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بغداد - وعد الشمري:
كش��فت مص��ادر مطلعة عن 
طبيع��ة اجتماعات وزارة املالية 
مع البن��ك الدولي املنعقدة في 
الوالي��ات املتح��دة االميركي��ة، 
مؤك��دة أنه��ا دوري��ة قبل منح 
العراق قسطاً من قرضه بواقع 
450 ملي��ون دوالر، الفتة إلى أن 
االجتماعات س��وف تستمر كل 
3 اش��هر حتى يحص��ل العراق 
على القرض الذي يصل بكامل 
دفعات��ه إل��ى 5 ملي��ارات و400 

مليون دوالر العام املقبل.
وقال��ت مص��ادر حكومي��ة إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "اجتماعات 
وزارة املالية العراقية مع البنك 
الدولي املنعقدة في واش��نطن 
تع��ّد دوري��ة وه��ي الثالثة منذ 

تسعة أشهر".
"الع��راق  أن  املص��ادر  وتابع��ت 
سبق أن اتفق مع صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي باحلصول 
على قرض تص��ل قيمته إلى 5 
مليارات و400 مليون دوالر تسدد 

على ثالث سنوات".
وأشارت إلى أن "اجلهة املقرضة 
أش��ترطت على الع��راق قيامه 

بع��دد م��ن االصالح��ات لغرض 
استكمال تسدد هذه املبالغ".

وأك��دت املص��ادر أن "االجتماع 
االخير كان قد عق��د قبل ثالثة 
االردنية  العاصم��ة  أش��هر في 
عمان وخصص للغ��رض ذاته"، 
مبين��ة أن "الوفد العراقي جدد 
التزامه بش��روط البنك الدولي 
بأنه ينفق الدفعات في االغراض 

اخملصصة لها".
ب��دوره، ق��ال اخلبي��ر االقتصادي 
عب��د الرحمن املش��هداني في 
تعلي��ق إلى "الصب��اح اجلديد"، 
تس��عى  الدولي��ة  "اجله��ة  إن 
إلى معرفة م��دى التزام العراق 
بشروط القرض قبل منح دفعة 

جديدة".
أن  املش��هداني  وتاب��ع 
"االجتماعات ستبقى مستمرة 
 450 البالغ��ة  دفع��ة  م��ع كل 
ملي��ون دوالر وحتى يس��تكمل 

قيمة القرض كاملة".
وزاد أن "الغ��رض االس��اس م��ن 
املبالغ بحس��ب البن��ك الدولي 
هو لس��د عجز املوازن��ة وميزان 

املدفوعات في العراق".
تتمة ص3

العراق يؤكد التزامه بشروط القرض الدولي
قبل تلقيه دفعة جديدة إلعادة اإلعمار

اجتماع الربيع بني البنك الدولي والوفد العراقي

الصباح الجديد ـ خاص:
صوت مجل��س النواب في جلس��ته 
املنعق��د، أم��س الثالث��اء، على عدم 
قناعت��ه بأجوب��ة رئي��س املفوضي��ة 
لالنتخاب��ات  املس��تقلة  العلي��ا 
سربس��ت مصطفى؛ ف��ي "تصويت 

سري".
الن��واب، جلس��ته  وعق��د مجل��س 
الفص��ل  م��ن  ال���28  االعتيادي��ة 
التش��ريعي احلالي برئاس��ة س��ليم 
اجلبوري وحضور 212 نائباً، وش��هدت 
اجللس��ة إدراج فق��رة التصويت على 
القناع��ة أو ع��دم القناع��ة بأجوبة 

رئي��س مفوضي��ة االنتخاب��ات على 
جدول األعمال.

وقال مراس��ل "الصب��اح اجلديد" في 
مجلس النواب إن "البرملان أرجأ عقد 
جلس��ته مل��دة نصف س��اعة لعدم 
اكتمال النصاب القانوني"، مش��يراً 
إلى إن "اجمللس استأنف عقد جلسته 

االعتيادية بعد اكتمال النصاب".
وبحسب مراس��ل "الصباح اجلديد"، 
فإن "التصويت على القناعة أو عدم 
القناع��ة بأجوب��ة رئي��س مفوضية 

االنتخابات حتول إلى سري".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير اخلارجية العراقي إبراهيم 
اجلعف��ري ونظي��ره اإليراني محمد 
جواد ظريف، ام��س الثالثاء، ضرورة 
اس��تكمال ترس��يم احلدود البرية 
ب��ن البلدي��ن، فيم��ا ش��ددا على 
أهمي��ة التع��اون ف��ي إجن��از ملف 
األنه��ار املش��تركة حلل مش��كلة 
امللوحة الت��ي تعاني منها األراضي 

العراقية.
وق��ال مكت��ب اجلعف��ري ف��ي بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، إن 
"وزير اخلارجية العراق�ية التقى مع 
محم��د جواد ظريف وزي��ر خارجية 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية على 
هامش منتدى احلض��ارات العريقة 

في العاصمة اليونانية أثينا"، مبيناً 
أنه "جرى خالل اللقاء مناقشة أبرز 
القضايا الت��ي تهم بغداد وطهران 
وس��بل تعزيزها مبا يخدم مصالح 
الش��عبن اجلارين إضافة إلى بحث 
تط��ور احلرب ضد عصاب��ات داعش 
اإلرهابي��ة واجلهود الدولية املبذولة 

لدعم أمن واستقرار املنطقة".
وأض��اف البي��ان أن "اجلانب��ن أكدا 
ضرورة اس��تكمال ترس��يم احلدود 
البري��ة بخاص��ة أن ه��ذا امللف قد 
شهد حس��م %90 منه خالل املدة 
املاضية وجرى التأكيد على أهمية 
التع��اون ف��ي اجن��از مل��ف األنهار 

املشتركة بن البلدين.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د نائ��ب رئي��س ال��وزراء وزي��ر 
البلجيك��ي  واألم��ن  الداخلي��ة 
ي��ان يانب��ون لرئيس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي، دع��م بالده للع��راق في 
محارب��ة "اإلرهاب"، الفت��اً إلى أن 
بلجيكا "تعاني من آثار اإلرهاب". 

وق��ال املكتب االعالم��ي للعبادي 
في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلديد"، إن األخير "استقبل، نائب 
رئيس الوزراء وزير الداخلية واألمن 
البلجيك��ي ي��ان يانب��ون والوف��د 

املرافق له".
وأضاف البي��ان، أن "اجلانبن بحثا 
ب��ن  الثنائي��ة  العالق��ات  تعزي��ز 
البلدي��ن والتع��اون األمني واحلرب 
على عصاب��ات داع��ش اإلرهابية، 
فض��الً ع��ن األوض��اع اإلنس��انية 

وتوفير مستلزمات النازحن".
وأكد يانبون بحسب البيان، "دعم 
بالده للعراق في محاربة اإلرهاب"، 
مش��يراً إل��ى أن بلجي��كا "تعاني 
ايضاً م��ن آثار اإلره��اب والتعرض 

لهجمات إرهابية".

البرلمان يصوت بـ"عدم قناعته" 
بأجوبة رئيس مفوضية االنتخابات

مساع عراقية إيرانية
لترسيم الحدود بين البلدين

بلجيكا تؤكد دعمها للعراق
في محاربة اإلرهاب 

والمساعدات اإلنسانية

"االتحادية" تحرر 260 ألف مدني
في المدينة القديمة بالموصل

أربعة ملفات تعوق عودة الحياة 
الطبيعية أليسر الموصل 23

ترجمة: سناء علي 
أصبحت بريطاني��ا التي صوتت 
لالنس��حاب من عضوي��ة االحتاد 
بع��ض  يق��ول  كم��ا  األوروب��ي 
املراقب��ن الذين نش��روا دراس��ة 
حول ه��ذا املوضوع عل��ى املوقع 
حيث اضافوا ان " االحتاد االوروبي 
اصبح االن  اكثر عرضة للتفكك 
خصوصاً وان ه��ذا االمر قد دفع 
اس��كتلندا، التي تدع��م البقاء 
ف��ي االحت��اد األوروبي، ملمارس��ة 
ضغ��وط جديدة من أج��ل إجراء 
اس��تفتاء ث��ان لالنفص��ال ع��ن 
اململكة املتحدة، ومنحت رئيسة 
وزراء أس��كتلندا بحسب بعض 
املص��ادر نظيرته��ا البريطاني��ة 
مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق 
بشأن بعض القضايا واالرتباطات 
املتعلق��ة بخ��روج بريطانيا من 
بأنها س��تلجأ  االحت��اد، ملمحة 
إل��ى اس��تفتاء اس��تقالل ث��ان 
لالنفصال، لالستفادة من مميزات 
االنضمام إلى التكتل األوروبى." 

واش��اروا  إل��ى أن"  أس��كتلندا، 
وهى إحدى املقاطع��ات املكونة 
للمملك��ة املتح��دة إل��ى جانب 
وويلز وإجنلترا،  أيرلندا الشمالية 
لم تك��ن تري��د االنس��حاب من 

االحتاد األوروبى لرغبتها فى البقاء 
داخل الس��وق األوروبية الواحدة. 
وبرغم تهديد أسكتلندا املتكرر 
بإجراء اس��تفتاء ث��ان لالنفصال 
ال��رأى  اس��تطالعات  أن  إال 

ترج��ح عدم جن��اح رئيس��ة وزراء 
أسكتلندا، نيكوال سيترجن فى 
االس��تفتاء الثانى، مثلما حدث 
ف��ى االس��تفتاء األول فى 2014. 
م��ن جان��ب آخ��ر وبخ��ت تيريزا 

البريطانية  الوزراء  رئيس��ة  ماي 
نيكوال  االس��كتلندية  الزعيمة 
بإج��راء  ملطالبته��ا  س��تيرجن 
اس��تفتاء على االستقالل قائلة 
إن احلزب القومي االس��كتلندي 
لدي��ه "رؤي��ة أحادي��ة" مرك��زة 
اململكة  ع��ن  االنفص��ال  عل��ى 
املتح��دة. وأضافت م��اي "الرؤية 
أبداه��ا احل��زب  الت��ي  األحادي��ة 
الي��وم  االس��كتلندي  القوم��ي 
مؤس��فة للغاية" وأضافت بدال 
م��ن اللع��ب بالسياس��ة عل��ى 
مس��تقبل بالدن��ا يتع��ن عل��ى 
احلكومة االس��كتلندية التركيز 
عل��ى تقدمي حكم جيد وخدمات 
االس��كتلندي.  للش��عب  عامة 

فالسياسة ليست لعبة."
اس��كتلندا    " ان  وبين��وا 
عارض��ت بنس��بة %62 اخل��روج 
من االحت��اد االوروبي ف��ي حزيران 
املاضي، فيحن فض��ل %52 من 

البريطانين ذلك.
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هل ستتفكك بريطانيا بانسحاب اسكتلندا ؟ 
مع إصرار األخيرة على البقاء ضمن االتحاد األوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس رئيس مجل��س الوزراء حيدر 
مع  العب��ادي اجتماع��اً موس��عاً 
الكهرب��اء  وزارة  ف��ي  املس��ؤولن 
وزارت��ي  ف��ي  اخملتص��ن  بحض��ور 
النفط واملالية والقطاعات األخرى 
وتوزيع  انت��اج  ملناقش��ة معوقات 
الطاقة الكهربائية لصيف 2017 

.
وذكر بيان ملكتب العبادي اطلعت 
ان"  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 

االجتم��اع ناق��ش مش��روع تزويد 
 24 مل��دة  بالكهرب��اء  املواطن��ن 
ساعة من خالل العدادات الذكية 
والتي ثبت جناحها عند تطبيقها 
ف��ي عدد م��ن مناط��ق العاصمة 
بغداد ومراحل اجناز هذا املش��روع 
العاصم��ة  مناط��ق  بقي��ة  ف��ي 

واحملافظات".
االجتم��اع  خ��الل  ومت   " واض��اف 
كذلك مناقشة موقف الصيانات 
الغازي��ة  للوح��دات  الس��نوية 

واحلراري��ة والغاز اجمله��ز للوحدات 
الغازية وكمي��ات زيت الغاز اجملهز 
حالي��اً وموقف املبال��غ اخملصصة 
للوح��دات  الصيان��ات  ألغ��راض 
الى  والتأهي��ل اضافة  االنتاجي��ة 
معاجلة الوحدات املتوقفة بسبب 

املشكالت الفنية" .
ص��درت   " البي��ان  وبحس��ب 
خ��الل االجتم��اع مجموع��ة من 
التوجيهات التي تس��هم مبعاجلة 
عدد من املش��كالت في املنظومة 

الكهربائي��ة لتنعكس ايجابا في 
خدمة املواطنن".

ويعاني العراق منذ س��نوات أزمة 
ف��ي تولي��د الطاق��ة الكهربائية 
وجتهيزها للمواطنن الس��يما مع 
ازدياد الطل��ب عليها في الصيف 
احلار ما تدفع ارتفاع درجات احلرارة 
الت��ي تتجاوز أحياناً ال��� 50 ْم الى 
خروج تظاهرات ش��عبية غاضبة 
برغم وعود حكومية متكررة بحل 

االزمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أدان نائب رئي��س البرملان العراقي 
آرام شيخ محمد، قصف الطيران 
الثالث��اء  ام��س  فج��ر  الترك��ي 
لقضاء س��نجار والق��رى التابعة 
لها ف��ي محافظ��ة املوصل الذي 
تس��بب ب�"استش��هاد ع��دد من 

البيشمركة واملدنين األبرياء".
واع��رب في بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلديد" "عن اس��تيائه 
غي��ر  التج��اوز  له��ذا  الش��ديد 

املبرر واالنتهاك الس��افر لس��يادة 
العراق"، مطالباً ف��ي الوقت ذاته 
"احلكومة االحتادية ببغداد التدخل 
الفوري واستدعاء السفير التركي 
أحتج��اج  مذك��رة  لتس��لميه 
الرافض لهذه  الرس��مي  باملوقف 
االعت��داءات املتك��ررة م��ن اجلانب 

التركي".
وق��ال ش��يخ محم��د ان "تركي��ا 
بقصف األراضي العراقية بالسالح 
اجلوي هو مبنزل��ة تصعيد وأعتداء 

واض��ح عل��ى الس��يادة العراقية 
وخ��رق ل��كل للمواثي��ق الدولي��ة 
واتفاقات حس��ن اجلوار، وس��يؤثر 
حتماً عل��ى العالقات الثنائية بن 
البلدين ويزعزع األمن واألس��تقرار 
ف��ي املنطق��ة والس��يما القوات 
العراقي��ة تخ��وض الي��وم معارك 
عس��كرية كبيرة في املوصل ضد 

تنظيم داعش األرهابي".
ال��ى ذلك ادان��ت الكت��ل الكردية 
كوردس��تان  إقلي��م  برمل��ان  ف��ي 

املتمثل��ة بكتلة التغيي��ر، واالحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني واجلماعة 
اإلس��المين  واحلرك��ة  واالحت��اد 
بشدة القصف التركي على جبل 

سنجار.
األمم  منظم��ة  الكت��ل  وطالب��ت 
املتحدة، واجملتم��ع الدولي ان تدين 
ه��ذا القص��ف، ومتن��ع م��ا يقوم 
ب��ه اجلي��ش الترك��ي "ك��ون هذا 
الهج��وم األخير مخالف للقوانن 

والتشريعات الدولية.

رئيس الوزراء يناقش تجهيز
المواطنين بالكهرباء لمدة 24 ساعة

مجلس النواب يطالب باستدعاء
السفير التركي على خلفية قصف سنجار

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اج��راء  التربي��ة،  وزارة  ق��ررت 
لطلبة  الدراس��ية  االمتحانات 

محافظة نينوى.
وذك��ر وزير التربية محمد اقبال 
في بيان اطلعت علبه "الصباح 
"االمتحان��ات  ان  اجلدي��د"، 
ستجري في نينوى هذه السنة"، 
داعياً "امل��الكات التربوية لبذل 

كل اجلهد الذي نتوقعه منهم 
ملساعدة التالميذ والطلبة".

وأش��ار الى ان "ال��وزارة لن تألوا 
جهداً في تخفيف كل العقبات 
ق��در طاقته��ا ول��ن تقصر في 

ذلك".
ف��ي  التربي��ة،  وزارة  أعلن��ت  و 
آواخر اذار املاضي، عن حتديد 15 
من أي��ار املقبل، موع��داً إلجراء 

املدرسية  النهائية  االمتحانات 
املرحل��ة  املنتهي��ة  للصف��وف 
االبتدائي��ة النهائية للدور االول 
فيما ستنتهي في 22 أيار وتبدأ 
املدرسية  النهائية  االمتحانات 
املرحل��ة  املنتهي��ة  للصف��وف 
املتوسطة النهائية للدور االول 

في الرابع من حزيران املقبل.
تتمة ص3

متابعة الصباح الجديد: 
دع��ا البيت األبيض، ف��ي إجراء غير 
معت��اد، جمي��ع أعض��اء مجل��س 
الش��يوخ إلى اجتماع يس��تمعون 
كوري��ا  بش��أن  إيج��از  إل��ى  في��ه 

الشمالية.
وتنت��اب اإلدارة األميركي��ة مخاوفا 
متزاي��دة حي��ال التج��ارب النووية 
والصاروخي��ة لكوري��ا الش��مالية 
التي تش��كل تهديدا للدول اجملاورة 

لها وللواليات املتحدة.

ويحضر االجتماع، الذي ينعقد اليوم 
األربع��اء ، مئة م��ن أعضاء مجلس 
الش��يوخ، فضال عن وزي��ر اخلارجية 
ووزير  تيلرس��ون،  ريكس  األميركي، 

الدفاع جيمس ماتيس.
وجاءت دعوة الصن أثناء محادثات 
عبر الهات��ف بن ترام��ب والرئيس 
الصين��ي ش��ي جينبين��غ األح��د 

املاضي.
وق��ال جينبينغ، أثن��اء احملادثات، إنه 
عل��ى جميع األطراف "التزام ضبط 

النفس وتف��ادي اإلجراءات التي من 
شأنها زيادة التوترات".

ومن جانبه، قال ترامب إن "التوجه 
لكوري��ا  املس��تمر"  العدائ��ي 
يزعزع اس��تقرار شبه  الش��مالية 

اجلزيرة الكورية بأكملها.
وع��ادة ما يتوج��ه مس��ؤولون في 
البي��ت األبي��ض إل��ى الكونغ��رس 
لتق��دمي ايجازات بش��أن قضايا ذات 

صلة باألمن القومي.
تفصيالت ص6

األزمة النووية الكورية الشمالية تتصدر 
اجتماعًا لمجلس الشيوخ دعا له البيت األبيض

"التربية" تقرر إجراء االمتحانات في نينوى

شبح التقسيم يسيطر على املشهد البريطاني

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة قوات احلشد الشعبي، 
أم��س الثالث��اء ، انط��الق عمليات 
"محمد رسول اهلل" لتحرير قضاء 
احلض��ر واملناطق احمليطة به جنوب 
املوص��ل من ثالثة مح��اور، مؤكدة 
أن طي��ران اجلي��ش العراق��ي يؤمن 
الغط��اء اجل��وي الكام��ل للقوات 
املتقدمة ، فيما اش��ارت الى ، حترير 

عدة قرى بعد بدء العمليات . 
وقال إعالم احلش��د الش��عبي في 
بي��ان تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه، إن "قوات 
احلش��د الش��عبي أطلقت، صباح 
يوم امس الثالثاء، عمليات )محمد 
رس��ول اهلل( لتحرير قضاء احلضر 
جن��وب  ب��ه  احمليط��ة  واملناط��ق 
املوص��ل من ثالثة مح��اور"، مبينة 

أن "القوات باش��رت بفتح السواتر 
والتقدم نحو األهداف املقصودة ". 
وأضاف أن "هندسة امليدان باشرت 
بتطهير الط��رق املؤدية الى قضاء 
احلضر اس��تعداداً القتحام القوات 
لقرى ما قبل احلضر لتطهيرها من 
عناصر داع��ش"، مبينة أن "طيران 
اجلي��ش العراقي يباش��ر مع قوات 
احلش��د الش��عبي ويؤمن الغطاء 

اجلوي الكامل للقوات املتقدمة". 
م��ن جانبه أعل��ن الناطق باس��م 
هيئة احلشد الشعبي كرمي النوري 
ي��وم امس الثالثاء ، ع��ن حترير عدة 
ق��رى ف��ي قض��اء احلض��ر جنوبي 

املوصل. 
وق��ال الن��وري ف��ي حدي��ث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن 
اللواء  الش��عبي  احلش��د  "ق��وات 

11  متك��ن من حتري��ر قرى تل هاللة 
ودبيسة شمالي قضاء  والعلواني 

احلضر جنوبي املوصل". 
وأضاف بأن" قوات احلشد الشعبي 
حررت وطهرت قرى )تل رجم الكبير 
واعلبي��ة الغربية والش��رقية( في 

احلضر بأمين املوصل. 
وب��ن ب��أن" الل��واء 14 متك��ن م��ن 
اقتحام قرية )املس��لطن( وحتريرها 

بالكام��ل جن��وب احلض��ر وباش��ر 
بتطهيرها". 

وأش��ار الى ان "احلش��د الش��عبي 
استقبل عددًا من العائالت الهاربة 
من داعش شرق احلضر، فيما قامت 
" طبابة احلشد بتس��يير عدد من 
الس��تقبال  االس��عاف  س��يارات 
العائالت النازحة جنوب املوصل". 
تتمة ص3

الحشد الشعبي يعلن انطالق عمليات تحرير قضاء الحضر

متابعة

االجتماعات مع البنك وصندوق النقد مستمرة حتى العام المقبل

ً



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

ف��ي بي��ان وص��ف بالهزي��ل ال��ذي 
ال يت��اءم م��ع حج��م االعت��داءات 
واخلس��ائر البش��رية واملادي��ة التي 
خلفها، حملت وزارة البيش��مركة 
في حكومة اقليم كردس��تان حزب 
العم��ال الكردس��تاني مس��ؤولية 
القص��ف التركي لقضاء س��نجار 
والق��رى التابع��ة له ال��ذي ادى الى 
مقتل واصابة العش��رات من قوات 
م��ن  ع��دد  وتدمي��ر  البيش��مركة 
الثكنات العس��كرية ومقار لقوات 
لق��وات  وأخ��رى  س��نجار  حماي��ة 

البيشمركة.
وفي حني ن��ددت خمس كتل كبيرة 
متثل االحزاب اخلمسة الرئيسة في 
برملان كردس��تان بالقصف التركي، 
ومحلل��ون  ش��خصيات  عب��رت 
سياس��يون ع��ن اس��تغرابها م��ن 
محاولة احل��زب الدميقراط��ي تبرير 
القصف الترك��ي ومحاولة حتميل 
حزب العمال الكردستاني مسؤولية 
االعت��داءات والتج��اوزات التركي��ة 
على اراض��ي االقلي��م، وجتنبه إثارة 
حفيظة اجلان��ب التركي واكتفائه 
باالشارة الى ش��هداء القصف من 
عناصر البيشمركة بفاقدي االرواح 
ولم يعطهم صفة ش��هداء، كما 
ن��دد بتواجد وح��دات قتالية تابعة 
حلزب العمال الكردستاني وطالبها 

باالنسحاب من سنجار.
وكان��ت 26 طائ��رة حربي��ة تابع��ة 
لس��اح اجل��و التركي ق��د قصفت 
في الس��اعة 2،30 من صباح امس 
الثاث��اء مناط��ق دي��رك وش��نكال 
والق��رى التابعة لها، م��ا ادى وفقاً 
ملص��ادر مطلع��ة ال��ى مقت��ل 15 
عنصرًا من قوات الزيرفاني التابعة 
للح��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
واصابة 7 من قوات حماية الشعب 
ووح��دات حماي��ة س��نجار التابعة 
حلزب العم��ال الكردس��تاني، التي 

تتخذ من جبل سنجار مقراً لها.
املن��ددة  الفع��ل  ردود  اط��ار  وف��ي 
بالقصف التركي ن��دد رئيس برملان 

كردستان يوس��ف محمد في بيان 
تس��لمت الصباح اجلديد نس��خة 
منه بش��دة االعت��داء التركي على 
قرى وجبل سنجار، مطالباً اجملتمع 
الدولي باب��داء موقف واضح ووضع 

حد لتلك االعتداءات املتكررة.
في غض��ون ذل��ك طالب��ت خمس 
كتل اساس��ية في برملان كردستان 
االحزاب والقوى السياس��ية بابداء 
موقف ج��دي واضح، من التجاوزات 
التركي��ة املتك��ررة ،، وقال��ت كتل 
) االحت��اد الوطن��ي، التغيي��ر، االحتاد 
االس��امي، اجلماع��ة االس��امية، 
احلرك��ة االس��امية( »انن��ا نحمل 
احلكومة التركية مسؤولية اجلرمية 
التي ارتكبتها في سنجار ونطالب 
واجملتم��ع  املتح��دة  االمم  منظم��ة 
الدول��ي من��ع اجلي��ش التركي من 
تكرار ه��ذه اجلرائم النه��ا تتعارض 

مع االعراف والقوانني الدولية.

وكان بيان صادر عن رئاس��ة األركان 
التركية قد اعلن ش��ن س��اح اجلو 
التركي غ��ارات فج��ر الثاثاء على 
مواقع ملنظمة )PKK( التي وصفها 
واملنظم��ات  اإلرهابي��ة  باملنظم��ة 
التابع��ة له��ا، ف��ي جبل س��نجار 
ش��مالي العراق، وجب��ل »قره جوغ 

شمال شرقي سوريا.
وأضاف البيان أن الغ��ارات تأتي في 
إط��ار حق��وق تركيا الت��ي يكفلها 
القان��ون الدولي، مش��يراً إلى أنها 
جنح��ت في إصابة جمي��ع األهداف 

التي مت حتديدها مسبقاً.
وزارة البيش��مركة ردت ف��ي بي��ان 
خج��ول اصدرت��ه عل��ى القص��ف 
التركي قال��ت فيه ان القصف غير 
مقب��ول، وفي حني اكدت س��قوط 
خمس��ة من عناصر البيش��مركة 
جراء القصف، حملت حزب العمال 
الكردس��تاني مسؤولية املشكات 

والتوترات التي تشهدها املنطقة.
الوزارة طالبت العمال الكردستاني 
بس��حب قوات��ه من جبل س��نجار 
واملناطق احمليطة ب��ه، وأن ال يصبح 
بعد اآلن س��بباً النعدام االستقرار 
وتعميق املش��كات ف��ي املنطقة، 

وذلك حسب البيان.
م��ن جانبه دع��ا الرئيس املش��ترك 
حل��زب االحتاد الدميقراطي الس��وري 
صال��ح مس��لم، الوالي��ات املتحدة 
التدخ��ل  ال��ى  الدول��ي،  واجملتم��ع 
اليق��اف الغ��ارات اجلوي��ة التركية 
على وحدات حماية الش��عب، وهي 
اجلناح العس��كري للحزب، مشيراً 

إلى أن الهجوم كان »متوقعاً«.
س��وريا  مجل��س  وص��ف  ب��دوره 
الدميقراطي��ة االعتداء التركي على 
جب��ل قرج��وغ ومنطقة ش��نكال 
ب“العدوان السافر”، وهو دليل على 
مشروع تركي يهدف إلفشال حملة 

الرقة ومد الدواعش باألوكسجني.
ال��ى ذل��ك اك��د الكات��ب واحملل��ل 
ف��ي  زنكن��ة  طال��ب  السياس��ي 
تصري��ح للصباح اجلدي��د ان تركيا 
الع��راق  ش��مالي  اجتي��اح  حت��اول 
وس��تفعل ذل��ك قب��ل االنتهاء من 
معارك حترير املوصل، واضاف زنكنة 
ان احلزب الدميقراطي الكردس��تاني 
متفق مع اجندة احلكومة التركية 
ومخططها وان تبني وطرح مسألة 
االستفتاء في الوقت الراهن تهدف 
ال��ى الهاء الرأي الع��ام عن اخملطط 
التركي ال��ذي يرمي الى اس��تعادة 

والية املوصل من العراق.   
احلكوم��ة  ان  زنكن��ة  واض��اف 
التركية حت��اول من خال هجماتها 
ه��ذه تصدي��ر األزمة العس��كرية 
والسياسية والثقافية واالقتصادية 
الداخلي��ة وفش��ل ح��زب العدالة 
والتنمية احلاك��م داخلًيا إلى خارج 

تركي��ا، لذا تش��ن الهجم��ات على 
كردس��تان العراق وسوريا لتحافظ 
تزامناً  الدكتاتورية.  على سلطتها 
م��ع قصف الع��دوان التركي جلبال 
مدين��ة  وق��رى  وقرج��وغ  س��نجار 
ديرك في كردس��تان س��وريا كثف 
اجلي��ش التركي حتركات��ه وتعزيزاته 
العسكرية على طول حدود ناحية 
ش��يه في مقاطع��ة عفرين، وعلى 
طول احلدود مع نواحي بلبلة، شيه 
وجندريس��ه، إضافة إلنش��اء معبر 
عس��كري س��ري، وصن��ع جس��ور 
إس��منتية لس��هولة التوغ��ل بني 
األراض��ي الوعرة إل��ى املناطق التي 
احتلها. كم��ا زود النقاط احلدودية 
بالعدي��د م��ن اآلليات العس��كرية 
اجلدي��دة وزاد من ع��دد دورياته على 
احلدود، إضاف��ة إلى إطاق الرصاص 
احملاذي��ة  احلدودي��ة  الق��رى  عل��ى 

ملقاطعة عفرين.

سياسيون وخبراء يعّدون القصف والتحركات 
التركية محاولة لكسر الحصار عن »داعش«

بعد استهداف سنجار ومناطق عديدة في اإلقليم
د.علي شمخي

ينس��ى كثير م��ن السياس��يني ان اخلوض قي 
غمار السياس��ة يتطلب تخليهم عن مباديء 
والتزامات يحرص عليها غيرهم ممن لم يتلوثوا 
بعناوين العمل السياس��ي وقد يبدو مشروعا 
ه��ذا التقلب في املواقف تبع��اً ملصالح تبحث 
عنه��ا دول واح��زاب وزعام��ات لك��ن التخل��ي 
ع��ن عناوين الش��رف والصدق وجتاوز املش��اعر 
الن��اس  كرام��ات  عل��ى  وال��دوس  االنس��انية 
والتح��دث م��ن دون ضمير س��يكون س��لوكاً 
مفضوحاً ومرفوضاً من اجلميع والميكن وصفه 
اال بالنفاق السياس��ي ويب��دو ان الرئيس رجب 
طي��ب اردوغ��ان يفص��ل احاديثه مبا يش��تهي 
االخ��رون  ومبا يلب��ي طلباتهم فهن��اك حديث 
م��ع مؤيدي��ه الناخبني م��ن الش��عب التركي 
وهن��اك حديث م��ع معارضيه وهن��اك حديث 
يرضي تنظيم داع��ش االرهابي ويخفف عنهم 
محنتهم وعاره��م وفضائحهم وهناك حديث 
عن الش��عب الس��وري والظلم ال��ذي يتعرض 
له من االره��اب والقتل والتدمير وهناك حديث 
ع��ن الع��راق ووحدت��ه وتاريخه يقابل��ه حديث 
آخر ع��ن تفصيل طائف��ي مقيت له��ذا البلد 
يتح��دث في��ه اردوغان عن تلعف��ر وحدها بعني 
واحدة اليرى فيها س��وى اخلوف على التركمان 
الس��نة في تلعفر واخلش��ية م��ن ابادتهم من 
قبل الق��وات العراقية التي تكابد وتضحي من 
اج��ل حترير املوصل وتخلي��ص اهلها من جرائم 
داع��ش ويبدو ان اردوغان يريد تفريغ مش��كاته 
السياس��ية ف��ي الداخ��ل واخل��ارج والتغطية 
عليها باحلديث ع��ن معركة العراق مع االرهاب 
التي توضحت معاملها وبان احلق الساطع فيها 
ويق��ف احللف��اء والش��رفاء م��ع العراقيني في 
معركتهم ه��ذه للتخلص من ش��رور االرهاب 
وحتري��ر اراضيه��م فيم��ا يريد اردوغان تش��ويه 
االنتصار العراقي وحرفه عن مساراته الوطنية 
وتصوي��ره على انه نزاع طائف��ي داخلي من دون 
ان يس��تخلص الدروس والعبر من هذا التاعب 
مبش��اعر الش��عوب وم��ن دون ان ي��درك حجم 
االذى ال��ذي يتس��بب فيه كام��ه وحديثه الى 
قناة اجلزيرة التي اختص��ر فيها معركة العراق 
والتحال��ف الدول��ي ض��د داع��ش باحلديث عن 
تلعفر وحدها وقد غابت عن اردوغان سلس��لة 
اجلرائم الوحش��ية التي ارتكبها هذا التنظيم 
االرهابي بحق كل االدي��ان والقوميات واملذاهب 
مب��ا فيهم الش��عب الترك��ي الذي دف��ع ويدفع 
بني حني وحني آخر ثمن��اً باهًظا لتواجد عناصر 
االجرام الداعشي على اراضيه وقتلهم االبرياء 
في تفجيرات ارهابية .. ومن املؤس��ف ان يختار 
اردوغان االنضمام الى حتالف الظاملني واحلاقدين 
على العراق وهو يعلم ان قوات اجليش العراقي 
والش��رطة االحتادية واحلش��د الشعبي تخوض 
معرك��ة حرصت فيها على حي��اة ابناء املوصل 
ب��كل طوائفهم وباعت��راف التحال��ف الدولي 
وابناء املوصل انفس��هم وان التأخير في اكمال 
م��دن وقرى املوص��ل نابع من ه��ذا احلرص على 
حياة االبرياء فيما يس��تمر داعش باس��تعمال 
املدنيني دروعاً بش��رية ويستمر في سفك دماء 
اهل املوصل الذين يرومون اخلاص من بطش��ه 
ووحش��يته فأي نفاق اكثر من هذا النفاق ايها 

الرئيس ...!!!

أردوغان مّرة أخرى

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

صوت��ت  الت��ي  بريطاني��ا  أصبح��ت 
االحت��اد  عضوي��ة  م��ن  لانس��حاب 
األوروب��ي كم��ا يقول بع��ض املراقبني 
الذين نشروا دراسة حول هذا املوضوع 
على املوقع حيث اضاف��وا ان » االحتاد 
االوروب��ي اصب��ح االن  اكث��ر عرض��ة 
للتفكك خصوص��اً وان هذا االمر قد 
دفع اس��كتلندا، التي تدع��م البقاء 
في االحتاد األوروبي، ملمارس��ة ضغوط 
جديدة م��ن أجل إجراء اس��تفتاء ثان 
لانفص��ال ع��ن اململك��ة املتح��دة، 
أس��كتلندا  وزراء  رئيس��ة  ومنح��ت 
بحس��ب بع��ض املص��ادر نظيرته��ا 
البريطاني��ة مهلة مح��ددة للتوصل 
إل��ى اتف��اق بش��أن بع��ض القضايا 
واالرتباطات املتعلقة بخروج بريطانيا 
من االحتاد، ملمحة بأنها ستلجأ إلى 
اس��تفتاء اس��تقال ث��ان لانفصال، 
لاس��تفادة من مميزات االنضمام إلى 

التكتل األوروبى.« 
واش��اروا  إل��ى أن«  أس��كتلندا، وهى 
إحدى املقاطع��ات املكونة للمملكة 
املتحدة إلى جانب أيرلندا الش��مالية 
وويلز وإجنلترا، لم تكن تريد االنسحاب 
من االحتاد األوروبى لرغبتها فى البقاء 
الواح��دة.  األوروبي��ة  داخ��ل الس��وق 
وبرغ��م تهدي��د أس��كتلندا املتك��رر 
بإج��راء اس��تفتاء ث��ان لانفصال إال 

أن اس��تطاعات ال��رأى ترج��ح ع��دم 
جناح رئيس��ة وزراء أسكتلندا، نيكوال 
س��يترجن ف��ى االس��تفتاء الثان��ى، 
مثلما حدث فى االس��تفتاء األول فى 
2014. من جانب آخر وبخت تيريزا ماي 
رئيس��ة الوزراء البريطاني��ة الزعيمة 
س��تيرجن  نيك��وال  االس��كتلندية 
ملطالبته��ا بإج��راء اس��تفتاء عل��ى 
االس��تقال قائلة إن احل��زب القومي 
االس��كتلندي لدي��ه »رؤي��ة أحادية« 
مركزة عل��ى االنفصال ع��ن اململكة 
»الرؤي��ة  م��اي  وأضاف��ت  املتح��دة. 
األحادي��ة التي أبداها احل��زب القومي 
للغاية«  اليوم مؤسفة  االسكتلندي 
وأضافت بدال من اللعب بالسياس��ة 
عل��ى مس��تقبل بادن��ا يتع��ني على 
احلكومة االس��كتلندية التركيز على 
تق��دمي حك��م جي��د وخدم��ات عامة 
فالسياسة  االس��كتلندي.  للشعب 

ليست لعبة.«
وبينوا ان »  اسكتلندا عارضت بنسبة 
%62 اخل��روج م��ن االحت��اد االوروبي في 
حزيران املاضي، فيحني فضل %52 من 
البريطانيني ذلك. وفي استفتاء العام 
2014، حص��ل معارض��و االس��تقال 
عل��ى %55 لك��ن اس��تطاعاً اجرته 
»بي ام جي« ونشر كشف تأييد 48% 
م��ن االس��كتلنديني لانفص��ال عن 
بريطاني��ا. اال ان ذلك يتطلب موافقة 
احلكومة البريطانية احملافظة برئاسة 
تيري��زا م��اي الت��ي تس��تعد الط��اق 

اوروبا.ويبحث  م��ن  اخل��روج  اج��راءات 
البريطانيون مش��روع قانون  الن��واب 
تاريخياً يجيز مل��اي تفعيل اخلروج من 
االحت��اد االورب��ي، واذا ما أقر مش��روع 
القانون سريعاً، ميكن ان تبدأ اجراءات 
االنفص��ال عن االحت��اد االوروبي. وبعد 
موافق��ة النواب في ق��راءة اولى على 
مش��روع القانون في مطلع ش��باط 
وتعديله امام مجلس اللوردات، ميكن 

ان يتم اقرار النص نهائيا في البرملان، 
اال اذا طلب مجلس العموم دراس��ته 
بنح��و مطول.ومبجرد مصادقة امللكة 
علي��ه فس��يتعني عل��ى م��اي اب��اغ 
بروكس��ل بان لندن خرجت من االحتاد 

االوروبي.« 
كما بينوا ان » الوزير بريكس��ت ديفيد 
ديفي��س  دعا النواب ال��ى االمتناع عن 
»تقييد يدي« ماي قبل بدء املفاوضات 

التي يفترض ان تنهي أكثر من اربعني 
عام��اً من عاق��ة متقلب��ة، طالبا من 
الن��واب رف��ض تعديل��ني تق��دم بهما 
مجلس الل��وردات. ويطال��ب اللوردات 
بحماي��ة حق��وق ثاثة ماي��ني أوروبي 
يعيش��ون في اململكة املتح��دة، وبأن 
يك��ون البرمل��ان صاحب الق��رار االخير 
حول االتفاق الذي سيبرم مع املفوضية 
االوروبي��ة. ال��ى جان��ب ذل��ك دافعت 

رئيس��ة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
بحماس��ة عن وحدة بريطانيا وس��ط 
تزايد التكهنات بأن قوميي اسكتلندا 
ق��د يس��تغلون ب��دء احملادثات بش��أن 
بريكس��ت للمطالبة بإجراء استفتاء 
ثان على االس��تقال. وفي كلمة أمام 
ناش��طي احل��زب في غاس��كو، قالت 
زعيم��ة احملافظ��ني إن احلف��اظ عل��ى 
وحدة اجنلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا 
الشمالية هو »أولويتها الشخصية« 
اقتصادي��ة«  حال��ة  يوج��د  »ال  وأن��ه 
تستدعي تقسيم اململكة املتحدة.« 

واك��دوا ان » م��اي ايًض��ا حملت على 
احل��زب الوطن��ي االس��كتلندي، الذي 
أدار احلكوم��ة املنحلة في ادنبره خال 
العق��د املاضي، قائلة إن »هاجس��ه« 
لني��ل االس��تقال تس��بب بجن��وح 
تصوي��ت  وأدى  الناخب��ني.  أولوي��ات 
لصال��ح  املاض��ي  الع��ام  بريطاني��ا 
اخلروج من االحت��اد األوروبي إلى اهتزاز 
وحدة اململك��ة، إذ ايدت الغالبية في 
اس��كتلندا بقاء بريطانيا في االحتاد. 
ولكن برغم ذلك، ص��وت 52 في املئة 
البريطاني��ني لصال��ح اخل��روج. م��ن 

وتتزايد التكهنات بأن رئيس��ة الوزراء 
االس��كتلندية نيكوال س��تورجن قد 
تستغل بدء مفاوضات بريكست في 
وق��ت الحق إلط��اق اس��تفتاء جديد 
عل��ى االس��تقال. ووعدت م��اي بأنه 
عندم��ا تخ��رج بريطاني��ا م��ن االحتاد 
األوروب��ي، فإن بعض الس��لطات التي 

ستس��تعيدها لن��دن من بروكس��ل، 
س��تحول إلى ادنب��ره. وتعهدت بأنها 
ستتحدث باس��م كل اململكة خال 
مفاوضاته��ا، قائلة »نح��ن أربع دول، 

ولكن في القلب نحن شعب واحد«.
في الس��ياق ذاته اش��ار املراقبون الى 
ان«  نيكوال س��تيرجن  رئيس��ة وزراء 
اس��كتلندا قالت إن اسكتلندا يجب 
أن يك��ون لها حق اختيار االس��تقال 
ع��ن بريطاني��ا إذا رفض��ت مطالبها 
بش��أن خطة جتارة جدي��دة لبريطانيا 
بع��د خروجه��ا م��ن االحت��اد األوروبي. 
وقالت س��تيرجن إن خطة اخلروج من 
االحتاد األوروبي التي عرضتها رئيس��ة 
ال��وزراء البريطاني��ة تيري��زا م��اي في 
وقت س��ابق متثل »كارث��ة اقتصادية« 
لبريطانيا وإن اس��كتلندا لم تصوت 
لصاحلها.وأضافت »ال ميكن الس��ماح 
للحكومة البريطاني��ة بإخراجنا من 
االحت��اد األوروبي ومن الس��وق املوحدة 
بص��رف النظ��ر ع��ن آث��ار ذل��ك على 
العمل ومس��تويات  اقتصادنا وفرص 
املعيش��ة وعل��ى س��معتنا كدول��ة 
منفتحة متسامحة من دون أن يكون 
لدى اس��كتلندا القدرة على االختيار 
بني ذلك وب��ني مس��تقبل مختلف.« 
وتابع��ت »رئيس��ة الوزراء ل��م تنجح 
بتصريحاته��ا اليوم س��وى ف��ي زيادة 

فرص مثل هذا االختيار.«

* عن موقع الفورين بوليسي

مع إصرار األخيرة على البقاء ضمن االتحاد األوروبي

هل ستتفكك بريطانيا بانسحاب اسكتلندا؟

وزارة البيشمركة ردت 
في بيان خجول اصدرته 
على القصف التركي 
قالت فيه ان القصف 
غير مقبول، وفي حين 
اكدت سقوط خمسة 
من عناصر البيشمركة 
جراء القصف، حملت 
حزب العمال الكردستاني 
مسؤولية المشكالت 
والتوترات التي تشهدها 
المنطقة

عنصر من حزب العمال الكردستاني
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يغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت قيادة الش��رطة االحتادية، 
امس الثاثاء، ع��ن حترير 260 الف 
مدني في املدينة القدمية باملوصل، 
مبينة ان هؤالء كان يستخدمهم 

"داعش" دروعا بشرية.
وق��ال قائ��د الش��رطة االحتادي��ة 
الفريق رائد ش��اكر جودت في بيان 
اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد"، 

ان "قواتن��ا متكنت م��ن حترير 260 
الف مدني و4500 اسرة محتجزة 
ل��دى داعش ف��ي املدين��ة القدمية 
"ه��ؤالء  ان  مبين��ا  باملوص��ل"، 
كان داع��ش يس��تخدمهم دروعا 

بشرية".
واضاف جودت ان "قوات الش��رطة 
االحتادية متكنت من اعادة تشغيل 
محطات املياه والكهرباء والصرف 

الصحي، وساهمت بأفتتاح مراكز 
الصحي��ة  والعي��ادات  الش��رطة 

واملدارس في املناطق احملررة".
يذكر ان قوات الش��رطة االحتادية 
تواصل عمليات حترير ما تبقى من 
الساحل االمين في مدينة املوصل، 
حي��ث متكنت من تكبي��د تنظيم 
"داعش" خس��ائر فادح��ة باالرواح 

واملعدات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املوص��ل  جامع��ة  رئي��س  أعل��ن 
ع��ن  الديوج��ي،  س��عيد  أوب��ي 
تض��رر %30 م��ن مبان��ي اجلامعة 
العس��كرية  العملي��ات  نتيج��ة 
و«اإلرهابية«، مش��يراً إل��ى أن وزير 
التعليم العال��ي والبحث العلمي 
عبد الرزاق العيسى يتابع عمليات 

إعادة اإلعمار في اجلامعة.

وقال الديوجي في حديث صحفي، 
إن »%70 من مباني جامعة املوصل 
ل��م يصلها، فيما طال الضرر 30% 
م��ن اجلامع��ة«، مبين��اً أن هن��اك 
»مبان ع��دة دمرت بش��كل كامل 
مث��ل كلية الط��ب وبناية املكتبة 

املركزية ورئاسة اجلامعة«.
وأضاف، أن »هناك مباٍن لم تتضرر 
كثيراً ويتم إعادتها للحياة بجهود 

واملنظم��ات  اجلامع��ة  أس��اتذة 
»وزي��ر  أن  متابع��اً  االنس��انية«، 
التعلي��م العال��ي يتاب��ع عمليات 
إع��ادة اإلعم��ار، ونس��عى لتأهيل 
عدد من الكليات اإلنسانية لغرض 
انتظ��ام دوام الطلبة بعد موافقة 
وزارة التعلي��م العال��ي على فتح 
قبول الطلبة في الدراسات العليا 

في الكليات اإلنسانية«.

االتحادية تحرر 260 ألف مدني
في المدينة القديمة بالموصل

رئيس جامعة الموصل يؤكد 
تدمير 30 % من المباني والمعدات 



بغداد – انفجار الصقة
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الثالثاء، مقتل منتس��ب في وزارة 
الداخلي��ة بانفج��ار عب��وة الصقة في 

منطقة ابو غريب غربي بغداد.
وق��ال املصدر االمن��ي إن "عبوة الصقة 
مدني��ة  س��يارة  أس��ف�ل  مثبت���ة 
يس��تقلها منتس��ب ب��وزارة الداخلية 
انفج��رت صب���اح ي���وم ام���س ، لدى 
مروره في منطق�ة النص�ر والس���الم 
ضم���ن قضاء أب�و غري�ب غرب�ي بغداد 
، م��ا أس��فر ع��ن مقتل�ه عل��ى الف�ور 
، مضيف���ا أن " ق��وة أمني���ة طوق�ت 
مك���ان احل�ادث لكش��ف مالبس��اته ، 
فيم�ا نقلت جثة القتي�ل ال�ى الط�ب 

العدل�ي". 

ديالى – انفجار عبوات 
افاد مسؤول محلي في محافظة ديالى 
امس الثالث��اء، بان 7 اش��خاص بينهم 
اطف��ال س��قطوا ب��ن قتي��ل وجري��ح 
بانفجار 3 عبوات ناس��فة قرب منزلن 
سكنين في قرية زراعية شمال شرقي 

ب عقوبة.
وقال مدير ناحية ابي صيدا محمد الباقر 
التميمي ان "ثالثة اطفال ورجل مس��ن 
قتلوا واصيب ثالثة اخرين بانفجار ثالث 
عبوات ناس��فة قرب منزلن س��كنين 
في اط��راف قري��ة احملولة )5كم ش��رق 
ابي صي��دا("، مبينا ان "القوات االمنية 
ابطل��ت مفع��ول عبوة اخ��رى في ذات 

املنطقة دون وقوع اية خسائر".

كركوك – اعدام مدنيني 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظ��ة كرك��وك ام��س الثالثاء عن 
اق��دام عناص��ر تنظيم "داع��ش" على 
اعدام ثمانية من سكان مناطق جنوبي 
كرك��وك وغربيها بتهم��ة التعاون مع 

االجهزة االمنية.
وقال املصدر االمني إن "عصابات داعش 
االرهاب��ي اقدمت فجر ي��وم امس على 
اع��دام ثمانية ش��بان بتهم��ة التخابر 
مع األجه��زة االمنية وتس��هيل هروب 
العائالت م��ن مناطق جنوبي كركوك"، 
مبيناً ان "االعدام مت رميا بالرصاص في 
قض��اء احلويجة )٥٥ ك��م جنوب غربي 

كركوك(". 

صالح الدين – اشتباكات مسلحة 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدي��ن امس الثالث��اء عن مقتل 
وإصاب��ة أربع��ة م��ن عناص��ر تنظي��م 

"داعش" بصد تعرض للتنظيم شرقي 
احملافظة.

وقال املص��در االمني ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن " الل��واء 43 
الفوج 3 حشد شعبي صد تعرضا من 
جهة مطيبيجة شرقي صالح الدين" ، 
الفتا الى أن "القوة قتلت وأصابت أربعة 
من عناصر تنظيم داعش املتسللن". 

االنبار – عملية امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنب��ار ام��س الثالثاء ان قوات احلش��د 
الشعبي قتلت ثالثة من أرهابيي داعش 
بعملي��ة امني��ة في مفرق عكاش��ات 

غربي احملافظة .
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكش��ف عن اس��مه أن "ابطال اللواء 
19 ق��وة الب��راق، اش��تبكوا ف��ي وقت 

متأخ��ر من ليلة أم��س االول مع مفرزة 
تابع��ة لداعش ف��ي مفرق عكاش��ات 
غربي محافظ��ة  االنبار ما اس��فر عن 
مقت��ل 3 عناصر م��ن االرهابين" الفتا 
ال��ى ان "قواتنا قتل��ت كل من امللقبن 
ابوخطاب وابوحمزة ويحمالن اجلنسية 

السورية".

ميسان – هجوم مسلح 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ميسان امس الثالثاء بأن شخصن قتال 
بهجوم مسلح نفذه مجهولن وسط 

احملافظة.
وق��ال املص��در االمن��ي ان "مس��لحن 
مجهولن يستقلون دراجة نارية اطلقوا 
النار مس��اء  يوم امس باجتاه شخصن 
في منطقة االس��كان وس��ط ميسان، 

ما ادى الى مقتلهما في احلال".

واضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان 
احل��ادث، ونقلت جثت��ي القتيل��ن الى 
الط��ب العدل��ي، فيما فتح��ت حتقيقا 
ملعرفة مالبس��اته واجله��ة التي تقف 

وراءه". 

ذي قار – عملية نوعية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة ذي ق��ار امس الثالثاء انه بناء 
على معلومات استخبارية دقيقة نفذت 
قوة مش��تركة من فوج طوارئ شرطة 
ذي قار الرابع ومديرية األمن الوطني في 
احملافظة عملية أمني��ة نوعية بقضاء 

احملمودية جنوبي العاصمة بغداد .
ال��ذي طل��ب ع��دم  املص��در  واوض��ح 
الكش��ف عن اس��مه ان القوة متكنت 
خالله��ا من إلقاء القب��ض على متهم 

واملطلوب استنادا إلحكام املادة الرابعة 
من قان��ون مكافحة اإلره��اب النتمائه 

لتنظيم داعش اإلرهابي. 

نينوى – ضبط اسلحة 
اك��د مص��در محل��ي ف��ي محافظ��ة 
نينوى امس الثالثاء فصائل من احلشد 
الش��عبي قط��ع خ��ط إم��داد تنظيم 
"داعش" ب��ن قضائي البع��اج واحلضر 
في محافظة نينوى ، فيما أش��ارت إلى 
عثوره��ا عل��ى مخابئ أس��لحة وعتاد 

يحتوي على هاونات عيار 120ملم.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إنه مت "قطع خ��ط إمداد داعش 
الراب��ط ب��ن البع��اج واحلض��ر وتفجير 
س��بع مفخخ��ات في قرية املس��لطن 
التابع��ة للحضر وقتل س��بعة عناصر 

من تنظيم داعش في أثناء املعركة". 

مقتل منتسب في الداخلية بانفجار الصقة غربي بغداد * داعش يعدم 8 مدنيين بتهمة التخابر جنوبي كركوك
إحباط تعرض إرهابي شرقي محافظة صالح الدين * هجوم مسّلح نّفذه مجهولون بحي اإلسكان وسط ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا مص��رف الرافدين امس الثالث��اء فروعه في 
بغ��داد واحملافظ��ات باملتابعة اليومي��ة للوزارات 
ومؤسس��ات الدولة لتس��ديد مبال��غ القروض 
والسلف املمنوحة ملوظفيهم من قبل املصرف.

وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلدي��د"، ان املصرف وجه فروعه 
بتدقيق واملتابعة املس��تمرة لدوائ��ر الدولة التي 
من��ح موظفيها الس��لف والق��روض وابالغهم 
باس��تقطاع هذه االقساط من رواتب املقترضن 
واملس��تلفن املتلكئ��ن او كفالئهم في حال لم 
يتم تس��ديد تلك االموال من املقترض، مش��يرا 
ال��ى ان هذه اخلطوة تأت��ي للمحافظة على املال 

العام .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر في الش��رطة،امس الثالثاء، بأن قوة 
أمنية اعتقلت ثالثة أشخاص يشكلون عصابة 

لترويج اخملدرات وسط بغداد.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، إن "قوة أمنية 
داهمت ش��قة س��كنية في منطق��ة الصدرية 
وس��ط بغداد بداخلها ثالثة أشخاص يشكلون 

عصابة لترويج اخملدرات". 
األش��خاص  اعتق��ال  "مت  أن   ، املص��در  وأض��اف 
الثالث��ة ونقلهم ونقلوا الى مركز أمني للحقيق 

معهم".
يذك��ر أن جت��ارة اخمل��درات راجت في الع��راق بعد 
أح��داث 2003، ج��راء التراخي األمني الذي س��اد 
في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن 
مكتب مكافحة اخملدرات في األمم املتحدة، إلى أن 
العراق حتول إلى محطة ترانزيت لتهريب اخملدرات 
من إيران وأفغانس��تان نح��و دول اخلليج العربي، 
محذرة في الوقت نفس��ه من احتمال حتوله إلى 

بلد مستهلك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس التحال��ف الوطني العراقي، الى إعادة 

مكانة الكتاب في اجملتمع العراقي.
وذكر احليكم في بي��ان تابعته "الصباح اجلديد" 
ان "أهمية الكتاب املعرفي��ة والعلمية الكبرى، 
كونه وس��يلة لعرض أف��كار ودراس��ات وأعمال 
املثقف��ن اإلبداعية، ووس��يلة للتواصل بن األمم، 
ومس��احة مش��تركة للحضارة واملدنية"، داعيا 

الى "إعادة مكانة الكتاب باجملتمع".
ودعا "املؤسس��ات احلكومية واجملتمعية واألخرى 
ذات العالقة ، الى العمل بهمة ونش��اط، إلعادة 
مكان��ة الكتاب في مجتمعن��ا، بعد أن تعرضت 
الى االهت��زاز نتيجة لألح��داث الصعبة التي مير 

بها عراقنا احلبيب".
وتاب��ع "حتية للمثقفن وه��م يقدمون عطائهم 
الثر بال توقف او كلل، ونأمل أن تعكس كتاباتهم 
م��ا يجري ف��ي بالدن��ا وت��ؤرخ لالنتص��ارات التي 
يحققها أبنائنا في القوات املسلحة على أعداء 

الفكر النير واملعرفة النقية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن قائممقام قض��اء الرطبة مبحافظة االنبار 
عم��اد الدليمي،امس الثالثاء، ع��ن تأمن القوات 

األمنية الطريق الدولي بن الرمادي والقضاء.
وق��ال الدليمي في حديث صحف��ي، إن "الطريق 
الدولي الس��ريع ب��ن مدين��ة الرم��ادي ومدينة 
الرطب��ة )310كم غ��رب الرم��ادي(، اصبح مؤمن 
بالكام��ل بعد إزال��ة جميع العبوات الناس��فة 

وااللغام منه".
وأضاف الدليمي، أن "الطريق اصبح سالك امام 

حركة املواطنن والبضائع والقوات األمنية".
يذك��ر أن تنظي��م "داعش" ق��ام، ي��وم االول من 
ام��س االثنن، بتفخيخ أجزاء من الطريق الدولي 
الس��ريع في منطقة ال�80كيلو ش��رق الرطبة، 

بحسب مصدر امني.

"الرافدين" يباشر 
باستقطاع األقساط 

الشهرية للمقترضين

اعتقال عصابة مخدرات 
وسط بغداد

الحكيم يدعو إلعادة 
مكانة الكتاب بالمجتمع

تأمين الطريق الدولي
بين الرمادي والرطبة

الملف األمني

العراق يؤكد التزامه بشروط 
القرض الدولي قبل تلقيه 
دفعة جديدة إلعادة اإلعمار

ويجد املشهداني أن "اللقاءات 
الدوري��ة ه��ي تقوميي��ة حي��ث 
يس��مح للع��راق أن يقدم ورقة 
يوض��ح فيها آليات��ه للتعامل 

مع االزمة االقتصادية".
االقتصادي  اخلبي��ر  واس��تطرد 
أن "قرض��اً آخر بضم��ان البنك 
الدول��ي موجود ايض��اً تقدمه 
بريطانيا وفرنس��ا وكندا وصل 

قيمته إلى 13 مليار دوالر".
ويكمل املش��هداني بالقول أن 
"الع��راق تلقى من هذا القرض 
-اخملصص العادة اعمار املناطق 
احملررة- خالل املدة املاضية 980 

مليون دوالر".
وس��بق أن ق��ال نائ��ب رئي��س 
البنك الدولي لش��ؤون الشرق 
األوسط وشمال افريقيا حافظ 
غامن خالل االجتم��اع مع الوفد 
اجتماع��ات  ضم��ن  العراق��ي 
الربيع في واشنطن ان "البنك 
الدول��ي ملت��زم جت��اه الع��راق 
لتوفير املتطلب��ات املالية التي 
تفرضها عمليات اعادة اإلعمار 
في املناطق احملررة"، مشيراً الى 
ان "الع��راق يعد من اهم الدول 

باملنطقة" .
وأوض��ح غ��امن ان "إعم��ار تلك 
املناط��ق والتس��ريع بخطوات 
لدع��م  سيؤس��س  التنفي��ذ 
متواصل في ضوء ما حتتاجه وما 
العراقية  احلكومة  تش��خصه 

من احتياجات ماسة".
من جانبه اك��د الوفد العراقي 
بحس��ب بيان رس��مي "توجه 
احلكومة العراقية واستعدادها 
الى معاجل��ة مخلف��ات احلرب 
ووض��ع برامج علمية للمرحلة 
املقبل��ة تب��دأ من اإلعم��ار وال 
تنتهي بنظم التربية والتعليم 
وإيج��اد فرص العم��ل وتطوير 

املهارات التقنية" .
وق��ال الطليب��اوي لصحيف��ة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن "ق��وات 
احلش��د الش��عبي  مس��نودة 
بطيران اجليش العراقي متكنت 
من حتري��ر منطق��ة )الزوبعية( 
ضم��ن قض��اء احلض��ر جنوب 
ان"  ال��ى  مش��يراً   ، املوص��ل 
الق��وات حترز تقدم��اً كبيراً في 
عملي��ات حترير قض��اء البعاج 
انطلقت  الت��ي  املوصل  جنوب 
صباح ي��وم ام��س "، الفتاً الى 
، وج��ود خط��ط اس��تراتيجية 
س��يتم تطبيقها خالل الفترة 

املقبلة". 
احلش��د  "ق��وات  أن  وأض��اف 
الشعبي ستتجه نحو البعاج 
احل��دود  وتأم��ن  والقي��روان 
العراقي��ة الس��ورية بعد حترير 

قضاء البعاج بالكامل". 
الى ذلك أعلن احلشد الشعبي، 
أمس الثالثاء، حترير قريتي "عن 
صدي��د" و"تل هاللة"، وتطهير 
قري��ة "ج��اف اخلي��ل" جن��وب 

وشمال قضاء احلضر بنينوى. 
وقال إعالم احلش��د، ف��ي بيان، 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلق��ت 
اجلديد‘‘ نسخة منه، ان "قوات 
باش��رت  الش��عبي  احلش��د 
بتطهي��ر قري��ة ج��اف اخلي��ل 
جن��وب قض��اء احلض��ر"، فيما 
متك��ن "اللواء الثان��ي من حترير 
قرية )عن صديد( جنوب قضاء 

احلضر". 
احلش��د  "ق��وات  ان  وأض��اف 
الش��عبي / اللواء 14 عثر على 
واألعت��دة  لألس��لحة  مخب��أ 
لعناص��ر داعش يحت��وي على 
هاونات عيار ١٢٠ ملم ، شمال 

احلضر". 
وأف��ادت اس��تخبارات احلش��د 
الشعبي, أمس الثالثاء, بان قادة 
تنظيم داعش االرهابي نش��روا 

مفارز امني��ة ملنع العائالت من 
الهرب م��ن قضاء احلضر باجتاه 
مناطق قوات احلشد الشعبي. 
وذكر بيان للحش��د الش��عبي 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلق��ت  
اجلديد‘‘ نسخة منه ,ان "خطباء 
داع��ش داخ��ل قض��اء احلض��ر 
اطلق��وا نداءات عب��ر مكبرات 
الص��وت لتحذير االهالي بعدم  

اخلروج واال سيتم قتلهم". 
داع��ش  "عناص��ر  ان  وأض��اف 
املتواجدين ف��ي مخازن )احلضر 
الثاني��ة( هرب��وا باجت��اه مرك��ز 
القضاء بعد تقدم قوات احلشد 

باجتاههم".

احلشد الشعبي يعلن 
انطالق عمليات حترير قضاء 

احلضر
وم��ن جهت��ه أعل��ن القي��ادي 
ف��ي احلش��د الش��عبي ج��واد 
الطليباوي، أم��س الثالثاء، عن 
حترير منطق��ة الزوبعية ضمن 
قض��اء احلضر جن��وب املوصل 
، فيما أش��ار الى توج��ه قواته 
إلى مناطق البع��اج والقيروان 
وتأمن احلدود العراقية السورية 
بعد إكمال حترير قضاء البعاج 

جنوب املوصل.

البرملان يصوت بـ"عدم 
قناعته" بأجوبة رئيس 

مفوضية االنتخابات
ص��وت  "اجملل��س  إن  موضح��اً 
لصالح ع��دم القناعة بأجوبة 

رئيس املفوضية".
ويتاب��ع املراس��ل حديث��ه قائالً 
إن "اجللسة ش��هدت تصويت 
119 نائباً لصالح عدم القناعة 
بأجوب��ة املفوضية، فيما صوت 
118 نائباً آخر لصالح القناعة"، 
مبيناً إن "15 نائباً حتفظوا على 

التصويت".
وف��ور انتهاء التصوي��ت، قررت 
رف��ع  البرمل��ان  رئاس��ة  هيئ��ة 
اجللس��ة إلى اخلمي��س املقبل، 
م��ن دون حتديد فيم��ا إذا كانت 
ستش��هد  املقبل��ة  اجللس��ة 
"إقال��ة"  عل��ى  التصوي��ت 
املفوضي��ة. بحس��ب مراس��ل 

"الصباح اجلديد".
وأنهى مجلس النواب بجلسته 
املنعقدة في )17 نيسان 2017( 
عملية استجواب رئيس مجلس 
املفوضن في املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات، من قبل 
النائبة عن كتلة األحرار ماجدة 

التميمي.

مساع عراقية إيرانية
لترسيم احلدود بني البلدين

امللوح��ة  مش��كلة  حل��ل 
الت��ي تعان��ي منه��ا األراض��ي 

العراق�ية".
وأكد اجلعف��ري، وفق��ا للبيان، 
التع��اون  اس��تمرار  "ض��رورة 
جه��ود  وتضاف��ر  والتنس��يق 
اجملتم��ع الدولي ملواجهة اخلطر 
املتمث���ل  املش��ترك  العامل��ي 

باإلرهاب".
م��ن جانب��ه، أش��ار ظريف إلى 
"اس��تمرار دعم ب��الده للعراق 
وتقدمي املس��تلزمات الضرورية 
للقضاء على اإلرهاب"، مشيداً 
التي  ب�"االنتص��ارات الكبي��رة 
ف��ي  العراق�ي��ون  يحق�قه��ا 
حربه��م ضد عصاب��ات داعش 

اإلرهابية".

"التربية" تقرر إجراء 
االمتحانات في نينوى

وتنتهي ف��ي 22 حزيران، عالوة 
عل��ى حتدي��د الثان��ي م��ن متوز 
المتحان��ات  موع��داً  املقب��ل 
النهائي��ة للصف��وف املنتهية 
الص��ف  االع��دادي  املرحل��ة 
واالدب��ي  العلم��ي  الس��ادس 

وانتهائها في 17 متوز.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

تع��وق 4 ملف��ات مهم��ة عودة 
احلياة الطبيعية اليس��ر مدينة 
املوص��ل يأت��ي ف��ي مقدمته��ا 
"اخلاليا النائمة" التابعة لداعش 
فيم��ا متك��ن ش��اب  االرهاب��ي، 
موصل��ي من قت��ل 5 من عناصر 
انتقام��اً  املتط��رف  التنظي��م 
الستش��هاد وال��ده عل��ى ايدي 
قناص داعشي خالل محاولتهم 

الهرب للقوات االمنية.
وقال الناش��ط احلقوقي واملدني 
املوصلي لقمان عمر الطائي في 
حديث ال��ى "الصباح اجلديد" ان 
"عودة احلياة الطبيعية للجانب 
االيس��ر احمل��رر مبدين��ة املوص��ل 
يرتب��ط باربعة ملفات رئيس��ة، 
عدا االمور الثانوية األخرى، علماً 
ان هنالك تبايناً واضحاً في عودة 
احلياة لبعض االحياء عن االحياء 
األخ��رى، مث��ل مس��توى اخلراب 
احلاص��ل او قربه��ا م��ن اجلان��ب 
االمين حيث يستهدفها تنظيم 
داع��ش بقذائ��ف اله��اون بنحو 

شبه يومي".
واضاف "من ابرز االس��باب التي 
تع��وق ع��ودة احلي��اة الطبيعية 
للجانب احمل��رر هو اخلاليا النائمة 
التابعة لتنظيم داعش االرهابي، 
حي��ث تردن��ا تقاري��ر ع��ن وجود 
اع��داد لم نق��ف عل��ى ارقامها 
الدقيقة من الدواعش واملبايعن 
واملناصري��ن مم��ن حلق��وا حلاهم 
ورموا اس��لحتهم ول��م يبارحوا 
اجلانب االيس��ر، علماً ان البعض 
منه��م ق��ام بتغيي��ر منطق��ة 
سكناه الى اقارب لهم في احياء 
أخرى خش��ية االبالغ عنهم من 
قب��ل جيرانه��م او س��كان احلي 

نفسه".
واشار الطائي الى ان "املعطيات 
الت��ي بحوزتنا تؤك��د ان هنالك 
تعاوناً ميكن وصف��ه باملمتاز من 
قبل االهالي في االحياء احملررة مع 
القوات االمنية املشتركة، حيث 
االمنية  باملعلوم��ات  يرفدونهم 
ويش��خصون  مس��تمر  بنح��و 
الدواع��ش وم��ن تع��اون معهم 

قبل وفي اثناء س��قوط املوصل 
بيد التنظيم االرهابي".

وتاب��ع "االهال��ي يدرك��ون جيداً 
ان بق��اء الدواع��ش بعي��داً ع��ن 
قبضة القان��ون يعني ان الوضع 
ل��ن يس��تقر، ولك��ن ال��دور االن 
على االجهزة االس��تخبارية في 
التعام��ل م��ع املعلوم��ات التي 

بحوزتهم".
ولف��ت الطائ��ي ال��ى ان "امللف 
الثاني الذي يع��وق لعودة احلياة 
الطبيعي��ة ه��و مس��ألة اجن��از 
بالنس��بة  االمن��ي  التدقي��ق 
بإطالق  واالس��راع  للموظف��ن، 
اغلبه��م  ان  حي��ث  رواتبه��م، 
مالي��ة،  ضائق��ة  م��ن  يعان��ون 
لبيع  والكثي��ر منهم اضط��روا 
بع��ض ممتلكاته��م لتدبير امور 

عائالتهم".
ومضى بالق��ول "اطالق الرواتب 

يعني ض��خ مليارات الدنانير في 
اسواق املوصل وبالتالي انتعاش 
حركة التجارة وامتصاص شيء 
م��ن البطالة التي تس��ود حالياً 

بن اغلب شباب املدينة".
وبحس��ب املص��در نفس��ه فان 
"املل��ف الثال��ث يرتب��ط ايض��اً 
باالجه��زة االمنية، حي��ث بدأت 
بعض عصابات السطو بسرقة 
املمتل��كات العام��ة ف��ي بعض 
ويستهدفون  السكنية،  االحياء 
حتدي��داً مادة النح��اس من خالل 
الكهرب��اء،  قابل��وات  س��رقة 
وبالتال��ي نق��ل النح��اس ال��ى 

مناطق مجهولة".
مبيناً ان "عدداً من حوادث سرقة 
القابل��وات وقع��ت ف��ي بع��ض 
احياء االيس��ر، وحتدي��داً في حي 
الزهور، وان غض النظر عن هذه 
العصاب��ات قد يؤدي ال��ى ازدياد 

اعمال الس��رقة وق��د تصل الى 
مرحلة الس��طو عل��ى ممتلكات 
االهال��ي واحمل��ال التجاري��ة التي 

بدأت تفتح ابوابها".
وبننّ الطائ��ي ان "ملف اخلدمات 
ال يقل اهمية عن بقية امللفات، 
حيث ان وص��ول الكهرباء ومياه 
االحي��اء  بع��ض  ال��ى  الش��رب 
الس��كنية مؤش��ر جي��د عل��ى 
اخلدمات الت��ي تقدمها املالكات 
الفنية اخملتص��ة، لكن املطلوب 
هو االس��راع بايص��ال الكهرباء 
وامل��اء لبقي��ة املناط��ق واالحياء 
الكهرباء  وزيادة س��اعات جتهيز 
فص��ل  س��ندخل  النن��ا  وامل��اء 
الصي��ف قريباً، كم��ا ان تنظيم 
ام��ر  االهلي��ة  املول��دات  عم��ل 
مهم ج��داً، اضافة ال��ى اصالح 
التخسفات واحلفر في الشوارع 
بس��بب  والفرعي��ة  العام��ة 

االعم��ال احلربية ف��ي اثناء حترير 
احياء الساحل االيسر".

مواطن موصلي يردي 5 دواعش 
انتقاماً الستشهاد والده

كشف الناشط املوصلي "سعد 
اخلزرجي" عن بطولة وش��جاعة 
ملواط��ن موصلي متك��ن من قتل 
5 دواع��ش انتقاماً الستش��هاد 
والده على ايدي قناص داعش��ي 
باجتاه  الهرب  خالل محاولته��م 

القوات االمنية املشتركة.
وكتب اخلزرجي ان "فهد الفيتر" 
يس��كن حي الثورة، ق��ام قناص 
وال��ده  بقن��ص  ق��ذر  داعش��ي 
ليستش��هد في احلال، فما كان 
م��ن هذا البط��ل اال ان يعود الى 
داره ليأخ��ذ بندقيته الرشاش��ة 
ويقت��ل 2 من الدواع��ش الروس 
بثالث هو  ويلحقهم  اجلنس��ية 

القناص الروسي الذي ارداه قتيال 
في احلال.

البط��ل فهد لم يكت��ف بذلك، 
وامنا عاد ليكمل دربه مبس��اعدة 
العائ��الت على العب��ور من احلي 
ومنه��م عائالت )آل كش��مولة 
الكرام( الذين اوصلهم فهد الى 
مناطق آمنة، وعاد الى حي الثورة 
واجلميع مستغرب ملاذا العودة يا 
فهد؟ وباصرار اب��ن املوصل البار 
األش��م قال له��م "بق��ي اثنان 
من الدواعش س��اقتلهم واعود 
بع��د ان اك��ون ق��د اخ��ذت بثأر 
وال��دي واملواصلة م��ن 5 دواعش 
س��فرتهم ال��ى جهن��م وبئس 

املصير".
ونت��ج ع��ن بطولة فه��د الفيتر  
انق��اذ اكث��ر م��ن ١٥ عائلة كان 
الدواع��ش يحاصرونه��م بح��ي 

الثورة في اجلانب االمين.

عودة الحياة الطبيعية 
للجانب األيسر المحرر 
بمدينة الموصل يرتبط 
بأربعة ملفات رئيسة، 
عدا األمور الثانوية 
األخرى، علمًا ان هنالك 
تباينًا واضحًا في عودة 
الحياة لبعض األحياء 
عن األحياء األخرى، 
مثل مستوى الخراب 
الحاصل أو قربها من 
الجانب األيمن حيث 
يستهدفها تنظيم 
داعش بقذائف الهاون 
بنحو شبه يومي

احلياة اليومية في بعض أحياء اجلانب األيسر للمدينة

مواطن موصلي يردي 5 دواعش انتقامًا الستشهاد والده

أربعة ملفات تعوق عودة الحياة الطبيعية أليسر الموصل
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بغداد - الصباح الجديد:

جه��زت ش��ركة توزي��ع املنتج��ات 
النفطية محطة املأمون احلكومية 
في ساحل املوصل األمين ب� )36( ألف 
لتر من منتج البنزين من مس��تودع 
ال��دورة اجلديد بواس��طة س��يارات 
هيئ��ة النق��ل التابعة للش��ركة ، 
بتوجي��ه من وزير النف��ط املهندس 
مباش��ر  وبإيع��از  اللعيب��ي  جب��ار 
م��ن وكيل ال��وزارة لش��ؤون التوزيع 

معتصم أكرم .
واوضح مدي��ر عام ش��ركة التوزيع 
املهندس علي عبد الكرمي املوس��وي 
ان احملطة مت تس��لمها م��ن القوات 
األمنية وحتديداً من جهاز مكافحة 
اإلرهاب - الفرقة الذهبية ، الفتاً الى 

ان احملطة املذك��ورة هي أول محطة 
يتم تشغيلها في الساحل األمين من 
املوصل وخضعت ألعم��ال التأهيل 
والصيانة واإلدامة إلعادتها للخدمة 
بالس��رعة املمكنة لتتمكن احملطة 
من توفير املشتقات النفطية دعماً 
للنازحني كمرحلة أولية لإلستفادة 

منها في هذا اجملال .
وأكد املدير العام ان الشركة عملت 
جاه��دة عل��ى افتت��اح العديد من 
املنافذ التوزيعية في املناطق احملررة 
من املوصل بعد إعادة تأهيلها حيث 
بلغ عدد املنافذ  املؤهلة )٤٦( منفذا 
، منه��ا ١٦ محط��ة حكومية و٢٩ 
محطة أهلية وساحة نفط واحدة 
، وما تزال اجلهود مس��تمرة إلفتتاح 

باقي املنافذ .
من جانب��ه ذكر وكيل املدي��ر العام 

املهندس وس��ام صاحب ان محطة 
تعبئة املأمون احلكومي��ة من أوائل 
املناف��ذ التوزيعية التي ع��ادت الى 
اخلدمة بع��د تطهي��ر املنطقة من 
عصابات داع��ش اإلرهابي« ، مؤكدا 
ان الشركة على إطالع يومي بواقع 
سير العمليات ، كما إن منافذ توزيع 
املنتجات النفطية أولى املواقع التي 
تباش��ر شركتنا بتفقدها بعد حترير 
امل��دن من تل��ك العصاب��ات لغرض 
إج��راء عمليات التأهي��ل وجتهيزها 

بالوقود املطلوب .
إفتتح��ت  الش��ركة  إن  وأوض��ح 
الكثي��ر من احملط��ات ف��ي املناطق 
احمل��ررة م��ن اجلان��ب األيس��ر خلدمة 
املواطنني وإلستيعاب ضغط النزوح 
والعمليات العس��كرية عالوًة على 
إن تأهي��ل احملط��ات متواص��ل حلني 

عودة احلياة ال��ى وضعها الطبيعي 
لتع��ود الى عملها الس��ابق خدمة 

للمواطنني.
يذكر أن ش��ركة التوزيع م��ن أوائل 
املؤسس��ات التي دخلت الى ساحل 
املوصل االيس��ر بعد التحرير لتوفير 
احتياجات الناس لع��ودة احلياة الى 
وضعه��ا الطبيع��ي فيم��ا كان��ت 
املواكب��ة ميدانية من خالل مالكات 
الش��ركة الذين يواصلون جهودهم 
ليالً ونه��اراً من اج��ل تأهيل منافذ 
التوزيع ف��ي كل األحياء التي تتحرر 
حيث بلغت احملطات التي مت إفتتاحها 
في اجلانب األيس��ر ٦ محطات جتهز 
املواطن��ني بإحتياجاتهم من الوقود 
فيم��ا توجد ٤ محط��ات أخرى قيد 
الرس��مية متهيدا  أكمال اإلجراءات 

إلفتتاحها . 

أضفنا 700 ميكاواط عام 2016 و600 ميكاواط قبل صيف العام الحالي 
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سامي حسن

تس��عى ش��ركة جن��رال الكتريك الى 
دعم الشباب العراقي وتسليط الضوء 
على ابداعاته، ومحاولة لتغيير األجواء 
احلالي��ة ع��ن الع��راق والت��ي تصوره��ا 
وس��ائل اإلع��الم بأنها ممل��وءة باحلروب 
والدمار متناس��ني أي جوان��ب ابداعية 

في هذا البلد.
كم��ا ان هذا الدعم يع��د دليال على أن 
الش��باب العراقي مب��دع وواٍع ومثقف 
ويحب احلي��اة«، وأن » اجلمهور العراقي 
يعشق اإلبداع ومن خالل هؤالء الشباب 
الكتريك  وحماس��تهم تعمل جن��رال 
العراقي��ة  بالثقاف��ة  االرتق��اء  عل��ى 
وتطوره��ا، والقادم أفض��ل بالتأكيد« ، 
ويفتح آفاقاً أوس��ع ب��أن ينتبه العالم 

للشباب ,
ولذل��ك نق��ول ان العمل مع الش��باب 
اصبح على أس��اس تخصصي وواحداً 
من االجتاهات الرئيسة التي بدأت تشق 
طريقها في غالبية البلدان واجملتمعات، 
والت��ي تس��تهدف صقل الش��خصية 
الشبابية، وإكسابها املهارات، واخلبرات 
العلمية والعملي��ة، وتأهيلها التأهيل 
املطلوب لضمان تكيفها الس��ليم مع 
املس��تجدات، وتدريب القادة الش��باب 
في ش��تى امليادين اجملتمعية ، مما جعل 
الشركات الكبرى ان تسعى عبر ارجاء 
املنطقة الى تنمية الرأس املال البشري 
كأولوية قصوى لدف��ع عجلة التنمية 
االقتصادية، إضافة إلى السعي لتعزيز 
ري��ادة األعم��ال وتوس��يع الصناع��ات 
املعرفية. وتُعد جنرال إلكتريك شريًكا 
قويًا في حتقيق هذا الهدف ، لذا أتاحت 
دورات متقدمة محلًي��ا إلى موظفيها 
اإلقليمي��ني كمث��ال آخر واض��ح على 

اسهاماتها في حتقيق هذا الهدف.
ولذلك ن��رى خالل العقدي��ن األخيرين، 
وبس��بب التطورات العلمية والتقنية 
الهائل��ة، وث��ورة االتص��االت واإلنترنت 
والفضائيات، ودخول العالم في مرحلة 
العوملة، كمنظومة ثقافية سياس��ية 
اقتصادي��ة اجتماعي��ة تعكس حتالف 
الق��وى العاملي��ة العمالق��ة، تفاقمت 
أزمات الش��باب أكثر فأكثر في البلدان 
الفقيرة ، اذ بات الشباب يعاني من أزمة 
مزدوجة متولدة عن األزم��ات املتوارثة، 
واملركب��ة القائم��ة أصال وأخ��رى ناجتة 
ع��ن التأثي��رات القادمة عب��ر اإلنترنت 
والفضائي��ات، والت��ي تعك��س ثقاف��ة 
ومفاهي��م مجتمع��ات أخ��رى غريبة، 
وتتح��دث ع��ن رفاهية خيالية نس��بة 
لش��باب البل��دان الفقي��رة، مم��ا يهدد 
الشباب في هذه البلدان بأزمات جديدة 

جراء هذا املد العوملي.
وهن��اك 5 اض��اءات في اط��ار توجيهه 
للمهندس��ني الش��باب رك��زت عل��ى 
قيمة الفكرة في مجتمع املعرفة وفي 
اقتصاد املعرفة وقيمة االنس��ان في ان 
يتقن ما يعمل وحالة التعلم املستمر 
واالس��تدامة املعرفي��ة ونق��ل الفكرة 
الى منتج وان عل��ى اجملتمعات ان توقد 
الشموع بدال من لعن الظالم ، من خالل 

توفير آالف فرص العمل للمهندس��ني 
الش��باب في الداخل واخلارج وتس��عى 
جاهدة إلى معاجلة مش��كلة البطالة 
ف��ي عدد م��ن التخصصات والش��عب 
الهندس��ية وكل ه��ذا يت��م ف��ي ظل 
إمكاني��ات بس��يطة تس��عى النقابة 

بصورة دائمة لتنميتها.
وكان��ت “جن��رال إلكتريك” ق��د وقعت 
مؤخ��راً “خطة زي��ادة تولي��د الكهرباء 
ف��ي العراق” م��ع وزارة الكهرب��اء بغية 
دعم املش��اريع احليوية لتوليد الطاقة 
وصيانته��ا ف��ي جمي��ع أنح��اء البالد. 
وتش��مل اخلطة قيام “جنرال إلكتريك” 
بتق��دمي مجموعة من احلل��ول التقنية 
وإجراء ترقية للمشاريع القائمة بهدف 
توفير ق��درة أساس��ية إضافي��ة لرفد 
ش��بكة الكهرباء الوطنية خالل فصل 

الصيف.
وم��ن خالل مكاتبه��ا الثالثة في بغداد 
وأربيل ومدينة البصرة اجلنوبية الغنية 
بالنفط والغاز، تواصل “جنرال إلكتريك” 
تق��دمي أح��دث تقنياته��ا وخبراتها إلى 
العم��الء احمللي��ني مس��تندة بذلك إلى 
حضورها الراس��خ في العراق ألكثر من 
50 عاماً. كما تلتزم الشركة باالسهام 
في دعم متطلبات البنية التحتية في 
الب��الد مبجال تولي��د الكهرباء، والنفط 
 ، والطي��ران  املي��اه،  والغ��از، ومعاجل��ة 

والرعاية الصحية.
كان ل�«الصب��اح اجلدي��د« جول��ة ف��ي 
مع��رض الطاق��ة للش��ركة العاملي��ة 
جن��رال الكتري��ك املق��ام ف��ي معرض 
بغداد الدول��ي والتقت اح��د العاملني 
فيها وهو املهندس الش��اب مصطفى 
اس��ماعيل فقال لدين��ا برامج خاصة 

الس��تقطاب اخلريج��ني اجل��دد اضافة 
الى وجود عدد اخر ضمن هذا البرنامج 
لتطوير مهاراته��م وقابلياتهم الفنية 
واالدارية واللوجستية في ادارة مفاصل 

الشركة .
واوضح املهندس اس��ماعيل انه ضمن 
برامج تطويرية يتم اختيار الش��خص 
املناس��ب ليك��ون في املكان املناس��ب 
من خ��الل خلق فرصة عم��ل دائمة له 
لالس��تفادة من هذه اخلبرات عن طريق 
تنفيذ برامج قيادية ذات مستوى اعلى 
عل��ى امل��دى البعي��د ، مش��يرا الى انه 
يتم التقدمي له��ذه الوظيفة عن طريق 
موقع الش��ركة الرسمي ضمن برنامج 
التخص��ص املالي واالدارة الهندس��ية 
) اديس��ن ( وادارة اخلدم��ات التعاقدي��ة 

وبرنامج االنترنيت الصناعي .
واض��اف املهن��دس الش��اب مصطفى 
اس��ماعيل ان الش��ركة تس��عى ال��ى 
اس��تقطاب الطاقات احمللية في العراق 
وان��ه عل��ى مدار الس��نة هن��اك دورات 
تدريبية تطويرية حس��ب حاجة طالب 
التعي��ني بزجه ب��دورات تقوي��ة ليتبوأ 
مه��ام قيادية م��ن اجل االس��هام في 

تقدمي خدماته للشركة .
وق��ال انن��ا نعمل ضم��ن برنام��ج رفع 
الطاق��ة ف��ي الع��راق منذ ع��ام 2016 
قمنا بعم��ل صيانة وتأهي��ل لعدد من 
احملط��ات الكهربائية ومتكنا من اضافة 
700 مي��كا واط الى اخلدم��ة الفعلية 
كمرحل��ة اولى ، وفي ع��ام 2017 وهي 
املرحلة الثانية من برنامج رفع الطاقة 
سيتم اضافة 600 ميكا واط من خالل 
تطوير وصيانة ع��دد من الوحدات قبل 

حلول فصل الصيف املقبل .

وبني املهندس اس��ماعيل انه يش��غل 
حالي��ا كمدي��ر عملي��ات اداري��ة ، فقد 
عم��ل ف��ي املرحلة االولى ف��ي محطة 
كهرب��اء بس��ماية وكذل��ك عم��ل في 
محطة كهرب��اء جنوب بغداد ومحطة 
احللة الغازية ومحطة املسيب احلرارية 
، مضيف��ا ان ش��ركة جن��رال الكتريك 
وقع��ت عقدا مع العراق لبناء محطتي 
الس��ماوة وذي ق��ار في ال��دورة املركبة 
التي س��تضيف 1500 ميط��ا واط في 
املرحلة االولى وستدخل اخلدمة نهاية 
العام املقب��ل 2018، اما املرحلة الثانية 

فستكون في عام 2019.
واعرب املهندس مصطفى اس��ماعيل 
في ختام حديثه عن الفخر في اسهام 
املهندسني الش��باب في حل مشكلة 
ازمة الطاق��ة الكهربائي��ة التي عانى 
منه��ا الع��راق وم��ا زال يعان��ي منه��ا 
لس��نوات طويل��ة ، الفت��ا الى س��عيه 
الدائ��م وال��دؤوب للعمل عل��ى صيانة 
وتأهي��ل الوح��دات واضاف��ة محطات 
جديدة من اجل ايصال التيار الكهربائي 
الى جميع العراقيني ، مؤكدا انه بعمله 
هذا يكون ق��د خفف العبء عن كاهل 
املواطن��ني من اجل توفي��ر الراحة لهم 
وخاصة بعد رف��ع معاناتهم في فصل 

الصيف القائظ .
ويتمث��ل دور جنرال الكتريك كش��ريك 
للعراق في مواصلة تقدمي أحدث احللول 
والتقنيات ومش��اركة أفض��ل اخلبرات 
م��ع عمالئنا احملليني لنعم��ل معاً على 
تعزي��ز البنى التحتية ف��ي العراق- ومبا 
يش��مل أهم القطاعات احليوية: توليد 
الطاق��ة، النفط والغ��از، معاجلة املياه، 
الطيران والرعاية الصحية ، والش��ركة 

فخ��ورة للغاية مبا حققت��ه »للطاقة« 
خالل األشهر ال� 12 املاضية، حيث قدم 
العديد من اخلدم��ات والتحديثات التي 
س��اعدت وزارة الكهرب��اء عل��ى حتقيق 
أعل��ى مس��تويات إنتاجية ف��ي قطاع 

الطاقة بالعراق منذ 15 عاماً.
وقامت »جن��رال إلكتريك« بتركيب أول 
توربيناته��ا لتوليد الطاق��ة في العراق 
ع��ام 1965، ووصل عدد هذه التوربينات 
اليوم إلى أكثر من 130 تتوزع في شتى 
أرجاء البالد، وتسهم في تزويد أكثر من 
%60 من إجمالي الطاق��ة املُنتجة في 
الع��راق ، وما كان لكل ه��ذا أن يتحقق 
لوال ش��ركاؤنا احمللي��ون والدعم الكبير 
الذي حتظى به م��ن احلكومة العراقية. 
والتي أتاحت لنا توسعة نطاق حضورنا 
عب��ر ثالثة مكاتب ل� »جنرال إلكتريك« 
ف��ي بغداد والبص��رة وأربي��ل، بالتزامن 
مع رفع عدد موظفني الش��ركة مبقدار 
ثالث��ة أضعاف خالل الس��نوات اخلمس 
املاضي��ة، ليص��ل إل��ى300  م��ن خيرة 

املواهب العراقية.
التزامه��ا  جت��دد  إلكتري��ك«  »جن��رال 
الراس��خ بدعم الرؤى الوطنية الرامية 
إل��ى توفير خدمات الطاقة املس��تمرة، 
املوثوقة واملستدامة للشعب العراقي 
ف��ي كافة أنح��اء الب��الد وبالتعاون مع 
القطاع��ني الع��ام واخل��اص ف��ي ثالث 
مبادرات مهمة س��يكون لها خيُر األثر 
ف��ي تعزي��ز إنتاجية ش��بكة الكهرباء 
الوطني��ة، األم��ر ال��ذي س��يثمر بدوره 
عن حتس��ني اخلدمات املتاحة للش��عب 

العراقي.
كما ان هذه املش��اريع س��تضيف أكثر 
م��ن 2 كي��كا واط م��ن الطاق��ة إل��ى 

ش��بكة الكهرباء الوطنية، عالوًة على 
تأمني 6.5 كيكا واط عبر مرافق الطاقة 
احلالية، مما يعزز البنية التحتية للقطاع 
ويساهم بدور عام في تلبية املتطلبات 
املتنامي��ة عل��ى م��وارد الكهرب��اء في 
»جن��رال  دور  يقتص��ر  وال   ، الع��راق 
إلكتري��ك« عل��ى تزويد أح��دث احللول 
التقني��ة املتط��ورة، وتوظي��ف وتدريب 
امل��الكات احمللية، وتقدمي خدمات صيانة 
متكاملة عل��ى املدى الطويل، بل وميتد 
ليش��مل أيضاً االستفادة من إمكانات 
التوريد العاملية للشركة وعالقاتها مع 
أهم املؤسسات املالية لتوفير التمويل 
املطل��وب لهذه االس��تثمارات اجلديدة. 
وفي هذا اإلطار، ساعدت الشركة  حتى 
اليوم على تأمني متويل تزيد قيمته على  
ملياري دوالر أميركي للمشاريع اجلديدة 
ف��ي قطاعي الطاق��ة وتطوي��ر البنية 

التحتية في العراق.
بدوره��ا  ملتزم��ة  الكتري��ك  جن��رال 
كشريك بّناٍء لقطاع الطاقة ، وتتطلع 
إلى تأسيس منظومة عمل متكاملة 
ف��ي العراق ، تق��وم عل��ى االبتكارات 
الت��ي تواك��ب االحتياج��ات احمللي��ة، 
وتدري��ب وتطوي��ر إمكان��ات املالكات 
احلل��ول  أح��دث  وتطبي��ق  العراقي��ة 
الرقمية لرفع مس��تويات اإلنتاجية ، 
كما ان التحول الرقمي يقدم الفرصة 
التنموي��ة األكبر بالنس��بة للقطاع 
الصناعي، وترى الش��ركة العديد من 
اخلطوات التي تتخ��ذ بهذا االجتاه في 
الع��راق، إليجاد حل��ول فعالة، بصورة 
تتي��ح تنفيذ رؤية جنرال الكتريك في 
الصناعات الرقمية الطموحة في أي 

مكان في العراق.

»جنرال إلكتريك« تستقطب طاقات وإبداعات المهندسين العراقيين الشباب  

أصبح العمل مع 
الشباب على أساس 

تخصصي وواحدًا 
من االتجاهات 

الرئيسة التي بدأت 
تشق طريقها 

في غالبية البلدان 
لصقل الشخصية 

الشبابية ، وإكسابها 
المهارات، والخبرات 

العلمية والعملية

شركة جنرال الكتريك

لجنة وزارية توافق 
على صيانة المنافذ 
السفلى لسد الموصل

العراق ينّفذ مع 
البرنامج األممي 202 
مشروعا في الموصل  

بغداد - الصباح الجديد:
اتخ��ذت جلن��ة الش��ؤون االقتصادي��ة الوزاري��ة 
التي يرأس��ها وزير التخطيط الدكتور س��لمان 
اجلميلي عددا من التوصيات والقرارات املتعلقة 

بالشأن االقتصادي .
وذكر بيان صدر عن اللجنة تس��لمت »الصباح 
اجلديد« نسخة منه ان اللجنة  وخالل جلستها 
العاش��رة اتخذت عددا من القرارات ذات الشأن 
االقتصادي والتي من شأنها ازالة املعوقات التي 
تواجه  العملي��ة االقتصادية  واملالية للبلد ، اذ 
وافقت اللجنة  على استحداث مشروع ) جتهيز 
وصيانة اعمال التحش��ية وإعادة تأهيل املنافذ 
السفلى لسد املوصل (  ، فضال عن توجيه وزارة 
الزراعة بتقدمي الية واس��تراتيجية لدعم مربي 

الدواجن ومزارعي الذرة الصفراء .
وأض��اف البيان ، ان اللجنة ق��ررت املوافقة على 
رفع صالحية جلان املش��تريات من اجل تس��ريع 
اج��راءات تنفي��ذ البطاقة الوطنية ف��ي بغداد 
واحملافظ��ات ولتمك��ني وزارة الداخلية من تأمني 
متطلبات املش��روع من تأهي��ل ابنية  وجتهيزها 
باألجه��زة واملع��دات الالزم��ة له��ا ، فضال عن 
املوافقة على قيام الش��ركة العامة للمنتجات 
الغذائية بالتعاق��د مع وزارة التجارة لتجهيزها 
بكمي��ة )100( الف طن س��نويا من م��ادة زيت 

الطعام .
إل��ى ذل��ك ، وافقت جلن��ة الش��ؤون االقتصادية  
عل��ى حتويل مش��اريع البرامج الس��نوية لوزارة 
الكهرباء الى مشاريع مستمرة من اجل دميومة 

عمل وزارة الكهرباء .

بغداد - الصباح الجديد:
أعطت احلكومة العراقي��ة الضوء األخضر ببدء 
متويل االس��تقرار التاب��ع لبرنام��ج األمم املتحدة 
اإلمنائ��ي ال��ذي يتضمن تنفي��ذ 202 مش��روعاً 
جديداً لتس��ريع االس��تقرار الفوري في املوصل 

ومحافظة نينوى. 
وتتضم��ن هذه املش��اريع إصالح ش��بكات املياه 
والص��رف الصح��ي والكهرباء املتض��ررة وإعادة 
تأهيل مرافق التعليم والصحة، وتعزيز االقتصاد 
احمللي من خالل توظيف الشباب في مجموعات 
عمل إلزال��ة األنقاض وفتح ط��رق النقل وإعادة 

إحياء املدينة. 
وفي حف��ل توقيع بدء هذه املش��اريع في بغداد، 
ش��دد األمني العام جمللس الوزراء باإلنابة الدكتور 
مهدي العالق على أن هذه اخلدمات األساس��ية 
سوف متهد الطريق لعودة النازحنب إلى املناطق 

احملررة. 
وقال��ت املمثلة املقيم��ة لبرنام��ج األمم املتحدة 
اإلمنائي في العراق ليز غران��دي »يأتي هذا القرار 
ف��ي اللحظ��ة املناس��بة. كثير م��ن العمل جار  
بالفع��ل، ولكن ما يزال هن��اك الكثير مما ينبغي 
عمل��ه. نح��ن مس��تعدون، واآلن لدين��ا الضوء 

األخضر للمضي قدماً«. 
وقد أع��دت هذه املش��اريع م��ن قب��ل املديريات 
الرئيس��ة ف��ي احملافظات، بالتعاون مع مش��روع 
جه��ود  لدع��م  وُصمم��ت  االس��تقرار،  متوي��ل 
االس��تقرار في مدينة املوصل ومحافظة نينوى 

عموماً.
فمن��ذ ب��دء العمليات العس��كرية الس��تعادة 
املوصل قبل ستة أشهر، نزح قرابة نصف مليون 
ش��خص من دياره��م. وقد أدى أكث��ر من عامني 
ونص��ف العام م��ن س��يطرة تنظي��م »الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام« والنزاع الدائر إلى 
تدمير البنية األساسية للمدينة. إذ دمرت منازل 
كثي��رة، وتضررت املدارس واملراكز الصحية، وحل 

اخلراب بالبنية التحتية العامة احليوية. 
ومبج��رد انته��اء عملي��ة حترير غ��رب املوصل من 
تنظيم »الدولة اإلسالمية«، سوف تكون مهمة 
إعادة البناء بشكل آمن وفاعل أحد أكبر مبادرات 

االستقرار منذ احلرب العاملية الثانية.
ويعمل مشروع صندوق متويل االستقرار الفوري، 
الذي تأس��س في حزيران عام 2015، في املناطق 
التي حتررت حديًث��ا في محافظات األنبار وصالح 
الدي��ن ونين��وى وديال��ى. وهن��اك أكث��ر من 500 
مشروع اكتملت أو يجري تنفيذها في 22 موقعاً 
، وق��د عاد منذ بداي��ة األزمة أكثر من 1.6 مليون 

شخص إلى ديارهم.

تقرير

تجهيز أول محطة تعبئة أيمن الموصل بالمشتقات النفطية
جّهزت بـ )36( ألف لتر من منتج البنزين

ميسان - الصباح الجديد:
وزارة االعمار واالس��كان  اعلنت 
 ( توزي��ع  العام��ة  والبلدي��ات 
س��كنية  أرض  قطع��ة   )  828
عل��ى املواطنني املش��مولني في 

محافظة ميسان. 
وذكر املرك��ز االعالمي للوزارة أن 
التابعة  العم��ارة  بلدية  مديرية 
ملديرية البلدي��ات العامة احدى 
باش��رت  ال��وزارة  تش��كيالت 
بتوزي�����ع ) 828 ( قطع��ة أرض 
سكنية على الشرائح املشمولة 
الضواب��ط  وحس��ب  بالتوزي��ع 

وه��م) املتض��ررون م��ن النظام 
البائد وشهداء احلشد الشعبي 
العملي��ات  وجرح��ى  وش��هداء 
األرهابية ( ضمن مقاطعتي أبو 

رمانة وأبو شطيب. 
البلدي��ات  مديري��ة  ان  يذك��ر 
العام�ة مس��تمرة بتهيئة وفرز 
األراضي الس��كنية ف��ي جميع 
توزيعه��ا  لغ��رض  احملافظ��ات 
عل��ى أكبر ع��دد م��ن املواطنني 
واالولوي�ة ستك��ون لشه��داء 
قواتن����ا املس��لح�ة واحلش���د 

الشعب�ي.

توزيع ) 828 ( قطعة 
ارض سكنية بين 

المشمولين في ميسان
اعالم الدائرة 

اح��دى  املبان��ي  دائ��رة  تواص��ل 
تشكيالت وزارة االعمار واالسكان 
والبلديات العامة تنفيذ االعمال 
بابل  ف��ي مش��روع بطريركي��ة 
الكلدانية ف��ي محافظة بغداد 
الذي يدخل ضمن خطط املوازنة 

االستثمارية .
املهن��دس  الع��ام  املدي��ر  وق��ال 
ان  حس��ني  مجي��د  حس��ني 
دائ��رة املباني تنف��ذ العديد من 
املشاريع احليوية ومنها مشروع 
بطريركي��ة باب��ل الكلدانية في 
اجناز  بنس��بة  بغ��داد  العاصمة 

اكثر من 71% .
ه��ذا  ان  الع��ام  املدي��ر  واش��ار 
مبخطط��ات  يتمي��ز  املش��روع  
وجميل��ة  رائع��ة  هندس��ية 

صممت من قبل املركز الوطني 
لالستش��ارات الهندس��ية ، اما 
اجلهة املس��تفيدة من املش��روع 

ه��ي دي��وان االوقاف املس��يحية 
والديان��ات االخرى اذ يعد معلماً 
رئيساً النها من املشاريع الرائدة 

في الش��رق االوسط ملا متثل من 
اهمية دينية كونها الكنيس��ة 

الرئيسة للطائفة الكلدانية .
ان  حس��ني  املهن��دس  واض��اف 
ش��يد  املش��روع  مواصف��ات 
)6400(م²  ارض مبس��احة  عل��ى 
تتك��ون من ثالثة طوابق مجهزة 
مبصاعد ع��دد /2  وحتت��وي على 
ثالث قاعات كبي��رة االولى قاعة 
رئيسة  واالجتماعات  املناسبات 
تس��ع ل� 250 ش��خصا ، اضافة 
عل��ى  حتت��وي  البناي��ة  ان  ال��ى 
قاعة اس��تقبال للزائرين وقاعة 
تستعمل للعبادة والصالة وبناية 
مصغرة لالستعالمات عدد ثالث 
موزع��ة على ثالثة مداخل باجتاه 
الكنيس��ة ، اضافة الى صفوف 

دراسية ومنام ومطعم .

المباني تواصل تنفيذ مشروع بطريركية بابل الكلدانية 



5 االربعاء 26 نيسان 2017 العدد )3680(اعالن

Wed 26 Apr 2017 issue )3680(



شؤون عربية ودولية6

مدريد ـ رويترز:
قال��ت الش��رطة اإلس��بانية ام��س الثالث��اء إنها 
اعتقلت ثمانية أشخاص وداهمت 12 منزال مبدينة 
برش��لونة في شمال ش��رق البالد في إطار حملة 

على املتشددين اإلسالميني.
وأضاف��ت الش��رطة ف��ي بي��ان أن كل املعتقل��ني 

مغاربة أعمارهم بني 21 و39 عاما.
وذكرت أن التحقيقات واملداهمات جتري بالتنسيق 
مع الش��رطة البلجيكية. ورفض متحدث باسم 
الش��رطة اخل��وض ف��ي صل��ة املقب��وض عليهم 

ببلجيكا.
وجاءت املداهمات في أعقاب حتقيقات مس��تمرة 
من��ذ ثماني��ة ش��هور رص��دت الش��رطة خاللها 
جماعة قالت إن لها صلة مبتش��ددين إس��الميني 

وباجلرمية املنظمة في منطقة برشلونة.
وبحس��ب أرقام وزارة الداخلية اعتقلت إس��بانيا 
العام احلالي نحو 22 ش��خصا في 16 عملية على 

صلة بالتطرف اإلسالمي.

بروكسل ـ رويترز:
االحت��اد  حكوم��ات  األوروبي��ة  املفوضي��ة  حث��ت 
األوروب��ي على دراس��ة تغيي��ر عالقاته م��ع تركيا 
بعد االس��تفتاء الذي من��ح الرئيس طيب إردوغان 

سلطات واسعة.
ودعا يوهانس هان مفوض شؤون توسعة العضوية 
باالحت��اد وزراء خارجية التكتل عندم��ا يجتمعون 
ي��وم اجلمعة إل��ى بحث صيغة جدي��دة للعالقات 
م��ع تركيا ميكن أن تهدئ الش��عور املتبادل بخيبة 
األمل وتع��زز التعاون. وأضاف أنه ال يريد اس��تباق 
مناقشات الدول األعضاء بشأن ما إذا كان ينبغي 
له��م تعليق طلب العضوي��ة التركي الذي قبلوه 
في 2005. وينتمي هان إلى النمس��ا وهي من أبرز 

املؤيدين لتجميد احملادثات.
وتخش��ى بعض الدول األخ��رى أن يدفع هذا تركيا 
إل��ى تنفي��ذ تهديداته��ا بإنهاء اتف��اق موقع قبل 
نحو عام أسهم في وقف تدفقات املهاجرين على 
اليون��ان ث��م إلى أملاني��ا. غير أن آخري��ن في االحتاد 
يعتقدون أن أنقرة لديها دوافع قوية، منها الدعم 
املالي الذي يش��مله االتفاق، لع��دم إنهاء التعاون 

بشأن املهاجرين.

الكويت ـ رويترز:
دعا املعارض السياس��ي البارز مسلم البراك إلى 
اإلصالح السياس��ي الش��امل في الكويت وذلك 
ف��ي أول لقاء جماهيري موس��ع بع��د خروجه من 
السجن حيث أمضى عامني، وإن لم يخل خطابه 
م��ن لفت��ات تصاحلي��ة مع الس��لطة حي��ث أكد 

متسكه بنظام احلكم.
وقال الب��راك امس االول االثنني أمام حش��د كبير 
من أنصاره »أوجه رس��التي إلى من بيدهم القرار 
‘تداركوا األمر س��ريعا ‘ وأنا على ثقة أنه لو خطت 
السلطة خطوة واحدة نحو املصاحلة مع الشعب 
فإن الشعب سوف يخطو خطوتني في اجتاهها«.

وأنه��ى البراك ي��وم اجلمعة املاضي فت��رة عقوبة 
تنفيذا حلكم صدر في عام 2015 بحبسه سنتني 
مع الش��غل والنفاذ بع��د إدانته باإلس��اءة ألمير 
الكويت. والبراك نائب س��ابق ف��ي البرملان واألمني 
العام حلركة العمل الش��عبي )حشد( وطاملا كان 
على خالف مع الس��لطات بشأن تغييرات أجرتها 
عام 2012 على قانون االنتخابات قال هو وساسة 
معارضون آخ��رون إنها تهدف إل��ى حرمانهم من 

الفوز بأغلبية.
وقبل احلكم األخير، سبق أن تعرض البراك للحبس 
بس��بب مواقفه السياسية وهو ما أثار مناوشات 
ب��ني املعارضني الذين كانوا يص��رون على التظاهر 
تأيي��دا ملوقف البراك وقوات األمن التي تعتبر هذه 

املظاهرات غير قانونية.

البراك يدعو إلصالح 
سياسي شامل في الكويت

اعتقال 8 في إسبانيا لالشتباه 
في صلتهم بالتشدد اإلسالمي

المفوضية األوروبية تدعو 
لصيغة جديدة للعالقات مع تركيا

متابعة الصباح الجديد: 

أعربت األمم املتحدة عن قلقها من 
الوضع في مدينة الرقة الس��ورية، 
جوي��ة  لضرب��ات  تتع��رض  الت��ي 
مكثفة من قبل التحالف الدولي 
ض��د »داع��ش« بقي��ادة الوالي��ات 
عش��رات  بحي��اة  أودت  املتح��دة، 
املدني��ني مؤخ��را، فيم��ا فرض��ت 
الوالي��ات املتح��دة عقوب��ات على 
مئ��ات م��ن املس��ؤولني واملوظفني 
ف��ي مركز أبحاث حكومي رداً على 
مزاع��م الهجوم الكيم��اوي على 
خان ش��يخون في وقت سابق من 

الشهر اجلاري.
وقال، ستيفان ديوجاريك، املتحدث 
الع��ام  األم��ني  باس��م  الرس��مي 
للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، في 
مؤمت��ر صحفي عق��ده امس االول 
االثن��ني، إن األمم املتح��دة »تش��عر 
بالقل��ق البالغ من احلال��ة األمنية 
ش��خص  أل��ف   400 م��ن  ألكث��ر 

مقيمني في الرقة السورية«.
وشدد ديوجاريك على أن العمليات 
القتالية املستمرة في ريف املدينة، 
اجلوية  الضرب��ات  إل��ى  باإلضاف��ة 
»أدت إل��ى زيادة ع��دد الضحايا من 
الس��كان املدنيني وأحلق��ت أضرارا 
بالبني��ة التحتية املدني��ة، مبا في 
وامل��دارس  املستش��فيات  ذل��ك 
واألس��واق ومنش��آت نظ��ام تزويد 

السكان باملياه«.
وتاب��ع املس��ؤول األمم��ي بالق��ول: 
»لق��د أس��فرت الضرب��ات اجلوية، 
ع��ن  التقاري��ر،  بحس��ب  أم��س، 
مقتل 8 أش��خاص، مب��ا في ذلك 5 
أطف��ال، وتخريب مدرس��تني، كما 
قت��ل وأصي��ب، ي��وم 22 نيس��ان، 
حس��ب وس��ائل اإلعالم، عشرات 
األش��خاص، بسبب الضربات على 
مخيم النازحني ق��رب قرية البردة، 
التي تقع على بع��د 20 كيلومترا 

غربي الرقة«.
كما اشار ديوجاريك إلى أن حوالي 

39 ألف��ا من س��كان الرق��ة نزحوا 
خ��الل األي��ام األخيرة إل��ى مخيم 
جيب الش��اعر ال��ذي مي��ر بأوضاع 

إنسانية بالغة الصعوبة.
وأض��اف املس��ؤول أن األمم املتحدة 
لديه��ا معلومات ع��ن مقتل عدد 
من األطفال ف��ي كل من مخيمي 

جيب الشاعر والكرمة.
ه��ذا وقال املرصد الس��وري حلقوق 
االنس��ان املعارض إن 18 مس��لحا 
عل��ى األق��ل م��ن عناص��ر وحدات 
حماية الشعب الكردية قتلوا في 
غارات شنتها القوة اجلوية التركية 
عل��ى مقر لهذه الوحدات ش��مال 

شرقي سوريا امس الثالثاء.
ونقلت وكال��ة فرانس برس لألنباء 
عن مدير املرصد رامي عبدالرحمن 
قول��ه »إن القتل��ى من مس��لحي 
وحدات حماية الشعب ومسؤوليه 

االعالميني.«

ول��م تعل��ن الوح��دات، املتحالفة 
م��ع الواليات املتحدة ف��ي مقاتلة 
تنظيم داعش ، عن خسائرها رغم 

انها أكدت وقوع الغارات.
وج��اء ف��ي بي��ان اصدرت��ه وحدات 
»الطائ��رات  أن  الش��عب  حماي��ة 
التركية ش��نت غارات على موقع 
لوح��دات حماي��ة الش��عب يضم 
مراك��ز اعالمية ومراكز لالتصاالت 

ومنشآت عسكرية.«
وكان��ت الق��وات التركية هاجمت 
لوح��دات حماي��ة  مواق��ع  ايض��ا 
الش��عب وغيره��ا م��ن الفصائل 
ام��س  الع��راق  ف��ي  الكردي��ة 
الثالث��اء، وذلك في اط��ار حملتها 
الت��ي تس��تهدف ح��زب العم��ال 
احملظور،  االنفصالي  الكردس��تاني 
واسفرت هذه الهجمات عن مقتل 

6 من عناصر األمن الكردية.
وق��ال اجلي��ش التركي إن��ه هاجم 

اهدافا في ش��مال العراق وشمال 
ش��رقي س��وريا »من أج��ل تدمير 
مقر االرهابيني الذين يس��تهدفون 

بلدنا.«
وق��ال اجلي��ش الترك��ي ف��ي بيان 
»س��تتواصل هذه العمليات بكل 
تصمي��م حت��ى يت��م حتيي��د كل 

االرهابيني.«
وفي غضون ذل��ك فرضت الواليات 
املتح��دة عقوبات عل��ى مئات من 
املس��ؤولني واملوظف��ني ف��ي مركز 
أبح��اث حكومي رداً عل��ى مزاعم 
الهج��وم الكيم��اوي عل��ى خ��ان 
ش��يخون ف��ي وق��ت س��ابق م��ن 

الشهر اجلاري.
وأعلنت وزارة اخلزانة األميركية عن 
جتميد جميع األصول التي تعود ل� 
271 موظفاً في مركز الدراس��ات 

والبحوث العلمية السوري.
وتعتقد واشنطن أن املركز مسؤول 

ع��ن تطوي��ر غ��از الس��ارين الذي 
الكيماوي  الهجوم  اس��تخدم في 
الذي قتل أكثر من 80 شخصاً في 

بلدة خان شيخون.
وإته��م الرئي��س الس��وري، بش��ار 
األسد، الغرب بفبركة هجوم خان 
ش��يخون ف��ي الرابع من نيس��ان 
اجل��اري، إلعط��اء ذريع��ة للواليات 
املتحدة لقصف قاعدة الشعيرات 
الس��ورية التي استهدفت بضربة 
صاروخي��ة بعد أيام م��ن الهجوم 

املزعوم.
األميركي��ة  اخلزان��ة  وزارة  وقال��ت 
في بيان لها ام��س االول االثنني إن 
»271 موظفاً في املركز مسؤولون 
ع��ن تطوير وإنت��اج أس��لحة غير 
عل��ى  تقليدي��ة«، كم��ا حظ��رت 
التعام��ل  األمريكي��ني  املواطن��ني 

معهم.
األمريكي��ة،  اخلزان��ة  وزي��ر  وأف��اد 

»ه��ذه  إن  منوتش��ني،  س��تيفن 
العقوب��ات الواس��عة تس��تهدف 
مركزاً قدم الدعم العلمي لهجوم 
الديكتاتور الس��وري بش��ار األسد 
باألس��لحة الكيماوية على نساء 

وأطفال ورجال مدنيني أبرياء«.
وأضاف أن »الواليات املتحدة ترسل 
رسالة قوية عبر هذه اخلطوة بأنها 
ستحاس��ب نظام األسد بأكمله 
على ه��ذه االنته��اكات الصارخة 
حلقوق اإلنس��ان، ف��ي محاولة ملنع 
انتشار هذه األس��لحة الكيماوية 

الهمجية«.
وقال ش��هود عيان إنهم ش��اهدوا 
خ��ان  بل��دة  تس��تهدف  طائ��رات 
ش��يخون، بيد أن روس��يا، احلليف 
إن  تق��ول  لس��وريا،  األساس��ي 
القص��ف ط��ال مخزن��ا يحت��وي 
م��واد كيماوية تابعا للمس��لحني 

املعارضني.
بع��د  املصاب��ني  ص��ور  وأظه��رت 
الهج��وم الكيم��اوي املزعوم على 
خان ش��يخون ،ومنهم الكثير من 
األطف��ال ،معاناتهم من صعوبات 
ف��ي التنف��س و االختن��اق وخروج 
رغوة بيض��اء م��ن أفواههم، كما 
نق��ل الكثي��ر م��ن املصاب��ني إلى 
مستش��فيات تق��ع بالق��رب من 

احلدود التركية ، السورية.
وقال��ت منظمة حظر األس��لحة 
الكيماوي��ة إن »نتائ��ج االختبارات 
التي أجرتها أثبتت بشكل قطعي 
اس��تخدام أسلحة كيماوية خالل 
الهج��وم عل��ى خ��ان ش��يخون«، 
مضيف��ة أن التحليالت كش��فت 
ع��ن وج��ود غ��از الس��ارين أو مواد 
ش��بيهه له في العين��ات التي مت 

حتليلها«.
وقتل أكثر من 300 ألف ش��خص 
في سوريا كما هجر املاليني منهم 
بعد بدء االنتفاضة السلمية ضد 
الرئيس الس��وري بشار األسد منذ 
س��ت س��نوات، التي اس��تحالت 
إل��ى حرب أهلية مس��تمرة منذ 6 

سنوات.

باريس ـ بي بي سي: 
املتطرف  اليم��ني  أعلن��ت مرش��حة 
للرئاس��ة الفرنس��ية، ماري��ن لوبان، 
تنحيه��ا ع��ن رئاس��ة ح��زب اجلبهة 

الوطنية.
وتأت��ي ه��ذه اخلط��وة بع��د جناحه��ا 
في الوص��ول إلى اجلول��ة الثانية في 
انتخابات الرئاس��ة الفرنسية، حيث 

تتنافس للفوز بها مع مرشح الوسط 
إميانويل ماكرون.

وقالت لوبان للتلفزيون الفرنسي إنها 
تريد أن تكون فوق االعتبارات احلزبية.

ال��ذي  الفرنس��ي  واملصطل��ح 
اس��تخدمته للتعبي��ر ع��ن تنحيها 
يش��ير إل��ى أن ذل��ك س��يكون إجراًء 

مؤقتا.

وقال��ت لوب��ان للقن��اة التلفزيوني��ة 
الفرنس��ية الثانية إن فرنس��ا تقترب 

من »حلظة حاسمة«.
وأوضحت أن قرارها اتخذ عن »قناعة 
عميقة« بأن رئي��س اجلمهورية يجب 
يجمع ويوح��د جميع أبناء الش��عب 

الفرنسي.
وأضاف��ت »لذا، منذ ه��ذه الليلة، لم 

أع��د رئيس��ة للجبهة الوطني��ة. أنا 
مرشحة الرئاسة الفرنسية«.

ويق��ول مراس��ل ب��ي ب��ي س��ي في 
باري��س، هيو س��كوفيلد، إنها تهدف 
به��ذا الفع��ل الرم��زي إل��ى إظه��ار 
أن اهتمامه��ا ينص��ب عل��ى الب��الد 
مبجمله��ا وليس حزبه��ا فقط، كما 
يكش��ف عن س��عيها للوص��ول إلى 

م��ن صوت��وا للمرش��حني املهزومني 
في اجلولة األولى، وبش��كل خاص من 
منحوا أصواتهم للمرشح اجلمهوري 

فرانسوا فيون.
وكان وزي��ر الداخلي��ة الفرنس��ي قد 
أعل��ن أن ماكرون، حص��ل على 23.82 
ف��ي املئة من األص��وات، كما حصلت 
لوب��ان، عل��ى 21.58 في املئ��ة، بينما 

نس��بة  االنتخاب��ات  ه��ذه  س��جلت 
مش��اركة متثلت في 79 في املائة من 
إجمالي عدد الناخبني املس��جلني في 
البالد. وتعد هذه أول مرة منذ س��تني 
عاما ال يترش��ح فيها للجولة الثانية 
في االنتخابات الرئاس��ية أي مرش��ح 
عن أكبر حزبني لليس��ار أو اليمني في 

البالد.

صنعاء ـ بي بي سي: 
افتتح في جنيف امس الثالثاء املؤمتر 
الدولي جلمع املساعدات والتبرعات 
لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية 

في اليمن.
وح��ث األمني الع��ام ل��ألمم املتحدة 
كلم��ة  ف��ي  غوتيري��س  أنطوني��و 
عل��ى  املانح��ة  ال��دول  االفتت��اح 
لتج��اوز  مس��اعداتها  مضاعف��ة 
االحتياج��ات  متوي��ل  ف��ي  العج��ز 

الضروري��ة للمحتاجني في مناطق 
الصراع كافة.

وأك��د إن احلل السياس��ي للصراع 
الدائ��ر هو اخمل��رج الوحي��د من هذه 
األزمة وأن املس��اعدات االنس��انية 
يجب ان تستمر في الوصول الى كل 
اليمني��ني في كل مناط��ق الصراع 
دون متيي��ز، بحس��ب أنور العنس��ي 

مراسلنا في جنيف.
وتقول األمم املتحدة إن اليمن يشهد 

الكارث��ة اإلنس��انية األكب��ر عل��ى 
اإلطالق في الوقت احلالي.

وتق��ول اميوجني فليكس مراس��لة 
بي ب��ي س��ي ني��وز في جني��ف إن 
اليم��ن هو البل��د األكث��ر فقرا في 
منطقة الشرق األوسط ،حتى قبل 
ب��دء القتال ب��ني املتمردين احلوثيني 
الس��عودية  تقوده  الذي  والتحالف 
اليمني��ة  ال��ذي يدع��م احلكوم��ة 
املعترف بها دوليا برئاس��ة عبد ربه 

منصور هادي.
ويحتاج 19 مليون مواطن ميني، من 
إجمال��ي عدد س��كان اليمن البالغ 
25.6 مليون نسمة، إلى مساعدات 
إنس��انية عاجل��ة م��ا يش��ير إل��ى 
تصاع��د ح��دة األزم��ة اإلنس��انية، 

بحسب األمم املتحدة.
ويق��ول مدي��ر عملي��ات الصلي��ب 
االحمر الدولي في الش��رق االوسط 
روبرت ماردين��ي، الذي عاد منذ وقت 

قصير من زي��ارة لليمن، إن »املوقف 
كارثي« .

ومن املقرر أن تطلب األمم املتحدة من 
املتبرع��ني جمع 2.1 مليار دوالر، ولم 
تتمكن املنظمة إال من جمع 15 في 
املئة م��ن إجمالي قيم��ة التبرعات 
املستهدفة، لكن دول اجلوار اليمني 

لم تسهم بأي من هذه املبالغ.
وأضاف��ت أن انش��غال العال��م مي��ا 
يحدث ف��ي س��وريا والع��راق، حرم 

اليم��ن ليس من الطع��ام فقط بل 
أيض��ا م��ن اجله��ود الدبلوماس��ية 
الالزم��ة إلنه��اء احل��رب، معربة عن 
أملها في أن يجل��ب املؤمتر املنعقد 
في جني��ف االهتمام الذي يحتاجه 

البلد املنكوب بشدة.
وقال��ت »أي خط��وة من ش��أنها أن 
تعي��د اليم��ن إلى اخلريط��ة وجتلب 
ألزمته اإلهتم��ام الالزم تعد خطوة 

إيجابية«.

لوبان تتنحى عن رئاسة حزب الجبهة الوطنية في االنتخابات الفرنسية

اليمن »يحتاج« إلى 2.1 مليار دوالر لتفادي مجاعة حقيقية

عقوبات أميركية على271 موظفًا سوريًا ردًا على هجوم خان شيخون

»مقتل نحو 18» من المسلحين األكراد في غارات جوية تركية في سوريا

فرضت الواليات 
المتحدة عقوبات على 
مئات من المسؤولين 

والموظفين في مركز 
أبحاث حكومي ردًا 

على مزاعم الهجوم 
الكيماوي على خان 

شيخون في وقت سابق 
من الشهر الجاري

تقـرير

بيونغيانغ ـ وكاالت: 

دع��ا البي��ت األبيض، ف��ي إج��راء غير 
معتاد، جميع أعضاء مجلس الشيوخ 
إلى اجتماع يس��تمعون فيه إلى إيجاز 

بشأن كوريا الشمالية.
مخاوف��ا  األميركي��ة  اإلدارة  وتنت��اب 
النووي��ة  التج��ارب  حي��ال  متزاي��دة 
والصاروخي��ة لكوريا الش��مالية التي 
تش��كل تهدي��دا لل��دول اجمل��اورة لها 

وللواليات املتحدة.
ويحضر االجتماع، ال��ذي ينعقد اليوم 
األربع��اء ، مئ��ة م��ن أعض��اء مجلس 
الش��يوخ، فض��ال ع��ن وزي��ر اخلارجية 
األميرك��ي، ريك��س تيلرس��ون، ووزي��ر 

الدفاع جيمس ماتيس.
وجاءت دعوة الصني أثناء محادثات عبر 
الهاتف بني ترام��ب والرئيس الصيني 

شي جينبينغ األحد املاضي.
وق��ال جينبينغ، أثناء احملادثات، إنه على 
جميع األط��راف »التزام ضبط النفس 
وتفادي اإلجراءات التي من شأنها زيادة 

التوترات«.
وم��ن جانبه، ق��ال ترام��ب إن »التوجه 

العدائي املس��تمر« لكوريا الشمالية 
يزعزع استقرار ش��به اجلزيرة الكورية 

بأكملها.
وع��ادة ما يتوجه مس��ؤولون في البيت 
األبيض إلى الكونغرس لتقدمي ايجازات 
بشأن قضايا ذات صلة باألمن القومي، 
لكن لم يحدث من قبل أن يتوجه جميع 

أعضاء اجمللس إلى البيت األبيض.
ويحضر االجتماع، إضافة إلى تيلرسون 
واجلنرال ماتي��س، مدير اخملابرات العامة 
دان كوت��س واجلن��رال جوزي��ف دانفورد 

رئيس هيئة أركان اجليش األميركي.
وأش��ار املتحدث باس��م البيت األبيض، 
ش��ون سبايس��ر، ردا عل��ى س��ؤال في 
اجتماع��ه الدوري م��ع الصحفيني، الى 
أن االجتماع لم يك��ن مببادرة من البيت 
األبي��ض بل جاء بناء على اس��تجوابات 
إضافية من زعيم األغلبية في مجلس 

الشيوخ ميتش ماكونيل.
ع��ن  لألنب��اء،  رويت��رز  وكال��ة  ونقل��ت 
مس��ؤولني في البي��ت األبيض، قولهم 
إن مجل��س الن��واب األميركي يس��عى 
أيض��ا لعقد اجتماع مماث��ل مع الرئيس 

األميركي بشأن كوريا الشمالية.
قالت واش��نطن إن قافلة سفن بحرية 

أميركي��ة، بقي��ادة حامل��ة الطائ��رات 
األميركي��ة العمالقة كارل ليفنس��ون 
يتوق��ع أن تص��ل إل��ى ش��به اجلزي��رة 

الكورية خالل أي��ام، وذلك رغم التقارير 
املتضاربة التي ظهرت األسبوع املاضي 

عن موقعها.

وق��ال ترامب لس��فراء مجل��س األمن 
التابع لألمم املتحدة، أثناء اجتماع معهم 
في البيت األبيض، إن على األمم املتحدة 

أن تستعد لفرض عقوبات جديدة على 
بيونغيانغ.

وتتب��ع اإلدارة األميركية اس��تراتيجية 
متع��ددة اجلوانب لتوضيح موقفها من 
كوريا الش��مالية وما متثله من تهديد، 
فهن��اك ميل إلى البدء في التعامل مع 
بيونغيانغ من خالل تشديد األمم املتحدة 
العقوب��ات املفروضة عل��ى بيونغيانغ، 
والتأكد من أن العقوبات احلالية تُطبق 

بكل حزم.
م��ن  الثان��ي  اجلان��ب  ويتضم��ن 
االستراتيجية األمريكية الضغط على 
الصني لدفعها إلى كبح جماح جارتها 

الشيوعية.
أم��ا اجلانب الثالث فهو إرس��ال حاملة 
ليفنس��ون  كارل  العمالقة  الطائ��رات 
إلى ش��به اجلزيرة الكورية للتلويح بأن 
اإلجراء العسكري من اخليارات املفتوحة 

أمام الواليات املتحدة.
وقالت وس��ائل إعالم رسمية في كوريا 
الش��مالية األحد املاض��ي إن »القوات 
املس��لحة جاهزة قتاليا إلغراق« حاملة 

الطائرات كارل ليفسنون.
ووصفت صحيفة حزب العمال احلاكم، 
رودون��غ س��ينمون، حامل��ة الطائ��رات 

األميركية بأنها »حيوان ضخم«.
وأعلن��ت بيونغيان��غ ف��ي وقت س��ابق 
أنه��ا س��تكثف جتاربه��ا الصاروخي��ة 
عل��ى الرغم م��ن حتذير ترام��ب وخبراء 
عس��كريني من أن كوريا الشمالية رمبا 
جته��ز لتجربة نووي��ة جديدة، م��ا يُعد 

انتهاكا لقرارات األمم املتحدة.
وق��ال خب��راء أمريكي��ون إن الص��اروخ 
الباليستي الذي جربته كوريا الشمالية 
في 16 نيس��ان اجلاري سقط بعد ثوان 

معدودة من إطالقه.
أن  م��ن  املتح��دة  الوالي��ات  وتخش��ى 
بيونغيان��غ قد تطور آلي��ة حلمل قنبلة 
نووي��ة عل��ى صواريخ باليس��تية قادرة 

على الوصول إلى أراضيها.
في غض��ون ذلك، تتركز مخاوف الصني 
على إمكانية اندالع حرب ش��املة بني 
جمي��ع دول ش��به اجلزي��رة الكورية، ما 
قد يؤدي إل��ى انهيار النظام احلاكم في 
كوريا الش��مالية بقيادة الزعيم احلالي 

كيم يونغ أون.
وتخش��ى الصني من أن يتس��بب ذلك 
في مش��كلة الجئني كبيرة ويؤدي إلى 
وجود عس��كري أميرك��ي بالقرب من 

حدودها.

تشكل تهديدا للدول المجاورة لها وللواليات المتحدة

األزمة النووية الكورية الشمالية تتصّدر اجتماعًا لمجلس الشيوخ دعا له البيت األبيض
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد محافظ البنك املركزي العراقي 
عل��ي العالق، أن التوج��ه نحو إعداد 
قاع��دة رصين��ة تتص��دى لتبييض 
األموال، أمر مهم جداً ويساهم في 
بناء قطاع مالي سليم، الفتاً إلى أن 
التص��دي لتبييض األموال  موضوع 
ودول��ي  باهتم��ام محل��ي  يحظ��ى 
ونعم��ل على بن��اء قواعد صحيحة 
باعتماد معايير دولية تضبط العمل 
املال��ي وتش��كل حصان��ة للقطاع 

املصرفي ومتنع تبييض األموال.
وش��دد الع��الق خ��الل ورش��ة عمل 
ملكافح��ة تبييض األم��وال، نظمها 
البنك املركزي العراقي و “مجموعة 
االقتصاد واألعمال« الدولية بحضور 
“رابطة املص��ارف العراقية اخلاصة«، 
عل��ى “أهمية تضاف��ر اجلهود احمللية 
العمل  آلي��ات  وتنس��يق  والدولي��ة 
لتحقي��ق األه��داف الت��ي متنع هذه 
املمارسات في مختلف االقتصادات”. 
وأكد “أهمي��ة بناء قواعد س��ليمة 
التكنولوجي��ا  أح��دث  تس��تخدم 
والتنسيق بني جميع اجلهات املعنية 
به��ذا األم��ر للس��يطرة عل��ى هذه 
األم��راض ومنع انتش��ارها من خالل 
خارط��ة طريق توضع لهذا الغرض«، 
مش��يراً إلى “لوائح قانونية ترس��م 

مسارات العمل الصحيح”.
ولف��ت إل��ى “أهمي��ة تدري��ب املوارد 
البشرية وتوس��يع دائرة املعرفة في 
هذا اجلان��ب، اذ أحدث البنك املركزي 
ح��راكاً كبي��راً في هذا املل��ف وأّمن 

قواعد العمل األساس واملتطورة”.
وشدد املدير التنفيذي ل� “مجموعة 
امل��ال واألعمال« وليد ب��و زكي على 
“ض��رورة تطوير مس��تقبل املصارف 
واعتم��اد أفضل املنتج��ات العاملية 

وجع��ل اخلدمات املالي��ة تقدم على 
مدار الساعة«، مؤكداً على “أهمية 
اس��تخدام التكنولوجي��ا املصرفية 
املتط��ورة التي متنع ح��دوث اجلرائم 

املالية في قطاعاتنا املصرفية”.
وعّد رئيس “رابطة املصارف العراقية 
اخلاصة« وديع احلنظل “ملف تبييض 
األموال مهم ج��داً في ظل الظروف 
احلالي��ة، والبن��ك املرك��زي العراقي 
اعتم��د بجه��ود كبيرة آلي��ات متنع 
تبيي��ض األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، 
وأع��ّد الكف��اءات الالزم��ة ف��ي هذا 
الش��أن، كما أن املؤسسات الرقابية 

والقضائي��ة تتصدى له��ذه اجلرائم 
التي تؤث��ر س��لباً ف��ي االقتصادات 

اإلقليمية والعاملية”. 
وأش��ار إل��ى أن “القط��اع املصرفي 
جه��وداً  يب��ذل  اخل��اص  العراق��ي 
كبي��رة للتص��دي لهذه املش��كالت 
االقتصادية من خ��الل تطوير املوارد 
البش��رية املتخصصة، إذ إن لرابطة 
املص��ارف اخلاصة العراقية نش��اطاً 
كبي��راً ف��ي ه��ذا اجلانب م��ن خالل 
التعاون مع جهات مالية متخصصة 
رصينة على مستوى العالم إلعداد 

اخلبرات احمللية”.

 600 دّرب��ت  “الرابط��ة  أن  وأوض��ح 
موظف في القطاعني العام واخلاص 
خ��الل الرب��ع األول من الع��ام احلالي 
في مختل��ف األنش��طة املصرفية، 
بتبيي��ض  يتعل��ق  م��ا  خصوص��اً 

األموال”. 
وبني اخلبي��ر في اجلرائ��م املالية بول 
مرقص إلى “مفهوم تبييض األموال 
ومش��كلة إخفاء مصادرها، وإدخال 
أموال سوداء إلى الدورة االقتصادية 
عبر شراء العقارات واألحجار الكرمية 
واملصارف إلخراجها على أنها أموال 
نظيفة«، الفتاً إل��ى أن “هذه احلركة 

املالية تعد جرمي��ة ألن احلصول على 
األم��وال يكون م��ن نش��اطات غير 

قانونية ال تخدم االقتصادات”. 
وح��ذر م��ن أن “ع��دم التصريح عن 
اإلي��رادات املالية في ال��دول العربية 
يع��د أم��راً جائ��زاً، على عك��س دول 
العالم«، موضح��اً أن “اإلفصاح أمر 
مهم جداً ملنع حدوث جرائم تبييض 

أموال”.
وش��دد املدي��ر التنفيذي ل��� “رابطة 
املص��ارف العراقي��ة اخلاص��ة« علي 
طارق على “ض��رورة أن يكون الهدف 
املس��تقبلي لقط��اع امل��ال حتقي��ق 

التكامل ب��ني كل مفاص��ل العمل 
املالي«، مشيراً، في حديث له نقلته 
»احلي��اة« الدولي��ة عل��ى موقعه��ا 
اإللكترون��ي، إل��ى أن “ذل��ك يتطلب 
تكثيف إعداد اخلب��رات املتخصصة 

في أركان قطاع املال”. 
ولفت إل��ى أن “ل��دى الرابطة خطة 
سنوية لتدريب العاملني في القطاع 
املصرف��ي اخل��اص والع��ام لرفدهم 
باملعارف اجلديدة التي تطور املنتجات 

وتخلق قطاعاً مالياً رصيناً”.
وكان “املركزي« العراقي وجه تعميماً 
إلى كل املصارف العاملة في العراق، 
دعاها إلى تقدمي كش��وفات حتليلية 
ومستندات تثبت عمليات التحويل 
بدالً من التصاريح اجلمركية، وتقدمي 
كش��وفات بأس��ماء الزبائن احملولني 
واملس��تفيدين النهائي��ني من مبالغ 
اخلارجية، م��ن ضمنها  التحوي��الت 
احملول��ة عبر ط��رف ثالث، مع��ززة مبا 
يثب��ت تس��لم التحوي��ل م��ن قبل 
املس��تفيد، ويتضمن الكش��ف عن 
املبل��غ والغ��رض وبل��د املس��تفيد، 
إضافة إلى كش��ف حس��اب البنك 
املراس��ل يظه��ر إجمال��ي عمليات 
التحويل واللوائ��ح التجارية املعززة 
لتلك العمليات ورسالة “السويفت« 

للمستفيد.
وش��دد املركزي على االلتزام بقواعد 
مكافحة تبييض األموال ومكافحة 
اإلرهاب، مؤك��داً حرمان املصرف من 
دخ��ول نافذة بيع العمل��ة األجنبية 
في املركزي نهائي��اً في حال اإلخالل 
بذل��ك. ولفت إل��ى أن مخالفة هذه 
التعليم��ات س��تعرض مرتكبيه��ا 
املنص��وص عليها  العقوب��ات  إل��ى 
ف��ي القوانني والتعليم��ات واللوائح 
أيض��اً  تعرضه��م  وق��د  الناف��ذة، 
للمالحق��ة بجرمية تبيي��ض األموال 

ومتويل اإلرهاب.

تراجع مفاجئ للبطالة في ألمانيا

المغرب: توقعات بزيادة النمو إلى 5.5 %

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بع��د ارتف��اع طفيف ف��ي البطالة 
ف��ي أملانيا في كانون الثاني املاضي، 
انخف��ض عدد العاطلني من العمل 
ف��ي ش��باط وآذار املاضي��ني عل��ى 
غي��ر عادة في فصل الش��تاء لهذه 
السنة. إذ تراجعت البطالة في آذار 
املاضي إلى 2.662 مليون عاطل من 
العم��ل مقارنة ب� 2.762 مليون في 
شباط، بانخفاض 100 ألف شخص 

و183 ألفاً عن الشهر ذاته من العام 
املاضي. وتدّنى بذلك معدل البطالة 
مج��دداً في أملانيا من 6.3 إلى 6 في 

املئة.
وأكد الرئيس اجلديد لوكالة العمل 
االحتادي��ة ديتل��ف ش��يله، “التطور 
اإليجابي احلاصل في س��وق العمل 
في أملانيا على مشارف فصل الربيع« 
الذي يش��هد في العادة انحس��اراً 
ف��ي البطالة. ولفت “إلى اس��تمرار 

العالية للش��ركات  الطل��ب  وتيرة 
عل��ى الي��د العامل��ة املاه��رة ف��ي 
البالد”. وتبعاً ألرقام املكتب االحتادي 
لإلحص��اء في فيس��بادن، ازداد عدد 
العاملني املس��جلني في الصناديق 
االجتماعي��ة 59 ألف ش��خص في 
كان��ون الثاني املاضي، ليصل العدد 
 43.59 اإلجمالي للمش��تركني إلى 

مليون شخص.
وفي ه��ذا اإلطار طال��ب احتاد غرف 

ب���  األملاني��ة  والصناع��ة  التج��ارة 
الي��د  هج��رة  ش��روط  “تس��هيل 
العامل��ة املتخصص��ة واألكادمييني 
إل��ى أملاني��ا، حتى في ظ��ل التدفق 
الكبي��ر لالجئ��ني الذي ش��هدته”. 
ويش��كو رجال األعم��ال األملان منذ 
زمن وفي شكل دوري، من املعوقات 
الت��ي حت��ول دون اس��تقطاب الي��د 

العاملة املاهرة.
وق��ال نائ��ب املدير التنفي��ذي الحتاد 

الغ��رف أخيم ديركس إلى صحيفة 
“هايلبورنر ش��تيّمه«، “تزداد أهمية 
الش��ركات  إلى  بالنس��بة  الهجرة 
العامل��ة  الي��د  تواف��ر  لضم��ان 

املتخصصة”.
واعتبر أن “تسهيل إجراءات الهجرة 
للكفاءات، أمر ضروري حتى في ظل 
األعداد املرتفع��ة لالجئني”. وبعدما 
طالب املس��ؤول بإضافة “مزيد من 
القطاعات الوظيفي��ة التي تواجه 

نقصاً ح��اداً في الي��د العاملة في 
أملانيا إلى القائم��ة احلالية لوكالة 
العمل االحتادي��ة«، لفت إلى “نقص 
ف��ي اليد العامل��ة املتخصصة في 
قطاعات، مثل اخلدمات اللوجستية 

واملطاعم والضيافة”. 
وش��دد “عل��ى ض��رورة الترويج في 
الدخول  العال��م، لس��هولة  أنحاء 
إلى سوق العمل األملانية خصوصاً 

لألكادمييني”.

متابعة الصباح الجديد:
اس��تعرض رئيس احلكومة املغربية 
سعد الدين العثماني أمام البرملان 
 2016 التنفيذي  البرنامج  تفاصيل 
- 2021، ال��ذي يه��دف إل��ى وض��ع 
االقتص��اد املغربي بني أكثر 50 دولة 
جذباً لالستثمارات وفي ترتيب مناخ 
األعم��ال، وضمن ال��دول الصاعدة 
وتنوي��ع  التصني��ع  تعتم��د  الت��ي 
مص��ادر الدخ��ل والبح��ث العلمي 

والتكنولوجي��ا. وحت��اول احلكوم��ة 
حتقيق معدالت منو تت��راوح بني 4.5 
و5.5 ف��ي املئ��ة، وعجز ف��ي املوازنة 
يق��ّل ع��ن 3 ف��ي املئ��ة، وتضخ��م 
بنسبة أقل من 2 في املئة، وبطالة 

بنسبة 8.5 في املئة.
ويق��وم البرنامج على دع��م اخليار 
مب��ادئ  وترس��يخ  الدميوقراط��ي، 
حقوق اإلنس��ان، وإصالح أس��اليب 
اخلدمات  اإلداري وحتس��ني  التدبي��ر 

واعتم��اد  للمواطن��ني،  املقدم��ة 
لتحس��ني جودة  الرقمية  احملاك��م 
القضاء وعدالته، إضافة إلى تطوير 
املغربي، وتقليص  منوذج االقتص��اد 
معدالت بطالة الشباب واالهتمام 
باملس��نني واألرام��ل، والقضاء على 
مظاهر الفق��ر والتخّلف من خالل 

تعزيز برامج التنمية البشرية.
ولم يكشف العثماني عن الكلفة 
املالية لتحقيق هذه الغايات، إال أنه 

ملّح إلى مواصل��ة النهج الليبرالي 
التحرري لالقتص��اد باالعتماد على 
واألجنبي��ة،  احمللي��ة  االس��تثمارات 
ودع��م القط��اع اخل��اص. واعتبر أن 
املغرب متّكن في الس��نوات املاضية 
من رفع قدرة منظومته االقتصادية 
املقاومة لألزمات، واكتس��ب خبرة 
في صناع��ة الس��يارات والطائرات 
وف��ي  االتص��االت  وتكنولوجي��ا 
واإلنتاجية واخلدمية  املالية  اجملاالت 

والطاقات املتجددة.
أن احلكوم��ة تعم��ل  إل��ى  وأش��ار 
على حتس��ني من��اخ األعم��ال، عبر 
حترير الش��ركات من القيود اإلدارية 
املتش��ابكة، وتوفير مناخ تنافسي 
لتحس��ني  واالبت��كار  لالس��تثمار 
امل��وارد والدخل، وإضاف��ة مزيد من 
ف��رص العم��ل للش��باب خلف��ض 
البطالة بنقطة ونصف نقطة، من 

10 إلى 8.5 في املئة.

ولم يكش��ف رئي��س احلكومة عن 
تفاصي��ل إضافي��ة، الفت��اً إل��ى أن 
احلكومة ستدعم مشاريع مبادرات 
الش��باب ف��ي إنش��اء الش��ركات 
اخلاص��ة، ومواكب��ة 2000 ش��ركة 
صغي��رة منه��ا 500 ش��ركة رائدة. 
كما س��تعمل عل��ى وض��ع نظام 
الصناعية  حوافز مالية للشركات 
اجلديدة والناشئة التي تستثمر في 

القطاعات الواعدة.

200 مليون دوالر بذمة مصارف خاصة

»المركزي«: معايير دولية لمكافحة تبييض األموال

أهمية بناء قواعد 
سليمة تستخدم أحدث 
التكنولوجيا والتنسيق 
بين جميع الجهات 
المعنية بهذا األمر 
للسيطرة على هذه 
األمراض ومنع انتشارها 
من خالل خارطة طريق 
توضع لهذا الغرض

سنغافورة ـ رويترز:
اس��تعادت أس��عار النفط بعض عافيتها أمس 
الثالثاء بعد خس��ائر اس��تمرت س��ت جلس��ات 
متتالية لكن األس��واق ما زال��ت تواجه ضغوطا 
حي��ث فقد التج��ار الثقة في أن تعه��دات كبار 
املنتج��ني بخف��ض اإلنتاج س��تحد م��ن تخمة 

معروض النفط العاملي.
وزاد خام غرب تكس��اس الوسيط األميركي في 
العقود اآلجلة 14 س��نتا أو 0.3 باملئة إلى 49.37 
دوالر للبرميل ليظل دون مس��توى 50 دوالرا الذي 

نزلت عنه أواخر األسبوع املاضي.
وزاد خ��ام القياس العاملي مزيج برنت في العقود 
اآلجلة 14 س��نتا أو 0.27 باملئ��ة إلى 51.74 دوالر 

للبرميل.
وانخفض برن��ت 10 باملئة منذ أواخر 2016 برغم 
اجله��ود التي قادته��ا منظمة البل��دان املصدرة 
للبترول )أوبك( وروس��يا خلفض اإلنتاج بنحو 1.8 
مليون برميل يوميا ف��ي النصف األول من العام 

احلالي لتقليص املعروض في سوق النفط.

بنجالور ـ رويترز:
انخفضت أسعار الذهب أمس الثالثاء مع استمرار 
ميل املس��تثمرين لألصول احملفوف��ة مبخاطر أكبر 
في أعقاب إعالن نتيجة اجلولة األولى من انتخابات 
الرئاس��ة الفرنس��ية مطلع األسبوع لكن اخملاوف 
املرتبطة بش��به اجلزيرة الكورية حدت من خسائر 

املعدن النفيس الذي يعتبر مالذا آمنا.
وانخفض الذهب في املعامالت الفورية 0.2 باملئة 

إلى 1272.67 دوالر لألوقية )األونصة(.
ون��زل الذهب في العق��ود األميركي��ة اآلجلة 0.3 

باملئة إلى 1274.20 دوالر لألوقية.
وتراجع��ت أس��عار الذه��ب نح��و 0.7 باملئ��ة في 
اجللس��ة الس��ابقة بعدما المس املعدن 1265.90 
دوالر لألوقية وهو أدنى مستوى له منذ 11 نيسان 
ف��ي أعقاب اجلول��ة األولى من انتخابات الرئاس��ة 
الفرنسية التي أظهرت انخفاض الدعم ملرشحة 

اليمني املتطرف مارين لوبان.
وقالت وس��ائل إع��الم إن كوريا الش��مالية أجرت 
تدريب��ا موس��عا بالذخي��رة احلية أمس مبناس��بة 
ذكرى تأس��يس جيش��ها في ظل وج��ود غواصة 
أميركي��ة بكوري��ا اجلنوبية في اس��تعراض للقوة 
وس��ط تنامي اخمل��اوف املرتبطة ببرام��ج بيوجنياجن 

النووية والصاروخية.

النفط دون 50 دوالرًا

الذهب عند 1272 دوالرًا 
لألوقية

لندن ـ رويترز:
دع��م إب��رام الصفقات واألرباح أس��واق األس��هم 
األوروبية في التعامالت املبك��رة أمس الثالثاء مع 
عودة التركيز إلى العوامل األساس��ية وبعيدا عن 

السياسة ولو لبعض الوقت.
وارتفع املؤش��ر س��توكس 600 األوروبي 0.1 باملئة 
متجها لتحقيق مكاس��ب للجلس��ة اخلامس��ة 

على التوالي.
واس��تقر املؤش��ر كاك 40 الفرنسي بعد أن صعد 
أكثر من أربعة باملئة االثنني إثر فوز مرشح الوسط 
إميانوي��ل ماك��رون باجلول��ة األولى م��ن انتخابات 

الرئاسة الفرنسية.
وتركزت األنظ��ار على األرباح لترتفع أس��هم إيه.
إم.إس 16.3 باملئ��ة إلى مس��توى قياس��ي بعد أن 
أعلنت ش��ركة صناعة الرقائق ع��ن إيرادات فاقت 
توقعاتها للربع األول من الس��نة مضيفة أنها قد 

ترفع هدفها لنمو اإليرادات في األجل املتوسط.
وتعززت أسهم فولفو بعد نتائج فاقت التوقعات 
للربع األول هي األخرى ليرتفع السهم ستة باملئة. 
واستفادت األسهم من نشاط الدمج واالستحواذ 
ليقفز س��هم كريستيان ديور للمنتجات الفاخرة 
12 باملئة مس��جال أعلى مس��توياته على اإلطالق 

بعد صفقة شراء.

بيانات تجارية ترفع 
األسهم األوروبية

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أعلن البنك الدولي أن كلفة األضرار التي 
حلقت مبنشآت البنية التحتية ورأس املال 
املادي والبش��ري ف��ي اليمن ج��ّراء احلرب، 
ق��ّدرت ب� 15 ملي��ار دوالر، منها 7 مليارات 
دوالر تقريب��اً خس��ائر اقتصادية بالقيمة 
اإلس��مية وأكث��ر من 7.3 ملي��ار دوالر في 

قطاعي اإلنتاج واخلدمات.
وأوض��ح تقرير حم��ل عن��وان “اقتصادات 
إع��ادة اإلعم��ار بع��د انتهاء الص��راع في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا« 
الص��ادر عن “املرص��د االقتصادي ملنطقة 
الشرق األوسط وش��مال أفريقيا« التابع 
للبن��ك عن نيس��ان، أن “تقدي��رات كلفة 
األضرار ال ت��زال جزئية وغير كاملة« نظراً 
ال��ى اس��تمرار احل��رب، وذلك باالس��تناد 
إلى دراس��ة مش��تركة بني البنك الدولي 
ومنظمة األمم املتحدة والبنك اإلس��المي 

للتنمية واالحتاد األوروبي.
وق��ّدر التقري��ر كلفة األضرار الس��كنية 
فق��ط في مدن صنعاء وعدن وتعز وزجنبار 
بنح��و 3.6 مليار دوالر، وكلف��ة إعادة بناء 
منش��آت الطاق��ة الت��ي أصابه��ا أضرار 
ف��ي املدن األرب��ع بنحو 139 ملي��ون دوالر، 
معظمها إلصالح محّطات الطاقة التي 

تعّرضت ألضرار أو تدمير.
وأش��ار التقري��ر إلى أن نح��و 17 في املئة 
م��ن امل��دارس املوجودة ف��ي 20 محافظة 
حتت��اج إلى “عملية إعادة بناء ضخمة«، إذ 
“أظهرت دراسة استقصائية أجرتها وزارة 
التربية والتعليم اليمنية أن من بني 1671 
مدرس��ة ف��ي 20 محافظة، حتت��اج 287 
مدرسة إلى عملية إعادة بناء ضخمة، في 
حني تعمل 544 مدرس��ة كمالجئ إليواء 
املش��ّردين داخلي��اً، و33 مدرس��ة حتتلها 
مجموعات مسّلحة. واستناداً إلى عّينة 
شملت 143 مدرسة، تقّدر كلفة األضرار 

بنحو 269 مليون دوالر«.
ولف��ت إل��ى أن “تقدي��رات وزارة الصح��ة 
العامة والسّكان تشير إلى أن 900 منشأة 
من بني 3652 منشأة لتقدمي التحصينات 
لم تكن تعمل في أوائل 2016، لتهّدد 2.6 
مليون طفل دون اخلامسة عشرة بأخطار 

اإلصابة باألمراض املعدية«.
وأش��ار التقرير إل��ى أن “لليمن تاريخاً من 
ع��دم االس��تقرار«، إال أن احل��رب األخي��رة 
فاقمت انهي��ار النش��اط االقتصادي في 
كل القطاع��ات تقريب��اً وخصوصاً قطاع 
النف��ط، فتراج��ع كثيراً إم��كان احلصول 
عل��ى اخلدم��ات االجتماعية مب��ا في ذلك 
الصحة والتعليم، وهبط حجم الواردات 

بدرجة كبيرة.

وب��نّي التقرير أن “إنتاج النف��ط الذي يُعّد 
املص��در الرئي��س لإلي��رادات احلكومي��ة، 
انخف��ض ف��ي ش��كل ح��اد ف��ي أعقاب 
انتفاض��ة 2011 بس��بب زي��ادة عمليات 
التم��ّرد في حق��ول النفط، وف��ي ما بعد 
نتيجة الس��تمرار احلرب التي اندلعت في 
آذار 2015، وانكمش االقتصاد انكماش��اً 
حاّداً عامي 2015 و2016 بنسبة 28.1 في 

املئة و2.4 في املئة على التوالي«.
ووفق البنك الدولي، “قّدر تقرير استقصاء 
األعمال الذي يصدره برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائ��ي أن كثيراً من الش��ركات أوقفت 
عملياته��ا، مب��ا في ذلك 35 ف��ي املئة من 
الش��ركات اخلدمي��ة و29 ف��ي املئ��ة من 
املؤّسس��ات الصناعية و20 في املئة من 
الشركات التجارية، وأّدى ذلك إلى ارتفاع 

معّدل البطالة املرتفع أصالً في اليمن”.
وبإضافة آث��ار الصراعات على القطاعات 
األخ��رى “اخلدمات االجتماعي��ة والزراعية 
ومصائ��د األس��ماك واملاش��ية والتجارة 
والصناع��ة والنظ��ام املصرفي«، س��اءت 
أح��وال اليمنيني املعيش��ية، وبلغ معّدل 
التضّخ��م 39 في املئة عام 2015، ويُتوّقع 
أن يرتف��ع أكث��ر مع اس��تمرار ضعف أداء 
املالي��ة العام��ة. واّتس��ع عج��ز املوازن��ة 
وتوّقف إل��ى حّد كبي��ر التمويل األجنبي 
للموازنة نتيجة لتعليق كثير من شركاء 

التنمية مشاركتهم.
وفي م��ا يتعّلق بجانب النفق��ات اجلارية، 
أف��اد تقري��ر البن��ك الدول��ي ب��أن األجور 
والروات��ب ُخفض��ت رداً عل��ى انخف��اض 
أس��عار النفط وتناقص مالية احلكومة، 
إلى جانب إج��راء خفض كبير في إعانات 
الدع��م بنس��بة 8 في املئة م��ن إجمالي 
الناجت احمللي ع��ام 2011 إلى أقل من 1 في 

املئة عام 2015.
ول��م يغفل التقرير اإلش��ارة إل��ى توّقف 
كان��ت  الت��ي  العام��ة،  االس��تثمارات 
منخفض��ة قبل ع��ام 2011، إلى أقل من 
0.2 في املئة من إجمالي الناجت احمللي عام 
2016، كم��ا تعّرض س��عر ص��رف الريال 
اليمني لضغوط نتيجة فقدان العائدات 

النفطية وغياب التمويل األجنبي.
األجنب��ي  النق��د  احتياط��ات  أن  وأك��د 
انخفض��ت إلى أقل من ملي��اري دوالر في 
أواخ��ر 2015، وف��ي ش��باط 2016 أوقف 
املص��رف املرك��زي دع��م الواردات بس��عر 
الصرف الرسمي باس��تثناء القمح والرز. 
وأس��فر اعتم��اد احلكوم��ة عل��ى متوي��ل 
املص��رف املركزي لعجز املوازنة عن ارتفاع 
معّدل التضّخم وزيادة أرصدة الدين احمللي 
نح��و 18 في املئة من إجمالي الناجت احمللي 
إل��ى نحو 53 في املئة م��ن إجمالي الناجت 

في 2016.

صنعاء: اّتساع عجز الموازنة وتوّقف التمويل األجنبي

15 مليار دوالر خسائر البنية التحتية ورأس المال في اليمن

احلرب في اليمن
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حني انتهت احل��رب العاملّية الثانية 
ب��دت الكراهية عاطف��ة مكروهة. 

لقد كّلفت 50
ر  مليون إنس��ان ومحرقًة ل��م يُفكَّ
مّرًة بأّن الصناعة تصنعها. ومع أّن 

أوروبا غادرت
فإّنه��ا  ومدقع��ًة،  فقي��رًة  حربه��ا 
ل��م تتط��ّرف عل��ى ما فعل��ت في 

الثالثينيات. ثّم، في 5 حزيران
1947 ، حّل اليوم املش��هود: اجلنرال 
مارشال، وزير خارجّية ترومان، طالب 
الكونغ��رس بتمري��ر خّط��ة إلعمار 

أوروبا.
ما بات يُعرف ب�«مش��روع مارشال » 
أعاد البناء وحّرك االس��تثمار، فأتاح 

فرص العمل لطالبيها.
وكان لهذا احل��دث الضخم أن فتح 
س��وقاً تفيض عن أي��دي األوروبّيني، 
فانفتح الباب لش��ّبان املستعمرات 
تعال��وا  الس��ابقة:  واملس��تعمرات 
إلين��ا وجيئوا بعائالتكم. وفعالً جاء 

العمال.
وقنصلّياته��ا  بلجي��كا  س��فارات 
ف��ي املغرب العربّي عّممت كّراس��اً 
ش��هيراً بعن��وان »احلي��اة والعم��ل 
في بلجيكا،« هدفه إغراء الش��ّبان 
املغارب��ة بالهجرة كي »مت��ّدوا بلدنا 

بقواكم وذكائكم«.
البيان البلجيكّي ُوّزع في 1964 ، بعد 
عقدين على ابتداء نزع االس��تعمار. 
األخّوة وحّق الش��عوب في املساواة 
وتقرير املصير كانت عالمات الزمن. 
أّما املؤمن��ون فش��رعت تلفحهم، 
ابت��داء م��ن 1958 ، رياح منعش��ة: 
يوحن��ا الثال��ث والعش��رون وص��ل 

عامذاك إلى الفاتيكان.
إّن��ه م��ن عق��د اجملم��ع الفاتيكانّي 
الثاني وحتّمس ملصاحلة املس��يحّية 
واليهود، مؤّكداً دوماً على توّجهاته 
حلق��وق  واملناص��رة  الليبرالّي��ة 

اإلنسان.
، عّززته أميركّياً  هذا املناخ األوروب��يّ
رئاس��تا كينيدي وجونس��ون، لكّن 
بريطانيا عّرضته النتكاسة أجفلت 
الرأي العاّم التقّدمّي. فالسياس��ّي 
واألريستوقراطّي، إينوك باوِل، ألقى 
أواسط 1968 خطاباً ُعرف ب »أنهار 
الدم »، مهاجم��اً الهجرة من بلدان 
الكومنولث ومعارضاً التش��ريعات 
املناوئ��ة للتمييز، مه��ّدداً ب »أنهار 

الدم » إن لم تتوّقف هذه املسيرة.
ال��دم لم يس��ل، لكّن ما كش��فته 
التجربة، كنذير مبكر، وهو نفس��ه 
ما انفجر في الس��نوات األخيرة، أّن 
))اجلماهي��ر البريطانّي��ة الكادحة(( 
تعاطف��ت مع��ه، في ح��ني عاقبته 
قي��ادة حزب��ه »النخبوّي��ة »: قائ��د 
احملافظ��ني إدوارد هي��ث عزل��ه م��ن 
منصبه كوزي��ر دفاع ف��ي حكومة 

الظّل.
بعد ذاك مال باول إلى حزب العمال، 
فكان حتّوله أحد أسباب فوز العّمل 
ف��ي انتخاب��ات 1974 . جترب��ة باول 
خّطأت األقن��وم اللينينّي عن وحدة 
عّم��ل الغ��رب الصناع��ّي وحرك��ة 
التح��ّرر الوطنّي في املس��تعمرات. 
وهذا ما س��يعمل املس��تقبل على 
تعظيمه. لكّن نذير باول الذي صدم 
الس��تينيات، الشبابّية واملتعاطفة 
م��ع فيتن��ام، منّ ع��ن أّن املياه أش��ّد 

اختالطاً ممّ يبدو ظاهرّياً.

خلفّيات مسمومة
بل��دان املعس��كر الش��رقّي، وه��ي 
ل��م تتعّرض أصالً للنقاش��ات التي 
عرفها الغ��رب الدميوقراطّي، كانت 
أش��ّد تكّتماً حي��ال ه��ذا املوضوع 
حتدي��داً. فه��ي ليس��ت مجتمعات 
يقصدها مهاجرون، كما ال تشّجع 
على ذل��ك. لكّن البل��دان تلك، ذات 
الالفتة ش��به الدعائّي��ة عن األخّوة 
ب��ني الش��عوب »، قّدم��ت للنقاش 

خلفّيات مسمومة.
فاللغ��ة الس��وفياتّية واظبت على 
استعمال  تهمة الفاشّية« بإفراط 
وس��خاء. هكذا نزعت عن املفهوم 
فرادت��ه وخصوصّيت��ه، فأضعف��ت 
العنصرّي��ة  ض��ّد  الص��راع  ف��رادة 
إجراءاتها  وخصوصّيته.  والكراهية 
واملتزّمت��ة،  التمييزّي��ة  األمنّي��ة، 
حي��ال األجان��ب واليه��ود، ترافقت 
م��ع ع��داء طّورت��ه الس��تالينّية ل 
»الكوزموبوليتّية« (وغالباً ما ُقصد 
به��ا اليهود) التي ه��ي »هّدامة » و 

»إيديولوجيا جواسيس »
لك��ّن الغ��رب الدميوقراط��ّي أكمل 
إقالع��ه. ف��ي 1971 تبّن��ت كن��دا« 
التعّددّي��ة الثقافّي��ة«، وف��ي 1973 
ح��ذت حذوها أس��تراليا، وما لبثت 
بريطانيا وبقية أوروبا أن اس��توردت 
املفهوم م��ن البلدين النائيني. إالّ أّن 
التعّددّية أثارت من املشكالت بقدر 

ما حّلت: فهي تق��وم على افتراض 
واإلثنّي��ة  الثقافّي��ة   « »الهوّي��ات 
والدينّية وح��داٍت اجتماعّية صلبة، 
وإن حّض��ت على التس��امح بينها. 
وهي، أيضاً، وإن أحّلت »االستيعاب » 
محّل »االندماج »، لم تقل َمن الذي 
يس��توعب َمن. فحيال املس��اواتّية 
بني الثقاف��ات، ال تعود هناك ثقافة 
بعينها متلك م��ا تقّدمه للمجتمع 
احلديث، وتستوعب اآلخرين الوافدين 
إلى احلداثة. املسائل تلك ما كان لها 
إالّ أن تتفاق��م. فمع النصف الثاني 
من السبعينيات، بدأت االقتصادات 
الغربّية طور انكماش وتراجع حفزَه 
ارتفاع أسعار النفط الهائل. هكذا 
قويت النزعة إل��ى حتويل املهاجرين 
العنصرّية  أكباش محارق، وباشرت 

تطرق األبواب.
»اجلبهة الوطنّية » الفرنسّية عّبرت 
عن هذا التحّول. في 1972 أّسسها 
جون ماري لوبني لتكون صوتاً يعيد 
االعتب��ار إل��ى بيت��ان والتع��اون مع 
النازّي��ة، وف��ي اآلن نفس��ه منّصًة 
ملع��اداة الهجرة واألجان��ب، وملعاداة 
التق��ارب األوروب��ّي. حرك��ة لوب��ني، 
املناضل القدمي ف��ي حركات اليمني 

الشعبوّي، نّبهت إلى دالالت ثالث:
- لم تع��د العنصرّية تس��تند إلى 
اختالف��ات بيولوجّي��ة مزعوم��ة، أو 
مزاع��م تفّوق جوه��ري. صار ديدنها 
االختالف الثقافّي: نحن متساوون إ 

ّنا مختلفون. إذن
لُيقم كّل في بيته. 

- ب��ات العداء لألجان��ب والهجرة ال 
ينفص��ل عن الع��داء ألوروب��ا (التي 
اّتهم معظم اليس��ار مش��روعها 
مصلح��ة  إذن  بالبورجوازّي��ة). 
املهاجري��ن واألجانب ليس��ت فقط 
غير متجانسة مع مصالح العّمل. 

إّنها أكثر جتانساً مع البورجوازّية.
- الالسامّية ومس��امحة الهتلرّية 
خص��م نظ��رّي ملصال��ح األجان��ب 
واملهاجري��ن، وخص��م عمل��ّي عند 

احلاجة.
 

املسار السبعينّي
ف��ي 1977 ب��دأت تتص��ّدع قبض��ة 
األح��زاب التي ارتبطت بالتأس��يس 
الوطن��ّي لبلدانه��ا: للم��ّرة األولى 
منذ استقالل1947 ، شهدت الهند 
هزمية حزب املؤمتر . إسرائيل كذلك، 
ش��هدت س��قوط »العمل » للمّرة 
األول��ى من��ذ نش��أتها ف��ي 1948 . 
بعد عامني انفجر الغضب اإليرانّي. 
باسم اإلسالم، أطيح الشاه وسقط 
البلد ف��ي يد رجل الدي��ن الغاضب 
آية هلل اخلميني. لكّن إيران لم تكن 
احللبة الوحيدة التي رقصت فوقها 
الهوّي��ة الدينّية ع��ام 1979 . آنذاك 
ق��ام الباب��ا البولن��دّي يوحنا بولس 
الثاني بزيارته الشهيرة إلى بولندا. 
نص��ف مليون اس��تقبلوه. عش��رة 
ماليني حضروا قداديسه. السلطة 
الشيوعّية انزوت كأّنها كرتون. بعد 

عام تأّسست نقابة«التضامن »
انتفض��ت   ،  1979 ف��ي  أيض��اً 
أفغانس��تان باس��م »اجلهاد » ضّد 
احلكم الش��يوعّي، وهو م��ا أّججه 
الغزو الس��وفياتّي أواخر ذاك العام. 
اً أنشط من  اهلل بات فاعالً سياس��يّ

الدولة.

»ما قب��ل » الدولة بات، إذن  يقضم 
الدول��ة. »م��ا بعده��ا » ب��ات أيضاً 
يقضمه��ا. النيوليبرالّي��ة، املع��ّززة 
بتعاليم مدرسة شيكاغو، استولت 
عل��ى األفق. ف��ي بريطاني��ا، وصلت 
ثاتش��ر ع��ام 1979 إلى الس��لطة 
حامل��ًة إجنيله��ا النيوليبرالّي. بعد 
عام، وصل ريغان إلى البيت األبيض. 
امله��ّم  إّن  قال��ت  النيوليبرالّي��ة 
تش��جيع االس��تثمار ورفع س��يف 
الضرائب عنه. أّما الدولة وخدماتها 
تقليصه��ا.  فينبغ��ي  وتقدمياته��ا 
ذاك أّن الدول��ة »املش��كلة ال احل��ّل 
،« بحس��ب ريغان، و«ال يوجد شيء 
اس��مه اجملتمع ،« بحس��ب ثاتشر. 

الفقراء؟ عليهم الصبر والتحّمل.

)خطاب كراهّيت( نا
العال��م العرب��ّي ل��م يب��ق صامتاً. 
امتل��ك، ه��و أيض��اً، م��ا يقوله في 
الكراهي��ة. فعل��ى عك��س الرب��ط 
احلصرّي الس��ائد ب��ني ذاك اخلطاب 
والغرب، ش��رعت اللغة السياسّية 
العربّي��ة تتع��ّدى السياس��ة إل��ى 
وتتج��اوز  واالجتم��اع،  الثقاف��ة 

التخصيص إلى االعمام.
والس��بعينيات،  األربعيني��ات  ب��ني 
طغ��ى الع��داء لالس��تعمار عل��ى 
اللغ��ة العنصرّي��ة واجلوهرّية. هذه 
كان��ت ح��ال الناصرّية ف��ي متنها 
األعرض. لكْن مع ثورة اخلميني، التي 
سبقها بأربع سنوات انهيار الدولة 
ف��ي لبنان، اختلفت األم��ور. اجلوهر 
يقاب��ل اجلوهر. اخلير مقابل الش��ّر. 
نح��ن كّلن��ا كّل اخلير. ه��م كّلهم 
كّل الش��ّر. واخملّيلة اخلمينّية يتقافز 
داخلها »شيطان أكبر » و »شيطان 

أصغر« ال يتعبان من الشيطنة.
ت��وازى ذلك مع انحط��اط القومّية 
العربّية الذي مّثله صّدام حس��ني. 

العال��م ع��رب وعج��م وصفوّي��ون 
وفرس ومجوس. مكتبة الس��امّية 
تُرجم��ت ف��ي الع��راق. س��بي بابل 
مج��ّدداً؟ لم ال. لقد م��ّد صّدام يده 
بخّف��ة إلى املتحف فاس��تعار منه 
صورة املستقبل. متحفا الكراهية 
اس��تهلكا  والعراق��ّي  اإليران��ّي 
الثمانينيات في قتال مرير. س��كرة 
1967 اإلسرائيلّية وتوحيد القدس، 
ثّم ف��وز ليكود االنتخابّي بعد عقد، 
أم��ّدا بع��ض اليم��ني، وخصوص��اً 
حاخامات��ه األش��ّد تزّمتاً، بألس��نة 
تقط��ر حقداً. وب »قان��ون العودة »، 
والتماه��ي اجلزئّي بني اإلس��رائيلّية 
واليهودّية، فضالً عن ذيول اجملابهات 
مع الع��رب، طّورت الدول��ة العبرّية 
قابلّية للكراهية ال تتعب. في 1994 
نفسها:  القابلّية  استعرضت هذه 
املس��توطن  غولدش��تاين،  ب��اروخ 
والعضو في حزب »كاش »، قتل 29 
فلسطينّياً مس��لماً كانوا يصّلون 
في اخلليل. حكومة إسرائيل حّظرت 
الكراهي��ة  فحي��ح  لك��ّن   ،« كاش 
قضم نص��ف الس��الم املوّقع، قبل 
عام، في أوسلو. عملّيات »حماس » 
رابني وعنجهّية  واغتيال  االنتحارّية 
تكّفل��ت  اإلس��رائيلّية  احلواج��ز 

بالباقي.

العوملة وتناقضها
مع فيضان الهوّية وانتقال الصراع 
م��ع الغ��رب م��ن السياس��ة إل��ى 
الثقافة، أصبح��ت كراهية أميركا 
س��مة مالزمة لتّيار ثقاف��ّي، أوروبّي 
وعال��م ثالثّي، ميينّي ويس��ارّي. صار 
مش��روعاً، عن��د كّل تن��اول ملوقف 
سياسّي أميركّي مرفوض، التذكير 

بأّن هؤالء أنفسهم ذبحوا الهنود
احلم��ر، أو تنميطهم بوصفهم بلد 

الهمبرغر وثقافة الكوكاكوال.

ومع كّل صعود للنسبّيات الثقافّية، 
كانت ت��زداد معاني التنوير والتقّدم 
هبوط��اً. قي��م اجلماع��ات املتناحرة 
راحت، يوماً بيوم، تطرد قيم اجملتمع 

والدولة الواحدين.
العومل��ة، في غض��ون ذل��ك، كانت 
تشّق طريقها. وألّن والدتها اقترنت 
بالنيوليبرالّي��ة، ت��أّدى ع��ن عملها 
تناقض ص��ارخ: ثراء غير مس��بوق، 
وسوء توزيع غير مسبوق. وإذ تقّلص 
حض��ور الدولة وتقدمياته��ا، بعدما 
انه��ار االحّت��اد الس��وفياتّي، راح��ت 
النيوليبرالّية تتصّرف كأّنها تنتقم 
من املسألة االجتماعّية برّمتها. ما 
انهار لي��س النظام التوتاليتارّي، بل 

أيضاً أفكار املساواة والرفاه.
هك��ذا خ��ّف البري��ق ال��ذي أحاط 
مبكاس��ب عظمى تلت نهاية احلرب 
العنصرّية في  الب��اردة، كس��قوط 
والديكتاتورّي��ة  أفريقي��ا  جن��وب 

العسكرّية في أميركا الالتينّية.
تقّدم احلّرية بدا رفيقاً لتراجع الرفاه. 
عل��ى صعيد القي��م، ط��رد الترّبح 
القي��م األخرى. الرأس��مالّي اجلديد 
ل��م يع��د رأس��مالّي ماك��س فيبر 
ال��ذي يوّفر ويتعّف��ف. إّنه من ينفق 
ويستعرض. سياس��ّياً وإيديولوجّياً 
ش��رع يس��ار الوس��ط يتراجع عن 
قناعات��ه الس��ابقة: إّن��ه »الطريق 
الثالث ». بلير البريطانّي، وكلينتون 
األميرك��ّي، وجوس��بان الفرنس��ّي، 
وشرودر األملانّي...، كلٌّ وجد وسيلته 

للتصالح مع النيوليبرالّية.
الفت��ى األغ��ّر كان بيرلوس��كوني، 
ال��ذي حك��م،  النّص��اب  املليوني��ر 
ابت��داء ب 1994 ، بل��د ماكيافيللي 
وغرامش��ي. األغني��اء، وه��م غي��ر 
الصناعّي��ني  القدام��ى  األغني��اء 
والزراعّيني، باتوا يتبّرمون مبعايش��ة 
الفق��راء. ف��ي إيطاليا مث��الً، ظهر 

ح��زب »عصبة الش��مال »، قضّيته 
استقالل الشمال الغنّي عن اجلنوب 
الفقير. لقد أراد إنشاء بادانيا » بلداً 

مستقالًّ للشمالّيني.
بيرلوس��كوني كان تعبيراً فّظاً عن 
ظاهرة أعرض. فعلى صعيد تكوين 
الُنخ��ب، ُجع��ل التعلي��م اجلامعّي 
ألبناء الطبقات الوس��طى أصعب، 
وألبن��اء الطبقات الدني��ا والعّملّية 
ش��به مس��تحيل. النخب اجلديدة 
ص��ارت أش��ّد اس��تعالًء وزاد ي��أس 
الفوارق  املواطنني من سياس��اتها: 
باتت ضئيل��ة بني األح��زاب، ونتائج 
االنتخاب��ات ل��م تعد تغ��ّي. اإلقبال 
ومثل��ه  تراج��ع،  التصوي��ت  عل��ى 
الوس��ط  أح��زاب  إل��ى  االنتس��اب 
البرملان��ّي. الهوام��ش الش��عبوّية، 
يس��اراً ومييناً، تنتفخ. الدميوقراطّية 
تت��أّزم. في 2000 ، ف��ي فيينا، وصل 
»ح��زب احلّرّي��ة » ش��به الفاش��ّي، 
بقيادة ي��ورغ هايدر، إلى املش��اركة 
في ائتالف حكومّي. في 2002 ، في 
باريس، متّكن لوب��ني من بلوغ الدورة 
الثانية م��ن االنتخابات الرئاس��ّية. 
بدأ يتكّش��ف متّدد لوب��ني وجبهته 
إل��ى الق��الع العّملّي��ة الت��ي والت 

الشيوعّيني طويالً.

األصولّية واإلرهاب
لقد صار الفقراء، بسبب التلفزيون 
ث��ّم باق��ي وس��ائل االّتص��ال، أقدر 
عل��ى رؤية األغني��اء والتع��ّرف إلى 
عيش��هم. لم يع��ودوا بحاجة إلى 
التلّصص من وراء األس��وار. العالم 
كّل��ه يعيش ف��ي زمن واح��د. لكْن 
في ه��ذه القرية الكونّية « اش��تّد 
الغضب ألّنها بالتحديد صارت قرية 
كونّية. املس��رعون نحو املس��تقبل 
ال يحمل��ون إل��ى س��ّكان الزواريب 

والغيتوهات فيها أمالً يُعّول عليه.
املاض��ي،  إل��ى  اجّته��وا  األخي��رون 
الفعلّي واملُتخّيل. ومن هذا املاضي 
الذي انش��ّدوا إليه كان��ت بلدانهم 
األصلّي��ة، حيث تُق��رع بقّوة أجراس 
الهوّية، وحيث االس��تبداد والعنف 
والتعّص��ب. لق��د بات��وا يهاج��رون 
بأجس��ادهم فقط فيم��ا أرواحهم 
تبقى هناك. س��ّهل األمر أّن السفر 
صار رخيص��اً، واس��تقبال األهل أو 
زيارتهم م��ّرة أو مّرتني في الس��نة 
غدا ممكناً، وهناك في لندن أو باريس 
ميكن للمهاجر أن يشاهد«اجلزيرة » 
فيم��ا يأكل س��ندويش فالفل. صار 
ممكن��اً أن يعي��ش املهاجر س��نوات 
من  دون أن يتح��ّدث إلى أبناء البلد 
األصلّيني. وسائط الدمج، كاألحزاب 
والنقابات، ُضبت. األحياء السكنّية 
وم��دارس األطفال ُفرزت. الغرب غدا 

مجّرد مكان.
فق��راء  املهاجري��ن  العّم��ل  وألّن 
تعريف��اً، باتوا مرّش��حني للنبذ، ما 
أع��اد التنبي��ه إلى اختالفه��م ديناً 
وثقاف��ًة. س��ّكان الضواحي منهم 
ليسوا طبقة تُسَتغّل. إّنهم ما دون 
الطبقة، موضوعون خارج االقتصاد. 
مطلبه��م الضمنّي أن يُس��تَغّلوا. 
في اآلن نفس��ه يتأّدى ع��ن التقّدم 
الصناع��ات  ش��يخوخة  التقن��ّي 
القدمي��ة من س��ّيارات ديترويت إلى 
بريطاني��ا.  ف��ي ش��مال  النس��يج 
ترحيل وحدات اإلنتاج إلى اخلارج، ثّم 

االّتفاقات التجارّية العابرة للحدود، 
قّلل��ت ف��رص العمل الت��ي جعلها 
التق��ّدم التقن��ّي أص��الً قليلة. في 
املقاب��ل، برامج التأهي��ل لالقتصاد 
اجلديد ظّلت فقي��رة ومحدودة تبعاً 
لنقص املوارد، وهذا مع أّن البورصة 
تط��ّي الباليني فوق رؤوس املواطنني، 
وسط صمت الدولة وعجزها، فيما 

التهّرب الضريبّي
بالباليني يتصاعد. أزمة 2008 دفعت 
األمور نحو األسوأ: املصارف تسّببت 
باألزم��ة، واإلعانة ذه��ب معظمها 

إلى املصارف.

الغضب...
الغاضبون، إذن، كثيرون: بيض فقراء 
ضاع��ف غضَبه��م خ��وف يش��به 
أع��داد  أّن  ذاك  االنق��راض:  ُخ��واف 
امللّون��ني ف��ي اجملتمع��ات التعددّية 
أعداده��م.  تنم��و  ممّ  بأكث��ر  تنم��و 
غير البي��ض، خصوصاً املس��لمني، 
غاضبون أيضاً. اإلرهاب لم يعد يأتي 
م��ن بلدانهم األصلّية فحس��ب، إذ 
الهج��رة إلى الغ��رب أضحت تنتج 

أيضاً إرهابّييها.
ب��ني البيض الفق��راء من أحّس��وا، 
من��ذ ضربة ب��ن الدن ف��ي 2001 ، أّن 
»املس��لمني » خطر يقي��م بينهم. 
بقية األعم��ال اإلرهابّي��ة في املدن 
»دول��ة  ب��أن  أقنعته��م  الغربّي��ة 
القان��ون » لم تع��د تضمن وحتمي. 
قب��الً، كانوا فقدوا الثق��ة ب »دولة 
الرعاي��ة » و »دول��ة النخب��ة .« بني 
املس��لمني، تع��ّزز الش��عور أّنه��م 
مكروه��ون ومضطَه��دون. هم في 
يعانون االس��تبداد، وفي  بلدانه��م 
هجرته��م كذلك. منب��وذون هناك 
ومنبوذون هن��ا، وليس لهم إالّ اهلل، 
فليكونوا إذن جنوداً هلل. العراق في 
2003 ، بقس��وة احل��رب األميركّي��ة 
والفظاع��ات التي تصّدرها س��جن 
أب��و غريب، ع��ّزز مناهض��ة أميركا 
باحلج��ج والذرائع. أس��وأ قيم »نا » 
اس��تنفرت في مواجهة أسوأ قيم 

»هم .«
وألّن الغضب ال يفّكر، بل يشعر، وال 
يرى إالّ بع��ني واحدة، اختار الغاضب 

شريكه في األلم عدّواً.
فحني زحف البائسون من الالجئني 
ش��ماالً،  الضخم��ة  بأعداده��م 
متجاوزي��ن احل��دود والبح��ار، تراءى 
البل��دان  ف��ي  الس��ّكان  لبع��ض 
وصل��وا.  البراب��رة  أّن  املس��تقِبلة 
بعضهم نسب إليهم فقره املاضي 
واآلت��ي، بعضهم خ��اف على عدده، 
بعضهم، في وسط أوروبا وشرقها، 
حّملهم قصوره السياسّي الناجم 
عن كبت سياس��ّي مزمن، أو حيرته 
باحلاض��ر واحل��دود ممّ ل��م يتصال��ح 
مع��ه من��ذ انهي��ار االمبراطورّي��ة 
ف��ي  ق��رن.  قب��ل  الهبس��بورغّية 
الواليات املّتحدة أّدى املكس��يكّيون 
هذه الوظيفة، معطوفني على أزمة 
إلى  ترقى  عرقّي��ة، بيضاء–س��وداء، 
املسلمون   .« اجلنوب  »كونفيدرالّية 
ل��م يلجأوا إلى أمي��ركا، لكّن تركة 
11 أيلول قابلة ألن تستيقظ في أّي 

حلظةوتشملهم بلعنتها.
عناوين كثيرة اس��تحضرها الوعي 
الرجعّي ك��ي يكره في أوروبا، فضالً 
عن الالجئ��ني واملهاجرين واألجانب، 
هناك »بيروقراطّية بروكسيل«. في 
أمي��ركا، حيث صّوت أقّل من نصف 
املقترع��ني لترام��ب، قيلت أش��ياء 
كثي��رة في عدادها: ثماني س��نوات 
من حكم امرأة بعد ثماني س��نوات 
م��ن حك��م رج��ل أس��ود؟ ينبغ��ي 

التصّدي حلكم الشيطان.
روسيا بوتني مضت بدورها تبّث وعياً 
حدودّياً وماضوّياً، من جيرينوفسكي 
إل��ى دوغ��ني: احلض��ارة املس��يحّية 
البيضاء مهّددة باملسلمني. »داعش 
»، في هذه الغض��ون، كانت تقطع 
ال��رؤوس وتب��ّث صورها معلن��ًة أّن 
اإلس��الم تهّدده احلضارة املسيحّية 
وغرباً،  واجلمي��ع، ش��رقاً  البيض��اء. 
وّس��عوا س��طوتهم عل��ى املواقع 
املصداقّي��ة  الضعيف��ة  اإلنترن��ت 
والقوّية االنتشار، موّفرين للكراهية 

أعلى أصواتها وأشّدها بذاءة.
لقد تضافر من األس��باب ما يجعل 
اآلب��اء:  كثي��رة  جرمي��ة  الكراهي��ة 
العزل��ة  والسياس��ة،  االقتص��اد 
واالختالط، التخّلف والتقّدم، اليمني 
واليس��ار، الش��رق والغ��رب. كّلن��ا، 
مبعنى ما، مرتكبون الّننا كّلنا بشر. 
لكّن هذا التأويل شبه امليتافيزيّقي 
ال يح��ول دون توجي��ه إصبع االّتهام 
األكبر إلى احلقب��ة االنتقالّية التي 
نعي��ش. إلى حتّوالته��ا والقلق الذي 
يح��ّف به��ا. وكّل مّنا يخت��ار، تبعاً 
خللفّيته وتاريخ انحيازاته، عدّواً له، 

يكرهه ويستمتع بكراهّيته.

*من ملحق خاص عن بناء السالم 
في لبنان.

مصادر الكراهية الكثيرة

مجازر احلرب العاملية الثانية

جرائم داعش
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واملقارب��ات  التحلي��ات  كث��رت 
الفكرية والسياسية ازاء مرحلة 
مابعد داع��ش والغريب ان اغلب 
الذين حتدث��وا ويتحدثون عن تلك 
احاديثهم  ف��ي  يرك��زون  املرحلة 
وحتلياته��م على حتري��ر املوصل 
وكأن داعش في املوصل وليست 
االه��داف  متع��دد  مش��روعا 
واالغراض والميك��ن االنتهاء منه 

بنهاية في امين املوصل.
جب��ال  ف��ي  ..داع��ش  جغرافي��ا 
حمري��ن واحلويج��ة وعان��ة وراوة 
وه��ي  االنب��ار  وبادي��ة  والقائ��م 
النائمة  اخلاي��ا  يعتم��د  تنظيم 
ف��ي جنوب بغ��داد وقلبه��ا وفي 

املش��اهدة والطارمي��ة وص��اح 
الدين واالهم ف��ي اعالي الفرات 
ووادي حوران والوادي االبيض كما 
ان بادية الش��ام واحلدود السورية 
االردنية العراقية املش��تركة هي 
املركز اجلديد ال��ذي انتقلت اليه 
قيادة داعش بعد اخلاف الذي دب 
في القيادة الداعشية في اعقاب 
انهياراته في اجلانب االيس��ر من 
املوصل حي��ث دب خاف حاد في 
اجتماع تقييمي ملاس��يجري في 
امين املوص��ل عندما تصدى ثاثة 
م��ن اعض��اء القي��ادة الب��ي بكر 
البغ��دادي مم��ن كان��وا مع��ه في 
س��جن ب��وكا واقنع��وه بضرورة 

تغيي��ر االس��تراتيجية واالعتماد 
العصاب��ات  ح��رب  خي��ار  عل��ى 
الستعادة منابع اقتصاد الدولة!.

ال��ذي  االس��تراتيجي  اخلط��أ  ان 
وق��ع في��ه البغدادي ف��ي اصراره 
على تأس��يس« الدول��ة« وتورط 
التنظيم ف��ي حماية حدود هذه 
املوص��ل  وعاصمتيه��ا  الدول��ة 
والرقة وادارة امور »الرعية والبدية 
وزارات  وتش��كلت  واملعيش��ية« 
ظ��ل لاعمار واالس��كان واملالية 
والدف��اع مااثقل كاهل التنظيم 
ال��ذي فوجىء به��ذه االعباء غير 
بعد القصف  املتوقعة خصوصاً 
الروس��ي ملناب��ع االقتص��اد التي 

يعتم��د عليه��ا التنظي��م ف��ي 
تس��يير ش��ؤون الدول��ة وتق��در 
ب450 ال��ف برمي��ل يوميا نفط 
يج��ري تهريبه��ا من س��وريا الى 
املم��ول الرئي��س للتنظي��م في 
تركيا وباسعار زهيدة اضافة الى 
15 ال��ف برميل يومي��اً من نفط 

نينوى ومشتقات بيجي.
املزعومة ضربة  الدول��ة  واجهت 
وموجع��ة  كبي��رة  اقتصادي��ة 
بالعمليات العس��كرية النوعية 
للجيش��ن العراق��ي والس��وري 
والضرب��ات الروس��ية والتحالف 
الش��عبي  واحلش��د  الدول��ي 
والعش��ائري فتح��ول اجلدل احلاد 

في القيادة الى وضع رؤية جديدة 
منذ شهرين من االن بهدف عودة 
داعش الى باديتي الشام والعراق 
م��ن خال ح��رب العصابات التي 

بداتها منذ 6 سنوات.
املعلوم��ات اخلاصة الت��ي وردتني 
والنص��رة  داع��ش  ان  تؤك��د 
وتنظيم خراس��ان واحرار الشام 
ب��داوا التفكير اجل��دي باالندماج 
واالنتق��ال من املدن ال��ى البادية 
للعيش  في اخلنادق السرية حتت 
االرض والتواص��ل عب��ر االنف��اق 
التي مت حفرها ومتتد الى عشرات 
الكيلومترات وس��تكون املعركة 
العراق��ي  اجلي��ش  ب��ن  املقبل��ة 

واحلش��ود الوطني��ة والش��عبية 
ومع اجليش السوري من منطقة 
بالرطبة وطريبيل  القائم م��رورًا 
حت��ى املثل��ث العراق��ي االردن��ي 
السعودي استعداداً لدخول ارض 
احلرمن الت��ي ميتلك داعش فيها 
الكثير من اخلاي��ا النائمة والتي 
تتطابق رؤاها مع رؤاه في تاسيس 

الدولة املزعومة هناك.
لن تكون االردن وخاصرتها اجلنوبية 
الغربي��ة مبنأى عن اس��تهدافات 
اجلنوبي��ة  امل��دن  ف��ي  داعش��ية 
ل��اردن بالتنس��يق والتعاون مع 
خايا االردن الداعش��ية النائمة..

انني احذر احلكوم��ة االردنية من 

التورط باعمال عس��كرية ودعم 
جملموع��ات ارهابي��ة في ش��مال 
الق��ادم  الن  س��وريا  ض��د  االردن 
اعظم من املثلث االردني العراقي 

السعودي.
ميكن اجلزم ان داعش ستنحس��ر 
ف��ي معركته��ا اخلاس��رة حالياً 
في الع��راق وس��وريا وتتجه الى 
حاضنتها االساسية والعقائدية 
واململك��ة  االردن  جن��وب  ف��ي 

العربية السعودية..
ان مرحل��ة مابع��د داع��ش ه��ي 
داعش لك��ن بجغرافي��ة جديدة 

وجلد جديد!.
وللحديث بقية.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

باقر الزبيدي

خافيير سوالنا

وزير عراقي سابق

الممثل األعلى 
السابق لالتحاد 

االوربى للسياسة 
الخارجية واألمنية.

في 22 أبريل/ نيسان 2017، يحل 
الي��وم العاملي لألرض - بعد مرور 
سنة على توقيع اتفاق املناخ في 
باريس، الذي دخ��ل حيز التنفيذ 
الثان��ي  ف��ي نوفمب��ر/ تش��رين 
املاض��ي، واآلن ق��د حص��ل على 
توقي��ع 195 دولة. وم��ا تزال هذه 
املعاه��دة املتعددة األطراف متثل 
أهم خطوة إلى األمام حتى اآلن 
في الكف��اح العاملي ض��د تغير 
املناخ. لك��ن الذكرى الس��نوية 
األولى لها لم متر بس��ام بسبب 
سياس��ات الطاقة التي يتبعها 
الرئيس األميركي دونالد ترامب.

وفي عام 2016، وهو العام األشد 
حرا على اإلطاق، كان متوسط 
درجات احلرارة العاملية 0.9 درجة 
مئوي��ة ف��وق متوس��ط الق��رن 
العشرين. والهدف الرئيسي من 
اتف��اق باريس هو منع متوس��ط 
م��ن  العاملي��ة  احل��رارة  درج��ات 
االرتف��اع أكثر من 2 درجة مئوية 
فوق مستويات ما قبل الصناعة 
بحل��ول ع��ام 2100. وخاصة أن 
البل��دان النامي��ة مث��ل الصن 
والهن��د - أكب��ر ثال��ث منتجي 
غ��ازات الدفيئ��ة ف��ي العالم - 

ملتزمة بتحقيق هذا الهدف.
وق��د وضع اتف��اق باري��س إطارًا 

ثورياً جدي��ًدا له��ذه االلتزامات: 
»املس��اهمات احمل��ددة وطني��ا«. 
ويح��دد كل بل��د م��ن البل��دان 
املوقعة في مس��اهماته احملددة 
الطوعي في  إس��هامه  وطني��ا 
حتقيق الهدف العاملي املش��ترك 
املتمث��ل في التخفي��ف من آثار 

تغير املناخ البشري املنشأ.
وبع��د أن اقت��رح ترام��ب خ��ال 
انه »سيلغي«  الرئاسية  احلملة 
اتف��اق باري��س، ادعى ف��ي وقت 
»بعق��ل  س��يفكر  ان��ه  الح��ق 
منفت��ح« حيال ذل��ك. لكن في 
وقت ينتظ��ر العال��م أن يرى ما 
سيقرره، أصدرت إدارته مخططا 
للميزانية ال يكاد يتماش��ى مع 

روح االتفاق.
يقت��رح ترام��ب إلغ��اء التمويل 
االحت��ادي للبح��ث العلمي حول 
تغي��ر املن��اخ، وخف��ض ميزانية 
وكال��ة حماي��ة البيئ��ة بنح��و 
الثل��ث. وكم��ا لو ل��م يكن ذلك 
مؤخ��را  أص��در  فق��د  كافي��ا، 
أم��را تنفيذي��ا يطل��ب فيه من 
ال��وكاالت احلكومي��ة أن تتراجع 
ع��ن خط��ة الطاق��ة النظيفة 
ف��ي عهد أوباما، والتي أنش��ئت 
للحد م��ن االنبعاث��ات الناجمة 
عن محطات توليد الطاقة التي 

تعمل بالفحم، وتعزيز الطاقات 
املتج��ددة. وأعل��ن ترام��ب أثناء 
توقيع��ه على النظ��ام قائا »إن 
إدارتي ستضع حدا للحرب على 

الفحم«.
س��يقدم  بأن��ه  ترام��ب  ووع��د 
الفح��م  النظي��ف،  »الفح��م 
النظي��ف جدا«. لك��ن »الفحم 
النظي��ف«كام متناق��ض. وفي 
أن  ميكنن��ا  األح��وال،  أحس��ن 
نطمح إل��ى الفح��م النظيف، 
من خال تنفي��ذ تدابير مكلفة 
ما ت��زال فعاليتها موضع نقاش 

بن خبراء البيئة.
وعلى أي��ة حال، فإن سياس��ات 
تعك��س  أن  يرج��ح  ال  ترام��ب 
إنت��اج  ف��ي  ثابت��ا  انخفاض��ا 
الفح��م االميركي. وف��ي البيئة 
التنظيمية التي يفضل ترامب، 
م��ا يس��مى بالفح��م النظيف 
ليس لديه فرص��ة للتنافس مع 
الفح��م التقلي��دي. ومن وجهة 
جتارية، فإن »الفحم النظيف« ال 
يكون قابا للتطبيق إال باحلوافز 
املناس��بة، وليس أق��ل من فرض 

سعر على الكربون.
وع��اوة على ذلك، ف��إن صناعة 
الفح��م ف��ي الوالي��ات املتحدة 
سوف تس��تمر في اخلسارة أمام 

صناع��ة أخرى يدعمه��ا ترامب: 
إنت��اج الغ��از الصخ��ري. وعل��ى 
م��دى العقد املاض��ي، أدت زيادة 
اس��تخراج الغ��از الصخري إلى 
انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، 
مم��ا أدى إلى تآكل مكانة الفحم 
الطاق��ة  مزي��ج  ف��ي  بس��رعة 

االميركي.
ف��ي ح��ن أن الغ��از الطبيع��ي 
ه��و أيضا وق��ود أحف��وري، فإنه 
يولد فق��ط حوالي نصف ثنائي 
أكس��يد الكرب��ون ال��ذي يولده 
الفح��م التقلي��دي. م��ن حيث 
املب��دأ، هو أقل ض��ررا، مادام يتم 
التحك��م بدقة ف��ي اإلنتاج ملنع 
امليث��ان، املكون الرئيس��ي للغاز 
الطبيع��ي، م��ن التس��رب ف��ي 
الغاف اجلوي. لسوء احلظ، نظرا 
حملتوى أمر ترامب التنفيذي، هذه 

الضوابط ليست ممكنة.
وعلى الرغم من أن قوى الس��وق 
وحدها لن تؤدي إلى اقتصاد خال 
من الكرب��ون، فإنه��ا تلعب دورا 
حاس��ما. وقد ح��ان دور القطاع 
اخل��اص للنظ��ر إل��ى الطاق��ات 
أعم��اال  بوصفه��ا  املتج��ددة 
مربحة. ف��ي الوالي��ات املتحدة، 
انخفضت تكلف��ة طاقة الرياح 
بنس��بة الثلثن منذ عام 2009، 

الطاق��ة  تكلف��ة  وانخفض��ت 
الشمس��ية على نط��اق املرافق 
بنس��بة ٪85. وباإلضاف��ة إل��ى 
ذلك، وفقا لتقري��ر وزارة الطاقة 
ارتفع  فق��د  األخير،  االميركي��ة 
ع��دد الوظائ��ف ف��ي صناع��ات 
الشمس��ية  والطاق��ة  الري��اح 
بنسبة ٪32 و ٪25 على التوالي، 

في عام 2016 وحده.
وس��تتعارض أولويات سياس��ة 
ترامب حتما م��ع أولويات بعض 
الواليات مث��ل كاليفورنيا، التي 
أخ��ذت زم��ام املبادرة لتش��جيع 
ال��ذي  التكنولوج��ي  االبت��كار 
يراع��ي املناخ. ومن حس��ن حظ 
العاملية  الق��وى  الكوكب، ف��إن 
األخرى لم تنضم إلى ترامب في 
التراجع عن التزاماتها املناخية. 
وتدرك الص��ن - التي تعي متاما 
مش��كاتها البيئية الشديدة - 
النعمة االجتماعية االقتصادية 
التي ميكن أن يوفرها االس��تثمار 
ف��ي الطاقات املتج��ددة. وتدرك 
املفوضي��ة األوروبي��ة ذلك أيضا 
من خال عامات حديثة تش��ير 
إل��ى أن النمو االقتص��ادي ميكن 
فصل��ه ع��ن االنبعاث��ات الت��ي 
وفرت مزيدا من التش��جيع. وقد 
اعترف��ت كل م��ن أوروبا والصن 

أيضا بامليزات اجليوس��تراتيجية 
الت��ي متنحه��ا مص��ادر الطاقة 
املتج��ددة - على وجه التحديد - 
كزيادة أم��ن الطاقة، وانخفاض 
الطبيعية  للك��وارث  التع��رض 

وتهديد اإلرهاب.
إن سياسة ترامب لترويج الوقود 
األحفوري س��تنتهي ف��ي نهاية 
اس��تقال  بتقوي��ض  املط��اف 
الوالي��ات املتح��دة ف��ي مج��ال 
الطاقة، ب��دال من تعزي��زه، كما 
يدعي، ألنها ستس��مح للبلدان 
األخرى بأن تأخذ زمام املبادرة في 
القضية السياسية واالقتصادية 
املركزية للقرن احلادي والعشرين. 
و الش��يء نفس��ه ميكن أن يقال 
عن رفضه للشراكة عبر احمليط 
حت��اول  والت��ي   ،)TPP( اله��ادئ 
اس��تبدالها  بالفع��ل  الص��ن 
التي  التج��ارة اإلقليمية  باتفاق 
من ش��أنها أن تستبعد الواليات 

املتحدة.
ميكن لسياس��ات ترام��ب أيضا 
أن تع��رض للخط��ر االلتزام��ات 
طويل��ة األج��ل الت��ي قدمته��ا 
الواليات املتح��دة عندما وقعت 
عل��ى اتف��اق باري��س، حت��ى لو 
كانت اآلثار املباشرة لسياساته 
الس��وق. لكن  محدودة بعوامل 

إذا ق��رر ترامب أخيرا التخلي عن 
االتف��اق، بدال م��ن »إلغائه«، فإن 
هذا اخليار ميكن أن يكون له تأثير 
سلبي أقوى على اجلهود الدولية 
الرامي��ة إلى خفض االنبعاثات - 
وه��ي خطوة قامت بها ش��ركة 

إكسون موبيل أيضا.
 إن مكافح��ة تغي��ر املن��اخ لم 
تنته بع��د. وإذا ما حافظنا على 
املس��تويات احلالي��ة النبعاث��ات 
الغازات الدفيئة، فإننا لن نحقق 
باري��س.  األه��داف احمل��ددة ف��ي 
وبغض النظر عن حجم األسواق 
التي تأتي لصالح مصادر الطاقة 
املتج��ددة، س��نظل بحاجة إلى 
أنظم��ة وطني��ة أفض��ل - مثل 
تس��عير الكرب��ون - خللق حوافز 
اقتصادي��ة ومواجه��ة العوامل 
اخلارجية الس��لبية الناجمة عن 

إنتاج الطاقة.
فاملناخ املستقر له منفعة عامة 
عاملية، وال ميك��ن حتقيقه إال من 
خال نوع من التنس��يق الدولي 
ال��ذي يجس��ده اتف��اق باري��س. 
ولهذا يج��ب أن نداف��ع عنه. إن 
زرع الشك حول أهمية الصفقة 
أو األدل��ة العلمية التي تدعمها 

سيكون خطأ فادحا.

سياسة الطاقة الغريبة لترامب
PROJECT
SYNDICATE

مارين لوبان

سميرالنصيري *

انس��جاماً م��ع خط��ط البن��ك املرك��زي لانتق��ال 
بالقطاع املصرفي العراقي من دور الصيرفة الى الدور 
التنموي وبهدف مس��اهمة املصارف في املش��اركة 
في تنشيط الدورة االقتصادية ودعم متويل املشاريع 
التنموية االس��تراتيجية والكبيرة والتي يتحقق من 
خاله بن��اء اقتصاد وطني متن وتنمية مس��تدامة 
تخدم في النهاية  الشعب العراقي وتطلعاته حلياة 
افض��ل. فقد بادر البنك املركزي الى اقتراح تأس��يس 
صن��دوق لاس��تثمار والتنمي��ة  ان هذه املب��ادرة لو 
حتقق��ت فأنها س��تنقل  املصارف م��ن دور الصيرفة 
الى ال��دور التنموي الن املصارف يج��ب ان يكون لها 
دور واضح واساس��ي ف��ي التنمي��ة االقتصادية وان 
تكون له حصة مس��اهمة في الناجت احمللي االجمالي 
في الظروف االقتصادي��ة الصعبة التي يعاني منها 
العراق حالياً بس��بب انخفاض اسعار النفط واحلرب 
على االره��اب  وتأثيرات الركود االقتصادي الس��باب 
ذاتي��ة وموضوعية. والميك��ن ان يتحقق ذلك من غير 
ان يت��م توظيف اموال املواطن��ن املودعة لدى اجلهاز 
املصرفي واس��تثمارها مجتمعة في متويل املشاريع 
الكبيرة وذات اثر واضح وتنعكس على تقدمي خدمات 
مهم��ة واساس��ية للمجتم��ع  .ان دخ��ول القطاع 
املصرف��ي بهذا اجله��د الوطني  س��يؤدي حتماً الى 

حتقيق االهداف التالية:-
-1االرتفاع بنسبة مساهمة القطاع اخلاص في الناجت 
احمللي االجمالي.  بالنسب اخملططة في استراتيجية 

تطوير القطاع اخلاص
-2املساهمة الفاعلة في تنفيذ استراتيجية تطوير 
القطاع اخلاص للس��نوات)2014-2030 ( بتش��غيل 
30باملائة  من االيدي العاملة  واس��تيعابهم في اجناز 
هذه املش��اريع وتخفيض نس��بة البطالة الى حدود 

مقبولة خال الثاث سنوات املقبلة.
-3 تنفيذ م��اورد بالبرنامج احلكومي ف��ي احملور ثالثاً 
)تشجيع التحول للقطاع اخلاص وموادة )اوب وج ود ( 
وهي حتدد الدور احلكومي في اشراك القطاع القطاع 
اخلاص في صناعة الق��رارات االقتصادية واعطاء دور 
اساس��ي في اجملال التمويلي واالس��تثماري للقطاع 

املصرفي.
-4اع��ادة الثق��ة بالقط��اع املصرفي عند مش��اركة 
املصارف بتمويل واملشاركة في االستثمار في تنفيذ 
املشاريع االستراتيجية والتي تقدم خدمات اساسية 
للمواطنن في جميع مجاالت التنمية املس��تدامة 
ف��ي الزراعة والصناع��ة والنقل والتربي��ة والتعليم 

والتشييد والسياحة.
ان حتقي��ق االهداف اع��اه يتطلب ان ينظ��م البنك 
املركزي عملية مش��اركة املص��ارف فيما بينها حتت 
اش��رافه ورقابته املباش��رة ومتابعة وتنسيق رابطة 
املص��ارف اخلاص��ة العراقية وميكن تنظي��م  عملية 
مش��اركة املصارف  في التنمية املس��تدامة  بنحو 
مس��تمر وضمن خطة اس��تراتيجية حتدد  مشاريع 
البنى التحتية  الكبرى  وصندوق االس��تثماراملقترح 

يحقق ذلك.

* مستشار اقتصادي ومصرفي

المصارف والتنمية
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ناجح المعموري
طبعاً ل��ن يذهب خط��اف نظيف كهذا 
إال إل��ى نه��ر ويغن��ي هن��اك مدهوش��اً 
بامل��������اء / ص119 {.  خ��دش الق��اص 
املقدس ، ويبدو بأن أس��اطير هذا الطائر 
معروفة بشكل واس��ع ، وخصوصاً تلك 
املرتبطة بلونه ، حيث صار رمزاً ومقدساً 
لدى الشيعة في العراق ، وتوفر له فرص 
الع��ودة إلى عش��ه ال��ذي غ��ادره عائداً ، 
حيث يأتي إلي��ه في العام القادم . وللون 
األس��ود ارتباط بأسطورة املقدس . حيث 
اعتبرته جماعات واس��عة في الوس��ط 
واجلنوب مقدس��اً وأطلقت النسوة على 
أنث��ى الطائر صفة  } العلوية {لذا اخترق 
القاص املقدس ، مثلما حصل في قصة 
امللجأ بخصوص يس��وع ، وه��ذا املوقف 
يتماه��ا م��ع ثقاف��ة الق��اص ومواقفه 
، ومتث��ل االخت��راق وتفكي��ك  الفكري��ة 
أسطورة املقدس مع هذا الطائر ، جعله 
يبني عش��اً له في املراحي��ض ، ومرة رآه 
الراوي يحلق فوق فوهة املرحاض ، وحتى 
يؤسس سركون النتقاله سردية الحقة 
، له��ا عالقة باخلطاف وتناظره مع أدمون 
داللياً ، ألنهما كما قلت هربا واجتها نحو 
مكان آخر ، والراوي ميال للتنزه أكثر من 
رغبته ملش��اركة أدمون ملش��اهدة فيلم 
صباح��ي ، ألن��ي اعتقد بأن أدم��ون كما 
تفضي له القصة أراد الذهاب للسينما 
ليس��ت  حكاي��ة   // قص��ة  ليش��اهد 
حقيقية ، تس��اعده لله��روب مما هو فيه 
، ويتقم��ص ش��خصاً م��ن ش��خصيات 
القص��ة الس��ينمائية ويكون ش��خصاً 
جديداً ، حتى ول��و مؤقتاً . لكن الصديق 
/ ال��راوي حس��م األم��ر والتوج��ه للتنزه 
وكس��ر رغب��ة أدم��ون مبش��اهدة فيلم 
صباحي وتكرر رغب��ة الصباح مرة ثانية 
أو كان البح��ار في قصة )الضوء ضعيف 
في السادسة ( راغباً في مضاجعة بغي 
صباحاً ، واعتقد ب��أن الرغبة الصباحية 
ملشاهدة فيلم ، أو مضاجعة بغي تعني 
محاولة البتداء حياة في يوم كان الصباح 
مفتاحاً له��ا وأراد أن ميارس فعالً إمتاعي 
ف��ي املش��اهدة أو االتص��ال ، وكالهم��ا 
يعينان نوع��اً من التبادل والتراس��ل مع 

اآلخر واالتصال معه. 
قال الراوي وهما يتجهان للنهر :
- أنت أيضاً كنت تبكي البارحة 

- متى ؟
- البارحة 

ورأي��ت وجه��ه يزوغ عني – ال ت��راوغ ، في 

الليل /
***

ورأيت في عينيه ازدراء فجائياً لشيء ما ، 
وفي أثناء النزهة استعدت صورة وجهه 
وهو ينتحب في الليل��ة املاضية ، وظهر 
غريب��اً اآلن ع��ن ذل��ك ، وكأنه ش��يء لم 
يح��دث / ص121 . وعبر أدمون بحواره مع 
صاحب املقهى ال��ذي بكى أمام احلضور 
ع��ن تضامن معه ، ألنه يع��رف جيداً بأن 
س��بباً خفي��اً وراء ب��كاء الرج��ل ، مثلما 
حصل معه ، ملن س��بب بكاء أدمون ليالً 
حياتي واجتماعي ، له عالقة باملوقف من 
اآلخرين الذين معه في البيت وأعني بهم 
العائل��ة ، ورمبا غيرها وأيض��اً هروبه من 
مدينته ، لك��ن ملاذا بكى صاحب املقهى 
؟ هذا ما لم تومئ القصة ولكن سؤالي 
، هل كان للخطاف داللة ما � أيضاً – مع 
الرجل ؟ هذا أمر تقترحه القراءة س��ؤاالً 
، وتكتم��ت عليه القص��ة ، ولم تفصح 
عن��ه . ولكن مف��ردة واحدة ستس��اعد 

على معرفة ال تعلن صراحة ، بل تساعد 
على اقتراح فقط ، وهذه املفردة :

- ضح��ك الرجل ضحكة يائس��ة مليئة 
بكبرياء شعبية ، وقال مازحاً وهو يشرق 
بدموعه الش��ريفة . واملفردة هي كلمة ) 
الشريفة ( املتآزرة مع ) بكبرياء شعبية ( 
وتفيدنا بأن صاحب املقهى يبكي خسارة 
له��ا تأثير ق��وي في حياته ، خس��ارة من 
ن��وع ال ميكنه اإلفصاح عنه��ا . أنه بكاء 

الكرامة واالعتداد بالنفس .
واقت��رب أدمون من النه��ر ونزل أخيراً إلى 

حافة املاء وتبعته 
- لنصعد على القارب 

كانت هناك صقالة تؤدي إلى قارب كبير 
يشبه التابوت 
- أدمون أنتظر 

وبلغته . كان يقف في أعلى الصقالة 
- ماذا تريد أن تفعل ؟ 

فقال للحال كأنه كان ينتظر سؤالي 
- لقد جئت هنا ليلة أمس وأضاف 

- جلأت إلى القارب من املطر 
وضحك متحفزاً بتحد ٍ.

- هل ستصعد ؟
وجدت نفس��ي أس��أله بال إرادة : - ملاذا ؟ 

/ ص122
هل كان صعود أدمون للقارب اس��تعادة 
لذكرى الليلة املاضية وماذا عانى من تأزم 
وانخ��ذال؟ أم إن النهر مرتبط لديه باملاء 
باعتباره داالً على احلياة واالنبعاث ؟ لكن 
ما قاله أدمون يشير للوضع اخلاص الذي 
كأنه ولم يكن له عالقة رمزية بالتجدد ، 
ألنه السرد شبه الزورق بالتابوت معروف 
الداللة . وهل راغباً في الالوعي للخالص 
عبر املوت لذا ظل الراوي على ضفة النهر 
ولم يتجز الصقالة نحو الزورق . وانشغل 
مبتابع��ة الفض��اء ، متابع��ة معبرة عن 
صفاء الذهن من خالل التقاط  مش��اهد 
اجلسر وسطح النهر املتألق وانعكاسات 
الش��مس فوق املاء واجلميل في معاينات 
الراوي ، إنها تسللت لترى تنوعات عديدة 

م��ن بن قدميه املنفرجت��ن فوق الزورق . 
لكنه جمع س��اقيه ) وحذف كل ش��يء 
ونظ��ر إلي. وكان يطفو ف��ي أعلى النهر 
منتظ��راً صع��ودي، ولكنني ل��م أصعد 

وصحت: أنني ذاهب.
توقف عن س��يره وهو يكش��ط سطح 
القارب بحذائه، وألقى بسيجارته بعيداً 

، وهتف :
- إلى أين ؟ ملاذا؟ 

فلم أحفل باضطرابه .
- إل��ى الغرفة . وفك��رت فجأة باخلطاف ، 
ما ال��ذي كان الطائر اجملن��ون يفعله هنا 

في هذا الوقت ؟ / ص123 .
هنا، التماهي واضح بن أدمون واخلطاف 
ال��ذي وقع مبعن��اه على نهاي��ة القصة . 
أنه – أدمون / الطائر – اجملنون وهل وجوده 
وسط الزورق هو الصحوة أم االنتكاسة 
عبر دالل��ة التابوت املش��به ل��ه. وحّلت 
اليقظة على ال��راوي وغمرته كاملاء، لذا 

قرر التخلص من املطر والعودة للغرفة.

يبدو أن أدب الرحالت س��يكون أمام قراءات نقدية وتوصيفية 
مفارقة، ليس بسبب الطبيعة االجناسية القاّرة لهذا األدب، 
بل بسبب طبيعة التغاير احلادِث في هويات وسمات األمكنة 
الت��ي تتمثله��ا عملي��ة تدوي��ن أس��فار الرّحال��ة، بوصفها 
اجمل��ال املُتاح لتقص��ي األح��داث، وكتابة األخب��ار، واالوصاف 
واالنطباعات، وأحس��ب أّن مسافرا مدهشا مثل بن بطوطة 
سوف لن يجد تلك األمكنة/ املدن التي زارها، وال حتى املمرات 
اآلمنة إليها، والصاحلة لتدوين نصوص مش��اهداته، وال حتى 

للتعاطي مع أنثربولوجيات الناس الذين متر بهم ركائبه..
أدب  الرحالت كما تقول س��ردياته: يدفع للكشف، والبحث، 
وأحيان��ا التحقق من أحداث أو تواري��خ، والتعّرف على أحوال 
الناس وش��ؤونهم وأغراضهم ومصاحلهم وتنّوع ألس��نتهم 
وعباداته��م وطقوس��هم، وأحيانا طلب املعرف��ة أو احلماية، 
أو حتى إقامة الصلة بوصفها السياس��ي/ الدبلوماس��ي أو 

الثقافي على طريقة أحمد بن فضالن..
مايج��ري الي��وم  في مدن العروبة بش��كٍل خ��اص يدفع الى 
ض��رورة إعادة ق��راءة هذا األدب، وتغيير  زاوية النظر للس��ياق 
الذي يشتغل فيه، ورمبا الى تغيير طبيعيته، ليكون نوعا من 
األدب الذي يش��مل تدوين أس��فارا متخيلة، أو حتى األسفار 
باملعن��ى احلديث، عب��ر تقان��ات الطائرات أو القط��ارات، وهو 
ما يعني كتابة)نص األس��فار الس��ريعة( تلك التي تؤس��س 
معلوماته��ا عل��ى ما تتيح��ه خرائ��ط املدن التي ترس��مها 
اجلهات البلدية، وتخض��ع باملقابل الى رقابة اجلهات األمنية، 
خش��ية أْن تك��ون الكتابة ع��ن املدن، واجلماع��ات والثقافات 
والعادات نوعا من العمل اجلاسوسي، أو تدوين معلومات ذات 
بعد جيوسياس��ي... الذهاب الى مدن الشرق لم يعد ُمباحا، 
أوس��هال، إذ حتولت ه��ذه املدن الى أماك��ن للعنف واالحتالل 
واحل��روب، وحدوده��ا ومطاراته��ا حتولت الى أمكن��ة تفتيٍش 
وُشبهات، فيها كثير من الرقابة والتلصص، وحتى السفر الى 
مدن الغرب صار  بال طعم، ألّن املرء س��يكون فيها مشكوكا 
بأم��ره، وخاضع��ا للتفتي��ش واملتابعة، ورمبا س��تكون كتبه، 
وأدوات سفره هي األخرى في دائرة الشك أيضا، ألنها قد تُقرأ 
بوصفها منش��ورات ارهابية، أو بيانات للعنف واأليديولوجيا 

وللتعصب، أو قد تؤّول على وفق منطقة)الضرورة األمنية(
من هنا، فإّن أدب الرحالت سيكون أمام رهان واقعي، وحقيقي، 
إذ س��يتعلق األم��ر بتوصيف��ه، وبوظيفت��ه، وبخصوصيت��ه 
االجناسية في مش��اهدة الوقائع، وتدوين األحداث، والتعّرف 
على أس��رار الطرق واألمكنة واملعابر، وما يعيشه الناس من 

يوميات وعالئق وحاجات ومصالح..
التغاير  في هوية هذا األدب سيضع املشتغلن به في سياق 
البحث عن رحالت أخرى، ميكن أْن تكون رحالت وأس��فار وسير 
وجدانية، مثلما ستكون قصدية من خالل املشاركة في برامج 
ومش��اريع س��تراتيجية تقوم بها مراكز خاصة بالدراس��ات 
األنثربولوجي��ة، والتي تنّظم س��فرات محمي��ة من اجلهات 
الرس��مية، وحصر غايتها بالدرس، وهو مانراه في العديد من 
الدراسات والرسائل واألطاريح، وحتى في ورشات العمل التي 
تنّظمها تلك اجلهات، فضال عن مايقوم به البعض من خالل 
تدوين املش��اهدات في الس��فرات الش��خصية، والتي كثيرا 
ماتك��ون مح��دودة، ومختص��رة على أمكن��ة معينة، وحتى 

محدودة الزمن املُتاح لكاتب هذه الرحلة أو تلك..

أدب الرحالت..
التغاير والمفارقة

شواخص

علي حسن الفواز

قراءة

تشكيل

)2-2(

اليوم.«
وتابع قائال »يستطيع صبري أن يضع اللون 
الس��اخن مع اللون البارد ويجعل املسافة 
م��ا ب��ن الس��اخن والب��ارد ليس��ت حائرة 
لكنه��ا مس��احة به��ا إمكاني��ة احلركة.. 
مينح��ك احلركة بش��كل مختلف فاحلركة 
عن��د محمد صبري ليس��ت في ش��خص 
يجري أو ماكينة تدور لكن في انتقال اللون 
من منطقة إلى منطقة، فهو يتعامل مع 
اللون كأنه موس��يقى تس��تطيع أن تراها 

بعينيك ال أن تسمعها بأذنيك.«
يأت��ي املع��رض أيضا ف��ي إط��ار حزمة من 
األنش��طة تدعم ترشيح صبري للحصول 

عل��ى »جائزة الني��ل« أرفع وس��ام مصري 
للفنون والعلوم.

وس��بق لصبري احلصول على جائزة الدولة 
لوس��ام  إضاف��ة   1997 ف��ي  التقديري��ة 
االس��تحقاق من درجة فارس من احلكومة 
اإلس��بانية ووس��ام امللك��ة إيزابي��ل م��ن 

إسبانيا أيضا.
وقال ج��ورج نوب��ار عمي��د كلي��ة الفنون 
التطبيقية بجامعة حلوان لرويترز: »نقيم 
هذا املعرض مبناس��بة مئوية ميالد محمد 
صب��ري وكذلك في إطار حملة ترش��يحه 
للحص��ول عل��ى جائزة النيل أرف��ع اجلوائز 
املصرية، وتدعمنا في هذا الترشيح جامعة 

املنيا ونقابة الفنانن التشكيلين.«
وأض��اف »حرصن��ا عل��ى دعوة ط��الب من 
مختلف الكليات وامل��دارس لهذا املعرض 
للتعري��ف بفن محمد صبري الذي يحظى 

بشهرة عربية ودولية.«
يس��تمر املع��رض حتى الثالثن م��ن أبريل 

نيسان اجلاري.
ورغ��م ع��دم متك��ن صب��ري م��ن احلض��ور 
بشخصه الفتتاح املعرض إال أن ابنه هاني 
األستاذ بكلية الفنون اجلميلة كان حاضرا 
وق��دم عرض��ا موجزا ع��ن خلفي��ة بعض 

اللوحات.
وقال لرويترز »هذا املعرض من أهم املعارض 
بالنس��بة ألبي بشكل شخصي ألنه يقام 
بكلي��ة الفن��ون التطبيقي��ة بيت��ه األول 
ال��ذي تخرج فيه. املع��رض يضم 20 لوحة 
من مراح��ل مختلفة على مدى حياته من 
املغرب إلى إسبانيا إلى مصر وهي األماكن 

التي استلهم منها معظم أعماله.«
وأض��اف »ال يزال أبي منتج��ا إلى اآلن رغم 
تقدمه في العمر فقد رسم لوحات قليلة 
خ��الل العام��ن املاضين ول��ه لوحات في 

2014 وما قبلها.«
وأبدى نقيب الفنانن التشكيلين حمدي 
أب��و املعاط��ي إعجابه باملع��رض الذي قال 
إن��ه حرص على حض��ور افتتاحه ملا له من 
أهمي��ة فني��ة وأهمية ش��خصية تتعلق 

بالفنان نفسه.
وق��ال أب��و املعاط��ي »محمد صب��ري من 
الفنان��ن املميزين ج��دا وم��ن رواد احلركة 
التش��كيلية املعاصرة. تن��اول في أعماله 
البيئ��ة املصرية والبيئة احمليطة به س��واء 
في أوروب��ا أو في مصر، فتج��د مناظر من 
الريف املصري واألوروبي واألحياء التراثية.«

وأض��اف »من العوام��ل املهمة ف��ي إنتاج 
بأل��وان  إنتاج��ه  كل  أن  صب��ري  محم��د 
الباس��تيل وهو ما أعطى ل��ه خصوصية 

كبيرة في منتجه الفني.«

القاهرة ـ رويترز:

اس��تعاد ه��واة وطلب��ة وأس��تاذة الفن��ون 
الق��رن  التش��كيلية مالم��ح مص��ر ف��ي 
العش��رين من خ��الل معرض للوح��ات رائد 
فن الباستيل محمد صبري عاشق القاهرة 
الشعبية الذي يحتفل هذا العام مبرور مئة 

عام على ميالده.
وافتتحت كلية الفنون التطبيقية بجامعة 
حل��وان يوم االثن��ن معرض طالبه��ا النابغ 
الذي تخرج فيها عام 1937 وأصبح أحد أبرز 
الفنانن التشكيلين العرب ورمبا أطولهم 
عمرا بحضور عدد كبير من أس��اتذة ونقاد 
الفن التشكيلي من بينهم محمد زينهم 
رئيس اجلمعي��ة العربية للحضارة والفنون 
اإلس��المية وحم��دي أب��و املعاط��ي نقيب 
الفنان��ن التش��كيلين وأحم��د اجلناين��ي 

رئيس أتيليه القاهرة.
يض��م املع��رض 20 لوحة جميعه��ا بألوان 
الباس��تيل تبدأ زمنيا م��ن أربعينات القرن 
العش��رين وحت��ى مطل��ع الق��رن احل��ادي 
والعش��رين وغلب على معظمه��ا املناظر 
الطبيعي��ة واألحي��اء الش��عبية والقري��ة 
املصرية التي انش��غل بها صبري وجسدها 

في كثير من أعماله.
وقال اجلناين��ي لرويترز ف��ي افتتاح املعرض 
»ال يختل��ف اثنان على أن محمد صبري هو 
رائد فن الباس��تيل في مصر وفي املنطقة 
العربية. أضاف إلى خامة الباستيل الكثير، 
اس��تطاع أن يقف على أس��رار هذه اخلامة، 
تعامل معها باحترافية عالية جدا، س��واء 
كان في استخدامه للخامة أو حتى اختياره 

للقطة البصرية التي يطوع لها اخلامة.«
وأضاف »ه��و م��ن الفنانن القالئ��ل الذين 
تستطيع أن ترى في أعمالهم تأثير الضوء 
دون أن ت��رى مص��دره. هذا واض��ح في أكثر 
من عمل من األعمال العش��رين املعروضة 

معرض للتشكيلي محمد صبري بمناسبة 
مئوية ميالده ينعش ذاكرة فن الباستيل

سركون بولص

قال مازحًا وهو يشرق 
بدموعه الشريفة. 
والمفردة هي كلمة 
)الشريفة( المتآزرة 
مع )بكبرياء شعبية( 
وتفيدنا بأن صاحب 
المقهى يبكي خسارة 
لها تأثير قوي في حياته 
، خسارة من نوع ال 
يمكنه اإلفصاح عنها . أنه 
بكاء الكرامة واالعتداد 
بالنفس

سركون بولص

يقظة باردة كالماء

الشارقة ـ قاسم سعودي:
ش��هدت فضاءات الدورة التاس��عة من 
مهرجان الش��ارقة القرائ��ي للطفل في 
الشارقة التي تقام  فعالياته للفترة من 
19 لغاية 29 نيس��ان اجلاري ، العديد من 
الفعاليات املتنوعة التي تقترب بشكل 
مثم��ر م��ن ال��رؤى والعوال��م املعرفي��ة 

واجلمالية اخلاصة بالطفل.
وأطلت الفنانة حن��ان ترك على جمهور 
األطف��ال لك��ن ه��ذه امل��رة لي��س على 
بش��كل  وإمن��ا  املس��رح،  أو  التلفزي��ون 
ح��ي عل��ى األطف��ال الزائري��ن ملهرجان 
الش��ارقة القرائ��ي للطف��ل، لتس��جل 
بحضورها بصمة نالت إعجاب األطفال، 
واستحوذت على اهتمامهم وتفاعلهم 

على مدى ساعتن كاملتن.
واس��ُتهّلت اجللس��ة بإس��ماع األطفال 
قصة »مملكة احليوانات« التي تتألف من 
ثالث ش��خصيات رئيسة، قامت الفنانة 
حن��ان ترك ب��أداء جميع األص��وات فيها 
وهم كل من: األرنب اللطيف »لهاليبو«، 
وال��دب »زع��رور«، وملكة النح��ل الذين 
كانوا يعيشون في غابة واحدة مستقرة 
وآمنة فحدث أن الدب زعرور كان ميش��ي 
بق��وة مما أث��ر عل��ى اس��تقرار احليوانات 

األخرى ال سيما الصغيرة وعرض بيوتها 
وأطفالها الصغار للخطر.

وعللت الفنانة حنان ترك أس��باب عرض 
القي��ام  دون  بش��كل صوت��ي  احلكاي��ة 
بتصويره��ا بش��كل ص��وري وكرتوني أن 
اإلس��تماع يتي��ح للطف��ل تكوين خيال 
واس��ع ح��ول تص��ور الغابة وش��خوص 
احلكاية واملواق��ف اخملتلفة، ويعزز فيهم 
ملكة التأمل وبناء ثقافة التأمل، إضافة 
إل��ى أن احلكاي��ة ع��ززت مجموع��ة من 
القيم التربوية الت��ي تؤكد على احترام 
حرية اآلخرين، وأهمية احلوار، والتسامح، 

والشعور بالغير، واحملبة بن اجلميع.
من جهة أخرى تشارك )فن( - املؤسسة 
املتخصص��ة ف��ي تعزي��ز ودع��م الف��ن 
اإلعالمي لألطفال والناشئة والتي تتخذ 
من الش��ارقة مق��را لها - ف��ي فعاليات 
الدورة التاس��عة من مهرجان الش��ارقة 
القرائ��ي للطف��ل، التي تق��ام في مركز 
إكسبو الشارقة خالل الفترة من 19 الى 

29ابريل اجلاري.
وتنظم املؤسس��ة ع��ددا م��ن العروض 
الس��ينمائية اخلاص��ة باألطف��ال منها 
عروض األف��الم القصيرة وأف��الم اخليال، 
والكوميدي��ا، إضافة إلى أفالم الرس��وم 
الس��ينمائية  واألعم��ال  املتحرك��ة، 

الدرامية.

في دورته التاسعة

»الشارقة القرائي« يالمس عوالم 
الجمال والمعرفة وسينما الطفل
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بغداد ـ إعالم البارالمبية:
انطلقت في العاصمة بغداد أعمال 
والتصنيفي��ة  التدريبي��ة  ال��دورة 
االحتاد  يقيمها  والتي  والتحكيمية 
العراق��ي أللع��اب ق��وى متح��دي 
اإلعاق��ة والتي تس��تمر على مدى 

ثالثة أيام .
وذك��ر أمني عام اللجن��ة الباراملبية 
العراقي��ة ورئيس احتاد العاب القوى 
فاخ��ر ل��ي اجلمالي إن ال��دورة التي 
تس��تمر م��ن 25-27 م��ن الش��هر 
اجلاري تش��هد مش��اركة واس��عة 
واإلداريني  واملدرب��ني  الالعب��ني  م��ن 
واحل��كام ف��ي احت��اد الع��اب القوى 
ألج��ل الت��زود والتع��رف عل��ى آخر 
التط��ورات والتعديالت على اللعبة 
والت��ي يعمل بها عاملي��ا في جميع 

البطوالت الدولية
وأش��ار إل��ى أن الفائ��دة م��ن هذه 
الدورات أنها تخدم املدربني من حيث 
اإلملام باملعلوم��ات والقانون اخلاص 
باأللعاب الس��يما وان هذه الدورات 
الت��ي أقيمت ه��ذا الع��ام مت إدخال 
دورات التصنيف الطبي والوظيفي 
وهذه الدورات مهمة جداً للعاملني 

في رياض��ة الباراملبية التي تختلف 
ع��ن رياضة األس��وياء حيث تعتمد 
عل��ى الفئ��ات الت��ي تختل��ف هي 
األخرى من العب إلى آخر سواء في 
فعالية العاب القوى أو الس��باحة 

وتنس الطاولة وغيرها .
وأوض��ح إن ه��ذه ال��دورة تش��مل 
اللجان الفرعية واملدربني والالعبني 
ف��ي املنتخب��ات الوطني��ة بكاف��ة 
فئاته��ا وميكن للذين ل��م يتواجدوا 
فيه��ا االش��تراك عل��ى نفقته��م 

اخلاصة .
يقيمه��ا  الت��ي  ال��دورة  إن  وق��ال 
احتادنا تنقس��م على ش��كل ثالث 
محاض��رات تت��وزع على ثالث��ة أيام 
األولى تدريبي��ة والثانية تصنيفية 
والثالثة حتكيمية .. وكانت احملاضرة 
األول��ى الت��ي ألقاه��ا ي��وم أم��س 
الدكت��ور س��عد الدخي��ل ترك��زت 
ح��ول علم التدري��ب الرياضي وأثره 
في العملية التدريبية للمنتخبات 

والفرق الرياضية.

ميثم عادل*
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ميسي )برغوث( 
برشلونة القاتل!!

طريقة احتف��ال االرجنتيني )ليونيل ميس��ي( 
بهدف��ه ال )500( م��ع )البلوغران��ا( لي��س وليد 
فرحة عابرة بتس��جيل ه��دف االنتصار الغالي 
على الغ��رمي األزلي )ري��ال مدري��د( او النه أنهى 
صيامه عن التهديف في الكالسيكو منذ2014 
امنا ارادها حلظة تاريخية تبقى خالدة في اذهان 
عشاق كرة القدم، أوقفت الزمن والثمانني الف 
متفرج مبدرج��ات )س��انتياغو برنابيو( ومعهم 
ال 650 مليون مش��اهد عبر الكون، ببس��اطة 
ميسي أحيى الليغا واسكت الريال في معقله 
وقاد فريقه الكتالوني الى ريادة الدوري اإلسباني 

واألهم.
األهم ه��ذا الهدف القاتل رمبا س��يحطم امال 
)الري��ال( في انت��زاع بطولة الدوري م��ن )العدو 
الل��دود(  بع��د س��نوات عج��اف عل��ى صعيد 
املسابقة احمللية منذ آخر مرة يحرز فيها اللقب 

موسم 2012-2011.
   ميس��ي العبق��ري اثبت انه م��ن كوكب آخر 
الميكن ايقافه وان س��الت دمائه او تعرض لوابل 
من الركالت والضرب املبرح ذهب ضحيتها قائد 
امللكي )س��يرجيو راموس( . )ميس��ي( )الفلته(، 
الالع��ب املعجزة س��رق االضواء واجملد وس��حب 
البس��اط من نظرائ��ه االخرين . )ميس��ي( هزم 
ابناء مدريد وحده وأجنز الوعد الذي قطعه البناء 
كتالوني��ا وأعاد ماء احلي��اة لفريقه بعد انطفاء 
شعلته وفقدان هويته عقب خروجه املذل امام 

السيدة العجوز.
 )ليونيل ميسي( سيخلده التاريخ الكروي ولن 
ِيْب اضواء جنوم املستديرة من االخرين واألولني  تُغَّ
أهداف��ه الذهبي��ة او تفني مهارات��ه الالتينية، 
فه��و املدب��ر واملنظم واحمل��رك ل��كل )مؤامرات( 
التكتي��ك والتكني��ك وه��و )برغ��وث الفتن��ة( 
الكروية ولقاحها وثقابها ومس��عرها، بأنتظار 
ماتبقى م��ن جوالت الليغا وماستكش��فه لنا 
من هو الداهي��ة األريب، احلاذق الب��ارع ، البعيد 
الغور، الواس��ع احليلة )لويس إنريكي( وبرغوثه 
االرجنتين��ي ام )زي��ن الدي��ن زي��دان( وكتيبت��ه 

املدريدية.

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:

خط��ف فريق كرب��الء نقطة ثمينة 
م��ن ضيفه الزوراء ف��ي املباراة التي 
جرت مس��اء أول أمس على ملعب 
كرب��الء الدول��ي املؤجلة م��ن الدور 
اخلامس من دوري الكرة املمتاز والتي 

انتهت بالتعادل السلبي.
وبرغ��م الس��يطرة الزورائي��ة على 
املب��اراة إال أن خط هجوم الزوراء لم 
يوف��ق وأهدر فرص عدي��دة فافتتح 
الدول��ي الس��ابق مصطف��ى كرمي 
الف��رص الضائع��ة حلقه��ا زميل��ه 
حسني علي واس��تمر تسرع العبّي 
الزوراء وقل��ة التركيز وواصلوا إهدار 

الفرص طيلة شوطي املباراة.
املقاب��ل جن��ح فري��ق كرب��الء  ف��ي 
الدفاعي  التكتيك  باالعتماد عل��ى 
واعتماد الهج��وم املرتد ، ليخطف 
نقط��ة ثمين��ة بالتعادل الس��لبي 
الذي أنه��ى املباراة برغ��م افضلية 

واضحة للزوراء.
وبه��ذا التعادل رفع ال��زوراء رصيده 
ال��ى النقطة 42 باملركز الثامن، في 
حني رفع كربالء رصيده الى النقطة 

25 باملركز الثالث عشر.
من جانب��ه، كد مدرب القوة اجلوية، 
باس��م قاس��م، أن الفوز في مباراة 
الي��وم عل��ى فري��ق نف��ط اجلن��وب 
بثالث��ة أه��داف نظيفة ف��ي املباراة 
املؤجل��ة من اجلولة الس��ابعة تعد 
دافعا معنويا للفريق قبل لقاء احلد 
البحريني في املب��اراة الفاصلة في 

بطولة كأس االحتاد اآلسيوي.
وقال قاسم في تصريحات صحفية 
إن الف��وز حتقق في مباراة اليوم بعد 
أداء ممي��ز ونتيج��ة طيبة ، م��ا يثير 

االرتي��اح في نف��وس اجلماهير التي 
تترق��ب نتائ��ج ممي��زة ف��ي املباريات 
املؤجلة الستعادة موقع الفريق في 

املنافسة على اللقب .

وأشار إلى أن املباراة الثانية املؤجلة 
س��تقام ي��وم اجلمعة املقب��ل أمام 
نف��ط الوس��ط ، وأنه��م يس��عون 
لتحقي��ق الفوز مجددا لضرب أكثر 

من عصفور بحجر واحد.
وتاب��ع: » نس��عى ألن تكون محطة 
تأهي��ل الفريق ملباراة احلد البحريني 
املهمة ، كما أننا نس��عى لالقتراب 

من ف��رق الصدارة وحص��د النقاط 
، كم��ا أن املباراة م��ع فريق منافس 
 6 عل��ى  احلص��ول  مبثاب��ة  والف��وز 

نقاط«.
وأوض��ح أن إدارة الن��ادي وع��دت بأن 
تسدد االستحقاقات املالية للفريق 
قبل املغ��ادرة إلى البحرين ، مطالبا 
اإلدارة بالوفاء بوعدها ليغادر الفريق 

وهو بأفضل حال.
حق��ق فري��ق الق��وة اجلوي��ة، ف��وزا 
مس��تحقا على فريق نفط اجلنوب، 
بثالثية نظيفة ، اول امس في املباراة 
التي أقيمت على اس��تاد الش��عب 

ضمن مؤجالت الدوري املمتاز.
وفرض فريق القوة اجلوية أس��لوبه 
وحتك��م بإيقاع املباراة ودخل برغبة 
ف��ي حتقيق الفوز وحص��د النقاط 
الث��الث فتحق��ق له ذل��ك، بعدما  
فس��جل العب��ه عم��اد محس��ن 
الهدف األول بعد مرور 4 دقائق،  ثم 
متكن عماد محسن من مضاعفة 
النتيجة في الدقيقة 31 ، لينتهي 
الش��وط األول بتقدم  األزرق اجلوي 
بهدفني.وع��اد في الش��وط الثاني 
األس��لوب  ل��ذات  اجلوي��ة  الق��وة 
وضغط على مرم��ى نفط اجلنوب 
ومتك��ن أس��امة علي من حس��م 
اللق��اء به��دف ثالث قب��ل نهاية 

املباراة ب� 4 دقائق.
وبه��ذا الف��وز رف��ع الق��وة اجلوية 
رصيده إل��ى النقطة 45 في املركز 
الس��ادس، ف��ي حني جتم��د رصيد 
نفط اجلن��وب عند النقطة 27 في 

املركز 11.

تواصل إجراء المباريات المؤجلة لدوري الكرة الممتاز

تعادل سلبي للزوراء.. والجوية يستعد لنفط الوسط الجمعة

جانب من مباراة اجلوية ونفط اجلنوب »عدسة: قحطان سليم«

نشاطات متواصلة للجنة الباراملبية
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الرئيس ماكري ومارادونا يهنئان دياز بتتويج الهالل بلقب الدوري السعودي

بوينس آيرس ـ وكاالت:

منتخ��ب  أن  مارادون��ا،  دييج��و  ��د  أكَّ
األرجنت��ني »يعان��ي« م��ن دون ليونيل 
ميس��ي، في س��بيل التأه��ل ملونديال 
روسيا 2018 ، وأن كرة القدم في البالد، 
بحاجة للتواضع، كي تعود قوة كروية 

على مستوى العالم.
وب��دا مارادون��ا، مقتنًع��ا أن املنتخ��ب 
األرجنتيني، س��يضطر خل��وض امللحق 
مع فريق من مجموعة األوقيانوس كي 
يتمكن م��ن التأهل للموندي��ال، قائال 
»أؤك��د لك ذلك الي��وم«، خالل مقابلة 

أجرتها معه إذاعة »ريبادابيا«.
وقال »نعاني بدون ميسي، لكن الالعب 
األرجنتين��ي لديه دائًم��ا مزية إضافية 
وأثق في ذلك«، في إشارة إلى العقوبة 
الت��ي وقعه��ا »فيف��ا« عل��ى مهاجم 
برش��لونة بعد إهانت��ه احملتملة حلكم 
مب��اراة األرجنت��ني وتش��يلي، الش��هر 

املاضي.
كان مارادونا، لعب مع األلبيسيليستي، 
أمام منتخب أستراليا في 1993 ملحق 

التأهل ملونديال 1994 بالواليات املتحدة.
وجنحت األرجنتني في هذه املباراة، التي 
س��اهمت في عودة املهاجم التاريخي 
قمي��ص  الرت��داء  التاجن��و،  لراقص��ي 
منتخ��ب بالده م��رة أخرى، ف��ي حتقيق 
الف��وز والتأه��ل.. وأبرز أس��طورة كرة 
الق��دم األرجنتيني��ة: »يجب أن نتحلى 
بكثي��ر من التواضع، والش��فافية كي 

نعود قوة كروية عاملية«.
كما أعلن دييجو مارادونا أنه يود العودة 
لقيادة منتخب األرجنتني في مونديال 
روسيا 2018 ، مثلما فعل قبل 7 أعوام 
ف��ي موندي��ال جن��وب أفريقي��ا.. وقال 
أسطورة كرة القدم األرجنتينية خالل 
مقابلة م��ع إذاعة )ريبادابي��ا(: »ال زلت 
أرجنتينيا وس��أموت كذل��ك.، ال توجد 
ع��روض، فقط أق��ول إن املدي��ر الفني 
بداخلي لم ميت بعد، ورائحة العش��ب 

تالحقني«.
كان��ت األرجنت��ني ق��د بلغ��ت دور ربع 
النهائ��ي ف��ي موندي��ال 2010 قبل أن 
ت��ودع البطولة بعد هزمية قاس��ية من 

أملانيا 0-4.
االحت��اد  مفاوض��ات  يخ��ص  وفيم��ا 

إش��بيلية،  م��درب  م��ع  األرجنتين��ي 
ومواطنه خورخي س��امباولي، لشغل 
املنص��ب خلفا إلدج��اردو ب��اوزا، أوضح 
مارادونا: »ال أعلم... ال أعلم... مس��ألة 
س��امباولي مت املبالغة فيها، كان يقوم 
بعم��ل رائع في تش��يلي، يب��دو لي أنه 
من املرش��حني لكنه ليس األنس��ب«.

وح��ذر مارادون��ا أن س��امباولي لي��س 
لدي��ه احلس لتنفي��ذ عملية »تطهير« 
األلبيسيليس��تي مثلم��ا ينادي قطاع 
واألرجنتينيني  الصحاف��ة  م��ن  كبي��ر 

أنفسهم.
وأكد »يجرى احلديث كثيرا عن تطهير 
املنتخ��ب األرجنتين��ي وس��امباولي ال 
اعتقد أنه ميتلك »احل��س« أو التواصل 

مع الالعبني لفعل ذلك«.
يش��ار إل��ى أن ب��اوزا كان ق��د أقيل من 
منصبه قبل أيام على خلفية اخلسارة 
2-0 م��ن بوليفيا في الباز، وهي الهزمية 
الت��ي تس��ببت ف��ي تراج��ع األرجنتني 
للمركز اخلامس ف��ي تصفيات أمريكا 
اجلنوبية املؤهلة ملونديال روسيا 2018.

إل��ى ذلك، كش��ف األرجنتين��ي رامون 
أن  الس��عودي،  اله��الل  م��درب  دي��از، 

األس��طورة األرجنتينية دييجو أرماندو 
ه ل��ه التهنئ��ة، ولنجله  مارادون��ا، وجَّ
إميليان��و، عل��ى تتويج فريق��ه ببطولة 
دوري جميل للمحترفني.وأشار دياز، في 
تصريحات نقلتها صحيفة »إنفوباي« 
األرجنتيني��ة، إل��ى أن مارادون��ا هاتفه، 
وهات��ف إميليان��و جنله، ومس��اعده في 

اجلهاز الفني لفريق الهالل.
وأضاف: »الرئيس األرجنتيني، ماوريسيو 
ماك��ري، ق��ام باالتصال بن��ا، ويجب أن 

أشكره دوًما على أنه يتذكرني دوًما«.
وأك��د دياز، على أنه س��عيد في الوقت 
احلالي مع فريق الهالل، رافًضا التعليق 
على الش��ائعات الت��ي ربطته بتدريب 
املنتخ��ب األرجنتيني.وق��اد دي��از، فريق 
اله��الل لتحقيق لق��ب دوري احملترفني 
الس��عودي، ليصبح الهالل أكثر الفرق 

تتويًجا بلقب دوري احملترفني.
ومن املقرر أن تفت��ح إدارة الهالل ملف 
متدي��د العق��د، م��ع دياز، عق��ب نهاية 
مباراة اله��الل وبيروزي، في مس��قط، 
بدوري أبطال آسيا حيث أبدى الطرفان، 
املوافقة مبدئًيا على االستمرار ملوسم 

مقبل.

تقرير

األرجنتين تعاني من دون ميسي في تصفيات »األوقيانوس« المؤهل إلى المونديال

لقطة أرشيفية لالعبي األرجنتني

مفكرة الصباح الجديد

أرسنال ـ ليستر سيتي

برشلونة ـ أوساسونا 
فالنسيا ـ سوسييداد 

بايرن ميونيخ ـ دورتموند

سان جيرمان ـ موناكو

الكورونا ـ ريال مدريد

9:45 مساًء

8:30 مساًء
9:30 مساًء

9:45 مساًء

10:05 مساًء

10:30 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

كأس ألمانيا

كأس فرنسا

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 ش��كل وزي��ر الش��باب والرياض��ة 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبط��ان 
جلنة خاصة بأفتتاح ملعب ميسان 
الدول��ي برئاس��ة مدي��ر ع��ام دائرة 
ش��ؤون احملافظ��ات واالقليم طالب 
املوسوي وعدد من مدراء الدوائر في 

الوزارة.
وقال عبط��ان  خ��الل اجتماعه مع 

ال��كادر املتقدم في الوزارة ان افتتاح 
ملعب ميسان س��يكون االنطالقة 
احلقيقية ألكمال اربعة مالعب قيد 
االنشاء في بغداد واحملافظات، وهي 
ال��زوراء والنجف والكفل والعزيزية، 
مضيف��اً ان افتتاح ملعب ميس��ان 
س��يكون خالل االيام املقبلة بعد ان 
وصل الى مراحل��ه النهائية.. واكد  
ان حف��ل افتت��اح ملع��ب ميس��ان 

س��يكون مثاليا وممي��زا بجهود كل 
العاملني، وسنبعث رسالة جميلة 
للعالم بأجمعه عن الواقع الرياضي 

والشبابي في العراق.
وناقش الوزير خالل اجتماعه باملالك 
املتق��دم  جمي��ع االم��ور املتعلق��ة 
ببرنامج احلفل واجلوانب اللوجستية 
الت��ي جتعل كرنف��ال افتتاح ملعب 

ميسان ناجحاً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مدرب فريق نادي البحري للكرة 
الطائرة، محمد عوفي، ان املعسكر 
التدريبي لفريقه س��يبدأ يوم االول 
من ايار املقبل لالستعداد والتحضير 
بطولة  منافسات  في  للمش��اركة 

االندية اآلسيوية ابطال الدوري التي 
ستقام في فيتنام ابتداًء من يوم 27 

حزيران املقبل.
وق��ال عوف��ي في تصري��ح صحفي 
ان الدع��وة ش��ملت 18 العب��اً م��ن 
املتقدمة  االندي��ة  ف��رق  تش��كيلة 

ببطول��ة دوري ه��ذا املوس��م، وهي 
البيشمركة والشرطة وغاز اجلنوب 
باملعس��كر  لاللتح��اق  والبح��ري 
التدريبي الذي س��يقام بالتنس��يق 
بني االحت��اد املركزي للك��رة الطائرة 

والهيئة االدارية للنادي البحري.

بغداد ـ كريمة الركابي*
اقام��ت الش��عبة الرياض��ة وحدة 
رياض��ة املرأة ف��ي مديرية ش��باب 
الص��در بطول��ة نس��وية بالك��رة 
الطائ��رة ش��اركت فيه��ا اربع فرق 
القرى،  )الس��دير،الفرقان،ام  وه��ي 
الرميلة( وعلى قاعة منتدى شباب 
الق��دس وقد فاز باملركز االول فريق 
الفرق��ان فيما حاز فري��ق ام القرى 
املركز الثاني وح��ل باملركز الثالث 

فري��ق الس��دير حض��ر البطول��ة 
مدير شباب ورياضة مدينة الصدر  
حسام اجلزائري وممثل املفتش العام  
طالب املوس��وي ورئيس نادي الوالء 
علي قاس��م وقد كان��ت البطولة 
بنظام التس��قيط الف��ردي والتي 
اش��رف عليها مس��ؤول الشعبة 
الرياضة  علي عيس��ى ومسؤولة 
الوح��دة  س��هام كاط��ع واملدرب 
جواد هليل واحلكم رسول سلطان 

اختتمت البطولة بتوزيع الكؤوس 
واملدالي��ات عل��ى الف��رق الثالث��ة 

الفائزة.
إل��ى ذل��ك، يواصل منتدى ش��باب 
اليومية بلعبة  بالتدريبات  جميلة 
الش��باب  لفئ��ة  الطاول��ة  تن��س 
بأش��راف  اس��عد عب��داهلل مدير 

املنتدى.

* إعالم شباب الصدر

األنبار ـ أحمد عبد الكريم*
تغل��ب فري��ق ن��ادي »الفه��د« 
بُك��رَة الق��دم َعلَ��ى مضيف��ه 
فريق »احلباني��ة« بأربعة أهداف 
مقابل هدف ف��ي املَُبارَاة الودية 
التي اقيمت َعلَى ملعب األخير. 
وَافتتح تبارك جاسم التسجيل 
عن��د الدقيقة 17 وَع��زز املُدافع 
محمد سعيد النتيجة بإحرازه 
اله��دف الثاني ِم��ن ركلة حرة 
الِع��ب خط  وَانه��ى  ُمباش��رة، 
أح��داث  جن��م  عل��ي  الوس��ط 
الشوط األّول بتسجيله الهدف 
أح��داث  بداي��ة  وَم��ع  الثال��ث. 
الشوط الثاني قلص »احلبانية« 

النتيجة بعد ان س��ّجل الهدف 
األّول وَكاد ان يُعزز النتيجة بعد 
ان حص��ل العب��وه َعلَ��ى ركلة 
ج��زاء ابعدها ح��ارس »الفهد« 

أحمد خميس.
وَاض��اع محم��د س��عيد ركلة 
ج��زاء، اال انه ع��اد ليحرز هدفه 
وَالراب��ع  الثان��ي  الش��خصي 
للفريق »األصفر واألس��ود« في 
الدقيق��ة 71. وَاعتم��د املُ��درب 
األّول لفري��ق »الفه��د« جمعة 
جدي��ع َعلَى تش��كيلة تكّونت 
م��روان  أحم��د خمي��س،  ِم��ن: 
عيد، أحمد خالد، س��عد نوري، 
محم��د س��عيد، بهاء حس��ن 

)قائد الفري��ق(، علي جنم، تبارك 
جاس��م، عثم��ان اده��ام، وع��د 

لطيف وزياد خلف.
 وَيس��تعد نادي »الفهد« خلوض 
غم��ار املرحل��ة الثاني��ة لدوري 
الدرجة األّول��ى املؤهل للُممتاز، 
بع��د ان اوقعت��ه الُقرع��ة ف��ي 
بجان��ب:  الثاني��ة  اجملموع��ة 
»األنب��ار«  »العل��م«،  »ديال��ى«، 
و«قزاني��ة«. ف��ي حني يس��تعد 
»احلباني��ة« خل��وض غم��ار دوري 
الدرجة الثاني��ة حمُلافظة األنبار 

واملؤهل للدوري الدرجة األّولى.

* إعالم نادي الفهد

تشكيل لجنة خاصة بافتتاح ملعب ميسان الدولي

»قوى البارالمبية« يقيم دورًة 
تحكيميًة وتدريبيًة وتصنيفيًة

»البحري« يشارك في منافسات آسيا بالطائرة

مديرية الصدر تنظم نشاطات نسوية

الفهد يتغلب على الحبانية تجريبيًا



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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خوش سيادة..!

جمال جصاني

م��رارا وتكرارا كتبنا وحتدثنا عن زي��ف وبؤس ما يطرح حول 
"الس��يادة الوطني��ة" زمن النظام املباد الذي س��حق أهم 
خاصية تس��تند لها هذه األكذوبة األكثر اس��تعماالً على 
هذه التضاريس املس��تباحة؛ أي اإلنسان وكرامته وحرياته 
املدون��ة في الالئح��ة األممية حلق��وق اإلنس��ان، وفي حقبة 
"التغيير" بعد أن اس��تأصل املش��رط اخلارج��ي تلك الغدة 
السرطانية )جمهورية اخلوف(. أكثر من يجتر هذه األكذوبة 
بعد واجه��ات فلول النظام املباد هي القوى التي س��لمت 
وزارة داخليتن��ا مؤخ��راً القطريون اخملتطف��ون نهاية العام 
2015 في بادية الس��ماوة. ونتذكر جميع��اً حجم دعايتها 
وس��عادتها مبا أطلقت عليه ب� )يوم السيادة الوطنية( بعد 
االتفاق مع الواليات املتحدة األميركية بخروج آخر عسكري 
له��ا م��ن األراض��ي العراقية، لتش��رع األبواب أمام أوس��ع 
وأبش��ع احتالالت لألرض والبشر مورس��ت فيها انتهاكات 

لم تشهدها املنطقة منذ زمن بعيد.
ال أح��د مبقدوره الدفاع عن مواقف دول��ة قطر البعيدة عن 
احلكمة واإلنص��اف ومبادئ االخوة واجليرة جت��اه العراق في 
ظروفه االس��تثنائية زمن النظام املباد وبعده، حيث كانت 
وما زالت من أكثر املتحمس��ن إلش��عال احلرائ��ق واحلروب 
في املنطقة بش��كل عام والعراق بشكل خاص، وقد أشار 
احلاك��م املدن��ي للع��راق بول برمي��ر الى مثل ه��ذه املواقف 
املس��بقة في كتابه )عام قضيته ف��ي العراق( حيث كتب: 
)أظه��ر القطريون الذي��ن التقيت بهم موقفاً اس��تعالئياً 
جت��اه الغالبية العراقية الش��يعية، الذين عّدوهم مزارعن 
منحرفن ومظلن. وعندما أشرت الى وجود طبقة شيعية 
مهنية قوية في العراق، بدأ االرتياب عليهم...(. هذه احلقيقة 
التي انتب��ه اليها ودونها ألهميتها برمي��ر في كتابه، تعجز 
عن مواجهتتها كل الشبكة األخطبوطية لإلعالم املعادي 
للعراق اجلديد وعلى رأس��ه قناة الدمار الش��امل )اجلزيرة(. 
حقيقة بؤس وضحال��ة العقلية املهيمنة على دولة قطر. 
لكن من خط��ف هؤالء بع��د دخولهم األراض��ي العراقية 
مبوافقة اجلهات الرس��مية العراقي��ة، واحتفظ بهم طوال 
هذه املدة )س��نة ونصف تقريباً( ومن ثم أطلق س��راحهم 
طبق��اً لصفقة متت بن دول اجل��وار املمولة واملوجهة لهذه 
احمل��ارق اإلقليمي��ة؛ قدم ألع��داء العراق من ش��تى العقائد 
البالية كل ما يحتاجونه إلعادة إنتاج طروحاتهم املسيئة 
للعراق وروحه وهويته احلضارية وتطلعاته املش��روعة، كما 

أنه أطاح بآخر ما تبقى من مساحيق السيادة املزعومة.
ه��ذه احلادثة بكل تفصيالتها هي ج��زء من منظومة تزداد 
تورم��اً على حس��اب مش��روع الدول��ة والهوي��ة الوطنية 
واحلضارية لسكان أقدم األوطان، ذلك املشروع الذي اخفقنا 
ف��ي مهمة إجن��ازه منذ الرب��ع األول من الق��رن املنصرم. إن 
وجودنا ومصيرنا كأفراد وجماع��ات، وكما برهنت التجارب 
واحمل��ن املريرة الت��ي عش��ناها جميعاً من ش��تى الرطانات 
والهلوس��ات واألزياء؛ مرهون بقدراتنا واستعدادنا وتراصنا 
حول مش��روع الدولة احلديثة ومؤسس��اتها وتش��ريعاتها 
الواضح��ة والصارم��ة. وه��ي مهم��ة م��ا زال��ت غاية في 
الصعوبة، مع مثل هذه الشروط واملناخات واالصطفافات، 
وقد زادها النفوذ املتعاظم والس��افر ل��دول اجلوار وما بعد 
اجلوار في ش��ؤوننا الداخلية، عس��راً وتعقي��داً، كما نضح 
عن حادثة االختط��اف وفصلها األخير. ومن األهمية مبكان 
اإلش��ارة أيضاً الى أمر غاية في األهمية كشفت عنه تلك 
احلادث��ة، أال وهو زيف كل تلك الترس��انة من ادعاءات الوالء 
للمرجعية العليا في النجف، والتي طالبت منذ اللحظات 
األول��ى لذل��ك احل��دث، باإلط��الق الف��وري للمختطف��ن 
القطري��ن، الذين لم يطلق س��راحهم إال بعد 16 ش��هراً 

وطبقاً ملشيئة أخرى عابرة للحدود واملصالح الوطنية..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

جل��ن  املذيع��ة  صرح��ت 
عم��ران خ��الل لقائها في 
الذي  عالسيف"  برنامج" 
يعرض على قناة" العدالة" 
الكويتية انها تعبت خالل 
12 سنة، لتشتري منزلها 
م��ع  اس��تعرضته  ال��ذي 
ش��بكات  على  متابعيها 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
وعلى مدى أش��هر مراحل 
جتهي��زه وتأثيثه، واضافت 
انه��ا اخ��ذت قرض��ا م��ن 
البن��ك وهذا لي��س عيبا، 
وان اقس��اطه تنتهي في 
وأنها فخورة   .2040 العام 
مبنزلها ألنه��ا تعبت على 

كل قرش صرفته عليه.
جل��ن قالت انه��ا ال تفكر 
بنفس��ها فقط، بل تفكر 
مس��تقبل  تأم��ن  ف��ي 
أوالدها، وتامن حياة كرمية 
لهم، وان تترك لهم شيئا 
بع��د  من��ه  يس��تفيدون 

وفاتها .

أكدت النجمة الش��هيرة 
أمب��ر هيرد خب��ر عالقتها 
العاطفية بامللياردير إيلون 
ماس��كو  وذلك عبر صورة 
نش��رتها برفقته بعد أربع 
محاولت��ه  م��ن  س��نوات 

التواصل معها.
الهوليوودي��ة  املمثل��ة 
البالغة من العمر 31 عاماً 
لفتت انتباه إيلون في عام 
2013 ح��ن ح��ل كضيف 
ش��رف ف��ي فيل��م روبرت 
 Machette Kills رودريغيز 
الذي كان ل� أمبر هيرد دور 

فيه.
في ذلك الوقت كانت أمبر 

ما زالت متزوجة من النجم 
جوني ديب، وكان إيلون قد 
أوضح بأنه ال يس��عى وراء 
إقام��ة عالق��ة عاطفي��ة 
مع أمب��ر، وكان يظن أنها 
ش��خص مثي��ر لالهتمام 
للقاء بها، والتحدث معها 

كصديقة.

كش��ف املمثل التونسي 
ظاف��ر العابدي��ن حقيقة 
باملمثل��ة املصرية  خالفه 
نيلل��ي ك��رمي، حي��ث قال 
في تصري��ح صحافي له 
مع اح��دى اجملالت الفنية، 
"ه��ذا ال��كالم لي��س له 
أي أس��اس م��ن الصحة، 
والعالقة بيننا جيدة، ولو 
توافر مش��روع مناس��ب 
يس��مح بتك��رار التعاون 
بيننا مرة أخرى، فسأوافق 
فتجربت��ي  ف��وراً،  علي��ه 

مع نيللي في مسلس��ل 
حت��ت الس��يطرة كان��ت 
من أجم��ل التجارب لدي، 
الفني  املس��توين  عل��ى 

والشخصي".

لجين عمران

ظافر العابدين

أمبر هيرد

أخبــارهــــــــــم

مندوب��ة   - الطاه��ر  ابتس��ام 
الصباح الجديد في الشارقة:

في كل يوم من ايام مهرجان الش��ارقة 
الن��دوات  تنظ��م  للطف��ل،  القرائ��ي 
واحملاض��رات الت��ي تصب ف��ي موضوع 
الطف��ل نفس��ه، وعالقت��ه بالكت��اب، 
وكيفية تشجيعه على القراءة، السيما 
في عص��ر الغزو التكنولوجي، وتصاعد 
املتغي��رات التقنية التي تس��يطر على 
وسائل التواصل االجتماعي، مما يجعل 
مهم��ة الكّت��اب ف��ي تألي��ف الكت��ب 
املتخصص��ة للطفل مهم��ة في غاية 
الصعوبة، واالصعب منها اقناع الطفل 

بالتخلي عن تلك املغريات. 
من بن تل��ك الندوات العدي��دة، وورش 
العمل، ندوة بعن��وان "الكتابة للطفل 
في العصر الرقمي" ومستقبل الكتاب 
الورق��ي، واجت��اه بع��ض املؤلف��ن نحو 

الكتاب االلكتروني.
متيزت الندوة بحيويتها، واحلضور الكبير 
من زوار املهرجان، اقامها الفنان القطري 
الكويتي��ة  والكاتب��ة  حس��ن،  غ��ازي 
عواطف البدر، وكان��ت بعنوان "أجيال 

مغايرة". وقامت بادارة الندوة الشاعرة 
واإلعالمية اإلماراتية ش��يخة املطيري. 
خّلص حس��ن والبدر أبرز السمات التي 
يتصف به��ا جيل اليافعن، والش��باب 
الي��وم، بالق��ول: "إن وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي املعاصرة، هدم��ت الرابط 
األسري في اجملتمعات العربية، وشكلت 
من��اذج جدي��دة للمعرف��ة والتعليم، ال 
حتتكم إلى الكتاب، أو البحث، أو غيرها 

من الوسائل املوثوقة".
حي��ة  ص��وراً  الضيف��ان  واس��تعرض 
ملمارس��ات األجيال اجلديدة، وعالقتهم 
بالتكنولوجيا احلديثة، كاشفان عن دور 
األسرة، واملؤسسة التربوية، والرسمية، 
ف��ي تصويب وتوجيه مس��ار الش��باب 

أخالقياً، ومعرفياً.
املتابع��ن  م��ن  الكثي��ر  أن  وذك��را: 
للتغيي��رات الطارئة على جي��ل اليوم، 
يجد أنها طبيعية، ومناسبة ملتغيرات 
العصر، وتس��ارعه العلمي، متجاهلن 
أن هذا االخت��الف ال يعن��ي التنازل عن 
القيم، واملبادئ األخالقية الراسخة في 
ثقافتنا ". وأش��ار الفنان حسن إلى أن 

جيل الش��باب اليوم يعيش في الواقع 
االفتراض��ي، ويتجاهل الواق��ع اليومي 
متاماً، بقوله: "لم تعد جلسات العائلة، 
وأحاديثها محل اهتمام الش��باب، ولم 
يعد للشباب مرجعيات أخالقية، قائمة 
على خبرة األب، ونصائح األم، وإمنا باتوا 
يحاك��ون ما تقدم��ه مواق��ع التواصل 

االجتماع��ي، م��ن من��اذج لش��خصيات 
متع��ددة الثقاف��ات، وال تنتمي للهوية 
العربي��ة، واإلس��المية بصل��ة، األم��ر 
ال��ذي يعن��ي فقدان هوي��ة جليل كامل 
من الش��باب خالل الس��نوات القليلة 

املقبلة".
العائل��ة،  دور  عن��د  الب��در  وتوقف��ت 

والتعليمية في  التربوية  واملؤسس��ات 
تصحي��ح مس��ار األجي��ال الصاع��دة، 
وأهمي��ة العمل على النهوض بها، عبر 
مشروع معرفي ثقافي يبدأ من حكايات 
م��ا قبل النوم، فقال��ت: "إن مهمة أدب 
الطفل اليوم، هو ترس��يخ قيم وثوابت 
في افكار األطف��ال واليافعن، ليكونوا 
في الس��نوات املقبلة ش��باباً مدركن، 
قادري��ن عل��ى اختي��ار م��ا يناس��بهم، 
وينتمي لهم، ويطّور من مستواهم في 

شتى اجملاالت".
وأضافت: "تزاد مهمة األسر، واملؤسسات 
الرس��مية الي��وم، أكث��ر م��ن أي وقت 
مضى، ملا يشهد العصر من متغيرات، 
جتذب األجي��ال اجلديدة، وتوجههم نحو 
اهتمام��ات تضيع وقته��م، وتفقدهم 
قيم��ة العم��ل، والوق��ت، األم��ر ال��ذي 
يدفعنا نحو التمس��ك باألدب، كواحدة 
من األدوات التي ميكنها أن تس��اعد في 
وفت��ح مداركهم،  باألجي��ال،  النهوض 

وتعزيز رؤاهم".
وجت��در االش��ارة ال��ى ان الفن��ان غ��ازي 
حس��ن ب��دأ ش��وطه اإلبداع��ي م��ن 

خ��الل إذاع��ة قط��ر ع��ام 1968، خالل 
تقدمي��ه برامج منوعات، ثم ش��ارك في 
التلفزيون القطري عب��ر برامج أطفال 
رمضاني��ة،  وفوازي��ر  مس��ابقات،  م��ن 
إضافة إلى مشاركته األبرز في برنامج 
األطفال افتح يا سمسم، وشارك غازي 
ف��ي العديد من املس��رحيات كان أولها 
مس��رحية "باق��ي الوصية" م��ع فرقة 
قط��ر املس��رحية، والتي كان��ت تقدم 
عروضا مس��رحية في ذاك احلن، حيث 
حص��دت مجموعة م��ن اجلوائ��ز على 
مستوى الوطن العربي وكان ذلك خالل 

فترة منتصف السبعينيات.
أم��ا الكاتب��ة عواطف الب��در فعملت 
قارئة نص��وص درامية بتلفزي��ون دولة 
الكويت، وش��غلت منص��ب مدير عام 
مؤسسة البدر لإلنتاج والتوزيع الفني، 
واسهمت في تأسيس املسرح املدرسي 
ف��ي الكوي��ت على مس��توى م��دارس 
البنات ب��وزارة التربية، وذلك في مطلع 
الس��تينيات، إضاف��ة إلى أنه��ا أعدت 
وألفت مجموعة كبيرة من املسرحيات 

املدرسية الهادفة.

أزمة األجيال الشابة مع وسائل التواصل االجتماعي في ندوة بالشارقة

جانب من الندوة

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك البيت الثقافي في س��امراء في إعداد، وتهيئة، وإقامة 
معرض الكتاب الدائم في س��امراء، الذي تقيمه دائرة الشؤون 
الثقافية العامة والذي أقيم على إحدى قاعات منتدى ش��باب 
س��امراء.  افتتح املعرض عضو مجلس محافظة صالح الدين 
عباس كامل أش��رف، وحضره مستش��ار رئيس مجلس النواب 
العراق��ي محي صادق، إضافة جلمع مميز من املثقفن، واملهتمن 

بقراءة الكتاب في مدينة سامراء.
ويأتي هذا النشاط من قبل شعبة البيت الثقافي في سامراء، 
تعزيزا وتنفيذا لتعليمات دائرة العالقات الثقافية العامة التي 
تهدف إلى رفع املس��توى الثقافي من خالل إقامة النش��اطات، 

والفعاليات، واملؤمترات الثقافية املتنوعة في مدينة سامراء.
وفي إيران يعد منظر امل��رأة على الدراجة النارية منظرا مألوفا 
ولي��س فيه من التعقيد ش��يئ، اذن ملاذا الع��راق؟ بلد احلضارة 
واحلري��ة والتنوير، ملاذا هذا التعقي��د فيما يخص قيادة الدراجة 
الهوائي��ة او النارية خاصة في ظ��ل الزحام املروري الذي يتجاوز 

أحيانا حدود الصبر واملعقول.

معرض الكتاب الدائم
 يفتتح في سامراء

الصباح الجديد - وكاالت:
يش��ارك النجم العاملي مات داميون 
في فيلم وثائقي طويل يحمل اسم 
"Boston" ع��ن مهرج��ان ماراث��ون 
احل��دث  وه��و  الش��هير،  بوس��طن 
الس��نوي الذي يشهده املتسابقون 
من جميع أنحاء العالم، ويعد أقدم 

مارثون ينظم سنويا.
ويذكر ان جون دونهام مخرج الفيلم 

لديه عالقة عائلي��ة قوية بهذا املهرجان، 
وهو ما دفع��ه ليأخذ خطوة لألمام للبدء 

في هذا العمل.
مات داميون يقوم ب��دور الراوي في الفيلم، 
وكان قد  قدم العديد من األعمال الفنية 
التي حصدت جناح كبير في ش��تى أنحاء 
 All the" و "Gerry" :العال��م، ومن أبرزهم

Pretty Horses" وغيرهم.
ظه��ر مات دمي��ون في العدي��د من األفالم 

الناجح��ة جتارياً مثل إنق��اذ اجلندي رايان ، 
وثالثية أوش��ن، واألفالم الثالثة األولى من 
سلس��لة بورن، ون��ال أيضاً إش����ادة من 
النقاد لدوره في السيد ريبل��ي املوه�وب، 
س��ريانا ، والراع��ي الصال��ح ، واملغادرون ، 
ه��و واحد من أكثر 40 ممث��ل على اإلطالق 
جل��ب لألرب��اح. وقد تلقى م��ات دميون في 
ع��ام 2007 جنمة على ممر الش��ه�رة ف�ي 

هولي��وود.

مات دايمون في فيلم وثائقي عن "ماراثون بوسطن"

بغداد - الصباح الجديد:
رس��ام  جه��اد  عاص��م  الزمي��ل  يش��ارك 
الكاريكاتير في "الصباح اجلديد" في امللتقى 
الدول��ي الراب��ع للكاريكاتي��ر ال��ذي يقام في 
قاع��ات دار االوبرا املصري��ة للفترة من 7 - 15 
مايو – أي��ار 2017 وقال الزمي��ل عاصم جهاد 
للصب��اح اجلديد أنه سيش��ارك ف��ي ملتقى 
القاهرة بخمسة لوحات كاريكاتيرية، ضمن 
احملور، أو املوضوع الرئيس الذي اختارته اللجنة 
املنظمة وهو ع��ن "املرأة "،  وأضاف جهاد أنه 
ق��د أخت��ار قضية الس��اعة التي تش��هدها 
املنطقة والعال��م، واحملنة الت��ي تتعرض لها 
املرأة املس��لمة من تش��ويه، وإس��اءة، وسوء 
معاملة، وتهمي��ش، واعتداء في ظل العقول 
االرهابية املتخلفة، التي سيطرت على بعض 
امل��دن، ومن واج��ب رس��ام الكاريكاتير فضح 
والالأخالقية،  الالإنس��انية،  املمارس��ات  هذه 
الت��ي تتع��رض لها امل��رأة، وحت��اول االنتقاص 
من كرامته��ا ومكانتها. وتاب��ع جهاد أنه قد 
تعم��د أن تك��ون لوحاته املش��اركة في هذا 
املع��رض حتمل عنوان "بدون تعليق " كما هي 
العادة في رس��وماته، من اجل إتاحة الفرصة 

للجمه��ور للتأم��ل، والتفكي��ر، وص��والً الى 
الغاية، أو األهداف املراد إيصالها الى املتلقي.

واختت��م جهاد ان ه��ذا امللتقى ميث��ل فرصة 
جي��دة لالطالع عل��ى االف��كار والرس��ومات 
الكاريكاتيرية املعبرة، من ش��تى دول العالم، 
واملدافعة عن قضية املرأة، مؤكدة أهمية فن 
الكاريكاتير في التعبير عن قضايا ومشكالت 
اجملتمع ف��ي املنطقة والعال��م، خصوصا مع 
مش��اركة أكثر من 280 رساما عاملياً معروفا 

ميثلون 65 دولة من القارات اخلمس.

الديوانية - الصباح الجديد:
شهد قصر الثقافة والفنون في الديوانية 
عرض فيلم )لعبة احملاكاة( اإلجنليزي، والذي 
حصد جائزة اختيار اجلماهير ألفضل فيلم 
في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في 

دورته التاسعة والثالثن. 
وف��از الفيل��م بأرب��ع وثالث��ن جائ��زة 
شملت 18 من جوائز املهرجانات 
م��ن  و16  الس��ينمائية 
جوائ��ز روابط نقاد 
 . لس��ينما ا
لفيل��م  ا و

م��ن 
ج  نتا إ

عام 2014 مبيزانية قدرت ب� 14 مليون دوالر، 
وحصد 218 مليون دوالر.

ويع��د الفيل��م درام��ا اجتماعي��ة بامتياز، 
تستند على س��يرة ذاتية لرجل استثنائي 
على جمي��ع األصعدة، ومثي��ر في قصته، 
ومتصاع��د ف��ي أحداث��ه، ويحم��ل بُع��دا 
فلس��فيا يتلخص في احلوار األزلي ما بن 

قدرة اإلنسان، وقدرة اآللة.
وتدور أحداث الفيلم في أثناء احلرب العاملية 
الثانية، حيث يقوم )بنديكت كومبرباتش( 
ب��دور )أل��ن تورين��ج( عبق��ري الرياضي��ات 
البريطان��ي، وعال��م الكمبيوت��ر الذي قاد 
مهمة للقضاء على لغز ش��فرة )إنيجما( 
األملانية، التي س��اعدت في فوز احللفاء في 
احلرب العاملية الثانية، فقد ساعد )تورينج( 
ف��ي تطوير أجه��زة الكمبيوتر في جامعة 

)مانشستر( بعد احلرب.
والفيلم من إخراج: مورتن تيلدوم، وتأليف: 
جراهام م��ور، وطاقم العم��ل: بينيديكت 
كامبرباتش،  وكيرا نايتلي،  ومارك ستروجن،  
وروري كيني��ر،  وتش��ارلز دان��س،  وأل��ن 

ليش.

عاصم جهاد ..في الملتقى الدولي 
الرابع للكاريكاتير بالقاهرة

فيلم "لعبة المحاكاة" العالمي 
ضمن عروض نادي السينما

بغداد - أحالم يوسف:
قبل مدة قامت بعض النسوة 
ف��ي الع��راق بقي��ادة الدراجات 
الهوائي��ة ف��ي مب��ادرة، الغاي��ة 
منها إيصال رس��الة ب��أن العراق 
بنس��ائه حر، وان الدراجة الهوائية 
الي��وم تع��د اهم وس��يلة نق��ل في 
العالم، فمن خاللها ميكن التقليل من 
نس��بة التلوث البيئي الذي تعاني منه 

الكرة األرضية.
قيادة الدراجات كانت س��ببا المتعاض 
واس��تنكار عدد من العراقين، ووجدوا 
انها كسر لألعراف، ولم يشرحوا وقتها 
عالقة وسيلة نقل، باألعراف والتقاليد 
اجملتمعي��ة، تبعته��ا فيما بع��د صورة 
تداوله��ا بع��ض النش��طاء على موقع 
التواص��ل االجتماع��ي الفي��س ب��وك، 
لراك��ب دراج��ة ناري��ة مصطحبا معه 

امرأة، فصوروا املشهد على انه عاصفة 
من الفس��اد األخالقي س��تطيح بكل 
القيم واألعراف، مع ان العديد من الدول 
املتحضرة ب��دأت بتقدمي التس��هيالت، 
لتش��جيع مواطنيها على اس��تعمال 
الدراج��ة الهوائي��ة ب��دال م��ن قي��ادة 
الس��يارات، ألنها ليست فقط وسيلة 
حلماي��ة البيئة، بل وس��يلة للتخفيف 

من الزحامات املرورية في الشوارع.

"دراجة حواء" تجاوزها األردن.. هل يتجاوزها العراق
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