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بغداد ـ أسامة نجاح:
الش��رطة  ق��وات  قي��ادة  أعلن��ت 
االحتادي��ة ع��ن تقدمها م��ن ثالثة 
محاور ال��ى جامع الن��وري الكبير 
ومن��ارة احلدب��اء في امي��ن املوصل ، 
فيما كش��فت ع��ن ، فت��ح ممرات 
آمن��ة إلج��الء الس��كان بالكامل 
م��ن املدين��ة القدمية ف��ي املوصل 
قبل الش��روع بعمليات عسكرية 

واسعة. 
وق��ال مص��در امن��ي ف��ي قي��ادة 
"ق��وات  إن  االحتادي��ة  الش��رطة 
الش��رطة االحتادية مس��تمرة في 
البري��ة  العس��كرية  عملياته��ا 
وطائراتها املسيرة بإسناد مدفعية 
املي��دان الت��ي تواصل اس��تهداف 
مقرات التنظيم االرهابي ودفاعاته 
الثابتة واملتحركة والتقدم البطيء 
باجتاه جامع الن��وري الكبير ومنارة 
احلدب��اء م��ن خ��الل ثالث��ة محاور 

رئيسة". 
وأض��اف املصدر ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  إن" 
االمني��ة فتح��ت مم��رات  الق��وات 
آمنة إلجالء السكان بالكامل من 
املدينة القدمية الهاربة من قبضة 
زم��ر داعش االرهابي قبل الش��روع 

بعمليات عسكرية واسعة". 
وأكد املص��در الذي لم يفصح عن 
اس��مه بأن"  50 عائل��ة موصلية 

هربت من بط��ش داعش االجرامي 
باجتاه احملور اجلنوبي للموصل . 

وبني إن" 60عائلة تخضع لسيطرة 
داعش وصل��ت منطقة العكيدات 
باحملور اجلنوب��ي هاربة من منطقة 
امليدان وس��ط مرك��ز املوصل التي 

مازالت تخضع لداعش . 
وتابع إن" القوات االمنية استقبلت 
العائالت بعد فرارها من داعش على 
خلفية اختطاف عدد من الشباب 
م��ن مناطق مرك��ز املدينة وتنفيذ 
حكم االع��دام بحقهم ، الفتا الى 
إن" القوات االمنية قامت بتدقيق 
اس��ماء العائالت الف��ارة وأقدمت 
عل��ى فت��ح اب��واب جوام��ع احملور 
العائالت  اجلنوبي الس��تقبال هذه 
والسكن فيها بشكل مؤقت حلني 

حترير مناطقهم وسط املوصل. 
م��ن جانبه��ا أعلنت خلي��ة إعالم 
أحلرب��ي ، امس الثالث��اء ، عن مقتل 
"داعش"  إرهابي��ي  العش��رات من 
وتدمي��ر عدد من املضافات التابعة 
للقوة  للتنظي��م بضربات جوي��ة 

اجلوية العراقية، في نينوى. 
وذكرت اخللية ف��ي بيان لها تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
من��ه، إن "طائ��رات الق��وة اجلوي��ة 
وجه��ت ضرب��ات موجع��ة عل��ى 
وف��ق معلوم��ات املديري��ة العامة 
وضم��ن  واألم��ن  لالس��تخبارات 

عمليات قادمون يانينوى".
"الضرب��ات  أن  البي��ان،  وأض��اف 
مضاف��ة  تدمي��ر  ع��ن  أس��فرت 

لعصابات داعش اإلرهابية يتواجد 
فيه��ا م��ن )٦-٨( عنص��ر ارهاب��ي، 
فيه��ا  يتواج��د  اخ��رى  ومضاف��ة 

م��ن )٧-٩( عنصر ارهاب��ي ومقر ملا 
تس��مى امني��ة عصاب��ات داعش 
االرهابي��ة يتواجد فيه��ا من )٦-٨( 

عنص��ر ارهاب��ي في قري��ة طالعة 
املركب التابعة لقضاء البعاج".

تتمة ص3 

القّوات المشتركة تفتح ممرات آمنة للعائالت الهاربة 
من قبضة "داعش" استعدادًا لعمليات عسكرية واسعة  

ممرات آمنة فتحتها القوات املشتركة للعائالت الهاربة من اجلانب األمين للمدينة

بغداد ـ الصباح الجديد:
منع زعيم التيار الصدري السيد 
مقت��دى الص��در، ام��س الثالثاء، 
"مجاهدي" س��رايا الس��الم من 
احمللي��ة  لالنتخاب��ات  الترش��ح 
والبرملاني��ة املقبل��ة، عازي��اً ذلك 
ال��ى "ضي��اع جهده��م ف��ي بئر 

السياسة املقيتة".
وقال الص��در في مع��رض إجابة 
على س��ؤال تقدم ب��ه مجموعة 
من "مجاهدي" س��رايا الس��الم 
بشأن جواز الترشيح لالنتخابات 
احمللية والبرملانية، واطلعت عليها 
"الصباح اجلديد"، "كال، ذلك ممنوع 

جزيتم خيراً فس��معتكم عندي 
أه��م من كل ش��يء وأن ال يضيع 
جهدك��م ف���ي بئ��ر السياس��ة 

املقيتة".
واض��اف الصدر، أن "هذا يش��مل 

كل مجاهد في احلشد وغيره".
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى 
الص��در، اجلمع��ة )24 اذار 2017( 
العراقي��ني ال��ى ع��دم التصويت 
االنتخاب��ات  ف��ي  "للفاس��دين" 
املقبل��ة، فيم��ا ه��دد مبقاطع��ة 
تل��ك االنتخاب��ات في ح��ال بقاء 
وقانونها  االنتخاب��ات  مفوضي��ة 

دون تغيير.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت قيادة العمليات املش��تركة، 
اخت��راق طائ��رة كويتي��ة لالجواء 
العراقي��ة، م��ن جه��ة محافظة 

البصرة.
وأفادت وس��ائل إع��الم عراقية بأن 
طائ��رة حربي��ة كويتي��ة اخترقت 
حاجز الص��وت في س��ماء ناحية 
“س��فوان” احلدودية في محافظة 
البص��رة العراقية،ي��وم االول م��ن 
امس االثنني، ما أثار قلق الس��كان 

من الصوت الذي قالوا إنه ش��بيه 
باالنفجار.

وطالب��ت إدارة الناحي��ة، احلكومة 
الكويتية باالعتذار لألهالي نتيجة 

شعورهم بالقلق واخلوف.
إال ان قي��ادة العمليات املش��تركة 
قال��ت ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
ان ماتناولته  "الصب��اح اجلدي��د"، 
بعض وسائل االعالم حول اختراق 
طائ��رة كويتية لالج��واء العراقية 

غير صحيح".

بغداد ـ الصباح الجديد:
صوت مجلس محافظة كركوك، 
ام��س الثالث��اء، عل��ى رف��ض قرار 
البرملان العراقي اخلاص برفض رفع 
علم اقليم كردستان على االبنية 

احلكومية في احملافظة.
وص��وت اجملل��س ايضا عل��ى اجراء 
القلي��م  لالنضم��ام  اس��تفتاء 
كردس��تان، وعلى ال��زام احلكومة 

العراقية بتطبيق املادة 140.
مباحث��ات  حص��ر  اجملل��س  وق��رر 
البرملان  ق��رار  اجللس��ة مبناقش��ة 
العراق��ي اخلاص برف��ض رفع علم 
كردس��تان على االبنية احلكومية 

في احملافظة، وطرح اجراء استفتاء 
على مصير احملافظة.

والتركم��ان  الع��رب  ممثل��و  وق��رر 
مقاطعة االجتماع.

وكان  محاف��ظ كركوك جنم الدين 
ك��رمي، اص��در منتص��ف الش��هر 
املاض��ي توجيه��ا يتضم��ن رف��ع 
عل��م كردس��تان بجان��ب العل��م 
العراقي ف��ي جميع دوائر احملافظة 
التابع��ة  العام��ة  والش��ركات 
للوزارات وفي املناسبات الرسمية.

وهو االمر الذي صوت عليه مجلس 
احملافظة.

تفصيالت ص2

مقتدى الصدر يمنع سرايا السالم 
من الترّشح لالنتخابات المحلية 

والبرلمانية

العراق ينفي اختراق
طائرة كويتية ألجوائه

كركوك تصّوت على رفض قرار 
البرلمان بشأن عدم رفع علم كردستان

انطالق عملية تطهير منطقتين 
بمشاركة الجيش والعشائر غربي األنبار

"داعش" يوزّع جثث مدنيين بين خطوط 
الصدّ في أيمن الموصل ليروّع اآلخرين 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
أميركي��ون  مس��ؤولون  ق��ال 
جته��ل  األميركي��ة  الق��وات  إن 
امل��كان ال��ذي يختبئ في��ه زعيم 
تنظي��م "داع��ش" اإلرهاب��ي أب��و 
بك��ر البغ��دادي، بحس��ب أحدث 

معلومات استخباراتية.
 abc "ونقلت ش��بكة "أي بي سي
اإلخبارية األميركية عن مس��ؤول 
رفي��ع مبكافحة اإلره��اب قوله إن 
البغدادي غير موجود في املوصل، 
وال يوجد أي معلومات مؤكدة عن 

مكانه أو متى غادر املوصل.
وأض��اف أن��ه منذ األس��بوع األول 
ترم��ب،  دونال��د  الرئي��س  لتول��ي 
األميركي��ة  الف��رق  اعتق��دت 
ملكافحة اإلره��اب أنها قد حددت 
بالفع��ل م��كان زعي��م "داعش"، 
وأنها حاصرته داخل املوصل، إال أن 
األخيرة  االستخباراتية  املعلومات 
تشير إلى خطأ ذلك االعتقاد، وأنه 
لم يعد محاصراً في املوصل، التي 

مت حترير أجزاء كبيرة منها مؤخراً.

وقال مسؤول رفيع آخر إن القوات 
زعي��م  أن  اعتق��دت  األميركي��ة 
"داع��ش" يختب��ئ في م��كان، ذي 
طابع ديني، وس��ط شوارع املدينة 
لم  بالس��كان، حي��ث  املكتظ��ة 

تس��تطع الق��وات أن تس��تهدف 
امل��كان خوف��اً من س��قوط أعداد 
كبيرة م��ن املدنيني، وكذلك خوفاً 
م��ن االس��تنكار "اإلس��المي" إذا 
ما مت اس��تهداف موق��ع ذي طابع 

ديني.
وأضاف املس��ؤول: "نحن ال نعتقد 
أنه م��ا زال في املوص��ل.. هو دائم 

التحرك".
وعلى مدار األشهر الفائتة، كانت 

الق��وات األميركية عل��ى يقني أن 
البغ��دادي ال يتحرك، وأنه مختبئ 
في مكان محدد ال يبرحه، كما أن 
املسؤولني األميركيني قاموا بنفي 
التقاري��ر اإلعالمي��ة، التي رجحت 
أن يك��ون البغدادي يق��وم بتغيير 
م��كان اختبائ��ه باس��تمرار، وأنه 
على األرجح قد انتقل إلى معقل 

التنظيم في الرقة بسوريا.
ونقل��ت الش��بكة اإلخباري��ة عن 
املس��ؤول قوله: "لدينا الكثير من 
املعلوم��ات االس��تخباراتية حول 
البغ��دادي.. لك��ن ال يوجد ش��يء 
مؤك��د.. إذا كان البغ��دادي ما زال 
ف��ي املوص��ل، فهو عل��ى األغلب 
يقبع حتت ال��ركام.. لكن ال تأكيد 
لذلك"، مرجحاً أن زعيم "داعش" 
على األغلب يختبئ بإحدى القرى 

في الصحراء.
آخ��ر أك��د أنه��ا  إال أن مس��ؤوالً 
مس��ألة وقت قبل إلق��اء القبض 

على البغدادي.
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مسؤولون أميركيون: واشنطن تجهل
موقع البغدادي وتؤكد مغادرته الموصل

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف التحال��ف الوطني، أمس 
الثالثاء، عن وضعه آليات للتعامل 
مع استجوابات وزرائه ومسؤوليه، 
أن العملي��ة تب��دأ بعقد  مؤك��داً 
اجتماع داخل الكتلة ملعرفة الردود 
وقناعة مكوناته بها، مبيناً ان الذي 
ال تتوف��ر لدي��ه االجوبة املناس��بة 
س��يعطى اخلي��ار باالس��تقالة أو 

الذه��اب به��ا ال��ى قب��ة البرمل��ان 
وجعله في مواجهة الكتل االخرى، 
كما استبعد اقصاء وزيرة الصحة 

عديلة حمود من منصبها.
وق��ال النائ��ب ع��ن ائت��الف دول��ة 
ف��ي  الس��هيل  هش��ام  القان��ون 
حديث م��ع "الصب��اح اجلديد"، إن 
"التحال��ف الوطن��ي وض��ع آلي��ة 
للتعامل مع االستجوابات اخلاصة 

بوزرائه ومسؤوليه".
وأضاف الس��هيل أن "اآللية تكّمن 
بحض��ور من يروم مجل��س النواب 
اس��تجوابه إل��ى التحالف لغرض 
توجيه االس��ئلة له ومعرفة مدى 
القناع��ة ل��دى ن��واب الكتلة قبل 

الذهاب إلى قبة البرملان".
وأوض��ح أن "وج��ود قناع��ة ل��دى 
التحال��ف الوطني بأجوب��ة الوزير 

تفضي إلى موقف داعم له ومؤيد 
بنحو مينع اقالته".

أم��ا اذا ل��م تتول��د قناع��ة، أجاب 
السهيل أن "اخليار سيكون للوزير 
أما تقدمي االستقالة، أو اخلوض في 
االس��تجواب وترك حتدي��د مصيره 
لقناع��ة النواب من ش��تى الكتل 

السياسية".
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بغداد ـ مشرق ريسان:
النيابي��ة  اخلب��راء  جلن��ة  أعلن��ت 
املفوضني  أعضاء مجلس  الختيار 
ف��ي املفوضية العليا املس��تقلة 
لالنتخاب��ات فت��ح ب��اب التق��دمي 
لش��غل منصب عضوي��ة اجمللس، 
كاش��فة ف��ي الوق��ت عين��ه عن 
انتهاء مدة التقدمي خالل 15 يوماً.

وعل��ى الرغ��م م��ن نش��ر املوقع 

الرس��مي جمللس الن��واب العراقي 
الثالثاء،  الترشيح، أمس  استمارة 
إال إن اإلع��الن تضم��ن "فتح باب 
العلي��ا  للمفوضي��ة  الترش��يح 
ابتداًء من  املس��تقلة لالنتخابات 
)األح��د 2 نيس��ان 2017("، وأرفق 
في اإلع��الن اس��تمارة إلكترونية 

مخصصة للتقدمي.
ووضع��ت جلن��ة اخلب��راء س��بعة 

شروط في اختيار أعضاء مجلس 
املفوض��ني، وحصل��ت "الصب��اح 
اجلدي��د"، على نس��خة م��ن تلك 
الت��ي تن��ص عل��ى إن  الش��روط 
يك��ون املرش��ح "عراقي��اً مقيماً 
في العراق إقام��ة دائمة، وحاصل 
على الش��هادة اجلامعي��ة األولية 
ف��ي األق��ل، وأن ال يق��ل عمره عن 
وثالث��ني عاماً، وحس��ن  خمس��ة 

ذوي  وم��ن  والس��لوك،  الس��يرة 
الكفاءة واخلبرة في مجال العمل 
يك��ون  أن  إل��ى  إضاف��ة  اإلداري، 
مستقال من الناحية السياسية، 
املساءلة  بإجراءات  وغير مشمول 
والعدالة ولي��س لديه قيد جنائي 
او م��ن أث��رى عل��ى حس��اب املال 

العام".
تتمة ص3

إطالق االستمارة اإللكترونية وتحديد 15 يومًا للتقديمكشف عن آليات جديدة للتعامل مع استجوابات وزرائه

التحالف الوطني يستبعد إقالة وزيرة الصحة
ويطالب باالستماع لرئيس هيئة اإلعالم وجاهيًا

لجنة الخبراء في مجلس النّواب تعلن فتح باب 
التقديم للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات

متابعة

تقريـر

برلين ـ جاسم محمد
اعلن��ت الس��لطات الروس��ية  
يوم 3 م��ارس 2017  انها حتقق 
في عم��ل إرهابي بعد االنفجار 
ال��ذي وق��ع في عرب��ة مترو في 
س��ان بطرس��بورغ وأسفر عن 
نح��و عش��رة قتلى وعش��رات 
اجلرح��ى. وقالت جلنة التحقيق 

الروس��ية ف��ي بي��ان : »مت فتح 
إرهابي«،  حتقي��ق ح��ول عم��ل 
موضحة أن احملققني سيبحثون 
كل الفرضيات األخرى احملتملة. 
وقد لقي تسعة أشخاص على 
األقل مصرعه��م وأصيب أكثر 
من عش��رين شخصا في حالة 
خط��رة للغاي��ة. وقالت مصادر 

الناس��فة  العب��وة  إن  أمني��ة 
كان��ت متروكة في عربة قطار، 
معتب��رة أن قوة التفجير كانت 
تس��اوي نح��و -200 300 غرام 
من مادة »ت��ي إن تي«. العملية 
تتج��ه نح��و فرضي��ة العم��ل 

االرهابي.
نص املقال ص8

بغداد ـ الصباح الجديد:
تس��بب قصف جوي بغارات س��امة 
على شمال غرب سوريا،امس الثالثاء، 
بوف��اة 90 مدني��اً ف��ي األق��ل بينهم 
طفالن وإصاب��ة 200 آخرين، من جراء 
ح��االت اختن��اق، وفق��اً ملص��ادر ف��ي 

املعارضة السورية.
وأكد املرصد الس��وري حلقوق اإلنسان 
بحس��ب وكال��ة "س��كاي ني��وز" أن 
90 مدنًي��ا على األق��ل بينهم طفالن 
قتل��وا صباح امس الثالث��اء، من جراء 
إصابتهم بحاالت اختن��اق، إثر تنفيذ 
طائ��رات حربي��ة  عل��ى مدين��ة خان 

شيخون في محافظة إدلب.
من جانب��ه، قال مرك��ز الدفاع املدني 
في ريف إدلب إن عدة غارات جوية من 
قبل الطي��ران احلربي التاب��ع للقوات 
احلكومي��ة اس��تهدفت مدين��ة خان 
ش��يخون بعدة غارات جوي��ة إحداها 
حتم��ل غازات س��امة، وحتى اللحظة 
م��ا يق��ارب 100 مصاب م��ن ضمنها 
إصابات عدة في صفوف رجال الدفاع 

املدني.
وقال مدير منظومة اإلسعاف السريع 
ل�"س��كاي نيوز عربية" إن العشرات 
أصيب��وا باختناق نتيجة استنش��اق 

غ��از س��ام، مضيفاً أن عائل��ة كاملة 
وعدد من املدنيني قتلوا بقصف الغاز 
الس��ام. وأش��ارت مص��ادر طبية في 
ري��ف إدلب إلى أن الغارات هي الثانية 
خ��الل 12 س��اعة، حيث اس��تقبلت 
الس��اعات  خ��الل  املستش��فيات 
املاضي��ة العش��رات من األش��خاص، 
الذي��ن تعرض��وا لغازات س��امة بعد 
غارات مش��ابهة بل��دة الهبيط، قتل 
وأصيب على إثرها العشرات، فيما لم 
تستطع الفرق الطبية حتى اللحظة 

حتديد نوعية الغاز السام.
تتمة ص3

عشرات القتلى بـ"قصف كيمياوي" على إدلب

تفجير »سان بطرسبرغ«..
فتح ممرًا إرهابيًا نحو موسكو

أبو بكر البغدادي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت االس��تخبارات العس��كرية 
العراقي��ة عن تصفية ق��ادة بارزين 
في تنظيم داعش بينهم س��عودي 

اجلنسية في املوصل.
وذكر بي��ان للمديرية اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، انه بن��اء على 
معلوماتها، وج��ه طيران التحالف 
الدول��ي ضرب��ات ملواق��ع عصابات 

داع��ش االرهابية ف��ي منطقة حي 
التن��ك باجلانب االمين م��ن املوصل 
ويقت��ل عدداً م��ن قياداته وهم كل 

من:
- االرهاب��ي حازم اجلبوري امللقب ابو 
قيس مس��ؤول ش��رطة داعش في 

حي التنك.
- االرهاب��ي محمد  البجاري امللقب 
ابو شاهني مسؤول كتيبة االسالم 

في حي التنك.
- االرهابي قي��دار  العقراوي امللقب 
الك��ردي املس��ؤول  اب��و س��ليمان 
العسكري لداعش في حي التنك.

- مجاه��د  العن��زي امللق��ب اب��و 
اجلنس��ية(  )س��عودي  مصطف��ى 
مس��ؤول دي��وان ال��زكاة ف��ي حي 

التنك.
وفي سياق آخر قال مصدر طبي إن 

14 مدنياً سقطوا بني قتيل وجريح 
بقصف لداعش على املناطق احملررة 

في الساحل األمين من املوصل.
واكد املصدر ف��ي حديث صحفي، 
ب��أن طف��ال وام��رأة قت��ال وأصي��ب 
12 آخ��رون بينه��م نس��اء وأطفال 
بسقوط قذائف هاون لداعش على 
املناطق املستعادة في اجلانب األمين 
من املوصل وحتدي��دا أحياء موصل 

اجلدي��دة والعام��ل واملام��ون ورجم 
حدي��د والصناع��ة القدمية جنوب 

غربي املدينة.
من جهة أخرى عثرت قوات احلشد 
الشعبي، امس الثالثاء، على طفل 
بجانب امرأة كبيرة بالسن متوفية 

بالقرب من احلويجة.
وقال مسؤول اعالم اللواء االول في 
بي��ان ل��ه اطلعت علي��ه "الصباح 

اجلديد"، انه “بعد ابالغ قوات اللواء 
االول التابع للحش��د الشعبي من 
قب��ل اح��د النازح��ني الفاري��ن من 
احلويج��ة، انه س��مع ص��وت بكاء 
طفل في اح��د البيوت القريبة من 
القطعات املتواجدة هناك”، مشيراً 
الى ان “قوة توجهت من اللواء االول 

الحضار الطفل”.
تتمة ص3

مقتل قادة بارزين بـ"داعش" بينهم كردي وسعودي



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

يص��ل الوفد التفاوضي املش��ترك 
لالحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي 
اليوم االربعاء ال��ى بغداد في اطار 
سعيه للوصول الى تسوية لالزمة 
التي جنم��ت على خلفية رفع علم 
كردس��تان عل��ى ابني��ة محافظة 
كركوك، والتباحث مع رئيس الوزراء 
حيدر العبادي والطيف السياسي 
العراق��ي حول مس��تقبل العالقة 
بني بغ��داد واربيل ومس��ألة اجراء 

االستفتاء.  
مص��در سياس��ي مطل��ع رف��ض 
الكش��ف ع��ن اس��مه اعل��ن في 
تصريح للصب��اح اجلديد، ان الوفد 
الوطن��ي  االحت��اد  م��ن  املش��ترك 
الكردس��تاني  الدميقراطي  واحلزب 
الذي يرأس��ه عدن��ان مفتي عضو 
الوطني  السياسي لالحتاد  املكتب 
ويضم سكرتير املكتب السياسي 
فاضل  الكردس��تاني  للدميقراطي 
ميران��ي والدكت��ور ف��ؤاد حس��ني 
اقلي��م  رئاس��ة  دي��وان  رئي��س 
كردس��تان، س��يزور بغداد االربعاء 
والقوى  املس��ؤولني  وسيبحث مع 
مس��ألة  السياس��ية  واالح��زاب 
االستفتاء على استقالل االقليم، 
ونزع فتيل االزم��ة الذي خلفه رفع 
علم كردستاني فوق ابنية كركوك 
الرس��مية اضافة الى مس��تقبل 

العالقة بني اربيل وبغداد.
في غض��ون ذلك وف��ي حني صوت 
كرك��وك  محافظ��ة  مجل��س 
باالغلبي��ة على اجراء االس��تفتاء 
ف��ي محافظ��ة كرك��وك لتقري��ر 
مصيرها، قال رئيس الوزراء التركي 
ب��ن علي يل��درم ان ب��الده لن تقبل 
اب��داً بض��م كرك��وك ال��ى اقليم 
كردس��تان، مضيفاً ب��أن اخلطوات 
االحادي��ة اجلانب ف��ي كركوك غير 

مقبولة.
وق��ال رئي��س مجل��س محافظ��ة 
كركوك ريب��وار طالباني في مؤمتر 
صحفي عقده بعد انتهاء جلسة 
الع��رب  قاطعه��ا  الت��ي  اجملل��س 
والتركم��ان ان اجملل��س صوت على 

رف��ض ق��رار البرمل��ان بان��زال علم 
كردس��تان من على دوائر احملافظة، 
كما ص��وت باالجماع عل��ى اجراء 
االس��تفتاء ف��ي كرك��وك وع��دم 

تأخيره اكثر من ذلك.
وأض��اف أن القرار الذي صوت عليه 
الي��وم يع��د اجن��ازاً جدي��داً ويجب 
أن تلت��زم به احلكوم��ة العراقية«، 
مطالباً رئيس الوزراء العراقي، بأنه 
»ال ميكن التماطل في تنفيذ املادة 
140 من الدس��تور العراقي، وندعو 
حلل هذه املس��ألة بأقرب وقت، ألن 
أهال��ي كركوك ل��ن يتحملوا أكثر 

من هذا«.
من جهته وفي س��ياق ردود الفعل 
بخصوص أزمة العلم في كركوك 
اكد رئيس ال��وزراء التركي بن علي 
يلدرم ان بالده ل��ن تقبل ابداً بضم 
كرك��وك ال��ى اقلي��م كردس��تان، 
ب��أن اخلط��وات االحادية  مضيف��اً 

اجلانب في كركوك غير مقبولة.
 وقال يلدرم في تصريح عقب لقائه 
رئيس اجلبه��ة التركمانية ارش��د 
الصاحلي تعليقاً على قرار مجلس 
كركوك برفع علم كردس��تان على 
املباني الرسمية واالستعداد الجراء 
االس��تفتاء فيه��ا »أن محافظ��ة 
كركوك ال يقطنها الكرد فقط بل 
هناك الع��رب والتركمان، ولديهم 

احلق في تقرير مصير كركوك«.
وفي ح��ني يواصل الوف��د القيادي 
الوطن��ي  لالحت��اد  املش��ترك 
زيارة  الكردس��تاني  والدميقراط��ي 
السياس��ية  واالح��زاب  الق��وى 
ف��ي كردس��تان الس��تطالع رأيها 
ورؤيتها حيال مس��ألة االستفتاء، 
اعلن��ت حرك��ة التغيي��ر رس��مياً 
رفضها استقبال الوفد التفاوضي 
والدميقراط��ي  الوطن��ي  لالحت��اد 
برمل��ان  ان  الكردس��تاني، مؤك��دة 

كردس��تان وفقاً للق��رار رقم واحد 
للع��ام 2005 املرج��ع السياس��ي 
لصياغ��ة  الوحي��د  والدس��توري 
الق��رارات واملصادقة على القضايا 
املصيرية لشعب كردستان العراق، 
وحتديد نوع العالقة الدستورية بني 
االقلي��م والس��لطات ف��ي العراق 

الفدرالي. 
باناط��ة  احلرك��ة  طالب��ت  كم��ا 
مسألة االستفتاء الذي عدته حقاً 
مش��روعاً لشعب كردس��تان الى 
برملان كردستان بعد اعادة تفعيله 
كاعلى سلطة تشريعية وقانونية 
ف��ي االقلي��م ليأخذ عل��ى عاتقه 
اتخ��اذ االج��راءات املطلوبة الجراء 
االس��تفتاء الذي ينبغي ان يشمل 
املناطق املتنازع عليها، مضيفة أنه 
وفي ظل وجود هذه االستحقاقات 
اللقاءات  لعق��د  احلاج��ة  تنتف��ي 

واالجتماعات احلزبية. 

ال��ى ذل��ك وج��ه س��كرتير اجمللس 
الوطن��ي  لالحت��اد  املرك��زي 
انتقادات  مراد  عادل  الكردس��تاني 
القي��ادة  ال��ى  اللهج��ة  ش��ديدة 
الكردي��ة ومحاولته��ا القفز على 
الواقع وحتش��يد الرأي العام باجتاه 
مس��ألة االس��تفتاء واالس��تقالل 
م��ن دون أي تهيئة واقعية او تدبير 
مس��بق، داعياً في ب��ادئ االمر الى 
اصالح االوض��اع املزرية للمواطنني 
والتص��دي  الفس��اد  ومحارب��ة 
واع��ادة  احلري��ات  عل��ى  للتج��اوز 
الش��رعية وس��يادة القان��ون الى 
اقليم كردستان املنهك واملنقسم 

على نفسه..
واض��اف مراد ف��ي بيان تس��لمت 
الصب��اح اجلدي��د نس��خة منه ان 
التج��ارب التأريخي��ة املري��رة التي 
والتجرب��ة  الث��ورات  ش��هدتها 
العملي��ة  ان  تؤك��د  الكردي��ة، 

السياسية في االقليم من الناحية 
الذاتي��ة واملوضوعية لم تصل الى 
درجة من النضج، متكنها من اعالن 
االستقالل، اضافة الى عدم تضافر 
بهذا  والدولية  االقليمية  العوامل 
الوالي��ات  واعت��راض  اخلص��وص، 
املتح��دة وروس��يا واوروب��ا واي��ران 
وتركي��ا علن��اً على طرح مس��ألة 

االستفتاء في الوقت الراهن. 
ودع��ا مراد ال��ى االلت��زام بالثوابت 
واملب��ادئ الت��ي رس��خها الرئي��س 
م��ام جالل لطبيعة ون��وع العالقة 
م��ع العراق الفدرال��ي الدميقراطي 
وقواه السياس��ية، واعادة صياغة 
جترب��ة احلك��م ف��ي االقلي��م عبر 
حتقيق االتف��اق بني جميع االطراف 
السياس��ية على عدد م��ن املبادئ 
ف��ي  للمش��اركة  االساس��ية 
حكم االقلي��م بعيداً ع��ن التفرد 

والهيمنة.

انطالق عملية تطهير منطقتين بمشاركة 
الجيش والعشائر غربي األنبار

أمين مجلس الوزراء يبحث مع السفير 
الكويتي إعادة إعمار المناطق المحررة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن قائد الفرقة السابعة باجليش 
الل��واء الركن نومان عب��د الزوبعي، 
ام��س الثالثاء، عن انط��الق عملية 
اجليش  تطهير منطقتني مبشاركة 

والعشائر غربي محافظة األنبار.
وقال الزوبعي في حديث صحفي، إن 
»قطعات اجليش بالفرقة السابعة 
وعمليات اجلزيرة ومبشاركة مقاتلي 
العشائر وبدعم من طيران التحالف 

الدول��ي والقوة اجلوية ب��دأوا، امس، 
عملي��ة تطهير منطقت��ي املدهم 
وام ال��وز جنوب غ��رب مدينة عنه، ) 

210كم غرب الرمادي(«.
»اله��دف  أن  الزوبع��ي،  وأض��اف 
م��ن العملي��ة قتل عناص��ر داعش 
املتواجدي��ن في املنطقت��ني«، الفتا 
الى »تدمير عجلة مفخخة يقودها 
وتدمير منص��ة صواريخ  انتح��اري 
حتمل 12 صاروخ��ا«. وتابع الزوبعي، 

أن »القطع��ات األمنية والعش��ائر 
مازالوا مستمرين بالتقدم«.

يذكر أن القوات األمنية والعش��ائر 
العس��كرية  عملياته��ا  تواص��ل 
لتحرير وتطهي��ر املناطق اخلاضعة 
لس��يطرة تنظي��م »داع��ش« ف��ي 
االنب��ار، ول��م يتبقى لتل��ك القوات 
سوى مدن عنه وراوه والقائم وبعض 
املناط��ق احمليطة به��ا ليتم حتريرها 

قريباً، بحسب القادة االمنيون.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث األمني الع��ام جمللس الوزراء، 
الس��فير  ، م��ع  الع��الق  مه��دي 
الكويتي في العراق سالم الزمانان 
عملية إعادة اعمار املناطق احملررة 

من عصابات داعش االرهابية.
وذكر بيان لألمان��ة اطلعت عليه 
»الس��فير  أن  اجلديد««،  »الصباح 
الكويتي سلم األمني العام جمللس 
الوزراء نس��خة كش��ف باملدارس 

الكرفانية في مخيمات النازحني، 
التي  ونس��خة كش��ف باملدارس 
مولها صندوق التنمية الكويتية 
ف��ي ع��دد م��ن مناط��ق الع��راق، 
وهي م��دارس عصري��ة، ومجهزة 
باخملتبرات واملكيفات واملستلزمات 

األساسية«.
وأض��اف البي��ان ان »اجلانبني بحثا 
عملية إعادة اعمار املناطق احملررة، 
اذ أكد األمني العام جمللس الوزراء ان 

املؤمتر األخير إلعمار املناطق احملررة 
الذي ش��ارك في��ه جمي��ع وكالء 
الوزارات واحملافظ��ني، قام بتحديد 
أولويات مش��اريع احملافظات، وكل 

محافظة حسب احتياجاتها«.
وأش��ار ال��ى ان »االجتم��اع تطرق 
إلطف��اء  املبذول��ة  اجله��ود  ال��ى 
آب��ار النفط ف��ي حق��ول القيارة، 
م��ن قب��ل الش��ركات الكويتي��ة 

املتخصصة«.

مجلس كركوك يصادق على إجراء االستفتاء 
في المحافظة تزامنًا مع إجرائه في اإلقليم

الوفد الكردي يصل بغداد اليوم لبحث مسألة االستفتاء ومستقبل العالقة مع بغداد
عمار البغدادي

للوهل��ة االول��ى يبدو مش��هد البيش��مركة وهم 
يصع��دون املواق��ف م��ع احلكوم��ة العراقية كمن 
يقات��ل الهواء باس��لحة غير تقليدي��ة في مهمة 
تبدو مستحيلة لنقل االشتباك من حدود االقليم 
املهددة باحلمالت الداعش��ية املفاجئ��ة الى تخوم 
احلكومة العراقية التي جتد نفس��ها في حال امني 
وعس��كري افضل جله��ة اقترابها م��ن نصر نوعي 
عل��ى داعش في االمين والترحيب الدولي واالميركي 
الكبي��ر الذي قوبل ب��ه الرئيس حي��در العبادي في 

واشنطن مؤخراً.
ل��ذا اقول ان أي محاولة للعب��ث بالثوابت الوطنية 
التي وقعت القي��ادة الكردية عليها بعد س��قوط 
النظ��ام الس��ابق ع��ام 2003 وبامض��اء البارزان��ي 
والطالباني يعد خرقا التفاق الشراكة الوطنية في 
كل ش��يء مبافي ذلك املس��اس بالدستور والتماس 
الس��لبي مع كرام��ة الوط��ن وخي��ارات ابنائه في 

الشراكة والتعاون  واحلدود املفتوحة.
انا ادع��و االخ الرئيس البارزان��ي التعجيل بتنظيم 
االس��تفتاء عل��ى االقلي��م ولن اكون مم��ن يضربون 
بالتخت رمال ازاء التصوي��ت على االقليم او البقاء 
في اطار احلدود الوطنية العراقية لكنني من الذين 
يعتقدون ان ش��عب كردس��تان س��يكون ش��قيق 
ش��عب الطرف االسباني الذي استفتي باالنفصال 
او البقاء في حدود اس��بانيا فاختار اسبانيا ورفض 
االستقالل ش��ريطة ان الينصرف اعضاء مفوضية 
االس��تفتاء الكردي��ة ال��ى ه��م التزوي��ر والتدخل 
ف��ي تش��ويه خي��ارات ابن��اء عمومتن��ا ف��ي اربيل 
والس��ليمانية ودهوك..التزوير الذي ميقته البارزاني 
ويؤاخذ ق��ادة كتل عربي��ة كبار علي��ه النهم زوروا 

وتالعبوا مبصير الناخب العراقي!.
ه��ذا ال��كالم النقوله م��ن موقع اخلط��اب القومي 
كعرب امنا نقوله من موقع اخلطاب الوطني في اطار 
شراكة بنيت بالنضال الوطني املشترك والدم الذي 
اريق على جنبات العراق وش��طيه واجلرف واملنحنى 
ومن يفوت على الناس التمتع ببريق العمل الثوري 
في زمن املعارضة وايام البنادق والبرد واجلبل االجرد 
اال من ش��مم الرجال يس��تحيل عليه التماس مع 

نضال شعبه وخياراته القومية الرديفة.
م��ن هن��ا ايضا نق��ول ان رفع العلم الك��ردي اعالن 
حرب باملعايير الوطنية وحتى معايير اس��تحصال 
احلق��وق الش��رعية وأم��ام األخ��وة الك��رد جترب��ة 
الس��لطة الوطنية الفلس��طينية اذ ان الشرعية 
احلالي��ة لم حتصل عليها منظم��ة التحرير اال بعد 
جهود وحوارات فلسطينية اس��رائيلية عام 1993 
في بروكس��ل واتفاق��ات اهمها اتفاق اوس��لو ولم 
ينبر اجملتم��ع الدولي االعتراف بالس��لطة الوطنية 
الفلس��طينية الت��ي رفعت علمها ف��ي املقاطعة 
اخلاصة بالس��لطة في الضف��ة الغربية اال بعد ان 

تهيأ جو دولي واقليمي وغربي بذلك.
ان رف��ع العل��م تعجي��ل باس��تهداف كل احلوارات 
واالتفاق��ات وقت��ل للش��راكة الوطني��ة التي متتع 
االخوة االكراد بش��روطها االنتخابية والسياس��ية 
احلكوم��ة  تش��كيل  ف��ي  العضوي��ة  واملش��اركة 
العراقي��ة وانا واث��ق ان االخوة في القي��ادة الكردية 
ستذهب انفسهم حسرات على مافرطوا بحقوق 
اهلهم وشعبهم والشعب العراقي ونضال طويل 
وبندقية واحدة س��يفتقدها الك��رد يوماً ما حيث 
يج��دون انفس��هم اح��وج مايكون��ون الين��ا نحن 
العراقي��ني الطيبني وه��م يواجهون االت��راك او  اي 

خصم آخر على احلدود املشتركة!.

أوسلو كركوك!

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

ف��ي تقري��ر كتب��ه احملل��ل السياس��ي 
والصحف��ي » برنارد اس��تر » ومت نش��ره 
على التامي��ز البريطانية اش��ار فيه الى 
ان » م��ن اه��م خصائص ترام��ب نزوعه 
الش��ديد لتس��طيح القضاي��ا وعزوفه 
عن اس��تنباط حلول معق��دة وناجعة، 
واس��تعداده الدائم للمعادالت الثنائية 
املبسطة. شعار ترامب سالف الذكر ال 
يشكل سياس��ة مترابطة بأي مقياس 
معتمد، حاول »توضيحه« بأنه »سيكون 
الدارت��ي«  املهيم��ن  الرئي��س  املوض��وع 
املقبلة.في الوعي اجلمعي العام، شعار 
ترامب يعني »ترسخ العداء للقطاعات 
االجتماعية غير املتجانس��ة مع نسقه 
للمش��اعر  ق��وي  وصع��ود  وبرامج��ه، 
الوطني��ة الضيق��ة،« ويعك��س حال��ة 
مقلقة الس��تيعاب التط��ورات العاملية 
وتهدي��د سياس��ات االنفت��اح والترابط 
جسدها سريعاً ترامب في قرارات »لبناء 
جدار ع��ازل مع املكس��يك، حظر دخول 
ضحايا احلروب واالرهاب من املس��لمني،” 
والتخلي عن ركيزة السياسة االميركية 

بصني واحدة.« 
وتاب��ع بالقول » جلوء ترامب الس��تعمال 
حقه الرئاس��ي في اص��دار قرارات نافذة 
كان س��ريعاً ومنذ اليوم االول، في تباين 

واضح مع خطابه السياسي االنتخابي 
وحتذي��ره س��ابقاً م��ن الرئي��س اوبام��ا 
م��ن »مخاطر اس��تبداد البي��ت االبيض 
اتخاذ سياس��ات م��ن دون )امل��رور على( 
الكونغرس.« بل ينقل املقربون من ترامب 
انه في اسبوعه االول »لم يبذل اال جهداً 
ضئيال الستش��ارة الهيئات احلكومية« 
التي وضعه��ا ضمن دائرة اس��تهدافه. 
واضاف��وا ان »طواق��م موظف��ي البيت 
االبي��ض ال يعلمون مبحتوي��ات القرارات 
الرئاسية،« التي يعتقد انها صيغت من 
، ستيف بانون  قبل مستشارينْه املقربنينْ
وس��تيفن ميلل��ر، اللذين اع��دا خطاب 
ترامب الرئاسي املثير للجدل. من ضمن 
ق��رارات ترامب الرئاس��ية في اس��بوعه 
البي��ت االبي��ض كان ق��راره  االول ف��ي 
بانسحاب الواليات املتحدة من اتفاقية 
التجارة عبر احمليط الهادئ، وتس��ليطه 
االض��واء على م��ا يعتقده م��ن »هجوم 
الص��ني االقتص��ادي على ف��رص العمل 
والثروة االميركي��ة.« ووعد ايضاً بتمزيق 
اتفاقية التجارة في اميركا الش��مالية، 
نافت��ا، في امل��دى القريب، واس��تبدالها 
رمب��ا باتفاقية جديدة س��يتم التفاوض 

بشأنها مع كل من كندا واملكسيك.« 
واض��اف ايًض��ا » ف��ي مس��ألة حتقي��ق 
الس��لم العاملي، التي عّول البعض على 
ترامب وميله لتعديل سياسات اميركا 
بالهيمنة وبس��ط النفوذ، ش��ن حملة 
عدائي��ة على »حلفاء الواليات املتحدة،« 

االوروبي��ني عل��ى قاع��دة حتفظهم في 
زيادة االنفاقات العس��كرية واملساهمة 
بنس��بة اعل��ى ف��ي حتمل اعب��اء حلف 
النات��و، متعه��داً »بإع��ادة بن��اء القوات 
املس��لحة االميركي��ة،« ورف��ع س��قف 
الدين العام والذي س��تكون وزارة الدفاع 
اول املس��تفيدين من االم��وال االضافية 
, كم��ا ان اع��الن ترامب انس��حاب بالده 
م��ن اتفاقي��ة التجارة احلرة ف��ي اميركا 
غرائ��ز  يداع��ب  »نافت��ا،«  الش��مالية، 
قي��ادات ناف��ذة ف��ي احلزبني خلش��يتها 
من تفش��ي ارتف��اع مع��دالت البطالة 
وهج��رة املصان��ع االميركي��ة خارجها، 

كما تقتضي ضوابط »حتري��ر التجارة.« 
عّد الرئيس االس��بق كلينت��ون اتفاقية 
»نافت��ا« م��ن اب��رز اجن��ازات ادارت��ه نظراً 
للتسهيالت التي توفرها لالستراتيجية 
االميركية الكونية ونيتها الس��تقطاب 
االقتصادي��ات االس��يوية النامي��ة حتت 

مظلتها.« 
موضحاً ان » احجام الصني عن االنضمام 
لالتفاقية املوقعة آثار موجة اعتراضات 
وفريق��ه  ترام��ب  اس��تغلها  اميركي��ة 
للتندي��د به��ا والزع��م انها املس��تفيد 
االول، في س��ياق مزاعم أخ��رى بإصراره 
على ان الغاء االتفاقية »سيجلب فرص 

عمل اضافية للواليات املتحدة.« الواقع 
يشير الى حقائق مغايرة، منها ان الدول 
املوقعة عقدت سلس��لة لقاءات بهدف 
استقطاب الصني لدخول االتفاقية كما 
ان برامج ترامب االقتصادية التي قدمها 
ابان السباق االنتخابي تنافي السياسات 
االميركية الس��ابقة باالنفت��اح وقيادة 
التوج��ه االقتص��ادي العامل��ي، كما يردد 
باس��تمرار، اذ يس��عى بفعلت��ه »إلعالن 
حرب ض��د منظومة التج��ارة الدولية،« 
للمنتج��ات  حمائ��ي  نظ��ام  واش��هار 
االميركية، التي يتلقى معظم اصحابها 
دعماً حكومياً ثابتاً خاصة في املنتجات 

الزراعي��ة املتعددة , لذل��ك يتهيأ ترامب 
لتس��ليط الضوء على تعدي��ل او الغاء 
اتفاقية التجارة احلرة، نافتا، املعقودة مع 
كندا واملكس��يك، بعد جناحه في الغاء 
االتفاقي��ة الدولي��ة، تي بي ب��ي، من دون 

ادنى اعتراض او مقاومة.« 
تباين��ت   « تقري��ره  ف��ي  اس��تر  واك��د 
تفس��يرات الرؤس��اء االميركي��ني تباعاً 
لنص��وص اتفاقي��ة نافت��ا، املوقعة عام 
1994. تفس��ير ترامب يهشم االتفاقية 
ويقزمه��ا الى بند وحي��د يخص تصدير 
ش��ركات اميركية تعمل خ��ارج احلدود، 
املكس��يك بالذات، لبضائعها للس��وق 
االميركي��ة م��ن دون رس��وم جمركي��ة. 
ترامب س��ارع لإلع��الن عن قم��ة قريبة 
في واش��نطن جتمعه برئيس وزراء كندا 
ورئي��س املكس��يك »الع��ادة مناقش��ة 
نافت��ا« يرم��ي م��ن ورائها فرض رس��وم 
على بع��ض الس��لع املتجهة للس��وق 
االميركية, كما ان تصميم ترامب على 
املضي ببناء اجلدار العازل مع املكسيك 
رافقه ايضاً الزعم ان كلفة اجلدار ينبغي 
ان تتحملها املكسيك؛ مما حدا بالرئيس 
انريكه بينيا نياتو اعالن احتجاجه عالياً 

وتراجعه عن لقاء ترامب املقرر.« 
اما رئيس الوزراء الكندي، جاس��ن ترودو 
فق��د اش��ار اس��تر ان  عش��ية انعق��اد 
القمة  اع��رب عن قلق��ه وعزمه اطالع 
مضيفه ترامب على »فوائد التجارة بني 
البلدين وارتباطهما الوثيق ببعضهما.« 

يشار الى ان ترودو التقى مطلع االسبوع 
اجل��اري في مدينة كالغ��اري بكندا مدير 
املنتدى االس��تراتيجي الذي اس��تحدثه 
ترام��ب، س��تيفن ش��وارزمان، لطمأنة 
اجلانب الكن��دي بنوايا الرئي��س »العادة 
التفاوض،« في ظل قلق كندا من تكبدها 
»خس��ائر جانبية« بس��بب السياس��ة 

احلمائية التي يروج لها ترامب.« 
الفتاً النظر الى ان » احد اكبر املش��اريع 
االقتصادية ب��ني كندا والواليات املتحدة 
متثل ف��ي مد خط انابي��ب لنقل النفط 
الكندي ال��ى املصاف��ي االميركية على 
س��واحل خليج املكس��يك، املعروف ب� 
»كي س��تون اك��س ال« وال��ذي يخترق 
اراض��ي محمي��ات للس��كان االصليني 
في واليتي داكوتا الش��مالية واجلنوبية. 
النقاب��ات العمالي��ة اصطف��ت لتأييد 
انش��اء اخلط، بينم��ا آثر الرئي��س اوباما 
آنذاك التمهل في املصادقة عليه رسمياً 
»العتب��ارات ع��دة م��ن بينه��ا البيئة،« 
الس��كان  م��ن  الش��ديدة  واملعارض��ة 
االصليني اصحاب االراضي. ترامب بدوره 
وقع قراراً رئاس��ياً للش��روع بانشاء خط 
االنابي��ب، األم��ر الذي س��يضعف حلمة 
صفوف احل��زب الدميوقراط��ي وحتالفاته 

العمالية السابقة.« 

تامي��ز  »ص��ن  ال���  صحيف��ة  *ع��ن 
االميركية«

الرئيس األميركي عّدها األهم في سياسات ادارته

تداعيات قيود ترامب على الصين وبقية الدول

يواصل الوفد 
القيادي المشترك 
لالتحاد الوطني 
والديمقراطي 
الكردستاني زيارة 
القوى واالحزاب 
السياسية في 
كردستان الستطالع 
رأيها ورؤيتها حيال 
مسألة االستفتاء
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بغداد – ضبط عصابة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة امس الثالثاء أن قوة امنية 
اعتقلت عصاب��ة تتاجر باملواد اخملدرة 
والعمالت املزورة شمال غربي بغداد.

وق��ال املص��در ان "ق��وة مش��تركة 
الش��رطة احتادي��ة وجه��از اخملاب��رات 
الوطني متكنت م��ن اعتقال عصابة 
مكونة من أربعة أش��خاص يتاجرون 
بامل��واد اخمل��درة وبيع العم��الت املزورة 
ضم��ن منطقة احلرية ش��مال غربي 

بغداد".

ديالى – عملية دهم 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى ام��س الثالثاء انه باالش��تراك 
مع مف��ارز مديرية االمن الوطني في 
احملافظ��ة واس��تخبارات الس��عدية 
متكن��ت من القاء القب��ض على احد 

املطلوبني للقضاء على وفق املادة ٤/
ارهاب في ناحية السعدية.

وب��ني املصدر ان عملي��ة القبض متت 
وفق مذكرة قبض واستنادا ملعلومات 
استخباراتية، مشيرة الى احالته الى 
اجلهات ذات العالقة لغرض استكمال 

االجراءات القانونية بحقه. 

كركوك – عملية امنية 
اك��دت مديري��ة ش��رطة االقضي��ة 
والنواح��ي بقي��ادة ش��رطة كركوك 
امس الثالثاء، اعتقال ١٣ من املشتبه 
بهم بينه��م 4 مطلوبني في عملية 

امنية جنوب غربي احملافظة.
وق��ال العميد س��رحد ق��ادر إن "قوة 
تابعة لش��رطة االقضي��ة والنواحي 
واالس��ايش نف��ذت عملي��ة امني��ة 
في منطق��ة الصيادة جن��وب غربي 
كركوك، واملناطق اجملاورة لها، متكنت 
خاللها من اعتق��ال اربعة مطلوبني 

وفق املادة الرابعة ارهاب وتسعة من 
املشتبه بهم". 

بابل – مقتل انتحاري
كشف املتحدث باسم وزارة الداخلية 
امس الثالثاء عن "استش��هاد" أحد 
عناصر فوج أبناء العراق الرابع بعدما 
احتض��ن انتحاري��اً حاول اس��تهدف 
مجلس عزاء في ناحية االسكندرية 

شمالي محافظة بابل.
س��عد  العمي��د  املتح��دث  وقال��ت 
معن  إن "البطل جن��اح مراح كاظم 
الع��راق  ابن��اء  ف��وج  أح��د عناص��ر 
انتحاري��اً  إرهابي��اً  احتض��ن  الراب��ع 
ح��اول اس��تهداف إح��دى مجال��س 
العزاء في القري��ة العصرية بناحية 

االسكندرية".

واسط – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني فيي مديرية شرطة 

محافظ��ة واس��ط ام��س الثالثاء ان 
مفارز امنية متكنت من القاء القبض 
على ع��دد من املتهم��ني واملطلوبني 
للقض��اء عل��ى وف��ق م��واد قانونية 

مختلفة  .
وبين��ت املديري��ة ان عمليات القبض 
متت عل��ى وفق مذكرات قبض صادرة 
ع��ن اجله��ات القضائي��ة واس��تنادا 

ملعلومات امنية.

صالح الدين – اطالق نار 
كش��ف مصدر محلي في محافظة 
صالح الدين ام��س الثالثاء بأن قياديا 
ف��ي تنظي��م "داع��ش" قت��ل بنيران 
مجهول��ني ق��رب إحدى ق��رى اجلانب 
األيس��ر من قضاء الشرقاط شمالي 

احملافظة.
وق��ال املص��در  إن "مس��ؤول اع��الم 
والية صالح الدين اجلديد في تنظيم 
داع��ش واملدعو ابو كرمي قت��ل بنيران 

مجهولني في كمني قرب احدى قرى 
اجلانب األيسر لقضاء الشرقاط . 

االنبار – اشتباكات مسلحة  
اعلن قائد الفرقة الس��ابعة باجليش 
الل��واء الرك��ن نومان عب��د الزوبعي 
ام��س الثالث��اء، عن انط��الق عملية 
تطهير منطقتني مبش��اركة اجليش 

والعشائر غربي محافظة األنبار.
وق��ال الزوبع��ي إن "قطع��ات اجليش 
بالفرقة الس��ابعة وعمليات اجلزيرة 
ومبش��اركة مقاتلي العشائر وبدعم 
من طيران التحال��ف الدولي والقوة 
اجلوية بدأوا عملية تطهير منطقتي 
املده��م وام الوز جن��وب غرب مدينة 

عنه، ) 210كم غربي الرمادي(".

الديوانية – عملية دهم 
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اك��د مص��در 
محافظ��ة الديوانية امس الثالثاء ان 

مفارز مركز ش��رطة الدغارة متكنت 
من الق��اء القبض عل��ى 3 متهمني 
مطلوبني للقضاء وف��ق املواد 238 و 

366 و 230 
وذلك خالل حملة واسعة قامت بها 
ملتابعة تنفي��ذ اوامر الق��اء القبض 
بحق املطلوبني الى ذلك القت مفارز 
مركز شرطة الس��نية القبض على 
3 متهم��ني ايضا وحس��ب مذكرات 
القاء القبض وفق املادة 413 حيث مت 

اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم 

نينوى – ضربة جوية 
االس��تخبارات  مديري��ة  اعلن��ت 
العس��كرية امس الثالث��اء ان طيران 
التحالف استهدف جتمعا ل�"داعش" 
ب املوصل وقتل عددا من قياداته، مبينة 
ان من بينهم مسؤول كتيبة االسالم 
محمد البجاري واملسؤول العسكري 

للتنظيم قيدار العقراوي.

وقالت املديري��ة ان "طيران التحالف 
الدولي وج��ه ضربات ملواقع عصابات 
داع��ش االرهابي��ة ف��ي منطقة حي 
التنك باجلانب االمين من املوصل وقتل 
عدد من قياداته"، مبينة ان "ذلك جاء 

بناءاً على معلومات دقيقة". 

البصرة – هجوم مسلح 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظة البصرة امس الثالثاء مبقتل 
معلمة في احدى املدارس االبتدائية 
احلكومية الواقعة ف��ي قضاء الزبير 

بنيران مسلحني.
وق��ال املص��در إن "معلم��ة تعم��ل 
في مدرس��ة ابتدائي��ة حكومية في 
قضاء الزبي��ر لقيت مصرعها بنيران 
أن  مبين��اً  مجهول��ني"،  مس��لحني 
"الضحية تعرضت ال��ى اطالق النار 
من مس��افة قريبة عندما كانت في 

طريقها من بيتها الى املدرسة".

اعتقال 13 مطلوبًا بعملية أمنية غربي كركوك * مقتل انتحاري حاول استهدف مجلس عزاء شمالي بابل
مقتل إرهابي بنيران مجهولين شمالي صالح الدين * طيران التحالف يستهدف تجمعًا إرهابيًا أيمن  الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أعلنت األمم املتحدة امس الثالثاء أن أكثر من 300 
ألف ش��خص فروا من املوصل، من��ذ بدء احلملة 
العسكرية املدعومة من الواليات املتحدة لطرد 
تنظي��م "داعش" م��ن املدينة الواقعة بش��مال 

العراق في أكتوبر تشرين األول.
وق��ال مكت��ب املنس��ق اإلنس��اني التاب��ع لألمم 
املتحدة ف��ي العراق في بيان نقلت��ه "روبترز"، إن 
منظمة الهج��رة الدولية تقدر أع��داد النازحني 

حالياً بحوالي 302400 نازح.
واس��تردت القوات العراقية املدعومة من حتالف 
تق��وده الواليات املتح��دة معظم أحي��اء مدينة 
املوص��ل آخ��ر معقل رئيس��ي لتنظي��م الدولة 

اإلسالمية في العراق.
وتقاتل القوات العراقية حالياً، الستعادة شمال 
غرب املدينة م��ن التنظيم لكن عدد القتلى من 
املدني��ني زاد في أحياء املدين��ة القدمية املكتظة 

بالسكان الذين يتغلغل بينهم املقاتلون.
وأش��ار بيان األمم املتحدة إلى أنه يتوقع فرار املزيد 
م��ن األش��خاص من القت��ال وتوس��ع مخيمات 

النازحني في شمال وشرق املوصل .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت دائرة اإلصالح التابعة ل وزارة العدل،امس 
الثالث��اء، اإلف��راج ع��ن 1336 نزي��ال خ��الل آذار 

املاضي، مبينة ان من بينهم 114 امراة.
وق��ال اعالم ال��وزارة ف��ي بيان اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلديد" ان "ع��دد املفرج عنهم من 
س��جون الوزارة خالل الشهر املاضي بلغ 1336 
نزيالً ف��ي بغ��داد واحملافظات"، مبين��ا ان "من 

بينهم 114 من النساء و1222 من الرجال".
واض��اف االع��الم ان "دائ��رة االص��الح قطعت 
اش��واطاً كبي��رة في مج��ال عملي��ات اطالق 
االرش��فة  نظ��ام  تطبيقه��ا  م��ع  الس��راح 
االلكتروني��ة وال��ذي يتي��ح امكاني��ة حتدي��د 
املنتهي��ة احكامه��م القضائي��ة م��ن النزالء 
ويس��اهم بحس��م ملفاته��م وفق��اً للم��دة 

القانونية احملددة إلطالق السراح".
يش��ار الى إن وزير العدل حي��در الزاملي، وجه 
بتقدمي موقف ش��هري عن ع��دد النزالء املفرج 
عنه��م إل��ى وس��ائل اإلع��الم، به��دف اطالع 
الرأي العام عن اس��تمرار الوزارة بإلية تس��ريع 
عمليات اإلفراج عن النزالء املنتهية أحكامهم 

القضائية.

أعداد نازحي الموصل 
تتجاوزالـ 300 ألف 

شخص

اإلفراج عن 1336 نزياًل 
خالل آذار الماضي

الملف األمني

القّوات املشتركة تفتح ممرات 
آمنة للعائالت الهاربة من قبضة 

"داعش" استعداداً لعمليات 
عسكرية واسعة

وتابع، "كما مت تدمير مقر ما تس��مى 
امني��ة عصاب��ات داع��ش االرهابي��ة 
يتواجد فيها من )٥-٧( عنصر ارهابي، 
كم��ا مت تدمي��ر مضاف��ة لعصاب��ات 
داع��ش االرهابي��ة يتواج��د فيها من 
)٨-١٠( عنص��ر ارهابي في قرية عمار 

عريضة التابعة للقضاء نفسه". 
وأش��ار إلى، أن "القصف أسفر أيضاً 
عن تدمير مضاف��ة لعصابات داعش 
اإلرهابي��ة يتواج��د فيه��ا م��ن )١٢( 
عنص��رًا إرهابي��اً، وكذل��ك مت تدمي��ر 
مضاف��ة لعصابات داع��ش اإلرهابية 
يتواج��د فيه��ا م��ن )١٠-١٢( عنصرًا 
داعش  ومضافة لعصاب��ات  إرهابي��اً 
اإلرهابية يتواج��د فيها  )١٤( عنصراً 

إرهابياً في القرية نفسها". 
االس��تخباراتية  "املص��ادر  أن  وب��ني، 
تش��ير إلى ان العملية اس��فرت عن 
قتل 50 إرهابياً وتدمير دبابة س��ورية 
للتفخي��خ  مع��دة  كان��ت  مدرع��ة 
وتدمير مضافته��م واملقرات االمنية 

التابعة لداعش في تلك املنطقة. 
الى ذلك أعلنت مديرية االستخبارات 
العس��كرية ، ي��وم ام��س الثالث��اء ، 
أن طي��ران التحال��ف متك��ن من قتل 
4 قي��ادات لتنظي��م داع��ش بينهم 

سعودي اجلنسية في أمين املوصل. 
وقال��ت املديرية في بي��ان لها تلقت 

نس��خة  اجلديد‘‘  صحيفة‘‘الصب��اح 
من��ه، أن��ه "بن��اًء عل��ى معلوم��ات 
مديري��ة االس��تخبارات العس��كرية 
وجه طيران التحالف الدولي ضربات 
ملواقع عصاب��ات داعش اإلرهابية في 
منطقة حي التنك باجلانب االمين من 

املوصل وقتل عدد من قياداته". 
وأضاف��ت أن "القتل��ى ه��م كل من: 
االرهاب��ي ح��ازم اجلب��وري امللقب ابو 
قي��س مس��ؤول ش��رطة داعش في 
حي التنك، االرهابي محمد البجاري 
امللقب ابو ش��اهني مس��ؤول كتيبة 
االس��الم في ح��ي التن��ك، اإلرهابي 
قيدار العقراوي امللقب ابو س��ليمان 
الكردي املس��ؤول العسكري لداعش 
ف��ي حي التنك، اضاف��ة الى مجاهد 
مصطف��ى  اب��و  امللق��ب  العن��زي 
)س��عودي اجلنسية( مس��ؤول ديوان 

الزكاة في حي التنك". 
وذك��رت خلية االع��الم احلربي ، امس 
الثالث��اء ، ان ، طائ��رات الق��وة اجلوية 
وجه��ت ضرب��ة جوي��ة اس��تهدفت 
موقعاً لعصاب��ات "داعش" اإلرهابية 
ف��ي ح��ي التن��ك باجلان��ب االمين في 
املوص��ل، م��ا ادى ال��ى تدمي��ر املوقع 

بالكامل".
وأضاف��ت اخللية في بي��ان لها تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
من��ه ان "الضرب��ة ادت ال��ى مقت��ل 
عدد م��ن القياديني ابرزهم مس��ؤول 
ومسؤول جتنيد  العرب  األنغماسيني 
مقاتلي أشبال اخلالفة وأيضا مسؤول 

التفخيخ لوالية نينوى"، مشيرًا الى 
ان "الضربة جاءت استناداً ملعلومات 

مديرية االستخبارات ".

مقتل قادة بارزين بـ"داعش"
بينهم كردي وسعودي

واض��اف، ان “الطف��ل كان��ت بجانبه 
امرأة كبيرة السن متوفية بالقرب من 
قضاء احلويجة )55 كم جنوب غربي 
كركوك(”، مشيراً الى ان “اجلثة التي 
كان��ت بقربه تبني انها تعود لقريبته 
حيث الذت فيه بالفرار لكنها فشلت 
بايصاله ال��ى بر االم��ان النها كانت 

كبيرة في السن فتوفت”.
وتابع املس��ؤول، ان “الطف��ل مت نقله 
ال��ى املستش��فى لتلق��ي الع��الج، 

واجلثة الى الطب العدلي”.

التحالف الوطني يستبعد إقالة 
وزيرة الصحة ويطالب باالستماع 

لرئيس هيئة اإلعالم وجاهياً
ح��ق  "االس��تجواب  أن  واس��تطرد 
دس��توري، لك��ن يج��ب أن تتوفر فيه 
الش��روط واملعايي��ر الفني��ة، والقرار 
يترك للنواب بحس��ب ما لديهم من 

قناعة".
ولفت إلى أن "عملية استجواب وزيرة 
الصح��ة عديلة حمود قد تس��تغرق 
جلس��ات طويلة، ألن عدد االس��ئلة 
هي 26 س��ؤاالً وهي مطّولة واالجابة 
ايضاَ وبالتال��ي عملية الفصل مبدى 
القناع��ة بالردود م��ن عدمها ما تزال 

مبكرة".
م��ن جانبها، رأت النائب��ة عن جبهة 
االص��الح نهلة الهباب��ي في تصريح 
إلى "الصب��اح اجلدي��د"، أن "عملية 
االس��تجواب الداخلي في الكتلة ال 
ضّير منه وال يحول دون اجناز هذا احلق 

الدستوري في البرملان".
وأضافت الهبابي أن "الكتل جميعها 
بإمكانه��ا اتب��اع االس��لوب والنهج 
نفس��ه ، لتقصي من وج��ود ملفات 
فساد ومعرفة اجلهة الداعمة للوزير 
أو املس��ؤول حقيق��ة االمر قبل تبني 

املوقف الرسمي".
االس��تجواب  "حت��ول  م��ن  وح��ذرت 
إل��ى اس��تهداف سياس��ي وابتعاده 
ع��ن املهني��ة والعلمي��ة وحتوله إلى 

تصفيات شخصية".
الصح��ة  "وزي��رة  أن  إل��ى  ولفت��ت 
قدم��ت اجوبة اقنع��ت اغلب الكتل 
السياسية وليس التحالف الوطني 
فحسب"، مستبعدة "اقالتها ألنها 
بررت وأجابت على االسئلة جميعها 

بنحو موضوعي ومهني".
وأوردت الهبابي أن "النائب املستجوب 
غي��ر مطلع عل��ى الواق��ع الصحي، 
وبالتالي يجه��ل بعض ما يقوله، وال 

يعرف باملصطلحات".
ومض��ت إل��ى أن "الوزي��رة أكدت في 
معرض اجابتها أن بعض الصالحيات 
التي مت الس��ؤال عنها من اختصاص 
هن��اك  وان  ال��وزراء  رئي��س  مكت��ب 

موظفني هم املعنيون مبا مت طرحه".

وعن اس��تجواب رئيس هيئة االعالم 
اف��ادت  ربي��ع،  صف��اء  واالتص��االت 
الهبابي ب���أن "الوصول إلى احلقيقة 
يتطل��ب من��ا الوقوف وجاهي��اً على 
االجابات وعدم االكتفاء باالستجواب 
الغيابي فال ميكننا اعطاء موقف من 

دون معرفة الردود وتقوميها".
يذكر أن مجلس النواب بدأ باستجواب 
عدد م��ن ال��وزراء واملس��ؤولني وصل 
م��ن  بعضه��م  لثماني��ة،  عدده��م 

التحالف الوطني.

جلنة اخلبراء في مجلس النّواب 
تعلن فتح باب التقدمي للمفوضية 

العليا املستقلة لالنتخابات
وف��ي هذا الش��أن يق��ول عضو جلنة 
اخلب��راء النائ��ب ع��ن كتل��ة التغيير 
الكردس��تانية أمني بكر إن "اللجنة 
أنه��ت اإلج��راءات األولي��ة الختي��ار 
املفوضني"، مش��يراً  أعضاء مجلس 
إل��ى "االتف��اق مع الش��ركة اخلاصة 
بإعداد وتصميم القاعدة اإللكترونية 

لبيانات املتقدمني".
ل�"الصباح  بك��ر  وبحس��ب تصريح 
اجلديد"، فإن��ه "مت إعالن االس��تمارة 
اإللكتروني��ة للتق��دمي عل��ى املوق��ع 
الرس��مي جملل��س الن��واب العراقي"، 
مبيناً إن "هذه اآللية تسمح للجميع 
بالتقدمي وملء االس��تمارة إلكترونياً 

وإرسالها إلى جلنتنا".
وأكد عضو جلن��ة اخلبراء البرملانية إن 
"املوع��د احملدد للتقدمي ه��و 15 يوماً، 

ابت��داًء م��ن ي��وم اإلع��الن"، موضحاً 
إن��ه "بعد هذا املوعد ستش��رع جلنة 
اخلب��راء بتقييم املتقدمني وترش��يح 

أعضاء مجلس املفوضني اجلديد".
من جهته، يقول عض��و جلنة اخلبراء 
النائ��ب ع��ن كتل��ة املواط��ن حبيب 
الطرف��ي ف��ي حديث م��ع "الصباح 
اجلدي��د"، إن جلن��ة اخلب��راء البرملانية 
الختي��ار مجلس املفوض��ني قررت أن 
تكون "استمارة الترشيح على نوعني 
تقيّيم("،  )استمارة تقدمي، واستمارة 
عازياً الس��بب إلى "ضم��ان أن تكون 
آلي��ة التس��جيل س��هلة وواضحة، 
إضافة إلى عدم تس��يّيس مفوضية 
والتأكد من  االنتخاب��ات مس��تقبالً 

استقالليتها".
وأوض��ح الطرفي إن "الب��اب مفتوح 
أم��ام جمي��ع م��ن يجد في نفس��ه 
اآلهلي��ة للتق��دمي، ليت��م بع��د ذلك 
إجراء مقابالت له��م وفقاً ملا ورد في 

استمارة التقدمي".
ويكش��ف عض��و جلن��ة اخلب��راء عن 
"إط��الق اس��تمارة التق��دمي"، الفت��اً 
ف��ي الوق��ت ذات��ه إل��ى إن "هن��اك 
س��قفاً زمنياً ملوعد طرح االستمارة، 
متهيداً ملناقش��ة األس��ماء املتقدمة 

ودراستها". 
أما عن مشكلة اختيار رئيس للجنة، 
يشير الطرفي إلى إن "هذه املشكلة 
قد مت جتاوزها"، مؤكداً إن "اختيار آرام 
الشيخ محمد- نائب رئيس البرملان- 
ل��م يك��ن موفق��اً، بك��ون إن هيئ��ة 

الرئاسة تعّد جهة إشرافية".
ويتابع حديثه قائالً: "مت اختيار النائب 
عن ائتالف دولة القانون عامر اخلزاعي 
لرئاس��ة اللجن��ة، والنائ��ب ص��الح 
اجلب��وري نائب��اً للرئي��س، والنائب زانا 

سعيد مقرراً للجنة".

مسؤولون أميركيون: واشنطن 
جتهل موقع البغدادي وتؤكد 

مغادرته املوصل
من املعروف أن زعيم "داعش" يحيط 
نفسه بعدد من احلراس الشخصيني 
املس��لحني بأس��لحة قوية وبأحزمة 
ناس��فة، مما يجعل من عملية إلقاء 
القبض عليه مسألة صعبة للغاية.

يذك��ر أن البغدادي ظهر مل��رة واحدة 
فق��ط من��ذ 2014 من مس��جد في 
املوصل، حيث أعلن نفسه "خليفة" 
رس��ائله  آخ��ر  وكان��ت  للتنظي��م. 
تس��جيل صوت��ي يحث في��ه أتباعه 

على القتال للدفاع عن املوصل.

عشرات القتلى بـ"قصف 
كيمياوي" على إدلب

وش��نت الطائرات احلربي��ة، في وقت 
س��ابق، غارتني على مناطق في قرية 
كرس��عا بريف إدلب اجلنوبي، ولم ترد 
أنباء عن إصاب��ات، بينما قتل طفالن 
اثن��ان م��ن ج��راء قص��ف الطائرات 
املروحية بالبراميل املتفجرة، مس��اء 
االثنني، على مناطق في بلدة الهبيط 

بريف إدلب اجلنوبي.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

اقدم تنظيم داع��ش االرهابي على 
توزي��ع جثث مدني��ني على خطوط 
رمي��اً  اعدمه��م  ان  بع��د  الص��د 
بالرص��اص، فيما يس��تمر بارتكاب 
جرائمه ضد الس��اعني للهرب من 
مناط��ق نف��وذه باجلان��ب االمين من 
املدين��ة، مع حتذي��رات م��ن اهمال 

اخلاليا النائمة بايسر املوصل احملرر.
 وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في حديث الى "الصباح اجلديد" ان 
"تنظيم داع��ش االرهابي ال يتوانى 
عن ارتكاب أية جرمية بحق االهالي 
احملاصرين في مناطق نفوذه باجلانب 
االمين م��ن مدينة املوص��ل، بهدف 
االحتف��اظ به��م ك��دروع بش��رية 

يحتمي خلفها".
واضاف "نقل لن��ا ناجون من بعض 
االحي��اء الت��ي م��ا زال��ت بقبضة 
التنظيم انهم ش��اهدوا ما ال يقل 
ع��ن 30 جث��ة بضمنه��م اطف��ال 
ونساء في اطراف حي التنك غربي 
املدين��ة، كانوا موزع��ني على خط 
الصد الذي حصنه داعش قبل مدة 
قصيرة، فيما كشف ناجون آخرون 
ع��ن قيام عناص��ر داع��ش بتعليق 
ع��دد من جثث املدني��ني املعدومني 
عل��ى اعم��دة الكهرب��اء لتحقيق 
الغرض نفس��ه وهو من��ع االهالي 

من الهرب".
وبحس��ب املصدر ف��أن "التنظيم 
عم��د ال��ى توزيع ه��ذه اجلثث على 
خط الص��د لتروي��ع كل من يفكر 
االمني��ة  الق��وات  باجت��اه  بالف��رار 
املش��تركة، اضافة الى ان قناصيه 
يس��تهدفون الهاربني حال محاولة 
عبوره��م خط��وط الص��د، اضافة 
الى زرعه للعبوات الناس��فة التي 
فتك��ت بالعش��رات م��ن االهال��ي 

الهاربني".
وتابع "كما اس��تمر العدو بارتكاب 
اجلرائم الوحش��ية ضد االبرياء من 
املدني��ني، حي��ث ان مف��ارزه قامت 

باع��دام نحو 40 مدنياً وهم عائالت 
كامل��ة ف��ي ح��ي التن��ك، كان��وا 
يحاولون الوص��ول للقوات االمنية، 
كم��ا ان مف��رزة للع��دو اعدم��ت 
إم��ام وخطي��ب أحد املس��اجد في 
رمًيا  الكنيس��ة،  منطق��ة ح��اوي 
بالرصاص أمام األهالي، بعد رفضه 
إصدار حك��م إعدام جتاه مجموعة 
ش��باب حاولوا الف��رار نحو القوات 

األمنية".
ق��ال  نفس��ه،  الصعي��د  عل��ى   
االعالمي املوصلي ابو رؤى العبيدي 
احد اعض��اء مرص��د موصليون ل� 
"الصباح اجلديد" حول وقوع اعداد 

كبي��رة م��ن االهال��ي كضحايا في 
اجلان��ب االمي��ن، ان "ط��ول املعركة 
وب��طء تق��دم الق��وات املهاجم��ة 
العش��وائي  املدفع��ي  والقص��ف 
كلها في طرف، وع��دم وجود ممرات 
لله��رب باجتاه الق��وات االمنية في 

طرف ثاني".
ع��ن  نس��مع  ي��وم  "كل  واض��اف 
م��ن  لله��رب  االهال��ي  مح��اوالت 
املنطق��ة الفالنية واحل��ي الفالني 
واعدامه��م من قب��ل داعش، حتى 
اصبح خبراً يومياً ال قيمة له بل ان 

البعض لم يعد يصدقه".
وبحس��ب العبيدي ف��ان "املناطق 

باملوصل حصلت  واجلديدة  القدمية 
فيها هذه احل��وادث ومازالت حتدث، 
فاجل��وع والظل��م دفع الن��اس الى 
اله��رب عند علمه��م بوجود قوات 
عراقي��ة قريب��ة عليه��م، اال انهم 
غالباً ما يقع��ون في كمائن داعش 
وال يصلون ساملني الى تلك القوات.

نطالب  "لذل��ك  بالق��ول  ومض��ى 
باس��م االهالي احملاصرين ان تفتح 
الق��وات العراقي��ة مم��رات آمنة في 
املناطق القدمي��ة خصوصاً، اضافة 
ال��ى بقية املناطق، وذل��ك بالتوغل 
داخ��ل االحي��اء الس��كنية ومناداة 
املدني��ني للخ��روج وتوفي��ر غط��اء 

في اثن��اء خروجه��م، علم��اً انهم 
مس��تعدون ومنتظرون لهذا االمر 
نظراً لتفش��ي اجلوع وانع��دام املاء 

والكهرباء".

حتذيرات من خاليا داعش النائمة 
بايسر املدينة

حذر ناشطون موصليون من مغبة 
اهم��ال خالي��ا داع��ش النائمة في 

ايسر املدينة احملرر.
ع��ن  الناش��طون  اولئ��ك  ونق��ل 
مصادرهم التي تفيد بوجود ايعازات 
من قيادات التنظيم الى تلك اخلاليا 
باع��ادة تنظيم انفس��هم وتهيئة 

والالصق��ة  الناس��فة  العب��وات 
للص��وت،  الكامت��ة  واالس��لحة 
اس��تعداداً لتنفيذ عمليات سيتم 

حتديد مكانها وزمانها واهدافها.
ودعا الناش��طون االجه��زة االمنية 
اخملتص��ة الى اخ��ذ املعلومات التي 
يقدمه��ا املواطن��ون عل��ى محمل 
اجلد، الن عدداً من االهالي يش��كون 
م��ن انه��م ابلغ��وا ع��ن ع��دد من 
الدواعش الذين مت القبض عليهم، 
لكن ش��وهدوا طلق��اء فيما بعد، 
ال��ذي يحب��ط االهال��ي وال  االم��ر 
يش��جع على االبالغ عن الدواعش 

األخرين.

تنظيم داعش 
اإلرهابي ال يتوانى 
عن ارتكاب أية 
جريمة بحق األهالي 
المحاصرين في 
مناطق نفوذه 
بالجانب األيمن من 
مدينة الموصل، 
بهدف االحتفاظ 
بهم كدروع بشرية 
يحتمي خلفها

عناصر داعش في اجلانب الغربي من املوصل

التنظيم يستمر بارتكاب جرائمه ضد الهاربين من مناطق نفوذه

"داعش" يوّزع جثث مدنيين بين خطوط
الصّد في أيمن الموصل ليرّوع اآلخرين
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أعلن عن إطالق مشروع جديد باسم »فرصة«
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سامي حسن 

كش��ف مدي��ر عام رئي��س مجلس 
للتج��ارة  العراق��ي  املص��رف  ادارة 
فيص��ل الهيم��ص عن ان اي��رادات 
ملي��ار   700 ال��ى  ازدادت  املص��رف 
دينار وهي اعلى نسبة ايرادات منذ 
تأسيسه ، مؤكدا عزم العراق اطالق 
اجلزء الثاني من السندات اخلارجية 
مبش��اركة املصرف بعد جناح اطالق 

السندات املاضية .
واس��تعرض مدير عام املصرف في 
مؤمت��ر صحف��ي عق��ده ف��ي قاعة 
النخي��ل بن��ادي الصي��د العراق��ي 
حضرته »الصباح اجلديد« منجزات 
 ، املاض��ي  الع��ام  خ��الل  املص��رف 
مشيرا الى انه وبضمن االصالحات 
االقتصادية وتوجيهات رئيس الوزراء 
حيدر العبادي حقق املصرف اجنازات 
عدة بالتزامن مع التغييرات االدارية 
في ش��هر حزيران من العام املاضي 
حي��ث مت وض��ع اس��اس لتخطيط 
اس��تراتيجي ورؤي��ة جدي��دة يلتزم 
به��ا جمي��ع املنتس��بني للتعامل 
م��ع عم��الء املص��رف مبب��دأ الثقة 

والشفافية بغية ارضاء اجلمهور.
ولف��ت املدير العام ال��ى ان املصرف 
ق��ام بتحلي��ل البيئ��ة االقتصادية 
م��ن ناحي��ة االداء املال��ي وحج��م 
الس��وق وتوزيع املنتجات واالنظمة 
املس��تعملة اضاف��ة ال��ى القي��ام 
مبعاجلة القيود احملاس��بية املتعلقة 
مبالحظات ش��ركة التدقيق كي .ام 
. ج��ي وكذل��ك التركيز على بعض 
الدي��ون املتلكئ��ة وحتقي��ق نتائ��ج 
ايجابي��ة انطلق��ت خ��الل الع��ام 
املاض��ي ، اضافة الى االس��هام في 
اعم��ار املناطق احملررة من س��يطرة 

التنظيم االرهابي »داعش« .
واعلن املدير العام فيصل الهيمص 
ع��ن اط��الق منت��ج جديد باس��م 
»فرصة« م��ن اجل متوي��ل القطاع 
اخل��اص قريبا ، الفتا ال��ى ان العراق 
يعتزم اط��الق املرحل��ة الثانية من 
ومبش��اركة  اخلارجي��ة  الس��ندات 
املص��رف بعد ان حقق نس��ب ارباح 
متقدمة خالل العام املاضي والتي 
بلغت نحو 454 مليون دوالر وسيتم 

حتويل نصفها 227 مليون دوالر الى 
خزينة الدولة اضافة الى زيادة راس 
مال املصرف ضمن املعايير الدولية 
املطلوبة الى ملي��اري و300 مليون 
دوالر بعدم��ا كان ملي��ارا ونص��ف 

املليار دوالر . 
وج��دد الهيم��ص تأكي��ده باكمال 
جدول��ة 34 قرض��ا متلكئ��ا فضال 
ع��ن حتويل  مبل��غ 5 ملي��ارات و72 
ملي��ون ً دينار ال��ى اخلزينة العامة ، 
م��ع البدء بتطوي��ر الهوية اجلديدة 
م��ن اجل اب��راز القي��م للمصرف ، 
مبينا ان املصرف قام بعقد اتفاقية 
مع استاندر جارتر واملصرف االهلي 
املتح��د جللب قط��ع غي��ار توفرها 
ش��ركة جنرال الكتري��ك ملصلحة 

وزارة الكهرباء .

واش��ار مدير عام املص��رف العراقي 
للتج��ارة الى ان املصرف اس��تطاع 
توط��ني الرواتب الكترونيا  ل�صالح 
11 الف��ا و172 موظف��ا من ش��تى 
العمل  والدوائر وكذل��ك  ال��وزارات 
عل��ى توس��يع ش��بكات التوزي��ع 
االلكترون��ي عبر الصراف��ات االلية 
ونق��اط البي��ع اضافة ال��ى  تأهيل 
االدارة  ف��ي  ومنتس��بيه  املص��رف 
العامة بدائرة العمليات للحصول 
على ش��هادة ) االيزو 9000 ( ، وتابع 
بالقول ان دورنا االجتماعي تلخص 
من خ��الل حملة تعنينا ملس��اعدة 
النازح��ني م��ن اهال��ي املوصل عبر 
منتس��بي  م��ن  تبرع��ات  جل��ب 

املصرف.
وب��ني الهيمص ان املصرف العراقي 

للتج��ارة ق��ام بزي��ادة ع��دد فروعه 
لتص��ل ال��ى 22 فرعا اضاف��ة الى 
افتت��اح  ف��رع اخ��ر ف��ي محافظة 
السليمانية ونحن في طور افتتاح 
فرع��ني اخرين ف��ي االي��ام املقبلة 
اضافة ال��ى انه مت تأهي��ل عدد من 
الف��روع بدءا من املنطق��ة الدولية 
ومجل��س الن��واب وج��اري العم��ل 
عل��ى تأهيل الفروع االخ��رى . وقال 
املرك��زي  البن��ك  ان  الع��ام  املدي��ر 
ق��دم دعم��ه للمصارف م��ن خالل 
للمش��اريع  اطلقها  التي  املبادرات 
الصغيرة واملتوسطة ، ونحن بدورنا 
نس��عى ال��ى التعاون م��ع املصرف 
املبالغ اخملصصة   الصناعي ضم��ن 
بغية تفعي��ل آلية جدي��دة الجناح 
املبادرة من اجل بلورتها متستقبال 

ولغرض توطني التعاون مع املصرف 
الزراعي ايضا ، الفتا الى ان املصرف 
وم��ن خالل االف��كار اجلديدة يحاول 
احلفاظ على دوره بالقطاع املصرفي  

في تعامالته مع دول العالم .
وكش��ف املدي��ر العام ع��ن اطالق 
مش��روع جدي��د باس��م »فرص��ة« 
لتموي��ل القطاع اخلاص ومش��روع 
اخ��ر باس��م »خدم��ة جم��ار« بعد 
جن��اح مش��روع »تس��تاهل« وه��ي 
حامله��ا  تؤه��ل  اي��داع  ش��هادة 
للدخول على سحبات شهرية مع 
االحتفاظ مببلغ الش��هادة س��يما 
وانه��ا حقق��ت وخالل م��دة قليلة 
م��ا يزيد على 6 االف ش��هادة ايداع 
واملبلغ املس��تحصل عليها هي  3 
مليارات دينار اضافة الى ان املصرف 

يعتزم اط��الق اخلدمات االلكترونية 
ف��ي الربع الثالث م��ن العام احلالي 
واج��راء التحدي��ث جلمي��ع احلوالت 
من خ��الل حتصني نظ��ام مكافحة 

غسيل االموال . 
من جانبه اس��تعرض معاون مدير 
ع��ام املصرف العراقي للتجارة فؤاد 
الوكيل االجن��ازات التي حتققت في 
ظل الظروف احلالية ، مش��يرا الى 
ان جميع بلدان العالم تس��عى الى 
اس��تثمار رؤوس االم��وال االجنبية 

خلدمة اقتصادها الوطني .
وق��ال خ��الل املؤمتر الصحف��ي اننا 
نس��عى الى توفير االرباح من خالل 
زيادة رأس��مال واالسهامات واطالق 
املب��ادرات لك��ي ننع��ش اقتصادنا 

الوطني نحو االفضل .

المصرف العراقي للتجارة يكشف عن زيادة إيراداته الى 700 مليار دينار 

 أعلن مدير عام 
المصرف العراقي 
للتجارة عن تحقيق 

ارباح  بلغت نحو 
454 مليون دوالر 

سيتم تحويل 
نصفها 227 مليون 
دوالر  اي ما يعادل 

268 مليار دينار الى 
خزينة الدولة

جانب من املؤمتر

بعيدًا عن مقصلة 
التشويه اإلعالمي!

عص��ر العومل��ة الذي نعي��ش فيه يقدم لن��ا املعرفة 
ويكس��ر م��ن امامنا احلواج��ز بفض��ل التكنولوجيا 
املتطورة ، فهو يقدم لنا التوجيه والثقافة من ناحية 
، وينقل لنا املعلومات العلمية واالدبية واالجتماعية 
والسياسية التي تدور حولنا وما يحدث حول العالم 

من ناحية اخرى .
ان االه��داف التي تس��عى اليها وس��ائل االعالم هي 
التأثي��ر ف��ي اآلراء واألفكار من خالل تش��كيل البناء 
االدراك��ى واملعرفي للف��رد واجملتمع جت��اه العديد من 
القضاي��ا والقدرة على حتليلها واس��تيعابها ، لنجد 
بأن وس��ائل االع��الم  ق��ادرة على تغيير س��لوكيات 

االفراد وأمناط اجملتمع.
االنترن��ت اس��هم بايص��ال املعلومة  بنحو اس��رع ، 
ولكنن��ا احيانا جنده��ا منقوصة واخ��رى تكون رديئة 
مما يتناق��ض مع الواقع ويس��بب انحرافا للصورة مما 
يؤثر عل��ى البنية االعالمية التي مت��ارس من خاللها 
وظيف��ة االله��اء ، والعتب عندها يع��ود على ثقافة 
الفرد الذي يقوم بتصديق اخلبر ونقله من دون التأكد 
من صحته  لعدم قدرته على اس��تيعاب االمور وكل 

ما يدور حوله.
فنج��د ب��أن  التلوث االعالمي يس��هم بص��ورة غير 
مباش��رة بتش��ويش وتضليل وتعتيم عل��ى احلقائق 
التي تس��هم في تدمير العقول م��ن دون اي رقيب او 
حس��يب وهذا ما يش��عرنا  باخلوف حول مس��تقبل 
االجي��ال وخاص��ة عندم��ا تتعل��ق االم��ور باجلوانب 
االخالقي��ة واالدبي��ة التي تبثها شاش��ات التلفزة ال 

سيما الفضائية منها.
هن��اك بعض وس��ائل البث تس��عى لتزوي��ر احلقائق 
واخفائها، بتحّويل احلق الى باطل ، ومن خالل تعتيم 
اعالمي بالكامل وذل��ك بتكرير االخبار الكاذبة لكي 
تصبح مع الوقت راسخة في العقل كحقيقة ثابتة 
، احيان��ا« تك��ون متعمدة لّدس الس��موم وتش��ويه 

اخلبر.
يؤكد بعض علماء االعالم أن عددا« كبيرا« من الدول 
واالنظمة السياسة تس��عى للهيمنة على وسائل 
االع��الم لتب��ث من خالله��ا أفكارا واجتاه��ات بغرض 
التأثير على اجلمهور لصالح النظام السياس��ى ، مما 
يضل��ل تفكير االف��راد ويوجههم لصال��ح الدولة أو 
النظام ، من هنا تب��دأ وظيفة الفرد بالوعي والقدرة 
على ترجمة االحداث ومعرفة ما إذا كان االعالم  يعبر 
عن واقع فعلي يعيش��ه املواط��ن ويعبر عن قضاياه 
األساس��ية من خالل ايجاد حلول ألموره املعيشية ، 
وتوعيتة لالرتقاء والوصول الى احلرية واملساواة ، وبناء 
أمناط فكري��ة اجتماعية لتحقيق التط��ور والتقدم 

الذي يرفع من مستوى البالد.
ان املؤسس��ة اإلعالمية أمانة ومس��ؤولية من حيث 
تأثيره��ا على البنية االجتماعي��ة وذلك من خالل ما 
تقدمه م��ن توجيه لش��بابنا في القضاي��ا احلياتية 
الصحيحة واألمور املصيرية  مل��ا يعود باخلير والنفع 

على مجتمعاتنا وسط عالم مير باملتغيرات. 

*كاتبة لبنانية 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت  الش��ركة العام��ة لتجارة احلب��وب في وزارة 
التج��ارة ع��ن اعتمادها خط��ة متكاملة لتس��ويق 
وتسلم محصول احلنطة ملوسم ٢٠١٧ تتناسب مع 
الكميات املتوقع تس��ويقها من الفالحني واملزارعني 
وحس��ب اخلط��ة الزراعي��ة املعتمدة من قب��ل وزرارة 

الزراعة وتقدير الغلة من قبل وزارة التخطيط .
واوض��ح مدير عام الش��ركة العامة لتج��ارة احلبوب 
املهندس هيث��م جميل اخلش��الي ان اللجنة العليا 
للتسويق في الش��ركة استكملت جميع االجراءات 
واخلطوات م��ن اجل اجناح خطة التس��ويق الذي من 
املؤم��ل ان تب��دأ منتصف الش��هر اجل��اري على وفق 
الضواب��ط والتعليم��ات الت��ي منح��ت للفالح��ني 
واملزارعني حق االختيار في تس��ويق محاصيلهم الى 

الدولة مبوجب التسعيرة املعتمدة من عدمه.

خطة متكاملة لتسويق الحنطة 
تتناسب مع الكميات المتوقع إنتاجها  

 بغداد - الصباح الجديد:

واصلت خلية االزمة في وزارة التجارة 
اعمالها ف��ي مدينة املوصل لتأمني 
املفردات الغذائية للعائالت النازحة 
من اجلانب االمين ومعسكرات النزوح 
في حم��ام العليل وع��دد من احياء 
املوص��ل التي حتررت من التنظيمات 
االرهابي��ة فضال عن الب��دء مبرحلة 
تأهي��ل الدوائ��ر الفرعي��ة التابع��ة 
للشركات والدوائر ومباشرة املالكات 
الفني��ة من املوظفني والعاملني من 

ابناء املوصل.
واوضح مدي��ر عام تصني��ع احلبوب 
احدى تش��كيالت وزارة التجارة طه 
ياس��ني عباس رئيس فري��ق العمل 
ال��ذي تواجد ف��ي مناط��ق املوصل 
واشرف على عمليات توزيع املفردات 
املوص��ل  مناط��ق  ف��ي  الغذائي��ة 

ومعسكرات النازحني .
واض��اف املدي��ر العام ب��أن مالكات 
الوزارة التي تتواجد منذ اليوم االول 
لعمليات التحرير في املناطق احملررة 
اس��تنادا للخط��ة الت��ي وضعتها 
غرفة العمليات املشكلة في ديوان 
الوزارة والتي اعدت برنامجا واس��عا 
ملواجه��ة نقص املف��ردات الغذائية 
وتأم��ني خزين جي��د للعائ��الت في 
مدين��ة املوص��ل ومبتابعة م��ن وزير 
التجارة واش��راف وكيل ال��وزارة ومت 
توزي��ع عش��رات االطنان م��ن املواد 
الغذائي��ة م��ن الس��كر والطح��ني 
والرز وزيت الطعام وعبر وكالء املواد 
الغذائي��ة ف��ي املناطق الس��كنية 
ومعسكرات النزوح وبالتنسيق مع 
احلكومة احمللية ومجلس احملافظة .

واوض��ح املدير العام ب��ان وجوده في 
املوصل مع فريق عمل له الصالحية 
ف��ي التعام��ل مع الوض��ع الغذائي 

ومعاجلة املش��كالت الت��ي تعترض 
س��بل ايصال املفردات الغذائية الى 
اهلنا في مناطق املوصل احملررة وهو 
الفري��ق الثان��ي بعد ان اس��تكمل 
فريق اخر عمليات االشراف واملتابعة 
داخل مدينة املوصل وهو من ضمن 
خط��ة وبرنام��ج يتضم��ن تواج��د 
جمي��ع االدارات العامة ف��ي امليدان 
االش��كاالت  بالتعاقب وضمان حل 
االرهابية  العملي��ات  ع��ن  الناجت��ة 
ومعاجلة النقص ف��ي الغذاء الهلنا 

في املوصل .
ولف��ت املدير العام ال��ى ان مالكات 
ال��وزارة وزع��ت كميات كبي��رة من 
الصمون الى العائ��الت في املناطق 
الس��كنية فضال عن توزيع املفردات 
على االحياء السكنية ومعسكرات 
النازح��ني بالتنس��يق م��ع االجهزة 
االمنية ومجلس احملافظة كذلك مت 
زيارة فروع ش��ركات الوزارة لالطالع 

على برنامج التأهيل واعادة اعمالها 
ابن��اء  وخدم��ة  س��ريعة  بص��ورة 
احملافظ��ة فض��ال عن االط��الع على 
اخلزين من احلبوب في سايلو املوصل 
وبازواي��ا ال��ذي مت اعتمادهم مناطق 
خزن للحبوب وبقية املواد الغذائية 
التي يت��م مناقلتها من محافظات 

قريبة ملعاجلة الوضع الغذائي .
واش��ار املدي��ر العام الى ان��ه التقى 
ف��ي  االهلي��ة  املطاح��ن  اصح��اب 
ال��ى  واس��تمع  املوص��ل  مدين��ة 
مش��كالتهم ومعاجلتها بالتنسيق 
مع مرك��ز الوزارة بغي��ة اعادة عمل 
هذه املطاحن لس��د حاجة مناطق 
احملافظ��ة من م��ادة الطح��ني بعد 
التدقيق وعمليات الفحص اخملتبري 
املوص��ل  ف��ي  املوج��ودة  للحب��وب 
واملس��وقة من الفالح��ني واملزارعني 
من ابن��اء احملافظة وه��ذا مايجعل 
احللول اسهل خالل الفترة املقبلة.    

تقرير

تأهيل الدوائر التجارية وتوزيع المفردات الغذائية في أحياء الموصل
ضمن الخطة التي وضعتها غرفة عمليات وزارة التجارة 

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

فريق فني واداري يشرف على تاهيل دوائر الوزارة ومراكز التوزيع في املوصل

متابعة الصباح الجديد:
بحثت وزي��رة االعمار واالس��كان 
والبلديات العامة د.املهندسة آن 
نافع اوسي خالل زيارتها حملافظة 
ذي قار محافظها يحيى الناصري 
بحضور النائب عن مجلس النواب 
الس��يدة عال الناش��ئ وعدد من 
اعضاء احلكوم��ة احمللية ومديري 

الدوائر اخلدمية في احملافظة.
وذكرت الوزيرة في مؤمتر صحافي 
مش��ترك عقد في دي��وان حضره 
الوكي��ل الفني للوزارة ومدير عام 
مديرية امل��اء العامة في احملافظة 
ان ال��وزارة حريص��ة عل��ى اجن��از 
االساسية  اخلدمية  مش��اريعها 
وخاصة ف��ي مجال امل��اء واجملاري 
والت��ي ه��ي عل��ى متاس مباش��ر 
مع املواطن حيث تس��عى الوزارة 
لتنفيذ اخلطة احلكومية اخلاصة 
باس��تكمال املش��اريع اخلدمي��ة 
املهمة والتي وصلت نسبة اجنازها 
الى %90 ومن هذه املش��اريع في 
محافظ��ة ذي ق��ار مش��روع ماء 
الناصري��ة الكبير ومش��روع ماء 
اص��الح اجلبايش ال��ذي مت وضعه 
ضم��ن االولوي��ات وس��يتم اجنازه 

خالل العام احلالي.

ان��ه مت عق��د  الوزي��رة  واضاف��ت 
اجتماع موس��ع مت فيه مناقشة 
العدي��د م��ن امللف��ات املتعلق��ة 
التوصل  اخلدمي وس��بل  باجلانب 
والبح��ث  له��ا  جذري��ة  حلل��ول 
على مص��ادر التموي��ل املطلوبة 
االولوي��ة  وحس��ب  لتنفيذه��ا 
واالهمي��ة، وم��ن هذه املش��اريع 
مش��روع تقاطع مجس��ر س��وق 
الش��يوخ، مش��يرة ال��ى ان البلد 
مير بازم��ة مالية خانق��ة تزامنت 
مع املعارك التي تخوضها قواتنا 

االمنية ضد داعش االرهابي.
م��ن جانبه ثمن محاف��ظ ذي قار 
للمحافظة لالطالع  الوزيرة  زيارة 
على واقعها اخلدم��ي والعمراني 
وتواصلها وتنسيقها مع احلكومة 
احمللية من اج��ل النهوض بالواقع 
اخلدم��ي له��ا، مش��يدا بالتعاون 
الكبي��ر والتنس��يق العال��ي بني 
الدوائ��ر اخلدمية التابع��ة للوزارة 
واحلكوم��ة احمللي��ة ف��ي احملافظة 
املقدمة  لرفع مس��توى اخلدمات 

للمواطنني.
كما بحثت الوزيرة خالل زياتها الى 
محافظة البصرة مع محافظها 
الدكتور ماجد النصراوي وأعضاء 

احمللي��ة بحضور مديري  احلكومة 
الدوائر اخلدمي��ة لبلدية وبلديات 
البصرة واملاء واجملاري في احملافظة

العم��ل عل��ى اكم��ال املش��اريع 
خاص��ة التي وصل��ت الى مراحل 
اجناز جت��اوزت ال� %90 في قطاعي 
املاء واجملاري وادراج بعض املشاريع 
القرض  املهم��ة االخ��رى ضم��ن 
البريطان��ي ، مش��يرًة ال��ى ايالء 
ال��وزارة اهمي��ة كب��رى ملش��روع 
م��اء البص��رة الكبي��ر والذي من 
املؤم��ل تش��غيله جزئي��اَ خ��الل 
العام احلالي ليوفر املياه الصاحلة 
للش��رب ألهال��ي البص��رة الذين 
عانوا لس��نوات كثي��رة من هذه 

املشكلة.
من جانبه ثم��ن محافظ البصرة 
زيارة الوزيرة الى احملافظة للوقوف 
بصورة مباش��رة على املشكالت 
الدوائر  املوجودة ف��ي  واملعوق��ات 
اخلدمي��ة واالط��الع ميدانياً على 
املش��اريع التي تنفذها الوزارة في 
احملافظة ومن أهمها مشروع ماء 
البص��رة الكبير ، مش��يراً الى أن 
احلكومة احمللية داعمة لتوجيهات 
الوزيرة الرامية الى رفع مس��توى 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزير التج��ارة وكالة الدكتور 
الس��فير  م��ع  اجلميل��ي  س��لمان 
دوغ��الس  بغ��داد  ف��ي  االميرك��ي 
س��يليمان العالق��ات الثنائي��ة بني 
البلدي��ن واليات تفعي��ل االتفاقية 
اجلان��ب  م��ع  املوقع��ة  املش��تركة 
االميركي لتجهيز العراق مبادتي الرز 

والقمح.
واكد بي��ان للمكت��ب االعالمي في 

ال��وزارة اطلعت » الصب��اح اجلديد« 
على نس��خة منه أن اجلانبني بحثا 
خالل اللقاء ع��ددا من القضايا ذات 
االهتم��ام املش��ترك به��دف تعزيز 
العالقات الثنائية ب��ني البلدين في 
جميع اجملاالت الس��يما ف��ي اجلانب 
االقتصادي واالستثماري ومن بينها 
االتفاقي��ة املوقعة بني وزارة التجارة 
االميركي��ة  والس��فارة  العراقي��ة 
واخلاص��ة بتجهيز العراق مبادتي الرز 

والقمح .
واض��اف البيان أن اللقاء بحث ايضا 
والتحال��ف  املتح��دة  الوالي��ات  دور 
الدول��ي لدعم الع��راق في عمليات 

اعادة اعمار املناطق احملررة .
م��ن جانبه عبر الس��فير االميركي 
عن حرص بالده على تطوير العالقات 
الثنائية مع العراق ودعمه في مجال 
والقض��اء على  االرهاب  مكافح��ة 

داعش فضال عن اعادة االعمار.

هدى فرحان *
عاودت الشركة العامة للتصميم 
احدى ش��ركات  املش��اريع  وتنفيذ 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن اعمالها 
في اع��ادة اعم��ار جس��ر الفيحاء 
ف��ي  الصندوف��ي  الكونكريت��ي 
محافظ��ة البص��رة بع��د توق��ف 
دام عدة اش��هر بس��بب عدم توفر 
الس��يولة النقدي��ة وتص��ل ال��ى 

املراحل النهائية .
وبني مصدر في الشركة بأنه مت خالل 
االي��ام املاضية اجن��از عملية تبليط 
اجلس��ر وس��تتم املباش��رة بنصب 

اعم��دة االن��ارة والس��ياج الواقي ، 
مؤك��دا عل��ى ان العم��ل مس��تمر 
االعم��ال  جمي��ع  اكم��ال  لغ��رض 
املتبقي��ة واجن��از العم��ل بالكامل ، 
مشيرا الى ان الشركة قامت باعادة 
اعمار جسر الفيحاء في محافظة 
البص��رة ) جس��ر خالد ب��ن الوليد 
سابقا ( بأس��لوب جديد يستعمل 
الول م��رة ف��ي العراق وهو اس��لوب 
الصب والتزحيف لس��تة فضاءات 
وربط جهتي اجلس��ر باالعتماد على 
اخلبرة الكبي��رة والكف��اءة العالية 
ملنتسبي الش��ركة من املهندسني 

والفنيني والعاملني فيها .
واوضح املصدر بأن الشركة العامة 
للتصمي��م وتنفي��ذ املش��اريع من 
ش��ركات الوزارة العريقة واملعروفة 
في مجال تنفيذ املش��اريع الكبيرة 
واالستراتيجية حيث نفذت العديد 
من املش��اريع املماثلة كاجناز جسر 
الفتح��ة املالح��ي ف��ي محافظ��ة 
البصرة واملشاركة في اعمار جسر 
التنومة وكذلك اجناز جسر الفتحة 

في بيجي .

*اعالم الصناعة 

وزيرة اإلعمار تؤكد على إنجاز المشاريع 
الخدمية والبنى التحتية المهمة 

العراق يبحث مع الواليات المتحدة 
تجهيزه بمادتي الرز والقمح

التصميم تعيد إعمار جسر الفيحاء في البصرة 

خالل زيارتها لمحافظتي ذي قار والبصرة 
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مصطفى الزبيدي*

كش��ف مس��ؤول نقطة اعالمية في 
تنظيم داعش االرهاب��ي، موقوف على 
ذم��ة محكمة التحقي��ق املركزية في 
بغداد، ع��ن مراح��ل التوثي��ق واإلنتاج 
التابع��ة  للمؤسس��ات  التلفزيون��ي 
للتنظيم، مبيناً أن العرض إلى اجلمهور 
كان يحصل من خالل شاش��ات كبيرة 
توجد في املناطق التي حتت س��يطرته، 
موضح��اً أن نش��اطه ميتد أيض��اً إلى 

توزيع مطبوعات داعش مجاناً.
وقال أبو اسالم في حديث مع »القضاء«، 
إن »تنظيم داعش سيطر في منتصف 
العام 2014 عل��ى منطقتي في قضاء 
احلويج��ة« ، مضيفا »كانت الس��اعة 
احلادية عش��رة ظهراً عندما انسحبت 
القوات العراقية، وبدأ انتش��ار عناصر 
تنظي��م داعش، الوض��ع ب��دا مرتبكاً، 
والشوارع متوترة والعجالت مسرعة«.

وأش��ار أب��و اس��الم إلى أن »تس��ارع 
االح��داث أجبرن��ي على الع��ودة إلى 
صادفتن��ي  الطري��ق  وف��ي  منزل��ي، 
عجلة لش��خص ملث��م طلب مني 
الركوب لغ��رض إيصالي« ، الفتا الى 
ان��ه ال وج��ود للق��وات العراقية بعد 
الي��وم، فاحلويجة االن حتت س��يطرة 
اجملاهدي��ن«، في اش��ارة إل��ى عناصر 

تنظيم »داعش«.
وأورد أن »الشخص أخذني إلى منزلي 
وهو يع��رف مكانه بالتحديد من دون 
أن أرش��ده، حتى تبني أنه جاري، بعد 
أن أماط اللثام عن وجهه طالباً مني 
تلبية نداء زعيم التنظيم وااللتحاق 
بركب املقاتلني س��ريعاً« ، مؤكدا ان 
»ميول��ي الديني��ة س��اعدتني على 
تلبية الطلب بعد مدة من التفكير، 
حينها أبلغته باستعدادي لالنخراط 

في صفوف التنظيم«.
عل��ى  كان  »االلتح��اق  أن  وأردف 
عقائدي��ة  دورة  األول��ى  مرحلت��ني، 
اطلعن��ا فيها على كت��ب ذات طابع 
متش��دد تتح��دث عن اجله��اد وحور 
الع��ني، واألخرى مرحل��ة تأهيل بدني 
ورياض��ي وعس��كري وتدري��ب عل��ى 
، مضيفا  الكالش��ينكوف«  اسلحة 
أن »التنظي��م أخذ من��ا البيعة إلى 
اخلليف��ة على ثالث م��رات بدأت منذ 
التحاقنا بأول دورة وآخرها ملا تخرجنا 

أمام الوالي الشرعي«.
»اس��تمارة  ان  اس��الم  اب��و  وأف��اد 
تلقيناها لغ��رض ملئها، حيث طلب 
منا ترش��يح ثالثة دواوين نعمل فيها 

يق��وم التنظيم باختي��ار احدها، وأنا 
ق��د اخت��رت اإلع��الم كون��ي مصابا 
مب��رض )الرب��و( ال اقوى عل��ى القتال، 
كما ل��دّي مه��ارات على احلاس��وب 
تس��اعدني عل��ى القي��ام بواجبي« ، 
أن »اهتماماتي االعالمية  مستطردا 
تعود ملا قبل تأسيس تنظيم داعش، 
حيث كنت اشاهد اصدارات تنظيم 
القاع��دة من خالل مواق��ع التواصل 
االجتماعي وحتدي��داً )تويتر(«، مؤكدا 
أن »ولعي بالتنظيم س��اعدني على 
حفظ العديد من االصدارات البو بكر 
البغدادي وابو محم��د العدناني عن 

ظهر قلب«.
وأورد أن »التنظيم وافق على انخراطي 
في مجال اهتماماتي وقام بتنسيبي 
إل��ى نقطة إعالمي��ة تابع��ة لوالية 
دجل��ة في منطق��ة الزاب« ش��ارحا 
النقطة االعالمي��ة بأنها »عبارة عن 
)كرف��ان( يوجد فيه��ا مكتب وجهاز 
حاس��وب، مرتبط بشاش��ة عمالقة 
ف��ي اخل��ارج، يعرض فيها نش��اطات 

الواليات التابعة للتنظيم وخطابات 
البغ��دادي والعدنان��ي قب��ل مقتله، 
ومجهزة بخط كهربائي اس��تثنائي 

غير مشمول بالقطع املبرمج«.
واش��ار إلى أن »العرض كان لساعات 
وليس مس��تمراً ط��وال اليوم، لكنه 
غالب��اً بع��د املس��اء، وتوج��د خ��ارج 
النقطة كراسي للجلوس واملتابعة، 
حيث كان يتجمهر بعض االشخاص 
يص��ل عددهم في اإلصدارات املهمة 
إل��ى أكثر م��ن 100 البع��ض منهم 
اعض��اء ف��ي التنظيم وآخ��رون من 
املواطن��ني االعتيادي��ني ، الفتا الى أن 
»امل��واد الفيلمية كن��ت اتلقاها من 
مسؤول االعالم في قاطع الزاب على 
حافظ��ة الكترونية )فالش ميموري(، 
اسبوعياً، طولها قد يصل في بعض 
االحيان إلى 25 ساعة مصنفة على 
الوالي��ات بحس��ب جه��ات االنت��اج، 
فهن��اك م��ا يصلن��ا عبر مؤسس��ة 
االع��الم املركزية )الفرقان( واخرى من 
وكال��ة اعم��اق، ومؤسس��ات احفاد 

الصحابة، وجتمع االسالم، واالعتصام 
إضافة إلى مؤسسة دابق«. 

ويسترس��ل اب��و اس��الم أن »معرضاً 
كان لدي بالقرب من الشاش��ة، فيه 
عل��ب ل��� )املس��واك( ومجل��ة دابق، 
وإص��دارات النبأ، ومطبوع��ات أخرى 
جميعها تروج لنش��اطات التنظيم 
ت��وزع مجانا« ، الفتا إلى أن »قس��ماً 
من األش��خاص كانوا يقبل��ون علّي 
لغرض احلصول على اقراص مدمجة 
لعملي��ات جدي��دة مت عرضه��ا على 
الشاش��ة، حي��ث أعطيهم نس��خاً 
مجاناً أو اق��وم بتحوليها لهم على 
حواس��يبهم اخلاص��ة« ، مؤك��دا أن 
»نش��اطاتي ال تقتص��ر على العرض 
ملرة واحدة، بل أساعد من لم تتح له 
فرصة مشاهدة املقاطع واعيدها له 

مرة اخرى«.
ويواصل »في احدى املرات حصل نزاع 
بني عناصر تابعني للتنظيم طلب كل 
واح��د منهم مش��اهدة مقاطع من 
االرشيف حيث أدى ذلك إلى اشتباك 

بااليدي على من يش��اهد طلبه أوالً، 
وقتها قمت باطفاء الشاش��ة وعدم 
التدخ��ل« ، مضيف��ا أن »اص��دارات 
مهمة قمت بعرضها، من بينها قتل 
الطي��ار االردن��ي معاذ الكساس��بة 
حرقاً، وحادث قت��ل االقباط املصريني 
على الساحل الليبي، وجنود سوريني، 
واخرين عراقي��ني قتلوا باملوصل على 
ثالث وجبات االول��ى غرقاً باالقفاص، 
والثانية قصف��اً بقذيفة )ار بي جي( 
بع��د وضعهم ف��ي عجل��ة، واألخير 

صعقاً بحبل متفجرات«.
وق��ال ايض��اً أن »تصوي��ر العمليات 
والتعرضات يجب أن تكون بكاميرات 
حديث��ة ومتطورة، حيث تس��تعمل 
أكثر من واحدة لغرض توثيق املشاهد 
كاملة« ، مضيفا ان »هذه املش��اهد 
التي ق��د تكون م��ن 4 أو 5 كاميرات 
في بعض االحيان يتم ارس��الها عبر 
مس��ؤول اخلدمات ف��ي القاطع إلى 

املؤسسة االعالمية«.
وافاد مسؤول نقطة الزاب االعالمية 

ب��أن »اغل��ب امل��واد كان��ت لصال��ح 
مؤسس��ة الفرقان في والية املوصل 
حيث تتم دبلجته��ا وتقطيعها في 
فيل��م موح��د وتضمنيها ش��عارات 
حماس��ية  واناش��يد  وخطاب��ات 
قبل ارس��الها إل��ى جمي��ع النقاط 
االعالمي��ة« ، مس��تطردا أن »عملية 
التوثيق التلفزيوني متر بثالث مراحل، 
وه��ي التصوي��ر م��ن قب��ل مصورين 
محترفني، واعداد املواد الفيلمية من 
اجلهة املنتج��ة، والع��رض من خالل 

النقاط االعالمية«.
وأكم��ل اب��و اس��الم بالق��ول »كنت 
امتنى أن اصبح مثل العدناني، ناطقاً 
رس��مياً باس��م التنظيم، فله نبرته 
اخلاصة، واس��لوبه املؤثر في مسامع 
املتلقي، الس��يما في خطاباته التي 
حملت عنواين )العراق العراق، موتوا 
بغيظكم، يحيي من حي عن البينة، 

أن دولة االسالم باقية( ». 

*اعالم القضاء 

كانت الساعة الحادية 
عشرة ظهرًا عندما 
انسحبت القوات 
العراقية، وبدأ 
انتشار عناصر تنظيم 
داعش، الوضع بدا 
مرتبكًا، والشوارع 
متوترة والعجالت 
مسرعة

نقطة إعالمية في تنظيم داعش اإلرهابي

مسؤول نقطة إعالمية للتنظيم اإلرهابي: 

يكشف عن مراحل التوثيق واإلنتاج التلفزيوني للمؤسسات التابعة لـ«داعش«
استقدام فريق 

طبي هولندي لعالج 
األمراض النسائية 

العراق يبحث مع 
تايلند تفعيل العالقات 

االقتصادية بينهما  

الشعائر الحسينية 
تحيي ذكرى استشهاد 
اإلمام علي الهادي )ع(

ميسان - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة صحة ميس��ان أس��تقدام وفد طبي 
مش��ترك عراق��ي - هولن��دي متخص��ص بعالج 
وجراحة )تصحيح الس��لس البولي للنساء ، رفع 
الرحم بالناظور ، رفع هطول األعضاء التناسلية 
املعقد ، تش��خيص وعالج العقم املعقد عالجياً 

وجراحياً ( .
ودع��ت دائ��رة صح��ة ميس��ان املرض��ى مراجعة 
كل  ف��ي  والبولي��ة  النس��ائية  استش��اريات 
م��ن مستش��فى الش��هيد الص��در التعليم��ي 
ومستش��فى الزهراوي اجلراح��ي مع جلب جميع 
األولي��ات ليتس��نى لن��ا عرضه��ا عل��ى اللجنة 

العلمية .

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث مدي��ر ع��ام دائ��رة العالق��ات االقتصادية 
اخلارجية في وزارة التجارة مع مس��ؤول العالقات 
التجارية في السفارة التايلندية في بغداد تفعيل 

العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين .
واض��اف املدير العام عادل خضير عباس بانه جرى 
خالل اللقاء بحث سبل تطوير العالقات التجارية 
واالقتصادية ب��ني اجلانبني وض��رورة تفعيل عمل 
اللجنة املش��تركة ب��ني البلدي��ن والتأكيد على 
الدعوة املوجهة لوزير التجارة حلضور معرض الرز 
الذي سيقام في بانكوك اواخر شهر ايار املقبل .

واش��ار املدير العام الى ان��ه مت كذلك التطرق الى 
موضوع اس��تيراد الرز التايلندي وضرورة االعتماد 
عل��ى الش��ركات التايلندية املنتجة لل��رز ضماناً 
للج��ودة والس��عر واالبتع��اد ق��در االم��كان عن 
الش��ركات الوس��يطة ف��ي جتهيز امل��ادة اضافة 
الى مناقش��ة عدد م��ن املواضي��ع ذات االهتمام 

املشترك.

منى خضير عباس*   
ش��اركت دائرة إحياء الش��عائر احلس��ينية في 
دي��وان الوقف الش��يعي في مراس��يم الزيارة 
املباركة في ذكرى شهادة عاشر األئمة األطهار 

اإلمام أبي احلسن محمد بن علي الهادي)ع( .
فقد ش��اركت الدائرة بأس��طول من العجالت 
التابع��ة لدوائ��ر ومؤسس��ات  دي��وان الوق��ف 
الش��يعي ف��ي خطة نق��ل الزائرين ،وباش��رت 
عملها ف��ي قاطع املس��ؤولية  ضم��ن اخلطة 
املوضوعة من اللجنة املش��رفة على مراسيم 
الزيارة املباركة ، بالتنس��يق مع قيادة عمليات 
س��امراء وبالتعاون مع األمان��ة العامة للعتبة 
العس��كرية املقدس��ة . ومتيزت خط��ة النقل 
باالنسيابية التامة وسارت من دون أي معرقالت 
ول��م يقتص��ر عم��ل الدائ��رة على نق��ل زائري 
اإلمام��ني فقط بل ان مالكات الدائرة ش��اركوا 
إخوانهم من القوات األمنية واحلشد الشعبي 
ورجال املرور في تنظيم س��ير املركبات وتوعية 
الزائرين ومشاركة الهيئات واملواكب احلسينية 

في خدمة زائري اإلمامني العسكريني )ع( .
كما تشرف وفد دائرة إحياء الشعائر احلسينية 
في التبرك باالسهام في إعمال الصيانة اجلارية 
على الش��باك اجلديد املزمع نصبه داخل احلرم 

الشريف لإلمامني العسكريني )ع(.
 
*اعالم الوقف

مع اقتراب استعادة السيطرة على المدينة 

بغداد - الصباح الجديد:

أعلنت املنظم��ة الدولية للهجرة أن 
االس��تجابة الحتياج��ات املتضرري��ن 
أصبح��ت أالولوية القصوى لها وفقا 
لن��داء وكال��ة األمم املتح��دة للهجرة 
ألزم��ة الع��راق م��ع اقت��راب معركة 
املوص��ل الس��تعادة الس��يطرة على 

املدينة في شهرها السابع .
واوض��ح رئي��س بعث��ة املنظم��ة في 
العراق توماس لوثر فايس ان املنظمة 
تق��وم بتلبية االحتياج��ات امللحة ملا 
يقرب من مليون مستفيد في جميع 
أنح��اء الب��الد ، مؤك��دا ان املنظم��ة 
حتتاج ال��ى 76 مليونا و300 الف دوالر  
لعام 2017 حيث خصص منها 38 % 
) 28.8 مليون دوالر( الس��تجابة أزمة 
املوصل عاجال لألشهر الستة األولى.

ولف��ت رئيس البعثة ف��ي بيان تلقت 
» الصب��اح اجلدي��د« نس��خة منه إن 
العدي��د م��ن احملتاج��ني للمس��اعدة 

العاجلة هم على مقربة من ساحات 
القت��ال، و حت��ى بعضه��م م��ا يزال 
معرضا خلطر كبير بسبب العمليات 
العس��كرية ف��ي اجل��زء الغرب��ي من 
املوصل )التي هي حاليا حتت سيطرة 

داعش(«.
وقال فايس لقد نزح في 30 آذار، أكثر 
م��ن 367 ألف ش��خص م��ن املوصل 
واملناطق احمليطة به��ا، و287 ألفا قد 
نزح��وا حاليا، منذ ب��دء عملية إعادة 
الس��يطرة على املدينة م��ن تنظيم 
 ،  2016 األول  تش��رين  ف��ي  داع��ش 
مضيف��ا ان العدي��د م��ن العراقي��ني 
النازحني يرتبط��ون بقصص مخيفة 
في املوص��ل كالعيش حتت املش��قة 
الش��ديدة، واخلط��ر دائ��م والتعرض 
لعناص��ر اخملاط��ر خ��الل الن��زوح من 
منازله��م ، وبع��د ت��رك ممتلكاته��م 
ويحتاج  الش��خصية ومجتمعاتهم 
النازح��ون العراقي��ون إلى مس��اعدة 
ش��املة ، وتس��عى املنظمة لتقدمي 
للحي��اة،  املنق��ذة  املس��اعدة  ه��ذه 

بالتع��اون م��ع احلكوم��ة العراقي��ة 
والشركاء في اجملال اإلنساني ».

ويتضم��ن ن��داء املنظم��ة الدولي��ة 
للهجرة في الع��راق على 6 قطاعات 
رئيس��ة ، منه��ا توفير امل��أوى / املواد 
غي��ر الغذائية م��ع التمويل املطلوب 
دوالر  و400  مليون��ا   59.4 بقيم��ة 
أميرك��ي ، االولوية القصوى للوكالة 
نص��ف  م��ن  أكث��ر  مس��اعدة  ف��ي 
مليون مس��تفيد في البل��د بأكمله 
والتموي��ل مطل��وب أيضا لتنس��يق 
وإدارة اخمليم��ات، والصح��ة واحلماي��ة 
وسبل املعيش��ة في حاالت الطوارئ 

والتنسيق واخلدمات املشتركة.
التابعة  امليدانية  للتقييم��ات  ووفقا 
للمنظم��ة الدولي��ة للهج��رة، ف��إن 
العديد م��ن النازح��ني العراقيني في 
جمي��ع أنحاء الب��الد لديهم إمكانية 
محدودة للوصول إلى األدوات املنزلية 
األساس��ية واالحتياج��ات الضرورية 
للمأوى، في حني أن ٪17 منهم )أكثر 
من 484( الفا يعيش��ون ف��ي اماكن 

س��كنية حرجة، تش��مل املباني غير 
املكتملة واملساكن العشوائية.

إن النازحني العراقيني الذين يعيشون 
في اخمليمات واملس��اكن العش��وائية 
هم في غاية الضعف ويعيشون في 
مأوى غير مالئم وال يحميهم بصورة 
تامة من الظروف اجلوية القاسية في 
فصل الش��تاء والصيف ف��ي العراق، 
كما يوض��ح نداء املنظمة ، مش��يرا 
الى ان هنالك فرقا الكثر من 50 درجة 
ف��ي درجة احلرارة بني األش��هر الباردة 

وارتفاع درجات احلرارة في الصيف.
والقى رئيس البعثة الضوء على الدور 
امله��م الذي تؤديه ال��دول املانحة في 
تلبية االحتياج��ات الهائلة للنازحني 
املضيف��ة  واجملتمع��ات  العراقي��ني 
والعائدي��ن في جميع أنح��اء العراق، 
مش��ددا على أن املنظمة س��تواصل 
تقدمي اإلغاثة واملس��اعدة اإلنس��انية 
لألس��ر املتضررة جراء النزاع بالتعاون 
م��ع حكومة الع��راق والش��ركاء في 

اجملال اإلنساني. 

تقرير

الهجرة الدولية تستجيب الحتياجات النازحين واألولوية ألهالي الموصل  

نازحو املوصل

بغداد - الصباح الجديد:
قررت ش��ركة توزيع املنتجات النفطية 
لألقضي��ة  اليومي��ة  احلص��ة  زي��ادة 
والنواح��ي احملررة ف��ي محافظة نينوى 
م��ن منتج زي��ت الغ��از، وبواق��ع )108( 
االف لت��ر ع��ن احلصة املق��ررة، بدءا من 
األول من ش��هر نيس��ان اجل��اري وذلك 
من خالل توجي��ه وزير النفط املهندس 
جب��ار اللعيبي وبإيعاز من وكيل الوزارة 
لشؤون التوزيع معتصم أكرم حسن . 
واوض��ح مدير عام الش��ركة املهندس 
عل��ي عب��د الكرمي املوس��وي ب��أن هذه 
تعاني��ه  مل��ا  نتيج��ًة  ج��اءت  الزي��ادة 
محافظة نينوى من ظروف إستثنائية 
تتطل��ب مزي��داً م��ن اجله��ود املبذولة 
إلعادة احلياة الى مناطقها بعد حتريرها 
من عصابات داعش اإلرهابية ، الفتا الى 
إن حترير املناطق يتطل��ب وقوداً إضافياً 
إلع��ادة تش��غيل اخلدمات األساس��ية 
من كهرباء وماء وغيرها من إحتياجات 

املواطنني العائدين الى مدنهم .
وبني املدي��ر العام أن حص��ة محافظة 

نين��وى م��ن منتوج زي��ت الغ��از رُفعت 
م��ن )180( ألف لتر ال��ى )288( ألف لتر 
يومياً ، مؤكدا أن وزارة النفط واملتمثلة 
بش��ركة التوزيع ماضية بنهجها الذي 
بإدارتها ومنتسبيها مبتابعة  إنتهجته 
ملف املناطق احملررة والنازحني من خالل 
توفير وإيصال أنواع املنتجات النفطية 
إليه��ا لس��د إحتياجاته��م ، إضاف��ًة 
الى تق��دمي الدعم املادي واللوجس��تي 
الى صف��وف قواتن��ا األمني��ة البطلة 
وحشدنا املقدس من خالل  جلنة خاصة 

مت تشكيلها لهذا الغرض . 
 يذكر إن مدير عام شركة التوزيع قام 
في ش��هر آذار املنصرم بجولة ميدانية 
في املناطق احمل��ررة مبدينة املوصل ممثالً 
عن وزارة النفط ضمن غرفة العمليات 
املنبثق��ة ع��ن خلي��ة األزم��ات املدنية 
املش��كلة بأمر رئاس��ة ال��وزراء والتي 
اس��تثمرها بزيارة العديد من مخيمات 
النازحني في محافظتي أربيل واملوصل 
واطلع بشكل مباش��رعلى إحتياجات 
تل��ك اخمليمات من املنتج��ات النفطية 

ووجه مالكات الش��ركة هناك بضرورة 
توفيرها بشكل كامل .

املنتج��ات  توزي��ع  ش��ركة  إن  كم��ا 
النفطي��ة حت��رص بإس��تمرار عل��ى 
الدينية  املناس��بات  مواكبة جمي��ع 
واألح��داث  الس��نوية  واإلحتف��االت 
األمنية ف��ي محافظ��ات العراق من 
خ��الل زيادتها حلصصها م��ن الوقود 
كزيادته��ا األخي��رة حلص��ة أقضي��ة 
س��امراء والدجيل وبلد في محافظة 
صالح الدي��ن إحياًء لذكرى ش��هادة 
اإلم��ام اله��ادي »ع«  س��بقها بفترة 
االنب��ار  محافظت��ي  حص��ة  زي��ادة 
وصالح الدين من منتج البنزين دعماً 
للنازحني وكذلك زيادة احلصة املقررة 
من منت��ج النفط األبي��ض حملافظة 
صالح الدي��ن أيضاً لتلبية إحتياجات 
العائ��الت النازح��ة ، إضافة الى قيام 
الش��ركة بزي��ادة حص��ة محافظ��ة 
أربيل من منتج زيت الغاز خالل شهر 
كان��ون الثان��ي املاضي لغ��رض دعم 

عمليات حترير املوصل . 

سعاد التميمي*
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  اعلن��ت 
الدكت��ورة عديل��ة حم��ود حس��ني 
الكامل  واس��تمرارها  اس��تعدادها 
الن��واب  مجل��س  ام��ام  للمث��ول 
لالس��تجواب من اجل تقدمي افضل 
والصحي��ة  الطبي��ة  اخلدم��ات 
والعالجي��ة البن��اء ش��عبنا وهو مير 
بظ��روف احلرب عل��ى تنظيم داعش 

االرهابي .
من جانبه أكد النائب عن التحالف 
الناطق  االس��دي  احم��د  الوطن��ي 
احلش��د  هيئ��ة  باس��م  الرس��مي 
الكت��ل  اغل��ب  اقتن��اع  الش��عبي 
السياسية بأجابات الوزيرة ، مضيفا 
ان« العمل الرقابي للمجلس اليأخذ 
ش��كال انتقامي��ا ، امنا ه��ي عملية 

تقوميية ترشيدية . 
تصريح��ات  ف��ي  االس��دي  وق��ال 

صحفية إن«إجابات الوزيرة في االربع 
الساعات االولى الستجوابها كانت 
مقنعة ألغل��ب الكت��ل البرملانية ، 
مضيفا أن��ه »كان هناك تفاعال مع 
االجاب��ات«، وأن«املمارس��ة الرقابية 
جمللس الن��واب هي ليس��ت عملية 
انتقامي��ة او ايق��اف عم��ل الوزي��ر 
وامنا هي عملية تقوميية ترش��يدية 
الغرض منها ترشيد االداء الوظيفي 

بصفتنا سلطة رقابية« .
واشار احمد االس��دي اننا كحشد 
ش��عبي نعد وزارة الصح��ة واحدة 
م��ن ال��وزارات االساس��ية واملهمة 
الت��ي كان له��ا دور كبي��ر في دعم 
احلشد الشعبي والقوات املسلحة ، 
مضيفا ان اداء وزيرة الصحة هو اداء 
جيد قياسا بوزارات اخرى وخصوصا 
الوزارة باحلش��د الش��عبي  عالق��ة 
والقوات املسلحة وباملعركة بشكل 

ايجابي .
 واوضحت الدكتورة حمود ان الوزارة 
توظ��ف  كل إمكانياته��ا لالرتق��اء 
ب��أداء املؤسس��ات الصحي��ة ف��ي 
محافظ��ات العراق كاف��ة وخاصة 
في املناطق احملررة من دنس عصابات 
داع��ش اإلجرامي��ة وان التحدي��ات 
األمني��ة واالقتصادي��ة ال تزيدن��ا اال 
ثباتا واصرارا لتقدمي األفضل واالكفأ 

البناء شعبنا العزيز 
فيما ذك��ر النائب علي البديري وهو 
من جبهة االصالح ان املستشفيات 
له��ا خصوصي��ة وكذل��ك صال��ة 
العملي��ات كم��ا ان املستش��فيات 
تختل��ف ع��ن اي دائ��رة ف��ي الدولة 
العراقية اذ ان هن��اك جلانا مرتبطة 

بلجان دولية. 

 *اعالم الصحة 

المنتجات النفطية تزيد حصة 
النائب األسدي يؤكد الممارسة الرقابية نينوى اليومية من زيت الغاز

تقويمية وليست انتقامية  

وزيرة الصحة والبيئة تحت قبة مجلس النواب 
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مدريد ـ بي بي سي: 
أعلنت احملكمة اإلسبانية العليا عن فتح حتقيق 
مع رفعت األسد، النائب السابق للرئيس السوري 
الراحل في قضية غسيل أموال لصالح جماعات 

إجرامية جنوبي إسبانيا.
وأم��ر القض��اء اإلس��باني بحجز عق��ارات تابعة 
لرفعت األسد في مدينتي بويرتو بانوس وماربيال 
بقيم��ة 691 مليون ي��ورو وإغالق العش��رات من 

احلسابات املصرفية التابعة له.
وفي وقت س��ابق، أمر القضاء اإلس��باني بإجراء 
عملي��ات تفتيش ف��ي مبان ع��دة مبدينتي بويرتو 
بانوس وماربيال، في إطار حتقيق بدأ في ديس��مبر 

املاضي.
وف��ي إطار نف��س التحقيقات مت حجز حس��ابات 
16 ش��خصا و76 ش��خصية اعتباري��ة مرتبطة 
برفعت األسد وأسرته. ومتتلك تلك الشخصيات 
فنادق وصاالت ديس��كو وأماك��ن ترفيه أخرى في 

إسبانيا.

واشنطن ـ بي بي سي: 
ألغت الواليات املتحدة متويل صندوق السكان التابع 
لألمم املتحدة، وهو وكالة تش��جع على حتديد النسل 

في 150 بلدا.
وقالت وزارة اخلارجية األميركية إن الصندوق »يدعم 
أو يس��اهم في إدارة برنامج لإلجه��اض أو التعقيم 

القسري ».
وق��ال صن��دوق الس��كان إنه يأس��ف لق��رار اإلدارة 

األميركية وإنه لم يخرق اي قانون.
وس��تمتنع الوالي��ات املتح��دة عن دفع مبل��غ 32.5 

مليون دوالر من ميزانية الصندوق خالل عام 2017.
وأش��ارت وزارة اخلارجية في بيانها الصادر امس االول 
اإلثنني إلى القرار التنفيذي لترامب الصادر في شهر 
كان��ون الثاني، واملش��ار إليه باس��م »تعديل كامب 

كاسنت«.
وقال��ت الوزارة ف��ي بيانها إن الصن��دوق يتعاون مع 
سياس��ات الصني في التحديد القس��ري للنس��ل 

والتعقيم .
ويص��ف الصندوق ه��ذه االدعاءات بأنه��ا »خاطئة« 
ويق��ول إن عمله يقوم على تش��جيع حقوق األفراد 

واألزواج التخاذ قرارهم املستقل، دون إجبار أو متييز.
وأض��اف الصن��دوق أنه متكن م��ن إنقاذ حي��اة آالف 
النس��اء خ��الل احلم��ل وال��والدة مبس��اعدة الدعم 

األميركي العام املاضي.
وقالت ندى توفيق مراس��لة بي بي سي في نيويورك 
إن صن��دوق الس��كان كان مس��تهدفا م��ن اإلدارات 
األميركية احملافظة، كإدراة رونالد ريغان وجورج بوش 

األب واإلبن.

دمشق ـ أ ب ف: 
اس��فرت غارات كثيفة ش��نتها طائ��رات النظام 
الس��وري امس االول االثنني على ث��الث بلدات في 
الغوط��ة الش��رقية قرب دمش��ق ع��ن مقتل 28 
مدنيا على االقل، بحس��ب املرصد السوري حلقوق 

االنسان.
وسجلت احلصيلة االكبر في دوما شرق العاصمة 
الس��ورية حي��ث قت��ل 22 مدنيا بينه��م طفالن، 

واصيب 22 آخرون، وفق املرصد.
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في دوما العديد 

من اجلرحى في املستشفى وجميعهم مدنيون.
كما شاهد طفال يبحث عن والده في املستشفى 

وينفجر بالبكاء لدى العثور عليه.
وقتل خمس��ة مدنيني في سقبا ومدني واحد في 
حرس��تا الواقعت��ني ايضا في الغوطة الش��رقية 

التي تشكل معقال للفصائل املعارضة.
وق��ال مدي��ر املرصد الس��وري رامي عب��د الرحمن 
لفران��س برس »حصل تصعي��د امس االول االثنني 
ضد الغوطة، النظام يريد االستمرار في عزل هذه 

املنطقة«.

تحقيق وحجز ممتلكات 
رفعت األسد في إسبانيا

أميركا تلغي تمويل صندوق 
السكان في األمم المتحدة

28 قتيال في غارات للنظام 
السوري على الغوطة الشرقية

متابعة الصباح الجديد:

بروكس��ل حتى غدا  تس��تضيف 
األربعاء مؤمترا دوليا حول مستقبل 
س��وريا، في وقت بات األمل ضئيال 
بإيجاد تسوية للنزاع املستمر في 

هذا البلد منذ ست سنوات.
األط��راف  بع��ض  تتمث��ل  ول��ن 
الرئيس��ية في النزاع مث��ل تركيا 
وروس��يا على أعلى مس��توى في 

بروكسل.
ويه��دف ه��ذا املؤمت��ر ال��ذي دعي 
بل��دا  م��ن س��بعني  أكث��ر  إلي��ه 
ومنظمة دولية، الستعراض وعود 
االسرة  التي قطعتها  املساعدات 
2016 خالل  الدولية ف��ي ش��باط 

اجتماع مماثل في لندن.
ووعد املش��اركون في ذل��ك املؤمتر 
بتق��دمي حوالى 11 ملي��ار دوالر من 
املس��اعدات و41 ملي��ار دوالر م��ن 
القروض بنسب فوائد مريحة على 
عدة س��نوات. غير أن األمم املتحدة 
لم حتص��ل بنهاي��ة الع��ام 2016 
سوى على حوالى نصف التمويل 
املرتبط��ة  لبرامجه��ا  الض��روري 
بالنزاع السوري الذي وصفته بأنه 
»أس��وأ كارث��ة من فعل اإلنس��ان 

منذ احلرب العاملية الثانية«.
واحلاج��ات هائلة في املدن احملاصرة 
الت��ي  القليل��ة  واملستش��فيات 
صم��دت بوجه عملي��ات القصف 
ومخيمات الالجئ��ني التي اقيمت 

في الدول اجملاورة لسوريا.
وتقدر األمم املتحدة حاجاتها للعام 
2017 ب���8,1 مليار دوالر، بينها 4,7 
مليار لالجئني الس��وريني واملناطق 
الت��ي تس��تضيفهم ف��ي ال��دول 

اجملاورة.
ومبع��زل عن موضوع املس��اعدات 
اإلنس��انية، يعتزم االحتاد األوروبي 

الذي يساهم مع األمم املتحدة في 
تنظيم املؤمتر، اإللقاء بثقله لدعم 
املعارضة  اجلاري��ة بني  املفاوضات 
والنظام برعاية املنظمة الدولية، 
مش��يرا إل��ى مس��ارات حترك من 

أجل إعادة إعمار سوريا.
االحت��اد  وزي��رة خارجي��ة  وقال��ت 
فيديري��كا موغيرين��ي  األوروب��ي 
ام��س االول االثن��ني »غالب��ا م��ا 
انتظرن��ا أن ينته��ي الن��زاع حتى 
نعد ملا بعده، وكان قد فات األوان 

عندها«.
وإن كانت لم تذكر األمر صراحة، 
االجتي��اح  بع��د  الع��راق  أن  إال 
األميركي ع��ام 2003 يبقى ماثال 

ف��ي اذه��ان األوروبي��ني، وكذل��ك 
ليبيا الغارقة ف��ي الفوضى منذ 
حملة القصف الغربي عام 2011 

إلطاحة معمر القذافي.
وبالرغم من انعقاد خمس جوالت 
م��ن احملادث��ات غير املباش��رة بني 
نظ��ام الرئي��س الس��وري بش��ار 
األس��د واملعارض��ة عب��ر املوف��د 
اخلاص لألمم املتحدة س��تافان دي 
ميستورا، فإن مفاوضات السالم 

لم تبدأ فعليا بعد.
وأق��رت موغيرين��ي قب��ل بضعة 
م��ن  يب��دو  ق��د  بأن��ه  اش��هر 
الش��يء  بع��ض  »الس��ريالي« 
البحث في مرحلة ما بعد احلرب، 

لكنها حذرت ام��س االول االثنني 
»ل��م نبلغ هذه املرحلة بعد، وهي 
لن تبدأ إال بعد الشروع في انتقال 

سياسي«.
وتبق��ى مس��الة مصير األس��د 
م��ن العقب��ات األساس��ية التي 
وس��يتم  املفاوض��ات،  تعرق��ل 
بحثه��ا بش��كل »نش��ط« على 
هامش االجتماع، في وقت أعلنت 
واش��نطن مؤخرا أن رحيل األسد 
من السلطة لم يعد أولوية لها. 
وأك��دت دول االحتاد األوروبي ال�28 
مجددا امس االول االثنني أنه »لن 
يكون هناك سالم دائم في سوريا 

في ظل النظام احلالي«.

واشادت موغيريني في منتصف 
آذار ب�«فوائد الس��الم« التي ميكن 
جنيه��ا، آمل��ة ف��ي »تش��جيع« 
ف��ي  تتف��اوض  الت��ي  األط��راف 
جنيف على القيام ب� »التسويات 

الضرورية«.
األوروبي اس��تعاداه  ويبدي االحتاد 
ف��ي حال »الب��دء فعلي��ا بانتقال 
مجموع��ة  لتق��دمي  سياس��ي« 
واس��عة م��ن املس��اعدات منها 
رف��ع العقوبات واملس��اعدة على 
تنظي��م انتخاب��ات ومتويل برامج 
إلزالة األلغام وتسريح املسلحني 
ومتويل ترميم اخلدمات األساسية 
مث��ل التربي��ة والصح��ة وتوزيع 

املياه.
ونظم��ت عدة حلق��ات محادثات 
حول مواضيع عدة امس الثالثاء. 
الي��وم  وتلتق��ي الوف��ود صب��اح 
موس��ع  جلس��ة  ف��ي  االربع��اء 
برئاس��ة موغيريني واألمني العام 

لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش.
وسيعرض رئيسا الوزراء اللبناني 
تس��تضيف  الل��ذان  واألردن��ي 
بالدهم��ا اكثر م��ن مليوني الجئ 
سوري، الصعوبات املالية واملادية 
يواجه��ا  الت��ي  واالجتماعي��ة 
التدفق  ش��عباهما نتيجة ه��ذا 

غير املسبوق للالجئني .
ودعي رئي��س ال��وزراء التركي بن 
عل��ي يلديرمي إل��ى االجتماع، غير 
أنه ل��م يص��در أي رد وتوقع عدة 
دبلوماسيني حتدثت إليهم وكالة 
فرانس برس امس االول االثنني اال 

ترسل انقرة أي ممثل.
أربط  وعلق��ت موغيرين��ي »ل��ن 
ذل��ك بالتوت��ر« مع أنق��رة بعدما 
رفض��ت ع��دة عواص��م اوروبي��ة 
الس��ماح ل��وزراء ات��راك بالقدوم 
إل��ى اراضيها في س��ياق احلملة 
من أجل االستفتاء على التعديل 
لتوس��يع صالحيات  الدس��توري 
الترك��ي رج��ب طي��ب  الرئي��س 

إردوغان في 16 نيسان.
م��ع  »االتص��االت  أن  وتابع��ت 
الس��لطات التركية ال تزال بناءة 
الس��وري« مضيفة  املل��ف  ف��ي 
س��يكون  قراره��م  أن  »أتص��ور 
مرتبطا بشكل اساسي باألجندة 

السياسية الداخلية«.
وسيمثل مس��اعد وزير اخلارجية 
األميركي للش��ؤون السياس��ية 
توماس ش��انون الواليات املتحدة، 
بعدما كانت واش��نطن ارس��لت 
الع��ام املاض��ي وزي��ر خارجيته��ا 
آنذاك جون كيري إلى مؤمتر لندن.

واشنطن ـ رويترز:
اتف��ق الرئيس��ان األميرك��ي دونال��د 
ترامب واملصري عبد الفتاح السيسي 
على التعاون في محاربة اإلسالميني 
املتشددين وإحالل السالم في الشرق 

األوسط.
وذكر بيان مشترك أن الزعيمني اتفقا 
عل��ى أهمية إحراز تق��دم على طريق 

السالم في منطقة الشرق األوسط، 
مبا ف��ي ذلك ليبي��ا وس��وريا واليمن، 
إس��رائيل  بدع��م  اهتمام��ا  وأبدي��ا 
باجت��اه  للتح��رك  والفلس��طينيني 

السالم.
وجاء في البيان أن ترامب والسيسي 
اتفق��ا عل��ى أن هزمي��ة اإلس��الميني 
تتحق��ق  أن  ميك��ن  ال  املتش��ددين 

بالقوة العس��كرية وحده��ا. وأضاف 
أن الرئيس��ني »اتفق��ا عل��ى ض��رورة 
الس��لمية لإلس��الم  الطبيعة  إقرار 

واملسلمني حول العالم«.
وق��ال ترامب ف��ي اجتم��اع باملكتب 
البيضاوي م��ع الرئيس املصري أمس 
يعل��م  أن  فق��ط  »أود  األثن��ني  االول 
اجلميع، إن كان هناك أدنى ش��ك، إننا 

نقف بقوة خلف الرئيس السيس��ي. 
لقد أدى عمال رائعا في موقف صعب 
للغاية. نحن نقف وراء مصر وشعب 

مصر بقوة«.
وأض��اف »أود فقط أن أقول للس��يد 
الرئيس« إن ل��ك صديقا وحليفا قويا 
في الواليات املتح��دة.. وأنا أيضا«. إال 
أن ترامب أش��ار إلى أن هناك »بضعة 

أم��ور« ال تتفق عليها مصر والواليات 
املتحدة  »

من جانبه قال السيسي إنه يقدر أن 
ترام��ب يقف بقوة في مواجهة »هذا 

الفكر الشيطاني اخلبيث«.
يذك��ر أن ه��ذه الزي��ارة ه��ي األول��ى 
الرس��مية للسيس��ي إل��ى الواليات 
املتحدة منذ انتخابه في العام 2014. 

في حني لم يوج��ه الرئيس األمريكي 
دع��وة  أي  أوبام��ا  ب��اراك  الس��ابق 

للسيسي لزيارة الواليات املتحدة.
وكان أوباما قد جمد املساعدات ملصر 
لعام��ني بعد ع��زل الرئيس األس��بق 
املنتم��ي جلماع��ة  محم��د مرس��ي 
اإلخوان املس��لمني في منتصف عام 

.2013

واشنطن ـ أ ب ف: 
االميركي  اخلارجي��ة  وزي��ر  يتوج��ه 
ريك��س تيلرس��ون للم��رة االول��ى 
الى االمم املتحدة في اواخر نيس��ان 
ليت��رأس اجتماع��ا جملل��س االم��ن 
الدول��ي ح��ول كوري��ا الش��مالية، 
حس��بما أعلنت س��فيرة الواليات 
املتح��دة ل��دى االمم املتح��دة امس 

االول االثنني.
أم��ام  هيل��ي  نيك��ي  وأوضح��ت 

صحافيني ان تيلرس��ون س��يترأس 
في 28 نيس��ان/ابريل اجتماعا حول 
احلد من انتش��ار االسلحة النووية 
وكوري��ا الش��مالية س��يعقد بعد 
القمة بني الواليات املتحدة والصني 

والتي تنطلق اخلميس املقبل.
من شأن أن يفس��ح تولي الواليات 
املتح��دة الرئاس��ة الدوري��ة جمللس 
االم��ن الدولي خالل نيس��ان ، اجملال 
أم��ام ادارة دونال��د ترام��ب لتحديد 

أولوياته��ا على صعيد السياس��ة 
اخلارجية.

وم��ن املق��رر أن يس��تقبل ترام��ب 
اجلمع��ة املقبل��ة نظي��ره الص��ني 
ش��ي جينبينغ في مق��ره ماراالغو 
كوري��ا  وس��تكون  بكاليفورني��ا 
الش��مالية من ب��ني املواضيع التي 

سيتباحثان بشأنها.
وخ��الل زيارت��ه االخيرة الى آس��يا، 
حاول تيلرسون ايجاد سبل جديدة 

للتعام��ل م��ع كوري��ا الش��مالية 
الت��ي تواص��ل برامجه��ا النووي��ة 

والبالستية.
وغالب��ا ما تنتق��د الواليات املتحدة 
جه��ودا  تب��ذل  ال  بانه��ا  الص��ني 
كافي��ة ملنع حليفها في الش��مال 
م��ن مواصلة نش��اطاته ف��ي هذا 
اخلص��وص. الع��ام املاض��ي، أجرت 
بيونغ يانغ جتربتني نوويتني وأكثر من 
20 جتربة الطالق صواريخ بالستية.

واعتب��رت هيل��ي ان »الصني تقول 
منذ عش��رين عاما انه��ا قلقة ازاء 
الواليات  الش��مالية لك��ن  كوري��ا 
املتحدة لم تر اي سلوك يعتبر فعال 

عن قلقها من كوريا الشمالية«.
االدارة م��ن  »تري��د ه��ذه  وتابع��ت 
الصني التحرك وستمارس ضغوطا 
ان  الص��دد«، مضيف��ة  ف��ي ه��ذا 
القم��ة االميركي��ة الصينية »في 
غاي��ة االهمية« حلل االزمة الكورية 

الشمالية.
وم��ن املمك��ن ان يلتقي تيلرس��ون 
االمني الع��ام لالمم املتحدة انطونيو 
الذي يخش��ى تخفيضا  غوتيريش 
للمس��اهمة املالية االميركية في 

االمم املتحدة.
وأوضح متحدث باسم االمم املتحدة 
ان محادث��ات جارية لالع��داد لهذا 
اللقاء لكن لم يتم حتديد أي شيء 

بعد.

ترامب والسيسي يتفقان على التعاون ضد اإلرهاب وإحالل السالم

تيلرسون يترأس اجتماعا لمجلس األمن بشأن كوريا الشمالية

بمشاركة 70 بلدًا ومنظمة دولية

بـروكسل تستضيف مـؤتمـرا بشـأن 
مستقبل سوريا من دون مشاركة انقرة

بالرغم من انعقاد خمس 
جوالت من المحادثات 

غير المباشرة بين نظام 
الرئيس السوري بشار 
األسد والمعارضة عبر 
الموفد الخاص لألمم 
المتحدة ستافان دي 

ميستورا، فإن مفاوضات 
السالم لم تبدأ فعليا بعد
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انقرة ـ وكاالت: 

دع��ا الرئي��س الترك��ي، رج��ب طي��ب 
أردوغان، الناخبني األتراك في أوروبا، إلى 
حتّدي »أحفاد النازية« وإعادة االستفتاء 
حول تغيير الدس��تور الش��هر احلالي، 
في تصريحات من شأنها أن تثير املزيد 
من الغضب ف��ي أوروبا، وانتقد أردوغان 
كثي��رًا، الدول األوروبية، مب��ا فيها أملانيا 
وهولندا، في حملته لدعم االستفتاء، 
بس��بب منع وزرائ��ه من التح��ّدث إلى 

جتمعات الناخبني األتراك في اخلارج.
وحث أردوغان، أنصاره امللّوحني باألعالم 
ف��ي مدين��ة ري��زا املطّلة عل��ى البحر 
األسود التي تنحدر عائلته منها، عدم 
االستماع إلى »3 أو 4 فاشيني أوروبيني« 
هدفهم اإلضرار بشرف وكبرياء تركيا، 
ودعاهم إل��ى دعم التغييرات املقترحة 
الت��ي من ش��أنها أن متنحه س��لطات 
رئاس��ية واس��عة، مضيًف��ا أّن��ه أدعو 
إخوت��ي وأخوات��ي املصوتني ف��ي أوروبا 
أن يعط��وا الرد املناس��ب لهؤالء الذين 

يفرض��ون ه��ذا القمع الفاش��ي وعلى 
أحفاد النازية«.

وقد أث��ارت تصريح��ات أردوغان غضب 
أملاني��ا وهولن��دا بس��بب تش��بيههم  
ب�«النازية«، وقالت املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل إنه يتعنّي وقف مثل هذه 

اإلشارات والتلميحات.
ويعتم��د أردوغان على دع��م املغتربني 
األت��راك ف��ي أوروب��ا، مب��ا في ذل��ك 1.4 
ملي��ون ترك��ي مؤه��ال للتصوي��ت في 
أملاني��ا إيجابي��ا في االس��تفتاء ملنحه 
صالحي��ات رئاس��ية، لك��ن العالق��ات 
م��ع أوروبا تدهورت أثناء حملة حش��د 
التأيي��د، وبنّي أردوغان الش��هر املاضي، 
إن تركيا س��تعيد تقيي��م عالقتها مع 
االحتاد األوروبي، ورمبا جتري استفتاء ثانيا 
بشأن مواصلة محادثات االنضمام إلى 

التكتل.
وأف��اد أردوغ��ان، أنه قد يطرح مس��ألة 
إع��ادة العم��ل بعقوب��ة اإلع��دام في 
استفتاء إذا ما تطلب األمر، مضيًفا أّن 
»االحتاد األوروبي لن يعجبه ذلك، لكنني 
ال أبالي مبا يقول��ه األوروبيون، ويهمني 

م��ا يقول��ه األت��راك«، وتخّل��ت تركي��ا 
عن عقوب��ة اإلعدام قب��ل أكثر من 10 
سنوات في إطار مس��عاها لالنضمام 
إل��ى االحتاد األوروبي، لك��ن أردوغان قال 
م��رارا إن��ه س��يوافق عل��ى إعادتها إذا 

أقرها البرملان.
وقال مسؤولون من الكتلة األوروبية، إن 
اس��تعادة عقوبة اإلعدام ستوقف كل 
محاولة تركي��ا لالنضمام إل��ى االحتاد 
األوروب��ي، ويأتي هذا احل��ادث في الوقت 
ال��ذي أصيب فيه عدد من األش��خاص 
بجروح في مش��اجرة خارج الس��فارة 
التركية حيث توّجه��وا إلى التصويت 
في اس��تفتاء ش��عبي، وأدل��ى األتراك 
املغترب��ون بأصواته��م ف��ي أوروبا حول 
إمكانية من��ح الرئيس أردوغ��ان مزيًدا 
م��ن الصالحيات فى الوقت الذى أفادت 
األنباء أن مش��كلة اندلعت بني مؤيدي 

ومعارضي الرئيس املثير للجدل.
وتفيد صحيفة »لو سوير« البلجيكية 
أن االضطرابات اندلعت خارج املبنى في 
حوالي الس��اعة الرابعة من بعد ظهر 
اخلميس املاض��ي، إال أنه لم يعرف بعد 

ما الذي أث��ار املواجهة، ولم يتأّكد بعد 
ع��دد الضحاي��ا، كم��ا وردت تقارير عن 
تعرض 3 أش��خاص أك��راد للطعن، ومت 
التأّكد من نقل العديد من األشخاص 

إلى املستشفى. 
وازدادت ح��دة التوترات خالل التصويت، 
حي��ث مت من��ع التجمع��ات ف��ي أملانيا 
وهولن��دا، التي تضم جتمع��ات تركية 
عالية ، بس��بب مخ��اوف العنف، كما 
منع��ت الس��لطات الهولندية هبوط 
طائ��رة وزير اخلارجي��ة الترك��ي مولود 
تش��اوش أوغلو ال��ذي أراد التوّجه إلى 
هولن��دا للمش��اركة في جتم��ع مؤيد 
لتوس��يع صالحي��ات الرئي��س التركي 
رج��ب طيب أردوغان، ودف��ع ذلك اآلالف 
م��ن املتظاهري��ن إل��ى التجم��ع خارج 
القنصلية التركية ف��ي روتردام، حيث 
حتول املشهد إلى أعمال شغب، وقالت 
إنه��ا ال  متحدث��ة باس��م الش��رطة، 
تس��تطيع تقدمي املزيد م��ن التفاصيل 
حول عدد اجلرحى أو طبيعة إصاباتهم، 
وأدان رئيس الوزراء البلجيكي تش��ارلز 
ميشيل على تويتر العنف الذي اندلع.

بسبب منع وزرائه من التحّدث إلى تجمعات الناخبين في الخارج

أردوغان يطالب األتراك في أوروبا بتحّدي ما أسماهم »أحفاد النازية«



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذك��ر موق��ع وزارة النف��ط عل��ى 
اإلنترنت أن شركة تسويق النفط 
س��ومو والذراع التجاري لشركة 
لوك أوي��ل الروس��ية اتفقا على 
إنشاء مشروع مشترك لتسويق 

النفط اخلام.
وقالت الوزارة في بيان إن »املشروع 
وليتاسكو  بني س��ومو  املشترك 
سيسهم في بيع النفط العراقي 
العراقيني في  املوظف��ني  وتدريب 

مجال التسويق«.
ول��دى ليتاس��كو مكت��ب متثيل 
ف��ي العراق، حيث تع��د لوك أويل 
م��ن كب��رى الش��ركات األجنبية 
النف��ط  إنت��اج  ف��ي  العامل��ة 
هن��اك وفقا للموق��ع اإللكتروني 
للشركة التي تتخذ من موسكو 

مقرا لها.
وتتول��ى س��ومو إدارة الص��ادرات 
م��ن املناطق اخلاضعة لس��يطرة 
احلكوم��ة املركزية في العراق في 
حني تبيع حكومة كردس��تان ما 
ينتجه اإلقليم الواقع في شمال 
البالد من نفط بشكل مستقل. 
وتتقاس��م احلكومتان اإلنتاج من 
حق��ل متنازع علي��ه في منطقة 

شمال كركوك.
وكان��ت س��ومو قالت األس��بوع 
املاضي إن متوسط صادراتها من 
النفط بل��غ 3.756 مليون برميل 

يوميا في آذار.
الى ذل��ك، قال وزي��ر النفط جبار 
اللعيبي إن »العراق تخطط لرفع 
االحتياط��ات النفطية مبقدار 15 
ملي��ار برميل ف��ي الع��ام املقبل 
بالتوازي مع خطط لزيادة الطاقة 

اإلنتاجية«.
وأوض��ح اللعيب��ي ف��ي منت��دى 
الع��راق للطاق��ة املنعق��د ف��ي 
بغ��داد، أن��ه »س��يتم إضافة 15 
مليار برمي��ل الحتياطيات العراق 
النفطية الع��ام املقبل من خالل 
االستكش��افات النفطي��ة التي 
تقوم بها الشركات العاملية للرقع 
االستكش��افية الت��ي مت عرضها 

سابقاً في جولة التراخيص«.
 19 ف��ي  أعل��ن  الع��راق  وكان 

ش��باط املاض��ي أن النش��اطات 
في  واملكمني��ة  االستكش��افية 
س��بع حق��ول نفطي��ة بوس��ط 
وجنوب العراق، قد أس��همت في 
إضاف��ة كمي��ة 10 ملي��ار برميل 
لالحتياط��ي النفط��ي، ليرتف��ع 
بذلك إل��ى 153 مليار برميل بعد 

أن كان 143 مليار برميل.
وأش��ار اللعيبي إل��ى أن »العراق 
لدي��ه خطط لزي��ادة طاقة إنتاج 
النفط إلى خمسة ماليني برميل 

يومياً قبل نهاي��ة العام احلالي«، 
أن »خطط زيادة الطاقة  مضيفاً 
اإلنتاجي��ة تش��مل خط��ة حلقن 

مياه البحر«.
ويجري العراق ف��ي الوقت احلالي 
مباحث��ات مكثف��ة م��ع اجل��ارة 
إيران، به��دف التوص��ل التفاقية 
الش��راكة في احلق��ول النفطية 
احلدودية املشتركة، وأوضح الوزير 
أن »لدين��ا اتفاقية م��ع األردن ملد 
خط أنبوب اس��تراتيجي لتصدير 

النفط عبر ميناء العقبة، إضافة 
إل��ى اتفاقية مع مص��ر لتصدير 

النفط إليها«.
ويعتم��د الع��راق عل��ى إي��رادات 
النف��ط، لتموي��ل ما يص��ل إلى 
%95 من النفقات، وهو ما يجعل 
اقتصادها أحادي اجلانب ومعرضاً 
للتذبذب استناداً إلى أسعار اخلام 

في األسواق العاملية.
ب��دوره، دعا رئي��س ال��وزراء حيدر 
ف��ي  كلمت��ه  خ��الل  العب��ادي، 

عل��ى  االعتم��اد  إل��ى  املؤمت��ر، 
الطاق��ة املتج��ددة، إضاف��ة الى 
النف��ط والغ��از، وق��ال: »ال يجوز 
االس��تمرار بحرق الغاز املصاحب 
لالستخراجات النفطية، والعراق 

حقق خطوات في هذا اجملال«.
وذكر العب��ادي، أن »واردات العراق 
املالية انخفضت بنسبة %30 عام 
2014، إلى جان��ب ضياع مليارات 
الدوالرات في املوازنات الس��ابقة 

بسبب سوء التخطيط«.

»األوراق المالية«: 6 مليارات دينار قيمة األسهم المتداولة
السوق تداول أسهم 34 شركة من أصل 98

الرشيد يوّجه فروعه بفتح االعتمادات المستندية للشركات 
من القّطاعين العام والخاص

بغداد ـ الصباح الجديد:
تداول سوق العراق لالوراق املالية 
أس��هما بحجم جتاوزت الس��تة 
ملي��ارات س��هم وبقيم��ة نح��و 

ستة مليارات دينار.
وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق 
ان  الس��الم  عب��د  أحم��د  ط��ه 
»س��وق ت��داول أس��هم بحج��م 
وبقيمة  س��هم   6,652,368,854
6,691,032,410 دينار في  بلغ��ت 

  ISX 60 حني أغلق مؤشر االسعار
في جلس��ة اليوم عل��ى 669.57 
نقطة منخفضا بنس��بة 0.07% 
عن اغالقه في اجللسة السابقة 

البالغ 670.02 نقطة«.
وأك��د في حدي��ث صحاف��ي، أن 
»السوق تداول اسهم 34 شركة 
من اصل 98 ش��ركة مدرجة في 
السوق حيث اليزال عدد الشركات 
املتوقف��ة بقرار م��ن هيئة االوراق 

املالية لع��دم التزامها بتعليمات 
االفصاح املالي 15 شركة«.

»ع��دد  أن  الس��الم  عب��د  وتاب��ع 
االسهم املشتراة من املستثمرين 
غي��ر العراقي��ني بل��غ 500 ال��ف 
س��هم بقيمة بلغ��ت 320 الف 
دين��ار من خالل تنفي��ذ 2 صفقة 
على اس��هم ش��ركة واحدة في 
ح��ني بلغ ع��دد االس��هم املباعة 
من املس��تثمرين غي��ر العراقيني 

91,745 ملي��ون س��هم بقيم��ة 
بلغت 164,162 ملي��ون دينار من 
خ��الل تنفي��ذ 37 صفق��ة على 

اسهم 4 شركات«.
وعل��ى صعيد متص��ل أكد عبد 
الس��الم أن »الس��وق نف��ذ ام��را 
متقاب��ال مقصودا على اس��هم 
مص��رف ن��ور العراق االس��المي 
بعدد اس��هم 6,250 مليار سهم 

وبقيمة 6,250 مليار دينار«.

بغداد � الصباح اجلديد: 
الرش��يد، فروعه  وجه مص��رف 
املس��تندية  االعتمادات  بفت��ح 
القطاع��ني  م��ن  للش��ركات 
الع��ام واخلاص، مبين��ا ان مبالغ 
االعتمادات يتم حتويلها بالسعر 

الرس��مي احملدد م��ن قبل البنك 
املركزي.

وقال مدي��ر عام املصرف رش��اد 
خضير وحيد في بي��ان اطلعت 
ان  اجلدي��د«،  »الصب��اح  علي��ه 
»املصرف وجه فروعه املنتش��رة 

بفت��ح  واحملافظ��ات  ببغ��داد 
االعتمادات املستندية لشركات 
القطاعني العام واخلاص«، مبينا 
الوس��يلة  العملي��ة  »تل��ك  ان 
االجنع لتس��وية عملي��ات البيع 

الدولية«.

واض��اف وحي��د ان »االعتمادات 
املس��تندية س��تضمن للبائ��ع 
حصول��ه عل��ى ثم��ن البضاعة 
وع��ن  اس��تالمه  وللمش��تري 
املراس��لة  املص��ارف  طري��ق 
ملصرف الرشيد في اخلارج ووفق 

الضواب��ط«، مؤك��دا ان »مبالغ 
االعتمادات يتم حتويلها بالسعر 
الرس��مي احملدد م��ن قبل البنك 

املركزي العراقي«.
ويعد مصرف الرشيد ثاني اكبر 
مص��رف حكوم��ي ف��ي العراق 

تأسس عام 1988 مبوجب القانون 
رقم )52 ( واصبح ش��ركة عامة 
العامة  مبوجب قانون الشركات 
رقم )22 ( لسنة 1997 ويخضع 
املص��رف لرقابة البن��ك املركزي 

العراقي وديوان الرقابة املالية.

تضّمن تدريب الموظفين العراقيين

»النفط« ولوك أويل: مشروع مشترك لتسويق الخام

لدى ليتاسكو مكتب 
تمثيل في العراق، 
حيث تعد لوك أويل 
من كبرى الشركات 
األجنبية العاملة 
في إنتاج النفط 
هناك وفقا للموقع 
اإللكتروني للشركة 
التي تتخذ من 
موسكو مقرا لها

القاهرة ـ رويترز:
قال مجلس الوزراء املصري في بيان في األول أمس 
االثن��ني إن احتياطي البالد م��ن العمالت األجنبية 
ارتفع الش��هر املاضي إلى أعلى مستوى منذ آذار 

2011 عند 28.5 مليار دوالر.
وكان االحتياطي النقدي ملصر 26.542 مليار دوالر 
في نهاية ش��باط وهو في زي��ادة منذ االتفاق على 
قرض قيمت��ه 12 ملي��ار دوالر من صن��دوق النقد 
الدول��ي في تش��رين الثان��ي بهدف ج��ذب رؤوس 

األموال األجنبية.
وأش��ار بي��ان احلكومة ي��وم االثنني إل��ى أن حجم 
التدفقات النقدية بلغ أكثر من 17 مليار دوالر منذ 
حترير سعر صرف اجلنيه في تشرين الثاني مضيفا 
أن��ه مت تدبير نحو 23 ملي��ار دوالر لتمويل عمليات 

التجارة اخلارجية منذ حترير سعر الصرف.
وحصلت مصر ف��ي آذار على 1.5 مليار دوالر قيمة 
الش��ريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك 

التنمية اإلفريقي.
وكش��فت بيانات البنك املركزي املصري يوم األحد 
ع��ن ارتف��اع إجمالي الدي��ن اخلارجي للب��الد 40.8 
باملئة على أس��اس س��نوي في النصف األول من 
السنة املالية 2016-2017 في حني زاد الدين العام 

الداخلي 28.9 باملئة في الفترة ذاتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعل��ن املكت��ب االوروب��ي لالحص��اءات ان نس��بة 
البطال��ة ف��ي منطق��ة الي��ورو ق��د تراجعت 0،1 
نقطة في شباط، لتصل الى %9,5 مسجلة أدنى 

مستوياتها منذ مايو 2009.
ويتطاب��ق هذا الرقم م��ع توقعات احمللل��ني الذين 
س��ألهم آراءه��م مكت��ب فاكتس��ت للخدمات 
املالية. وقد تراجعت هذه النس��بة في س��بتمبر 
2016 الى م��ا دون العتبة الرمزية %10،0. وتواصل 

التراجع منذ ذلك احلني.
لكن ه��ذا التراجع يتضمن تفاوتا كبيرا بني الدول 

االعضاء 19 التي اعتمدت العملة املوحدة.
وتسجل املانيا %3،9 او مالطا %4،1 نسبا ضعيفة 
جدا، اما اسبانيا %18،0 واليونان %23،1 في كانون 
االول 2016، آخ��ر رق��م متوافر، فتواص��الن اظهار 

أعلى نسب بطالة في منطقة اليورو.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أس��عار الذهب في األول م��ن أمس االثنني 
بفعل ارتفاع الدوالر وإقبال املس��تثمرين على جني 
األرب��اح بعدم��ا حقق املع��دن النفيس أفض��ل أداء 

فصلي في عام يوم اجلمعة.
وبحلول الس��اعة 0930 بتوقيت جرينتش انخفض 
الذه��ب في املعام��الت الفوري��ة 0.2 ف��ي املئة إلى 
1246.84 دوالر لألوقي��ة األونص��ة، ف��ي ح��ني هبط 
الذه��ب في العقود األمريكية اآلجل��ة 0.2 في املئة 

إلى 1248.9 دوالر لألوقية.
وارتف��ع مؤش��ر ال��دوالر، ال��ذي يقي��س أداء العملة 
األمريكية أمام س��لة من العمالت الرئيسية، 0.15 
ف��ي املئة ليبتع��د عن أدنى مس��توياته ف��ي أربعة 

أشهر والذي سجله األسبوع املاضي.
وقال مسؤول في مجلس االحتياطي االحتادي، البنك 
املرك��زي األمريكي، يوم اجلمع��ة إن اجمللس قد يعلق 
زيادات أسعار الفائدة حني يبدأ التخلص من حيازاته 
من الس��ندات في خطوة قد يستفيد منها الذهب. 
ويتأث��ر الذهب كثي��را بأس��عار الفائدة ألنه��ا تزيد 
تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي املعدن 
الذي ال يدر عائدا. ولم يس��جل إنفاق املس��تهلكني 
األمريكي��ني زيادة تذكر في ش��باط وس��ط تأخيرات 
في س��داد املبالغ املس��تردة من ضريبة الدخل لكن 
ارتف��اع التضخم الس��نوي بأس��رع وتي��رة في نحو 
خمس س��نوات يدعم التوقعات باملزيد من الزيادات 

في أسعار الفائدة هذا العام.

مصر: ارتفاع احتياطي 
النقد األجنبي

أدنى مستوى للبطالة 
في منطقة اليورو

تراجع الذهب 
وارتفاع الدوالر

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

اس��تقطبت طهران بعد تنفي��ذ االتفاق 
النووي نحو 12 مليار دوالر من االستثمارات 
األجنبية إذ حلت أملانيا باس��تثمارها نحو 
3.962 مليارات دوالر في املرتبة األولى بني 

الدول املستثمرة في إيران.
االقتص��اد  وزارة  إحصائي��ات  وبحس��ب 
واملالية اإليرانية فإن حجم االس��تثمارات 
االجنبي��ة ف��ي الع��ام 2012 ل��م يتجاوز 
4.700 ملي��ارات دوالر فيم��ا انخفض في 

العام 2013 إفى 3.100 مليارات دوالر.
وفي العام 2014 تراجع حجم االستثمارات 
مبقدار 2.100 مليار دوالر، وفي نهاية العام 

2015 بلغ 2.50 مليار دوالر.
وفي العام 2016 ومع دخول خطة العمل 
املش��تركة حيز التنفيذ شهد االقتصاد 
االيران��ي انفتاح��ا عل��ى العال��م حي��ث 
س��جلت جلن��ة االس��تثمارات األجنبي��ة 
في األش��هر األولى منه استقطاب نحو 
9.176 ملي��ارات دوالر م��ن االس��تثمارات 

األجنبية إلى داخل البالد.
وف��ي نهاية العام اإليران��ي املاضي انتهى 

في 20 آذار بلغت االس��تثمارات االجنبية 
زهاء 12.49 مليار دوالر.

خراس��ان  محافظ��ة  حص��ة  وكان��ت 
الش��مالية األكبر في جذب االستثمارات 
 3.378 نح��و  باس��تقطابها  األجنبي��ة 
ملي��ارات دوالر من إجمالي االس��تثمارات 

األجنبية.
الى ذل��ك، أعلنت وزارة الصناعة واملناجم 
اإليراني��ة إنه��ا وقع��ت عل��ى 117 وثيقة 
تعاون مع ش��ركات أجنبي��ة بعد االتفاق 
الن��ووي، دخ��ل منها أكثر م��ن 53 % حيز 

التنفيذ.
كما استقطبت إيران استثمارات أجنبية 
خالل الع��ام 2016 تقدر بنح��و 12 مليار 
دوالر، وج��اءت أملانيا وفقا لوزارة الش��ؤون 
االقتصادية في املرتبة األولى باستثمارات 

بلغت 3.96 مليارات دوالر.
كما جاءت خراسان الشمالية في املرتبة 
األول��ى من حيث األقاليم اإليرانية اجلاذبة 
لالستثمارات األجنبية باستقطابها 3.4 

مليارات عام 2016.
وميثل الرقم ارتفاعا كبيرا مقارنة بحجم 
االس��تثمارات في األعوام السابقة حيث 
تدفقت االس��تثمارات بعد االتفاق النووي 

اإليراني مع الدول الغربية.
على صعيد متصل، وقعت كل من شركة 
“غازبروم” وشركة النفط الوطنية اإليرانية 
مذكرة تعاون في مجال الغاز، كما وقعت 
الش��ركتان اتفاقية ع��دم اإلفصاح. كما 
مت التوقيع على مذكرة تعاون بني ش��ركة 
“روس��غيولوغيا” القابضة اجليولوجية و 

شركة النفط اإليرانية.
ووقع��ت ش��ركة “روس آتوم” ومؤسس��ة 
الطاقة النووية اإليراني��ة مذكرة تفاهم 
في مج��ال نقل امل��واد النووي��ة. ووقعت 
ش��ركتا الس��كك احلديدي��ة الروس��ية، 
والس��كك احلديدي��ة اإليراني��ة، مذك��رة 
ح��ول التعاون الس��تراتيجي ف��ي مجال 
متدي��د الكهرب��اء على خطوط الس��كك 

احلديدية.
وأبرم��ت احلكومتان الروس��ية واإليرانية، 
اتفاقية حول الس��ماح برحالت سياحية 
جماعية بني البلدين دون احلاجة لتأشيرة 
دخ��ول. وفي ذات الس��ياق، وقع��ت وزارتا 
الطاقة الروس��ية واإليرانية على مذكرة 
تفاه��م ح��ول التع��اون ف��ي مج��ال بيع 

الطاقة الكهربائية.
كما مت التوقيع على اتفاق بش��أن تسليم 

األش��خاص احملك��وم عليهم بالس��جن، 
وأيض��ا عل��ى البروتوك��ول ح��ول إدخ��ال 
الروس��ية  االتفاقي��ة  ف��ي  التعدي��الت 
اإليرانية بشأن تقدمي املساعدة القانونية 
والعالق��ات القانونية اخلاص��ة بالقضايا 

اإلدارية واجلنائية عن 5 آذار عام 1996.
ووقعت وزارة الرياضة الروس��ية مذكرة 
والتربي��ة  الرياض��ة  وزارة  م��ع  تع��اون 
البدني��ة ف��ي إيران ح��ول التع��اون في 
وزارة  وقع��ت  كم��ا  الرياض��ة.  مج��ال 
اإلعم��ار الروس��ية على مذك��رة تعاون 
م��ع وزارة الطرق و التنمي��ة العمرانية 
اإليراني��ة، ح��ول التع��اون ف��ي مجالي 

البناء واإلسكان واخلدمات اجملتمعية.
وأيض��ا مت التوقيع على مذكرات تفاهم 
ب��ني وزارة االتص��االت الروس��ية ووزارة 
املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا  االتص��االت 
“روس  مؤسس��ة  وب��ني  إي��ران،  ف��ي 
أكريديتاتسيا” لالعتماد واملركز الوطني 
اإليران��ي لالعتماد و أيض��ا بني صندوق 
التج��ارة  غرف��ة  و  كونغ��رس”  روس   ”
التوقيع  وج��رى  اإليراني��ة.  والصناع��ة 
في ختام مباحثات الرئيس��ني الروسي 

واإليراني.

أبرمت 117 اتفاقية مع شركات عالمية

إيران: 12 مليار دوالر حجم االستثمارات األجنبية
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د. عالء إبراهيم الحسيني*

 تعتزم احلكومة العراقية تعديل قانون 
احملافظ��ات غير املنتظم��ة في إقليم 
رقم )21( لسنة 2008 والذي سبق ان 
عدل مرتني، األولى بالقانون رقم )15( 
لس��نة 2010 والثاني��ة بالقانون )19( 
لس��نة 2013، وكال التعديلني انصبا 
عل��ى التعري��ف مبجل��س احملافظ��ة 
وصالحيات��ه وطرق الطع��ن في قرار 
إعفاء أو إقالة أي مسؤول أو عضو في 
اجمللس واالعتراض على قرارات اجمللس 
والرقاب��ة البرملاني��ة عل��ى أعمال��ه، 
وبالفع��ل ب��ادر مجل��س ال��وزراء إلى 
التعديل وإرس��اله  صياغة مش��روع 
إلى مجلس النواب للس��ير بإجراءات 
التعدي��ل وفق ما رس��مه الدس��تور 
ويب��دو أن املش��روع يرك��ز عل��ى أمور 
أهمها تخفي��ض عدد مقاعد اجمللس 
وإمكاني��ة إلغ��اء مجال��س النواحي 
وتعديل طريقة اختيار احملافظ بيد انه 
وكالعادة اغفل التطرق إلى معضلة 
كرك��وك ولنلق��ي الض��وء على هذه 
النقاط سنعمد إلى مناقشة ما ورد 

باملشروع املقترح.
 نتس��اءل عن األس��اس الدس��توري 
لتش��كيل احملافظات؟ إذ جند إن املادة 
)122( من الدس��تور العراق��ي أوردت 
األحكام اآلتية )تتك��ون احملافظة من 
ع��دد من األقضي��ة والنواحي والقرى 
ومتن��ح احملافظ��ات التي ل��م تنتظم 
اإلداري��ة  الصالحي��ات  إقلي��م  ف��ي 
واملالية الواس��عة مبا ميكنها من إدارة 
شؤونها وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية 
ويع��د احملافظ ال��ذي ينتخبه مجلس 
احملافظة الرئيس التنفيذي األعلى في 
احملافظة ملمارس��ة الصالحيات اخملول 
بها م��ن قبل اجمللس، عل��ى ان ينظم 
واختصاصاته��ا  احملافظ��ات  بقان��ون 
وانتخ��اب أعضائها، وأكد الدس��تور 
أخيراً اس��تقاللية هذه اجملالس وعدم 
خضوعه��ا لس��يطرة أو إش��راف أية 
وزارة أو أية جه��ة غير مرتبطة بوزارة 
ما يعني منحها الشخصية املعنوية 
ول��و  واإلداري(،  املال��ي  واالس��تقالل 
تفحصن��ا أهم النق��اط في التعديل 

املزمع لتبني لنا اآلتي:
ف��ي مش��روع  األول��ى  اإلش��كالية   

التعديل،
 رغبة احلكومة العراقية في تخفيض 

عدد املقاعد التي يتكون منها مجلس 
احملافظة ومجلس القضاء أي ينصب 
التعدي��ل عل��ى امل��ادة الثالث��ة التي 
حددت الع��دد ب�)25( مقع��داً يضاف 
إليها مقع��د واحد ل��كل )200000( 
ألف نسمة ملا زاد عن )500000( ألف 
ولم حتدد املادة هل املقصود بالنسمة 

عدد كلي ام ناخبني فقط.
 ويتك��ون مجل��س القض��اء من )10( 
مقاع��د يض��اف إليها مقع��د واحد 
لكل خمس��ني ألف نسمة، ومجلس 
الناحية يتكون م��ن )7( مقاعد لكل 
خمسة وعشرين ألف نسمة واملقترح 
إنقاص العدد إلى )15( ملليون نس��مة 
بزيادة مقعد لكل )200( ألف نسمة، 
وفي مقت��رح أخر تخفيض العدد إلى 
)12( مقع��د ومبا ال يتجاوز )35( مقعد 

في كل األحوال.
هنا نتس��اءل ع��ن خيار املش��رع في 
التخفيض ما هي انعكاس��اته على 

حقوق املواطن؟ 
 جند إن التخفيض وال ش��ك يتناقض 
م��ع متثيل أفراد الش��عب في اجملالس 
احمللي��ة وبالتال��ي س��يتناقض مع ما 
تن��ص عليه املادة الثانية من دس��تور 
العراق لعام 2005 ال يجوز سن قانون 
يتع��ارض م��ع مب��ادئ الدميقراطي��ة 
احلك��م  س��يادة  مقتضي��ات  فم��ن 
الدميقراط��ي أن يس��اهم املواطن��ني 
ف��ي اختي��ار ممثليه��م ف��ي اجملال��س 
التمثيلي��ة الوطني��ة أو احمللية حيث 
ي��راد بالدميقراطي��ة حكم الش��عب 
وال يتحق��ق ذلك إال مبش��اركة جميع 
مواطني الدولة كاملي األهلية على 
قدم املس��اواة في ممارس��ة س��لطة 
اتخ��اذ الق��رار ف��ي الش��ؤون العامة 
بشكل مباشر أو غير مباشر باختيار 
ممثلني ملمارسة السلطة نيابة عنهم 
م��ع احتف��اظ الناخب��ني باحل��ق في 
محاسبتهم ان اخفقوا في النهوض 
باملهمة املس��ندة إليهم بعدم إعادة 
انتخابهم، فقد أوكل إليهم ممارس��ة 
الس��لطة مدة من الزم��ن كان تكون 
أرب��ع أو س��ت س��نوات ليع��ود األمر 
للش��عب مرة أخ��رى ليخت��ار ممثلني 
جدد فيع��د انتخاب من أحس��ن في 
عمله ويحاس��ب من ل��م ميثله متثيالً 

حقيقياً.
 وسياس��ة احلكومة في مش��روعها 
املق��دم إل��ى البرمل��ان يكش��ف ع��ن 
الني��ة في تخفي��ض الع��دد بحجة 

ضغط النفقات، وهي حجة واهية ال 
تستقيم مع ما تقدم إذ أمر الدستور 
بعدم س��ن قانون يتعارض مع مبادئ 
الدميقراطي��ة ولم يحدد الدميقراطية 
احمللية ام على املس��توى الوطني ومبا 
ان املطل��ق يجري عل��ى إطالقه نقول 
التخفيض سيصادر سلطة املواطن 
العراقي ف��ي اتخاذ الق��رار من خالل 
ممثلي��ه وه��ذا ما أش��ارت إلي��ه املادة 
العش��رون م��ن الدس��تور العراق��ي 
لع��ام 2005 والتي أعط��ت املواطنني 
رجاالً ونس��اًء احلق في املساهمة في 
الش��ؤون العام��ة وممارس��ة احلق��وق 

السياسية.
 والس��ؤال ف��ي ه��ذا امل��ورد أال يؤدي 

التخفي��ض إلى انع��دام متثيل بعض 
والنواحي واألقضية؟ ويساعد  القرى 
على ذل��ك النظ��ام االنتخابي احلالي 
الذي جعل م��ن احملافظة دائرة واحدة 
ما س��يترك أثره في تف��اوت التمثيل 
حتم��اً ويتنافى بالنتيج��ة مع مبادئ 
الدميقراطي��ة، كم��ا ان��ه ي��ؤدي إلى 
تكري��س حال��ة اجلم��ود ل��دى األفراد 
ويتس��لل اليأس إلى نفوس��هم في 
انتخاب من يرون انه ميثلهم فيعزفون 
عن املش��اركة بالش��أن العام احمللي، 
وبالتال��ي سيس��لب مضم��ون املادة 
اخلامس��ة من الدستور والتي تقرر ان 
الشعب مصدر السلطات وشرعيتها 
في حني هو ال ميلك ان يختار من ميثله 

محلياً أي حتول س��لطته في االختيار 
إل��ى مجرد عم��ل ش��كلي يخلو من 
املضمون، وس��يكون الباب مش��رعاً 
لألح��زاب الكبي��رة والكت��ل املتنفذة 
لتمد مزي��داً من نفوذه��ا وهيمنتها 
عل��ى مقالي��د الس��لطة وتتحك��م 
مبصي��ر البالد والعباد على املس��توى 
احمللي وم��ن ثم الوطن��ي في مجلس 

النواب.
 ومب��ا إن الدس��تور ه��و م��ن ينظ��م 
الس��لطات العام��ة االحتادية واحمللية 
تكويناً ومضموناً وهو يؤكد في املادة 
)122( وجود مجلس ميارس س��لطات 
إداري��ة ومالية واس��عة م��ا يحتم أن 
تتش��كل مجال��س منتخب��ة لتقوم 

باملهمة متثل فيها كل فئات وسكان 
احملافظة م��ع إمكانية األغلبية داخل 
اجمللس من تسيير األمور بشرط احترام 
ح��ق األقلية أي��ا كان لونها وصفتها 
وبغير ذلك س��تكون اجملال��س خاوية 
على عروش��ها وغير معبرة عن إرادة 
املواطنني أضف إلى ان بعض اجملالس 
فيه��ا »كوت��ة« للنس��اء، واألقلي��ات 
كبغ��داد واملوص��ل فكي��ف س��يتم 
التعام��ل معها في ظ��ل التخفيض 
وه��ل س��يكون لألقلي��ة واألكثري��ة 
م��ن املواطنني حظ ومتثي��ل حقيقي 
يكفل التعبير عن إرادتها في تسيير 

الشؤون العامة ذات الطابع احمللي.
ومن جانبنا ال جند أي مسوغ لتقليص 
الع��دد ب��ل ان احلجة الت��ي انطلقت 
منها احلكومة لتقدمي املشروع تكون 

داحضة لو اتبعنا املقترحات اآلتية:-
1. إع��ادة النظر باملادة اخلامس��ة من 
قان��ون احملافظ��ات وحتديداً الش��روط 
الواجب توافرها في املرشح مبا يضمن 
وصول الكف��اءات العلمية واخمللصني 
إلى اجملالس احمللية لتقدمي العون لهذه 
اجلهات اإلدارية في مهمتها اخلدمية 
وتتحقق النقلة النوعية في اخلدمات 

كماً ونوعاً.
2. إع��ادة النظر بامل��ادة )17/اوالً( التي 
احملافظ��ة  مجل��س  عض��و  منح��ت 
مكافئ��ة تع��ادل رات��ب ومخصصات 
مدي��ر ع��ام وان يجري نصه��ا باالتي 
))يتقاض��ى عضو مجل��س احملافظة 
بالنظ��ام  املنتخ��ب مكافئ��ة حت��دد 
بحس��ب  للمجل��س  الداخل��ي 
ال�)الشهادة وسنوات اخلدمة في دوائر 
الدولة واملؤهالت التي يتميز بها( على 
أن ال تزي��د بأي حال م��ن األحوال على 
ما يتقاض��اه موظفي الدرجة الثانية 
م��ن درج��ات س��لم روات��ب موظفي 
الدولة امللحق بقانون رواتب موظفي 
الدولة رقم )22( لسنة 2008(، وبهذا 
س��يكون هنالك كبح جلماح العديد 
من االنتهازيني الذين يش��تركون في 
االنتخابات بصفة مرش��حني طمعاً 
التي  اخليالية  واملكافئات  باالمتيازات 

يتقاضاها عضو مجلس احملافظة.
3. إي��راد نص بتسلس��ل )رابع��اً( في 
نهاية املادة )17( مقتضاه منع رئيس 
وأعضاء مجالس احملافظات واألقضية 
والنواحي ورؤس��اء الوح��دات اإلدارية 
من الس��فر إلى خارج الع��راق طيلة 
مدة ال��دورة االنتخابية إال للضرورات 

القص��وى على أن ينش��ر على املوقع 
االليكتروني للمجل��س )الدولة التي 
الس��فر  وس��بب  إليه��ا  سيس��افر 

وتكاليفه(.
4. إيراد نص بتسلس��ل )خامساً( في 
نهاي��ة امل��ادة )17( في حال��ة إصابة 
عضو اجملل��س مبرض أثن��اء اخلدمة أو 
بسببها يعرض على اللجان الطبية 
ف��ي احملافظة الت��ي تق��رر صالحيته 
للخدمة من عدمها وال يتقرر عالجه 
م��ن موازن��ة اجملل��س إال ف��ي احلاالت 

اآلتية:
أ- إن كانت إصابته بس��بب وظيفته 

أو مبناسبتها.
ال��دورة  م��ن  متبق��ي  كان  إذا  ب- 

االنتخابية مدة ال تقل عن سنتني.
ج- أن يثبت بتقرير طبي تعذر عالجه 

داخل العراق.
د- أن يك��ون املرض وبحس��ب التقرير 
الطبي من األمراض التي يتعذر معها 
والواجبات  امله��ام  ب��أداء  االس��تمرار 

بشكل اعتيادي.
5. إيراد نص صريح مبش��روع التعديل 
يش��ير إلى إلغ��اء جمي��ع النصوص 
القانوني��ة الت��ي متنح عض��و اجمللس 
احملل��ي راتب��اً تقاعدي��اً اال مل��ن كانت 
لديه خدمة س��ابقة في دوائر الدولة 
تشكل مبجموعها مع مدة عضويته 

ما يربو على)15( سنة.
6. ونقترح كذل��ك وضغطاً للنفقات 
إلغ��اء املادت��ني )33و34( الت��ني نصتا 
على مناصب غير ضرورية )خمس��ة 
أش��خاص بصف��ة مع��اون محافظ 
وس��بعة خب��راء بصف��ة مستش��ار 
للمحافظ(، واالستفادة مما ورد باملادة 
)45( الت��ي ألزمت نق��ل الصالحيات 
الفرعي��ة  والدوائ��ر  واالختصاص��ات 
باحملاف��ظ  وارتباطه��ا  وزارات  لثم��ان 
به��ذه  مدراءه��ا  تكلي��ف  فيمك��ن 
املهام بدل استحداث مناصب تخلق 
الترهل الوظيفي في احملافظة وتثقل 
كاه��ل املوازن��ة بوظائ��ف وهمية ال 
يقوم أصحابها بعمل حقيقي وهذه 
التجرب��ة أعتمدها املش��رع العراقي 
ف��ي قان��ون احملافظ��ات امللغ��ي رقم 
)159( لسنة 1969 باملادة )54( حينما 
جعل بعض أعضاء مجلس احملافظة 

معينني بحكم وظائفهم.

برلين ـ جاسم محمد
اعلن��ت الس��لطات الروس��ية  يوم 3 
مارس 2017  انها حتقق في عمل إرهابي 
بع��د االنفجار الذي وقع في عربة مترو 
في سان بطرس��بورغ وأسفر عن نحو 
عش��رة قتلى وعشرات اجلرحى. وقالت 
جلن��ة التحقي��ق الروس��ية ف��ي بيان : 
»مت فت��ح حتقي��ق حول عم��ل إرهابي«، 
موضح��ة أن احملققني س��يبحثون كل 
الفرضيات األخ��رى احملتملة. وقد لقي 
تسعة أشخاص على األقل مصرعهم 
وأصيب أكثر من عش��رين شخصا في 
حال��ة خط��رة للغاية. وقال��ت مصادر 
الناس��فة كان��ت  العب��وة  إن  أمني��ة 
متروكة في عربة قطار، معتبرة أن قوة 
التفجير كانت تساوي نحو -200 300 
غ��رام من م��ادة »تي إن ت��ي«. العملية 

تتجه نحو فرضية العمل االرهابي.

ابرز التفجيرات التي شهدتها 
محطات املترو في روسيا هي:

�  تفجيرات مترو األنفاق في موس��كو 
التفجيري��ن  امرأت��ان  نف��ذت   ،  2010
االنتحاريني في العاصمة موسكو في 
محطتني، حي��ث وقع االنفج��ار داخل 
عربة مت��رو مبحطة »لوبيان��كا«، وأدى 
إلى مقتل 22 ش��خصا. وبعد نحو 45 
دقيقة  م��ن االنفجار االول ، هز انفجار 
ثان محطة »ب��ارك كولتوري« الواقعة 
وس��ط املدينة أيض��ا، وأدى إلى مقتل 
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� تفجير يوم 31 أوغست 2004 مبحطة 
»ريجيسكايا« في مترو موسكو وجنم 
عنه إصابة 46 شخصا بجروح ، ومقتل 

10 أشخاص.
�  تفحي��ر الس��ادس م��ن فبراي��ر عام 
2004 ، محطت��ي »أفتوزافودس��كايا« 
فج��ر  عندم��ا   »بافيليتس��كايا«  و 
انتحاري من شمال القوقاز نفسه في 
مقطورة على اخلط األخضر مبترو أنفاق 
العاصمة وجنم عنه مقتل 40 شخصا 

وإصابة 134 آخرين.
� تفجير  محطة »أوتو زافودس��كايا« 

عام 2002 .
األنف��اق«  مت��رو  محط��ة  تفجي��ر   �
بيلوروس��كايا« يوم اخلامس من فبراير 

2001،وتسبب بإصابة 5 أشخاص.
� تفجي��ر 8 أوغس����ت 2000 في نفق 
عبور املش��اة بالق��رب م��ن محط��ة  
وس���ط  بوشكينس���كاي���ا« 
 13 وجن���م عن��ه مقت��ل  موس��ك��و 

شخصا وإص��ابة 118 آخرين.

املقاتلون الشيشان واجلهاد العاملي
اعلن مقاتلو الشيشان والقوقاز »إمارة 
ألقوق��از« ف��ي 31 أكتوب��ر 2007 على 
لس��ان دوكو عم��روف زعي��م املقاتلني 
الشيش��ان، وتض��م كل جمهوري��ات 
)داغس��تان،  وه��ي  القوق��از  ش��مال 
الشيشانوغلغايش��و،  نخشيش��و 
إنغوشي وإيرستون أوسيتيا الشمالية 
ووالية كابردا بلكار � كرش��اي اجملتمعة  
وه��ي جمهوريت��ي قبردين��و - بلقاري��ا 
وقراتش��اي � تشيركيسيا(. الشيشان 
منطقة تقطنها غالبية مسلمة في 
جنوب روسيا أعلنت استقاللها في عام 
1991 قبيل تفكك االحتاد الس��وفياتي 
الس��ابق. عملياته��ا، عادة تس��تهدف 

املدنيني في االماكن العامة ووس��ائط 
امليداني��ة  التقاري��ر  وتش��ير  النق��ل. 
ب��ان مقاتلي الشيش��ان ش��اركوا في 
ساحات »جهادية« واس��عة منها في 
سوريا  والعراق والباكستان وكشمير. 
يتمي��ز املقاتل��ون الشيش��ان وكذلك 
من اس��يا الوس��طى، بالقدرة البدنية 
وشراس��ة القتال وميثلون دعم معنوي 
لبقي��ة الفصائ��ل. إن مطاولة الصراع 
في سوريا خلق شبكات عمل وتواصل 
اجتماع��ي وتنظيم��ي ب��ني املقاتليني 
عب��ر العالم. وهذا مايزيد قلق روس��يا 
باالش��تراك م��ع دول اخرى، م��ن عودة 
املقاتل��ني االجان��ب ال��ى اوطانهم من 
سوريا بعد تدريبهم على يد تنظيمات 
»جهادية« اخرى، واكتس��ابهم خبرات 

عسكرية واسعة.

»حزب التحرير االسالمي«
تاس��س احلزب عام 1953، من قبل تقي 
الدين النبهان��ي، وتؤمن هذه اجلماعة، 
بأقامة »امارةاسالمية« والغاء النظام 
الدميقراطي املدني. وم��ع انهيار االحتاد 
الس��وفييتي، م��ارس ح��زب »التحرير 
اإلس��المي«، نش��اطاً دعائي��اً كبي��راً، 
واكتسب أنصاراً كثر، وجرت أول حملة 
اعتق��االت كبي��رة ف��ي صفوف��ه، عام 
1999 بعد تفجير إرهابي في طشقند. 
ويقول اخلبير في شؤون األمن، فيكتور 
ميخائيل��وف، ع��ن أن »ح��زب التحرير 
وجماعة التبليغ، يُعّدان ممراً إرهابياً نحو 
كازاخس��تان، وآس��يا الوسطى«. كما 
اعتب��ر أن »مهمة حركة تركمنس��تان 
اإلس��المية، واحت��اد اجلهاد اإلس��المي، 
اإلس��المية،  أوزبكس��تان  وحرك��ة 

وجماعة الصابرين، خارج أفغانس��تان 
وباكس��تان«، هي جتني��د مقاتلني جدد 
لهذه العصابات إلرسالهم الحقاً إلى 
س��ورية، حي��ث ميكن اليوم اكتس��اب 
خبرة قتالية متخصصة. ويقّدر خبراء، 
وفقاً ملوق��ع »كافكاز- أوزي��ل. رو«، فان 
أعداد أعضاء هذا التنظيم في العالم 
الي��وم، يق��در بنح��و ملي��ون عنص��ر. 
وب��ني فترة واخ��رى تعلن اجه��زة االمن 
الروسية، عن احباط  نشاط خاليا حزب 
التحرير االسالمي، والعثور على بيانات 
وس��جالت وكت��ب دعاي��ة ومتفجرات 
منها مداهملت ي��وم 29 مارس 2017، 

تثبت تورط احلزب بعمليات ارهابية.

النتائج
�  تزامن توقيت تنفيذ عملية االنفجار 

ف��ي اح��دى عرب��ات مت��رو ف��ي س��ان 
بطرس��بورغ، مع زي��ارة الرئي��س بوتن 
للمدين��ة، وهي ليس��ت بعي��دة اصال 
عن مايجري في سوريا على االرض من 
عمليات عسكرية، وكذلك مفاوضات 
جني��ف ماب��ني املعارضة السياس��ية 
واحلكومة الس��ورية. املدينة ايضا من 
املق��رر ان تش��هد مناس��بات رياضية، 
وهذه احلادثة ممكن ان تس��تهدف ايضا 
خلخلة االمن، حيث ش��هدت روس��يا 
عمليات ارهابية اوسع خالل عام 2014، 

مع انعقاد االوملبيات الشتوية.
� العملي��ة، هي امتداد الى سلس��لة 
العملي��ات االرهابية التي تس��تهدف 
روس��يا م��ن الداخ��ل، رمبا يع��ود ذلك 
الى مش��كلة داخلية تتعل��ق بعالقة 
الشيش��ان مع موس��كو ودع��وة هذه 

اجلماع��ات املتطرف��ة باالنفص��ال عن 
موس��كو. وعرف��ت عملي��ات »ام��ارة 
القوق��از« بعملي��ات االرام��ل الس��ود، 
بتنفيذ عملي��ات انتحارية عند حواجز 
االم��ن والتفتي��ش، »االرام��ل الس��ود 
يعني«:  ارامل مقاتلي«امارة القوقاز«.

� العبوة التي اس��تخدمت في عملية 
التفجير هي عبوة يدوية بسيطة نوع  
تس��اوي نحو -200 300 غرام من مادة 
»تي إن تي«.، لكن ان تنفجر داخل عربة  
مترو مغلق��ة، وبنفق بعمق عش��رات 
االمت��ار حت��ت االرض، ممك��ن ان يك��ون 

تأثيرها اكبر.
 ، الروس��ية  االم��ن  اجه��زة  � جنح��ت 
بتفكيك عبوة اخرى وقنبلة يدوية، كان 
مخطط ان تنفجر في اعقاب االنفجار 
االول، هذه اجلماعة عرف عنها بتنفيذ 
عمليات انتحاري��ة وتفجير مزدوج في 

اكثر من مرة.
الروس��ية  االس��تخبارات  متتل��ك   �
الكثير من التفاصي��ل حول اجلماعات 
االس��الموية املتطرف��ة في موس��كو، 
لكن وقوع مثل هذا النوع من العمليات 
واس��تخباراتي  اخفاق ش��رطي  يعتبر 
، لع��دم اس��تطاعتها بايق��اف ه��ذه 
العملي��ة قبل وقوعه��ا، رغم مامتلكه 
من امكاني��ات وق��درة بتفكيك خاليا 

ارهابية.
ه��ذا الن��وع م��ن العملي��ات، ممكن ان 
يس��تمر في روسيا، بس��بب ما تلعبه 
روس��يا من دور العب رئيسي في امللف 
الس��وري، وكذلك بسبب استهدافها 
الى اجلماع��ات املتطرفة في معاقلها، 
ماع��دا ذل��ك تبق��ى مش��كلة ه��ذه 
اجلماعات، مش��كلة داخلية ايضا. هذا 
النوع م��ن العمليات ممكن ان يش��هد 
تصاع��دا، بع��د خس��ارة التنظيم في 
معاقله : املوصل والرقة ومناطق اخرى 
في س��وريا والعراق  وفي اعقاب طلب 
تنظي��م داعش م��ن مقاتلي��ه العودة 
ال��ى اوطانهم او البق��اء فيها لتنفيذ 
عمليات ارهابية من الداخل. ماحتتاجه 
جه��ود مكافحة االره��اب الدولي، هو 
ايج��اد حتالفات دولية غي��ر تقليدية او 
منطية منها التحالف مابني موس��كو 
وواشنطن، هذا من شأنه يعيد خارطة 
اجلماعات املتطرفة، ويكثف اجلهود في 
الدولية في محاربة االرهاب والتطرف.

* باحث في قضايا اإلرهاب 
واإلستخبارات

مشروع تعديل قانون المحافظات وآثاره المتوقعة على حقوق المواطن

تفجير »سان بطرسبرغ«.. فتح ممرا ارهابيا نحو موسكو
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سياسة الحكومة في مشروعها المقدم إلى 
البرلمان يكشف عن النية في تخفيض العدد بحجة 
ضغط النفقات، وهي حجة واهية ال تستقيم مع 
ما تقدم إذ أمر الدستور بعدم سن قانون يتعارض 
مع مبادئ الديمقراطية ولم يحدد الديمقراطية 

المحلية ام على المستوى الوطني

تفجير »سان بطرسبرغ«



فلنذهب بعيداً لنقت��رب أكثر: الكل 
يع��رف م��ا ه��ي ناطحة الس��حاب، 
رى،  ولك��ن القليل يع��رف أن أبحاثاً تجُ
ف��ي الوق��ت احلاضر، لبن��اء ناطحات 
س��حاب مقلوبة، ال ترتفع من األرض 
إلى الس��ماء، بل تهبط من السماء 

إلى األرض.
في الغالف اجلوي لألرض ماليني الكتل 
الصخرية الهائمة في الفضاء، وعدد 
م��ا يتجاوزه قط��ره املائة مت��ر منها 
يص��ل إل��ى مائ��ة وخمس��ني مليون 

كويكب.
الفك��رة ه��ي القب��ض عل��ى أح��د 
الكويكب��ات، عل��ى ارتفاع خمس��ني 
ألف كيلومتر، مما تع��دون، والتّحكم 
مبس��اره، لتحويله إلى قاعدة معّلقة 
لبناية هائلة احلجم تهبط من أعلى 

إلى أسفل.
إذا أدركن��ا أن املس��افة بالطائرة بني 
نيويورك والقاهرة، مثالً، تبلغ تس��عة 
آالف كيلومتر، فهذا يعني أن املسافة 
بني قاع��دة البناية املذك��ورة واألرض 

تزيد خمس م��ّرات ونصف املّرة عنها 
بني املدينتني.

س��تضم البناية، الت��ي حتصل على 
الطاق��ة م��ن الش��مس، وامل��اء م��ن 
الغي��وم، أماكن للعيش، ومس��ابح، 
ومكات��ب، ومراكز تاري��ة، مع كل ما 
يتص��ل بأش��ياء كهذه م��ن خدمات 
وترفيه، وطول النهار في أعلى طابق 
منه��ا يزي��د عن��ه في أس��فل طابق 

بخمس وأربعني دقيقة.
ال بأس. وما مناسبة هذا الكالم؟

ثم��ة مناس��بات كثيرة، ومنه��ا أننا، 
في قرن وألفي��ة جديدين، نعيش في 
زم��ن غامت فيه الف��وارق التقليدية 
ب��ني الواق��ع واخلي��ال، وب��ني املمكن 
واملس��تحيل، إل��ى حد ت��اوز جموح 
وطموح رّواد اخليال العلمي من أمثال 
اإلجنليزي ويلز، والفرنس��ي فيرن. لذا، 
ال تب��دو فك��رة البناي��ة املجُعّلقة، في 
نظ��ر م��ا ال يحصى من بني البش��ر، 

منافية للعقل واملنطق.
ومع ذلك، ثمة مناسبة أكثر محلية، 

متام��اً،  وش��خصية  وخصوصي��ة، 
الناطقني  أح��د  اس��تدعاها تصريح 
باس��م س��لطة حماس الدينية في 
غ��زة، ال��ذي تكّلم ع��ن املانيكان في 
احمل��ال التجاري��ة، هن��اك، بوصفه��ا 
وتتناف��ى  الع��ام،  احلي��اء  تخ��دش 
م��ع القي��م واألخ��الق. وتص��ادف أن 
استوقفت كاتب هذه السطور عبارة 
في مقالة لروبرت فيسك، نشرها في 
اإلندبندنت البريطانية يوم الس��بت 
املاض��ي، ودّون فيه��ا انطباع��ات عن 
زيارة لبلدة س��ورية تدع��ى دير حافر، 
حتررت مؤخراً، بعد ثالث س��نوات من 
احت��الل الدواعش. وتصادف، أيضاً، أن 
خبر البناية املجُعّلقة ورد في األس��بوع 

نفسه.
ف��ي زمن تدف��ق املعلوم��ات والصور، 
ال تنج��م ردود أفعالن��ا، ف��ي الدماغ، 
وال  بالض��رورة،  بعين��ه،  ع��ن ح��دث 
تس��تدعيها حادثة مفردة، بل تنجم 
ع��ن مزي��ج ال نهائ��ي من املش��اهد 
واألخيل��ة واالس��تيهامات واألف��كار 

واالنطباع��ات املتراكم��ة، أحياناً، في 
يوم واحد.

ل��ذا، كان من الصعب تفادي إنش��اء 
عالقة، في الذهن، بني البناية املجُعّلقة، 
وعبارة فيسك عن عالم داعش، )الذي 
تّل��ت مالمحه ف��ي س��جن البلدة، 
الشرعية،  الرئيس، واحملكمة  وامليدان 
ودائرة  واملدرسة،  امليداني،  واملش��فى 
الزراع��ة، ومنص��ة اإلع��دام(، »عالم 
وامل��وت«،  الص��الة  رس��الته  كان��ت 
وبني ه��ذه وتلك وال��كالم عن خدش 
املاني��كان، في غ��زة، للحي��اء العام، 

وتنافيها مع القيم واألخالق.
بع��ض املجُعّلق��ني ف��ي غ��زة، ق��ال إن 
املذك��ور ي��رى املانيكان بعض��و غير 
العني، وقال البع��ض اآلخر إنه يهتم 
بالنواف��ل ويتجاهل الفق��ر، والدمار، 

واللصوصية، والبطالة، والظلم.
هذه مالحظات صحيحة. بيد أن ثمة 
ما هو أبع��د، فاملذكور لن يبدو وكأنه 
هبط من عالم آخر لو قّدر له العيش 
ف��ي بلدة دي��ر حافر، ف��ي زمن حكم 

الدواع��ش، ول��ن يجد نفس��ه غريباً 
في عواصم وبل��دات وقرى عربية من 
احمليط إل��ى اخلليج، بل س��يجد لغة 

مشتركة، وبيئة مألوفة.
ميكن التفكي��ر، طبعاً، ف��ي حقيقة 
أن ذريعة الدف��اع عن القيم واألخالق 
أو  لتموي��ه،  ناجع��ة  اس��تراتيجية 
واللصوصية،  والدم��ار،  الفقر،  تبرير، 

والبطالة، والظلم.
بي��د أن ثمة ما يب��رر االرتياب في دقة 
هذا القول. فاألرجح أن الفقر، والدمار، 
واللصوصية، والبطال��ة، والظلم، ال 
وجود لها أصالً في منظومة معرفية 
ال تعت��رف به��ا، أو تعجز ع��ن رؤيتها 
كج��زء من القيم واألخ��الق. فالعجز 
عن الرؤية أكثر تعقي��داً وأبعد داللة 

من مجّرد التجاهل.
ومادام أن العجز ال يتجلى كاستثناء 
حلال��ة  رئيس��ة  س��مة  يب��دو  ب��ل 
أيديولوجية س��ائدة، ال تقتصر على 
م��كان م��ن دون غي��ره، ف��ي العالم 
العرب��ي، ب��ل تتجل��ى ف��ي مالي��ني 

الش��واهد اليومية، وأن ه��ذا العجز 
ليس نظرياً في كل األحوال، بل يجد 
ترجمة مباش��رة في عاصفة دموية 
عاتي��ة وغير مس��بوقة، ال تهب على 
عالم العرب وحسب، بل وتعلن احلرب 
عل��ى العالم، أيضاً، ف��إن فيه ما يبرر 

العودة إلى البناية املجُعّلقة.
فلنفت��رض أنن��ا نري��د التعام��ل مع 
البناية املجُعّلقة، واملانيكان كمجازين 
لش��يئني مختلف��ني. ف��ي األّول م��ا 
يترج��م طم��وح وإرادة اإلنس��ان في 
التقليدي��ة  احل��دود  إع��ادة ترس��يم 

للزمان واملكان.
وال يصع��ب العثور عل��ى دوافعه في 
يف  فكرة فرويد عن إيروس، الدافع املجُ
للحب، واحلياة، واحلضارة. وفي الثاني 
ما يترجم ثاناتوس، وال يصعب العثور 
علي��ه في تش��خيص فروي��د لدافع 

املوت.
غالباً ما يجُخت��زل اإليروس في اجلنس، 
س��واء للمتع��ة أو التكاث��ر، بي��د أن 

للمجاز تليات أبعد من هذا بكثير.

فالثقاف��ة فعل من أفع��ال اإليروس، 
فلنفك��ر في املوس��يقى، والرس��م، 
والنحت، والرقص، واملس��رح، واألدب، 
والثياب التي يرتديها الناس، وحركة 
وح��راك الس��وق، والفض��اء الع��ام، 
وأماك��ن الترفي��ه، وأن��واع الطع��ام 

والشراب.
باملعرف��ة  املس��كونني  ولنتأم��ل 
والتجريب، وكس��ر األلي��ف واملألوف، 
الذين اخترعوا الطباعة، واألنسولني، 
والدميقراطي��ة،  والكومبيوت��ر، 
وحب��وب منع احلمل، وقصي��دة النثر، 
والوجودية، واملس��اواة، ويفّكرون اآلن 

في البناية املجُعّلقة.
ثمة بصمة لإليروس في هذا كله. أما 
امل��وت فنقيض هذا كل��ه. الفرق بني 
حض��ارة تعتقل كويكباً في الفضاء، 
وحض��ارة تعتقل العقل، ه��و الفرق 
بني احلياة وامل��وت. وبهذا نقترب أكثر 
من داللة حرب على املانيكان في بالد 

نجُكبت بالفقر والهذيان.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

روبرت سكيدلسكي

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

أستاذ فخري في 
االقتصاد السياسي 
في جامعة وارويك

ال شيء يثير ِحنق الرأي العام الغربي 
حول روس��يا الي��وم بقدر م��ا يثيره 
قانونه��ا بش��أن العم��الء األجانب. 
يجُل��زِم ه��ذا القانون، الذي اس��ن في 
يوليو/مت��وز 2012، كل املنظمات غير 
»أنش��طة  في  املش��ارِكة  التجارية 
سياسية« )غير محددة(، بالتسجيل 
ل��دى وزارة الع��دل بوصفه��ا »تقوم 
بوظائف عمي��ل أجنبي«. وفي تدبير 
الح��ق ف��ي ع��ام 2015، أل��زم قانون 
املنظم��ات غي��ر املرغ��وب فيها كل 
املنظم��ات غي��ر التجاري��ة من هذا 
علن��اً  نفس��ها  بتعري��ف  القبي��ل 

بوصفها »عميال أجنبيا«.
تأتي صياغة الكلم��ات غريبة وذات 
مغزى. فم��ا هي »وظائ��ف العميل 
األجنب��ي« في اللغة الش��ائعة غير 
خدم��ة مصالح قوة أجنبية؟ الواقع 
أن القانون في روسيا مينع املنظمات 
غير التجارية غير اخلاضعة لسيطرة 
الدولة فعلياً من القيام بأي أنشطة 
في البالد. ومن املؤكد أن التس��مية 
تض��ع ه��ذه املنظمات خ��ارج نطاق 
التمويل الروس��ي الذي قد يتسبب 
ف��ي إزالته��ا م��ن الس��جل. فه��ي 
ليس��ت أجنبي��ة فحس��ب: بل هي 

متسللة وخائنة!
اجملموع��ات  بع��ض  اخت��ارت  وق��د 
التصفي��ة الطوعي��ة؛ وج��رى قمع 
مجموع��ات أخ��رى لع��دم امتثالها 
وتظ��ل  التنظيمي��ة؛  للقواع��د 
مجموع��ات أخرى ف��ي املنفى. ومن 
ب��ني أبرز الضحايا مركز س��اخاروف، 
واملرك��ز الت��ذكاري حلقوق اإلنس��ان، 
ومدرسة موس��كو للتربية املدنية. 
وبعد أن جنحت اجلامعة األوروبية في 
سانت بطرسبورج في تنب وصمها 
بكونها »عميال أجنبيا« في محاولة 
س��ابقة، فإنها تواج��ه اآلن احتمال 
اإلغ��الق بس��بب مخالف��ات فني��ة 
تافهة �� وهو التكتيك البيروقراطي 

املفضل.
ض��د  الثأري��ة  التدابي��ر  أن  الواق��ع 
اجملموع��ات املس��تقلة التي تربطها 
عالقات باخلارج لن تع��ود بأية فوائد 
على روسيا ولن تجُسِفر إال عن اإلضرار 
بسمعتها الدولية. ورمبا نحاول فهم 

هذا على ثالثة مستويات.
ف��أوال، كان قان��ون 2012 اس��تجابة 
العام��ة  للتظاه��رات  مباش��رة 
الضخم��ة الت��ي ب��دأت ف��ي العام 
وس��انت  موس��كو،  ف��ي  الس��ابق 

بطرس��بورج، وم��دن روس��ية أخرى، 
احتجاجا عل��ى القرار ال��ذي اتخذه 
فالدميير بوتن بالترش��ح لوالية ثالثة 
انتخاب��ه وتنصيب��ه  كرئي��س، ث��م 
رئيس��اً. وف��ي خطاب��ه االنتخاب��ي 
الوحي��د، في الثالث والعش��رين من 
بوت��ن،  ر  َح��ذَّ  ،2012 فبراير/ش��باط 
مستدعياً ذكرى انتصار روسيا على 
نابوليون في عام 1812، من التدخل 
األجنب��ي ف��ي الش��ؤون الداخلي��ة 
للبالد. وكان في هذا إش��ارة واضحة 
إلى الث��ورة البرتقالية ف��ي أوكرانيا 
ع��ام 2004، التي قيل إنها كانت من 
تنظيم ومتويل وكالة االس��تخبارات 
أطاحت  والتي  األميركي��ة،  املركزية 
باملرش��ح الرئاس��ي املفض��ل ل��دى 
موسكو فيكتور يانوكوفيتش. وجاء 
قان��ون 2015 ف��ي أعق��اب انتفاضة 
املي��دان ف��ي كييف العام الس��ابق، 
والتي جنح��ت في خلع يانوكوفيتش 

للمرة الثانية.
الدول��ة  تف��كك  م��ن  اخل��وف  إن 
الروسية، إرث اإلمبراطورية، ال يفارق 
أذهان حكام روس��يا أبًدا. وهو احلاجز 
الرئيس��ي ال��ذي يح��ول دون تط��ور 

السياسة الدميقراطية.

وه��و إرث م��ا ي��زال غارقاً ف��ي عالَم 
غام��ض من »املنظم��ات األمامية«: 
عالَ��م يتألف م��ن »عم��الء أجانب« 
ظاهري��اً  مس��تقلني  حقيقي��ني 
ومكرسني لقضايا جديرة باالهتمام، 
ولكن تسيطر عليهم ِسرًا جماعات 
من اخلارج. ويعرف الروس كل ش��يء 
عنه��م، ألن الس��وفييت دأبوا بنحو 
صورته��م  ترس��يخ  عل��ى  روتين��ي 
بوصفهم أداة للسياس��ة اخلارجية 
»اجلبه��ة« م��ن  وتتأل��ف  الس��رية. 
مجموع��ة من األكادميي��ني احملترمني 
ع��ادة،  مطلع��ني  غي��ر  ولكنه��م 
فضال ع��ن الش��خصيات الثقافية 
والرياضية؛ أما »املؤخرة« فتس��يطر 
السوفييتية.  االس��تخبارات  عليها 
ويأت��ي إنتاج املنظم��ة متعاطفاً، أو 
غير انتقادي في األقل، لوجهة النظر 

السوفييتية.
وجاء رد وكالة االستخبارات املركزية 
األميركية من اجلنس نفس��ه. فكان 
مؤمتر احلرية الثقافية الذي تأس��س 
1950 م��ن »جبهاته��ا«  ع��ام  ف��ي 
العدي��دة التي مول��ت مجالت أدبية 
»إنكاونتر«  وسياسية معروفة مثل 
ف��ي اململك��ة املتح��دة، فض��ال عن 

مس��اعدة املثقفني املنشقني خلف 
الستار احلديدي.

م��ن الصعب أن نعرف م��دى النفوذ 
الذي مارس��ته مثل هذه »اجلبهات« 
فعلي��ا. فف��ي نظ��ر املدمن��ني على 
نظريات املؤامرة، تجَُعد هذه املنظمات 
جزءاً أساس��ياً من التاريخ الس��ري 
للحرب الباردة. واليوم، توفر وس��ائل 
اإلعالم املطبوعة واإللكترونية مجاال 
جديدا لهذه اجلبهات. وباالس��تعانة 
بالقدر الكافي من اخليال النش��ط، 
ذراع  ي��رى  أن  امل��رء  يصب��ح بوس��ع 
بوت��ن الطويل��ة ف��ي تعي��ني جورج 
أوزبورن مح��رراً لصحيفة »إيفنينج 
س��تاندرد« في لندن، اململوكة ألحد 
أعض��اء الِقلة احلاكمة في روس��يا 

ألكسندر ليبيديف.
بيد أن االرتياب في األجانب ميتد إلى 
جذور أعمق في روسيا. كل من يكافح 
لتعلم اللغة الروس��ية س��رعان ما 
يصطدم بعدم شفافيتها وصالدتها 
غي��ر االعتيادية. فق��د تطور اجلينوم 
الثقافي الروس��ي في بيئ��ة ريفية، 
حي��ث امللكية واحلياة على املش��اع. 
)كان��ت الش��يوعية الس��وفييتية، 
عل��ى الرغ��م م��ن كل مدخالته��ا 

الغربي��ة املس��توردة، متج��ذرة في 
التقليدية(.  امللكية اجلماعية  فكرة 
محكوم��ة  العالق��ات  تك��ن  ول��م 
بالقواع��د القانونية، ب��ل من خالل 
تفاهمات غير رس��مية ومتييز واضح 
بني العالقات الواقعة داخل الذهنية 
املش��تركة وتلك الواقع��ة خارجها. 
والواق��ع أن الروس، الذين يعيش��ون 
في مجتمع منغلق تقليدياً، يحبون 
أو يكره��ون، ولكنه��م ال يحترمون، 
كما أوضح املرج السينمائي أندريه 

كونشالوفسكي في عام 2015.
كانت حرك��ة التغريب الت��ي بدأها 
بط��رس األكب��ر ف��ي الق��رن الثامن 
عش��ر مبنزلة نامية قسرية �� أشبه 
الغ��رس. وكما  بالتطعي��م ولي��س 
غياب  ففي  كتب كونشالوفسكي، 
بطرس األكبر ما كانت ش��خصيات 
مثل بوشكني، أو تشايكوفسكي، أو 
تولستوي لتظهر، بل كنا لنرى فقط 
شخصيات من أمثال بيمن، وفوفان 
جريك، وأندريه روبليف. ولكن هذا لم 
يحول مركز ثَِقل احلضارة الروس��ية، 
وس��الفية  جمعي��ة  ظل��ت  الت��ي 
النزعة، وليس��ت فردية وغربية. وقد 
أعط��ى الغرب روس��يا منش��قيها 

وصواريخه��ا، ولكن لي��س معناها. 
وقد أدرك بوتن هذه متام اإلدراك. وفي 
بعض املناسبات، كان حديثه ينقلب 
إل��ى عامي��ة الس��جون، أو س��جن 

بيتالكا، مثال اجملتمع املغلق.
من قبيل املبالغة الشديدة أن نتوقع 
إلغاء قان��ون العمالء األجانب. ولكن 
روسيا تس��تطيع أن تقدم تنازال غير 
مكل��ف، م��ن خالل جعل تس��جيل 
»العم��الء األجانب« مقتص��راً على 
املنظمات غير التجارية التي تتلقى 
أكثر من %50 من متويلها من مصادر 
غير روسية. وهذا من شأنه أن يفتح 
الباب للتمويل احمللي، وأن يعمل على 
متكني مثل هذه اجملموعات من العمل 
في روس��يا. ومن جانبه، يس��تطيع 
الغرب أن يقدم تنازال ال يكلفه شيئا 
�� مثل إزالة بعض الروس من قائمة 
ِنع��وا من الس��فر  أولئ��ك الذي��ن مجُ
إل��ى أوروبا أو الوالي��ات املتحدة. ومع 
توقف س��الم العالَم وازدهاره جزئياً 
عل��ى اس��تقرار العالق��ات الغربية 
الروسية، فهل من قبيل املبالغة أن 
نطلب مثل هذه اخلطوات الصغيرة 
الكفيل��ة بتخفي��ف حال��ة جن��ون 

الشك واالضطهاد؟
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جملة مفيدة

حتاط الرس��الة االعالمي��ة حيال مكافحة الفس��اد بجملة 
م��ن املالحظ��ات واملراجعات، وذل��ك بعد ان  ظه��رت حاالت 
كثي��رة ع��ن تورط اقني��ة اعالمية  ف��ي تغطية الفس��اد او 
ممارس��ة الفس��اد او التقصير املهني في محاربة الفس��اد، 
علماً ان احلاجة تبقى ماسة لقراءة موقف االعالم والرسالة 
االعالمية من ملفات اخرى ال تقل خطورة كاالرهاب وحقوق 
االنس��ان والعدوان اخلارجي، حيث قدمت اقنية اعالمية من 
الفضائيات واالذاعات والصحف واملواقع االلكترونية خدمات 
هائل��ة الى اجلماع��ات االرهابية واس��اءت للحق��وق املدنية 
بع��د ان صارت ادوات للتش��هير واالبت��زاز والتهديد وتصدير 
االكاذيب وتغذية الكراهية واعمال االنتقام وغيرها، والغريب 
انه بدال من ان تكون املهنية حصانة لاللتزام بقيم الرس��الة 
االعالمية فانها اس��تعملت للخداع في ابش��ع صوره، وكل 
ذلك مبوازاة االعالم الذي بقي راس��خاً في نقطة املس��ؤولية 
في تبن��ي احلريات واحلقوق والس��الم االجتماع��ي واحلقيقة 

واملعلومة النظيفة.
 واحلال فانه ميكن إجمال املوقف االعالمي من ملف الفس��اد 

حصرًا بالتالي،  
-1 ش��ّكل االعالم احد اهم رافعات مكافحة الفس��اد وصار 
الفاس��دون يخشون  الصحافة ووسائل االعالم االخرى اكثر 
من خشيتهم من السلطات وهيئات الرقابة وحتى من الرأي 

العام.
2على الرغم من الدور اخلطير الذي لعبه االعالم في مكافحة 
الفس��اد، إال اننا نحتاج الى اإلجابة عن السؤال التفصيلي: 
الى اي مدى قام االعالم العرقي، بكل انواعه ووالءاته، باشاعة 

ثقافة النزاهة والشفافية، وما هي املعوقات امامه.
-3احلملة االعالمية ضد الفس��اد اتسمت بعدم االنضباط، 
احيان��اً، وغياب روح املس��ؤولية وانتش��ار ظاهرة التش��هير 

واالبتزاز، احياناً أخرى.
-4اس��هم االعالم في حملته العش��وائية ضد الفساد في 
متريغ س��معة الوظيف��ة احلكومية بالوحل، بحيث ش��مل 
ذلك املوظفني غير الفاس��دين من اصحاب االيادي النظيفة 

وعفاف النفس.
-5 م��ن الن��ادر ان جند فعالي��ة اعالمية تس��لط الضوء على 
امثل��ة ايجابية »نظيفة« م��ن املوظفني او املس��ؤولني، وما 
اكثره��م، علماً ان مثل هذه الفعاليات تس��اعد على ترويج 

ثقافة النزاهة في اجملتمع.
-6 هن��اك اقني��ة اعالمي��ة )وجماع��ات م��ن الصحفي��ني 
واالعالم��ني( تقوم بابتزاز مس��ؤولني وموظفني حتوم حولهم 
ش��بهات الفس��اد وتبيع لهم س��كوتها عن فسادهم لقاء 

رشى.
-7الفس��اد االعالم��ي حقيقة ماثلة ويعرفه��ا جميع الذين 
يتصلون بالبيئة االعالمية عن قرب.. وهناك متويل »فاس��د« 

لبعض الوسائل االعالمية ينبغي تسليط الضوء عليه.
-8 ثقاف��ة النزاه��ة والش��فافية حتتاج الى وس��ائل علمية 
وس��ايكولوجية ومعرفي��ة تدخ��ل ف��ي )وم��ن( املنظوم��ة 

االعالمية الوطنية. 
 **********

شكسبير: 
» للزنابق الفاسدة رائحة اشد فسادا«. 

االعالم والفساد.. 
نقاط بحث
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رؤيا حميد ياسين
كان��ت   )1914-1890( االع��وام  لع��ل 
منطلق��ا لظه��ور حرك��ة جتديدية في 
هي  عموم��ا  الف��ن 
الف��ن  حرك��ة 
)أرت  اجلديد 
 ) ف��و نو
لت��ي  ا
ت  ج��د و
ذروته��ا 
ف��ي 

الش��يوع ب��ن االوس��اط الفني��ة ف��ي 
فرنسا وبريطانيا ، وكان من أبرز ما دعت 
اليه في احلداثة هو الهندسة املعمارية 
والتصمي��م عندم��ا جتل��ت حين��ذاك 
اخلط��وط املنحنية واالزهار واالش��كال 
املس��توحاة م��ن النبات��ات ، وقد ظهر 
الفن اجلديد بط��راز تصميمي وزخرفي 
جديد بعيدا ع��ن القواعد التصميمية 
التقليدي��ة الس��ابقة ، فأطل��ق عل��ى 
هذه احلركة تس��ميات عديدة منها في 
انكلت��را باس��م )Modern Style( وفي 
فرنس��ا )Art Nouveau( ، وق��د أهت��م 
فنان��وا ه��ذه احلرك��ة باحت��رام العمل 
الي��دوي واحياء احلس الفن��ي ، وكذلك 
اع��ادة احي��اء مفهوم الفن��ان املصمم 
، ولق��د أث��رت تلك احلركة بش��دة على 
الفنان��ن املعماري��ن بش��كل خ��اص 
وأخذت تنتش��ر في مختلف بلدان أوربا 
وعل��ى وجه التحدي��د في املاني��ا اوائل 

الثالثينيات من القرن العشرين.
اس��تعمال  بالذك��ر  اجلدي��ر  وم��ن     
العدي��د م��ن االختراعات التقني��ة ، إذ 
املتموجة  واالش��كال  الديناميكا  برزت 
اخملتلفة  واالق��واس  املتدفقة  واخلطوط 
واخلط��وط ذات االيقاعات املتغيرة التي 
أعطت لألرت نوفو امليزة في اس��تخدام 
القطوع املتكافئة ، وكانت مس��توحاة 
بش��كل كبير من االش��كال النباتية 
وب��رزت تل��ك الط��رز عل��ى اعم��ال 
العدي��د م��ن الفنان��ن الرمزي��ن 
امثال )أوبري وبيرتس��لي والفونس 
موتش��ا وكوستاف كلمنت( الذين 
استفادوا من حركة اآلرت نوفو بسرعة 
وأضاف��وا الكثي��ر م��ن االش��ياء عل��ى 
س��طوحهم التجريدية ووظفوها في 
بنياته��م الش��كلية ، وإث��ر ذلك برزت 
الصن واليابان ودول ش��رقي آسيا في 
اس��تخدام البس��اطة في الش��كل 
والزينة واالزياء واالثاث والعمران أثرت 
حرك��ة الف��ن اجلديد ف��ي تصميم 
م��ن  بش��يء  أتس��مت  إذ  االزي��اء 
الرومانس��ية احلامل��ة والتي ظهرت 
ف��ي اخلطوط املنحني��ة للمالبس ، 
كم��ا ظهرت تأثي��رات الفن اجلديد 
في تصميم االقمشة التي كانت 
م��ن عناصر  بتصميم��ات  تط��رز 
رس��مت  والتي  والنباتات  ال��ورود 
وانعكس��ت  واضحة  بتلقائي��ة 
فلس��فة هذا االجت��اه على ألوان 
االزي��اء ، وقد رافق ذلك التأثيرات 
التغي��رات  أحدثته��ا  الت��ي 
التكنولوجي��ة والعلمي��ة في 
التط��ور الصناع��ي والتقن��ي 
عل��ى املوض��ة ، األم��ر ال��ذي 
س��اعد على تغيرها بشكل 
ذي  ع��ن  ومختل��ف  أس��رع 
قب��ل ، كم��ا ظه��رت بدايات 

االنتاج امليكانيكي في مجال النس��يج 
مع حتس��ن ف��ي خ��واص االلي��اف من 
خ��الل املعاجل��ات الكيميائي��ة اخملتلفة 
وبالتقنيات املتعددة     وكان من أش��هر 
مصمم��ي املوضة آنذاك ه��و املصمم 
الفرنس��ي )ب��ول بواريه( ال��ذي أظهرت 
مبتكراته أثرا ش��رقيا واس��عا فوجدت 
تل��ك التأثي��رات جناحه��ا االكب��ر على 
الباليه الروس��ية س��نة 1909 ، وكانت 
والرونق  الالمع��ة  باألل��وان  املرصع��ات 
الش��رقي قد أث��رت على ال��ذوق العام 
بفعل ما حققه بواريه ، الذي أستخدم 
ف��ي ال��وان االزي��اء االرجوان��ي واالحمر 
والقرمزي واالخضر الزمردي وأعاد احلياة 
واحليوية الى االقمش��ة واالزياء في ذلك 
الزم��ن . وأض��اف العديد م��ن الزخارف 
وطرزه��ا  االقمش��ة  تصمي��م  عل��ى 
باجلواهر والذهب والفضة واخلرز والفراء 
وغير ذل��ك ، ويعد ب��ول بواريه من أهم 
املصمم��ن الفرنس��ين الذي��ن ظهروا 
في العق��د االول من القرن العش��رين 
مبا متيزت به تصميماته من حترر وجتديد 
وابتكار ، وإلرس��ائه اف��كارا جديدة لم 
تكن موجودة من قبل وكانت استجابة 
ملؤثرات اآلرت نوفو ، وقد أثر في حترر املرأة 

مب��ا حققه من تصميمات مس��تحدثة 
تركت بصمة جمالية مهمة على أزياء 
النس��اء في القرن العشرين بل أحدث 
ثورة في صناعة املوضة ، وقد صرح في 
إحدى املرات قائ��ال : ) لقد أحببت دائما 
الرس��امن ، ويبدو لي أننا نقوم بنفس 
العم��ل، وبالتال��ي ميكن الق��ول إنهم 
زمالئي ف��ي املهنة( ، وكانت تصميمات 
ب��ول بواري��ه مطبوع��ة على أقمش��ة 
الب��روكارد ذات االل��وان الالمعة ومتيزت 
باألل��وان الهادئ��ة وتضمنت رس��ومات 
الزهور والنباتات والطيور ، وكان يصمم 
رس��وم االقمش��ة واالث��اث واملس��ارح 
ومالب��س البالي��ه ، إذ جنده يبس��ط في 
مالمح عناصره مسطحا أياها مع تعدد 
الوانها وزهائها صانع��ا ملرحلة ازدهرت 
فيها الفانتازي��ا الزخرفية التي ال تقلل 
من قيمة العمل وامنا تضفي عليه قدرا 
من البهجة واحليوية ، إذ حتولت العناصر 
االولية الى وس��ائط يس��تخدمها في 
تولي��ف حرك��ة ايهامي��ة ال تنقط��ع ، 
وتتمي��ز تلك االزياء باالنس��جام اللوني 
الذي يظهر من خ��الل مجموعة لونية 
موزع��ة في جميع الفس��تان بش��كل 
مت��وازن واتس��مت اخلط��وط الداخلية 

لل��زي بالزخرفي��ة والهندس��ية الت��ي 
تتضح من خالل تقس��يم الزي رأس��يا 
وأفقي��ا ، واس��تخدام االقمش��ة بوفرة 
في املوديالت التي أك��دت على الليونة 
واالنوث��ة  واالنس��يابية  واالنس��دالية 
مع اش��غال اخلرز والتطريز والش��رائط 
باالحج��ار  والزخرفي��ة  النس��يجية 
الكرمية واالزرار الكبيرة والريش ، وكانت 
اجلونالت واسعة وطويلة حيث تبدأ من 
حول الوس��ط مسدله على االرداف ثم 
تتس��ع حي��ث تنتهي بذيل م��ن اخللف 
عل��ى االرض ، إذ كان اجملتم��ع االورب��ي 
آن��ذاك يعتم��د عل��ى إظه��ار س��مات 
الث��راء والفخام��ة واالناق��ة م��ع مزيج 
من الرومانس��ية ، كم��ا كان االهتمام 
باملوض��ة قد أصبح واحدا م��ن أولويات 
اجملتم��ع حيث االزي��اء الت��ي تدلل على 
انتماء مستخدمها الى أحدى الطبقات 
االجتماعية املوجودة في ذلك الوقت اذ 
كانت س��يدات اجملتمع يرتدين اكثر من 
أربعة موديالت في اليوم الواحد، وكانت 
عناصرها االساسية تتكون من البلوزة 
وتتمي��ز بوقوف )الياق��ة( إذ كانت جتعل 
ال��رأس دائما مرفوعا ألعل��ى مما يعطي 

انطباعا باألرستقراطية.

في الغال��ب تصدر بيانات ش��عرية لها ضجيج 
و وق��ع خاص ، هذا ما ش��هدناه عل��ى يد اجيال 
الشعرية العراقية منذ س��تينات القرن املاضي 
حتى اخر اعالن ش��عري ، أقول: إعالن الن الكثير 
من هذه البيانات كانت ذات وظيفة دعائية جليل 
او لش��اعر واحد ارتأى ان يضاد املش��هد ألسباب 
فني��ة او اعالمية أحس بوطأة الغنب على منجزه 
م��ن جّرائه��ا ، بالطب��ع ه��ذه البيان��ات يكتبها 
الش��عراء و ليس النقاد وهنا تكمن مفارقة من 
نوع ما ، الش��اعر ال��ذي يريد تعميم مجس��ات 
ذائقت��ه على مجمل فكرة الش��عر، ثمة إقصاء 
خف��ي ! رمبا ريادة او س��بق و في كل االحوال ثمة 
قص��د. هل تصلح ذائقة ش��اعر ما او مجموعة 
ش��عراء الحتكار فكرة الش��عر ؟ هذا الس��ؤال 
بصيغ��ة املأزق نطرح��ه على الش��اعر الناقد ، 
س��ؤال يهمني على وجه الدقة بوصفي أجمع 
االشتغالن ، ليس س��هال ان يتخلص الشاعر 
بامل��رة من إرث��ه الذوقي و هو مي��ارس وظيفته 
النقدية لكن االكي��د ان رقي الذائقة ضمان 
لرق��ي املمارس��ة النقدي��ة الت��ي ميارس��ها 
الشاعر ناقدا ، ثمة نسبية في هذا املوضوع ، 
ما يهمني االن هو الس��ؤال عن البيان النقدي 
! هل صدر يوما ما بيان نقدي ؟ ام ان املمارسة 

النقدية ال جت��رؤ على االعالن ع��ن مقصدياتها 
بش��كل واضح ؟ يكش��ف ه��ذا االم��ر ان اغلب 
نقادن��ا غير فعالن في مج��ال الفكر النقدي بل 
هم يستلمونه جاهزا ثم ينّوعون عليه تنويعات 
ش��تى تطبيقا او تنظيرا مضافا ألصل التنظير 
الوارد او املس��تورد على وج��ه الدقة ، ثمة نقص 
ف��ي نظريات املعروف��ة عموما وم��ا نلحظه من 
فق��ر نقدي ناجت ع��ن هذا النق��ص ، ليس جديدا 
مثل هذا التش��خيص بل عاجلناه قبل س��نوات 
في كتابنا ) اس��ئلة النقد ( الذي قّدم استبصارا 
عن اش��كالية املنهج و أزمته املزمنة ، اليوم جند 
انفس��نا بحاجة ال��ى مداولة جدي��دة رمبا على 
ش��كل بيان نقدي يتبناه نقاد جدد و برؤية عابرة 
للكس��ل الذي تفاقم ازاء تدف��ق املنجز النصي 
دون معاينات ش��افية تدس العافية في شراين 
املشهد االدبي و الثقافي الذي أدمن التحجر حّد 
اجت��رار املقاالت الصحفية و عروض الكتب على 
انها نقد و هي ليس��ت كذل��ك لفقرها املعرفي 
اوال و ألنه��ا موظف��ة أص��ال للتروي��ج .. النق��د 
لي��س ترويجا ب��ل هو علم وف��ن : علم من حيث 
انتاج��ه الدائم��ة ملعرفة نقدي��ة ال تتوقف ومن 
حي��ث ضبط مفهومات��ه و مصطلحاته التي ال 
تقب��ل التداخل و التمويه كما يحصل في اغلب 
املق��االت الصحفية الناق��دة ، وهو فن من حيث 
لغته و رشاقة أدائه التي ينبغي ان تؤسس لنص 
ابداع��ي محايث للنص االصل��ي ..هذه اذن دعوة 
لتنش��يط املمارس��ة النقدية من خالل صدمة 
معرفية مدروس��ة ال من خ��الل جهد اعالمي بال 
محت��وى الن الغالب على تعبي��ر ) بيان ( منحى 
االثارة الت��ي لن تصمد طويال امام الفحص كما 
ال تصم��د ايض��ا امام الزمن ال��ذي ال يحفظ من 
االشياء اال األعمق و األجدر باحلفظ ال النسيان. 

بيان نقدي ! 

كتابةجمال جاسم أمين 

رحيل

موسكو ـ بي بي سي:
يفغين��ي  الروس��ي،  الش��اعر  توف��ي 
ييفتوش��ينكو، ع��ن عم��ر 84 عام��ا إثر 
أزمة قلبية في مستشفى في الواليات 

املتحدة األمريكية.
أكب��ر  آخ��ر  يع��د  ييفتوش��ينكو  وكان 
الش��عراء األحي��اء م��ن حقب��ة االحت��اد 
الس��وفياتي الس��ابق منذ أن انطلقت 
ش��هرته في خمس��ينيات وس��تينيات 

القرن املاضي. 
واشتهر بعمله الشعري امللحمي »بابي 
ي��ار«، الذي أحي��ا فيه ذك��رى واحدة من 
أسوأ اجملازر الوحش��ية النازية في احلرب 
العاملية الثانية، عندم��ا قتل اآلالف من 
اليهود والسجناء اآلخرين في العاصمة 

األوكرانية كييف. 
وكس��رت القصيدة الكثير من التابوات 
عندما عّرت نزعة معاداة الس��امية في 
االحتاد السوفياتي، وقد استخدمها الحقا 
املوسيقار، دميتري شوستاكوفيتش، في 

سيمفونيته رقم 13 

ونقل��ت وكال��ة األنب��اء الروس��ية، أر آي 
أيه نوفوس��تي، عن زوجة الشاعر، ماريا 
نوفيكوفا، قولها »لقد توفي بسالم قبل 

دقائق قليلة، محاطا مبحبيه.
ولد ييفتوش��ينكو في ع��ام 1932 وبدأ 
نش��ر بواكي��ر أش��عاره في ع��ام 1949، 
ونش��ر أول كتبه »كش��افة املستقبل« 
ف��ي عام 1952، ليصبح أصغر عضو في 

احتاد الكتاب السوفييت. 
وواص��ل النش��ر بغ��زارة لتص��ل كتب��ه 
املطبوع��ة إلى أكثر م��ن 150 مجموعة 
ش��عرية، كما رش��ح لنيل جائ��زة نوبل 

لآلداب في عام   1963 
وفي منتصف التسعينيات، تقل للعيش 
في الوالي��ات املتح��دة األمريكية، حيث 
عمل في التدريس في جامعة تلسا في 

والية أوكالهوما. 
العال��م  ييفتوش��ينكو ف��ي  واش��تهر 
العرب��ي، وزار عددا من البل��دان العربية 
ع��دة م��رات، م��ن بينه��ا زيارة ش��هيرة 
ملصر في الس��تينيات، حي��ث اقام عددا 
من األمس��يات وكرس��ت مجلة الهالل 
املصرية حينها عددا خاصا للحديث عن 

جتربته الشعرية. 

وفاة الشاعر الروسي ييفتوشينكو
عن عمر 84 عامًا

.1992
حديقة جورج عام 1994.

وحدي س��افرت غ��دا ) بالدمناركي��ة( عام 
.1996

كمائن منتعظة ) ضمن كتاب » خمس��ة 
شعراء عراقين« ( عام 1998.

أصغي إلى رمادي ) فصول من سيرة ذاتية( 
عام 2002.

ثمة أشياء أخرى )قصص( 2004
الف��ادن، عن��اء فحس��ب )ديوان ش��عري( 

2005
الضلع )رواية( 2008

أقتفي أثري )رواية( 2009
القالدة )رواية( 2016 منشورات دار 

اجلمل.
وق��د كتب الش��اعر محمد 
صفحت��ه  ف��ي  مظل��وم 
التواصل  موقع  على 
االجتماع��ي ) فيس 
بوك( عن العقابي 

قائال:
ها أن��ا أفزع 
من نومي 
القلق، 

أ  ق��ر أل
مع  نعيك 

الفجر!
م��ع  م��وت 
الفج��ر! ص��الٌة جديرة 

بالشعراء!
كتابة بديالً عن الدموع اخملتنقة 

في أعماقي.
لكن...

ليس به��ذه العجال��ة يا حمي��د، ليس 
عم��ر احلادية والس��تن موع��داً منوذجياً 

لالنص��راف النهائي من العال��م، رمبا كان 
كذل��ك لألنبي��اء الذي��ن أمتُّوا رس��التهم 
وحروبه��م ووصاياهم، ولكنه ليس العمر 
املناس��ب لرحيل ش��اعر وروائي ما زال في 
ذروة عطائه اإلبداعي ونضوجه اإلنساني، 
وه��ل املنف��ى م��كان مناس��ب؟ بع��د أن 
أصبح��ت البالد غير جدي��رة مبوتنا؟ أتذكر 
ش��اعرنا »املفضل« البياتي وكأنه يصف 

موتََك وحالنا اليوم:
»ميوُت الشاعُر منفّياً أو منتحراً أو مجنوناً 

اماً في  أو عبداً أو خدَّ
هذي البقُع الس��وداُء وف��ي تلك األقفاِص 

الذهبية، حيث الشعُب 
املأخوذ الع��اري من حدِّ املاء إل��ى حدِّ املاء 

ميوُت ببطء حتت 
س��ياط اإلِرهاب، وحيداً، مع��زوالً، منبوذًا، 

محروماً قرب األقفاص«
أجنزت اليوم مقاالً عن رحيل يفتش��ينكو، 
وش��تان ب��ن يس��اري متل��وِّن، وب��ن نقاء 
ضمي��رك وطه��ارة س��ريرتك وس��يرتك. 

وقدسية عزلتك وزهدك، شتان بن النقد 
واملرثية الصعبة.

لقد تخيلَت في س��يرتك أنَّك س��تنتهي 
في دار للمسنن في الدامنارك وحيداً ورمبا 
مصاباً بالزهامير!! كيف حسمت املعركة 
م��ع اخلص��م األب��دي قب��ل أوانه��ا؟ وملاذا 
يحس��مها قلُبك، مل��اذا يالحق��ك العراق 
ليحس��مها بعدم��ا حملته ف��ي القلب 
حن اختف��ى من التاري��خ واجلغرافيا، وها 
أن��ت تصحبه معك إلى األبدية محتفظاً 
بصورت��ه التي غادرتها قب��ل أربعة عقود، 
ورفضت العودة لعراٍق ال يش��بهه. بعد أن 
عاد حس��ن املوزاني فقط ليدفن ماضيه 
هن��اك ويع��ود للمنف��ى من جدي��د ناقالً 
عراقه من اجلغرافيا إلى القلب، ومن هناك 

إلى عالم آخر.
ك��م ك��ررت ف��ي حواراتن��ا: »اللعنة على 
ربيعه��م ال��ذي جع��ل لقاءن��ا صعبا في 
دمش��ق، بعد أن ضاع الع��راق« فأي مكان 
آخر سنلتقي فيه غير األبدية التي تنتظر 
اجلمي��ع بابتس��امة س��اخرة. أكث��ر م��ن 

سخرية زمننا »األغبر« كما سميته!
ال أدري مل��اذا قلقُت عليَك قبل بضعة أيام 
فكتبت لك أس��ألك عن وضعك، حدثتني 
فع��ال عن م��رض »لي��س مقلق��اً ولكنه 
يتعبني جداً!« وس��خرنا من أشياء كثيرة 
بينها الش��يخوخة التي تقترُب منَّا! لكن 
ليَس إل��ى احلد الذي تك��ون معه النهاية 
داهم��ة وصاعقة بهذا الش��كل. في آخر 
عب��ارة لي وأن��ا أودع��ك: قلت ل��ك عبارة 
معت��ادة أفهمهما اآلن بش��كل مختلف: 
»أتركك اآلن بس��الم ونتواصل« فأجبتني 
ف��ي آخر عبارة أصبحت ه��ي آخر تلويحة 
منك في ه��ذا الزمان: »لك مكان واس��ع 
في القلب، مع الس��المة!« وها أنت جتعل 
األمكن��ة ضيقة أكث��ر فأكث��ر، والقلوب 
النقية ن��ادرة أكثر وأكثر. فمع الس��المة 

لروحك يا أبا دجلة ونتواصل في األبدية!

بغداد ـ الصباح الجديد:
رح��ل الش��اعر والروائ��ي العراق��ي حميد 
العقاب��ي أث��ر إصابت��ه بجلط��ة قلبي��ة. 
وحميد العقابي ش��اعر عراقي من مواليد 
عام 1956 م��ن مدينة الكوت . غادر العراق 
نهاية ع��ام 1982.يقيم ف��ي الدمنارك منذ 

عام 1985.
من  أعماله: 

أقول احترس ايها الليلك عام 1986.
واقف بن يدي عام 1987.

مب التعلل عام 1988.
عام  الداخل  تضاري��س 

حميد العقابي في ذمة الخلود

الفن الجديد )اآلرت نوفو(
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مايكل نايتس*

يج��ب على العراق أن ال يتوقع من الرئيس 
االميرك��ي الق��ادم تق��دمي أف��كار بش��أن 
الع��راق مختلف��ة جذري��اً ع��ن األف��كار 
احلالية للواليات املتحدة، س��يكون هناك 
حديث كثير بش��أن العراق خالل احلمالت 
االنتخابي��ة، ولكن الواقع يقول أن خيارات 
الرئيس القادم س��تكون مح��دودة. يعرف 
الق��ادة االميركي��ون أن نش��ر ق��وات برية 
أميركي��ة في العراق لي��س ضرورياً وليس 
ممكناً بسبب الرفض العراقي على األرض 
لذل��ك اخلي��ار. يظه��ر جميع املرش��حني 
تفضي��الً قوياً اللتزام مكثف لوجود قوات 
خاص��ة وقوات جوية أميركي��ة، وهو خيار 
منخفض اخملاطر على املستوى الشعبي، 
معظ��م  نظ��ر  وجه��ة  م��ع  ويتناس��ب 
املرشحني بش��أن محاربة تنظيم داعش، 
وهي امتداد للحرب على تنظيم القاعدة 
ولي��س بعثة لبن��اء أمة من خ��الل وجود 

قوات عسكرية على االرض.
أما أفكار صحوة س��نية ثانية والتسليح 
املباشر للس��نة فإنها تتالش��ى بسرعة 
ف��ي واش��نطن ألن قوات األم��ن العراقية 
تتعاون على األرض مع العش��ائر السنية، 
كما سيس��تمر السياسيون في الواليات 
املتحدة مبناقش��ة عالق��ات اميركية أوثق 
مع االكراد، لكن على واش��نطن أن تكون 
حذرة من أن توضع في موقف االختيار بني 
بغداد أو أربيل، وق��د يكون الرئيس القادم 
أكث��ر تركيزاً على احت��واء النفوذ اإليراني 
في املنطقة،مبا في ذل��ك في العراق، ورمبا 
يك��ون حريص��اً عل��ى رؤية الع��راق يختار 
ش��راكة أمني��ة م��ع الوالي��ات املتح��دة، 

ويفضلها على إيران.

الشراكات األمنية املستقبلية للعراق

بينم��ا يتعاف��ى العراق من أزم��ة تنظيم 
داعش، س��يكون لديه املزي��د من اخليارات 
بش��أن ش��ركاء األمن املفضل��ني، في أي 
فت��رة منذ احل��رب بني إيران والع��راق، كما 
سيكون لديه الوقت لتقييم نقاط القوة 
والضعف في ش��تى الش��ركاء، والعمل 
على كيف ميكن أن يتم دمج قوة ش��ركاء 
التع��اون األمن��ي إلعطاء الع��راق أفضل 
دعم. هناك في حتليل راند املذكور آنفا، ل 
29 م��ن حاالت التعاون األمني، املؤش��رات 
التالية املوجودة في حاالت التعاون األمني 

الناجح:
56

•يتبادل الشركاء املصالح واخملاوف األمنية 
الوطني��ة: س��تتبادل ال��دول الش��ريكة 
املثالية املصالح األمنية احليوية، وتصورات 
التهدي��د املتب��ادل مع العراق 1 ، ويش��ير 
تقري��ر راند أن البلد قد يتلق��ى دعماً أقل 
إذا لم يتم محاذاة شركاء األمن اخملتلفني 
م��ع بعضهم البعض، كم��ا هو احلال مع 
الوالي��ات املتح��دة وإيران أو روس��يا، على 

سبيل املثال 2 .
•االتس��اق واالكتف��اء حيويان: املش��اركة 
الثابتة على املدى البعيد أكثر فعالية من 
الطرق العرضي��ة للتعاون، وكان للتدريب 
وتق��دمي املش��ورة على أس��اس مس��تمر 
أث��ر أكثر اس��تدامة م��ن وج��ود التناوب 
والتمارين، كذلك أش��ارت دراسة راند الى 
أن “اعتبارات االكتف��اء الذاتي ترتبط إلى 
ح��د كبير مع الفعالية على املدى البعيد 
... سواء كان ذلك ينطوي على بناء القدرة 
اللوجستية املنفصلة، أم مصدر التمويل 
والق��درات  البرام��ج  نط��اق  توس��يع  أو 
املوجودة لتسهيل االكتفاء” 3 وهذا يعني 
أن الع��راق أكبر املس��تفيدين من العمل 
مع الش��ركاء الذين ميك��ن أن يوفروا ليس 
فقط »حزمة شاملة « من األسلحة، وإمنا 

املساعدة في دعم إصالح قطاع واألمن.
الق��درة  يط��ورون  الذي��ن  •الش��ركاء 
االس��تيعابية: أبرزت دراس��ة راند أهمية 
احللفاء الذين يريدون املس��اعدة في زيادة 
ق��درة الب��الد على اس��تيعاب املس��اعدة 
األمنية األجنبية، وشدد التقرير على وجه 
اخلص��وص على تطوير “الق��درة الوزارية (

الداخلي��ة  وزارة  أو  الدف��اع  وزارة  ق��درات 
للتخطي��ط وإدارة الق��وات العس��كرية 
“تأسيس��ية  ك  للش��ريك)”  واألمني��ة 
ألشكال أخرى من القدرة.” 4لذلك ينبغي 
للع��راق التركي��ز عل��ى الش��ركاء الذين 

يريدون تعزيز مؤسسات الدولة.
•يجب أن يكون الش��ركاء على اس��تعداد 
لتفضيل التعاون األمني بحيث يتناسب 
والق��درة  االس��تراتيجية  األه��داف  م��ع 
االس��تيعابية للش��ريك: تتناول مبادرات 
التع��اون األمن��ي الناجح��ة اجمل��االت ذات 
االهتم��ام املش��ترك، ويفض��ل القضاي��ا 
التي ه��ي من األولوي��ات امللح��ة للدولة 
املس��تقبلة، وعلى املنوال نفس��ه، يجب 
أن يكون التعاون األمني تدريجياً وموجهاً 
ليتناسب مع القدرة االستيعابية للدولة 
املس��تقبلة ف��ي الوق��ت الذي يت��م فيه 

تسليم املساعدة. 5
الع��راق  أن  ال��ى  العوام��ل  تش��ير ه��ذه 
س��يواجه حتدياً صعب��اً في دم��ج تيارات 
مختلف��ة من التعاون األمني القادمة من 
التحالف الذى تقوده الواليات املتحدة من 
جهة، واحمل��ور االيراني الروس��ي من جهة 

أخرى. لقد
كان هذا بالفعل صعب��اً إلى حد ما، كما 
هو مبني في املش��ادات التي حدثت بشأن 
معرك��ة حترير تكريت:احلش��د الش��عبي 
املدعوم من إيران، أم قوات األمن العراقية 
املدعوم��ة م��ن قب��ل الوالي��ات املتحدة. 
م��ا ميكن قول��ه هنا هو أن الع��راق رمبا قد 

يس��تفيد من التعامل م��ع كال اجلانبني: 
فإيران وروس��يا ميكن أن تكون مفيدة جداً 
في وقت قصير، وميكن للعراق اس��تغالل 
وجوده��ا كق��وة دافع��ة للحص��ول على 
دعم أكثر من الواليات املتحدة والشركاء 
الغربي��ني اآلخري��ن. كم��ا أن بعض نظم 
أس��لحتها مثل دبابات القتال الرئيس��ة 
وطائرات الهليكوبتر الهجومية، مناسبة 
للع��راق م��ن االس��لحة  بنح��و أفض��ل 
االميركي��ة بالغ��ة التعقيد. وق��د يقدم 
التحالف الذى تقوده الواليات املتحدة، في 
نهاية املطاف، حزمة مس��اعدات أفضل، 
مبا في ذلك الضربات اجلوية واالستخبارات 
واملس��اعدة على املدى البعيد في إصالح 
القط��اع األمني. واخلدع��ة هنا تكمن في 
تأم��ني االلتزام الغربي عل��ى املدى البعيد 

بأمن العراق.
لتحقيق ه��ذا االلتزام، فإن العراق بحاجة 
إل��ى اس��تثمار جه��د ف��ي إقام��ة بعض 
املش��اريع املش��تركة التي ميكن أن تبقى 
بع��د نهاي��ة احل��رب احلالية ض��د تنظيم 
داعش، هناك بالفعل مناقشات جارية مع 
التحالف بشأن بناء عالقات طويلة األمد 
للتدري��ب العس��كري املدع��وم دولياً من 
خالل “مراكز التميز” في العراق. والفكرة 
هنا هي برمجة تدريب واكتفاء على املدى 
البعيد، وتوفي��ر وس��يلة تدريجية للحد 
من االعتماد على ش��ركاء األمن اخلارجي، 
والس��ماح للعراق ببذل املزيد بنفسه من 
دون خس��ارة مفاجئة للقدرة، كما حدث 
بع��د ع��ام 2011 . قد يب��دو ه��ذا، وكأنه 
الت��زام ص��ارم في خض��م احل��رب، ولكن 
ينبغي على العراق إرس��ال ضباط واعدين 
أكثر للتدريب على اللغة، وإرسالهم إلى 
اخل��ارج للتعليم العس��كري املهني. كما 

ينبغي تشجيع كل
من الضباط وضباط الصف للس��فر إلى 

اخلارج للتدريب، في األردن، أو أبعد من ذلك 
في أوروبا أو أس��تراليا أو الواليات املتحدة، 

مع حزمة دعم سخي.
ويتضمن هذا الدفع لهم بأجر كامل خالل 
مدة التدري��ب، وأن يس��مح لهم بقضاء 
فترات إجازة للعودة لرؤي��ة عوائلهم، وأن 
يفهم��وا أن التعلي��م والتدري��ب الناجح 
س��يجلب له��م الترقي��ة، كمث��ال على 
ذلك يج��ب على الع��راق إرس��ال العديد 
من الطالب للتعليم العس��كري الدولي 
والتدري��ب في الواليات املتحدة،كما يجب 
التأكد من أنه��م ال يواجهون أي معاملة 
س��لبية في سكنهم. كل ذلك يصب في 
صالح الع��راق، وكل من ال يرى ذلك، قد ال 

يكون مهتماً مبصلحة البالد.
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االستنتاج
قدمت هذه الدراس��ة بع��ض املالحظات 
البس��يطة بش��أن أين كانت قوات األمن 
العراقي��ة، وأين هي اآلن، وال��ى أين تتجه، 
ق��د يختل��ف القراء م��ع بع��ض النقاط، 
وق��د يتفق��ون مع أخ��رى، ولك��ن الهدف 
م��ن ذلك هو توفير امل��ادة للفكر، واحباط 
النقاش بش��أن ه��ذه القضايا. س��يقود 
العراقيون ه��ذا النقاش والعراقيون فقط 
هم من ميكنهم اختيار مستقبل بالدهم 

وقواتهم األمنية.
لق��د قدمت هذه الدراس��ة حكماً مفاده 
أن هناك دالئل ملموسة على إحراز تقدم 
في إعادة بناء ق��وات األمن العراقية. كان 
هن��اك، في البداية بعد س��قوط املوصل، 
حاج��ة ملحة للتعبئة الش��عبية، ولكن 
مثل هذه القوات ل��ن تكون قادرة على أن 
تلعب دوراً حاس��ماً ف��ي املعارك احلضرية 
في شمال العراق وغربه. إن القيادة تتحول 
إلى قوات األم��ن العراقية الدائمية، وهي 

اجليش العراقي والشرطة االحتادية، حيث 
ستمتد

املعرك��ة بع��د املوص��ل ال��ى الصح��اري 
واحل��دود. لن يتم خدم��ة العراق من خالل 
جتاهل ال��وزارات احلالي��ة الكبي��رة واآللة 
العس��كرية األصيلة لصالح مؤسسات 
جدي��دة مثل احلش��د الش��عبي الدائمي 
أو احل��رس الوطن��ي، بدال م��ن ذلك يحتاج 
العراق إلى اكمال تطوير الوزارات وتطبيق 

تشريعات صالحيات احملافظات.
إن إع��ادة بناء ق��وات االم��ن العراقية هو 
اجلهد الرئيس��ي الثاني منذ العام 2003 ، 
هذه املرة سيكون اجلهد عراقياً مبساعدة 
مجموعة واسعة من الشركاء الدوليني. 
هناك الكثير من األس��باب لكي نأمل أن 
يتمك��ن العراقيون من إنه��اء مهمة بناء 
مجموعة من املؤسسات األمنية املوالية 
والفعال��ة. ذل��ك أن القي��ادة اجلديدة ملقر 
القيادة املشتركة، التابعة ملركز العمليات 
املش��تركة، وش��تى قي��ادات العملي��ات 
والفرق تب��ذل كل ما في وس��عها إلجراء 
تغيي��رات مهمة، واالنتصار ف��ي املعارك. 
وم��ن ش��أن قدام��ى احملاربني ف��ي وحدات 
احلشد الشعبي وفرقة العباس القتالية 
وقوات األمن العشائرية إضافة خبراتهم 
لقوات األمن العراقية. وس��يكون للجيل 
القادم من الشباب القدرة على أن يكونوا 
مدنيني وجنوداً وضباطاً وضباط صف كبار 
في الوزارة. وقد وصف أحد اجلنود للمؤلف 
املوقف قائالُ “انظر إلى املتظاهرين، وانظر 
ال��ى األع��الم العراقي��ة: هذا ه��و اجليش 

العراقي للغد”.
إذا م��ا جردن��ا كل تفاصي��ل مش��كالت 
قوات األم��ن العراقية، فإنها مش��كالت 
قيادة، لقد ش��خص السفير رايان كروكر 
املش��كلة عندما كتب “ل��دى العراقيني 
تقاليد عس��كرية قوي��ة، ولديهم جنود 

أش��داء، وال يحتاجون إال لقيادة جيدة، ان 
اجليش العراقي ليس فاسداً حتى النخاع، 

بل فاسد من القمة6  . ما تزال قوات 
األمن العراقية على ش��كل هرم مقلوب، 
م��ع الكثير من الق��ادة املتنافس��ني في 
األعل��ى، وع��دد قلي��ل ج��داً م��ن القادة 
الش��باب الذين يتمتع��ون بالكفاءة على 
مس��توى الوحدة. ومن شأن تعيني رئيس 
أركان جي��ش ق��وي أن يغي��ر كل ش��يء، 
ويج��ب أن يك��ون لرئي��س أركان اجلي��ش 
س��لطة إقالة أي شخص وأن يتم منحه 
الثق��ة بتفويض من البرمل��ان، أي ال بد له 
أن يكون قدوة وأن يق��وم بتنفيذ القانون 
واملعايير العسكرية، وتطهير اجليش من 
الفاس��دين وغي��ر الكفوئ��ني، وأن يرتقي 
بالتدريب إلى مستوى عاٍل. وقد ذكر أحد 
املدربني في اجليش العراقي للمؤلف قائالً 
“اجلي��ش ضعي��ف، ومن ش��أن االنضباط 

والتدريب أن يجعالنه قوياً”.

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

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

مستقبل قّوات األمن العراقية
الحلقة 15

جاسم محمد*

تداعيات العوملة على األمن القومي
س��مح نظام العومل��ة للوالي��ات املتحدة  
وق��وى دولي��ة  باعتم��اد سياس��ات غي��ر 
مقيدة بحدود الوالي��ات املتحدة حتت باب 
"مكافح��ة اإلرهاب" ه��ذه العب��ارة اثارة 
الكثي��ر من اجل��دل واخلالف��ات حتى داخل 
الوالي��ات املتح��دة وحليفاتها ف��ي االحتاد 
مفه��وم  لترس��م  واملنطق��ة،  االوروب��ي 
اميرك��ي جديد لألمن القوم��ي االميركي 
يتمثل بنشر القوات االميركية او التواجد 
االميركي االستخباري او باشكاله األخرى 

االف االميال عن االراضي االميركية .
 ام��ا اقليمي��ا  ف��ان مخ��اوف اي��ران م��ن 
التهدي��دات االميركية دفعتها الى نش��ر 
قواته��ا ف��ي املي��اه االقليمي��ة والتم��دد 
عس��كريا  ف��ي س��وريا واجل��زر االماراتية 
الثالث احملتلة والقيام بالعديد من املناورات 
العس��كرية. وتعدى االمر ال��ى القرصنة 
اجلوي��ة خارج املي��اه االقليمي��ة الصطياد 
طائرات التجس��س االميركية بدون طيار 
على مقربة من مجالها اجلوي. واتس��عت 
االلكتروني��ة  احل��رب  لتش��مل  العومل��ة 
املعلوماتية في العالم وش��هدت الواليات 
املتح��دة عل��ى س��بيل املث��ال ال احلص��ر 
فضيحة جتس��س معلومات��ي على االحتاد 
االوروب��ي ودول اخ��رى م��ن خ��الل برنامج 
برميز ومؤسس��ة ناس��ا الفضائي��ة  وهذه 
التفاصيل  كشف عنها مسرب املعلومات 
ادورد سنودن، في  يونيو 2013 املتعاقد مع 
وكالة االمن القومي بعد جلؤه الى روسيا.

تأثيرات املرحلة االنتقالية للدولة 
ميك��ن  وال  القوم��ي  االم��ن  يتحق��ق  ال   
اس��تعاضته عن طريق القوة العسكرية، 
الن االم��ن القومي يقاس بالق��درة وليس 

بالق��وة.  وهذا يؤك��د حقيقة حتمية هي 
ان الدول في مراح��ل التحول الدميقراطي 
تك��ون ف��ي اضع��ف حاالته��ا الن هن��اك 
تفكي��كاً لنظام قدمي وبن��اء لنظام جديد 
وهناك حرب شرس��ة من النظ��ام القدمي 
من خ��الل اليات املقاوم��ة التي تنتهجها 

الدولة العميقة .
الفت��رة  فان��ه  كلم��ا طال��ت  وبالتال��ي 
االنتقالية كلما زاد اخلطر الذي يطال األمن 
القومي. اي ان املرحلة االنتقالية تش��هد 
فراغا سياس��يا الى س��لطة الدولة ، هذا 
الفراغ يتم استغالله من قبل التنظيمات 
"اجلهادي��ة " في ه��ذه املرحل��ة ومن قبل 
اط��راف اقليمية ودولية لعرقلة مش��روع 
االنتق��ال الذي ال يصب ف��ي خدمتها . ف 
"الدولة االس��المية" والقاعدة في العراق 
وس��وريا واليمن وفي افغانستان وجماعة 
االخ��وان احملظ��ورة ش��هدت تصعيدا في 
الفت��رات  خ��الل  اإلرهابي��ة   عملياته��ا 
االنتقالية او فراغ الس��لطة كما هو احلال 

في العراق وسوريا .
ان التنظيم��ات "اجلهادية " ال تنش��ط اال 
ف��ي ظل الفوضى وهي تع��ّد بيئة خصبة 
للتكاثر والتفريخ . كذلك مرحلة االنتقال 
من النظام املركزي الى الفيدرالي كما هو 
في العراق واليمن وس��ابقاً في مصر مينح 
فرص��ة اكثر ال��ى التنظيم��ات "اجلهادية 
ه��ذه  احملظ��ورة.  االخ��وان  بضمنه��ا   "
اجلماعات تستغل مساحة احلرية والفراغ 

السياسي. 

 نظرية جتفيف منابع اإلرهاب  
مواجهة اإلرهاب في املنطقة

ان احد دوافع اإلرهاب والتطرف  هو الشعور 
بالظل��م  او التهمي��ش عل��ى مس��توى 
االفراد او اجلماعات س��واء كان حقيقيا او 
خياليا . وهذه الفئة من االشخاص  تكون 

موض��ع اهتمام التنظيم��ات " اجلهادية " 
واجملموعات اليميني��ة واملتطرفة . واغلب 
اللذي��ن حتولوا م��ن الديان��ات االخرى مثل 
املس��يحية ال��ى االس��الم هم م��ن هذه 
الش��ريحة ، كون اجملموعات االسالموية او 
اليمينية تعطيه��م الكثير من االهتمام 
واحلظوة الت��ي افتقدتها في مجتمعاتها  
. التط��رف ال ينحصر على طائفة وال على 
ديان��ة ، فهنال��ك االجنيلي��ني اجل��دد  مثل 
تط��رف فرانكل��ني غراه��ام ، ابن املبش��ر 
الش��هير بي��ل غراه��ام ، والذي دع��ا الى 
مواجهة املسلمني، كان قد وصف" الدين 
االس��المي بانه ش��رير جداً"، ويعّد جورج 

بوش من املواليني لهم .
و البوذية مثل امنوذج  بورما . اما الهندوس 
ناث��ورم  الهندوس��ي   املتط��رف  فاطل��ق 
جوتس��ى  1948ع��ام   ث��الث رصاص��ات  
ب��راس املهامتا غاندي  ف��ي 30 يناير 2013 . 
اضاف��ة الى ما ش��هدته الهند من حروب  
اهلي��ة منتص��ف االربعينيات م��ن القرن 
املاض��ي ، وعند الديان��ة  اليهودية مازالت 
االن جماعة "  احلري��دم" املتطرفة  ترتدي 
النقاب ، زي "الفرومكا"  Frumka و تعيش 
على هامش التاريخ و اجملتمع االس��رائيلي 
و تكفره  و تعّد كل اش��كال الدميقراطية  
رجسا من عمل الش��يطان وهي تتشابه  
مع الس��لفية اجلهادية  ف��ي هذا املوقف 
، وف��ي ارت��داء النس��اء النق��اب  وهذا ما 
يرج��ح رواية ان يك��ون اص��ل النقاب  من 
الديانة اليهودي��ة . فاإلرهاب ال يتحدد في 
دين وال  بجغرافي��ة  معينة . وبات ضروري 
ايض��ا التفريق ما بني اص��ول االديان وفكر 
اجلماع��ات ، فهنالك فرق ما بني الش��رائع  

السماوية والفكر .

نظريات جتفيف اإلرهاب 
تن��ص اح��دى  نظري��ات  جتفي��ف منابع  

س  اإلره��اب عن طريق ايج��اد قنوات تتنفِّ
من خاللها التيارات املتشددة عن غضبها 
، ومحاولة تفهم احتياجات واهداف هذه 
اجلماعات ، عل��ى ان تفعيل هذه النظرية 
ال يقع على عاتق االمن والدفاع بل يتعدى 
ذلك الى مقومات االمن القومي والتنمية  
ضمن باب رس��م االستراتيجيات  وتنفيذ 
اخلط��ط من قبل املؤسس��ات التنفيذية 
. وهن��ا ض��روري تعري��ف االم��ن القومي 
National Security  وه��و  ق��درة الدولة 
على حماية  اراضيها  ومواردها  ومصاحلها 
م��ن التهدي��دات اخلارجية  العس��كرية 
والتهديدات الداخلي��ة . وبفعل العوملة ، 
حدثت حتوالت في مفهوم االمن ، وابرزها  
الق��وة، الت��ي لم تع��د ترتب��ط بالعامل 
العس��كري ، بل تعدته الى التكنولوجيا 
والتعلي��م، والنم��و االقتص��ادي واعتماد 

املعلومات.
 وضم��ن جتارب الش��عوب ف��ي مواجهة 
اإلرهاب كانت اليمن واململكة السعودية 
من ال��دول الرائدة ف��ي مكافحة اإلرهاب 
فكري��ا وتنظيمي��ا . وف��ي ه��ذه اخلطط  
يب��رز دور املش��ايخ ورجال الدي��ن ومراكز 
الدراسات واالبحاث . دور املشايخ يأتي من 
خالل تفس��ير املعاني احلقيقية لإلسالم 
الس��ماوية  وغي��ر  الس��ماوية  ولألدي��ان 
من الناحي��ة الفقهية والش��رعية التي 
تدع��و جميعه��ا ال��ى احملب��ة والتعايش 
الس��لمي ، فجميع الرسل واالديان  تدعو 
للس��الم . وتأخذ احلكوم��ة على عاتقها 
أيضا تش��كيل  جل��ان  من اب��رز املفكرين 
االسالميني وضمن فرق عمل تقوم بعقد 
ندوات ش��عبوية مفتوحة ومباش��رة مع 
عامة الن��اس والرد على حجج املتطرفني 
من الفكر التكفيري والتنظيمات االخرى 
الت��ي تتخذ م��ن الدي��ن غط��اء لتنفيذ 
مصاحله��ا وكانت جتربة الش��يخ  الهتار 

في اليمن واحدة من التجارب التي جاءت 
بنتائج ايجابية ونتجت عنها حتييد اعداد 
كثيرة من مقاتلي القاعدة والتنظيمات 
اجلهادي��ة. فتجفي��ف مناب��ع اإلرهاب ال 
تكمن بالعمل العس��كري لكن يجب ان 
يبدا في منظومة عمل مشتركة ويكون 
العم��ل العس��كري واالس��تخباري احد 

عناصرها .
وظهرت استراتيجيات مختلفة ملكافحة 
اإلرهاب والتطرف خاصة االميركية ، فقد  
  Jessica Stren ذكرت الكاتبة االميركية
في محاضرة لها  ف��ي القانون في كلية 
احلق��وق بجامعة هارفارد نش��رتها  دورية 
Foreign affairs  ف��ي اوكس��ت 2012 ، 
تضمن��ت  ان الوالي��ات املتح��دة ال تعمل 
فقط على محاربة اإلره��اب بل احليلولة 
للجماع��ات املتطرف��ة  م��ن النم��و  مع 
برام��ج اع��ادة تأهي��ل املعتقل��ني بهدف 

حماية االمن القومي . 
ما تشهده االن املنطقة العربية ومنطقة 
الش��رق االوس��ط يعّد منخفض إرهابيا 
، بدا يس��تقطب " اجلهادي��ني " ليكونوا 
مثل كرة الثلج تكبر مع توسع مساحات 

النزاع واخلالفات . 

العراق
 كانت املنطقة الغربية في اعقاب الغزو 
االميركي للعراق 2003  حاضنة ومالذ  الى 
تنظيم القاعدة ثم  " الدولة االس��المية 
ف��ي الع��راق والش��ام " وال��ى تنظيمات 
"جهادية اخرى واختلطت ما بني املقاومة 
واإلره��اب كثير حتى ع��ام 2006  لتقاتل 
عش��ائر االنبار تنظيم القاعدة وتخرجه 
من مناطقه��ا بعد ان عج��زت احلكومة 
والقوات االميركية ، لكن بقيت املنطقة 
الغربية متثل مالذا جغرافيا  احاديا � ليس 
اجتماعيا �  ملا يسمى بالدولة االسالمية 

في العراق والشام " .  تقابلها ميليشيات  
ومجموعات مس��لحة  تنتش��ر على في 
امل��دن العراقية م��ن دون اس��تثناء ،  ذات 
اه��داف سياس��ية ومنافع فئوي��ة تدفع 

بالطائفية  اجملتمعية الى الواجهة . 
كش��فت نتائج التحقيقات مع مقاتلي 
القاعدة  في العراق، بان هنالك معسكرات 
تدري��ب تق��ام للمقاتل��ني ، خاص��ة عند 
احلدود السورية من جهة محافظة االنبار 
ومن الش��مال  عن��د  منطقة البو كمال 
. التنظيم��ات اجلهادي��ة تس��تغل دائما 
ضعف او غياب السلطة في تلك املناطق 
لتنش��ط  وتتح��رك مبرونة اكث��ر . وتقوم 
ه��ذه التنظيم��ات وفقا ال��ى اصداراتها 
عل��ى مفهوم الق��وة  واالم��ن واملفاجئة 
في ضرب اخلصوم وفرض س��يطرتها من 
احل توسيع خلق حواضن جديدة  ، فهي 
تؤمن  في عنصر القوة لفرض السيطرة 
. واالم��ن  هو احدى دعائ��م احلصول على 
اخت��راق  ،ان  ع��دم  التنظيمي��ة  الق��وة 
اجلماعات  يعطيها متاسك بالعمل وقوة 
اكثر ومينحه��ا فرصة لكس��ب مقاتلني 
جدد ضمن نظرية احلوكمة ، فهي تبعث 
رس��ائل مباش��رة ال��ى اجملتمع��ات  خالل 
ضعف احلكومة تفيد ب��ان احلكومة غير 
قادرة عل��ى حمايتها وهذه اجلماعات هي 
صاحبة الذراع االطول التي متتد ليس الى 
افراد اجملتمع بل الى احلكومات. السيطرة 
واحلوكم��ة هي اح��دى ركائ��ز "اجلهادية 
" وذلك م��ن خالل ف��رض تعاليمها على 
اجملتمع��ات التي تس��يطر عليها وهذا ما 
يشهده  العراق  حتت "الدولة االسالمية 
" وطالب��ان في افغانس��تان واليمن حتت 
انصار الشريعة في بدا املرحلة االنتقالية 
2012 . فالعمليات العسكرية الواسعة 
للجي��ش العراقي في املنطق��ة الغربية 
وفي ديالى لم توقف عمليات التنظيم  وال 

حتد م��ن العمليات اإلرهابية، وهذا يبرهن 
بان معاجلة اإلرهاب يتطلب استراتيجية 
العملي��ات  بينه��ا  خط��ط  وتنفي��ذ 
العس��كرية . ان م��ا ميلك��ه الع��راق االن 
وبالتحدي��د اجهزة االمن واالس��تخبارات 
ومكافحة اإلرهاب  حول شبكة القاعدة 
والتنظيم��ات اجلهادية ، ه��ي معلومات 
وقاعدة بيان��ات هامة وثمين��ة ، وينبغي 
ان تس��تفيد وزارة الداخلية العراقية من 
هذه البيانات بتخريج كف��اءات اكادميية  
واستخبارية معنية في مكافحة اإلرهاب 
ومش��اركات  له��ا مس��اهمات  ليك��ون 
ايجابي��ة بإعانة دول اخ��رى والتعاون مع 
وكاالت اس��تخبارية من خ��الل اتفاقيات 
ثنائية تخدم متابعة وتعقيب املطلوبني،. 
ه��ذه الض��رورة اصبحت غائبة لألس��ف 

وسط التسييس والفساد . 
الس��جون واملعتقالت في الع��راق والتي 
كانت حتت االدارة االميركية ساعدت على 
تفريخ مقاتلني اكثر مترسا بعد خروجهم 
او هروبهم من املعتقالت . ووفقا لدراسة 
الكاتية Jessica Stren   فان الس��جون 
يجب ان تكون على شكل   برامج االحتواء 
تتضم��ن ثالث��ة عناص��ر هام��ة واجب��ة 
التوافر: االول ؛ انش��اء سجون من نوعية 
خاصة هدفها الرئيس ايجاد برامج اعادة 
التأهيل، الثاني؛ تق��دمي خدمات انتقالية 
تهدف إلطالق س��راح املعتقلني، الثالث؛ 
تق��دمي خدم��ات للمعتقل��ني فيم��ا بعد 
مرحل��ة االفراج او اطالق الس��راح واعادة 

تأهليهم اجتماعيا وفكريا .

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

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

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

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

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

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

ندى
اخذتها الصدم��ة ورمتها الى ما قبل اثنى 
عش��ر عاماً حينما كان��ت طالبة متفوقة 
ف��ي اجلامع��ة وفج��أة ظهر له��ا من حتول 
اليوم الى س��بب تعاس��تها االبدية احبته 
برغم معرفتها بفقره املدقع ولم تعد هذا 
عيب��اً , تزوجته ووقفت بوج��ه أهلها الذين 
رفض��وا تزويجها له النه��م ال كثر من مرة 
اكدوا لها انه ال يس��تحقها وال يحبها ولن 
يكون يوماً ذلك الش��خص ال��ذي تتحدث 
عنه امامهم فقامت باستعارة املصوغات 
الذهبي��ة من اح��دى صديقاته��ا واخبرت 
اهله��ا ان هذا »نيش��انها »جمع��ت اثاث 
الشقة التي استأجرتها من اهلها واختها 
ولم تكلفه س��وى ثمن غرف��ة النوم حتى 
تكاليف » صالون احلالقة »لم تثقل كاهله 
بها بل اس��تعانت بإح��دى قريباتها لتقوم 

بهذه املهمة مجاناً لها .
تزوج��ت »ندى » وعاش��ت اس��وأ س��نوات 
عمرها مع حبيبها الذي اس��تبدل الشقة 
مبس��كن اهله املتهالك مع خمسة اشقاء 
وش��قيقات لم تذكر يوم��اً انها باعت كل 
االثاث ال��ذي اخذته من اهل��ه ال جله  ولم 
تقم بإعطاء ذويها عنوانها اجلديد بل كانت 
تعلو االبتس��امة وجهها حال دخولها الى 
بيت اهله��ا ورؤية امها الت��ي كانت تهون 
عليه��ا مرارة ايامها التي ال يعرفها س��وى 
اهلل سبحانه وتعالى كيف كانت متر عليها 
أجنبت طفلتها االولى ثم الثانية ولم يتغير 
احل��ال بل ازداد س��وى , فضالً ع��ن ان الزوج 
ازداد غموضاً وشكاً جتاهها حرمها من كل 
ش��يء ابعدها عن كل الناس لم يس��مح 
لها باخلروج من عامله بل اخذ يضيق عليها 
اخلناق ويجردها من انوثتها ش��يئاً فش��يئاً 

حتى حتولت الى شبح امرأة.
مرت تل��ك الس��نوات متش��ابهة ويومها 
يشبه امسها وحاضرها كماضيها مع من 

حتدت الدنيا باسرها من اجله.
وبع��د مضي تلك الس��نوات االثني عش��ر 
العجاف جاء يوما ومرضت امها توس��لت 
اليه لزيارته��ا اال انه رف��ض وجتاهلها وأدار 
ظه��ره لها كعادته وبعد عدة ايام س��مح 
لها بالذهاب لزيارة امها فوجدتها برمقها 
االخير وح��ال وصولها توفي��ت امها، وبعد 
امت��ام مراس��يم الدفن طلب منه��ا زوجها 
ان تعود معه ال��ى املنزل بحجة ما الداعي 
لبقائه��ا بعد وف��اة امها. انه��ارت بالبكاء 
وأغمي عليها من ش��دة احلزن واالنكس��ار 

سمح لها مكرهاً بالبقاء ثالثة ايام. 
وف��ي طري��ق الع��ودة ال��ى املن��زل ب��دل ان 
يواس��يها اخ��ذ يؤنبها لبقائه��ا خالل ايام 
الع��زاء وأخبرها ان��ه لن يس��مح لها بعد 
الي��وم بزيارة بيت اهلها وه��ي لم تبادر بأي 
ردة فعل سوى الصمت الذي اعتادت علية 

ملواجه تسلطه.
وكأنه ش��عر بأنها انكسرت متاماً ولم يعد 
لها أحد ف��ي هذه الدنيا بع��د رحيل امها 
واس��تيالء اخيها وزوجته عل��ى املنزل الذي 
قبضت حصتها فيه واعطتها له ليشتري 
به��ا »س��يارة »يعمل به��ا لتوفي��ر لقمة 
العيش لهم ومن دون س��ابق انذار أخبرها 
بأنه ق��د عقد قرانه على ام��رأة اخرى وهو 
مستعد لتنفيذ قرارها وكل ما تطلب في 
حال ارادت الطالق فه��و ال ميانع وما عليها 

سوى ان تتنازل عن بناتها له.
صرخ��ت وانهارت باملقاب��ل ضحك وجتاهل 
وخ��رج، اتصلت بأخيها ال��ذي كان جوابه » 
ليس لدي أي مش��كلة في استقبالك في 
بيتي لكني ال أستطيع ان احتمل مسؤولية 
بنات ذلك النذل وطلب منها ان تتخلى عن 

بناتها ».
ال متل��ك مصدر دخل لتعيل بناتها وال مأوى 
لهن وزوجها يري��د تركها وأخوها ال يريدها 
هي وبناتها هذا ما آلت اليه » ندى »كونها 
وضع��ت احالمها وثقتها برج��ل كان ميثل 
له��ا الدنيا وم��ا فيها وحتول ال��ى اجلحيم 
الذي دمر حياتها واضاع ماضيها وحاضرها 

ومستقبلها.

غياب درس التربية الفنية وقلة الدورات والمراكز التدريبية أدت الى تراجعها 

بغداد - ظفار اسماعيل:
بع��د ان كان��ت ميزه تتباه��ى بإتقانها 
معظم النس��اء في اجملتم��ع العراقي 
ويتباري��ن ف��ي ج��وده منتجاتهن ومده 

العمل عليها.
فم��ن منا ال يحم��ل ذك��رى ألمه وهي 
حتمل ك��رات الصوف بألوانها املتنوعة، 
اس��تعداداً حلياكة جه��از لطفل قادم، 
او بل��وزه للزوج او وش��اح مل��ون الحد 
األبناء. تطور هذا الفن اليدوي املدهش 
ليش��مل الكثير من املنتوجات احلديثة 
التي حتاكي املوضة بل وتفوقها جماال، 
والس��يما وان كل الصناع��ات اليدوية 
تعد أكثر ندرة وأغلى س��عراً في انحاء 
العالم   واعد فن الكروش��يه )احلياكة 
بالصن��ارة( على رأس الفن��ون اليدوية 
التي تطورت تصاميمها واستعماالتها 
لتش��مل منتوجات متنوعة كاحلقائب 
الس��فرة  ومف��ارش  والشراش��ف 
ولع��ب األطفال، عالم جميل وواس��ع، 
يب��دد أوق��ات الف��راغ، وينم��ي املواهب 
ويحس��ن  االس��ترخاء  على  ويس��اعد 
الذوق، ويس��هم في حتوي��ل اجملتمع من 

استهالكي الى انتاجي.

أسباب تراجع احلرف 
الست وفاء مدرس��ة متقاعدة، قامت 
بتدريس مادة التربية الفنية، في احدى 
املدارس املتوس��طة للبنات، في بغداد 

كان لها رأيها في املوضوع:
بداية أحد اهم أسباب انحسار وتراجع 
ه��ذا الفن في العراق يع��ود الى اهمال 
درس التربي��ة الفني��ة ال��ذي يع��د من 
الدروس التي ال ميكن االس��تغناء عنها 
مم��ا أدى الى تراج��ع في تدريب النش��أ 
اجلديد على الكثير من املهارات واحلرف، 
اضاف��ه الى عدم التركي��ز على تدريب 
واعداد معلمات تربية فنية يحملن من 
املوهبة واملعرفة التي كانت تتمتع بها 
معلمة مادة التربية الفنية واالشغال 

اليدوية.

والس��بب اآلخر هو تع��ود اجليل اجلديد 
على س��هولة احلصول على األش��ياء 
وتفضي��ل ش��راء املنتوج��ات اجلاه��زة 
عوض��اً ع��ن االس��تمتاع بصناعته��ا، 
وغياب البرام��ج واخلطط املوجهة من 
قبل الوزارات املعنية لتشجيع وتطوير 
املواه��ب احلرفي��ة، وغي��اب احلافز وروح 

املنافسة.
ان درس التربية الفني��ة ودورات تعليم 
الفنون اليدوية ال تعد نش��اطاً ترفيهاً 
بق��در م��ا هي انش��طة انس��انية لها 
تأثيرات أكبر مما تبدو عليه فهي تشغل 
األوقات وتطور الذائقة السليمة وتدرب 
الف��رد على فك��رة ان يكون ش��خصاً 
منتج��اً، عوضاً عن مالحق��ة املنتجات 
غالية الثمن، خاصة وان بلدنا مير بوقت 
عصي��ب اقتصادي��اً، وح��روب وتدمي��ر، 
وعوز، اال اننا لم نشهد توجه لتشجيع 
العمل الي��دوي، وازدهاره، فنش��أ جيل 
جديد ال يعرف سوى احلصول على كل 
ش��يء من دون بذل أي جهد او محاولة 
لتعلم املهارات الت��ي تكفل له فرصة 

للكسب مستقبالً.
كما ان مث��ل هذه امله��ارات ال تقتصر 
على فائدتها املادية او اجلمالية فحسب 
بل ه��ي تعلم على الصب��ر والتنظيم 
وتنم��ي ال��ذوق وتوف��ر وقت��ا للتأم��ل 
واالس��تقرار النفسي وتس��هم بنحو 
فاع��ل في امتص��اص طاقة الش��باب 
السلبية، وحتولها الى مشاعر ايجابية، 
نعمل على استثمارها في تعلم حرف 
جميلة جتلب الس��عادة للنفس وتطور 

من القدرات اجلمالية. 
 

قلة الدورات 
ان غياب االهتمام   بش��ؤون الش��باب، 
والعمل على فتح دورات تعليم الفنون 
اليدوية واحلرفي��ة، واهمال دورها املهم 
ف��ي مجتم��ع انتاحي، يعم��ل كل من 
في��ه كخلي��ة نح��ل واحت��رام الوقت، 
واستغالله في تطوير وتدريب املالكات 

وحتضيره��ا لرفد الس��وق احمللي وصوال 
الى فكرة االكتف��اء الذاتي التي تعني 

توفير فرص عمل واموال طائلة للبلد.
هذه املهارات تطورت بنحو كبير وتغيرت 
اش��كالها والفائ��دة منه��ا وكثيراً ما 
نرى هذه املنتوجات معروضة بأس��عار 
مرتفعة في احمل��ال التجارية حيث يتم 

استيرادها من البلدان اجملاورة.
أما الس��يدة هدى عب��اس فهي واحدة 
م��ن أب��رز احلرفي��ات اللوات��ي احترف��ن 

العمل في حياكة الكروشيه.  
حتدثت لنا عن جتربتها في احتراف هذه 
الفنون قائلة: اسمي هدى عباس ناصر 
تعلمت فن )الكروشيه( وفن )املكرمي( 
وفن��ون يدوية أخرى من والدتي )رحمها 
اهلل( ومدرستي في املرحلة املتوسطة 
منذ اللحظة التي اكتشفت فيها تلك 

العالق��ة الوطيدة الت��ي ربطتني بهذا 
الفن ، س��عيت بكل ق��واي الى تطوير 
نفس��ي، وتعلم املزيد، والتميز ،والتنوع 
، حتى ح��ازت اعمالي على اعجاب كل 

من يراها .
العم��ل  ش��غف  عل��ي  اس��تحوذ 
منتوجات��ي  ،وتع��ددت  بالكروش��يه 
،واعمال��ي ،حتى راودتني فك��رة إقامة 
معرض��ي الش��خصي األول ف��ي نادي 
العلوي��ة ع��ام١٩٩٣ ومنذ ذل��ك احلني 
فتحت لي ه��ذه اخلطوة مجاالت وآفاق 
واسعة ،وحتولت من هاويه الى محترفه،  
وب��دأت  بالعم��ل م��ع مح��ال التحف 
واالنتي��كات ، كجزء مكم��ل للديكور 
وملس��ة تضيف جم��اال وس��حرًا على 
امل��كان ، خاصة وانني كنت اس��تعمل 
حبل اجلوت/ الكونية )املس��مى خيش 

في الدول العربية( والذي يضفي ملسة 
تراثية على العمل 

اقمت معرضي الثاني في اليمن حيث 
عملت كمدرسه  ، وحينما عدت للعراق 
عمل��ت في هيئ��ة الس��ياحة وبالذات 
الش��عبية  الصناع��ات  ش��عبة  ف��ي 
والفلكلورية ،ومن هن��ا كانت فرصتي 
لتطوي��ر مهارات��ي. فباش��رت بإعطاء 
دورات للموظف��ات في الدائرة بالتعاون 
مع دائ��رة املرافق الس��ياحية /قس��م 
التعليم والتطوير/شعبة التدريب في 

هيئة السياحة.
بع��د ان قمت بتدري��ب الكثيرات ممن 
بالكروش��يه  العم��ل  يس��تهويهن 
وبع��ض املتدربات أصبحن يش��اركن 
ف��ي املع��ارض التي تقام ف��ي بغداد، 
وش��ملت الدورات كال اجلنس��ني ممن 

يج��د في نفس��ه الرغبة ف��ي تعلم 
هذه الفنون.

أمتن��ى ان يتوس��ع للتدري��ب على فن 
الكروش��يه واملكرمي، وينتشر بنحو 
أوس��ع في اجملتمع، فه��و يوفر فرص 
عمل لكثير من النساء وينقذهن من 
ش��بح البطالة املنتش��رة عن طريق 
إقامة املشاريع الصغيرة تتطور مبرور 
املس��توردة  البضائع  لتنافس  الوقت 
خاص��ه وان معام��ل الكروش��يه ال 
تكلف اثماناً باهظة، بل تعتمد على 
احلرف��ة املتقنة، وج��ودة اإلنتاج ميكن 
توفير االيدي احلرفية املاهرة عن طريق 
التدريب، ولو دققن��ا قليالً لوجدنا ان 
االمر يس��تحق، حيث تشمل حياكة 
الكروش��يه على املالب��س، واملفارش، 
واالحذي��ة،  واالحزم��ة  واحلقائ��ب، 
واجلداريات  والبطاني��ات،  والس��جاد، 
مجاالت  واإلكسس��وار،  واللوح��ات، 
الكروش��يه واملكرم��ي كثي��رة وهي 
فن��ون جميل��ة وممتع��ة ومربحة ملن 
يطلب الرزق م��ن خاللها، خاصة وان 
امل��واد االولي��ة متوفرة في االس��واق 

احمللية بأسعار مناسبة.
العم��ل  وزارة  م��ع  التع��اون  أمتن��ى 
والشؤون االجتماعية ومعهد التراث 
ومعه��د الفنون اجلميل��ة ودار االزياء 
العراقية والعمل س��وية على اقامة 
الدورات ونش��ر هذه الفنون واحلفاظ 
عليه��ا من االف��ول وامتنى تخصيص 
مكان في مطار بغداد الدولي لعرض 
والفلكلورية  التراثية  كل منتوجاتنا 
العراقي��ة  الش��عبية  والصناع��ات 
إس��وة مبط��ارات باق��ي ال��دول. التي 
نحسدها في كل مره نزورها بسبب 
تن��وع املنتوجات التراثي��ة، واالهتمام 
واالعت��زاز، بطرحه��ا وعرضه��ا على 
املس��افرين م��ن وال��ى البل��د بهدف 
التعري��ف أوال بفن��ون تل��ك البلدان 
الش��عوب  الترويج ملنتوجات  وثاني��ا 

التراثية. التي حتكي حضارتها.       

فن الكروشيه أو الحياكة بالصنارة مهارة تتراجع

احلياكة بالصنارة

سعاد كاظم زاير:
هذه املقالة رد وجواب حاس��م 
على كل من يقول إن املرأة مهما 
عالية  مناص��ب  ف��ي  أصبحت 

سيكون مكانها املطبخ:
قدمياً كان أغلب دور النساء وهو 
دور س��ام ف��ي نظ��ري مقتصراً 
على البيت وتربية األبناء، فهي 
أميرة في بيتها، يثق بها زوجها 
يعطيه��ا مال��ه ال��ذي يعم��ل 
ويك��دح من اجل احلصول عليه 
في س��بيل راحة بيت��ه، وتوفير 
لوازم حيات��ه، فلم يكن لها دور 
آخر غير االهتمام بهذه اململكة 
الصغيرة وشعبها، الذي يتكون 
من األبناء , اما الرجل فكان يرى 
في نفس��ه القوامة , ويرى في 
زوجت��ه الضع��ف والق��وة معاً 
ف��ي آن واحد , فقوتها ناش��ئة 
م��ن حملها بيتها على عاتقها 
,ومس��اعدتها له من دون اثقال 
علي��ه , وضعفه��ا ناش��ئ من 
احتياجه��ا الدائم له ُ, هذا كان 
قدمي��اً , ام��ا حديثاً فق��د تغير 
الوضع كثي��رًا , واصبح تفكير 
كل م��ن الرج��ل وامل��رأة بنحو 
مختلف , اذ اتس��عت الفجوة 
وتغي��رت النظ��رة , وأصبح��ت 
املرأة تنظ��ر الى الرجل على انه 
سالب حريتها , بالرغم من انها 
انتصرت عليه بعض الش��يء , 
في نظر املرأة العصرية , عندما 
حت��ررت وخرج��ت ال��ى العم��ل 
ومارست الكثير من احلقوق التي 
كانت محرومة منها , وبالرغم 
من ذلك كله فأنها مازالت غير 
راضية ف��ي ح��ني ان الرجل بدأ 
ينظر لها نظرة يشوبها القلق 
,والبعد , والصراعات املتداخلة 
, ه��ذا من جانب ومن جانب آخر 
نظ��رة تقصي��ر في ح��ق بيتها 
وحقه , واذا ما نظرنا لدور املرأة 
العصري��ة نالحظ انه��ا ثقلت 
عليه��ا األعباء , فأصبحت متثل 
دور االم واألب والزوجة والعاملة 

.
البي��ت  ف��ي  امل��رأة  عم��ل  ان 
املطب��خ   « ف��ي  وبالتحدي��د 
»يستحق كل التقدير واالحترام، 
ورمبا ال يستطيع الرجل نفسه 
أن يق��وم به؟ فه��ل يوجد رجل 
يدير البي��ت، يوفر امل��ال ويقوم 
باألبناء  ويهت��م  على ش��ؤونه، 

ويرعاهم!
ان هذا العمل بحق من أصعب 
االعم��ال ويحت��اج ال��ى ام��رأة 
محترفة ثاقبة النظ��ر، فاذا ما 

قامت به خير قيام.
على امل��رأة ان تتذك��ر دائماً انه 
مهم��ا كان قرارها يجب عليها 
يوج��د  ال  األفض��ل  تفع��ل  ان 
صح وخط��أ في هذا القرار ألنه 
س��يمنحها الش��عور بالثق��ة 
تعم��ل  لكونه��ا  والس��عادة 
األفض��ل لها وألس��رتها وذلك 
الن خطواته��ا تتش��ابك يومياً 
ومتت��د س��اعات العم��ل آلخ��ر 
س��اعة في جوف الليل. إذ تبدأ 
نهارها قب��ل اجلميع، وتنام بعد 
ان ترت��اح جفون ال��كل، حتركها 
غريزتها لتقدم االحس��ن، قد ال 
تدرك ذل��ك لكنها األمثل , هي 
ككل ام تسعى إلحاطة أبنائها 
مبشاعر يغلفها كثير من احلب 
والقلق , هكذا تتحرك حتيطهم 
بالرعاية , وان كان على حساب 
راحتها , ام��ا العاملة فحملها 
 , اكب��ر  ومس��ؤوليتها  اثق��ل 
دوامه��ا يفوق س��اعات العمل 
لكنه��ا ال حتت��ج وال تش��تكي 
وال تق��ول ان حقوقه��ا ضاعت 
العامل��ة  االم  ه��ي  تعس��فاً, 
الت��ي ينقس��م يومه��ا اياماً , 
تبدأ العم��ل في البيت صباحاً, 
ثم تقدم واجب ش��غلها خارج 
البي��ت , أي وظيفتها ثم تعود 
للبيت لتبدأ مساعدة صغارها 
ف��ي ح��ل الواجب��ات , والوقوف 
بعد ذلك على احتياجات البيت 

ومتطلباته بكل تفاصيلها .

امرأتان في واحدة 

ناهدة محمد علي:
لم يولد الدواعش من بطون النيازك 
الساقطة لكنهم ولدوا من أمهات 
عربي��ات أو مس��لمات وهن كأي أم 
عربي��ة تتمي��ز بالس��خاء والطيب 
وس��وء الطال��ع، فه��ن معنف��ات 
من��ذ صغره��ن ووقع��ن كلهن ما 
بني اجملتمع الظالم وس��وء األحوال 

املعيشية وكثرة الوالدات. 
ال أجرؤ أن أق��ول إن أي أم منهن قد 
علم��ت وليدها من��ذ الصغر كيف 
يقتل صاحب��ه وأخيه وكيف يحرق 
مدرسته، وكيف يجعل من نفسه 
ملكاً ب��ال تاج ال يأم��ر باملعروف وال 
ينهى ع��ن املنكر، بل أكاد أس��مع 
أنينه��ا ح��ني مي��رض ولده��ا وحني 
يضربه��ا زوجه��ا وح��ني ال جت��د ما 

تشتري به كسوة العيد ألوالدها.
ج��رت مقابل��ة ألم أردني��ة وهي أم 
لداعش��ي ق��ام بتفجي��ر انتحاري 
في األردن وُقت��ل فيه. كانت خائفة 
ممن يس��ألها ومب يس��ألها وعن ماذا 
يس��ألها، تنظ��ر بعي��ون جاحظة 

ووجه ُس��لبت منه الدماء. سألها 
املقابل كيف أصبح ابنك داعشياً، 
قالت: لم أش��عر بعالقات��ه املربية، 
كان يأكل معنا وين��ام معنا لكنه 
كان يخ��رج كثي��راً، كن��ت أالحظ 
أنه قد أصبح قاس��ياً في س��لوكه 
م��ع إخوته ويعلو صوت��ه في أرجاء 
البي��ت، وكن��ت أعتق��د أن تصرفه 
كان بس��بب بطالته، نح��ن فقراء 
لكن��ي ل��م أبخل علي��ه يوم��اً مبا 
عندي. س��ألها املقاب��ل هل أقمت 
له العزاء، قالت: كال ومنعت أهلي 
م��ن ذلك، ق��ال لها ه��ل تدعني له 
باملغفرة، قال��ت: كال بل أدعو عليه 

ألنه لم يفكر بنا وبأهل بلده.
كن��ت أعلم أن ليس هن��اك أماً في 
األرض تدع��و عل��ى ولده��ا القتيل 
حتى ولو كان قاتالً، لذا فاملرأة كانت 
تك��ذب لتدفع عنها وع��ن عائلتها 
غضب اجملتمع، فهي ما بني خسارة 

وخسارة.
قال أحده��م كنت طالباً في كلية 
احلق��وق!، اعتقلن��ي النظ��ام وبعد 

أن خرجت قررت أن أحمل الس��الح 
الضحي��ة  وكان  القتل��ة،  ألقت��ل 

شعبي.
كان أحد الضب��اط العراقيني الذي 
أحيل على التقاع��د بعد االحتالل 
٢٠٠٣ وجد نفس��ه بني ي��وم وليلة 
بال رتبة وال س��الح وال مرتب شهري 

يُقيت منه أوالده، أحس هذا الرجل 
بالظل��م بقس��وة الوط��ن علي��ه 
وعلى عائلته فقرر أن يعدل امليزان، 
فانخ��رط ف��ي التنظيم وق��د أقنع 
نفس��ه بأنه خارج عن القانون في 
كل األحوال وليس هناك من طريق 
آخر إلعادة احلق إلى نصابه. وحينما 

أعطي س��كيناً أحس بثقلها وبعد 
س��نة إمتألت جيوبه بالس��كاكني 
ولم يش��عر بعده��ا بثقلها أو ثقل 

الرؤوس التي قطعها.
م��ات كل ه��ؤالء بيوم واح��د، وظل 
ص��وت أم عربي��ة يئن في س��كون 
الليل وه��ي تهدهد فوق مهد فارغ 

وتندب حظها العاثر وتقول: 
)ردت��ك إلي صاي��ه ، ردتك إلي عون ( 
ثم جتيبها أم أخرى من مكان بعيد 
وتقول ) دللول يلول��د يبني دللول ، 
ع��دوك ذليل وس��اكن اجلول ( . ولم 
يذك��ر ه��ؤالء األمهات س��وى أول 
سن ينبت، وأول خطوة، وأول كلمة 
ينطقه��ا. ل��م يس��تطعن أن يَرين 
أيدي أوالدهن وهي ملطخة بالدماء، 
أو وجوه أوالدهن وهي جامدة حينما 
تس��مع عوي��ل األمه��ات وص��راخ 
األطف��ال. ولم يعلمن ب��أن أوالدهن 
ق��د جعل��وا م��ن أنفس��هم آلهة 
وصنعوا له��م جحيماً خاصاً بهم 
يرمون به كثيراً م��ن الناس وكثيراً 

من تراب األرض املنقوع بالدم.

أمهات الدواعش

بغداد - الصباح الجديد: 
ناقش��ت مدير عام دائ��رة احلماية 
االجتماعية التابعة لوزارة العمل 
عط��ور  االجتماعي��ة  والش��ؤون 

املوسوي
مع منظمة حتالف قوى االنتفاضة 
املش��ترك  التع��اون  الش��عبانية 
للنه��وض بواق��ع امل��رأة وخاص��ة 
فاق��دات املعيل وقالت املوس��وي: 
ان دائ��رة حماية املرأة تعنى برعاية 
النساء فاقدات املعيل من االرامل 
واملطلق��ات والعاج��زات، وتعم��ل 
على توفي��ر املس��اعدات العينية 
مبش��اريع  املس��تفيدات  وجتهي��ز 
م��درة للدخل وتوفي��ر دخل داعم 
لهن ملس��اعدتهن عل��ى مواجهة 

الظروف املعيشية الصعبة.
 وأش��ارت الى ان��ه مت االتفاق على 
تزوي��د املنظم��ة بأس��ماء االرامل 

واملطلق��ات م��ن قاع��دة بيان��ات 
الدائ��رة. م��ن جانبه��ا اوضح��ت 
رئيس��ة املنظمة كواكب س��الم 

ان املنظم��ة تس��لط الضوء على 
النازحات وتقوم بتوفير املساعدات 

العينية لهن.
وبينت ان املنظم��ة وزعت الكثير 
االرام��ل  ب��ني  املس��اعدات  م��ن 
وإيتامهن من جتهيزات مدرس��ية 
والعاب اطف��ال واجهزة كهربائية 
واش��ارت الى استعداد منظمتها 
لتوفير جميع ما حتتاجه العائالت 
الفقي��رة واملتعفف��ة لتوفير دخل 
داع��م لهن ايًض��ا. وقدمت مديرة 
حماي��ة امل��رأة ش��كرها وامتناها 
لرئيسة املنظمة على هذه املبادرة 
التي م��ن ش��أنها ان تع��ني املرأة 
العراقية عل��ى مواجهة الظروف 

الصعبة التي متر بها.

اعداد - شمس يوسف:
م��ع اقت��راب فصل الصي��ف يعمل 
الكثي��ر من��ا عل��ى تخزي��ن مالبس 
الش��تاء وأخراج املالب��س الصيفية، 
وتع��د ه��ذه العملية متعب��ة لدى 
بع��ض  إليك��م  لذل��ك  البع��ض، 
النصائ��ح التي ميكنها أن جتعل هذه 

العملية أسهل.
ال تخرج جميع املالبس في يوم واحد، 
فه��ذا يُصّع��ب علي��ِك األم��ر أكثر، 
لذلك قم بقس��م املهمة على عدة 
أي��ام، وخصص مكانًا لف��رز املالبس، 
كي ال تتسببي في إحداث الفوضى 

في كل غرف املنزل.
حاول التخلص م��ن كل قطعة من 
املالب��س التي ال حتتاجها، أما القطع 
التي حتمل لِك ذكريات ال تس��تطيع 
أن  فبإمكان��ِك  منه��ا،  التخل��ص 
تضعه��ا ف��ي حقيب��ة أو صن��دوق 

وتخزنيها.
بإمكانك اس��تعمال أكياس شفط 
الهواء، ضع املالبس فيها واستعمل 
املكنسة الكهربائية لشفط الهواء 
منها ثم أغلقها بإح��كام، إذ تتميز 
هذه األكياس بغلقها احملكم، ما مينع 
تس��رب األتربة أو الرطوبة للمالبس، 

وتتميز كذلك بتوفيرها للمساحة.

نصائح لتخزين مالبس الشتاء

إعداد - فرح علي: 
 يختل��ف الوقت ال��ذي حتتاج فيه 
األم إلى مالب��س جديدة للمظهر 
اجلدي��د خالل مدة احلمل من حالة 
إلى حالة أخرى، فاألم التي س��بق 
له��ا ال��والدة متي��ل إل��ى أن يكون 
محيط جسمها أكبر من حديثة 
احلمل، ففي نحو الش��هر اخلامس 
يبدأ بطنها الس��فلي بالتضخم 
تصب��ح  ل��ذا  ملح��وظ،  بنح��و 
مالبس��ها املعت��ادة غي��ر مالئمة 

بعد ذلك.
أول ما يج��ب تذكره عند اختيارك 
مالب��س احلم��ل املالئمة ه��و أنها 
يجب أن تكون س��هلة التنظيف 
ومريح��ة عند ارتدائه��ا. راعي بأن 
جس��مك س��وف يزداد حجماً مع 

مرور الوقت. الش��يء املهم الثاني 
تب��دو  أن  املالب��س يج��ب  أن  ه��و 
لطيفة. إن الوزن الذي تكس��بينه 
خ��الل مدة احلمل هو غالبا بني 10 
كغم )22 باوند( إلى 20 كغم )44 
باون��د( ويصبح اجل��زء األعلى من 
اجلس��م أكبر بنحو 10 س��م من 
املعت��اد. وبحل��ول الش��هر األخير 
من احلمل يصب��ح محيط بطنك 
نح��و1 متر. يجب أن تكون فتحات 
األكمام واسعة لكي تستطيعي 
ال  وأن  بس��هولة  ذراعي��ك  م��د 

تشعري بالشد فيهما.
ويج��ب أن يك��ون قم��اش املالبس 
جي��د  بنح��و  للرطوب��ة  ممت��ص 
الهواء بس��هولة، مثال  ويس��رب 
عل��ى ذل��ك القط��ن، مب��ا أن األم 

تع��رق كثي��راً. وميك��ن ف��ي بعض 
األحي��ان اختي��ار املالب��س احملاكة 

أو البوليس��تر كم��ادة للمالب��س 
كونه��ا تغط��ي بطن��ك الضخم 
بفعالية وراح��ة، على أي حال فان 
مالبسك الداخلية يجب أن تكون 
من القطن. ينصح بارتداء زوج من 
أحذية اجللد الناعم يجب أن تكون 
األحذية ذات كعب منخفض وغير 
زلق��ة، وينص��ح بارت��داء زوج م��ن 
أحذي��ة اجللد الناع��م، إن األحذية 
ذات الكعب العالي ميكن أن تخلق 
ألم في اجلزء األس��فل من الظهر 
وتش��نج ف��ي الرجلني. وف��ي هذا 
الصدد، ف��ان ارت��داء األحذية ذات 
الكع��ب العالي غير آم��ن كونك 
لن تس��تطيعي رؤية أي��ن تقفني 
بس��بب بطنك املتضخم، لذا رمبا 
تدوسني شيئاً مختف حتت ظلك.

العمل تبحث مع منّظمة تحالف قوى االنتفاضة 
الشعبانية التعاون المشترك للنهوض بواقع المرأة

ماهي المالبس المالئمة للحوامل؟ 
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بغداد ـ فالح الناصر:
تدش��ن كلية اإلعالم ف��ي جامعة 
بغ��داد ملعب��اً جدي��داً خلماس��ي 
الكرة في االسبوع املقبل، بحسب 
مسؤول وحدة النشاطات الطالبية 
في الكلية، الدكتور ثائر كرم، الذي 
اضاف ان امللعب اجلديد س��يفتتح 
باقام��ة بطولة كأس كلية اإلعالم 
بخماس��ي الك��رة مبش��اركة فرق 
أقس��ام الكلي��ة، مبين��ا ان عميد 
كلي��ة اإلع��الم الدكت��ور هاش��م 
حس��ن س��يفتتح امللع��ب اجلديد 

مبشاركة االساتذة والتدريسيني.
واضاف ان املؤمت��ر الفني للبطولة 
س��يعقد صباح يوم االحد املقبل، 
املواف��ق 9 نيس��ان اجلاري، مش��يراً 
إلى ان اللجنة التنظمية للبطولة 
كش��وفات  تس��لمها  تواص��ل 
اس��ماء الالعبني للمش��اركة في 

املنافسات.
واوض��ح ان افتت��اح امللعب اجلديد، 
يس��هم في تق��دم واق��ع الرياضة 
الق��دم  وك��رة  عام��ة،  بص��ورة 
باخلص��وص، الن هنال��ك كف��اءات 
الكلية  وطاقات متمي��زة تضمها 
البطوالت  س��تقدم الكثي��ر ف��ي 

املقبل��ة، وال س��يما بع��د افتت��اح 
امللعب اجلديد.

كما، اضاف، ان بطوالت الش��طرجن 
وك��رة الطاول��ة والك��رة الطائ��رة 
س��تنطلق في املدة املقبلة، مبينا 
ان زمالئه التدريس��ي وس��ام جنيب 
الطالبية،  النشاطات  عضو وحدة 
والدكتورة راوية جبار التدريس��ية 
في الكلية ومس��ؤولة النشاطات 
الفنية، س��يقومون مبهمات االدارة 

واالشراف والتنظيم.
ان كلي��ة اإلع��الم توج��ت  وتاب��ع 
مؤخراً بالوسام الذهبي ملنافسات 

للمنافس��ات  الطائ��رة  الريش��ة 
الفردي��ة ف��ي س��باقات الفص��ل 
الثاني للموسم احلالي  الدراس��ي 
2017/2016  ضمن بطولة جامعة 
بغداد، واح��رزه الطالب رويد أحمد 
من طلبة املرحلة الرابعة في قسم 
العالق��ات العام��ة، فيم��ا تأهلت 
زميلته الطالبة نوارة اياد الى الدور 
نص��ف النهائ��ي للبطول��ة ذاتها، 
وقال ان فرق الكلية اش��تركت في 
منافس��ات عدة بينها كرة السلة 
الت��ي تاهل��ت فيه��ا ال��ى املرحلة 

الثانية.
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فاضل يحضر انتخابات 
عربي الطائرة في المنامة

الجوية يتعادل مع 
الوحدة السوري آسيويًا

بغداد ـ عباس هندي*  
يغ��ادر يوم غد اخلميس رئيس االحتاد العراقي املركزي 
للكرة الطائرة مناف فاضل الى العاصمة البحرينية 
املنامة حلضور انتخابات االحتاد العربي للكرة الطائرة 
لدورته اجلديدة التي تستمر ملدة اربعة اعوام قادمة.

وقال فاضل ان قاعة املؤمترات في العاصمة البحرينية 
املنامة ستشهد  انتخابات مجلس االدارة في حلته 
اجلديدة اذ متت تزكية الرئيس احلالي الشيخ علي بن 
محمد آل خليفة لوالية جديدة كونه الش��خصية 
العربي��ة الوحي��دة الت��ي تقدمت ملنصب الرئاس��ة 
والتي يترتب عليها احملافظة على مقر االحتاد العربي 

بالبحرين.
واضاف ان عضوية مجلس اإلدارة ترشح عن منطقة 
اخلليج كل من القطري علي غامن الكواري، اإلماراتي 
يوس��ف امل��ال، العمان��ي ب��در ال��رواس، الس��عودي 
واليمن��ي محس��ن صال��ح،  احلباب��ي  عبداله��ادي 
وسيتنافس��ون على ثالثة مقاعد فيما يتنافس عن 
منطق��ة املش��رق العربي كال من املتح��دث » رئيس 
االحت��اد العراقي »  وبش��ير العلوان م��ن االردن، ومن 
لبن��ان عل��ي حيدر ويتنافس��ون عل��ى مقعدين، اما 
على مس��توى ق��ارة افريقيا، فترش��ح كل من فؤاد 
عبدالس��الم من مصر، من الس��ودان خالد عبداهلل، 
جم��ال الزروق م��ن ليبيا، ف��راس الفال��ح من تونس 
وم��ن اجلزائر قوقام عقبة وسيتنافس��ون على ثالثة 

مقاعد.
واش��ار فاضل ال��ى ان االحت��اد العراقي رش��ح ايضا 
كالم��ن  االعض��اء صبي��ح حنت��وش لعضوية جلنة 
املدرب��ني وخال��د بش��ير لعضوية جلنة الش��واطىء 
واالمني املالي احمد اجلنابي لعضوية اللجنة الفنية 

وشهباء احمد لعضوية اللجنة النسوية.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعادل فريق القوة اجلوّية مع ضيفه الوحدة السوري 
1 / 1، خالل املباراة التي جمعتهما مس��اء أول أمس 
على اس��تاد س��عود ب��ن عبدالرحمن ف��ي الدوحة، 
ضمن اجلولة الرابعة من منافسات اجملموعة الثانية 
ملنطقة غرب آس��يا ف��ي دور اجملموعات لكأس االحتاد 
اآلس��يوي لكرة القدم، والتي شهدت أيًضا فوز احلد 

البحريني على الصفاء اللبناني 2 / صفر.
وف��ي املباراة األولى، تقدم الوحدة في الش��وط األول 
عب��ر ه��دف خالد املبي��ض ف��ي الدقيق��ة 23، قبل 
أن ي��درك الق��وة اجلوي��ة التعادل في الوق��ت القاتل 

بواسطة أحمد كاظم في الدقيقة 88.

بغداد ـ قسم اإلعالم:

 ابدت اللجنة اآلس��يوية املتواجدة 
كرب��الء  محافظ��ة  ف��ي  حالي��ا 
املقدس��ة ارتياحه��ا الكام��ل مل��ا 
ملس��ته من اهتم��ام كبير من قبل 
احلكومة العراقية ووزارة الش��باب 
والرياضة بجان��ب البنية التحتية 
للرياضة العراقية بنحو عام وكرة 

القدم على وجه اخلصوص.
 وق��ال عض��و اللجنة مستش��ار 
رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
ف��ي  النعيم��ي  احم��د  الش��يخ 
تصريح ل�)قسم االعالم واالتصال 
احلكوم��ي( لق��د تفاجأن��ا بحجم 
االهتم��ام ال��ذي تولي��ه احلكومة 
ووزارة الش��باب بالرياضة العراقية 
ومنشآتها الرياضية، وال سيما في 
جانب بن��اء املالع��ب الكروية ذات 

املواصفات الدولية.
 وأضاف النعيم��ي ان زيارة اللجنة 
اآلس��يوية للع��راق وتفقد مالعب 
كرب��الء وأربيل والبص��رة واجلوانب 
باجن��اح  املتعلق��ة  اللوجس��تية 
املباريات الكروية من مرافق خدمية 
وصحية وس��ياحية، جاءت نتيجة 
انفت��اح وزارة الش��باب والرياض��ة 
عل��ى احمليطني العربي واآلس��يوي 
والضغ��ط باجت��اه رف��ع احلظر عن 
املالعب العراقي��ة والذي بات قريبا 
جدا ازاء ما ملس��ناه من بنية حتتية 

مناسبة و أمن واستقرار كبيرين.
 م��ن جهته أب��دى عض��و اللجنة 
اخلبير ف��ي االحتاد اآلس��يوي ميرزا 
الكبي��ر مبلع��ب  احم��د اعجاب��ه 
كربالء الدولي عادا الصرح باملنجز 
الكبير للحكومة العراقية مشيدا 
بجه��ود وزارة الش��باب والرياض��ة 
واملؤسس��ات املعني��ة االخرى في 
املطالبة بكسر قيود احلظر في ظل 
جاهزية العراق و امكاناته الكبيرة 
الرس��مية  املباري��ات  الحتض��ان 

وهذا ما ملس��ناه على ارض الواقع 
اللجنة اآلسيوية،  زيارة  وستعقب 
زي��ارة رئيس االحتاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم 
ال خليفة الى الع��راق خالل األيام 
القادمة، قبي��ل اجتماع كونغرس 
)فيف��ا( ف��ي ١١ أيار املقب��ل والذي 
س��يناقش مل��ف رف��ع احلظر عن 

الكرة العراقية.
 وس��تغادر اللجنة اآلس��يوية الى 
محافظ��ة أربيل لتفق��د ملعبها 
الدولي واملرافق اخلدمية والصحية 
والس��ياحية في املدينة، وستكون 
محافظة البص��رة احملطة االخيرة 

البص��رة  مدين��ة  وزي��ارة  للجن��ة 
الرياضي��ة واألماك��ن الس��ياحية 

والصحية واخلدمية.
من جان��ب اخر، قال وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبطان 
ان وزارة الش��باب والرياض��ة الت��ي 
ان  قياس��ية  بفت��رة  اس��تطاعت 
تكس��ب ثق��ة الش��ارع الرياضي، 
وتك��ون صاحبة موق��ع الريادة في 
االجن��از والبناء واالنتص��ار في حيز 
بني  العمالقة  الرياضية  املش��اريع 
مؤسسات الدولة االخرى، حققت 
كل تل��ك االجن��ازات النه��ا تزخ��ر 
بالكف��اءات واملبدع��ني وان اي اجناز 

نش��ير اليه ق��د تتحق��ق بجهود 
موظفيها ومهندسيها واشرافهم 
على العمل بالتوازي مع الشركات 
املنف��ذة التي نرى انها تعمل معنا 
وتصن��ع  واالب��داع  احل��رص  ب��ذات 
احلياة م��ن خالل فرص العمل التي 
تستوعب شبابنا بطرق مباشرة او 

غير مباشرة.
 ج��اء ذلك خالل حض��ور الوزير مع 
الكادر املتقدم للوزارة مؤمتر الدائرة 
الهندس��ية الذي اقيم على قاعة 
الدولي  والتع��اون  العالق��ات  دائرة 
حت��ت ش��عار ) مهندس��ونا صناع 

االجناز بابداعكم نتميز (.

 وبني عبطان في كلمته االفتتاحية 
ان عمل الوزارة ومش��اريعها التي 
ع��ادت للعم��ل م��ن جدي��د بع��د 
سنوات من التلكؤ والتوقف الذي 
افرزت��ه الظروف املالي��ة الصعبة، 
هو مفخ��رة لنا بحد ذات��ه منوها 
ان الع��راق كش��عب ودولة بحاجة 
الى املش��اريع العمراني��ة الكبيرة 
واالنتصار في فلكها يوازي االنتصار 
ال��ذي يحققه ابطالنا ف��ي قواتنا 
االمنية وحشدنا الشعبي االبطال 
فكما يحت��اح العراق المنه وامانه 
كاولوية هو بحاجة الى املش��اريع 
والبناء، وف��ي الرياضة حتديدا التي 

ترس��ل برس��ائلها احلضاري��ة الى 
العالم، وكانت عنوانا لنا لالنطالق 
نحو حقنا املش��روع وكرامة بلدنا 

في رفع احلظر عن مالعبنا.
 وتابع عبط��ان بالق��ول ان افتتاح 
عدد من املالعب واملنشات الكبيرة 
ف��ي ه��ذه الظ��روف الصعبة هو 
التي  ابداعك��م وعملك��م  دلي��ل 
ورياض��ة  الع��راق  بش��عب  تلي��ق 
افض��ل ص��ورة  وتعط��ي  الع��راق 
لن��ا امام العال��م، مش��يرا الى ان 
افتتاح ملعب ميس��ان في ش��هر 
ايار املقب��ل بحضور رس��مي على 
اعل��ى املس��تويات ف��ي الدولة هو 
باك��ورة االجن��ازات الكبي��رة الت��ي 
س��تتالحق خ��الل الع��ام احلال��ي 
وال��ذي يلي��ه، مقدم��ا ع��ددا من 
الوصاي��ا الى العاملني واملش��رفني 
للمش��اريع  املنف��ذة  والش��ركات 
باعتماد التخطيط السليم جلميع 
مراح��ل العم��ل وع��دم التوق��ف 
فضال ع��ن اعتماد املعايير العاملية 
ف��ي الفح��ص والتقيي��م واجلودة 
وحماي��ة البيئ��ة واعتم��اد االعالم 
وتوثيقه  العمل  املباش��ر الس��ناد 
وزي��ادة اواصر التفاع��ل والتعريف 

للجمهور.
 ونوه الوزير الى ان العراق اليختلف 
ع��ن اية دول��ة في العال��م عرفت 
الرق��ي  عناص��ر  الن  بعمرانه��ا 
والتق��دم متواف��رة في ه��ذا البلد 
املعطاء، واولها الكفاءات واخلبرات 
التي يزخر به��ا بلدنا ومعها املوارد 
واخليرات الوفي��رة التي جعلت من 
العراق من اغنى بلدان العالم وله 

من اسباب التطور والتقدم.
 واختت��م الوزي��ر كلمت��ه بتق��دمي 
اي��ات الفخ��ر والعرف��ان ملوظف��ي 
ان  مذك��را  ال��وزارة  ومهندس��ي 
تكرميهم واالش��ادة بهم هو واجب 
مهني يجب ان نشير اليه ونتذكره 
م��ع كل بن��اء يعل��و ومنج��ز يرى 

النور.

عبطان: عمل المبدعين أساس رفع الحظر

»اآلسيوية« تبدي إعجابها بملعب كربالء وتغادر إلى أربيل والبصرة

جولة الوفد اآلسيوي في ملعب كربالء

نشاطات واسعة لوحدة الرياضة في كلية اإلعالم
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تحقيق في مزاعم تالعب بمباراة إلدينسي وبرشلونة

مدريد ـ وكاالت:

يبدو ريال مدريد مرش��حاً ف��وق العادة 
للبقاء في الصدارة عندما يحل ضيفاً 
عل��ى ليغانيس الس��ابع عش��ر، فيما 
برش��لونة  ومط��ارده  غرميه  يصط��دم 
بعقبة إشبيلية الرابع اليوم األربعاء في 

املرحلة الثالثني من الدوري اإلسباني.
ويتف��وق النادي امللك��ي بفارق نقطتني 
عن برش��لونة مع مب��اراة مؤجلة أمام 
س��لتا فيغو لم يتح��دد موعدها حتى 
اآلن، وبفارق 10 نقاط أمام جاره أتلتيكو 

مدريد وإشبيلية.
ويدرك ريال مدريد جيداً أهمية النقاط 
الثالث ملباراة ليغانيس كونها ستكون 
مفتاح األسابيع احلاسمة التي تنتظره 
بع��د ذلك كون��ه سيس��تضيف جاره 
أتلتيكو مدريد السبت املقبل في قمة 
املرحلة احلادية والثالثني، ثم يالقي بايرن 
ميوني��خ األملاني ذهاب��اً وأياب��اً في ربع 
نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي 
يحمل لقبه��ا )12 و18 نيس��ان اجلاري 
ف��ي ميوني��خ ومدري��د عل��ى التوالي(، 
ويس��تضيف برش��لونة ف��ي الثال��ث 

والعشرين من الشهر اجلاري.
ويأمل ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين 
الدين زي��دان في مواصل��ة االنتصارات 
املتتالي��ة وع��دم التفريط ب��اي نقطة 

خصوصاً ف��ي هذه الفت��رة بالذات من 
املوس��م في س��عيهما إلى اس��تعادة 
اللق��ب الغائب ع��ن اخلزائ��ن منذ عام 

.2012
أرقام��ه  امللك��ي  الن��ادي  ويواص��ل 
القياس��ية مع زيدان هذا املوسم فهو 
ه��ّز الش��باك ف��ي 50 مب��اراة متتالية 
وبالتالي فإن ماكينت��ه الهجومية لن 
تتوق��ف أمام ليغانيس ومرش��حة إلى 
توسيع هذا الرقم القياسي، خصوصاً 
وأن ريال مدريد قد يجد نفسه مطالباً 
بالفوز الستعادة الصدارة من برشلونة 
الذي قد يقبض عليها لساعتني كونه 

يلعب قبله.
وحق��ق ري��ال مدريد ف��وزاً كبي��راً على 
االفي��س بثالثي��ة نظيف��ة األح��د في 
املرحل��ة التاس��عة والعش��رين، وأراح 
مدربه العديد من الالعبني األساسيني 
في مقدمتهم القائد سيرخيو راموس 
والبرازيلي��ان ومارس��يلو وكاس��يميرو 
وح��ارس املرمى الكوس��تاريكي كيلور 

نافاس.
وبدوره، عاد برش��لونة بف��وز كبير على 
حس��اب مضيف��ه غرناط��ة 4-1 ف��ي 
مب��اراة غاب عنه��ا جنم��ه األرجنتيني 
ليونيل ميس��ي بس��بب اإليقاف وأراح 
فيها لويس إنريكي قطب الدفاع جيرار 
بيكي��ه ترقب��اً للق��اء إش��بيلية حيث 
يس��عى النادي الكتالون��ي إلى تأكيد 

تفوق��ه عل��ى الفري��ق األندلس��ي في 
العامني األخيرين.

اخلمس  املباري��ات  برش��لونة  وكس��ب 
األخي��رة الت��ي جمعته بإش��بيلية في 
مختلف املس��ابقات )ال��دوري والكأس 
وكأس الس��وبر احمللي��ة(، ويع��ود الفوز 

األخير للفريق األندلسي إلى 3 تشرين 
األول 2015 عندم��ا كس��ب 2-1 عل��ى 

ملعبه رامون سانشيز بيثخوان.
لكن مباراة الغد لن تكون س��هلة في 
ظل حاجة إش��بيلية إل��ى وقف نزيف 
النق��اط ألنه لم يذق طع��م الفوز في 

مباريات��ه األرب��ع األخي��رة )3 تع��ادالت 
وخس��ارة(، م��ا أدى إل��ى ابتع��اده ع��ن 

الصدارة.
وسيحاول مدرب إشبيلية، األرجنتيني 
خورخي س��امباولي العودة إلى سكة 
االنتص��ارات لوض��ع فريقه ف��ي مركز 

مؤهل إلى مس��ابقة دوري أبطال أوروبا 
املوس��م املقب��ل خصوص��اً وأن��ه ودع 
املس��ابقة ه��ذا العام على يد ليس��تر 
س��يتي اإلنكلي��زي م��ن ال��دور ثم��ن 

النهائي.
وسيصطدم سامباولي بخط هجومي 
رهي��ب للكاتالوني��ني يق��وده ميس��ي 
هداف الليغا )25 هدفاً( ومعه س��واريز 
)23 هدف��اً( والبرازيلي نيمار دا س��يلفا 
الذي سجل باألمس هدفه املئة بألوان 

برشلونة.
وق��ال عن��ه إنريك��ي: »إحصاءاته هي 
إحصائي��ات وح��ش. إن��ه أح��د أفضل 
الالعب��ني ف��ي العال��م وانتقال��ه إلى 
برشلونة كان صفقة ناجحة. هو أيضاً 
أقدم على االختيار الصحيح بتوقيعه 
لبرش��لونة، أمتنى أن يسجل 900 هدف 
آخر كي نراه في برشلونة سنوات أخرى 

أيضاً«.
وميل��ك أتلتيكو مدريد فرص��ة االنفراد 
باملرك��ز الثال��ث ول��و مؤقت��اً عندم��ا 
يس��تضيف ريال سوس��ييداد اخلامس 

في افتتاح املرحلة غداً.
وع��اد أتلتيك��و مدريد بقوة ف��ي اآلونة 
األخي��رة وحق��ق 4 انتص��ارات متتالية 
خولت��ه الصع��ود إل��ى املرك��ز الثالث، 
فيم��ا انتكس ري��ال سوس��ييداد بعد 
صحوة جيدة وفش��ل في حتقيق الفوز 
في مبارياته الثالث األخيرة )خس��ارتان 

وتعادل( وبات مهدداً م��ن فياريال الذي 
يتخل��ف عن��ه بف��ارق نقط��ة واحدة.. 
ويحل فياريال ضيف��اً على ريال بيتيس 
اليوم أيضاً، كما يلعب أتلتيك بلباو مع 

إسبانيول.
ويلتق��ي أيضاً أالفيس مع أوساس��ونا، 
ملق��ا،  م��ع  خيخ��ون  وس��بورتينغ 
وديبورتيف��و ال كوروني��ا م��ع غرناطة.. 
وتختت��م املرحل��ة ي��وم غ��ٍد اخلميس 
بلقاءي أيبار مع الس باملاس، وفالنسيا 

مع سلتا فيغو.
الى ذل��ك، ق��ال خافيير تيب��اس رئيس 
رابطة الدوري اإلس��باني لك��رة القدم 
إن��ه س��يتم التحقي��ق ف��ي مزاع��م 
تالع��ب تخص مب��اراة فاز به��ا الفريق 
الثاني لبرش��لونة بنتيجة  -12 0 على 

إلدينسي في دوري الدرجة الثالثة.
وأضاف تيباس أن التحقيق سيتم بناء 
على طلب من مجلس إدارة إلدينس��ي 
ال��ذي هب��ط بع��د ه��ذه الهزمي��ة إلى 
الدرجة الرابعة.وبعد املباراة التي أنهى 
برشلونة ش��وطها األول متقدما -8 0 
أش��ار شيخ س��عد مهاجم إلدينسي 
حملطة إذاعية محلية إلى وجود مزاعم 

تالعب في نتيجة املباراة.
وقال تيباس لصحفيني »س��نحقق في 
األمر ألن إدارة إلدينسي طلبت منا ذلك 
والنتيجة كانت -8 0 في الشوط األول 

وهذا ليس طبيعيا.«

تقرير

اليوم.. جولة جديدة من الصراع بين كبار الليجا

ريال مدريد .. طموحات تعزيز الصدارة اإلسبانية

مفكرة الصباح الجديد

أرسنال ـ وست هام 
ليفربول ـ بورنموث
تشيلسي ـ مان سيتي

برشلونة ـ إشبيلية

نابولي ـ يوفنتوس

ليجانيس ـ ريال مدريد

9:45 مساًء
10:00 مساًء
10:00 مساًء

8:30 مساًء

9:45 مساًء

10:30 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

كأس إيطاليا

بغداد ـ إعالم األولمبية:
يلتق��ي رئي��س اللجن��ة االوملبي��ة 
الوطني��ة العراقية، رع��د حمودي، 
يوم االثن��ني املقبل، الهيئة االدارية 
الحتاد كرة القدم ملناقشة تداعيات 
خ��روج منتخبن��ا الوطن��ي بك��رة 
القدم م��ن التصفيات االس��يوية 
النهائي��ة ملوندي��ال روس��يا العام 

. 2018
واوض��ح رئي��س اللجن��ة االوملبية: 
ان االجتم��اع س��يناقش الس��بل 
الكفيل��ة ف��ي معاجل��ة اخفاقات 
املرحلة الس��ابقة بغي��ة الوصول 
للحل��ول الناجع��ة التي تس��هم 
ف��ي رفع مس��توى واداء املنتخبات 

واملنتخب  الوطنية بش��كل ع��ام 
الوطن��ي بش��كل خ��اص، وحتديد 
املس��ؤوليات واخلط��وط العريضة 
للع��ودة مجددا  اتباعها  الواج��ب 
الى امل��كان الطبيع��ي للمنتخب 
العراق��ي ب��ني منتخب��ات الق��ارة 

الصفراء .
وأض��اف حم��ودي : ان مهمة متثيل 
العراق رياضي��ا من املهام الوطنية 
التي يج��ب ان يتحلى بها اجلميع، 
وان الش��ارع الرياض��ي واالعالم��ي 
محط اعتبار وتقدير، وعلى اجلميع 
ان يعي بأن مس��ؤولية كرة القدم 
ه��ي مس��ؤولية تضامنية بحكم 
مؤثراتها في اجملتم��ع العراقي، وان 

اللجن��ة االوملبية واحتاد كرة القدم 
جزء من ه��ذه املس��ؤولية بحكم 
يتوج��ب  مم��ا  االداري  موقعهم��ا 
ارادة  واحت��رام  حتمله��ا  عليهم��ا 
اجلمي��ع مبا يتماش��ى م��ع القيمة 

احلقيقية لبلدنا العزيز.
ادارة  عق��دت  اخ��ر،  جان��ب  م��ن 
البعث��ة العراقي��ة املش��اركة في 
الت��ي  االس��المي  التضام��ن  دورة 
من املق��رر ان تقام ف��ي جمهورية 
اذربيج��ان خ��الل املدة م��ن الثاني 
العش��رين  الثاني  ولغاي��ة  عش��ر 
من ش��هر ايار املقبل، اجتماعا مع 
ممثلي االحتادات التسعة املشاركة 

بالدورة االسالمية.

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
كش��ف احلكم الدولي برفع االثقال 
ملتح��دي االعاقة مزهر غامن ان االحتاد 
الدول��ي للعبة اختاره للمش��اركة 
في حتكيم منافس��ات بطولة كأس 

العالم لرف��ع االثقال التي تضيفها 
مدينة ايغر الهنغارية.

وق��ال غ��امن للمرك��ز االعالم��ي في 
اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية 
االثق��ال  لرف��ع  الدول��ي  االحت��اد  ان 

ملتح��دي االعاق��ة بعث ل��ي بدعوة 
خاص��ة للمش��اركة ف��ي حتكي��م 
منافسات بطولة كأس العالم التي 
تق��ام في هنغاريا للم��دة من الرابع 

وحتى السابع من شهر ايار املقبل.

مزهر غانم  يقود بطولة كأس العالم لألثقال

»حمـودي« يناقـش تداعيـات 
»الوطنـي« .. االثنيـن المقبـل

كلية اإلعالم تفتتح ملعبًا جديدًا 
بمنافسات خماسي الكأس



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDWed. 5 Apr. 2017 issue (3666( األربعاء 5 نيسان 2017 العدد

جمال جصاني

كتاب��ة عم��ود ال��رأي ف��ي الصحاف��ة الرصين��ة، هي من 
تخص��ص نوع م��ن الكّت��اب، الذين يتمتع��ون بقدرة على 
س��بر غور األحداث والوقائ��ع، وبالتالي عزل ما هو عابر عن 
ما هو جوهري وأساس��ي فيها، اس��تناداً مل��ا ميتلكونه من 
خبرة وثقافة ووعي عميق. ومن خالل تصفحنا ملا تنش��ره 
الصح��ف واملطبوعات، وم��ا تبثه اإلذاع��ات والفضائيات 
مما يطلق علي��ه ب� )أعمدة الرأي(، ن��درك مدى اغتراب هذا 
التخصص عن وظيفت��ه احليوية في مضاربنا املنكوبة، إذ 
القسم األعظم منها ال ميت بصلة ألبسط متطلبات ذلك 
التخص��ص اخلطير والدقيق. الدول واجملتمعات املس��تندة 
الى هرم اولويات ومعايير س��ليمة ومتوازن��ة، تدرك جيداً 
مكان��ة ومنزل��ة مثل ه��ذه املواهب واخلب��رات، التي تقدم 
املش��ورة والفكرة املتناغمة ومس��ار األح��داث وما تفرزه 
من حتدي��ات واقعية، لذلك جندهم )كت��اب الرأي( يحظون 
باهتم��ام واحترام م��ن قبل مراك��ز البحث واملؤسس��ات 
العلمية وأصحاب القرار في تلك البلدان، ملا ميتلكونه من 
قدرات واس��تعداد في حتليل األحداث واستش��راف اآلفاق 
املس��تقبلية ونوع اخملاطر والتهدي��دات املمكنة، وهم في 
مواقفه��م ال يجاملون أح��داً مهما كان موقع��ه وتأثيره، 
وال يفتلون عنق احلقائق واألحداث وفقاً لذائقة ومش��يئة 
القوى واملصالح املهيمنة، ب��ل يطرحون آراءهم العميقة 

بكل شجاعة ومسؤولية.
في ظل اخللل الفاضح ف��ي املعايير واملوازين، وصعود قوى 
التخلف والتشرذم والضحالة )أوباش الريف وحثالة املدن( 
ال��ى املفاصل احليوية للمجتمع والدولة؛ تقلص دور ونفوذ 
أصح��اب الرأي والفطن��ة، عندما جرى إبعاده��م تدريجياً 
عن مواقع القرار واملش��هد العام للبلد، لصالح اخمللوقات 
الت��ي جتيد نقل عدتها ومدوناتها من كتف الى كتف آخر. 
لقد ترافق هذا اخللل البنيوي مع واحدة من أفضل الفرص 
الت��ي أتاحتها األقدار لنا، في مج��ال احلريات والتعبير عن 
ال��رأي، حيث ظه��رت الى الوجود بع��د زوال حقبة )إذا قال 
ف��الن قال الع��راق( مئات الصحف واملطبوعات وعش��رات 
القنوات الفضائية واإلذاعية ومواقع التواصل االجتماعي 
وغيرها من وس��ائل التعبير عن الرأي. لذلك انحرفت هذه 
الفرصة عن مساربها الطبيعية وابتعدت عن أهدافها في 
إيص��ال املعلومة الصحيحة والوعي العميق للمتلقي، إذ 
أسهمت أغلبها في نشر وترسيخ روح التشرذم والتخلف 
وعدم الثقة بني العراقيني على أساس "الهويات القاتلة" 
وسكراب س��ردياتها، التي أحلقت أبلغ الضرر مبا تبقى من 
املش��روع الوطني واحلضاري، والذي رسم مالمحه الرعيل 

األول من أهل احلصافة والرأي.
ان التطف��ل الهائل على مثل ه��ذه التخصصات احليوية، 
قد أس��هم ف��ي اتس��اع مس��احة املتاهة والضي��اع في 
املش��هد الراهن، حيث انبرى هؤالء للتص��دي ملهمة إبداء 
ال��رأي حول أخطر القضايا وامللفات، وعندما نتفحص كل 
ذلك الطفح اجلمعي ال��ذي يضخ خطاباته وتصوراته الى 
احلش��ود التي تعرضت الى أبشع برامج التجهيل املعرفي 
والقيم��ي ط��وال عقود م��ن الهيمن��ة املطلقة ألبش��ع 
توليتاري��ة عرفها تأريخ املنطقة احلديث؛ ندرك ش��يئاً من 
هيروغليفيات املش��هد الغرائبي احلال��ي. من دون املواقف 
الش��جاعة واملس��ؤولة ال ميكن التحدث عن وجود )الرأي( 
باملعنى الواسع للكلمة، فال جدوى من امتالك الديباجات 
واملهارات اللغوية واأللقاب األكادميية من دون ذلك الشرط 
األساس املقرون باملراس الشخصي والوعي العميق. وهذا 
ما دونته التجربة واحلكمة الشعبية عبر عبارتها املكثفة 

)فاقد الرأي ال يعطيه(..

فاقد الرأي ال يعطيه

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

صابرين  الفنان��ة  عّب��رت 
بتجسيد  س��عادتها  عن 
الغزالي،   زينب  شخصية 
ضمن أحداث  اجلزء الثاني 
"اجلماعة"  مسلسل  من 
للمؤل��ف وحي��د حام��د، 
البنداري،  واخملرج ش��ريف 
مشيرة إلى أّن هذا العمل 
تعده حتديًا بالنسبة لها، 
ه��ذه  حي��اة  أن  خاص��ة 
املرأة مت��ر مبراحل متعددة، 
حيث يتن��اول اجلزء الثاني 
فت��رة  املسلس��ل  م��ن 
حكم حس��ن الهضيبي، 
قط��ب،  س��يد  وإع��دام  
ووجود اإلخ��وان في عصر 

عبدالناصر، والسادات. 
صابري��ن،  وذك��رت 

بالتع��اون  "اس��تمتعت 
مع املؤل��ف الكبير وحيد 
واخمل��رج ش��ريف  حام��د، 
ومجموع��ة  البن��داري، 
الش��باب املوجودي��ن في 
انتهيت  وقد  املسلس��ل، 
من تصوير معظم أحداث 
العم��ل، وتبق��ى عدد من 
املشاهد اخلارجية سأقوم 

بتصويرها خالل أيام". 

غادة  الفنان��ة  أوضح��ت 
ع��ادل أنها تواصل تصوير 
مسلسل  في  مشاهدها 
"عفاري��ت عدل��ي عالم" 
املقبل��ة  األي��ام  خ��الل 
ف��ي حديق��ة األس��ماك، 
مؤك��دة على س��عادتها 
ع��دد  بوج��ود  البالغ��ة 
كبي��ر من املش��اهد التي 
بالزعي��م عادل  جتمعه��ا 
أنه��ا  وكش��فت  إم��ام، 
تس��عى جاهدة من أجل 
بقية  االنتهاء من تصوير 
مسلسل  في  مشاهدها 

"عفاري��ت عدل��ي عالم"، 
وقال��ت غ��ادة ع��ادل: "أنا 
بوجود  للغاي��ة  س��عيدة 
ع��دد كبير من املش��اهد 
بالزعيم  الت��ي جتمعن��ي 

عادل إمام.

بعد إطالقه فيديو أغنية 
"األسرى" التي خص بها 
األس��رى الفلس��طينيني 
في سجون االحتالل، منح 
رئي��س دول��ة فلس��طني 
محم��ود عب��اس الفن��ان 
ج��واز  احلالن��ي  عاص��ي 
سفر فلسطيني، سلمه 
نيابة عن��ه عضو اللجنة 
فت��ح  حلرك��ة  املركزي��ة 
الل��واء جمي��ل الرج��وب، 
وذل��ك خالل مؤمت��ر هيئة 
شؤون  األس��رى واحملررين 
الفلسطينيني الذي أقيم 

في عّمان.
األغنية م��ن أحلان عاصي 
الشاعر  وكلمات  احلالني، 
رام��ي  الفلس��طيني 
طوني  وتوزيع  اليوس��ف، 

سابا.

صابرين

عاصي الحالني

غادة عادل

أخبــارهــــــــــم

بغداد - حذام يوسف:
 بعد سلسلة من الندوات التي قام بها 
منتدى االعالميات العراقيات، في بغداد، 
ومحافظ��ات البص��رة والناصرية، حول 
متكني املرأة من تبوء مواقع صنع القرار، 
واش��راك النس��اء في مواقع تليق بهن 
واإلعالمية،  السياس��ية  باملؤسس��ات 
أقيم��ت ندوة ح��ول املوض��وع ذاته، في 
قاعة مجلس محافظة ديالى، بحضور 
عدد كبير من االعالمي��ني واالعالميات 

من محافظة ديالى.
ملمثل��ة  بكلم��ة  الن��دوة  اس��تهلت   
مجل��س محافظ��ة ديالى الس��ت جناة 
الطائ��ي، مرحبة بالوف��د االعالمي من 
بغ��داد وباحلضور، والضي��وف من بغداد 
وديالى، مبين��ة ان املرأة في ديالى عانت 
ومازالت تعاني، بس��بب ك��م هائل من 
املعوق��ات، ف��ي البي��ت، والعم��ل، وفي 
الش��ارع، نتيج��ة التمس��ك املبالغ به  
باألعراف والتقاليد التي تس��ود اجملتمع 
في ديال��ى، مؤكدة في الوقت نفس��ه 

على قوة وصالبة املرأة العراقية عموما، 
والنس��اء في ديالى خصوصا، من حيث 
حتديه��ن للمعوقات، والعم��ل واملثابرة 
عل��ى مواصل��ة النش��اطات الثقافية 
واجملتمعية، من أجل ان تكون محافظة 
ديالى صورة جميلة للمشهد العراقي. 
وباس��م منتدى االعالميات العراقيات، 
االعالمي��ة  املنت��دى  رئيس��ة  الق��ت 
تعريفي��ة،  كلم��ة  املعم��وري  نب��راس 
استعرضت فيها نشاطات املنتدى في 
بغ��داد واحملافظات، ودعم��ه لإلعالمية 
العراقي��ة في عمله��ا، وفي مواجهتها 
للمضايق��ات التي تتع��رض لها داخل 
بع��ض املؤسس��ات الت��ي تعم��ل بها، 
معرج��ة عل��ى ال��دورات التي ق��ام بها 
املنتدى، والتي ضم��ت جملة من احملاور 
التي تخص االعالم، منها كيفية كتابة 
التقاري��ر الصحفية، واالس��تطالعات، 

والعمل امليداني.
 وفي كلمتها وجهت املعموري شكرها 
وامتنانها جملل��س محافظة ديالى، على 

حسن استقبالهم للوفد االعالمي من 
الصحفي��ات، داعية احلض��ور، الى دعم 
املرأة ف��ي ديال��ى، لتكون ف��ي مقدمة 
القائم��ني بالنش��اطات ومواق��ع صنع 
الق��رار، مل��ا تتمتع ب��ه امل��رأة العراقية 

م��ن ق��وة وصالبة، وق��درة عل��ى اتخاذ 
الق��رار فيما ل��و اتيحت له��ا الفرصة 

واملشاركة.
ش��اركت القانوني��ة الدكتورة بش��رى 
بقان��ون  اخل��اص  ببحثه��ا  العبي��دي، 

االح��زاب وامل��واد الت��ي تدع��م امل��رأة، 
وتس��اوي فيها حق��وق العراقيني بوجه 
ع��ام من دون متييز على اس��اس اجلنس، 
تضمن بح��ث الدكتورة العبيدي ايضا، 
ملخص��اً للقوان��ني التي ش��رعت من 
أجل مش��اركة امل��رأة في بن��اء اجملتمع 
العراقي، بعد أن استعرضت في بحثها 
تاريخ املرأة العراقية منذ ثورة العشرين 
ال��ى ث��ورة مت��وز ١٩٥٨، و التضحي��ات 
الت��ي قدمتها امل��رأة عبر مش��اركاتها 
الفاعل��ة ف��ي التصدي ل��كل االنظمة 
بتاريخ العراق منذ  الدكتاتورية، م��روراً 
الثمانيني��ات و اح��داث التس��عينيات، 
و خ��الل انتفاض��ة ١٩٩١، و م��ا تاله��ا 
من اح��داث اربك��ت الوض��ع عموماً، و 
ش��تتت اجملتم��ع العراق��ي، وأيضا كان 
للم��رأة النصيب األكبر في التضحيات 
كمش��اركة حقيقية في انتفاضة عام 
1992، ومازال��ت املرأة تدفع ثمن تخبط 

السياسات العراقية.
 وأش��ارت العبي��دي ال��ى أهمية متكني 

املرأة، فكي��ف للحزب ال��ذي يضم بني 
أعضائ��ه مجموع��ة م��ن النس��اء، أن 
يعتمد عليهن في نشاطاته، وانتقدت 
العبي��دي ايض��ا ف��ي بحثه��ا، االحزاب 
واملؤسسات التي تشرك النساء فقط 
للحفاظ على التش��كيلة امللزمة بها 
جت��اه املفوضية املس��تقلة لالنتخابات، 
تالفي��ا للرف��ض!، داعي��ة النس��اء الى 
تش��كيل كتلة، او حزب خاص بالنساء 
فقط، ودعم بعضهن للبعض االخر من 
أج��ل أن يكون لها دور واضح في مواقع 

صنع القرار.
تخل��ل الندوة ع��دد م��ن املداخالت من 
قبل احلضور م��ن االعالميات، وعضوات 
مجلس محافظة ديالى، عبر طرح عدد 
من املش��كالت التي تعاني منها املرأة، 
واملش��كالت التي ظه��رت على اجملتمع 
ف��ي ديالى، منها ظاه��رة االنتحار التي 
انتش��رت بنح��و كبير برغ��م التحفظ 
على احلديث به��ذه املواضيع، التي تعد 

خطا احمر في مجتمع ديالى.

ندوة لمنتدى اإلعالميات العراقيات في مجلس محافظة ديالى
من أجل كوتا النساء في قانون األحزاب

جانب من الندوة

الصباح الجديد - وكاالت:
دفعت س��يدة إس��كتلندية نحو 30 ألف دوالر، بعدما جتاهلت 
أكثر من 200 مالحظة وجهت لها، بسبب ركنها سيارتها في 

موقف يعود لشركة خاصة.
وأوردت الوكاالت أن كارلي ماكي )28 عاما( اعتقدت أن اخملالفات 
التي تلقتها غي��ر قابلة للتنفيذ، كما أكدت أن لديها احلق في 
ركن سيارتها في أحد شوارع مدينة دندي، مثل والدتها وزوجها 

اللذين كانا يسكنان هناك.
لكن الش��ركة الت��ي تعمل في مراقبة املركب��ات، رفعت دعوى 

على السيدة وفازت بها.  .
وأش��ارت الش��ركة إل��ى أن امل��رأة أخطأت ف��ي حتليله��ا ألمر 
املالحظ��ات ال��ذي أدى بها إل��ى احملاكمة واالتهام��ات الكبيرة، 
وأضاف��ت "ل��م يك��ن لديها احلق في ركن س��يارتها ب��أي حال، 

بصرف النظر عما يكون اعتقادها".

30 ألف دوالر هي غرامة لسيدة 
تجاهلت قواعد مواقف السيارات

لوس أنجلوس - رويترز: 
ق��ال محام��ي املمث��ل األميرك��ي 
هاريس��ون ف��ورد إن جنم سلس��لة 
أفالم "ستار وورز"، أو حرب النجوم 
الش��هير، سيس��مح له مبواصلة 
أغل��ق  بعدم��ا  الطائ��رات،  قي��ادة 
مسؤولون احتاديون حتقيقا في آخر 
حوادث الطي��ران التي يتورط فيها 

النجم البالغ من العمر 74 عاما.

وخضع فورد للتحقيق بعدما حلق 
بطريق اخلطأ بطائرته اخلاصة ذات 
احمل��رك الواح��د، فوق طائ��رة ركاب 
تابعة لش��ركة "أميركان إيرالينز"، 
وهب��ط بها فوق ممر ب��دال من مدرج 
للطائ��رات ي��وم 13 فبراير ش��باط 

مبطار جون واين في سانتا آنا.
وقال س��تيفن هوفر محامي فورد 
في بي��ان إن إدارة الطيران االحتادية 

خلص��ت في حتقيقها إل��ى أنه "ال 
داع إلجراء إداري أو تنفيذي". وأضاف 
"س��يحتفظ السيد فورد بشهادة 

الطيار اخلاصة به من دون قيود."
وأوض��ح هوف��ر أن اإلدارة أش��ارت 
إل��ى أن ف��ورد "ل��ه تاري��خ طوي��ل 
من االلت��زام" بضوابطه��ا، وأثنت 
على "أس��لوبه املتع��اون في أثناء 

التحقيق".

لكن ف��ورد الذي لم تف��رض عليه 
عقوب��ة، وافق عل��ى تلقي "توعية 
م��ن طي��ار" قب��ل أن تغل��ق اإلدارة 
التحقي��ق. وهذه ه��ي ثاني حادثة 
طي��ران لفورد من��ذ حصوله على 
رخصة طيار، قبل أكثر من عشرين 

عاما.
وفي عام 2015 سقط فورد بطائرة 
في ملعب للجولف مبنطقة لوس 

أدى  مم��ا  أجنل��وس 
لتعرض��ه إلصاب��ات 

خطيرة.
وأشار محامي فورد إلى أن 

النجم السينمائي حلق طوال 
حياته ملدة جتاوزت 5000 ساعة 
تعرض��ه  مش��كالت  دون  م��ن 
الطي��ران  إدارة  م��ن  لعقوب��ات 

االحتادية.

إدارة الطيران في أميركا تسمح
 لهاريسون فورد االحتفاظ بشهادة الطيار 

تكريت - الصباح الجديد:
أق��ام قص��ر الثقاف��ة والفن��ون ف��ي 
صالح الدي��ن، وفريق احملبة والس��الم، 
احتفالية مبناس��بة الذكرى السنوية 
الثانية لتحرير مدينة تكريت من دنس 

عصابات داعش اإلرهابية.
للس��ادة  كلم��ات  احلف��ل  وتضم��ن 
املس��ؤولني، وقصائ��د ش��عرية تغنت 
بحب الوطن، وبطوالت القوات األمنية 
واحلش��د الش��عبي، كم��ا مت افتت��اح 
معرض للصور الفوتوغرافية، ش��ارك 
فيه��ا ع��دد م��ن املراس��لني احلربيني، 
واملصوري��ن في احملافظ��ة، إضافة إلى 
مع��رض للكت��اب أقامت��ه دار اإلبداع 
للطباع��ة والنش��ر وقص��ر الثقاف��ة 

والفنون. 
  وحض��ر االحتفالي��ة جاس��م اجلبارة 
عضو مجلس محافظة صالح الدين، 
وزهير الزهوان املعاون األمني للس��يد 

العقائدي  التوجي��ه  وممث��ل  احملاف��ظ، 
للحش��د الش��عبي في صالح الدين، 
ومدير  تكري��ت،  مدين��ة  وقائممق��ام 
ش��ؤون األف��واج ف��ي قي��ادة ش��رطة 
صالح الدين، وجمع غفير من ش��يوخ، 
ووجهاء، وأساتذة، وتدريسيني، وأطباء، 

ومثقفني من أبناء صالح الدين.

احتفالية بمناسبة الذكرى 
السنوية لتحرير مدينة تكريت

الصباح الجديد - وكاالت:
خلصت دراس��ة علمي��ة أميركية إلى 
أن ألعاب الفيديو ق��د تكون قادرة على 
عالج االكتئاب. لكن هذه الدراسة تأتي 
لتناقض دراس��ات أخرى تفيد بالعكس 
متام��اً. وربطت آخر الدراس��ات العلمية 
الت��ي أجراه��ا باحث��ون م��ن جامع��ة 
كاليفورني��ا األميركي��ة، ما ب��ني ألعاب 

الفيديو، وعالج االكتئاب.
وش��ملت الدراس��ة 160 طالب��اً، طلب 
منه��م ممارس��ة 6 أن��واع متنوع��ة من 

األلعاب، مدة الواحدة ثالث دقائق.
 وتوصل الباحثون إلى أن ألعاب الفيديو 
تساعد على إعطاء الفرد شعورأ بأنهم 
يسيطرون على االكتئاب، وأنهم قادرون 
عل��ى التخلص منه، من خالل ممارس��ة 
نوعية محددة من األلعاب، السيما تلك 

التي تعزز بعض وظائف الدماغ.
 لكن في املقابل، هناك دراسات سابقة 

ربطت ما بني االكتئاب، وألعاب الفيديو 
بطريق��ة س��لبية، الس��يما ف��ي حال 

اإلفراط، أو اإلدمان.
 فإح��دى الدراس��ات األميركية وجدت 
أن اإلفراط في ممارس��ة ألع��اب الفيديو 
ميك��ن أن تؤدي إل��ى االكتئ��اب، إضافة 
إلى مش��كالت أخرى تتعل��ق بالصحة 

العقلية، واألداء الدراسي.
 يأت��ي هذا في وق��ت ما يزال 

اجل��دل دائ��راً بش��أن تصنيف 
إدمان ألع��اب الفيديو، إذ يدعو 

إدراجها كاضطراب  إلى  البعض 
عقلي، ضمن دليل التش��خيص 

لالضطراب��ات  واإلحص��اء 
العقلية.

دراسة تناقض سابقاتها: ألعاب
 الفيديو قد تعالج االكتئاب

:BBC -الصباح الجديد
نش��ر البي��ت األبي��ض الصورة 
األول��ى  للس��يدة  الرس��مية 

ميالنيا ترامب.
وق��د التقطت ص��ورة ميالنيا، 
الس��ابقة،  األزي��اء  عارض��ة 
والبالغ��ة من العم��ر 46 عاما، 

ف��ي البي��ت األبي��ض، حس��ب 
املس��ؤولني، الذين لم يكشفوا 
عن هوية املصور، وتاريخ التقاط 

الصورة.
وقالت ميالنيا: "أنا فخورة بلقب 
السيدة األولى، وأتلهف للعمل 
باس��م الش��عب األميركي في 

األعوام املقبلة"
وتعي��ش الس��يدة األول��ى في 
نيويورك مع ابنها، بارون، البالغ 
م��ن العم��ر 10 أع��وام، وبقيت 
بعي��دة عن األض��واء منذ تولي 

زوجها الرئاسة.
ويتوقع أن تنتقل ميالنيا وابنها 

إلى البيت األبيض، بعدما ينهي 
بارون عامه الدراسي.

اهتمامه��ا  تركي��ز  وتعت��زم 
عل��ى التح��رش باألطفال على 
س��يرتها،  حس��ب  االنترن��ت، 
األبي��ض  البي��ت  وموق��ع 
اإللكتروني. وق��د ولدت ميالنيا 

ف��ي س��لوفينيا، وهي 
ليست أول زوجة رئيس 
في  مول��ودة  أميرك��ي 
اخلارج، إذ أن لويزة آدمز، 
زوجة الرئيس الس��ابق، 
آدمز،  كوينس��ي  ج��ون 

مولودة في لندن.

الكشف عن الصورة الرسمية لسيدة أميركا األولى
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