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بغداد ـ مشرق ريسان:
م��ن املق��رر أن تش��هد جلس��ة 
االثنني،  الي��وم  الن��واب،  مجلس 
املفوضي��ة  رئي��س  اس��تجواب 
العلي��ا املس��تقلة لالنتخاب��ات 
سربس��ت مصطفى، م��ن قبل 
النائبة ع��ن كتلة األحرار ماجدة 

التميمي.
خ��الل  الن��واب  مجل��س  وق��رر 
أمس  الت��ي عقده��ا،  جلس��ته 
األول السبت )15 نيسان 2017(، 
اس��تجواب  فق��رة  إدراج  عل��ى 
رئي��س املفوضي��ة عل��ى جدول 
)اليوم(،  االثن��ني  أعمال جلس��ة 
فيم��ا مت تأجي��ل التصويت على 
مشروع قانون انتخابات مجالس 

احملافظات واألقضية.
وتش��دد كتلة األحرار البرملانية- 
النائب��ة  إليه��ا  تنتم��ي  الت��ي 

املستجوبة- على أهمية اختيار 
جدي��دة،  انتخاب��ات  مفوضي��ة 
مل��ا لها م��ن تأثي��ر عل��ى امللف 
االنتخابي، والعملية السياسية 

في املرحلة املقبلة.
وفي هذا الش��أن، يق��ول النائب 
عن كتلة األحرار غزوان الشباني 
في حديث مع "الصباح اجلديد"، 

إن "موعد اس��تجواب مفوضية 
االنتخاب��ات في مجل��س النواب 
حت��دد ي��وم االثن��ني )17 نيس��ان 
هن��اك  يك��ن  ل��م  م��ا   ،)2017
تدخ��ل وطلبات م��ن قبل الكتل 
السياس��ية تب��رر ع��دم حضور 

املفوضية جللسة االستجواب".
ودعا الش��باني مجل��س النواب 
إل��ى "إثب��ات مدى مس��ؤوليته، 
ف��ي ملف اس��تجواب مفوضية 
تش��خيص  بع��د  االنتخاب��ات، 
إدارة  ف��ي  اخلروق��ات  مس��توى 
املل��ف  إدارة  وف��ي  املفوضي��ة، 
االنتخابي"، كما دعا أيضاً الكتل 
السياسية إلى "إيجاد مفوضية 
انتخاب��ات جديدة ميكنه��ا إدارة 
امللف االنتخابي والسياسي في 

املرحلة املقبلة.
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مجلس النواب "ارشيف"

"األحرار" تدعو البرلمان إلى "إثبات مسؤوليته"

"النّواب" يستجوب رئيس مفوضية االنتخابات اليوم

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب املوص��ل،  أف��اد مص��در محل��ي 
امس األحد، ب��أن "داعش" أعدم 8 
م��ن عناصره األمني��ني في املدينة 
بينهم مسؤول املفارز األمنية في 
تس��ريب  بتهمة  األمين  الس��احل 

معلومات الى القوات األمنية.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "تنظيم داعش أقدم على إعدام 
8 م��ن عناصره��ا األمني��ني رمي��اً 
بالرصاص بينه��م املدعو أبو عبد 
الرحم��ن احليالي مس��ؤول املفارز 

األمنية في الس��احل األمين ملدينة 
املوص��ل وذل��ك بتهم��ة تس��ريب 
معلوم��ات الى الق��وات األمنية"، 
مبين��اً أن "ذل��ك جاء بع��د تلقي 
التنظي��م ضرب��ة جوي��ة من قبل 
طي��ران القوة اجلوية اس��تهدفت 
جتمع��اً لقيادات��ه في اح��د املنازل 

بالساحل األمين ملدينة املوصل". 
وق��ال املص��در ، أن "م��ا يس��مى 
التابع��ة  الش��رعية  باحملكم��ة 
حكم��اً  أص��درت  للتنظي��م 
بإعدامه��م بتهم��ة اخليان��ة، وان 

عملية اإلع��دام قام بها التنظيم 
أم��ام جم��ع م��ن عناصره لنش��ر 
الرع��ب بينهم". م��ن جهة أخرى 
وبع��د متك��ن الق��وات االمنية من 
حترير ح��ي املنصور في الس��احل 
االمي��ن م��ن مدينة املوص��ل، بدأت 
احلي��اة تعود الى هذا احلي تدريجياً 
يحيطه��ا  وام��ل  فرح��ة  وس��ط 

انقاض املباني املهدمة.
وبحسب ما نش��ره موقع االعالم 
احلربي التابع للحشد الشعبي فأن 
املواطنني ع��ادوا ملزاولة اعمالهم 

وسط حماية من القوات االمنية.
في س��ياق آخ��ر أف��اد أمن��ي في 
االنبار، بأن طيران التحالف الدولي 
دم��ر أربع عجالت ل�"داعش" غربي 

احملافظة.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
الدول��ي  التحال��ف  "طي��ران  إن 
قص��ف أرب��ع عج��الت لتنظي��م 
داع��ش في مدين��ة راوه، )230 كم 
غ��رب الرم��ادي(، غرب��ي محافظة 

االنبار".
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"داعش" يعـدم مسـؤول مفـارزه
بأيمن الموصـل وسبعـة من عناصـره

"الخارجية" تستدعي القائم باألعمال 
األردني لدى بغداد إثر "تجاوزات المفرق"

إسرائيل تفرج عن "عميدة األسيرات 
الفلسطينيات" بعد 15 عامًا من االعتقال

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ررت وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة 
ام��س األح��د اس��تدعاء القائم 

باألعمال األردني لدى بغداد.
وأوض��ح املتحدث باس��م الوزارة 
احم��د جم��ال في بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، ان الوزارة 
"قررت استدعاء القائم باألعمال 
االردن��ي لدى بغ��داد على خلفية 
بحق  الت��ي حصلت  التج��اوزات 
الدينية  والش��خصيات  الرم��وز 

والوطنية العراقية".
وكان العش��رات تظاه��روا ي��وم 

ام��س بع��د ص��الة اجلمع��ة في 
منطق��ة املفرق احتجاج��اً على 
م��ا اس��موه بالتوغ��ل االيران��ي 
ف��ي املنطق��ة ، واحرق��وا ص��ورًا 
لقائد “الث��ورة اإليرانية” آية اهلل 
اخلميني واملرشد احلالي في ايران 
عل��ي خامنئي ، والرئيس حس��ن 
روحاني ، كما احرقوا صور رئيس 
النظام الس��وري بش��ار االس��د 
وزعيم حزب اهلل حسن نصر اهلل 
ورئي��س الوزراء العراقي الس��ابق 
نوري املالكي وزعيم احلوثيني عبد 

امللك احلوثي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اإلس��رائيلية،  الس��لطات  أفرج��ت 
امس األحد، عن لينا اجلربوني امللقبة 
بعميدة األس��يرات الفلسطينيات، 
عام��اً   15 مل��دة  دام  اعتق��ال  بع��د 
بحس��ب ما اوردته مص��ادر اعالمية 

فلسطينية .
واتهمت اجلربوني، التي اعتقلت في 
18 أبريل/ نيسان 2002، باالنتماء إلى 
حركة اجلهاد اإلس��المي واملساعدة 
على إيواء مقاومني ينتمون لس��رايا 
حك��م  بحقه��ا  وص��در  الق��دس، 

بالسجن 17 عاماً.

ق��د  كان��ت  عام��اً،   40 واجلربون��ي 
اعتقل��ت ف��ي الع��ام 2002 بتهمة 
مش��اركتها في خلية تابعة حلركة 
اجلهاد اإلس��المي قام��ت بعمليات 
الفلس��طيني  بالداخ��ل  مقاوم��ة 
وحكمت على أثرها بالس��جن ل�17 
عاماً وشهور، اس��تأنفت فيما بعد 
عل��ى احلك��م فبق��ي حكمه��ا 15 
عاماً. وتس��تعد بلدة عرابة البطوف 
بالداخ��ل احملت��ل ف��ي ه��ذه االثن��اء 
احملررة مبهرجان  االس��يرة  الستقبال 

ضخم.
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بغداد - أسامة نجاح:
أكدت قيادة العمليات املشتركة، 
امس االح��د، إن الق��وات األمنية 
املتمثلة بالشرطة االحتادية وقوات 
الرد الس��ريع متكنت م��ن تطويق 
مدين��ة و أحياء املوص��ل القدمية 
بالكامل ، فيما اشارت قيادة قوات 
مكافح��ة اإلره��اب ال��ى ان الرتل 
الغربي من ق��وات جهاز مكافحة 
اإلره��اب مس��تمر بالتق��دم ف��ي 
حي التنك والرتل الش��رقي يعيد 
تنظيم��ه لالس��تعداد للهج��وم 
باجتاه حي الثورة في امين املوصل . 
الرس��مي لقيادة  املتح��دث  وقال 
العملي��ات العمي��د الركن يحيى 
الش��رطة  قطع��ات  ان"  رس��ول 
الس��ريع  ال��رد  وق��وات  االحتادي��ة 
طوق��ت مدين��ة املوص��ل القدمية 
واحياءه��ا بالكامل وقطعت طرق 
االم��داد الت��ي كان يعتمد عليها 
عناصر داعش االرهابي من مناطق 
الزجنل��ي و17 متوز وهي مس��تمرة 
بعملي��ة التوغ��ل داخ��ل املوصل 
املس��افة  ان"  مبين��ا   , القدمي��ة 
قريب��ة وقليلة ج��داً الفاصلة بني 

القطعات االمني��ة ومنارة احلدباء 
وجامع النوري هناك . 

وأضاف رس��ول ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن" 
مستمرة  العس��كرية  القطعات 
ف��ي عملي��ة اس��تهداف عناصر 
داعش وقريباً س��تزف بشرى حترير 
وتطهي��ر املنطق��ة القدمي��ة ومبا 
فيها جام��ع النوري ومنارة احلدباء 
, مش��يراً الى ان" القوات االمنية 
ح��ررت عدة مناطق في الس��احل 
االمي��ن اهمه��ا ح��ي االب��ار وقرية 
شويس��ة وتل عصف��ور وفرضت 
الس��يطرة على الضفة اجلنوبية 
لنهر دجل��ة وكذلك ح��ررت قرية 
حليلة وادامت التماس مع مناطق 
شمال الساحل االمين والسيطرة 
على بوابة الشام التي تعد املدخل 

الغربي المين املوصل. 
م��ن جانب��ه كش��ف قائ��د جهاز 
مكافح��ة اإلره��اب الفريق الركن 
عبد الغني االسدي، أمس االحد ، 
عن آخر تطورات س��ير املعارك في 

اجلانب األمين من مدينة املوصل. 
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القّوات المشتركة تطوق أحياء الموصل 
القديمة بالكامل وتستعد القتحامها

"مكافحة اإلرهاب" يتوّجه صوب حي الثورة

القوات املشتركة في أحياء اجلانب األمين القدمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
عبرت وزارة اخلارجي��ة العراقية امس 
االحد عن شجبها وادانتها للتفجير 
الذي استهدف سكان قريتي "كفريا 
والفوع��ة" ذات الغالبية الش��يعية 
في س��وريا في أثناء عملية إجالئهم 
منهما بع��د محاصرته��م من قبل 
اجملاميع املس��لحة، داعية الى تدخل 
دول��ي للتص��دي ال��ى م��ا اس��مته 
"اجلماع��ات الوحش��ية" ف��ي تل��ك 

البالد.
وقال املتحدث الرس��مي باسم وزارة 
اخلارجية العراقي��ة احمد جمال في 
بيان اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
انه "تعّبر الوزارة عن ادانتها وشجبها 
الشديدين للعمل االرهابي االجرامي 

الذي استهدف الس��كان االبرياء ممّن 
مت إجالؤه��م م��ن منطقت��ي كفري��ا 
والفوعة الس��وريتني ، مؤكدة وقوف 
العراق الى جانب الش��عب الس��وري 

الشقيق في محنته احلالية .
وأض��اف ان ال��وزارة "تدع��و اجملتم��ع 
الدول��ي ال��ى ان تك��ون ه��ذه اجلرمية 
ذه��ب ضحيته��ا  والت��ي  البش��عة 
العش��رات م��ن االطف��ال والنس��اء 
إلظه��ار  كافي��اً  س��بباً  والش��يوخ 
اجلدّية في حل املش��كلة الس��ورية 
سلمياً بعيداً عن سعي بعض الدول 
السياسية على  لتحقيق مصاحلها 
حس��اب معاناة وآالم العزيزة سوريا 

وشعبها الكرمي".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر زعيم التيار الصدري السيد 
مقتدى الصدر، امس األحد، أمراً 
بغلق الهيئة االقتصادية التابعة 
للتي��ار الص��دري ف��ورًا، مبيناً ان 
اغلب ما يجري هو ضمن الفساد 

والتالعب بقوت الشعب.
وق��ال الص��در في بي��ان اطلعت 
ان��ه  علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" 
اإلص��الح  ملش��روع  "اس��تكماالً 
الع��ام واخلاص أج��د لزاماً إصدار 
ق��رار يتضمن حترمي ومنع أي عمل 
مال��ي أو جتاري حكوم��ي"، مبيناً 

انه "تقرر غلق الهيئة االقتصادية 
التابعة للتيار الصدري فوراً ومن 

دون تأخير".
واضاف الصدر ان "أغلب ما يجري 
ه��و ضم��ن الفس��اد والتالع��ب 
بقوت الشعب الذي عانى األمرين 
املالي��ة  التصرف��ات  م��ن س��وء 
إضافة إلى اإلساءة لسمعتنا آل 
الصدر"، مشيرًا الى ان "اغلبهم 
انتفعوا انتفاعاً شخصياً ضاربني 
املصال��ح العام��ة للتي��ار وغيره 

عرض اجلدار كما يعبرون".
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العراق يشجب تفجير "كفريا 
والفوعة" ويدعو لتدخل دولي

مقتدى الصدر يأمر بإغالق
الهيئة االقتصادية التابعة 

للتيار الصدري "فورًا"

القوات العراقية »تباغت« داعش 
وتتوغل بالمنطقة القديمة

"داعش" يبيح لعناصره مصادرة
سيارات سكان األيمن لتفخيخها 23
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السيلمانية ـ عباس كاريزي: 

م��ع دن��و احل��رب على داع��ش من 
التهدي��دات  وابتع��اد  نهايته��ا 
االمني��ة عل��ى حدوده��ا تس��عى 
حكومة االقليم ال��ى تأمني موارد 
مالي��ة اضافية، لتغطي��ة ازمتها 
االقتصادي��ة، عبر تنش��يط قطاع 
الس��ياحة واس��تقطاب املزيد من 

الزائرين الى جميع مدن االقليم.
مولوي جبار رئيس هيئة السياحة 
في اقليم كردس��تان اكد س��عي 
االقليم لرفع اعداد السائحني الى 
االقليم الى مليوني س��ائح خالل 
العام احلال��ي، بع��د ان كان العام 
املنصرم مليوناً و600 الف س��ائح، 
اذا م��ا عمل��ت اجله��ات املعني��ة 
على تس��خير االمكان��ات وتقدمي 
التس��هيالت املطلوب��ة للوافدين 
ال��ى االقلي��م م��ن داخ��ل العراق 

وخارجه.
واضاف جب��ار في تصريح للصباح 
اجلدي��د ان لدى حكوم��ة االقليم 
وهيئة السياحة خططاً طموحة 
الس��تقطاب املزيد من السائحني 
من وس��ط وجنوبي الع��راق ودول 
اجلوار، عبر تق��دمي افضل اخلدمات 
للزائري��ن، مش��يراً ال��ى ان اقليم 
كردس��تان منطق��ة آمن��ة وه��ي 
بعي��دة عن احلروب والقت��ال الدائر 
ضد داعش، وميتاز مبناطق سياحية 

واجواء معتدلة ومناظر خالبة.
وب��ني جب��ار ان ع��دد الزائري��ن بدأ 
باالرتف��اع بع��د ق��رب االنتهاء من 
احل��رب على داعش، بعد ان كان قد 
تدنى عامي -2014 2015 ، مشيرًا 
الى ان بامكان قطاع السياحة في 
االقليم ان يؤمن موارد مالية كبيرة 
لالقليم، اذا ما مت ايالء اهتمام اكبر 
بامكان��ه ان يح��ل مح��ل النفط، 

واعل��ن جب��ار ان هيئة الس��ياحة 
س��تقيم خ��الل الش��هر املقب��ل 
معرضاً س��ياحياً كبيراً في اربيل، 
الطالع دول العالم واملنطقة على 
اه��م اخلط��ط وسياس��ة االقليم 
لتطوي��ر قط��اع الس��ياحة وفتح 

االبواب امام االستثمار العاملي.
وكان مواطنون عرب من محافظات 
وسط وجنوبي العراق قد اشتكوا 
من سوء معاملة نقاط التفتيش، 
ومنعهم من دخ��ول مدن االقليم 
وحتديداً محافظة اربيل، اال بوجود 
كفي��ل، وه��و م��ا تس��بب بعزوف 

الراغب��ني بزيارة م��دن االقليم من 
التوجه اليه. 

ف��ي غض��ون ذل��ك نظم��ت ف��ي 
العديد من  االقلي��م  محافظ��ات 
الشعبية  والفعاليات  النشاطات 
والرسمية مبناسبة يوم البيئة في 
االقليم، ال��ذي صادف امس االحد، 
واقام��ت عش��رات الف��رق اجلوالة 
اجملتمع  التي ش��كلتها منظمات 
املدني ودوائر البيئة في محافظات 
االقليم بحمالت لغرس االش��جار 
واملتنزه��ات  الش��وارع  وتنظي��ف 

واملناطق السياحية.   

من جانبه قال املتحدث باسم هيئة 
السياحة في االقليم نادر روستاي 
إن هيئة الس��ياحية ف��ي االقليم  
لديها تواصل مستمر واجتماعات 
دوري��ة م��ع ش��ركات الس��ياحية 
وجمعية  والكردستانية  العراقية 
الفنادق واملطاعم، للتنس��يق بني 
الش��ركات الس��ياحة واملطاع��م 
والفنادق بهدف تقدمي التسهيالت 
للس��ياح  األس��عار  وتخفي��ض 

الوافدين إلى إقليم كردستان. 
وتابع روس��تاي أن هيئة السياحة 
في إقليم كردس��تان ستقدم كل 

التسهيالت للشركات السياحية، 
ال��ى  الس��ياح  بجل��ب  الراغب��ة 
كردستان، مؤكداً تسخير حكومة 
االقليم جميع مواردها لتنش��يط 
وانع��اش احلرك��ة الس��ياحية في 

اإلقليم. 
يذك��ر أن القط��اع الس��ياحي في 
إقليم كردستان شهد خالل املدة 
األخي��رة تراجعاً ملحوظاً بس��بب 
احلرب ضد »داعش«، واألزمة املالية 
التي يعان��ي منها اإلقلي��م، الذي 
خلفت��ه اخلالفات السياس��ية مع 
بغ��داد وانخفاض اس��عار النفط 

عاملياً.
ما ح��دا برابطة الفنادق واملطاعم 
ف��ي اقليم كردس��تان ال��ى اتخاذ 
العدي��د م��ن االج��راءات لت��دارك 
اص��اب  ال��ذي  الكبي��ر  التده��ور 
قطاع الس��ياحة، نتيج��ة لعزوف 
االج��راءات  بس��بب  الس��ائحني 
نق��اط  ف��ي  املش��ددة  االمني��ة 
والسيطرات، ما تسبب  التفتيش 
بخف��ض نس��بة احلج��وزات ف��ي 
الفن��ادق بنس��بة %80 والفن��ادق 
بدوره��ا خفضت العمال بنس��بة 

 .60%

القوات العراقية »تباغت« داعش 
وتتوغل بالمنطقة القديمة

النقل تنفي تورطها بصفقة فساد وتؤكد: 
نتعامل بمنتهى الشفافية والوضوح

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد قائد الشرطة االحتادية الفريق 
رائ��د ش��اكر ج��ودت ام��س االحد 
بتوغل القوات االحتادية بعمق 200 
متر في املنطقة القدمية في اجلانب 

األمين من مدينة املوصل.
ويق��ول محللون ومراقبون للش��أن 
األمني ان تل��ك املنطقة لها رمزية 
وتع��د مهم��ة للتنظيم املتش��دد 
كونها تضم »جامع النوري الكبير« 
ال��ذي اعلن زعيم داع��ش »أبو بكر 

البغدادي« ما تسمى »دولة اخلالفة« 
في أواسط عام 2014.

وقال الفريق جودت في بيان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، ان قطعات 
من الشرطة االحتادية اندفعت فجر 
اليوم بعملي��ة التفاف مباغتة من 
منطقة قضيب البان باجتاه املدينة 

القدمية.
وأضاف ان القطعات توغلت  200م 
في املنطقة القدمية، مشيراً الى ان 
العدو بدأ يتقهقر وعناصره تنهزم 

من احملور  وقناصة االحتادية تتمركز 
على اسطح املباني.

وتاب��ع القائد األمن��ي ان القطعات 
فرضت س��يطرتها عل��ى املنطفة 
ال��ى  منوه��ا  باحلدب��اء،  احمليط��ة 
اس��تهدافها العجالت املش��بوهة 

واالشخاص املسلحني .
من جهتها نش��رت خلي��ة االعالم 
احلربي اخر حتديث خلريطة العمليات 
العسكرية اجلارية في اجلانب األمين 

من مدينة املوصل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ردت وزارة النقل، على تصريح النائبة 
عن كتلة التغيير س��روة عبد الواحد 
بش��أن »صفقة فس��اد« يتم التداول 
عليه��ا م��ن أج��ل إبرامها ب��ني وزارة 
النقل وش��ركة تابعة حلزب »متنفذ« 
ف��ي الع��راق، مؤك��دًة أنه��ا تتعامل 
والوض��وح«  الش��فافية  ب�«منته��ى 
أش��كال  كاف��ة  لتجن��ب  وتس��عى 

»الشبهات« في تعاقداتها.
وقالت ال��وزارة في بيان اطلعت عليه 

»الصباح اجلديد«، إن »النائبة س��روة 
عبد الواح��د في مؤمت��ر صحفي في 
مبن��ى مجلس الن��واب أش��ارت إلى 
أن هن��اك صفق��ة فس��اد عل��ى حد 
قولها بني ش��ركة تابعة حلزب متنفذ 
ال��وزارة،  وأضاف��ت  النق��ل«.  ووزارة 
»واننا اذ نش��جع النواب في ممارس��ة 
دوره��م الرقاب��ي والتش��ريعي، نعلن 
أن أب��واب وزارة النق��ل مفتوحة على 
مصراعيها أمام اجلميع السيما نواب 
الشعب ونتعامل مبنتهى الشفافية 

والوض��وح، ونس��عى لتجن��ب كافة 
أشكال الشبهات في تعاقداتنا«.

وتابع��ت، »نتمن��ى من الس��يدة عبد 
أم��ام  معلوماته��ا  تق��دمي  الواح��د 
مس��ؤولي ال��وزارة ليتخذوا م��ا يلزم 
بش��أن ذلك فرمبا ما أش��ارت اليه في 
حديثه��ا يكتنف��ه الغم��وض أو فيه 
شكوك معينة، وعرض املوضوع أمام 
أنظار املعنيني هو السبيل الصحيح 
إليقاف كافة أش��كال الفس��اد بدل 

تأليب الرأي العام وكيل االتهامات«.

حكـومـة اإلقليـم تسعـى الستقطـاب 
أكثر من مليوني سائح خالل العام الحالي

مع قرب االنتهاء من الحرب على اإلرهاب
د.علي شمخي 

بالرغ��م م��ن مرور اكث��ر من 14 عام��اً على 
التغيير في الع��راق اال  ان منظومة احلريات 
العامة الت��ي هي ثمرة من ثم��رات التغيير 
مات��زال تواج��ه حتدي��ات كبي��رة ويش��وبها 
التش��ويه وس��وء الفه��م احيان��اً وخالف��اً 
تس��تطيع  الت��ي  السياس��ية  لالنظم��ة 
تروي��ض نزع��ات التعص��ب واجلن��وح نح��و 
التفرد واالس��تبداد ف��ي ال��رأي وتنجح في 
ارس��اء معال��م التعددي��ة وش��يوع ثقافة 
الرأي والرأي اآلخر فش��ل النظام السياسي 
ف��ي العراق ف��ي حتقي��ق هذه املهم��ة وفي 
الوقت نفسه فشلت مؤسسات حكومية 
وجه��ات حزبي��ة وكيان��ات وح��ركات ف��ي 
اس��تثمار وتوظيف مس��احة احلري��ة التي 
س��طر قوانينها الدس��تور العراقي واتاحت 
اجواءها النظ��م والقوانني املتعلقة باحلرية 
املدني��ة وقوانني حماي��ة الصحفيني وحرية 
التعبير وتتجلى مظاهر الفشل في طبيعة 
ونهج ومضم��ون االع��الم واملعلومات التي 
اعت��ادت قنوات فضائي��ة ومواقع الكترونية 
وصحف واذاعات حكومي��ة وحزبية  تتولى 
مهمة البث والنشر بهدف التأثير في الرأي 
الع��ام والتفاعل مع��ه والتضلي��ل الكبير 
في مضمون التغطي��ات االعالمية الحداث 
كثيرة وقع��ت وتقع ويتفاعل معها جمهور 
مختلف  ..وقد اثبتت االحداث السياس��ية 
ف��ي العراق ان الش��روع بتطبي��ق أية آليات 
م��ن ش��أنها حلحل��ة امللف��ات الش��ائكة  
ب��ني مكون��ات الش��عب العراق��ي وممثليه 
ف��ي الس��لطات التش��ريعية والتنفيذي��ة 
اليقتصر فقط على اجلهود السياسية وامنا 
يحتاج الى تعزي��ز ودعم برامج االعالم بكل 
اشكالها وفنونها ..مبا يؤدي في النهاية الى 
التوحد في املواقف وارسال رسائل اعالمية 
وطني��ة جتتمع على الش��أن الوطني وتتفق 
على مايهم مصيرنا كعراقيني وبغياب هذه 
الرؤي��ة وبغياب ه��ذا االجماع ف��ي املفصل 
االعالم��ي الوطني ت��زداد الش��روخ وتتباعد 
املواقف وتفشل مؤسسات سياسية متتلك 
قن��وات وصحف��اً واذاعات ممول��ة ومدعومة 
مبالي��ني الدوالرات في رس��م معالم النجاح 
لالع��الم الوطن��ي وتفرط مبس��احات احلرية 
وفرصه��ا في العراق اجلديد ..فما هو موجود 
عل��ى ارض الواق��ع الي��وم فوض��ى اعالمية 
وانته��اكات متكررة الخالقي��ات اجتماعية 
وخالفات حول تفس��ير بنود قانونية تتعلق 
بحري��ة االعالم ف��ي العراق وحري��ة التعبير 
وتن��ازع عل��ى توظي��ف ه��ذه احلري��ة داخل 
احلكومة وداخل قبة مجلس النواب ينتهي 
ال��ى تراجع خطير في هذا امللف يدفع ثمنه 
آالف الصحفيني والعاملني في مؤسس��ات 
االعالم  في العراق وفي الوقت نفسه زعزعة 
ثقة الرأي العام مبقدرة النظام السياس��ي 
في العراق على تأسيس مؤسسات اعالمية 
تتوف��ر فيها مقاييس التن��وع واحلرية وتؤدي 
عملها مبهني��ة وموضوعية على وفق مبدأ 

التوازن .  

تضليل الحرية

تقـرير

ترجمة : سناء علي 

في دراس��ة ق��ام بها عدد م��ن املراقبني 
للدول  والعسكري  السياس��ي  للشأن 
الش��رق اوس��طية ذك��روا فيه��ا ان » 
التدخل العس��كري الروسي في احلرب 
املس��تعرة في س��وريا، ما ي��زال محط 
اهتمام عاملي واس��ع خصوصاً وان املدة 
االخيرة قد ش��هدت تط��ورات ميدانية 
مهمة، اث��ارت العديد م��ن ردود الفعل 
كم��ا يقول بعض املراقبني، الذين اكدوا 
على ان روس��يا وبالرغم من االنتقادات 
واالتهامات التي ُوجهت إليها، قد عززت 
مكانتها في منطقة الش��رق االوسط 
وجنحت بتحويل مس��ار احل��رب لصالح 

احلكومة السورية.« 
واضافوا ايضاً ان »  التدخل العس��كري 
املباش��ر في س��وريا أثار مخ��اوف وقلق 
بعض القوى اإلقليمية، التي سعت الى 
دعم ومتويل اجلماعات املسلحة وهو ما 
اجبرها عل��ى اعادة ترتي��ب اوراقها من 
جدي��د، حيث عمدت بع��ض الدول الى 
اتخاذ خطط واجراءات مضادة من اجل 
حتجيم الدور الروسي، وهو ما قد يكون 
امراً مس��تحيال في هذا الوقت بالذات 
ك��ون ال��روس اصبح��وا اآلن وبحس��ب 
البع��ض في موقع قوي قد ميكنهم من 
فرض قراراتهم واحلص��ول على تنازالت 

من االطراف األخرى.«
 وأكدوا  انه »  وبحس��ب بعض املصادر 
فان روس��يا حتاول استعمال كل األوراق 

املمكنة ال إلطالة وجودها في سوريا، أو 
دفع األمور إلى حرب واسعة، ولكن لدفع 
ما يجري في سوريا إلى اجتاه املفاوضات، 
بالعمل على عدة اجتاهات، على رأسها 
مواجه��ة اإلرهاب، مع االلت��زام الصارم 
بالقان��ون الدول��ي، والس��عي ملواجهة 
اإلره��اب عل��ى أرض الواق��ع، ألن ه��ذه 
املواجهة حتديداً تع��د أحد أهم األدوات 
لتحقي��ق التقارب املطل��وب بني جميع 
األطراف، ولو حتى على مس��توى احلوار 
األول��ي، تفادي��اً ألي مواجه��ات وحروب، 
وت��رك التنظيم��ات اإلرهابي��ة مترح في 

املنطقة وتهدد أمن اجلميع.« 
ف��ي الس��ياق ذاته اش��ار املراقب��ون ان  
روسيا  طلبت من مجلس األمن الدولي 
أن يدعو إلى احترام الس��يادة السورية 
ووقف عمليات القص��ف والتوغل عبر 
احل��دود والتخل��ي عن »أي مح��اوالت أو 
خطط للتدخل البري األجنبي.« ووزعت 
روسيا مسودة قرار على أعضاء مجلس 
األمن اخلمس��ة عشر بس��بب مخاوف 
م��ن ح��دوث تصعي��د ف��ي العمليات 
القتالي��ة بعد أن قالت تركي��ا إنها قد 
ترس��ل هي ودول أخرى ق��وات برية إلى 
س��وريا. واجتمع مجلس األمن الدولي 
ولك��ن  الروس��ية  املس��ودة  ملناقش��ة 
الوالي��ات املتح��دة وفرنس��ا وبريطانيا 
الت��ي متلك حق النق��ض )الفيتو( قالت 

إن هذا املشروع لن ينجح.« 
واضاف��وا ان��ه وال��ى جان��ب ذل��ك وفي 
الوقت الذي تدك فيه الطائرات احلربية 
الروس��ية مواقع مقاتلي املعارضة في 
س��احة املعارك في سوريا يلعب خبراء 

دوراً  الروس  العس��كرية  االستراتيجية 
أدق ف��ي دعم الرئيس الس��وري بش��ار 
األس��د. وقال��ت مص��ادر م��ن طرف��ي 
القتال إن مستش��ارين روساً يشاركون 
في رس��م اخلطط لتأمني دمش��ق مقر 
حكم األسد. وقال البعض ومن بينهم 
مس��ؤولون عس��كريون غير س��وريني 

يقاتل��ون في صفوف القوات الس��ورية 
إن خطط روس��يا لدعم دمشق تشمل 
إضع��اف ق��وات املعارض��ة ف��ي جنوب 
البالد بني العاصمة واألردن. والهدف هو 
تقليص فرص ش��ن املعارض��ة هجوماً 

كبيرًا.« 
واوضحوا انه س��بق أن قالت روسيا إنه 

ليس لها قوات برية في س��وريا بخالف 
الق��وات الت��ي حتمي قواعده��ا. وتؤكد 
روس��يا أن له��ا مدربني ومستش��ارين 
عل��ى األرض غير أن الدور ال��ذي يؤدونه 
يقتص��ر على التدريب وتقدمي املش��ورة 
فق��ط. ويق��ول مقاتلون م��ن املعارضة 
ومسؤولون عس��كريون غير سوريني إن 

نفوذ روس��يا في التخطيط العسكري 
واضح بالفعل. ويق��ول هؤالء إن اخلبراء 
الروس لعبوا دورًا كبيرًا في هجوم اجليش 
الس��وري في مطل��ع الع��ام مبحافظة 
الالذقية الساحلية بغرب البالد موطن 
األقلي��ة العلوي��ة الت��ي ينتم��ي إليها 
األسد. واسهم هذا الهجوم في متهيد 
الطري��ق لتقدم اجليش الس��وري صوب 
احلدود التركية ليقط��ع خطوط إمداد 

املعارضة من تركيا.
مع ذلك اشار املراقبون الى ان اآلراء تتباين 
في مدى املشاركة الروسية في ساحة 
القتال. وقال مس��ؤوالن عسكريان غير 
سوريني لكنهما يش��اركان في القتال 
في صفوف اجليش الس��وري إن ضباطاً 
وخبراء عس��كريني من روسيا ساعدوا 
في التخطيط وتوجيه هجوم الالذقية. 
وحس��ب ما رواه املس��ؤوالن كان الروس 
مس��ؤولني عن نيران املدفعي��ة وتوفير 
غط��اء م��ن الني��ران ولي��س الضربات 
اجلوية فقط. وقال أحد املصادر »معركة 

الساحل كانت معركتهم.«
وأكدوا أن ع��دداً من اخلبراء أبلغ مقربني 
من الكرمل��ني ووزارة الدفاع الروس��ية 
بأن عودة حلب حتت السيطرة الكاملة 
للحكوم��ة الس��ورية- إن حتققت- قد 
تتيح أمام روسيا فرصة لتقليص نطاق 
ضرباتها اجلوي��ة أو حتى تعليقها لكن 
موس��كو تبق��ي خياراته��ا مفتوح��ة. 
وهدف روسيا- الذي تقول موسكو إنها 
قريبة من إجنازه- هو تغيير ميزان القوى 
بنحو حاسم حتى تتاح في يد احلكومة 
بالش��رق  حلفائه��ا  أق��رب  الس��ورية 

األوس��ط مجموع��ة قوية م��ن األوراق 
ميكنها استعمالها عندما تتفاوض مع 

خصومها.« 
كما بينوا ان األس��ابيع األخيرة شهدت  
بعضاً من أكبر املكاسب التي حققتها 
القوات احلكومية في احلرب املس��تمرة 
منذ نحو خمس سنوات والتي يدعمها 
من��ذ اخلريف تدخل عس��كري روس��ي. 
وش��نت روس��يا ضربات جوي��ة كثيفة 
س��حقت مواقع للمعارضة املس��لحة 
مما سمح للجيش ومقاتلني متحالفني 
مع��ه م��ن لبنان وإي��ران باالقت��راب من 
تطوي��ق حلب- أكب��ر مدن الب��الد قبل 
احل��رب- والتي تس��يطر املعارضة على 

نصفها منذ سنوات.« 
كم��ا اختتموا دراس��تهم بالق��ول انه 
وعل��ى الرغ��م م��ن أن روس��يا تكافح 
دبلوماس��يون  يق��ول  اقتصادية  أزم��ة 
ومسؤولون إن التكلفة املالية للعملية 
ميكن حتملها. لكن التكلفة البش��رية 
كانت أكبر. فبرغم أن العدد الرس��مي 
لقتلى اجليش الروس��ي هو أربعة فقط 
فقد أعل��ن تنظيم داعش مس��ؤوليته 
عن تفجي��ر طائ��رة ركاب روس��ية في 
مصر في أكتوبر تشرين األول مما تسبب 
ف��ي مقتل جميع من كانوا على متنها 
وعدده��م 224 ش��خًصا انتقام��اً م��ن 

موسكو لتدخلها في سوريا.« 

لالبح��اث  بولينغ��ي  معه��د  ع��ن   *
والدراسات االستراتيجية 

مع دعوات موسكو المتكررة الى احترام السيادة السورية

الدول الداعمة للجماعات المسلحة في سوريا تسعى لتحجيم الدور الروسي

لدى حكومة االقليم 
وهيئة السياحة 
خططًا طموحة 
الستقطاب المزيد 
من السائحين من 
وسط وجنوبي 
العراق ودول الجوار، 
عبر تقديم افضل 
الخدمات للزائرين

تراجعت السياحة في اإلقليم بسبب احلرب على داعش

اجملاميع املسلحة في سوريا
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بغداد – عملية امنية 
افاد مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس األحد، بإلقاء القبض على "إرهابي 
خط��ر" ف��ي كم��ن غرب��ي العاصم��ة 

بغداد.
ع��دم  طل��ب  ال��ذي  املص��در  وق��ال 
الكشف عن اس��مه إن "مفارز مديرية 
االس��تخبارات العسكرية في اللواء 24 
الفرقة السادس��ة ألق��ت القبض على 
إرهاب��ي خطي��ر بكم��ن محك��م على 

جسر الزيدان في قضاء أبو غريب".

ديالى – عمليات دهم 
اعل��ن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزه��ر العزاوي امس االح��د عن اعتقال 
ثالث��ة مطلوب��ن "خطيري��ن" بتهم��ة 
"اإلره��اب" ف��ي عملي��ات ده��م ج��رت 

مبناطق متفرقة من محافظة ديالى.
وق��ال الفريق الركن الع��زاوي  إن "قوات 
اعتقل��ت بعمليات  أمني��ة مش��تركة 
نوعي��ة ثالثة مطلوبن خطيرين بتهمة 
ف��ي مناط��ق متفرق��ة م��ن  اإلره��اب 

محافظة ديالى".

كركوك – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك امس األح��د، بإلق��اء القبض 
عل��ى عنصر ينتم��ي لتنظيم "داعش" 
أثناء مراجعت��ه إحدى الدوائر احلكومية 

في احملافظة.
وقال املصدر  إن "مديرية شرطة حماية 
املنشآت احليوية ألقت القبض على أحد 
عناص��ر داع��ش أثن��اء مراجعته إلحدى 

دوائر الدولة في احملافظة".

بابل – تفجير عبوة 
كش��ف مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظة بابل ام��س االحد عن تفجير 
عبوة ناس��فة حتت الس��يطرة شمالي 
احملافظ��ة ، فيم��ا متكنت م��ن تفكيك 
عبوة ناس��فة ثانية عث��ر عليها باملكان 

نفسه .
ع��دم  طل��ب  ال��ذي  املص��در  واوض��ح 
الكش��ف عن اس��مه ان قوة من وحدة 
معاجل��ة املتفجرات بإس��ناد مفازر فوج 
طوارئ بابل الس��ابع متكنت مبش��اركة 
االستخبارات واالمن الوطني من تنفيذ 
عملية أمنية في منطقة العويس��ات  
ش��مالي بابل ، مت خالله��ا  تفجير عبوة 
ناس��فة حت��ت الس��يطرة عث��ر عليها 
في أثن��اء تفتيش الدور وهي��اكل البناء 

املتروكة فيها .

االنبار – قصف جوي
ذك��ر مصدر امني في ش��رطة محافظة 
االنبار امس االحد بأن تس��عة عناصر من 
تنظيم "داع��ش" االرهابي قتلوا بقصف 
ج��وي ف��ي منطق��ة الريحان��ة التابع��ة 

لقضاء عنه غربي احملافظة.
وقال املص��در إن "طيران التحالف الدولي 
قص��ف جتمعا لعناص��ر تنظي��م داعش 
االرهابي ف��ي منطقة الريحان��ة التابعة 

لقضاء عنة )210كم غربي الرمادي(".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، أن "القصف اجل��وي لطيران 
التحالف الدولي أسفر عن مقتل تسعة 
عناصر ارهابية من داعش فضال عن إحلاق 

خسائر مادية في صفوفهم". 

ميسان – خطة امنية 
اكد الل��واء عل��ي ابراهي��م املكصوصي 

قائ��د عمليات الرافدين امس الس��بت ان 
"قيادت��ه س��تعزز التواجد االمن��ي وتزيد 
من حجم القوة العس��كرية في املناطق 
التي تش��هد نزاعات عش��ائرية مسلحة 
وخصوصا في االط��راف اجلنوبية حملافظة 

ميسان" .
وذكر الل��واء املكصوصي انه "بعد تفاقم 
ظاهرة النزاعات العش��ائرية ارسلت قوة 
عس��كرية الى قضاء اجملر الكبير 30 كم 
جنوب مدين��ة العمارة مرك��ز محافظة 
ميس��ان حلفظ االمن ف��ي القضاء ، الفتا 
ال��ى ان "القوة العس��كرية التي وصلت 
قضاء اجملر الكبير مؤخرا هي تابعة لقيادة 

عمليات الرافدين .

نينوى – ضبط عصابة 
الداخلي��ة  وزارة  باس��م  الناط��ق  اعل��ن 
العمي��د الدكتور س��عد مع��ن عن متكن 

رجال شرطة نينوى األبطال وبالتعاون مع 
أبطال الفرقة السادس��ة عشر من إلقاء 
القبض على عصابة مكونة من خمسة 
أش��خاص قاموا بالس��طو املسلح على 
أح��د الدور الس��كنية ف��ي منطقة حي 
السكر وتس��ليبهم عجلة نوع سنتافيا 

أبيض اللون. 
وبن العميد معن ان عملية القبض متت 
بوقت قياسي بأقل من ساعتن من وقوع 
اجلرمية ، مش��يرا الى ضب��ط العجلة في 

قرية اللزاگة جنوبي مدينة املوصل.   

الديوانية – عملية امنية 
اك��د مصدر امني في ش��رطة محافظة 
الديواني��ة ام��س االحد ان مفارز قس��م 
مكافحة االجرام متكنت من القاء القبض 
على 5 متهمن بقضايا جنائية وحس��ب 
مذك��رات اوامر القاء القبض الصادرة من 

القضاء وذلك بعد جمع املعلومات عنهم 
من قبل املصادر اخلاصة .

وأش��ار املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه ال��ى قي��ام املديري��ة بإحالة 
املتهم��ن ال��ى اجله��ات اخملتص��ة لغرض 
استكمال االجراءات القانونية بحقهم. 

البصرة – نزاع مسلح 
أف��اد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البصرة امس االحد بأن شخصا قتل جراء 
نزاع عشائري مس��لح حدث في منطقة 

ريفية تقع شمال احملافظة.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف عن 
اس��مه إن "ش��خصا لقي مصرعه خالل 
تب��ادل الطالق النار بن اف��راد ينتمون الى 
عش��يرتن متنازعتن"، مبين��ا أن "النزاع 
العشائري املسلح حدث في ناحية اإلمام 

الصادق التابعة إداريا لقضاء املدينة".

اعتقال إرهابي خطر في "أبو غريب" غربي بغداد * الطيران يقتل 9 إرهاببين في الريحانة غربي األنبار 
   ضبط عصابة للسطو المسلح جنوبي الموصل * اعتقال 5 مطلوبين بقضايا مختلفة في الديوانية

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��خص ديوان الرقابة املالية االحتادي في تقريره 
الص��ادر نهاي��ة الع��ام املاضي 2016 ، اس��تمرار 
ح��االت التل��وث البكتي��ري واجلرثوم��ي لصاالت 
العملي��ات في املستش��فيات احلكومية بجانب 

الرصافة من العاصمة بغداد.
واملستش��فيات هي )مستش��فى النعمان، ابن 
البلدي،الش��هيد الص��در، كم��ال الس��امرائي ، 
العلوية للوالدة ( واملستش��فيات االهلية ) اخملتار 
االهل��ي ، الوزيرية ، الراهب��ات ، الفردوس ، اجلراح 
االهلي ( ، ظهر ذلك اثناء تدقيق حس��ابات دائرة 
صحة بغ��داد الرصافة واملستش��فيات التابعة 

لها .
وق��د عزى تقرير صادر عن دي��وان الرقابة اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلديد"، اس��باب حاالت التلوث 
الى عدم اعتماد السياقات الصحية في تعقيم 
صاالت العمليات وصاالت الوالدة ، واستخدامها 
الغراض التخزين واالس��تعانة مبعقمات منتهية 
الصالحي��ة ، مؤكدا ان هذه امللوثات قد تس��بب 
العديد من االمراض كالتهاب السحايا الدماغي 

وجترثم الدم الذي قد يؤدي الى موت املريض .
م��ن جان��ب اخ��ر اش��ار التقري��ر ال��ى تدني في 
نس��ب تنفيذ اجناز العديد من مش��اريع املوازنة 
االس��تثمارية ، اخلاص��ة بتأهيل املستش��فيات 
وانش��اء اخرى جديدة ، واخملط��ط تنفيذها لعام 
2014 ، كما كشف وجود حاالت اختالس وتالعب 
وس��رقات لم يبلغ عنها خالفا للم��ادة )18( من 
قان��ون ديوان الرقاب��ة املالية املرقم )31( لس��نة 

2011 )املعدل( .
يذك��ر ان ديوان الرقاب��ة املالية االحت��ادي كان قد 
اوصى دائرة صحة بغداد، في تقارير رقابية سابقة 
باتخاذ االجراءات الالزم��ة ملعاجلة حاالت التلوث، 
واالسراع في حث الشركات املتعاقد معها على 
اجناز املش��اريع ومحاس��بة الش��ركات املتلكئة, 
وضرورة التبليغ عن حاالت االختالس والس��رقات 
في موعدها واتخ��اذ االجراءات القانونية بحقها 
، غي��ر ان أي من ه��ذه التوصي��ات واالجراءات لم 

تدخل حيز التنفيذ .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير املوارد املائية حسن اجلنابي امس االحد 
إحصائية ملوجة الفيضان التي تش��هدها البالد، 
مق��دراً إياه��ا بانها عش��رة اضع��اف جريان نهر 

دجلة في العاصمة بغداد.
وقال اجلنابي في تصريح له أوردته الوزارة واطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، ان "موجة فيضانية في 
أعالي دجلة نتيجة تساقط األمطار في اسكي 
كلك على ال��زاب األعلى"، موضحا ان التصريف 

بلغ حوالي 5 آالف متر مكعب بالثانية.
ون��وه الوزير الى ان تصريف نه��ر دجلة حاليا في 
بغداد هو 500 متر مكعب بالثانية، اي ان املوجة 
القادمة تقدر بعش��رة أضع��اف جريان دجلة في 

بغداد.
وتابع انه ال "يوجد خوف في بغداد حاليا"، محذراً 
"املتجاوزي��ن عل��ى ح��وض دجلة بن الش��رقاط 
وسدة سامراء ألخذ احليطة واالبتعاد عن حوض 

النهر بأقص سرعة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
يب��دأ رئي��س التحال��ف الوطني العراق��ي، عمار 
احلكي��م، األس��بوع اجل��اري، جولة ل��دول عربية 

يستهلها بزيارة مصر.
وق��ال مص��در مطل��ع ف��ي حديث صحف��ي ان 
"احلكيم سيزور القاهرة منتصف االسبوع تلبية 
لدعوة رس��مية من مصر يلتقي خاللها الرئيس 

عبد الفتاح السيسي".
وقالت املصادر إن احلكيم "سيلتقي خالل الزيارة 
كبار املس��ؤولن املصرين واألم��ن العام جلامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، كما س��يلتقى 
ش��يخ األزه��ر أحم��د الطي��ب وقداس��ة البابا 

تواضروس الثاني".
وأضاف��ت أن "زيارة رئي��س التحالف الوطني إلى 
القاهرة س��تكون ضمن جولة تش��مل عددا من 
دول املغ��رب العرب��ي الطالع الق��ادة العرب على 
مجريات العملية السياس��ية في العراق واحلرب 
على اإلرهاب، وس��بل تفعي��ل العالقات الثنائية 

بن العراق وهذه الدول".

التلوث البكتيري يغزو 
مستشفيات رصافة بغداد

الموارد المائية: الخوف 
على بغداد من الفيضان

الحكيم يبدأ جولة 
عربية هذا األسبوع 

يستهلها بمصر

الملف األمني

القّوات املشتركة تطوق أحياء 
املوصل القدمية بالكامل 

وتستعد القتحامها
وقال االسدي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ ان "الرت��ل الغرب��ي من 
اإلرهاب  قوات جه��از مكافح��ة 
مس��تمر بالتقدم في حي التنك 
وأجن��ز اهداف��اً جي��دة ومازال��ت 
ان  املعركة مس��تمرة"، مضيفاً 
"الرتل الش��رقي يعي��د تنظيمه 
باجت��اه  للهج��وم  لالس��تعداد 
األهداف املرسومة له وقد تكون 
أهداف��ه املقبلة باجتاه حي الثورة 

او باجتاه حي آخر". 
وأوضح ان "داعش بدأ باالنسحاب 
ام��ام ضرب��ات قطعاتن��ا واخلى 
العائ��الت  م��ن  كثي��ر  س��بيل 
مضايق��ة  نتيج��ة  احملتجزي��ن 
التطوي��ق  وعملي��ة  قطاعاتن��ا 

واإلحاطة لألهداف
 وفرضت قوات الشرطة االحتادية 
، أم��س األحد ، س��يطرتها على 
املنطق��ة احمليطة مبن��ارة احلدباء 
في امين املوصل بعملية مباغتة. 
وقال قائد قوات الشرطة االحتادية 
الفريق رائد شاكر جودت في بيان 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة من��ه،ان "قطع��ات من 
الش��رطة االحتادية اندفعت فجر 
الي��وم بعملية التف��اف مباغتة 
من منطق��ة قضيب البان باجتاه 
املدين��ة القدمي��ة وتوغلت  200م 
تنهزم  وعناصره  يتقهقر  والعدو 

من احملور". 
االحتادي��ة  "قناص��ة  واض��اف،ان 
املباني  اس��طح  تتمرك��ز عل��ى 
وفرضت سيطرتها على املنطقة 
احمليط��ة باحلدب��اء واس��تهدفت 

واالشخاص  املشبوهة  العجالت 
املسلحن". 

ال��ى ذل��ك اعلن��ت وزارة الدفاع، 
أم��س االح��د ، االس��تيالء على 
اكب��ر معمل لتصني��ع العبوات 
الناسفة في اجلانب االمين ملدينة 

املوصل.
وذكر بي��ان لوزارة الدف��اع تلقت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة من��ه، ان"ابط��ال اللواء 
الس��ابع و الثالثن قيادة الفرقة 
التاس��عة متكن��وا من  املدرع��ة 
اكب��ر معامل  عل��ى  االس��تيالء 
وصناع��ة  العج��الت  تفخي��خ 
الناس��فة بع��د حترير  العب��وات 
منطق��ة امللوث��ة الواقع��ة ف��ي 
مدين��ة  م��ن  األمي��ن  الس��احل 

املوصل".
إرهابي��و  كان  "حي��ث  واض��اف 
املعمل  داعش يس��تعملون هذا 
وصناع��ة  العج��الت  لتفخي��خ 
العب��وات الت��ي تس��تعمل ضد 
القطع��ات العس��كرية وتدمير 

البنى التحتية في املوصل". 
أمس  األمنية،  القوات  وش��رعت 
االحد ، باس��تخدام جهاز جديد 
الطائ��رات  فاعلي��ة  م��ن  يح��د 
املسيرة التي يستعملها تنظيم 
"داع��ش" االجرام��ي ف��ي رص��د 
احلشد الشعبي والقوات االمنية 

أو قصفها بالقنابل. 
االحتادية  الش��رطة  قيادة  وقالت 
في بي��ان له��ا تلق��ت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة منه، 
 )RAYSUN MD1( "اجله��از  ان 
يقوم بأختراق إرس��االت الدرونات 
يس��تعملها  "كالت��ي   Drones
داعش ف��ي تصوير مواقع القوات 

العراقي��ة أو إلقاء القنابل"، ومن 
ث��م يقطع االتصال ب��ن الطائرة 

وأجهزة التحكم. 
واش��ار إلى أن "تنظيم داعش جلأ 
إلى استعمال الطائرات املسيرة 
الق��وات  مواق��ع  الستكش��اف 
األمنية وقصفه��ا بالقنابل، في 
محاولة يائسة منه بعدما تكبد 
خسائر فادحة خالل املعارك التي 

خاضها".
 

العراق يشجب تفجير "كفريا 
والفوعة" ويدعو لتدخل دولي

وتابع جمال ان "حالة االستهداف 
في  وزّجهم  للمدني��ن  املباش��ر 
ه��ذا الص��راع يعك��س قباح��ة 
املنهج الذي تتبناه بعض القوى 
املسلحة في سوريا وابتعادها عن 
أبسط قيم االنس��انية ، وهو ما 
يحتاج الى وقفة دولية حقيقية 
اجلماعات  ه��ذه  لكب��ح جم��اح 

الوحشية ومعاقبتها".

مقتدى الصدر يأمر بإغالق
الهيئة االقتصادية التابعة 

للتيار الصدري "فوراً"
واكد الص��در ان "كل ذلك يصب 
مبصلحة تقوية الدولة العراقية، 
وبع��د ذلك س��يفتح اهلل تعالى 
بركات��ه علين��ا وعل��ى مش��روع 
اإلص��الح العام واخلاص ويس��دد 
واملصلحن"، مش��دداً  اإلص��الح 
على ض��رورة ان "تتخذ احلكومة 
اإلجراءات الصارم��ة مع كل من 

يخالف هذا القرار مطلقاً".
وكل��ف زعي��م التي��ار الص��دري 
الس��يد مقتدى الص��در، في 29 
اذار 2017، 14 ش��خصاً للنياب��ة 

عن��ه ف��ي ادارة االعم��ال العامة 
للتي��ار، معرباً عن ش��كره لدوام 

عملهم )حياً كنُت أم ميتاً(.

"داعش" يعدم مسؤول مفارزه 
بأمين املوصل وسبعة من 

عناصره
اإلعالم احلربي تعلن تدمير معمل 
لتفخيخ العجالت ومخزن أعتدة 

ل�"داعش" باألنبار
االس��تخبارات العسكرية تعلن 
مقتل رج��ل "داعش" الثاني بعد 

البغدادي
وأض��اف املص��در، أن "القص��ف 
أس��فر عن تدمير العجالت وقتل 
جمي��ع اإلرهابين املتواجدين في 

داخلها".

إسرائيل تفرج عن "عميدة 
األسيرات الفلسطينيات" بعد 

15 عاماً من االعتقال
وكان م��ن املق��رر اإلف��راج عنها 
ضمن صفقة تبييض الس��جون 
م��ن األس��يرات خ��الل صفق��ة 
شاليط، إال أن اسرائيل تراجعت 
ع��ن اإلفراج عنها وعن أس��يرات 
الداخ��ل بدع��وى أن الصفقة ال 

تشملهن.
وتق��ول من��ى قع��دان، األس��يرة 
احملررة والتي تربطها بلينا عالقة 
صداقة داخل السجون:" فرحتنا 
باإلفراج عن لينا كبير وال يوصف، 
ولك��ن لدين��ا تخ��وف كبير على 
األس��يرات من بعد لين��ا، فالدور 
الذي تش��غله لين��ا من الصعب 

على أحد أن ميأله".
وتابعت قع��دان:" لين��ا هي األم 
واألخ��ت واملربية واملعلمة جلميع 

األس��يرات فهي األق��دم بن كل 
األٍس��يرات و ه��ي املعتقلة منذ 
الع��ام 2002 و ه��ي األق��در على 
اإلدارة،  م��ن  احلق��وق  اس��ترداد 
و  األس��يرات  رعاي��ة  واألق��در 
ضبطه��ن ومعاجلته��ن وخاصة 
والتنس��يق مع  اجلرحى منه��ن، 

اإلدارة لعالجهن".
واجلربوني، األسيرة الوحيدة التي 
قض��ت فت��رة احلك��م الطويل��ة 
ه��ذه وبنح��و متواص��ل، وتكون 
بذلك جتاوزت ما قضته األس��يرة 
عطاف عليان التي قضت حكما 
بالس��جن 14 عام��اً، بنح��و غير 

متواصل.

"النّواب" يستجوب رئيس 
مفوضية االنتخابات اليوم

ولي��س على أس��اس خل��ق كتل 
كبيرة وصنع دكتاتوريات جديدة 

على حساب الشعب العراقي".
وكش��فت وثيق��ة ص��ادرة م��ن 
مجل��س الن��واب، وردت نس��خة 
اجلديد"،  "الصب��اح  إل��ى  منه��ا 
العليا  املفوضي��ة  إل��ى  موجهة 
املس��تقلة لالنتخاب��ات، بعنوان 
"اس��تجواب نيابي"، إن "رئاس��ة 
مجلس النواب نسبت بأن يكون 
موعد اس��تجواب رئيس مجلس 
املفوضي��ة ف��ي جلس��ة البرملان 
يوم االثنن املصادف )17 نيس��ان 

.")2017
يش��ار إلى إن ن��واب كتلة األحرار 
البرملانية، تبنوا أربعة استجوابات 
الس��لطة  ف��ي  ملس��ؤولن 
التنفيذية- خالل الدورة البرملانية 
احلالية- تضمنت استجواب وزراء 
)الصح��ة، والتربي��ة، والزراع��ة(، 

إل��ى اس��تجواب رئيس  إضاف��ة 
املس��تقلة  العلي��ا  املفوضي��ة 

لالنتخابات.
وعل��ى الرغم م��ن إن "تس��ارع" 
وتيرة االس��تجوابات في مجلس 
النواب، إال إن ائتالف دولة القانون- 
بزعام��ة نائب رئي��س اجلمهورية 
نوري املالكي- يرى أهمية استناد 
تلك االستجوابات إلى "معلومات 
وحقائق"، منتقداً في الوقت ذاته 
التوج��ه صوب "س��حب الثقة" 
ع��ن املس��ؤول املس��تجوب قبل 

الشروع باستجوابه. 
يق��ول النائ��ب عن ائت��الف دولة 
القانون عباس البياتي في حديث 
مع "الصباح اجلديد"، إن "قضية 
االس��تجواب تعّد حق��اً طبيعياً 
جملل��س  الرقاب��ي  ال��دور  ضم��ن 
النواب"، مش��دداً على أهمية أن 
"يجري االستجواب وفقاً للنظام 
الداخلي جمللس النواب، ويس��تند 

إلى معلومات وحقائق".
"م��ا  ف��إن  البيات��ي  وبحس��ب 
يجري في مجل��س النواب اليوم، 
للمس��ؤولن  اس��تجوابات  ه��و 
التنفيذي��ن باجلمل��ة"، مبيناً إن 
"هن��اك رأياً س��ائداً ف��ي البرملان 
يتمثل بأن مصير كل استجواب 
س��ينتهي بس��حب الثق��ة عن 

املسؤول املستجوب".
وانتق��د النائب ع��ن ائتالف دولة 
القانون، "ذلك التوجه البرملاني"، 
مشيراً إلى إنه "في حال استمر 
مجلس الن��واب في هذا التوجه، 
الثق��ة  يس��حب  أن  فعلي��ه 
مباشرة من املسؤول املستجوب 
م��ن دون خ��وض غم��ار عملي��ة 

االستجواب".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

االرهاب��ي  داع��ش  تنظي��م  اب��اح 
س��يارة  أي  مص��ادرة  لعناص��ره 
مدنية تعود لس��كان امين املدينة 
احملاص��ر لتفخيخها، فيما يطالب 
باغاث��ة  موصلي��ون  ناش��طون 
س��كان االمين احملاصرين واسقاط 
م��واد غذائية من الطائ��رات فوق 
مناطقه��م النقاذهم م��ن غائلة 

اجلوع.
وقال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
داع��ش  "تنظي��م  ان  اجلدي��د" 
االرهاب��ي اصدر تعليم��ات لبقايا 
فلوله في االحياء القليلة الباقية 
حتت سيطرتهم في اجلانب االمين، 
اب��اح فيه��ا مص��ادرة أي عجل��ة 
مدنية لتفخيخها وتفجيرها ضد 

القوات االمنية املشتركة".
االجرام��ي  "التنظي��م  واض��اف 
يبرر ذل��ك بأنه يدافع ع��ن اراضي 
املس��لمن ض��د م��ن يس��ميهم 
بالكف��ار واملرتدين، وب��ات من حق 
عناصره عدم الطلب من اصحاب 
تلك الس��يارات ب��ل توجيه امر له 
بتسليم مفاتيح تشغيل السيارة 
فحس��ب، م��ع معاقب��ة كل من 
يرفض تس��ليم مفاتيح س��يارته 

بحرقها فورًا امام ناظريه".
ولف��ت املص��در الى ان "عش��رات 
العجالت قام داعش مبصادرتها من 
احياء 17 مت��وز، الرفاعي و الزجنلي، 
وقام بتفخي��خ بعضها وتوزيعها 
الرئيس��ة  الط��رق  بع��ض  عل��ى 
والفرعية، علماً ان االهالي همهم 
االكبر بات احلصول على أي شيء 
يؤكل، فضال عن خوفهم املستمر 
من القصف واالشتباكات التي ال 

تكاد تتوقف".
وعائالتهم  داع��ش  "عناصر  وتابع 
الرع��ب  م��ن  حال��ة  يعيش��ون 

التنص��ت  ان  حي��ث  املس��تمر، 
عل��ى اتصاالته��م تفض��ح مدى 
اخل��وف ال��ذي يعتريه��م بس��بب 
محاصرتهم ومحاصرة عائالتهم، 
ودائم��اً يتحدثون ويكش��فون عن 
قلقهم البالغ من املستقبل الذي 

ينتظر عائالتهم".
ان "عناص��ر  ال��ى  املص��در  ون��وه 
التنظي��م يدركون حج��م اجلرائم 
التي ارتكبوها بحق اهالي املوصل 
عموم��اً، وس��كان اجلان��ب االمي��ن 
وآخ��ر جرائمهم كانت  خصوصاً، 
تهدي��د االهالي م��ن االقتراب من 
مخ��ازن امل��واد الغذائي��ة العائدة 
للتنظيم والتي سبق ان نهبها من 

محال جتارية ومن منازل املهجرين 
والهارب��ن م��ن بطش��ه، علًما ان 
طائ��رة حربي��ة قصف��ت جتمع��اً 
للدواعش في حي الرفاعي وظهر 
انه مخ��زن للمواد الغذائية، وحن 
حاول ع��دد من االهال��ي احلصول 
عل��ى بعض ال��رز والع��دس وزيت 
الطع��ام من بن االنق��اض، اطلق 
عدد م��ن عناصر التنظيم عيارات 
نارية فوق رؤوسهم وامروهم بترك 
م��ا حمل��وه والع��ودة ملنازلهم او 

سيكون الرمي مباشراً عليهم".
اطل��ق  متص��ل،  صعي��د  عل��ى 
حم��الت  موصلي��ون  ناش��طون 
مكثف��ة يناش��دون م��ن خاللها 

بالعمل على  العراقي��ة  احلكومة 
اسقاط مواد غذائية فوق املناطق 
الت��ي ما زالت بي��د تنظيم داعش 
النقاذ عشرات االلوف من السكان 
احملاصرين الذي��ن يعانون من جوع 

شديد.
ودعا الناش��طون ال��ى القاء مواد 
كالتم��ور  للتل��ف،  قابل��ة  غي��ر 
والصمون،عادي��ن ان ايص��ال املواد 
الغذائي��ة للجي��اع بامي��ن املوصل 
افضل م��ن القاء منش��ورات من 
اجلو تتضمن تعليمات الس��المة 
التي حفظها الس��كان عن ظهر 

قلب.
واش��اروا ال��ى ان نحو رب��ع مليون 

انس��ان محاص��رون ف��ي بيوتهم 
ويعان��ون م��ن ج��وع ش��ديد، وان 
عمليات حتريرهم قد متتد السابيع 
اخرى، وحينها قد ميوت العشرات 
االطفال  وخاص��ة  منهم جوع��اً، 

الصغار وكبار السن.
املوصلي��ون  الناش��طون  وي��رى 
ان ايص��ال امل��واد الغذائي��ة ال��ى 
بالض��رورة  يعن��ي  ال  احملاصري��ن، 
ايصال مساعدات لتنظيم داعش، 
الن االخي��ر ميتلك م��ا يكفيه من 
املواد الغذائية، وعائالتهم ليست 
قلقة من مس��الة املواد الغذائية 
بل ان قلقهم مما ينتظرهم الحقاً 
عق��ب القض��اء عل��ى التنظيم، 

اضاف��ة ال��ى ان عناص��ر داع��ش 
ينتظرهم امل��وت او االعتقال بعد 
اخلن��اق  وتضيي��ق  محاصرته��م 

عليهم بنحو كبير.
وانتقد الناش��طون املوصليون ما 
وصفوه ب��� "صمت" ممثلي املدينة 
واالحتادية،  احمللي��ة  في احلكومتن 
كما انتقدوا نواب محافظة نينوى 
الضعيف��ة  مواقفه��م  بس��بب 
جت��اه اجملاع��ة الت��ي ته��دد حي��اة 
عش��رات االل��وف م��ن احملاصري��ن 
ف��ي امين املدين��ة، مطالبن اياهم 
بالقي��ام بدوره��م املنتظر منهم 
والعم��ل على ايصال مواد غذائية 

للمحاصرين بواسطة الطائرات.

تنظيم داعش اإلرهابي 
أصدر تعليمات لبقايا 
فلوله في األحياء 
القليلة الباقية تحت 
سيطرتهم في الجانب 
األيمن، أباح فيها 
مصادرة أي عجلة مدنية 
لتفخيخها وتفجيرها 
ضد القوات األمنية 
المشتركة

تفجير احدى مفخخات داعش قرب قطعات اجليش العراقي

دعوات إلسقاط مواد غذائية فوق األهالي المحاصرين

"داعش" يبيح لعناصره مصادرة سيارات سكان األيمن لتفخيخها
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حامد عبد النبي *

أعلن��ت املهندس��ة اح��ام س��عيد 
ج��واد مدي��رة ع��ام دائ��رة االعم��ار 
الهندس��ي وكال��ة التابع��ة ل��وزارة 
االعمار واالسكان والبلديات العامة 
عن أجناز%40 من مش��روع أرض بابل 

السكني في محافظة بابل.
وقالت املهندس��ة أح��ام ان الدائرة 
وقع��ت عق��دا م��ع هيئة أس��تثمار 
الهندس��ي  باب��ل لغرض أألش��راف 
عل��ى مش��روع أرض بابل الس��كني 
ف��ي محافظة بابل ، مبينة ان كلفة 
العقد هو )153( مليون دينار ، وان هذا 
العق��د هو واحد من خمس��ة عقود 
ملش��اريع أس��تثمارية في محافظة 

بابل لصالح هيئة أستثمار بابل .
واش��ارت املهندس��ة اح��ام الى ان 
هناك تعاونا كبيرا بني الدائرة وهيئة 

أس��تثمار باب��ل للنه��وض بالواق��ع 
العمراني في احملافظة ، وان مش��روع 
ارض بابل الس��كني  الذي س��تقوم 
الدائرة بعملية االش��راف الهندسي 
علي��ه ه��و مش��روع أنش��اء مجمع 
أرض بابل الس��كني املمنوح رخصة 
أس��تثمارية من هيئة أستثمار بابل 
بأنشاء )176( دارا وعلى مساحة أرض 
تق��در ب���)26( دومنا في مرك��ز ناحية 
أب��ي غ��رق ، الفت��ة الى ان مس��احة 
الدار الس��كنية تتراوح بني 137م2 و 
215م2 بن��اء عل��ى ارض تبلغ 300م2 
اضافة ال��ى أكمال البن��ى التحتية 

للمشروع.
وبينت مديرة ع��ام الدائرة ان العمل 
باملشروع يسير ضمن اخلطة وبصورة 
اذ بلغ��ت نس��ب االجن��از  طبيعي��ة 
الفعلي هو %40 فيما بلغت نس��ب 
االجناز اخملطط له ه��و %80 ، مؤكدة 
ان الدائرة تس��عى جاهدة للحصول 

على تعاقدات جديدة سواء بعملية 
االش��راف الهندس��ي ضم��ن دوائ��ر 
املهندس املقيم في عموم احملافظات 
الع��داد  التعاق��دات  خ��ال  م��ن  او 
تصاميم ملشاريع جديدة وان الدائرة 
متتلك خبرات هندسية وفنية كفوءة 
متكنه��ا من أجن��از االعم��ال املناطة 

اليها بتقنية عالية. 
من جانبه أش��ار مدير غرفة عمليات 
مشاريع االستثمار في بابل املهندس 
هيثم حامت حامد ان الدائرة وقعت 5 
عقود استثمارية في محافظة بابل 
لصالح هيئة أس��تثمار بابل لغرض 
االشراف الهندسي عليها ، موضحا 
ان املش��اريع ه��ي مش��روع أنش��اء 
مجمع أرض بابل السكني ومشروع 
متكامل��ة  وق��ود  محط��ة  أنش��اء 
ف��ي ناحية النيل ومش��روع أنش��اء 
عمارة جتارية ف��ي مركز مدينة احللة 
انش��اء مجم��ع معارض  ومش��روع 

الس��يارات ومشروع انش��اء موقف 
للس��يارات )بارك ( متع��دد الطوابق 

في مركز مدينة احللة .
وأك��د املهن��دس حام��د ان الدائ��رة 
متكنت من القيام بعمليات االشراف 
الهندسي على العديد من املشاريع 
ومنه��ا مش��روع بناية ش��رطة بابل 
ومشروع مجمع تال بابل السكني 
ومش��روع املعمل الشامل لتصليح 
آلي��ات ش��رطة باب��ل وغيره��ا م��ن 
املشاريع االس��تثمارية ، مشيرا الى 
ان هيئة اس��تثمار بابل تعتزم تعزيز 
وتوس��يع أفاق التعاون املس��تقبلية 
م��ع دائرتنا م��ن اجل توس��يع نطاق 
العمل واالش��راف الهندس��ي على 
مش��اريعها املس��تقبلية مبس��توى 
اكب��ر كونها ملس��ت بعملن��ا معها 

احلرص واالمانة واالتقان. 

*اعالم الدائرة 

نفت وجود أضرار بالمشروع وحّذرت من إيقاف العمل به
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بغداد - الصباح الجديد: 

ع��ن  االتص��االت  وزارة  اعلن��ت 
تدش��ني ش��بكة النفاذ الضوئي 
FTTH الي��وم االثنني ال��ذي ينفذ 
ضمن مش��روع ممول م��ن القرض 

الياباني للعراق.
وق��ال مدي��ر املكت��ب االعام��ي 
للوزارة حازم محمد علي في بيان 
اطلعت » الصب��اح اجلديد« على 
نسخة منه انه »مت مناقشة آلية 
العمل اخلاصة باستكمال جميع 
املتعلق��ات لنجاح هذه الفعالية 
واالمني��ة  الفني��ة  بجوانبه��ا 
واالعامي��ة ب��ني ال��وزارة ورئيس 
فري��ق عم��ل الق��رض الياباني«، 
مش��يرا الى ان��ه »مت حتديد مهام 
وواجب��ات اجلهات املش��رفة على 

هذا العمل« .
واضاف مدي��ر املكتب ان نس��بة 
االجن��از ملش��روع ش��بكة النف��اذ 
ف��ي منطقة س��احة  الضوئ��ي 
بيروت وش��ارع فلس��طني جتاوزت 
ال��� 80 % ، كم��ا ان الفرق الفنية 
والهندس��ية في دائ��رة اتصاالت 
وبريد الرصافة، اجنزت نس��بة 80  
% من مشروع الشبكة الضوئية 
في منطقتي ش��ارع فلس��طني 
وس��احة بي��روت الت��ي تتضم��ن 
الكابين��ات  وتنصي��ب  تس��ليك 
الضوئي��ة ، الفتا الى اعداد خطة 
الجناز اخلط��وط الضوئية في حي 
القاهرة والشعب بسعة 35 الف 
خ��ط ضوئي، فضا ع��ن تنصيب 
79 كابين��ة ضوئية من اصل 139 
كابين��ة ف��ي مناط��ق الرصافة، 
مردفا بأن سعة الكابينة الواحدة 

تبلغ 256 خطا ضوئيا .
وتاب��ع مدي��ر املكت��ب ان املاكات 
االضرار  باصاح  الفنية اسهمت 
انابي��ب املياه والتأسيس��ات  في 
تنصي��ب  خ��ال  الكهربائي��ة 
االساك الضوئية، من اجل عدم 
اعادة حفر املواقع من قبل اجلهات 
اخلدمية بعد اجناز عمل االتصاالت 

فيها ، الفتا الى ان هذا املش��روع 
يعم��ل ضمن العق��د ذي الرقم ) 
L1 /17 / pq ( وهو احد املش��اريع 
املمولة من القرض الياباني الذي 
تبل��غ ع��دد اخلط��وط الضوئي��ة 
الكلي��ة فيه 150 ال��ف خط في 

العاصمة بغداد.
على صعيد متصل اكدت الوزارة 
عدم وجود أض��رار مالية أو أمنية 
ف��ي مش��روع الكاب��ل الضوئي، 
جمي��ع  اتخ��ذت  أنه��ا  مبين��ًة 
االجراءات القانونية واألمنية قبل 
الش��روع باملشروع، محذرة من أن 
إيقاف العمل باملش��روع سيلحق 

ضرراً بالوزارة.

واوض��ح مدي��ر املكت��ب إن »وزارة 
االتصاالت قامت ب��كل االجراءات 
الش��روع  واألمنية قبل  القانونية 
مبش��روع الكابل الضوئي«، مبيناً 
أنه »م��ن ضم��ن تلك اإلج��راءات 
أيضاً تقدميه إلى وس��ائل اإلعام« 
، مضيفا أن »املش��روع عرض على 
جلنة من األمن الوطني التي بدورها 
أعطت املوافقة به«، مؤكداً »عدم 
وج��ود أية أض��رار أمني��ة أو مالية 
باملوض��وع، ال س��يما فيما يخص 
احلديث عن اله��در في املال العام، 
ب��ل عل��ى العك��س املش��روع لم 

يكلف الدولة أية مبالغ مادية«.
وبني مدي��ر املكتب أن »الش��ركة 

املنف��ذة للمش��روع وصل��ت الى 
مراحل 80 باملئ��ة منه، وأي إيقاف 
بالعمل سيحدث ضرراً على وزارة 
اإللتزامات  االتصاالت م��ن خ��ال 

املالية عليها«.
وكان��ت وزارة االتصاالت قد وقعت 
عقدا مع احدى الش��ركات احمللية 
مبناط��ق  الضوئ��ي  الكيب��ل  مل��د 
الكرخ، مش��يرة الى ان املش��روع 
س��يوفر خدمات امني��ة وارضية، 
فضا عن خدمات 99 قناة فضائية 

مشفرة.
وقال وزير االتصاالت حسن كاظم 
الراش��د في مؤمت��ر صحافي على 
هامش توقيع العقد ان »الشركة 

العام��ة لاتصاالت والبريد وقعت 
عقدا مع ش��ركة افق السماء ملد 
شبكة الكيبل الضوئي في جانب 
الك��رخ ومناطق اخرى من بغداد«، 
مش��يرا الى ان »الشبكة سيتم 

ايصالها لبيوت املشتركني«.
»الش��بكة  ان  الوزي��ر  واض��اف 
س��تكون بواق��ع 50 ال��ف خ��ط 
جتريبي والتي س��توفر خدمات 99 
 ،HD قناة فضائية مشفرة بجودة
فض��ا ع��ن االتص��االت بالصوت 
االنترني��ت«،  وخدم��ة  والص��ورة 
مبينا ان »املشروع من شأنه اعادة 
خدم��ة الهاتف االرض��ي بتقنية 

جديدة«.

وتابع الراشد ان »الشبكة ستوفر 
خاص��ة  امني��ة  خدم��ات  ايض��ا 
بالسيطرة على املعلومات ونصب 
الكامي��رات للح��د م��ن اخلروقات 
االمني��ة«، الفتا الى ان »املش��روع 
الوطني  حظ��ى مبوافق��ة االم��ن 

واجلهات االخرى«.
يذك��ر أن الع��راق يعان��ي من قدم 
األرضي��ة  االتص��االت  ش��بكات 
ع��زوف  إل��ى  أدى  م��ا  وتخلفه��ا 
املواطنني عن استعمالها، السيما 
بع��د 2003 والتنام��ي املطرد في 
انتش��ار الهوات��ف النقال��ة وم��ا 
تتمتع به من مرونة وتطور مقارنة 

بالهواتف األرضية. 

اليوم.. وزارة االتصاالت تقيم حفل تدشين شبكة النفاذ الضوئي 

يعاني العراق 
من قدم شبكات 

االتصاالت األرضية 
وتخلفها ما أدى إلى 

عزوف المواطنين 
عن استعمالها، بعد 

التنامي في انتشار 
الهواتف النقالة وما 

تتمتع به من تطور 
مقارنة بالهواتف 

األرضية

تدشني شبكة النفاذ الضوئي

الناصري يشدد على 
رفع التجاوزات عن 

أراضي ذوي الشهداء 

وزير النقل يبحث مع 
بعثة الصليب األحمر 

إغاثة النازحين

الشعبية تجّهز 
النازحين بوجبة من 

أدوية األمراض المزمنة 

ذي قار - علي حسين:
ش��دد محافظ ذي قار يحي��ى الناصري ٬ على 
أهمي��ة حس��م مل��ف متليك قط��ع األراضي 
لذوي الش��هداء ورفع التجاوزات عنها ضمن 
األط��ر القانونية ٬  مبين��ا ان معظم األراضي 
في ذي قار تواجه مشكات ونزاعات عشائرية 
وجت��اوزات غي��ر مح��ددة ، وان احلكومة احمللية 
ماضية بإجراءات حسمها بالقريب العاجل .

واوض��ح محاف��ظ ذي ق��ار خال اس��تقباله 
ع��ددا من ذوي الش��هداء ان »احلكومة احمللية 
تفخر بعائات وذوي الشهداء وتشعر بامتنان 
لتضحياته��م وقد وزعت مؤخ��را قطع أراض 
على املستحقني منهم٬  وبإجراءات استثنائية 
ل��رد جزء م��ن عطائه��م وتضحياته��م التي 

قدموها لبلدهم ».
واس��تدرك الناص��ري » لكن هن��اك معوقات 
واجه��ت هذه اخلطوة  ك��ون معظم األراضي 
في ذي قار تواجه مش��كات نزاعات عشائرية 
وجت��اوزات غير محددة«٬ مؤك��دا ان »احلكومة 
احمللية ماضي��ة بإجراءات اس��تماكهم وفي 

القريب العاجل ستحل تلك املشكات .
وأش��ار الناص��ري  الى ان »إج��راءات احلكومة 
املتجاوزي��ن  املواطن��ني  س��تراعي  احمللي��ة 
أيض��ا ضمن األط��ر التش��ريعية وإعطائهم 
حقوقه��م القانونية وعلى اجلميع ان يخضع 
لسلطة القانون التي تضمن العدالة جلميع 

املواطنني«.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزي��ر النقل كاظم فنجان احلمامي  مع 
نائب رئيس بعثة الصلي��ب االحمر فيليكس 
كازانوف��ا اوض��اع عم��ل البعث��ة الدولية في 

العراق كايواء  النازحني وعاج اجلرحى .
واش��اد الوزير باجلهود التي تق��وم بها البعثة 
الدولية في ش��تى اجملاالت وخاص��ة القضايا 
اإلنس��انية واي��واء النازح��ني وع��اج اجلرحى 
، مبين��ا ان الوزارة مس��تعدة لتق��دمي جميع 
اش��كال الدع��م العض��اء البعث��ة للقي��ام 

مبهمتهم االنسانية على اكمل وجه. 
العال��ي  تقدي��ره  ع��ن  الوزي��ر  اع��رب  كم��ا 
الس��هامات البعثة الكبيرة ف��ي ايواء نازحي 
مدينة املوصل ، موكدا على ضرورة اس��تمرار 
التعاون والتنسيق مع البعثة الدولية ملا فيه 

مصلحة العراق وشعبه.

بغداد - الصباح الجديد:
جه��زت دائرة العي��ادات الطبية الش��عبية 
وجبة جدي��دة من أدوية األمراض املزمنة إلى 

النازحني في محافظة السليمانية .
وذكر معاون مدير عام الدائرة للشؤون الفنية 
الدكتور ش��هاب احم��د جاس��م أن الدائرة 
ومن خال قس��م الصيدلة واخمل��ازن جهزت 
النازحني في محافظة الس��ليمانية بأدوية 

األمراض املزمنة لشهر نيسان اجلاري .
وأش��ار الدكتور جاسم إلى أن تسلم األدوية 
يتم من خال دائرة صحة الس��ليمانية ومن 
موظفني لديهم تخويل بالتس��لم وبدورهم 
يقوم��ون بإيصالها إلى مخيم��ات النازحني 
لت��وزع عل��ى املصاب��ني باألم��راض املزمن��ة 

هن�اك.
وأضاف معاون املدير العام أن الدائرة ترس��ل 
شهريا تلك األدوية إلى النازحني وهي حصة 
ثابت��ة توزع عليه��م في أثناء ب��دء التجهيز 
للعيادات الطبية الش��عبية واالستش��ارية 

في بغداد واحملافظات.

تقرير

اإلعمار الهندسي يؤكد إنجاز 40 % من مشروع أرض بابل السكني 
ضمن مشاريع استثمارية في المحافظة 

مشروع أرض بابل السكني

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير النقل كاظم فنجان احلمامي 
مع الس��فير الياباني في بغداد فوميو 
إي��واي، توطي��د العاق��ات املش��تركة 
واالس��تفادة من اخلب��رات اليابانية في 
اعم��ال ال��وزارة. وق��ال احلمام��ي خال 
اللق��اء إن وزارة النق��ل تتطل��ع الى ان 
يك��ون دور اليابان في مش��اريع الوزارة 

االستراتيجية كدورها في سبعينيات 
الق��رن املاض��ي ، مبينا ان هن��اك دعوة 
الياباني��ة للعمل  مفتوحة للس��فارة 
من اجل توس��يع االعمال وزيادة حجم 
التب��ادل التجاري خصوص��ا عن طريق 
تفعي��ل الش��حن اجل��وي ، داعي��ا الى 
العمل الفتتاح خط جوي ما بني بغداد 
وطوكيو، حيث ان االمر مرهون بس��مة 

الدخول )الفيزا(.من جهته أكد السفير 
الياباني ان العام املقبل ستحل الذكرى 
الثمانون على عمر العاقات العراقية - 
اليابانية، وستكون انذاك فرصة للبت 
مبوض��وع الفي��زا، موضح��ا ان الياب��ان 
امتلك��ت في الع��راق مصان��ع كبيرة 
كمصنع ش��ركة متسيوبيتشي الذي 

كان ثاني اكبر مصنع في العالم.

اعالم المحافظة 
بحث محافظ واسط املهندس مالك 
خلف وادي مع مستشار وزارة النفط 
لشؤون الطاقة ضياء جعفراملوسوي  
تنفيذ مشروع اس��تبدال غاز التبريد 

املستعمل في الدوائر احلكومية.
وأف��اد ال��وادي ب��أن ش��ركة خاص��ة 
محافظ��ة  ال��ى  مقترح��ا  قدم��ت 
عل��ى  قدرته��ا  يتضم��ن  واس��ط، 
اس��تبدال منظومة التبريد، أو الغاز 
املس��تعمل فيها، في دوائر احملافظة، 
وذل��ك للتقليل من ص��رف الكهرباء 

املستعمل لتشغيلها،

اب��دى  املستش��ار  ان  موضح��ا 
اس��تعداده للموافق��ة عل��ى هذا 
املقترح، بعد تقدميه بشكل رسمي 
من قب��ل الش��ركة، ودراس��ته من 

قبل جلن��ة متخصصة، للتأكد من 
فائدت��ه، مؤك��دا عل��ى رغبته في 
تق��دمي كل ان��واع الدع��م املمك��ن 

للمحافظة. 

العراق يبحث زيادة إسهام اليابان
 في المشاريع االستراتيجية

اعالم الصناعة 
اطلع وكي��ل وزارة الصناعة واملعادن 
االداري مك��ي عجيب الديري ميدانيا 
على اعمال مش��روع انشاء خزانات 
عماق��ة للنفط اخلام ال��ذي تنفذه 
ش��ركة اب��ن ماجد العام��ة لصالح 
شركة نفط اجلنوب في قضاء الفاو 
مبحافظ��ة البص��رة بع��دد ثماني��ة 

خزانات ذات سقف متحرك .
وتبلغ س��عة اخلزان الواحد )58( الف 
متر مكع��ب مع ملحقات تش��مل 
ش��بكة انابيب لنق��ل النفط اخلام 
ومضخ��ات عماق��ة مل��لء اخلزانات 
اخل��ام  النف��ط  وض��خ  وافراغه��ا 
باجت��اه املوانئ النفطي��ة اضافة الى 
منظوم��ات كهربائي��ة تتك��ون من 
محوالت كهربائية وغرفة للسيطرة 
على املش��روع وتش��غيله الكترونيا 
%100 عب��ر حاس��بات ومنظوم��ات 
وبتكنولوجي��ا  دقيق��ة  س��يطرة 
متط��ورة ج��دا وبجه��ود حثيثة من 
منتسبي ش��ركة ابن ماجد وظروف 
عم��ل صعبة الرتفاع درج��ات احلرارة 
والرطوبة وسيس��هم هذه املشروع 
في زيادة طاقات تصدير النفط اخلام 

وتعظيم ايرادات البلد .
واشاد الوكيل خال جولته امليدانية 
في موقع املش��روع بالعم��ل املنجز 
والكبير واثنى عل��ى اجلهود املبذولة 
ع��ادا ه��ذا االجن��از الضخ��م بواب��ة 

باجتاه تنفيذ مشاريع اخرى ملاتتمتع 
ب��ه ش��ركة اب��ن ماج��د العامة من 
امكانيات كبيرة وخبرات متراكمة ، 
الفت��ا في الوقت نفس��ه الى ان هذا 
املشروع سيس��هم بصورة واضحة 
وملموسة في نقل التقنيات احلديثة 
ومواكب��ة التط��ور احلاص��ل في دول 
العالم واكتساب اخلبرات بهذا اجملال 
، مؤك��دا عل��ى ان تنفي��ذ مثل هذه 
املشاريع احليوية واالستراتيجية من 
قبل ش��ركات عراقية سيؤثر ايجابا 
عل��ى واق��ع احملافظ��ة ومس��تقبل 
ابنائه��ا من خال خل��ق فرص عمل 
واحلد من مش��كلة البطالة وتوفير 
االم��وال ف��ي حال تكليف ش��ركات 
اجنبي��ة للتنفيذ وتعزي��ز االقتصاد 

الوطني .
من جانبه اشار مدير عام شركة ابن 
ماجد املهن��دس عبداملطلب مطرود 
فيص��ل ال��ى ان ش��ركته قطع��ت 
مراح��ل متقدمة ف��ي تنفيذ فقرات 
ه��ذا املش��روع امله��م الكهربائي��ة 
املدني��ة  واالعم��ال  وامليكانيكي��ة 
والسواتر واالبنية اضافة الى احملوالت 
الكهربائية واملضخات لضخ النفط 
اخل��ام ، مفصحا عن اجن��از 4 قواعد 
حتتوي كل قاع��دة على )632( ركيزة 
بقطر )1( متر وعمق من )29 الى 34( 
مت��را مت فحصها من قبل الش��ركة 
املش��رفة على املشروع شركة بيريز 

اجلنوب  نف��ط  االيطالي��ة وش��ركة 
اجلهة املس��تفيدة وانش��اء خزانات 

وبنجاح تام .
ولفت فيصل الى ان املش��روع ينفذ 
ف��ي قض��اء الف��او عل��ى س��واحل 
اخللي��ج العرب��ي الذي يتمي��ز بتربة 
ذات طبيع��ة خاصة تكون رخوة جدا 
وعمق املي��اه اجلوفية والس��طحية 
قريبة من الس��طح بش��كل يجعل 
من الصعوبة العمل عليها من دون 
معاجلتها ، مش��يرا ف��ي الوقت ذاته 
الى ان الش��ركة قامت وبالتنس��يق 
م��ع ش��ركات عاملي��ة متخصص��ة 
بنق��ل اخر ماتوص��ل اليه العلم من 
تكنولوجيا ف��ي مجال تقوية التربة 
بطريق��ة  عاملي��ا  تس��مى  الرخ��وة 
اخللط العميق للحصول على ركائز 
كونكريتية حتت سطح التربة بطول 
يتراوح بني )28 مترا – 34 مترا( وقطر 
)1( مت��ر من دون اس��تعمال اي مادة 
انش��ائية من رمل او حصى او حديد 
تسليح تتحمل وزن اخلزان الذي يصل 
ال��ى )64( الف ط��ن ، مؤكدا على ان 
اس��تعمال تكنولوجيا تقوية التربة 
الرخوة ستفتح افاق جديدة للعراق 
ودول اجلوار النش��اء بناي��ات عماقة 
ومنشآت نفطية وصناعية كما انها 
توفر الوق��ت واجلهد واملال الى جانب 
الكونكريتية قياس��ا  الركائز  متانة 

باتباع الطرق التقليدية املعروفة .

»ابن ماجد« تنّفذ مشروع إنشاء 
خزانات عمالقة للنفط الخام في الفاو 

محافظ واسط يلتقي بمستشار
 وزارة النفط لشؤون الطاقة
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متابعة الصباح الجديد:

اختت��م وزي��ر التج��ارة وكال��ة 
اجلميل��ي  س��لمان  الدكت��ور 
والوف��د املراف��ق ل��ه بع��د زيارة 
اس��تغرقت  الكوي��ت  لدول��ة 
ثالثة ايام تلبي��ة لدعوة من وزير 
التج��ارة والصناع��ة الكويت��ي 
خال��د الروض��ان بح��ث خاللها 
العالق��ات  تفعي��ل  س��بل 
وتنمية  والتجارية  االقتصادي��ة 
واملش��اركة  التج��اري  التب��ادل 
ف��ي  املوج��ودة  باالس��تثمارات 

السوق العراقية .
كم��ا بح��ث اجلانب��ان موض��وع 
ازال��ة العوائ��ق الت��ي تعت��رض 
س��يل تطوي��ر العالق��ات ، اذ مت 
االتفاق عل��ى مواصلة اللقاءات 
ومعاجلة  البلدين  بني  املشتركة 
االش��كاليات من خالل دراس��ة 
القوان��ني ومعاجلته��ا من خالل 
ف��ي  التش��ريعية  املؤسس��ات 

البلدين الشقيقني .
وقد مت التأكيد خ��الل املباحثات 
عل��ى اهمية جت��ارة العب��ور من 
خ��الل تأش��يرة الدخ��ول الت��ي 
تشكل عائقا مهما امام تطوير 
والتجارية  العالقات االقتصادية 
ب��ني البلدين وحت��رم الكويت من 
فرص استثمارية هامة في حني 
اس��تفادت دول من ه��ذا الفراغ 
ومتكنت م��ن حتقيق مكاس��ب 
ارادة  تتوف��ر  ف��ي ح��ني  مادي��ة 
والقرار  احلكومة  لدى  سياسية 
العالقات  لتطوي��ر  السياس��ي 
م��ع الش��قيقة الكوي��ت ف��ي 
جميع اجملاالت خاصة وان العراق 
سيطوي صفحة تنظيم داعش 
والتنظيمات االرهابية وسيتجه 
الى البناء واالعمار واصالح املدن 
الت��ي تض��ررت م��ن العملي��ات 
بيئة  يخل��ق  وهذا  العس��كرية 
استثمارية واعدة ومن املناسب 
ان تتح��رك الكويت للدخول في 

توفره��ا  اس��تثمارية  مش��اريع 
حركة البناء واالعمار .

وعبر الوزير الكويتي عن الرغبة 
في تطوير العالقات االقتصادية 
والتجاري��ة وفتح اب��واب التبادل 
التجاري مع الع��راق ومن خالله 
الى تركيا وس��وريا وايران واالردن 
ومن ث��م الى االس��واق العاملية 
في اسيا واوروبا واالستفادة من 
موقع العراق اجلغرافي ، مشيرا 
الى ان الكوي��ت تقدر ماميتلكه 
امكان��ات مادي��ة  الع��راق م��ن 
وفني��ة  واقتصادي��ة  وبش��رية 
تؤهل��ه ان يك��ون اح��د ال��دول 

الرائدة اقتصاديا .
ومت خ��الل الزي��ارة ايض��ا اللقاء 
الش��يخ صب��اح خالد  بس��مو 
النائ��ب االول لرئي��س  االحم��د 
ال��وزراء ووزير اخلارجي��ة وتناولت 
تطوير  اجلانب��ني  ب��ني  املباحثات 
الثنائي��ة  العالق��ات  وتفعي��ل 
ورغبة البلدين في جتاوز العوائق 
الت��ي اجل��ت تطوي��ر العالقات 
فض��ال ع��ن االتف��اق لتحقي��ق 
التكام��ل االقتص��ادي وانش��اء 
صناعي��ة  مش��تركة  مناط��ق 
واخرى للتب��ادل التجاري كذلك 
توصيع اتفاقية للتعاون التجاري 

والفني واالقتصادي .
وف��ي اطار جن��اح املباحثات التي 
املرافق  اجراها اجلميل��ي والوفد 
له التقى رئي��س مجلس الوزراء 
الكويتي الش��يخ جاب��ر املبارك 
الصب��اح وبح��ث مع��ه تطوير 
العالق��ات االخوية ب��ني البلدين 
الش��قيقني كذل��ك تثم��ني دور 
الع��راق ف��ي مواجه��ة االرهاب 
والقض��اء عليه بش��كل نهائي 
وهو مامين��ح العراق القدرة على 
االنط��الق مجددا ف��ي اطار دوره 
والدولي  العرب��ي  احمليط��ني  في 
ويفتح اف��اق جديدة من التعاون 

مع الكويت وكل اشقائه العرب 
ال��ذي يتطل��ب منه��م الدخول 
في الس��وق العراقي��ة الواعدة 
واملش��اركة في حملة بناء املدن 
احمل��ررة كذل��ك مش��اريع البنى 
التحتي��ة واخلدم��ات التي تزمع 
احلكومة العراقية املباشرة بها 
واالنتصار  التحري��ر  اع��الن  بعد 

على تنظيم داعش االرهابي .
وثم��ن الوزي��ر س��لمان اجلميلي 
واالس��تقبال  احلف��اوة  حس��ن 
الذي اب��داه االش��قاء الكويتني 
وف��ي اعل��ى املس��تويات مثمنا 
دور الوزي��ر خال��د الروض��ان في 

توجي��ه الدع��وة والي��ات ط��رح 
ف��ي  الت��ي تس��هم  املواضي��ع 
تطوي��ر وتنمي��ة العالق��ات بني 
البلدين في املس��تقبل القريب 
مؤكدا بان الزي��ارة فتحت افاقا 
جدي��دة م��ن التع��اون االيجابي 
بني الع��راق والكوي�ت ونقط��ة 
حت��ول ف��ي مسي�رة العالق�ات 

املشترك�ة.
 واش��ار الى االتف��اق على تبادل 
الزي��ارات املش��تركة ب��ني وفود 
البلدي��ن بهدف احل��وار واالتفاق 
عل��ى تعزي��ز العالق��ات وجت��اوز 

عوائق احلقبة السابقة.

بحث العراق 
والكويت إزالة 
العوائق التي تعترض 
سيل تطوير العالقات 
، إذ تم االتفاق على 
مواصلة اللقاءات 
المشتركة ومعالجة 
اإلشكاليات من خالل 
دراسة القوانين 
ومعالجتها

تفعيل العالقات االقتصادية وتنمية التبادل التجاري مع الكويت

خالل الزيارة التي قام بها وزير التجارة وكالة 

العراق يبحث مع الكويت تفعيل العالقات االقتصادية وتنمية التبادل التجاري 
جامعة واسط تعقد 
مؤتمرها العلمي في 

التنمية البشرية 

زيادة ضخ مياه الشرب 
إلى ضواحي بغداد

اعالم المحافظة 
حضر معاون محافظ واس��ط للشؤون االدارية حيدر 
جاس��م محمد ممثال عن احملافظ ال��ى املؤمتر العلمي 
االول في التنمية البش��رية الذي اقامه مركز تدريب 
واس��ط باالش��تراك مع كلي��ة االدارة واالقتصاد في 

جامعة واسط على قاعة الكلية.
وق��ال معاون احملافظ حيدر جاس��م ف��ي كلمة خالل 
املؤمتر انه« يعد انطالقة حقيقية نحو اإلس��هام في 
تطوير امله��ارات والق��درات اإلدارية جلمي��ع العاملني 
ف��ي القطاعات املتعددة في املؤسس��ات الرس��مية 
وباالعتماد على األس��س احلديث��ة ويختلف عن األطر 
القدمية الش��مولية املعتمدة في السابق ،ومبا يكفل 

ويضمن جناح األداء واالرتقاء بالعمل.
وأضاف معاون احملافظ ان« املومتر تضمن محاور مهمة 
ابرزها تنمية العنصر البش��ري في تنشيط التنمية 
البش��رية وتفعيل الرقابة عل��ى األداء في تقييم أداء 
املالكات وإدارة اجلودة واالعتماد املؤسساتي واإلحصاء 

واملعلوماتية ودور االستثمار في التنمية البشرية .
بدوره اكد رئيس جامعة واس��ط الدكتور عبد الرزاق 
النصيري أن هذا املؤمتر العلمي هو خطوة جادة تقوم 
بها الدوائ��ر املعنية بتطوير مهارات املوارد البش��رية 
وبالتع��اون م��ع اجلامع��ة ،الجل خل��ق مناخات عمل 

متطورة للنهوض بالواقع الوظيفي . 
وعلى الصعيد نفسه افتتح معاون احملافظ للشؤون 
اإلدارية معرضا للصور أقيم في كلية الفنون اجلميلة 
عل��ى هامش املؤمتر ،ض��م نحو اكثر م��ن )25( لوحة 
تشكيلية رس��مت بانامل الطلبة باالسلوب املزجج 

واخرى بااللوان الزيتية.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت امانة بغداد عن اتخاذ عدة اجراءات لزيادة ضخ 
امل��اء ملناطق حي النص��ر والبتول واملعام��ل والولداية 
والرش��اد وقرى العماري والطريق السياحي وصوالً الى 

حدود محافظة ديالى .
امل��الكات  ان«  واالع��الم  العالق��ات  مديري��ة  وذك��رت 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي دائرة م��اء بغ��داد اتخذت 
سلس��لة من االجراءات الس��ريعة لزيادة ضخ ماء الى 
مناطق حي النصر والبتول واملعامل والولداية والرشاد 
وق��رى العماري والطريق الس��ياحي وص��والً الى حدود 
محافظة ديالى عبر مد ربطة باس��تعمال انبوب قطر 
)700( مل��م بطول )850( م على اخل��ط الرئيس الناقل 
الواصل من مش��روع ماء الرصاف��ة ذي القطر )1600( 
مل��م » . واضافت املديرية ان« هذا املش��روع س��يربط 
عل��ى انبوبي نقل باقط��ار تتراوح ب��ني )300 الى 400( 
ملم تصل الى مناطق العبيدي والرش��اد والس��ياحي 
والعم��اري والبتول وح��ي النصر ويس��تمر العمل في 
املشروع ليالً الستثمار حالة خلو الشوارع من املركبات 

وملنع حدوث زخم مروري في املنطقة » .
واش��ارت املديرية ال��ى ان » الدائرة املذك��ورة اجنزت في 
وقت س��ابق اعمال مد انبوب م��اء بطول )10( كم نوع 
دكتايل باقط��ار تتراوح ب��ني )250 و400( ملم ميتد من 
س��احة حي النصر باجتاه منطقة البت��ول وصوالً الى 
حدود محافظ��ة ديالى خلدمة مناطق اطراف ش��رقي 

العاصمة » .

بغداد - الصباح الجديد:
افتتحت وزارة التجارة في الساحل 
االمي��ن م��ن مدينة املوصل س��ايلو 
احملافظة ليمارس دوره في عمليات 
اخلزن حملص��ول احلنط��ة فضال عن 
االج��راءات الفني��ة ف��ي الفحص 

اخملتبري والتنظيف .
واوض��ح مدي��ر ع��ام جت��ارة امل��واد 
التج��ارة  وزارة  ف��ي  الغذائي��ة 

قاس��م حمود ان عملي��ة االفتتاح 
الرس��مي مت��ت وباش��رت املالكات 
اعماله��ا  والهندس��ية  الفني��ة 
في اص��الح االضرار الت��ي خلفتها 
االعمال االرهابية التي استهدفت 

السايلو.
وقال املدير العام ان افتتاح السايلو 
ف��ي امي��ن املوصل س��يكون مهما 
جدا في توفير الدعم اللوجس��تي 

وموق��ع للخزن ومن خالله س��يتم 
باحلنط��ة لغرض  جتهي��ز املطاحن 
وجتهي��ز  الطح��ن  عملي��ة  ب��دء 
العائ��الت داخ��ل مدين��ة املوص��ل 
واالحياء القريبة منها وهذا مايوفر 
للمدينة الوقت واجلهد والس��رعة 

في التجهيز .
واض��اف املدي��ر الع��ام ان س��ايلو 
املوص��ل يعد م��ن املواق��ع املهمة 

التي ستحقق نتائج ايجابية على 
تقدمها  الت��ي  اخلدمات  مس��توى 
الوزارة الى ابناء مدينة املوصل من 
حيث اختزال الوقت والس��رعة في 
ايصال املفردات الغذائية الى اهلنا 

في مناطق املوصل .
وعلى الصعيد نفس��ه قالت مديرة 
ع��ام دائ��رة التخطي��ط ف��ي وزارة 
التج��ارة ابتهال هاش��م املتواجدة 

في اجلان��ب االمين ملدينة املوصل بأن 
م��الكات ال��وزارة واصل��ت عمليات 
التجهي��ز للمف��ردات الغذائية في 
احي��اء املوصل فضال ع��ن عمليات 
التدقي��ق ف��ي العائ��الت املوج��ودة 
وتوزيعها على وكالء املواد الغذائية 
النازحني  زي��ارة مخيم��ات  كذل��ك 
واالطالع على الوضع الغذائي فيها 
وتكليف وكالء في اخمليمات نفسها 

لتجهيز العائالت بصورة مباشرة. 
واشارت هاش��م الى اعتماد الوزارة 
آلية التواجد داخ��ل مدينة املوصل 
واالش��راف بص��ورة ميداني��ة على 
عمليات التجهيز مباش��رة وتقييم 
الوضع الغذائ��ي للمناطق واالحياء 
ملعاجل��ة  ازم��ة  خلي��ة  وتش��كيل 
االشكاليات ووضع احللول املناسبة 

لها . 

افتتاح سايلو الموصل كأول دائرة حكومية في الجانب األيمن 
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نيروبي ـ رويترز:
ق��ال متح��دث باس��م املعارض��ة ف��ي جن��وب 
السودان امس االول السبت إن 14 شخصا على 
األق��ل قتلوا في بلدة راجا عندما اندلع قتال بني 
قوات حكومي��ة وجماعة متمردة رئيس��ية في 
أس��بوع من العنف في والية واو اجملاورة قتل 16 

شخصا.
وس��يطر متم��ردون لفت��رة وجيزة عل��ى البلدة 
الواقعة في ش��مال غرب الب��اد قرب احلدود مع 
الس��ودان وجمهورية أفريقيا الوس��طى قبل أن 
ينسحبوا لقواعد قريبة لإلعداد لهجوم مضاد. 
واملتم��ردون ه��م القوة الرئيس��ية الت��ي تقاتل 
احلكومة في حرب أهلي��ة في البلد الذي يعاني 

من مجاعة.
وقال املتحدث باس��م املعارضة الم بول حابرييل 
الم عبر الهات��ف »على م��دى اليومني املاضيني 
احلكوم��ة قصف��ت مناطقنا ح��ول راجا وأمس 

قواتنا قررت الذهاب واإلغارة على راجا.«
وق��ال لرويترز »أحصينا مقتل نحو 14 ش��خصا 
لكن كثيري��ن أصيبوا، لدينا جن��دي واحد قتيل 

وبعض املصابني.«
وقال س��انتو دوميك كول املتحدث العس��كري 
احلكومي »أنا اآلن في راجا وسأحتدث إليكم في 

وقت الحق.«

طرابلس ـ بي بي سي: 
متكنت قوات حرس احلدود اإليطالية وقوارب أخرى 
امس االول الس��بت من انقاذ قرابة 3 آالف مهاجر 
قبالة الس��واحل الليبية، وفق ما أعلنته منظمة 

أملانية غير حكومية.
يأتي هذا بعد أقل من يوم من إنقاذ أكثر من ألفي 
مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية كانوا 

يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وقالت املنظم��ة األملانية »جوجن��د ريتيت«، التي 
ش��اركت في عملي��ات اإلنق��اذ، إن حالة الطقس 
اجليدة في البحر املتوس��ط ساعدت على تكثيف 

عمليات اإلنقاذ.
وقال��ت بولني ش��ميت، املتحدثة باس��م جوجند 
ريتيت، إن 1000 شخص آخرين في انتظار إنقاذهم 
من قواربهم املتهالكة في عرض البحر املتوسط 
،ويتوق��ع وصول قوارب للمش��اركة ف��ي عمليات 

اإلنقاذ، بحسب شميت.
وكان مس��ؤولون إيطاليون وش��هود عي��ان قالوا، 
اجلمع��ة، إن أكث��ر م��ن ألف��ي مهاجر أنق��ذوا من 
قورابه��م املطاطي��ة املتهالكة من ع��رض البحر 

املتوسط.

نيويورك ـ وكاالت: 
أخلت أجهزة أمن مطار جون كندي الدولي في 
نيويورك أحد مباني املط��ار اإلدارية بعد العثور 
على كيس بداخله قنبلة يدوية تبني فيما بعد 

أنها مجسم تدريبي للقنبلة احلقيقية.
وذكرت قناة  CBS New York أن أمن املطار عثر 
عل��ى »القنبلة« في قاعة ملوظفي اجلمارك في 
املبنى اإلداري املشار إليه، وكشف بعد التحقيق 
أن أح��د املوظف��ني أحض��ر مجس��م القنبلة 
إلى العم��ل ألغ��راض تدريبية، واس��تخدامها 
في تدريب املوظفني املس��تجدين على كيفية 
التعام��ل مع األجس��ام من ه��ذا القبيل، لدى 
العث��ور عليها في أمتعة املس��افرين أو مباني 

املطار ومرافقه.

إخالء مبان في مطار كندي 
بنيويورك بعد اكتشاف قنبلة

مقتل 14 شخصا في 
اشتباكات بجنوب السودان

إنقاذ 3 آالف مهاجر قبالة 
السواحل الليبية

متابعة الصباح الجديد:

قت��ل 112 ش��خصا، غالبيتهم من 
اهال��ي الفوعة وكفريا، في التفجير 
االنتح��اري ال��ذي اس��تهدف ام��س 
الس��بت حافاتهم ف��ي غرب حلب 
في شمال سوريا، وفق ما افاد املرصد 

السوري حلقوق االنسان.
عب��د  رام��ي  املرص��د  مدي��ر  وق��ال 
»ارتفعت  ب��رس  لفران��س  الرحم��ن 
حصيل��ة قتلى التفجي��ر االنتحاري 
في منطق��ة الراش��دين غرب حلب 
الى 112 قتيا، بينهم 98 ش��خصا 
م��ن اهالي الفوع��ة وكفري��ا الذين 
مت اجاؤه��م« اجلمع��ة املاضي��ة من 
بلدتيه��م املواليت��ني للنظ��ام ف��ي 

محافظة ادلب )شمال غرب(.
وبني القتلى، بحس��ب املرصد، ايضا 
عناص��ر من فرق االغاث��ة والفصائل 
املعارضة الذين رافقوا قافلة الفوعة 
وكفري��ا، فضا عن اش��خاص كانوا 
بانتظار افراد من عائاتهم على منت 
القافلة القادمة م��ن بلدتي مضايا 

والزبداني قرب دمشق.
واوضح عبد الرحمن ان عدد القتلى 
مرشح لارتفاع نتيجة وجود »مئات 
اجلرحى«، مش��يرا ال��ى ان احلصيلة 
الكبيرة تعود الى كون التفجير وقع 

قرب محطة وقود.
وقرابة الس��اعة الرابعة امس االول 
انتحاري  تفجير  اس��تهدف  السبت 
حاف��ات كان��ت تق��ل عل��ى متنها 
بينه��م  ش��خص،  آالف  خمس��ة 
1300 مقات��ل، مت اجاؤه��م اجلمعة 
املاضية من بلدت��ي الفوعة وكفريا 

الشيعيتني املواليتني للنظام.
ووقع التفجير غداة اجاء هؤالء الى 
جانب 2200 آخرين، بينهم نحو 400 
مقاتل من بلدتي مضاي��ا والزبداني 

في اطار اتفاق بني احلكومة السورية 
والفصائ��ل املعارضة برعاي��ة إيران، 
أبرز حلفاء دمش��ق، وقطر الداعمة 

للمعارضة.
ولم تتمك��ن القافلتان م��ن اكمال 
ال��ى  املاض��ي  اجلمع��ة  طريقهم��ا 
وجهاتهم��ا النهائية نتيجة عراقيل 

منعت امتام العملية.
وتوقف��ت 75 حافل��ة م��ن الفوع��ة 
وكفري��ا اكث��ر م��ن 35 س��اعة في 
منطقة الراشدين. كما انتظرت نحو 
65 حافلة من مضايا والزبداني نحو 
20 س��اعة في منطقة الراموس��ة 
التي تس��يطر عليها ق��وات النظام 

قرب مدينة حلب ايضا.
اال ان��ه بع��د بض��ع س��اعات عل��ى 
القافلت��ان  اس��تأنفت  التفجي��ر، 
طريقهما لتصا ليا الى وجهاتهما 

النهائية.
وامض��ى اهال��ي الفوع��ة وكفري��ا 
ليلتهم في مرك��ز ايواء قرب مدينة 
حل��ب التي تس��يطر عليه��ا قوات 
النظام، فيما امض��ى اهالي مضايا 
والزبدان��ي ليلته��م ف��ي محافظة 
الفصائ��ل  معاق��ل  اب��رز  ادل��ب، 

املعارضة.
وم��ن املقرر مبوج��ب اتف��اق البلدات 
االرب��ع ان يتم عل��ى مرحلتني اجاء 

جميع سكان الفوعة وكفريا الذين 
يق��در عدده��م ب�16 الف ش��خص، 
مقاب��ل خروج من يرغب من س��كان 

مضايا والزبداني.
ودخل اجليش السوري مضايا اجلمعة 
املاضية بع��د خ��روج القافلة منها 
فيما ال يزال نحو 150 مقاتا معارضا 

ينتظرون اجاءهم من الزبداني.
وأدان��ت األمم املتحدة التفجير ودعت 
جمي��ع األطراف إلى ضمان س��امة 
خمس��ة آالف ش��خص تش��ملهم 

عملية اإلجاء.
وس��يتم إجاء 30 ألف شخص من 
بلدتني تس��يطر عليهم��ا املعارضة 

املس��لحة وبلدت��ني حت��ت س��يطرة 
احلكومة، ووفقا لوكالة فرانس برس 
فإن نحو خمس��ة آالف م��ن املوالني 
م��ن  و2200  احلكومي��ة  للق��وات 

مسلحي املعارضة ما زالوا عالقني.
وف��ي الش��هر املاضي وصف��ت األمم 
املتح��دة الوض��ع في بلدت��ي كفريا 
والفوع��ا املواليت��ني للحكومة وفي 
بلدت��ي مضاي��ا والزبدان��ي اللذي��ن 
تسيطر عليهما املعارضة املسلحة 

بأنه »كارثي«.
وقال��ت األمم املتح��دة إن أكثر من 64 
ألف مدني »محاصرون في دائرة من 

العنف اليومي واحلرمان«.

فيما أدان البابا فرنسيس امس األحد 
التفجير الذي استهدف حافات في 
سوريا وأسفر عن سقوط 112 قتيا 
على األقل خارج حلب باعتباره عما 

»حقيرا«.
وقال البابا في ق��داس عيد القيامة 
امس يوم األحد أمام عش��رات اآلالف 
من األش��خاص في ميدان القديس 
بطرس »أدعو الرب أن يحمي ، جهود 
هؤالء الذين يعمل��ون جاهدين على 
حتقيق األمان لش��عب سوريا، سوريا 
احلبيب��ة الش��هيدة، ال��ذي س��قط 
ضحي��ة للحرب الت��ي ال تتوقف عن 

غرس الرعب واملوت.«

بيونغيانغ ـ بي بي سي: 
قال��ت اجليش الك��وري اجلنوبي إن 
كوري��ا الش��مالية أخفق��ت ف��ي 
إط��اق ص��اروخ عل��ى س��واحلها 

الشرقية.
وذك��رت الوالي��ات املتح��دة أنه��ا 
رصدت صاروخا باليس��تيا، انفجر 
بعد حلظات فقط من من إطاقه.

ويأت��ي ه��ذا اإلطاق بع��د يوم من 
حتذير كوريا الشمالية »بالرد بحرب 
املتحدة،  الوالي��ات  نووي��ة« عل��ى 

وسط تزايد التوتر في املنطقة.
وسبق لبيونغيانغ أن أجرت 5 جتارب 
نووية وأطلقت عددا من الصواريخ 

الباليستية.
ويس��افر نائب الرئي��س األميركي، 

مايك بن��س، إلى كوري��ا اجلنوبية، 
لبحث سبل التعامل مع صواريخ 

كوريا الشمالية وجتاربها النووية.
الكوري��ة  الدف��اع  وزارة  وقال��ت 
الش��مالية  »كوري��ا  إن  اجلنوبي��ة 
غي��ر  ص��اروخ  جتري��ب  حاول��ت 
معروف الطراز من ميناء س��ينبو 
ش��رقي الباد، ولكن احملاولة باءت 

بالفشل«.
وأضافت أنها تواصل التحقيق في 
القضية للحصول على املزيد من 

التفاصيل.
وأك��دت قيادة الق��وات األميركية 
ف��ي احمليط الهادئ فش��ل احملاولة، 
وقال��ت إنه��ا رص��دت وتابعت ما 

يعتقد أنه صاروخ كوري شمالي.

ونقل��ت وكال��ة رويت��رز ع��ن قائد 
القوات البحرية األميركية، ديفيد 
بينهام، قول��ه إن الصاروخ انفجر 

بعد حلظات من إطاقه«.
وأحيت كوريا الش��مالية الذكرى 
كي��م  مؤسس��ها،  ملي��اد   150
إيل س��ونغ، ونظمت اس��تعراضا 
عسكريا في العاصمة بيونغيانغ، 

وس��ط توقعات بأن يأم��ر الزعيم، 
كي��م جون��غ أون، بتج��ارب نووية 

جديدة.
وكان االس��تعراض، ال��ذي تضمن 
إط��اق صواري��خ عاب��رة للق��ارات 
موجه��ة  رس��الة  وغواص��ات، 
م��ن بيونغيان��غ إل��ى ال��دول التي 

تعاديها.

باريس ـ أ ب ف: 
طالب رئيس حزب »احتاد الدميقراطيني 
واملس��تقلني« الفرنس��ي )UDI( جان 
كريس��توف الغارد في رسالة بعثها 
إلى وزي��ر داخلية باده ماتياس فيكل 

بالتحقيق في مسألة تسجيل بعض 
الناخبني مرتني بالقوائم.

وكان��ت وس��ائل اإلعام الفرنس��ية 
أفادت قبل أيام قليلة من اجلولة األولى 
لانتخاب��ات الرئاس��ية الفرنس��ية ، 

باحتمال وجود مش��اكل ف��ي قوائم 
الناخبني وذك��رت أن أس��ماء حوالي 

500 ألف ناخب سجلت مرتني. 
وأش��ار مواطنون إلى أنهم استلموا 
البطاق��ة االنتخابي��ة مرت��ني عل��ى 

الرغم من أن القانون الفرنسي يعتبر 
ذلك جرمي��ة قد تص��ل عقوبتها إلى 
الس��جن من 6 أش��هر إلى عامني أو 
غرام��ة مالية تبلغ في بعض األحيان 

15 ألف يورو.

وق��ال الغارد ف��ي حدي��ث لصحيفة 
باريزيان: »س��أطالب أيض��ا بتحقيق 
برملاني لكي يسلط الضوء على هذا 
املوض��وع. على الوزي��ر القيام بعمله 
وحل املش��كلة قبل حلول 23 أبريل. 

يج��ب أن يباش��ر بالتحقيق ف��ورا«. 
ووص��ف الغ��ارد الوض��ع »باالنتهاك 
اخلطير جدا« الذي يكشف عن وجود 
مخاط��ر حل��دوث تزوي��ر حقيقي في 

االنتخابات.

»فشل« إطالق صاروخ كوريا الشمالية

جريمة في االنتخابات الفرنسية والفاعل نصف مليون ناخب

في إطار اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة

ارتفاع عدد قتلى تفجير حافالت نازحي كفريا 
والفوعة غربي حلب إلى أكثر من مئة

استهدف تفجير 
انتحاري حافالت 

كانت تقل على متنها 
خمسة آالف شخص، 
بينهم 1300 مقاتل، 
تم اجالؤهم الجمعة 

الماضية من بلدتي 
الفوعة وكفريا 

الشيعيتين المواليتين 
للنظام

أحد ضحايا التفجير

تقـرير

انقرة ـ أ ب ف: 

أدلى االت��راك امس االح��د بأصواتهم في 
اس��تفتاء تاريخي حول تعديات دستورية 
ته��دف ال��ى تعزي��ز صاحي��ات الرئي��س 
رج��ب طيب اردوغان، ميكن ان يغير ش��كل 
النظام السياسي في الباد ويعيد تعريف 

العاقات مع الغرب.
ودعي حوالى 55,3 مليون ناخب الى االدالء 
بأصواتهم في ش��رق تركيا، و بقية انحاء 
الباد، في اس��تفتاء ش��عبي ح��ول الغاء 
منص��ب رئي��س احلكومة لصال��ح رئيس 

تتركز بني يديه صاحيات واسعة.
واذا فاز مؤيدو التعديات سيتمتع اردوغان 
ال��ذي جنا من محاولة انقاب قبل تس��عة 
اش��هر، بصاحيات مع��ززة ج��دا وميكنه 
ان يبقى نظريا رئيس��ا حت��ى 2029. وكان 
الرئي��س البالغ من العمر 63 عاما ش��غل 
منص��ب رئيس احلكوم��ة م��ن 2003 الى 

2014 قبل ان ينتخب رئيسا.
وفتح��ت مراك��ز االقت��راع ابوابه��ا عن��د 
الرابعة بتوقيت غرينتش في ش��رق تركيا 
واخلامس��ة في غرب الباد، وخصوصا في 

اسطنبول وانقرة.
وق��ال مي��را يرلينكايا لوكال��ة فرانس برس 
ف��ي احد مراكز التصويت في اس��طنبول 
»بالتأكيد سأصوت ألدعم الرئيس. اذا كنا 

على ما نحن عليه اليوم فهذا بفضله«.
ولم يت��ردد هنجر س��ينكوم العس��كري 
املتقاعد ف��ي توجي��ه االنتق��ادات بعدما 

ص��وت ض��د التعدي��ات الدس��تورية في 
احدى مدارس انقرة.

وق��ال »انا ضد هذه احلكوم��ة ألنني اعرف 
رؤيتها للعالم. ج��رت اصاحات بني 2002 
و2004 وقال��وا لنا ان تركيا س��تنضم الى 
االحتاد االوروبي وس��تنهي االرهاب لكن لم 

يحدث شيء من هذا«.
تؤك��د احلكوم��ة ان ه��ذا التعدي��ل ال بد 
منه لضم��ان اس��تقرار الب��اد ومواجهة 
التحدي��ات االمني��ة واالقتصادي��ة. لك��ن 
املعارضة ترى فيه جنوحا الى االس��تبداد 
م��ن قبل رجل تتهمه بإس��كان كل صوت 
منتق��د، خصوصا من��ذ محاولة االنقاب 

في 15 متوز/يوليو.
وق��ال اردوغان خال سلس��لة طويلة جدا 
م��ن التجمع��ات االنتخابي��ة ام��س االول 
الس��بت »غدا س��تتخذ تركي��ا واحدا من 
اه��م القرارات ف��ي تاريخه��ا«. واضاف ان 
»النتائ��ج تب��دو جيدة لكن ذل��ك يجب اال 
يجعلنا نتكاسل. ان نعم قوية ستشكل 
درس��ا للغ��رب« وذل��ك بع��د كان انتق��د 

بانتظام االحتاد االوروبي اثناء حملته.
وصرح اردوغان خصوصا ان ترش��يح تركيا 
لانضم��ام ال��ى االحت��اد االوروب��ي اجملم��د 
منذ س��نوات س��يطرح مج��ددا بعد هذا 
االس��تفتاء. كم��ا اطل��ق اجل��دل مج��ددا 
حول اع��ادة العمل بعقوب��ة االعدام التي 

تعارضها املفوضية االوروبية.
وق��ال تقرير وقعه س��نان ايكي��م وكمال 
»بروكينغ��ز  مرك��ز  م��ن  ش��يء  كي��ري 
انس��تيتيوت« انه في حال اقر النص فانه 

»س��يؤدي الى اكبر عملية اع��ادة هيكلة 
في 94 عاما من تاريخ السياس��ة التركية 

ونظام احلكم فيها«.
ق��ال زعي��م اكبر اح��زاب املعارض��ة حزب 
الشعب اجلمهوري )اشتراكي دميوقراطي( 
كم��ال كيلي��ش دار اوغلو ف��ي جتمع قرب 
العاصم��ة امس االول الس��بت »هل تريد 
دميوقراطيته��ا  ف��ي  االس��تمرار  )تركي��ا( 

البرملاني��ة ام االنتقال الى نظام حكم بيد 
رجل واحد؟«.

وشبه النظام الذي تريده سلطات اردوغان 
ب�«حافلة بدون مكابح ال تعرف وجهتها«.

ون��ددت املعارضة ف��ي االس��ابيع االخيرة 
بحملة غير منصف��ة مع هيمنة واضحة 
النص��ار اردوغ��ان في الش��وارع ووس��ائل 

االعام.

م��ن جه��ة اخ��رى، تخض��ع تركي��ا حلالة 
الطوارئ منذ االنقاب الفاشل. وقد اوقف 
مبوجبها 47 الف ش��خص وسرح او كفت 

يد مئة الف آخرين.
واضط��ر ح��زب الش��عوب الدميوقراط��ي 
خصوصا الى القي��ام بحملته فيما يقبع 
اح��د رئيس��يه ونواب��ه ف��ي البرمل��ان في 
الس��جن بتهمة صات مع ح��زب العمال 

الكردستاني.
ش��هدت احلملة بعض االضطرابات حلزب 
احملاف��ظ  االس��امي  والتنمي��ة  العدال��ة 
الذي يدعم مع ح��زب العمل القومي هذا 
املشروع. وهذا التحالف ضروري لكنه هش 
اذ ان القوميني منقسمون بشأن التعديل 

الدستوري.
واضطر الرئيس اجلمعة املاضي لطمأنه 
حلفائ��ه القوميني بعدم��ا اتهم زعيم 
ح��زب العم��ل القوم��ي دول��ت بهجلي 
احد مستش��اري اردوغان بان��ه اعلن ان 
الفدرالية احتمال قائم بعد االستفتاء. 
وقال الرئيس التركي »ال يوجد شيء من 

هذا القبيل«.
ويعارض حزب العمل القومي اي شكل 
م��ن اش��كال الفدرالي��ة مين��ح املناطق 
الكردية في جنوب ش��رق تركيا نوعا من 

احلكم الذاتي.
واوردت وسائل االعام التركية ان جميع 
مستشاري ووزراء حزب العدالة والتنمية 
مش��اركاتهم  كل  إللغ��اء  اضط��روا 
االخي��رة  الس��اعات  ف��ي  التلفزيوني��ة 

للحملة لتفادي ارتكاب اي هفوة.
ويش��غل االمن حيزا كبي��را في تنظيم 
االستفتاء خصوصا بعد ان دعا تنظيم 
داعش عبر احدى وسائل الترويج له الى 
تنفيذ هجم��ات على مكات��ب االقتراع 

امس االحد. 
وش��هدت تركيا سلسلة غير مسبوقة 
م��ن الهجمات ف��ي األش��هر األخيرة مت 
حتميل مس��ؤوليتها الى تنظيم داعش 

واملقاتلني األكراد.
وذكرت وكال��ة انباء االناضول احلكومية 
ش��رطي  و600  الف��ا   33 حوال��ى  ان 
سينتش��رون امس االحد في اسطنبول 

لضمان حسن سير االقتراع.
وأقر البرمل��ان التركي مش��روع التعديات 
ثاثمئ��ة  اجلدي��دة مبوافق��ة  الدس��تورية 
وتسعة وثاثني نائباً، وضع الدولة التركية 
عل��ى أب��واِب مرحل��ٍة مفصلي��ة في ظل 

استفتاٍء تاريخي.
وأه��ُم التعدي��اِت الدس��تورية اجلدي��دة 
تتلخ��ص ف��ي اجلوان��ب التالي��ة، الرئيس: 
يتولى رئي��ُس الدولِة صاحي��اٍت تنفيذيٍة 
وقيادة اجليش ويح��ق له أيضاً تعينُي نوابِه 
وال��وزراء وإقالتهم ،ال يح��ُق لرئيس الباد 
تول��ي أكث��رَ م��ن فترت��نِي رئاس��يتني مدُة 
الواحدة منها خمس��ُة أع��وام ،ال تنقطُع 
عاقُة رئيس الدولة بحزبِه ،يَعرُض الرئيُس 
القوان��نَي املتعلقة بتغيير الدس��تور على 
اس��تفتاٍء ش��عبي في حال رآه��ا ضرورية 
،يتولى الرئيُس عرَض قانوِن املوازنة العامة 
على البرملان ،يحق له إصدار مراس��يم في 
مواضيَع تتعلُق بالسلطة التنفيذية، لكن 
ال يجوز له إصدارُ مراس��يَم في املس��ائِل 
الت��ي ينظمه��ا القانون بش��كل واضح، 
يعتبر املرس��وم الرئاس��ي الغي��اً في حاِل 
أَص��َدر البرملاُن قانوناً يتناول نفَس املوضوع 
،يح��ق للرئيس إع��اُن حالِة الط��وارئ في 
ح��اِل توفر الش��روط احمل��ددِة ف��ي القانون 
،يفوز في االنتخابات املرشُح الذي يحصُل 

على أغلبيٍة مطلقة في االنتخابات.

يمكن أن يغّير شكل النظام السياسي في البالد

استفتاء حاسم بشأن تعزيز صالحيات الرئيس أردوغان في تركيا

أردوغان
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

كش��ف محافظ البنك املركزي، 
عل��ي الع��اق، أمس األح��د، عن 
توجه للبنك العداد قاعدة رصينة 
تتصدى لتبييض االموال، مشددا 
على ضرورة تضافر اجلهود احمللية 

والدولية بهذا الشأن.
ونقل مص��در عن الع��اق قوله، 
إن “التوج��ه العداد قاعدة رصينة 
تتصدى لتبييض االموال امر في 
غاي��ة االهمية ويس��هم في بناء 

قطاع مالي سليم”.
يحظ��ى  “املوض��وع  ان  وأض��اف 
ونعمل  ودول��ي  باهتم��ام محلي 
صحيح��ة  قواع��د  بن��اء  عل��ى 
باعتم��اد معايي��ر دولي��ة تضبط 
العم��ل املالي وتش��كل حصانة 
للقطاع املصرف��ي ومتنع تبييض 

االموال”.
واش��ار الع��اق ال��ى “اهمي��ة ان 
والدولية  احمللي��ة  تتضافر اجلهود 
وتعمل على تنسيق آليات العمل 
لتحقي��ق االه��داف الت��ي متن��ع 
حدوث مثل هذه املمارس��ات في 

مختلف االقتصادات”.
وش��دد الع��اق عل��ى ض��رورة أن 
“تبنى قواعد س��ليمة تستخدم 
اح��دث التكنولوجيا والتنس��يق 
بني جميع اجله��ات املعنية بهذا 
ه��ذه  عل��ى  للس��يطرة  االم��ر 
االمراض ومنع انتشارها من خال 
خارطة طريق توضع لهذا الشأن 
تنسق العمل بني جميع االطراف، 
ترس��م  قانونية  لوائ��ح  وهن��اك 

الصحي��ح”،  العم��ل  مس��ارات 
مشيرا الى “اهمية جانب تدريب 
امل��وارد البش��رية وتوس��يع دائرة 

املعرفة بهذا اجلانب«.
واكد الع��اق ان “البن��ك املركزي 
احدث حراكاً كبي��راً بهذا اجلانب 
وتوفير قواعد العمل االساس��ية 
واملتط��ورة بهذا املفص��ل املهم 

وحدث تطور في هذا اجلانب خال 
الفترة املاضية وشكلت املصارف 
وح��دات متخصصة بهذا اجلانب 

لتقويض الفرص بهذه اجلرائم”.
وتعن��ي عملية تبيي��ض االموال 
اس��تحصال ام��وال م��ن مصادر 
س��وداء غي��ر قانوني��ة وادخالها 
االقتصادي��ة  ال��دورة  ضم��ن 

واخراجها على انها اموال نظيفة 
خالية من الشبهات االقتصادية.

في شأن آخر، دعت هيئة النزاهة، 
أم��س األح��د، وزارة املالي��ة إل��ى 
إيج��اد آليات قانوني��ة متنع تكرار 
ظاه��رة س��حب الصك��وك غير 
مؤمنة الرصيد، معبرًة عن قلقها 
من تك��رار ح��االت س��حب تلك 

الصكوك ومببالغ كبيرة جداً.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، 
إنها »عبرت من خال مخاطبتها 
لوزارة املالية واملصارف احلكومية 
كافة، عن قلقها من تكرار حاالت 
س��حب الصك��وك غي��ر مؤمنة 

الرصيد ومببالغ كبيرٍة جداً«.
ودعت الهيئ��ة الوزارة إلى »إيجاد 

آلي��اٍت قانونية تس��هم في منع 
تك��رار الظاه��رة، مب��ا ينس��جم 
وطبيعة عمل املصارف احلكومية 
دون التأثير في إنس��يابية العمل 
كي يتس��نى للهيئة دراسة تلك 
والوقوف  واخلط��وات،  اإلج��راءات 
عل��ى م��دى فاعليته��ا وقدرتها 

على اجتثاث تلك الظاهرة«.

ارتفاع أسعار األسهم في سوق األوراق المالية

منتجو النفط يتجهون نحو تمديد اتفاق خفض اإلنتاج

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ش��هد س��وق العراق ل��أوراق املالية 
ارتفاعا ملحوظا في مؤشر األسعار 
وانخفاضا في عدد وقيمة األس��هم 
املتداول��ة خال الفت��رة املاضية عن 

سابقتها.
وذك��ر بيان ص��ادر عن مدير الس��وق 

التنفي��ذي طه أحمد عبد الس��ام، 
قائا أن »س��وق العراق لأوراق املالية 
نظ��م خ��ال األس��بوع املنتهي في 
13 نيس��ان اجل��اري خمس جلس��ات 
للت��داول ف��ي الس��وق النظام��ي و 
ف��ي الس��وق الثان��ي ليصب��ح عدد 
الش��ركات املدرج��ة في الس��وق 98 

شركة مس��اهمة بعد إدراج أسهم 
مصرف جيهان لاستثمار والتمويل 
اإلس��امي، منها 71 شركة مدرجة 
ف��ي الس��وق النظامي و27 ش��ركة 

مدرجة في السوق الثاني«.
وأضاف, أنه »تداولت خال جلس��ات 
هذا األس��بوع أسهم 48 شركة في 

الس��وق النظام��ي و5 ش��ركات في 
السوق الثاني وأصبح عدد الشركات 
املتوقف��ة عن التداول لعدم التزامها 
بتقدمي اإلفصاح الس��نوي والفصلي 

للهيئة والسوق 16 شركة«.
وأش��ار عبد الس��ام إل��ى، أن »عدد 
األس��هم املتداولة بلغت 64 مليارا, 

13 منها كان في األسبوع املاضي و51 
األخرى كانت حصيلة األسبوع الذي 
قيل��ه بهذا فان النس��بة انخفضت 
في األس��بوع املاضي إل��ى 73.32%، 

قياسا باألسبوع الذي سبقه ».
وتابع »أما عن عدد الصفقات املنفذة 
 2027 فبلغ��ت  املاض��ي  لأس��بوع 

صفقة مقابل 1726 صفقة لأسبوع 
الذي قبله حيث اقفل مؤشر السوق 
ISX 60 في أخر جلسة من االسبوع 
ليرتفع  نقط��ة  ب���667.91  املاض��ي 
بنس��بة %0.83 عن اغاقه لاسبوع 
الذي قبله عندما اغلق على 662.39 

نقطة«.

متابعة الصباح الجديد:
نقلت وكال��ة لأنباء في إيران عن 
وزي��ر النفط بيجن نام��دار زنغنه 
قوله إن معظ��م منتجي النفط 
يؤيدون متدي��د تخفيضات اإلنتاج 
من قب��ل الدول األعضاء في أوبك 
ومن خارجها وإن إيران س��تؤيد أي 

خطوة من هذا القبيل.
وقال��ت الوكالة إن زنغنه »ش��دد 
عل��ى أن معظم الدول تريد متديد 
قرار أوبك... إيران تؤيد أيضا أي قرار 
من هذا القبيل وإذا التزم اآلخرون 

ستلتزم إيران«.

وتشهد السوق وفرة في املعروض 
من��ذ منتص��ف 2014 مم��ا دف��ع 
أعضاء أوبك ودول منتجة للنفط 
م��ن خارج أوبك إل��ى االتفاق على 
خف��ض اإلنت��اج خال أول س��تة 

أشهر من 2017.
وتلتق��ي أوبك ف��ي 25 أيار لبحث 
متدي��د التخفيضات إل��ى ما بعد 

حزيران.
وقال��ت مص��ادر بأوب��ك لرويت��رز 
الس��عودية  إن  املاض��ي  الش��هر 
والكوي��ت ومعظ��م أعضاء أوبك 
اآلخرين مييلون لذلك إذا مت التوصل 

التفاق مع املنتجني اآلخرين.
ف��ي الش��أن ذات��ه، ق��ال الرئيس 
أرامك��و  لش��ركة  التنفي��ذي 
الس��عودية أم��ني الناص��ر خال 
قمة جامع��ة كولومبيا للطاقة 
إل��ى  تتج��ه  النف��ط  س��وق  إن 
الع��ودة للتوازن في األجل القريب 
وإن الطل��ب س��ينمو ف��ي األجل 

الطويل.
ويوج��د فائض في س��وق النفط 
في األجل القصير لكن ناصر قال 
إن اإلمدادات آخذة في االنخفاض 
إلى ما دون الطلب في الس��نوات 

القادمة.
وقال الناصر »موقف الس��وق في 
املس��تقبل سيصبح على أرضية 
أكثر صابة وبش��كل متزايد. بيد 
أن التقل��ب ق��د يس��تمر إل��ى أن 
تصبح عودة التوازن أكثر متاسكا 
اخملزونات  الس��حب م��ن  ويتخ��ذ 

اجتاها أكثر انسجاما«.
من��و  اس��تمرار  أرامك��و  وتتوق��ع 
الطل��ب في عام��ي 2018 و2019 
وقال الناصر إنه يتوقع اس��تمرار 

النمو في السنوات التالية.
وردا عل��ى س��ؤال عم��ا إذا كانت 

الس��وق تقترب م��ن ذروة الطلب 
الطل��ب  ذروة  أن  »أعتق��د  ق��ال 

ليست على مرأى«.
ويتوقع الناصر ارتفاع الطلب على 
النف��ط والغاز مع إضاف��ة املزيد 
من السيارات التي تعمل بالوقود 
الس��يارات  مع  التقليدي مقارنة 
الكهربائية في السنوات القادمة 
حت��ى عل��ى الرغ��م م��ن ظهور 
محركات أكثر كفاءة واستخدام 
بع��ض  ف��ي  املتج��ددة  الطاق��ة 

وسائل النقل اخلفيف.
وبدأت أس��عار النف��ط ترتفع من 

موج��ة هب��وط اس��تمرت عامني 
م��ع تخفي��ض منظم��ة البلدان 
املصدرة للبت��رول )أوبك( إنتاجها 
هذا العام بع��د اتفاق في نوفمبر 
تشرين الثاني يهدف إلى تقليص 
الفائ��ض في اخملزون��ات. وما زالت 
اخملاوف بش��أن اإلنت��اج األميركي 

تضغط على السوق.
وق��ال الناص��ر إن ع��دد منص��ات 
الوالي��ات  ف��ي  العامل��ة  احلف��ر 
املتحدة إلنت��اج النفط الصخري 
إلى جانب زي��ادة اخملزونات ضغطا 

على السوق.  

باعتماد معايير دولية تضبط العمل المالي

»المركزي«: خطة لمكافحة تبييض األموال

اشار العالق الى 
“اهمية ان تتضافر 
الجهود المحلية 
والدولية وتعمل على 
تنسيق آليات العمل 
لتحقيق االهداف التي 
تمنع حدوث مثل هذه 
الممارسات في شتى 
االقتصادات

محافظ البنك املركزي، علي العالق

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال املدير العام لشركة النفط الوطنية اإليرانية 
عل��ي كاردر إن اجلمهوري��ة اإلس��امية وش��ركة 
»توت��ال« النفطية ستحس��مان قبل 20 نيس��ان 
اتفاقية تطوير القسم ال�11 حلقل بارس اجلنوبي.

وأض��اف كاردر بحس��ب م��ا نقلته وكال��ة األنباء 
اإليرانية »ارنا« أن طه��ران وقعت نحو 20 اتفاقية 
مع ش��ركات دولية إلى جانب إجراء مفاوضات مع 
شركة »توتال« لتوقيع اتفاقية تطوير حقل بارس، 
مؤك��دا أنه مت��ت تس��وية جميع املس��ائل املالية 

املتعلقة باالتفاقية.
وحق��ل ب��ارس اجلنوب��ي أو م��ا يعرف بحق��ل غاز 
الش��مال هو حقل غ��از طبيعي يق��ع في اخلليج 
العربي تتقاسمه إيران مع قطر، ويعد احلقل أكبر 
حق��ل غاز بالعالم حيث يض��م 50.97 ترليون متر 

w.مكعب من الغاز

لندن ـ رويترز:
تراجع الذهب من أعلى مس��توياته في خمس��ة 
أش��هر الذي سجله في اجللس��ة السابقة لكنه 
يتجه لتحقيق أكبر مكاس��به األس��بوعية منذ 
حزي��ران 2016 في ظ��ل اخملاوف املرتبطة بالش��رق 
األوس��ط وكوري��ا الش��مالية وهو ما ع��زز إقبال 
املس��تثمرين على املاذات اآلمنة في الوقت الذي 

تراجع فيه الدوالر.
وانخفض سعر الذهب في املعامات الفورية 0.2 
باملئة إلى 1284.81 دوالر لأوقية )األونصة( بحلول 

الساعة 1435 بتوقيت جرينتش.
وس��جل ال��دوالر خس��ائر ي��وم اجلمع��ة ويتج��ه 
لستجيل هبوط أس��بوعي مع استمرار التوترات 
في كوريا الش��مالية مب��ا يعزز العمل��ة اليابانية 

باعتبارها ماذا آمنا.
وقال��ت الصني إن التوت��رات بش��أن جارتها كوريا 
الش��مالية لم تصل إلى »مرحلة الارجعة وعدم 
إمكاني��ة وضع األمور حتت الس��يطرة« في الوقت 
الذي اجته��ت فيه حامل��ة طائ��رات أميركية إلى 

املنطقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أنه��ت األس��هم األميركي��ة ت��داوالت األس��بوع 
املاض��ي في اجتاه هابط، متأث��رة بعدة عوامل يأتي 
في مقدمتها البيانات األميركية السلبية وعودة 

التوترات اجليوسياسية إلى األسواق.
وهبط داو جونز الصناعي إلى مستوى 20453.25 
نقطة بعد خس��ارة حوالي 138 نقطة أو ما يصل 
إل��ى %0.7 م��ن قيمة اإلغ��اق الس��ابق اخلميس 

املاضي.
وتراج��ع مؤش��ر S&P500 القياس��ي بنحو 0.7% 
إلى مس��توى 2328.95 نقطة بعد خسارة حوالي 
16 نقطة. وهبط مؤش��ر »ناس��داك« بنحو 1.2% 

ليصل ملستوى 5805 نقطة.
وس��جلت البورصة األميركية تراجعاً للجلس��ة 
الثالثة على التوال��ي بنهاية تعامات أمس األول، 
م��ع بدء موس��م إعان نتائ��ج أعمال الش��ركات 

املقيدة، وقلق املستثمرين من األصول اخلطرة.
وكانت س��هم يونايتد أير الينز هو قائد األس��هم 
األميركية في االجتاه الهابط، إذ ال يزال املستثمرون 
يرك��زون عل��ى فضيح��ة املعاملة الس��يئة، التي 
يلقاها ركاب الرحات اجلوية لهذه الش��ركة على 

املسارات األكثر طلبا في الواليات املتحدة.
وس��جلت مبيعات التجزئة األميركية هبوطا إلى 
%0.2 مقابل القراءة الس��ابقة، التي سجلت بعد 

املراجعة السلبية 0.3%.

إيران تطور حقل غاز 
تتقاسمه مع قطر

الذهب يتجه ألفضل 
أسبوع منذ حزيران

تراجع األسهم األميركية لضغط 
التوترات الجيوسياسية

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

الصح��ة  تدابي��ر  »هيئ��ة  اعتم��دت 
صح��ة  عل��ى  املش��رفة  النباتي��ة« 
النبات��ات معايير عاملية جديدة، جتعل 
التجارة الدولي��ة في النباتات والبذور 
أكثر أماناً إلى جان��ب كونها مربحة، 
ف��ي خطوة مهم��ة حلمايته��ا، خال 
دورتها ال�12 الت��ي اختتمت أعمالها 

في مدينة إنشون الكورية اجلنوبية.
ولفت��ت منظم��ة األغذي��ة والزراعة 
أن  إل��ى  بي��ان،  ف��ي  )ف��او(  العاملي��ة 
ف��ي العال��م ال��ذي حتكم��ه العوملة، 
»تُنقل املنتج��ات الغذائية والزراعية 
باس��تمرار وتبحر الس��فن من ميناء 
إلى آخر طيلة الس��نة، لشحن أكثر 
م��ن 500 مليون حاوية فوالذية كبيرة 
مليئة بكل أن��واع البضائع من أنحاء 

العالم وإليها«. 
لكن أش��ارت إلى أن هذه الش��حنات 
»حتمل معها أحياناً آفات زراعية ميكن 
أن تدم��ر احملاصيل جمل��رد وصولها إلى 
الش��اطئ، ومن بينها العث الغجري 
األفريقي��ة  )احللزون��ات(  والقواق��ع 

الكبيرة والنمل األرجنتيني«. 
ويزي��د من تعقيد ه��ذه احلالة »النمو 
الس��ريع ف��ي التج��ارة الزراعية عبر 
يجع��ل  م��ا  اإللكتروني��ة،  األس��واق 

صعباً على الدول ضمان أن تكون كل 
الش��حنات، كبيرة كان��ت أو صغيرة، 

خالية من احلشرات واألمراض«.
ورأت »فاو« أن »ما يثير القلق هو خطر 
انتقال اآلفات مع البذور، إذ على عكس 
املنتج��ات الزراعية األخ��رى اخملصصة 
لاس��تهاك مث��ل القمح والش��عير 
والعدس، تش��كل الب��ذور مصدر قلق 
أكب��ر نظ��راً إل��ى كونه��ا مخصصة 
للزراعة، م��ا يعني أن ثمة خطراً كبيراً 
م��ن اس��تيطان أي��ة آف��ات محمولة 

وانتشارها بعد زراعة هذه احلبوب«.
وأوضحت أن الش��ركات »تعتمد غالباً 
برام��ج خاصة إلنتاج الب��ذور في بلدان 
كثي��رة، حت��ى تتمكن من إنت��اج أكثر 
من محصول واحد في كل موسم. ثم 
تُش��حن هذه البذور إلى أنحاء العالم 
واختباره��ا  ومعاجلته��ا  لتنظيفه��ا 
وتعبئته��ا قبل بيعها وش��حنها مرة 
أخرى، وأحيان��اً بعد تخزينه��ا لفترات 
طويلة. كما ال تكون معروفة في أحيان 
كثيرة، وجهتها األخيرة وقت تصديرها 

من بلد املنشأ«.
وأكدت املنظمة في بيانها، أن باقتراح 
معيار موحد لتق��ومي األخطار واختبار 
التوفيق بني  البذور، »س��يكون ممكن��اً 
طرق تعامل ال��دول مع تعقيدات جتارة 
الب��ذور الدولية، وبالتالي تيس��ير هذه 
التجارة املقدرة قيمتها بنحو 12 مليار 

دوالر سنوياً، مع ضمان عدم إضرار هذه 
الش��حنات بإمدادات الغذاء لس��كان 

العالم الذين يزداد عددهم«.
وقال مس��اعد املدير الع��ام في »فاو« 

وممثله��ا اإلقليمي في منطقة آس��يا 
واحمليط الهادئ كوندهافي كاديريسان، 
املتخ��ذة ضرورية  القرارات  »س��تكون 
لتعزي��ز حماي��ة امل��وارد النباتي��ة في 

العال��م، والتي تعد أساس��اً للحياة«. 
وأض��اف: »ال ميكن حتقيق رؤية املنظمة 
ف��ي القضاء عل��ى اجلوع ف��ي العالم، 
سوى بوجود نباتات سليمة خالية من 

اآلفات«.
ونظرت هيئة تدابي��ر الصحة النباتية 
في املبادئ التوجيهية اخلاصة بتنظيم 
االستيراد، إلى جانب عاجات تساهم 
في منع اآلفات م��ن التغلغل في مواد 
التعبئ��ة اخلش��بية، وكذلك طرق منع 
ذب��اب الفاكه��ة م��ن مهاجم��ة ثمار 

احلمضيات.
وتس��عى الهيئ��ة إلى احلص��ول على 
املوافق��ة عل��ى اقتراحه��ا، بإعان عام 
2020 س��نة دولي��ة لصح��ة النباتات، 
بعدما وافق مجل��س منظمة األغذية 
والزراعة على مش��روع ق��رار »2020 - 

السنة الدولية لصحة النباتات«.
أعلنت مصادر مطلعة على نشاطات 
برنامج األغذية العاملي في نيجيريا، أن 
متويل البرنام��ج املرتبط بتوفير الغذاء 
ملايني املتضررين الذين يعيش��ون على 
ش��فا اجملاعة ف��ي البل��د األفريقي، قد 
ينفد خال بضعة أس��ابيع، ما يسلط 
الضوء عل��ى واحدة من أكب��ر األزمات 

اإلنسانية في العالم.
 4.7 ال��ى أن نح��و  البرنام��ج  ويش��ير 
مليون ش��خص، الكثير منهم الجئون 
من الصراع مع جماع��ة »بوكو حرام« 
الى  املتش��ددة، يحتاجون  اإلس��امية 
حصص غذائية حت��ى ميكنهم البقاء 
عل��ى قيد احلي��اة. ويقول كثي��رون ممن 
يعيش��ون في خيام النازح��ني إنهم ال 

يستطيعون احلصول على ما يكفيهم 
من طعام. وأش��ار مص��در طلب عدم 
نشر اس��مه، الى أن »األموال املتوافرة 
حالياً ق��د تنفد بحل��ول 18 أيار إذا لم 
يخفض��وا حص��ص الغ��ذاء«. لكن��ه 
أض��اف أن البرنام��ج »متأك��د بدرجة 
معقول��ة« م��ن أن��ه س��يحصل على 
التمويل الكافي لاستمرار حتى أواخر 

حزيران.
وقالت ناطق��ة باس��م البرنامج »كل 
األزمات اإلنس��انية في أنح��اء العالم 
تعان��ي م��ن نقص متوي��ل رهي��ب. أما 
بالنس��بة لبرنامج األغذية العاملي في 
نيجيري��ا، فهو يواجه واحداً من أس��وأ 

املواقف في التمويل«.
وب��دأ الصراع ب��ني احلكوم��ة وجماعة 
»بوكو حرام« التي تس��عى إلى إقامة 
إمارة إسامية في شمال شرق نيجيريا 
ع��ام 2009، وال يبدو أن في األفق نهاية 
له. وتوفي في الصراع أكثر من 20 ألف 
شخص وتس��بب في تشريد أكثر من 

مليونني.
وتؤك��د منظم��ات إغاث��ة أن ش��مال 
ش��رق نيجيريا عل��ى وش��ك اجملاعة، 
بخاصة م��ع ضي��اع محاصيل خال 
العامني املاضي��ني في منطقة كانت 
تعتبر يوماً س��لة اخلب��ز للباد، فضاً 
ع��ن تكهنات بضي��اع احملصول للعام 

الثالث.

12 مليار دوالر سنويًا لتجارة البذور

»فاو«: معايير جديدة لحماية المنتجات الزراعية
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خالد المطلوب

عندم��ا يتعرض بلد ما خلطر التجزئة 
في فترات الضعف والوهن، ينقسم 
املواطنون ب��ن رافض للتجزئة ومؤيد 
لها، وهم في ذلك غالبا ما يعكسون 
رؤى األحزاب السياس��ية التي تتبنى 
أح��د املوقف��ن، وجتتهد ف��ي تثقيف 
السياس��ي  ببرنامجه��ا  مريديه��ا 
بغي��ة مواصلة وتقوية الضغط على 
األطراف الفاعلة في صنع القرار. على 
أن االجتاه االنفصالي ميثل عادة وجهة 
نظ��ر األقلي��ة اجملتمعية الت��ي � لوال 
أقليتها � ملا فكرت ونادت باالنفصال، 
وهي تهدف م��ن ذلك الن��داء حتقيق 
هويتها اخلاصة وإثبات ش��خصيتها 
اخملتلفة عن محيطها. أن اإلنقس��ام 
ف��ي املواق��ف ب��ن قب��ول التجزئة أو 
رفضه��ا ميك��ن أن يح��دث حت��ى في 
ال��دول املس��تقرة الت��ي ال تعاني من 
ه��زات عنيفة، مثلم��ا هو الوضع في 
الكندية حيث  »كيب��ك«  مقاطع��ة 
يرفع ح��زب كيبك راية اإلنفصال، في 
حن يدافع احل��زب الليبرالي عن بقاء 
املقاطعة ضمن الفيدرالية الكندية.

عند تناول مساوئ النظام الفيدرالي 
في العراق، ميكن القول أنه يأتي داعماً 
لألحزاب املنادية بالتجزئة ومعينا لها 
في مسعاها هذا )واحلديث هنا يجري 
عن األحزاب الكردي��ة التي تتخذ من 
شمال البالد ساحة لها(، وتنبري تلك 
األح��زاب للدفاع عن محاس��ن اخليار 
الفيدرالي وتسطير أمثلة عن البلدان 
التي جنح فيها هذا اخليار، بينما يبدو 
جليا للعي��ان أن األحزاب اإلنفصالية 
ال تري��د من النظام الفيدرالي س��وى 
أن يك��ون خطوة ومحط��ة في طريق 
ما  اإلنفصالية، س��يّ أهدافها  حتقيق 
وأنه��ا كثي��راً م��ا تعلن ع��ن رغبتها 
تلك في مناس��بات عدي��دة، وتخلط 
ع��ن عمد ب��ن مفهوم��ي االنفصال 
واالس��تقالل، كم��ا تط��رح بص��ورة 

ملتوي��ة م��ا يس��مى ب� »ح��ق تقرير 
املصي��ر«، وتنتقي من القانون الدولي 

ما يتالءم وطروحاتها.
ولع��ل املس��ألة تتعل��ق ف��ي بعض 
جوانبها بانتقال األفكار السياسية � 
بآخر تطوراتها النظرية والتطبيقية 
� بن بقاع األرض اخملتلفة، حيث تتبنى 
بعض األحزاب جتارب سياسية أثبتت 
جناحها ف��ي بل��دان أخرى، وتس��عى 
للتروي��ج له��ا واعتماده��ا منهاج��ا 
وهدف��ا. غي��ر أن النتائ��ج أثبت��ت بأن 
النسخ اآللي للنظريات وتطبيقاتها 
العملي��ة الناجحة، هو أم��ر يعتريه 
الكثي��ر من اخلل��ل، عندم��ا ال تؤخذ 
بنظ��ر االعتبار االختالف��ات الوطنية 
الت��ي تتطل��ب جهوداً فكري��ة دائبة، 
ملوائم��ة األفكار التي من��ت في بيئات 

أخرى مع بيئتها اجلديدة.
وقب��ل الدف��اع ع��ن جناع��ة أٍي م��ن 
األنظمة السياس��ية ومدى مالئمته 
للحال��ة العراقي��ة، يج��در القول أن 
طبيع��ة وتوّجه احلكم ميكن أن تكون 
ديكتاتورية أو دميقراطي��ة، في الدول 
املركب��ة )اإلحتادي��ة( أو تل��ك املوحدة 
)البس��يطة( على حد س��واء، ويزخر 
العالم بالكثير من األمثلة الداعمة، 
فل��م تك��ن الفيدرالي��ات ف��ي أوروبا 
الش��رقية � والتي انته��ى أمرها إلى 
التفتيت � س��وى أنظمة استبدادية، 
وكان ذل��ك االس��تبداد داعياً رئيًس��ا 
النفراط عقده��ا. في حن بعض دول 
اوروب��ا الغربي��ة وغيرها م��ن الدول � 
فرنس��ا وهولندا والياب��ان مثال � هي 
بلدان اخت��ارت نهج الدول��ة املوحدة 
بلدان��ا  الوق��ت  ذات  ف��ي  ولكنه��ا 
دميقراطي��ة. إذن؛ املس��ألة تتعلق إلى 
ح��د بعيد بالكيفية الت��ي يُدار فيها 
احلك��م، ومق��دار »العدال��ة« ال��ذي 
يتضمن��ه بصفتها معيارا أساس��يا 

لالستقرار والدميومة.
وع��ن دخ��ول اخلي��ار الفيدرال��ي إلى 
الع��راق مؤخ��را، ال بد م��ن اإليضاح؛ 
ب��أن تأثي��ر القوى العظم��ى ميتد إلى 

جميع املناط��ق املهمة ف��ي العالم، 
حي��ث تضع الدول الكب��رى بصمتها 
ف��ي أي تغيي��ر جوه��ري ف��ي بق��اع 
األرض اخملتلف��ة، عندم��ا مي��ّس ذل��ك 
االس��تيراتيجية  املصال��ح  التغيي��ر 
الق��ول  للبل��دان العظم��ى. وَح��ري 
أن ذل��ك املنطل��ق ه��و ال��ذي جع��ل 
الواليات املتحدة االميركية تعتقد أن 
املنطقة العربية )والتي متثل مبعظم 
دولها منطقة مصال��ح حيوية عند 
م��ن  للتح��ول  بحاج��ة  األمي��ركان( 
أنظمة احلك��م الديكتاتوري املعروفة 
مبركزيتها الش��ديدة، وجلوئها ملعاجلة 
املش��كالت الداخلية بطريقة القمع 
الدم��وي، والت��ي أثبتت التج��ارب أن 
تلك املعاجل��ة ال ت��ؤدي إاّل إلى تأجيل 
ظه��ور املش��كالت حلن م��ن الزمن � 
إلى النظ��ام الدميقراطي املبني على 
أس��اس فيدرالي بوح��دات إدارية ذات 
حك��م محل��ي، لك��ون الفيدرالي��ة 

تراعي التن��وع الثقافي الذي تزخر به 
املنطق��ة، األم��ر الذي س��ينعكس � 
على وفق املنظ��ور االميركي � إيجابا 

على بلداننا.
وكان االمنوذج األول لتلك الفلس��فة 
السياس��ية ق��د بدأت��ه أمري��كا في 
العراق بعد إس��قاط صدام حس��ن 
الرؤي��ة  تناغم��ت  وق��د   ،2003 ع��ام 
االميركي��ة بخص��وص التح��ول إلى 
الفيدرالي��ة وتوزي��ع الس��لطة على 
أس��اس إثن��ي ومذهب��ي م��ع رغب��ة 
األح��زاب العراقي��ة الت��ي وجدت في 
ذلك التوجه االميركي خير معن لها 
في اإلمس��اك بزمام السلطة. وبعد 
العراق تريد أميركا اليوم إعادة تطبيق 
ذات النهج في سوريا من خالل ذراعها 
اجلديد اإلضافي في املنطقة؛ األحزاب 
الكردية التي نشأت مبجموعها على 
أس��اس عنص��ري ال وطن��ي، وكذلك 
والعسكرية  السياسية  التنظيمات 

األخ��رى املبني��ة بناء طائفي��اً. أما ما 
سيجلبه ذلك التغيير من مشكالت 
جّم��ة ق��د تق��ود بلداننا إل��ى حافة 
االنهي��ار، فيب��دو أن��ه أم��ر ال يعن��ي 
الوالي��ات املتح��دة كثيرا ف��ي الوقت 

احلالي.
إن النظ��ام الفيدرال��ي العراقي، وما 
نتج عنه من تقاس��م للسلطة على 
أساس إثني ومذهبي برعاية أميركية، 
إضاف��ة إل��ى قي��ام أقط��اب احلك��م 
بتأجي��ج أحقاد وع��داوات تاريخية ال 
عالقة للمواط��ن املعاصر بها، ووضع 
القيود على حركة الناس داخل الوطن 
� كل ذلك اسهم بتوسيع الشّقة بن 
أبناء اجملتمع العراقي الواحد، وتنمية 
روح الكراهية والع��داوة التي أثمرت 
حرباً طائفي��ة دامت بضع س��نوات، 
ومتخض��ت عن نش��وء ف��روع محلية 
لتنظيم��ات دولي��ة ديني��ة متطرفة 
كان لها أكبر األثر في انتشار العنف 

الدموي في العراق، وتس��ميم عقول 
الكثير من الشباب باألفكار الهدامة. 
ناهيك عن التدخالت اإلقليمية التي 
ج��ّرت األطراف احلاكم��ة إلى فلكها 
لتنفيذ مشاريع دول اجلوار السياسية 

واإلقتصادية بل وحتى العقائدية.
ول��م يتوقف األمر عند ه��ذا احلد، بل 
م��ا زاد في الط��ن بِّلة ذلك الفس��اد 
املستشري في جميع مفاصل الدولة، 
والذي أوصل البالد إلى أزمة إقتصادية 
خانقة. كما تفّش��ت ظاه��رة الوالء 
للحزب قبل ال��والء للدولة عند كبار 
املوظفن، وفي حالة التعارض بن أمر 
حزبي وآخر إداري، فإن املوظف ال يتأخر 
كثيرًا ف��ي اختيار تنفيذ األمر احلزبي، 
وه��ذه الظاهرة كثيرة احل��دوث فيما 
يس��مى باملناطق »املتن��ازَع عليها«، 
وهي غالباً تل��ك املناطق التي يتولى 
فيه��ا موظفون أكراد مناصب اإلدارة، 
في ح��ن تك��ون تابعيتها املباش��رة 

ملركز الدولة.
ف��ي  الفيدرالي��ة  س��اعدت  كم��ا 
العراق على فتح ش��هية الطامحن 
لصناعة أقاليم بغرض تبّوء مناصب 
رفيعة فيها، وما الطرق الذي تواصل 
طويال إلنش��اء إقليم البصرة � وهي 
واملنفذ  بالنف��ط  الغني��ة  احملافظ��ة 
البحري العراقي الوحيد على العالم 
� إال مث��اال لذلك اخلط��اب الذي يبدأ 
وينتهي بأطماع ش��خصية ملنتهزي 
الفرص. كذلك تتصاعد أصوات أخرى 
لتحويل محافظة كركوك أيضا إلى 
إقليم، وباملثل تعالت دعوات لتفتيت 
محافظ��ة املوص��ل إل��ى ع��دد م��ن 
الديني  التكوين  احملافظات بحس��ب 
أو الطائفي »سنجار اليزيدية، تلعفر 
املسيحية...«،  احلمدانية  الش��يعية، 
األمر الذي سوف يزيد في حال حتققه 
من الشروخ العازلة بن أبناء اجملتمع، 
س��كانية  جتمع��ات  إل��ى  ويحول��ه 
متجاورة ضعيفة التماسك، فيتراجع 
اخلط��اب الوطن��ي ال��ذي يجمع بن 
ش��تى األعراق الثقافية التي تتكون 

منها البالد.
واليوم، وبع��د مرور أكثر من عش��رة 
أعوام على تطبيق النظام الفيدرالي 
� احملاصصاتي ف��ي العراق، هل يظهر 
على أرض الواق��ع أي ملمح جناح في 
أو االقتص��ادي أو  اجمل��ال السياس��ي 
االجتماع��ي، أم أن األمر امللموس هو 
تده��ور متواصل وعلى الُصعد كافة، 
املش��كالت متش��عبة  لتبدو  حت��ى 
أي  حتدي��د  فيصع��ب  ومتش��ابكة 
أال  ولك��ن  خط��ورة!  األكث��ر  منه��ا 
يبدو أن املس��ألة الش��ديدة األهمية 
ه��ي كيفي��ة احملافظة عل��ى الرقعة 
اجلغرافي��ة الت��ي متثلها الب��الد منذ 
نح��و املائة عام، أمام س��عي األحزاب 
االنفصالي��ة الدائ��م لتقطي��ع هذه 
الرقعة. غير أن أولوية س��المة وحدة 
األرض تصط��دم بعقلي��ة قيادي��ة ال 
يشغلها سوى التنافس على حتقيق 
املغامن واملنافع املالية والسلطوية في 

أضيق معانيها.
لع��ل اخلروج من م��أزق التجزئة الذي 
الراهنة  السياس��ية  التجربة  أفرزته 
ف��ي البالد، يتطلب تضافر الكثير من 
العوام��ل � داخلية وخارجية � وإعادة 
ترتي��ب ُس��ّلم أولوي��ات السياس��ة 
العراقية برمته��ا، بطريقة تقود إلى 
قوة واس��تقرار الدول��ة وقدرتها على 
حماية أرضه��ا وأبنائه��ا كافة، ومن 
ذل��ك؛ احلاج��ة إل��ى اعتم��اد النظام 
السياس��ي القائم على خيار الدولة 
املوحدة البس��يطة، والذي ينبغي أن 
يفضي إلى إلغاء احملاصصة الِعرقية 
واملذهبي��ة. وللتخفي��ف م��ن وط��أة 
املركزي��ة العالي��ة والتش��دد اإلداري 
الذي يرافق خيار الدولة املوحدة يبدو 
ضرورياً إقرار الالمركزية اإلدارية، التي 
ميكن أن حتقق للبلد احلرية النس��بية 
التي يقتضيها التنوع اإلثني واللغوي 
والدين��ي، وتس��هم في الوق��ت ذاته 
بقطع الطريق عل��ى األحزاب املنادية 
باإلنفص��ال، وإبعاد البالد عن مخاطر 

التفتيت والتشرذم.

د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح

في الس��ابع من مارس 2017، أثار موقع 
ويكيليك��س ضجة جديدة بعد نش��ره 
تس��ريبات ع��ن وكال��ة االس��تخبارات 
املركزي��ة االميركي��ة تتضم��ن طرًق��ا 
جديدة لقيامها بالتجسس اإللكتروني 
على مستعملي احلواسيب بل وأجهزة 
التلف��از املغلق��ة، حيث يت��م حتويلها 
والتنص��ت،  للرص��د  كأدوات  لتعم��ل 
حتى وه��ي مغلق��ة. وأع��اد ذلك طرح 
��ر الناس  مل��ف األمن الس��يبراني، وذكَّ
مبشاهد الرواية الشهيرة »1984« التي 
صور فيها الكاتب جورج أورويل سكان 
أوقياني��ا حتت مراقبة شاش��ات الرصد 
الت��ي تنق��ل كل م��ا يح��دث بالصوت 

والصورة لألخ الكبير.
الس��ابع«  »الس��رداب  اس��م  فتح��ت 
Vault7، نش��ر ويكيليك��س مجموعة 
الت��ي   Year Zero صف��ر«  »الع��ام 
تضمن��ت 8 آالف و761 وثيق��ة تتعل��ق 
 CCI مبركز االس��تخبارات الس��يبرانية
 DDI الذي يتب��ع إدارة االبت��كار الرقمي
ف��ي وكال��ة االس��تخبارات االميركية، 
حي��ث كش��فت الوثائق عن سلس��لة 
من اإلدارات واألقسام املتخصصة التي 
تتب��ع هذا املرك��ز، والت��ي يضطلع كل 
منه��ا بجانب م��ن جوانب التجس��س 
اإللكتروني، وهي الوثائق التي تضمنت 
معلومات الفتة بشأن ترسانة الواليات 
الس��يبرانية  األدوات  م��ن  املتح��دة 

لالختراق والتجسس.

القرصنة عبر املالك الباكي
تكش��ف الوثائ��ق عن تنامي النش��اط 
االس��تخباراتي اإللكترون��ي للوكال��ة، 
االس��تخبارات  مرك��ز  ق��ام  حي��ث 
الس��يبرانية م��ن إنتاج أكث��ر من ألف 
نظ��ام للقرصن��ة وبرمجي��ات أحصنة 
ط��روادة اخلبيثة والفيروس��ات وغيرها 
م��ن األدوات، بنهاية ع��ام 2016، والتي 
قام بتطويرها بالتع��اون مع مجموعة 
وه��ي   ،EDG الهندس��ي  التطوي��ر 
اجملموعة املس��ؤولة عن تطوير واختبار 
والدعم التش��غيلي جلميع البرمجيات 
اخلبيثة التي اس��تعملتها الوكالة في 

عملياتها السرية عبر العالم.
ع��ن  اللث��ام  الوثائ��ق  أماط��ت  أيًض��ا 
ق��درة الوكال��ة عل��ى التجس��س عبر 
التطبيقات املشفرة واألجهزة املغلقة، 
حي��ث ق��ام »ف��رع األجه��زة املضمنة« 
EDB بالوكال��ة بتطوير تطبيق »املالك 
وه��ي   ،Weeping Angel الباك��ي« 
تقني��ة مراقبة تصيب أجه��زة التلفاز 

الذكية لش��ركة سامس��وجن، وحتولها 
إلى ميكروفون��ات للتنصت، حتى عند 
إغالقه��ا، حيث يق��وم التطبيق بوضع 
Fake- اجلهاز في وضعية إيقاف وهمية
Off mode، إذ يُخي��ل للمس��تعمل أن 
اجلهاز مت إيقافه فيم��ا هو في احلقيقة 
يعم��ل كجهاز تنصت يس��جل كل ما 
يح��دث في نطاق الغرفة ويرس��له عبر 
اإلنترنت خلوادم س��رية تتبع »س��ي آي 

إيه«.
وإذا كان هذا فيما يتعلق بأجهزة التلفاز 
األق��ل حماي��ة م��ن الوس��ائط األخرى 
كاحلواس��ب والهواتف، فقد كش��فت 
الوثائق أيًض��ا عن قدرة االس��تخبارات 
االميركية على اختراق برامج التواصل 
املش��فرة مثل تليجرام عب��ر تطبيقات 
تعتمد عل��ى اختراق نظام التش��غيل 
احلاكم لعمل اجلهاز نفسه، ما ميكنها 
م��ن متابع��ة واخت��راق أي تطبيق يتم 
حتميل��ه علي��ه، كم��ا تضم��ن مرك��ز 
االستخبارات السيبرانية بالوكالة »فرع 
أجهزة املوبايل« MDB الذي قام بتطوير 
هجمات عدي��دة للقرصن��ة والتحكم 
في أجهزة الهواتف عبر تقنيات مكنته 
من حتديد موقع املس��تعمل والتنصت 
الصوتي��ة  االتص��االت  جمي��ع  عل��ى 
واملكتوبة والتش��غيل السري للكاميرا 

وامليكروفون.
واقع احلال أن التجس��س على األجهزة 
املغلقة ليس باألمر اجلديد، إذ س��بق أن 
أفصح إدوارد س��نودن )املتعاقد السابق 
م��ع وكالة األم��ن القوم��ي االميركي(، 
في يوني��و 2014، عن أن االس��تخبارات 
االميركية قامت باس��تعمال الهواتف 
كأجه��زة تنص��ت حتى وه��ي مغلقة، 
حيث متتل��ك أبراًج��ا خلوي��ة مصغرة، 
تتصل بالهواتف بنحو تلقائي وس��ري، 
وترس��ل هذه األبراج أوامرها عبر أمواج 
إذاعي��ة إل��ى الهوائ��ي املس��تقبل في 
الهاتف، وتتحكم في املعالج الرئيسي 
للجهاز ليعمل كجهاز تنصت يرس��ل 
موقع املستعمل ويسجل بامليكروفون 

والكاميرا ما يحدث في نطاقه.

إنترنت األشياء حتت املراقبة
على الصعيد نفسه، أفصحت الوثائق 
عن بحث االس��تخبارات االميركية في 
ع��ام 2014 ع��ن برمجي��ات متكنها من 
اخت��راق أنظم��ة الس��يارات واحلافالت، 
وهو م��ا دف��ع ويكيليكس للق��ول بأن 
تل��ك التفاصي��ل ق��د تثير الش��كوك 
تورط االس��تخبارات  بش��أن احتماالت 
االميركي��ة في عملي��ات اغتيال بنحو 
ال ميكن اكتش��افه، وهو ما يؤشر خملاطر 
ممارسة األنشطة ذاتها مع التوسع في 

تقني��ات إنترن��ت األش��ياء IOT، خاصة 
إذا أخذن��ا ف��ي االعتبار التوقع��ات بأن 
يصل عدد األجهزة الت��ي تعمل بها ما 
ب��ن 20 إل��ى 50 مليار قب��ل حلول عام 
2020، منه��ا %20 وس��ائل للتنقل من 
عربات وش��احنات، ميك��ن االتصال بها 

وتوجيهها عبر اإلنترنت.
وال تقتصر تلك األنشطة التجسسية 
السيبرانية على الواليات املتحدة، وإمنا 
سبق أن س��محت احملكمة الدستورية 
العلي��ا ف��ي أملاني��ا ألجه��زة األمن في 
تقني��ات  باس��تعمال   2016 مطل��ع 
التجس��س عل��ى أجه��زة الكمبيوت��ر 
والهواتف الذكية، وقام املكتب اجلنائي 
االحت��ادي في أملانيا باس��تعمال برنامج 
جتسس إلكتروني يدعى »حصان طروادة 
االحت��ادي«، والذي يتمكن ه��و ايضاً من 
اس��تعمال الهواتف كأجه��زة تنصت. 
وف��ي إس��رائيل، توجد نحو 27 ش��ركة 
عامل��ة في برمجيات جم��ع املعلومات 
وح��دة  وتتخص��ص  والتجس��س، 
التجس��س  8200 االس��تخباراتية في 
اإللكترون��ي، وتع��د الوحدة املس��ئولة 
ع��ن قيادة احلرب اإللكترونية في اجليش 

اإلسرائيلي.
وتكش��ف تلك املمارس��ات عن صعود 
االس��تخباراتية  األجه��زة  اس��تعمال 
يع��رف  فيم��ا  اإللكتروني��ة  ل��ألدوات 

 Cyber الس��يبراني  بالتجس��س 
إل��ى  يش��ير  وال��ذي   ،Intelligence
استعمال التقنيات احلديثة لالتصاالت 
امله��ام  تنفي��ذ  ف��ي  واملعلوم��ات 
االس��تخباراتية، وه��و ما ع��ده براندون 
فاليريان��و وراي��ان ماني��س )2015( أحد 
مكون��ات نظري��ة الص��راع اإللكتروني 
theory of cyber conflict، إل��ى جانب 

اإلرهاب اإللكتروني الذي ترعاه الدول.

أدوات التجسس السيبراني
أن  ع��ن  ويكيليك��س  وثائ��ق  تفص��ح 
ترس��انة  لديه��ا  املتح��دة  الوالي��ات 
قوي��ة ومتط��ورة من أدوات التجس��س 
الس��يبراني تدعمها بنية مؤسس��ية 
إلدارتها وتطويرها، كما ال تتورع عن أية 
جتاوزات قد تلجأ إلى إلصاقها باآلخرين 
في ظل سرية تلك العمليات باألساس، 
التجس��س  أدوات  وهن��ا ميك��ن رص��د 
الس��يبراني األساس��ية التي اعتمدت 
عليها الوكال��ة االميركية على النحو 

التالي:
-1التنص��ت: والت��ي جتعل م��ن أجهزة 
للتنص��ت  وس��ائط  املس��تعمل 
علي��ه، مثل تقني��ات »امل��الك الباكي« 
لتلفزيون��ات سامس��وجن الذكية، كما 
وبرمجيات سونتاران  التوضيح،  س��بق 
التي تستعمل التنصت على املكاملات 

عبر نظم مثل سكايب.
-2الهجم��ات املضللة: حيث كش��فت 
الوثائ��ق ع��ن »س��رقة« االس��تخبارات 
االميركية، على وفق وصف ويكيليكس، 
برمجيات خبيث��ة من إنتاج مجموعات 
أو دول أخ��رى، مبا فيها روس��يا، ألهداف 
اإلخفاء والتضليل، وهو ما قامت به من 
 UMBRAGE خالل برنامج يحمل اسم
 ،RDBB »يتبع »ف��رع األجهزة ع��ن بعد
ويقوم بجمع وحف��ظ تقنيات الهجوم 
ثم  اخلبيثة،  والبرمجي��ات  الس��يبراني 
األنش��طة  لتتبع  اس��تعمالها  إع��ادة 
وجمع كلمات املرور والتقاط الكاميرات 
ومس��ح البيان��ات وتقني��ات القرصنة 
األخ��رى دون ترك أي أثر للوكالة، وإمنا أثر 

املصدر املنتج للتقنية »املسروقة«.
-3االخت��راق دون اتصال: وذلك من خالل 
نظ��ام اختراق طورت��ه الوكالة ويحمل 
اس��م Fine Dining واملتخص��ص ف��ي 
اخت��راق األجه��زة والش��بكات من دون 
أن  تك��ون متصلة باإلنترنت، حيث يتم 
حتمي��ل البرمجي��ة التجسس��ية عبر 
وس��ائط تخزين يزرعها عميل بش��ري، 
وهو ما يتج��اوز احت��رازات التأمن عبر 

عمليات اختراق منظمة.
التش��غيل:  نظ��م  ف��ي  -4التحك��م 
وه��ي التقني��ات التي تس��هل جتاوز أي 
عمليات تشفير تتمتع بها التطبيقات 

احململ��ة عل��ى اجله��از بعدم��ا مت جت��اوز 
نظام التش��غيل نفسه، والتي طورتها 
الوكالة حتت اس��م Improvisee، وهي 
مجموعة برام��ج ميكنها التحكم في 
أنظمة التش��غيل اخملتلفة مثل ويندوز 

ولينكس وماك.
-5برمجي��ات التحكم والتوجيه: والتي 
تقوم بنشر تعليمات توجيهية للجهاز 
كإرس��ال البيانات عب��ر اإلنترنت، والتي 
مت تطويره��ا حت��ت اس��م Hive من قبل 
قس��م األجهزة املضمنة EDBB، وأداة 
البومة الثلجية الخت��راق أجهزة املاك، 
وأداة ريك��ي بوبي للتحك��م في أجهزة 

مايكروسوفت.
-6زراعة الفيروس��ات: وه��ي مجموعة 
برامج تزرع الفيروس��ات عب��ر األقراص 
املدمجة ووس��ائط التخزي��ن احملمولة، 
وتتثبت م��ن بقاء الفيروس في األجهزة 
املس��تهدفة، والتي مت تطويرها باس��م 

هامر دريل.

احترازات األمان:
ف��ي مقاب��ل تط��ور أدوات التجس��س 
تزاي��د  اإللكتروني��ة،  واالس��تخبارات 
االهتم��ام مبفاهيم األمان الس��يبراني 
Cyber Security والت��ي تهت��م بطرق 
اإللكتروني��ة م��ن  الوس��ائط  حماي��ة 
محاوالت التجسس وهجمات التخريب 
الرقمي��ة، والت��ي باتت تثي��ر حالة من 
القلق الواس��عة، حتى إن وزير اخلارجية 
الروس��ي س��يرجي الفروف صرح في 9 
مارس 2017 بأنه ال يأخذ هاتفه احملمول 
ف��ي أثن��اء مش��اركته ف��ي مفاوضات 
مهمة حول مس��ائل حساس��ة. وهنا 
تظه��ر مجموعة م��ن التوصيات على 
مستوى األفراد والدول ملكافحة التطور 
التجس��س  لتكنولوجي��ا  املتس��ارع 
الس��يبراني ف��ي العال��م، وذل��ك على 

النحو التالي:
تب��دأ  حي��ث  لألف��راد:  إج��راءات  أوال- 
االحترازات األمنية لعمليات التجسس 
اإللكتروني من اإلجراءات الش��خصية 
البسيطة، كالتحديث املتواصل لنظام 
التش��غيل ومتصفح اإلنترنت، وبرامج 
احلماية من الفيروسات، وإغالق خاصية 
حتديد املوقع، ونزع البطارية من الهاتف 
بعد إغالقه، أو استعمال أغطية حجب 
اإلشارة التي يتم تثبيتها على الهاتف 
بعد إغالقه، ووضع األش��رطة الالصقة 
عل��ى الكامي��را، م��ع التعام��ل احل��ذر 
مع األجه��زة التي حت��وي ميكروفوناً أو 
كاميرا وتتصل باإلنترنت، وفصلها عن 

الكهرباء نهائيًّا عند إغالقها.
إضافة إلى ذلك، من املهم لألش��خاص 
املس��تهدفن بالتجس��س اس��تعمال 

 Anti البرمجي��ات املضادة للتجس��س
Spyware التي باتت منتش��رة ومتاحة 
على املتاجر اإللكترونية اخملتلفة، فضال 
ع��ن اس��تعمال األجه��زة املع��دة ضد 
عمليات التجس��س، مث��ل جهاز بالك 
فون الذي حتمل نسخته الثانية نظاًما 
 ،SilentOS مطورًا ألندرويد يحمل اسم
ويتضمن مجموعة مثبتة مسبًقا من 
التطبيقات التي متكن املس��تعمل من 
القيام مبكاملات وإرسال رسائل مشفرة، 
كما يضم نسخة مطورة ومشفرة من 
متج��ر »جوجل« للتطبيق��ات يصعب 

اختراقها أو دعمها بفيروسات.
وكذلك جهاز بوينج بالك الذي أطلقته 
ش��ركة بوين��ج لصناع��ة الطائ��رات، 
املش��فر  للتواص��ل  مزاي��ا  ويتضم��ن 
وحماي��ة البيان��ات م��ن االخت��راق كما 
يدمر نفس��ه ذاتيًّا في حال حدوث ذلك، 
وهات��ف س��كتيرا إيدج ال��ذي طرحته 
ش��ركة جن��رال ديناميك��س خصيًصا 
واألش��خاص  احلكومين  للمس��ؤولن 
الذين ميتلكون بيانات واتصاالت مهمة.
احلكومات، حيث  اس��تراتيجيات  ثانًيا- 
ينبغي عليها وضع استراتيجيات جادة 
حلماي��ة بنيتها املعلوماتي��ة التي باتت 
تتجه نحو األمتتة والرقمنة في  غالبية 
الدول م��ع منو مش��روعات التش��بيك 

واحلكومات اإللكترونية.
وترتكز هذه االستراتيجيات على تعزيز 
تطوير أبعاد األمن السيبراني وتطويرها 
مع إمكانية االستفادة من اإلسهامات 
الدولية القائمة في هذا الش��أن، مثل 
 Cyber مؤش��ر اجلاهزي��ة الس��يبرانية
وضع��ه  ال��ذي   Readiness Index
معهد بوتوماك لدراس��ات السياسات 
معايي��ر  س��تة  ويتضم��ن  بإيطالي��ا، 
تشمل: االس��تراتيجية الوطنية لألمن 
الس��يبراني، واالس��تجابة ف��ي حاالت 
الطوارئ، ومكافحة اجلرمية اإللكترونية 
وإنف��اذ القانون، ومش��اركة املعلومات 
ب��ن اجلهات املعني��ة، واالس��تثمار في 
البحوث والتطوي��ر، واتفاقيات التجارة 
والسياسات اخلارجية ذات الصلة باألمن 

اإللكتروني، والدفاع وإدارة األزمات.
ولع��ل ذل��ك يلفت إلى أهمي��ة امتالك 
الدول��ة ألدواته��ا الدفاعي��ة ف��ي هذا 
الشأن، من دون االعتماد على استيرادها 
في األق��ل بنحو كامل، وه��و ما يرتبط 
وامله��ارات  التقني��ة  بنيته��ا  بتطوي��ر 
البش��رية وامل��الكات العلمية واملعامل 
األمنية  القدرات  الهندسية، وحتس��ن 
والدفاعية، األمر ال��ذي يعني التكامل 
احلتمي بن متطلب��ات األمن من جانب 
والتنمي��ة والتقدم العلم��ي من جانب 

آخر. 

الفيدرالية العراقية ومخاطر التجزئة

ما الذي كشفته ويكيليكس عن أساليب التجسس 
اإللكتروني المتقدمة؟
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م��ن دون تعص��ب او تهيي��ج الرأي 
تركماني��اً،  الع��ام كردي��اً، عربي��اً، 
مسيحياً، اقليمياً او دولياً، البد من 
ايج��اد حل ملوضوع عل��م كركوك، 
انطالقاً م��ن حقائق اساس��ية: أ- 
املوقف احملايد واملتعاطف مع شتى 
االط��راف الفضل ارضاء ممكن، على 
وفق الدستور والعدل.. ب- يسيطر 
»داع��ش« عل��ى احلويج��ة، وهاجم 
ويهاجم مناطق م��ن كركوك وابار 
النف��ط.. وواجب ومصلحة اجلميع 
عدم اثارة تلك اخلالفات التي كانت 
س��بباً لالحتالل ال�«داعشي«.. ت- 
ال تبرر التصرفات غير الدس��تورية 
لط��رف، تصرف��ات غير دس��تورية 
مقابل��ة.. ث- الكرد %48,3 والعرب 
%28,2 والتركم��ان %21.4 والبقية 
للمس��يحيني وبقية االطراف، وفق 

1957، وه��ي  الس��كاني  التع��داد 
نس��ب تغيرت الحق��اً بضغوطات 
قمعي��ة وسياس��ية س��واء قب��ل 
2003 او بع��ده. مع التأكيد انه في 
والدستورية  التأسيسية  القضايا 
ال تطمس مكانة االخرين، وترفض 
السياس��ات االحادي��ة، حت��ى مع 
اغلبية احد االطراف.. ج- من املقرر 
وص��ول وف��د كردس��تاني لبغداد.. 
ولطاملا صرح الكرد مؤخراً ان بغداد 
باملقابل  االس��تراتيجي.  خياره��م 
الوطني«  »التحالف  رئيس  س��ارع 
والبرمل��ان للق��اء ق��وى »التحالف 
الكردس��تاني« املنسحبة. فهناك 
رغبة للتوافق ف��ي الغرف املغلقة، 
والتص��رف  التط��رف  يشوش��ها 

االحادي املتبادلني.
بحث��اً عن بعض اخملارج، ساس��تند 

املنش��ورة  الدس��تورية  للبن��اءات 
ل��الخ القانون��ي الضليع االس��تاذ 

اسماعيل علوان:
1 - يلغ��ى »قان��ون ادارة الدول��ة« 
 143 الدس��تورية  امل��ادة  حس��ب 
»باس��تثناء الفق��رة )أ( م��ن املادة 
53 واملادة 58 من��ه«. وتنص )53/أ(: 
»يعترف بحكومة اقليم كردستان 
الرس��مية  احلكوم��ة  بصفته��ا 
لالراضي التي كان��ت تدار من قبل 
احلكومة املذك��ورة في 2003/3/19 
الواقع��ة ف��ي محافظ��ات دهوك 
وكرك��وك  والس��ليمانية  واربي��ل 
مصطل��ح  ان  ونين��وى.  وديال��ى 
-حكومة اقليم كردس��تان- الوارد 
ف��ي ه��ذا القان��ون يعن��ي اجمللس 
الوطني الكردستاني ومجلس وزراء 
كردستان والسلطة االقليمية في 

اقليم كردستان«. 
2 - كرك��وك ادي��رت دس��تورياً من 
قب��ل بغداد قب��ل التغيي��ر وبعده، 
وباتت من املناط��ق املتنازع عليها، 
موض��وع امل��ادة 140، القاضية ب�: 
»ضرورة قيام الس��لطة التنفيذية 
التخاذ اخلط��وات املطلوبة لتنفيذ 
متطلب��ات امل��ادة 58 م��ن قان��ون 
وان  فقراته��ا  ب��كل  الدول��ة  ادارة 
تنج��ز اعماله��ا في م��دة اقصاها 
2007/12/31«. وحي��ث ل��م تنج��ز 
ه��ذه املتطلبات لعجز او بس��بب 
االجواء السياس��ية، فكان البد من 
اللجوء ل���)58/ب( النافذة، بنصها: 
»لقد تالعب النظام الس��ابق ايضاً 
باحلدود االدارية وغيرها بغية حتقيق 
اغراض سياس��ية. على الرئاس��ة 
واحلكومة العراقية االنتقالية تقدمي 

الوطنية  ال��ى اجلمعية  التوصيات 
وذلك ملعاجلة تل��ك التغييرات غير 
العادل��ة. وف��ي حال��ة ع��دم متكن 
الرئاس��ة املوافق��ة باالجماع على 
مجموعة م��ن التوصي��ات، فعلى 
بتعيني  القي��ام  الرئاس��ة  مجلس 
محّكم محاي��د وباالجماع لغرض 
التوصيات.  وتقدمي  املوضوع  دراسة 
وف��ي حال��ة ع��دم ق��درة مجلس ا 
لرئاسة على املوافقة على محّكم، 
فعلى مجلس الرئاس��ة ان يطلب 
م��ن االم��ني الع��ام ل��المم املتحدة 
تعيني ش��خصية دولي��ة مرموقة 

للقيام بالتحكيم املطلوب.«
3  ف��ي اثناء عضويتنا في »مجلس 
تق��دم    )2011-2005( الرئاس��ة« 
-2008  ( مس��تورا«  »دي  الس��يد 

االمم  وصفته��ا  بخي��ارات،   )2009

املتح��دة بانها »حتليلية وليس��ت 
ال��ى  جميعه��ا  ترج��ع  ايعازي��ة.. 
الدس��تور..«.. وهي كم��ا وردت في 
الورقة: أ- ادارة مس��تقلة كاملة.. 
ببغ��داد  كرك��وك  ارتب��اط  ب- 
كمحافظة، او كمنطقة متميزة.. 
ت- ارتباط ثنائي ببغ��داد واالقليم 
كمنطق��ة متمي��زة.. ث- ارتب��اط 
بوض��ع  او  كمحافظ��ة  باالقلي��م 
قانون��ي خاص..  ج- مدينة كركوك 
كمركز )metropolitan city( يرتبط 
ببغ��داد و/او باالقلي��م، او بانفكاك 
ع��ن أي منهم��ا، وتخت��ار املناطق 
خارج املدينة االرتب��اط باالقليم او 

باحملافظات اجملاورة. 
املؤس��ف، عندم��ا كان طرف يقبل 
بخيار كان آخرون يرفضونه، بسبب 
الش��حن، ولي��س بعد تش��خيص 

املصلح��ة والعدال��ة. كان بامكان 
هذه اخليارات او غيرها، ان تقدم حالً 
مرضي��اً لالطراف. فه��ل من مجال 
للعودة لهذه اخليارات او غيرها؟ واذا 
كان هذا ممكن��اً االن، فاملطلوب من 
السلطات التشريعية والتنفيذية 
االحتادي��ة وف��ي االقلي��م جتميد أي 
اجراء احادي س��واء برف��ع العلم او 
بقرار مجلس النواب. ال حل س��وى 
التفاوض او التحكيم والدس��تور.. 
ولن ميث��ل أي حل بالعن��ف والقوة 
وف��رض االمر الواقع، س��وى تفجير 
لالزمة االن وكذلك مس��تقبالً، اذا 
ما تغي��رت موازين الق��وى مجدداً. 
ليخسر اجلميع.. فالبد من تنازالت 
متبادل��ة الت��ي قد ال تُكس��ب كل 
ط��رف كل ش��يء، لك��ن اجلمي��ع 

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

ّ
ّ

عادل عبد المهدي 

داني رودريك  

وزير النفط السابق

أستاذ االقتصاد 
السياسي الدولي في 

كلية جون كينيدي.

يب��دو أن إجماعاً جديًدا اس��تحوذ 
واألعم��ال  امل��ال  نَُخ��ب  عل��ى 
والسياس��ة في العالَم اليوم حول 
كيفي��ة التص��دي ل��ردود الفِع��ل 
الس��لبية املعادية للعومل��ة والتي 
اس��تغلها الش��عبويون من أمثال 
دونالد ترام��ب بكل اقت��دار. فاآلن، 
وَلَّت أيام التأكيدات الواثقة على أن 
العوملة تعود بالنف��ع على اجلميع، 
واآلن تعت��رف النخب بأنن��ا البد أن 
نتقبل حقيق��ة مفادها أن العوملة 
تنت��ج الفائزين واخلاس��رين. ولكن 
االس��تجابة الصحيح��ة ليس��ت 
وق��ف العوملة أو عكس اجتاهها؛ بل 

ضمان تعويض اخلاسرين.
وهذا اإلجماع اجلديد مشروح بإيجاز 
ف��ي كلم��ات نورييل روبين��ي: فهو 
يقول: »إن ردة الفعل العنيفة ضد 
العوملة ميكن احتواؤها وإدارتها من 
خالل سياسات تستهدف تعويض 
العم��ال ع��ن أضراره��ا وتكاليفها 
اجلانبي��ة. وفقط م��ن خالل تفعيل 
ه��ذه السياس��ات يبدأ اخلاس��رون 
بس��بب العوملة في إدراك إمكانية 
انضمامهم إلى صف��وف الفائزين 

في نهاية املطاف«.

وتبدو هذه احلج��ة منطقية متاماً، 
سواء على املس��توى االقتصادي أو 
السياسي. فقد عرف أهل االقتصاد 
منذ مدة طويل��ة أن عوملة التجارة 
تُفض��ي إلى إع��ادة توزي��ع الدخول 
وخسائر مؤكدة لبعض اجملموعات، 
حتى في ح��ني تعمل على تعظيم 
حجم الفطيرة االقتصادية الكلية 
للبالد. وعلى ه��ذا، تعزز االتفاقيات 
الرفاه��ة الوطنية على  التجاري��ة 
نح��و ال لب��س فيه ولك��ن بقدر ما 
يح��رص الفائ��زون عل��ى تعوي��ض 
اخلاس��رين. كما يضم��ن التعويض 
دعم اجلماهي��ر االنتخابية األعرض 
لالنفت��اح التج��اري والسياس��ات 

التي ينبغي لها أن تكون جيدة.
قبل نشوء دولة الرفاهة، كان التوتر 
بني االنفتاح وإعادة التوزيع يَُحل إما 
من خالل هجرة العمال الواس��عة 
النط��اق أو عن طريق ف��رض تدابير 
احلماي��ة التجاري��ة، وخاص��ة ف��ي 
اجمل��االت الزراعية. وم��ع ظهور دولة 
الرفاه��ة، أصبح القي��د أقل إلزاما، 
مما س��مح باملزيد من حترير التجارة. 
وال��دول املتقدمة الت��ي هي األكثر 
ُعرضة لالقتصاد الدولي اليوم هي 

أيض��ا ال��دول التي توفر ش��بكات 
االجتماعي  الضمان  وبرامج  األمان 
���� دولة الرفاهة �� األوس��ع نطاقا 
واألع��رض تغطي��ة. وق��د أظهرت 
البح��وث ف��ي أوروبا أن اخلاس��رين 
بِفع��ل العوملة داخ��ل الدول مييلون 
إلى تفضيل البرام��ج االجتماعية 
األكثر نشاطاً والتدخالت في سوق 

العمل.
وإذا ل��م تب��رز معارض��ة التج��ارة 
سياس��ياً ف��ي أوروب��ا الي��وم، فإن 
ه��ذا يرج��ع جزئي��ا إل��ى أن مث��ل 
تدابي��ر احلماي��ة االجتماعي��ة هذه 
تظل قوية هناك، عل��ى الرغم من 
الضعف الذي اعتراها في السنوات 
األخيرة. وليس من قبيل املبالغة أن 
نق��ول إن دولة الرفاه��ة واالقتصاد 
املفتوح كانا وجهني لعملة واحدة 
خالل القس��م األعظم م��ن القرن 

العشرين.
وباملقارنة بأغل��ب دول أوروبا، كانت 
الواليات املتحدة متأخرة في اللحاق 
بقطار العومل��ة. فحتى وقت قريب، 
كان��ت س��وقها احمللي��ة الضخمة 
وعزلته��ا اجلغرافية النس��بية من 
األسباب التي وفرت لها قدراً كبيراً 

م��ن احلماية من ال��واردات، وخاصة 
تلك القادمة من البلدان املنخفضة 
األجور. كما كانت دولة الرفاهة في 

الواليات املتحدة ضعيفة تقليديا.
عندم��ا ب��دأت الوالي��ات املتح��دة 
تنفتح على الواردات من املكسيك 
والصني وغيرهما من الدول النامية 
في ثمانينيات القرن العشرين، رمبا 
كان امل��رء ليتوقع منها أن تس��لك 
الطريق الذي سلكته أوروبا. ولكن 
بدال م��ن ذل��ك، وحتت تأثي��ر أنصار 
ريج��ان وأف��كار أصولي��ة الس��وق، 
س��لكت الوالي��ات املتح��دة االجتاه 
املعاك��س. وعل��ى حد تعبي��ر الري 
السياسات  رئيس معهد  ميشيل، 
االقتصادية، فإن »جتاهل اخلاس��رين 
ع��ام  فف��ي  متعم��دا«.  كان 
مس��اعدات  برنام��ج  »كان   1981
التكي��ف التج��اري واح��داً من أول 
الكيان��ات الت��ي هاجمه��ا ريجان، 
فخف��ض مس��تحقات تعويضاته 

األسبوعية«.
واس��تمر الض��رر في ظ��ل اإلدارات 
يق��ول  الالحق��ة.  الدميقراطي��ة 
ميش��يل: »لو كان أنص��ار التجارة 
بالطبق��ة  حق��ا  مهتم��ني  احل��رة 

العاملة، فكان بوسعهم أن يدعموا 
السياس��ات  م��ن  كام��ال  نطاق��ا 
الرامي��ة إلى دعم من��و األجور بقوة: 
للعمال��ة،  الكام��ل  التش��غيل 
ومعايي��ر  اجلماعي��ة،  واملس��اومة 
العمل العالية، واحلد األدنى القوي 
لألجور، وم��ا إلى ذل��ك«. وكان كل 
ه��ذا ليت��م »قب��ل إدارة الصدمات 
من خالل توسيع التجارة مع الدول 

املنخفضة األجور«.
ولكن هل تستطيع الواليات املتحدة 
اآلن أن تعكس مسارها وتتبع الرأي 
التقليدي الناش��ئ حديثا؟ في عام 
2007، دعا العالِم السياس��ي كني 
ش��يف واخلبي��ر االقتص��ادي م��ات 
س��لوتر إل��ى »صفقة جدي��دة من 
أجل العوملة« في الواليات املتحدة، 
صفق��ة م��ن ش��أنها أن تربط بني 
العاملي  االقتص��اد  »االنخراط ف��ي 
وإعادة توزيع الدخل«. وفي الواليات 
املتح��دة، زع��م الباحث��ان أن ه��ذا 
يعني تبني نظ��ام ضريبي فيدرالي 

أكثر تصاعدية.
خدم س��لوتر في اإلدارة اجلمهورية 
في عهد الرئيس جورج دبليو بوش. 
ويشير هذا إلى اس��تقطاب املناخ 

السياسي في الواليات املتحدة إلى 
احلد الذي بات من املس��تحيل معه 
أن نتخي��ل خ��روج مقترحات مماثلة 
من الدوائ��ر اجلمهورية ف��ي أيامنا 
هذه. وتعك��س اجلهود التي يبذلها 
الكوجنرس  ترام��ب وحلف��اؤه ف��ي 
إلضعاف برنام��ج التأمني الصحي 
الذي رع��اه الرئيس الس��ابق باراك 
أوبام��ا التزام الكوجن��رس بتقليص 
تدابير احلماي��ة االجتماعية وليس 

توسيعها.
عل��ى  الي��وم  إجم��اع  أن  الواق��ع 
احلاج��ة إل��ى تعوي��ض اخلاس��رين 
بسبب العوملة يفترض أن الفائزين 
مدفوعون مبصلحة ذاتية مستنيرة 
أن  أنه��م يعتق��دون  ���� مفاده��ا 
الش��راء من اخلاس��رين أمر ضروري 
للحفاظ على االنفتاح االقتصادي. 
وق��د كش��فت رئاس��ة ترامب عن 
منظور بدي��ل: فالعوملة، على األقل 
مبوجب تأويله��ا احلالي، تعمل على 
السياسية  الس��لطة  توازن  إمالة 
نحو أولئك الذي��ن ميلكون املهارات 
لالس��تفادة  املطلوب��ة  واألص��ول 
م��ن االنفتاح، وهو ما من ش��أنه أن 
يق��وض أي تأثير منظ��م رمبا خلفه 

اخلاس��رون ف��ي املق��ام األول. وق��د 
أثبت ترامب أن الس��خط الناش��ئ 
في مواجهة العوملة ميكن توجيهه 
بس��هولة خلدمة أجن��دة مختلفة 
متاماً، وأكثر انس��جاًما مع مصالح 

النخب.
دوما  التعويض  تخضع سياس��ات 
ملشكلة يطلق عليها أهل االقتصاد 
وص��ف »التض��ارب الزمني«. فقبل 
تبني أي سياس��ة جديدة �� ولنقل 
إب��رام اتفاقية جتارية �� ينش��أ لدى 
املس��تفيدين احلاف��ز لب��ذل الوعد 
ه��ذه  إق��رار  ومبج��رد  بالتعوي��ض. 
السياس��ة، يتض��اءل اهتمامه��م 
باملتابع��ة، إم��ا ألن التراجع مكلف 
في اإلجمال أو ألن التوازن األساسي 

للقوة يتحول نحوهم.
لق��د ح��ان أوان التعوي��ض وف��ات. 
وحتى إذا كان التعويض نهجا قابال 
للتطبي��ق قبل عقدي��ن من الزمن، 
فإن��ه لم يعد يش��كل اس��تجابة 
عملي��ة للتأثي��رات الض��ارة الت��ي 
خلفته��ا العوملة اليوم. وإلش��راك 
اخلاس��رين، ينبغي لنا أن ننظر في 

تغيير قواعد العوملة ذاتها.

فات أوان تعويض الخاسرين بفِعل التجارة الحرة
PROJECT
SYNDICATE

أم القنابل

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ال  اعرف وصفة ناجعة لتنس��يق املاضي. اعرف ان ثمة في 
املاضي بقع ضوء كثيرة بجان��ب بربريات كثيرة. واعرف ان 
موقفني متطرفني يطرحان نفس��هما عل��ى طاولة احلوار 
ح��ول املاضي )التاريخ( دائماً: االول يحّض على طّي املاضي 
متاماً بوصفه كابوس��اً، او عائًق��ا، واآلخر يدعو الى االقامة 
فيه ابدا بوصفه مالذاً او ضرورة.. تلك هي املش��كلة التي 
تواجه ضمائرنا التي توخزها االعمال الدنيئة التي ارتكبت 
باس��منا في معابر خطيرة للتاريخ، وتعترض مس��تقبلنا 

الذي نحتاج الى توطيد مسبقاته الرصينة واالنسانية..
في ولعي بقراءة جتارب االخري��ن ذات الصلة بهذا املوضع، 
عث��رت على رس��الة كان قد بع��ث بها الش��اعر والروائي 
االملاني، ذائع الصيت »غونت��ر غراس« الى الكاتب الياباني 
االكثر ش��هرة في بالده والعال��م »كينزابرو- أوي« ويتطرق 
منه��ا الى املوقف من ماضي بلديهما، اللذين يتش��ابهان 
في مس��ؤولية إش��عال حروب التوس��ع والعنصرية قبل 

انكفائهما الى الهزمية النكراء.. يقول غراس:
»عزي��زي أوي.. ق��د يح��دث ل��ك الش��يء نفس��ه: تتدفق 
الطلب��ات من جمي��ع اجلهات راجية أن أبج��ل، بكلمات أو 
بن��ص طويل، تلك التواريخ التي ش��هدت منذ خمس��ني 
س��نة كيف انته��ت احلرب العاملية الثانية باستس��الم ال 
مشروط ألملانيا أوالً ولليابان ثانياً. ومبا أنني ال أحب أن تكون 
ردود فعلي تلبية لطلبات متعلقة بأحداث الس��اعة، فقد 
ارتأي��ت أن أكت��ب اليك، ألنك مثلي، فأن��ت من اجليل الذي 
عاش احلرب في سن الطفولة واملراهقة ودمغتنا منذ أبكر 
س��ني الصبا. ومن عقد الى عق��د، أصبحنا نحن االثنني، 
ن��درك أكثر ب��أن اجلرائم الت��ي ارتكبها األمل��ان واليابانيون 

تلقي ظالال بعيدة املدى.
بودي أن أع��رف كيف يتعامل اجلمهور عندكم في اليابان، 
م��ع املاضي. ما الفوائد التي جنده��ا، عندكم، وراء مطلب 
- وه��و غالباً مطل��ب عدواني عندنا ف��ي أملانيا- أن توضع 
نقطة اخلتام النهائية على هذا اجلدل.. فمن الذي يعارض، 
عندكم في اليابان، فكرة تنس��يق املاضي بأقصى سرعة 

ووضعه في أرشيفات التاريخ؟
في أملانيا اآلن نقاش س��اذج: هل ينبغي اإلحتفال بالثامن 
من أيار بصفته تاريخ انتهاء احلرب ام بصفته يوم التحرير: 
أذكر أننا- في الس��نوات األول ملا بعد احل��رب- كنا نتكلم 
مبراوغة عن »االندحار« إندحار املانيا، وكنا نريد حتويل نهاية 
الرع��ب  الت��ي لم تتحقق إال بقوة الس��الح الى »س��اعة 
الصفر« كما لو أنه كان مبقدورنا االستئناف مجددا كوردة 
غض��ة، وكما لو أنه كان بإمكاننا اخل��روج من كل هذا بال 
عقاب أو عاقبة. من املؤكد أن السؤال غير معقول. صحيح 
أن أملانيا واليابان بلدان غنيان، لكن »خزينتهما« الثقافية 
أصيب��ت بفقر ش��ديد. وحت��ى اآلن لم يتج��اوزا االنقطاع 
الذي حل بحضارتيهما. وهم��ا ما يزاالن مهددين من قبل 

متطرفيهما،في األقل، بالعودة مجددا الى البربرية«. .
أقول، لقد عثرت على م��ا كنت ابحث عنه لفهم املاضي 
وتنس��يقه وتقييمه، إذْ ميكن االسترش��اد مبا كتبه غراس 
الى احلقيقة التالي��ة: املاضي دروس.. وكل من يجعل منه 

جتربة ينبغي ان تُستعاد ال يعرف حكم عقرب الساعة..
***

بيكاسو:
»كل ش��يء ميكن��ك أَْن تتخيله هو حقيقي بالنس��بة 

لك«

الماضي



ثقافة10

أياد خضير

أعتمد الروائي حميد الربيعي في روايته 
)أحم��ر حان��ة ( عل��ى ركنني م��ن أركان 
البنية ، التي تق��وم عليها الرواية ، هما 
، الزمن واملكان ، الزمن من حيث اتصاله 
باحل��وادث وامل��كان أو الفض��اء واتصاله 

بالشخوص .
 الفض��اء ال يعن��ي املكان فحس��ب ، بل 
يعن��ي أيضاً اجملتم��ع ، فالش��خصية ال 
حتي��ى في فراغ وه��ي كل األح��وال متثل 
اجملتم��ع الذي تنتمي ألي��ه ، لهذا جند أن 
الرواية قد تطرقت إلى مدينة ) خاراكس 
( ، الت��ي بناه��ا االس��كندر املقدوني في 
القرن الثالث قبل امليالد وكانت عاصمة 
مملكة ميسان  من ناحية احليوات وحركة 

الشخوص التي بنت التاريخ .
عرف الناقد الفرنس��ي جيرار جنيت في 
) خطاب احلكاية (  االسترجاع اخلارجي : 
ه��و الذي يذكر فيه الراوي حوادث وقعت 
قبل بدء القصة ، واالس��ترجاع الداخلي 
وهو أن يذك��ر الراوي ح��وادث وقعت في 
املاضي ، لكنه��ا من حيث الترتيب جرت 

بعيد حتديد بدء الرواية ( *1
) االس��كندر املقدون��ي فعالً ج��اب تلك 
الديار ، لقد أمتل��ك أركان الدنيا األربعة 
وانهزم��ت أمامه اجلي��وش ، لقد وطئت 
قدم��ه أرضنا منتصراً على الفرس ، قبل 
أن تك��ون »  خاراكس« . اس��تراح هناك ، 
عند حاف��ات املياه اجلاري��ة ، حط رحاله 
، رم��ى درعه وس��يفه وخل��ع صحيفتي 
املع��دن عن وجه��ه واتكأ عل��ى خوذته ( 

ص46
الرواية تس��رد عن طري��ق راٍو عليم وهو 
ال��ذي ل��ه الدراي��ة الكامل��ة بأحداثها ، 
بحيث يبدو كش��خص م��ن ذلك الزمان 
ولديه معرفه باملكان والعادات واحلوادث 
وأمناط حياة األش��خاص وعالقاتهم مع 
البعض ، يكس��ب ثقة الق��ارئ مبا يروي 
له ويُس��رد علي��ه ، طريقة الس��رد هذه 
من أكثر الوس��ائل اس��تعدادا بتوصيل 
اإلحس��اس ال��ذي ينقله الس��ارد درامياً 
من خالل ش��خصية ما ف��ي الرواية ، مما 
ي��ؤدي إلى ايالء األهمي��ة  لوجهة النظر 
التي يتبناها ، فقد حتدث الراوي عن حرب 
اخللي��ج األول��ى الت��ي حدثت ف��ي أيلول 

1980�� أب 1988 مع إيران .
) مصفح��ات اجليش ف��ي األي��ام األولى 
حل��رب األع��وام الثماني��ة جتنب��ت املرور 
على ه��ذه األراضي ، كان يق��ال أن لهاثاً 
من باط��ن األرض ينبع��ث ، وقيل أن قوة 
جذب تخس��ف مبن مير بها ، لكن اآلليات 
العسكرية التي حفرت اخلنادق في أدميها 
، لم جتد من الثغاء غير أرض حارقة ، في 
بطنها دود أسود ، رش��وا الزيت وأحرقوا 

الدود والباطن .( ص56
ع��ن أهمي��ة املكان ف��ي الرواي��ة ، تقول 
الناق��دة املصري��ة ) س��يزا قاس��م ( :�� 

أذا كان الزم��ن في الرواي��ة مختلفاً عن 
زمن الس��اعة فأن املكان فيها هو اآلخر 
مختل��ف ع��ن امل��كان الطبيع��ي الذي 
حت��دده اجلغرافي��ة ، أو ما ف��ي الطبيعة 
من تضاريس ، فهو م��كان تخيلي،  يتم 
إيجاده بواسطة الكلمات وما يتم إيجاده 
بواس��طة الكلمات يضفي على السرد 
وعلى احلوادث وعلى الش��خوص الطابع 

احلسي وعلى الزمن طابع الصيرورة .
ف��ي الرواية جند حديثا ع��ن حرب اخلليج 
الثانية ، غ��زو العراق للكوي��ت واحلصار 

االقتصادي ، للفترة 1990/8/2�� 1991 .
) م��ن س��وء الطال��ع أن ال جت��د مكان��اً 
بحافل��ة متجهه إل��ى العاصمة ، مئات 
اجلن��ود العائدي��ن م��ن احل��رب الثاني��ة 
يتطافرون خل��ف الس��يارات ، مثل كور 
زنابي��ر يلتئمون ثم ينطلق��ون صوب أي 

حافلة تدخل املآرب العام .( ص29
حي��ث قادت تلك احلرب إلى حصار قاٍس ،  
لهذا عمت الفوضى البالد ، نهب وسلب 

، جوع ظالم  .
الروائي حميد الربيعي ينقلنا من جانب 
الك��رخ إل��ى الرصافة  مبتدءا بالس��وق 

الكبير : 
)سوق اجليف كبير ، يحاذي النهر من أول 
اجلسر وميتد إلى عمق املدينة ، من الشرق 
يجاور ش��ارع الرش��يد ، لكن��ه يخترقه 
بعدة مواضع ، يتواصل مع أسواق أخرى 
أش��هرها ) الش��ورجة ( وأقربها س��وق ) 

حنون ( ، ذاك الس��وق ال��ذي غزاه الرعاع 
في حادثة الفرهود الشهيرة قبل سبعة 

عقود ( ص94
الراوي يتنق��ل بني أزقة بغ��داد وجاراتها 
وأس��واقها ليطلعنا عل��ى خراب احملالت 
وس��رقة البي��وت ، خ��راب ت��ام ف��ي كل 
مفاصل احلياة ، في حي ) اجلعيفر ( كما 
محلة الش��يخ مع��روف  ترب��ي الديكة  
للس��باق في لعبة املصارع��ة للفخر أو 
للف��وز ، والرهان على ه��ذه اللعبة عادة 
قدمي��ة ورثوها م��ن آبائه��م وأجدادهم ،  
لكن لك��ون اجلوع كافر قام��وا بذبح ما 
ميلكون من الديكة، هذه املشاهد صاغها 

الروائي مبهارة  لدرجة من اإلتقان:
) بعض البيوت ترب��ي الدجاج من جانب 
االحتي��اط ، الق��رش األبي��ض ينفع في 
اليوم األسود كما يقال ، لم حتدث اجملاعة 
بعد بش��كل مرعب ، حت��ى تظن الناس 
بتلك الليلة ذبحت الديكة لغرض س��د 

الرمق ( ص72
يف��رق الناق��د املغرب��ي س��عيد يقطني 
اعتم��ادا عل��ى ج��ان ري��كاردو ب��ني زمن 
القص��ة وه��و ال��ذي يس��تغرقه وق��وع 
احلوادث احمللية ، والزمن الس��ردي ، فزمن 
القص��ة مضى ، وأنقض��ي ، في حني أن 
زمن الرواية الس��ردي لم ينقض ، إمنا هو 
حاضر بالنس��بة للقارئ وحتى بالنسبة 

للراوي (*2
تطرق��ت الرواية إلى حرب اخلليج الثالثة 

واحت��الل العراق ع��ام 2003 ، حني هجم 
احللف��اء بطائراتهم التي دم��رت البنية 
للم��كان  املتق��ن  الوص��ف   ، التحي��ة 
يس��اعدنا على التقاط الصور واملشاهد 
التي جن��ح الروائ��ي برس��م مالمحها  ، 
حيث جع��ل املتلقي يس��تجيب للرواية 
وأحداثها الن الصورة اكتملت في ذهنه 
، تلك الص��ور اجلريئة ملدينة تتعرض إلى 
النهب والتدمير ، التي جسدتها  الرواية 

.
) أعيد متثال أبي نواس إلى الش��ارع ، بعد 
م��ا انتهت احل��رب الثالثة بس��نوات في 
احتف��ال مهي��ب ، طرح أبو ن��واس أرضاً 
كجثة من البرونز احملروق ، كان مبتس��ماً 
فقد جنا من ) الفرهود ( ذاك النهب الذي 

رافق احلرب األخيرة ( ص25
للداللة على الفرهود تط��رق الراوي إلى 
س��رقة مصرف الزوية ف��ي وضح النهار 
بتلك احلادثة الش��هيرة في تاريخ العراق 
احلدي��ث . مدير املصرف أمرآة في عقدها 
اخلامس ، دخل ثالثة لصوص إلى البناية 
وثالثة من السوقة  وينتظرهم ثالثة في 
س��يارات حم��ل حديثة ، قام أش��خاص 
بقطع الطري��ق وأحدثوا رعب��اً في املارة 
، حامل��ا أطلقوا أعيرة نارية ف��ي الهواء ، 
بعده��ا نقل��وا األم��وال في س��ياراتهم 

وهربوا .
) امل��رأة لم تقل ش��يئاً، ع��دا أنها أومأت 
باجتاه الغرفة ، دخل لصان ، الثالث وقف 

بباب الغرفة ، بعد برهة نادى على رفيقه 
، الذي يتولى احلراس��ة : �� هاتوا أكياس 
القنب ، قوالب صفر ، من وزن كيلو غرام 
، أخ��رى ذات أوزان تتراوح خمس��ة أو أحد 

عشر كيلو ، عبئت بسرعة ( ص182
الرواية فيها الكثير من األحداث ، احلروب 
الثالثة ، احلصار ، هجرة األرياف إلى املدن ، 
الفرهود واجلوع وهي أدانه جململ سلبيات 
الواق��ع ، الت��ي عان��ى منه��ا العراقيون 
، أس��تطاع ال��راوي ) حمي��د الربيع��ي (

عل��ى أجادتها مس��تعينا بش��خصيات 
م��ن التاريخ  ، مثل : أب��ن األثير، اخلطيب 
البغدادي و اجلاحظ ، في وصف الشوارع 
وأزق��ة مدين��ة بغ��داد وأحيائه��ا وحياة 

سكانها .
ف��ي الرواية كالم بالعامي��ة وأغاٍن قدمية 
وأمثال شعبية ، أعطت جمالية للسرد 
، الرواية رصينة ال يوجد فيها إسهاب أو 
ترهل .. غنية باللغة الشاعرية . الروائي 
حمي��د الربيع��ي يحم��ل ثقاف��ة روائية 
عالي��ه ، هيئ��ت ل��ه كتابة رواي��ة ، تعد 
عالمة مميزة في املشهد السردي ،  رواية 

» أحمر حانة » تستحق القراءة .

*1 بنية النص الروائي إبراهيم خليل
*2  نفس املصدر ص15

* احم��ر حان��ة ، رواية ، منش��ورات دار 
صفصافة ، القاهرة 2017 

في بدايات القرن التاس��ع عش��ر قّدم الفيلس��وف 
)أرتور ش��وبنهور ( كتابه الش��هير )العالم امتثال 
وإرادة ( بع��د أن اضمحل��ت املفاهي��م الفلس��فية 
التي نادى بها من س��بقوه في مجال األخالق وكان 
شوبنهور وضمن مفهوم اجتاهاته األخالقية قد دعا 
إلى إن��كار العالم واحلياة ،وقطع��ا أن هذا الرأي له 
صلة بالتضاد جتاه ما طرحه العديد من الفالسفة 
في ذلك الوقت والذي��ن كانوا بالضد من أطروحات 
ش��وبنهور ومنه��م )نيتش��ه ( الذي دع��ا لتوكيد 
للعالم واحلياة،  إن مفهوم شوبنهور للعالم يقوم 
عل��ى جدلية الذات – الكل  وه��و الذي يقول  :إنني 
أفهم العالم بقياس��ه إلى نفسي فحسب  وهذا 
يعن��ي أي أن العالم حالة ذهنية قد وجدت أس��بابا 
في كيان املرء لقياس��ه عليها من دون اإلحس��اس 
بالعال��م اخلارج��ي وتقلبات��ه التي يكون اإلنس��ان 
أحيان��ا عرضة له��ذه التقلبات فيك��ون آنذاك من 
الصعوبة رسم نهج ما لطبيعة وحدانية التفكير 
للش��عور باالطمئنان وتقرير املصي��ر وفق ما يريده  
ولي��س حتت مؤثرات البيئة اخملتلفة،  أما كل ش��يء 
يلق��اه في عالم الظواهر حس��ب تعبيره هو تعبير 
عن إرادة احلياة لذلك كانت النفس في رائه  كونها 
ه��ي األخرى م��ن الظواه��ر الفيزياوية فه��ي إرادة 
حياة، يرى ش��وبنهور أن ف��ي الكون أف��راداً يعانون 
م��ن نقص ف��ي احلاجات وه��ذا النقص ال يُس��د إال 
بإش��باعها ،والوس��يلة والهدف لهذا اإلشباع هو 
الدافع الباطني ،وملا كان الدافع الباطني باعتقادنا 
ذات رغبات غير مس��تقرة وأحيانا ليست بالرغبات 
املادية فكلما أس��تطاع الفرد س��د نقصا في تلك 
احلاجات فأنه يشعر باحلاجة إلى املزيد وسبب ذلك 
لي��س بكثرة احلاج��ات التي يرتأى اإلنس��ان بلوغها 
وإمن��ا بلذته��ا وهذه الل��ذات ال تنته��ي كونها متثل 
صراعا مس��تمرا مابني اإلنسان وإرادته ليتم حتقيق 
ش��يء ما ش��يء خاص وكبي��ر . وميكن تفس��ير ما 
يعنيه شوبنهور أن اإلنسان بحاجة إلكمال نفسه 
حيث يبلغ في مرحلة ما التسامي والعلو فوق كل 
املصاعب واآلالم التي تعترضه أي أن هناك مقاومة 
م��ا ، مقاومة تنبع من اليأس واإلحباط مادام هناك 
اإلدراك العلوي لطهارة الوجدان املَُعبر عنها باحلب 
والرحم��ة اللذان عجز ش��وبنهور عن اس��تخالص 
نتائج ولو أوليه منهما جتاه إنكاره األخالقي للعالم 
واحلياة،  إن إنكار احلياة مثل تأكيدها ضمن الصراع 
ال��ذي كان س��ائدا مابني الفالس��فة ف��ي النصف 
الثاني من القرن التاس��ع عش��ر التي سادت آنذاك 
في عق��ول املفكرين ومنه��ا  إرادة الفع��ل أم إرادة 
احلي��اة، يقول ألبرت أشفيتس��ر وه��و مؤلف كتاب 

فلسفة احلضارة:
ثم��ة فكرتان ألقيت��ا بظلهما أحدهم��ا ماتبني أن 
العالم حافل باألسرار التي الميكن تفسيرها وباآلالم 
والثانية تتميز باالنحالل الروحي لبني اإلنس��ان في 
مرحلة من املراحل التي نتحدث عنها في فلس��فة 
احلضارات لذلك البد م��ن العمل على جعل الناس 
أقل خجال وبهذا يُثير أشفيستر أسئلته حول قدرة 
التفكير على اإلجابة بإجابات صحيحة عن العالم 

وعالقاتنا به.

صراع الفالسفة بين 
التأكيد واإلنكار

قراءةقيس مجيد المولى

التي تنوعت بني كل فنون وآداب الس��احة 
الثقافية العراقية، من مسرح الى ترجمة 
الى محور الش��عر والقصة، الى البحوث 
التي تنوعت مواضيعها مبش��اركة نخبة 

من االكادمييني والباحثني.
الكلمة االولى كانت لألس��تاذ سامي عبد 
احلميد والتي قرأها نيابة عن رئيس اللجنة 
وزي��ر الثقاف��ة فرياد رواندزي :« اتش��رف ان 
الق��ي الكلم��ة نياب��ة عن رئي��س اللجنة 
العليا جلائزة االبداع العراقي االستاذ فرياد 
رواندزي والس��ادة أعضاء اللجنة احملترمني، 
نحتف��ل في هذا الي��وم الربيع��ي اجلميل 
بتوزيع اجلوائ��ز االبداع العراقي لعام 2016، 
ولتسعة من احلقول الثقافية التي اعلنت 
عنه��ا وزارة الثقاف��ة، وما ميي��ز جائزة هذه 
ال��دورة الثانية ه��ي توجيه الس��يد الوزير 
بض��رورة تش��ريع النظ��ام الداخلي لعمل 
اللجن��ة العليا والتعليم��ات اخلاصة التي 
ارسلت الى مجلس شورى الدولة، مما مينح 
اجلائزة قيمة معنوية رس��مية، اضافة الى 
قيمتها املادية. س��يداتي س��ادتي: الهدف 

م��ن هذه اجلائزة هو من��ح املثقف العراقي 
ف��ي الداخل واخل��ارج فرصة جدي��دة إلبراز 
نتاجه اإلبداعي، واعترافا من وزارة الثقافة 
بالعط��اء الّث��ر للمثق��ف العراق��ي، ف��ي 
الصعوبات  ورغ��م  التخصصات،  مختلف 
الت��ي مير به��ا بلدنا العزيز، بذل��ت اللجنة 

العليا جهودا كبيرة اس��تمرت عاما كامال 
في اجتماعات مكثفة ونقاشات مفتوحة، 
برئاسة السيد الوزير، من اجل الوصول الى 
نتائج افضل، واختارت اللجنة بدقة بالغة 
اعضاء جلان التحكيم الفرعية، التي عهد 
اليهم تقييم النتاج االبداعي للمتقدمني، 

لنيل اجلائزة على وفق معايير معينة بدون 
تدخل بأي ش��كل من االشكال من اعضاء 
اللجنة العليا وكانت النتائج كما ستعلن 
عل��ى حضراتكم ،وه��ذا ال يعني اطالقا ان 
املثقفني املتقدمني االخرين الذين تقدموا، 
او الذين لم يتقدموا بطلباتهم لم يكونوا 
مبدع��ني او اق��ل ابداعا م��ن الذي��ن فازوا 
باجلوائز، ولكن ش��روط التحكيم ومعايير 

التقييم هي التي حسمت املوقف.
ايه��ا االحبة: ن��ود ان نذّك��ر ان االعالن عن 
جائ��زة ع��ام 2017 س��يظهر عم��ا قريب 
وسيتم تشكيل جلنة عليا جديدة واختيار 
اعضاء اللجان الفرعية اجلدد وستخصص 
اجلائ��زة لتخصص��ات اُخ��ر غي��ر الت��ي مت 
اعتماده��ا ف��ي الدورت��ني االول��ى والثانية 
ويطيب ألعض��اء اللجنة العلي��ا للجائزة 
ولرئيس��ها تقدمي التهاني احل��ارة للفائزين 
باجلائ��زة واملنا كبي��ر باملثقفني العراقيني 
بتقدمي املزيد من العطاء االبداعي في عراق 
مستقر آمن بعد ان يتحقق النصر الناجز 
على قوى الظالم التي دّنس��ت ارض العراق 

والقض��اء عل��ى حي��اة االنس��ان العراقي 
وتدمير حضارته وارثه الثقافي وسيتحقق 
النص��ر حتما بجه��ود وتضحي��ات قواتنا 
املسلحة واحلشد الشعبي وقوى العشائر 
املس��اندة فلهم منها اس��مى التمنيات.. 

دام العراق ساملا«.
تخلل��ت االحتفالي��ة ع��زف مقطوع��ات 
موس��يقية من التراث البغدادي والكردي، 
ليب��ادر وزي��ر الثقافة بتوزي��ع اجلوائز على 
الفائزي��ن بجائ��زة االب��داع العراقي لعام 
2016 )وارد بدر الس��الم ع��ن الرواية، عمر 
الس��راي ف��ي الش��عر ع��ن مجموعت��ه 
الش��عرية واعمال��ه الكامل��ة )وجه الى 
الس��ماء نافذة الى االرض( ، سهى سالم 
ف��ي التمثيل، رعد مش��تت ف��ي االخراج 
الس��ينمائي، كام��ل عوي��د العامري في 
الترجم��ة، محمد غازي االخرس في تاريخ 
العراقية، مرتضى  واملثيولوجي��ا  احلضارة 
ح��داد ف��ي النح��ت، اك��رم جرجيس في 
التصوير الفوتوغرافي، ومحمد امني عزت 

في التأليف املوسيقي(. 

بغداد ـ حذام يوسف طاهر:

ازدحمت قاعة املسرح الوطني يوم السبت 
15 نيس��ان 2017، باحلضور ال��ذي جاء من 
بغ��داد واحملافظ��ات ليش��ارك ف��ي حف��ل 
توزيع جائزة االبداع لع��ام  2016 ، بحضور 
ش��خصيات سياس��ية، وع��دد كبي��ر من 
االدباء واملثقفني أبرزهم املس��رحي الكبير 
س��امي عبد احلميد، احلف��ل الذي نظمته 
وزارة الثقاف��ة، ب��دأ بافتتاح وزي��ر الثقافة 
والس��ياحة واالثار فرياد راون��دوزي، ملعرض 
فوتوغراف��ي للص��ور الفوتوغرافي��ة التي 
وّثق��ت فت��رات زمنية مختلفة م��ن تاريخ 
الع��راق السياس��ي واملس��رحي والفن��ي، 
بعدها ب��دأ احلف��ل  بوقف احلض��ور داخل 
القاعة دقيقة صمت لقراءة سورة الفاحتة 
عل��ى أرواح ش��هداء الع��راق، ث��م ع��رض 
فيل��م وثائقي عن جائ��زة االب��داع، وبداية 
تأسيسها، ومراحل التحضير لها، وجهود 
اللجنة التي أشرفت على اجلائزة، مبحاورها 

»جان��َس  الكت��اب:  غ��الف  عل��ى  ج��اء 
قاب��ل  غي��ر  نح��و  وعل��ى  )ريتس��وس(، 
للّنق��ض، ب��ني الش��غف والّش��عر، وبني 
عش��ق جس��د احملبوبة وجس��د العالم 
بوصفهما واحًدا. جس��دها جسر يقوده 
إل��ى العالم اخلارجّي، وم��ن جتربته معها 
يستمّد شجاعته لالستجابة- بحّسّية 
إيروتكّي��ة على نح��و ما- إل��ى كّل تنّوع 

العال��م، وإلى عناق هذا التنّوع أيًضا، دون 
أن يُخف��ق، على أّية حال، في الّتفريق بني 
احل��ّق والباطل��ش، متحّماًل مس��ؤولّيات 
اإلنسان بوصفه حيوانًا سياسّياً. يتوّجب 
علي��ه أن يك��ّرس حيات��ه: ملدي��ح التنّوع 
الاّلمتناهي جلس��د العالم ت��ارًة، وإلدانة 
كّل ما هو باطل وشّرير تارًة أخرى. ولكّنه 
ي��درك، مثلم��ا أدرك ش��عراء كثيرون من 

قبله، ب��أّن احلّب أو الش��غف اإليروتيكّي 
يبّدد القوى اإلبداعّي��ة مثلما يضاعفها 
ًقا مكتفًيا بذاته.  أيًضا، ويصبح وفاًء/حتقُّ
وآن يفت��رق حزيًنا، محتفًظ��ا بهالة ذلك 
��ق الذي يس��تطيع ب��ه أن يضيء  الّتحقُّ
حّب��ه للعال��م، ولعمل��ه بوصف��ه فّناناً، 
يعرف الشاعر ضرورة إدانته لنفسه على 
تلك الَوْحدانّية، وتل��ك العزلة، التي هي 

في الغالب قدر الش��خص املبدع. فنراه، 
كتعويض ]عن ذلك[، يالطف العالم كما 
يالطف جس��د احملبوبة العاري، ثّم يُزّينه 
بكالم ش��هوانّي. هك��ذا، وعل��ى الّرغم 
من أّن ريتس��وس قد كت��ب بضع قصائد 
»إيروتيكّية«، أو قصائد »حّب«، على وجه 
التخصي��ص، ف��إّن إحساًس��ا كامًنا من 

حّسّية يسري في شعره كّله.« .. 

بغداد- الصباح الجديد

صدرت حديثاً عن منش��ورات املتوسط – 
إيطالي��ا، ترجمة حتس��ني اخلطيب لكتاب 
إيروتيكا الش��اعر اليوناني األشهر يانيس 

ريتسوس.

اإلعالن عن نتائج جائزة اإلبداع العراقي لعام 2016

صدور كتاب إيروتيكا ليانيس ريتسوس بترجمة تحسين الخطيب

زمكانية السرد في »أحمر حانة«
ب
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الرواية تسرد عن طريق 
راٍو عليم وهو الذي 
له الدراية الكاملة 
بأحداثها ، بحيث يبدو 
كشخص من ذلك 
الزمان ولديه معرفه 
بالمكان والعادات 
والحوادث وأنماط حياة 
األشخاص وعالقاتهم 
مع البعض

غالف الرواية
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الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

مهرجان بغداد الدولي
للزهور سيكون مختلًفًا 

ذكرت مديرية العاقات واالعللام ان« اللجنة العليا املنظمة 
للمهرجان اختارت مسللاحة كبيرة من منتزه الزوراء لتعطي 
مساحة أكبر وحرية اوسللع للجهات املشاركة في املهرجان 
لرسم تصاميم من الورود على وفق اشكال هندسية مميزة«.

واضافت ان« املهرجان املقرر انطاقه يوم السللابع والعشرين 
من شللهر نيسان اجلاري سلليحضره وألول مرة أمناء عواصم 
عدة من الدول العربية واالجنبية وسلليتضمن فعاليات مميزة 

طوال مدة اقامته«.
واكدت امانة بغداد ان املاكات الهندسية والفنية في الدوائر 
البلديللة االربع عشللرة ودائرة املنتزهات والتشللجير تسللابق 
الزمللن وتعمل لسللاعات متأخرة من الليللل إلكمال اعمالها 
بتصاميللم مميللزة ال ضفللاء اجلمالية على املسللاحة اخلضراء 
التي مت اختيارها إلقامته وإتاحة مسللاحة اكبر لتنقل األسللر 
البغداديللة والزائريللن من جميللع أنحاء العللراق للتمتع بهذا 
الكرنفال السللنوي واالطاع علللى تصاميم منوعة للحدائق 

املنزلية ».

زهور حسين ..ألق األغنية العراقية
تقيم دائرة الفنون املوسيقية اليوم االثنني على قاعة الرباط 

بشارع املغرب 
احتفالية فنية بعنوان )زهور حسللني. ألق األغنية العراقية(، 
احتفاء واسللتذكار ملنجزها الغنائي الثر مبشللاركة نخبة من 
املطربات العراقيات، وفرقة بغداد للموسيقى العربية بقيادة 
املايسللترو علي خصاف وفرقة الق االغنية العراقية مبشاركة 

املطربات   نهله البغدادي. يسرى. ناديه. وابتهال.
والفنانة زهور حسللني اسللمها احلقيقي زهرة عبد احلسللني 
مطربة من العراق، من مواليد 1918، كانت تغني منذ الصغر 
وحتيي احلفات النسائية الغنائية اخلاصة مبناسبات األعراس.

بللدأت الغناء عللام 1938, برعت في أداء أطللوار غنائية مهمة 
مثللل الدشللت وكذلك اشللتهرت فللي أداء مقام العنيسللي 

واحملبوب واملستطيل.
غنت فللي ماهي بغللداد خال اخلمسللينيات والسللتينيات، 
وكانللت بارعة في أداء غنللاء الريف واملدينة معللاً. حتتفظ دار 
اإلذاعة العراقيللة مبجموعة فقيرة من أغنياتها الكثيرة التي 
ذهبت أدراج الرياح عندما كان البث اإلذاعي حًيا وعلى الهواء 

مباشرة.
رحلت زهور حسللني في ربيع شللبابها وقمة شهرتها بحادث 

سيارة بني بغداد واحللة في عام 1964.

مستشفى ابن البلدي يشهد
والدة أكثر من )١١٠٠( طفل

شللهد مستشللفى ابللن البلدي لألطفللال والنسللائية والدة 
)١١٠٤( طفاً. 

هللذا ما افللاد به مديللر املستشللفى الدكتور طالب حسللن 
التميمي : ان املستشللفى شللهدت والدة )١١٠٤( طفل منها 

)٧٧٠( والدة طبيعية و )٣٣٤( والدة قيصرية. 
 واوضح ان املستشفى استقبل )٢٦٥٤٦( مراجعاً وتوزعوا بني 
شللعبة العيادات االستشارية والبالغة )١٣٩٤٧(  الف مراجع 
,فيما اسللتقبلت العيللادات اخلافرة )٣٠٦١( مراجعاً وشللعبة 
الطللوارئ )٢٩٤١( مراجعللاً ,فيمللا بلللغ عدد مراجعللي وحدة 
األشللعة )١٩٦٨( ,مراجعاً ووحدة السللونار بلللغ )٩٢٩( ووحدة 
املفللراس) ٦٨( مراجعللاً ووحدة تخطيط القلللب )٢٤( مراجعاً 

ووحدة الرنني )١٠٤( مراجعني .
وبللني التميمي  ان وحللدة ابن البلدي لغسلليل الكلى اجرت) 
٢٣١( غسلللة دموية خال الشللهر كونها الوحيدة في جانب 
الرصافللة في اختصاص األطفال .واختتللم التميمي  ان عدد 

مراجعي مركز الثاسيميا  بلغ )٢٤٧٠( مراجع  .
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بغداد - حذام يوسف طاهر:

» عجيب امور غريب قضية » من 
اجلمل الشللهيرة التي جاءت على 
لسللان الفنان جعفر السللعدي، 
فللي مسلسللل النسللر وعيللون 
والثانللي،  األول  بجزأيلله  املدينللة 
والتي تداولهللا العراقيون في كل 
مناسللبة، الى وقتنللا احلالي، قبل 
أيام وحتديداً في الثالث عشللر من 
نيسللان، مللرت ذكرى رحيللل هذا 
الفنان الكبير، من دون أي إشللارة 
رسللمية وغيللر رسللمية!، وهللي 
حالة غريبة حقا، ان ال يسللتذكره 
الوسط الفني ولو بكلمة تأبينية 
سللريعة، مرت ذكرى رحيله، مثل 
املناسللبات اخلاصللة  كثيللر مللن 
برحيل فنانني كبار من دون ذكر، او 

استذكار لألسف الشديد.
الفنللان الكبيللر الراحللل جعفللر 
السعدي، ممثل ومخرج مسرحي، 
 24 ولللد فللي محافظللة بغللداد 
ديسللمبر عللام 1921 وتوفللي في 
13 أبريل 2005، بدأ حياته الفنية 
)مظالللم  مبسللرحية  كممثللل 
االستعمار( عام 1936 في مسرح 
املدرسللة الثانويللة، فللي مدينللة 
الكاظميللة، والتي قدمتها نقابة 

هواة التمثيل آنذاك. 
التحللق مبعهللد الفنللون اجلميلة 
ببغداد وتخللرج منه عللام 1945، 
شللكل بعدها )الفرقة الشعبية 
للتمثيللل( عللام 1947، والتللي مت 
َحضُرها بعد سنة واحدة ألسباب 

سياسية. 
وقد مت توظيفه مدرسللاً للتمثيل 
في دور املعلمني عللام 1950، وهو 
أول من شللغل هللذا املنصب في 
العللراق، بعدها عمل مدرسللاً في 

معهد الفنون اجلميلة إلى 1957.
شللارك فللي العديد مللن األفام 
للسللينما العراقيللة، منها عليا 
أنللور  تأليللف:   ،1947 وعصللام 
شللاؤول، إخللراج: أندريه شللوتان، 

مسللاعد مخللرج: يحيللى فاتللن، 
عزميللة  جللال،  إبراهيللم  متثيللل: 
يوسللف، سليمة  اعتدال  توفيق، 
مراد، شيراك، أحام إبراهيم، ليلى 
فللي العللراق 1949، تأليف: أحمد 

كامللل مرسللي، أحمد سلللمان، 
إخللراج: أحمللد كامللل مرسللي، 
متثيل: عفيفة إسكندر، عبد اهلل 
العللزاوي، إبراهيم جللال، محمد 

سلمان، نورهان.

إخللراج:   ،1957 أفنللدي  سللعيد 
كاميران حسللني، متثيل: يوسف 
العانللي، فاطمة الربيعللي، زينب، 

يعقوب األمني.
اجلابي 1968، تأليف وإخراج: جعفر 
علي، متثيل خليل الرفاعي، أسعد 

عبد الرزاق، وجيه عبد الغني.
املسألة الكبرى مع الفنان العاملي 
اوليفر ريد، امللك غازي 1993، ومن 

املسلسات التي شارك بها 
الذئب وعيون املدينة 1980، إخراج: 
إبراهيم عبد اجلليل، متثيل: خليل 
شوقي، بدري حسون فريد، قاسم 
املللاك، النسللر وعيللون املدينللة، 
إخراج: إبراهيم عبد اجلليل، متثيل: 
خليل شوقي، بدري حسون فريد، 

قاسم املاك. .
األمانللي الضالللة 1989، تأليللف: 
إخراج: حسللن  صبللاح عطللوان، 
حسللني )فنللان عراقللي(، متثيللل: 
بهجت اجلبوري، عبد اجلبار كاظم، 
فوزيللة عللارف، جعفر السللعدي، 
هناء محمد، محمود أبو العباس، 

بدري حسون فريد.
إخللراج:  الليللل ج1 1990،  ذئللاب 
حسللن حسللني، متثيل: سللامي 
قفطان، جواد الشللكرجي، حسن 
هللادي، سللهير أياد، فللارس خليل 
شوقي، سناء عبد الرحمن، جال 
كامل، طعمللة التميمي، إضافة 
الى عللدد من املسللرحيات البارزة 
منها، عقدة  العراقي،  للمسللرح 
فاضللل  د.  إخللراج:   ،1997 حمللار 
خليل، شللهداء الوطنيللة 1948، 

القبلة القاتلة 1949. 

أول مدرس للتمثيل في العراق

الفنان »جعفر السعدي» ذكرى رحيل صامتة

الفنانان جعفر السعدي وماجدة السعدي مع الفنان املصري يحيى شاهني في بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
فريللاد  الثقافللة  وزيللر  برعايللة 
رواندزي افتتح معرض الطبيعة 
على قاعات قسللم املعارض في 
دائرة الفنون التشللكيلية، وفي 
الطابق االرضي مللن مبنى وزارة 
الثقافللة في شللارع حيفا، وقد 
املشللاركني  الفنانني  عدد  وصل 
في املعرض الى 157 فنان وفنانة 
ومللن كل محافظللات العللراق، 

ومعللرض الطبيعة من املعارض 
السللنوية وضمن منهللاج دائرة 

الفنون التشكيلية.
املعللارض  وأعلللن قسللم  هللذا 
في دائللرة الفنون التشللكيلية 
إن اإلعمللال الفنيللة املشللاركة 
قللد  الطبيعللة  معللرض  فللي 
جتاوزت الل 80 عماً في الرسللم 
الطبيعة  والتي جتسد  والنحت 

العراقية.

وقالللت روال عادل معللاون مدير 
معللرض  ان  املعللارض:  قسللم 
الطبيعة الذي يقام حتت عنوان 
)ألوان من بادي( يعد من املعارض 
املهمة خال هذا املوسم بتعدد 
املشللاركات وتنوعها وقد طغت 
مشاهد االهوار على الكثير من 
الى  االعمال املشللاركة، اضافة 
وجود اسللماء مهمة في ساحة 
الفن العراقي شللاركت في هذا 

املعرض.
ويذكر ان معللرض الطبيعة من 
املعارض السنوية وضمن منهاج 
والتي  التشكيلية  الفنون  دائرة 
عرف عنهللا التواصل في اقامة 
معللارض للفن التشللكيلي من 
اجل دفع حركة الفنان العراقي 
الللى االمام فللي ظللل الظروف 
التللي تعاني منهللا حركة الفن 

التشكيلي في العراق.

بمشاركة 157 فنانًا و80 لوحًة

يفتتح اليوم معرض »الطبيعة« ضمن منهاج دائرة الفنون التشكيلية

ان الصحللف البغداديللة الصللادرة خللال 
خمس سنوات من سللنة 1926 الى سنة 
1930، كمللا وردت فللي الدليللل الرسللمي 
للمملكللة العراقية الصادر سللنة 1936، 
حيللث اورد هللذا الدليل اسللماء الصحف 
البغدادية الصادر في هذه الفترة واسماء 
الصحللف  الللى  رجعنللا  ولللو  اصحابهللا 
البغداديللة من 1926 الى 1936، لوجدنا ان 
اكثللر الصحف صدرت سللنة 1927 حيث 
بلللغ عددها 22 صحيفللة وكان هنالك 19 
صحيفللة في سللنة 1926، وكانت هنالك 
12 صحيفة في سنة 1929 و11 صحيفة 
في سللنة 1928 اما سنة 1936,فكان عدد 
الصحف قلياً بسبب ان طبع الدليل كان 

في هذه السنة وقبل انتهائها .
لللو رجعنللا الللى اسللماء هللذه الصحف 
واسللماء اصحابها فاننا جنللد ان الصحف 
البغداديللة التللي صدرت في سللنة 1926 
,هللي االعتصللام لعبد الكرمي الشلليخلي 
واملعارف الحمد عزت واملنهج القومي حملمد 
سعيد الراوي والوفاء لعبد الرزاق احلسني 
والنظللام لتوفيق الفكيكي واالسللتقال 
لعبللد الغفور البللدري واملتفرج لسللليم 
حسللون والتضامن حلقللي اجليبجي ووادي 
الرافدين لروفائيللل بطي واحلقائق لعباس 
اجللبللي وعللراق اركش مسللتر )فللي دبليو 
افنتك( ,وسللباق حاسني ليعقوب حاسني 
واالرشاد لعبد اجلليل جميل ونداء الشعب 
البراهيم كمال وسللينما احليللاة مليخائيل 
تيسي والنور لعبد الرحمن البناء واجلديد 
البراهيم العمر واجلامعة المني جامعة الل 

البيت والكرخ للما عبود الكرخي .
وفي سللنة 1927 صدرت الصحف التالية 
العامللة  الشللرطة  ملديريللة  الشللرطي 
والنشرة االشللورية للقس يوحنا اليوشع 
والعالم العربي لسليم حسون والصراحة 
لهاشللم الرفاعللي ونداء العمللال لعباس 
جلبللي والضللاد حملمد صالح السللهروردي 
والصحيفة حلسللني الرحال والعراق لرزوق 
غنللام والزمللان البراهيللم صالللح شللكر 
والبرهللان لناجي صالللح والنهضة المني 
اجلرجفجللي واحلقيقللة جلعفر ابللو التمن 
واالقام لعلي ظريللف االعظمي والتربية 

والتعليم لسللاطع احلصري واالمني لداوود 
السللعدي واخلميلة السللماعيل الراشللد 
والثقافللة لعبد اجلليل برتو والبعث لعادل 
عوني ودار املعملللني لعبد احلميد الدبوني 
واالوقات البغدادية لشللركة التاميز واصدر 
منيللر القاضللي جريللدة الرابطللة االدبية 
وجريللدة اجمللللة وفللي سللنة 1928 صدرت 
الصحللف التاليللة تنوير االفللكار للحاج 
نعمللان االعظمللي, والقبللس لعوني بكر 
صدقللي واللواء لسللعيد العللزاوي ,ولغة 
العرب لاب الكرملي والشللباب لسللعيد 
عباس السللامرائي والنللشء اجلديد لعبد 
القادر البندنيجي , واحلاصد النور شللاؤول 
,واجلهاد لسللليمان الشلليخ داوود والوطن 
جلعفر ابو التمن والناقد لسليمان الشيخ 

داوود ايضاً.
آمللا سللنة 1929 فقللد صللدرت الصحف 
البغداديللة التاليللة صوت العللراق ملزاحم 
الكيانللي  لفائللق  والناظللرة  الباججللي، 
,والواجللب لعبد احلسللني كبللة ,والدليل 
اللياهللو دنكور ,واملسللتقبل لعبللد القادر 
اسللماعيل واملصبللاح لسللليمان شللينة 
,’واملزمار الحمد عزت والتعاون حملمد مكي 
االشتري والنشللرة االقتصادية لعبد اهلل 
نسلليم والبللاد لروفائيللل بطللي واحلارس 
لفائق السامرائي وصدى االسام للشيخ 
لكمللال  والرصافللة  العثمللان  ابراهيللم 

نصرت.
الصحللف  صللدرت   1930 سللنة  وفللي 

البغدادية التالية الدليل للسلليد محمد 
جواد شللرف الدين ,ومكتب االستعماالت 
للسلليد محمللد جمللال الديللن واالماني 
لعبد الللرزاق شللبيب والرافدين لسللامي 
خونللدة والهدايللة االسللامية وإلبراهيم 
الللراوي , واملللؤرخ لللرزوق عيسللى ,وصديق 
الشللعب حملمد صالح عبد القادر ,والشرع 
والقضللاة لتوفيللق الفكيكللي ,والفللرات 
حملمد مهدي اجلواهري ,والكواكب لفخري 
الوسواسللي ,والكشللافة لللوزارة املعارف 
,واملعول ملصطفى علللي ,والصنائع حملمد 
صالللح القزاز واجمللللة العراقيللة لروفائيل 
بطي واالجتماع لشللاكر االوقاتي ,وصدى 
العهد لعبد الرزاق احلصان ,والعامل لعبد 
اجمليد حسللن والصائب لبهجللت اخلالدي 
,وصدى التعاون لراجي العسكري ,وصدى 
االسللتقال جلعفللر ابللو التمللن والرياض 
الحمللد جمللال الدين والوميللض للطفي 
بكللر صدقللي ,وصللدى الوطن جلعفللر ابو 
التمللن والشللعلة لعبللد العزيز شللريف 
والطوابللع العراقية ليوسللف عبد االحد 
وبريللد العللراق لكورمللي والرجللاء ملمدوح 
زكي واجلديد لداوود السعدي وياحظ من 
اسماء السللادة الذوات الذين تولوا اصدار 
هللذه الصحللف انهللم اعام السياسللة 
واملعررفللة  والثقافللة  واحلكللم  واالدارة 
والعلم واالعام الذين تركوا بصمات على 
مسيرة العراق بعد ذلك في جميع اجملاالت 

الداخلية واخلارجية .

صحف بغداد الصادرة
من سنة 1926 الى سنة 1930

طارق حرب
تراثيات

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

كللن يقظا فهناك من يتابع أخبارك ويترقبها 
بخبث فاحللرص على االلتللزام وال تدع مجاال 
للتشللكيك فى كفاءتك وقدرتللك. ال مجال 
للعناد وتصلللب الرأى فلن يفيللدك متاما في 

ظل الظروف احلالية

حللاول أن تتفادى إثارة املشللكات وإذا أمكن 
كن حياديا، ال تتدخل في شؤون اآلخرين حتى 
ال تقع في العديد من املشللاكل. سللارع إلى 
إخبار الشللريك بكل مشللاريعك وخطواتك 

املقبلة.

ابتعللد عللن اجملازفة هللذه الفتللرة بالتحديد، 
فاألمور لسلليت كما تظهر أمامك بل هناك 
أسللرار خفية. اسللتغل هذه الفتللرة للراحة. 
العيون تتابعك وسللتثير دهشة اآلخرين ورمبا 

حسدهم لنجاحك املفاجئ.

راقب أرقامك وحساباتك وال تعتمد على احلظ 
هذا اليوم ورمبا عليك االنسحاب أو االنعزال في 
مكان ما مبفردك للتفكيللر بهدوء. تبدو اليوم 
جريئللاً في طرح املوضوعات والدفاع عن حقك 

مع الشريك لكن احذر من تفاقم األمور. 

يوم مهم جللدا حيث تكون فيلله العديد من 
العاقات اجليدة و تنجز فيه األعمال الناجحة 
ويبشرك البعض أيضا فيه باملفاجآت. عليك 
االهتمام برأي احلبيللب واالّطاع على حاجاته 
ومطالبه حى ال يتهمك باإلهمال والتقصير.

العمل بكّل طاقتك مينحك خيارات أكبر في 
يومك هذا. التواضع يسللاعدك على التقرب 
من اآلخرين والتعامل معهم بشللكل واضح، 
كما أنلله يجعلك محللط إعجاب الشللريك 

وتقديره. 

على الرغم من كل شلليء سلليكون على ما 
يرام ولكللن نحذرك من كيللد املاكرين وحقد 
احلاقديللن. تتحمللس لكل ما هللو جديد وقد 
تدخل مجاال مختلفا اليوم، وفى كل األحوال 

ستلفت األنظار إليك بدهشة وإعجاب.

توقع حدوث مفاجللآت متعاقبة تدفعك إلى 
إعللادة النظللر في بعللض مشللاريعك، وهذا 
مينحك مزيدا من الوقت التخاذ القرار الصائب 
بشأنها. اسللتمع لآلراء اخملتلفة وادرسها وال 

تكن متعجرفا.

الظللروف مناسللبة متامللا لتنميللة مواهبك 
واستغالها في محيط العمل. تظل األجواء 
صافية جللدا في فتللرة الصباح. سللتحظى 
بدعم من اآلخرين وستنجز أعمالك في وقت 

قياسي.

خطواتللك اإليجابية تعللزز وضعك العاطفي 
اليللوم. كن مسللتعدا لأليللام املقبلللة فهي 
سللتكون أكثر إشراقا وهدوءا ممّا تتوقع اليوم. 
حللاول أن حتل هذه مشللاكلك مع زمائك في 

العمل قبل حلول املساء.

رمبا تتحول أي خطوة بسيطة من جانبك اليوم 
إلى جناح غير مسبوق سواء في حياتك املهنية 
أو الشخصية. افتح قلبك للشريك، وصارحه 
بللكل ما ينتابك من مشللاعر وشللكوك، فهو 

يتفهم كل كلمة، واحذر العناد والعصبية.

الدلو الحوتالجدي

حتقيللق  املتميللزة  بإمكانياتللك  تسللتطيع 
أهدافللك بشللرط أال تفكر اآلن فللى املاضي 
األليم بكل ذكرياته. الوقت ثمني فا تضعه. 
تعاود نشللاطك ولقاءاتك وحتللاول اللحاق مبا 

فاتك الفترة املاضية.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. بلد في اميركا اجلنوبية

2. حجر كرمي o والدي
3. صوت اجلرس o مشروب شتوي 

o احد االقارب
4. صفللات االنانيللة o انثللى احد 

الطيور الليلية مبعثرة
5. يعود o عكس يصحو مبعثرة

6. حيوان صحراوي o دافئ o حرف 
نصب

7. نصف ذاهبة o احرف ابجدية
8. رئيس روسي o نعم باالجنليزية

 o ميعثللرة  اصفللر  لونهللا   .9
متشابهة

10. قديس مسيحي سوري

1. بلد في اسيا
2. للسؤال o عربية خالدة o ثلثي 

شاي
3. يابسة o اقرأ o ارتوازي

 o 4. مختللرع الكهربللاء مبعثللرة
جمع انتفاخ

5. نقولها للحمار o مدينة سورية 
بالقرب من ادلب مبعثرة

6. عجوز بالعامية
7. برية o ثاثة احرف من نثتانس

8. من اسماء النت o نصف ابهم 
o عملة اليابان

9. اوقاتنا o متشابهة
10. نصف عاصمة االرجنتني

كلمات متقاطعة
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3
4
5
6
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8
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق منافس��ات املرحلة الثانية 
لدوري الدرجة االولى لكرة الصاالت 
ي��وم غ��د الثالثاء حيث س��يلتقي 
فري��ق الدف��اع املدن��ي م��ع فري��ق 
الش��باب اذ اختت��م االول مباريات 
املرحل��ة االول��ى بتعادل م��ع فريق 
احل��دود بثالث��ة اهداف ل��كل فريق 
ه��ذا وأصب��ح رصيد فري��ق الدفاع 
املدني ثمان نقاط ويقف في مركز 

الوصافة.
وق��ال ه��داف فريق الدف��اع املدني  
محم��د عبد املهدي نطمح الى ان 
نقدم األفضل ف��ي املرحلة الثانية 
وتدريب��ات الفريق مس��تمرة على 
الى  والتحضي��رات  قدم��ا وس��اق 
املباراة االول��ى وخطف نقاطه هو 
األه��م بالنس��بة لنا النن��ا بعد ان 
كنا في ص��دارة اجملموعة أصبحنا 
في املرك��ز الثاني بس��بب نتيجة 
املبارات��ني االخيرتني الت��ي حصلنا 

على نقطة واحده منها.

واوضح علينا ان نقدم مس��تويات 
جيدة من اجل ارضاء االدارة واملالك 
التدريب��ي ألنهم لم يقصروا معنا 
ب��اي ش��يء ، وعازمون ان��ا وزمالئي 
الالعبني ان نحقق شيء في مرحلة 
احلسم والتأهل الى الدوري املمتاز.
فق��ط  لي��س  تفكي��ري  واك��د 
بااله��داف وامنا هو اللعب اجلماعي 

والظف��ر بالعالم��ة الكامل��ة في 
املباراة بالرغم من انني استطعت 
ان أس��جل ١٤ هدفا خالل املرحلة 
االولى وان ش��اء اهلل ق��ادر على ان 
اقدم األفضل، فضال عن ان التاهل 
ال��ى ال��دوري املمت��از صع��ب جدا 
لكننا عازم��ون على التاهل وحجز 

احدى البطاقتني.

نعمت عباس*
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سن الماضحك بالعيد
وراض��ي بالطب��ك يردونه يضحك مع بال��غ االعتذار 
لش��اعرنا احملب��وب عري��ان الس��يد خلف عل��ى هذا 
التغيير في الش��طر الثاني من شعره اجلميل وفقاً 

للضرورة  كما قيل للضرورة أحكام.
منتخبن��ا الوطني عبر التاري��خ وبرغم ازدهار الواقع 
الرياض��ي و انتع��اش ك��رة الق��دم وتأل��ق النجوم و 
املواهب وخبرة الكوادر التدريبية لم يستطع التأهل 
و الصع��ود لكأس العالم إال م��رة واحدة بقدم كرمي 
ص��دام العب ن��ادي الصناعة وبرغ��م كل التطورات 
التي حصلت لكرة الق��دم ولكننا عجزنا عن تكرير 

هذا االجناز . 
في ه��ذا الوقت الذي ال يوجد حارس للمنتخب بوزن 
رعد حمود وكاظم شبيب وال العب بوزن فالح حسن 
وعلي كاظم وهادي احمد وناظم ش��اكر يريدون من 
راضي شينيش��ل التأهل والصعود ل��كأس العالم 
واملنتخ��ب لم يتجمع ول��م يلعب مب��اراة ودية كي 
يتس��نى للكابنت راض��ي الوقوف على التش��كيلة 
املناس��بة ال نلوم الش��اعر املبدع عريان عندما قال: 

سن املاضحك بالعيد... جا يوم الطبك يضحك.
همس��ة فني��ة : الكابنت علي ه��ادي مدرب منتخب 
الناش��ئني إش��ادة بقدرات الكابنت راضي شينيشل 
وس��ماه رقم )1( في العراق وه��ذه احلقيقة يدركها 
أهل الشأن وال يدركونها أهل املصالح وطالب معه 
ال��كادر التدريبي مدي��ر فني وم��درب لياقة وطبيب 
نفس��ي وهذه مطالب فنية واقعية تدل على فكرة 

وتطلعاته املستقبلية احلديثة الثاقبة.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ عبدالكريم ناصر *
بحضور اس��و عادل رئي��س االحتاد العراق��ي للتنس 
اختتم��ت ف��ي قاع��ة مالع��ب التن��س االنتخابات 
التكميلية الحت��اد التنس والتي جتري لتكملة العدد 
بعد وف��اة رئيس احتاد بغداد عب��اس ابو احلارث حيث 
ف��ازت الدكتورة بيداء التميمي بعد تنافس ش��ديد 
مع مرشح نادي الصيد الدكتور محمد حسن هليل 
, وق��د حض��ر االنتخابات امني س��ر االحت��اد الدكتور 
ماجد خليل , وقد دخل��ت الدكتورة بيداء عن طريق 
الن��ادي االرمن��ي , مؤكدة على انه��ا قادمة من اجل 
اع��ادة تنس بغ��داد لهيبته التي كانت في الس��ابق 
واعدة بان تقدم كل العون لالعبني واملدربني لتطوير 
العمل م��ن اجل خدمة العبي ومدرب��ي بغداد لبناء 
جيل تنسي واعد , يذكر ان احتاد بغداد الفرعي يضم 

بعضويته فؤاد حميد واسامة الساكني.

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

بيداء التميمي تفوز 
برئاسة اتحاد تنس بغداد

بغداد ـ سيف المالكي*

توج فريق امانة بغداد بلقب بطولة 
العراق لالندية واملؤسسات لفئة 
الناشئني حتت سن 20 عاما التي 
نظمه��ا االحتاد العراق��ي املركزي 
لرفع االثقال ف��ي املركز التدريبي 
بقاعة التأميم وحل فريق اجليش 
ثانيا فيم��ا كان املركز الثالث من 
نصي��ب فريق بدرة ف��ي البطولة 
التي ش��ارك فيها عش��رة اندية 

بواقع 66 رباعا.
وقال امني س��ر احت��اد رفع االثقال 
الدكتور مصطفى صالح: ان احتاد 
رفع االثقال عمل جاهدا لتطبيق 
لذلك  السنوي  مفردات منهاجه 
عمل على اقام��ة بطولة العراق 
لفئ��ة  واملؤسس��ات  لالندي��ة 
الناش��ئني الت��ي ش��اركت فيها 
عش��رة اندية اذ ت��وج فريق امانة 
بغ��داد بلقبه��ا فيما ن��ال املركز 
الثان��ي فريق اجليش وحصل فريق 
بدرة على املركز الثالث، ففي وزن 
56 كغ��م حص��ل الع��ب اجليش 
محم��د احمد عل��ى املركز االول 
وجاء س��جاد عصام ثانيا وحصل 
حسني محمد على املركز الثالث 
وف��ي وزن 62 كغم حصل محمد 
املرك��ز االول وج��اء  عل��ي عل��ى 
زهي��ر وصيفا وحصل  مصطفى 
عل��ي جمعة على املرك��ز الثالث 
وف��ي وزن 69 كغ��م حص��ل كرار 
حميد على اللق��ب وحل محمد 

جاس��م على املرك��ز الثاني وجاء 
زي��ن العابدي��ن عل��ي ف��ي املركز 

الثالث.

 وف��ي وزن 77 كغ��م جاء قاس��م 
حس��ن ف��ي املرك��ز االول وح��ل 
محم��د علي ف��ي املرك��ز الثاني 

وعل��ي صادق على املرك��ز الثالث 
وف��ي وزن 85 كغ��م حص��ل ليث 
عبد الكرمي على املركز االول وجاء 

زميل��ه عل��ي احم��د ثاني��ا فيما 
كان املرك��ز الثال��ث م��ن نصيب 

مصطفى عادل.

 وف��ي وزن 94 كغ��م فكانت فيه 
املنافسة على اشدها وحسمها 
الرب��اع حيدر حس��ني ال��ذي جاء 
باملركز االول وحصل محمد جبار 
على املركز الثاني وحصل يوسف 
س��عد عل��ى املرك��ز الثالث وفي 
وزن 105 كغم جاء عبد احلس��ني 
محم��د في املرك��ز االول وحصل 
محم��د عمار على املرك��ز الثاني 
وج��اء مؤمل س��الم ف��ي املركز 
105+ حص��ل  الثال��ث وف��ي وزن 
محم��د ه��ادي على املرك��ز االول 
فيه��ا في البطول��ة التي اعتمد 
االلكتروني وظهر  النظ��ام  فيها 
فيه��ا املرك��ز التدريب��ي لالحت��اد 
العراق��ي لرف��ع االثق��ال بافضل 
ص��ورة وتنظي��م بفع��ل االم��ور 
التنظيمية التي شهدتها القاعة 
وادار البطولة بنجاح كبير احلكام 
علي حم��زة وعادل عم��ران وطه 
يحيى ومن��ذر داود وعبد الرحمن 
داود ومؤيد العبدلي وفالح حسن 
جلود وصالح مهدي وعبد املنعم 
حس��ني وصاح��ب احمد حس��ن 
وخال��د الربيع��ي وج��واد رحومي 
وعل��ي مه��دي وعم��اد س��المة 
وعب��اس ش��واي وجم��ال احم��د 
فضال عن اجلهد الكبير للدكتور 
عل��ي ش��بوط وحض��ر البطولة 
رئي��س واعض��اء االحت��اد العراقي 

لرفع االثقال.

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

اعتماد النظام اإللكتروني في المنافسات

أمانة بغداد يتّوج بكأس أندية الناشئين برفع األثقال 

فريق نادي أمانة بغداد باألثقال

محمد عبد املهدي
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صفارة المجري كاساي تدير المواجهة 

العواصم ـ وكاالت:

س��يدير احلكم اجملري فيكتور كاس��اي، 
املب��اراة التي س��تجمع بني ري��ال مدريد 
وبايرن ميونيخ مساء يوم غد الثالثاء في 
إياب ربع نهائ��ي دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، فيما سيدير اإليطالي جيانلوكا 
روك��ي مباراة ليس��تر س��يتي وأتلتيكو 
مدري��د، وفًقا مل��ا أعلنه االحت��اد األوروبي 

لكرة القدم )يويفا(.
ويدير كاساي )41 عاما( مباريات أوروبية 
من��ذ عام 2003 ، وق��د أدار من قبل لقاء 
لري��ال مدري��د برب��ع نهائ��ي النس��خة 
املاضي��ة م��ن البطول��ة األوروبي��ة أمام 
اجملموع��ات  وب��دور   )0-3( فولفس��بورج 
موسم 2014-2015 أمام ليفربول )0-1( 

من بني مباريات أخرى.
كم��ا أدار احلك��م اجمل��ري مب��اراة نصف 
نهائ��ي دوري األبطال الت��ي جمعت بني 
الري��ال والفري��ق الباف��اري في موس��م 
2011-2012 ، والتي انتهت بفوز امللكي 

.)1-2(
وكان الفري��ق اإلس��باني ق��د ف��از ف��ي 
ميونيخ على منافس��ه األملاني في لقاء 
ذهاب ربع نهائي النسخة احلالية )2-1(.. 
ويدير احلكم اإليطال��ي روكي )43 عاما( 

مباري��ات أوروبي��ة منذ موس��م 2010-
2011 ، وق��د أدار املوس��م املاضي مباراة 
ألتلتيك��و مدريد ف��ي دور اجملموعات من 

دوري األبطال أمام بنفيكا )2-1(.
وف��از األتلتي على أرض��ه بهدف نظيف 
على ليستر اإلجنليزي في لقاء ذهاب ربع 

نهائي التشامبيونز ليج.
م��ن جانبه، كال الفرنس��ي زي��ن الدين 
زيدان، مدرب ري��ال مدريد، املديح لالعب 
وس��ط الفريق إيس��كو أالركون، بعدما 
ق��اد الفريق لتخطي عقبة س��بورتينج 

خيخون بالدوري اإلسباني لكرة القدم.
وتألق إيس��كو، وقدم مباراة رائعة، أمام 
ل هدفني  س��بورتينج خيخ��ون، وس��جَّ
ليقود ريال مدريد للفوز )3-2( في املباراة 
الت��ي ج��رت بينهم��ا، أول أم��س ضمن 

اجلولة ال�32 بالليجا.
وق��ال زيدان، في املؤمت��ر الصحفي عقب 
م مب��اراًة عظيمة،  املباراة: »إيس��كو، قدَّ
صن��ع فيه��ا الف��ارق، أثبت مج��ددًا أنه 

العب عظيم«.
وأضاف: »هل كان إيسكو عالمة الفارقة 
في املباراة؟.. كما قلت.. نعم صنع الفارق، 
وكان األكثر حس��ًما«.وتابع: »هل أشعر 
بأني أظلم إيس��كو بعدم إشراكه؟.. لو 
ش��عرت بهذا، فعليَّ الشعور بهذا جتاه 
جميع الالعبني. في النهاية أنا أدرب ريال 

مدريد، ولديَّ 23 العًب��ا رائًعا، جميعهم 
زيدان حديثه  اللعب«.وختم  يستحقون 
ع��ن إيس��كو، بالقول: »ري��ال مدريد هو 
)منزل( إيس��كو«، في إش��ارة إلى ضرورة 

بقائ��ه بصفوف الفري��ق امللكي، وجتديد 
تعاقده الذي ينتهي صيف 2018.

وعن املب��اراة، قال زيدان: »ال ش��ك ُكنت 
أدرك أنَّن��ا مقبلون على مب��اراة صعبة. 

خصمن��ا بحاجة ماس��ة للنق��اط في 
ص��راع الهب��وط. بدورن��ا كان لدينا إميان 
بقدرتن��ا على اخل��روج بالنق��اط الثالث، 
وفعلنا ذل��ك«.وردًا منه على التعليقات، 

ح��ول أنَّ الفريق محظ��وظ بأهدافه في 
اللحظ��ات األخي��رة، ق��ال: »ال يوجد في 
كرة القدم ش��يء اس��مه ح��ظ.. يوجد 
عم��ل وجهد مب��ذول م��ن البداية حتى 

النهاية«.
وتابع: »في املباراة رمبا س��نحت فرصتني 
فق��ط خليخون، س��جل منهما هدفني.. 
ف��ي املقاب��ل كن��ا األخط��ر وس��نحت 
لنا كثي��ر من الف��رص. أعتق��د أنَّ هذه 
النتيجة عادلة بالنس��بة لنا. كنا األحق 

باالنتصار ».
ب زيدان عل��ى الهدف الثاني  وأخي��رًا عقَّ
إليس��كو، بالق��ول: »ُكنا نتح��دث على 
مقاع��د الب��دالء ملناقش��ة الوضع، ولم 
ننتب��ه حًق��ا مل��ا ح��دث بالتفصيل في 

الهدف«.
كارل��و  اإليطال��ي  أك��د  جانب��ه،  م��ن 
أنش��يلوتي، املدي��ر الفني لفري��ق بايرن 
ميونيخ األملاني، أن فريقه كان يس��تحق 
الف��وز خ��الل مواجه��ة باي��ر ليفركوزن 
مس��اء أمس األول التي انتهت بالتعادل 
الس��لبي، ضمن منافسات اجلولة ال�29 
من البوندسليجا.وقال أنشيلوتي، خالل 
تصريح��ات نقلها موقع »ف��ور فور تو«: 
»أداء الفريق كان جي��ًدا، ولعبنا بكثافة 
كبيرة، وحصلنا على العديد من الفرص، 

ولكن أحيانًا يأتي التعادل«.

وأض��اف: »أعتق��د أنن��ا كن��ا نس��تحق 
الف��وز، ولك��ن باي��ر ليفرك��وزن قاتل��وا 
بش��كل رائ��ع، وعلينا أن نتقب��ل ذلك«.
وأك��د أنش��يلوتي، أن املهاجم البولندي 
روبرت ليفاندوفس��كي يتقدم بش��كل 
جيد للع��ودة من اإلصاب��ة التي تعرض 
لها مؤخرًا، مش��يرًا إلى أنه ينتظر أخبار 
جي��دة أيًضا حول الثنائي ماتس هوميلز 

وجيروم بواتنج.
ويستعد الفريق البافاري، خلوض املواجهة 
املرتقبة مع ريال مدريد اإلس��باني، بإياب 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غٍد الثالثاء 
، في ملع��ب »س��نتياجو برنابيو«، بعد 

خسارة لقاء الذهاب بهدفني لهدف.
وعلى جانب آخر، حتدث تايفون كوركوت، 
املدي��ر الفني لفري��ق ليفرك��وزن، حول 
اللقاء: »كّنا نعلم أننا س��نعاني كثيرًا، 
ولن نستحوذ على الكرة، ولكنني فخور 
بفريق��ي، وبالطريقة الت��ي حصدنا بها 
النقط��ة«.وأمت: »نح��ن ل��م منن��ح بايرن 
ميوني��خ الكثير من الف��رص، وذلك كان 

مهم جًدا بالنسبة لنا«.
وبه��ذا التع��ادل يبق��ي باي��رن ميونيخ، 
البوندس��ليجا،  ترتيب  متصدرًا ج��دول 
برصي��د 69 نقط��ة، بينم��ا يحت��ل باير 
 36 برصي��د  ال���11  املرك��ز  ليفرك��وزن 

نقطة.

تقرير

غدًا.. صراع مرتقب بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري األبطال

رونالدو يسجل الهدف الثاني في شباك البايرن

مفكرة الصباح الجديد

ميدلزبره ـ أرسنال

األفيس ـ فياريال

10:00 مساًء

9:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اطلق��ت وزارة الش��باب والرياضة، 
حملته��ا الكبيرة معا لرفع احلظر 
ع��ن املالع��ب الرياضي��ة العراقية 
الرياضي��ة  االس��رة  مبش��اركة 
واجلماهير بالتزامن مع قرب انعقاد 
املؤمتر اخل��اص باالحتاد الدولي لكرة 
القدم ) فيفا( الشهر املقبل والذي 
س��يناقش في��ه الية رف��ع احلظر 

املفروض على املالعب العراقية.
وناشد وزير الشباب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان جميع االوس��اط 

واجلماهير  والرياضي��ة  االعالمي��ة 
عموما ف��ي داخل وخ��ارج العراق، 
اس��ناد هذه احلملة كجهد وطني 
انساني خلدمة هذا البلد املعطاء، 
مش��يرا ال��ى ان جمي��ع االصوات 
ومج��ال  حي��ز  اي  ف��ي  الداعم��ة 
س��يكون لها اثرها ف��ي انهاء هذا 
املل��ف والذه��اب ب��ه بعي��دا ف��ي 
املرحل��ة املقبل��ة التي س��يعززها 
ابط��ال قواتن��ا االمني��ة واحلش��د 
الش��عبي في النصر الناجز وطرد 

فلول االرهاب الداعشي الى االبد.

وثم��ن عبط��ان التفاع��ل العربي 
املؤي��د لقضاي��ا الع��راق اعالمي��ا 
وجماهيري��ا ورغبة ال��دول العربية 
زيارة العراق ومالقاة فرقنا الوطنية 
عل��ى ادمي مالعبنا التي ستش��هد 
افتت��اح العديد منه��ا خالل العام 
احلال��ي، مهيب��ا بوس��ائل االعالم 
العراقي��ة ان يكون مي��دان االعالم 
التواص��ل  ومواق��ع  االلكترون��ي 
االجتماع��ي حيزه��ا للتعبي��ر عن 
حق العراق املطلق ورغبة جماهيره 

االصيلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتواص��ل الي��وم االثن��ني بقي��ة 
م��ن  التاس��ع  ال��دور  مباري��ات 
منافسات املرحلة الثانية لدوري 
الك��رة املمت��از  باج��راء خم��س 
مواجه��ات يحتضنه��ا ملع��ب 
العاصم��ة بغداد اذ يضيف فريق 
النف��ط ف��ي ملعبه منافس��ه 
نفط ميسان ويحل فريق كربالء 

ضيف��اً علف��ى منافس��ه امانة 
بغداد في ملعب االول وسيكون 
ملعب الش��عب الدولي مسرحاً 
للقاء الش��رطة مع ضيفه زاخو 
ويضيف فريق الكرخ في ملعبه 
منافس��ه البح��ري وس��يتقابل 
فريق احل��دود في ملع��ب اجلوية 
احلس��ني  فري��ق  منافس��ه 
ويس��تكمل منافس��ات اجلول��ة 

التاس��عة ي��وم غ��د الثالثاء في 
املباراة التي س��تقام في ملعب 
االرض  صاح��ب  ب��ني  الفيح��اء 
واجلمهور فريق امليناء مع ضيفه 
الكهرب��اء في ملع��ب الفيحاء، 
فيما مت تأجيل مباراتي الزوراء مع 
النجف واجلوية مع نفط الوسط 
نظراً الرتب��اط النوارس والصقور 

في بطولة الكأس اآلسيوية.

بغداد ـ رحيم الدراجي*
االوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  ب��ارك 
الوطني��ة رع��د حمودي ف��وز رئيس 
احتاد الس��باحة س��رمد عب��د االله 
مبنص��ب عضوي��ة االحت��اد العرب��ي 
التي  للس��باحة خالل االنتخاب��ات 
اقيمت في مس��قط عل��ى هامش 
انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية 
االنتخابي لالحتاد العربي للسباحة.

وق��ال رئيس اللجنة االوملبية ان هذا 
الفوز شيء مميز وايجابي يدلل على 
ان اخلبرة الرياضية العراقية اصبحت 
م��ن الض��روري التواجد ف��ي جميع 
االحتادات العربية واالس��يوية وحتى 
الدولية مما يجعلنا نثق بعملنا الذي 
يسير في االجتاه الصحيح الذي فيه 

خدمة لواقع رياضة االجناز العالي .
وأض��اف حم��ودي ان رياضة العراق 
رغ��م كل العقبات تبق��ى من ابرز 
واق��وى دول اس��يا والع��رب ولدينا 
م��ن اخلبرات في جميع االنش��طة 
الرياضية ما هم اهل للتواجد في 
االحت��ادات الكب��رى ومنه��م رئيس 
احتاد الس��باحة الذي يتمتع بخبرة 
وثق��ة عالي��ة بالنف��س اهلته ان 
يك��ون من ب��ني الفائزي��ن مبنصب 
عضوية االحتاد العربي للس��باحة  
بعد ان نال ثقة اجلمعية العمومية 

لالحتاد العربي .
 من جانبه هنأ االمني العام للجنة 
االوملبية الوطنية العراقية السيد 
حيدر حسني علي فوز االمني املالي 

للجنة االوملبية س��رمد عبد االله 
رئي��س احت��اد الس��باحة مبنص��ب 
عض��و املكت��ب التنفي��ذي لالحتاد 

العربي للعبة.
وقال االم��ني العام ان فوز س��رمد 
عب��د االل��ه لي��س بالغري��ب عنه 
فه��و قائ��د رياضي حق��ق جناحات 
كبيرة في الرياضة العراقية سواء 
عل��ى صعي��د عمله ف��ي اللجنة 
االوملبي��ة ام عل��ى مس��توى احتاد 
الس��باحة املركزي اض��ف الى انه 
يتمتع بعالقات اكثر من طيبة مع 
العربية  نظرائهم رؤساء االحتادات 

للسباحة.

* إعالم اللجنة األوملبية

»الشباب والرياضة« تطلق حملة
 »معًا لرفع الحظر عن المالعب العراقية«

خمس مباريات في الجولة التاسعة لممتاز الكرة

محمد عبد المهدي: خماسي الدفاع 
المدني يطمح بالتأهل إلى األضواء

»األولمبية« تبارك فوز سرمد عبد اإلله 
بعضوية االتحاد العربي للسباحة
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مداسان وما بينهما

جمال جصاني

كثيرة ه��ي الثنائيات عند العراقيني والتي تفرز صفوفهم 
بني مؤي��د ومتعاطف مع هذا الط��رف ومعارض ومبغض 
للط��رف اآلخر، وم��ن االصطفافات املس��تحدثة في عراق 
م��ا بع��د زوال النظام املب��اد العام 2003، ه��ي في املوقف 
من نعال أبو حتس��ني وهو املش��هد التأريخي الذي تناقلته 
وس��ائل اإلعالم العاملية وهو يصفع صورة الطاغية معلناً 
سقوط س��لطة اخلوف، وقندرة مراسل البغدادية منتظر 
الزي��دي التي رماها ص��وب الرئيس األميرك��ي جورج بوش 
االبن في املؤمتر الذي جمع��ه ورئيس الوزراء العراقي آنذاك 
الس��يد نوري املالك��ي. املش��هد األول )نعال أبو حتس��ني( 
أثلج قلوب غالبية س��كان هذا الوطن املنكوب، وأثار ضده 
غضب واستياء جمهور آخر ينظر لذلك املشهد من زاوية 
أخ��رى مغايرة لكل تلك املش��اعر والعواطف العفوية من 
الفرح والبهجة بزوال س��لطة العبودية واالس��تبداد. هذا 
الطرف نفس��ه تعاطف واحتفى بقن��درة منتظر الزيدي، 
والت��ي جاءت بوصفه��ا رداً ونوعاً من إع��ادة االعتبار لتلك 
الصورة التي متزقت من صفعات نعال أبو حتسني املتتالية. 
ما بني هذين املداس��ني ميك��ن التعرف عل��ى كثبان هائلة 
م��ن التراكمات القيمية والس��لوكية، ال عن��د أنصار كل 
طرف منهما وحس��ب ب��ل عند جمه��ور املترددين بينهما 
أيضاً، حيث ميكن اكتش��اف طيف واسع من الذين ينطبق 

عليهم املثل الشعبي )مضيع صول جعابه(.
لس��نا بصدد احلف��ر عميق��ا ف��ي تركيب��ة كال الفريقني 
والطي��ف الرمادي بينهما، لكن ميكننا التعرف على الفرق 
الهائ��ل بينهما من خالل العواق��ب التي واجهها صاحبي 
املداسيني. فلم مير وقت طويل حتى وجد أبو حتسني نفسه 
مبواجهة األجهزة القمعية لفلول النظام املباد، ومحاوالتها 
الغتياله بعد مدة قصيرة من سقوط نظامهم اإلجرامي، 
مما اضطره في نهاية املطاف الى ترك منطقة سكناه الى 
إقليم كردس��تان للحفاظ على حياته وحياة أس��رته. أما 
صاحب القندرة الذي اعتقلته السلطات العراقية لبعض 
الوقت، فقد مت إطالق سراحه ليستقبل استقبال الفاحتني 
من قبل النظام العربي الرس��مي والشعبي بوصفه بطالً 
لكل ذلك التراث املبجل من العبودية واالستبداد، من دون أن 
يلتفتوا الى مغزى الدرس الذي دونته التجربة الدميقراطية 
الفتية ف��ي التعاطي مع مثل هذه احلاالت والس��لوكيات 
املتناف��رة ال مع م��ا وصل اليه التهذي��ب احلضاري من رقي 
وحسب بل مع أبس��ط تقاليد العرف العشائري والقبلي 
الذي يرددونه دائماً ومن دون كلل أو ملل. كما أن "مراسل" 
البغدادي��ة ح��رص بعد إطالق س��راحه عل��ى التواجد في 
غالبية النش��اطات التي مهدت في نهاية املطاف لظهور 
داعش )خي��م االعتصامات على الطريق الس��ريع ومثلها 
في احلويجة وبقية املناطق والتجمعات التي انخرطت في 

ذلك العمل املنظم والواسع(.
هذا االنقسام في املواقف ليس باألمر العابر وال ميت للعبث 
بصلة، فاألول )شحاطة أبوحتسني( التي انهالت على صورة 
الطاغي��ة، كان عمالً عفوي��اً ولم يكن بحس��بان صاحب 
ذلك النعال املوجود اليوم ف��ي متحف ضحايا حلبجة، أن 
يتحول موقفه ذاك الى مانيفس��ت وصرخة تعلن للعالم 
كله نهاية الطغيان بفضل وسائل االتصال احلديثة. على 
العكس من ذلك كان عمل منتظر الزيدي وقندرته امتداداً 
للمكر والدهاء الذي توارثته مؤسسات الظلم واالستبداد 
ووعاظها ومرتزقتها في مجال التعبئة واإلعالم والترويج، 
كان عم��الً مبرمجاً ومخططاً له بدقة في املكان والزمان، 
وفي هذا االختالف النوعي ميكننا التعرف على ش��يء من 
ب��الوي ماضينا القريب والبعيد والذي ال يس��مح بالتعرف 

عليه..!

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

وّج��ه الفنان راغب عالمة 
معايدة جلمهوره، مبناسبة 
عيد الفص��ح، متمنياً أن 
يجمل هذا العيد السالم 

والفرح.
عب��ر  عالم��ة  ونش��ر 
على  اخلاص��ة  صفحت��ه 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
اإلجتماع��ي، ص��ورة ل��ه 
وعّل��ق: "عيد الفصح هو 
وعد اهلل، يج��دده لنا في 
كل ربي��ع. نتمن��ى وع��د 
القلوب  الفصح ميأل  عيد 
بالس��الم والف��رح، عي��د 

فصح سعيد".
يُذكر أن آخر أعمال راغب 
أغني��ة  كان��ت  عالم��ة 

"تركني حلالي"، وهي من 
أبي كرم،  كلمات طون��ي 
اليوناني  الفن��ان  وأحل��ان 
بابادوبولوس،  كرياك��وس 
ومن توزيع ناصر األسعد، 
كم��ا أحيا الفن��ان راغب 
عالمة حفالً غنائياً كبيراً 
في تونس، يوم الثامن من 
شهر نيسان/ابريل اجلاري.

اجمليد  عب��د  الفنان  ك��رم 
اجملذوب مؤخرا في مهرجان 
الزم��ن اجلميل وحتدث عن 
هذا التكرمي قائال: ان أهم 
تك��رمي هو محب��ة الناس، 
أق��ول ذل��ك ب��كل صدق 
ل��وال محبة  إّنه  وأمان��ة، 
الناس ملا جاء التكرمي من 
األس��اس. فما يُجبر أهل 
التكرمي عل��ى تكرميك هو 
محبة الناس، وكيف تأتي 
محب��ة الناس إن لم تكن 
الناس  األسباب موجودة؟ 
تابعوا ما قّدمت، وقّيمته، 
وش��عرت بصدق��ك ف��ي 
أدائ��ك، والتزامك بالقيم، 
فدخل��ت إل��ى قلوبه��م، 

قيمة، هذه  إل��ى  وحتولت 
اجله��ات  رمب��ا  القيم��ة 
الرس��مية تتجاهلها، وال 
تهت��م به��ا كثي��راً، لكن 
اإلعج��اب  باألخي��ر ك��م 
واحل��وار حول ص��دق هذا 
اإلنس��ان، وجمال عطائه، 
اآلخري��ن  عل��ى  يف��رض 

تكرميه. 

غ��ادة  النجم��ة  تعي��ش 
عب��د الرازق حتديً��ا كبيرًا، 
خ��الل األيام اجلارية، حيث 
أنه��ا م��ن ناحي��ة تعمل 
تصوير مسلس��ل  عل��ى 
"أرض ج��و"، بنحو يومي 
وال��ذي تُش��ارك ب��ه ف��ي 
موس��م رمض��ان املقبل، 
وم��ن ناحية أخ��رى بدأت 
في تصوي��ر دورها بفيلم 
منه  وص��ورت  "الرؤي��ة"، 
يوم��ا واحدا فقط، وعادت 

لتس��تكمل مش��اهدها 
في "أرض ج��و"، ومن ثم 
العودة الستكمال تصوير 

فيلمها اجلديد.

راغب عالمة

غادة عبد الرازق

عبد المجيد المجذوب

أخبــارهــــــــــم

بغداد - احالم يوسف:
اق��ام ن��ادي الس��رد ف��ي االحت��اد 
ف��ي  والكت��اب  لألدب��اء  الع��ام 
باألديب  احتفائية  العراق جلسة 
الالمي،  واملترجم خضير عب��اس 
إللقاء محاضرة عن رواية لطفية 
الدليمي "سيدات زحل" بحضور 
واملثقف��ني،  االدب��اء  نخب��ة م��ن 

والنقاد.
ادار اجللس��ة القاص عبد الستار 
البيضان��ي الذي ابتدأه��ا بقراءة 
موجزة لسيرة احملتفى به: مولود 
ف��ي ميس��ان ع��ام 1942، تخرج 
م��ن كلي��ة اآلداب قس��م اللغة 
االجنليزية، عمل في وزارة الثقافة 
في دائرة الشؤون الثقافية، واذكر 
انه عندم��ا كان مدي��راً للتأليف 
والنش��ر، رمب��ا كان ه��و الوحي��د 
ال��ذي يحرص على لق��اء الكتاب 
الكتاب��ة  عل��ى  ويش��جعهم 
بطباعة  يق��وم  والتألي��ف ك��ي 

نتاجاتهم فيما بعد.

ليلق��ي محاضرته  الالمي  تقدم 
زح��ل"  "س��يدات  رواي��ة  ع��ن 
الدليم��ي،  لطفي��ة  للروائي��ة 
بوصفه��ا عم��ال ابداعي��اً: ه��ذه 
الرواية حتيلنا الى س��يرة التاريخ 
والرواي��ة، وكيفي��ة التعامل مع 
الرواة الس��ادرين معه��ا، قدمت 
لنا لطفي��ة الدليم��ي حكايات، 
وتركت لنا طريق��ة التعامل مع 
ه��ذه احلكايات، ارادت بنا الس��ير 

بنظريات النقد املفتوح".
ثم ع��رج الالمي على م��ا ذكرته 
الروائي��ة الدليمي التي قالت عن 
الرواية: حكاياتي نوع من اخلالصة 
اخلالف��ة،  واه��ل  التاري��خ،  ع��ن 
والبرابرة، واهل الظرافة، صّدقها، 
او ابح��ث عنها، او انس��ها، نحن 
ن��روي احلكاي��ات كي نس��تطيع 
حتم��ل الزم��ان". وتاب��ع حديث��ه 
قائ��ال: بداية ارى ف��ي هذا العمل 
ما ينبغي عل��ى املرء التأمل فيه، 
وسيلة لتطهير الروح، الن بحارها 

هي من العمق والتيه بحيث من 
الصعوبة مبكان املغامرة فيها، اال 
من مترس على االبحار في قاعها، 
برغ��م ما يغ��ري فيها من س��رد 
ح��زن، وحل��م لذيذ، دخل��ت تلك 
العوامل ومتنيت على نفس��ي اال 
انته��ي منها، والبقاء محلقا في 

متعة القراءة".

 يجد الالمي ان لطفية الدليمي 
ف��ي رواي��ة "س��يدة زح��ل"، قد 
سطرت ملحمة تراجيدية، لتاريخ 
ش��عب، قاده ح��كام، وملوك الى 
محارق النار، وميادين الس��جون، 
والفق��ر املدق��ع: وسأش��ير ف��ي 
تناولي ه��ذا الى اجلانب امللحمي، 
والتراجي��دي، واركز عل��ى ثيمته 

حاض��را، وتاريخا، لتنس��جم مع 
ما قامت به الساردة من تفكيك 
للتاريخ ،بكل مفاصله، احلاضرة، 
والغاب��رة، ه��ذه الرواي��ة يتس��ع 
س��ردها الى اعماق ازمنة، وعهود 
غابرة، عاش��ها الع��راق، ثيمتها 
تاريخ��ا طوي��ال، لش��عب واج��ه 
التعس��ف، واالب��ادة، والتنكي��ل، 
ناهي��ك عن احل��روب الت��ي قادها 
حكام طغاة، احكموا قبضتهم 
عليه بالنار واحلديد، واستطاعت 
بخي��وط  اإلمس��اك  الدليم��ي 
وحتريكه��ا  وبج��دارة،  اللعب��ة 
باملكان والزمان، حاضران، وغائبان، 
ورمب��ا ارادت ان جتعل من الزمكان، 
الرواي��ة، كبطولة  ابطاال له��ذه 
الس��رد،  وبطولة  الش��خصيات، 
ومث��ل هذا يحت��اج ال��ى مقدرة 
استثنائية في العملية السردية، 
وق��د جنحت لطفية الدليمي في 

هذا متاما.
كانت هناك عدة مداخالت من قبل 

القاصني والنق��اد، منهم الدكتور 
خليل ابراهيم، والقاص عبد االمير 
اجملر. والناقد فاضل ثامر الذي حتدث 
عن العالق��ة االدبية الت��ي تربطه 
باحملتفى به: اتصلت بي الس��فارة 
الس��نوات،  اح��دى  ف��ي  االملاني��ة 
أح��د  أرش��ح  ان  من��ي  وطلب��وا 
العاملني في مجال النشر، لتمثيل 
الع��راق بنحو ش��خصي، ملهرجان 
فرانكفورت للكت��اب، فطرحت له 
اسم خضير الالمي ومتت املوافقة، 
"ضاحكا" لكنه خرج ولم يعد، امنا 
ظل متواصال مع املشهد العراقي 
ب��كل تفاصيل��ه، عل��ى الرغم من 
انقطاع��ه ع��ن املش��هد النقدي 

الثقافي.   
ف��ي اخلت��ام ق��دم الناق��د فاض��ل 
ثام��ر ش��هادة تقديرية ل��كل من 
الضي��ف الناق��د واملترجم خضير 
ال��ى  الالم��ي وش��هادة تقديري��ة 
مقدم اجللسة القاص عبد الستار 

البيضاني.

جلسة احتفائية لخضير عباس الالمي يتحدث بها عن "سيدات زحل"

جانب من الندوة

الصباح الجديد-وكاالت:
نظمت كوريا الش��مالية السبت رقصة جماعية لالحتفال 
بالذكرى اخلامسة بعد املئة مليالد مؤسسها كيم إيل سوجن. 
وارت��دى املش��اركون مالبس زاهي��ة، وأدوا الرقصة في ميدان 
االحتف��ال الرئيس بالعاصمة بيوجنياجن، وس��ط عرض مبهر 
باأللع��اب الناري��ة. والرقصة جزء من االحتفاالت الس��نوية 
بذكرى ميالد كيم الذي قاد كوريا الشمالية منذ تأسيسها 

في عام 1948، وحتى وفاته في عام 1994.
وفي وقت س��ابق من يوم أمس أقيم عرض عس��كري ضخم 
في املي��دان حضره حفيد كيم إيل س��وجن، والزعيم الكوري 
احلال��ي كيم ج��وجن أون. وتأت��ي احتفاالت هذا العام وس��ط 
توترات متصاعدة في ش��به اجلزي��رة الكورية، مع اعتقاد بأن 

الشمال يستعد إلجراء سادس جتربة نووية في أي وقت.

رقصة جماعية من أجل 
مؤسس كوريا 

الصباح الجديد - وكاالت:
عبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها 
باملش��اركة في مسلسل "الطوفان"، 
والذي تشارك به في املوسم الرمضاني 
املقبل، وتشارك في بطولته مع ماجد 
املصري، وريهام عبدالغفور، وأينت عامر، 
وعبي��ر صبري، وهنا ش��يحة، وروجينا، 
وتأليف بش��ير الديك، وإخ��راج خيري 
بش��ارة، مؤكدة  أنها جتسد شخصية 
مركبة خالل األحداث، حيث تقدم بدور 

الشقيقة الكبرى ل�6 أشقاء، وزوجها 
الفنان ماج��د املصري، حي��ث يناقش 
العمل كي��ف تطورت أخالق املصريني، 
وانهارت القيم في ظ��ل طوفان املادة، 
وحلم الثراء السريع من دون النظر إلى 

أي شيء آخر.
وقالت وفاء عامر:"هذا العمل سيكون 
م��ن أقوى األعم��ال الرمضانية، وأقدم 
من خالله ش��خصية ل��م أقدمها من 
قبل"، وأش��ارت وفاء إلى أنها تش��ارك 

بعم��ل أخر ف��ي الس��باق الرمضاني، 
وهو "قصر العش��اق" ال��ذي انضمت 
ل��ه مؤخ��رًا م��ع اخمل��رج أحم��د صقر، 
واملؤلف محم��د احلناوي، ويضم نخبة 
من النجوم منهم فاروق الفيش��اوي، 
وسهير رمزي، وبوسي، وعزت العاليلي، 

ونضال الشافعي.
وتابعت وفاء قائل��ة: "دوري في "قصر 
العش��اق "س��يكون مختلف��ا متاًم��ا 
ع��ن "الطوفان "، وأق��دم دور صحفية 

ف��ي إحدى املؤسس��ات القومية، 
تتع��رض للكثير من املش��كالت 
ال  وبالتال��ي  عمله��ا،  بس��بب 
يوج��د وج��ه للتش��ابه ما بني 

العمل��ني، وأنا س��عيدة بهذا 
التنوع"، وأش��ادت وفاء عامر 

مبوهب��ة ش��قيقتها أي��نت، 
مؤك��دة أنها تس��ير على 
خطى ثابتة، وأثبتت أنها 

موهوبة.

وفاء عامر ُتشيد بأداء شقيقتها أيتن في مجال الفن

بغداد - حذام يوسف:
ع��ن مكت��ب الثقاف��ة التركمانية ف��ي احتاد 
االدب��اء، صدر مؤخراً الع��دد اجلديد من مجلة 
"الكاتب التركماني"، والتي تصدر، باللغتني 
العربي��ة والتركية، متضمنا عددا من األبواب 
الثابت��ة واملتحرك��ة ف��ي املش��هد الثقافي 

التركماني.
ضمن باب الدراس��ات والبح��وث، كان هناك 
أكث��ر من بحث لع��دد من النق��اد والباحثني، 
منها دراسة عن القيمة اجلمالية في الشعر 
التركمان��ي املعاص��ر، للدكت��ور ف��اروق فائق 
كوبرلو، وللباحث األكادميي وحيد الدين بهاء 
الدي��ن بحثا اس��تعرض فيه "ش��عراء وأدباء 
من تالميذي التركمان"، والذي س��لط الضوء 
في��ه على أس��ماء المع��ة في س��ماء االدب 
التركمان��ي، والذين رف��دوا االدب في كركوك 

بعدد من االبداعات الشعرية والقصصية.
تضمن ه��ذا العدد أيضاً عرضاً للنش��اطات 
الثقافية، والفعاليات الفني��ة التي يقيمها 
مكتب الثقاف��ة التركمانية، من محاضرات، 
الى مهرجانات ش��عرية متنوع��ة، في بغداد 
وكركوك، إضافة الى ركن الشعر الذي شارك 
فيه نخب��ة من الش��عراء التركم��ان منهم 

س��بتي ليالنل��ي، وأش��رف داغل��ي، وبهجت 
غمكني، وزكي دميرجي.

ب��اب احل��وارات كان حاضرا في ه��ذا العدد 
م��ن خالل حوار مع رئيس منظمة الرافدين 
لتطوي��ر اجملتم��ع، الذي حت��دث عن خطط 
املرحل��ة  ف��ي  املنظم��ة  عم��ل  وأه��داف 

الراهنة.

 تونس - تضامن عبد المحسن:
فازت مس��رحية "حكاية الديك صياح"، 
لفرقة املرك��ز الثقافي العراقي للطفولة 
وفن��ون الدم��ى، بجائ��زة أفض��ل ع��رض 
مس��رحي متكام��ل، وجائ��زة فلس��طني 
لإلبداع املسرحي، واملشاركة في املهرجان 
الدولي ملس��رح الطفل ب��أم العرائس في 

تونس.
ص��رح بذل��ك مدير ع��ام دائ��رة العالقات 
الثقافي��ة العام��ة فالح حس��ن ش��اكر 
قائال: سعينا بجهد ملشاركة عراقية في 
مهرجان مس��رح الطفل في ام العرائس 
بتونس، وقد اثمرت مساعينا بفوز مشرف 
كأفض��ل ع��رض مس��رحي متكامل، من 
تألي��ف واخ��راج الدكت��ور حس��ني عل��ي 

هارف. 
اجلدير بالذكر، ان مهرجان مس��رح الطفل 
الدول��ي انطل��ق صب��اح ي��وم 12 نيس��ان 
اجل��اري بدورته اخلامس��ة، واس��تمر لثالثة 
بتنظي��م جمعي��ة مس��رح  وج��اء  اي��ام، 
الصم��ود ب��أم العرائ��س بتون��س، وبدعم 
م��ن وزارة الش��ؤون الثقافي��ة، واملندوبي��ة 
وبالتع��اون  اجلهوي��ة للثقاف��ة بقفص��ة، 

ومرك��ز  العرائ��س،  ام  الثقاف��ة  دار  م��ع 
الفن��ون الدرامي��ة، والركحي��ة بقفصة، 
وبشراكة مع الرابطة الثقافية الوطنية 
الفلسطينية، كما احتوى على عروض 
وورش عمل  وتنش��يطية،  مس��رحية، 

فنية.
وق��د ش��ارك ف��ي املهرج��ان اضاف��ة 
الى الع��راق، كل من اجلزائ��ر، وليبيا، 

وفلس��طني، التي اسهمت بجائزة 
كبرى للرابطة الفلسطينية.
ووزعت اجلوائز "جائزة فلسطني 

املس��رح���ي/  لالب����داع 
مس�����رح االطف����ال 
مدعوم��ة من الرابطة 
الوطني��ة  الثقافي��ة 
 ، " للفلس��طينيني
ش����راكة  ضم��ن 

ث���ق���افي�����ة 
فلس��طينية 

تونسية.

مجلة الكاتب التركماني تتألق بعدد 
جديد عن مكتب الثقافة التركمانية

العراق يفوز بجائزة مهرجان 
مسرح الطفل في أم العرائس

الصباح الجديد - وكاالت:
وقع الرئيس التركمان��ي على برنامج، 
يرمي إلى منح دفع��ة لهدفه املتمثل 
في جعل بالده خالية من التبغ بحلول 

عام 2025.
اخلط��وة الت��ي اتخذها الرئي��س قربان 
أوردته��ا  محم��دوف  بي��ردي  أوغل��ي 

نيترانل��ي  صحيف��ة  الس��بت  الي��وم 
تركمانستان الرسمية، التي ذكرت أن 
البرنامج يتضمن إجراءات يتم اتخاذها 
على مدار الس��نوات اخلم��س املقبلة، 
إال أنه��ا ل��م تعرض تفاصيل. حس��ب 

أسوشيتدبرس.
جع��ل رئيس تركمانس��تان املعيش��ة 

الصحية عنصرا أساسيا ضمن حملة 
تركز على ش��خصيته وس��ط حكمه 
االس��تبدادي. فم��ن املعتاد مش��اهدة 
ص��ور ومقاطع مص��ورة له ف��ي أثناء 
مبروحي��ات،  وطيران��ه  اخلي��ل،  ركوب��ه 
وركوب��ه دراج��ات، وممارس��ته رياضتي 
العدو، ورفع األثق��ال. وفي 2013 حظر 

الرئيس بيع السجائر في 
خالل  الرس��مية  املتاج��ر 

ش��هر أبريل م��ن كل عام.  
ولم يوض��ح التقري��ر ما إذا 
كان هدف جعل البالد خالية 
 2025 بحل��ول  التب��غ  م��ن 

يعني حظر التبغ كليا.

أول رئيس يوّقع خطة لبالد "خالية من التبغ"
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