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بغداد - وعد الشمري:
أكدت وزارة التخطيط والتعاون 
االمنائي، أمس الثالثاء، أن خطتها 
تس��تهدف  س��وف  اخلمس��ية 
االم��ن  انع��دام  م��ن  املعان��ن 
الغذائ��ي، الفتاً إل��ى أن عددهم 
وص��ل إل��ى 800 الف ش��خص 
في عموم البالد، مش��يرة إلى أن 
ازمة النازح��ن فاقمت من هذه 

املشكلة.
وقال املتحدث الرس��مي للوزارة 
عبد الزهرة الهنداوي إن "تقريراً 
رسمياً صدر بالتعاون مع برنامج 
االغذية العامل��ي اظهر أن الذين 
يعانون من انعدام االمن الغذائي 
وصلت نسبتهم بنحو %2.7 من 

سكان العراق".
وأض��اف الهن��داوي ف��ي حديث 
مع "الصباح اجلدي��د"، أن "هذه 
النسبة وفي حال مت حتويلها إلى 
ارقام مقارنة بالعراق تش��ير إلى 
أن املش��مولن ه��م بنح��و 800 

الف فرد".
وأش��ار إل��ى أن "أكثر م��ن 53% 
م��ن العراقين في عم��وم البالد 
يعان��ون م��ن هشاش��ة غذائية 
وه��ي تعد مبرتبة اق��ل وطأة من 

الغذائ��ي بنحو  انع��دام االم��ن 
تام".

وأوض��ح الهن��داوي أن "ال��وزارة 
اع��دت خط��ة خمس��ية يجري 
تنفيذه��ا بداي��ة الع��ام احلالي، 
وصوالً إلى العام 2022 تستهدف 
بالدرجة االس��اس م��ن هم في 

شريحة املعدمن غذائياً".
واس��تطرد املتح��دث الرس��مي 
ل��وزارة التخطي��ط أن "اجراءات 
احلكومة س��وف تطال الشيوخ 
واالطفال والنس��اء، السيما من 
النازح��ن الذي��ن زادوا م��ن غلة 

املعدمن غذائياً".
ومضى إلى أن "نس��بة النازحن 
الذين يعانون م��ن انعدام االمن 
الغذائ��ي بلغ��ت أكث��ر م��ن 6% 
التي تصل  مقارن��ة بأعداده��م 
إل��ى اربعة مالين ش��خص من 
عم��وم احملافظ��ات املتضررة من 

تنظيم داعش االرهابي".
ويأمل الهن��داوي أن "حتقق هذه 
اخلطة اهدافهم��ا في التخلص 
من تلك النس��ب، وبالتعاون مع 
اجله��ات ذات العالق��ة وباس��رع 

وقت ممكن".
تتمة ص3

"التخطيط" تستهدف بخطة خمسية 
المعدمين غذائيًا وتمتد إلى عام 2022

أكدت أن عددهم وصل إلى 800 ألف شخص في عموم البالد

الهالل األحمر يقدم مساعدات غذائية ألهالي في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
الن��واب، ام��س  ص��وت مجل��س 
الثالث��اء، على اعف��اء رئيس هيئة 
الدين  واالتص��االت صفاء  االعالم 
ربي��ع م��ن منصبه،فيم��ا صوت ، 
على قناعته بأجوبة وزيرة الصحة 

عديلة حمود.
وق��ال مص��در نيابي ف��ي حديث 
الن��واب  "مجل��س  إن  صحف��ي، 
االعتيادي��ة  بجلس��ته  ص��وت 
ال���24 املنعق��دة، ام��س الثالثاء، 
على اعف��اء رئيس هيئ��ة االعالم 
واالتص��االت صفاء الدين ربيع من 

منصبه".
وانهى مجل��س الن��واب، في )11 

آذار 2017(، استجواب رئيس هيئة 
الدين  واالتص��االت صفاء  االعالم 

ربيع غيابياً .
م��ن جان��ب آخ��ر ص��وت مجلس 
النواب،امس الثالثاء، على قناعته 
بأجوب��ة وزي��رة الصح��ة عديل��ة 

حمود.
وق��ال مص��در برملاني ف��ي حديث 
الن��واب  "مجل��س  ان  صجف��ي، 
صوت خالل جلسته التي عقدت 
امس، على قناعت��ه بأجوبة وزيرة 

الصحة عديلة حمود".
وعق��د مجل��س الن��واب، ام��س 
الثالثاء، جلس��ته ال�24 برئاس��ة 
سليم اجلبوري وحضور 175 نائباً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مس��ؤول رفيع في احلكومة 
الس��ورية، عن قصف طائ��رات بالده 
بع��د  بغ��داد  ق��رب  داع��ش  ملواق��ع 
أحداث س��قوط مدين��ة املوصل في 
حزيران 2014، واقتراب االرهابين من 

العاصمة آنذاك.
وق��ال نائب وزي��ر اخلارجية الس��وري 
فيصل املقداد، في تصريح صحفي، 
ان "اجلي��ش العرب��ي الس��وري ق��دم 
العراقي  مس��اعدات جلية للجيش 
عندم��ا اجتاح��ت داع��ش املوص��ل 

وكان��ت تقت��رب م��ن بغ��داد عندها 
تدخل الطيران العربي السوري الداء 

واجبه جتاه شعبنا العراقي".
وأضاف "عندما قام الطيران العراقي 
أيض��اً بقص��ف داعش عل��ى احلدود 
السورية العراقية في البوكمال لم 
نشعر باننا نتعامل مع جيش غريب، 
هذا هو التنسيق الذي يجب ان نقوم 
به كالن��ا، فاملعركة الت��ي يخوضها 
اجلي��ش العراق��ي ض��د داع��ش في 

املوصل وغيرها هو دعم لسوريا".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزي��ر البت��رول املصري طارق 
املال، موافقة حكوم��ة بالده على 

اتفاق استيراد النفط من العراق.
وقال امل��ال، في مؤمت��ر صحفي إن 
"مجلس ال��وزراء وافق على اتفاق 
الستيراد مليون برميل من النفط 
اخلام ش��هرياً من العراق"، مشيراً 
ال��ى ان "العقد النهائي س��يوقع 

خالل أيام".
وص��ول  املتوق��ع  "م��ن  وأض��اف، 
الش��حنة األول��ى ف��ي أوائ��ل أيار 

املقبل".

وكان الس��فير العراقي لدى مصر 
، أعلن في الس��ادس من نيس��ان 
اجل��اري، إن وفداً م��ن وزارة البترول 
الع��راق قريب��اً  املصري��ة س��يزور 
لتوقي��ع عق��د اس��تيراد ملي��ون 
برميل م��ن النفط اخلام ش��هرياً 

وملدة عام.
وكان��ت مصر، اتفق��ت مع العراق 
في ش��باط املاضي على استيراد 
ملي��ون برمي��ل من النف��ط اخلام 
شهريًا ملدة عام من أول آذار املاضي 

بنحو مبدئي .
تتمة ص3

البرلمان يصّوت على إعفاء رئيس 
هيئة اإلعالم وقناعته بأجوبة 

وزيرة الصحة

سوريا تؤكد قصفها داعش قرب 
بغداد وتشيد بالتنسيق مع العراق

الحكومة المصرية توافق على 
اتفاق استيراد النفط العراقي

العمليات المشتركة تؤّكد سير العمليات 
بحذر حفاظًا على أرواح المدنيين

بضائع حاربها داعش تغزو
أسواق الجانب األيسر من الموصل 23

ترجمة : سناء علي
رصد آدم دين، وهو املدير التنفيذي 
األس��باب  بريطاني��ا،  ف��ي  ملرك��ز 
إلى  املتحولن  احملتمل��ة العتن��اق 
اإلس��الم حديًثا الفك��ر املتطرف, 
والتي قام بنش��رها على صفحات 
االندبندن��ت " تعليق��ات دين تأتي 
في أعقاب الهجوم اإلرهابي الذي 
تعرضت له العاصمة البريطانية 
لن��دن مؤخرًا، وأس��فر ع��ن مقتل 
ثالث��ة أش��خاص، وتب��ن أن منفذ 
الهج��وم ه��و بريطاني حت��ول إلى 

اإلسالم." 
مضيف��ا " دفعت النتيجة األولية 
للهجم��ات املروعة عل��ى البرملان 
البريطاني العدي��د من املنظمات 
حملاول��ة احلصول عل��ى معلومات، 
وبينما مت الكش��ف ع��ن مزيد من 
املعلوم��ات م��ن قب��ل الش��رطة 
وأجه��زة االس��تخبارات، فق��د مت 
حتديد هوي��ة املهاج��م وهو خالد 
مس��عود البال��غ م��ن العم��ر 52 

عاًما". 
وأض��اف الكاتب أن " »مس��عود«، 

الذي ولد في مدينة كينت وانتقل 
بع��د ذلك إل��ى وس��ت ميدالندز، 
كان مدرًسا س��ابًقا، وهو زوج وأب 
لثالثة أطفال , حيث حتول مسعود 
أيًضا إلى اإلس��الم. وهو مثال آخر 

عل��ى حالة االجن��ذاب غي��ر املبررة 
لأليديولوجية اإلسالمية املتشددة 

للمتحولن إلى اإلسالم." 
وأض��اف الكات��ب أن��ه " وبالرغم 
من أهمي��ة التأكيد على أن دوافع 

يتحولون  العظمى مم��ن  الغالبية 
تك��ون  م��ا  ن��ادرًا  اإلس��الم  إل��ى 
سياس��ية، فقد ُوجد أن املتحولن 
إلى اإلس��الم، مرارًا وتك��رارًا، ميرون 
عبر عملية س��ريعة من التطرف 

بارت��كاب  األم��ر  يتعل��ق  عندم��ا 
هجمات إرهابي��ة عنيفة، ومييلون 
إلى أن يكونوا أكثر شراس��ة عند 

القيام بذلك." 
كما أوضح دي��ن  أن"  هناك ثالثة 
أس��باب رئيس��ة لكون املتحولن 
إلى اإلس��الم عرض��ة بنحو خاص 
املتحول��ن  ألن   ، للتطرف.أولًه��ا 
إلى اإلس��الم ال يعرف��ون في كثير 
م��ن األحيان س��وى القلي��ل جًدا 
عن اإلس��الم عندما يق��ررون ألول 
مرة اعتناق اإلس��الم، وهم عرضة 
لعمليات غسل األدمغة والدعاية؛ 
مثالي��ة  أهداًف��ا  يجعله��م  مم��ا 
للتجني��د م��ن قب��ل التنظيمات 
إل��ى  املتحول��ن  وألن  املتطرف��ة. 
اإلس��الم غالًبا ما ال يكون لديهم 
ش��خص آخر ألخذ املش��ورة، فإن 
التجنيد  القائمن على عملي��ات 
التي  باملعلوم��ات  الف��رد  يغ��ذون 
يرغبون فيها، ومتر عملية التلقن 
بنحو سلس من دون رادع ومن دون 

منازع.
تفصيالت ص2

بعد تعرضهم لعمليات غسل األدمغة والدعاية

المتحولون إلى اإلسالم الجدد وانتهاج سبيل التطرف واإلرهاب 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت هيئ��ة النزاهة،امس 
الثالث��اء، ع��ن رصده��ا تالعب 
واخت��الس في حس��ابات الفرع 
فيما  الرشيد،  التجاري ملصرف 
إش��ارت إلى ان املبال��غ التي متَّ 
التالعب فيها واالختالس تصُل 

إلى مليارات الدنانير.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د" انها 
"وبالتع��اون مع مكتب املفتِّش 

الع��امِّ في وزارة املاليَّة وقس��م 
الرقاب��ة الداخليَّ��ة باملص��رف، 
ألَفت فريقاً رقابياً بغية تدقيق 
للس��نوات  الف��رع  حس��ابات 
ان  ال��ى  مش��يرة  الس��ابقة"، 
"الفري��ق الرقاب��ي توص��ل إلى 
حص��ول تالعٍب واختالٍس ملبالغ 
تزيد على 18 ملياراً وخمسمائة 

مليون دينارٍ".
واضاف��ت الهيئ��ة ان "اجراءات 
إل��ى  ق��ادت  الرقاب��ي  الفري��ق 

الكش��ف عن عمليَّ��ات تالعٍب 
متَّ��ت عب��ر تنظيم اس��تماراٍت 
وهميٍَّة مسحوبٍة على حساب 
الف��روع الداخليَّ��ة للمص��رف 
من قبل مدير الف��رع املُتَّ�همة 
محاس��بت����ه  و  "س.س.م" 

املُتَّ�همة "ق.ح.ع".
واشارت الهيئة الى ان "قاضي 
وبع��د  امُلت���صُّ  التحقي���ق 
��الع على تقري���ر الهيئ�ة،  االطِّ
املُتَّهمت��ن  س��فر  من��ع  ق��رَّر 

ه�ا،  وإص��دار أم��ر قب��ٍض بحقِّ
ة  حي��ث متَّ توقيفها عل���ى ذمَّ

التحقيق".
التحقي��ق  محكم��ة  وكان��ت 
املتخصص��ة بقضاي��ا النزاهة 
في بغداد أعلنت،في )6 تشرين 
األول 2016(، عن اعتقال موظف 
متهم باختالس بأكثر من 600 
مليون دين��ار، مؤكدة أن االجراء 
حص��ل بالتنس��يق مع مفتش 

عام وزارة املالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمنية كويتية  كشفت مصادر 
أن املته��م الرئيس��ي بتنفي��ذ 
تفجير كنيس��ة اإلس��كندرية 
في مصر كان يعمل محاس��باً 
ف��ي الكوي��ت، وق��د مت ترحيله 
ملصر بع��د التأكد م��ن عالقته 

بتنظيم "داعش" اإلرهابي.
املص��ادر لصحيفة  وأوضح��ت 
واطلعت  الكويتية،  "القب��س" 
عليه��ا "الصب��اح اجلدي��د" أن 
بتفجي��ر  الرئيس��ي  املته��م 
دخ��ل  مارمرق��س،  كنيس��ة 

الب��الد )الكوي��ت( في تش��رين 
األول 2016 بتصري��ح عمل في 
إحدى ش��ركات التجارة العامة 

واملقاوالت.
وأك��دت أن��ه مت اس��تدعاؤه من 
طرف جه��از أمن الدول��ة، بناء 
على معلومات وردته من نظيره 
املص��ري، وخض��ع لتحقيق��ات 
مكثفة حول عالقته ب�"داعش"، 
وبع��د التثب��ت م��ن تورطه، مت 
اتخاذ ق��رار ترحيله وتس��ليمه 

إلى سلطات بالده.
"إف��راج  املص��ادر  واس��تغربت 

املته��م  ع��ن  املص��ري  األم��ن 
عق��ب تس��لمه م��ن الكويت، 
فاملعلومات الت��ي جرى تبادلها 
ب��ن الس��لطات األمني��ة ف��ي 
البلدي��ن، أك��دت ضلوع��ه في 
االنتم��اء إلى داع��ش، وتواصله 
م��ع قيادات��ه ف��ي اخل��ارج، ومع 
ذل��ك أصبح حراً طليقاً هناك"، 

حسب الصحيفة الكويتية.
اإلرهاب��ي  التنظي��م  وكان 
ق��د أعلن ف��ي وقت س��ابق أن 
املص��ري"، ه�و  "أب��و إس��حاق 
انتح��اري اإلس��كندرية، و"أب��و 

البراء املص���ري"، ه�و انتح�اري 
طنطا.

وأبو إس��حاق من مواليد أيلول 
1990، من منيا القمح، حاصل 
على بكالوريوس جتارة، دخل إلى 
س��وريا عبر تركيا العام 2013، 
أما أبو البراء، فه��و من مواليد 
1974 في كفر الش��يخ، حاصل 
عل��ى دبل��وم ثانوي��ة صناعية، 
عمل سائقاً وس��افر إلى ليبيا 
ولبن��ان، وه��و مت��زوج ولديه 3 
أطفال، ودخل إلى س��وريا أيضا 

العام 2013.

"النزاهة" ترصد تالعبًا واختالسًا
في مصرف الرشيد بمليارات الدنانير

الكويت تكشف معلومات مثيرة عن مفّجر اإلسكندرية

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أس��عار النفط صوب 
للبرميل،ام��س  دوالراً   56
الثالثاء، مدعومة بإغالق جديد 
ألكبر حقل نفط��ي في ليبيا 
ف��ي مطلع األس��بوع وتوترات 
أعق��اب  ف��ي  جيوسياس��ية 
هجوم صاروخي أميركي على 

سوريا األسبوع املاضي.
"حق��ل  ان  رويت��رز  وذك��رت 

الش��رارة في ليبي��ا اغلق يوم 
األحد املاض��ي  بعدما أغلقت 
أنابي��ب  خط��وط  مجموع��ة 
تربطه مبيناء نفطي حس��بما 
قال��ه مصدر ليب��ي في قطاع 
النف��ط، وكان احلقل عاد لتوه 
إلى اإلنتاج بعد توقف ألسبوع 

انتهى في أوائل نيسان".
وع��زز ه��ذا التوق��ف صع��وداً 
في أس��عار النفط ب��دأ أواخر 

بعدم��ا  املاض��ي  األس��بوع 
املتح��دة  الوالي��ات  أطلق��ت 
صواري��خ عل��ى قاع��دة جوية 

حكومية سورية. 
وأشار محللون إلى أن "سوريا 
تنت��ج كمي��ات صغي��رة م��ن 
النفط إال أن منطقة الش��رق 
األوسط يوجد بها ما يزيد عن 

ربع إنتاج العالم من اخلام".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد نائ��ب رئيس مجل��س الدوما 
لش��ؤون الدفاع، يوري شفيتكن، 
أن بالده سترد بنحو فوري في حال 
العسكرية  مواقعها  اس��تهداف 

في سوريا.
واستبعد ش��فيتكن في تصريح 
صحف��ي أن ت��رد روس��يا بطريقة 
مباش��رة على ضربة محتملة قد 
تستهدف منظومة الدفاع اجلوي 

الس��ورية، مش��يراً إلى أن الدفاع 
اجلوي الس��وري بإمكانه التصدي 

مبفرده ألي تهديد.
وكان��ت الواليات املتحدة قصفت، 
فج��ر اجلمع��ة )7 نيس��ان 2017(، 
قاعدة الشعيرات اجلوية مبحافظة 
حمص )وسط سوريا(، مستهدفًة 
طائرات القوات احلكومية السورية 
ومحط��ات تزويد الوقود ومدرجات 
املطار، في رد أميركي على قصف 

مدين��ة خان ش��يخون بريف إدلب 
باألسلحة الكيماوية.

وإيران��ي  روس��ي  بي��ان  وص��در 
مش��ترك، األحد )9 نيسان 2017(، 
ع��ّد أن الضرب��ة األميرك��ي على 
عل��ى  واعت��داء"  "جت��اوز  س��وريا 
سيادة الش��عب والدولة، متوعداً 
بتحرير كل األراضي الس��ورية من 
ما وصف��ه ب�"رجس االحت��الل أياً 

كان".

روسيا تتوعد بـ"رد فوري" بحال 
استهداف مواقعها العسكرية في سوريا

النفط يرتفع صوب 56 دوالرًا

الشرطة البريطانية تنتشر  عقب تفجيرات لندن

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
، أمس الثالثاء ، ع��ن هجوم قوات 
من مغاوير االحتادية على 3مقرات 
دفاعية لعناصر داعش قرب جامع 
النوري الكبير ومنارة احلدباء ، فيما 
أش��ارت إلى إن ، جه��از مكافحة 
اإلرهاب شن حملة تطهير واسعة 
ألحياء املطاحن واليرموك واملغرب 

في امين املوصل . 
وقال مصدر امني رفيع املس��توى 
ف��ي قيادة العمليات إن "قوات من 
مغاوير الشرطة االحتادية هاجمت 
فجر يوم أم��س الثالثاء ، 3 مقرات 
دفاعي��ة للدواع��ش ق��رب من��ارة 
احلدب��اء وجام��ع ألن��وري الكبي��ر 
باألس��لحة  واش��تبكت معه��م 
اليدوية وقتلت  والقنابل  اخلفيفة 

5 إرهابين واستولت على أسلحة 
متنوع��ة ونش��رت قناصتها على 

أسطح املباني". 
وأضاف املصدر ف��ي حديث خاص 
لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن " 
جهاز مكافحة االرهاب ومبساندة 
طي��ران اجلي��ش العراقي ش��رعت 
واس��عة  عس��كرية  بعملي��ة 
لتطهير أحياء املطاحن واليرموك 

واملغرب في امين املوصل. 
وب��ن املص��در ال��ذي ل��م يفصح 
عن أس��مه إن " الق��وات األمنية 
استقبلت مئات العائالت النازحة 
من األحياء احملررة وس��ط املدينة" 
، مبين��اً أن "القوات األمنية أمنت 
بع��ض الطرق الس��تقبال األس��ر 
النازحة من األحي��اء املطوقة في 

اجلانب األمين للموصل". 

وتابع ان " طي��ران اجليش وجه 48 
صاروخ��اً ض��د أه��داف منتخب��ة 
لعناصر تنظي��م داعش اإلجرامي 

في املوصل ". 
م��ن جانبها أعلنت قيادة عمليات 
قادم��ون يانينوى ، أم��س الثالثاء ، 
عن حترير حيي السكك واليرموك 
األولى في الس��احل األمين ملدينة 
املوصل من سيطرة تنظيم داعش 

اإلرهابي. 
وقال قائد العمليات الفريق الركن 
عبد األمير رشيد يار اهلل، في بيان، 
تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة منه، ان "قوات مكافحة 
االره��اب ح��ررت حي��ي الس��كك 
واليرم��وك األول��ى في الس��احل 

االمين من مدينة املوصل". 
تتمة ص3

القوات المشتركة تهاجم 3 مقرات دفاعية لداعش قرب جامع النوري ومنارة الحدباء

متابعة
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

يعكف اعضاء في اجمللس القيادي 
الكردستاني على  الوطني  لالحتاد 
اتخ��اذ موق��ف حازم جت��اه االجراء 
الذي جل��أت اليه الهيئ��ة العاملة 
بتوجيه  السياس��ي  املكت��ب  في 
لفت نظر ملالكات رفيعة املستوى 
عل��ى خلفي��ة تصديه��م للواقع 
السياس��ي ورفضه��م لالنقي��اد 
االعم��ى للهيئ��ة العامل��ة ف��ي 
املكتب السياس��ي التي يترأسها 
)م��ال بختي��ار وتض��م عم��ر فتاح 
وق��ادر حمه جان( ، وراء سياس��ات 
احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
جت��اه جمي��ع القضاي��ا واملواضيع 

املصيرية في االقليم.
س��كرتير اجملل��س املرك��زي لالحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني عادل مراد 
ال��ذي ذك��رت مواق��ع مقرب��ة من 
الكردس��تاني،  الدميقراطي  احلزب 
ان اس��مه ورد ضمن قائمة تضم 
اليه��م  وج��ه  اش��خاص  اربع��ة 
املكتب السياس��ي لالحت��اد لفت 
نظر دعا فيه الى االلتزام ببرنامج 
التنظيم��ي  العم��ل  وس��ياقات 
للحزب، نفى في تصريح للصباح 
اجلديد علمه بهكذا اجراء مؤكداً 
انه لم يتس��لم حلد االن أي تنبيه 
املكت��ب  او كت��اب م��ن  ان��ذار  او 
السياس��ي، وتابع »ف��ي حال ورود 
مثل هك��ذا كتاب فانه س��يكون 
لي وللمجلس املركزي رد عليه مبا 
يحفظ وحدة احلزب واستقالليته 
جت��اه جمي��ع القضاي��ا واملواضيع 

الوطنية.  
املرك��زي  اجملل��س  وكان س��كرتير 
الكردس��تاني  الوطن��ي  لالحت��اد 
ع��ادل م��راد ق��د وج��ه انتق��ادات 
الى الس��لطات ف��ي االقليم لقاء 
محاولته��ا القف��ز عل��ى الواق��ع 
وحتشيد الرأي العام باجتاه مسألة 
االستفتاء واالستقالل من دون أي 
تهيئ��ة واقعية او تدبير مس��بق، 
داعياً في بيان الى اصالح االوضاع 
ومحارب��ة  للمواطن��ن  املزري��ة 
الفس��اد والتص��دي للتجاوز على 

احلريات واعادة الش��رعية وسيادة 
القان��ون ال��ى اقلي��م كردس��تان 
واملنقس��م على نفس��ه  املنهك 

قبل طرح مسألة االستفتاء.
واض��اف مراد ف��ي بيان تس��لمت 
الصب��اح اجلديد نس��خة منه، ان 
التي  املري��رة  التأريخية  التج��ارب 
والتجرب��ة  الث��ورات  ش��هدتها 
العملي��ة  ان  تؤك��د  الكردي��ة، 
م��ن  االقلي��م  ف��ي  السياس��ية 
الذاتي��ة واملوضوعية لم  الناحية 
تصل الى درجة من النضج، متكنها 
من اعالن االس��تقالل، اضافة الى 
عدم تظاف��ر العوام��ل االقليمية 
والدولية بهذا اخلصوص، واعتراض 
احلكوم��ة االحتادي��ة ف��ي بغ��داد 
والواليات املتحدة وروس��يا واوروبا 
واي��ران وتركي��ا علن��اً عل��ى طرح 
مس��ألة االس��تفتاء ف��ي الوقت 

الراهن. 
ودعا م��راد الى االلت��زام بالثوابت 

واملب��ادئ الت��ي رس��خها الرئيس 
مام جالل لطبيع��ة ونوع العالقة 
مع العراق الفدرال��ي الدميقراطي 
وقواه السياس��ية، واعادة صياغة 
جترب��ة احلك��م ف��ي االقلي��م عبر 
حتقيق االتفاق بن جميع االطراف 
السياس��ية على عدد من املبادئ 
ف��ي  للمش��اركة  االساس��ية 
حك��م االقليم بعيدا ع��ن التفرد 

والهيمنة.
وفي س��ياق بروز اصوات معارضة 
لتوجه��ات الهيئ��ة العامل��ة في 
املكتب السياسي لالحتاد الوطني 
االصوات  باس��كات  الكردستاني، 
علمت الصباح اجلديد من مصادر 
مطلع��ة ع��ن ني��ة العدي��د م��ن 
اعض��اء اجملل��س القي��ادي التخاذ 
موق��ف رافض الجتم��اع عدد من 
اعضاء املكتب السياسي السبت 
املنصرم، ملناقشة الوضع الداخلي 
لالحتاد الوطني الكردستاني، وزيارة 

وفد االحتاد والدميقراطي الى بغداد 
مؤخراً ولقائه بالطيف السياسي 
واملسؤولن في احلكومة االحتادية.

للهيئ��ة  س��ابق  بي��ان  واش��ار 
العاملة في املكتب السياسي ان 
االجتم��اع بحث الوض��ع الداخلي 
الكردس��تاني،  الوطن��ي  لالحت��اد 
باملنه��اج  االلت��زام  ال��ى  ودع��ا 
الداخلي والتعليمات احلزبية، وقرر 
تش��كيل جلن��ة لصيان��ة وتنفيذ 
املنهاج الداخل��ي وصياغة قواعد 
والعقاب  الث��واب  تطبي��ق مب��دأ 
الوطني  االحتاد  داخل مؤسس��ات 
الكردستاني، وسيتم توجيه لفت 
نظر الى الرفاق الذين تصدر منهم 

خروقات ازاء تلك القرارات.
ونقلت قن��اة knn  التابعة حلركة 
التغيي��ر عن مص��ادر مطلعة، ان 
اجتماع الهيئة العاملة مع النائب 
االول لالمن العام لالحتاد الوطني 
تن��اول اس��ماء س��كرتير اجملل��س 

املركزي عادل مراد والهور طالباني 
مسؤول جهاز احلماية واملعلومات 
عض��و اجملل��س املرك��زي وش��اناز 
ابراهيم احمد مسؤولة تنظيمات 
اخلارج في االحتاد الوطني وسيروان 
مرك��ز  مس��ؤول  جن��م  كويخ��ا 
تنظيمات االحتاد في قضاء سوران 

في محافظة اربيل.
واضاف املص��در ان غالبية اعضاء 
اجملل��س القيادي عق��دوا يوم االول 
من ام��س االثنن اجتماع��اً الدانة 
ورف��ض  العامل��ة  الهيئ��ة  ق��رار 
املقررات الت��ي صدرت عنه، والغاء 
جلن��ة الثواب والعق��اب التي قالوا 
ان تشكيلها يتعارض مع النظام 
الداخل��ي لالحت��اد، اك��دوا ان تفرد 
الهيئ��ة العامل��ة بالتعاط��ي مع 
بع��ض امللف��ات احلساس��ة م��ن 
دون الع��ودة ال��ى اجملل��س القيادي 
يض��ر باحلزب ويخ��ل بصورته امام 
اجلماهير والينس��جم مع تأريخه 

في الدف��اع عن حقوق الش��عب، 
وهو يصب ف��ي مصلحة االحزاب 

واخلصوم السياسين.  
واش��ار ال��ى ان اج��راءات الهيئ��ة 
الس��كات  محاول��ة  العامل��ة 
االص��وات الت��ي اب��دت اعتراض��اً 
على طرح مس��ألة االستفتاء في 
االقليم م��ن دون ان يكون لها أية 

مقومات او متهيد الرضية لذلك 
اال طالبان��ي عضو اجمللس القيادي 
رئيس��ة كتلة االحت��اد في مجلس 
الن��واب وجهت رس��الة الى قيادة 
االحتاد عبرت فيها عن اس��تيائها 
من تف��رد املكتب السياس��ي في 
اتخاذ بع��ض القرارات الفردية من 
دون الع��ودة ال��ى اجملل��س القيادي 
مب��ا الينس��جم م��ع الصالحيات 
طالباني  له،وتس��اءلت  املمنوحة 
عن امل��واد الت��ي اس��تندت اليها 
املكت��ب  ف��ي  العامل��ة  الهيئ��ة 
السياس��ي للب��ت ف��ي مس��ائل 
مهمة واص��دار القرارات فيها بن 

عدد محدود من القيادات.  
وفي معرض تناوله��ا لزيارة الوفد 
الكردي املف��اوض الى بغداد عبرت 
طالباني عن اس��تغرابها من عدم 
ابالغ ممثلي الكرد في بغداد مبوعد 
او برنامج او اهداف الزيارة او حتى 
ض��م رئيس��ة كتل��ة االحت��اد الى 
تش��كيلة الوفد ال��ذي زار بغداد ، 
وقالت »هل يجوز وانا رئيسة كتلة 
االحتاد الوطني في مجلس النواب 
العراقي ان اعرف عبر التلفاز ماذا 

فعل الوفد الكردي في بغداد. 
وتابع��ت طالباني قائلة » ان اجراء 
االس��تفتاء م��ن دون كرك��وك ال 
معنى له لنا، وهو الينس��جم مع 
املبادئ التي رس��خها م��ام جالل، 
كم��ا ان اجراء االس��تفتاء من دون 
اعادة تفعيل املؤسسات الشرعية 
ف��ي االقلي��م )البرمل��ان( ، ماالذي 
يؤش��ر اليه لدى العال��م واجملتمع 
الدول��ي، واضافت »ما ه��و التبرير 
الذي س��نقدمه نحن ف��ي االحتاد 
واحل��زب الدميقراطي لق��اء جتاوزنا 
على اص��وات املالين من الناخبن 
وكيف  ثقته��م  الذي��ن منحون��ا 

سنتعامل مع ثقتهم الحقاً. 

»الديمقراطي« يضغط باتجاه إسكات األصوات 
المعارضة لمسألة االستفتاء في اإلقليم

المجلس القيادي لالتحاد يطالب بإلغاء لجنة الثواب والعقاب التي شكلتها الهيئة العاملة
د.علي شمخي

الميتل��ك الكثي��رون مم��ن انخرط��وا ف��ي الصراع 
الس��لطوي القي��م االعتباري��ة والروحي��ة التي 
يرتبط بها أي انسان على وجه اخلليقة مع وطنه 
وتغي��ب عن هؤالء الصور والعالئ��ق احلية بن من 
تربوا وتعايش��وا داخ��ل االوطان ولرمبا اس��همت 
الثقافات السياسية املشوهة كثيرا في انحراف 
تفكي��ر املنغمس��ن ف��ي التنافس السياس��ي 
..مثل هؤالء اليرون الوطن س��وى س��احة تنافس 
وصراع لالستئثار باملكاسب واملصالح ..والنجاح 
بالنس��بة له��م هو ف��ي تص��در عناوي��ن الفوز 
باملناص��ب وازاحة االخرين باي ثم��ن ..وفي العراق 
دل��ت االحداث الكثي��رة واملتنوع��ة التي صاحب 
التغيي��ر ف��ي العراق وس��قوط نظام سياس��ي 
امع��ن كثيراً في تش��ويه معان��ي الوطنية على 
هذه احلقيقة وكش��فت وعرت هذا التس��طيح 
ف��ي النظرة الى الوطن ..وف��ي حن كانت املالين 
تنتظ��ر ان يك��ون املش��هد االخر بعد 9 نيس��ان 
عفوي��اً ورحيم��اً وع��ادال وحاني��اً عل��ى  حياة من 
ظلموا وهمشوا وضيعتهم س��نوات االستبداد 
وصدم��وا  العراقي��ون  ..فج��ع  والديكتاتوري��ة 
بصفح��ات هذا املش��هد ووجدوه دامي��ا فوضوياً 
مثخن��اً باالنتقام ومكلال باجل��روح تتداعى ايامه 
كم��ا تتداع��ى الليال��ى الظلماء عل��ى منتظري 
الفج��ر حيث ل��م يحصد ه��ذا الش��عب احلزين 
واملقهور سوى اخلذالن بعد مرور اكثر من خمسة 
عش��ر عام��اً وب��ات واضح��اً ان من اس��رعوا في 
الق��دوم لم تكن لهفتهم النق��اذ ماميكن انقاذه 
او الجل تضميد جروح وخابت الظنون باملوعودين 
الذين لطامل��وا حتدثوا امام عدس��ات التلفزة عن 
التعددية والدميقراطي��ة والعدالة والرحمة بديال 
للقه��ر والعبودية واحلرمان ..وقد كش��فت االيام 
والسنون مظاهر الزيف الذي تلفع به سياسيون 
مخادعون امنوا ب��أن الوطن مغنم كبير تعاهدوا 
ف��ي اجتماعاته��م واتفاقاته��م ومحاصصتهم 
على تقطيعه واقتسامه بعدالة اجلائع واملنتقم 
وصموا اذانهم عن سماع اصوات احملرومن وتركوا 
خلف جدران عازلة مش��اهد امل��وت واخلراب ولم 
يش��فقوا على حال من افترستهم ذئاب جديدة 
بثياب جديدة وقد حانت حلظات االعتراف بالفشل 
والتقصير واالعتذار من الشعب العراقي اخملذول 
..وهاهو الع��راق يعطي العالم درس��اً في اخليبة 
واخلذالن ولس��ان حال ش��عبه يق��ول مثلما قال 

املتنبي للدنيا التي خذلته وتنكرت له

  أظمتني الُدنيا, فلما جئُتها
ُمستسقياً مطرت علي مصائبا

الوطن ليس مغنما

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

رص��د آدم دي��ن، وه��و املدي��ر التنفيذي 
ملركز ف��ي بريطانيا، األس��باب احملتملة 
العتن��اق املتحولن إلى اإلس��الم حديًثا 
الفك��ر املتط��رف, والتي قام بنش��رها 
عل��ى صفحات االندبندن��ت » تعليقات 
دي��ن تأتي في أعقاب الهج��وم اإلرهابي 
ال��ذي تعرضت له العاصمة البريطانية 
لن��دن مؤخرًا، وأس��فر ع��ن مقتل ثالثة 
أش��خاص، وتبن أن منف��ذ الهجوم هو 

بريطاني حتول إلى اإلسالم.« 
األولي��ة  النتيج��ة  دفع��ت   « مضيف��ا 
البرمل��ان  عل��ى  املروع��ة  للهجم��ات 
البريطاني العديد من املنظمات حملاولة 
احلص��ول عل��ى معلوم��ات، وبينم��ا مت 
الكش��ف عن مزيد م��ن املعلومات من 
قبل الش��رطة وأجهزة االس��تخبارات، 
فقد مت حتديد هوي��ة املهاجم وهو خالد 

مسعود البالغ من العمر 52 عاًما«. 
وأض��اف الكاتب أن » »مس��عود«، الذي 
ولد في مدين��ة كينت وانتقل بعد ذلك 
إلى وست ميدالندز، كان مدرًسا سابًقا، 
وه��و زوج وأب لثالثة أطفال , حيث حتول 
مس��عود أيًضا إلى اإلس��الم. وهو مثال 
آخ��ر على حال��ة االجن��ذاب غي��ر املبررة 
املتش��ددة  اإلس��المية  لأليديولوجي��ة 

للمتحولن إلى اإلسالم.« 
وأض��اف الكات��ب أن��ه » وبالرغ��م م��ن 
أهمية التأكيد عل��ى أن دوافع الغالبية 
العظم��ى مم��ن يتحولون إلى اإلس��الم 
نادرًا ما تكون سياس��ية، فق��د ُوجد أن 
املتحولن إلى اإلس��الم، م��رارًا وتكرارًا، 
ميرون عبر عملية س��ريعة من التطرف 
عندما يتعل��ق األمر بارت��كاب هجمات 
إرهابية عنيفة، ومييل��ون إلى أن يكونوا 

أكثر شراسة عند القيام بذلك.« 
كما أوضح دين  أن«  هناك ثالثة أسباب 
رئيس��ة لك��ون املتحولن إلى اإلس��الم 
عرضة بنح��و خاص للتطرف.أولًها ، ألن 
املتحولن إل��ى اإلس��الم ال يعرفون في 
كثير من األحيان سوى القليل جًدا عن 
اإلس��الم عندما يقررون ألول مرة اعتناق 
اإلس��الم، وهم عرضة لعمليات غس��ل 
األدمغة والدعاية؛ مم��ا يجعلهم أهداًفا 
مثالي��ة للتجنيد من قب��ل التنظيمات 
املتطرف��ة. وألن املتحولن إلى اإلس��الم 
غالًب��ا ما ال يكون لديهم ش��خص آخر 
ألخذ املشورة، فإن القائمن على عمليات 
التجنيد يغ��ذون الفرد باملعلومات التي 
يرغبون فيها، ومتر عملية التلقن بنحو 
س��لس م��ن دون رادع وم��ن دون منازع , 
كما يكون األفراد الذين ولدوا مسلمن 
أكث��ر عرضة ملراجع��ة آرائهم املتطرفة 
بتفس��يرات أكثر اعت��دااًل من قبل أحد 

أفراد العائلة أو أحد األصدقاء املسلمن. 
أم��ا املتحولون اجل��دد إلى اإلس��الم فال 
يت��اح لهم ذلك؛ ألن��ه ليس لديهم أحد 

يناقشهم في أفكارهم.« 
وذكر دين »  أنه في الوقت الذي أصبحت 
فيه وس��ائل اإلعالم االجتماعي املصدر 
الرئيس للتربية اإلس��المية للمسلمن 
الذين يكتش��فون حديًث��ا تدينهم، فإن 

املوقف االفتراضي ه��و القراءة املتزمتة 
للقرآن الك��رمي. هذه املتاهة الدينية من 
الصعب جًدا أن يتم توجيهها بالنسبة 
للمس��لمن الذي��ن يأت��ون م��ن عائالت 
مسلمة، ناهيك عن املتحولن لإلسالم. 
كما اشار الى ان املتحولن إلى اإلسالم 
يجدون أنفسهم في محاولة للتكامل 
مع مجموعة فرعية مختلفة متاًما من 

اجملتمع، فهم مضطرون إلقامة عالقات 
جدي��دة بنحو س��ريع من أج��ل إظهار 
والئهم وإخالصه��م للمجتمع، وإظهار 

أنهم ينتمون إلى هذا اجملتمع.« 
موضح��اً ان » املتحول��ن  إلى اإلس��الم 
لديهم ش��يء إلثباته، وه��م أكثر مياًل 
إلظه��ار والئهم من خالل وحش��يتهم. 
الوحش��ية والقس��وة يكونان وس��يلة 

للمبالغة ف��ي تعوي��ض حقيقة أنهم 
منضمون جدد إلى الدين وأن معرفتهم 
ب��ه ضئيلة ج��ًدا. كما يكش��ف حتليل 
للمتحول��ن  االجتماعي��ة  املكان��ة 
إل��ى اإلس��الم أن غير املس��لمن الذين 
يتحول��ون إلى اإلس��الم م��ن املرجح أن 
يجدوا أنفس��هم مهمشن، في األقل، 
من قبل عائالته��م وأصدقائهم عندما 

يقررون انتهاج هذا التغيير الكبير. » 
إضاف��ة إل��ى ذلك، اش��ار دين ال��ى ان »  
املتحولن إلى اإلس��الم  اختاروا اعتناق 
ديانة هي واحدة م��ن األكثر األديان إثارة 
للجدل في عاملنا اآلن أيًا كانت األسباب، 
على وفق ما ذكر الكاتب.ونتيجة لذلك، 
يواج��ه املتحول��ن لإلس��الم تهمي��ش 
مضاع��ف م��ن اجملتم��ع. وه��ذا ب��دوره 
س��يقود املتحول��ن إل��ى اإلس��الم إلى 
إقحام أنفسهم بقوة في دينهم اجلديد 
من أجل إنشاء مكانة اجتماعية جديدة 

وإصالحية مع مجتمعهم بالتبني.« 
بحس��ب الكاتب، ف��إن » التح��ول إلى 
أي دي��ن، ناهي��ك عن ديان��ة توصم عادة 
ب�»الرجعي��ة«، ه��و رحلة اختب��ار، وقرار 
ميك��ن أن يترك ش��عورًا لدى الش��خص 
بأنه منبوذ من جميع األطراف. وفي حن 
قد تتنكر لهم العائلة واألصدقاء لتبني 
مثل ه��ذا التغي��ر اجلذري، ف��إن اجملتمع 
اإلس��المي الس��ائد رمب��ا ينظ��ر إليهم 

أيًض��ا بوصفه��م غرباء. ف��ي مثل هذا 
السيناريو، فإن االنضمام إلى مجموعة 
صغي��رة وقريب��ة من املتطرف��ن، الذين 
يبحث��ون دائًما عن مجندي��ن، قد يكون 
متوافًق��ا مع رغبة املتحولن لإلس��الم 

لالنتماء واحلصول على العضوية.« 
تاب��ع الكاتب بقوله إنه » لفهم عملية 
التطرف، فمن األهمي��ة مبكان أن ننظر 
إلى املش��كلة بنحو كلي مع األخذ في 
االعتب��ار أيًض��ا الف��روق الدقيقة مثل 
زي��ادة قابلي��ة املتحول��ن ع��ن ديانتهم 
إل��ى وجهات النظ��ر املتطرف��ة. وبينما 
سيستمر املتطرفون في نشر دعايتهم، 
فإن من ش��أن الطريقة التي س��نواجه 
به��ا الرس��ائل املتطرف��ة أن تؤث��ر على 
األجيال املقبل��ة وأولئك الذين هم أكثر 

عرضة للخطر.« 
وأخيرًا ذكر الكات��ب أن » مفتاح حماية 
األف��راد يكم��ن في إثبات عدم ش��رعية 
الطيف الواس��ع من األف��كار التي تتم 
مش��اركتها من قب��ل املتطرفن والتيار 
السائد من األئمة. وميكن حينها كشف 
حقيق��ة الفك��ر املتطرف: ادع��اء زائف 
اإلسالمية  التعاليم  وتشويه  للمغفرة 

األساسية.« 

* عن صحيفة االندبندنت البريطانية 

بعد تعرضهم لعمليات غسل األدمغة والدعاية

المتحولون إلى اإلسالم الجدد وانتهاج سبيل التطّرف واإلرهاب

كان سكرتير المجلس 
المركزي لالتحاد الوطني 
الكردستاني عادل مراد 
قد وجه انتقادات الى 
السلطات في االقليم 
لقاء محاولتها القفز 
على الواقع وتحشيد 
الرأي العام باتجاه مسألة 
االستفتاء واالستقالل من 
دون أي تهيئة واقعية او 
تدبير مسبق

سكرتير اجمللس املركزي لالحتاد الوطني الكردستاني عادل مراد
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت قيادة العمليات املشتركة، 
أن العملي��ات العس��كرية ف��ي 
الس��احل األمين للموصل تسير 
بح��ذر لعدم الس��ماح لتنظيم 
"داع��ش" باس��تخدام املدني��ن 

دروعا بشرية.
فيم��ا أش��ارت ال��ى أن الق��وات 
العس��كرية "غير مستعجلة" 
وما ه��ي إال مس��ألة وقت ليتم 

إعالن حترير الساحل بالكامل.
وق��ال املتح��دث باس��م القيادة 
ف��ي  رس��ول  يحي��ى  العمي��د 
إن "العمليات  حديث صحف��ي، 
املوصل  امي��ن  ف��ي  العس��كرية 
تس��ير بح��ذر لع��دم الس��ماح 
باس��تخدام  داع��ش  لتنظي��م 

املدنين دروعا بشرية".
ولف��ت رس��ول ال��ى أن "من��ارة 
احلدباء مطوقة من��ذ فترة لكن 

ال��كل يعل��م انها تقع وس��ط 
مدين��ة املوص��ل القدمي��ة وهي 
واملبان��ي  بالس��كان  مكتظ��ة 
املتقاربة ما يجعلنا نعتمد على 

جهد قطعاتنا الراجلة".
وبش��أن الوقت املتبق��ي لتحرير 
الس��احل األمين للموص��ل، ذكر 
تتق��دم  "قطعاتن��ا  أن  رس��ول 
وفق اخلط��ة والتوقي��ت الدقيق 
الس��يما  جدي��دة،  وبأس��اليب 

التنظي��م  اس��تخدم  ان  بع��د 
االرهابي )داعش( املواطنن دروعا 
بالق��ول  مس��تدركا  بش��رية"، 
وم��ا هي  "لسنا مس��تعجلن 
اال مس��ألة وق��ت، الس��يم�ا أن 
التنظي��م ب��دأ ينه��ار بش��كل 
كبي��ر، باالضاف��ة ال��ى أن ع��دم 
االستعجال الغاية منه احلفاظ 
واملمتل��كات  املواطن��ن  عل��ى 

اخلاصة والعامة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت احملكمة االحتادية العليا تأجيل 
النظر في الطعن الوارد على فقرات 
ف��ي قانون املوازنة للعام احلالي إلى 

الثامن من الشهر املقبل.
وذك��ر احملكم��ة ف��ي بيان رس��مي 
اطلع��ت عليه »الصب��اح اجلديد«، 
إن »احملكم��ة االحتادية العليا نظرت 
بدع��وى للطعن ف��ي بعض فقرات 

قانون املوازنة لعام 2017«.

وتاب��ع البي��ان أن��ه »تق��رر تأجي��ل 
النظر فيها إلى الثامن من الشهر 
املقب��ل جلمل��ة أس��باب أولها من 
أجل اتاحة الفرصة للمدعي عليه 
)رئيس مجلس الن��واب اضافة إلى 
وظيفته(، ف��ي االجابة على الئحة 
املدع��ي )رئي��س مجل��س ال��وزراء 

اضافة إلى وظيفته(«.
وأش��ار إل��ى أن »الس��بب الثان��ي 
يتعل��ق بتبليغ )وزي��ر املالية اضافة 

إل��ى وظيفته( ك��ون تق��رر ادخاله 
شخصاً ثالثاً من أجل الوقوف على 

مستلزمات حسم الدعوى«.
ولف��ت إل��ى أن »احملكم��ة كلف��ت 
املدع��ي بإعداد ج��دول يوضح فيه 
امل��واد املطعون بعدم دس��توريتها 
على أن يقدم قب��ل موعد املرافعة 

وتبليغه إلى بقية االطراف«.
واستطرد البيان أن »سؤاالً وجهته 
احملكمة إل��ى املدع��ي يتعلق مببلغ 

املوازن��ة االجمال��ي ف��ي املش��روع 
املقدم من مجلس الوزراء، و القانون 
املصوت عليه واملنشور في الوقائع 
العراقي��ة بع��د اج��راء التعديالت 
واالضاف��ة عليه م��ن قبل مجلس 
النواب على أن تهي��أ االجابة خالل 
مهلة التأجيل، وتقدم إلى احملكمة 
واالط��راف خالل م��دة ال تزيد على 
س��بعة اي��ام م��ن تاري��خ املرافعة 

القادمة«.

العملّيات المشتركة ُتؤّكد سير العمليات
بحذر حفاظًا على أرواح المدنيين

تأجيل النظر في الطعن ببعض 
بنود قانون الموازنة إلى 8 أيار



بغداد – انفجار ناسفة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية ، امس الثالثاء  بأن ش��خصاً 
قت��ل وأصي��ب أربعة آخ��رون بانفجار 
عب��وة ناس��فة ش��مالي العاصم��ة 

بغداد.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه إن "عبوة ناسفة انفجرت، 
صباح ي��وم امس  قرب مح��ال جتارية 
في قض��اء التاج��ي ش��مالي بغداد، 
ما أس��فر عن مقتل شخص وإصابة 

أربعة آخرين بجروح".

ديالى – قذائف هاون
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس الثالثاء بأن خمس قذائف 
ه��اون س��قطت عل��ى قرية ش��رقي 

مدينة ب عقوبة.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "خم��س قذائف هاون 
س��قطت عل��ى قري��ة علي احلس��ن 
جن��وب قضاء بل��دروز )30كم ش��رق 
بعقوب��ة( دون اي اصابات في صفوف 

املدنيني". 

كركوك – اطالق نار
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امس الثالث��اء أن عنصراً في 
احلشد الشعبي أصيب بنيران قناص 
من تنظيم "داعش" االرهابي جنوبي 

احملافظة.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "أح��د قناصي تنظيم 
داعش اس��تهدف أحد عناصر احلشد 
الش��عبي ف��ي اللواء ١٦ ف��ي قصبة 
بش��ير التابعة لناحية ت��ازة خورماتو 
)20 كم جنوبي كركوك( ما أسفر عن 

إصابته بجروح".

صالح الدين – محاولة تسلل
اعلن مص��در امني في قيادة عمليات 
س��امراء في محافظة ص��الح الدين 
ام��س الثالثاء ع��ن مقت��ل "إرهابي" 
حاول التس��لل الى قطع��ات القيادة 

العسكرية شرقي املدينة.
وق��ال املص��در االمن��ي إن "الق��وات 
األمنية ف��ي قيادة عمليات س��امراء 
متكن��ت فج��ر ي��وم ام��س م��ن قتل 
اإلرهابي غزوان احمد حس��ن اخلداوي 
في منطقة أبو دلف ش��رق سامراء"، 
مشيرا الى أن "االرهابي حاول التسلل 

إلى قطعاتنا".
وأض��اف املص��در االمني ال��ذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه أن "عمليات 
س��امراء تواصل مالحق��ة املطلوبني 
واالرهابيني ممن يحاول��ون اعادة احياء 

اخلاليا في سامراء 

االنبار – تفكيك عبوات
اف��اد مصدر امني ف��ي قيادة عمليات 
محافظ��ة األنب��ار امس الثالث��اء، بأن 
قوة من اجلهد الهندس��ي عاجلت 90 
عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من 

احملافظة.
وق��ال املص��در  االمن��ي إن "ق��وة من 
الفرق��ة العاش��رة باجلي��ش متكن��ت 
م��ن العث��ور عل��ى 65 عبوة ناس��فة 
ف��ي معم��ل غ��از الرم��ادي ومنطقة 
الب��و عيثة متت معاجلته��ا من اجلهد 

الهندسي هناك".
وأض��اف املص��در االمني ال��ذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من 
اجلي��ش تابعة للفرق��ة األولى متكنت 
من العثور على 25 عبوة ناس��فة في 
منطقة ال�160 كيلو غرب الرمادي، مت 

معاجلتها من قبل اجلهد الهندسي". 

الديوانية – انفجار يدوية
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس الثالثاء، بأن مقر احلزب 
الش��يوعي في احملافظ��ة تعرض الى 

هجوم برمانات يدوية.
وقال املص��در االمن��ي ان "مجهولني 
القوا في س��اعة متاخ��رة من الليلة 
املاضية، قنابل يدوية على مقر احلزب 
الش��يوعي ف��ي الديواني��ة، م��ا ادى 
ال��ى احلاق اضرار مادي��ة دون وقوع اية 

اصابات بشرية".
واض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اس��مه، ان "قوة امنية 
طوقت مكان احلادث، وفتحت حتقيقا 
ملعرفة مالبس��اته واجلهة التي تقف 

وراءه". 

ميسان – ضبط عتاد 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
الثالث��اء  محافظ��ة ميس��ان ام��س 
ان مف��ارز من قي��ادة ق��وات عمليات 
الرافدي��ن ضبطت كدس��ا من العتاد 
ف��ي اط��راف ناحي��ة العزي��ر جنوبي 

احملافظة . 
وذكر املص��در االمن��ي ان "معلومات 
اس��تخبارية قادت لواء املغاوير كدس 
االحج��ام  مختلف��ة  االعت��دة  م��ن 
والعيارات ف��ي اطراف ناحي��ة العزير 
70 كم جنوب��ي مدينة العمارة مركز 

محافظة ميسان".
وتابع ان "بعد التحري واملتابعة وتقصي 
املعلومات من قبل اس��تخبارات لواء 
مغاوير عمليات الرافدين متكنت قوة 
من اللواء من ضب��ط كدس عتاد في 
املنطقة املذكورة يظم عدد 15 رمانة 
دفاعي��ة وواح��دة هجومي��ة وعدد 4 

قنابر هاون عيار 60 ملم وعدد 3 قنابر 
هاون عيار 82 ملم وعدد 572 اطالقة 
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نينوى – ضربة جوية 
اعل��ن مص��در محلي ف��ي محافظة 
نين��وى امس الثالثاء ع��ن مقتل عدد 
من "خبراء التفخيخ" بتدمير معمل 
لتفخيخ العج��الت بضربة جوية في 

الساحل االمين من املوصل.
وقال املصدر إنه "بناًء على معلومات 
مديري��ة االس��تخبارات العس��كرية 
وجهت طائرات القوة اجلوية فجر يوم 
ام��س ضربة جوية ف��ي منطقة وادي 

عكاب في ساحل املوصل االمين".
وأضافت املصدر أن "الضربة اسفرت 
ع��ن تدمير معمل لتفخيخ العجالت 
في املنطق��ة الصناعية ومقتل عدد 

من خبراء التفخيخ". 
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقت من دمش��ق أول طائرة ش��حن متجهة 
إل��ى بغ��داد، محمل��ة ب���18 طنا من األلبس��ة 
الس��ورية، وذلك ضمن التوج��ه لدعم التصدير 
وحتري��ك عجل��ة اإلنتاج في س��وريا ودع��م اليد 

العاملة.
طائرة الش��حن هي األولى منذ س��ت س��نوات، 
حي��ث مت التعاق��د عليه��ا م��ن ضمن عش��رات 
الصفقات التي ش��هدها معرض "س��يريامود" 
الذي اس��تضافته دمش��ق مؤخراً و اس��تقطب 

نحو 600 من رجال األعمال العرب.
وق��ال رئيس إحت��اد املصدرين الس��وريني "محمد 
س��واح" في تصريح صحفي إنه س��يتم تسيير 
طائ��رة ش��حن كل يوم��ني، مؤكداً عل��ى أن كل 
املصانع والورشات تعمل حالياً لتأمني الطلبات 
و الصفقات التي مت التعاقد عليها خالل معرض 

"سيريامود".

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع��ت هيئ��ة األن��واء اجلوية،ام��س الثالثاء، أن 
تش��هد الب��الد تس��اقط أمطار متوس��طة الى 
غزيرة يومي اخلميس واجلمعة املقبلني، مبينة أن 
درجات احلرارة س��تنخفض قلي��ال في املنطقتني 

الوسطى والشمالية.
وق��ال مدير إع��الم الهيئة رئي��س منبئني جويني 
أق��دم محمود عب��د اللطيف في بي��ان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد"، إن "البالد س��تتأثر يوم 
اخلمي��س املقبل مبنخفض ج��وي ناجت من اندماج 
منخفضني جويني االول من البحر االحمر والثاني 
م��ن تركيا، ليك��ون الطقس ف��ي املناطق كافة 
غائم��ا مصحوبا بتس��اقط امط��ار خفيفة الى 
متوسطة الشدة وغزيرة في املنطقة الشمالية 
مصحوب��ة بزوابع رعدي��ة كما يتصاع��د الغبار 
في اماك��ن متعددة م��ن املنطقتني الوس��طى 
واجلنوبية"، مشيرا الى ان "درجات احلرارة مقاربة 
في املنطقتني الوسطى والشمالية وترتفع بضع 
درجات في املنطقة اجلنوبية عن اليوم السابق".

واضاف عبد اللطي��ف ان "تأثير املنخفض اجلوي 
املذكور س��ابقا سيس��تمر ليوم اجلمعة ليكون 
الطقس في املنطقة الشمالية غائما مصحوبا 
بتس��اقط امطار متوس��طة الى غزيرة الش��دة 
فيما س��يكون الطقس في املنطقة الوس��طى 
غائما مع تساقط امطار بني اخلفيفة واملتوسطة 
الش��دة تكون رعدية احيانا كما يتصاعد الغبار 
في اماكن متعددة منها، فيما سيكون الطقس 
ف��ي املنطقة اجلنوبية بني غائم جزئي وغائم مع 
تس��اقط امطار بني اخلفيفة واملتوسطة الشدة 
في اقس��امها الغربية تك��ون رعدية احيانا كما 

يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اش��ترط مصرف الرافدي��ن، امس الثالث��اء، على 
موظفي دوائر الدولة املشمولني بسلفة العشر 
رواتب تقدمي كفيل ضامن موظف مدني، مؤكدا 
انه سيعيد النظر في منح السلفة للوزارة التي 
س��وف تتلكأ في تسديد االقس��اط املستحقة 

ملوظفيها.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"ان "املصرف اشترط على 
موظفي دوائر الدولة املشمولني بسلفة العشر 
روات��ب تقدمي كفي��ل ضامن موظ��ف مدني من 
الذي��ن التقل خدمته��م عن س��نة واحدة على 
االقل كما ان الكفاالت املتقابلة ال يتم قبولها" 
، مبين��ا ان "مجموع االس��تقطاعات يجب ان ال 

تتجاوز عن %50 من راتب الكفيل الكلي".
وتابع انه في حال "وجود سلفة سابقة للموظف 
ال��ذي يروم التق��دمي على الس��لفة ان يتم اجراء 
التس��وية القيدية او النقدية للسلفة القدمية 
قب��ل ص��رف الس��لفة ويص��رف املبل��غ املتبقي 
بعده��ا"، مؤك��دا ان "املص��رف س��يعيد النظر 
في منح الس��لفة للوزارة التي سوف تتلكأ في 

تسديد االقساط املستحقة ملوظفيها".

العراق يوافق على 
استيراد األلبسة السورية

أمطار متوسطة 
إلى غزيرة اليومين 

المقبلين

الرافدين يشترط تقديم 
موظف كفيل للحصول 

على السلفة

الملف األمني

"التخطيط" تستهدف 
بخطة خمسية املعدمني 
غذائياً ومتتد إلى عام 2022

من جانبه، ذكر استاذ االقتصاد 
عب��د الرحمن املش��هداني أن 
غذائي��اً  املنعدم��ني  "نس��بة 
الهشاش��ة  يعانون  الذي��ن  أو 
كبي��رة ج��داً مقارن��ة بالعدد 

الكلي ألفراد العراق".
ويرى املش��هداني في تعليقه 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "تلك 
املع��دالت تعك��س ع��دم دقة 
البيانات الرس��مية عن نسب 
البطال��ة التي وصل��ت فعلياً 
إل��ى أكث��ر م��ن %40، وس��ط 
زيادة كبي��رة في مس��توي�ات 

الفق�ر".
ويتوقع املش��هداني أن "يكون 
ع��دد م��ن ه��م دون مس��توى 
الفق��ر أكثر من ثالث��ة ماليني 
اجلهات  ف��رد يس��تجوب م��ن 
علي��ه  الوق��وف  الرس��مية 

ومعاجلته".
االقتص��اد  اس��تاذ  وش��كا 
"ضعف الرقابة على منظومة 
ك��ون  االجتماعي��ة  احلماي��ة 
فيه��ا خ��روق كبيرة ش��ملت 
مبوجبه��ا اش��خاصاً م��ن ذوي 

ال  بروات��ب  العال��ي  الدخ��ل 
يستحقونها".

وينتقد املشهداني في الوقت 
ذاته، "ع��دم تنفي��ذ احلكومة 
االس��تراتيجية  للخط��ط 
البالغة 16 خطة اس��تهدفت 
ومكافحة  والبطال��ة  الفق��ر 

الفساد وملفات أخرى".
وخلص املش��هداني بالقول إن 
"هذه االس��تراتيجيات انفقت 
عليها أموال طائلة لفعاليات 
وايفادات وندوات من دون جدوى، 
انفاقها مباشرة  االفضل  كان 

على الفقراء".
ث�الث���ة  م��ن  أكث���ر  ون���زح 
بس��بب  عراق��ي  ماليي����ن 
 ،2014 الصراع من�ذ حزي���ران 
احلكوم��ة  م��ع  وبالتنس��يق 
برنام��ج  ويق��دم  العراقي��ة، 
مس��اعدات  العاملي  األغذي��ة 
 1.5 إل��ى  ش��هرية  غذائي��ة 
مليون م��ن النازحني العراقيني 
األكث��ر احتياج��اً ف��ي جمي��ع 
عش��ر  الثمان��ي  احملافظ���ات 
م�ن خالل مشروع املساعدات 
العائلي�ة  واحلص�ص  النقدية 

الشهرية.

القوات املشتركة تهاجم 3 
مقرات دفاعية لداعش قرب 
جامع النوري ومنارة احلدباء

"الق��وات  إن  البي��ان،  وأض��اف 
األمنية رفع��ت العلم العراقي 
فوق املباني بع��د تكبيد العدو 

خسائر باألرواح واملعدات"
 من جهته كش��ف مدير إعالم 
العس��كرية  االس��تخبارات 
العراقي��ة عل��ي الدهلكي عن 
قصف طائرات التحالف الدولي 
مقراً لقيادات تنظيم داعش في 
منطق��ة اإلص��الح الزراعي في 
اجلانب األمين من مدينة املوصل، 
قتل فيه عشرات من مسلحي 
التنظي��م، بينه��م ثالث��ة قادة 
أحدهم هو مس��ؤول األسلحة 

الكيميائية في التنظيم. 
وقال الدهلكي في بيان صحفي 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلق��ت 
اجلديد‘‘ نسخة منه إن" طائرات 
وجه��ت  الدول��ي  التحال��ف 
الضرب��ات بناء عل��ى معلومات 
مديري��ة  قدمته��ا  دقيق��ة 
العس��كرية  االس��تخبارات 
م��ا أدى إل��ى مقت��ل 32 إرهابياً 
القي��ادات  م��ن  ع��دد  بينه��م 
املهمة منه��م )عدنان اجلبوري( 

القائد العس��كري ملا يس��مى 
بجيش العسرة ، و)أبو عساف( 
واس��تخبارات  أم��ن  مس��ؤول 
جيش العس��رة وهو س��عودي 
اجلنس��ية ، و)أبو إياس( مسؤول 
األس��لحة الكيميائية ويحمل 

اجلنسية املغربية". 
وفي س��ياق متصل دمر طيران 
اجليش وبالتنس��يق مع احلشد 
الشعبي، أمس الثالثاء ، مواقع 
لتنظي��م داع��ش االجرامي في 
تلعفر، فيما استهدف عجالت 
ومخازن اسلحة تابعة لهم في 

املدينة. 
وقال��ت خلي��ة اإلع��الم احلربي 
بيان  ف��ي  الش��عبي  للحش��د 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلق��ت 
اجلديد‘‘ نسخة منه ، ان "طيران 
اجليش وبالتنس��يق مع احلشد 
الش��عبي، دمر مواق��ع لداعش 
ف��ي تلعفر مكون��ة من منزلني 
يحتوي��ان على عتاد واس��لحة 

متنوعة".

سوريا تؤكد قصفها داعش 
قرب بغداد وتشيد بالتنسيق 

مع العراق
وأش��ار املقداد ال��ى، ان "حربنا 

عل��ى االرهاب في س��وريا ضد 
داعش ايضاً ه��و دعم للعراق، 
ونس��أل هل نحت��اج الي مزيد 
م��ن التنس��يق؟ نع��م نحتاج 
إلى مزي��د من هذا التنس��يق 
والتعاون ويتم التنسيق بنحو 
معل��ن او غي��ر معل��ن بينن��ا 
وبني اجلي��ش العراق��ي وهناك 
املركز الذي انش��ئ في العراق 
وه��و  العس��كري  للتنس��يق 

ميارس دوره بنحو او بآخر".
وأك��د "نحت��اج ال��ى مزيد من 
التنس��يق، هذا صحيح، لكن 
احلرب املعلن��ة على داعش في 
كال البلدي��ن ه��ي ح��رب على 
ع��دو واح��د وأي انتص��ار ف��ي 
والعكس  يخدم سوريا  العراق 
صحي��ح ف��أي انتص��ار او اجناز 
في س��وريا يخدم االشقاء في 

العراق".

احلكومة املصرية توافق 
على اتفاق استيراد النفط 

العراقي
واكد وزير البترول املصري طارق 
املال حينها، ف��ي بيان صحفي 
إن بالده ما زالت مس��تمرة في 
املفاوضات مع العراق الستيراد 

مليوني برميل من النفط اخلام 
ش��هرياً على أن يج��رى توقيع 

العقد قريباً.
ان  العراق��ي  الس��فير  وق��ال 
ين��ص عل��ى فت��رة  "االتف��اق 
مل��دة  الس��داد  ف��ي  س��ماح 
90 يوم��اً م��ن تاري��خ اس��تالم 
والوزي��ر املص��ري  الش��حنات، 
أك��د لن��ا أن ش��ركة أرامك��و 
 20 إال  تغط��ى  ال  الس��عودية 
باملئة من احتياجات البالد من 

املواد النفطية."

النفط يرتفع
صوب 56 دوالراً

وقد يذكي تنامي التوترات في 
املنطق��ة صعودا في أس��عار 
يتأث��ر  ل��م  إذا  النف��ط حت��ى 
منتجون رئيسيون قريبون مثل 

إيران والعراق والسعودية.
القي��اس  خ��ام  عق��ود  وزادت 
العامل��ي مزي��ج برن��ت ألق��رب 
اس��تحقاق 74 س��نتاً أو 1.34 
باملئ��ة لتبل��غ عند التس��وية 
ف��ي  للبرمي��ل  دوالراً   55.98
حني صع��د اخلام األميركي 84 
سنتاً أو 1.61 باملئة إلى 53.08 

دوالرات للبرميل.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

فيم��ا ب��دأت احلرك��ة التجاري��ة 
تس��تعيد عافيته��ا ف��ي اجلانب 
املوص��ل،  مدين��ة  م��ن  االيس��ر 
وبدأت الكثي��ر من البضائع التي 
حاربها تنظي��م داعش االرهابي، 
تغزو االس��واق مج��دداً، ارتفعت 
اس��عار امل��واد االساس��ية ف��ي 
االحي��اء غير احملررة بامي��ن املدينة 
بنحو غي��ر مس��بوق، األمر الذي 
بني  الشاس��عة  الفوارق  يفضح 
أحوال االهال��ي احملررين واقرانهم 
الذين ما زالوا يعانون األمرين من 

سطوته ووحشيته.
يقول الناش��ط احلقوقي واملدني 
املوصل��ي لقم��ان عم��ر الطائي 
في حديث الى "الصباح اجلديد" 
ان "اغلب ش��وارع احي��اء اجلانب 
االيسر في مدينة املوصل تشهد 
حركة شبه طبيعية بالرغم من 
سقوط قذائف هاون هنا او هناك 
في بعض االحي��اء، لكن يبدو ان 
االمور تسير نحو استعادة الوجه 

املشرق للمدينة".
اخلانق��ة  "االزدحام��ات  واض��اف 
في بعض الطرق الرئيس��ة، لها 
وجه آخر، وهو ان هناك زخماً في 
حرك��ة امل��رور وان املواطنني باتوا 
يثق��ون بقدرات الق��وات االمنية 
وفي الوق��ت نفس��ه يؤمنون ان 
عصاب��ات داع��ش االرهابي��ة في 
طريقه��ا للزوال، علماً ان س��بب 
الزح��ام هو لقلة م��الكات رجال 
امل��رور اضاف��ة الى االض��رار التي 
حلق��ت بتل��ك الش��وارع بفع��ل 
وبس��بب  داع��ش  مفخخ��ات 
الضربات اجلوية التي استهدفت 
مواقع��ه ومفخخات��ه ف��ي اثناء 

حترير اجلانب االيسر".
واش��ار الطائي الى ان "االسواق 
ف��ي اجلانب االيس��ر باتت تعرض 
بضائع متنوع��ة، لعل من ابرزها 
تلك البضائع التي سعى تنظيم 
داع��ش حملاربتها، مثل الس��كائر، 
االلبس��ة  واملعس��الت،  االراكيل 
الرياضي��ة الت��ي حتم��ل اس��ماء 

اندي��ة وش��ركات اجنبي��ة، فيما 
باتت محال احلالقة تفتح ابوابها 
بال رقيب او حسيب، في حني كان 
احلالقون في عهد داعش يخشون 
تخالف  بطريقة  زبائنهم  حالقة 
تعليمات داعش جتنباً ألي عقوبة 

محتملة".
وبخصوص املش��روبات الروحية، 
اف��اد الطائي بالق��ول "على حد 
او  مح��ل  أي  يوج��د  ال  علمن��ا 
مخزن يبيع املش��روبات الروحية 
علن��ي حلد  بنح��و  والكحولي��ة 
الي��وم، لكننا ال نس��تبعد وجود 
املش��روبات في  متاج��رة به��ذه 

السّر في ايسر املوصل".
وتابع "صاالت البلي��ارد وااللعاب 
االلكترونية ب��دأت تفتح ابوابها، 
واملقاهي كذلك، وميكن مالحظة 

دم��ى ع��رض االزي��اء ف��ي ابواب 
املتاج��ر، ف��ي ح��ني كان داع��ش 
يح��ارب كل هذه املظاه��ر، وفي 
الوقت نفس��ه، نرى ان محال بيع 
)القندهارية(  االفغاني��ة  املالبس 
وكل م��ا يتعلق بها من مكمالت 
الشخصية الداعشية املسلحة 
بجراب��ات جلدي��ة حلم��ل مخازن 
نفس��ها  واالس��لحة  الس��الح 
ق��د اختف��ت متاماً، فيم��ا محال 
بي��ع املالبس العس��كرية وبقية 
بش��تى  اخلاص��ة  التجهي��زات 
صنوف الق��وات االمنية موجودة 

وتعمل بنحو طبيعي".
وبحس��ب الطائ��ي ف��ان "محال 
بيع الطرش��ي املوصلي الشهير 
والكرزات التي تشتهر بها املدينة 
بات��ت تنتش��ر وتأخ��ذ مكانه��ا 

املوصل،  اس��واق  ف��ي  الطبيعي 
وبرغم ان االسعار مشجعة جداً 
واس��وة بأي مدينة عراقية، لكن 
تبقى القوة الشرائية للمواطنني 
دون املس��توى املطل��وب، وذل��ك 
الروات��ب  اط��الق  بس��بب ع��دم 
جلمي��ع موظف��ي املدين��ة، حيث 
يتم اطالق رواتب بعض الشرائح 
االمني  التدقيق  عقب عملي��ات 
الروتينية، ونحن نرى انه في حال 
اكم�ال اط�الق الروات�ب ستعود 

احلياة بنحو اسرع للمدينة".
مبين��اً ان��ه "مب��وازاة ذل��ك ف��أن 
املالكات ألفني��ة واخلدمية تبذل 
جهوداً حملو آثار احلرب في ش��وارع 
واحياء املدينة، لكنها تعاني من 
قلة في اآلليات واملعدات اخلاصة 
بذلك، مع االش��ارة جلهود املئات 

من الشباب املوصلي الذين قاموا 
بحمالت تطوعية لرفع االنقاض 
املبان��ي وصبغ  بع��ض  وتنظيف 
االرصفة وغير ذل��ك من االعمال 
الت��ي تؤك��د ان املوصل قد مترض 

لكنها لن متوت".

اسعار غير مسبوقة
في اجلانب االمين

وفي حني يستعيد سكان اجلانب 
االيس��ر احمل��رر حياته��م بنح��و 
تدريج��ي، م��ا زال اقرانه��م ف��ي 
اجلانب االمين يعانون سوء االوضاع 
املعاش��ية واالمنية، وبالرغم من 
ان اخلط��ر االكب��ر يتمثل باخملاطر 
االش��تباكات  ج��راء  اليومي��ة 
والقص��ف املتب��ادل، اال ان خطر 
امل��وت جوع��اً يه��دد الكثير من 

العائالت التي ما زالت حتت حكم 
داعش وقراراته الهستيرية.

امل��واد  اس��عار  ارتفع��ت  فيم��ا 
الغذائي��ة بنح��و غير مس��بوق، 
وتش��ح يوماً بعد يوم آخر، علماً 
ان��ه ال يوج��د محل جت��اري يبيع 
املواد الغذائية بنحو علني، بل ان 
عمليات البيع والش��راء تتم بني 
االهال��ي وبني صغار التجار الذين 
خزنوا ه��ذه البضائع قبل حملة 

حترير امين املدينة.
وبحسب ناشطني موصليني فأن 
سعر علبة معجون طماطم 25 
أل��ف دينار، بطل زي��ت طعام 25 
ألف دينار، 1 كلغم سكر 40 ألف 
دينار، 1كلغم رز من النوع الرديء 
طح��ني  كي��س  دين��ار،  آالف   10

محلي 120 ألف دينار.

أغلب شوارع أحياء 
الجانب األيسر في 
مدينة الموصل تشهد 
حركة شبه طبيعية 
بالرغم من سقوط 
قذائف هاون هنا أو 
هناك في بعض األحياء، 
لكن يبدو أن األمور 
تسير نحو استعادة 
الوجه المشرق للمدينة

اجلانب األيسر من املوصل بعد التحرير

مع ارتفاع االسعار باحياء أيمن المدينة بنحو غير مسبوق

بضائع حاربها داعش تغزو أسواق الجانب األيسر من الموصل
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بغداد - الصباح الجديد:

اعل��ن وزير التج��ارة وكال��ة الدكتور 
س��لمان اجلميل��ي اس��تنفار جميع 
االمكانيات املادية والبش��رية لتأمني 
الوض��ع الغذائ��ي في املناط��ق احملررة 
املف��ردات  وجتهي��ز  املوص��ل  ملدين��ة 
الغذائية على العائ��ات في اجلانبني 
االيس��ر واالمين ومعس��كرات النزوح 

في حمام العليل ومنطقة اخلازر.
واوضح الوزير في بيان نقله املتحدث 
االعام��ي ل��وزارة التج��ارة اطلع��ت 
»الصباح اجلديد« على نس��خة منه  
جاء فيه ان ماكات الوزارة تعمل في 
مدينة املوصل ومن اعلى املس��تويات 
عل��ى  ميداني��ا  لاش��راف  االداري��ة 
عمليات التجهيز ومطابقة اس��ماء 
العائ��ات املتواجدة في معس��كرات 
النزوح وتعيني وكاء للمواد الغذائية 

امل��رور  دون  م��ن  مباش��رة  للتوزي��ع 
باالجراءات الروتينية املتبعة عادة في 

عمليات التدقيق والتوزيع .
واش��ار اجلميل��ي بان م��اكات الوزارة 
االداري��ة املتقدم��ة مت توزيعه��ا على 
وف��ق ج��دول يتضم��ن بقائه��ا ف��ي 
مناطق املوصل احملررة لاش��راف على 
ومس��اعدة  الغذائية  املفردات  جتهيز 
العائ��ات ف��ي احلصول عل��ى الغذاء 
وجت��اوز مرحلة داعش من خال س��د 
النق��ص باالمكانات املتاح��ة للوزارة 
وش��ركات الغذاء فيه��ا ، اضافة الى 
توزيع وجبت��ني الى ث��اث وجبات في 
بعض املناطق في حني مت تأمني خزين 
الى مناطق لم تتحرر بعد وعلى وفق 
خطة اعدتها خلية االزمة املش��كلة 
ف��ي ديوان ال��وزارة والتي تضم جميع 
الش��ركات والدوائر واالقسام املعنية 

بالدعم اللوجستي والنقل 
ولف��ت الوزي��ر ال��ى تواص��ل اجلهود 

م��ن خال حمل��ة كبيرة ل��ن تتوقف 
اال بانته��اء العملي��ات وع��ودة احلياة 
الطبيعي��ة ملدين��ة املوص��ل والب��دء 
ببقي��ة  واس��وة  التجهي��ز  بخط��ة 
محافظات الباد االخرى ، مشددا على 
االنتهاء م��ن االج��راءات التفصيلية 
لتشغيل املطاحن االهلية واحلكومية 
داخل مرك��ز مدينة املوصل وجتهيزها 
باحلنطة لتبدء العمل بتجهيز وكاء 
املواد الغذائية وحسب النسب املقررة 
قانون��ا ليتم بعده��ا جتهيز املواطنني 
في جميع مناط��ق املوصل وقد بادرنا 
باللقاء مع اصحاب املطاحن من خال 
املدراء العامني املتواجدين في املدينة 
واالس��تعداد  مهامه��م  لتس��هيل 
لتسلم حصصهم من مادة احلنطة 
واملباش��رة بعده��ا بعملي��ات جتهيز 

جميع الوكاء .
على صعيد متصل تواصل تشكيات 
وزارة التج��ارة جتهيز جمي��ع املناطق 

احمل��ررة ف��ي الس��احل االمي��ن ملدينة 
املوصل .

واوضح مدير عام جتارة املواد الغذائية 
قاس��م حم��ود الذي اش��رف ميدانيا 
وكاء  جتهي��ز  مت  التجهيزان��ه  عل��ى 
منطقة ح��ي العام��ل واملنصور في 
الساحل االمين بكميات من احلصص 
التمويني��ة لغ��رض توزيعه��ا عل��ى 

العائات هناك. 
 وف��ي س��ياق متص��ل تفق��د حمود 
س��ايلو املوصل الواقع في الس��احل 
االمين لغرض تهيئته للعمل ومباشرة 
ماكات��ه بحمل��ة لتنظي��ف وترتيب 
االث��اث واالجه��زة اخملتبري��ة ليك��ون 
جاه��ز للعم��ل اضاف��ة ال��ى تهيئة 
الغ��رف والقاع��ات للدوائ��ر التجارية 
وشركات الغذاء االخرى ليكون مقرا 
لها للقيام مبهامه��ا بتجهيز وتوفير 
مفردات البطاقة التموينية للعائات 

املوصلية .

أوعزت برفد مستشفى أبي غريب بأجهزة الكلية الصناعية 
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سعاد التميمي*

والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  اك��دت 
الدكت��ورة عديل��ة حمود حس��ني 
ح��رص ال��وزارة وس��عيها الدؤوب 
اخلدم��ات  مبس��توى  لارتق��اء 
الصحي��ة املقدمة ال��ى املواطنني 
في عموم الباد والس��يما مناطق 

حزام بغداد .
واوضح��ت الوزي��رة خ��ال لقائها 
العضوين الس��ابقني في مجلس 
الن��واب مظه��ر اجلناب��ي وحميد 
كس��ار الزوبعي ان اجلهود املبذولة 
لارتقاء مبستوى اخلدمات الوقائية 
والطبي��ة والعاجية ف��ي مناطق 
ح��زام بغ��داد وخاص��ة اب��و غريب 
واللطيفي��ة يأت��ي من خ��ال رفد 
مؤسس��اتها الصحي��ة باملاكات 
واالدوي��ة  الكف��وءة  الطبي��ة 

واملستلزمات الطبية.
بتلبي��ة  الوزي��رة  وأوع��زت 
والصحية  الطبي��ة  االحتياج��ات 
الضروري��ة لقض��اء ابوغريب ورفد 
مستش��فاها ومراكزها الصحية 
بحاجته��ا م��ن امل��اكات الطبية 
والصحي��ة الكفوءة الس��يما في 
والوالدة  النس��ائية  اختصاص��ات 
والعيون واجلراحة العامة وجتهيزها 
بحص��ص اضافي��ة م��ن األدوي��ة 

واجهزة الكلية الصناعية .
أن  عديل��ة  الدكت��ورة  وذك��رت 
التواص��ل مع مركز ال��وزارة لطرح 
أهم أحتياج��ات القطاع الصحي 
ضم��ن ه��ذا القاط��ع ) قاطع ابي 
غري��ب ( وهي أحتياج��ات تتضمن 
بعض االدوية واملستلزمات الطبية 
اضاف��ة الى بع��ض االختصاصات 
الت��ي يحتاجها هذا املستش��فى 
لتغطي��ة اخلدمات الصحية البناء 
هذا القض��اء اضافة الى النازحني 

من املدن االخرى لهذا القضاء .
س��تدعم  ال��وزارة  أن  وأضاف��ت 
س��ريعا ه��ذا املستش��فى ب��كل 
االدوي��ة  م��ن  االحتياج��ات  ه��ذه 
واملس��تلزمات الطبي��ة االضافية 
وكذلك باحلصة التي يتم جتهيزها 
يت��م  ، كم��ا  أحتياجات��ه  ضم��ن 

رف��د املستش��فى بامل��اكات من 
يحتاجه��ا  الت��ي  االختصاص��ات 
املستشفى من أختصاص العيون 
النس��ائية  وكذل��ك  واجلراح��ة 
الكلي��ة  واجه��زة  والتولي��د  

الصناعية . 
اهمي��ة  ال��ى  الوزي��رة  واش��ارت 
التواص��ل وتب��ادل األف��كار والرؤى 
ومرك��ز  احمللي��ة  احلكوم��ات  ب��ني 
ال��وزارة والذي يجنى ثماره املواطن 
 ، كف��وءة  صحي��ة  بخدم��ات 
وأوضح��ت بقوله��ا ان ذلك يصب 
ف��ي مصلح��ة املواط��ن العراقي 
والنه��وض بواقع اخلدمات الطبية 
والصحي��ة والعاجي��ة باالقضية 
والنواحي لغرض النهوض بالواقع 

الصحي في بغداد وأقضيتها . 
م��ن جان��ب اخ��ر اش��اد الش��يخ 
مظه��ر اجلناب��ي والش��يخ حميد 
كس��ار الزوبع��ي  بجه��ود الوزيرة 
واس��تجابتها الفوري��ة وتلبيته��ا 
غري��ب  اب��و  اهال��ي  الحتياج��ات 
النهوض  الكبير عل��ى  وحرصه��ا 
بواق��ع اخلدم��ات الصحي��ة ف��ي 
القض��اء ومناطق ح��زام بغداد  أذ 
ان الصح��ة من القطاعات املهمة 
للمناط��ق ف��ي حزام بغ��داد فيما 
أعرب��ا  عن ش��كرهما وامتنانهما  
للهم��ة العالي��ة والس��عي اجلاد 
لل��وزارة ومس��ؤوليها ف��ي ايصال 
اخلدمات الصحية باكمل وجه الى 

املواطنني.

من جانب اخر اطلعت الوزيرة على 
نتائ��ج الزيارة امليدانية ملستش��ار 
ال��وزارة الدكتورعب��د االمير اخملتار 
ال��ى محافظتي النجف االش��رف 
للوق��وف على  املقدس��ة  وكرباء 
الية نس��ب ومستويات  ماوصلت 
االجناز في مش��روع مستشفييها 
س��عة 400 س��رير واملنفذي��ن من 
وتركي��ة  املاني��ة  ش��ركات  قب��ل 

متخصصة .
واكدت الوزيرة على اهمية االسراع 
الصحيني  الصرحني  باجناز هذي��ن 
ودخولهما اخلدمة ومبايسهم  في 
تقدمي اخلدم��ات الوقائية والطبية 
والعاجية الكفوءة النباء النجف 
وكرب��اء عل��ى وفق اح��دث املعاير 

واملواصفات العاملية .
 كما اس��تعرض اللقاء مس��توى 
والطبي��ة  الوقائي��ة  اخلدم��ات 
تقدمه��ا  الت��ي  والعاجي��ة 
املؤسسات الصحية في احملافظتني 
وال��ى املواطن��ني وجه��ود ال��وزارة 
لدعم تلك املستشفيات باملاكات 
الطبية والصحية الكفوءة اضافة 
الى االدوية واملس��تلزمات الطبية 
واالجهزة احلديثة ، وتضمن اللقاء 
ايضا االطاع على زيارة اجلرحى من 
ابطال القوات املس��لحة واالمنية 
واحلشد الش��عبي املبارك للوقوف 
على جودة مايتلقونه من خدمات 

طبية وعاجية .
كما اوع��زت حمود حس��ني خال 

لقائه��ا الصيدالن��ي احمد حميد 
العام��ة  الش��ركة  ع��ام  مدي��ر 
واملس��تلزمات  االدوي��ة  لتس��ويق 
بتجهي��ز  باالس��راع  الطبي��ة 
دائ��رة مدين��ة الط��ب باالجه��زة 
واملس��تلزمات الطبية احلديثة ومبا 
يسهم في تعزيز اخلدمات الطبية 
والعاجي��ة التي تس��تقبل االالف 

من املراجعني.
كم��ا ج��رى االيع��از خ��ال اللقاء  
برف��د مراك��ز الكل��ى ف��ي صحة 
بابل بحاجتها من غسات الكلى 
ومبا يؤمن تعزي��ز اخلدمات الطبية 

والعاجية ملرضى الكلى .

* إعالم الصحة

وزيرة الصحة تبحث تعزيز الخدمات الصحية في مناطق حزام بغداد 

 أكدت وزيرة 
الصحة االرتقاء 

بمستوى الخدمات 
الوقائية والعالجية 
في مناطق حزام 

بغداد وال سيما ابو 
غريب واللطيفية 

برفد مؤسساتها 
بالمالكات 

الكفوءة واالدوية 
والمستلزمات الطبية 

جانب من االجتماع

طفل نازح

اشتقنا لجبران 
وميخائيل.. في ظل 

إرهاب وتطّرف ال دين له!
هل باس��تطاعتنا ان نصنع حاضرا« مشّرفا« 
وس��ط ج��و مش��حون بالتناقض��ات، هن��اك 
ص��ورة ضبابية حتدق ببلدانن��ا  تؤملنا ، ترهقنا 
، تعرق��ل مس��عانا ، حتبطن��ا ، تع��زز بداخلنا 
االناني��ة ،التعصب  واخل��وف من اآلخر ، جتعلنا 
نتس��اءل هل باالمكان ابعاد غبارالسموم عن 
مجتمعاتنا ، ليتسنى لنا خلع ثوب الطائفية 
والتمس��ك بوحدتن��ا الوطني��ة ، ننتصرم��ن  
خاله��ا  على االحزان وننع��م بنظرة تفاؤلية 

تبتسم لنا احلياة من بعدها.
كت��ب علينا ف��ي باد الش��رق العي��ش داخل 
مجتمع��ات متعددة املذاه��ب واالديان ، فبدال 
م��ن تعزيز العاقة فيما بينن��ا وزرع بذور احملبة 
والتس��امح والتعايش الس��لمي املبني على 
االحترام املتبادل ، اس��همنا بتأجيج املش��اعر 
الصراع��ات  ف��ي  الدي��ن  ودم��ج  الطائفي��ة 
السياسية ، وس��اعدنا بذلك وجود حكومات 
ضعيفة فشلت في استقطاب جميع فئاتها 
والتساوي فيما بينهم ،حتى وصلنا الى مسار 
خاطىء  ّجرنا ال��ى صراعات ايديولوجية  تبث 
الكراهي��ة ، وتزيد م��ن تأزم االوض��اع ، لنثبت 

القول » بأن الدين هو افيون الشعوب« .
ان أفض��ل وس��يلة لتفتيت األنظم��ة والدول 
والش��عوب ه��ي تعمي��ق التع��دد الطائف��ي 
واملذهب��ي والعرق��ي ، خاصة عندما تس��ّيس 
االديان وتس��تعمل للس��يطرة على الشعوب 
واكتس��اب   ، للطائف��ة  ال��والء  خ��ال  م��ن 
املواق��ع ، التي تس��اعد على تعبئ��ة اجلماهير 
وتندلع على اساس��ها احل��روب داخل االوطان 
. فاالنقس��امات الطائفية املتأث��رة بالعوامل 
الداخلي��ة واخلارجي��ة يكون لها أثار س��لبية 
على مس��تقبل بلداننا  من خال  زرع الش��ك 
في نف��وس املواطن��ني وفقدان الثقة وش��راء 
الضمائر التي تساعد على زرع الفنت فيما بني 
الش��عب الواحد، مما يخل��ق عاهة مجتمعية 
او  معاجلته��ا  الصع��ب  م��ن  مس��تعصية 

السيطرة على انتشارها.
مس��يحيو الشرق يعيشون االسوأ هذه االيام 
نتيج��ة الهجرة  واالضطه��اد وأعمال العنف 
التي اس��تهدفت بيوتهم وحرقت كنائسهم 
بانه��م  ش��عروا  حت��ى  احامه��م  وقتل��ت 
مس��تهدفون خاصة بع��د ظه��ور اجلماعات 
املتطّرف��ة العمياء واحلاقدة سياس��يا ودوليا« 
، فقد تراجع عدد املس��يحيني بص��ورة كبيرة 
وحوربوا في كثير من البلدان العربية  بالرغم 
م��ن اس��هامهم ف��ي النهض��ة االقتصادية 
في الب��اد ، وكان لهم أث��ر كبير في النهضة 
الثقافي��ة نذكرم��ن ادبائهم  »جب��ران خليل 
جب��ران« »ميخائي��ل نعيم��ة« ،هذا وم��ا يزال 
املس��يحيون حتى اليوم يلعب��ون دوراً حضارياً 
،ثقافي��اً وعلمي��اً وقومياً فهم ج��زء مهم من 
النس��يج االجتماع��ي ،وعلين��ا ان ال ننس��ى 
دوره��م  في السياس��ة حيث احتل��وا مواقع 
ب��ارزة، لنجد بانه��م  يش��كلوا النخبة داخل 
اجملتمع��ات الت��ي يتواجدون بها ، وف��ي الثورة 
على االستعمار خاصة بفكرهم ومؤلفاتهم 

وأعمالهم املشرفة.  
 ان تفاق��م مظاه��ر العن��ف والقت��ال والصراع 
والفوض��ى والفلت��ان كله��ا عوام��ل تهدد من 
متاس��ك اجملتم��ع ، وتؤثر عل��ى الس��لم االهلي 
واالس��تقرار على جمي��ع املس��تويات الثقافية 
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية  مما ينجم 
من جرائها اضرار جس��يمة تؤثر على النس��يج 
االجتماعي ، لذلك علينا احلرص بتعزيز سلطة 
س��يادة القانون من خال زرع االمن واالس��تقرار 
بعيدا« عن الفوض��ى ، وتعزيز ثقافة احلوار وحل 

الصراعات الداخلية بطرق سليمة. 

*كاتبة لبنانية 

تقرير

التجارة تستنفر إمكانياتها لتأمين المفردات الغذائية إلى مواطني الموصل  
تعين وكالء للتوزيع مباشرة من دون المرور باإلجراءات الروتينية

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

هدى فرحان *  
طرحت الشركة العامة للصناعات 
الكهربائي��ة وااللكتروني��ة اح��دى 
ش��ركات وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
الس��خان  م��ن  جدي��دا  امنوذج��ا 
الشمسي الذي يعمل على تسخني 
املياه بانظمة الطاقة الشمسية .

الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح  
املهندس محمد قاس��م توفيق في 
تصري��ح ملرك��ز االع��ام والعاقات 
العامة في الوزارة  بأن هذا السخان 
يعم��ل على انظمة تس��خني املياه 
بأس��تعمال الطاق��ة الشمس��ية 
وبس��عات متعددة ، مشيرا الى ان 
االمن��وذج الذي تبلغ س��عته ) 150( 
لترا يعد كفوءا في رفع درجة حرارة 
املاء التي تصل الى 80 درجة مئوية 

في حالة اجلو املشمس .
ولفت املدير العام الى انه باالمكان 
االحتف��اظ بدرجة ح��رارة املاء عند 
اجل��و الغائم بس��بب نوعية العازل 
احل��راري الكفوء املس��تعمل وذلك 
من حيث ترشيد استهاك الطاقة 
الكهربائي��ة م��ن خال اس��تعمال 
مسخن كهربائي لاسراع بعملية 
تس��خني املياه وملدة ساعة واحدة ، 
مبينا بأن الش��ركة قامت بأرس��ال 
من��اذج م��ن الس��خان املنت��ج ال��ى 
وزارة العل��وم والتكنلوجي��ا / مركز 
تكنلوجيا الطاق��ة املتجددة وذلك 
لفحص��ه وتقييم ادائ��ه وتبني بأنه 

يعمل بكفاءة جيدة .
من جانب اخر اعلن املدير العام عن 
افتتاح معرض البيع املباشر لألثاث 

املكتبي واملنزلي في مقر الش��ركة 
مؤكدا على تقدمي تسهيات للبيع 
الش��ركة  ملوظف��ي  بالتقس��يط  
والوزارة ، الفت��ا الى ان االثاث املنتج 
من النوعي��ات اجلي��دة وهو خطوة 
للنهوض بالواقع الصناعي للباد .

وضم��ن  صل��ة  ذي  صعي��د  عل��ى 
قام��ت  التس��ويقي  نش��اطها 
الش��ركة بتجهي��ز دائ��رة مدين��ه 
الط��ب ومجل��س القض��اء االعلى 
ووزارة الثقافة مب��واد متنوعة منها 
غطاس��ات املياه بأحج��ام متعددة 
واملصابي��ح وبل��ك س��ويج وناق��ل 
احلرك��ة ومفرغات اله��واء وغيرها 

من املنتجات.

*اعالم الصناعة 

بغداد - الصباح الجديد:
برعاي��ة وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة 
الدكت��ورة عديلة حم��ود بالتعاون 
م��ع منظم��ة الصح��ة العامل��ي 
اقام مكتب املستش��ار النفس��ي 
احتفالية مبناس��بة  ال��وزارة  ف��ي 
ي��وم الصح��ة العامل��ي للقض��اء 
على م��رض االكتئاب حتت ش��عار 
) لنتح��دث ( وذل��ك عل��ى قاع��ة 
الش��هيد درب املوسوي في مدينة 

الطب .
والق��ى نيابة ع��ن الوزي��رة كلمة 
االفتت��اح الوكي��ل االداري الدكتور 
زام��ل العريب��ي اك��د خاله��ا ان 
الصح��ة النفس��ية ه��و موضوع 
مهم لانس��ان الذي اس��تطاع ان 
يس��خر العال��م املادي لتس��هيل 

حركت��ه ف��ي ه��ذا الكوك��ب وان 
وزارة الصحة اولت اهتماما كبيرا 
باجلانب النفس��ي للمرضى حيث 
تق��وم بتق��دمي اخلدم��ات والعاج 
النفسي في املستشفيات واملراكز 
النفس��ي  للع��اج  املتخصص��ة 

للمرضى املصابني .
من جانبه بني املستش��ار النفسي 
لوزارة الصحة الدكت��ور عماد عبد 
ال��رزاق ان االحتفالية بيوم الصحة 
العاملي التي اقمناها حول االكتئاب 
النفسي بهدف معرفة الناس لهذا 
املرض النفسي وكيفية التعامل مع 
املرضى الزالة الوصمة االجتماعية 
ع��ن املرض��ى النفس��يني وان تقدم 
النفس��ية  العاجي��ة  اخلدم��ات 
تكون لها االولوية امام املس��ؤولني 

واصحاب القرار لزيادة الدعم ورسم 
له��ذا  االس��تراتيجة  السياس��ات 

املوضوع .
وعل��ى الصعي��د ذات��ه الق��ى ممثل 
منظمة الصح��ة العاملية الدكتور 
ثام��ر كلم��ة ب��ني فيه��ا التع��اون 
ب��ني املنظم��ة ووزارة الصح��ة في 
التخفي��ف واحل��د م��ن الكآبة بني 
املصاب��ني ، مؤكدا ان االحتفال هذه 
الس��نة عن الكآبة ه��ي متثل دعوة 
للمجتمع حملاربة االكتئاب ومعاجلة 
االجتماع��ي  والتمي��ز  الوص��م 
ال��ذي يصي��ب املري��ض والتي يجب 
معاجلته��ا وان االكئت��اب الذي نريد 
ان نس��تهدفه في شرائح املراهقني 
واالطف��ال واألمه��ات بع��د الوالدة 

والرجال فوق الستني من العمر .

اإللكترونية تطرح أنموذجًا لسخان 
يعمل على أنظمة الطاقة الشمسية 

الصحة تحتفل بيوم الصحة العالمي 
للقضاء على مرض االكتئاب

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس��ت وزي��رة االعمار واالس��كان 
والبلديات العامة د .املهندس��ة آن 
نافع اوسي في مقر الوزارة اجتماع 
جلنة وضع معايير تس��ويق الشقق 
الس��كنية ملدينة بسماية اجلديدة 
وادارة اخلدمات فيها بحضور ممثلي 

الهيئة الوطنية لاستثمار ، البنك 
املركزي العراقي ومصارف )الرافدين 
، الرشيد ، املصرف العراقي للتجارة( 
وش��ركة هان��وا الكوري��ة اجلنوبية 

املنفذة للمشروع. 
وذك��ر املركز االعام��ي انه مت خال 
للدراس��ة  النتائج  االجتماع عرض 

االستقصائية التي اعدها القائمون 
عل��ى املش��روع لعينة عش��وائية 
م��ن املواطن��ني والتي ته��دف الى 
ومقترحاتهم  متطلباتهم  معرفة 
وبالتال��ي اخلروج بنتيج��ة ايجابية 
تسهم في االرتقاء بعملية تسويق 
اجملمع وزي��ادة االقبال عليه من قبل 

املواطنني .
كما مت مناقش��ة موض��وع الطريق 
الرابط بيني املشروع وبغداد واهمية 
للتنفي��ذ ل��دوره  ادراج��ه س��ريعاً 
املهم في تقليل املس��افة والوقت 
ب��ني مجمع بس��ماية  املس��تغرق 
والعاصم��ة اضاف��ة ال��ى امكانية 

تيسير الش��روط اخلاصة باالقراض 
وموضوع الكفيل وغيرها .

يذك��ر ان مجل��س الوزراء س��بق ان 
اصدر قراراً بتش��كيل جلنة برئاسة 
وزي��ر االعمار واالس��كان والبلديات 
ناف��ع  آن  املهندس��ة  د.  العام��ة 
اوس��ي وعضوية عدد م��ن اجلهات 

تتول��ى تق��دمي خي��ارات لتس��ويق 
ش��قق مدينة بس��ماية السكني 
اجلديدة وادارة اخلدمات عبر طرحها 
كمش��روع اس��تثماري م��ع ضمان 
س��امة اجراءات التعاق��د وحقوق 
املواطنني مع االس��تعانة باخلبرات 

الدولية في هذا اجملال.

معايير جديدة لتسويق الوحدات السكنية لمجّمع بسماية السكني 
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آراء وأفكار 
واثق الجابري*

نّظمت محاضرًة علميًة عن القسطرة الوريدية 

بغداد - الصباح الجديد:

ادخلت دائ��رة صحة بغ��داد/ الكرخ 
املعلوم��ات  تكنولوجي��ا  – ش��عبة 
انظم��ة وبرام��ج حديث��ة وجدي��دة 
خالل الرب��ع االول من الع��ام احلالي 
ف��ي مج��ال تكنولوجي��ا املعلومات 
الصحي��ة  املؤسس��ات  ف��ي 
االيفادات،نظ��ام  ومنها)نظ��ام 
الع��زل  والوفيات،ونظ��ام  ال��والدات 
،وبرنام��ج نس��ب التجهي��ز اخلاص 
اخملزنية لقس��م  الس��يطرة  بوحدة 
الصيدل��ة(. وبينت مديرة الش��عبة 
رئي��س مبرمجني اقدم ميس��اء باقر 
ان��ه مت ادخال انظمة جديدة وحديثة 
ف��ي مج��ال تكنولوجي��ا املعلومات 
لغرض الس��رعة في العمل والدقة 
في حفظ املعلومات واخلاصة مبركز 
 ، الصحي��ة  واملؤسس��ات  الدائ��رة 
موضحة ان البرامج شملت انظمة 
الوالدات  ادخال حديث��ة لش��هادات 

والوفي��ات والذي يعد االول من نوعه 
والقطاعات في  املستش��فيات  في 
جان��ب الكرخ فضال ادخ��ال برنامج 
الع��زل وال��ذي يضم اس��ماء واوامر 
باملوظف��ني لتجنب  العزل اخلاص��ة 
ال��وزارات والدوائ��ر  تعيينه��م ف��ي 
االخ��رى وب��دأ العمل ب��ه بداية عام 

. 2017
وبين��ت مديرة الش��عبة ان ش��عبة 
قام��ت  املعلوم��ات  تكنولوجي��ا 
بتصلي��ح اكثر م��ن 144 جهازا في 
الدائرة ضم اجهزة)احلاسوب،البتوب
،طابعات،سكنر،شاشة ،UPS فضال 
ع��ن اجهزة البصم��ة ،ومت عمل )96( 
Back UP وarchive ملنظومة السيرفر 

للدائ��رة  االلكتروني��ة  واحلوكم��ة 
وخ��الل ع��ام 2016 ، مؤك��دة عل��ى 
اش��تراك 764 مش��اركا في الدورات 
التخصصية وخالل عام 2016 والتي 
اقامته��ا الش��عبة واخلاصة بدورات 
)ميكرس��وفت اكسس،اكسيل،باور 
بوينت،ون��دوز 7 ،اوفي��س ورد 2007( 

وقابليات  لغ��رض تطوي��ر مه��ارات 
العاملني في الدائرة ورفع املس��توى 
الوظيفي واالستفادة منها الغراض 

الترفيع. 
من جانبها نظمت وح��دة التعليم 
التمريضي املستمر في مستشفى 
احملمودية العام ومن ضمن سلسلة 
احملاضرات العلمية األسبوعية التي 
حترص على إقامتها بصورة منتظمة 
تنظي��م  احملاض��رات  قاع��ة  وعل��ى 
محاض��رة علمية حول القس��طرة 
الوريدية بحضور مسؤولة التعليم 
البايلوجي��ة  املس��تمر  التمريض��ي 
ملياء كاظم ومجموعة من املالكات 

الصحية العاملة في املستشفى
وذك��ر مدي��ر مستش��فى احملمودية 
الع��ام الدكتور إس��ماعيل حس��ن 
خضي��ر الطائي ان احملاض��رة ألقاها 
رئي��س مع��اون طب��ي أقدم حس��ن 
كامل ضمن برنامج علمي ومنهاج 
تدريب��ي أعدته هذه الوح��دة والذي 
الفعالي��ات  م��ن  ع��ددا  يتضم��ن 

واألنش��طة العلمي��ة الهدف منها 
تطوي��ر خب��رات ومه��ارات مالكاتنا 
الصحية والتمريضي��ة مبا ينعكس 
ايجابيا على تط��ور الواقع الصحي 

واخلدمي نحو األفضل . 
وبني الدكتور الطائ��ي انه مت تعريف 
القس��طرة الوريدية وأنواعها والتي 
تقس��م إلى املركزية واحمليطية وكل 
حس��ب احتي��اج املري��ض وم��ا هي 
ابرز اخلط��وات الواج��ب إتباعها في 
ط��رق التعامل للتالفي م��ن الوقوع 
االلت��زام  طري��ق  ع��ن  باملش��كالت 
بالقواع��د الصحيح��ة م��ن خ��الل 

التعامل معها بالشكل املناسب .
وأك��د مدير املستش��فى على ضرورة 
ان يك��ون ل��دى العاملني ف��ي احلقل 
الصحي فكرة واضحة عن مواصفات 
وتفاصيل ه��ذه القس��طرة الوريدية 
وكيفي��ة التعامل معها حفاظا على 
صحة وسالمة املرضى املتواجدين في 
شتى املؤسسات الصحية والعاملني 

فيها على حد سواء . 

تقرير

صحة الكرخ تدخل أنظمة وبرامج حديثة ألرشفة المعلومات 

متابعة الصباح الجديد:

يش��ارك العراق بوفد ترأسه وزير 
االجتماعية  والش��ؤون  العم��ل 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
السوداني في اعمال الدورة )44( 
ملؤمتر العمل العربي املعقود في 
القاه��رة برعاي��ة الرئي��س عبد 
الفت��اح السيس��ي للم��دة من 
اجلاري مبش��اركة  9-16 نيس��ان 
ممثلي أط��راف االنتاج الثالثة من 
)احلكومات، وأرباب العمل، وممثلي 
العمال( م��ن 21 دولة عضوا فى 
منظمة العمل العربية وبحضور 
شخصيات عربية وعاملية فاعلة 
في مجال التنمي��ة االقتصادية 

واالجتماعية.
ال��وزارة  املتحدث باس��م  وق��ال 
عمار منعم ان الدورة س��تتناول 
ع��ددا م��ن املواضي��ع يتصدرها 
تقري��ر املدي��ر الع��ام للمنظمة 
ع��ن )التدري��ب املهن��ي كركيزة 
أساسية الستراتيجيات التنمية 
املس��تدامة  2030 ف��ي الوط��ن 
العرب��ي( ، فض��ال عن مناقش��ة 
صل��ة  ذات  أخ��رى  مواضي��ع 
بقطاع��ي العم��ل والتش��غيل 
ف��ي  ودوره��ا  األعم��ال  كري��ادة 
التنمية، والنهوض بالتش��غيل، 
وتعزيز دور املرأة العربية في تنفيذ 
التي  املستدامة  التنمية  برامج 
املرأة  تستهدف استثمار قدرات 
، وإعطائها فرصا متس��اوية في 
العمل لتمكينها من اإلس��هام 

في برامج النمو االقتصادي.
واضاف منعم ان املؤمتر سيتناول 
بندي��ن فني��ني األول ع��ن )ريادة 
التنمية  ف��ي  ودوره��ا  األعم��ال 
والثاني  بالتش��غيل(،  والنهوض 
ع��ن )تعزي��ز دور امل��رأة العربي��ة 
التنمي��ة  برام��ج  تنفي��ذ  ف��ي 
املس��تدامة(، فض��ال ع��ن تقدمي 
تقرير مفصل ع��ن التقدم احملرز 
في العق��د العربي للتش��غيل، 
واللج��ان النظامي��ة للمنظمة 
النقابي��ة  باحلري��ات  املعني��ة 
واخلبراء القانونيني وشؤون عمل 

املرأة العربية.
ال��رؤى  توحي��د  صعي��د  عل��ى 

العربية، اوض��ح منعم ان املؤمتر 
س��يناقش مذكرة املدي��ر العام 
ملكت��ب العم��ل العرب��ي الت��ي 
س��يعرضها خ��الل ال��دورة 106 
ملؤمتر العمل الدولي املزمع عقده 

بجنيف في حزيران املقبل .
الوزي��ر  ان  ال��ى  واش��ار منع��م 
اجللس��ة  خ��الل  سيس��تعرض 
العام��ة اهمية اختي��ار موضوع 
للمناقش��ة  املهن��ي  التدري��ب 
اساس��ية  ركي��زة  بصفت��ه 
التنمي��ة  الس��تراتيجية 
املس��تدامة 2030 ف��ي الوط��ن 
العربي وتعبي��ر دقيق عن حاجة 
سوق العمل العربي الى مهارات 
تتطلبها  ومهن جديدة  وخبرات 
التكنولوجي��ة  التط��ورات 
التش��غيل  وامن��اط  املتس��ارعة 

اجلديدة .
وقال منع��م ان الوزير س��يدعو 
البطال��ة  مع��دالت  ملناقش��ة 
وتب��ادل االراء واخلب��رات العملية 
اليج��اد احلل��ول املناس��بة لها، 
وم��دى اهمي��ة العق��د العربي 
للتش��غيل في خل��ق الوظائف 
وتولي��د فرص العم��ل للباحثني 
عن العمل، فض��ال عن املوضوع 
اخلاص بتطبي��ق برنامج االعانة 
تعديل  ف��ي  ل��دوره  املش��روطة 
الس��لوك واحل��د م��ن التس��رب 
االطفال  وتقليل عمل  الدراسي 
ايض��ا، وت��دارس وزارة العمل مع 
قوانني  االجتماعي��ني  ش��ركائنا 
التأمين��ات  تخ��ص  جدي��دة 
االجتماعي��ة واحلق��وق واحلريات 
االحت��ادات  وتنظي��م  النقابي��ة 

املهنية، كذلك حتديث سياس��ة 
التش��غيل الوطنية والسياسة 
االجتماعية ف��ي العراق وحتديث 
استراتيجية الصحة والسالمة 
املهني��ة ، وايض��ا موضوع قانون 
نقل الصالحي��ات كونها تعزيزا 
الالمركزي��ة كاس��لوب  ل��الدارة 
فعال ملعاجل��ة االختالل التنموي 
املدني��ة  باحلق��وق  والتف��اوت 
واالقتصادية والبيئية ، الفتا الى 
ان الوزير ستكون له لقاءات مع 
نظرائه الوزراء العرب، إضافة إلى 
املدير الع��ام للمنظمة العربية 

للعمل.
م��ن جان��ب اخ��ر اعلن��ت هيئة 
وزارة  االجتماعية ف��ي  احلماي��ة 
االجتماعية  والش��ؤون  العم��ل 
اجن��از 11 أل��ف معامل��ة تدقيق 

باعان��ة  اجل��دد  للمش��مولني 
احلماي��ة االجتماعية ممن ظهرت 
اسماؤهم في الوجبة االولى في 

بغداد واحملافظات.
وق��ال مدي��ر ع��ام تكنولوجي��ا 
املعلوم��ات ف��ي هيئ��ة احلماية 
ان  ب��الل  جم��ال  االجتماعي��ة 
الهيئ��ة اجنزت ما يق��رب من 11 
ألف معاملة ش��مول جديد ممن 
ظهرت اس��ماؤهم ف��ي الوجبة 
االولى ول��م يتم اص��دار بطاقة 
ذكية لهم وذلك لوجود اختالف 
بع��دد افراد االس��رة املس��جلني 
في اس��تمارة الش��مول مقارنة 
باس��تمارة البح��ث االجتماعي 

الذي اجري لهم. 
واض��اف املدير الع��ام ان الهيئة 
اعادت النظر ب��االوزان التي يتم 

من خاللها احتساب نسب الفقر 
التخطيط  وزارة  بالتع��اون م��ع 
للمش��مولني اجلدد ، مشيرا الى 
االجتماعية  احلماية  اقس��ام  ان 
في بغ��داد واحملافظ��ات اكملت 
معام��الت تدقيق افراد االس��رة 
الرقم  ومنحتهم  للمش��مولني 
البطاق��ة  الص��دار  الش��بكي 

الذكية لهم.
احلماي��ة  هيئ��ة  ان  يذك��ر 
اس��ماء  اعلن��ت  االجتماعي��ة 
الوجب��ة االولى من املش��مولني 
اجلدد باعانة احلماية االجتماعية 
من الذين قدم��وا طلباتهم عبر 
املوقع االلكتروني للوزارة بحدود 
)166( ألفاً واستكملت االجراءات 
االصولية املتعلقة بش��مولهم 

ببرنامج احلماية االجتماعية. 

 يتناول مؤتمر العمل 
العربي في القاهرة 
مواضيع يتصدرها 
تقرير المدير 
العام للمنظمة عن 
»التدريب المهني 
كركيزة أساسية 
الستراتيجيات التنمية 
المستدامة  2030 
في الوطن العربي« 

جانب من املؤمتر

بحضور شخصيات عربية وعالمية فاعلة 

العراق يشارك في أعمال الدورة )44( لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

هل أدرك الكرد 
مصلحة كركوك؟!

سياس��ة إفتعال األزمات لرفع سقوف املطالب، لم 
تعد جت��دي نفعاً ومكاس��ب جدي��دة، وال محاوالت 
إستغالل إنشغال احلكومة باحلرب على داعش كون 
اإلرهاب ال يس��تثني أحدا ، ويبدو أن اللعبة كتبادل 
أدوار ب��ني الق��وى السياس��ية كل حس��ب رقعت��ه 
وجمهوره ، وهكذا حزب اإلحتاد الكردس��تاني، الذي 
يعتقده األغلب أن احلزب الدميوقراطي الكردستاني 
أق��ل عصبي��ة م��ن الدميوقراط��ي، وها ه��و في دور 
التص��دي لرف��ع علم كردس��تان على مؤسس��ات 

كركوك.
يب��دو أن الق��وى الكردية موقفها واح��د، من خالل 
إنس��حابهم من جلس��ة التصويت على إنزال علم 

األقليم من مؤسسات كركوك.
َع��ّول كثي��رون ف��ي فت��رات س��ابقة عل��ى إيج��اد 
��د علي��ه جس��ور  مش��تركات، وموط��يء ق��دم متمُ
الش��راكة والش��عور بهموم الوطن، وكانت أصابع 
اإلته��ام توجه الى احلزب الدميقراطي الكردس��تاني 
وأربيل ، وكل ما يحدث في مناطق متنازع عليها من 
أضطرابات، يتهم الس��يد مسعود البارزاني، ومنها 
أح��داث طوزخورماتو املتكررة، الى الس��يطرة على 

آبار نفط كركوك.
في ظل اجملريات واألحداث وقراءة الواقع، ظهر خالف 
عمي��ق كردي كردي، وإتفاق على اإلس��تحواذ وجني 
أكثر عدد من املكاس��ب على حساب املركز، ومنها 
إقدام محافظ كركوك، من حزب اإلحتاد الكردستاني، 
باإليعاز للمجلس برفع علم كردستان، وهذا املوقف 
ش��تت التص��ورات، التي تعول  عل��ى موقف كردي 
قريب لبغداد، وقرار مجلس احملافظة من دون س��ند  
قانون��ي، وال يتطابق مع قان��ون مجالس احملافظات 
21 ع��ام 2008م، ولم يرخص هذا القانون رفع اعالم 
غير عل��م جمهورية العراق، ول��م يك موقف رئيس 
اجلمهورية واضحاً، باملطالب��ة باملادة 140، املنتهية 

املفعول في عام 2007م.
إن إحلاح الكرد على إستعمال الضغط املستمر على 
املركز، م��ا هو إالّ خطاب ذو قص��د للتأثير الداخلي 
الكردي،  وكال احلزبني إس��تعمال الوس��ائل نفسها 
م��رة لنف��وذ مش��ترك وآخ��رى لتقاس��مها، وثالث 
لتصدير أزمات اإلقليم، ورفع س��قوف املطالب على 
حس��اب حركة التغيي��ر الرافض��ة لإلنفصال، وأما 
املادة 140 فق��د أصبحت منتهي��ة املفعول ويجب 
إعادة صياغتها مبا يتناس��ب من املتغيرات، واألحرى 
معاجل��ة القضاي��ا األه��م، م��ن مكافح��ة اإلرهاب 
وخدمات املواط��ن الكركوكلي غي��ر املعني باجلدل 
السياس��ي، بق��در بحثه عن اإلس��تقرار وحتس��ني 

اخلدمات واإلقتصاد.
هوي��ة كركوك عراقية، وواجب م��ن يدعي اإلهتمام 
مبواطنيه��ا، علي��ه البحث ع��ن مخارج دس��تورية، 
وتبني التعايش الس��لمي والبن��ى التحتية ملدينة  

كعراق مصغر.
 إس��تدركت القوى الكردية موقفه��ا بزيارة بغداد؛ 
بعد أن  وجدت رفض  أغلبية العراقيني، وأعتراضات 
أقليمي��ة، ومراجع��ة اإلمكانيات إلس��تعمال ورقة 
التقسيم كأداة ضغط على املركز، ولكن اإلستمرار 
بإس��تعمال أس��اليب الضغ��ط بوجود مش��كالت 
حقيقي��ة بني ق��وى األقليم، والنتيج��ة أنهم على 
قناعة أن اإلنفصال س��يؤدي الى صراع كردي كردي 
يك��ون فيه��ا مواط��ن كردس��تان أكبر اخلاس��رين، 
وسياس��ة إفتع��ال األزم��ات ال جتدي ف��ي ظل عراق 
يهدده اإلرهاب مبجمله، وال يس��تثني كردياً او عربياً، 
شيعياً او س��نياً، مس��يحياً أو صابئياً أو تركمانياً، 
وم��ا تب��ادل األدوار إالّ إيهام كل طرف يح��اول إيقاع 
اآلخر به، وقرار مجلس النواب ملزم جمللس احملافظة، 
ل��ذا وجدت القوى الكردي��ة أنها  على خطأ، وجاءت 
الى بغداد إلس��تدراك املوق��ف، وليته موقف  يدعو 
ملراجع��ة السياس��ات الس��ابقة، والتفكير بجدية 
بالتعايش الس��لمي في املدين��ة أوالً ومن ثم البنى 
التحتي��ة ، واملصلح��ة م��ع املركز الت��ي ال تتحقق 

بالضغط.

*كاتب عراقي 

اعالم المحافظة 
بحث محافظ واس��ط املهندس 
مال��ك خل��ف وادي الدريعي مع 
قائد طي��ران اجليش الفريق األول 
الطي��ار الرك��ن حام��د عطي��ه 
خوين املالكي وأمني السر العام 
لوزارة الدفاع اللواء الطيار علي 
األعرج��ي، املتطلب��ات اخلاص��ة 

بإنشاء مطار الكوت املدني .
وأوضح احملافظ خ��الل اللقاء ان 
املوافق��ة ق��د متت على إنش��اء 
املطار املدني على وفق املواصفات 
الهندس��ية العاملي��ة ، مضيفا 
ان��ه مت وض��ع حجر االس��اس له 
من قبل وزير النقل يوم الس��بت 

املاضي .

الوادي يبحث المتطلبات الخاصة 
بغداد - الصباح الجديد:بإنشاء مطار الكوت المدني 

نظم��ت امان��ة بغ��داد حمل��ة 
توعية بني املواطنني ضمن قاطع 
بلدي��ة االعظمي��ة للحث على 
ترشيد اس��تهالك املاء الصافي 
واالهتم��ام بالنظافة وعدم رمي 

النفايات بصورة عشوائية  .
العالق��ات  مديري��ة   وذك��رت  
بلدي��ة  دائ��رة   « ان  واالع��الم 
بالتعاون مع قس��م  االعظمية 
نف��ذت حملة  البل��دي  الوع��ي 

توعي��ة ب��ني املواطن��ني ضم��ن 
قاطعها حتث على ترش��يد املاء 
باجله��ود  والتعري��ف  الصاف��ي 
املبذول��ة من قب��ل دوائ��ر امانة 
بغ��داد للقض��اء عل��ى ش��حة 
امل��اء الصاف��ي واحملافظ��ة على 
النظاف��ة وعدم رم��ي النفايات 

عشوائياً  ».
واضاف��ت ان »  احلملة تضمنت 
زي��ارة عدد م��ن امل��دارس ورياض 
االطف��ال لنش��ر ثقاف��ة الوعي 

البلدي والبيئي وضرورة احملافظة 
عل��ى احلدائ��ق واملتنزهات ورمي 
االماكن اخملصصة  النفايات في 
خلل��ق جيل يع��ي اهمي��ة بيئة 

خالية من التلوث ».
احلمل��ة  ان«  ال��ى  واش��ارت 
تضمن��ت ايضا  توزيع الفولدرت 
والبوس��ترات االرش��ادية عل��ى 
احمل��ال  واصح��اب  املواطن��ني 
التجارية املتضمنة اهمية رمي 
النفايات في اماكنها اخملصصة 

اخ��راج  بتوقيت��ات  االلت��زام  و 
النفاي��ات واالهتم��ام بنظاف��ة 
الش��وارع والتعاون االيجابي مع 
مالكات امانة بغداد اخلدمية«.                     
يش��ار الى ان امان��ة بغداد تنظم  
حمالت توعية في عموم القواطع 
البلدية م��ع ض��رورة التعاون مع 
مالكات االمانة اخلدمية وااللتزام 
بالقوانني البلدية من اجل احلفاظ 
على جمالي��ة ونظافة العاصمة 

بغداد.    

ميسان - خاص
برعاية املص��رف العراقي للتجارة 
عقدت محافظة ميسان مؤمترها 
األول  االس��تثماري  االقتص��ادي 
لتفعيل االستثمار وطرح الفرص 
االس��تثمارية بإش��راف احملاف��ظ 

علي دواي الزم . 

اس��تعرض  احملافظ كلمة  والقى 
التنمي��ة  تط��ور  مراح��ل  فيه��ا 
واالس��تثمارية  احمللية  العمرانية 
في احملافظة ولشتى القطاعات ، 
مؤكدا على اهمية جناح مشاريع 
االس��تثمار ف��ي احملافظ��ة الت��ي 
متتلك مقومات االستثمار ومنها 

االس��تقرار األمني وخصوصا من 
ناحي��ة  احلركة النوعية والكمية 
على مستوى االجناز في املشاريع 
في ظل أزمة مالية خانقة مير بها 

البلد .
املؤمت��ر  مح��اور  ترك��زت  وق��د 
بالتنس��يق م��ع جمعي��ة منابع 

املعلوم��ات العلمي��ة على قاعة  
حت��ت  ميس��ان  كورم��ك  فن��دق 
ش��عار »ميس��ان البيئة الواعدة 
لالستثمار« على تفعيل املشاريع 
ف��رص  وط��رح  االس��تثمارية 
استثمارية ملشاريع جديدة جلميع 

القطاعات .

أمانة بغداد تطلق حملة توعية لترشيد استهالك المياه  

ميسان تعقد مؤتمرها االقتصادي األول لتفعيل االستثمار 

خالل لقائه قائد طيران الجيش وأمين سر وزارة الدفاع

جانب من اللقاء
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دياربكر ـ ا ب ف:
وقع انفج��ار قوي امس الثالثاء قرب مقر ش��رطة 
مكافحة الشغب التركية في مدينة دياربكر ذات 
الغالبية الكردية بجنوب شرق البالد، ما أسفر عن 
أصابة أربعة أشخاص على األقل بجروح، بحسب 

مراسل لوكالة فرانس برس ومصادر طبية.
وترددت أصداء االنفجار الذي لم تعرف أسبابه في 
الوقت احلاض��ر في جميع أرجاء املدينة، وذلك قبل 
خمس��ة أيام من اس��تفتاء حاس��م حول توسيع 

صالحيات الرئيس رجب طيب إردوغان.
وهرعت س��يارات اإلس��عاف إلى موق��ع االنفجار 
فيم��ا ارتفع فوق��ه الدخان، وفق م��ا روى صحافي 
وكالة فران��س برس في دياربكر، كبرى مدن جنوب 

شرق تركيا حيث اكثرية السكان من االكراد.
وتش��هد ه��ذه املنطقة م��ن تركيا معارك ش��به 
يومية بني قوات األمن وحزب العمال الكردستاني 
الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤه��ا الغربيون منظمة 
»إرهابي��ة«، وذل��ك منذ انهي��ار وقف اط��الق النار 

الهش بني الطرفني في صيف 2015 .
ويخ��وض حزب العم��ال الكردس��تاني حركة مترد 
ض��د الدولة التركية من��ذ 1984 أوقعت أكثر من 

40 ألف قتيل.

ستوكهولم ـ أ ب ف:
قال محامي رحمت عقيلوف املشتبه به الرئيسي 
في هجوم بش��احنة في س��توكهولم إن موكله 

أقر بارتكاب جرمية إرهابية.
وأس��فر الهجوم الذي وقع يوم اجلمعة املاضي عن 

مقتل أربعة أشخاص وأصابة 15 آخرين.
وتعتقد الش��رطة أن االوزبكستاني عقيلوف )39 
عام��ا( هو س��ائق ش��احنة نقل البي��رة اخملطوفة 
التي دهست املارة في شارع مكتظ في العاصمة 
الس��ويدية ي��وم اجلمعة املاضي  قب��ل االصطدام 

مبتجر كبير.
وقال احملامي يوهان إريكسون محامي عقيلوف في 
جلس امس يوم الثالثاء للنظر في احتجاز موكله 
»موقف��ه هو أنه يقر بارت��كاب جرمية إرهابية ومن 

ثم يتقبل احتجازه.«

باريس ـ رويترز:
قال رجال إطفاء والس��لطات احمللية إن حريقا دمر 
أج��زاء كبيرة م��ن مخيم جراند س��ينث لالجئني 
قرب ميناء دونكيرك في شمال فرنسا امس االول 
االثنني ف��ي أعقاب مناوش��ات أصي��ب فيها عدة 

أشخاص في وقت سابق من امس االول .
وأصي��ب م��ا ال يق��ل ع��ن س��تة مهاجري��ن بعد 
اش��تباكات ومعرك��ة باألس��لحة البيض��اء مم��ا 
دفع الش��رطة للتدخ��ل. وأدى ذلك إل��ى مزيد من 
االش��تباكات ب��ني ق��وات األم��ن و100 إل��ى 150 

مهاجرا.
وقالت الشرطة إن مهاجرا مصابا صدمته سيارة 
عل��ى طريق س��ريع خارج اخملي��م يرقد ف��ي حالة 
حرج��ة. وأصي��ب ثالث��ة مهاجرين آخري��ن بجروح 

ناجمة عن طعن.
وذكرت جماعات تعمل في مجال اإلغاثة اإلنسانية 
إن احلري��ق اندلع ف��ي وقت الحق في املس��اء ودمر 
األك��واخ اخلش��بية في اخمليم الذي ي��ؤوي بني ألف 

و1500 مهاجر كثير منهم أكراد.
وقال متح��دث باس��م مكتب احلاك��م اإلقليمي 
»كثير من األكواخ أحرقت أو ال تزال مشتعلة. أكثر 
م��ن نصف اخملي��م دمر« مضيفا أن 165 ش��خصا 
نقل��وا بالفعل إلى أماكن إي��واء مؤقتة قريبة مع 
اس��تمرار اش��تعال النيران حتى الساعات األولى 

من امس الثالثاء.

انفجار قوي قرب مقر 
للشرطة في دياربكر بتركيا

المشتبه به الرئيسي 
في هجوم ستوكهولم يقر 

بارتكاب جريمة إرهابية

حريق يدمر مخيما لالجئين في 
فرنسا وإصابة عدة مهاجرين 

متابعة ـ الصباح الجديد:

قال وزير اخلارجية الفرنسي جان مارك 
إيرول��ت ام��س الثالث��اء إن مجموعة 
ال��دول الس��بع الصناعي��ة الكبرى 
لم تتف��ق عل��ى توس��يع العقوبات 

املفروضة على روسيا وسوريا.
وأوض��ح الوزي��ر الفرنس��ي أنه على 
روسيا أن »تتحمل مسؤولياتها« في 
س��وريا، مؤكدا على ضرورة التوصل 
إلى ح��ل لوقف إطالق الن��ار في هذا 
البلد برعاية اجملتمع الدولي كخطوة 

أولى للحل.
وذك��رت وكال��ة »رويت��رز« نق��ال عن 
إيرولت، أن كل دول مجموعة السبع 
متفق��ة عل��ى أن الرئيس الس��وري 
بش��ار األس��د ال ميكن أن يكون جزءا 

من مستقبل سوريا.
وذكرت وس��ائل إعالم غربية عن وزير 
اخلارجي��ة الفرنس��ي أن أول خط��وة 
يتع��ني حتقيقها ف��ي التوص��ل إلى 
تس��وية لألزمة السورية، هي الوقف 
الكام��ل إلط��الق النار، مش��يرا إلى 
ض��رورة مراقب��ة االلت��زام بذلك من 

طرف اجملتمع الدولي.
وفي نفس السياق قال وزير اخلارجية 
اإليطالي اجنلينو ألفانو، إن مجموعة 
الس��بع يجب أن تتعاون مع روس��يا 
بشأن األزمة الس��ورية بدل محاولة 

عزلها.
واجتمع وزراء خارجية دول مجموعة 
الس��بع الكب��رى )الوالي��ات املتحدة 
وأملاني��ا والياب��ان وبريطاني��ا وكن��دا 
وفرنس��ا وإيطاليا( مع وزراء خارجية 
تركيا والس��عودية واإلم��ارات واألردن 
وقطر، في س��اعة مبكرة من صباح 

الثالثاء ملناقشة الشأن السوري.

واعتب��ر الرئي��س االميرك��ي دونال��د 
البريطانية  ال��وزراء  ترامب ورئيس��ة 
تيري��زا ماي خ��الل محادث��ة هاتفية 
ام��س االول االثنني ان هناك »فرصة« 
ألقناع روسيا بالتوقف عن دعم نظام 

الرئيس السوري بشار االسد، 
رئاس��ة  باس��م  متحدث��ة  وقال��ت 
»رئيس��ة  ان  البريطاني��ة  ال��وزراء 
الوزراء والرئي��س اتفقا على ان هناك 
اآلن ناف��ذة فرصة إلقناع روس��يا بأن 
حتالفه��ا م��ع األس��د ل��م يع��د في 

مصلحتها االستراتيجية«.

واضاف��ت املتحدث��ة ان م��اي وترامب 
لوزي��ر  املرتقب��ة  الزي��ارة  ان  اعتب��را 
اخلارجية االميركي ريكس تيلرس��ون 
الى روس��يا الثالثاء »تش��كل فرصة 
إلح��راز تق��دم نح��و ح��ل ي��ؤدي الى 

تسوية سياسية دائمة«.
وأت��ت احملادثة الهاتفية ب��ني الرئيس 
االميركي ورئيسة الوزراء البريطانية 
بعي��د س��اعات عل��ى الدع��وة التي 
البريطاني  اخلارجي��ة  وزي��ر  وجهه��ا 
بوريس جونسون الى موسكو ألنهاء 
دعمها لألسد. وكان جونسون الغى 

زي��ارة مقررة إلى موس��كو الس��بت 
للنظ��ام  دعمه��ا  بس��بب  املاض��ي 
السوري، بعدما أدى هجوم كيميائي 
مفترض على بلدة خان شيخون التي 
تسيطر عليها فصائل من املعارضة 
الس��ورية ف��ي محافظة ادل��ب إلى 
مقتل 87 ش��خصا، بينه��م العديد 

من األطفال.
ودفع الهج��وم اإلدارة األميركية إلى 
توجيه ضرب��ة صاروخية على قاعدة 
عسكرية تابعة للنظام السوري في 

وسط البالد.

وقت��ل أكثر م��ن 320 ألف ش��خص 
في س��وريا من��ذ اندالع احل��رب التي 
بدأت عام 2011 بتظاهرات س��لمية 

مطالبة باإلصالحات .
باملقابل ق��ال وزير الدف��اع األميركي 
جيمس ماتيس إن الضربة الصاروخية 
التي استهدفت قاعدة جوية سورية 
أحلقت ض��ررا أو دمارا ب���20 في املئة 
من الطائرات العسكرية في سوريا.

وح��ذر ماتي��س احلكوم��ة الس��ورية 
م��ن مغب��ة التفكير في اس��تخدام 

أسلحة كيماوية مرة أخرى.

وتق��ول الواليات املتح��دة إن طائرات 
حكومي��ة س��ورية نف��ذت هجوم��ا 
كيماوي��ا على بل��دة خان ش��يخون 
بإدلب األسبوع املاضي، وهو ما أسفر 
عن مقتل 89 ش��خصا. لكن دمشق 

نفت تنفيذ أي هجوم كيماوي.
وحذر املتحدث باس��م البيت األبيض 
شون سبايسر من أن الواليات املتحدة 
قد ترد م��رة أخرى حال اس��تخدمت 
احلكومة السورية أسلحة كيماوية.

ويجتم��ع وزراء خارجي��ة مجموع��ة 
ال��دول الس��بع الكبرى ف��ي إيطاليا 
بغي��ة التوصل إلى موقف مش��ترك 

بشأن األزمة السورية.
البريطان��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  وق��ال 
بوري��س جونس��ون إن اجملموعة، التي 
تضم كندا وفرنس��ا واملانيا وايطاليا 
واليابان وبريطانيا والواليات املتحدة، 
تدرس فرض عقوبات على مسؤولني 

سوريني وروس.
وفي غضون ذلك قال املرصد السوري 
حلقوق اإلنس��ان إن مقات��الت حربية 
سورية قصفت امس الثالثاء املناطق 
الفصائ��ل  عليه��ا  تس��يطر  الت��ي 
املس��لحة املعارض��ة للنظ��ام ف��ي 
املتفجرة،  بالبراميل  محافظة حماة 
بعد يوم من حتذير أميركي للحكومة 
من أن اس��تخدام مثل هذا الس��الح 
س��يؤدي إلى ضرب��ات أمريكية أخرى 

لسوريا.
املتح��دة هجوما  الوالي��ات  وش��ّنت 
صاروخي��ا على قاعدة جوية س��ورية 
في األس��بوع املاضي ردا على هجوم 
بغاز س��ام على بلدة خان ش��يخون 
في محافظة إدلب السورية. وتتهم 
واشنطن النظام السوري بشن ذلك 
الهج��وم في ح��ني تنف��ي احلكومة 

السورية مسؤوليتها عنه.

عمان ـ وكاالت:
أك��د »جيش مغاوير الثورة« التابع 
للمعارض��ة الس��ورية املس��لحة 
ض��د  واس��عة  معرك��ة  إط��الق 
»داع��ش« ف��ي اجلبه��ة اجلنوبي��ة 
برعاية األردن والتعاون مع التحالف 

الدولي بقيادة واشنطن.
وقال مهند الط��الع، قائد »جيش 
مغاوي��ر الثورة« )ج��زء من »جيش 
سوريا اجلديد« سابقا(، »بدأ حتضير 

خط��ة بالتع��اون م��ع التحال��ف 
الدولي لتحري��ك اجلبهة اجلنوبية 
وقت��ال داعش في م��وازاة املعركة 
املس��تمرة في املنطق��ة من قبل 
فصائ��ل معارضة ع��دة، تبدأ في 
املنطق��ة اجلنوبي��ة وتتج��ه نحو 

املنطقتني الشرقية والوسطى«.
كم��ا أكد بدء جتهيز قاعدة التنف 
الس��ورية  احل��دود  م��ن  القريب��ة 
األردنية لتكون منطلقا للعمليات 

املقبلة ضد »داعش«.
وأوض��ح الط��الع: »ه��ذه املعركة 
بش��كل  األردن  يرعاه��ا  الت��ي 
أساس��ي، وتش��كل خ��ط إم��داد 
رئيس��يا لعملياته��ا، ستش��ارك 
فيه��ا فصائ��ل »جي��ش املغاوير« 
و«ش��هداء  الش��رقية«  و«أس��ود 
العس��كري  واجملل��س  القريت��ني« 
ف��ي املنطق��ة اجلنوبي��ة وكتائب 
الش��هيد أحمد العبدو«، وسيتم 

إمدادها بأس��لحة نوعية، على أن 
تب��دأ فعليا خالل فت��رة ال تتجاوز 

الشهر«.
ووفق��ا مل��ا نقلته وكال��ة »رويترز« 
عن مص��در مخابرات غرب��ي، فإن 
»قوات خاصة أميركية وبريطانية 
توسع قاعدة التنف الستخدامها 
كنقطة انطالق رئيسية لعمليات 
نوعية في األش��هر املقبلة لطرد 

املتشددين من البوكمال«.

كما نقلت الوكالة عن دبلوماسيني 
غربي��ني قوله��م إن هناك خططا 
قيد اإلعداد لش��ن ضربات جديدة 
للتحالف على داعش في اجلنوب، 
مبا يش��مل منطقة غ��رب مدينة 

درعا في اجلنوب.
وذك��رت مص��ادر في اجلي��ش احلر، 
أنه خ��الل زي��ارة العاه��ل األردني 
امللك عبد اهلل الثاني قبل أسابيع 
لواش��نطن مت االتفاق على إنشاء 

ق��وة بدع��م خم��س دول وتزوي��د 
فصائ��ل اجليش احلر ف��ي املنطقة 
بأس��لحة ومعدات حديثة واالجتاه 
ش��رقا نحو دير الزور لتحريرها من 
داعش الذي عمل خالل األس��ابيع 
املاضية ف��ي املنطقة الصحراوية 
الس��ورية ق��رب احلدود م��ع األردن 
على إعادة جتميع مقاتليه لتدعيم 
معقلهم الرئيسي في الرقة بعد 

انتكاساته في سورية والعراق.

طرابلس ـ رويترز:
قالت ق��وات متحالفة مع احلكومة 
املدعوم��ة م��ن األمم املتح��دة ف��ي 
طرابلس امس االول االثنني إن ثالثة 
م��ن رجالها قتلوا ف��ي غارات جوية 
على قاعدة جوية صحراوية ش��نها 
القائ��د  خص��وم متحالف��ون م��ع 
العس��كري ف��ي الش��رق خليف��ة 

حفتر.

وانزلق��ت ليبي��ا املنتج��ة للنف��ط 
إل��ى الفوض��ى واالضطرابات خالل 
انتفاض��ة 2011 الت��ي أنهت حكم 
معم��ر القذاف��ي الذي اس��تمر 42 
عام��ا ويعص��ف به��ا الن��زاع ب��ني 

الفصائل منذ ذلك احلني.
والصراع حول قاعدة متنهنت اجلوية، 
التي تق��ع على بع��د 30 كيلومترا 
إلى الش��مال الش��رقي من مدينة 

سبها، يثير خطر التصاعد إلى أول 
مواجهة كبرى بني القوات املرتبطة 
رس��ميا بحكومة الوف��اق الوطني 
وقوات م��ا يعرف باجلي��ش الوطني 

الليبي التي يقودها حفتر.
وحفتر متحالف مع برملان وحكومة 
بالش��رق رفض��ا حكوم��ة الوف��اق 
الوطني منذ وصولها إلى العاصمة 
طرابلس في أقصى غرب البالد قبل 

نحو عام.
وتوس��ع قوات��ه س��يطرتها عل��ى 
س��احل وس��ط ليبيا عل��ى البحر 
الصحراوية  املناطق  وإلى  املتوسط 
في اجلفرة وسبها وتقول إنها تهدف 

للسيطرة على طرابلس أيضا.
وبع��د ضرب��ة لق��وات حفت��ر على 
متنهنت في األسبوع املاضي حذرت 
حكومة الوف��اق الوطني من خطر 

نش��وب حرب أهلي��ة وقال��ت إنها 
حتشد قوات لصد الهجوم.

وتسيطر على قاعدة متنهنت قوات 
م��ن مدين��ة مصراتة وه��ي مدينة 
تقع في غرب ليبيا وتدعم حكومة 

الوفاق الوطني.
وق��ال محم��د الغص��ري املتحدث 
باس��م وزارة الدفاع في طرابلس إن 
الضربات اجلوي��ة امس االول االثنني 

قتلت ثالث��ة رجال متمركزين هناك 
وأصابت واحدا آخر على األقل.

وقال مصدر عس��كري في الش��رق 
إن اش��تباكات برية دارت أيضا حول 
منطقة س��منو على بعد نحو 50 
كيلومترا ش��مال ش��رقي س��بها. 
وذك��ر مصدر طب��ي في س��بها أن 
ثالث��ة م��ن ق��وات اجلي��ش الوطني 

الليبي قتلوا.

األردن يقود خطة عسكرية لتحريك الجبهة الجنوبية في سوريا

قتلى في غارة جوية على قاعدة صحراوية ليبية 

الضربة الصاروخية دمرت 20 في المئة من الطائرات العسكرية 

»السبع الكبرى« لم تتفق على توسيع
العقوبات المفروضة على روسيا وسوريا

حذر المتحدث باسم 
البيت األبيض شون 

سبايسر من أن الواليات 
المتحدة قد ترد مرة 
أخرى حال استخدمت 

الحكومة السورية 
أسلحة كيماوية.

ويجتمع وزراء خارجية 
مجموعة الدول السبع 

الكبرى في إيطاليا بغية 
التوصل إلى موقف 

مشترك بشأن األزمة 
السورية

مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى

تقـرير

بيونغيانغ ـ وكاالت :

قالت كوريا الشمالية إنها ستدافع عن 
نفس��ها »بقوة ش��ديدة من األسلحة«، 
ردا على نش��ر الوالي��ات املتحدة جملموعة 
ضاربة م��ن بحريته��ا في ش��به اجلزيرة 

الكورية.
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء الرس��مية، كي 
س��ي إن إيه، عن وزارة اخلارجية قولها إن 
نش��ر الس��فن احلربية األمريكية يظهر 
»حت��ركات متهورة نحو الغ��زو« وإن األمر 

»بلغ مرحلة خطيرة«.
وتقول قي��ادة احمليط اله��ادئ في اجليش 
األمريك��ي إنها تهدف إل��ى احلفاظ على 

استعداداتها في املنطقة.
وقال الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، إن 
الواليات املتحدة مس��تعدة ألن تتصرف 
مبفرده��ا للتعام��ل م��ع تهدي��د كوري��ا 

الشمالية النووي.
وح��ذرت كوري��ا اجلنوبية والص��ني، وهي 
أق��رب حلف��اء كوري��ا الش��مالية، م��ن 
عقوب��ات صارم��ة إذا نف��ذت بيونغيانغ 

املزيد من اختبارات الصواريخ.
وتتك��ون اجملموع��ة البحري��ة األمريكية 

كارل فينسن الضاربة من حاملة طائرات 
وس��فن حربية أخرى. وكان من املفترض 
أن ترس��و ف��ي أس��تراليا، لكنه��ا غيرت 
مسارها من سنغافورة إلى غرب احمليط، 
حيث جتري حاليا مناورات عس��كرية مع 

القوات البحرية لكوريا اجلنوبية.
الكوري��ة  اخلارجي��ة  وزارة  بي��ان  وق��ال 
الش��مالية »س��نحمل الواليات املتحدة 
املسؤولية الكاملة عن التبعات الفادحة 

املترتبة على أفعالها الصادمة«.
أن »جمهوري��ة كوري��ا  البي��ان  وأض��اف 
الدميقراطية الش��عبية مس��تعدة للرد 
على أي ش��كل من أش��كال احلرب التي 

ترغب فيها الواليات املتحدة«.
وأش��ار البيان أيضا إلى أن نش��ر القطع 
أن كوري��ا  األمريكي��ة أظه��ر  البحري��ة 
الش��مالية كان��ت محق��ة ف��ي تطوير 
قدراتها النووية الستخدامها في الدفاع 

عن النفس، أو في أي ضربة وقائية.
والتق��ى االثن��ني مبعوث الصني لش��به 
اجلزيرة الكوري��ة، وو داواي، بوزير اخلارجية 
ف��ي كوري��ا اجلنوبي��ة، ومببع��وث خ��اص 

باألسلحة النووية.
وأف��اد مس��ؤولون كوري��ون ب��أن البلدين 
قوي��ة  »إج��راءات  اتخ��اذ  عل��ى  اتفاق��ا 
إضافية«، إذا نفذت كوريا الش��مالية أي 

اختبارات صواري��خ، أو أي اختبارات نووية 
أخرى.

وقد فرضت الصني، التي تعد شريان حياة 
االقتص��ادي، عقوبات  الش��مالية  كوريا 
اقتصادية، من بينها حظر جميع واردات 
الفحم من كوريا الشمالية منذ فبراير/

شباط.
وترتب كوريا اجلنوبية، والواليات املتحدة، 
واليابان للقاء في وقت الحق من الشهر 
احلالي، لتنسيق رد مش��ترك على كوريا 
الش��مالية، بحس��ب ما أفادت به وكالة 

أنباء كوريا اجلنوبية الرسمية، يونهاب.
وكانت بيونغيانغ قد نفذت عدة اختبارات 
نووي��ة، ويتوقع خب��راء أن تكون اختبارات 
أخرى ف��ي مراحلها األخي��رة، في الوقت 
الذي تطور كوريا الش��مالية رأسا نوويا 

ميكنه بلوغ الواليات املتحدة.
وهن��اك إش��ارات م��ن كوريا الش��مالية 
إل��ى أنها قد جتري اختب��ارا لصاروخ عابر 
للق��ارات، بالرغم من احلظر الذي فرضته 
قرارات األمم املتحدة على إجراء أي اختبار.
وتق��ول كوري��ا الش��مالية إن املن��اورات 
العسكرية التي تنفذها الواليات املتحدة 
مع كوريا اجلنوبية تس��تفزها، وترى فيها 

إعدادا للغزو.
وأك��د كيون أن أمريكا ل��ن تقدم على أي 

عمل عس��كري ضد كوريا الشمالية، إال 
بتعاون قوي ووثيق مع كوريا اجلنوبية.

إلى ذلك، قال مس��ؤول ك��وري جنوبي إن 
كيم هونغ هي��ون، كبير مفاوضي كوريا 
اجلنوبي��ة حول امللف النووي الش��مالي، 
التقى بنظيره الصيني وو داوي، بسيئول، 
ام��س االول االثن��ني، وس��ط مخاوف من 
احتم��ال أن جتري كوريا الش��مالية جتربة 
نووية سادسة أو تطلق صاروخا بالستيا 

عابر للقارات خالل هذا الشهر.
وأضاف كيم هونغ هيون: »تبادلنا وجهات 
النظر حول ضرورة فرض عقوبات إضافية 
صارمة في حال أجرت كوريا الش��مالية 
استفزازا استراتيجيا، مبا في ذلك تنفيذ 
تفجير ن��ووي أو اطالق صاروخ بالس��تي 

عابر للقارات«.
ويعتقد املس��ؤولون الكوريون اجلنوبيون 
أن بيونغ يانغ أمتت االستعدادات لتفجير 
ن��ووي متوق��ع إجراؤه ف��ي أي وق��ت، وال 
يؤخره��ا من ذلك س��وى انتظار األمر من 

القيادة العليا.
وطبق��ا للخب��راء، فإن كوريا الش��مالية 
قاب قوس��ني أو أدنى من تكملة املراحل 
النهائي��ة لتطوير برنامجه��ا النووي وال 
يفصله��ا ع��ن ذلك س��وى بض��ع جتارب 

نووية.

أتمت االستعدادات لتفجير نووي متوقع إجراؤه في أي وقت

بيونغيانغ تهدد برد قوي على نشر قطع بحرية أميركية في شبه الجزيرة الكورية
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7 إقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال��ت ش��ركة تس��ويق النف��ط 
)س��ومو( إن العراق أبقى الس��عر 
البص��رة  خ��ام  لبي��ع  الرس��مي 
اخلفيف آلس��يا في ش��حنات أيار 
عند مس��توى يقل 0.75 دوالر عن 
متوسط أسعار خامي عمان ودبي 

في الشهر السابق.
وقالت سومو في بيان عبر البريد 
اإللكتروني إنه جرى تس��عير خام 
البصرة الثقيل آلسيا في الشهر 
ذاته عند نفس مس��توى نيس��ان 
متوس��ط  دون  دوالر   5.45 بواق��ع 

أسعار خامي عمان ودبي.
رأى خبي��ران  ذات��ه،  الش��أن  ف��ي 
نفطي��ان عراقيان، أم��س الثالثاء، 
أن املعلوم��ات املتزايدة من مصادر 
واإلع��الم  النفطي��ة  الصناع��ة 
»تؤش��ر إل��ى وج��ود جه��ود م��ن 
الكويت وإيران الس��تثمار احلقول 
النفطية الواقعة على احلدود مع 
الع��راق«، لكنهما لفت��ا في ورقة 
تقدم��ا بها خ��الل ن��دوة عقدها 
للسياس��ات  التق��دم  معه��د 
اإلمنائي��ة، إل��ى أن »ال مؤش��ر إلى 
اتخاذ الع��راق إج��راءات حقيقية 
وفاعلة حلماية مصلحته في هذه 

احلقول احلدودية«.
وأشارا إلى ان »هناك أمثلة تدل على 
أن املفاوض��ني العراقيني تنقصهم 
املعرف��ة واخلب��رة الالزمتني، لتجنب 
خسارة العائدات املالية التي ميكن 

جنيها من هذه احلقول«.
وأوضح��ا أن الع��راق »يواج��ه عدم 
توازن مزم��ن بني الع��رض والطلب 
على املنتج��ات النفطية، ما ألزمه 
استيراد املنتجات النفطية املرتفعة 

السعر في شكل متزايد«.
وأش��ار اخلبي��ران ط��ارق ش��فيق 
وأحم��د جي��اد، ال��ى ع��رض وزارة 
النفط 12 حقالً نفطياً مكتشفاً 

على شركات النفط العاملية.
وع��ن مراجع��ة عق��ود اخلدم��ة، 
أف��ادت الورق��ة »بوج��ود خالفات 
تتعل��ق بتقومي عق��ود اخلدمة ألن 
كونه��ا  تركيبي��ة  عيوب��اً  فيه��ا 
عق��وداً هجينة، لذا يجب الوقوف 
بقوة ضد إع��ادة النظر فيها، في 

ح��ال كانت ه��ذه املراجعة تلحق 
مزيداً م��ن الضرر مبصلحة العراق 
االقتصادي��ة، كم��ا حص��ل ف��ي 
املراجعة الس��ابقة الت��ي أجرتها 
وزارة النفط ف��ي عهد الوزير عبد 

الكرمي لعيبي«.
وأكد اخلبيران أن »ال أسباب قاهرة 
تدع��و وزارة النف��ط إل��ى إع��الن 
رغبته��ا ف��ي استكش��اف اجملال 
البحري الباهظ الكلفة، في وقت 
ال ي��زال الع��راق ميل��ك احتياطات 

نفطية ضخمة«. 
وقاال »ال نفهم أيض��اً ملاذا نحتاج 
إل��ى توس��يع أس��طولنا لناقالت 
النف��ط في وق��ت يواج��ه العراق 

أزمة مالية«. 
وأبديا »عدم رضاهما عن أداء وزارة 
النف��ط قبل اتفاق أوب��ك وخالله 
وه��و غير م��رض، واتص��ف بعدم 
الثبات واالستس��الم وسوء فهم 

االتف��اق، ما يس��يء إل��ى صدقية 
مبوقع��ه  الثق��ة  ويقل��ل  البل��د 
كثان��ي أكبر مص��در للنفط في 

املنظمة«.
م��ن جهته أعلن اخلبي��ر النفطي 
حم��زة اجلواه��ري، أن وزارة النفط 
ما لبث��ت أن تراجعت عن تقديرها 
كميات مخزون االحتياط النفطي 
ب��� 153 مليار برمي��ل، لتعود إلى 

الرقم السابق وهو 123 ملياراً«. 
وعّد، أن »الوضع بات مختلفاً حالياً 
لوجود عمليات استكشاف حقول 
جديدة، ومنها حقل السيبة الذي 
تبني انه حقل نفط��ي كبير جداً، 
فضالً عن حقل السندباد الكبير 
أيض��اً، وحقل دميا ضم��ن الرقعة 
اجلغرافية التاس��عة وهو ميتد إلى 

داخل األراضي اإليرانية«.
للجنة  الس��ابق  الرئيس  وعّق��ب 
النف��ط النيابية عدن��ان اجلنابي، 

على ش��فيق وجي��اد، موضحاً أن 
»حص��ص احملافظات م��ن النفط 
ل��م تك��ن مطروح��ة ال م��ن قبل 

احلكومة وال البرملان«. 
وعن االحتياط، لفت إلى أن »كلفة 
االستكشاف في العراق هي األدنى 
في العالم نظراً إلى غزارة احلقول 
وكث��رة التراكي��ب النفطية التي 
تزي��د على 500 تركيب، ألن العراق 
ميثل احملور الرئيس لالستكشافات 

الناجحة«.
وأش��ار الوكي��ل الس��ابق ل��وزارة 
اخلارجي��ة محم��د احل��اج حمود، 
إلى »إجراءات العراق حول احلقول 
النفطي��ة املش��تركة م��ع إي��ران 

والكويت«.
أساس��اً  يتعل��ق  »األم��ر  أن  ورأى 
بتحدي��د احل��دود وه��ذه قضي��ة 
شائكة جداً، وكل حقل مشترك 
تك��ون ل��ه امتداداته ب��ني بلدين، 

وم��ا حصل مع الكوي��ت هو إبرام 
مذكرة تفاهم حول كيفية تقومي 

احلقول وهي أربعة«.
وأش��ار إلى »االس��تعانة بشركة 
متخصصة إلجراء التقومي وتقدمي 
اقتراح كيفية االس��تثمار«، قائالً 
»ال يوجد إلى اآلن أي استثمار لهذه 
احلقول، وفيما حفرت الكويت في 
بعض املناطق املشتركة لم يحفر 

العراق ولم يعترض«.
أم��ا إي��ران »فرفضت االس��تعانة 
بخبراء لتقومي احلقول املش��تركة 
وأص��رت عل��ى ان يج��ري التقومي 
اخلب��راء اإليراني��ون، لك��ن هذا لم 
يحدث ويستثمر اإليرانيون احلقول 
في ش��كل منفرد، ويتجاوزون في 
بع��ض األحي��ان عملي��ات احلف��ر 

ويعبرون احلدود املشتركة«.
ولف��ت وزي��ر التخطيط الس��ابق 
مهدي احلافظ، إلى »وجود فوضى 

في السياسة النفطية العراقية 
القضايا  جتب معاجلتها الس��يما 
املتعلق��ة بالسياس��ات واخلطط 
غير الناضج��ة، التي تتعارض مع 
قوانني س��ابقة«، ولم ير ضرورة ل� 
»عرض اية مش��اريع نفطية أمام 
الش��ركات العاملية لوجود قدرات 
كافية،  نفطي��ة محلية  انتاجية 
ويجب أن تكون املصلحة الوطنية 

األساس«.
ض��رورة  عل��ى  احلاف��ظ  وش��دد 
»مراجعة عقود اخلدمة النفطية، 
نق��اط  اس��تجالء  يتطل��ب  م��ا 
الضع��ف فيه��ا وط��رح البدي��ل 

املناسب«.
وعّد »احتياط الع��راق من النفط 
اخلام البالغ نحو 153 مليار برميل، 
يحت��اج هو اآلخ��ر إل��ى تأكيدات 
التقدي��رات  تع��دد  ألن  مقنع��ة، 

تتسبب في خلق إرباك«.

55.78 دوالر لبرميل »برنت«

روسيا: محادثات مع شركات نفط بشأن تمديد اتفاق أوبك
متابعة الصباح الجديد:

نقل��ت وكال��ة تاس لألنب��اء عن 
وزير الطاقة الروس��ي ألكسندر 
نوف��اك قوله أم��س الثالث��اء إن 
روس��يا س��تبدأ قريبا مشاورات 
مع منتجي النفط لديها بشأن 
اتف��اق خفض  إمكاني��ة متدي��د 

اإلنتاج املبرم مع أوبك.
وقال نوف��اك إن الق��رار النهائي 
س��يتوقف على تطورات الوضع 
نيس��ان  ف��ي  النف��ط  بس��وق 

وتوقعات أيار وحزيران.
ال��ى ذل��ك، نقل��ت وكال��ة تاس 
لألنباء عن وزير الطاقة الروس��ي 
ألكس��ندر نوف��اك قول��ه أمس 
إنت��اج  تخفيض��ات  إن  الثالث��اء 

النف��ط الروس��ي س��تصل إلى 
250 أل��ف برميل يومي��ا بحلول 

منتصف نيسان.
وكانت روسيا انضمت مع بعض 
املنتج��ني اآلخرين غي��ر األعضاء 
في أوبك إلى اتفاق عاملي خلفض 
إنت��اج النف��ط بقي��ادة منظمة 

البلدان املصدرة للبترول. 
يس��تم��ر االتفاق، ال��ذي يهدف 
بأس��عار  إلى حتقيق االس��تقرار 
العاملي��ة، حت��ى نهاية  النف��ط 

حزيران.
ف��ي الش��أن ذات��ه، ق��ال مصدر 
مطلع أمس إن الكويت خفضت 
س��عر البيع الرسمي لشحنات 
أيار من النفط اخلام املتجهة إلى 

آسيا عش��رة س��نتات للبرميل 
مقارنة مع الشهر السابق.

به��ذا تبيع الكوي��ت خامها إلى 
العمالء اآلسيويني بخصم 1.45 
دوالر للبرميل عن متوسط أسعار 
خامي س��لطنة عمان ودبي في 
أيار مقارنة م��ع خصم بلغ 1.35 

دوالر للبرميل في نيسان.
خفض��ت الكويت أيضا أس��عار 
بيع اخلام إلى ش��مال غرب أوروبا 
بينما  املتوسط  البحر  ومنطقة 
رفعت سعر الشحنات املتجهة 

إلى الواليات املتحدة في أيار.
اما على مس��توى أس��عار اخلام 
عاملياً، فق��د انخفضت هذه من 
أعل��ى مس��توياته في خمس��ة 

أس��ابيع أمس الثالثاء مع ارتفاع 
إنتاج النفط الصخري االميركي 
ليطغ��ي على اخمل��اوف املرتبطة 
بالتوت��رات اجليوسياس��ية ف��ي 
الش��رق األوس��ط وتخفيض��ات 
اإلنتاج احلالية التي تهدف لدعم 

األسعار.
وتراجع خام القياس العاملي مزيج 
برنت 20 سنتا أو 0.36 باملئة عن 
سعر اإلغالق السابق ليصل إلى 
55.78 دوالر للبرميل. وكان برنت 
قفز إل��ى أعلى مس��توياته منذ 
الس��ابع من آذار عند 56.16 دوالر 

للبرميل.
وانخف��ض خام غرب تكس��اس 
الوس��يط االميرك��ي 15 س��نتا 

دوالر   52.93 إل��ى  باملئ��ة   0.3 أو 
للبرمي��ل بعدم��ا الم��س أعلى 
مس��توياته في خمسة أسابيع 

عند 53.23 دوالر للبرميل.
وصعد برنت في كل من اجللسات 
الست الس��ابقة في حني ارتفع 
اخلام االميرك��ي على مدى األيام 

اخلمسة املاضية.
وبلغت مخزونات اخلام االميركية 
مس��تويات قياس��ية ف��ي مركز 
التخزي��ن ف��ي كاش��ينج بوالية 
أوكالهوما وعلى س��احل اخلليج 
االميركي في األس��ابيع األخيرة 
وفق��ا مل��ا تش��ير إلي��ه بيان��ات 

احلكومة االميركية.
لك��ن الس��وق ارتفع��ت بفع��ل 

التوت��رات التي أعقب��ت الضربة 
عل��ى  االميركي��ة  الصاروخي��ة 
س��وريا وإغالق جديد ألكبر حقل 

نفطي في ليبيا.
البل��دان  منظم��ة  وتعه��دت 
املصدرة للبت��رول )أوبك( وبعض 
كبار املنتج��ني خارجها بخفض 
اإلنتاج بواق��ع 1.8 مليون برميل 
يوميا في األش��هر الستة األولى 
م��ن 2017 للتخل��ص من فائض 

املعروض.
لكن بيانات التداول على منصة 
تومسون رويترز ايكون تظهر جتاوز 
إم��دادات املع��روض للطلب في 
معظ��م 2017 برغم تخفيضات 

أوبك واملنتجني املستقلني.

خبراء يناقشون الحقول المشتركة مع إيران والكويت

»سومو« تبقي على سعر بيع خام البصرة آلسيا

أكد الخبيران أن »ال 
أسباب قاهرة تدعو 
وزارة النفط إلى إعالن 
رغبتها في استكشاف 
المجال البحري الباهظ 
الكلفة، في وقت ال 
يزال العراق يملك 
احتياطيات نفطية 
ضخمة«

مبنى شركة تسويق النفط )سومو(

لندن ـ رويترز:
استقر معدل التضخم البريطاني في آذار بسبب 
تأخر توقيت عطالت عي��د القيامة هذا العام عن 
الس��نة الس��ابقة مما أدى النخفاض أسعار تذاكر 
الطيران وفي ظل تدني أسعار النفط العاملية لكن 
من املتوقع أن تتجدد الضغوط على املستهلكني 

قريبا.
وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية أمس الثالثاء إن 
أسعار املستهلكني زادت 2.3 باملئة في آذار مقارنة 
مع مس��تواها قبل عام مبا يتماش��ى مع توقعات 

خبراء االقتصاد في استطالع أجرته رويترز.
وتسارع معدل التضخم في بريطانيا في األشهر 
األخي��رة مدفوعا بتراجع اجلنيه االس��ترليني منذ 
التصوي��ت لصالح اخلروج من االحت��اد األوروبي في 
اس��تفتاء حزيران وبارتفاع أسعار النفط الذي عزز 

التضخم في بلدان أخرى أيضا.
ومع منو األجور بنفس وتيرة األس��عار في املتاجر أو 
أبط��أ منها قليال يواجه الكثير من املس��تهلكني 
احتم��ال جتدد الضغ��وط على مس��تويات الدخل 
بعدما أخ��ذوا متنفس��ا حني ن��زل التضخم إلى 

الصفر في 2015 وظل متدنيا العام املاضي.
وأظه��رت بيان��ات مكت��ب اإلحصاءات أن أس��عار 
الغذاء ارتفعت بوتيرة سنوية بلغت 1.2 باملئة في 

آذار لتسجل أكبر زيادة في ثالث سنوات.
وكب��ح تراج��ع أس��عار تذاك��ر الطي��ران مع��دل 
التضخم في آذار، على عكس القفزة التي جتاوزت 
20 باملئة في نفس الش��هر من العام املاضي الذي 

حلت فيه عطالت عيد القيامة.

لندن ـ رويترز:
تراجعت األسهم األوروبية أمس الثالثاء حتت وطأة 
البنوك وش��ركات التكنولوجيا متأثرة بانخفاض 
في س��هم ديالوج س��يميكوندكتور لكن قطاع 

التكنولوجيا قدم بعض الدعم.
ونزل املؤش��ر ستوكس 600 األوروبي 0.1 باملئة في 
حني ارتفع املؤش��ر فايننشال تاميز 100 البريطاني 

0.2 باملئة.
تصدرت أس��هم التكنولوجيا خسائر القطاعات 
بانخفاضها 0.8 باملئة بعد أن تراجع سهم ديالوج 

18.4 باملئة.
وخفض��ت بنكوس المبي للسمس��رة تصنيفها 

لشركة صناعة الرقائق إلى »بيع« من »شراء«.
وتعرض س��هم إيه.إم.إس لضغوط بعد أن خفض 
يو.ب��ي.إس تصنيفه له إلى »محايد« من »ش��راء« 

ليهبط السهم 7.5 باملئة.
ونزل��ت أس��هم البن��وك 0.4 باملئة بقي��ادة بنكو 
بوبوالر الذي فقد س��همه 5.6 باملئ��ة. كان البنك 
ق��ال االثنني إنه ي��درس زيادة رأس امل��ال مرة أخرى 
لتنظي��ف ميزانيت��ه العمومي��ة وإن��ه س��يدرس 

صفقة اندماج.
لكن ارتفاعا في أسهم شركات النفط قدم دعما 

ليتقدم مؤشر القطاع 0.1 باملئة.
وكان س��هم بلف��ور بيت��ي عل��ى رأس الرابح��ني 
بصعوده 5.9 باملئة في حني قفز س��هم جيفودان 
3.5 باملئة بعد أن فاقت مبيعات الربع األول توقعات 

احملللني في استطالع أجرته رويترز.
وسجل سهم مجموعة إل.في.إم.اتش للمنتجات 
الفاخرة مس��توى قياس��يا مرتفعا حي��ث زاد 1.7 
باملئة بعد اإلعالن عن ارتف��اع مبيعات الربع األول 

على نحو فاق توقعات احملللني.

اسطنبول ـ رويترز:
ق��ال البنك املركزي التركي أم��س الثالثاء إن عجز 
ميزان املعام��الت اجلارية للبالد تراجع في ش��باط 

إلى 2.527 مليار دوالر.
غي��ر أن العجز جت��اوز توقعات رويترز التي أش��ارت 

لوصوله إلى 2.5 مليار دوالر.
وفي كانون الثاني بلغ عجز ميزان املعامالت اجلارية 
2.76 ملي��ار دوالر. وفي عام 2016 وصل العجز إلى 

32.605 مليار دوالر.

استقرار التضخم 
البريطاني في آذار

البنوك والتكنولوجيا تهبط 
باألسهم األوروبية

تراجع عجز ميزان 
المعامالت التركي

تقـرير

 بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد البنك املركزي العراقي، أمس الثالثاء، 
أنه يس��تهدف الوصول إلى اسعار ثابتة 
ومس��تقرة لل��دوالر، وفي حني اش��ار إلى 
أن اخملاطر االمنية والسياس��ية تقود الى 
ارتفاع الطل��ب على الدوالر، أكد ان نافذة 
بي��ع العمل��ة ال بدي��ل عنها ف��ي الوقت 

احلالي.
وقال مدير عام العمليات املالية في البنك 
محم��ود محم��د، إن “نافذة بي��ع الدوالر 
له��ا جانب��ان االول فني يتمث��ل بتعقيم 
الكتلة النقدية حيث تتم مبادلة الدوالر 
بكمي��ات الدنانير الهائل��ة الناجمة عن 
انف��اق املوازنة وع��ن الَديْ��ن”، الفتا الى ان 
“عدم س��حب هذه الكمية من االس��واق 
يس��بب ارتفاعاً هائالً في االسعار ولهذا 
تقوم الناف��ذة بالتعقيم النقدي في ظل 

تدني املستوى املالي لالقتصاد الكلي”. 
وأضاف أن “ع��دم وجودها يقود الى تدهور 
كبير لالقتصاد لوطني من اجلانب الفني 

ول��م جند م��ن يعطي البدي��ل الناجع عن 
نافذة بيع الدوالر”.

وب��ني محمد ان “اجلانب اآلخر يتمثل بفرق 
الس��عر وه��ذا االمر ال��ذي يت��م التركيز 
عليه”، مش��يرا الى ان “االجراءات االخيرة 
الت��ي بدأت منذ ش��هر ش��باط م��ن هذا 
العام ميكن تس��هل نتائجه��ا وخفضت 
اس��عار الص��رف عن��د ح��دود تتناس��ب 
واه��داف املرك��زي بالوصول الى اس��عار 

مستقرة وثابتة”.
ولفت الى ان “اخملاطر االمنية والسياسية 
في العراق تس��بب عدم االس��تقرار الذي 
يق��ود ال��ى ارتف��اع الطلب عل��ى الدوالر 
وحتوي��ل املوج��ود احلقيقي الى ال��دوالر”، 
مؤكدا أن “البنك املرك��زي يواصل تطوير 
ادوات��ه االلكترونية منها من اجل احلفاظ 
عل��ى اهداف��ه وكذل��ك احلف��اظ عل��ى 

متسويات سعر مقبولة”.
وأكد محمد، أن “النافذة في ظل الظروف 
احلالية ال بديل لها”، مبينا ان “املش��كلة 
التي نعانيه��ا ال تتحملها النافذة حصرا 
ب��ل املناف��ذ احلدودي��ة لها مس��ؤولياتها 

املهمة في هذا اجلانب”. واوضح، أن “ضبط 
املنافذ وان تتطاب��ق املبالغ ونوع املادة مع 
م��ا يدخل ال��ى الع��راق يقود ال��ى نهاية 
املشاكل عندما تعطي املنافذ تصريحي 
دخول متفقني مع ما يقدمه التاجر وهنا 

ميكن ان نقضي على املشاكل”.
ف��ي الش��أن ذات��ه، أوض��ح اع��الم البنك 
املركزي العراق��ي، خطوات درجات معايير 
األمتثال للمصارف الراغبة بدخول نافذة 

مزاد بيع العملة األجنبية.
وق��ال مدي��ر املكت��ب اإلعالم��ي للبن��ك 
املركزي، أيسر جبار، في بيان له ان “البنك 
املرك��زي العراقي ق��ام باملراجع��ة االولى 
لتصني��ف املصارف املش��اركة في نافذة 
بيع وش��راء العمل��ة االجنبي��ة وألهمية 
الدرجة التي يحص��ل عليها املصرف في 
معيار االمتثال )االمتثال، مكافحة غسل 

االموال ، مخاطر(«.
وب��ني، أن “موض��وع االمتثال ميث��ل الركن 
االساس��ي بدخ��ول ناف��ذة بي��ع وش��راء 
العملة االجنبي��ة وبناءاً عليه يجب على 
املصرف ان يحصل على درجة جناح مالئمة 

ومقنعة بالنسبة للبنك املركزي العراقي 
بغض النظر ع��ن الدرجات االخرى لبقية 
املعايي��ر واذا لم تتحقق الدرجة املطلوبة 
واملقنعة ملعيار االمتثال بالنس��بة للبنك 
املرك��زي يتعذر ادخ��ال املص��رف للنافذة 
وبن��اءاً علي��ه يتوج��ب اعط��اء موض��وع 

االمتثال اهمية عالية«.
وأضاف جبار أن “املصارف التي لم حترز درجة 
النجاح في معيار االمتثال حالياً ، يتطلب 
اتخاذه��ا االجراءات الالزم��ة للوصول الى 
مس��توى النجاح أكثر من %50 من درجة 
املعي��ار وخالل مدة ش��هر م��ن تاريح هذا 
االعمام، وفي حالة اخفاقها في احلصول 
على تل��ك الدرجة يتم ايقافها عن دخول 

النافذة حلني تصحيح أوضاعها«.
وأكد أن “على املصارف ضرورة االس��تمرار 
بالدعم والتعديل لالجراءات والسياسات 
واملوارد البش��رية اخلاصة مبعيار االمتثال، 
وصوالً الى مستوى مرتفع يفوق %65 من 
املعي��ار لضم��ان قبول تصني��ف املصرف 
واس��تمرارية مش��اركته بالناف��ذة ف��ي 

املراجعة املقبلة شهر آب/2017”.

يراجع تصنيف مصارف »مزاد العملة«

البنك المركزي يستهدف ثبات أسعار الدوالر
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آفاق 8

هناء إبراهيم  

متهيد :
ف��ي رأس��ي زحام م��ن مش��اريع اريد 
كتابتها ...الس��يما الت��ي كنت فيها 
شاهدة على وقائع وأحداث ومناخات 
غي��ر رتيب��ة ...كما خضت ش��خصياً 
جتارب وعالقات غير اعتيادية أو منطية 
....لكني لم أخ��ُط نحوها أية خطوة 
جدي��ة ألس��باب تتعل��ق باحلصاف��ة 
...ورمب��ا بالش��ك في جدوى م��ا أفعل 
....كم��ا أني ل��م ارغب ف��ي منح من 
عرفت  صفة البطولة ...وال أن أنزعها 
عمن يدعيها ...ولعل أقساها ضعف 
رغبت��ي ف��ي تعري��ة » أبط��ال » ....و 
تعرية عابري��ن ولكن مدعني حتت كذا 
تس��مية وتس��مية ....غير أني وانا ال 
أؤم��ن بالبطولة أجد أن كال منا بطل 
جملرد أنه ابن ه��ذه احلياة ...وكم لفتت 
انتباهي حاالت بطولية ال يعترف بها  

اجملتمع ....
أحده��م ق��ال ل��ي اكتبي ف��ي األقل 
ع��ن الرج��ل املدع��و قتيب��ة عبداهلل 
...م��ن س��يكتب عن��ه غي��رك بحب 

وإنصاف.....
ال أدري ملاذا تخوفت ؟ 

ثم قلت : سأفعل ....فهذا الرجل كان 
رجل عمري ...سمعت كثيرًا يسمونه 
بالنبي ...وس��معت غيره��م يجدونه 
اعتيادياً ...وأخرين يرونه عابثاً أبيقوريا 
قائ��ده  وكأن��ه  تبع��ه  ....بعضه��م 
...والبع��ض مت��رد عليه....رمبا علق في 
رأسي ما دعاه به الشاعر وليد جمعة 

وليد : قائد الغربان ....
أما أنا فقد تزوجت منه ...كان البد لي 
من ذلك وإال ال أس��لوب حياة يجمعنا 
إال مؤسس��ة ال��زواج التي م��ا أحبها 
...وال أحببته��ا ...كان علين��ا الدخول 

فيها  بخيارنا حتى نبقى سوية .....
املهم ....

 س��أكتب ع��ن قتيبة عب��داهلل كما 
عرفت��ه لي��س ألن��ه احلبي��ب والرفيق 
واألب  وال��زوج  والش��ريك  والصدي��ق 
واإلبن ....بل ألنه يس��تحق أن يُنصف 
...وألن��ه قائد الغرب��ان ....وهكذا أكون 
ق��د مه��دت ...ومجال��ي للنش��ر هو 
فضاء  الفيس بوك ....فاس��محوا لي 

أن أفعل :

1. ملاذا قائد الغربان ؟
التقيت مع وليد جمعة وليد قبل عدة 
س��نوات في مقهى الروضة بدمشق 
...كان في طريقه الى العراق ...قال لي 
: ذاهب��ا ألموت فيه��ا ...ولم ميت فيها 
...بل غادرها الى غربته ومات  هناك...

أخ��رج ولي��د ورقة مطوي��ة من جيبه 
وقرأ لي آخر قصيدة كتبها الى قتيبة 
...ثم قال لي هي نسختك .الميكن لي 
ان اروي نصها استذكاراً ...فالقصيدة 
ال تع��ود قصي��دة ...كان واضح��اً انه 
مش��تاق له, بل ويحتاجه بشدة قبل 
ان ي��ودع دنياه ...ترك��ت القصيدة مع 
ما تركت��ه  بني أوراقي في أثناء النزوح 
....كم��ا أعطاني ملزمة من فصل في 
مجل��ة ذات ع��دد خاص ع��ن مقاهي 
بغداد ...فيها فصل عن قهوة ابراهيم 
بعنوان : قائد الغرب��ان ...وكان يقصد 
قتيبة عبداهلل الناصري ...النص بقي 
ه��و اآلخر بني ملفات��ي وأوراقي هناك 

في بيتنا الذي غادرناه هاربني ....
وجد وليد جمعة  التشابه بني شباب 

قه��وة ابراهيم في الس��تينيات وبني 
الغرب��ان ك��ون الغ��راب عص��ي على 
املكان ....كما الشباب املتمرد الرافض 
ليب��اس التاريخ والعقائد املتكلس��ة 
وتلعث��م الواق��ع عصيو عل��ى املكان 
...الس��يما ش��باب املدين��ة املتنورين 
من ج��ذور ريفية ...فلي��س من مكان 
منط��ي يحتويه��م ...غ��ادروا مضايف 
اآلباء واألجداد ...الى بغداد الشاسعة 
وهم ف��ي الوق��ت نفس��ه ال ينتمون 
الى الش��رائح االجتماعي��ة التي جتد 
ف��ي النوادي فضاء له��ا , متارس فيها 
طقوًس��ا اجتماعية مرفهة ...فكانت 
املقاه��ي هي ملتقاه��م ...يجتمعون 
فيه��ا يحتس��ون الش��اي ويتس��لون 
بطاولة النرد واحجار الدومينو ...كان 
اغلب ش��باب مقاهي بغ��داد ينتمون 
ال��ى ثقافة الطبقة املتوس��طة على 
اخت��الف اجتاهاته��ا ...وميثل��ون أس��ر 
العم��ال وصغار املوظفني والكس��بة 
...كما أنهم أنفس��هم يعملون بذات 
اليه��م ش��عراء  ...يض��اف  االعم��ال 

وكتاب وصحفيون وطلبة ...
بس��بب التنوع السياس��ي والفكري 
والثقاف��ي ف��ي بغ��داد الس��تينيات 
بغ��داد  مقاه��ي  الش��باب  تقاس��م 
...فاتسم املقهى الواحد بهوية رواده 
الفكرية والسياس��ية بعيداً عن أية 
هوية موروثة مذهبية  كانت أو دينية 
أو عرقي��ة أو عش��ائرية مناطقية ....

كان الل��ون السياس��ي والفك��ري ما 
يجمعه��م  ح��ول طاوالته��ا  وعل��ى 

كراسيها املتواضعة ...
كان��ت قه��وة ابراهي��م ف��ي الب��اب 
الشرقي عند أول فرع على ميني مقهى 
االكس��برس املتج��ه نحو أب��و نؤاس 
...كان��ت من حصة صن��ف ال يحتويه 
حزب واحد أو ثقاف��ة عقائدية واحدة 
...جتمعهم احلداث��ة ومعاقرة الكتاب 
حت��ى قي��ل فيه��م انه��م ينتظرون 
أح��دث كت��اب مازال حت��ت الطبع في 

بيروت والقاهرة ...
قي��ل في مقهى ابراهي��م أنه مقهى 
املعقدي��ن .وقي��ل أيضا  أن��ه مقهى 
كان��ت  م��ا  ...وكثي��رًا  الوجودي��ني 
اجله��ات األمني��ة تراقب��ه  كملتق��ى 

للشيوعيني....
أما وليد جمعة وليد أحد رواد املقهى  
األوفي��اء وصديق قتيب��ة احلميم وقد 
وجد فيه عرابه الش��عري والثقافي إذ  
لم يكن يطلق قصائده إال بعد ان تثير 
دهش��ة قتيبة  وتنال استحس��انه...

فولي��د رأى في مقه��ى ابراهيم أهم 
ملتق��ى قري��ب من ب��ارات أب��و نؤاس 
يّلم العصّيي على األماكن وقائدهم 

قتيبة عبداهلل. 

2. قائد الغربان 
وأنا .......

ل��م يكن مطعماً فحس��ب وال مجرد 
...كان  ال��دارج  باملعن��ى  كافتيري��ا 
أش��به بناد أو منتدى ورمبا  اس��تعمل 
صاحب��ه  اس��لوب املقه��ى املطعم 
...واهلل ال اع��رف كيف أصنفه   ...كان 
يجذب اليساريني من اطراف املقاومة 
الفلس��طينية ...اس��مه الشموع  , 
يق��ع مقاب��ل اجلامع��ة العربي��ة في 
....صاحبه يس��اري  ببي��روت  املزرع��ة 
اعتق��د  ان��ه كان ينتمي الى منظمة 

العمل الشيوعي في لبنان ....
...ال  آذار  أو  كان ش��هر ش��باط  ه��ل 

أتذكر...

الى جانب عملي في اجلبهة الشعبية 
الت��ي  لتحري��ر فلس��طني  الثوري��ة  
انوجدت من رحم اجلبهة  الش��عبية 
لتحرير فلسطني أواخر عام 1971 في 
تداعيات أحداث أيلول 1970 ...ولست 
بصدد توضيح االس��باب  اآلن ....فقد 
س��عيت الى اكمال دراستي في فرع 
االع��الم - اجلامع��ة اللبناني��ة حت��ى 
أحص��ل من أخي غي��اث الذي حملت 
اسمه على دخل شهري يسعفني في 
متابع��ة حياتي من دون االعتماد على 
ما قد تخصصه  لي اجلبهة ...ولذلك 
أيض��اً قصة أخ��رى لس��ت بصددها  
أيض��ا.... كان ذل��ك ش��رط أخي حتى 
يرس��ل لي دعماً مادياً ش��هريا أكون 
في��ه حرة من  أي ضغط  سياس��ي او 
ابتزاز رخيص .....فقررت ولضمان وجبة 
الغداء االش��تراك بكوبن��ات مطعم 
الشموع وقيمتها 30 ليرة لبنانية في 
ذلك الوقت مقاب��ل وجبة يومية ملدة 
شهر كامل ....كنت أضمن أهم وجبة 
يومية مبا قيمته لي��رة لبنانية واحدة 

عن كل وجبة يوميا .....
هذه الوجبة هي مربط الفرس ....وهي 
احلبال الت��ي أوقعت قتيب��ة عبداهلل  

بشباك البنت غياث....)ههههه(
بينما كنت أتناول وجبتي لذاك اليوم 
الربيعي وهي عبارة عن : شاكرية و أرز 
, دخ��ل كل من ابراهيم زاير والعفيف 
األخض��ر ورج��ل ثالث كردي يس��اري 
ومعهم ش��اب حليق قص شعره الى 
درجة الصفر واس��ع العينني أس��مر 

مربوع القامة  عري��ض الكتفني فوق 
جسد نحيل يبدو اجلوع عليه بوضوح 
....كنت انا وابراهيم زاير سكرتير حترير 
مجل��ة الهدف قبل انش��قاق الثورية 
وعض��و املكت��ب اإلعالم��ي لألخي��رة 
...كنت محس��وبة على املكتب معه 
لكنني لم اتفرغ له وانشغلت بعمل 
آخر له عالق��ة مبحاوالت لالجابة على 

حتديات م��ا بع��د ايل��ول -االردن التي 
والعال��م  املنطق��ة عموم��ا  تواج��ه 

العربي ....
تس��املنا في اللحظة التي قال فيها 
املرح��وم ابراهيم : ه��اااا وجبة لذيذة 
مو ؟ قلت بال مباالة : ال افضل وجبات 
اللنب املطب��وخ لكنها وجبة اليوم ....

ثم خمنت  ان اجلماعة جائعون 
ضحي��ت بكوبونات 4 أي��ام ودعوتهم 
الى وجبة الش��اكرية وهي عبارة عن 
حلم مطبوخ بلنب مطبوخ أي مش��وي 

.....
كان واضحاً أن األسمر واسع العينني 
ال��ذي ال أعرف��ه جائعا ج��دا ...التهم 
الشاكرية وكأنه لم يتناول وجبة منذ 

عدة أيام ....
عرفني ابراهيم عليه من دون ان يبقى 
االسم في بالي  ....كل ما فهمته  أنه 

من ربع البكر مبعنى أنه عراقي ....
بصراح��ة لم تكن لدي  حينها ثقافة 
التميي��ز ب��ني ال��دالالت العراقي��ة ال 
العش��ائرية وال التس��ميات لكنن��ي 
وبع��د حوار مط��ول حول م��ا العمل 
...الس��ؤال االثي��ري للثوريني  عند كل 
لرفيقتي  ...قل��ت  انحناءة وس��قطة 
هدى حم��ودى : التقي��ت اليوم بثوري 
ال يش��به كل م��ن التقي��ت بهم في 

صفوفنا.

3. قائد الغربان ....

هوية يغص بها ....
ل��م أفهم مقصد ابراهيم زاير عندما 

عرفني بقتيبة على أنه من ربع البكر 
....

كل م��ا عرفته ع��ن قتيبة أن��ه ثوري 
مختلف..

بع��د رحلة م��ن التع��ارف أدركت ملاذا 
يقول : إني أغص بوطني..

وفهمت مل��اذا عرفني ب��ه ابراهيم ب: 
من ربع البكر ....

فقد عرفت متأخراً قليال أنه من أقارب 
أحمد حسن البكر ومن عشيرته ....

لم يعِن ذلك لي ش��يئاً ....ال ايجاباً وال 
سلباً ....

كنت قلت لصديقتي : سأرتبط بهذا 
ام مس��يحياً  كان  االنس��ان يهودي��اً 
...عربياً أم كردي��اً ...عراقياً أم أعجمياً 
.....فق��د س��حرني بريق عقل��ه ونقاء 
ثوريته وعمق معرفته بواقع االنس��ان 
املسحوق وحاجاته للتحرر من أسباب 

بؤسه ....وتساؤالته الوجودية
لكني الحقا فهمت عذابه عندما قال 
وكتب : إني أغص بوطني ...وغصصت 

معه بوطنه 
فوطني ل��م أكن قد وجدت��ه بعد ....
كنت قد أقنعت��ه بالعودة الى العراق 

بذريعتي: 
أريد وطنا ال أُنفى منه إال للس��جن أو 
القبر ....ولي في ذلك س��بب أوضحه 

بالسياق ....
أم��ا قتيبة الذي عاد الى العراق وعدنا 
مع��ا ...فقد عاد حامال معه مش��روع 

عصبة الثوريني العرب.

4. قائد الغربان.. بعد الهرب
في مقهى الشموع ببيروت ...في أول 
لقاء يجمعنا مصادفة لم مينع اجلوع 
قتيبة من الغور عميقا في مش��روع 
الث��ورة كما ي��راه .... كان يأكل بنهم  
...وكان يتحدث بنهم و يسأل ويجيب 
من يس��أله السيما عن أوضاع العراق 
...كان يعمق اطروحته التروتس��كية 
حول ان نكون ض��د اللحظة  الراهنة 
من دون أي تواطؤ نظري  ...وكان يؤكد 
أولوية هدم املس��لمات وإعادة بنائها 
...وحتدث طويال عن عمال الشيخ عمر 
كما ل��و كان منهم ...اما ابراهيم زاير 
ف��كان منعزال عنا غي��ر مهتم باحلوار 
...يرم��ي كلمات��ه مبل��ل ...كان يب��دو 
منشغال باهتمامات أخرى غير الثورة 

وغير سؤال ما العمل ....
اش��تبكت أن��ا مع العفي��ف األخضر 
ال��ذي كان يثير ريبت��ي ....كان حينها 
انتق��ل ال��ى اطروحة اجملالس��ية حتت 
وأي��ة  ش��عار ته��دمي كل مؤسس��ة 
مؤسس��ة حتى لو كان��ت تنظيماً او 
حزباً ثورياً وصوال الى مؤسسة الدولة 
...س��ألته بخب��ث عن تب��دل مواقفه 
بنحو سريع .....فهو الذي كتب ينظر 
في اث��ر هزمي��ة 1967 ب��أن مصر عبد 
الناص��ر خرج��ت من احل��رب منتصرة 
...ألن غرض احلرب كان اسقاط النظام 
...لكن النظام لم يسقط ....وسرعان 
ما التح��ق مبنظمة فتح معلنا ادانته 
ودوره ف��ي ضي��اع  العرب��ي  للنظ��ام 
....وم��ن فتح انتق��ل الى  فلس��طني 
اجلبهة الش��عبية  ثم وسريعاً انتقل 
ال��ى اجلبه��ة الدميقراطي��ة لتحري��ر 
فلس��طني وتبنى طرحها لنفس��ها 
العربية  كبديل لألحزاب الش��يوعية 
الكالس��يكية امللتزم��ة بأطروح��ات 
اللجن��ة املركزية للحزب الش��يوعي 
السوفييتي ....ثم كتب  منظرا في إثر 
ايلول األسود وقمع املقاومة عام 1970 

ان البديل يرتكز على تعميق الكفاح 
املس��لح من خ��الل جس��د املقاومة 
العربي ومواجهة  النظ��ام  ومواجهة 
الفلس��طينية  التنظيمات  قي��ادات 
التي عجزت ع��ن صيان��ة جتربتها ....

ثم وخالل أش��هر مع��دودات دعا الى 
اجملالسية العمالية وضرورة تهدمي كل 
مؤسس��ات املقاومة الفلس��طينية 
وتنظيماتها وتقديس احلراك العفوي 
للجماهير والدفع به نحو االنتفاضة 

الكبرى.
انزعج العفيف من سؤالي املتشكك 
ف��ي  التخريب��ي  دوره  ال��ى  واملش��ير 
الوق��ت ال��ذي تعي��ش في��ه املقاومة 
الفلس��طينية  أزم��ة ما بع��د أيلول 
وانكس��ارها العني��ف في الس��احة 
األردنية حت��ى طردها واقتالع وجودها 
امللح��ة  .....وحاجته��ا  اجل��ذور   م��ن 
الس��تعادة قدرته��ا عل��ى النه��وض 

مجددا...
برغ��م لؤم��ي ف��ي اح��راج العفي��ف 
األخضر والمباالتي مبحاصرة منطقه 
وال اهتمام��ي بالدفاع عن نفس��ه ....

فقد كن��ت منصت��ة جي��دة لقتيبة 
...شعرت أنه ال يش��به العفيف ...وال 
شبابنا الذين يتعاملون مع النصوص 
....ووجدت��ه  املس��لمني  كاإلخ��وان 
مكس��با لضمه الى جلسات العمل 
الت��ي تخوضه��ا م��الكات متحالفة 
م��ن اجلبهة الش��عبية والدميقراطية 
أخ��رى الس��يما  وتنظيم��ات  وفت��ح 
انه��ا كانت معني��ة بالواق��ع العربي 
...وأطروح��ات أخ��ذت تتداولها في  ان 
القضية الفلس��طينية ليست رأس 
الرمح في معركة التحرير كما ش��اع 
طرحه ف��ي مرحلة ما قب��ل أيلول ....

وكانت ثمة وجهة نظر تتبلور  في ان 
معارك التحرير ترتبط بتغيير النظام 
العربي السيما في بعض دول املواجه 
وبعضها التي تش��كل عمقا إقليمياً 

حلركة التحرر ....
حينها لم يكن ال��كالم كاحللم ...امنا 
كان درساً مستقى من هزائم النظام 
العربي ودور الرجعية العربية السيما 
دول اخللي��ج العرب��ي  التآم��ري عل��ى 
ح��ركات التحرر العربي��ة.... كما كان 
مس��تقى من رفض مالكات املقاومة 
وقواعدها لواقع الهزمية وانها مازالت  
- ذاتيا وموضوعيا - متلك املراهنة على 
اس��تعادة القبض على وجهة الثورة 

....
في هذا املناخ ش��دني قتيب��ة  كثائر 
...وأث��ار انتباه��ي إعجاب��ا ...وس��رني 
أش��عر بذل��ك وانا التي كن��ت افتقد 
ش��خصية تثير انتباهي وإعجابي .....

يومها قلت لرفيقتي : وأخيرا التقيت 
برجل مختلف ....س��ألتني : من هو ؟ 
قل��ت : عراقي عامل ف��ي ورش حدادة 
الشيخ عمر ....فلم أكن وقتها أعرف 
هوياته األخرى ....وهذا ما استنتجته 
من طريقة كالمه حول عمال الشيخ 

عمر وكأنه منهم.
ف��ي ه��ذا اللق��اء كان تغي��ر مس��ار 
قتيبة الهارب بإرادته الشخصية من 
الع��راق هربا مم��ا حاصره ك��ون أقاربه 
وأفراد من عش��يرته أخذت  مواقعها 
في س��لطة البعث ال��ى جانب أحمد 
حسن البكر وصدام حسني ...فلقاؤه  
بي ....س��يعيده الى العراق ولكن وهو 
يحمل مش��روعا ....وامرأته وشريكته 

حتمل جنينا.

سمير النصيري* 

تش��ير جميع املؤش��رات الواردة في 
املوازن��ة لعام 2017 بأن اإليرادات غير 
النفطي��ة س��تكون بنس��به أعلى 
باملقارن��ة مبا مت تخصيص��ه لألعوام 
الس��ابقة.  وهذا يعن��ي ان احلكومة 
تخطط لب��دء االنتقال من االقتصاد 
الريعي الى اإلنتاج��ي، وتنويع املوارد، 
وتقليل نسبة االعتماد على النفط 
م��ن 95 باملائة الى 85 باملائة في عام 
2017 من مجم��وع االيرادات.  ولكي 
يتحق��ق ذلك الب��د ان يك��ون هناك 
دور واضح وبرنامج مرس��وم إلشراك 
القط��اع اخلاص ف��ي ادارة االقتصاد.  
ويأت��ي ذل��ك م��ن خ��الل اع��ادة بناء 
الهيكل املؤسس��ي للقطاع اخلاص 
في اجلوانب التشريعية والتحفيزية 
واإلجرائي��ة ومب��ا ينس��جم ويتطابق 
مع م��ا ورد باحملور )ثالثا( من البرنامج 
احلكومي )تشجيع التحول للقطاع 

اخلاص( ومراحل تنفيذ اس��تراتيجية 
 )2030-2014( للس��نوات  تطوي��ره 
التي اطلقتها احلكومة في ش��باط 
2015 على ان تبدأ فعالً هذه البرامج 
ف��وراً بوضع آليات إلش��راك القطاع 
اخلاص الوطني في صناعة القرارات 
نظ��رة ش��املة  وف��ق  االقتصادي��ة 
لتحفي��ز القطاعات اإلنتاجية كافة 
ومنه��ا بنحو اساس��ي ف��ي الزراعة 
)االس��كان  والتش��ييد  والصناع��ة 
واخلدم��ات  والطاق��ة  واالعم��ار( 
احلكوم��ة  تتبن��ى  وان  والس��ياحة، 
وممثلي��ات القط��اع اخل��اص برام��ج 
تنفيذي��ه  واج��راءات  ومس��اهمات 
محس��وبة ومدعومة مادياً وقانونياً، 
وان يك��ون ع��ام 2017 ه��و فعال عام 

القطاع اخلاص. 
ولغ��رض حتقيق ذل��ك الب��د ان تتولى 
احلكوم��ة بالدرج��ة األولى تأس��يس 
مجلس اعلى للقطاع اخلاص يتشكل 
من ممثلني للقط��اع اخلاص واحلكومة 
يتول��ى اإلدارة واالش��راف واملراجع��ة 

والسياس��ات  للبرام��ج  والتقيي��م 
املوضوعة لصناعة القرارات املطلوبة 
لتحقيق االهداف االقتصادية املركزية 
باملش��اركة والتعاون ب��ني القطاعني 

اخلاص والعام. 
لذلك فإني ارى بأن املرحلة والتجربة 
الت��ي يعيش��ها الع��راق اقتصادي��ا 
من��ذ )2003-2016( حتتاج إلى وقفة 
حتليلي��ة وتقييمي��ة مخلص��ة من 
أجل بن��اء اقتص��اده الوطن��ي على 
وف��ق نظ��رة اس��تراتيجية جدي��دة 
لالنتق��ال إلى اقتصاد الس��وق وفقاً 
لبرنام��ج أعدت��ه احلكوم��ة وصادق 
عليه مجلس النواب العراقي تضمن 
س��تة محاور أساس��ية ومن أبرزها 
احمل��ور االقتصادي، وال��ذي يؤكد على 
ضرورة تطبي��ق مراحل مهمة باجتاه 
بناء اس��تراتيجية لتنمية االقتصاد 
ودعم وتطوير القطاع اخلاص ليأخذ 
دوره في املس��اهمة في البناء اجلديد 
لالقتص��اد وتنويع م��وارده للموازنة 
من دون االعتماد بنسبة كبيرة على 

النفط. 
ولغ��رض مناقش��ة ودراس��ة الواقع 
االقتص��ادي ال��ذي مي��ر به الع��راق ال 
بد م��ن الوق��وف بالتحليل املنطقي 
والعلمي واالقتصادي على أبرز احملاور 
الت��ي يتطل��ب ايجاد احلل��ول بهدف 
بناء املقدم��ات الس��ليمة لالنتقال 
إل��ى آليات اقتصاد الس��وق الناجزة.  
ويتطلب لغرض تنفيذ استراتيجية 
تطوير القطاع اخلاص قيام احلكومة 
والقط��اع اخل��اص بجمي��ع مجاالته 
والزراعي��ة  والصناعي��ة  املصرفي��ة 
واخلدمي��ة املش��اركة والتع��اون في 
التطوي��ر  اس��تراتيجية  تطبي��ق 
االه��داف  الت��ي حتق��ق  باالجتاه��ات 
املرحلية واملتوسطة والطويلة.  وهذا 
يعني إش��راك القطاع اخل��اص بدور 
أكب��ر في صناعة الق��رار االقتصادي 

وقيادة السوق من خالل ما يلي
بيئ��ة  حتس��ني  ف��ي  االس��هام   .1
األعم��ال في الع��راق وتوفي��ر املناخ 
رؤوس  املش��جع جلذب  االس��تثماري 

االموال الوطنية واألجنبية وتشجيع 
حتقيق الشراكات بني القطاع العام 

واخلاص.
2. االسهام في تهيئة بيئة تشريعية 
مرجعيته��ا  ف��ي  تس��تند  جدي��دة 
إل��ى املادة )25( من الدس��تور الدائم 
اخلاصة  والقوانني  واالس��تراتيجيات 
باإلصالح االقتصادي وتطوير القطاع 
اخلاص مب��ا يضمن تفعيل��ه وقيادته 

للسوق مستقبالً.
3. إدام��ة وتفعيل الش��راكة واحلوار 
اخل��اص  القط��اع  ب��ني  والتع��اون 

واحلكومة.
4. االس��هام ف��ي وضع السياس��ات 
واآلليات واالستراتيجيات واملشاركة 
في متابعة تنفيذها حلسم االنتقال 
إل��ى مراح��ل مبرمج��ة زمني��اً إلى 

اقتصاد السوق.
5. العم��ل على توفي��ر مصادر متويل 
اضافي��ة للموازن��ة العام��ة للدولة 
باعتم��اد تنمية وتنوي��ع املوارد باجتاه 
رفع نسبة املوارد األخرى غير النفط 

في الناجت احمللي اإلجمالي.
6. العم��ل عل��ى تش��جيع انش��اء 
وتطوير املشاريع الصغرى والصغيرة 
التنمي��ة  مب��ا يحق��ق  واملتوس��طة 
الش��املة واملس��تدامة مبا في ذلك 
املتخصصة  املؤسس��ات  تش��كيل 

لهذا الغرض.
7. التعاون في ضمان تنفيذ اخلطط 
املركزية ف��ي توفير البن��ى التحتية 
اخلاص  القط��اع  وتطوير  لتش��جيع 
ف��ي الصناع��ة والتج��ارة والزراع��ة 
املعدني��ة  والث��روات  والس��ياحة 

والطاقة واخلدمات.
8. تفعي��ل دور املصارف املتخصصة 
واملص��ارف اخلاصة لتوفي��ر القروض 
امليس��رة للقط��اع اخل��اص الوطني 
إيج��اد حل��ول ملش��كالت  وكذل��ك 
الضرائ��ب والفوائ��د املتراكمة التي 
املش��اريع  أصح��اب  عل��ى  ترتب��ت 
املتوقفة عن اإلنتاج ووضع سياس��ة 

مالية قصيرة ومتوسطة االمد.
9. التنس��يق والتعاون م��ع الوزارات 

واالحصائي��ة  املالي��ة  واملؤسس��ات 
املعني��ة ف��ي بناء قاع��دة معلومات 
وضم��ان  واحصائي��ة  مالي��ة 

شفافيتها.
10. املش��اركة الفاعلة مع احلكومة 
ف��ي تنفيذ إج��راءات إع��ادة هيكلة 
وتس��هيل  العام��ة  الش��ركات 

الشراكات مع القطاع اخلاص.
11. االس��هام ف��ي ضم��ان معايي��ر 
اجل��ودة للمنتج��ات واخلدمات احمللية 

واملستوردة.
12. التعاون واالسهام مع املؤسسات 
ذات العالقة في تأهيل وتدريب املوارد 
البش��رية املتخصصة ف��ي القطاع 

اخلاص.
13. تش��جيع املص��ارف اخلاصة في 
االس��تثمار في املشاريع االقتصادية 
مبا يعزز نسبة مساهمتها في الناجت 
احمللي اإلجمالي واإلسراع بالتعديالت 

التشريعية لتحقيق هذا الهدف.

*مستشار اقتصادي ومصرفي

قـائـد الغـربـان

دور القطاع الخاص في إدارة االقتصاد الوطني
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قيل في مقهى 
ابراهيم أنه مقهى 

المعقدين. وقيل أيضا  
أنه مقهى الوجوديين 

...وكثيرًا ما كانت 
الجهات األمنية تراقبه  

كملتقى للشيوعيين

انزعج العفيف من سؤالي المتشكك والمشير الى دوره 
التخريبي في الوقت الذي تعيش فيه المقاومة الفلسطينية  

أزمة ما بعد أيلول وانكسارها العنيف في الساحة األردنية 
حتى طردها واقتالع وجودها من الجذور  .....وحاجتها 

الملحة الستعادة قدرتها على النهوض مجددا...

ابراهيم زاير



يحق لنا أن نش��عر بغصة في احللق 
كلما تكّلم ش��خص ما عن »اإلخوة 
املس��يحيني«. وه��ذا يح��دث، عادة، 
كلم��ا وقعت حادث��ة إرهابية طالت 
ه��ؤالء، كم��ا ح��دث صب��اح األحد 

املاضي في مصر احملروسة. 
ل  واألسوأ ما يضيفه البعض، بقدر ممُ
من التقوى األخالقية والسياس��ية، 
حمايته��م،  ف��ي  »واجبن��ا«  ع��ن 

و«حقهم« في احلماية. 
وه��ذا كالم طائف��ي بامتي��از. فهم 
ليس��وا إخ��وة، ب��ل هم نح��ن، أبناء 
هذا الشعب أو ذاك، في هذا العالم 

العربي املريض. 
الكالم ع��ن الواجب واحلماية ينتمي 
إل��ى م��ا قب��ل الوطني��ة، والوط��ن، 
والبرمل��ان،  والدس��تور،  واملواطن��ة، 
واملس��اواة من دون متييز على أساس 
وحق��وق  والدي��ن،  واجلن��س  الع��رق 

اإلنسان في اخلبز واحلرية والكرامة.
الغالبي��ة  إن  الق��ول  ينبغ��ي  وال 
العظمى من املتكلمني عن »اإلخوة 
املس��يحيني« طائفي��ون. كل ما في 
األم��ر أن جانب��اً كبي��راً م��ن عالقة 

الناس باللغة يقوم على مبدأ القص 
واللصق. 

فكم��ا نقص ونلصق على شاش��ة 
الش��يء  الدماغ  الكومبيوتر، يفعل 
نفس��ه، يق��ص م��ن نش��رة األخبار 
أو  الورقي��ة  والصفح��ة  املمُتلف��زة، 
اإللكترونية، وما يمُقال في املمُلتقيات 
واالجتماعية،  والسياسية،  الدينية، 
ويلص��ق بطريق��ة عفوي��ة ما قص 
ف��ي ال��كالم والكتابة. وثم��ة، هنا، 
دهش��ة، فالتدفق الهائل  مفارقة ممُ
للمعلوم��ات، وغي��ر املس��بوق ف��ي 
تاريخ البشرية، يمُسهم في تقليص 
وتنميط لغة ال��كالم والتفكير بدالً 

من إغنائها. 
وإذا كان ثمة ما يس��تدعي التفكير 
في أمر كهذا، فال مفر من التساؤل:

متى ومل��اذا تس��للت الطائفية إلى 
لغة ال��كالم والتفكير ف��ي العالم 
انتقل��ت بكفاءة  العرب��ي؟ وكي��ف 
م��ن هام��ش أيديولوج��ي ضّيق إلى 
امل��ن االجتماعي والثقافي، وطبعت 
وجوده��ا إلى حد تب��دو معه وكأنها 

عفوية وبريئة متاماً؟

ال يتس��ع اجملال، هن��ا، لل��كالم عّما 
يستدعي س��ؤال كهذا من أسئلة، 

وما يمُحّرض عليه من أجوبة. 
ويكفي القول إن الطائفية تسللت 
من ش��قوق جنمت عن تعّثر مشروع 
دول��ة ما بع��د االس��تعمار احلديثة، 
في العال��م العرب��ي، وأنها صعدت 
على أنقاض م��ا خّلفته هزمية مصر 
م��ن   1967 الع��ام  ف��ي  الناصري��ة 
حطام أيديولوجي وسياسي، وجراح 
نرجسية لم تندمل بعد، وزاد عليها، 
وفاق��م منه��ا، دولة العل��م واإلميان 
البع��ث  ودكتاتوري��ات  الس��اداتية، 
العراقية والس��ورية، وطفرة النفط 
بع��د حرب الع��ام 1973، التي غّيرت 

معنى ومبنى العالم.
ه��ذا ال يعني أن اجملتمع��ات العربية 
لم تكن طائفية قبل تواريخ كهذه، 
ولك��ن كل ما تق��ّدم معطوفاً على 
نهاي��ة احلرب الب��اردة، أعادها إلى ما 
كان��ت عليه قب��ل نش��وء احلركات 
الوطني��ة االس��تقاللية، ومش��روع 

الدولة احلديثة. 
ويات الوطنية  وكم��ا كان صعود الهمُ

اجلامع��ة ف��ي احلواض��ر ج��زءاً م��ن 
مش��روع وطن��ي يتجل��ى ف��ي لغة، 
وأيديولوجيا، وأحالم وأوهام، وبالتالي 
في قص ولصق )باألدوات املتوفرة في 
حينها( كان القضاء عليها، باإلسالم 
السياسي، جزءاً من مشروع يتجلى 
في لغة، وأيديولوجيا، وأحالم وأوهام، 
وبالتالي في ق��ص ولصق، وتصادف 
أن يحدث هذا في زم��ن الفضائيات 

واإلنترنت والكومبيوتر. 
واملفارقة املمُدهشة، أن قّلة املعلومات 
ف��ي زمن الصعود الوطن��ي )مقارنة 
باملتوف��ر اليوم( أس��همت في إغناء 

لغة وحياة وتفكير وأفكار الناس.
ولك��ي ال يجهلَ��ن أح��د عل��ى أحد، 
ينبغ��ي الق��ول إن جن��ني اإلس��الم 
السياسي نبت في أحشاء احلركات 
الوطنية االس��تقاللية، وصعد على 

أنقاضها. 
فاالنتق��ال من ص��واب ممُطل��ق إلى 
صواب مضاد في ثقافة الدكتاتوريات 
الت��ي ص��ادرت احل��ق ف��ي التفكير 
الش��عوب  وعامل��ت  املمُس��تقل، 
كأطف��ال مبنطق الثواب والعقاب، ال 

يحتاج إلى أكثر من قفزة واحدة.
نظ��ري اإلس��الم  ل��ذا، كان أغل��ب ممُ
السياسي األوائل قوميني ويساريني 
ه��ؤالء  اس��تعمل  وق��د  س��ابقني، 
وعدته��م  احلركي��ة،  مهاراته��م 
السياس��ية  وعواطفهم  الثقافية، 
اجلامحة، جلس��ر الهّوة بني »األصالة 
واملمُعاصرة«، وب��ني »احلداثة والتراث«، 
وبني السياس��ة والدين، وبني العلم 

واإلميان. 
فقبل عادل حس��ني، ومحمد عمارة، 
وحسن حنفي، ومصطفى محمود، 
املفت��ون  عفل��ق،  ميش��يل  لّف��ق 
بالقومي��ات الرومانس��ية األوروبية، 
عالق��ة  أيض��اً،  واللص��ق،  بالق��ص 
الدين بالقومية، فجع��ل األّول روحاً 

للثانية.
كان ه��ؤالء »طليعة« يتكّلمون لغة 
غي��ر مفهومة من جان��ب الوهابيني 
واإلخوان، لكنهم كانوا مفيدين في 
نقل اإلسالم السياسي من الهامش 
إل��ى املن، وفي إغن��اء لغته مبفردات 
ممُس��تمدة م��ن قاموس ماركس��ي، 
وأدبيات قومية معادية لإلمبريالية. 

ولم مي��ض وق��ت طويل قب��ل اجناب 
لناطق��ني  واإلخ��وان  الوهابي��ني 
وحركيني أيديولوجيني أكثر عضوية، 
ومتثيلي��ة، ونق��اء، من ه��ؤالء، ولعل 
الفرنس��ي، أوليفي��ه روا، أفضل من 

شّخصهم. 
وقد أس��هم حدثان من عي��ار ثقيل 
هما الث��ورة اإليرانية، وآخ��ر معارك 
احل��رب الب��اردة في أفغانس��تان، في 
التحريض، على، وإنش��اء بنية حتتية 
أيديولوجية ومادية تنظيمية ومالية 
ولوجس��تية لكومنترن جديد )لديه 
املليارات، والفضائيات، وامليليشيات، 
واحلاضن��ات، واجلمعيات، واجلامعات، 
ألس��لمة  يس��عى  واحلكوم��ات( 

العالم.
وقد نش��أت، نتيجة ه��ذا كله، لغة 
جدي��دة، جنح��ت ف��ي االنتق��ال من 
الهامش إل��ى املن، لتصب��ح أليفة 
ومألوف��ة، وكأنها كان��ت دائماً لغة 
الناس، ولم يكن هذا ليتأتى من دون 
باملاضي  والتشهير  الذاكرة،  تشويه 
وية الوطنية  القريب، وكأن إعالء الهمُ
اجلامع��ة، الواحدة واملمُّوِحدة، على ما 

عداها م��ن هويات ديني��ة وطائفية 
تس��تحق  فضيح��ة  كان  فرعي��ة، 

الكتمان. 
مف��ردات  الت��داول  م��ن  أمُخرج��ت 
االستغالل، وس��رقة الفقراء، وإفقار 
الناس، ووحشية رأس املال، واختفى 
احلد الفاصل ب��ني الديني والدنيوي، 
وب��ني الداعي��ة والسياس��ي، وب��ني 

مجتمع احلاضرة ومضارب القبيلة.
أغلب م��ا يقبل القص واللصق هذه 
األيام، ه��و من بضاع��ة الكومنترن 
اجلديد، فالقائ��ل بأخّوتهم، والداعي 
إلى حمايتهم، والقائل باجلزية، وعدم 
السالم عليهم، أو حتى قتلهم، كما 
فعل الدواعش يوم األحد، يغرفان من 
البئر نفس��ها، ويمُعّب��ران عن طيفني 
مختلف��ني ينتمي��ان إل��ى منظومة 
واحدة. فكالهم��ا يقص ويلصق من 
لغ��ة تنتم��ي إلى م��ا قب��ل الوطن، 
والوطني��ة، واملواطنة. وهل في تالزم 
لغة كهذه مع حروب أهلية، وانهيار 
دول ومجتمع��ات، عندن��ا وحولن��ا، 

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

ّ
ّ

حسن خضر

برادفورد ديلونج

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

أستاذ االقتصاد في 
جامعة كاليفورنيا 

في بيركلي

أعلن وزير اخلزانة األميركي الس��ابق 
الري س��ومرز مؤخ��را اعتراضه على 
وجهات نظر وزي��ر اخلزانة األميركية 
ح��ول  منوش��ني  س��تيف  احلال��ي 
»الذكاء االصطناع��ي وما يتصل به 
من موضوعات. ويب��دو أن الفارق بني 
الرجلني مسألة أولويات وتركيز أكثر 

من أي شيء آخر.
يتبن��ى منوش��ني نهجاً ضيق��اً في 
تن��اول ه��ذا األم��ر. فهو يتص��ور أن 
املش��كلة املتعلقة بفرع بعينه من 
الذكاء  والذي يس��مى  التكنولوجيا 
االصطناع��ي، والذي يس��تولي على 
الوظائف األميركية، تكمن في وقت 
»بعي��د في املس��تقبل«. ويب��دو أنه 
يش��كك في تقييم س��وق البورصة 
للش��ركات التي تقدر قيمتها مبليار 
دوالر أميرك��ي أو أكث��ر والت��ي ليس 
لديها أي سجل لعائدات اإلنتاج يبرر 
قيمتها املفترض��ة أو خطة واضحة 

لتقدمي مثل هذا السجل.
ويتبنى س��ومرز منظورًا أوسع. فهو 

ينظر إلى »تأثي��ر التكنولوجيا على 
الوظائف« عموما، ويعد تقييم سوق 
البورص��ة لش��ركات التكنولوجي��ا 
العالية الربحية مثل شركة جوجل 

وشركة أبل أكثر من عادل.
وأظن أن سومرز محق بشأن املنظور 
الذي بنى عليه منوشني تصريحاته. 
ف��ال ينبغ��ي لوزير اخلزان��ة األميركي 
أن يجي��ب على األس��ئلة م��ن زاوية 
ضيق��ة، ألن الناس س��وف يتوصلون 
إل��ى اس��تنتاجات أوس��ع حت��ى من 
إجابات مح��دودة. فال ش��ك أن تأثير 
املعلومات على تشغيل  تكنولوجيا 
العمالة قضية أساسية، ولكن ليس 
من مصلح��ة اجملتمع أيض��ا تثبيط 
االستثمار في شركات التكنولوجيا 

الفائقة.
ومن ناحية أخرى، أتعاطف مع جهود 
منوش��ني لتحذي��ر غير اخلب��راء ضد 
االستثمار بنحو روتيني في ِقالع في 
الس��ماء. فبرغ��م أن التكنولوجيات 
العظيمة تس��تحق االس��تثمار من 

املنظ��ور االجتماع��ي، فلي��س م��ن 
الس��هل عل��ى أي ش��ركة أن حتقق 
ربحية مس��تدامة. ويفترض في وزير 
اخلزان��ة أنه لديه بالفع��ل ما يكفي 
من الش��واغل واخملاوف بشأن صعود 

اآلالت.
الواق��ع أن��ه م��ن غي��ر املفي��د على 
اإلط��الق أن نعمل على إث��ارة اخملاوف 
حول الروبوت��ات، ووضع القضية في 
»ذكاء اصطناع��ي يس��تولي  إط��ار 
على الوظائ��ف األميركية«. فهناك 
مج��االت بّن��اءة بدرجة أكب��ر كثيرا 
ينبغي لصناع السياسات أن يوجهوا 
تركيزهم إليها. فإذا كانت احلكومة 
تفي بواجباتها على النحو الالئق ملنع 
الكس��اد الناجم عن نقص الطلب، 
فلن يؤدي التق��دم التكنولوجي في 
اقتصاد الس��وق إلى إفق��ار العمال 

غير املهرة.
ويص��دق ه��ذا بنح��و خ��اص عندما 
تس��تعاد القيم��ة من عم��ل األيدي 
البشرية، أو عمل األشياء املصنوعة 

بأيد بشرية، وليس من موارد طبيعية 
ن��ادرة، كم��ا كانت احلال ف��ي القرون 
الوسطى. وكان كارل ماركس واحدا 
من أذكى املنظري��ن وأكثرهم تفانيا 
في تناول هذا املوض��وع، ولكن حتى 
هو لم يتمكن بطريقة متماس��كة 
من إثب��ات أن التق��دم التكنولوجي 
يتس��بب بالضرورة في إفقار العمال 

غير املهرة.
احلق أن اإلبداعات التكنولوجية جتعل 
كل ما يمُنَتج في األس��اس بواسطة 
اآلالت أعظ��م فائ��دة، وإن كان ذل��ك 
مبس��اهمات أق��ل نس��بيا م��ن ِقَبل 
العمالة غير املاه��رة. ولكن هذا في 
حد ذاته ال يؤدي إلى إفقار أي شخص. 
فلكي يحدث هذا، يجب أن يتس��بب 
التقدم التكنولوجي أيضاً في جعل 
كل ما يمُنَتج في األس��اس بواسطة 
عمال غي��ر مهرة أقل فائ��دة. ولكن 
نادرًا ما تكون ه��ذه هي احلال، ألنه ال 
يوجد ما ق��د مين��ع اآلالت الرخيصة 
نسبياً التي يستعملها العمال غير 

امله��رة في املهن الكثيف��ة العمالة 
من اكتس��اب قدر أعظم من القوة. 
ومع توف��ر أدوات أكثر تقدما، يصبح 
بوس��ع ه��ؤالء العمال إنتاج أش��ياء 

أكثر فائدة.
من الناحية التاريخية، هناك حاالت 
قليلة نس��بيا حيث تس��بب التقدم 
التكنولوج��ي، احل��ادث ف��ي س��ياق 
اقتصاد الس��وق، في إفق��ار العمال 
غير املهرة بنحو مباش��ر. ففي مثل 
ه��ذه احل��االت، تس��ببت اآلالت ف��ي 
انخفاض قيمة الس��لع املنتجة في 
قطاع كثيف العمالة بنحو حاد، من 
خالل زي��ادة اإلنتاج من هذه الس��لع 
بق��در كبي��ر إل��ى احلد الذي يش��بع 

احتياج كل املستهلكني احملتملني.
يتلخ��ص املث��ال األساس��ي له��ذه 
الظاهرة في صناعة املنسوجات في 
الهند وبريطاني��ا في القرنني الثامن 
عش��ر والتاسع عش��ر. فقد صنعت 
اآلالت اجلديدة املنتجات نفسها التي 
كان النساجون اليدويون يصنعونها 

بالضب��ط، ولكنها كان��ت تصنعها 
عل��ى نط��اق هائ��ل. ونظ��را للطلب 
احمل��دود، لم يعد املس��تهلكون على 
اس��تعداد لدفع ثمن ما كان ينتجه 
النس��اجون اليدوي��ون. وانخفض��ت 
قيمة الس��لع املنتجة بواسطة هذا 
الش��كل م��ن العمالة غي��ر املاهرة، 
ولكن أسعار السلع األساسية التي 
كان العمال غير املهرة يشترونها لم 

تنخفض.
الدرس املستفاد من التاريخ هنا ليس 
أن الروبوتات البد أن توَقف؛ بل يكمن 
الدرس في ضرورة مواجهة مشكلة 
واملش��كلة  االجتماعية  الهندس��ة 
السياسية املتمثلة في احلفاظ على 
التوازن العادل للدخول النسبية في 
ش��تى أنحاء اجملتمع. ولتحقيق هذه 

الغاية، تصبح مهمتنا ثالثية.
فأوال، يتعني علينا أن نضمن اضطالع 
احلكوم��ات بدوره��ا الصحي��ح ف��ي 
االقتص��اد الكلي، م��ن خالل احلفاظ 
عل��ى اقتص��اد مس��تقر ومنخفض 

البطالة حتى يتس��نى لألس��واق أن 
تعم��ل عل��ى النح��و الالئ��ق. وثانيا، 
يتع��ني علين��ا أن نعمل عل��ى إعادة 
توزي��ع الثروة للحفاظ عل��ى التوزيع 
الس��ليم للدخل. وينبغ��ي القتصاد 
التروي��ج  عل��ى  يعم��ل  أن  الس��وق 
لألهداف االجتماعية التي تتفق مع 
قيمنا وأخالقياتنا، وليس تقويضها. 
وأخيرًا، البد من تعليم وتدريب العمال 
على اس��تخدام أدوات التكنولوجيا 
الفائق��ة على نح��و متزايد )وخاصة 
ف��ي الصناعات الكثيف��ة العمالة(، 
حت��ى يتمكن��وا من صناعة أش��ياء 

مفيدة وما تزال مطلوبة.
احل��ق أن دق نواقي��س اخلط��ر ح��ول 
»الذكاء االصطناعي الذي يس��تولى 
على الوظائف األميركية« لن يساعد 
بأي حال من األح��وال في جلب مثل 
ه��ذه السياس��ات. ومنوش��ني على 
حق: فال ينبغي لصعود الروبوتات أن 

يكون على رادار وزير اخلزانة.

ذكاء اصطناعي ومشكالت مصطنعة
PROJECT
SYNDICATE

االرانب ال تضحك في عيد الفصح

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

كن��ا نقتني الكتاب ونتداوله ونتب��ادل االراء حوله، يوم 
كانت منازلنا عامرة باملكتبات، بل ان صاالت االستقبال 
تب��دو موحش��ة إن كان��ت خالية م��ن رف��وف الكتب، 
وكان الكثير من املثقف��ني واملتعلمني يعدون مكتبات 
منازله��م مبنزلة ديك��ورات جذابة ومهيب��ة، وارث عزيز 
يفخ��رون بانهم يرثونه ألبنائه��م، فيما االبناء يتباهون 

بها ويشّبون في كنف معارفها.      
اقول،كان، حيث انحسرت املكتبات املنزلية مع انحسار 
اشياء ثقافية كثيرة..اما  صديقي ك. فانه قبل شهور 
كان على موعد سعيد مع دار النشر التي تولت طباعة 
وتس��ويق كتابه، وفي ذلك اليوم نفس��ه اصطدم باول 
احباط حني ابلغ��ه صاحب مكتبة كبيرة انه ال ينبغي 
ان ينتظر مبيعا كثي��را لكتابه. بضعة فقط. وفي اول 
جمعة حمل عشرين نسخة من الكتاب ليوزعها على 
معارفه في ش��ارع املتنبي، وفي نهاية النهار وجد اكثر 
من نصف تلك الكت��ب مطروحة على قنفات املقاهي 
وزوايا املمرات. وبعد عام ابلغته دار النش��ر ان نسختني 
م��ن كتب��ه بيعت��ا فق��ط وميكن��ه ان يس��تعيد بقية 
النس��خ وبعد عام آخر  اضطر ان يوافق زوجته على ان 
حترق الكتب املكدس��ة في املنزل، فانهم س��يتحولون 
الى منزل جديد ال يتس��ع لكرات��ني الكتب التي عالها 
الغب��ار. كان ذلك الكتاب ق��د انضم الى اطنان واطنان 
من الكت��ب التي التهمتها النيران عب��ر التاريخ، وكان 
صديق��ي قد انضم ال��ى طائفة  االدب��اء الذين احرقوا 

كتبهم بايديهم.
لقد اضطر ابو حيان التوحيدي الى احراق كتبه، في ايام 
قال عنها »انها نحس��ة« وجاء في كتابه »املقابسات« 
ش��كوى احلال م��ن تأليف الكت��ب بقول��ه: »الى متى 
الكسيرة اليابسة والبمُقيلة الذاوية، والقميص املرقع.. 
وقد، واهلل بمُح احللق وتغيمُر اخللق« ثم اورد انه احرق كتبه 
بيده قائال »ما ظننت بأن الدنيا ونكدها تبلغ من انسان 

ما تبلغ مني«. 
كما اقدم معلم الفراهيدي »ابو العالء« االديب البصري 
الش��هير على طم��ر كتبه في باط��ن االرض ولم يعثر 
عليه��ا بعد موته، متذرعاً، في س��اعة يأس »بال جدوى 
العل��م في زحزح��ة اجلهل« فيم��ا الق��ى داود الطائي 
امللق��ب بتاج االم��ة بكتبه الى ام��واج البحر مخاطباً 
اياه��ا :«ال فائدة ترجتى.. فقد اعش��ى بصر القلب بصر 

العني«. 
اما »س��فيان الث��وري« الذي هج��ا االس��تبداد االموي 
وحاصره املس��تبدون فقد اكتفى بتقطي��ع اوصال ما 
يزيد على الف جزء من مؤلفاته، ووقف على رابية ليذرو 
القصاصات رياحاً عاصفة، وعثروا عليه وهو يردد: »ليت 

يدي قطعت من هنا، ومن هنا، ولم اكتب حرفا«. 
قل��ت لصديقي ك. بعد ان نقل لي خبر القاء كتبه الى 
الس��نة النار في فوه��ة  التنور، يج��ب علينا ان نتأمل 
جيداً ظاهرة عزوف الناس عن اقتناء الكتب، فان العيب 
لي��س في م��ا حتمله الكتب م��ن معارف ب��ل في بيئة 
تاريخية جديدة القت بالكتاب الى خارج االهتمامات.. 

وقامت بذبحه بدم بارد. 
 *********
بريخت: 

»الضير من التردد اذا تاله إقدام«.

مرثية الكتاب



ثقافة10
كتابة

نقد

متابعة

بابل ـ عدنان البيرماني:

أقام احتاد أدباء وكتاب بابل أمسية شعرية 
حمل��ت عنوان ) قراءات ش��عرية لش��عراء 
بابل ( أدار األمسية الشاعر أمنار مردان الذي 

أكد ب��أن احتاد األدباء ف��ي بابل يحرص على 
تق��دمي برنامج أنش��طة متنوعة من بينها 
برنامج قراءات ش��عرية لعدد من ش��عراء 
باب��ل , مؤك��دا بأن األمس��ية كانت حافلة 
بأص��وات عذبة لش��عراء اخت��اروا نصوصا 
معبرة في كافة مناحي احلياة ، بعدها دعا 

الش��اعر أمنار مردان ش��عراء االحتاد ليعتلوا 
منصة الش��عر وليطربوا احلضور مبختارات 
شعرية جميلة بدأها الشاعر الدكتور انور 
املوس��وي بثالث��ة نصوص ش��عرية معبرة 
بعدها جاء دور الش��اعر حس��ن اخلفاجي 
بقراءة نصن ) يقول احلمام وس��هام احلب ( 

حيث عبر خالل هذه النصوص عن الش��وق 
وصعوبة فراق احلبيب ثم دعا مدير األمسية 
الشعرية الش��اعر كاظم الراجحي لقراءة 
نص ش��عري عنوانه ) ذاكرة الواهم ( حيث 
حتدثت القصي��دة عن الذكري��ات الواهمة 
والفق��ر واحلاجة وق��درة الباري ف��ي تغيير 

الك��ون ، إل��ى ذلك اعتلى املنصة الش��اعر 
جعفر املرع��ب ليقرأ ومضتن وقرأ قصيدة 
اجلس��د بعده��ا توالى الش��عراء في تقدمي 
قصائدهم املتنوعة من خالل املنصة حيث 
أنها نالت استحس��ان احلضور على الرغم 

من االختصار في أشعارهم.

د.جاسم حسين الخالدي

ليس  النقُد العراقيُّ  من القلِة والصغرِ 
أن يرك��َب أمواَج��ه العالي��َة واملتالطمَة، 
نقدة ال يعرفون الفاع��ل من املفعول به 
، ويخطئون بأبس��ط املفاهيم النقدّية، 
النقائ��ض، ويوظف��ون  ب��ن  ويجمع��ون 
نصوصاً ليست في مكانها، أقل ما ميكن 
وصف صنيعهم هذا بأّنه يش��وش ذهن 
املتلقي، ويجعله يفرُّ من النقِد إلى بيِت 

النصِّ نفِسه.
 نقاٌد ال تسمُع منهم سوى مصطلحاٍت 

ومفاهيم ليس لديهم القدرة على  
ف��كِّ مغاليقه��ا وكش��ِف مخبواءتها، 
أو يس��تعيرون مصطلح��اٍت م��ن هن��ا 
وهناك، وال يعرف��ون معانيها؛لذلك يبدو 
توظيفه��م ل��ه خالياً م��ن أي��ِة معرفٍة 

بحدودِ هذا املصطل��ح أو ذاك، كما تبدو 
كتاباته��م مج��رد كلم��اٍت مرصوفٍة ال 

معًنى وال رباط يجمع بن اشتاتها. 
وهنا اتذكر مقول��ة للدكتور عناد عزوان 
» إنَّ ال��ذي يفك��ُر بوضوٍح يس��تطيُع أن 
يعب��رَ بوض��وٍح«، الت��ي  لطاملا ت��ردُ على 
ذهني وأنا اس��تمُع لبع��ٍض منهم، وهو 
يصعد منصة اجلواهري أو ينشُر مقالته 
في ه��ذه الصفحة أو تلك وما كالمه إال 
هجن من مصطلح��ات وأفكار ال جامع 
لها، وعبارات تكتظُّ مبا هو غريب وهجن 

ونقيض.
وإنَّ م��ن امله��ِم القول: إنَّ ه��ذه الظواهر 
الصوتية قد اس��همت بع��ض املنتديات 
صناعته��ا  ف��ي  املتنب��ي  ش��ارع  ف��ي 
وتصديرها إلى الوسط الثقافي، اذ صّدق 
، ومن ثم راحت  بعضه��م أنَّه ناقٌد بح��قٍّ
ه��ذه املنتدي��ات تضفي عليه��م صفة( 

الناقد )أو) الناقد الكبير(، وهو ال يحسنُّ 
حتليل بيٍت ش��عرّي واحد أو يستطيع أن 
يضع ي��ده على جماليات قص��ة أو رواية 
عل��ى الرغم من أنَّهم راح��وا يتابعون ما 
ينشُر بالقراءِة والكتابِة، وهو أمٌر حسٌن؛ 
لكن الق��راءة والكتابة ليس��تا بقادرتن 
على خل��ق ناقد حقيقي؛ فالناقُد يحتاج 
أوالً م��ا يحت��اُج الى ق��درٍة نقدي��ٍة على 
كشِف النِص، ومن ثم جعله في متناول 
القراء بعد رف��ع اللبس عنه؛ لكن بعض 
النقاد ينتجون نصاً  غامضاً مش��وهاً، ال 
عالقة له بالنص اإلبداعي؛ فتحول النقد 
عندهم الى اشبه ب� )الكاليش( وميكن أن 

تركب على أّي نٍص شعرّي أو سردّي.
 كما أننا ال ميكن أن نبرئ بعض الصحف 
الت��ي تواصل م��أ صفحاته��ا الثقافية 
مبواد أدبّية لهم؛ إذ تنش��ر لهم بش��كٍل 
متواص��ٍل، والس��يما أن ه��ذه الصحف 

ال تعط��ي مكافآت لكتابه��ا، لذلك فإنَّ 
كثيراً م��ن الكتاب اجلادي��ن ميتنعون عن 
النش��ر فيها، فلم جتد بداً س��وى النشر 
لهؤالء الذين،  صفحات أدبية ُتأ مبقاالٍت 
ال ل��ون لها وال طع��م وال رائح��ة، يفخُر 
أصحابه��ا ب��أنَّ مقالته نُش��رت في هذه 
الصفح��ة األدبّية في اجلري��دة الفالنية، 
ولم يدرِ ه��ؤالِء املتش��بثون بأذيال النقِد 
أنَّ نش��رَهم في هذه الصح��ِف، ومن ثّم 
ف��ي املواقع االجتماعية ال ميكن أن يخلق 
ناقداً ما أو يقنع أح��داً بهم ما لم يقدم 
الناق��د نفس��ه ش��هادة حس��ن أفكار 
وكتابة ليقنع القراء أنفسهم مبا ميتلك 
من قدرات كتابية ليخلق نصوصاً ال تقلُّ 

أهمية عن النصوِص املدروسِة
 . والغري��ب أيض��ا أن بع��َص املبدع��ن-  
مم��ن ال تزيدهم ه��ذه املق��االت الركيكة 
شيئا- ينش��رون في صفحاتهم أن فالن 

الفالن��ي قد خصَّ مجموعته الش��عرية 
أو القصصي��ة أو روايته بدراس��ٍة نقدّية، 
وحن تس��أُل املبدع هل نبهت��ك املقالة 
على أمر ما ميكن أن تتجاوزه في كتاباتك 
القادمة؟ فال جواب يأتي واألدهى من ذلك 
أن املبدع نفس��ه ينفي أن يكون قد فهم 

شيئاً. 
وعل��ى أّي��ة ح��اٍل ف��إن ظاه��رة الناق��د( 
الكاليش��ي( ب��دأت تتزاي��ُد في وس��طنا 
الثقافّي فصارت من الس��عِة واالنتشارِ 
ما يصعُب الوقوف ضدها، فإذا ما وجدنا 
بعض األصوات الصادق��ة التي ترفع في 
وجه بعضهم، أدعو – اليوم- كلَّ األصوات 
الثقافية الشريفة أن ترتفع بوجِه هؤالِء، 
ه��ذه  تفش��ي  ألنَّ  وجوده��م؛  وتق��وض 
الظاهرة في نقدنِ��ا العراقّي يضرُّ بِه من 
جهٍة، ويفق��د الثقة بنقادِه من املبدعن 

أنفسهم.

قراءات شعرية في اتحاد أدباء وكتاب بابل

أشباه النقاد أو نقاد الكاليش

في نصوص التاريخ كّم غفير من حكايات 
سردها الس��اردون، كل بحسب مصلحته 
ونواياه وفهم��ه... فبعضهم كتب مؤرِّخا 
بثم��ن مدفوع، أو كت��ب مدفوعا بعقيدته 
اخلاصة، ليبّيض مسوّدا أو ليسّود مبيّضا. 
وبعضهم سرد روايات في التاريخ لتسلية 
الناس في اجملالس وليالي السمر. ومن أجل 
تلك الغاية كّيف الساردون نصوص التاريخ 
لتتمّدد وتتسع لإلضافة، فاتسعت حاوية 
س��موما ابتلعته��ا أجيال الحق��ة... كل 
ه��ذا املتنّوع واملتعدد واخملتلف من نصوص 
التاريخ موج��ود اآلن ويس��تعِمُرنا، فنحن 
ُمستعَمرون مختطفون. اخطفنا  طوفان 
هائ��ل م��ن احلكاي��ات املدونة ف��ي بطون 
كتب التاريخ. وكّلم��ا ابتعد زمن تدوينها 
اكتس��بت قوة في أذهان الن��اس، فثقافة 
احت��رام القدمي قائم��ة وق��ارة لدينا. حتى 
كأّن غ��الف الكتاب الق��دمي حصن يحميه 
من النقد. بل اكتس��ب بعضها القداسة 
املباش��رة أو الضمنية. وصار االقتراب من 
بعضها جتديفا أو جت��اوزا ال يُغتفر. وصارت 
تلك الكتب منبعا لنصوص جتلد حاضرنا 
كّل ي��وم. بعضها متضارب��ة فيما بينها، 
ال��رواة واملدون��ن، أو  بحس��ب مصلح��ة 
طبيعة اختالف م��ا اعتقدوا به من دين أو 
مذهب، أو ما اعتنقوا من سياسة لبست 

لبوس الدي��ن، أو تخّففت منه. وبالنتيجة 
أضحت النصوص املتصارعة صورة لصراع 
املدون��ن، قبل أن تكون صورة ناقلة لصراع 
الواقع في حينها. ث��م كانت الصفحة أو 
الصفحات الالحقة ب��أن صار يُراد لواقعنا 
أن يكون صورة لذل��ك الصراع املفترض أو 

احلقيقي. 
     كثي��ر م��ن نصوص التاري��خ ال يقبلها 
عق��ل عاق��ل س��اهم العل��م احلديث في 
تش��كيل عقله، وال يقبله��ا ذوق من لديه 
احل��د األدنى م��ن ال��ذوق... وصار يش��ترك 
ف��ي جلدنا بس��ياط ه��ذه احلكاي��ات من 
يرتقي املنبر في املس��جد م��ع َمْن يجلس 
ف��ي الص��ف األكادمي��ي وأُوكل إلي��ه أمر 
تدري��س الطلبة. حتى لم يعد مس��تغربا 
أن ي��روي لك أس��تاذ أكادمي��ي خزعبالت ممّا 
يُس��مى نصوص��ا تاريخي��ة، دون أن يتنّبه 
أّنه ابن للجامعة، التي ُوجدت لتكون بيتا 
للعلم والعقل العلمي. وصرنا نس��تقبل 
رس��ائل أكادميية محشّوة البطون مبرويات 
وحكايات هزيلة، لكنها مستّلة من كتب 
التاري��خ. ول��و ُعرضت تل��ك الروايات على 
النق��د وقوة مناهج��ه العلمي��ة احلديثة 
لوجدت نفسها أوهى من بيت العنكبوت. 
فالنق��د التاريخ��ي ق��ادر عل��ى وضع تلك 
النص��وص ف��ي س��ياقاتها الصحيح��ة 

وفحص أسسها وتاسكها وانسجامها، 
وتدّبر معانيه��ا برؤية منهجية تفكيكية 
أو بنيوي��ة، أو غير ذلك من طرائق التفكير 
وممكنات البح��ث. ملاذا ،إذاً، ل��م تُنقد تلك 
الرواي��ات التاريخي��ة، نقدا علمي��ا؟! وملاذا 
هي حاضرة في رسائل أكادميية وفي ذاكرة 

أكادميين صدقتها عقولهم؟!
    أكاد ألقي اللوم أوال وقبل كل شيء على 
طبيعة املقررات التي تُدّرس في اجلامعات. 
فثّم��ة غي��اب واضح ملقرر يُعن��ى بتدريس 
))النق��د التاريخي((. وحن أق��ول ))النقد(( 
فإن��ي أعني��ه. فحتى كلمة ))نق��د(( بحد 
ذاتها هي ضرورية الوجود في املقررات التي 
تُدرَّس، لتك��ون عنوانا ت��راه عيون الطلبة 
وتس��معه آذانهم، ويتداولونه مصطلحا 
يدور عل��ى األلس��ن. فإحدى أه��م غايات 
اجلامع��ة أن تصنع عقوال ناق��دة، تثّقفت 
بثقاف��ة النق��د، فال تقّبل بكل ش��يء وال 
تسّلم لكل شيء، إال بعد إخضاعه للنقد 
والتحلي��ل وأص��ول الفه��م... ولي��س من 
أولوي��ات أهداف التدريس ف��ي اجلامعة أن 
تكون املق��ررات مثقلة بعنوان��ات غاياتها 
ض��خ املعلوم��ات. وكأن عق��ول الطلب��ة 
مخ��ازن أمينة، يفرغون فيها ما في بطون 

كتب التاريخ. 
     حن أقول ))النقد التاريخي(( ال أعني به 

درس منهج البحث التاريخي، فهذا غايته 
األس��اس تعليم الطلب��ة كيفيات كتابة 
البحث، وهم وإن م��ّروا على بعض طرائق 
التفكي��ر في��ه، فإّن مروره��م  يبقى مرورا 
بس��يطا ومبتسرا، فال تس��اعد على ذلك 
األهداف األساس��ية للمق��رر أو الوحدات 
الزمنية اخملصصة لتدريسه. وقد ميّرون على 
بعض ما نحن بصدده في درس ))فلس��فة 
التاريخ((، من معن��ى ودور وأهمية...ولكن 
بالنتيج��ة يبقى كل هذا ش��يئا غير الذي 
أقص��ده م��ن ))النق��د التاريخي((، درس��ا 
أساس��يا ينّمي العقل النق��دي للطالب. 
يتعّلم فيه مناهج النقد التاريخي وأسس 
النقد التاريخي، وأص��ول حتليل النصوص 
التاريخية...ال��خ. مل��اذا ال يُ��دّرس  الطلبة 
أصول تييز األساليب، للمساعدة في عزل 
النصوص املزيفة الدخيلة على العصور؟! 
مل��اذا ال يُ��درس الطلب��ة أص��ول التفكير 
العلم��ي، لتنمو لديهم القدرة على رفض 
اخلرافي والالمنطقي من نصوص التاريخ؟ 
ملاذا ال يُدرس الطلبة أصول حتليل اخلطاب 
التاريخي على وف��ق مفاهيم علم النص 
احلدي��ث؟. ملاذا ال يُ��دّرس التفكيك منهجا 
أو البنيوي��ة طريقة ف��ي التفكير؟! فهذه 
املناه��ج وغيرها مناه��ج تفكير، ال تخص 
الدرس اخلاص باألدب، أو النقد األدبي. ولعل 
طرائق فوكو في الدرس مهّمة للغاية في 
درس التاري��خ، وهي أكث��ر مالءمة للدرس 
التاريخ��ي ح��ن يُق��ارن بحق��ول معرفية 

أخرى كاألدب وغيره.
       ك��ي ال يك��ون درس التاري��خ حكايات 
عجائز ل��م يغربلها النقد؛ على أقس��ام 
التاريخ في اجلامعة أن تكون ورشة تعّلم 
كيفّي��ات التعامل مع نص��وص التاريخ.. 
لتكون تلك األقسام أمنوذجا جلهات أخرى 
غي��ر أكادميي��ة، لكنه��ا ،أيضا، تش��تغل 
بالتاريخ وتعتمد على نصوصه، فتتعلم 
م��ن اجلامع��ات كيفي��ات درس التاري��خ. 
وفضال عن ه��ذا فأقس��ام التاريخ تخّرج 
آالف الطلب��ة، وه��م أعضاء ف��ي اجملتمع 
وه��م مدرس��و التاريخ ،أيض��ا. فصناعة 
عقوله��م صناعة علمية أمر فيه خدمة 
للعلم واجملتمع. واملصدر الرئيس في هذه 
الصناعة ه��و ))النقد التاريخ��ي((، الذي 
ينبغي أن يكتس��ب ف��ي ثقافتنا الراهنة 
أهمي��ة مضاعف��ة. ألن التاري��خ بطوفان 
نصوصه فتح علينا بوابات جهنم كّلها. 
فبس��ببه أريق��ت الدم��اء واس��تبيحت 
احلرم��ات وُخّرب��ت احلياة... مؤلم ش��ديد 
األلم أن يُسجن إنسان اليوم في نصوص 
األم��س، ويتضاعف األلم ح��ن نتذّكر أن 
الكثي��ر من نصوص األمس هذا ليس��ت 
س��وى أكاذي��ب وأباطي��ل، لم مي��ر عليها 
مبضع النق��د ليس��تأِصل املزيف منها، 
ويض��ع األحداث في س��ياقها الصحيح، 
ليقترب إنسان اليوم من تصّور موضوعي 
حلقيق��ة ما حدث، ليحم��ي احلاضر ويوّقر 

درس التاريخ.

د. عبد العظيم السلطاني

ل��م تع��د املدوَّن��ة التاريخية ف��ي ثقافتنا 
نصوص��ا دال��ة على أح��داث ماضية، كما 
هو الش��أن في ثقافات أمم أخرى، اشتغلت 
عل��ى نفس��ها فهدمت أس��يجة العقل 
فيها، وفسحت للموضوعية محال رحيبا. 
وم��ن عالمات تل��ك املوضوعي��ة أن يبقى 
اإلنس��ان إنس��انا والتاريخ تاريخا، بينهما 
ب��رزخ، ف��ال يبغ��ي أحدهم��ا عل��ى اآلخر، 
فينتهك وجوده وميس��خ معناه. فالنسق 
الثقاف��ي الذي يحكمنا اليوم – ش��ئنا أم 
أبين��ا – جعلنا ج��زءا من التاري��خ، وجعل 
أمنوذج احلياة األمث��ل واألكمل هناك قابعا 
في قعر التاريخ. وص��ار كّل أملنا أن نكون 
مثل الذين كان��وا، وأن يكون احلاضر صورة 
من األم��س، حتى لو كانت مستنس��خة 

وبائسة ومضحكة.
    ومن املُْضِحكات املُْبِكيات أّن هذا التاريخ 
الذي يُراد إلنس��ان الي��وم أن يكون محّنطا 
ف��ي متحفه؛ ل��م تُع��رض نصوصه على 
النقد. ولم تفحص أسسها ومستنداتها 
فحص��ا علمي��ا، لنتمك��ن م��ن االقتراب 
م��ن معرفة م��ا حصل عل��ى أرض الواقع، 
ولنفهم دالل��ة ما حصل بش��كل علمي 

موضوعي. 
ل��ذا فنحن الي��وم متورط��ون، عالقون في 
مش��كلتن، أحدهما داخل األخرى: فنحن 
غارق��ون في ثقاف��ة كل ما فيه��ا يدفعنا 
دفعا لنكون جزءا من التاريخ املنقول إلينا 
من خ��الل نص��وص. وهذه هي املش��كلة 
األولى. وإّن نص��وص هذا التاريخ لم تُنقد، 
لُتفحص فحص��ا موضوعيا علميا. وهذه 
هي املش��كلة الثانية. واملش��كلة الثانية 

هذه هي موضوع السطور اآلتية.  
     تاريخن��ا املدّون كتب��ه الهواة واحملترفون، 
واملظلومون والطغاة، واملوتورون واألسوياء، 
واملوضوعيون واملزورون، واحلاقدون والطيبون، 
كتبه العارف واجلاهل... كتبه كل من لديه 
الق��درة على الكتابة، ولدي��ه دافع يدفعه. 
وف��ي بع��ض مراحل��ه ح��ن كان مروي��ات 
ش��فاهية صاغه كل من لديه القدرة على 
))تس��فيط(( الكالم، وأسمعه آلذان الناس، 
ف��رووه ،أيضا، مضيف��ن أو حاذفن. ثم جاء 
التدوين فدّون كل هذا بكل صدقه وكذبه، 

وبكل احلقيقي فيه واملزّيف. 
وق��د يقتض��ي التزيي��ف أن تُكتب نصوص 
التاري��خ بأث��ر رجع��ي. فبع��ض نصوص��ه 
امل��زورة اس��تدعت نس��ج  أو  الصحيح��ة 
نص��وص جديدة تّهد له��ا، لتجعلها تبدو 
موضوعية في س��ياقها، ومنس��جمة مع 
منطق الس��رد. وهك��ذا، النص اس��تدعى 
نصوصا، فكُب��رت وكُثرت. وكُب��رت وكُثرت 
معها مش��اكلها، وُفتح��ت بوابات ضررها 
على أجيال الحقة، ُولدت لتجد نفسها في 

ثقافة تسوقها إلى التاريخ قسرا. 

كي ال يكون التأريخ حكايات عجائز

نص

انمار مردان 

نردان عبثيان 
يشبهاني ساعَة الصفرِ 

وأنا على شفى حفرة ٍ من الغار ِ
وأنِت وهم ٌ

ومزاح ٌ عقيم ٌ لم يشبع من الضحك 

ايتها  البائعُة نصَف وجِهك ِشهوة ً
ونزوة ً وطاولة ً مستديرة ً 

أتذكريني؟.. أنسيِت ؟ 
فأنا أُذكُر وأحفظ ُ ...

نهاراتُِك التي اصطدتُها 
بللُتها ولقنُتها درساً 

ستخشاُه كهوُفِك الباقيَة ...
أنا قِسيُمِك أَيَْنما شئت ِ
وأظل ُ أُقسم ُ وأُقسم ُ 

أن اخلراَب واحلروب َ والنوايا الَسيَّئِة 
صرختي ...

أنا اخلمرة ُ الوحيدة ُ هنا 
حن تفقُد احلانُة وعَيها أكبر ُ 

أنا زفير ُ االرِض في رئتي 
ِ أنا من أَثارَ طفولَة الشمس 

أنا كلُّ هذا العالِم في رأسي 
كذبٌة فاضحة ٌ

أنا من أقحَم  الربيَع معنى اخلضار 
أنا من ملَح بلفظِةِ الغيِم ِكناية ً 

بالريح.. وانا وانا وانا  
وأنِت من ؟؟؟؟!!!!! ....

ألم أقل لِك مسبقا ً 
ان الهوَس في ظالل خوِفِك

الِْتباس ٌ يلبُس عورتَه 
كلما حط َّرجٌل موضَع قدم ٍ!!

وان الوقوَف على رمزية ِ الشجر ِ 
حطٌب مفترس ٌ !!!! ....

اٍه لوكنت أسمع ُ
حن وجدت ُ وجَهِك بركة ً 

يترجُمُهُ الغريُق غاية ً
واٍه لو كنُت لصاً في وقِتها 

ولم أكن  شاعرا ً .....

أنا لم أكن لصًا

من المضحِكات 
المبكيات أّن هذا التاريخ 

الذي يراد إلنسان اليوم 
أن يكون محنطا في 

متحفه؛ لم تعرض 
نصوصه على النقد. 

ولم تفحص أسسها 
ومستنداتها فحصا 
علميا، لنتمكن من 

االقتراب من معرفة ما 
حصل على أرض الواقع، 

ولنفهم داللة ما حصل 
بشكل علمي موضوعي
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

حجر األنثى 
م��ا زالت منظوم��ة االس��رة العراقي��ة تعاني 
تعاماً عكس��ياً مع االناث بخ��اف الذكور , اذ 
ما هو مباح للولد ممنوع للبنت , وان كان حقها 
كالتعلي��م واختيار ش��ريك احلي��اة , فضاً عن 
ام��ور اخرى قد تصل ال��ى وجبات الطعام فإالم 
تق��وم بع��زل حصة االس��د للولد وابي��ه فيما 
تقت��ات هي وبناتها على فتات ما يتبقى منهم 
, لذا ستظل عقدة البنت والولد تسيطر على 
تفكي��ر فئة كبيرة وان تفوق��ت الفتاة حققت 
حلم��اً يحقق��ه الذك��ر ويعم��د البعض جلعل 
النصوص القرآنية س��نداً قانونياً لظلم االنثى 
وحاشا هلل ان يظلم عبده , فكيف وان الرسول 
العظي��م » صلى اهلل عليه وعل��ى اله »قال » 
رفق��اً بالقوارير » واكد في اكثر من حديث على 
ضرورة معاملتها باللني والرفق , وعدم حجرها 
او مصادرة حقها في العيش , وان كانت تعاني 
تخلف��اً عقلي��اً او عوق��اً معيناً قبل ايام نش��ر 
ف��ي موقع التواص��ل االجتماعي قي��ام اب في 
محافظة الديوانية بحب��س ابنته خلف اربعة 
ج��دران الميكن للحي��وان ان يعي��ش فيها وقام 
بفتح نافذة صغيرة لتقدمي الطعام لها وكأنها 
بهيم��ة لم تتضح االس��باب التي جعلت االب 
يلجأ الى هذا التص��رف لكن عامات التخلف 

كانت واضحة على الفتاة .
وكأن��ه ع��اد بنا الى زم��ن اجلاهلي��ة , اال انه لم 
يؤدها وأد انس��انيته جتاه ابنته , فيما يتفنن آباء 
آخرون بأس��اليب ضرب واهان��ة كرامة بناتهم 
بس��بب مخاوف اجتماعية زرعت في اذهانهم 
من ان البنت عار او وسيلة جللب العار , وما زواج 
الفتيات القاص��رات اال دليل على هذا التفكير 
الرجع��ي ,والذي كانت نتائج��ه ان اكثر من 50 
باملئة من نسبة الطاق باحملاكم هي للقاصرات 
اللواتي تتراوح اعمارهن بني 13-16 سنة , وهنا 
بدالًمن التخلص من عار الفتاة ومس��ؤوليتها 
حتمل��وا مس��ؤولية بنتهم وهي حتم��ل لقب » 
مطلقة »وهذا عار مضاعف في مجتمع ما زال 
يعطي احلصانة للذكر وان قتل او زنى او سرق , 
فيما يحاس��ب االنثى جملرد انها طالبت بأكمال 
دراس��تها او رفضت ان تك��ون » فصلية »تدفع 
ثم��ن أخطاء او جرمية اخيه��ا او ابيها اللذين ال 
يعدانها على قيد االختيار او املشاورة , في مثل 
هذا االمر بل يكتفون بجعلها فدية او تزوجيها 
لرجل ال ترغب به لكون اخوها يريد الزواج بأخت 
ذاك الرجل وهذا ما يطلق عليه بلغتهم » كصة 
بكصة »وهنا تك��ون معاملة ما مت مقايضتها 
بها فأن احس��نوا معاملتها انعكست عليها 
وان ساءت تكون هي الضحية , ال لشيء سوى 
ان الرج��ل اراد ان تكون احام��ه امراً واقعاً على 
االنثى او االخ��ت حتملها وحتقيقه��ا وان كانت 

على حساب حياتها ومستقبلها .

األطباء الجراحون المتخصصون بالبصرة يتحدثون لـ »الصباح الجديد »:

البصرة - سعدي علي السند:
أنش��طة متعددة حول س��رطان 
الثدي تنفذها الدوائر ذات العاقة 
ف��ي البص��رة ومنظم��ات اجملتمع 
املدني مبش��اركة وحضور عدد من 

األطباء االختصاص.
ف��ي واحدة م��ن ه��ذه الفعاليات 
حتدث ل� )الصباح اجلديد( عدد من 
األطباء واملعنيني ومنهم الدكتور 
قاس��م ف��وزي ال��ذي ق��ال: م��ن 
الضروري جداً ان نعرف الكثير عن 
سرطان الثدي كمشكلة صحية 
واجتماعية خصوصاً لدى النساء 
تتطلب  التي  السريرية  واألعراض 
الع��اج، وكيفي��ة الكش��ف عن 
املرض بالط��رق املتعددة خصوصاً 
باملراح��ل املبك��رة ألهميته��ا في 
تقدمي عاج لشفاء تام من املرض.

وتابع : هناك عوامل مهمة مسببة 
للمرض ومنها تن��اول الهرمونات 
والس��منة والتدخ��ني والكح��ول 
وقل��ة التمارين واحلرك��ة وكذلك 
الوراثية واملسؤولة عن  األس��باب 

)%15-%10( من حدوث املرض.
كما ذك��ر الوس��ائل الوقائية من 
املرض وخلصه��ا بالفحص الذاتي 
للثدي من قبل جميع النساء ابتداء 
من عمر 20س��نة فم��ا فوق ويتم 
ذلك ش��هرياً وباس��تمرار وكذلك 
الفحص في املستشفيات وإجراء 
فح��ص الس��ونار وأش��عة الثدي 
كوسائل متقدمة في االكتشاف 

املبكر ملرض السرطان.

 طرق متعددة 
 ام��ا الدكتور حس��ني كاطع فقد 
تناول في حديثه الطفرات اجلينية 
الناجت��ة عن اس��تحداث بروتينات 
ذات تأثي��ر مض��ر للخلي��ة احلي��ة 
بس��بب التغيي��رات اجليني��ة في 
املادة النووية DNA ،والتي تؤدي الى 
اس��تحداث الس��رطان في اخللية 
كم��ا متنع اخللية عن االس��تجابة 
للمؤث��رات البايولوجي��ة احليوي��ة 
الطبيعية مما يجعلها مس��تقلة 
بذاتها تنمو وتتكاثر باس��تمرار و 

من دون هدف. 
حت��دث  خلي��ل  جب��ران  الدكت��ور 
لن��ا  عن أن��واع الط��رق العاجية 
املس��تعملة ف��ي عاج س��رطان 
الث��دي ومنه��ا الع��اج اجلراح��ي 
والع��اج  باإلش��عاع  والع��اج 
باألدوية وتفاصيل أنواع العاجات 
باألدوي��ة والتي مت تقس��يمها الى 
ع��اج كيميائي وع��اج هرموني 
وعاج��ات مخمده لعمل املبايض 
وكيفية اس��تعمالها ومدى مدة 
االس��تعمال كما ش��رح األعراض 
اجلانبي��ة له��ذه األدوية و نس��ب 
عملي��ة  إح��داث  ف��ي  جناحه��ا 

الشفاء.

التدخل اجلراحي 
 وع��ن أن��واع العملي��ات اجلراحية 
حت��دث الدكت��ور ص��اح كاظ��م 
األحم��دي عن أساس��يات العاج 

اجلراحي لس��رطان الث��دي وتطرق 
ال��ى التداخل اجلراح��ي الذي يعد 
ج��زءاً م��ن نظ��ام الع��اج وليس 

بالضرورة ان يكون اول الطرق.
 كما ذكر التط��ور للعمل اجلراحي 
م��ن اول عملية الس��تئصال الثدي 
عام 1892 من قبل وليام هالستيد 
الى اليوم وكيف تغير التوجه نحو 
أكثر محافظة حلجم وشكل الثدي 
مما يقلل من املش��كات النفس��ية 

للمريض، وقدم ايًضا شرًحا مفصاً 
عن اجلراح��ة التقوميية للثدي التي 
تتل��و اس��تئصاله للحف��اظ على 
مظهره وشكله كما حتدث عن آخر 
تطورات التداخ��ات اجلراحية التي 
حتافظ على تناس��ق حجم وشكل 

الثدي بعد اجراء العملية.

 الكشف املبكر عن املرض 
واجلدي��ر بالذك��ر ان دائ��رة صحة 

البص��رة تعمل من خال مركزها 
املتخصص بالكش��ف املبكر عن 
املفتوحة  واملراكز  الث��دي  أمراض 
في عموم مستش��فيات البصرة 
على وضع كل اإلمكانات املتاحة 
وضعه��ا  املراك��ز  ه��ذه  لتأخ��ذ 
املطل��وب لارتقاء باخلدمات التي 
تقدمه��ا للكش��ف املبك��ر عن 
كل  ومعاجل��ة  الث��دي  س��رطان 
احلاالت التي يتم اكتشافها لدى 

والعمل  املراك��ز  مراجعات ه��ذه 
عل��ى أن تتواصل م��ن خال هذه 
املراك��ز حم��ات التوعية لغرض 
استقبال املزيد من املواطنات ومن 
الفحص  األعمار ألغراض  ش��تى 
والتع��رف على وجود ه��ذا املرض 
من عدمه لديهن ,اذ إن الكشف 
املبكر لس��رطان الث��دي والعاج 
املبكر هو أفض��ل الطرق املتاحة 
لتقليل عدد الوفيات وزيادة فرص 
النج��اح وإنق��اذ حي��اة املصابني 
اكتش��افه  مت  كلم��ا  إذ  بامل��رض 
مبك��راً ميك��ن للمص��اب أن يقي 

نفسه .
الطب��ي  للفح��ص  وبالنس��بة 
املريض��ة  فيعتم��د عل��ى عم��ر 
فاملريض��ة دون الثاث��ني ينص��ح 
الطبي��ب بالفح��ص ع��ن طريق 
املوجات الصوتي��ة واملريضة فوق 
الثاث��ني فتتم عملي��ة الفحص 
ع��ن طري��ق األش��عة الس��ينية 
)املاموج��رام( عل��ى الث��دي وعلى 
النتائ��ج يقت��رح الع��اج  ض��وء 
س��رطان  واكتش��اف  املناس��ب 
الث��دي مبك��راً وعاج��ه مبك��رًا 
يؤدي في أغلب األحيان للش��فاء 
التام واكتش��اف س��رطان الثدي 
متأخراً يعني تفش��ي املرض في 
اجلس��م بنس��بة كبيرة ويصبح 
عاجه صعباً وبحسب األطباء إن 
%90 من الكت��ل واألورام املوجودة 
بالثدي يثبت أنها أورام حميدة أو 

غير سرطانية.

الكشف المبكر لسرطان الثدي يؤدي في أغلب األحيان إلى الشفاء التام

صورة ارشيفية عن أهمية الكشف املبكر لسرطان الثدي

بيروت - سيدتي نت:
قد يكون س��رُّ الس��عادة بسيطاً إذا 
ما عرف املرء اكتش��افه وهذا السّر 
رمبا يستند إلى قول مشهور للرئيس 
السياسي رينهولد نيبور: » متنحني 
الصفاء لقبول األشياء التي ال ميكن 
تغييرها، والشجاعة لتغيير األشياء 
التي أس��تطيع تغييره��ا، واحلكمة 
ملعرف��ة الفرق«. لتنفيذ ه��ذا املبدأ، 

اّتبعي اخلطوات الثاث التالية:

اخلطوة األولى:
له��ذه  التعاس��ة.  مص��ادر  حتدي��د 
اخلط��وة حتتاجني إل��ى ورقتني وقلم، 
كّل  تتضم��ن  قائم��ة  لتس��جيل 
م��ا يس��ّبب ل��ِك التعاس��ة أو عدم 
الرضا. س��تكون قائمة كّل شخص 
مختلف��ة، وس��تتغّير قائمتِك مبرور 
الوقت، ل��ذا س��تحتاجني إلى وضع 
قائمة جدي��دة كّلما دع��ت احلاجة. 
رمبا في س��ّن املراهقة يكون س��بب 
التعاسة نابعاً من عدم وجود احلكم 
الذات��ي، وفي منتصف م��دة البلوغ، 
ق��د يك��ون الضغ��ط املال��ّي، وف��ي 
س��ّن البلوغ األكبر، تصبح صحتك 
مصدر قلقك. سيكون لكّل شخص 
أش��ياء متع��ددة في قائمت��ه ولكّن 
حجم القائمة س��وف يتقّلص مبرور 
الوقت، بناء على مدى اّتباعك لهذه 
اخلطوات. ومبجرد االنتهاء من تطوير 
قائمتك، استعملي قطعة ثانية من 
الورق لتنظيم قائمتِك تنازلياً، وفقاً 

ألكبر مسّبب للتعاسة إلى أقّلها.
انظ��ري إل��ى قائمة الطلب��ات التي 
وضعِته��ا، وضع��ي عام��ة الطرح 
)-( أم��ام العناص��ر الت��ي ال ميكنِك 
تغييرها )األش��ياء التي ليست حتت 
س��يطرتك(، وضعي عام��ة زائد )+( 
بجوار العناصر التي ميكنِك تغييرها 

)األشياء التي تقع حتت سيطرتك(.

اخلطوة الثانية:
قب��ول م��ا ال ميكن��ِك تغيي��ره لهذه 
القائمة  اخلط��وة، حتتاجني عناص��ر 
التي وضعِت امامها عامات الطرح، 
فض��اً عن قل��ب وعق��ل منفتحني، 
خ��ال ق��راءة ه��ذه العناص��ر، ق��د 
تقرري��ن أّن بعضها ميك��ن أن يتحول 
إلى عام��ات زائد، وه��و أمر عظيم، 
ولكن ف��ي النهاية س��يكون هناك 

أمور ال ميكنِك تغييرها، قد تش��مل 
أشياء مثل احلب با مقابل، قريب أو 
زميل معني، حالة صحية، أو عمرك. 
هدف��ِك هو إحال الس��ام مع هذه 

األشياء.
ادرك��ي أنَّ الضغوط��ات ُوضعت في 
حيات��ك لس��بب م��ا، فنح��ن ننمو 
عب��ر مواجهة الصعوب��ات، ونصبح 
نس��خة أفضل من أنفسنا، بدالً من 
الشعور بالضيق إزاء األشياء التي ال 
ميكنِك تغييرها، أش��عري باالمتنان. 
قولي »ش��كرا« على فرص��ة النمو 
والِكب��ر. كّل حتّد يقّدم درس��اً ميكن 
تعّلم��ه. م��ا هو الدرس األساس��ي؟ 
هل هو الصبر، واملثابرة، والتعاطف، 
والغفران، واحلب؟، ضعي في اعتبارِك 
أّن��ه بالرغ��م م��ن أن��ِك تتعّلم��ني، 
للتأّكد  فسيتّم اختبارِك باستمرار، 

من أنِك على الطريق الصحيح.

اخلطوة الثالثة:
تغيي��ر م��ا حت��ت س��يطرتك لهذه 
قائمتِك  اخلط��وة، حتتاجني عناص��ر 
الداف��ع  الزائ��د وكذل��ك  بعام��ات 

والصبر.
 س��يتطّلب كّل عنصر في قائمتِك 
»القابل��ة للتغيير«، ح��اً فردياًّ على 
س��بيل املثال، قد تتطلب مشكات 
والطفول��ة،  النفس��ّية  الصح��ة 
العناي��ة الطّبي��ة والع��اج اجلي��د، 
األم��ن،  انع��دام  يتطّل��ب  س��وف 
التف��ّوق ف��ي اجمل��االت ذات القيم��ة 
)اكتس��اب املهارات واخلب��رات( و .. أو 
العمل عل��ى صورة اجلس��م )األكل 
الصحي، وممارسة الرياضة(. يتطّلب 
اإلجهاد في العمل واملسائل املالية، 
وتغيي��ر  والتعلي��م،  االنضب��اط، 

الوظائف، أو املسارات الوظيفية. 
أّما العاقات الرومانس��ية اخلاطئة، 
فتتطل��ب إصاح��اً أو ح��ّاً, واخلب��ر 
الس��اّر، هو أنَّ مجرد كتابة األش��ياء 
التي ترغبني في تغييرها خطوة نحو 
ذلك. أّم��ا اجلزء املتبّقي فقد يتطلب 
ق��دراً كبي��راً م��ن اجله��د، والطاقة، 
والتصمي��م، ولكن��ه يس��تحق كّل 
ه��ذا العن��اء. إذا كان لدي��ِك أس��رة 
يج��ب أخذها بعني االعتب��ار، عليِك 
التغيي��رات  وحت��ّددي  جتلس��ي  أن 
الت��ي تعتزم��ني إجراءه��ا، وتتطلب 

مساهمتها ودعمهما. 

خطوات ستجعلك
 في غاية السعادة

سعاد كاظم زاير:
ال ش��ك ان املرأة قد عانت لعصور 
طويل��ة م��ن الظل��م واالضطهاد 
والقهر واالس��تعباد واالس��تغال 
بش��تى الوان��ه واش��كاله. وقد مت 
جتاه��ل بع��ض احلق��وق ف��ي كثير 
الكثير من القوانني والتش��ريعات 
على م��ر التاريخ ,برغ��م ان قوانني 
حمورابي تضمنت 92 قانونا يخص 
املرأة ف��ي حقوقها للبيع والتملك 
والتج��ارة والوراث��ة والتوري��ث من 
ذك��ره  واجلدي��ر   .  282 مجم��وع 
تربع نس��اء عبر العص��ور املنصب 
االعل��ى كامللوكي��ة وغيرها حيث 
وصل��ت س��ميراميس  في العصر 
البابلي الى السلطة وباتت ملكة 
ملدة خم��س س��نوات , وفي عصر 

الفراعن��ة وعلى مر العصور متيزت 
املرأة ووصلت للحكم والس��لطة 
م��راراً وتكراراً , على س��بيل  املثال 
الس��ابعة  كليوبات��را  حكم��ت 
ملدة عش��رين عام��اً , ولكن بعض 
الثقاف��ات والديان��ات ق��د وضعت 
عناوي��ن غي��ر س��ليمة ال نتقاص 
امل��رأة والنظ��ر اليها كرمز للش��ر 
والع��ورة والفتن��ه والب��اء , وق��د 
ديني��ة وثقافي��ة  لذل��ك اس��باب 
واجتماعي��ة وتاريخي��ة فقد وردت 
في االحاديث والروايات  املنس��وبة 
الضعيفة س��نداً او دالل��ة مثاً: ) 
»النس��اء نواقص عقول واالميان », 
و« النساء همهن زينة حياة الدنيا 
»(, وامثالها أقوال كثيرة عاش��ت 
في قلوب البع��ض أو عقولهم مما 

جع��ل منها ج��وا عاًما ض��د املرأة 
وحريتها واحترامها .

ان هذه الرواي��ات املأثورة تتعارض مع 
القرآن الكرمي كآيات س��ورة النس��اء 
وغيره��ا والس��نة النبوي��ة والوقائع 
التاريخية الكثيرة ملن راجع معاملة 
النب��ي علي��ه الصاة والس��ام مع 
زوجاته، وم��ن زوجات��ِه خديجة بنت 
خويل��د التاج��رة املعروف��ة وكي��ف 
كانت عاقتهما تتس��م باملشاركة 

واملشاورة في كل شيء.
ان امل��رأة قد تعلمت وتنورت وناضلت 
ومعها رج��ال يؤمنون بها وبحريتها. 
فه��ي االم واالخت والزوج��ة واالبنة، 
ومن ثم فهي في حقيقة االمر أكبر 
وأعظم من ان توصف بكونها نصف 
اجملتمع فهي النصف فعلياً ولكنها 

صانعة النص��ف االخر وه��و الرجل 
وله��ذا ينبغ��ي ان حتظ��ى بالرعاي��ة 
واملكانة التي وضعها املولى عز وجل 

فيها.
ال ميكن التطرق ال��ى موضوع احلرية 
ف��ي أي مجتم��ع اال ويك��ون للمرأة 
النصي��ب االوف��ر فيه كم��ا ال ميكن 
احلدي��ث عن امل��رأة في اي ش��أن من 
ش��ؤون احلياة اال وللحري��ة فيه باب، 
اذن فالعاق��ة احلرية وامل��رأة او املرأة 
واحلرية هي عاق��ة جدلية متداخلة 
ال ميك��ن اغفاله��ا او جتاوزها من دون 
املس��اس بالواق��ع االجتماعي لهذا 

اجملتمع أوذاك 
هذا من جهة أم��ا من اجلهة االخرى 
ف��أن احلدي��ث عن حري��ة امل��رأة وفي 
مجتمعن��ا العراق��ي بال��ذات يأت��ي 

والتحدي مفعماً  باالس��تفزاز  معبأ 
مبش��اعر احلرج والتردد ألنه كان يفرق 
دائماً وعبر وس��ائل اعامية موجهة 
واالنف��ات  االجتماع��ي  بالتحلي��ل 

االخاقي وبالتفكك االسري.
العاق��ة  ه��ذه  تنت��ج  ان  ميك��ن 
الرجل  ب��ني  التكاملي��ة الصحيحة 
ال��ى  االول  لوعم��د  فيم��ا  وامل��رأة 
وض��ع االمور في نصابه��ا الصحيح 
وكلف نفس��ه مهم��ة تفهم االمور 
والتفكير في اس��رار احلي��اة وبواطن 
احلك��م االلهي��ة واما م��ن النواحي 
التربوية والنفس��ية فاذا س��لم بان 
للم��رأة ق��درة وارادة وتصميم��اً. وان 
لها مشاعر واحاس��يس وان جتاوزها 
مكاب��رة أو ان اخفته��ا هي حياء فأن 
ذلك ميل��ي على اجلميع فيما لو أرادوا 

ان يخلقوا حالة حميمية من التوازن 
داخل اجملتمع واالس��رة ميل��ي عليها 
م��ا ال تري��د وتراك��م عليه��ا تبعات 
تف��وق طاقاتها او ان اس��تطاعوا ان 
يجبروه��ا ويقهروا ارادتها ويتجاهلوا 
خصوصيتها فأنه��ا ميكن ان ترفض 
وتقاوم بوس��ائلها الدفاعية اخلاصة 
التي تعارف القدماء على تسميتها 
»مبك��ر النس��اء« وألداع��ي بالتذكير 
هنا بأن ذلك س��ينعكس سلباً على 
عاقته��ا بالرجل من جهة وعاقتها 

باألوالد وباألخرين من جهة اخرى.
وقد جاء في القرآن الكرمي: بسم اهلل 

الرحمن الرحيم 
ن ذََك��ٍر أَوْ أنثى  » َم��ْن َعِم��َل َصاحِلًا مِّ
وَُهَو ُمْؤِم��ٌن َفلَُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة » 

سورة النحل.

بِ��ِه   ُ اهللَّ ��َل  َفضَّ َم��ا  ا  تََتَمنَّ��وْ واََل   «
بَْعَضُكْم على بَْعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب 
َّا  وا وَلِلنَِّس��اِء نَِصي��ٌب ممِّ َّا اْكَتَس��بُ ممِّ
َ ِمن َفْضلِِه إِنَّ  اْكَتَسْبَ وَاْس��أَلُوا اهللَّ
ٍء َعلِيًما« س��ورة  َ َكاَن بُِكلِّ َش��يْ اهللَّ

النساء.
»وَامْلُْؤِمُنوَن وَامْلُْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَوْلَِياُء 
بَْع��ٍض  يَأُْم��ُروَن بِامْلَْع��ُروِف وَيَْنَه��ْوَن 
َة وَيُْؤتُوَن  ��اَ وَيُِقيُموَن الصَّ َعِن امْلُنَكرِ 
وَرَُس��ولَُه    َ اهللَّ وَيُِطيُع��وَن  ال��زََّكاَة 
َ َعزِيٌز  ُ  إِنَّ اهللَّ أولئك َسَيرَْحُمُهُم اهللَّ

َحِكيٌم« سورة التوبة.
يتض��ح من ه��ذه اآلي��ات القرآنية 
املباركة كيف ان االس��ام س��اوى 
ب��ني الرج��ل و امل��رأة ول��م يفضل 
بينهم كم��ا يدعي اع��داء القيم 

االنسانية.

حرية المرأة 

ستوكهولم - وكاالت: 
توص��ل علم��اء متخصص��ون في 
أم��راض القل��ب أن احلج��م الكبير 
جلسم املرأة يضاعف خطر إصابتها 
بع��دم انتظ��ام ضرب��ات القل��ب 3 
مرات إذا مت إهمال األمر وعدم اتخاذ 

اإلجراءات الوقائية والعاجية.
ويؤدي عدم انتظ��ام ضربات القلب 
إلى س��كتة دماغي��ة وجلطات في 
الشرايني إذا ترك من دون عاج، وقد 
يتطور إلى فش��ل القل��ب والوفاة. 
وتعان��ي م��ن الرجف��ان األذين��ي أو 
عدم انتظام ضربات القلب نحو33 
مليون امرأة ح��ول العالم، ويحدث 
ذلك نتيجة عدم انبساط وانقباض 

عضلة القلب بنحو منتظم.
وقالت الدراسة التي أجريت مؤخراً 
في الس��ويد بنحو موّسع وشملت 
بياناتها 1.5 مليون امرأة متوس��ط 

النس��اء  أن  عام��اً،   28 أعماره��ن 
الطوي��ات والبدين��ات أكثر عرضة 
لإلصاب��ة بع��دم انتظ��ام ضرب��ات 
القل��ب إذا بدأن اكتس��ابهن للوزن 
الزائد في س��ن العشرين 20 وحتى 

منتصف العمر.
وتربط نتائج الدراسة التي عرضت 
مؤخراً في املؤمتر الس��نوي جلمعية 
مس��احة  ب��ني  األوروبي��ة  القل��ب 
اجلس��م، ولي��س فقط ال��وزن، وبني 
مش��كلة ع��دم انتظ��ام ضرب��ات 

القلب.
ويش��كل طول املرأة ووزنها وسنها 
عاماً مهما ف��ي احتماالت إصابة 

قلبها بهذه املشكلة.
وأوضح��ت الدراس��ة أن التغي��رات 
األيضي��ة املس��ببة للبدان��ة تزي��د 
بالرجف��ان  اإلصاب��ة  احتم��االت 
األذيني إلى جانب ِكبر حجم األذين 

ف��ي القل��ب، وال تصيب املش��كلة 
الصغيرات بالسن، وتزداد احتماالت 
اإلصابة باملش��كلة مع التقدم في 

العمر وزيادة حجم اجلسم.
وكانت دراس��ة أملاني��ة أجريت في 

جامع��ة غوتنب��رغ ق��د ذك��رت أن 
النس��اء الات��ي يتمتع��ن بط��ول 
القام��ة، هن األكثر عرضة لإلصابة 
بالس��كتات الدماغي��ة، باملقارن��ة 

بالنساء قصيرات القامة.
وأكدت الدراس��ة أن البدانة تعرض 
النس��اء األكب��ر س��ناً للعديد من 
املشكات في القلب، لذلك يوصي 
الباحث��ون ف��ي جامع��ة غوتنب��رغ 
بض��رورة حف��اظ النس��اء طويات 
القامة على أوزانهن إلبعاد ش��بح 

اإلصابة بأمراض القلب.
وأضافت الدراس��ة ,أن��ه رمبا يكون 
ط��ول القام��ة خاصة بني النس��اء 
املتقدمات في العمر عاما س��لبيا 
يؤثر على ف��رص إصابتهن بأمراض 
القل��ب، لذلك يجب عليهن احلرص 
على تبن��ي طرق الوقاي��ة من هذه 

األمراض املزمنة.

المرأة القصيرة أقل عرضة ألمراض القلب

بغداد - الصباح الجديد: 
زار وفد من منتدى االعاميات 
النازحني  مخي��م  العراقيات 
الش��ام  ب��وب  ف��ي منطقة 
حيث مت توزي��ع هدايا تبرعت 
املنت��دى على  بها عض��وات 
200 طف��ل من بني 96 عائلة 

نازحة هناك.
رئيس��ة  اكدت  من جانبه��ا 
نبراس  االعامي��ات  منت��دى 
ض��رورة  عل��ى  املعم��وري 
االهتمام بش��ريحة االطفال 
ألنهم ربيع احلياة واالمل في 

بناء مستقبل أفضل.
واضافت املعموري : بس��بب 
العس��كرية  العملي��ات 
نزح��ت الكثير م��ن العائات 
ف��كان  مناطقه��م؛  م��ن 
االكث��ر تضررًا ه��م االطفال  
حال��ة  الي��وم   ويعيش��ون  
مأس��اوية؛  بس��بب نق��ص 

واألغذي��ة,  األدوي��ة  ف��ي 
اضاف��ة الى  انه��م تعرضوا 
النفسية بسبب  للصدمات 
سياس��ة داع��ش االرهابي��ة 
للجث��ث  ومش��اهدتهم 

العس��كرية  والعملي��ات 
املستمرة .

وتابعت املعموري قائلة أوجه 
ش��يماء  للس��يدة  ش��كري 
العبيدي مستش��ارة شؤون 

امل��رأة ف��ي مكت��ب محافظ 
بغ��داد تعاونها م��ع املنتدى 

في جمع بيانات النازحني.
في حني قال��ت نور النعيمي 
منت��دى  عض��وات  اح��دى 
الي��وم  نح��ن  االعامي��ات: 
سعداء بتواجدنا مع االطفال 
النازحني ومتكنا من اش��اعة 
الفرح بينهم، السيما انهم 
يعان��ون م��ن قه��ر وحرم��ان 
التهجي��ر وقس��وة  نتيج��ة 
عاش��وها،  الت��ي  التجرب��ة 
وعلى املدى القريب س��نكرر 

هكذا زيارات ان شاء اهلل.
وتأتي زيارة منتدى االعاميات 
مكملة لألنشطة التي يقوم 
به��ا، ال س��يما ف��ي حمات 
املدافعة واملناصرة االنسانية 
التي تبناها املنتدى مبساعدة 
منظم��ة  مث��ل  ش��ركاؤه 

امليرسي كور.

منتدى اإلعالميات العراقيات يزور 
مخيم بوب الشام للنازحين  عمان - وكاالت: 

الش��كوالتة والنس��اء، النس��اء 
لعمل��ة  وجه��ان  والش��كوالتة، 
التفرق��ة  نس��تطيع  ال  واح��دة 
بينهما، فمن املعروف أن السيدات 
يعشقن الش��كوالتة ملا تضيفه 
من جمال ال��روح ومذاقها الرائع 
وطعمها اخلاب الذي يسهم في 

تعديل مزاج النساء
ولقد أظهرت الدراسات العلمّية 
أن استهاك الشوكوال بكمّيات 
املش��اعر،  يحّس��ن  معقول��ة 
القل��ب،  أم��راض  م��ن  ويحم��ي 
لذلك، ال تشعري بالذنب إذا كنِت 

حتّبينها، وإليِك األسباب:
-تُطيل احلياة: وج��د الباحثون أن 
من يأكل الش��وكوال، 3 مرات في 
األقّل في الش��هر، ميل��ك فرصَة 
باملقارنة  إضافّية،  العيش لسنة 

مع من ال يأكل الشوكوال بتاتاً.
2 -تخف��ف الضغ��وط: تس��اعد 
تخفي��ف  عل��ى  الش��وكوال 
بس��بب  النفس��ّية،  الضغ��وط 
احتوائها على األحماض املهدئة 

والسّكر.
تخفف  بالتحّسن:  -تش��ِعرِك   3
رائح��ة الش��وكوال م��ن س��رعة 
املوج��ات الدماغّية، م��ا يجعلِك 
وألن��ك  باله��دوء،  تش��عرين 
تعتقدين أن أكل الشوكوال ممتع، 
هرموناٍت  تلقائي��اً  دماغ��ك  يفرزُ 

جيدة.
4 -ال تس��ّبب ظه��ور احلبوب: في 
أغلب األحيان، يربط املراهقون بني 
الش��وكوال وظهور حّب الشباب، 
لكن ما من دراساٍت علمّية تؤّكد 

هذا الرابط.
5 -ال تكس��ُبِك ال��وزن: ال ميكنِك 
إلقاء الل��وم على ن��وٍع واحٍد من 
الطع��ام عندم��ا يزيد وزن��ك، إذا 
حافظ��ت عل��ى الت��وازن ب��ني ما 
تأكلين��ه واجملهود ال��ذي تقومني 
ب��ه، فلن تكس��بي كيلوجرامات 

إضافّية.
6 -تساعدك على التركيز: متنحِك 
الش��وكوال طاقًة طويل��ة األمد، 
ألنها ال يرفع مستوى السّكر في 

الدّم بسرعة.

فوائد أكل الشكوالتة يوميًا
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بغداد ـ علية عزم*
أطلق��ت دائ��رة ش��ؤون احملافظات 
واألقالي��م اس��م فقي��د الرياضة 
العراقية والبطل الدولي وصاحب 
أفضل اجن��از باملالكم��ة العراقية 
ف��ي أوملبياد موس��كو ع��ام ١٩٨٠ 
، والس��جل احلاف��ل العب��اً ومدرباً 
في رياض��ة الفن النبي��ل املرحوم 
ف��اروق جنجون على قاع��ة املركز 
الوطن��ي لرعاية املوهبة الرياضية 
للمالكم��ة ، جاء ذل��ك في اجمللس 
التأبين��ي ال��ذي إقامت��ه الدائ��رة 
/ قس��م املرك��ز الوطن��ي لرعاية 
املوهبة الرياضية عصر يوم االثنني 
ومع��اون  الفقي��د  اوالد  بحض��ور 
املدير العام للدائرة سوالف حسن 
ومديري أقس��ام املوهبة الرياضية 
بس��ام رؤوف واإلدارة حام��د حنون 
والرياضية  الش��بابية  واملنش��ات 
جمال ج��الل و ش��ؤون احملافظات 
حس��ن علي حب��ش ، فض��الً عن 
املدير العام لدائرة التربية البدنية 
والرياض��ة د. ع��الء عب��د الق��ادر 
االستش��ارية  اللجن��ة  وأعض��اء 
العلي��ا في املرك��ز الوطني هيثم 
محم��د رش��يد وفائق ال��راوي ود. 
جلي��ل عب��د اجلب��ار مدي��ر املركز 
ومدرب��ي  للمالكم��ة  الوطن��ي 
والعبي وعاملي املرك��ز ، و مديري 
ومدرب��ي وإداريي املراك��ز الوطنية 
مبختل��ف  الرياضي��ة  للموهب��ة 

االلع��اب ، وكذل��ك عض��و االحتاد 
العراقي املرك��زي للمالكمة بطل 
ال��وزن الثقي��ل اس��ماعيل خليل 

واخرين .
وبتالوة آيات الق��ران الكرمي وقراءة 
س��ورة الفاحتة  ترحم��اً على روح 
الفقي��د وكلم��ات احل��زن لفراقه 
واملواساة الس��رته مبصابها اجللل 
اإلجن��ازات  احلاض��رون  اس��تذكر   ،
الكبي��رة لعب��اً وتدريب��اً للمرحوم 
البطل ف��اروق جنجون ، فضالً عن 
املواقف االنس��انية واألخوية التي 
جمعت��ه طيلة أعوام م��ع زمالءه 
ف��ي املرك��ز الوطن��ي للمالكم��ة 
وكذل��ك مدرب��ي بقي��ة املراك��ز ، 

وعنده��ا ل��م يتمال��ك احلاضرون 
وخاصة مدي��ر املركز د. جليل عبد 
اجلبار واملدربني والالعبني أنفسهم 
وانهمرت دموعهم لرحيله عنهم 
والرياض��ة  أس��رته  معاهدي��ن   ،
العراقية على املض��ي قدماً على 
خطى املرحوم ف��اروق جنجون في 
صيان��ة ورعاي��ة وصق��ل املواهب 
الرياضي��ة ف��ي الع��راق ، واالصرار 
عل��ى حتقي��ق اإلجن��ازات العاملي��ة 
واالوملبية متاماً مثلما كان يطمح 
الي��ه ويعمل على رؤيته على ارض 

الواقع املرحوم فاروق جنجون .

* إعالم املركز الوطني

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
للجن��ة  الع��ام  األم��ني  ق��ال 
الباراملبي��ة الوطني��ة العراقية 
ورئيس احتاد العاب القوى فاخر 
علي اجلمالي ان منتخب العراق 
الوطني باللعبة سيشارك في 
بطول��ة املغ��رب الدولي��ة التي 
تقام للمدة شهر نيسان وحتى 

السابع من آيار املقبل.
الوف��د  إن  اجلمال��ي  وأض��اف 
العراقي للبطولة الذي سيكون 
برئاسة أمني س��ر االحتاد فراس 
رحيم يضم املدرب احمد عليوي 
ومدرب االركاض الدكتور سعد 
دخيل إضافة إلى عشرة العبني 
ه��م ش��اكر محمود وحس��ني 
بركان واحمد غني نعاس وجراح 
نصار وس��جاد محم��د و زهراء 
جناح وأميرة كاظم وعباس حامت 
وجب��ار صال��ح وقحط��ان علي 

كمر .
املش��اركة  ه��ذه  إن  وأوض��ح 
مهمة جداً للمنتخب العراقي 
كونها بطولة دولية وستشهد 
منافس��ات قوية ب��ني الالعبني 
املش��اركني إضافة إلى س��عي 
العبين��ا إل��ى إثب��ات جدارتهم 
فيها خاصة بعد االجناز الكبير 
الذي حققوه ف��ي باراملبياد ريو 

دي جانيرو البرازيل 2016.
م��ن جانب اخر، ق��ال مزهر غامن 

س��الم االم��ني املال��ي و رئيس 
اللجن��ة  ف��ي  احل��كام  جلن��ة 
الباراملبي��ة الوطني��ة العراقية 
عق��د  تواص��ل  اللجن��ة  ان   :
دوراتها التحكيمية والتدريبية 
والتصنيفي��ة جلمي��ع احتاداتها 
ال )14( وذلك ف��ي مقر اللجنة 
واملرك��ز التدريب��ي ف��ي مجمع 

وزارة الشباب والرياضة.
واضاف: ان اللجنة اقامت حتى 
اآلن س��بع دورات في التحكيم 
والتصنيف الحتادات  والتدري��ب 
رفع االثقال و السباحة والقوى 
والق��وس والس��هم و الرماي��ة 
واملب��ارزة وك��رة الس��لة وتنس 

الكراسي والطائرة جلوس.
وأش��ار ال��ى: ان ال��دورات التي 
اقيم��ت حت��ى اآلن حاضر فيها 
)28( محاضراً منهم )8( حكام 
التحكيمية هم:  ال��دورات  في 
مزه��ر غ��امن وفيص��ل جعف��ر 
وقاس��م حمدان ورحيم كاظم 
وس��عد محمد والدكتور عدي 
عب��د احلس��ني و عل��ي كاظم 
احلس��ني.وفي  عب��د  وش��اكر 
ال��دورات التدريبي��ة كان هناك 
)14( محاض��راً وه��م : الدكتور 
عقيل حمي��د و الدكت��ور ثامر 
غ��امن وجواد كاظم ابو الش��ون 
والدكت��ور نعيم عبد احلس��ني 
و عبد الباس��ط مدلول ورحيم 

فال��ح والدكت��ور عل��ى احم��د 
العامري  الهادي وس��لوان  عبد 
وقيصر جاسم ومحمد هاشم 
وناظم عاجل وزيدون اسماعيل 

وماهر عبد االله.
احملاض��رات  ان  غ��امن:  وق��ال 
التصنيفي��ة حاض��ر فيه��ا )7( 
الدكت��ور   : ه��م  محاضري��ن 
مصطف��ى مظه��ر والدكت��ور 
مظهر مزهر اخلزرجي والدكتور 
حس��ني علي كاظ��م والدكتور 
عقيل صادق والدكتور حس��ام 
والدكتور محمد حس��ن  عودة 

هليل والدكتور حسام حسن.
وكشف : ان عدد املشاركني في 
الدورات الت��ي اقيمت لالحتادات 
املشار اليها بلغ )122( مشاركاً 
من جمي��ع االحتادات حيث ابدوا 
اهتماماً كبي��راً وحضوراً فاعال 
ومتكنوا من حتقيق نتائج جيدة 
ف��ي االختب��ارات الت��ي اقيمت 

لهم بعد انتهاء دوراتهم.
و اوضح : ان االحتادات الس��بعة 
االخ��رى س��تنتهي م��ن اقامة 
القليل��ة  االي��ام  ف��ي  دوراته��ا 
املقبلة, بع��د ان اقيمت جميع 
هذه الدورات حتت اش��راف جلنة 
خاص��ة مؤلف��ة م��ن الدكتور 
احم��د العان��ي رئيس��اً و مزهر 
غ��امن وعبيد عني���د كأعض�اء 

فيه�ا.
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االنتخابات تخضع لقواعد 
قانون األندية 18 وتعديله 37

10 أوسمة لـ »الثالثي« 
في منافسات العرب

بغداد ـ رحيم الدراجي*
اوع��ز رئيس اللجن��ة االوملبي��ة الوطنية رع��د حمودي 
باجراء انتخابات االندية الرياضية طبقا لقانون االندية 

النافذ .
وقال املدي��ر التنفيذي للجنة االوملبي��ة الوطنية جزائر 
الس��هالني : ب��ان اللجن��ة االوملبي��ة اع��دت برنامج��ا 
متكامال لعملية انتخابات االندية وباجراءات متكاملة 
لقواعد القان��ون مبينا : ان اللجنة االوملبية س��توكل 
مهمة االش��راف الى ش��خصيات محايدة ومستقلة 
عن عمل االندية واالحتادات واللجنة االوملبية وممثلياتها 
وعلى االندية اس��تكمال جمي��ع متطلبات االنتخابات 

وشروطها قبل الشروع باملمارسة الدميقراطية .
اللجن��ة االوملبي��ة س��تبدأ  ان   : وأض��اف الس��هالني 
بالتحضي��ر له��ذه االج��راءات ف��ي القري��ب العاجل ، 
وستصدر تعليمات ملزمة جلميع االندية وفقا الحكام 
القان��ون منوه��ا ال��ى ان اللجنة االوملبي��ة عازمة على 
اقامة انتخابات تنس��جم مع كل املتطلبات القانونية 
ول��ن جتترأ اي من فق��رات القانون بغية امت��ام العملية 
بش��كل متكامل وغير قابل للطعن وستكون اللجنة 
االوملبي��ة عامال مس��اعدا لالندية الرياضي��ة في هذه 
العملية . وكشف املدير التنفيذي : ان اللجنة االوملبية 
التنسجم مع اجتهادات فردية وان العملية االنتخابية 
يجب ان متر بانس��يابية وبش��كل منتظم لكي ال تولد 
ارباك في الوسط الرياضي مختتما حديثه بان اللجنة 
االوملبية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة 
واملكاتب اخملتص��ة في احملافظات واالس��تعانة بجهود 

الكفاءات الرياضية اخملتصة في هذا الشأن.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد- الصباح الجديد:
احرز منتخب العراق للرجال والنساء بالثالثي عشرة 
اوسمة منوعة وبواقع سبعة ذهبية ووسامني فضني 
ووسام نحاسي وذلك خالل منافسات بطولة العرب 
بالثالث��ي والتي اقيمت في منتجع ش��رم الش��يخ 
بجمهورية مصر العربية وباش��راف مباشر من قبل 

االحتاد الدولي للعبة.
وقال امني سر احتاد اللعبة الدكتور امير عبد اهلل ان 
الالعب جوهر مصطفى رسول احرز الوسام الذهبي 
في منافس��ات فئة فوق 30 عاما فيم��ا احرز زميله 
الالعب س��الم عمار عبد االمير الوسام الذهبي في 
منافس��ات فئة احملترف��ني واحرز الالعب بروا س��الم 
محمد وسامني ذهبيني االول في منافسات فئة فوق 
25 عاما والثاني في منافسات فئة احملترفني مشيرا 
ال��ى ان الالعب امين رعد ذنون احرز الوس��ام الذهبي 
في منافس��ات فئ��ة فوق ال� 23 عام��ا ومتكن زميله 
الالعب بروا عمر كرمي من الفوز بالوسام الذهبي في 

منافسات فئة حتت 23 عاما.
واوضح عبد اهلل ان الالعبة لنجة سالم عمر حصلت 
عل��ى الوس��ام الذهبي في منافس��ات فئة حتت 23 
عام��ا بينما متكن زميلها الالع��ب جوهر مصطفى 
رس��ول من الفوز بالوس��ام الفضي في منافس��ات 
فئة احملترفني واحرز الالعب ئاري عباس كرمي الوس��ام 
الفضي في منافس��ات فئة حتت 23 عاما فيما احرز 
الالعب سالم عمار عبد االمير الوسام النحاسي في 
منافس��ات فئة فوق ال� 30 عام��ا مبينا ان البطولة 
العربية ش��ارك فيها اكثر من عشرة منتخبات من 
قارتي اسيا وافريقيا وش��هدت البطولة منافسات 

مثيرة وقوية بني املنتخبات املشاركة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أقال االحت��اد العراقي لكرة القدم، 
م��درب املنتخ��ب الوطن��ي األول، 
راضي شنيش��ل، بعد توصية من 
إصالحات  األوملبية إلجراء  اللجنة 

ترضي طموحات الشارع الكروي.
وق��ال عضو االحتاد فالح موس��ى 
إن  صحفي��ة  تصريح��ات  ف��ي 
أعضاء االحتاد وبع��د رفض املدرب 
شنيش��ل تقدمي اس��تقالته جلأوا 
إل��ى التصوي��ت عل��ى إقالته ومت 
األم��ر مبوافقة األغلبية مع جميع 

طاقمه الفني.
وأوض��ح أن االحت��اد س��يبحث عن 
م��درب أجنبي مبس��توى الطموح 
وبالتعاون م��ع احلكومة العراقية 
واللجن��ة األوملبي��ة، بأس��رع وقت 
ممكن حيث سيباشر االحتاد من يوم 
غد دراس��ة بعض الس��ير الذاتية 
اجلنس��يات..  ملدربني من مختلف 
ورف��ض امل��درب راضي شنيش��ل، 
التنازل ع��ن الش��رط اجلزائي في 

العقد  بعد قرار إقالته.
واصدر االحتاد املركزي لكرة القدم، 
جملة من الق��رارات التي وصفها 
أنه��ا تأتي ضمن مس��ار إصالحه 
والت��ي  الك��رة،  احت��اد  ملنظوم��ة 
جاءت على خلفية اجتماع االحتاد 

باللجنة األوملبية العراقية.
وقال مصدر م��ن داخل االحتاد في 
تصريح��ات صحفي��ة إن مجلس 
اإلدارة ق��رر إعف��اء جمي��ع أعضاء 
االحتاد من اإلشراف على املنتخبات 
الوطنية، إضافة إلى تشكيل جلنة 
استش��ارية تض��م مجموعة من 

اخلبراء في جمي��ع التخصصات.. 
وأوضح أن االحتاد سيش��كل جلنة 
إلدارة مل��ف االنتخاب��ات تتك��ون 
من 10 أش��خاص من اخلبراء وأول 
الذاتية  الس��ير  دراس��ة  مهامها 
للمدربني األجانب واختيار األنسب 

بينهم.
 وأك��د أن م��ن جمل��ة الق��رارات 
ح��ل جمي��ع جل��ان االحت��اد وإعادة 
تش��كيلها، كما قرر االحتاد إعفاء 
اعض��اء االحتاد من االش��راف على 
مباريات الدوري احمللي وإسناد هذه 

املهم��ة للمختص��ني وذوي اخلبرة 
في هذا التخصص.

يشار إلى أن قرارات اإلصالح املزمع 
أفض��ى إل��ى إقالة امل��درب راضي 
الفن��ي من  وطاقم��ه  شنيش��ل 

تدريب املنتخب العراقي.

مص��ادر  اوضح��ت  ذل��ك،  إل��ى 
مطلع��ة ان اتص��االت أولية جرت 
مع املدرب البرازيلي باكيتا ليكون 
بدي��الً ع��ن شنيش��ل، وتابعت ان 
للتعاقد  هنال��ك توجه��اً كبي��راً 
م��ع البرازيلي ف��ي امل��دة املقبلة 

لتصفي��ات آس��يا املؤهل��ة ال��ى 
املونديال واالستحقاقات االخرى.

ه��ذا وكان��ت اللجن��ة األوملبي��ة 
العراقية، قد أوصت في اجتماعها 
مع احت��اد الكرة مس��اء أول أمس 
بجملة م��ن اإلصالحات الكروية.. 
وق��ال مصدر م��ن داخ��ل اللجنة 
االوملبية ف��ي تصريحات صحفية 
أوص��ت  الت��ي  النق��اط  أه��م  إن 
األوملبي��ة بها هي إنه��اء التعاقد 
مع املدرب راضي شنيشل وضرورة 
التعاقد مع مدرب أجنبي بس��يرة 
ذاتية جيدة قادر على تطوير الكرة 

العراقية.
وأوض��ح املصدر أن االحت��اد طالب 
اللجنة االوملبية ان توفر له الغطاء 
املالي الذي يتيح له فض التعاقد 
مع املدرب احلالي راضي شنيش��ل 
م��ن جهة، وكذل��ك للتفاوض مع 
م��درب اجنب��ي مبس��توى يرتق��ى 

لطموحات الشارع الكروي.
وأش��ار إل��ى أن اللجن��ة األوملبية 
االحت��اد  إدارة  مجل��س  طالب��ت 
بضرورة االلتزام مبطالب اجلماهير 
بإج��راء جمل��ة م��ن اإلصالح��ات 
خاصة فيما يخ��ص عمل اللجان 
، من أجل االرتق��اء باجلانب اإلداري 
م��ن  واالس��تفادة  والتنظيم��ي 

اخلبرات الفنّية.
يش��ار إلى أن االحتاد عقد اجتماًعا 
آخ��ر فور انتهاء اجتم��اع االوملبية 
شنيش��ل  راض��ي  امل��درب  م��ع 
وبوج��ود رئيس اللجن��ة االوملبية، 
وكان الهدف من��ه الضغط على 
اس��تقالته  لتق��دمي  شنيش��ل 
والتن��ازل عن الش��رط اجلزائي في 

عقده مع االحتاد.

اتصاالت أولية مع البرازيلي باكيتا

إقالة شنيشل من تدريب المنتخب الوطني واتحاد الكرة يحل لجانه

لقطة من لقاء األوملبية واحتاد الكرة »عدسة: قحطان سليم«

جانب من التأبني »عدسة: عباس كردي«
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اليوم.. في دوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكاالت:

س��يلتقي زي��ن الدي��ن زي��دان مدرب 
ري��ال مدريد مجددًا مبعلمه الس��ابق 
كارلو أنش��يلوتي عندما يحل الفريق 
االس��باني ضيفا على باي��رن ميونيخ 
ف��ي ذهاب دور الثماني��ة بدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم مساء اليوم.. ولعب 
زيدان حتت قي��ادة أنش��يلوتي عندما 
كان االيطال��ي مدرب��ا ليوفنتوس في 
1999 وتألق الفرنس��ي كصانع لعب 
قب��ل أن ينتقل إلى ريال في 2001 في 
صفقة قياسية في ذلك احلني بلغت 
قيمتها 75 مليون يورو )79.51 مليون 

دوالر(.
وفي ذلك الصيف رحل أنشيلوتي عن 
يوفنتوس ليبدأ حقبة مليئة باأللقاب 
مع ميالنو. وبعد 12 عاما تولى املدرب 
االيطالي مسؤولية ريال واختار زيدان، 
ال��ذي اعتزل اللعب بعد كأس العالم 

2006، كأحد مساعديه.
وف��ي املوس��م الوحيد ال��ذي قضياه 
س��ويا في تدريب الفريق س��حق ريال 
منافس��ه بايرن ميوني��خ بقيادة بيب 
جوارديوال -4صفر في قبل نهائي دوري 
األبط��ال في 2014 ف��ي اليانز ارينا ما 
يجعل من االستاد الكائن في ميونيخ 

مكانا مثاليا للم شملهما.
وانطلق ريال في ذلك املوس��م ليفوز 

ب��دوري األبط��ال للم��رة األولى خالل 
12 عام��ا بع��د تغلبه عل��ى أتلتيكو 
مدريد بعد وقت إضافي في النهائي. 
وكانت هذه املرة العاش��رة التي يتوج 
فيها ريال باللقب وتولى زيدان بعدها 
مسؤولية الفريق الثاني لريال مدريد.. 
وبرغم ذل��ك حصل أنش��يلوتي على 
تذكرة ذهاب بال عودة من تدريب ريال،  
عندما أقيل بعدها بعام بعد موسم 

بال ألقاب.
وتولى رافائيل بينيتيز مسؤولية ريال 
ملدة سبعة أش��هر فقط قبل أن يتم 
تعيني زي��دان مدربا ليوح��د الالعبني 
بع��د االجواء املش��حونة حت��ت قيادة 
املدرب اإلس��باني.. وفاز زي��دان بدوري 
األبطال بعد أكثر من 4 أشهر بقليل 

من توليه املسؤولية.
وصن��ع أنش��يلوتي وزي��دان التاري��خ 
م��ع ري��ال. وق��اد أنش��يلوتي الفريق 
لتحقي��ق 22 انتصارا متتاليا في كل 
املس��ابقات، وه��و رق��م قياس��ي في 
الكرة االسبانية، بينما لم يعرف ريال 
بقيادة زيدان اخلس��ارة ف��ي 40 مباراة 
بجمي��ع املس��ابقات وه��و أيضا رقم 

قياسي إسباني.
وبعدما ش��هد إقالة أنش��يلوتي في 
برنابيو يدرك زيدان مدى قسوة تدريب 
الن��ادي، ورغم أن ري��ال يتصدر الدوري 
بفارق ث��الث نقاط عن أقرب مالحقيه 
وتتبقى له مباراة واحدة مؤجلة فإنه 

ق��ال ي��وم اجلمع��ة املاض��ي إن عقده 
طويل األمد مع النادي ليس مبأمن.

وق��ال: »لس��ت متأك��دا م��ن أنن��ي 
سأستمر هنا.. على االطالق.. ولهذا ال 
أقوم باالعداد ألي شيء.. أقوم مبا علي 
فعله خ��الل ما تبقى من املوس��م«.. 
وأضاف: »أع��رف ما يعنيه تدريب ريال 

وأنا مستعد جلميع االحتماالت«.
وتع��رض زيدان النتقادات من وس��ائل 
إعالم إسبانية بس��بب أسلوب لعب 
ري��ال ال��ذي يفتقد املتع��ة بعيًدا عن 
االجن��ازات التي يحققها . وش��ككت 
تلك الوس��ائل ف��ي طريق��ة تعامله 
خططًي��ا بعدما اهتزت ش��باكه في 

الدقيقة 85 ليتعادل 1-1 مع أتلتيكو 
يوم السبت املاضي.

وحصل امل��درب على دع��م من العب 
الوس��ط توني كروس، إذ أبلغ الالعب 
األملان��ي موقع النادي عل��ى االنترنت: 
»له تأثي��ر كبير علين��ا.. أضفى روحا 
ايجابي��ة عل��ى الفري��ق ل��دى توليه 

املسؤولية وقادنا في اجتاه جديد.«
كم��ا أب��دى القائد س��يرجيو راموس 
اعجاب��ه بامل��درب ولكن��ه ح��ذره من 
مصير أنشيلوتي إذا لم يحقق الفريق 
ألقابا بنهاية املوس��م.. وأبلغ راموس 
الصحفي��ني ي��وم الس��بت املاض��ي: 
»أحب زي��دان بس��بب النتائ��ج التي 
يحققه��ا وإلدارته لغرف��ة املالبس«..
وأض��اف: »ولكن في كرة القدم األهم 

هو النتائج واأللقاب«.
م��ن جانبه، أعلن االحتاد األوروبي لكرة 
الق��دم »يويف��ا« ع��ن اختي��ار احلكم 
اإليطالي نيكوال ريتزولي ليدير مباراة 
باي��رن ميون��خ األملان��ي وري��ال مدريد 
اإلسباني املقررة مساء اليوم األربعاء، 
ف��ي ذهاب رب��ع نهائ��ي دوري األبطال 

األوروبي لكرة القدم.
ه��ذا  خ��الل  ريتزول��ي  يق��م  ول��م 
املوس��م بتحكيم مب��اراة للريال في 
التشامبيونز ليج، ولكنه قام املوسم 
املاضي بإدارة لقاء امللكي وباريس سان 

جيرمان في دور اجملموعات بالبطولة.
أم��ا لق��اء أتلتيكو مدريد اإلس��باني 
وليس��تر س��يتي اإلجنليزي في ذهاب 
نفس��ها،  بالبطول��ة  الثماني��ة  دور 
فوقع االختيار على السويدي جوناس 
إريكس��ون لكي يديره.. وتقام مباراتا 
اإلي��اب لنفس الف��رق األربعة في هذا 
ال��دور يوم الثالثاء املوافق 18 نيس��ان 

اجلاري.

من جانب اخر، غاب املهاجم الفرنسي 
كيفني جامي��رو، عن امل��ران اجلماعي 
لفريق��ه أتلتيك��و مدري��د أول أمس، 
إلصابته بالته��اب في عضلة الفخذ 
مما حال دون مش��اركته في آخر ثالثة 
لقاءات، قب��ل يومني من اس��تضافة 
ليستر سيتي اإلجنليزي في ذهاب ربع 
نهائ��ي دوري األبط��ال األوروب��ي لكرة 

القدم.
وحتوم شكوك حول مشاركة جاميرو 
مبباراة الفريق اإلجنليزي اليوم األربعاء، 
أيض��ا مثل األرجنتين��ي نيكو جايتان 
ال��ذي غ��اب أيًضا عن آخ��ر 3 مباريات 

بسبب التهاب في املفاصل.
وغ��اب الالعبان ع��ن امل��ران اجلماعي 
غياب��ات   4 ش��هد  ال��ذي  لألتلت��ي 
أخ��رى: ميجيل أنخيل مويا وش��يمي 
فرساليكو وتياجو مينديز وأوجوستو 
فيرناندز الذين س��يتم اس��تبعادهم 
لإلصابة ع��ن خوض مباراة اليوم أمام 

الفريق اإلجنليزي.
ويرجح دفع املدرب األرجنتيني دييجو 
س��يميوني بنف��س تش��كيلته التي 
خ��اض بها مباراتي ريال سوس��ييداد 
وري��ال مدريد املكونة م��ن: يان أوبالك 
وخوانفران توريس وسيتفان سافيتش 
ودييجو جودين وفيليبي لويس، ويانيك 
كراس��كو، وجابي فرنانديز، وس��اؤول 
ريسوريكس��يون  وكوك��ي  نيجي��ز 

وأنطوان جريزمان وفرناندو توريس.

تقرير

زيدان وأنشيلوتي.. التلميذ يستعد لمواجهة األستاذ

صراع في مباراة سابقة بني ريال مدريد مع بايرن ميونيخ

مفكرة الصباح الجديد

بايرن ميونيخ ـ ريال مدريد
أتليتكو مدريد ـ ليستر سيتي

9:45 مساًء
9:45 مساًء

دوري أبطال أوروبا

إطالق اسم المرحوم ) فاروق جنجون( 
على قاعة المركز الوطني للمالكمة

»البارالمبية« يشارك في بطولة 
المغرب الدولية بألعاب القوى



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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جمال جصاني

ب��دأت مدينة كركوك تس��تعد لتلقف املهم��ة من مدينة 
املوص��ل، كما حدث الع��ام 1959 عندما اندلع��ت النزاعات 
فيها مباش��رة بعد القضاء على ما عرف مبؤامرة الش��واف، 
ومن ثم مت إلقاء تبعية كل ذلك على الشيوعيني العراقيني، 
بعد املوق��ف املتخاذل لتقرير جلنته��م املركزية )متوز 1959) 
الذي تخلى بنحٍو مخزي عن القوى الدميقراطية والشعبية 
التي انبرت بكل شجاعة ووعي للدفاع عن اجلمهورية األولى 
وتوجهاتها التقدمية واحلضارية، وهذا ما أش��ار إليه سالم 
عادل قبل استشهاده بأسابيع عندما قال )خسرنا املعركة 
عام 1959 ال في شباط عام 1963(. الى يومنا هذا لم تظهر 
دراسات أو بحوث جادة حول ما جرى في ذلك العام املفصلي 
ف��ي تأريخ الع��راق احلديث، وال��ذي انتبه له أحد املراس��لني 
األجان��ب في الع��راق آنذاك، عندم��ا كتب ف��ي تقريره عما 
وصف��ه ب� )العري الكامل للق��وى واملصالح واالصطفافات( 
عندم��ا التق��ت جميع الق��وى املعادية للمش��روع الوطني 
واحلض��اري العراق��ي في جبهة واحدة مقابل قوى ش��عبية 
واسعة افتقدت ربانها املناسب، لينطلق العد التنازلي الذي 
نقل س��كان هذا الوطن القدمي من مش��روع احللم بالوطن 
واملواطنة الى سلس��لة طويلة من كوابيس وحروب األحقاد 
والرس��ائل اخلالدة والتي توجت بفردوس اخلالفة الذي نهض 
من وس��ط أنقاض جمهورية اخلوف التي تبخرت مع تسلق 

شبح أول دبابة أميركية ألحد جسور بغداد.
على من ستلقى آثام ما يحصل اليوم في املوصل وكركوك، 
ال وج��ود يذكر للش��يوعيني في كال املدينت��ني املضطربتني 
زمن االنعطاف��ات التأريخي��ة، والهادئتني م��ع الدكتاتورية 
واالس��تبداد! م��ن جامع املوصل الكبي��ر مت اإلعالن عن عودة 
اخلالفة وما رافقها من عمليات قتل ونهب وسبي واغتصاب 
وتهجير ش��مل املاليني من البش��ر، بعد عام��ني من القتال 
الش��رس والتضحيات واخلسائر البش��رية واملادية الهائلة، 
وبعد أن أوشكت عملية حترير املوصل من قبضة العصابات 
الهمجية على االنتهاء، اضطربت األمور في كركوك بعد أن 
قرر كاك جنم الدين أن ساعة رفع علم كردستان على الدوائر 
واملؤسس��ات احلكومية في محافظة كركوك؛ قد آن أوانها 
بوصفها أمراً لم يعد يقبل التأجيل..! طوال أكثر من نصف 
قرن ظلت األكاذيب والقصص والتهم والتقارير امللفقة هي 
الس��ائدة حول طبيعة وأحوال هذي��ن املدينتني العراقيتني، 
لكن األقدار أبت إال أن تطيح بكل تلك املساحيق التي تخفي 
املالمح الفعلية لطبيعة القوى والعقائد والهلوسات التي 

تقف خلف ما يحدث فيهما باألمس واليوم.
ف��ي علل اضطراب هذي��ن املدينتني عند مفت��رق التحوالت 
االنتقالية، ميكن التعرف على نوع التحديات الواقعية التي 
ل��م جتد لها حل��والً غير القم��ع املفرط وال��ذي عقدها الى 
ح��ني، والفوضى والتعاطي غير املس��ؤول م��ع قيم احلريات 
واحلق��وق التي رافقت س��قوط النظام املب��اد. لذلك حتولت 
املوصل وكركوك الى ما يش��به اخلاصرة الرخوة للعراق، بعد 
هيمنة قوى التخلف والتشدد والتعصب الطائفي واإلثني، 
حيث تساق اجلموع غالباً الى قوقعاتهم الضيقة، بوصفها 
امل��الذ اآلمن لها من "خطر" اخملتلف عنهم بالرطانة واألزياء. 
االصطفافات والهموم التي تشغل احلشود والكتل املتنفذة 
مناس��بة متام��اً، لصع��ود مثل ه��ذه الزعام��ات واخلطابات 
الش��عبوية املميت��ة. ان اخلط��وات والق��رارات التصعيدية 
األخيرة من قبل صقور املتاريس اإلثنية والطائفية، متوقعة 
متاماً مع مثل هذه األوضاع اخلطرة والهش��ة التي يعيشها 
الع��راق، وس��تلحق كم��ا في املنعطف��ات الس��ابقة أفدح 

األضرار بقضية استقرار البلد وأمنه وتطوره املنشود.. 

ال جديد في الموصل وكركوك

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أف��ادت تقاري��ر إعالمي��ة 
ب��أن جنمة الب��وب جانيت 
انفصل��ت  جاكس��ون، 
عن زوجه��ا رجل األعمال 
القطري بعد ثالثة أشهر 
إجن��اب طفلها  فقط من 

األول.
"بيبول"  مجل��ة  وقال��ت 
ويكل��ي"  و"ي��و.إس. 
توناي��ت"  و"إنترتينمن��ت 
أن  أك��دت  مص��ادر  إن 
عام��ا"،   50" جاكس��ون 
ووسام املانع انفصال بعد 

زواج دام خمس سنوات.
ملغني��ة  ممثل��ون  ورف��ض 

الط��الق،  تأكي��د  الب��وب 
الذي يأتي بعد أن وضعت 
جاني��ت في يناي��ر كانون 
ول��دا  املاض��ي  الثان��ي 
أطلقت عليه جاكس��ون 
م��ع زوجه��ا املانع اس��م 

عيسى.

كش��فت الفنانة بلقيس 
أحم��د ع��ن ص��ورة غالف 
ال��ذي  اجلدي��د  ألبومه��ا 
الثالث،  باملول��ود  وصفته 
ويحمل عنوان "أراهنكم"، 
أغنيات��ه  أن  مؤك��دة 
س��تتوفر خالل أيام قليلة 
عب��ر االس��واق الرقمي��ة، 
قب��ل أن يط��رح ويع��رض 
عبر قنواتها عبر شبكات 

التواصل االجتماعي.
يتضمن ألبوم "أراهنكم" 
م��ن  جدي��دة  أغني��ة   12
املوس��يقية  األل��وان 
اخلليجي��ة والعراقية، الى 
باللهجة  أغني��ة  جان��ب 
اليمني��ة،  "احلضرمي��ة" 

وواحدة  لبناني��ة  وأخ��رى 
مصري��ة، متعاون��ة بهم 
مع أسماء جديدة، جنحت 
الس��ابق،  ف��ي  معه��م 
وأس��ماء ش��بابية تراهن 
عليه��م وعلى أغنياتهم، 
الى جانب تعاونات جديدة 
بينه��م  م��ن  م��رة،  ألول 

امللحن أحمد الهرمي.

ق��رر الثنائي إيرينا ش��ايك 
تس��مية  كوب��ر  وبرادل��ي 
مولودتهم��ا اجلدي��دة "ليا 
دو سني ش��ايك كوبر" أو" 
 Lea De Seine Shayk

."?Cooperr
الثنائي  اس��تقبل  وق��د 
الش��هير منذ أسبوعني 
طفلتهم��ا األولى، وعلى 
وفق مصدر ل�"�E" فهما 
ويشعران  جداً،  سعيدان 
ب��أن اهلل أنع��م عليهما 
بهذه الهدي��ة، وقد رصدا 
فينيس في  على ش��اطئ 

كاليفورنيا، برفقة الطفلة 
في عطلة نهاية األسبوع، 
وهما يفك��ران االن بإجناب 
أخ، أو أخ��ت ل��� لي��ا، على 
الرغم من أن الوقت ما زال 

مبكراً للحديث عن األمر.

جانيت جاكسون

برادلي كوبر

بلقيس

أخبــارهــــــــــم

بغداد - احالم يوسف:
ضيف نادي السرد في االحتاد العام 
لألدباء والكتاب في العراق الناقد 
فاضل ثامر للحديث عن "الرواية 
والتاريخ" وعن اصداره االخير الذي 
يتحدث خالل��ه عن املوضوع ذاته، 
قدم اجللس��ة االعالم��ي والقاص 
خال��د الوادي، وحضرها عدد كبير 
من املثقف��ني، والروائيني، والنقاد، 

والكتاب.
خالد الوادي قال في بداية تقدميه 
لفاض��ل ثامر: قبل ال��كالم، قبل 
أي كالم، قب��ل النق��د، واملس��يرة 
االبداعية، وقبل الولوج في عالم 
هذا الرمز الثقافي الكبير، علينا 
ان نثني وبعمق على األخالق التي 
يحملها فاضل ثامر، الشخصية 
الكيس��ة، وتلك الدماثة الرائعة، 
ل��م يجرح احدا في حياته، بل هو 
أب، واالجدى من القول، انه عراب 

الثقافة الراقية.
بدوره حت��دث الناقد فاض��ل ثامر 
بحيث  التاريخ مرك��زي،  بقول��ه: 

ان الروائ��ي مل��زم ان يعتمد على 
واستنس��اخات،  مخطوط��ات، 
ووثائق تقدمها الواقعة التاريخية. 
ويحاول االقتراب منها، والتماهي 
معه��ا في بعض االحي��ان، املؤرخ 
مثل أي س��ارد، تناولت في كتابي 
والتاري��خ"، مجموع��ة  "الرواي��ة 
روايات بل��غ عددها 30 او 40 رواية 
عربي��ة تناولت التاري��خ، وتناولت 
الشأن العراقي، اذا اردنا ان نتحدث 
عن بعض الرواي��ات العربية التي 
اخذت الش��أن العراق��ي مادة لها 
فلي��س اجم��ل م��ن رواي��ة ارض 
السواد لعبد الرحمن منيف، فهو  
يتحدث ع��ن العراق في زمن داوود 
باشا، واخذ الطبقات االجتماعية 
البس��يطة ف��ي املقاه��ي، وم��ن 
كان��وا يطلق��ون عليه��م صفة 
"الش��قاوة" واحلياة العامة، وترك 
الق��ادة واحل��كام ووضعه��م في 
مرتبة ثاني��ة، فيها ه��ذا الفهم 
للتاري��خ، بوعي جدي��د، علي بدر  
في "الوليمة العارية" تناول فيها 

مرحلة نهاي��ة العصر العثماني، 
البريطاني��ة،  الق��وات  ودخ��ول 
فاخذ هذا التشكل اجلديد ايضا، 
اجلديدة  االجتماعي��ة  والطبقات 
الت��ي اس��فرعنها  الع��راق  ف��ي 

الوضع حينذاك.
الروائية عالية طالب، حتدثت عن 

الرواية العراقية التاريخية ووجدت 
ان م��ن كتب ف��ي ه��ذا الصنف 
االدبي لم يضف ش��يئا للمكتبة 
العربية او العاملية الن الطرق التي 
يتبعه��ا الكاتب تقليدية وقدمية، 
وتطرقت الى الضجة التي اثارها 
حس��ن  الناقد 

س��رحان حينم��ا وص��ف كل ما 
قدم��ه الروائي العراق��ي في هذا 
املوضوع باجلمود، ألنها وجدت انه 
بوصف��ه هذا ال يتجنى على أحد، 
النهم: يعتمدون على مخطوطة 
حل��دث مع��ني ويعي��دون قراءتها 
ويدخلونها ما بني املاضي واحلاضر 

في مونولوج داخلي وفالشات.
اما الناقد علوان السلمان فقال: 
بدءا اق��ول، فاضل ثامر من النقاد 
الذي��ن امتلك��وا مؤه��ل الق��ارئ 
الناق��د، باختراق��ه آف��اق النق��د، 
وامتالكه خزيناً معرفياً، اّهله الن 
يحق��ق وجوده من خ��الل منجزه 
النق��دي التطبيق��ي، فبزغ جنمه 
بفضل��ه، اضاف��ة ال��ى مقاالته، 
وطروحات��ه النقدي��ة التي اخذت 
حيزه��ا، واخترقت اآلف��اق، كونها 
تستفز الذاكرة، لتمنح متلقيها 
املتع��ة واملنفع��ة، فاض��ل ثام��ر 
ف��ي نقودات��ه يعتم��د العقالنية 
االس��اس  املهيمن  واملوضوعي��ة، 
ال��ذي ع��ن طريقه يح��اور النص، 

الس��كونية  فينقله م��ن حالته 
الى حالته احلركية، من اجل خلق 
حالة من التفاع��ل ما بينه، وبني 
املتلق��ي، فضال عن انه يكش��ف 
ع��ن حيثي��ات الن��ص الداخلية، 
لتحقي��ق التواص��ل اجلمالي، وما 
اري��د قول��ه، انه ومن��ذ ان ظهرت 
الرواية كجنس ادبي مع النهضة 
األوروبي��ة، دخل��ت في جت��اذب مع 
التاري��خ، ألنه��ا تتي��ح النظر الى 
املاض��ي، ومن هنا ب��دأت العالقة 
ما ب��ني الرواية، وامل��ؤرخ، كعالقة 
جتاذب، اما تكامال، او اندماجا، هذا 
يعني ان عالق��ة الرواية بالتاريخ، 
عالقة ملتبس��ة منذ القدم، وقد 
ادرك هذا ارس��طو عندما ميز ما 

بني التاريخ والشعر امللحمي. 
ف��ي اخلت��ام ك��رم الناق��د فاضل 
تثمين��اً  اجلواه��ري  ب��درع  ثام��ر 
ملس��يرته االبداعي��ة وجلهوده في 
رف��د الس��احة الثقافية مبؤلفات 
مهمة، س��تبقى على م��ر تاريخ 

العراق.

نادي السرد يضّيف الناقد فاضل ثامر للحديث عن الرواية والتأريخ

جانب من اجللسة

الصباح الجديد - وكاالت:
أثار رئيس الوزراء اإليطالي السابق سيلفيو برلسكوني، 
غض��ب صناع��ة اللحوم ف��ي الب��الد بانضمامه حلملة 
داعمة للنباتيني، و"تبني" خمس��ة حمالن كان يفترض 

أن تذبح مبناسبة االحتفال بعيد القيامة.
وحسب رويترز، فقد تداولت وسائل التواصل االجتماعي 
بكثاف��ة في مطلع األس��بوع، تس��جيال مص��ورا بثته 
الرابط��ة اإليطالي��ة للدف��اع ع��ن احليوان��ات والبيئة، 
وظهر فيه برلس��كوني وهو يحتضن احلمالن، ويقبلها، 

ويطعمها بقنينة احلليب اخملصصة للرضع.
وص��ورت الرابطة برلس��كوني "80 عام��ا" في مزرعته 
املترامي��ة أمام الفت��ة كتب عليها "دافع��وا عن احلياة. 
اخت��اروا عيد قيام��ة نباتيا"، في حني كانت رس��الة متر 
على الشاشة، وحتث املشاهدين قائلة "احتذوا به. لقد 

أنقذ خمسة حمالن من الذبح في عيد القيامة."
ويتن��اول اإليطاليون تقليديا حلم احلم��الن، أو املاعز في 
عي��د القيامة. لك��ن اس��تهالكهم لهذه األن��واع من 
اللحوم، انخفض بش��دة في السنوات اخلمس املاضية، 
ج��راء التباط��ؤ االقتص��ادي، والنج��اح املتزايد حلمالت 

النباتيني.
وهاجم��ت مجموعة دعم صناع��ة اللحوم في إيطاليا 
"أسوكارني" امللياردير اإليطالي، وقطب صناعة اإلعالم، 

ودعت املعلنني إلى مقاطعة قنواته ومنشوراته.

"برلسكوني" ينقذ حمالنًا 
من الذبح في عيد القيامة

الصباح الجديد - وكاالت:
تعيش املطرب��ة آمال ماه��ر، حالة 
من النش��اط الفن��ي، حالًيا، حيث 
النهائية  اللمسات  تنشغل بوضع 
عل��ى أغاني ألبومه��ا اجلديد، الذي 
تتع��اون في��ه م��ع نخبة م��ن أملع 
وأش��هر الش��عراء، وامللحن��ني في 
الوط��ن العربي، وه��و األلبوم الذي 
تراه��ن الفنانة علي��ه، بعد النجاح 

الكبير ال��ذي حّققه دويتو "لو كان 
بخاطري"، ال��ذي قّدمته مع الفنان 
راشد املاجد، وحّقق نسبة متابعة 
موق��ع  عل��ى  كبي��رة  ومش��اهدة 

"اليوتيوب".
ولم تتوق��ف مفاجآت آم��ال ماهر 
عن��د هذا احل��د، حيث تن��وي خالل 
امل��دة املقبلة تقدمي دويتو جديد مع 
برنس الغناء العرب��ي الفنان ماجد 

املهن��دس، يحمل عن��وان "اعترف" 
من أحل��ان خالد ع��ز، وه��و الدويتو 
الذي متّ تصوي��ره في أوروبا بطريقة 
الفيدي��و كليب، بأح��دث التقنيات 

العاملية مع مخرج عاملي .
وأكدت آم��ال ماهر أنه��ا ال تلتفت 
أب��ًدا إلى الش��ائعات الت��ي يحاول 
البعض إطالقها ضده��ا، واخلاصة 
بارتباطها وزواجها، وعدم ردها يأتي 

م��ن منطلق أن األم��ر مجرد 
شائعة، وبالتالي ال داعي للرد 
عليها، ألنها تعودت على مثل 
هذه الش��ائعات منذ سنوات 
وحت��ى اآلن، كم��ا أكدت أنها 
أوقف��ت تعاونه��ا م��ع مدير 
الس��ابق خالد عبد  أعمالها 
اللطي��ف، وبالتال��ي ليس له 

أي عالقة بإدارة أعمالها.

آمال ماهر تقّدم دويتو جديد 
مع الفنان ماجد المهندس في أوروبا

متابعة - حذام يوسف:
توقيت جرينتش، من منا لم يسمع به، 
ان��ه مقياس زمني، يعتم��د على دوران 
األرض ح��ول نفس��ها في ي��وم واحد، 
باالعتم��اد على خط الط��ول، الذي مير 
في بلدة جرينيتش في بريطانيا، والذي 

أعتمد كنقطة مرجعية للتوقيت.
 وع��د التوقيت، املقي��اس الزمني عند 
نقط��ة الصفر. فوقت جمي��ع ما يقع 
شرق خط جرينيتش يحسب على أنه 
وقت )+(، ووقت جميع ما يقع غرب خط 

جرينيتش يحسب على أنه وقت )-(.
س��اعة بيغ بن هي أحد أش��هر معالم 
لندن، وتعد رمزا لضبط الوقت، لكنها 
ستتوقف عن العمل ثانية، بسبب هو 
أعمال الصيانة، التي س��ُتوقف جرَس 
الساعة عن مواصلة دقاته. وستكلف 

أعمال الصيانة مالي��ني اجلنيهات، أما 
امل��دة املتوقع��ة له��ذه الصيانة فقد 

تصل إلى ثالثة أعوام.

نيويورك - رويترز: 
لصحيف��ة  بوليت��زر  جائ��زة  منح��ت 
واش��نطن بوس��ت، لتقاريرها شديدة 
اللهج��ة ع��ن حمل��ة دونال��د ترامب، 
ولصحيف��ة نيويورك تاميز، لكش��فها 
عن استيالء فالدميير بوتني املستتر على 
الس��لطة، في إش��ادة بالتحقيق الذي 
أجرت��ه الصحيفت��ان، عن ش��خصيات 
تتمت��ع بالنفوذ على الرغ��م من وجود 

مناخ معاد لوسائل اإلعالم.
ومنذ ع��ام 1917 غالبا ما تذهب جوائز 
بوليتزر، وهي أرفع جائزة في الصحافة 
األميركي��ة، ملطبوع��ات ش��هيرة مثل 
نيويورك تاميز، وواش��نطن بوست، ووول 

ستريت جورنال.
وف��از ديفي��د فاهرنتولد من واش��نطن 
بوس��ت، بجائ��زة التغطي��ة الوطنية، 

لتغطيت��ه حمل��ة انتخابات الرئاس��ة 
األميركي��ة 2016. وق��ال احملكم��ون إنه 
الصحفية  للش��فافية  امنوذجا  "أنشأ 
في تغطية احلم��الت االنتخابية، فيما 
ش��كك في تأكيدات ترامب بخصوص 
عطائه السخي للمؤسسات اخليرية."

وفاز فريق صحيفة نيويورك تاميز بجائزة 
الدولي��ة، ع��ن سلس��لة  التغطي��ة 

م��ن املقاالت عن مس��اعي الرئيس 
الروس��ي بوت��ني، لتأكي��د ق��وة 

روس��يا في اخلارج، وخصوصا 
القصة التي دفعت اخملابرات 
األميركي��ة الس��تنتاج أن 
حكوم��ة بوت��ني، حاولت 
بنش��اط التأثي��ر عل��ى 
األميركية  االنتخاب��ات 

لصالح ترامب.

ساعة "بيغ بن" تتوقف 
عن العمل إلى عام 2020

"واشنطن بوست" و"نيويورك 
تايمز" تفوزان بجائزة بوليتزر

متابعة - الصباح الجديد:
زارت رئيس��ة منت��دى االعالمي��ات 
نب��راس  الس��يدة   iwjf العراقي��ات 
الثالث��اء،  أم��س  ي��وم  املعم��وري، 
املص��ادف 11 نيس��ان 2017، مدير 
عام دائرة السينما واملسرح وكالة، 
الدكتور اقبال نعيم، لبحث س��بل 
التعاون املش��ترك، وامكانية وضع 
اس��تراتيجية عمل تنه��ض بواقع 

املرأة.

اس��تهل اللق��اء بتق��دمي التهنئة 
ملناسبة تسنم نعيم منصب مدير 
عام دائرة السينما واملسرح، وعّدت 
رئيسة املنتدى تلك اخلطوة، انتصارا 
للحركة النسوية العراقية، مثمنة 
في الوق��ت ذاته، دور وزي��ر الثقافة 
الس��يد فرياد راون��دوزي في دعمه 

لتبوء املرأة مراكز صنع القرار.
 واكدت املعموري خالل اللقاء، على 
ضرورة ان تلت��زم احلكومة العراقية 

بالدس��تور، واملواثيق الدولية، وقرار 
مجلس االم��ن الدولي 1325 والتي 
امل��رأة اس��تحقاقها لتبوء  منحت 
واضاف��ت:  الق��رار،  صن��ع  مراك��ز 
نعي��م  اقب��ال  الس��يدة  "تس��نم 
املنصب، يعد بارقة امل، كونه يضع 
مجل��س ال��وزراء ام��ام مس��ؤولية 
املناص��ب  ف��ي  العدال��ة  حتقي��ق 

القيادية مناصفة".  
من جانبها اش��ادت د اقب��ال نعيم 

يق��وم  ال��ذي  امله��م  بال��دور 
ب��ه املنت��دى في نص��رة املرأة 
االعالمي��ة، واملثقفة، وقضايا 
اجملتمع بنحو عام، مؤكدة بأن 
ما حققه منتدى االعالميات 
لغاي��ة االن، يعد اجنازاً مهماً، 
واالعالمية  العراقية،  للمرأة 
نعيم  واب��دت  بنحو خ��اص، 
استعدادها للتعاون املشترك 

خدمة للصالح العام.

منتدى اإلعالميات يبارك "اقبال نعيم" تسنمها منصب مدير عام 
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