود إلى املسيحين«.
وأضاف بيرقدار أن »االعمام يتضمن عدم اصدار 
قرار التملي��ك الغيابي اال بعد اج��راء املضاهاة 
التي تثبت على وج��ه اليقن صحة عقد البيع 
م��ن بائع��ه« ، موضح��ا أن »اجمللس ش��دد على 
التأكد م��ن صحة ادعاء املدعي بس��فر املدعى 
عليه خ��ارج العراق أو مجهولي��ة محل اقامته 
وأن ال يكتف��ي التحق��ق م��ن ذلك بالنش��ر في 
الصح��ف احمللية وكذلك ضرورة التقيد بقواعد 
االختصاص املكاني في تلك الدعاوى على وجه 

اخلصوص«.

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت امانة بغداد ومنظمة اليونيسيف آليات 
التعاون املش��ترك إلدارة القطاعات اخلدمية في 
العاصمة الس��يما في مجاالت املياه والنظافة 

والصرف الصحي  .
واس��تعرضت امين��ة بغ��داد الدكت��ورة ذك��رى 
علوش مع املستش��ار االقليم��ي لبرنامج املياه 
واإلصح��اح البيئ��ي ف��ي منظمة اليونس��يف 
التعاون املشترك في مجاالت تقدمي اخلدمات في 
العاصمة في مجاالت املياه والنظافة والصرف 

الصحي .
وذكرت مديرية العاقات واالعام ان اللقاء تناول 
املشاريع املشتركة التي مت إعدادها بالتعاون مع 
منظمة اليونسيف و اآللية املناسبة لزيادة زخم 
تلك املش��اريع مبا يخدم اهالي العاصمة ومنها 
ما يتعل��ق بقطاع النظافة عبر تهيئة دراس��ة 

مشتركة الدارته وتطويره بالصورة املثلى .

بغداد - الصباح الجديد:

عقد رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة القاضي اصغر 
عبد الرزاق املوسوي اجتماعاً لبحث 
تقرير منظم��ة االمم املتحدة يونامي 
بحض��ور ممثل��ي وزارات التخطي��ط 
والصحة والتربية والنقل والتعليم 
العالي واالعمار واالسكان واخلارجية 
ملناقش��ة  العاق��ة  ذات  واجله��ات 
التقرير  الدوائر بخص��وص  اجاب��ات 
بالنهوض  الكفيلة  الس��بل  وايجاد 
واالحتياج��ات  االعاق��ة  ذوي  بواق��ع 

اخلاصة في العراق.
االجتم��اع  خ��ال  املوس��وي  واك��د 
على ض��رورة تقدمي الدع��م الكامل 
ل��ذوي االعاقة وتبس��يط االجراءات 
الروتيني��ة عند مراجعته��م لدوائر 
الدولة من خال التعاون والتنس��يق 

ب��ن املؤسس��ات وال��وزارات وتقدمي 
املمكن��ة  والتس��هيات  اخلدم��ات 
للمعوق��ن تنفي��ذاً للقان��ون رق��م 
برعاي��ة  اخل��اص   2013 لس��نة   38
ش��ريحة ذوي االعاق��ة واالحتياجات 
اخلاص��ة ، وانش��اء قاع��دة بيان��ات 
شاملة تتضمن املعلومات املتعلقة 
باملس��جلن في الهيئة بالتنس��يق 
مع وزارة التخطيط فضا عن اجراء 
املسوحات املطلوبة الرسال اخلطط 
واالستراتيجيات اخلاصة بدعم هذه 

الشريحة.
واش��ار رئي��س الهيئ��ة ال��ى ضرورة 
تش��كيل جلن��ة تض��م ممثل��ن عن 
ال��وزارات واجله��ات املعنية لصياغة 
االجاب��ات اخلاص��ة بالتوصيات التي 
جاءت ف��ي تقري��ر يونام��ي والقيام 
باخلطوات اجلدية لدعم االش��خاص 
ذوي االعاقة مبا يس��هم في تخفيف 
معاناته��م ومراعاة حقوقهم بغية 

ان  ال��ى  باجملتم��ع، الفت��ا  دمجه��م 
احلكومة تعترف بحقوق االشخاص 
من ذوي االعاقة ليس على مس��توى 
احلياة العامة فق��ط وامنا في مجال 
العم��ل على اس��اس املس��اواة مع 
االخري��ن واتاحة الف��رص للحصول 

على عمل الئق بهم .
عل��ى صعي��د اخ��ر بحث املوس��وي 
م��ع ممثلن ع��ن اجلمعي��ة العراقية 
للمتقاعدي��ن م��ن جرح��ى اجلي��ش 
املع��ن  روات��ب  موض��وع  العراق��ي 

للجرحى العسكرين.
واكد املوسوي ان الهيئة تسعى الى 
تطبيق وتنفي��ذ جميع مواد القانون 
اخلاص برعاية ش��ريحة ذوي االعاقة 
وما تضمن��ه من امتي��ازات كفيلة 
باالرتق��اء بواقعه��م ف��ي الع��راق ، 
مشدداً على استمرار متابعة رواتب 
املعن اخلاصة باجلرحى العسكرين 
مع املعني��ن باملوضوع والعمل على 

عق��د اجتماع م��ع هيئ��ة التقاعد 
الوطنية للوصول الى معاجلة جذرية 

متعهدا بحسمه في اقرب وقت.
واوض��ح ان قان��ون هيئ��ة رعاية ذوي 
االعاقة واالحتياجات اخلاصة يتضمن 
ع��دة امتيازات تس��عى ال��وزارة الى 
بالتعاون  وتفعي��ل موادها  تنفيذها 
م��ع اجله��ات املعنية لضم��ان حياة 
كرمية لذوي االعاق��ة بغية دمجهم 

بصورة طبيعية باجملتمع.
واض��اف رئي��س الهيئ��ة ان��ه وعلى 
الرغم من االزمة املالية التي متر بها 
الباد والتحديات االمنية وغيرها اال 
ان الهيئ��ة ماضية في مش��روعها 
االنس��اني بتوجيه ودعم مباشر من 
وزي��ر العمل والش��ؤون االجتماعية 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني 
كجزء من توجه احلكومة في رعاية 
ش��ريحة ذوي االعاق��ة واالحتياجات 

اخلاصة.

تقرير

العراق يبحث مع منظمة »يونامي« النهوض بواقع ذوي اإلعاقة 
يسعى الى تقديم الخدمات والتسهيالت الممكنة للمعوقين

رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة

بغداد - الصباح الجديد: 
الصحة  وزي��رة  توجيهات  بناء"عل��ى 
حم��ود  عديل��ة  الدكت��ورة  والبيئ��ة 
ش��رعت  وزارة الصح��ة والبيئة على 
اع��داد خطة عمل للمنهاج التدريبي 
املوحد للشرطة البيئية واختيار الزي 
والباج  اخملصص لهم في اطار سعي 
الوزارة لتفعيل عمل ومهام الشرطة 
البيئي��ة ومتابع��ة أعماله��م وتقدمي 
الدعم الكامل له��م لتطوير أدائهم 
وقدراته��م ف��ي تطبيق التش��ريعات 
القانوني��ة اخلاص��ة باحلف��اظ عل��ى 

البيئة وحتسينها.
وقال الوكيل الفني الدكتور جاس��م 
الفاح��ي  خ��ال ترؤس��ه االجتم��اع 
الثالث اخلاص بالش��رطة البيئية انه 
مت اع��داد برنامج فن��ي وقانوني واداري 
متكام��ل ملوضوع الش��رطة البيئية 

وحتدي��د املنه��اج التدريبي ملنتس��بي 
الش��رطة البيئية لتنفيذ التوصيات 
التي تصدر ع��ن مديريتهم في فرض 
الرقاب��ة واحلد م��ن امللوثات فضا عن 
تعزيز وتنس��يق العمل املش��ترك بن 
اللجان الرقابية التابعة لوزارة البيئة 

ومديريات الشرطة البيئية.
واض��اف الفاح��ي ان��ه مت اع��داد رأي 
متكامل ح��ول موضوع ال��زي اخلاص 
مع الب��اج للش��رطة البيئية لغرض 
عرض��ه بعد ذلك في االجتماع املقبل 
لصن��دوق حماي��ة وحتس��ن البيئ��ة 

لغرض التمويل .
 واوض��ح مدي��ر ع��ام دائ��رة التوعية 
واالع��ام البيئ��ي امير علي احلس��ون 
اهمي��ة موض��وع التوعية  ف��ي هذا 
اجملال وتعزيز العمل الرقابي والتأكيد 
على موض��وع نش��ر الوع��ي البيئي 

وبالتنسيق مع قسم الشرطة البيئية 
وتس��ليط الضوء على عم��ل ومهام 
قس��م الش��رطة البيئية وخصوصا 
تلقي الش��كاوي م��ن املواطنن اجل 
تطبيق القوانن والتشريعات البيئية 
وتنفيذ القرارات م��ن اجلهات املعنية 
اذ يعد نظام��ا حديثا معموال  به في 
العديد من دول العالم بهدف احلفاظ 

على البيئة وحتسينها.
وكانت وزارة الصح��ة والبيئة جنحت 
في اقرار تعليمات قس��م الش��رطة 
البيئي��ة والت��ي نش��رت ف��ي جريدة 
الوقائع مؤكدة س��عيها على ضرورة 
تفعيل ش��روط البيئ��ة وتوفير البنى 
التحتي��ة الازمة لهم لتمكينها من 
اداء عمله��ا لرصد اخملالف��ات البيئية 
واتخاذ اإلجراءات القانونية والعقابية 

بحقها.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت دائرة بلدية الصدر االولى 
ع��ن فت��ح منفذ جدي��د لدخول 
العاصم��ة  ال��ى  الش��احنات 
الص��در  مدين��ة  م��ن  بغ��داد 
لتس��هيل عملية نقل البضائع 
بالتنس��يق م��ع قي��ادة عمليات 
بغ��داد ، مش��يرة ال��ى ان��ه احد 
احللول الفاعلة ملشكلة تكدس 
طوابير الش��احنات عند مداخل 

العاصمة .
وق��ال مدي��ر ع��ام الدائ��رة عادل 
كاظم في بيان صحفي اطلعت 
اجلديد« على نس��خة  »الصباح 
من��ه ان » م��اكات دائ��رة بلدية 
الص��در االولى افتتحت رس��ميا 
منفذا جديدا لدخول ش��احنات 
الت��ي تتج��اوز  الثقي��ل  احلم��ل 

حمولتها )٣( اطنان الى العاصمة 
بغداد عن طري��ق مدينة الصدر 
وحتديدا من نقطة )الش��ماعية 
- االورفلي( بالتنس��يق مع قيادة 
عملي��ات بغ��داد ومديري��ة املرور 

العامة .
 واض��اف املدير الع��ام ان افتتاح 
بص��ورة  يس��هم  املنف��ذ  ه��ذا 
كبيرة في تس��هيل عملية نقل 
البضائع والس��لع االستهاكية 
واملواد الغذائية والفواكة واخلضر 
الى منطقت��ي جميلة التجارية 
والش��ورجة وغيرها من مناطق 

العاصمة بغداد   .
وبن املدير الع��ام ان هذا االجراء 
تدريجي��ة  بص��ورة  س��يقضي 
على مش��كلة تك��دس طوابير 
مداخل  عن��د  الش��احنات  م��ن 

العاصم��ة و تخفيف العبء عن 
كاهل سائقيها الذين يواجهون 
صعوب��ات وتأخي��ر ف��ي الدخول 
ع��ن طري��ق املداخل الرس��مية 
اخملصص��ة ملرور مركب��ات احلمل 

الثقيل .
وأش��ار املدير العام الى ان املنفذ 
اجلديد س��يجهز تباع��ا بجميع 
الضرورية  واملتطلب��ات  اخلدمات 
مب��ا يضم��ن س��رعة وس��هولة 
وانس��يابية دخ��ول الش��احنات 
ال��ى العاصم��ة بغداد م��ن دون 
الوقت  معوق�ات م��ع اختص��ار 
واجلهد لسائقي املركبات السيما 
تل��ك التي حتم��ل م��واد غذائية 
س��ريعة التلف ، داعيا س��ائقي 
الشاحنات الى استعمال املنفذ 

اجلديد . 

إعداد خطة عمل للمنهاج التدريبي 
الموحد للشرطة البيئية

افتتاح منفذ جديد لدخول 
الشاحنات الى العاصمة بغداد

بغداد - الصباح الجديد: 
ترأس وكيل وزارة االعمار واالسكان 
املهن��دس  العام��ة  والبلدي��ات 
استبرق ابراهيم الشوك اجتماعا 

للجن��ة الفنية  ملش��روع مدونات 
البناء العراقية

وق��ال الوكيل إن " االجتماع بحث 
تفعي��ل االج��راءات الجن��از مدونة 

جم��ال  ومدون��ة  البن��اء  ج��دران 
املس��لحة  واخلرس��انة  املدين��ة 
والعادي��ة ، اضاف��ة ال��ى ان��ه " مت 
حتدي��د س��قٍف زمن��ٍي الجنازه��ا ، 

مضيفا أن"  املشروع من املشاريع 
املهمة التابعة لل��وزارة ، مؤكدا" 
اجناز 28 مدونة من اصل 43 مدونة 
بن��اء خال الفت��رة احلالية بكلفة 

اجمالي��ة بلغ��ت 11 ملي��ار دينار 
للمشروع ." 

واش��ار الوكي��ل ال��ى ان " العمل 
مستمر الجناز ما تبقى من املدونات 

خال الع��ام احلال��ي ، مؤكدا ان " 
الوزارة تعمل ضمن اخلطة املعدة 
على اجناز جميع املش��اريع  ضمن 

املواصفات املطلوبة ."  

الشوك يترأس اجتماع اللجنة الفنية للمدونات والمواصفات الفنية العراقية 
لتطبيق الكودات العربية الموحدة 



اعالم المحافظة 
املهندس  بحث محافظ واس��ط 
مالك خلف وادي الدريعي مع وزير 
الكهرباء قاسم محمد الفهداوي 
خ��ال زيارته لديوان الوزارة برفقة 
وفد ضم اعضاء مجلس احملافظة 
مه��دي يون��س عي��ال وصاح��ب 
اجلليباوي وامل العكيلي والنائب 

االول حملاف��ظ واس��ط املهن��دس 
ع��ادل حم��زة الزركان��ي ، ع��ددا 
م��ن القضاي��ا املطروحة من قبل 
السلطة احمللية التي تخص قطاع 
الكهرباء وس��بل اس��هام الوزارة 

في حتسني واقعه باحملافظة .
واكد الدريعي انه " جرى مطالبة 
وزير الكهرب��اء بخصوص العمل 

على تثبيت عدد من املهندس��ني 
ف��ي  موقت��ه  بعق��ود  املعين��ني 
دوائ��ر الكهرباء والس��عي بزيادة 
حص��ص احملافظة م��ن الكهرباء 
اخملص��ص  لاس��تحقاق  ووفق��ا 
للمحافظة وبحسب االتفاقات ، 
كونها تعد من احملافظات املنتجة 

للكهرب�اء.

بغداد - الصباح الجديد:
ذكرت وزارة العدل  أن دوائرها في بغداد 
واحملافظ��ات تك��رس عمله��ا خلدم��ة 
املواطن��ني وإنف��اذ س��لطة القان��ون 
والتعام��ل بش��فافية م��ع االجه��زة 
الرقابية، مش��يرة إلى أنها س��تتخذ 
اإلجراءات الرادعة بحق كل من يسعى 
إلى إلص��اق الته��م أو التهجم على 

مؤسساتها والعاملني فيها.
يأتي رد الوزارة ه��ذا على خلفية قيام 
احد األش��خاص في محافظة كرباء 
بالتهجم على احدى الدوائر العدلية، 
وتضمن��ت عب��ارات جتاوز م��ن خالها 
عل��ى الدائ��رة وموظفيها وال��وزارة ، 
به��دف الضغ��ط عل��ى العاملني في 
ه��ذه الدائرة الجن��از معاملت��ه بطرق 

غير مش��روعة ومخالف��ة للضوابط 
والقانون.

انه��ا  رده��ا  ف��ي  ال��وزارة  وأف��ادت   
باش��رت بتحري��ك ش��كوى قضائية 
وفق��ا للقان��ون ومطالب��ة املومأ أليه 
بالتعويض عن األضرار املادية واملعنوية 
التي حلقت بالوزارة ج��راء هذا الفعل 
املنافي لألع��راف والقانون ، الفتة إلى 

أن موظف��ي الدائ��رة يحتج��ون على 
ممارس��ة هذه الضغوط ويس��تنكرون 
ه��ذا التجاوز ويطلبون احالة املوضوع 
إل��ى القاضي األول في محكمة بداءة 
كرب��اء اس��تنادا للبند خامس��اً من 
املادة )6( م��ن قانون التنفيذ رقم )45( 

لسنة 1980 للبت فيه.
 ودع��ت ال��وزارة إل��ى أهمي��ة مراعاة 

أتب��اع الط��رق القانونية في تس��يير 
املعامات وعدم اللجوء إلى األساليب 
الضاغط��ة اعامي��اً لتحقيق رغبات 
ش��خصية خارج الس��ياقات العامة 
، مبين��ة ان هذه األفعال من ش��أنها 
أن تضر مبؤسس��ات الدولة ومستوى 
أدائها وتعرض مرتكبيها إلى املساءلة 

واحملاسبة القانونية.

بغداد - الصباح الجديد:
للتصميم  العامة  الش��ركة  اعلنت 
وتنفي��ذ املش��اريع اح��دى ش��ركات 
وزارة الصناع��ة واملعادن عن احلصول 
على براءة اختراع ف��ي انتاج مقاطع 

ماتنوعة م��ن مواد صديق��ة للبيئة 
واعتماده��ا في بناء مجمعات واطئة 
الكلف��ة ، فيما اكدت س��عيها الى 
ايج��اد الس��بل الكفيل��ة لتطبي��ق 
انظمة احللول املتكاملة في العمل .

واكد مدير املركز االعامي في الوزارة 
ب��أن  الش��مري  عل��وان  عبدالواح��د 
رئيس��ة مهندس��ني اقدم ذكاء عبد 
صالح الس��عدي احدى مهندس��ات 
قسم التخطيط في الشركة متكنت 

م��ن انتاج مقاط��ع متنوعة من مواد 
صديق��ة للبيئة واعتماده��ا في بناء 
الكلفة وحصلت  مجمعات واطئ��ة 
على اختراع بذلك من اجلهاز املركزي 
للتقييس والسيطرة النوعية ، الفتا 

ال��ى ان لدى هذه  املهندس��ة ابحاث 
اخرى في مجال البيئة ، مش��يرا الى 
ان ه��ذا االجن��از يض��اف ال��ى اجنازات 
الش��ركة ف��ي مج��ال دع��م البحث 

العلمي  .

العدل تؤكد دوائرنا تكّرس عملها لخدمة المواطنين وإنفاذ سلطة القانون

التصميم تحصل على براءة اختراع في إنتاج مواد صديقة للبيئة
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متابعة الصباح الجديد: 

بحث مدير عام الشركة العامة 
املهن��دس  البح��وب  لتصني��ع 
طه ياس��ني عباس مع مسؤولة 
برنام��ج االغذي��ة العاملي��ة في 
العراق آمي ناجاموني آلية توزيع 
املواد الغذائية التي تنفذها وزارة 
التجارة ضم��ن برنامج البطاقة 

التموينية .
واستعرض املدير العام امكانية 
والتعاون املشترك مع  التنسيق 
مسؤولة برنامج االغذية العاملي 
لتق��دمي املس��اعدات الغذائي��ة 
املتواج��دة  النازح��ة  للعائ��ات 
ف��ي مخيم��ات الن��زوح وخاصة 
مبحافظ��ة نين��وى ، وذلك خال 
لقائه به��ا  على هامش تواجده 
في املوصل لاشراف على توزيع 
مف��ردات البطاق��ة التمويني��ة 
والعائ��ات  احمل��ررة  للمناط��ق 

النازحة  .
وق��دم املدير العام خ��ال اللقاء 
ش��رحا للجه��ود الت��ي تبذلها 
الوزارة في توفي��ر مواد البطاقة 
ال��ى  وايصاله��ا  التمويني��ة 
الى  املواطن��ني اضاف��ة  جمي��ع 
اجله��ود التي تبذلها ف��ي اغاثة 
العائ��ات النازح��ة وجتهيزه��م 
التمويني��ة  البطاق��ة  مبف��ردات 
وبآلية ميس��رة م��ن خال تقدمي 
اخلاصة  الثبوتية  املستمسكات 

بهم .
على صعيد متصل جهزت وزارة 
النازحة في  العائ��ات  التج��ارة 
مخيمات حمام العليل والقيارة 
طح��ني  كي��س   1500 بكمي��ة 
و50 أل��ف صمونة ف��ي مناطق 

الساحل االمين واخمليمات .
واوضح املدير الع��ام وممثل الوزارة  
في اجلهد املدني املساند لعمليات 

قادم��ون يانين��وى املتواجد ضمن 
قاط��ع العمليات ، ان جهد الوزارة 
وعب��ر ش��ركات الغ��ذاء والدوائ��ر 
لتس��هيل  مس��تنفر  الس��اندة 
اج��راءات جتهي��ز العائ��ات باملواد 
الغذائي��ة وتخفي��ف معاناتهم ، 
الفتا الى ان التوزيع باشراف مباشر 
من قبل خلية االزمة وادارات فروع 
الدوائر والشركات التابعة للوزارة 
في محافظة نينوى بالتنسيق مع 
القوات االمنية والفريق املش��ترك 

لعمليات االجاء واالغاثة للعائات 
النازحة في محافظة نينوى .

الى ذلك تواصل ماكات واسطول 
النق��ل التاب��ع للش��ركة العامة 
لتج��ارة احلبوب ف��ي املواقع التي 
متتل��ك خزين��ا اس��تراتيجيا م��ن 
احلنطة احمللية عملية املناقلة الى 
الوسط واجلنوب على  محافظات 
وفق خط��ة مركزية وعل��ى احملاور 

احملددة .
وقال الناطق االعام��ي للوزارة ان 

اس��طول النقل التابع للش��ركة 
ق��ام  احلب��وب   لتج��ارة  العام��ة 
بعملية مناقل��ة )١٩٦٣ ( طنا من 
احلنطة عل��ى منت )٤٨( ش��احنة 
موزعة على مواق��ع الرصافة في 
بغداد وخان بني س��عد في ديالى 
واخلورن��ق ف��ي النج��ف االش��رف  
اضافة الى سايلو احللة اجلديد في 

بابل. 
واضاف الناطق االعامي ان عائدية  
السيارات توزعت بواقع 15 سيارة 

و11  العامة للس��يارات  للشركة 
س��يارة لانش��ائية  و22 س��يارة 
س��يارات  و7  احلب��وب  لتج��ارة 
وس��يارتني  املركزي��ة  لاس��واق 

السطول املواصات .
واش��ار الناطق االعام��ي للوزارة 
ال��ى ان املوقف في مح��ور نينوى 
فقد مت مناقلة ٨ شاحنات حنطة 
من ساحة مش��يرفة إلى فرع ذي 
قار ووصول  كميات من الرز احملول 
من ف��رع ص��اح الدي��ن لتوزيعه 

ضمن مفردات البطاقة التموينية 
، مبينا ان بع��د العودة من اجلانب 
األمي��ن ومخي��م حم��ام العلي��ل 
اآلن وصلت إلى س��ايلو بازوايا 11 
شاحنة من أسطول وزارة التجارة 
محمل��ة بال��رز وارد من فرع صاح 
الدي��ن وكميته��ا 385 طن��ا م��ن 
اص��ل الكمي��ة اخملصص��ة 2000 
ط��ن إضافة إل��ى جتهي��ز الوكاء 
من اجلانب األيس��ر يت��م التجهيز 

حاليا.

 استعرضت وزارة 
التجارة إمكانية 
التنسيق والتعاون 
المشترك مع 
مسؤولة برنامج 
األغذية العالمي 
لتقديم المساعدات 
الغذائية للعائالت 
النازحة المتواجدة 
في المخيمات ال 
سيما بمحافظة 
نينوى

توزيع املواد الغذائية في املوصل

تواصل تجهيز النازحين في مخيمات حمام العليل والقّيارة 

التجارة تبحث مع برنامج األغذية العالمي توزيع المواد الغذائية في الموصل  
دورة عن لغة اإلشارة 
للمالكات التعليمية 

في معاهد الصم والبكم 

ضوابط لمنح القروض 
الميسرة للمشاريع 

المدرة للدخل 

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت وزارة العمل والشؤون االجتماعية دورة تدريبية 
عن لغة االش��ارة للماكات التعليمي��ة العاملة في 
معاهد الصم والبكم لتطوير قدراتهم واكس��ابهم 

مهارات اكثر في هذا اجملال.
وقالت مديرة عام دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 
د. عبير اجللبي ان قس��م االش��راف الترب��وي اقام دورة 
تدريبية عن لغة االشارة للعاملني في معهد اخلمائل 
للصم في بغداد اس��تمرت 5 ايام شارك بها )19( من 
املاكات التعليمية في املعهد، مش��يرة الى ان الدورة 
تأتي من اجل رفع مستوى االداء التعليمي للمشاركني 

ولتعزيز الثراء اللغوي والعلمي لدى الطاب الصم.
واضاف��ت ان ال��دورة تضمن��ت تعري��ف املش��اركني 
باس��اليب واجتاه��ات تعلي��م الط��اب الص��م وبيان 
مواصف��ات املعلم الناجح في تربية وتعليم الطاب ، 
الفت��ة الى ان منهاج الدورة تضمن محاضرات علمية 
تخصصية لوضع امل��اكات التعليمية والعاملني في 
املعهد على املس��ارات الصحيحة ف��ي تربية وتعليم 

الطاب الصم.
واش��ارت اجللبي الى اتباع اسلوب التحليل املقارن في 
عرض محاض��رات منهاج ال��دورة التدريبية في ابعاد 
العملي��ة التربوي��ة التعليمية للط��اب الصم االمر 
الذي ش��جع املش��اركني عل��ى االنس��جام والتفاعل 

االيجابيني مع احملاضر.
واك��دت ان الدائ��رة تس��عى ال��ى تكثي��ف ال��دوارت 
التدريبية في مجال لغة االش��ارة واالساليب التربوية 
والتعليمية للطاب الصم واطالة مدة الدورات لغرض 
حتقيق اكبر قدر من املعرفة والفائدة في مجال تعليم 
الص��م  وتعزيز قدرات امل��اكات التعليمية والعاملني 

وتأهيلهم.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية ضوابط 
التقدمي على قروض املشاريع الصغيرة املدرة للدخل 

ضمن برنامج االقراض . 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل عم��ار منعم ان 
دائرة التش��غيل والق��روض حددت جمل��ة ضوابط 
للتق��دمي على الق��روض الت��ي متن��ح للباحثني عن 
العم��ل املس��جلني في قاع��دة البيانات وبحس��ب 
اسبقية التس��جيل ، مش��يرا الى ان عمر الباحث 
ع��ن العمل يج��ب ان ال يقل عن 18 س��نة وال يزيد 

على 45 سنة . 
واضاف منعم ان الدائرة تش��ترط ان يقوم املقترض 
نفس��ه بادارة املش��روع ، وال يجوز منح الباحث عن 
العم��ل اكثر من قرض واحد ، مبين��ا انه يحق لفرد 
واحد فق��ط من االس��رة التقدمي عل��ى القرض وان 
الباح��ث عن العمل له فرصة واح��دة للتقدمي على 

القرض . 
واوض��ح ان ال��وزارة باش��رت ببرنامج صن��دوق دعم 
املش��اريع امل��درة للدخل ع��ام 2013 وفق��ا لقانون 
رق��م )10( لس��نة 2012 وبرنام��ج ق��روض اخلدمات 
الصناعية خال ش��هر شباط من عام 2015 ، الفتا 
ال��ى ان املبالغ املس��تردة من الق��روض يتم تدويرها 
لش��مول مس��تفيدين آخرين لضمان اس��تمرارية 
برنام��ج االقراض فيما اكد ان نس��بة ال���)%3( هي 
اج��ور اداري��ة وضعت ضم��ن الضوابط والش��روط 

اخلاصة مبنح القروض.
وب��ني املتح��دث الرس��مي ان احلد االعل��ى للقرض 
الواح��د من صندوق دعم املش��اريع الصغيرة املدرة 
للدخ��ل يصل الى 12 مليون دين��ار، وال يتجاوز مبلغ 
القرض ضمن برنامج اخلدمات الصناعية 10 مايني 
دينار تسدد على شكل اقساط على مدى 5 سنوات 
مع منح س��نة واحدة مدة س��ماح وم��ن دون فوائد 

تترتب على اصل املبلغ.

محافظ واسط يبحث مع وزير الكهرباء حتسني واقع قطاع الكهرباء في احملافظة 

محافظ واسط يبحث مع وزير الكهرباء تحسين واقع قّطاع الكهرباء في المحافظة 

تسعى التخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يتهجم على مؤسساتها

اعالم الوزارة 
اطلع وزير النفط جبار علي اللعيبي 
على عمليات وآليات حتميل وتصدير 
النفط اخل��ام عبر املؤان��ي اجلنوبية 
خال زيارته حملافظة البصرة ، فضا 
عن االطاع عل��ى عمليات التأهيل 
التي تقوم بها شركة نفط اجلنوب 
لبع��ض املراف��ق املهمة ف��ي ميناء 

تصدير النفط اخلام العراقي . 
واشاد وزير النفط بجهود العاملني 
في املين��اء وحرصهم عل��ى تنفيذ 
خطط التحميل حتى في الظروف 
اجلوي��ة الس��يئة ، مؤك��دا ح��رص 
ال��وزارة  عل��ى توفير بيئ��ة العمل 
واملناس��بة للعاملني في  الصحية 
القط��اع النفطي م��ن اجل اإلبداع 
واالبتكار وزيادة االنتاج والعطاء ومبا 

يخدم اقتصادنا وبلدنا وشعبنا . 
واوعز وزير النفط بانشاء مقر سكن 
جدي��د للعاملني في املين��اء تتوفر 
فيه جميع الوس��ائل واملستلزمات 
الضروري��ة ومب��ا تتناس��ب وحج��م 
العطاء الذي يقدمه هؤالء ، اضافة 
الى اع��ادة تأهيل ش��املة للميناء 

ومب��ا يتناس��ب م��ع  الزي��ادات غير 
املس��بوقة في الصادرات النفطية 
البيئ��ة  توفي��ر  ذل��ك  فض��ا ع��ن 
املناسبة للعاملني في امليناء الذين 
يبذلون جه��ودا كبي��رة وعلى مدار 
24 ساعة من اجل ادامة العمليات 
التصديري��ة للخ��ارج ، بالتالي فان 
الوزارة تولي اهتماما كبيرا مبشاريع 
اع��ادة التاهي��ل وتوفي��ر الس��كن 
اجلديد للعاملني خال العام املقبل 

مبا يتناسب مع جهودهم .
واك��د الوزير خ��ال زيارت��ه للميناء 

ولقائه العاملني ان  صادرات النفط 
العراقية تعتمد ادق املعايير العاملية 
ف��ي عملي��ات التصدي��ر للخ��ارج 
، وهن��اك جه��ات رقابي��ة داخلي��ة 
وخارجي��ة تش��رف عل��ى عملي��ة 
، وبالتال��ي ف��ان آلي��ات  التصدي��ر 
التصدير تتم بشفافية عالية غير 
قابلة للشك ، مشيرا الى ان الوزارة 
لديها خططا طموحة فيما يخص 
زيادة الطاق��ات اخلزنية والتصديرية 
للموانئ اجلنوبي��ة وهناك عمليات 
تأهيل شاملة للبنى التحتية لها . 

سعاد التميمي*
 برعاي��ة الدكت��ورة عديلة حمود 
حس��ني وزي��رة الصح��ة والبيئة 
الدكتور  ال��وزارة  اناب مستش��ار 
عبد االمير اخملتار حلضور فعاليات 
املؤمتر العلمي الثاني عشر لكلية 
والذي  املستنصرية  اجلامعة  طب 
عقد على قاعة فندق فلس��طني 
بحض��ور  بغ��داد  ف��ي  الدول��ي 
رئي��س اجلامع��ة الدكت��ور صادق 
محم��د الهم��اش والدكتور علي 
اس��ماعيل عبد اهلل عميد كلية 
طب املستنصرية وعدد كبير من 
اصحاب االختصاص من االساتذة 
واالطب��اء والباحث��ني م��ن جميع 

انحاء الباد .
والق��ى املستش��ار اخملت��ار كلمة 
الوزيرة ف��ي حفلة افتت��اح املؤمتر 
عبر فيها عن س��عادتها ملشاركة 
ال��وزارة ف��ي املؤمت��ر ال��ذي ميث��ل 
صرح��ا علميا متواصا مع الوزارة 
ومؤسس��اتها م��ن خ��ال تطوير 
املستوى العلمي والتقني لدراسة 
الطب في الباد ورفد املؤسسات 

الصحي��ة بالكف��اءات العلمي��ة 
والطبية .

وتط��رق املستش��ار ف��ي كلمته 
التي  والتحدي��ات  املصاع��ب  الى 
واجهته��ا ال��وزارة ومؤسس��اتها 
الصحية خال السنوات القليلة 
املاضية والتي انعكس��ت بصورة 
كبي��رة عل��ى عم��ل املؤسس��ات 
املقدم��ة  واخلدم��ات  الصحي��ة 
للمواطن��ني ، حيث انبرى اصحاب 
والش��رفاء  الس��امية  املب��ادئ 
م��ن ابن��اء البل��د ملواجه��ة هذه 
اجن��ازات  ليحقق��وا  التحدي��ات 
عدي��دة و كبيرة في اع��ادة البنية 
االساسية للمؤسسات العلمية 
والصحية للعمل ، ومنها ماكات 
الكلي��ة الت��ي حقق��ت اجن��ازات 
علمية كبي��رة هي ن��اجت الندماج 
اخلبرات والكفاءات الشابة اجيال 
املستقبل لتحقيق االجناز املذكور 

.
ودعا املستشار الى العمل املشترك 
بني الكلية وال��وزارة والتفاني في 
تقدمي اخلدمات الطبية والصحية 

والعلمي��ة للمواطنني في جميع 
اجملاالت وتسهل على املواطن عناء 
البحث وجهود الس��فر للحصول 
عل��ى اخلدمات املذك��ورة وعملية 
الب��اد  العلم��ي داخ��ل  البح��ث 
وخارجها ، مشيدا باجلهود اخليرة 
املتمي��زة للم��اكات املتخصصة 
العامل��ة ف��ي الكي��ة وم��اكات 
الصحي��ة  واملؤسس��ات  ال��وزارة 
التي حقق��ت االجن��ازات املذكورة 
، مس��تذكرا دور الق��وات االمنية 
واحلش��د الش��عبي االبط��ال في 
صيان��ة الوطن وحماي��ة املواطن 

واملؤسسات واملنجزات .
فق��رات  املؤمت��ر  منه��اج  وتضم��ن 
علمي��ة  وجلس��ات  وفعالي��ات 
اللج��ان  خ��ال  م��ن  متخصص��ة 
املتع��ددة والندوات الت��ي اديرت من 
قب��ل الدكتور س��عد الدين مجيد 
واحملاوري��ن الدكت��ور ري��اض خضير 
لفتة ، والدكتور انعام علي توفيق ، 

والدكتور مدين عبد الوهاب جبر.

* إعالم الصحة

وزير النفط يطلع على آليات تصدير 
النفط في ميناء البصرة 

الصحة تشارك في المؤتمر العلمي 
لكلية طب المستنصرية
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نيجيريا ـ وكاالت:
اختطفت جماعة »بوكو حرام« اإلرهابية 22 فتاة 
خ��ال هجومني على قرى ش��مال ش��رق نيجيريا، 

بحسب وسائل إعام محلية.
وقال ش��هود عي��ان أمس ملص��ادر إعامية، »خال 
هجوم املتشددين لم يصب أي شخص بضرر، ولم 
تكن هناك أية محاولة إلطاق النار على القرويني 

الفارين«.
وتاب��ع الش��هود أن مس��لحي بوكو ح��رام قدموا 
من مخيم ممان نور بس��يارات شحن صغيرة امس 
الس��بت واختطفوا 14 فتاة أعمارهن تقل عن 17 

عاما.
ج��رى  أخري��ات  فتي��ات   4 أن  الش��هود  وأض��اف 
اختطافه��ن عق��ب محاولته��ن اله��رب« وتاب��ع 
الش��هود، »قبضوا عل��ى أربع فتي��ات أخريات كن 
يل��ذن بالفرار إلى خارج القري��ة«، وذكرت مواقع أن 
املهاجمني تابعون للجناح الذي يقوده أبو مصعب 
البرن��اوي )عينه تنظيم داع��ش الذي بايعته بوكو 
ح��رام ف��ي م��ارس 2015، زعيما جدي��دا في غرب 

إفريقيا مطلع أغسطس(.

واشنطن ـ بي بي سي: 
وّق��ع الرئي��س األميرك��ي، دونال��د ترام��ب، قرارَيْ��ن 
تنفيذي��ني اس��تهدفا العجز التجاري ف��ي الواليات 
املتحدة، وذل��ك قبيل زيارة الرئيس الصيني، تش��ي 

جينبينغ، الرسمية.
ويش��مل قرارٌ منها دراسة تبحث في أسباب العجز 
من خ��ال حتديد الضرائب غي��ر املدفوعة واخملالفات 

التجارة اخلارجية.
ويشرع اآلخر في مراجعة العجز التجاري األميركي 
وقوانينه الت��ي يقول ترامب إنها أضرت بالعمال في 

الواليات املتحدة.
ويقول مس��ؤولون في احلكوم��ة األميركية إن بكني 
ليس��ت هي محور ق��رارَْي ترامب، لك��ن الصني تعد 
أكب��ر مصدر لعجز التج��ارة األميركي. وقال ترامب، 
أثناء توقيعه القراري��ن أمام الصحفيني »إننا بصدد 

التعامل مع هذه الصفقات التجارية السيئة«.
وقال ويلبر روس، وزير التجارة األميركي، وهو يستعرض 
القرارين، إن »تلك اإلج��راءات صيغت ليعلم اجلميع 
أن ه��ذا رئيس يخط��و خطوة أخرى لإليف��اء بوعوده 

التي قطعها في حملته االنتخابية«.
وكان الرئي��س األميرك��ي خص��ص ج��زءا كبيرا من 
التج��اري  العج��ز  ملهاجم��ة  االنتخابي��ة  حملت��ه 

األميركي وصفقات التجارة اخلارجية.
وس��يقود روس مراجع��ة ش��املة لتحدي��د مصادر 
العجز التجاري البالغ 502 مليارات دوالر ورفع تقريره 

ثانية إلى البيت األبيض بعد مرور 90 يوما.
وس��تنظر الدراس��ة في بحث م��ا إذا كان التاعب 
والصفقات التجارية والتراخ��ي في تطبيق القانون 
ولوائ��ح منظمة التج��ارة العاملية تضطلع بدور في 

العجز أم ال، وفق ما قاله روس.

صنعاء ـ أ ب ف: 
اجلمع��ة  االول  ام��س  القاع��دة  تنظي��م  أعل��ن 
مس��ؤوليته ع��ن هج��وم دام بس��يارة مفخخ��ة 
يقودها انتحاري أعقبه هجوم مس��لح ُش��ّن في 
اآلون��ة األخي��رة واس��تهدف مبن��ى حكومياً في 

جنوب اليمن.
وقالت جماعة »أنصار الشريعة« التابعة لتنظيم 
القاع��دة ف��ي بي��ان إّن االنتح��اري ه��و أب��و عامر 
احلضرمي، مشيرة إلى أنه فجر سيارته املفخخة 
عن��د مدخل مبنى الس��لطة احمللية ف��ي مديرية 

احلوطة، كبرى مدن محافظة حلج، االثنني.
وأفاد مس��ؤولون محلي��ون حينها مبقتل عش��رة 
مس��لحني متطرفني بينهم انتحاري وستة جنود 
وأربع��ة مدنيني بتفجي��ر انتح��اري أعقبه هجوم 

مسلح.
وأق��ّر البي��ان ب��أن املس��لحني الثاثة »س��يطروا 
س��يطرة كامل��ة على اجملمع ملدة ثاث س��اعات«، 

قبل أن يُقتلوا إضافة إلى احلضرمي.
وأوض��ح البي��ان أن الهجوم جاء »ثأرا للش��هداء« 
الذي��ن ُقتلوا خ��ال مداهمات ق��وات األمن و«حتت 

التعذيب في السجون«.

»بوكو حرام« تخطف 22 
امرأة في نيجيريا

إجراءات ترامب التجارية 
»ليست موجهة ضد الصين«

تنظيم القاعدة يتبنى هجوما 
انتحاريا في جنوب اليمن

متابعة الصباح الجديد: 

انته��ت اجلولة األخيرة من محادثات 
جنيف بش��أن األزمة الس��ورية من 
دون حتقيق أي تقدم ملموس، وتبادل 
وفدا احلكومة الس��ورية واملعارضة 
خ��ال  واالنتق��ادات  اإلهان��ات 
مؤمتراتهما الصحفية التي اعقبت 

ختام املفاوضات.
وأكد املبعوث اخل��اص لألمم املتحدة، 
س��تافان دي ميس��تورا، أن تصرفات 
السورية  واملعارضة  احلكومة  وفدي 
كانت مختلفة متاماً خال احملادثات، 
كما أنهم��ا كانا يناقش��ان بجدية 
املواضي��ع املطروح��ة عل��ى ج��دول 

األعمال.
وأشار دي ميستورا إلى حتقيق »تقدم 
متزاي��د« ف��ي احملادث��ات، مضيفاً أن 
جميع األط��راف وافقت على ضرورة 
عقد جولة سادسة من املفاوضات.

وتبادل مفاوضو احلكومة واملعارضة 
االول  ام��س  اإلهان��ات  الس��ورية 
اجلمعة ووصف��وا بعضهم اآلخر ب� 
»اإلرهابيني« و«املراهقني« وذلك بعد 
جولة محادثات الس��ام التي دامت 

ثمانية أيام في جنيف.
ول��م يلتق اجلانب��ان وجه��اً لوجهه 
خال هذه احملادثات، إال أنهما تفاوضا 
عب��ر دي ميس��تورا، وكان��ا يوجهان 
انتق��ادات لبعضهم��ا البعض على 
شاش��ات التلفزة بع��د كل اجتماع 

معه.
»اجلانب��ني  إن  ميس��تورا  دي  ق��ال 
حريص��ان على الع��ودة إلجراء املزيد 

من احملادثات«
وق��ال ناص��ر احلري��ري، رئي��س وف��د 
املعارضة، إن م��ا وصفه ب� »النظام 
اإلرهاب��ي« للرئيس الس��وري بش��ار 
األس��د »رف��ض مناقش��ة االنتقال 
احملادث��ات«،  خ��ال  السياس��ي 
مضيف��اً أن »األس��د مج��رم حرب، 

وعليه التنحي من منصبه باس��م 
السام«.

وصرح احلريري للصحافيني أن »ممثلي 
النظام السوري دأبوا على التمسك 

بخطابهم حول محاربة اإلرهاب«.
ح��رب  جملرم��ي  ينبغ��ي  »ال  وأردف 
ومرتكبي جرائم ضد اإلنس��انية أن 

يكونوا طرفاً في املفاوضات«.
وقال احلريري إننا »نبحث عن شريك 
تفاوض��ي يض��ع مصالح الش��عب 
السوري أوالً، فيما رد بشار اجلعفري، 
رئيس وفد احلكومة بالقول إنه يريد 

»التفاوض مع أي شخص وطني«.
ووص��ف اجلعفري وف��د املعارضة ب� 
»املراهقني« الذي��ن يعتقدون بأنهم 
يشاركون في برنامج تلفزيوني مثل 

»محبوب العرب« أو » ذا فويس«.
وأض��اف »ه��م باحلقيق��ة مرتزق��ة 
وأدوات بي��د قادته��م، ويب��دو أنهم 
لم يتلق��وا أي تعليم��ات منهم إال 
باالس��تمرار بدع��م اإلره��اب وب��ث 

الفوضى في جوالت احملادثات«.
وتدع��م كل م��ن الوالي��ات املتحدة 
وروسيا محادثات جنيف التي بدأت 
منذ الع��ام املاض��ي قب��ل أن تنهار 

بسبب حدة املعارك بني الطرفني.
وم��ع تراج��ع الواليات املتح��دة عن 
دعمه��ا العلني ملقاتل��ي املعارضة، 
ب��دأ البعض ينظر إلى روس��يا على 
أنه��ا م��ن ميلك مي��زان الق��وى في 

الصراع الدائر في سوريا.
وقالت نيكي هيلي، سفيرة الواليات 

 « إن  املتح��دة  األمم  ل��دى  املتح��دة 
األولوية لم تعد إزاحة األسد«.

وأفاد احلريري أن »الواليات املتحدة ما 
تزال صديقة« مضيفا أنه »لم يكن 
هن��اك أي تغيي��ر جذري م��ع تغيير 
أولوي��ات أمي��ركا حملارب��ة اإلره��اب، 

والتخفيف من التأثير اإليراني«.
من جهته، ق��ال اجلعفري إن »هيلي 
جدي��دة وحتت��اج وقت��اً ك��ي تفهم 

حقيقة محادثات جنيف«.
وتاب��ع قائاً إن »مس��تقبل س��وريا 
يق��رره الس��وريون ولي��س الواليات 

املتحدة أو أي دبلوماسي آخر«.
وف��ي غض��ون ذل��ك أعلن��ت تركيا 
اس��تمرار وجوده��ا العس��كري في 
س��وريا رغم إعانها رس��ميا انتهاء 

عملي��ة »درع الف��رات« ضد تنظيم 
داعش .

وقال اجلي��ش التركي في بيان، امس 
االول اجلمعة، إن »عملياتنا مستمرة 
حلماية أمننا القومي، ومنع تواجد أي 
كيانات غير مرغوب فيها، وللسماح 
إلخواننا النازحني السوريني بالعودة 
إلى منازله��م، وكذلك ضمان األمن 

واالستقرار باملنطقة«.
وكان اجليش قال في وقت س��ابق إن 
ه��ذه »املرحل��ة« م��ن عملياته ضد 
مسلحي تنظيم الدولة »اإلرهابيني« 

باملنطقة »انتهت بنجاح«.
و أعلن رئيس الوزراء التركي، بن على 
يلدرمي، يوم األربعاء انتهاء عملية درع 
الفرات في سوريا، دون استبعاد شن 

حمات جديدة.
ولم يوضح يل��درمي أو مجلس األمن 
القومي في الباد ما إذا كانت هناك 
خطط لسحب القوات التركية من 

سوريا.
وفي آب، شّنت أنقرة عملية أحادية 
مبساعدة مس��لحي املعارضة لطرد 
تنظيم داعش م��ن حدودها وإيقاف 

تقدم القوات الكردية.
وقتل عشرات من اجلنود األتراك في 
اشتباكات مع مس��لحي التنظيم 
وف��ي هجم��ات اس��تهدفتهم، في 
الوقت الذي اس��تعاد فيه مسلحو 
املعارضة املدعوم��ني من أنقرة عدة 
بل��دات، م��ن بينها جرابل��س والراي 

ودابق الباب.
وي��وم اجلمعة، قال املتحدث باس��م 
الرئاس��ة التركي��ة، إبراهي��م قالن، 
يعن��ي  ال  الف��رات  درع  انته��اء  إن 
جتاهل تركي��ا ملا يجري على حدودها 
اجلنوبية. شارك مقاتلون من اجليش 
احلر ال��ى جانب اجلي��ش التركي في 

عملية »درع الفرات«
وأضاف أن��ه ال يجب تفس��ير إعان 
تركيا انتهاء العملية بأنها لن تهتم 
باخملاط��ر األمنية أو أنها س��تتوقف 

عن لعب دور هناك.
وتاب��ع ف��ي لقائ��ه الصحفيني في 
أنق��رة أن��ه »عل��ى العك��س، ف��إن 
التدابير األمنية مستمرة على أعلى 

مستوى في تلك املنطقة حاليا«.
وأش��ارت تركي��ا إل��ى رغبته��ا في 
املش��اركة ف��ي عملي��ة اس��تعادة 
مدين��ة الرق��ة لكن دون مش��اركة 
املليش��يات الكردية الت��ي تعتبرها 

إرهابية.
ويبدو أن أنقرة ُهّمشت من املشاركة 
ف��ي العملية في الوق��ت الذي تُعد 
في��ه ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة، 
الت��ي تض��م  املدعوم��ة أميركي��ا، 
مقاتلني أكراد، لهجوم واس��ع على 

عاصمة تنظيم داعش .

بيروت ـ أ ب ف: 
اللبنان��ي  ال��وزراء  رئي��س  اعتب��ر 
س��عد احلريري امس االول  ان ازمة 
الاجئ��ني الس��وريني وصل��ت إلى 
»الذروة« في لبن��ان، محذرا من ان 
اللبنانيني والسوريني  »التوتر« بني 
ميك��ن أن يتحول إل��ى »اضطرابات 

مدنية«.
وخ��ال لقاء م��ع وس��ائل اإلعام 
كش��ف  بي��روت،  ف��ي  األجنبي��ة 
احلريري أنه س��يقدم ال��ى اجملتمع 
الدولي االسبوع املقبل خال قمة 
حول س��وريا في بروكس��ل خطة 

تتضمن استثمارات.
ال��ذي  لبن��ان  ان  احلري��ري  وق��ال 
يس��تقبل اكثر من ملي��ون الجئ 
س��وري مس��جل اصبح »مخيما 

كبيرا لاجئني«.
واضاف »لقد بلغت هذه القضية 
ال��ذروة ، نري��د ان يصغ��ي اجملتمع 
الدولي لنا وي��درك أن لبنان يواجه 

أزمة«.
وال ي��زال لبن��ان يعاني م��ن ويات 
احل��رب األهلية التي دم��رت البنى 
وم��ن   ،)1990-1975( التحتي��ة 
ارتفاع املديوني��ة )%140 من الناجت 

احملل��ي اإلجمال��ي(، ومن الفس��اد 
املستشري.

ومنذ بدء النزاع الس��وري، أطلقت 
بي��روت واملنظمات الدولي��ة مرارا 
ناق��وس اخلط��ر ح��ول الضغ��وط 
االقتصادية واالجتماعية الناجمة 

عن الاجئني.
لك��ن احلري��ري اك��د ام��س االول 
اجلمع��ة إن الوضع أكث��ر خطورة 
من أي وقت مضى، خصوصا على 

الصعيد االجتماعي.
واوض��ح في هذا الص��دد انه »في 
معظم البلدات التي تس��تضيف 

الاجئ��ني، هن��اك توت��ر كبير بني 
اللبنانيني والسوريني«.

بلديات،  رؤس��اء  »اس��تقبل  وتابع 
طلب��وا مني التوصل الى وس��يلة 
تسمح بترحيلهم الى سوريا. هذا 
شيء لن نفعله مطلقا كحكومة 
ألننا نعرف اخملاطر التي سيتعرض 
له��ا الاجئون، لكن ه��ذا يعكس 

مدى توتر الناس«.
ويقي��م الاجئ��ون الس��وريون في 
مخيم��ات بائس��ة أو في ش��قق، 
وخصوصا في شمال وشرق الباد 
قرب احل��دود مع س��وريا. ويتلقون 

املس��اعدات اإلنس��انية م��ن األمم 
املتحدة لك��ن احلريري اكد ان هذه 

األخيرة ليست كافية.
وق��ال رئيس ال��وزراء انه س��يقدم 
إلى قمة بروكس��ل »برنامجا على 
مدى خمس الى س��بع س��نوات ، 
يلتزم خالها اجملتم��ع الدولي دفع 
مبلغ من 10 الى 12 الف دوالر عن 
كل الجئ من خال االستثمار في 

البنى التحتية« في لبنان.
وكمث��ال للضغوط، اك��د احلريري 
ان تام��ذة املدارس اللبنانية ارتفع 
عددهم من 200 الف الى 450 الفا 

خال ست سنوات.
واضاف »يجب على اجملتمع الدولي 
أن يفع��ل ش��يئا، وإال ف��ان لبن��ان 
سيجد نفسه محشورا في نهاية 
املط��اف. وق��د تدفع ه��ذه االزمة 
املستمرة الاجئني الى عدم البقاء 

في لبنان«.
وح��ذر قائا »نح��ن ال نري��د اتخاذ 
ق��رارات كما فعل��ت بلدانا أخرى ، 
أبوابها وتركت )السوريني(  فتحت 
يذهبون الى أوروبا«، في إشارة إلى 
تركي��ا التي يقطنه��ا قرابة ثاثة 

مايني الجئ سوري.

بكين ـ رويترز:
فرض��ت الص��ني قيودا جدي��دة في 
إقلي��م ش��ينجيانغ الواق��ع أقصى 
غرب��ي الباد ف��ي إطار م��ا وصفته 

بكني بحملة ضد التطرف.
وشملت اإلجراءات منع إطاق اللحى 
»غير الطبيعية« وارتداء النقاب في 
األماكن العامة ومعاقبة من يرفض 

مشاهدة التلفزيون الرسمي.
ويعد إقليم شينجيانغ موطن أقلية 
املس��لمني،  وأغلبه��ا من  اإليغ��ور، 
الذين يقولون إنهم يواجهون متييزا 

عنصريا.
وقد وقع عدد من حوادث االشتباكات 
الدامية في األقليم في الس��نوات 

األخيرة.

الصيني��ة  احلكوم��ة  وأنح��ت 
بالائم��ة ف��ي أعم��ال العنف تلك 
اإلس��اميني  املتش��ددين  عل��ى 

واالنفصاليني.
لك��ن منظم��ات حق��وق اإلنس��ان 
تق��ول إن االضطراب كثيرا ما يكون 
رّد فعل على السياسات القمعية، 
وإن اإلج��راءات اجلديدة قد تدفع في 

النهاية بعض اإليغور إلى التطرف.
وفرضت السلطات في وقت سابق 
قيودا مش��ابهة ف��ي اإلقليم، لكن 
اإلجراءات اجلديدة أصبحت س��ارية 
املفع��ول قانوني��ا اعتب��ارا من هذا 

األسبوع.
وأف��ادت وكال��ة رويت��رز لألنب��اء بأن 
القوانني اجلدي��دة حتظر أيضا:رفض 

امل��دارس  إل��ى  األطف��ال  إرس��ال 
احلكومي��ة، وع��دم االمتث��ال إل��ى 
سياس��ات تنظيم األسرة ،واإلتاف 
املتعمد للوثائ��ق احلكومية والزواج 

من خال اإلجراءات الدينية فقط.
أن  عل��ى  القوان��ني  تن��ص  كم��ا 
املوظفني في األماك��ن العامة، من 
بينها احملطات واملطارات، س��يكون 

لزاما عليه��م منع النس��اء الائي 
يغطني أجس��امهن كاملة، مبا في 
ذل��ك وجوههن، م��ن الدخول وإباغ 

الشرطة عنهن.
وفي وقت سابق، فرضت السلطات 
الصيني��ة قي��ودا أخرى، م��ن بينها 
قي��ود عل��ى إص��دار جوازات س��فر 

لسكان اإليغور.

الحريري يحّذر من تداعيات أزمة الالجئين السوريين في لبنان

الصين تحظر اللحى الطويلة وارتداء النقاب في اقليم شينجيانغ

برغم انتهاء عملية »درع الفرات« تركيا تعلن استمرار وجودها العسكري بدمشق

وفدا الحكومة السورية والمعارضة يتبادالن 
اإلهانات في ختام محادثات جنيف

صرح الحريري 
للصحافيين أن »ممثلي 

النظام السوري دأبوا على 
التمسك بخطابهم حول 

محاربة اإلرهاب«.
وأردف »ال ينبغي لمجرمي 

حرب ومرتكبي جرائم 
ضد اإلنسانية أن يكونوا 
طرفًا في المفاوضات«

وفد املعارضة السورية
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بروكسل ـ أ ب ف:

كش��ف االحت��اد األوروب��ي اخلط��وط 
العريض��ة خلطته بش��أن مفاوضات 
»بريكس��ت«، فيما رفض طلب لندن 
التف��اق  موازي��ة  مبحادث��ات  القي��ام 
االنس��حاب من أجل حتديد »العاقة 

املستقبلية« بني اجلانبني.
»توجه��ات  مش��روع  ف��ي  وج��اء 
رئي��س  أع��ده  ال��ذي  املفاوض��ات«، 
اجملل��س األوروبي، أنه ميكن أن يباش��ر 
»محادث��ات متهيدي��ة ح��ول العاقة 
املستقبلية« قبل انسحاب بريطانيا 
بالكامل، لكنه يشترط لذلك حتقيق 
»تقدم كاف« ف��ي اتف�اق اخلروج، وأن 
األمر ل��ن يتعلق س��وى ب�«محادثات 

متهيدية«.
وبحسب الوثيقة، فقد أعلنت الدول 

ال���27 األعض��اء اس��تعدادها اتخاذ 
إجراءات مرحلية إلزالة الغموض عن 
الفت��رة ما بني خروج بريطانيا وتوقيع 

اتفاق جديد على الصعيد التجاري.
وقال توس��ك في مؤمت��ر صحفي في 
فاليت��ا عاصم��ة مالطا: »بروكس��ل 
ل��م ولن تنته��ج سياس��ة عقابية.. 

بريكست عقاب في حد ذاته«.
االحت��اد  دول  توسكتوس��ك:  دونال��د 
األوروبي متمسكة بالوحدة وستعمل 

على تخفيف عواقب ال�«بريكست«
ويري��د االحت��اد التأكيد عل��ى وحدته 
بينم��ا يواج��ه انفص��ال أح��د أه��م 
أعضائه في حدث هو األول من نوعه 

منذ تأسيسه قبل 60 عاما.
وقال توس��ك: »بدء محادثات موازية 
ح��ول كافة املواضيع في الوقت ذاته، 
كم��ا أقترحه البعض ف��ي بريطانيا، 
ل��ن يحصل«...«فق��ط عندما نحقق 

تقدم��ا كافيا حول االنس��حاب، حني 
ميك��ن التباح��ث ف��ي إط��ار عاقتنا 

املستقبلية«.
إل��ى  التوجيه��ات  مش��روع  ودع��ا 
»مقارب��ة تدريجية« تعط��ي األولوية 
النس��حاب منظم يحد م��ن البلبلة 
التي س��يثيرها عند إجنازه في مارس 

عام 2019.
ويتصدر مصي��ر نحو 3 مايني أوروبي 
وملي��ون  بريطاني��ا  ف��ي  يعيش��ون 
بريطاني ف��ي االحت��اد األوروبي جدول 
أعمال املسؤولني، كما يخيم هاجس 
»فاتورة اخلروج«، التي س��يتعني على 
بنحو  واملق��درة  بريطانيا تس��ديدها 
60 ملي��ار يورو، باإلضاف��ة إلى احلدود 
ب��ني إيرلن��دا الش��مالية وجمهورية 

إي�رلندا.
وم��ن املتوق��ع أن يعطي الفرنس��ي 
بارنيي��ه كبي��ر مفاوض��ي  ميش��ال 

االحتاد، الض��وء األخضر لبدء احملادثات 
مع بريطانيا في 22 مايو/أيار املقبل.

م��ن جهته��ا، أبلغ��ت رئيس��ة وزراء 
بريطانيا تيريزا ماي االحتاد رسميا نية 
بادها اخلروج من عضويته في رسالة 
تسلمها توسك االثنني املاضي، وقال 
»بلهجة  إنها كان��ت  دبلوماس��يون، 

تصاحلية غير متوقعة«.
م��ن جهته، دع��ا رئي��س وزراء مالطا 
جوزف موس��كات، الت��ي تتولى باده 
الرئاس��ة الدورية ملدة 6 أشهر لاحتاد 
األوروب��ي إلى ع��دم املس��اومة حول 

مصير رعايا االحتاد في بريطانيا.
وتواجه ماي صعوبات في توحيد الباد 
بعد االنقس��ام الذي أثاره االستفتاء 
يونيو/حزيران  بريكس��ت ف��ي  ح��ول 
املاض��ي، وأيده %52 م��ن البريطانيني 
مقاب��ل %48 فضلوا البقاء في االحتاد 

األوروبي.

من أجل تحديد »العالقة المستقبلية« بين الجانبين

بروكسل تكشف خطة »بريكست« وترفض اقتراحات لندن



7 اقتصاد

ذي قار ـ علي حسين:

افتت��ح وزي��ر النف��ط جب��ار علي 
اللعيب��ي ش��ركة نف��ط ذي ق��ار 
الوطني��ة الت��ي ستس��هم ف��ي 
تطوير الصناعة النفطية وانعاش 

اقتصاد احملافظة.
وق��ال الوزير في املومت��ر الصحفي 
املشترك مع محافظ ذي قار الذي 
عق��د عل��ى قاع��ة ش��ركة نفط 
ذي ق��ار الوطني��ة بحض��ور رئيس 
مجلس احملافظة وعدد من النواب 
واملسؤولني احملليني انه بالتزامن مع 
اجليش  الت��ي حققها  االنتصارات 
الش��عبي على عصابات  واحلشد 
»داع��ش« يس��رني هذا الي��وم ان 
اعلن عن تأسيس شركة نفط ذي 
قار في هذه احملافظة العزيزة علينا 
لتنض��م الى الش��ركات الوطنية 
االخ��رى«، مضيفا انن��ا عملنا في 
الفت��رات الس��ابقة على حس��م 
واالداري��ة  القانوني��ة  االج��راءات 
لتأس��يس هذه الشركة الوطنية 
تطوي��ر  ف��ي  ستس��هم  والت��ي 
الصناعة النفطي��ة في احملافظة 
وس��نقدم كل الدع��م واالس��ناد 
لهذه الش��ركة الفتي��ة من اجل 

االرتقاء بالصناعة النفطية .
واش��ار وزير النفط ان��ه من دواعي 
ق��ار  ذي  ف��ي  اك��ون  ان  س��روري 
العظيم��ة التي تع��د من املناطق 
الواعدة ف��ي الصناعات النفطية 
والغازية ، ومتتلك احتياطات كبيرة 
من الثروة الوطني��ة، وتعمل وزارة 
النف��ط عل��ى االس��تثمار االمثل 
له��ذه الث��روة من خ��ال اخلطط 
والبرامج والتنسيق مع الشركات 
العاملي��ة الرصين��ة«، مبينا »بعد 
تطوي��ر حقل الغراف النفطي فان 
ال��وزارة تعمل عل��ى تطوير حقل 

والرقع  احلقول  وتطوي��ر  الناصرية 
االستكشافية االخرى .

واك��د اللعيب��ي ان »ال��وزارة دعت 
الشركات لاستثمار في مصفى 
الناصري��ة وانا ش��خصيا اش��رف 
على ه��ذا املش��روع الذي س��وف 
يوفر ف��رص عمل البن��اء احملافظة 
والقطاع اخلاص والعام، وان ش��اء 
اهلل قب��ل نهاية العام س��وف يرى 
النور ، مش��يرا الى ان وزارة النفط 
تق��وم بعدة مش��اريع اخ��رى في 

ذي ق��ار تتعل��ق بتحس��ني  البنى 
التحتي��ة للمنش��آت واملش��اريع 
االنابي��ب  وخط��وط  النفطي��ة 
والطاق��ات اخلزنية ، وكش��ف عن 
ق��رب احال��ة مصف��ى الناصري��ة 
م��ن  ع��دد  وتنفي��ذ  لاس��تثمار 

املشاريع النفطية.
من جانبه قال محافظ ذي قار يحيى 
الناصري »ش��رفنا اليوم الى ذي قار 
وزير النفط الفتتاح شركة نفط ذي 
ق��ار الوطنية هذه البداية وس��وف 

تلحقها خط��وات كبي��رة ومهمة 
ف��ي القط��اع النفطي«،مضيفا ان 
»هذه الشركة ستكون لها بصمة 
اساس��ية وقدرات  كبي��رة لتطوير 
القطاع والصناع��ات النفطية في 

ذي قار.
وكانت ادارة محافظ��ة ذي قار قد 
بحثت مش��كلة نق��ص اخلدمات 
في  ناحي��ة الطار املتاخمة الهوار 
م��ن  ع��ددا  واتخ��ذت  الناصري��ة 
القرارات التي من ش��أنها تفعيل 

قطاع االستثمار في الناحية .
وق��ال النائب األول حملاف��ظ ذي قار 
عادل الدخيلي في اجتماًع موسًع 
مع مدي��ر ناحية الط��ار وعدد من 
املس��ؤولني احمللي��ني ان احلكوم��ة 
احمللية ناقش��ت م��ع املعنيني في 
الناحية مش��كلة نقص اخلدمات 
ألي��ة  عل��ى  معه��م  واالتف��اق 
جديدة للنه��وض بالواقع اخلدمي 
والصح��ي ، مؤكداً إن األتفاق نَص 
على آلي��ة تعظيم األيرادات وزيادة 

الضرائب بصورة ال تؤثر على حياة 
البس��يط وحتوي��ل تلك  املواط��ن 
األم��وال لتنفيذ مش��اريع جديدة 

في الناحية ». 
وب��ني النائ��ب االول ان األتفاق مع 
دائرة بلدية الطار تضمن ايضا على 
أراض ألقامة مش��اريع  تخصيص 
أس��تثمارية جدي��دة تس��هم في 
أنعاش الوضع املالي واألقتصادي ، 
مشددا على أهمية تضافر اجلهود 
من أجل النهوض بالواقع اخلدمي 
وأيجاد سبل جديدة لتوفير األموال 
لتجاوز العجز الذي فرضته األزمة 

املالية على احملافظة . 
عل��ى صعي��د متصل اك��د عضو 
جلن��ة النف��ط والطاق��ة النيابية 
النائب ع��ن محافظة ذي قار عزيز 
العكيلي ان افتتاح ش��ركة نفط 
ذي ق��ار سيس��هم بالنهوض في 
الواق��ع االقتص��ادي للمحافظة ، 
مش��يرا ال��ى ان افتتاح الش��ركة 
يس��هم في دعم وتطوير القطاع 
وللمحافظ��ة  للع��راق  النفط��ي 
بصورة خاص��ة والنهوض بالواقع 

االقتصادي حملافظة ذي قار«.
يذك��ر ان مجل��س ال��وزراء، صوت 
ف��ي 15 تش��رين االول 2016 على 
تأس��يس ش��ركة نف��ط ذي ق��ار، 
وتض��م احملافظة حق��والً نفطية 
غير مس��تثمرة كحقل الناصرية 
الكبي��ر الذي م��ن املتوقع ان ينتج 
300 ال��ف برمي��ل يومي��ا وحق��ل 
املعني��ون  يق��در  ال��ذي  الغ��راف 
انتاج��ه  النفطي��ة  بالش��ؤون 
ب�130 الف برمي��ل يوميا, وكذلك 
حق��ل الرافدين }ابو عم��ود{ الذي 
يق��در انتاج��ه في حال تش��غيله 
او اس��تثماره ب���110 االف برمي��ل 
يومي��ا كم��ا ان هن��اك الكثير من 
احلقول النفطية غير املكتش��فة 

والقريبة.

في استطالع لمحللي األسواق العالمية

أسعار نفط أوبك تواجه صعوبات مع نمو اإلنتاج األميركي

السيسي يبحث مع البنك الدولي دعم قّطاع مصر االقتصادي

لندن ـ رويترز:
أظهر اس��تطاع للرأي ان محللي 
أكث��ر  أصبح��وا  النف��ط  أس��واق 
تش��ككاً في أن تخفيض إمدادات 
لتبديد  »أوب��ك« س��يكون كافي��اً 
أث��ر زي��ادة إنتاج اخلام ف��ي الواليات 
أن  يعتق��دون  ال  وأنه��م  املتح��دة 
األس��عار س��تصل إل��ى 60 دوالراً 

للبرميل حتى أوائل العام املقبل.
وأظه��ر االس��تطاع الذي ش��مل 
32 م��ن خب��راء االقتص��اد واحملللني 
أن م��ن املتوق��ع أن يبلغ متوس��ط 
س��عر خام القياس العاملي »مزيج 
برن��ت« 57.25 دوالر للبرمي��ل ف��ي 
2017 مبا يق��ل قلياً ع��ن توقعات 
الشهر املاضي ببلوغه 57.52 دوالر 

للبرميل.

وبلغ أعلى سعر متوقع خلام »برنت« 
»راميون��د  ل���   2017 ف��ي  دوالراً   73
جيم��س« بينم��ا كان أق��ل س��عر 
متوقع من »كوميرت��س بنك« عند 

51 دوالراً للبرميل.
وقال املدير لدى »كريسيل« للبحوث 
راه��ول بريثياني، إن م��ن املتوقع أن 
يعوض من��و اإلنت��اج األميركي جزءاً 
م��ن التخفيض��ات الت��ي تنفذه��ا 
»منظمة البلدان املصدرة للنفط« 

)أوبك( ومنتجون آخرون.
وقال »إذا واصل املنتجون األميركيون 
زيادة إنتاجه��م بنفس الوتيرة فمن 
املتوقع أن تتأخر عودة سوق النفط 
إلى التوازن إلى ما بعد عام 2017«.

وم��ن املتوقع أن يزيد إنت��اج النفط 
الصخري األميركي بواقع 109 آالف 

برميل يومياً إلى 4.96 مليون برميل 
يوميا في نيس��ان )أبريل( ليس��جل 
أكبر زيادة على أس��اس شهري منذ 
تش��رين األول وفق��اً لتقري��ر »إدارة 
األميركي��ة«  الطاق��ة  معلوم��ات 

الصادر هذا الشهر.
ويقول محللون إن االتفاق األول الذي 
»أوبك« بخص��وص خفض  تبرم��ه 
اإلمدادات منذ 2008 ميكن أن يواجه 
حتديات من ضعف مس��توى امتثال 
املش��اركني من خارج املنظمة حتى 
ف��ي الوق��ت ال��ذي تلتزم في��ه دول 

»أوبك« باالتفاق بوجه عام.
وقال احمللل لدى »تومس��ون رويترز« 
و»أويل ريس��يرش آند فوركاستس« 
جيورج��وس بيليري��س، إن »ضعف 
االلتزام من خارج املنظمة قد يهدد 

ما تبقى من االتفاق في الوقت الذي 
تتحم��ل في��ه الس��عودية معظم 
العبء بينما لم تنفذ روس��يا، التي 
تعد منافساً مباشراً لها في حاالت 

عدة، اخلفض املتعهد به«.
وأظهر مس��ح ل� »رويت��رز« األربعاء 
املاضي، أن إنتاج »أوبك« من النفط 
س��ينخفض على األرجح للش��هر 
الثالث على التوالي في آذار )مارس( 
ف��ي الوق��ت ال��ذي حقق��ت في��ه 
اإلمارات العربية املتحدة تقدماً في 

تقليص اإلمدادات.
ف��ي الوقت نفس��ه، عرقلت أعمال 
اإلنتاج في  الصيان��ة واضطراب��ات 
نيجيري��ا وليبي��ا املس��تثنيتني من 
اتفاق خفض اإلنتاج ، فيما تعهدت 
»أوب��ك«، الت��ي جتتمع ف��ي 25 أيار 

)ماي��و( ف��ي فيين��ا، الع��ام املاضي 
خف��ض اإلنت��اج بنح��و 1.2 مليون 
برميل يومياً ف��ي النصف األول من 
2017. وتعه��د منتج��ون من خارج 
املنظمة خفض اإلنتاج بنحو نصف 

ذلك املقدار.
 5% نح��و  »برن��ت«  خ��ام  وهب��ط 
منذ بداية الش��هر ليس��جل أكبر 
انخف��اض منذ مت��وز )يولي��و(. وأدى 
ارتف��اع اخملزون��ات األميركي��ة إل��ى 
خف��ض  إل��ى  قياس��ي  مس��توى 
املضارب��ني حليازاته��م م��ن العقود 
اآلجل��ة واخليارات اخلاص��ة بالنفط 
اخلام األميركي إلى املس��توى األدنى 

منذ كانون األول )ديسمبر(.
وح��دة  ل��دى  احمللل��ة  وقال��ت 
كايلني  إنتلجنس«  »إيكونوميست 

بي��رش إن »التس��ييل املبدئ��ي في 
املراك��ز الصافي��ة الطويل��ة األجل 
يثير اخملاوف، إنه يعكس ضعف ثقة 
السوق في أس��عار النفط في ظل 
تنام��ي االس��تثمار وإنت��اج النفط 

الصخري األميركي«.
وأضاف��ت بيرش أن معظ��م الدول 
املنتجة للنفط سترى خطراً رئيساً 
يتمث��ل في البيع بوتيرة أس��رع مما 
سيعزز مبررات متديد اتفاق »أوبك«. 
وتوقع االستطاع أن يبلغ متوسط 
س��عر العقود اآلجلة خل��ام »غرب 
تكس��اس الوسيط« األميركي في 
للبرمي��ل  دوالر   55.29 املتوس��ط 
ف��ي 2017 بانخف��اض طفيف عن 
التوقعات الصادرة الش��هر املاضي 
والتي بلغت 55.66 دوالر للبرميل. 

القاهرة ـ وكاالت: 
اعلن��ت رئاس��ة اجلمهوري��ة املصرية 
ان الرئي��س عب��د الفتاح السيس��ي 
س��يجتمع مع رئيس البن��ك الدولي 
جيم يوجن كيم ومديرة صندوق النقد 

الدولي كريس��تني الجارد خال زيارته 
للواليات املتحدة.

أن  اجلمهوري��ة  رئاس��ة  واوضح��ت 
السيس��ي سيبحث مع رئيس البنك 
الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي 

»فرص تعزيز التعاون القائم بني مصر 
واملؤسس��تني الدوليت��ني في ش��تى 
ووافق صندوق  االقتصادي��ة.«  اجملاالت 
النقد الدولي عل��ى برنامج ملدة ثاث 
س��نوات مع مصر في نوفمبر تشرين 

الثاني وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 
2.75 ملي��ار دوالر من قرض قيمته 12 
ملي��ار دوالر يهدف إل��ى إعطاء دفعة 
لاقتصاد الذي تضرر بفعل س��نوات 
م��ن االضطراب��ات أعقب��ت انتفاضة 

2011. وتنف��ذ مصر برنامجا لإلصاح 
ضريب��ة  إق��رار  تضم��ن  االقتص��ادي 
القيمة املضافة وخف��ض دعم املواد 
 ، البترولي��ة وحتري��ر س��عر الص��رف 
ويش��مل البرنامج ع��ددا من التدابير 

األخ��رى منه��ا إلغ��اء دع��م الطاقة 
وإصاح الش��ركات احلكومية وإدخال 
إصاح��ات على السياس��ة النقدية 
االقتص��ادي  االس��تقرار  الس��تعادة 

وحتقيق النمو في األجل الطويل.

دعا الى التنسيق مع الشركات العالمية الرصينة 

اللعيبي يفتتح شركة نفط ذي قار وُيؤّكد أهميتها في تطوير القّطاع النفطي 

تعمل وزارة النفط 
على االستثمار 
االمثل لهذه الثروة 
من خالل الخطط 
والبرامج والتنسيق 
مع الشركات 
العالمية الرصينة« 
لتطوير الحقول 
والرقع االستكشافية 
االخرى

وزير النفط جبار علي اللعيبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن اجلهاز املركزي لاحصاء يوم امس الس��بت، 
ع��ن انخفاض اس��عار اللحوم احلم��راء والبيضاء 
خ��ال العام املاض��ي 2016، مقارن��ة بالعام الذي 

قبله 2015.
واوض��ح اجلهاز في تقري��ر له اطلع��ت » الصباح 
اجلديد« على نس��خة منه ان »متوسطات اسعار 
بعض انواع من اللحوم احلمراء انخفضت اسعارها 
لس��نة 2016 مقارنة بعام2015 منها حلم االبقار 

وحلم املاعز وبنسبة %4.4 و%0.1 على التوالي«.
واض��اف التقرير ان »متوس��طات اس��عاراللحوم 
البيضاء وجلمي��ع انواعها انخفضت ايضا س��نة 
2016 مقارنة بسنة 2015 منها الدجاج، االسماك 
البحرية واالسماك النهرية، وبنسب 13.4%، 1.8%، 

%15.4 على التوالي«.
وتاب��ع التقري��ر ان »متوس��ط اس��عار االس��ماك 
النهرية لعام 2106 بلغ 4 االف و510 دنانير مقارنة 
بعام 2015 الذي بلغ س��عر السمك النهري فيه 5 
االف و334 دينارا ، فيما بلغ متوسط سعر الدجاج 
3 االف و119 دين��ارا مقارن��ة بع��ام 2015 الذي بلغ 

سعر الدجاج فيه 3 االف و600 دينار«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واص��ل الدوالر األميرك��ي هبوطه من��ذ أيام في 
أسواق بيع العملة في جميع محافظات العراق 

من ضمنها اقليم كردستان .
اذ س��جل السوقان الرئيس��يان للعملة بالعراق 
اس��عاراً جديدة للدوالر ففي العاصمة االحتادية 
بغداد بلغ سعر بيع / 100دوالر  =  125.500 دينار، 
اما سعر ش��راء/ 100دوالر = 125.300 دينار ، وفي 
أربيل فقد بلغ س��عر بيع / 100دوالر   = 125.700 
دين��ار، وام��ا س��عر ش��راء / 100دوالر = 125.500 

دينار.

نيويورك ـ وكاالت:
س��جل الذه��ب ارتفاعا بل��غ نح��و 8.4 باملئة في 
أفض��ل أداء فصلي في هذا العام وس��ط ضبابية 
تكتنف خط��ط الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
بش��أن الضرائب واالس��تثمار وسلسلة انتخابات 
ف��ي أوروبا مب��ا عزز الطل��ب على املع��دن النفيس 

كونه ماذا آمنا.
وتعافى الذهب من اخلسائر التي سجلها في وقت 
س��ابق مع اس��تقرار الدوالر بعد تصريحات تصب 
في صال��ح إبقاء السياس��ة النقدي��ة دون تغيير 
من مس��ؤول مبجلس االحتياط��ي االحتادي )البنك 
املركزي األمريكي( وبيانات غير مش��جعة بش��أن 

االقتصاد األمريكي.

بغداد ـ وكاالت: 
افادت مصادر جتارية، بإن شركة }روسنفت{ احلكومية 
الروسية ستش��تري أولى ش��حناتها النفطية من 
إقليم كردس��تان أوائل نيس��ان اجل��اري، لتصبح أول 
شركة نفط كبرى حتصل على اخلام الكردي مباشرة 

لصالح منظومة التكرير بها.
وستبحر الناقلة }مينيرفا صوفيا{ حاملة الشحنة 
م��ن مين��اء جيه��ان التركي إل��ى ميناء ترييس��تي 
اإليطالي حيث ميكن نقل اخل��ام من هناك عبر خط 
أنابيب إل��ى محط��ات التكرير التابعة لروس��نفت 
ف��ي أملاني��ا. ووقعت روس��نفت في ش��باط املاضي، 
اتفاقا مع اإلقليم ش��به املستقل للتمويل املسبق 

لصادرات اخلام منه.
وقال اإلقليم إن الصفقة متثل أول عملية بيع مباشر 
لشركة تكرير كبرى وتفتح الباب أمام آخرين للبدء 

في شراء نفط كردستان مباشرة.

المركزي يعلن انخفاض 
أسعار اللحوم

الدوالر يواصل انخفاضه 
في سوق العملة

الذهب يحقق ارتفاعًا 
طفيفا في هذا العام

شركة روسية تحصل على 
خام كردستان مباشرة  

تقـرير

البصرة ـ الصباح الجديد:

أعلن��ت جمعية للصيادين في قضاء 
الفاو الس��احلي بأن أسماك الصبور 
املهاج��رة بدأت من��ذ أي��ام بالوصول 
الى املياه العراقي��ة، وأن اقبال الناس 
على تناولها أوج��د فرص عمل ملئات 
العاطل��ني الذي��ن ينتظرون موس��م 

صيد الصبور بفارغ الصبر.
الصيادي��ن  جمعي��ة  رئي��س  وق��ال 
ف��ي قض��اء الفا ب��دران عيس��ى في 
»أس��ماك  إن  تصريح��ات صحفي��ة 
الصب��ور املهاج��رة ب��دأت من��ذ أيام 
قليل��ة بالدخول الى املي��اه العراقية 
قادم��ة من ش��به الق��ارة الهندية«، 
مبيناً أن »املوسم اجلديد يبشر بخير، 
وبدايته أفضل م��ن التوقعات، وذلك 
في ضوء م��ا يحققه الصي��ادون من 

صيد وفير«.
ولف��ت عيس��ى ال��ى أن »التحديات 
له��ا  يتع��رض  الت��ي  واملش��كات 
الصي��ادون خ��ال ابحاره��م دفع��ت 
بالكثي��ر منه��م ال��ى ع��دم ارتي��اد 
البحر وش��ط العرب إال في موس��م 
صي��د الصبور، وبعد انتهاء املوس��م 

ينصرفون الى أعمال أخرى«.
من جانبه قال قائممقام قضاء الفاو 
وليد الشريفي ، إن »معظم العاطلني 
ع��ن العمل من أبناء الف��او ينتظرون 
موس��م صيد الصبور بف��ارغ الصبر، 
ومواسم الصيد ليست كلها جيدة، 
إذ أحيانا ال تأتي الكثير من األسماك«، 
ع��ادا أن »زوارق وس��فن الصيد يتركز 
وجودها في ش��ط العرب على الرغم 
م��ن أن الصيد يك��ون أفضل في خور 
عب��د اهلل، لك��ن معظ��م الصيادين 
ينأون ع��ن التواجد ف��ي اخلور حتى ال 
يتعرض��وا ال��ى مضايق��ات وجتاوزات 

من قب��ل الدوريات الكويتية بس��بب 
البحرية  املتعلقة باحلدود  االتفاقيات 

بني العراق والكويت«.
يذكر أن سمك الصبور يضم خمسة 
أنواع تبدو متشابهة من حيث اللون 
والشكل، لكنها تختلف في مناطق 
تواجدها، والصبور الشائع في العراق 
وال��ذي ورد ذكره في كت��اب )احليوان( 
 Hilsa( للجاح��ظ يس��مى علمي��اً 
sHad T. ilisHa(، وه��و أح��د أنواع 
املهاج��رة، حيث  البحرية  األس��ماك 
تصل أمهات هذا النوع من األسماك 
مع بداية كل فص��ل صيف الى مياه 
اخلليج العربي، ومنها املياه االقليمية 
العراقي��ة وص��والً الى ش��ط العرب 
آتية من ش��به القارة الهندية، حيث 
تتكاث��ر ف��ي املنطقة خ��ال بضعة 
أس��ابيع، ومن ثم تعود م��ع صغارها 
الى موطنها األصلي، ويعول معظم 
الصيادي��ني العراقي��ني ف��ي كس��ب 

رزقهم على اصطياد تلك األس��ماك 
بالدرجة األولى.

ويلقى الصبور رواج��اً كبيراً من قبل 
البصري��ني كما هو احل��ال في بعض 
دول اخللي��ج، بينما ال يفضله معظم 
العراقي��ني ف��ي احملافظ��ات األخ��رى، 
محلي��ة  لتقالي��د  أكل��ه  ويخض��ع 
متوارثة، منها انه يش��وى وال يطهى، 
وبع��ض البصري��ني يأكلون��ه فق��ط 
ف��ي يوم اجلمع��ة من دون س��واه من 
أيام االس��بوع، بينم��ا الكثير منهم 
يعتقدون أن تن��اول الصبور يؤدي الى 
الشعور بالعطش وحالة من الكسل 
واخلمول، ولهذا يكون الش��اي حاضراً 
بع��د كل مائدة يحل فيه��ا الصبور، 
وألنه يحظى بإقبال واسع برغم كثرة 
عظامه وما تس��ببه من إزعاج خال 
األكل فق��د ظهر قدمياً املثل الذي لم 
ي��زل متداوالً محلي��اً )الصبور مأكول 

مذموم .

وّفرت العمل لمئات العاطلين البصريين

أسماك »الصبور« المهاجرة تنّشط الصيد البحري في المياه العراقية
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د. نديم الجابري

لعل من املس��لمات امللموسة القول 
ان العالق��ة ب��ن املثقف و الس��لطة 
متث��ل اش��كالية كب��رى للمثق��ف و 
للس��لطة عل��ى ح��د س��واء . اذ ان 
تلك العالقة محكوم��ة بالكثير من 
االلتب��اس و س��وء الفه��م و تداخل 
االدوار ألنه��ا متثل الصراع االزلي الذي 
ميكن ان نطلق علي��ه ) صراع القوة و 
العقل ( او ) ص��راع االكراه و االقناع ( 
. حيث نالح��ظ ان القوة و االكراه من  
مرتكزات السلطة , في حن العقل و 

االقناع من مرتكزات املثقف .
ب��ال  العالق��ة  تل��ك  نرت��ب  لك��ي  و 
اش��كاليات البد من حتدي��د مفهوم 
الثقاف��ة و املثق��ف و الس��لطة . و 
م��ن ثم ترتيب العالق��ة بن املثقف و 
السلطة حسب االدوار و املساحات و 

االولويات .

اوالً: مفهوم الثقافة:-
اخذت مفردة الثقافة معاني متعددة 
في اللغة العربية و حس��ب موقعها 
م��ن اجلمل��ة . فالثقافة م��ن الفعل 
) ثق��ف ( و هي تعني اس��رع في اخذ 
الشيء و إدراكه . و ثقف مبعنى ادب و 
علم و ربى . و في لس��ان العرب و في 
القاموس احمليط جند ان ثقف تنصرف 
الى معنى احلذاقة و الفطنة و االملام 

باملوضوع من جميع جوانبه .
ام��ا الثقافة في االصط��الح فتعني 
م��ا اكتس��به االنس��ان م��ن صنوف 
املعرف��ة النظري��ة و اخلب��رة لتح��دد 
طريقة تفكيره و مواقفه ازاء احلياة و 
اجملتم��ع و الدولة و الدين مهما كانت 
اجلهة التي حصل منها على املعرفة 
و اخلب��رة س��واء كانت م��ن البيئة او 

القراءة او التعليم املنهجي .
م��ع ذلك مازال مفه��وم الثقافة غير 
مح��دد املعالم عل��ى وج��ه الدقة و 
االتف��اق . اذ انه يتداخ��ل مع عدد من 
املفاهيم املقاربة كمفهوم احلضارة . 
الن الثقافة تعنى بالنواحي املعنوية 

م��ن احلض��ارة , أي انه��ا ترك��ز على 
اجلوانب النظرية و الفكرية و املعرفية 

و الفنية و اجلمالية بوجه عام .
م��ع ذل��ك ميك��ن حتدي��د خصائ��ص 

الثقافة مبا يلي :
1 -  انه��ا معرفة او خبرة مكتس��بة 
و ليس��ت متوارث��ة بنح��و بايلوجي . 
ويختص بها االنس��ان م��ن دون غيره 

من الكائنات ألنها من اكتشافه .
2 – انه��ا معرف��ة او خب��رة ال تختص 
مبجتمع معن و ال بجيل من دون غيره 
. امن��ا تنتقل من جي��ل جليل آخر و من 
مجتمع جملتمع آخر من خالل العادات 
و التقالي��د و القوان��ن و االع��راف و 
االفكار .  و عملية النقل هذه تتم من 
خالل التعلم و االحتكاك . مع اضافة 
كل جي��ل او مجتمع ملا يكتس��به مما 
يط��رأ على حياته م��ن افكار و قيم و 
سلوك بحكم تغير الزمان و املكان و 

الظ��روف . و بذلك تتميز الثقافة عن 
العادات و التقاليد و االعراف .

3 – ان الثقافة ليست تكويناً معرفياً 
ثابت��اً , امن��ا هي تكوي��ن معرفي قابل 
للتعدي��ل و التغيير م��ن جيل آلخر و 

من مجتمع آلخر .
و في ضوء ذلك ميكن تقسيم الثقافة 
و حس��ب مس��توى رقيها الى نوعن 

هما
ثقاف��ة نخبوي��ة رفيعة املس��توى و 
ثقافة ش��عبية متدنية املس��توى . و 

لكن يكمل احدهما االخر .
ظه��ر  الثقاف��ة  مصطل��ح  م��ن  و 
مصطلح املثقف الذي سنعرج عليه 

في احملور الثاني .

ثانياً: مفهوم املثقف:-
مب��ا ان مفه��وم الثقاف��ة م��ازال غير 
مح��دد املعال��م عل��ى وج��ه الدقة , 

فأن مفه��وم املثقف ايًضا يعاني من 
اش��كالية في حتدي��د ماهيته بنحو 
دقيق . لذلك غالبا ما تطرح تساؤالت 
بهذا الص��دد حول : من هو املثقف ؟ 
ه��ل هو االكادميي ام الفنان ام االديب 
ام رجل الدين ام املفكر ام الفيلسوف 
ام املبتكر ؟ام هو   الش��خص املهتم 
او املتاب��ع ف��ي مج��ال بعين��ه او في 

مجاالت متقاربة ؟
و يالحظ ان مفهوم املثقف قد تبلور 
مع ظهور ما يعرف ب ) االنتجلنسيا 
( في بولندة . ثم متدد املفهوم ليصل 
الى روسيا . و الذي اخذ  طابع الدعوة 
الى تصورات مستقبلية تبشر بنظام 
جدي��د يحل محل النظام الس��ابق . 
و م��ن ثم وصل اوروب��ا و بعدها وصل 

الوطن العربي .
 ( مفه��وم  ان  يالح��ظ   , ذل��ك  م��ع 
االنتلجنسيا ( لم يتبلور عند املثقف 

العربي مثلما تبلور في روسيا و اوروبا 
و ذلك لألسباب االتية :

1 – لم يش��هد العرب أي ثورة علمية 
ف��ي التاريخ احلدي��ث و املعاصر ممكن 
ان مته��د لظه����ور ) االنتلجنس��يا 

العربية .
2 – لم يشهد العرب اي ثورة برجوازية 
حترري��ة مثلما حدثت ف��ي اوروبا ضد 

االقطاع و الكنيسة و االستبداد .
3 – و كل ال��ذي حدث عن��د العرب ال 
يتع��دى االجتاه االصالح��ي التوفيقي 
الذي سعى الى املواءمة ما بن التراث 
العربي االسالمي و الثقافة الغربية . 
و قد ترتب على ذلك , اتساع مفهوم 
املثق��ف العربي ليش��مل متعلمن 
االنتلجنس��يا   ( ثقاف��ة  ميلك��ون  ال 
(  االوروبي��ة و ال عم��ق التزامه��ا و ال 

مستوى تفكيرها .
على العموم , جرت محاوالت فكرية 

لوضع تعريف ملفهوم املثقف منها :
 ( غرامش��ي  انطوني��و  تعري��ف   –  1
ماركس��ي ايطال��ي ( و ال��ذي ذه��ب 
الى القول ان جمي��ع الناس يفكرون 
و لكن وظيف��ة املثقف في اجملتمع ال 
يضطلع بها الناس جميعاً امنا نخبة 
منهم متتلك رؤية معينة جتاه احمليط 

الذي تعيش فيه .
2 – تعريف ادوارد سعيد و الذي ذهب 
الى القول ان املثقف ال يعني املهني 
ذو الهوي��ة اجملهول��ة أي لي��س مجرد 
فرد كفء , امنا املثقف يتمتع مبوهبة 
خاصة يس��تطيع م��ن خاللها حمل 
رس��الة او متثيل وجه��ة نظر معينة 
تنطوي على فلس��فة م��ا او موقف 

ما.
3 – تعريف ) جوليان بندا ( في كتابه 
) خيان��ة املثقف��ن ( و الذي ذهب الى 
القول ان املثقفن هم نخبة محددة 

من الفالس��فة من ذوي الق��درات او 
املواهب الفائقة .

و ف��ي ض��وء ذل��ك , ميك��ن ان نحدد 
مفهوم املثقف بالنحو التالي :

1 – ان يك��ون حاص��ال على مس��توى 
يعت��د به من التعلي��م الرصن , ألنه 
نت��اج لعملية التعليم الرصن بنحو 

اساسي .
2 – املثقف م��ن الناحيتن املنهجية 
و الوظيفي��ة ه��و م��ن امتل��ك وعياً 
مه��ارات  و  سياس��ياً  و  اجتماعي��اً 
ابداعي��ة و قدرة عل��ى توظيفها في 
اجملتم��ع و قضاي��اه االساس��ية . أي 
ه��و من وص��ل الى درجة م��ن الوعي 
متكن��ه م��ن معرف��ة و فه��م الواقع 
السياس��ي و االجتماع��ي . و يض��ع 
يده على اماكن اخللل في السلطة و 
اجملتمع و املمارسات الدينية  و القيم 
و املفاهي��م . و من ثم نش��ر املعرفة 
و توعية اجملتمع و ترش��يد السلطة و 

املمارسات الدينية .
3 – ان املثق��ف ج��زء م��ن الطبق��ة 
الوس��طى و التي قد تنت��ج املثقف 
او املفك��ر او الفيلس��وف او املب��دع 

كدرجات متقدمة من املثقفن .
4 – يتميز املثقف بطابعه املوسوعي 
و بتعدد اهتماماته . و بنزعته احلركية 
جتاه اجملتم��ع و الدولة و الدين . لذلك 
جن��ده يس��عى نحو نق��ل كل ضروب 
املعرف��ة املمكن��ة للمجتم��ع . و قد 
ينخ��رط في العمل السياس��ي ألنه 
يحتسب نفسه مرش��ًدا للشعب و 

خالقا لوعيه .
5 – وازاء ذلك تنتج الثقافة نوعن من 

املثقفن هما :
أ – املثق��ف الس��لبي : و ه��و ام��ا ان 
يك��ون مثقفاً انتهازياً او غير مكترث 

مبا يدور حوله .
ب – املثق��ف االيجابي : و هو املثقف 
امللتزم بتنمية اجملتمع و نشر املعرفة 
و ترش��يد السلطة و نش��ر الثقافة 

الشعبية .

* اس��تاذ العل��وم السياس��ية في 
جامعة بغداد

إشكالية العالقة بين المثقف والسلطة

أحمد حسن علي

هل انتهى ربيع
االقتصاد التركي؟

إن أخطر ما يواجه تركيا في املرحلة 
احلالي��ة ه��و التراج��ع االقتص��ادي 
الس��ريع ال��ذي س��بب زي��ادة ف��ي 
البطال��ة وارتفاع��اً ف��ي التضخم، 
وانخفاض��اً لقيمة اللي��رة في ظل 
أوضاع سياس��ية وأمنية مضطربة 
التي أثرت مباش��رًة على الس��ياحة 
التي يس��تفيد منها م��ا يقرب من 
مليون مواطن بنحٍو مباش��ر أو غير 
مباشر بعد اختفاء طوابير السياح 
الغربي��ن والروس في ش��وارع املدن 

التركية وفنادقها.
التركي��ة  العمل��ة  تض��ررت  لق��د 
وفقدت الليرة التركي��ة نحو )20%( 
م��ن قيمته��ا خ��الل الع��ام املاضي 
أم��ام الدوالر؛ وه��و ما دف��ع بالبنك 
املركزي التركي إل��ى التدخل للحد 
من تراجع قيم��ة الليرة بهدف منح 
املس��تثمرين الثقة بالعملة احمللية، 
وه��ذا االنخف��اض احل��اد ف��ي قيمة 
اللي��رة دفع بالس��يد أردوغان إلى أن 
يدع��و األتراك بنفس��ه إل��ى حتويل 
مدخراته��م من العم��الت األجنبية 
إل��ى اللي��رة التركية، وعل��ى الرغم 
من ذلك صنف��ت وكاالت التصنيف 
اقتص��اد  العاملي��ة  االئتمان��ي 
تركي��ا بترتي��ب أدن��ى ف��ي الدرجة 
االستثمارية بس��بب مخاوفها من 
غي��اب س��يادة القانون ف��ي أعقاب 
محاول��ة االنق��الب الفاش��لة، م��ا 
زاد م��ن مخ��اوف املس��تثمرين ف��ي 
الترك��ي ودف��ع أصحاب  االقتص��اد 
رؤوس األموال إلى تبديل مدخراتهم 
بالدوالر واليورو بدالً من الليرة، ليزداد 
الطلب على الدوالر واليورو بالسوق 
التركي��ة، وب��دأت بعض الش��ركات 
بالتفكي��ر  املس��تثمرة  األجنبي��ة 
في مغ��ادرة تركيا، وإعداد دراس��ات 
إليقاف مش��اريعها بحث��اً عن بيئة 
اس��تثمارية جديدة آمنة ومستقرة 

ومربحة.
 

ويخشى االقتصاديون
 من استمرار

 ه��ذا التوج��ه نتيجة ع��دم اتضاح 

الرؤي��ا وعدم اطمئنان املس��تثمرين 
م��ع  السياس��ي  األمن��ي  للوض��ع 
احتمال االنتقال إلى نظام رئاس��ي، 
فيما حتدث أحد مستشاري الرئيس 
أردوغ��ان ع��ن مؤام��رة خارجية في 
تشجيع املضاربات لتخفيض قيمة 
الليرة، وهو ما ذكره الس��يد أردوغان 
أيض��اً حينما ق��ال إن أع��داء تركيا 
فش��لوا في االنق��الب فلج��أوا إلى 
احل��رب االقتصادي��ة، إذ إن انخفاض 
قيمة الليرة أّدى إلى ارتفاع مستوى 
الغذائي��ة  امل��واد  ف��ي  التضخ��م 
واملش��روبات، م��ا ق��د ين��ذر مبوجة 
انكماش اقتصادي تشبه تلك التي 
مرت به��ا تركيا قبل الع��ام 2002؛ 
ألن املتغي��رات األخيرة من انخفاض 
وتده��ور  احمللي��ة  العمل��ة  قيم��ة 
السياحة والصراع السياسي جعل 
االقتصادي��ن يتوقعون ذلك، بعد أن 
نس��ت حكومة العدال��ة والتنمية 
أهم أس��باب االنتعاش االقتصادي، 
حينما كانت منش��غلة في حتقيق 
التنمية االقتصادية ومتارس سياسة 
العقالنية،  والدبلوماس��ية  الهدوء 
ولم تتدخل في شؤون دول املنطقة 
ما جعل من سياس��تها التدخلية 
أن تكون عرضة للمخاطر اإلرهابية، 

دَ االقتصاد التركي. وتهدِّ
وبحس��ب حتليل اقتصادي في تقرير 
خاص عن تركي��ا صدر عن صحيفة 
فاينانشيال تاميز البريطانية بتأريخ 
10 كان��ون الثاني يناي��ر 2017، فإن 
تركي��ا تقترب من أزمة مالية كبيرة 
هي األسوأ منذ تولي حزب العدالة 
والتنمية الس��لطة ف��ي نهاية عام 
2002؛ بس��بب املش��كالت األمنية 
والسياس��ية املتفاقمة ف��ي تركيا 
الناجت��ة ع��ن انتق��ال آث��ار الصراع 
الس��وري إلى داخل تركيا وتسامح 
املنظم��ات  م��ع  أردوغ��ان  الرئي��س 
اجلهادية، وتضحيته بفرصة السالم 
مكاس��ب  لتحقي��ق  األك��راد  م��ع 
مؤسس��ات  وتطهي��ر  انتخابي��ة، 
الدولة من أتباع فتح اهلل غولن بعد 

االنقالب العسكري الفاشل.
إن ه��ذا التطهي��ر العش��وائي ترك 
آثاراً س��لبية على األعمال التجارية 
حينما مت استبدال كثيٍر من املديرين 
التنفيذين ما أحدث فراغاً وانقطاَع 
صل��ة بس��بب العالق��ات اخلاص��ة 

ب��ن املديري��ن الس��ابقن واألطراف 
التجاري��ة. إن جمي��ع املديرين حتى 
إلرض��اء  يس��عون  منه��م  اجل��دد 
السلطات بعقد العالقات التجارية 
على وفق رؤية ممثلي احلكومة خوفاً 
م��ن اتهامه��م باإلره��اب وامل��والة 
لفت��ح اهلل غول��ن، وه��و ما ش��عر 
به املس��تثمرون األجان��ب واحملليون 
مص��ادرة  م��ن  وخش��وا  بوض��وح، 
أمالكهم أو جتميدها للتحقيق في 
حالة اتهام أح��د املديرين بالتبعية 
لغولن؛ فاألس��باب الثالثة السابقة 
كان لها دور أساس��ي في انخفاض 

قيمة الليرة.
يتوقع اقتصادي��ون أن ضعف الليرة 
ستس��بب ضغوط��اً هائل��ة عل��ى 
االقتص��اد التركي عل��ى الرغم من 
خبرة اإلدارة التركية في التعامل مع 
الديون، ألن الس��يولة النقدية التي 

بدالً من اس��تعمالها في االستثمار 
ستدفع للدائنن وستعاني اإلدارات 
االقتصادي��ة م��ن مش��كلة عج��ز 
العمال  تس��ريح  وبالتالي  امليزانية؛ 
واملوظف��ن في وق��ت تراجعت فيه 
الس��ياحة، ويضاف إلى ذلك ارتفاع 
أس��عار النف��ط الذي من ش��أنه أن 
يزي��د من العجز املال��ي التركي، وإذا 
ما زادت الواليات املتحدة من س��عر 
الفائ��دة جل��ذب رؤوس األم��وال فإن 
واملس��تثمرين س��يعيدون  الدائنن 
نظرهم خشية تعرضهم للخسارة 
في تركيا، أما الرئي��س أردوغان فما 
زال مصراً على خفض سعر الفائدة 
التي كانت أحد األس��باب الرئيسة 
الس��تقالة أحم��د داود أوغل��و م��ن 
اوغل��و  داود  وكان  ال��وزراء،  رئاس��ة 
يعتق��د أن رف��ع س��عر الفائدة في 
تركي��ا من ش��أنه أن يجذب نس��بة 

ويحافظ  املس��تثمرين،  م��ن  أكب��ر 
عل��ى املوجودي��ن لكن أردوغ��ان رأى 
أن رف��ع س��عر الفائدة س��يزيد من 
التضخم، ومع استقالة داود أوغلو 
وكب��ار املستش��ارين االقتصادي��ن 
مثل عل��ي باباجان، هيم��ن أردوغان 
على سياس��ة البن��ك املركزي الذي 
لي��س لديه االحتياطي��ات املطلوبة 
لتق��دمي الدع��م املتواص��ل للعملة 
التركي��ة بضخه��ا مئ��ات املالي��ن 
من ال��دوالرات في الس��وق التركية 
بدالً م��ن زيادة س��ريعة وكبيرة في 
أس��عار الفائدة الس��تقرار العملة، 
في هذا الس��ياق رد أنصار الس��يد 
أردوغان على املستثمرين بالقول إن 
تطبيق النظام الرئاس��ي سيعطي 
الصالحي��ات الكافي��ة ملعاجلة هذه 
املش��كالت االقتصادية حينما يدير 
الرئي��س جميع مؤسس��ات الدولة 

كما هو احلال مع الرئيس الروس��ي 
فالدميير بوتن، من دون تقدمي تفسير 
للمعاجل��ة االقتصادي��ة م��ع اتهام 
أط��راف خارجية بتحفي��ز املضاربة 

وتخفيض الليرة.

من اجلهات اخلارجية املقصودة 
بحديث الرئيس أردوغان؟

أص��درت بع��ض وكاالت التصنيف 
االئتماني العاملية تقييماً حول تركيا 
خفضت فيه التصني��ف االئتماني 
ف��ي تركي��ا، حيث خفض��ت وكالة 
)س��تاندرد آن��د بورز( في مت��وز يوليو 
لتركيا  االئتماني  التصنيف  املاضي 
م��ن مس��توى إمكانية االس��تثمار 
إلى مس��توى املضاربة، ثم خفضت 
وكال��ة )فيت��ش( الش��هر املاض��ي 
التصني��ف االئتمان��ي لتركيا أيضاً 
من مستوى إمكانية االستثمار إلى 
مستوى املضاربة، وقالت الوكالتان 
إن س��بب تخفيضهم��ا للتصنيف 
االئتمان��ي الترك��ي ه��و لألوض��اع 
السياس��ية واألمنية التي أدت إلى 
ضعف األداء االقتصادي وس��يطرت 
احلكومة على املؤسسات املستقلة، 
وأن االستفتاء على النظام الرئاسي 
قد يقود إلى هيمنة الرئيس أردوغان 
االقتصادي��ة،  املؤسس��ات  عل��ى 
فضالً ع��ن العمليات اإلرهابية التي 
الس��ياحي،  القط��اع  اس��تهدفت 
وخفضت وكالة )س��تاندر آند بورز( 
تصنيف أربعة مص��ارف تركية من 

درجة مستقر إلى درجة سلبي.
صنفت��ا  ق��د  الوكالت��ان  وكان��ت 
باالقتصاد املس��تقر  تركيا س��ابقاً 
واإليجابي وضمن مستوى إمكانية 
االس��تثمار، ه��ذا التصنيف اجلديد 
أفق��د تركي��ا ثقة اكتس��بتها منذ 
ع��ام 1998 حينم��ا مت إلقاء القبض 
على الس��يد عبد اهلل أوجالن زعيم 
حزب العمال الكردستاني، وشهدت 
أمني��ًة مس��تقرة  تركي��ا أوضاع��اً 
في امل��دن الكب��رى، وللتوضيح فإن 
وكاالت التصني��ف االئتمان��ي ه��ي 
مؤسس��ات خاصة تصدر تقييمات 
لل��دول  االئتماني��ة  اجل��دارة  ع��ن 
الكبرى،  والش��ركات  واملؤسس��ات 
أو س��لباً  وتقييم ال��وكاالت إيجاباً 
املس��تثمرين  ثق��ة  ينعك��س على 
ف��ي ه��ذه الدولة أو الش��ركة على 

م��دى قدرتها على تس��ديد الديون، 
فمعنى أن يكون التصنيف س��لبياً 
ه��و أن ه��ذه الدول��ة أو الش��ركة 
الكب��رى قد تك��ون غير ق��ادرة على 
االلتزام بتعهداته��ا املالية وإذا كان 
التصنيف إيجابي��اً فيعني املقدرة، 
إل��ى  والش��ركات  ال��دول  وتنظ��ر 
تصنيف هذه الوكاالت كش��هادات 
حتقق م��ن مقدرة التعه��د املالي أو 
ع��دم مقدرته؛ م��ا يس��هل للدول 
احلصول على التمويل االس��تثماري 
ألن  الداخلي��ة،  لألس��واق  والدي��ون 
التصنيف يصدر بن��اء على معايير 
معق��دة  وحس��ابات  اقتصادي��ة 
ملوجودات الدول وأصولها وسيولتها 
التصنيف  النقدية، وأشهر وكاالت 
ه��ي فيت��ش ومودي��ز وس��تاندر أند 
عل��ى س��وق  تهيم��ن  الت��ي  ب��ورز 
التصنيفات ف��ي العالم وجميعها 
التركي��ة  أميركي��ة.ردت احلكوم��ة 
عل��ى وكاالت التصني��ف لكس��ب 
ثقة املستثمرين والدائنن بتأسيس 
صندوق س��يادي تس��عى احلكومة 
إلى أن تصل استثماراته لنحو 200 
ملي��ار دوالر، ووجهت تركيا رس��الة 
والدائنن مفادها  إلى املس��تثمرين 
أن مناخ االس��تثمار بتركي��ا ما زال 
ممكن��ا، وال خوف من تخل��ي الدولة 
عن التزاماتها، وأراد الرئيس أردوغان 
توجيه رس��الة إلى أوروب��ا وأميركا 
عقب تلويحهم��ا باحتماالت فرض 
عقوب��ات اقتصادي��ة ه��ي أن تركيا 
قادرة على استثمار أصولها املالية، 
التركي��ة  فق��د ضم��ت احلكوم��ة 
اخلط��وط اجلوية التركي��ة ومصرف 
الزراعة وشركات أخرى إلى الصندوق 
الس��يادي، وقد حذر حزب الش��عب 
اجلمهوري املعارض من أن عدم قدرة 
الدولة على تسديد الديون سيجعل 
املؤسسات االقتصادية في الصندوق 
الس��يادي متن��ح للدائن��ن األجانب 
ف��ي حال��ة مش��ابهة ملا ش��هدته 
الدولة العثمانية عام 1881 حينما 
أسست إدارة الدين العام التي وضع 
حتت تصرفها قسم مهم من موارد 
الدول��ة العثماني��ة لتس��ديد ديون 
الدول األوروبية، وضم مجلس اإلدارة 
آنذاك س��بعة  أعضاء، ستة منهم 
ال��دول األجنبية والس��ابع  ميثل��ون 

عينه املصرف العثماني.

التأثيرات المحتملة لتحّول تركيا 
إلى النظام الرئاسي التنفيذي
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الع��راق كاغل��ب دول العال��م بل��د 
متعدد القومي��ات واالديان واملذاهب 
وه��و مانص��ت علي��ه امل��ادة)3 ( من 
دس��تور الع��راق لع��ام 2005 النافذ 

املفعول.
لذل��ك ف��ان النظ��ام القانوني الذي 
ي��راد تطبيق��ه في مثل ه��ذه الدول 
�والع��راق احده��ا� ينبغ��ي ان يأخذ 
بعني االعتبار هذه احلقيقة وينطلق 
منه��ا ف��ي تثبي��ت حق��وق املواطن 
وحمايتها من العدوان وهو مايدخل 

في صميم مهمة الدولة احلديثة. 
مايؤمن ذلك، في اعتقادنا، هو الدولة 

املدنية بكل اش��كالها البس��يطة 
، وهي  والكونفدرالي��ة  والفدرالي��ة 
دولة تس��مو ف��ي س��لوكياتها عن 
الف��وارق عل��ى اس��اس الطائفة او 
املذه��ب او القومي��ة. ه��ي س��مة 
،دول��ة  املدني��ة  للدول��ة  اساس��ية 
الطوائ��ف  دول��ة  ال   ، املؤسس��ات 
والعش��ائر، دول��ة املواطن��ة ال دولة 
الهويات الفرعي��ة الضيقة ، الدولة 
التي تعتمد مبدأ املواطنة اساس��اً 
وع��دم التميز القائم عل��ى الدين او 

القومية او املعتقد.
الوثائ��ق  علي��ه  اك��دت  م��ا  وه��و   

الدولية حلقوق االنسان منذ االعالن 
العاملي حلقوق االنس��ان ع��ام 1948 
)امل��ادة 18(  والعه��د الدولي اخلاص 
باحلق��وق املدنية والسياس��ية لعام 
1966 امل��ادة )18( واعالن عام )1981( 
بش��أن القضاء على جميع اشكال 
التعص��ب والتميي��ز القائمني على 

اساس الدين او املعتقد.
 وبخالف الدولة املدنية هناك )الدولة 
الديني��ة( التي ميكن وصفها في بلد 
متعدد االدي��ان والقوميات واملذاهب 
بانها )دولة منح��ازة( لدين االكثرية 
واضي��ق من ذلك تكون منحازة لدين 

او لقومي��ة او لطائف��ة االغلبي��ة ، 
وهذا يعني في احملصلة انعدام عامل 

توحيد ومتاسك املواطنني.
 وت��زداد م��ع الزم��ن عوام��ل التمزق 
كب��ت  زاد  كلم��ا  والتف��كك 
اخلصوصي��ات اخملتلف��ة ف��ي اجملتمع 
وه��و مايقود بالتالي الى بروز ظاهرة 
الهيمنة والتفرد بالس��لطة وهو ما 
س��يولد ردود فعل برف��ض الهيمنة 
واحتكار الس��لطة من جانب القوى 
السياسية النفعية التي ترتدي رداء 
الدي��ن او الطائف��ة او القومية زوراً 

وبهتاناً.

طاب��ع  الرف��ض  ه��ذا  وس��يتخذ 
العن��ف والعنف املض��اد ورمبا طابع 
احل��ركات املس��لحة املنظم��ة الذي 
يؤدي بالنتيجة الى اضرار وخس��ائر 
جس��يمة التعوض باالرواح واالموال 
وقد يؤدي ب��دوره الى ضي��اع الدولة 
ومستقبل االجيال وتقسيمها على 
اساس الهويات الطائفية او االثنية.

ان الدول��ة املدنية هي دولة املواطنة 
مواطنيه��ا،  جمي��ع  حتت��رم  الت��ي 
ومعتقداته��م  دياناته��م  حتت��رم 
وتسمح لهم مبمارس��ة شعائرهم 
وطقوسهم في اطار القانون ، وتنظر 

ال��ى االدي��ان واملذاهب على اس��اس 
انها مدارس فكرية لها دور مهم في 
تربية وتوجي��ه اتباعها والمتيز بينها 
والحتاب��ي واحدة على االخ��رى النها 
� الدولة املدنية� دول��ة غير منحازة 

دولة املواطنة والتسامح واملساواة.
جتربة الع��راق للس��نوات التي مرت 
من��ذ الع��ام 2003 وحل��د االن اثبتت 
الفش��ل الذري��ع للسياس��ة الت��ي 
انتهجته��ا االح��زاب املهيمنة على 
املش��هد السياس��ي وهي سياسة 
اذ  واالثني��ة  الطائفي��ة  احملاصص��ة 
افتق��د املواط��ن العراق��ي احلماي��ة 

وحقوق��ه  خلصوصيت��ه  املطلوب��ة 
االنسانية.

وق��د تع��رض اغل��ب املواطن��ني من 
املسلمني وابناء الديانات والطوائف 
االخرى لالضطه��اد بصور مختلفة 
الهجرة  االمان. وظاه��رة  وافتق��دوا 
غي��ر  والطوائ��ف  الديان��ات  البن��اء 
االسالمية من مس��يحيني وصابئة 
منداني��ني وايزيدي��ني وغيره��م خير 
دلي��ل عل��ى ذلك وهذا كله بس��بب 
ضع��ف الدول��ة واجهزته��ا االمنية 
التي دب في مفاصلها الفس��اد عن 

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

ّ
ّ

أ.د. علي كاظم الرفيعي

كريستوفرهيل

رئيس التحالف 
المدني الديمقراطي

مساعد وزير الخارجية 
األميركي السابق 

لشرق آسيا

مثلت رحلة وزير اخلارجية االميركي 
ريكس تيلرسون األخيرة إلى شمال 
ش��رق آس��يا فرصة عظيمة إلدارة 
دونالد ترامب لوضع استراتيجيتها 
بشأن هذا اإلقليم احليوي. بل كانت 
ه��ذه الزي��ارة على األخ��ص فرصة 
للش��روع في معاجلة ما قد يتحول 
إل��ى أكب��ر حتد دول��ي يواج��ه هذه 
اإلدارة في الس��نوات األربع املقبلة، 
وهو اندفاع كوريا الشمالية احلثيث 
نح��و امتالك أس��لحة نووية قابلة 
للتس��ليم، من دون إش��عال حرب 

تقليدية في شبه اجلزيرة الكورية.
ويصعب حتديد ما حققه تيلرسون 
م��ن زيارت��ه القصي��رة، حي��ث لم 
يكتف رجل الدولة الكتوم برفضه 
اصطحاب مراس��لني على طائرته 
)ف��ي خ��روج ع��ن تقلي��د اس��تمر 
عقودا(، بل أعطى تصريحات عامة 
مقتضبة ال ترس��م صورة مفصلة 

أو شاملة.
أثن��اء وج��ود تيلرس��ون ف��ي كوريا 
منش��غال  كان  وبينم��ا  اجلنوبي��ة، 
بالزي��ارة الضروري��ة إل��ى املنطقة 
أن  بثق��ة  ردد  الس��الح،  منزوع��ة 
االس��تراتيجي«  »الصبر  سياس��ة 

التي كان ينتهجه��ا الرئيس باراك 
أوبام��ا م��ع كوري��ا الش��مالية قد 
انتهت. وأعلن تيلرسون عن ضرورة 
تبن��ي »نه��ج مختلف« ف��ي ضوء 
»السياس��ات الفاش��لة« املتبع��ة 
واختت��م  املاضي��ة.  العق��ود  ف��ي 
املفضل��ة  بالعب��ارة  تصريحات��ه 
لصانع��ي السياس��ة االميركي��ني 
الت��ي يلجأون إليه��ا عندما ال يبدو 
ف��ي األفق طري��ق واض��ح للتقدم، 
وهي: »كل اخليارات مطروحة«، في 
إش��ارة إلى أنه ينبغ��ي أيضا وضع 

العمل العسكري في احلسبان.
عل��ى الف��ور، حتول كالم تيلرس��ون 
بش��أن كوري��ا إل��ى م��ادة خصبة 
ال��رأي والتعلي��ق. وأطربت  ملقاالت 
عب��ارة »كل اخلي��ارات« آذان ه��ؤالء 
الذي��ن يعتق��دون بنح��و أو بآخر أن 
حرب��ا أخ��رى ه��ي أهم م��ا حتتاجه 
الوالي��ات املتحدة �� وهم بال ش��ك 
في مأمن من مرمى مدفعية كوريا 
الش��مالية. وأخذ ه��ؤالء يتناقلون 
ويروون بحماس��ة أنه ق��د صار في 
الوالي��ات املتحدة أخي��را واحد من 
كبار صانعي السياسات يرى األمور 

بوضوح ويقول ما ينبغي قوله.

لكن هل هو كذلك حقا؟ في الواقع، 
لم يكن أس��لوب تيلرس��ون احلازم 
والصريح في ظاهره ملحوظاً بنحو 
كبير في محطته التالية: بكني. بل 
على العكس، أظهر تيلرسون قدرًا 
كبي��رًا م��ن الصبر م��ع الصينيني، 
للتع��اون  اس��تعداده  إل��ى  وأمل��ح 
معه��م بش��أن كوريا الش��مالية، 
حتى لو تطلب ذلك تنحية القضايا 
اخلالفية جانبا. ومن��ى إلى علمي أن 
تيلرس��ون رمب��ا أذعن ملطل��ب طاملا 
نادت به الصني وهو وضع مثل هذا 
التعاون في إط��ار القوى العظمى. 
وم��ن املؤك��د أن الصيني��ني كانوا 

مسرورين بالزيارة.
وقد أش��اد كثيرون بزيارة تيلرسون 
إل��ى الصني الت��ي كان��ت ودية في 
وذل��ك  قصره��ا،  برغ��م  ظاهره��ا 
ملس��اهمتها ف��ي حتقي��ق انتق��ال 
س��لس في العالقة الثنائية. لكن 
مات��زال إدارة ترام��ب مقص��رة في 
معاجل��ة قضية كوريا الش��مالية. 
فف��ي ظل غياب خيار جيد ومتميز، 
يج��ب أن تش��رع اإلدارة ف��ي اتب��اع 
سياس��ات ع��دة ف��ي وق��ت واحد، 
عل��ى أن تتكامل هذه السياس��ات 

ف��ي أجزاء الس��تراتيجية ش��املة 
وعامة، وليس مج��رد عناصر أولية 

غير تامة.
أحد العناصر املهمة التي ينبغي أن 
تتضمنها مثل هذه االستراتيجية 
العس��كري مع  التحال��ف  تعزي��ز 
الياب��ان وكوري��ا اجلنوبي��ة، على أن 
يشمل هذا تسليم أنظمة متقدمة 
مضادة للصواريخ البالستية. ومن 
تل��ك العناصر املهم��ة أيضا تبني 
موقف أكثر صراحة ومباش��رة مع 
الص��ني، بإقناع قادتها بأن مثل هذا 
التعاون العس��كري يشكل ضرورة 
أساسية لضمان عالقات قوية بني 

الواليات املتحدة والصني.
في واقع األمر، تتخذ الصني بالفعل 
حاليا خطوات إلرهاب كوريا اجلنوبية 
بس��بب ق��رار األخيرة نش��ر نظام 
اميركي مضاد للصواريخ حلمايتها 
من كوريا الشمالية. وتهدد الصني 
�� التي ترى في هذا النظام تهديدا 
ألمنها �� بوضع العالقات الثنائية 
مع اميركا رهينة ملثل هذه اخلطوة، 
باتخ��اذ إجراءات تش��مل تخفيض 

العالقات التجارية.
لكن الصينيني دأبوا على مثل هذه 

التح��ركات، وعلى الواليات املتحدة 
أن تدفعه��م لكس��ر ه��ذه العادة 
بتوضي��ح أن مث��ل ه��ذا الس��لوك 
القائم على االستقواء من شأنه أن 
يقوض العالقة بني الصني والواليات 
املتح��دة. في الوق��ت ذاته، يجب أن 
تنخرط الواليات املتحدة في نقاش 
صريح مع الص��ني حول رؤية أطول 
مدى مل��ا قد تعني��ه إع��ادة توحيد 
ش��طري ش��به اجلزي��رة الكوري��ة 
)اميركا  الدولت��ني  لكلت��ا  احملتملة 
والص��ني(، وش��كل عالقاتهما مع 

جمهورية كوريا.
ال أنك��ر أن تيلرس��ون مصيب فيما 
أعلن��ه م��ن أن القوة العس��كرية 
خيار ينبغي أن يظل مطروحا على 
للواليات  ينبغ��ي  لك��ن  الطاول��ة. 
الب��اب  تُبق��ى  أن  أيض��ا  املتح��دة 
الدبلوماسية  للمحادثات  مفتوحا 
مع كوريا الش��مالية، حتى تتفادى 
على وجه اخلصوص حتول الرأي العام 
ف��ي كوري��ا اجلنوبية ض��د اميركا، 
كما حدث من قب��ل عندما لم تُبد 
إدارة ج��ورج دبليو بوش، إبان فترتها 

األولى، أي اهتمام بالتفاوض.
لكن ينبغ��ي ألي محادث��ات قادمة 

أن تُبن��ى عل��ى ما متت مناقش��ته 
واالتفاق عليه سابقا. فقد تنصلت 
كوريا الش��مالية بنح��و أحادي من 
كل التزاماته��ا ال��واردة باتفاقيات 
التف��اوض  أط��راف  م��ع  مبرم��ة 
اخلمس��ة. ذلك أن تنحية كل ما مت 
االتفاق عليه جانبا وبدء املفاوضات 
مع كوريا الش��مالية من الِصفر �� 
وهو اجت��اه يؤيده املس��ؤولون داخل 
احلكوم��ة الصيني��ة وك��ذا بعض 
املراقبني ف��ي الوالي��ات املتحدة �� 
م��ن ش��أنه أن يق��وض مصداقية 

االتصاالت الدبلوماسية.
هناك خيار ينبغي أن يظل مطروحا 
على الطاولة، ويتلخص في االتفاق 
س��ريعا مع كوريا الش��مالية على 
جتميد جتاربها النووية والصاروخية، 
وليك��ن املقاب��ل تعلي��ق املن��اورات 
العسكرية السنوية املشتركة بني 
اجلنوبية.  املتح��دة وكوريا  الواليات 
ويش��ير مؤيدو هذا االجت��اه إلى أنه 
ق��د يس��اعد ال��دول ذات املصلحة 
على كس��ب الوق��ت للتوصل إلى 
حل أكثر استدامة. لكن هل يكفي 
هذا حقا لعرقل��ة االندفاع الكوري 
الش��مالي نح��و اقتناء األس��لحة 

إن  للتس��ليم؟  القابل��ة  النووي��ة 
معرفة إجابة هذا التس��اؤل ضرب 
م��ن املس��تحيل ف��ي ظ��ل نقص 
املعلومات املتاحة بش��أن البرنامج 

النووي لكوريا الشمالية.
لكن م��ا نعرف��ه ه��و أن أي تعليق 
الواليات  املش��تركة بني  للمناورات 
املتحدة وكوريا اجلنوبية قد يقوض 
ه��ذا التحال��ف املهم عل��ى الفور. 
فم��ا اجل��دوى من حتالف عس��كري 
املتك��رر،  التواص��ل  إل��ى  يفتق��ر 
واالستعدادات  املستمر،  والتكامل 

التي تواكب العصر؟
أعل��ن  عندم��ا  تيلرس��ون  أص��اب 
نب��ذ فك��رة اإلبق��اء عل��ى الصب��ر 
ملت��زم  بل��د  جت��اه  االس��تراتيجي 
بتطوي��ر أس��لحة نووية ووس��ائل 
نش��رها. لك��ن هذا اإلع��الن مجرد 
خطوة أولى، إذ يتحتم عليه وعلى 
زمالئه في إدارة ترامب أن يستبدلوا 
بتلك السياس��ة خط��ة محكمة 
وش��املة. كم��ا يج��ب عليهم أن 
اجلدي��دة  سياس��تهم  يوضح��وا 
بجملت��ني  ولي��س  باس��تفاضة 

مقتضبتني.

رحلة تيلرسون إلى آسيا
PROJECT
SYNDICATE

ميزانية ترامب

زيارة االمني العام ل��المم املتحدة الى العراق بني احد املكونات 
الذي سلمه ورقة التسوية بال تعليق منه وبني دعوة انفصال 
يقوله��ا رئيس االقليم وب��ال تعليق منه وب��ني زيارات فرضت 
عليه ال يوجبها البروتوكول االممي وبني تطابق تام وتوافق في 

الرؤية بني االمني العام ورئيس الوزراء في جميع املسائل .
ه��ذا ما ميك��ن قوله عم��ا جرى في زي��ارة االم��ني العام لالمم 
املتحدة الس��يد انطوني��و كوتيرس للعراق وال��ذي أكد على 
احلال��ة العراقية باكمله��ا وكأنه يؤكد على س��يادة العراق 
واستقالله ووحدته ومسؤوليته املتمثلة برئيس الوزراء حتى 
ف��ي خطابه الذي القاه في مؤمتر القمة في االردن فلقد كان 
منحازًا ال��ى العراق عقال وقلباً وروحاً ونفس��اً وهذا ما ميكن 

استنتاجه من خطبته في القمة.
 وم��ن اقواله في زيارته للعراق ومن توافقه واتفاقه مع رئيس 
الوزراء وهذا التغييب االممي للعراق يالحظ عليه انه اكد على 
مس��ؤولية جميع الدول في مساعدة العراق وذهب الى ابعد 
من ذلك بع��د زيارته خمليمات الالجئني عندم��ا قال ان العالم 
مقص��ر جتاه العراق وجتاه النازحني وهذا التأييد من املس��ؤول 
االممي واملوظف االول في العالم واعلى مس��ؤول في منظمة 
االمم املتحدة الراعية للقانون الدولي قد رافقه اتصال هاتفي 
من الرئيس االميركي ترامب الى رئيس الوزراء العراقي مؤكًدا 
مج��دداً تأييده للع��راق ولرئيس وزراء الع��راق على الرغم من 
عدم مضي مدة اس��بوع على زيارة العب��ادي الميركا ولقائه 
بالرئي��س االميركي ولك��ن البعض ح��اول التقليل من هذه 
الزيارة واالنقاص من ه��ذا التأييد بعدة امور اولها بلوغ حرب 
التس��ويات الى مستوى االمني العام في االمم املتحدة عندما 

مت تسليم االمني العام ورقة تسوية املكون السني.
 وميكن تفسير هذا االجراء بأن التسوية انتقلت من الصعيد 
الوطني الى الصعيد الدولي واصبحت مسألة دولية وليست 
مس��ألة عراقية وداخلية كما اراد ذلك رجال التس��وية وكم 
كان االم��ني العام لالمم املتحدة صائب��اً عندما لم يجب على 
ورقة التسوية املقدمة اليه وان تكلم عن املصاحلة اجملتمعية 
وهذا مش��روع اعتمده رئيس الوزراء واالم��ر الثاني الذي كان 
ثقي��ال على زي��ارة االمني الع��ام لالمم املتحدة ه��و تصريحات 
رئي��س االقليم عن االس��تقالل واالنفصال عند وصول االمني 
العام الى اربيل وحس��ناً فعل االمني العام عندما لم يلتفت 
ال��ى هذه التصريحات والدعوات ول��م يعرها أية اهمية فهو 
منش��غل بقضايا  النازح��ني وكيفية مس��اعدتهم وجتاهل 
االمني العام للتس��وية واالنفصال مس��ألة يحكمها ميثاق 
االمم املتح��دة واحكام القانون الدول��ي وقرارات مجلس االمن 
الدول��ي طبق��اً للفصل الس��ابع بوصفها مس��ألة داخلية 
تخت��ص به��ا احلكوم��ة العراقية واالم��ر الثالث ال��ذي كان 
ثقيالعل��ى االمني العام لالمم املتح��دة هو االبتعاد عن احكام 
البروتوكول الدولي ذلك البروتوكول الذي يحدد عالقة االمني 
الع��ام باملس��ؤول التنفي��ذي في أي��ة دولة وطبق��اً ملا حدده 
دستور تلك الدولة واملادة )78( من الدستور العراقي صريحة 
بكون رئيس الوزراء املسؤول التنفيذي املباشر عن السياسة 
العام��ة للدولة والدولة تش��مل احلكومة وتش��مل البرملان 
وتش��مل جميع الدوائر والوزارات والهيئات والشعب واالرض 
أي انها زيارة أي زيارة االمني العام لرئيس الوزراء الدكتور حيدر 
العبادي وليس أي مسؤول آخر كما حصل عندما لم تقتصر 
على رئي��س الوزراء العراقي وامنا ش��ملت مس��ؤولني آخرين 
كان من املطلوب ان ال يتولى االمني العام وزيارته ش��مولهما 
ولك��ن االحراج كان وراء زيارة االمني العام لهذين املس��ؤولني 
العتب��ارات معنوية اخالقية وليس��ت اعتب��ارات بروتوكولية 
قانونية  ال سيما وان زيارته وموضوعها يتعلق برئيس الوزراء 

فقط.
 وختام��اً أل��ف حتية لالم��ني العام لالمم املتح��دة الذي جتاهل 
التس��وية ودعوات االنفصال ووجه عينه وهمه الى النازحني 

ودعم رئيس الوزراء في مسؤولياته .

طارق حرب

التسوية واألمين 
العام لألمم المتحدة 



ثقافة10

محمود عبد الغني*
عاد العالَ��ُم القصصّي والروائي للكاتب 
األميركي ويليام فولكن��ر )1962-1897( 
ليقف حت��ت دائرة الضوء م��ن جديد مع 
نش��ر »البلياد« الفرنس��ية، املتخّصصة 
في نش��ر األعمال الكالسيكية الُكبرى، 
جملل��د ضخ��م يُض��مُّ قص��ص صاح��ب 
»الصخ��ب والعن��ف« ف��ي حج��م بلغ 
1814 صفح��ة. بدأت تتناس��ل أس��ئلة 
كثيرة، منه��ا القدمية ومنه��ا ما تُطرح 
ه��ا أن عال��م فولكن��ر ال  ألّول م��رة، أهمُّ
ينحصر في روايات��ه »البعوض« )1927(، 
»الصخب والعنف« )1929(، »بينما أرقد 
ف��ي حضرة امل��وت« )1930(، »أبش��الوم، 
أبشالوم« )1936(... لكن هذه الروايات ال 
بد أن حتضر في ذهن القارئ وهو يقرأ هذا 
اجملّل��د القصصي الضخ��م. لهذا نصح 
الصحاف��ي والكاتب الفرنس��ي »ماثيو 
ليندون« ُقّراء رواية »أبش��لوم، أبش��لوم« 
اس��تحضار ش��خصية »كانت��ان« التي 

حتضر بطريقتها في القصص.
غالب��اً م��ا يت��مُّ ط��رح تس��اؤالت حائرة 
الكالس��يكية  األعم��ال  بخص��وص 
الكب��رى، في مقدمة تلك األس��ئلة: بأي 
عمل يُستحس��ن أن نبدأ حني نريد قراءة 
كاتب م��ا من حج��م فولكن��ر أو بلزاك 
أو بروس��ت مثالً؟ س��نأخذ مث��االً الناقد 
والروائي البلجيكي »فيلس��يان مارسو« 
)1913 - 2002( ال��ذي رس��م لُقّراء بلزاك 
خّط��اً عليه��م اتباعهم م��ن أجل فهم 
صحيح لعالم بلزاك الروائي: »بالنسبة 
للذي��ن لم يقرأوا حرفاً واح��داً لبلزاك، ال 
مج��ال لهم للت��ردُّد: يجب الب��دء برواية 
»األب غوري��و«، ثم يتاب��ع بقراءة »األوهام 
املفق��ودة« ثم »إش��راقات«. والذين قرأوا 
بلزاك بطريقة أخ��رى ال ينتابهم القلق. 
مع بلزاك، نستمتع دائماً. لكن مع »األب 
غوريو« نستمتع بس��رعة« )من مقدمة 

رواية »األب غوريو«(.

من أين نبدأ قراءة الُكّتاب الكبار؟
 ملاذا نصح »فيسليان مارسو« ُقّراء بلزاك 
بالشروع برواية »األب غوريو«، في حني أن 
»أوجيني غراندي« و«جلد احلزن« هما أولى 
رواياته؟ وملاذا نصح »ماثيو ليندون« قراء 
فولكنر بالب��دء بقصصه القصيرة قبل 
االنتقال إل��ى رواياته األخرى ذات الصيت 
الشائع؟ اجلواب الس��ريع هو كون »األب 
غوري��و«، في حال��ة بل��زاك، بوتقة تضمُّ 
كّل عامل��ه وش��خصياته، وموضوعات��ه، 
ومشاعره، وتطّوره، ومس��عاه. أما رواية 
»أوجين��ي غران��دي«، التي ع��ادة ما يبدأ 
به��ا الُقّراء مس��يرة تعرُّفهم إلى بلزاك، 
فه��ي رواية مغلق��ة، مخنوق��ة، وبذلك 
فه��ي معدومة العالقة مع باقي رواياته. 
وبذل��ك يُنصح بعدم الش��روع بها. وفي 
حالة فولكنر، يتس��اءل »ليندون« حائراً: 
»ب��أي عمل نش��رع ف��ي ق��راءة فولكنر؟ 
ه��ل بالقص��ص القصي��رة الت��ي ترُفُد 
الروايات أم بالروايات التي ترُفُد القصص 

القصيرة؟«.
 لإلجابة على هذا الس��ؤال الكبير يعود 
»لين��دون« إل��ى املقدم��ة الت��ي كتبها 
الكاتب والصحافي الفرنسي »فرانسوا 

بيتافي« )1955 - ...( في مقدمته لطبعة 
»البلي��اد«، مستش��هداً بجم��ل كتبها 
فولكن��ر ل�«جان س��تاين« س��نة 1956: 
»أنا شاعر فاش��ل، رُّبا الروائي يرُغب في 
الب��دء بكتابة الش��عر، فيكتش��ف أنه 
ال يس��تطيع ذل��ك، فيلجأ إل��ى القصة 
القصيرة التي هي الشكل األدبي األكثر 
تطلُّباً، بعد الش��عر. وبعد أن يفشل مرة 

أخرى ينتقل إلى الرواية«.

املال هاجس قصصي
 يضي��ف »لين��دون« أن��ه ينبغ��ي ع��دم 
تصديق ما يقول��ه فولكنر، حتى عندما 
يقول إن��ه كتب القصص بغ��رض املال. 
فالقصص كانت بالنس��بة إليه مصدراً 
مالي��اً مهّماً أكث��ر من الرواي��ة. إضافة 
إل��ى أنه��ا ال تتعبه كثي��راً مثلم��ا كان 
يتعب عندما يكتب الس��يناريو لسينما 

هوليوود. 
مس��ار  بيتاف��ي«  »فرانس��وا  قّس��م   
فولكنر إلى مرحلتني: 1929-1931، ومن 
منتص��ف الثالثينيات إلى س��نة 1942. 
وبعد جائزة نوبل التي نالها سنة 1950، 
والتي كانت مصدراً مالياً كبيراً، لم يعد 
فولكنر »يكتب شيئاً تقريباً«. »إن جريان 
الدم بني القصص والروايات ال يقف عند 
الش��خصيات، يضيف فرانسوا بيتافي، 
فالقص��ص تس��اهم عن��د فولكنر في 
خل��ق عال��م تخييل��ي واحد، ص��ادر عن 
منج��م الذهب نفس��ه«. ولذلك، فقبل 
أو بع��د الروايات، ليس مهّم��اً، يجب في 
كل احلاالت قراءة القصص، ألنها مصدر 
س��عادة، ألن ه��ذه اخملت��ارات القصصية 
طبع��ة  تؤّك��د  رائع��اً،  نّص��اً  تش��ّكل 

»البلياد«. 
 الوج��ه اآلخ��ر م��ن ه��ذه الوح��دة بني 
الس��رد القصص��ي والس��رد الروائي، أو 
وح��دة »جريان الدم عبر نف��س العروق«، 

مصدره��ا كون جل روايات فولكنر كانت 
في األصل قصصاً، كما جاء في مقدمة 
ترجم��ة »موريس إدغار كوان��درو« لرواية 
»الصخ��ب والعنف« س��نة 1937: »قال 
لي ذات يوم ويليام فولكنر إن هذا الرواية 
كانت في األصل قصة قصيرة«. وعنوان 
الرواي��ة مقتب��س من اجلملة الش��هيرة 
ل�«ماكبث« حني عّرف احلياة قائالً: »إنها 
حكاي��ة، يحكيها ش��خص بليد، مليئة 
بالصخب والعنف الذي ال يعني شيئاً«.

ملاذا ليست قصصاً كاملة؟
 مل��اذا يحم��ل مجل��د »البلي��اد« اس��م 
»قصص« وليس »القص��ص الكاملة«؟ 
يتس��اءل »لين��دون«، خصوص��اً أن املنت 
يصعب حتديده بدّقة. يحمل اجلزء الكبير 
من اجملّلد اس��م »مخت��ارات قصصية«، 
مقّس��م إلى س��تة فص��ول: »القرية«، 
املتوحش��ة«، »األرض  »الغابة  »املدينة«، 
الوهمي��ة«، »ب��ني عامل��ني« و«م��ا وراء«. 
بالنس��بة للقارئ الفرنسي األمر يتعّلق 
ب��� 42 قصة م��ن ب��ني 44 مترجمة قبالً 
ضم��ن مختارات »ثالث عش��رة حكاية«، 
»الدكت��ور مارتين��و« و«حكاي��ات أخرى« 
و«قصص مختلف��ة«. غير أن اجملموعتني 
األوليني نُشرتا على التوالي في الواليات 
املتحدة األميركية سنتي 1931 و1934، 
ونش��رهما فولكن��ر بالفرنس��ية ح��ني 
أُتيحت له الفرصة بالتوازي مع نش��رها 
في أميركا سنة 1950، وقد رّتبها حسب 
رغبت��ه، كما كتب إل��ى الناقد »مالكوم 
جملموع��ة  بالنس��بة  »حت��ى  كاول��ي«: 
قصصي��ة، ف��إن الش��كل والتماس��ك 
ليس��ا أقل أهمية بالنسبة للرواية: إنها 
وحدة ُحّرة ومستقّلة، تهدف إلى نغمية 
موّحدة وإلى متاس��ك ِطباق��ي، ميتدُّ نحو 

نهاية واحدة، خامتة واحدة«.
»حكاي��ات  اجملموع��ة  تتطاب��ق  ال   

مختلف��ة«، التي تعود إلى س��نة 1967، 
م��ع أي مجموعة أميركي��ة. فهي فقط 
تقترح نصوصاً من الطبعة األصلية من 
»مختارات قصصي��ة«، التي لم تضّمها 
»ث��الث عش��رة حكاي��ة«، وال »الدكت��ور 
مارتين��و«. إذن، فطبع��ة »البلي��اد« ه��ي 
الطبعة الفرنس��ية األولى التي تتطابق 
م��ع م��ا كان يرغب في��ه فولكن��ر. وقد 
»ليبراس��يون«  جري��دة  عل��ى  توّج��ب 
الفرنسية اإلشارة إلى أن كل الترجمات 

هي مراجعة من طرف فراسوا بيفاتي.
 وألن الفرنس��يني اهتم��وا بطبعته��م 
الفرنس��ية لهذه األعمال فقد مّحصوا 
في مس��ألة التغيرات التي تلحق بأعداد 
القصص. يتساءل ماثيو ليندون عن عدد 
القص��ص: كيف تقلص ع��دد القصص 
م��ن 44 إلى 42 قص��ة؟ ليجيب أنه بعد 
ظهوره��ا املتعاق��ب ف��ي »ثالث عش��رة 
قص��ة« و«الدكت��ور مارتين��و«، أصبحت 
قصة »الكلب« جزءاً من »ضيعة صغيرة« 
)1940(، وقصة »دخان« جزءاً من »مناورة 
فولكن��ر  إن  بحي��ث   ،)1949( الف��ارس« 
اس��تثناها م��ن »مخت��ارات قصصية«. 
وانطالقاً من ذلك سنفهم أيضاً ملاذا أي 
مجموع��ة قصصية، فرنس��ية كانت أو 

أميركية، لم تصبح مجموعة كاملة.

ردُّ الّدين
ظّل الفرنس��يون ي��رّدون الدي��ن لويليام 
فولكن��ر وجيمس جوي��س. فهل ننتظر 
األدبي��ة  الطبع��ة  بواس��طة  منه��م، 
الكالس��يكية »البلي��اد«، نش��ر أعم��ال 
جويس؟ فأحد ُكّتابه��م هو القائل:«إننا 
جميع��اً متأث��رون بجويس رغ��م أننا لم 
نقرأه«. أي أنه من نوع الُكّتاب الذين تتم 

وراثتهم من دون إرادة.
قال الصحاف��ي والكاتب بيار أس��ولني: 
»فولكنر، س��يد، في فرنس��ا على األقل. 

فلطاملا سمعنا من أفواه كتابنا احتفاء، 
أو اعتراف��اً بالّدين ف��ي حبر أقالمهم. وال 
نقّلل من ش��أنهم إن اعتبرناه كاتباً من 

أجل كّل الُكّتاب«.
للفرنس��يني اعتقاد راس��خ بأن فولكنر 
جعل من مكانه )حيزه اجلغرافي( مكاناً 
عاملي��اً. وهم يق��ّدرون ه��ذه القيمة في 
أدبهم. ألم يقل شاعرهم بودلير »باريس 
مدينة صغيرة وهذا سرُّ اّتساعها«؟ إنها 
عقيدة راسخة. إن »فولكنر هو بلزاك في 
القرية«: كل ش��يء حلم، أرض، كل شيء 

ملموس وماّدي، وفي نفس اآلن روحي.
 وهن��اك م��ن الُكت��اب م��ن ن��دم عل��ى 
اكتش��اف فولكن��ر متأّخ��راً. ف�«باتريك 
بوّسون« يقول إنه اكتشفه في سن ال� 
45 ولم يكن من الس��هل التأثُّر به وإرادة 
اخل��روج من أس��ر تأثيره. وه��ذا االعتراف 
يذكرنا بالكاتب األميركي ويليام ستيرون 
)1925-2006( الذي قال إنه كتب »السير 
في اللي��ل« للتخفف من ثقل العبقرية 
الفولكنرية التي تأّثر بها. وراوية »السير 
ف��ي الليل« حتكي عن عقليتني في حالة 
حرب: األولى لرجل مدني، وآخر عسكري 

في البحرية األميركية.
 تعّل��م الطاه��ر بنجل��ون م��ن فولكنر 
الش��يء الكثي��ر. يقع ف��ي مقدمة هذا 
التأثر تلك الطاقة الت��ي تبرز من أعمال 
فولكنر. طاقة العمل التي بُذلت، ورغم 
ذلك يظلُّ الكاتب غير مقتنع بنتائجها. 
فيس��تمر في بذل مزيد من الطاقة دون 
توق��ف. م��ن هن��ا يول��د األدب العظيم. 
ويعت��رف بنجل��ون ب��أن تل��ك الطاق��ة 
الالنهائية بذلها جويس أيضاً في كتابة 
»أوليس«. ه��ذا إذا أراد الكاتب أن يفّكك 

احلقيقة واأللم اإلنسانيني.

*نقال عن موقع ضفة ثالثة

يح��اول  الش��اعر دائما أن يط��أ الفك��رة، ليجردها من 
هيمنته��ا، وأْن يُعيد تش��كيلها ومتثيله��ا لتكون روحا 

عارية في القصيدة، أو صوتا له حنجرته الصائتة.
ه��ذه اللعب��ة أو الورط��ة  هي احلّي��ز الذي يندف��ع اليه 
الشاعر بس��رعة، حيث ال حدود الندفاعه أو لتورطه، أو 
حتى لرهاناته...وكتاب اخملتارات الشعرية للشاعر عدنان 
محس��ن) أكثر من صوت حلنجرة واحدة( الصادر  عن دار 
اجلمل يأتي في س��ياق هذا التمّثل، وكأن القصيدة  هي 

اإلغراء الساحر الذي يدفعه الى تلك اللعبة..
يكتب عدنان محس��ن القصيدة القصيرة، املوجزة، ذات 
الكليشة التي تش��به اليافطة أحيانا، لكنها باملقابل 
ه��ي قصيدة مزاجه الفائر، إذ تكش��ف عن هواجس��ه، 
التقاطات��ه، حلظات��ه اخلبيئة ف��ي الالوعي، تل��ك التي 
تنف��ر، تصخب، إذ يجاهر الش��اعر به��ا، والتي ال تصلح 
أْن تك��ون فضاًء لقصي��دة طويلة، فهو- كم��ا يبدو- ال 
يطي��ق التأمل في هذا الصخب، مثلما ملله من  اللغة 
وقاموس��ها، إذ ال يج��د في كتابة تل��ك القصيدة، أفقا 
آمنا لتركيبها عبر اس��تعارات ومجازات، بقدر ما  يجده 
في لعبة االيجاز، واملباش��رة- أحيانا- حيث رهافة احلنو 

والتعبير عن حمولتها الرمزية، أو التصويرية..
قصائ��د عدنان محس��ن ليس��ت قصائد رؤي��ا باملعنى 
الش��ائع، بق��در ماه��ي محاول��ة لكتابة مدون��ات في 
كش��كوله الش��عري، إذ تتبدى فيها ذائقته، وشغفه، 
وش��راهة مزاج��ه، والوعيه الذي يس��تعير م��ن ذاكرته 
القدمي��ة ش��فرات متوهج��ة، ح��ّد أّن تل��ك القصائد/ 
اخملت��ارات تبدو وكأنها نزوع لكتابة ما يش��به االعتراف، 
والتطهي��ر، فهو يعي��ش قلقه��ا، رهابه��ا، تعويضها، 
توترها، يس��تكنه م��ن خاللها عاملا يُبه��ره، لكنه يظل 
بعي��دا عن��ه، ال يجد أس��بابا- حتى- لتفس��ير االنحياز 
الى عالماته الش��عرية التي تُبهرنا أيضا، لكن بطريقة 
أخ��رى، ألننا نقرأه��ا ُمترجمة، ومقروءة بأمزجة ش��تى، 
لكنها باملقابل تكش��ف عن ُعري��ه الروحي، حيث لعبة 

االستعادة، والبحث عن االشباع الرمزي..
يُشاع 

أّن رامبو
في أيامه األخيرة

أمام أخته اجلالسة قرب سريره
وهي حتصي ما تبّقى له من الوقت

كان يردد عبارة ) اهلل كرمي(
تعلمها حيث أعلن عن موته في العراء

ورغم ما بيني وبني اهلل
أريُد أن أصّدق هذه اإلشاعة

كّلما ما فاح بروحي عطر إشراقاته
وكّلما مّر فصٌل من فصول جحيمه

فهذه أدلة دامغة
على كرم اهلل.

قصائ��د اجملموع��ة تعم��د عب��ر طريق��ة كتابته��ا الى 
التعبي��ر ع��ن مراث��ي الش��اعر الش��خصية للعال��م، 
ولنفس��ه، إذ تتلب��س القصائد روحه الفائ��رة، ونظرته 
العاجزة، وحكمته التي يظن أّن أوالده س��يرثونها، ألنها 
صندوقه العائل��ي الوحيد. هذا النمط من الكتابة غير 
َمعّنٍي بصناعة األف��كار، بقدر انحيازه الى متثل حلظاته 
الفاجع��ة، تلك التي يس��عى الش��اعر فيه��ا للتطّهر 
والتذّك��ر، والى تلّب��س روح احلكيم الذي ميارس االفصاح 

عن وصاياه..
لم أرث من أبي

سوى حب اآلخرين
وأوجاع الظهر

ولن يرث أوالدي مّني
سوى الكالم الذي ال أُحسن سواه.

قصائ��د االيجاز التي يكتبها عدنان محس��ن ليس��ت 
بريئ��ة متام��ا، فهي تنفت��ح على جت��ارب متنوعة، وعلى 
تقانات ش��عرية، وعلى جتارب وخبرات ال حدود لها، فهو 
يجعل م��ن هذه اخلب��رات مجال��ه اللس��اني والتأملي 
لتأطي��ر نظرته للوج��ود، وإلعطاء النثر ش��حنات حُتّفز 
القراءة، وتسبغ عليها كثيرا من احلسية والرومانسية، 
تل��ك الت��ي يس��تحضرها  وكأنه��ا يُعلن ع��ن حضوره 

الشخصي عبرها...

عدنان محسن يكتب 
قصيدة مزاجه

كتابةعلي حسن الفواز

 
بغداد - الصباح الجديد:

صدرت عن دار »مخطوطات« في هولندا 
نصي��ف  للش��اعر  اجلدي��دة  اجملموع��ة 
ت 141  الناصري »مي��راث املُرْتابني« وضمَّ
قصي��دة تُعالج قضايا كثي��رة في حياة 
الش��اعر ويتداخل فيه��ا الواقع املُعاش 
باألس��طوري. التاريخ بالواقعة اليومية 
في احلي��اة املعاص��رة عبر س��رد ال يكّل 
َعن التحّس��ر على املاضي وعلى الراهن. 
للمدين��ة ف��ي اجملموع��ة واحلي��اة فيها 
ة كبيرة ِم��ن القصائد،  حصَّ
للبيت  كم��ا 
ن  و لش��ؤ ا و
ئلي��ة  لعا ا
»احلُب  واحلُّب 
فع��ل ثقافة« 
يق��ول  كم��ا 
ة  الشاعر. حصَّ
كبيرة أيضاً ِمن 

القصائد.
ف��ي  »وََضْعن��ا 
املري��ض  أرْج��ل 
األْجراس واجلالجل 

َقْبل مرضه،
وفي الَي��وم التالي 
جْثمان��ه  َحَم��ل 
املَدين��ة،  ُش��بَّان 

لكنَّهم لَم يَْعَثروا
املتأّوهة.  روحه  على 

س الدفء ِمن َشَجرة انْزال طائر يََتلمَّ
وَسلْبه َحقل الَقمح ِمن دون تَْفويض ِمن 

اهلل، يْحرمنا ِمن 
امكانية َعقد َصفقة نْسَتعيد بوجبها 

امليت احلَزين. باْستْثناء
َغرق��ى طوف��ان ن��وح، لَ��م يَْقت��ِف األثر 

الَصحيح للَغرق إاِلَّ الذين
أوذوا وكانَت َحياتهم َمْصدر الهام لَنا«.

يبدو فزع الش��اعر ِمن املرض وِمن نهاية 
املصي��ر واضحاً في قصائد كثيرة، وعلى 
الرغ��م ِم��ن ه��ذا الف��زع ال��ذي يتلبَّس 

نصيف الناصري، فانَّه يقول:
 » »فنَّ امل��وت أَكث��ر ثقافة ِمن ف��نِّ احلُبِّ
ويُعبِّ��ر َعن األَمل في »امل��وت َمع الغير«. 
حي��اة الش��اعر التي أَمضاه��ا في عزلة 
��ة عن اجلميع طوال س��نوات اقامته  تامَّ
ف��ي الس��ويد. 20 َس��نة، تب��دو لق��ارئ 
مجموعت��ه هذه. انَّه��ا انتظار »النضاج 
الش��واء«. املوضوعات األثيرة في الشعر 
التي عبَّر عنها في مجموعات س��ابقة. 
املوت. الزمن. احلرب. احلُّب. السأم. الغرق 
كفع��ل تطهي��ر. تع��ود ِمن جدي��د عبر 
اش��ارات مغايرة وس��رد ح��اّر وفي بَعض 
ر  القصائ��د يتداخ��ل املوت باحلُ��ّب« تََعذَّ
 ، عل��يَّ أن أدْرك النظ��ام الكّل��ي للُح��بِّ

وباعتباري ِمن األْفراد
الذي��ن ال مُييَّزون بَْينه وَبنَْي املَوت. عْش��تُ 

احلضور الدائم للَغياب«. 
وج��اءت اجملموعة ب��� ) 183 صفحة من 
القطع املتوس��ط ، وبغالف من تصميم 

) ناصر مؤنس ( .

)ميراث الُمْرتابين( جديد 
الشاعر نصيف الناصري

مؤسس��ة املورد الثقافي في بيروت، أوجد 
فكرتها الش��اعر حسام الس��راي منسق 
مجموعة السياس��ات الثقافية، في حني 
كان تنفي��ذ الغرافيتي للرس��امني محمد 

خالد ومحمد وحيد. 
أم��ا الش��خصيات واألمكنة اخملت��ارة التي 
رس��مت فيه��ا ه��ي: املس��رحي قاس��م 
محم��د مقابل متث��ال الفانوس الس��حري 
ومبنى املس��رح الوطني، والشاعر سركون 
بولص عن��د مدخل ح��ّي الزعفرانية قرب 

اجلس��ر امل��ؤّدي إل��ى ح��ي بغ��داد اجلديدة، 
والق��اص محمود عبدالوه��اب على اجلدار 
احملي��ط بدخ��ل جامع��ة بغ��داد- اجلادرية، 
والفوتوغراف��ي ف��ؤاد ش��اكر عل��ى اجلدار 
الذي يسّور ملعب الشعب ببغداد، واخملرج 
الس��ينمائي عباس فاضل مقابل أكادميية 
الفنون اجلميلة- الوزيرية، واخملرج املسرحي 
عوني كرومي عند مدخل شارع فلسطني 
والفنان  املس��تنصرية(،  اجلامع��ة  )جه��ة 
التش��كيلي الرائ��د راف��ع الناص��ري قرب 
تقاطع معرض بغ��داد، بعد مبنى جمعية 
التشكيليني، واملهندس املعماري قحطان 
املدفعي عند مدخل حّي الدورة ش��ارع 60، 
والناقد س��هيل س��امي ن��ادر عند مدخل 
حّي الس��الم )الطوبجي(، والشاعر حسب 
الش��يح جعف��ر عن��د مدخل ح��ّي احلرّية 

)جهة ساحة عدن(. 
ف��ي الفعالية الثاني��ة، أي بتعليق لوحات 
وعليها س��ؤال للن��اس على ج��دران عدد 
م��ن األبنية العام��ة، مثل مستش��فيات 
حكومية وأهلي��ة وبعض الكليات، إضافة 
إل��ى مجمع��ات جتاري��ة ومطاع��م، طرح 
س��ؤال »هل تعرف ملن ه��ذه اللوحة؟« وهو 
م��دّون أس��فل كل عمل فن��ي مختار مع 
تعريف بصاحبه، ضمن مشروع مجموعة 
السياس��ات الثقافية الذي يش��تغل على 

التعري��ف بالرم��وز والنتاج��ات الثقافي��ة 
والفنية، هذا النش��اط ع��ّد تعريفاً بنتاج 
عدد من الفنانني العراقيني، بوضع نس��خ 
م��ن أعماله��م ف��ي ع��دد م��ن األمكن��ة 

العامة.
وكانت األعمال للفنان الراحل شاكر حسن 
آل س��عيد، ال��ذي وض��ع عمله ف��ي كلية 

الهندس��ة- قس��م الهندس��ة 
بغ��داد،  بجامع��ة  املعماري��ة 
وعمل للفن��ان فيصل لعيبي 
ف��ي مستش��فى الراهب��ات، 
وعم��ل ثال��ث للفن��ان ضياء 
الع��زاوي ف��ي كلي��ة اآلداب- 
قس��م اآلثار بجامعة بغداد 
)مجم��ع الب��اب املعظ��م(، 
وعم��ل لوس��ماء األغا في 
الس��لطاني  دار  مطع��م 
بش��ارع 62، وأيضاً لفاخر 
محمد في كلية اإلعالم- 
جامع��ة بغ��داد، وعم��ل 
نادية أوسي في  للفنانة 
مجم��ع الكوخ التجاري 
في املنصور عند مدخل 
وكان  األميرات،  ش��ارع 
العمل األخير للنحات 
الراحل إي��اد حامد في 

بغداد-الصباح الجديد:

أه��م ه��دف اش��تغلت علي��ه مجموع��ة 
السياس��ات الثقافية ببغداد، في مبادرتها 
»ه��ل تعرف؟«، ه��و اجلمه��ور وحتفيزه على 
التفاعل مع الرموز والعالمات الثقافية في 

اجملال العام.
إن إط��الق الفك��رة عل��ى مراح��ل، أوله��ا 
عبر الغرافيت��ي الثقاف��ي، وثانيها بتعليق 
لوحات في أماكن عامة، ما هو إال جتس��يد 
حلاجة الفعل الثقاف��ي للتوجه إلى الناس 
االعتياديني البعيدين عن األنشطة املتعارف 
عليها في القاع��ات والصالونات الثقافية 

املغلقة.
إن اجلمه��ور هنا ه��و كل إنس��ان يعبر في 
طريق��ه وتصادف��ه ه��ذه األعم��ال، س��واء 
الغرافيتي املرسوم على اجلدران، أو اللوحات 
املعلقة في املستشفيات والكليات واملتاجر 

الكبيرة في العاصمة.
ليك��ون الس��ؤال املط��روح في فض��اء عام 
مفت��وح، بنزل��ة محاولة إلعادة تش��كيل 
ذهني��ة الفرد الذي اعتاد على رؤية رموز غير 
ثقافية، له��ا الفتاتها ومنصاتها ووس��ائل 

التعريف والترويج لها.
فعالي��ة »هل تع��رف؟« نظم��ت بدعم من 

هل تعرف؟.. سـؤال لجمهـور بعيـد 
عن الصالونات الثقافية المغلقة

أعمال فولكنر الكاملة في »البلياد«: 

الروائي يبدأ شاعرًا فاشاًل
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*الفصل اخلامس / أم املعارك
كانت احل��رب ] حرب اخللي��ج [ ... مفيدة 

لنا. 
- صدام حسني، 1993 )1( 

كان غ��زو الكوي��ت في آب )أغس��طس( 
1990 م��ن قبل عراق صدام حس��ني قد 
فّع��ل نزاع��اً طوي��ل األمد م��ع الواليات 
املتحدة لم ينتِه إال في 2003. بالنس��بة 
لصدام ونظام البعث الذي سيطر عليه 
من��ذ 1979، س��يبرهن ه��ذا الغ��زو في 
نهاية األمر عل��ى كونه مميتاً. وقد ضمن 
على أن يعان��ي أغلب العراقي��ني، الذين 
كانوا ما يزالون يحتفظون في ذاكرتهم 
النهاي��ة حديثة العهد للحرب العراقية 
– اإليراني��ة، م��ن ضروب احلرمان بس��بب 
ح��رب طويلة أخرى أيضاً، حرب س��تؤدي 
إل��ى ح��رب أهلية مدِم��رة. وكما أش��ار 
صدام الحقاً: » أن تكون في س��ام ليس 

باألمر الهني. » )2( 
وباملث��ل، إن املنتصرين ف��ي حملة 1991 
إلخ��راج صدام من الكوي��ت لم يحققوا 
احل��رب،  دائم��اً.  سياس��ياً  اس��تقراراً 
العقوب��ات االقتصادي��ة الت��ي فرضتها 
األمم املتحدة الحقاً واإلجراءات القسرية، 
وضعْت الواليات املتحدة بصورة متزايدة 
ف��ي اجلان��ب اخلاط��ئ م��ن ال��رأي العام 
العربي. هذا بدوره نّش��ط حركة إرهابية 
عاملي��ة كانت تنم��و أصاً بحي��ث باتت 
اليوم تزعج كثيراً من بلدان العالم. لكن 
في 1990 و1991، كل ذلك كان يقبع في 

املستقبل اجملهول. 
يتناول ه��ذا الفصل حملات تتعلق بصدام 
وبوزرائ��ه الكب��ار بينم��ا كان��وا يتخذون 
ق��رارات عس��كرية ودبلوماس��ية قب��ل، 
وخ��ال، وبُعي��د )ح��رب اخللي��ج(. يقدم 
القس��م األول منوذج��اً م��ن النقاش��ات 
املتعلقة بغزو الكويت ونتيجته املباشرة. 
أما القس��م الثاني فيزودنا برؤية عن ردة 
فعل النظام إزاء حملة التحالف اجلوية 
الت��ي ب��دأْت ف��ي كان��ون الثان��ي )يناير( 
1991. وتزودن��ا احل��وارات ف��ي القس��م 
الثال��ث ب��ردود أفع��ال النظ��ام األولي��ة 
حيال الهج��وم البري لق��وات التحالف 
واجلهود الدبلوماسية احلثيثة التي تلته. 
في القس��م الراب��ع، يناق��ش العراقيون 
االنتفاضت��ني الش��يعية والكردية. وفي 
القس��م األخير، يناقش صدام وبطانته 

ما تعلموه من » أم املعارك ». 
إن الس��ياق التاريخي لألحداث التي أدْت 
إلى غزو الكويت سياق معقد حاله حال 
أي س��ياق تاريخي في الش��رق األوسط. 
إن بذور الغزو تس��بق ص��دام. إن عوامل 
من مثل » الغطرس��ة » املفهومة لدول 
اخلليج الغنية الصغيرة في عاقاتها مع 
العالم العربي األكبر، املظالم التاريخية 
اإلمبراطوري��ة  زم��ن  إل��ى  تع��ود  الت��ي 
العثماني��ة وتأس��يس بريطاني��ا للعراق 
والكويت، واحلساسية الدائمة من دولة 
صغيرة تفتقر إل��ى أي دفاعات طبيعية 
ذات معن��ى أو دفاعات من صنع البش��ر 
على حدود دولة مزوَّدة بوسائل عسكرية 
كان��ت )أي احلساس��ية( دوماً ج��زءاً من 
املعادلة. وفي النهاية، على أية حال، كان 
ص��دام يتصرف بنحو كبي��ر انطاقاً من 

يأسه االقتصادي والسياسي. 
في 1988، خ��رج العراق من حرب مدِمرة 
وعبثية استمرْت ثمانية أعوام ضد إيران 
بضائقة اقتصادية يائسة. وكان مديناً مبا 
يزيد عل��ى 80 بليون دوالر جليرانه العرب. 
بع��ض ه��ذه الدول، م��ن مث��ل اململكة 
العربية السعودية، عفْت عن أو جدولْت 
دين العراق؛ وآثرْت الكويت أن تستخدمها 
كقطعة صغيرة للمس��اومة لتس��وية 
قضايا عديدة عالقة ب��ني البلدين. كما 

أظه��رت األع��وام األخيرة م��ن ثمانينات 
القرن العش��رين زيادة في إنتاج البترول، 
بخاصة بني ال��دول اخلليجية، األمر الذي 
تس��بب في تدني أس��عار البترول، وزُعم 
أن ذل��ك كّل��ف الع��راق بلي��ون دوالر عن 
تخفي��ض دوالر واحد من س��عر البرميل 
الواح��د. كان ص��دام ينظ��ر إل��ى ه��ذه 
الوقائ��ع باعتبارها ش��كاً من أش��كال 
احل��رب االقتصادي��ة ضد الع��راق. وعلى 
خاف دول اخلليج، لم يكْن بوسع العراق 
زيادة إنتاجه النفطي ألن بنيته التحتية 
كانت في حالة بائس��ة. ولكي يزود هذه 
األس��باب املعاصرة كلها مبا وراء السرد، 
كان ص��دام يعتقد، مثلم��ا اعتقد حني 
اجتاح إيران، بأن احل��رب وأحقية املظالم 
التاريخية هي السبيل إلى توحيد القوة 
السياس��ية واالقتصادي��ة ف��ي العالم 
العرب��ي. ف��ي منظور ص��دام العاملي، إن 
حل��م العرب جميع��اً ال ميك��ن حتقيقه 
إال ح��ني يكون العم��ود الرئيس للخيمة 
مغروس��اً ف��ي بغ��داد ويحميه��ا قائ��د 
بطول��ي من ط��راز صاح الدي��ن، نبوخذ 

نصر، أو حمورابي. 
في هذا الس��ياق، أرس��ل صدام القوات 
العراقية إلى احلدود الشمالية والغربية 
للكوي��ت في أواخ��ر متوز )يولي��و( 1990. 
راق��ب العال��م بن��اء الق��وات العراقية 
بش��غف قوي وبدرجة معين��ة من عدم 
االرتياح. وكان الدبلوماس��يون يتحركون 
جيئ��ة وذهاباً من عاصم��ة إلى عاصمة 
لك��ي مينعوا ما كان يحس��به الكثيرون 
املنمق��ة  اللغ��ة  م��ن  الرغ��م  عل��ى   –
احلامي��ة أحياناً – حرب��اً احتمال حدوثها 
ضعي��ف.  )3( على الرغم م��ن ذلك، في 
2 آب )أغس��طس(، بعد أن أخفقْت مصر 
والعربية السعودية في محاولة اللحظة 
األخيرة بالتفاوض من أجل إيجاد تسوية 
م��ا، أمر صدام ق��وة )احل��رس اجلمهوري( 
املؤلفة من س��ت فرق عسكرية بتنفيذ 

غزو خاطف للكويت. )4( 
لدول��ة  الوطني��ة  الدفاع��ات  انه��ارْت   
الكوي��ت متناهي��ة الصغ��ر وحكوم��ة 
احلاك��م الش��يخ جابر األحم��د الصباح 

في بحر ساعات قائل. القوات العراقية 
س��يطرْت بس��رعة على مدينة الكويت 
وبناه��ا التحتية. بالنس��بة للعراق، كان 
الغزو حلظة عس��كرية حافل��ة بالنصر. 
بع��د مباراة عنيفة وطويل��ة ودموية مع 
إي��ران، االس��تياء الس��ريع واخلال��ي من 
الدماء تقريباً على الكويت حقن النظام 

العراقي بجرعة من الثقة بالنفس. 
كان��ت ردة فعل اجملتم��ع الدولي عاجلة. 
وبتحفي��ز م��ن الواليات املتح��دة، أصدر 
مجلس األمن الدولي )UNSC( ما أصبح 
سلس��لة طويل��ة م��ن الق��رارات تدين 
العراق وأفعاله، وحتذره من احتمال اتخاذ 
فعل دول��ي. ألهب الع��راق املوقف أكثر 
حني شرع يستخدم » ضيوفه » الغربيني 

كرهائن في محاولة س��يئة اإلدارة لكي 
يخي��ف التحالف الدولي الذي تش��كل 
ضده. وفي الوقت عينه، وجد العراق أنه 
لم يعْد قادراً على االعتماد على حلفائه 
القدامى في موس��كو لكي يوازنوا تأثير 

واشنطن في )مجلس األمن(. 
في أثناء خريف 1990، عززْت قوات صدام 
مواقعه��ا وش��رعْت تش��يد دفاعاته��ا 
على طول احلدود ب��ني الكويت والعربية 
السعودية. جّهز العراق متاريس )سدوداً 
ترابية( واس��عة النطاق وألغاماً بحرية، 
وهيأ البن��ى التحتية الكويتية للتدمير. 
ناهيك عن توفير وسائل دفاع عن احملافظة 
الت��ي قبضوا عليه��ا منذ عه��د قريب، 
نفذْت الق��وات العراقية نهب��اً منظماً، 
واسع النطاق لدولة الكويت وملمتلكات 
الكويتي��ني اخلاص��ة. في غض��ون ذلك، 
جعلت ق��وات التحال��ف الدولي املؤلف 
م��ن 33 دولة وتترأس��ه الواليات املتحدة 
تتدف��ق ب��راً وبحراً وج��واً إل��ى املنطقة. 
وبحلول نهاية العام، أصبح قوام القوات 
البري��ة التابع��ة للتحال��ف الدولي 000 
و676  إضاف��ة إلى449 و3  دبابة واجهْت 
القوات املس��لحة العراقي��ة املؤلفة من 
000و336 جندياً والتي يقدر عدد دباباتها 

ب� 500و3 دبابة. 
عل��ى الرغ��م م��ن مح��اوالت اللحظة 
األخيرة حلل التحف��ظ، رفض صدام قرار 
ال��� UNSC املرق��م 678، ال��ذي يف��ّوض 
ال��دول األعضاء ب��� » اس��تخدام جميع 
الوسائل الضرورية » بعد اخلامس عشر 
م��ن كان��ون الثان��ي )يناي��ر( 1991 لكي 
يُعي��د العراق س��يادة الكوي��ت. بعدها 
بيوم��ني، في س��اعة مبكرة م��ن صباح 
الس��ابع عش��ر من كانون الثاني )يناير(، 
اندفعْت بخفة هجمات التحالف اجلوية 
والصاروخي��ة على الع��راق وراحْت تدمر 
بنيت��ه التحتية العس��كرية والوطنية. 
كان رد الع��راق األول��ي ه��و أن يقرف��ص 
ف��ي مواق��ع تبقيه على قي��د احلياة، وأن 
يش��ن هجمات بصواريخ السكود على 
أهداف عس��كرية ومدنية في إس��رائيل 
واململكة العربية الس��عودية، وأن تطير 

صف��وة قوته اجلوية إلى إيران لكي تبقى 
محفوظة بأمان. 

حني حتركْت ق��وات التحالف البرية نحو 
الغرب في مناورة، وراء اجلناح األمين البعيد 
للق��وات العراقية، صدم ص��دام العالم 
بشن هجوم بري من تلقاء نفسه في 29 
كانون الثاني)يناير(. في غارة شنتها فرق 
عسكرية عديدة كانت ناجحة في بداية 
األمر لكنها منحوس��ة أخي��راً متوغلة 
خمسة عشر كيلومتراً في عمق أراضي 
اململك��ة العربية الس��عودية، س��يطر 
العراق على مدين��ة )اخلفجي( املهجورة 
تقريب��اً واحتف��ظ به��ا على م��دى أيام 
قليلة. بحلول األول من ش��باط )فبراير(، 
على كل حال، انسلْت الفلول املكسورة 

من القوات املهاجم��ة عائدة إلى جنوب 
الكويت، كونها أجنزْت ش��يئاً قلياً على 
طري��ق األه��داف العس��كرية بي��د أنها 
زّودْت النظ��ام )مع أنها لم ت��زود قواتها 
املس��لحة( بواحدة من نقاطها املشرقة 

القليلة. 
بحل��ول األس��بوع الثال��ث من ش��باط 
العراقي��ة،  اجلوي��ة  الق��وة  )فبراي��ر(، 
األس��طول البح��ري، وك��م كبي��ر م��ن 
قيادة العراق الوطني��ة، فضاً عن بنيته 
التحتية، كانت قد دُمرْت. كانت هجمات 
التحالف اجلوية على قوات االحتال في 
الكويت، بعد مرور شهر على الهجمات 
الواس��ع  اجل��وي  والقص��ف  الدقيق��ة 
 ،B – 52 طائ��رات  بواس��طة  بالقناب��ل 
قد دم��رْت معنوي��ات الع��راق وأضعفْت 
وضعه بنحو مميت. بينما كانت عمليات 
التحالف اجلوية تتباطأ، حاول العراق من 
دون جن��اح أن يس��تخدم عاقت��ه باالحتاد 
السوفييتي لكي يرتب وقفاً إلطاق النار 
لكي يحمي فيها ماء وجهه ويحول دون 
حدوث املرحلة البرية املهِددة من احلملة 

العسكرية. 
ب��دأْت احلمل��ة البري��ة ف��ي 24 ش��باط 
)فبراير( مبؤامرة أصبحْت معروفة باسم 
» الكّاب األيس��ر » ف��ي الغرب األقصى 
من األحزم��ة الدفاعية األولي��ة للعراق. 
ف��ي الوق��ت نفس��ه، هجم األس��طول 
البح��ري التابع للوالي��ات املتحدة وقوات 
التحالف مباش��رًة على أس��نان القوات 
التأثي��ر  كان  الكوي��ت.  ف��ي  العراقي��ة 
فوري��اً. حتطم��ْت الق��وات العراقية عند 
االحت��كاك. املن��اورات املش��تركة رتبْت 
الظ��روف لفيلق��ي اجلي��ش األمريك��ي 
السابع والثامن عشر احملمولني جواً لكي 
يتوغا إلى داخل مؤخرة الدفاع العراقي 
املكشوفة والتي عمتها الفوضى بنحو 
متزايد. أصبح االنسحاب العراقي هزمية 
منكرة حينما هج��رْت القوات العراقية 
ممتلكاته��ا التي حصلْت عليه��ا حديثاً 
وتركته��ا ش��ذر م��ذر. اندفع��ْت ق��وات 
التحالف بعجالة للس��يطرة من جديد 
على مدينة الكويت بينما كان الفيلقان 

يكتس��حان الصح��ارى العراقي��ة لكي 
يقات��ا فل��ول الق��وات البري��ة العراقية 

املنسحبة بتثاقل. 
العملي��ات  م��ن  س��اعة  مائ��ة  بع��د 
العسكرية البرية، أعلنْت قوات التحالف 

وقف إطاق النار من جانب واحد. 
عل��ى الرغ��م م��ن النتيج��ة الواضحة 
ظاهرياً للحرب م��ن وجهة نظر معظم 
املراقب��ني الغربيني، كان ص��دام يعتقد، 
وبصورة أهم، فرض وجهة نظر مفادها أن 
العراق كسب نصراً سياسياً وعسكرياً. 
على املس��توى السياسي، متسك صدام 
بسلطته أبعد من سلطة املنتقم منه، 
جورج أج. دبليو. بوش، كان دلياً حاسماً 
على النجاح. على املس��توى العسكري، 
» عدم اخلسارة  » مبواجهة حتالف من 33 

دولة كان مساوياً للنصر التاريخي. )5( 
إع��ادة الفرع إلى األص��ل: إعادة التوحيد 

والتهدئة 
في أثناء اإلسراع نحو الغزو، حاول صدام 
ومستشاروه أن يقوموا مبباغتة تكتيكية 
بينم��ا كان��وا في الوقت عين��ه يضعون 
مس��ؤولية الصراع عل��ى الكويت. بعد 
الغزو، اتخذ صدام خط��وات لكي يقّوي 
الس��يطرة العراقية عل��ى الكويت. أمر 
القوات العراقية بإنش��اء مواقع دفاعية 
ف��ي الكويت، زّيد أع��داد اجليش العراقي 
و) احل��رس اجلمه��وري(، وض��مَّ الكوي��ت 
بوصفه��ا جزءاً متمم��اً للعراق، وضغط 
على الدبلوماسيني األجانب لكي يغادروا 
» احملافظة » )كان صدام يسمي الكويت 
بعد غزوها: احملافظة التاس��عة عش��رة 
– م.(، وواف��ق على اس��تخدام أس��اليب 
العصيان املضاد الوحش��ي. وحتى درس 
مس��ألة تش��جيع تعاطي العقاقير بني 
الش��بيبة الكويتية. كطريقة للضغط 
الدبلوماس��ي عل��ى الع��راق أُع��دْت في 
خري��ف 1990، فك��ر ص��دام في إنش��اء 
نظ��ام ذيلي)نظام أش��به بألعوبة تابعة 
لنظام صدام( واالنس��حاب من الكويت، 
وبه��ذه الطريق��ة يخّل��ص نفس��ه من 
ورطته بينما يظل محتفظاً بس��يطرته 

على البلد.

هوامش:
 «  :SH-SHTP –A – 000 -834    )1  (
صدام ومسؤولون سياسيون يناقشون 
كيفية التعامل مع ] احلرس اجلمهوري 
[ وقضاي��ا أخ��رى عقب ح��رب اخلليج 
1991 »، االجتم��اع غير م��ؤرخ )تقريباً 

 .)1992
) 2(   ح��وار  بي��رو  مع صدام، اجللس��ة 
 :2004 )فبراي��ر(  ش��باط   10  ،3 رق��م 
3.  )ج��ورج بيرو عمي��ل يعمل لصالح 
مكتب التحقيقات الفدرالي وهو أحد 
املركزية،  االستخبارات  وكالة  محللي 
التق��ى بصدام بع��د القبض عليه في 
كان��ون األول )ديس��مبر( 2003 وأج��رى 

معه حواراً مطوالً – م.( 
) 3( » مكاملة هاتفية مع  حسني  ملك 
األردن »، 31 مت��وز )يوليو( 1990، مكتبة 
بوش، مجل��س األمن القوم��ي )NSC ؛ 
ملفات ريتشارد هآس(، ملفات العمل: 
العراق قبل 2 آب )أغس��طس( 1990 )4 
م��ن س��تة (؛ جوديث ميلل��ر: » توترات 
الشرق األوسط؛  الرئيس املصري يدعو 
إلى التريث في الهجوم على العراق »، 
جريدة )نيويورك تاميز(، 8 تشرين الثاني 

)نوفمبر( 1990. 
) 4( وودز: » أم املعارك »: 60 – 88. 

) 5( كيفن أم. وودز ومارك إي. س��تاوت: 
حال��ة  ص��دام:  إدراك  وس��وء  إدراك   «
)مجل��ة   «  ] الصح��راء  عاصف��ة   [
الع��دد   ،33 الدراساتاإلس��تراتيجية(  
األول )شباط ] فبراير [ 2010: 12 – 13. 

»          « 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 31« 

على الرغم من 
محاوالت اللحظة 

األخيرة لحل التحفظ، 
رفض صدام قرار 
ال� UNSC المرقم 

678، الذي يفوّض 
الدول األعضاء ب� 

» استخدام جميع 
الوسائل الضرورية » 

بعد الخامس عشر من 
كانون الثاني )يناير( 

1991 لكي يُعيد العراق 
سيادة الكويت

أرسل صدام القوات 
العراقية إلى الحدود 
الشمالية والغربية 
للكويت في أواخر 

تموز )يوليو( 1990. 
راقب العالم بناء 

القوات العراقية بشغف 
قوي وبدرجة معينة 

من عدم االرتياح. 
وكان الدبلوماسيون 

يتحركون جيئة وذهابًا 
من عاصمة إلى 

عاصمة
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الصباح الجديد - وكاالت:
يبدو أن موسم الربيع سيشهد طرح ألبومات جديدة لنجوم 
الطرب، حيث طرحت الفنانة نانسي عجرم ألبومها اجلديد 
مؤخرًا “حاس��ة بيك نانس��ي ٩” ويضم ١٤ أغنية، بلهجات 
مصري��ة، وخليجية، ولبنانية، ومنها أغنيتا “حاس��ة بيك”، 

و”حلم البنات”.
أما النجم سامو زين، فطرح األسبوع املاضي ألبومه الغنائي 
اجلديد “القمر”، بالتعاون مع ش��ركة مزي��كا، بعد تأجيله ٣ 
أسابيع تقريًبا لعمل الدعاية اخلاصة به، فيما طرحت روتانا 
للصوتيات واملرئيات، األلبوم اجلديد للمطرب “محمد عبده”، 
وهو يحمل عنوان “رماد املصابيح”، ويضم ٨ أغاٍن، أما الفنان 
حس��ن اجلس��مي فقرر طرح إحدى أغنيات ألبومه اجلديد، 
التي حتم��ل عنوان “بعد إذن الغياب”، عل��ى موقع “يوتيوب”، 
فيما يستأنف اجلسمي تسجيل بقية أغنيات األلبوم الذي 

من املقرر طرحه كامًل في إجازة الصيف. 
من جهتها أوشكت املطربة شيرين عبد الوهاب، على طرح 
ألبومه��ا اجلديد بعد أن قامت بطرح أغنية واحدة منه وهي 
“ه��و ده”، بالتزامن مع عيد احل��ب، كما طرحت مؤخرا أغنية 
الفنان الراحل عمر فتحي “على إيدك”، فيما طرحت الفنانة 
دومينيك حوراني، خلل األيام القليلة املاضية كليبها اجلديد 

“كنت فن”، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.
وينتظر أن يطرح النجم عاصي احللني ألبومه اجلديد قريًبا، 
بع��د أن مت تأجيله م��رارًا، حيث كان مق��ررا طرحه في أواخر 
يناير املاضي، فيما تس��تعد ش��ركة روتان��ا املنتجة لأللبوم 
لعمل حملة دعائية قبل نزوله األس��واق، كما انتهى الفنان 
هيثم شاكر من تسجيل أغنيات ألبومه اجلديد والذى يضم 

١٢ أغنية، إال أنه من املقرر طرحه الصيف املقبل.

الصباح الجديد - وكاالت:
س��تغني كايتي بيري في مهرجان غلس��تنبري املوسيقي، 
الذي يقام سنوياً في ريف جنوب غرب انكلترا، والذي سيقام  

ما بن 21 و25 حزيران/يونيو.
ويضم املهرج��ان هذا العام النجمة كايتي بيري، والنجم إد 
ش��يران، وفرقتي ال��روك راديوهيد، وفو  فايت��ر، ومغني الراب 
البريطان��ي س��تورمزي، وجن��م الهيب هوب ديزي راس��كال، 
ومغني��ة موس��يقى “آر آن��د بي” إميل��ي س��اندي، واملغني 
باري جب، م��ن فرقة بي جي��ز، واملغنيت��ن البريطانية لورد، 

واألميركية سوالجن، وفرقة توتس آند ذا مايتالس .
وال يقتصر املهرجان على األس��ماء املذكورة، بل أكثر من 80 

مغنياً وفرقة موسيقية.
يذك��ر أن املهرج��ان يش��تهر بأن طقس��ه ممط��ر، وحقوله 

موحلة.
كايتي بيري كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل 
اإلجتماعي: “ال أس��تطيع االنتظار كي أراكم وآمل أن أصاب 

بالبرد.. ها ها ها.”

الصباح الجديد - وكاالت:
قبل موعد زفافهما بأشهر قليلة، قرر النجم التركي بوراك 
أوزجيفيت ترك املنزل الذي كان يقيم فيه مع حبيبته املمثلة 

التركية فهرية أفجان في منطقة استينيا بإسطنبول.
وفي التفاصيل، فإن بوراك فضل ترك املنزل الذي يعيش فيه 
مع فهرية منذ نحو عام، ليشتاقا الى بعضهما حتى موعد 
زفافهم��ا في أعق��اب انتهاء ش��هر رمض��ان، يونيو/حزيران 

املقبل، حيث عاد ملنزل والده في منقطة أجيبادمي.
بوراك احتفل بخطوبته رس��مياً على فهرية منذ أس��ابيع 
قليل��ة ف��ي أملاني��ا، وذلك بع��د قصة ح��ب جمعتهما منذ 
مش��اركتها بطولة مسلس��ل “طائر النمنمة” عام 2013، 
ومن املقرر أن يقيم النجمان حفلن زفاف بإسطنبول وأملانيا 

يونيو املقبل.

ألبومات جديدة لنجوم 
الطرب في أعياد الربيع

كايتي بيري ستغني
في مهرجان غالستنبري

بوراك أوزجيفيت يترك 
منزل حبيبته قبل زفافهما 

بأشهر

الصباح الجديد - وكاالت:

تناولت الس��ينما العربية ع��دة قضايا 
من بينها قضية املرأة، ومشكلتها، وما 
تواجهه ف��ي الدولة واجملتم��ع، واختلف 
تن��اول األف��لم له��ذه القضي��ة ما بن 
املساواة، واحلرية، واالضطهاد، والتعنيف 
املش��كلت  م��ن  والعدي��د  اجملتمع��ي، 

اجملتمعية.
ومن هذه األفلم نذكر:

دعاء الكروان
اقتباس��اً عن قصة لألدي��ب الكبير طه 
حس��ن وإخراج اخمل��رج الش��هير هنري 
ب��ركات، ظهر أح��د أعظم األف��لم في 
تاري��خ الس��ينما العربي��ة، وه��و “دعاء 
الك��روان”، ال��ذي يحك��ي قص��ة الفتاة 
الصعيدية هنادي، الت��ي يقتلها خالها 
باسم الشرف، وتداعيات ذلك على حياة 
أختها آمن��ة، التي تؤدي دوره��ا الفنانة 
الكبي��رة فات��ن حمام��ة، ويرافقه��ا في 
البطول��ة النج��م أحمد مظه��ر، الذي 
يظهر في ش��خصية الرجل الذي يجري 
نحو ش��هواته مس��تغلً ث��راءه وضعف 

الشغاالت الفقيرات في منزله.

احلرام
يعود الثنائ��ي فاتن حمامة واخملرج هنري 
بركات في فيلم آخر يطرح قضية املرأة، 
وه��و فيل��م “احل��رام” الذي ي��روي قصة 
الزوج��ة الصعيدية الت��ي اعتدى عليها 
أحد ش��باب القرية، فأخفت حملها عن 
الناس، والزوج املريض، خشية الفضيحة 

والعار، وتدور األحداث حول معاناتها مع 
اخلوف الت��ي تنتهي بقتله��ا لرضيعها 
بطري��ق اخلطأ، ويع��د ه��ذا الفيلم من 
كلس��يكيات الس��ينما املصرية، الذي 
رش��ح جلائ��زة الس��عفة الذهبي��ة في 

مهرجان كان السينمائي عام 1965.

أفواه وأرانب
هنري بركات وفاتن حمامة أيضاً يتألقان 
في فيلم آخر يتناول قضية الفتاة التي 
تُرغ��م على الزواج والهرب من محيطها 
اجلاه��ل، ومعاناة الفقر، ويش��اركها في 
البطولة كل من فريد ش��وقي ومحمود 

ياسن.

احكي يا شهرزاد
مجموعة من القصص حتكي عن فتيات 
معنف��ات، وأخري��ات يحاول��ن مقاوم��ة 
رغباته��ن ف��ي بيئ��ة فقي��رة، ومعدمة، 
ورجال مس��تغلن لألعراف االجتماعية 
غي��ر املنصف��ة للم��رأة، والعدي��د م��ن 
القضاي��ا االجتماعية، والنفس��ية التي 
مت��ر بها النس��اء، من بطول��ة منى زكي 

ومحمود حميدة.
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ح��ول التحرش اجلنس��ي ال��ذي يتعرض 
ل��ه العديد من النس��اء، يخ��رج محمد 
دياب برفقة نيللي كرمي، وبش��رى، وماجد 
الكدواني، أح��د أهم األفلم التي تتناول 
قضاي��ا مجتمعية حساس��ة في اآلونة 
االخي��رة، “لباص رق��م 678”، وما يحدث 
فيه م��ن حترش��ات، وفك��ر اجملتمع حول 
املرأة املتحرش بها، ومعاناتها النفسية، 

واألس��باب االقتصادي��ة، واالجتماعي��ة 
الت��ي أدت لتصرفات كه��ذه، وهو فيلم 
ذكي ج��داً ذو حوارات ومش��اهد رفيعة 
املس��توى، تتن��اول القضي��ة م��ن عدة 

مستويات.

بنتني من مصر
أح��د أجم��ل األف��لم احلواري��ة، يتحدث 

عن قصة فتات��ن، ومعاناتهما مع تأخر 
االجتماعي وس��ط  والضغ��ط  ال��زواج، 
القهر السياس��ي، ال��ذي يلقي بظلله 
على اجملتمع املصري. الفيلم من بطولة 

صبا مبارك وزينة وإخراج محمد أمن.

أنا حرة
مقتب��س م��ن قص��ة لألدي��ب الكبير 

إحسان عبد القدوس، وهو من بطولة 
لبن��ى عبد العزيز، وت��دور أحداثه حول 
الفتاة املتمردة التي تبحث عن احلرية، 
واخلروج عن سيطرة العائلة، واجملتمع، 
وكيف تق��اوم الفتيات ه��ذا اخلضوع 
حت��ى تكتش��ف احلري��ة األكب��ر عبر 

نشاطها الثوري.

أريد حالً
فات��ن حمامة مج��دداً مناصرة للمرأة 
وقضاياه��ا، ف��ي فيل��م يتح��دث عن 
املرأة ومعاناته��ا مع طلب الطلق من 
رجل مس��تبد، ومتحايل على القانون، 
ويش��اركها البطول��ة رش��دي أباظة، 

وهو من إخراج سعيد مرزوق.

الباب املفتوح
ه��و فيلم لهنري بركات وفاتن حمامة 
أيض��اً، الفت��اة الثوري��ة واجلانحة نحو 
املشاركة في التظاهرات، التي تواجه 
بعنف األب وقمعه، ومحاوالت للتمرد، 
والبحث عن حياة أفضل خارج تسلط 

الذكر.

زوجة رجل مهم
فيل��م قّيم م��ن بطولة أحم��د زكي، 
وميرفت أمن، وإخ��راج الراحل محمد 
خان، ويدور حول رجل املباحث املتسلط 
ال��ذي يت��زوج فت��اة حامل��ة، تعاني من 
جبروت��ه وقس��وته، ويناق��ش الفيلم 
قضية الس��لطة في إطار سياس��ي 

واجتماعي ونفسي.

فتاة املصنع
اخملرج الراحل محم��د خان أيضاً يقدم 
فيلم��اً نس��ائياً، يحم��ل روح س��عاد 
حس��ني ح��ول فت��اة تعمل ف��ي أحد 
املصانع، وتعجب بأحد الش��بان، لكن 
تدور األحداث حول تش��ويه سمعتها، 
اجتماعي��اً  امل��رأة  تعان��ي  وكي��ف 
للحفاظ على هذه السمعة السهلة 

التشويه.

صمت القصور
يتحدث ه��ذا الفيلم التونس��ي حول 
اإلجه��اض، واملرأة اخلادم��ة ومعاناتها 
داخ��ل القص��ور الضخم��ة، وص��راع 
الهوي��ة، وهو من بطول��ة هند صبري، 
وآمال الهذيل��ي، وناجية الورغي، ومن 
إنتاج 1994، وإخراج وس��يناريو مفيدة 

التلتي.
يجب أن ننبه هنا إلى أن السينما أيضاً 
طرح��ت العديد م��ن األف��لم املهينة 
للمرأة، والتي تك��رس صورة منطية، أو 
تؤيد أفعال ذكوري��ة قامعة لها، وهذا 
رمبا س��يكون مبحثاً آخر نتطرق إليه، 
لكْن هناك أف�لم طرحته�ا السينم�ا 
تصن��ف بالنس��وية ومغلف���ة به�ا، 
وه���ي إن وضعته���ا حت���ت اجمله����ر 
بالذكوري��ة،  مغرق��ة  فس��تجده�ا 
والنظ��رة الدوني��ة للم��رأة، ومن هذه 
األف��لم “تيمور وش��فيقة” من بطولة 
أحمد السقا، ومنى زكي، الذي يصنف 
كفيلم ينصف املرأة كشخص أذكى، 
وأكث��ر قدرة على العمل والتفوق، وهو 
أم��ر خلف م��ا يطرحه الفيل��م الذي 
يك��رس الش��كل النمط��ي للم��رأة، 
الت��ي يج��ب أن تتنازل ع��ن طموحها، 
ومس��تقبلها، وحياته��ا املهني��ة من 

أجل الرجل.
إن وظيف��ة الف��ن ه��ي تق��دمي املتعة، 
وعبره��ا تغيير فكر اجملتم��ع، وانتقاده، 
واستفزازه، من أجل التغيير واالنفتاح 
لألفضل، ال مهادن��ة األفكار الرجعية، 
أن  أو  النمطي��ة،  الص��ور  تكري��س  أو 
يك��ون الفن الس��ابع هو “م��ا يطلبه 

املشاهدون”.

أبرز األفالم التي تناولت حياة وقضايا المرأة العربية
تقـريـر

مشهد من فيلم »دعاء الكروان«

الصباح الجديد - وكاالت:

األوب��را ه��ي ش��كل من أش��كال 
املسرح، حيث تعرض الدراما كلًيا، 
أو بنحو رئيس باملوسيقى والغناء.
 نش��أت االوبرا ف��ي إيطالي��ا عام 
1600. وكانت جزءاً من املوسيقى 

الغربية الكلسيكية.
تُع��رض  أوبرال��ي،  أداء  أي  ف��ي   
ع��دة عناصر من عناصر املس��رح 
الكلمي مثل التمثيل، واملشاهد، 
واألزي��اء، والرقص بع��ض األحيان. 
وع��ادة ما تكون ع��روض األوبرا في 
دار أوبرا، مصحوبًة بأوركس��ترا، أو 

فرقة موسيقية أصغر قليلً.
تطورت األوبرا تاريخّياً انطلقاً من 
املدائحّيات، حيث ظهرت جماعات 
دائم��ة منظمة، مبب��ادرة من رجال 
الدي��ن ف��ي الكنيس��ة الغربّي��ة، 
ديني��ة  إقام��ة جوق��ة  مهمته��ا 
لكل عيد، يق��ام على وفق تقاليد 
املداحن، وس��ميت هذه اجملموعة 
من املؤلفات  التي تنش��دها هذه 
اجملموعة باسم »املدائحّيات«، وكان 
بعضه��ا يحتوي إخراج��اً معقداً، 
ومكان الع��رض املفضل في البدء 
كان داخل الكنيس��ة، ويتم احلفل 
بأس��لوب متعدد النغ��م، وبعض 
اجلوقات، ث��م جوقت��ان متناوبتان. 
املس��رحية،  املؤث��رات  ولض��رورة 
حتول��ت املس��رحية إل��ى باح��ات 
الكنائ��س، ث��م إل��ى الس��احات، 
وفي القرن اخلامس عش��ر ظهرت 
التمثيلي��ات  بظه��ور  املنص��ة 
الدينية، وكانت تقس��م إلى أجزاء 
يسمى كل منها »البيت«، وتوضع 
عليها الفتة توّضح غايتها، وكانت 
اجلنة في األعلى، وفي إحدى الزوايا 
يفغر تنن شدقيه، ليكون مدخل 
يس��تعملون  وكان��وا  اجلحي��م، 
مقاطع شعرية تتألف من ثمانية 

أبيات.

وهن��ا ميك��ن الوق��وف عن��د كلم 
ه��ذه  »وف��ي  فيتوباندولف��ي: 
احل��ال، ق��د يجوز لن��ا أن ننظر إلى 
املدائحيات على أنها أول أش��كال 
املسرح املوسيقي، الذي قدر له أن 
)ابتهالية(،  إلى »أوراتوريو«  يتحول 

وإلى »أوبرا« »مغناة.
ذات  أوب��را  انه��ا  الق��ول  وميك��ن 
موضوع ديني، تقدم في الكنيسة 
عوضاً عن املس��رح، كم��ا انبثقت 
التمثي��لت الدينية »مس��رحيات 
املس��يح«،  آالم  أو  األس��رار، 
واملس��رحيات الدنيوي��ة من جذور 

واحدة.
أم��ا في البلط، وقصور النبلء في 
القرن اخلامس عش��ر، والس��ادس 
عش��ر، فقد ظهرت عروض تتميز 
بالثياب الفاخرة، وعجائب الديكور 
الذي ال يتعلق بالرس��م وحس��ب، 
ب��ل بالنحت والهندس��ة، وكذلك 
ب��ن  م��ا  موس��يقية  بفواص��ل 
الفصول ذات مضمون أس��طوري، 
أو رمزي، وقد اسهم أعظم فناني 
العصر ك� »رافائيل«، و«برامانته«، 
الديكورات،  بتنفيذ  و«اريوس��ته«، 
التي ترتك��ز على مؤث��رات حتصل 

بواس��طة املنظ��ور، ومزيج ما بن 
الرس��م والهندس��ة، كم��ا كانت 
أل��وان األزياء تخت��ار بعناية »على 
األغل��ب فاحتة« كم��ا كانت هناك 
تعاليم للحركة على املنصة »عدم 
املشي إال عند الضرورة القصوى«، 
واللفظ، وكذلك  النطق،  وتعاليم 
دراسة اإلضاءة املناسبة للمنظور 
املرس��وم، واس��تعمال املرايا، كما 
واستعملت أوركسترا موسيقية، 
ودرست علقات دخولها مع الكلم 

في أثناء العرض املسرحي.
وتعد املس��رحية األوبرالية دافني 

)1597( ل�:جاكوب��و بيري، اول أوبرا 
األول  املؤل��ف  ولك��ن  مس��رحية، 
لألوبرا كان »كلوديو مونتيفيردي، 
)1567-1643( الذي ما تزال أعماله 
تع��رض، وت��ؤدى حتى الي��وم. وما 
لبث��ت األوب��را بعدها أن انتش��رت 
من إيطاليا إل��ى بقية أرجاء أوروبا 
وفي القرن الثامن عشر، استمرت 
س��يطرة األوب��را اإليطالي��ة على 
معظ��م أرج��اء أوروب��ا، م��ا ع��دا 
فرنس��ا، مم��ا س��اعد عل��ى جذب 
مؤلف��ن أجانب مث��ل هاندل، في 
ذل��ك الوقت، وكانت أوبرا س��يريا، 

أو األوب��را اجلّدية، أو الدرامية، أكثر 
أن��واع األوبرا اإليطالي��ة رفعًة في 
املس��توى، حتى جاء »غلك »الذي 
األخي��رة  اصطناعي��ة  عاك��س 
مبس��رحياته األوبرالي��ة املعّدل��ة. 
وفي أواخر القرن الثامن عشر، كان 
موتس��ارت من أكثر الشخصيات 
تأثي��رًا عل��ى األوبرا آن��ذاك، حيث 
ابتدأ بأوبرا س��يريا،  وتعد أوبرا داي 
زوبرفل��وت أو املزمار الس��حري من 
أش��هر أعم��ال  موتس��ارت وتعد 
أيًض��ا م��ن العلم��ات الواضح��ة 

للتاريخ األملاني في املوسيقى.

فن األوبرا.. نشأته.. ومراحل تطوره

من عروض األوبرا العاملية

تطورت األوبرا تاريخيًا 
انطالقًا من المدائحيات، 
حيث ظهرت جماعات 
دائمة منظمة، بمبادرة من 
رجال الدين في الكنيسة 
الغربية، مهمتها إقامة 
جوقة دينية لكل عيد، يقام 
على وفق تقاليد المداحين، 
وسميت هذه المجموعة 
من المؤلفات  التي 
تنشدها هذه المجموعة 
باسم »المدائحيات«، وكان 
بعضها يحتوي إخراجًا 
معقدًا، ومكان العرض 
المفضل في البدء كان 
داخل الكنيسة
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الصباح الجديد - وكاالت:

حتتض��ن مدينة الرب��اط في املدة 
املمت��دة ما ب��ن 3 ال��ى 5 أبريل/
نيسان املقبل، الدورة الثالثة من 
مهرجان "ليالي األنس"، بدعم من 
وبالتعاون  املغربية،  الثقافة  وزارة 
م��ع النقابة احلرة للموس��يقين 
املغاربة، حيث حتتفي هذه الدورة 

بالعيد الوطني اإلماراتي . 
واخت��ار منظم��ي ه��ذه ال��دورة 
الثالث��ة م��ن مهرج��ان "ليال��ي 
األن��س"، تك��رمي النجم حس��ن 
اجلس��مي الذي ميثل ضيف شرف 
وتكرمي  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
الفنان��ة املغربي��ة ليل��ى غفران، 
والفنان محمود اإلدريس��ي، كما 
سيشارك مجموعة من الفنانن 
من بينهم الفنان إبراهيم بركات، 
وس��فيان  الش��عباوي،  ونزه��ة 
نح��اس، ورمي، وكرمي عمودية خالد 
الفرق��ة  مبش��اركة  الس��عدي، 

الس��يمفونية األصلية برئاس��ة 
عز الدين منتصر. 

  وقد ش��هدت الدورة الس��ابقة 
من مهرجان "ليلي األنس" العام 
املاضي تكرمي فنان العرب محمد 
عبده، بحضور األمير والشاعر بدر 

بن عبد احملسن ، وسفير اململكة 
العربي��ة الس��عودية، والدكت��ور 
والش��اعر محيي الدي��ن خوجة، 
إلى جانب فنانن وشعراء مغاربة 
من بينهم رش��يدة طلل، و فؤاد 

الزبادي.

الصباح الجديد - وكاالت:

افتتح��ت فرقة حتت 18 برئاس��ة 
الع��رض  ط��ه«  »ولي��د  الفن��ان 
املسرحي« بلن سي« في الثامنة 
من مساء أمس، على قاعة صلح 
جاهن مبس��رح البال��ون، بحضور 
الفنان��ة مي عبد النبي، مدير عام 

الفرقة األسبق.
وب��أداء  بالع��رض  م��ي  وأش��ادت 
الفنانن، وقال��ت: إن العرض يَُعد 
نتاج ورش��ة عمل للفرق��ة، وأنها 
كان��ت م��ن أول املش��ّجعن على 
إقامة هذا العرض حن ُعرض على 
املكتب الفني، وق��ت تولِّيها إدارة 
الفرق��ة، وق��د اس��تكمل الفنان 
وليد طه الدعم املطلوب للعرض 

بعدها كمدير للفرقة.
وقال��ت مخرج��ة الع��رض من��ار 
زي��ن: إن العرض من نوع املس��رح 
ال��ذي يعتم��د عل��ى  التجريب��ي 
املس��احة، ومكان العرض نفسه، 

بنم��ط  القاع��ة  أُع��دت  لذل��ك 
وشكل معّن يس��توعب 20 فردًا 
فق��ط م��ن اجلمهور، وه��ذا النوع 
م ألول مرة على مس��رح من  يق��دَّ

مسارح الدولة.
م��ن جانب��ه وّج��ه مدي��ر الفرقة 
ا  الش��كر ل��كل فري��ق العم��ل، ملمِ

قّدم��وه م��ن جهد وتع��اون خلروج 
الع��رض للنور، مش��يرًا إل��ى أنه 
س��عيد بأن يكون باك��ورة أعمال 
الفرقة بع��د تولِّي��ه إدارتها عمًل 
فنيًّا هادًفا برؤي��ة جديدة، يناقش 
العدي��د م��ن املش��كلت داخ��ل  

األسرة املصرية.

مهرجان "ليالي األنس" في الرباط
ُيكّرم حسين الجسمي وليلى غفران

افتتاح مسرحية »بالن سي«
لـفرقة »تحت 18«

جانب من االفتتاح
ليلى غفران حسني اجلسمي



بغداد ـ الصباح الجديد: 

برعاية وزارة الثقافة دائرة الفنون 
املوس��يقية ودار الثقافة والنشر 
الكردية أقيم��ت احتفالية فنية 
)بغداد  بعنوان  كبيرة موس��ومة 
تعان��ق كردس��تان( ، عل��ى قاعة 

الرباط في شارع املغرب.
تخل��ل احلف��ل فق��رات منوع��ة 
الك��ردي،  الغن��اء  ب��ن  تلون��ت 
والعزف التراثي العراقي، واملوروث 
االشوري واملوصلي، منها معزوفة 
االمام  عل��ي  تألي��ف  كردس��تان 
وعزف الفنان حسن فجر ,واغنية 
اش��ورية من الت��راث اداء الفنانة 
شمش��ون  رامس��ينا  الواع��دة 
واغنيت��ن م��ن الت��راث املوصلي 
اداء الفن��ان جاس��م حي��در ومن 
التراث الغنائ��ي الكردي أغنيتن 
أداء الفنان��ة نهلة عب��د الوهاب 
وعزف للفنانة الش��ابة عال ضياء 
الدين على آلة الفلوت اريد انشد 
الصوبن, ورقصة الكناري تأليف 
وعزف املايسترو علي خصاف على 
آلة الكالرنيت ,واغنية من التراث 
الغنائي الك��ردي اداء الفنان جناح 

عبد الغفور بعنوان )جكردي(.
الثقاف��ة  وزي��ر  وكي��ل  وذك��ر 
والس��ياحة واالثار واملدي��ر العام 
الفن��ون  دائ��رة  عل��ى  وكال��ة 
املوس��يقية ودار الثقافة والنشر 

الكردية االس��تاذ فوزي االتروشي 
باللهج��ة  ان األغان��ي املقدم��ة 
الكردي��ة أغان��ي ش��هيرة باحلب 

النش��وة  تبع��ث  والرومانس��ية 
واملتعة حقيقة وتدعو لزرع االمل 

في النفوس.

الرباط  وأض��اف: القاع��ة قاع��ة 
حتديداً ال اريد لها ان تكون منصة 
والش��عارات  واخلطابات  لل��كالم 

ما دمت موجوداً ومس��تمراً إلدارة 
العم��ل فيه��ا هن��ا نغن��ي على 
الع��ود واآلالت املوس��يقية هن��ا 

الكالم يكون مغن��ى وأي خطاب 
رمب��ا تكون فيها اطال��ة، انا أحيي 
القاع��ة الت��ي اصبح��ت تغن��ي 
وترق��ص بأكث��ر من ايق��اع ولغة 
وس��عداء ج��داً الن اللغ��ات بات 

أليفة لنا.
واجلدير بالذكر ان االحتفال بأعياد 
نوروز يعود الى عصور قدمية وفًقا 
لألس��اطير والت��ي تبدأ بش��علة 
الن��ار التي تع��د رم��زًا لالنتصار 
واخلالص م��ن الظلم ال��ذي كان 
مصدره أح��د احل��كام املتجبرين 
كم��ا وحتدث��ت االس��طورة ايضاً 
ع��ن قيام ش��خص يدع��ى )كاوا 
للخير  واملعروف مبناصرته  احلداد( 
ومقاومة امللك الظالم واالنتصار 
عليه لذا ظ��ل نوروز داللة لتفتح 
االزه��ار وقدوم الربيع الذي تش��ع 
شمس��ه الدافئة على ش��عوب 
املنطق��ة مستبش��رين بق��دوم 

اخلير واالمل واحلب.
مسك اخلتام كان مع اغنية )جاوي 
جوانه, شلونك عيني شلونك( من 
التراث الغنائ��ي الكردي والعربي 
اداء الفن��ان الكبي��ر جن��اح عب��د 
الغف��ور مبصاحبة فرقة س��ومر 
للفنون الش��عبية حي��ث قدموا 
دبك��ة اجلوب��ي تصمي��م وتدريب 
الفنان نصير احمد حمدي والتي 
ألهمت احلضور واشعلت القاعة 
ألق��ا وفرح��ا احتفاال ب��والدة يوم 

جديد وتاريخ جديد.

في احتفالية غنائية كبيرة

بغداد تعانق كردستان على قاعة الرباط

شريط ملون
فرقة غنائية نسوية جديدة
في دائرة الفنون الموسيقية

به��دف كس��ر احلاجز النفس��ي ام��ام العديد م��ن الفنانات 
العراقيات او ممن ميتلكون اصوات غنائية متمكنة وعازفات.

ش��رع وكيل وزارة الثقافة والس��ياحة واألثار فوزي االتروشي 
بعقد اجتماع موس��ع في مكتبه بدائرة الفنون املوس��يقية 
مع اخلبير الفني لدائرة الفنون املوسيقية مجيد حميد وعدد 
من املطربات والعازفات من منتسبي الدائرة للبدء بتأسيس 
فرقة نس��وية عراقية حتت اس��م )اورنينا: تعني الهه الغناء 
في اللغة االش��ورية( على ان تكون ذات طابع واجتاه حداثوية 
م��ع احلفاظ على اجلانب التراث��ي، وتتألف الفرقة من كل من 
)نهل��ة عبد الوهاب مطربة، وس��ما مطربة، وس��ارة مطربة، 

وأنى مطربة، ورامسينا مطربة وعازفة، وعال عازفة(. 
ومما يجدر االش��ارة اليه انه بعد االنتهاء من تفاصيل تأسيس 
الفرقة س��يتم االعداد إلحياء حفل فني لتقدميه على قاعة 

الرباط اعالنا للبدء بأعمال فرقة اورنينا.          

الصحة تحدد يوم 23 آب
يومًا للطبيب العراقي

ح��ددت وزارة الصحة ي��وم )23 اب( من كل عام يوماً للطبيب 
العراقي وتثبيت هذه املناس��بة ضمن منه��اج الوزارة اخلاص 

لالحتفال باملناسبات الرسمية.
وتضم��ن االعم��ام الصادر من مكت��ب الوكي��ل االداري بهذا 
الش��أن االيع��از ال��ى جمي��ع دوائ��ر مرك��ز ال��وزارة والدوائ��ر 
واملؤسس��ات الصحية في بغداد واحملافظ��ات ألعداد املنهاج 
والبرام��ج العلمية مع اقامة االحتف��االت ومظاهر االحتفال 
مبا يليق بهذه املناس��بة والتي متثل ج��زءاً من التقدير وتثمن 
دور الطبيب العراقي وتفانيه في خدمة املواطنن بنحو عام، 
وفي جميع الظروف واحلاالت الصعبة واالس��تثنائية التي متر 

بها البالد.

العراقيون األقصر طواًل بالعرب
كش��فت دراسة نشرت مؤخراً أن العراقين هم األقصر طوالً 

بن املواطنن العرب.
ووفقاً للدراس��ة الصادرة عن منظم��ات دولية مثل منظمة 
الصح��ة العاملية، ويونيس��يف، ف��أن »اللبناني��ن هم أطول 
الش��عوب العربية ف��ي ح��ن أن العراقين ه��م األقصر بن 
هذه الش��عوب، ف��ي املقاب��ل، كان الهولندي��ون األطول في 
العالم، بينما جاء اإلندونيسيون في املرتبة األخيرة من حيث 

الطول«.
وبينت ان »متوسط طول اللبنانين بلغ نحو 1.76 متراً، وجاء 
خلفهم مباش��رة الس��عوديون، الذين بلغ متوسط طولهم 
1.746 متراً، ثم السوريون في املركز الثالث من ناحية الطول، 
وبلغ متوس��ط طول الشعب الس��وري 1.73 متراً، متقدمن 
على املغاربة بفارق ضئيل، حيث بلغ متوس��ط طول الشعب 

املغربي 1.727 متراً«.
وحل التونسيون بعد املغاربة مبتوسط طول بلغ 1.723 متراً، 
ثم اجلزائريون مبتوس��ط طول بلغ 1.722، فالليبيون مبتوسط 
طول 1.713 متراً. وبلغ متوس��ط طول الشعب املصري 1.70 

متراً، متقدما على الكويتي بفارق 0.01 فقط.
وبحس��ب الدراسة فقد بلغ متوسط طول الشعب العراقي 

1.65 متراً.  
عاملًي��ا، اعدت الدراس��ة الهولندين األطول عاملياً مبتوس��ط 
طول بلغ 1.838 متر، ثم مواطني اجلبل األس��ود )مونتينيغرو( 
الدمناركي��ون  وتاله��م  مت��ر،   1.832 بل��غ  ط��ول  مبتوس��ط 

والنرويجيون )1.826 متراً(.
أما األقصر في العالم فهم اإلندونيسيون مبتوسط طول بلغ 
1.58 متر، وتقدمه��م البوليفيون )1.6 مت��رات( والفلبينيون 

)1.619 متراً( والفيتناميون )1.62(.  
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بغداد ـ رفاه المعموري*
ص��در الع��دد اجلديد م��ن مجلة 
بالفن��ون  املتخصص��ة  بالي��ت 
التش��كيلية والبصري��ة يحمل 
الرقم 39 في مس��يرة هذه اجمللة 
الدؤوبة في إصرارها على البقاء 
بالرغم من كل مصاعب االصدار 
الورقي وتكاليفه الباهظة ، حمل 
الغالف احتف��اء بحدثن مهمن 
جلمعي��ة  الس��نوي  املع��رض   ،
 2017 التش��كيلن  الفنان��ن 
,ومعرض الفنان الكبير س��عدي 
الكعب��ي ف��ي القاه��رة )خطاب 
الصم��ت( ، فيم��ا تن��اول رئيس 

التحرير ناصر عب��داهلل الربيعي 
ف��ي افتتاحي��ة الع��دد موضوع 
امللتقى العربي للفن التشكيلي 
ف��ي الدوح��ة والذي ع��ده بداية 
ج��ادة لتجمع فن��ي عربي رصن 
يرقى بالفن التش��كيلي العربي 

نحو آفاق ارحب واكثر تطوراً . 
وعنون الناقد ماجد الس��امرائي 
مقال��ه ف��ي باب اف��ق آخ��ر ب� ) 
الش��اعر والرس��ام ، نح��و رؤي��ة 
تشكيلية جديدة( سلط الضوء 
فيه على معرض الفنان حس��ام 
عبداحملس��ن األخير بح��وار، فيما 
كتب الناقد حس��ن عبد احلميد 

دراسة ممتعة عن الفنان سميرة 
عبدالوهاب بدأها ) أس��ى احلرير 
ف��وق ش��جرة األح��زان ، تباريات 

اللوعة واحلنن ( ,
أضاف��ة ال��ى اس��تكمال حلقة 
)موس��م النحت قد أزف( بعرض 
جتربة الفن��ان ايه��اب أحمد في 
وناف�ذة عل��ى حواء،  البورتري��ت 
فيم��ا كان��ت هن��اك بح��ث في 
والتكوي��ن  االس��لوب  س��مات 
ريب���وار  الك��ردي  الفن��ان  ل��دى 
س��عيد بقلم الناق��د نب�ز عب�د 

اللطي�ف. 
ومقال��ة للكاتب عل��ي ابراهيم 

الدليم��ي ع��ن الفن��ان املغترب 
سمير البياتي ورحلته مع املعاناة 
االنسانية، واهتمت باليت بنشر 
الزيدي  الناق��د خضي��ر  مقال��ة 
عن ربح اللصوص عند خس��ارة 

الفن! 
مع العديد من املواضيع واالخبار 
الفني��ة، واحت��واء الع��دد عل��ى 
ملح��ق مجان��ي ف��ي سلس��لة 
بالي��ت الفنية عن الفنان كاظم 
حيدر )اجملرب االول( بقلم الدكتور 

جنم حيدر.

* إعالم دائرة الفنون املوسيقية

جديد »باليت 39 » ملحق مجاني وكوامن اإلبداع في2017

في الثالثينيات ظهر من االثرياء ناجي 
اخلضي��ري حي��ث كان بي��ت اخلضيري 
يض��رب ب��ه املثل ف��ي الثراء وحس��ن 
اخملزوم��ي وعبد الهادي اجللب��ي ووالده 
عبد احلس��ن اجللبي م��الك العقارات 
في الكاظمي��ة وما حوله��ا كمدينة 
احلري��ة الت��ي كان��ت تس��مى مدينة 
الهادي نس��بة الى عبد الهادي اجللبي 
وجتارة احلبوب في احلرب الثانية ووكالة 
الت��ي  االجنليزي��ة  )اندروي��د(  ش��ركة 
احتك��رت جتهي��ز اجلي��ش البريطان��ي 
باألرزاق ,وتولوا تصدير املنتجات احمللية 
كاحلب��وب والتم��ور والص��وف واجللود 
وعائل��ة الدامرج��ي وبيت بني��ة وبيت 
مكية ممن امتهنوا االستيراد والتصدير 
وحس��ن افندي س��هيل مالك أراضي 
منطقة الوشاش في كرخ بغداد وبيت 
بحوش الذين اعتمدوا االجارة الوطيلة 
اجمل��اورة  االراض��ي  منه��ا  ألمالكه��م 
لس��احة الفت��ح واملس��رح الوطن��ي 

حالياً.
واثري��اء يهود كثي��رون منهم خضوري 
الوي وفرن��ك عين��ي صاحب املدرس��ة 
املشهورة التي كنا نرى سياراتها التي 
حتمل قطعة باسم املدرسة وهي تنقل 
الطلبة من بيوتهم الى املدرسة الى ما 
بعد نصف القرن العشرين وهناك بيت 
مشعل وبيت طويق وبيت شكر وبيت 
دنكور وبيت سوميخ وابراهيم حاييم 
وادور عب��ودي ومي��ر الياس ال��ذي تبرع 
بإنش��اء مستش��فى كبير ومسعودة 
ش��نطوب وراحيل ش��محون اصحاب 
امل��دارس وعائل��ة صالح خض��وري من 
اثرياء بغداد اصحاب التجارة واملال في 
جميع أنحاء العالم واحمد الشيخلي 

تاجر الصوف.
وم��ن جت��ار املواش��ي وعب��اس اجلدوع 

وموسى اجلواد وابراهيم العزيز وحسن 
س��عيد ووهيب الفرج الذين خس��روا 
كثيرا من املواشي سنة 1924 بسبب 
سوء االحوال اجلوية حيث نفقت 90% 
من املواش��ي والثري البغدادي ابراهيم 
االرضرومي الذي كان يلتزم دفن املوتى 
من االيرانين والباكس��تانين والهنود 
زم��ن الدول��ة العثماني��ة ف��ي مدينة 
النج��ف لكن ابنه ق��دوري االرضرومي 
أضاع ثروة والده على املقامرة وس��باق 
اخليل وهو صاحب السينما املشهورة 
ف��ي منطق��ة ع��الوي احللة املس��ماة 

سينما قدري او سينما العالوي.
 وجت��ار الكرخ جعفر اجللب��ي البغدادي 
تاج��ر الص��وف واجلل��ود وصاحب اخلان 
الس��يد حس��ن  وعائل��ة  املش��هورة 
يحيى التي تس��تورد االصب��اغ واحلاج 
عبد اجلبار طبرة وحميد العزيز لتجارة 
املنسوجات وروبن بطاط واخوه شاؤول 
مستوردي مكائن الطحن وعبد علي 
الهندي ال��ذي يس��تورد املنتجات من 
الهن��د وكافل حس��ن املش��هور في 
جت��ارة الصابون وعلي الطالب اش��هر 

مص��دري اخليول العراقي��ة الى الهند 
ومن اش��هر جتار اخليل ابن جمهور وابن 
الصكر وش��اهن  اجلويل��ي وش��اهن 
العكاب وصالح احلس��ن ومن اصحاب 
الس��ينمات حس��ن يحيى ال� السيد 
صاحب الس��ينما املش��هورة سينما 
رويال وس��ليم م��ا ش��اء اهلل صاحب 
مله��ى االوب��رى وادور عبودي وحس��ن 
معم��ل  اصح��اب  اليه��ودي  العان��ي 
تقطي��ر اخلم��ور وابراهي��م البيروت��ي 
صاحب مقهى البيروتي ومن العاملن 
ف��ي الصيرف��ة اي بيع وش��راء النقود 
خضوري زخل��ة وصيون عب��ودي وباروخ 
عويدي��ا وميخائل كاف��ي وعبود قطان 
وس��يطر س��لمان زخل��ا على الس��وق 

املالية الداخلية .
آما أش��هر باعة التمن خي��ر اهلل وزير 
وابراهي��م اخللف واحلاج ش��تيوي ومن 
أش��هر الدالل��ن حس��قيل ش��يرازي 
ومهدي احلسني وشاؤول كوهن وعلى 
الفيلي وحس��ون االعرج وهوبي الفرج 
ومن أش��هر مالك البساتن ال النواب 

والقائمة تطول نكتفي مبا اوردناه.

من أثرياء بغداد في النصف األول
من القرن العشرين

طارق حرب
تراثيات

الحلقة 2

بغداد في منتصف القرن العشرن

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

من الصعب أن حتافظ على توازنك اليوم خاصة 
عندم��ا تتغير بعض األمور في حياتك بش��كل 
مفاج��ئ. حل املش��اكل ليس أم��را صعبا كما 
تتخيل، ولكن عليك تكرار احملاولة. رمبا يفاجئك 

احلبيب بهدية ما أو بخبر ما فكن متفائال.

عليك أن تس��تغل كل الفرص املتاحة أمامك 
الي��وم. ال تتخ��ذ أي ق��رار قب��ل أن تتأك��د من 
اخلي��ارات املتاح��ة أمامك وتفك��ر فيها جيدا. 
ال جتع��ل حقيبتك تخلو من قل��م وورقة حتى 

تسجل أفكارك أوال بأول.

أن��ت مقبل عل��ى مرحلة خطي��رة في حياتك 
وتعتب��ر من أه��م املراحل فكن ح��ذرا، فإما أن 
حتقق النصر وإما س��يكون مصيرك الفش��ل 
الذريع. من املهم جدا أن تستعد لعدة تغييرات 

ستطرأ على حياتك خالل الفترة املاضية. 

أنت ش��خص تتس��م بالبراءة والهدوء فحاول 
أن تس��تغل هذه الصفات خاصة عند التفاف 
ع��دد كبير من األصدقاء م��ن حولك. احذر من 
املكائد التي يدبرها لك البعض حتى يفسدوا 

عليك يومك. 

قوتك الداخلية وشجاعتك ال مثيل لهما هذا 
الي��وم بالتحديد. تالحظ أن الن��اس ينجذبون 
إلي��ك بش��كل طبيع��ي. علي��ك أن حتس��ن 
اس��تغالل طاقتك وتس��تخدمها ف��ي األمور 

التي تراها مناسبة لك.

نقترح عليك الي��وم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطال��ك امللون وتذهب للعم��ل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لالستمتاع بنسمات 
الهواء العليل. ال تنزع��ج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رمبا تش��عر بالوح��دة إلى حد ما الي��وم، حتى إن 
كان حول��ك عدد كبير من األصدق��اء أو الزمالء. 
تشعر أن كل فرد مهتم مبهامه وال يلتفت لآلخر. 
تش��عر أنه ال يوجد شيء مشترك بينك وبن أي 

شخص حولك حتى أقرب األشخاص إليك.

رمب��ا يتدخل بعض األش��خاص العدوانين في 
أدق تفاصيل حياتك وفي خططك املستقبلية 
ه��ذا اليوم، ولكن على الرغم من ذلك نحذرك 
من االنزعاج والتذمر. استفد من هذه املواقف 

وتعلم كيف تتصرف أمامهم.

حتت��ار الي��وم ب��ن التمس��ك بالق��دمي أو اتباع 
أس��لوب جديد. قد يكون األم��ر صعبا للغاية 
وخاصة عندما ينتظرك اآلخرون الذين يرغبون 
في رؤية بعض التغيي��رات في حياتك. ال بأس 
من مشاورة ذوي اخلبرة من األهل أو األصدقاء.

نقترح عليك الي��وم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطال��ك امللون وتذهب للعم��ل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لالستماع بنسمات 
الهواء العليل. ال تنزع��ج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رأيت في منامك اليل��ة املاضية صديق طفولتك 
الذي لم تره منذ سنوات طويلة. ال تتعجب اليوم 
إذا س��معت أخب��ارا جديدة عن هذا الش��خص. 
حت��اول خالل الفترة األخيرة تطوير وضعك املهني 

من خالل تقدمي بعض االقتراحات واألفكار.

الدلو الحوتالجدي

تطلع اليوم على عدد كبير من الكتب واجملالت 
للحصول على بعض املعلومات. انتظر اليوم 
أخبارا س��ارة تتعلق مبجال العمل. س��تكون 
لدي��ك الق��درة عل��ى معاجل��ة كاف��ة األمور 

واملشاكل بسرعة البرق.
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مدريد ـ وكاالت:
قال اإلسباني رافائيل نادال ، أمس،إنه 
يش��عر بالرض��ا بع��د تأهل��ه للمرة 
اخلامس��ة لنهائ��ي بطول��ة ميامي 
لتن��س األس��اتذة ذات األلف نقطة 
بع��د الف��وز عل��ى اإليطال��ي فابيو 

فونيني 6-1 و5-7.
وأوضح نادال، في مؤمتر صحفي، إنه 
ق��دم مجموعة أولى جي��دة، ولكنه 
اعترف بأن منافس��ه ارتكب العديد 
من األخطاء.. وفي إش��ارة إلى غياب 
احلظ في بداية اجملموعة الثانية التي 
س��نحت فيها ل��ه "ف��رص عديدة" 
ق��ال، "لم تك��ن أفض��ل مجموعة 
ل��دي، ولك��ن كان املنطق��ي أن أفوز 
7-5". ويخ��وض  6-4 ولي��س  أو   3-6

للبطولة  اخلام��س  النهائ��ي  ن��ادال 
أمام الفائز من مواجهة السويسري 
روجيه فيدري��ر مع األس��ترالي نيك 
كيري��وس.. وق��ال إنهما ف��ي جميع 
األحوال "منافسني قويني ومختلفني 

ويلعبان  ولديهم��ا موهب��ة كبي��رة 
بش��كل جيد للغاية"..وأضاف أنه ال 
يش��عر بالضغط أو القلق خلس��ارة 
نهائ��ي البطولة من قبل 4 مرات في 

2005 و2008 و2011 و2014.

زيوريخ ـ وكاالت:
أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس اإلحتاد اآلسيوي 
نائب رئي��س اإلحتاد الدولي لكرة 
القدم مبقترح توزي��ع املنتخبات 
املش��اركة ف��ي نهائي��ات كأس 
العالم لكرة الق��دم اعتبارا من 
نس��خة 2026 مبينا أن مقترح 
8 مقاعد مباش��رة  تخصي��ص 
للقارة اآلس��يوية في النهائيات 
يعتب��ر مكس��باً كبي��را لك��رة 

القدم اآلسيوية.
وكان الشيخ سلمان شارك في 
إجتماع مكت��ب مجلس الفيفا 
ال��ذي عق��د ام��س ف��ي مدينة 
زيوري��خ السويس��رية برئاس��ة 

جيان��ي انفانتينو رئي��س اإلحتاد 
الدولي والذي تقرر خالله اعتماد 
مقت��رح توزي��ع ع��دد املنتخبات 
املش��اركة ف��ي نهائي��ات كأس 
العالم اعتباراً من نس��خة عام 

.2026
واعتبر  الش��يخ سلمان مقترح 
توزي��ع املنتخب��ات يوفر أس��س 
العدالة واملس��اواة بني مختلف 
القارات من خالل مراعاة التمثيل 
الق��ارات  ملنتخب��ات  النس��بي 
الس��ت مؤكدا أن اإلجماع الذي 
حظ��ي ب��ه املقترح من رؤس��اء 
القارية يشكل أرضية  اإلحتادات 
بصف��ة  إق��راره  نح��و  صلب��ة 
رس��مية ف��ي االجتم��اع املقبل 

جمللس الفيفا الذي سيعقد في 
مملكة البحرين خالل شهر مايو 

املقبل.
وأش��ار إلى أن مقترح منح آس��يا 
إل��ى  مباش��رة  مقاع��د  ثماني��ة 
جانب مش��اركة منتخب آسيوي 
للمنافس��ة  العاملي  امللح��ق  في 
على آخ��ر مقعدين في النهائيات 
يصب ف��ي مصلحة ك��رة القدم 
اآلس��يوية ويتوج التطور املتنامي 
الذي تش��هده اللعب��ة في القارة 
اآلسيوية ويتناسب مع كون القارة 
أكبر ق��ارات العالم ،باإلضافة إلى 
قوتها اإلقتصادية الكبيرة ،ومدى 
الشعبية الهائلة التي تتمتع بها 

اللعبة في آسيا.
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العواصم ـ وكاالت:

حق��ق املنتخب اإلس��باني إجنازاً 
تاريخياً فري��داً من نوعه ، بعدما 
جن��ح ف��ي احلفاظ على س��جله 
خالياً من الهزائم في التصفيات 
األوروبية املؤهلة لنهائيات كأس 
العال��م منذ عام 1993 ، س��واء 
املواجه��ات الت��ي اقيم��ت على 
ملعب��ه أو خارج��ه ، وه��و اإلجناز 
أي  إليه��ا  يس��بقه  ل��م  ال��ذي 

منتخب عاملي آخر .
»م��اركا«  صحيف��ة  وكش��فت 
اإلسبانية بأن اإلجناز الذي حققه 
املنتخب اإلس��باني امنا هو دليل 
على ق��وة عناص��ره الفنية في 
للمونديال،  املؤهل��ة  التصفيات 
بعكس املستويات التي يقدمها 
ف��ي نهائي��ات البطول��ة، والتي 
تكش��ف تعرض��ه النتكاس��ات 
ف��ي  أحالم��ه  ب��ددت  عدي��دة 
املنافس��ة على الع��رش العاملي 
الذي اعتاله مرة واحدة عام 2010 
بجنوب أفريقيا، وحتى خالل ذلك 
التتويج لم يس��لم »اإلس��بان » 
من الوق��وع في اخلس��ارة خالل 

مباريات دور اجملموعات.
هذا وتعود آخر خسارة للمنتخب 
اإلس��باني ف��ي تصفي��ات كأس 
العال��م إل��ى ش��هر م��ارس من 
منتخ��ب  أم��ام   1993 ع��ام 
الدمن��ارك به��دف دون رد، وذل��ك 
في التصفي��ات املؤهلة ملونديال 
1994 بأمي��ركا ، وه��ي الهزمي��ة 
الت��ي كادت تعص��ف بأحالم��ه 
حينها وتغيب��ه عن حتقيق حلم 

الوصول إلى املونديال .
وكان املنتخب اإلس��باني قد فاز 
على نظيره االس��رائيلي اجلمعة 
منافس��ات  ضم��ن  املنص��رم 
اجلولة اخلامس��ة من التصفيات 
األوروبي��ة املؤهلة إل��ى نهائيات 

كأس العالم 2018 والتي ستقام 
بروس��يا ، والتي انته��ت بأربعة 
أه��داف لهدف، إذ وصل »الروخا« 

إلى املباراة رقم 58 بدون هزمية.
ف��ي  الالف��ت  تألق��ه  وبفض��ل 
التصفي��ات املونديالي��ة ، فق��د 
اإلس��باني  املنتخ��ب  أصب��ح 
املرش��ح األب��رز من قب��ل اخلبراء 
للتتويج باللق��ب العاملي وتكرار 
إجن��از 2010 ، بعدما كان قد ودع 
البطول��ة مبك��راً ف��ي أكثر من 

دورة ، خاص��ة في نهائيات 1998 
اثر هزميته املفاجأة أمام املنتخب 

النيجيري.
الرقمية  احلصيلة  باحتس��اب  و 
األوروبي��ة  املنتخب��ات  لكب��ار 
منذ ع��ام 1993 ، ف��ان املنتخب 
اإلسباني ميتلك أفضل حصيلة 
ف��ي تصفي��ات كأس العال��م ، 
بعدما خاض 57 مباراة ، حقق من 
خالله��ا االنتصار في 44 مباراة ، 
بينما تع��ادل في 13 مباراة ، دون 

أن يتذوق طعم اخلسارة .
وفي املرك��ز الثاني يأتي املنتخب 
األملاني بخسارة واحدة خالل 44 
مباراة ، حقق خاللها 33 انتصارًا 
و 10 تع��ادالت ، مع اإلش��ارة الى 
ان »املانش��افت« مت إعف��اؤه من 
خوض غمار التصفيات األوروبية 
ملوندي��ال 1994 بصفت��ه بط��ل 
أعف��ي  كم��ا   ،  1990 نس��خة 
م��ن تصفي��ات مونديال  أيض��اً 
2006 بصفته املنتخب املضيف 

للبطولة .
وح��ل ثالث��اً املنتخ��ب اإليطالي 
بهزميتني من 57 مباراة ، محققاً 
ف��ي رصي��ده 39 انتص��ارا و 16 
تع��ادال ، ثم يأت��ي رابعاً املنتخب 
 2010 )وصي��ف بطل  الهولندي 
( بخم��س هزائ��م خاص��ة ف��ي 
تصفيات مونديال 2002 تسببت 
النهائي��ات،  ع��ن  غياب��ه  ف��ي 
باإلضافة إلى املنتخب الفرنسي 
الذي تعرض أيضاً خلمس هزائم، 

شأنه ش��أن املنتخب البرتغالي 
ال��ذي غاب عن نهائيات فرنس��ا 

.1998
كم��ا تعرضت بقي��ة املنتخبات 
العاملي��ة خلس��ارة خ��الل ه��ذه 
الفت��رة، خاصة تلك التي جنحت 
ف��ي إح��راز لق��ب كأس العالم 
، مث��ل املنتخ��ب األملان��ي بطل 
مونديال 2014 الذي س��قط مرة 
واح��دة ، وكان ذلك ضد املنتخب 
خمس��ة  بنتيج��ة  اإلنكلي��زي 
أهداف مقاب��ل هدف، في املباراة 
التي اقيمت في ش��هر سبتمبر 
م��ن عام 2001 ضم��ن تصفيات 
موندي��ال 2002 بكوري��ا واليابان 
، كما خس��ر املنتخب البرازيلي 
)بطل مونديال��ي 1994 و2002 ( 
ع��دة مباريات خ��الل التصفيات 
املؤهلة لذات النس��خة عن قارة 
أمي��ركا اجلنوبي��ة خاص��ة أمام 
 ، املنتخ��ب األرجنتين��ي  غرمي��ه 
حتى انه كاد يفش��ل في التأهل 
لنهائي��ات كأس العال��م الت��ي 

اقيمت في قارة آسيا .
وبدوره، خس��ر منتخب فرنس��ا 
)بط��ل موندي��ال 1998) مباريات 
عديدة ف��ي التصفيات األوروبية 
كأس  لنهائي��ات  املؤهل��ة 
العال��م ، ليضط��ر إل��ى خوض 
امللح��ق األوروبي م��ن أجل بلوغ 
نهائي��ات البرازي��ل 2014 ، كم��ا 
ع��اش املنتخ��ب اإليطالي )بطل 
الظ��روف،  ذات   )2006 موندي��ال 
بعدم��ا تع��رض للخس��ارة في 
تصفي��ات تل��ك ال��دورة ، كم��ا 
األرجنتين��ي  املنتخ��ب  س��قط 
مرات عدي��دة ف��ي التصفيات ، 
كان آخره��ا خ��الل التصفي��ات 
اجلاري��ة منافس��اتها حالي��اً، اثر 
هزميته على ي��د البرازيل بثالثية 
نظيفة، في حني كانت أس��وأها 
أم��ام كولومبيا بخماس��ية في 

عام 1993.

نجاح الماتادور لم يحققه أي منتخب عالمي آخر

إسبانيا تحقق إنجازًا تأريخيًا بعدم خسارتها في تصفيات المونديال منذ 1993

من مباراة سابقة للمنتخب االسباني

نادال

الدوحة ـ وكاالت:
ت��وج فريق الغرافة بلق��ب بطولة كأس قطر 
لكرة الس��لة للمرة الثالثة ف��ي تاريخه، بعد 
الفوز على الريان بنتيجة 104-91، في املباراة 
النهائية التي أقيمت مس��اء اول امس، على 

صالة الغرافة.
وق��ام بتتويج فريق الغراف��ة بالبطولة أحمد 
املفت��اح، رئيس االحتاد القطري لكرة الس��لة، 
في ثاني بطوالت هذا املوسم، حيث فاز فريق 
اجلي��ش بلقب بطولة الدوري.. اس��تحق فريق 
الغرافة الفوز بلقب البطولة، وشهدت املباراة 
النهائي��ة تألق��ا كبي��را ملايكل تايل��ور، العب 
الغراف��ة، وس��جل 43 نقط��ة، وعبدالرحمن 

يحيى، العب الريان.
وضمت قائمة فريق الغرافة بطل كأس قطر 
الالعبني عبدالرحمن س��عد، وندمي موس��لك، 
وحس��ينو نداي، وعاصم وليد، ومايكل تايلور، 
وعم��ر عبدالق��ادر، ومالك س��ليم، وس��امي 

منروا، وخالد آدم.

لندن ـ وكاالت:
أعل��ن نادي واتفورد اإلجنلي��زي، امس، أن العبه 
وس��طه توم كليفرلي، املعار إليه من ايفرتون 
س��ينضم إليه بصورة دائمة ف��ي نهاية مدة 

إعارته احلالية.
وكان كليفرل��ي )27 عام��ا( ال��ذي خ��اض 42 
مب��اراة م��ع ايفرتون، انض��م لواتف��ورد على 
س��بيل اإلعارة، في كانون الثاني املاضي، لكن 
عقد اإلع��ارة يتضمن بندا يتي��ح له التعاقد 
بصورة دائم��ة م��ع واتف��ورد.. وبالفعل اتفق 
الطرفان على التعاقد ملدة خمسة أعوام، دون 

الكشف عن قيمة الصفقة.

سلة الغرافة تتّوج 
بكأس قطر

واتفورد يحتفظ 
بخدمات كليفرلي

6:00 مساًء

5:15 عصرًا

1:30 ظهرًا

9:45 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

أرسنال ـ مانشستر سيتي

ريال مدريد ـ األفيس

تورينيو ـ أودينيزي

غرناطة ـ برشلونة

نابولي ـ يوفنتوس

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

سلمان بن إبراهيم يشيد برفع مقاعد آسيا للمونديالنادال: نحس نهائي ميامي ال يقلقني



بغداد ـ إعالم البارالمبية:
الباراملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  هن��أ 
الوطنية العراقي��ة الدكتور عقيل 
الباراملبي��ة ف��ي  حمي��د  االس��رة 
العراق والوس��ط الرياضي وجميع 
املس��ؤولني في الرياض��ة العراقية 
اخل��اص  القان��ون  اق��رار  ملناس��بة 

باللجنة الباراملبية
وق��ال حميد أهنئ وأب��ارك  للجنه 
الباراملبيه الوطني��ه العراقيه بدءا 
واالحتادات  التنفي��ذي  املكت��ب  من 
واللج��ان الفرعي��ه والرياضيني من 
العبني ومدرب��ني واداريني وموظفني 
ملناس��بة اق��رار أول قان��ون للجنه 
الباراملبية بعد معاناة كبيرة امتدت 

الكثر من ست سنوات .
واضاف نقدم ش��كرنا وتقديرنا الى 
رئيس ون��واب البرملان العراقي والى 
البرملانيه  والرياضه  الش��باب  جلنة 
ووزراة الش��باب والرياضه ومجلس 

الوزراء ومجلس شورى الدوله والى 
كل من اس��هم ودعم الخراج هذا 

القان��ون واخص الس��ادة جاس��م 
محمد جعفر وعبد احلسني عبطان 
وعام��ر الفايز وغ��زوان الش��يباني 
وطالل الزوبعي ود جعفر املؤمن وكل 
اللج��ان البرملانية وكذلك نش��كر 
والصحافة  اإلع��الم  بنح��و كبي��ر 
الرياضية التي كانت ساندة لنا في 
كل املواقف واالحداث.. واش��ار اننا  
س��عداء لهذا االجناز الكبير والذي 
جاهدنا من اجل اق��راره ليرى النور  

انصافا لشريحة متحدي االعاقه.
وكان رئيس جلنة الشباب والرياضة 
في البرملان العراقي النائب جاسم 
محم��د جعف��ر ق��د هن��أ اللجنة 
الباراملبي��ة في بيان تاله  ملناس��بة 
اق��رار قانونها قائ��ال : نهئ اللجنة 
الباراملبية الوطنية العراقية باقرار 
قانونها بعد عمل دؤوب اذ يعد أول 
قانون يقر ملؤسسة رياضية اوملبية 

في العراق بعد عام 2003.
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الصاالت: قرعة 
شباب آسيا متوازنة

ناظم شاكر يبدأ 
مهمته مع الشرطة

نسب إنجاز متقدمة 
بمراحل ملعب العزيزية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصف مدرب منتخب الشباب العراقي لكرة الصاالت، 
علي طالب، مجموعة الفريق في نهائيات كأس آسيا 
التي ستقام في تايالند في الفترة من 16 وحتى 26 آيار 

املقبل، ب�«املتوازنة«.
وقال طالب، في تصريح��ات خاصة صحفية »القرعة 
أوقعتنا في مجموعة متوازنة نوعا ما، لكنها ال تخلو 
م��ن الصعوبة، ألن جميع املنتخبات تطورت وأصبحت 
قوية، بس��بب اس��تعانتها مبدربني من بلدان متقدمة 

في لعبة كرة الصاالت«.
وأض��اف »منتخب ش��باب العراق لك��رة الصاالت بدأ 
اس��تعدادته من��ذ وقت مبكر، س��عيا من��ه لتحقيق 
نتيجة إيجابية في هذه البطولة املهمة«.. ومت تصنيف 
املنتخبات املشاركة بحسب نتائج بطولة آسيا لكرة 
الصاالت 2016 في أوزبكس��تان، وجاء منتخب العراق 

في املركز السادس آسيويا.
يذكر أن 21 منتخبا يش��ارك ف��ي هذه البطولة، حيث 
مت تقس��يم الفرق على 4 مجموعات، ووقع العراق في 
اجملموعة األولى إل��ى جانب منتخبات تايالند، وماليزيا، 

وبروناي، والبحرين وأفغانستان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ررت الهيئ��ة اإلدارية لن��ادي الش��رطة تعيني ناظم 

شاكر مدربا للفريق، خلفا للمصري محمد يوسف.
اإلدارة اخت��ارت ناظ��م ش��اكر لقي��ادة الش��رطة، في 
املباري��ات املتبقي��ة بالدوري، خلفا حملمد يوس��ف الذي 
مت فس��خ عقده على خلفية خروج الفريق من بطولة 

كأس العراق أمام اجليش أحد أندية الدرجة األولى.
الطاق��م املس��اعد للم��درب ناظم ش��اكر يتألف من 
أحمد صالح مدربا مساعدا، وغامن إبراهيم مدربا حلراس 

املرمى، وفاروق عبد جاسم مدربا للياقة البدنية.
وبدات تدريبات الفريق االخضر باشراف مالكه التدريبي 

اجلديد اول امس.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتواص��ل وبهمة عالية اعمال انش��اء ملعب مدينة 
العزيزية في محافظة واس��ط الذي يتسع ل� 5000 
متفرج بأش��راف ش��ركة النبال للمق��اوالت بعد ان 
وصلت نس��بة اجنازه 75 % ومبدة اجناز تصل الى 720 

يوم.
وق��ال رئيس املهندس��ني حازم غالي املش��رف العام 
ملش��اريع واس��ط ان العم��ل متواص��ل ف��ي ملعب 
العزيزية وبش��كل يومي وبوتيرة متصاعدة حس��ب 
توجيهات وزارة الشباب والرياضة وبشخص السيد 
الوزير عبد احلس��ني عبطان والدائرة لهندس��ية في 
ال��وزارة، اذ ان امل��دة التعاقدي��ة للعم��ل 720 يومت 
ووصلت االعم��ال الى مراحل متقدم��ة بعد اكمال 
االعمال الكبيرة، منها تس��قيف امللف وفرش مادة 

السبيس في امللعب.
وأض��اف غال��ي ان العمل مس��تمر بتطبي��ق املرمر 
لالرضيات اخلاص��ة بالقاعات املوجودة حتت املدرجات 
وقواطع االملنيوم اخلاصة باجملاميع الصحية ومعاجلة 
كونكري��ت املدرج��ات باملواد اخلاص��ة وتركيب مدرج 
حديدي للمدرجات الى جانب اكتمال تركيب االبواب 
والقواطع والشبابيك، ومت تقدمي منوذج من الكراسي 
للمصادقة عليها واجراء جميع الفحوصات للمواد 

االنشائية.
من جهته اكد ممثل ش��ركة النبال للمقاوالت فراس 
فرحان ان االعمال متواصلة بانشاء ملعب العزيزية 
وف��ق اخملطط��ات الت��ي مت وضعه��ا والتعاق��د على 
تنفيذها، اذ يتكون املش��روع من ملعب لكرة القدم 
مغطى بالثيل االصطناعي فضال عن اقامة مضمار 
اللع��اب القوى ويتضم��ن بناء امللعب انش��اء ابنية 
خدمية مع س��احات لوقوف الس��يارات ومساحات 
خضراء وط��رق داخلية وصاالت لالجتماعات وننتظر 
وصول املواد من تركيا من اجل السير بالعمل بصورة 
اس��رع عندها س��يكون امللعب جاهزا خ��الل الفترة 

القليلة املقبلة.

بغداد ـ قسم اإلعالم:

تتواصل اعمال البناء ومد اجلس��ور 
االرضي��ات  وح��دل  الكونكريتي��ه 
ملش��روع ملع��ب ال��زوراء الرياضي 
مقع��د   2500 اضاف��ة  بانتظ��ار 
اضافية ليبلغ اجمالي سعة امللعب 
الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة 
الرياض��ي  ال��زوراء  ن��ادي  حلس��اب 
15000 متفرج��ا بتوجي��ه من وزير 
الش��باب والرياض��ة عبد احلس��ني 
عبطان مبا ي��وازي العدد اجلماهيري 
الكبي��ر لهذا الن��ادي العريق حيث 
احيل الطلب الى الشركة اخملتصة 
االضاف��ة  مقترح��ات  لدراس��ة 

وتفعيل املناسب منها.
املهندس  وبين��ت مدي��رة مكت��ب 
املقي��م ف��ي موقع العم��ل عاتكة 
محمد حس��ن ان الزيارات املتكررة 
للوزي��ر ومتابعت��ه اليومي��ة لواقع 
صباحي��ة  بوحدت��ني  العم��ل 
ومس��ائية اثم��رت ع��ن رف��ع وتائر 
العم��ل وتذليل الصعاب الى درجة 
كبي��رة ج��دا ف��ي اجلانب��ني الفني 
واالداري ومنه��ا تام��ني وصول فرق 
التابعني لشركة بلندباية  الفنيني 
االيراني��ة وحصولهم على االقامة 
الرس��مية، واالخ��رى الت��ي تتعلق 
بالعم��ل بجوان��ب فني��ة متعددة 
فضال عن التوجيه االخير الذي متت 
املباشرة فيه ويخص توحيد العمل 
بص��ورة واحدة في اعمال املس��بح 
والقاع��ة املغلق��ة والفن��دق الذي 
يض��م 40 غرفة وجن��اح للضيوف 
بفت��رة  الش��ركة  اجن��زت  حي��ث 
قياس��ية االعم��ال املوكلة بها في 
احلف��ر وصب االساس��ات واالرتفاع 

بالفندق وصوال الى الطبقة الثالثة 
واالنتهاء من جتسير حوض املسبح 
واالعم��دة الكونكريتي��ة للقاع��ة 

الرياضية.
الفني جاس��م  املهندس  واوض��ح 
ك��رمي ان اعمال التس��ليح ملداخل 
تس��ليحها  املدرجة جرى  اجلمهور 
باحلديد بفترة قياسية مع اكتمال 
اثن��ان منه��ا ال��ى س��قف امللعب 

بص��ورة طبيعية ول��ن يتاخر صب 
املداخ��ل االخ��رى املنتش��رة ح��ول 
امللعب بالرغم م��ن تعطل العمل 
الس��بوع واحد باعياد نوروز، منوها 
ال��ى ان الش��ركة قام��ت بتحوي��ر 
قوال��ب اضافي��ة للص��ب اجلاه��ز 
من اج��ال اختصار الزم��ن واكمال 
الشكل اخلارجي ملقاعد املتفرجني 
الت��ي يتم صبه��ا موقعي��ا حيث 

وصل العدد املنجز ملنتصف اجلسور 
 1056 اخلاص��ة باملقاعد وعدده��ا  
مجس��ر مع اكتم��ال رف��ع املنفذ 
ال��ى االج��زاء االول والثاني والثالث 
والس��ابع والثامن مع اضافة قالب 
ساند ثانوي جلميع مقاعد اجلمهور 
القوال��ب خارجي��ا  ويك��ون ص��ب 
وترفع في االماك��ن اخملصصة حال 
الشكل  يكتمل  وبذلك  اكتمالها، 

الرئيسي للملعب.
عب��د  نبي��ل  املقي��م  املهن��دس 
الكاظ��م ال��ذي كان يش��رف على 
اعمال االلي��ات الثقيلة حلدل مادة 
الس��بيس واحلصى اخلابط، اش��ار 
الى ان الشركة قد سابقت الوقت 
ايضا باملباش��رة باعمال التس��وية 
املع��دل  وف��ق  لتك��ون  لالرضي��ة 
املعتم��د ف��ي االرتف��اع، والبداي��ة 

كانت م��ن اجلزئني الثان��ي والثالث 
والس��ابع والثامن مع اكتمال دفن 
مداخ��ل امللف، مضيف��ا ان العمل 
سيشهد االسبوع املقبل اضافات 
مهم��ة تنهي الس��اللم الداخلية 
وربط االعمدة اخلرس��انية املتبقية 
مع وصول 135 طنا من االس��منت 
اخلاص به��ذه االعمال وهي املرحلة 
االخيرة لالعمال االنشائية املعقدة 

من العمل.
وتابع بالقول ان تواجدنا اليومي مع 
الشركة بواقع خمسة مهندسني 
في دائرة املهندس املقيم ومتابعة 
الي��ات الفحص اخملتبري مع مختبر 
احلق��ن املركزي واخلباط��ة املركزية 
االستش��اري  للمكت��ب  التاب��ع 
للجامع��ة املس��تنصرية  طيل��ة 
الفت��رة املاضية وضعن��ا في حالة 
اطمئنان ملا سيس��فر عنه العمل 
من ناحية اجل��ودة الفائقة واعتماد 
الصب اخلرس��اني  افض��ل معايير 
وحديد التس��ليح والفرش االرضي 
وه��ذه الكيفية يت��م التعامل بها 
ايضا مع بناء القاعة واملسبح ودار 

االستراحة الفندقي.
جدير بالذك��ر ان امللعب  يقع على 
مس��احة 36500 مت��ر مربع يضم 
ملعبا دوليا لكرة القدم يستوعب 
12500 قاب��ل للزي��ادة وص��وال الى 
15000 متفرج وقاعة مغلقة سعة 
الف متفرج ومس��بح ترفيهي مع 
دار استراحة باربعني غرفة مجهزة 
بخدمات فندقية متكاملة ويضم 
ايض��ا ملحق��ات صحي��ة وقاعات 
لالجتماع��ات ومطاع��م وص��االت 
داخلية للتدري��ب بااللعاب الفردية 
ومن املق��رر ان يكتم��ل العمل في 

املشروع نهاية العام احلالي.

بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة

توحيد أعمال البناء في المسبح والقاعة المغلقة والفندق لمشروع ملعب الزوراء

أعمال متواصلة في ملعب الزوراء

عقيل حميد

الجوية يستعيد همام وعبد األمير قبل لقاء الوحدة آسيويا

بغداد ـ الصباح الجديد:

اوض��ح املدي��ر الفن��ي لفري��ق لل��زوراء 
عبدالكرمي عبدالرزاق ما جرى من احداث 
خ��الل اليومني املاضيني بش��أن الالعبني 
محمد كاصد وعالء عب��د الزهرة لعدم 
التحاقهم��ا بالفريق بع��د عودتهما من 
املهمة الوطنية التي انتهت يوم الثالثاء 
املاض��ي، وب��ني عبد ال��رزاق ل��م يلتحق 
الالعبني مع باقي زمالئهم السباب غير 
مرضية اذ طلب ع��الء عبد الزهرة اجازة 
ليوم اجلمعة ومن ثم يلتحق بالفريق يوم 
السبت الى قطر هذا وقد قدمنا بطلب 
رس��مي الى املالك التدريبي الذي رفض 
ان يعطي اجازة وقال يجب ان يلتحق مع 
الفري��ق ويبلغ مبوعد الس��فر، اما حارس 
املرم��ى محم��د كاص��د لم يك��ن بيني 
وبينه اي اتص��ال وهو يعلم جيدا موعد 
الس��فر وكان البع��ض يتهمني باني انا 
م��ن أعطيت اإلجازة لالعب��ني هذا ليس 
حق��ي وامنا الرجوع الى امل��الك التدريبي 
والدلي��ل عند تقدميي اجازة الالعب عالء 
عب��د الزهرة الى املالك التدريبي واجهت 
الرف��ض وهو املس��ؤول االول واالخير عن 

هذه االمور.
وزاد امتناعهم��ا عن التح��اق الفريق لن 
يؤثر على معنويات الالعبني بينما التحق 
ثالثي املنتخب كل من عالء مهاوي الذي 
خاض مباراة الس��عودية كاملة ومهند 
عبد الرحيم اغلب أوق��ات املباراة وايضا 
التحاق امجد كلف وخاضوا مع الفريق 
الوح��دة التدريبي��ة قبل موعد الس��فر 
بيوم وقد غ��ادر بعثت فريق ال��زوراء الى 
قطر م��ن اجل املواجه املهمة امام فريق 
اجلي��ش الس��وري ي��وم الثالثاء حلس��اب 
اجلول��ة الرابع��ة لبطول��ة كاس االحتاد 

االسيوي.
من جانب اخر اجرى فريق الزوراء اجلمعة 
اولى وحداته التدريبية في ملعب العربي 
القطري بعد ان وصل الفريق ظهرا   الى 
العاصم��ة القطري��ة الدوح��ة حتضيراً 
ملواجه��ة اجليش الس��وري ي��وم الثالثاء 
املقبل حلس��اب اجلول��ة الرابعة لبطولة 
كاس االحتاد االس��يوي لكرة القدم علما 
ان  املب��اراة س��تجري عل��ى ملعب اخلور  
القطري الس��اعة السادس��ة، وسيقود 
املباراة طاقم حتكيمي من اليابان ومراقب 
املباراة من لبنان بشير عبداخلالق ومقوم 

احلكام من ايران حسن كاظم.

وقال املنسق االعالمي لفريق الزوراء عبد 
الرحمن رش��يد فريقنا ف��ي امت اجلاهزية 
له��ذه املب��اراة وخ��اض التدريب��ات ف��ي 

ملعب العربي بانتظام واجلميع عازمون 
عل��ى ان يحققوا نتيج��ة ايجابية كون 
هذه املب��اراة فصلية ويطمح الزوراء الى 

ص��دارة اجملموعة االولى من بوابة اجليش 
الس��وري حيث يقف فريقنا في الترتيب 
الثاني برصيد خمس نقاط فيما يتصدر 

اجليش الس��وري بس��ت نقاط ، واوضح 
برغ��م الغيابات لك��ن امل��الك التدريبي 
جه��ز جميع الالعبني ولدين��ا دكة بدالء 
متتلك العبني جيدي��ن واملنا بهم كبير.  
وغ��اب عن الفريق عباس قاس��م بداعي 
احلرمان فيما تخلف عن اللحاق كل من 
محمد كاصد وعالء عبد الزهرة السباب 
غير معروفة نامل ان يقدم زمالؤهم اداء 

جيدا والظفر بنقاط املباراة.
واض��اف بالرغ��م م��ن الظ��روف املادية 
الصعب��ة التي مير به الن��ادي لكننا قدر 
املس��تطاع وفرنا للفري��ق كل ما يحتاج 
والسفر قبل موعد املباراة بخمسة ايام 
م��ن اجل ارتياحهم ك��ون املباراة صعبة 
وحتتاج ال��ى بذل جهود كبي��رة من قبل 
اجلمي��ع الج��ل احلص��ول عل��ى العالمة 

الكاملة وتصدر اجملموعة. 
واختتم رش��يد: نيابة عن االدارة واملالك 
التدريبي والالعبني نقدم شكرنا وتقديرنا 
الى الكباتن فتاح نصيف وعدنان درجال 
الل��ذان ل��م يفارقا الوفد وهم��ا داعمان 
بشكل رائع الى الفريق وهذا ليس غريبا 
عليهما النهما عرقي��ان ..فنقول كلمة 
وفاء ال��ى جميع اخوتنا الذين س��اندونا 

في قطر ونشيد مبواقفهم النبيلة.

م��ن جان��ب اخ��ر، انض��م همام ط��ارق، 
وأحمد عبد األمير، ثنائ��ي القوة اجلوية، 
للتدريب��ات اجلماعي��ة للفريق اول امس، 
بعدما متاثال للش��فاء من اإلصابة، التي 
أبعدتهم��ا ع��ن املالعب، من��ذ أكثر من 

شهر.
وق��ال جاس��م كاط��ع، عض��و الهيئ��ة 
اإلداري��ة للق��وة اجلوية، ف��ي تصريحات 
ام ط��ارق، وأحمد عبد  صحفية، إن »همَّ
األمي��ر، التحقا بتدريب��ات الفريق، على 

ملعب نادي الوكرة القطري«.
وأك��د »ع��ودة الالعب��ني، متث��ل إضافة 
فني��ة للفري��ق، رغ��م أن جاهزيتهم��ا 
ملب��اراة الوح��دة، اإلثن��ني املقب��ل، ف��ي 
اجلولة الرابعة من دور اجملموعات بكأس 
االحتاد اآلس��يوي، لم تكتمل، ومس��ألة 

مشاركتهما في يد اجلهاز الفني«.
وأوضح أن »الس��وري زاه��ر ميداني، هو 
اآلخر، مير بحالة جيدة، واستعاد عافيته، 
وس��يكون ضمن خيارات امل��درب ملباراة 
ي��وم غٍد.. يذكر أن الق��وة اجلوية، يحتل 
املركز الثاني باجملموعة الثانية ببطولة 
كأس االحتاد اآلس��يوي ب���5 نقاط، فيما 
يتصدر الوح��دة، ترتي��ب  اجملموعة، ب�7 

نقاط.

تقرير

إدارة الزوراء توضح سبب عدم التحاق عبد الزهرة وكاصد لمواجهة الجيش
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تدريبات الزوراء في قطر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أس��فرت مب��اراة امس ب��ني فريقي 
احلس��ني والس��ماوة ف��ي ملع��ب 
اخلمس��ة االف مبدينة الصدر ضمن 
املرحل��ة  السادس��ة م��ن  اجلول��ة 
الثانية لدوري الكرة املمتاز عن فوز 
فريق احلسني بهدف سجله الالعب 
عقي��ل خي��ري ف��ي الدقيق��ة 70.. 
وبالفوز يرتفع رصيد فريق احلس��ني 
ال��ى 16 نقط��ة متقدم��ا للمركز 
اخلامس عش��ر، فيم��ا جتمد رصيد 
الس��ماوة عند النقطة العاش��رة 

وهو باملركز التاس��ع عش��ر االخير 
في الترتيب.

وتس��تكمل مباري��ات اجلولة اليوم 
االحد باقامة 3 مباريات، ففي االولى 
يضيف فريق النف��ط على ملعبه 
فري��ق البح��ري، فيما يش��د فريق 
الطلب��ة الرحال ص��وب محافظة 
كربالء ملالق��اة فريقها، وفي ملعب 
الق��وة اجلوية يتقاب��ل فريق احلدود 
وضيف��ه فريق النج��ف، وتقام يوم 
غٍد االثن��ني 4 مباريات، ففي ملعب 
الش��عب الدول��ي س��يكون لق��اء 

فريق الش��رطة وضيفه فريق نفط 
ميسان، فيما يلعب فريقا الكهرباء 
وامان��ة بغ��داد على ملع��ب االول، 
وفي ملعب الفيحاء في محافظة 
البصرة يتواجه فريق امليناء وضيفه 
الك��رخ، وفي اخ��ر املباريات يضيف 
فري��ق زاخو على ملع��ب دالل فريق 
نفط الوس��ط، فيما تاجلت مباراة 
الزوراء ونفط اجلنوب بسبب ارتباط 
فري��ق الزوراء مبباري��ات كاس االحتاد 
االس��يوي، وبقي فريق القوة اجلوية 

في االنتظار.

بغداد ـ فالح خابط*
جامع��ة  مالع��ب  عل��ى  اختتم��ت 
بطول��ة  منافس��ات  القادس��ية 
الكابادي الشاطئية االولى مبشاركة 
اندية محافظ��ة الديوانية ومنتخب 
اجلامعة.. وقال االس��تاذ حميد نعمه 
احلمداني امني س��ر احتاد الكابادي  ان 
البطولة جرت برعاية رئاسة جامعة 
القادس��ية وعم��ادة كلي��ة التربي��ة 
املتمثلة  الرياض��ة  وعل��وم  البدني��ة 
باألس��تاذ الدكت��ور هش��ام هنداوي 
هوي��دي ومجلس احملافظة  وبالتعاون 
م��ع االحت��اد الفرعي ف��ي الديوانية .. 
وأضاف احلمداني ان البطولة شاركت 

فيها جميع اندية محافظة الديوانية 
لفئة الرجال والنس��اء باالضافة الى 
منتخب جامعة القادسية في اللعبة 
وبتحكيم جلنة احل��كام املركزية في 
احت��اد اللعبة املتمثل��ة بالكابنت عبد 

احلسني كرمي رئيس اللجنة .
ومن��ذ  الكاب��ادي  احت��اد  ان  مبين��ا 
تأسيسه يعمل بتمويل ذاتي وبدون 
اي دع��م من املؤسس��ات الرياضية 
واحلكومي��ة  وه��و ينظ��م ال��دوري 
العام لفئة الرجال والنس��اء سنويا 
وبشتى الفئات العمرية وتعاقد مع 
مدرب ايران��ي اس��تعداداً للبطولة 
االس��يوية التي س��تجري في ايران 

واملؤهل��ة لبطول��ة العال��م عل��ى 
نفقت��ه اخلاصة. يذك��ر ان منتخب 
جامعة القادس��ية قد اح��رز املركز 
االول لفئ��ة الرجال فيم��ا جاء ثانيا 
فريق نادي الدغارة والديوانية ثالثا .. 
فيما كانت نتائج فئة النس��اء نادي 
الديواني��ة اوال والدغ��ارة ثانيا، وفي 
ختام البطولة وزعت الهدايا للفرق 
الفائ��زة وتق��دمي ال��دروع التذكارية 
للحضور الرس��مي وس��ط حضور 
جماهيري كبي��ر من طلبة اجلامعة 

وأساتذتها ومتابعي اللعبة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد اللعبة

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي��ة  القن��اة  اس��تقطبت 
الرياضي��ة واحدا من اب��رز مترجمي 
االش��ارة ف��ي نش��راتها االخباري��ة 
الرياضي��ة لينق��ل االخب��ار بلغ��ة 
االش��ارة ال��ى الص��م ف��ي الع��راق 
والعال��م عندما وجه مدي��ر القناة 

الرياضي��ة العراقية حليم س��لمان 
الدعوة لرئيس االحتاد العراقي اللعاب 
الصم وعضو املكتب التنفيذي في 
اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية 
حيدر مجيد الشافي ليقوم مبهمة 
ترجمة النشرة االخبارية في القناة 
وايصاله��ا ال��ى ش��ريحة متحدي 

االعاقة )الصم(.
العراقي��ة  القن��اة  خط��وة  وتأت��ي 
الرياضية وبش��خص مديرها حليم 
سلمان  الجل خدمة جميع شرائح 
اجملتم��ع م��ن خ��الل قن��اة الوط��ن 
الرياضي��ة العراقي��ة ومن ضمنهم 

متدي االعاقة.

»البارالمبية« تهنئ الوسط الرياضي وتشكر الجميع 

»الرياضية العراقية« تستقطب الشافي 
في ) لغة اإلشارة (  اإلخبارية للصم

نادي الحسين يفوز على السماوة.. 
واليوم 3 مباريات في دوري الكرة 

»القادسية« يخطف لقب »شاطئية 
الكابادي األولى« في الديوانية

بمناسبة إقرار قانونها في مجلس النواب



تهنئة
يتق�دم إعالميو دائ�رة صحة بغ�داد/ الرصافة 
بأزك�ى الته�اين والتربي�كات اىل الدكتور عبد 
الغني سعدون الساعدي، ملناسبة تثبيته كمدير 
عام صح�ة بغداد/ الرصافة، داع�ن له باملزيد 

من اإلبداع والتألق يف خدمة عراقنا اجملاهد.

الدكتور قاسم عبد الهادي
مدير إعالم صحة بغداد الرصافة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDSun. 2 Apr. 2017 issue (3663( األحد 2 نيسان 2017 العدد

بعض مالمح خطابنا المقبل

عباس عبود سالم

مع اقتراب اعالن النصر احلاس��م في املوصل، وحترير 
االرض العراقي��ة م��ن الدواع��ش، س��يكون االعالم 
العراقي امام امتحان كبير هو ماذا س��يقدم للناس 
بعد عودة اجلي��ش من القتال، وعن ماذا ستس��لط 
االض��واء، وس��يكون عل��ى الن��واب والسياس��يني 
صياغة خطابهم السياسي الذي يبررون فيه سبب 
وجوده��م من دون غيرهم، وس��يكون ام��ام الدولة 
مهم��ات كبيرة في مقدمتها كيفي��ة العمل على 
ع��دم تكرار ماجرى من كوارث كان املتس��بب االكبر 
فيه��ا تصرفات حمقاء م��ن بعض اعض��اء البرملان 

واجملالس النيابية.
بعد حتقيق النصر الكبير، وبعد انتهاء نش��وته بعد 
اسابيع س��ينتهي معها العامل الذي اتفق ويتفق 
عليه اجلميع، وس��تبدأ مرحلة اخرى من التش��ابك 
وخل��ط االوراق والهجم��ات املتبادل��ة ب��ني ش��ركاء 
العملية السياس��ية، حينها سيكون من الصعب 
ايجاد عدو جديد يجمع ش��تاتنا، ويهذب س��لوكنا، 
ويضب��ط ايقاع خطابن��ا، فلكل ح��زب وكتلة عدو 
خاص وصديق مختلف وخطاب سياس��ي يس��تند 

الى املصلحة احلزبية اوال.
مش��كلة العم��ل السياس��ي لدين��ا ان��ه يعم��ل 
بقاعدة واس��عة، لضمان توس��يع حجم املشاركة 
السياسية، لكن ثبت انها مشاركة معرقلة تفتقر 
الى الوعي، والى النض��ج، والى الفهم احيانا، وهذا 
ي��ؤدي الى خلل في وظائف الدول��ة وكفاءتها، كون 
املش��اركة تتم باالمتيازات من دون حتمل مسؤولية 

االخفاقات.
ث��م ان ضم��ور املنجز ل��دى الكثي��ر من الش��ركاء 
السياس��يني ح��ول اخلطاب م��ن ايجابي��ة التغني 
باملنج��زات والتذكير بها بنحو او بآخر، الى س��لبية 
التغ��ذي عل��ى اث��ارة اخط��اء اخلص��وم او هناتهم، 
والتذكي��ر بعيوب اآلخ��ر املنافس، فنيل الكراس��ي 
البرملاني��ة اليت��م دائما عل��ى وفق خط��اب اخالقي 
ه��اديء، بل على االغلب يتم على وفق قاعدة الغاية 

تبرر الوسيلة.
فضائي��ات  تنتج��ه  ال��ذي  الس��لبي  اخلط��اب  ان 
وش��خصيات برملاني��ة وحزبي��ة مختلف��ة االه��واء 
واالمزجة واالهداف والرغبات، تسبب في اثارة سحابة 
سوداء غطت صورة العراق الدولية  وشوهت الكثير 
من معامله��ا، لتعطي للعالم انطباعا س��لبيا عن 
الع��راق الذي من املفترض ان��ه يعيش افضل حاالته 
وابهى حقبه السياس��ية في ظل دولة دميوقراطية، 

وشعب قوي اثبت للدنيا شجاعته الفذة.
لك��ن الدول��ة والتجربة تعثرت كثيرا ورمبا الس��بب 
الظاهر ه��و حتدي��ات خارجية ومش��كالت داخلية، 
لك��ن كما يبدو ان الس��بب االهم في تعثر التجربة 
هو الشراكة غير الناضجة بني الطبقة السياسية 
ورجاله��ا املتكالب��ني واملتصارع��ني على الس��لطة 
والث��روة عل��ى حس��اب اس��تقرار وازدهار الش��عب 

والوطن. 
اذن نح��ن بحاجة كبيرة الى ش��راكة ناضجة، والى 
خطاب وطني متوازن مس��ؤول يضع في حس��اباته 
ثوابت ومش��تركات االنتماء للوطن واحترام القانون 
واالميان بالس��الم والعمل من اج��ل الرخاء واالزدهار 

للجميع.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

م��ن  ش��وارزنيجر  متك��ن 
حتقيق نس��بة مش��اهدة 
مرتفعة لإلعالن الترويجي 
 ""AFTERMATH لفيلم 
حيث وصل عدد مشاهدة 
اعالن الفيلم ألكثر من 3 
ماليني مشاهدة عبر قناة 
الشركة املنتجة للفيلم 

مبوقع " يوتيوب".
ويتن��اول الفيل��م قص��ة 
ع��ام  حصل��ت  واقعي��ة 
2002، بع��د ح��ادث جوي 
م��روع وق��ع ف��وق بحيرة 
حي��ث  كونس��تانس، 
طائرت��ان،  اصطدم��ت 
البحيرة  ف��وق  وحتطمت��ا 
ارتكبه  نتيجة خطأ فني 

ش��ركة  موظف��ي  أح��د 
Skyguide للطيران.

الفيلم م��ن اخراج إليوت 
ليس��تر، ويلع��ب أرنول��د 
دور البطول��ة، حيث يقوم 
ب��دور املهندس الروس��ي، 
الذي  كالوي��ف،  فيتال��ي 
أراد االنتقام لعائلته التي 

قتلت في احلادثة.

كشف الفنان إميان البحر 
درويش عن إنتهائه مؤخرا 
من تس��جيل أغنية جده 
درويش "اهلل على  س��يد 
ليطرحه��ا  اهلل"  مص��ر 
قريباً بتوزي��ع جديد، ومميز 
عب��ر االذاعات، واالس��واق 
الرقمي��ة، وقد تكون تلك 
طريقة لإلعالن عن نفسه 
م��رة اخ��رى بع��د غي��اب 

طويل عن الساحة.
وتاب��ع إمي��ان حديث��ه عن 
االغنية قائ��ال: أن األغنية 

ت��زال حتقق  وما  وطني��ة، 
جناحا حتى اآلن، إذ قدمها 
مؤخرا ف��ي إحدى حفالت 
الش��هداء،  أمهات  تكرمي 

وحققت صدى جيدا.

بعدما انتش��ر خبر وجود 
عالق��ة عاطفي��ة ما  بني 
اندرس��ون  باميال  الفنانة 
ويكليك��س  ومؤس��س 
ب��دت  أس��اجن،  جولي��ان 
عل��ى  اخلج��ل  عالم��ات 
بامي��ال  املمثل��ة  وج��ه 
أندرس��ون، حيث اش��ارت 
الى ان اختباءه في سفارة  
لندن، جعل  اإلكوادور في 
"أمراً  الغرامي��ة  املواعدة 

صعباً بعض الشيء".
وأش��ارت أندرس��ون ف��ي 
برنام��ج  م��ع  مقابل��ة 
حواري س��ويدي، الى إنها 
رمب��ا أمض��ت وقت��اً م��ع 

أس��اجن أكثر م��ن أي رجل 
آخ��ر، لكنه��ا ل��م تخض 
وع��ن  التفاصي��ل،  ف��ي 
عالق��ة  وج��ود  حقيق��ة 
عاطفي��ة بينهما وقالت: 
"إن��ه س��جني. وه��ذا قد 
يجعل األمر صعبا بعض 

الشيء".

أرنولد شوارزنيغر 

باميال اندرسون

ايمان البحر درويش

أخبــارهــــــــــم

بغداد - تضامن عبد المحسن:
االم��ن  مجل��س  اخي��را  ص��وت 
باإلجماع عل��ى قرار يخص االجتار 
باملمتلكات الثقافية، بعد جهود 
متواصل��ة، مل��دة أكث��ر م��ن عام 
بذلها فرياد رواندزي وزير الثقافة، 
فيما  الصديقة،  الدول  ومبساندة 
الت��ي  العراقي��ة،  اآلث��ار  يخ��ص 
تعرض��ت للتدمي��ر والنهب على 

أيدي عصابات داعش االرهابية.
ومت فيما بعد ايصال الرسالة الى 
مؤمتر املانحني الذي جنح بدوره في 
تعبئ��ة اجملتمع الدول��ي، من أجل 
العاجل  التدخل  متويل عملي��ات 
والس��ريع لآلث��ار امله��ددة بفعل 
واخملاط��ر  املس��لحة،  النزاع��ات 
بشتى أنواعها، ومكافحة االجتار 

غير املشروع باآلثار،
 ومت التصوي��ت على وف��ق القرار 
2347 ال��ذي يعالج هذه  املرق��م 
احليوية، ويض��ع طرقا  القضي��ة 
حلماية الت��راث الثقافي في أثناء 
الصراع��ات املس��لحة، كما ركز 

الق��رار على فقرتني هما، انش��اء 
صندوق دولي، وانش��اء ش��بكات 
الثقافي��ة  للممتل��كات  آمن��ة 

املهددة. 
ج��اء ذلك ف��ي جلس��ة مجلس 
األم��ن الدولي لي��وم 2017/3/24، 
الت��ي تناول��ت مش��كلة تدمير، 
ونه��ب التراث الثقاف��ي من قبل 
أثناء  وف��ي  اإلرهابية،  اجلماع��ات 

الصراعات املسلحة.
من جانبه، ش��دد يوري فيدوتوف 
األمم  ملكت��ب  التنفي��ذي  املدي��ر 
املتحدة، املعني باجلرمية واخملدرات، 
للعم��ل  امللح��ة  احلاج��ة  عل��ى 
بالتصدي لتدمير التراث الثقافي 
واالجتار ب��ه، مضيف��ا "ان احلاجة 
للعمل، اصبحت أكثر إحلاحا من 
أي وقت مض��ى في وجه التدمير 
الواس��ع ألماكن التراث الثقافي 
في س��وريا، والعراق، واالس��تيالء 
عل��ى آالف القطع من املمتلكات 
هذي��ن  ح��دود  ق��رب  الثقافي��ة 

البلدين".

وم��ن جانبه��ا وصف��ت املدي��رة 
إيرين��ا  لليونيس��كو،  العام��ة 
بوكوف��ا، الق��رار ب��� "التاريخي"، 
موضح��ة أن��ه يعك��س أهمي��ة 
التراث الثقافي في مجال السلم 
واألمن، ومشددة على أن "التراث 
ه��و الهوية وهو االنتم��اء". وفي 

الس��ياق نفس��ه أش��ارت املديرة 
لليونس��كو  أن  إل��ى  العام��ة 
ترتكز على  اس��تراتيجية عاملية 
املنظم��ة  وأن  واضح��ة،  رؤي��ة 
لتنسيق  مبس��ؤولياتها  تضطلع 
العم��ل الدولي في ه��ذا الصدد، 
قائلة إن "التراث يثبت أن احلوار ما 

بني الثقاف��ات كان دائما موجودا، 
ويحك��ي تاريخنا املاضي، ويقترح 
املتطرفون  مش��تركا.  مستقبال 
العنيف��ون يدرك��ون ه��ذا األمر، 
ولذل��ك يس��عون إل��ى تدميره". 
ومن ث��م اس��تدركت قائلة: قوة 
السالح ال تكفي لهزمية التطرف 
العني��ف. فالس��عي م��ن أج��ل 
الس��الم يتطل��ب أيض��ا ثقافة، 
وتعليم��ا، ووقاية، ونق��ال للتراث: 
ه��ذه ه��ي رس��الة ه��ذا الق��رار 

التاريخي، ونطاقه الضخم."
بوكوف��ا اقتبس��ت من الش��اعر 
األملاني هاينرينش هاين قوله: إنه 
"في كل مكان يحرق فيه الرجال 
ينتهي بهم  والثقاف��ة،  الكت��ب 
األم��ر إلى إح��راق رج��ال آخرين"، 
مش��يرة إل��ى أن التاري��خ أثب��ت 
بصورة جلية ه��ذا القول "تدميُر 
التراث بنحو متعمد جرميُة حرب. 
وق��د أصبح تكتي��َك حرب ضمن 
للتطهير  عاملي��ة  اس��تراتيجية 
الثقافي. لذلك فإن حماية التراث 

ليس��ت مج��رد قضي��ة ثقافية 
وحس��ب، بل هي ضرورة أمنية ال 
تنفصل عن مسألة حماية احلياة 

البشرية".
وم��ن اجلدي��ر بالذكر ان مش��روع 
الق��رار قدمت��ه وزي��رة الثقاف��ة 
ال��ى  اوزوالي  اودري  الفرنس��ية 
كان��ت  فيم��ا  االم��ن،  مجل��س 
إيطالي��ا ق��د أنش��أت أول وحدة 
متخصص��ة في العال��م حلماية 
ح��االت  ف��ي  الثقاف��ي  الت��راث 
الطوارئ، بقيادة ش��رطة حماية 
التراث الثقافي، والعميد فابريزيو 

بيرولي الذي شارك باجللسة. 
أما فرنسا فكانت قد أطلقت مع 
اإلمارات العربية املتحدة صندوق 
متويل جديدا يحت��وي حاليا على 

أكثر من 75 مليون دوالر.
وع��دت بوكوفا القرار اجلديد رؤية 
العالقة  مهمة وجريئة لطبيعة 
ما بني الس��الم والت��راث، مثنية 
عل��ى فرنس��ا وإيطالي��ا راعيتي 

القرار.

مجلس األمن يصّوت باإلجماع على قرار حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع

قرار حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع

بغداد - الصباح الجديد:
حت��ت ش��عار "املوصل تتح��رر بزن��ود االبطال" اقي��م مهرجان 
"ش��باب وجنوم" مبوس��مه الثاني على قاعة فندق بغداد وذلك 

ألحياء الغناء التراثي العراقي.
ض��م احلفل فقرات متنوع��ة كان من أبرزه��ا تنافس االصوات 
الشابة على نيل املركز االول، وكانت النتائج حتت اشراف جلنة 
من احلكام من بينهم الفنانة القديرة "امل خضير" و"مكصد 
احللي" و"قحطان جاس��م" وبحضور الس��فير الفلسطيني، 
وعدد من فناني املس��رح والغن��اء، كما قدم��ت الفنانة "امل 

خضير" اغنيتها "احاول" وسط بهجة جماهيرية عارمة.
وتخلل احلفل استعراض للزي العربي، واللباس التراثي البغدادي 
العراقي، والصاية البغدادية، والتي نفذت جميعها بواس��طة 
املصم��م س��الم اخلياط.  ومت ف��ي احلفل تكرمي االتروش��ي بدرع 
"املوصل تتح��رر بزنود االبطال"، حيث القى كلمة اس��تهلها 
بالق��ول: كل االبجدي��ات تختف��ي ام��ام ابجدية املوس��يقى، 
ونغمة واحدة، واغنية جميلة تعادل كل خطابات السياسيني 
الفاس��دين، وخط��ب الوع��ظ والتلق��ني لبع��ض املتس��ترين 
بلباس الدي��ن. واختتم كلمته بان أصل الع��راق متنوع، وقائم 
عل��ى اع��راق، وديانات تاريخية س��حيقة في الق��دم، وال يجوز 
اس��تئصالها من الوطن، الن ذلك خسارة للمكون االكبر الذي 
سيخس��ر جزءا حيويا من هوية الوطن. وش��دد عل��ى ان وزارة 
الثقاف��ة غير خاضعة لهيمنة اية جه��ة وأنها مفتوحة لكل 

االلوان الفنية، واالدبية، من دون حترمي، او منع. 

مهرجان شباب ونجوم ينطلق تحت 
شعار "الموصل تتحرر بزود األبطال"

الصباح الجديد - وكاالت:
ن��ور على  الفنان��ة  أّك��دت 
أنه��ا تعش��ق العم��ل في 
موس��م  خ��الل  الدرام��ا 
رمضان، مشّددة على نسب 
املشاهدة العالية التي تكون 
داخل هذا املوس��م، ومش��يرة 
إل��ى أّن "حديثه��ا ع��ن أهمية 
موس��م الدرام��ا الرمضاني��ة ال 

يعني الهجوم على مواسم درامية 
أخرى، بل إن لكل فن��ان رؤيته التي 

تخّصه".
وتنتظ��ر نور ع��رض فيلمها اجلديد 
ال��ذي تُش��ارك ف��ي بطولت��ه إلى 
جانب تامر حسني، ودرة، ومن املقّرر 
عرضه قريبا، حيث يعد هذا العمل 
عودة لن��ور إل��ى الس��ينما، وعودة 
للتعاون مع تامر حسني بعد غياب 

لسنوات. 
وأوضح��ت نور، ف��ي مقابلة خاّصة 
م��ع أحد املواقع الت��ي تعنى بأخبار 
الف��ن والفنان��ني، أنه لي��س لديها 
أي مش��اريع جديدة تق��وم بالعمل 
عليها خ��الل األيام املقبلة، س��وى 
اجلدي��د،  فيلمه��ا  ع��رض  إنتظ��ار 
ودراس��ة بع��ض الع��روض التي لم 

تّتخذ بشأنها أي قرار حتى اآلن.

الفنانة نور تفّضل العمل
 في موسم الدراما الرمضانية

الصباح الجديد - وكاالت:
الس��لطات  أوقف��ت 
الكويتي��ة، على ذمة 
ام��رأة  التحقيق��ات 
وهي  خادمتها  صورت 
حت��اول القفز من نافذة 
شقة سكنية بالطابق 
الس��ابع، ف��ي منطقة 
صب��اح الس��الم، فيما 
النياب��ة  اس��تدعتها 
األح��د،  ي��وم  العام��ة، 

للتحقيق.
فيدي��و  مقط��ع  وأظه��ر 
البالغة  اإلثيوبي��ة  اخلادمة 
من العم��ر 24 عاما، وهي 
متس��ك بس��ياج الشرفة 
أن  قب��ل  واح��دة،  بي��د 
تسقط، وتصاب بكسور 

في يدها فقط.
ووفقا لوس��ائل إع��الم كويتية، 
التقاعس  امل��رأة تهم��ة  تواجه 
عن مس��اعدة اخلادمة "إثيوبية 
اجلنس��ية"، وع��دم أداء واجبها 
اإلنساني جتاه عزم اخلادمة على 
بالتصوير  واكتفائه��ا  االنتحار، 

من دون أن حترك ساكناً.
ونقل��ت صحيفة "القبس" عن 
مص��در بالنياب��ة العام��ة، من 
إن النياب��ة أج��رت م��ع اخلادمة 
حتقيق��ا، مؤك��دا ع��دم وج��ود 
حادث��ة  ف��ي  جنائي��ة  ش��بهة 
اخلادمة، مش��يرا إلى أن اخلادمة 
حاولت الهرب م��ن البيت الذي 
تعمل فيه بنح��و مؤقت باألجر 
اليوم��ي، ولم ميض على عملها 

سوى يومني.

التحقيق في محاولة انتحار 
"اإلثيوبية" في الكويت

الصباح الجديد - وكاالت:
قذف��ت مي��اه الفيضانات التي 
ف��ي  "ديب��ي"  إعص��ار  تل��ت 
ق��رش  بس��مكة  أس��تراليا 
ضخم��ة إلى وس��ط والية 
كوينزالند ش��مال ش��رقي 

البالد.
ونشرت سلطات اإلطفاء 
والط��وارئ الوالية صورة 
تويتر، وقد  القرش عب��ر 

بدت الس��مكة غارق��ة ف��ي األوحال في 
شارع إحدى بلدات الوالية.

ودعت الس��لطات في التغريدة السكان 
إلى االبتعاد ع��ن مواقع مياه الفيضانات، 
حتس��با م��ن وجود مث��ل هكذا أس��ماك 
قد ته��دد حياتهم، ريثما جت��ري عمليات 

تنظيف في املنطقة.
وم��ا ت��زال املنطق��ة تعاني م��ن األمطار 
الغزيرة، والرياح القوية، التي تعوق جهود 
اإلغاث��ة، وبرغ��م ذلك، بذلت الس��لطات 

جهودا في إنقاذ عشرات األشخاص الذين 
حاصرتهم مياه الفيضانات.

والي��ة  اجت��اح  "ديب��ي"  اإلعص��ار  وكان 
كوينزالند، الثالثاء، وأحلق أضرارا جسيمة 
في البنية التحتية، قبل أن تنخفض شدة 

اإلعصار إلى عاصفة مدارية األربعاء.
وتسبب "ديبي"، اخلميس، بهطول أمطار 
غزي��رة عل��ى امت��داد 1200 كيلومتر من 
الس��احل الش��رقي ألس��تراليا قب��ل أن 

يتحرك باجتاه البحر اجلمعة.

أستراليا تحّذر من أسماك القرش في الشوارع
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