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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 36 ص11

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أشرطة تسجيل صدام 
حسين/ األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة اليوم الضوء 
عل��ى طلب صدام من الرئيس الس��وفييتي آن��ذاك ميخائيل غورباتش��وف للتدخل كي 
يتس��نى للقوات العراقية الخروج من الكويت بسالم ويقول صدام بهذا الصدد : نحن 
نث��ق بكم وقد وضعنا ش��رف الع��راق وكرامة القوات المس��لحة العراقية في هذه 
الثق��ة. وبناًء على ذلك، لقد وافقنا على اقتراح الس��الم، ال��ذي قدّمته لنا على الرغم 
من كل القس��وة المادية والنفس��ية التي تواجه المقاتل العراقي. هذا الظرف الذي 
نواجه��ه ليس بالظرف الهين، وباألخ��ص أن الجانب اآلخر لم يردْ ال س��لبًا وال إيجابًا. 
ومع ذلك س��نحافظ على وعدنا، سيادة الرئيس، ونحن نعرف أن األميركيين، وباألخص 
رئيسهم، ال شرف لهم ونحن ال نثق بهم؛ ولهذا، نحن نعمل فقط مع اقتراح السالم 

الذي قدمته.

بغداد - أسامة نجاح:
ق��وات جه��از مكافحة  س��يطرت 
اإلره��اب يوم ، امس الس��بت ، على 
أج��زاء واس��عة من ح��ي التنك في 
وس��ط  للموص��ل  األمي��ن  اجلان��ب 
اش��تباكات عنيف��ة مع مس��لحي 
تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي ، فيم��ا 
متكنت قوات الرد السريع من تدمير 
مقرات لزمر داع��ش في حي امليدان 
عن��د اجلس��ر اخلام��س ق��رب جامع 
الن��وري الكبي��ر ومن��ارة احلدباء في 

اجلانب األمين من املدينة . 
وق��ال القائد ف��ي جه��از مكافحة 
اإلرهاب الفري��ق الركن عبد الوهاب 
الساعدي إن" قوات جهاز مكافحة 
االرهاب تواصل عملياتها لتحرير ما 
تبقى من مناطق خاضعة لسيطرة 
داع��ش في حي التن��ك غرب مدينة 

املوصل. 
وأضاف الس��اعدي في حديث خاص 
أن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
تعتم��د خططاً  االمني��ة  الق��وات 
األس��لحة  م��ن  جدي��دة  وأنواع��اً 
الستهداف املسلحني بدقة واحلفاظ 

على أرواح املدنيني. 
من جانبه اعل��ن املتحدث اإلعالمي 
باس��م قي��ادة ق��وات الرد الس��ريع 
حمي��د  مصطف��ى  اإلعالم��ي 
‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ بأن"  لصحيف��ة 
وحدات النخبة من قوات الرد السريع 

متكنت خالل تقدمها نحو ضواحي 
مدين��ة املوصل القدمية باجتاه منارة 
احلدباء وجامع النوري من استهداف 
وتدمي��ر مقرات وجتمع��ات لقياديي 
ومس��لحي تنظيم داع��ش وحتديداً 
في حي امليدان عند اجلس��ر اخلامس 
القريب من املستشفى اجلمهوري. 

م��ن جهته أكد مجل��س محافظة 
نينوى، أمس السبت اقتراب القوات 
األمني��ة العراقي��ة م��ن اس��تعادة 
السيطرة على جامع النوري الكبير 
ف��ي الس��احل األمي��ن م��ن مدين��ة 

املوصل. 
وق��ال عض��و اجمللس حس��ام العبار 
إن "ق��وات الش��رطة االحتادية والرد 
السريع اقتربت من استعادة جامع 
الن��وري بنح��و كامل بس��بب هرب 
قادة داعش اإلجرام��ي من اجلامع" ، 
الفت��اً إلى أن "هذا امل��كان يعد مقر 

انطالق اخلالفة املزعومة". 
وأضاف العب��ار لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ أن "الق��وات األمنية بصدد 
االنته��اء م��ن اس��تعادة ع��دد من 
املناط��ق القدمي��ة"، مش��يراً إلى أن 
"داعش قد انتهى بسبب هرب اغلب 
عناصره وعدم متكنهم من مواجهة 

قواتنا في اغلب محاور القتال". 
الى ذلك أكد املتحدث باسم احلشد 
الش��عبي ك��رمي الن��وري أن "ق��وات 
احلشد الش��عبي جنحت في احباط  

32 تعرض��اً لداع��ش عل��ى اجلان��ب 
الغرب��ي للموص���ل من���ذ توق��ف 

العملي��ات بتاري��خ 26 – 2 – 2017 
اذ حاول��ت الق��وات خالله���ا من�ع 

ه���رب الدواع���ش باجت��اه س��وريا 
لعناص����ره  الدع��م  تقدي����م  او 

املنكس��رة ف�ي املوص�ل.
تتمة ص3

"الرد السريع" تدّمر تجمعات وقيادات
"داعش" في حي الميدان بأيمن الموصل

قوات مكافحة اإلرهاب في اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتق��دت حكومة اقليم كردس��تان، 
نظيرته��ا ببغ��داد، وقال��ت انها  لم 
تق��دم أي تعوي��ض لعائ��الت ضحايا 
االنف��ال، داعياً الى التع��اون لضمان 
مس��تقبل مرحل��ة ما بع��د تنظيم 

داعش.
وذكرت حكومة إقليم كردستان في 
بيان مبناس��بة ذكرى حمالت االنفال 
اجلديد"،  "الصب��اح  علي��ه  واطلعت 
كردس��تان  اقلي��م  "حكوم��ة  أن 
تعبر ع��ن اس��تيائها م��ن احلكومة 
العراقي��ة حي��ث لم تس��تطع وبعد 
س��قوط النظ��ام الس��ابق ان تكون 
في موقع املس��ؤولية ول��م تقدم أي 
تعوي��ض لعائالت الش��هداء االنفال 

ال من الناحية املادية وال من الناحية 
املعنوية".

واض��اف "الي��وم اذ نس��تذكر ه��ذه 
الذكرى االليمة  وقف شعبنا بصمود 
وش��جاعة امام حملة أخرى لالنفال 
نفذتها مجاميع  العراقي  والتطهير 
ارهابي��ة تنتمي ال��ى ارهابيي داعش 
 ويش��هد العالم باس��ره ان شجاعة 
قوات البيش��مركة سجلت مواقف 
تاريخية عظيمة".  ولفت إلى أن "مع 
ان الهجمة السوداء الرهابيي داعش 
كان��ت حتمل اله��دف نفس��ه الذي 
حمله نظام البعث السابق وان كانا 
بعنوان مختلف  اس��تهدفت مدينة 

سنجار العزيزة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت جلنة النزاهة النيابية،امس 
الس��بت، عن حتركها إللغاء مكاتب 
أن  ع��ادة  العمومي��ني،  املفتش��ني 
تل��ك املكاتب "حلق��ة زائدة وعدمية 

اجلدوى".
وقال املتحدث باسم اللجنة النائب 
عادل نوري في حديث صحفي، "هناك 
حترك ، من قبل جلنة النزاهة النيابية 
املفتش��ني  مكات��ب  إلغ��اء  باجت��اه 
العمومي��ني"، عازياً الس��بب الى أن 
"تل��ك املكاتب حلق��ة زائدة وعدمية 

اجلدوى في الوقت احلالي". 
وأضاف ن��وري، أن "اغلب املفتش��ني 

ال يتعاون��ون م��ع اجله��ات الرقابية 
ذراع  ال��ى  حت��ول  منه��م  والكثي��ر 
الوزير  لطمطمة وش��رعنة فس��اد 
أن  مش��يراً  املؤسس��ة"،  رئي��س  أو 
"هذه املكاتب يتم التحرك إللغائها 
ألنها تش��كل عبئاً مالياً وإدارياً على 

الدول".
وكانت النائبة عالية نصيف انتقدت، 
اخلميس )12 كانون الثاني 2017(، ما 
البوليسية"  ب�"األس��اليب  وصفته 
التي يس��تعملها بعض املفتش��ني 
العامني واملتمثلة ب�"اقتحام الدوائر 
وتروي��ع املوظفني وإرب��اك عملهم"، 
داعية الى "فلترة" بعض املفتشني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد رئيس مجلس النواب العراقي 
س��ليم اجلب��وري في جلس��ة يوم 
امس الس��بت عل��ى حتديد موعد 
مفوضي��ة  رئي��س  الس��تجواب 

االنتخابات سربست مصطفى.
وق��ال مص��در نياب��ي ف��ي حديث 
صحفي، أن اجلب��وري حدد يوم غد 
رئيس  االثنني موعدا الس��تجواب 

مفوضية االنتخابات.
ويحتج انصار زعيم التيار الصدري 
مقت��دى الص��در عل��ى مفوضية 
االنتخابات منذ أش��هر ويطالبون 
بتغييرها وتعديل قانون االنتخابات 

لضمان انتخابات نزيهة.
ويقول الص��در ان اعضاء مجلس 
ينتم��ون ألحزاب لذلك  املفوضية 

مييلون للعمل لصالح أحزابهم.
كم��ا أف��اد املص��در ب��أن البرمل��ان 
صوت على اضاف��ة مقترح قانون 
لتعدي��ل قانون املفوضي��ة العليا 
ج��دول  عل��ى  االنس��ان  حلق��وق 
االعمال، فضال عن التصويت على 
اضاف��ة مش��روع قان��ون مصادرة 
املنقولة  وغي��ر  املنقولة  االم��وال 
الركان النظ��ام البائد على جدول 

االعمال.    
تتمة ص3

اإلقليم ينتقد بغداد بعدم 
تعويض ضحايا األنفال

النزاهة النيابية تكشف عن تحرك 
إللغاء مكاتب المفتشين العموميين

غدًا البرلمان يستجوب
رئيس مفوضية االنتخابات

وثائق تؤكد فشل داعش باستنساخ 
تجربة القاعدة بتجنيد النساء

"داعش" يصادر خزين األهالي من األغذية 
بزعم"المجاهدون أولى بالطعام" 23

بغداد ـ مشرق ريسان:
تنتظر مجلس النواب جملة من 
القوانني املرتقب تشريعها، قبل 
انتهاء فصله التشريعي احلالي، 
والدورة البرملانية احلالية، وفيما 
تع��ّد قوانني احملكم��ة االحتادية 
وتعديل قانون العفو العام، أبرز 
للتمرير،  "املرش��حة"  القوانني 
كش��ف نواب من شتى الكتل 
السياس��ية عن األسباب التي 
التصويت  "تأجي��ل"  إل��ى  أدت 

على معظم القوانني املهمة.
وفي هذا الش��أن يق��ول النائب 
حس��ن  املواط��ن  كتل��ة  ع��ن 
خالطي في حديث مع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "من ب��ني القوانني 
املهمة والتي م��ا تزال معطلة 
داخل مجلس النواب هي قانون 
وتعدي��ل  االحتادي��ة،  احملكم��ة 
وقانون  الع��ام،  العف��و  قان��ون 

النفط والغاز، وقانون املساءلة 
العاصمة  والبص��رة  والعدالة، 

االقتصادية، والضمان الصحي، 
فضالً عن الكثي��ر من القوانني 

األخ��رى الت��ي تعّد مح��ل نزاع 
وإشكال".

ويش��ير خالطي إلى إن "هناك 
قوانني يجب أن حتظى باألولوية 
ف��ي التش��ريع، في ظ��ل وجود 
فرصة لتمريرها"، لكنه نوه إلى 
إن تلك القوانني )لم يس��مها( 
"حتت��اج إلى التواف��ق لكي مترر 

في هذا الفصل التشريعي".
ويتابع النائب عن كتلة املواطن 
حديثه قائ��الً إن "رئيس البرملان 
س��ليم اجلبوري التقى، مؤخراً، 
السياس��ية  الكت��ل  برؤس��اء 
داخ��ل  البرملاني��ة  واللج��ان 
مجل��س النواب، لدف��ع عجلة 
إن  القوانني"، موّضحاً  تش��ريع 
"املدة املتبقية من عمر الفصل 
التش��ريعي احلالي قليلة جداً- 
نحو شهر ونصف الشهر- قبل 
أن يدخ��ل البرملان ف��ي عطلته 

التشريعية".
تتمة ص3

جملة قوانين تنتظر مجلس النواب إلقرارها قبل انتهاء
الفصل التشريعي.. وبرلمانيون يكشفون أسباب "العرقلة"

أبرزها المحكمة االتحادية وتعديل "العفو"

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير التخطيط والتجارة سلمان 
العراقي��ة  احلكوم��ة  ان  اجلميل��ي 
مهتمة كثي��راً مبوضوع اعادة افتتاح 
منفذ طريبيل م��ع اململكة االردنية 
ألج��ل اعادة حرك��ة التج��ارة البرية 
مع دول العالم والتي تش��كل نسبة 

عالية من واردات البلد سنوياً.
واض��اف اجلميلي في حديث صحفي 
أن م��ا يعي��ق افتتاح منف��ذ طريبيل 

احل��دودي م��ع االردن كث��رة اجلس��ور 
املدم��رة م��ن قب��ل عصاب��ة داع��ش 
خالل س��يطرته على مدن محافظة 
االنبار من��ذ مطلع 2014 وحتى حترير 
الفلوجة والرمادي قبل اشهر، مبينا 
ان نح��و 36 جس��راً دمرت��ه عصابات 
داع��ش االرهابي��ة كما ان م��دن راوة 
وعن��ه وكذل��ك القائ��م بحاجة الى 
حتريره��ا بوقت س��ريع م��ن عصابات 

داعش.

وقال الوزي��ر اجلميل��ي، "اتوقع خالل 
امل��دة املقبل��ة س��يتم افتت��اح هذا 
الطري��ق الدول��ي وع��ودة النش��اط 

التجاري عليه".
م��ن  ع��دة  م��رات  االردن  وطالب��ت 
نظيرته��ا العراقي��ة باع��ادة تأهي��ل 
الطري��ق الدولي الس��ريع الذي ميتد 
ملسافة تقدر ب�)500 ( كلم من بغداد 
حتى احلدود االردنية والس��ورية غرباً 
متهيداً العادة نش��اط حركة التجارة 

الدولية.
وكان رئيس احلكومة العراقية حيدر 
العبادي اكد في حديث قبل اسبوعني 
ان اجله��ات اخملتص��ة ف��ي حكومته 
ابرم��ت اتفاقا مع احدى الش��ركات 
االمنية الع��ادة تأهيل وتأمني احلركة 
على الطريق الدولي الس��ريع واعادة 
تنش��يط حرك��ة التج��ارة الدولي��ة 
ب��ني العراق وبل��دان العال��م من دون 

الكشف عن مضمون االتفاق.

"التخطيط" : 36 جسـرًا مدمـرًا
تؤخـر إعـادة فتـح منفـذ طريبيـل

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الرافدين،ام��س  مص��رف  ه��دد 
السبت، بايقاف ترويج معامالت 
املوظفني للحصول على السلفة 
في حال تكرار أس��مائهم، فيما 
اش��ار الى ان فروعه تؤيد صحة 
صدور الكتاب ال��وارد من الوزارة 

او الدائرة املعنية بشان ذلك.
وقال املكتب االعالمي للمصرف 

في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان "اس��ماء املوظفني 
املتقدمني للحصول على سلفة 
العشر رواتب من شتى الوزارات 
الدول��ة، تخض��ع  ومؤسس��ات 
معلوم��ات  تقاط��ع  لعملي��ة 
التأك��د وضم��ان عدم  لغ��رض 

تكرار اسماء املوظفني".
ان "املص��رف  املكت��ب  واض��اف 

ومؤسس��ات  ال��وزارات  طال��ب 
ال��ى  كت��اب  بتوجي��ه  الدول��ة 
ف��روع املصرف يتضمن اس��ماء 
مرشحيها من املوظفني ومرفق 
معها اضابير املرشحني"، مبيناً 
بإرس��ال  "الف��روع س��تقوم  ان 
هذه االسماء الى االدارة العامة 

للمصرف" .
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
توعد جيش كوريا الشمالية، برد 
"ال رحمة فيه" على أي اس��تفزاز 
أميرك��ي، وذل��ك مع ازدي��اد حدة 
التوتر بش��أن برنام��ج بيونغ يانغ 

النووي والبالستي.
وق��ال اجلي��ش ف��ي بيان نش��رته 
وكالة األنباء الكورية الش��مالية 
الرئي��س  إدارة  إن  الرس��مية 
ترامب "دخلت  دونال��د  األميركي 
وابتزاز  املفت��وح  التهديد  مس��ار 

الش��مالية  كوري��ا  جمهوري��ة 
الدميقراطية الشعبية".

وأكد اجليش في بيانه الذي تطرق 
إلى الضربة الصاروخية ل س��وريا 
األس��بوع املاضي، أنه سيوجه ردا 
"ال رحمة فيه" على أي اس��تفزاز 

أميركي.
م��ن جان��ب آخر ق��ررت ش��ركة 
الصينية، تعليق  اخلطوط اجلوية 
الرحالت بني بكني وعاصمة كوريا 
الش��مالية بيونغ يانغ ابتداًء من 

يوم غد االثنني ، على وفق ما أعلن 
األول  ي��وم  الصين��ي  التلفزي��ون 
من ام��س اجلمعة عبر ش��بكات 

للتواصل االجتماعي.
ويأت��ي النب��أ وس��ط تقاري��ر عن 
حترك ف��ي موقع للتجارب النووية 
في كوريا الش��مالية اس��تعداداً 
الحتفاالت السبت بالعيد ال�105 
ملول��د مؤس��س النظ��ام الكوري 

الشمالي كيم ايل-سونغ.
تتمة ص3

كوريا الشمالية تتوعد بـ"رد بال رحمة" 
على أي استفزاز أميركي

"الرافدين" يهدد بإيقاف صرف سلفة العشر رواتب

جلسة سابقة جمللس النواب

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواص��ل الق��وات األمني��ة وضمنها 
الشرطة االحتادية الليل بالنهار وهي 
تخ��وض قتاال شرس��اً ف��ي املوصل، 
وأكث��ر املع��ارك صعوبة تل��ك التي 
جتري في املناطق القدمية ذات األبنية 

غير املنتظمة والشوارع الضيقة.
إال أن املصاع��ب لن حت��ول دون تقدم 
رج��ال الش��رطة االحتادي��ة، حي��ث 

توغل��وا ف��ي أكثر األماك��ن خطورة 
وتعقيداً، وانتش��روا ف��ي "دربونات" 
الت��ي يس��ميها  القدمي��ة  املدين��ة 
أهال��ي املوص��ل بلهجته��م احمللية 
"عوجاي��ي" بع��د أن كان��ت تض��م 
أعشاش��اً لتنظيم "داع��ش" الذي 
وكثافتها  اس��تغالل ضيقها  حاول 
بش��رية  دروع  لتوفي��ر  الس��كانية 

ومواجهة القوات األمنية.

وفي سياق آخر اعلنت قيادة عمليات 
بغ��داد، عن اعتق��ال "ارهابي" هارب 
من مدين��ة املوصل بعد كمني لقوة 
امنية غرب��ي العاصمة، فيما اكدت 
الق��اء القب��ض عل��ى متهم��ا اخر 

ب�"االرهاب" في بغداد ايضا.
وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د"، إنه "في عملية 
اس��تخباراتية، وبعد متابعة وحتري، 

متكنت اس��تخبارات الل��واء ٢٤ في 
الفرقة السادس��ة اجليش العراقي، 
من اعتقال ارهابي ينتمي لعصابات 
داع��ش، هارب م��ن املوص��ل يحمل 
هوي��ة م��زورة"، مبين��ة ان "عملية 
االعتقال جاءت بعد نصب كمني له 

في منطقة ابي غريب".
واضاف��ت القيادة، أن "قوة من اللواء 
54 متكن��ت من إلق��اء القبض على 

مطلوب على وفق امل��ادة 4/1 إرهاب 
في قاطع املنصور"، مبيناً ان "دوريات 
النجدة ضم��ن القاطع ذاته متكنت 
من إلقاء القبض على سارق عجلة 

بعد 30 دقيقة من االبالغ".
من جهة أخرى شنت قوات التحالف 
الدولي بقي��ادة الواليات املتحدة 14 
غارة على مواقع ومس��لحي داعش 
في العراق وس��وريا خالل الساعات 

ال�24 األخيرة.
وقالت القي��ادة املركزي��ة لعمليات 
ق��وات التحال��ف في بي��ان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد" انها نفذت 
خمس غارات ضد مواقع داعش قرب 

مدينة املوصل في العراق".
وأضاف��ت كما نفذت "تس��ع غارات 
ضد مواقع داعش في سوريا وحتديداً 

قرب مدن دير الزور والرقة وطبقة".

"االتحادية" تنظف "درابين" الموصل القديمة من أعشاش داعش

متابعة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

حللدد حزبان اسللاميان موقفهما 
من اجراء االسللتفتاء في االقليم، 
احلللزب  ابلغللا  انهمللا  مؤكللدان 
مسللعود  بزعامللة  الدميقراطللي 
بارزاني ان اخلطللوات املتخذة باجتاه 
اجراء االستفتاء خال العام احلالي 
شللبه مسللتحيلة مللن دون اعادة 

تفعيل برملان االقليم.
فللي  االسللامية  اجلماعللة  اميللر 
كردسللتان علي بابير اشللار الى ان 
اجراء االستفتاء يحتاج الى حتقيق 
مصاحلة داخلية قبل تلك اخلطوة.

واضاف بابير خال مؤمتر مشللترك 
للقللوى واالطراف االسللامية في 
االقليللم امللس السللبت ان أياً من 
شعوب العالم لم يصل الى حتقيق 
تطلعاته مللن دون حتقيق املصاحلة 
والوحدة، لللذا يجللب العمل على 
ذلك بداية في االقليم قبل احلديث 

عن االستفتاء. 
ودعا بابير الى وضع اخلافات جانباً 
قبل البدء باالستفتاء والعمل على 
تفعيل املؤسسات الشرعية وهي 
البرملان واملؤسسللات األخرى، الفتاً 
الى ان تدهللور االوضاع في االقليم 
الناجحللة  بللاالدارة غيللر  مرتبللط 
ويقصللد  الرئيسللن  للحزبللن 

الدميقراطي واالحتاد الوطني.
رئيس كتلة احلركة االسامية في 
برملللان كردسللتان الدكتور شللوان 
قلعة دزيي قال في تصريح للصباح 
اجلديد،« اننا في احلركة االسامية 
نعتقد بأن علللى حكومة االقليم 
قبل البدء بأية اجراءات ان تتصالح 
وتابللع  مللع جماهيللر كردسللتان، 
»بعدها تعلن االطراف السياسية 
حواراً الجراء مصاحلة شاملة ينتج 

عنه تفعيل برملان كردستان.
فللي  السياسللي  املكتللب  وكان 
الكردسللتاني  الدميقراطي  احلللزب 
قد قللرر عقب تفاقم ازمة رئاسللة 
االقليم واصرار حركة التغيير على 
التداول السلمي للسلطة وتغيير 
بارزانللي منللع رئيللس البرملللان من 
دخللول محافظة اربيللل في 14من 
تشرين االول عام 2015، ما ادى الى 

تعطيل عمل برملان االقليم وتوقف 
العمليللة السياسللية التي عادت 

الى املربع االول.
واضللاف قلعة دزيللي ان احلديث عن 
اجللراء االسللتفتاء مللن دون اعللادة 
تطبيللع االوضللاع السياسللية في 
املؤسسللات  وتفعيللل  االقليللم 
الشللرعية، امللر مثيللر للريبة وغير 
معقللول، مبيناً انلله بامكان القوى 
الرئيسللة اعللادة تفعيللل البرملللان 
باتصال هاتفي واحد وان ذلك سهل 
بالنسبة لهم مثل تناول كوب من 

القهوة اذا ما توفرت نية جدية.
االحتللاد االسللامي في كردسللتان 
من جهته كان للله موقف احلركة 
االسللامية نفسلله ، حيللث عللّد 
رئيللس الكتلة في برملللان االقليم 
ابو بكر هلدني االستفتاء مسألة 
وطنية وهي حتتاج الى اربعة اسس 

للذهاب نحو حتقيقها.      
واضاف هلدني ان االسللس االربعة 

تتمثل بتطبيللع االوضاع الداخلية 
والوصللول الللى تفاهم مللع بغداد 
وتطمن الللدول اجملللاورة واحلصول 
علللى ضمانللات دولية ومسللاندة 
عامليللة، وكل تلللك العوامل حتتاج 
الى فريق متجانس مشترك وتوزيع 
املسللؤوليات علللى جميللع القوى 
واالطراف السياسية في االقليم. 

وقللال هلدني ان الذهاب نحو اجراء 
االسللتفتاء من دون اعللادة تفعيل 
البرملان امر غاية في الصعوبة وهو 
شبه مستحيل، الن هذه القضية 
يجب حسمها داخل البرملان، مبيناً 
انهللم قالللوا ذلك صراحللة للوفد 
الدميقراطللي  للحللزب  املشللترك 
واالحتاد الوطني الذي زارهم لبحث 

آلية وتفاصيل اجراء االستفتاء.
وفي السللياق ذاته اسللتغل رئيس 
اقليللم كردسللتان املنتهية واليته 
مسللعود بارزاني الذكرى التاسعة 
والعشللرين جلرائللم االنفللال التي 

نفذها النظام الصدامي املباد ضد 
للتأكيد  أبناء شللعب كردسللتان، 
مجدداً على حق شللعب كردستان 

بحق تقرير املصير واإلستقال.
واضللاف بارزانللي فللي بيللان تلقت 
الصبللاح اجلديد نسللخة منه »إن 
جرمية األنفال وجميع اجلرائم التي 
إرتكبت ضد أبناء شعبنا وضد أرض 
كردسللتان لهي دليل حي وواقعي 
على عدالة احلقوق واملطالب التي 
ننللادي بها،  وال ميكن أن متر كل هذه 
الظللروف والكوارث التللي إرتكبت 
ضد شعبنا من دون أية ثمرة، وقال 
»إن أفضللل وفاء لدماء شللهدائنا 
هللو توفيللر املسللتقبل احلللر لهذا 
الشللعب عبر الظفر بحللق تقرير 
املصير واإلستقال،   وهو بحد ذاته 
ضمان لعدم تكرار  التهديدات التي 
طالت شللعبنا بجميللع مكوناته 
وتسللامح  بأخللوة  تعيللش  التللي 
وسللام وإسللتقرار في ظللل علم 

كردستان«.
الللى ذلك ذكرت مؤسسللة بحثية 
اميركية ان الرئيللس دونالد ترامب 
مهللد االرضيللة للكللرد لتحقيللق 
مؤسسللة  وقالللت  االسللتقال، 
بريدبللار فللي تقريللر ان الكللرد في 
املهللم  ارتفللع  وسللوريا  العللراق 
االدارة االميركية  واعتمادهم على 

بعد تولي ترامب للسلطة. 
مللن  عللدداً  املؤسسللة  وقدمللت 
االمثلللة علللى متاهي السياسللة 
االميركيللة مع توجهللات االقليم 
نحللو حتقيللق االسللتقال، مبينة 
ان اسللتدعاء رئيس ديوان رئاسللة 
االقليللم فؤاد حسللن مللع الوفد 
العراقي الللذي زار الواليات املتحدة 
برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
الشللهر املنصللرم، اال دليللل على 
نظرة الواليات املتحدة الى االقليم 

ككيان مستقل عن العراق.   
الللدور  ان  املؤسسللة  وتضيللف 

االيجابي لوزير اخلارجية االميركية 
ريللك تيلرسللون الذي يتللرأس ادارة 
شللركة اكسللون موبيللل كاكبللر 
شللركة في قطللاع النفللط متلك 
عقللوداً كبيرة مع حكومة االقليم 
وهو مللا دفللع باحلزبن الرئيسللن 
واالحتاد  الكردسللتاني  الدميقراطي 
الوطنللي الى العمل علللى توحيد 
املواقللف والتصورات فللي االقليم 
باجتاه السعي لتحقيق االستقال 

في اقرب فرصة ممكنة.
وكان كفللاح محمللود املستشللار 
االعامللي لرئيللس االقليللم، قللد 
اعلن االسللبوع املنصللرم ان اقليم 
االسللتفتاء  سلليجري  كردسللتان 
على اسللتقال االقليم، في فصل 
اخلريللف من العام احلالللي، وهو ما 
يعني ان االسللتفتاء قد يجرى مع 
انتخابللات برملان كردسللتان، املقرر 
اجراؤها في شللهر تشللرين الثاني 

من العام احلالي 2017 .

وثائق تؤكد فشل داعش باستنساخ تجربة 
القاعدة بتجنيد النساء

التعليم العالي تعتزم إعادة النظر 
بالقيادات الجامعية

بغداد ـ الصباح الجديد:
فللي  االمنيللة  اللجنللة  كشللفت 
مجلس محافظة ديالى، عن العثور 
على وثائق ومعلومات تبن فشللل 
استنسللاخ  في  »داعش«  تنظيللم 
جتربللة القاعللدة بتجنيد النسللاء 

االنتحاريات.
وقال رئيس اللجنة صادق احلسيني 
في حديللث صحفللي، إن »األجهزة 

األمنية املدعومة ب احلشد الشعبي 
عثرت مؤخللرا في احللدى عمليات 
التمشلليط فللي حللوض حمريللن، 
)55 كللم شللمال شللرق ب عقوبة(، 
داخللل احدى املضافللات على وثائق 
تضمنللت اعتراف صريللح من قبل 
قللادة داعللش بفشلللهم بتجنيللد 
مللا  االنتحاريللات ضمللن  النسللاء 

يسمى بوالية ديالى«

وأضاف احلسيني، أن »فشل داعش 
في استنسللاخ جتربة القاعدة في 
جتنيللد النسللاء االنتحاريللات يرجع 
السباب متعددة ابرزها دور الوكاالت 
االسللتخبارية وانفتاح اجملتمع على 
الذي  ووعيه  االجراميللة  اخملططات 
اسللهم في خلق حصانللة فكرية 
للنسللاء ضد سللتراتيجية غسللل 

العقول«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكللد وزيللر التعليللم عبللد الرزاق 
العيسللى، اعتزامه إعللادة النظر 
بالقيللادات اجلامعيللة التللي لللم 
اجلامعات،  حتافظ على اسللتقال 
مشددا على أن اجلامعات لن تكون 
جزءا من احلسابات السياسية ولن 
يسللمح بتوظيفها على حسللاب 

املصلحة العامة.

وقال العيسللى في بيللان اطلهت 
عليلله »الصبللاح اجلديللد«، »فللي 
الوقللت الللذي يقتللرب فيلله بلدنا 
العللراق من إسللدال السللتار على 
مرحلة احلللرب ومعاجلة تداعياتها 
التي خلفهللا الدواعش اإلرهابيون 
فإننللا نللدرك أن النصللر والنجاح 
همللا معنى واحللد ونتيجة واحدة 
تخوضهللا  التللي  املنازلللة  فللي 

قواتنا االمنية الباسلللة وحشدنا 
الشعبي وجامعاتنا ضد الظام«، 
مجددا »االلتزام باملهمة العلمية 
أهدافها  املؤسسللات وحتقيق  في 
املرسللومة التي تتطلللب تعليما 
عالي اجلودة وبإدارات كفوءة بعيدا 
عن كل اإلسقاطات التي تغذيها 
غيللر  األهللداف  ذات  األجنللدات 

األكادميية«.

األحزاب اإلسالمية في اإلقليم تشترط تفعيل 
البرلمان قبل الذهاب إلى االستفتاء 

قالوا إن إعادة تفعيله سهل للغاية
طارق حرب

يللوم 2017/4/13امتنللع البرملان عللن التصويت على 
مشللروع قانللون التعديللل االول لقانللون العفو رقم 
)27( لسللنة 2017 والذي اعده مجلس الوزراء لتدارك 
االخطللاء الواردة في قانون العفللو الذي اعده البرملان 
وصللدر بالرقللم )27( ومت ايللداع التعديل الللى البرملان 
لتشللريعه منذ اكثر من شللهرين لكن بقي مشروع 
القانون واسللتغرق مدة طويلللة وجوبه مبعارضة من 
قبل بعض النواب. ولو اطلعنا على بعض التصريحات 
لعدد من البرملانين لوسائل االعام لوجدنا ان البعض 
منهم ال يوافق على زيادة املبلغ الذي يجب ان يدفعه 
من ارتكب جرمية التزويللر الى اخلزينة احلكومية ذلك 
ان قانون العفو الذي اصللدره البرملان من دون الرجوع 
الى احلكومة حدد مبلغ عشرة آالف دينار عن كل يوم 
في حن ان احلكومة اقترحت ان يكون املبلغ خمسن 

الف دينار عن كل يوم.
 ومللن ذلك ناحظ الفرق بن املبلللغ الذي يدفعه من 
ارتكب جرمية وحكم باحلبس مدة سللنة اذ سلليكون 
املبلغ اقل من اربعة ماين كما قرره البرملان في حن 
ان املبلغ سلليكون اكثر مللن 18 مليوناً كما اقترحت 
احلكومة ذلك في مشللروع قانللون التعديل وال يوجد 
أي سللبب للبرملللان للوقوف ضللد هذه الزيللادة التي 
اقترحتها احلكومة الن من ارتكب مثل هذه اجلرائم ال 

بد ان يدفع مبلغاً مجزياً وليس مبلغاً بخساً.
 كما قللرر البرملان ذلك وان كنا نرى باعمام دفع املبلغ 
املذكللور على جرائم أخرى من اجلرائم املسللتثناة الن 
في ذلللك وارداً مالياً جيداً للموازنللة العامة كما انه 
سلليترتب عليه ايقللاف انفاق املبالغ علللى كثير من 
املسللجونن حالياً فللي حالة اخذ مقتللرح احلكومة 
واعماملله علللى جرائم أخللرى فا ميكن قبللول املبلغ 
البخس الذي حدده البرملان وامنا ال بد من االخذ باملبلغ 
املعقللول الذي حددتلله احلكومة في مشللروع قانون 

التعديل .
واالمللر اآلخر ان مشللروع قانللون التعديل اسللتثنى 
مللن العفللو جرائم اخلطللف ببشللاعتها وفظاعتها 
وخطورتها وعدم شللمول العفللو لهذه اجلرائم حتى 
ولو مت الشمول سللابقاً أي مت اطاق سراح من ارتكب 
جرميللة اخلطللف طبقاً للعفللو الذي اصللدره البرملان 
وال نعلم سللبب ذلللك وراء وقوف بعللض النواب ضد 
مشللروع قانون التعديل الذي قررتلله احلكومة والذي 
يسللتثني جرائللم اخلطف مللن العفو ال سلليما وان 
جرائم اخلطف قد تفاقمت وازدادت واستفحلت ال بل 
ان اخلطف سللبب لنا احراجاً على الصعيد االقليمي 
عندمللا قرر مجلللس اجلامعة العربية فللي اجتماعه 
االخير مسللؤولية حكومة العللراق عن جرمية خطف 

الصيادين القطرين.
 كمللا ان كل اجلرائم ميكن ان يكون وراءها سللبب قد 
يكون مقبوال مثا القتل للثأر والسللرقة لعدم وجود 
املللال ولكن اخلطف جرمية ال ميكللن اعطاؤها أي تبرير 
او مسللوغ واالمر الثالث الذي اقترحه مشروع قانون 
التعديل الذي قررتلله احلكومة والذي نطالب البرملان 
بسرعة تشريعه هي التفريق ما بن اجلرائم االرهابية 
التي ارتكبت قبللل داعش وبن اجلرائم االرهابية التي 
ارتكبللت في زمن داعش ذلك ان يللوم 2014/6/10كان 
فاصللا بن جرائم سللابقة ميكن النظللر اليها نظرة 
تختلف كلياً عن جرائم االرهاب الداعشية أي جرائم 
االرهاب التي حصلت منذ يللوم 2014/6/10وما بعده 
ونرى االسللتعجال في التصويت على مشروع قانون 
التعديللل هذا لكي نعللرف ونطلع على مللن ذا الذي 

يقف مع اخلطف ومن ذا الذي يرفض اخلطف .

البرلمان ومشروع قانون 
تعديل قانون العفو

تقـرير

ترجمة : سناء علي 

سلط مقال في مجلة »فورين بوليسي« 
االميركيللة جليمللس بامفللورد الضللوء 
على أحللد أفللرع أجهزة االسللتخبارات 
االميركية التي ال تتمتع بشهرة كبيرة 
وسعي الرئيس االميركي دونالد ترامب 
السللتعماله للتجسللس على الشعب 
األميركللي, والشللرق االوسللط وخاصة 

العراق .« 
قللال بامفللورد إن » هناك مقللرًا ضخًما 
االسللتخبارات  أجهللزة  أفللرع  ألحللد 
االميركيللة يقللع علللى بعللد 15 ميللاً 
جنوبللي العاصمللة واشللنطن ال يعرف 
الكثيرون بشللأنه. بل إن حتللى الرئيس 
االميركي السللابق – بللاراك أوباما – بدا 
أنلله ال يعرفه. ففي زيارة له إلى مطعم 
في عام 2009، سأل الرئيس أحد الزبائن 
عللن مجال عمله، فرّد األخير بالقول إنه 
يعمل في الوكالللة الوطنية االميركية 
لاسللتخبارات اجلغرافيللة املكانيللة أو 
واختصارهللا هللو NGA. اندهللش أوباما 
وطلب من الرجل تعريفه عليها. واآلن – 
وبعد مرور ثماني سنوات – تظل الوكالة 
لاسللتخبارات  األميركيللة  الوطنيللة 
اجلغرافية املكانية فرًعا مجهواًل ضمن 
وكاالت االسللتخبارات اخلمللس الكبرى، 
التي تضم وكالة االستخبارات املركزية 

 ».NSA ووكالة األمن القومي CIA
يقول بامفورد إن » تشييد املبنى اكتمل 
في 2011 بتكلفة بلغت 1.4 مليار دوالر، 
وتبلغ مسللاحته مساحة أربعة ماعب 
كللرة قللدم أو حاملتللي طائللرات. وقللد 
اشترت الوكالة 99 فدانًا آخر في سانت 
لويس في 2016 لتشييد بنايات إضافية 
بتكلفللة 1.75 مليللار دوالر السللتيعاب 
أعداد إضافية من العاملن، حيث يعمل 

بالفعل 3000 موظف في املدينة.« 
كما يشللرح بامفللورد مهمللة الوكالة 
لاسللتخبارات  االميركيللة  الوطنيللة 
إن«   بالقللول  املكانيللة  اجلغرافيللة 
وظيفتها تتشللابه مع وظيفللة وكالة 
األمللن القومللي، فبينما تهتللم األولى 
بتحليل الصللور واملقاطع املصورة التي 
تلتقطهللا الطائرات مللن دون طيار في 
الشللرق األوسللط والصور فائقة الدقة 
التي تلتقطها أقمار التجسللس، تهتم 
األخيللرة بتحليللل املقاطللع الصوتيللة. 
انصب عمل الوكالة الوطنية االميركية 
لاسللتخبارات اجلغرافية املكانية على 
خارج الواليات املتحدة، ولم تنخرط في 
أية فضائح جتسللس مثل شللقيقتيها 
CIA وNSA. إال أن هنللاك مخاوف من أن 
احلال لللن يبقى كذلك في عهد الرئيس 
ترامللب , خاصللة ان ترامب منللذ توليه 
زمام السلللطة، سللعى إلللى إطاق يد 
وكاالت االسللتخبارات، وأنفق املزيد من 
امليزانية على وزارة الدفاع، وشللّدد على 

فرض النظللام والقانون. وإذا وضعنا في 
االعتبللار تركيزه الشللديد علللى األمن 
الداخلي، فمن املنطق التوقع أن ترامب 
لن يتورع عن فعل أي شلليء في سبيل 

ذلك.« 
يشللير بامفورد إلللى » تقريللر صدر عن 
البنتاجللون في )آذار( من عام 2011 حول 

نتائللج حتقيللق أجللراه مكتللب املفتش 
العام التابع لللوزارة الدفاع فيما يخص 
املسّيرة  التجسس  اسللتعمال طائرات 
داخل أميللركا. وكشللف التقرير عن أن 
البنتاجون قد استعمل طائرات مسيرة 
منزوعة السللاح داخل أميركا في أقل 
من 20 مناسبة بن عامي 2006 و2015. 

وعلللى الرغللم مللن أن التقريللر ال يحدد 
طبيعة تلللك املهمات، فللإن تقريرًا آخر 
صللادرًا عن البنتاجللون أيًضللا يعدد 11 
مهمة اشتركت فيها الطائرات من دون 
طيار، وتنوعت بن الكللوارث الطبيعية 
وعمليللات البحللث واإلنقللاذ وتدريبللات 

احلرس الوطني.« 

كما بن بامفورد ان »  التحقيق اقتبس 
جزًءا من مراجعة ألحللد قوانن القوات 
اجلويللة يشللير إلللى زيللادة فللي اخملاوف 
مللن توظيللف التكنولوجيللا اخملصصة 
للتجسللس على األعداء في اخلارج في 
التجسس على األميركين في الداخل. 
وعلى الرغم من أن التقرير أشللار إلى أن 
جميع املهمللات كانت خاضعة ألحكام 

القانون .« 
 يضيللف الكاتللب  » لللم يكللن هنللاك 
عللام 2015 قوانن احتاديللة موحدة حتدد 
احلاالت التي يسللمح فيها باسللتعمال 
تقدمللت  مللا  إذا  املسلليرة  الطائللرات 
السلللطات املدنية بطلب بذلك. ولكن 
هناك سياسللة حتكم اسللتعمال وزارة 
املسلليرة  االسللتطاع  لطائرات  الدفاع 
وتتطلللب موافقة وزير الدفاع على مثل 
هذه العمليات. وتنص هذه التشريعات 
على أنه ال يُسللمح بأي عمليات مراقبة 
علللى املواطنللن األميركيللن إال بللإذن 
قانونللي وموافقللة وزير الدفللاع. وحتظر 
الشللرطة االميركيللة أيًضا اسللتعمال 
الطائرات املسيرة احململة بالساح داخل 
أميللركا ألي غرض باسللتثناء التدريبات 

العسكرية واختبار األسلحة.« 
فللي  املسللؤولن   « إن  الكاتللب  يقللول 
مدينة بالتيمور ال يعرفون أن الشللرطة 
تسللتعمل بنحللو متواصللل الطائرات 
املسلليرة اخلاصة باجليللش. والقليل من 
النللاس هم من يعرفون مللدى دقة ذلك 

السللاح. إحللدى تلللك الطائللرات هي 
ARGUS-IS ومتتلللك أقللوى كاميرا في 
العالم بدقة 1.8 مليار بكسل. وال ميكن 
رؤيتها من على األرض وهي على ارتفاع 
أربعللة أميللال فللي الهواء، وتسللتعمل 
تكنولوجيا تسمى »التحديق املستمر« 
– التي تسللاوي قيام 100 طائرة مسيرة 
بتصويللر مدينة متوسللطة احلجم في 
الوقت نفسه – لتتبع كل شيء يتحرك. 
وميكنها أن تغطي مساحة تصل إلى 15 
ميا مربعاً في املرة.«  وهكذا، ال يتطلب 
األمر أكثر من طائرتن لتغطية منطقة 
مثل مانهاتللن بنحو كامل طوال اليوم. 
وميكنهللا التقاط صللورة قطعللة زبدة 
فللي طبق وتخزين مليون تيللرا بايت من 

البيانات في اليوم الواحد.
ترامللب  بوسللع   « إن  الكاتللب  يقللول 
اسللتعمال تلللك الطائرات فللي مراقبة 
 BlACk املسلللمن أو أعضللاء حركللة
lIveS MAtteR. عّبر ترامب عن عزمه 
فرض رقابة على املسللاجد، وستسمح 
له هللذه التكنولوجيا بتتبللع املصلن. 
وميكللن للطائرات املسلليرة املسللاعدة 
فللي تتبللع املهاجريللن غير الشللرعين 
الذيللن سلليجري ترحيلهللم. كما ميكن 
اسللتعمالها في مراقبة العصابات في 

شيكاجو.« 

بوليس��ي  الفوري��ن  مجل��ة   ع��ن   *
االميركية 

مع تركيزه الشديد على األمن الداخلي

أين وصلت نوايا ترامب باستعمال وكالة تجسس عمالقة لمراقبة الشرق األوسط؟

دعا بابير الى وضع 
الخالفات جانبًا قبل 
البدء باالستفتاء والعمل 
على تفعيل المؤسسات 
الشرعية وهي البرلمان 
والمؤسسات األخرى، الفتًا 
الى ان تدهور االوضاع في 
االقليم مرتبط باالدارة غير 
الناجحة للحزبين الرئيسين 
ويقصد الديمقراطي 
واالتحاد الوطني

برملان اإلقليم
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بغداد – عملية امنية 
اعلن مصدر امني ف��ي قيادة عمليات 
بغ��داد ام��س الس��بت، ع��ن اعتق��ال 
"ارهابي" هارب من مدينة املوصل بعد 
كم��ن لق��وة امنية غرب��ي العاصمة، 
فيما اكدت القاء القبض على متهما 

اخر ب�"االرهاب" في بغداد ايضا.
عملي��ة  "ف��ي  إن��ه  املص��در  وق��ال 
اس��تخباراتية، وبع��د متابع��ة وحتري، 
متكن��ت اس��تخبارات الل��واء ٢٤ ف��ي 
الفرق��ة السادس��ة اجلي��ش العراقي، 
م��ن اعتقال ارهابي ينتم��ي لعصابات 
داعش، ه��ارب من املوصل يحمل هوية 
م��زورة"، مبينة ان "عملي��ة االعتقال 
جاءت بعد نصب كمن له في منطقة 

ابي غريب".

ديالى – انفجار عبوتني 
كشف رئيس اللجنة االمنية في مجلس 
ناحي��ة ابي صي��دا مبحافظ��ة ديالى عواد 
الربيعي امس الس��بت، ع��ن مقتل مزارع 
واصاب��ة اخ��ر بانفجار عبوتن ناس��فتن 
بش��كل متعاقب قرب بستان في محيط 

قرية زراعية شمالي الناحية.
وقال رئيس اللجنة )30كم ش��مال ش��رق 
ب عقوبة( ان "عبوتن ناسفتن موضوعتن 
قرب بس��تان زراعي في محي��ط قرية ابو 
كرم��ة )6كم ش��مال ناحية اب��ي صيدا(، 
انفجرت��ا بالتعاق��ب ما اس��فر عن مقتل 

مزارع واصابة اخر بجروح متوسطة".

صالح الدين – قصف جوي 
افاد مص��در محلي ف��ي محافظة صالح 
الدين امس السبت، بان ثالثة من مسلحي 
"داع��ش" قتلوا بقصف جوي اس��تهدف 

مضاف��ة ف��ي منطق��ة املطيبيجة على 
احلدود بن احملافظة وديالى.

وق��ال املصدر ان "قصف جوي اس��تهدف 
مضاف��ة لداع��ش ف��ي احملي��ط الغرب��ي 
ملنطقة املطيبيجة على احلدود الفاصلة 
ب��ن ص��الح الدي��ن وديالى، ما اس��فر عن 
مقتل ثالثة من مس��لحي التنظيم وفقا 

ملعلومات اولية".
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه، ان "املضافة كانت مخصصة 
الس��تقبال املتس��للن من احلويجة باجتاه 
املطيبيج��ة ومنها ينطلقون صوب ديالى 
عبر حاوي العظي��م او الى مناطق صالح 

الدين". 

االنبار – ضربة جوية 
ذكر مص��در أمني في ش��رطة محافظة 
االنبار امس الس��بت، بأن طيران التحالف 

الدولي دم��ر أربع عجالت ل�"داعش" غربي 
احملافظة.

وقال املصدر إن "طي��ران التحالف الدولي 
قصف أرب��ع عجالت لتنظي��م داعش في 
مدينة راوه، )230 كم غرب الرمادي(، غربي 

محافظة االنبار".

النجف – اعتقال مطلوبني 
اك��د مص��در امني ف��ي مديرية ش��رطة 
محافظ��ة النج��ف ام��س الس��بت عن 
اعتق��ال أربع��ة مطلوب��ن للقض��اء في 

السيطرات اخلارجية للمحافظة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "منتس��بي قس��م شؤون 
السيطرات والطرق اخلارجية القوا القبض 
على اربعة مطلوبن للقضاء ، مشيرا الى 
"اعتقال شخص يستقل عجلة، ضبطت 

بحوزته قنبلتان يدويتان هجوميتان .

كربالء – عملية دهم 
كش��ف املتح��دث باس��م وزارة الداخلية 
ع��ن اعتق��ال تاج��ر أس��لحة ناري��ة ف��ي 
محافظة كربالء، مشيرا الى ضبط بنادق 

ومسدسات بحوزته.
وقال املتحدث باسم الوزارة العميد سعد 
مع��ن إن "مف��ارز وكال��ة االس��تخبارات 
االحتادي��ة مديرية مكافحة  والتحقيقات 
اجلرمية املنظمة ألق��ت القبض على تاجر 
اسلحة نارية في كربالء بحوزته 10 بنادق 
و7 مسدس��ات مختلف��ة  كالش��نكوف 
االنواع وس��الح نوع غ��دارة و1200 اطالقة 
مختلف��ة االنواع وناظ��ور ليلي فضال عن 

قطع غيار اسلحة نارية".

ذي قار – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة ذي 
قار امس السبت ان القوات األمنية القت 

القب��ض على 3 إرهابين ف��ي محافظتي 
واسط وذي قار.

وذك��ر املصدر ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "مفارز مديرية االس��تخبارات 
العس��كرية، وبالتنس��يق م��ع الوكاالت 
األمني��ة ف��ي عملي��ات الرافدي��ن؛ القت 
القبض عل��ى 3 إرهابين، اثنان منهم في 
محافظة واسط واآلخر في محافظة ذي 

قار".

نينوى – قصف صاروخي
افاد مصدر محلي ف��ي محافظة املوصل 
ام��س الس��بت ان مايس��مى مبفتي عام 
عصابات داعش االرهابية، قتل في اجلانب 

االمين ملدينة املوصل.
وق��ال املص��در أن "القص��ف الصاروخ��ي 
للشرطة االحتادية اس��فر عن قتل مفتي 
عام داع��ش في اجلان��ب االمي��ن للمدينة، 

االرهاب��ي املدعو عبداهلل يون��س البدراني 
املكن��ى ابو ايوب العطار في مستش��فى 

اجلمهوري".

البصرة – هجوم مسلح  
اعلن مصدر امني في ش��رطة محافظة 
مجهول��ن  ان  الس��بت  ام��س  البص��رة 
هاجموا من��زل احد املدنين بقنبلة يدوية 

جنوبي احملافظة ..
وقال املص��در االمن��ي ان مجهولن القوا 
بقنبل��ة يدوي��ة اس��تهدفت اح��د املنازل 
الس��كنية في منطقة الرباط مما اس��فر 

عن اضرار مادية. 
على صعيد متصل افاد مصدر في مديرية 
الدف��اع املدني في محافظ��ة البصرة عن 
نش��وب ش��ب حريق داخل جمعية خيرية 
مس��اء يوم اجلمع��ة في قض��اء الزبير اثر 
انفجار عتاد بسيط خاص بحرس البناية 

اعتقال إرهابي هارب من الموصل بكمين غربي بغداد * انفجار عبوتين بالتعاقب في أبي صيدا شمالي ديالى
الطيران يستهدف مضافة إرهابية شرقي صالح الدين * ضربة جوية تدّمر 4 عجالت لداعش غربي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ذر رئيس جلن��ة الهج��رة واملهجري��ن النيابية 
رعد الدهلكي من مغبة كارثة إنس��انية تواجه 
النازحن الهاربن الذين ينون الدخول الى كركوك 

من خالل معبر خالد الواقع غرب احملافظة.
وقال الدهلكي في حديث اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، ان املس��ؤولن في معب��ر خالد رفضوا 
دخول النازحن الهاربن من املناطق الواقعة حتت 
س��يطرة تنظيم داعش ملناطقه��م، االمر الذي 
تس��بب في ح��االت وفاة لش��يوخ وأطفال كانوا 

يرومون دخول احملافظة.
واش��ار الى انه"من��ذ اكثر من 10 اي��ام والقوات 
االمنيه املس��ؤولة على معب��ر خالد الواقع غرب 
محافظة كرك��وك متنع دخ��ول العوائل الهاربة 
من احلويجة لس��يطرة تنظيم داع��ش االرهابي 
على مناطقهم مما أدى ال��ى وفاة 8أطفال ورجل 

مسن ".
واضاف "انه رغم املطالبات واملناشدات املستمرة 
من اجل الس��ماح لهم بالدخول من منفذ خالد 
اال ان ق��وات االمني��ة  أوع��زت للنازح��ن والبالغ 
عدده��م اكثر م��ن 250 مواطنا بعدم الس��ماح 
له��م بالدخ��ول عبر ه��ذا  املعبر مما سيس��بب 

بكارثة إنسانية يندى لها اجلبن ".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس هيئة اس��تثمار بغداد شاكر الزاملي، 
عن افتتاح مستش��فى للجراح��ة التخصصية 

سعة 70 سريرا شرقي العاصمة.
وق��ال الزامل��ي في بيان مقتض��ب اطلغت عليه 
"الصباح اجلديد"، إنه افتتح "املستشفى العاملي 
للجراح��ة التخصصي��ة بالق��رب م��ن اجلامعة 
املستنصرية في منطقة شارع فلسطن شرقي 

بغداد".
وأش��ار الزامل��ي إل��ى أن "املستش��فى ال��ذي مت 

افتتاحه سيكون بسعة 70 سريرا".
يذك��ر أن هيئ��ة اس��تثمار بغ��داد أعلن��ت خالل 
السنوات املاضية عن افتتاح العديد من املشاريع 
اخلدمية والس��كنية واالس��تثمارية في عدد من 

مناطق العاصمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع��ت هيئة األنواء اجلوي��ة، حدوث ارتفاع حاد 
في درجات احلرارة خالل موس��م الصيف املقبل 

في عموم مناطق العراق واخلليج العربي.
وقال مدي��ر إعالم الهيئة رئي��س منبئن جوين 
أقدم محمود عبد اللطيف في حديث صحفي، 
إن "بغداد سجلت درجة حرارة عظمى بلغت 38 
درجة مئوية"، الفت��ا الى أنها "أعلى من املعدل 

بسبع درجات مئوية".
وأض��اف عب��د اللطي��ف أن "كربالء املقدس��ة 
س��جلت يوم االول من امس اجلمع��ة 38 درجة 
مئوية، في حن سجلت البصرة أعلى الدرجات 

)43 درجة مئوية( وهذا ما توقعناه".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير الهجرة واملهجرين جاسم محمد اجلاف 
عن وصول اعداد النازحن من محافظة نينوى منذ 
انط��الق عمليات حتريرها الى 500 آلف ش��خص، 

بينهم 320 الف نازح من ساحل املوصل االمين.
 وقال في حديث اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
ان ه��ذه االعداد توزع��ت عل��ى 98.444 نازحا في 
قاطع اربي��ل الذي يضم مخيمات اخلازر وحس��ن 
ش��ام وجه مك��ور اضاف��ة الى مخيم��ات ديبكة 
بقض��اء مخم��ور، و180.407 نازحن في مخيمات 
)جدع��ة ، احلاج علي، املدرج وحمام العليل( مبحور 

القيارة.
واض��اف فيم��ا كان قاط��ع دهوك يض��م 15.511 
نازح��ا مبخيم��ات النركزلية وقيم��اوة ، مؤكدا ان 
فرق الوزارة تواصل عملها وعلى مدار الساعة في 
استقبال االس��ر النازحة وتهيئة املكان املناسب 

اليوائها وتوزيع املساعدات االغاثية بينها .

تحذير من "كارثة 
إنسانية" تهدد 

النازحين غرب كركوك

افتتاح مستشفى 
سعة 70 سريرًا شرقي 

العاصمة

توقعات بارتفاع حاد في 
حرارة الصيف المقبل

نصف مليون نازح من 
الموصل أغلبهم إلى أربيل

الملف األمني

"الرد السريع" تدّمر جتمعات 
وقيادات "داعش" في حي 

امليدان بأمين املوصل
تعرضات  إفش��ال  إل��ى  إضاف��ة 
عصاب��ات داع��ش عل��ى مناطق 

صالح الدين". 
لصحيف��ة  الن��وري  وأض��اف 
‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ أن "العمليات 
اس��فرت ع��ن قت��ل 355 عنصرا 
من داعش بينه��م ثالثة قيادين 
انتحاريً��ا ومعاجل��ة  و30  بارزي��ن 
26 عب��وة ناس��فة وتفكي��ك 4 
 9 وإس��قاط  مفخخ��ة  من��ازل 
 60 وتدمي��ر  مس��يرة  طائ��رات 
عجلة مسلحة وست آليات نوع 
شفل"، مشيرًا إلى أنه "مت تفجير 
29 عجل��ة مفخخ��ة وتدمي��ر 3  

مضافات لداعش اإلجرامي". 
التعرض��ات  "احب��اط  أن  وتاب��ع 
اسفرت ايضاً عن تدمير 7 مفارز 
اط��الق قناب��ر هاون والس��يطرة 
عل��ى 3 انف��اق تس��تعمل لنقل 
الس��الح والس��يطرة على ممرات 
وخنادق سرية يستعملها داعش 
"مت  أن��ه  مؤك��داً  لتنقالته��م"، 
االستيالء على 5 عجالت 2 منها 
مفخخة والعثور على 3 معامل 

تفخيخ و6 أحزمة ناسفة”. 
االس��تخبارات  مديرية  وأعلن��ت 
العس��كرية، اجلمع��ة املاضية ، 
عن القاء القبض على ما يسمى 
مس��ؤول عقارات تنظيم داعش 

االرهابي في مدينة املوصل. 
وقال��ت املديري��ة ف��ي بي��ان لها 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  حصل��ت 
اجلدي��د‘‘ على نس��خة من��ه، إن 

"االس��تخبارات العس��كرية في 
عمليات نين��وى وبعملية نوعية 
الق��ت القب��ض عل��ى مس��ؤول 
عق��ارات داعش االرهاب��ي يونس 
احمد كن��وش في اثناء تس��لله 
مع العائ��الت النازح��ة من قرية 
احليل��ة ف��ي اجلان��ب االمي��ن من 

املوصل. 
االحتادي��ة  الش��رطة  وأعلن��ت 
العراقي��ة  ، ع��ن مقت��ل "مفتي 
عام" لداع��ش في اجلانب الغربي 
من املوصل حيث تواصل القوات 
العراقية عملياتها من أجل حترير 
املناطق هناك بعد أن متكنت من 

حترير اجلانب الشرقي للمدينة.

اإلقليم ينتقد بغداد بعدم
تعويض ضحايا األنفال

واحلقت الكثير من الضرر بالكرد 
املكون��ات  وبقي��ة  االيزيدي��ن 
القومي��ة والديني��ة االخ��رى في 
كردس��تان  ولكن  في نهاية هذه 
املعرك��ة مت القض��اء متام��اً على 
ه��ؤالء االرهابين  عل��ى يد قوات 
البيش��مركة االبط��ال  بالتعاون 
مع ابناء س��نجار ودول التحالف 
 ولم ين��ل االرهابي��ون أية نتيجة 

غير املوت منكسي الرأس".
وبعد  البيان "استطعنا   واختتم 
س��قوط النظ��ام البعث��ي اجملرم 
تش��كيل حكومة واح��دة قوية 
وحققنا وحدة تاريخية لصفوفنا 
واصبح��ت ه��ذه الوح��دة احدى 
العالمات املضيئة للمرحلة التي 
مررنا بها والي��وم نحن في بداية 
مرحل��ة م��ا بع��د داع��ش  وعلى 

مش��اركن  يكون��وا  ان  اجلمي��ع 
بن��اء  اع��ادة  ف��ي  متواجدي��ن  و 
البني��ة التحتي��ة لوحدة الصف 
ومس��تقبل اكث��ر  اش��راقة في 
املرحلة التي ستلي خروج داعش 

لشعبنا ولبلدنا".

غداً البرملان يستجوب
رئيس مفوضية االنتخابات

وكذل��ك أجل اجملل��س التصويت 
عل��ى مش��روع قان��ون تصدي��ق 
اتفاقية جتن��ب األزدواج الضريبي 
وتب��ادل املعلومات فيم��ا يتعلق 
بالضرائب على الدخل ورأس املال 
بن حكوم��ة جمهوري��ة العراق 
وحكومة اجلمهورية اإلس��المية 
اإليرانية والبروتوكول امللحق بها 

الى يوم غد االثنن.

جملة قوانني تنتظر مجلس 
النواب إلقرارها قبل انتهاء 

الفصل التشريعي.. وبرملانيون 
يكشفون أسباب "العرقلة"

وف��ي )13 نيس��ان 2017( عق��د 
رئي��س مجل��س النواب س��ليم 
اجلبوري اجتماعاً مع قادة الكتل 
السياس��ية في البرمل��ان لبحث 
اجلوانب التش��ريعية واستكمال 
القوان��ن م��ن اج��ل التصوي��ت 

عليها خالل املرحلة املقبلة.
ودعا اجلب��وري، وفقاً لبيان ملكتبه 
من��ه  نس��خة  وردت  اإلعالم��ي، 
الكت��ل  اجلدي��د"،  ل�"الصب��اح 
"االتف��اق  إل��ى  السياس��ية 
عل��ى خارط��ة طري��ق م��ن اجل 
إق��رار القوان��ن ضم��ن الفصل 

التشريعي احلالي"، كما أشار إلى 
ض��رورة أن "تلتزم الكتل النيابية 
بحضور اجللس��ات لغرض تأمن 
الذي يضمن  القانون��ي  النصاب 
التش��ريعات خاص��ة تلك،  إقرار 
التي حتتاج إل��ى أغلبية الثلثن؛ 
وهو أم��ر منوط برؤس��اء الكتل 
النيابية إللزام أعضائها بحضور 
النص��اب  وحتقي��ق  اجللس��ات 

املطلوب".
وش��دد اجلب��وري عل��ى "ح��رص 
البرملان إلجناز جميع التش��ريعات 
والقوان��ن وان تطلب األمر متديد 
الفص��ل التش��ريعي، لالنته��اء 
منها ملا متثله ه��ذه القوانن من 
أهمية على املصلحة العامة في 

البالد".
ائتالف دول��ة القانون، من جانبه، 
ش��دد عل��ى أهمية إق��رار قانون 
اجمللس االحتادي، عازياً السبب في 
ذلك إل��ى إنهاء مل��ف "التعين 
احلزب��ي" في مؤسس��ات ووزارات 

الدولة.
ويق��ول النائب عن ائت��الف دولة 
القان��ون عدن��ان األس��دي ف��ي 
حديث م��ع "الصباح اجلديد"، إن 
"هناك الكثير من القوانن التي 
ما ت��زال معطلة داخ��ل اللجان 
البرملاني��ة اخملتصة، مث��ل قانون 
اجملالس االحتادية، ومجلس اخلدمة 
االحت��ادي"، موضح��اً إنه في حال 
تش��ريع القانون األخير )مجلس 
س��تنتهي  االحت��ادي(  اخلدم��ة 
ظاهرة تعين الوزراء لألش��خاص 
املنتمن ألحزابه��م أو أقربائهم، 
وستكون التعيينات مركزية من 

قبل اجمللس".
إن  األس��دي  النائ��ب  ويضي��ف 
"هن��اك الكثي��ر م��ن القوان��ن 
املهم��ة التي م��ا ت��زال معطلة 
داخل أروقة مجلس النواب"، عاّداً 
أبرز تلك القوانن "النفط والغاز 

واحملكمة االحتادية العليا".
وف��ي الط��رف املقابل، كش��فت 
الدميقراطي  النائبة ع��ن احل��زب 
الكردس��تاني أش��واق اجلاف، عن 
أب��رز األس��باب الت��ي تدف��ع إلى 
تأجيل التصويت عل��ى القوانن 

داخل مجلس النواب.
وتقول اجل��اف إن "اللجان املعنية 
بتش��ريع قان��ون مع��ن ال تعقد 
مش��تركة  دوري��ة  اجتماع��ات 
ملناقش��ة القان��ون امل��راد طرحة 
للمناقش��ة في جلسة مجلس 
الن��واب متهي��داً للتصويت عليه 
ومتريره، األمر الذي يولد اعتراضات 
م��ن قبل اللج��ان املش��تركة، أو 
طل��ب أعض��اء في تل��ك اللجان 

التأجيل لعدم حصول توافق".
وتش��ير اجل��اف، في حدي��ث مع 
"الصباح اجلديد"، إلى مش��كلة 
أخرى تؤدي إلى عرقلة التصويت 
ب�"عدم  تتمث��ل  القوان��ن،  على 
ع��رض  نس��خة القان��ون عل��ى 
أعض��اء مجل��س الن��واب قب��ل 
طرحه داخل اجللس��ة، ال س��يما 
إن هناك قراراً في مجلس النواب 
يقضي بعرض نس��خة مش��روع 
القان��ون على األعضاء قبل ثالثة 

أيام من طرحه داخل اجللسة".
وتنوه اجل��اف إل��ى إن "ما يحدث 
اآلن ه��و عرض مش��روع القانون 

مباش��رة في اجللس��ة م��ن دون 
إط��الع أعض��اء مجل��س النواب 
على مشروع القانون، األمر الذي 
يؤدي إلى اعتراض النواب وتأجيل 

التصويت".

"الرافدين" يهدد بإيقاف
صرف سلفة العشر رواتب

واك��د املكتب ان��ه "ال يتم ترويج 
املعام��الت اال بعد ورود كتاب من 
االدارة العام��ة يؤك��د عدم تكرار 
االس��ماء"، موضح��اً ان "ف��روع 
املص��رف تق��وم بتأيي��د صح��ة 
صدور الكتاب الوارد من الوزارة او 

الدائرة املعنية".
واعل��ن مص��رف الرافدي��ن ف��ي 
ع��ام 2016 ع��ن منح��ه س��لف 
للموظفن مقدارها عشر رواتب 
ان ال تتعدى العش��ر مالين دينار 

وضمن شروط وضوابط معينة.

كوريا الشمالية تتوعد بـ"رد 
بال رحمة" على أي استفزاز 

أميركي
وهو ما أث��ار تكهنات ب��أن كوريا 
الشمالية تعد لتجربة سادسة 
برغ��م احلظر الدول��ي عليها في 

هذا اجملال.
وكان مسؤول أميركي كبير أكد، 
، أن الواليات املتحدة جتري تقييما 
خلياراتها العسكرية من اجل الرد 
على اس��تمرار برنامج التس��لح 
الك��وري الش��مالي، متوقع��ا ان 
تق��وم بيونغ يان��غ باختبار جديد 
ام��ا ن��ووي او لصاروخ بالس��تي 

لكن السؤال هو "متى".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

س��لم تنظي��م داع��ش االرهابي 
جثث 21 من ما يسميهم "اشبال 
اخلالف��ة" لذويه��م غربي املوصل 
وس��ط غضب عارم م��ن االهلي، 
فيم��ا تق��وم مفارزه مبص��ادرة ما 
تبقى من اخلزين الغذائي لالهالي 
"اجملاهدين  ان  ويزع��م  احملاصري��ن 
اول��ى بالطع��ام" مع اس��تمراره 
باس��اليبه اخلبيث��ة اليق��اع اكبر 
ق��در ممكن من اخلس��ائر بصفوف 

املدنين.
وقال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
داع��ش  "تنظي��م  ان  اجلدي��د" 
االرهابي قام بنق��ل جثث 21 من 
قتاله من الذي��ن لقوا مصرعهم 
خ��الل حتري��ر بع��ض املناطق في 
اجل��زء الغربي م��ن مدينة املوصل 
في اطراف بل��دة بادوش )25 كلم 
غرب املوصل( وخاصة قرية حليلة 

القريبة من نهر دجلة".
واض��اف "قام الع��دو بنقل جثث 
قت��اله بواس��طة س��يارات حمل 
من النوع الصغير وقام بتس��ليم 
بعضه��م لذويه��م ف��ي االحياء 
الغربية الواقعة حتت س��يطرته، 
فيما مت دفن البقية البالغ عددهم 
12 قتيال في مقبرة وادى عكاب".

واشار املصدر الى ان "ذوي القتلى 
عب��روا عن اس��تيائهم من مقتل 
ابنائه��م الصغ��ار الذي��ن تتراوح 
اعماره��م بن 13 الى 16 س��نة، 
واتهموا عناصر التنظيم بالكذب 
عليه��م ح��ن زعم��وا انه��م لن 
يشركوا اوالدهم مبهام قتالية، بل 
سيكونون حراساً لبعض املقرات 

ومخازن االسلحة وغيرها".
وتابع بالقول "كم��ا ان التنظيم 
تخل��ى عن تق��دمي منح��ة مالية 
فوري��ة ل��ذوي قتاله كم��ا توقف 

عن تزويدهم مبواد غذائية القامة 
مراس��يم العزاء بسبب انحسار 

موارده بنحو كبير".
العراقي��ة  الق��وات  وكان��ت 
املش��تركة ق��د متكن��ت من فتح 
اجلبهة الشمالية الغربية ملدينة 
املوصل بعدما حررت قرية حليلة 
ومناط��ق أخ��رى متاخم��ة لنهر 
دجلة م��ن محور بادوش، وضيقت 
داع��ش  عناص��ر  عل��ى  اخلن��اق 
باالحياء القدمي��ة واالحياء اجملاورة 
لها باجلان��ب الغربي م��ن مدينة 

املوصل.
ونوه املص��در ذاته الى ان "عناصر 

بارت��كاب  مس��تمرون  داع��ش 
جرائمه��م بحق س��كان االحياء 
القدمية في مدينة املوصل، حيث 
يقوم��ون مبص��ادرة م��ا تبقى من 
امل��واد الغذائية في املن��ازل التي 
يهجره��ا اصحابها باجتاه القوات 
االمني��ة، ويزع��م عناص��ر العدو 
ان )اجملاهدي��ن اول��ى بالطعام من 
املرتدين � املقصود بهم السكان 

الهاربن من مناطق نفوذه(".
ومضى بالقول "علماً ان االهالي 
احملاصري��ن كانوا يس��تفيدون من 
تلك امل��واد الغذائية التي خلفها 
اصحابه��ا خلفه��م بعد هربهم 

لك��ن  االمني��ة،  الق��وات  نح��و 
التنظي��م االجرامي منع االهالي 

من دخول البيوت املهجورة".
وب��ّن املص��در ان "جرائ��م داعش 
ضد االهال��ي احملاصري��ن ال تقف 
عن��د ه��ذا احل��د، ب��ل ان��ه ب��ات 
يس��تعمل اس��اليب اكثر قسوة 
ووحش��ية اليق��اع اكبر خس��ائر 
ممكن��ة بصف��وف املدني��ن، م��ن 
بينها اس��كان املدنين بالطوابق 
العليا من املنازل واسكان عائالت 
عناص��ره بالطابق الس��فلي، مع 
نش��ر قناصن فوق اس��طح تلك 

البنايات".

وزاد بالق��ول "كم��ا تق��وم مفارز 
التابع��ة للعدو بوضع  التفخيخ 
س��يارات مفخخ��ة م��ن احلجم 
الصغي��ر ف��ي االزق��ة الضيق��ة 
الق��وات االمنية،  لتعويق تق��دم 
علم��اً ان الع��دو ال يبال��ي بوجود 
العش��رات من العائالت في تلك 
االزقة التي يفخخ السيارات فيها، 
وان استهداف هذه العجالت من 
قب��ل الطيران احلرب��ي او من قبل 
قواتنا او تفجيرها من قبل داعش 
س��يوقع اصابات عديدة بصفوف 

االهالي االبرياء".
ال��ى ان "مف��ارز الع��دو  منوه��اً 

اخلاصة بالطائرات املسيرة تعتلي 
اسطح املنازل املكتظة بالسكان 
وتطل��ق تلك الطائ��رات منها ثم 
تنس��حب هارب��ة، فيم��ا مف��ارز 
الهاون املتحرك��ة تطلق وابال من 
قذائفها العشوائية باجتاه قواتنا 
االمني��ة وباجت��اه االحي��اء احمل��ررة 
وايض��اً ته��رب وتتوارى بس��رعة، 
علم��ا ان اهداف الع��دو من هذه 
التكتيكات واضحة للعيان، وهي 
ان ال��رد على نيرانه واس��تهداف 
مطلقي طائراته املسيرة سيوقع 
بصف��وف  اخلس��ائر  م��ن  املزي��د 

السكان احملاصرين".

تنظيم داعش اإلرهابي 
قام بنقل جثث 21 من 
قتاله من الذين لقوا 
مصرعهم خالل تحرير 
بعض المناطق في 
الجزء الغربي من مدينة 
الموصل في أطراف 
بلدة بادوش )25 كلم 
غرب الموصل( وخاصة 
قرية حليلة القريبة من 
نهر دجلة

القوات املشتركة في اجلانب األمين من املوصل

التنظيم يسّلم 21 جثًة من أشبال الخالفة" لذويهم غربي الموصل وسط غضب عارم

"داعش" يصادر خزين األهالي من األغذية 
بزعم"المجاهدون أولى بالطعام"
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بغداد - الصباح الجديد:

رحب صندوق االمم املتحدة للس��كان 
احلكوم��ة  قدمت��ه  ال��ذي  بالتب��رع 
اليابانية لتلبية احتياجات النس��اء 
والفتيات في العراق مع دخول األزمة 
اإلنس��انية احلالي��ة عامه��ا الراب��ع، 
الالت��ي يواجهن صعوبات عديدة من 
اجل احلص��ول على احل��د األدنى من 

خدمات الصحة اإلجنابية .
كما يتعرضن بصورة متزايدة خملاطر 
العنف القائم على النوع االجتماعي 
، لذلك فإن الدعم املقدم من حكومة 
اليابان الذي يبلغ 4 ماليني و700 الف 
دوالر أميرك��ي لصندوق األمم املتحدة 
للسكان سيسهم بشكل أساسي 
في توفير خدم��ات الصحة اإلجنابية 
واملش��ورة الصحية للنس��اء إضافة 
ال��ى زيادة نطاق التدخ��الت املتنوعة 
ملواجهة العنف القائ��م على النوع 
االجتماع��ي املقدمة إل��ى 130 الفا 

من النساء والفتيات في العراق.

العسكرية  العمليات  استمرار  ومع 
ف��ي محافظ��ة املوص��ل واحملافظات 
اجمل��اورة له��ا في الع��راق مثل صالح 
تواج��ه  وكرك��وك،  واألنب��ار  الدي��ن 
النساء احلوامل النازحات من مناطق 
الن��زاع مخاطر ته��دد حياتهن مثل 
اإلجهاض واخملاطر األخ��رى املتعلقة 
مبضاعف��ات احلمل وال��والدة املهددة 
حلياتهن ، كما ان الكثير من النساء 
املقيم��ات ف��ي األحي��اء املس��تعادة 
حديثا لم يك��ن متاحا لهن خدمات 
الفت��رة  خ��الل  اإلجنابي��ة  الصح��ة 
الس��ابقة. وبدوره كأول مس��تجيب 
الحتياجات النساء الصحية، يعمل 
صندوق األمم املتحدة للس��كان على 
تقدمي خدم��ات الصحة اإلجنابية من 
خ��الل الوح��دات الصحي��ة الثابتة 
االس��تجابة  يتي��ح  مم��ا  واملتنقل��ة 
الس��ريعة الحتياج��ات النس��اء في 
املناطق التي يتم استعادتها، مبا في 
ذلك األحي��اء املس��تعادة حديثا في 

غربي املوصل. 
وبفض��ل ه��ذا التبرع الس��خي من 

س��يتمكن   ، الياباني��ة  احلكوم��ة 
الصندوق من رفع مس��توى تدخالته 
اخلاص��ة بالصح��ة اإلجنابي��ة مبا في 
ذلك إنشاء وإدارة غرف للوالدة األمنة، 
وكذلك عي��ادات للصح��ة اإلجنابية 
داخ��ل مخيم��ات النازح��ني او ف��ي 
األحياء السكنية التي مت استعادتها 
، كم��ا سيس��هم ه��ذا الدعم في 
مواصلة جهود صندوق األمم املتحدة 
للسكان إلعادة تشغيل وجتديد عدد 
م��ن مستش��فيات ال��والدة واملرافق 
الصحي��ة احلكومية وم��ن ضمنها 
ف��ي محافظة  الوالدة  مستش��فى 
الفلوج��ة، التي اس��همت احلكومة 

اليابانية في إنشائه عام 2013. 
وفي هذا اإلط��ار أكد فومي��و إيواي، 
س��فير اليابان ل��دى الع��راق، والذي 
تولى مهمة التنس��يق مع احلكومة 
الوالدة  العراقية إلنشاء مستشفى 
في الفلوجة حني كان نائبا للسفير 
الياباني في ذل��ك الوقت، »إن اليابان 
حريصة عل��ى تقدمي الدعم لألس��ر 
املتض��ررة م��ن الن��زاع ف��ي الع��راق 

وخاص��ة النس��اء والفتي��ات وذل��ك 
من خ��الل تقدمي ه��ذا الدعم، ونحن 
مصمم��ون على حماي��ة كرامة كل 
شخص يعاني في ظل هذه الظروف 
القاس��ية »، مش��يدا بال��دور املهم 
ال��ذي يقوم به صن��دوق األمم املتحدة 
للسكان خالل هذا الوضع اإلنساني 

الصعب. 
ومن خ��الل ه��ذه الش��راكة املثمرة 
واملس��تمرة بني صندوق األمم املتحدة 
للسكان وحكومة اليابان، سيتمكن 
الصندوق من توسيع نطاق تدخالته 
لتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي 
وعدد م��ن اخلدمات األخرى للناجيات 
م��ن العن��ف وذلك من خالل إنش��اء 
مراك��ز جدي��دة لدع��م امل��رأة ف��ي 
مخيمات النازحني وكذلك في األحياء 
واملناطق التي يتم استعادتها ، كما 
يعم��ل الصن��دوق حالي��ا على دمج 
خدم��ات الصحة اإلجنابي��ة والدعم 
النفس��ي لضمان حصول الناجيات 
م��ن العن��ف عل��ى الدع��م الطبي 

والنفسي املطلوب.

تسعى الى االرتقاء بواقع المنظومات في المحافظات 
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متابعة الصباح الجديد:

الكهرب��اء  وزارة  وكي��ل  بح��ث 
لش��ؤون التوزيع والنقل الدكتور 
عب��د احلم��زة هادي، م��ع مجلس 
ادارة ش��ركة غ��از البص��رة، ف��ي 
مقر الش��ركة مبحافظة البصرة، 
سبل التعاون املشترك في مجال 
جتهي��ز محط��ات انت��اج الطاقة 
الكهربائية بالغاز الوطني املنتج 
من الش��ركة، بحضور مدير عام 
انت��اج الطاق��ة الكهربائي��ة في 
املهندس حتس��ني زكي  البص��رة 
الس��عد، ومدير عام نقل الطاقة 
الكهربائي��ة في اجلنوب املهندس 

زياد علي فاضل. 
باسم  الرسمي  املتحدث  واوضح 
وزارة الكهرب��اء الدكتور مصعب 
امل��درس لق��د مت ف��ي االجتم��اع 
املشترك مناقش��ة زيادة كميات 
الغ��از اجملهز لوحداتن��ا التوليدية 
الت��ي تعمل على الغ��از الوطني 
، مبين��اً، بانه ق��د مت االتفاق على 
تش��كيل جلن��ة مش��تركة م��ن 
ف��ي  الكهرب��اء  انت��اج  مديري��ة 
البص��رة، وش��ركة غ��از البصرة، 
لتنفي��ذ صيانات مش��تركة في 
وق��ت واح��د للمحافظ��ة عل��ى 
اس��تقرار ودميوم��ة واس��تمرارية 

عمل احملطات التوليدية .
وقال املتحدث الرسمي للوزارة انه 
مت ايضا االتفاق عل��ى جتهيز مادة 
الغ��از بكمي��ة )٩٦٠( مقمق، وان 
يت��م زيادة كميات الغاز اجملهز في 
الفت��رات املقبلة حس��ب خطط 
تقوم  والتي  املوضوعة  الش��ركة 
حالي��اً بتنفيذه��ا من اج��ل رفع 
اإلنتاجية للشركة من  الكميات 
والذي سيس��هم  الوطني،  الغاز 
في تش��غيل الوحدات التوليدية 
اجلدي��دة التي س��تضيف طاقات 
إنتاجية ال��ى منظومة الكهرباء 

الوطنية. 

عل��ى صعي��د متص��ل مت تنظيم 
املديري��ة  قب��ل  م��ن  احتفالي��ة 
العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
ف��ي املنطقة اجلنوبية، مبناس��بة 
تشغيل احملولة الرابعة سعة )٦٣ 
أم ف��ي أي(، في محطة ابو فلوس 
التحويلي��ة ، والت��ي ستس��هم 
في زيادة الس��عات لنقل طاقات 
مناط��ق  م��ن  لع��دد  إنتاجي��ة 
محافظة البصرة، مما يساعد في 
ف��ك االختناقات في نقل الطاقة 

الكهربائية.
وق��ال الدكتور امل��درس ان احملولة 

اجلدي��دة مت جتهيزها من ش��ركة 
تنفي��ذ  ومت  الس��ويدية،   )ABB(
اعم��ال نص��ب وتش��غيل احملولة 
الهندس��ية  امل��الكات  قب��ل  من 
والفنية في مديرية نقل املنطقة 

اجلنوبية.
وحضر مراس��يم تشغيل احملولة، 
مدير عام نقل الطاقة الكهربائية 
ف��ي املنطقة اجلنوبي��ة املهندس 
زياد علي فاضل، ومدير عام توزيع 
املنطقة  الكهربائية في  الطاقة 
اجلنوبي��ة املهن��دس محمد عبد 
االمي��ر، وعضو مجلس محافظة 

مجي��ب  املهن��دس  البص��رة 
احلساني، وعدد من مديري الدوائر 
واالقس��ام في مديري��ات كهرباء 

البصرة.
الى ذلك اس��تمع محافظ ذي قار 
يحيى الناصري الى شرح مفصل 
م��ن قبل وف��د وزارة الكهرباء عن 
خطته��ا للصيف املقبل وس��بل 
لتنفيذها،  املال��ي  الدع��م  توفير 
فضال عن احلفاظ على مس��توى 
التجهيز املرض��ي حملافظة ذي قار 

أسوة بصيف العام املاضي.
م��ن جانب��ه أك��د احملاف��ظ خالل 

اللقاء أهمية توس��يع صالحيات 
دوائر الوزارة باحملافظة، بعد حتقيق 
االجناز بص��ورة جيدة وجناح خطة 
الصيف املاضي ومبستوى مقبول 
في جتهيز الكهرب��اء حملافظة ذي 

قار. 
واستعرض الوكيل واقع منظومة 
الكهرباء واالس��تثمار في قطاع 
التوزي��ع والفوائ��د املتحققة من 
ومنظوم��ة  للمواط��ن  خالل��ه 
الكهرباء، مع مناقشة مالحظات 
احلكوم��ة احمللية علي��ه، واهمية 
مراع��اة حاجات وظ��روف الفئات 

الفقي��رة، وط��رح الوف��د رؤيت��ه 
ملش��روع االس��تثمار للمحاف��ظ 
ومس��ؤولي جل��ان الطاق��ة ف��ي 
مجل��س احملافظ��ة الذين حضروا 

اللقاء.
كما وج��ه وكي��ل وزارة الكهرباء 
مدي��ري النقل والتوزي��ع واإلنتاج 
بتنفيذ ع��دد من املفردات الفنية 
التي من ش��أنها ان تسهم بفك 
والتهيئة الستيعاب  االختناقات، 
الطاقة اإلنتاجية حملطة الناصرية 
املركبة التي بدأت ش��ركة جنرال 

الكتريك االميركية بتنفيذها.

وزارة الكهرباء تبحث تجهيز محطات إنتاج الطاقة بالغاز الوطني 

تم االتفاق على 
تشكيل لجنة 

مشتركة لتنفيذ 
صيانات مشتركة 

في وقت واحد 
للمحافظة على 

استقرار وديمومة 
واستمرارية عمل 

المحطات التوليدية 
في محافظة 

البصرة

الكهرباء تبحث مع شركة غاز البصرة سبل التعاون

العطية يبحث مع 
مجلس األنبار تأهيل 

منفذ عرعر 

ارتفاع إيرادات الخطوط 
الجوية بنسبة 32 % 

محكمة النجف توقف 
متهمًا باالعتداء على 
أطفاله بالضرب المبرح

بغداد - الصباح الجديد: 
بحث رئي��س الهيئ��ة العلي��ا للح��ج والعمرة 
الش��يخ الدكت��ور خال��د العطي��ة م��ع رئيس 
مجل��س محافظة االنبار احمد حميد ش��رقي 
التحضيرات ملوس��م احل��ج املقب��ل وخاصة مبا 
يتعل��ق في تفويج حجاج الب��ر عن طريق منفذ 

عرعر احلدودي. 
واكد الش��يخ العطية خالل اللقاء، ان »الهيئة 
بدأت استعداتها املبكرة الكمال جميع اجراءات 
تفوي��ج حج��اج الب��ر عن طري��ق منف��ذ عرعر 
احل��دودي واجرت زي��ارات ولقاءات م��ع القيادات 
االمنية واملسؤولني ملناقشة االلية التي سيتم 
اعتماده��ا لتفويج احلجاج وتقدمي التس��هيالت 

االمنية ملرورهم عبر نقاط التفتيش«. 
وش��دد رئيس الهيئ��ة على »ضرورة التنس��يق 
املش��ترك م��ع احملافظ��ات التي متر م��ن خاللها 
قوافل احلجاج البرية وخاصة محافظتي كربالء 
واالنبار لضمان تأمني احلماية املطلوبة للطريق 

وتقدمي اخلدمة املطلوبة للحجاج«.
م��ن جهته ابدى رئي��س مجلس االنب��ار تعاونه 
التام مع الهيئة من اجل اجناح عملية التفويج 
الب��ري، واعدا بتأهيل منفذ عرع��ر احلدودي قبل 
موس��م احلج املقبل واس��تنفار جمي��ع اجلهود 
الس��تقبال قوافل احلجاج وتيسير عبورهم الى 

الديار املقدسة بسالمة وامان.

بغداد - الصباح الجديد:
أوضح��ت الش��ركة العامة للخط��وط اجلوية 
العراقية احدى تش��كيالت وزارة النقل عن زيادة 
ايراداتها املالية لشهر اذار املاضي بنسبة 32%.

وقال مدير عام الش��ركة املهندس س��امر كبة 
ان توجيه��ات وزير النقل كاظم فنجان احلمامي 
ف��ي تقدمي جمي��ع التس��هيالت املمكن��ة امام 
املس��افرين وتذليل املعوقات واملعرقالت اضافة 
الى انخفاض نس��بة املصروفات املالية كان لها 

األثر الكبير في زيادة االيرادات املالية للشركة.
واضاف مدير عام الشركة ان تلك االيرادات املالية 
ج��اءت نتيجة االعداد الكبي��رة لرحالت العمرة 
والزي��ادة الواضحة في نس��ب االمتالء على منت 
طائرات اخلطوط ، مبينا ان النس��بة االكبر كان 
لبيع تذاكر الس��فر اضافة الى ايرادات الشحن 
اجل��وي واخلدم��ات االرضي��ة جميعه��ا عوام��ل 

ساعدت على ارتفاع االيراد املالي املتحقق.
واش��ار املدير الع��ام ال��ى ان الزي��ارات امليدانية 
املس��تمرة للوزير الى اخلط��وط اجلوية وتفقده 
الدائ��م لس��ير العمل اعط��ت نتائ��ج ايجابية 

لتطور االداء. 

النجف - اعالم القضاء: 
أوقف��ت محكم��ة حتقيق النجف رج��الً متهماً 
باالعتداء على اطفاله بالضرب املبرح، الفتة إلى 
انها بصدد اكمال التحقيق إلحالته الى احملاكم 

اخملتصة.
وقال رئيس اس��تئناف النجف القاضي مسلم 
متع��ب ان »محكم��ة حتقيق النج��ف صدقت 
اعتراف��ات رج��ل متهم ق��ام بتعذي��ب اطفاله 
وإيذائه��م ايذاء ش��ديداً« ، مضيفا ان »احملكمة 
قامت بتوقيف املتهم استنادا الى احكام املادة 
٤١٣ /٣ من قانون العراقي وستحيله الى احملاكم 

اخملتصة بعد انتهاء اإلجراءات التحقيقية«.
ولف��ت القاض��ي متعب الى ان »ه��ذه القضية 
اخذت صدى واس��عا في الشارع النجفي وعلى 
صعيد البالد كون املتهم قد نس��ب اليه قيامه 
بتعذيب اطفاله بالض��رب والعض، وهي جرمية 

يحاسب عليها القانون«.

تقرير

»الصندوق األممي« يرحب بتبرع اليابان لتلبية احتياجات نساء العراق
بعد تعّرضهن بصورة متزايدة لمخاطر العنف 

بغداد - الصباح الجديد: 
العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
للمع��ارض واخلدم��ات التجارية 
العراقية عن قرب موعد انطالق 
معرض الكهرب��اء النوعي الرابع 
) طاق��ة الع��راق ( وال��ذي تب��دأ 
فعالياته يوم غد االثنني السابع 
عشر من ش��هر نيس��ان اجلاري 

ويستمر على مدى اربعة ايام .
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة 
املهندس هاش��م محم��د حامت 
ان املع��رض الذي يحمل ش��عار 

االس��تثمار نحو تكامل الطاقة 
في العراق س��يحظى مبشاركة 
اكب��ر الش��ركات العاملي��ة ف��ي 
قطاع الطاقة ومن ١٧ دولة متثل 
اميركا - فرنسا - املانيا - الصني 
- اي��ران - االمارات - تركيا- تونس 
- مصر- االردن - اجلزائر - ايطاليا 
- بلجيكا - سويس��را - س��وريا 

وقطر. 
وق��ال املدي��ر الع��ام ان املع��رض 
س��يكون باس��ناد م��ن رئاس��ة 
الوزراء ووزارة النفط ومبش��اركة 

والصناع��ة  التج��ارة  وزارات 
وهيئ��ة  والتخطي��ط  واملع��ادن 
وجلن��ة  الوطني��ة  االس��تثمار 
أن  الطاق��ة النيابي��ة ، موضحاً 
املع��رض ومن��ذ انطالقته االولى 
العديد  اس��تقطب   2014 ع��ام 
من الش��ركات العاملية واخلبرات 
واق��ع  عل��ى  للتع��رف  احمللي��ة 
قط��اع الكهرباء احلال��ي اضافة 
االس��تراتيجيات  مناقش��ة  الى 
املستقبلية  واحللول  واالستثمار 

واآلنية.

اعالم المحافظة 
بحث محافظ واسط املهندس مالك 
خلف وادي م��ع وفد طبي متخصص 
م��ن اجلمهورية االس��المية االيرانية، 
انش��اء مركز تخصصي ل��ألورام في 

احملافظة .
وأوض��ح ال��وادي ان الس��لطة احمللية 
في احملافظة تس��عى خلدم��ة ابنائها 
واملواطنني م��ن جميع املدن العراقية، 
وذل��ك م��ن خ��الل تطوي��ر اخلدم��ات 
الطبية، وانشاء املراكز التخصصية، 
واستعمال األجهزة الطبية املتطورة، 
والتعاون مع اخلبرات الطبية الكفوءة. 
وأفاد احملافظ ان املناقشة متت مع وفد 

طب��ي ايراني م��ن مركز )فرج��اد( من 
مدين��ة ق��م املتخصص ف��ي االورام، 
بش��أن التعاون الفتتاح مركز مشابه 
في محافظة واسط، باالستفادة من 
خبرتهم، وكذلك فتح مركز بالتعاون 

بني احملافظة واملديرية العامة لصحة 
احملافظ��ة، اليف��اد املرض��ى ال��ى ذلك 
املركز، بانتظار االنتهاء من بناء وجتهيز 
املرك��ز، بع��د االتفاق على الش��روط، 

وتوقيع العقد.

غدًا.. انطالق معرض الكهرباء 
النوعي الرابع ) طاقة العراق ( 

محافظ واسط يبحث مع الوفد
 اإليراني إنشاء مركز تخصصي لألورام 

بمشاركة عربية وأجنبية ومحلية

بغداد  - الصباح الجديد:
اك��د مدي��ر ع��ام الش��ركة العام��ة 
لتصني��ع احلب��وب ف��ي وزارة التجارة 
ان  عب��اس  ياس��ني  ط��ه  املهن��دس 
ش��ركته تس��عى النت��اج الطح��ني 

الصفر محليا.

ان خط��وات  الع��ام  املدي��ر  واوض��ح 
متقدمة اتخذتها الشركة في مجال 
االصولي��ة  واملوافق��ات  الدراس��ات 
ملباش��رتها بانت��اج الطح��ني الصفر 
محليا لدعم االسواق وتوفير االموال 
بالتقلي��ل م��ن حجم اس��تيراد هذه 

املادة ، مضيفاً ان ش��ركته مستمرة 
بانت��اج الطح��ني اخملص��ص الغراض 
عملي��ة  وان  التمويني��ة  البطاق��ة 
مناقلة للحبوب جتريها شركتي جتارة 
وتصنيع احلبوب بني احملافظات لس��د 

النقص احلاصل في بعضها .

ودع��ا املدي��ر الع��ام املواطن��ني ال��ى 
مراجعة مقر الش��ركة في حال تأخر 
االجراء  بالطحني التخ��اذ  جتهيزه��م 
املناسب ، مش��دداً على اهمية الدور 
الرقابي للش��ركة الذي يشمل رقابة 
املطاح��ن والوكالء اضاف��ة الى رقابة 

اخملاب��ز واالف��ران ال��ذي يتاب��ع عملية 
االنت��اج ونوعية الطحني املنتج والية 
التجهيز ومتابعة عمل اخملابز واالفران 

  .
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت دائرة 
الرقاب��ة التجاري��ة واملالية ف��ي وزارة 

التجارة عن ضب��ط عدد من اخملالفات 
ل��وكالء ومطاحن اهلي��ة وحكومية 
)138( مخالف��ة   مت تس��جيل  حي��ث 
مخالف��ات  و)7(  التموي��ن   ل��وكالء 
للمطاحن احلكومي��ة واالهلية خالل 

شهراذار املاضي .

تصنيع الحبوب تباشر بإنتاج الطحين الصفر لدعم السوق المحلية  
ضبط 145 مخالفة  للوكالء والمطاحن الحكومية واألهلية
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آراء وأفكار 
واثق الجابري*

البصرة - سعدي علي السند:

البص��رة  بلدي��ة  مدي��ر  بح��ث 
اس��ماعيل  عل��ي  املهن��دس 
مستش��ارة  م��ع  املوس��وي 
ف��ي  البش��رية  املس��توطنات 
العراق آنا س��وافي التابعة لألمم 
املتحدة واملتخصصة بتخطيط 
تنمية  ومدي��رة مش��روع  امل��دن 
املناطق احمللية مش��اريع البلدية 
املس��تقبلية والقائم��ة ضم��ن 
حدود منطقة الدراس��ة وأخذها 
بنظ��ر االعتبار لتكون الدراس��ة 
وقابل��ة  وواقعي��ة  منطقي��ة 

للتنفيذ. 
وع��ن طبيعة ه��ذا اللق��اء قال 
مدير البلدية ل��دى األمم املتحدة 
برنامج  البشرية  للمستوطنات 
ألعداد خط��ة وبرنامج للحفاظ 
على الدور التراثية في محافظة 
البص��رة وقد مت اع��داد اخلطوات 
املطلوبة وورش العمل للمعنيني 
والقيام بأعمال املسح والتهيئة 
لهذه ال��دور ومعرف��ة عائديتها 

وملكيتها .

الهدف هو احلفاظ على هذه 
الدور التراثية

واضاف مدي��ر البلدية ان الهدف 
من ه��ذا املش��روع ه��و احلفاظ 
على ه��ذه ال��دور التراثي��ة بعد 
ان تعرض��ت للتحوي��ر والتدمير 
مع عدم وج��ود رقاب��ة او قوانني 
رادع��ة وهذه الدراس��ة تش��مل 
الدور التراثية على نهر العش��ار 
والبص��رة القدمية ونس��عى ألن 
نك��ون متواجدي��ن خ��ال ه��ذه 
املرحلة للحف��اظ على ما تبقى 

من هذه الدور التراثية. 

نقوم بجمع كل املعلومات 
املطلوبة 

وف��ي املوضوع نفس��ه اوضحت 
آنا سوافي قائلة ، أترأس برنامج 
  UNDP تنمي��ة املناط��ق احمللي��ة
التابع لألمم املتحدة إلعداد خطة 
ودراس��ة ع��ن منطق��ة االبني��ة 

التراثية في البصرة القدمية ونهر 
العش��ار في محافظة البصرة ، 
ولدينا عم��ل مماثل في محافظة 

ميسان ايضا. 
واش��ارت س��وافي الى ان العمل 
يتضمن اعماال منوعة حيث نقوم 
بجمع كل املعلوم��ات املطلوبة 
االجتماعية  بالظ��روف  والبحث 
موضوع  للمنطقة  واالقتصادية 
الدراسة  كما ان عملنا يتضمن 
تطوير قابلية املؤسسات املعنية 
ووض��ع اخلطط  بتطوير  لنق��وم 

جنبا الى جنب معهم. 
وأك��دت آنن��ا س��وافي ان أملن��ا 
ه��و وض��ع خط��ة جي��دة لكي 
ال يفق��د اصح��اب تل��ك املنازل 

منازلهم وان تبقى تلك املنطقة 
التراثية متواجدة وان تكون على 
اتص��ال مع املتاح��ف وتدمج مع 

الفعاليات الثقافية .

نعمل على ان تبقى الدور 
التراثية مبعاملها التاريخية 

يذك��ر ان قاع��ة قص��ر الثقافة 
احتضنت  البص��رة  في  والفنون 
في السابع من شهر اذار املاضي 
افتتاح ورش��ة العمل الس��ابعة 
التي أقامها برنامج األمم املتحدة 
ان  البش��رية  للمس��توطنات 
برنامجنا في ورش��تنا السابعة 
ه��و مناقش��ة موض��وع متوي��ل 
مش��روع إحي��اء الت��راث وحتديدا 

منطقة الشناشيل في البصرة 
القدمية  اذ ان برنامجنا يركز على 
توفير بن��اء قدرات ودع��م تقني 
متواصل في اجناز أهداف ونتائج 
املش��روع الذي أعطيناه اهتماما 
متواص��ا من��ذ بداي��ة انطاقه 
وق��د اجنزن��ا قب��ل ع��دة اش��هر 
الورش��ة االستشارية املوسومة 
لاحتياج��ات  األس��تجابة   (
األثري��ة  للمناط��ق  األساس��ية 
وظ��روف  /اإلس��كان  املتداعي��ة 
الورش��ة  وكان��ت   ) املعيش��ة 
تتويج��ا لعمل دام ش��هرا كاما 
ف��ي املس��وحات امليدانية وجمع 
البيان��ات واستش��ارة اخلبراء من 
كل الدوائ��ر املرتبط��ة بالعم��ل 

ومت اجن��از االس��تبيانات م��ن باب 
ال��ى باب بع��د تدريب اع��داد من 
طلب��ة جامع��ة البص��رة عل��ى 
كيفية استعمال تطبيق هاتفي 
وق��د  امليداني��ة  للمس��وحات 
توصلنا الى الكثي��ر من النتائج 
الكثير  والتحليات ف��ي معرفة 
عن حرك��ة الدول��ة واجملتمع في 
مجال البيوت التراثية هذه واهم 
السبل للمحافظة على معاملها 
التراثية والتاريخية واآلثارية  وقد 
ملس��نا كما كن��ا في الب��دء بأن 
ه��ذه األماك��ن التراثي��ة ميكنها 
توفير اقتصاد مستدام مع فرص 
س��ياحية م��ن خ��ال االهتمام 
بهذا الت��راث الثقافي في تطوير 

اجملتمع واالقتصاد .
اخلامس��ة  ورش��تنا  وش��هدت 
الت��ي اقيم��ت على قاع��ة قصر 
الثقاف��ة والفن��ون ف��ي البصرة 
والتنمية  احلف��اظ  ايضا خط��ة 
البصرة  التاريخية في  للمناطق 
وحتدي��دا منطق��ة الشناش��يل 
القدمية وش��هدت  البص��رة  في 
قاع��ة قصر الثقاف��ة هذه ايضا 
الورش��ة السادس��ة التي كانت 
بعن��وان اإلط��ار القانوني حلماية 
مواقع التراث العراقي مبش��اركة 
املهتم��ني معن��ا به��ذا املوضوع 
من احلكوم��ة احمللية في البصرة 
ودوائ��ر اخرى متخصص��ة بهذا 

الشأن وخرجنا بنتائج متميزة.

وضعت مستشارة 
المستوطنات 
البشرية التابعة لألمم 
المتحدة برنامجا 
للحفاظ على الدور 
التراثية في محافظة 
البصرة وقد تم إعداد 
الخطوات المطلوبة 
وورش العمل 
للمعنيين

مدير بلدية البصرة خالل لقائه آنا سوافي مستشارة املستوطنات البشرية في العراق

مدير بلدية البصرة لـ«الصباح الجديد« :

بحثنا مع البرنامج األممي للمستوطنات البشرية إحياء التراث في المدينة القديمة

سؤال للُمستجِوب 
قبل الُمسَتجَوب

 تفعي��ل عم��ل الس��لطة الرقابي��ة مس��ألة 
طبيعية، بل أن واجبها األساس السؤال عن كل 
شاردة وواردة، وإس��تجواب املقصر ومحاسبته، 
إالّ أنه ليس من الطبيعي أن يكون اإلس��تجواب 

ألهداف حزبية وإنتخابية وتسقيط سياسي.
الطبيعي أيضاً حتقيق مكسب شخصي وحزبي 
للُمس��تجوب، من خال كش��فه للفساد وهدر 
امل��ال، ولكن ليس من الطبيعي إس��تثناء حزبه 

وجماعته ومن ميكنه إبتزازه.
لم يحصل املواطن من الضوضاء السياس��ية، 
سوى ُحقن الشعارات والوعود، وحديث اجملاملة 
واملزاي��دة، وجترع مرارة احلرم��ان والقتل واإلرهاب 
واملوت الس��ريري، وكأن الدم��اء التي قدمها هي 
عين��ات إلختب��ار الصب��ر والباهة والبس��اطة 
والطيب��ة والوطنية؛ في بلد نهش��ه الفس��اد 
وطفح��ت ملف��ات فس��اده أمام أنظ��ار الكبير 

والصغير.
 ك��م ِمْن سياس��ي قاتل إعامياً ع��ن الطائفة 
واحلزب والعشيرة، وكم مواطن صدق وإستقتل 
وصار أكثر قتاالً، ولك��ن الكل يُجمع على وجود 
فس��اد مبلف��ات كبي��رة وتواطؤ ، وإته��ام آخرين 
وتبرئة النفس، ورأي بعني واحدة، وإذا كان الغرض 
سياس��يا في معظ��م األعم��ال والتصريحات 
بهذه الش��اكلة للحزب والشخصنة، فمن يُدل 
بعض عل��ى مش��تركاته مع اآلخر؟! والس��ؤال 
األكثر جدية ملاذا يوجهون س��هامهم للعملية 
السياس��ية، وهم على دراي��ة مبعوقاتها وأدوات 
عرقلته��ا، أن ل��م يكونوا هم س��بب التعطيل 
واإلبتزاز والفساد؛ في وقت ليس كل ما يثار وما 

ينشر بالضرورة صحيحا ؟!
 إن اإلس��تجواب والرقابة سمة صحية للعمل 
السياس��ي، إالّ أن املصداقي��ة بإخ��اص العمل 
من دون تأثيرات حزبية، واألصدق أن تبدأ األحزاب 
والتي��ارات بع��رض من أفس��د منها للس��لطة 
الرقابية والقضائية والتنفيذية، ولكن احملاسبة 
داخل األحزاب فقط أو عزل من يخالف سياستها 
ومصادرة أمواله وإعتقاله، فهذه دولة في داخل 

دولة ومترد أكبر من الفساد ذاته.
اإلس��تجواب أح��د أدوات إع��ادة هيب��ة الدول��ة 
ومحاس��بة املس��يء، ولكن األهم منه املراقبة 
والنص��ح والتصحيح؛ ال جم��ع امللفات كورقة 

ضاغطة.
يك��ون  أن  والرقاب��ة،  باإلس��تجواب  يفت��رض 
بعيدا عن امل��آرب السياس��ية، وإحتماالت عدة 
لتصاعد وتيرة اإلس��تجوابات واإلتهامات قبيل 
كل إنتخاب��ات، ولكن أن يكون احلكم مس��بقاً، 
فيعن��ي ان هذا اإلس��تجواب سياس��ي، ومجرد 
إس��قاط ش��خص من دون البحث عن املاحقة 
القانوني��ة، وال فائدة من اإلس��تجواب، ومن ثم 
الوزي��ر ليس وحده مس��ؤول عن ال��وزارة، وفيها 
مدراء عام��ون ومناصب كبيرة رمبا كثير منها ال 
يخضع لسيطرة الوزير، وهل بحث املُستجوبون 
عن الدرجات اخلاص��ة واملدراء العامني بالوكالة، 
وه��م بإنتم��اء ألحزابه��م، وال أحد له س��لطة 
عليه س��واهم، وثم لنس��أل املُس��َتجِوب: ملاذا 
ل��م يفع��ل دوره الرقاب��ي، قب��ل جع��ل امللفات 
تتراكم، ليس��تعملها كورقة ضاغط��ة وإبتزاز 

للمستجَوب؟!

*كاتب عراقي 

خالد واهم كاظم*
أعل��ن مدي��ر عام ش��ركة نفط 
ميس��ان املهندس عدنان نوشي 
س��اجت االنته��اء م��ن عمليات 
أكمال  ٦ آبار جديدة ضمن حقل 

احللفاية النفطي .
ب��ان  الع��ام  املدي��ر  واوض��ح 
ش��ركة بوه��اي الصينية أجنزت 
أجه��زة  وباس��تعمال  مؤخ��را 
واالس��تصاح عملي��ات  احلف��ر 
اإلكمال ف��ي ٦ آب��ار جديدة في 
حق��ل احللفاي��ة ال��ذي تتول��ى 
تطويره ش��ركة  أدارة عملي��ات 
الذي  بتروجاينا مبوج��ب عقدها 

حازت عام ٢٠١٠.
ويعد حق��ل احللفاية النفطي ) 
٣٠ كم شرق مرك��ز محافظ��ة 
احل��ق��ول  م��ن   ) ميس����ان 
لش��ركة  التابع��ة  الكبي����رة 
ويش��هد  ميس����ان  نف����ط 
متواصل��ة  تطوي��ر  عملي��ات 
منذ ع��ام ٢٠١٠ لرف��ع معدالت 
إنتاجه من النف��ط ينتج احلقل 
كميات كبيرة من الغاز لتجهيز 
محط��ات الطاق��ة الكهربائية 

في احملافظة .

*اعالم الشركة  

نفـط ميسـان تعلـن 
االنتهـاء مـن عمليـات 

بغداد - الصباح الجديد:  اإلكمـال فـي ٦ آبـار 
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتج��ارة 
احلبوب في وزارة التجارة عن مناقشة 
فرع الش��ركة في محافظة واس��ط 
التس��ويقية  املراكز  م��ع مس��وؤلي 
للموس��م  النهائي��ة  االس��تعدادات 
ينطل��ق منتصف  الذي  التس��ويقي 
هذا الش��هر في محافظات الوسط 

واجلنوب .
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
هيثم اخلش��الي بانه مت خ��ال اللقاء 
التعليمات  تطبي��ق  عل��ى  التأكي��د 
الصادرة من اللجنة العليا للتسويق 
وبذل اقص��ى اجلهود الجناح املوس��م 

التسويقي في احملافظة .
من جانب اخر اعلنت الشركة العامة 
لتجارة احلبوب عن مباش��رة س��ايلو 

احلل��ه بتجهي��ز مطاح��ن احملافظ��ة 
باحلنط��ة احمللية املنقولة من س��ايلو 
مخمور النت��اج الطحني املوزع ضمن 
احلص��ة التموينية والت��ي بلغت )٨( 
االف طن من مجم��وع )١٠( االف طن 
التي س��يتم مناقلتها ومتثل الكمية 
اخملصص��ة للمحافظ��ة ، اما في فرع 
الش��ركة ف��ي النج��ف فق��د اجنزت 
الوح��دة الفنية في س��ايلو الكوفة 
صيانة النواقل وتبديل االجزاء املندثرة 
لغرض جتهيز اجملارش االهلية بالشلب 
.   على صعيد متصل بحث مدير عام 
الشركة العامة لتصنيع احلبوب في 
وزارة التج��ارة  م��ع عددً م��ن مديري 
فروع الش��ركة باحملافظات مس��توى 
اخلدم��ات التي تق��دم للمواطنني في 

محافظاتهم وسبل االرتقاء بها .

وق��ال مدير ع��ام الش��ركة املهندس 
طه ياسني عباس بانه مت خال اللقاء 
االس��تماع ال��ى تقاري��ر ع��ن حج��م 
االنتاج املتحقق من الطحني ونس��ب 
التجهيز لكل ف��رع  ، مضيفاً بانه مت 
توجيه م��دراء الفروع للتنس��يق مع 
ف��روع ش��ركة جت��ارة احلب��وب لتوفير 
احلبوب املطلوبة لتنفيذ خطة التوزيع 
املعتم��دة والعمل املش��ترك ملناقلة 
كميات من احلبوب املتوفرة في بعض 
س��ايلوات احملافظات الش��مالية الى 
واجلنوب ومبشاركة  الوس��ط  مناطق 

اسطول النقل التابع للشركة .
م��ن جان��ب اخ��ر اش��ار املدي��ر العام 
ال��ى زيارة  فري��ق فني رفيع برئاس��ة 
املهن��دس عب��د احلكيم داي��ح مدير 
القس��م الفني في الشركة العامة 

لتصني��ع احلبوب لعدد م��ن املطاحن 
احلكومية وفروع الشركة باحملافظات 
اجلنوبية لتقييم ادائها والوقوف على 

احلالة الفنية لكل منها .
مهم��ة  ان  الع��ام  املدي��ر  واوض��ح 
حقيق��ي  تقيي��م  اج��راء  الفري��ق 
لعم��ل املطاحن احلكومي��ة العاملة 
حي��ث  م��ن  اجلنوبي��ة  باحملافظ��ات 
املتحقق��ة في  الفعلي��ة  الطاق��ات 
االنتاج وبي��ان احتياجاتها من االدوات 
واملع��دات الفني��ة والبن��ى التحتية 
ولقاء االدارات الفرعية واملاك الفني 
واالداري لنق��ل االراء واملقترح��ات الى 
املقر العام وادارة الشركة اضافة الى 
مناقشة املشكات ومعوقات العمل 
لتش��خيص اخلل��ل وايج��اد احلل��ول 

املناسبة.

انطالق الموسم التسويقي للحبوب
 في محافظات الوسط والجنوب  
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تونس ـ وكاالت: 
ش��هدت تونس امس السبت  احتجاجات واسعة 
ش��ملت مناطق مختلف��ة من الب��اد للمطالبة 

بالتنمية وتوفير فرص عمل للعاطلني.
واندلع��ت ش��علة االحتجاج��ات أوال ف��ي والي��ة 
تطاوي��ن جن��وب الب��اد بع��د إضراب ع��ام نظمه 
األهال��ي الثاث��اء املاض��ي، لدفع الس��لطات في 
العاصمة إليج��اد حلول عاجلة ملش��اكل الوالية 
وف��ي مقدمتها البطال��ة، لتنتق��ل االحتجاجات 
بعدها إلى واليات أخرى من بينها الكاف والقيروان 

وسيدي بوزيد والقصرين.
وبالت��وازي دعا »االحت��اد العام لطلب��ة تونس« إلى 
إضراب عام امس االول اجلمعة في كافة اجلامعات 
التونسية، احتجاجا على ما وصفه ب� »االعتداءات 
الفظيعة« التي قال ب��أن »أجهزة األمن ارتكبتها 
بحق طلب��ة احلق��وق ي��وم الثاثاء املاض��ي داخل 

ساحة القصبة« في العاصمة.
وكان ق��رار حكوم��ي صدر ف��ي 9 م��ارس، متعلق 
بتنظي��م املعهد األعل��ى للقض��اء وضبط نظام 
الدراسات واالمتحانات وأثار النظام حفيظة طلبة 
احلق��وق بتونس، وقوب��ل مبوجة م��ن االحتجاجات 
الرافضة له واملطالبة بإلغائه، حيث نفذ الطلبة 

وقفات احتجاجية متتالية في أكثر من جامعة.

دمشق ـ وكاالت: 
متكنت قوات سوريا الدميقراطية من اقتحام مدينة 
الطبقة، مع استمرار االشتباكات في املدينة بني 

مقاتليها وعناصر تنظيم »داعش« اإلرهابي.
وذكرت وكالة أنباء »هاوار«، أن مقاتلي قوات سوريا 
الدميقراطية، استطاعوا التقدم مسافة 1.5 كيلو 
متر أم��س االول  باجتاه مدينة طبقة، رغم األلغام 

التي زرعها »داعش«.
وأف��ادت أنه بعد اش��تباكات عنيفة ب��ني اجلانبني، 
متكن مقاتلو قوات سوريا الدميقراطية من الدخول 
إلى أول أحياء مدينة الطبقة من اجلهتني الغربية 

والشرقية.
ووفق الوكالة، تكبد »داعش« خال االش��تباكات 
خس��ائر فادحة، وقتل 10 من عناصره،  واس��تولى 
مقاتلو س��وريا الدميقراطية عل��ى كميات كبيرة 
من األسلحة والذخائر بينها آلية تريكس، وسيارة 

تويوتا وكميات من أسلحة الكاشينكوف.
عل��ى صعي��د متصل أف��ادت وكال��ة »ه��اوار« أن 
قوات س��وريا الدميقراطية قتلت 27 داعش��يا في 
اش��تباكات عنيف��ة الليلة املاضية ب��ني مقاتلي 
غرفة عمليات غضب الف��رات ومرتزقة داعش في 
محيط قرية مشيرفة الش��مالية في ريف الرقة 

الشمالي أسفرت عن طرد التنظيم من القرية.

طهران ـ أ ب ف: 
قتل 25 ش��خصا على االقل وفق��د 16 آخرون في 
فيضانات جنمت منذ امس االول اجلمعة عن امطار 
غزيرة في اربع محافظات بشمال غرب ايران، كما 

ذكرت وسائل اعام ايرانية امس السبت.
وقال اس��ماعيل جنار رئيس هيئة ادارة االزمات في 
الباد ان »25 ش��خصا قتلوا ف��ي الفيضانات في 

اربع محافظات« بشمال غرب ايران.
وكان��ت حصيل��ة س��ابقة حتدثت ع��ن مقتل 14 
ش��خصا عل��ى االق��ل وفق��دان 37 آخري��ن ف��ي 
الفيضانات. واكثر بلدتني متضررتني هما اجابشير 

و آذرشهر في محافظة اذربيجان الشرقية.
وميكن ان ترتفع حصيلة الضحايا الن امطارا غزيرة 

ما زالت تهطل في املنطقة.
وب��ث التلفزي��ون تس��جيات فيديو تظه��ر فيها 

فيضانات جترف سيارات.
ونش��رت فرق انقاذ وخصوصا من منظمة الهال 
االحمر واجليش واحلرس الثوري ملساعدة املنكوبني.

25 قتيال و16 مفقودًا 
في فيضانات بإيران

احتجاجات واسعة 
في تونس ضد الحكومة

قوات سوريا الديمقراطية 
تدخل مدينة الطبقة

متابعة الصباح الجديد:

متكنت قوات الش��رعية املدعومة 
بالتحالف العربي، من الس��يطرة 
على سلس��لة جبال الن��ار وجبل 
النابط��ي ومف��رق م��وزع ومف��رق 
اخملاء في الس��احل الغربي لليمن، 
فيما شنت طائرات التحالف أكثر 
م��ن 40 غارة عل��ى مواقع وأهداف 

للحوثني في مواقع عدة. 
وتواصلت املع��ارك العنيفة امس 
االول اجلمعة بني االنقابية وقوات 
الش��رعية في محيط معس��كر 
االستراتيجي في محافظة  خالد 
تع��ز، فيما أش��ارت قي��ادة محور 
تعز في بيان عل��ى »تويتر«، إلى أن 
قوات اجلي��ش مس��نودة مبقاتات 
نقط��ة  إل��ى  وصل��ت  التحال��ف 
الش��رطة العس��كرية في اجلهة 
اجلنوبي��ة ملعس��كر خال��د ال��ذي 
يبعد نحو 20 كيلومترًا عن ش��رق 
مدينة اخملا، وتزامن ذلك مع إحكام 
س��يطرتها  احلكومي��ة  الق��وات 
على مبنى الوحدة الصحية وتبة 
الطاهش ف��ي منطق��ة الكازمة 
ف��ي جبه��ة الكدح��ة ف��ي بلدة 
مقبن��ة القريبة، حي��ث ُقتل عددًا 
من احلوثيني بانفج��ار لغم أرضي 
ف��ي مركب��ة كان��ت تقله��م في 
منطق��ة العبدل��ة، كم��ا أحبط 
اجلي��ش الوطني، محاولة تس��لل 
لعناصر احلوثي وصالح في محيط 
معسكر التشريفات شرق مدينة 
تعز عاصمة احملافظة الغارقة في 

الصراع منذ عامني. 
عل��ى س��ياق آخ��ر، ش��ن طي��ران 
االول  ام��س  العرب��ي  التحال��ف 
اجلمعة، قرابة 40 غارة على مواقع 
وأهداف االنقابية في محافظتي 

حجة وصعدة شمال اليمن وبلدة 
صرواح في محافظة مأرب شرقي 

الباد. 
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية 
أن مقات��ات التحال��ف نفذت 13 
غارة على أهداف ومواقع وتعزيزات 
للقوات احلوثية في جبهتي حرض 
وميدي احلدوديتني مع الس��عودية 
حج��ة،  محافظ��ة  ش��مال  ف��ي 
مشيرة إلى أن القصف استهدف 
أيًضا مخابئ أس��لحة للمتمردين 
ف��ي منطقة اجلر ف��ي بلدة عبس 

غرب احملافظة. 
اليمن��ي  للجي��ش  بي��ان  وأف��اد 

ب��أن غارت��ني جويت��ني للتحال��ف 
اس��تهدفتا تعزي��زات عس��كرية 
جنوب  االنقابي��ة  للميليش��يات 
مدين��ة ميدي، وهو ما أس��فر عن 
تدمير 3 مركبات عسكرية كانت 
تقل مقاتلني حوثيني قبيل دخولها 
املدينة الس��احلية، وأش��ار البيان 
إل��ى أن ضرب��ات جوي��ة متزامن��ة 
أصاب��ت جتمع��ات لانقاب��ني في 
مناطق زراعية في ميدي، وأن غارة 

دمرت مدفع هاوزر جنوب املدينة. 
ف��ي  مس��ؤول  مص��در  وأوض��ح 
املنطق��ة العس��كرية اخلامس��ة 
في مي��دي، أن 14 عل��ى األقل من 

عناص��ر احلوثني  لقوا حتفهم في 
قصف جوي أص��اب جتمعات لهم 
بالقرب قلعة القماحية احملررة في 
جنوب شرق املدينة، ليرتفع بذلك 
عدد قتل��ى احلوثيني ف��ي الغارات 
اجلوية من��ذ األربع��اء املاضي إلى 
نح��و 65، كم��ا ذك��ر أن القصف 
م��زارع  أيًض��ا  اس��تهدف  اجل��وي 
الشرقي،  القطاع  في  اخلميس��ي 
وأس��فر عن تدمي��ر دباب��ة تي 72 
ومركبة عس��كرية ومدفعني عيار 
23 وبي 10 وكميات من األسلحة 

اخلفيفة. 
الش��عبية  املقاوم��ة  وهاجم��ت 

بقنبل��ة يدوي��ة جتمًع��ا لعناص��ر 
حوثية مسلحة في بلدة مستبأ، 
ش��مال محافظة حجة، ما أسفر 
ع��ن إصابة ع��دد منه��م بجروح 
بالغ��ة، بحس��ب بي��ان للمقاومة 
تهام��ة،  إقلي��م  ف��ي  الش��عبية 
بينم��ا اس��تهدفت 12 غارة جوية 
للتحالف، مواقع القوات االنقابية 
في مناطق حدودية غرب محافظة 

صعدة معقل احلوثيني. 
وأوضح��ت مص��ادر محلي��ة أن 6 
غارات اس��تهدفت مواقع احلوثني 
في بلدة شدا، بينما دمرت 5 غارات 
أهداًفا ف��ي منطقة املاحيظ في 

بلدة الظاهر في حني أصابت ضربة 
جوي��ة موقًعا في منطقة احلجلة 
في رازح، كما نفذ الطيران العربي 
13 غارة على أهداف للميليشيات 
في بلدة صرواح، فيما ذكر مصدر 
ف��ي اجلي��ش الوطن��ي أن الغارات 
أس��لحة  مخ��ازن  اس��تهدفت 
في  للميليش��يات  اس��تراتيجية 
صرواح، موضًح��ا أن القصف دمر 
مخ��ازن أس��لحة ومواق��ع مترك��ز 
للميليش��يا خلف جبل األشقري 
ومواق��ع أخ��رى بجبل الس��فينة 
ومنطق��ة النصيب األحمر ش��رق 

صرواح.

واشنطن ـ أ ب ف: 
اعل��ن البنتاغون في بي��ان ان وزير 
الدف��اع االميرك��ي جي��م ماتيس 
بزي��ارة  املقب��ل  االس��بوع  يق��وم 
يجول خالها  األوس��ط  للش��رق 
على العديد من احللفاء الرئيسيني 
للوالي��ات املتح��دة ف��ي املنطقة 

بينهم مصر وإسرائيل.

وي��زور ماتي��س الري��اض األربع��اء 
املاضي ، قبل توجهه إلى القاهرة، 
ثم اس��رائيل حيث يلتقي الرئيس 
االس��رائيلي رؤوفني ريفلني ورئيس 
وزرائ��ه بنيامني نتانياه��و ونظيره 

افيغدور ليبرمان.
ويعق��د ماتيس لق��اءات أيضا في 
قط��ر وفي جيبوتي حي��ث يلتقي 

الرئيس إسماعيل عمر جيله.
خال ه��ذه اجلول��ة يري��د ماتيس 
خصوص��ا التط��رق ال��ى »اجلهود 
األنش��طة  ملواجه��ة  املبذول��ة 
وهزمي��ة  لاس��تقرار  املزعزع��ة 
التنظيم��ات اإلرهابية املتطرفة«، 

وفق بيان البنتاغون.
ومصطل��ح »األنش��طة املزعزعة 

لاس��تقرار« غالبا ما تستخدمه 
األميركي��ة لوصف  الدف��اع  وزارة 
املنطق��ة  ف��ي  اي��ران  أنش��طة 
والتي تثير قلق اس��رائيل وحلفاء 

واشنطن العرب.
ويُع��رف ع��ن ماتي��س ارتيابه من 
طهران التي كان الرئيس االميركي 
دونال��د ترامب قد صع��د لهجته 

ازاءها على تويتر.
وكان ترامب كتب في تغريدة قبل 
فترة »ايران تلعب بالنار. ال يدركون 
)األميرك��ي  الرئي��س  كان  ك��م 
،لطيفا،  اوبام��ا  ب��اراك(  الس��ابق 
معهم. أما أنا، فل��ن أكون« وذلك 
قبيل اعانه ع��ن عقوبات جديدة 

بحق طهران.

وتدع��م الوالي��ات املتح��دة حاليا 
بقي��ادة  العرب��ي  التحال��ف 
الس��عودية الذي يقاتل في اليمن 

التمرد احلوثي املدعوم من ايران.
وتأت��ي جول��ة ماتي��س أيض��ا في 
الدولي  التحال��ف  وقت يس��تعد 
ضد تنظيم داعش لشن الهجوم 

النهائي لتحرير الرقة.

القاهرة ـ بي بي سي: 
قض��ت محكمة مصري��ة بحبس 
حبي��ب العادل��ي، وزي��ر الداخلي��ة 
املصري إبان حكم الرئيس الس��باق 
حسني مبارك س��بع سنوات بعد 
إدانته باالس��تياء عل��ى املال العام 
ف��ي القضي��ة املعروف��ة إعامي��ا 

»بفساد وزارة الداخلية«.
املوجهة  االته��ام  قائمة  وتضمنت 
ض��د العادلي االس��تياء على املال 

الع��ام واإلضرار العم��دي به مببالغ 
قدرته��ا التحقيق��ات مبلي��ار و800 

مليون جنيه.
وترجع الوقائع التي استندت إليها 
احملكمة ف��ي قرارها الص��ادر امس 
الس��بت إلى ممارسات فساد أثبتت 
التحقيق��ات تورط وزي��ر الداخلية 
املصري السابق و12 موظفا بالوزارة 
فيه��ا في الفترة من عام 2000 إلى 

.2011

ووج��ه القاض��ي تهم��ا للعادل��ي 
بالتوقي��ع على قرارات واس��تمارات 
ص��رف مكافآت للضب��اط وقيادات 
ال��وزارة دون ذك��ر اجله��ة الت��ي مت 
الصرف لها، مؤكدا أنه هو املسؤول 
األول عن إهدار هذه األموال بصفته 

أعلى قيادات الوزارة.
وقضت احملكمة أيضا بسجن ستة 
متهم��ني خم��س س��نوات، وثاث 
آخرين، وجميعهم  س��نوات الثنني 

م��ن موظف��ي وزارة اإلدارة املالي��ة 
بوزارة الداخلية.

أيض��ا س��جن متهمت��ني  وق��ررت 
لثاث س��نوات مع الدع��وى الثنني 
من املتهمني بس��بب الوفاة، ويجوز 
للمتهم��ني الطع��ن بالنقض أمام 

محكمة النقض.
العادل��ي  تغ��رمي  احملكم��ة  وق��ررت 
ومتهمني اثن��ني 195 مليون جنيه، 
مع رد مبلغ مماثل بالتضامن، فضا 

عن تغرمي املتهمني جميعا برد مبلغ 
يقترب من مليار جنيه مصري.

كم��ا قس��مت احملكم��ة املتهمني 
جملموعت��ني، ألزمت األول��ى منهما، 
التي تضم العادلي، برد 529 مليون 
جنيه لوزارة الداخلية وغرامة تقدر 

بنفس املبلغ.
أم��ا اجملموعة الثاني��ة، فا تتضمن 
وزي��ر الداخلية الس��ابق، وألزمتها 
احملكمة ب��رد 92 ملي��ون جنيه، مع 

إلزام العادلي منفردا برد 100 مليون 
جنيه لوزارة الداخلية.

وكان قاض��ى التحقي��ق ق��د أم��ر 
بإحال��ة املتهمني حملكم��ة اجلنايات 
بتهمة االس��تياء واإلضرار بأموال 
وزارة الداخلي��ة مببلغ 2 مليار و388 
مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما 
أحالت احملكم��ة 12 موظفاً آخرين 
بالوزارة بتهمة تس��هيل االستياء 

على املال العام,

وزير الدفاع األميركي يبدأ األسبوع المقبل جولة في الشرق األوسط

الحكم بسجن وزير داخلية مصري سابق 7 سنوات في قضية فساد

طائرات التحالف تشن 40 غارة على أهداف الحوثيين

القّوات الحكومية ُتحّرر مواقع جديدة 
في الساحل الغربي لليمن

شن طيران التحالف 
العربي امس االول 

الجمعة، قرابة 40 غارة 
على مواقع وأهداف 

االنقالبية في محافظتي 
حجة وصعدة شمال 

اليمن وبلدة صرواح في 
محافظة مأرب شرقي 

البالد

القوات احلكومية اليمنية

تقـرير

أنقرة ـ وكاالت:

عبَّ��ر األت��راك املقيم��ون ف��ي اخل��ارج عن 
وجه��ات نظ��ر مختلف��ة في م��ا يتعلق 
الدستورية  التعديات  باالس��تفتاء على 

لتوسيع صاحيات الرئيس .
وبدا أنه ميكن للناخب��ني األتراك املقيمني 
في اخلارج أن يلعبوا دورًا مهًما في نتيجة 
االستفتاء املرتقب في تركيا، حيث تتوجه 
تركيا إلى االس��تفتاء، الي��وم األحد حول 

هذه التعديات.
وق��د ازدادت التوت��رات ف��ي بع��ض الدول 
األوروبي��ة التي تض��م أع��دادًا كبيرة من 
األت��راك، حيث حاول مس��ؤولون من حزب 
الرئي��س رجب طيب أردوغان، املعروف وهو 
حزب »العدالة والتنمية«، القيام بحمات 
ف��ي أملانيا وهولن��دا، وعندم��ا منعوا من 
القيام بذلك، ردوا مبجموعة من الشتائم 

القاسية على املسؤولني األوروبيني.
وفي هذا التقرير نستعرض أراء املواطنني 
األتراك املقيمني في اخلارج، عند سؤالهم 
عن موقفه��م م��ن االنتخاب��ات فجاءت 
مواق��ف بعضهم الى صال��ح التغييرات 
وأخ��رى ضد أردوغان. وقال البعض منهم، 

إن اخلاف في أوروبا قد أثر على شعورهم 
بالهوي��ة كأتراك ف��ي أرضه��م اجلديدة. 
ويخش��ى آخرون أن يتم جتاهل أصواتهم 

أو تغييرها.
تق��ول زوليها ب��اران، 40 عاًم��ا، مترجمة، 
تعيش في مانهامي، أملانيا: »لم أصوت من 
قب��ل في حيات��ي. لقد جئت م��ن خلفية 
سياس��ية ولم أفكر كثيرا في السياسة 
والسياسيني. وألول مرة أشعر بالتعاطف 
م��ع السياس��يني. ليس اجلمي��ع أعضاء 
في ح��زب العدالة والتنمي��ة، وأعتقد ان 
احلزب ال يزال مليًئا باخلونة ،ولكن أردوغان 
يختل��ف، ف��ي رأي��ي. وأعتقد أن��ه نعمة 

لتركيا، بالنظر إلى تركيا القدمية«.
ويق��ول بيرك س��يليك، 23 عام��ا، طالب 
ترك��ي يعيش ف��ي برلني: »س��أصوت ب�« 
ال » فه��ذا الدس��تور لم تتم مناقش��ته. 
مت إع��داد األم��ور بس��رعة، واآلن س��وف 
نص��وت. وباملناس��بة، احلكوم��ة تتاعب 
بجميع وس��ائل اإلعام ووس��ائل اإلعام 
االجتماعي��ة. إنها طريقة غير دميقراطية 

حقا للفوز باملباراة ».
بينما يقول اك��ني كالديران، 82 عاًما، في 
النس��ينغ في والية ميشيغان األميركية: 
»نع��م«  ألن  »مل��اذا؟  ال  ب���«  »س��أصوت 

س��تجعل تركيا جمهورية غي��ر حرة بل 
ارًض��ا ألردوغ��ان فق��ط. في العال��م احلر، 
يس��مون هذا ديكتاتور. أنا تركي ابلغ من 

العم��ر 82 عاًم��ا، وتركت تركي��ا في عام 
1960 وأنا أميركي، ولكن االتراك شعبي. 
أحزن له��م، وأمتن��ى ان تكون دول��ة حرة. 

ومؤسس تركيا، أتاتورك، لن يقول نعم ».
يقول م��راد بوالت، 46 عاًم��ا، الذى يعمل 
في مجال التمويل في أتانتا: »لن أصوت، 

وأعتق��د أنه لن يُح��ِدث فرق��ا. احلكومة 
تستخدم كل ما لديها من قوة لصاحلها، 
ولن تكون هناك انتخابات نزيهة ولم تكن 

أبدا ».
وقال ه��اكان غوك��ي، 42 عاما، ويعمل 
م��درس ف��ي لن��دن »انني غي��ر منزعح 
م��ن التصويت، ألنن��ي ال اعتقد أن هذه 
االنتخابات س��تحدث أي فرق. إذا كنت 
أعتق��د أن هذه انتخاب��ات نزيهة، على 
الرغم من أنني س��وف أص��وت ب� »ال«، 
أعتق��د أنه قد ف��ات األوان للركوب في 
قط��ار الدميقراطي��ة مرة أخ��رى ». وفي 
الشأن ذاته  كانت مهتاب يوروك معلمة 
في إحدى رياض األطفال بجنوب ش��رق 
تركي��ا إلى أن أقيلت الع��ام املاضي في 
حملة تطهير ش��ملت عشرات اآلالف 
م��ن العامل��ني ف��ي الدولة. وه��ي اآلن 
تتعي��ش من بيع الدجاج واألرز من عربة 
بالش��ارع وحتلم أن تعود يوما لفصلها 

وتاميذها الصغار.
لك��ن ذلك اليوم قد ال يأتي أبدا إذا منح 
االس��تفتاء املق��رر إجراؤه الي��وم األحد 
الرئي��س رجب طيب إردوغان س��لطات 
جديدة كاسحة، كما قالت يوروك وهي 
تغرف األرز في صح��ن من الورق املقوى 

لتقدمه ألحد زبائنها.
قالت »إذا جاء التصويت في االستفتاء 
‘بنعم‘ فسيكون من األصعب كثيرا لنا 
أن نرجع ألعمالنا، بل وقد يتس��ع نطاق 

هذه اإلقاالت.«
كان��ت الس��لطات التركية ق��د ألقت 
القب��ض عل��ى 40 أل��ف ش��خص بعد 
محاولة انقاب شهدتها الباد في متوز 
وأقالت أو أوقفت ع��ن العمل 120 ألفا 
آخرين من العاملني باجليش والش��رطة 
والتعليم والقطاع العام متهمة إياهم 

بأن لهم صات بجماعات إرهابية.
والغالبية العريضة من هؤالء، من أمثال 
يوروك، يقولون إن ال شأن لهم مبحاولة 
قلب نظام احلكم وإنهم ضحايا حملة 
تطهي��ر الغ��رض منه��ا تعزي��ز قبضة 
زعي��م يس��ير بخطى متس��ارعة نحو 

احلكم املطلق.
وبع��د محاول��ة االنقاب مباش��رة أيد 
كثي��ر من املواطنني عملي��ات االعتقال 
اجلماع��ي متفق��ني م��ع إردوغ��ان حني 
اتهم رجل الدين فتح اهلل كولن املقيم 
بتدبي��ر محاول��ة  املتح��دة  بالوالي��ات 
االنقاب التي س��قط فيه��ا 240 قتيا 

معظمهم من املدنيني.

ه الناخبون اليوم للمشاركة في االستفتاء على توسيع صالحيات الرئاسة يتوجَّ

أتراك الخارج منقسمون ما بين ُمؤّيد ومعارض لتعديالت أردوغان الدستورية

الفتات ضد أردوغان في أوروبا
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ج��ذب  إل��ى  الزراع��ة  وزارة  دع��ت 
املس��تثمرين ف��ي القط��اع الزراعي، 
أفض��ل  الزراع��ة  أن  عل��ى  مش��ددة 
للمس��تثمرين، وف��ي وق��ت أش��ارت 
في��ه إلى أن في اإلم��كان طرح جولة 
الزراعية على  تراخيص لالستثمارات 
ضوء اخلريطة االس��تثمارية والفرص 
االس��تثمارية املتاحة، بين��ت احلاجة 
إلى وجود قط��اع مصرفي متطور ملا 
من ش��أنه حتريك االس��تثمار في كل 

أنواعه.
وق��ال الوكي��ل اإلداري ل��وزارة الزراعة 
مه��دي اجلبوري، أن »الرغبة احلقيقية 
للوزارة في جذب االستثمارات الزراعية 
تتمث��ل في تق��دمي كّل التس��هيالت 
للمس��تثمر م��ن أج��ل إجن��اح إقامة 

املشاريع الزراعية في البلد«.
أهمي��ة االس��تثمار  اجلب��وري  وأك��د 
النم��و  حتقي��ق  ف��ي  ودوره  الزراع��ي 
في  والتنمية االقتصادي��ة، خصوصاً 
الظروف احلالية التي تشهدها البالد 
من حرب م��ع التنظيم��ات اإلرهابية 
إضافة إلى األزمة املالية التي متر بها. 
وكش��ف خ��الل كلمة له ف��ي مؤمتر 
لرؤس��اء أقسام االس��تثمار في دوائر 
الوزارة ومديريات الزراعة في احملافظات، 
اخل��اص بقط��اع االس��تثمار الزراعي 
بشقيه النباتي واحليواني، الذي عقد 
برعاية وزير الزراعة فالح حسن زيدان 
اللهيب��ي حت��ت ش��عار »الزراعة هي 
الرافد األول مل��وارد العراق«، عن وجود 
فج��وة كبي��رة ف��ي إي��رادات القطاع 
النفط��ي قياس��اً بالقط��اع الزراعي 
نتيجة لضعف االستثمارات الزراعية 
للقط��اع وحاجت��ه إل��ى رؤوس أموال 

كبيرة لتطويره. 
الى ذلك، أكدت عض��و منتدى بغداد 
االقتصادي إكرام عبدالعزيز أن حتديد 

مسارات التنمية ال بد من أن تبدأ من 
القطاع الزراعي الذي ميتلك مقومات 

تنمية سريعة وحقيقية.
وقال��ت إن »القط��اع الزراع��ي ق��ادر 
على رفع مس��اهمته في الناجت احمللي 
اإلجمال��ي، إذ ميتل��ك الع��راق األرض 
اخلصب��ة واملياه والثروات البش��رية«، 
مش��يرة إل��ى أن »األراض��ي املتوافرة 
والصاحلة للزراعة تكفي لسد حاجة 
ضع��ف ع��دد س��كان الع��راق. إال أن 
ه��ذا القط��اع تراجع انتاجه بس��بب 
السياس��ات الزراعية غير املناس��بة 

عل��ى  احملل��ي  املنت��ج  ق��درة  وع��دم 
منافس��ة املستورد بس��بب سياسة 
االس��تيراد العش��وائية وعدم حماية 

املنتج احمللي«.
ولفت��ت عبدالعزي��ز ف��ي تصريحات 
صحافي��ة، إل��ى ض��رورة العمل على 
خلق بيئة مش��جعة له��ذا القطاع 
وتوفير مس��تلزمات النهوض باإلنتاج 
وف��ي مقدمها األس��مدة الكيماوية 
والتي ميكن أن تُنتج محلياً في معمل 
األس��مدة املتخصص ف��ي محافظة 

البصرة جنوب العراق. 

وأك��دت أن الع��راق قادر عل��ى حتقيق 
تكام��ل زراع��ي وصناع��ي، م��ا يُوّفر 
مبالغ مالية كبيرة للموازنة االحتادية 
العامة، تُخصص س��نوياً الس��تيراد 
األسمدة من األسواق، في وقت ميكن 
إنتاج ما يستورد من احلقول الزراعية 
داخ��ل الع��راق وجع��ل دورة رأس املال 
تكتمل محلياً. وش��ددت على أهمية 
الب��دء باالنت��اج في ض��وء اإلمكانات 
املتواف��رة، والعمل بالوق��ت ذاته على 
تطوير هذا القطاع ال��ذي يعّد نفطاً 

دائماً ويحقق األمن الغذائي للعراق.

وقال��ت عبدالعزي��ز إن الع��راق في 
أم��ّس احلاج��ة إلى اعتم��اد برنامج 
إصالحي كبي��ر لهذا القطاع، يعّده 
أصحاب اخلبرات والكفاءات املعنية 
الزراعي. وطالبت بضرورة  بالش��أن 
وض��ع خط��ط مس��تقبلية جللب 
الراغبة  االستثمارية  األموال  رؤوس 
بالعم��ل في الع��راق، ال س��يما أن 
كبي��رة  مس��احات  لدي��ه  الع��راق 
لالس��تثمار ميك��ن أن تغطي حاجة 

العراق بل تفوق ذلك.
وبين��ت أن االس��تثمار األمث��ل جلزء 

م��ن املس��احات املتواف��رة يغط��ي 
حاجة أسواق إقليمية بأفضل أنواع 

احملاصيل.
أن  أيض��اً  عبدالعزي��ز  واعتب��رت 
التوّسع في االس��تثمارات الزراعية 
يحّد من دائرة التصحر التي تتس��ع 
منذ س��نوات بس��بب تراج��ع األداء 
في القطاع الزراعي ألس��باب باتت 
معلوم��ة للجميع. وكان��ت بيانات 
ملؤسسات متخصصة أكدت ارتفاع 
نسب التصحر في العراق على نحو 
متواصل بس��بب عدم معاجلة هذه 

املشكلة التي أخذت في التفاقم.
وفي سياق متصل، نُقل عن مزارعني 
عراقيني قوله��م، إن تراجع حصص 
املياه التي تصل إل��ى مزارعهم بدأ 
عل��ى نح��و متواصل منذ س��نوات 
ع��دة، م��ا دفعهم إل��ى البحث عن 
البدائل للمحافظة على املس��احة 
الزراعية املستثمرة برغم انخفاض 

كميات املياه. 
وأش��اروا إلى أن املساحات الزراعية 
تتراجع في املنطقة التي يتواجدون 
فيه��ا، فامل��زارع الذي يس��تثمر 20 
دومناً باتت حصصه املائية ال تكفي 
س��وى ل� 5 دومنات أو أقل، ما قاد إلى 
تراجع اإلنتاج. وش��ددوا على ضرورة 
االعتم��اد عل��ى ط��رق جدي��دة في 
التعام��ل م��ع املياه على املس��توى 
املنزلي والصناع��ي والزراعي وميكن 
االس��تفادة في هذا اجملال من جتارب 

بعض الدول.
الزراع��ة  وزارة  ف��ي  اخلبي��ر  وأك��د 
عبداجلب��ار احلس��اني أن تأثير تراجع 
كميات املياه الواردة الى العراق بات 
واضحاً من خ��الل خفض احلصص 
املائية، مش��يراً إلى أن األمر يحتاج 
إل��ى برنامج إرش��اد من قب��ل وزارة 
ف��ي  املنتش��رة  ودوائره��ا  الزراع��ة 
املناط��ق العراقي��ة، به��دف اطالع 
املزارع على أس��اليب ال��ري احلديثة 

التي تتناسب مع شح املياه.

ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا واالتحاد األوروبي

»الصين«: 10 شركات فحم عمالقة عبر عمليات اندماج

الصباح الجديد ـ وكاالت:
االحتادية للجمارك  الهيئ��ة  أعلنت 
التج��اري  التب��ادل  أن  الروس��ية، 
اخلارجي بني روس��يا واالحتاد األوروبي 
للفترة ما بني كانون الثاني وشباط 
من الع��ام اجل��اري بل��غ 36.4 مليار 

دوالر.
ووفق��ا للهيئة، فق��د بلغت قيمة 

الص��ادرات من روس��يا إل��ى االحتاد 
)بنم��و  26.6 ملي��ار دوالر  األوروب��ي 
الفت��رة  خ��الل   .)48% نس��بته 

املذكورة.
ف��ي حني بلغت قيمة ال��واردات من 
االحت��اد األوروبي إلى روس��يا حوالي 
9.8 مليار دوالر )محققة منوا بنسبة 

.)31%

هذا وارتفعت حصة االحتاد األوروبي 
من حجم التبادل التجاري اخلارجي 
الروس��ي اإلجمالي، للفت��رة ما بني 
كان��ون الثاني وش��باط، إل��ى 43% 

على األساس السنوي.
في شأن آخر، تراجع الروبل الروسي 
قليالً وانخفضت األس��هم املدرجة 
في موس��كو، مع إغ��الق كثير من 

األس��واق الغربية مبناس��بة عطلة 
اجلمعة العظيمة. وانخفض الروبل 
0.1 في املئة أمام الدوالر إلى 56.36 
روبل للدوالر، وتراجع بالنسبة ذاتها 
أم��ام العمل��ة األوروبي��ة املوح��دة 
ليسجل 59.86 روبل لليورو. وكانت 
العملة الروس��ية وجدت دعماً في 
حقيق��ة أن التوترات بني موس��كو 

السوري  الصراع  وواشنطن بسبب 
لم تتصاع��د أكثر خالل زي��ارة وزير 
اخلارجية األميركي ريكس تيلرسون 
موس��كو. وارتفع الروب��ل نحو 1.6 
ف��ي املئة أم��ام الدوالر من��ذ نهاية 
األس��بوع املاضي مع صعود أسعار 

النفط.
أعل��ى  ق��رب  الذه��ب  واس��تقر 

مستوياته في خمسة أشهر الذي 
س��جله ف��ي اجللس��ة الس��ابقة، 
واجته نح��و حتقيق أكبر مكاس��به 
األس��بوعية بالنس��بة املئوية منذ 
نيسان 2016، في ظل تراجع الدوالر 
املرتبطة  اجليوسياس��ية  واخمل��اوف 
بالشرق األوسط وكوريا الشمالية، 

ما عزز اإلقبال على املالذات اآلمنة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقل��ت صحيف��ة تش��اينا ديلي 
الصينية الرس��مية عن مسؤول 
بقطاع الطاق��ة قوله إن الصني 
تهدف إلى إنش��اء عشر شركات 
الفحم بحلول  »عمالقة« إلنتاج 
نهاية العقد في إط��ار جهودها 
وتقليص  القطاع  لدمج  الرامية 

فائض الطاقة اإلنتاجية.
وقال وانغ ش��ياو ل��ني نائب مدير 
إدارة الطاق��ة الوطنية إن الصني 
تعد قواعد استرش��ادية إلنشاء 
عشر ش��ركات عمالقة بالقطاع 
تبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية 
لكل منها أكث��ر من 100 مليون 

طن.

ويق��ول التقري��ر إن الصني لديها 
تزي��د  بالفع��ل س��ت ش��ركات 
 100 عل��ى  اإلنتاجي��ة  طاقته��ا 

مليون طن.
وتوزيع  رابط��ة جت��ارة  وبحس��ب 
الفح��م الصينية ف��إن القواعد 
االسترش��ادية اجلديدة س��تجبر 
مناطق تعدين الفحم على دمج 

املناج��م الصغيرة خالل العامني 
املقبل��ني وإغ��الق املناجم التي ال 

تخضع إلعادة الهيكلة.
وقال��ت الرابط��ة إن م��ن املق��رر 
التعدي��ن  ش��ركات  تخض��ع  أن 
أيضا إلعادة  الكبي��رة  احلكومية 
الهيكلة مبا ف��ي ذلك مجموعة 
شينهوا أكبر منتج للفحم في 

الصني.
والصني في خضم برنامج يهدف 
إلى التخلص من تخمة املعروض 
التي تُضعف األسعار في قطاع 
الفح��م وتس��تهدف تخفي��ض 
الطاقة اإلنتاجي��ة مبا ال يقل عن 
500 ملي��ون طن بحل��ول نهاية 
العق��د وإغ��الق أو دم��ج املناجم 

الصغيرة.
وته��دف الص��ني إل��ى تخفيض 
الطاقة اإلنت��اجي��ة مبقدار 150 
ملي��ون ط��ن عل����ى األق��ل في 
العام احلالي وح���ده وساهم�ت 
احلمل��ة في دفع أس��عار الفحم 
لالرتف��اع بأكث��ر من الرب��ع منذ 

بداية العام.

خبراء: األراضي الصالحة تكفي لسد حاجات ضعفي السكان

»الزراعة« تدعو إلى جذب المستثمرين في القطاع

أكد الجبوري أهمية 
االستثمار الزراعي 
ودوره في تحقيق 
النمو والتنمية 
االقتصادية، ال سيما 
في الظروف الحالية 
التي تشهدها البالد 
من حرب مع التنظيمات 
اإلرهابية فضال عن 
األزمة المالية التي تمر 
بها

أحدى األراضي الزراعية العراقية

تعت��زم ش��ركة »فولكس��واجن« الكش��ف ع��ن 
مفهومه��ا اجلدي��د للس��يارة الكهربائية من فئة 
»crossover« في ش��نغهاي األس��بوع املقبل، في 
خطوة نحو منافس��ة الطراز »إكس« من سيارات 

»تسال«.
أعلن��ت  مثلم��ا  األملاني��ة،  الش��ركة  وقال��ت 
»فولكسواجن« في األشهر املاضية عن مفهومها 
لس��يارات ال�«HatchBack« والشاحنة الصغيرة، 
فإننا نخطط للكش��ف عن السيارة الثالثة ضمن 

مخطط تدشني خط إنتاج املركبات الكهربائية.
وأش��ارت إلى أن املفهوم املق��رر اإلفصاح عنه مزود 
ببطاري��ة قادرة على منافس��ة تل��ك املتواجدة في 
الس��يارات التي تعم��ل بالوقود، إل��ى جانب متتعه 

بخاصية القيادة الذاتية.

تعتزم ش��ركة س��يمنس إنش��اء مقرها العاملي 
اخلاص باألنشطة اللوجستية للمطارات واملوانئ 
والشحن في موقع معرض إكسبو 2020 دبي بعد 

انتهاء فعاليات املعرض.
وقال بيان صادر عن إكسبو 2020 دبي إن الشركة 
األملاني��ة التي تعد إحدى أكبر ش��ركات التصنيع 
وااللكترونيات في العالم »ستعمل على أن يصير 
موق��ع إكس��بو 2020 دب��ي مقره��ا العاملي بعد 
إسدال الس��تار على فعاليات إكسبو في نيسان 

».2021
وأض��اف البي��ان أن س��يمنس ستس��تغل البنية 
التحتية القائمة واملباني الدائمة اخلاصة بإكسبو 
2020 دبي لتك��ون موقعا يضم الكفاءات اخلاصة 
بالشركة في مجاالت املطارات والبنى األساسية 

املتعلقة بالشحن واملوانئ والبحوث والتطوير.

 Galaxy جتاوزت طلبات الشراء املس��بقة لهاتف
 ،S7 اجلدي��د طلب��ات ش��راء س��ابقة لهات��ف S8
 Galaxy وهي إش��ارة إلى أن حوادث احت��رق هاتف
Note 7 لم تس��فر عن إزعاج عدد كبير من عمالء 

الشركة.
ومن املق��رر طرح الهات��ف إس8 للبي��ع في كوريا 
اجلنوبي��ة والواليات املتحدة وكن��دا اعتبارا من 21 
نيسان، وسيلعب دورا محوريا في تعافي الشركة 
الكورية اجلنوبية بعد الس��حب الس��ريع ألجهزة 

Note 7 من السوق.
ولق��ي النم��وذج اجلدي��د ترحيب��ا وق��ال بع��ض 
املس��تثمرين واحمللل��ني إن��ه ق��د يحق��ق مبيعات 

قياسية للشركة العمالقة خالل عامه األول.
وس��يكون هات��ف S8 الهات��ف األكث��ر أمان��ا في 
فئة غاالكس��ي حتى اآلن بفضل إج��راءات األمان 
املطبق��ة لتجنب تلف البطارية الذي أدى الحتراق 

.Note7 بعض هواتف
ويتوق��ع محللون أن تس��جل سامس��ونغ أفضل 
أرباح فصلية على اإلطالق خالل الفترة بني نيسان 
وحزيران بدعم مبيعات إس8 القوية وازدهار سوق 
رقائ��ق الذاك��رة التي من املتوق��ع أن حتقق إيرادات 

قياسية للقطاع في العام احلالي.
والنموذج اجلديد مزود بشاش��ة مقوس��ة مقاس 
5.8 بوص��ة أو 6.2 بوص��ة )14.73 س��م أو 15.75 
سم( وهي أكبر شاش��ة على اإلطالق بني هواتف 

سامسونغ بفضل إعادة تصميم النموذج.
وتخط��ط الش��ركة الس��تغالل S8 ف��ي حتقي��ق 
انتعاش في الصني التي لم تكن فيها سامسونغ 
ضمن أكبر خمس شركات لبيع الهواتف احملمولة 
في األعوام املاضية بس��بب اشتداد املنافسة مع 

شركات محلية مثل هواوي تكنولوجيز.
وتسعى سامسونغ الستعادة حصتها السوقية 
في الصني حتى إذا اس��تغرق ذل��ك وقتا، ولم حتدد 

الشركة ستراتيجيات محددة.

فولكسواجن

سيمنس

سامسونج

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

استعاد بعض األثرياء العرب من أصحاب 
امللي��ارات مكانتهم ف��ي قائمة فوربس 
الش��رق األوس��ط، بع��د تعافي أس��عار 
النف��ط التي أدت إلى خروج 8 منهم في 

العام املاضي.
وبحس��ب فوربس، ارتفع صافي الثروات 
اإلجمال��ي لألثرياء العرب بنس��بة 29.2 
% خ��الل العام املاضي، ليصل إلى 123.4 

مليار دوالر توزعت على 42 ثريا.
أما معظم األثرياء من أصحاب املليارات 
وأغناه��م، فكانوا من اململك��ة العربية 
الس��عودية بصاف��ي ثروات ل��� 10 أثرياء 

مجتمعني قدره 42.1 مليار دوالر.
يليهم األثرياء اإلماراتيون، بصافي ثروات 

وصل إلى 27.3 مليار دوالر.
لبنان أيضا برز في القائمة بوصفه البلد 
الذي احت��وى على أكبر عدد من أصحاب 

املليارات قياسا إلى عدد السكان.
وضم��ت القائمة ش��خصيتني عربيتني 
حلق��ا بركب قائمة األثري��اء، هما محمد 
صيرفي املس��تثمر في شركات التطوير 
العقاري في اململكة العربية السعودية، 
والذي قدرت ثروته مبليار دوالر، ورئيس وزراء 
قطر السابق حمد بن جاسم بن جابر آل 

ثاني، بثروة قدرت ب�1.3 مليار دوالر.

واحتف��ظ األمي��ر الس��عودي الوليد بن 
ط��الل بصدارة القائمة بع��د إضافة 4.1 
ملي��ارات دوالر، إلى ثروت��ه البالغة 18.7 

مليار دوالر.
وللم��رة األولى، احت��ل اإلمارات��ي ماجد 
الفطي��م املركز الثاني، بع��د تزايد ثروته 
إل��ى ما يفوق الضع��ف لتصل إلى 10.6 

مليارات دوالر.
يليه الس��عودي محمد العم��ودي بثروة 

تقدر بنحو 8.1 مليار دوالر.
في ح��ني تزايدت ث��روة اإلمارات��ي، ماجد 
 )Carrefour ( الفطيم صاحب متاجر
الضخم��ة على امتداد منطقة الش��رق 
األوس��ط وآس��يا وإفريقيا، إلى ما يفوق 
الضعف مبق��دار 10.6 مليار دوالر، ليحل 
م��كان محم��د العمودي. وغ��دت كينيا 
أول��ى الوجه��ات الت��ي وصل��ت إليه��ا 
مجموعته في منطقة جنوب الصحراء 

الكبرى اإلفريقية عام 2016 .
الش��رق  »فورب��س  كش��فت  كذل��ك 
األوس��ط«، ع��ن قائمة العائ��الت الثرية 
املؤثرة ف��ي اقتص��ادات ال��دول العربية، 
وأظه��رت أن جميعه��ا م��ن دول اخلليج 
العرب��ي. وق��د ورث��ت معظ��م العائالت 
الثري��ة وعدده��ا 12 عائل��ة، ثرواتها بعد 
انتقال األعمال من اآلباء إلى األبناء الذين 

تولوا بدورهم إدارتها وتنميتها.
في حني يشكل العصاميون أكثر من 70 

% من األثرياء العرب.
وضم��ت الس��عودية معظ��م العائالت 

الثرية، بصافي ثروة إجمالية قدرها 25.7 
مليار دوالر. وفي مقدمتها عائلة العليان 
بث��روة قدرها 8 ملي��ارات دوالر، مصدرها 

الشركات املساهمة العامة.
تليها عائلة الشايع )5 مليارات دوالر(، وأبو 
داوود )4 ملي��ارات دوالر( اللتان تش��كلت 
ثروتاهما من حيازة حقوق عالمات جتارية 
عاملية لوقت طويل، وهي طريقة شائعة 

ملزاول��ة األعم��ال التجارية ف��ي منطقة 
الشرق األوسط.

ومقارنة بالعام املاضي، حافظت غالبية 
العائالت على ثرواته��ا كما كانت العام 
املاض��ي، بينما عاد أف��راد عائلتي احلكير 
واخلراف��ي إلى قائمة فورب��س هذا العام، 

في إشارة إلى حتسن األسواق املالية.
كذلك حلت في القائمة ألول مرة، عائلة 

الفهي��م بصافي ثروة قدره 1 مليار دوالر. 
وهي تساهم في تأسيس مشروع »لؤلؤة 

دبي« البالغة قيمته 10 مليارات دوالر.
وج��اء ه��ذا التقيي��م بناء على أس��عار 
األس��هم ف��ي 17 ش��باط 2017 لألفراد 
 2017 آذار   8 ف��ي  األثري��اء، وكم��ا ه��ي 
للعائ��الت الثري��ة، بحي��ث تص��ل قيمة 
األسهم التي ميتلكها األشقاء أو الورثة 

في الش��ركة نفس��ها إلى 1 مليار دوالر 
على األقل.

في الشأن ذاته، زادت ثروات أغنياء العالم 
نح��و 20 تريلي��ون دوالر خالل الس��نوات 
الس��بع األخيرة، نافية بذل��ك األنباء عن 
حدوث تراجع في البذخ العاملي بس��بب 
األزمات االقتصادية والسياسية واألمنية 

التي تعصف مبعظم مناطق العالم.
وأف��اد تقري��ر ملوق��ع »كاب جيمين��ي« 
األميركي لقياس الرفاه، بأن قيمة ثروة 
أكبر أثري��اء العالم قارب��ت 60 تريليون 
دوالر نهاي��ة ع��ام 2015، ما مُيّثل عش��ر 
م��رات الن��اجت اإلجمال��ي ف��ي الص��ني، 
بعدم��ا ل��م تك��ن تتج��اوز 39 تريليوناً 
ع��ام 2009 بع��د األزمة العاملي��ة التي 
عصف��ت بالوالي��ات املتح��دة وانتقلت 
إل��ى دول العالم. وأش��ار التقرير إلى أن 
عدد أغنياء الش��رق األوسط ارتفع إلى 
613 ألف ش��خص، ميلكون ثروات تقدر 
قيمته��ا ب�2.3 تريلي��ون دوالر، ويحتلون 
املرتب��ة الرابع��ة واخلامس��ة عاملياً في 
ع��دد األثرياء وحجم الث��راء. في حني أن 
عددهم كان يقدر ب�400 ألف ش��خص 
يح��وزون على ثروة تقدر ب���1.4 تريليون 

دوالر في العام 2009.
وجت��اوز ع��دد األغنياء ف��ي أفريقيا 150 
ألف شخص، وميلكون ثروات تقدر ب�1.4 
تريليون دوالر من مجموع س��كان يصل 
إلى 1.2 بلي��ون، 60 في املئة منهم دون 

25 سنة.

ومنت الثروات العائلية في ش��كل كبير 
ف��ي أفريقي��ا ف��ي الس��نوات األخيرة، 
وانتقلت من 105 باليني دوالر فقط عام 
2009 إلى تريليون ونصف تريليون العام 
املاضي، بفض��ل عائدات امل��واد األولية 
واملع��ادن الثمين��ة واالس��تثمارات في 

القطاعات األكثر مردودية.
ويفّضل أثرياء الشرق األوسط وأفريقيا 
بغالبيته��م اس��تثمار أمواله��م ف��ي 
ال��دول املتقدمة، خصوصاً في ش��مال 
الق��ارة األميركي��ة واململك��ة املتحدة 
وبع��ض دول االحتاد األوروب��ي. وغالباً ما 
تتجه تلك االستثمارات إلى القطاعات 
واجملاالت التقليدية، على غرار العقارات 

والسياحة واخلدمات والسندات.
واحتلت منطقة ش��رق آس��يا - احمليط 
اله��ادئ املرتبة األولى في قيمة الثروات 
 17.4 بنح��و  والعائلي��ة  الش��خصية 
تريلي��ون دوالر، يتقاس��مها في ش��كل 
غير عادل نحو خمس��ة ماليني شخص 

غالبيتهم في اليابان والصني.
وحّل��ت أمي��ركا في املرتب��ة الثانية في 
قيم��ة الث��راء العامل��ي املقّدر ب���16.6 
4.8 ملي��ون  تريلي��ون دوالر يتقاس��مه 
شخص. وتأتي أوروبا في املرتبة الثالثة 
من ناحية الثروات بقيمة 13.6 تريليون 
دوالر ميلكه��ا 4.2 ملي��ون ش��خص، ما 
يُشكل نحو 1 في املئة من مجمل عدد 

السكان.

السعوديون أواًل يليهم اإلماراتيون

42 ثريًا عربيًا يملكون 123.4 مليار دوالر
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آفاق 8

برلين ـ جاسم محمد:

أعلن��ت الش��رطة الس��ويدية ي��وم 7 
ابريل 2017، أن ش��احنة قامت بدهس 
مجموع��ة م��ن املش��اة ف��ي ش��ارع  
»دروتنن��غ   Drottninggatan
غ��ن« وس��ط العاصم��ة الس��ويدية 
ستوكهولم، وقالت الشرطة أن اربعة 
أش��خاص لقوا حتفه��م في الهجوم 
وجرح عدداً من املارة إثر عملية الدهس. 
يذكر ب��أن الش��احنة اقتحمت محالً 
من احملال الش��هيرة  في ستوكهولم 
ويدعى »أولنس«. الهج��وم جاء برغم 
 « الس��ويدية  االس��تخبارات  حتذي��ر 
Säpo س��يبو«: ي��وم  16 مارس 2017 
على لسان رئيس وكالة االستخبارات 
الداخلية فى السويد اندرس ثورنبيرج 
من أن هناك »تهديداً حقيقياً وخطيرًا 
ضد أمن البالد.وقال ثورنبيرج ،أن تعاون 
وكالة االستخبارات مع اجلهات اآلخرى 
فى الداخل واخل��ارج أمر بالغ األهمية، 
ذلك من دون أن يكش��ف عن تفاصيل 

أو طبيعة التهديد.
وقال »هانز اهرمان«  نائب املدعي العام 
إن��ه ال ميك��ن تأكيد م��ا إذا كان الرجل 
قد أعرب عن دعم��ه لتنظيم »الدولة 
اإلس��المية« )داع��ش( وال أي جماعات 
مقاتل��ة أخ��رى على مواق��ع التواصل 
االجتماعي. لكن اهرمان قال إن االعمال 
التي ارتكبت أمس اجلمعة »أقرب« إلى 
االره��اب. وأض��اف  »هناك مالبس��ات 
تش��ير إل��ى ني��ة متعم��دة لالض��رار 
بس��كاننا وإثارة اخل��وف والرعب«. من 
جانبه قال رئيس الش��رطة السويدية 
دان الياس��ون للصحفيني إن الشرطة 
وج��دت جس��ماً غريباً في الش��احنة 
التي استعملت في الهجوم، مضيفاً 
أن »الفح��ص التقن��ي ج��ار إال أن��ه ال 
ميكننا التعرف على ماهيته حاليا )...( 
إن كان قنبلة أو أداة قابلة لالشتعال.« 
الش��كوك، خ��الل مس��ار  تزاي��دت  و 
التحقي��ق إلى ع��دم اس��تبعاد تورط 
مزيد من االش��خاص، وفقاً ملا صرح به 

رئيس الشرطة السويدية.  

من هو منفذ العملية 
أكدت السلطات السويدية أن املشتبه 
به ف��ي تنفيذ الهجوم بش��احنة في 
س��توكهولم ينحدر من أوزبكس��تان 
 rakhmat يدع��ى رحمت عقيل��وف
akilov  ويبل��غ من العم��ر 39 عاماً 
والش��رطة  اخملابرات،  ومعروف ألجهزة 
الس��ويدية بتأييده الى تنظيم داعش 
واجلماع��ات املتطرفة. وج��رى اعتقال 
املت��ورط بتنفيذ العملي��ة  في إحدى 
الش��مالية،  س��توكهولم  ضواح��ي 
ولي��س في محل احل��ادث بعد ان متكن 
من الهرب. الش��رطة واالس��تخبارات 
املت��ورط  عل��ى  تعرف��ت  الس��ويدية، 
بالعملية من خالل اعادة اشرطة فيديو 
الكامي��رات العامة ف��ي محل احلادث، 
وكذلك من خ��الل الفح��ص اجلنائي، 
بعد القاء القب��ض عليه، حيث عثرت 
على بقايا زجاج السيارة املتكسر على 
مالبس��ه، اضافة الى ج��روح طفيفة 
نتيج��ة احل��ادث. وأف��ادت صحيف��ة » 
أفتونب��الدت« أن املعتقل املش��تبه به 
في تنفيذ الهجوم هو مواطن أوزبكي 
مقيم في السويد ويبلغ من العمر 39 
عام��اً، ولديه 4 أطف��ال، وكان يتفاعل 
مع صفحات على موقع »فيس��بوك« 
تناصر تنظيم »داعش« االرهابي. وفي 
ص��دد التحقيق��ات، ذك��رت صحيفة 
أوزبكي��ة كان��ت  ام��رأة  أن  س��ويدية 
تش��ترك في العنوان البريدي نفس��ه 
م��ع الرجل، قالت إن املش��تبه فيه هو 
» لي��س متعصباً دينياً« ووصفت املرأة 
املش��تبه به بأنه »رجل أس��رة عادي« 
يرغ��ب في كس��ب املال في الس��ويد 
ويعمل في مجال اإلنشاءات وال تعيش 

زوجته وأبناؤه  في السويد.

تراجع عدد املقاتلني االجانب الذين 
يتوحهون الى سوريا والعراق

 Säpo أك��د جهاز اخملابرات الس��ويدي
املعلومات التي نش��رتها وزارة الدفاع 
االميركية حول انخفاض عدد املقاتلني 
األجانب الذين ينضمون لتنظيم الدول 
اإلسالمية في سوريا والعراق “داعش” 

ً بشكل حاد جدا
وبحس��ب جهاز اخملاب��رات Säpo فإن 
البيان��ات تثبت وجود تراج��ع حاد جداً 
ف��ي ع��دد األش��خاص الذي س��افروا 
م��ن الس��ويد لالنضم��ام إل��ى داعش 
واملش��اركة ف��ي العملي��ات القتالية 
ف��ي س��وريا والع��راق. وقال املس��ؤول 
 FreDrik الصحفي في جهاز اخملابرات
milDer لرادي��و إيك��وت “ميكنن��ا ان 
نالحظ بشكل واضح جداً وجود تباطؤ 
في حركة سفر أشخاص من السويد 
للقت��ال إلى جانب تنظيم داعش، ورمبا 
يع��ود ذلك إلى أن عملي��ة عبور احلدود 
الس��ورية والعراقي��ة للوص��ول إل��ى 
املناط��ق التي يس��يطر عليها داعش، 
أصبح��ت صعبة ج��داً”. ووفق��اً جلهاز 
اخملابرات الس��ويدي فإن هناك العديد 
من العوامل التي تلعب دورها في هذا 

السياق، من بينها االعتماد أكثر على 
تعزيز وتفعيل التعاون بني الدول بهدف 
ضمان عدم س��يطرة تنظي��م داعش 

على الكثير من املناطق احلدودية.
 ،Säpo  ووفقا لشرطة األمن السويدية
توجه قرابة 300 مواطن س��ويدي إلى 
س��وريا والعراق به��دف االنضمام إلى 
مقاتل��ي تنظيم��ات إرهابية مختلفة 
ومنه��ا تنظي��م “داعش” من��ذ العام 
2012. وعاد نحو 150 ش��خصاً منهم 
الش��رطة  وأش��ارت  الس��ويد.  إل��ى 
إل��ى أن ه��ؤالء املواطنني م��ن مواليد 
السويد ومن س��اللة تزاوج املهاجرين 
بالسويديات وتتراوح أعمارهم من 18 

إلى 30 عاما.
 (  a. o. n )  »ووفق��ا  ال��ى مؤسس��ة
ازداد  فق��د   ، اخملاط��ر  وإدارة  للتأم��ني 
ع��دد الهجمات اإلرهابي��ة في العالم 
بنس��بة %14 ف��ي 2016 باملقارنة مع 
الع��ام 2015، فيما بلغ��ت هذه الزيادة 
الغربي��ة  لل��دول  بالنس��بة   175%
.وس��جل العام املاض��ي 4151 هجوماً 
إرهابياً في العال��م، مقابل 3633 عام 
2015، بحس��ب أرقام الش��ركة التي 
تنش��ر اخلميس خارطته��ا للمخاطر 
والعن��ف  واالره��اب  السياس��ية 

السياسي للعام 2017.
ذكرت صحيف��ة »هامبورغر آبندبالت« 
أن   2017 7أبري��ل  ي��وم   األملاني��ة 
فيدي��و ترويج��ي ل�«داع��ش« معن��ون 
ب�«هاجمهم«، دع��ا لتنفيذ املزيد من 
هجمات الطعن ضد أفراد الشرطة في 
أملانيا. ويتضمن الفيديو إرشاد مفصل 
عن القت��ل. وأضافت الصحيفة أنه مت 
توجيه حتذير داخلي ألفراد الشرطة في 
جمي��ع أنحاء أملانيا م��ن التعرض ملثل 
هذه الهجمات، ودعوتهم إلى رفع درجة 
احلماية الذاتية.ونقلت الصحيفة عن 
للش��رطة:  الداخلي  التحذيري  البيان 
»الفيديو يظهر هجمات طعن سهلة 

وميكن تنفيذها.
ض��د  الوطني��ة  املنس��قة  اقترح��ت 
التط��رف العني��ف ف��ي الس��ويد آنا 
كارلس��تيدت  ي��وم 28 م��ارس 2017، 
تدابير جديدة للتعامل مع األشخاص 
العائدين إلى البالد بعد مش��اركتهم 
ف��ي الص��راع ال��ى جان��ب اجلماع��ات 
واملنظمات اإلرهابية املتطرفة. وكتبت 
كارلس��تيدت في مقال للرأي، نشرته 
في صحيفة “داغنز نيهيتر”، قائلة، أنه 
يجب حتس��ني اجلهود في التعامل مع 
أولئك األش��خاص، مقدمة جملة من 

املقترحات.
حذرت حكومة الس��ويد ي��وم7 مارس 
2017 من أنش��طة جماع��ة )اإلخوان 
املسلمني( احملظورة في بعض املدن وعّد 
خبراء في شؤون اجلماعات اإلسالمية 
أن التقاري��ر الت��ي صدرت ف��ي األعوام 
األخي��رة واخلاص��ة بجماع��ة) اإلخوان 
املس��لمني(. وكش��ف تقرير صادر عن 
هيئ��ة تابعة لوزارة الدفاع الس��ويدية 
ع��ن عالق��ات جلماع��ة )اإلخ��وان( مع 

جماعات متطرفة.
كش��فت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة في 
الس��ويد أن بع��ض مقاتلي داعش في 
سوريا والعراق اس��تمروا في احلصول 
التأمين��ات االجتماعية املقدمة  على 
م��ن الدول��ة. وأك��دت هيئ��ة الرقابة 
املالية الس��ويدية  ان مئات من هؤالء 
األش��خاص تلقوا، حتى غيابياً، أنواعاً 
مختلفة من اإلعان��ات الدولية، منها 

ع��الوات الس��كن واألطف��ال واملن��ح 
للدراسة في اخلارج. 

تفجي��ر م��زدوج  يهز قل��ب العاصمة 
السويدية، ستوكهولم

الس��ويدية  العاصم��ة  وش��هدت 
س��توكهولم قل��ب يوم 11 ديس��مبر 
2010، عملية ارهابي��ة نوعية، عندما 
انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونة 
 Drottninggatan ق��رب ش��ارع  
»دروتنينجات��ان« التج��اري، فيم��ا وقع 
التفجير الثاني ف��ي منطقة مجاورة 
بع��د دقائ��ق قليلة تبين��ت بانها قيام 
منفذ العملية بتفجير حزام ناس��ف 
كان  احل��ادث.  موق��ع  م��ن  بالق��رب 
منف��ذ العملي��ة االنتحاري��ة يدع��ى 
تيمورعبدالوه��اب العبدلي، س��ويدي 
العاشرة  االصل في  اجلنس��ية،عراقي 
م��ن عم��ره ح��ني أنتقلت أس��رته من 
الع��راق للس��ويد وكان عم��ره حينها 
عش��رة س��نوات، حيث دخ��ل املدارس 
الس��ويدية، ونش��ط ف��ي لعب��ة كرة 
الس��لة، وكان له كثي��ر من األصدقاء. 
وبع��د أكمال��ه الدراس��ة الثانوية في 
املدارس السويدية أنتقل الى بريطانيا 
لدراس��ة الطب الرياض��ي في جامعة 
بيدفوردشاير، وهناك تزوج وأجنب ثالثة 
أطف��ال وم��ا ت��زال عائلت��ه تقيم في 

مدينة لوتون البريطانية.
 

الشرطة السويدية: القدرات 
واإلمكانات

وفق��اً ملعلوم��ات موس��وعية ص��ادرة 
باللغ��ة االنكليزي��ة، مت ترجمته��ا الى 
اللغ��ة العربية، يوزع عمل الش��رطة 
السويدية الى سبع مناطق للشرطة 
وثماني إدارات وطنية وتتولى ست من 
املس��ؤولية  الثماني  الوطنية  اإلدارات 

عن ش��تى عمليات الدع��م املطلوبة 
االتصاالت  مث��ل  اليومية  للعملي��ات 
والتموي��ل واملوارد البش��رية. واملركزان 
اآلخران هما الدارة العمليات الوطنية 
للمراجعة  وتوجد وح��دة  والتفتي��ش 
الداخلية والتفتسش ، تقدم تقاريرها 
وش��عبة  املف��وض،  إل��ى  مباش��رة 

التحقيقات اخلاصة.  
والتفي��ش  املراجع��ة  وح��دة  وتق��وم 
الداخلية اقتراح تغييرات على الرقابة 
الداخلية واحلوكمة ف��ي الوكالة، في 
ح��ني تتعام��ل ش��عبة التحقيق��ات 
اخلاصة مع أي احتماالت لس��وء االدارة 
والعمل.  وحسب االحصائيات الصادرة 
م��ن احلكومة الس��ويدية لعام 2014، 
ف��ان عديد الش��رطة الس��ويدية  بلغ 
689 28 موظف��اً، منهم 6838 موظفاً 
مدني��اً، مم��ا يجعلها واحدة م��ن أكبر 
الوكاالت احلكومية في السويد.  وقد 
زاد ع��دد املوظفني بنح��و 18 في املائة 
من��ذ عام 2004 وبدأ مع مطلع ش��هر 
فبراير 2015 س��ريان تغييرات قانونية 
الس��ويدي  للجي��ش  تتي��ح  جدي��دة 
مس��اعدة الش��رطة في حالة تعرض 
البالد لعمليات إرهابية. ويدخل ضمن 
اجلديدة  القانوني��ة  التغيي��رات  ه��ذه 
مساعدة اجليش للشرطة في حماية 
املنش��آت الدينية م��ن التخريب على 
س��بيل املثال. يذك��ر ان تدخل اجليش 
س��يكون ف��ي ح��االت معين��ة، مثل 
النووي��ة لعميات  تع��رض املفاع��الت 
إرهابي��ة تفتقد الش��رطة إلمكانيات 

التعامل معها.
وعب��رت الش��رطة الس��ويدية  يوم 3 
ابريل 2017عن رغبته��ا بتغيير بعض 
اإلج��راءات القانونية وذل��ك بهدف أن 
تك��ون قادرة على احلص��ول على املزيد 

م��ن املس��اعدات اإلضافية م��ن قبل 
اجلي��ش والق��وات املس��لحة لتعزي��ز 
احلراسة والتدابير األمنية السيما عند 

حدوث هجمات واسعة النطاق.
وانخفض مس��توى الثقة بالش��رطة 
بحس��ب أرقام بيانات مقي��اس الثقة 
الس��نوي وبلغ معدل ثقة السويديني 
 54 2016 نح��و  ف��ي الش��رطة ع��ام 
%  ووفق��اً لنتائج مقي��اس الثقة فإن 
الش��رطة م��ا ت��زال تتمت��ع بنس��بة 
جي��دة م��ن مع��دل ثقة الس��ويديني، 
حي��ث احتل��ت املرتب��ة العاش��رة في 
قائم��ة الثقة، مقارن��ًة مع العديد من 

املؤسسات والوكاالت األخرى.

دائرة األمن السويدية 
السويدية )Säpo سابو( 

وفق��اً ملعلوم��ات موس��وعية ص��ادرة 
ترجمته��ا  مت  االنكليزي��ة  باللغ��ة 
ال��ى اللغ��ة العربي��ة، ف��أن تأس��يس 
االس��تخبارات السويدية  يعود اليعام 
1914، وكان��ت دائرة األمن الس��ويدية  
حتى عام 1989 تابعة الى وزارة العدل، 
وفق��ا ملعلوم��ات موس��وعية باللغة 
االنكليزي��ة مت ترجمته��ا ال��ى اللغ��ة 
العربي��ة.  وهي تعم��ل كهيئة أمنية 
مس��ؤولة ع��ن مكافحة التجس��س 
اإلره��اب وحماي��ة كب��ار  ومكافح��ة 
ويكل��ف  والدس��تور.  الش��خصيات 
جهاز األمن السويدي أيضا بالتحقيق 
ف��ي اجلرائ��م  الداخلي��ة املرتكبة ضد 
األم��ن القومي والتحقي��ق العمليات 

االرهابية. 
وتتركز مهمتها في من��ع اجلرمية، من 
دون الدخول او زج نفسها في عمليات 
التحقيق، أي انها معنية بحماية االمن 
القومي وكشف التهديدات الداخلية 

واخلارجية قبل وقوعها.  ويستند منع 
اجلرمية إل��ى حد كبير إل��ى املعلومات 
التي يت��م احلصول عليه��ا عن طريق 
االتصاالت مع الشرطة  االستخبارات 
وباستعمال شتى  اخلارجية،  واخملابرات 
أنشطة جمع املعلومات االستخبارية، 
مب��ا في ذلك االس��تجوابات، والتنصت 
عل��ى املكامل��ات الهاتفي��ة، كاميرات 
املراقبة اخلفية.  تش��كلت عام 1989، 
بنح��و وكال��ة تابعة ال��ى من مجلس 
الش��رطة الوطني، وأصبح��ت وكالة 
مس��تقلة  ف��ي االول من ش��هر يناير 

.2015

إدارة الدعم املركزي:
توفيرالدعم العملياتي اليومي  

إدارة مجموعة االستخبارات: مهمتها، 
االس��تخبارية  املعلوم��ات  جم��ع 
باس��تعمال املراقبة السرية، واخملبرين 
األخ��رى،  الش��خصية  االتص��االت  أو 
املعلوم��ات  تكنولوجي��ا  واس��تعمال 

االستخباراتية .
إدارة اخملاب��رات األمني��ة : معنية بادارة 
أعم��ال االس��تخبارات األمني��ة، التي 
ته��دف أساس��ا إل��ى تزوي��د الدائ��رة 
ببيان��ات بش��أن الق��رارات املتعلق��ة 

بالتدابير األمنية.
إدارةامن املعلومات واملنشآت: مسؤولة 
التهدي��دات  مواجه��ة  تدابي��ر  ع��ن 
احلماية  االمني��ة، وتش��مل مج��االت 
والتحقيق��ات، وأم��ن املعلومات وامن 
املنش��آت، والتحق��ق م��ن املعلومات 

األساسية.

قضية استقبال الالجئني
عرفت الس��ويد بانها دول��ة مضيافة 
الى الالجئني، واستقبلت خالل االعوام 
الص��الث املاضي��ة مبع��دل مائ��ة الف 
الجيء س��نوياً، لكن هذه السياس��ة 
تغيرت عام 2016، ورفضت اس��تقبال 
الالجئ��ني وحصتها داخ��ل دول االحتاد 
االوروب��ي والتي مازال��ت موضع خالف. 
وتضاعفت عمليات الترحيل القسرية 
لطالبي اللج��وء املرفوضة طلباتهم، 
الت��ي نفذته��ا ش��رطة احل��دود ف��ي 

املنطقة اجلنوبية خالل العام 2016.
صحيف��ة  ذكرت��ه  مل��ا  ووفق��اً 
“سيدسفنسكان”، فأن عدد األشخاص 
الذين ج��رى ترحيله��م أو طردهم من 
قبل شرطة احلدود في جنوب السويد، 
بلغ نحو 2559 ش��خصاً خ��الل العام 
2016، مقارن��ة ب� 1273 عملية ترحيل 
جرت في العام 2015. وبني االستطالع 
الذي نش��رته صحيفة »داغنس نيتر« 
االوس��ع انتشارًا في الس��ويد ان 55% 
من الس��ويديني يعتق��دون أنه ينبغي 
ع��دم اس��تقبال مزي��د م��ن االجئني. 
ويش��كل ذلك زيادة بنس��بة %25 منذ 
الربي��ع. وف��ي مقاب��ل %44 اي��دوا في 
سبتمبر اس��تقبال مزيد من الالجئني 
تراجعت هذه النس��بة ال��ى %19 في 

الوقت احلاضر.
وأعل��ن »ح��زب دميقراطيي الس��ويد«، 
املعروف بتوجهاته املعادية للمهاجرين 
ومعارضته لسياسة الهجرة املتخذة 
م��ن قب��ل احلكوم��ة الس��ويدية، عن 
تنظي��م حملة دعائي��ة تكلف ماليني 
الكرونات حول أزم��ة الالجئني احلالية 
الت��ي تواجهه��ا البالد، وته��دف هذه 
احلمل��ة إل��ى احلد من تدف��ق الالجئني 
إل��ى الس��ويد. ووجه��ت األمم املتحدة 

واالحت��اد األوروب��ي  ي��وم  20-03-2017 
انتقادات حادة الى الس��ويد بخصوص 
النظ��ام الذي تس��تعمله ف��ي أماكن 
احتجاز املشتبه بهم، ُمّشبهة ظروف 
م��ا وصفت��ه بالعزلة التي يعيش��ها 
الذين يج��ري احتجازهم  األش��خاص 
التعذي��ب. وذك��ر  ال��ى  أق��رب  بانه��ا 
التلفزي��ون، أن نحو 10000 ش��خص، 
يجري اعتقالهم كل عام بتهم ارتكاب 
شتى أنواع اجلرائم، وأن معتقلني اثنني 
م��ن بني كل ثالثة معتقلني، يُحتجزون 

لوحدهم معزولني عن اآلخرين.

النتائج

أي  الن��وع  ه��ذا  م��ن  عملي��ات  ان   �
خاليا منف��ردة مرتبط��ة بالتنظيم او 
عملي��ات الذئاب املنف��ردة، التي تقوم 
عل��ى  وح��ي عمليات تنظي��م داعش 
والتنظيم��ات املتطرفة، من املتوقع ان 
تس��تمر وان تشهد تصاعداً خالل عام 
2017، وهن��اك اجم��اع بأن ه��ذا النوع 
م��ن العملي��ات، تأتي نتيجة خس��ارة 
التنظيم معاقله في س��وريا والعراق، 
وان التنظي��م ع��اد ليك��ون »منظمة 
ارهابي��ة س��رية« لتنفي��ذ عملي��ات، 
ه��ذه العملي��ات من ش��أنها ان حتقق 
له االس��تقطاب االعالم��ي والدعائي، 
ورمب��ا تأتي ل��ه بانصار ج��دد، برغم ان 
التقديرات تشير الى ان هذا التنظيم 
خس��ر الكثير من الدعم اللوجستي 
خاصة في دول اوروبا، نتيجة سياسات 
املراقب��ة والرص��د واملتابعة  وخط��ط 

ومسك احلدود.
� مايحاول ان يحققه التنظيم بتنفيذ 
عمليات في اوروبا، هو ايجاد ضغوطات 
على احلكومات الفاعلة في التحالف 
الدولي، برغ��م ان عملي��ات التنظيم 
ل��م حت��دد بجغرافي��ة دول التحال��ف 
الدولي. مايس��عى التنظيم من هذه 
العملي��ات ه��و ايج��اد ش��رخ ماب��ني 
املسلمة  واجلاليات  االصليني  السكان 
وتعزيز صناع��ة الكراهية، وهذا يدفع 
اعداد من املهاجرين للش��عور بالظلم 
ورمب��ا يلتحقون باجلماع��ات املتطرفة، 
لي��س بس��بب قناعته��م بايدلوجية 
هذه اجلماع��ات بقدر، ه��دف االنتقام 
والس��خط على السياسات االوروبية. 
واملش��كلة ان غالبية دول اوروبا وقعت 
به��ذا اخلط��أ، باصداره��ا سياس��ات 
ليس��ت بصالح املهاجري��ن واجلاليات 
املسلمة، منها غلق املساجد وتقليص 
مس��احات احلرية الت��ي يتغذى عليها 
اليمني املتطرف، والذي يشهد صعودًا 
نس��بياً خالل االش��هر املاضية. هناك 
اجم��اع ل��دى الباحث��ني ب��ان التطرف 
االس��الموي واليمني املتط��رف يتغذى 

احدهما على االخر.
� الس��ويد مثل بقية دول اوروبا، حتتاج 
الى اع��ادة العالقة ماب��ني دوائر االمن 
والش��رطة واالس��تخبارات من جانب 
وتعزيز التع��اون االس��تخباراتي ايضا 
داخ��ل اوروبا. ماعدا التع��اون االوروبي، 
هناك ضرورة الى التعاون االستخباراتي 
م��ع دول املنطق��ة، من اجل تقاس��م 
املعلومات والبيان��ات اخلاصة بقيادات 
ومقاتلي اجلماع��ات املتطرفة، وحركة 
اموالهم، فال توجد دولة تقاتل االرهاب 

مبفردها.

التوصيات
 ان العمل الش��رطي، بات مطلوبا في 
مواجه��ة ه��ذه اجلماع��ات املتطرفة، 
وفي مواجه��ة عملياته��ا االنتحارية، 
م��ن خ��الل اعادة تس��ليح الش��رطة، 
وتعزيز القدرات واالمكانيات في املوارد 
البش��رية واملالي��ة، لكنه��ا التوق��ف 
العملي��ات االنتحارية من ن��وع اخلاليا 
املنف��ردة املرتبط بالتنظيم او »الذئاب 
ايق��اف  ف��ي  ماحتتاج��ه  املتوح��دة«، 
واضع��اف ه��ذه التنظيم��ات املعاجلة 
االس��تخباراتية الى جان��ب املعاجلات 
االخرى ابرزها املعاجلة الفكرية، أي جمع 
املعلوم��ات والبيانات ح��ول اجلماعات 
املتطرف��ة وايجاد الية لس��رعة تبادل 
املعلومات وتقاس��م البيانات اقليمياً 
ودولي��اً الى جانب مايقوم به االنتربول، 
لتجنب بيروقراطية التعامل وس��رعة 

تنفيذ االجراءات ضد املطلوبني. 
التوصي��ات تش��ير الى اعتم��اد مبدء 
تصنيف االفراد املطلوبني في السجل 
املنظ��م،  االره��اب  وس��جل  اجلنائ��ي 
والربط بينهما، وفرز العناصر حس��ب 
درجة خطورتهم. هذه التوصيات باتت 
مطلوب��ة ال��ى جان��ب مواجه��ة هذه 
الدعاية  اجلماع��ات فكريا ومواجه��ة 
املتطرف��ة، وعدم منح التنظيم دعاية 
اعالمي��ة، باعط��اء اهمي��ة مفرط��ة 
وتغطي��ات اعالمي��ة فوق الع��ادة الى 
العملي��ات االرهابي��ة الت��ي ينفذه��ا 
التنظي��م خاصة هنا ف��ي دول اوروبا، 
فالعملي��ات مح��دود، لكنه��ا حتصل 
على التغطية واالستقطاب االعالمي 

وهذا مايسعى له التنظيم. 

اإلره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واإلستخبارات

المعالجات والتوصيات
حادثة الدهس في ستوكهولم االجراءات
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زمرة أصدقاء ع��ادوا، حديثاً، من 
س��ياحة � ثقافي��ة ف��ي مصر: 
ش��عراء وموس��يقيون، أطب��اء 
وأدب��اء. ع��ادوا قب��ل مج��زرة ال 

مفاجأة فيها.
ال  الدني��ا«  »أم  ن��اس  معظ��م 
يحن��ون إلى زمن رئاس��ة دامت 
س��نة للرئيس محمد مرس��ي، 
وه��و أول رئيس مدني إس��امي 
منذ ثورة يوليو 1952. هذا جيد. 
لك��ن يحنون إلى زم��ن الرئيس 

حسني مبارك.
هي، إذن، مفاضلة بن رئيس��ن 
عسكرين، وإن ش��ئتم ليست 
مفاضل��ة ب��ن حك��م مدني � 

إسامي، وبن حكم عسكري.
ه��ل يعود الس��بب إلى اختاف 
حال األمن واألمان؟ أم يعود إلى 
تردي حال االقتص��اد، بعد حترير 
س��عر صرف اجلني��ه، ورفع دعم 

الدولة للسلع األساسية؟
بعد جرمي��ة املذبحة املنكرة في 
الكنيس��تن، أعاد الرئيس عبد 
إلى  ب��اده  السيس��ي  الفت��اح 
حالة الطوارئ، وهي حال رافقت 
مصر ف��ي معظم س��نوات ما 

بعد انقاب يوليو 1952.
ال مقارن��ة بن حال ط��وارئ في 
إرهابية،  بعد ضرب��ات  فرنس��ا، 
وبن حالها في مصر، الختافات 
شاسعة بن دميقراطية فرنسا 
السياس��ية،  أحزابه��ا  وحي��اة 
وانتخاباته��ا، وب��ن تأثير صراع 
مزمن بن حكم اجليش املصري 
املس��لمن  اإلخ��وان  وحرك��ة 
وتأثيراته على دميقراطية مصر.

هذا صراع رافق مرحلة ناصر، ثم 
السادات، ثم مبارك.. ولعله في 
ذروة ل��ه اآلن. ناصر حاول حتديث 
مؤسسة األزهر، بإدخال العلوم 
إل��ى مناه��ج ه��ذه املؤسس��ة 
اإلس��امية الس��ّنية الرئيسة، 
التقليدية ج��داً، هذا إلى جانب 
قمع��ه لش��خصيات يس��ارية 

جذرية.
هذا أعم��ق م��ن رّدة فعل ناصر 
عل��ى محاولة اغتيال��ه، مطلع 
رئاس��ته م��ن جان��ب تنظي��م 
وبع��ض  املس��لمن،  اإلخ��وان 
أجنحتهم اغتالت س��لفه أنور 
الس��ادات في »ح��ادث املنصة« 
الش��هير، ثم محاوالت الغتيال 

حس��ني مب��ارك، وف��ي حكمه 
املديد، انتق��ل اإلرهاب األصولي 
ضد اجلي��ش في س��يناء، وضد 
ناش��طة في  حركة س��ياحية 
بر مص��ر، وأحياناً ض��د كنائس 

قبطية.
اس��تفحلت  املش��كلة  ه��ذه 
للمؤسس��ة  انقاب هادئ  بعد 
العس��كرية، بقيادة السيسي، 
ش��عبية،  بحرك��ة  مدعوم��ة 
للجي��ش  طري��ق«  و«بخارط��ة 
ألول  اإلخ��وان  أطاح��ت بحكم 
مرة في تاريخ مصر السياسي.

»س��احة  صفح��ة  ُطوي��ت 
املليونية،  وتظاهراتها  التحرير« 
واعتصاماتها، وهي التي أعطت، 
أكثر من تظاهرات شارع احلبيب 
بورقيبة، حلركة التمرد الشعبي 

العربية اسم »الربيع العربي«.
كما هو متوقع، حتى عاملياً بعد 
ربيع غورباتش��وف ثم يلتسن، 
الفرنس��ية  الثورة  ع��ن  ناهيك 
الكبرى، فإن وضع الباد يتقهقر، 
اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.. 

إلى أن جاء بوتن هذا.
بع��ض  يح��ّن  مل��اذا  مفه��وم، 

العراقين اآلن إلى صدام حسن، 
وفي س��ورية إلى حكم الرئيس 
حافظ األس��د، وفي فلس��طن 
إل��ى حقب��ة عرف��ات، ورمبا يحن 

األميركيون إلى حكم أوباما.
بدأت مش��كلة مص��ر الراهنة 
بع��د انتخ��اب محمد مرس��ي، 
الذي ف��از على مرش��ح اجليش 
أحمد ش��فيق بكسور عشرية، 
وقي��ل إن قائ��د اجلي��ش محمد 
حس��ن طنطاوي نقل الكسور 
محم��د  لصال��ح  العش��رية 
مرس��ي، حت��ت تهدي��د اإلخوان 

املسلمن بتفجير الوضع!
إلى جانب قناة الس��ويس، التي 
حاول السيس��ي توسيعها في 
زم��ن قياس��ي، فإن الس��ياحة 
ف��ي  الرئيس��ي  دوره��ا  تلع��ب 
املصري، وهي شديدة  االقتصاد 
التأثر بالوضع األمني، خاصة في 
حتدي اإلرهابي��ن حلماية اجليش 
بعدما  وكنائس��هم،  لألقب��اط 
صار اإلرهابيون يضربون باس��م 
»داعش« ليس في سيناء فقط، 

بل في مدن مصر الرئيسة.
أحد األصدقاء الذي درس الطب 

في مص��ر، وزارها بع��د انقطاع 
طويل، الحظ أن »خان اخلليلي« 
ص��ار فقي��راً بوف��ود الس��ياح، 
وأيض��اً، تغي��ر زي النس��اء ف��ي 
مصر م��ن »أم طرحة وجابية« 
كما ف��ي وصف أحمد فؤاد جنم 
والش��يخ إم��ام ملص��ر � بهية، 
بعد هزمية حزيران 1967. آنذاك، 
قال��وا ف��ي األغني��ة: »عقدتن 
والثالثة ثابت��ة/ وتركبي املوجة 

القصّية«.
ال يبدو أن مصر ستركب املوجة 
القصّي��ة قريباً، ورمب��ا ليس في 
زمن الرئيس العس��كري الرابع، 
ألن مشكلة فرط زيادة السكان 
تتحّدى خطط التنمية، بعد أن 
صار املصريون يتكاثرون مليوني 

نسمة كل عام.
الرئيس السيس��ي، الذي حتّدث 
حتى عن »ثورة في اإلس��ام« ال 
ينج��ح في إقناع ش��يوخ األزهر 
بوض��ع ضوابط على س��هولة 
ال��زواج والط��اق، حي��ث حتت��ل 
مصر، وهي »دولة النهر« وأقدم 
املرتبة  العالم وحضارات��ه،  دول 
األولى عاملياً في نس��بة الطاق 

التي ارتفعت م��ن %7 إلى 40% 
خال نصف قرن.

كي��ف ص��ار »الط��اق أبغ��ض 
احل��ال في اإلس��ام« على هذه 
النس��بة اخمليف��ة م��ن تف��كك 
األس��رة املصري��ة، بينما يعدون 
ش��عب مص��ر أكثر الش��عوب 
ويليهم  العال��م،  ف��ي  املتدينة 
الش��عب اإليراني، ثم الش��عب 

األميركي.
العرب��ي  العال��م  إذا كان ه��ذا 
»خيم��ة« فإن مص��ر هي عمود 
اخليم��ة، لكن ه��ذا »االعتراك« 
والتف��كك في العال��م العربي 
يجعل��ه مث��ل تاب��وت، كما في 

اليمن وسورية والعراق اآلن.
الفرق بن »ربي��ع تونس« و«ربيع 
مصر« أن األولى عاشت معظم 
س��نواتها بعد استقالها حتت 
حكم مدني � علماني برئاس��ة 
السياس��ية  وأحزابها  بورقيبة، 
انتخاباتها  وكذل��ك  ناش��طة، 
لكن  االئتافي��ة،  وحكوماته��ا 
ف��ي مصر هناك أحس��ن قضاء 
عرب��ي بيروقراط��ي حكم على 
رئيسن بالس��جن، وأخيراً أفرج 

ع��ن الرئي��س مب��ارك رمب��ا ألنه 
ابن اجليش، الذي اس��تقال حتت 
ضغط »س��احة التحرير«، كما 
اس��تقال بن عل��ي حتت ضغط 
»شارع بورقيبة« لكنه كان وفّياً 
ألرض مص��ر، خ��اف الرئيس بن 

علي.
السيس��ي  يس��تطيع  ه��ل 
استعادة األمن ملصر واملصرين؟ 
وهل يس��تطيع حل مشكات 
وإنع��اش  املت��رّدي،  االقتص��اد 
الس��ياحة من جدي��د، وإصاح 
مؤسس��ة األزهر، وع��اج حالة 
فرط الس��كان، وتفكك األسرة، 
والزيادة اخمليفة في نسبة طاق 

ضربت رقماً عاملياً.
هذه هي شروط مصرية، وأيضاً، 
ه��ي ش��روط اس��تعادة مص��ر 
مرحلة الش��فاء م��ن تداعيات 
»الربي��ع العرب��ي«، والعودة إلى 

قيادة العرب.
كان مركز قيادة العالم العربي 
ف��ي مص��ر وس��ورية والع��راق، 
واآلن صار في دول اخلليج، وهذه 

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

ّ
ّ

حسن البطل

ستيفن نادلر

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

أستاذ الفلسفة 
والدراسات اليهودية 

في جامعة 
ويسكونسن 

ماديسون.

في »يوثيفرو«، وه��و أحد حوارات 
أفاطون القدمية، يسافر سقراط 
إل��ى محكم��ة أثين��ا للدفاع عن 
نفس��ه ضد االتهام��ات اخلطيرة 
بأنه أفسد شباب املدينة وال يؤمن 
باآللهة. قبل وصول��ه إلى هناك، 
أجرى محاورة ميكن أن تُلقي ضوءا 
س��اطعاً على أهم نقاط ضعف 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
عندما اقترب سقراط من احملكمة، 
التقى بصديقه الش��اب يوثيفرو، 
ف��ي طريقه إل��ى املكان نفس��ه 
ملقاض��اة والده لقتل��ه رجا آخر. 
قال يوثيفرو لسقراط إنه يعتقد 
أنه يفعل الشيء الصحيح، ألنه 
بغض النظر عن ما إذا كان القاتل 
ينتمي إل��ى العائلة، أو ما إذا كان 

الضحي��ة قريب��اً أو غريب��اً، يجب 
معاقب��ة مرتك��ب اجلرمي��ة. وأصر 
يوثيفرو على أن اآللهة س��توافق 
على تصرفه، ألن��ه يفعل ما ُتلي 

عليه عقيدته.
لكن س��قراط، لكونه س��قراط، 
حول تفسير يوثيفرو إلى مناقشة 
أكبر حول طبيعة التقوى نفسها. 
س��قراط مقتنع ب��أن يوثيفرو لن 
يحاكم وال��ده م��ن دون أن يكون 
متأك��داً تام��اً م��ن أنه الش��يء 
الصحيح الذي يج��ب القيام به. 
ومع ذلك، بالنس��بة لسقراط، ال 
ميكن أن يكون ليوثيفرو مثل هذا 
اليقن إال إذا كان يعرف على وجه 

اليقن معنى التقوى.
ف��ي النهاي��ة،  فش��لت جه��ود 

يوثيف��رو لتحديد معن��ى التقوى 
الدقيقة،  حسب أسئلة سقراط 
فهو ال يعرف حقا معنى التقوى. 
ويُنه��ي  يوثيفرو احلوار بس��رعة، 
مدعيا فجأة أن لديه مسائل أكثر 

أهمية لاهتمام بها.
ه��دف  ف��إن  احل��ال،  وبطبيع��ة 
أفاط��ون في احل��وار ليس تعريف 
التق��وى: إذا كان س��قراط يعلم 
بتعري��ف أفض��ل من ذل��ك الذي 
يقدم��ه يوثيف��رو وغي��ر املقبول ، 
فلن يكش��ف عنه. بدال من ذلك، 
غاية أفاط��ون ه��ي أن يُظهر أن 
يوثيفرو يجهل جهله عن التقوى، 
أن  ليوثيف��رو  وبالتال��ي ال ميك��ن 
يعرف حقا أن محاكمة والده هي 
في الواقع الشيء الصحيح الذي 

ينبغي القيام به.
إن املعرف��ة الت��ي تأت��ي م��ن هذا 
الن��وع م��ن الفحص الذات��ي أمر 
بال��غ األهمي��ة في اتخ��اذ جميع 
القرارات. ينبغ��ي للمرء أن يعرف 
الطابع األخاقي ألي عمل يتأمل 
القيام ب��ه. وملعرفة ذلك، يجب أن 
يكون املرء عل��ى دراية مبا ال يعرف 
ومبا يعرف. وبخ��اف ذلك، ال ميكن 
إصدار حكم واثق بشأن عمل املرء 

أهو صحيح أم خاطئ.
وهك��ذا، فال��درس املرك��زي م��ن 
يوثيف��رو هو أن هن��اك نوعن من 
اجله��ل: اجلهل مب��ا إذا كان العمل 
صحيح��اً أو خاطئ��اً. واجله��ل مبا 
يعلمه املرء وم��ا ال يعلم حول ما 

هو الصواب واخلطأ.

ه��ذا الش��كل األخير م��ن اجلهل 
- اجله��ل بجه��ل امل��رء - هو ميزة 
ترامب األكثر إثارة للقلق. العديد 
م��ن مقترح��ات سياس��ة ترامب 
احملددة مثيرة للقلق في حد ذاتها؛ 
لكنها أكثر إثارة للقلق على ضوء 
م��ا قاله )فيفا ف��وس وعبر تويتر) 
ح��ول مجموع��ة م��ن القضاي��ا 

احمللية والدولية.
وق��د كش��ف ترامب ع��ن نقص 
عميق في فهم مسائل السياسة 
املعقدة: األمن القومي، والشؤون 
اخلارجي��ة، والهج��رة، والضرائب، 
االقتصادي��ة،  املس��اواة  وع��دم 
والرعاي��ة الصحي��ة، والتعلي��م، 
والبيئ��ة، والتج��ارة، واإلجه��اض، 
واحلق��وق الدينية، وحرية التعبير، 

وغير ذلك. وليس من املس��تغرب 
أن يكون نه��ج إدارته إزاء معظم 
هذه القضاي��ا حتى اآلن خاطئ – 

ورمبا وقح.
فمث��ل يوثيف��رو، ال يعتقد ترامب 
فقط أنه يعرف م��ا يعرف، وأن ما 
يعرف��ه يكف��ي التخاذ الق��رارات 
الس��ليمة؛ فهو متأكد تاما من 
ذلك. هذا االكتفاء الذاتي يش��ير 
إلى أن��ه ن��ادرا ما توق��ف، للنظر 
ف��ي م��ا ال يعرفه. ويب��دو أنه غير 
قادر على االنخراط في هذا النوع 
م��ن التفكي��ر املس��تقبلي الذي 
من شأنه أن يكش��ف عن ثغرات 
ف��ي فهمه - اخلط��وة األولى نحو 

توسيع معرفة املرء مبسألة ما.
إن الغطرسة املعرفية لترامب هي 

ش��يء نتحمله ونسعى جاهدين 
لتصحيح��ه عند األطف��ال. إنها 
ليست س��مة يتوقعها املرء عند 
والناضجن  املتعلم��ن،  البالغن 
- وبالتأكيد ليس عند الش��خص 
ال��ذي يحم��ل أعل��ى منصب في 

أقوى بلد في العالم.
ترامب  رئاس��ة  تس��تمر  وبينم��ا 
الفوضوي��ة ف��ي الظه��ور، هناك 
ش��يء ميكننا أن نعرفه على وجه 
اليقن هو أن أي سياسة يتبعها، 
وأي خطوة يتخذها، ستكون على 
خلفي��ة اجله��ل العمي��ق، وحتى 
اجله��ل املفرط. لألس��ف، ال يوجد 
شيء أكثر خطورة يهدد للواليات 
املتحدة، والبلدان األخرى، أو الكون 

برمته.

حياة دونالد ترامب غير المدروسة
PROJECT
SYNDICATE

استفتاء تركيا

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

السياسي الفاشل يجد في خلق االعداء واثارة العداوة 
وس��يلة لتبرير فش��له، وهو يخلط هن��ا متعمداً بن 
اخلصوم��ة السياس��ية واختاف الرأي حي��ال القضايا 
املطروحة، فكل من ال يناصره بصبح مشروعاً للعداوة 
ومصدراً للتآمر، وهدفاً لنيران التش��هير والتش��كيك 

بالوالء للوطن. 
وإذ كان ه��ذا هو منهج صدام حس��ن وهو وراء حروبه 
العبثي��ة مع جي��ران الع��راق وانته��ى الى م��ا انتهى 
الي��ه، ف��ان االعتق��اد كان وارداً بأن الساس��ة اجلدد قد 
اخ��ذوا عبرة م��ن كلْف هذا النهج العقي��م والكارثي، 
وانه��م س��يدخلون العراق ف��ي مرحل��ة املصاحلة مع 
نفس��ه وتطمن واحترام مواقف وعقائ��د ابنائه، ومع 
جيران��ه والعالم، باعتب��ار ذلك من فروض االس��تقرار 
واعادة البناء وبس��ط الس��لم االهلي، لكن حس��ابات 
املتفائلن ارتدت لاس��ف، وياح��ظ ان االصوات ترتفع 
بتبش��يع االنفتاح عل��ى الدول اجمل��اورة او على الفئات 
والش��خصيات املعارضة او اصحاب املواقف واملطالب 
السياس��ية وميتل��ئ الفض��اء االعام��ي بالضجي��ج 
والتهديدات، ويتع��رض رئيس الوزراء حيدر العبادي الى 
اشنع التوصيفات عندما يقوم مبسؤوليته الدستورية 
بالتعاط��ي مع دول نحمل على سياس��ات احلكومة او 

مع جماعات تتقاطع مع السياسات العامة.   
 ويزعم اصح��اب اثارة العداوات والتخف��ي وراء خرافة 
مصلحة الشعب انهم حريصون على تطبيق القوانن  
وحماي��ة االمن وف��رض هيب��ة الدولة، وإن ذل��ك )كما 
يؤكدون) يثير معارضة الفئات السياسية و«املتجاوزين« 
وجماع��ات املصال��ح وال��دول الت��ي تقف وراءه��ا، وال 
يحتاج املراق��ب املوضوعي الكثير من البحث واملعاينة 
ليكتشف هشاش��ة هذا التبرير، بل انه يكتشف بأن 
ثمة نهجاً يس��تهدف ارباك حكومة العبادي لتبييض 
صفحات احلكومات السابقة، في وقت احوج ما تكون، 
ه��ذه الكابينة ورئيس��ها، ال��ى بيئة سياس��ة مؤثثة 
بالثقة وحسن الظن، وهي تخوض حرب حترير االراضي 
املغتصبة من عصابات االرهاب.وبحسب املنطق، فانها 
ملتزمة، وملزمة، ان تس��عى بكل الوسائل الى إطفاء 

العداوات من حولها، ال إضرامها. 
 وم��ن ه��ذه الزاوي��ة فان احلدي��ث عن تطبي��ق القانون 
والتزام الدس��تور يسقطان في اول مشهد تظهر فيه 
هذه اجلماعات املولعة باثارة وادامة العداوات، وهي تزق 
القانون والدس��تور، وتعبر من فوقهما الى فرض اجواء 

متوترة تضر باحلرب الوطنية ضد داعش االرهابي. 
الساس��ة الناجحون يعتمدون فن صناعة االصدقاء ال 
خلق االع��داء. هكذا يقول املنطق.. أك��رر: هكذا يقول 

املنطق.
***

سفيان الثوري:
»يأت��ي عل��ى الناس زمان مت��وت فيه القل��وب وحتيى 

األبدان«. 

خلق االعداء..
منهج الفاشلين
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)تفنيد هذا التأطير العنصري( وملوضعة 
فهِم كّل تداعيات التوحش الذي تُنتجه 

هذه االستبدادات..
وتأخذن��ا الباحث��ة هن��د عب��د احللي��م 
محفوظ عبر دراستها)الفريضة الغائبة 
في آليات االستبداد الشرقي( الى سيرة 
ه��ذا االس��تبداد ف��ي تاري��خ الس��لطة 
العربية، وفي متثالتها الثقافية، والرمزية، 
بوصفها تعبيرا عن قوة  الس��لطة التي 
أخضعت اخلطاب الى نس��قها احلاكم، 
وحاول��ت أْن تس��تقرأ عالئق االس��تبداد 
والقم��ع  القه��ر  مبظاه��ر  و)طبائع��ه( 
والت��ي انعكس��ت  بالدي��ن(  و)التنّط��ع 
س��لبا على فهم احلداثة، وعلى توظيف 
الث��ورات لصالح قيم احلري��ة ومواجهة 
ذل��ك االس��تبداد و)االفالت م��ن قبضة 

البنية ذات التمركز الديني(..
حول)الظاه��رة  الفك��ري  اجملل��ة  مل��ف 
الترامبي��ة( في قراءاتها العربية يُش��ير 
عب��ر اوراقه البحثية التي كتبها العديد 
م��ن املثقف��ن الع��رب ال��ى تأثي��ر هذه 
الظاهرة على واقعن��ا العربي، بوصفها 
ج��زءا م��ن متث��الت الق��وة الت��ي حتكم 
العالم، وطبيعة تأثيراتها على سرديات 
التنوع الثقاف��ي واألثني، فقد كتب جاد 
عبد الك��رمي اجلباعي عن)حلظة ترامب أم 
حلظة احتضار العوملة( كونها )مس��ألة 
تتج��اوز نتائج االنتخاب��ات واملثالب التي 
تُنس��ب ال��ى ترام��ب، فلي��س انقس��ام 
اجملتم��ع االمريكي على نتائج االنتخابات 
س��وى اش��ارة الى أزمة عميق��ة، ال في 
الوالي��ات املتحدة فقط، ب��ل في النظام 
الرأس��مالي العامل��ي، ونس��ق العالقات 

الدولية أو النظام الدولي(
وكتب أحمد برقاوي عن) قراءة في صعود 
ترامب( كاش��فا عن دالالت هذا الصعود، 
العامل��ي،  السياس��ي  املس��توى  عل��ى 
وتخندق��ات ق��وى اليم��ن ف��ي امري��كا 
وأوروب��ا، فض��ال عن ما تعكس��ه من آثار 
س��لبية على)املزاج السياسي، بوصفه 
مزاج مواجهة، وليس مزاج دول تتعايش 
ف��ي قري��ة واحدة( بعي��دا ع��ن الطبائع 
التي اتس��مت بها الرئاسات األمريكية 

السابقة..
ويذهب الباحث جنيب ج��ورج عوض الى 
مقاربة ظاهرة)االس��تبداد املُعولم( عبر 
قراءته للرئاس��ة الترامبية، ومتظهراتها  
ف��ي تغليب النزع��ات الش��عوبية، وفي 
اس��تدعاء روح العس��كرة، فض��ال ع��ن 
)الغرق  في فوضى عنصرية  ومجتمعية 
مخيفة وس��وداوية على أصع��دة عّدة، 
لم يت��ورع دونال��د ترامب ع��ن االفصاح 
دون مواربة أو دبلوماس��ية ع��ن قناعته 
ومواقف��ه ورؤاه ورغبات��ه( وبإجت��اه وضع 
العالم أمام حتديات سياس��ية وثقافية 

أكثر رعبا، وأكثر اثارة للجدل واملفارقة..
ويس��ّلط الباح��ث خط��ار أبو ذي��اب في 
مقاله) من املكارثية الى الترابية( الضوء 
على اش��كالية هذه الظاهرة، وطبيعة 
ارتباطها مبظاهر)الع��داء حلرية الهجرة، 
والعداء لآلخر، ثقافيا ووجوديا، عبر حتبيذ 
خطاب القطيعة( والذي سبق وأْن أفرزته 
الظاه��رة املكارثية، من أفكار تقوم على 
معاداة الشيوعية، واحلرب الباردة، وصوال 
الى ظاهرة صعود احملافظن اجلدد، واحلرب 

على اإلرهاب..

وتضم��ن هذا املل��ف كتاب��ات للباحثن 
إبراهيم سعدي، وأمين بكر، وبشير ربوح، 
وآراء عاب��د اجلرمان��ي، ومحم��د حياوي، 
ومحم��د عب��د الناص��ر، وفادي ق��دري أو 
بك��ر، ورش��يد غويلب، س��الم س��رحان، 
ومحمد جبير، وأحمد سعيد جنم، وثابت 
األحمدي، اشتغلت على مقاربة الظاهرة 
الترامبية، بوصفها تعبيرا عن جملة من 
التحوالت التي استغرقت النظام العاملي 
ثقافي��ا واقتصادي��ا، وفي س��ياق تعومله، 
ومتث��الت الضد ف��ي العالقة م��ع اآلخر، 
وعبر صع��ود اجتاهات اليم��ن املتطرف، 
والتبشير بسياس��ة القوة، والسيطرة، 
والبح��ث عن األع��داء القدامى، مبا فيها 
صور الع��داوة االيديولوجي��ة، تلك التي 
بات يواج��ه رهابها العديد من اجلماعات 
وج��د  الت��ي  ال��دول  وبع��ض  العربي��ة، 
مواطنوها أنفس��هم أم��ام  توصيفات 

أمنية وسياسية وأنثربولوجية..
احت��وى الع��دد على مجموع��ة قصائد 
للش��عراء محم��د األش��عري، وأحم��د 
النسور، آالء أبو الشمالت، حامت االنصاري. 
كما كتب في باب في النقد التشكيلي 
فاروق يوسف مقالته عن أربعة رسامن 
من تونس، وض��م العدد- أيضا-  مقاالت 
أخرى للباحثن) السيد القمني، محمد 
غنيم، حميد زنار( فضال عن ما نشره عبد 
اهلل مكس��ور لفصٍل من روايته في باب 
قص، وعباس علي عبود في باب املشهد، 

وهشام بستاني في باب مسرح..
وف��ي باب)أصوات( نش��ر الع��دد أصواتا 
أدبية للكّتاب اجلدد) رنا زكار، نزار عثمان، 

أحمد اسماعيل اسماعيل( كما  

ض��م  ب��اب )ُكتب( ع��ددا م��ن املتابعات 
حي��ث  اجلدي��دة،  لإلص��دارات  النقدي��ة 
كتب هيثم حس��ن ع��ن كتاب)طبائع( 
لليوناني تيو فراس��ت، وش��كيب كاظم  
ق��راءة لرواي��ة علي الش��وك) الس��راب 
األحم��ر( وكتب خالد حس��ن  عن رواية 

وكت��ب  الش��رق(  اجلبن)ع��ن  ابراهي��م 
سعيد أبو عيطة قراءاته لرواية البشير 
الدامون)حكاي��ة مغربي��ة( كم��ا ق��ّدم 
الروائ��ي ع��ّواد عل��ي ف��ي باب)اخملتص��ر( 
متابعات لصدور عدد من الكتب اجلديدة  

في املكتبات العاملية... 

علي حسن الفواز

تواص��ل مجلة اجلديد الص��ادرة في لندن 
دأبها  على اثارة السؤال الثقافي العربي، 
واستشراف أفق التواصل واحلوار ملواجهة 
حتدي��ات الواق��ع العربي، واس��تحقاقاته 
على مستوى التعاطي مع متثالت الصراع 
احلضاري واإلنس��اني، وصدور  العدد 27 / 
نيس��ان 2017 يعكس جّدي��ة هذه اجمللة 
في أْن جتاوز هاجس املغامرة، لتؤسس لها 
تقاليد حضورٍ فاعل في جغرافيا الثقافة 

العربية..
كلم��ة رئي��س التحري��ر الش��اعر ن��وري 
اجلراح)النخب الى الص��راع، واجملموع الى 
املص��ارع( تضعن��ا أم��ام عتبة الس��ؤال 
االنطولوجي الباعث على الكشف، وعلى 
مواجهة ما  باتت عوملة السياسة وعوملة 
الثقاف��ة  تطرح��ه، بوصف��ه متظه��رات 
للرع��ب والوه��م واخلديع��ة، مثلم��ا هي 
استهالل ملناقش��ة ظاهرة صعود اليمن 
املتط��رف ف��ي أمري��كا وأوروب��ا، وما على 
املثق��ف العربي كم��ا يرى اجلراح س��وى 
تبني مش��روع)الكلمة الناقدة( كخطاب 
تنوي��ري، وال��ذي ال يس��اوي )ب��ن اجل��الد 

والضحية، والبن اجلالد والثائر(
وفي مقاله عن)السلطان العاري/ الفائض 
عن االس��تبداد الش��رقي( ينحني الناقد 
خل��دون الش��معة على مقارب��ِة مقارنٍة 
لظاه��رة االس��تبداد، م��ن خ��الل طبائع 
سرديات احلكاية، واس��تبدادات الترجمة، 
والسلطة، واآلخر املتعولم واالستعماري 
بحث��ا  عن وع��ي الوجود وع��ن حرية في 

عجيبة لكي تغدو نقاطا مضيئة يجمعها 
بدق��ة وه��و ينح��ت ص��وره ورؤاه ومواقفه 
الفكرّية عبره��ا كّل ذلك يفعله في حلظة 
شعرّية متكاملة  حتافظ على سّر جذوتها 
وتدفقه��ا الس��لس واصطياده��ا للمعنى 
مج��ازا وموقف��ا لذلك كان خي��ر معبر عن 
قضي��ة الع��رب الكب��رى فلس��طن.. ويرى 
عبد احلر: ان س��ر فوزه بحس��نيي الش��عر 
لم يأِت من فراغ أو من مصادفة أو بس��بب 
التأثر الوجداني من قبل جمهوره بالقضية 
الفلسطينية  بل جاء ذلك من خالل قدرته 
باإلمس��اك باجلمالّي الفني العالي وكذلك 
بالقدرة عل��ى التواصل م��ع اجلمهور بكل 
مس��توياتهم , وهذا األمر وأعني احلسنين 
في املعادلة الش��عرية الف��ن واجلمهور من 
الن��ادر أن يتحقق لش��اعر وس��م باحلداثة 
لغ��ة وجتربة ومنج��زاً. ويزيد بقوله إن س��ّر 
بهاء الش��عر ف��ي جتربة يكم��ن في متكنه 

من صياغة مفرداته صياغة حرفّية دقيقة 
حتل��ق جم��اال بصوره��ا املتدفق��ة وفكرها 
العمي��ق وموس��يقاها املنتقاة لتنس��جم 
م��ع موضوعاته الت��ي ال تتن��اول القضية 
الفلسطينية تناوال شعاراتيا رمبا ال يحبذه 
اآلخ��رون ولك��ن من خ��الل تصوي��ر عميق 
للح��االت األكثر عمق��ا من تأثي��ر الهتاف 
والش��عار والص��راخ ب��ل هناك بع��ٌد داللّي 
أحيانا يأتي باإلمياءة والرمز وبدهشة تنفتح 
على اآلخر  بيسر وعمق أو بالسهل املمتنع 
ال عل��ى طريقة ش��عراء دغدغة املش��اعر 
واألحاسيس بل بالعكس يصوغ من احتدام 
املوقف رؤية وموقفا وصورة حتلق في فضاء 
املعن��ى الذي يحفز اآلخر  ليس انفعاال وإمنا 

جتاوبا ثقافيا ووجوديا حساسا.

الصوت العالي
الناقد العراقي داود س��لمان الش��ويلي 

ي��رى: ارتباط احلالن معا ويقول ان تنتهي 
القضي��ة الفلس��طينية معن��اه انتهاء 
ال��روح االنس��انية في العال��م  ذلك الن 
القضية الفلس��طينية ليست معناها 
قضية عابرة في فكر ووجدان ش��عب ما 
بل انه��ا اكبر من كل ه��ذا.. انها قضية 
ش��عب ح��ي ووط��ن مع��روف تاريخي��ا  
ويؤك��د م��رة أخ��رى بقول��ه: ان القضية 
الفلس��طينية معناها ان االف الشهداء 
الع��رب روت دماءهم ارض فلس��طن  إذ 
س��قطوا ف��ي املع��ارك الت��ي خاضوها 
ويتس��اءل الش��ويلي: بع��د كل هذا هل 
انته��ى الش��عر الفلس��طيني وخاصة 
الش��اعر محم��ود دروي��ش ؟ ويجي��ب أن 
القضية الفلسطينية مازالت متأججة 
في وجدان الش��عب العربي وفي وجدان 
الرأي العام العاملي  وما دام كذلك شعراء 
القضية الفلس��طينية ومنهم الشاعر 

درويش  فم��ا زال صوته عالي��ا نقيا رغم 
موته اجلس��دي  وهو القائ��ل )ايها املارون 
بن الكلمات العابرة، احملوا أس��مائكم 
وانصرفوا/واسحبوا ساعاتكم من وقتنا 
،و انصرفوا/وخ��ذوا م��ا ش��ئتم من زرقة 
البح��ر و رمل الذاكرة/و خذوا ما ش��ئتم 
من ص��ور، كي تعرفوا/انك��م لن تعرفوا/
كي��ف يبن��ي حج��ر م��ن ارضنا س��قف 
السماء/ايها املارون بن الكلمات العابرة/

- ومن��ا دمنا/منك��م  الس��يف  منك��م 
الف��والذ والنار- ومن��ا حلمنا/منكم دبابة 

اخرى- ومنا حجر(

ناي السماء
الشاعرة البحرينية الدكتورة منى غزال  
تعبر ع��ن درويش بأنه ناي الس��ماء الذي 
كان يثل��ج صدورنا  وهو الذي لم يتحدث 
يوما عن نفس��ه  بل حت��دث عنا عن وجع 

ش��عوبنا العربية وعن ظلم من منا إلى 
ج��الد  أو حت��ول منه��ا الى ع��رب يهود أو 
الى وحش آدمي يقت��ات على بقايا جثث 
أطفالن��ا .. وتضيف ان محم��ودا هو من 
كل��م البحر فأب��كاه وأن��زل دموعه على 
األم��واج التي ذهبت ولن تع��ود  وترى انه 
س��يظل صرخة العيون الباكية ودمعة 
األرواح الش��اكية ونب��ي الش��عر ال��ذي 
ل��ن يخلف��ه نبي آخ��ر كم��ا إن زمانه لن 

يتجدد..

أيقونة احلب
الش��اب  اجلزائ��ري  والق��اص  الش��اعر 
مبس��وط محمد يق��ول: محمود درويش 
من أهم ايقونات الش��عر العربي احلديث 
أيقونة للش��عر واحلب من جهة والوطن 
والتحرر من جهة اخرى.. ايقونة ال تقترن 
بوطن واحد بل بقضية واحدة هي قضية 
التح��رر  ورفض العبودية ويرى ان البعض 
يقرن مفهوم درويش بالقضية حتى أنهم 
يفترضون ان ش��عره قد ينته��ي بانتهاء 
القضية وزوال املبرر  متناسن أن درويشا 
ل��م يخلق لذاته فقط  بل خلق للش��عر 
واحل��ب والوط��ن وجتتم��ع ه��ذه الثالثية 
ف��ي معن��ى واحد ه��و الوف��اء لقضيته 
األولى.. ويضي��ف ان فمحمود درويش لم 
يعتبر فلس��طن كوطن فقط وال كأرض 
يقطنه��ا ولكن��ه كت��ب له��ا كقضية 
يؤم��ن بها ل��ذا فلي��س غريب��ا ان تدرس 
نصوص��ه في أوط��ان اخ��رى ألنها حتمل 
املعن��ى احلقيق��ي القت��ران الوطن باحلب 
وامتزاج أحالم الش��اعر برغبة العديدين 
من احلامل��ن العاجزين عن التعبير بلغته 
ورمزيته. وعد مبسوط درويش بانه شاعر 
الفقراء واملضطهدين شاعر للتحرر وقد 
نعتبره نيلس��ون مانديال الشعر كيف ال 
وهو الذي وهبها عم��ره فعاش القضية 
بدقات قلبه ونبض اليراع لم يستس��لم 
ولم يخ��ش ولم يحل��م إال بوطن يعيش 
فيه طفولة الشعراء  رجل خلق لقضية 
قاوم ألجلها بقلمه إلى اخر دقة في قلبه 
للوطن.. ويزيد بقوله: انه رس��الة للتحرر 
عب��ر كل األزمنة وف��ي كل األوطان التي 
عاي��ش فيها حل��م الكثيري��ن وهو بهذا 
ش��اعر للحب ونصوصه هي ش��يء من 
نبوءة الش��عراء التي ال تقت��رن بزمان وال 

مكان.

علي لفته سعيد
ظاهرة شعرية

وعّد الناق��د املغربي عبد الرزاق هيضراني 
دروي��ش ان��ه: ظاه��رة ش��عرية معق��دة 
بالنظ��ر إلى م��ا أثارته دواوينه الش��عرية 
من مشاعر متضاربة في صفوف املتلقي 
العرب��ي والعامل��ي عل��ى حد س��واء عند 
الفلس��طينين أو م��ن جان��ب املس��ؤول 
اإلس��رائيلي تبعا لذلك يرى هيضراني: ان 
الش��عر احلقيقي هو ال��ذي يخترق احلدود 
ويتح��ول إلى موس��يقى عاب��رة للقارات 
ويتس��اءل: ما معن��ى أن يلف��ت انتباهك 
شعر ما كشعر درويش بإيقاعه البسيط 
ولغته الش��عرية الس��هلة العذبة؟ وما 
معنى أن يتحول شعر ما من مركزية األنا 
إل��ى جماعية الش��عر وكونيته؟ ويجيب: 
درويش ش��اعر استثنائي نس��ي ذاته في 
اجلماعة ذلك أدرك أن الش��عر ليس فضاء 
لإلقامة املطلقة في دائرة اجلماليات اجملردة 
من القيم الثقافية.. ويرى هيضراني: ان من 
الطبيعي أن يسمى ش��اعر املقاومة غير 
أن هذا النعت ال يسلب من درويش دفاعه 
عن كل قضايا اإلنس��ان املغبون واملهمش 
وهذا ما يجعل ش��عره ال ولن ينتهي ألنه 
وإن ارتبط بفلس��طن بحك��م االِنتماء .. 
ويس��تدرك ان درويش أح��رج العالم وأثار 
انتباهه إلى فلس��طن احملاصرة وصحيح 
أنه أزعج القادة اإلسرائيلين حن اعتبروا 
نصوصه حت��رض على اإلره��اب وانه عتادا 
يه��دف إلى القضاء على إس��رائيل لكنه 
واجملتمع��ات  الطبق��ات  مث��ل  باملقاب��ل 
االِس��تبداد..  أنظمة  املس��حوقة وفضح 
ويؤك��د ان م��ن يق��ول إن قصائ��د درويش 
ستنتهي عندما تنتهي قضية فلسطن 
سيقول الشيء نفسه عن قصيدة »إرادة 
احلياة« للشابي، مثلما سيربط »منتصب 
القامة أمش��ي« بفلس��طن، إنه عطب 
من أعطاب الق��راءات األيديولوجية التي 
حتتك��م للمجال بعيدا ع��ن رمزية النص 

الشعري وأبعاده املمتدة.

درويش والقدرة على االمساك 
باجلمالي الفني العالي

الشاعر العراقي منذر عبد احلر اعتبر درويش: 
انه يتميز عن غيره من الش��عراء بأس��لوب 
تعامل��ه م��ع اللغ��ة فيطّوعه��ا برش��اقة 

مجلة الجديد في عددها السابع والعشرين..

من المغـامـرة الـى التـأسيـس

أدباء وشعراء عرب:

محمود درويش أيقونة الشعر العربي 
وصوت خالد في الضمير العالمي

عبد الرزاق هيضراني

منذر عبد احلر

محمود درويش منى غزال
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تس��ليح  يناقش��ون  عراقي��ون  *ق��ادة 
الشعب.

 القي��ادة تعّب��ر ع��ن اعتقادها ب��أن كره 
أميركا خلس��ائرها البشرية ما يزال يتيح 
للعراق أن يكس��ب املعركة )24 شباط ] 

فبراير [ 1991( )1( 
محم��د: )2( ... ف��ي رأيي، علين��ا أن نأخذ 
احملافظ��ات  ونتفح��ص  االعتب��ار  بنظ��ر 
 – العراقي��ة  احل��دود  عل��ى  الواقع��ة 
الس��عودية، وبحس��ب أي أمر يصدر من 
س��يادتك. كم��ا يج��ب علين��ا أن نهيئ  
بشكل كامل مقاتلي )اجليش الشعبي( 
عموم��اً. )3( وفيم��ا يتعلق بالتس��ليح، 
يج��ب أن يكون التس��ليح لعامة الناس، 
وال يقتص��ر فقط على األف��راد املدربني، ] 
إمنا [ يش��مل كافة املواطنني واملنظمات 
احلزبية اجلديرة بالثق��ة. وإن كل فرد قادر 
على حمل السالح، يتعني علينا أن نزوده 
بالس��الح. لتك��ْن حرب ش��وارع، كل فرد 
يحارب من منزله وحتى املرأة التي لديها 
القدرة على تلبية متطلبات القتال. إنني 
أرى أن الرف��اق – جمل��رد التذكي��ر – الرف��اق 
املس��ؤولني عن املنظم��ة، بطبيعة احلال 
لقد أخ��ذوا جمي��ع هذه املس��ائل بعني 

االعتبار، كل واحد في قاطعه. 
صدام: لديهم أوامر محددة، في الكتابة، 
وكيفي��ة التص��رف، املن��اورة، والهج��وم 
في املناط��ق الريفي��ة، في املدين��ة، نوع 
الس��الح، تس��ليح عامة الش��عب. ألم 
تتلَق التعليمات للرفاق من بقية أعضاء 

القيادة؟ 
ذكور 1، 2، 3، 4: نعم، سيدي، لقد تلقينا 
جمي��ع األوامر. الرس��الة الت��ي بعثتها، 
س��يدي، وصل��ْت – أس��اليب التس��ليح 
وكيفي��ة التعام��ل م��ع التس��لل عب��ر 

احلدود. 
محمد: س��يدي، إنن��ي متأك��د من هذا 
األم��ر. إن الص��ورة املاثل��ة أمام ش��عبنا 
واضح��ة وهم يريدون قت��ال اميركا واآلن 

الرغبة التي تراودهم – 
ص��دام: في الوقت املناس��ب س��تتضح 
األمور، في الوقت املناسب ستبقى اميركا 

مع إنكلترا وبعض الدول النفطية. 
محمد: إذاً نحن – 

ص��دام: ال أظن أن ه��ذا التحالف الدولي 
سيس��تمر حتى النهاية، وخصوصاً بعد 
الوض��ع السياس��ي اجلديد الذي أش��رنا 

إليه. 
محم��د: ف��ي اعتق��ادي أن��ه حني ب��دأْت 
املعركة، كان ش��عبنا موحداً وأعتقد أنه 
مبش��يئة اهلل، س��يكون النصر حليفنا، 
كالضرب��ة  س��نفوز،  اهلل،  ومبش��يئة 
األول��ى، الطائ��رات التي قاومها ش��عبنا 
في الس��ادس عشر والس��ابع عشر ] من 
كان��ون الثان��ي )يناير( حني ب��دأْت احلملة 
اجلوية [ اآلن ه��ذه الضربة األولى، أعتقد 
أن شعبنا سيتحملها ويبدأ – إذا سببنا 
لألمريكيني خس��ائر بشرية تقدر ب� 000 

و5 في مدة زمنية – 
صدام: خمسمائة. 

سعدون: س��يدي، س��نفوز إذا كان لدينا 
جريح عراقي واحد مقابل جريح أميركي 

واحد، اثنان مقابل اثنني. 
ص��دام: قل��ُت للق��وات املس��لحة أربعة 

مقابل واحد. 
س��عدون: أقسم باهلل، س��يدي، أنه قال 

أربعة مقابل واحد. 
محم��د: اآلن يتعني علين��ا أن نلحق بهم 
خس��ائر بش��رية أكث��ر م��ا نس��تطيع. 
بالنس��بة لهم، إذا الحظت، سيدي، وأنا 

متأكد – 
صدام: رفي��ق محمد، س��واء كانت تلك 
نيران مدفعيتنا أو النار املباشرة ملقاتلينا، 
املعرك��ة،  أرض  دخل��وا  ق��د  دام��وا  م��ا 
)م��ن  البش��رية  س��يتحملون اخلس��ائر 

القتلى واجلرحى(. 
س��عدون: إنه ش��يء يتطلب الشجاعة. 
إنه ش��يء يتطل��ب عمالً يتع��دى مبادئ 

)أكادميي��ة األركان (؛ إن��ه ش��يء يتطلب 
الهزمي��ة  نلح��ق  أن  أعن��ي،  الش��جاعة 
بواس��طة  والتكنولوجي��ا  باحلش��ود 

الشجاعة البشرية.  
*بينم��ا تقتحم ق��وات التحال��ف البرية 
جن��وب الع��راق والكويت، ق��ادة عراقيون 
الدبلوماس��ية  اجله��ود  يناقش��ون 
تدمي��ر  يقت��رح  ص��دام  الس��وفييتية. 
القواعد البحري��ة واألمكنة األخرى التي 
م��ن احملتمل أن قوات التحالف اس��تولْت 
عليه��ا ويق��ول إن الع��راق س��يقاتل من 
من��زل إلى من��زل )24 ش��باط  ] فبراير [ 

 )4( )1991
سعدون: إذا حتدثنا من الناحية العملية، 
االحتاد السوفييتي أحلق بنا أضراراً كبيرة 

جداً. 
صدام: بدءاً بالتعبئة في اجتاه واحد – 

سعدون: من البداية – 
صدام: - وانتهاًء مبوقف كذا وكذا ... كما 
ل��و أنهم س��يلعبون دوراً. لق��د خدعونا. 

كانت تلك حيلة! 
الس��وفييتي  القائ��د   [ ق��ال  س��عدون: 
أح��د  ف��ي  غورباتش��وف   ] ميخائي��ل 
االجتماعات: » أرجوك، ال أريدك أن تعتقد 
أننا س��نخدعك، أن ننص��ْب الفخ لك أو 
أي ش��يء من هذا القبيل. » على أي حال، 
النوايا ما تزال ] غير مس��موعة [، لكنها 

عملياً هي نفسها. 
ص��دام: نعم، لق��د قادونا إل��ى النتيجة 
عينها؛ لقد عبأنا ش��عبنا وجيش��نا في 
اجت��اه واح��د، إمنا ح��ني غيرنا االجت��اه وال� 
] غي��ر مس��موعة [ حدث��ْت في وس��ط 
ه��ذا التغيير. على أية ح��ال، دعونا نأمل 

األحسن ! )5( 
ص��دام: إنني أعتقد أن ش��عب هذا البلد 
س��يفهم متاماً وضعنا. لق��د قبلنا بكل 
ش��يء أولئك الذين حاولوا أن يتوس��طوا 
بينن��ا وبني الع��دو ] توقف قصير [ وحتى 

أكثر. 
ذكر 1: لغ��رض تفادي املرحلة األخيرة من 

املؤامرة، علينا أن ننسحب من احلدود. 
ص��دام: على ] غير مس��موعة [ آبائهم ] 
ش��تيمة عربية [، بسم اهلل سنقاتلهم 

من منزل إلى منزل. 
ص��دام: فيما يتعلق بالهب��وط البرمائي، 
إذا داوم��وا عل��ى اإلس��تراتيجية عينها، 
تلك الت��ي أعطيتها لهم قبل خمس��ة 
أي��ام خلْت، لكي يدم��روا جميع القواعد 
البحري��ة وجمي��ع األمكن��ة الت��ي مُيكن 
اس��تخدامها للهب��وط وم��ن الس��هل 
الوص��ول إليه��ا. )6(   جميعه��ا يج��ب 
تدميرها بالنار، لكي نصنع غيمة داكنة 
ف��وق القوات من اجلان��ب اآلخر، كحجاب 
طبيعي، ألنني ذكرُت لهم أن من احملتمل 

أن يحدث هجوم. 
ذكور 1، 2، 3: ] مجموعة من األش��خاص 
يتحدثون في الوقت نفسه، قائلني إن هذه 
العملية ستمنع الطائرات من التحليق. 
[ بس��بب الغبار لن يكون باستطاعتهم 
الرؤية. سيدي الرئيس، ملاذا تريد أن تفعل 
ه��ذا اآلن؟ إنهم لم يصّرحوا بأي ش��يء! 

هذا كله خداع، أكاذيب، ونفاق. 
صدام: سيهجمون براً. جيد! سُيهزمون. 
ذك��ور 1، 2، 3: ] يتكلم��ون عن طارق عزيز 
والبل��دان التي تس��اعده. [ لق��د صّرحوا 
قائل��ني إنهم ل��ن يش��اركوا. البلد الذي 
حترك هو االحتاد الس��وفييتي. إنه ] طارق 
[ عائ��د إل��ى العراق عب��ر عّمان. نش��رْت 
جريدتنا أن��ه عائد من األردن. بعد ظهيرة 

هذا اليوم – 
صدام: تأكْد ما إذا نش��رْت اجلريدة الوقت 
الذي سيصل فيه طارق عزيز إلى بغداد. ] 

غير مسموعة. [ 
حامد: رمبا لم يدِل غورباتش��وف بتصريح 

بعد الهجوم ! 
صدام: إن الرسالة األولى التي بعثتها له 
موج��ودة؛ اقرأها واقرأ أيض��اً ردنا الكامل 

الذي أرسلناه إليه. 
حامد: إل��ى االحتاد الس��وفييتي، الرئيس 

السيد غورباتشوف: 
نحن نثق بكم وقد وضعنا ش��رف العراق 
وكرام��ة القوات املس��لحة العراقية في 
هذه الثقة. وبناًء عل��ى ذلك، لقد وافقنا 
على اقت��راح الس��الم، ال��ذي قّدمته لنا 
عل��ى الرغ��م م��ن كل القس��وة املادية 
والنفس��ية التي تواجه املقاتل العراقي. 

هذا الظ��رف الذي نواجهه ليس بالظرف 
اله��ني، وباألخص أن اجلان��ب اآلخر لم يردْ 
ال س��لباً وال إيجاباً. ومع ذلك س��نحافظ 
على وعدنا، س��يادة الرئيس، ونحن نعرف 
أن األميركي��ني، وباألخ��ص رئيس��هم، ال 
ش��رف لهم ونح��ن ال نثق به��م؛ ولهذا، 
نح��ن نعم��ل فقط م��ع اقتراح الس��الم 
ال��ذي قدمته. لقد وافقنا عليه بس��بب 
ثقتن��ا العالية فق��ط فيك وف��ي االحتاد 

السوفييتي. 
إن الوض��ع اآلن أس��وأ بكثي��ر. لقد بعث 
وهم يخططون  تهديداتهم  األميركيون 
خلداع العراق وتضليله. إن األسلوب الذي 
عرضوا فيه تصريحاته��م وتهديداتهم، 
يبدو أنه��م ال يضمرون احترام��اً وتقديراً 
ملوق��ف االحت��اد الس��وفييتي. نح��ن لم 
نسمْع ردك الش��خصي، الواضح في ما 
يخ��ص تصريحاتهم وتهديداتهم املثيرة 
للش��فقة. إن بلدن��ا وجيش��نا في حيرة 
وارتب��اك. نحن نس��أل أنفس��نا: » ما هو 
الشيء األهم: اقتراح االحتاد السوفييتي 
أم تهدي��دات األميركي��ني؟ » ف��ي كلت��ا 
احلالتني، نحن بحاجة إلى أن نوضح هذه 
املس��ألة، لكي منن��ع األميركي��ني من أن 
يخدعوا قواتنا املس��لحة وش��عبنا، من 
خالل ردك على هذه الرس��الة. نش��كرك 

على استجابتك. 
االحت��اد  ش��عوب  وإل��ى  إلي��ك  حتيات��ي 

السوفييتي ،
صدام حسني 

صدام: في أي وقت تلقيَتها؟
حامد: تلقيُتها في نحو السادسة مساء 
وبعثُتها إلى الس��فير الس��وفييتي في 

العاشرة   مساء. 
صدام: اآلن بوسعك أن ترى ملاذا كنُت قلقاً 

خالل اليومني املاضيني. هذا ما حصل. 
حامد: السفير الروسي – 

صدام: لقد كتبُت تصريحاً باسم الرفيق 
ع��زت لكي أنص��ح الق��وات البحرية. مبا 
إن وس��ائل االتصاالت ] غير مسموعة [. 
لق��د اتصلَت هاتفياً ب��� ] توقف قصير [ 

السفير الروسي، ماذا أجنزَت معه؟ 
حامد: لقد قمُت بزيارة السفير الروسي 
في السابعة مساء وطلبُت منه أن يبذل 

قصارى جهده لك��ي يحصل على جواب 
من خالل وزارة الش��ؤون اخلارجية اخلاصة 
بن��ا بأس��رع ما ميك��ن. وصل اجل��واب في 
الرابعة والنصف فجراً أو نحو اخلامسة. 
ص��دام: لق��د تلقي��ُت ال��رد ف��ي الرابعة 
والنصف فجراً. لم أع��رْف اجلواب. أعني، 

فيما يتعلق بالهجوم. تابع كالمك. 
حام��د: عزي��زي س��يادة الرئي��س، صدام 

حسني :
أشكرك على رسالتك الشخصية وأنت 
تبدي قلقك في ما يتصل بالوضع اآلخذ 
ف��ي التعقي��د عل��ى الرغم م��ن اجلهود 
املش��تركة م��ن أجل اتخ��اذ اإلج��راءات 
املطلوب��ة إليج��اد حل س��لمي للجدال. 
أود أن أش��ير ] غير مس��موعة [ قراراتك 
ف��ي املوافق��ة على ح��ل س��لمي كانت 
خطوة مهم��ة بنحو اس��تثنائي وغّيرْت 
املوقف برمت��ه. بعد أن تلقينا رس��التك 
التي أش��رت فيه��ا إل��ى موافقتك على 
املشروع ] مش��روع السالم [  نسقنا مع 
وزير الش��ؤون اخلارجية، ط��ارق عزيز، هنا 
في موس��كو، وستتم املوافقة على ذلك 
من لدن احلكوم��ة العراقية، لقد اتخذنا 
بس��رعة اخلط��وات التالي��ة لك��ي ننفذ 
شروط هذا املش��روع: خالل الساعات ال� 
24 املنصرم��ة أجرينا اتصال��ني هاتفيني 
طويل��ني. كان االتصال الهاتفي األول مع 
الرئي��س االميركي، جورج ب��وش، أعقبه 
اتصاالت أخرى مع ق��ادة بريطانيا، أملانيا، 
إيطالي��ا، فرنس��ا، والياب��ان. ف��ي الواقع، 
كنُت ش��خصياً منش��غالً ط��وال اليوم 
منهم��كاً ف��ي ه��ذه النقاش��ات الت��ي 
ميك��ن إيجازها مبا يلي: ] غير مس��موعة 
[ تأجل��ْت م��دة بضع��ة ش��هور، خلقْت 
وضعاً خاصاً جديداً مع ] غير مس��موعة 
[ اس��تثنائي بق��در م��ا هو مه��م أن جتد 
حالً س��لمياً للمش��كلة. دعون��ا إلى أن 
يغتن��م التحالف الدولي ه��ذه الفرصة 
إليقاف سفك الدماء. من أجل حل عاجل 
القتراح السالم املذكور آنفاً، طلبنا عقد 
جلس��ة طارئة جمللس األم��ن الدولي تتم 
فيها مناقشة قضايا مراقبة وقف إطالق 
النار واإلش��راف عليها وانسحاب القوات 
باألسلوب  مناقش��تها  تتم  العسكرية، 
نفسه شأنها شأن القضايا األخرى. وفي  
ه��ذا الوقت، يلتقي أعض��اء األمم املتحدة 
في نيوي��ورك، ليناقش��وا الوضع. يتعني 
عل��ّي الق��ول إن ردود األفع��ال على هذه 
املعلومات، في معظم األحيان، إيجابية، 
وإن اجلهود املبذولة من أجل التوصل إلى 
حل س��لمي لهذا الوضع تستحق الثناء 

والتقدير البالغني. 
في الوق��ت عينه، ما ي��زال الرئيس بوش 
يص��ر عل��ى أن يعام��ل باحت��رام طل��ب 
اجلان��ب االميركي، وهو ال يري��د أن يوافق 
عل��ى اقتراحنا. يزع��م الرئيس االميركي 
أن��ه يفعل ه��ذا ألن��ه يعتق��د أن العراق 
يقوم بإرهاب بيئي، وهو ينس��ف منشآت 
تصفي��ة البت��رول في الكوي��ت، كما أنه 
يحرق حقول البترول. كان طارق عزيز ذكياً 
في تصريحه خالل املؤمتر الصحفي حني 
ش��جب مزاعم االميركيني ض��د العراق. 
كان مس��تعداً لتوضيح موق��ف العراق 
فضالً ع��ن اجتم��اع جلنة ع��دم االنحياز 
التابع��ة ل��ألمم املتح��دة. )7( ه��ذا هو ما 
نتعامل به اآلن. بوسع الواليات املتحدة أن 
تتجاهل ما ال حتبذه في احلل السلمي من 
خ��الل مجلس األمن، واالميركيون يبدأون 
] يستطيعون البدء [ بعمليات برية ضد 
الق��وات العراقية في اخلليج. نحن نتخذ 
أكث��ر التدابير صرامة لك��ي نتفادى مثل 
هذه االنعطافة من األحداث، وال يزال من 
الصع��ب القول ما إذا س��ُيكتب النجاح 

لهذه التدابير. 
إنن��ي أعتقد، في ظل ه��ذه الظروف، أنه 
س��يكون م��ن املفي��د وامله��م أن نعلن، 
بصراح��ة ووض��وح، قرارك بس��حب كل 
قواتك من الكويت إلى مواقعها السابقة 
ف��ي األول من آب )أغس��طس( 1990، من 

دون تأخي��ر أو حتفظ. كم��ا أعتقد في ما 
يتص��ل بهذا الش��أن أنه م��ن املمكن أن 
نبعث رس��الة إل��ى الرئيس ج��ورج بوش 
مباش��رة. إنه ش��يء واضح جداً أننا، في 
ه��ذه اللحظ��ة احل��ادة، نحت��اج إلى حل 
عاجل لكي نفرغ م��ن هذا املوقف املهم 
م��ن دون ج��دال. إن اقتراحي ه��و أنه من 
املهم جداً بالنس��بة للعراق أن يس��حب 
قواته العس��كرية من األرض. هذه األمور 
كلها ستتم مناقشتها في جلسة األمم 
املتحدة. إن عدداً م��ن الدول تتوقع أن 21 
يوماً لس��حب الق��وات هو زم��ن طويل. 
ه��ذا ه��و اإلط��ار الزمن��ي ال��ذي وافقنا 
عليه. تعتقد ه��ذه الدول أن هذا التأخير 
مقصود. أقت��رح أن تذكر في تصريحاتك 
إط��اراً زمنياً آخر لس��حب القوات يتراوح 
ب��ني 9 – 10 أي��ام. ال ري��ب، س��يخلق هذا 
انطباع��اً مختلفاً بالنس��بة للعراق ولن 
يُظه��ر أي صعوب��ات خاصة. لق��د رددُت 
عل��ى رس��التك ف��وراً ألنني أع��رف مدى 
أهمي��ة هذا الوق��ت. نحن نتاب��ع الوضع 
بعناي��ة وحرص لكي نتحاش��ى أي بدائل 
أخ��رى، ألن هدفنا م��ن البداية هو حماية 
أرواح وش��رف العراقيني وال��دول العربية 

األخرى في منطقة اخلليج. 
حتياتي، 

ميخائيل غورباتشوف 
1991 / 2 / 24

هوامش:
ص��دام   «  :931-SH –SHTP –A-000  )1(
الهج��وم  يناقش��ون  ومستش��اروه 
الب��ري للوالي��ات املتح��دة  خ��ال حرب 
اخللي��ج1991 ، كس��ب التأيي��د العربي 
والعراقي، ورس��الة إلى غورباتش��وف »، 
24 شباط )فبراير( 1991. نسخة أصلية 
كاملة وتس��جيل كامل لهذا االجتماع 
متوف��ران املوق��ع االلكترون��ي ل��� )مركز 
بحوث تسجيات النزاع( على االنترنت. 
)2( رمب��ا محمد حم��زة الزبي��دي، عضو 
القي��ادة القطري��ة )1982 – 2001( الذي 
أصب��ح نائ��ب رئي��س ال��وزراء ف��ي آذار 
)مارس( 1991، ولعب دوراً رئيساً في قمع 
انتفاض��ة الش��يعة، أو محمد س��عيد 
الصحاف، وزير الشؤون اخلارجية )1992 

 .)2001 –
)3( )اجلي��ش الش��عبي( ه��و ميليش��يا 
شبه عس��كرية مرتبطة بحزب البعث. 
ُشكلْت بنحو أولي ل� )الدفاع عن الثورة( 
ف��ي مطلع عق��د الس��بعينات، بحلول 
حرب اخلليج، أصبح )اجليش الش��عبي( 
هيكاً فاسداً وعدمي التأثير لتشكيلته 

السابقة. 
ص��دام   «  :630-SH-SHTP-A-000    )5(
االحت��اد  يناقش��ون  ومستش��اروه 
الس��وفييتي وحالة القوات املس��لحة 
العراقي��ة »، 24 ش��باط )فبراي��ر( 1991. 
نس��خة كاملة وتس��جيل كامل لهذا 
االجتماع متوفران في املوقع االلكتروني 
ملركز بح��وث تس��جيات الن��زاع على 

االنترنت. 
)6( ألق��ى ص��دام الل��وم عل��ى االحت��اد 
الس��وفييتي ألنهم طمأنوه إذا سحب 
قوات��ه م��ن الكويت، ل��ن تك��ون هناك 
عملي��ات برية ض��د جيش��ه. يفجيني 
وراء  والع��رب:  روس��يا   « برمياك��وف: 
الكواليس في الشرق األوسط من احلرب 
الباردة حتى الوقت احلاضر »، )نيويورك، 

بيزك بوكس، 2009 (: 321.  
)7( كان التحال��ف الدول��ي ق��د مت��ادى 
في خل��ق خ��داع ب��أن مارين��ز الواليات 
املتحدة س��وف ينفذون هبوط��اً برمائياً 
مباش��رة في داخل الكويت. أنظر غاري 
بي. ميلتون: » خ��داع الصحراء الفيلق 
الثامن عش��ر احملم��ول جواً » )النش��رة 
املهنية لاس��تخبارات العسكرية( 17، 

العدد 4 )1991 (: 43 – 45. 
) 8( لعله��ا إش��ارة إل��ى حرك��ة ع��دم 

االنحياز. 

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

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 36« 

كانت خطوة مهمة 
بنحو استثنائي وغيّرتْ 

الموقف برمته. بعد 
أن تلقينا رسالتك 
التي أشرت فيها 

إلى موافقتك على 
المشروع ] مشروع 
السالم [  نسقنا مع 

وزير الشؤون الخارجية، 
طارق عزيز، هنا في 
موسكو، وستتم 

الموافقة على ذلك 
من لدن الحكومة 

العراقية

إن الوضع اآلن 
أسوأ بكثير. لقد 
بعث األميركيون 

تهديداتهم وهم 
يخططون لخداع 

العراق وتضليله. إن 
األسلوب الذي عرضوا 

فيه تصريحاتهم 
وتهديداتهم، يبدو 

أنهم ال يضمرون 
احترامًا وتقديرًا 
لموقف االتحاد 

السوفييتي
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رسائل متبادلة مع غورباتشوف.. في سباق مع موعد الهزيمة 
صدام يناشد السوفييت أن يساعدوه ليخرج من الكويت بـ«شرف« 

غورباتشوف يتدخل خلروج امن للقوات العراقية من الكويت
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الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

اإلعام واإلعللان فن وصنعة ومهارة، وعاملياً يصنف 
علللى انه عمللل احترافللي ,إضافة الللى موهبة من 
يتعامللل مع هللذا العالللم، لكننا هنللا وأقصد في 
العراق، وبرغم مرور عقود على اشتغال مؤسساتنا 
بهللذا العالم السللاحر، مازلنللا نراوح فللي مكاننا ، 
فطللرق اإلعان عن النشللاطات الفنيللة والثقافية 
مازالللت متواضعللة، وال يتمتللع املشللرفني عليهللا 
بنسللبة ذكاء من له باع فللي هذا اجملال، وأظن ان من 
يعلن ومن يشللرف علللى اإلعان يتبعللون حتى هنا 
نظام احملاصصة!، ويعلم القارئ واملتابع لألنشللطة 
الفنية، سللواء كانت تشكيل، مسللرح ، سينما، إن 
إعامنا يتعامل بخجل وتردد مع بعض النشللاطات، 
ومازال اإلعان عن أي نشللاط ، وليكن مسللرحياً، ال 
يتعدى حشللر مشاهد بطريقة عشوائية، وعرضها 
تباعاً على الشاشللة، يرافقها صللوت نادراً ما يكون 
مقبول لدى املتلقي، يعلن عللن موعد وتاريخ عرض 
هذا العمل، وبنحو سللريع تكاد ال متيز املوعد واسم 
العمل، بسبب السللرعة اختصارات لدقائق اإلعان 
التللي يتحمل املعلن عنها مبالغ كبيرة، في البلدان 
اجملاورة وجميع دول العالم هناك مؤسسللات خاصة 
تعنى مبوضوع اإلعان، وجتنللد لهذا املوضوع جيوش 
مللن املوظفني احملترفللني، واحملترمني ألصللول االعان 
وقوانينه، مع رقابة صارمة على ما يطرح في جميع 
اجملللاالت، وال يترك املوضوع فضفاضاً وغير منضبط، 
علللى يد أفللراد ال يفقهللون من لغة االعان سللوى 
الصللوت العالللي وتداخل الصللور، وأتسللاءل ملاذا ال 
تكللون هناك دورات خاصة بهللذا املوضوع، وال نبقى 
نعتمد علللى املعللارف واالصدقللاء، أو العمل بأجور 
زهيللدة ، لتفللادي )الصللرف( على موضللوع اإلعان، 
ولنراقللب الشللركات العامليللة، التي تؤّمللن مايني 
الدوالرات إلعان ال يستمر سوى دقيقتني، وهنا أكرر 
نحن نحتاج الى دورات من قبل أشللخاص محترفني 
في موضوع االعان، وسللاعتها سيوجه اللوم جلهة 
محللددة بعينهللا ، في حال فشللل االعللان او تلكأ 
الوصول الى الهدف املنشللود مللن وراء هذا االعان، 
أخيرًا أدعو املؤسسللات املعنية والتي يهمها حتماً 
مصير ما تعلن عنه، أن ينتبهوا الى أهمية موضوع 
االعللان في عن أي موضوع وفي أي مجال، السلليما 
ما يخص عالم الثقافة والفن، وعدم التعامل معه 
كموضللوع ثانوي أو درجللة حتت بللاب )الكماليات أو 

البطر(.

اإلعالن بين المهارة 
والمهنية والعشوائية!

حذام يوسف طاهر
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بغداد ـ الصباح الجديد: 

الثقافللة  وزارة  وكيللل  برعايللة 
والسللياحة واالثار ومدير عام دائرة 
الفنون املوسلليقية وكالة االستاذ 
فللوزي االتروشللي أقامللت )روضللة 
السام( احدى تشكيات مدرسة 
املوسلليقى والبالية التابعة لدائرة 
الفنللون املوسلليقية حفللا فنيللاً 
احتفاء بتخريللج طلبتها  منوعللاً 
الصغللار ، علللى قاعللة الرباط في 
نخبللة  بحضللور  املغللرب  شللارع 
من متذوقللي الفن واجلمللال وذوي 

االطفال.
وتضمللن احلفل الذي يعد االول من 
نوعه فقرات منوعة وجميلة ومميزة 
املشللاركني  االطفال  فيهللا  عرض 
قدراتهللم ومواهبهللم علللى مدى 
سللنتي الدراسللة في الروضة من 
عزف وموسلليقى ورقللص وعروض 
األطفللال  وقللدم  متنوعللة،  ازيللاء 
)نشلليد موطني( باللغتني العربية 
واالجنليزيللة ومجموعللة أخرى من 
االناشيد باللغة االجنليزية واوبريت 
)العللراق( تدريب املعلمة شلليماء، 
وكذلللك رقصة )دونكي شللوت( و 
)يا بنللات يا بنللات( و )دبكة كردية( 
و )اجلوبي( ورقصللة )اداجو( ورقصة 
هنديللة اعللداد وتدريللب املعلمللة 

ذكرى.
 كمللا وقللدم الطلبللة )صولفيج 
جماعي( واغنية )هذا احللو كاتلني 
يا عمة( تدريب االستاذ هال، إضافة 
الللى تقللدمي مسللرحية )ذا انيملز( 

وانشودة )ساسوكي( تدريب واعداد 
وعللزف  وياسللمني،  رمي  املعلمتللني 
مقطوعتني موسيقيتني للطالبة 

املوهوبة ماري عمار.
هذا وذكرت مديرة الروضة االستاذة 

زينه أكللرم: ان الروضة تقدم ضمن 
منهاجهللا الفني الدروس التربوية 
كاإلجنليزية والعربيللة والرياضيات 
ويتللم قبللول الطلبللة عللن طريق 
عرضهللم على اللجنة املشللكلة 

الروضللة واسللاتذة  مللن اسللاتذة 
مدرسللة املوسلليقى والبالية من 
عمر )4( سللنوات ليتسنى للطفل 
احلقيقيللة  موهبتلله  اكتشللاف 
سللواء في رقص الباليلله او العزف 

واملوسلليقى السللتكمال مرحلللة 
املرحلللة  الللى  وصللوال  االعداديللة 
ميتلك  فنانللاً  ليصبللح  االعداديللة 
اخلبرة الكافية داعمللاً اياها بدعم 
االساتذة وماحظاتهم املستمرة.

وجدير بالذكر ان الروضة تأسست 
سللنه 2010 بدعللم من االسللتاذ 
حسن الشكرجي الذي كان يشغل 
منصللب مدير عللام دائللرة الفنون 
املوسلليقية سللابقاً وكذلك ألجل 
فسللح اجملللال واملسللاحة الكافية 
لهللذا الفن العريللق واالنيق ليحل 
محله مبصاف الفنون األخرى التي 
جتعل مللن صللورة الوطللن االبهى 

واالجمل.  
وقد شللهدت املدرسة نقلة نوعية 
كبيللرة بافتتاح روضة املوسلليقى 
والباليلله احلكوميللة التابعة لها، 
وهللي مكملللة لتأهيللل الطفللل 
وتدريبلله على الفنون املوسلليقية 
في مراحل التعليم االولى دون سن 

الست سنوات.
وتعد مدرسللة املوسيقى والباليه، 
املدرسة الوحيدة في بغداد لتعليم 
فنون الثقافة املوسيقية تأسست 
في ايلللول سللنة 1968، وتتلمذت 
على مقاعدها أجيال من الفنانني 
العالم  أبهروا  الذين  واملوسيقيني، 
مبعزوفات عراقية وعاملية مشهورة، 
وهي املدرسللة الوحيدة أيضاً متنح 
شللهادتي تخرج للطالب، أكادميية 
وأخرى فنية ، تقع املدرسة بجانب 
الكللرخ فللي بغللداد والتللي كانت 
وما زالللت املدرسللة الوحيدة التي 
تسللتقطب األطفال مللن املرحلة 
االبتدائية وصوالً بهم إلى املرحلة 
اإلعداديللة ضمن قسللمي الدروس 
والقسللم  االعتياديللة  التربويللة 
الفنللي للللدروس املتخصصة في 

املوسيقى والباليه .

أحد تشكيالت مدرسة الموسيقى والباليه

روضة »دار السالم« تحتفل بتخريج طلبتها الصغار على قاعة الرباط

من حفل التخرج

لقطة

بطاقة شخصية

ليل بغدادي »عدسة: زياد متي«

بول جوليوس رويتر كان رجل أعمال 
أملاني، أصبح معروًفا بعد تأسيسه 
لوكالة األنباء العاملية »رويترز« التي 
حتمل اسللمه. ولدرويتللر في 21متوز 
1816 ,فللي كاسللل بأملانيا،أسللس 
وكالة رويترز لألنباء، إحدى الوكاالت 
الرائدة في تقدمي األخبار االقتصادية 
والسياسية والعامة إلى الصحف 

األوروبية. 
بللدأت الوكالة عملها سللنة 1849 
وذلللك باسللتعمال احلمللام لنقللل 
األخبللار بللني محطات البللرق على 

حدود أملانيا وبلجيكا وفرنسا. 
وقد اسللتقر رويتر أخيللراً في لندن، 
حيث أسللس وكالة رويتللرز لألنباء 
سنة 1851 لنقل األخبار املالية في 

أوروبا. 
وبللدأ بنقللل األخبللار االقتصاديللة 
اشللتركت   ,1858 سللنة  العامللة 
الوكالللة مللع وكاالت أنبللاء أخللرى 

لنقل األنباء العاملية.
 وأشللرف علللى إدارة الوكالة حتى 

تقاعد سنة 1878 وعني مستشارا 
لها حتى وفاته سنة 1899.

عمل في صغللره كاتباً في مصرف 
عملله في جوتنجللن بأملانيللا , وفي 
كارل  إلللى  بللول  تعللرف  البنللك، 
فريدريتللش جللوس، وهللو رياضللي 
وفيزيائي شللهير ورائللد في تطبيق 
النظريللة الرياضية علللى الكهرباء 

واملغناطيسية . 
عمللل جوس في جامعللة جوتنجن 
استاذاً ومديراً للمرصد، وكان يجري 
بعللض التجللارب علللى التلغللراف 
الكهربائي . وأصبللح بول رويتر في 
ذلك الوقت شديد االهتمام بتقنية 
البرقيللات، وبللدأ يفكر فللي كيفية 
التكنولوجيللا  هللذه  اسللتعمال 
اجلديدة لتحسللني االتصاالت حول 

العالم
في تشللرين األول عام ،1845 انتقل 
رويتر إلى إجنلتللرا، ثم عاد إلى أملانيا 
مللرة أخللرى وأصبح في عللام 1847 
شللريكاً في محل لبيع الكتب في 

برلللني أطلق عليه اسللم »رويتر أند 
سللتارجارد«، وانضم بعللد ذلك إلى 

شركة نشر صغيرة . 
مللن  العديللد  بنشللر  رويتللر  قللام 
الكتيبللات السياسللية التي بائت 
 . األملانيللة  السلللطات  بغضللب 
فاضطللر للسللفر إلللى باريس حتت 

ضغللط القادة فللي أملانيللا في عام 
1848وفي باريس، بللدأ رويتر ترجمة 
الصحللف واملقللاالت التجارية إلى 
األملانيللة ثللم إرسللال مقتطفللات 
قصيرة إلللى أملانيا، ولكن سللرعان 
ما فشلللت هذه الوكالة اإلخبارية 
الصغيرة بعد مرور عدة أشهر وذلك 
التي  القوانللني الصارمللة  بسللبب 
كانت تفرضها احلكومة الفرنسية 
آنللذاك، فعمللل بول رويتللر مترجماً 

لدى وكالة األنباء “هافاس”
توفللي رويتر في 25 فبراير/ شللباط 
1899 فللي مدينة نيس الفرنسللية 
. واستمر جناح شللركته بعد وفاته 
ومتكنت من حتقيق انتشللاراً أوسع 
في جميع انحاء العالم واكتسللاب 
مكانللة كبيللرة بللني وكاالت األنباء 
املتعددة. وقللد احتفلت وكالة أنباء 
رويترز في 25 شباط 1999 بالذكرى 
املئوية لوفاة مؤسللس الوكالة من 
خللال إطللاق جائللزة جامعية في 

أملانيا.

بول رويتر 

بول رويتر 

بغداد ـ ميادة السلطاني*
شللاركت الللدار العراقية لألزياء 
نظمهللا  التللي  الللدورة  فللي 
املعلومات  تكنولوجيللا  قسللم 
الثقافة  وزارة  واالتصللاالت فللي 
بعنوان اساسيات في احلاسبات 
ونظللام الوينللدوز7 للمللدة من 
التاسللع مللن نيسللان ولغايللة 

الثالث عشر من الشهر اجلاري.
افتتللح الندوة عبللد القادر عبد 
ان  الرحيم املشللهداني واشللار 
ظهللور التكنولوجيللا وتطورها 

الللى تطويللر الكثيللر مللن  ادى 
البرامج واألنظمة املسللتعملة 
في عاملنا مما اسللهم في انتشار 
واسللتعمال احلاسللوب في كل 
اجملللاالت االجتماعيللة واحلياتية 
املياديللن  كل  وفللي  والطبيللة 
شللركة  ان  واكللد  الوظيفيللة 
املسللؤولة  مايكروسللوفت هي 
التشللغيل  انظمة  عن تطويللر 
اجهللزة  فللي  املسللتخدمة 
والابتوب  العاديللة  الكمبيوتللر 
و اضافللت لللذوي االحتياجللات 

الشللخص  بامللكان  اخلاصللة 
املكفوف تنفيللذ االوامر اخلاصة 
اخلدمة  وتلك  باستعمال صوته 
مسللبقاً  موجللودة  تكللن  لللم 
بصللورة  املشللهداني  ووضللح 
نظرية وعملية عن اساسلليات 
احلاسللبات بطريقللة مشللوقة 
وجميلللة وانيقة وبللكل مهنية 
قللد اعطللى للللدورة نكهة في 
ايصال املعلومة وختمت الدورة 
بامتحللان عملي ونظري عن كل 
ما يتعلق عن نظللام الويندوز 7 

وقد اجتاز كل املشاركني الدورة 
بنجاح وذلللك الفضل للمبرمج 
مدير الللدورة الللذي اعطى احلق 
والشللرح  املعلومات  ايصال  في 
املفصللل عللن كل مللا يتعلللق 
بهللذا النظام ونتأمللل ان يكون 
عاملنللا الكترونللي معافى خالي 
مللن اجلهللل وتشللجيع هللؤالء 
مبرمجللني  مللن  املتفضلللني 
املوظف  ومهندسني في خدمة 

من دون مقابل.
* إعالم دار األزياء

»الدار العراقية لألزياء« تشارك في دورة أساسيات الحاسبات ونظام الويندوز

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

رمبا يعنفك هذا الشللخص في البداية ولكن 
حللاول أكثللر من مللرة. ال بأس إذا أرسلللت له 
خطابا تروي له وضعك وسللبب عدم اتصالك 
بلله الفترة املاضية. دع هذا الشللخص يعرف 

أنك تهتم به ولم تنسه.

صعوبة التواصل مع أشللخاص محددين اليوم 
قد تقلقك جدا. الرسللائل التي حتاول إرسالها 
لهللؤالء لللم تصللل حتللى اآلن، وعندمللا حتاول 
االتصللال بهللم، ال جتد ردا من أحللد. بدال من أن 

ترسل لصديقك رسالة، زره في منزله.

شعورك بالبهجة والسعادة قد يؤثر على أفراد 
أسللرتك. مسللاعدة اآلخرين في وقت الشدائد 
جتعل اجلميع يقف جانبك. إذا كنت لديك مهام 
حتتاج إلللى وقت طويل إلنهائها، انته منها أوال 

في فترة الصباح.

ال تتوقع حتسللن الوضع هذا اليوم كثيرا، فكل 
املشاكل كما هي. جهاز الكمبيوتر اخلاص بك 
توقف عن العمل، وما زال بحاجة إلى صيانة أو 
تصليح. أنت بحاجة ضرورية إليه للتواصل مع 

بعض األشخاص. 

تتمنللى أن تعيللش قصللة حب جديللدة، ولكن 
تخشللى أن يجرحللك الطللرف اآلخللر وأن متللر 
بتجربة مريرة. ال تفكر بطريقة سلللبية. اذهب 
ملكان هللادئ اليوم مع من حتب. شللاهد فيلما 

رومانسيا أو اقرأ رواية رومانسية.

مهمللة إقناع الشللريك بالسللير معك حتى 
النهاية ليسللت صعبللة، وجتاربه السللابقة 
معك مشجعة جدا.أنت املسؤول عما آل إليه 
وضعك الصحللي، ألنك لم تلتزم بإرشللادات 

الطبيب ولم تطبقها .

قد جتد أنه من الصعب اليوم البدء في أي عمل 
أو القيام بأي مهمة حتى لو كانت سهلة جدا. 
ال تتخللذ أي قرار وأنت في هذه احلالة. رمبا تتخذ 
قرارا في حلظة تهور تندم عليه سنوات طوال.

رتب أفكارك وفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

قد تصللدر أحكاما لبعض األشللخاص من دون 
أن تعرفهللم جيدا. برغللم ان تعاملك مع بعض 
األشخاص قد يكون غريبا ، أال أن إتقانك لعملك 
سلليجعل رؤسللاءك في العمل يتسللاءلون عن 

سبب التغيير املفاجئ في أدائك ومستواك.

األخبللار التللي تسللمعها اليللوم قللد تصيبك 
بالهلللع واجلنون. رمبا ال تصدق ما تسللمعه عن 
شللخص ما. قد يتعرض شللخص مللا لكارثة 
مالية بسببك، ولذلك ستفكر على الفور في 

مساعدته. ال داع للقلق.

تشعر بقوة العاطفة وتزداد رغبتك في التقرب 
من الشللريك الذي تكن له كل احلب والتقدير. 
إذا شللعرت أن وضعك الصحي يتحسن، فهذا 
جراء تطبيق إرشادات أصحاب االختصاص في 

مجال التغذية.

عندمللا تشللعر أنللك وحيللدا وتفتقللد للحللب 
والرومانسللية، تتناول احللوى لتحسللني مزاجك. 
هذه فكرة جيدة، ولكن عليك أال تتجاوز الكمية 
التللي أوصللاك بهللا الطبيللب لكي ال تؤثللر على 
صحتك. رمبا ال تستطيع السيطرة على نفسك.

الدلو الحوتالجدي

تتحسللن عاقتك مبن حولك مهللم جدا هذه 
الفتللرة بالتحديللد. املهللام التي تريللد إجنازها 
اليللوم قد تكون صعبة بعض الشلليء ولذلك 
قد تضطر لطلب املسللاعدة ممن حولك. اختر 

كلماتك بحرص حتى ال جترح شعور اآلخرين.

حظك اليـوم
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1. أعلى قمة في أفريقيا

2. يهتز o خياء
3. جسر على ماء
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حرف عطف

5. حسام o ضعف لدرجة املرض
6. بحيللرة فللي أميللركا اجلنوبية 

أعلى من سطح البحر
7. جدة )باللهجة املصرية( o جمع 

سرير )معكوسة(.
8. الذهللب البني o أشللهر ملكة 
فرعونية امتاز عصرها باالستقرار

9. يدهش o ارتفع في السماء
10. سلسلللة قصللص جتسللس 

سينمائية كتبها إيان فلمنج

1. اسمها القدمي بيزنطة
o عملللة  السللمر  2. يحلللو فيهللا 

اليابان
3. عكس حلو o تفنن o نصف أريج

4. ماتت احليوانللات o تقال للحبيبة 
أو احلبيب

 o )5. الهاتف أصدر صوتا )معكوسة
تلقى االهتمام

6. ميلك األرض ومن عليها o ذو طباع 
حادة وغير محبوب

7. ضعيف وغير مقبول
8. مللن الدواجللن o املعلللم اخلللاص 
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مباراة واحدة في الجولة 
التاسعة لممتاز الكرة

وفد الزوراء يغادر 
إلى سلطنة عمان 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق اليوم االحد منافسات مباريات الدور التاسع 
م��ن املرحل��ة الثاني��ة لدوري الك��رة املمت��از باقامة 
مباراة واحدة فقط جتمع فريق الطلبة مع منافسه 

السماوة في ملعب الشعب الدولي.
وتتواصل يوم غد االثنني بقية مباريات الدور نفس��ه 
باجراء خمس مواجهات يحتضنها ملعب العاصمة 
بغ��داد اذ يضيف فريق النفط في ملعبه منافس��ه 
نف��ط ميس��ان ويح��ل فريق كرب��اء ضيف��اً علفى 
منافس��ه امانة بغداد ف��ي ملعب االول وس��يكون 
ملع��ب الش��عب الدولي مس��رحاً للقاء الش��رطة 
م��ع ضيفه زاخ��و ويضيف فريق الك��رخ في ملعبه 
منافسه البحري وسيتقابل فريق احلدود في ملعب 
اجلوية منافسه فريق احلسني ويستكمل منافسات 
اجلول��ة التاس��عة بعد يوم غ��د الثاثاء ف��ي املباراة 
التي س��تقام في ملعب الفيحاء بني صاحب االرض 
واجلمهور فريق امليناء مع ضيفه الكهرباء في ملعب 
الفيحاء، فيما مت تأجي��ل مباراتي الزوراء مع النجف 
واجلوي��ة م��ع نفط الوس��ط نظراً الرتب��اط النوارس 

والصقور في بطولة الكأس اآلسيوية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توجهت بعثة فريق نادي الزوراء الرياضي، صباح  امس 
الى العاصمة العمانية مس��قط من اجل مواجهة 
نادي الس��ويق العماني في الس��اعة السادسة من 
مس��اء يوم الثاثاء املقبل املوافق 18 نيس��ان اجلاري 
ضمن اجلول��ة اخلامس من مباري��ات اجملموعة االولى  

لبطولة كاس االحتاد االسيوي بكرة القدم.
وقال عضو الهيئة االدارية لنادي الزوراء، عبد الرحمن 
رش��يد، واملنس��ق االعامي، غادر الوف��د أمس حيث 
يضم ٣٥ ش��خصا بني اداري وفني والعبني هم حيث 
يترأس الوفد  فاح حسن رئيس الهيئة االدارية وضم 
س��عدون الش��رع نائباً الوفد وعبدالكرمي عبدالرزاق 
مديراً للفريقوعبدالرحمن رشيد   املنسق االعامي 
وعصام حمد مدرباً وباسم لعيبي وابراهيم عبد نادر 
مدربني مساعدين وعماد هاشم مدربا حلراس املرمى 
ورع��د س��لمان مدربا للياق��ة البدنية وداود س��ليم  
معاجل��اً ومحمد علي اكبر   وف��راس خميس  اداريني 
و يح��ي محمد مص��وراً،  والاعب��ون: محمد كاصد 
ومحمد شاكر وعاء كاطع  وحيدر عبداالمير وعاء 
مهاوي والس��وريان ندمي صباغ وحس��ني جويد وجنم 
ش��وان وكرار محمد وعباس قاس��م وحس��ني علي 
ومصطفى حس��ني ول��ؤي ص��اح ومصطفى كرمي 
وعلي رحيم  وصفاء هادي واحمد فاضل وسجاد رعد 
وعاء عبدالزهرة وحيدر صباح  وامجد كلف ومهند 

عبدالرحيم.
 يش��ار ال��ى ان املباراة االول��ى التي جمع��ت الزوراء 
والس��ويق الُعمان��ي في ملعب س��تاد حمد الكبير 
في النادي العربي القط��ري )ملعب الزوراء املفترض 
ف��ي البطولة( قد انتهت بالتعادل الس��لبي، ويقف 
الزوراء متصدرا للمجموعة وله 8 نقاط، يليه اجليش 
الس��وري وله 6 نق��اط، فيما ميلك االهل��ي االردني 5 
نق��اط بالترتيب الثال��ث ولفريق الس��ويق العماني 

نقطتني باملركز الرابع االخير في اجملموعة.

 واسط ـ قاسم شالكه*

الرس��مي الحتاد  الراعي  بحض��ور 
املاكمة اراس حبيب مدير مصف 
الباد االسامي صادقت اجلمعية 
العمومي��ة  الحت��اد املاكمة على 
التقريري��ن االداري واملال��ي لع��ام 
2016  باالغلبي��ة، باالضاف��ة الى 

مناقشة  منهاج عام 2017.
ابتدا املؤمتر بتاوة عطرة من الذكر 
احلكي��م بعده��ا الوق��وف دقيقة 
وقرائة س��ورة الفاحتة ترحما على 
ش��هداء الوطن والبط��ل الراحل 
فاروق جنجون. بعدها اقلى رئيس 
االحت��اد العراقي باملاكمة بش��ار 

مصطفى كلمة قال فيها:
نشكر جميع االخوة الذين حتملوا 
عن��اء الس��فر واحلض��ور للمؤمتر 
واملس��اهمة ف��ي جناح��ه وجن��اح 
اللعب��ة بارائه��م.  جنتم��ع اليوم 
عائلة املاكمة العراقية بالتزامن 
م��ع انتص��ارات قواتن��ا البطل��ة 
م��ن ابنا اجلي��ش العراق��ي وقوات 
والبيشمركه  الش��عبي  احلش��د 
على االرهاب الدراعشي االجرامي 
وحترير اراضين��ا الطاهرة من دنس 
يك��ون  ان  ونس��ال اهلل  االع��داء، 
ه��ذ العام ع��ام التحري��ر بجهود 

السواعد العراقية.
ودعن��ا عاما خططن��ا فيه للعبة 
اجنازات  املاكم��ة حققنا خال��ه 
عدة للعبة الفن النبيلواستطعنا 
ان نت��رك اكث��ر من بصم��ة جناح 
س��واء على املس��توى الفني في 
التنافس او على املس��توى االداري 
حيث مستوى تطور اللعبة ومدى 
انتشارها في ارجاء الوطن العزيز.

الي��وم عائل��ة املاكم��ة  جنتم��ع 
االرتقاء مبستوى  وهدفنا االسمى 
اللعبة وهذا يتطلب جهدا كبيرا 
في اكثر م��ن اجتاه، االول االهتمام 
الس��عي  وكذل��ك  بالقاع��دة 
النتائ��ج على  افض��ل  لتحقي��ق 
صعي��د البنى التحتية للعبة، قد 
يك��ون هذا الطموح كبيرا جدا اال 
ان ثقتن��ا باخاصك��م وقدراتكم 
تبقى هي االكب��ر، حفلنا يختلف 
عن س��ابقه في ض��ل وجود داعم 
لاحتاد بشخصية عراقية وطنية 
مهمة مخلصا لكل ابناء شعبه 

انحدر من رحم الرياضة العراقية 
ويعي معناتها ونتائجها وتاثيرها 
على ش��بنا الواعي من حيث رفع 
علم الع��راق في احملاف��ل الدولية 
وارتق��اء باللعبة من اجل الوصول 
ال��ى مص��اف ال��دول املتقدم��ة. 
الس��يد اراس حبيب ال��ذي اغدق 
على املاكم��ة العراقية بالفبض 
الكرمي من اجل الوقوف من عائلة 
املاكمة العراقية وتهيئة الظروف 

من اجل جناحنا في املهمة
مدي��ر مص��رف الباد االس��امي 
اراس حبي��ب ق��ال ف��ي كلمت��ه: 
املاكم��ة العراقي��ى تاري��خ كبير 
ومشرف ولهم صوالت وجوالت في 
املش��اركات الدولية فهم فرسان 
الوطن كاخوته��م املرابطني على 
ارضنا  لتحري��ر  القت��ال  جبه��ات 
وطرد االهراب االعمى فكا منهم 
يخ��دم وطن��ه وابناء ش��عبه وانا 

اليوم اقف معكم من اجل تطوير 
اللعب��ة واملس��اهمة ف��ي خل��ق 
اجياال من ابطال اللعبة بالتعاون 
مع احت��اد املاكم��ة العراقي الذي 
عمل س��نوات طوال وساهم في 
ارتقاء اللعب��ة. واول اخلطوات هو 
بن��اء قاع��ة نظامي��ة للماكمة 
ف��ي جمي��ع محافظ��ات الع��راق 
ابتدا بالعاصمة احلبيبة بغداد ومت 
االتفاق مبدئي��ا عل ذلك، فرياضة 
املاكم��ة متتلك قاع��دة الياضية 
كبيرة في جميع ارجاء الوطن وما 
حتتاجة هو البن��ى التحتية لذلك 
قررنا ان تكون ف��ي كل محافظة 
م��ن  متكامل��ة  رياضي��ة  قاع��ة 
جميع النواحي لتس��هم في رفع 

املستويات الفنية.
بعده��ا تلى امني س��ر االحتاد عبد 
الرضا علي التقري��ر االداري والذي 
اك��د في��ه جن��اح االحت��اد بالعمل 

االداري حيث حض��ى رئيس االحتاد 
بعضوي��ة االحتاد االس��يوي وامني 
الس��ر بعضوية جلن��ة املنتخبات 
باالضاف��ة ال��ى حصول��ة عض��و 
عل��ى  موس��ى  ف��راس  االحت��اد 
عضوية اللجنة الفنية في االحتاد 
االس��يوي وهو مكس��ب حقيقي 
لاحت��اد، ناهيك عن املعكس��رات 
للمنتخب  واخلارجي��ة  الداخلي��ة 
الوطنى باالضافة الى املشاركات 
ف��ي احملافل الدولية واح��راز نتائج 
م��ع  مناقش��ته  ومت��ت  طيب��ة، 
اعض��اء اجلمعي��ة العمومي��ة اذ 
كان��ت هنالك مداخ��ات دونت ن 
اجل العمل بها مس��تقبا. ليتم 
التصدي��ق من قب��ل اغلب اعضاء 
اجلمعي��ة العمومية على التقرير 
االداري، فيم��ا تل��ى االم��ني املالي 
التقري��ر  تكلي��ف  عل��ي  لاحت��اد 
املال��ي للع��ام 2016 واملبالغ التي 

صرفت خاله باالضافة الى رواتب 
املنتخبات واملدربني، ومتت مناقشة 
علي��ه  ليص��ادق  االعض��اء  م��ع 

باغلبية اجلمعيو العمومية.
 عض��و االحت��اد مدي��ر العاق��ات 
الدولي��ة ف��راس موس��ى ناق��ش 
منهاج االحت��اد لعام 2017 وحتديد 
بط��والت  اقام��ة  وزم��ان  م��كان 
اندي��ة الع��راق بجمي��ع الفئ��ات 
ومشاركة منتخباتنا الوطنية في 
االستحقاقات العربية واالسيوية 
والدولي��ة وحتدي��د مكانها حيث 
اش��ار الى املوس��م احلالي متخم 
باملشاركات الدولية وذلك يتطلب 
من��ا مضاعف��ة اجله��ود في ضل 
داع��م حقيق��ي متمث��ل  وج��ود 
بالسيد اراس حبيب حيث انه ابن 
الرياضة ويعي جي��دا متطلباتها 
من اجل النجاح مس��تقبا، كما 
اكد موسى على متيز املنهاج حيث 

حضي باقامة دورات دولية تختص 
بالتدريب واخ��رى بالتحكيم بعد 
العم��ل الكبي��ر م��ن قب��ل احتاد 
املاكمة م��ع االحت��اد الدولية في 
احلص��ول عل��ى املوافق��ات حيث 
س��تكون االولى ش��هر ايار املقبل 
ف��ي مدين��ة اربي��ل. ام��ام الدورة 
االحتاد  فس��يحددها  التحكيمية 
الدول��ي ف��ي وقت الح��ق. ان هذه 
ال��دورات تس��هم بش��كل كبير 
اللعب��ة  مس��توى  تطوي��ر  ف��ي 
حي��ث هنال��ك ضواب��ط معين��ة 
مش��ترطية لكل من يشترك في 

هذه الدورات.
كما افتتحت ايضا في محافظة 
واسط بطولة اندية العراق والتي 
اطلق عليها بطولة الراحل فاروق 
جنجون بحضور رس��مي ورياضي  
متثل  مبحافظ واسط مالك خلف 
ال��وادي و رئي��س جلن��ة الش��باب 
في مجل��س محافظة  والرياضة 
واسط عباس مايح ورئيس ممثلية 
اللجنة األوملبية في واسط ماجد 
خل��ف احلركان��ي ومدي��ر ش��باب 
ورياضة واس��ط مناضل جاس��م 
حسن وامني س��ر ممثلية األوملبية 
في واس��ط اياد هادي ومدير مركز 
رعاية املوهبة الرياضية في واسط 
سام حسني إبراهيم ورئيس احتاد 
كرة القدم الفرعي كرمي اسكندر 
باالضافة ال��ى  اجلماهير الغفيرة 
من ابناء مدينة واسط باستعراض 
رائع للفرق املتبارية وحلكام اللعبة 
عطرته��ا موس��قى فرق��ة اجلوق 
املوسيقي. وقد حضيت البطولة 
مبش��اركة واس��عة حيث ش��ارك 
 73 ميثل��ون  ماك��م   287 فيه��ا 
ن��ادي، والقى مدير مص��رف الباد 
االسامي اراس حبيب شكر فيها 
كل من ساهم وحتمل عناء السفر 
حملافظة واسط احلبيبة من انتشار 
لعبة الفن النبيل واكد وعده في 
بن��اء قاع��ات رياضية ف��ي عموم 
محافظات الع��راق داعينا اجلميع 
بذل املزيد من اجلهود من اجل جناح 
اللعبة عامليا، وش��هدت البطولة 
من��ذ انطاقه��ا اث��ارة وندية بني 

الفرق املتبارية.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
املالكمة

»المالكمة« يصادق على التقريرين اإلداري والمالي

واسط تشهد إثارة كبيرة في نزاالت بطولة الراحل فاروق جنجون

جانب من النزاالت »عدسة: قحطان سليم«
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ديباال يهز عرش ميسي

روما ـ وكاالت:

كشف االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( 
عن التش��كيلة املثالية ل�«فانتازي« دوري 
أبط��ال أوروبا حلس��اب ذه��اب ال��دور ربع 
النهائي م��ن اغلى املس��ابقات االوروبية 

لكرة القدم.
ويتم اختي��ار هذه التش��كيلة من طرف 
االحتاد االوروبي لكرة القدم باإلعتماد على 
الاعب��ني االعلى تقييماً في ه��ذا الدور.. 
وأقيم في هذا الدور 4 مباريات مقس��مة 
عل��ى يومي الثاثاء واألربع��اء، بني ثمانية 
أندية تتنافس من أجل الظفر بكأس ذات 
األذنني نهاية املوس��م احلالي في كارديف 
س��يتي الويلزي��ة.. وضم��ت التش��كيلة 
املثالي��ة لهذا الدور العدي��د من الاعبني 
كريس��تيانو  رأس��هم  عل��ى  املميزي��ن، 

رونالدو، وباولو ديباال، وكليان مبابي.
وس��يطر يوفنت��وس على التش��كيلة ب� 
5 العب��ني، فيم��ا غ��اب العبو برش��لونة 
عنها بعد اخلس��ارة الكبي��رة في إيطاليا 
بثاثي��ة نظيف��ة.. وج��اءت التش��كيلة 
عل��ى النحو التال��ي : جانلويج��ي بوفون 
)يوفنتوس(،أليكس س��اندرو )يوفنتوس( - 
فيلبي لوي��س )أتلتيكو مدريد( - كيليني 
)يوفنت��وس(  بونوتش��ي   - )يوفنت��وس( 

- جودي��ن ) أتلتيك��و مدري��د(، ش��ينجي 
كاجاوا )بوروسيا دورمتوند( - كليان مبابي 
)موناكو(وجريزم��ان )أتلتيك��و مدري��د( - 
باول��و ديب��اال )يوفنت��وس( - كريس��تيانو 

رونالدو )ريال مدريد(.
األرجنتين��ي  الاع��ب  به��ر  ذل��ك،  إل��ى 
باول��و ديب��اال ه��ذا املوس��م عش��اق كرة 
القدم بأهدافه احلاس��مة م��ع يوفنتوس 
اإليطال��ي وتقنيات��ه العالي��ة م��ا جعله 
مرشحا خلطف األنظار من جنوم كبار في 
املستقبل القريب، بل أن البعض يرى فيه 
خليفة ميس��ي املقب��ل.. ال يختلف اثنان 
عل��ى أن األرجنتين��ي باولو دياب��اال يعتبر 
حاليا من أفضل الاعب��ني في عالم كرة 
الق��دم، ورمبا ق��د يصب��ح أفضلهم على 

اإلطاق في املواسم املقبلة.
وعلى أكث��ر تقدير بعد مب��اراة يوفنتوس 
وبرش��لونة األخي��رة أصبح حت��ى من لم 
يكون��وا يعرفون م��ن هو دياب��اال يتغنون 
مبوهبت��ه الكبي��رة وحس��ه التهديف��ي، 
كي��ف ال وهو ال��ذي خرج »عريس��ا« من 
تلك املباراة بعد أن س��جل هدفني رائعني 
في ش��باك العماق الكاتالوني برشلونة 
مانح��ا بذل��ك أس��بقية مريح��ة لفريق 

السيدة العجوز في مباراة اإلياب.
ويق��دم ديب��اال موس��ما اس��تثنائيا م��ع 
يوفنت��وس، حيث متكن من تس��جيل 16 

هدف��ا في 36 مب��اراة لعبها في مختلف 
املس��ابقات، كم��ا أنه ب��ات يك��ون ثنائيا 
مرعًب��ا بنكه��ة أرجنتينية م��ع مواطنه 
جونزال��و هيجواي��ن الذي انض��م للفريق 

قادًما من نابولي.
وأظه��ر ديب��اال ال��ذي اليتع��دى عمره 23 
عام��ا ق��درة كبي��رة عل��ى قل��ب موازين 
املباراة بتحركات��ه الذكية، وبدأت تنبؤات 

رئيس فريق باليرمو اإليطالي ماوريتسيو 
زامباريني بخص��وص ديباال تتحقق، فقد 
س��بق ملاريتس��يو أن قال عنه عام 2015 
»في غضون س��نتني، سيكون أفضل من 

كريستيانو رونالدو، زالتان إبراهيموفيتش 
وليونيل ميسي«.

املس��توى الكبير الذي أظهره ديباال أمام 
برش��لونة ف��ي ذه��اب ربع نهائ��ي أبطال 
أوروبا، زاد من األقاويل التي تتحدث عن أنه 
س��يصبح النجم األول في س��ماء الكرة 

العاملية في املستقبل القريب.
وأكد هيجواين، زميل ديباال في يوفنتوس 
على وجود تش��ابه مش��ترك بني ميسي 
وديب��اال، وق��ال به��ذا اخلص��وص: »هناك 
العدي��د من أوجه التش��ابه بني ميس��ي 
وباول��و الذي يثب��ت ذلك كل ي��وم، ولكن 
ديباال العب صغير ولديه كافة اخلصائص 
واإلمكاني��ات الت��ي تؤهله ليك��ون العًبا 
كبي��رًا، إال أّن ه��ذا يعتم��د عل��ى جهده 
وعمله، أعتقد أنه األقرب شبهاً مليسي”.

وأض��اف هيجواي��ن: »يج��ب عل��ى ديباال 
التركي��ز بقوة، ألنه هن��اك مراحل صعبة 
في انتظاره، وس��يكون هناك الكثير من 
الصع��ود والهب��وط في املس��توى. لكن 
عليه دائًما ف��ي كل األحوال احلفاظ على 

التوازن وعدم اإلصغاء لانتقادات«.
م��ن جهت��ه ص��رح ديب��اال بأن��ه يرف��ض 
تشبيهه مبيسي، ونقلت صحيفة ماركا 
عن الاعب قول��ه: »الناس يجب أن تعرف 
أنني لس��ت ميس��ي. أن��ا ديب��اال وأريد أن 
أك��ون ديباال فق��ط«، مضيف��ا »أنا أفهم 

أن هن��اك مقارن��ات، لكن هناك ميس��ي 
واح��د فق��ط، كم��ا كان هن��اك مارادونا 
واحد فقط، ال ميكنك اس��تبدالهم، لكن 
س��أحاول تعويضه��م عن طري��ق إعطاء 

أفضل ما لدي«.
لقطع الطري��ق أمام الكثي��ر من األندية 
التي أعلنت عن رغبته��ا في التعاقد مع 
املوهبة االس��ثتنائية، باول��و ديباال، أقدم 
نادي يوفنتوس على متديد عقده مع جنمه 
األرجنتيني حتى صيف 2022.. وقال ديباال 
للموقع الرسمي ليوفنتوس: »دائما أردت 
أن أحق��ق النجاح على جمي��ع األصعدة، 
وأدرك أن يوفنت��وس ه��و امل��كان املثال��ي 

للتواجد به إذا أردت حتقيق اإلجنازات«.
وذكرت صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية 
أن ديباال سيحصل على راتب سنوي يبلغ 
7.5 ملي��ون ي��ورو، علماً أن��ه كان يحصل 
قب��ل التمديد على 3 مليون يورو س��نوياً 
.. وانضم ديباال إل��ى يوفنتوس عام 2015 
قادم��ا م��ن باليرم��و وت��وج مع��ه بلقب 
الكالتشيو في املوس��م املاضي وكذلك 

كأس إيطاليا.
ويأم��ل ديباال أن يحقق لق��ب دوري أبطال 
أوروب��ا م��ع يوفنت��وس ويحص��د اللق��ب 
الق��اري، وهو األم��ر الذي يكف��ل للنجم 
األرجنتين��ي التألق واملنافس��ة بكل قوة 

على الفوز بلقب الكرة الذهبية.

تقرير

يوفنتوس يسيطر على التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

ديباال

مفكرة الصباح الجديد

وست بروميتش ـ ليفربول
مان يونايتد ـ تشيلسي

فالنسيا ـ إشبيلية
غرناطة ـ سيلتا فيجو

3:30 عصرًا
6:00 مساًء

5:15 عصرًا
9:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
االوملبي��ة  اللجن��ة  اص��درت 
الوطنية العراقية بيانا حصلت 
"الصباح اجلديد" على نس��خة 

منه، وجاء فيه:
تؤك��د اللجن��ة االوملبي��ة م��رة 
اخ��رى ب��أن انتخاب��ات االندي��ة 
س��وف تخضع ملعايير قانون ١٨ 
وتعديله ٣٧ بكل حيثياته ، ولن 
تسمح اللجنة للهيئات االدارية 
لاندي��ة بالتعامل م��ع القانون 
بش��كل مجتزء ، او تنفيذ فقرة 
دون اخ��رى باالخص فيما يتعلق 
بنظام العضوية للهيئة العامة 
وآلية تنظيمها وحقوق االعضاء 
باالنتم��اء للن��ادي دون محددات 
وفسح فرصة اكبر للمشاركة 
ف��ي الق��رار دون  الهيمنة على 
، كم��ا  االنتخاب��ات  معطي��ات 
تؤك��د اللجنة بانها س��وف لن 

تص��ادق عل��ى اج��راءات بعض 
االندية باخلروج بطريقة منفردة 
لتنفيذ اجراءاتها االنتخابية دون 
استحصال املوافقات االصولية 
م��ن اللجنة االوملبية وبش��كل 
االج��راءات  عدال��ة  يضم��ن 

وقانونيتها .
ان مح��اوالت  البي��ان:  واض��اف 
البعض خللط االوراق ومحاوالت 
اللجنة س��وف  الضغ��ط على 
ل��ن تاق��ي ترحيب��ا وان القانون 
املوقف بجميع  سيكون س��يد 
االج��راءات ، وان اللجنة بحاجة 
ال��ى دراس��ة مل��ف االنتخابات 
بش��كل دقي��ق نظ��را للظروف 
التي م��رت عل��ى اجراءاته قبل 
تس��ليمه الى اللجنة االوملبية 
بفت��رة قريب��ة ، وب��ذات الوقت 
ال��ذي نقدر ب��ه جه��ود اجلميع 
االنتخابية  العملي��ة  اجناح  الى 

اال ان اللجنة س��وف لن تسمح 
ألي محاول��ة لاجته��اد خ��ارج 
القان��ون او اي ممارس��ة الغاي��ة 
او  العملي��ة  تعكي��ر  منه��ا 
الضغط عل��ى اجراءاته��ا ، وان 
اللجن��ة ق��د ش��خصت جميع 
مكتنفات امللف االنتخابي وفي 
تنظيمية  تعليمات  اجراء  صدد 
متكامل��ة للعملية االنتخابية 
خال هذا االس��بوع على الرغم 
م��ن التداخ��ات الكثي��رة التي 
حتتويه نتيجة اجتهادات املراحل 
السابقة ، اخيرا تتوخى اللجنة 
من اجلمي��ع التعاون الجناح هذه 
العملية وتفويت الفرصة على 
كل من يحاول اخ��راج الرياضة 
العراقي��ة ع��ن س��كة االمتداد 
الدول��ي او وضعه��ا ف��ي زواي��ا 
ضيقة قد تع��رض رياضتنا الى 

حنق املؤسسات الدولية.

بغداد ـ إعالم األولمبية:
أس��فرت انتخاب��ات االحت��اد العربي 
للسباحة التي أقيمت في العاصمة 
العمانية مس��قط عن جتديد الثقة 
مبمثل العراق سرمد عبداالله محمد 
رئي��س االحت��اد العراقي للس��باحة 
لعضوية املكت��ب التنفيذي للدورة 
االنتخابي��ة 2017-2021 عل��ى اث��ر 
انعق��اد اجتماع اجلمعية العمومية 
االنتخابي لاحتاد العربي للسباحة.

وقد ش��ارك ف��ي االنتخابات س��تة 

عش��ر دولة ميثل��ون املغ��رب وتونس 
واجلزائ��ر وليبي��ا وجيبوت��ي ومص��ر 
والع��راق واألردن وفلس��طني ولبنان 
والسعودية وقطر  والكويت  واليمن 
واإلمارات وس��طنة عم��ان ،وقد فاز 
مبنصب الرئيس السيد طه الكشري 
من س��لطنة عم��ان وف��وز ابراهيم 
ندا من االردن مبنص��ب نائب الرئيس 
وكاهم��ا بالتزكي��ة ف��ي ح��ني فاز 
مبنصب العضوية عبداهلل الوهيبي 
م��ن االم��ارات باربع��ة عش��ر صوتا 

وس��رمد عبداالله من العراق بثاثة 
عشر صوتا ومحمد هارون من مصر 
باثني عش��ر صوت��ا و خالد اخلليفي 
باثني عش��ر صوتا و رش��يد بو عام 
م��ن املغ��رب بعش��رة أص��وات ، في 
حني فش��ل ممثلي اململك��ة العربية 
السعودية قاس��م الزهيري وحصل 
على س��بعة أص��وات وممث��ل ليبيا 
عثم��ان القن��ني وحصل على س��ت 
أص��وات وانس��حب ممث��ل تونس من 
االنتخابات على منصب العضوية .

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
ينظ��م االحت��اد العراق��ي للتنس 
للمتقدم��ني  الع��راق  بطول��ة 
بالتنس وعلى ماعب التنس في 
ملعب الش��عب الدول��ي للمدة 
من 24 لغاية 28 من شهر نيسان 
اجلاري اعلن ذلك اسو عادل رئيس 

االحتاد العراقي للتنس.
 واض��اف ان البطولة تأتي ضمن 
منهاج االحت��اد للعام 2017 وهي 
اول��ى بط��والت املتقدم��ني التي 
يت��م تنظيمها بع��د العودة من 
بطول��ة كاس ديف��ز مؤكدا على 
ان املشاركني في البطولة بأعمار 

15 س��نة فم��ا ف��وق اضافة الى 
الاعبني االربع االوائل من منتخب 
الناشئني لزيادة قابلياتهم وتطور 

املستوى.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
التنس

األولمبية: االنتخابات تجرى على
 وفق قانون 17 وتعديله 37

سرمد عبداإلله يجدد فوزه بعضوية »عربي السباحة«

»التنس« يطلق منافسات المتقدمين 24 الجاري
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إنفلونزا معلوماتية

عباس عبود سالم

عندم��ا كنا صغارا كان املعلم في املدرس��ة يحكي 
لنا قصة الراعي الذي يصرخ وينادي على اهل القرية 
ش��اكيا م��ن هجمة الذئ��ب على اغنام��ه، وعندما 
يهرع اهل القرية للمس��اعدة، يكتش��فون ان االمر 
مزحة، او مقلب من الراعي، الذي لم يجد معينا له 
عندم��ا هاجمت الذئاب اغنام��ه، ولم يصدق الناس 
صرخات االس��تغاثة التي اخذ يطلقها، فقد تعودوا 
منه عدم املصداقية واصيبوا بشيء اشبه بانفلونزا 

معلوماتية جتاهه.
تذكرت ه��ذه القص��ة وانا اتاب��ع االخبار ع��ن قيام 
محرك البح��ث العمالق ك��وكل قبل اي��ام باطالق 
مي��زة التحقق من االخبار املزيف��ة، وهذه امليزة التي 
أطلقها كوكل ليس��ت احملاولة االولى على شبكة 
االنترنت، فقد س��بقتها مح��اوالت اخرى للحد من 
تفش��ي هذه الظاهرة التي ته��دد مصداقية وتأثير 
االع��الم وتلق��ي املعلوم��ات ف��ي العال��م، باعتبار 
املصداقية خير مقياس جلودة املنتج االعالمي، وهي 
في مقدمة القيم االخبارية التي تقدس��ها جميع 

غرف االخبار الرصينة في العالم.
لكن التطور الهائل في وسائل التواصل االجتماعي 
وش��بكة االنترنت وطغيان االعالم االلكتروني على 
وسائل االعالم االخرى، غير قواعد العمل الصحفي 
لصال��ح صحاف��ة املواطن ف��ي كثير م��ن احلاالت، 
وجعل الكثير من وس��ائل االع��الم تعتمد صفحات 
مواقع التواص��ل االجتماعي مص��درا للمعلومات، 
وبالتالي انتعش��ت عمليات ترويج الش��ائعات وبيع 

وشراء االكاذيب.
ان ج��ودة املعلوم��ة ام��ام خط��ر حقيق��ي يصيب 
املتلقي مبا ميكن ان نس��ميه )االنفلونزا املعلوماتية( 
وه��و عدم القدرة على تصديق كل مايقال بعد عدة 
جتارب للتعاطي مع منتج اعالمي لم يكن مبس��توى 

الدقة واملوضوعية.
ولدينا في العراق مئ��ات االالف من صفحات مواقع 
التواص��ل االجتماعي التي تضخ مئ��ات املعلومات 
يوميا، منه��ا ماهو مصنوع في معامل متخصصة 
بصناع��ة االكاذي��ب ومنها مايصنع��ه باحثون عن 

الشهرة واالنتشار وجذب عالمات االعجاب.
فبثينة ش��عبان الناطقة باسم احلكومة السورية، 
ومص��ادر  خاص��ة،  ومص��ادر  مطلع��ة،  ومص��ادر 
اس��تخبارية، واس��ماء اجنبي��ة مبهمة، واس��ماء 
صح��ف اميركية غير معروف��ة، اصبحت مرتكزات 
وادوات حلياك��ة خراف��ات اعالمي��ة وقصص وهمية 

يصدقها اغلب الناس.
واملش��كلة االكبر ان بعض الصح��ف والفضائيات 
اخذت تعتمد معلومات الفيس بوك من دون السعي 
للتحق��ق منها، واالخطر من تزيي��ف املعلومات هو 
تزييف الصور، فكم من صورة مت التقاطها في سوريا 
وروج لها في الع��راق، وكم من صورة مت اقتصاصها 
م��ن مصدر اجنبي وروج لها عل��ى انها حصلت في 

العراق، واالمثلة كثيرة اليستوعبها هذا املقال.
واعتقد ان رؤس��اء املؤسس��ات االعالمية العراقية 
امام امتح��ان لقدراته��م ومهاراته��م على ضبط 
تدفق املعلومات وقدرتهم على التحقق السريع من 
مصداقيتها الن املصداقية هي الفيصل الذي يحدد 

افضلية مؤسسة اعالمية على اخرى.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

في تطور جديد بالعالقة 
كش��فت  بينهم��ا، 
صحيف��ة ل��وس أجنلوس 
تامي��ز أن املمثل األميركي 
واملمثل��ة  أفلي��ك،  ب��ن 
غارنر،  جينيفر  األميركية 
بطل��ب  تقدم��ا رس��مياً 
للمحكم��ة  الط��الق 
بع��د نح��و عام��ن م��ن 

انفصالهما.
وقال��ت صحيف��ة ل��وس 
اجنلوس تاميز، إن خالفات ال 
ميكن حله��ا ما بن جنمي 
وقد  الش��هيرين،  هوليود 

األوراق  وردت االسباب في 
للمحكم��ة  املقدم��ة 
العليا ف��ي لوس أجنلوس، 
حيث قدم��ت غارنر طلب 
الطالق، وق��دم بن أفليك 

رده.

م��ن  ع��دد  انتش��ار  بع��د 
االخبار عن مشاركة املمثل 
إميرزالي في  التركي كينان 
التاريخي  اوغلو  مسلس��ل 
ويدور حول العهد االسالمي، 
وقيام��ه ب��دور "ب��الل، تأكد 
ع��دم صح��ة تل��ك االخبار، 
س��يقوم  كين��ان  ولك��ن 
ببطولة مسلس��ل تأريخي 
آخ��ر يروي ج��زءا م��ن تاريخ 
الدول��ة العثماني��ة، حي��ث 
الس��لطان  ب��دور  س��يقوم 
وبذل��ك  الف��احت،  محم��د 
س��يضع نفسه في مقارنة 
ش��خصية  مع  ومنافس��ة 
الس��لطان س��ليمان، التي 
ق��ام بأدائه��ا املمث��ل خالد 
اغرنيش في سلسلة "حرمي 

الس��لطان"، وحققت جناحا 
منقطع النظير. 

 O3 العمل من انتاج شركة
التابعة جملموعة ام بي سي، 
ضخما،  انتاج��ا  وس��يكون 
انتاج مسلس��ل عن  يأت��ي 
الفاحت،  محم��د  الس��لطان 
بعد جناح الفيلم الذي سبق 
االس��م  ويحم��ل  ُق��دم،  ان 

نفسه.

ظهرت الفنان��ة عال غامن، 
ف��ي ص��ورة جريئ��ة م��ع 
أحم��د  الش��اب  الفن��ان 
كوالي��س  ف��ي  ه��ارون، 
مسلسلهما اجلديد، الذي 
من املق��ّرر أن يعرض على 
قن��اة احلي��اة، خ��الل املدة 
القليل��ة املقبلة، ويحمل 
اس��م  اجلديد  املسلس��ل 
"طع��م احلي��اة "، حي��ث 
تدور ما بينهما قصة حب 
في اط��ار العمل الدرامي، 
الذي يش��ارك في بطولته 
الفنان سامو زين، وهو من 

إخراج عبد العزيز حشاد.
من جانب آخر، نشرت ابنة 
الفنان��ة املصرية عال غامن، 
صورًا  الدف��راوي،  كاميليا 
جديدة لها عبر حس��ابها 

على موقع "إنستغرام".

بن افليك

عال غانم

كينان إميرزالي

أخبــارهــــــــــم

بغداد - احالم يوسف:
اقام االحت��اد العام لألدب��اء والكتاب في 
العراق، جلس��ة اس��تذكارية للش��اعر 
املسرحي محمد علي اخلفاجي بحضور 
عدد من وسائل االعالم والنقاد واالدباء.

ادار اجللسة الناقد علي الفواز الذي ابتدأ 
اجللس��ة باحلديث عن مسيرة اخلفاجي 
الش��عرية واملس��رحية واالوبرالية: اننا 
نواصل التفاعل مع سيرة محمد علي 
اخلفاجي ش��اعرا، وممس��رحا، وهو أحد 
الذين حفروا بتاريخ السيرة العربية، له 
مجموعات شعرية نذكر منها، "شباب 
وس��راب"، و"لو ينطق النابالم"، و "لم 
ي��أت أم��س اقابل��ه الليل��ة"، و"يحدث 
بالقرب من��ا" وغيرها، ه��ذه اجملموعات 
الش��عرية تقت��رن بأح��داث، مث��ال "لو 
ينط��ق النابالم" له عالق��ة بأحداث ال� 
"67"، فقد وجد بنكسة حزيران تنكيال 
باألمة العربية، بحيث ان النابالم، تلك 
القنبلة اخمليفة، التي ش��وهت، وقتلت 
النس��اء والرجال واالطف��ال ماذا تكون 

قد فعلت باجلسد العربي".

 محمد علي اخلفاجي، كاتب مسرحي 
مميز، كتب عدة مسرحيات منها "وادرك 
ش��هرزاد الصب��اح"، و"حينم��ا يتع��ب 
الراقص��ون ترق��ص القاع��ة"، و "ثانية 
يج��يء احلس��ن"، والتي ف��ازت بجائزة 
جامعة الدول العربية، وايضا مسرحية 
"اب��و ذر يصعد معرج الرف��ض"، وفازت 
بجائزة األونسكو العربية، ويتابع الفواز 
سرده عن ميزات اخلفاجي: ان هناك ميزة 
في محمد علي اخلفاجي لم تتوفر ألي 
من أدبائنا، او ش��عرائنا، او مس��رحيينا، 
وه��ي: مغامرت��ه الكب��رى ف��ي كتابة 
االوب��را، فكتب اوبرا "س��نمار" التي لم 
يكتبها لتدوين م��ا حدث مع املهندس 
سنمار حينما بنى قصر النعمان، لكنه 
اراد ان يتحدث من خالله عن االستبداد 
السياسي، واملسكوت السياسي، وعن 

السر السياسي. 
الدكتورة س��اهرة عدنان االختصاصية 
في البالغ��ة العربية حتدثت عن بحثها 
ف��ي املوروث الثقاف��ي  والديني في بالد 
م��ا ب��ن النهري��ن، واث��ره البالغ��ي في 

النص املس��رحي للشاعر  محمد علي 
اخلفاجي، وقد نش��ر البح��ث في مؤمتر 
بجامعة الزقازيق في احملافظة الشرقية 
ف��ي مص��ر، وبعدها نش��ر ف��ي مجلة 
حضارات الش��رق االدنى، ومؤثراتها عبر 
العصور وقالت: ف��ي مصر يجهلون ان 
للش��اعر اخلفاجي مجموع��ة اوبرالية، 
وق��د اصيب��وا بدهش��ة حينم��ا ذكرت 

اوبرا س��نمار، واوب��را كاوة احل��داد، لقد 
عمد الش��اعر عميد املس��رح الشعري 
العراق��ي محمد عل��ي اخلفاجي خالل 
طروحاته التي يستشرف بها مستقبل 
الفضاء الثقافي في العراق، الى توثيق 
التاري��خ العرب��ي ف��ي ب��الد الرافدي��ن، 
برموزه، واساطيره، وقصصه، واشعاره، 
وشخصياته، فضال عن الزمان واملكان، 

وكان يخت��ار ش��خصياته م��ن خ��الل 
تأثيره��ا في التاري��خ العربي كي يطرح 
من خالل الش��خصية قضايا إنسانية 
وفكرية. نؤاس علي اخلفاجي صعد الى 
املنصة ليقرأ مجتزأ ملبحث كان لوالده، 
ف��ي اثن��اء محاولت��ه جتني��س مؤلفات 
الش��اعر اخلفاجي، لكنه ب��دأ باحلديث 
عن الريادة في املسرح الشعري: قبل ان 
اقرأ البحث بودي ان اش��ير الى موضوع 
حقوق الريادة، فمسرحية "ثانية يجيء 
احلس��ن" التي امت كتابته��ا عام 1967، 
حل��د االن هي غي��ر معروفة ف��ي مصر، 
واملعروف فيما يخص موضوع احلس��ن 
هو مس��رحية عبد الرحمن الشرقاوي، 
الت��ي مت��ت طباعتها س��نة 1969، وما 
يجعلن��ي اعرج على ه��ذا املوضوع، هو 
ما ذكرت��ه الدكتورة س��اهرة من انهم 
دهشوا عند سماعهم عن اوبرا سنمار، 
واحلداد كاوة، وسيدهشون ثانية عندما 
يس��معون مبس��رحية، "ثاني��ة يج��يء 
احلسن" وهذا ما س��معته من الفنان 
احمد ماه��ر، بعدما قررت وزارة الثقافة 

تق��دمي مس��رحية ع��ن احلس��ن، على 
هامش بغ��داد عاصم��ة الثقافة، ووقع 
اختيارها على مسرحية الشرقاوي ظنا 
منها انه ال توجد مس��رحية كتبت عن 
احلس��ن بهذا التميز واجل��ودة، فاألديب 
العراق��ي م��ا زال يعان��ي م��ن موضوع 
التروي��ج ملؤلفات��ه ومطبوعات��ه، عربيا 
ودوليا، ولكن ق��د يكون جهد الدكتورة 
س��اهرة في نش��رها البحث عن االوبرا 
التي كتبها محم��د علي اخلفاجي في 
مص��ر، محاولة للترويج عن ريادة االوبرا 

"عراقيا". 
الناق��د عل��وان الس��لمان ذك��ر خ��الل 
كلمت��ه: ان اخلفاج��ي يج��د لنفس��ه 
مكان��ا داخ��ل العم��ل املس��رحي، ألنه 
في اثن��اء كتابته للنص يضع نفس��ه 
موضع املتفرج، فيتحاشى املتناقضات، 
ويقوم ب��دور املمثل، فمّث��ل االدوار التي 
كتبه��ا بإج��ادة، بع��د ان رس��م خطة 
دقيقة ملوضوعه وجند احيانا في كتابته 
كوميدي��ا يضحك فيها االنس��ان كي 

يداري بكاءه.

اتحاد األدباء يستذكر مسيرة الشاعر المسرحي محمد علي الخفاجي

الشاعر املسرحي محمد علي اخلفاجي

الصباح الجديد - وكاالت:
توص��ل العلم��اء إلى حل جديد ملش��كلة ش��ح املياه على 
كوكب األرض، يتمثل في ابتكار جهاز يسحب املياه العذبة 

من طبقات الهواء الرقيقة.
وصم��م فريق م��ن العلماء ف��ي معهد ماساتشوس��تس 
للتكنولوجي��ا، وجامع��ة كاليفورني��ا في بيركل��ي، اجلهاز 
اجلديد باستعمال نوع خاص من املواد املعروفة باسم "األطر 

.(MOF( "الفلّزية العضوية
وتعد هذه امل��واد أنظمة بلورية، تتكون م��ن عقد معدنية، 
تربطها وصالت عضوية، مش��ّكلة بذلك هياكل مسامية، 
ميك��ن أن تخ��زن جزيئات مل��واد متع��ددة حس��ب التركيب 
الكيميائي، مبا في ذلك الهيدروجن، وثاني أكسيد الكربون. 
وما زال الباحثون في مرحلة االمنوذج األولي في الوقت الراهن، 
حيث أجروا اختبارات محدودة جدا، وقال الباحث عمر ياغي 
م��ن جامعة كاليفورنيا: "إن هذا اجله��از ميثل إجنازا عظيما 
في مجال التحدي طويل األمد، املتمثل في استخراج املياه 

من الهواء ضمن مستويات منخفضة الرطوبة".

علماء يستخرجون المياه من 
الهواء المحيط في الصحراء

الصباح الجديد - وكاالت:
عّبرت الفنانة س��مية اخلشاب، عن 
تفاؤله��ا مبسلس��ل "احل��الل" الذي 
تش��ارك في بطولت��ه، واملقّرر عرضه 
في ش��هر رمضان املقبل، مشيرة إلى 
أّن مسلسل " احلالل " هو دراما شعبية 
فري��دة م��ن نوعها: ان أكث��ر ما جذبني 
إل��ى العمل هو الس��يناريو الذي كتبته 

املؤّلفة املبدعة، س��ماح احلري��ري، والقصة  
نفس��ها قريبة جًدا للجمهور واملشاهدين، 

لذلك أنا أراهن على جناحه في رمضان"
ورفضت سمية اخلّشاب، في مقابلة خاّصة 
مع أحد املواقع الفنية، اإلفصاح عن طبيعة 
دوره��ا ف��ي العم��ل، مؤّك��دة أنه س��يكون 
مفاج��أة إلى اجلمه��ور، وعن ما ترّدد بش��أن 
وج��ود خالف ما بينه��ا، وبن الفنانة يس��را 

اللوزي التي تش��اركها ف��ي بطولة العمل، 
نفت ذلك متاًما، موضحة أن احلاقدين هم من 
وراء انتش��ار تلك الش��ائعات التي ال أساس 

لها من الصحة.
يذكر أّن مسلس��ل "احلالل"، من بطولة كل 
من سمية اخلشاب، ويس��را اللوزي، وبيومي 
فؤاد، ودينا فؤاد، ومن تأليف س��ماح احلريري، 

وإخراج أحمد شفيق.

سمّية الخشاب تتوقع النجاح 
لمسلسلها "الحالل" في رمضان المقبل

بغداد - الصباح الجديد:
 MAD تنافس��ت 3 أفالم من توزيع شركة
Solutions في الدورة الثانية من مهرجان 
قمرة الس��ينمائي الدولي بالعراق )15-10 
أبريل- نيسان(، ضمن املسابقة الرسمية 
للمهرجان، وهي "علي مع��زة وإبراهيم"، 
للمخ��رج ش��ريف البن��داري، و"الس��اعة 
الش��طري،  أمي��ن  للمخ��رج  اخلامس��ة"، 

و"عيني"، للمخرج أحمد صالح.
ويقام مهرجان قمرة الس��ينمائي الدولي 
في مدين��ة البصرة بالع��راق، وتقام دورته 
الس��ينما  بصن��اع  لالحتف��اء  الثاني��ة 
العراقين، ويش��ارك في الدورة احلالية 63 
فيلماً، ويه��دف املهرجان للتعريف مبدينة 
البصرة كمدين��ة ثقافي��ة، وليس مدينة 
للنفط واملال فقط، وتعود تس��ميته، الى 
التس��مية العربية للكامي��را التي كانت 
بداياته��ا عند مؤس��س عل��م البصريات، 

العالم البصري احلسن بن الهيثم.
يحك��ي فيلم علي مع��زة وابراهيم قصة 
حب عجيبة يعيش��ها الش��اب علي في 
إحدى املناطق الش��عبية املهمشة، حيث 
ينطلق في رحلة بأنحاء مصر بتوصية من 
معالج روحان��ي، بصحب��ة إبراهيم وتبدأ 

رحلتهما العجيبة واملليئة باأللغاز.

اما فيلم الساعة اخلامسة فيحكي قصة 
انتح��اري ينوي القي��ام بعملي��ة إرهابية، 
وتفجير حزام ناسف وسط جموع الناس، 
ألنه يرى انهم ليس��وا مس��لمن واغبياء 
ويس��تحقون املوت. وبرغم عملية غسيل 
الدماغ التي تلقاها، لكنه يبدأ بالتفكير، 
والتساؤل إن كان كل األغبياء يستحقون 
امل��وت، وهل س��يكون مصي��ره اخللود في 

اجلنة بعد قيامه بذلك؟

متابعة - الصباح الجديد:
اس��تنكر االحتاد العام لألدباء والكّتاب 
في الع��راق، تع��ّرض الش��اعر العراقي 
أي��دي  عل��ى  للض��رب  بيرب��ال  فره��اد 

مسلحن في شوارع أربيل. 
ج��اء ذلك في تصري��ح للناطق اإلعالمي 
الحت��اد األدب��اء، الش��اعر عمر الس��راي " 
نس��تنكر م��ا يتع��رض ل��ه املواط��ن من 
االس��تخفاف بحري��ة وج��وده آمن��اً ف��ي 
وطن��ه، فكيف بالش��عراء واألدب��اء، وهم 
يحمل��ون ورود الفكر والتعبير عن اجلمال، 
كم��ا ندع��و اجله��ات املس��ؤولة إلى عدم 
العم��ل  ب��ل  باالعت��ذار،  االكتف��اء 
احلريص على محاسبة املعتدين، 
لتوفي��ر  احلثي��ث  والس��عي 
الظ��روف املالئم��ة حلماي��ة 
األدباء  التنوير من  س��عاة 

واملفكرين والفنانن".
 كم��ا أض��اف الس��راي 
بقول��ه: " االحتاد العام 
لألدب��اء والكت��اب في 
الع��راق يقف مع كل 
أدبائ��ه أينم��ا كانوا، 
حرية  ع��ن  ويداف��ع 
آرائهم، ويلّوح بوجه 

كل م��ن ي��روم التقلي��ل من ش��أنهم، أو 
مّس اعتبارهم الوطن��ي، فاألقالم البيض 
التي أفنوا أعمارهم من أجلها، تس��تحق 

التقدير والتكرمي على كل املستويات".
 يذك��ر أن بيرب��ال ش��اعر ومفك��ر عراقي 
كردي تع��ّرض قبل أيام إلى ضرب ش��ديد 
من قبل رجال يحملون السالح في شوارع 
أربيل، وقد تداولت مواقع األنترنت تصويرا 
للحادثة، مما أثار موجة ساخطة تستهجن 

هذا التصّرف.

تنافس بـ 3أفالم في مهرجان 
قمرة السينمائي الدولي بالعراق

مثقفون يستنكرون االعتداء 
على الشاعر فرهاد بيربال

الصباح الجديد - وكاالت:
انضمت شركة أبل األميركية رسميا إلى السباق 
احملم��وم لتصمي��م الس��يارات ذاتي��ة القيادة، 
حس��بما أفاد موقع س��كاي نيوز البريطاني. 

وذكر املوقع أن إدارة الس��يارات في كاليفورنيا، منحت 
أبل تصريحا الختبار تقنيتها للسيارات ذاتية القيادة 
على الطرق العامة في الوالية. ويغطي التصريح ثالث 
س��يارات من طراز ليكس��ز آر أكس الهجينة، وس��ت 

س��يارات فردية. وبدأت اختب��ارات الس��يارات الذاتية 
القيادة، بنحو فعلي، في كل م��ن بريطانيا، والواليات 
املتحدة، ومن املرتقب أن تصل قيمة الس��وق الناشئ 

إلى أكثر من تريليون دوالر، بحلول 2025.

أبل تطلق تقنية القيادة الذاتية بشوارع كاليفورنيا
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