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بغداد - أسامة نجاح:
ق��وات جه��از  قي��ادة  كش��فت 
مكافح��ة اإلره��اب ي��وم أم��س 
الثالث��اء ، ع��ن التق��دم والتوغل 
لقواتها في حيي )التنك والثورة( 
ف��ي اجلان��ب األمي��ن م��ن مدينة 

املوصل. 
وقال القائ��د في جهاز مكافحة 
اإلرهاب الفريق الركن عبد الوهاب 
الس��اعدي ان "جه��از مكافحة 
اإلرهاب مستمر بعملية التقدم 
والتوغل في حيي التنك والثورة 
ومتكن م��ن حتري��ر أج��زاء كبيرة 
منهما"، مشيراً الى إن "املمرات 
اآلمنة تتوف��ر للمدنيني ملن يريد 

اخلروج إلى األحياء األخرى". 
وأوضح بأن" في حالة اس��تعادة 
ه��ذه األحي��اء تصب��ح املوص��ل 
أغل��ب  م��ن  القدمي��ة مطوق��ة 

اجلهات بنحو كامل. 
عناص��ر  "معنوي��ات  إن  وتاب��ع 
داعش انهارت بسبب قلة العتاد 

والتموين". 
من جانبها أعلنت قيادة الشرطة 
االحتادي��ة، أم��س الثالث��اء، ع��ن 
مقتل القيادي في تنظيم داعش 
اإلرهاب��ي املكن��ى ب�"اب��و هاجر 

الروسي"، في مدينة املوصل. 
وقال��ت القيادة في بي��ان تلقت، 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 

نسخة منه، إن "قوات الشرطة 
االحتادية اقامت احلواجز واملصدات 
على مش��ارف منطق��ة الفاروق 
القريبة م��ن جامع الن��وري، في 

مدينة املوصل". 
وأضافت، أن "القوات متكنت من 
الداعش��ي املكنى  القيادي  قتل 
اب��و هاجر الروس��ي اث��ر قصف 
صاروخي موجه استهدف مقره 

بحي الثورة". 
م��ن جهت��ه أك��د رئي��س أركان 
الرك��ن  اول  الفري��ق  اجلي��ش 
الثالثاء،  الغامني، أم��س  عثم��ان 
على ض��رورة اس��تمرار الضغط 
العس��كري على تنظيم داعش 

االرهابي في مدينة املوصل. 
زيارت��ه  خ��الل  الغامن��ي  وق��ال 
ف��ي  العس��كرية  للقطع��ات 
تلق��ت  لبي��ان  وفق��اً  املوص��ل، 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نسخة منه، ان "العدو في حالة 
تراجع وانهيار بس��بب اس��تمرار 
الضغط والزخ��م عليه من قبل 
قواتنا ",مش��دداً عل��ى " ضرورة 
املدني��ني  أرواح  عل��ى  احلف��اظ 
وممتلكاته��م وعزلهم عن العدو 
ال��ذي يح��اول اتخاذه��م كدروع 
لعرقلة س��ير عمليات  بش��رية 

التحرير".
وأكد خالل لقائه بالقادة واالمرين 

واملقاتل��ني على " ض��رورة إدامة 
الزخ��م والضغط املتواصل على 

العدو",موضحاً"اطالع��ه عل��ى 
مح��ور عمليات الفرق��ة املدرعة 

التاسعة ومحور جهاز مكافحة 
الش��رطة  ومح��ور  اإلره��اب 

االحتادية". 
تتمة ص3

تحرير أجزاء كبيرة من حيي)التنك والثورة(
في الساحل األيمن لمدينة الموصل

القوات املشتركة خالل معارك حترير اجلانب األمين من املدينة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئي��س ال��وزراء حي��در العبادي، 
ع��زم الع��راق عل��ى إدام��ة التواصل 
م��ع األش��قاء ف��ي اإلم��ارات، فيم��ا 
ثم��ن الس��فير االماراتي ف��ي بغداد 
احل��رص على تطوي��ر العالق��ات بني 
الع��راق واالم��ارات وتنش��يط حركة 

االستثمار.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بي��ان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" ان 
"رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
استقبل مبكتبه سفير دولة اإلمارات 
العربي��ة املتحدة لدى بغداد حس��ن 

احمد الشحي".
واض��اف املكت��ب ان "العب��ادي اك��د 
حرص العراق عل��ى تطوير العالقات 
الثنائي��ة ب��ني البلدي��ن ف��ي اجملاالت 
اخملتلف��ة ومتابع��ة م��ا دارَ بينه وبني 
رئيس وزراء دول��ة االمارات محمد بن 
راش��د آل مكت��وم خ��الل لقائه في 
عم��ان في اثناء انعق��اد مؤمتر القمة 

العربية الشهر املاضي".
وأك��د رئيس مجل��س ال��وزراء "عزم 
الع��راق عل��ى إدام��ة التواص��ل مع 

األشقاء في دولة االمارات العربية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن رئي��س مجلس النواب س��ليم 
اجلبوري يوم امس الثالثاء عن مش��رع 
يستوعب تشغيل آالف العاطلني من 

اخلريجني وغيرهم في البالد
وقال اجلب��وري خالل كلمة القاها في 
كلي��ة ب��الد الرافدين اجلامع��ة وامام 
واالكادميي��ني  االس��اتذة  م��ن  جم��ع 
وتابعته��ا  ديال��ى  ف��ي  واملثقف��ني 
"الصباح اجلديد" انه "ما زالت ماكنة 
التعلي��م تقدم لنا آالف اخلريجني كل 
ع��ام مع ع��دم وج��ود آلي��ة واضحة 
الس��تيعاب هذه األعداد واستثمارها 
في دع��م التنمية الوطني��ة وهو ما 
كدس االع��داد الهائلة من العاطلني 

الذين يزدادون كل عام ".

واض��اف  ان��ه "في الوق��ت الذي تقل 
في��ه َفرْص العمل مع متس��ك ابنائنا 
بفك��رة الوظيفة احلكومية التي هي 
اقل مردودا من الف��رص احلرة اذا ما مت 
دعم وتطوي��ر القطاع اخلاص وجعله 
اكث��ر فاعلي��ة وإس��هام ف��ي احلياة 

االقتصادية ". 
ون��وه اجلب��وري الى ان "م��ن الضروري 
ان نعمل على اس��تيعاب نس��بة من 
ه��ذه اإلعداد ف��ي القطاعات اخلاصة 
وأن تك��ون عملي��ة التوظيف اخلاص 
خاضع��ة للرقاب��ة القانونية لتعمل 
توزي��ع  ف��ي  العدال��ة  توفي��ر  عل��ى 
ه��ذه الفرص بعي��داً ع��ن االنتقائية 
واحملسوبية واالعتبارات الشخصية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د وزي��ر امل��وارد املائية حس��ن 
اجلنابي، ان املوجة الفيضانية على 
مش��ارف بغداد، فيما اشار الى ان 
مناس��يب نه��ر دجلة ستش��هد 
ارتفاع��اً ابتداء م��ن االثنني املقبل 

لكنها مسيطر عليه.
وق��ال اجلنابي ف��ي صفحته على 
االجتماع��ي  التواص��ل  موق��ع 
الفيس��بوك، وتابعته��ا "الصباح 
اجلدي��د"، ان��ه "اس��تمراراً بنه��ج 
املعلوم��ة  وايص��ال  االنفت��اح 
الصحيحة للمواطنني، فان املوجة 
الفيضانية على مش��ارف بغداد"، 

مبين��اً ان "هذه املوجة وصلت الى 
سدة سامراء".

واضاف اجلنابي ان "الوزارة تسمح 
مب��رور 650 مت��ر مكع��ب بالثانية 
باجت��اه بغداد"، مش��يراً ال��ى "اننا 
ارتفاًعا بس��يطاً مبناسيب  سنرى 

النهر بحدود 25 سم".
متري��ر  اود  "انن��ي  اجلناب��ي  وتاب��ع 
تصريف اكثر ولكن وجود جس��ور 
ومعابر عائمة أجلت القرار ملا بعد 
زيارة االمام الكاظم )ع(، للسماح 
باس��تعمال جس��ر الكريعات من 

قبل الزوار".
تتمة ص3

العبادي يؤكد العزم على 
إدامة التواصل مع اإلمارات

رئيس البرلمان يقدم مشروعًا 
للحكومة لتوظيف آالف العاطلين

وزير الموارد المائية: الموجة 
الفيضانية على مشارف بغداد

التحالف الدولي يخمن ما تبقى من 
"داعش" ال يتجاوز األلف عنصر

ما تبقى من معركة الموصل.. 
و"داعش" يلفظ أنفاسه األخيرة 23

ترجمة: سناء علي  
في تقرير نشر للمحلل السياسي 
" بيت��ر هي��ركل " مت نش��ره عل��ى 
موقع الفورين بوليس��ي اشار فيه 
ال��ى ان هناك خمس فوائد س��وف 
يحصدها اع��داء اردوغان بعد فوزه 
مبعرك��ة الدس��تور اولها تس��اوي 
أردوغ��ان واحلكام العرب ." مش��يراً 
الى ان اردوغان لسنوات طويلة نُظر 
لتركيا عل��ى أنها جزيرة دميقراطية 
هادئ��ة ف��ي بح��ر الش��رق الهائج 
بالديكتاتوريات، فيم��ا عدت جتربة 
العدال��ة والتنمية امنُوذًجا يجب أن 
يُحتذى به من قبل تيارات اإلس��الم 
السنوات  حفلت  السياس��ي.كما 
األولى من الربيع العربي، باإلش��ارة 
المن��وذج أردوغان بوصفه مثاًل أعلى 
يجم��ع ب��ني املرجعية اإلس��المية 
املعتدلة واالنفت��اح الليبرالي على 
اجملتم��ع والعالم، ويُع��د مصطلح 
»االمن��وذج الترك��ي« هو أح��د أكثر 
املعجم  في  املتداولة  املصطلحات 
ذل��ك  , كان   العرب��ي  السياس��ي 

»االنطب��اع اإليجاب��ي« ع��ن تركيا 
ونظامه��ا نقط��ة ق��وة امتلكه��ا 
أردوغ��ان في وجه خصومه، س��وق 
الرج��ل لنفس��ه داخلًي��ا وخارجًيا 
بوصف��ه حامل ل��واء الدميقراطية 

األنظم��ة  طغ��اة  مواجه��ة  ف��ي 
العربي��ة، وطاف العال��م  منددًا مبا 
ع��ده »جرائم« ارتكبه��ا خصومه، 
وج��ه  عل��ى  والسيس��ى  األس��د 
التحديد، عادًا أن ما يفعله هؤالء ال 

ميت للدميقراطية بصلة." 
الكات��ب موضح��اً "  ل��م يط��رح 
أردوغان نفس��ه وهو يدافع بحرارة 
 – مث��اًل   – اإلخ��وان  جماع��ة  ع��ن 
كزعي��م إس��المي، بل كان يش��دد 

على أن موقف��ه ال يأتي إال انطالًقا 
م��ن حرص��ه عل��ى الدميقراطي��ة، 
وتأمل��ه النتهاكات حقوق اإلنس��ان.
ومما كان مينح مواقف أردوغان بعض 
املصداقي��ة، ويجع��ل تصريحات��ه 
ذات تأثي��ر عاملًيا أو ش��عبًيا؛ كونها 
تخرج ممن يُنظ��ر إليه كأحد القادة 
الدميقراطيني الرائدين في املنطقة، 
لكن يبدو أن تلك الصورة لن تصمد 
طوياًل بعد االس��تفتاء.صحيح أنه 
ق��د يبدو م��ن املبالغ��ة – حتى اآلن 
في األقل – وضع تركيا مع األنظمة 
الشمولية العربية في سلة واحدة 
في نظر الكثيرين، إال أن األكيد كون 
أردوغان وحزبه لم يعد يُنظر إليهما 
باإلجالل ذاته ف��ي نظر البعض من 
قَبل جم��وع اجلماهير العربية كما 
كان األمر من قب��ل , كما مُيكن إذن 
لكارهي أردوغان بعد االستفتاء أن 
يج��دوا الفرصة س��انحة للهجوم 
عليه باخلط��اب ذاته الذي اعتاد هو 

استعماله.
تفصيالت ص2

بعد فوزه بـ»معركة الدستور«ما الذي سيجنيه أعداء أردوغان ؟
لسنوات طويلة ُنظر لتركيا على أنها جزيرة ديمقراطية هادئة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد س��فير الص��ني ل��دى العراق 
تش��ن وي تشينغ، خالل لقائه وزير 
اخلارجيَّة إبراهي��م اجلعفرّي مببنى 
الوزارة ببغداد، س��عي بالده لتعزيز 
االمني وحتقيق االستقرار  التعاون 

في العراق.
وذك��ر بي��ان للخارجي��ة العراقية 
اجلديد"،  اطلعت عليه "الصب��اح 
أن الس��فير الصين��ي ق��ال خالل 
الصينيَّ��ة  "احلكوم��ة  ان  اللق��اء 
تسعى لتعزيز التعاون، والتنسيق 

العراق  مع  واالس��تخباريِّ   ، األمنيِّ
إضاف��ة إل��ى تب��ادل اخلب��رات في 
مجال التدريب، الفتاً إلى أنَّ العراق 
ف��ي اخلط األول ملُواَجه��ة اإلرهاب، 
وأنَّ الص��ني ش��ريك، وصدي��ق له، 
وس��نبذل كلَّ اجلُُه��ود في ش��تى 
اجمل��االت لعودة األمن، واالس��تقرار 

إلى الشعب العراقي".
الصين��ي  الس��فير  َّ��د  أك� كم��ا 
"اس��تمرار دعم ب��الده للعراق في 
حربه ضّد إرهابيِّ��ي داعش، وانهم 
املُس��اَعدات  بتق��دمي  ُمس��تِمرُّون 

للعوائ��ل  واخلدميَّ��ة  اإلنس��انيَّة، 
للُمساَهمة  ون  وُمستِعدُّ النازحة، 
ف��ي إعادة إعم��ار البن��ى التحتيَّة 
للُم��ُدن العراق�يَّ��ة بع��د القضاء 

على عصابات داعش اإلرهابيَّة".
وبحث اجلانبان "العالقات الثنائيَّة 
وُس��ُبل تعزيزها مبا يخدم مصالح 
واستعراض  الصديقني،  الشعبني 
االنتصارات الكبيرة التي يُحق�ِّقها 
ض��دَّ  حربه��م  ف��ي  العراق�يُّ��ون 
عصابات داعش اإلرهابيَّة، واجلُُهود 
املبذولة م��ن ِقَبل الدول الصديقة 

للعراق في شتى اجملاالت".
��ن اجلعف��ري "موق��ف الصني  وثمَّ
املُسانِد للعراق، وتوفير املُستلزَمات 
الضروريَّة للعوائل النازحة، ودعمه 
َّها  ف��ي احملاف��ل الدوليَّة برغ��م أن�
الدوليِّ  التحال��ف  ليس��ت ضمن 

ضدَّ عصابات داعش اإلرهابيَّة".
وقال ان "العراق يخوض حرباً دفاعاً 
ع��ن نفس��ه، ونياب��ة ع��ن العالم 
كل�ِّه، ويُحق�ِّ��ق انتصارات كبيرة، 
أراضي��ه بالكام��ل من  وس��ُيحرِّر 

قبضة إرهابيِّي داعش.

بغداد ـ مشرق ريسان:
رجح ائت��الف دولة القانون بزعامة 
ن��وري  اجلمهوري��ة  رئي��س  نائ��ب 
املالكي "اس��تمرار" تولي السيد 
عم��ار احلكيم لرئاس��ة التحالف 
الوطني ف��ي العام املقب��ل، فيما 
أك��د إن املالك��ي "ف��ي غن��ى عن 

املناصب".
ويأت��ي موقف ائتالف دولة القانون 
في وقت عّب��ر عدد من نواب كتلة 

األحرار عن معارضتهم لتولي نوري 
املالكي رئاسة التحالف الوطني، 
على الرغم من "مقاطعة" كتلة 

األحرار للتحالف.
وف��ي هذا الش��أن، تق��ول النائبة 
دول��ة  ائت��الف  ع��ن  التركماني��ة 
القانون نهلة الهبابي، في حديث 
مع "الصباح اجلدي��د"، إن "هناك 
اتفاق��اً مس��بقاً بني ائت��الف دولة 
القانون واجمللس األعلى اإلسالمي 

عل��ى أن تك��ون رئاس��ة التحالف 
بالتناوب"، مضيفًة  إنه "مع قرب 
نهاية مدة تولي رئاس��ة الس��يد 
عمار احلكي��م للتحالف الوطني، 
بدأ احلديث عن تولي رئيس ائتالف 
دولة القانون نوري املالكي رئاس��ة 

التحالف".
وبش��أن تصريحات نواب عن كتلة 
األحرار، حتدثوا عن "رفضهم" تولي 
رئي��س ائتالف دول��ة القانون نوري 

اكتفت  التحالف،  رئاسة  املالكي 
الهبابي بالقول إن "التيار الصدري 
أعلن موقفه الرس��مي بأنه ليس 
جزءاً من التحالف الوطني، إضافة 
إل��ى إن كتل��ة األحرار ل��م حتضر 

جلسات واجتماعات التحالف".
وتش��ير النائب��ة عن ائت��الف دولة 
القان��ون إلى إن "املالكي يش��غل 

منصب نائب رئيس اجلمهورية.
تتمة ص3

الصين تؤكد سعيها  لبذل
"دولة القانون" يرّجح استمرار رئاسةكل الجهود إلعادة أمن واستقرار العراق

الحكيم للتحالف الوطني في العام المقبل

أكد أن المالكي "في غنى عن المناصب"

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اص��در مص��رف الرافدين،امس 
الثالث��اء، بيان��اً بش��أن وحدات 
فيم��ا  للمواطن��ني،  س��كنية 
للتع��اون  اس��تعداده  اعل��ن 
م��ع الش��ركات االس��تثمارية 
إلنش��اء مجمع��ات س��كنية 

للمواطنني.
وقال املكتب االعالمي للمصرف 
في بيان اطلعت عليه "الصباح 

اجلدي��د" ان "املصرف س��يقوم 
مبنح قروض للمواطنني لشراء 
وحدات س��كنية في املشاريع 
السكنية االستثمارية"، مبيناً 
انه "سيخصص فروعاً معينة 
ملنح القروض للمواطنني لشراء 

تلك الوحدات السكنية" .
عل��ى  ان��ه  املص��رف  واض��اف 
م��ع  للتع��اون  "اس��تعداد 
الشركات االستثمارية لغرض 

انش��اء مجمعات سكنية في 
البالد من خالل تقدميها جميع 
متطلبات املشروع االستثماري 
ومن ث��م يتم اجراء الكش��ف 
على املش��روع من قب��ل االدارة 
العامة للمصرف والتأكد بعد 
ذلك بعدم وجود اش��ارة رهن او 
حجز على املش��روع ألي جهة 

كانت".
تفصيالت ص4

بغداد ـ الصباح الجديد:
األميرك��ي  الرئي��س  نائ��ب  ق��ال 
ماي��ك بنس، ام��س الثالثاء إن كل 
اخلي��ارات مطروحة عل��ى الطاولة 
فيم��ا يتعلق بالتعام��ل مع كوريا 

الشمالية.
واس��تدرك بنس بالقول الذي يزور 
طوكيو حاليا قبل غداء مع رئيس 
ال��وزراء اليابان��ي ش��ينزو آبي، أن 
"الرئيس دونالد ترامب عاقد العزم 
على العم��ل مع الياب��ان والصني 

وكوري��ا اجلنوبي��ة للتوص��ل إل��ى 
حل س��لمي"، بحس��ب ما اوردته 

الوكاالت العاملية.
وأضاف "نحن نقدر الوقت الصعب 
ال��ذي يعي��ش فيه ش��عب اليابان 
بالنظر إلى زيادة االستفزازات عبر 
بح��ر اليابان، نحن معكم 100 في 

املئة".
من جهته قال آبي إنه يؤيد موقف 
ترامب بأن الصبر االستراتيجي مع 
كوريا الش��مالية قد نفد وإن كل 

اخليارات مطروحة.
يذكر ان مستش��ار األمن القومي 
األميركي هربرت ماكماس��تر عد 
كوريا الشمالية "نظاماً معادياً"، 
فيما أكد أن كل اخليارات بش��أنها 

مطروحة.
ونقلت "س��كاي ني��وز عربية" في 
خبر عاجل عن ماكماس��تر قوله، 
إن "كل اخليارات مطروحة بش��أن 

كوريا الشمالية".
تتمة ص3

واشنطن تخفف حدة التصعيد
وتبحث عن حل سلمي مع كوريا الشمالية

قروض من "الرافدين" لشراء وحدات سكنية

احتجاجات مناهضة ألردوغان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��ادت خلي��ة االع��الم احلرب��ي 
امس األربعاء ان طائرات اجليش 
العراقي املسيرة دمرت بضربات 
لتنظيم  الوق��ود  جوية مصادر 

داعش غرب مدينة املوصل.
وقال��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان لها 
"الصب��اح  علي��ه  اطلع��ت 
اجلديد"، انه اس��تناداً ملعلومات 

خلي��ة اس��تخبارات "قادم��ون 
 CH4 يانين��وى" قام��ت طائ��رة
املسيرة التابعة لطيران اجليش 
بتوجي��ه ضربة جوية اس��فرت 
ع��ن تدمي��ر موق��ع عب��ارة عن 
مح��الت تس��تعمل م��ن قب��ل 
داع��ش كمحطة وق��ود لتزويد 
عجالته��م بالوقود ف��ي قضاء 

البعاج.

وأش��ار الى تدمي��ر موقع عبارة 
ع��ن كرفان مع خزان��ات للوقود 
تستعمل كمحطة وقود لتزود 

بالوقود في نفس املنطقة.
وفي سياق آخر أفاد مصدر أمني 
ف��ي محافظة نين��وى، بتدمير 
التابعة  املسيرة  الطائرات  مقر 
لتنظيم "داعش" ومقتل خبراء 
أجانب بضربة جوية في اجلانب 

األمين ملدينة املوصل.
وقال املصدر في حديث صحفي، 
اس��تخباراتية  "معلوم��ات  إن 
عراقية ق��ادت الى تنفيذ ضربة 
الي��وم، ف��ي منطق��ة  جوي��ة، 
اإلص��الح الزراعي باجلانب األمين 
للموصل أس��فرت ع��ن تدمير 
التابعة  املسيرة  الطائرات  مقر 
لتنظيم داعش بالكامل وإحراق 

جميع الطائرات الرابضة فيه".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب 
عدم الكش��ف عن اس��مه، أن 
"الضرب��ة أس��فرت أيض��ا عن 
الطيران  مقتل جمي��ع خب��راء 
األجانب ل��دى داعش"، مبيناً أن 
"من بني القتلى أحد أبرز خبراء 
املسيرة، وهو  الطائرات  تصنيع 
يحمل اجلنس��ية الشيش��انية 

ومق��رب م��ن وزير ح��رب داعش 
املقتول أبو عمر الشيشاني".

من جه��ة أخرى أعلن��ت قيادة 
الفرق��ة األول��ى باجلي��ش ف��ي 
محافظ��ة األنبار،امس الثالثاء، 
ع��ن اس��قاط طائ��رة مس��يرة 
لتنظي��م "داعش" ف��ي مدينة 

الرطبة غربي احملافظة.
تتمة ص3

طائرات مسّيرة تدّمر مصادر وقود "داعش" غرب الموصل

متابعة



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

يعقد االحتاد الوطني الكردستاني 
مهًما  اجتماع��اً  التغيير  وحرك��ة 
املقبل لتحدي��د مصير  االس��بوع 
االتفاق السياس��ي املوقع بينهما 
منذ قراب��ة العام ال��ذي لم يدخل 
حيز التنفيذ، والعمل على صياغة 
وتوحي��د  مش��تركة  تفاهم��ات 
ال��رؤى باجتاه مس��ألة االس��تفتاء 
العالق��ة م��ع بغداد،  ومس��تقبل 
بدورها قالت اجلماعة االس��المية 
ان اجراء مسألة االستفتاء يحتاج 
الى برملان فاع��ل ومؤثر يصدر قراراً 

الجراء االستفتاء. 
قي��ادي ف��ي حرك��ة التغيير رفض 
الكش��ف ع��ن اس��مه اعل��ن في 
تصريح للصباح اجلديد، ان االتفاق 
السياس��ي الذي وق��ع بني اجلانبني 
ل��م يدخ��ل حي��ز التنفي��ذ بنحو 
عملي حلد اآلن نظرًا لوجود عراقيل 
تع��ارض  منه��ا  ع��دة  ومعوق��ات 
االتفاق مع مصالح وهيمنة احلزب 
مؤسس��ات  عل��ى  الدميقراط��ي 

ومفاصل االقليم.
ولم يخف القيادي اس��تياء وتذمر 
ع��دد م��ن اعض��اء القي��ادة ف��ي 
حرك��ة التغيي��ر من التق��ارب بني 
الدميقراطي واالحتاد على حس��اب 
التغيير وتفردهما ببعض املسائل 
املصيري��ة، م��ن دون الع��ودة ال��ى 
الش��ركاء، مش��يراً الى ان التوجه 
الس��ائد اآلن لدى الهيئة العاملة 
واعض��اء ف��ي املكتب السياس��ي 
لالحت��اد ال يصب في خان��ة االبقاء 
على العالقة ومتتينها بني اجلانبني، 
واردف » اذا م��ا اس��تمرت على هذا 
املن��وال ف��أن مس��تقبل العالق��ة 
بني االحت��اد والتغيير س��يكون في 

خطر«.
االنقس��ام  حال��ة  واث��رت  ه��ذا 
واخلالف��ات التي تعص��ف باملكتب 
السياس��ي لالحت��اد س��لباً عل��ى 
ش��عبيته وتفاعله م��ع اجلماهير، 
مراقب��ون ع��زوا ذل��ك ال��ى ارتباط 
بعض من اجنحة وقي��ادات االحتاد 
مبصال��ح جتارية ونش��اطات مالية 

ضخمة مع مسؤولني وقيادات في 
الدميقراطي الكردس��تاني بزعامة 
مس��عود بارزان��ي ال��ذي متكن من 
حتييد االص��وات املعارض��ة الدارته 
حلكومة ومؤسس��ات االقليم بعد 
ان ادى فش��ل اتفاق��ه السياس��ي 
مع حركة التغيير والذي تشكلت 
الثامنة حلكومة  الكابينة  مبوجبه 
االقليم ال��ى تعطيل البرملان وطرد 

اربعة وزراء من احلكومة.    
في غضون ذلك شكل اعضاء في 
املكتب السياسي واجمللس القيادي 
واجملل��س املرك��زي لالحت��اد الوطني 
الكردستاني جتمعاً لتفعيل اتفاق 
حزبه��م السياس��ي م��ع حرك��ة 
التغيير، كعامل ضغط على قيادة 
احل��زب وارغامها عل��ى تنفيذ بنود 
االتفاق السياسي املوقع مع حركة 

التغيير في 2016-5-17 .  
هيمن هورام��ي القيادي في احلزب 

الدميقراط��ي ال��ذي عني م��ن قبل 
بارزان��ي مستش��اراً ف��ي رئاس��ة 
اقليم كردستان، اش��ار من جانبه 
الى وجود حياد دولي ازاء االستفتاء 
واستقالل في كردستان، مؤكداً أن 
الدولة الكردية املستقلة التشكل 

تهديداً الحد.
وتاب��ع هورامي في تصريح للموقع 
الرس��مي حلزب��ه ان بارزان��ي تناول 
مسألة االستفتاء واالستقالل مع 
كل الوف��ود واملس��ؤولني الدوليني 
الذي��ن التقاهم ،الفت��اً الى ان كل 
الذي��ن التقاهم بارزان��ي لم يبدوا 
معارضته��م لهذا الط��رح ، كما 
ل��م يبدوا تأييدهم، وق��ال هورامي 
» صمته��م مه��م بالنس��بة لنا 

كخطوة اولى«.
وتابع »ان بارزاني خ��الل اجتماعاته 
مع قناصل الدول العربية واالجنبية 
وممثل��ي البعثات الدبلوماس��ة في 

اقليم كردستان، مت احلديث بصراحة 
و وضوح عن االس��تفتاء ولم يبِد أي 
من ه��ؤالء معارض��ة بالدهم لهذه 
اخلطوة، بل طرحوا اسئلة من قبيل 
كيف سنحس��م االمر قانونياً،هل 
سنعيد تفعيل البرملان ام العملية 
س��تجرى من دونه،وكيف سيكون 
املط��روح خ��الل  الس��ؤال  ش��كل 
وصل��ت  اي��ن  ال��ى  االس��تفتاء،أو 

املفاوضات بيننا وبني العراق .
وف��ي ح��ني ق��ال مس��ؤول مكتب 
العالق��ات في احل��زب الدميقراطي 
هوش��يار سيويلي ان اغلب اعضاء 
الوطني  السياسي لالحتاد  املكتب 
ليس��وا م��ع تفعي��ل عم��ل برملان 
االقليم قبل االستفتاء، عد رئيس 
كتل��ة اجلماع��ة االس��المية ف��ي 
برملان كردس��تان احلديث واالسراع 
في طرح وتبني مسألة االستفتاء 
فشال وافالس��اً سياسياً لالطراف 

الكردستانية.  
واض��اف مروان كالل��ي في تصريح 
للصباح اجلديد ان اجراء االستفتاء 
ف��ي االقلي��م يج��ب ان يس��بقه 
تفعيل عم��ل البرملان، الذي ينبغي 
ان يصدر قانوناً الجراء االس��تفتاء 
ف��ي االقلي��م، ع��ادًا االس��راع في 
االس��تفتاء عل��ى  تبن��ي قضي��ة 
ه��ذه العجال��ة مبنزل��ة االف��الس 

السياسي.
واوض��ح كالل��ي ان اغل��ب القوى 
واالطراف السياسية ما عدا احلزب 
الدميقراط��ي تع��ارض احلديث عن 
مس��ألة االس��تفتاء من دون اعادة 
تفعيل عم��ل برملان االقليم، مبيناً 
ان��ه وفق��اً للقوان��ني املرعي��ة في 
كردستان فان مس��ألة االستفتاء 
حتتاج الى اص��دار قانون جديد من 
برمل��ان كردس��تان، ال��ذي يجب ان 
يش��رف على هذه العملية وليس 

غيره.  
وقال ان احلديث عن اجراء االستفتاء 
م��ن دون تفعيل البرمل��ان مضيعة 
للوقت، وهي لعبة للتغطية على 
اجله��ات الت��ي تس��ببت بتعطيل 
برملان االقليم، وتابع ان احلديث عن 
االستفتاء يظهر عليه الكثير من 
التخبط والتس��رع وهو ما يعكس 
افالساً سياسياً لالطراف التي لم 
تتمكن من ان تكون في مس��توى 
ثقة الش��عب الذي منحها الثقة 
وفشلت في حتقيق %4 من الوعود 
االنتخابي��ة الت��ي قطعته��ا على 

نفسها.  
وفي ح��ني توقعت مصادر مطلعة 
أن يتوج��ه وف��د كردي م��ن إقليم 
لبح��ث  تركي��ا،  إل��ى  كردس��تان 
نش��رت  االس��تفتاء،  موضوع��ة 
صحيف��ة تركي��ة ص��ورة لرئي��س 
إالقلي��م مس��عود بارزان��ي، وه��و 
يتباح��ث في أربيل، مع مس��ؤولني 
بارزين ف��ي احلكوم��ة البريطانية، 
حول خريط��ة كبي��رة للمنطقة، 
وعنونت خبره��ا: »خريطة جديدة 

ترسم«.
صحيفة »مللي« التركية نش��رت 
خب��ر اللقاء ال��ذي جم��ع الرئيس 
رفيع��ي  م��ع مس��ؤولني  بارزان��ي 
البريطانية،  املستوى في اخلارجية 
االربعاء املاضي في أربيل، قائلة أنه 
حضر اللقاء من اجلانب البريطاني، 
كل م��ن توبياس مارت��ن إلوود، وزير 
الدول��ة املس��ؤول ف��ي اخلارجي��ة 
البريطاني��ة عن إفريقيا والش��رق 
األوس��ط، إلى جان��ب فرانك بيكر، 
البريطان��ي ف��ي بغداد،  الس��فير 
وعدد من مستشاري وزارة اخلارجية 
البريطاني��ة، ورك��زت الصحيف��ة 
ف��ي خبرها عل��ى صورة نش��رتها 
ويظهر فيها بارزاني مع املسؤولني 
البريطانيني، وه��م يتباحثون حول 
خارطة كبي��رة للمنطقة، وكتبت 
أن بريطانيا التي قسمت منطقة 
احل��رب  خ��الل  األوس��ط  الش��رق 
العاملية األولى تس��عى من جديد 
إلى إع��ادة تقس��يم املنطقة، في 
إشارة إلى احلديث عن قيام الدولة 
الكردية املستقلة والدعم الغربي 

لها .

الجماعة اإلسالمية: اإلسراع في طرح مسألة 
االستفتاء إفالسًا لألطراف السياسة

الديمقراطي: أميركا وأوروبا تلزم الحياد بشأن مسألة االستفتاء
د.علي شمخي

اظهرت نتائج االس��تفتاء االخير في تركيا نزوعاً 
شعبياً نحو التعلق بالرموز والقادة على حساب 
التعددي��ة وف��ي مراجع��ة س��ريعة للتعديالت 
الدس��تورية التي صوت عليها البرمل��ان التركي 
وعرضه��ا لالس��تفتاء الش��عبي ي��رى املراقبون 
للشأن السياسي التركي ان الرئيس رجب طيب 
اردوغ��ان تلقى دعماً جديًدا س��يكرس من خالله 
س��لطاته وصالحيات��ه بغطاء ش��رعي واس��ع 
وفي الوقت نفس��ه س��حبت املوافقة على هذه 
التعديالت البساط من احزاب املعارضة ووضعتها 
في موقف صعب واضعف��ت حججها ورقابتها 
عل��ى االداء احلكومي املدعوم م��ن حزب العدالة 
والتنمية وم��ن امللفت لالنتب��اه ان املدن الكبرى 
انقرة العاصمة واس��طنبول وازمير رفضت هذه 
التعدي��الت ولم تص��وت لصالح اردوغ��ان ..فيما 
صوتت ش��رائح واس��عة في احملافظات الفقيرة 
واالري��اف بالتأيي��د للرئي��س الترك��ي ..وتعكس 
نتائج التصوي��ت التحوالت في ال��رأي العام في 
دول الشرق عامة وفي تركيا خاصة برغم ان هذه 
البالد اجهدت نفسها للتخلص من هذا الشرق 
وتريد االنتقال الى واالنتماء الى الغرب عبر بوابة 
االحتاد االوروبي  فتركيا التي ظهرت فيها معالم 
الدول��ة العلماني��ة من خ��الل تعديل الدس��تور 
ع��ام 1928 وانهت س��يطرة الدين عل��ى الدولة 
واق��دم بعدها كم��ال اتات��ورك عل��ى اصالحات 
حقق��ت لتركيا نظام اداري وسياس��ي واخرجها 
للعال��م كدول��ة حديث��ة .. تقف ف��ي منعطف 
خطي��ر وحلظة مفصلية ..وق��د الهمت االحداث 
ف��ي تركيا عب��ر التاري��خ الكثير م��ن املتطلعني 
الى احلرية والدميقراطية في دول الش��رق األخرى 
فالث��ورة الدس��تورية في اي��ران 1906 او مااطلق 
عليه )املشروطة واملستبدة ( تفاعلت وتناغمت 
مع ماس��بقها في تركيا واسس��ت الول حركات 
االص��الح السياس��ي في اي��ران وبدوره��ا تركت 
هذه احلركات ف��ي تركيا وايران اثره��ا ايضاً على 
الثورات الرافضة لالحتالل البريطاني والفرنسي 
في العالم العربي وخالفاً للتراتبية السياس��ية 
التي تول��د منها االنظمة الدميقراطية في اوروبا 
والواليات املتحدة ودول أخرى في العالم حيث يتم 
التخلص من انظمة االس��تبداد واحلكم الديني 
وتقدمي التضحيات للوصول الى النظام التعددي 
..بقيت االنظمة احلاكمة في الش��رق تعاني من 
االرتداد في س��عيها للتخلص من الديكتاتورية 
وتفرد االحزاب والزعامات والعائالت بنظام احلكم 
وجنحت انظمة سياس��ية متفردة نحو تكريس 
الس��لطات بيدها م��ع بقاء مؤسس��ات البرملان 
والس��لطات التنفيذي��ة والقضائي��ة وجلأت الى 
تعديل الدس��تور وتغيير القوانني مبا ميكنها من 
االس��تحواذ على اكبر مس��احة من الصالحيات 
وحتججت باس��تمرارها على البق��اء بحصولها 
على الغطاء الش��رعي ف��ي االنتخاب��ات مثلما 
حص��ل في اي��ران ويحص��ل في تركي��ا والبد من 
التنبي��ه عل��ى ان ه��ذه الظاه��رة وه��ذا االرتداد 
الميك��ن حتقيق��ه اال من خ��الل اغلبية ش��عبية  
فقي��رة حظوظها من الثقاق��ة واملدنية متدنية 
التعي جي��داً مصاحلها في النظ��ام الدميقراطي 
وترى خالصها ومس��تقبلها ف��ي انظمة الرموز 
والتفرد وهي مؤش��ر خطير على تراجع مضامني 
الدميقراطية ف��ي انظمة احلكم على مس��توى 

الشرق عامة. 

رفض الديمقراطية

تقـرير

ترجمة : سناء علي  

ف��ي تقري��ر نش��ر للمحلل السياس��ي 
» بيت��ر هيركل » مت نش��ره عل��ى موقع 
الفورين بوليسي اشار فيه الى ان هناك 
خم��س فوائد س��وف يحصده��ا اعداء 
اردوغ��ان بع��د ف��وزه مبعركة الدس��تور 
اوله��ا تس��اوي أردوغان واحل��كام العرب 
.« مش��يراً ال��ى ان اردوغ��ان لس��نوات 
طويل��ة نُظر لتركي��ا على أنه��ا جزيرة 
دميقراطي��ة هادئ��ة ف��ي بح��ر الش��رق 
فيم��ا عدت  بالديكتاتوري��ات،  الهائ��ج 
جترب��ة العدالة والتنمي��ة امنُوذًجا يجب 
أن يُحت��ذى به من قبل تيارات اإلس��الم 
السياسي.كما حفلت السنوات األولى 
م��ن الربي��ع العرب��ي، باإلش��ارة المنوذج 
أردوغ��ان بوصفه مثاًل أعل��ى يجمع بني 
املرجعية اإلسالمية املعتدلة واالنفتاح 
الليبرال��ي على اجملتم��ع والعالم، ويُعد 
مصطل��ح »االمنوذج الترك��ي« هو أحد 
أكثر املصطلحات املتداولة في املعجم 
السياسي العربي , كان  ذلك »االنطباع 
اإليجاب��ي« عن تركي��ا ونظامها نقطة 
قوة امتلكها أردوغان في وجه خصومه، 
س��وق الرجل لنفس��ه داخلًيا وخارجًيا 
بوصف��ه حام��ل ل��واء الدميقراطية في 
مواجهة طغاة األنظمة العربية، وطاف 
العالم  منددًا مبا عده »جرائم« ارتكبها 
خصومه، األس��د والسيسى على وجه 
التحديد، عادًا أن ما يفعله هؤالء ال ميت 

للدميقراطية بصلة.« 
الكات��ب موضحاً »  لم يط��رح أردوغان 
نفس��ه وهو يدافع بح��رارة عن جماعة 
اإلخ��وان – مثاًل – كزعيم إس��المي، بل 
كان يش��دد عل��ى أن موقف��ه ال يأتي إال 
انطالًقا من حرصه عل��ى الدميقراطية، 
اإلنس��ان. حق��وق  النته��اكات  وتأمل��ه 

ومم��ا كان مين��ح مواقف أردوغ��ان بعض 
املصداقية، ويجعل تصريحاته ذات تأثير 
عاملًيا أو شعبًيا؛ كونها تخرج ممن يُنظر 
إليه كأحد القادة الدميقراطيني الرائدين 
ف��ي املنطقة، لكن يبدو أن تلك الصورة 
ل��ن تصم��د طوي��اًل بع��د االس��تفتاء.

صحيح أنه قد يبدو من املبالغة – حتى 
اآلن في األقل – وضع تركيا مع األنظمة 
الش��مولية العربي��ة في س��لة واحدة 
ف��ي نظ��ر الكثيري��ن، إال أن األكيد كون 
أردوغ��ان وحزب��ه لم يعد يُنظ��ر إليهما 
باإلجالل ذاته ف��ي نظر البعض من قَبل 
جم��وع اجلماهير العربية كما كان األمر 
من قبل , كما مُيكن إذن لكارهي أردوغان 
بع��د االس��تفتاء أن يج��دوا الفرص��ة 
س��انحة للهجوم علي��ه باخلطاب ذاته 
ال��ذي اعت��اد ه��و اس��تعماله، لُيتي��ح 
لنفسه مترير الدس��تور اجلديد مبا حواه 
من توس��يع لصالحيات الرئيس، ليكون 
مبررًا ميكن االستناد عليه للهجوم على 
أردوغ��ان ونظامه، ونق��ض أحاديثه عن 

حقوق اإلنسان والدميقراطية.« 
ام��ا الفائ��دة الثانية فقد ب��ني الكاتب 
ان��ه عل��ى االرج��ح » رمبا ق��د متنح تلك 

التعديالت الدستورية بعض الشجاعة 
للعديد م��ن أنظمة املنطق��ة الراغبة 
في تعدي��ل دس��اتيرها نح��و مزيد من 
النفوذ للسلطة الرئاسية، فمصر علي 
س��بيل املثال، تش��هد أروقة السياسة 
فيها ب��ني احلني واحلني اآلخ��ر مطالبات 
بتعديل دستوري يوس��ع من صالحيات 
الرئي��س، أو بتمدي��د فترة الرئاس��ة، أو 
إنه��اء ش��رط الواليت��ني , كما تش��هد  
تون��س مطالب��ات عديدة بالع��ودة إلى 
النظام الرئاسي في إدارة البالد، بداًل عن 

النظام شبه البرملاني املعمول به حالًيا، 
معتبرين أن��ه يتالءم أكثر م��ع األوضاع 
االنتقالية التي تتميز بعدم االس��تقرار، 
وحتظى تل��ك املب��ادرات مبباركة الرئيس 
التونس��ي نفس��ه، الذي أعلن أنه »مع 
تعديل الدستور ومنح صالحيات أوسع 
للرئيس«، ورمبا ستؤدي اخلطوة التركية 
إلى مزيد من التش��جيع لتلك املبادرات 

في مصر وتونس وغيرهما.« 
كما ب��ني الكاتب ان » أق��رار التعديالت 
الدس��تورية جاء بفارق طفيف للغاية، 

وبنسبة 51 % فقط من األصوات، أي أن 
أقل من نصف األتراك بقليل قد صوتوا 
ضد التعدي��الت، ويالحظ أن معس��كر 
»ال« قد حصد التقدم في أهم مدينتني 
تركيتني: إسطنبول، وأنقرة، بالرغم من 
احلمل��ة اإلعالمية الكبيرة التي حش��د 
لها احلزب احلاكم في البالد كل قواه.وإذا 
ما تذكرنا أن تلك النسبة تقارب النسبة 
الت��ي حص��ل عليها احل��زب احلاكم في 
االنتخابات األخيرة، يتبني لنا أن أردوغان 
والعدال��ة والتنمية ال يحظي��ان بتأييد 

كاس��ح بني األت��راك، وأن ذل��ك التقدم 
الطفي��ف من الهشاش��ة بحيث ميكن 
أن تنقلب املعادلة السياسية في البالد 
رأًس��ا على عقب، إذا ما تغيرت أمزجة 1 

أو %2 من املواطنني.« 
موضح��اً ان » إقرار التعدي��الت  يحمل 
مس��احات نفوذ هائلة ألردوغان وحزبه، 
فإنه يحمل كذلك بذور إجهاض جتربته، 
لنتخيل م��ا الذي مُيك��ن أن يحدث حال 
األغلبي��ة  والتنمي��ة  العدال��ة  خس��ر 
حتال��ف  لصال��ح   – مث��اًل   – البرملاني��ة 
واس��ع م��ن املعارض��ة، أو إذا م��ا متكن 
الش��عب اجلمهوري م��ن اقتناص الفوز 
بانتخابات الرئاس��ة – وه��و أمر ال يجب 
عده مس��تحياًل بالنظر إلي االعتبارات 
السابقة، وفي ظل متغيرات السياسة 
تل��ك  الدائم��ة  – حينه��ا، س��ُتصبح 
الس��لطات، والت��ي يعده��ا البعض قد 
فّصل��ت خصيًصا على قي��اس أردوغان، 
قد ص��ارت بي��د خصوم��ه، مب��ا يحمل 
معه م��ن إمكان��ات لالنقض��اض على 
كل مكتس��بات العدالة والتنمية التي 
اكتسبها من سني حكمه الطويلة.« 

واوض��ح الكات��ب في تقري��ره ايضا ان »  
أردوغ��ان لن يبقى في احلك��م إلى األبد 
والقادم مجهول حيث سيحكم الرجل 
الب��الد من��ذ نح��و 14 عاًم��ا، ويتيح له 
الدستور اجلديد فترتني رئاسيتني كحد 
أقصى، فضاًل ع��ن احلتمية البيولوجية 
الت��ي ال تتي��ح ل��ه – وهو ال��ذي قد بلغ 
الثالثة والس��تني من العم��ر – أن يبقى 

في احلكم إلى األبد.« 
بع��د  »م��اذا  »اث��ارة س��ؤال  ان  مبين��اً 
أردوغان؟« القلق لدى الكثير من أنصاره، 
لكن��ه كذلك ق��د يحمل أم��اًل ما لدى 
العديد م��ن معارضيه وخصومه، فعبر 
اس��تراتيجيته الت��ي وصفه��ا البعض 
بالرامية إلحكام الس��يطرة على احلزب 
والدولة، أطاح الرجل  بالعديد من الوجوه 
الت��ي تصلح خلالفت��ه، وبقيت املناصب 
القيادي��ة في احل��زب والدولة محصورة 
مبجموعة من البيروقراطيني، تفصلهم 
مسافة شاسعة عن »كاريزما« أردوغان 
ونف��وذه، األمر الذي يعني – ما لم يعمل 
احلزب س��ريًعا على تدارك ه��ذا الوضع 
– أن ثم��ة فراًغا كبي��رًا ينتظر احلزب في 

مرحلة ما بعد أردوغان.« 
كما أك��د الكات��ب ان الفائ��دة االخرى 
الت��ي س��يتم احلصول عليه��ا من قبل 
اعداء اردوغ��ان هي » مزيد من »العزلة« 
احملتمل��ة لتركي��ا عن الغ��رب, حيث لم 
يع��د س��رًا أن العدي��د م��ن األوس��اط 
السياسية واإلعالمية والثقافية صارت 
تعادي ش��خص الرئي��س التركي رجب 
طي��ب أردوغ��ان، فتصفه ب�»الفاش��ي، 
والديكتاتور، واملريض بحب الس��لطة«، 
وتص��وره كس��لطان يحلم باس��تعادة 
أمجاد »اخلالف��ة العثمانية«، األمر الذي 
ص��ار يطلق علي��ه البع��ض »أردوغانو- 

فوبيا«، أي » رُهاب أردوغان« .«

* عن موقع الفورين بوليسي 

لسنوات طويلة ُنظر لتركيا على أنها جزيرة ديمقراطية هادئة

بعد فوزه بـ»معركة الدستور«ما الذي سيجنيه أعداء أردوغان؟

اجتماع سابق للجماعة االسالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در في الش��رطة، بقطع 
الطريق الرئيسي لقضاء ابو غريب 
غربي بغداد وف��رض اجراءات امنية 
مش��ددة عقب الهجوم الذي شنه 
مس��لحون عل��ى نقط��ة تفتيش 

تعود للجيش.
وق��ال املصدر في حدي��ث صحفي، 

إن »الق��وات األمنية اقدمت، \ على 
قط��ع الطري��ق الرئيس��ي لقضاء 
ابو غريب بعد الهجوم الذي ش��نه 
مس��لحون عل��ى نقط��ة تفتيش 
تابعة للجيش والذي تسبب بحرق 

الية عسكرية«.
وأضاف املصدر ، أن »القوات فرضت 
عل��ى  مش��ددة  أمني��ة  اج��راءات 

القضاء حتس��باً لوق��وع اي طارئ«، 
الفتاً الى أن »الوضع االمني مبحيط 

سجن ابو غريب مستقر«.
وكان مص��در ف��ي الش��رطة أف��اد 
ف��ي وق��ت س��ابق ، بأن مس��لحني 
مجهولني هاجموا نقطة للتفتيش 
تابعة للجي��ش العراقي في قضاء 

أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعل��ن املتحدث باس��م التحالف 
الدولي، أمس الثالثاء، جون دوريان، 
ع��ن وجود أق��ل من أل��ف عنصر 
من تنظي��م داعش ف��ي املوصل، 
ومصيره��م إم��ا االستس��الم أو 
املوت، حيث إن هربه��م غير وارد، 

وفق قوله.

وقال دوري��ان في تصريح صحفي 
خطي��رة  مرحل��ة  ه��ذه  »نع��م 
املوصل.  م��ن معرك��ة  وصعب��ة 
ومكتظ��ة  س��كنّية  املنطق��ة 
باملدني��ني الذي��ن يس��تخدمهم 
داعش دروعاً بشرية. لكن القوات 
العراقي��ة تواص��ل تقدمه��ا، ولو 
بالنهاية س��يتم  بب��طء.. لك��ن 

س��حق داعش، إال أنن��ا ال ميكننا 
إعطاء توقيت لذلك«.

وأش��ار »م��ا ميكننا قول��ه هو أن 
هن��اك أق��ل من أل��ف عنصر من 
داع��ش، ال ميكنهم إعادة التعبئة 
أو احلص��ول على دع��م، وبالتالي 
فإما يستسلمون أو ميوتون.. لكن 

ال مجال للهرب«.

إجراءات أمنية مشددة وقطع الطريق 
الرئيسي في »أبو غريب«

التحالف الدولي يخمن ما تبقى من داعش 
ال يتجاوز األلف عنصر

األربعاء 19 نيسان 2017 العدد )3678(

Wed. 19 Apr. 2017 issue )3678(



بغداد – عملية استباقية  
مديري��ة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
االستخبارات العسكرية العراقية امس 
الثالث��اء، عن اعتق��ال مجموعة ارهابية 
ف��ي قض��اء الطارمي��ة تنتم��ي لوالي��ة 
ش��مال بغداد، مبينة ان ه��ذه اجملموعة 
كانت تخطط الستهداف املواطنني في 

العاصمة.
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه ان "العملية اس��فرت عن 
ومت  ومطلوب��ني،  ارهابي��ني   10 اعتق��ال 
االس��تيالء على عدد كبير من االسلحة 
مش��يرا  املتفج��رة"،  وامل��واد  واالعت��دة 
ال��ى ان "ه��ذه العصاب��ة كانت تخطط 
الس��تهداف املواطنني والق��وات االمنية 

في بغداد". 

ديالى – عملية امنية
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي قيادة ش��رطة 
محافظ��ة ديالى امس الثالث��اء، اعتقال 
مه��رب وبحوزت��ه ث��الث قط��ع اثرية في 

سيطرة امنية شمال ب عقوبة.
وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "س��يطرة مدرع، )20كم 
ش��مال بعقوبة(، التابع��ة لفوج طوارئ 
ديال��ى االول اعتقلت مهرباً بحوزته ثالث 

قطع اثرية معدة للتهريب".

كركوك – جثث 
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك امس الثالثاء، العثور على جثث 
خمس��ة رجال مجهول��ي الهوية جنوب 

شرقي احملافظة.
وقال املصدر إن "املواطنني عثروا مس��اء 
ي��وم أم��س، على جث��ث خمس��ة رجال 

مجهول��ي الهوية في قرية زردي مبنطقة 
تكي��ة جباري ف��ي ليالن )30ك��م جنوب 
شرقي كركوك("، مبينا أن "اجلثث حتمل 

آثار طلقات نارية في مناطق مختلفة".

صالح الدين – هجوم مسلح 
ذكر مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س الثالث��اء ان ق��وات 
احل��ش الش��عبي قتلت س��بعة عناصر 
م��ن عصابات داعش االرهابية في هجوم 
مباغت ش��مال جبال مكحول.ش��مالي 

احملافظة  
وقال املص��در ان "الل��واء 99 نفذ هجوم 
مباغت على مواقع داعش ش��مال جبال 
مكحول"، الفتا الى ان "الهجوم اس��فر 
عن تدمير برج للرصد واملراقبة ، وس��يارة 
حتمل س��الح رش��اش عيار 14.5، مشيرا 
ال��ى ان ه��ذه الق��وات قتل��ت 7 عناصر 

منه��م فيما الذ ما تبق��ى منهم بالفرار 
تاركني جرحاهم في ارض املعركة". 

االنبار – قصف جوي
اف��اد مصدر في قيادة الفرقة الس��ابعة 
باجليش في محافظة األنبار امس الثالثاء، 
بتدمي��ر س��يارتني ملغمت��ني لتنظي��م 

"داعش" بقصف جوي غربي احملافظة.
وقال املصدر  إن "طيران التحالف الدولي 
نف��ذ ضربة جوية عل��ى عجلة مفخخة 
يقودها إرهاب��ي في مدينة عنة )210كم 
غرب الرمادي(، أس��فر عن تدميرها وقتل 

من فيها".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه، أن "طي��ران التحالف نفذ 
أيضا ضرب��ة جوية عل��ى عجلة ملغمة 
لتنظي��م داعش في مدينة راوة )230كم 
غ��رب الرمادي(، ما أدى إلى تدميرها وقتل 

من فيها". 

ذي قار – عملية امنية 
اعلن مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ذي ق��ار ام��س الثالث��اء ان��ه وبن��اء على 
معلوم��ات اس��تخبارية دقيق��ة متكنت 
قوة مش��تركة من سرية سوات ومكتب 
مكافح��ة إره��اب احملافظ��ة م��ن إلقاء 
القب��ض على مته��م في قضاء س��وق 
الش��يوخ واملطل��وب اس��تنادا إلح��كام 
املادتني 12/15 من قانون احملكمة اجلنائية 

العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005.

كربالء – اعتقال مطلوبني 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظة كربالء ام��س الثالثاء ان مفارز 
مديري��ة مكافح��ة االج��رام متكنت من 
إلقاء القبض عل��ى )18( متهماً بجرائم 

فعالياته��م  اثن��اء  مختلف��ة  جنائي��ة 
ونش��اطاتهم التي تخص تنفيذ االوامر 
القضائية واخلطة االمنية املوضوعة من 

قبل قائد شرطة احملافظة.
وبني املص��در الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه ان املتهمني الذين مت القبض 
عليه��م من قبل مفارز مكافحة االجرام 

وفق مواد قانونية مختلفة .

نينوى – تدمير اسلحة
افاد مصدر محلي ف��ي محافظة نينوى 
امس الثالثاء ان قوة من احلشد الشعبي 
دم��رت ، عجل��ة حتم��ل أعتدة واس��لحة 
تابع��ة لعصابات داع��ش اإلرهابية غرب 

قضاء تلعفر غربي مدينة املوصل.
وذك��ر املص��در احملل��ي الذي طل��ب عدم 
الكش��ف عن اس��مه ان "قوات احلش��د 
الشعبي / لواء 19 دمرت عجلة نوع فورد 

حتمل اعتدة واس��لحة تابع��ة لعصابات 
داع��ش قرب قرية عني ط��الوي في قضاء 

تلعفر غربي مدينة املوصل . 

البصرة – حمالت دهم 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
البص��رة امس الثالثاء وف��ي أطار احلملة 
للخ��الص  املديري��ة  به��ا  تق��وم  الت��ي 
م��ن مروج��ي و متعاط��ي امل��واد اخملدرة 
مكافح��ة  قس��م  مف��ارز  اس��تطاعت 
اخملدرات بالبص��رة من القاء القبض على 
)3( متهم��ني في مناطق مختلفة ضبط 
بحوزتهم م��واد مخ��درة وأدوات تعاطي 

اخملدرات .
واوضح املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه انه مت احالة جميع املطلوبني 
ال��ى القضاء للتحقيق معه��م ولينالوا 

جزائهم العادل. 

اعتقال مجموعة إرهابية في الطارمية شمالي بغداد * مقتل 7 إرهاببين في جبال مكحول غربي صالح الدين
     الطيران يدّمر سيارتين ملغمتين غربي األنبار * تدمير عجلة تحمل أعتدة وأسلحة لداعش غربي تلعفر

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
إس��تيراد  العراقي��ة،  الزراع��ة  وزارة  منع��ت 
محصولي اخليار والبطاطا لوجود وفرة منهما 

في األسواق احمللية.
وذكر الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد 
القيس��ي ف��ي بيان اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلديد" ب��ان "وزارة الزراعة أضافت تلك املادتني 
إل��ى قائمة منع اس��تيراد العديد من احملاصيل 
الزراعي��ة واخلضار، والذي يعل��ن عنها بني فترة 
وأخ��رى وفق��ا لق��راءة ال��وزارة حلاجة الس��وق 

احمللية".
وب��ني ان "ه��ذا اإلج��راء اتخذ لوج��ود وفرة في 
األس��واق تغطي احلاجة احمللية، وكذلك لدعم 
املنت��ج احمللي الذي حت��رص ال��وزارة على دعمه 

لنمو القطاع الزراعي".
واضاف القيس��ي، ان "الوزارة سبق وان منعت 
في وقت س��ابق العديد م��ن احملاصيل الزراعية 
والذي الزال منعها س��اريا حلد االن منها ]الذرة 
الصفراء, اللهانة, اخلس, الش��وندر, الشلغم, 

والنبق[".
وأش��ار وكي��ل وزارة الزراعية الى إع��داد الوزارة 
خلطتها الزراعية للموس��م الصيفي باالتفاق 
م��ع وزارة امل��وارد املائي��ة وفي وق��ت مبكر عن 
املعتاد، وذلك لتهيئة مستلزمات تنفيذ اخلطة 
م��ن خالل اجلرعة الس��مادية الت��ي متيزت هذا 
العام عن األعوام الس��ابقة حرص��ا من الوزارة 

على تطوير القطاع الزراعي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال��ت مص��ادر محلي��ة إن األزم��ة االنس��انية 
تفاقم��ت بصورة كبيرة في األحياء التي ال تزال 
خاضعة لس��يطرة تنظيم داعش في الساحل 

األمين ملدينة املوصل.
وذكرس��كان في تصريحات صحفية أن س��عر 
الكيل��و الواح��د من م��ادة التمر ف��ي املناطق 
التي ماتزال تخضع لس��يطرة لتنظيم داعش 
اإلرهابي في الساحل األمين ملدينة املوصل وصل 

الى 80 ألف دينار.
وأضاف��وا أن��ه ليس من الس��هل احلصول على 
املادة حت��ى بالنس��بة للناس القليل��ني الذين 

ميتلكون املال.
وكان الكثي��ر م��ن س��كان الس��احل االمين قد 
خزنوا التمر قبل ب��دء الهجوم من قبل القوات 
العراقي��ة ف��ي املوصل لك��ن مخزونه��م نفد 
نتيج��ة طول م��دة املعرك��ة الت��ي دخلت في 

شهرها السابع.
ووف��ق أرق��ام األمم املتح��دة فان نح��و 500 ألف 
ش��خص فروا من ديارهم ف��ي املوصل منذ بدء 

العمليات العسكرية العراقية في املدينة.
وتق��در األمم املتحدة أن نحو 500 ألف ش��خص 
مازالوا في املناطق التي تسيطر عليها تنظيم 
داعش، مبا في ذلك 400 ألف في املدينة القدمية 

املكتظة بالسكان.
وبينما تس��تمر املع��ارك املع��ارك العنيفة في 
الس��احل االمي��ن من املدين��ة يواص��ل املدنيون 
الفرار يومي��ا والتوجه إلى مخيم��ات النازحني 

في جنوب وشرق املوصل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضبطت القوات األمنية، مجموعة من القطع 
األثري��ة في مبنى املتح��ف الطبيعي بجامعة 
املوص��ل كان تنظي��م "داع��ش" ق��د أعده��ا 
ليبيعه��ا الى جه��ات غير معروف��ة في خارج 

العراق.
 وذكرت مسادر محلية في تصريحات صحفية 
ان "اآلث��ار التي تعود الى احلقبتني الس��ومرية 
واآلش��ورية، كان التنظيم قد استخرجها من 
حت��ت ركام مقام النبي يون��س الذي أقدم على 
تفجيره بعد سطيرته على املدينة في حزيران 

.".2014
وكان التنظي��م ق��ج دمر وحط��م العديد من 
االثار التي كان يضمها متحف املوصل وبعض 
القط��ع املوج��ودة ف��ي اماك��ن تراثي��ة ودينة 
ف��ي احملافظ��ة ، كما فجر العدي��د من اجلوامع 

واالماكن االثرية في عموم نينوى.

العراق يمنع استيراد 
الخيار والبطاطا 
لتوفرهما محليًا

تفاقم األزمة اإلنسانية 
أيمن الموصل

ضبط آثار في الموصل 
أعّدها "داعش" للبيع

الملف األمني

حترير أجزاء كبيرة من حيي)التنك 
والثورة( في الساحل األمين ملدينة 

املوصل
وأشاد " بالتنسيق العالي واملستمر 
بني شتى القطعات العسكرية ومن 
ضمنها قوات احلشد الشعبي, حيث 
أثمر هذا التنسيق عن حتقيق النصر 
والقض��اء عل��ى اإلرهاب ف��ي جميع 

املعارك. 
وقتلت قوات الشرطة االحتادية ، يوم 
أم��س الثالث��اء ، 60 عنص��راً من زمر 
داعش في املدينة القدمية بالس��احل 

األمين للموصل. 
وقال قائد الش��رطة االحتادية الفريق 
رائد شاكر جودت في بيان له حصلت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ عل��ى 
نس��خة من��ه، ان “قواتن��ا املتقدمة 
قتلت 60 داعش��ياً بينهم اإلجرامي 
املدعو ]عزي��ز ابراهيم فارس العنزي[ 
امللق��ب ]عزي��ز فنجو[ ما يس��مى ب� 

أمير حسبة القيارة سابقاً”. 
وأش��ار إلى إن “قواتن��ا البطلة دمرت 
خمس عرب��ات مس��لحة و8 دراجات 
ناري��ة ملغم��ة و6 أس��لحة مقاومة 

طائرات وتفكك 3 أبنية ملغومة”. 
إلى ذلك أعلنت خلية اإلعالم احلربي، 
أمس الثالث��اء، عن تدمي��ر محطات 
اإلرهاب��ي  داع��ش  لتنظي��م  مق��ار 
بضربة  وقود  يستعملها كمحطات 
جوي��ة لطي��ران اجليش، ف��ي مدينة 

املوصل. 
وقالت اخللية في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة منه، إن 
"طائرة CH4 املسيرة التابعة لطيران 
اجليش وجهت ضربة جوية في قضاء 
البعاج التابع ملدينة املوصل، ما أسفر 

ع��ن تدمير موق��ع عبارة ع��ن محال 
تس��تعمل من قب��ل عصابات داعش 

كمحطة وقود لتزويد عجالتهم". 
وأضافت، أن "الضربة أسفرت كذلك 
عن تدمير موقع عبارة عن كرفان مع 
خزانات للوقود تس��تعمل كمحطة 
وق��ود لت��زود بالوق��ود ف��ي املنطقة 

نفسها ". 
وأشارت اخللية، إلى أن "العملية متت 
استناداً ملعلومات خلية استخبارات 
قادم��ون يانين��وى/ املديري��ة العامة 

لالستخبارات واالمن". 
وأعلن��ت قي��ادة الش��رطة االحتادية، 
أم��س الثالث��اء، عن س��يطرة قواتها 
على ما يسمى بديوان صحة داعش، 

غربي املوصل.
وقال��ت القيادة  في بي��ان لها تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
النخب��ة  مغاوي��ر  "ق��وات  إن  من��ه، 
تس��يطر عل��ى م��ا يس��مى بديوان 
صحة داع��ش غرب املدين��ة القدمية 

في املوصل". 
وأضاف الفريق، أن "القوات سيطرت 
كذلك على مضافة تابعة للتنظيم 
خالل تقدمه��ا باجتاه الف��اروق، كما 
أنها عثرت على متفجرات وقنابل". 

ويش��ن الطي��ران العراق��ي، وطيران 
التحالف الدولي، بنحو يومي، ضربات 
جوية على مقرات تابعة لداعش، في 
اجلان��ب االمين ملدينة املوصل، تس��فر 

عن تدميرها وقتل من فيها. 
ويذكر ان القوات املشتركة، وبإسناد 
م��ن التحالف الدولي، تش��ن حملة 
واسعة الستعادة اجلانب األمين ملدينة 

املوصل، من تنظيم داعش.

طائرات مسّيرة تدّمر مصادر وقود 
"داعش" غرب املوصل

وق��ال مص��در بالقي��ادة ف��ي حديث 
صحفي، إن "جنديا من قيادة الفرقة 
األول��ى باجلي��ش متكن من اس��قاط 
داع��ش  لتنظي��م  مس��يرة  طائ��رة 
بواسطة سالحه القناص في مدينة 

الرطبة )310كم غرب الرمادي(".
وأضاف املصدر ، أن "الطائرة املسيرة 
حتمل كامي��رة مراقبة يس��تعملها 
االس��تطالع  لغ��رض  التنظي��م 
وتأش��ير املواضع الدفاعي��ة وحركة 

القطعات".

العبادي يؤكد العزم على إدامة 
التواصل مع اإلمارات

من جانبه ش��كر الس��فير االماراتي 
"العبادي عل��ى اتاحة الفرصة للقاء 
ب��ه والت��داول بش��أن القضاي��ا ذات 
االهتمام املش��ترك، ومنها بش��كل 
خ��اص احلرص على تطوي��ر العالقات 
في اجملاالت السياس��ية واالقتصادية 
وتنش��يط حرك��ة االس��تثمار ف��ي 

العراق".
يذكر ان رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
التق��ى خ��الل مش��اركته بالقم��ة 
العربي��ة التي عق��دت بعمان في 30 
آذار املاضي، بالرئيس اإلماراتي محمد 
ب��ن راش��د ال مكت��وب، وبحث معه 
العالقات الثنائية بني البلدين واحلرب 

ضد تنظيم "داعش".

رئيس البرملان يقدم مشروعاً 
للحكومة لتوظيف آالف العاطلني
وتاب��ع رئي��س البرمل��ان  ان "الوقت 
اصب��ح مناس��باً الطرح مش��روع  

تق��وم الدولة بدعم عق��ود العمل 
التكالي��ف  اخل��اص بنس��بة م��ن 
ويتحم��ل القطاع اخلاص النس��بة 
االخ��رى من األجور ولفت��رة معينة 
تنتهي بالتش��غيل احلكومي على 
وف��ق ج��داول واضح��ة تزامن��اً مع 
توف��ر ه��ذه الف��رص من مش��اريع 
التوسيع احلكومية ودرجات احلذف 

واالستبدال وغيرها من الفرص" .

وزير املوارد املائية: املوجة 
الفيضانية على مشارف بغداد

الفتاً الى ان "كميات اكبر ستنطلق 
ابت��داء م��ن ي��وم االثن��ني الن هذه 
االطالق��ات تعيد لن��ا حيوية دجلة 

وتسهم بتحسني نوعية املياه".
واكد ان "الوزارة حتول حاليا تصاريف 
تبلغ )3500( مت��ر مكعب بالثانية 
من سدة سامراء الى بحيرة الثرثار، 
لتخزين املياه ف��ي البحيرة لغرض 

االستخدام الحقا".
وبني  اجلنابي "نح��ول االن تصريفا 
يقدر ب� )80( مت��راً مكعباً بالثانية 
من سدة س��امراء عبر قناة اروائية 
اليصاله��ا ال��ى نه��ر نه��ر الفرات 
الثرث��ار  ببحي��رة  امل��رور  دون  م��ن 
لتحس��ني نوعي��ة مي��اه الف��رات 
"اننا  وتعزي��ز تصريفه"، موضح��اً 
نح��ول ايضا )50( مت��رًا مكعباً من 
س��دة س��امراء عبر قناة مش��روع 

االسحاقي لالرواء".
واش��ار اجلنابي الى ان "مناس��يب 
نهر دجلة ستش��هد زي��ادة ابتداء 
من االثنني املقبل، لكنه مس��يطر 
اجله��ات  م��ع  وباالتف��اق  عليه��ا 

املعنية".

"دولة القانون" يرّجح استمرار 
رئاسة احلكيم للتحالف الوطني 

في العام املقبل
إضاف��ة إل��ى إنه زعيم ائت��الف دولة 
القانون- الكتلة السياسية األكبر- 
وهو ف��ي غنى ع��ن املناص��ب"، في 
إشارة إلى رئاسة التحالف الوطني، 
مرجح��ة ف��ي الوق��ت ذات��ه "رفض 

املالكي شغل رئاسة التحالف".
وفي )12 نيس��ان 2017( طلب رئيس 
التحال��ف الوطن��ي عم��ار احلكيم، 
من قادة التحال��ف ب�"بدء إجراءات" 
اختي��ار رئاس��ته املقبل��ة م��ن اآلن، 
مشيراً في كلمة للتحالف الوطني 
اإلم��ام  والدة  ذك��رى  ف��ي  ألقاه��ا 
عل��ي )عليه الس��الم( إل��ى أنه "أدى 
واجبه في رئاس��ة التحالف حسب 
اإلمكانيات املتوفرة، ومتكن من إخراج 
س��فينة التحالف من حالة الركود 
وتوجيهه��ا في املس��ار الصحيح"، 

على حد تعبيره.
م��ن جانبه، ع��ّد النائب ع��ن ائتالف 
دولة القانون جاس��م محمد جعفر، 
ط��رح قضية تولي املالكي لرئاس��ة 
التحال��ف الوطن��ي قب��ل خمس��ة 
أشهر من انتهاء فترة رئاسة السيد 
مس��تغرب"،  "أم��ر  بأن��ه  احلكي��م 
مضيف��اً إن "هن��اك برنام��ج عم��ل 
احلكيم  السيد  ومشروعاً الستمرار 
ف��ي تولي منصب رئاس��ة التحالف 

للعام املقبل".
ويقول جعفر في حديث مع "الصباح 
اجلديد"، إن "عمل التحالف الوطني 
خ��الل رئاس��ة احلكي��م كان جيداً، 
ونح��ن في ائتالف دولة القانون ليس 
لدينا مش��كلة في مس��ألة رئاسة 

التحالف الوطني"، الفتاً في الوقت 
ذات��ه إل��ى إن "هن��اك توجه��اً نحو 
اس��تمرار ترؤس احلكي��م للتحالف، 
عل��ى الرغ��م م��ن إن ذل��ك مخالف 
لالتف��اق بني ائت��الف دول��ة القانون 

واجمللس األعلى اإلسالمي".
ويبني النائب عن ائتالف دولة القانون- 
بزعام��ة نائب رئيس اجلمهورية نوري 
املالك��ي- إنه "حتى ه��ذه اللحظة 
)وقت إعداد التقرير(، لم يعلن ائتالف 
دولة القان��ون إن املالكي س��يتولى 
رئاس��ة التحال��ف الوطن��ي خلف��ا 
للحكي��م، خصوص��اً إن هناك عدداً 
من اإلش��كاليات في بعض النقاط 
للتحال��ف"،  الداخل��ي  بالنظ��ام 
مكتفياً بالقول: "من السابق ألوانه 

احلديث عن هذا املوضوع اآلن".
يش��ار إلى إن التحالف الوطني قرر 
ف��ي )5 أيل��ول 2016(، اختي��ار زعيم 
اجملل��س األعلى اإلس��المي الس��يد 
للتحال��ف  عم��ار احلكي��م رئيس��اً 

الوطني.

واشنطن تخفف حدة التصعيد
وتبحث عن حل سلمي مع كوريا 

الشمالية
جترب��ًة  الش��مالية  كوري��ا  وأج��رت 
"فاش��لة" غداة  صاروخي��ة جديدة 
عرض عس��كري كبير، فيم��ا عدته 
"تهدي��داً  اجلنوبي��ة  ش��قيقتها 

للعالم".
وكان قادة عسكريون أميركيون اجروا 
في قاعدة "كادينا" اجلوية في جزيرة 
أوكيناوا اليابانية اختبارات وتدريبات 
صاروخ��ي  تهدي��د  ألي  للتص��دي 

محتمل من كوريا الشمالية.
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"بقي القليل لكنه األصعب"، بهذه 
العبارة خلص قائ��د قوات مكافحة 
اإلرهاب العراقية الفريق الركن عبد 
الغني االس��دي تط��ورات عمليات 
ملدين��ة  األمي��ن  اجلان��ب  اس��تعادة 
املوص��ل، ف��ي وق��ت يرف��ع تنظيم 
الثب��ات ويخطط  "داعش" ش��عار 
ويعد العدة ملا يب��دو انه قتال حتى 
املوت في مساحة ضيقة محشوة 

بالسكان.
اس��تعادت  العراقي��ة  الق��وات 
الس��يطرة عل��ى اكثر م��ن نصف 
اجلان��ب األمي��ن )الغرب��ي( من��ذ بدء 
 19 ف��ي  العس��كرية  العملي��ات 
شباط )فبراير( املاضي، فيما حتدثت 
اللجنة األمنية في احلكومة احمللية 
حملافظ��ة نينوى ع��ن اس��تعادة ما 
نس��بته %75 من ه��ذا اجلانب، وأيا 
يكن األم��ر م��ا زال التنظيم يعول 
عل��ى منطقت��ني يتحص��ن فيهما 

مقاتلوه جيدا.

من الفتح إلى الثبات
املنطقة األولى عبارة عن مجموعة 
أحي��اء قدمي��ة وازق��ة ضيق��ة على 
ش��كل متاه��ات، تس��مى باملدينة 
القدمي��ة وتق��ع في مرك��ز املوصل 
عل��ى الضفة اليمن��ى لنهر دجلة، 
وتعد اهم معاق��ل التنظيم حاليا 
اذ يعظ عليها بأس��نانه مس��تغال 
العالي��ة  الس��كانية  الكثاف��ة 
واملس��احات الضيق��ة الت��ي تقيد 
حركة العجالت العس��كرية، كما 
أنه��ا منطق��ة هش��ة إن تعرضت 
للقصف فان منازل كثيرة ستتضرر 
ألنها متراص��ة وصغيرة ومتهالكة 

لقدمها.
عليه فان سالح الطيران الذي يعد 
حاس��ما في ه��ذه احلرب س��يكون 
مقيدا الى درجة كبيرة وسيضطر 
الق��وات املهاجم��ة للترج��ل وهذا 
م��ا يري��ده املتطرفون الذي��ن ارتدوا 
األحزمة الناسفة حتى صاروا قنابل 

موقوتة داخل املنازل وبني املدنيني.

لداعش،  رمزية  القدمي��ة  وللمدينة 
حي��ث يقع اجلام��ع الن��وري الكبير 
ال��ذي ألقى في��ه زعي��م التنظيم 
أبو بك��ر البغدادي خطبته العلنية 
اليتيم��ة معلن��ا دول��ة اخلالفة في 
متوز)يولي��و( 2014، م��ن هن��ا ف��ان 
القوات العراقية حتاول الوصول الى 
هذا اجلامع لتحقي��ق نصر معنوي 
كبي��ر، لكن لن يقض��ي على وجود 

داعش في املدينة.
التنظيم هي��أ مكانا ثانيا له اطلق 
عليه "ارض الثبات" وهي عبارة عن 
ثالثة احياء كبيرة متجاورة )17 متوز 
ومش��يرفة والهرمات( على الطرف 
الغرب��ي للمدين��ة، واختارها بفعل 
عام��ل اجلغرافي��ا أوال، فم��ن جهة 
الش��مال يحده��ا نهر دجل��ة ومن 
الش��رق يحيطه��ا واد عميق، ومن 

الغ��رب مفتوحة عل��ى الريف الذي 
يش��قه الطريق الرئيس املؤدي الى 
سوريا، لكن ليس ثمة سبيل للفرار 
ابع��د م��ن )10( كل��م الن الق��وات 
العراقية تضرب طوقا على املوصل 

وحتاصرها متاما.
ما مييز ه��ذه االحياء انها كانت اول 
موطئ ق��دم ل��� "داع��ش" عندما 
هاجم املوصل وس��يطر عليها في 
حزي��ران )يوني��و( 2014 حتى اطلق 
على احدها )حي الفتح(، ومنذ ذلك 
احلني يتمرك��ز عناصره فيها بكثرة 
كما نقل��وا اليه��ا عائالتهم، التي 
تزاح��م املدني��ني املوجودي��ن بكثرة 
بعدم��ا اجبروا عل��ى البقاء بالرغم 
واملدفع��ي  اجل��وي  القص��ف  م��ن 

الشديد.

"داعش" يشتري الوقت بدماء 
املدنيني

حتى الس��اعة يس��يطر التنظيم 
بقوة عل��ى هاتني املنطقتني بل انه 
يعزز وجوده فيهما ويستعد خلوض 
معاركه األخيرة فيهما، مستفيدا 
للق��وات  البط��يء  التق��دم  م��ن 
العراقي��ة ف��ي األس��ابيع الثالث��ة 
املاضية بع��د وقوع مجزرة منطقة 
)موصل اجلديدة( التي راح ضحيتها 
نح��و )150( مدني��ا ج��راء القصف 
اجلوي للتحالف الدولي واملفخخات 
املتطرف��ون العاقة  الت��ي فجره��ا 

تقدم القوات قبل شهر تقريبا.
القصص في املناطق التي ما زالت 
حتت س��يطرة "داع��ش" تؤكد انه 
يتمس��ك باملدنيني عل��ى نحو غير 
مس��بوق ليكونوا حطب��ا للحرب، 

وان عناصره ال يترددون في قتل كل 
ش��خص يريد الفرار ويب��ررون ذلك 
بالق��ول: ان "م��ن يس��عى للذهاب 
ال��ى املناطق اخلارجة عن س��يطرة 
دول��ة اخلالفة فه��و كاف��ر وج�زاؤه 

القت�ل".
في هذه املعارك يتم توريط السكان 
احمللي��ني ودفعهم الى فوهة املدفع، 
فقد اجبر التنظيم املتطرف سكان 
الغربي��ة على مش��اركة  االحي��اء 
منازله��م مع عائالت مقاتليه التي 

نزحت من مناطق أخرى باملدينة.
وفي املناطق التي تشهد قتاال فان 
املنازل  يعتلون س��طوح  القناصني 
ويتنقلون من من��زل الى اخر، حتى 
تعرض العش��رات منه��ا للقصف 
وراح بسببه مئات الضحايا، اخرهم 
نحو )30( ف��ردا دفنوا حتت األنقاض 

يوم 10 نيس��ان )ابري��ل( الفائت في 
ح��ي اليرم��وك قب��ل س��اعات من 
حتريره، بحسب ما أكد لنقاش برزان 

احمد أحد أقارب الضحايا.
القوات العراقية تدرك متاما أهمية 
املوص��ل القدمية واألحي��اء الغربية 
وم��دى صعوب��ة اس��تعادتها، ل��ذا 
تتق��دم نحوه��ا من أربع��ة محاور، 
وكلما اقتربت منها أبطأت تقدمها 

وكانت أكثر حذرا.
اما اخلبر السيء فان احتمال حدوث 
انهيار في صفوف مقاتلي داعش ال 
يب��دو انه ما زال واردا، لذا س��يكون 
لزاما مواصلة القتال الشرس حلني 
انتزاع آخر ش��ارع م��ن املدينة، وهو 
م��ا يزيد فات��ورة الضحاي��ا املدنيني 
وخس��ائر القوات العراقية، ويوسع 

دائرة الدمار في املوصل.نقاش

القوات العراقية استعادت 
السيطرة على أكثر من 
نصف الجانب األيمن منذ 
بدء العمليات العسكرية 
في 19 شباط الماضي، 
فيما تحدثت اللجنة األمنية 
في الحكومة المحلية 
لمحافظة نينوى عن 
استعادة ما نسبته 75% 
من هذا الجانب، وأيا يكن 
األمر ما زال التنظيم 
يعول على منطقتين 
يتحصن فيهما مقاتلوه 
جيدا

قوات اجليش حتاصر معاقل داعش األخيرة في املوصل

التنظيم انتخب منطقتين للواقعة األخيرة

ما تبقى من معركة الموصل.. و"داعش" يلفظ أنفاسه األخيرة
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بغداد - الصباح الجديد:

مبش��اركة دولي��ة واس��عة تش��ارك 
ش��ركة توزي��ع املنتج��ات النفطية 
ف��ي معرض طاقة الع��راق IEE الذي 
بالتع��اون  الكهرب��اء  وزارة  تنظم��ه 
مع ش��ركة مجد األعم��ال لتنظيم 
ش��عار  حت��ت  الدولي��ة   املع��ارض 
»اإلس��تثمار .. نح��و تكامل الطاقة 
في العراق » للمدة من 17-20 نيسان 
اجلاري ، ضمن ش��ركات تابعة لوزارة 
النفط بتوجيه ومتابعة مباشرة من 

وزير النفط جبار اللعيبي.
وعد مدير عام شركة توزيع املنتجات 
النفطي��ة املهندس علي عبد الكرمي 
املوس��وي املعرض مناس��بة مهمة 

لالطالع على اخر التطورات العلمية 
في مجال الطاقة، فضال عن التعاون 
ب��ن الوزارات العراقي��ة املعنية بهذا 
اجمل��ال ، مبين��ا ان ش��ركة التوزي��ع 
من الش��ركات التي فس��حت اجملال 
للقطاع اخلاص للمزاوجة مع القطاع 
العام  كون إن إشراك القطاع اخلاص 
والتوجه نحو االستثمار من أولويات 
احلكومة وم��ن أهم الفق��رات التي 

وردت في البرنامج احلكومي .
واك��د املوس��وي أيض��ا ان املع��رض 
يسهم في تعريف املهتمن بقطاع 
الت��ي حتققها  باملنج��زات  الطاق��ة 
املشاركة  واملؤسس��ات  الش��ركات 
فيه والتعريف بكيفية التعامل مع 
التحديات التي واجه��ت العراق في 
مجال الطاقة ومنها شركة التوزيع 

التي حتملت أعباء مضاعفة بسبب 
موج��ات الن��زوح والواقع اإلنس��اني 
داع��ش  اس��تهداف  م��ن  املترت��ب 
للمدنين وإتخاذهم كدروع بش��رية 
فضال عن استهداف البنى التحتية 
املش��تقات  توزي��ع  مناف��ذ  ومنه��ا 
النفطية ف��ي املناطق الت��ي تواجه 

ضغط اإلرهاب .
واوضح املوس��وي ان الشركة تعمل 
عل��ى إعادة تلك املناف��ذ الى اخلدمة  
بعد حترير املدن من فلول داعش وإجراء 
عملي��ات الصيان��ة عليه��ا ومتكنت 
فعال من إع��ادة أغلب منافذ التوزيع 
ال��ى العم��ل في الس��احل االيس��ر 
للموص��ل إضاف��ة ال��ى محافظتي 
االنب��ار وص��الح الدي��ن وتعمل على 
تأهيل أي منفذ ميك��ن الوصول اليه 

ف��ي الس��احل األمي��ن بعد تس��لمه 
من القطعات األمنية املنتش��رة في 

محاور القتال.
ومن اجلدي��ر بالذكر ان ش��ركة توزيع 
س��جلت  ق��د  النفطي��ة  املنتج��ات 
حض��ورا واس��عا  في اغل��ب معارض 
النف��ط والطاقة في العراق من خالل 
عرضه��ا ملنتج��ات الزي��وت بأنواعها 
التي تنتجها املصافي العراقية والتي 
تضاهي املستورد إضافة الى عرضها 
أله��م إجنازاتها املتحقق��ة في مجال 
عمله��ا الرئيس��ة منه��ا والس��اندة 
وم��ن ه��ذه املع��ارض عل��ى س��بيل 
املثال معرض بغداد ومعرض واس��ط 
ومع��رض ميس��ان ولن يك��ون آخرها 
معرض طاقة العراق املقام حاليا على 

أرض معرض بغداد الدولي .

حددا طرق التقديم للراغبين بالحصول عليها 
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اعلن مصرفا الرافدين  والرشيد 
م��ع  للتع��اون  اس��تعدادهما  
الشركات االس��تثمارية ألنشاء 
للموظفن  مجمعات س��كنية 

واملواطنن.
وق��ال املكت��ب االعالمي ملصرف 
الراف��ن  ف��ي بي��ان اطلع��ت » 
الصب��اح اجلديد« على نس��خة 
من��ه ان »املصرف س��يقوم مبنح 
لش��راء  للمواطن��ن  ق��روض 
وحدات س��كنية في املش��اريع 
السكنية االس��تثمارية«، مبينا 
انه »س��يخصص فروعا معينة 
ملنح القروض للمواطنن لشراء 

تلك الوحدات السكنية« .
ان  االعالم��ي  املكت��ب  واض��اف 
املصرف على »استعداد للتعاون 
االس��تثمارية  الش��ركات  م��ع 
لغرض انشاء مجمعات سكنية 
ف��ي الب��الد م��ن خ��الل تقدميها 
املش��روع  متطلب��ات  جمي��ع 
االس��تثماري ومن ثم يتم اجراء 
الكش��ف على املشروع من قبل 
االدارة العامة للمصرف والتأكد 
بعد ذلك بعدم وجود اشارة رهن 
او حجز على املش��روع ألي جهة 

كانت«.
وكان مص��رف الرافدين قد اكد 
اس��تمراره ف��ي من��ح القروض 
للمواطن��ن عب��ر فروع��ه ف��ي 
لش��راء  واحملافظ��ات  بغ��داد 
وحدات س��كنية في املش��اريع 
ح��دد  فيم��ا   ، االس��تثمارية 
مص��رف الرافدين ط��رق التقدمي 
للمواطن��ن واملوظفن الراغبن 
باحلص��ول عل��ى قروض لش��راء 
وحدات س��كنية، مشيرا الى ان 
من بن الشروط تقدمي كمبيالة 
مببل��غ الق��رض + 20 % من قيمة 
الق��رض، وتك��ون مصدق��ة من 
دائ��رة كات��ب العدل م��ع تقدمي 
طل��ب وفقا لالس��تمارة املرفقة 
وكذلك م��لء مناذج تايي��د دائرة 
اليها  املوظف كون��ه منتس��با 

وتعهده��ا   ( موظف��ا  كان  ان   (
بتس��ديد االقس��اط ع��ن طريق 
استقطاعها من راتبه وارسالها 
الى املصرف اوال بأول، اضافة الى 
الكمبيال��ة حن الطل��ب مببلغ 
القرض 20+ % مصدقة من دائرة 

كاتب العدل.
كما يق��دم طالب القرض صورة 
قيد حديثة االصدار للعقار باسم 
طالب القرض مع نسخة اصلية 
من عقد الشراء مابن املقترض 
وش��ركة البناء يتضمن ) س��عر 
الوحدة السكنية ) وكذلك مبلغ 
املقدمة املدفوعة نقدا للشركة 

من قبل املقترض.

وس��يتم تس��جل الطلبات في 
برنامج خاص يكتب لهذا الغرض 
ويزود طالب القرض برقم وتاريخ 
الغراض املراجعة ، ويس��تحصل 
تأيي��دات  احل��ال  اقتض��ى  اذا 
بصحة صدور كت��ب التأييد واي 
مستمس��كات اخرى ت��رى ادارة 
الف��رع وجود ض��رورة له��ا وفقا 
لتقديراتها وعلى مس��ؤولياتها 
الكامل��ة ويقوم الف��رع بتدقيق 
املعاملة من جميع االوجه وبعد 
التحقق من توفر جميع الشروط 
في مقدم الطلب وصحة صدور 
واملستمس��كات  العقار  س��ند 

االخرى.

ارس��ال  ويعم��ل املص��رف على 
مت  الت��ي  املعام��الت  احصائي��ة 
 / العام��ة  االدارة  ال��ى  اجنازه��ا 
قس��م االئتم��ان املصرف��ي بيد 
معتم��د الف��رع ، مرفقة بكتاب 
يتضمن ج��دوال تفصيليا باملنح 
ويتم اجراء التأمن على الوحدة 
السكنية لصالح املصرف وعلى 
نفق��ة املقترض ، عل��ى ان اليتم 
نقل ملكية الوحدة الس��كنية 
الى الغي��ر اال بعد اس��تحصال 
املوافقات االصولية من املصرف 
 ( الغي��ر  ال��ى  الق��رض  لتدوي��ر 
املس��تفيد اجلدي��د ) او تس��ديد 
رصيده من قبل املستفيد االول.

عل��ى صعيد متصل قرر مصرف 
الرشيد منح قروض للمواطنن 
لش��راء وح��دات س��كنية ف��ي 
اجملمع��ات االس��تثمارية املمولة 

منه.
وقال املكتب االعالمي للمصرف 
إنه قرر »من��ح املواطنن قروضا 
لش��راء وح��دات س��كنية ف��ي 
اجملمعات السكنية االستثمارية 

املمولة من املصرف«.
ان  االعالم��ي  املكت��ب  واض��اف 
مصرف الرشيد حدد فروع تسلم 
طلبات املواطنن الراغبن بشراء 
وحدات سكنية ، فيما اشار الى 
ان مبل��غ الق��رض ه��و %80 من 

قيمة الوحدة الس��كنية ، الفتا 
الى انه »مت حتديد عدد من فروعه 
للتس��جيل عل��ى  بغ��داد  ف��ي 
ش��راء الوحدات الس��كنية في 
املشاريع االستثمارية«، مبينا ان 
»الفروع شملت فرع العطيفية، 
اليرم��وك، الس��يدية ، البي��اع ، 
معرض بغداد الدولي، في جانب 
الكرخ، فيما شملت الفروع في 
جان��ب الرصافة االمام االعظم ، 

االعتماد التجاري، الطالبية«.
يذكر ان مصرف الرشيد باشر خالل 
ع��ام 2016 مبنح ق��روض الصحاب 
املهن الصحية واصحاب املشاريع 

واملواطنن لشراء السيارات.

الرافدين والرشيد يمنحان المواطنين قروضًا لشراء وحدات سكنية 

أبدى مصرف 
الرافدين 

استعداده للتعاون 
مع الشركات 

االستثمارية لغرض 
إنشاء مجمعات 

سكنية في البالد من 
خالل تقديمها جميع 

متطلبات المشروع 
االستثماري

األمعاء الخاوية..فنارات 
أمة ما زالت نائمة

 حياة األنس��ان ملٌك هلل ،فمن حقه اختيار طريقة 
حياته ،نوعيتها ، والس��عي لتحقيقها،هي نابعة 
من داخله،المتالكه عقال ميَّيز،يختار ويقرر.طبيعته 
هي نفس��ها لدى كل القوميات وكل الش��عوب و 
كل األدي��ان وكل الثقاف��ات ، وجد على هذه االرض 
ليعي��ش بكرام��ة وحرية ، م��ن حق��ه الدفاع عن 
نفس��ه ،ماله وارضه التي ولد وكب��ر وترعرع على 

ترابها.
أم��ا الدين فيختل��ف ألنه من إختي��ار الفرد وعلى 
طبيع��ة األنس��ان تقوم حقوقه ف��ال تختلف عند 
أي��ة أمة كانت، مهما كثرت األمم وآختلفت ألوانها 
وأوصافه��ا. فه��و عامل س��لوكي ينَّظ��م اآلداب 
والتعام��ل األجتماعي بن الناس.ف��اهلل لم يعط 
احلق ألحد ان يس��لب حياة اآلخر ظلما«،اوا نتقاما 
،كما  نش��اهد في حياتن��ا اليومية من صور مؤملة  
ترتكب بحق البش��رية، ذنبهم الوحيد هو الدفاع 

عن االرض والعرض .
هناك جرائم ترتكب بحق االس��رى في الس��جون 
االس��رائيلية  ، مل��ا يق��ام بحقهم م��ن انتهاكات 
من قبل ادارة الس��جون ، والظروف القاسية التي 
مي��رون به��ا لس��وء االح��وال الصحية ع��داك عن 
القمع والتعذيب النفس��ي واجلس��دي  وسياسة 
العزل،واالعتق��ال االداري ، فهناك ما يزيد على 40 
اسيرا فلسطينيا مسجونا منذ اكثر من عشرين 
س��نة بش��كل متواص��ل  حتى جت��اوزت اعمارهم 
ف��وق الس��تن  وامض��وا نص��ف حياته��م خلف 
القضبان ولم يذكر اسماءهم أحد بالرغم من كل 

الصفقات التي متت .
معركة االمع��اء اخلاوية بالتزامن مع يوم االس��ير 
الفلس��طيني بدأت ، حيث اضرب 1300 اسير عن 
الطعام في الس��جون االس��رائيلية  ضد القوانن 
اجملحفة بحقهم والوضع املأس��اوي واملذري الذين 
مي��رون به  داخ��ل الس��جون ،عداك عن  سياس��ة 
التعذي��ب والقهر النفس��ي واجلس��دي ،واحملاكم 
اجلائرة،وظروفهم املتردية وسوءاحوالهم الصحية. 
نتس��اءل اي��ن ه��ي احملاك��م الدولي��ة  والقوان��ن 
الوضعية  التي حتمي املظلوم اليس��ت هي املرجع 
للحفاظ على القوانن الدولية والدفاع عن جرائم 
احلروب الت��ي ترتكب بحق االبرياء ،ومس��ؤولة عن 
انهاء التعذيب  في الس��جون  وظروف املسجونن 
الغيرانس��انية ، اجلمي��ع يطال��ب الرف��ق باحليوان 
والنبات، فمن يراعي اذن قواعد حقوق اإلنسان في 

احلياة.
نتوجه باكاليل اجملد والفخر لالسرى الفلسطينين 
،فهم شمس مش��رقة في ليل الزنازين ، ونهر من 
الكف��اح يفيض حبا وحنينا« ل��الرض، تاريخ ملىء 
بالنضال  برغم وجودهم  في اقبية القهر والعذاب 
،هم مدرسة للكفاح والصبر والنضال،دفاعا« عن 
قضي��ة االرض ووقفة التحدي املش��رفة في وجه 

اجلالد.

بغداد - زينب الحسني: 
أعلن مدي��ر عام صحة بغ��داد الرصاف��ة الدكتور 
عبد الغني س��عدون الس��اعدي عن ق��رب افتتاح 
مرك��ز تخصصي إلمراض س��رطان األطفال داخل 

مستشفى الكندي. 
وق��ال املدير العام  خالل االجتماع الصباحي جمللس 
اإلدارة ان��ه »مت االتفاق على فت��ح مركز تخصصي 
إلمراض سرطان األطفال داخل مستشفى الكندي 

التعليمي بواقع ثماني أسر بشكل أولي«. 
وأضاف املدير العام أن »املركز من املؤمل إن يفتتح 
خ��الل مدة قريب��ة ال تتجاوز الش��هر بغرفتن في 
الوق��ت احلالي«، مش��يرا إلى انه مت التنس��يق مع 
منظمة أطباء بال حدود عل��ى دعم املركز باألدوية 
للمرض��ى املصابن الذين سيس��تقبلهم املركز« 
، الفت��ا إل��ى إن »املرك��ز يع��د األول م��ن نوعه في 
صحة بغداد الرصافة وس��يقدم اخلدمات الطبية 

والصحية لشريحة واسعة من املرضى«.

قريبًا.. افتتاح مركز 
تخصصي لسرطان األطفال

تقرير

 )IEE( المنتجات النفطية« تشارك في معرض طاقة العراق «
أقيم على أرض معرض بغداد الدولي 

جانب من املعرض

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت هيئة احلماية االجتماعية في 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية اجناز 
11 ألف معاملة تدقيق للمشمولن 
اجلدد باعانة احلماية االجتماعية ممن 
ظهرت اسماؤهم في الوجبة االولى 

في بغداد واحملافظات.
وقال مدير عام تكنولوجيا املعلومات 
في هيئة احلماية االجتماعية جمال 
ب��الل ان الهيئ��ة اجنزت م��ا يقرب من  
أل��ف معامل��ة ش��مول جدي��د   11
مم��ن ظهرت اس��ماؤهم ف��ي الوجبة 

االولى ولم يتم اص��دار بطاقة ذكية 
له��م وذل��ك لوج��ود اخت��الف بعدد 
افراد االس��رة املسجلن في استمارة 
الش��مول مقارنة باس��تمارة البحث 

االجتماعي الذي اجري لهم. 
واض��اف املدير العام ان الهيئة اعادت 
النظر باالوزان الت��ي يتم من خاللها 
احتساب نس��ب الفقر بالتعاون مع 
اجلدد  التخطيط للمش��مولن  وزارة 
، مش��يرا ال��ى ان اقس��ام احلماي��ة 
واحملافظات  بغ��داد  ف��ي  االجتماعية 
اكملت معامالت تدقيق افراد االسرة 

الرق��م  ومنحته��م  للمش��مولن 
الش��بكي الصدار البطاق��ة الذكية 

لهم.
يذك��ر ان هيئة احلماي��ة االجتماعية 
اعلن��ت اس��ماء الوجب��ة االولى من 
املش��مولن اجل��دد باعان��ة احلماي��ة 
قدم��وا  الذي��ن  م��ن  االجتماعي��ة 
االلكتروني  املوق��ع  طلباته��م عب��ر 
ألف��اً   (166( بح��دود  وه��م  لل��وزارة 
واس��تكملت االج��راءات االصولي��ة 
املتعلقة بشمولهم ببرنامج احلماية 

االجتماعية.

عل��ى صعي��د متص��ل ذك��ر مدي��ر 
ان��ه  خال��د مجي��د  نين��وى  قس��م 
وحس��ب توجيهات مدير عام احلماية 
االجتماعية عقيل جاس��م املوسوي 
خ��الل زيارته للقس��م انه مت ارس��ال 
فري��ق م��ن الباحث��ن االجتماعي��ن 
امليدان��ي  املس��ح  اج��راء  لغ��رض 
للمستفيدين النازحن من محافظة 
نينوى ال��ى محافظة الس��ليمانية، 
حيث وصل الفريق البحثي الى جميع 
الق��رى واملناط��ق النائي��ة واحلدودية 
م��ع دول اجل��وار تطبيق��اً للرس��الة 

االنسانية التي حتملها هيئة احلماية 
االجتماعية، ومت اجراء البحث واملسح 
امليداني ل�  113 اسرة متهيداً الطالق 

االعانة لهم. 
وزار فري��ق الباحثن مناط��ق )رانيا ، 
وقلع��ة دزة ، ودوكان ، وناحي��ة بيرو 
ومك��رون ، وقري��ة باينج��ان ناحية 
بازي��ان ، وجمجمال ، وطاس��لوجه، 
 ، وبختي��اري   ، وأزادي   ، اوه  واحم��د 
وبكرج��و ، وس��رجنار ، وه��وا ب��رزا ، 
وس��يتك كرفانات ، وحاجي عمران 
، وعرب��ت حدودي��ة ، وفرم��ان ب��ران 

سليمانية).  
يذك��ر ان وفد وزارة العمل برئاس��ة 
مدي��ر عام احلماي��ة االجتماعية قد 
انه��ى زيارة تفقدية لقس��م نينوى 
في الس��احل االيس��ر م��ن املوصل 
احملررة وكذلك قام بزيارة العديد من 
مخيمات النازحن في اربيل ودهوك 
وكرك��وك م��ن اجل حتدي��ث بيانات 
وكذل��ك  القدام��ى  املس��تفيدين 
واحل��االت  العائ��الت  اس��تهداف 
االنس��انية على وفق قانون رقم 11 

لسنة 2014. 

إنجاز 11 ألف معاملة إلصدار البطاقة الذكية للمشمولين باإلعانة  

حسين حسن*
اطل��ع وكيل وزارة الصناعة واملعادن 
الفني املهندس عادل كرمي على سير 
العمل في مصنع البطاريات التابع 
للشركة العامة لصناعة السيارات 
واملعدات وعل��ى هامش الزيارة عقد 
اجتماع��ا موس��عاً ض��م مدير عام 
الدائرة  الفنية  في الوزارة املهندس 
س��عدي محمد عاي��ش  ومدير عام 
الش��ركة املهن��دس عدن��ان  احمد 
رزين وعدد من املالكات الهندس��ية 

والفنية في املصنع.
وق��ال الوكي��ل خ��الل االجتم��اع ان 
توج��ه الوزارة نحو دع��م االنتاج في 
مصن��ع البطاري��ات لتحقيق طفرة 
نوعي��ة ف��ي االنتاج كم��اً ونوعاً من 
خ��الل تأهي��ل خطوط��ه االنتاجية 

ومن املمك��ن الوصول ال��ى طاقات 
عالي��ة ف��ي االنت��اج اذا ماتضافرت 

جهود اجلميع .
واشار الوكيل الى ضرورة بذل املزيد 
م��ن اجله��ود احلثيث��ة واملتواصل��ة 
لتحقي��ق صناع��ة وطني��ة رصينة 
جل��ذب  االجنب��ي  املنت��ج  تضاه��ي 
واستقطاب اجلهات املستفيدة في 
القطاعن الع��ام واخلاص من خالل 
ش��راء املنتج وف��ي الوقت نفس��ه 
يقط��ع الطريق امام تدفق الس��لع 
والبضائع االجنبية الوافدة الى البلد 
من تلك املادة التي تس��هم بشكل 
مباش��ر ف��ي رف��د ميزاني��ة الدولة 
واحملافظة على العملة الصعبة من 
الهدر والضياع السيما وان القطاع 
الصناعي في اغلب دول العالم يرفد 

اقتصادها العام بنسبة 40%.
م��ن جانب��ه ق��ال املهن��دس عدنان 
احم��د  رزي��ن مدي��ر عام الش��ركة 
العامة لصناعة السيارات واملعدات 
ان زي��ارة وكي��ل ال��وزارة الفني الى 
مصن��ع البطاري��ات تع��د باملثم��رة 
والبن��اءة ف��ي مجال دع��م املصنع 
وخطوط��ه االنتاجي��ة الت��ي حتتاج 
الى املزيد من االهتمام والرعاية من 
خالل توفير السيولة املالية الكمال 
تأهي��ل مصانع االنتاج منها مصنع 
بابل االول وباب��ل الثاني وان التأهيل 
س��وف يكون احدهما عل��ى املوازنة 
االس��تثمارية واالخ��ر عل��ى املوازنة 
وان االخي��رة  تس��رع  التش��غيلية 
في عملية التأهي��ل ومن املؤمل ان  
تنتهي في غضون االش��هر املقبلة 

حتى  يبدا املش��روع باالنتاج مطلع 
الشهر التاسع من العام احلالي  .

ولف��ت املدير العام ال��ى ان الوكيل 
اوع��ز ف��ي وق��ت س��ابق  م��ن عام 
2012  بص��رف مبال��غ م��ن اخلطة 
 ، املصن��ع  لتأهي��ل  االس��تثمارية 
الفت��ا ان الطاق��ة االنتاجية ملصنع 
البطاريات الس��ائلة بلغت بنسبة 
املصن��ع  يعم��ل  ان  ونع��ول   60%
وف��ي  االنتاجي��ة  بكام��ل طاقت��ة 
ح��ال مت حتقيق ذلك س��وف يغطي 
احتياجات القطاعن العام واخلاص 
م��ن البطاري��ات اضافة ال��ى انتاج 
البطاري��ات اجلافة الت��ي تنتج الول 

مرة في العراق. 

*اعالم الصناعة 

الصناعة تسعى الى تطوير الخطوط اإلنتاجية لمصنع البطاريات 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن مدير عام الش��ركة العامة 
الدولي��ة  الش��بكة  خلدم��ات 
للمعلوم��ات عل��ي القص��اب ان 
مشروع ربط دوائر الدولة بشبكة 
س��تكون   (  Intranet( مؤمن��ة 
العمود الفقري لتنفيذ مش��روع 

احلكومة االلكتروني . 
ان  الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
مش��روع احلومة االلكترونية يعد 
من املش��اريع الفنية املهمة التي 
شرعت وزارة التصاالت بتنفيذها 
في بعض املستشفيات التاابعة 
ل��وزارة الصح��ة ، كم��ا مت افتتاح 

املش��روع ف��ي محافظ��ة ذي قار 
نهاية عام 2014 .

وتع��د وزارة التص��االت احلاضن��ة 
الرئيس��ية للمش��روع ملا متتلكه 
م��ن بنى حتتي��ة تضم��ن تنفيذه 
في جميع املؤسس��ات احلكومية 
كالً حس��ب تطبيق�ات��ه علم���اً 
ان هن��اك جلن��ة برئاس��ة االمانة 
العام��ة جملل��س الوزارء ش��كلت 
له��ذا الغ��رض لالس��راع بتنفيذ 
خط��وات هذا املش��روع ملا له من 
اهمية في الفض��اء على الروتن 
والفس��اد االداري وتقلي��ل الوقت 

واجلهد . 

االتصاالت تنّفذ مشاريع 
الحكومة اإللكترونية
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متابعة الصباح الجديد:

عق��د وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
في مقر ال��وزارة اجتماعا تداوليا 
حض��ره محاف��ظ ذي ق��ار يحيى 
الناصري ورئيس مجلس احملافظة 
حميد نعيم الغزي الس��تعراض 
والقضاي��ا  التفاصي��ل  جمي��ع 
املتعلقة مبلف املدينة الصناعية 
ف��ي ذي ق��ار ومناقش��ة اخلطط 
وااللي��ات املناس��بة للمضي في 

تنفيذ هذا املشروع املهم. 
ال��ذي  االجتم��اع  خ��ال  وج��رى 
املستشارين  رئيس هيئة  حضره 
ف��ي مكتب رئيس ال��وزراء ومدير 
ع��ام دائرة عق��ارات الدولة وممثل 
القانوني��ة ف��ي االمانة  الدائ��رة 
العام��ة جملل��س ال��وزراء ورئي��س 
احتاد الصناع��ات العراقي ووكيل 
الوزارة للتخطيط وكل من مدير 
ع��ام املديري��ة العام��ة للتنمية 
الصناعي��ة ومدير عام الش��ركة 
وتنفي��ذ  للتصمي��م  العام��ة 
عرض��ا مس��تفيضا  املش��اريع  
ملراحل تنفي��ذ املدينة الصناعية 
كل  وماتضمنت��ه  ق��ار  ذي  ف��ي 
مرحل��ة من بن��ى حتتي��ة مرافق 
وخدمات ونسب االجناز املتحققة 
وآخر  واملبال��غ املصروف��ة  فيه��ا 
االج��راءات املتخذة بش��أن قانون 
املدن الصناعي��ة وحتويل ملكية 
االرض املقامة عليها هذه املدينة 
وتفاصيل االجتماعات واللقاءات 
واملباحث��ات التي جرت بني الوزارة 
واحلكومة احمللية ف��ي ذي قار من 
جهة وم��ع اجلان��ب الصيني من 
جهة اخرى الكمال تنفيذ املدينة 

عن طريق االستثمار.
كم��ا تخلل االجتم��اع مداخات 
وط��رح  كثي��رة  وماحظ��ات 
كل  بخص��وص  للمقترح��ات 
احمليط��ة  والنق��اط  املواضي��ع 

باملشروع . 
واوضح  الوزير خال االجتماع بأن 
امل��دن الصناعية تعد االس��لوب 
االمثل حلال��ة تنظيمي��ة جلميع 
الصناعي��ني وفرصة مهمة لهم 
مؤكدا على ان احلكومة العراقية 
جادة في دعم القطاع الصناعي 
الع��ام واخلاص واخملتلط وحريصة 
على تقدمي اخلدمات من بنى حتتية 
لبناء صناع��ة وطنية  وكهرب��اء 
وخلق فرص العمل ، مشددا على 
ان مش��اريع املدن الصناعية لها 

اولوي��ة واهمية كبي��رة في ظل 
الظرف االقتصادي الذي يعيشه 
البلد الفتا في الوقت نفسه الى 
انه��ا كان��ت واحدة م��ن امللفات 
املطروحة خال زيارة رئيس الوزراء 

الى الصني .
ولفت الوزير الى ان الوزارة حققت 
مش��اريع  تنفي��ذ  ف��ي  مراح��ل 
امل��دن الصناعي��ة وباالخص في 
ذي ق��ار التي وصلت الى نس��بة 
اجن��از %75 ضم��ن تخصيص��ات 
لل��وزارة  االس��تثمارية  اخلط��ة 

خال السنوات السابقة اال انها 
توقفت عن اكمال هذه املشاريع 
بس��بب االزمة املالية والتحديات 
بالباد  التي تعصف  االقتصادية 
، الفت��ا ف��ي الوقت نفس��ه الى 
ان ال��وزارة وضع��ت خطة هادفة 
باجت��اه تنفيذ هذه املش��اريع من 
خال عرضها كفرص استثمارية 
حيث ابدى اجلانب الصيني وبعد 
اجراء مباحثات ولقاءات مستمرة 
مع السفير الصيني رغبته بهذا 

اجملال . 

باتخ��اذ عدد  الس��وداني  واوصى 
من االج��راءات املطلوبة للمضي 
مبش��روع املدين��ة الصناعية في 
ذي ق��ار ف��ي مقدمته��ا حس��م 
بنق��ل  الصناع��ة  وزارة  طل��ب 
ملكي��ة االرض العائدة للمدينة 
الى الوزارة بالتنسيق بني الدائرة 
القانوني��ة ف��ي االمان��ة العامة 
ال��وزراء واملديري��ة العامة  جمللس 

للتنمية الصناعية .
وستعقد املديرية العامة للتنمية 
ملناقش��ة  ورش��ة  الصناعي��ة 

مس��ودة قانون امل��دن الصناعية 
مبشاركة احتاد الصناعات العراقي 
وهيئة املستش��ارين في مجلس 
ال��وزراء وممثل��ني ع��ن احلكومات 
احمللي��ة ف��ي احملافظ��ات املعنية 
التهيئ��ة  وكذل��ك  باملوض��وع 
لعقد لقاء رس��مي مع السفير 
الصين��ي بحض��ور محاف��ظ ذي 
ق��ار به��دف ايجاد رؤي��ة واضحة 
الى  لانتقال  للمشروع  وشاملة 
واملباش��رة  التعاقدية  الصيغ��ة 

باالستثم�ار.

 اوصى وزير 
الصناعة باتخاذ 
عدد من االجراءات 
للمضي بمشروع 
المدينة الصناعية في 
ذي قار في مقدمتها 
نقل ملكية االرض 
العائدة للمدينة الى 
الوزارة

محمد الدراجي مع حميد نعيم الغزي

أوصى باتخاذ إجراءات تمهيدا لالستثمار 

وزير الصناعة يبحث مع الناصري والغزي ملف المدينة الصناعية في ذي قار  
االتصاالت تجّهز 

منظومة الجوازات 
بخدمة اإلنترنيت

التنمية الصناعية 
تمنح إجازات إلقامة 

مشاريع جديدة

العمل تسعى إلى توفير 
موازنة خاصة لتأهيل األطفال 

في المناطق المحررة

بغداد - الصباح الجديد:
وقع مدير ع��ام الش��ركة العامة لاتص��االت والبريد 
الدكت��ور ناظ��م لفت��ة خش��جوري ملح��ق عقد مع 
مديري��ة االحوال املدني��ة واجل��وازات واالقامة يتضمن 
جتهيز منظومة اجل��وازات بخدمة االتصاالت واالنترنت 
لغرض االس��تمرار بعملية اصدار اجل��وازات في بغداد 
واحملافظات والس��فارات العراقية خارج العراق من دون 
انقط��اع . وقال مدير عام الش��ركة العامة لاتصاالت 
والبريد ان الشركة مستمرة بتجهيز خدمة االتصاالت 
واالنترن��ت ملنظومة اصدار اجلوازات لضمان اس��تمرار 
ربط مق��ر مديرية اجل��وازات بجميع محط��ات اصدار 

اجلوازات في بغداد واحملافظات من دون توقف .
بدوره قال مدي��ر االحوال املدنية واجلوازات واالقامة اننا 
نثمن الدور الذي تقوم به الش��ركة العامة لاتصاالت 
والبري��د بفضلها حقق��ت منظومة اص��دار اجلوازات 
جناحا منقطع النظير ومن دون توقف واس��هم بصورة 
فاعلة في اس��تمرار هذا النجاح على مدى الس��نوات 
اخلم��س املاضية واننا ماضون بالتعاون املثمر واجلاد مع 

الشركة العامة لاتصاالت والبريد .

حسين حسن*
منحت املديري��ة العامة للتنمي��ة الصناعية التابعة 
لوزارة الصناع��ة واملعادن عددا من اجازات التأس��يس 
القامة مشاريع صناعية جديدة في شتى محافظات 
الع��راق. وقال مص��در مخول ملركز االع��ام والعاقات 
العام��ة ف��ي ال��وزارة ان املديري��ة العام��ة للتنمي��ة 
الصناعي��ة كان له��ا ال��دور االكبر في تنمي��ة الواقع 
الصناع��ي اخلاص من خال الس��عي الدائم في تقدمي 
اخلدم��ات امليس��رة للصناعي��ني وقد حقق��ت اجنازات 

كثيرة في هذا اجملال .
اذ مت منح )36( اجازة تأسيس مشاريع صناعية توزعت 
بني محافظات العراق اخذت العاصمة بغداد النصيب 
االكبر منها وتلتها محافظة النجف ، كما مت تخصيص 
)17( قطعة ارض لتأس��يس مش��اريع صناعية ومنح 
شهادات اكمال تأسيس مشاريع صناعية اخرى التي 
استوفت الش��روط املطلوبة بواقع )5( شهادات ايضاً 
توزعت بني ش��ركات الوزارة منها )الصناعات الغذائية 
واالنشائية والكيمياوية والنس��يجية برأسمال قدره  
ملي��اران و)288( ملي��ون دين��ار ، موضح��اً ان اجمال��ي 
الهوي��ات التي منحتها املديرية اخملصصة للمش��اريع 

الصناعية بلغت)76(هوية. 
وب��ني املص��در بان املديرية لها نش��اط اخ��ر في مجال 
مخاطب��ة اجلهات ذات العاق��ة لتوفير امل��واد االولية 
واحملروق��ات التي حتتاجها املش��اريع فضا عن امكانية 
اعفائها من رس��م املهن��ة وايصال التي��ار الكهربائي 
اضافة الى ترويج عدد من املعامات التي تخص اجلانب 
القانوني من حيث نقل امللكية وبيع االس��هم وغيرها 

من امللفات والطلبات بهذا الشأن. 

*اعالم الصناعة

بغداد - الصباح الجديد:
اك��دت مديرة عام دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 
في وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية الدكتورة عبير 
اجللب��ي ضرورة تس��ليط الض��وء عل��ى الطفولة في 
الع��راق خصوصا ف��ي احملافظات احملررة من س��يطرة 
االره��اب الداعش��ي كون الطف��ل في ه��ذه املناطق 
يحت��اج ال��ى رعاي��ة اضافية م��ن اجل اع��ادة تأهيله 

ودمجه في اجملتمع مجددا.
واش��ارت الدكت��ورة اجللب��ي ال��ى ان دائ��رة رعاية ذوي 
االحتياجات اخلاصة قامت بالعديد من الدراس��ات عن 
واق��ع الطفل قبل وبع��د التحري��ر ، إذ ان ذاكرة هؤالء 
االطف��ال مليئة باألف��كار الظامية والب��د من وضع 
برام��ج متع��ددة ومتنوع��ة لتثقيفه��م وتعليمهم 

التسامح واالعتدال ونبذ الكراهية.
م��ن جانب اخر طالبت اجللبي عض��و اللجنة النيابية 
النائب��ة انتص��ار اجلب��وري تخصيص موازن��ة لتنفيذ 
تلك الدراس��ات على ارض الواقع كون الوزارة ال متتلك 
االم��وال الكافي��ة لتغطية ه��ذا البرنام��ج من اجل 

مستقبل اطفال العراق .  

سعاد التميمي
 اكدت الس��يدة وزي��رة الصحة 
والبيئة الدكت��ورة عديلة حمود 
حسني قرب توقيع مذكرة تفاهم 
وتعاون صحي مع نظيرتها وزارة 
الصحة الباروسية في مجاالت 
واس��تيراد  والتطوي��ر  التدري��ب 

االدوية.
 واش��ارت خال لقائه��ا معالي 
الصحة  وزير  فاليري ماالش��كو 
في جمهورية باروسيا بحضور 
م��خ  س��افي  اندري��ه  س��عادة 
س��فير جمهورية باروسيا لدى 
املرافق  والوفد  العراق  جمهورية 
لها من اطباء اختصاص ومديري 
املصان��ع والش��ركات الدوائي��ة 
حرص العراق على تعزيز وتطوير 
ب��ني  الصح��ي  التع��اون  اف��اق 
البلدين ومبا يس��هم في االرتقاء 
الصحي��ة  املؤسس��ات  ب��اداء 
وأحداث نقلة في نوعية اخلدمات 

املقدمة الى املواطنني
وذك��رت الدكت��ورة عديل��ة " ان 
زيارة وزير الصحة في جمهورية 
باروسيا الذي يزور العراق في هذه 
االيام مع وف��د كبير من االطباء 
االختصاص��ات  مختل��ف  ف��ي 
مع مدراء لش��ركات االدوية من 
املش��ترك  العمل  تفعي��ل  اجل 
العراقية  الصح��ة  وزارة  ماب��ني 
ووزارة الصحة في باروس��يا في 
اجمل��االت كاف��ة ومنه��ا التدريب 
والتطوير وعمل املاكات الطبية 
الباروسية للعمل  املتخصصة 
في الع��راق والتعاون املش��ترك 
في مج��ال االدوي��ة وغيرها من 

اجملاالت اخملتلفة في التخصصات 
الطبية والصحية " . 

 وس��لم الوزي��ر ماالش��كو الى 
الس��يدة الوزي��رة رس��الة م��ن 
الرئيس الباروس��ي الكس��اندر 
لوكاش��ونكو الى رئي��س الوزراء 
الدكت��ور حيدر العب��ادي تخص 
العاق��ات الثنائي��ة ب��ني العراق 
وباروس��يا وس��بل تطورها في 

شتى اجملاالت 
اج��راء  اجلانب��ان عل��ى  واتف��ق   
ب��ني  اللق��اءات  م��ن  سلس��لة 
املس��ؤولني في وزارت��ي الصحة 
بالبلدين لتثمر عن توقيع مذكرة 
تفاهم وتعاون صحي في مجال 
االدوي��ة وتدريب وتطوير املاكات 
الطبي��ة والصحية واس��تقدام 
االطب��اء الب��اروس االختصاص 
الج��راء العملي��ات املعقدة في 

التاب��ع  الكفي��ل  مستش��فى 
للعتب��ة العباس��ية املقدس��ة 
الصحي��ة  املؤسس��ات  وبقي��ة 
العراقي��ة , م��ن جانب��ه اش��اد 
الوزير ماالش��كو حلسن احلفاوة 
واالس��تقبال من املسؤولني في 

الوزارة.
 واك��د عل��ى ان الع��راق اول بلد 
يزوره بعد تس��نمه مس��ؤولية 
وزارة الصح��ة ف��ي جمهوري��ة 
باروس��يا وأع��رب ع��ن امله ان 
يس��هم ه��ذا اللقاء ف��ي تعزيز 
ب��ني  التع��اون  ورواب��ط  اواص��ر 
البلدين في اجملال الصحي وبقية 
الذي  اللق��اء  واختت��م  اجمل��االت 
حض��ره الوكيل الفن��ي للوزارة 
ووفد العتبة العباسية املقدسة 
بتب��ادل الهداي��ة التذكارية بني 

اجلانبي�ن. 

اعالم الصناعة 
أعلن��ت الش��ركة العامة لصناعة 
األس��مدة ف��ي محافظ��ة البصرة 
الصناع��ة  وزارة  ش��ركات  أح��دى 
واملع��ادن أنه��ا باش��رت بتش��غيل 
اخل��ط األول بع��د إكم��ال تأهيل��ه 
بطاق��ة انتاجية تبل��غ )1150( طنا 
يوميا لتتضاعف الطاقة اإلنتاجية 
للمعمل لتصبح )2300( طن يوميا 
م��ن س��ماد اليوريا للخط��ني األول 

والثاني .
واوضح مدي��ر عام الش��ركة فوزي 
عباس عل��ي في تصري��ح صحفي 
أن الش��ركة نفذت عمليات تأهيل 

طيل��ة  والثان��ي  األول  للخط��ني 
العام��ني املاضيني ش��ملت تأهيل 
املع��دات وإضاف��ة مع��دات جديدة 
م��ن   130% إل��ى  تص��ل  بطاق��ات 
للمعدات  التصميمي��ة  الطاق��ات 
وكذلك تأهيل شبكات التبريد حتت 
األرض ووحدات االب��راج واليوريا وان 

العمل جار لتأهيل وحدة االمونيا .
واشار املدير العام إلى إكمال أعمال 
تأهي��ل اخل��ط األول بع��د تنصيب 
وتأهي��ل جميع املعدات وش��بكات 
مي��اه التبريد حي��ث من املق��رر أن 
تص��ل الطاق��ة الكلي��ة للخطني 
األول والثان��ي م��ن )600 إل��ى 700( 

الف طن س��نويا خال الربع األخير 
من الع��ام احلال��ي مبايغطي حاجة 
السوق العراقية من سماد اليوريا . 
وافص��ح املدي��ر الع��ام عل��ي ع��ن 
وضع خط��ة مس��تقبلية لارتقاء 
بصناع��ة األس��مدة ودراس��ة عدد 
من العروض املقدمة من ش��ركات 
عاملي��ة لاس��تثمار وإنش��اء خ��ط 
جدي��د إلنتاج اليوريا بطاقة )2000( 
طن يوميا وإنشاء خط جديد إلنتاج 
اسمدة الداب التي يتم استيرادها 
من اخل��ارج وبطاقات تصل إلى 700 
الف طن سنويا لسد كامل حاجة 

البلد من األسمدة النتروجينية .

بغداد - الصباح الجديد: 
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلدي��ات العامة تواص��ل العمل في 
مش��روعي اع��ادة تأهيل  طري��ق املرور 
الس��ريع رقم /1 للجزئ��ني)ط/7 ، ط8( 

بتمويل من البنك الدولي.
ان  لل��وزارة  االعام��ي  املرك��ز  وذك��ر   
املش��روع ينفذ بأش��راف دائ��رة الطرق 
واجلسور التابعة للوزارة حيث تتواصل 
االعم��ال في اعادة تاهي��ل طريق املرور 
الس��ريع رقم/1 ج��زء ط /7 بطول 145 
كم الذي يبدأ من )الناصرية – الرميلة( 
ومت فيه اجناز اعمال قلع السياج الواقي 

وتنظي��ف اجلزرة الوس��طية وتنظيف 
القناطر االروائية والقناطر االنبوبية.

واض��اف املرك��ز االعام��ي ان العم��ل 
تضمن كذلك تنظيف جوانب الطريق 
االس��فلتي واعم��ال )املس��ح الطوبو 
غرافي( واعمال الدفن بطبقة سطحية 
لاكت��اف واع��ادة املي��ول اجلانبية لها 
، مش��يرا ال��ى ان العمل مس��تمر في 
االكس��اء ملناطق معينة م��ن الطريق 
ومعاجل��ة التش��ققات الكونكريتي��ة 
للقناطر االنبوبية والصندوقية ، فضا 
عن اس��تمرار االعمال بامليول اجلانبية 
للطريق ومعاجلة االضرار الكونكريتية 

في جس��م الطريق ، كما جترى عملية 
القشط للمناطق املتضررة من الطريق 
واالكساء االسفلتي املطور بالبوليمير 

للطبقة السطحية .
وتاب��ع املرك��ز االعامي ام��ا اجلزء ط/8 
م��ن املش��روع املمتد م��ن الرميلة الى 
البص��رة وم��ن الرميل��ة ال��ى ام قصر 
فالعمل مستمر في تنظيف القناطر 
االنبوبية والصندوقية واعمال تنظيف 
وتعدي��ل اجلزرة الوس��طية واملباش��رة 
باعم��ال رف��ع الرمال املتكدس��ة على 
جانب��ي الطريق فضا عن تنفيذ نقاط 

السيطرة عدد2.

العراق يوّقع مع بالروسيا مذكرًة لتدريب 
المالكات الطبية واستيراد األدوية

األسمدة تباشر بتشغيل
 الخط األول بعد إكمال تأهيله 

إعادة تأهيل طريق المرور السريع
 رقم /1 للجزئين)ط/7 ,ط8(
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انقرة ـ أ ب ف: 
ش��هدت معظم امل��دن التركية أم��س مظاهرات 
التعدي��ات  عل��ى  االس��تفتاء  لنتيج��ة  رفض��ا 
الدس��تورية، أعقبها اعتقال الش��رطة عش��رات 

احملتجني.
ونش��رت مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي ومواق��ع 
إعامي��ة متنوع��ة، مقاط��ع فيديو تظه��ر فيها 
جتمع��ات كبيرة للط��اب واملواطنني في ش��وارع 
اس��طنبول للتعبي��ر ع��ن رفضه��م للتعدي��ات 
الدس��تورية، بع��د تس��جيل موافق��ة %51 م��ن 

مواطنيها على االستفتاء.
إذ خرج نحو ألفي ش��خص في اسطنبول ورفعوا 
ش��عارات مناهض��ة لنتيجة االس��تفتاء، وهتف 
املتظاه��رون »جنب��ا إل��ى جن��ب ضد الفاش��ية« 
وس��لكوا ش��وارع منطقة كاديكوي على الضفة 
اآلس��يوية للمدين��ة وص��وال إل��ى مق��ر اجملل��س 

االنتخابي األعلى.
وهت��ف املتظاهرون خال مس��يرتهم »ال�«ال« لم 
تنته« و«ال�«ال« س��تفوز«، وهما ش��عاران انتشرا 

بكثافة على مواقع التواصل االجتماعي.
وس��ارع أكب��ر حزب��ني معارض��ني، حزب الش��عب 
اجلمهوري وحزب الشعوب الدميقراطي، إلى رفض 
نتيجة االستفتاء منددين ب�«تاعب« شابه، وأكدا 

عزمهما على طلب إعادة احتساب األصوات.

لندن ـ بي بي سي:
دعت رئيس��ة ال��وزراء البريطانية، تري��زا ماي، إلى 
إجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 8 حزيران املقبل.

وقالت ماي، في بيان مفاجئ، إن املصالح القومية 
البريطاني��ة ف��ي املرحلة احلالية تس��تدعي إجراء 

االنتخابات.
وقال��ت ماي في إش��ارة إل��ى خ��روج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي »إن الباد متحدة في هذا الش��أن، 

لكن ليس هذا هو حال البرملان«.
وأضاف��ت »لقد توصلت إلى أن الس��بيل الوحيدة 
لضم��ان االس��تقرار واألمن لس��نوات مقبلة هو 

إجراء االنتخابات اآلن«.
وس��وف تطلب ماي م��ن البرمل��ان التصويت على 
إج��راء االنتخابات ف��ي  8 حزيران. وكانت رئيس��ة 
ال��وزراء قد أعلنت في وقت س��ابق أنه��ا لن جتري 

انتخابات عامة قبل 2020.
وظ��ل داونينغ س��تريت لفترة ينفي م��ا يتردد عن 

دعوة رئيسة الوزراء النتخابات عامة مبكرة.
ويح��دد موعد إج��راء االنتخابات العام��ة ، طبقا 
لق��رار البرملان ، في أول خميس من ش��هر أيار كل 

خمس سنوات.
ولكن ميكن ملاي أن تعلن إجراء انتخابات مبكرة، إذا 

صوت ثلثا أعضاء مجلس العموم على ذلك.

تظاهرات في معظم 
المدن التركية ضد 

نتائج االستفتاء

رئيسة الوزراء 
البريطانية تدعو 
النتخابات مبكرة

متابعة الصباح الجديد: 

إن  وخب��راء  مس��ؤولون  يق��ول 
وزي��ر الدف��اع األميرك��ي جيمس 
ماتيس س��يركز ف��ي أول زيارة له 
إلى مناطق من الش��رق األوس��ط 
وأفريقيا عل��ى احلرب ضد تنظيم 
الدول��ة اإلس��امية ويفصح عن 
سياس��ة الرئي��س دونال��د ترامب 

جتاه سوريا.
للخص��وم  زيارت��ه  توض��ح  وق��د 
واحللف��اء على الس��واء أس��اليب 
ض��د  احل��رب  ف��ي  ترام��ب  إدارة 
مقاتل��ي تنظيم داعش املتش��دد 
القوة  الس��تخدام  واس��تعدادها 
العس��كرية عل��ى نح��و أكثر مما 
ب��اراك  الس��ابق  الرئي��س  فعل��ه 

أوباما.
ومن التساؤالت الرئيسية للحلفاء 
عن س��وريا ما إذا كانت واشنطن 
أعدت استراتيجية للحيلولة دون 
انزالق املناطق التي مت اس��تعادتها 
من املتشددين إلى عداءات عرقية 
وطائفي��ة أو اخلض��وع إل��ى جيل 
جدي��د من التط��رف مثلما حدث 
في أجزاء من العراق وأفغانس��تان 

منذ أن غزتهما الواليات املتحدة.
الواليات  تدعمه��ا  ق��وات  وتقاتل 
معقل��ي  الس��تعادة  املتح��دة 
تنظيم داعش في املوصل بالعراق 
وفي الرق��ة بس��وريا وال تزال ثمة 
تس��اؤالت بشأن ما سيحدث بعد 
ذل��ك وم��ا هو ال��دور ال��ذي ميكن 
أن يق��وم ب��ه حلفاء آخ��رون مثل 

السعودية.
ترام��ب  أن  دالئ��ل عل��ى  وهن��اك 

أعط��ى اجلي��ش األميرك��ي املزيد 
م��ن احلري��ة الس��تخدام القوة مبا 
في ذلك إصدار أوامر باس��تهداف 
قاع��دة جوي��ة س��ورية بصواريخ 
كروز واإلشادة باستخدام أضخم 
قنبل��ة غي��ر نووي��ة ض��د ه��دف 
للدولة اإلسامية في أفغانستان 

األسبوع املاضي.
إن  ب��اإلدارة  مس��ؤولون  وق��ال 
ف��ي  األميركي��ة  االس��تراتيجية 
س��وريا، املتمثلة في هزمية داعش 
م��ع اس��تمرار املطالب��ة برحي��ل 

الرئيس الس��وري بشار األسد، لم 
تتغير وهي رس��الة من املتوقع أن 

يؤكد عليها ماتيس.
وصل ماتيس إل��ى املنطقة امس 
الثاثاء وتشمل زيارته السعودية 

ومصر وقطر وإسرائيل.
وق��ال كريس��تني ورم��وث ثال��ث 
أكب��ر عض��و بالبنتاجون س��ابقا 
بالس��عوديني  يتعل��ق  »فيم��ا 
واإلسرائيليني على وجه اخلصوص 
فإنه س��يوضح لهم في جزء من 
النقاش استراتيجيتنا جتاه سوريا 

في ضوء الضربة.
فقد تنظي��م داع��ش الكثير من 
األراض��ي الت��ي س��يطرت عليها 
في العراق منذ ع��ام 2014 وباتت 
تس��يطر على 6.8 في املئة فقط 

من أراض الباد.
*تعميق الدور األميركي في اليمن

يقول املسؤولون إن الواليات املتحدة 
تبح��ث تعمي��ق دوره��ا ف��ي صراع 
اليم��ن م��ن خال تقدمي مس��اعدة 
مباش��رة على نحو أكب��ر حللفائها 
في اخلليج الذين يقاتلون املتمردين 

احلوثيني املدعوم��ني من إيران وذلك 
للسياس��ة  محتم��ل  حتري��ر  ف��ي 
األميركية املتمثلة حاليا في تقدمي 

دعم محدود.
وق��ال ج��ون ألترمان مدي��ر برنامج 
الشرق األوسط في مركز الدراسات 
البحثي  والدولي��ة  االس��تراتيجية 
في واش��نطن »إيران متثل بش��كل 
بالنس��بة  الش��اغل  اس��تراتيجي 
بالنس��بة  الش��اغل  للس��عودية، 
للس��عودية على املدى القريب هو 
كيفية توجيه رسالة لإليرانيني في 

اليم��ن ويرغبون ف��ي احلصول على 
دعم أميركي كامل.«

وتأت��ي إع��ادة النظ��ر ف��ي احتمال 
تقدمي مس��اعدات أميركية جديدة 
تتضم��ن دعما في مج��ال اخملابرات 
وس��ط أدلة عل��ى أن إيران ترس��ل 
أس��لحة متقدم��ة ومستش��ارين 

عسكريني إلى احلوثيني.
وتقول مص��ادر بالكوجنرس إن إدارة 
ترامب على وشك إخطار الكوجنرس 
مبقترح لبيع ذخي��رة موجهة بدقة 
للس��عودية. وعب��ر بع��ض النواب 
األميركي��ني ع��ن مخاوفه��م م��ن 
س��قوط قتلى في صفوف املدنيني 
في احلملة التي تشنها الرياض في 

اليمن.
وبالنس��بة ملص��ر يقول خب��راء إن 
املس��ؤولني املصري��ني س��يطلبون 
عل��ى األرجح املزيد م��ن الدعم من 
ماتيس، وه��و جن��رال متقاعد في 
مشاة البحرية األميركية، من أجل 
قتال املتش��ددين في ش��به جزيرة 

سيناء.
قاع��دة  أيض��ا  ماتي��س  وس��يزور 
عس��كرية أميركي��ة ف��ي جيبوتي 
عن��د املدخل اجلنوبي للبحر األحمر 
والت��ي تنطل��ق منه��ا العملي��ات 
في اليم��ن والصوم��ال وتقع على 
مس��افة أميال من منشأة صينية 

جديدة.
األميركي��ة  الدف��اع  وزارة  كان��ت 
األس��بوع  أعلن��ت  )البنتاج��ون( 
املاضي عن نشر بضع عشرات من 
اجلن��ود األميركيني ف��ي الصومال 
لتدريب أفراد م��ن اجليش الوطني 

الصومالي.

الضفة الغربية ـ وكاالت: 
أكدت وزارة الداخلية اإلس��رائيلية 
امس الثاثاء أن احلكومة لن تتفاوض 
مع املعتقلني الفلسطينيني الذين 
يخوض��ون إضراب��ا ع��ن الطع��ام، 

واصفة إياهم باإلرهابيني.
وق��ال وزير األم��ن الداخل��ي جلعاد 
اردان، »ل��ن نتفاوض م��ع املعتقلني 
الفلس��طينيني.. ه��ؤالء إرهابي��ون 
وقتلة ونالوا ما يس��تحقونه وليس 
لدين��ا س��بب للتف��اوض معهم«، 

معتب��را أن »الدع��وة إل��ى إض��راب 
لنظ��ام  مخالف��ة  الطع��ام  ع��ن 

السجون«.
م��ن جهته، أك��د املتحدث باس��م 
مصلح��ة الس��جون اإلس��رائيلية 
الي��وم »قرابة 1100 س��جني أمني 
املاض��ي  االثن��ني  من��ذ  يواصل��ون 
اإلضراب عن الطعام«، مش��يرا إلى 
أن مصلحة الس��جون اإلسرائيلية 
ع��ن  املضرب��ني  معاقب��ة  تواص��ل 

الطعام.

معتق��ل  أل��ف  م��ن  أكث��ر  وب��دأ 
فلس��طيني أمس إضراب��ا جماعيا 
ع��ن الطعام بدع��وة م��ن القيادي 
في حرك��ة فتح، م��روان البرغوثي، 

احملكوم بالسجن مدى احلياة.
ويس��عى األسرى الفلس��طينيون 
وبينهم معتقلون إداريون من خال 
اإلض��راب إل��ى حتس��ني أوضاعهم 
وإلغاء  املعيش��ية ف��ي الس��جون 
االعتق��ال اإلداري وبع��ض املطالب، 
كتخصيص هاتف عمومي التصال 

وإع��ادة  ذويه��م،  م��ع  املعتقل��ني 
االنتس��اب للتعلي��م ف��ي اجلامعة 
العبري��ة والس��ماح له��م بتقدمي 
امتحانات الثانوية العامة، وغيرها.

وبحسب القانون اإلسرائيلي، يحق 
لها اعتقال أي شخص ستة أشهر 
من دون توجيه تهم��ة إليه مبوجب 
ق��رار إداري قاب��ل للتجدي��د لفترة 
زمنية غير مح��ددة، وهو ما يعتبره 
انته��اكا  اإلج��راء  ه��ذا  معارض��و 

صارخا حلقوق اإلنسان.

الفلس��طينيون  األس��رى  وخ��اض 
إضراب��ا واس��عا ع��ن الطع��ام في 
الس��جون اإلس��رائيلية في فبراير 
2013، رفض فيه ثاثة آالف أس��ير 
الطعام لي��وم واحد احتجاجا على 

وفاة أحد األسرى الفلسطينيني.
عزل��ت  عقابي��ة  خط��وة  وف��ي 
الس��لطات اإلس��رائيلية األس��رى 
املضربني عن الطع��ام عن العالم، 
وقطع��ت كاف��ة س��بل االتص��ال 
ومنع��ت الزي��ارات عنه��م، ونفذت 

جملة اعتداءات بحقهم.
هذا األمر أكده رئيس نادي األس��ير 
أن  إل��ى  مش��يرا  ف��ارس،  ق��دورة 
أبلغ��ت  اإلس��رائيلية  الس��لطات 
الصلي��ب األحم��ر بإلغ��اء الزيارات 
ف��ي  املضرب��ني  لألس��رى  املق��ررة 

السجون كإجراء عقابي بحقهم.
ق��ال الوزي��ر تس��احي هنيغبي من 
ح��زب »الليك��ود« إن االضراب الذي 
يخوضه األس��رى ه��و حملة ملروان 

البرغوثي خلافة الرئيس أبو مازن.

إسرائيل تعزل األسرى المضربين وتتهم البرغوثي باستغاللهم

في أول زيارة للمنطقة تشمل السعودية ومصر وقطر وإسرائيل

وزير الدفاع األميركي يركز على الحرب ضد »داعش« 
ويكشف سياسة ترامب تجاه سوريا

توضح زيارته للخصوم 
والحلفاء على السواء 

أساليب إدارة ترامب 
في الحرب ضد مقاتلي 
تنظيم داعش المتشدد 
واستعدادها الستخدام 
القوة العسكرية على 

نحو أكثر مما فعله 
الرئيس السابق باراك 

أوباما

وزير الدفاع االميركي

تقـرير

واشنطن ـ بي بي سي:

اندلع��ت احل��رب الكورية في ال��� 25 من 
حزي��ران 1950، عندم��ا اندف��ع نح��و 75 
الف��ا من جن��ود جيش الش��عب الكوري 
الش��مالي عبر احلدود مع كوريا اجلنوبية 
والت��ي كانت تع��رف بخط الع��رض 38، 
وال��ذي كان ميثل احل��دود ب��ني جمهورية 
املدعومة  الش��عبية  الدميقراطية  كوريا 
من قبل االحتاد الس��وفيتي الى الشمال، 
وجمهوري��ة كوري��ا املوالي��ة للغ��رب في 

اجلنوب.
وكان الزعي��م الك��وري كيم إيل س��ونغ 
أعلن قي��ام جمهورية كوريا الدميقراطية 
الشعبية في عام 1948، أي بعد 3 سنوات 
من زوال االستعمار الياباني لشبه اجلزيرة 
الكورية عند انتهاء احلرب العاملية الثانية 

واستسام اليابان للحلفاء.
وكان الغ��زو الكوري الش��مالي للجنوب 
أول عم��ل عس��كري ف��ي حقب��ة احلرب 

الباردة.
وتدخ��ل األميركي��ون في احل��رب في متوز 
1950 ال��ى جان��ب كوري��ا اجلنوبية. وكان 
املس��ؤولون األميركي��ون ينظ��رون ال��ى 
تل��ك احل��رب على انه��ا حرب م��ع القوى 

الشيوعية العاملية.
وعقب كر وفر عبر خط العرض 38، دخل 
القت��ال مرحل��ة جم��ود، وتزاي��دت اعداد 

القتلى واجلرحى دون أي نتيجة.
املس��ؤولون  كان  ذل��ك،  غض��ون  ف��ي 
األميركي��ون يحاول��ون جاهدين التوصل 
ال��ى هدنة م��ع الكوريني الش��ماليني، إذ 
كانوا يخش��ون أن البديل س��يكون حربا 
أوسع نطاقا تش��مل االحتاد السوفييتي 
والصني أو حتى اندالع حرب عاملية ثالثة.

واخي��را، وف��ي مت��وز 1953، وضعت احلرب 
الكوري��ة أوزاره��ا، ولك��ن لي��س قبل ان 
تفتك بأرواح حوالي 5 مايني شخص من 

مدنيني وعسكريني.
*الكوريتان

ينس��ب الى وزير اخلارجية األميركي ابان 

احلرب الكورية دين أتشيس��ون قوله »اذا 
حاول��ت افض��ل األدمغة ف��ي العالم ان 
جت��د لنا أس��وأ موقع ف��ي العالم خلوض 
هذه احلرب امللعونة، لكانوا أجمعوا على 

كوريا.«
منذ بداية القرن العشرين وشبه اجلزيرة 
الكورية جزء م��ن االمبراطورية اليابانية 

التي احتلتها عام 1910.
أعلن االحتاد السوفيتي احلرب على اليابان 
ف��ي آب 1945 بع��د ان توصلت الى اتفاق 
بهذا الش��أن مع الوالي��ات املتحدة، وجنح 

في حترير كوريا الى حد خط العرض 38.
وبع��د احل��رب العاملية الثاني��ة كان على 
األمريكي��ني والس��وفيت االتف��اق عل��ى 
التصرف مبمتل��كات تل��ك االمبراطورية 

املدحورة.
وف��ي آب 1945، عمد موظف��ان صغيران 
في وزارة اخلارجية األمريكية الى تقسيم 
ش��به اجلزيرة الكورية متخذين من خط 

العرض ال� 38 اساسا لذلك.
واحتل السوفييت املنطقة الواقعة الى 
شمال هذا اخلط، بينما احتل األميركيون 

املنطقة الواقعة الى جنوبه.
وبنهاية عقد االربعيني��ات، كانت دولتان 
قد نش��أتا ف��ي ش��به اجلزي��رة الكورية، 
فف��ي اجلن��وب، كان الديكتات��ور املعادي 
يتمت��ع  ري  س��ينغمان  للش��يوعية 
بدع��م أمريكي، بينما في الش��مال كان 
الديكتات��ور كي��م إي��ل س��ونغ يحظ��ى 

مبساندة السوفيت القوية.
ولك��ن لم يك��ن أي من الزعيم��ني راضيا 
بالبقاء في جانبه من خط العرض 38، إذ 
كانا يعتبران نفسيهما املمثل الشرعي 
لكامل كوري��ا، ولذا كثرت االش��تباكات 
احلدودي��ة ب��ني الطرفني واصبح��ت أمرا 

دارجا.
مع ذل��ك، فاجأ الغزو الكوري الش��مالي 
للجن��وب املس��ؤولني األميركي��ني الذين 
كان��وا يعتق��دون أن النزاع لي��س مجرد 
نزاع حدودي بني نظامني ديكتاتوريني غير 
مستقرين في منطقة نائية من العالم، 
ب��ل كان الكثير منهم يخش��ون من أنه 
ميثل اخلطوة األولى من حملة ش��يوعية 

ته��دف الى الهيمنة عل��ى العالم. ولذا، 
فاالمتناع عن التدخل في احلرب لم يكن 
واردا بالنسبة للكثيرين من صناع القرار 

االمريكيني آنذاك.
ف��ي ال��� 25 م��ن حزي��ران  1950، أص��در 
مجل��س األمن التابع ل��ألمم املتحدة قرارا 
اعتبر مبوجبه التدخل الكوري الش��مالي 

غزوا ودعا الى وقف فوري إلطاق النار.
وفي ال��� 27 من الش��هر نفس��ه، أصدر 
مجل��س األمن ق��راره 83 الذي ق��رر فيه 
ارس��ال قوات دولية ال��ى كوريا. هبت 21 
من الدول االعض��اء في املنظمة الدولية 
)الواليات املتحدة وبريطانيا وكندا وتركيا 
واس��تراليا واثيوبيا والفلب��ني ونيوزيلندا 
وتايان��د واليون��ان وفرنس��ا وكولومبي��ا 
وهولن��دا  افريقي��ا  وجن��وب  وبلجي��كا 
ولوكسمبورغ( وساهمت في هذه القوات 
»األممية«، التي شكلت القوات األمريكية 

88 باملئة من قوامها.
قال الرئيس األميركي )الدميقراطي( آنذاك 
هاري ترومان، »اذا خذلنا كوريا، سيواصل 
البلد  تقدمهم وس��يبتلعون  السوفيت 

إثر اآلخر.«
كان الص��راع في ش��به اجلزي��رة الكورية 
بالنس��بة لألمريكيني رم��زا للصراع بني 

الشرق والغرب، وبني »اخلير والشر.«
ولذا، وبينما كان اجليش الكوري الشمالي 
يحت��ل العاصمة اجلنوبية س��ول، أعدت 
الوالي��ات املتح��دة قواته��ا حل��رب ض��د 

الشيوعية بحد ذاتها.
كان��ت احلرب الكورية ف��ي أول األمر حربا 
دفاعية تهدف الى اخراج القوات الكورية 
الشمالية من كوريا اجلنوبية. لم يحقق 
احللف��اء الغربي��ون نتائ��ج مرضي��ة في 
املراحل األولى. فق��د كان اجليش الكوري 
ومدرب��ا  منضبط��ا  جيش��ا  الش��مالي 

تدريبا جيدا ومزودا مبا يحتاج من معدات 
وساح. أما قوات س��ينغمان ري، فكانت 
عل��ى عك��س ذل��ك خائف��ة ومضطربة 
وميالة للفرار من ساحات املعارك في أي 

مناسبة.
ف��ي صي��ف  املع��ارك  تل��ك  دارت  كم��ا 
ارتفعت فيه درج��ات احلرارة الى معدالت 
قياسية، بحيث اضطر اجلنود األمريكيون 
العطش��ى الى ش��رب امل��اء م��ن مزارع 
ال��رز التي اس��تخدمت فيها االس��مدة 
العضوي��ة، ول��ذا اصيب الكثي��ر منهم 

بالتهابات معوية وغيرها من األمراض.
بنهاي��ة صي��ف ع��ام 1950، كان الرئيس 
العس��كري  والقائد  تروم��ان  األميرك��ي 
املكل��ف باإلش��راف عل��ى القت��ال ف��ي 
الساحة اآلس��يوية اجلنرال دوغاس ماك 
آرثر قد اتفقا على اهداف محددة للحرب.
حتول��ت بذلك احل��رب الكوري��ة الى حرب 

هجومي��ة هدفه��ا »حترير الش��مال من 
الشيوعيني.«

جنح��ت ه��ذه االس��تراتيجية مبدئيا في 
حتقيق اهدافها، فق��د أفلح انزال برمائي 
ف��ي انش��يون ف��ي كوري��ا اجلنوبي��ة في 
ط��رد الكوري��ني الش��ماليني من س��ول 
وانس��حابهم الى ش��مالي خط العرض 
38. ولك��ن، وبعد ان عمد األمريكيون الى 
اجتياز احلدود والتوجه الى نهر يالو )الذي 
ميث��ل خط احلدود ب��ني كوريا الش��مالية 
والص��ني(، ب��دأ الصيني��ون بالتعبير عن 
قلقهم ازاء ما وصفوه »بالعدوان املسلح 

على االراضي الصينية.«
ولذا قام الزعيم الصيني ماو تس��ي تونغ 
بإرسال قواته الى كوريا الشمالية وحذر 
الوالي��ات املتح��دة بض��رورة االبتعاد عن 
نه��ر يال��و اال اذا كانت تري��د خوض حرب 

شاملة.
وبالفعل، وفي تش��رين األول1950، عبرت 
ق��وات صينية نه��ر يال��و وانخرطت في 

احلرب الى جانب كوريا الشمالية.
أدى التدخل الصيني الى تقهقر »القوات 
وواصل��ت  انس��حبت  الت��ي  الدولي��ة«، 

تقهقرها الى اواسط عام 1951.

»ال بديل للنصر«
لم يكن ه��ذا أمرا يري��ده الرئيس ترومان 
ومستش��اروه، فقد كان��وا متأكدين بأن 
توسيع احلرب سيؤدي ال محالة الى حترك 
سوفيتي في أوروبا واس��تخدام أسلحة 

نووية ومايني اخلسائر.
ولك��ن اجلنرال م��اك آرثر كان ي��رى أن أي 
ح��رب اضي��ق نطاقا م��ن حرب ش��املة 

تعتبر »تنازال« للشيوعيني.
فبينما كان الرئيس ترومان يعمل كل ما 
في وس��عه لتجنب احلرب مع الصينيني، 
كان ماك آرثر يبذل كل ما لديه من جهود 

إلذكاء حرب كهذه.
وأخي��را، وف��ي آذار 1951، بعث م��اك آرثر 
برس��الة لزعيم اجلمهوريني في مجلس 
الن��واب جوزي��ف مارتن ،ال��ذي كان يؤيد 
موقف ماك آرثر باعان احلرب على الصني 
- ق��ال فيها إنه »ال يوج��د بديل للنصر« 

في احلرب على الشيوعية العاملية.
كان ماك آرثر واثقا بأن محتويات الرسالة 
ستس��رب الى الصحف، ولكن بالنسبة 
لترومان كانت تلك الرس��الة هي القشة 
التي قصم��ت ظهر البعي��ر. وفي ال� 11 
من نيس��ان/ 1951، طرد ترومان ماك آرثر 

بتهمة التمرد.

احلرب تصل الى طريق مسدود
ف��ي مت��وز 1951، ش��رع الرئي��س ترومان 
وقادته العس��كريون اجلدد في مفاوضات 
للسام جرت في قرية بامنوجنوم احلدودية 
بني الكوريتني، ولكن القتال اس��تمر في 
منطقة خط الع��رض 38 بعد ان تعثرت 

املفاوضات.
وكانت عقدة اخلاف ب��ني اجلانبني تتمثل 
ف��ي وج��وب اجب��ار األس��رى الكوري��ني 
الش��ماليني والصينيني على العودة الى 
بلدانه��م، إذ كان الصيني��ون والكوريون 
الش��ماليون يص��رون عل��ى ذل��ك، بينما 

رفض ذلك األمريكيون.
ولك��ن أخيرا، وبعد اكثر من س��نتني من 
املفاوضات وقعت األطراف املتحاربة على 
اتف��اق للهدنة في ال��� 27 من متوز 1953 
سمح لألس��رى بالتوجه الى البلد الذي 
يرغب��ون، ومنح كوريا اجلنوبية مس��احة 
 1500 مس��احتها  تبل��غ  اضافي��ة  أرض 
ميل مربع قرب خط العرض 38 وش��ّكل 
»منطقة منزوعة الساح« يبلغ عرضها 

ميان ما زالت موجودة اليوم.

اخلسائر
كان��ت احل��رب الكوري��ة حرب��ا قصي��رة، 
ولكنه��ا اتس��مت بدموية اس��تثنائية، 
فقد قتل فيها اكثر من 5 مايني انس��ان 
اكثر م��ن نصفهم من املدنيني ش��كلوا 
10 باملئة من مجموع س��كان الكوريتني. 
وكانت نس��بة اخلس��ائر تل��ك اعلى من 
اخلسائر املدنية في احلرب العاملية الثانية 

وحرب فيتنام.
كم��ا قتل ف��ي احل��رب نح��و 40 الفا من 
العسكريني األمريكيني وجرح فيها أكثر 

من 100 الف منهم.

أول عمل عسكري في حقبة الحرب الباردة

الحرب التي فتكت بـ 5 ماليين إنسان عام 1950-1953 في كوريا

احلرب الكورية
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7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

العام��ة للنقل  أعلن��ت الش��ركة 
البح��ري الت��ي يق��ع مقره��ا ف��ي 
محافظة البصرة امس الثالثاء، عن 
قرب افتتاح محط��ة بحرية عائمة 
في املي��اه االقليمية لتقدمي ش��تى 
اخلدمات الى البواخ��ر القادمة الى 
املوان��ئ العراقية، فيم��ا دعت وزارة 
النفط الى التعاون معها لإلس��راع 
بتنفيذ املشروع الذي يحقق إيرادات 

مالية غير قليلة ل خزينة الدولة.
وقال مدير عام الشركة عبد الكرمي 
تصريح��ات  ف��ي  اجلاب��ري  كنه��ل 
صحفة اطلعت عليه��ا » الصباح 
اجلديد« إن »الش��ركة تعتزم افتتاح 
تتول��ى  عائم��ة  بحري��ة  محط��ة 
تق��دمي ش��تى اخلدمات األساس��ية 
ال��ى البواخ��ر الوافدة ال��ى املوانئ 
العراقي��ة من خ��الل جتهيزها مبياه 
الش��رب والطع��ام والوق��ود وزيوت 
االحتياطي��ة،  واألدوات  احمل��ركات 
فض��الً ع��ن تقدمي خدم��ات صحية 
»احملط��ة  أن  مبين��اً  لطواقمه��ا«، 
اللوجس��تية س��تكون عند مدخل 

املياه االقليمية العراقية«.
ولفت املدي��ر العام الى أن ش��ركة 
النقل البح��ري تنتظر بفارغ الصبر 
م��ن وزارة النف��ط املوافق��ة عل��ى 
جتهيزن��ا بالوق��ود الثقي��ل )النفط 
اإلس��راع  لن��ا  ليتس��نى  األس��ود( 
بافتتاح احملطة وتشغيلها بالتعاقد 
مع إح��دى الش��ركات«، مضيفاً أن 
»ال��وزارة لم ترد على كتبنا بش��أن 
جتهيز وقود البواخر، على الرغم من 
قيامنا بإرسال تأكيدات على كتبنا 

السابقة«.
وأش��ار مدي��ر عام الش��ركة الى أن 
»احملطة سوف حتقق عند تشغيلها 

إيرادات مالية غير قليلة«، موضحاً 
أن »إنشاء احملطة جاء تنفيذاً إلحدى 
فق��رات امل��ادة الرابع��ة م��ن قانون 
ال��وكاالت البحرية الت��ي تفيد بأن 
من واجبات الشركة العامة للنقل 
البح��ري تزوي��د البواخ��ر وناق��الت 
النفط والوحدات التجارية العائمة 
التي تدخل املي��اه واملوانئ العراقية 
باملالح��ن والوق��ود واملي��اه العذبة 
واألرزاق، وأي متطلب��ات أخ��رى م��ن 

اختصاصها«.

عل��ى صعيد اخ��ر أعلنت ش��ركة 
نفط اجلنوب التي يق��ع مقرها في 
محافظة البصرة، املباشرة بتعميق 
مواقع مرور ورسو الناقالت البحرية 
في ميناء العمية املصمم لتصدير 
النف��ط، وذل��ك للم��رة األولى منذ 

تدشينه قبل أكثر من نصف قرن.
وقال��ت الش��ركة إن »وزارة النفط 
اتفقت مع وزارة النقل على تعميق 
مين��اء العمية النفطي، وباش��رت 
احلف��ارة البحرية )املعق��ل( بأعمال 

احلفر لتحسن أعماق امليناء«، مبينة 
أن »تدهور أعماق امليناء تدريجيا أدى 
الى عدم اس��تقباله الناقالت التي 
تزيد حمولتها عن 700 ألف برميل، 
بعد أن كان يس��تقبل ناقالت تصل 

حمولتها الى مليون برميل«.
ونقل��ت الش��ركة ف��ي بيانه��ا عن 
مس��ؤول ش��عبة مين��اء العمي��ة 
النفطي عبد الزهرة عبد اهلل قوله 
إن »منصتن للتحميل أنش��ئتا في 
امليناء من قبل شركة أميركية في 

عام 1958، ومت انش��اء منصتن من 
قبل الشركة نفسها مت تدشينهما 
ف��ي ع��ام 1975، وكان وقتها امليناء 
التي  النفطية  الناقالت  يس��تقبل 
تبل��غ حمولته��ا ملي��ون برمي��ل«، 
موضحا أن »احلروب التي توالت على 
املنطق��ة أصاب��ت امليناء بالش��لل، 
فترس��بت املواد الغرينية فيه وأدت 
الى تقليل األعماق، وبالتالي حتجيم 
عم��ل املين��اء حتى بات يس��تقبل 
ناقالت تتراوح س��عتها ما بن 700 

الى 400 ألف برميل فقط«. 
يذك��ر أن معظ��م كمي��ات النفط 
العراقي التي تعتمد موازنة الدولة 
على عوائدها بش��كل شبه كامل 
يتم تصديرها م��ن خالل محافظة 
البصرة، حيث تصدر كميات النفط 
بواس��طة ناقالت بحري��ة من خالل 
مين��اءي العمي��ة والبص��رة )البكر 
العميق سابقا(، فضال عن منصات 
عائمة مت تركيبها قبل أعوام قليلة 

في املياه اإلقليمية العراقية.

ستحقق عند تشغيلها إيرادات مالية غير قليلة

النقل البحري تعلن قرب افتتاح محطة عائمة بالمياه اإلقليمية

ان من واجبات 
الشركة العامة 
للنقل البحري تزويد 
البواخر وناقالت 
النفط والوحدات 
التجارية العائمة 
التي تدخل المياه 
والموانئ العراقية 
بالمالحين والوقود 
والمياه العذبة 
واألرزاق

بغداد ـ الصباح الجديد:
االميرك��ي  ال��دوالر  ص��رف  اس��عار  اس��تمرت 
باالنخفاض مقابل الدينار العراقي في األس��واق 

احمللية باالنخفاض ليوم امس الثالثاء .
فف��ي بورصة الكف��اح – بغ��داد 124.800، فيما 
كانت اس��عار البورصة ليوم االثن��ن 125.100 ، 
اما أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة فان 
س��عر بيع الدوالر = 125.250 دينار ، وسعر شراء 

الدوالر = 124.250 دينار. 

الرباط ـ رويترز:
قال محافظ بن��ك املغرب املركزي امس الثالثاء إن 
املغرب يخط��ط للبدء في املرحلة األولى من حترير 
عملته الدرهم في الرب��ع الثاني من العام احلالي، 
لكن الوصول إلى املرونة الكاملة قد يستغرق 15 

عاماً.
وق��ال احملافظ عبد اللطي��ف اجلواهري خالل مؤمتر 
لوزراء املال العرب في الرباط »سنبدأ املرحلة األولى 
من حترير الدرهم في الربع الثاني.. ال أس��تطيع أن 
أقول كم ستس��تغرق كل مرحل��ة، يتوقف األمر 

على السوق«. 

فيينا ـ وكاالت:
بط��ت أس��عار النفط اخل��ام بفعل اس��تمرار منو 
اإلنت��اج األمريك��ي ضارب��ا ع��رض احلائ��ط جهود 
منظمة »أوبك« خلفض اإلنتاج، وإعادة االس��تقرار 

للسوق.
وبحلول الس��اعة 17:56 بتوقيت موسكو )14:56 
بتوقيت غرينيتش( تراجعت أسعار العقود اآلجلة 
خل��ام القي��اس العاملية مزي��ج »برن��ت«: بواقع 25 

سنتا، أو بنسبة %0.45 إلى 55.64 دوالر.
وهبطت أس��عار العقود اآلجل��ة للخام األمريكي 
اخلفيف، خام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أي 

بنسبة %0.43 إلى 52.95 دوالر. 
ومن��ذ بداية تطبي��ق اتفاق فيين��ا لتقليص إنتاج 
اخل��ام، والوالي��ات املتح��دة تعم��ل عل��ى تقويض 
االتفاق م��ن خالل زي��ادة إنتاج النف��ط الصخري، 
ورفع مس��تويات مخزوناتها إضافة إلى زيادة عدد 

حفارات التنقيب عن النفط. 

نيويورك ـ رويترز: 
أبلغ��ت ش��ركة »بوين��غ« األميركي��ة العمالق��ة 
لصناعة الطائرات املوظف��ن أنها تخطط جلولة 
جدي��دة من التس��ريح اإلجباري ستش��مل مئات 

املهندسن في وحدتها للطائرات التجارية.
وتأتي هذه اخلطوة بعدما أعلنت الشركة في وقت 
سابق عن االستغناء عن 245 عامالً اعتباراً من 19 
أيار )مايو( املقبل رداً على تنامي املنافس��ة وتباطؤ 

مبيعات الطائرات.
وأظه��رت مذك��رة م��ن نائ��ب الرئي��س للقط��اع 
الهندس��ي في »بوينغ للطائ��رات التجارية« جون 
هاميلتون، أنه من املنتظر أن يبدأ سريان التسريح 

اجلديد في 23 حزيران )يونيو( املقبل.
وقال��ت املذكرة: »نتحرك قدماً صوب مرحلة ثانية 
م��ن االس��تغناء اإللزامي عن بع��ض املهارات في 

والية واشنطن ومواقع أخرى للشركة. 

انخفاض سعر صرف 
الدوالر أمام الدينار

المغرب يخطط لبدء 
تحرير الدرهم

هبوط أسعار النفط الخام 
أمام اإلنتاج األميركي

»بوينغ« تسّرح مئات 
المهندسين

تقـرير

الرياض ـ وكاالت:

ق��ال رئيس الهيئ��ة امللكية للجبيل 
وينب��ع األمي��ر س��عود بن ثني��ان آل 
سعود إن املش��اريع اجلديدة في رأس 
اخلي��ر توف��ر نح��و ٨٠ أل��ف وظيفة 
للس��عودين خ��الل الفت��رة املقبلة، 
مشدداً على أن الهيئة تسعى لبناء 
مساكن للعزاب، وقال رئيس الهيئة 
خالل تدش��ن عقود بنحو 1.8 بليون 
ري��ال: »الي��وم نوق��ع عق��وداً تتجاوز 
قيمتها بلي��ون و800 مليون ريال، مع 
مجموعة م��ن املتعاقدين، في داللة 
على أن املمملكة ماضية في تخطي 
االس��تثمارات،  ولتوطن  التحدي��ات 

واالن مضينا في التريليون الثاني«. 
وأضاف رئيس الهيئة كان لتدش��ن 
خادم احلرمن الش��ريفن للمشاريع 
تأثي��ر كبير في جلب االس��تثمارات، 
و»الهيئة« قامت بعمل استراتيجية 
الستقطاب االستثمارات من أهمها 
45 مب��ادرة اعتم��دت أخي��راً، وه��ي 
تعمل على بن��ى حتتية لتوطن هذه 
ونقول  نرح��ب  االس��تثمارات، ونحن 
ان االقتصاد الس��عودي بخير ونعمل 
على تهيئة الشباب السعودي ونوفر 
له��م فرص عمل«. وف��ي اجابة على 
س��ؤال ل�»احلي��اة« عن الس��كن، رد 

األمير سعود قائالً: »بالنسبة لسكن 
املواطن��ن ه��و قري��ب م��ن اجلبي��ل 
والطريق كبي��ر وممتاز، وذل��ك لتوافر 
اخلدمات في اجلبيل، وقريباً س��يكون 
هناك سكن للعزاب في اجلبيل، وفي 
اخملط��ط العام هن��اك س��كن قادم، 
واآلن هناك مقار س��كنية بن اجلبيل 

ورأس اخلير«.

وع��ن توظي��ف الس��عودين، أضاف: 
»هذه العقود هي عقود تنفيذ يعمل 
فيها املواطنون بحسب أنظمة وزارة 
العمل في املش��اريع االس��تثمارية، 
وفيه��ا س��يعمل الس��عوديون على 
مش��اريع عامة ونركز على املشاريع 
التي فيها دميومة، واملش��اريع تخدم 
املش��اريع  م��ن  كبي��رة  مجموع��ة 

النوعي��ة، وتق��دم 80 ال��ف وظيفة، 
وهناك مبادرات في التعليم والتنوع، 
وش��ركة تويوت��ا تفك��ر في إنش��اء 
مصنع ف��ي اململك��ة معتمدة على 

املدارس والكليات.
ومت ف��ي الرياض أمس توقي��ع عدد من 
العق��ود مع ش��ركات وطنية وأجنبية 
بلغ��ت قيمتها أكث��ر م��ن 1.8 بليون 

ريال، وذلك لتنفيذ جملة من املشاريع 
جلذب وتوطن املزيد من االس��تثمارات 
وص��والً إلى حتقي��ق مب��ادرات الهيئة 
امللكي��ة في برنامج التح��ول الوطني 
2020، في مدينت��ي اجلبيل ورأس اخلير 
العق��ود  واس��تهدفت  الصناعيت��ن، 
املوقعة إنشاء مرافق خدمية وتنموية 
وتطوي��ر بن��ى حتتي��ة وأراض صناعية 

وتقدمي خدمات بيئية.
وتضمنت العق��ود املبرمة، عقداً مع 
شركة الفنار لهندسة وتوريد وإنشاء 
محط��ة كهربائي��ة فرعي��ة إلمداد 
للصناع��ات  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
اجلدي��دة، والتجهي��زات األساس��ية 

مبدينة رأس اخلير الصناعية.
كم��ا تضمن��ت عق��داً مع ش��ركة 

أبن��اء فريح م��رزوق احلرب��ي للتجارة 
وتطوي��ر  لتقس��يم  واملق��اوالت، 
املنطقة الصناعي��ة في مدينة رأس 
اخلي��ر الصناعية، وتش��مل منطقة 
لأللومنيوم  التحويلي��ة  الصناع��ات 
املعدني��ة،  الصناع��ات  ومنطق��ة 
التحويلي��ة  الصناع��ات  ومنطق��ة 
محط��ات  ومبان��ي  للفوس��فات، 
ضخ مياه الش��رب ومبان��ي املولدات 

الكهربائية.
امللكي��ة  الهيئ��ة  أبرم��ت  كذل��ك 
ثالث��ة عقود مع فرع ش��ركة ش��اينا 
جيو اجنني��رجن، أحده��ا لتطوير أرض 
مبس��احة تق��در بنح��و 600 هكت��ار 
ف��ي مدين��ة رأس اخلي��ر الصناعي��ة 
الس��تخدامها للصناع��ات املعدنية 
األساسية والثانوية للنحاس والزنك 
والصناع��ات التعديني��ة األخرى ذات 
الصلة بها، وآخر إلجناز املرحلة الثانية 
من مشروع املردم الصحي للنفايات، 
وآخر إلنشاء عدد من الطرق واجلسور. 
كما جرى التوقيع مع شركة العيوني 
لالس��تثمار واملقاوالت، إلجناز مشروع 
داري��ن  لش��اطئ  الثاني��ة  املرحل��ة 
الشرقي وحتس��ينات احلدائق بجانب 
عقد مع ش��ركة مفرح مرزوق احلربي 
وشركاه احملدودة لتمديد شبكة مياه 
الري وخطوط النقل الرئيسة احلالية 

في مدينة اجلبيل الصناعية. 

توقيع عقود بـ 1.8 بليون ريال

رئيس الهيئة الملكية يعلن 80 ألف وظيفة للسعوديين في رأس الخير
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تونس ـ وكاالت:  
قالت وزيرة املال التونس��ية ملي��اء الزريبي 
امس الثالثاء إن البنك »املركزي التونسي« 
سيقلص تدخالته خلفض الدينار تدريجياً، 
لكن��ه لن يس��مح بانزالق كبي��ر للعملة 
احمللي��ة مثلما حدث في مصر عندما جرى 

تعومي اجلنيه.
وذك��رت الزريب��ي خالل مقابل��ة مع إذاعة 
ام« احمللي��ة أن خف��ض  »إكس��بريس اف 
الدين��ار س��يكون تدريجي��اً ويأت��ي ضمن 
نقاشات جرت مع »صندوق النقد الدولي«. 
وح��ذرت الزريب��ي م��ن أن االن��زالق الكبير 
واملفاج��ئ للدينار س��يكون ل��ه تداعيات 
أبرزه��ا التضخم مثلما ح��دث في مصر، 
حيث وصل التضخم إلى مس��تويات في 

خانة العشرات.
وذك��رت أن اخلب��راء يعتب��رون أن القيم��ة 
احلقيقة للعملة التونسية مقارنة باليورو 
هي ثالثة دينارات. ويبلغ سعر اليورو حالياً 

2.5 دينار تونسي.
وقال اخلبير االقتصادي عزالدين سعيدان إن 
»خفض قيمة الدينار هو إصالح تعهدته 
تونس لصندوق النقد وهو إجراء من شأنه 

أن يس��اهم ف��ي دفع الص��ادرات وخفض 
الواردات وبالتال��ي خفض العجز التجاري 
الكبير«. لكنه حذر من انعكاسات خفض 
قيمة الدينار إذا لم يكن متبوعاً بإجراءات 
أخرى من بينها مكافحة االقتصاد املوزاي 
والتهري��ب، إضاف��ة إلى خط��وات حماية 

بهدف ترشيد الواردات.
وأظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري 
التونس��ي زاد 57 في املئ��ة في الربع األول 
من العام احلال��ي مقارنة مع الفترة ذاتها 
من الع��ام املاضي بفعل زي��ادة كبيرة في 

الواردات.
وقال »املعهد الوطني لإلحصاء« إن العجز 
اتسع ليبلغ 3.87 بليون دينار )1.67 بليون 
دوالر( ف��ي كان��ون الثاني )يناير( وش��باط 
)فبراي��ر( وآذار )مارس( ه��ذا العام، مقارنة 
مع 2.46 بليون دينار )1.06 بليون دوالر( في 

الفترة ذاتها من العام املاضي.
وارتفع��ت ال��واردات في األش��هر الثالثة 
األول��ى م��ن الع��ام احلالي 20.3 ف��ي املئة 
إل��ى 11.4 بليون دين��ار )4.93 بليون دوالر(، 
وارتفعت الص��ادرات 7.4 في املئة إلى 7.5 

بليون دينار )3.24 بليون دوالر(.

البنك المركزي التونسي لن يسمح 
بتجربة تعويم الجنيه المصري
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مركز المستقبل*

قام��ت الق��وات األمريكي��ة، فج��ر يوم 
59 ضرب��ة  بتوجي��ه  اجل��اري،  أبري��ل   7
صاروخي��ة من ط��راز »توماه��وك« من 
مدمرت��ني تابعتني للبحري��ة األمريكية 
في البحر املتوس��ط، استهدفت مطار 
الش��عيرات اجلوي جنوب ش��رق مدينة 
حمص السورية. وجاء ذلك على خلفية 
التلوي��ح األمريكي ف��ي 6 أبريل اجلاري 
بدراس��ة خيارات عس��كرية في سوريا 
للرد على اس��تخدام النظام الس��وري 

السالح الكيماوي مؤخراً في إدلب.

أهمية استراتيجية
الس��وري  الش��عيرات  مط��ار  يتمت��ع 
واستراتيجية، ميكن  بأهمية عسكرية 

إيضاحها من خالل ما يلي:
1. يعتب��ر املط��ار أكب��ر قاع��دة جوي��ة 
س��ورية في منطقة وسط س��وريا، إذ 
يشكل %25 من القدرة اجلوية السورية، 
وفيه��ا اللواء 22 ج��وي مختلط )امليج 
والس��وخوي( ومدرجي إق��الع بطول 3 
ك��م، باإلضافة إلى دفاع��ات جوية من 
ط��راز س��ام 6. ويعتبر ثان��ي قاعدة من 
حيث األهمية واحلجم بالنسبة للقوات 

اجلوية السورية.
2. يح��وي املطار 40 حظيرة إس��منتية 
محصنة تضم 3 أسراب من الطائرات، 
الت��ي توف��ر الغط��اء اجل��وي للق��وات 
السورية والقوات اإليرانية وقوات  حزب 
اهلل والفصائل الش��يعية األخرى التي 
تواج��ه املعارضة في ريف حمص وريف 

حماة وريف حلب الغربي.
3. تتول��ى الق��وات اجلوية ف��ي القاعدة 
املهم��ة الرئيس��ية في ض��رب تنظيم 
»داع��ش« مبنطق��ة تدم��ر ودي��ر ال��زور، 
»فت��ح  عناص��ر  اس��تهداف  وكذل��ك 
الش��ام« والفصائل املرتبط��ة بها في 

إدلب.
4. تتمرك��ز بالق��رب من ه��ذه القاعدة 
اجلوي��ة قوات إيرانية م��ن احلرس الثوري 
اإليران��ي وفصيل النجب��اء، كما تعتبر 
امت��داداً جملموع��ات من ح��زب اهلل من 

القلمون حتى ريف حمص.

النتائج العسكرية
ميكن رص��د أب��رز النتائج العس��كرية 
للضربات الصاروخي��ة األمريكية على 

مطار الشعيرات الس��وري، وذلك على 
النحو التالي:

واملالج��ئ  احلظائ��ر  اس��تهداف  مت   .1
ف��ي  الس��ورية  للطائ��رات  احلصين��ة 
القاعدة اجلوية، وكذلك مخازن السالح 
وأنظم��ة الدفاع اجل��وي، حيث مت ضرب 
كل هدف بصورة متك��ررة بالصواريخ، 
وهو ما أدى إلى دمار ش��امل في البنية 

التحتية واملعدات العسكرية.
-2 خرجت القاع��دة اجلوية من اخلدمة 
العس��كرية تقريب��اً، وه��و م��ا يح��رم 
القوات السورية واملناصرين لها، الذين 
ينخرطون في مع��ارك في ريف حمص 
وري��ف حماة وري��ف إدلب، م��ن الغطاء 

اجلوي.

أهداف متنوعة
برئاس��ة  األمريكي��ة  اإلدارة  هدف��ت 
»دونال��د ترامب« م��ن عمليتها األخيرة 
في س��وريا، إلى توجيه رسائل متعددة 
ألط��راف مختلف��ة، وميك��ن إبرازها من 

خالل ما يلي:

أوالً: رسائل إلى النظام السوري
-1 إقناع النظام السوري بأنه إذا كانت 
أولوي��ة اإلدارة األمريكي��ة احلالي��ة هي 
احلرب على اإلرهاب وليس��ت إس��قاط 
النظ��ام، فإن ذلك ال يعن��ي التجاوز عن 
ممارس��اته التي ال تتوافق مع السياسة 

األمريكية.
-2 تنبي��ه الرئي��س بش��ار األس��د إلى 
أن عن��ف العملي��ة وقوته��ا التدميرية 
ميك��ن تكرارهما عند الضرورة، وأن على 

النظام السوري أن يُدرك ذلك جيداً.
-3 محاولة تطويع املوقف السياس��ي 
للنظام الس��وري، من خالل إجباره على 
تقدمي تنازالت في العملية السياس��ية 
اجلارية، س��واء في مفاوضات اآلستانة 

أو جنيف.
-4 إن حتال��ف نظام األس��د مع روس��يا 
وإي��ران ل��ن يح��ول دون قي��ام الواليات 
املتح��دة بإج��راءات منف��ردة لعقاب��ه، 
طاملا أن��ه غير جاد ف��ي الوصول للحل  

السياسي.
5. أن الوالي��ات املتح��دة لديه��ا القدرة 
عل��ى إقامة مناطق آمن��ة في املنطقة 
الت��ي مت اس��تهدافها، مع ف��رض حظر 

جوى مستقبالً.
6. التأكيد للنظام الس��وري بأن الفراغ 
الذي ميكن أن يترتب على تدمير تنظيم 
»داع��ش« ومحاصرت��ه، لن يُس��مح أن 

متلئه القوات العسكرية للنظام.

ثانياً: رسائل إلى قوى املعارضة
1. محاولة اس��تيعاب االس��تياء الذي 
��خ ل��دى ق��وى املعارض��ة وخاصًة  ترسَّ
العس��كرية منها، بعد إع��الن الرئيس 
األمريك��ي ترام��ب مؤخ��راً أن أولويت��ه 
ليس��ت إس��قاط النظام السوري في 
هذه املرحل��ة، ولكن يتركز هدفه حالياً 

في احلرب على اإلرهاب.
2. توجي��ه دعم أمريكي مباش��ر لقوى 
املعارض��ة م��ن خ��الل ش��ل الق��درات 
اجلوية للنظام الس��وري ف��ي املنطقة 

الوسطي.
3. مش��اركة املعارض��ة ف��ي تش��ويه 
صورة النظام الس��وري دولي��اً وإقليمياً 
إلفقاده املزيد من الش��رعية، وذلك بعد 
إع��الن واش��نطن أن ضرباتها س��ببها 

الرئيسي هو استخدام النظام للسالح 
الكيماوي.

ثالثاً: رسائل إلى روسيا
1. التأكي��د على أن اس��تخدام روس��يا 
»الفيتو« في مجلس األمن حلماية بشار 
األس��د، لن يحول دون القي��ام بعملية 
مض��ادة للنظام الس��وري، وأن الواليات 
املتحدة لديها القدرة على ممارسة ذلك 

بصورة منفردة.
2. ضرورة مراجعة روسيا حتالفاتها مع 
إيران ومع النظام السوري، وأن ما أكدته 
واشنطن من أولوية احلرب على اإلرهاب، 
لن تعني إخالء الس��احة السورية لكٍل 

من روسيا وإيران.
3. ممارسة ضغوط على روسيا لتطويع 
موقفه��ا فيم��ا يتعل��ق بالتفاهم��ات 
الثنائية ح��ول مس��تقبل األوضاع في 

سوريا.
العس��كري  الثنائ��ي  التنس��يق  إن   .4
بني واش��نطن وموس��كو لن يحول دون 
انفراد واش��نطن بعملي��ات تتوافق مع 

مصاحلها الذاتية.

رابعاً: رسائل إلى الدول اإلقليمية
-1 محاولة اس��تعادة حج��م وطبيعة 
العالقات مع أنقرة للتأثير على التقارب 
الترك��ي - الروس��ي، حي��ث إن تدمي��ر 
القاع��دة اجلوية الس��ورية يعني إتاحة 
مج��االت حرك��ة أوس��ع للتنظيم��ات 
العس��كرية ذات الصلة بتركيا خاصًة 
»أحرار الش��ام« و«استقم كما أُومرت« 
و«نور الدي��ن الزنكي«، كم��ا يوفر بنية 
املتكرر  الترك��ي  للمطل��ب  أساس��ية 
بإقام��ة مناط��ق عازل��ة أو آمن��ة ف��ي 

الشمال السوري.
2. التج��اوب م��ع مواقف بع��ض الدول 
اإلقليمي��ة الرافضة للنظام الس��وري، 
والت��ي مت تهمي��ش دوره��ا ف��ي األزمة 

السورية مؤخراً.
3. تعتب��ر العملي��ة رس��الة واضح��ة 
إليران، تكشف عن أسلوب عمل اإلدارة 
األمريكية احلالي��ة، وترجيحها اخليارات 

العسكرية.

خامساً: رسائل للداخل األمريكي
1. الرسالة األساس��ية لترامب وإدارته 
كانت للداخ��ل األمريكي للتأكيد على 
مقاربة خاصة لإلدارة األمريكية احلالية 
االس��تراتيجي  األداء  مبس��توى  ترق��ى 
أداء  األمريك��ي، وتس��توعب س��لبيات 
اإلدارة األمريكية الس��ابقة جتاه األزمة 
الس��ورية، وهو املوقف ال��ذي عّبر عنه 

الرئيس ترامب عده مرات.
2. التأكيد على عودة احلضور األمريكي 
ف��ي دوائ��ر االهتمام بفاعلي��ة ومن دون 
انتظ��ار ملواق��ف دولية مس��اندة، والرد 
على اتهام��ات بعض القوى  األمريكية 
للرئي��س ترامب وإدارت��ه بعدم اجلدية أو 

الصالبة في التعامل مع روسيا.

عملية محدودة
م��ن الواض��ح احل��رص األمريكي على 
أن تظ��ل العملية مح��ددة من دون أن 
تتط��ور إل��ى تدخل عس��كري أوس��ع 
أو مباش��ر، خاص��ًة أنه ال ي��زال هناك 
ح��رص أمريك��ي على احملافظ��ة على 
حد مناس��ب من العالقات مع روسيا 
بخص��وص  التفاهم��ات  وكذل��ك 

التطورات السورية.
لروس��يا  األمريك��ي  اإلخط��ار  ورمب��ا 
بالعملي��ة األخي��رة ل��م يت��رك وقت��اً 
مناس��باً لكي تقوم موسكو بإخطار 
النظام الس��وري لالس��تعداد الكافي 
يش��هد  أن  املرج��ح  وم��ن  للضرب��ة. 
 - األمريك��ي  العس��كري  التنس��يق 
الروس��ي تراجعاً واضحاً خالل الفترة 
املقبلة، وأن يك��ون ذلك مجاالً للحوار 

املشترك بينهما.
ويُتوقع كذلك أن يؤدي تدمير القاعدة 
اجلوية في مطار الشعيرات، إلى تراجع 
ق��درات النظام الس��وري في مواجهة 
فصائ��ل التنظيمات العس��كرية في 
املنطقة الوسطي والشمالية، وهو ما 
ميكن أن يُهيئ مزيداً من أوراق املساومة 
للمعارضة الس��ورية، سواء في مؤمتر 
اآلستانة أو جنيف. وسوف تؤدي نتائج 
العملية، أيض��اً، إلى إضعاف القدرات 
اجلوي��ة لنظام األس��د ف��ي مواجهة 
مترك��زات »داعش« في املناطق احمليطة 

بتدمر ودير الزور.
ويش��ير املوقف الروسي حتى اآلن إلى 
اس��تمراره في ح��دوده الس��ابقة من 
حيث مواصلة االنتشار العسكري في 
سوريا، وميكن أن يتطور إلى دعم قدرات 
الدفاع اجلوي الس��وري خ��الل املرحلة 
القادمة، خاصًة مع إعالن موسكو في 
أعقاب الضربات األمريكية عن قيامها 

بتعزيز الدفاعات اجلوية السورية.
بصف��ة عام��ة، فإن��ه م��ن املرجح أال 
تتصاع��د العمليات العس��كرية في 
سوريا خالل املرحلة املقبلة، وأن تشهد 
العملية السياس��ية زخماً أوسع، وإن 
كان من املرجح أيضاً تصاعد نش��اط 
الفصائ��ل العس��كرية ف��ي كل م��ن 
ريف حمص وريف حماة خالل املرحلة 

القادمة.

للدراس��ات  املس��تقبل  *مرك��ز 
واألبحاث.

جميل محسن*

ف��ي البدء أود أن أش��ير، أن��ا كاتب هذه 
السلسلة من املقاالت، بأنها أي املقاالت 
ه��ي رؤي��ة ش��خصية مللف��ات وأفكار 
وإص��دارات تنظيم في طور التش��كل 
أتصوره ليبرالي دميقراطي وطني عراقي 
يح��اول الثبات وس��ط عواص��ف الردة 
, ويس��عى للتش��كل الرس��مي وسط 
سطوة أحزاب املال السياسي الفاسد 
الت��ي حتاول احتواء أص��وات الرأي العام 
ألنه��ا تتناغ��م مع مصاحله��م الذاتية 
اآلنية بعيدا عن التحول نحو مستقبل 
أمن في ظ��ل دولة مدنية متصاحلة مع 
ش��عبها وبلد حقوق وواجبات متعادلة 
ومتس��اوية واقتص��اد متن��وع املصادر 
منتج ومتحرك ونام��ي اليعتمد فقط 
على تصدي��ر النفط اخلام واس��تهالك 
وارداته ومن هنا س��أحاول قراءة وشرح 
الرؤية االقتصادي��ة للتيار كما افهمها 
وكم��ا وردت ف��ي البرنامج السياس��ي 
املؤق��ت للتي��ار االجتماع��ي . - أع��ادة 
هيكل��ة االقتص��اد الوطن��ي تلك هي 
جمل��ة البداي��ة للمح��ور االقتص��ادي 
للتيار االجتماع��ي , واملعنى هو العودة 
باالقتصاد واجملتم��ع العراقي الى عصر 
النم��و املس��تدام واخل��روج م��ن هاوية 
االس��تهالك املبدد للم��وارد الوطنية . 
لقد أبتلى اجملتمع العراقي بالسياسات 
االقتصادية اخلاطئة للحكام والس��بب 
غالبا كان في زيادة اس��تخراج وتصدير 
النف��ط اخل��ام واس��تخدام العائ��دات 
املتاح��ة غالبا ال في االس��تثمار والبناء 
وتنمية اإلنتاج احمللي الصناعي والزراعي 
بل باحل��روب الداخلي��ة واخلارجية كما 
كان يحص��ل في زمن النظام الس��ابق 
أو ف��ي تضخيم النزعة االس��تهالكية 
بفتح الباب واسعا لالستيراد السلعي 
م��ن اخل��ارج بتش��جيع م��ن حكومات 
مابعد العام 2003 م��ع الزيادة الهائلة 
في التوظيف احلكومي املفيد لألحزاب 
احلاكمة وأتباعها , وبدال من مساهمة 
الدول��ة والقط��اع اخل��اص ف��ي تنمية 
وتفعي��ل االنت��اج الصناع��ي والزراعي 
وحتسني حالة السياحة والبنى التحتية 
واخلدم��ات ن��رى حالي��ا اقتص��اد ريعي 
طفيل��ي أح��ادي اجلانب أساس��ه كما 
أس��لفنا تصدير النفط اخلام واس��تالم 
املكون��ات احلاكمة لعائداته الكبيرة مما 

يخلق الظروف املنتجة للفساد واغتناء 
أهل الس��لطة واحمليطني بهم وال يؤمن 
العدال��ة والرف��اه االجتماعي��ني , م��ع 
الوطنية  اإلنتاج��ي للقطاعات  العقم 
العاملة ويزيد معدالت البطالة والفقر 
. ووف��ق ماس��بق م��ا العم��ل ؟وما هو 
البديل من وجهة نظر التيار االجتماعي 

الدميقراطي ؟ أنها:

1. املصارف 
املعنى هنا هو تطوير السياسة املالية 
للبل��د وجعل م��ن يديرها أكث��ر خبرة 
وكفاءة بدء من البنك املركزي العراقي 
وانته��اء باملص��ارف احلكومية واألهلية 
العملي��ة  تنش��يط  يس��هل  وذل��ك 
التنموية وفرص االس��تثمار االقتصادي 
ومينع نزي��ف األموال احمللي��ة والتهريب 

وغسيل األموال. 

2. تفعيل قطاع األعمار واإلسكان 
معاجل��ة أزم��ة اإلس��كان اخلانقة وفق 
العدال��ة  أساس��ها  إس��تراتيجية 
االجتماعية واملشاركة باحلل , مبساهمة 
مش��تركة من قب��ل الدول��ة والقطاع 
اخلاص والس��لطات احمللية والتخطيط 
احلدي��ث ,إليجاد بدائ��ل ملعاجلة التجاوز 
على األمالك العامة واخلاصة واحلد من 

انتشار مجمعات العشوائيات.

3. القطاع الزراعي 
الرقعة  لتوس��يع  األراضي  اس��تصالح 
املزروعة . إتباع سياسة سعريه زراعية 
مناسبة مشجعة للمنتجني لتحسني 
أوضاعه��م . اس��تعادة أراض��ي الدولة 
املمنوح��ة ألش��خاص او جهات معينة 
ول��م تس��تثمر توفير املياه واألس��مدة 
وصيانة وتطوير البنى التحتية الالزمة 

لإلنتاج الزراعي واحليواني.

4. السياسة االقتصادية 
اجل��دوى  منظ��ور  خ��الل  م��ن  مت��ارس 
للمجتم��ع , وبه��ذه السياس��ة يت��م 
مؤسس��ات  مش��اكل  م��ع  التعام��ل 
الدول��ة اخلدمية واإلنتاجي��ة , واعتماد 
القط��اع اخملتلط كمرحلة انتقالية حتد 

من الفساد اإلداري. 

5. القطاع الصناعي 
أعادة هيكل��ة القطاع الصناعي العام 
وتوفير إدارة كفوءه وسليمة للمنشآت 
العم��ل  ع��ن  املتوقف��ة  الصناعي��ة 

واإلنت��اج . - دع��م القط��اع الصناعي 
اخل��اص وتش��جيع املش��اريع اإلنتاجية 
 -  . واحلرفي��ة  والصغي��رة  املتوس��طة 
تفعي��ل القوان��ني املس��اندة واحلافظة 
للمنت��ج الوطن��ي جت��اه غ��زو الس��لع 
املستوردة . وهنا ميكننا القول أن الدول 
تق��اس درج��ة رقيه��ا ومتدنه��ا مبق��دار 
تصنيعها احمللي ومنوه ودميومته , س��واء 
بالتصنيع الثقيل أو باملش��اريع احلرفية 
والصغيرة واملتوس��طة احلاضنة األكبر 
لأليدي العاملة والطاردة للفقر واجلهل 

والبطالة. 

6. املوارد املائية
 تأسيس اجمللس الوطني للموارد املائية 
,الذي سيعمل حاضرا ومستقبال على 
توفير حاج��ة البلد الفعلية للمياه من 
خالل بناء الس��دود والنواظم وإنش��اء 
البحي��رات الصناعية واالس��تفادة من 

املياه اجلوفية.

7. االستثمار 
 العم��ل عل��ى تهيئ��ة املن��اخ األم��ن 
العم��ل مبب��دأ مش��اركة  لالس��تثمار 
القدرات احمللية واملس��تثمر الوطني في 
األجنبية حيثما  االس��تثمار  مش��اريع 
أمكن . العمل على اس��تقطاب رؤوس 

األموال الوطنية املهاجرة. 

8. النفط 
 أعتماد سياس��ة نفط وغاز مستقلة 
وس��ن قانون وطني لهما . - اس��تغالل 
النف��ط صناعيا ف��ي الداخل من خالل 
التكري��ر والصناعات البتروكيمياوية. - 
صيانة وحتديث ش��بكات نق��ل البترول 
ومنتجاته - حصر العقود مع ش��ركات 
النفط األجنبية بعقود اخلدمة ,وإعادة 
لضم��ان  التراخي��ص  بعق��ود  النظ��ر 
س��يطرة العراق الكلية عل��ى نفطه , 
ويس��ري ذلك على الث��روات الطبيعية 

كافة. 

9. البنى التحتية
العمل على توس��يع وتطوي��ر وصيانة 
ط��رق النقل البري��ة والنهري��ة واجلوية 
والبحرية الضامنة للتطور االقتصادي. 

10. السياحة 
الس��ياحية  بالقطاع��ات  االهتم��ام   
كاف��ة وتوفي��ر اخلدم��ات املتعلقة بها 
- أنفت��اح العراق عل��ى العالم اخلارجي 

 . لتش��كيل عنص��ر ج��ذب س��ياحي 
واخلالصة وكمالحظة شخصية أخيرة 
, أن احلدي��ث االقتصادي عل��ى أهميته 
البالغ��ة ه��و مهمش متاما ف��ي برامج 
األح��زاب والفئ��ات احلاكم��ة حاليا في 
الع��راق !! وقد يعتب��ره املتلقي العادي 
)ممال( ال يس��تحق املتابعة !! أو هذا على 
األقل ماتريد إشاعته في اجملتمع أحزاب 
الريع الطفيل��ي وأقطابه��ا ذوي توجه 
األعتماد الكلي على الدولة والتوظيف 
احلكومي ب��دل مجتمع العمل واالنتاج 
والتساوي في احلقوق والواجبات , وبعد 
ذل��ك هم يغلف��ون أخطائه��م بفكرة 
رغبته��م ف��ي التوج��ه نح��و اقتصاد 
الس��وق املفت��وح , وكل مايعن��ي ذلك 
لديهم هو االستيراد السلعي املفتوح 
غير احملدد واحملسوب وغير املسيطر عليه 
مع سياس��ة مالية متعم��دة وخاطئة 
أيضا تتركز في بيع دوالر رخيص السعر 
دون  للمس��توردين  يومي��ا  وباملالي��ني 
مراع��اة لكلفة إنتاج الس��لعة احمللية 
وبذل��ك يس��عون لقت��ل املنت��ج احمللي 
العالي الكلفة وغير املدعوم من دولته 
الوطني��ة أس��وة باألجنب��ي املس��تورد 
ليعيدوا اجملتمع والبلد الى عصر ماقبل 
الدولة و الصناع��ة ويجعلوا من أبنائه 
أي الع��راق مجرد بائع��ي جملة ومفرد 
األجنبي��ة  للبضاع��ة  ومس��تهلكني 
دون حت��ى فح��ص لدرج��ة جودته��ا أو 
رداءتها مادامت هذه البضاعة رخيصة 
ومتوف��ره وه��م يعتق��دون بأنهم ومن 
خ��الل هذه الرش��وة )التي يس��تنزفون 
من خالله��ا احتياطي النق��د األجنبي 
ف��ي العراق ( سيس��يطرون على قلوب 
وأفكار الفئات الشعبية التي سيكون 
)ه��م( أبنائه��ا العامل��ني البح��ث عن 
وظيفة وراتب حكومي واس��تهالك , ال 
)هموم( البح��ث عن فرصة عمل منتج 
يحفظ الثروة الوطنية ويزيد من تراكم 
رأس امل��ال الداخل��ي املطل��وب للنم��و 
والتطوير ال مجرد االس��تهالك وتبديد 
الث��روة الوطني��ة . التي��ار االجتماع��ي 
الدميقراط��ي ومن خالل بن��ود برنامجه 
ومح��وره االقتص��ادي يط��رح البدي��ل 
املدني املنت��ج لنمو اجملتمع للخروج من 
األزمات احلالية واملستقبلية املصاحبة 
لالستهالك املفرط والعودة الى مجتمع 

اإلنتاج وبلد احلقوق والواجبات .. 

*كاتب عراقي

الرؤية االقتصادية للتيار االجتماعي الديمقراطي

تداعيات الضربات الجّوية األميركية ضّد النظام السوري

أعتماد سياسة نفط وغاز مستقلة وسن قانون 
وطني لهما . - استغالل النفط صناعيا في الداخل 

من خالل التكرير والصناعات البتروكيمياوية. 
- صيانة وتحديث شبكات نقل البترول ومنتجاته - 
حصر العقود مع شركات النفط األجنبية بعقود 
الخدمة ,وإعادة النظر بعقود التراخيص لضمان 
سيطرة العراق الكلية على نفطه , ويسري ذلك 

على الثروات الطبيعية كافة
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التأكيد على أن استخدام روسيا »الفيتو« في 
مجلس األمن لحماية بشار األسد، لن يحول 
دون القيام بعملية مضادة للنظام السوري، 

وأن الواليات المتحدة لديها القدرة على 
ممارسة ذلك بصورة منفردة



ان التحدي��ات التي يواجهها العراق 
منذ اكثر من سنتني بسبب االزمة 
االقتصادي��ة اخلانق��ة للهبوط في 
املوازن��ة  وحتم��ل  النف��ط  اس��عار 
لتكاليف احلرب على االرهاب سوف 
يت��م جتاوزه��ا باج��راءات احلكوم��ة 
االصالحية وبهمة العراقيون جميعاً 
والذي��ن اثبتوا  ف��ي جميع  الظروف 
الصعبة التي مر بها العراق بانهم 
م��ن التحدي��ات يصنع��ون الفرص 
.وهو ماينس��جم ويش��غل الشارع 
الش��عبي واالقتص��ادي حالي��اً وما 
يدور االن م��ن مناقش��ات وجتاذبات 
سياس��ية وامني��ة وانس��انية في 
مجل��س ال��وزراء ومجل��س النواب 
واجلهات املعنية ه��و موضوع حترير 
املوصل وما هي ال��رؤى والتوجهات 
االنتص��ار  بع��د  م��ا  االقتصادي��ة 
احلاسم وحترير جميع اراضينا احملتلة 
وتأثي��رات ذل��ك عل��ى الواق��ع الذي 
يعيش��ه العراق ف��ي الوقت الراهن 
وه��و كيفية جت��اوز ازمت��ه األمنية 
واالقتصادي��ة واملالية الت��ي يعاني 

منها .
ان الذي يهمنا في كل ذلك هو ماهي 
)الرؤية لإلصالح االقتصادي ما بعد 
التحري��ر وطرد االره��اب نهائياً( من 

حيث  التنس��يق بني السياس��تني 
النقدي��ة واملالية  والس��يطرة على 
توازن السوق النقدية وحتقيق هدف 
تعافي الدين��ار العراقي وبانعكاس 
ذل��ك عل��ى االص��الح االقتص��ادي 
وبالتال��ي تنويع املوارد ف��ي املوازنة 
الق��روض واملنح  واالس��تفادة م��ن 
واملس��اعدات الدولي��ة ف��ي اع��ادة 
وتفعي��ل  احمل��ررة  للم��دن  االعم��ار 
وحتفي��ز القط��اع اخل��اص املصرفي 
واالنتاجي وتش��جيعه للمساهمة 
م��ع احلكومة ف��ي تنفيذ خططها 
وكذلك تأهيل املوارد البش��رية في 
ازال��ة تأثي��رات احلرب عل��ى االرهاب 
وانخفاض اس��عار النف��ط العاملية 
والش��عب  احلكوم��ة  ومعان��اة 
والنازحني من االزمات واالس��تغالل 
االمث��ل للمتغي��رات واالنفتاح في 
العالق��ات الدولي��ة والعربي��ة جتاه 

العراق
ان  يج��ب  بان��ه  التيق��ن  بع��د 
يخ��رج العراق م��ن ازمت��ه املعقدة 
ودراس��ة  واألمني��ة  االقتصادي��ة 
خ��الل  العراق��ي  االقتص��اد  واق��ع 
كذل��ك   )2016-2014 الس��نوات) 
رسم استراتيجية ورؤية اقتصادية 
االقتص��ادي  لإلص��الح  جدي��دة 

للخمس��ة س��نوات املقبلة ملا بعد 
حترير جميع اراضين��ا احملتلة وبنحو 
محدد للس��نوات )٢٠١٧-٢٠٢١( مع 
االخذ بنظر االعتبار توقعات ارتفاع 
اسعار النفط خالل النصف الثاني 
م��ن عام 2017  وعلي��ه  فان  الرؤية 
االقتص��ادي  لالص��الح  الش��املة 
واملال��ي للمرحلة املقبل��ة  وتعافي 
االقتصاد العراقي ميكن حتديدها مبا 

يلي :-
م��ن  باملائ��ة   50 تخصي��ص   -  1
التي كان��ت ترصد  التخصيص��ات 
االره��اب  عل��ى  احل��رب  لتكالي��ف 
ألغ��راض اع��ادة االعم��ار للمناطق 
احملررة اضافة لتخصيصات صندوق 
االعم��ار واملنح الدولي��ة اخملصصة 

لهذا الهدف.                        
مؤسس��ة  او  هيئ��ة  -2تأس��يس 
كبي��رة مختصة لتمويل املش��اريع 
الصغي��رة واملتوس��طة وتش��كيل 
للتع��اون  مصرفي��ة  منظوم��ة 
والتنسيق معها حتت اشراف البنك 
املرك��زي ورابطة املصارف وبالتعاون 
والتع��اون  التخطي��ط  وزارات  م��ع 
واملالية  والصناعة  والزراعة  االمنائي 
لوضع األس��س واآلليات التنفيذية 
للتطبي��ق ف��ي احملافظ��ات احمل��ررة 

لتحقي��ق ه��دف تأهي��ل الش��باب 
وبنح��و خاص اخلريج��ني منهم من 
ابناء هذه احملافظات إلقامة مشاريع 
ومتوس��طة  صغي��رة  اقتصادي��ة 
لتحويلهم من عاطلني الى منتجني 
وحتويله��م م��ن فاقدي األم��ل الى 
باحثني عن األمل مبس��اهمتهم في 

بناء اقتصادهم الوطني. 
للتنمي��ة  مص��رف  تأس��يس   3-
واالس��تثمار تس��هم فيه احلكومة 
بنس��به ال تزي��د ع��ن 25 باملائة من 
رأس املال ويس��هم القطاع اخلاص 
بقطاعاته كافة بالنس��بة الكبيرة 
في رأس املال ويدار بعقلية اقتصاد 
الس��وق ويخض��ع لرقابة واش��راف 
البنك املركزي وديوان الرقابة املالية 
ويكون ال��دور احلكوم��ي يركز على 
الدعم واالس��ناد وحتديد املش��اريع 
الكبيرة  واالس��تثمارية  التنموي��ة 

التي يسهم في متويلها.
-4تخصي��ص مبال��غ م��ن ق��روض 
صن��دوق النق��د الدول��ي والبن��وك 
واملؤسسات املالية التي سيحصل 
الثالث  الع��راق للس��نوات  عليه��ا 
املقبلة إلقام��ة املناطق الصناعية 
الزراعي��ة الكبيرة  ودعم املش��اريع 
مبساهمة القطاع اخلاص والشباب 

اخلريج��ني بهدف تنويع امل��وارد غير 
النفطية.

-5قي��ام البن��ك املرك��زي  والقطاع 
اخل��اص ومنظم��ات اجملتم��ع املدني 
واملصارف اخلاصة لتحقيق االهداف 
االقتصادي��ة واالجتماعية بتنظيم 
وقي��ادة حم��الت لتموي��ل واعم��ار 
املش��اريع الت��ي تخ��دم الش��رائح 
الواس��عة ف��ي اجملتم��ع وحت��د من 
نس��بة البطال��ة على غ��رار تأهيل 
ش��ارع الرشيد والس��احات العامة 
في بغ��داد التي دع��ى اليها البنك 

املركزي العراقي.
البيئ��ة  -6اع��ادة النظ��ر بقوان��ني 
التش��ريعية التي تنظ��م العملية 
قوان��ني  وخصوص��اً  االقتصادي��ة 
االستثمار واملصارف والبنك املركزي 
الش��ركات  وتس��جيل  والبورص��ة 
مبا يس��اعد على عملي��ات االقراض 
والضمانات  الضريبي  والتحاس��ب 
املطلوب��ة م��ن اصح��اب املش��اريع 

وآلية تسديد مستحقاتهم.
-7تطوي��ر وتفعي��ل وتنفيذ خطط 
احلكوم��ة في تطبيق��ات احلكومة 
اإللكتروني��ة والرقابة االس��تباقية 
اإللكتروني��ة والتي حتد من عمليات 

الفساد االداري واملالي.

ال��وزراء  مجل��س  ق��رار  -8تفعي��ل 
بتأس��يس ش��ركة ضم��ان الودائع 
وال��ذي كان الهدف من تأسيس��ها 
اعادة ثقة اجلمهور بالثقة بالقطاع 
نس��بة  وزيادة  العراق��ي  املصرف��ي 
االدخ��ار ل��دى املص��ارف ب��دال م��ن 
االكتن��از في البي��وت وتأثيرات ذلك 
عل��ى مس��اهمة ام��وال املواطنني 
ف��ي التنمي��ة املس��تدامة على ان 
يتم ح��ث وإلزام املصارف احلكومية 
واخلاص��ة على املس��اهمة في هذه 

الشركة.
-9 اعادة البناء الهيكلي واملؤسسي 
لالقتص��اد باس��تحداث املرتك��زات 
االقتصاد  والبنى األساس��ية إلدارة 
لإلص��الح  االعل��ى  اجملل��س  وه��ي 
االقتص��ادي واقرار مش��روع قانونه 
املقدم قبل 3 س��نوات ولم يقر من 
الصندوق  وتأسيس  النواب  مجلس 
الصن��دوق  او  لالدخ��ار  الوطن��ي 
املوارد  لتجمي��ع  لالدخار  الس��يادي 
غير النفطي��ة والنفطية الفائضة 
عن معدالت اس��عار البيع اخملططة 
كذل��ك  الس��نوية  املوازن��ات  ف��ي 
للعقود  الوطنية  الهيئة  تأس��يس 
االس��تثمارية والتجاري��ة وس��حب 
التعاقدي��ة  الصالحي��ات  جمي��ع 

اخملولة للوزارات.
-10تأسيس اجمللس الوطني لإلعمار 
بدال من صن��دوق االس��كان احلالي 
وصندوق اعمار املدن احملررة من داعش 
ويتولى دراس��ة اجلدوى االقتصادية 
االس��تثمارية  املش��اريع  جلمي��ع 
الكبيرة ومش��اريع البن��ى التحتية 
ورص��د  احملافظ��ات  م��ن  املقدم��ة 
التخصيصات لها وتتولى املراجعة 

واملراقبة والتقييم. 
لتأهيل  الوطني  املركز  -11تأسيس 
وتوزيع املوارد البش��رية ويتخصص 
بتأهيل وتدريب اخلريجني وتوزيعهم 
عل��ى مراك��ز التأهي��ل والتدري��ب 
احلكومية واخلاص��ة قبل تعيينهم 
الى وزارات الدولة ومشاريع  مركزياً 
القطاع اخلاص وحس��ب متطلبات 

خطة التنمية واملوازنة السنوية.
الوطن��ي  املرك��ز  -12تأس��يس 
والدراس��ات  لالستش��ارات 
جميع  االستراتيجية الس��تقطاب 
العراقي��ة  واخلب��رات  الكف��اءات 
ف��ي الداخ��ل واخل��ارج لغ��رض رفد 
املؤسس��ات احلكومي��ة والقط��اع 
اخلاص بقي��ادات ادارية وفنية )تكنو 
قراط( إلدارة مؤسسات الدولة كافة 

من دون محاصصة وتوافقية.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

سمير النصيري

ريتشارد هاس

المستشار االقتصادي 
والمصرفي 

مدير تخطيط 
السياسات السابق 
في وزارة الخارجية 

األميركية

قبل م��ا يزي��د عل��ى أربع��ة عقود 
من الزم��ن، أعلن مستش��ار األمن 
القومي األميركي هنري كيس��نجر 
أن عام 1973 هو »عام أوروبا«. وكان 
هدفه تس��ليط الضوء على ضرورة 
حتديث العالقات األطلسية، وبنحو 
أكث��ر حتدي��داً ض��رورة ب��ذل حلفاء 
أميركا ف��ي أوروبا املزي��د من اجلهد 
م��ع الوالي��ات املتحدة في الش��رق 
األوس��ط وضد االحتاد الس��وفييتي 

في أوروبا.
أول  ليصب��ح  كيس��نجر  وكان 
املعترفني بأن األوروبيني لم ينتبهوا 
إلى هذا التحدي. بيد أننا نواجه مع 
ذلك عاماً أوروبًيا مرة أخرى. وإن كان 
الزخ��م ال يأتي هذه امل��رة من جانب 
احلكوم��ة األميركي��ة احملبطة بقدر 

ما يأتي من داخل أوروبا ذاتها.
واخملاطر مرتفعة كما كانت في عام 
1973، إن لم تكن أعل��ى. الواقع أن 
روس��يا ال تُظِهر أي بادرة تشير إلى 
إمكانية االنسحاب من شبه جزيرة 
الق��رم أو وقف اجله��ود الرامية إلى 
زعزعة االستقرار في شرق أوكرانيا. 

وهناك تخ��وف حقيقي م��ن إقدام 
روس��يا عل��ى توظي��ف تكتي��كات 
مماثلة ض��د واحدة أو أكث��ر من دول 
حلف ش��مال األطلس��ي الصغيرة 

على حدودها.
وق��د أض��اف الالجئون إل��ى معاناة 
أوروب��ا وإجهادها، كما فعل اإلرهاب 
املس��توحى من أحداث في الش��رق 
ال��ذي ج��رى تنفي��ذه  أو  األوس��ط 
املنطقة.  بواس��طة مهاجمني من 
واآلن بدأت رس��ميا عملي��ة اخلروج 
البريطان��ي، أو انس��حاب اململك��ة 
املتحدة من االحتاد األوروبي؛ ويتبقى 
والش��روط،  التوقيت  فقط حتدي��د 
الت��ي س��تحدد م��دى تأثي��ر ه��ذا 
االنسحاب على مستقبل اململكة 
املتحدة اقتصاديا وسياس��يا وعلى 
دول أخرى تفكر في االنس��حاب من 
االحتاد األوروبي. وتظل اليونان وعدد 
م��ن الدول األخرى ف��ي جنوب أوروبا 
تتحم��ل وط��أة البطال��ة املرتفعة، 
والفج��وة  املتنامي��ة،  والدي��ون 
املتزايدة االتس��اع بني ما يُطلَب من 
احلكوم��ات القي��ام به وم��ا ميكنها 

حتمله بالفعل.
ولكن من كل التحديات التي تواجه 
االحتاد األوروبي، تش��كل االنتخابات 
الرئاس��ية املقبلة في فرنسا القدر 
األعظ��م م��ن األهمي��ة بالنس��بة 
ملس��تقبل أوروب��ا، ورمبا مس��تقبل 
العالَم. وتشير اس��تطالعات الرأي 
إل��ى أن أياً م��ن املرش��حني األربعة 
رمبا يخ��رج منتص��رًا ف��ي النهاية. 
وم��ا يجع��ل ه��ذا القدر م��ن عدم 
اليقني مختلف��ا وعظيم األثر حقا 
هو أن اثنني من املرش��حني األربعة، 
زعيمة اجلبهة الوطنية مارين لوبان 
وزعيم اليس��ار املتط��رف جان لوك 
سياس��ات  يدعم��ان  ميلينش��ون، 
تقع خ��ارج نطاق التيار الفرنس��ي 
واألوروبي السائد. وإذا فاز أيهما في 
اجلولة الثانية في السابع من مايو/
أيار، فقد يعني هذا نهاية العضوية 
االحت��اد  م��ن  كل  ف��ي  الفرنس��ية 
األوروب��ي ومنظم��ة حلف ش��مال 
األطلسي، وهو ما من شأنه أن يثير 
الشكوك في قدرة املنظمتني على 
البق��اء �� وق��درة أوروب��ا ذاتها على 

البقاء.
ل��م تكن مثل هذه الس��يناريوهات 
متص��ورة حتى وقت قري��ب. فعلى 
مدى عقود من الزم��ن، ظلت أوروبا 
املنطق��ة األكث��ر جناحاً واس��تقرارا 
في العالَ��م، واملكان ال��ذي بدا فيه 
التاريخ وكأنه انتهى. وقد حتقق إلى 
حد كبير هدف جعل القارة مساملة 

ومتكاملة وحرة.
ولكن تغييرا جذريا طرأ على أوروبا. 
ومن بني العوام��ل التي حفزت هذا 
التغيي��ر ما أبدته روس��يا في عهد 
فالدميي��ر بوتن من اس��تعداد وقدرة 
على اس��تعمال القوة العسكرية، 
والتالع��ب  االقتص��ادي،  والقس��ر 
الس��يبراني لدف��ع أجندتها. ولكن 
التح��دي األكبر الذي يواج��ه أوروبا 
احلديث��ة ينبع من ساس��تها، الذين 
يش��ككون عل��ى نح��و متزايد في 
أو وري��ث  قيم��ة االحت��اد األوروب��ي، 
اجلماع��ة االقتصادية األوروبية التي 
أنش��ئت ف��ي ع��ام 1957 مبوج��ب 

معاهدة روما.
الواق��ع أن األس��اس املنطق��ي وراء 

عملية التكامل األوروبي التي دامت 
س��تة عق��ود م��ن الزمن ���� والتي 
يطلق عليها عادة وصف »املش��روع 
األوروبي« �� كان واضحا دائما. كان 
توحي��د أوروبا الغربي��ة، وفي املقام 
األول م��ن األهمية أملانيا وفرنس��ا، 
ضرورة أساس��ية جلعل احلرب التي 
مي��زت ماضي الق��ارة ف��ي األغلب 

األعم احتماال ال ميكن تصوره.
وقد حتققت هذه الغاية، كما أحرزت 
أوروبا تقدما اقتصاديا كبيرا. ولكن 
على ط��ول الطري��ق تراخت قبضة 
املش��روع األوروب��ي عل��ى مواطني 
أوروب��ا. فق��د أصبحت مؤسس��ات 
للغاي��ة،  نائي��ة  األوروب��ي  االحت��اد 
وشديدة النخبوية، ومفرطة القوة، 
ول��م تضع ف��ي احلس��بان الهويات 
األوروبي��ون  ظ��ل  الت��ي  الوطني��ة 
مرتبطني بها. وكان��ت اخلطوة غير 
املدروس��ة املتمثلة في إنشاء احتاد 
نقدي من دون نظير مالي سببا في 
زيادة األمور س��وءا على س��وء. وقد 

جتاوز البيروقراطيون احلدود.
وكان��ت النتيجة ظهور املرش��حني 

الش��عبويني القوميني على اليسار 
واليمني في فرنسا وأماكن أخرى في 
أوروبا. وحتى إذا فاز أحد املرش��حني 
في فرنسا، فسوف يظل الكثير غير 
مؤكد. وبرغم مرور األزمة املباش��رة 
فسوف يظل التحدي الطويل األمد 

قائما.
من الواضح أن االحتاد األوروبي يحتاج 
إل��ى إعادة النظر. فه��و يحتاج إلى 
االبتعاد عن نه��ج »القياس الواحد 
الذي يناسب اجلميع« واعتماد نهج 
أخر أكثر مرونة. وهناك أيضا احلاجة 
إلى إعادة توازن السلطة بعيدا عن 
بروكس��ل، مقر أغلب مؤسس��ات 
االحت��اد األوروب��ي، ونح��و العواصم 

الوطنية.
ويتع��ني عل��ى احلكوم��ات أن تبذل 
املزي��د من اجلهد لتهيئة الش��روط 
األساسية املطلوبة لتمكني النمو 
االقتصادي األس��رع في حني تعمل 
عل��ى تعزي��ز ق��درة العم��ال عل��ى 
التعامل مع اإلزالة احلتمية للعديد 
نتيج��ة  القائم��ة  الوظائ��ف  م��ن 
لإلبداع التكنولوجي. وسوف يكون 

لزام��ا عل��ى أملاني��ا، س��واء بقيادة 
مستش��ارتها احلالي��ة أو خصمها 
الرئيس��ي بعد االنتخاب��ات العامة 
في س��بتمبر/أيلول، أن تتولى زمام 

املبادرة في هذا السياق.
س��وف يحدد األوروبيون في األغلب 
مس��تقبل أوروبا على النحو الالئق 
بالق��در الكافي. ولك��ن إدارة ترمب 
أيض��ا ينبغ��ي له��ا أن تلع��ب دوراً 
مهماً. فالبد أن يتوقف دعم ترامب 
الذي يتس��م بِقَصر النظر للخروج 
اخل��روج  ومح��اوالت  البريطان��ي 
األخرى م��ن االحت��اد األوروب��ي؛ فلن 
تك��ون أوروبا املقس��مة الضعيفة 
املش��تتة االنتباه ش��ريكاً جيداً في 
حلف شمال األطلسي. ورمبا يكون 
صحيحا أن آسيا أقرب من أوروبا إلى 
تولي مهم��ة صياغة تاري��خ القرن 
احلادي والعش��رين. ولكن ال ينبغي 
لن��ا أن نه��در الدرس املس��تفاد من 
القرن املاضي: فما يحدث في أوروبا 
ق��د يؤثر بالض��رورة على اس��تقرار 

ورخاء العالَم بأسره.

عـام أوروبـا الثانـي
PROJECT
SYNDICATE

أردوغان ربان السفينة

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

العق��ل ليس جهازًا بش��رياً مجرداً، وس��يكون مجرداً فعال 
عندم��ا بقطع صلت��ه بالعناصر االخرى الت��ي تتحكم في 
مواق��ف االنس��ان، او عندما يتجنب االس��ئلة والفرضيات 
ذات الصل��ة بالواقع، وهذا ما أخذه، ويأخذه، بعض الباحثني 
على عال��م االجتماع العراق��ي الدكتور علي ال��وردي، وقد 
جادل الكثيرون في فرضياته التي اوردها في كتابه »مهزلة 
العقل البش��ري« وعدها بعضهم فرضي��ات غير تاريخية، 
لكن اس��تعادة قراءة بع��ض طروحاتها قد تنف��ع في اثراء 

النقاش حول العقل واهميته في الوقت احلاضر.
كتب الوردي يتعرض الى موضع االميان بني عهدين، يقول:

»قد يعتقد املس��لمون اليوم أّنهم لو كانوا يعيش��ون في 
زمان الدعوة لدخلوا فيها حاملا يس��معون بها. ولست أرى 
مغالطة أس��خف من هذه املغالطة يجب على املسلمني 
الي��وم أن يحمدوا ربهم ألف مرة ألّنه لم يخلقهم في تلك 
الفترة العصيبة. ول��و أّن اهلل خلقهم حينذاك لكانوا من 
ط��راز أب��ي جهل أو أبي س��فيان أو أبي له��ب أو لكانوا من 
أتباعه��م في أق��ل تقدير، ولرموا صاح��ب الدعوة باحلجارة 

وضحكوا عليه واستهزأوا بقرآنه ومعراجه.
ويضيف الوردي: »تصور يا س��ّيدي القارئ نفسك في مكة 
أبان الدعوة اإلس��المية، وأنت ترى رجالً مس��تضعفاً يؤذيه 

الناس باحلجارة ويسخرون منه، ويقولون عنه إّنه مجنون. 
وتصور نفسك أيضاً قد نش��أت في مكة مؤمناً مبا آمن به 
آباؤك من قدس��ية األوثان، تتمسح بها تبركاً وتطلب منها 
العون واخلير. رّبتك أم��ك احلنونة على هذا وأنت قد اعتدت 
علي��ه منذ صغرك، فال ترى ش��يئاً غيره. ثم جتد ذلك الرجل 
املس��تضعف يأتي فيس��ب هذه األوث��ان الت��ي تتبرك بها 
فيكرهه أقرباؤك وأصحابك وأهل بلدتك وينسبون إليه كل 
منقصة ورذيلة. فم��اذا تفعل؟ أرجو أن تتروى طويالً قبل أن 

جتيب عن هذا السؤال«.. 
وفي موضع آخر من الكتاب يكتب الوردي قائال:

»يق��ول اجلاحظ إن اهلل ال يعاقب الكافرين على كفرهم إال 
من كان منهم معانداً حقاً وهو الذي يقتنع بصحة الدعوة 
ولكنه يؤثر الكفر عليها بدافع من مصلحته الشخصية.

ففي رأي اجلاحظ : أن آراء اإلنس��ان وعقائده ليس��ت إرادية 
ب��ل هي مفروضة عليه فرضاَ وأنها نتيجة حتمية لكيفية 
تكوين عقله وما يعرض عليه من اآلراء فمن عرض عليه دين 
فلم يستحسنه عقله فهو مضطر إلى عدم االستحسان 
ولي��س في اإلمكان أن يستحس��ن وهو إذن ليس مس��ؤوال 
عن اعتقاده إذ ال يكلف اهلل نفس��ا إال وسعها.فمن أصيب 
بعم��ى األلوان فرأى األحمر أس��ود فال لوم عليه في ذلك .إذ 
ليس في اس��تطاعته إال أن يفتح عيني��ه أو يقفلها أما أن 
يرى هذا اس��ود أو أحمر فال دخل له فيه. وكذلك الشأن في 

املعقوالت«.
 *********

/لويس ليفاتس- اجلغرافية الوطنية:
تعايش��وا  ق��د  والنص��ارى  واليه��ود  املس��لمون  »/كان 
س��بعمائة عام في اس��بانيا حتى اش��تعل الالتسامح 

بعد »حركة االسترداد«.

عندما يكون العقل متهمًا
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ناجح المعموري

وهذا م��ا كان مألوف��اً  ومعروفاً في نص 
أدبي صاغ ذاكرة تاريخ احلضارة اإلنسانية 
، فجرته كاهنة الرغبات شمخت بعدما 
أرس��لتها اآلله��ة أنان��ا / عش��تار إل��ى 
الصحراء من أجل تروي��ض أنكيدو الذي 
خلقت��ه اآلله��ة / األم الكب��رى ملناصرة 
الفقراء ض��د بطش امللك جلجامش في 
مدين��ة أوروك . ظل متوحش��اً – أنكيدو 
– وس��ط الب��راري ، يعيش م��ع احليوانات 
ومي��ارس ما تقوم ب��ه . اعتم��دت كاهنة 
الرغبات على جس��دها من أجل ترويض 
اإلنس��ان املتوحش . وفعالً ، مت للكاهنة – 
شمخت- ما أرادته اآللهة . كان جسدها 
اليق��ظ مح��ركاً للطاقة ل��دى أنكيدو 
كي يتعلم تدريجياً ، حتى أكتس��ب كل 
الثقاف��ة واملعرف��ة من خالل س��تة أيام 
وس��بع ليال ٍ هي الزمان ال��ذي كان فيه 
أنكيدو ملتصقاً مع شمخت يتصل بها 
. وصار إنس��اناً مكتمالً وحضارياً ، ولديه 
اس��تعداد تام للجذب نحو مدينة أوروك 

التي دخل لها مع كاهنة الرغبات . 
اجلس��د في قصص سركون كنز متستر 
علي��ه ، ومتكتم على ش��فراته ، األنثوي 
ش��عرياً ، وكما في الس��ينما ، املتكتمة 

وغير مفضوحة الرسائل . 
ل��م تب��د امل��رأة ف��ي قص��ص س��ركون 
كلها ش��هوة / وجس��داً مكش��وفاً ، بل 
تعام��ل معه��ا بانضب��اط ع��اٍل وحافظ 
عل��ى خصائصه��ا ول��م يدفع به��ا نحو 
رومان��س العالق��ة الّلذي��ة املعل��ن عنها 
واملفضوحة . واجد بأن البحار الس��ويدي 
معل��ن ع��ن االقتراب م��ن الش��رق ، هذا 
ه��و حلم اآلخ��ر ، الفتضاح أس��راره التي 
كتب عنها االستش��راق وحتم��اً أراد من 
خ��الل االس��تمتاع كحالة ثاني��ة يوفرها 
االتصال اكتش��اف  جسد املرأة الشرقية 
التي حتولت إلى األس��اطير وحكايات في 
التوص��الت الغربي��ة التي أك��دت على إن 
املرأة الشرقية بئر الرغبة التي ال تنطفئ 
. املرأة التي تس��لط عليها الذكر وحجب 
كينونتها ومنح ذكورته تقديساً باإلضافة 
إلى امتالكه حق التصرف باجلسد األنثوي 
وعليها االستجابة له . إذا حاولنا فحص 
قصص سركون مرة أخرى ، فإننا سنواجه 
ثاني��ة / وثالث��ة .... ال��خ  ب��أن العناص��ر 
التكوينية للقصص متقاربة / متشابهة 
مع بعضها والصياغة السردية متمتعة 
بخصائص سينمائية ، عالية التعبير في 

شعريتها . 
ضعي��ف  الن��ور   ( قص��ة  ف��ي  اجلس��د 
ف��ي السادس��ة ( محف��وف بأس��اطيره 
املقدس��ة ل��ه ، اجلس��د األموم��ي ف��ي 
مراحل��ه الالحق��ة ، هو ال��ذي فتح اجملال 
لقصائده وطقوسه اخلاصة التي توارثها  
اإلنس��ان وأش��ارت لها الكتب املقدسة 
، وامل��رأة م��ن ممنوح��ات اخلالق لإلنس��ان 
وعليه الدنو منها والتعرف عليها ، حتى 
يتمكن من الكشف عن قداسة مماثلة . 

وحافظ س��ركون على اجلسد وكأنه من 
أس��راره املقدسة ، صحيح أنه في أحيان 
يخ��دش كينونتها ويت��رك رغبة ال تعرف 
غير االستدعاء للذكورة كما في قصتي 
) القنينة ويجوب املدن وهو ميت ( . نساء 
هادئ��ات محفوفات بالس��رية ، ال يفرط  
بهن القاص ويخضعهن للذكورة سريعاًُ 
، وبتمت��ع ش��عري . وق��درة عالي��ة على 
معرفة اللغة وأس��رارها ، جواهرها ، لذا 
كانت قصصه وجتربته من أهم التجارب 
الفنية التي عرفتها مرحلة الس��تينات 
ليس في العراق وإمنا في الوطن العربي .

ذهب ال��راوي بعد اس��تيقاظ رغبته الى 
البيت الواطئ وأش��ار للبحار الس��ويدي 
علي��ه .. هذا هو كل ما تضمنته القصة 
من جنس باإلضافة إلى  ما قاله الشاب 
ال��ذي جاء إلي��ه ووجده ف��ي بيت الفالح 
وأخبره بأن زوجته حامل بولد وقد خانته 
وهو ال يقدر فعل شيء . أخوها عاجز عن 
كبح متردها وسقوطها ، لكنه دعا الراوي  

للعودة سريعاً إلى بيته .
} وأفزعن��ي الصمت . صرخت وأنا أتفجر 
دون أن أملك الس��يطرة على نفس��ي :- 
ولكن مل��اذا كان عليها أن تفعل ذلك هل 

سألتها ؟ 
- هل س��ألتها أيها الوغد قب��ل أن تأتي 

لتعيدني ؟
..............

- وملاذا فأنت باهلل 
 أخ��ذت اعوي ب��كل صوت��ي فنهض من 

مكانه وأخذ يحاول تهدئتي .
 - مل��اذا خان��ت ، أل��م تق��ل ل��ك ؟ كأي 

ساقطة 
 حتديت��ه أن يأت��ي ب��أي حرك��ة ، وأخذت 
أردد أقوال��ي مهووس��اً بعذاب��ي اخلاص . 
ثم متالكت نفس��ي  وذهب��ت إلى الزاوية 
حيث املاء فغسلت وجهي وقلت بصوت 

مختلف وبهدوء :
- أن��ت تعرف كل ش��يء ، وإذا أحس رجل 

بأن زوجته تخونه فله احلق في أن  
يذهب بالطبع . أن يسافر نحو اجلحيم . 
أن يلعب أية لعبة يشاء ومخطت أنفي.

 - هيا . سافر اآلن .
 - وأنت / ص84{ .

الكت��م كامن في هذه القص��ة وغيرها 
، ألن س��ركون ال يكت��ب قص��ة تقليدية 
مثلما كان ش��ائعاً في الس��ابق ، بل هو 
يكتب سرداً تغذيه لغة خاصة / محفزة 
وكأنها مس��حوبة من األعماق واملناطق 
املظلمة. وتأثير جتربته في كتابة الشعر 
كبير واستثمر وعيه ومداركه حول تنافذ 
الفنون بعضه��ا مع البعض اآلخر ، مثل 
الش��عر / السرد / التش��كيل / السينما 
/ وس��ركون بولص ممارس لهذه التنوعات 
الفني��ة ، هي واضحة وغير متخفية في 
قصص��ه ، ب��ل كان��ت ملحوظ��ة متاماً ، 
وساهمت بإنتاج قصص عالية املستوى 
وحف��زت املتلق��ي عل��ى تأمله��ا وإعادة 
قراءتها ، ظل س��قوط الزوجة س��رياً لم 
يكشف الراوي أو األخ بعض من أسبابها 
وتركها الس��رد غائبة متام��اً لم مينحها 
وجوداً مش��اركاً ، واكتفت باإلش��ارة إلى 
اخليان��ة فقط . وأه��م خصائص القصة 
ل��دى س��ركون بولص ه��و اإلبق��اء على 

السرية وتفجر رمزية عالية الداللة حتى 
التقريع الذاتي ، تسلط يلفح روح الراوي 
. وحلظ��ة تذكره خليانته��ا ) أخذت اعوي 
بكل صوتي ( والراوي متماثل مع شخوص 
القص��ص األخرى في التم��رد / االنفالت 
على الس��ائد والثابت / ) ومخطت أنفي 
( وكأنه يرغ��ب بالتخلص مما علق به من 

زوائد وأوساخ . لذا قال بعد متخطه :
 - هيا . سافر اآلن ؟

- وأنت .
ط��رد أخ الزوجة ، ألن��ه ال يحمل حضوراً 
لها ، بش��كل م��ن األش��كال . واكتفى 

الراوي بالصمت عندما سأله : وأنت .
ولم ترد إشارة في القصة لفكرة العودة 
إل��ى بيت��ه ، واعتق��د ب��أن ال��راوي حالم 
بالهجرة ومغادرة البلد وهذا هو السبب 
اجلوهري ال��ذي جعله يختار امليناء مكاناً 
لهروب��ه وبحثه عن اخل��الص من مطاردة 

اخليانة له .
وع��ودة خلصائ��ص س��ركون الس��ردية ، 
اله��دوء في زحزح��ة التقليدي وتفكيك 
الس��ياقات الثابتة ، ودائماً ما اس��تعان 
بالص��وت الواح��د والثان��ي عل��ى تدمير 
الثاب��ت وتنوع األصوات مع��دوم . وتعدد 
األص��وات – ثالثة مث��الً – تظهر متماثلة 
ألن ال��راوي ه��و ال��ذي يقوده��ا ويضفي 
عليه��ا ثقافت��ه ، له��ذا جن��د الثقاف��ة 
والفك��ر متماثلة ، ومتكررة في قصصه 
والش��فيع لها ه��و آليته الفني��ة التي 

تصوغ سردياته بفنية عالية .
ومنح الراوي نفسه إمكانية التوجه إلى 
مكان ما ، ما دام وجد زوجته تخونه . لذا 

فك��ر بالس��فر ) نحو اجلحي��م ( . وحاول 
الشاب التخلص من قسوة الزوج ودالئل 

تصرفاته الرمزية فقال باضطراب :
- سأذهب . ولكن أرجو أن تعود / ص84  .

وجد الراوي / الزوج نفس��ه متحفزاً بعد 
ذهاب الش��اب . وشيء يش��به الطوفان 
م��أ أعصابه فجأة ، مثلما وجد نفس��ه 
بحاجة للتهيؤ ، فوثب من الس��رير وهو 
ال يعرف إل��ى ماذا تهيأ للمغ��ادرة خارج 
الغرف��ة ، حي��ث كان مبواجه��ة احلصان 
ال��ذي رآه أول م��رة عب��ر الناف��ذة ، ه��ذا 
احلص��ان املربوط إلى وتد غاص في األرض 
) اكتش��ف ذل��ك الوتد ألول م��رة كأنني 
اكتشف الوتد الذي ربطوني به وملئتني 
رائحة احليوان املريحة بش��جن صبياني . 
ولكن ملاذا فعلت التافهة ذلك بأي حق ؟ 

وانطلقت أسير دون غاية( / ص85 
ل��م يكن س��ائراً نح��و بيته وعائ��داً إلى 
مدينت��ه الس��ابقة ، ألن اخلائن��ة طردته 
منهم��ا وربطته كاحلصان إل��ى وتد نازل 
في األرض . ش��عر بأنه اكتش��ف بوقت 
مبكر الوت��د املربوط له . س��ار منطلقاً 
وبدون غاي��ة . هذا أمر صعب وهكذا هي 
شخوص س��ركون ، ال تعرف ش��يئاً عن 
الذي تريده أو ال تريد احلياة التي هو فيها 
. متم��ردة ، طاف��رة من ه��دوء احلال إلى 

موقد اللوعة والقلق .
ظ��ل يتذكر الش��اب ويس��تعيد صورته 
. م��ا زال له حضور واض��ح ، حتى الراوي 
انده��ش ألن��ه فك��ر ب��ه . لك��ن س��ؤاالً 
طفر عن وجود الش��اب ف��ي هذه املدينة 

املالصقة للبح�ر. 

يب��دو ل��ي ه��ذه القضي��ة افتراضية بالس��احة 
الثقافية والفنية ف��ي العراق ، كون كال الطرفني 
، الرواي��ة والس��ينما ، رغم العالق��ة التبادلية ما 
بينهم��ا ، على صلة غير متوف��رة األرضية للبناء 
املش��ترك ، بالتأكي��د لي��س اإلش��كال ألعالئقي 
بس��بب أحدهما ، إمنا أساسه عدم وجود صناعة 
فنية س��ينمائية ف��ي الع��راق ، الصناع��ة التي 
تق��وم على احلرفية ، ونتيج��ة تراكم خبرتها يتم 
بناء وتشابك الوش��ائج مع األطراف ذات الصلة ، 
بالذات األجن��اس األدبية القريبة الصلة كالرواية 

مثال .
عدم وجود صناعة س��ينمائية ه��و ليس نتيجة 
حتمية لهذه املرحل��ة ، بقدر ما هو أزمة مزمنة ، 
واكبت احلالة العراقية منذ بدء النهضة احلديثة 
، مذ قام��ت الدولة عام 1920 ، إذا ما متت املقارنة 
مع البل��دان العربية ، فلقد تطور لدينا املس��رح 
والغناء واألدب والتمثيلية اإلذاعية  وظلت صناعة 
الس��ينما ، ألس��باب واضحة ، بعيدة عن مطمح 
التطور ، رمبا ألنه��ا الوحيدة التي حتتاج إلى متويل 
خ��اص ، والدول��ة العراقية عموم��ا ال تصرف في 

مجال الثقافة والفن.
يب��دو لي إن ثمة إرباك ، أيض��ا ، قائم ما بني عالم 
الرواية وعالم السينما ، سببه عدم وجود وشائج 
عالق��ة متينة ، فلم يض��ع الروائ��ي العراقي في 
حس��بانه ، ال من قري��ب وال من بعي��د ، إن روايته 
ستتحول لعمل س��ينمائي ، ذلك أن تقليدا مثل 
هذا على ارض الواقع لم يكن موجودا ، االنفصال 
ف��ي هذا اجملال دفع بالروائي إل��ى األخذ بالتقنيات 
احلديثة ، كالطباعة والتوزيع واملعارض ، مع إهمال 
متعمد لالشتغالت السينمائية ، مثل الكوالج ، 

املونتاج ، التقطيع ، والسيناريو.
ثمة إش��كاالت كثيرة قائم��ة ، أصال ، في صناعة 
الس��ينما العراقية واملتمثلة بعدم تراكم اخلبرة 
وتع��ود اجلمه��ور ، بال��ذات جمه��ور التلفزي��ون ، 
على أمن��اط معينة من الش��خصيات ، باإلضافة 
إل��ى اضمحالل دور العرض الس��ينمائي في املدن 
وتالشيها نهائيا بسبب اإلهمال املتعمد من قبل 
احلكومات احمللية واملركزية والتي تتعارض مبدئيا 
مع التوجهات الدينية الس��ائدة لدى مؤسس��ة 
الدول��ة والنزوع واالرتداد الديني ، غير مقنع ، لدى 

الناس.
ثم��ة موجة جديدة من الش��باب تتولى العملية 
الس��ينمائية وتعطيه��ا األهمي��ة ف��ي مج��ال 
معاجلة املوضوعات احلياتية وملا يعانيه اجملتمع من 
إش��كاالت  ، بيد أن هؤالء الشباب ، رغم الطموح 
الكبي��ر ، مازالوا يعانون من املعضلة الرئيس��ية 
، املتمثل��ة بتوفير الرأس��مال الض��روري لصناعة 

السينما .
من كل هذا نس��تخلص بأن ثم��ة انقطاع ما بني 
الطرفني ، وليس��ت جفوة ، وس��يبقى قائما حلني 
البدء بإنتاج س��ينمائي حقيق��ي ، باإلضافة إلى 
تراكم اخلبرة لدى العاملني في هذا احلقل ، عندها 
س��نضع أولى اخلط��وات في عالق��ة قائمة على 

تبادل املنفعة ما بني السينما والرواية. 

ساحة سينمائية 
أم روائية؟

عبور

حميد الربيعي

)2-2(قراءة

املس��رحية التي تضمها يافط��ة املهرجان 
املُعلن��ة , وبالتال��ي ف��إن ُمجم��ل العروض 
املُشاركة العراقية منها والعربية انفتحت 
عل��ى ثََيْم ُمتع��ددة بُحكم الواق��ع احلياتي 
املُعاش آنياً , فباإلضافة الى أن تلك العروض 
تعمل على إبراز قيم الش��هادة والتضحية 
والكرامة املُس��تمدة من ماهي��ة املهرجان 
أص��الً وتقدميه��ا ف��ي قالب درام��ي ُمحبب 
لأطفال , جند أن ثمَة انفتاح على املُتغيرات 
احلالي��ة الت��ي عصفت بحياتن��ا وتقف في 
املُقدمِة منها تعرية جرائم اإلرهاب األسود 
التي طالت اجلميع دون اس��تثناء وإبراز قيم 
البطولة والش��هادة ألولئَك األبطال الذين 

يُرغم��ون املُس��تقبل على اجمل��يء ويُرغمون 
امل��وت على اله��روب , الذين اكتس��بوا لون 
الش��فق ومنه��م تف��وح رائح��ة الكرامة 
والش��هامة والبطولة إخوتنا في ُمختلف 
صنوف القوات األمنية واحلش��د الش��عبي 
الذين يُحارب��ون عصابات داع��ش اإلرهابية 
, فض��الً ع��ن التأكيد على حقوق اإلنس��ان 
واملواطن��ة الصاحل��ة وُحب الوط��ن , وُكلها 
قي��م َحِفل��ْت بها ع��روض املهرج��ان الذي 
يبغي أوالً وأخيراً تفعيل مسرح الطفل في 
العراق في الوقت الذي شهدنا ونشهد على 
ش��به الغياب التام لهذا املسرح عن حياتنا 
الثقافي��ة العراقية . لقد عرفت هذِه الدورة 

م��ن املهرج��ان , ُمش��اركة تس��عة عروض 
عراقي��ة وعربية باإلضافة ال��ى حضور باقة 
من الُنق��اد واملس��رحيني العراقيني والعرب 
منهم د.جواد األس��دي من العراق ود.عجاج 
س��ليم من س��وريا ود.عبد الكرمي جواد من 
س��لطنة ُعمان وحافظ خليف��ة من تونس 
.. وآخري��ن , فق��د كانت اجللس��ات النقدية 
التي شارك فيها عدد من الُنقاد املسرحيني 
العراقي��ني , العن��وان األب��رز ف��ي املهرجان 
بفضل م��ا ش��هدتُه من طروح��ات نقدية 
واعي��ة أثرت املهرجان بش��كل ع��ام , فيما 
تنوعت العروض املس��رحية لناحية اختالف 
طرائ��ق تقدميه��ا وَم��رد ذل��َك أن ُمنتجوها 
لم يصلوا بع��د الى ناحي��ة الُنضج الفني 
بُغي��ة التفري��ق وبدقة بني مس��رح الطفل 
ومسرح الفتيان , إذا ما أخذنا بنظر االعتبار 
الفروقات الشاس��عة ب��ني َكالهما لناحية 
الفئ��ة العمري��ة املُس��تهدفة فض��الً عن 
طبيعة املوضوعات املُقدم��ة لِكال الفئتني 
ويج��د كاتب الس��طور أن اآلراء التي قيلت 
في اجللسات النقدية من أن بعض العروض 
لتصل��ح للِكبار ولي��س للصغار , هي جتني 
واضح على جهود ذاتية بحتة اس��تطاعت 
أن تُقدم لنا عروضاً مس��رحية عراقية فيها 
الكثي��ر من االش��تغال والطاق��ات األدائية 

الواعدة .
• عرض)لبي��ب والعم حمدان( , تأليف: عدي 
امُلت��ار ,إخ��راج: ميثم بط��ران , متثيل)طالل 
هادي/احمد ابراهيم/محمد صالح/قحطان 
تركي/سيف  محمد/رجاء  الش��مري/صباح 
إنت��اج قس��م رعاي��ة وتنمي��ة  العبي��دي( 
الطفولة_ محافظة كربالء, استطاع امُلرج 
أن يُقدم حكاية املسرحية التي تتحدث عن 
طفل ال ميتثل لنصائح وتعاليم والدتِه , في 
قالب درامي ُمحبب لأطفال عبرَ اس��تثمار 
ُمجمل ُمعطيات الفضاء املس��رحي فضالً 

عن القدرات األدائية العالية للُممثلني)طالل 
هادي ورجاء تركي( .

• ع��رض)اآلن ..ُهن��ا(, تأليف وإخ��راج: صادق 
م��رزوك , متثيل)صب��ا حامت/ك��رار الديوان��ي/
األطف��ال احم��د حبي��ب وحي��در س��لمان 
املس��رح  فرق��ة  أنت��اج:  قاس��م(  وحس��ن 
الكوني_الديواني��ة , أكَد هذا العرض على 
مبدأ العمل بعيداً عن التعكز على املاضي 
والتس��ويف للُمس��تقبل فاملاض��ي وفق��اً 
للعارفني ه��َو قيد واملُس��تقبل وهم إذا لم 
يدعما بالعمل واستلهام الدرس البليغ من 

وقائع املاضي . 
واخ��راج:  تألي��ف  احلي��اة(  ع��رض)درس   •
فك��رت جاس��م , متثيل)الطفل��ني نبأ عواد 
وحس��ن حيدر( إنتاج: فرقة أنكيدو للفنون 
املس��رحية_ذي قار , هذا عرض سيعلق في 
الذاكرة طويالً إلعالنِه عن والدة مُمثلني صغار 
في الُعم��ر وُكبار في األداء واحلضور ُهما نبأ 
وحس��ن , اذ قدَم لنا فكرت جاسم وفريقِه 
وجبة جمالية غني��ة هي واحدة من عروض 
املهرج��ان املُهم��ة , وفعالً كانت درس��اً لنا 
في االجتهاد والتميز حينما اس��تطاع ِكال 
املُمثلني التفوق على نفس��يهما بش��هادة 

اجلميع .
• عرض)مدينة العجب( تأليف وإخراج: ايثار 
الفضلي, متثيل)علي جالب/زيد كرار/حسني 
اجلص��اص/ املنذر/نب��راس  الصيدواي/آي��ات 
الطفل��ة فاطمة علي محمد ومنتظر علي 
محمد( إنت��اج: فرقة ألوان العراق_ النجف 
. العرض رحل��ة عجائبية الى مدينة العاب 
حيث الس��حر والغراب��ة احمُلببة للطفل في 

قالب درامي ُمشوق .
• عرض)وعاد الس��ندباد( تأليف: عدي امُلتار 
,اخ��راج: ليث محمد الغريب, متثيل)س��يف 
حس��ام جاسم/اسعد االسدي/سام مجيد 
كاظم/غ��زوان كرمي العرب��ي( انتاج: محترف 

ميس��ان املس��رحي . يتح��دث العرض عن 
عالقة املاضي باحلاضر من جانب الظلم عبرَ 

رحلة السندباد .
• عرض)من��ول ُحر( تأليف: ولي��د الزين, متثيل 
واخ��راج: وليد الزين وم��روان صلعاوي ,إنتاج 
فرق��ة ميت��وس لإلنت��اج الفن��ي _تونس , 
ينتمي هذا العرض الى اجتاه مسرحي جديد 
هَو »مس��رح األش��ياء« الذي يوظف ُجملًة 
من املُفردات/األشياء مسرحياً عبرَ أنسنتها 
, إذ يهدف العرض الى ترسيخ قيم إنسانية 
مثَل احلُب واخلير والتس��امح والتضامن من 
خالل رحلة يقوم بها منول بش��كل تفاعلي 
ب��ني املُمثلني واجلمه��ور ُمس��تخدماً أدوات 
الطبخ بوصفها األشياء املُمسرحة وأدوات 

كشخصيات رئيسية في العرض .
• عرض)أرجوكم ال تس��تهزئوا ب��ِه( تأليف: 
علي اخلبار اخراج: وسام اخلزعلي , متثيل)كرار 
الصافي/محمد هادي/محمد صدام/محمود 
ُهشام( , إنتاج كشافة الكفيل املسرحية_ 

كربالء. 
• عرض)أُمني��ات( تأليف: جاس��م املنصوري 
اخ��راج: علي جمي��ل, متثيل)مهند الطائي/
باقر عب��د اهلل/مؤمن أديب/أحم��د الزيادي/

حس��ني باسم/حس��ن كامل(,انت��اج فرقة 
ميتا مسرح_ السماوة, ينتمي هذا العرض 
الى مس��رح الفتيان وهَو من العروض التي 

أفصحت عن طاقات أدائية واعدة .
•   عرض)املُه��رج( تألي��ف واخ��راج ومتثي��ل: 
حاف��ظ خليفة , انتاج فرقة تأنيت املس��رح 

/ايطاليا 
ُكل االحترام والتقدير لكافة اجلهود النبيلة 
التي تقف وراء فكرة إطالق وتنظيم وتواصل 
ه��ذا املهرجان لعدة دورات , ونأمل لُه مبحبًة 
أن يحج��ز لُه ُمبكراً مكانة بارزة في خارطة 

املهرجانات املسرحية العربية واإلقليمية.

بشار عليوي 
أزعم أَن التوجُه نحو الطفل بكافة األنشطة 
االجتماعي��ة والثقافي��ة عل��ى اختالفه��ا , 
ه��َو األكثر جدوى وفائدة إذا م��ا ُكنا بالفعل 
عازمني على »االستثمار الثقافي« في أفضل 
حاالت��ِه لناحي��ة ُمخرجات هذا االس��تثمار 
الالمادي , فكيَف احلال ونحُن نتوجُه للطفل 
عبرَ املُمارس��ة املسرحية املبنية على أُسس 
مُمنهج��ة تعي متاماً أهمية رأس مال التطوير 
اجمُلتمع��ي ال��ذي يب��دأ بالطف��ل أوالً وأخيراً 
, فنح��ُن ننح��ازَ وب��كِل ق��وة ال��ى العروض 
املس��رحية املوجهة لأطف��ال , وننحاز أكثر 
جلميع اجلهود النبيلة الرامية للنهوض أصالً 

مبسرح الطفل في بلدنا احلبيب .
لق��د أصبح��ْت التنمية ليس��ت َحكراً على 
القطاع��ات املادية املعروفة في اجمُلتمع , وإمنا 
أصب��َح للثقاف��ة ومنه��ا املس��رح , احلضور 
الطاغ��ي في احلص��ول عل��ى ُمخرجات تلك 
التنمي��ة اجمُلتمعية , ولعَل مس��رح الطفل 
واحد من أهم متثالت عالقة املسرح بالتنمية 
, وأحس��ب أن القائم��ني عل��ى فك��رة إقامة 
مهرجان دولي ملس��رح الطفل وأعني حتديداً 
قسم رعاية وتنمية الطفولة التابع للعتبة 
احلُس��ينية املُقدس��ة بوصفه��م ُمنظم��ي 
)مهرجان احلس��يني الصغير الدولي ملسرح 
الطفل( ال��ذي أُقيمت دورت��ِه الثالثة مؤخراً 
على خشبة مس��رح قصر الثقافة والفنون 
ف��ي مدينة كربالء , يَعّونَّ متام��اً هذِه اجلُزيئة 
املهم��ة الت��ي غابت ع��ن أنظ��ار الكثير ممن 
يتصدون للش��أن الثقافي والتربوي العراقي 
, وبالتالي فأن الس��عي ُقدماً لتنظيم دورتِه 
الثالثة لع��ام 2017 ما كاَن لُيصار لوال وجود 
عوامل جن��اح س��ابقة بوصفه��ا مرجعيات 
الع��روض  م��ن  املُرجت��ي  التنم��وي  العم��ل 

مهرجان الحسيني الصغير لمسرح الطفل ..

عروض ُمغايرة وجلسات نقدية واعية 

سركون بولص

لم تبد المرأة في 
قصص سركون كلها 
شهوة / وجسدًا 
مكشوفًا ، بل تعامل 
معها بانضباط عاٍل 
وحافظ على خصائصها 
ولم يدفع بها نحو 
رومانس العالقة 
الّلذية المعلن عنها 
والمفضوحة

سركون بولص

البحث عن الرغبة في الميناء

من أجواء املهرجان
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بغداد ـ الصباح الجديد:

انه��ى مجل��س الن��واب ف��ي جلس��ته 
التي  والعش��رين  الس��ابعة  االعتيادية 
عقدت برئاس��ة الدكتور سليم اجلبوري 
رئي��س اجملل��س وبحض��ور 170 نائباً يوم 
 2017/4/17 االثن��ن  أم��س  م��ن  االول 
رئي��س  الس��يد  اس��تجواب  عملي��ة 
مجل��س املفوضن في املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات وصوت على قانون 

احتاد البرملانين العراقين.
واس��تجوب اجملل��س رئي��س املفوضي��ة 
العليا املس��تقلة لالنتخابات سربست 
مصطف��ى رش��يد بن��اء عل��ى الطلب 

املقدم من النائبة ماجدة التميمي.
ورح��ب الرئي��س اجلبوري بأس��م اجمللس 
بالس��يد رئي��س مفوضي��ة االنتخابات 
والوف��د املراف��ق ل��ه مثني��اً عل��ى دور 
التميمي الس��تعمالها  النائبة ماجدة 
عملي��ة  ف��ي  الرقابي��ة  الصالحي��ات 
اآللي��ات  ال��ى  منوه��اً  االس��تجواب 
الدس��تورية او اآللي��ات الواردة حس��ب 
النظ��ام الداخل��ي للمجل��س اخلاص��ة 
باالستجواب، داعياً الى االبتعاد عن اثارة 
أي مسائل سياسية او شخصية حترف 

االستجواب عن غايته.
ع��رض  االس��تجواب  مس��تهل  وف��ي 
الس��يد رئي��س مفوضي��ة االنتخاب��ات 
اوليات عملية االستجواب امام مجلس 
الن��واب مبيناً ان الق��رارات الصادرة من 
املفوضية ليس��ت فردية وامنا جماعية، 
مبدياً استعداده لالجابة على االسئلة 

الواردة.
من جانبها اكدت النائبة التميمي على 
حقه��ا في ممارس��ة دوره��ا الرقابي من 
خالل اللجوء الى االس��تجواب لكشف 
مكامن الفساد الالداري واملالي، مشيرة 
ال��ى ان االس��تجواب للمفوضية ككل 
ولي��س لرئي��س املفوضية لك��ن رئيس 
ان  عل��ى  مؤك��دة  ميثله��ا  املفوضي��ة 

االستجواب مهنياً وليس سياسياً.
التميمي  النائبة ماج��دة  استفس��رت 
عن االس��باب التي تقف وراء عدم اتخاذ 
املفوضي��ة االج��راءات القانوني��ة بحق 
الناخبن  بطاق��ات  بفق��دان  املقصرين 
فضال عن معرفة اسباب غلق التحقيق 
ف��ي الس��رقة الت��ي وقع��ت لبطاقات 
الناخبن في املنطقة اخلضراء وحصول 
عط��ل ف��ي كامي��رات املفوضي��ة ف��ي 
حن مت التحقيق بش��أن السرقات التي 
حصلت في املوصل ومبنطقة الرصافة، 
موضحة ب��أن مفوضية االنتخابات بعد 
ارسال اسئلة االستجواب ادخلت كتباً 
رسمية جديدة لم تكن موجودة ملعاجلة 

اخطاءها االدارية.
وف��ي مع��رض رده نوه رئي��س مفوضية 
االنتخاب��ات ال��ى ان املفوضي��ة اتخذت 
جمي��ع االج��راءات االداري��ة والقانونية 
ولديها عش��رات القرارات اخلاصة بهذا 
الش��أن، موضحاً بان هن��اك نوعن من 
البطاق��ات االنتخابي��ة االول��ى مفعلة 
واألخرى غير مفعلة والبطاقات املعنية 
بالس��ؤال كان��ت عاطلة وغي��ر مفعلة 
كما لم يثبت أي تقصير بعمل موظفي 
املكت��ب الوطن��ي مم��ا اس��تدعى اغالق 

التحقيق.
التميم��ي  ماج��دة  النائب��ة  وطالب��ت 
مبعرفة دوافع الس��ماح لغير العراقين 
باملشاركة في انتخابات مجلس النواب 
بع��ام 2014 مؤكدة على وج��ود اجانب 
ومنه��م ات��راك وس��ورين ليس��وا من 
مزدوجي اجلنسية ش��اركوا بالتصويت 
برغ��م اس��تمرار التحديث��ات الدوري��ة 
واملوازن��ات املالي��ة اخملصص��ة، ع��ادة ان 
سجل الناخبن غير رصن مما يؤشر الى 
وج��ود خلل واضح في عم��ل املفوضية 

وادارة العملية االنتخابية.
واكد السيد سربست مصطفى رئيس 
مفوضية االنتخابات بان سجل الناخبن 
نهائ��ي والميكن الطعن ب��ه بعد انتهاء 
املدة املق��ررة كما ان قاعدة البيانات في 
املفوضية اعتمدت عل��ى قاعدة بيانات 
البطاقة التموينية والتي تش��مل منذ 
ايام النظ��ام البائد اف��راداً غير عراقين 
وفق��اً ل��وزارة التجارة ومت ح��ذف الكثير 
من االس��ماء، منوهاً ال��ى ان املفوضية 
منح��ت بطاق��ات الناخب��ن لالس��ماء 
ال��واردة في بيانات البطاق��ة التموينية 
وق��د يكون بينه��م غي��ر عراقين كون 
وزارة التج��ارة ل��م ترس��ل معلوم��ات 
عل��ى ع��دم  والتأكي��د  الش��أن  به��ذا 
تس��ليم بطاقات الناخ��ب االلكترونية 
اال للعراقي��ن الذي��ن تثب��ت عراقيتهم 

من خ��الل بطاقة تعرفي��ة لكن ظهرت 
عدة حاالت لغي��ر عراقين حصلوا على 
بطاق��ات انتخابي��ة، موضح��اً بانه لم 
يتمك��ن غي��ر العراقين م��ن التصويت 
حتى لو كانت اسمائهم ضمن سجالت 
الناخبن لكن مزدوجي اجلنس��ية ميكن 
واملفوضية  والترش��يح  التصويت  لهم 
لم تصدر اي قرار بش��ان الس��ماح لغير 

العراقين باالنتخاب.
وتس��اءلت النائبة ماجدة التميمي عن 
اس��باب احتس��اب نتائج مئات احملطات 
اخلاص��ة بانتخابات مجالس محافظات 
2013 على الرغم م��ن وجود مخالفات 
اس��تهانة  وج��ود  مبين��ة  جس��يمة، 
االس��تمارات  مئ��ات  م��ع  بالتعام��ل 
االنتخابي��ة م��ع ان الص��وت االنتخابي 
ل��ه تأثير عل��ى النتائ��ج، مش��يرة الى 
هيمن��ة اح��د املفوضن على مس��ألة 
ادخ��ال البيان��ات وحصول ح��االت تزوير 
في النتائج وحصول حك وش��طب في 

االستمارات .
ولفت السيد رئيس مفوضية االنتخابات 
صاح��ب  املفوض��ن  مجل��س  ان  ال��ى 
بالشكاوى  بالنظر  احلصرية  الس��لطة 
اخلاصة باالنتخابات وفقاً الليات محددة 
وبع��ض االس��تمارات ال��واردة قد حتمل 
بعض االخطاء ومت تشكيل على اثر ذلك 
وحدة للتدقيق ملعاجلة االخطاء في اثناء 
ادخال البيانات واذا ثبت وجود تالعب يتم 
الغاء النتائج، منوهاً الى ان 327 محطة 
انتخابي��ة مت الغاءها كما مت تقدمي 1521 
طعن��اً مت ردها وجرى قبول 3 منها، نافياً 
صحة استمارات احد املرشحن بعد ان 
نقضها القضاء وهناك اجراءات بش��أن 

الشطب.
ودع��ت النائب��ة التميمي ال��ى معرفة 
دواف��ع قيام مجل��س املفوضن باعطاء 
مكاف��أة رات��ب ش��هر كامل لنفس��ه 
مبايع��ادل 8 مالي��ن و414 الف دينار بعد 
انتهاء انتخابات برملان اقليم كردستان، 
مستفس��رة عن م��دى احقية مجلس 
املفوض��ن بتقدمي طلب لرئاس��ة اقليم 
كردس��تان بصرف مكافأة النفس��هم 
خاصة ان صرف املبلغ كان ضمن موازنة 
2014 وه��ي مخصصة حل��االت ضرورية 
واملكاف��أة ليس��ت م��ن ضم��ن احلاالت 

الضرورية.
وب��ن رئيس مفوضي��ة االنتخاب��ات بان 
مجل��س املفوض��ن لم مينح لنفس��ه 
املكافأة وامنا رئيس وزراء اقليم كردستان 
املفوضي��ة  موظف��ي  م��ن   436 من��ح 
املكافاة بناء عل��ى اقتراح املفوضية ومت 
صرفها م��ن ميزانية حكوم��ة االقليم 
ولم يتس��لم رئي��س املفوضي��ة وثالثة 
م��ن اعضاءها املكافأة مؤكداً بان قانون 
املوازن��ة القليم كردس��تان ه��و النافذ 
كما ان املكافأة كانت اختيارية العضاء 

املفوضية.
واستفس��رت النائبة ماج��دة التميمي 

ع��ن اس��باب ع��دم اس��تعمال اخلت��م 
االلكترون��ي ف��ي انتخابات ع��ام 2014 
خالف��اً لق��رار مجلس املفوض��ن برغم 
تق��دمي مفوضية االنتخاب��ات ملقترحات 
عدة ملعاجل��ة عمليات التزوير، مش��يرة 
اخلاص��ة  االجنبي��ة  الش��ركة  ان  ال��ى 
باس��تيراد االجه��زة مت تأسيس��ها ف��ي 
فترة توج��ه املفوضية لش��راء االجهزة 
ومت ش��راء اجهزة باس��عار تزيد عشرات 

اضعاف السعر احلقيقي .
وفي معرض رده اوضح السيد سربست 
مصطفى رئيس مفوضي��ة االنتخابات 
م��ن  التنظيمي��ة  القضاي��ا  كل  ان 
صالحيات مجلس املفوضية منوهاً الى 
ان ع��دد اجهزة اخلت��م االلكتروني يبلغ 
10 آالف جه��از وعدد محط��ات االقتراع 
الن��واب  بانتخاب��ات مجل��س  اخلاص��ة 
تتج��اوز 52 ال��ف محطة مما اس��تدعى 
عدم اس��تعمالها حملدودية عدد االجهزة 
، الفت��ا ال��ى ان اخلت��م االلكتروني اثبت 
جناحه ف��ي انتخابات اقليم كردس��تان 
ولم يتم الغاء أي محطة انتخابية جرى 
فيها استعمال اخلتم االلكتروني ضمن 
مش��روع ستراتيجي كبير يجري العمل 
على اس��تكماله ، مبين��اً ان املفوضية 

تخاطب الش��ركات من خالل احلكومة 
ولم يرد لنا أي كتاب بشأن وجود شركة 

وهمية.
ودع��ت النائب��ة ماج��دة التميم��ي الى 
معرفة عدم تخصيص نسبة من حصة 
تعيينات موظفي املفوضية لعام 2016 
من ذوي الش��هداء وحملة الش��هادات، 
الفت��ة ال��ى ان مل��ف التعيين��ات ف��ي 
املفوضي��ة يعب��ر ع��ن حجم الفس��اد 
بنحو مؤلم خصوصاً ان عدد املتقدمن 
للتعي��ن بلغ 50 متقدماً لم يتم تعين 
اي متق��دم منهم بينم��ا مت تعين عدد 
من املوظفن على اسس فيها شبهات 

فساد اداري.
واكد السيد رئيس مفوضية االنتخابات 
على عدم اعط��اء مفوضية االنتخابات 
أي درج��ة وظيفي��ة ف��ي اع��وام 2015 
و2016 و2017 االضم��ن حرك��ة امل��الك 
ومت تعين 39 درج��ة خالل 2016 وحصة 
الش��هداء يبلغ 10 % بينهم 11 من ذوي 
الش��هداء من اصل الع��دد املذكور وهو 
اكثر من النس��بة اخملصص��ة ، مبينا ان 
كل الدرجات الوظيفية مت شغلها وفقاً 
للش��روط املعتمدة بالتعي��ن واالولوية 

للمتعاقدين ومن ذوي الشهداء.
وتس��اءلت النائبة ماجدة التميمي عن 
ع��دم اتخاذ مجل��س املفوضن اجراءات 
قانوني��ة بح��ق مدي��ر ع��ام العملي��ات 
محط��ة  ل��كل  ناخب��اً   50 الضافت��ه 
انتخابي��ة ف��ي التصويت اخل��اص وفي 
يوم االقت��راع بانتخابات ع��ام 2014 من 
دون حص��ول موافقة مجلس املفوضية 
خالفا لالنظمة واالجراءات، مشيرة الى 
عدم وجود حتركات لقطعات عس��كرية 
يوم االنتخابات وفي حال حصولها تعد 
مخالف��ة كبيرة للتعليم��ات، مطالبة 
باالفصاح  االنتخابية  املكاتب  مبخاطبة 
ع��ن الكتاب اخلاص باضافة ناخبن وفي 
ح��ال وجود مثل هذا الكت��اب فانه يعد 

اصداراً جديًدا.
بدوره ش��دد الس��يد رئي��س مفوضية 
االنتخابات على ان املعلومة غير دقيقة 
اذ اليعمل مدي��ر عام العمليات بقرارات 
م��ن دون الرجوع ال��ى مجلس املفوضن 
الذي اصدر تعليم��ات تخص التصويت 
اخل��اص مس��تدركاً ب��ان اعداد س��جل 
الناخبن للتصويت اخلاص يجري بصورة 
نهائية قبل 3 اش��هر من ي��وم االقتراع 
كم��ا ان توزي��ع الناخبن العس��كرين 
من اجل االقتراع جت��ري عليها تعديالت 
بس��بب االوض��اع االمني��ة وخاصة في 
االنبار ومت نقل نحو 1114 عس��كرياً الى 
احملافظ��ة املذكورة من محافظات اخرى 
مم��ا ف��رض عل��ى مفوضي��ة االنتخابات 
السماح لهم بالتصويت في مواقعهم 
برغم الظروف االمنية الصعبة، مقترحاً 
التدقيق بالكتب الرسمية املوجودة في 

مفوضية االنتخابات.
ودع��ت النائب��ة ماج��دة التميم��ي الى 

ضرورة توضي��ح قيام مجلس املفوضية 
بطل��ب مبل��غ ملي��ار دين��ار م��ن رئيس 
ال��وزراء لش��راء س��يارات لنفس��ه من 
موازن��ة انتخابات عام 2014 على الرغم 
من تخصيص 5 س��يارات لكل مفوض 
اضاف��ة الى تس��لم املفوضن لوجبتن 

من السيارات هدايا.
وبن السيد رئيس مفوضية االنتخابات 
الس��يارات  اش��ترت  املفوضي��ة  ب��ان 
للمفوضية وللمدراء العامن وليس��ت 
سيارات خاصة فقط باعضاء املفوضية 
م��ن دون اغف��ال وج��ود نقص ف��ي عدد 
الس��يارات حيث قام��ت املفوضية بناء 
عل��ى موافقة من رئيس الوزراء بش��راء 
21 سيارة موديل 2013 منها 9 العضاء 
مجل��س املفوضن س��يتم تس��ليمها 
للمؤسس��ة فضال عن ان املفوضية من 
اقل املؤسسات شراء للسيارات، مشيراً 
انخف��اض تخصيص��ات صيان��ة  ال��ى 

السيارات.
واستفس��رت النائبة ماج��دة التميمي 
ايف��اد موظف��ي ح��رس  ع��ن اس��باب 
مبنى مفوضي��ة االنتخابات كحمايات 
ش��خصية العضاء مجل��س املفوضن 
عل��ى الرغ��م م��ن تخصي��ص حمايات 

له��م، مؤك��دة ايف��اد 12 عنص��راً من 
حماي��ة املبنى حلراس��ة اعضاء مجلس 
املفوضن فضال عن وجود كتاب رسمي 

يثبت وجود هدر مالي كبير.
واوض��ح الس��يد سربس��ت مصطفى 
رئيس مفوضية االنتخابات بان املفوضية 
لم توفد مطلقا حرس مبنى املفوضية 
وامنا مت ايف��اد فريق احلماية املركزي الذي 
ل��ه دور كبير في توفي��ر احلماية للوفود 
الزائرة وللمكات��ب واملؤمترات ولم تخرق 
املفوضية القانون بهذا الش��أن، منوهاً 
بانه اليت��م ايف��اد جميع اف��راد حماية 
عض��و مجل��س املفوضن اثن��اء ايفاده 

داخل او خارج البلد.
مبعرف��ة  التميم��ي  النائب��ة  وطالب��ت 
الدواف��ع التي تكمن وراء املصادقة على 
ش��كل ورق��ة االقتراع قب��ل تصميمها 
في انتخابات مجلس النواب عام 2014 
من قبل املفوضية منوهة الى ان هناك 
محاباة في تصمي��م الورقة االنتخابية 

لصالح جهات حزبية معينة.
وب��ن رئي��س مفوضي��ة االنتخاب��ات ان 
مجل��س املفوض��ن ص��ادق عل��ى ورقة 
االقتراع واملواصف��ات الفنية قبل قرعة 
اللي��ات  وفق��اً  السياس��ية  الكيان��ات 
واجراءات محددة، موضحاً بان املصادقة 
عل��ى املواصف��ات الفني��ة للورق��ة من 
صالحي��ات مجلس املفوضي��ة حيث مت 
احال��ة املناقص��ة الى ش��ركة اجنبية 
رصين��ة ضم��ن الضواب��ط القانوني��ة 
وبس��عر اق��ل من الس��عر املق��دم من 
العديد من الش��ركات االجنبية، مبينا 
ان القرعة هي التي حتدد توزيع الكيانات 
السياسية والميكن التشكيك بتوزيعها 

في ورقة االنتخابات.
واش��ارت النائبة ماج��دة التميمي الى 
اهمية معرفة اس��باب طباعة س��جل 
الناخبن خارج العراق واحالته لش��ركة 
العق��ود  تنفي��ذ  لتعليم��ات  خالف��ا 
مجال��س  انتخاب��ات  ف��ي  احلكومي��ة 
احملافظ��ات 2013 خصوصاً ان املفوضية 
قام��ت بط��رح مواصفات فني��ة دفعت 
الش��ركات الى االعت��ذار بينما مت تقدمي 
تسهيالت لشركة معينة مؤكدة عدم 
امت��الك املفوضية خلط��ة دقيقة وادارة 
محكمة الج��راء االنتخاب��ات خصوصاً 
بعد ان مت تس��ريب كل اسماء الناخبن 
وارس��الها  وعس��كرين  مدني��ن  م��ن 
لبريطاني��ا لطباع��ة س��جل الناخبن 
لك��ن مت ات��الف الس��جل واللج��وء الى 
طباعة الس��جل مجدداً في املفوضية 

وخالل يوم واحد.
مفوضي��ة  رئي��س  الس��يد  واوض��ح 
االنتخابات ب��ان املفوضية قامت بطبع 
س��جل الناخب��ن خ��ارج الع��راق اجراء 
تعمل عليه املفوضية منذ التأس��يس 
وحت��ى االن لضمان املواصف��ات الفنية 
،مشيراً الى ان 3 شركات دولية تقدمت 
لغرض طباعة سجل الناخبن ومت احالة 

املناقصة الى احدى الش��ركات الدولية 
ملطابقتها املواصفات الفنية والشروط 
املعتم��دة وان جميع اجراءات املفوضية 
ضم��ن القان��ون، مش��دداً ان الس��جل 
االنتخاب��ي يتم تضمن االس��م الثالثي 

للناخب من دون رتبته العسكرية.
ونوه��ت النائب��ة ماج��دة التميمي الى 
اهمي��ة توضي��ح دواف��ع ع��دم تس��لم 
الشفرة املصدرية من شركة اندرا وعدد 
املتدربن من موظف��ي املفوضية الذين 

باستطاعتهم التعامل معها.
وف��ي مع��رض اجابته كش��ف الس��يد 
سربس��ت مصطف��ى عن وج��ود انواع 
للش��فرة املصدري��ة تختلف م��ن فترة 
لفت��رة أخرى ومت تدري��ب 15 موظفاً من 
اصح��اب االختص��اص لهذه الش��فرة، 
منوهاً ال��ى وجود عدة برامج مت التعاقد 
عليه��ا تخص قواع��د البيانات وبطاقة 
الناخب ومت اجراء حتديثات عديدة بطلب 
من املفوضية لتتالءم مع طبيعة العمل 
فضال عن تدريب موظفن على الشفرة 
املصدرية على حساب الشركة اخملتصة 
التي اقامت مرك��زاً خاًصا للتأهيل في 

بغداد.
واستفسرت النائبة التميمي عن ارفاع 
اع��داد املوفدي��ن م��ن اعض��اء مجلس 
املفوض��ن الى خارج العراق مما تس��بب 
بهدر كبير بامل��ال العام ومن دون جدوى 
فني��ة له��ا مع خلوه��ا م��ن اخملتصن ، 
منوهة ال��ى ان عدد االيفادات تبلغ اكثر 
م��ن 300 ايفاد ف��ي اربع س��نوات وفقاً 

لتقرير الرقابة املالية.
مفوضي��ة  رئي��س  الس��يد  وش��دد 
االنتخاب��ات ان اغلب االيف��ادات املثبتة 
ايف��ادات تخصصية في ش��تى اجملاالت 
وعلى مستويات ثالثة منها املشاركات 
الدولية ملراقبة االنتخابات وتوقيع العقود 
ومتابعة تنفيذ املش��روع االستراتيجي 
بش��أن التحقق والتسجيل االلكتروني 
واغل��ب االيفادات يت��م تغطيتها مالياً 
من قبل اجلهات صاحبة الدعوى ، مبيناً 
ان ع��دد ايفادات اعض��اء اجمللس بلغ 86 

ايفاداً خالل السنوات االربعة املاضية.
وتس��اءلت النائبة ماجدة التميمي عن 
تعي��ن احد املوظفن خالف��اً للضوابط 
والتعليمات وعدد ايفاداته وأين هو االن.

وبن السيد رئيس مفوضية االنتخابات 
الى ان الشخص املعني يعد متخصصاً 
ف��ي العق��ود الدولي��ة وم��ن الكفوئن 
بعملهم ، مش��يراً الى ان طلبا مت رفعه 
من قس��م املناقصات بتعي��ن مترجم 
بعد 9 ايام من اس��تقالة رئيس قس��م 
الترجمة لترجمة العق��د اخلاص باكبر 
مناقص��ة ف��ي املفوضي��ة ، ومت تعي��ن 
الش��خص املعني لغرض الترجمة بعد 
تقدمي طلب رس��مي حلاج��ة املفوضية 
ل��ه حيث مت ايفاده لغرض الترجمة وبلغ 
مجموع ايفاداته 13 ايف��اداً، منوهاً الى 
املوظ��ف املعني ق��دم تأيي��د تخرج من 
اجلامعة التكنلوجية بدرجة املاجستير 
وبع��د مفاحت��ة اجلامع��ة بش��أن طلب 
صحة صدور الش��هادة ورد كتاب بعدم 
صح��ة صدورها مما ادى الى ق��رار بعزله 
وارجاع كل املبالغ التي تسلمها بعد ان 
كشفته اللجان التدقيقية باملفوضية 

وهو غير موجود االن فيها.
وفي نهاية االس��تجواب قدمت النائبة 
لهيئ��ة  ش��كرها  التميم��ي  ماج��دة 
الرئاس��ة والس��يدات والس��ادة النواب 
ورئيس مجل��س املفوضي��ة واعضاءها 
حلضورهم جلسة االس��تجواب كونها 
حال��ة دميقراطي��ة تع��زز ال��دور الرقابي 

للمجلس.
كما قدم الس��يد سربس��ت مصطفى 
رئي��س مفوضي��ة االنتخاب��ات ش��كره 
جملل��س الن��واب وللنائب��ة املس��تجوبة 
التاحته��ا الفرص��ة لتق��دمي املعلومات 

املتعلقة باسئلة االستجواب.
وعبر الرئيس اجلب��وري عن اعتزاز اجمللس 
بالنائب��ة ماجدة التميمي ملا قدمته من 
اسئلة ومس��تندات مثنيا على حضور 
االنتخابات مش��يراً  رئي��س مفوضي��ة 
ال��ى ان مجلس النواب س��يكون معني 
في جلس��ة يوم الثالثاء املقبل بتحديد 
الس��يد  باجوب��ة  قناعته��م  مس��ألة 
املستجوب وفقاً للعدالة بالقول والرأي 

والضوابط االجرائية.

بعده��ا تق��رر رفع اجللس��ة ال��ى يوم 
الثالثاء املقبل 2017/4/25.

الدائرة االعالمية
مجلس النواب العراقي

2017/4/17

أشار السيد رئيس 
مجلس النواب 

الى أن المجلس 
سيكون معني 
في جلسة يوم 
الثالثاء المقبل 
بتحديد مسألة 

قناعتهم بأجوبة 
السيد المستجوب 

وفقًا للعدالة 
بالقول والرأي 

والضوابط 
اإلجرائية

في مستهل 
االستجواب 

عرض السيد 
رئيس مفوضية 
االنتخابات أوليات 

عملية االستجواب 
أمام مجلس 

النواب مبينًا أن 
القرارات الصادرة 
من المفوضية 

ليست فردية وإنما 
جماعية، مبديًا 

استعداده لإلجابة 
عن األسئلة الواردة

محضر جلسة استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات

 االستفس��ار عن االس��باب التي تقف وراء عدم اتخاذ املفوضية االج��راءات القانونية بحق املقصرين 
بفقدان بطاقات الناخبني.

 املطالب��ة مبعرفة دوافع الس��ماح لغير العراقيني باملش��اركة ف��ي انتخابات مجلس الن��واب بالعام 
.2014

 السؤال عن اسباب احتساب نتائج مئات احملطات اخلاصة بانتخابات مجالس محافظات 2013 على 
الرغم من وجود مخالفات جسيمة.

 معرفة دوافع قيام مجلس املفوضني بإعطاء مكافأة راتب شهر كامل لنفسه مبايعادل 8 ماليني و414 
الف دينار بعد انتهاء انتخابات برملان اقليم كردستان.

 االستفسار عن اسباب عدم استعمال اخلتم االلكتروني في انتخابات عام 2014 خالفاً لقرار مجلس 
املفوضني.

 الدعوة الى معرفة عدم تخصيص نس��بة من حص��ة تعيينات موظفي املفوضية لعام 2016 من ذوي 
الشهداء وحملة الشهادات.

 الس��ؤال عن عدم اتخ��اذ مجلس املفوضني اجراءات قانونية بحق مدير ع��ام العمليات الضافته )50( 
ناخباً لكل محطة انتخابية في التصويت اخلاص وفي يوم االقتراع بانتخابات عام 2014 من دون حصول 

موافقة مجلس املفوضية خالفاً لالنظمة واالجراءات.

 توضي��ح قيام مجلس املفوضية بطلب مبلغ مليار دينار من رئيس الوزراء لش��راء س��يارات لنفس��ه 
من موازنة انتخابات عام 2014 على الرغم من تخصيص )5( س��يارات لكل مفوض اضافة الى تس��لم 

املفوضني لوجبتني من السيارات هدايا.
 االستفسار عن اسباب ايفاد موظفي حرس مبنى مفوضية االنتخابات كحمايات شخصية العضاء 

مجلس املفوضني على الرغم من تخصيص حمايات لهم.
 املطالب��ة مبعرف��ة الدوافع الت��ي تكمن وراء املصادقة على ش��كل ورقة االقتراع قب��ل تصميمها في 

انتخابات مجلس النواب عام 2014 من قبل املفوضية.
 معرفة اسباب طباعة سجل الناخبني خارج العراق واحالته للشركة خالفاً لتعليمات تنفيذ العقود 

احلكومية في انتخابات مجالس احملافظات 2013 .
 توضيح دوافع عدم تس��لم الش��فرة املصدرية من ش��ركة اندرا وعدد املتدربني من موظفي املفوضية 

الذين باستطاعتهم التعامل معها.
 االستفس��ار عن ارفاع اعداد املوفدين من اعضاء مجلس املفوضني الى خارج العراق مما تس��بب بهدر 

كبير باملال العام ومن دون جدوى فنية لها مع خلوها من اخملتصني.
 السؤال عن تعيني احد املوظفني خالفاً للضوابط والتعليمات وعدد ايفاداته واين هو اآلن؟.

رقم وتاريخ جلسة االستجواب: )27( االثنني 2017/4/17 .

األسئلة الموجهة لرئيس مفوضية االنتخابات 

جلسة سابقة جمللس النواب



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

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

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

يقول الكاتب والفيلسوف الهندي )ِجّدو كريشنامورتي (، » 
احلب ليس رد فعل .. ألنه إن أنا أحببتك ألنك حتبني سيكون 
هذا مجرد جتارة أو ش��يئاً يتم شراؤه من الدكان وهذا ليس 
حب��اً . أن حت��ب يعني أال تطلب ش��يئاً باملقاب��ل وال حتى أن 
تش��عر بأنك تعطي ش��يئاً«، ترى كم م��ن املثقفني واحملبني 
والعش��اق يدرك��ون هذا املعن��ى للحب؟!، أظنه��م قليلني 
جًدا وأكاد ال أراهم لقلتهم!، فكم مرة س��معنا وقرأنا هذه 
اجلمل��ة » ما ال��ذي قدمه لنا العراق؟«، من عامل املس��طر، 
الى املوظف الذي يأخذ راتباً ش��هرياً منتظماً، الكل يشكو 
ويته��م الوطن بأنه خدعة، أو إن م��ن يتكلم بروح املواطنة 
وح��ب الوطن، مثالي وال يعيش الواق��ع، بل هناك من اتهم 
الوط��ن بخداعه!، وكأن الوطن العراق، ش��خص متجس��د 
أمام��ه ويطالبه بثمن بقائه قريباً من��ه !!، وكم من حديث 
جمعني بصدي��ق، كنت أحاول أن أقنعه ب��أن الوطن، نحن، 
أن��ا وأنت وهم وكل من يعيش على هذه االرض، الوطن نحن 
جميعاً، فكيف ميكن أن اطالبه بشيء، أنا لم أقدمه له، بل 
في كل مناس��بة أذكر بأنني صاحب فض��ل عليه) الوطن( 
بأنني لم أغادر ارضه، فكيف أطالبه بحب لم أمنحه إياه؟!
ال��ى اآلن يتصور البعض ان كتابة قصيدة، او غناء انش��ودة 
كافي��ة لنثبت انن��ا نحب الوطن، نع��م ان الكتابة جزء من 
دين علينا لهذا الوطن، الش��عر، الغناء، ولكن احلفاظ على 
الوط��ن، والعيش بش��رف وطمأنينة، ال يك��ون بالتغني به 
ببعض القصائد او األغنيات، بل ببناء االنس��ان أوال، واحلرص 
على صنع املش��هد اجلميل على أرضه، فأن نشعل شمعة 
بدال من أن نلعن الظالم، السياسيون هدفهم األول واألخير 
هو بن��اء ثروة اقتصادية للوطن، وف��ي العراق هدفهم األول 
هو بناء ثروات لهم ولو بسرقة الوطن! ، لكن الشعوب هي 
الت��ي تصنع وطناً جميال وقوياً، الش��عوب ه��ي التي تبني 
الش��باب ليكونوا القوة األكبر الدف��اع عن هذا الوطن ضد 

أي طارئ يتاجر به .
كم هجرة مرت عل��ى العراقيني؟ هج��رة اختيارية، ومثلها 
اجبارية، وهجرة ونزوح داخل الوطن، ومع كل هذه الهجرات، 
كانت ش��خصية العراقي تتأرجح بني محب خالص للوطن 
وب��ني من ينتظر مقابل لهذا احلب، فكثير من العراقيني في 
اخلارج والداخل، يتغنون بالوطن وبأهله، بأعمال خير مهداة 
ال��ى العراق حصرًا، بعد أن أدرك��وا ان حب الوطن ال ميكن أن 
يكون مقابل له، في بلدان أوروبا لن جتد أناشيد تتغنى بحب 
الوطن، لكنك س��تجد أجياال واجياال تبن��ي وتعمر وتصنع 
حياة تليق باإلنسان، في حني حتتفظ ذاكرتنا مبئات األناشيد 
ع��ن حب الوطن، واضعافها نس��مع اآلن، و م��ازال العراقي 

يبحث عمن يدله الطريق للعمل وال ميلك زمام املبادرة.
يق��ول الش��اعر الكبير محم��ود درويش:«تعلم��ت كلمات 
جدي��رة أن تق��ال للوطن، لذلك سأكس��ر جمي��ع احلواجز، 
تعلم��ت جميع الكلم��ات ألختار منها بع��ض احلروف التي 

تشكل كلمة غالية وهي: أرض الوطن. »محمود درويش«

وطن من دون مقابل !

حذام يوسف طاهر
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بغداد - الصباح الجديد: 

التشكيلية  الفنون  دائرة  احتضنت 
في وزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار، 
وبالتعاون مع مؤسس��ة الش��بكة 
للثقافة واألعالم، ن��دوة حوارية عن 
املراس��لة احلربية بعنوان )املراس��لة 
احلربية حقوق وتداعيات(، على قاعة 

عشتار في مقر الوزارة.
الفن��ون  دائ��رة  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
التشكيلية الدكتور شفيق املهدي 
في كلمته: اننا نؤكد على إن نقابة 
الصحفي��ني ه��ي املس��ؤولة عمن 
يستش��هد من املراس��لني احلربيني، 
كما نؤكد ان مدرسة املراسل احلربي 

العراقي اصبحت واضحة املعالم. 
وتابع املهدي قوله: ان هؤالء ليس��وا 
صحفي��ني فقط نالح��ظ من خالل 
عمله��م ومقابالته��م واندفاعهم 
هم يذهبون كشهداء ثم صحفيني، 
لكن ال ننسى صفتهم الصحفية، 
مبعن��ى ان املراس��لة احلربية تذهب 
وتعل��م انه��ا ستستش��هد بدليل 
الراحل��ة اط��وار بهجت  املرحوم��ة 
والراحل��ة املرحوم��ة ش��فاء كردي. 
وبهذا فان نقاب��ة الصحفيني يجب 
عليها اس��تحصال حق��وق كاملة 
لهؤالء الشهداء س��واء كانوا رجاال 

او نساء.
وتاب��ع اود ان اش��ير هن��ا ال��ى هذه 
تقوده��ا  الت��ي  الرائع��ة  احلرك��ة 
مؤسسة الشبكة للثقافة واالعالم 
فهي ال تنحاز جلهة معينة وليست 
ممولة من احلكوم��ة حتى نقول انها 
تراعي ش��أن احلكومة وال تعمل مع 
الطوائ��ف بل هي محتك��رة عراقياً 

بحكم تأسيسها.
وزاد: أنا س��عيد إلقام��ة هذه الندوة 
حلماية ح��ق املراس��لة احلربي��ة، أن 
امل��رأة له��ا خصوصي��ة حت��ى عند 
قيامه��ا مبثل ه��ذه األعم��ال والتي 
تكون بتم��اس مع الواق��ع الصعب 
الذي يعيش��ه أخونها من املقاتلني 

األبطال.
رئيس مؤسسة الش��بكة للثقافة 
واألعالم د. يعق��وب العبد اهلل قال: 
تس��ليط  عل��ى  الش��بكة  حت��رص 
الض��وء على املراس��ل احلرب��ي وما 

يقدمه للمش��هد الثقافي العراقي 
إعالمًي��ا، وخاصة بالنس��بة للمرأة، 
وقد أثبتت ش��جاعة ف��ي هذا اجملال 
وكأنها تقاتل في سوح الوغى، نحن 
من خالل هذه الن��دوة نوجه صوتنا 
للجهات الرس��مية وغيرها للدفاع 

عنها وحماية حقوقها.
األستاذ اجلامعي سعد لطيف قال: 
في الس��ابق كانت مهنة املراس��ل 
احلرب��ي مقتصرة على الرج��ال، اما 
اليوم تغيرت املعادلة واصبحت املرأة 
تش��ارك ايًض��ا في تغطي��ة احداث 

املع��ارك، واص��ّرت ان تك��ون هي من 
يصن��ع احلدث من خالل ما تتمتع به 

من خصائص انسانية. 
وأك��د لطي��ف على ضم��ان حقوق 
املراس��ل احلرب��ي ف��ي حيات��ه وبعد 
وفاته وضرورة وص��رف مكافأة لهم 
وادخاله��م ف��ي دورات تدريبة منها 
الس��الح واوليات الطباب��ة وتدريس 

جتاربهم في اجلامعات.
مع��اون مدير عام دار ثقافة االطفال 
زه��رة اجلبوري أكدت: أن هنالك متييز 
دائ��م حلق الرج��ل املراس��ل بالرغم 

م��ن ان املرأة املراس��لة اثبتت متيزها 
ف��ي املي��دان. وأضاف��ت لألس��ف ال 
يوج��د هن��اك ضم��ان للمراس��الت 
الصحفيات، وكانت الكثيرات منهن 
س��ردن صور عديدة مش��ّرفة خالل 

أدائهن املميز في سوح القتال.
وطالب��ت اجلب��وري تش��كيل جلن��ة 
مس��ؤولة للحف��اظ عل��ى حق��وق 
املرأة املراس��لة احلربية سواء كانت 
م��ن ال��وزارة وبالتع��اون م��ع نقابة 
الصحفي��ني , فض��اًل ع��ن تش��ريع 
قان��ون ينص على حماية املراس��لة 

,وتوجي��ه دعوة الى كلي��ات االعالم 
املتخصصة  بالصحاف��ة  لالهتمام 

واملراسلة احلربية.
وأكد اإلعالمي منهل املرش��دي من 
ش��بكة األع��الم العراقي��ة، ضرورة 
عدم التفريق بني املراسل واملراسلة 
احلربي��ني؛ آلن االثنني ميثالن مش��روع 

تضحية. 
وتابع  نح��ن نؤكد دائماً على ضمان 
حق��وق الصحف��ي فهو أقل ش��يء 
يق��دم لذل��ك اإلنس��ان ال��ذي يعد 
املص��در الوحي��د لنق��ل احلقيق��ة 
وتعري��ف الن��اس مب��ا يج��ري وبكل 

مصداقية.
وطالبت نس��رين عب��د العالي وهي 
ممثلة عن مفوضية حقوق اإلنس��ان 
من خالل ورقة عمل ضرورة ان تتمتع 
امل��رأة الصحفية بجمي��ع حقوقها 
التي نصت عليها اتفاقية س��يداو 
وتثبي��ت تل��ك احلق��وق عل��ى ارض 

الواقع.
وبين��ت: إن معظم مفاهيم احلقوق 
ضروري��ة  واحلري��ات  الدميقراطي��ة 
لإلنس��ان للتعبي��ر ع��ن حريته في 
االختيار وإبداء الرأي والتعبير وجلب 
املعلومة، ولكن ه��ذه املصطلحات 
حتت��اج إلى ضوابط وح��دود متمثلة 
بالقان��ون ومعرفة الف��رد ماله وما 

عليه.
واختتم��ت الندوة، بتك��رمي الدكتور 
ش��فيق امله��دي واألس��تاذ يعقوب 
العب��د هلل مبدالية وش��هادة تقدير 
للشهيدة ش��فاء كردي وبعض من 
املراس��الت احلربيات اللواتي حضرن 
للندوة وهن: بثينة الناهي ونور فاخر 
مزعل ومروى رشيد، فضالً عن تكرمي 

احملاضرين في الندوة.

دائرة الفنون التشكيلية بالتعاون مع مؤسسة الشبكة للثقافة واإلعالم

ندوة حوارية لضمان حقوق »المراسلة الحربية«

جانب من الندوة

لقطة

بطاقة شخصية

منطقة الحيدر خانة في بغداد »عدسة: زياد متي«

هان��ز كريس��تيان أورس��تد عال��م 
فيزيائ��ي وكيميائ��ي دمنارك��ي، ُولد 
في رودكوبن��غ بالدمنارك عام 14 أب 

1777، وتوفي في 9 آذار 1851.
توق��ع أورس��تد وج��ود عالق��ة بني 
وه��و  واملغناطيس��ية  الكهرب��اء 
م��ا ق��اده إل��ى اكتش��اف التأثي��ر 
املغناطيسي للتيار الكهربائي عام 
1820، حي��ث قام بتجرب��ة بينت أن 
مجاالً مغناطيس��ياً ميكنه أن يؤثر 
ف��ي البوصلة يتولد حول الس��لك 
إذا م��ا م��رر في ه��ذا الس��لك تيار 

كهربائي.
وفي مجال الكيمياء يعد أورس��تد 
ه��و م��ن أنت��ج األلومني��وم وه��و 
مؤس��س ش��ركة البا ألول مرة في 

التاريخ وذلك عام 1825. 
روح  كت��اب  أورس��تد  كت��ب  وق��د 
الطبيعة عام )1850م(,ودرس العلوم 
الطبي��ة والفيزيائي��ة ف��ي جامعة 
كوبنهاغن ونال درجة الدكتوراه في 
ع��ام 1799، وفي ع��ام 1806 اصبح 
اس��تاذاً للكيمي��اء والفيزي��اء ف��ي 

اجلامعة نفسها.
اهت��م أورس��تد في أبحاث��ه األولى 
وعل��م  الكهربائي��ة  بالتي��ارات 

الصوت.
 وفي عام 1819 اكتشف في إحدى 
جتاربه، حني قّرب بوصلة من س��لك 
ناق��ل للكهرب��اء، أن إب��رة البوصلة 
عمودي��اً  تنح��رف  املغناطيس��ية 
نحو الس��لك وكانت هذه التجربة 
بينة مخبري��ة واضحة للعالقة بني 

املغناطيسية والكهرباء. 
األث��ر  أن  بع��د  فيم��ا  ب��نّي  كم��ا 
يتغي��ر  ال  الكهرومغناطيس��ي 
بوضع حاجز من الزج��اج أو املعادن 
غي��ر املغناطيس��ية األخ��رى ب��ني 
إب��رة البوصل��ة والس��لك الناق��ل 

للكهرباء. 
وق��د عمل علماء آخ��رون على حتري 
أه��م نتائج أورس��تد بدقة، ومنهم 
أمبير وفراداي اللذان أدركا أهمية هذا 
االكتش��اف فأهمال االستقصاءات 
املتعلقة بالظواه��ر األخرى وتفرغا 

لدراسة الكهرمغناطيسية. 

وأدار أورس��تد جت��ارب أخ��رى تتعلق 
بالكهرباء مثل األعمدة الُفلطائية 
احلراري��ة  والكهرب��اء  )البطاري��ات( 
تس��خني  م��ن  املول��دة  )الطاق��ة 

األسالك املعدنية(.
وفي حقل الكيمياء توصل أورستد 
إل��ى اكتش��افات أخ��رى، ففي عام 
الفلفل��ني  م��ادة  اكتش��ف   1820

)الببري��ن( piperine )أح��د عناص��ر 
الفلف��ل الفعالة(، ويُعّد اكتش��اف 
هذه املادة أحد اإلس��هامات املهمة 
في عل��م الكيمي��اء بوصفها مادة 
مساعدة في حتضير األملنيوم، ففي 
عام 1825 اس��تطاع أورس��تد عزل 

األملنيوم على هيئة مسحوق.
اهتمام��ه  أورس��تد  ح��ّول  ث��م   
أن  وأثب��ت  املوائ��ع  خ��واص  نح��و 
الغازات ليس��ت قابل��ة لالنضغاط 

بالتساوي.
ومحاض��راً  مدرس��اً  أورس��تد  كان 
مجي��داً أل��ف ع��دداً م��ن املقاالت 
املهم��ة, وف��ي ع��ام 1824 أس��س 
املعرف��ة  نش��ر  هدفه��ا  جمعي��ة 

العلمية بني العامة.
 ومنذ عام 1908 بدأت هذه اجلمعية 
متنح وساماً باسم »وسام أورستد« 
لعلماء الفيزي��اء الدمناركيني الذين 
يقدمون إس��هاماً ذا شأن في علوم 
الفيزياء ,وفي عام 1932 أطلق اسم 
أورس��تد عل��ى وحدة قياس ش��دة 

احلقل املغنطيسي.

هانز كريستيان أورستد

أورستد

سان فرانسيسكو - د ب أ:
حتاص��ر األجهزة املزودة بشاش��ات 
تعمل باللمس الكثير من األطفال 
الرضع هذه األيام منذ حلظة امليالد، 
وقد أظهرت دراسة علمية نشرتها 
مجل��ة »نيتش��ر« أن وج��ود ه��ذه 
األجهزة والشاش��ات حول الرضيع 
ميك��ن أن تس��بب ل��ه مش��كالت 

وبخاصة في النوم.
وبحس��ب الدراس��ة فإن »األجهزة 

ذات الشاش��ات التقليدي��ة مث��ل 
التلفزيون وألع��اب الفيديو، ترتبط 
مبشكالت النوم وبالنمو الضعيف 
لألطف��ال، وم��ع ظه��ور األجه��زة 
األحدث ذات الشاشات التي تعمل 
باللمس فإن هذه العالقة رمبا تزداد 
وبخاصة بالنس��بة لن��وم األطفال 
الرضع الذي ميثل النوم لهم أهمية 

كبيرة بالنسبة للنمو السليم«.
وقد أجرى الدراس��ة مركز »أبحاث 

املخ والنمو اإلدراكي« في »جامعة 
لن��دن« وش��ملت األطف��ال الذين 
تتراوح أعمارهم بني 6 و36 ش��هرًا، 

حيث توصلت إلى نتائج متوقعة.
وأش��ارت البيانات الت��ي مت التوصل 
إليها من خالل دراسة 715 رضيعاً 
وطف��الً صغي��راً تت��راوح أعمارهم 
بني 6 و36 ش��هراً، إلى عالقة قوية 
ب��ني تكرار اس��تعمال األجهزة ذات 
الشاش��ات الت��ي تعم��ل باللمس 

وج��ودة ن��وم الطف��ل )انخف��اض 
إجمال��ي مدة النوم م��ع انخفاض 
امل��دة الزمنية للنوم في أثناء الليل 
وزي��ادة وقت النوم في أثناء النهار«، 
وط��ول امل��دة الزمني��ة املطلوب��ة 
لدخول الطفل ف��ي مرحلة النوم. 
ومع كل ساعة استعمال األجهزة 
ذات شاش��ة اللم��س، يق��ل وقت 

النوم مبقدار 6ر15 دقيقة.
انخف��اض  مش��كلة  وأصبح��ت 

وقت النوم مش��كلة ش��ائعة في 
ه��ذه األي��ام، وقد رب��ط الكثير من 
الدراس��ات بعض هذه املش��كالت 
الرقمية  التكنولوجي��ا  بس��يطرة 
على األش��خاص حالياً. وبحس��ب 
األمراض  دراس��ة مركز مكافح��ة 
والوقاية، فإن واح��داً من كل ثالثة 
أميركي��ني بالغ��ني ال يحصل على 
كفايته من النوم. وتؤدي مشكالت 
الن��وم إل��ى العديد م��ن األمراض 

اخلطيرة وبخاصة الس��كر وضغط 
الدم والسمنة واجللطة.

وبحس��ب موق��ع »س��ي ن��ت دوت 
ف��ي موضوعات  املتخصص  كوم« 
إدراك  برغ��م  إن��ه  التكنولوجي��ا 
الذكي��ة  الهوات��ف  أن  حقيق��ة 
مس��ؤولة  اللوح��ي  والكمبيوت��ر 
عن بع��ض ه��ذه املش��كالت، فإن 
يس��تطيعون  ال  املس��تعملني 

االبتعاد عنها. 

دراسة: الشاشات التي تعمل باللمس تسبب مشكالت في النوم لدى األطفال الرضع

عمودي أفقي

1 – األس��م الثان��ي لالع��ب 
كرة قدم فرنسي 

2 – ش��اعر هن��دي من أعالم 
األدب العاملي – رفض

 3 – فريق كرة قدم أس��باني 
4 – عكس دخولي 

5 – عاصمة أسيوية – عفلوا 
عن 

6 – عاصمة أوروبية 
7 – حرف جر – جوابنا 

 – املس��تحيالت  م��ن   –  8
متشابهة 

9 – عكس��ها غاب��ات – غير 
مطهي .

 

1 – كلمتان: أحد القديس��ني 
+ األس��م الثان��ي لالعب كرة 

مضرب عاملي 
2 – تعب – عاصمة أس��يوية  
3 – مدين��ة مغربية تعرضت 

مدمر عام 1960 – للنهي 
4 – مدين��ة فرنس��ية – ملك 

األجواء 
5 – عكس��ها م��ن األل��وان – 

حب 6 – عال الثوب الوسخ 
7 – مدينة روسية 

8 – مارك��ة س��يارات – عمل 
إبداعي 

9 – ممثلة مصرية .

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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مهنياً: ، اس��تثمر طاقاتك اإلدارية ومواهبك 
في سبيل اس��تغالل الفرص عاطفياً: اخلالف 
مع الشريك يجب أال يدوم طويالً، فهو الوحيد 
القادر على مس��اعدتك في كل الظروف لذا 

فتعامل مبرونة معه

مهني��اً: تفّوق��ك ف��ي العم��ل يزع��ج بعض 
الزم��الء لكن��ه يف��رح بعضهم اآلخ��ر، وهذا 
طبيع��ي حني تكون في دائرة الضوء عاطفياً: 
محاوالت مساعدة الشريك يجب أن تتواصل 
حتى النهاية، وال تستس��لم للعراقيل مهما 

تكن صعبة

مهنياً: حاول أن تتجّنب اإلرهاق وكثرة اجملهود 
غي��ر املبّرر، ألنك قد تواج��ه بعض التعب في 
األيام املقبلة، ويستحسن أن ترتاح  عاطفياً: 
تصّرفات غير مبّررة من الش��ريك بسبب ردود 

الفعل التي ظهرت أخيراً منك

مهني��اً: تك��ّون رؤي��ة واضحة للمس��تقبل، 
وتأتي ردات فعلك مميزة وجتعلك تخوض جتربة 
مش��ّوقة جداً عاطفياً: يزداد حبك للش��ريك 
م��ع األي��ام، حافظ علي��ه قدر اس��تطاعتك 

وامنحه كل ما متلك من عاطفة صادقة

مهنياً: حلس��ن احلظ يكون هذا اليوم مناسباً 
جداً ملشاريعك ويوّلد طاقة إيجابية عاطفياً: 
تش��عر باالرتباك بس��بب عدم صراحتك مع 
احلبي��ب وتفاجئ��ك ردة فعله ل��ذا فعليك ان 
تتصرف بشكل اخر في االيام القادمة ليكون 

كل شيء واضح

مهنياً: يس��ّلط هذا اليوم الضوء على قضايا 
مالية ملّحة، وقد تعرف ربح��اً مادياً مفاجئاً 
عاطفياً: يطلب منك الشريك مشاركته في 
عمل يع��ود بالنفع عليكم��ا، وتكون نتائجه 

إيجابية أكثر من املتوقع

مهني��اً: ال تذهب ف��ي تفكيرك نح��و أعمال 
غير آمن��ة، فواقع وضعك املهن��ي غير مريح 
عاطفي��ا: يحم��ل إلي��ك ه��ذا الي��وم وضعاً 
عاطفياً مرضّياً، وتس��يطر عل��ى انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك

مهنياً: تث��ار اليوم أزمة له��ا عالقة باملاضي، 
حافظ على مش��اعرك وآرائك سرّية، واعمل 
بعي��ًدا عن العيون عاطفي��اً: ال تنتظر مبادرة 
الش��ريك لتعّب��ر ل��ه ع��ن مش��اعرك، فهذا 

مينحكما مزيداً من االستقرار العاطفي

مهني��اً: يزك مناس��ب لك ويُكس��بك نقاطاً 
كبي��رة وأهمية تؤدي دوراً ملصلحتك عاطفياً: 
ق��د يصع��ب علي��ك التفاهم مع الش��ريك، 
ورمب��ا تظهر عن تأفف وتذم��ر وتوجه االنتقاد 

واملالحظات اجلارحة من دون حدود

مهني��اً: قد يثير هذا اليوم رّد فعل على حدث 
يطرأ ف��ي مكان عملك، ويتح��دث عن تغيير 
في اج��واء العم��ل عاطفياً: ال تت��رك فقدان 
الثقة يؤثر ف��ي عالقتك بالش��ريك، فهو قد 
يوصلكما إلى أماك��ن ال ترغبان في الوصول 

إليها

مهني��اً: تعيد اليوم بع��ض القضايا القدمية 
الى الواجهة، وتنتظر حدثاً أو تطّوراً يجعلك 
تقوم ببعض االتصاالت الطارئة عاطفياً: قد 
تس��وء العالقة بالشريك قريباً، لكن األمر لن 

يطول سوى أليام معدودة

الحوتالجديالدلو

مهنياً: يثير هذا اليوم مواضيع مهنية مهمة 
ويجعلك ش��ديد االنفعال جت��اه أي اقتراح أو 
فكرة  عاطفي��اً: إذا كنت ُمقدماً على جديد 
عاطف��ي فق��د تتحّم��س ل��ه جّداً ف��ي هذا 

الوقت، وينعكس إيجاباً على وضعك

حظك اليـوم



لندن ـ وكاالت:
دخل أليكس��يس سانشيز مهاجم 
أرس��نال، تاريخ نادي��ه اللندني خالل 
مب��اراة ميدلزب��ره مس��اء أول أمس 
خت��ام  ف��ي  "ريفرس��ايد"  مبلع��ب 
منافس��ات اجلول��ة 33 م��ن الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
س��جل سانش��يز الهدف األول من 
ركل��ة حرة مباش��رة، ليح��رز بذلك 
اله��دف رق��م 3000 ألرس��نال ف��ي 
املباريات التي يخوضها خارج ملعبه 
ف��ي ال��دوري اإلجنلي��زي عل��ى مدار 
تاريخ��ه.. وأش��ارت ش��بكة "أوبتا" 
املتخصص��ة ف��ي إحصائي��ات كرة 
القدم إلى أن أرسنال بات ثاني فريق 
يصل له��ذا الرقم بعد مانشس��تر 
يونايتد الذي س��جل العب��وه 3226 
هدًفا بعيًدا عن ملعب "أولد ترافورد" 

معقل الشياطني احلمر.
وذكرت إحصائية أخ��رى أن املهاجم 
التش��يلي س��جل هدف��ه اخلامس 
بقمي��ص أرس��نال من ركل��ة حرة، 
ليحل في املركز الثاني خلف النجم 

الفرنسي املعتزل تييري هنري، وذلك 
من أصل 34 ركلة حرة سددها على 
مرمى املنافسني منذ انضمامه من 

برشلونة في صيف 2014.
ورفع أليكس��يس سانش��يز رصيده 
إلى 13 هدًفا في 16 مباراة بعيًدا عن 
ملعب اإلمارات اخلاص بنادي أرسنال، 
ليصب��ح العب أودينيزي وبرش��لونة 
الس��ابق أكثر مهاجم يس��جل في 
املباريات التي يخوضها خارج ملعبه 

بالبرمييير ليج هذا املوسم.
متيز سانش��يز في املباري��ات التي 
يخوضها أرس��نال خ��ارج ملعبه، 
جعل��ه يحت��ل املرك��ز الثان��ي في 
اخلمس��ة  األوروبي��ة  الدوري��ات 
األوروجويان��ي  خل��ف  الكب��رى، 
باريس  إدينس��ون كافاني مهاجم 
س��ان جيرم��ان الفرنس��ي ال��ذي 
س��جل 16 هدًفا بعيًدا عن ملعب 

"حديقة األمراء".

روما ـ وكاالت:
اس��تقال جيانفرانك��و زوال، الالعب 
السابق ملنتخب إيطاليا، من منصبه 
كم��درب لفريق برمنجهام س��يتي 
بدوري الدرجة الثانية اإلجنليزي لكرة 
القدم اول امس بعد اخلسارة مبلعبه 

-2 0 أمام بيرتن ألبيون.

وتول��ى زوال القيادة ف��ي كانون األول 
املاضي بعد إقالة جاري رويت عندما 
كان برمنجه��ام في املركز الس��ابع 
وكانت فرصته جيدة في املنافس��ة 
لل��دوري  الصع��ود  بطاق��ات  عل��ى 
ع��ن  برمنجه��ام  وأعل��ن  املمت��از.. 
اس��تقالة زوال عبر تويت��ر بعد وقت 

قصير من الهزمية، ويقبع برمنجهام 
في املركز 20 بف��ارق ثالث نقاط عن 

مراكز الهبوط للدرجة الثالثة.
وسبق للمهاجم السابق لتشيلسي 
أن درب وس��ت هام يونايتد وواتفورد 
ف��ي إجنلت��را إضاف��ة إل��ى العرب��ي 

القطري.

العواصم ـ وكاالت:
يتمس��ك باتري��ك كلويف��رت، املدي��ر 
الرياض��ي لنادي باريس س��ان جيرمان 
الفرنس��ي، باالس��تمرار في منصبه، 
رغ��م االنتق��ادات احلادة الت��ي تعرض 
له��ا النج��م الهولن��دي من��ذ توليه 

املسؤولية في متوز املاضي.
وذك��رت محط��ة راديو مون��ت كارلو 

الفرنس��ية، أن مصدرا ب��إدارة النادي 
الباريس��ي، أكد أن كلويفرت ال يفكر 
في الرحيل أو تقدمي االستقالة، مثلما 
فع��ل أوليف��ي ليتان، املدي��ر الرياضي 
الثان��ي، ال��ذي فض��ل ت��رك الن��ادي.. 
وأش��ارت إلى أن كلويف��رت حتدث مع 
مسؤولي س��ان جيرمان في تفاصيل 
وأمور عدي��دة، ليس من بينها الرحيل 

ع��ن منصب��ه. وف��ي الس��ياق ذات��ه، 
ف��إن ي��وري جوركاييف جن��م منتخب 
فرنس��ا الفائ��ز ب��كأس العالم 1998 
وكأس أمم أوروبا 2000، أكد أن منصب 
املدير الرياضي لباريس س��ان جيرمان 
مغ��ٍر للغاية، ومل��يء بالتحديات، لذا 
فإنه ال ميانع العودة إل��ى ناديه القدمي 

باالنضمام إلى اإلدارة التنفيذية.
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العواصم ـ وكاالت:

يُؤم��ن لوي��س إنريك��ي، م��درب 
برش��لونة، بق��درة العبي��ه على 
العودة أم��ام يوفنت��وس، عندما 
األربعاء،  الي��وم  يلتقيان مس��اء 
على ملعب الكامب نو، في إياب 
رب��ع نهائ��ي دوري أبط��ال أوروبا 

لكرة القدم.
ويسعى برشلونة، الذي ُهزم ذهابًا 
)0-3( لتحقي��ق ع��ودة تاريخية، 
كتلك الت��ي حققها أمام باريس 
س��ان جيرم��ان، في ثم��ن نهائي 
احلالي��ة، عندما عوَّض  البطولة 
خسارته ذهابًا )0-4(، بالفوز إيابًا 

.)1-6(
وقال إنريكي، في املؤمتر الصحفي 
التقدميي للمباراة، أمس: »قدمنا 
مباراة مثالية، ضد باريس س��ان 
جيرمان، ونري��د أن نكرر ذلك في 
اإلسباني:  املدرب  وأضاف  املباراة، 
»في املباراة ، ال نحتاج لتسجيل 
4 أهداف، وإمنا إلى 3 فقط.. لكن 
هدفن��ا، ه��و أن نس��جل 5 ضد 

اليوفي«.
وتابع: »نريد أن نس��تغل الفرص، 
ونك��ون  لن��ا،  ستس��نح  الت��ي 
فعالني. نحن نريد أيًضا التقليل 
اليوف��ي«.وأردف:  خط��ورة  م��ن 
»رس��التي جلماهير البارس��ا هي 
أال يغ��ادروا بع��د الدقيقة ال�80. 
سنقاتل حتى النهاية. نستطيع 
أن نقدم ليلة سحرية غًدا.. وكل 

شيء ممكن«.
وواص��ل: »طريق��ة اللعب؟ ليس 
أمامن��ا خيارات س��وى الهجوم.. 
علين��ا أن نهاجم، حت��ى عندما 
ينخفض اإليق��اع قليالً، يجب أن 
نس��تمر ف��ي الهجوم«.وأوضح: 
»س��وف نُخاطر بالهجوم، حيث 
��ا  ال يوج��د ش��يء لنخفي��ه.. أمَّ
ف��ي الدف��اع، فنح��ن نعاني من 
بع��ض اخللل في التحركات، وهو 
ما يس��تغله اخلص��وم.. علينا أن 

نتحسن في هذا الشق«.
إنريك��ي للحدي��ث عن  وتط��رق 

»أين سأش��رك  قائ��الً:  العبي��ه، 
يس��تطيع  ه��و  بوس��كيتس؟ 
القيام بأش��ياء عديدة. من اجليد 
أن حتظى بالعب مثله.. إنه العب 
بات  ذكي«.وأكمل: »ماسكيرانو، 
جاه��زًا.. لقد تعاف��ى في الوقت 

املناسب«.
وبس��ؤاله عن ش��كل برشلونة 
من دون ميس��ي، أجاب: »ميسي 
بربع إمكانيات��ه، قادر على تقدمي 
الكثي��ر لنا، هو الع��ب مختلف 

عن اآلخرين«.
م��ن جانب��ه، يعتق��د البرازيل��ي 
نيمار دا س��يلفا، جنم برش��لونة 
ق��ادر  فريق��ه  أن  اإلس��باني، 

عل��ى الع��ودة م��رة أخ��رى أمام 
يوفنت��وس، في إياب رب��ع نهائي 
دوري أبط��ال أوروبا مس��اء اليوم 
 Esporte« االربعاء.. وأج��رت قناة
الرياضية  البرازيلية   »Interativo
مقابلة مع نيم��ار، للحديث عن 
أوض��اع برش��لونة ف��ي الفت��رة 
املقبلة من املوسم، ولقاء العودة 
أم��ام يوفنتوس ف��ي دوري أبطال 

أوروبا.
وتقلص��ت آم��ال برش��لونة في 
النهائ��ي  إل��ى نص��ف  التأه��ل 
بعد أن خس��ر خ��ارج أرضه على 
ي��د يوفنت��وس بثالثي��ة نظيفة، 
حيث بات عليه التغلب برباعية 

نظيف��ة في ملع��ب »كامب نو« 
مس��اء الي��وم لكن نيم��ار مازال 

متفائال.
وق��ال نيم��ار »عدن��ا ف��ي مباراة 
س��ابقة، وميكننا أن نفعلها مرة 
ثاني��ة«.. ويش��ير برش��لونة إلى 
العودة التاريخي��ة التي حققها 
الفريق بالفوز على باريس س��ان 
جيرم��ان بنتيجة 6-1 ف��ي إياب 
دور ال���16، بع��د أن خس��ر ذهابا 

برباعية نظيفة.
نق��دم كل  أن  »علين��ا  وأض��اف 
ش��يء عل��ى أكم��ل وج��ه، وإذا 
سارت األمور بنحو جيد، فالعودة 
م��رة أخ��رى ميك��ن أن حت��دث«.. 

وتابع النج��م البرازيلي »أنا أؤمن 
بإمكاني��ات الفري��ق، ليس لدينا 
ش��يئا لنخس��ره اآلن، علين��ا أن 
نكس��ب، يجب أن ندخل امليدان 
ونق��وم بعملنا«.. وواص��ل نيمار 
»لن يكون ذلك سهاًل خاصة أننا 
بحاج��ة لعدد كبير من األهداف، 
يوفنت��وس فريق كبي��ر ومنظم 
بنح��و جي��د، لذا س��يكون األمر 

صعًبا«.
واختتم نيم��ار حديثه في وجود 
زيكو أحد أساطير البرازيل، وقال 
»إنها نف��س احلالة أم��ام باريس 
سان جيرمان لدينا نسبة العبور 
%1 ولديهم %99، علينا أن نكون 

على ثقة واألهداف ستأتي«.
البرازيلي  الالع��ب  اعت��رف  كما، 
نيمار دا س��يلفا، جنم برش��لونة 
اإلس��باني، أنه يرغب في اللعب 
ضمن صف��وف ن��ادي فالمينجو 
البرازيل��ي ف��ي ي��وم م��ا خ��الل 

مسيرته.
وقال النجم البرازيلي في مقابلة 
مع قناة »أو جلوبو« التليفزيونية: 
»أرغ��ب كثيرا في اللعب لصالح 
منافس��ات  وخوض  فالمينج��و، 
كأس ليبيرتادوري��س ف��ي ملعب 

ماراكانا عندما يكون ممتلئا«.
وكان نيمار قد أع��رب عن رغبته 
في ش��هر كانون أول املاضي في 
ارت��داء قمي��ص فالمينجو وذلك 
خالل مب��اراة خيري��ة في ملعب 
نظمه��ا  األس��طوري  ماراكان��ا 
الالعب الس��ابق زيكو، أحد أهم 
أيقون��ات الن��ادي البرازيلي.. ومن 
جانب��ه، أع��رب ن��ادي فالمينجو 
ع��ن امتنان��ه لنج��م املنتخ��ب 
البرازيلي وذلك من خالل تغريدة 
عبر حسابه الرسمي على موقع 

التواصل االجتماعي »تويتر«.
وكش��ف نيمار خالل املقابلة أن 
عالقت��ه بن��ادي س��انتوس، الذي 
ترع��رع فيه كالعب ياف��ع والذي 
ب��ه حالي��ا مش��كالت  جتمع��ه 
قانوني��ة عدي��دة، ال مت��ر بأفضل 

حلظاتها.
وأضاف قائد املنتخ��ب البرازيلي 
قائ��ال: »أحترم س��انتوس وأحبه 
كثي��را، عائلتي كله��ا من أنصار 
س��انتوس ولك��ن هن��اك اجلانب 
الس��يئ أيض��ا، لق��د جل��أوا إلى 
القض��اء ملواجهت��ي وه��و أمر ال 
ميكنن��ي أن أفهمه حت��ى اآلن«.. 
واستطرد نيمار قائال: »لقد قالوا 
أن��ه كان ينقصن��ي أن أس��جل 
هدف��ا ف��ي مرم��اي ف��ي نهائي 
مونديال األندي��ة عام 2011 أمام 

برشلونة«.
يذك��ر أن الن��ادي الكتالون��ي فاز 
بتل��ك املب��اراة برباعي��ة نظيفة 
عندما كان نيمار ال يزال العبا في 

صفوف سانتوس.

نيمار يثق في عودة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

إنريكي: سنقدم ليلة سحرية.. وهدفنا تسجيل 5 أهداف في شباك يوفنتوس

نيمار ضد يوفنتوس

سانشيز

لندن ـ وكاالت:
قال��ت تقاري��ر صحفي��ة إجنليزي��ة، مس��اء اليوم 
اإلثن��ني، إن احلارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، 
حارس مرمى نادي تشيلس��ي اإلجنليزي، سيغيب 

عن مواجهة توتنهام السبت املقبل.
وأكدت صحيفة »ميرور« البريطانية أن تشيلسي 
س��يفقد خدمات حارس��ه البلجيكي في نصف 
نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي الس��بت املقبل أمام 
البلوز.. وتعرض كورتوا إلصابة في الكاحل مؤخرًا 
أبعدت��ه عن اللع��ب أمام مانشس��تر يونايتد يوم 
أم��س األحد، في ال��دوري اإلجنلي��زي، والتي انتهت 

بفوز الشياطني احلمر بهدفني نظيفني.
كما أك��دت الصحيفة أن ماركوس ألونس��و من 
املتوقع أن يغي��ب أيًضا عن املب��اراة أمام توتنهام، 
بعدما تع��رض إلصابة أثن��اء إحم��اء الفريق قبل 
مواجهة مانشستر يونايتد أمس األحد، وغاب عن 
املباراة.. ومتثل هذه الغيابات ضربة قوية ألنطونيو 
كونتي مدرب تشيلس��ي، حيث يعتبر كالهما من 

الركائز األساسية للفريق خالل املوسم احلالي.

العواصم ـ وكاالت:
 خ��اض الفري��ق اإلس��باني، حت��ت قيادة كونش��يتا 
مارتيني��ز، ال��ذي يش��ارك ف��ي بطول��ة كأس االحتاد 
للتن��س مران��ه األول مبنطقة روان، وس��ط فرنس��ا، 
وذل��ك اس��تعدادًا ملواجهة نظيره الفرنس��ي ضمن 
املواجهات املؤهلة للبقاء ضم��ن اجملموعة العاملية.. 
ويتس��ع امللعب الذي سيحتضن املباراة لنحو 5 آالف 

متفرج، وميتلك أرضية ترابية.
وبانتظار وصول الالعبة رقم 1 في الفريق اإلس��باني 
خالل هذه املباريات، س��ارة س��وريبيس، خاضت باقي 
اجملموع��ة مرانها األول مبش��اركة س��يلفيا س��ولير 
وماريا خوس��يه مارتينيز وأوجلا س��ايز، وذلك وفقا ملا 

أعلنه االحتاد اإلسباني للعبة.
ف��ي املقاب��ل، س��تغيب أوس��يان دودين ع��ن الفريق 
الفرنس��ي، في الوقت الذي س��تعوض فيه أماندين 
هيس غيابها لتنضم إلى كريس��تينا مالدينوفيتش 

وأليز كورنيه وبولني بارمنتييه.

جدة ـ وكاالت:
توج نادي احتاد جدة بطالً للدوري الس��عودي لكرة 
الس��لة، إثر تغلبه في املباراة النهائية للمسابقة 
عل��ى النص��ر 79 / 76 ، والتي أقيم��ت على صالة 

الهيئة العامة للرياضة بجدة مساء أول أمس.
وبهذا اللقب، ورفع فريق كرة الس��لة بنادي االحتاد 
بطوالت��ه إل��ى 49 لقب��اً مختلف��اً، ويصب��ح عدد 
بطوالت��ه من الدوري 16 بطول��ة ، في الوقت الذي 
حافظ في��ه على لقب الدوري للع��ام الثاني على 
التوالي.وحاف��ظ فري��ق االحت��اد عل��ى تقدمه منذ 
بداية املباراة ، باس��تثناء بع��ض الفقرات القليلة 
الت��ي تقدم فيه��ا فريق النصر، لك��ن االحتاد يعود 

وينهي الربع لصاحله.

تشيلسي يتعرض لضربتين 
قبل مواجهة توتنهام

إسبانيا تواجه فرنسا 
في كأس االتحاد للتنس

سلة اتحاد جدة 
ُتحرز لقب الدوري

9:45 مساًء
9:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

موناكو ـ دورتموند
برشلونة ـ يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

زوال يستقيل من تدريب برمنجهامسانشيز يهدي أرسنال هدفًا تأريخيًا

كلويفرت يتمسك بمنصبه 
وجوركاييف يتربص

الدوحة ـ وكاالت:
ق��ررت إدارة ن��ادي معيذر جتديد 
الفرنس��ي فيليب بيرول،  عقد 
مدرب الفريق األول لكرة القدم 
ملدة موس��م آخر رغ��م هبوط 
الدرجة  لدوري  رس��مًيا  الفريق 
الثاني��ة ف��ي املوس��م املقب��ل 
بع��د احتالله املركز قبل األخير 

لبطولة الدوري.
ج��اء ذلك خ��الل اجتم��اع إدارة 
معيذر مساء أول أمس برئاسة 
صال��ح العجي ومناقش��ة ما 
قدم��ه امل��درب خالل املوس��م، 
وكان قراره��ا الس��ابق بتجديد 
التعاقد معه لقناعة اإلدارة بأن 
امل��درب قدم جه��ًدا كبيرًا على 
مدار املوسم ولكن ثمة عوامل 
لم تس��اعده في إجن��از مهمة 
البقاء ف��ي البطولة القطرية.. 
وسيقود بيرول فريق معيذر في 
دوري الدرجة الثانية في املوسم 
املقبل بعد أن ترددت العديد من 
األقاويل في الفترة املاضية بأن 

اإلدارة لن جتدد له.
من جانب اخر، أعلن نادي الوكرة 
القطري، إقالة التونسي قيس 
فريق  تدري��ب  م��ن  اليعقوب��ي 
الكرة بالنادي، وتعيني البرازيلي 
لوي��س البرتو بديالً ل��ه لقيادة 
الفريق في بطولة كأس األمير.

وهبط الوك��رة للدرجة الثانية 

للم��رة األولى ف��ي تاريخه بعد 
سلس��لة من النتائج السيئة 
بع��د  بالفري��ق  أودت  الت��ي 
موس��م هو األس��وأ في تاريخ 
الن��ادي.. وكان قيس اليعقوبي 
تول��ى مس��ؤولية فري��ق الكرة 
قبل انته��اء ال��دور األول خلفاً 
لألورجويان��ي ماوريس��يو املدير 

الفني السابق للفريق.
وحتسنت النتائج مع اليعقوبي 
للغاية  ولفترة مح��دودة  قليالً 
قب��ل أن يع��ود الفري��ق لتلقي 
الهزائ��م ونزي��ف النقاط حتى 
كان الهب��وط ل��دوري الدرج��ة 

الثانية.
إل��ى ذلك، تق��ّدم يوس��ف آدم، 
املدي��ر الفن��ي لفري��ق الك��رة 
القط��ري  األهل��ي  بالن��ادي 
باس��تقالته إلى مجل��س إدارة 
ع��دم  ع��ن  معت��ذرًا   ، الن��ادي 
االس��تمرار م��ع الفري��ق خالل 
الفترة القادمة بس��بب س��وء 
النتائ��ج.. ووافق��ت إدارة النادي 
األهلي على قبول االس��تقالة 
، وتعي��ني اإلس��باني خورخ��ي 
مدرب الشباب "مؤقتا" لقيادة 
الفريق في منافس��ات بطولة 
س��يبدأ  الت��ي   ، األمي��ر  كأس 
االهل��ي مش��واره فيه��ا بلقاء 
اخلريطي��ات على اس��تاد حمد 

الكبير بالنادي العربي.

معيذر يجدد عقد الفرنسي 
بيرول برغم الهبوط.. والوكرة 

يستعين بخدمات البرتو



بغداد ـ فالح الناصر:
العراق  أندي��ة  اف��رزت منافس��ات 
بالس��باحة الت��ي اختتمت مؤخراً 
في مس��بح الش��عب املغلق، عن 
بروز طاق��ات واعدة س��يكون لها 
مستقبالً كبيراً في أحواض اللعبة، 
ومن الوج��وه التي نال��ت االضواء 
التخصصية  املدرس��ة  هي العبة 
التي يرعاها احت��اد اللعبة املركزي، 
وهي الس��باحة الواعدة عال احمد 
التي تطمح باحلص��ول على املزيد 
م��ن االوس��مة املتقدم��ة واعتالء 
منص��ات التتويج بنح��و متواصل 
م��ن أج��ل تاكي��د جدارته��ا ف��ي 
اح��واض اللعبة التي انتظمت في 
تريباتها منذ 6 سنوات واشتركت 

في 3 بطوالت سابقة.
وبينت ف��ي حديثها بع��د احرازها 
الوس��ام البرونزي في الس��باقات، 
انها وج��دت الدعم من اس��رتها، 
وكذلك م��ن ادارة املرك��ز الوطني 
الرياضي��ة  املوهب��ة  لرعاي��ة 
بالسباحة، مما أسهم في اندفاعها 
في التدريبات واملش��اركة الفعالة 
في البطوالت، وهذا زاد من سقف 
املض��ي بطريق  طموحاته��ا ف��ي 
االنتصارات ونيل لقب بطلة العراق 
ث��م على الصعي��د العرب��ي مروراً 
بالق��اري، والدول��ي، مؤكدة ان هذا 
يتطلب املزيد م��ن اجلهد واحلفاظ 
التدريبات واالستفادة  على معدل 
من التجارب السابقة، مع االلتزام 
بتوجيهات املدربني، والدخول بقوة 
وثقة في املسابقات من اجل احراز 

األلقاب.
واوضح��ت انه��ا تترق��ب اختي��ار 

الوطن��ي  املنتخ��ب  تش��كيلة 
في  للمش��اركة  العمرية  للفئات 
بطولة الع��رب التي س��تقام في 
اجلزائ��ر ش��هر آب املقب��ل، مؤكدة 
انها مرش��حة للع��ب في صفوف 
املنتخ��ب الوطن��ي ومنوه��ة إلى 
الدف��اع  ف��ي  املق��درة  امتالكه��ا 
ع��ن ال��وان املنتخب ال��ذي ينتظر 
املش��اركة املهمة ف��ي هذا احملفل 

العربي املهم.
وتابع��ت انه��ا حاليا ف��ي الصف 
الثاني في متوسطة املثنى للبنات، 
تتطل��ع إلى مضاعف��ة اهتمامها 
الدراس��ي، ودخ��ول كلية  باجلانب 
الهندسة، الن طموحها ان تصبح 

مهندسة في املستقبل.
كم��ا، اش��ارت املوهوبة ع��ال، انها 
االميركي��ات  الس��باحات  تتاب��ع 

بينهن كاتي ليديكي وليلى كينج 
وغيرهن ممن يتفقون في السباقات 
الدولية الكبيرة ويؤكدن جدارتهن 
بتس��جيل االرقام القياس��ية في 

أحواض السباحة العاملية.
وفي ختام حديثها، وجهت املوهوبة 
عال أحمد، الشكر الى احتاد اللعبة 
بعد تأسيس��ه مدرسة السباحة 
التي تضم العشرات من الالعبني 
املتميزي��ن، كم��ا قدمت ش��كرها 
الى مدربها وصفي مطرود، وبينت 
انه يس��هم ف��ي تفوقه��ا بفضل 
التدريبات والتوجيهات والتشجيع 
الذي يقدمه لها وجلميع السباحني 
الواعدي��ن، وكما ثمن��ت املوهوبة 
جه��ود جمي��ع املدرب��ني العاملني 
عل��ى تطوي��ر ق��درات الس��باحني 

الواعدين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ت��وج نادي العه��د الرياضي بطالً 
لبطول��ة أندية الع��راق للكيكو 
الش��باب  لفئت��ي  ش��نكاي 
اجلديده  بنس��ختها  والناش��ئني 
لهذا الع��ام ،والتي أقامها االحتاد 
العراقي للعبة ومبشاركة عشرين 
نادي��اً م��ن بغ��داد واحملافظ��ات ، 
وأجريت منافس��اتها على قاعة 
لأللع��اب  املغلق��ة  الس��يدية 
الرياضية.. وذكر مدرب فريق نادي 
العه��د زي��د صباح ف��ي تصريح 

خاص ب��ه »الصب��اح اجلديد« ،أن 
العبين��ا قدم��وا مس��توًى جيداً 
ف��ي كل النزالت الت��ي خاضوها 
ض��د خصومهم وكس��بوا فيها 
كبي��ر  وبف��ارق  بتمي��ز  النق��اط 
،وبالتال��ي وضعتهم ف��ي مباراة 
النهائية ونالوا اللقب عن جدارة  

واستحقاق.
واش��ار إلى أن تف��وق أبطال نادي 
العه��د ف��ي البطولة ل��م يأتي 
جزافاً،بل يعود الى الدعم الكبير 
املق��دم من ممثلي��ة عصائب أهل 

احلق ومدير القسم الرياضي في 
املمثلية علي الصرخي,الذي دعم 
نادين��ا بكل ق��وة مادي��اً ومعنوياً 
لكي تأتي النتائج بهذا املستوى 
اجلزيل  بالش��كر  نتق��دم  ,له��ذا 
لهم ونعده��م باملزيد البطوالت 
الفترة  واألوس��مة في  واالجنازات 
القادمة , هذا الشي ليس ببعيد 
السيما في ظل وجود أدارة مثالية 
لنادي حترص خل��ق أجواء متميزه 
لكل فرقها الرياضية حتى حتقق 

األجنازات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 استقبل قسم املراكز التخصصية 
الش��باب  وزارة  ف��ي  للموهوب��ني 
والرياض��ة طالبات جامع��ة بغداد – 
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
للبن��ات ف��ي زي��ارة تعريفي��ة بعمل 

املراكز التخصصية للموهوبني.
املراك��ز  قس��م  مدي��ر  وق��دم   
رؤوف ش��رحا  بس��ام  التخصصي��ة 
مفصال عن عمل املراكز واستقطاب 
املوهوب��ني من��ذ نعوم��ة اظفاره��م 
والطرق العلمية ف��ي تنمية وصقل 
مواهبه��م به��دف تكوي��ن قاع��دة  
رصين��ة خملتل��ف االلع��اب الرياضية 
ورف��د املنتخبات الوطني��ة بالالعبني 

املوهوبني، ع��ادا املراكز التخصصية 
املش��روع الرياضي الوطني االول في 
الع��راق والذي تبنته واش��رفت عليه 
وزارة الشباب والرياضة منذ سنوات. 
وقالت مس��ؤولة النش��اط النسوي 
في قس��م العمل التطوعي ماجدة 
حي��در  ان الزي��ارة ج��اءت بدعوة من 
وزير الش��باب الرياضة عبد احلس��ني 
عبطان لط��الب وطالب��ات جامعتي 
بغداد واملستنصرية ولكليات التربية 
البدنية وعلوم الرياضة والهندس��ة 
والزراعة بهدف االطالع على املشاريع 
الرياضي��ة والعمراني��ة التي تنفذها 
الوزارة ومنها امل��دارس التخصصية 
االس��تراتيجية  واملالعب  للموهوبني 

لكرة الق��دم قيد االجن��از، فضال عن 
اهتمام الوزارة بالرياضة النسوية.

 وأوضحت مسؤولة وحدة النشاطات 
الطالبية في كلي��ة التربية البدنية 
وعل��وم الرياض��ة للبن��ات الدكتورة 
نض��ال ناص��ر دي��وان ان اله��دف من 
ه��ذه الزي��ارات االس��تطالعية ه��و 
تعريف الطالبات مبهام وعمل املراكز 
التخصصية للموهبني بغية تكوين 
فكرة مس��تقبلية عن نت��اج العمل 
ف��ي املراك��ز التخصصي��ة وكيفية 
صناعة الرياضيني األبطال وفق طرق 
وأس��اليب علمية، مش��يدًة بتعاون 
وزارة الش��باب والرياض��ة ف��ي ه��ذا 

اجلانب.
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»المسابقات« تعلن 
مواعيد 4 مباريات مؤجلة 

العراق ينظم أول 
بطولة دولية بالتنس 

»الشباب والرياضة« تنظم دورة 
في مجال التنمية البشرية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت جلنة املس��ابقات في احتاد الكرة املركزي حتديد 
مواعي��د 4 مباري��ات مؤجلة ف��ي دوري الك��رة املمتاز، 
وبحس��ب مدي��ر اللجن��ة ش��هاء أحم��د ف��ان اجلوية 
س��يواجه نفط اجلنوب في الس��اعة 5 م��ن عصر يوم 
االثن��ني 24 نيس��ان اجل��اري وه��ي مؤجلة م��ن اجلولة 
الس��ابعة من املرحل��ة االول��ى، فيما يتواج��ه كربالء 
والزوراء في الساعة 7 مساء في ملعب كربالء الدولي 
في اليوم ذاته وهي مؤجلة من الدور الرابع من املرحلة 

الثانية.
واضاف أحمد: يلعب الزوراء ونفط اجلنوب في الساعة 
5 م��ن عصر يوم اجلمعة املوافق 28 نيس��ان اجلاري في 
مباراة مؤجلة من الدور الس��ادس من املرحلة الثانية، 
وجت��رى في اليوم ذاته مباراة اجلوية ونفط الوس��ط في 
ملع��ب اجلوية في الس��اعة 4 و30 دقيقة عصراً وهي 

مؤجلة من الدور التاسع من املرحلة االولى.

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
اعل��ن اس��و عادل رئي��س االحت��اد العراق��ي للتنس عن 
موافقة االحتاد االسيوي بعد محادثات و مفاوضات مع 
رئي��س االحتاد االس��يوي في اجتماع تطوير غرب اس��يا 
التي اقيمت مؤخرا ف��ي دولة االمارات العربية املتحدة 
على اس��تضافة العراق وألول مرة بطولة اس��يا لفئة 
14 س��نة فما دون في شهر متوز املقبل والتي  ستكون 
بداي��ة خير للتن��س العراق��ي الس��تضافة البطوالت 
الدولي��ة وتك��ون مناس��بة لتطوير قابلي��ات الالعبني 

واملدربني واحلكام.
 واض��اف ان العراق قد قدم مش��روعا ب��ان يقوم العراق 
بتنظيم بطولة دولية في العراق منذ اكثر من سنتني 
ولكن بعد مراس��الت عديدة واجتماعات مكثفة وافق 
االحت��اد الدولي واالس��يوي على ان يس��تضيف العراق 
بطولة اس��يا ألعمار 14 سنة في اربيل من 23-27 من 
ش��هر متوز من العام احلالي وقد نزل��ت البطولة ضمن 
منهاج االحتاد االس��يوي كأول بطول��ة ينظمها العراق 
وتعتب��ر املوافقة احدى بوادر رف��ع احلظر عن البطوالت 
التي تق��ام في العراق وتأتي هذه املبادرة بعد اش��تراك 
العراق بأكثر من بطولة دولية نظمها االحتاد االس��يوي 

ولعد مواسم.

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 اختتم��ت وزارة الش��باب والرياض��ة - قس��م العم��ل 
التطوع��ي اليوم االثن��ني، دورة برنامج املدرب الش��اب 
ألعداد املدربني في مجال التنمية البشرية tot بالتعاون 
م��ع مرك��ز التنمية للدراس��ات والبح��وث واألكادميية 
العلمية للتنمية البش��رية )بريطاني��ا( وأكادميية راين 
بيرغ )أملانيا( ومنظمة االعتماد الدولي )الواليات املتحدة 
األمريكية(، ومبش��اركة 75 شابا وشابة وبحضور مدير 
ع��ام دائرة الطب الرياضي الدكت��ور حيدر وهاب ومدير 

عام دائرة الرعاية العلمية الدكتور احمد سعد. 
 وقال مدير قس��م العمل الطوعي مصطفى شاوي ان 
الدورة ركزت على ع��دة مواضيع تخص تأهيل وتدريب 
الش��باب وفق اس��س رصين��ة وس��تراتيجية واضحة 
اعده��ا كادر متمي��ز من االس��اتذة اخملتصني في مجال 
التدريب، والتي ش��هدت دراسة مستفيضة عن متكني 

الشباب علميا وثقافيا واجتماعيا.
 واضاف ش��اوي ان الوزارة مستمرة باقامة ورش العمل 
وال��دورات والس��يما الت��ي تخ��ص القطاع الش��بابي 
فضال عن تواصل تنظيم الرحالت العلمية للمش��اريع 
الهندس��ية تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة 
الس��يد عبد احلس��ني عبطان بضرورة اشراك الشباب 
ومتكينهم وتأطيرهم ضمن اطار الش��راكة التوافقية 
مع التطور احلاصل في مجال البنى التحتية للمشاريع 
الت��ي تنجزها ال��وزارة فضال عن اقام��ة ورش وتدريبات 
عملي��ة ونظري��ة ته��دف الى رف��ع املس��توى الثقافي 
والعلمي للشباب.  من جانبة اشاد مدير مركز التمنية 
للبحوث والتدريب واحملاضر في الدورة الدكتور عالء عبد 
اخلالق املندوالي باخلطط واالستراتيجية التي تنتهجها 
وزارة الشباب والرياضة بالنهوض بالواقع الشبابي، من 
خالل اخلطوات العلمية واملدروسة التي تعدها الوزارة.

بغداد ـ قسم اإلعالم:

اكد وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان على اهمية زيادة 
الدع��م م��ن املنظم��ات الدولي��ة 
املتح��دة  االمم  والس��يما صن��دوق 
للسكان العمار املنشآت الرياضية 

في املناطق احملررة.
وق��ال الوزي��ر لدى اس��تقباله وفد 
صندوق االمم املتحدة للس��كان، ان 
الوزارة شكلت جلانا لتقييم حجم 
االض��رار الت��ي حلق��ت باملنش��آت 
الرياضية في املناطق احملررة وهناك 
اضرارا بالغة في عدد من املنشآت 
املنظم��ات  مس��اعدة  يتطل��ب 
احلكومية العادة  واجلهات  الدولية 
اعمارها، مضيفا ان عودة النشاط 
الرياض��ي للمناطق احمل��ررة واعمار 
املنش��آت وادامته��ا يع��د مكمال 

لعمليات التحرير.
واض��اف الوزي��ر ان هن��اك املالي��ني 
م��ن ال��دوالرات الت��ي مت صرفه��ا 
م��ن قب��ل املنظمات لم تس��تثمر 
بصورة جيدة في السابق ولم يتم 
االستفادة منها في جميع اجملاالت 
والش��بابية  واالمني��ة  اخلدمي��ة 

وغيرها الن اجلهود كانت مبعثرة.
وب��ني الوزي��ر ان ال��وزارة تعاني من 
ع��دم توف��ر االم��وال، فض��ال ع��ن 
توقف املشاريع وان هناك حالة من 
عدم الثقة بني ال��وزارة واملوظفني 
والش��باب، مضيف��ا  والرياضي��ني 
عند تسلمنا الوزارة وضعنا خطة 
طويلة االمد ودروسة ساعدت على 
التغيير اجلذري لعمل الوزارة حيث 
فس��حت اجملال للموظفني الكمال 
دراساتهم العليا اضافة الى تعيني 
اكث��ر من 150 موظ��ف من حملة 
الش��هادات العلي��ا، كم��ا عملت 
على حل جميع مشاكل املوظفني 

وابرزها العالوات والترفيعات، وكل 
هذه االجراءات ساعدت على تعزيز 

العالقة بني املوظف والوزارة.
عمل��ت  ال��وزارة  ان  ال��ى  واش��ار 
املس��تحيل الع��ادة العم��ل ال��ى 
جميع املشاريع املتوقفة وافتتحت 
مش��اريع عمالق��ة ابرزه��ا املدينة 
الرياضي��ة ف��ي البص��رة وملع��ب 
كرب��الء االوملبي وغيرها الكثير من 
الرياضية التي ساعدت  املنش��آت 
العراق على املطالب��ة وبقوة برفع 

احلظر عن املالعب العراقية وهو ما 
س��يتحقق في االي��ام املقبلة باذن 

اهلل.
م��ن جانب��ه، اش��اد رئي��س الوفد 
الضي��ف باجله��ود الكبي��رة التي 
تبذله��ا وزارة الش��باب والرياض��ة 
لدعم ورعاية الش��باب اضافة الى 
تعاون الوزارة الكبير مع املنظمات 
الدولي��ة وتس��هيل عمله��م في 
اهمي��ة  عل��ى  مؤك��دا  الع��راق، 
التعاون مع وزارة الشباب والرياضة 

لدعم الش��باب ورعايتهم اضافة 
ال��ى املس��اعدة باعمار املنش��آت 

الرياضية في املناطق احملررة.
من جان��ب اخر، قال وزير الش��باب 
والرياضة عبد احلس��ني عبطان، ان 
االجن��از االكبر واالس��تثمار االمثل 
الش��باب  وزارة  حققت��ه  ال��ذي 
والرياض��ة من��ذ ع��ام 2014 ال��ى 
االن يكم��ن ف��ي ثق��ة اجلماهي��ر 
وحبهم لهذه الوزارة ومنتس��بيها 
كنتيج��ة طبيعية مل��ا قدموه من 

جهود جب��ارة في مجاالت متعددة 
املنش��ات  وافتتاح  االعم��ار  منها، 
الرياضي��ة واالجته��اد في الوصول 
الى ما يس��عد اجلماهير بتطلعات 
كبي��رة تالمس احالم ش��عبنا في 
رفع احلظر املف��روض على املالعب 
العراقي��ة وتنفي��ذ ع��دد كبير من 
املب��ادرات والفعالي��ات الش��بابية 
اخملتلف��ة م��ن دون ان تكلف كاهل 
الدولة ما يرهقه��ا في ظل االزمة 

االقتصادية التي يعانيها العراق.

جاء ذلك خ��الل حفل التكرمي الذي 
اقامت��ه دائرة التنس��يق واملتابعة 
املتمي��زة  واملنتدي��ات  للمديري��ات 
خ��الل الع��ام املاض��ي واقيم على 
قاع��ة دائ��رة العالق��ات والتع��اون 
املتقدم  امل��الك  الدول��ي بحض��ور 
لوزارة الش��باب والرياض��ة ومدراء 

املديريات واملنتديات الفائزة.
دائ��رة  ع��ام  مدي��ر  واس��تعرض 
التنس��يق واملتابعة الدكتور اكرم 
نعيم تقرير قسم املتابعة في الية 
التقيي��م للمديري��ات واملنتدي��ات 
املتميزة باعتماد اس��تمارة خاصة 
باملعايي��ر التقيمي��ة م��ن ناحي��ة 
ع��دد ون��وع االنش��طة واملب��ادرات 
ووصوله��ا ال��ى ال��وزارة والتواصل 
مع الشباب واالفكار اجلديدة التي 
تطرح واالعمار املس��تهدفة حيث 
نالت مديرية شباب ورياضة كربالء 
املقدس��ة املرك��ز االول والديوانية 
الثال��ث  باملرك��ز  وواس��ط  ثاني��ا 
والرصافة  الراب��ع  باملركز  والك��رخ 
خامس��ا وحل��ت ذي ق��ار باملرك��ز 
الس��ادس تلته��ا ميس��ان وباب��ل 
وديالى وكركوك  االشرف  والنجف 
والص��در وص��الح الدي��ن والبصرة 
ونين��وى . وحقق منتدى النعمانية 
املرك��ز االول على صعيد املنتديات 
من واس��ط واحلي ثانيا من واسط 
ايض��ا واحلمزة م��ن الديوانية ثالثا 
وغماس من الديواني��ة رابعا ايضا 
وحي النصر من الرصافة خامسا.

وحل منت��دى الرعاية العلمية في 
للمنتديات  االول  باملرك��ز  واس��ط 
التخصصية والثقافة والفنون في 
الش��طرة ثانيا ومنتدى النش��اط 
النسوي في الزعفرانية من مديرية 

الرصافة ثالثا.
ووزع السيد الوزير في ختام احلفل 
التكرمي��ي ال��دروع عل��ى املديريات 

واملنتديات املتميزة.

يستقبل وفد صندوق األمم المتحدة للسكان

عبطان يطالب بمزيد من الدعم إلعمار المنشآت الرياضية في المناطق المحررة

لقاءات مثمرة لوزارة الشباب والرياضة

عال أحمد
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تنظيم ناجح بحضور رسمي 

بغداد ـ عباس كردي*

حتت ش��عار ) جيش��نا حش��دنا انتم 
فخرن��ا انت��م نصرن��ا انت��م فرحتنا ( 
وبحض��ور وزي��ر الش��باب والرياض��ة 
عبد احلس��ني عبطان ومدير عام دائرة 
ش��ؤون االقالي��م واحملافظ��ات طالب 
جابر املوس��وي، اختتمت منافس��ات 
بطولة منتخب��ات احملافظات باملبارزة 
والت��ي اقامها االحتاد العراقي املركزي 
باللعبة ، بالتعاون مع االحتاد الفرعي 
ف��ي بغ��داد و دائرة ش��ؤون احملافظات 
واألقالي��م / قس��م املرك��ز الوطن��ي 
لرعاي��ة املوهب��ة الرياضي��ة للمبارزة 
، دعم��اً للقوات املس��لحة واحلش��د 
الشعبي الباس��ل ، بحضور عدد من 
املديرين العامني ف��ي الوزارة واعضاء 
االحتاد املركزي للمب��ارزة ورواد اللعبة 

في العراق.

 عبط��ان اك��د في كلمت��ه في ختام 
البطولة على القيم العليا األصيلة 
الت��ي تس��اهم الرياض��ات اخملتلف��ة 
ومنها رياضة املبارزة في ترس��يخها 
ف��ي مجتم��ع الش��باب واألوس��اط 
الرياضي��ة ، حي��ث تس��مى برياض��ة 
و  الفروس��ية  والنب��الء م��ع  املل��وك 
الق��وس والس��هم ، و ه��ذه األهمية 
اخلاصة تنبع من املس��تلزمات املهيأة 
له��ذه الرياض��ة وغيره��ا م��ن حيث 
البني��ة التحتية و القاعات الرياضية 
اجمله��زة ب��كل التجهي��زات الرياضية 
اخلاص��ة الت��ي تتطلبه��ا كل لعب��ة 
، ومنه��ا املراك��ز الوطني��ة لرعاي��ة 
املوهب��ة الرياضية املعنية بتنش��ئة 
الالعبني من اعمار صغيرة و اعدادهم 
 ، اإلجن��از  لرياض��ة  يؤهله��م  بنح��و 
متمنياً جلمي��ع الرياضيني و القائمني 
على قاعة املب��ارزة و احتادها التوفيق 
و التمي��ز ال��ذي يلي��ق بطبيعة هذه 

الرياضة األصيلة.
البطول��ة ش��هد مش��اركة  خت��ام 
وحضورا فاعلني لعضو مجلس النواب 
د. صب��اح التميم��ي التي س��اهمت 
ف��ي توزيع الك��ؤوس وامليداليات على 
الف��رق الفائزة بالبطولة، كما التقت 
العب��ي األوملبياد اخلاص الذين حضروا 
معه��م  والتقط��ت  القاع��ة  ال��ى 
الصور التذكاري��ة. هذا وجاءت نتائج 
منافس��ات البطول��ة عل��ى النح��و 

التالي: 
في فعالية الس��يف العربي للرجال 
متك��ن منتخب بغ��داد )أ( م��ن الفوز 
باملركز االول فيم��ا حل ثانيا منتخب 
بغداد )ب( وحل ثالثاً منتخب النجف 

األشرف.
وفي فئة النساء متكن سيدات بغداد 
م��ن الف��وز باملرك��ز االول وج��اء ثانياً 
منتخ��ب املثنى وح��ل منتخب ديالى 
في املركز الثالث وفي فعالية س��يف 

املب��ارزة لفئة الرج��ال متكن منتخب 
بغ��داد )أ( م��ن الف��وز باملرك��ز االول 
ومنتخ��ب بغ��داد )ب( باملرك��ز الثاني 
فيم��ا ج��اء منتخب البص��رة باملركز 

الثالث.
ام��ا فئة النس��اء فقد ش��هدت فوز 
منتخب الس��ماوة باملركز االول وجاء 
منتخ��ب بغداد أ و ب باملركزين الثاني 

والثالث على التوالي.
 اما في فعالية سالح الشيش لفئة 
الرجال فقد متك��ن منتخب بغداد )أ( 
من الف��وز باملركز االول وجاء منتخب 
بغداد ) ب ( باملرك��ز الثاني وحل ثالثاً 
منتخ��ب الس��ماوة ، فئ��ة النس��اء 
متك��ن فيه��ا س��يدات بغ��داد )أ( من 
الفوز باملركز االول وحل ثانياً منتخب 
بغداد ) ب ( فيما نال منتخب النجف 

األشرف املركز الثالث.

* إعالم املركز الوطني

تقرير

هيمنة بغدادية في بطولة منتخبات المحافظات بالمبارزة

جانب من تسليم الكؤوس بني الفائزين

الموهوبة عال أحمد.. تتألق في أحواض 
السباحة وتطمح بدخول كلية الهندسة

كيكو شنكاي العهد أواًل في نزاالت 
شباب وناشئين األندية 

»المركز الوطني« يستقبل طالبات كلية 
التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات



بغداد - الصباح الجديد:
اقامت دائرة الفنون املوسيقية 
بعن��وان  فني��ة  احتفالي��ة 
"زه��ور حس��ن .. أل��ق االغنية 
الرباط.  العراقية"، عل��ى قاعة 
ملنجزه��ا  واس��تذكارا  وف��اء 
الغنائي الكبير مبش��اركة عدد 

من املطربات العراقيات. 
ابتدأ احلفل بأغنية اخاف احجي 
و علي��ه الناس لفرقة االنش��اد 
العراقي��ة، ثم اغني��ة تفرحون 
أفرحلكم قامت بأدائها الفنانة 

نهلة عبد الوهاب.
و اضاف��ت الفنان��ة امال عازفة 
الع��ود مع الفرقة املوس��يقية 
روحا للمس��رح بأغنية "يا عزيز 
الروح"، ثم غن��ت الفنانة اديبة 
اغني��ة "جي��ت أله��ل الهوى"، 
وكان للطفل��ة اجلميل��ة قم��ر 
مهند نصيب بأغنية "تفرحون 
افرح لكم"، ثم اطرب املايسترو 
علي خصاف اجلمهور مبعزوفته 

اجلميلة "رقصة الكناري".
وقال فوزي األتروشي وكيل وزارة 
الثقاف��ة و الس��ياحة و االث��ار 

انه س��ينقل عزف املوس��يقى 
ال��ى  بغ��داد  م��ن  العراقي��ة 
مصر، خالل حفل س��يقام في 
القاهرة بعد اي��ام، ثم الى بابل 
لنس��تحضر عوده��ا االخضر و 

اغاني الراحل سعدي احللي. 
بعدها ص��دح الص��وت اجلديد 
غ��ادة وه��ي احد اعض��اء فرقة 
املوسيقار علي خصاف بأغنية 
"لوله الغرام حاكم"، وعاد علي 

م��ن  خص��اف 
ليحاكي  جديد 
ال��روح  بعزف��ه 
"غريبة  ألغنية 
من بع��د عينج 
بصوت  يامي��ة"، 
القديرة  الفنانة 
خضي��ر  ام��ل 
ليك��ون مس��كا 

خلتام احلفل .

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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داعش.. نيسان/ 1980

جمال جصاني

ال ميرد القلب ش��يئاً كمواق��ف املغلوبن على أمرهم من 
ضحايا النظام املباد، وهم يرددون ما تنسجه لهم ماكنة 
جالديه��م املتخصص��ة بصناع��ة األكاذي��ب واألضاليل؛ 
حول داع��ش بوصفها صنيع��ة االمبريالية والش��يطان 
وأع��داء األمة ورس��التها اخلال��دة. بالرغم م��ن كل هذه 
الك��وارث التي حلت على تضاريس وطننا املنكوب، والتي 
ارتفعت وتيرتها بش��كل غير مس��بوق بع��د اإلعالن عن 
الدولة اإلس��المية في العراق والش��ام )داع��ش)، ما زالت 
وس��ائل اإلعالم اخملتلفة، من كال املعس��كرين )الضحايا 
وجالديهم الس��ابقن) تعيد تدوي��ر تلك األكاذيب من دون 
أدنى إحس��اس من عقل أو ضمير. داعش كاسم وعنوان، 
ظه��رت الع��ام 2013 وه��ذا أم��ر ال يختلف علي��ه، لكن 
كمنهج وقيم وس��لوك تعرف عليه س��كان هذا الوطن 
الق��دمي مراراً وتك��راراً في تأريخهم الق��دمي واحلديث. عام 
2014 صدم العالم باالنتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها 
عصاب��ات داعش الهمجي��ة، بحق س��كان املناطق التي 
اس��تباحوها في املوص��ل، حيث تعرض��ت كل اجلماعات 
اخملتلف��ة عنهم بالدين والعقائد والس��لوك، الى حمالت 
إبادة وانتهاكات ال مثيل لها، ال سيما أتباع الدين اليزيدي 

وعائالتهم املساملة.
مثل هذه اجلرائم وأقس��ى جرت في نيس��ان العام 1980 
قبل اندالع احل��رب العراقية اإليرانية، حيث مارس النظام 
املباد وأجهزته القمعية أعتى أنواع األس��اليب اإلجرامية 
والال أخالقية ضد ش��ريحة مس��املة وفعالة في اجملتمع 
العراقي، هم الكورد الفيليون، من دون أن تترك تلك اجلرمية 
أي أثر أو رد فعل محلي أو إقليمي أو أممي، يتناس��ب وتلك 
املمارس��ات الداعشية املبكرة. قبل 37 عاماً بوغتت آالف 
األس��ر الفيلية اآلمنة، بحمالت منظم��ة وغادرة ألجهزة 
النظام املباد وش��بكاته احلزبي��ة القمعية، حيث داهمت 
قطعاتها، مساكنهم اآلمنة لتخرجهم منها الى حيث 
مقراته��ا األمني��ة واحلزبية وم��ن ثم رميها ف��ي املناطق 
احلدودية األكثر خطراً، بعد أن مت احتجاز الرجال والشباب 
واليافعن، الذين عزلوا عن أس��رهم في معتقالت خاصة 
كان آخره��ا س��جن "أبو غري��ب"، حيث تعرض��ت قوافل 
املس��فرين حلمالت منظمة من قطاع الطرق والعصابات 
املرتبط��ة بالنظ��ام املباد )س��رقة واغتص��اب وموت عن 
طريق األلغام..) كما ص��ودرت أمالكهم وعقاراتهم، وهو 
م��ا اقتفت أثره داع��ش بكل تفصيالته. أما ذروة املأس��اة 
فق��د تعرفنا عل��ى تفصيالتها املريرة، بعد زوال س��لطة 
داعش العربي االش��تراكي، عندما لم يعثر من تبقى من 
األس��ر املس��فرة، على أي أثر آلالف من أبناءهم احملتجزين 
ف��ي معتقالت النظام املباد، وما زال��ت القصة احلقيقية 
لرحيله��م عن عاملنا مجهولة حتى ه��ذه اللحظة، بعد 
أن برهن أس��الف داعش عن نوع الضمائر والعقائد القذرة 
الت��ي ميتلكونها، عندما لم يفصح أحد منهم عما جرى 

ألولئك الضحايا.
 من دون وجع من قلب أو ضمير أو حس باملسؤولية الفردية 
واجلمعية، مييل الكثير من الضاجن على سطح املشهد 
الراهن؛ إللقاء اللوم عن كل ما جرى ويجري لنا من كوارث؛ 
على ش��ماعة العب��ارة الهالمية )احنه م��و خوش أوادم) 
والتي حتجب عن��ا كل فرصة للتعرف عن العلل الفعلية 
والقوى والعقائ��د التي تزود هذه الفصول من االنحطاط 
بكل ما حتتاجه لتبق��ى وتتمدد حتى يومنا هذا. من تلك 
البوابة واحملطة املش��ؤومة )نكبة الكورد الفيليون) والتي 
تس��لل عبرها كل هذا اجلحيم، الذي لم يستثن أحدا من 
سكان هذا الوطن القدمي؛ ميكننا فك طالسم الكثير من 

غرائبية املشهد الراهن وحلقات متاهاته املتواصلة..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

دولل��ي  الفنان��ة  عّب��رت 
س��عادتها  عن  ش��اهن، 
االيجابية  الفع��ل  ب��ردود 
اجلدي��د  ألبومه��ا  ع��ن 
مت  ال��ذي  "الس��ندريال"، 
طرحه أخيرًا في األسواق 
من قبل شركة "مزيكا"، 
ابتعدت  أّنها  إلى  مشيرة 
عن الس��ينما خالل املدة 
ع��دم  بس��بب  األخي��رة، 
وجود السيناريو املناسب 
وتكون  لها،  الذي يضيف 
الشخصية املوجودة على 

الورق تناسبها.
ش��اهن،  دوللي  وأّك��دت 

أّنها تبحث عن س��يناريو 
قوي يكون إضافة لها في 
خاصة  الفني،  ش��وطها 
أنها ال تري��د الدخول في 
أي��ة مش��كالت جدي��دة 
خالل املدة املقبلة بسبب 

أي عمل فنّي.

املصري��ة  الفنان��ة  أّك��دت 
لق��اء اخلميس��ي، أنه��ا ال 
لظهورها  حس��ابات  تضع 
الدرامي��ة،  األعم��ال  ف��ي 
سواء داخل موسم رمضان 
أو خارج��ه، مش��يرة إلى أن 
م��ا يُحدد ُمش��اركاتها في 
الدرام��ا، هو العم��ل اجليد 
بنحو جيد  يُظهره��ا  الذي 
ومميز.وقالت لقاء " شاركت 
ف��ي أكث��ر م��ن عم��ل في 
موس��م رمض��ان، وكذلك 
خارج رمضان، وكل موسم 
له طعم��ه ومذاقه اخلاص، 
األساس��ي  فاملعي��ار  ل��ذا 

ال��ذي  املُناس��ب  للعم��ل 
يس��تطيع لف��ت األنظ��ار، 
رمض��ان  داخ��ل  س��واء 
أنن��ي  كم��ا  خارج��ه،  أو 
أرف��ض فك��رة التصنيفات 
للمواسم الدرامية، بل أنني 

أعمل بالروح نفسها".

ماج��د  الفن��ان  كش��ف 
أن��ه يواصل حالًيا  املصري 
ف��ي  مش��اهده  تصوي��ر 
"الطوف��ان"  مسلس��ل 
الذي يخوض به املنافس��ة 
الرمضانية املقبلة، مؤكًدا 
على اختالف الش��خصية 
التي يُقدمه��ا عن أعماله 
ف��ي  ُمش��يرا  الس��ابقة، 
الوقت نفسه إلى أن رغبته 
في التركيز في هذا العمل 
الذي يراه مهما، ما جعله 
يعتذر ع��ن بعض العروض 
األخرى، خاصة وأنه يسعى 
أدواره الفنية،  للتمرد على 
ف��ي  اجلمه��ور  ومفاج��أة 

كل م��رة يظهر فيها على 
الشاش��ة. وقال ماجد: لن 
أُصرح إن كانت الشخصية 
حتمل طابع الشر، أو اخلير، 
ولكنن��ي أفض��ل احلك��م 
العم��ل،  بع��د مش��اهدة 
وأن��ا مؤم��ن للغاي��ة بهذا 

العمل.

دوللي شاهين

ماجد المصري

لقاء الخميسي

أخبــارهــــــــــم

بغداد - حذام يوسف:
بالتع��اون مع جامعة بغ��داد / كلية 
اآلداب، أق��ام منتدى ن��ازك املالئكة، 
جلسة شعرية، لعدد من الشاعرات 
العراقيات، بحضور عضوات منتدى 
نازك املالئكة، واساتذة وعمادة كلية 

اآلداب وقسم اللغة العربية.
 أقيمت اجللس��ة على قاعة قس��م 
اللغة العربية، وشارك في القراءات 
الش��عرية، الش��اعرة غرام الربيعي، 
وعلي��اء املالكي، وس��مرقند اجلابري، 
اجللس��ة  وأدارت  ابراهي��م،  وآم��ال 
الدكتورة أريج كنعان استاذ مساعد 

في كلية اآلداب.
االدب  ع��ن  أوال  كنع��ان  حتدث��ت   
النسوي، والضغوطات التي تتعرض 
لها االديب��ات، اجتماعي��ا، واعالميا، 
جتاربه��ن،  بإص��رار  كت��ن  لكنه��ن 
داعي��ة  واحل��ب،  باجلم��ال  وغزله��ن 
الدكتور الش��اعر أحم��د الظفيري، 
للحديث عن منتدى ن��ازك املالئكة، 
ونش��اطاته، كونه العضو البارز في 

الهيئة االدارية ملنتدى نازك املالئكة 
وقال:" من��ذ البداية، ح��اول املنتدى 
كس��ر حاجز اجلنوس��ة، وأول خطوة 
كان��ت، أن أنضم ال��ى املنتدى ضمن 
هيئت��ه االداري��ة، وألنن��ا نتعامل مع 
نصوص، نحاول أن منس��ك مصباحا، 
لنس��لط الضوء، على ه��ذا النتاج، 
وح��اول منت��دى ن��ازك املالئكة منذ 
يفت��ح  أن  اجلدي��دة،  دورت��ه  بداي��ة 
قنوات اتصال مع جميع املؤسسات 
الثقافي��ة والعلمي��ة، إذ تع��اون مع 
اجلامعات، كونها املؤسس��ة االقرب 
ل��روح االدب، وأص��در املنت��دى كتاب 
"عيون أنانا"، مبشاركة مجموعة من 
الش��اعرات، بالتعاون مع مؤسس��ة 
كوتا االملاني��ة، وترجم الكتاب لعدة 
لغ��ات، واحتف��ت به كلي��ة اللغات، 
أخيرا أق��ول أن منتدى نازك املالئكة، 
يعنى بالثقافة، وليس املرأة وحسب، 
بل بكل نش��اط ثقافي يس��هم في 
رف��د الس��احة الثقافي��ة العراقية 

باجليد واملميز".

اجللس��ة  مدي��رة  دع��ت  بعده��ا 
العت��الء  املش��اركات  الش��اعرات 
املنص��ة، والتعريف به��ن، وقراءة ما 
جتود ب��ه أقالمه��ن، والبداي��ة كانت 
مع الش��اعرة غ��رام الربيع��ي، وهي 
تش��كيلية ايضا، كتبت العديد من 
النصوص الش��عرية، ونش��رتها في 
الصحف احمللية والعربية، وشاركت 

ف��ي ع��دد م��ن امللتقي��ات االدبي��ة 
واص��درت  والفني��ة، 

عددا من اجملاميع 
 ، ية لش��عر ا

وش��اركت 
ف��ي 

مهرجان��ات ش��عرية داخ��ل العراق 
وخارج��ه، بعد ه��ذا التعريف، قرأت 

الربيعي قصيدة "رحيل مرقط".
ش��اركت الش��اعرة علي��اء املالكي 
بقصيدت��ن "احلص��اد"، و"صب��را يا 
أيوب"، وهي عضو احتاد االدباء، ونادي 
الش��عر، ومنت��دى ن��ازك املالئك��ة، 
اصدرت ث��الث مجموعات ش��عرية، 
منها "طوق الفراش��ة"، وش��اركت 
بأغلب املهرجان��ات األدبية، والفنية 

كشاعرة واعالمية.
الش��اعرة س��مرقند اجلابري درست 
التشكيل في كلية الفنون اجلميلة، 
وحصل��ت على جائ��زة االب��داع في 
الش��ارقة، له��ا مجامي��ع ش��عرية 
نصوصه��ا  ترجم��ت  وقصصي��ة، 
الى ع��دة لغات، ش��اركت بقصيدة 
كان  اخلت��ام  ومس��ك  "أنام��ل"، 
م��ع الش��اعرة آم��ال إبراهيم، 
وهي ش��اعرة ومترجمة، لها 
نش��اطات ثقافي��ة منوعة 
واالدب،  الترجم��ة  ف��ي 

وقرأت قصيدة "همس��ة في أقصى 
األرض".

تخللت اجللسة ورقة نقدية للشاعر 
الدكت��ور أحم��د الظفي��ري بعنوان 
"مالم��ح عام��ة ل��أدب النس��وي"، 
م��ا ب��ن فيها أوج��ه االخت��الف في 
فه��م مصطلح الكتابة النس��وية، 
والكتابة النس��ائية، فاألولى تندرج 
الكتاب��ات  حت��ت مظلته��ا جمي��ع 
معاناته��ا،  وع��ن  بامل��رأة،  اخلاص��ة 
وظروفها، سواء كانت بقلم رجل، او 
امرأة، في ختام اجللسة وزعت عمادة 
كلية اآلداب / قس��م اللغة العربية، 
ش��هادات تقديرية لكل املش��اركن 
في اجللسة، قدمها الدكتور الشاعر 

محمد حسن آل ياسن.
على هامش الفعالي��ة كانت هناك 
معرض��ا للكت��اب، ض��م ع��ددا من 
العراقي��ات،  االديب��ات  مطبوع��ات 
اضافة الى معرض لأشغال اليدوية، 
من عمل طالب قسم اللغة العربية 

في جامعة بغداد/كلية اآلداب.

نشاط ثقافي منوع بين منتدى نازك المالئكة وجامعة بغداد

جانب من اجللسة

متابعة - سالم البغدادي:
الي��وم وفي ظل التناف��س التجاري ما بن املواق��ع االلكترونية 
واملتخصص��ة باألف��الم والدراما، فقد برزت ش��ركة نتفليكس 
لتكون في قائمة تلك املواقع، وهي ش��ركة ترفيهية أميركية، 
تتخصص في تزويد خدمة البّث احلي، والفيديو حسب الطلب، 

وتوصيل األقراص املدمجة عبر البريد. 
ف��ي ع��ام 2013، توس��عت ش��ركة نتفليكس بإنت��اج األفالم 

والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر اإلنترنت.
مؤخرا اعلنت شركة نتفليكس إن مشتركيها باتوا يشاهدون 
أكثر من مليار ساعة فيديو أسبوعيا. ومع هذه االرقام اجلديدة 
تتقرب الشركة من عمالقة الفيديو في اإلنترنت، إذ ينال موقع 

"يوتيوب الشهير" نحو مليار مشاهد يوميا.
وعملت شركة نتفليكس في البداية بتقدمي خدمة بيع وتأجير 
األقراص املدمجة "DVD"، و"Blu-ray"، وبعد عام من تأس��يس 
الشركة قرر احد مؤسسيها إيقاف مبيعات األقراص املدمجة 
للتركيز على خدمة التأجير عبر البريد، وفي عام 2007، وسعت 
الش��ركة أعمالها بتقدمي خدمة البّث عب��ر اإلنترنت، مع إبقاء 

خدمة تأجير األقراص املدمجة. 
وتوس��عت الش��ركة عاملياً لتوفر خدماتها في كن��دا في عام 
2010، واستمرت بتوسيع خدماتها عاملياً، في يناير لعام 2016، 
باتت الش��ركة توف��ر خدماتها حول العالم ف��ي أكثر من 190 
دول��ة، وتتوفر خدمة نتفليكس في الوطن العربي، الذي يتابعه 

مواطنوه االفالم على نتفليكس وايضا على موقع سينمانا. 

مليار ساعة مشاهدة 
أسبوعيا لنتفليكس

الصباح الجديد - وكاالت:
أعل��ن منظمو مهرج��ان كان الس��ينمائي 
عن مش��اركة املمثل��ة األس��ترالية، نيكول 
كيدمان، بأربعة أعمال، في دورة املهرجان ال� 

70، التي تقام ما بن 17 و28 مايو.
وتش��ارك كيدم��ان، احلائ��زة جائزة أوس��كار 
كولن فاريل، من خالل فيلمن، في املسابقة 

الرس��مية وهم��ا "ذا بيجايلد"، م��ن إخراج، 
صوفيا كوب��وال، وتدور أحداثه في فترة احلرب 
األهلي��ة األميركي��ة، و"ذا كيلين��ج أوف أيه 
س��كيرد دير" للمخ��رج اليونان��ي، يورجوس 

النثيموس.
كما تظه��ر املمثلة األس��ترالية في عملن 
آخرين خارج املسابقة الرسمية، وهما فيلم 

اخلي��ال العلمي "ه��او تو توك ت��و جيرلز آت 
بارتي��ز"، وحلقة من املسلس��ل التلفزيوني 

"توب أوف ذا ليك".
وجتدر اإلش��ارة إلى أن اخملرج اإلسباني، بيدرو 
املودوبار، سيرأس هيئة التحكيم هذا العام.

 Festival يذكر أن مهرجان كان الس��ينمائي
املهرجان��ات  de Cannes، ه��و أح��د أه��م 

الس��ينمائية ف��ي العال��م. ويرج��ع 
تأسيسه إلى سنة 1946، ويقام 

كل ع��ام عادة في ش��هر مايو، 
ف��ي مدين��ة كان ف��ي جنوب 
فرنس��ا، وي��وزع املهرجان عدة 

جوائز أهمها جائزة الس��عفة 
الذهبية ألفضل فيلم.

أربعة أفالم لنيكول كيدمان في مهرجان كان السينمائي

متابعة - الصباح الجديد:
جوج��ل  احصائي��ات  حس��ب 
الت��ي تع��د م��ن ادق االحصائيات، 
واكثره��ا مصداقي��ة، فقد وصل 
ع��دد زائري موق��ع الصباح اجلديد 
خالل اس��بوع واحد ال��ى أكثر من 
مليونن ونصف امللي��ون زائر، افاد 
بذلك الدكتور موفق الطاهر املدير 

الفني للموقع.
وق��د اوضح الطاه��ر ان عدد زائري 
املوقع بلغ 2,551,308 خالل اسبوع 
واحد، وبلغ عدد املشاركن لأخبار 
واملنش��ورات عل��ى مواق��ع تويتر، 
والفيس ب��وك، وجوجل بلس، الى 

970,78، حيث متت مش��اركة عدد 
السياسية،  والتقارير  االخبار،  من 
التي نش��رت حصريا في الصباح 

اجلديد. 
وق��د بلغ ع��دد املتابعن لصفحة 
اجلري��دة على موق��ع الفيس بوك 
اكثر م��ن 120 أل��ف متابع، وعلى 
موق��ع تويت��ر أكثر م��ن 200 ألف 
متاب��ع، وجوج��ل بل��س أكثر من 
خمس��ة آالف متاب��ع، ويبلغ عدد 
املشاهدات في العراق نحو سبعة 
مالين مشاهدة، وفي السعودية، 
ومصر، والواليات املتحدة الى اكثر 

من مليون مشاهدة.

"الصباح الجديد" تحصد أكثر من مليونين 
ونصف المليون قارئ خالل أسبوع

زهور حسين..ألق األغنية
 العراقية على قاعة الرباط

الصباح الجديد - وكاالت:
أطاح فريق ذا تشينسموكرز مبغني الراب دريك، 
من على قمة قائمة بيلبورد 200 األس��بوعية، 
ألكثر األلبومات الغنائي��ة مبيعا في الواليات 
املتحدة، ليس��جل الفري��ق الثنائي أول صدارة 
ل��ه للقائمة بألبوم غنائي، بعد سلس��لة من 

األغني��ات املنفردة الناجح��ة. وأظهرت بيانات 
لش��ركة نيلس��ن ساوندس��كان أن األلب��وم 
"ميموريز...دو ن��وت أوبن" وهو أول ألبوم كامل 
لتشينس��موكرز حق��ق مبيعات تع��ادل 221 
أل��ف وحدة، تش��مل 60 مليون اس��تماع عبر 
اإلنترن��ت، وبي��ع 166 ألف نس��خة. ويتضمن 

األلبوم األغنيتن "باريس" و"س��امثينج اليك 
ذيس" اللتن حققتا جناحا كبيرا بنحو منفرد. 
وحتص��ي قائم��ة "بيلب��ورد 200" الوحدات من 
مبيعات األلبومات، ومبيعات األغاني، "عش��ر 
أغان تساوي ألبوما واحدا" واالستماع املباشر 

على اإلنترنت "1500 استماع يعادل ألبوما".

وفي قائمة األغان��ي الرقمية التي 
تقي��س مبيع��ات األغني��ات الفردية 

على اإلنترنت، حل املغني هاري ستايلز، 
العضو السابق بفريق واندايركشن، في 

الص��دارة بأغنيته "س��اين أوف ذا تاميز" 
والتي بيعت منها142 ألف نسخة.

فريق "تشينسموكرز" يتصدر قائمة بيلبورد 200
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