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لقاء سابق بني عالوي والصدر

في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 35 ص11

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أشرطة تسجيل 
صدام حس��ين/ األعمال الس��رية لنظام اس��تبدادي/ 1978 – 2001 وتس��لط 
حلقة اليوم الضوء على كيفية إدارة صدام بنفس��ه الفرار من الكويت ونسف 
آب��ار النف��ط، فحينما بدأتْ الحرب البرية في 24 ش��باط )فبراي��ر( 1991، كان 
ص��دام  يبدو ع��ادًة مهتمًا بالجانبين الس��يكولوجي واإلعالمي من القتال أكثر 
من اهتمامه بقوات التحال��ف الدولي التي كانت تتدفق بأعداد كبيرة في داخل 
الع��راق والكويت. وعلى وفق ذلك، كان المس��ؤولون العراقيون ينظرون إلى 
الوق��وف ضد وصف اإلعالم الغربي للحرب بوصفها طريقًا غير متوازن، وحين 
أصبح واضحًا بأن مبادرة الس��الم الس��وفييتية لن يكتب لها النجاح، تعين على 

صدام أن يتشبث بالوضع العسكري المتدهور بسرعة.

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
، أم��س االثن��ن ، ع��ن تدمير 70%  
م��ن دفاع��ات داع��ش اإلجرام��ي 
بس��بب هرب قادته وانسحابهم 
قبيل ب��دء معرك��ة اجلانب األمين 
ملدينة املوصل ،  فيما اش��ارت الى 
أن ، قوات جهاز مكافحة االرهاب 
اقتحم��ت حي الس��كك باجلانب 
االمي��ن للموص��ل لتطهي��ره من 

ارهابيي داعش".
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
يحيى  الركن  العمي��د  العمليات 
رس��ول إن "ق��وات ال��رد الس��ريع 
متكنت من قتل عنصرين بتنظيم 
داع��ش اإلجرام��ي ق��رب اجلام��ع 
الكبي��ر كان��ا يروم��ان الهرب إلى 

عمق الساحل األمين للموصل .
وأضاف رس��ول ف��ي حديث خاص 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن  لصحيف��ة 
انهارت  اإلجرامي  داعش  "دفاعات 
بنس��بة %70 بس��بب هرب قادته 
وانس��حابهم قبيل ب��دء معركة 

اجلانب األمين .
وكش��ف عن " اقتح��ام قطعات 
العملي��ات اخلاص��ة الثاني��ة في 
جه��از مكافح��ة اإلره��اب حل��ي 

الس��كك باجلانب األمين للموصل 
لتطهي��ره م��ن إرهابي��ي داعش" 
، مش��يراً إل��ى ان "ق��وات اجله��از 
توش��ك على حترير ح��ي اليرموك 

بنحو كامل".
وذكر رس��ول إن" الق��وات األمنية 
زالت  م��ا  وبجمي��ع مس��مياتها 
تواصل تقدمها وحتقق االنتصارات 
بحذر  تتق��دم  لكنه��ا  املتتالي��ة 
حرص��اً عل��ى س��المة املواطنن 
واملدني��ن  كون عصاب��ات داعش 
أهالي املوصل كدروع  تس��تعمل 
بشرية ، مبيناً  أن" القوات األمنية 
بدأت حتييد املدنين عن الدواعش 

لغرض استهداف األخير.
وتابع إن" قوات مكافحة اإلرهاب 
حررت حي املطاحن في الس��احل 
االمين من مدين��ة املوصل ورفعت 
العلم العراقي ف��وق مبانيه بعد 
تكبي��د الع��دو خس��ائر فادح��ة 
ب��األرواح واملع��دات ، الفتاً الى ان" 
عملية حترير املنارة احلدباء تس��ير 
على وف��ق اخلطة املرس��ومة لها 
من قبل قوات الرد السريع وقوات 
الش��رطة االحتادي��ة وستش��هد 

األيام القليلة املقبلة حتريرها.
تتمة ص3

تدمير 70 % من دفاعات "داعش"
وتحرير حي "المطاحن" في أيمن الموصل

توشك على تحرير حي اليرموك بنحٍو كامل

القوات املشتركة خالل معارك حترير اجلانب األمين من املدينة

بغداد ـ الصباح الجديد:
شدد اجمللس الوزاري لألمن الوطني، 
عل��ى ض��رورة ع��دم التصعيد في 
أوض��اع املنطق��ة بع��د القص��ف 

األميركي لسوريا.
وذك��ر بي��ان ملكت��ب رئيس ال��وزراء 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، ان 
رئيس الوزراء القائ��د العام للقوات 
املس��لحة حي��در العب��ادي ت��رأس 
أجتماع��اً للمجلس ال��وزاري لالمن 
الوطن��ي "وناق��ش س��ير معرك��ة 
قادم��ون يا نين��وى لتحري��ر اجلانب 
االمي��ن م��ن املوص��ل واالنتص��ارات 
املتحققة وادامتها لتحقيق النصر 

النهائي قريباً".

وأضاف البيان "كما جرت مناقشة 
االوض��اع ف��ي املنطق��ة وتأثيراتها 
وباالخص ما يتعلق بالوضع السوري 
حيث مت التأكيد مجدداً على موقف 
العراق الرافض وإدانته الس��تعمال 
احلفاظ  وأهمية  الكيماوي  السالح 
على سالمة ابناء الشعب السوري 
اضافة الى ضرورة ع��دم التصعيد 
دول  جمي��ع  وتع��اون  باملنطق��ة 
املنطق��ة من اج��ل القض��اء على 
عصاب��ات داع��ش". وتاب��ع "كما مت 
التأكيد على وحدة الكلمة داخلياً 
والذي ميثل قوة للبلد والتركيز على 

محاربة داعش والقضاء عليه".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وفد من الكونغرس االميركي، 
اس��تمرار دع��م الوالي��ات املتحدة 
للع��راق بحرب��ه ض��د "االره��اب"، 
وذل��ك خالل لقائ��ه رئي��س الوزراء 

حيدر العبادي.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بيان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
إن "رئي��س مجل��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي اس��تقبل ف��ي مكتبه ، 
برئاسة  االميركي  الكونغرس  وفد 
النائ��ب ديني��س روس، وضم الوفد 
داري��ن س��وتو نائ��ب دميقراطي عن 

نائ��ب  دان  وني��ل  فلوري��دا  والي��ة 
جمهوري عن والي��ة فدوريدا وبوب 
التا نائب جمهوري عن والية اوهايو 
دميقراطي  نائب  لينتش  وس��تيفن 
عن والية ماساتشوستس، اضافة 
الى الس��فير االميركي في العراق 

دوغالس سيليمان".
وأضاف أنه "جرى خالل اللقاء بحث 
تعزيز التع��اون الثنائي بن البلدين 
وسير معركة املوصل ودعم العراق 
ف��ي جمي��ع اجمل��االت، اضاف��ة الى 

االوضاع في املنطقة".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الس��لطة القضائية، امس 
االثن��ن، أن احملكم��ة االقتصادي��ة 
حددت أماكن انتش��ار معامل غير 
مرخصة تتالع��ب بتاريخ صالحية 
األغذي��ة وحتت��رف الغ��ش، داعي��ة 
املواطنن إلى التأكد من املعلومات 

املثبتة على األغذية قبل شرائها.
احملكم��ة  حتقي��ق  قاض��ي  وق��ال 
االقتصادي��ة إي��اد محس��ن ضمد 
في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "هناك طرقاً مختلفة 
للغش في األغذية، منها التالعب 

بتاري��خ إنت��اج البضائ��ع لبيعه��ا 
خ��ارج م��دة صالحيته��ا"، مبين��اً 
أن "الع��ام املاضي ش��هد القبض 
على عصاب��ة تتاجر بأطنان كبيرة 
الصالحية، حيث  الش��اي منتهي 
يقوم افرداه��ا بتعبئته في أكياس 
أخرى عليها مواعيد تدل على أنها 

مازالت نافذة".
وش��دد ضم��د عل��ى أن "العم��ل 
التحقيقي يؤكد أن الغش الغذائي 
ما زال مس��تمراً وف��ي معامل غير 

مرخصة على أطراف العاصمة.
تتمة ص3

"األمن الوزاري" ُيشدد على عدم 
التصعيد بالمنطقة ويدين 

تفجيرات مصر

الكونغرس يؤكد استمرار دعم 
بالده للعراق بحربه ضد "اإلرهاب"

القضاء يتابع مصانع أغذية تحترف 
الغش وتتالعب بتأريخ الصالحية

أمنية نينوى تعلن سيطرة القوات 
العراقية على 75 % من أيمن الموصل

"داعش" يتنكر بمالبس القوّات األمنية ويرتكب 
مجازر وحشية ضد سكان أيمن الموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
هدد مركز للقيادة املشتركة يضم 
روس��يا وإي��ران وحتالف��ا جلماع��ات 
الرئيس السوري  مس��لحة ويدعم 
بش��ار األس��د بالرد على أي هجوم 
أميرك��ي جدي��د على س��وريا، عادًا 
لقاع��دة  األميركي��ة  الضرب��ة  أن 
الشعيرات جتاوزا للخطوط احلمراء.

وأطلقت الواليات املتحدة عش��رات 
الصواريخ على قاعدة جوية سورية 
يوم اجلمعة املاضية قالت إن هجوماً 
دامياً بأسلحة كيمياوية ُشن منها 
األس��بوع املاض��ي مصع��دة بذلك 
الدور االميركي في س��وريا ومثيرة 
انتق��ادات منجانب حلفاء األس��د 

ومنهم روسيا وإيران.
وج��اء في البيان الذي نش��ره مركز 
القيادة املشتركة على موقع اإلعالم 
احلرب��ي التاب��ع له واطلع��ت عليه 
"الصباح اجلدب��د" "إن ما قامت به 
أمي��ركا من عدوان على س��وريا هو 
جت��اوز للخطوط احلم��راء، فمن اآلن 
وصاعداً سنرد بقوة على أي عدوان 
وأي جتاوز للخطوط احلمراء من قبل 
أي كان وأمي��ركا تعلم قدراتنا على 

الرد جيدا."
من ناحية أخرى، ألقى وزير اخلارجية 
االميرك��ي ريكس تيلرس��ون اللوم 
في ذل��ك على التقاعس الروس��ي 
قائال إن موس��كو لم تنف��ذ اتفاقا 
أبرم ع��ام 2013 لتأمن األس��لحة 

الكيمياوية في سوريا وتدميرها.
وقال إن الوالي��ات املتحدة تتوقع أن 
تتخذ روس��يا موقف��ا أكثر صرامة 
ضد س��وريا عن طريق إعادة النظر 
في حتالفها مع األس��د ألنه "كلما 
وقع أحد ه��ذه الهجم��ات املروعة 

تقت��رب روس��يا بدرج��ة م��ا م��ن 
املسؤولية عنه."

املش��تركة  القي��ادة  وق��ال مرك��ز 
في بيان��ه كذلك إن وج��ود القوات 
األميركية في ش��مال سوريا "غير 

قانوني".

وتنش��ر واش��نطن مئات من أفراد 
تس��اعد  الت��ي  اخلاص��ة  الق��وات 
ميليش��يات س��وريا الدميقراطي��ة 

على طرد تنظيم داعش.
وتاب��ع البي��ان "روس��يا وإي��ران لن 
تس��محا ألمي��ركا أن تهيمن على 
العال��م وتف��رض نظ��ام القط��ب 
الع��دوان  اس��تمرار  عب��ر  الواح��د 
املباشر ضد س��وريا عن طريق خرق 
القوان��ن الدولي��ة والعم��ل خارج 
إط��ار األمم املتحدة، وس��تقفان في 
وجه أمي��ركا بكل قوة ول��و بلغ ما 

بلغ.."
وينظر العديد من الس��ورين الذين 
يعارض��ون حكم األس��د إلى حزب 
اهلل اللبنان��ي والق��وات املدعوم��ة 
م��ن إيران عل��ى أنها ق��وات احتالل 
طائفي��ة، ويحملون إيران وحلفاءها 
مسؤولية تهجير املالين إلى خارج 

البالد.
كذل��ك  روس��يا  إل��ى  وينظ��رون 
بوصفها محتال أجنبياً أدت غاراتها 
مناط��ق  عل��ى  العنيف��ة  اجلوي��ة 
تس��يطر عليها املعارضة إلى قتل 

آالف املدنين.

روسيا وإيران تهددان بالرد على أي هجوم أميركي محتمل على سوريا

بغداد ـ مشرق ريسان:
ل��م تتض��ح حت��ى اآلن مالم��ح 
اخلارط��ة السياس��ية للمرحل��ة 
املتغي��رات  ظ��ل  ف��ي  املقبل��ة، 
التي ش��هدتها ال��دورة البرملانية 
احلالي��ة. وعل��ى الرغم م��ن ميل 
البوصلة نحو تش��كيل احلكومة 
"األغلبية  لنظ��ام  وفق��اً  املقبلة 
السياسية"، غير إن التوجه صوب 

دمج انتخابات مجالس احملافظات 
قد يسهم  البرملانية  باالنتخابات 
في حتدي��د "ش��كل" التحالفات 

اجلديدة.
ويق��ّر الوس��ط السياس��ي ب��أن 
املرحلة املقبلة ستشهد "تغييراً 
كبيراً" في اخلارطة السياس��ية، 

وفقاً حملورين أساسين.
وتوض��ح النائبة ع��ن ائتالف دولة 

القان��ون زين��ب البص��ري هذي��ن 
احملورين، ف��ي حديث مع "الصباح 
اجلديد"، بأن "احملور األول سيتمثل 
أغلبية  ف��ي تش��كيل حكوم��ة 
سياس��ية تق��ع عل��ى عاتقه��ا 
ح��ن  ف��ي  احلكوم��ة،  تش��كيل 
س��يتضمن احملور الثاني تشكيل 

معارضة حتت قبة البرملان".
التوجه  "ه��ذا  قائل��ة:  وتضي��ف 

نظام  العتم��اد  وفقاً  س��يتحقق 
األغلبية السياسية الذي طرحه 
ائت��الف دول��ة القان��ون؛ بزعام��ة 
ن��وري  رئي��س اجلمهوري��ة  نائ��ب 
مش��روع  إن  مبين��ة  املالك��ي"، 
االئتالف "سيضم جميع الطيف 
السياس��ي الوطن��ي وتش��كيل 

كتلة سياسية كبيرة".
تتمة ص3

توّجه نحو تحقيق "األغلبية السياسية"
في المرحلة المقبلة.. ودمج االنتخابات هو الفيصل

ترجيحات بـ"تغيير كبير" في الخارطة السياسية

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرافدين،ام��س  مص��رف  اعل��ن 
االثن��ن، ان منح س��لفة العش��ر 
رواتب لوزارات ومؤسسات الدولة 
تكون باحتس��اب الراتب االسمي 
مخصص��ات  م��ع  للموظ��ف 

الزوجية والشهادة.

وقال املكت��ب االعالمي للمصرف 
في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلديد" ان "منح س��لفة العشر 
رواتب لوزارات ومؤسسات الدولة 
تكون باحتس��اب الراتب االسمي 
للموظف م��ع اخملصصات الثابتة 
من الزوجية والش��هادة على ان ال 

تزيد السلفة عن 10 مالين دينار". 
واض��اف املكتب ان "املصرف وضع 
شروط قانونية ملنح تلك السلفة 
للموظف��ن عل��ى ان تك��ون مدة 
تس��ديدها 5 س��نوات و بأقساط 

متساوية شهريا".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مس��ؤول ب ��وزارة اخلارجية 
الروس��ية،امس االثنن، أن موسكو 
تتطلع للتعاون مع الواليات املتحدة 
من أجل احلصول على دعم مجلس 
األم��ن الدولي لف��رض حظر جتاري 

اقتصادي على تنظيم "داعش". 
وأعلن نائب رئيس قسم التحديات 
وزارة  ف��ي  اجلدي��دة  والتهدي��دات 
دميت��ري  الروس��ية،  اخلارجي��ة 
فيوكتيس��توف، أنه بإمكان روسيا 
والواليات املتحدة حتضير مش��روع 
ق��رار مش��ترك حول ف��رض حصار 
تنظي��م  عل��ى  اقتص��ادي  جت��اري 

"داعش" اإلرهابي.
لوكال��ة  فيوكتيس��توف  وق��ال 
تتق��دم  روس��يا  أن  "س��بوتنيك"، 
مببادرة "فرض حصار جتاري اقتصادي 
ش��امل على املناطق التي يسيطر 

عليها "داعش".
وتاب��ع قائ��ال، "نح��ن ال نعمل على 
صياغة مش��روع الق��رار بعد، لكن 
هذا األمر لي��س صعبا، في البداية 
يج��ب علين��ا احلص��ور عل��ى دعم 
احللف��اء األساس��ين، وف��ي املقام 

األول في مجلس األمن الدولي".
م��ع  التع��اون  إمكاني��ة  وح��ول 
الواليات املتحدة في هذه املس��ألة، 

قال املس��ؤول، "مبا أن نه��ج اإلدارة 
االميركي��ة لم يتغير بع��د، وليس 
هناك أحد ميكن التحدث معه، لم 
يص��ل األم��ر الى صياغة مش��روع 
الق��رار، لكن في ح��ال ك ان هنا في 
واش��نطن اس��تعداد لذلك، لدينا 
خبرة جيدة مع األميركين لصياغة 

مشاريع قرارات مشتركة".
وأوض��ح فيوكتيس��توف، أن أنقرة 
اتخ��ذت تدابي��ر ملموس��ة لتعزيز 
التركي��ة، لوقف  الس��ورية  احلدود 
التج��ارة غي��ر املش��روعة من قبل 

تنظيم "داعش" اإلرهابي.
تتمة ص3

موسكو تتطلع للتعاون مع أميركا
لفرض حظر تجاري على "داعش"

"الرافدين" يوضح تفصيالت سلفة العشر رواتب

من آثار الضربة األميركية ملطار عسكري في سوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت مصادر م��ن داخل مدينة 
املوص��ل بإنهيار وف��رار جماعي 
عصاب��ات  وارهابي��ي  لقي��ادات 

داعش من الساحل األمين.
املصادر في تصريحات  وأضافت 
ان "بع��ض قي��ادات  صحفي��ة، 
عصاب��ات داعش اإلرهابية أمرت 
عناصرها بإلقاء السالح والهرب 

مع النازحن من الساحل األمين 
ملدينة املوصل بعد مقتل أغلب 
قادتهم وعناصرهم في املعارك 
مع القوات األمني��ة في املدينة 
التي اس��تطاعت حتري��ر غالبية 

مناطق الساحل األمين".
كما أضافت املص��ادر ان "جثث 
أحياء  ف��ي  منتش��رة  الدواعش 
وبقي��ت للكالب  املدينة  وأزق��ة 

التي تنهش بها".
وأفاد مصدر أمني في محافظة 
كرك��وك، بأن تنظي��م "داعش" 
مس��لحيه  غالبي��ة  س��حب 
م��ن خط��وط الصد م��ع قوات 
البيشمركة في قضاء احلويجة 
جنوب غرب��ي احملافظة، مبيناً أن 
التنظيم بدأ يستعن باملقاتلن 
الصغار الذين يسميهم "أشبال 

اخلالفة".
وقال املصدر في حديث صحفي، 
غالبي��ة  س��حب  "داع��ش  إن 
البالغن من خطوط  مسلحيه 
الص��د م��ع البيش��مركة ف��ي 
احلويج��ة )55 ك��م جنوب غربي 
يس��ميهم  مب��ا  وزج  كرك��وك( 
تل��ك  ف��ي  اخلالف��ة  أش��بال 

اخلطوط".

وأض��اف املص��در ، أن "التنظيم 
نشر نحو 200 فرد من مايسمى 
"أش��بال اخلالف��ة" ف��ي نق��اط 
التفتي��ش وعدد م��ن الطرقات 
داخ��ل احلويج��ة"، الفت��اً الى أن 
"أكثر م��ن 750 عنصرًا بداعش 
فروا من جبه��ات القتال وتواروا 

عن األنظار".
م��ن جان��ب آخ��ر اعلن��ت قيادة 

الش��رطة االحتادي��ة، انها اجنزت 
%60 من مهم��ة تدمير خطوط 
ودفاعات��ه  "داع��ش"  ام��دادات 
ف��ي املنطق��ة احمليط��ة بجامع 
النوري، فيما اك��دت انها قتلت 
عدداً من ق��ادة تنظيم "داعش" 
بينهم مس��ؤول جيش العسرة 
ومسؤول استخبارات التنظيم.
تتمة ص3

فرار جماعي لقيادات عصابات "داعش" من أيمن الموصل



شؤون عراقية2

بغداد- عادل محمد:

تبدأ احملكم��ة االحتادية العليا اليوم 
الثالثاء بنظر طع��ن احلكومة على 
قان��ون املوازن��ة، وفيم��ا أكدت جلان 
نيابية متخصصة أن االعتراض ورد 
عل��ى )21( مادة، افادت ب��أن البرملان 
اس��تعمل صالحيت��ه باملناقلة من 
دون حتمي��ل الس��لطة التنفيذي��ة 

اعباء مالية.
وقال عض��و اللجنة املالية النيابية 
جب��ار العب��ادي ف��ي حدي��ث إل��ى 
»احملكم��ة  إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
االحتادية العليا س��وف تنظر اليوم 
ف��ي طع��ن احلكوم��ة ال��وارد على 

قانون املوازنة«.
وتابع العبادي، النائب عن التحالف 
الوطني، أن »اعتراض مجلس الوزراء 
جاء عل��ى )21( م��ادة م��ن القانون 
ومبوضوع��ات مختلف��ة حيث وجد 
أن البرملان انفرد بتشريعها من دون 

العودة إليه«.
وأش��ار إلى أن »مجلس��ي ال��وزراء 
والن��واب قدم��ا مطالعتيهما إلى 
احملكم��ة تضمن��ت الطع��ون لكل 
منهما وسنداتهم القانونية سواء 
بش��أن اق��رار املوازن��ة أو االعتراض 

عليها«.
مت��روك  »الق��رار  أن  العب��ادي  وزاد 
العلي��ا في  للمحكم��ة االحتادي��ة 
ضوء االدلة واألسانيد القانونية وال 
ميكن اعطاء موقف مبكر بشأنها؛ 
الن القضاء هو من سيقول الكلمة 

الفصل«.
أدخل��ت  »احملكم��ة  أن  واس��تطرد 
هيئ��ة التقاع��د الوطني��ة طرف��اً 
ثالثاً بخص��وص الرواتب التقاعدية 
ملوظفي ش��ركات التموي��ل الذاتي 
إل��ى اقواله��ا  لغ��رض االس��تماع 
ومعرفة دستورية املواد التي تتعلق 

بتلك الرواتب«.
ولفت عضو اللجنة املالية النيابية 
إل��ى أن »القضاء س��يتعامل خالل 
جلس��ة الغد م��ع ما وصل��ت إليه 
الدع��وى من اج��راءات ف��أن كانت 
مستكملة س��يتولى حسمها، أو 
تأجيله��ا حل��ن اجناز ما يت��م طلبه 
من اطراف الدعوى وقد يكون طلب 

التأجيل من تلك االطراف«.
وخلص العبادي بالقول إن »احلكومة 
سبق أن طعنت في كل سنة بقانون 
املوازن��ة وأن القض��اء ق��ام بالغ��اء 

بعض امل��واد واالبقاء عل��ى األخرى 
بحسب السياقات الدستورية وما 
اس��تقرت عليه احملكم��ة االحتادية 

العليا في العراق«.
م��ن جانب��ه، ذك��ر عض��و اللجنة 
القانوني��ة النيابي��ة أم��ن بكر في 
تصري��ح إلى »الصب��اح اجلديد«، أن 
»احملكم��ة االحتادي��ة ه��ي اخملتصة 
دس��تورياً بالنظر ف��ي اخلالفات بن 
السلطتن التنفيذية والتشريعية 

وكذلك شرعية سن القوانن«.
وأض��اف بكر، النائ��ب عن التحالف 

»القض��اء  أن  الكردس��تاني، 
الدس��توري في الع��راق اصبح مييل 
باجتاه منح الصالحيات التشريعية 
إلى البرملان، وأننا بانتظار املزيد منه 

مستقبالً«.
وي��رى أن »البرملان عندما أقر املوازنة 
االحتادية للعام املاضي قد استعمل 
صالحياته الدس��تورية ولم يتجاوز 

عليها بأي شكل من االشكال«.
ويواص��ل بكر أن »تعدي��الت املوازنة 
ق��د حصل��ت ضم��ن املناقل��ة بن 
ابواب القانون ولم يجر اس��تحداث 

مناف��ذ ص��رف جدي��دة تثق��ل من 
كاهل احلكومة لكي يش��ترط اخذ 

موافقتها مسبقاً قبل اقرارها«.
ومض��ى عض��و اللجن��ة القانونية 
النيابي��ة إل��ى أن »احملكم��ة عليها 
أن تنظ��ر في مجم��ل القانون، هل 
زاد م��ن االعب��اء املالي��ة للحكومة 
أم بقي��ت باملس��تويات نفس��ها ؟، 

وحينها تتخذ القرار«.
رد طع��ون  »يت��م  أن  بك��ر  ويأم��ل 
احلكوم��ة كوننا اس��تعملنا حقنا 
القانوني في التشريع، وأن املناقلة 

وقع��ت ضمن االط��ر الدس��تورية، 
ويجب أال يتم سلب سلطتنا كوننا 

منثل الشعب العراقي«.
الن��واب  مجل��س  أن  إل��ى  يش��ار 
صوت، ف��ي )7 كان��ون األول 2016(، 
على مش��روع قانون املوازنة املالية 
العام��ة لس��نة 2017، فيما صادق 
رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد معصوم 
على القان��ون في )10 كانون الثاني 
2017(، لك��ن مجلس ال��وزراء اعلن 
الطع��ن ف��ي بع��ض امل��واد بداي��ة 

الشهر املاضي.

أمنية نينوى تعلن سيطرة القوات 
العراقية على %75 من أيمن الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت اللجنة األمنية ف��ي مجلس محافظة 
نين��وى، أن الق��وات األمنية العراقية س��يطرت 
عل��ى %75 من اجلانب األمين ملدينة املوصل، فيما 
أش��ارت الى اس��تعداد تل��ك الق��وات القتحام 

األحياء القدمية في املدينة.
وق��ال رئيس اللجنة محم��د البياتي في حديث 
صحف��ي، إن »الق��وات األمني��ة حققت جناحات 
كبيرة في حترير أمين املوصل، واملعارك تسير وفق 
ما مخطط له��ا«، الفتا ال��ى أن »قواتنا فرضت 
س��يطرتها عل��ى %75 م��ن اجلان��ب األمي��ن في 

املوصل«.
وأض��اف البيات��ي أن »الق��وات األمنية تس��تعد 

القتحام املدينة القدمية م��ن جميع احملاور، وهي 
حالي��ا حتاص��ر جام��ع الن��وري ومئذن��ة احلدباء 

بشكل كامل«.
مبينا أن »س��بب تباطؤ القوات في حترير االحياء 

القدمية هو احلفاظ على حياة املدنين«.
وأوضح أن »داعش يسيطر على أحياء )النجار، 17 
متوز، 30 متوز، العرب��ي، التنك( وأجزاء من الزجنلي 

وب�اب اجلديد ومنطق��ة املستشفيات«.
مشيرا الى أنه »مع حترير هذه األحياء يكون أمين 
املوص��ل محررا بش��كل كامل، وتبق��ى مناطق 
البع��اج وعدد م��ن املناطق األخرى خ��ارج مركز 

املدينة«.

المحكمة االتحادية تبدأ اليوم بنظر
 الطعن في 21 مادة من الموازنة

لجان نيابية: استعملنا حقنا في المناقلة.. ولم نفرض أعباء على الحكومة
عبدالزهرة محمد الهنداوي 

قبل اكثر من عام ، كنت ضمن وفد إعالمي عربي 
في زي��ارة الى الصن الش��عبية به��دف االطالع 
على جتربتهم في جمي��ع اجملاالت ومنها في اجملال 
االعالمي .. وقد زرنا الكثير من املنشآت والشركات 
واملؤسسات واجرينا العديد من اللقاءات وشاهدنا 
كيف ميارس الصينيون حياتهم ، لذلك ال استغرب 
عندما اسمع ان الكثير من االمثال التي نتداولها  
هي صينية املنش��أ ولكنها التشبه السلع التي 
يستوردها جتارنا االشاوس من بالد الصن العجيبة 
! .. وعلى الرغم من االنس��جام عالي املستوى بن 
اعضاء الوفد العربي وبن مرافقينا الصينين ، اال 
انني كنت اقرأ في كثير من االحيان عالمات التبرم 
واالنزع��اج بادية على صفح��ات وجوه مضيفينا ، 

السباب لم تكن واضحة !
املهم في اليوم االخي��ر لرحلتنا إلى الصن حتدث 
كل من��ا ع��ن انطباعات��ه, وبالتأكي��د ان جمي��ع 
املتحدث��ن العرب اش��ادوا بتجربة التن��ن ومتنوا 
للعالقات العربية الصينية املزيد من التطور ، وبعد 
االنته��اء من تلك املراس��م البروتوكولية ، طلبت 
من مضيفتنا وهي ش��ابة صينية جميلة ، حتمل 
من اخلبرة والنشاط الشيء الكثير ، ان حتدثنا عن 
انطباعاتها بش��أن الوفد العربي ، اعتذرت بشدة 
وقالت لي س��احتدث معك على انفراد ، احسست 
من ردها ، ان الصورة التي رس��متها لم تكن كما 
ي��رام .. لم اترك مضيفتي تفلت مني بل الحقتها 
حتى س��معت منها رأيها بنا ، قالت وهي تبتسم 
ابتس��امة فاترة تداري بها شيئاً من االحراج الذي 
كان بداخله��ا ،« انكم تتكلمون كثي��راً ، تنامون 
كثي��راً ، وتأكل��ون كثي��را« !! .. ثم اردف��ت ، كثرة 
الكالم تضيع عليك فرصة االس��تماع إلى اآلخر ، 
وكثرة النوم تضيع عليك فرصة اس��تثمار الوقت 
،فتذه��ب حياتك من دون ج��دوى ، اما كثرة االكل 
فتحرمك م��ن ص��واب التفكير فتبق��ى افكارك 
تتس��م بالس��طحية الن��ك س��خرت كل ق��واك 
للتفكير بانواع وطعم االكل ، .. وبالتأكيد ان هذه 
الفتاة الصينية كانت حتزن كثيرًا عندما تس��مع 
همهمات اصحابنا وتعليقاتهم الساخرة واحياناً 

القاسية عن األكل الصيني .. 
وبعد مرور اكثر من سنة مازالت تلك الكلمات ترن 
في اذني ، فكلما شاهدت حواراً بن اثنن السيما 
من السياسين استحضرت تلك الكلمات غندما 
يب��دأ االثنان يتالكمان بالكلم��ات فال تكاد تفهم 
كلمة مما يدور بينهما !! وبال شك ان هذا النوع من 
»احلوارات«يترك تداعيات وارتدادات عنيفة تسهم 
في تكريس روح التطرف واالنفعال الس��لبي لدى 
الناس ، .. وتهزني كلمات الشابة الصينية كثيراً 
كلما حضرت مجلس عزاء »فاحتة« وشاهدت تلك 
املوائد الطويلة وه��ي تزدحم ب�«الصياني« جميع 
صينية – ولست ادري ان كانت ثمة عالقة بن هذا 
االس��م والصن ؟! -  .. املؤلم في هذا املش��هد ان 
كمي��ات كبيرة من االطعمة ترم��ى في القمامة 
وثم��ة الكثيرون  يتضورون جوعاً وحرماناً  ، ولدينا 
الكثي��ر من النازحن الذين فتك بهم اجلوع ، .. اما 
كثرة النوم فتلك لعمرى أس��اس املأساة وأساس 
البالء »فنحن النيام اذا الليالي ساملت« !! ولو اردنا 
ان نحس��ب كم من عمرنا انفقن��اه في النوم رمبا 
تكون النتائ��ج صادمة جداً ،ال اري��د اخلوض فيها 
» ألن الزم اتعش��ى وان��ام »!! .. ياامة ضحكت من 

»نومها« االمم !!

ننام ..نأكل .. نتكلم !

تقـرير

ترجمة سناء علي:

رص��د تقرير نش��رته الكاتب��ة ) فيان 
اس��تر ( أب��رز األح��داث الت��ي رافقت 
الرئيس االميركي »دونالد ترامب« في 
اليوم ال���70 لواليت��ه األولى بوصفه 
رئيًس��ا للواليات املتحدة , حيث كان 
م��ن  بن امللفات التي  اش��ارت اليها 
اس��تر التحقيق��ات الت��ي يجريه��ا 
الكوجنرس االميركي بش��أن التدخل 
الروس��ي في االنتخاب��ات االميركية 
والعالقة احملتملة للحملة االنتخابية 

للرئيس االميركي ومسؤولن روس.
إن«   تقريره��ا   ف��ي  اس��تر  وقال��ت 
الزعم��اء اجلمهورين والدميقراطيين 
جلسوا في جلنة االستخبارات جمللس 
الش��يوخ جنًبا إلى جنب، األربعاء 29 
مارس )آذار(، لالستماع إلى حتقيقاتها 
بش��أن تورط ال��روس ف��ي انتخابات 
2016 والعالق��ات احملتمل��ة لروس��يا 
فيما  ل�»ترامب«,  االنتخابية  باحلملة 
أعل��ن اجلانبان عن الب��دء في مقابلة 
20 ش��خًصا بنح��و خاص ف��ي هذا 

الشأن.« 
ونقل التقرير عن السيناتور »ريتشارد 
ب��ور« م��ن ن��ورث كارولين��ا، الرئيس 
اجلمه��وري للجنة، قوله إن املوظفن 
س��ينتهون»في غضون أسابيع« من 
الصفحات«  »اآلالف من  اس��تعراض 
من وثائق أجهزة االس��تخبارات، التي 
باتت متاحة أمامهم. أيًضا كش��ف 
صحفيون عن مص��ادر مهمة تتعلق 
مبزاعم امللف املثير للجدل، الذي ُجمع 
املعارضن السياس��ين  نياب��ة ع��ن 

لترامب .« 
وأوضحت استر أن » الرجل الغامض 
الذي ُعرِّف في أجزاء من امللف باسم 
»املصدر د«، الذي زعم أن روسيا متتلك 
أدلة على لقاءات بن »ترامب« وعاهرات 
في موس��كو، هو »سيرجي ميليان«، 
األميركي��ة  التج��ارة  رئي��س غرف��ة 
الروس��ية. هوي��ة »ميليان«كانت قد 
وردت ألول مرة من قبل صحيفة »وول 
س��تريت جورنال«، وأكدتها صحيفة 
»واشنطن بوس��ت«. وقال »ميليان« 
أيًض��ا إن »ترام��ب« كان عل��ى عالقة 
طويل��ة األمد مع املس��ؤولن الروس، 
الذين أمدوه مبعلومات حول املرشحة 
الدميقراطية »هيالري كلينتون« خالل 

سباق احلملة االنتخابية.« 
نف��ى  ترام��ب   « ان  اس��تر  وبين��ت 
املزاع��م التي وردت ف��ي امللف، والتي 
لم تُثب��ت. كما لم يج��ب »ميليان« 
على تس��اؤالت بش��أن دوره وإمنا أخبر 
التلفزيون الروسي في  )كانون الثاني( 
أنه لي��س لديه معلوم��ات قد تلحق 
الض��رر بالرئيس االميرك��ي, كما  إن 
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق 
في احتمال التواطؤ بوصفه جزًءا من 
حتقيقاته حول التدخل الروس��ي في 

السباق الرئاسي.« 
وأش��ارت استر  إلى أن » اثبات أو عدم 
إثب��ات مصداقية »ميلي��ان« بوصفه 
مص��درًا للمعلوم��ات ه��و أمر مهم 
التقرير  بنح��و حي��وي. واستش��هد 
بتغطي��ات أخرى أوردته��ا الصحيفة 
ذاتها بش��أن »ميليان«، وتساءلت من 
خاللها عما إذا كان »ميليان« هو رجل 
أعم��ال ميكنه التواصل م��ع كل من 

الداخلية  الدائ��رة 
لترامب واملقربن من الكرملن، أو أنه 
أحد املارة الذين أشعلوا من دون قصد 
اجلدل العاملي , كما إن فحص أعمال 
»ميلي��ان« يظه��ر أن كال االحتمالن 
ضعي��ف. حالت��ه تكش��ف التحدي 

ال��ذي يواج��ه مكت��ب التحقيق��ات 
الفيدرالي وه��و يحقق في محاوالت 
روسيا املزعومة للتالعب في النظام 
السياس��ي االميرك��ي، وم��ا إذا كان 
هن��اك عالق��ة للدائ��رة املقرب��ة من 

»ترامب« باألمر.« 

وبين��ت اس��تر ايًضا ف��ي تقريرها ان 
الكب��رى  األبن��ة  ترام��ب  إيفان��كا   «
للرئيس االميرك��ي »ايفانكا ترامب« 
كان��ت حاضرة بقوة ف��ي اليوم ال�70 
لوالية والدها األولى بوصفه رئيًس��ا 
للوالي��ات املتحدة , كما ان »إيفانكا« 

كان��ت عض��ًوا أساس��ًيا ف��ي فريق 
احلملة االنتخابية للرئيس األميركي 
وخطط��ت لتكون مبنزلة مستش��ار 
غي��ر رس��مي للبيت األبي��ض، ولكن 
املؤسس��ات األخالقية تب��دي قلقها 
م��ن أن دور »إيفانكا« الغامض يفتقر 
إلى املس��اءلة. وحتى اآلن، س��تكون 
»إيفانكا« موظفة حكومية رسمية 

من دون أجر.« 
محامي��ة  ع��ن    « اس��تر  ونقل��ت 
»إيفانكا«، »جامي جوريليك«، قولها 
إنها ستقدم كل أشكال الذمة املالية 
املطلوبة م��ن املوظفن االحتادين في 
غضون 30 يوًما. كما أنها ستس��عى 

للحصول على التصاريح األمنية.
وقال بيان للبيت األبيض: »إننا سعداء 
أن إيفان��كا ترامب ق��د اختارت اتخاذ 
هذه اخلطوة في دورها غير املس��بوق 
بوصفها ابنة أولى وداعمة للرئيس«.

امللف الثالث الذي تناولته استر  كان 
تكلي��ف »كريس كريس��تي«،حاكم 
والي��ة نيو جيرس��ي، مبهمة رئاس��ة 
جلنة ُش��كلت حديًثا تتولى مسؤولة 
مكافحة إدمان اخملدرات.كانت احلملة 
االنتخابي��ة للرئي��س االميرك��ي قد 
تعه��دت بإنه��اء أزم��ة اخمل��درات في 
البالد، خاصة أن تشكيل جلنة بقيادة 
»كريستي«، ميثل خطوة نحو احلفاظ 
عل��ى ه��ذا الوع��د. كم��ا ان الرئيس 
االميركي قال  خالل جلسة استماع 
بالكوجن��رس » أصب��ح تعاط��ي املواد 
األفيونية مشكلة معوقة في جميع 
أنح��اء الوالي��ات املتح��دة وال بد من 

القضاء عليها .« 
كما بينت استر في نهاية تقريرها ان 

» ه��ذه  اخلطوة تأت��ي  لتحقيق وعد 
احلملة االنتخابية في أعقاب فش��ل 
»ترامب« لتحقيق أحد أكبر تعهداته 
االنتخابية، وهو إلغ��اء برنامج أوباما 
كير واس��تبداله ببرنامج بديل , ومن 
املع��روف ع��ن دونال��د ترام��ب صفة 
التسرع؛ فدائًما ما يتخذ القرارات من 
دون التشاور مع غيره من املستشارين 
اخملتلف��ن، مثلما حدث في قرار حظر 
دخ��ول املس��لمن للوالي��ات املتحدة 
االميركية، ولذلك ميكننا فهم الغارة 
اجلوية االميركية على سوريا، وكيفما 
متت بسرعة شديدة بعد مجزرة خان 
ش��يخون بعدد قليل من الس��اعات 
واألي��ام , كم��ا ان صفة أخ��رى تعيب 
دونالد ترامب ف��ي موقعه احلالي في 
نظر بعض املراقبن، هو انعدام خبرته 
السياس��ية، فهو لم يتول أية مراكز 
سياس��ية من قبل، وإمنا كانت رؤيته 
السياس��ية دائًما نابع��ة من منظور 
املصلحة الش��خصية، وذل��ك نظرًا 
لكون��ه رجل أعمال ف��ي املقام األول. 
ونتيجًة لذلك، ف��إن عددًا من احملللن 
ي��رون أن ترامب حالًيا في طور تكوين 
اخلاصة  اخلالصة،  السياسية  أفكاره 
بالسياس��ة اخلارجية وغيرها، والتي 
قد تختلف عن أف��كاره وقت احلملة 
الرئاسية عامي 2015، و2016، ولذلك 
فه��و متذب��ذب بش��دة ف��ي الوقت 
احلالي، وقد يتخذ إجراءات متناقضة 
مع أفكاره وقت احلملة، ومن ضمنها 

رأيه في حل األزمة السورية.« 

* عن صحيفة الـ« واشنطن بوست 
االميركية »

بعد اتهام روسيا بالتدخل في االنتخابات االميركية

هذا ما حدث لـ»ترامب« في اليوم الـ 70 له في البيت األبيض

مجلس النواب صوت، 
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المالية العامة لسنة 
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رئيس الجمهورية 
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القانون في )10 
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الشهر الماضي
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ترامب

شكر وتقدير
يتقدم اولياء امور التالميذ ملدرس��ة الرجاء االبتدائية في حي القادس��ية بوافر 
احملب��ة واالمتنان للمديرة س��ناء مالو عل��ي واملعاونات واملالك التدريس��ي على 
الرعاي��ة الكبي��رة والتعليم اجلاد والتهذيب العالي واملالحظات املس��تمرة جتاه 

جميع التالميذ من دون استثناء او محاباة .
ويثمن��ون ايضا دور املديرة وادارة املدرس��ة واملالك التدريس��ي على الدور الكبير 
في اقامة املهرجانات التي من ش��أنها ان تنمي قابلي��ات التالميذ وابداعاتهم 
وتزي��د من مداركهم ، داعن العلي القدي��ر ان يأخذ بيدهم ويوفقهم نحواخلير 

والبركة.
ونتمنى من كل قلوبنا ان حتذو مديرات وادارات جميع املدارس واملالك التدريسي 

حذو وسائل التعليم التي تقدمها مدرسة الرجاء الى التالميذ ..

واهلل املوفق.



بغداد – سطو مسلح 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س االثنني بأن ق��وة أمني��ة أحبطت 
عملية سطو مسلح على منزل سكني 
واعتقلت اثنني من منفذي الس��طو في 

العاصمة بغداد.
وق��ال املصدر  إن "قوة م��ن اللواء الثاني 
في الشرطة االحتادية متكنت، عصر يوم 
امس من إحباط سطو مسلح على أحد 
املنازل السكنية في جانب الرصافة من 

بغداد".

ديالى – سقوط قذائف
افاد مسؤول محلي في محافظة ديالى 
امس االثنني بإصابة أربعة مدنيني بينهم 
طف��ان بس��قوط 5 قذائف ه��اون على 

قرية زراعية شمال شرقي ب عقوبة.
وق��ال قائممقام قضاء بعقوبة عبداهلل 

ه��اون  قذائ��ف  "خم��س  إن  احليال��ي  
س��قطت مس��اء يوم االحد عل��ى قرية 
كصيبة )18كم شمال شرقي بعقوبة( 
ما اسفر عن اصابة اربعة مدنيني بينهم 
طفان وحدوث اضرار مادية ببعض الدور 

السكنية".

بابل – اعتقال مطلوبني 
اف��اد  مص��در امن��ي في قيادة ش��رطة 
ع��ن  االثن��ني  ام��س  باب��ل  محافظ��ة 
الق��اء القب��ض على عدد م��ن املتهمني 
واملطلوب��ني للقضاء بينهم متهم على 
وفق امل��ادة الرابعة من قان��ون مكافحة 
اإلرهاب خ��ال عمليات امني��ة نفذتها 

مبناطق متفرقة من احملافظة.
وب��ني املصدر االمني ان الق��وات األمنية 
صنوفه��ا  وبجمي��ع  له��ا  التابع��ة 
وتش��كياتها متكنت من إلقاء القبض 
29 مطلوب��ا للقض��اء. مبناط��ق  عل��ى 

متفرقة في قاطع املس��ؤولية، مش��يرة 
ال��ى ان عمليات القبض مت��ت على وفق 
مذك��رات قب��ض اصولي��ة ص��ادرة من 

القضاء العراقي. 

صالح الدين – هجوم مسلح
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
صاح الدين امس االثنني ان قوات احلشد 
تس��لٍل  محاول��ة  احبط��ت  الش��عبي 
لعناصر “داع��ش” االجرامي غربي قضاء 

الدور مبحافظة صاح الدين.
وذكر املص��در إن "قوة أمني��ة من اللواء 
التاس��ع التابع��ة للف��وج الثاني نفذت 
عملية عس��كرية، متكن��ت خالها من 
إفش��ال محاولة تس��لل لعناصر داعش 
وقت��ل اجملموعة املهاجم��ة في منطقة 
املاحل��ة غرب��ي قض��اء ال��دور مبحافظة 

صاح الدين".

االنبار – ضربة جوية 
كش��ف مصدر في خلية اإلعام احلربي 
ام��س االثنني ع��ن مقت��ل 14 "إرهابيا" 
بتدمي��ر وكر لداعش بضرب��ة جوية في 

القائم غربي االنبار.
وقال املص��در إن "طائ��رات القوة اجلوية 
نف��ذت ضرب��ة جوية في قض��اء القائم 
منطقة الكرابلة عرب االنبار، أس��فرت 
عن تدمي��ر وكر لانتحاري��ني وقتل )١٤( 
إرهابي��ا انتحاري��ا كانوا على اس��تعداد 
إلرس��الهم الى ش��مالي بغ��داد لغرض 

تفجير أنفسهم".
نف��ذت  "الضرب��ة  أن  املص��در  وأض��اف 
وفق��اً ملعلوم��ات وكالة االس��تخبارات 
مديري��ة  االحتادي��ة  والتحقيق��ات 
)خلية  اإلرهاب  ومكافحة  االستخبارات 
الصقور("، موضحة أنها "أسفرت أيضا 
ع��ن وتدمير معم��ل لتفخيخ العجات 
ووكر تاب��ع الى ما يس��مى بوالية بغداد 

وإعط��اب  اإلرهابي��ني  عش��رات  وقت��ل 
األسلحة واألحزمة الناسفة التي كانت 

بداخله". 

كربالء – عملية امنية 
اعل��ن املتح��دث باس��م قيادة ش��رطة 
محافظ��ة كرب��اء ام��س االثن��ني ع��ن 
"كب��رى"  عس��كرية  عملي��ة  انط��اق 
عل��ى احل��دود احملاذية ل محافظ��ة األنبار 
بع��د تلقي معلومات ع��ن قيام تنظيم 
"داع��ش" بتفخي��خ الش��ارع العام بني 
كرباء واألنبار، مبينة أن العملية حملت 
اس��م "الشهيد أبو بكر عباس الدراجي 

السامرائي".
وق��ال املتحدث باس��م ش��رطة كرباء 
العقيد عاء الغامني  إن "قيادة عمليات 
الف��رات األوس��ط أطلق��ت، فج��ر يوم 
امس عملية عس��كرية كبرى بناء على 
معلومات اس��تخباراتية تفيد بأن هناك 

خايا ومجاميع ارهابية من عناصر داعش 
اجلبان النائمة زرعت عبوات ناسفة على 
الش��ارع العام ب��ني محافظت��ي كرباء 
واالنبار، وبالتحديد من منطقة الرحالية 
باجت��اه االنبار، وبعدها هروبهم الى جهة 
مجهول��ة، الغ��رض منه��ا اس��تهداف 

القطعات العسكرية". 

الديوانية – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس االثنني ان مفارز ش��عبة 
مكافحة اخملدرات من القاء القبض على 
ش��خصني من س��كنة ناحي��ة غماس 
مطلوبني للقضاء على وفق املادة 14 من 

قانون مكافحة اخملدرات.
واضاف املصدر فيم��ا القت مفارز مركز 
 3 عل��ى  القب��ض  ع  احلس��ني  ش��رطة 
متهم��ني مطلوبني للقض��اء على وفق 
امل��ادة 432، الى ذلك الق��ت مفارز مركز 

شرطة الدغارة القبض على 6 متهمني 
5 منه��م متهمني بالس��رقة مطلوبني 
على وفق املادة 444 أما املتهم السادس 

فكان مطلوب على وفق املادة 428 . 

نينوى – طائرة مسيرة 
اعل��ن مص��در محل��ي ف��ي محافظ��ة 
املوص��ل ام��س االثنني ان قوات احلش��د 
طائ��رة مس��يرة  اس��قطت  الش��عبي 
لعصاب��ات داعش االرهابية غربي مدينة 

املوصل.
وذكر املصدر  أن "قوات اللواء الس��ادس 
والعش��رين متكنت من إس��قاط طائرة 
مسيرة لداعش حاولت االستطاع على 

مدينة بادوش احملررة غربي املوصل".
واضاف املصدر احمللي ان "الطائرة حاولت 
اس��تطاع القوات املتواجدة في بادوش 
ملعرف��ة امكاني��ات الق��وات املاس��كة 

وتواجدها".

إحباط عملية سطو مسلح في إحدى مناطق بغداد * سقوط 5 قذائف على منطقة زراعية شرقي بعقوبة 
انطالق عملية عسكرية كبرى على حدود األنبار * إسقاط طائرة استطالع مسّيرة لداعش غربي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلن��ت أمانة بغ��داد امس االثن��ني عن حتقيق 
االكتفاء الذاتي من األشجار والنباتات والزهور 
التي يتم تكثيرها في مش��اتلها لزراعتها في 

عموم احلدائق والساحات واجلزرات الوسطية.
جاء ذلك خ��ال جولة ميداني��ة ألمينة بغداد 
ذكرى علوش رفقة عضو مجلس النواب جمال 
احملمداوي وعضو مجلس محافظة بغداد عادل 
الس��اعدي واملديرين العامني  لدوائر العاقات 
واخمللف��ات  والتش��جير  واملتنزه��ات  واالع��ام 
الصلب��ة والبيئة لإلطاع عل��ى اعمال تكثير 
النبات��ات في متنزه ال��زوراء واألعم��ال اجلارية 
ملعاجل��ة وطم��ر النفاي��ات في مواق��ع الطمر 

الصحي .
وذكرت مديرية العاقات واالعام في بيان لها 
اطلع��ت علي��ه "الصباح اجلدي��د" أن " جولة 
امينة بغداد تضمنت زيارة موقع تكثير وتربية 
النباتات في مش��تل امانة بغ��داد الرئيس في 
متن��زه ال��زوراء لإلطاع على الظل��ل الزراعية 
وعملي��ات التكثير ومق��دار ما تنتج��ه امانة 
بغداد من شتات وزهور ما يحقق لها االكتفاء 
الذاتي الى جانب بيع ما يزيد من هذه الشتات 

للمواطنني مباشرة وبأسعار مدعومة ".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزي��ر التربية محمد إقبال، اس��تحصال 
املوافق��ة عل��ى إط��اق روات��ب مديري��ة تربية 
محافظة نينوى لشهر آذار املاضي، مشيراً إلى 

قرب صرفها لهم.
وق��ال إقبال ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباخ 
اجلدي��د"، إنه مت "حصول املوافق��ة على إطاق 
روات��ب مديرية تربي��ة نينوى لش��هر آذار وقرب 
صرفه��ا له��م"، مبين��اً أن "ص��رف الروات��ب 
سيش��مل عدداً كبي��راً من املنتس��بني الذين 

باشروا في عملهم بعد حترير مناطقهم".
وأوض��ح، أن "ال��وزارة عل��ى تواص��ل يومي مع 
اجله��ات الرس��مية اخملتصة لضمان اس��تام 
تربوي��وا نين��وى لرواتبهم بأس��رع وقت ممكن"، 
مؤك��داً أن "إجن��از ه��ذه امللف��ات ميث��ل أولوية 
للوزارة كونها تتعلق مبواردهم املعيش��ية التي 
هم باش��د احلاجة لها بعد حتررهم من تنظيم 

داعش اإلرهابي".

بغداد تعلن اكتفاًء 
ذاتيًا من األشجار 
والنباتات والزهور

إطالق رواتب مديرية 
تربية نينوى لشهر آذار

الملف األمني

تدمير 70 % من دفاعات "داعش"
وحترير حي "املطاحن" في أمين 

املوصل
وم��ن جانب��ه كش��ف النائ��ب ع��ن 
محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي, 
أمس االثنني , عن قيام تنظيم داعش 
اإلجرام��ي بإع��دام املئات م��ن أهالي 
املوصل خال األيام املاضية حملاولتهم 
الف��رار م��ن املدينة, فيم��ا أكد اتخاذ 
القوات املش��تركة التدابير املطلوبة 

حلماية املدنيني.
وق��ال اللوي��زي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن " تنظيم داعش اإلجرامي 
أق��دم على إع��دام املئات م��ن أهالي 
املوصل احملاصرين خال األيام املاضية 
بعد محاولته��م الفرار باجتاه القوات 

األمنية”.
وأضاف أن "حي التنك ش��هد مجزرة 
بحق املدني��ني راح ضحيتها أكثر من 
140 مواطناً فضا عن تسجيل نحو 
20 ش��هيداً آخ��ر ف��ي قض��اء تلعفر 
إضافة إلى عش��رات الش��هداء جراء 
قن��ص املدني��ني وتنفي��ذ إعدام��ات 
ميدانية بذريعة ترك ما يسمى بأرض 

اخلافة.
وكش��ف ب��أن "الق��وات املش��تركة 
التدابي��ر املطلوب��ة حلماية  اتخ��ذت 
املدنيني من خال استعمال تكتيكات 
قتالي��ة دقيق��ة ملنع إراق��ة مزيد من 

األرواح".
بنح��و  تتق��دم  "الق��وات  أن  وتاب��ع 

بطيء للغاي��ة حفاظاً عل��ى األرواح 
واملمتل��كات وق��د متكنت م��ن حترير 
بتل��ك اإلس��تراتيجية  أحي��اء ع��دة 

القتالية الدقيقة”.
أن "حتدي��د مواعي��د  اللوي��زي  وب��ني 
لنهاية املعارك يعد خطأ كبيراً نظراً 
للحصار الذي أقدمت عليه عصابات 
داعش ضد األهالي في أحياء املوصل 

القدمية".
وف��ي س��ياق متص��ل أعلن احلش��د 
الشعبي، أمس االثنني، عن صد تعرض 
لتنظيم داعش اإلجرامي غرب مدينة 
املوصل، مشيراً إلى ، متكن قواته من 

قتل 12 عنصراً من التنظيم.
وق��ال إعام احلش��د في بي��ان تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، نس��خة 
منه، إن��ه “بعد مقت��ل اإلرهابي عبد 
الرحمن خضر اخلضر حاول الدواعش 
س��حب جثته وقاموا بالتعرض على 
تلة حس��اني بق��وة مكون��ة من 30 
داعش��يا”، الفتاً إلى أن “أبطال اللواء 
الراب��ع ف��ي احلش��د قتل��وا 12 م��ن 

العناصر املهاجمة”.
قس��م  “معلوم��ات  أن  وأض��اف 
االستخبارات أفادت بأن قيادات داعش 
أعدم��ت الفارين في قري��ة العلولية 

وعددهم 18 عنصرًا".

فرار جماعي لقيادات عصابات 
"داعش" من أمين املوصل

وقال قائد الش��رطة االحتادية الفريق 

رائد ش��اكر جودت في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، ان "قوات 
الش��رطة االحتادي��ة تواص��ل تدعيم 
قطعاته��ا االمامي��ة املتمرك��زة في 
املدين��ة القدمي��ة باجلان��ب االمين من 
املوص��ل اس��تعداداً لعملي��ة حتري��ر 
جامع النوري"، مبينا "اننا اجنزنا 60% 
من مهم��ة تدمير خط��وط امدادات 
الدواع��ش ودفاعاتهم ف��ي املنطقة 

احمليطة باجلامع".

"األمن الوزاري" يُشدد على 
عدم التصعيد باملنطقة ويدين 

تفجيرات مصر
ون��دد اجملل��س ال��وزاري "بالتفجيرات 
االرهابية في مصر والتي استهدفت 
كنائ��س وراح ضحيته��ا ع��دد م��ن 
املواطن��ني مقدم��اً تعازيه للش��عب 
ولعائ��ات  املصري��ة  واحلكوم��ة 
الضحاي��ا،" مبين��اً ان "التفجي��رات 
االرهابية تستدعي املزيد من التعاون 
ال��دول  ب��ني  واالمن��ي  االس��تخباري 
االرهاب  والقض��اء عل��ى  للتخل��ص 

واستئصال فكره املنحرف".
وأشار البيان الى ان اجمللس "أطلع على 
تقري��ر مفصل عن االوض��اع االمنية 
في محافظة ديالى ومت اتخاذ عدد من 
اإلجراءات والتوجيهات التي تس��هم 
باس��تقرار االوض��اع ف��ي احملافظ��ة، 
فيم��ا جرى متابع��ة متعلقات عقود 
التسليح لقواتنا البطلة ومتطلبات 

املعركة".
الق��رارات  ايض��ا  اجملل��س  وناق��ش 
الى  الس��ابقة اضافة  والتوجيه��ات 
عدد من املواضيع املدرجة على جدول 

االعمال.

الكونغرس يؤكد استمرار دعم 
بالده للعراق بحربه ضد "اإلرهاب"

ولف��ت البي��ان ال��ى ان الوف��د "بارك 
االنتصارات املتحققة من قبل القوات 
العراقية على داعش والتي ينظر لها 
العالم باعجاب كبير، وأكد استمرار 
املتح��دة االميركية  الوالي��ات  دع��م 
االره��اب  ف��ي حرب��ه ض��د  للع��راق 
والتع��اون ف��ي قط��اع الزراع��ة وفي 
الشراكات  ودعم  االقتصادية  اجملاالت 

بني القطاع اخلاص في البلدين".

القضاء يتابع مصانع أغذية حتترف 
الغش وتتالعب بتأريخ الصالحية

الس��يما في مناطق ج��رف النداف أو 
عوريج و جميل��ة الصناعية، إضافة 
إل��ى عل��وة الرش��يد ومنطق��ة بوب 

الشام".

توّجه نحو حتقيق "األغلبية 
السياسية" في املرحلة املقبلة.. 

ودمج االنتخابات هو الفيصل
وبحس��ب البص��ري فإنه "ف��ي حال 
حص��ول ه��ذا املش��روع عل��ى العدد 
األكب��ر من األصوات، فس��توكل إليه 

مهم��ة تش��كيل احلكوم��ة وحتقيق 
أغلبية في البرملان"، مش��يرة إلى إن 
"بقية الكتل غير املش��اركة في هذا 

املشروع ستنضم إلى املعارضة".  
وع��ن مام��ح التحالف��ات املرتقب��ة 
تتح��دث النائب��ة ع��ن ائت��اف دولة 
القانون قائلة إن "التحالفات احلالية 
لن تستمر في املرحلة املقبلة"، عازية 
الس��بب في ذل��ك إلى "رف��ض تلك 
التحالفات من قبل اجلمهور، بكونها 
بنيت على أساس احملاصصة منذ عام 
2003، وفقاً ل�)حتالف شيعي، وحتالف 

سني، وحتالف كردي(".
"التحالف��ات  إن  البص��ري  وتؤك��د 
املقبل��ة س��تعتمد ف��ي تش��كيلها 
عل��ى مبدأ املواطنة، كبديل عن مبدأ 

احملاصصة السابق".
في الطرف اآلخر، ي��رى "احتاد القوى" 
إن "األحزاب اإلسامية" لن يكون لها 
حظوظ في املرحل��ة املقبلة، نتيجة 
توجه الشارع العراقي نحو "األحزاب 

الليبرالية".
وتق��ول النائب��ة ع��ن "احت��اد القوى" 
زيت��ون الدليم��ي، ف��ي حدي��ث م��ع 
"معال��م  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
اخلارطة السياسية للمرحلة املقبلة 
لم تتضح بعد"، كاش��فة في الوقت 
ذاته ع��ن "حراك سياس��ي" وصفته 
ب�"الكبير" لتشكيل حتالفات جديدة، 
من دون ذكر مزيد من التفصيات عن 

هذا احلراك.

وتشير الدليمي إلى إن "الشخصيات 
السياس��ية التي عملت في املرحلة 
الس��ابق ل��ن تكس��ب رضا الش��ارع 
أداًء  تق��دم  ل��م  بكونه��ا  العراق��ي؛ 
جي��داً، ولم حتقق بن��اًء بل الكثير من 
اإلحباط والفش��ل والتردي في جميع 
نواحي احلياة"، مبينة إن "التحالفات 
السياس��ية احلالية ستشهد تغييراً 

كبيراً". 
وتؤكد النائبة عن احتاد القوى "وجود 
توجه نحو األحزاب الليبرالية )..(. هذا 
األمر قد يدفع باألح��زاب الدينية إلى 
أخرى  بأسماء وش��خصيات  الظهور 
إلقناع الشارع"، الفتة إلى إن "الشعب 
ضاق ذرعاً من ه��ذه األحزاب التي لم 
تقدم له ش��يء طوال امل��دة املاضية، 

ولم متثله بالنحو الصحيح".
أما "جبهة اإلصاح" فترى إن مامح 
بعد  املقبل��ة س��تحدد  التحالف��ات 
الق��رار بإجراء االنتخاب��ات احمللية في 
موعدها احمل��دد )أيل��ول 2017( أو في 
دمجها م��ع انتخابات مجلس النواب 

املقرر إجراؤها في نيسان 2018.
وتق��ول النائب��ة ع��ن اجلبه��ة عالية 
نصي��ف، في حدي��ث م��ع "الصباح 
اجلديد"، إن "جزءاً من مامح اخلارطة 
املقبل��ة  والتحالف��ات  السياس��ية 
رس��متها جبهة اإلصاح"، مضيفة 
إن "تلك اخلارطة س��تكون في جانب، 
يقابلها خارطة احملاصصة في اجلانب 

اآلخر". على حد قولها.

ورجحت نصيف بأن "بقاء التحالفات 
احلالية بالنحو نفسه، لكن ستكون 
بع��د  تتش��كل  حتالف��ات  هن��اك 
االنتخابات من أجل حتقيق األغلبية"، 
موضح��ة إن "الكثي��ر م��ن القوائم 
والكتل السياس��ية باتت تؤمن مببدأ 
األغلبية؛ س��واء كانت سياس��ية أم 
وطنية؛ لكن املهم هو تغيير النظام 
أس��اس  عل��ى  القائ��م  السياس��ي 

احملاصصة أو التوازن".

"الرافدين" يوضح تفصيالت سلفة 
العشر رواتب

، مش��يرًا الى ان "نس��بة الفائدة 9% 
يت��م احتس��ابها بطريق��ة  س��نوياً 
القس��ط املتناقص وتسدد بأقساط 
ثابتة مع اقساط السلفة بعد شهر 

من تاريخ املنح" .
وباش��ر مص��رف الرافدين خ��ال عام 
للموظف��ني  س��لف  مبن��ح   2016
مقداره��ا 10 مايني دين��ار على وفق 
ش��روط وواب��ط منها ان تك��ون لديه 
بطاق��ة ذكي��ة ولي��س لديه س��لفة 

سابقة.

موسكو تتطلع للتعاون مع أميركا 
لفرض حظر جتاري على "داعش"

وأش��ار إل��ى أن تركي��ا أيض��ا اتخذت 
إجراءات ملموس��ة في عملية وقف 
عب��ور اإلرهابيني عبر احل��دود التركية 

السورية أيضا.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت: 

ب��دأت مف��ارز من تنظي��م داعش 
االرهابي التنكر مبابس ش��بيهة 
مباب��س الق��وات االمني��ة وتلقي 
ويعدم  الهارب��ني  عل��ى  القب��ض 
اغلبه��م، م��ع التمثي��ل بجث��ث 

البعض منهم.
وقال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلدي��د" ان "مف��ارز تابع��ة ال��ى 
ف��ي  االرهاب��ي،  داع��ش  تنظي��م 
االحياء الغربي��ة من اجلانب االمين 
املوصل، تس��تغل لهفة  مبدين��ة 
االمنية  الق��وات  لوصول  االهالي 
العراقية وتتنكر مبابس ش��بيهة 
مبابس ق��وات مكافح��ة االرهاب 
والشرطة االحتادية، يلقون القبض 
على العائات الهاربة من جحيم 

التنظيم املتطرف".
واض��اف "حصل��ت ه��ذه احلوادث 
اكثر من مرة في االحياء الغربية، 
خاصة بعد جناح مئ��ات العائات 
م��ن اله��رب ف��ي أثن��اء اله��دوء 
النسبي لاشتباكات بني القوات 
داعش،  العراقية وعناصر  االمنية 
ولاس��ف فان عش��رات العائات 
وقعت بي��د تلك املف��ارز املتنكرة 

بازياء عسكرية عراقية".
ولف��ت املص��در ال��ى ان "االعدام 
الف��وري كان م��ن نصي��ب اغلب 
اولئ��ك املدني��ني، حيث ل��م تنفع 
ص��راخ  وال  النس��اء  توس��ات 
االطف��ال عناصر الع��دو من ابادة 
بالرصاص  عائات بكاملها رمي��اً 
وس��ط هتافات من عناصر داعش 
وغير  والردة  والتكفي��ر  بالتخوين 

ذلك ضد اولئك املدنيني".
العائ��دة  اجلث��ث  وتاب��ع "بع��ض 
بعضه��ا  ان  تؤك��د  للمدني��ني 
تع��رض للتعذيب قب��ل اعدامها، 
وخاص��ة جث��ث الش��باب، حيث 
تب��دو اثار للجل��د والضرب بادوات 
صلبة على ظهورهم واقدامهم، 

فضا عن تعليق جثث العشرات 
عل��ى اعم��دة الكهرب��اء، اضافة 
ال��ى العثور على جث��ث محروقة 
ومتفحم��ة بالكام��ل بضمنه��ا 

جثث الطفال صغار".
وحذر املص��در من "قي��ام االعام 
املأج��ور واب��واق التنظي��م الت��ي 
ق��د تلصق هذه اجملازر الوحش��ية 
بالق��وات االمني��ة العراقية التي 
تباط��أ تقدمه��ا فعا ف��ي االيام 
االخيرة بهدف انق��اذ االهالي من 
براث��ن العدو ال��ذي ال يت��ورع عن 
ارت��كاب أي��ة جرائم وه��و يلفظ 

انفاسه االخيرة".

ومض��ى بالق��ول "ان ناج��ني من 
املوصل  بامي��ن  الغربي��ة  االحي��اء 
داع��ش  عناص��ر  ان  لن��ا  نقل��وا 
يفرض��ون احيان��اً عقوب��ات على 
بع��ض املدنيني الهارب��ني، خاصة 
اذا كان هنال��ك مقاتلون محليون 
م��ن ابن��اء تل��ك االحي��اء برفقة 
الذي��ن يخش��ون  الع��دو  مف��ارز 
اع��دام ان��اس يعرفونهم حتس��باً 
النتقام��ات عش��ائرية فيما بعد، 
حيث يفرضون على تلك العائات 
اط��اق  م��ع  ملنازله��م  الع��ودة 
ش��عارات )دول��ة االس��ام باقية 
وتتمدد...( وغيرها من الش��عارات 

املؤي��دة للتنظي��م االجرامي حلني 
وصوله��م ملنازله��م، اضافة الى 
ان��ه يت��م اجب��ار بعض الش��باب 
الذين يتم القب��ض عليهم على 
العمل في املقابر الغربية باملدينة 
وتس��وية القب��ور ب��االرض لي��وم 
كام��ل، وس��ط مخاطر بس��بب 

االشتباكات والقصف اجلوي".
ونوه املصدر الى ان "هرب االهالي 
من مناطق س��يطرة داعش تقف 
خلفه عدة اس��باب، لع��ل ابرزها 
نفاد اخلزين الغذائ��ي الغلب تلك 
العائات، والن املساحة التي باتت 
بيد الع��دو تضيق يوم��اً بعد يوم 

آخر، حي��ث يزعم عناص��ر العدو 
انهم لن يسلموا االحياء القدمية 
للق��وات االمنية اال بع��د تفجير 
عش��رات املفخخ��ات فض��ا عن 
عشرات االنتحاريني الذين يرتدون 
احزمة ناس��فة، ويخشى االهالي 
الدم��ار احملتمل الذي ق��د يصيب 
منازلهم املكتظة بسكان آخرين 
جلبه��م داعش من احي��اء أخرى 
في اوقات س��ابقة، وهدمها فوق 

رؤسهم جميعا".
ناش��طون  نق��ل  م��ا  وبحس��ب 
موصليون، فان االوضاع املعيشية 
ف��ي االحي��اء الت��ي ما زال��ت بيد 

داع��ش وصلت الى ح��د ال يطاق، 
مرجحني موت ع��دد من االطفال 
وكبار السن بس��بب شح الغذاء 
والعاج��ات،  االدوي��ة  واختف��اء 
مبين��ني ان الكثي��ر م��ن االهالي 
بات��وا يعتم��دون على االعش��اب 
واوراق االش��جار في سد رمقهم 

من اجلوع.
فيم��ا تتح��دث تقاري��ر صحفية 
عن مقتل العش��رات من املدنيني 
الهاربني م��ن مناطق نفوذ داعش 
بعد استهدافهم بقذائف الهاون 
والقناص��ني اضاف��ة ال��ى انفجار 

عبوات ناسفة عليهم.

مفارز تابعة إلى تنظيم 
داعش اإلرهابي، في 
األحياء الغربية من 
الجانب األيمن بمدينة 
الموصل، تستغل لهفة 
األهالي لوصول القوات 
األمنية العراقية وتتنكر 
بمالبس شبيهة بمالبس 
قوات مكافحة اإلرهاب 
والشرطة االتحادية، 
يلقون القبض على 
العائالت الهاربة من 
جحيم التنظيم المتطرف

موصليون هاربون من جحيم داعش في اجلانب األمين من املدينة

التنظيم يمّثل بجثث الضحايا األبرياء

"داعش" يتنكر بمالبس القّوات األمنية
ويرتكب مجازر وحشية ضد سكان أيمن الموصل
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متابعة الصباح الجديد:  

اعلنت الش��ركة العامة لتجارة 
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة عن 
اس��تكمال جميع االستعدادات 
التس��ويقي حملصول  للموس��م 
احلنطة ف��ي محافظتي النجف 
والديواني��ة وال��ذي ينطل��ق في 
الش��هر  م��ن  عش��ر  اخلام��س 

اجل�اري.
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة 
العامة لتجارة احلبوب املهندس 
هيث��م اخلش��الي بان��ه مت اجن��از 
االداري��ة  جمي��ع االس��تعدادات 
وتهيئ��ة  للمواق��ع  والفني��ة 
والس��ايلوات  اخملزنية  اجملمع��ات 
الت��ي اعتم��دت مبوج��ب خطة 
التس��ويق لع��ام ٢٠١٧ واج��راء 
عملي��ات املكافح��ة لتأمينه��ا 
قبل الش��روع بتس��لم احملصول 

املنتج لهذا العام .
وق��ال املدي��ر الع��ام ان املالكات 
الفني��ة في فروع الش��ركة في 
ادامة  انته��ت م��ن  احملافظت��ن 
والبانك��ر  اخمل��ازن  وتنظي��ف 
جاه��رة  لتك��ون  والس��احات 
للموسم التسويقي اضافة الى 
تهيئة وتوزيع امل��الكات اخملتبرية 
املوجودة ف��ي املواق��ع وتوزيعها 
بع��د تهيئة االع��داد لكل مركز 
بامل��واد  وجتهيزه��ا  تس��ويقي 
اخملتبري��ة الكاملة لتعزيز املراكز 
الت��ي  باملع��دات  التس��ويقية 
تؤمن سالمة ودقة في التحليل 

والنتائج .
واش��ار املدير العام ال��ى ضرورة 
ف��ي  العامل��ن  الت��زام جمي��ع 
املراك��ز التس��ويقية بالضوابط 
الدق��ة  وتوخ��ي  والتعليم��ات 
املوس��م  الجن��اح  العم��ل  ف��ي 

التسويقي.
كم��ا اعل��ن املدي��ر الع��ام ع��ن 
مواصلة مواقع الشركة مناقلة 
احلنط��ة احمللية ب��ن املواقع من 
اجل سد حاجة احملافظات وتامن 

طحنها وتوزيعها ضمن مفردات 
البطاق��ة التموينية ، مؤكدا ان 
ادارة خلية االزمة في الش��ركة 
لعملي��ات  متابعته��ا  تواص��ل 
م��ن  احمللي��ه  احلنط��ة  مناقل��ة 
الى فروع  احملافظات الش��مالية 

الشركة في الوسط واجلنوب .
واض��اف املدي��ر الع��ام  بان��ه مت 
مناقل��ة )٢٦ش��احنه( محمل��ة 
بحنط��ة خش��نة م��ن س��ايلو 
ش��يخان التابع لفرع دهوك الى 
س��ايلو الناصرية و )١٨ شاحنة 
( محملة باحلنطة اخلش��نة الى 
محافظ��ة الديواني��ة ، ام��ا في 

ف��رع كرك��وك  فق��د مت مناقلة 
مليون��ن و605 االف و500 ط��ن 
بواسطة 59 شاحنة الى مواقع 
بغ��داد ، اما في محافظة نينوى 
فق��د مت مناقل��ة )٣٦( ش��احنة 
الى محافظ��ة البصرة محملة 
بكمي��ة ) ١٥٢١( طن��ا ليصب��ح 
اجمالي مامت حتويله خالل الفترة 
املاضي��ة للبصرة ) ٦( االف و331 
طنا من اص��ل اجمالي الكمية 
البالغ��ة ) 10 االف ط��ن( اضافة 
الى حتويل 10 شاحنات محملة 
)٤٥٣( الف��ا و740 طن��ا حملافظة 

الناصرية .

م��ن جانبه اكد معاون مدير عام 
احلبوب  لتجارة  العامة  الشركة 
رياض مهدي املوسوي على قيام 
اقسام التسويق والنقل مبتابعة 
بالتجهي��ز  املتلكئ��ه  الف��روع 
وموقف انس��يابية الش��احنات 
، مبين��اً  ض��رورة العمل جميعا 
من اجل االستفادة القصوى من 
الوق��ت في ايص��ال احلنطة الى 
جميع احملافظ��ات واخذ احليطة 
خالل تنظيم مستندات املناقلة 

ومتابعة وصولها .
من جانبها باشرت وزارة التجارة 
ال��وكالء  قوائ��م جتهيز  بقط��ع 

م��ادة  م��ن  آذار  ش��هر  حلص��ة 
الطح��ن فيما رص��دت اللجان 
التفتيش��ية 46 مخالف��ة بحق 
املطاحن والوكالء والناقلن و297 

مخالفة للمخابز واالفران .
واوض��ح املهن��دس طه ياس��ن 
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  عب��اس 
ان  احلب��وب  لتصني��ع  العام��ة 
الت��ي  التفتيش��ية  اجل��والت 
الرقابي��ة  امل��الكات  تنفذه��ا 
والفني��ة من منس��بي اقس��ام 
النوعي��ة  والس��يطرة  الرقاب��ة 
والتي تتخللها س��حب لنماذج 
من احلبوب املستعملة بالطحن 

والطحن املنتج واملوزع اسفرت 
عن رصد 17 مخالفة للمطاحن 
العاملة في بغداد ، فيما اشرت 
تلك اللجان 21 مخالفة لوكالء 
الطح��ن و 8 مخالف��ات بح��ق 

الناقلن .
وقال املدير العام ان جلان متابعة 
اخملاب��ز واالفران نف��ذت 555 زيارة 
للمخاب��ز واالفران اس��فرت عن 
تس��جيل 297 مخالفة ، مشيرا 
اخملالف��ات  احال��ة جمي��ع  ال��ى 
الى االقس��ام واللج��ان اخملتصة 
التخاذ االجراء املناسب بتطبيق 

الشروط اجلزائية بحق اخملالفن

التجارة تستكمل استعداداتها للموسم التسويقي لمحصول الحنطة للعام الحالي  

تم إنجاز جميع 
االستعدادات لتهيئة 
المجمعات المخزنية 

والسايلوات التي 
اعتمدت بموجب 

خطة التسويق لعام 
٢٠١٧ وإجراء 

عمليات المكافحة 
لتأمينها قبل 

الشروع بتسلم 
المحصول المنتج 

جانب من االجتماع

البرنامج االنمائي 
األممي ينّظم جلسات 

حوارية لمكافحة الفساد 

صحة الكرخ تقدم 
خدماتها العالجية 

لنازحي مخيم المواصالت 

مدير عام تربية ميسان 
يّطلع على مراكز 
التعليم المسرع

بغداد – الصباح اجلديد
اختتم برنامج األمم املتحدة في العراق جلس��ات 
حوارية ضمن جدول اعمال املؤمتر اخلاص ببرنامج 
االمم املتح��دة ف��ي العراق ) نح��و خارطة طريق( 
في اطار املش��اورات الوطنية ملكافحة الفساد 

وتقرير الشفافية في القطاع العام .
ومت خ��الل اجللس��ات مناقش��ة عدد م��ن احملاور 
الت��ي تتعلق بعمل قطاعات الصحة والكمارك 
وحتليل وتشخيص الفساد في العراق في نظام 
البطاقات التموينية اضافة الى مناقشة تقرير 
منظم��ة الش��فافية لع��ام ٢٠١٦ واملرتبة التي 
احتلها العراق ضمن هذا التقرير وضرورة العمل 
على حتس��ن وضع العراق وحتديد مناطق اخللل 
وايصال املعلومات ال��ى املنظمات املتخصصة 
لنقل ص��ورة حقيقية عن وضع الع��راق وايجاد 

مراكز اخللل وحتديد املمارسات املناسبة حللها.
ومت كذلك التأكيد على اجراءات الدولة في مجال 
مكافحة الفس��اد خ��الل الس��نتن املاضيتن 
والتعليم��ات التي صدرت في ه��ذا اجملال والتي 
تس��تهدف الوصول خلارطة طري��ق ضمن اطار 
زمني خ��الل الفترة املقبلة والتزام احلكومة بها 
وضرورة احلاجة إلى اخلبرات الدولية لتنفيذ هذه 
التوصيات، كذلك التأكيد على اهمية تبسيط 
االجراءات ودوره في القضاء على الفساد وايضا 

دور االجهزة الرقابة وأهميتها في هذا اجلانب. 

بغداد - الصباح الجديد:
 أعلن قط��اع األعالم للرعاي��ة الصحية األولية 
عن تس��يره قافلة طبية مش��تركة إلى مخيم 
املواص��الت / ال��دوامن للنازح��ن وضم��ن الرقعة 
اجلغرافي��ة للقط��اع وذل��ك لتق��دمي اخلدم��ات 

الصحية والعالجية .
وبن مدير القطاع الدكتور عمار اديب عباس ان 
اخملي��م يضم 80 عائلة نازحة وبواقع 4 آالف نازح 
حيث مت فحص وعالج 50 مراجعا تبن من خالله 
ان املرضى املصابن بالتهابات اجلهاز التنفس��ي 
25 ،  املصاب��ن بالتهاب��ات اجله��از الهضمي 9 ، 
املصاب��ن بالتهاب��ات املفاص��ل10 ، التهاب��ات 
اجلهاز البول��ي 2 ، التهابات اجللدية 2 ، األمراض 
املزمن��ة 2 فضال عن ع��دد الفحوصات اخملتبرية 
6 واللقاح��ات والتي تش��مل لقاح��ات )حصبة 
مختلط��ة 2 ، حصبة منفردة 2 وسداس��ي 2 ، 
ش��لل أطفال ، وحبوب الكلور املوزعة للنازحن 
150 كما مت تقييم حالة التغذية لألطفال لعدد 

)12( طفال وكانت حالتهم جيدة .

ميسان - خاص:
قال مدير عام تربية ميس��ان ان مشروع التعليم 
املسرع هدفه انس��اني وهو يعيد احلياة للفتية 
من اعمار 12 سنة الى 18 سنة تاركي الدراسة 

ألي سبب كان .
واكد املدير العام  رياض مجبل الس��اعدي خالل 
زيارته لعدة مراكز للتعليم املسرع في احملافظة 
ان ادارة تربية ميس��ان تدعم هذا املش��روع بقوة 
وخصصت له 20 مركزا للتعلم للذكور ولإلناث 
موزعة على مركز واقضية احملافظة ، الفتا الى ان 

1350 دارسا ودارسة يتعلمون في هذه املراكز.
وش��ملت زيارة املدير العام مركز االمام احلس��ن 
)ع( في منطقة العروبة وعتبة بن غزوان في حي 
احلسن العس��كري والرسول )ص( ، برفقة رياض 
كاظم هليل منس��ق مش��روع التعليم املسرع 
في املديرية واملشرف التربوي عبد السادة قاسم 
عضو جلنة التعليم املسرع واحمد ستوري مدير 

مكتب حقوق االنسان .
علما ان املش��روع يعتمد 3 مس��تويات في االول 
والثان��ي االبتدائ��ي والثال��ث والراب��ع واخلام��س 
والس��ادس وفي��ه نظام ومنهج خاص وش��هادة 

تعادل االبتدائية .

بغداد - الصباح الجديد:

املتح��دة  األمم  صن��دوق  اعل��ن 
للس��كان ان��ه س��يقوم بتوس��يع 
نطاق االس��تجابة اإلنس��انية على 
خ��ط املواجه��ة بتوفي��ر خدم��ات 
الصح��ة اإلجنابية املنق��ذة للحياة 
ف��ي املناط��ق الت��ي مت اس��تعادتها 
مؤخ��را في ش��رق وغ��رب املوصل، 
وكذلك تقدمي االستجابة السريعة 
للتلبية االحتياجات االولية للنساء 
املوصل  النازح��ات م��ن  والفتي��ات 
ومناطق الصراع األخرى في العراق.

االمم��ي  الصن��دوق  ممث��ل  واوض��ح 
راماناث��ان  الع��راق  ف��ي  للس��كان 
باالكريش��نان ف��ي بي��ان حصلت » 

الصباح اجلديد« على نس��خة منه 
انه مع اس��تمرار القتال في العراق 
، م��ا ت��زال االحتياجات اإلنس��انية 
والفتي��ات  للنس��اء  العاجل��ة 
املتأث��رات بالص��راع تتصاعد ، وفي 
ه��ذا املنعط��ف احلاس��م، وبفضل 
االس��هامات الس��خية البالغة 55 
مليون يورو التي قدمتها املفوضية 
األوروبية للحماية املدنية وعمليات 
س��يقدم  اإلنس��انية،  املعون��ة 
الصندوق خدمات الصحة اإلجنابية 
ألكث��ر م��ن 700 الف  من النس��اء 
والفتيات املتض��ررات من النزاع في 

العراق . 
وبن ممثل الصندوق إن أكثر من 120 
الفا من النساء والفتيات النازحات 
حديثا من املوصل سيحصلن على 

مواد اإلغاثة األولية ، كجزء من آلية 
االستجابة الس��ريعة التي تشمل 
أيضا اليونيس��يف وبرنامج الغذاء 
العامل��ي ، الفتا الى ان ه��ذا الدعم 
السخي من االحتاد األوروبي لصندوق 
األمم املتحدة للس��كان، سيس��هم 
في إنش��اء وإدارة 3 مستش��فيات 
ميداني��ة للنس��اء وس��توفر ه��ذه 
األمن��ة  ال��والدة  خدم��ات  املراف��ق 
الطوارئ  وكذلك اس��تقبال حاالت 
للنساء املتضررات من االشتباكات 

في غربي املوصل. 
م��ن جانب��ه اك��د رئي��س مكت��ب 
لالحت��اد  االنس��انية  املس��اعدات 
االوروب��ي ف��ي الع��راق خافيي��ر ريو 
ناف��ارو إن إعادة اخلدم��ات الصحية 
األساسية في املناطق املتضررة من 

النزاع ف��ي املوصل، هي من أولويات 
االحتاد األوروبي. وس��يتمكن النساء 
الالتي  احلوامل والنازحات والفتيات 
جنن من معاناة الصراع من احلصول 
عل��ى اخلدم��ات الطبي��ة الطارئة، 

والتي هن في أشد احلاجة اليها« .
وق��ال رئيس املكتب ان مس��اعدات 
االحتاد األوروبي ستس��هم أيضا في 
جتهي��ز وتفعيل وحدت��ن متنقلتن 
لل��والدة األمن��ة وكذل��ك عيادت��ن 
متنقلت��ن للصح��ة اإلجنابي��ة في 
املناطق واألحياء التي مت استعادتها 
ف��ي املوصل، فض��ال ع��ن اخلدمات 
املماثل��ة الت��ي يقدمه��ا الصندوق 
بدع��م م��ن االحت��اد األوروب��ي ف��ي 
محافظ��ات األنبار وكركوك وصالح 

الدين. 

تقرير

الصندوق األممي للسكان يوسع استجابته اإلنسانية لنساء العراق
مع استمرار القتال في العراق

بغداد - الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
التقاع��د  دائ��رة   / االجتماعي��ة 
للعم��ال  االجتماع��ي  والضم��ان 
شمول )488( مش��روعا في بغداد 
لش��هري  االجتماع��ي  بالضم��ان 
كان��ون الثاني وش��باط املاضين ، 
فيما بلغ عدد املش��اريع املشمولة 
بالضمان منذ بداية الشمول لغاية 
)55( الف��ا و334  ش��باط املاض��ي 
املضمونن  العمال  وعدد  مشروعا 

)192( الفا و612 عامال.
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة التقاعد 
والضمان االجتماعي للعمال علي 
جعفر ان قسم جباية االشتراكات 
اجن��ز )383( قرار ش��مول لعدد من 
بغ��داد  ف��ي  االهلي��ة  الش��ركات 
وشمول )105( مشاريع بالتبعية )إذ 
مينح صاحب العمل رقم تسجيل 
يتم مبوجبه التس��ديد ملشروع ثان 
بشرط ان يكون مشروعه االول قد 

شمل بالضمان(. 
واض��اف املدي��ر العام ان القس��م 
خدم��ة  تأيي��دات   )1604( من��ح 
بقان��ون  املش��مولن  للعم��ال 
االجتماع��ي  والضم��ان  التقاع��د 
رقم 39 لسنة 1971 للذين عملوا 
في الش��ركات التابعة للقطاعات 
 ، واخملتل��ط  والتعاون��ي  اخل��اص 
مشيرا الى ان عدد طلبات الزيارات 
التفتيش��ية للمشاريع املضمونة 
واجلدي��دة بل��غ )1622( طلب زيارة ، 
إذ يتم تنفيذ هذه الزيارات من قبل 
قسم تفتيش العمل التابع لدائرة 
التش��غيل والق��روض ، الفت��ا الى 
ان القسم مس��تمر باصدار كتب 
براءة الذمة للمشاريع املسددة ما 
وارسالها  بذمتها من اش��تراكات 
للجهات املعنية والطالبة لسالمة 

موقف املشروع.
وب��ن جعف��ر ان ش��عبة التنفيذ 
في الدائرة حددت االس��بوع احلالي 

الج��راء زي��ارات تنفيذي��ة ملناط��ق 
متعددة في بغ��داد ضمن قاطعي 
 )106( بواق��ع  والك��رخ  الرصاف��ة 
زيارات لغرض متابعة تطبيق قانون 
حتصيل الديون احلكومية رقم )56( 
لسنة 1976 على املشاريع املدينة 
التزاماته��ا  تأدي��ة  عل��ى  وحثه��ا 
جتاه الدائ��رة ، موضح��ا ان الدائرة 
ستقوم بالترويج لتأجير العقارات 
التابع��ة له��ا واعالنه��ا للمزايدة 
العلني��ة ومتابعة تس��ديد بدالت 
االيجار للعقارات وتس��لم عقارات 
اخ��رى من ش��اغليها بع��د انتهاء 

مدة ايجارها.
يذك��ر ان دائرة التقاع��د والضمان 
االجتماعي للعمال مس��تمرة في 
اقام��ة الدع��اوى القضائي��ة على 
املتجاوزي��ن عل��ى العق��ارات ف��ي 
محافظ��ة بغداد ومتابع��ة ادخال 
املعلومات اخلاصة بالعقارات على 

نظام االرشفة االلكترونية.

اعالم صحة الكرخ 
اج��رى مستش��فى الف��رات العام  
ضمن تشكيالت دائرة صحة الكرخ 
حمل��ة تطبيب مس��ائي ملكافحة 
نواق��ل األم��راض في املستش��فى 
حيث متت تغطية بناية املستشفى 
بالكام��ل للقضاء على أماكن تولد 

البعوض.

وقال مدير مستشفى الفرات العام 
الدكت��ور احمد صالح الدين محمد 
رضا ان الهدف من تنفيذ احلملة هو 
مكافحة األم��راض التي تنتقل عن 
طريق البعوض ف��ي فصل الصيف 
املناخي��ة  الظ��روف  تك��ون  حي��ث 
كثاف��ة  وزي��ادة  لتكاث��ر  مناس��بة 
البعوض الناقل لألمراض ببس��بب 

موق��ع املستش��فى ال��ذي يقع في 
ارض مفتوح��ة ويتطل��ب مكافحة 
والصراصي��ر  والبع��وض  الذب��اب 

النطاطة بصورة مستمرة
 و تات��ي هذه احلملة انطالقا من دور 
املستشفى في احلفاظ على الصحة 
احلش��رات  ومت��ت مكافحة  العامة 

الناقلة بجهاز السمفونيك .

شمول 488 مشروعًا في بغداد 
بأحكام الضمان االجتماعي 

إطالق حمالت واسعة لمكافحة نواقل األمراض

حسين حسن*
ش��رعت ش��ركة ديال��ى العام��ة 
التابعة ل��وزارة الصناعة واملعادن 
بجمع عدد من مطافيء احلريق من 
دوائر محافظ��ة ديالى واحملافظات 

االخرى  متهيدا العادتها للعمل.
وقال مصدر مخول في الشركة ان 
ش��ركة ديالى كان لها نشاط اخر 
من خ��الل جمع مطاف��يء احلريق 
م��ن دوائ��ر الدولة ف��ي محافظة 
ديالى اضافة الى احملافظات االخرى 

لق��اء ثم��ن م��ادي مع��ن لغرض 
اعادتها للعمل من خالل فحصها 
الطف��اء  وتعبئته��ا  وصيانته��ا 
احلرائق التي قد حتدث والس��يطرة 

عليها .
واضاف املصدر اخملول ان الش��ركة 
لصيان��ه  ورش��ة  بفت��ح  قام��ت 
وتعبئة مطاف��ئ احلريق حيث بلغ 
ع��دد املطافئ الت��ي مت تصليحها 
او ملؤه��ا باملواد اخلاص��ة بأطفاء 
احلرائ��ق وبجمي��ع انواعه��ا )441( 

مطفأة حريق ، مبيناً ان الش��ركة 
لديها طاقات بش��رية ذات خبرات 
متراكم��ة في اجملالن الهندس��ي 
والفني من املمكن ان تستغل في 
تعظي��م موارده��ا املالية ودميومة 
واس��تمرار العمل فيه��ا في ظل 
املرحل��ة احلالي��ة لقط��ع الطريق 
االجنبية  والبضائع  الس��لع  على 
م��ادي  م��ردود  وحتقي��ق  الرديئ��ة 
للش��ركة وتلبية حاجة الس��وق 

احمللية منها.

شركة ديالى تستغل طاقاتها
 المتاحة بتأهيل مطافيء الحريق

بغداد - الصباح الجديد:
والبيئ��ة  الصح��ة  وزارة  ش��رعت 
بإعدادها التصاميم األولية إلقامة 
أول مركز بحث��ي في منطقة هور 

الدملج مبحافظة الديوانية .
وقال امير علي احلس��ون مدير عام 
دائ��رة التوعية واالع��الم البيئي ان 
مالكا من مديرية بيئ��ة الديوانية 
ب��دأ باع��داد التصامي��م االولي��ة 
واجلدوى االقتصادية ملشروع اقامة 
مركز بحثي ومركز  لالدارة في هذه 
املنطقة حلماية وصون هذا املمتلك 
االجتماع��ي  بالواق��ع  للنه��وض 
واالقتصادي والبيئي ملناطق االهوار 
للحكوم��ات  مه��م  دور  واعط��اء 
احمللية واحملافظات ومديريات البيئة 
ومنظمات اجملتم��ع املدني واجملتمع 

احملل��ي خاص��ة بع��د ادراج اه��وار 
العراق الى الئحة التراث العاملي مما 
يعطي زخما كبي��را جلهود حماية 
العراقية للحفاظ  البيئة  وحتسن 
الطبيعية لس��كان  البيئ��ة  على 

االهوار.
واوض��ح مدير بيئة الديوانية حيدر 
عناج عيدان انه بعد املوافقة على 
اس��تمالك املديري��ة لقطعة ارض 
مس��احتها 12 دومنا ف��ي منطقة 
ناظ��م  )منطق��ة  الدمل��ج   ه��ور 
التغذية ( تق��رر اقامة مركز يعنى 
باالهتم��ام  به��ذه املنطقة والتي 
حتت��ل رقعة مائية ضم��ن االراضي 
ان  مؤك��دا   ، العراقي��ة  الرطب��ة 
ال��وزارة ومن خالل االس��تراتيجية 
تعمل  البيئ��ة  الوطني��ة حلماي��ة 

ال��ى توفير الدع��م الدولي ملناطق 
التن��وع االحيائي من خالل طرحها 
كمحمي��ات طبيعي��ة اضافة الى 
ادراجه��ا ضم��ن الت��راث الثقافي 

والبيئي لالنسانية .
وتقدر مساحة هور الدملج 50 كم 
جنوبي الديواني��ة بنحو 120 الف 
دومن ثلثاها في محافظة الديوانية 
وتعيش  واسط  والبقية مبحافظة 
ف��ي مياه��ه العدي��د م��ن االحياء 
املائي��ة ومنه��ا طيور فري��دة تأتي 
موسميا من شتى مناطق العالم 
خاصة من بلدان جنوب شرق اسيا 
وافريقي��ا ، وتربى فيه��ا ثروة هائلة 
من ش��تى انواع االس��ماك فضال 
ع��ن اجلاموس واحليوان��ات املنتجة 

االخرى .

إعداد تصاميم أول مركز بحثي في هور الدلمج
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هدى فرحان*  

لش��ركة  الع��ام  املدي��ر  اعل��ن 
يوس��ف  االلكترونية  االنظم��ة 
جتهي��ز  ع��ن  جاس��م  محم��د 
املديرية العامة للش��ؤون املالية 
التربية ببطاريات  التابعة لوزارة 
م��ع  متط��ورة  وحاس��بات 
ملحقاتها فيما جهزت مصفى 
القي��ارة ف��ي ش��ركة مصاف��ي 
النفط  لوزارة  التابعة  الش��مال 
مب��واد متنوعة ملنظوم��ة مناداة 

وبدالة داخل املصفى .
واوضح املدير العام ان الش��ركة 
جهزت ايضا مكتب جوازات بلد 
املدنية  التاب��ع ملديرية االح��وال 
واجلوازات واالقامة في محافظة 
ص��الح الدي��ن التابع��ة ل��وزارة 
الداخلية باجهزة بصمة عدد 3 
خاصة باملتقدمني للحصول على 
اجل��وازات ، الفتا الى االس��تمرار 
واملعادن  الصناعة  وزارة  بتجهيز 
 )19( ع��دد  تراخي��ص  بعق��ود 
االنظمة  تتضمن مجموعة من 
عم��ل  تخ��دم  الت��ي  الفعال��ة 
الوزارات والش��ركات وتس��هيل 

اعمالها .
دورة  الش��ركة  اقام��ت  كم��ا 
العاملية  املواصفة  تدريبية حول 
 )ISO 9001:2015( الدارة اجل��ودة
فيم��ا جهزت ع��ددا م��ن وزارات 
ودوائر الدولة مب��واد متنوعة من 
ش��ركات رصينة وذات مناش��ئ 

عاملية خالل شهر اذار املاضي . 
واك��د مدير ع��ام الش��ركة في 
االعالم��ي  للمرك��ز  تصري��ح 
ف��ي ال��وزارة على ان م��ن املهام 
االساس��ية للش��ركة ومتاش��يا 
م��ع التطور احلاص��ل في مجال 
التغي��رات للمواصفات العاملية 
الدارة اجل��ودة وحتديث اصداراتها 
ه��و حتديث املواصف��ة املمنوحة 
لها م��ن )ISO 9001:2008( الى 
املواصفة العاملية االصدار الرابع 
)ISO 9001:2015( وبهذا الصدد 

فقد اقامت الشركة خالل شهر 
اذار املاض��ي دورة تدريبي��ة حول 
اجلودة  العاملي��ة الدارة  املواصفة 
)ISO 9001:2015(  وعلى مدى 5 

ايام ضمت )16( مشاركا.
ان  ال��ى  الع��ام  املدي��ر  واش��ار 
الدورة اختتم��ت باجراء امتحان 
للمش��اركني لغ��رض منحه��م 
داخلي��ني  مدقق��ني  ش��هادة 
معتمدين ، الفتا الى ان الشركة 
تدريبي��ة  دورة  ايض��ا  اقام��ت 
)PLC)SImatIC manager S7( في 
مختبر سيمنس )SIemenS( على 
مدى 5 ايام ضمت )7( مشاركني 

من العاملني في شركات الوزارة 
، مبينا بأن الش��ركة ومن خالل 
قسم التدريب مستمرة باقامة 
ال��دورات التدريبي��ة في ش��تى 
املطلوبة  اخلبرات  لتوفير  اجملاالت 

ومنح الشهادات.
تنف��ذ  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
للتصمي��م  العام��ة  الش��ركة 
وتنفيذ املش��اريع احدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن مش��روع 
مبصف��ى  اخل��اص  امل��اء  مأخ��ذ 
التابع لشركة مصافي  ميسان 

اجلنوب .
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة 

عصام كاظم جبارة  في تصريح 
ملركز االع��الم والعالقات العامة 
في الوزارة ان العمل في املشروع 
انش��اء منصة  يتضمن  املذكور 
السحب وحوض التجميع وقاعة 
املضخات وغرف اخلدمات وبناية 
احملطة الكهربائية ، مش��يرا الى 
ان��ه قد مت اكم��ال اعمال منصة 
السحب وجتهيز وربط املضخات 
الغاطسة واكمال اعمال البناء 
واعمال  بااليبوكس��ي  والط��الء 
املسقف احلديدي ونصب الكرين 
اجلسري ونصب مضخات عدد 3 

لقاعة املضخات .

ال��ى ذلك اعلن املدي��ر العام عن 
اس��تعداد الش��ركة لالس��هام 
اعم��ار  اع��ادة  حمل��ة  ف����ي 
محافظ����ة االنب��ار كونها من 
الش��رك��ات الت��ي متتلك خبرة 
كبيرة ف��ي انشاء واعادة اعمار 
اجلس��ور والطرق واملستشفيات 
التحتي��ة ومش��اريع  والبن����ى 
تصفي��ة  ووح��دات  الكهرب��اء 
ومعاجل��ة املي��اه حيث س��ب��ق 
له����ا ان نف��ذت املئ����ات م��ن 
معظ����م  ف����ي  املش��اريع 
محافظ��ات العراق منه��ا اكثر 
مهم��ا  مش��روع��ا   )  25( م��ن 

محافظ��ة  ف��ي  واس��تراتيجيا 
االنبار ومن اهمها تأهيل وتطوير 
معمل اسمنت كبيسة ومعمل 
اسمنت القائم وانشاء شبكات 
الص��رف الصح��ي للعدي��د من 
وانش��اء معمل  الرم��ادي  احياء 
نس��يج عن��ه وانش��اء محطة 
كهرباء حديثة ومشروع معمل 
الس��يراميك اجلدي��د ومش��روع 
الفوسفوجبسم وانشاء اقسام 
وكلي��ات في اقضي��ة محافظة 

االنبار وغيرها من املشاريع.

*اعالم الصناعة 

جهزت شركة 
األنظمة اإللكترونية 
وزارة التربية 
ببطاريات وحاسبات 
متطورة مع 
ملحقاتها فيما 
جهزت مصفى 
القيارة بمواد 
متنوعة لمنظومة 
مناداة وبدالة داخل 
المصفى 

املدير العام للشركة

أقامت دورًة تدريبيًة لتأهيل العاملين في مجال إدارة الجودة

اإللكترونية تتعاقد مع وزارات الدولة لتجهيزها بالحاسبات والبداالت والبطاريات
وزير النقل يضع حجر األساس 

لمطار الكوت المدني

»الشعائر« تكمل استعداداتها 
لمشاركة المواكب بالزيارة المليونية 

واسط - ضياء الصالح: 
وض��ع وزير النقل كاظم فنجان احلمامي حجر االس��اس 
ملطار الكوت املدني بحضور محافظ واسط مالك خلف 
وادي ومجموع��ة م��ن أعضاء مجلس الن��واب واحلكومة 
احمللي��ة ف��ي احملافظ��ة وبع��ض الوجهاء والش��خصيات 

الرسمية والعامة.
والق��ى الوزير كلم��ة في حفل وضع حجر االس��اس قال 
فيها ان محافظة واسط حتتضن هذا املشروع الذي كان 
باالم��س القريب حلما ي��راود ابناء احملافظ��ة لكنه حتقق 
اليوم على امليدان بفع��ل اخليرين والطيبني من ابناء هذا 

البلد من دون ان يكّلف الدولة مبالغ مالية طائلة .
واك��د الوزير ان مطار الكوت س��يكون خطوة بس��يطة 
ف��ي االجتاه الصحي��ح، وأن إيرادته املالية س��تكون البناء 
احملافظة ، الفتا الى انه س��يواصل العمل والتنسيق مع 
القي��ادات االمنية لترمي��م املدرج وتأهيل��ه ليكون قادرا 

على استقبال الطائرات ليال ونهارا.
واوض��ح احلمام��ي ان ال��وزارة عازم��ة على تأس��يس اول 
أكادميية للطيران بالتنس��يق مع جامعة واسط، كما ان  
الوزارة تعك��ف ليكون في كل محافظ��ة عراقية مطار 
لتنع��م تلك احملافظ��ات بخيراتها خلدم��ة ابنائها، حيث 
أن الرحالت س��تكون من وإلى واس��ط من البصرة واربيل 

والسليمانية ومشهد اضافة الى رحالت احلج والعمرة.
واش��ار احلمامي ال��ى ان وزارة النقل ت��درس إجراء رحالت 
بني واس��ط وعواصم الدول العربي��ة واألوروبية في وقت 
الحق ضمن خطة موسعة لتغطية احملافظات العراقية 
بخدمات النقل اجلوي. وكان احملافظ القى كلمة ترحيبية 
ش��اكرا الوزي��ر على ه��ذه اخلط��وة املبارك��ة ، داعيا الى 
استكمال مرافق املطار  بالسرعة املمكنة ليتم افتتاحه 
رس��ميا. وفي نهاية االحتفال قدم محافظ واس��ط درع 
احملافظة الوزير تثمينا لدور الوزارة الكبير في هذه اخلطوة 
املباركة معبرا عن ش��كر وامتنان ابن��اء احملافظة جلميع 

اجلهود التي بذلت. 

منى خضير عباس*
أكمل��ت ش��عبة تس��جيل املواك��ب ف��ي دائ��رة إحي��اء 
الش��عائر احلس��ينية في مدين��ة الكاظمية املقدس��ة 
اإلجراءات القانونية اخلاصة بتسجيل الهيئات واملواكب 
اخلدمي��ة التي ستش��ارك ف��ي إحي��اء مراس��يم الزيارة 
املليونية لش��هادة س��ابع احلجج االطهار االمام موسى 
ب��ن جعفرالكاظم )ع( . فقد امت فريق العمل في ش��عبة 
تس��جيل املواكب وبجهد دؤوب تسجيل أكثر من 4000 
موكب خدمي سيشارك في تقدمي شتى اخلدمات  لزائري 
االمامني اجلوادين )ع( في داخل مدينة الكاظمية املقدسة 

وخارجها خالل ايام الزيارة الرجبية املباركة .
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لندن ـ رويترز:
قال متحدث باس��م رئيس��ة ال��وزراء البريطانية 
تيريزا امس االثنني إن بريطانيا جتري مناقشات مع 
شركاء دوليني عن سبل وضع املزيد من الضغوط 
عل��ى احلكومة الس��ورية وداعميه��ا ومن بينهم 

روسيا.
وج��اءت التصريحات فيم��ا التق��ى وزراء خارجية 
مجموعة الدول الس��بع الصناعية الكبرى امس 
االثن��ني في جتمع س��نوي م��ن املتوق��ع أن تهيمن 
عليه تساؤالت بشأن التدخل األميركي والروسي 
في س��وريا بعد هجوم بغاز سام قتل أكثر من 70 

شخصا األسبوع املاضي.
ولدى س��ؤاله عن إمكانية فرض عقوبات إضافية 
على روس��يا ق��ال املتحدث »جنري مناقش��ات مع 
ش��ركائنا األساسيني بشأن س��بل ميكننا بها أن 
نضع املزي��د من الضغط على النظام )الس��وري( 

ومن يدعمونه مبا يشمل الروس.«
وقال أيضا إن ماي حتدثت مع رئيس الوزراء الكندي 
جاس��ن ترودو امس االول األحد ملناقش��ة املوقف 
في س��وريا واتفق��ا عل��ى احلاجة لتعزي��ز الدعم 

إليجاد حل سياسي إلنهاء الصراع.

انقرة ـ وكاالت:
تقدمت الس��لطات التركية بطل��ب إجراء لقاء 
ال��دول الضامن��ة للهدن��ة ف��ي س��وريا املزم��ع 
إج��راؤه في طهران وراء أب��واب مغلقة بعيدا عن 

اإلعالميني.
وقال فيصل املقداد، نائب وزير اخلارجية الس��وري 
في تصريح صحفي لوكالة نوفوس��تي: »طلبت 
احلكوم��ة التركي��ة م��ن منظم��ي اللق��اء منع 
حضور الصحفيني، وذلك لعدم كش��ف املوقف 

التركي«.
ومن اجلدير بالذكر أن لقاء طهران للدول الضامنة 
للهدنة في س��وريا وهي روس��يا، وتركي��ا، وإيران 
س��يجري في يومي 18، و19 من أبريل احلالي، أما 
جول��ة أخرى من مفاوضات أس��تانا فم��ن املقرر 
إجراؤه��ا ف��ي يوم��ي 3، و4 م��ن ماي��و املقبل في 

عاصمة كازاخستان.

صنعاء ـ وكاالت: 
أعلنت مصادر عس��كرية مينية، أمس االول األحد، 
مقتل قي��ادي حوثي في معارك م��ع قوات اجليش 

اليمني مبحافظة تعز جنوبي صنعاء.
وذكرت وس��ائل إع��الم مينية، أن القي��ادي عبداهلل 
املؤي��د، قت��ل إل��ى جان��ب 9 آخرين من مس��لحي 
احلوثي��ني، في معارك عنيفة اندلعت بني الطرفني 
ق��رب مدينة اخملا، إث��ر هجوم ش��نه احلوثيون على 
مواقع للجي��ش املوالي للرئيس عب��د رب منصور 
هادي. ويش��غل املؤيد منصب وكي��ل وزارة اإلعالم 

التابعة للحوثيني.
إلى ذلك، شنت مقاتالت التحالف العربي سلسلة 
غ��ارات جوية، على مواقع متفرق��ة للحوثيني في 
اخملا، مؤكدة س��قوط خس��ائر مادية وبش��رية في 

صفوفهم.
وتش��هد مناطق ش��رقي وش��مالي اخمل��ا معارك 
عنيفة بني قوات اجلي��ش الوطني واحلوثيني، حيث 
حت��اول قوات اجلي��ش التقدم نحو معس��كر خالد 
بن الوليد ش��رقا ومديرية اخلوخ��ة أولى مديريات 

محافظة احلديدة شماال.

بريطانيا تجري محادثات 
لتصعيد الضغط على 

داعمي الحكومة السورية

تركيا ترفض حضور 
اإلعالم في لقاء طهران 

بشأن سوريا

مقتل قيادي حوثي 
في معارك جنوب صنعاء

متابعة الصباح الجديد:

ق��رر الرئي��س املصري عب��د الفتاح 
السيسي إعالن حالة الطوارئ في 
البالد عق��ب تفجيرين اس��تهدفا 
كنيستني في طنطا واالسكندرية 
أس��فرا عن مقتل 44 وإصابة أكثر 

من مئة.
وقال السيس��ي إنه س��يتم إعالن 
حالة الط��وارئ في البالد ملدة ثالثة 
أش��هر بعد اس��تيفاء اإلج��راءات 
القانوني��ة والدس��تورية الالزم��ة، 
ويش��مل ذل��ك موافق��ة احلكومة 

ومجلس النواب خالل سبعة أيام.
وتشيع في اإلس��كندرية في وقت 
الحق االثنني جنازات ضحايا تفجير 
الكنيس��ة  اس��تهدف  انتح��اري 
املرقسية أثناء قداس كنسي. ودفن 
27 قبطيا ليل امس االول األحد في 
مقب��رة جماعية بداخل كنيس��ة 
مار جرجس مبدينة طنطا بالغربية 
بعد انفجار داخل الكنيس��ة أثناء 

القداس.
وأعل��ن تنظيم داعش مس��ؤوليته 
عن التفجيرين وهدد في بيان بشن 
مزيد من الهجمات ضد مسيحيي 
"هجم��ات  أن  موضح��ا  مص��ر 
الكنائس وقعت باستخدام سترات 

ناسفة".
دونال��د  األميرك��ي  الرئي��س  وأدان 
ترام��ب ف��ي اتص��ال هاتف��ي م��ع 
دعم  وأكد  الهجومني،  السيس��ي 
الواليات املتحدة ملصر في مواجهة 
اإلره��اب، بحس��ب بيان ص��ادر عن 

الرئاسة املصرية.
وم��ن املق��رر أن تعق��د احلكوم��ة 
اجتماعا بكامل أعضائها ملناقشة 
االول  ام��س  تفجي��رات  تداعي��ات 
األح��د، ووس��ائل ومح��ددات فرض 
الط��وارئ. كم��ا س��يعقد  حال��ة 
النواب جلس��ة اس��تماع  مجلس 

لوزي��رْي الداخلي��ة والع��دل ح��ول 
احلادثتنْي.

ووفق��ا للم��ادة 154 في الدس��تور 
يحق لرئي��س اجلمهوري��ة أن يعلن 
رأي  أخ��ذ  بع��د  الط��وارئ  حال��ة 
مجل��س الوزراء ويج��ب عرض هذا 
اإلعالن على مجل��س النواب خالل 
األي��ام الس��بعة التالي��ة ليقرر ما 
يراه بشأنه، ويتعني موافقة غالبية 
أعض��اء اجمللس على إعالن الطوارئ 
ملدة محددة ال جتاوز ثالثة أشهر، وال 
يج��وز متديدها إال مل��دة أخرى مماثلة 

بعد موافقة ثلثي أعضاء اجمللس.
للرئيس  الط��وارئ  وتس��مح حالة 
إج��راءات  باتخ��اذ  واحلكوم��ة 
اس��تثنائية مبوجب تطبي��ق قانون 

الطوارئ، من بينها إحالة املتهمني 
حملاكم أمن الدول��ة وحظر التجول 
ومص��ادرة  املناط��ق  بع��ض  ف��ي 
الصحف، فض��ال عن متكني اجليش 

من فرض األمن.
وأعل��ن السيس��ي أيضا تش��كيل 
أعل��ى لألم��ن بصالحيات  مجلس 
مواجه��ة  م��ن  "متكن��ه  كامل��ة 

التطرف واإلرهاب في مصر".
وطالب الرئيس املصري مبحاس��بة 
بالراعي��ة  وصفه��ا  الت��ي  ال��دول 
لإلره��اب، كما دعا وس��ائل اإلعالم 
إلى التعامل مبسؤولية ومصداقية 

مع أحداث تفجيري الكنيستني.
وكان السيس��ي قد أم��ر في وقت 
سابق اجليش بدفع قوات من وحدات 

التأمني ملعاونة الشرطة في تأمني 
املنشآت احليوية بعموم البالد.

وبحس��ب وزارة الصحة، فقد قتل 
44 ش��خصا وأصيب أكثر من مئة 
في تفجيري كنيس��ة مارجرجرس 
في طنطا والكاتدرائية املرقس��ية 

في االسكندرية.
ووقع االنفجار األول في كنيسة مار 
جرجس في مدينة طنطا، عاصمة 
محافظ��ة الغربي��ة بدلتا مصر مما 
أس��فر عن مقتل 27 شخصا على 

األقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.
وبعد س��اعات، وق��ع انفج��ار آخر 
املرقس��ية  الكاتدرائي��ة  مبحي��ط 
مبدينة االس��كندرية عندما تصدى 
ضاب��ط ش��رطة النتح��اري ولكنه 

فجر نفس��ه مم��ا أدى إلى مقتل 17 
ش��خصا، بينهم الضابط وإصابة 

41 آخرين، بحسب مسؤولني.
وكان الباب��ا تواض��روس الثاني، بابا 
الك��رازة  وبطري��رك  اإلس��كندرية 
أح��د  ق��داس  يت��رأس  املرقس��ية 
الس��عف أو الش��عانني ولكنه لم 
يصب في التفجير الثاني، بحسب 

بيان لوزارة الداخلية.
وق��ال مس��اعدون للباب��ا إن��ه كان 
قد أنه��ى قبل دقائق م��ن الهجوم 
قداسا بكنيسة داخل املقر البابوي 
باإلس��كندرية قب��ل أن ينتقل إلى 
موق��ع آخر يبع��د عش��رات األمتار 
عن موقع التفجير. ونقل عن البابا 
تواض��روس قول��ه أثن��اء اتصال مع 

رئيس ال��وزراء "هذه األعمال اآلثمة 
لن تن��ال من وح��دة هذا الش��عب 
ومتاس��كه، فاملصري��ون ف��ي خندق 
واحد ف��ي مواجه��ة ه��ذا اإلرهاب 

األسود حتى القضاء عليه". 
وتشهد مصر موجة من الهجمات 
املس��لحة منذ عزل اجليش الرئيس 
محم��د مرس��ي بع��د احتجاجات 
شعبية ضد حكمه في عام 2013.

وُقت��ل 25 ش��خصا ج��راء انفجار 
قنبلة داخ��ل كتدرائية بالعاصمة 

القاهرة في كانون األول 2016.
وفي ش��باط، هدد تنظي��م داعش 
بش��ن هجم��ات ضد املس��يحيني 
األقباط في مصر، والذين يشكلون 
نحو 10 في املئة من عدد السكان.

عمان ـ أ ب ف:
استدعت وزارة خارجية االردن امس 
االول األح��د س��فير طه��ران لدى 
عم��ان وابلغته احتجاجا »ش��ديد 
اللهج��ة« عل��ى انتق��ادات ايرانية 
لتصريح��ات ادلى به��ا امللك عبد 

اهلل الثاني في واشنطن.
وقالت الوزارة ف��ي بيان امس االول 
االحد انها اس��تدعت س��فير ايران 
ف��ي عم��ان مجتبى فردوس��ي بور 
وابلغته »احتجاجا شديد اللهجة 

على تصريح��ات مرفوضة ومدانة 
لناط��ق باس��م وزارة خارجية ايران 

بحق اململكة وقيادتها«.
التصريح��ات  تل��ك  ان  وأضاف��ت 
»محاولة فاش��لة لتش��ويه الدور 
احمل��وري الذي تقوم بها اململكة في 
حتقيق األمن واالستقرار اإلقليميني 
وضالليت��ه  االٍره��اب  ومحارب��ة 
والتصدي حملاولة بث الفتنة ورفض 

املتاجرة بالقضايا العربية«.
وحض��ت الوزارة اي��ران على »التزام 

عالق��ة حس��ن اجل��وار م��ع الدول 
العربية وعدم التدخل في شؤونها 
واحترام املواثي��ق واألعراف الدولية 
في تصرفاتها وتوجهاتها إزاء تلك 

الدول«.
وكانت وكالة االنباء االيرانية )فارس( 
ام��س االول األح��د ع��ن املتح��دث 
اإليراني��ة  اخلارجي��ة  وزارة  باس��م 
بهرام قاس��مي وصفه تصريحات 
امللك عبد اهلل لصحيفة واشنطن 
بوس��ت قبل ايام بأنها »س��خيفة 

وغير مدروسة«.
مل��ك  ان  »يب��دو  قاس��مي  وق��ال 
االردن وق��ع في خطأ اس��تراتيجي 
وأساس��ي ف��ي تعري��ف االره��اب 
التي اس��تخدمها في  والعب��ارات 
تصريحات��ه تش��ير ببس��اطة الى 
جهل��ه ونظرت��ه الس��طحية جتاه 

تطورات املنطقة«.
وأض��اف »من الص��واب له ان يلقي 
ف��ي البداي��ة نظرة بس��يطة على 
االحصائي��ات الرس��مية الص��ادرة 

ح��ول االرهابي��ني االردني��ني الذين 
انضموا الى داعش وسائر اجلماعات 
الدموي��ة واجلاهلة وم��ن ثم يبدي 

وجهة نظره حول ايران«. 
وتفي��د تقاري��ر أميركي��ة نش��رت 
مؤخرا ب��أن نحو اربع��ة آالف أردني 
انضم��وا الى تنظي��م )داعش( في 

سوريا والعراق منذ عام 2011.
ان  ش��ك  »ال  قاس��مي  وأوض��ح 
جانب��ا مهما من االوض��اع الراهنة 
ف��ي املنطق��ة ه��و نتيج��ة للرؤى 

اخلاطئ��ة لسياس��يي بعض الدول 
جتاه العمليات السياس��ية واتخاذ 
وخاطئ��ة  تخريبي��ة  سياس��ات 
ميكنها ف��ي النهاية ج��ر املنطقة 
كله��ا للمزيد م��ن زعزع��ة االمن 

واالستقرار«.
واض��اف »م��ن اج��ل دع��م االم��ن 
واالس��تقرار والوحدة في املنطقة، 
فم��ن االفضل له )مل��ك االردن( ان 
يخصص القليل من وقته لدراسة 
منطق وتاريخ وجغرافيا املنطقة«.

القدس ـ بي بي سي:
قررت احلكومة اإلس��رائيلية حظر 
س��فر مواطنيها إلى ش��به جزيرة 
س��يناء املصرية، وذلك بس��بب ما 

قالت إنه تهديدات أمنية.
وجاء القرار بعد مقتل أكثر من 40 
ش��خصا في تفجيرين اس��تهدفا 

كنيس��تني قبطيتني ف��ي مدينتي 
طنط��ا واإلس��كندرية ف��ي مصر 

أمس االول.
وف��ي خطوة نادرة، أعلنت احلكومة 
اإلس��رائيلية إغالق معبر طابا في 
وجه املس��افرين إلى س��يناء على 
األقل حتى 18 نيسان اجلاري نهاية 

عي��د الفص��ح اليهودي ال��ذي بدأ 
امس اإلثنني.

وح��ث بي��ان للحكوم��ة الس��ياح 
ف��ي  املوجودي��ن  اإلس��رائيليني 
منتجع��ات س��يناء حالي��ا عل��ى 

العودة إلى إسرائيل.
ويقضي آالف اإلس��رائيليني عطلة 

املنتجع��ات  ف��ي  الفص��ح  عي��د 
البح��ر  ش��اطئ  عل��ى  املصري��ة 

األحمر.
أن  اإلس��رائيلي  البي��ان  ف��ي  وورد 
ين��وون  ف��ي س��يناء  »اإلرهابي��ون 
ش��ن هجمات على س��ياح بينهم 
سياح إس��رائيليون في املستقبل 

القريب«.
يذكر أن جماعة إسالمية متطرفة 
تتخذ من سيناء منطلقا لها منذ 
اإلطاحة بالرئيس الس��ابق محمد 

مرسي عام 2013.
وقد قرر الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيس��ي ف��رض حال��ة الطوارئ 

ملدة ثالثة ش��هور، عق��ب تفجيري 
الكنيستني.

وبعد دقائ��ق من إعالن احلظر صرح 
اجلي��ش اإلس��رائيلي ب��أن صاروخا 
أُطلق من س��يناء وس��قط جنوبي 
ع��ن  يس��فر  أن  دون  إس��رائيل، 

خسائر.

الخارجية األردنية تستدعي سفير طهران احتجاجًا على انتقادات إيرانية للملكة

إسرائيل تحظر سفر مواطنيها إلى سيناء بسبب »تهديدات أمنية«

عقب تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا واإلسكندرية

الرئيس المصري يعلن حالة الطوارئ لمدة ثالثة أشهر

أدان الرئيس األميركي 
دونالد ترامب في اتصال 

هاتفي مع السيسي 
الهجومين، وأكد دعم 

الواليات المتحدة لمصر 
في مواجهة اإلرهاب، 

بحسب بيان صادر عن 
الرئاسة المصرية

تشييع ضحايا التفجيرات اإلرهابية في مصر

تقـرير

روما ـ وكاالت:

بح��ث وزراء خارجي��ة ال��دول الس��بع 
الكب��رى ف��ي إيطاليا، ام��س االثنني، 
قضاي��ا دولية راهن��ة، بدءا م��ن أزمة 
س��وريا وأوض��اع ليبيا م��رورا بعالقة 
وّدهم املفقود مع موسكو وصوال إلى 

برنامج كوريا النووي.
وتش��ير دعوة وزي��ر خارجي��ة إيطاليا، 
أجنيلين��و ألفان��و، وزراء خارجي��ة كل 
من تركيا واإلم��ارات العربية املتحدة 
واململكة العربية الس��عودية واألردن 
وقط��ر حلض��ور اجتماع خ��اص حول 
األزمة الس��ورية على هامش القمة، 
إل��ى احلّي��ز اله��ام ال��ذي س��يحتله 
املوضوع السوري امللتهب بكل أصوله 
وفروع��ه داخل مناقش��ات وزراء الدول 
الس��بع الكبار في توس��كانا الهادئة 
والرائعة بفسيفساء قباب كنائسها 

الكثيرة. 
وم��ع أن رئيس��ة دبلوماس��ية االحت��اد 
األوروب��ي فيديري��كا موغيريني حصرت 
االجتماع إلى جانب وزراء خارجية الدول 
الس��بع األعض��اء، إال أن وزي��ر اخلارجية 

تيليرس��ون  األميرك��ي اجلدي��د ريكس 
س��يكون جنم��ه األب��رز، كون��ه يلتقي 
نظراءه جماعيا ألول م��رة منذ تعيينه 
في كانون ثاني املاضي، وألنه س��يكون 
ملزم��ا بتق��دمي إيضاح��ات وتطمينات 
لش��ركاء ب��الده ح��ول باقة كبي��رة من 
املسائل الدولية التي ال يعرفون موقف 
اإلدارة األميركية املس��تجدة في البيت 

األبيض منها بالضبط.
وس��عت أوروبا واليابان إلى اس��تيضاح 
الوالي��ات املتحدة بش��أن مجموعة من 
القضايا الدولية، الس��يما سوريا، بعد 
ص��دور تصريح��ات متماي��زة إل��ى حّد 
التناق��ض ع��ن املس��ؤولني األميركيني 
بشأن األزمة الس��ورية ومصير الرئيس 
بّش��ار االس��د. وهيمنة احلرب الدموية 
املش��تعلة في س��وريا عل��ى احملادثات، 
خاصة وأن إيطاليا املستضيفة تتطلع 
إلى إصدار بيان ختامي يعزز جهود األمم 
املتحدة إلنه��اء الصراع املس��تمر منذ 

ست سنوات في هذا البلد العربي.
وفرنس��ا  إيطالي��ا  االجتم��اع  ومن��ح  
وبريطاني��ا وكن��دا والياب��ان أول فرصة 
ملناقشة وزير اخلارجية األميركي اجلديد 
بش��أن ما إذا كانت واش��نطن ملتزمة 
اآلن باإلطاح��ة بالرئيس األس��د، ألنهم 

لم يس��معوا وال مرة حتى اآلن تصريحا 
واضحا من تيليرس��ون بهذا اخلصوص، 
فيم��ا قال��ت نيك��ي هيلي الس��فيرة 
األميركي��ة ل��دى األمم املتح��دة مطلع 
األس��بوع إن تغيير النظام في س��وريا 
أولوية للرئيس دونالد ترامب بينما كان 
تيلرسون يؤكد يوم السبت إن األولوية 

هي هزمية تنظيم داعش.

وباإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، ف��إن الهج��وم 
األميركي على سوريا األسبوع املاضي، 
ردا عل��ى م��ا قال��ت الوالي��ات املتحدة 
إنه هجوم بأس��لحة كيماوي��ة نفذته 
قوات احلكومة الس��ورية على املدنيني، 
الش��ركاء  م��ن  الكثي��ر  ارتب��اك  أث��ار 
الدبلوماس��يني لواش��نطن. وف��ي ظل 
حال��ة انع��دام اليق��ني، تتزايد أس��ئلة 

احللف��اء بش��أن ما إذا كانت واش��نطن 
تريد إزاحة األس��د اآلن مثلما يس��عى 
كثي��ر م��ن األوروبي��ني، أم أن ضرباته��ا 
الصاروخية كان��ت مجرد حتذير وتذكير 
السياس��ي  باحل��ل  الس��ير  بض��رورة 

سريعا.
الصادرة  املتضارب��ة  الرس��ائل  وأربكت 
من واش��نطن احللفاء األوروبيني، وأثارت 

خيبة أمله��م، فيما يس��عون بّقدهم 
وقديدهم إلى اس��تجداء دعم الواليات 
املتح��دة الكام��ل حلل سياس��ي قائم 

على نقل السلطة في دمشق.
وتأتي القم��ة التي تس��تمر يومني في 
توس��كانا في الوقت ال��ذي تقترب فيه 
مجموع��ة هجومي��ة تابع��ة للبحرية 
األميركي��ة من ش��به اجلزي��رة الكورية 
وس��ط مخاوف م��ن طموح��ات كوريا 
الشمالية النووية ،بينما تكابد عالقات 
الغرب مع روس��يا لتجاوز س��نوات من 
انع��دام الثق��ة وفق��دان ال��ود وتب��ادل 

العقوبات والعقوبات املضادة.
ويتطلع وزراء اخلارجية ملناقشة الوضع 
في ليبي��ا. وتأمل إيطالي��ا في احلصول 
على دعم صري��ح للحكومة املدعومة 
م��ن األمم املتح��دة في طرابل��س والتي 
حتاول بس��ط س��يطرتها عل��ى املدينة 
فض��ال عن بقية الب��الد التي تعاني من 

أعمال العنف.
ول��م حت��دد حكوم��ة ترامب سياس��ة 
واضح��ة إل��ى اآلن جتاه ليبيا وتخش��ى 
روم��ا أن تس��ير واش��نطن على خطى 
الكثير م��ن عواصم القرار في املنطقة 
والعالم التي تدعم القائد العس��كري 

في شرق ليبيا اللواء خليفة حفتر.

G7 مكافح��ة  وناق��ش وزراء خارجي��ة 
اإلره��اب ال��ذي ب��دأ يضرب ف��ي بعض 
عواصمهم ع��دا عن بلدان ومدن أخرى، 
كم��ا تطرقوا إل��ى العالقات م��ع إيران 

وانعدام االستقرار 
وعلى الرغم من أن موضوع العالقة مع 
روسيا غير مدرج رسميا بني املواضيع 
اجتم��اع  ف��ي  للنق��اش  املطروح��ة 
وزراء خارجي��ة G7، إال أن��ه من ش��به 
املؤك��د أن يثير هذا األمر نقاش��ا حادا 
وحاميا وصاخب��ا بني أصحاب املعالي، 
بس��بب عالق��ات بلدانه��م املتفاوتة 
م��ع موس��كو س��واء في م��ا يخص 
األزمة الس��ورية، ال س��يما بعد اتهام 
بعضهم فقط وليس كلهم دمش��ق 
الكيميائي��ة  باس��تخدام األس��لحة 
وتأييدهم بنس��ب متفاوت��ة الضربة 
األمريكية ملطار الش��عيرات السوري 
ردا على ذلك، أو بسبب مواقفهم غير 
املتطابق��ة من األزم��ة األوكرانية وما 
يجري في منطق��ة دونباس، حيث ترد 
تقارير مس��تمرة عن عمليات قصف 

وسقوط ضحايا من املدنيني.

بينها سوريا وليبيا وإيران وكوريا

وزراء خارجية الدول السبعة الكبرى يبحثون قضايا دولية راهنة في «توسكانا« اإليطالية
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7 اقتصاد

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

انخفضت أسعار الغذاء عاملياً في آذار 
مع وف��رة الكميات وتوقعات مبوس��م 
حص��اد قوي، وفق��اً ملنظم��ة األغذية 
والزراع��ة لألمم املتحدة )فاو(. وس��ّجل 
مؤشر املنظمة ألس��عار األغذية 171 
نقطة الش��هر املاضي بتراجع نسبته 
2.8 ف��ي املئ��ة ع��ن ش��باط املاض��ي، 
وظّل أعلى بنس��بة 13.4 في املئة من 
مس��تواه في الش��هر ذاته م��ن العام 

املاضي.
وتوقع��ت »ف��او« ف��ي تقريره��ا األول 
عل��ى  والطل��ب  الع��رض  لتقدي��رات 
احلبوب عاملياً للعام املقبل، »موس��ماً 
آخر من االس��تقرار النسبي للسوق« 
مع بقاء مخزون احلبوب في مستويات 

قياسية تقريباً.
وتدّنى مؤش��ر »فاو« ألس��عار احلبوب 
بنس��بة 1.8 في املئة الش��هر املاضي 
مقارنة بش��باط، بفعل تراجع أسعار 
القمح وال��ذرة. وأصبح الس��عر مماثالً 
تقريباً لذلك املس��جل ف��ي آذار 2016. 

الزي��وت  أس��عار  مؤش��ر  وانخف��ض 
النباتية بنس��بة 6.2 في املئة الشهر 

املاضي.
وهبط مؤش��ر »فاو« ألس��عار السكر 
بنس��بة 10.9 ف��ي املئ��ة وه��و أق��ل 
معدالته منذ أيار 2016، وسط تقّلص 
الطل��ب عل��ى ه��ذه امل��ادة وتوقعات 
بوفرة الع��رض من الس��وق البرازيلية 
في األس��واق العاملي��ة، نتيج��ة زيادة 
اإلنتاج وتدني االستهالك احمللي إلنتاج 

اإليثانول احليوي.
وف��ي قطاع األلبان، أدى ازدهار إمدادات 
احللي��ب إل��ى تراجع املعدل الش��هري 
ملؤشر »فاو« ألسعار األلبان بنسبة 2.3 
في املئة، لك��ن ال يزال أعلى كثيراً من 
سعره للش��هر ذاته من العام املاضي. 
في حني ارتفع مؤش��ر أسعار اللحوم 
بنسبة 0.7 في املئة، نظراً إلى الطلب 

القوي على اللحوم في آسيا.
وقّدرت »فاو« في تقريرها اإلنتاج العاملي 
م��ن احلب��وب للع��ام احلالي، بحس��ب 
»احلي��اة« الدولية، بنح��و 2597 مليون 
طن أي أق��ل ب�9 ماليني ط��ن فقط من 
الرقم القياس��ي املس��جل عام 2016، 

وفقاً ألحدث تقرير حول العرض والطلب 
على احلبوب. اس��تندت ف��ي التقديرات 
األولية لهذا املوسم، إلى »ظروف املناخ 

خالل األش��هر املقبلة وقرارات املزارعني 
املتعلق��ة باختي��ار محاصي��ل الزراعة، 

والتي تعتمد كثيراً على األسعار. 

ويعزى االنخفاض الطفيف في اإلنتاج 
مقارنة بعام 2016 إلى »الهبوط املتوقع 
في اإلنت��اج العاملي من القمح واملرجح 

حالياً أن يقل بنسبة 2.7 في املئة خالل 
هذه السنة، ليصل إلى 740 مليون طن 
بس��بب خفض اإلنتاج نتيجة الس��عر 
في كل من اس��تراليا وكن��دا والواليات 

املتحدة.
وخالفاً لذل��ك، يُتوق��ع أن »يرتفع إنتاج 
احلبوب اخلشنة إلى مستويات قياسية 
تص��ل إل��ى 1353 ملي��ون ط��ن ه��ذه 
الس��نة«، بفع��ل »الطف��رة ف��ي إنتاج 
البرازي��ل واألرجنت��ني مع ع��ودة ارتفاع 
اإلنتاج ف��ي جنوب أفريقيا، بعد اجلفاف 
ال��ذي تس��بب بقل��ة احملص��ول الع��ام 

املاضي«.
ولم تس��تبعد »فاو« أن ي��زداد إنتاج الرز 
عاملياً بنسبة واحد في املئة ليصل إلى 
504 مالي��ني طن م��ع زيادة املس��احات 
املزروعة في الهند وإندونيس��يا، فضالً 
عن ازدياد احملاصيل في البرازيل والصني 
والت��ي تعّوض نقص اإلنتاج في مناطق 

أخرى مثل سريالنكا بسبب اجلفاف.
ورجح��ت »ف��او« أن »ي��زداد اس��تخدام 
احلبوب بنس��بة ال تتج��اوز 0.8 في املئة 
هذه الس��نة، ليصل إل��ى 2597 مليون 
طن«. ويعكس ه��ذا التراجع في معدل 

اس��تخدام احلب��وب مقارنة ب���2.2 في 
املئ��ة الع��ام املاض��ي، تدنياً ف��ي زيادة 
استخدامها في تغذية احليوانات وإنتاج 

الوقود احليوي مثل اإليثانول«. 
واالس��تهالك  اإلنت��اج  وباحتس��اب 
املرتقبني، تفيد توقع��ات »فاو« األولية، 
بأن »يكون مخزون احلبوب على مستوى 
العالم نهاية 2017 - 2018، 680 مليون 

طن«. 
وتش��ير ه��ذه التقدي��رات إل��ى »تراجع 
ال يتع��دى مليون��ي ط��ن عن املوس��م 
الس��ابق، مب��ا يجع��ل املع��دل العاملي 
للمخ��زون مقارن��ة باالس��تهالك عند 

نسبة معقولة هو 25.4 في املئة«.
ول��م تس��تبعد املنظم��ة أن »ترتف��ع 
مخزونات القمح بنسبة 2.5 في املئة 
لتص��ل إلى رقم قياس��ي ه��و 246.6 
ملي��ون طن، في حني ينخفض مخزون 
الذرة بنس��بة 4 في املئ��ة ليصل إلى 
207 ماليني طن على خلفية السحب 
الكبير من اخملزون ف��ي كل من الصني 
والواليات املتحدة«. في حني »يس��تقر 
اخملزون العاملي من الرز عند 170 مليون 

طن«.

لم تستبعد ارتفاع مخزونات القمح إلى رقم قياسي

»فاو« تتوقع انتعاشًا إلنتاج الحبوب في 2017

بغداد ـ الصباح الجديد:

اطلق��ت وزارة التخطي��ط متمثلة 
باجلهاز املرك��زي لإلحصاء وبالتعاون 
م��ع برنامج الغ��ذاء العاملي ومعهد 
بح��وث التغذية ف��ي وزارة الصحة، 
وهيأة اقليم كردستان نتائج مسح 
التحليل الش��امل لألم��ن الغذائي 
والفئات الهش��ة لألسرة في العراق 

لسنة 2016.
ويعد هذا املسح هو الرابع للتحليل 
الش��امل لألم��ن الغذائ��ي والفئات 
الهش��ة في العراق بهدف الكشف 
عن جوانب مهمة لواقع االس��ر في 
مختلف محافظات العراق وتسليط 
الضوء على الفئات الهش��ة وتوفير 
تقييم موضوعي ألس��باب وعوامل 
لألس��ر  الغذائ��ي  االم��ن  انع��دام 
املعيش��ية الس��يما وإنه��ا تعي��ش 
ظروفا صعبة جدا بس��بب هجمات 
داعش االرهاب��ي والوضع االقتصادي 
ال��ذي مير به البل��د نتيجة انخفاض 

اسعار النفط.
بيان��ات  املس��ح  يتضم��ن  كم��ا 
ومؤشرات مهمة عن النساء االرامل 

واملطلقات والنازحني واألطفال.
س��لمان  التخطي��ط  وزي��ر  وق��ال 
اجلميل��ي ل��دى حض��وره احتفالية 
اط��الق نتائ��ج املس��ح ان »املالكات  
املرك��زي  اجله��از  ف��ي  البش��رية 
لإلحصاء عادت مج��ددا  الى العمل 
امليداني بعد توقف طويل من تنفيذ 
املس��وح االحصائية بسبب االعمال 
االرهابية في اثن��اء اغتصاب داعش 
االرهابي لبعض املناطق في عدد من 

احملافظات منتصف حزيران 2014«.
واك��د  اجلميل��ي  انط��الق املرحل��ة 
اخلط��ط  رس��م  إلع��ادة  االول��ى 
والسياسات من خالل جمع البيانات 
واملؤشرات االحصائية اخملتلفة التي 
يوفرها اجلهاز من املس��وح امليدانية 
ف��ي احملافظ��ات واألقضي��ة كاف��ة, 

موضح��ا ان مس��ح حتلي��ل االم��ن 
الغذائ��ي والهشاش��ة لألس��رة في 
العراق لسنة 2016 يعد اول مسحا 
احصائيا ينفذه اجلهاز بعد منتصف 

عام 2014.
وب��ني ان هذا املس��ح  ه��و الرابع في 
اجلدي��دة ضمن سلس��ة  نس��خته 
جوالت ميدانية لهذا املسح لألعوام 
2003,2005,2007 وبدعم ومتويل من 

.WFP برنامج الغذاء العاملي
وأوض��ح ان نتائ��ج املس��ح تعكس 
الظروف املعيش��ية لألس��ر وتقييم 
واقع��ي حلال��ة االم��ن الغذائ��ي في 
البلد الس��يما بعد االزم��ة االمنية 
واالقتصادي��ة التي ش��هدها العراق 

بعد احداث حزيران 2014.
من جانبه، قال رئيس اجلهاز املركزي 
لإلحص��اء ضي��اء ع��واد، ان »جهود 
اجله��از املرك��زي لإلحص��اء وبرنامج 
الغ��ذاء العاملي وبالتعاون مع معهد 
بح��وث التغذي��ة ف��ي وزارة الصحة 
تظافرت من اجل تنفيذ اول مسحا 
إحصائيا  يشمل جميع محافظات 

العراق بعد عام 2014«.
واوضح ان هذا املس��ح نفذ لدراسة 
وقياس حالة االمن الغذائي والوضع 
االجتماع��ي واالقتصادي  في العراق 
بعد االح��داث األمني��ة التي رافقت 
املناط��ق  لبع��ض  داع��ش  احت��الل 
منتصف عام 2014 وما صاحبها من 

ظروف اقتصادية س��يئة نتجت عن 
انخفاض اسعار النفط العاملية.

واض��اف ان »هذا املس��ح يهدف الى 
توفير قاع��دة بيانات اساس��ية عن 
حال��ة االم��ن الغذائ��ي لألس��ر وأثر 
تدهور الظ��روف املالية واالقتصادية 
على حال��ة الفرد املعيش��ية عالوة 
عل��ى تقيي��م نظ��ام توزي��ع احلصة 
التمويني��ة الغذائية وبي��ان فاعلية 
تطبيق هذا النظ��ام في ظل االزمة 

االقتصادية واألمنية«.
ال��ى ذل��ك، أعرب��ت ممثل��ة برنامج 
االغذية العاملي س��الي هايدوك عن 
املها بدعم حكومة العراق لنتائج 
هذا التحلي��ل وبلوغ اهداف منهاج 

ان  وأضافت  املس��تدامة،  التنمي��ة 
برنامج االغذية العاملي هو ش��ريك 
مع حكومة العراق منذ عام 1968, 
م��ن  واس��عة  ق��دم مجموع��ة  اذ 
املس��اعدات مبا ف��ي ذل��ك االغذية 
العينية والوجبات املدرسية كذلك 
تغذية االم والطفل فضال عن غرس 
االش��جار وإص��الح نظ��ام التوزي��ع 

العام واملساعدة الفنية. 
واش��ارت الى ان التحليل الش��امل 
لألم��ن الغذائ��ي والفئات الهش��ة 
لع��ام 2016 هو التحليل املش��ترك 
الراب��ع ال��ذي اج��راه البرنام��ج مع 
كون��ه  ذل��ك  ويس��تمر  احلكوم��ة 
تقلي��دا م��ن تقاليد الش��راكة , اذ 

يقدم مشورة فنية واسعة النطاق 
لدعم اتخاذ القرارات القائمة على 

االدلة.
الع��راق  حكوم��ة  ان  وبين��ت 
اس��تخدمت نتائ��ج ه��ذا التحليل 
الوطني��ة  التنمي��ة  خط��ة  ف��ي 
الفق��ر  م��ن  احل��د  وإس��تراتيجية 
كم��ا ويس��تخدم البرنامج لتنفيذ 
القائم على  النازح��ني  اس��تهداف 
االدلة فضال عن وضع استراتيجية 
جدي��دة تخص البل��د مؤكدة وجود 
خطوات رئيس��ة لتحقي��ق هدفني 
من اهداف التنمية املستدامة التي 
اعتمدها 193 من زعماء العالم في 

عام 2015.

بغداد ـ الصباح الجديد:
في  االحتادية  احلكوم��ة  أرس��لت 
بغداد 222 ملي��ار دينار الى بنوك 
إقليم كردس��تان وه��ي %38 من 
لفالح��ي  املالي��ة  مس��تحقات 
احلنطة  ع��ن محص��ول  اإلقليم 

لعام 2016.
وقال ن��وزاد ادهم مدير ديوان وزارة 
الصناع��ة والتجارة ف��ي اإلقليم 
احلكوم��ة  ان  صحاف��ي،  مبؤمت��ر 
م��ن  أرس��لت 38%  بغ��داد  ف��ي 
املستحقات املالية عن محصول 

احلنطة لفالحي اإلقليم، مبينا ان 
املبلغ هو 222 مليار و956 مليون 
دين��ار ع��ن مس��تحقات فالحي 
اإلقلي��م ف��ي محافظ��ات أربيل 
ودهوك والسليمانية وهو اجملموع 

الكلي ملستحقات عام 2016.

ودعا ه��ادي الفالحي في اإلقليم 
الى اجملي يوم 12 نيسان 2017 الى 
السيلوات وكل حسب محافظته 

لتسلم مستحقاتهم املالية.
على صعي��د آخر، قال��ت مصادر 
خ��ط  إن  الش��حن  بقط��اع 

األنابي��ب الذي ينق��ل النفط من 
كردس��تان إل��ى مين��اء جيه��ان 
التركي سيخضع ألعمال صيانة 
مجدول��ة ب��دأت أم��س االثن��ني 
وتس��تمر لثالثة إلى خمسة أيام 

على األقل.

كان مش��ترو اخل��ام الك��ردي قد 
أُخط��روا بتراج��ع ف��ي الكميات 

خالل نيسان.
ويضخ خط األنابيب في الظروف 
العادية ب��ني 500 ألف و600 ألف 

برميل يوميا.

متابعة الصباح الجديد:
وصلت تداعيات الضربة العسكرية 
األميركي��ة على قاعدة الش��عيرات 
اجلوي��ة ف��ي س��وريا، إل��ى العمالت 
واألس��هم واملع��ادن، حي��ث أّدت إلى 
واللي��رة  الروس��ي  الروب��ل  تراج��ع 

التركية، وارتفاع الدوالر والذهب.
وانخف��ض الروب��ل الروس��ي نحو 1 
ف��ي املئ��ة أم��س، متأث��راً بتعليقات 
لوزي��ر االقتصاد ماكس مي أورش��كني 
أش��ار فيها إلى أن العملة قد تهبط 
كثي��راً ه��ذه الس��نة، إل��ى جان��ب 

اجليوسياس��ية.  التوت��رات  تصاع��د 
ونزل الروبل 0.9 ف��ي املئة إلى 56.93 
روبل للدوالر، وخس��ر 1 في املئة أمام 
العمل��ة األوروبية املوح��دة إلى 60.6 
روب��ل لليورو، بينم��ا ارتفعت عائدات 
السندات الروسية ألجل 10 سنوات 
10 نقاط أس��اس إلى 7.95 في املئة، 
لتصعد من أدنى مستوياتها في ثالث 
سنوات. وهبطت الليرة التركية نحو 
1 ف��ي املئة أمام ال��دوالر إلى 3.7375 
ليرة للدوالر، بعدما المست 3.7500 

ليرة في التعامالت املبكرة.

وانخف��ض اجلني��ه اإلس��ترليني إلى 
أدن��ى مس��توياته خ��الل التعامالت 
املبك��رة بع��د صدور بيان��ات أظهرت 
تراج��ع الن��اجت الصناع��ي البريطاني 
على غير املتوقع في ش��باط املاضي، 
ف��ي عالم��ة جدي��دة عل��ى احتمال 
تباطؤ النمو االقتصادي مع استعداد 
بريطانيا للخروج من االحتاد األوروبي. 
وأظه��رت بيان��ات منفصل��ة ارتفاع 
العجز في جتارة الس��لع البريطانية 
إل��ى أعلى مس��توياته في 5 أش��هر 
في ش��باط عل��ى نحو غي��ر متوقع، 

في ح��ني ج��رى تعديل عج��ز كانون 
الثاني بالرفع أيضاً، بحسب »مكتب 
اإلحص��اءات الوطني��ة«. وانخف��ض 
اإلسترليني 0.3 في املئة إلى 1.2430 
دوالر، بعدما سجل 1.2460 دوالر قبل 
ص��دور البيانات، كم��ا تراجع 0.2 في 
املئة أمام العمل��ة األوروبية املوحدة 

إلى 85.50 بنس لليورو.
وارتفع الذهب إلى أعلى مس��توياته 
إقب��ال  م��ع  أش��هر  خمس��ة  ف��ي 
املس��تثمرين على ش��رائه بحثاً عن 
مالذ آم��ن بعد الضربة العس��كرية 

األميركي��ة. وارتف��ع ف��ي التعامالت 
الفوري��ة 1.07 في املئة إلى 1264.70 
دوالر لألونصة، بعدما صعد في وقت 
مبكر إلى أعلى مس��توياته منذ 10 
تش��رين الثاني املاضي عند 1269.28 
دوالر، ويتجه نحو تسجيل مكاسب 
لألس��بوع الرابع على التوالي. وتقّدم 
في العقود األميركي��ة اآلجلة 1 في 

املئة إلى 1267 دوالراً لألونصة.
وق��ال مؤس��س صن��دوق »كومودتي 
ديسكفري« وليم ميدلكوب: »هناك 
خطر بأن يؤدي الصراع الس��وري إلى 

مواجهة أوس��ع قد تدخل فيها إيران 
وبالتالي  وروس��يا والواليات املتحدة، 
ميك��ن أن تكون له��ا تداعي��ات أكثر 
خطورة«. وأضاف: »هذا يفسر السبب 
وراء حترك الذهب بسرعة كبيرة بعد 
إعالن اخلب��ر«. وارتفع س��عر الفضة 
في التعام��الت الفورية 0.9 في املئة 
إلى 18.41 دوالر، بعدما المس 18.47 
دوالر، وهو أعلى مس��توياته منذ 27 
شباط، وزاد البالتني 0.5 في املئة إلى 
961.24 دوالر، والبالديوم 0.3 في املئة 

إلى 805.50 دوالر.

صيانة بخط أنابيب كردستان ـ جيهان التركي

بغداد تسّلم 222 مليار دينار لبنوك اإلقليم

الصراع في سوريا ينعكس على أسواق األسهم والعمالت

لتوفير قاعدة بيانات وتقييم نظام توزيع »التموينية«

»التخطيط« تطلق نتائج مسح التحليل الشامل لألمن الغذائي والفئات الهشة

المسح يهدف الى توفير 
قاعدة بيانات اساسية عن 
حالة االمن الغذائي لألسر 
وأثر تدهور الظروف 
المالية واالقتصادية على 
حالة الفرد المعيشية عالوة 
على تقييم نظام توزيع 
الحصة التموينية الغذائية 
وبيان فاعلية تطبيق هذا 
النظام في ظل االزمة 
االقتصادية واألمنية

لندن ـ رويترز:
واصل النفط اخلام ارتفاعه فوق 55 دوالرا للبرميل 
أم��س االثنني مدعوما بإغ��الق جديد ألكبر حقول 
ليبيا وتصاعد التوتر بس��بب سوريا بعد الهجوم 

الصاروخي األميركي.
وق��ال مصدر نفطي ليبي إن حقل الش��رارة أغلق 
األحد بعد أن عطلت مجموعة خط أنابيب يربطه 
مبرف��أ الزاوية النفطي. وكان العمل قد اس��تؤنف 
باحلق��ل في أوائ��ل أبريل نيس��ان بع��د توقف دام 
أس��بوعا. وقال كارسنت فريتش من كومرتس بنك 
»ال ي��زال توقف اإلنت��اج املفاج��ئ واملتكرر مصدر 

دعم ألسعار النفط.«
وارتفع مزيج برنت اخلام 42 س��نتا إلى 55.66 دوالر 
للبرميل في حني زاد اخلام األميركي 33 س��نتا إلى 

52.57 دوالر للبرميل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جل س��وق العراق لألوراق املالية، أمس االثنني، 
ارتفاعا في عدد وقيمة االس��هم املتداولة ولليوم 

الثاني على التوالي.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السالم 
ف��ي حديث صحاف��ي، أن »الس��وق ش��هد تداول 
أس��هم لهذا الي��وم )أمس(، بع��دد 978,707,635 
س��هم وبقيمة 876,764,046 دينار في حني اغلق 
مؤشر االس��عار ISX 60 في اجللسة على 673.68 
نقط��ة مرتفع��ا بنس��بة %0.52 ع��ن اغالقه في 

اجللسة السابقة البالغ 670.17 نقطة«.
وأضاف، أن »الس��وق تداول أس��هم 38 شركة من 
أص��ل 98 ش��ركة مّدرجة في الس��وق، في حني ال 
يزال عدد الشركات املتوقفة بقرار من هيئة االوراق 
املالي��ة لعدم التزامها بتعليم��ات االفصاح املالي 
16 شركة«. وتابع، أنه »بلغ عدد االسهم املشتراة 
من املس��تثمرين غي��ر العراقيني 1 مليون س��هم 
بقيم��ة بلغ��ت 560 الف دين��ار من خ��الل تنفيذ 

صفقة واحدة على اسهم شركة واحدة«.

القاهرة ـ رويترز:
أظهرت بيانات رسمية أمس االثنني ارتفاع معدل 
التضخم الس��نوي في مدن مصر إلى 30.9 باملئة 
في آذار ليس��جل أعلى مس��توى ل��ه منذ حزيران 

1986 عندما بلغ نحو 35 باملئة.
يواصل التضخم بذلك االرتفاع للش��هر اخلامس 
عل��ى التوالي بع��د أن وصل في ش��باط إلى 30.2 
باملئ��ة مقارنة م��ع 28.1 باملئة في كان��ون الثاني 
لك��ن وتيرة الصعود هذا الش��هر ه��ي األقل على 

مدار اخلمسة أشهر األخيرة.
وقالت ريهام الدس��وقي من أرقام كابيتال لرويترز 
»أثر الصدمات التضخمية الناجتة عن حترير سعر 
الص��رف وزي��ادة أس��عار املنتج��ات البترولية في 

نوفمبر املاضي بدأ يتالشى.«
وتخل��ت مصر ف��ي الثالث من تش��رين الثاني عن 
ربط سعر صرف اجلنيه بالدوالر األميركي. وتعمل 
احلكومة على حترير أس��عار الطاقة بشكل كامل 
خ��الل 2018-2019 وفق��ا التفاقه��ا م��ع صندوق 

النقد الدولي.
وأضاف��ت الدس��وقي »ل��م تك��ن هن��اك ضغوط 
تضخمية غي��ر معتادة في مارس. أرقام التضخم 
في أبريل ستعكس الضغوط التضخمية اخلاصة 

باألعياد واالستعداد لشهر رمضان في مايو.«
وتش��هد مصر قفزات هائلة في أس��عار الس��لع 

األساسية وغير األساسية منذ تعومي اجلنيه.
وقال��ت كابيت��ال إيكونوميك��س لألبح��اث التي 
مقره��ا لندن في تقرير بحثي أمس إنها تعتقد أن 
التضخم في مصر يقترب من مستوى الذروة وإن 
من غير املرجح أن يشدد البنك املركزي السياسة 
النقدي��ة مجددا. وعلى أس��اس ش��هري تراجعت 
وتيرة تضخم أس��عار املس��تهلكني في املدن إلى 
اثنني باملئة في آذار من 2.6 باملئة في شباط و4.07 

باملئة في كانون الثاني.

خام برنت 
عند 55.66 دوالر

»األوراق المالية« 
يواصل ارتفاعه

مصر: أعلى معدل 
للتضخم في 31 عامًا
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دعا خبراء عراقي��ون في املال االقتصاد 
الوزارات واجلهات املعنية بالسياستني 
املالي��ة واالقتصادية  اعتم��اد املهنية  
ف��ي تقدي��ر اهمية البح��ث عن حلول 
للمش��كالت   معقول��ة  ومعاجل��ات 
والقضايا املث��ارة  مع اجلهات االجنبية  
السيما صندوق النقد والبنك الدوليني 
.. وان ميتلك املفاوضون مع هذه اجلهات 
الق��درة  عل��ى االجابة على  االس��ئلة 
املثارة من قبل تلك اجلهات لكي يكون 
اجلان��ب العراق��ي مؤه��ال ما يس��هم 
في  رفع مس��توى العراق في معدالت 
التصنيف  الدولي  فيما يتعلق باحترام  
معايي��ر  موضوع  االعم��ال  في البلد 
وعل��ى النح��و  الذي يتضمن��ه   تقرير 
البنك الدولي  الذي يصدر سنوياً  حول 
 Business تسيير  االعمال في العراق

. environment
ج��اء ذلك خ��الل الندوة الت��ي عقدها 
التقدم للسياس��ات االمنائية  »معهد 
» والتي خصصت ملناقش��ة واقع بيئة 
االعمال ف��ي العراق وس��بل تطويرها 
، وش��ارك في الندوة نخب��ة من خبراء 
املال واالقتص��اد ورجال االعمال وممثلي 
قط��اع املص��ارف ، وادار الن��دوة النائب 
مه��دي احلاف��ظ ال��ذي ش��دد بالقول 
ان مس��ألة بيئ��ة االعم��ال  تع��د في 
غاي��ة االهمية من وجه��ة نظر تطوير 
النظ��ام االقتص��ادي –االجتماعي في 
البالد النها تتعلق بفرص ومس��تويات 
االعمال بصرف النظر عن امليدان الذي 
يجري فيه احلرص عل��ى حماية االفراد 
والعمليات االقتصادي��ة .. الفتاً إلى ان 
البلد يحت��اج إلى امور عدي��دة  منها 
اعادة هيكل��ة  البناء االقتصادي العام 
ومتك��ني القط��اع اخلاص لك��ي يلعب 
دوراً  مهم��اً  فضال ع��ن ضرورة  تعديل 
السياس��ة  املالية والنقدي��ة  وقانون 
االس��تثمار  وتوفير اخلدم��ات  العامة  
.. مضيف��اً ، انه ومنذ ع��ام 2003  كان 
االجتاه املعلن هو اقامة اقتصاد  س��وق 
وبعي��د عن وضع  عراقي��ل وقيود  على 
حرية العمل  االقتصادي .. مس��تدركاً 
ان ذل��ك ل��م  يطب��ق بص��ورة  كاملة 
ومرضية ، كما هو احلال في بلدان أخرى 
مثل السويد التي حتتل املركز االول في 
ميدان بيئة االعم��ال املتطورة  وتوفير  
ف��رص االعم��ال  واحلماي��ات  املوف��رة 
للعامل��ني اضاف��ة إل��ى  دور النقابات  
واملنظمات العمالية  ومعاجلة مسألة 
املنافسة  بني القطاعات االقتصادية .. 
وبالتالي –يتس��اءل احلافظ – هل ميكن 
للقطاع  اخلاص ان يكون  له دور  ريادي 
ام تابع ، وعلى اساس االجابة على هذا 
الس��ؤال عن��د ذاك ميك��ن احلديث عن 
امكاني��ة التأثير الس��لبي او االيجابي 
له��ذا القط��اع ف��ي بيئ��ة االعم��ال 

والتنمية بنحو عام . 
م��ن جانب��ه حت��دث املستش��ار املالي 
لرئيس ال��وزراء الدكتور مظهر محمد 
صالح مستعرضاً الواقع احلالي لبيئة 
االعم��ال في الع��راق .. مبيناً ان البنك 
الدولي اصدر تقري��راً عن بيئة االعمال 
ف��ي 190 بلداً ح��ول العالم عام 2003 
من خالل اعتماده جملموعة من املعايير 
لكي تكون بيئة االعمال ايجابية وبناءة 
.. موضحاً ان تقرير البنك الدولي لهذا 
العام 2017 تضم��ن 10 معايير ولكل 
واحد من هذه املعايي��ر آليات للقياس 
واحلساب وعلى اس��اس يتم احتساب 
جناح او فش��ل البلد وفق��ا لكل واحد 
منه��ا ومن بينها اع��ادة النظر بلوائح 
الرقابة .. كاش��فاً عن ان موقع العراق 

من ب��ني ال��دول ضم��ن تقري��ر البنك 
الدولي لعام 2017  احتل التسلس��ل 
165  من بني 190 دولة  متحسناً درجة 
واحدة ع��ن ع��ام 2016 وه��ذا اليعني 
ان الع��راق س��يئ جداً في ه��ذا املوقع 
الدول��ي ال��ذي يب��دو متأخ��راً ، ففيما 
يتعلق ببدء االعم��ال وهو احد املعايير 
العش��رة املتعلق بتسجيل الشركات 
وهو العنص��ر الفاعل وامله��م وهناك 
11 بل��د ف��ي العال��م احتل��وا املراك��ز 
االولى ف��ي هذا املعي��ار النهم لديهم 
مؤسس��ات مستقرة وس��هولة البدء 
بتس��جيل الش��ركات وحصل العراق 
عل��ى %71 متراجعاً 11 درجة عما كان 
عليه بس��بب اح��دى امل��واد املتعلقة 
باح��وال امل��رأة  ومعن��ى ه��ذا تعطيل 
املرأة عن املش��اركة ف��ي بيئة االعمال 
وعّدت املنظم��ات الدولية ان هذا ميثل 
مش��كلة في الن��وع االجتماعي .. اما 
املعيار الثاني التعاطي مع اجازة البناء  
%67 والثالث احلص��ول على الكهرباء 
%57 والرابع تس��جيل حق��وق امللكية 
للعق��ار %56واخلام��س احلص��ول على 
االئتمان %5 وهو االس��وأ  والسادس��ة 
حماية حقوق االقلية من املستثمرين 
%45  والس��ابع دف��ع الضرائ��ب 80%  
والثام��ن التج��ارة عب��ر  احل��دود 23%  
واحترامها  بالعقود  االلتزام  والتاس��ع 
%48 والعاش��ر مواجهة حاالت العسر 

املادي 0% 
لدين��ا مش��كلة  ان  واض��اف صال��ح 
قانوني��ة في عملي��ة الب��دء بالعمال 
وما يتعلق بتس��جيل الش��ركات ولو 
جنحنا في هذا االمر س��يتحول العراق 
م��ن الس��وق الرم��ادي إل��ى الس��وق 
االبيض وتتم الس��يطرة على النشاط 
االقتصادي على وفق املهلة البالغة 35 
يوم ملعاجلة مشكلة النوع االجتماعي 
، اما املعيار الثان��ي فهو احلصول على 
الق��رض  مبين��اً البالغني ال��ذي يحق 
له��م احلص��ول على الق��روض من 15 
س��نة صعودا يبلغ عددهم اكثر من 3 
ماليني وهي النس��بة االقل في العالم 
واحلقيق��ة ان هن��اك %40 من البالغني 
يحصل��ون على ق��روض من االس��واق 
املالية غير املنظمة بفوائد عالية لذلك 
ف��ان نس��بة االئتمان إلى الن��اجت احمللي 
االجمال��ي تبلغ %7.8 .. داعياً إلى إعادة 
هندس��ة االئتمان وهذا اجلانب بحاجة 
إلى وقفة قوية مع توجهات البلد نحو 
اقتص��اد الس��وق والعمل عل��ى خلق 
صندوق ث��روة س��يادية موجه القراض 
القطاع اخلاص بس��هولة ويسر وعلى 
وف��ق معايير وحتويل ه��ذا القطاع إلى 
قطاع رسمي يحمل الهوية الضريبية 
ان  .. مبين��اً  ومع��روف ام��ام الس��وق 
املش��كلة تكمن في عدم وجود قاعدة 
بيانات كامل��ة عن املقترضني وبالتالي 
فنحن نحتاج إلى حتس��ني هذا النظام 

الذي يوصف بغير الصادق 
وش��دد صالح على ان فريقاً من البنك 
الدول��ي س��يزور الع��راق نهاية ش��هر 
نيسان لتقييم بيئة االعمال في البلد 
لعام 2018 وهو تقرير مهم جداً وعلى 
جميع الوزارات املعني��ة ان تبعث ممثال 
عنها من اصحاب اخلب��ر واالختصاص 
وقادر عل��ى ايصال الص��ورة االيجابية 
للبيئ��ة وبالتال��ي يتم تش��كيل فريق 
يحمل حماساً كبيرًا قادر على الدفاع 
عن العراق وبيئة العمل وفقاً للمعايير 

العشرة 
بع��د ذل��ك حت��دث رئي��س احت��اد رجال 
االعم��ال العراقيني الس��يد راغب رضا 
بليبل مستعرضاً مراحل وادوار القطاع 
اخلاص في العراق وكيفية تطوير بيئة 

االعمال له��ذا القط��اع .. موضحاً ان 
االربيعينيات  ف��ي  العراقي  االقتص��اد 
واخلمس��ينيات كان اقتصاداً حرًا مكن 
الش��ركات ورجال االعمال من ممارسة 
نش��اطهم االقتص��ادي بحرية وهناك 
ع��دد كبي��ر م��ن الش��ركات األجنبية 
أيضاً مت��ارس عملها في الع��راق االمر 
ال��ذي ادى إل��ى انتش��ار كل قطاعات 
الش��روط  البلدوتوف��ر  ف��ي  االعم��ال 
واملناخات التي س��اعدت على انتعاش 
الزراع��ة والصناع��ة وتصدير احملاصيل 
الزراعية ، وكانت الش��ركات العراقية 
متتل��ك عالق��ات قوي��ة مع الش��ركات 
البريطاني��ة التي كان��ت تعتمد على 
القطن والص��وف العراقي ، فضال عن 
التعام��ل االيجاب��ي من قب��ل االبنوك 
العراقي��ة واالجنبي��ة م��ع املس��تثمر 
العراق��ي وتش��جيع املنت��ج الوطن��ي 
وتنمي��ة الصناعات الوطني��ة البديلة 
للمس��تورد االجنبي .. مضيفاً ان هذا 
التوجه بدا ينحس��ر بعد قرار التأميم 
والتوج��ه نحو النظام االش��تراكي ما 
س��بب ضرب��ة قوي��ة للقط��اع اخلاص 
وانحس��ار لنش��اطه بنح��و ملحوظ 
فانتقلت االس��تثمارات إلى دول أخرى 
.. وفي عقد الس��بعينيات انحس��رت 
التجارة اخلارجي��ة بيد احلكومة فخلق 
ذلك مناخاً صناعياً في القطاع اخلاص 
القط��اع  ظ��روف  ان  بليب��ل  واض��اف 
اخل��اص اصبح اكثر س��وء خالل احلرب 
مع اي��ران وادخال العراق ف��ي القائمة 
الس��وداء فخلق ذلك ارب��اك لالقتصاد 
العراق��ي وتقلي��ل االس��تيرادات وهذا 
ول��د دافعا للصناعي العراقي ما اوجد 
حرك��ة صناعية .. لغاي��ة 1991  بدات 
مرحلة قاس��ية ه��ي مرحل��ة احلصار 
ووج��ود نظام حك��م ش��مولي وعلى 
الرغ��م م��ن توج��ه اغل��ب الصناعات 
نحو الصناع��ات العس��كرية .. وبعد 

ع��ام 2003 كان التوجه نح��و اقتصاد 
السوق وكان االمل لدى القطاع اخلاص 
ان يكون ل��ه دور مهم ولكن توجيهات 
» برمي��ر« خلقت فوض��ى واضرار كبيرة 
فعاليات��ه  بجمي��ع  القط��اع  له��ذا 
فتراج��ع القط��اع الصناع��ي اخلاص .. 
مش��يراً إلى عقد الكثي��ر من الندوات 
حتدثت عن ضرورة االنتقال إلى اقتصاد 
الس��وق بنحو تدريجي وليس فوضوى 
كم��ا اراد » برمي��ر« الت��ي كانت تهدف 
إلى الس��يطرة على الس��وق العراقية 
وايق��اف املمنتج احمللي من خالل اطالق 
العن��ان لالس��تيراد م��ن دون ضواب��ط 
فتعرض القطاع الصناعي إلى الشلل 
الت��ام ادى إلى توقف��ه بالكامل ، كما 
ان ال��دول اجملاورة تقوم بسياس��ة دعم 
منتجاتها املصدرة للعراق بنسبة 25% 
مع تدهور االوضاع في العراق املتمثلة 
بالظ��روف االمني��ة وغي��اب الطاق��ة 
الكهربائية ودخول 250 الف ش��خص 
إلى سوق العمل سنوياً اليجدون فرص 

عمل بسبب شلل القطاع اخلاص 
واش��ار بليب��ل إل��ى تش��كيل الكثير 
من اللج��ان لوضع احلل��ول واملعاجلات 
للمش��كالت الت��ي تواج��ه القط��اع 
اخلاص اثمرت عن انتاج 16 استراتيجية 
القطاعات الصناعية  مهمة لتفعيل 
ولك��ن خلق املناخ االيجابي يحتاج إلى 
دع��م كان للفس��اد دور ف��ي ان تكون 
بيئة االس��تثمار طاردة للمس��تثمرين 
اما بسبب القوانني او الفساد .. معرباً 
عن امله ع��ن اتخاذ اجراءات س��ريعة 
العادة النظر بالقوان��ني املوجودة التي 
يعود بعضها للنظام السابق من اجل 
خلق مناخات ايجابي��ة لبيئة االعمال 

في العراق . 
ث��م حت��دث املدي��ر التنفي��ذي لرابطة 
املص��ارف اخلاص��ة في العراق الس��يد 
علي ط��ارق »، مس��لطاً الض��وء على 
واق��ع قطاع املص��ارف والق��وى املالية 
املهيمنة على بيئة االعمال في العراق 
.. داعياً إلى ايجاد ش��يء من املس��اواة 
بني املص��ارف احلكومي��ة واخلاصة من 
اج��ل تعزي��ز الثق��ة به��ذه املص��ارف 
ومنحه��ا فرص��ة اكب��ر للمس��اهمة 
ف��ي التنمي��ة .. مبين��اً ان احلديث عن 
توجهات الدولة نحو اقتصاد الس��وق 
لم يتحقق مع وجود محاوالت من قبل 
احلكوم��ة تذهب باجتاه معاكس .. ومن 
تلك املمارس��ات ان النسبة االكبر من 
الودائ��ع )%85(  تتركز ل��دى 5 مصارف 
حكومي��ة و%15 فقط ل��دى اكثر من 
60 مصرفا خاصا وبالتالي كيف لهذه 
املصارف ان متارس ادوراها من دون ودائع 
؟ وهن��اك %95 من الودائ��ع احلكومية 
هي ل��دى مصارف احلكوم��ة و%5 لدى 
املص��ارف اخلاص��ة اذ متن��ع القوان��ني 
والتعليم��ات مؤسس��ات احلكومة ان 
ت��ودع لدى املص��ارف اخلاص��ة او تفتح 
حس��اب في هذه املص��ارف .. مضيفاً 
ان الكتل��ة النقدي��ة املتداول��ة تتوزع 
بواق��ع  80 ترليون دينار ل��دى املصارف 
احلكومي��ة و9 ترليون��ات دين��ار ل��دى 
املصارف اخلاصة ، وفي الوقت نفس��ه 
اصدر البرمل��ان قانونا يدع��م املصارف 
احلكومي��ة في  وقت يجري احلديث عن 
القط��اع اخل��اص ، فاين املس��اواة هنا 
، وكذل��ك م��ع وجود احلدي��ث عن عدم 
تأسيس مصارف حكومية جديدة يتم 
تأس��يس املصرف االس��المي ، فكيف 
وفي ظل ه��ذه الظروف ان نتحدث عن 

تطوير  مصارف القطاع اخلاص 
ولم ينف ط��ارق وج��ود اخفاقات لدى 
بع��ض املص��ارف اخلاصة ولك��ن هذه 
نس��بتها قليلة ج��داً ، كم��ا ان قانون 

ضمان الودائع لم يت��م اقراره من قبل 
مجلس النواب منذ ع��ام  2010  وكل 
هذه الظ��روف ادت إلى زعزع��ة الثقة 
بالقط��اع املصرف��ي اخل��اص ، وفيم��ا 
يتعل��ق مبكت��ب االس��تعالم االئتماني 
اوضح طارق ان هذا املكتب ليس لديه 
م��ن البيان��ات مايكف��ي ع��ن العمالء 
امن��ا هو فقط ف��ي اطار بي��ان هل هذا 
الش��خص او اجلهة مدرج في القائمة 
ان  .. مضيف��اً  الس��وداء م��ن عدم��ه 
اغلب ال��وزارات ترفض اعط��اء كفالة 
للموظ��ف ال��ذي يري��د االقت��راض من 
مصارف القطاع اخلاص ، مستدركاً ان 
مجلس الوزراء اتخ��ذ مؤخرا قرارا الزم 
فيه مؤسسات الدولة منح موظفيها 
كف��االت إلى مص��ارف القطاع اخلاص 
.. كاش��فاً عن وج��ود 3 ترليونات دينار 
متأخرة عن السداد .. موضحاً انه حتى 
مب��ادرة البنك املركزي ل��م تكن عادلة 
ف��ي توزيعها من خالل منح املش��اريع 
الصغيرة واملتوسطة 1 ترليون دينار و5 

ترليونات إلى 3 مصارف حكومية 
ودعا طارق إلى زيادة حجم الودائع لدى 
مص��ارف القطاع اخلاص واحداث حالة 
من املس��اواة بني املص��ارف احلكومية 
واملصارف اخلاصة ، ووجوب وجود جهة 
ترتبط مبجلس الوزراء لتمثيل القطاع 
اخل��اص بنحو واضح لك��ي تكون قادرة 
على متثيل هذا القطاع واسماع صوته 
الس��يما ف��ي مايتعل��ق بالتباحث من 
املنظمات الدولية .. كاش��فاً عن عدم 
وجود اية بيانات واضحة عن املش��اريع 
وافتقاره��ا  واملتوس��طة  الصغي��رة 
للضمان��ات الت��ي اصبح��ت معضلة 
، وله��ذا فقد ب��ادرت رابط��ة املصارف 
اخلاصة إلى بناء مكان خاص الصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة باسعار 
مبالغ زهيدة مع توفير البنى التحتية 
قاع��ات  تتضم��ن  الت��ي  االساس��ية 

وانترنيت وغيرها  ومناضد وحاس��بات 
وس��يكون هذا املش��روع جاه��ز خالل 

ثالثة اشهر 

آراء ومناقشات 
بع��د ذل��ك مت فت��ح النق��اش واحل��وار 
للمش��اركني ف��ي الن��دوة ، اذ حتدث��ت 
اخلبي��رة االقتصادي��ة الدكت��ورة اكرام 
عبدالعزيز مبدية عدداً من املالحظات 
م��ن بينه��ا تأخ��ر صرف مس��تحقات 
املقاولني وتعطيل مبادرة البنك املركزي 
وه��ذه من ش��أنها ان تؤثر س��لبا على 
بيئة االعمال مع وجود الفساد واالغراق 
السلعي . داعية القطاع اخلاص إلى ان 
يكون صوته موح��داً من اجل ان يكون 
له تأثير في الس��احة االقتصادية فهو 
ممث��ل في الكثي��ر من اللج��ان اخلاصة 

برسم السياسات االقتصادية 
احملم��داوي  جم��ال  الدكت��ور  النائ��ب 
اش��ار إلى وجود كثير من املمارس��ات 
م��ن قب��ل مص��ارف القط��اع اخل��اص 
اسهمت في انتش��ار الفساد فهناك 
الكثير من الش��ركات التي تعمل مع 
احلكومي تق��دم خطاب��ات ضمان من 
دون رصي��د وبالتال��ي عن��د رف��ع دعوة 
بحقه��ا نكتش��ف ان املصرف الميتلك 
ان رأس��مال وم��ع وج��ود ه��ذه البيئة 
اكيد تنعدم الثقة بهذه املصارف وهنا 
الميكن املطالبة باملساواة مع املصارف 
احلكومي��ة الت��ي تخض��ع للكثير من 
الرقاب��ة والتدقيق ، ومن جانب آخر فان 
بع��ض مصارف القط��اع اخلاص تعجز 
عن تسديد ودائع املواطنني وتعطيهم 
ب��دال عنه��ا س��يارات فكي��ف جت��ري 

املساواة بني الطرفني ؟ 
اخلبي��ر  االقتصادي الدكت��ور  عبداهلل 
البن��در .اش��ار إل��ى ان الطل��ب عل��ى 
االسهم في سوق العراق العراق لالوراق 
املالية هو على اسهم املصارف اخلاصة 
بس��بب ان مزاد العملة ميث��ل الداعم 
االساسي لهذه املصارف التي بعضها 
عب��ارة عن دكاك��ني صيرف��ة وبالتالي 
ل��ن يكون مبق��دور هذه املص��ارف خلق 
اج��واء ائتماني��ة في وقت ه��ي تفتقر 
لثقة العمالء ،بس��بب عزوف املصارف 
عن زيادة حجم الودائع والركض خلف 
نافذة بيع العملة ولهذا ان توقف هذا 
امل��زاد مل��دة 6 اش��هر فس��تواجه هذه 
املص��ارف انهي��اراً كبي��رًا .. مضيفاً ان 
نعي��ار تصنيف الدول يجب ان يتضمن 
صفة للمقارنة ب��ني البلدان اذ الميكن 
ان نقارن بني الوالي��ات املتحدة والعراق 
مثال فهذه املقارنة الجتوز مؤسس��ياً .. 
عازياً اس��باب تخلف بيئة االعمال في 
العراق يعود إلى الفس��اد اذ الميكن ان 
يرق��ى مس��توى االعم��ال إل��ى البيئة 
املطلوبة في ظل انتش��ار الفساد في 
حال املتقاعدين الذي يواجهون محنة 
ومأس��اة انس��انية عن��د مراجعتهم 
لدائ��رة التقاع��د .. مضيف��اً ان العراق 
اتع��س بل��دان العال��م  ف��ي التجارة 

بسبب الفساد . 
اخلبير االقتصادي بهنام الياس بطرس 
ابدى عدم ثقته باالرقام والبيانات التي 
تصدرها بعض املنظمات الدولية النها 
حتمل حتيزا وتفتقر للمصداقية لذلك 
الميك��ن اعتماد مثل ه��ذه التقارير الن 

العراق يواجه االن ازمة 
اخلبير املصرفي س��مير النصيري اشار 
إلى مس��ألة االئتم��ان والتقييم الذي 
حص��ل علي��ه الع��راق بنس��بة 5% .. 
متوقع��اً ان ه��ذا التقييم لن يش��هد 
حتس��نا خالل الس��نوات املقبلة مالم 
يت��م اتخاذ خط��وات عملي��ة في هذا 
اجمل��ال نتيج��ة وج��ود مش��كلة ف��ي 

هيكلية التموي��ل املصرفي التي تبدأ 
م��ن البن��ك املرك��زي املطال��ب بوضع 
سياس��ة واضحة للتموي��ل املصرفي 
في العراق بكونه اجلهة املس��ؤولة عن 
هذا القطاع .. مشيراً إلى وجود الروتني 
املزع��ج ف��ي عمليات االئتم��ان بهدف 

عدم منح االئتمان 
وتس��اءل النصيري عمن ميثل االقطاع 
اخلاص في احملاف��ل االقتصادية .. مبيناً 
ان غي��اب القطاع اخلاص في مثل هذه 
الفعالي��ات ينعكس س��لبا على بيئة 

االعمال . 
اخلبير املصرفي عدن��ان اجللبي .. حتدث 
ع��ن اس��باب اعتم��اد البن��ك املركزي 
لنافذة بي��ع العملة او امل��زاد مبيناً ان 
االقتصاد الريعي يعتمد على تس��لم 
ال��دوالر في حني ان املوازن��ة حتتاج إلى 
الدين��ار ولهذا مت اعتم��اد مقترح طرح 
الدوالر وس��حب الدين��ار ، موضحاً ان 
اخللل املوجود الناشيء بني سعر البيع 
وس��عر الس��وق فه��ذا يج��ب ان يتم 

الغائه وان يتم البيع بسعر السوق .
اخلبي��ر املصرف��ي كاظم ناش��ور لفت 
إل��ى ان احلكومة فش��لت ف��ي اختيار 
للتعام��ل م��ع  الكفوءي��ن  ملوظف��ني 
املنظم��ات الدولية  داعي��اً إلى اخراج 
مل��ف املديونية م��ن احلكومة الن هذا 
املل��ف عرض��ة للكثي��ر من الفس��اد 
.. مش��دداً ان اخلب��راء احلقيقي��ني هم 
اكث��ر العاطل��ني ع��ن اداء مهمامهم 
في الصناع��ة والزراعة واملالية والبنك 

املركزي ..
الدبلوماس��ي غال��ب العنبك��ي ابدى 
ع��ددا م��ن املالحظ��ات بش��أن بيئ��ة 
االعم��ال ف��ي الع��راق .. داعي��اً البيئة 
السياس��ية واالقتصادي��ة خلق اجواء 
جاذبة تش��جع املستثمر على الدخول 
.. مؤكداً اهمية ان تكون عملية اختيار 
املهنييني على اساس عال من احلرفية 
لكي يكونوا قادرين على متثيل البلد .. 
منتق��داً الكثير من الس��لوكيات غير 
املنضبطة في املصارف التي من شأنها 

رسم صورة سيئة عن املصارف 
اخلبير املصرف��ي انس عبداجلليل حتدث 
عن الصعوبات التي تواجه املستثمرين 
بسبب غياب الدعم احلكومي املتمثل 
بصعوبة احلصول عل��ى االرض وتوفير 
اخلدمات االساسية مع وجود الفساد ، 
في حني حتظى الشركات في دول أخرى 
بدع��م حكوم��ي ميكنها م��ن الوقوف 
وبالتال��ي دع��م االقتص��اد وتش��غيل 

االيدي العاملة 
اخلبير الصناعي س��مير ليلو اشار إلى 
ان الدول��ة مازال��ت نظرته��ا للقطاع 
اخل��اص ش��مولية ومتعالي��ة وجاءت 
النافذة الواحدة لتدمر القطاع اخلاص 
كم��ا ان الهيكل��ة يج��ب ان تش��مل 
جمي��ع القطاعات . فهن���اك قواني�ن 
تع��ود لزم��ن مدح�ت باش���ا مازال�ت 

سارية. 
وخل��ص املش��اركون ف��ي الن��دوة إلى 
توصية  مهم��ة ، اذ ينبغي على ممثلي 
ال��وزارات ان يكونوا مهني��ني ويدركون 
اهمية النش��اط والقضاي��ا املثارة مع 
اجله��ات االجنبي��ة وميتلك��ون القدرة 
في االجابة على االس��ئلة لكي يكون 
اجلانب العراقي مؤهال لكس��ب موقع 
افض��ل ف��ي التصنيف الدول��ي حول 
احترام معايير بيئة االعمال في العراق 
وعل��ى النح��و ال��ذي يتضمن��ه تقرير 
البن��ك الدولي الص��ادر س��نوياً حول 
تس��يير االعمال ف��ي العال��م . .. كما 
دعا املش��اركون إلى ض��رورة عقد ندوة 
موسعة ملناقشة مزاد العملة الهمية 

هذا امللف . 

لدينا مشكلة 
قانونية في عملية 
البدء بالعمال وما 

يتعلق بتسجيل 
الشركات ولو 

نجحنا في هذا االمر 
سيتحول العراق من 

السوق الرمادي 
إلى السوق االبيض 

وتتم السيطرة على 
النشاط االقتصادي 
على وفق المهلة 

البالغة 35 يوم 
لمعالجة مشكلة 

النوع االجتماعي

ايجاد شيء من 
المساواة بين 

المصارف الحكومية 
والخاصة من 

أجل تعزيز الثقة 
بهذه المصارف 

ومنحها فرصة أكبر 
للمساهمة في 

التنمية، وان الحديث 
عن توجهات الدولة 
نحو اقتصاد السوق 

لم يتحقق مع 
وجود محاوالت 

من قبل الحكومة 
تذهب باتجاه 

معاكس 

في ندوة »معهد التقدم للسياسات االنمائية »

الحاجة الختيار ذوي القدرات المهنية
في المفاوضات مع المؤسسات الدولية



اش��ير ف��ي نقاش��اتي م��ع االخوة 
الكرد خلل��ل اس��تراتيجي كبير، ان 
لم يعالج، فستس��تمر تلك الدورة 
القضي��ة  حتق��ق  حي��ث  القاتل��ة. 
الكردية جناحات كبيرة، ثم تتعرض 
النتكاس��ات خطي��رة. فم��ن ح��ق 
االك��راد العراقيني حتديد مصيرهم. 
وللنجاح بذلك، سيحتاجون مسك 
امللف بايديهم واال سيكونون ملفاً 
بيد االخرين، كما هو حالنا جميعاً، 
عندم��ا ال نرتك��ز عل��ى مقوماتن��ا 
الذاتي��ة ونعتم��د عل��ى تناقضات 
االخرين او وعودهم فقط. وبالفعل 
بايديه��م،  املل��ف  يك��ون  عندم��ا 
كالصعود للجبال والقتال من اجل 
حقوقه��م ف��ازوا باحلك��م الذاتي، 
ث��م الحقاً بالنظ��ام الفيدرالي. اما 
عندم��ا يك��ون امللف بي��د غيرهم ، 

فان عشرات االف املقاتلني اضطروا 
لتسليم اسلحتهم، كما حصل في 
فترة الشاه واتفاقية اجلزائر(1975). 
فالثغ��رة الكبي��رة ف��ي القضي��ة 
اجلغرافي��ا  خيان��ة  ه��ي  الكردي��ة 
واملصالح االقليمية والدولية لهم. 
فه��م ال ميتلك��ون بح��راً يربطهم 
بالعال��م اخلارجي كما هو احلال في 
قبرص الش��مالية.. وال جاراً يتناغم 
م��ع كام��ل طموحاته��م كما هو 
حال جنوب السودان، وال دعماً دولياً 
يقدمه��م على مصالح الدول التي 
هم فيه��ا او التي حولهم، كما هو 

حال »اسرائيل«. 
دعم الغرب املطامح القومية للكرد 
في اتفاقية »س��يفر« )1920(، لكن 
حامل��ا حتولت مصال��ح احللفاء نحو 
تركي��ا، ادار ظهره لهم في اتفاقات 

»لوزان« )1923(. دعمهم السوفيات 
»مهاب��اد«  جمهوري��ة  وتأسس��ت 
 )1946( محم��د  قاض��ي  برئاس��ة 
واس��تمرت 11 ش��هراً، ث��م انهارت 
بانس��حاب القوات السوفياتية من 
ايران. يقول بعضهم ان »اسرائيل« 
داعمة ملشروع استقالل كردستان. 
ف�«اسرائيل« ستؤيد أي انقسام او 
انفصال ليس في كردس��تان فقط، 
ب��ل ايضاً بني الفلس��طينيني، وبني 
البل��دان العربية واالس��المية. وان 
مقارن��ة العالقات ب��ني بعض الدول 
مس��اعدة  ودع��وى  و«اس��رائيل« 
االخيرة الكرد على االستقالل هما 
امران مختلفان متاماً. ف�«اسرائيل« 
تتصرف كوجود خارجي عن املنطقة، 
كما تتصرف املنطقة معها ككيان 
اجنبي لي��س اال. لهذا لم تتجذر او 

تطّبع العالق��ات حقيقة، حتى مع 
دول في املنطق��ة اعترفت وطّبعت 
فرأين��ا  ب�«اس��رائيل«.  عالقاته��ا 
م��ا ح��ل بالعالق��ات االس��رائيلية 
الش��اه،  س��قوط  بع��د  االيراني��ة 
العالق��ات  املس��تمر ف��ي  والتوت��ر 
ناهي��ك  االس��رائيلية،  التركي��ة 
عن العالق��ات مع مص��ر واضطرار 
الس��فير االس��رائيلي مؤخراً بترك 
القاهرة بس��بب احساس��ه بعدم 
االمن. فهل تستطيع »اسرائيل« ان 
وتغذي  حتمي استقالل كردس��تان، 
هذا املش��روع، وهي لم تتمكن من 
حماية ش��ريطها احلدودي، و«جيش 
لبن��ان اجلنوبي« املوال��ي لها. فعلى 
من يط��رح هذا املوض��وع، ان يراجع 
حس��اباته بجميع ابعاده��ا، وليس 

ببعد واحد.

كان ميكن للكرد انتزاع استقاللهم 
ل��و ارادوا: أ- بتوفر املنف��ذ البحري.. 
ب- باالرتب��اط بج��ار يتبن��ى متام��اً 
قضي��ة اس��تقاللهم.. ت- بوج��ود 
دعم غرب��ي او ش��رقي يتقدم على 
االخرى.  واالممية  االقليمية  املصالح 
وبغي��اب ه��ذه العناص��ر، وم��ا لم 
حتصل تط��ورات جذري��ة تغير متاماً 
املصالح االساس��ية ف��ي املنطقة، 
فنرى ض��رورة اع��ادة الك��رد ترتيب 
اس��تراتيجياتهم، لكي ال يتقدموا 
خط��وة ويتراجعوا خط��وات، ولكي 
ال يكون��وا ه��م ف��ي االق��ل عنصر 
تش��نج وتوتر مع الش��عوب اجملاورة 
لهم. فلقد فش��لت استراتيجيات 
احلرب سواء من هذا الطرف او ذاك.. 
واالستراتيجية التي برهنت جناحها 
ولو النسبي حلد االن، هي العالقات 

االس��تراتيجية ببغ��داد )وبعواصم 
ال��دول التي يعيش��ون فيها(. لهذا 

نستنتج:
ف��ي  »نع��م«  كلم��ة  س��تنتصر 
ان ج��رى، وه��و م��ا ال  االس��تفتاء 
لكن��ه  علي��ه،  للبره��ان  حاج��ة 
باملقابل س��يفجر املش��كالت بدل 
حلها.. وسيقود لردود فعل مقابلة 
وصراعات، خصوصاً بلحاظ اخلالفات 
احلالية سياسياً ونفطياً واقتصادياً 

وجغرافياً، الخ.
أهمية تطوير اطروحة بغداد )وبقية 
العواصم( هي اخليار االستراتيجي.. 
فمهم��ا كان��ت الصعوب��ات لك��ن 
املمر في اط��ار املعطيات التاريخية 
والواقعي��ة ال ميك��ن ان يكون اال مع 
الش��عوب وال��دول التي يعيش��ون 
معها من عرب وترك وفرس وغيرهم.. 

وهنا س��يضع الكرد، وس��يضعون 
معه��م اخوانه��م وجيرانهم امام 
خيارين: أ- التناغم في بناء مصالح 
متبادلة تفي��د جميع االطراف.. ب- 
التض��اد والتن��ازع، فتفرض عليهم 
السياسات ويفرضون على غيرهم 
يس��تنزفهم  مم��ا  سياس��اتهم، 
يراك��م  وال  االخري��ن،  ويس��تنزف 
املكاس��ب للجميع، ويغلق املمرات 

السالكة وآفاق املستقبل.
اخل��ط  ف��ي  حل��ول  ع��ن  البح��ث 
تع��زز  لطموحاته��م،  الطول��ي 
الوحدة والتعاي��ش كالفيدرالية او 
الكونفدرالي��ة، في اط��ارات العمل 
االحتادية،  الدول��ة  املش��ترك الجناح 
حصل��ت  وان  احمللي��ة.  واحلكوم��ة 
تطورات محلي��ة او اقليمية فلكل 

حادث حديث.

9 الثالثاء 11 نيسان 2017 العدد )3671(رأي

Tue. 11 Apr. 2017 issue )3671(

كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

االستفتاء واستقالل كردستان

المكتب الرئيسي:
العراق � بغداد � الوزيرية محلة 

304 زقاق 17 دار 44/1  موبايل 
 00964 - 07901910117

 assabahaljaded@yahoo.com

ايميل رئيس التحرير:
ismaelzayeer@yahoo.com

iz@newsabah.com
ايميل االعالن:

adv.newsabah@yahoo.com 

firiel@newsabah.com
رسائل القراء:

risala@newsabah.com
للمساهمات من الكتاب:

 assabahaljaded@yahoo.com

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

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

بيورن لومبورج

وزير النفط السابق

أستاذ زائر في 
كلية األعمال في 

كوبنهاغن

العص��ر  له��ذا  احملزن��ة  احلقيق��ة 
احلزبي املُس��يس هو أن العديد من 
املقترحات السياسلة يتم حتديدها 
على أنها إما »يسارية« أو »ميينية« 
كما تتعرض لإلش��ادة والس��خرية 
من قب��ل احلزبيني بصف��ة متكررة، 
مع فرص قليلة ملناقشة حقيقتها 
بدي��ل  هن��اك  لك��ن  عواقبه��ا.  أو 
ميكن أن يس��اعدنا عل��ى جتاوز هذا 
السياس��ي: استعمال  االنقس��ام 
البيانات ملس��اعدتنا عل��ى التركيز 
عل��ى السياس��ات واالس��تثمارات 
التي س��يكون لها أكبر أثر إيجابي 

على اجملتمع.
وقد يبدو ذل��ك وكأنه جتربة فكرية 
مثالي��ة ف��ي ب��رج عاج��ي، لك��ن 
السياس��ات الت��ي تعتم��د عل��ى 
البيان��ات تؤث��ر تأثي��را حقيقيا في 

العديد من البلدان.
ف��ي بنغالدی��ش، تق��وم احلكوم��ة 
التدابی��ر  ع��ن  بالبح��ث  رس��میا 
املطلوبة ليبذل خب��راء اقتصادیون 
مستقلون من البالد وحول العالم 
قصارى جهده��م ملضاعفة الرخاء 
والرفاھی��ة. وف��ي هايت��ي، ي��درس 
اخلبراء احملليون والدوليون العشرات 

بالش��يء  للقيام  السياس��ات  من 
نفسه.

وف��ي كال البلدين، تطبق املنهجية 
التكالي��ف  لتحلي��ل  الراس��خة 
املتنوعة  التدخ��الت  والفوائد على 
الفق��ر  مكافح��ة  تدابي��ر  مث��ل 
وحتص��ني  الزراعي��ة  والتعريف��ات 
األطفال وإصالح املساعدة القانونية 
وحلول احلكومة اإللكترونية وإعادة 

بناء القوات املسلحة.
إن حتلي��ل التكلف��ة والفوائد يبدو 
س��يئا بنحو واضح أو رمبا قاس��ًيا. 
فه��و يختزل سياس��ة معقدة في 
مجموعة من األرقام: إذا استثمرنا 
دوالرًا إضافي��اً واح��دا )أو يورو، تاكا، 
غورد، أو بيزو(، س��وف نحصل على 

عائد أعلى بأضعاف  املرات.
أرق��ام  تناق��ض  البس��اطة  ه��ذه 
اخلب��راء املركب��ة. لنأخ��ذ كمث��ال 
اس��تثمار واحد دُرس في مش��روع 
هيتي بريوري��س: ثقافة الصناعات 
الزراعي��ة، الت��ي تس��اعد املزارعني 
على زراعة األش��جار ب��ني احملاصيل 

واملراعي.
هن��اك بالتأكيد فوائ��د اقتصادية: 
يحصل املزارعون على دخل إضافي 

من بيع األوراق والبذور واألخش��اب. 
وهن��اك أيض��ا عوائ��د اجتماعي��ة 
تتمثل في انخفاض معدالت سوء 
التغذي��ة، ألن احملاصي��ل اإلضافي��ة 
تولد قيم��ة غذائية أكث��ر مما تنمو 
حالي��ا. وهناك أيض��ا منافع بيئية 
قوية، مثل انخفاض انبعاثات ثاني 
تدفق  الكربون، وحتس��ني  أكس��يد 
املياه للحد م��ن الفيضانات، وزيادة 

عمليات التلقيح الطبيعية.
ويش��مل حتليل التكلف��ة الفوائد 
االقتصادي��ة،  الفوائ��د  التالي��ة: 
واملنافع االجتماعية للبلد، واملنافع 
البيئي��ة للعالم )ورمب��ا التكاليف(. 
ونتيجة لذلك، يتداخل هذا النهج 

مع احلقل السياسي.
األهداف  ويوضح حتلي��ل تكالي��ف 
اإلمنائية ل��أمم املتح��دة ذلك. فمن 
ناحية، كشف التحليل أن التجارة 
احل��رة س��تكون واحدة م��ن أفضل 
السياس��ات اإلمنائية، إذ تُخرج 160 
مليون ش��خص م��ن براث��ن الفقر 
وتضيف لكل ش��خص في العالم 
النام��ي 1000 دوالر في املتوس��ط. 
وعل��ى الرغم من أنها ليس��ت في 
صالح رئاسة ترامب، إال أن التجارة 

احلرة هي من العناصر األساس��ية 
اليميني��ة. لك��ن من خ��الل حتديد 
الفوائ��د األس��وأ حاال ف��ي العالم، 
يوف��ر البح��ث أيضا أس��باب جتعل 
اليس��ار يعيد النظر في معارضته 

لها.
وعل��ى النقي��ض م��ن ذل��ك، ف��إن 
املوصى  األخ��رى  اإلمنائية  األولوي��ة 
بها بش��دة، والتي حتس��ن إمكانية 
احلص��ول على وس��ائل منع احلمل 
اليسار  يدعمها  األس��رة،  وتنظيم 
بش��دة ويعارضها اليمني في كثير 
م��ن األحيان. ويش��ير البحث ليس 
فقط إلى انخفاض وفيات األمهات 
واألطفال، ولك��ن أيضا إلى الفوائد 
االقتصادي��ة، ورمب��ا يعط��ي احل��ق 

لليسار إللقاء نظرة أخرى.
وع��ادة، ال جت��ري احلكوم��ات حتليال 
بط��رق  إال  واملناف��ع  للتكالي��ف 
مح��دودة، وتفحص كل سياس��ة  
على ِحَدة. ه��ذا النهج املتناثر مينع 
مقارن��ة السياس��ات. وب��دال م��ن 
ذل��ك، غالبا ما تنف��ق أموال دافعي 
الضرائب على القضايا التي حتظى 
بأكبر قدر من اهتمام وسائل اإلعالم 
أو القضاي��ا التي تس��تأثر باهتمام 

أصحاب املصلحة امللتزمني.
ينبغي أن ال يك��ون حتليل التكلفة 
والفوائ��د املدخ��ل الوحيد لعملية 
اتخ��اذ الق��رارات احلكومي��ة. لكن 
بالنس��بة لبلدان مث��ل بنغالديش 
وهايت��ي، فإنها توف��ر جرعة حيوية 
الت��ي  البيان��ات  م��ن  ومس��تقلة 
ميك��ن أن تس��تند إليها الق��رارات 

السليمة.
وف��ي بنغالدي��ش، مت حتدي��د ث��الث 
أولوي��ات قص��وى من قب��ل البحث 
ومن قبل فريق من اخلبراء مبا فيهم 
احلائز على جائ��زة نوبل وأخصائيي 
البنغ��الدش: حلول  ف��ي  التنمي��ة 
وحتس��ني  اإللكتروني��ة،  احلكوم��ة 
الوقاي��ة م��ن  داء الس��ل، وتغذية 
األطفال. وه��ذا العمل مفيد أيضا 
خلطة العم��ل الوطني��ة للتغذية، 
وكذل��ك لسياس��ات »بنغالدي��ش 
الرقمية«. ويس��اعد مرك��ز أبحاث 
البنغالدش��ية على نشر  احلكومة 
املعلوم��ات ع��ن احلل��ول األفض��ل 

للوزارات والهيئات احلكومية.
وف��ي هايت��ي، م��ا ي��زال الباحثون 
يعمل��ون - لك��ن يب��دو أن النتائج 
دراس��ة  وتب��ني  واع��دة.  املبك��رة 

مدهش��ة الوفيات بس��بب إصابة 
أو مرض التي ميك��ن الوقاية منها. 
وهناك العديد م��ن حتديات النظام 
يستكش��فها  والت��ي  الصح��ي، 
باحث��ون آخرون في املش��روع. لكن 
إجابة واح��دة تكمن في توفر املزيد 
من س��يارات اإلس��عاف.  ٪2 فقط 
م��ن احلوادث وح��االت الطوارئ يتم 
الوصول إليها بواس��طة س��يارات 
اإلس��عاف اجملاني��ة، حي��ث ال توجد 
سوى 100 س��يارة إسعاف لعشرة 

ماليني نسمة.
كريس��تينا  الس��يدة  وكش��فت 
دوريس��كا، اخلبيرة االقتصادية في 
وزارة الصحة والسكان في هايتي، 
أن م��ا يقرب م��ن 000 4 ش��خص 
ميك��ن إنقاذهم س��نويا ع��ن طريق 
إنشاء شبكة إسعاف وطنية. لكن 
هذا يكلف ارتفاع الس��عر السنوي 
بحوالي 33 ملي��ون دوالر - أكثر من 
٪1 م��ن امليزانية الوطنية بأكملها 
لهايتي. كل دوالر ينفق سيخلق ما 
يق��رب من ثالثة دوالرات من الفائدة 
االجتماعية – إنه استثمار قوي، إن 

لم يكن رائع.
وهن��اك خي��ار أكث��ر تواضعا ميكن 

أن يس��اعد، عل��ى امل��دى القصير، 
أكثر بكثي��ر مقابل كل دوالر ينفق. 
وس��تبلغ تكلفة  تدريب املدرسني 
للعمل  احمللي��ة  اجملتمع��ات  وق��ادة 
ومنقذي��ن  طبي��ني  كمس��اعدين 
باملقاب��ل  لك��ن  دوالر،  ملي��ون   1.1
س��يقومون بإنقاذ حي��اة نحو 700 
ش��خص كل عام. كل دوالر سيولد 
االجتماع��ي،  اخلي��ر  دوالرا م��ن   16

وسوف يساعد هايتي بنحو أكبر.
هايت��ي  ف��ي  البح��ث  ويس��اعد 
وبنغالدي��ش، وقريب��ا ف��ي واليت��ني 
توفي��ر معلومات  عل��ى  هنديت��ني 
تسمح باإلجابة على السؤال: »ما 
هي اجملاالت األكثر نفعا التي ينبغي 
اس��تثمار امل��وارد اإلضافية فيها؟« 
إنه نهج يجب أن يصل إلى اخلطاب 

السياسي في كل بلد.
ومع إجابات من شأنها إرضاء الناس 
وإحباطهم على جانبي االنقس��ام 
السياس��ي، ف��إن إب��داء مزي��د من 
موضوع��ي  لتحلي��ل  االهتم��ام 
وعادل للتكاليف واملنافع س��يكون 
ال محال��ة وس��يلة إليج��اد أكث��ر 
السياس��ات جناعة والت��ي ميكن أن 

نتفق عليها جميعا.

استعمال البيانات إليجاد حل وسط
PROJECT
SYNDICATE

استهداف الكنائس القبطية في مصر

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ف��ي احيان كثيرة اعجز عن الكتابة باملناس��بات.. 
اكتفي في تأملها، واسترجاع احداثها مع نفسي.. 
وهكذا مرت مناس��بة جرمية االنفال، ويجد القارئ 
في التس��جيالت التي تنش��رها »الصباح اجلديد« 
الجتماعات صدام مع اركان حكمه وقائع صريحة 
عن توجيهات باستعمال السالح الكيميائي  ضد 

املدن واملدنيني كاسلوب انتقامي  
 االمر الذي انكره دائماً.

وإذ مرت املناس��بة فان��ي اس��تعدت »محنة« ابو 
حسان، ثابت حبيب العاني، احد ابرز قيادات احلزب 
الش��يوعي العراق��ي الذي  قات��ل الدكتاتورية من 
كردس��تان س��نوات طويلة، ونزح عنها مع مليون 
نازح من سكان القرى الكردية امام جرافات االنفال 
وحملة االبادة اجلماعية، وحتت وابل القصف اجلوي 
بالس��الح الكيمياوي  لطائرات علي حس��ن اجمليد 
اواخر العقد الثامن من القرن املاضي، وحمل معه 
ذكريات القتال وجرحا غائرا من ش��ظايا القصف 
ووس��اماً من غاز اخلردل كان قد ضرب رئتيه ليضع 
اس��مه، م��ع انصار كثيري��ن، على الئح��ة ضحايا 
االنف��ال الطويلة، منهم من استش��هد في رابية 
او منعطف جبلي، ومنه��م من فقد بصره، وثمة 
بينهم من حمل اصابته لس��نوات طويلة حيثما 

حل، اشارة لبربرية الدكتاتورية احلاكمة. 
ابو حس��ان ح��ني اصيب بالغ��از احملرم دولي��اً. فقد 
البص��ر لعدة ايام قبل ان يس��تعيده بأعجوبة في 
عالج��ات بدائية ريفية. قال لي صاحب له في ذلك 
الش��وط »كان ابو حس��ان يهتم باألخري��ن، عربًا 
وكردًا، ممن يشاركونه مصاب االنفال وهو مغمض 
العينني.. كان يتفقدهم واحداً واحداً، ويس��أل عن 
اقدارهم، ولم يك��ن ليفصح عما يعانيه من آالم، 
خشية ان يش��مت به القتلة، وكان يرفض عالجاً 

مميزًا مخافة ان يبصر قبل اآلخرين«. 
وحني كنت اسجل معه ذكرياته التي متتد على اكثر 
من ستني سنة من النضال كان ابو حسان، احيانا، 
يتوقف في غمرة السرد ليصمت، إذ تداهمه صور 
االحداث املروعة في كردس��تان.. ويطيل الصمت.. 
ثم يحول احلديث الى تلك املذبحة البش��رية التي 
عاش��ها ف��ي وديان زيوة ف��ي بهدينان كردس��تان، 
وكنت اقول له مازحا » ال تس��تعجل، سنأتي الى 

صفحة االنفال فيما بعد.«. 
حدثن��ي مرة عن طفل عربي اس��مه »مجد« وعن 
النقاب��ي البصري حميد بخش وعن االديب س��الم 
ابراهيم وعن املمثل عدنان اللبان وعن سمير طبلة 
وابو نرجس ومناف وعن ثالثة من الشبان الهاربني 
م��ن الدكتاتورية قتل��وا ومت دفنه��م ، وجميعهم 
عرب ش��اءت مج��زرة االنفال ان حتم��ل تواقيعهم 
وش��هاداتهم م��ع الكرد، وفي كل م��رة اقول البي 

حسان«سنأتي الى تسجيل واقعة االنفال«. 
 ***********

لقمان احلكيم 
» إي��اك وكث��رة االعتذار، ف��إن الك��ذب كثيراً ما 

يُخالط املعاذير«.

أبو حسان.. األنفال
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هذه األس��ماء هي أسماء الشخصيات  
املركزية للقصة  السالفة للمجموعة 
إالّ  أن النص  األخير  يش��ير الى إضافات  
جديدة  مستنتجة من أحداث  القصص 
الس��ابقة  وش��كلت ه��ذه اإلضاف��ات  
تعزيزاً حملاوالت  هؤالء النس��وة  للخروج 
من الواقع  الذي أس��هم في  إحباطهن  
وتكري��س بني��ة اخل��راب  والبح��ث عن 
دوافع  قوية حتّرض الفتيات للرحيل  فان 
الق��اص عمَد الى تخلي��ق حدث تعّرض 
مدينته بغداد  حلريق ش��امل يأتي على 
جمي��ع األحياء  واألماك��ن  تباعاً بفعل 

عدوى احلريق ،.
مدرس��ة  الرحي��ل   فك��رة  وتتكف��ل  
اجلغرافي��ة ) لم تواجه مش��كلة ما في 
إقناعهن بالرحل��ة ، فالكل كان متفقاً 
عل��ى أهميتها  وانه لم تعد ثمة فرصة 
للبقاء ) أو التشبث بفكرة وقف احلرائق 

النص ص 99(..
 وإزاء هك��ذا وض��ع يتف��ق اجلميع على 
الرحلة  خ��ارج حدود الوقائع  التي مّرت 
بالفتي��ات بطالت القصص الس��الفة  
الالئ��ي وجدن  في ه��ذه الرحلة اخلالص 
واألم��ل  بالوص��ول الى اجلن��ة  ، وكثيراً 
ما كان الس��ائق األرمنى للحافلة مينى 
الفتي��ات بامل��كان اليوتوبيا ) اس��معن 
جيداً س��تبدأ الرحلة اآلن    س��ننطلق 
صوب جنة لم يطأها  ش��يطان ،  فيها 
قط��وف  دانية ، فاكهة من كل لون  وما 
) تش��تهون ( ... النص ص 102 ( وبقطع 
النظر عن إمكانية حتقيق الوصول  الى 
مثل هذا املكان  فأن الفتيات  وبدافع ما 
هن فيه  من خ��ور وإحباط  وانتهاك لم 
يجدن  فرصة لالختيار  ولم يكن أمامهن  
غي��ر هذا احلل  الذي افترضته مدرس��ة 
اجلغرافي��ة  والق��ى قبوالً  حس��ناً عند 
جمي��ع الفتيات  ، وإزاء هذا  التأكيد من 
قبل السائق  األرمنى  على الوصول الى 
اجلنة  املرتقبة ف��أن الفتيات  يجدن في 
الرحلة  اغتس��االً من األدران  في بحيرة 
)وان(  واس��تعداداً للدخول في منطقة 
السهول  الفسيحة  والقطوف الدانية 
... للخالص من  بغ��داد  وحرائقها وكل 
وس��ائل  االنتهاك  الت��ي تعرضن لها  .) 
سنغتس��ل من األدران .. حاملا نصل الى 

البحيرة  .... النص ص 103(..

 لق��د كان الطريق محطة ملراجعة   ما 
مضى وما عانت منه الفتيات  وعش��ن 
عوام��ل قهره��ن  الوجودي واجلس��دي  
والنفس��ي واألخالقي  من خالل ر أغنية 
الراحل  ناظم الغزالي  ) يا حادي العيس 
عّرج كي أودعهم  ....( التي بثها السائق 
االرمني عبر راديو احلافلة ...) في داخلهن 
ثم��ة رغبة  عارم��ة  بإحراق م��ا مرَّ من 

ش��واهد  وأحداث  وإيقونات  وأشخاص  
ورم��وز ،  مبعول  خفي  ، من ذهب خالص 
،  قطرت��ه أرواحه��ن ، رح��ن يهدمن  ما 

مضى .... النص ص 103(..
 إال أن النص في نهاية القصة  لم يشر 
الى  منطق��ة وصول احلافلة  وأي طريق 
س��لكت واعتمد أربع��ة تقارير  بعثتها 
الصحفية املراس��لة  وه��ي واحدة من 

شخصيات  احلافلة ... الى وكالة األنباء 
التي  تعمل لها ...  ووضعتها حتت عنوان 
واحد ) في البدء(  ولعل الفضاء الداللي 
له��ذا العنوان يش��ير ال��ى التوافق  بني 
هدف الرحلة وعنوان القصة )في البدء(  
لإلش��ارة الى  البداية الصحيحة  التي 
تتمن��ى الفتي��ات  أن يبدأنه��ا  حلياتهن 
القادم��ة  اخلالية من أخوان الش��يطان 
، اخلالي��ة من أي انته��اك  وللخروج من 
منطقة  االنفع��ال أو الركون  كلياً الى 
االفتراض الس��ردي  املتخّيل الثاني  فإن 
الق��اص يعمد  ف��ي الس��طور األخيرة  
ال��ى إث��ارة الش��ك  ف��ي ه��ذه التقارير 
األربع��ة ،  ملا تضمنه من تناقض واضح 
... مم��ا س��لف  نالحظ أن ه��ذه القصة  
ق��د أفضت ع��ن مصائر  الش��خصيات 
املركزي��ة  لقص��ص اجملموع��ة  وكلهن  
م��ن النس��اء – للكش��ف  ع��ن املعاناة  
املزدوجة للمرأة العراقية  وفق معطيات 
الواق��ع  املنتهك من��ذ  2003  وحلد اآلن 
،  ويأتي احل��دث االفتراضي  لقيام رحلة 
ه��ؤالء الفتيات  باجتاه امل��كان اليوتوبيا  

للخالص من الواقع  املُر ....
) م��ن نت��ف اجلم��ل املبثوثة   بش��كل 
مشّوه  في التقرير وبعملية استقرائية  
يتضح أن احلافلة كانت  على وشك جتاوز 
بحي��رة )س��اوة( وان ) وادي الدلت��ا(  صار 
قاب قوس��ني أو أدنى  من نهاية الرحلة 
... الن��ص ص 105( ويب��دو أن هدف هذه 
القصة  هو تكريس  رغبة  وتوق الفتيات  
اخلروج م��ن منطقة الوقائع  املُّرَة ... دون 
أن تع��رف نقطة وص��ول احلافلة وفيما 
إذا حتقق ه��دف لهذه الرحل��ة ...ليؤكد 
النص ع��دم إمكانية اخل��روج من املأزق 
الوجودي واإلنس��اني ال��ذي تعاني منه 

جميع شخصيات قصص اجملموعة . 

استنتاجات
مما س��لف من حتليل لنصوص القصص  
اخملت��ارة م��ن  مجموع��ة ) بي��ت جني ( 

للقاص حميد الربيعي نستنتج :
1. مثل��ت النص��وص اخملت��ارة  للتحليل 
واالجتماع��ي   الوج��ودي  االنته��اك  
واألخالقي  والنفس��ي واجلس��دي  الذي 
تعرض��ت ل��ه الش��خصيات  املركزية – 

املرأة حتديداً.

2. ن��زوع الن��ص  ال��ى أح��داث تالزمية  
بنائية بني اإلفصاح الس��ردي بعّده إبانة 
وكش��ف الوقائع املعاش��ة واس��تثمار 
معطياته في تأثيث التمثيل  االفتراضي 

التخّيلي .
3. ش��كل  اإلفص��اح بني��ة مركزية في 
محايثة الواقع  واستثمار  معطياته في 
تأثيث  التمثي��ل االفتراضي  احلائز على 
غرائبية  وعجائبي��ة  اتصفت بالتبعيد 

ملنح النص  وظيفته  الفنية واألدبية. 
4. ّعد  النص اإلفصاح أس��لوباً  وتقنية 
جدي��دة  ي��راد من��ه اس��تدراج  املتلقي 
الى الن��ص االفتراضي  الذي يعد النص  
املس��تبطن للظواهر  االجتماعية التي  

يعززها الواقع العراقي .
املركزي��ة   الش��خصيات  أغل��ب  أن   .5
للقص��ص  هي عناصر تس��وية تكلف 
عنه��ا   اإلخب��ار  العل��م  كل��ي  ال��راوي 
باس��تخدام  ضمير الش��خص الثالث ) 
هو(  والبعض اآلخر  باس��تخدام  ضمير 
املتكلم مم��ا أتاح  للمتلقي االطالع  عن 
كث��ب  ملا تتعرض له املرأة العراقية  في 
ظ��ل املعطيات  والظواه��ر التي أفرزها 

الواقع العراقي منذ 2003 وحلد اآلن .
-6 تضمن اإلفصاح السردي على أسماء 
أمكن��ة وح��وادث  راك��زة ف��ي الذاكرة  
اجلمعي��ة  وش��كلت مقدم��ات  بنائية  
للوصول الى منطقة  النص االفتراضي  
وفق تداخل س��ردي مؤثر  على الصعيد 

الفني والفكري  على حد سواء .
7. استخدام القاص في قصته األخيرة  
) في الب��دء(  تقنية جدي��دة  عبر جمع 
بعناوي��ن  املركزي��ة   الش��خصيات  
القص��ص ذاتها  في قص��ة واحدة  مع 
احتفاظ كل قصة  باالكتفاء املضموني 
والفني  كل على حده ، وقد شكلت هذه 
التقنية  التي من املمكن تس��ميتها ب� 
) قصة القصص(  رؤية القاص الفكرية 
لتحديد املس��ار  النهائي للشخصيات  
اس��تثماراً ملا آلت  إليه  نهاية القصص  
من دون أن  بشعر املتلقي بعدم اكتمال 
الس��رد ف��ي القص��ص املنف��ردة اذ ان 
القصص قد حازت على تكاملية البناء 
واملضم��ون، إذ لم تكن مجريات القصة 
األخي��رة ) في الب��دء( اس��تكماالً بنائياً 

ألحداث القصص السابقة .

القاهرة ـ رويترز:
ف��از الع��رض اإليطال��ي )املزرع��ة( بجائزة 
مهرجان ش��رم الش��يخ الدولي للمسرح 
الشبابي الذي أسدل الستار عليه مساء 

السبت في مصر
كم��ا انت��زع الع��رض )جائزة جلن��ة النقاد 
الشباب( والتي استحدثت بالدورة الثانية 
للمهرج��ان بهدف إش��راك جميع عناصر 
العملية املس��رحية ف��ي تقييم العروض 

املقدمة.
وحص��د ع��رض )النوخ��ذة( لفرقة صاللة 
املس��رحية من س��لطنة عمان أكبر عدد 
م��ن جوائز املهرج��ان إذ حصل على جوائز 
)أفضل ممث��ل( وذهبت إلى هش��ام صالح 

و)أفضل إض��اءة( وذهبت إلى طارق كوفان 
و)أفض��ل ديك��ور( وذهب��ت إل��ى هش��ام 

السويلم.
وف��ازت بجائزة أفضل ممثل��ة ربيعة تليلي 
عن عرض )ميديا( إنتاج تونسي/فرنس��ي 

مشترك.
وذهبت جائ��زة أفضل إخراج إلى س��عيد 
س��ليمان عن عرض )اإلنسان الطيب( من 
مصر فيم��ا ذهبت جائ��زة أفضل مالبس 
إل��ى آنا ديلوريوس عن ع��رض )فدريكو بني 

األسنان( من إسبانيا.
نظم��ت املهرج��ان جمعية نادي املس��رح 
املص��ري للثقاف��ة والفن��ون بالتعاون مع 
وزارتي الثقافة والسياحة وهيئة تنشيط 

الس��ياحة مبش��اركة 18 عرضا مسرحيا 
من 15 دولة عربية وأجنبية. وحلت تونس 

ضيف شرف دورة هذا العام.
تش��كلت جلنة حتكيم املهرجان برئاس��ة 
املصري��ة  واملنتج��ة  والكاتب��ة  املمثل��ة 
س��ميرة محس��ن واملمثل الكويت��ي داود 
اللبنانية  حسني ومصممة السنوغرافيا 
ش��ادية زيت��ون واألكادميية الس��ورية أثير 

علي والناقدة اليونانية بولينا نيكاكي.
وحصل املمثل املصري عمار ش��لبي على 
جائزة )أفضل ش��خصية مسرحية( لعام 
2016 وقيمتها 15 أل��ف جنيه )نحو 833 
دوالرا( بن��اء على مس��ابقة ص��وت فيها 

جمهور املهرجان إلكترونيا.

حكيم عنكر

أين هي مذكرات املثقفني العرب، مفكرين 
وكتاباً ورس��امني وروائيني وأهل مس��رح 
الثقاف��ي  وش��عراء ومس��يرين للش��أن 
الع��ام؟ أي��ن هي تل��ك الش��هادات التي 
يقدمها هؤالء وهم في خالصة جتربتهم 
احلياتية والفكرية عن العالقات امللتبسة 
للمثقف برجل السياس��ة وصانع القرار 
أو ُصناع��ه في بلدانهم؟ وكيف عاش��وا 
وعب��روا ف��ي املراحل الصعب��ة التي مرت 
وأي��ن كان��وا وكي��ف  به��ا ش��عوبهم؟ 
متوقعوا، وما هي الضغوط واألثمان التي 
دفعوها لتفسيح مساحات احلرية وإبداء 
الرأي في بلدان ع��اش أغلبها حتت حكم 
ال��رأي الواحد واحلاك��م األوحد، وصبغت 
عق��وداً من احلياة السياس��ية والثقافية 
واالجتماعي��ة بصباغ��ة خاص��ة من لون 
واح��د ف��رض ش��عاراً للمرحل��ة وصوتاً 

مدعوم��اً ومنفوخ��اً ضد باق��ي األصوات 
والهوامش.

ال جند كل هذا، وإن ُوجدت بعض احملاوالت، 
عل��ى األقل ف��ي املغرب ال��ذي أعرف حق 
املعرفة، فهي معدودة على رؤوس األصابع، 
أو خجولة وال ترقى إلى مستوى الشهادة 
على زمنه��ا أو هي متناث��رة هنا وهناك، 
وليس��ت كتاباً مكرساً لكي يكون صورة 
لعص��ره، بحركت��ه ومورانه، وبس��كونه 

وهيجانه، وبخنوعه وحركاته.
كت��ب املفك��ر املغرب��ي عب��داهلل العروي 
»خواطر الصب��اح« وأرادها أن تكون بعضاً 
من هذا القبيل، لكنها جاءت في عمقها 
ممهورة بطابع الفك��ر املتعالي. لم تقترب 
كثي��راً من األحداث الت��ي جرت في مغرب 
ما بعد االس��تقالل إال قليالً، ولم تس��لط 
الض��وء عل��ى اللحظ��ات الكب��رى الت��ي 
عاش��تها البالد، حتى وإن كان��ت أهم ما 
كتب م��ن تاريخ »اليوميات« املغربية على 
ح��د اآلن، دون أن نغمط للرجل ش��جاعة 

إب��داء الرأي والتعبير ع��ن املوقف الصلب 
وبسط وجوه أخرى حلقيقة األحداث التي 
عرفتها الب��الد، ومرويات مضادة تنس��ف 

السائد لدى النخبة.
وكتب املفكر املغربي محمد عابد اجلابري 
مذكرات��ه ف��ي سلس��لة ش��هرية اختار 
له��ا اس��م »مواقف«، ص��درت على مدى 
أشهر، وهي جتمع بني التجربة السياسية 
والفكري��ة والثقافي��ة واحلي��اة اخلاص��ة، 
وق��د أرادها من��ذ العدد األول م��ن  كتّيب 
»مواق��ف« أن تكون ش��هادة على عصره، 
ومفتاحاً من املفاتيح، بيد الشباب املغربي 
و)العرب��ي( لفهم خصوصيات وس��ياقات 
مغرب ما بعد االس��تقالل. وقد أثارت تلك 
املذك��رات في حينها نقاش��اً كبي��راً في 
والثقافي  الوسط السياس��ي واألكادميي 
املغربي. ورمبا تس��ببت في إحراجات حتى 
للتيار السياسي الذي ينتمي إليه اجلابري، 
كم��ا أزاحت الغبار عن أح��داث مفصلية 
في الزمن التاريخي اجلاري باملغرب، ما تزال 

مفاعيلها سارية إلى اليوم.
يؤكد اجلابري على أهمية »الوعي القدمي« 
بالنس��بة للمش��تغل في مج��ال الفكر 
والثقافة، وهذا الوعي قادر على أن يتيّقظ 
ف��ي أي حلظ��ة ويحت��ل مس��احة احلاضر 

ويوجهه إلى وجهات أخرى.
وينق��ل في هذا اإلط��ار حكاية عن جدته، 
الت��ي كانت حتكي له محكي��ات من زمن 
مغرب القرن التاسع عش��ر وبداية القرن 
العش��رين، وفي إحدى امل��رات توقفت عن 
احلك��ي، وخاطبت نفس��ها قائلة »كم أنا 

قدمية!«.
ي��ورد اجلابري ه��ذه احلكاية، وه��و يتحدث 
ف��ي »مواقف��ه« ع��ن مغ��رب ميت��د إل��ى 
خمس��ة عقود، عاشها كلها في معترك 
السياسة والصحافة والفكر، وفي صلب 
الصراع االجتماع��ي بني قوى اإلصالح في 
البالد وقوى التراجع. وهو يقول في حلظات 
جمع املادة التي ستش��كل حلقات إصدار 
»مواق��ف«، معبراً عن تلك املش��اعر التي 

داهمته، وه��و يرصد مجرى نهر التحوالت 
التي عصفت بالبالد »كم أنا قدمي!«.

ولكن، هل مس��موح ب� »الكذب األبيض« 
في كتابة مذكرات من هذا القبيل؟ يجيب 
اجلابري بأنه غير مس��موح حتى بهذا، ألن 
املنق��ب أو »احلافر« الذي يتهّجى احلفريات 
ويجمع األش��الء والدمن الدارس��ة، واملزق 
املتناف��رة، همه الوحيد ه��و تكوين أجزاء 
احلقيق��ة وضمه��ا إلى بعضه��ا البعض 
حتى تكتم��ل صورة الذي كان، املؤس��س 

للراهن وللذي يكون.
يق��ول اجلاب��ري: »ف��� »الس��يرة الذاتية« 
ليست مقاالً من مقاالت الرأي، وال خطاباً 
من خطب و«خطابات« املساجلة واحلجاج، 
وال دراس��ة حل��ال م��ن األح��وال الذاتي��ة 
واملوضوعي��ة، وال نص��اً إبداعياً ينس��جه 
اخلي��ال، وال .. وال... إن الس��يرة الذاتية أوالً 

وأخيراً شهادة«.

*نقال عن موقع ضفة ثالثة

العرض اإليطالي )المزرعة( يفوز بجائزة مهرجان
»شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مذكرات المثقفين العرب: صمت القبور

عبد علي حسن 

حدا بالق��اص أن يجمعه��ن  في حافلة 
باجتاه ) يوتيبي��ا( تعد خالصاً من  الوضع  
الذي يعانني منه على الصعيد األخالقي 
والنفس��ي  واجلس��دي ،ولتحديد وجهة 
احلافلة  يشير منظم الرحلة  ) في دياري 
س��تكون البداية ، كما كانت في األول ، 
لقد توالد البش��ر  من أمنا األولى هناك 
....الن��ص ص96( اذ أن هنال��ك حل  لكل 
املعاناة )  س��نعود الى أحضان الطبيعة 
، ه��ي أحنُّ علينا مما ج��رى،  لم تعد ثمة 

مندوحة من السفر ... النص 96 (..
 وتتبدى  هنا وجهة نظر النص في أن ما 
يجري  هو من صنع البشر  وهو سبب لكل 
ه��ذه املعاناة  بفعل االحتراب  ...واألنانية 
وحب اجلاه  والشهوة غير املشروعة  وإزاء 
ه��ذا الواقع   املنهك للوجود  اإلنس��اني  
يؤك��د الن��ص  إن الطبيع��ة )آمنا(  هي 
احلض��ن الوحي��د  اخلال��ي م��ن كل أنواع  
االضطهاد والقهر  ليعيش اإلنسان مبنأى  
عن اخلراب  اخلارجي  والداخلي  ، ويتضح 
اهتمام القاص  بالوضع السلبي للمرأة  
في اجملتمع ألذكوري  )البطرياركي(  حيث 
تعاني املرأة من اضطه��اد مزدوج داخلي  
وخارج��ي ، فقد اطلع  املتلقي على  هذا 
الوضع   في القصص أالثني عشر  التي 
كانت ش��خصياتها  املركزي��ة هي املرأة 
ووقوعها حتت طائلة ما يعتمل في البنية 
االجتماعية  من قهر واستالب  فضال عن  
تبيان اثر احلرب  الداخلية منذ عام 2003  
على املرأة جس��ديا  كم��ا في  القصص 
اخملتارة  للتحليل )اس��تبدال ، أسرار ،  إذن 
من طني ، بيت جني (  وكذا في القصص 
األخ��رى  فاملعطي��ات الواقعي��ة أفصح 
عنها  الس��رد في ه��ذه القصص  لذلك 
أشار النص األخير الى التلميح للمكون 
الش��خصي  ليحفز املتلقي  على تذكر 
هذه الش��خصية  أو تلك  وما عانته من 
وضع جعلها في منطقة االنتهاك  مثل 
) مدرس��ة اجلغرافية ،  فتاة امللجأ ، فتاة 
الرعاي��ة االجتماعي��ة ، فت��اة ، )زردالي( ، 
صانعة األحالم  ، فت��اة الرغبات امللحة ، 
فتاة الشغف ، الصحفية املراسلة( ، بعد 

اإلفصاح السردي والتمّثل االفتراضي في القصة القصيرة

مجموعة )بيت جني( مصداقا
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ساناز داودز اده فر

حيفَة عنَدما تَفتُح الصَّ
يقفُز ِمنها صاروٌخ إِلى اخلارِج.

املآمتُ واملوتَى الَّذيَن يخَشوَن 
القبرَ

خفيُّوَن وراَء ظهرَِك
أَصواتُهم صفاراُت إِنذارٍ حمراَء.

ٌة علَى املائدِة طائراٌت عدَّ
وِت ِفي  تخترُق حاجزَ الصَّ

الُغرفِة.
حتصلنَي على خندِق خلَف 

منضدتِِك
ديَنهم كلُّهم ألَن يَعودُوا  وتُهدِّ

حيفِة. إِلى الصَّ
تُزحِفنَي،

وتُطِبقنَي اجلريدَة علَى بعِضها،
وتتظاهريَن بالنَّوِم.

حيفِة الَ ميكُن  مَع هذِه الصَّ
إِزالَة هذِه النَّافذِة.

أَن أَراَك؛
هذِه َعادٌة.

حنَي الَ تكوُن هَنا؛
أَراَك أَكثرَ.

باألَمِس؛
ُفِقَدِت املرأَُة ِفي ورُودِ َشادرِها.

اليوَم؛
ظهرَِت ِفي أَزهارِ شجرِة 

اِح. التُّفَّ
أَنا ُمنَعزلٌة..

تريُد دفَن
ارِع  جيِج ِفي هَذا الشَّ كلَّ الضَّ

الَعام بداخلِي؟!
الَ تأِْت بالُقرِب منِّي؛

دَْع صوَت أَجنحِة الفراَشِة
ليُكوَن َمسموًعا بداِخلي.

أمشي على
حروف ميتة



*قائد وجدة الصواريخ يواصل حديثه:
حازم: كانت قطعاتنا واثقة من نفسها. 
وف��ي مذك��رات دي بيليي��ه ] اجلن��رال 
البريطان��ي الس��ير بيت��ر دي ال بيلييه 
ُوزع��ْت  الت��ي   )Peter de la Billiere
علينا وفي املذكرات التي كتبناها خالل 
س��نوات احلرب – زعم أنن��ا كنا خائفني 
وأصبح إطالق الن��ار غير دقيق ومن دون 
توجي��ه. )1( الص��اروخ ب��كل عمليات��ه 
التقني��ة ال ميك��ن أن يعاجله ش��خص 
واح��د. أعني مهن��دس، تقني أو ضابط 
ينتم��ي للق��وات املس��لحة ال يقدر أن 
يشّغل الصاروخ مبفرده؛ إنه عمل فريق 
والش��يء اجلميل املتعل��ق به هو أنه ما 
من أحد يقدر أن يغدو ضليعاً في عمله 
بنحو كامل، حتى إذا استمر في العمل 
على م��دى أع��وام كثيرة عل��ى قاعدة 
صواري��خ واحدة، ألن الس��ائق يش��ّغل، 
الش��خص ال��ذي يدي��ر احملرك يش��ّغل، 
الكهربائي يش��ّغل؛ أعني فرقاً عديدة. 
وبن��اء على ذلك، ال ميكنهم أن ينش��روا 
األخب��ار بأنن��ا كنا نس��تهدف أو نطلق 
الصواريخ بنح��و عش��وائي. إن قاعدة 
الصواري��خ ليس��ْت مدفع��اً أو بندقية 
سيستخدمها ش��خص واحد أو اثنان. 
رمبا كانوا خائفني ولهذا الس��بب قالوا 
إن الرم��ي أصبح غي��ر دقيق في املراحل 
املتأخ��رة، لكنني أقصد إنن��ا إذا نظرنا 
إلى احلقائق، هناك أهداف كثيرة ُضربْت 
بدقة ف��ي النهاي��ة. أقصد ف��ي نهاية 
احلرب، قبي��ل وقف إطالق الن��ار. كنُت، 
أعني، وأقولها بفخر، كانوا واثقني جداً 
إل��ى درجة معرف��ة مكان وج��ود ابني، 
ال��ذي كان في الصف الراب��ع االبتدائي 
ف��ي حينه��ا، وق��د تع��ودُت أن أجعل��ه 
ابن��ي  كان  القطع��ات.  م��ع  يش��ترك 
)محمد( في الصف الرابع االبتدائي قد 
أطلق صاروخني مبفرده. أعني أنه ضغط 
] الزر [ بنفسه وأطلق الصاروخ. لو كان 
شعبنا غير واثق من نفسه بقدر تعلق 
األمر بالطائ��رات، كنُت س��أخاف على 

ابني. 
*احلرب البرية )24 – 28 ش��باط ] فبراير 

 )]
حينم��ا ب��دأْت احل��رب البري��ة ف��ي 24 
ش��باط )فبراير( 1991، كان صدام  يبدو 
ع��ادًة مهتماً باجلانبني الس��يكولوجي 
م��ن  أكث��ر  القت��ال  م��ن  واإلعالم��ي 
اهتمامه بقوات التحالف الدولي التي 
كانت تتدف��ق بأعداد كبي��رة في داخل 
العراق والكوي��ت. وعلى وفق ذلك، كان 
املس��ؤولون العراقي��ون ينظ��رون إل��ى 
الوق��وف ض��د وص��ف اإلع��الم الغربي 
للح��رب باعتبارها طريقاً غي��ر متوازن 
بينم��ا كان��وا يعتم��دون عل��ى االحت��اد 
ضغط��اً  مي��ارس  لك��ي  الس��وفييتي 
دبلوماسياً من أجل وضع نهاية للحرب. 
حينما أصبح واضحاً بأن مبادرة السالم 
الس��وفييتية ل��ن يُكتب له��ا النجاح، 
تعني عل��ى صدام أن يتش��بث بالوضع 
العس��كري املتده��ور بس��رعة. صمم 
عل��ى البقاء ف��ي الكوي��ت طاملا كانت 
هناك فرص��ة كاملة للنجاح بينما في 
الوقت ذات��ه يهيئ احلكوم��ة العراقية 
لك��ي تقاوم غ��زو الع��راق األصلي. كان 
صدام ومستشاروه يستعدون لتسليح 
الشعب العراقي، لكي يدمروا املنشآت 
التي من ش��أنها أن تسهل تقدم قوات 
التحالف، وفي النهاية القتال من منزل 
إلى منزل على أمل إحلاق خسائر كافية 
لكي يجبروا واشنطن على التخلي عن 

احلرب. 
*قبي��ل بدء احل��رب البرية، ص��دام يناقش 
خطط��ه بس��حب الق��وات العراقية من 

الكويت )23 شباط ] فبراير [ 1991( )2(
واض��ح:  بتصري��ح  أدل��ي  أن  أود  ص��دام: 
ف��ي حالة أن أمري��كا وحلفاءها األش��رار 
رفضوا مبادرة االحتاد الس��وفييتي، وكالة 

الصحاف��ة العراقي��ة )رمبا يعن��ي وكالة 
األنباء العراقية – م.( علمْت أنه س��يكون 
هن��اك تع��اون م��ع املي��ول السياس��ية 
والديني��ة ف��ي الكوي��ت لكي يؤسس��وا 

نظاماً وطنياً ودميقراطياً. )3( 
عزت: سيدي، بهذه اخلطوة، سينظر إلينا 

العالم بطريقة مختلفة متاماً. 
ذكر 1: سيدي – 

صدام: احلمد هلل على كل شيء ! 
ذك��ر 1: ما ه��ي توقعاتك بش��أن موقف 
االميركيني في األيام املقبلة؟ هل تعتقد 

أنهم قد يحاولون أن – 
صدام: ال أعتقد أن االميركيني سيقبلون 
بهذا املش��روع بس��هولة كما هو عليه. 
رمبا يحاولون خالل هذه احلقبة الزمنية أن 
يلووا فقرة أخرى. هذه هي النقطة األولى. 
النقطة األخرى هي أنن��ي غير مرتاح في 
ما يتعلق بخروجنا بس��رعة من الكويت 
في األيام األربع��ة األولى، مدينة الكويت، 
)كاظمة(. )ورد في النص ] مدينة الكاظم 
[. تق��ع ] كاظم��ة [ ف��ي مدين��ة اجلهراء 
بالكويت – م.(  )4( ه��و ذا وضع قطعاتنا: 
الكويت تقع على احمليط وإذا ما انسحبنا 
في غضون أربعة أيام س��يخلق هذا جيباً 
ف��ي داخ��ل قطعاتنا حيث رمبا س��يدخل 
حاك��م الكوي��ت أو اجلي��ش األميرك��ي. 
وبن��اء عل��ى ذلك، م��ن الصع��ب أن جنزم 
ماذا س��يكون عملهم الق��ادم، حيث رمبا 
سيس��تعملون هذا اجليب كغطاء إليذاء 

قطعاتنا خالل عملية االنسحاب. 
عزت: علينا أن نركز في هذه األيام األربعة 

على سحب اجلنود في هذا االجتاه .
ص��دام : لق��د أعطيُت التعليم��ات. لقد 

بعثُت رسالة صباح هذا اليوم. )5( 
ذك��ر 1: س��يادة الرئي��س، في م��ا يخص 
العراقي��ني املوجودي��ن هن��اك، ك��م عدد 

العراقيني لدينا في الكويت؟ 
صدام: هل لدينا أي ش��يء آخر باستثناء 

اجلنود؟ 
ذك��ر 1: كال، ل��م أك��ْن اعني ذل��ك. كنت 

أعني املواطنني. 
عزت: ماذا يفعل املواطنون هناك ؟

ذكر 1: أليسوا هم موجودين هناك؟ 
صدام: هن��اك عدد ضئيل م��ن املواطنني 
العراقيني هناك؛ الدوائ��ر واحملال التجارية 
مفتوحة ومن الس��هل عليهم أن يديروا 

شؤونهم. اآلن ماذا لديك؟
ذكر 2: سيدي، لدي 15 عامالً في الكويت 

 –
ص��دام: ال، ال، نحن ال نعن��ي أولئك. نحن 

نسأل عن الناس املقيمني هناك. 
ذك��ر 2: أوه، أولئ��ك املقيم��ني هناك. لدي 

نحو 15. 
صدام: املواطنون املتبقون هم مجرد فئة 

قليلة. 
ذكر 1: س��يدي، فيما يتعلق بصورك على 

األعالم، هل تريد أن نزيلها قبل أن – 
صدام: نعم، أقسم باهلل، منذ اليوم األول، 

كنُت أفكر أنه شيء غير مناسب أن – 
ذكر 1: نعم، سيدي، ذلك صحيح، على أي 
حال، ما إن س��معنا شيئاً يتعلق بالوقت 

الذي بدأوا فيه – 
عزت: من املمكن رفعها في يوم واحد. 

ذكر 1: ماذا تعني؟ 
عزت: م��ن املمكن رفعها في ي��وم واحد. 

 )6(
صدام: حتى البنايات، هل كان شعبنا – 

ذكر 1: س��يكونون بالقرب م��ن البنايات. 
لذلك كنُت أود أن – 

صدام: هوه؟ 
ذكر 3: ما س��يحدث في خامتة املطاف هو 
أن ] غي��ر مس��موعة [. بعد أن ينس��حب 

اجليش ] غير مسموعة [. 
ذكر 4: ليالً – ليالً – 

ذكر 1: سينفذون العملية ليالً. 
صدام: من األفضل أن تسحب القطعات 
بنفسك، بدالً من أن يقوم العدو بذلك من 
أجلك !)أي يرغمك على االنسحاب – م.( 

ذكر 1: ال أعني ف��ي البداية؛ إذا كان األمر 

سيس��تغرق أس��بوعني يجب أن يبدأ في 
اليوم األخير من األسبوع الثاني. 

ص��دام: م��ن فضلك س��ّجل ه��ذا! لقد 
خصصوا أربعة أيام فقط  لالنسحاب! 

ذكر 4: في اليوم الرابع. 
صدام: من مدينة الكويت، أربعة أيام. 

ذكر 1: في اليوم األخير عليهم أن يزيلوها 

ليالً. هذا ما أراه – 
صدام: هذه مالحظة جيدة. 

ذك��ر 1: س��يدي، ه��ل بوس��عنا أن نغتال 
أمير الكويت لدى دخول��ه إلى الكويت؟] 

ضحك. [ 
ذك��ر 3: إنني أفه��م أنها مهم��ة جريئة؛ 
عل��ى أي حال، أنها من أجل قضية جيدة. 
ما هو دور الفلس��طينيني هنا إن لم يكْن 
باستطاعتهم القيام بعمل كهذا؟ إنهم 
لم يفعلوا شيئاً خالل هذه املدة الزمنية! 
ونح��ن حت��ى لم نس��مْع ع��ن أي عملية 
جريئة قاموا بها! مل��اذا؟ كيف مبقدورهم 
أن يسموا أنفسهم فلسطينيني؟ يتعني 
عليهم أن يس��موا أنفس��هم كويتيني! 

إنهم لم ينجزوا شيئاً قط. 
ذك��ر 4: أب��و العب��اس ليس لديه ش��يء، 

سيادة الرئيس. )7(
االس��تخبارات  س��اعدوا  لق��د  ص��دام: 
العراقي��ة ف��ي بع��ض العملي��ات ] غير 

مسموعة [. 
ذكر 2: لم تقْم أي من هذه املنظمات بأي 
شيء، مبا فيها )جبهة التحرير العربية(. 

ذكر 3: لم يفعلوا شيئاً على اإلطالق. 
ذك��ر 1: حتى حني قام��وا بهذه العمليات 
من أج��ل االس��تخبارات، قام��وا بها من 

خالل مقاتلي اجلبهة ! )8( 
عزت: إنه شيء موثق. 

س��يدي.  موث��ق،  ش��يء  إن��ه   :1 ذك��ر 
االستخبارات تشرف على العمليات، غير 
أن العناصر التي نفذتها هم من مقاتلي 

اجلبهة. لقد نفذوا العمليات في لبنان. 
ع��زت: لق��د رأيناه��ا موثق��ة م��ن قب��ل 
مس��ؤول  إلين��ا  بع��ث  االس��تخبارات؛ 
االس��تخبارات رس��الة أخبرن��ا فيه��ا أن 
)اجلبهة( نفذْت كذا وكذا ] غير مسموعة 

 .]
ذكر 1: كانت هناك عملية جيدة جداً في 

فرنسا – 
ليس��ْت  ط��ه  القائ��د  رأي  س��عدون: 

مستحيلة مائة باملائة! 
صدام: ملاذا ال ندرسها؟

س��عدون: أفس��دوا أخالقهم في ظروف 
إذا  نتعج��ب  أال  علين��ا  يتع��ني  كه��ذه. 

احتفلوا في الكويت -  

ذكر 1: يس��عى األميركيون إلى أن يكونوا 
ف��ي الكويت ف��ي اخلام��س والعش��رين 
)من ش��باط   ] فبراي��ر – م.( ألنه )عيدهم 
الوطني(. )9(  ] العيد الوطني للكويتيني 

 .]
*رد فعل صدام على الب��دء باحلرب البرية 

)24 شباط ] فبراير [  1991( )10( 
ص��دام: دعونا نق��ول إن تفوقهم في اجلو 

قّلص حتركاتنا بعض الشيء. 
ذك��ر 1: باإلضاف��ة إلى ذلك س��يدي، إنك 
تعرف وضع وحداتنا العس��كرية، ش��كراً 
لس��يادتك. أي مبعن��ى آخر، إن��ه احتمال 
صغي��ر، إمنا هن��اك 30 كيلومت��راً بني كل 

لواء وآخر؛ إنها ثغرة. 
ذك��ر 2: إن الش��يء امله��م ه��و أن يكون 
هج��وم وحداتن��ا العس��كرية على ذلك 

اجليش قوياً – 
صدام: واهلل، وحداتنا تبقى ممتازة. 

ذكر 1: في الس��اعة السادس��ة، أطلقوا 
بيان��اً قائلني: » منذ هجومنا، استس��لم  
خمس��مائة  »، ] غير مسموعة [، مثلما 
حتدث��ُت مع ف��الن وف��الن، من مث��ل قائد 
اللواء الركن عبود من القوة، قرأ لي كتاباً 
رس��مياً يفيد بأن��ه: » حت��ى اآلن » يعني 
الس��اعة احلادية عش��رة والنصف، يفيد 
بأن��ه: » حت��ى اآلن، فيالق اجلي��ش تلقت 
ضرب��ات يزي��د عدده��ا على خمس��مائة 

قذيفة مدفع. » 
ذكر 2: اآلن لقد انحدرْت منزلتها بالنسبة 
لوسائل اإلعالم وآن أوان احلرب النفسية. 
ذكر 1: فضالً عن ذلك، ش��رعوا يقولون: » 
ش��رائح من العراقيني بدؤوا يستسلمون 

باآلالف. » 
ذكر 3: نعم، وسائل اإلعالم قذرة – 

ص��دام: م��اذا س��يقدمون – س��يعلنون 
األشياء التي يتمنون حدوثها أو يتوقعون 

حدوثها. 
ذك��ر 1: هذا الش��يء يق��وي معنوياتهم. 
وبناء على ذلك، لك��ي يقووا معنوياتهم، 
إذا كانوا يحتاجون إلى صورة سيزودونهم 
به��ا، من خ��الل أولئك األش��خاص الذين 

استسلموا لهم. 
صدام: لقد قلُت ذلك من قبل. 

طارق: كل َمن يذهب إليهم جبان. 
صدام: عليه��م أن يقولوا األش��ياء التي 

يتوقعها منهم اآلخرون. 
ذكر 3: نحن ننتظر حتسن املناخ. 

صدام: أي مبعنى آخر، إن حسابات وسائل 
إعالمهم غير صحيحة. 
ذكر 3: هناك عواصف – 

طارق: هل توجد عواصف في املطار؟
]  أحاديث متداخلة، غير مسموعة. [ 

طارق: حرك��ة الطائرات ليس��ْت كثيفة 
فوق املطار. 

هوامش:
)1( كان ص��دام ق��د وزع مذك��رات دي ال 
بيليه على ضباط��ه، ويبدو أن فقرة في 
هذا الكتاب تشبه وصف حازم. اجلنرال 
قي��ادة   « بيليي��ه:  ال  دي  بيت��ر  الس��ير 
العاصفة: وصف شخصي حلرب اخلليج 
 –  226  :)  1992 هاربركولن��ز،  )لن��دن،   «
227؛   SH-SHTP-A-000-830 : » ص��دام 
ومسؤولون يناقشون دعم حزب البعث 
لفرع��ه اللبنان��ي، أيديولوجية البعث، 
وقضايا احل��زب األخرى »، االجتماع غير 

مؤرخ )تقريباً 1992(. 
ص��دام   «  :633-SH-SHTP –A-000   )2(
يناقشون  السياس��يون  ومستش��اروه 
الهجوم على العراق وردود أفعال البلدان   

العربية »، 23 شباط )فبراير( 1991. 
)3( عق��ب غ��زو الكويت، اقت��رح االحتاد 
السوفييتي مبادرات مختلفة  لسحب 
الق��وات العراقية من الكوي��ت مقابل 
رفع العقوبات االقتصادية وإلغاء قرارات 
األمم املتح��دة األخرى ضد العراق. في ما 
يتعل��ق بوص��ف آخر جهود الوس��اطة 
الس��وفييتية والردود العراقية قبل بدء 
احلمل��ة البرية، أنظ��ر وودز: » أم املعارك 

 .219 – 212 :«
)4 في 22 ش��باط )فبراي��ر(، وافق العراق 
عل��ى االنس��حاب الكل��ي م��ن مدينة 
الكوي��ت خ��ال أربع��ة أيام وم��ن بقية 
أنحاء الباد خال واحد وعشرين عاماً. 
روب��رت بي��ب Pape: » القص��ف اجل��وي 
من أجل الف��وز: القوة اجلوي��ة واإلكراه 
في احل��رب » )إيثاكا،نيوي��ورك، مطبعة 

جامعة كورنيل، 1996 (: 217. 
)5( ف��ي م��ا يتعل��ق بالرس��الة، وال��رد 
الس��وفييتي، أنظ��ر قس��م: » بينم��ا 
تقتح��م قوات التحال��ف البرية جنوب 

العراق والكويت »، في هذا الفصل. 
)6(  كم��ا يتذك��ر ش��اهد عي��ان، كان 
العراقيون قد ألصقوا صور صدام » في 
كل الط��رق امللتوي��ة، وعل��ى كل جدار، 
مدرس��ة، وعمود مصباح كهرباء »، في 
الكويت. واس��تمرْت املقاومة الكويتية 
في رفع األعام الكويتية وصور األس��رة 
امللكية، ورفض بعض الكويتيني عرض 
صور ص��دام، م��ع أن هذا التح��دي أدى 
بنح��و علني إل��ى عقوب��ات صارمة )مبا 
فيه��ا اإلعدام(. م��ن احملتم��ل أن صدام 
بكتم��ان  ترف��ع  أن  لقوات��ه  يري��د  كان 
الص��ور لك��ي متن��ع مقاتل��ي املقاومة 
الكويتي��ة م��ن أن يفعلوا ذل��ك بصورة 
علنية أكثر. أنظ��ر جيهان أس. رجب: » 
غزو الكويت: حكاي��ة امرأة إنكليزية » 
)نيويورك: مطبعة س��انت مارتن، 1996 
(: 81؛ الس��ير إي. لوترباخ��ت وآخ��رون، 
حترير: » أزمة الكويت: وثائق أساس��ية 
» )نيوي��ورك، مطبعة جامع��ة كمبرج، 

 .271 :) 1993
)7( كان )أب��و العباس( قائ��د مجموعة 
التحري��ر  )جبه��ة  ف��ي  إرهابي��ة 
الفلسطينية(. إنه معروف في الواليات 
املتح��دة االميركية كونه مس��ؤوالً عن 
خط��ف الباخرة اإليطالي��ة )أخيل لورو 
تبح��ر  كان��ت  )الت��ي   )Achille Lauro
م��ن مين��اء اإلس��كندرية ف��ي مص��ر 
متجه��ة إل��ى أش��دود ف��ي إس��رائيل. 
ج��رْت عملية االختطاف في 7 تش��رين 
ومقت��ل  م.(   –  1985  ] أكتوب��ر   [ األول 
رج��ل عجوز عل��ى كرس��ي ذي عجات 
اس��مه لي��ون كلنغهوف��ر )وه��و رجل 
أمريك��ي – يهودي يبلغ عم��ره 69 عاماً 
– م.( هن��اك توثيق واس��ع في ما يخص 
العاقة بني االس��تخبارات العراقية و) 
أب��و العب��اس(. أنظر كيف��ن أم. وودز مع 
جيم��س ليس��ي: » مش��روع وجه��ات 
النظر العراقية – ص��دام واإلرهاب: رؤى 
ظاهرة من الوثائق العراقية املس��تولى 
عليه��ا – اجل��زء األول » )مع��د للطبع(، 
ورقة )IDA معه��د التحلياتالدفاعية ) 
رقم P -4287 )اإلسكندرية، VA: معهد 
الثاني  التحلي��ات الدفاعية، تش��رين 
)نوفمبر( 2007: 27-29، وقت الدخول 24 
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إل��ى )جبه��ة  ( لع��ل ه��ذه إش��ارة   8(
التحرير الفلس��طينية( التي يترأسها 
)أبو العب��اس(. ورمبا هي بالقدر نفس��ه 
إش��ارة إلى )اجلبهة الش��عبية لتحرير 

فلسطني(. 
)9( ي��وم 25 ش��باط )فبراير( ه��و العيد 
الوطن��ي في الكوي��ت. احتفل الكويت 
بهذا اليوم في 1950 حني تولى الشيخ 
عب��د اهلل الس��الم الصباح الس��لطة. 
حص��ل اس��تقال الكوي��ت، على كل 

حال، في 19 حزيران )يونيو( 1961. 
)SH –SHTP-A-000  )10-666: » ص��دام 
ومسؤولون عراقيون يناقشون الهجوم 
الذي قادته أمريكا على جزيرة )فيلكة( 
وحال��ة اجلي��ش العراقي »، 24 ش��باط 
)فبراي��ر( 1991. نس��خة أصلية كاملة 
وتس��جيل له��ذا االجتم��اع موجودان 
عل��ى املوقع االلكتروني اخلاص ب� )مركز 

بحوث تسجيات النزاع(. 

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

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 35« 

حينما بدأتْ الحرب 
البرية في 24 شباط 

)فبراير( 1991، كان 
صدام  يبدو عادًة 
مهتمًا بالجانبين 

السيكولوجي 
واإلعالمي من القتال 

أكثر من اهتمامه 
بقوات التحالف الدولي 

التي كانت تتدفق 
بأعداد كبيرة في داخل 

العراق والكويت

صدام: ال أعتقد أن 
االميركيين سيقبلون 

بهذا المشروع 
بسهولة كما هو 

عليه. ربما يحاولون 
خالل هذه الحقبة 
الزمنية أن يلووا 

فقرة أخرى. هذه هي 
النقطة األولى. النقطة 

األخرى هي أنني غير 
مرتاح في ما يتعلق 
بخروجنا بسرعة من 
الكويت في األيام 

األربعة األولى
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علي عبد األمير صالح

الهرب من الواقع على األرض إلى الدعاية واستعراض القوة الفارغة
صدام يدير بنفسه الفرار من الكويت ونسف آبار النفط  

قوة صدام الفارغة
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تطلق »مشروع الصحافة«
أعلنت شركة فيس��بوك عن إطالق »مشروع الصحافة« 
بهدف تعزيز عالقتها بصناع األخبار من خالل التعاون في 
تطوير املنتجات وتوفير طرق جديدة تتيح للناشرين كسب 
املال، مع التأكيد بصورة خاصة على االلتزام باحملتوى الذي 

توفره وكاالت األنباء.
ويأتي اإلعالن عن املشروع في أعقاب التدقيق املتزايد لدور 
الش��بكة االجتماعية كموزع لألخب��ار، وتعرضها للكثير 
من االنتقادات لفش��لها في التصدي النتش��ار املعلومات 
اخلاطئ��ة بالفترة التي س��بقت االنتخابات الرئاس��ية في 
الوالي��ات املتح��دة، وفي الوق��ت ذاته حتظى ه��ي وغوغل 
بنصي��ب األس��د م��ن إي��رادات اإلعالن��ات عل��ى اإلنترنت 
بينم��ا تضط��ر وكاالت األنباء خلفض التكاليف وتس��ريح 

املوظفني.
وقال��ت مديرة املنتجات لدى فيس��بوك »فيجي س��يمو« 
الت��ي تقود املش��روع »نعم��ل على هذا منذ م��دة طويلة، 
فش��ركاؤنا اإلعالميون يريدون تعميق الروابط، ليس فقط 
على مس��توى األعم��ال التجاري��ة، ولكن على مس��توى 

املنتج/الهندسة«.
وأضاف��ت أن البرنام��ج يرتب��ط باملبدأ األساس��ي ل� »آخر 
األخبار« الذي أعلنت عنه فيس��بوك ف��ي حزيران املاضي، 
ونص على أن املش��اركات من العائل��ة واألصدقاء يجب أن 
تك��ون ف��ي املرتبة األولى م��ن حيث الظه��ور في صفحة 

املستخدم.
ث��م يليه��ا احملت��وى »الغني باملعلوم��ات« وال��ذي ميكن أن 
د  يتراوح ب��ني املقاالت اإلخبارية إلى وصفات الطعام، ويُحدَّ
بأنواع املنش��ورات التي مييل املس��تخدم إلى النقر عليها، 
ث��م يأتي احملتوى »الترفيهي« ثالًثا، وهو يس��تند باملثل إلى 

التفضيالت السابقة.
وقالت سيمو باملنشور »نحن لسنا شركة إعالم تقليدية، 
أو ش��ركة تقني��ة تقليدي��ة« مك��ررة كلم��ات للرئي��س 
التنفي��ذي مارك زوكربيرغ أواخر كان��ون األول املاضي، قال 
فيها »إننا نبني التقنية التي تساعد الناس على التواصل 
واحلص��ول على املعلوم��ات. وهذا يعني العم��ل جيداً مع 

صناعة األخبار«.
ويأت��ي اإلعالن عن »مش��روع الصحافة« بعد أس��بوع من 
تعيني فيس��بوك مذيع��ة قن��اة »س��ي أن أن« األميركية 

السابقة كامبل براون لقيادة فريق شراكات األخبار.

تختبر عرض منشورات من
صفحات ال يتابعها المشتركون

تختبر ش��ركة فيس بوك حالًيا ميزة جديدة على ش��بكة 
التواص��ل االجتماعي خاصتها تظهر على ش��كل تبويب 
جدي��د م��ع رمز »ص��اروخ فض��اء«، ويضم منش��ورات من 

صفحات ال يتابعها املشترك.
وكان��ت عمالقة التقنية األميركية ب��دأت اختبار التبويب 
اجلديد، الذي ميكن وصفه بأنه صفحة »آخر األخبار« أخرى، 
ولكن��ه يهدف إلى دفع املش��تركني إلى اإلعجاب ومتابعة 
صفحات تناس��ب اهتماماته، قبل أكثر من أس��بوع، وقد 
ظهر التبويب ملس��تعملي تطبيق فيس بوك على نظامي 

أندرويد وآي أو إس.
ل” منش��ورات من صفحات  وتظهر ف��ي التبوي��ب “املُكمِّ
ومؤسس��ات إعالمي��ة تعتق��د في��س ب��وك أنه��ا توافق 

املستعمل، والتي تتغير كلما ُحدثِّت الصفحة.
ويُشار إلى أن اختبار صفحة “آخر األخبار” أخرى ليس جديًدا 
عل��ى فيس ب��وك، إذ ظه��ر حديًثا تبويب آخر م��ع رمز غير 
الصاروخ، وهو مربع صغير، ولكنه كان حصريًا ملستخدمي 
النس��خة التجريبية من تطبيق في��س بوك على أندرويد، 
وقد ظهر قبل ذلك تبويب آخر يقوم على الفكرة نفس��ها 

.Explore ”على نظام آي أو إس حتت اسم “استكشف

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com
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بغداد - ظفار اسماعيل:

مت برعاية وزير الثقافة والسياحة 
واألث��ار فري��اد روان��دزي افتت��اح 
احلرف  مهرجان أس��بوع معهد 
والفنون الشعبية وسط حضور 
مكث��ف م��ن قبل ش��خصيات 
حيث  االختصاص��ات  متع��ددة 
ابتدأ املهرج��ان بافتتاح معرض 
موس��ع لنتاجات الطالب للعام 
الق��ى  ث��م  احلال��ي،  الدراس��ي 
الدكتور شفيق املهدي مدير عام 
دائ��رة الفنون كلمة باملناس��بة 
لعمي��د  كلم��ة  ذل��ك  أعق��ب 
املعهد األس��تاذ عدن��ان صدام 
وكلم��ة من قب��ل نائب مجلس 
محافظة بغ��داد الدكتورة اميان 

البرزجني. 
وقد عب��ر احلضور عن اعجابهم 
م��ن  ملس��وه  مل��ا  وس��عادتهم 
مس��توى رائع في اعمال طلبه 
مالم��ح  ب��دت  وق��د  املعه��د 
والف��رح واضحة على  التفاعل 
وجوه املدعوين عامة ومدير عام 
دائ��رة الفنون األس��تاذ الدكتور 
ش��فيق املهدي ال��ذي يعد من 
اه��م الداعمني والس��اعني الى 

تطوير نشاطات املعهد.
وعبر الدكتور شفيق املهدي عن 
فرحته بهذا الكرنفال عن طريق 
اإلشادة مبالك املعهد التدريسي 
واإلشارة الى نشاطهم وعبر عن 
اعتزازه وفرحته باألعمال الرائعة 
التي قدمها طلبه املعهد قائالً: 
ه��ذه الس��نة اإلنت��اج مدهش 
والنش��اط على أوجه ونس��عى 
لالجت��اه ال��ى العم��ل اإلنتاجي 
وتس��ويق منتجاتن��ا جتاري��اً، أنا 
س��عيد بإجن��ازات ه��ذا الع��ام 
وبع��ض الطلب��ة هم أس��اتذة 
بحد ذاتهم ونقدر مجهود مدير 
املعهد األس��تاذ عدن��ان صدام 
وأس��اتذة املعهد لتميزهم هذا 
رائعة  وبذله��م جه��ود  الع��ام 

لالرتفاع مبستوى الطلبة.

حضور مميز 
التي  املميزة  الش��خصيات  من 
حض��رت افتتاح ه��ذا الكرنفال 

الس��يدة امي��ان البرزجن��ي والتي 
ل��م تس��تطع إخف��اء دموعها 
وس��ط مش��اعر التأث��ر بجمال 
االعم��ال الفني��ة التراثية التي 
قدمه��ا الطلب��ة، وروع��ه ج��و 
التع��اون واالب��داع الس��ائد في 
اروقه هذا احملف��ل التراثي املهم 
الذي لم ين��ل حقه من التركيز 
كم��ا  واالهتم��ام،  والرعاي��ة 
الكرنفال حضور عماده  وشرف 
الذي��ن  العس��كرية  الكلي��ة 
عبروا ع��ن رغبتهم في التعاون 
املش��ترك مع املعهد عن طريق 
إقام��ه مع��ارض داخ��ل الكلية 
العسكرية واالتفاق على تنفيذ 
االعم��ال داخ��ل بناي��ة الكلية 
ومعاون األس��تاذ ف��الح العاني 
مدي��ر دائ��رة العالق��ات العامة 
ف��ي وزاره الثقاف��ة والس��ياحة 
واالث��ار وعمي��د معه��د الفنون 

التطبيقية برفقه مالك املعهد 
 .

كم��ا وكان م��ن ب��ني املهنئ��ني 
االستاذ ازمر مدير مديريه التراث 
الشعبي، والذي عبر عن فرحته 
ومس��اندته ألس��اتذة وط��الب 
املعه��د وتهنئته��م على جناح 
اليوم األول من عروض املهرجان.

اليوم األول
تضمن ع��رض قس��م اخلياطة 
حيث قدم عرض موس��ع لألزياء 
العراقي��ة التي تع��ود حلضارات 
العراق املتعاقب��ة بدء باحلضارة 
باألزي��اء  وانته��اء  الس��ومرية 
الش��عبية احلديث��ة، ه��ذا وقد 
تخل��ل الع��رض تق��دمي ش��رح 
مفصل عن كل زي وعن احلضارة 
التي ميثلها وبعض الشخصيات 

البارزة لتلك احلقبة الزمنية. 

وقد عمل األستاذ نصير النقاش 
على اضافه بصمه مميزه لعرض 
األزياء حيث حول��ه الى طريقه 
موظف��ا  املس��رحي  الع��رض 
الشعبية  والدبكات  املوسيقى 
,إضاف��ة الى ع��رض المنوذج زفة 
عراقية بغدادية قدمية، كإضافة 
جميل��ة ومعبرة للع��رض، وقد 
حازت الفكرة على استحس��ان 

ورضى احلضور.
كم��ا تقدم��ت بقي��ة اقس��ام 
أعماله��م  ،بع��رض  املعه��د 
املعه��د  اروق��ة  الفني��ة عل��ى 
لوحات  بع��رض  متثل��ت  والت��ي 
تراثية واعم��ال احلرق على اجللد 
واخلشب والرس��م على الزجاج 
الفخار  من  ومنتوجات  والفخار 
الش��عبي ، ومجسمات للخط 
العرب��ي ،اضاف��ة ال��ى جداريات 
كبي��ره نفذت بطريق��ة الطرق 

عل��ى النح��اس , ومتي��ز قس��م 
الس��جاد بتقدمي قط��ع جميلة 
من الس��جاد العراق��ي حاكها 
الطلبة بأنفس��هم مستنبطا 
تصاميمها م��ن مفردات التراث 
الش��عبي العراقي ناقال جماله 

وعتقه .
وقدم قس��م النحت منحوتات 
م��ن خام��ات متنوع��ة متثل��ت 
بأعمال نحتية نفذت من باحلجر 

واخلشب والبرونز.

فنون متنوعة 
يع��د معه��د احل��رف والفن��ون 
الش��عبية من املعاهد العائدة 
لوزارة الثقافة والسياحة واالثار 
حي��ث يت��م قب��ول الطلبة من 
املتوس��طة  املرحل��ة  خريج��ي 
لكلى اجلنس��ني ويحت��وي على 
سبعة اقسام هي على التوالي 

وقس��م  الس��يراميك  )قس��م 
اخل��ط العرب��ي وقس��م الطرق 
على املعادن وقس��م التصميم 
والرسم التراثي وقسم النحت 
وقس��م الس��جاد وأيضاً قسم 
ويحص��ل  واالزي��اء(،  اخلياط��ة 
املتخرج بعد اكماله الدراس��ة 

على شهادة الدبلوم.
 

باقة شكر وامتنان 
تق��دم الطال��ب حس��نني م��ن 
قس��م النحت نيابة عن زمالئه 
ال��ى  وامتن��ان  ش��كر  بباق��ات 
املهدي لدعمه  الدكتور شفيق 
واميان��ه ب��إدارة املعه��د وتهيله 
جله��ود ادارته الراغب��ة بالعمل 
على تطوير مستوى أداء املعهد 
وتطوير مواهب الطلبة املنتمني 

له. 
كم��ا وقد عب��ر حس��نني قائالً: 
عملنا بروح الفريق وكان التعاون 
ما بني الطلبة واألس��اتذة بحث 
وتش��جيع من اإلدارة مثمر جًدا، 
حيث عملنا بروح الفريق الواحد 
اب��راز مواهبن��ا  ال��ى  وس��عينا 
في ه��ذا املهرجان ول��م نتقيد 
بوقت او كلفة مادية حيث كنا 
بالعمل حتى ساعات  نس��تمر 
الرس��مي  الدوام  بع��د  متأخرة 
وكان الشعور باالنتماء والرغبة 
بالتمي��ز هي اهم حاف��ز دفعنا 
إلب��راز قدراتن��ا واثب��ات جدارتنا 
للدكتور شفيق املهدي واألستاذ 
عدن��ان ص��دام وان رعايتهم لنا 
وثقتهم بنا كانت في محلها. 

لقد قم��ت بتنفيذ عمل نحتي 
مجس��م بحج��م كبي��ر ي��دور 
موضوعه حول شخصية ملك 
الى مشاركتي  اش��وري اضافة 
أزي��اء. بطريقة  بتق��دمي ع��رض 
مسرحية مثلت فيها شخصية 
س��ائح وع��رض مس��رحي آخر 
اليوم  فعاليات  سيعرض ضمن 
الثان��ي م��ن املهرج��ان باس��م 

)ميني باص(.
مهرج��ان  فعالي��ات  مازال��ت 
أس��بوع معهد احل��رف والفنون 
بناي��ة  ف��ي  قائم��ا  الش��عبية 
املعه��د في منطقة اإلس��كان 

والدعوة عامة للجميع.

بحضور شخصيات متعددة التخصصات   

افتتاح مهرجان أسبوع معهد الحرف والفنون الشعبية

جانب من فعاليات املهرجان

لقطة

بطاقة شخصية

نهر دجلة الخالد »عدسة: زياد متي«

بيتر براين مدوَّر طبيب بريطاني 
من أصل لبناني ماروني، ولد في 
مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 
وق��د   ،  1915 28 ش��باط  ف��ي 
حص��ل عل��ى جائ��زة نوبل في 
الطب لعام 1960 مناصفة مع 
بورنت  السير فرانك  األسترالي 
الكتش��افهما التحمل املناعي 

املكتسب .
انتق��ل م��دوَّر م��ع والدي��ه إلى 
إجنلترا وأنهى دراس��ته الثانوية 
ف��ي جامع��ة اكس��فورد ع��ام 
منح��ة  عل��ى  وحص��ل   1935
دراس��ية لتفوق��ه، واس��تطاع 
احلصول على دع��م أبحاثه من 
إحدى املؤسس��ات وحصل بعد 
ثالث سنوات على جائزة »إدوارد 
بعده��ا  للبح��وث«،  ش��اميان 
حصل على لقب زميل لنجاحه 
في بحوث��ه في مج��ال حتوالت 
امل��واد العضوية داخ��ل أعضاء 

احليوانات.
في عام 1944 حصل على مرتبة 

أستاذ مساعد في علوم احليوان 
في كلية سانت جون بجامعة 
أكس��فورد، وعم��ل ف��ي مجال 
البحوث التي أدت إلى اكتشاف 
عقار البنس��لني باملشاركة مع 
العالم األسترالي السير هوارد 
فل��ورى، وأصب��ح مدور أس��تاذاً 
في علوم وتش��ريح احليوان في 

جامعة لندن.
حاول نقل نس��يج من أنسجة 
جس��م احليوان إلى حيوان آخر 
عل��ى غرار عملية نقل الدم من 
إنس��ان آلخر لكنه ل��م ينجح، 
واس��تنتج ب��أن رفض اجلس��م 
لألنسجة الغريبة ال بد أن تكون 
»ظاهرة م��ن ظواه��ر املناعة«، 
أن  يثب��ت  أن  اس��تطاع  كم��ا 
احليوانات حتمل في أجس��امها 
»مض��ادات  تس��مى  خالي��ا 
تؤدي   ،»Antibodies“ مناعي��ة” 
لزراع��ة  اجلس��م  رف��ض  إل��ى 

األنسجة واألعضاء الغريبة.
ف��ي ع��ام 1951 خط��رت ف��ي 

ذهنه فكرة اس��تخدام عقارات 
تس��اعد عل��ى كب��ح املناع��ة 
فاس��تخدام الكورتي��زون وكان 
اكتش��افاً حديًث��ا، واعتقد أنه 
يساعد على إخماد املناعة لكن 
النتائ��ج لم تكن مرضية، وكان 
العاملني  باكتش��افه  ق��ام  ق��د 
»روم��ي كالن« و«ج��ني ميورى« 

في عام 1959.
أثبت العقار كف��اءة عالية في 
مج��ال املناعة وكان م��دور قد 
منح ف��ي ع��ام 1958 امليدالية 
وقامت  الش��أن  رفيعة  امللكية 
امللك��ة إليزابيث بتك��رمي مدور 
مبنحه لقب »س��ير« عام 1960، 
ل��ه  أس��ند   1962 ع��ام  وف��ي 
منصب املدير العام للمؤسسة 
للبحوث  البريطانية  الوطني��ة 
الطبية وكانت أهم املؤسسات 

البحثية.
توف��ي بيتر مدور في 2 تش��رين 
االول ع��ام 1987 ع��ن عم��ر 72 
عاًم��ا مخلف��اً وراءه مجموعة 
كبي��رة من الكتب املهمة مثل: 
الش��خص الغريب، مس��تقبل 
اإلنس��ان، نصيح��ة إل��ى عالم 
فتى، القاموس الفلسفي لعلم 
األحياء، لكن أهمها كان »حدود 
العلم«، وق��د حصل مدور على 
اكتشافاته  نوبل بسبب  جائزة 

العلمية.

بيتر مدور

بيتر مدور

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

لدي��ك فرص��ة جي��دة الي��وم للقي��ام بعمل 
إضافي بعيدا عن نطاق العمل. ستربح مبلغا 
من املال يس��اعدك على حتس��ني مس��تواك 
االجتماعي بل وس��يفتح أمامك أبوابا كانت 

مغلقة ويوسع آفاقك املهنية. 

إذا ل��م تك��ن مرتبط��ا عاطفيا حت��ى اآلن، قم 
مبمارس��ة رياضة املشي في النادي، فرمبا تسمع 
أخب��ارا س��ارة عن ش��خص مهم ف��ي حياتك. 
هذه األخبار لن تغير وضعك العاطفي بش��كل 

ملموس ولكنها ستجعلك سعيدا!

يخطط أصدقاؤك أو زمالؤك في العمل لرحلة ما 
ويعرضون عليك الذهاب معهم. أنت شخص حتب 
املغامرات بطبعك ولذلك س��تلبي دعوتهم على 
الفور. س��تقضي وقتا ممتعا بالتأكيد. رمبا تتعرف 

على شخصيات جديدة ورمبا تلتقي باحلبيب.

رمب��ا تؤدي ه��ذه الف��رص إلى تطوير مس��تواك 
املهني وحتس��ينه. لن تنتظر حتى يوضحوا لك 
ماهي��ة هذه الف��رص بل قد تط��رح العديد من 
األسئلة واالستفس��ارات. ال ترهق نفسك، وإال 

لن تستطيع املتابعة.

عن��د قيامك ببعض املهام الي��وم، قم مبراجعة 
كافة الوثائق واألوراق القانونية اخلاصة بالعمل. 
كنت تنتظر الفرصة املناسبة منذ فترة طويلة 
للقي��ام برحل��ة، واليوم رمبا تس��اعدك الظروف 

واألجواء على التفكير في هذا األمر بجدية.

تظه��ر اليوم أمامك مجموع��ة من األهداف 
املهني��ة اجلدي��دة ولذل��ك س��تهتم الفت��رة 
املقبلة بتحقيقها. رمب��ا ترتبط هذه األهداف 
بذكريات وأح��الم الطفولة التي امتنعت عن 

التفكير فيها لفترة طويلة. 

لديك صبر وإصرار عل��ى العمل ولذلك توقع 
حصولك على عالوة أو مكافأة خالل الشهور 
املقبلة. رمبا تش��ارك في أنشطة خارجة عن 
نط��اق عمل��ك ولكنها س��تزيد م��ن دخلك 

وحتسن مستواك املادي.

تبدو مش��غوال جدا اليوم بش��كل غير عادي. 
رمبا يدعوك ع��دد من األصدق��اء للذهاب إلى 
النادي معه��م أو يعرض عليك البعض اآلخر 
أن تتناول معهم العش��اء. عليك أن تختار ما 

يناسب طبيعة مزاجك اليوم. 

األم��وال الت��ي كنت تس��عى للحص��ول عليها 
لتحس��ني مس��تواك االجتماعي أو لبدء مشروع 
ما س��تحصل عليه��ا. يجب أن تفك��ر جيدا في 
كيفية استغالل هذا املبلغ. سجل أفكارك وفكر 
في اختياراتك بعناية وبحرص قبل اتخاذ أي قرار.

األخبار التي تسمعها اليوم قد جتعلك مندهشا 
ورمبا تش��جعك على بدء نشاطات فنية إبداعية 
جدي��دة. ق��د تك��ون بع��ض الص��ور والقص��ص 
القصيرة واألشياء املعنوية مصدر إلهام بالنسبة 

لك وتساعدك على تقدمي أفكار جديدة.

املغامرات واالكتش��افات هي س��ر سعادتك 
اليوم. تس��اعدك الطاقة ويحف��زك احلماس 
على حتقيق أهدافك وطموحاتك التي ظننت 
يوما ما أنها مج��رد تخيالت ولن تتحول يوما 

إلى حقيقة.

الدلو الحوتالجدي

تتلق��ى الي��وم بعض املعلومات الس��ارة من 
خالل اإلنترن��ت ، وتتيح لك تل��ك املعلومات 
فرص��ا تعليمية جديدة. جت��ري اليوم العديد 
م��ن االتصاالت م��ع األصدقاء وتق��وم بزيارة 

العديد من األقارب.
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السبت.. إجراء 
إنتخابات 4 أندية

طاقم عراقي لقيادة 
لقاء العين واألهلي

»تايكواندو الشرطة«  
يغادر إلى إيران

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ررت الهيئات االدارية ألندي��ة الطلبة والعدل 
واالعظمي��ة م��ن بغ��داد ون��ادي الزعي��م م��ن 
محافظة واس��ط عقد مؤمتراته��ا االنتخابية، 
يوم الس��بت القادم املوافق 15 نيس��ان اجلاري، 
وس��تجري االنتخابات على وفق قانون 18 لعام 
1986 الناف��ذ وتعديله بالرق��م 37 لعام 1988، 
وس��تعقد املؤمت��رات االنتخابي��ة ف��ي مق��رات 
االندي��ة، فيما س��يكون ن��ادي الزعي��م اول ناد 
من محافظة واس��ط يج��ري انتخابات جديدة 
لهيئت��ه االداري��ة بعد انتهاء الفت��رة القانونية 

إلدارات االندية كافة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��مت جلنة احل��كام ف��ي االحتاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم، الطاقم العراق��ي الدولي (نخبة آس��يا( 
املؤلف من علي صباح للوس��ط ومساعديه أمير 
داود وحي��در عبد احلس��ن للمش��اركة ف��ي ادارة 
مب��اراة فريق��ي الع��ن اإلماراتي وضيف��ه األهلي 
السعودي التي س��تجرى في ملعب هزاع بن زياد 
بنادي العن الرياضي اليوم املوافق  11 من ش��هر 
نيس��ان اجلاري حلس��اب اجلولة الرابعة ملنافسات 
اجملموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، وكانت مباراة 
اإلياب انتهت بالتعادل بهدفن لكل منهما.. وقال 
احلك��م الدولي، عل��ي صباح، انه س��يقود املباراة 
إل��ى جانب زميلي��ه، فيما س��يكون احلكم الرابع 
من طاجيكس��تان، ومقوم احل��كام القطري عبد 

الرحمن عبدو.
ويتصدر فريق االهلي الترتي��ب وله 7 نقاط، فيما 
ميلك الع��ن 5 نقاط وذوب آه��ن أصفهان اإليراني 
4 نق��اط، ويقف بونيودكور األوزبكي رابع اجملموعة 

من دون نقاط.

بغداد  ـ منتصر األسدي*
غ��ادر وفد فري��ق الش��رطة للتايكوان��دو الرحال 
متوجهاً ص��وب العاصمة اإليرانية طهران ومنها 
حتديداً الى مدينة س��اري ، إس��تعداداً للمشاركة 
في بطولة أندية أس��يا املقرر إقامتها في الفترة 
م��ا ب��ن 12 ولغاية 14 من ش��هر نيس��ان اجلاري 
مبش��اركة اكث��ر م��ن )25( فريقاً ميثل��ون 20 دولة 
م��ن الق��ارة الصف��راء ، تعقبها مباش��رة دخول 
أبن��اء القيثارة اخلضراء مهم��ة جديدة عن طريق 
خوض غمار منافس��ات بطولة فجر الدولية التي 
ستستضيفها املدينة ذاتها للمدة من 15 ولغاية 

17 من الشهر اجلاري.
وكثف فريق الشرطة من حتضيراته بوتيرة ونسق 
تصاع��دي بواق��ع وحدت��ن تدريبيت��ن صباحي��ة 
ومسائية ، حيث عمد اجلهاز الفني للفريق بقيادة 
امل��درب نبيل قاس��م العقابي الى زي��ادة اجلرعات 
التدريبية لالعبن من أجل البحث عن السلبيات 
ومعاجلتها وحتس��ن النقاط اإليجابية وتدعيمها 
للوصل الى اجلاهزية التامة قبيل أنطالق معترك 
البطول��ة األس��يوية.. وأك��د العقاب��ي ان فريقه 
س��ينافس بقوة للحص��ول على املراك��ز األولى ، 
مبيناً ف��ي الوقت ذاته عل��ى اإلمكانيات الكبيرة 
واملس��توى الفني العالي الذي تتمت��ع به األندية 

املشاركة .

* إعالم نادي الشرطة

بغداد ـ إعالم األولمبية:

التق��ى رئي��س اللجن��ة االوملبي��ة 
الوطنية العراقية رعد حمودي في 
مكتب��ه جنم كرة الق��دم العراقية 
غامن عريبي ممثال عن زمالئه النجوم 
وبحض��ور االم��ن الع��ام للجن��ة 
االوملبية حيدر حس��ن علي وعضو 
املكتب التنفيذي زاهد نوري واملدير 
التنفي��ذي للجنة االوملبي��ة جزائر 
الس��هالني وعميد كلي��ة التربية 
البدني��ة وعلوم الرياض��ة الدكتور 
عدي ط��ارق الذي ح��ل ضيفا على 

رئيس اللجنة االوملبية .
رع��د  االوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س   
حم��ودي ثمن في بداي��ة اللقاء دور 
جن��وم الك��رة العراقي��ة واملهتمن 
بالش��أن الرياضي باملسؤولية جتاه 
على  وحرصه��م  بلده��م  رياض��ة 
تطويره��ا مثني��ا في الوق��ت ذاته 
على غاياتهم باملساهمة في تقومي 
مسار كرة القدم بعد االخفاق في 
التصفيات االس��يوية املؤهلة الى 
مونديال روسيا عام 2018، وبعدها 
استمع رئيس اللجنة االوملبية الى 
الكاب��ن غ��امن عريبي ال��ذي اعرب 
عن ش��كره لزمالئ��ه الختياره ممثال 
عنه��م وامتنانه للجن��ة االوملبية 
على الدعوة، وبعدها اوضح معاناة 
كرة القدم العراقية وتلكؤ مجلس 
ادارة احت��اد الكرة ف��ي اجناز  مهامه 
مطالب��ا ف��ي الوق��ت ذات��ه رئيس 
اللجنة االوملبية بكشف املتعلقات 
املالية الحتاد الكرة واليات صرفهم 
لتل��ك االم��وال الت��ي متث��ل خزينا 

للشعب العراقي.
وق��د س��لم عريبي ورق��ة مطالب 
جنوم الكرة العراقية والتي تضمنت 
مجموعة نقاط من اهمها اسقالة 
اعض��اء احتاد الكرة، ومن جانبه نوه 
رئيس اللجنة االوملبية في هذا اجملال 
مؤكدا ان اس��تقالة اعضاء االحتاد 
شأن ش��خصي بهم.. واشار رئيس 
اللجنة االوملبية الى ان جميع جنوم 

الكرة العراقي��ة هم محط احترام 
وتقدي��ر كبيري��ن م��ن قب��ل رئيس 
واعضاء املكت��ب التنفيذي للجنة 
االوملبي��ة وان اللجن��ة س��تناقش 
الورق��ة املقدم��ة م��ن قب��ل جنوم 
الكرة العراقية بشكل مستفيض 
ال  احلالي��ة  املرحل��ة  ان  موضح��ا 
تتحم��ل البقاء ضمن س��لوكيات 
املرحل��ة الس��ابقة وان العديد من 
االج��راءات املهم��ة التي تس��اهم 
في تطوير الكرة العراقية س��يتم 
اتخاذه��ا ف��ي وقت قري��ب وضمن 
االط��ر القانوني��ة وس��يلتزم به��ا 
االط��راف جميعا مبا يؤم��ن رياضة 

كرة قدم حقيقية ملبية للطموح، 
وان اجتم��اع اللجنة االوملبية باحتاد 
الكرة س��يكون مثمرا خلدمة كرة 
القدم العراقية شاء من شاء وابى 

من ابى.
حتت ش��عار، كرة القدم العراقية.. 
رؤى وافكار للتطوي��ر، اقام املكتب 
االعالمي الحتاد الكرة يوم امس في 
مقر االحتاد حلقة نقاشية بحضور 
واالعالمين  االكادميي��ن  نخبة من 
وطرح��ت  الدولي��ن..  والالعب��ن 
خالل احللق��ة العديد م��ن االفكار 
واملقترحات من اج��ل تطوير الكرة 

العراقية.

واستهلت احللقة بوقوف احلاضرين 
لقراءة س��ورة الفاحتة ترحماً على 
ارواح ش��هداء العراق، رحب بعدها 
الزميل محمد خلف عضو املكتب 
االعالمي في احتاد الكرة باحلاضرين 
مقترح��اً تس��مية الدكت��ور ناجي 
كاظم والدكتور سمير مهنا وفالح 

خشان مقررين للجنة.
وكان الدكت��ور ش��امل كام��ل اول 
املتحدث��ن مؤكداً ان��ه في كل بلد 
هناك س��تراتيجية عمل تس��اهم 
ف��ي عملي��ة التطوير تتك��ون من 
ثالث مراحل. مش��يراً الى ان قاعدة 
كرة القدم في العراق كبيرة بدليل 

ان الع��راق كان يطل��ق عليه برازيل 
الشرق االوسط.

رياض��ة  ب��دون  كام��ل:  واض��اف 
مدرس��ية منظمة من الصعب ان 
نبني بناًء صحيحاً، وال بد ان نؤشر 
وجود خلل في الرياضة املدرس��ية 
االندي��ة  منظوم��ة  ف��ي  وخل��ل 
وع��دم وجود  وبرامجها،  وعمله��ا 
س��تراتيجيات للتطوير وقد ملسنا 
ذلك من خ��الل تراخي��ص االندية، 
االمر الذي يتطلب مراجعة شاملة 
للنه��وض بدور االندي��ة، فضالً عن 
عدم وج��ود سياس��ات او اس��س 
واضحة ومحددة العداد املنتخبات 

الوطنية ب��دءاً مبنتخب��ات الفئات 
العمرية مروراً باملنتخبات االوملبية 

والوطنية.
واكد الدكتور هادي عبداهلل ضرورة 
البديهيات، الن املشاكل  استعادة 
تتط��ور كلم��ا غادرن��ا البديهيات 
ولعبة ك��رة القدم الفس��اد فيها 
موج��ود، بدليل خ��روج رئيس اكبر 
منظوم��ة للعبة في العالم بهذه 
التهمة ومعه رئيس االحتاد االوربي. 
مش��يراً ال��ى ان التطوي��ر يتم عن 
طريق تقدمي رؤى ستراتيجية وليس 

ذكر مقترحات امام االعالم.
واقت��رح الزمي��ل حس��ن الذك��ر 
تش��كيل هيئة استش��ارية عليا 
تض��م اكادميين واعالمي��ن وروادا 
الك��رة،  الحت��اد  املش��ورة  لتق��دمي 
وان يتس��ع ص��در اعض��اء االحت��اد 
وتش��خيصهم  اجلميع  ملالحظات 
لالخطاء. . من جانبه وصف رئيس 
الهيئ��ة االداري��ة لن��ادي الكهرباء 
علي االس��دي احللقة النقاش��ية 
بانه��ا ردة فع��ل عل��ى التظاهرات 
الت��ي نظمه��ا ع��دد م��ن املدربن 
واالعالمي��ن والالعب��ن الدولي��ن 
الس��ابقن. مطالباً بايجاد صيغة 
التظاه��رات وبانصاف  اخرى غي��ر 
امل��درب راض��ي شنيش��ل بعد ان 
ص��ب عليه ج��ام الغض��ب برغم 
ان تس��ميته ج��اءت بع��د اص��رار 

جماهيري كبير.
لرئي��س  االول  النائ��ب  وطل��ب 
االحتاد ش��رار حيدر م��ن احلاضرين 
تشخيص االخطاء في عمل االحتاد 
وتق��دمي احلل��ول واملقترح��ات التي 
من ش��أنها تطوير العم��ل.. واكد 
الزميل غ��ازي ش��ايع: ان منتخبنا 
ه��و مل��ك الش��عب ولي��س ملك 
االحتاد ومن الغريب اننا نتحدث عن 
الستراتيجية في الوقت الذي يعود 
فوزنا ببطولة كأس العرب الى عام 
كأس  لنهائي��ات  وتأهلن��ا   ،1966
العالم عام 1986، وانا اطالب احتاد 
الكرة باتخاذ قرارات مهمة الرضاء 

الشارع الرياضي.

االتحاد المركزي يقيم حلقًة نقاشيًة

حمودي يلتقي عريبي ممثاًل عن نجوم الكرة العراقية

جانب من لقاء حمودي بالنجم غامن عريبي
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اليوم.. مواجهتان ناريتان في دوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكاالت:

س��يمون  البولن��دي  احلك��م  تول��ى 
مارس��ينياك حتكيم مب��اراة يوفنتوس 
وبرش��لونة في ذهاب رب��ع نهائي دوري 
األبط��ال األوروب��ي لكرة الق��دم، التي 
تقام على ملعب يوفنتوس آرينا مساء 
الي��وم.. وأعل��ن االحت��اد األوروب��ي لكرة 
القدم »يويف��ا« أن مارس��ينياك، الذي 
يبل��غ م��ن العم��ر 36 عام��اً، ويعد من 
ب��ن احلكام األصغر س��نا في البطولة 
األوروبي��ة العريق��ة، س��يحظى خالل 
املب��اراة مبس��اعدة مواطني��ه توم��اش 

ليستكيفيتش، وباول سوكولنيكي.
وس��بق وأن أدار احلك��م البولن��دي هذا 
املوس��م مب��اراة أتلتيكو مدري��د أمام 
وري��ال مدري��د   ،)0-1( باي��رن ميوني��خ 
أم��ام بوروس��يا دورمتون��د )2-2( في دور 

اجملموعات بدوري أبطال أوروبا.
كم��ا تولى مارس��ينياك حتكيم مباراة 
ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال األوروبي، 

الت��ي ف��از به��ا باري��س س��ان جيرمان 
برباعية نظيفة على ضيفه برش��لونة 
على ملعب »حديق��ة األمراء«، ما ميثل 
فأال سيئا جلماهير البارسا قبل موقعة 

تورينو.
ويدير اإليطالي دانيلي أورس��اتو املباراة 
األخرى التي س��تقام اليوم الثالثاء بن 
الفرنس��ي،  األملاني وموناكو  دورمتون��د 
وس��يحظى مبس��اعدة مواطنيه ماورو 

تونوليني، ولورينزو مانانيلي.
من جانبه، بدأ نادي يوفنتوس اإليطالي، 
يس��تعد للمواجه��ة املصيرية املقبلة 
أمام برشلونة اإلسباني، في ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثالثاء.
وقالت صحيفة »س��بورت« اإلسبانية 
القرب��ة م��ن برش��لونة أن يوفنت��وس 
اإليطال��ي أطل��ق حمل��ة قب��ل املباراة 
بشعار »حان الوقت« ويقصد بها نادي 
الس��يدة العج��وز أن الوق��ت قد حان 
للفوز عل��ى الفريق الكتالوني والتأهل 
على حس��ابه.. ونش��ر املوقع الرسمي 
للنادي اإليطالي مقط��ع فيديو يظهر 

في��ه ع��دة العبن م��ن الفري��ق، وعلى 
وجوههم ألوان األس��ود واألبيض التي 

تشير إلى شعار البيانكونيري.
وظهر باولو ديباال وماريو ماندزوكيتش 
وليوناردو بونوتش��ي وأليكس ساندرو، 
ووصف��ت  الفيدي��و،  مقط��ع  ف��ي 
الصحيف��ة اإلس��بانية ه��ذا الظهور 
لالعبن األربعة كما ل��و أنهم يعلنون 
احل��رب عل��ى برش��لونة.. إضافة لذلك 
أنشأ نادي يوفنتوس تطبيًقا للهواتف 
احملمول��ة وأجه��زة الكمبيوت��ر بعنوان 
»ح��ان الوق��ت« أيًض��ا كم��ا س��تقوم 
إدارة الن��ادي ببي��ع قمص��ان حتمل هذا 

الشعار.
م��ن جانبها، س��لطت تقارير صحفية 
يوفنت��وس  عل��ى  الض��وء  إس��بانية 
اإليطالي، خصم برش��لونة بربع نهائي 
وال��ذي  أوروب��ا،  أبط��ال  دوري  بطول��ة 
سيس��تضيف البلوجرانا مساء اليوم، 

في معقله »يوفنتوس آرينا«.
ووفًق��ا لصحيفة »مون��دو ديبورتيفو« 
خ��اض  يوفنت��وس  ف��إن  اإلس��بانية، 

47 مب��اراة عل��ى ملعب��ه م��ن دون أي 
هزمية، خ��الل آخر 20 ش��هرا.. وتعرض 
البيانكونيري آلخر خسارة على ملعبه 
ف��ي 23 آب 2015، أمام أودينيزي بهدف، 

منذ 595 يوًما.
وحقق السيدة العجوز هذا الرقم خالل 
كل البط��والت التي ش��ارك بها، حيث 
خ��اض الفريق على ملعب��ه 8 مباريات 
في بطول��ة دوري أبط��ال أوروبا، وحقق 
االنتصار في 4 مباريات أمام إش��بيلية، 
ومانشس��تر س��يتي، ودينام��و زغرب، 
وبورت��و، بينم��ا تع��ادل ف��ي 4 مباريات 
وبايرن  بوروسيا مونش��نجالدباخ،  أمام 

ميونيخ، وإشبيلية، وأوليمبيك ليون.
وجن��ح يوفنتوس في حتقي��ق االنتصار ، 
السبت، في معقله على كييفو فيرونا 
بهدفن من دون رد، ليواصل تربعه على 
صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 
77 نقطة، في حن جترع برشلونة مرارة 
الهزمي��ة أمام ماالجا بنف��س النتيجة، 
ليتجمد رصيده عن��د النقطة 69 في 

وصافة جدول ترتيب الليجا.

تقرير

برشلونة يصطدم بذكرى أليمة في موقعة يوفنتوس

العبو برشلونة

مفكرة الصباح الجديد

دورتموند ـ موناكو
يوفنتوس ـ برشلونة

9:45 مساًء
9:45 مساًء

دوري أبطال أوروبا

بغداد ـ الصباح الجديد:
جت��ري يوم��ي غ��ٍد االربع��اء وبع��د 
غ��ٍد اخلمي��س، منافس��ات اجلولة 
الثامنة م��ن املرحلة الثانية لدوري 
كرة الق��دم املمتاز ، حيث جتري غٍد 
االربع��اء 6 مباريات وفيه��ا يواجه 
الس��ماوة عل��ى ملعب��ه النف��ط 
ويحل نف��ط ميس��ان ضيفا على 
البح��ري ويواجه نفط اجلنوب على 
ملعبه كربالء ويقابل نادي  احلسن 
على ملعبه في مدينة الصدر نادي 
الكرخ ويحل الشرطة ضيفا على 
احلدود ويش��د امليناء الرحال ملالقاة 

زاخ��و عل��ى ملعب االخي��ر ، وجتري 
ف��ي الي��وم التال��ي ث��الث مباريات 
وفيه��ا يالع��ب القوة اجلوي��ة نادي 
امانة بغ��داد ويواجه الزوراء ضيفه 
نفط الوسط ويحل النجف ضيفا 
عل��ى الكهرب��اء مبلع��ب االخي��ر ، 
وجتري جميع املباريات في الس��اعة 
الرابع��ة عص��را بأس��تثناء مباراة 
الزوراء مع نفط الوسط حيث جتري 

في الساعة السادسة مساء.
ثاني��ة ح��ددت جلن��ة  م��ن جه��ة 
املسابقات في احتاد الكرة مواعيد 
اربع مباريات مؤجلة حيث جتري في 

الرابع والعش��رين من هذا الشهر 
مبارات��ان يتقاب��ل فيهم��ا اجلوي��ة 
مع نفط اجلن��وب وهي مؤجلة من 
اجلولة السابعة  من املرحلة االولى 
ويحل الزوراء ضيفا على كربالء في 
مب��اراة مؤجلة م��ن اجلولة الرابعة 
م��ن املرحلة الثاني��ة ، وفي الثامن 
والعش��رين من الشهر ذاته يالعب  
الق��وة اجلوية نادي نفط الوس��ط 
وه��ي مب��اراة مؤجل��ة م��ن اجلولة 
الرابعة في حن يواجه الزوراء نفط 
اجلنوب في مباراة مؤجلة من اجلولة 

السادسة من املرحلة الثانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خطف فريق نادي اجلي��ش الرياضي، 
لق��ب كأس أندي��ة العراق بس��الح 
الس��يف العرب��ي ف��ي املنافس��ات 
التي نظمه��ا احتاد املب��ارزة املركزي 
واس��تمرت ليومي اجلمعة والسبت 
املاضي��ن في قاعة املرك��ز التدريبي 
لالحتاد باملدينة الش��بابية، فيما حل 
النادي األرمن��ي باملرك��ز االول لفئة 

النساء.
اختت��ام املنافس��ات الت��ي قدمه��ا 
الزميل اإلعالمي محمد حسن عبد 

الرسول، وبدأت بقراءة سورة الفاحتة 
ترحماً على ارواح شهداء العراق ثم 
عزف النش��يد الوطني، بعدها القى 
عضو احتاد اللعبة رعد الش��يخلي، 
مدي��ر املنتخبات الوطني��ة، كلمته 
باملناس��بة، مش��يداً فيها بدور احتاد 
اللعب��ة، ومبين��اً ان ثمار الس��نوات 
باحلص��ول  اقتطاف��ه  مت  الس��ابقة، 
على عش��رات املتميزين من االدارين 
اجلميع  والالعب��ن واحل��كام، داعي��اً 
ال��ى تعزي��ز العمل من أج��ل البقاء 
ف��ي القمة. فيما اش��اد رائد اللعبة 

خضير مجيد باجله��ود التي تبذلها 
املالكات املشرفة على اللعبة، مبينا 
ان الع��راق ميلك تاريخ��اً متميزاً في 
رياضة االجداد، كما اشاد عضو احتاد 
اللعبة الس��ابق عبد الك��رمي اجلاف 
البطولة،  افرزته��ا  الت��ي  بالطاقات 
منوهاً إلى ان املش��اركة الواس��عة 
تؤكد تط��ور املبارزة وانتش��ارها في 

احملافظات.
البطول��ة التي ش��هدت مش��اركة 
نح��و48  العب��اً والعبًة ميثل��ون، 20 

فريقاً.

الجيش واألرمني يحرزان لقب
 السيف العربي بالمبارزة

بغداد ـ فالح خابط*  
 دعا االحتاد العراقي املركزي للكابادي 
جميع االندية العراقية للمشاركة 
في بطولة الكابادي )سركل( االولى 
التي تنظمها جلنة املس��ابقات في 

احتاد اللعبة .
وقال حميد نعمه احلمداني امن سر 
االحتاد  ان االحتاد وجه الدعوة جلميع 
االندي��ة ف��ي مختل��ف احملافظ��ات 
التي تك��ون من ضمن نش��اطاتها 
لعب��ة الكاب��ادي .وأض��اف ان على 
االندي��ة التي ترغب باملش��اركة في 
ه��ذه البطول��ة  ارس��ال املوافقات 
الرس��مية لغاية  منتصف الشهر 
احلالي ليتسنى لالحتاد حتديد الفترة 

وحتديد  البطول��ة  إلقام��ة  املق��ررة 
موعد املؤمتر الفن��ي وإجراء القرعة  
بعد اخلامس عشر من نيسان اجلاري 
في مدين��ة الديواني��ة حيث اقامة 

البطولة .
مبين��ا ان لعبة الكابادي )س��ركل( 
تختلف عن  لعبة الكابادي املتعارف 
عليه��ا في بع��ض القوان��ن والتي 
اهمه��ا انه��ا تلعب على العش��ب 
الطبيع��ي او الصناع��ي وليس في 
الص��االت وان ع��دد الالعب��ن ه��و 
تس��عة في كل فريق وليس سبعة 
العبن باإلضافة الى ان االوزان تكون 
مفتوحة وليس محددة بوزن  واحد 
وتكون فقط للكب��ار ومينع الفئات 

العمرية املش��اركة ف��ي هذه النوع 
م��ن اللعب��ة .. مؤكدا ان مس��احة 
امللع��ب تك��ون نص��ف قط��ر دائرة 
للفريق الواحد مبساحة تبلغ 22 متر 
مربع ويكون وقت املباراة 40 دقيقة 
مقس��م على ش��وطن واستراحة 
ملدة خمسة دقائق مابن الشوطن 
فيما يكون الوقت املسموح لهجوم 

الالعب هو 30 ثانية  .
يذكر ان العراق انضم رسميا لالحتاد 
االس��يوي والدولي للعبة وهذا يعد 
انتص��ار جدي��د يحقق��ه القائمن 

على هذه اللعبة وعشاقها .

* املنسق االعالمي الحتاد اللعبة

بغداد ـ قسم اإلعالم:
أعل��ن مع��اون مدي��ر ع��ام الدائرة 
وزارة  ف��ي  والقانوني��ة  اإلداري��ة 
الش��باب والرياضة عل��ي طاهر ان 
املتخصص��ة  الرياضي��ة  احملكم��ة 
بالنظ��ر ف��ي الش��ؤون واملنازع��ات 
الرياضية، ق��ررت احلكم برد الدعوى 
املقدمة من رئي��س الهيئة االدارية 

لنادي املين��اء الرياضي جليل حنون 
ضد وزارة الش��باب والرياضة بشأن 
ح��ل الهيئ��ة االدارية لن��ادي امليناء 

الرياضي وتشكيل هيئة مؤقتة.
وبن طاه��ر: ان احملكمة ثبت لها، ان 
الوزارة س��ارت وفق القانون ووثيقة 
التعاون املوقعة مع اللجنة االوملبية 
الوطنية العراقية، ونس��تثمر هذه 

املناس��بة حل��ث االندي��ة الرياضية 
عل��ى اكم��ال اجراءاته��ا القانونية 
حسب قانون االندية الرياضية رقم 
18 لس��نة 1986 املع��دل برقم 37 
لس��نة 1988، واملضي في العملية 
االنتخابية .. ونؤكد ان الوزارة تبقى 
داعم��ة جلميع االندية بال اس��تثناء 

خدمة للرياضة العراقية.

دعوة األندية للمشاركة في بطولة غدًا.. 6 مباريات في الجولة الثامنة لدوري الكرة
الكابادي )سر كل ( األولى

المحكمة الرياضية ترد
 دعوى رئيس نادي الميناء
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

املواق��ع  بع��ض  نش��رت 
اإلعالمي��ة العاملي��ة صوراً 
اثناء  ف��ي  للنج��م ك��روز، 
اجلديد  لفيلم��ه  تصوي��ره 
 Mission Impossible"
66". وظهر كروز في الصور 
وهو يركب طائرة هليكوبتر 
في باريس، من أجل تصوير 
أحد املش��اهد في الفيلم، 
إذ كان توم ك��روز متواجدا 
ف��ي أعل��ى إح��دى املباني، 
في ح��ن كانت حتلق حوله 
مروحيات اجليش على علو 

منخفض.
 Mission" فيل��م 

يش��ارك   "Impossible 6
ت��وم كروز في بطولته عدد 
كبي��ر م��ن جن��وم هوليوود 
بالدوي��ن،  الي��ك  أبرزه��م 
وسيمون  كيربي،  وفانيسا 
إخ��راج  م��ن  وه��و  بي��ج، 

كريستوفر مكواري.

العاملي  النجم  صور 
جيرارد باتلر، مشاهد 
فيلمه  م��ن  جديدة 
"Keepers" في أحد 
احلقول العشبية في 

اسكتلندا.
وانتشرت بعض الصور 
للنجم قبل بدء تصوير 
أحد املشاهد، وهو يقف 
مع عدد من أفراد طاقم 

عمل الفيلم.
م��ن  ع��دد  وجمع��ت 
املش��اهد ما بن جيرارد 
بيت��ر  والنج��م  باتل��ر، 
املش��اهد  وهي  م��والن، 
التي أخ��ذت وقتا طويال 
ف��ي تصويرها على مدار 

اليوم.
فيل��م  أن  يذك��ر 
"Keepers" م��ن إخراج 
نيهول��م،  كريس��توفر 
وتأليف جو بون، وسيلن 
جون��ز، ويش��ارك جيرارد 
م��والن،  وبيت��ر  باتل��ر، 
بطول��ة العم��ل، كونور 

سوينديلز.

كش��فت املمثلة املصرية 
هن��ا الزاهد انها مس��تاءة 
من الشائعات التي حتدثت 
عن ارتباطها باملنتج هشام 
ووج��ود قصة حب  جمال، 
جتمعهما، واس��تعدادهما 

للخطوبة والزواج.
ان  ال��ى  الزاه��د  واش��ارت 
األخبار املتداولة ليست اال 
مجرد ش��ائعات، ال أساس 
لها م��ن الصح��ة، وقالت 
الزاه��د: "لي��س بيني وبن 
هشام جمال سوى صداقة 
اعتيادي��ة، وعالق��ة عم��ل 

فق��ط، خاصة أن��ه منتج 
مسلسلي اجلديد".

وأضاف��ت: "م��ش كل حد 
أتصور مع��اه يتقال إن في 
مش��روع خطوب��ة وقصة 

حب بيني وبينه". 

توم كروز

هنا زاهد

جيرارد باتلر

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - عبد العليم 
البناء: 

كاظ��م  املس��رحي  اخمل��رج  يواص��ل 
نصار ش��وطه اإلبداع��ي املتميز في 
بعروض متوالية،  املس��رح،  فضاءات 
متي��زت بجديته��ا وحداثتها، ش��كال 
ومضمون��ا، ويؤش��ر ه��ذا التميز في 
إطار مشروع مس��رحي، عمل عليه 
بالت��زام ع��ال، ومتناغم، م��ع هموم 
وتطلعات االنسان العراقي، واالقتراب 
م��ن محنت��ه بخاص��ة بع��د 2003، 
أسماه "الكباريه السياسي" يتسم 

بأسلوب الكوميديا السوداء.
ويتجدد هذا التوجه عبر مس��رحيته 
اجلدي��دة "س��ينما"، الت��ي كتبه��ا 
الوطنية  الفرقة  ويخرجها حلس��اب 
للتمثيل، في دائرة السينما واملسرح، 
ويلعب أدوارها الفنانون: إياد الطائي، 
وباس��ل ش��بيب، وع��الوي حس��ن، 
العس��لي،  وأزه��ار  داخ��ل،  وزي��دون 
وس��ينوغرافيا الدكت��ور جبار جودي، 
ودراماتورج سعد عزيز عبد الصاحب، 
وتعرض الس��اعة السادس��ة مساء 

اليوم الثالثاء، احلادي عش��ر من شهر 
نيسان اجلاري في املسرح الوطني.

اخملرج كاظم نصار حتدث عن س��بب 
توجهه لكتابة نص "س��ينما"، على 
غير عادته مع االعمال التي أخرجها 
م��ن قب��ل: " ف��ي العادة أن��ا اتصدى 
لنصوص ملؤلفن عراقين قريبن من 
احملنة العراقي��ة، بخاصة بعد 2003، 
وهذه املرة اكتملت عندي فكرة النص 
الكتاب��ة، وهي  واحلاحه��ا، فجرب��ت 
أصعب ان��واع الكتاب��ة، ألنها حتتاج 
ال��ى جو عام، وش��خصيات، وحبكة، 
وعقدة، وربط احلدث، وصياغته، والى 

أي زاوية ينظر هذا النص وبؤرته".
 مضيف��ا: " وبع��د اكتم��ال النص، 
وفنان��ن  مثقف��ن،  عل��ى  عرضت��ه 
مس��رحين، عرب��ا، وعراقي��ن، وكان 
االنطب��اع عن��ه إيجابي��ا م��ع بعض 
املالحظ��ات املهم��ة، الت��ي عمل��ت 
عليها بالبروف��ة، وهكذا مت األمر. إذن 
هي محاولة في الكتابة لتثمر عرضا 
مختبري��ا، ينتم��ي ال��ى الكوميدي��ا 
الس��وداء، الت��ي عمل��ت عليها في 

عروضي السابقة".
وعن اجلدي��د فيها بدًء م��ن العنوان، 
وم��روراً باملضمون، قال نصار: "عنوان 
النص يحمل مفارقة مس��تمدة من 
الذه��ن اجلمعي، إذ أن غرابة ما يجري 
يش��به ش��ريط س��ينما، أو برنامج 
كاميرا خفية، والفك��رة ترتكز على 

أن فكرة املوت فكرة مقلقة، واألكثر 
قلقاً أن يتس��اوى املوت مع احلياة في 
واقعنا العراقي، بس��بب ما مررنا به 

من كوارث، وحروب، وإرهاب".
وأوضح أن: " فكرة تس��اوي املوت مع 
احلياة ليس��ت جدي��دة كما هي كل 
األف��كار، فهي ملقاة عل��ى الطريق، 

امله��م عند اخمل��رج كيفي��ة معاجلة 
الفكرة وشكلها، والزاوية التي ينظر 
اليها منه��ا؟، أربع ميت��ات متعددة، 
وبأزمان متع��ددة، تلتقي في مقبرة، 
وتتح��اور م��ع األحي��اء ع��ن كل م��ا 
يش��غلنا في الوضع العراقي الراهن، 
هذا هو املضم��ون باختصار، وال أريد 
أن أفس��د بقية التفاصيل، وأتركها 

للعرض".
مش��يرا الى أن املعاجل��ة االخراجية، 
اعتم��دت "عل��ى املونت��اج النص��ي، 
والقدرة على  الس��وداء،  والكوميديا 
صناع��ة ش��خصيات متصارعة مع 
الفكرة واملعط��ى، أكثر من صراعها 
م��ع بعضها، فه��م ضحاي��ا مبقابل 
وضع كارثي، يريدون تلمس طريقهم 
فيه وس��ط الظالم. االخ��راج توجه، 
وصنعة، وخيال، وقدرة على االمساك 
بالفك��رة، والعن التي متس��ك زاوية 
وصناع��ة  احلرك��ة،  أم��ا  املش��هد، 
املش��هد، فهي حتصي��ل حاصل، وال 
يجب االس��تهانة بالول��وج الى هذا 
الس��ر املرك��ب والصع��ب، م��ن دون 

أس��لحة كافية، وخبرة، وحساسية، 
ومخيلة متدفقة...".

ويراه��ن نصار ف��ي "س��ينما" على 
تأت��ي اس��تكماالً  " جترب��ة  كونه��ا 
لعروضنا السابقة، ومزاج الكوميديا 
نظ��ر مختلف��ة،  وزاوي��ة  الس��وداء، 
س��نجد مس��احات فيه��ا لالبتكار، 
واملتع��ة، واالداء اجلماع��ي، وه��و م��ا 
أطمح أن نقدمه، ومنت��ع املتلقي به، 

ونرسل رسالتنا اليه".
ويرى نصار أن الرس��الة تتمثل في " 
أن كل عرض هو رسالة إنذار، أو جرس 
للتحذير من مساوئ الراهن العراقي، 
على مستقبله وحاضره، فاإلشارات 
التي تبث في العرض، ليست واعظة، 
وإمنا ترسل على وفق صدمات أغلبها 
ثيمات  لتأش��ير  مفارقات، نحتاجها 
وظواهر متترست في الراهن العراقي، 
إذ أن اس��تمرار الواقع من دون تغيير، 
واصالح، هو موت يتساوى مع احلياة، 
وما يحص��ل اليوم عبثي، وس��ريالي 
واقع��ي صادم، وغري��ب، ويجب علينا 

تأشير جزء من هذا في عروضنا".

"سينما" عرض مختبري ينتمي للكوميديا السوداء اليوم في المسرح الوطني

امللصق الدعائي للمسرحية

 بغداد - الصباح الجديد:
زار املتح��ف العراق��ي، وف��د م��ن الس��فارة األس��ترالية، ضم 
مجموعة من موظفي الس��فارة برئاس��ة الس��يد براندن وود، 

الذي يعمل في وزارة الدفاع األسترالية.
وق��ال وود: ان زيارتن��ا للمتحف العراق��ي اليوم، زيارة رس��مية 
لالطالع عل��ى هذا املعلم املهم، وما ش��اهدناه من معروضات 
آثاري��ة في هذا املتحف مبهر متاماً، الس��يما قطع االثار النادرة 

التي تشد املشاهد اليها.
وقال: ان تاريخكم ملئ وزاخر باحلضارات� والقاعة االش��ورية من 
ب��ن القاعات التي تتمي��ز بضخامة منحوتاته��ا� وتنظيمها� 

واهمية القطع التي حتويها.

الصباح الجديد - وكاالت:
ع��دل موقع أمازون للتج��ارة اإللكترونية عن قرار الطعن 
بأم��ر صادر ع��ن هيئة تنظيمي��ة أميركية يع��د مبوجبه 
مس��ؤوال عن مش��تريات قام به��ا أطفال م��ن دون علم 
أهلهم عبر تطبيق��ات محملة على أجهزتهم اللوحية، 
وق��رر في نهاية املطاف دف��ع تعويضات بقيمة 70 مليون 

دوالر.
وقال توماس بول من جلنة التجارة الفدرالية )أف تي سي( 
التي تعنى بحماية املس��تهلكن إن "هذه احلادثة تظهر 
ضرورة التقيد مببدأ رئيس في كل الشركات وهو احلصول 
على موافقة املستهلك قبل إصدار فاتورة باملشتريات".

وأوضح "بات في وس��ع املس��تهلكن املتأثرين مبمارسات 
أمازون احلصول على تعويضات عن هذه النفقات التي لم 

تكن في احلسبان والتي لم يأذنوا بها".
وقد سبق للجنة التجارة الفدرالية أن فضت نزاعات من 
هذا القبي��ل مع "آبل" و"غوغل" من خ��الل التوصل إلى 
اتفاقات بالتراضي، بحجة أن غياب كلمات السر يسمح 
لألطفال بالقيام مبش��تريات بواس��طة تطبيقات لشراء 
مثال أكسس��وارات أو بلوغ مرحل��ة أكثر تقدما في لعبة 

ما، وذلك من دون علم أهلهم.

الصباح الجديد - وكاالت:
عرضت ش��ركة جوجل اس��تثمارا بقيم��ة 880 مليون دوالر 
على شركة "إل جي" الكورية اجلنوبية لتصنيع الشاشات، 
من أج��ل تطوي��ر تقنية الشاش��ات ال��� )OLED( املرنة في 

الهواتف الذكية، بحسب صحيفة متخصصة.
وذكرت إلكترونيك تاميز االثنن نقال عن مصادر لم تسمها ان 
جوجل عرضت االس��تثمار على إل جي لتأمن مورد مستقر 
لشاش��ات OLED املرنة للجيل اجلديد من هواتف بيكس��ل 
الذكية. وتستعمل سامسونغ في طراز غالكسي شاشات 
OLED منحني��ة، ف��ي حن يتوق��ف ان تطبق أب��ل التقنية 
نفس��ها في هواتف آيفون اجلديدة، مما يعني أن جوجل حتاول 
أن تخطو خطوة أبعد، بتطوير شاشات مرنة، وليست فقط 

منحنية.

وفد من السفارة األسترالية 
يزور المتحف العراقي

أمازون يقّدم تعويضات 
عن مشتريات أطفال 

من دون علم أهلهم

جوجل تحدث ثورًة
 في شاشات الهواتف

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنانة منة فضالي، أّنها كانت 
محظوظة في التعامل مع الوسط الفني، 
مش��يرة إل��ى أّن اهلل س��بحانه وتعال��ى، 
وّفقه��ا ف��ي الوقوف أم��ام الكب��ار الذين 
ساندوها في بداية شوطها الفني، وعلى 
رأس��هم اخملرجة رب��اب حس��ن، والفنانة 
بوس��ي، وموضحة أّن اخملرجة رباب حسن 
هي أول من قّدمتها في مسلس��ل "الليل 
وآخره"، م��ع الفنان يحي��ى الفخراني وأن 
الفنانة بوسي، هي أول من وقفت أمامها 

بطل��ة من خالل مسلس��ل "أح��الم هند 
اخلشاب" للمخرج الكبير أحمد النحاس. 
وحتّدثت منة فضالي، عن رؤيتها في سبب 
جناح مسلسل "سلسال الدم" منذ اجلزء 
األول عام 2013، مش��يرة إلى أّن جناح هذا 
العم��ل، يعود إلى أس��باب ع��ّدة منها أن 
الدراما الصعيدية جت��ذب الناس بعاداتها 
وتقاليدها، وأّن بها عددا كبيرا من اخليوط 
الدرامية التي تشبع املشاهد، فنجد فيها 
رومانس��ية، وحركة، وانفع��االت متعددة، 
وبش��أن  محاصرتها في ه��ذه األدوار بعد 

موافقتها على االش��تراك في مسلس��ل 
"أفراح إبليس" ف��ي اجلزء الثاني، أوضحت 
أن اللهج��ة ف��ي الصعي��د مختلفة من 
منطق��ة إلى أخرى، والقص��ص مختلفة 
أيًض��ا، منّوه��ة إل��ى أن مصادف��ة وج��ود 
ورق جي��د، تدور األحداث في��ه بالصعيد ال 
يعن��ي حصرها في أدوار معينة، وأش��ارت 
فضال��ي إلى أّنه��ا عملت لس��نوات عّدة 
في الفن، واستطاعت الهرب من احملاصرة 
ف��ي أدوار البن��ت البريئة، وظه��ر ذلك في 
عدد من األعمال س��واء في الس��ينما، أو 

التليفزي��ون، موضح��ة أنها تش��تاق إلى 
العمل السينمائي بنحو كبير، وهي في 
انتظار ورق جّي��د أيًضا، وأن التليفزيون 

اآلن أصب��ح تاريًخ��ا للفن��ان، فهناك 
كتاب، ومخرجون، وممثلون، عاش��وا 
في األعمال التليفزيونية، ورحلوا، 
يعش��قهم  اجلمه��ور  زال  وم��ا 
عشًقا كبيرًا، مثل اخملرج الكبير 
الراحل إسماعيل عبد احلافظ، 

و الكاتب الكبير أسامة أنور 
عكاشة.

منة فضالي تكشف عن الفنانين الذين ساندوها 

بغداد- الصباح الجديد:
حتت شعار "السياحة ملتقى الشعوب"، 
نظمت شركة املسل للسفر والسياحة، 
وبدع��م م��ن وزارة الثقافة والس��ياحة 
واالثار، امللتقى السياحي العراقي الدولي 
الثاني، الذي يستمر ملدة يومن في قاعة 

فندق بابل.
وافتت��ح امللتق��ى بق��راءة آي م��ن الذكر 
احلكي��م، تاله��ا عزف النش��يد الوطني، 
ارواح  عل��ى  صم��ت  دقيق��ة  والوق��وف 
ش��هدائنا االب��رار، من الق��وات االمنية، 
واحلش��د الشعبي، وهم يس��طرون اروع 
املالحم والبط��والت، لتطهير االرض من 

دنس داعش.
والق��ى مدي��ر ع��ام اجملاميع الس��ياحية 
محمود الزبيدي كلمة، بالنيابة عن وزير 
الثقافة والس��ياحة واالثار فرياد رواندزي، 
ق��ال فيها "ان الس��ياحة ه��ي اقتصاد، 
وه��ي افض��ل م��ن النف��ط، اذا احس��ّنا 

التعاط��ي معها، الس��يما ونحن منتلك 
اكبر مقومات الس��ياحة من الش��مال، 
ال��ى اجلنوب، ومن الش��رق،  ال��ى الغرب، 
ف��ي اقليم كردس��تان، واهوار ميس��ان، 
والس��ياحة الدينية ايض��ا، فالعراق بلد 
واالئمة، مش��يراً  واالنبي��اء،  احلض��ارات، 
ال��ى ان الس��ياحة الديني��ة متث��ل اهم 
الس��ياحات في البلد، وهي ال حتتاج الى 
ترويج، وامنا حتتاج الى مثل هذه الشركات 
لتنش��يطها، اضاف��ة الى االه��وار التي 
انضمت الى الئحة التراث العاملي، والتي 
تعد كنزاً مخفياً ميكن اظهاره من خالل 
تنش��يط الرحالت السياحية الى مدينة 

الناصرية.
فيما ش��كر رئيس احتاد شركات السفر 
وزارة  دور  املطي��ري،  س��داد  والس��ياحة 
الثقاف��ة والس��ياحة واالثار، ف��ي تقدمي 
للش��ركات  والتس��هيالت،  الدع��م 

السياحية العاملة بالبالد.

لندن - رويترز: 
فازت مس��رحية "ه��اري بوت��ر والطفل 
امللعون" املقتبس��ة من عالم السحرة 
للمؤلفة جيه. كيه رولينج، بتس��ع من 

جوائز أوليفييه املسرحية.
ورش��حت املس��رحية، التي بدأ عرضها 
العام املاضي في مس��رح "وس��ت إند" 

بلندن، للفوز بإحدى عشرة جائزة.
وفازت املسرحية بجائزة أفضل مسرحية 
جديدة، وجائزة أفض��ل ممثل التي ذهبت 
إلى جيمي باركر، وأفضل ممثل مساعد، 
وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل مخرج.

وقال ج��ون تيفان��ي مخرج املس��رحية 
ل��دى تس��لمه اجلائزة "إن ق��وة اخليال ال 
نهائية... نح��ن نحتاج هذا اآلن أكثر من 

أي وقت مضى."
كم��ا ف��ازت املس��رحية بجائ��زة أفضل 
إض��اءة، وأفضل ص��وت، وأفضل مالبس، 

وأفضل تصميم.

داي"،  "جرونده��وج  مس��رحية  وف��ازت 
املقتبس��ة م��ن فيلم ق��ام ببطولته 

 ،1993 ف��ي  م��وراي  بي��ل 
بجائزة أفضل مسرحية 

حديث��ة،  موس��يقية 
ف��ي  ممث��ل  وأفض��ل 
مسرحية موسيقية 

للممثل آندي كارل.
رايل��ي  أمب��ر  ونال��ت 
جائ��زة أفض��ل ممثل��ة 
ف��ي فئة املس��رحية 
ع��ن  املوس��يقية، 
دورها في مسرحية 
جيرل��ز"،  "درمي 
وف��از زميله��ا ف��ي 
آدام  املس��رحية 

بجائزة  برن��ارد  جيه. 
مس��اعد  ممثل  أفضل 

في الفئة نفسها.

انطالق فعاليات ملتقى السياحة 
العراقي الدولي الثاني في فندق باب

"هاري بوتر والطفل الملعون" 
تكتسح جوائز أوليفييه المسرحية

الصباح الجديد - وكاالت:
احتف��ظ فيل��م الرس��وم املتحرك��ة 
"الطف��ل  بيب��ي"  ب��وس  "ذا  اجلدي��د 
الزعيم" بصدارة إيرادات السينما في 
أميركا الش��مالية، لألس��بوع الثاني 
عل��ى التوال��ي مس��جال 26.3 مليون 

دوالر.
والفيل��م من إخ��راج ت��وم مكغراس، 

ولع��ب دور البطولة ب��األداء الصوتي 
ألي��ك بولدوين، وس��تيف بوس��يمي، 

وجيمي كيميل.
كم��ا احتف��ظ فيل��م "بيوت��ي أند ذا 
بيس��ت"، الذي تنتجه ش��ركة والت 
ديزني باملركز الثاني لألس��بوع الثاني 
على التوالي بإيرادات بلغت 25مليون 

دوالر.

والفيل��م ه��و األح��دث ال��ذي يعرض 
عل��ى شاش��ة الس��ينما ف��ي إط��ار 
اس��تراتيجية ديزن��ي، لتحوي��ل أفالم 
الرس��وم املتحركة الكالسيكية إلى 

النسخة السينمائية.
وأخ��رج الفيل��م بيل كون��دون، ولعب 
دور البطولة إميا واتس��ون، ودانس��تي 

فينس، ولوك إيفانز.

وف��ي املرك��ز الثال��ث ج��اء فيلم 
اجلدي��د  املتحرك��ة  الرس��وم 
املفق��ودة"،  "الس��نافر:القرية 

محققا 14.1 مليون دوالر.
ويقوم ب��أداء األصوات في الفيلم 
دمي��ي لوفات��و ومان��دي باتنك��ن 

وجوم��ان جانيلو وم��ن إخراج 
كيلي سبيري.

"الطفل الزعيم" في الصدارة بـ 26 مليون دوالر 
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