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بغداد ـ مشرق ريسان:
البرملانية  األح��رار  نفت كتل��ة 
ع��ن  حتدث��ت  الت��ي  األنب��اء 
"اتف��اق" الكتل��ة م��ع حتال��ف 
الق��وى العراقية على س��حب 
الزراعة فالح  اس��تجواب وزي��ر 
"كس��ب"  مقاب��ل  زي��دان، 
تصوي��ت ن��واب التحالف على 
ع��دم القناع��ة بأجوب��ة رئيس 
االنتخابات سربست  مفوضية 

مصطفى.
وفي هذا الش��أن،  يقول النائب 
عن كتلة األحرار ماجد الغراوي 

إن "احلدي��ث عن س��حب كتلة 
األحرار اس��تجواب وزير الزراعة 
ف��الح زي��دان، مقاب��ل كس��ب 
تصويت حتال��ف القوى )الكتلة 
التي ينتمي إليه��ا الوزير( على 
ع��دم القناع��ة بأجوب��ة رئيس 
مفوضية االنتخابات، ال أساس 
له من الصحة"، مشيراً إلى إن 
"بعض النواب أث��اروا هذا األمر 
الن��واب بغية  داخ��ل مجل��س 
تعطي��ل اس��تجواب مفوضية 

االنتخابات".
تتمة ص3 مجلس النواب "ارشيف"

"دولة القانون" يدعو لتوحيد وجهات نظر "الوطني"

"األحرار" تنفي االتفاق مع "تحالف القوى"
على سحب استجواب وزير الزراعة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت خلي��ة اإلعالم احلربي، عن 
مقت��ل 20 مس��ؤوالً فيما يعرف 
ب�"والي��ة بغداد" في ضربة جوية 

في القائم باألنبار.
وقال��ت اخللية في بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، "استناداً 
ملعلوم��ات وكالة االس��تخبارات 
والتحقيق��ات االحتادي��ة املديرية 

العامة لالستخبارات ومكافحة 
اإلرهاب، نفذ صقور اجلو بطائرات 
F16 و السوخوي ٤ ضربات جوية 
دقيقة ومؤث��رة في قضاء القائم 
في مناطق حصيب��ة و العبيدي 
و الكرابل��ة و املش��اريع"، مؤكدة 
كان��ت مباش��رة  "اإلصاب��ات  أن 
وأس��فرت ع��ن تدمي��ر األهداف 

املنتخبة". 

واضفت، "مت تدمي��ر مضافة في 
منطق��ة ح��ي ٧ نيس��ان قضاء 
القائ��م وقت��ل ٢٠ م��ن قي��ادات 
عصابات داعش املسؤولة عن ما 
يس��مى بوالية بغداد و جرح عدد 
أخر منهم وعدد من االنتحاريني، 
عق��ب الضرب��ة ع��دة انفجارات 
ناجتة عن انفج��ار العبوات ومواد 
متفجرة وعجلة مفخخة كانت 

ف��ي املوقع"، مبين��ة أن "الضربة 
أس��فرت أيًضا عن تدمير معمل 
تفخي��خ العج��الت ف��ي قض��اء 
الكربلة  ف��ي منطق��ة  القائ��م 
10 م��ن  ق��رب ال��وادي، ومقت��ل 
عصابات داع��ش اإلرهابي تابعني 
ملا يس��مى والية بغ��داد، بينهم 

عرب اجلنسية". 
تتمة ص3

مقتل 20 مسؤواًل عن "والية بغداد" بضربة جوية في القائم

األمم المتحدة تعلن مقتل وإصابة 
720 شخصًا بالعراق في شهر نيسان

مصر تتسلم أولى دفعات
الخام العراقي في أيار الجاري

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت االمم املتحدة، امس االثنني، 
ع��ن حصيلة أع��داد الضحايا في 
العراق لشهر نيسان، فيما اشارت 
الى ان 720 ش��خصاً سقطوا بني 

قتيل وجريح خالل الشهر.
بي��ان  ف��ي  املتح��دة  االمم  وقال��ت 
اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
ان "األرق��ام التي س��جلتها بعثة 
األمم املتحدة ملساعدة العراق خالل 

نيس��ان املاضي، بلغت مقتل 317 
مدنياً عراقي��اً وإصابة 403 آخرين، 
ج��راء أعم��ال اإلره��اب والعن��ف 
والنزاع املس��لح"، مبين��ا ان "عدد 
القتلى املدنيني بلغ 309 اشخاص 
م��ن  أف��راد  بينه��م  م��ن  )لي��س 
الش��رطة(، فيما بلغ عدد اجلرحى 
387 ش��خصاً )لي��س م��ن بينهم 

أفراد من الشرطة(".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال��ت مص��ادر مطلع��ة إن مصر 
ستتس��لم أول ش��حنات النفط 
العراقية املقدرة ب�2 مليون برميل 
نف��ط خ��ام ف��ي 12 أي��ار اجل��اري، 
مش��يرة إلى أن��ه مت االنته��اء من 
تعبئة الش��احنات املصرية مبيناء 
البص��رة، وبدأت ف��ى التحرك إلى 

املوانئ املصرية.
لك��ن مص��در آخ��ر، فض��ل عدم 

الكش��ف ع��ن اس��مه ألن��ه غير 
مخول بالتصريح، قال ل� "الصباح 
العراق��ي  "النف��ط  ان  اجلدي��د"، 
س��ينقل بحراً من موانئ البصرة 
عب��ر اخلليج الى املوان��ئ املصرية، 

ليتم نقله الى منشآت التكرير. 
ووقع��ت الهيئة املصري��ة العامة 
العراق  للبت��رول مفاوضاتها م��ع 

قبل أسبوعني.
تفصيالت ص7

بغداد - أسامة نجاح:
كشفت قيادة العمليات املشتركة 
يوم ، أمس االثنني ، عن بدء عمليات 
حتري��ر حيي )الهرمات و ١7 متوز( في 
أمين املوصل، فيما أش��ارت مصادر 
أمنية عن قصفها لعناصر داعش 
االرهابية بأحياء امليدان والكورنيش 
البن��ات  وأم  وخ��زرج  والس��اعة 
واملكاوي في غرب مدينة املوصل . 

وق��ال مص��در أمن��ي ف��ي قي��ادة 
العمليات املش��تركة ف��ي حديث 
خ��اص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ان " قيادة قوات الرد السريع شرعت 
بعملي��ات حترير حيي الهرمات و١٧ 
متوز في أمين املوصل بعد ان انتقلت 
الق��وات من منطقة حمام العليل 
االس��تعدادات  ب��ادوش إلجراء  إلى 
النهائية لتطهي��ر االحياء من زمر 

داعش االرهابية. 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن 
اسمه إن "القوات األمنية أحكمت 
س��يطرتها على منافذ بادوش في 

املدينة". 
ومن جانبه كشف مصدر امني في 

قيادة الشرطة االحتادية عن إحباط 
الق��وات األمنية هجوم��ا لداعش 

وسط املوصل . 
وق��ال املصدر لصحيف��ة ‘‘الصباح 
االحتادي��ة  الش��رطة  إن"  اجلدي��د‘‘ 
أحبط��ت هجوما بأس��لحة حتتوي 
غازات سامة كانت داعش حتاول من 
خالله اس��تهداف القوات األمنية 

في مناطق وسط املوصل . 
وأض��اف املصدر الذي لم يكش��ف 
ع��ن اس��مه إن" الق��وات االحتادية 
قصف��ت عناص��ر داع��ش وفجرت 
أدت  التي  وقنابله��م  أس��لحتهم 
واختن��اق عناصرهم  تس��مم  إلى 
اإلرهابي��ة قبل اس��تهداف القوات 
األمني��ة بأحياء امليدان والكورنيش 
البن��ات  وأم  وخ��زرج  والس��اعة 

واملكاوي ". 
االحتادي��ة  الق��وات  إن"  وأوض��ح 
أحبطت خالل ال�24 ساعة املاضية 
ث��الث هجمات لداع��ش وقتلت ما 
اليقل عن 12 انتحارياً واعتقلت 23 

آخرين . 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تباشر بعمليات تحرير 
حيي"الهرمات و17 تموز" في أيمن الموصل

الشرطة االحتادية خالل معارك حترير اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
هنأ رئيس ال��وزراء حي��در العبادي، 
امس االثنني، العمال مبناسبة عيد 
العم��ال العامل��ي، فيما ع��ّد ان دور 
العم��ال ال يقل ش��أناً ع��ن دور من 

يقاتل اإلرهاب.
وقال العبادي في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد" "اتقدم بأس��مى 
التهان��ي والتبري��كات للعمال في 
الع��راق والعال��م مبناس��بة عي��د 
العمال العاملي في احلادي من ايار"، 
مثمن��اً "كف��اح و نض��ال العمال 
العراقيني في بناء وطنهم واالرتقاء 

به".

واعرب العب��ادي عن امل��ه ب�"دوام 
املوفقي��ة ف��ي ظ��ل م��ا نتمتع به 
م��ن دميقراطية اسس��ت للعدالة 
والف��رص املتكافئ��ة ف��ي مرحل��ة 
استثنائية حتقق فيها النصر على 
اإلره��اب وامتزج معه��ا العمل من 
اجل بناء بلدنا"، عادًا ان "دور العمال 
ال يق��ل ش��أناً ع��ن دور م��ن يقاتل 

اإلرهاب فكالهما يعيد احلياة".
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  ووّج��ه 
معص��وم، امس االح��د، تهنئة إلى 
عمال العراق مبناس��بة حلول عيد 

العمال العاملي.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر رئيس التحال��ف الوطني عمار 
احلكيم من اختزال القضية العادلة 
للسجناء مبش��روع سياسي ، داعياً 
السياسيني  الس��جناء  إشراك  إلى 
باملراك��ز  وتعيينه��م  بالق��رار 

احلساسة.
ونقل بيان لرئاسة التحالف الوطني 
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلديد" 
تأكي��د احلكي��م في كلمت��ه خالل 
االحتفالية التي أقامتها مؤسس��ة 
السجناء السياسيني، مبناسبة يوم 
السجني السياس��ي على " ضرورة 
تخلي��د قصصه��م وصمودهم في 
وج��ه الطغ��اة وتعريفه��ا لألجيال 
املقبلة "، مش��يراً الى " التضحيات 
ه��ذه  قدمته��ا  الت��ي  اجلس��ام 
الش��ريحة من اجل إسقاط النظام 

الديكتاتوري".

كما ح��ذر م��ن " اخت��زال القضية 
مبش��روع  للس��جناء  العادل��ة 
سياس��ي" ،داعياً الى" عدم القبول 
بتجيير قضيتهم جلهة سياس��ية 
، كونه��ا قضية وط��ن، فيما طالب 
بإنش��اء متحف يخلد املأساة التي 
تعرض لها الس��جناء السياس��يني 
وتوثيق قص��ص الضحايا وتعريفها 
لألجي��ال اجلدي��دة، ودعوناهم أيضاً 
ف��ي  بقضيته��م  التعري��ف  إل��ى 
احملافل الدولية ومبظلومية الشعب 

العراقي".
كم��ا طال��ب احلكيم املؤسس��ة ب� 
" عق��د مؤمت��ر موس��ع بينه��ا وبني 
السجناء السياسيني للوقوف على 
معاناتهم ومتطلباتهم، وإشراكهم 
في القرارات التي تخصهم، وضرورة 
تطبيق قانون املؤسسة املشرع من 

قبل البرملان العراقي".

العبادي مهنئًا العمال: دوركم
ال يقل شأنًا عن مقاتلي اإلرهاب

الحكيم يحّذر من اختزال القضية
العادلة للسجناء بمشروع سياسي

مقتل مسؤول »فرقة الحفاة«
في تنظيم »داعش« غرب الموصل

مواطنون موصليون: وجود الجنود 
بالشوارع يشعرنا باألمن واالطمئنان 23

بعد السيطرة على منافذ بادوش في المدينة

بغداد - وعد الشمري:
كش��فت جلنة خبراء نيابية، امس 
االثنني، عن تقدمي العديد من اعضاء 
احلالي��ني  االنتخاب��ات  مفوضي��ة 
طلبات بتجديد عضويتهم للدورة 
املقبل��ة، الفت��ة إل��ى أن أوس��اطاً 
داخل البرملان ترف��ض هذا التوجه 

لوج��ود مؤش��رات بالفس��اد حتوم 
حول عملهم.

يأت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت، يس��تمر 
االنقسام داخل مجلس النواب ازاء 
حتديد مصي��ر املفوضي��ة احلالية، 
فيما تلمح جهات داخل التحالف 
الوطني إلى ض��رورة ابعادها، ابدى 

التحالف الكردستاني مخاوفه مما 
أس��ماه "فراغ" في حال اتخاذ قرار 

بحجب الثقة عنها.
ويقول عض��و جلنة اخلبراء النيابية 
زاه��ر العب��ادي ف��ي حدي��ث م��ع 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "مجل��س 
النواب يش��هد انقس��اماً واضحاً 

في املوقف م��ن املفوضية احلالية 
املستقلة لالنتخابات".

وأض��اف العب��ادي أن "ال��رأي االول 
ينادي بضرورة االبقاء على املفوضني 
احلاليني بحجة أن دورتهم لم يتبق 

عليها سوى شهرين".
تتمة ص3

أوساط نيابية ترفض هذا التوجه لـ "وجود تهم فساد طالت البعض"

أعضاء في مفوضية االنتخابات يطالبون بتجديد واليتهم للدورة المقبلة



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

تفاصيل  تركية  نش��رت صحيفة 
اتف��اق قال��ت ان��ه س��ري مت ب��ن 
طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س 
اردوغ��ان ورئيس حكوم��ة االقليم 
نيجرفان بارزاني، للحد من نشاط 
ح��زب العمال الكردس��تاني ومنع 
عملياته العسكرية ضد احلكومة 

التركية.
وقالت جريدة الصباح التركية في 
عددها الص��ادر في األول من امس 
االح��د ان رئي��س حكوم��ة اقليم 
كردس��تان نيجرفان بارزاني ناقش 
خالل زي��ارة قام بها قب��ل ايام الى 
تركيا م��ع اردوغان آلي��ة التصدي 
حل��زب العمال الكردس��تاني واحلد 
من نشاطه في االقليم، واضافت 
الصحيف��ة ان اردوغ��ان وبارزان��ي 
اتفقا كذلك على التعاون املشترك 
للقي��ام بعمليات عس��كرية ضد 
مواق��ع تواج��د عناص��ر العم��ال 
الكردس��تاني في االقلي��م ، وعزل 
ف��ي  املوج��ود   )PKK( ال  مواق��ع 
س��نجار ع��ن مرك��ز القي��ادة في 
جب��ال قنديل، وقط��ع الطرق امام 
العمال الكردستاني للوصول الى 

كردستان سوريا.
اقلي��م  حلكوم��ة  بي��ان   وكان 
كردستان قد ذكر ان بارزاني التقى 
في اطار زيارته لتركيا ومشاركته 
ف��ي منتدى اتالنتيك باس��طنبول 
مع الرئي��س الترك��ي رجب طيب 
اردوغان، الذي ش��دد على ان تواجد 
ح��زب العمال الكردس��تاني على 
جب��ل س��نجار ه��و ام��ر ال ميك��ن 
قبول��ه، ودع��ا ال��ى ض��رورة  تعاون 
جميع االطراف  الخراج قوات حزب 
الكردس��تاني م��ن هذه  العم��ال 

املناطق ..
 وتابع البيان ان رئي��س وزراء اقليم 
العم��ال  ح��زب  دع��ا  كردس��تان 
ترك س��نجار  ال��ى  الكردس��تاني 
واملناطق األخرى التي يتمركز فيها 

داخل االقليم في الوقت احلالي.
ان  الصب��اح   واضاف��ت صحيف��ة 

بارزان��ي اتفق كذلك م��ع اردوغان 
كخط��وة ثاني��ة في اط��ار تنفيذ 
عملية عس��كرية مشتركة ضد 
مناطق تواجد عناصر حزب العمال 
الكردستاني على الشريط احلدودي 

الرابط بن تركيا واالقليم.
س��كرتير  دع��ا  جانب��ه  م��ن 
اجملل��س املرك��زي لالحت��اد الوطني 
الكردس��تاني الى انشاء منطقة 
حظر طيران في ش��مالي س��وريا 
حلماية املدني��ن واملناطق الكردية 
التي تستهدفها الطائرات احلربية 

التركية.
واضاف عادل مراد خالل مشاركته 
في برنامج ح��وار خاص على قناة 
روناه��ي الفضائية من بروكس��ل 
الدول��ي  واجملتم��ع  املتح��دة  االمم 
والقوى الدولية التي تدعي الدفاع 
عن شعب كردس��تان اصدار  قرار 
م��ن مجلس االمن على غ��رار قرار 
688 ال��ذي من��ع مبوجب��ه حتلي��ق 

الطائ��رات احلربي��ة ف��وق س��ماء 
كردستان العراق، النشاء منطقة 
حظر طيران فوق املناطق الكردية 

شمالي سوريا.
واشار مراد الى ان التضحيات التي 
قدمها ابناء هذه املناطق واملالحم 
حماي��ة  لوح��دات  البطولي��ة 
الش��عب وامل��رأة وق��وات س��وريا 
الدميقراطي��ة، تتطلب من العالم 
والتجاوزات  لالعت��داءات  التصدي 
التي تق��وم بها انق��رة، مؤكداً ان 
س��وريا حتتاج ال��ى منطقة حظر 
للطي��ران متت��د م��ن عفري��ن الى 
ديريك على الش��ريط احلدودي ملنع 
القتل اجلماعي للمدنين من قبل 

االتراك.
واكد مراد ان القوى التي حملت راية 
اس��قاط النظام في سوريا هي في 
احلقيقة جاءت لتنفيذ اجندة تركية 
ومخط��ط توس��عي اجنب��ي خرب 
البالد ودمرها وش��رد ثلث الش��عب 

الس��وري، مؤكداً ان الفدرالية هي 
احد احللول املالئم��ة للواقع الراهن 
ف��ي س��وريا، التاحة الفرص��ة امام 
الش��عب لتغيي��ر النظ��ام واختيار 
من يراه مناس��باً، مؤكداً انه اليحق 
لتركي��ا او غيرها فرض ارادة او واقع 

محدد على الشعب السوري.
وعل��ى صعيد ذي صل��ة انتقد مراد 
مطالب��ة بع��ض االط��راف باخراج 
الكردستاني  العمال  مقاتلي حزب 
من س��نجار، مبيناً ان تلك القوات 
دافعت عن الك��رد االيزيدين الذين 
الرهابيي  فريس��ة س��هلة  ترك��وا 
داعش في سنجار، مؤكداً انه يؤيد 
الس��عي النش��اء دولة كردية ليس 
بالش��عارات واملزاي��دة احلزبية، وامنا 
باعادة الش��رعية وحتقي��ق العدالة 
االجتماعية والش��فافية في ملف 
الش��عب  ث��روات  واع��ادة  النف��ط 

املبددة.
ري��دور خلي��ل  دع��ا  م��ن جهت��ه 

الناط��ق الرس��مي باس��م ق��وات 
التحال��ف  الدميقراطي��ة  س��وريا 
الدول��ي والوالي��ات املتح��دة ال��ى 
التجاوزات  حتمل مسؤوليتها جتاه 
املس��تمرة  التركية  واالعت��داءات 
ف��ي س��وريا والع��راق ، مؤك��داً ان 
تلك االعتداءات ستؤثر سلباً على 
احلرب الدائرة لتحرير مدينة الرقة 

من داعش.
واضاف خليل ان حترير مدينة الرقة 
من داعش مهم لشعب كردستان 
في س��وريا، اال انه اهم بالنس��بة 
للتحالف الدولي والواليات املتحدة 
لذا عليهم حتمل مس��ؤولياتهم، 
ملن��ع تك��رار الهجم��ات التركية، 
وقال »ان اجلانب التركي كان يعول 
على داع��ش وغيرها من اجلماعات 
االرهابية حملاربة وابع��اد الكرد عن 
وبعد فش��ل  احلدودي��ة،  املناط��ق 
مخططه ه��ذا جلأ ال��ى القصف 

املدفعي واجلوي.  

وكانت االدارة االميركية قد نشرت 
قوات عسكرية اجلمعة على طول  
احلدود الس��ورية التركية ش��مال 
شرقي س��وريا، وانتشرت املدرعات 
األميركية وهي ترفع علم الواليات 
املتحدة في  املناطق التي شهدت 
اش��تباكات ب��ن وح��دات حماية 
الش��عب الكردية واجليش التركي 
ف��ي عام��ودا ودرباس��ية وكوباني 

وصوالً إلى تل أبيض.
طائ��رات  أن  مص��ادر  واوضح��ت 
عس��كرية اميركي��ة حلقت على 
طول الش��ريط احلدودي بن سوريا 
وتركيا في املناطق الكرديًة، وذلك 
بعد أيام من اندالع االشتباكات بن 
الوحدات الكردية واجليش التركي، 
حيث حش��د اجليش التركي قوات 
كبيرة عل��ى احلدود، وس��ط حالة 
من االس��تنفار على الطرف اآلخر 
م��ن احلدود حتس��باً الجتياح تركي 

للمنطقة.

صحف تركية: اتفاق سّري بين أردوغان 
وبارزاني لمحاربة »العمال الكردستاني«

عادل مراد يدعو الى إنشاء منطقة حظر طيران فوق شمالي سوريا
عبد الزهرة محمد الهنداوي 

إذا أردنا أن نخلق حالة من التوازن بن القطاعن العام 
واخلاص علينا أن نفكر كثيراً في وضع استراتيجيات 
عملية من ش��أنها إعطاء القطاع اخلاص مس��احة 
مناسبة جتعله ش��ريكاً أو منافس��اً للقطاع العام 
املهيم��ن على جميع مفاصل التنمية ، الس��يما أن 
ع��دد العامل��ن  في القط��اع اخلاص يناهز الس��تة 
مالين عامل  ، مقاب��ل نحو 4 مالين ونصف املليون  
يعملون في القطاع الع��ام  مع وجود رغبة جامحة 
ل��دى جميع الش��باب العاملن ف��ي القطاع اخلاص 
ف��ي احلصول عل��ى فرصة وظيفية في املؤسس��ات 
احلكومية ، بصرف النظر عن إيرادها الش��هري فهي 
مضمونة – كم��ا يقولون- .. ولهذا ف��أن الهدف من 
وضع أي إستراتيجية هو إحداث هجرة عكسية من 

القطاع احلكومي إلى القطاع اخلاص 
واعتقد أن اإلستراتيجية التي وضعتها احلكومة لو 
ق��در لها أن متضي على وفق اآلليات والتوقيتات التي 
وضعت لها س��تكون جديرة بتغيي��ر صورة القطاع 
اخلاص متاماً وحتس��ن واقعه ، ألنه س��يكون شريكاً  
تنموي��اً حقيقي��اً في ظ��ل توجه عاملي  نح��و إيجاد 
ش��ركاء حقيقين لتحقيق أه��داف أجندة التنمية  
املس��تدامة 2030وفي مقدمتها تخفيف الفقر في 

العالم .. 
تس��ير إس��تراتيجية تطوي��ر القطاع اخل��اص التي 
وضعته��ا احلكومة  بثالث  مراح��ل زمنية لتنفيذها 
عل��ى مدى 15 عاماً يفت��رض ان تكون املرحلة األولى 
وهي مرحلة   الش��راكة قد بدأت ع��ام 2014 لغاية  
نهاية هذا العام لتبدأ بعده��ا املرحلة الثانية  وهي 
مرحل��ة  تفعيل األنش��طة  والدعم املباش��ر وهذه 
تستمر لغاية 2022 .. واملرحلة األخيرة التي ستكون 
احلاسمة هي مرحلة االنتقال التدريجي  لقيادة زمام 
التنمية من القطاع العام إلى القطاع اخلاص بحلول 
ع��ام 2030 .. وترتك��ز ه��ذه اإلس��تراتيجية إلى أربع 
أثافي ، األول��ى ، ضرورة فهم القطاع اخلاص والثانية 
حتس��ن بنية األعمال والثالثة وضع برنامج لتطوير  
املؤسس��ات الصغيرة واملتوس��طة ورابع��ة األثافي 
وضع هيكلة  لتنفيذ كفء وفاعل  لإلستراتيجية . 
وم��ن املؤكد إن خط��ة واعدة به��ذا الطموح تبقى 
محتاج��ة إلى جه��ود وتش��ريعات كبي��رة لضمان 
حتقيقه��ا ، وه��ذه اجله��ود ترتبط بطرف��ي املعادلة 
)احلكوم��ة والقطاع اخل��اص( ، فاحلكوم��ة مطلوب 
منه��ا  العم��ل عل��ى ضمان  وحتس��ن  االس��تقرار  
واحلرص على وضع منهج  تش��اركي  وش��مولي مع 
الشريك اآلخر من خالل التشاور والتحاور مع ممثليه 
، فض��ال عن ض��رورة تنفيذ اإلصالحات التش��ريعية  
والتنظيمي��ة  واملؤسس��اتية ، والب��د من تش��جيع  
الصناع��ات الوطنية ودعمها  واحلد من املس��تورد .. 
وف��ي املقابل مطلوب من الش��ريك القوي )القطاع 
اخل��اص( العمل عل��ى  تقوي��ة احتادات��ه وجمعياته  
واإلس��هام  في جه��ود احلكومة لتعزيز  املش��اركة  
في صياغة السياس��ات واخلط��ط القطاعية التي 
ميك��ن لها أن تتحول إل��ى  مكونات  خطط التنمية 

الوطنية اخلمسية . 
خالص��ة الق��ول ..إن إس��تراتيجية تطوي��ر القطاع 
اخلاص التي نتحدث عنها  تبن بوضوح وجود جدية 
ل��دى احلكومة  بتفعيل دور القط��اع اخلاص ليكون 
شريكا وقائدا للتنمية في ظل التوجه نحو اقتصاد 
الس��وق وإدراك حقيقة مهمة ه��ي إن جميع الدول 
التي تطورت اقتصاديا وتنمويا ما كان لها أن تتطور 
إال بعد أن تولى القط��اع اخلاص زمام قيادة التنمية  
وهذا ما تس��عى إليه إس��تراتيجية القطاع اخلاص 

التي انيطت مهمة تنفيذها بوزارة التخطيط. 

سياسة التمكين 

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

اشار الكاتب » جوزيف ليان » في تقرير 
نش��ر على املوق��ع ال��ى ان » ترامب لم 
تص��در منه حتى اآلن أي إدانة ملوس��كو 
أو اتهام��ات له��ا بش��أن املزاع��م ع��ن 
اس��تعمال الطيران الس��وري لس��الح 
كيميائ��ي بينما صّرح بذل��ك أكثر من 
مس��ؤول في إدارة ترامب، ورمب��ا هذا ما 
يري��ح ترام��ب حي��ث أن تع��دد وتناقض 
املواق��ف من أعضاء إدارته حول س��وريا 
وروسيا سيسمح له مستقبالً باختيار 
املناسب منها من دون التزام اآلن مبوقف 

محدد يقيد سياسته.« 
واوض��ح ان » وزي��ر اخلارجي��ة األميركي 
تيلرس��ون يؤكد على استمرار سياسة 
أولوي��ة املواجه��ة م��ع “داع��ش” بينما 
الس��فيرة ف��ي األمم املتح��دة تتح��دث 
مبضم��ون مخالف. أعض��اء جمهوريون 
ب��ارزون في مجل��س الش��يوخ )ماكن، 
غراهام، روبيو( يطالبون ترامب بتصعيد 
التدخل العس��كري في سوريا وبأولوية 
اس��قاط حكم بشار األس��د والتشدد 
أكث��ر م��ع موس��كو، بينم��ا القاع��دة 
الشعبية احملافظة التي اوصلت ترامب 
للبي��ت األبيض تري��د “أولوي��ة أميركا” 
وعدم التورط في حروب خارجية، إضافة 
طبع��اً ألصوات عديدة ف��ي الكونغرس 
األميرك��ي تدع��و ترام��ب للع��ودة إلى 
الكونغرس قبل أي خطوات عس��كرية 

جديدة.« 
كم��ا بن ان » زيارة تيلرس��ون ملوس��كو 
مهم��ة ج��داً ألنها ستحس��م أي��اً من 
هذي��ن االحتمال��ن ه��و األق��رب إل��ى 
الواق��ع: االحتم��ال األول، أن إدارة ترامب 
قد مارس��ت ضغطاً تكتيكياً لتحقيق 
مكاس��ب سياس��ية داخلي��ة ولتعزيز 
موقفها التفاوضي مع موس��كو بشأن 
مس��تقبل س��وريا، أّما االحتمال اآلخر 
فهو وجود حتول في إستراتيجية ترامب 
بحيث اختار التصعيد العس��كري في 
س��وريا كمقدم��ة لتصعيد م��ع إيران 
ولتحجي��م نفوذه��ا باملنطق��ة وارغام 
موس��كو على اخليار ب��ن مصاحلها مع 
الغ��رب أو تورطه��ا أكث��ر في الش��رق, 
وحس��ب التقدي��رات  ف��إّن االحتم��ال 
األول ه��و األرجح ألن تبع��ات االحتمال 
الثاني لم تق��دم عليها إدارة بوش األبن 
وم��ا كان فيها م��ن “محافظ��ن جدد” 
ومش��اريع لفرض امبراطورية أميركية 
تهيم��ن عل��ى العالم كله. فه��و خيار 
يورط اميركا عس��كرياً فيما هو اوسع 
وأخطر مما حدث في العراق وأفغانستان 
وقد يصل إلى حد حرب عاملية تنغمس 
بها الدول الكب��رى، أضافة إلى النتائج 
الس��يئة له��ذا اخلي��ار عل��ى الصعيد 
الداخل��ي األميرك��ي وعل��ى االقتص��اد 

العاملي بأسره.« 

االحتم��ال األول هو األق��رب للواقع اآلن 
حس��ب رأي الكات��ب حي��ث ي��رى ان » 

هناك من نصح ترامب بتعديل اللهجة 
واألس��لوب من دون تغيي��ر في مضمون 
السياس��ات التي اعتمدها في حملته 
االنتخابية، والتي عّب��ر عن جانب منها 
الوزي��ر تيلرس��ون قب��ل أي��ام قليلة من 
الضربات العسكرية في سوريا، حينما 
كان يتهيأ لزيارة موس��كو، فتحدث عن 

أولوي��ة مواجه��ة “داعش” وح��ل األزمة 
الس��ورية سياسياً وترك مصير الرئيس 
بشار األسد ألنتخابات في ختام التسوية 
السياس��ية املبنية على الق��رار 2254.

وعلى وفق ترجيح االحتم��ال األول، فإّن 
الضربات العسكرية األميركية احملدودة 
الت��ي حصلت عل��ى مطار الش��عيرات 

حقق��ت لترامب جملة أه��داف أهمها 
وقف احلملة اإلعالمية والسياسية التي 
كانت مشتعلة حول عالقة فريق ترامب 
االنتخابي مع مس��ؤولن في موس��كو 
والت��ي كانت ته��دد رؤوس��اً مهمة في 
إدارة ترام��ب. )تُرى كيف كان تيلرس��ون 
س��يذهب ملوس��كو ف��ي ظ��ل احلملة 

ل��و لم حتص��ل الضرب��ات العس��كرية 
والتصعيد السياسي مع روسيا؟!( كما 
اك��د ان » مترير تعي��ن القاضي احملافظ 
نيل غورس��تش في احملكمة الدستورية 
العلي��ا م��ن دون احلصول عل��ى غالبية 
الس��تن عضواً في مجلس الش��يوخ، 
حيث مّر هذا األمر بال ردود فعل شعبية 
وسياسية بسبب انش��داد األميركين 
ملا حدث في س��وريا وملا ميكن أن يحدث 
الحق��اً. فهذه ه��ي أمي��ركا التي يقف 
شعبها وإعالمها وقادتها خلف احلاكم 
عند حدوث تطورات عس��كرية وأمنية 
مهمة. ألم يحدث ذل��ك مع بوش األبن 
بعد 11 س��بتمبر 2001 وعش��ية احلرب 

على العراق!؟.
ليان يرى ان » إرضاء عدد من القيادات في 
احلزب اجلمهوري الذين كانوا يضغطون 
عل��ى ترامب التخاذ مواقف اكثر ش��دة 
مع موس��كو وفي س��وريا وض��د إيران، 
كم��ا هي أيضاً مطال��ب “اللوبي” املؤيد 
إلسرائيل وحلكومة نتنياهو. كما ان تبرير 
الزيادة الت��ي طلبها ترام��ب للميزانية 
)البنتاغون(  اخملصص��ة ل��وزارة الدف��اع 
وه��ي زيادة بنحو 60 ملي��ار دوالر تُضاف 
على 600 مليار دوالر، وهو مبلغ س��يتم 
توفي��ره عل��ى حس��اب ميزاني��ة إدارات 
صحية وإجتماعية وتربوية. فالتصعيد 
العس��كري ف��ي س��وريا هو ع��ذر كاٍف 

لزيادة امليزانية العسكرية.«
التأيي��د  نس��بة  زي��ادة   « ان  موضح��ا 
الش��عبي لترام��ب بع��د وصوله��ا إلى 

أدنى مس��توى لها باملقارنة مع رؤس��اء 
أميركين س��ابقن، وهذا أمر مهم جداً 
لترام��ب ش��خصياً مبا يتص��ف به من 
غرور ونرجس��ية وحرص على كيف يراه 
الناس واإلعالم. وفعالً زادت نسبة تأييد 
ترامب في االستطالعات بعد الضربات 
العس��كرية، وقد اش��اد به أيض��اً عدد 
م��ن خصومه ف��ي احل��زب الدميقراطي، 
وصّرحت هيالري كلينتون مؤيدة لقراره 

ومطالبة بضربات أوسع وأكبر« 
لي��ان ي��رى ان » إظه��ار ترام��ب بصورة 
الرئي��س األميرك��ي القوي الق��ادر على 
إتخاذ قرارات صعبة، خاصة بعد فشله 
في ع��دة قضايا ف��ي أس��ابيعه األولى 
بالبي��ت األبيض وف��ي مقدمتها قانون 
حظر السفر واملش��كلة مع املكسيك 
حول اجل��دار احلدودي.إضافة لذلك كّله، 
ف��إن الضرب��ات العس��كرية األميركية 
الق��ت تأييداً واستحس��اناً م��ن حلفاء 
ألميركا في منطقة الش��رق الوس��ط، 
وه��و أمر حتتاج��ه إدارة ترام��ب في إطار 
تخطيطها لبناء “شرق أوسطي جديد” 
تكون مقدمته إقامة مؤمتر إقليمي في 
الصي��ف املقبل، يبحث ف��ي كل أزمات 
املنطق��ة ويحق��ق تطبيع��اً عربي��اً مع 
إسرائيل، ويجعل واشنطن هي صاحبة 
الق��رار األول في مصير كيانات املنطقة 

وحكوماتها.« 

لالبح��اث  واش��نطن  معه��د  *ع��ن 
والدراسات االستراتيجية 

مع استمرار األولوية في مواجهة »داعش«

التصعيد األميركي في سوريا  في ظل رئاسة ترامب

دعا سكرتير 
المجلس المركزي 
لالتحاد الوطني 
الكردستاني الى 
انشاء منطقة حظر 
طيران في شمالي 
سوريا لحماية 
المدنيين والمناطق 
الكردية التي 
تستهدفها الطائرات 
الحربية التركية

أردوغان وبارزاني

ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن قائد الش��رطة االحتادية الفريق 
رائد شاكر جودت، عن مقتل مسؤول 
م��ا يس��مى ب�«فرق��ة احلف��اة« ف��ي 

تنظيم »داعش« غرب املوصل. 
وقال ج��ودت في بي��ان اطلعت عليه 
»الش��رطة  إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
عملياته��ا  تواص��ل  االحتادي��ة 
الع��دو  عم��ق  ف��ي  االس��تخبارية 
املس��ير  الطي��ران  م��ع  بالتنس��يق 

وكتيب��ة الصواري��خ املوجهة وتقتل 
مس��ؤول ما تس��مى بفرق��ة احلفاة 
اإلرهابي أبو إسحاق التونسي و4 من 

معاونيه في حي االقتصادين«.
وأضاف جودت، أن »قطعات الشرطة 
االحتادية تدع��م خطوطها األمامية 
باألس��لحة الثقيلة املض��ادة للدروع 
في مناطق باب الطوب وحافة النهر 
وب��اب البي��ض وقضيب الب��ان وباب 
جديد وتضع املصدات واحلواجز لتالفي 

هجمات داعش االنتحارية بالعجالت 
املفخخة«. وتخوض القوات العراقية 
املشتركة عمليات عسكرية واسعة 
النطاق الستعادة مدينة املوصل من 

تنظيم »داعش«.
يذكر أن القائد العام للقوات املسلحة 
حيدر العبادي أعلن، في )19 ش��باط 
2017(، ع��ن انط��الق صفحة جديدة 
م��ن عملي��ات »قادم��ون ي��ا نينوى« 

لتحرير اجلانب األمين للمدينة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة اياد 
عالوي،امس االثنن، س��عيه لتعزيز 
مكاسب العامل العراقي واسترداد 
حقوقه، مش��ددا على حترير العمل 

النقابي من التبعية السياسية. 
العم��ال  مخاطب��ا  ع��الوي  وق��ال 
العراقين ف��ي بي��ان اطلعت عليه 
»الصباح اجلدي��د«، »وانتم حتتفلون 
العال��م  وعم��ال  ش��عبكم  م��ع 

ان  اال  اليس��عني  األغ��ر  بعيدك��م 
اشارككم فرحتكم، واتقدم منكم 
بأح��ر التهان��ي وص��ادق التمنيات ، 
تعبيرا عن األمتنان الذي ندين لكم 
به جميع��ا، ملعاناتكم ومكابدتكم 
وانتم تصنعون ألسركم وشعبكم 

مستقبال افضل بالعرق والدموع«.
واضاف »البد ان نس��تذكر في هذه 
املناس��بة الس��فر اخلال��د لعم��ال 
ونقاباته��م  واحتاداته��م  الع��راق 

وروابطه��م ال في البناء حس��ب بل 
وفي مسيرتهم النضالية لتصحيح 
االوض��اع السياس��ية والدف��اع عن 

حقوق الطبقة العاملة ايضا«.
عب��ر  اس��تطعتم  »لق��د  وتاب��ع 
نضالكم املش��هود حتقي��ق الكثير 
من املكاسب، والتي بددت األنظمة 
والطائفية السياسية  الدكتاتورية 
واحملاصص��ة املقيت��ة اجل��زء الكبير 

منها«.

مقتل مسؤول »فرقة الحفاة« في تنظيم 
»داعش« غرب الموصل

عالوي يؤكد ضرورة تحرير العمل النقابي 
من التبعية السياسية
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بغداد – حترير مختطفني 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س االثن��ن، بأن ق��وات امني��ة حررت 
شخصن مختفطن بحادثن منفصلن 
في بغداد، فيما اشار الى اعتقال عصابة 

اختطفت احدهما.
وق��ال املص��در ال��ذي رف��ض الكش��ف 
عن اس��مه إن��ه "بن��اًء عل��ى معلومات 
اس��تخباراتية دقيقة متكن��ت قوة م�ن 
ف��وج ط��وارئ بغداد ال��� )10( م��ن حترير 
مختطف والقاء القبض على اربعة من 
عصاب��ة اخلطف اثن��اء جتوالهم بعجلة 
اخملطوف بالقرب من محطة تعبئة وقود 

باب املعظم وسط بغداد".

ديالى – ضبط متفجرات  
أعل��ن مص��در امن��ي في قيادة ش��رطة 

محافظ��ة ديالى امس االثنن، عن ضبط 
مواد متفجرة واسلحة في اراض زراعية 

جنوب مدينة بعقوبة.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "دوري��ات من قس��م ش��رطة 
ناحي��ة به��رز، )7كم جنوب��ي بعقوبة ( ، 
ضبط��ت، فجر يوم ام��س خالل عمليات 
تفتي��ش نفذتها باالش��تراك مع مكتب 
االس��تخبارات مواد متفجرة واس��لحة 
بضمنه��ا ه��اون ع��دد )٢( و)٢٦( قنب��رة 
هاون مختلف��ة االحج��ام ونصف كيلو 
بارود وقداحات تفجير عدد )١٠٠( وسلك 
توصيل ومواد اخرى في االراضي الزراعية 

في حي الشرطة في اطراف الناحية". 

الفلوجة – تفجير اعتدة 
اف��اد مصدر أمن��ي في مديرية ش��رطة 
مدين��ة الفلوجة ام��س االثن��ن أن قوة 

من اجلهد الهندس��ي فج��رت مخلفات 
جنوب��ي  االرهاب��ي  "داع��ش"  لتنظي��م 

املدينة.
اجله��د  م��ن  "ق��وة  إن  املص��در   وق��ال 
الهندس��ي متكنت صب��اح يوم امس من 
جمع بعض مخلفات تنظيم داعش من 
العبوات الناس��فة وااللغام في منطقة 

الشهداء، جنوبي الفلوجة".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه، أن "القوة قام��ت بتفجير 
تل��ك اخمللف��ات دون احلاق خس��ائر مادية 
وبش��رية بن صفوف قواته��ا او املدنين 

في املدينة". 

االنبار - عملية عسكرية 
اكد مصدر عس��كري بالفرقة السابعة 
في اجليش العراقي مبحافظة االنبار امس 
االثنن، بأن 30 إرهابيا من "داعش" قتلوا 

ومت االس��تيالء على مقر قيادة للتنظيم 
بن صالح الدين واالنبار.

وقال املصدر  إن "قوة من اجليش بالفرقة 
الس��ابعة ومقاتلي العش��ائر وبإس��ناد 
ج��وي نف��ذوا عملي��ة عس��كرية عل��ى 
منطقة املاحلة الصحراوية ضمن احلدود 
اإلدارية لصالح الدين مع االنبار، شمالي 

احملافظة".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه، أن "القوة قام��ت بقتل 30 
إرهابيا من داعش واالس��تيالء على مركز 
قيادة واتصاالت للتنظيم اإلرهابي، فضال 
عن تفجير مفخختن لتنظيم داعش". 

ميسان – عمليات دهم 
كش��ف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة ميس��ان امس االثنن ان مفارز 
من أقس��ام وأفواج الط��وارئ متكنت من 

تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في مناطق 
متفرق��ة باحملافظة أس��فرت ع��ن إلقاء 
القب��ض على عدد م��ن مرتكبي اجلرائم 

اجلنائية ومخلفات قانونية متنوعة  .
وق��ال قائد ش��رطة محافظة ميس��ان 
واملنش��آت العميد نزار موهي ألساعدي 
ل�"الصب��اح اجلدي��د" ان مفارز ش��رطة 
ميس��ان متكنت من إلق��اء القبض على 
خمس��ة مطلوبن للقضاء وأش��خاص 
مش��تبه بهم ش��ملت مرك��ز واقضيه 

ونواحي احملافظة.
واض��اف العمي��د الس��اعدي ان املف��ارز 
املش��تركة التابعة إلى مديرية الشرطة 
متكن��ت من ضبط س��الح بندقي��ة نوع 
كالشنكوف عدد )2( واعتده ومخازن مع 
2 رمانة يدوية ومسدس واحد وعجالت و 
دراجة نارية مختلفة األنواع واإلحجام  .

نينوى – ضربة جوية 
أعلن قائد الشرطة االحتادية الفريق رائد 
ش��اكر جودت ام��س االثنن ع��ن مقتل 
مسؤول ما يس��مى ب�"فرقة احلفاة" في 

تنظيم "داعش" غربي مدينة املوصل. 
"الش��رطة  إن  ج��ودت   الفري��ق  وق��ال 
االستخبارية  تواصل عملياتها  االحتادية 
في عمق العدو بالتنس��يق مع الطيران 
املس��ير وكتيب��ة الصواري��خ املوجه��ة 
وتقتل مس��ؤول ما تسمى بفرقة احلفاة 
اإلرهاب��ي أبو إس��حاق التونس��ي و4 من 
معاونيه في حي االقتصادين" ، مضيفا 
أن "قطع��ات الش��رطة االحتادية تدعم 
خطوطها األمامية باألس��لحة الثقيلة 

املضادة للدروع . 

البصرة - خطة امنية
اكد مصدر امني ف��ي قيادة عمليات 

البص��رة امس االثنن ممارس��ة خطة 
املنش��آت  حلماي��ة  احملل��ي  الدف��اع 
املس��ؤولية،  قاط��ع  ف��ي  النفطي��ة 
بحض��ور وكيل وزي��ر الداخلية لألمن 
االحت��ادي الفري��ق محمد ب��در، وممثل 
وزي���ر النف���ط، ومدير عام ش��رك�ة 
نفط اجلن��وب ومدير ش��رط�ة نف�ط 

اجلن�وب.
وذك��ر املصدر ان" القطع��ات املنفذة 
للواجب وهي كل من مديرية شرطة 
نف��ط اجلنوب ول��واء الق��وة الضاربة 
ولواء مغاوير قي��ادة عمليات البصرة 
املرابط في ش��مال احملافظة وبإسناد 
مباش��ر م��ن قب��ل طي��ران اجلي��ش 
العراقي لغرض الوقوف على جاهزية 
القطع��ات املكلف��ة بحماية احلقول 
النفطي��ة ال��ى أعل��ى مس��توى من 

القدرة والكفاءة وسرعة احلركة".

تحرير مختطفين اثنين في باب المعظم وسط بغداد * ضبط متفجرات وأسلحة بعملية دهم جنوبي بعقوبة 
االستيالء على قيادة إرهابية بين صالح الدين واألنبار* مقتل مسؤول إرهابي بقصف جوي غربي الموصل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزي��ر الهج��رة واملهجرين جاس��م محمد 
اجلاف، امس االثنن، ان اعداد النازحن بلغت 600 
ألفاً منذ انطالق عمليات حترير نينوى في 17 من 
تشرين األول املاضي، وعودة 133 الف منهم الى 

مناطقهم احملررة.
وق��ال اجلاف ف��ي بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، ان "الع��دد املتبق��ي م��ن النازحن في 
اخمليمات منذ انطالق عمليات حترير نينوى وصلت 
الى 467 الف ن��ازح منهم ]425[ الفا نزحوا منذ 
بدء عمليات حتري��ر اجلانب االمين من املوصل" في 

29 من شباط املاضي.
وبن، ان "عدد النازحن املتبقي من عمليات حترير 

اجلانب االيسر فقط 42 الف نازح".
وأش��ار اجل��اف الى ان ال��وزارة من خ��الل كوادرها 
مستمرة وبالتنسيق مع اجلهات االمنية واجلهات 
الساندة باجالء ونقل العوائل من مناطق النزوح 
الى مناطق االيواء، كما وتعمل في الوقت نفسه 
على تأمن عودة العوائل النازحة الى مناطقهم 

احملررة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قام��ت وزارة الهجرة واملهجرين وبالتنس��يق مع 
ش��ركة توزي��ع املنتجات النفطي��ة بتوزيع  مادة 
النفط األبيض بن االس��ر النازحة في محافظة 
الس��ليمانية وقضاء س��نجار ومخيمات حسن 
ش��ام واحلاج علي وحمام العليل والنركزلية في 

إقليم كردستان، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
 وقال مس��ؤول قسم ممثليات الوزارة في االقليم 
محم��د أياد ف��ي بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"،  ان " فرق الوزارة امليدانية  وزعت  مليون 
و )590( الف لتر من م��ادة النفط األبيض مجانا 
لالس��ر النازحة  " ، وتابع  أنه مت توزيع )500( الف 
لتر من النفط االبيض  للنازحن في السليمانية 
و)810( الف لتر من النفط االبيض الهالي قضاء 

سنجار".
وأش��ار ال��ى "توزي��ع )72( الف لت��ر للنازحن في 
مخيم حسن شام شرق املوصل و )182( الف لتر 
للنازحن ف��ي مخيم النركزلي��ة التابع حملافظة 
ده��وك الى جان��ب توزيع )26( ال��ف لتر للنازحن 
في مخيم��ي احلاج علي وحم��ام العليل جنوبي 

املوصل" .

"الهجرة" تؤكد نزوح 
600 ألف من نينوى

توزيع كميات كبيرة 
من النفط للنازحين

الملف األمني

القّوات املشتركة تباشر بعمليات 
حترير حيي"الهرمات و17 متوز" في أمين 

املوصل
ومن جهته أعلن قائد الش��رطة االحتادية 
الفريق رائد ش��اكر ج��ودت ، أمس االثنن 
، عن  مقتل مس��ؤول ما تس��مى "فرقة 
احلفاة" بتنظيم داعش تونسي اجلنسية 
وأربعة م��ن معاونيه في اجلانب األمين من 

مدينة املوصل.
وق��ال ج��ودت في بي��ان تلق��ت صحيفة 
ان  من��ه،  نس��خة  اجلدي��د‘‘،  ‘‘الصب��اح 
تدع��م  االحتادي��ة  الش��رطة  "قطع��ات 
خطوطه��ا األمامية باألس��لحة الثقيلة 
املض��ادة للدروع في مناط��ق باب الطوب 
وحافة النهر وب��اب البيض وقضيب البان 
وب��اب جدي��د وتض��ع املص��دات واحلواجز 
االنتحاري��ة  داع��ش  هجم��ات  لتالف��ي 

بالعجالت املفخخة". 
وأض��اف البي��ان، ان "الش��رطة االحتادية 
تواصل عملياتها االس��تخبارية في عمق 
الع��دو بالتنس��يق م��ع الطيران املس��ير 
وكتيبة الصواريخ املوجهة"، مشيرًا الى 
"مقتل مس��ؤول ما تسمى بفرقة احلفاة 
االرهاب��ي اب��و اس��حاق التونس��ي و4من 

معاونيه في حي االقتصادين". 
وأعلن��ت قيادة الش��رطة االحتادية ، أمس 
االثن��ن ، مقت��ل 30 إجرامي��اً وتدمير 12 
هدفاً متحركاً وموضعاً ملقاومة الطائرات 
بقص��ف للطائرات املس��يرة في محيط 

اجلامع النوري بساحل املوصل األمين. 
وقال��ت ف��ي بيان له��ا تابعت��ه صحيفة 
م��ن  قطع��ات  إن"  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
الش��رطة االحتادية تندفع بإجتاه املنطقة 
احمليط��ة بجامع الن��وري من مح��ور باب 
جدي��د وقضي��ب الب��ان حتت غط��اء من 

القصف الصاروخي”. 
وأضاف أن “طائراتنا املس��يرة استهدفت 
ثكنات للدواعش قريب��ا من منارة احلدباء 
وقتل��ت 30 اجرامي��اً ودم��رت 12 هدف��اً 

متحركاً وموضعاً ملقاومة الطائرات”. 

وفي س��ياق متصل أعلنت قوات احلش��د 
الش��عبي، أم��س االثنن ، حتري��ر قرية )أم 
ش��راك( ومعاجلة عبوات ناسفة وعجالت 
مفخخة، ش��مال غرب قضاء احلضر في 

محافظة نينوى. 
وقال إعالم احلش��د الش��عبي، ف��ي بيان، 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة  تلقت صحيفة 
من��ه، إن "قوات احلش��د الش��عبي حررت 
قري��ة )ام ش��راك(، ش��مال غ��رب احلضر، 

وطهرتها من العبوات الناسفة". 
وأضاف إن "اللواء 13 في احلشد الشعبي، 
فجر عجلة مفخخة في اطراف قرية )ام 

الشطن( شمال غرب قضاء احلضر". 
وكش��ف البي��ان ، عن حترير ق��رى توميت 
وبون��ت املش��يرفة وام الش��تان الواقعة 

غرب تل عبطة في مدينة املوصل". 
وأوض��ح البيان إن "الق��وات احملررة لألرض 
متكنت من رفع العلم العراقي فوق مباني 

القرى احملررة في تلك املنطقة".
وتاب��ع إن "الع��دو تكب��د خس��ائر كبيرة 
باألرواح واملع��دات خالل عملية حترير قرى 

تل عبطة".

العبادي مهنئاً العمال: دوركم
ال يقل شأناً عن مقاتلي اإلرهاب

تضم��ن  قوان��ن  تش��ريع  دع��ا  وفيم���ا 
حقوقه��م، ش��دد عل��ى ض��رورة تطوير 
واخلدمي���ة  اإلنتاجي���ة  القطاع��ات 

وحتديثها.
يذكر أن األول من ش��هر أي��ار من كل عام 
ميثل مناس��بة عي��د العمال ف��ي جميع 
أنحاء العال��م، وهو إحياء لذكرى مذبحة 
هاي ماركة التي وقعت بوالية ش��يكاغو 
األميركية ف��ي العام 1886، عندما أطلق 
أفراد من الشرطة النار على عمال أضربوا 
عن العم��ل مطالب��ن بتقليل س��اعات 
عملهم بحيث ال تزيد عن ثماني ساعات 
في اليوم، وأدى احلادث إلى مصرع عشرات 

العمال.

مقتل 20 مسؤوالً عن "والية بغداد" 
بضربة جوية في القائم

وتابع��ت خلية اإلع��الم، "مت تدمير معمل 
تفخيخ العجالت خاص مبا يس��مى والية 
بغداد في قضاء القائ��م ناحية العبيدي 
قرية البرت"، مشيرة الى أن "ضربة جوية 
والذخيرة  استهدفت مستودع أس��لحة 
في قض��اء القائم في منطقة املش��اريع 
قت��ل فيه��ا اثن��ان م��ن عناص��ر داع��ش 

اإلرهابي". 
وفي س��ياق آخر كشف مس��ؤول محلي 
ف��ي محافظة ديالى، ب��أن تنظيم داعش 
اعدم 14 من مس��لحي ما يعرف ب�"والية 
ديالى" في التنظيم بس��بب "تخاذلهم" 
ف��ي معركة املطيبيجة، فيما اش��ار الى 
أن التنظيم يعان��ي ازمة ثقة بن قياداته 

احمللية واالجنبية.
وق��ال قائممقام قض��اء اخلالص، )15كم 
ش��مال بعقوبة(، عدي اخلدران في حديث 
صحفي إن "تنظي��م داعش اعدم 14 من 
مس��لحيه ضمن مايعرف بوالي��ة ديالى 
بذريعة تخاذلهم في معركة املطيبيجة 
وهروبه��م ص��وب بع��ض ق��رى احلويجة 

جنوب غرب كركوك".
واض��اف اخل��دران، ان "معرك��ة تطهي��ر 
املطيبيجة شكلت صدمة قوية لتنظيم 
داع��ش ال��ذي كان ين��وي حتويله��ا ال��ى 
حويجة ثانية واعالنها والية بديلة مطلع 
شهر رمضان املقبل على وفق املعلومات 

االستخبارية املتوفرة".
واكد اخل��دران، ان "تنظي��م داعش يعاني 
ازمة ثقة بن قيادات��ه احمللية واالجنبية"، 
الفت��ا ال��ى ان "معرك��ة املطيبيجة زادت 
مع ازمة التنظيم الداخلية وستؤدي الى 

اقصاء الكثير من قيادات داعش".
م��ن جهة أخ��رى أف��اد مص��در أمني في 
مديرية شرطة مدينة الفلوجة مبحافظة 
األنبار، بأن قوة من اجلهد الهندس��ي فجر 
"داع��ش" جنوب��ي  لتنظي��م  مخلف��ات 

املدينة.

وق��ال املصدر في حديث صحفي، إن "قوة 
من اجلهد الهندس��ي متكن��ت، اليوم، من 
جمع بعض مخلف��ات تنظيم داعش من 
العبوات الناس��فة وااللغام في منطقة 

الشهداء، جنوبي الفلوجة".
وأضاف املصدر ، أن "القوة قامت بتفجير 
تلك اخمللفات من دون احلاق خس��ائر مادية 
وبشرية بن صفوف قواتها او املدنين في 

املدينة".

األمم املتحدة تعلن مقتل وإصابة 720 
شخصاً بالعراق في شهر نيسان

واضافت اليونام��ي ان "نينوى هي األكثر 
تض��رراً، حي��ث بل��غ مجم��وع الضحاي��ا 
املدني��ن 276 ش��خصاً )153 قتي��الً 123 
جريحاً(، تلتها بغداد التي سقط فيها 55 
قتي��الً و179 جريحاً، ثم صالح الدين التي 
لقي فيها 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 
43 آخري��ن"، مش��يرة الى انه "بحس��ب 
املعلوم��ات التي حصلت عليه��ا البعثة 
من مديري��ة صحة األنب��ار، بلغت جملة 
الضحايا املدنين 74 ش��خصاً )39 قتيالً 

35 جريحاً(".
من جانبه، قال املُمثل اخلاص لألمن العام 
لألمم املتحدة في العراق يان كوبيش خالل 
البي��ان، ان "املدنين ما زالوا يدفعون ثمناً 
باهظاً م��ن جراء الص��راع وخصوصاً في 
نينوى حيث تواجه ق��وات األمن العراقية 
فلول داعش في حرب شوارع صعبة داخل 
مدينة املوصل"، مشيرا الى ان "االرهابين 
فجروا س��يارات ملغمة داخل االحياء في 
املوص��ل وهاجموا املدنين الذين يحاولون 
بشدة الفرار من مناطق القتال مع تقدم 
قوات األمن لتحرير املزيد من األراضي من 

قبضة داعش".
واكد كوبيتش ان "الفظائع التي ارتكبها 
داعش لم تقتصر على مناطق القتال ولم 
يسلم منها أحد، فقد قاموا بهجمات في 
املناطق احملررة، حي��ث يحاول الناس إعادة 
بناء حياته��م، واس��تخدموا االنتحارين 

كما ه��و احلال في االعت��داء على تكريت 
مطل��ع ش��هر نيس��ان، وهاجم��وا أيضاً 
بتفجي��ر انتحاري حي الك��رادة في بغداد 
خالل عطل��ة نهاية األس��بوع املاضية"، 
الفت��ا ال��ى ان "حملة داعش الوحش��ية 
من اإلرهاب منيت بالفش��ل في إضعاف 
إرادة ووحدة الش��عب الذي ي��رى بوضوح 
متزاي��د أن النصر على اإلرهابين اوش��ك 

أن يتحقق".

أعضاء في مفوضية االنتخابات 
يطالبون بتجديد واليتهم للدورة 

املقبلة
وأش��ار إلى أن "الرأي االخر م��ع ابعادهم 
ويتحدث��ون عن وج��ود ملفات فس��اد قد 
ثبت��ت بح��ق املفوضية احلالي��ة وبالتالي 

يجب سحب الثقة عنها".
وكش��ف العبادي عن "تقدمي العديد من 
املفوضن احلالين طلبات إلى جلنة اخلبراء 

باالنضمام إلى املفوضية املقبلة".
وأورد أن "املعترضن على عمل املفوضية 
يرفض��ون ترش��يحات االعض��اء احلالين 

ويطالبون بوجوه جديدة".
وأكم��ل العبادي بالق��ول إن "صراع وجود 
املفوضي��ة س��يتم حس��مه م��ن خ��الل 
اصوات النواب الذين س��يدلون مبوقفهم 
أم��ا مع بقاء االعضاء احلالين أو س��حب 
الثق��ة عنهم، وق��د ميتد االم��ر إلى عدم 

ترشيحهم خالل الدورة املقبلة".
م��ن جانب��ه، ذك��ر النائب ع��ن التحالف 
الكردستاني ماجد شنكالي في تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "بقاء املفوضية 
احلالي��ة أو اختي��ار بديلة عنه��ا اصبحت 
ملفاً سياسياً بحتاً وجرى االبتعاد نهائياً 

عن الطابع الفني املهني".
وأضاف شنكالي أن "االصوات التي سوف 
متن��ح ببق��اء املفوضية أو حج��ب الثقة 
عنها ستكون على اساس سياسي يتبع 

تأثيرات قادة الكتل".
وحتدث ع��ن "مخ��اوف لدى البع��ض أزاء 

حجب الثقة عن املفوضية من وجود فراغ 
جلهة تشرف وتنفذ عملية االنتخابات".

وأكد ش��نكالي أن "هذه اخمل��اوف تعززها 
اتهام��ات ع��ن امكاني��ة حص��ول تزوي��ر 
لالنتخاب��ات املقبل��ة س��واء على صعيد 
مجال��س احملافظ��ات أو مجل��س النواب 
وبالتال��ي تأت��ي مواق��ف بض��رورة تعزيز 

املفوضية احلالية وتقويتها".
م��ن جانبه، دع��ا النائ��ب ع��ن التحالف 
الوطني عل��ي البديري "مجل��س النواب 
إلى البحث في مسألة بقاء املفوضية أو 

اختيار بديلة عنها بجدية ومهنية".
وأضاف البدي��ري في تعليق إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "النائ��ب أمام مهمة خطيرة 
وه��ي التعام��ل مع اجلهة املس��ؤولة عن 
تنظيم االنتخاب��ات وبالتال��ي نحن أمام 
حتد باعطاء الص��وت ببقاء املفوضية من 
عدم��ه على وفق القناع��ات وليس باوامر 

رؤساء الكتل".
وشدد على "ضرورة التعامل مع مفوضية 
االنتخابات بوصفها ملفاً وطنياً ال يعني 

كتلة أو مكون من دون االخر".
مصي��ر  "حس��م  أن  البدي��ري  ومض��ى 
املفوضي��ة احلالية أو اختي��ار بديلة عنها 
نابع��ن ع��ن عم��ق  قراري��ن  س��يكونان 
الس��لطة التشريعية ولن يكون للزعماء 

كلمة على النواب".

"األحرار" تنفي االتفاق مع "حتالف 
القوى" على سحب استجواب وزير 

الزراعة
ل�"الصب��اح  حديث��ه  الغ��راوي  ويتاب��ع 
اجلدي��د" قائالً إن "رئي��س مجلس النواب 
طالب النائبة املس��تجوبة زينب الطائي 
في اجللس��ة الت��ي عقدت ب�)29 نيس��ان 
2017( بتق��دمي أدلة على اس��تجواب وزير 
الزراعة، وفقاً لطلب تق��دم به الوزير إلى 
هيئة الرئاس��ة"، مبيناً ان��ه "مت االمتثال 
لطلب رئي��س البرمل��ان من قب��ل النائبة 

املستجوبة".

وين��وه الغراوي بأن "كتل��ة األحرار تخلت 
ع��ن الكثي��ر م��ن املناص��ب واالمتيازات 
للمض��ي قدم��اً ف��ي مش��روع اإلصالح، 
وتلبي��ة مطال��ب اجلمه��ور". ويوّضح إن 
"بعض الكتل السياسية تسعى لإلبقاء 
عل��ى وزرائها املتهم��ن بقضايا فس��اد، 
لك��ن كتل��ة األح��رار ماضية ف��ي ملف 
االستجوابات على الرغم من الضغوطات 

التي تتعرض لها". 
وفي الس��ياق ذاته، ق��ال النائب عن كتلة 
األحرار مازن املازني إن "إجراءات استجواب 
وزير الزراع��ة؛ الذي تتبناه كتل��ة األحرار؛ 
إن  مضيف��اً  اعتيادي��ة"،  بص��ورة  جت��ري 
"اس��تجواب وزير الزراعة سيكون في )11 

أيار املقبل(".
ويش��ير املازن��ي في حديث م��ع "الصباح 
اجلديد"، إلى إن "وزير الزراعة أبلغ مجلس 
النواب بعدم وصول األس��ئلة واألس��انيد 
إلي��ه، لذلك مت تأجيل موعد االس��تجواب 
حلن املوع��د املذكور"، مبيناً إن "أس��ئلة 
النائبة املس��تجوبة ستسلم  وأس��انيد 
إلى رئيس مجلس الن��واب خالل اليومن 
املقبل��ن، متهي��داً إلرس��الها إل��ى وزي��ر 

الزراعة".
وعل��ى صعيٍد آخر، يج��ري التيار الصدري 
سلس��لة لق��اءات واجتماع��ات مع كتل 
وش��خصيات سياس��ية "خ��ارج" إط��ار 
التحالف الوطني، في خطوة ل�"إنضاج" 
املش��روع اإلصالح��ي الذي يتبن��اه زعيم 

التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.
وفي هذا السياق، يقول النائب عن ائتالف 
دول��ة القانون حيدر الف��وادي، إن "األجواء 
الدميقراطية تعطي احلق ألي كيان أو كتلة 
سياسية في أن متارس عملها السياسي، 
وفقاً للثواب��ت الدس��تورية"، مضيفاً إن 
"التيار الصدري مركب مهم من مركبات 
التحالف الوطن��ي العراقي، ونأمل في أن 
يشارك مع التحالف في جلسات خاصة 
لرسم خارطة طريق لالنفتاح على جميع 

األطراف السياسية األخرى".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

"خاب��ت مس��اعي تنظي��م داعش 
االرهابي وسقطت اغلب تنظيراته 
االجرامي��ة، وخاصة تل��ك املتعلقة 
بالعالقة بن سكان مدينة املوصل 
والقوات العراقية التي حررتها بعد 
تضحيات جسام، حيث كان داعش 
يزع��م ان اعمال وحش��ية س��تقع 
واالغتص��اب  واخلط��ف  كالذب��ح 
وغيره��ا م��ن االفعال املتعشش��ة 
انه  بافكار عناصره اجملرم��ن، علماً 
هو م��ن ارتكب ه��ذه اجلرائم" هذا 
ما قاله املواطن املوصلي عمار عبد 
الواحد، ال��ذي يعمل بف��رن لصنع 
املعجنات والصمون في حي الزهور 

باجلانب االيسر من املوصل.
واضاف ف��ي حديثه ال��ى "الصباح 
اجلديد" ان "اغل��ب املوصلين باتوا 
يلتمس��ون الفرق الواضح بن فترة 
داعش املظلمة وبن املدة القصيرة 
التي نعيش��ها بعد التحرير، االمن 
واالمان متوفرة، حرية التنقل واالكل 
وامللب��س، ال اح��د يحاس��بك على 
اللحي��ة او االي��زار او النقاب، واهم 
شيء املوبايالت واالنترنت وبامكاننا 
ان نتاب��ع القنوات الفضائية بعدما 

حرمنا داعش منها".
عمار يؤكد ان��ه "برغم ان اخلدمات 
العامة ليست باملستوى املطلوب، 
لك��ن وج��ود اجلن��ود في الش��وارع 
باالم��ن  افض��ل  ش��عور  مينحن��ا 
واالستقرار واالطمئنان، وان الفجوة 
التي كانت بن املواطن واملنتس��ب 
االمن��ي قبل س��قوط املوصل باتت 
تتقلص بنحو كبير، والفضل يعود 
للتعام��ل الراق��ي من قب��ل اجلنود 
من املواطنن في الشارع واالماكن 

العامة".
ام��ا زي��اد ط��ارق احليال��ي، طال��ب 
جامع��ي، يعمل ف��ي ناحية برطلة 
لبع��ض كلي��ات  املؤق��ت  )امل��كان 
جامع��ة املوص��ل( في��رى ان "االمن 
الذي نشعر به في املوصل هو نعمة 

كبيرة افتقدناها لس��نتن ونصف 
السنة، والفضل لتضحيات ابطال 
القوات االمنية بشتى صنوفها، لم 
نع��د ننظر للجن��دي العراقي على 
انه انس��ان غريب على اهل املدينة، 
بل هو منقذ لنا من اشرس تنظيم 

واصعب فترة مرت بها مدينتنا".
ومضى بالقول "ميكننا ان نرى جنوداً 
ينظمون الس��ير، يوجهون اصحاب 
البس��طيات، وغير ذل��ك من االمور 
وهم ال يحملون السالح، وهذا دليل 
على ان الثقة ب��ن الطرفن، اجلنود 
واملواطن��ن، هي ثقة عالية وتتقوى 

يوماً بعد يوم آخر".

وقل��ل احليالي م��ن "وق��وع اعمال 
فردية احيانا، من قبل جندي هنا او 
هناك، بسبب الضغط الكبير على 
الزحام ومخالفات  اجلنود وبس��بب 
بع��ض س��واق الس��يارات وخاصة 
س��يارات االجرة، لكنه��ا باجململ ال 
متثل ش��يئاً امام التعاون والكلمات 
التي نس��معها من اجلنود مثل )يال 
اغاتي( )حبيبي اس��تعجل اشوية( 
)ت��اج راس��نا انت��و( وغي��ر ذلك من 

اللكنة اجلنوبية احملببة".
من جانبه، قال الناش��ط احلقوقي 
واملدن��ي لقم��ان عم��ر الطائ��ي ل� 
"الصب��اح اجلدي��د" ان "ما يحصل 

من تعامل ميكن وصفه بالراقي من 
قبل القوات االمنية، اس��هم بنحو 
متعم��د او غيره، باس��قاط الكثير 
من طروحات عناصر تنظيم داعش 
االرهابي ال��ذي راهن على االختالف 
املذهبي ب��ن اغلب الق��وات احملررة 

وبن اهل املوصل".
واض��اف "اجلنود العراقيون باملوصل 
بات��وا يحظ��ون بثق��ة غالي��ة من 
االهال��ي، بدلي��ل ان الكثيري��ن من 
اهال��ي املوص��ل يبلغ��ون الق��وات 
س��واء  الدواع��ش  عل��ى  االمني��ة 
كان��وا من جيرانهم او من س��كنة 
مناطقهم نفس��ها ، وه��ذا يعني 

ان املواطن بات يعي دوره جيًدا كما 
ب��ات يعلم اي��ن تكم��ن مصلحته 
ومصلحة  اهل��ه ومدينته، واعتقد 
ان الغالبي��ة املطلق��ة م��ن اه��ل 
املوص��ل يراهن��ون عل��ى ان وج��ود 
الق��وات االمنية كفيل مبس��تقبل 

زاهر للموصل واهلها".
ون��وه الطائي ال��ى ان "م��ا ينقص 
املشهد هو اعادة اخلدمات الرئيسة، 
واالس��راع باط��الق الروات��ب لبقية 
الشرائح من املوظفن بعد االنتهاء 
من التدقيق االمني، الن هذا سيدفع 
بعجل��ة احلي��اة االقتصادية لالمام، 
وبالتالي سينشغل الناس بارزاقهم 

واعماله��م، وس��يتوقف البع��ض 
منهم على التذمر والش��كوى من 
عدم وجود س��يولة مالي��ة لديهم 
االمر ال��ذي يعوق اعال��ة عائالتهم 

بطريقة كرمية".
مبين��اً ان "توف��ر جمي��ع البضائع 
الغذائي��ة والكمالية، وتوفير اغلب 
ان��واع االدوية والعالج��ات في احملال 
والصيدليات، ووجود القوات االمنية 
التي حترس وتراقب وتنظم الس��ير 
بات ام��رًا من املاضي القريب، ونحن 
نتطلع ال��ى بناء مدينتن��ا مجدداً، 
الن العالق��ة بن املواط��ن واجلندي 
العراقي في افضل حاالتها حاليا".

أغلب الموصليين 
باتوا يلتمسون الفرق 
الواضح بين فترة 
داعش المظلمة وبين 
المدة القصيرة التي 
نعيشها بعد التحرير، 
األمن واألمان متوفرة، 
حرية التنقل واألكل 
والملبس، ال أحد 
يحاسبك على اللحية 
أو اإليزار أو النقاب، 
واهم شيء الموبايالت 
واإلنترنت وبإمكاننا أن 
نتابع القنوات الفضائية 
بعدما حرمنا داعش 
منها

عائالت موصلية تشعر باألمن بظل وجود القوات األمنية 

القوات العراقية تستعيد ثقة األهالي بها

مواطنون موصليون: وجود الجنود بالشوارع يشعرنا باألمن واالطمئنان
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متابعة الصباح الجديد

ثمن وزير الصناعة واملعادن املهندس 
محم��د ش��ياع الس��وداني موقف 
احلكومة العراقية الداعم للصناعة 
الوطني��ة املتمثل بتصويت مجلس 
الن��واب العراق��ي خ��ال جلس��ته 
املنعقدة على إل��زام وزارة الكهرباء 
بش��راء احتياجاته��ا م��ن منتجات 

وزارة الصناعة واملعادن . 
وأك��د الوزير على ان ش��ركات وزارة 
الصناع��ة واملعادن متتلك اإلمكانية 
والق��درة عل��ى تلبي��ة احتياج��ات 
الكهرب��اء  وزارة  مديري��ات  جمي��ع 
املنتش��رة ف��ي عم��وم احملافظ��ات 
من ش��تى املنتجات احمللي��ة لدعم 
قطاع الكهرباء واإلسهام في تعزيز 

االقتصاد الوطني.
منتج��ات  أن  إل��ى  الوزي��ر  واش��ار 
ش��ركات الوزارة تتن��وع بني احملوالت 
متع��ددة  بس��عات  الكهربائي��ة 
بنوعيها التوزيع والقدرة واملقاييس 
والذكية  وااللكترونية  الكهربائي��ة 
والقابل��وات  أطواره��ا  بش��تى 

الهوائي��ة  واإلس��اك  الكهربائي��ة 
واحمل��ركات  الصندوقي��ة  واحملط��ات 
وغيرها م��ن املنتجات التخصصية 
مطابق��ة  بكونه��ا  متت��از  والت��ي 
للمواصف��ات القياس��ية وخاضعة 
مراح��ل  ل��كل  النوعي��ة  للرقاب��ة 
االنت��اج وفحوصات اجله��از املركزي 
النوعية كما  والسيطرة  للتقييس 
انها متتاز باملتان��ة والرصانة واجلودة 
مع توفي��ر ضمان وخدم��ات مابعد 
البيع كم��ا أنها تضاهي بل وتتفوق 
على مثياتها املس��توردة من الدول 

األخرى . 
وعد الس��وداني قرار مجلس النواب 
العراق��ي اجن��ازا كبي��را للصناع��ة 
الوطني��ة وخطوة باالجتاه الصحيح 
نح��و بناء صناع��ة عراقية متطورة 
تس��هم ف��ي تنويع مص��ادر الدخل 
االقتصادي��ة  التنمي��ة  وحتقي��ق 
خصوصا أن الوزارات لم تلتزم مباجاء 
بقانون املوازنة االحتادية للعام احلالي 
وال��ذي يلزمها بتأم��ني احتياجاتها 

من منتجات وزارة الصناعة .
ولفت الوزير إلى أن هذا القرار يضاف 
إلى الق��رارات الكثيرة التي اتخذها 

مجلس الوزراء واللجنة االقتصادية 
ف��ي مجلس ال��وزراء لدع��م املنتج 
الوطني وتشجيع الصناعة احمللية ، 

مشددا في الوقت ذاته على أن وزارة 
الصناعة واملعادن ماضية بجهودها 
احلثيثة واجلادة وخططها املرسومة 

النه��وض بقط��اع  إل��ى  والرامي��ة 
الصناعة في الباد .

على صعي��د اخر حقق��ت ماكات 

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  املش��اريع 
الصناعة واملعادن نسب اجناز عالية 
تصل الى %83 م��ن املرحلة الثانية 
ملش��روع  املدين��ة الصناعية في ذي 

قار.
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
عصام كاظم جبارة قائاً ان ماكات 
الش��ركة  العاملة في هذا املشروع 
اجنزت بالكامل جميع االعمال احملددة 
ف��ي املرحل��ة االول��ى ومت تس��لمها 
وتتضمن  ونهائي��ة  اولي��ة  بص��ورة 
االعمال املنفذة انش��اء بناية لإلدارة 
بطابقني مبساحة 920م2 لكل طابق 
مع انش��اء بناية البوابة الرئيس��ة 
للمدين��ة م��ع بناية األس��تعامات 
اخلارجية مبساحة 119م2 مع انشاء 
  105 بع��دد  صناعي��ة  مقس��مات 
مقسم جاهز لاستثمار حيث تبلغ 
1250م2   الواحد  مساحة املقس��م 
وكذلك تنفيذ السياج بطول 3 كم 
مع الطرق الداخلية وس��ياج بطول 
2500م. م��ن B.R.C ح��ول املنطقة 
املهيأة لاستثمار وشبكات التغذية 
وش��بكات  والهات��ف  الكهربائي��ة 

االنابيب )املاء واجملاري ومياه االمطار 
واحلريق وخزان املاء العالي واالعمال 
املدنية حملطة الضخ ( ، كما يشمل 
العمل جميع االعم��ال الكهربائية 
واالنهاءات  وامليكانيكية  والصحية 

واعمال الكونكريت والبناء.
واش��ار املدير العام ال��ى ان  ماكات 
الشركة تنفذ العمل بصورة دؤوبة 
ومتواصل��ة م��ن اجل اجن��از املرحلة 
الثانية، والتي تش��مل انشاء وحدة 
تصفية مياه بطاقة 1000م3/ساعة 
وكذلك انش��اء طرق وابنية خدمية 
تضم بناية مصرف ومطعم وبناية 
للدفاع املدني وبناية ورشة النقليات 
م��ع انش��اء ش��بكات امل��اء واجملاري 
واالمطار وكذلك ش��بكات التغذية 
والهوات��ف  واإلن��ارة  الكهربائي��ة 
وكذلك محطة لضخ مياه االمطار 
وحدة ملعاجلة املياه الثقيلة س��عة 
اخل��ام  للم��اء  وخ��زان  220م3/ي��وم 
والنهائي سعة 5000م3 لكل واحد 
ووصل العمل في املرحة الثانية الى 
نسبة اجناز %83 ومت اكمال متطلبات 
اس��تام جزئي للمرحلة مبجموع 9 

فقرات من مجموع 15 فقرة.

برعاية لجنة الثقافة واإلعالم النيابية ومؤسسة برج بابل 
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سامي حسن 

الوطني��ة  النقاب��ة  عق��دت 
دع��م  ومنظم��ة  للصحفي��ني 
االع��ام الدول��ي )   )IMS مؤمت��ر 
امليثاق االخاقي لوسائل االعام 
حول بناء السلم االجتماعي في 
العراق ف��ي قاعة مجلس النواب 
بالتعاون مع مؤسس��ة برج بابل 
وبرعاي��ة جلنة الثقاف��ة واالعام 
لبح��ث  الن��واب  مجل��س  ف��ي 
السبل الكفيلة بضمان االلتزام 
بخطاب اعام��ي مهني يحفظ 
الس��لم املهني في الباد ويعززه 
ف��ي مرحلة ما بعد حترير املوصل 

ودحر تنظيم داعش االرهابي .
وق��د مت اس��تعراض بن��ود امليثاق 
م��ن قبل نخبة م��ن الصحفيني 
ف��ي  واملس��ؤولني  واالعامي��ني 
املؤسسات والوزارات ذات العاقة 
مع اعضاء جلنة املناقش��ة التي 
الثقافة  رئيس��ة جلن��ة  ضم��ت 
واالع��ام ف��ي مجل��س الن��واب 
ومدي��ر  الدملوج��ي  ميس��ون 
 )ims( برنام��ج الع��راق ملنظم��ة
اسامة الهباهبة ورئيس منظمة 
برج بابل عم��اد اخلفاجي ورئيس 
البرملاني��ة  القانوني��ة  اللجن��ة 
وعض��و  الس��عدون  محس��ن 
مجل��س ادارة النقاب��ة الوطنية 
للصحفي��ني عدنان حس��ني ومت 
التوص��ل الى دعوة رؤس��اء حترير 
االساسية  الرس��مية  الصحف 
والرصينة ووسائل االعام لقراءة 
فقراته اضافة الى تشكيل جلنة 

للصياغة النهائية للميثاق .
ويه��دف امليث��اق الى اب��راز الدور 
الكبي��ر الذي يلعب��ه االعام في 
نش��ر ثقافة التس��امح واحترام 
الرأي االخر السيما في الدول التي 
تشهد صراعات طائفية وعرقية 
، فاالعام اجليد ميكنه ان يسهم 
بصورة كبيرة في تعزيز الس��لم 
االجتماعي واحت��رام االختافات 
بني اجلمي��ع في اجملتمع��ات ذات 
االع��راق والطوائف املتعددة وفي 

مقدمتها العراق .
فمن��ذ التغيير ال��ذي حصل في 
والتح��والت   2003 ع��ام  الب��اد 

رافقته فقد  الت��ي  السياس��ية 
ش��هد الع��راق اوضاع��ا امني��ة 
س��يئة وزادت الهوة بني مكونات 
وخصوص��ا  العراق��ي  الش��عب 
عقب احداث حزي��ران عام 2014 
عام��ة  بص��ورة  لاع��ام  وكان 
عراقيا او عربيا دور سلبي في هذا 
اجمل��ال اذ قام بتغذي��ة الصراعات 
الطائفية بصورة مباشرة او غير 
مباش��رة واجنرفت بعض وسائل 
االعام املستقلة ايضا الى تلك 
تتبن��ى  واصبح��ت  الصراع��ات 
وجه��ات نظ��ر اط��راف معين��ة 
مبتع��دة عن املعايي��ر االخاقية 
للموضوعية  ومفتقدة  للمهنة 
واحليادي��ة واملصداقي��ة بص��ورة 
كبيرة ومتخلية عن مسؤولياتها 
تعزي��ز  مب��ا فيه��ا  االجتماعي��ة 
وترص��ني  االجتماع��ي  الس��لم 

االمن .
ال��ى  امليث��اق  ه��ذا  ويس��تند 

االعام��ي  العم��ل  اخاقي��ات 
الت��ي صدرت  املهنية  وقواع��ده 
عن مؤسس��ات اعامي��ة عاملية 
واقليمية ، اضافة الى اس��تناده 
ملواثيق صدرت ف��ي بلدان عربية 
عاش��ت او تعيش الظروف ذاتها 
الت��ي يعيش��ها الع��راق وم��رت 
بحال��ة التخبط الت��ي مرت بها 

وسائل االعام العراقية .
واكدت بن��ود امليثاق  على ضرورة 
االلتزام الكامل باحترام التعايش 
السلمي في الباد والتأكيد على 
املعتقدات  احترام جميع  اهمية 
الديني��ة واملذاه��ب وع��دم اثارة 
النعرات املذهبية او الطائفية او 
التحريض عل��ى العنف وارتكاب 
اجلرائم واالمتناع عن اس��تعمال 
عبارات التحقير والتحريض ضد 
االدي��ان والقومي��ات والطوائ��ف 
واملذاه��ب واالجناس واملعتقدات 

واالفكار .

واش��ارت بنود امليث��اق الى حرص 
على  العراقية  االع��ام  وس��ائل 
ب��ني  التميي��ز  مب��ادئ  رف��ض 
الس��كان عل��ى اس��اس الدي��ن 
واملذه��ب والعرق ب��ل حتض على 
واالمتناع  الفك��ر  احترام حري��ة 
الن��اس  بكرام��ة  الطع��ن  ع��ن 
والتش��هير بهم وع��دم التدخل 
في ش��ؤونهم الش��خصية في 
ح��ال تبنيه��م لوجه��ات نظ��ر 
معينة تع��ارض الرأي الس��ائد ، 
اضاف��ة الى االلت��زام عند كتابة 
وخاص��ة  واملق��االت  االعم��دة 
او  االفتتاحية للصحف  املقاالت 
عند تس��جيل البرام��ج احلوارية 
لاعام املرئي املسموع بالقواعد 
املهنية للعم��ل االعامي وعدم 
بث روح العنف والفتنة بني الناس 
واحل��رص على ان يك��ون مقدمو 
البرام��ج السياس��ية حيادي��ني 
وعل��ى درجة عالية م��ن املهنية 

وان   ، واالحت��راف  واملوضوعي��ة 
يت��م التمس��ك باملوضوعية في 
تداول تصريحات من شخصيات 
معروف��ة مبيلها ال��ى التحريض 
وعدم التركيز على الشخصيات 
والبح��ث ع��ن  اجلدلي��ة فق��ط 

الشخصيات املعتدلة .
كما اك��دت بن��ود امليث��اق على 
عدم نشر الصور او التسجيات 
املأخ��وذة م��ن مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي م��ن دون التأكد من 
صحتها او من اهميتها املهنية 
ف��ي نقل اخلب��ر وان ال تكون هذه 
رئيس��ا لاخبار  املواقع مص��درا 
والتصريحات والبحث والتقصي 
في مصداقي��ة اي خبر او وثيقة 
او ص��ورة يتم تداوله��ا في تلك 
املواقع قبل نش��رها في وس��ائل 

االعام .
واوضح��ت ه��ذه البن��ود ان على 
يخل��ط  ال  ان  املهن��ي  االع��ام 

واملعتق��دات  واالراء  االخب��ار  ب��ني 
االراء  ينش��ر  ال  وان  السياس��ية 
والتوقعات باس��م االخب��ار وعلى 
االعامي العمل دائما على التمييز 
ب��ني االراء اخلاصة ب��ه التي يبثها 
االجتماعي  التواص��ل  عبر مواقع 
ودوره كاعامي يعمل في وسيلة 
اع��ام معينة بحي��ث يعلن ان ما 
ينش��ره على تلك املواقع يعبر عن 
ارائه الش��خصية ولي��س عن رأي 
املؤسس��ة االعامية التي ينتمي 

اليها .
ولفت��ت بن��ود امليثاق ال��ى حرص 
االعامي��ني على عدم اس��تغال 
املنص��ب للتروي��ج او االنحياز الي 
توج��ه يخ��دم جهة م��ا بطريقة 
مباشرة او غير مباشرة ، وااللتزام 
بعدم تقاضي املال او الهدايا او اي 
مقابل مادي او معنوي لقاء نش��ر 
االخب��ار والتصريحات واملقاالت او 

من اجل حجبها .

انطالق مؤتمر الميثاق األخالقي لوسائل اإلعالم لبناء السلم االجتماعي 

وجه المؤتمر دعوة 
الى رؤساء تحرير 
الصحف الرسمية 

والرصينة ووسائل 
االعالم لقراءة 
فقرات الميثاق 

فضاًل عن تشكيل 
لجنة للصياغة 

النهائية للميثاق

صحفيون عراقيون

العراق يبحث مع أذربيجان 
االرتقاء بالخدمات 
الصحية والطبية

العراق يترأس اللجنـة 
المشتركة مع األرمينية 

لتطوير قطاع النقل 

خلو الشركة العامة 
لتسويق األدوية )كيماديا( 

من التلوث اإلشعاعي

سعاد التميمي*
ناقش��ت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حس��ني مع رامز غفاروف القائم باعمال 
جمهوري��ة اذربيج��ان ل��دى جمهوري��ة العراق 
سبل تعزيز العاقات الثنائية السيما في اجملال 

الصحي.
 واعرب��ت الوزيرة عن حرص الوزارة ومس��ؤوليها 
وسعيهم اجلاد بتوطيد اواصر التعاون الصحي 
م��ع نظيرته��ا ف��ي اذربيج��ان ومبا يس��هم في 
االرتق��اء باخلدمات الصحي��ة للبلدين ، مؤكدة 
على ان هذه اللقاءات من ش��أنها االس��هام في 

تعزيز التعاون املستقبلي وتطويره.
م��ن جانبه ج��دد غفاروف موقف ب��اده الداعم 
جلمهوري��ة العراق في ظ��ل التحديات والظروف 
االستثنائية ، مشيدا بجهود الوزيرة واملسؤولني 
في ال��وزارة لتقدمي اخلدمات الصحية برغم تلك 

التحديات والصعوبات.

بغداد - الصباح الجديد:
ت��رأس العراق ممث��ا مبدير عام الش��ركة العامة 
للنقل الب��ري رئيس مجل��س اإلدارة عبد األمير 
احملم��داوي االجتماع التحضيري لل��دورة الثانية 
للجنة العراقية - األرمينية املش��تركة بصفته 
ممثا ل��وزارة النقل بحضور عدد من املس��ؤولني 

في تشكيات الوزارة .
وق��د مت التحضي��ر لعق��د ع��دة اتفاقي��ات مع 
اجلان��ب األرميني في مج��االت النق��ل ومنها ) 
نقل البضائع ، املس��افرين والوفود ، الس��كك (، 
والدع��وة الى التعاون في مجال االس��تثمار في 
جميع اجمل��االت مع الش��ركات األرمينية وتبادل 
اخلبرات ف��ي مجاالت الطي��ران املدن��ي والتنبؤ 
والرص��د الزلزال��ي وفتح خط طي��ران ) العراق / 

أرمينيا / العراق(.
ومن املؤمل عقد اجتماع موس��ع لتش��كيات 
الوزارة كافة لغرض دراس��ة املقترحات النهائية 
ومناقش��تها م��ع اجلان��ب األرمين��ي الحقاً في 
االجتماع املقب��ل للجنة العراقي��ة - األرمينية 

املشتركة. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اك��دت وزارة الصح��ة والبيئة خلو الش��ركة 
العامة لتس��ويق االدوي��ة ) كيمادي��ا( من اي 
مؤشرات للتلوث االش��عاعي وان األدوية ذات 
املركب��ات الكيميائية ال حتت��وي على النظائر 

املشعة .
وق��ال امي��ر علي احلس��ون مدي��ر ع��ام دائرة 
التوعي��ة واالع��ام البيئ��ي ان الف��رق الفنية 
التابعة ملركز الوقاية من اإلشعاع استجابت 
للطلب الوارد من الش��ركة العامة لتسويق 
االدوية واملستلزمات الطبية) كيماديا( الجراء 
املسوحات االشعاعية خملزن االدوية السرطانية 
التابع للشركة والكائن في منطقة االسكان 
حيث قام املركز باجراء املسوحات االشعاعية 
لاس��تعمال  والصاحل��ة  التالف��ة  لادوي��ة 

املوجودة في اخملزن .
واكدت مديرة عام مركز الوقاية من االشعاع 
بش��رى عل��ي احم��د ان نتائ��ج املس��وحات 
االش��عاعية الجهزة الفحص امليدانية اثبتت 
عدم وجود أي مؤشرات للتلوث االشعاعي في 
االدوي��ة وان االدوي��ة ذات مركبات كيميائية ال 

حتتوي على النظائر املشعة .

تقرير

وزير الصناعة يثّمن موقف الحكومة الداعم للمنتجات المحلية 
مجلس النّواب يلزم الكهرباء بشراء احتياجاتها منها 

جانب من االجتماع

أعالم كيماديا  
احتض��ن مع��رض بغ��داد الدولي 
للرعاي��ة  االول  الدول��ي  املؤمت��ر 
العراق  ف��ي  الش��امل  الصحي��ة 
مبش��اركة أكثر من ٧٠ شركة من 
عدة دول منها تركيا، لبنان، األردن، 

اجلزائر وإيران. 
وق��ال املهن��دس هاش��م محمد 
ح��امت مدير عام الش��ركة العامة 
التجاري��ة  للمع��ارض واخلدم��ات 
العراقية بوزارة التجارة ان املعرض 
نظمته شركة العارض للمعارض 
واملؤمت��رات وبرعاي��ة وزارة الصحة 
والبيئ��ة بالتع��اون مع الش��ركة 
العامة لتسويق األدوية " كيماديا 

."
واوض��ح مدير ع��ام الش��ركة أن 
املع��رض ض��م أوس��ع تش��كيلة 

م��ن املعروض��ات على وف��ق أرقى 
املواصف��ات واملعايي��ر من معدات 
الصحي��ة،  الرعاي��ة  ومنتج��ات 
الطبي��ة  واحلل��ول  واخلدم��ات 
املتنوعة، والتي تغطي احتياجات 
واملراكز  والعيادات،  املستشفيات، 
التخصصية، واخملتبرات، وس��واها 
م��ن املراف��ق الطبية، فض��اً عن 

مجموعة من اخلدم��ات املرتبطة 
كبرامج التأمني الصحي، وبرامج 

التعليم والتأهيل.
ويه��دف املؤمتر الى تلبي��ة الغاية 
املنش��ودة ف��ي ع��رض املنتج من 
بلدان  الرصين��ة ف��ي  الش��ركات 
العال��م مل��ا له��ا م��ن أهمية في 

صحة الفرد العراقي. 

بغداد -  الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن املباشرة 
بعملي��ة التش��غيل التجريب��ي 
مدين��ة  ف��ي  مطاح��ن  لس��بع 
احمل��ررة النتاج  باملناطق  املوص��ل 
م��ادة الطح��ني لتوزيع��ه عل��ى 
العائ��ات ف��ي املناط��ق احمل��ررة  
ومخيمات النزوخ ضمن مفردات 

احلصة التموينية .
واوضح مدير عام الشركة العامة 
لتصني��ع احلب��وب املهندس طه 
ياسني عباس ان شركته باشرت 
للمطاحن  التجريبي  بالتشغيل 
احملررة في جانب��ي املوصل احلامد 
والبشارة والرابية والنوار والفهد 
والهيث��م وام الربيع��ني لغ��رض 

انتاج الطحني .
واض��اف مدي��ر الع��ام الش��ركة 

بأن��ه مت جتهيز املطاح��ن  بكمية 
10 اطن��ان م��ن احلنط��ة احمللية 
عن طريق س��ايلو اربي��ل لغرض 

التشغيل التجريبي.
ولف��ت ال��ى ان تنس��يقا ج��رى 
بي��ن ش��ركت��ي جت��ارة وتصنيع 
احلبوب لتوفي��ر احلبوب املطلوبة 
املطاح��ن  تل���ك  لتش��غي��ل 
الج��راء  فن��ي  فري��ق  وارس��ال 
الفحص االش��عاعي وان فحص 
النم��اذج س��يتم بف��رع تصنيع 
احلب��وب ف��ي اربيل عل��ى ان تتم 
ودخ��ول  بالتش��غيل  املباش��رة 
االنتاج الفعلي بعد ظهور نتائج 
الفح��ص ، مبين��ا بان تش��غيل 
هذه املطاحن سيوفر الكثير من 
اجله��د واملال اضافة الى تس��ريع 

انسيابية التجهيز. 

على صعيد متص��ل بحث مدير 
ع��ام الش��ركة العام��ة لتجارة 
احلبوب مع مدراء شركات الغذاء 
ف��ي محافظ��ة نين��وى موضوع 
التجارة  وزارة  ايص��ال ش��احنات 
احململة باملواد الغذائية للمناطق 
احملررة من نينوى وضرورة التنسيق 
العال��ي مع اجله��ات االمنية في 

احملافظة .
وق��ال مدي��ر ع��ام ش��ركة جتارة 
احلبوب هيث��م اخلش��الي بانه مت 
كذلك مناقش��ة امكانية تأمني 
مناقلة احلنطة من سايلو بازوايا 
باجت��اه املناط��ق الت��ي حتتاجه��ا 
اضافة ال��ى جتهيز مجموعة من 
املطاح��ن ف��ي احملافظ��ة لغرض 
النت��اج  التجريب��ي  التش��غيل 

الطحني .

بغداد تستضيف المؤتمر الدولي األول 
للرعاية الصحية الشامل في العراق

التجارة تباشر بتشغيل 7 مطاحن في 
نينوى لتوزيع الطحين بين المواطنين   

إيصال الشاحنات المحملة بالمفردات الغذائية الى المناطق المحررة بمشاركة أكثر من ٧٠ شركة
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عقيل غني جاحم*

أظه��رت نتائ��ج اس��تبيان أقام��ه 
مركز املرايا للدراس��ات واإلعالم في 
النجف االشرف حول املشاركة في 
االنتخاب��ات املقبل��ة والذي ش��مل 
عينة عشوائية في داخل احملافظة 
وأعلن��ت نتائج��ه من خ��الل مؤمتر 
صحف��ي إن نس��بة الذي��ن أجابوا 
باالنتخابات  سيش��اركون  بأنه��م 
اكثر من )%48( ونس��بة )%94 ( من 
العينة املشاركة في االستطالع ال 
تث��ق باألحزاب والقوى السياس��ية 
العدي��د  ال��ى  أضاف��ة   ، احلالي��ة 
من االس��ئلة الت��ي أج��اب عليها 

املشاركون في االستبيان .
وق��ال مدي��ر مرك��ز املراي��ا حي��در 
الزركان��ي ان ه��ذا االس��تبيان جاء 
بجهود ثلة طيبة من الش��باب من 
طلبة الصحافة في كليات اإلعالم 
ف��ي النجف ومرك��ز املراي��ا لدعم 
الفك��رة ونفذها بالتع��اون معهم 
املطل��وب  التدري��ب  تق��دمي  مت  اذ   ،
لهم وكذلك مت تصميم اس��تمارة 
االس��تبيان وإعداد العينة واستمر 
ألكثر من أسبوع ، بعدها مت اعتماد 
النتائج من خالل عينة عش��وائية 
طبقي��ة تتكون من 462 ش��خصا 
مؤه��ال لالنتخاب��ات مبس��توى ثقة 
%95 وهامش خط��أ %3  ومت اعتماد 
برنام��ج )SPSS( اخل��اص مبعاجل��ة 
البيان��ات اإلحصائي��ة ف��ي عملية 

التحليل .
وأضاف مدير املركز ان » االستنتاجات 
التي ظهرت تستند على معطيات 
االستطالع  في ضوء كل جدول من 
اجل��داول التي تضمن��ت خصائص 
العينة املش��اركة في  االستطالع 
وإجاباتها على األس��ئلة احملددة في 
إستمارة االستفتاء، وهذا االستناد 
اإلس��تناج  جع��ل  عل��ى  يس��اعد 
أقرب للواقع وأكث��ر دقة في حتديد 
التوصي��ات الضروري��ة ف��ي ض��وء 

نتائج اإلستفتاء.
وبني الزركاني ان » النتائج تضمنت 
خصائ��ص العين��ة املش��اركة في 
االس��تطالع والتي كان��ت %72 من 
الذك��ور و %28 م��ن اإلن��اث والت��ي 
تؤشر تقارب نسبة مشاركة اإلناث 
من نس��بة الكوتة املق��ررة ملقاعد 

اإلناث في مجلس النواب ومجالس 
أن  باإلم��كان  وكان  احملافظ��ات، 
تكون النس��بة متقاربة إلى درجة 
املناصفة بني الذك��ور واإلناث كون 
ان ممارس��ة احلقوق بال متييز وإن كان 

من دون موقف مسبق.
وتوش��ر الفئات العمرية املشاركة 
في االس��تطالع مش��اركة نسبة 
عالية جداً من الش��باب إذ أن 54% 
من املش��اركني في االستطالع هم 
م��ن أعمار )18 – 29 ( س��نة إضافة 
الى نس��بة %21 من املشاركني من 
أعمار ) 30 – 40 ( سنة كون الشباب 
يص��ل إلى ح��د األربعني س��نة في 
 ، اإلجتماعي��ة  الدراس��ات  أغل��ب 
وه��ذا يعن��ي إن نس��بة الش��باب 
تشكل 65 % من املشاركني ، بذلك 
يشكل الشباب القوة اإلجتماعية 

احلقيقية الواعدة لعملية إستقرار 
البالد وإعادة بنائه. 

وتاب��ع مدي��ر املرك��ز ان« املس��توى 
العلم��ي والثقاف��ي يؤش��ر عل��ى 
نس��بة عالية من املتعلمني  تصل 
إل��ى )%76( إذا إعتمدن��ا التعليم ) 
الثانوني، اجلامعي، العالي ( والبقية 
من العينة املشاركة في االستطالع 
)%7 يق��رأ ويكت��ب( و)17 أبتدائي(، 
وهذه النتيجة على أهميتها لكنها 
ال تعطي إجابة علمية وعملية عن 
مستوى الوعي السياسي وبالتالي 
الوع��ي اإلنتخابي في ض��وء نتائج 
االس��تطالع وقب��ل ذلك ف��ي ضوء 

التجارب اإلنتخابية السابقة.
املس��توى  نس��ب  إن  اك��د  فيم��ا 
تؤش��ر  واإلجتماع��ي  اإلقتص��ادي 
الش��يء  بع��ض  تن��وع متناس��ب 

ومحفزا للمشاركة في اإلنتخابات 
بسبب وجود نس��بة %45 عاطلني 
العاطل��ون   ( وه��م  العم��ل  ع��ن 
ورب��ات البيوت والطلب��ة( لكونهم 
فئات الب��د أن تش��ارك للدفاع عن 
مصاحلها اإلجتماعية واإلقتصادية 
بصورة عامة وهذه النسبة تقترب 
م��ن نس��بة العين��ة الت��ي أجابت 
بأنها تشارك في اإلنتخابات  )48%( 
وبالوقت ذاته تقترب من نسبة عدم 
السابقة  اإلنتخابات  املشاركة في 

في احملافظة ) 40% - 45%(.
واك��د الزركاني  إن » نس��بة الذين 
أجابوا بأنهم يشاركون باإلنتخابات 
وهي )%48( تشكل نسبة واقعية، 
وعند إضاف��ة نصف عدد الذين لم 
يحددوا موقفهم من املشاركة من 
عدمها فإن النسبة تصل إلى 55% 

وهي النس��بة املتحققة غالباً في 
 40%( السابقة  اإلنتخابية  الدورات 
- %60(، وهذا يؤش��ر لنا بأن الوعي 
اإلنتخاب��ي من حيث املش��اركة ال 

يزداد حسب نتائج االستطالع.
وأوض��ح مدي��ر املركز ان النس��بة 
ألس��باب ع��دم املش��اركة جن��د إن 
%60 من الذين ال يشاركون بسبب 
إنتش��ار الفس��اد، وهذه النس��بة 
العالية تؤش��ر لنا ع��دم إدارك بأن 
الفساد وإنتشاره كان بسبب عدم 
املش��اركة وعدم اإلختيار السليم 
الذي يستند الى إختيار برامج عمل 
وليس مجرد أس��ماء أش��خاص أو 
قوائم بدوافع ال عالقة لها باحلاجات 
اإلساسية للفرد واجملتمع، كما هذه 
النسبة من العينة التي ال تشارك 
ال ت��درك ب��أن مكافح��ة الفس��اد 

تتطلب املش��اركة بحيوية عالية، 
وه��ذا ينطبق على م��ن أجاب بعد 
اجلدوى في حني املش��اركة هي في 
صميم اجلدوى لتصحيح املسارات، 
السياس��ية  العملية  رف��ض  أم��ا 
يحتمل دعوى غير س��لمية وهذا ال 

نأمل أن يكون.
العين��ة  م��ن   56% أج��اب  ه��ذاو 
ال  بأنه��ا  االس��تطالع  املش��اركة 
تث��ق ب��إدارة املفوضي��ة للعملي��ة 
اإلنتخابي��ة، وه��ذه نس��بة غالبة، 
وتنس��جم مع مطال��ب املواطنني 
أو  التظاه��رات  ف��ي  املتجس��دة 
في ش��تى النش��اطات وفي شتى 
الصعد مبا في ذلك جتمعات مدنية 

وسياسية.

*اعالم املركز 

 تم اعتماد النتائج من 
عينة عشوائية طبقية 
من 462 شخصا 
مؤهال لالنتخابات 
بمستوى ثقة 95% 
وهامش خطأ 3% 
باعتماد برنامج 
)SPSS( الخاص 
بمعالجة البيانات 
اإلحصائية في عملية 
التحليل

جانب من املؤمتر

94 % منهم ال يثقون باألحزاب والقوى السياسية الحالية

استطالع يظهر أن أكثرمن 48 % سيشاركون باالنتخابات المقبلة في النجف  

الجريمة اإللكترونية
يعي��ش العالم الي��وم أزهى عصوره العلمي��ة والتكنولوجية 
والت��ي يع��ود الفضل فيها للث��ورة املعلوماتي��ة التي حققت 
طف��رة ملحوظة في مس��تويات التق��دم التقن��ي والعلمي 
ش��ملت معظ��م نواحي احلي��اة خاص��ة التط��ور الهائل في 
مج��ال االتص��االت وانظمة املعلومات واضح��ى العصر عصر 
املعلومات بامتياز الس��يما وقد اصبحت سلعة تباع وتشترى، 
ترتبط بش��تى نواحي احلياة ومصدر قوة اقتصادية وسياسية 
وعس��كرية تس��عى البل��دان للتنافس عل��ى امتالكها وصار 
الوعي باهميتها وقيمتها مظهرا من مظاهر رقي الش��عوب 

واالمم وحتضرها.
لق��د اصبح��ت املعلوم��ات وصناعته��ا ضرورة م��ن ضروريات 
العصر احلديث واحملرك االساس��ي ألي تقدم انساني في شتى 
مجاالت احلياة ومنذ ان لبس العصر لباس التقانة واآللية الذي 
تفننت الث��ورة التكنولوجية في صناعته، أصبح التعامل مع 
منجزاتها يحتاج من الفرد مجهودا ضخما ووقتا كبيرا لفهم 
اسرار منتجاتها اجلديدة وتسخيرها لتسهيل وتسيير شؤون 

حياته.
فهناك ش��واهد كثيرة على ايجابية التسهيالت التي اتاحها 
التق��دم العلم��ي والتكنولوج��ي والتي فتح��ت افاقا جديدة 
وفرصا متزايدة لتحس��ني أحوال معيش��ة الش��عوب واألفراد 
وتيس��ير حياتهم وممارستهم ملهام احلياة اخملتلفة وقد ظهرت 
العديد من االختراعات واالبتكارات التي تخدم االنسان وتقدم 
ل��ه الرفاهية وتوفر اجلهد والوقت واالمان والس��المة وتضيف 
راح��ة وبهجة وقيم��ة حلياته، غي��ر ان انحراف هذه الوس��ائل 
والصناعات التكنولوجية احلديثة عن مس��ارها جتعل االنسان 

يدفع ضريبتها.
لم يك��ن احد من مخترع��ي االنترنيت يعلم ان��ه في يوم من 
االيام سوف تستغل هذه الوسيلة االتصالية في االجرام، لكن 
مع مرور الزمن وتزايد عدد املرتبطني بهذه الشبكة، ظهر هذا 
الن��وع اجلديد من االجرام »جرائ��م الكمبيوتر واالنترنت«، او ما 
يس��مى »Cyber CrimeS«، الذي يرجعه اخملتص��ون الى التباين 

املوجود بني مستويات املشتركني في خدماتها.
ه��ذه الظواهر االجرامي��ة املتزايدة تدق ناق��وس اخلطر لتنبيه 
مجتمعاتنا عن حجم اخملاطر واخلسائر التي ميكن ان تخلفها، 
خاص��ة انه��ا جرائ��م ذكية تنش��أ وحت��دث في بيئ��ة خاصة 
)الكتروني��ة رقمي��ة( ويقترفه��ا اش��خاص متمي��زون )اذكياء 
وميتلك��ون ادوات املعرف��ة التقنية( مما يس��بب خس��ائر كبيرة 
على جميع املس��تويات االقتصادية واالجتماعي��ة والثقافية 

واالمنية.
وهن��ا البد من تعري��ف اجلرمية االلكترونية )بانه��ا اجلرمية التي 
تلع��ب فيه��ا البيانات احلاس��وبية والبرام��ج املعلوماتية دورا 
رئيسا( وكذلك عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
)بانها كل سلوك غير مشروع او غير اخالقي او غير مصرح به 
يتعل��ق باملعاجلة االلية للبيانات او نقله��ا( وبات من الضروري 
وج��ود قانون مكافح��ة اجلرائ��م املعلوماتية يواك��ب التطور 
احلاصل وكذلك عدم اعطاء الفرصة لهذا النوع من اجلرائم ان 

تكون مبنأى عن العقاب. 

سعاد التميمي*
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  اطلع��ت 
حس��ني  حم��ود  عديل��ة  الدكت��ورة 
ميدانيا وبصورة مباشرة على الواقع 
الصح��ي ملستش��فيات محافظ��ة 
ميسان ومستوى اخلدمات الصحية 

املقدمة الى املواطنني .
واجرت الوزيرة لقاءات مع املس��ؤولني 
في احملافظة م��ن تنظيمات ووجهاء 
عش��ائر ومنظم��ات مجتم��ع مدني 
اضافة الى قيامه��ا بزيارات تفقدية 
الى املؤسس��ات الصحية واملشاريع 
قي��د االجناز م��ن بينها مستش��فى 
الطفل والوالدة س��عة 260 س��ريرا 
ومستش��فى الكح��الء س��عة 100 
س��رير وكان في اس��تقبال الوزيرة د. 
علي الع��الق مدير ع��ام دائرة صحة 

ميسان . 
وتدارس��ت حمود حس��ني ف��ي مقر 
م��ع  ميس��ان  مبحافظ��ة  اقامته��ا 
الدكتور زامل العريبي الوكيل االداري 
للوزارة سبل االرتقاء باداء املؤسسات 
الصحية ف��ي احملافظة ومتكينها من 
تقدمي خدمات وقائية وطبية وعالجية 
كف��وءة الى ابناء ش��عبنا العزيز من 
خ��الل تلبية احتياجاته��ا من االدوية 
الطبي��ة  واملس��تلزمات  واالجه��زة 
ورفدها بامل��الكات الطبية والصحية 
الكف��وءة الس��يما باالختصاص��ات 

الشحيحة . 
نس��ب  اللق��اء  اس��تعرض  كم��ا   
ومس��تويات االجن��از ف��ي ع��دد م��ن 
املشاريع الصحية التي تقوم الوزارة 
بتنفيذه��ا ف��ي محافظة ميس��ان 
والت��ي م��ن ش��أنها اح��داث نقل��ة 
فارقة في مس��توى ونوعية اخلدمات 

الصحية املقدمة للمواطنني
كم��ا اك��دت الوزيرة ان خدم��ة ابناء 
ش��عبنا وتلبي��ة احتياجاتهم واجب 
ومس��ؤولية نعتز بحمله��ا وادائها ، 
مش��يرة خالل اس��تقبالها عددا من 
املواطنني ووجهاء العش��ائر في مقر 
اقامته��ا في محافظة ميس��ان الى 
اهمية التواصل بني املواطن واملسؤول 
السيما في ظل الظروف االستثنائية 
التي مي بها بلدنا العزيز والتي تتطلب 
تكاتف اجلميع لتق��دمي اخلدمة التي 
عاهدنا انفس��نا وابن��اء وطننا على 

تقدميها بكل تفان واخالص . 
من جانبهم اعرب وجهاء العش��ائر 
واملواطن��ني ع��ن تثمينه��م جله��ود 
تخفي��ف  ف��ي  الوزي��رة  الس��يدة 
معاناته��م وتلبية طلباتهم اضافة 
ال��ى س��عيها ال��دؤوب ف��ي ايصال 

اخلدم��ات الصحية على اكمل وجه 
للمواطن��ني من خالل احلرص الكبير 
عل��ى االرتق��اء وتطوير املؤسس��ات 
الصحية في عموم البالد ومحافظة 

ميسان بشكل خاص
كما اكدت الوزي��رة على الدور البارز 
واحملوري لشريحة الش��باب في بناء 
عراقنا احلبيب وحتقيق نصره وازدهاره 
واش��ارت في كلمة لها ف��ي الندوة 
التكرميية التي اقامها جتمع ش��باب 
الس��الم العراق��ي ف��ي محافظ��ة 
خال��د  النائ��ب  بحض��ور  ميس��ان 
االسدي رئيس الكتله النيابية حلزب 
الدعوة الى الس��عي اجل��اد واخمللص 
لوزارة الصحة العداد خطط وبرامج 
صحية ته��دف الى تق��دمي خدمات 
وقائي��ة وطبي��ة وعالجي��ة كف��وءة 
الى جميع ش��رائح اجملتمع العراقي 
السيما شريحة الشباب بوصفهم 
دعام��ة اساس��ية في حاض��ر البلد 

ومستقبله . 
 الفت��ة الى ان التحدي��ات والظروف 
االستثنائية التي تواجه عمل الوزارة 
متمثل��ة بقلة التخصيصات املالية 
واحل��رب املصيري��ة ض��د عصاب��ات 
داع��ش االرهابية ل��ن تزيدنا اال عزما 
في تعزيز اخلدمات الصحية املقدمة 

البناء شعبنا الكرمي
واشارت الوزيرة الى اهمية الشراكة 
الفري��ق  ب��روح  والعم��ل  الفاعل��ة 
الواحد والذي سيجني ثماره املواطن 
بخدمات صحية وكف��وءة ، مؤكدة 
خالل لقائها الدكتور علي الش��اوي 
رئيس جامعة ميس��ان ضرورة تعزيز 
التع��اون والتنس��يق املش��ترك بني 
وزارت��ي الصح��ة والتعلي��م العالي 
وجامعاته��ا ومب��ا يس��هم ف��ي رفد 
مؤسساتنا الصحية مبالكات طبية 
وصحية تس��هم في تطوير وتعزيز 

الواقع الصحي في عموم البالد 
 وحضر اللقاء الدكتور زامل ش��ياع 
ل��وزارة  االداري  الوكي��ل  العريب��ي 
الصحة والدكتور مكي قاسم مدير 
ع��ام الدائ��رة االداري��ة والصيدالني 
احمد حميد مدير الش��ركة العامة 
واملس��تلزمات  االدوي��ة  لتس��ويق 
الطبية في مركز ال��وزارة والدكتور 
عل��ي العالق مدير ع��ام دائرة صحة 
ميس��ان والدكت��ور ص��الح الزهيري 
عمي��د كلي��ة الصيدل��ة بجامع��ة 
ميس��ان وعدد م��ن مديري أقس��ام 

دائرة صحة ميسان

*اعالم الصحة 

وزيرة الصحة تّطلع 
ميدانيا على الواقع الصحي 

في مستشمفيات ميسان 



شؤون عربية ودولية6

دمشق ـ  بي بي سي: 
ط��ردت ق��وات س��وريا الدميوقراطي��ة، املؤلفة من 
فصائل كردية وعربية تدعمها واش��نطن، تنظيم 
داع��ش م��ن غالبية مدين��ة الطبقة في ش��مال 
س��وريا، حس��بما اك��د املرص��د الس��وري حلقوق 

اإلنسان امس االول األحد.
ووفق ما قال مدير املرصد رامي عبد الرحمن، فقد 
ب��ات »أكثر من 80 في املئة م��ن الطبقة في أيدي 

قوات سوريا الدميوقراطية«.
وال يسيطر مس��لحو التنظيم اآلن سوى على ما 
يعرف محليا باسم احلي األول والثاني، بحسب ما 

قال عبد الرحمن.
ويأت��ي ذلك ضم��ن حملة تش��نها ه��ذه القوات 
بدعم من الطيران واالستخبارات االميركية لطرد 

التنظيم من معقله في مدينة الرقة.
وكان اخملط��ط املعل��ن للق��وات الكردي��ة يقضي 
بالهجوم على الرقة بعد السيطرة على الطبقة 
إال أن هذه القوات واجهت مقاومة شرسة عطلت 

تقدمها واستيالءها على الطبقة حتى اآلن.
وقال��ت قوات س��وريا الدميقراطية في بيان نش��ر 
الس��بت املاضي على مواقع التواصل االجتماعي 
إنه��ا س��يطرت على »6 أحياء أخ��رى في الطبقة 
بينما يس��يطر التنظيم اآلن على اجلزء الشمالي 

فقط من البلدة بالقرب من السد«.
ومتكنت الواليات املتحدة من عزل الطبقة بشكل 
كل��ي عن الرقة منذ نحو ش��هر بعد عملية إنزال 
جوي ملئ��ات م��ن الق��وات الكردية عل��ى الضفة 

اجلنوبية لنهر الفرات.
وأتاحت عملية اإلنزال اجلوي للقوات الكردية قطع 
الطري��ق الواصلة بني الطبق��ة والرقة عالوة على 

السيطرة على املناطق احمليطة بالطبقة.

طرابلس ـ وكاالت: 
عثرت فرق اإلنقاذ واإلغاثة امس االثنني على جثث في 
مياه البحر األبيض املتوس��ط قبالة الساحل الليبي 
وكذل��ك على زورق ف��ارغ عادة يس��تخدمه املهربون 

لنقل مئات األشخاص.
وأث��ار ذلك مخاوف من احتمال وقوع مأس��اة جديدة 
ومقتل العش��رات من الالجئ��ني الراغبني في دخول 
االحتاد األوروبي بشكل غير مشروع عن طريق البحر.

وقال��ت منظمة أطب��اء بال حدود إن طاقم س��فينة 
إنقاذ اس��تأجرتها عثر على أربع جثث على بعد نحو 

42 ميال من سواحل ليبيا.
عث��رت س��فينة ام��س االول االح��د أخرى اس��مها 
»يوفنت��ا« مس��تأجرة م��ن قب��ل منظم��ة »جوجند 
ريتي��ت« األملانية، عل��ى زورق فارغ ، يش��به متاما كل 
الزوارق التي ع��ادة ما ينقل فيه��ا املهربون الليبيون 
ما بني 120 و 140 ش��خصا- وذلك على بعد 14 ميال 

بحريا عن الساحل الليبي مقابل مدينة زوارة.
وكان خفر الس��واحل اإليطالي قد أعلن السبت عن 
وجود زورق يعاني من مش��اكل وس��ط البحر وهو ما 
دفع سفينة  »يوفنتا« للبحث عنه طوال ذلك اليوم 
بدون جدوى. وتقول الس��لطات اإليطالية إن 37 ألف 
شخص وصلوا إلى سواحلها منذ بداية العام اجلاري 
وتؤك��د املنظمة الدولية للهج��رة أن محاوالت عبور 
البحر األبيض املتوس��ط أودت بحي��اة أكثر من ألف 

شخص.

جنيف ـ رويترز:
عبر املفوض السامي باألمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
األمي��ر زيد ب��ن رعد احلس��ني عن قلقه الش��ديد 
امس االثن��ني إزاء االعتقاالت واإلق��االت اجلماعية 
ف��ي تركيا ومتديد حال��ة الطوارئ ف��ي البالد قائال 
إن مكافحة اإلرهاب يجب أال تكون على حس��اب 

حقوق اإلنسان.
وأض��اف في إف��ادة صحفي��ة بعد أح��دث موجة 
إليق��اف موظفني ع��ن العمل واعتق��ال رجال من 
الشرطة في تركيا »من املستبعد بشدة أن تكون 
االعتقاالت وق��رارات اإليقاف عن العمل جرت وفق 

املعايير السليمة«.
وفيم��ا يتعل��ق باعتق��ال صحفي��ني أت��راك ق��ال 
»الصحافة ليس��ت جرمية ف��ي تركيا. إنها قضية 

يجب أن توليها احلكومة اهتماما كبيرا«.

مفوض باألمم المتحدة يعّبر عن 
قلقه إزاء حالة الطوارئ في تركيا

قوات سوريا الديمقراطية »تسيطر« 
على 80 بالمئة من أحياء الطبقة

زورق فارغ وجثث في المتوسط 
ومأساة جديدة لالجئين

متابعة الصباح الجديد:

أك��د مل��ك األردن عب��د اهلل الثاني 
محم��ود  الفلس��طيني  والرئي��س 
عباس ضرورة إعادة اطالق مفاوضات 
س��الم »جادة وفاعلة« بني إسرائيل 
والفلس��طينيني قبل أيام من لقاء 
عباس بالرئيس األميركي، في وقت 
»احلرية  األس��رى معرك��ة  يواص��ل 
والكرام��ة«، ام��س االثن��ني، داخ��ل 
»اإلس��رائيلي«،  االحت��الل  س��جون 
وسط أوضاع صحية سيئة، يعاني 
منها جميع األسرى الذين يخوضون 

اإلضراب املفتوح عن الطعام.
وبحس��ب بيان ص��ادر ع��ن الديوان 
امللك��ي فق��د أك��د اجلانب��ان على 
»ضرورة إعادة إطالق مفاوضات سالم 
ج��ادة وفاعل��ة بني الفلس��طينيني 
وإسرائيل، استنادا إلى حل الدولتني 
إلنه��اء  الوحي��د  احل��ل  باعتب��اره 
الصراع، ومبا يفضي إلى إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة«.
عب��اس  لق��اء  أن  البي��ان  وأض��اف 
واملل��ك ف��ي عم��ان يأتي ف��ي إطار 
»التنس��يق والتش��اور حيال اجلهود 
املس��تهدفة إعادة الزخم للقضية 
م��ن  أي��ام  قب��ل  الفلس��طينية«، 
لق��اء مرتق��ب بني عب��اس والرئيس 

األميركي دونالد ترامب.
وق��ال العاه��ل األردن��ي إن »مبادرة 
الس��الم العربي��ة، الت��ي مت إع��ادة 
إطالقها خ��الل القمة العربية التي 
)الش��هر  اململك��ة  اس��تضافتها 
األكث��ر  اإلط��ار  املاض��ي(، تش��كل 
العادل  الس��الم  لتحقيق  شمولية 

والشامل في الشرق األوسط«.
ويزور عباس األربعاء املقبل الواليات 
املتح��دة للق��اء ترامب ف��ي البيت 
األبيض حملاولة إحياء جهود السالم 

مع إسرائيل.
وف��ي إط��ار املس��اعي الدولية حلل 
الصراع  اإلس��رائيلي الفلسطيني، 
التق��ى عب��اس ف��ي رام اهلل مؤخرا 
املركزية  االستخبارات  وكالة  رئيس 
األميركي��ة ماي��ك بومبي��و واملمثل 
اخلاص لترامب جيس��ون غرينبالت، 
إذ أش��ار األخير إل��ى أن إدارة ترامب 
تفكر »جديا في إيجاد حل للقضية 

الفلسطينية«.
إس��رائيل  ب��ني  الس��الم  وعملي��ة 
والفلسطينيني متوقفة منذ ثالثة 
أعوام مع فشل جهود إدارة الرئيس 
األميركي السابق باراك أوباما ووزير 

خارجيته جون كيري احلثيثة.
ويطال��ب الفلس��طينيون بإقام��ة 
دول��ة مس��تقلة لهم داخ��ل حدود 
أراض��ي 1967 عاصمته��ا الق��دس 
الش��رقية وه��ذا يعن��ي إنه��اء 50 
عاما من االحت��الل للضفة الغربية 
وقطاع غزة والقس��م الشرقي من 

املدينة املقدسة.
وفي غض��ون ذلك يواصل األس��رى 
معرك��ة »احلرية والكرام��ة«، امس 
اإلثن��ني، داخ��ل س��جون االحت��الل 
»اإلسرائيلي«، وسط أوضاع صحية 
س��يئة، يعاني منها جميع األسرى 
الذي��ن يخوضون اإلض��راب املفتوح 

عن الطعام.
وكان األس��رى شرعوا باإلضراب عن 
الطع��ام في 17 من نيس��ان 2017، 
لتحقيق عدد من املطالب األساسية 
التي حترمهم إدارة سجون االحتالل 

منه��ا، والتي حققوها س��ابًقا من 
خالل خوض العدي��د من اإلضرابات 
على مدار س��نوات األس��ر، وتتمّثل 
مطالبهم بإنهاء سياسة االعتقال 
اإلداري والع��زل االنفرادي، وغير ذلك 
من املطالب املشروعة. فيما توصل 
قوات االحتالل منع األهالي من زيارة 
األس��رى املضربني لليوم ال� 15 على 
التوالي، فيما تنفذ عمليات اقتحام 
وتنكي��ل في كافة الس��جون بحًثا 

عن امللح والهواتف.
الفلس��طينية  األراض��ي  وف��ي 
والشتات والعالم، تتواصل فعاليات 
اإلس��ناد واملناص��رة لألس��رى عب��ر 
املس��يرات واملهرجانات والفعاليات 
الت��ي يتخلله��ا رفع صور األس��رى 
وأك��دت  الفلس��طينية.  واألع��الم 
الق��وى الوطني��ة واإلس��المية في 
قطاع غزة على دعمها ومساندتها 
ومش��اركتها في كاف��ة الفعاليات 
الداعمة لنضال األس��رى املضربني 
عن الطع��ام في س��جون االحتالل 
للي��وم ال��� 14 عل��ى التوال��ي م��ن 
أج��ل حتقي��ق مطالبه��م العادل��ة 

واحملق��ة التي نص��ت عليها املواثيق 
واالتفاقي��ات الدولية بش��أن حقوق 
األس��رى وخاص��ة اتفاقيتي جنيف 

الثالثة والرابعة .
وحّملت القوى في تصريح صحافي 
لها، االحتالل الصهيوني املسؤولية 
وس��المة  حي��اة  ع��ن  الكامل��ة 
أس��رانا البواس��ل، مناش��دة كافة 
والقانونية  احلقوقي��ة  املؤسس��ات 
للمش��اركة الفاعلة بدعم األسرى 
ف��ي مطالبه��م أمام املؤسس��ات 
الدولية. وأضافت القوى بأن أسرانا 
رم��ز لوحدتنا ف��ي معركتهم التي 
توحد من خاللها اجلميع في بوتقة 
واحدة رافضني التشرذم واالنقسام. 
وثمن��ت دور جماهي��ر ش��عبنا في 
كاف��ة أماك��ن تواجده مل��ا أبداه من 
دعم وإسناد ألسرانا في معركتهم 
البطولية، مطالبة باس��تمرار هذا 
التح��رك ملا له من أهمي��ة في رفع 
معنوي��ات أس��رانا ودعمه��م ف��ي 
مطالبه��م العادل��ة مًع��ا. ودع��ت 
القوى أمتن��ا العربية واإلس��المية 
إلى إس��ناد إضراب أسرانا البواسل 

ممثل��ة في جامع��ة ال��دول العربية 
ومنظمة التعاون اإلسالمي وتدويل 

قضيتهم.
ودعت حركة اجلهاد اإلس��المي في 
فلس��طني، إلى مزيد من التضامن 
مع األس��رى املضربني ع��ن الطعام 
في س��جون االحتالل للي��وم الرابع 
عش��ر على التوالي، ومس��اندتهم 
بكل السبل املشروعة حتى حتقيق 
مطالبهم العادلة. وطالب القيادي 
في حركة اجلهاد اإلس��المي، بسام 
أب��و عكر، بح��ل األزم��ات الداخلية 
باحلوار البّناء واجلاد، مراعاة لألس��رى 
الذي��ن دخل��وا مرحل��ة حرج��ة في 

إضرابهم املتواصل.
وقال أبو عكر في تصريح صحافي، 
ام��س االثن��ني: ندع��و إل��ى تعميق 
وزي��ادة االلتف��اف حول أس��رانا في 
إضرابه��م العادل ع��ن الطعام ضد 
التي  القه��ر والتعذي��ب  سياس��ة 
الصهيوني��ة  احلكوم��ة  متارس��ها 
األس��ير  وتركي��ع  كس��ر  به��دف 
وأردف  الفلس��طيني«.  واإلنس��ان 
بالق��ول: يجب علين��ا االلتفاف في 

هذه املرحلة حول أس��رانا البواسل 
واالنتص��ار ألمله��م ووجعه��م ف��ي 
معركتهم البطولية ضد السجان 
وض��د االحت��الل الغاش��م، والت��ي 
هي عن��وان م��ن عناوي��ن التحدي، 
ومواجهة السياس��ات اإلسرائيلية 

مبزيد من الوحدة«.
وشدد القيادي أبو عكر على ضرورة 
البح��ث ع��ن س��بل حل��ل األزم��ات 
الداخلي��ة بط��رق احل��وار ومراع��اة 
إضراب األسرى الذي بات  في مرحلة 

حرجة. 
ووج��ه أبو عك��ر التحي��ة جلماهير 
الشعب الفلسطيني التي تشارك 
بقوة في إسناد األسرى، مؤكدا على 
ض��رورة تصاع��د الفعل الش��عبي 
لنصرته��م واإلس��هام ف��ي حتقيق 

انتصارهم على اجلالد. 
س��جون  ف��ي  األس��رى  أن  يذك��ر 
االحتالل دخل��وا إضرابا عن الطعام 
منذ زهاء أس��بوعني، احتجاًجا على 
م��ا يالقونه من معاملة س��يئة في 
الس��جون، وعل��ى م��ا يعانونه من 

ظروف اعتقاليه قاسية.

انقرة ـ أ ب ف: 
التركية  الش��رطة  اس��تخدمت 
الغاز املسيل للدموع امس االثنني 
لتفري��ق مجموع��ة م��ن حوالى 
مئت��ي متظاه��ر كانت تس��عى 
إل��ى س��احة تقس��يم  للس��ير 

بوسط اسطنبول مبناسبة األول 
م��ن أيار رغ��م حظر الس��لطات 
الس��احة،  ف��ي ه��ذه  التظاه��ر 
بحس��ب ما أف��اد صحاف��ي في 

وكالة فرانس برس.
ويح��ل عي��د العمل عل��ى تركيا 

ام��س االثن��ني وس��ط توت��ر بعد 
أس��بوعني على اس��تفتاء قضى 
بتعزي��ز صالحي��ات الرئيس رجب 
إردوغ��ان وحتت��ج املعارضة  طيب 

على نتائجه.
وكانت مجموعة املتظاهرين التي 

مت تفريقه��ا وضم��ت مجموعات 
يس��ارية مختلفة، رفعت الفتات 
حتمل شعارات معادية للحكومة 
مث��ل »يحي��ا األول م��ن أي��ار ، ال 
صحاف��ي  وذك��ر  للديكتات��ور« 
فرانس برس أن الشرطة اعتقلت 

واحدا من املتظاهرين على األقل.
التركي��ة  الس��لطات  وحظ��رت 
التجمعات في س��احة تقسيم 
الت��ي تعتب��ر مرك��زا للح��ركات 
االحتجاجي��ة في تركي��ا، وقامت 
الش��رطة ام��س االثن��ني بقطع 

الطرقات املؤدية اليها.
آالف  تظاه��ر  املقاب��ل،  ف��ي 
األش��خاص ف��ي بكر ك��وي قرب 
الش��طر  ف��ي  أتات��ورك،  مط��ار 
مبناسبة  األوروبي من اسطنبول، 

عيد العمل.

نيويورك ـ رويترز:
ستقود نقابات عمالية وجماعات 
مدافع��ة ع��ن املهاجرين جتمعات 
حاش��دة مبناس��بة عي��د العمال 
في مدن بأنح��اء الواليات املتحدة  
امس االثن��ني ويتوق��ع املنظمون 
أن تكون نس��بة اإلقبال أكبر من 
املعتاد من أجل االحتجاجات على 
سياسات الهجرة التي ينتهجها 

الرئيس دونالد ترامب.

ويقول نش��طاء إن هذه قد تكون 
أكبر مظاه��رات للمهاجرين منذ 
تنصي��ب ترام��ب ف��ي 20 كانون 
الش��ركات  وتعتزم بعض  الثاني. 
الت��ي يديره��ا مهاج��رون إغ��الق 
أبوابه��ا لبع��ض الوق��ت أو طول 
احتجاج��ا عل��ى  االثن��ني  ام��س 
اإلج��راءات الت��ي تتخذه��ا اإلدارة 
الذين  املهاجرين  األميركية ض��د 
يعيش��ون في البالد بش��كل غير 

قانوني.
وقال خاميي كونتريراس نائب رئيس 
نقابة العمال بقطاع اخلدمات )32 
بي.جيه( التي متثل عمال النظافة 
وغيره��م م��ن عم��ال اخلدم��ات 
العامة في 11 والية »بالنسبة لي 
تعد السياسات التي يحاول هذا 

الرئيس تطبيقها مهينة«.
وأض��اف »ه��ذه دول��ة مهاجري��ن 
ع��ن  املهاج��رة  األس��ر  وتفرق��ة 

بعضها بسبب وضعهم املتعلق 
بالهجرة يتنافى مع ما نحبه في 

هذه البلد الرائع«.
وفي نيوي��ورك س��تتوقف املراكز 
وخدم��ات  الصغي��رة  التجاري��ة 
يديره��ا  الت��ي  األج��رة  س��يارات 
مهاجرون في مانهاتن في احتجاج 
أشبه باالحتجاجات التي نظمت 

خالل »يوم بال مهاجرين«.
يتجم��ع  أن  املنظم��ون  ويتوق��ع 

آالف املتظاهرين في ميدان فولي 
مبانهات��ن حيث س��تنظم عروضا 
نقابي��ون  موس��يقية وس��يلقي 
ومهاج��رون يقيم��ون ف��ي البالد 

بشكل غير مشروع كلمات.
وفي لوس اجنليس يتوقع املنظمون 
أن يتجم��ع عش��رات اآلالف ف��ي 
متنزه ماك آرثر قبل مس��يرة إلى 
وس��ط املدين��ة لتنظي��م جتم��ع 

حاشد أمام مجلس البلدية.

وجرى تعزيز اإلجراءات األمنية في 
سياتل حتس��با ألي عبوات حارقة 
ومحتجني يحملون أس��لحة بعد 
واقع��ة إط��الق رصاص ف��ي يناير 
كان��ون الثاني أم��ام موقع إحدى 
وحادث  السياس��ية  الفعالي��ات 
وق��ع خ��الل عي��د العم��ال العام 
ألق��ى محت��ج  املاض��ي عندم��ا 
زجاجة مولوتوف دون أن يشعلها 

على الشرطة.

الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في اسطنبول

تجمعات حاشدة بمدن أميركية تستهدف سياسات ترامب للهجرة

في إطار المساعي الدولية لحل الصراع  اإلسرائيلي الفلسطيني

عباس يلتقي ترامب في البيت األبيض األربعاء 
المقبل لمحاولة إحياء جهود السالم مع إسرائيل

قال العاهل األردني إن 
»مبادرة السالم العربية، 
التي تم إعادة إطالقها 

خالل القمة العربية التي 
استضافتها المملكة 

)الشهر الماضي(، 
تشكل اإلطار األكثر 

شمولية لتحقيق السالم 
العادل والشامل في 

الشرق األوسط

عباس والعاهل األردني
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال��ت مص��ادر مطلع��ة إن مصر 
النفط  أول ش��حنات  ستتس��لم 
العراقية املقدرة ب�2 مليون برميل 
نف��ط خ��ام ف��ي 12 أي��ار اجل��اري، 
مش��يرة إلى أن��ه مت االنته��اء من 
الش��احنات املصرية مبيناء  تعبئة 
البص��رة، وبدأت ف��ى التحرك إلى 

املوانئ املصرية.
لك��ن مص��در آخ��ر، فض��ل ع��دم 
الكش��ف ع��ن اس��مه ألن��ه غير 
مخول بالتصريح، قال ل� »الصباح 
العراق��ي  »النف��ط  ان  اجلدي��د«، 
س��ينقل بحراً م��ن موانئ البصرة 
عبر اخللي��ج الى املوان��ئ املصرية، 

ليتم نقله الى منشآت التكرير. 
ووقع��ت الهيئة املصري��ة العامة 
للبت��رول مفاوضاته��ا م��ع العراق 
قبل أس��بوعني لتوري��د 12 مليون 
برمي��ل م��ن خ��ام نف��ط البصرة 
اخلفي��ف س��نوياً، بواق��ع 2 مليون 

برميل كل شهرين.
وذكرت صحيفة »اليوم الس��ابع« 
على موقعها اإللكتروني، عن طارق 
املال، وزي��ر البترول والثروة املعدنية، 
أن »ه��ذا التعاقد ه��و بداية جيدة 
للتع��اون م��ع العراق ف��ى العديد 
من اجمل��االت خالل الفت��رة املقبلة، 
وخاص��ة عم��ل ش��ركات البترول 
املصري��ة بتروج��ت وإنب��ي وص��ان 
مص��ر في إع��ادة تأهيل املنش��آت 

العراقية«.
وين��ص التعاق��د مع الع��راق على 
توريد 12 مليون برميل س��نويا من 
نف��ط البصرة اخلفيف ملدة س��نة 
قابل��ة للتجدي��د، وبش��روط دفع 
ميس��رة، إضاف��ة إلى أنه س��يتم 
تكري��ر النفط العراقي في معامل 

التكرير املصرية.
وقال��ت الصحيف��ة، أن »االتف��اق 
املصري العراقي الس��تيراد النفط 
لم يكن بديال عن شحنات أرامكو 
الس��عودية، ولك��ن كّن��ا نحصل 

عليه م��ن املوردي��ن العاملني، لكن 
االتفاق احلكومي يتيح فترة سماح 
قبل سداد مستحقات الشحنات 

تصل إلى 90 يوما«.
تأم��ني  إل��ى  مص��ر  وتس��عى 
احتياجاته��ا من الوق��ود عبر إبرام 
العديد م��ن االتفاقيات احلكومية 
الس��تيراد النف��ط، حي��ث جددت 
الهيئة العامة للبترول اتفاقها مع 
مؤسس��ة البترول الكويتية، ملدة 
ثالث س��نوات لتوريد نح��و مليون 
ونص��ف امللي��ون طن س��نوياً من 
املنتج��ات الالزم��ة، ونحو 2 مليون 
برميل من اخلام ش��هرياً لتكريرها 
باملعام��ل املصرية، بفترة س��ماح 
لس��داد قيمة توريد هذه املنتجات 
إلى 180 يوماً، و270 يوماً  بالنسبة 

لتوريد اخلام.
وكان��ت الس��عودية وافق��ت على 

إم��داد مص��ر مبنتج��ات بترولي��ة 
مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا، 
ملدة خمس س��نوات، مبوجب اتفاق 
بقيمة 23 مليار دوالر بني ش��ركة 
والهيئ��ة  الس��عودية  أرامك��و 
املصري��ة العام��ة للبت��رول، جرى 
توقيعه خالل زيارة رسمية قام بها 
امللك س��لمان بن عبد العزيز ملصر 

نيسان 2016.
ف��ي الش��أن ذات��ه، قال��ت مصادر 
مواكب��ة، أن »ش��حنات اخل��ام من 
مرافئ جن��وب العراق هبطت منذ 
بداي��ة نيس��ان في ظ��ل انخفاض 
مؤق��ت ف��ي الطاق��ة التصديرية 
وجهود البالد لاللتزام بتخفيضات 

إنتاج أوبك«.
وخف��ض العراق ثان��ي أكبر منتج 
البل��دان  منظم��ة  ف��ي  للخ��ام 
املصدرة للبترول إنتاجه هذا العام 

ضمن اتف��اق تقليص اإلنتاج الذي 
تق��وده املنظم��ة بالرغ��م م��ن أن 
بيانات أوبك تظه��ر أن العراق نفذ 
حتى آذار تخفيضا أقل من أعضاء 
آخرين مثل السعودية أكبر مصدر 

للخام في العالم.
وعل��ى وف��ق بيان��ات مالحي��ة بلغ 
متوس��ط صادرات جن��وب العراق 
-حيث تصدر البالد معظم خامها- 
ف��ي أول 19 يوما من نيس��ان 3.10 

مليون برميل يوميا.
وتقل تل��ك الكميات عن الش��هر 
املاض��ي ال��ذي بلغ فيه متوس��ط 
ملي��ون   3.24 الش��حنات  حج��م 
برمي��ل يوميا حتى الثالثني من آذار 
بحس��ب البيانات الت��ي أفصحت 
النف��ط  عنه��ا ش��ركة تس��ويق 

)سومو(.
وفي ح��ني خفض الع��راق إنتاجه، 

يرجع انخفاض ش��حنات نيس��ان 
أيضا إلى تراجع الطاقة التصديرية 
بعدما اصطدم��ت ناقلة برصيف 
بس��بب قوة الرياح حسبما قالت 
املص��ادر.  ويتش��كك جت��ار النفط 
في االلتزام باتف��اق خفض اإلنتاج 
من جانب العراق الذي طالب خالل 
املفاوضات العام املاضي بحصوله 
عل��ى إعف��اء من اخلفض بس��بب 
حاجته للس��يولة ف��ي حربة ضد 

مسلحي تنظيم »داعش«.
وبدأ تخفيض اإلنت��اج الذي تقوده 
أوب��ك في األول من كان��ون الثاني. 
ويق��ول العراق إنه ملت��زم باالتفاق 

وميتثل إليه.
وم��ن غي��ر املمك��ن الوص��ول إلى 
استنتاجات قوية بشأن اإلنتاج من 
بيانات التصدير، ألسباب من بينها 
أن االتف��اق ب��ني أوب��ك واملنتج��ني 

املس��تقلني ينطب��ق عل��ى اإلنتاج 
فقط وليس على الصادرات.

وع��ادة ما تك��ون ص��ادرات العراق 
متقلب��ة وتتباين من ي��وم آلخر إذ 
الفنية  واألعطال  بالطق��س  تتأثر 

إلى جانب عوامل أخرى.
ويج��ري تصدي��ر اجل��زء األكبر من 
نفط الع��راق عبر املرافئ اجلنوبية. 
ويت��م تصدي��ر كمي��ات أق��ل من 
ش��مال العراق عبر مين��اء جيهان 
الترك��ي ويتول��ى تصدي��ر أغلبها 

إقليم كردستان.
وبل��غ متوس��ط حج��م ص��ادرات 
الش��مال نح��و 420 أل��ف برميل 
يوميا منذ بداية نيس��ان حسبما 
تظهر بيانات الش��حن مقارنة مع 
ص��ادرات كردي��ة بنح��و 515 ألف 
برمي��ل يوميا ف��ي آذار عل��ى وفق 

بيانات سومو.

النزاهة تحبط »هدر« أكثر من 200 مليار دينار في ميسان

»النزاهة«: إحباط هدر 200 مليار دينار في ميسان
بغداد ـ الصباح الجديد:

كش��فت هيأة النزاهة عن متكن 
مالكاتها التحقيقية والتدقيقية 
من منع هدر أكثر من 205 مليار 
دينار من موازن��ة تنمية األقاليم 
ميس��ان،  حملافظ��ة  اخملصص��ة 
ُمؤكدة ف��ي الوقت ذاته ضبطها 
674 صكاً صادراً عن احملافظة عن 

قيمة تلك املبالغ.
أن مالكاتها  الهي��أة  وأوضح��ت 
ص��رف  آلي��ة  ف��ي  حقق��ت 
)205,574,364,538( مليار دينار مت 
صرفها بشكل غير نظامي ومن 

خ��الل مخالف��اٍت رافقت عملية 
ص��رف املص��رف الزراع��ي – فرع 
العمارة للمبلغ، مبينة أن حتركها 
السريع أسفر عن تسلُّم املصرف 
الزراع��ي ل�)الكمبي��االت( الت��ي 
تضم��ن حق��ه باس��تعادة املبلغ 
املصروف، فضالً عن استحصاله 
لقيمة الفائدة السنوية البالغة 

أكثر من تسعة مليارات دينار.
تفاصيل القضية تشير إلى حترير 
محافظة ميسان ل��)674( صكاً 
صادراً عن مصرف الرش��يد – فرع 
الگرم��ة بقيم��ة املبلغ ملصلحة 

مقاول��ني نفذوا مجموعة أعماٍل 
ف��ي احملافظ��ة ضم��ن مش��اريع 
املوازن��ة  ف��ي  األقالي��م  تنمي��ة 
ي  ة؛ ولعدم توفر رصيد يغطِّ العامَّ
املبلغ في حس��اب ف��رع مصرف 
أق��دم  احملافظ��ة  ف��ي  الرش��يد 
املقاول��ون باالتفاق مع مجموعة 
من شركات الصيرفة التي متتلك 
حساباً جارياً في املصرف الزراعي 
- فرع العم��ارة بالتواطؤ مع عددٍ 
من موظفيه عل��ى صرف مبالغ 
تلك الصكوك من خالل املصرف 
املقاص��ة  الزراع��ي ع��ن طري��ق 

اإللكترونية وبشكل غير نظامي 
ومخالف للتعليمات.

وق��ادت التحقيقات التي أجرتها 
الهي��أة إلى الكش��ف ع��ن عدم 
ف��ي  املصروف��ة  املبال��غ  إدراج 
الس��جالت اليوميَّ��ة للمص��رف 
الزراع��ي عل��ى ش��كل صكوك، 
بيد أن ظهورها كان على ش��كل 
حساباٍت أخرى من قبيل حساب 
ائتم��ان ممنوح للغي��ر، وغير ذلك 

من احلسابات.
في وقت ألزمت إج��راءات الهيأة 
التحقيقية والتدقيقية املصرف 

الزراعي بإظه��ار ال�� )كمبياالت( 
وتثبيته��ا  للمبل��غ  الضامن��ة 
أصولي��اً م��ع اس��تحصال قيمة 
على  الس��نوية؛ حفاظاً  الفائدة 
املال العامِّ ومنع هدره، فضالً عن 
التوجيه مبعاقبة اخملالفني وإحالة 

املقصرين إلى التحقيق.
فيما أوصت الهيأة بضرورة تعهد 
محافظة ميس��ان وفرع مصرف 
الرش��يد فيه��ا بعدم ص��رف أي 
صكوك ع��ن تلك املبال��غ ما لم 
ة  يتم تس��ديد املبالغ املُس��تحقَّ
ملصلح��ة املص��رف الزراع��يِّ من 

قبل الكفالء الضامنني.
ن��ت  متكَّ آخ��ر،  صعي��د  وعل��ى 
حتقيق��ات الهيأة من اس��ترجاع 
أكثر من 31 مليون دينارٍ حلس��اب 
ف��رع مص��رف التج��ارة العراقيِّ 
TBI باحملافظة بعد صرفها خالفاً 
للقانون، حيث قادت التحقيقات 
إلى ص��رف ف��رع ال���� TBI ملبلغ 
31,969,871 ملي��ون دين��ار، مُتثل 
فرق العملة احمللية عن األجنبية 
خالف��اً للتعليم��ات؛ األم��ر الذي 
يلحق الض��رر باملال العام؛ مما دعا 
الهيأة للتدخل واسترجاع املبلغ.

على ضوء اتفاق سنوي قابل للتجديد

مصر تتسلم أولى دفعات الخام العراقي في أيار الجاري

ينص التعاقد مع العراق 
على توريد 12 مليون 
برميل سنويا من نفط 
البصرة الخفيف لمدة 
سنة قابلة للتجديد، 
وبشروط دفع ميسرة، 
إضافة إلى أنه سيتم 
تكرير النفط العراقي 
في معامل التكرير 
المصرية

لندن ـ رويترز:
تراجع��ت أس��عار النف��ط ألق��ل م��ن 52 دوالرا 
للبرميل أم��س االثنني متأثرة بزيادة إنتاج النفط 
اخلام األميركي وأنشطة احلفر بالواليات املتحدة 
وهو م��ا طغى عل��ى تخفيض��ات اإلنت��اج التي 
تقوده��ا أوبك في مس��عى للتخلص من تخمة 

املعروض العاملي.
وانخف��ض خام القياس العامل��ي مزيج برنت في 
العقود اآلجلة تس��ليم متوز 33 سنتا إلى 51.72 

دوالر للبرميل.
وقالت ش��ركة بيكر هيوز خلدم��ات الطاقة يوم 
اجلمع��ة إن ش��ركات إنت��اج النف��ط األميركية 
أضافت تس��ع منصات حفر جديدة في األسبوع 
املنتهي يوم 28 نيس��ان مما يرفع العدد اإلجمالي 

ألعلى مستوى منذ نيسان عام 2015.
وأظه��رت بيان��ات حكومي��ة أن إنت��اج اخلام في 
الوالي��ات املتحدة بلغ أعلى مس��توى له منذ آب 

.2015

لندن ـ رويترز:
هبطت أسعار الذهب امس االثنني في تعامالت 
هزيلة مع ارتفاع الدوالر في ظل انحس��ار فرص 
إغالق احلكومة األميركية ومع ارتفاع األس��هم 
الذي قلص اإلقبال على املعدن األصفر غير املدر 

لعائد.
وانخف��ض الذه��ب 0.4 باملئ��ة ف��ي املعام��الت 

الفورية إلى 1262.51 دوالر لألوقية )األونصة(.
ون��زل الذهب ف��ي العق��ود األميركي��ة اآلجلة 
بنس��بة 0.4 باملئ��ة أيض��ا إل��ى 1263.90 دوالر 

لألوقية.
وكثي��ر من األس��واق املالية ف��ي آس��يا وأوروبا 

مغلقة أمس مبناسبة عيد العمال.
وعوضت األس��هم اآلس��يوية اخلس��ائر املبكرة 
األس��هم  وتفوق��ت  أم��س  مرتفع��ة  لتغل��ق 
الياباني��ة ف��ي أدائها بفعل نتائ��ج مالية جيدة 
بينما استعاد الدوالر قوته حيث بدا أن احلكومة 

األميركية ستتفادى اإلغالق على األرجح.
وارتفع مؤشر الدوالر 0.1 باملئة إلى 99.098.

وم��ن بني املعادن النفيس��ة األخ��رى انخفضت 
الفض��ة في املعام��الت الفوري��ة 0.6 باملئة إلى 
أدن��ى  أن س��جلت  بع��د  لالوقي��ة  دوالر   17.09
مس��توى في شهر ونصف الشهر عند 17.025 

دوالر لألوقية في وقت سابق من اجللسة.

أنقرة ـ رويترز:
ق��ال مجل��س املصدرين األتراك أم��س االثنني إن 
الصادرات التركية زادت أربعة باملئة على أساس 

سنوي في نيسان إلى 11.87 مليار دوالر.
يعلن اجمللس بياناته قبل ش��هر تقريبا من موعد 
إع��الن األرق��ام الرس��مية الصادرة ع��ن معهد 

اإلحصاءات التركي.
على صعيد آخ��ر، أكد أنطونيو س��بيليمبرغو، 
املشرف على الشؤون التركية في صندوق النقد 
الدول��ي، جناح اإلصالح��ات الهيكلية التي تقوم 
به��ا احلكوم��ة التركية في البني��ة االقتصادية 

للبالد.
ع��ن  التركي��ة  »األناض��ول«  وكال��ة  ونقل��ت 
س��بيليمبرغو قوله بأن احلكومة التركية تولي 
اهتمام��اً بالغ��اً لإلصالح��ات في مجال س��وق 
العم��ل، ونظام التقاعد الفردي، ورفع مس��توى 

معدالت االدخار املتدنية.

مزيج برنت عند 
51.72 دوالرًا

تراجع الذهب وارتفاع 
األسهم والدوالر

نمو صادرات تركيا إلى 
11.87 مليار دوالر

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

ل�»منظم��ة  الع��ام  املدي��ر  كش��ف 
األغذية والزراعة ل��ألمم املتحدة« )فاو( 
جوزي��ه غرازيانو دا س��يلفا عن تقّلص 
اإلنت��اج الزراعي واملس��احات املزروعة 
ف��ي اليمن العام املاض��ي 38 في املئة 
بسبب نقص املدخالت واالستثمارات، 
وانخف��اض إنتاج الث��روة احليوانية 35 

في املئة. 
وقال في تقرير نشره املوقع اإللكتروني 
للمنّظم��ة: »ال ميكن التأّخر في تقدمي 
األزم��ات  خ��الل  زراعي��ة  مس��اعدات 
اإلنس��انية، ويتعنّي علين��ا اغتنام كل 
الفرص لدع��م اجملتمعات ف��ي اليمن 
ملواصل��ة إنتاج الغ��ذاء، حتى في ظل 

الظروف الصعبة«.
وأكد دا س��يلفا أن »تق��دمي مزيج من 
ومس��اعدات  الغذائي��ة  املس��اعدات 
إنت��اج الغ��ذاء ه��و الس��بيل الوحيد 
لتجّن��ب اجملاع��ة في اليم��ن، إذ يعاني 
ثلثا الس��كان انعدام األم��ن الغذائي 

الشديد«. 
وحّذر في كلمة أمام مؤمتر نّظمته األمم 
املتحدة في جنيف أخيراً من »استمرار 

تدهور األمن الغذائي والتغذوي«. 
وقال إن »17 مليون شخص في اليمن، 

أي ما يعادل ضعف س��كان سويسرا، 
غي��ر قادري��ن عل��ى تلبي��ة حاجاتهم 
الغذائي��ة األس��اس«، مش��ّدداً عل��ى 
»أهمي��ة أن يكون دعم س��بل العيش 
للسكان العاملني في قطاعي الزراعة 
وصيد األس��ماك ج��زءاً ال يتج��ّزأ من 
اس��تجابة اجملتمع الدول��ي لألزمة في 

اليمن«.
وأش��ار إل��ى »اجله��ود الت��ي تبذله��ا 
املنّظمة عل��ى أرض الواقع في اليمن، 
والتي تعمل باس��تمرار وبالتعاون مع 
عدد من الش��ركاء إليصال مساعدات 
طارئة لتأمني س��بل كس��ب العيش 

لبدء عملية إنتاج الغذاء«. 
ومنذ بداية العام احلالي، متّكنت »فاو« 
من الوصول إلى 300 ألف شخص من 
خالل مجموعة من التدّخالت الهادفة 
إلى متكينهم من إنتاج الغذاء املغّذي 
ألس��رهم وبيعه كذلك في ظل وجود 
حوالي مليوني أسرة مينية بحاجة إلى 

دعم زراعي طارئ.
ولف��ت دا س��ليفا إل��ى أن »املنظم��ة 
تعمل أيضاً لدعم اجلهود الرامية إلى 
إحياء قطاع إنتاج الثروة احليوانية، وهو 
أمر مهم جداً بصفته مصدراً للغذاء 
وس��بل العيش لكثير م��ن الناس في 
اليم��ن. وتس��عى الوكالة إل��ى توفير 
اللقاح��ات أو العالج��ات ألكث��ر من 8 

ماليني من املاشية خالل العام احلالي. 
وع��د أن »تأمني س��بل العي��ش يعتبر 
أفض��ل خط دف��اع لألفراد ض��د اجلوع 
والك��وارث ومس��اعدة الن��اس عل��ى 
احلفاظ على س��بل عيش��هم حلماية 
أنفس��هم من اجلوع، ناهي��ك عن أنه 
يضمن أن تكون عملية التعافي أسرع 

وأرخص كلفة«.
وأض��اف دا س��ليفا: »تش��ّكل عملية 
إعادة اإلنت��اج احمللي للغ��ذاء أمراً بالغ 
األهمية، إذ إن ش��راء األغذية املزروعة 
محلي��اً أق��ل كلفة مقارن��ًة باألغذية 
املس��توردة، كما يس��اعد ف��ي توليد 

فرص عمل واستدامتها«.
على صعيد آخر، قالت »فاو«، أن أسعار 
السلع الغذائية األساسية في العالم 
انخفضت بنس��بة %2.8 على أساس 
ش��هري، في آذار املاضي، بفضل تراجع 

أسعار السكر والزيوت النباتية.
وأعلنت املنظمة في تقرير نشرته على 
موقعها، »إن أس��عار السلع الغذائية 
العاملية التي رصدتها »فاو« انخفضت 
في آذار بفضل وفرة احملاصيل وتوقعات 

باستمرار وفرتها بشكل كبير.«
وأض��اف التقري��ر أن مؤش��ر املنظمة 
ألس��عار الغذاء انخفض بنسبة 2.8% 
الش��هر املاضي عن مستواه املسجل 
في ش��باط الس��ابق علي��ه، لكنه ما 

يزال مرتفع��اً بنس��بة %13.4 مقارنة 
مبستواه في السنة املاضية.

ويُس��تخدم مؤش��ر املنظمة ألسعار 
املواد الغذائية لقياس التغير الشهري 
في األس��عار الدولية لس��ّلة الس��لع 
)احلبوب  الغذائية األساس��ية، وتضم 
واللح��وم ومنتج��ات األلب��ان والزيوت 

النباتية والسكر(.
ولفت��ت »ف��او« إل��ى تراج��ع جمي��ع 
األساس��ية  الس��لع  مؤش��رات 
املس��تخدمة الحتساب مؤشر أسعار 

الغذاء في آذار، باستثناء اللحوم.
وانخف��ض مؤش��ر املنظمة ألس��عار 
الس��كر بنس��بة %10.9 عن مستواه 
في شباط، مس��جالً أدنى مستوى له 

منذ أيار 2016.
 وتراجع مؤشر املنظمة ألسعار الزيوت 
النباتية واخلضروات، بواقع %6.2 و1.8% 
على التوالي في نفس الشهر مقارنة 

مبستواهما في شباط.
ف��ي ح��ني ارتفع مؤش��ر فاو ألس��عار 
اللحوم بنس��بة %0.7 الشهر املاضي، 
مقارنة مبس��تواه في شباط، وبنسبة 

%12 عن مستواه في آذار 2016.
وبالنس��بة ملنتجات األلب��ان واحلبوب، 
فق��د ش��هدت أس��عارهما انخفاضاً 
بنس��بة 2.3 % و%1.8 على التوالي في 

الشهر املاضي، على أساس شهري.

17 مليون شخص يعانون نقص حاجاتهم الغذائية األساس

»فـاو«: تـدهـور اإلنتـاج الـزراعي في اليمـن
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عبيدو باشا*
جنا هؤالء م��ن رعب املراح��ل املاضية. 
انفج��روا كنج��وم عل��ى احمل��اور ب��ن 
املناط��ق املتقاتل��ة. ل��م يحتفظ من 
لهم أس��ماء ومن فقدوا أس��ماءهم 
بحرارة أجس��ادهم، حن رس��بوا أمام 
األرض  عل��ى  والبراك��ن  املفاج��آت 
والشهب الطائرة بالسماء. لم يلبث، 
من وجد بأيام الس��لم، أياماً فانية، أن 
أخذه اإلحس��اس املدوخ بالتغيير، إلى 
االش��تباك. خالد الهبر وأحمد قعبور 
وحس��ن ضاهر وطون��ي وهبي ونصير 
األس��عد وفواز طرابلسي ورئيف كرم 
والياس خوري وغيرهم. هكذا انتصروا 
عل��ى العقبة األخيرة. احل��رب كرتيالء 
ثقيل��ة عل��ى البع��ض. احل��رب خزان 
متورم بالفس��اد والكب��ت والفروقات 
االجتماعي��ة، عن��د البع��ض اآلخ��ر. 
أصاخوا السمع مطوالً. وإذ انتبهوا إلى 
أصوات الطبقات التكتونية املتحركة، 
امتألت نوافذه��م بالنهارات واملهارات 
ولهيب األنفاس املنتظرة منذ سنوات. 
خرجوا من احلفر اخلاوي��ة إلى العالم. 
وجدوا على خارطة العالم. س��امحوا 
الغضب القدمي، عدمي اإلهتمام بالثورة، 
وانطلق��وا إلى حي��ث األم��ل. مزجوا 
ملع��ان العال��م بلمع��ان عيونهم. لم 
تعد جتارب الطليعة بالظل. مايرخولد 
وآبي��ا  وماياكوفس��كي ومنوش��كن 
وكريغ وفاختنكوف وبروك وبوش��كن 
وغيرهم. دار بريش��ت بصاالت املسرح 
كما لو أنه بنت جميلة. دار بيتر فايس 
بش��وارع بيروت عل��ى وريق��ات البالد 
العطشانة للتغيرات اجلذرية. اندلعت 
األسماء كالنار. جوليان بيك وجوديت 
مالينا، البريد أن��د بابيت )خبز ودمى)، 
مس��رح األندرغراوند، مسرح البورديل 
الراقي. الفودفيل، الكاباريه، التقويل، 

البولفار. املسرح رجل احلرب.
احلرب امرأة املسرح. كثر الرجال باحلرب. 
التشكيل، األغنية السياسية، الشعر 
اجلدي��د، الرواي��ة، القص��ة القصيرة، 
ب��ت احل��رب أش��كال  الس��ينما. خصَّ
التعبي��ر. وأطلع��ت بعض األش��كال 
األخرى من ضربات الوسوسة، برؤوس 
أبطاله��ا، إل��ى الواج��ب األول. جتربة 
احل��رب  زه��رة  السياس��ية،  األغني��ة 
العظيم��ة. زهرة بس��اقن متدللين. 
مارس��يل خليفة، خال��د الهبر، أحمد 
قعب��ور، أس��امة حالق، حن��ان مياس، 
أسامة ومروان غندور. غازي مكداشي، 
األول.  السياس��ية  األغني��ة  راع��ي 
سمكات ذهبية في مستنقعات الدم 

وحقول األحالم.
احلرب سلة مليئة بكل ما هو موجود 
األحاس��يس  الس��وق. مات��ت  خ��ارج 
املغشوش��ة باألغنية السياس��ية. ال 
ش��يء بالصوت اجلميل، سوى بسمة 
خاطفة. املهم، عدم الوقوع بالنشاز. 
س��وف جت��اور أزه��ار الهندب��اء األزهار 
امللون��ة بحق��ل األغنية السياس��ية. 
الك��ورس ص��وت اجلماع��ة. الش��عر 
اجلديد، حنجرة األغنية. الصوت سّيد 

اآللة.
وجدت، عل��ى هامش جترب��ة الكورس 
الشعبي، مع غازي مكداشي، عشرات 
الف��رق بأحجام ملّونة س��يالة. كأنها 
خرجت من علب هدايا منس��ية عند 
ش��جرات ميالد. خالد الهبر والفرقة، 
امليادي��ن،  وفرق��ة  خليف��ة  مارس��يل 
س��امي حواط والفرقة، فرقة اسامة 
حالق. أحمد قعب��ور والفرقة. طلعت 
»فرقة الس��نابل« من ك��وم األنفاس 
جترب��ة  الش��عبي.  بالك��ورس  احلم��ر 
مس��رح األطف��ال اجلديد. »الس��نابل 
» أوالً. ث��م، »صن��دوق الفرج��ة » م��ع 
جنال جريصاتي خ��وري وبعض حادقات 
األطفال مبدرس��ة م��دام فاالنغا. ثم، 
فرقة بول مطر، العصرية، الفراش��ة. 
عش��رات الف��رق عل��ى ط��ول الب��الد 
وعرضه��ا، بعد أن حاص��رت مغامرات 
نبيل الس��احة اللبناني��ة، كنبات راح 

يذبل حتت شمس األيام األخرى.
ساد مسرح جوزيف فاخوري الساحة 
على مدى عشرات السنوات. كشفته 
احلرب على التعليم ال التربية. ذلك أن 
التج��ارب اجلدي��دة، حملته��ا املناهج 

الطليعية بالعالم.
ب��دا نبي��ل كفقي��ر منج��د باخملم��ِل. 
مس��رح بال متي��زات. دوره: إع��ادة انتاج 
النظاف��ة  الس��ائدة.  األيديولوجي��ا 
واالجتهاد املدرس��ي وطاعة الوالدين. 
دورة واح��دة. جاءت، بعدها، س��بعون 
دورة. أكث��ر من مئة فرقة مس��رحية. 
ف��رق ه��واة وف��رق محترف��ن. دردمة 
»مجم��ع  انفج��ر  ث��م  همهم��ات،  و 
الفض��الت الفاضل��ة«. نط��ت احلرب 
على أعمدة املرحل��ة الذهبية بتاريخ 
لبنان، حتى وصلت احل��رب إلى احلرب. 
انفجر العجز القدمي بالفضاء اجلديد. 
انتصر على كل الرفوف املنطوية على 
كميات من الغبار. غب��ارٌ غبار. ال غبار 

طل��ع. انتص��ر األحياء عل��ى األموات. 
باحلرب، صرخ اللبنانيون بأنهم أحياء. 
بعضه��م، بع��د أن حول��وا جتاربه��م 
م��ن جتارب ظ��الل، إلى جت��ارب أعمدة. 
بعضه��م اآلخر، إثر النجاة من قذيفة 
مدفعي��ة، س��قطت على اجل��دران أو 

السقوف، بال مواعيد جاهزة.
احل��رب حي��اة رفيع��ة. حي��اة الثقافة 
الرفيعة. حياة الفن��ون الرفيعة. بعد 
أن شد الفنانون واملثقفون أقواسهم 
وأطلقوها من الفؤاد إلى الفؤاد. احلرب 
مصاصة الس��وابق. ال تنومية التمدن 
واحلضارة. حدث إجنازي، إحيائي، باإلمياء 
والتلميح والتحول. تدفق غنائي على 

رياح التغيير.
مش��اطرة املل��ك جاللته، مش��اطرة 
امللكة حضرتها. كل امللوك وامللكات. 
توحدت، على ق��وس احلرب، كل اآلفاق 
الرمزي��ة واآلف��اق الواقعي��ة واآلف��اق 
اخليالي��ة، وهي تنصهر بالدعائم، بعد 
أن غرزتها باألرض اخلصبة. كل ش��رط 
اتضحت  باحل��رب، ش��رط مجه��ض. 
مالم��ح الس��نوات املاضية بس��نوات 
احل��رب. اتضح��ت عناصر الس��نوات، 
أدوات السنوات، بكل صفاتها املؤثرة. 
النوايا حرٌة، بعيداً من مواقع اإلنتظار.

ثقاف��ة احل��رب ثقافة ما س��بقها وما 
باألش��ياء  اجلاري��ة  بالثقاف��ة  تاله��ا 
والكلم��ات واأليام. كما يج��ري املوت 
بامليت. اجلماعية واحدة من تأش��يرات 
باألغني��ة  األداء  جماعي��ة  احل��رب. 
السياسية. جماعية الكتابة واإلخراج 
باملس��رح. اجلماعي��ة بالرس��م. حتين 
الرؤية، تتوالها األي��دي، بتجربة قادها 
سمير خداج، برس��م لوحة بعشرات 
األيدي. اجلماعية في مسرح األطفال. 
أكثر م��ن كاتب للن��ص الواحد. أكثر 
من ملح��ن. أكث��ر م��ن رأي باإلخراج. 
نكئت جراح التطريب واخليط الناظم 

له باألغنية. األداء باملقدم.
أجن��زت احل��رب بس��رعة م��ا حض��رت 
ل��ه املراحل الس��ابقة، به��دوء وصبر 
عظيم��ن. أجاب��ت األس��ماء الكثيرة 
عن ط��رق األغني��ة السياس��ية على 
وميض األح��الم القدمي��ة. تولى خالد 
الهب��ر مهم��ة اخل��روج م��ن التجنيد 
لك��ي  اللبنان��ي،  باجلي��ش  اإلجب��اري 
يعانق رؤاه. أق��ام طقس والدة األغنية 
اجلديدة. اشتق أحمد قعبور بعض أبرز 
األس��ماء الفرنس��ية، من دون أن يروم 
دراس��ة أس��اليب التأثير. املوس��يقى 
وجناعة الكلمة ف��ي أغنية جاك بريل 
وبراس��ينس  وفي��را وفي��رو وغيرهم. 
استبش��ر من خاللهم طرق الوصول 
إلى أغنيته. انصهر بعناصر أغنياتهم، 
بع��د أن أدى أغانيه��م باللغة األم. ثم 
اندغم بعم��ره اجلديد مع » أناديكم » 
وأغني��ات ش��ريطه األول األخرى. فتق 
مارس��يل خليفة حضوره بعمشيت 
على الص��راع مع األح��زاب اليمينية 
ر إلى فرنس��ا. لم يعد إلى  هناك. ُهجِّ

لبنان إال على »وعود من العاصفة .«
لم يتوقع الكثيرون أن تنبض الكيمياء 
ب��ن ه��ؤالء وب��ن م��ن تبعه��م ومن 
األفكار املستهلكة  سبقهم. طّوقوا 
باألغنية غير املس��تهلكة. اإلثراء هي 
الصفة األساسية مع شعراء اجلنوب. 
إيقاع��ات الفهم باملش��اغل الراهنة. 

كثر الش��عراء ولم يبق الشعر نقطة 
احتم��ال عائم��ة ف��وق أرض الصراع. 
فاضت الرواية بالنقاط اجلديدة. رواية 
الي��اس خ��وري وحس��ن داوود وجب��ور 
الدويهي وغيرهم. مزج املسرح الهوية 
باللذة. لم تشغل املسرح فكرة املوت. 
بالعك��س. ط��رق املس��رحيون عل��ى 
س��ندان اللغة، على فكرة التحرر من 
األط��واق. اس��تبطنوا زخم��اً إيقاعياً 
وش��حناً عاطفي��اً، ترت��ب عل��ى دمج 
بالتأم��ل العرفان��ي وغي��ر  الواقع��ي 
العرفاني. ش��يء من مناذج الش��عراء 
الصعالي��ك. كلم��ا حك��وا جس��ماً 
قش��روه وكش��فوه. ثم، لم يلبثوا أن 
م��ألوا بياضات املرحل��ة اجلديدة، بكل 
ما اسهم بتحولهم من اإلنفعال إلى 
الفعل. عشرات التجارب تفك كل ما 
لي��س واضحاً باحلياة. ع��روض بالغرف 
املغلقة، بالس��احات، باملستشفيات، 
عند خطوط التماس. عروض ش��ارع.
عروض دم��ى عمالقة. هن��ا، أخصبت 
األحالم واألجس��اد. هنا، تزوجت اجلراح 
األح��الم. وص��ُل األض��الع، مباش��رة، 
بالكون. لم يعد أحد يحتكر املناطق. 
اجلامعة اللبنانية واد بنفسجي، يقدم 
ما ال يخبو ملعانه. ارتبط كيان اجلامعة 
بكل حقوق العي��ش. ال محظور بعد. 
منحت احلرب احلرية الكاملة بالعالمة 
الكاملة، لكل حروف املدينة اجلديدة. 
ق��راءات بدفات��ر العصي��ان، ال قراءات 
بدفات��ر املعصي��ة. البون شاس��ع بن 

اإلثنن.
احل��رب والثقاف��ة، الثقاف��ة واحل��رب. 
ل��م ترتِض احلرب الثقاف��ة كصديقة. 
وبالعكس. احتاد جس��دين على طريق 
الس��يكولوجي  البعد  اإلجناب، عل��ى 
لإلحت��اد واإلجن��اب. حي��ث احل��ب احتاد 
واإلجناب لي��س نتيجة. وحي��ث البعد 
اإلجتماعي، إذ يت��م اإلعتراف بحقوق 
الزوجن واألوالد. وحيث يتم ذلك، يتم 
اإلنسجام بن عناصر اجملتمع، ما يدفع 
إل��ى دوران عمليات من��وه. عمليات منو، 
على البعد املقدس الحتاد اجلس��دين/
الروح��ن. ألن اإلنس��انية ال تكتمل إال 
باحلب، ل��دى كل واحد م��ن املتحابن. 
عطف ذلك على اإلنسانية الشاملة، 
يفض��ي إل��ى أن يربي العنص��ر اآلخر، 

ككائن مقدس.
احلرب هن��ا كائن مق��دس، ألنها بدت، 
بتل��ك املرحلة، أق��دس هدايا احلكمة. 
احل��رب ه��ي املعن��ى. معن��ى يطلبه 
الواقع. مت جتس��يد األم��ر، ال بالقواعد 
الغاب��رة والقواع��د امليت��ة واللياقات. 
بالتبادل. باحل��وارات اجلدلية بن احلرب 
وبش��ر احل��رب، وصوالً إل��ى التعبيرات 
املنظم��ة واملمنهجة. لم ت��در احلرب 
ح��ول نق��اط رئيس��ة. دارت حول كل 
ش��يء. ل��ن تنط��وي املرحلة م��ن دون 
تعارضات. مت اس��تخدام ذلك، بخدمة 
الغاية الوحي��دة. كتابة حياة جديدة. 
كتاب��ة باحلرية القصوى. ال اتباع طرق. 

ابتداع الطرق.
حكم��ت احل��رب عل��ى لبن��ان بحرية 
خدم��ة  ف��ي  أخلص��ت  واس��عة، 
مصاحله��ا. ل��م تس��َع إل��ى اإلرتباط 
باحلري��ات القدمية. غير أنه��ا ارتبطت 
وظيف��ة،  اإلرتب��اط  بوص��ف  ال  به��ا 
بوص��ف اإلرتباط ق��دراً. احلرية عقيدة 

لبنان. احلرية عقيدة اللبنانين. هكذا 
أضحى املسرح، عبيدو باشا* امتلكت 
الب��الد بؤبؤي��ن س��وداوين، عن��د م��ن 
رآها تس��قط بقلبه��ا. وجدها آخرون 
الدوران العنيف  محش��وة بش��رارات 
على التحام القلوب واإلبداع. امتلكت 
الب��الد بصي��رة، ال بصراً، عن��د هؤالء. 
الب��الد باألمطار. تنفس��ت  نش��جت 
عن عش��رات الفص��ول املؤجلة. ذلك 
- بع��د -  ل��ن يعتك��ف  الص��راع،  أن 
بطبقات البالد األرضية. غاب البعض 
ع��ن الوع��ي ببداي��ات احل��رب. وجدوا 
أنفس��هم على خطوطها املرتعشة. 
وج��دوا باحلرب كل ما ه��و مبهم، كل 
ما هو مجه��ول. غير أن آخرين، وجدوا 
باحل��رب تث��اؤب البالد بالضي��اء. هذان 
مثاالن س��اطعان. سار الكثيرون على 
سطوح النس��يان. داروا على أيامهم، 
كمن يس��ير بنومه. حسبوا أنهم لن 
يعيش��وا في مأمن وال في واجب قدمي. 
س��يطر الهول عليهم، إذ وجدوا فيها 
نش��يداً قبيحاً. انضوى من برؤوسهم 
األف��كار واألح��الم باحل��رب. تفتح��ت 
عيونهم وأجس��ادهم، أوالً، على حيرة 
بريئ��ة. ثم، على الكثير من تورم البالد 
بالطغيان. وجدوا باحلرب أيام بلوغهم. 
لن يقع��وا بالذوبان ببس��اطة العقل 
الفجة وال بالب��كاء. ذاك عصر الغناء. 
وجد روجيه عساف على الكمائن في 
منطقة الش��ياح. انفجر جنمه هناك، 
يحف��ر ويبته��ج بكل دورة قت��ال. هذا 
موسمه. هذا موسم من وجد اجلوهر 
عل��ى سالس��ل أجنحة احلري��ة باملآثر 

البطولية اخلاصة بها. 
غابة وحش��ية، ضاع��ت فيها جيوش 
املس��رح القدمي��ة. اجلي��ش اليونان��ي، 
اجلي��ش الرومان��ي، اجلي��ش اجلرماني. 
الكثير من اجليوش. ال تعادل بالقسوة، 
حي��ث زرع املس��رح بس��اتينه بأجمل 
وأطي��ب اخلض��ار والفاكه��ة. منصة 

واحدة أوالً. ثم، منصات. امتد املسرح 
كأف��ق، عل��ى أف��ق الب��الد اجلدي��د. ال 
كنافورة. الرسالة األولى سرد حكايات 

اآلخر، عبر آالف النقاط اجلديدة.
ل��ن يق��ع أح��ٌد بع��د بفخ��ار اللغات 
الشمولية. لغة الناس ال لغة الفوهرر. 
أضحى املس��رح القدمي، ج��دة قاتلة. 
كل ش��يء للتخريب. تخريب شعري. 
مفارقة مدوية. راح املس��رح ينتش��ر 
ويجم��ع. ألن املس��رحين ل��م يوقعوا 
عقوداً ولم يفرط��وا، كما فعلوا قبالً، 
بوضع الرياح بأقفاصهم. هبوب يودع 
جحيم املل��ح. ما عاد املس��رح طائرة 

ورقية سائبة في فضاء العالم.
ارتدى املسرح وجه الدهشة واإلدهاش. 
ثمة انعكاس وفير للش��مس، بتجربة 
مس��رح احلكواتي. أعود إلى احلكواتي 
كمث��ال متقدم. خرج روجيه عس��اف 
م��ن مس��تنقع الطغي��ان ف��ي جتربة 
محترف بيروت للمس��رح. اشتغل في 
اخمليمات الفلس��طينية مع محجوب 
عم��ر املصري. اش��تغل ف��ي مقاصد 
صي��دا م��ع أحم��د الزعزع. اش��تغل 
بعينات��ا مع عب��د اللطي��ف قطيش 
وناس القرية اجلنوبية. قرية كس��راج 
علَّق على ليل كالم جتاربه الس��ابقة. 
هنا األجمات البكر وروح املاء والنصف 
اخلفي غير املعروف، من عالم لم يفكر 

أحد بالغوص فيه. جرياٌن.
إس��تغنى روجي��ه عس��اف ع��ن بحر 
البحر. لم يعد مدمناً أشكال املسرح، 
عدمي��ة اجل��دوى. إذ بحث ع��ن اجلدوى 
باجل��دران أو باألرق��ام اجلديدة، س��واء 
بس��واء. »احلكوات��ي » وع��دة حياته، 
الطاه��رة، اجلدي��دة. املس��رح القدمي، 

إضطرار صريح، عنده.
»فرق��ة احلكوات��ي » ه��ر وحش��ي، ما 
لبث أن مزق مبخالب��ه وأنيابه وبغريزة 
املس��رحية  األناش��يد  كل  س��ليمة، 
القدمي��ة املدكوك��ة بعار اإلش��تغال 
على روائح طفولة املسرح بالعالم، ال 
بالعالم اخل��اص. ال لعب على املنصة. 
اللع��ب بالصال��ة. الصال��ة صالة ال 
معب��د. الع��رض خيم��ة مجنونة من 
احلكاي��ات. ال تغري��ب بع��د. وال قوانن 
القدرات الغابرة. دم الصيد الس��اخن، 
عن��د باب املس��رح. اس��تقبل أعضاء 
ال  كضي��وف.  املش��اهدين،  الفري��ق 
حكواتي تقليدي. ال حكواتي بريشتي. 
بالبيوت  الس��هرات  احلكواتي ف��ارس 
الش��عبية. ش��خص ميتل��ك الق��درة 
على الس��يطرة على الغرف املأهولة 
بالس��اهرين. م��ن يس��تطيع إنعاش 
السهرات باحلكايات والذكريات واألداء 
الطيب والغناء واللمعات املدهش��ة. 
جسد عار على ساقن قويتن. جسد 
عار بقلب يتعقب كل عضو ميت عند 
اآلخرين، لكي يحييه باخلفقان اخلاص 

به.
حكوات��ي لع��وب، كنجم��ة تاجي��ة، 
تقف بالس��ماء، لكي تنير الثرى. بدت 
التج��ارب كاألس��ماك ف��ي أكواريوم، 
ضخ��م، عم��الق. ال اطمئن��ان أم��ام 
املنام��ات ببالد اخل��وف املقنع والوحدة 

املزنرة بالصور السود.
احللم غي��ر املنام. حلم اجلميع باحلرب. 
دخلوا بثنايا نوابض الس��اعات. كثرت 
التجارب ببالد ضد صورها القدمية. بالد 

البلور. ساللة من الفرق والتجارب.
فرقة احلكواتي اللبنانية (بالعبر واإلبر، 
م��ن حكايات جبل عام��ل ١٩٣٦ ، أيام 
اخليام. ف��ازت األخي��رة بجائزة العرض 
املتكام��ل مبهرجان قرطاج املس��رحي 
بالع��ام ١٩٨٣ . لعب��ت بالكثي��ر م��ن 
امل��دن األوروبي��ة والعربي��ة). محترف 
املنارة. أسس احملترف رئيف كرم وعادل 
فاخوري. فرقة السندباد مع رئيف كرم 
(دش��ر قمرنا يا حوت...). قصدت جتارب 
يعقوب الش��دراوي مراكز الضياء مع 
مس��رحيات احلرب. جب��ران والقاعدة، 

نعيمة، الطرطور، بال لعب يا والد.
فت��ح س��فير املس��رح الس��وفياتي، 
ليال��ي املدين��ة الصامت��ة واملغلق��ة، 
أي��ام اإلجتي��اح اإلس��رائيلي، بالع��ام 
١٩٨٢ ، عل��ى ارتعاش��ات اإلضطراب، 
ف��ي مس��رحية مفعم��ة بالفج��ر (
الطرطور). هجائية، صّبت النار بشعر 
املدينة احملاصرة، بالكوميديا ديال آرتي. 
شارون يلعب بسكر املاء، حتى يقطع 
امل��اء عن بش��ر بي��روت. بش��ر بيروت 
يقدمون الطرطور. فرجة مس��رحية، 
ض��د العتم��ة والصمت. ض��د املوت 
واجلوع والعطش. مزج زي��اد الرحباني 
مس��رحياته بعمره. جاء اخلوف واحلزن 
باملس��رحيات، ممزوج��اً بأصوات صنوج 
الل��ذة وفي��ض من أجنح��ة الضحك، 
الطالع من حتت اجللد. بالنسبة لبكرا 
شو، فيلم أميركي طويل، شي فاشل. 
مس��رحيات ضد أل��واث األحقاد وضد 
زرع الس��م بالذه��ب. خ��رج الكثيرون 
م��ن أل��م العتم��ة. س��هام ناص��ر (
اجليب الس��ري)، مش��هور مصطفى، 
نضال األش��قر وفؤاد نعي��م )احللبة). 
وض��ع اجلميع ال��رأس بالقلب والقلب 
بال��رأس. خرج��ت األس��ماء دائماً من 
متاهات األس��واق. رميون جب��ارة وربيع 
مروة وبي��رج فازليان وانطوان ولطيفة 
ملتقى وجوزيف بو نص��ار وجان داوود 
وأنطوان كرباج ونورا الس��قاف وليلى 
دب��س وزياد أبو عبس��ي ولين��ا أبيض. 
األس��ماء األربع��ة األخي��رة، اس��ماء 
تالوة ش��عائر املسرح اجلامعي. فصح 
املس��رح ال كنيس��ته. عضدته احلرب 
على قطف القيم��ة باجلامعة، بعيداً 
من اخلطب. ربت احلرب املسرح اجلديد 
مس��رحيون  املس��رحين.  وعش��رات 
جدد، ومسرحيون توردت خدودهم من 
جديد، بع��د أن بدت كالثمر األش��به 

بعتمة الشكوك.
مطر املسرح باحلرب، مطر على حقل، 
ال مط��ر عل��ى زه��رة. خصب��ت احلرب 
املسرح. خصبت كل أشكال التعبير. 
سمع طنن املس��رح الساحر باحلرب. 
ج��ذور جديدة م��ن دون س��تائر حرير. 
عب��ث رميون جب��ارة. عن��دي: واقعيته 
الس��حرية. تفطر مسرحيات يعقوب 
الش��دراوي على تنفس م��زج املبهم 
باجملهول، بجسد تفتح باستمرار، على 
الوضوح. العيون بالسيوف ال باألرض. 
انفجر العالم بزخات من الدهش��ات. 
لم يعد املس��رح رجالً وحيداً. املسرح 
ص��وت اجلماع��ة، بح��رب بالكثير من 
الوج��وه. ح��رب ثملة بش��ذى الزحام 
الصاخب بشوارع املدينة وصالتها، حد 
إفساح اجملال أمام بروز الهواة ومسرح 
الهواة (أبو موس��ى الزبال، مع بيار أبي 

صعب وفادي أبي خليل وآخرين). احلرب 
ليس��ت أوراق موت. ليست مستودع 
ليس��ت  حربي��ة.  وآلي��ات  أس��لحة 
مستودع جثث. احلرب حياة بأكثر من 
حي��اة. احلرب حياة تضاع��ف احلياة، إذ 
تطلعها من صناديق األسرار اخملتومة، 
إلى ش��ارع أخض��ر طويل. احلب��ر قبر 
الفنون القدمية املقدسة. ال شبه بن 
احلرب السورية واحلرب اللبنانية. األولى 
عمودية. األخرى أفقية. احلرب األهلية 
بلبنان مت تخيله��ا بعناية، بحيث دفع 
باللبنانين إل��ى تخطي لعبة اإلرباك، 
بقي��ام مناطق واح��دة مفتوحة على 
كل ما هو مثالي. »املنطقة الغربية ». 
ومناطق لم تعش فتراتها الس��عيدة، 
عل��ى مس��توى الثقاف��ة. »املنطق��ة 
الش��رقية .« جمعت املس��رح بلبنان 
وس��وريا العالقات املتشابكة باحلرب. 
وأن احلربن مثلتا مش��هدين كونين. 
غير أن احل��رب اللبنانية، حرب جتريدية 
بالتصورات اخملتصرة، في حن أن احلرب 
الس��ورية، حرب واقعية. احلرب األولى 
حرب استعارة. األخرى حرب خطابات، 

كلما جرى استعمالها، ازداد عنفها.
أخذ املس��رح في لبنان دوره الوسيط 
ب��ن الثقاف��ة واجلمه��ور. مس��رح، ال 
يجعله احلضور هش��اً. حضور املسرح 
الس��وري بالداخ��ل واخل��ارج، حض��ور 
هش. ازدادت الهشاش��ة، م��ع تغذية 
األوه��ام لدى طرف وتغذية اخلوف لدى 
الطرف اآلخر. تزايد األوهام مبسرحيات 
املعارضة الس��ورية، بلبنان على وجه 
اخلصوص. وتزيد اخلوف في مسرحيات 
الداخل احملاصر بأجهزة تصوير املعارك 
وما يتهدد أصحابها من املعارك هذه، 
ما زاد من ارب��اك أصحابها. واحدة من 
األمثلة الساطعة، مسرحية النافذة 
لعمر جباعي. قدمت مبهرجان املسرح 
العرب��ي بوه��ران اجلزائري��ة. الكائنات 
املس��رحية، تصب��ح كائن��ات واقع. ال 
العكس. رجل وإم��رأة بيت، بعالم من 
خيال، يراقبان ناف��ذة، يرتعش خلفها 
ض��وء أو م��ا ظن��ا أن��ه ض��وء. احلرب 
هن��ا، حرب معكوس��ة على ش��بكة 
العالقات بن الزوجن. زوج مدمن على 
ش��رب املسكرات والس��جائر. ال كالم 
يجمع��ه بالزوج��ة. ألنه ب��ات معظم 
أيامه يالحظ الضوء خلف الش��باك. 
الزوجة  بانضم��ام  املس��رحية،  نهاية 
إل��ى الزوج وه��ي تراقب الض��وء كما 
يراقب الزوج الض��وء. »ما عم اتذكر » 
مانيفست سياس��ية. معتقل سابق 
ي��روي حكايات��ه أمام جمه��ور ال يعثر 
عل��ى حض��وره اجلدي��د إال م��ن خالل 
قصة املعتق��ل اجلديدة. مس��رحيات 
بن األمثل��ة أو النمذج��ة وبن كتابة 
دوافع احلرب وانعكاساتها على جدران 
العالقات بن البشر. ثم، أن املسرحية 
السورية، ال تصور طرق الفنان بكتابة 
عمل��ه، قدر ما تخل��د الواقع األولي أو 
الواقع اجلديد. هكذا هي »فوق الصفر 
»ألس��امة ح��الل أو« إذا في��ك تتطلع 
بالكامي��را، لعمر أبي س��عدى أو »من 
أجل نعم أو من أجل ال » جملد فضة. أو 

»املهاجران« لسامر فضة.
كنست احلرب بلبنان قياسات الفنان 
القدمي��ة. ل��م يع��د بوس��ط لعب��ة 
مكعب��ات. أضحى ف��ي أطلس جديد، 
حرك بأش��كال التمثي��الت اخلرائطية 
بإدراج املعطي��ات اخلاصة على أقراص 
الدوائ��ر الراهن��ة. أي��ام اخلي��ام وم��ن 
حكاي��ات ٣٦ ملس��رح احلكواتي امنوذج 
ض��د التص��ورات الكمي��ة باحل��روب، 
ض��د التص��ورات الكمي��ة للح��روب. 
معظمه��ا،  ف��ي  األخ��رى،  التج��ارب 
رفعت إدارة الفنان على أجنحة احلرية 
القصوى. فتحت احلرب احلقل اخليالي 
لإلمكاني��ات بلبن��ان. ال حق��ول خيال 
بسوريا أمام مش��اهد العنف والقتل 
واالغتص��اب والدم��ار الش��امل. دمار 
حلم األحياء واملناط��ق ببعضها، على 
عكس البش��ر. حول اللبناني العالم 
إلى خيط باحلرب األهلية. لم يستطع 
اس��تنباط  الس��وريون،  املس��رحيون 
معطيات جدي��دة من ح��رب، ما تزال 
تدور بن التم��زق والتمزق. غياب الروح 
الكوس��موبوليتية ع��ن م��دن احلرب 
وق��رى احلرب بس��وريا، أفقد املس��رح 
شواغل الفنان، بصالح إعالء اخلطاب 

من دون تلوين.
تط��وع الناس باخلط��ر، صارعوا املوت. 
مبدعون، محاربون، ال يريدون حلياتهم 
اجلماعي��ة أو اجلمعي��ة، أن تهدر. أو أن 
يهبط��وا إلى بطن األرض مل��رة أخيرة. 
السياس��يون  نه��ب  مائ��دة.  احل��رب 
بالدها العظيمة. خسارة. بسوريا، ما 
تزال احلرب لعبة قاس��ية، ال تقاس إال 
مبقياس األرباح واخلسائر. خرج الوضع 
اللبناني باملس��رح على ذلك، إذ ش��دد 

على الطبائع
للمش��اريع  والس��اخرة  الطموح��ة 

الفنية.

*من ملحق بناء السالم في لبنان.

الحرب ليست مستودع أسلحة
( داريو، كل شيء انعقد وارتبط بك. أنت الحاء، أنت الباء)

احلرب األهلية اللبنانية
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الحرب حياة رفيعة. 
حياة الثقافة 
الرفيعة. حياة 

الفنون الرفيعة. 
بعد أن شد الفنانون 

والمثقفون 
أقواسهم 

وأطلقوها من 
الفؤاد إلى الفؤاد. 

الحرب مصاصة 
السوابق. ال تنويمة 

التمدن والحضارة



كشفت اجلولة االولى لالنتخابات 
الفرنس��ية عن فش��ل ذريع الكبر 
تيارين حكما فرنس��ا خالل عقود 
طويلة من الزمن. لم يحصل احلزب 
االش��تراكي، اال عل��ى نحو %6 من 
االص��وات.. رغم انه احلزب احلاكم.. 
وهو حزب عريق، وموغل في القدم، 
والذي يعود تاريخه لنهايات القرن 
التاسع عش��ر، و«االممية الثالثة«، 
وكان احد ابرز القوى الناشطة ملا 
قبل احلرب العاملية الثانية، وتسلم 
احلكم مباش��رة خالل اخلمس��ن 
انه��ار  كذل��ك  املاضي��ة..  س��نة 
»اجلمهوري��ون«، او اليمن املعتدل، 
والذي��ن كان��وا اما احل��زب االول او 
اخلامس��ة  للجمهوري��ة  الثان��ي 
من��ذ ان اعلنها اجلن��رال »ديغول« 

ف��ي 1958. فل��م يحصل الس��يد 
»في��ون« )احد ممثل��ي التيار، والذي 
أُضع��ف مبوضوعة تعي��ن زوجته 
واوالده(، فج��اء ثالث��اً، بنح��و 20% 
من االص��وات. وخرج من الس��باق 
اليمن واليس��ار التقليدي، وتقدم 
اجلميع ش��اب عم��ره 39 عاماً، لم 
يك��ن اح��د ليص��دق قبل اش��هر 
قليل��ة انه ميكن ان يش��ق طريقه 
»الش��انزليزية«.  في  الرئاسة  الى 
كان الس��يد »ماك��رون« لعام��ن 
خلت جزءاً من الفريق االشتراكي 
ووزيراً لالقتصاد. فاستقال واسس 
حركة وس��ط، ترفع ش��عار ال مين 
وال يس��ار. وحاز على نحو %24 من 
االص��وات.. وج��اءت ثاني��ة »مارين 
لوب��ن« زعيم��ة اجلبه��ة الوطنية 

اليمينية املتطرفة، وحصلت على 
نحو %21.. وجاء رابعاً »ميالنشون« 
املاركسي من خارج صفوف احلزب 
العري��ق  الفرنس��ي  الش��يوعي 
ايضاً.. فتقدم »ميالنش��ون« على 
,«التروتسكين«  »االش��تراكين« 
وبقية قوى اليس��ار، وج��اء معادالً 
اي نحو  ل�«اجلمهوري��ن«،  تقريب��اً 
%19. باختصار فان قوى »االختراق« 
القوى  اس��قطت  والتي  اجلدي��دة 
التقليدية املتحاصصة واملتعاقبة 
على س��دة احلكم لعقود طويلة، 
ق��د حصلت عل��ى م��ا ال يقل عن 
%65 من اص��وات الناخبن، مقابل 
التقليدي��ة.  للق��وى   26% نح��و 
كان��ت  ان  التاري��خ  وسيكش��ف 
قوى »االخت��راق« مؤهلة الن تكون 

ق��وى تغيي��ر وجتدي��د حقيقية، ام 
انه��ا مجرد ق��وى احتجاج ظرفية 

ومؤقتة.
م��ا حص��ل في فرنس��ا س��بق ان 
حصل ف��ي بريطانيا ف��ي عملية 
الوالي��ات  وف��ي  »البريكزي��ت«، 
املتحدة مبجيء »ترامب«. فالعالم 
يهتز، وهن��اك تيار منتش��ر يجب 
التحوالت  الوقوف عن��ده لفه��م 
الكب��رى احملمول��ة بخلي��ط م��ن 
عوامل داخلية واخرى عاملية. فلقد 
س��بق وان انهار االحتاد السوفياتي 
والكتل��ة االش��تراكية وتفككت 
االحزاب احلاكمة في تلك البلدان، 
وظه��رت ق��وى واف��كار واجتاهات 
انتفض��ت  ان  وس��بق  جدي��دة.. 
العربي��ة فيما س��مي  اجلماهي��ر 

وس��قطت  العرب��ي«  ب�«الربي��ع 
اح��زاب وتدحرجت رؤوس، وما زالت 
التداعي��ات تفع��ل فعلها مهددة 

خرائط ودول وحكومات املنطقة.
لالح��زاب  ال��درس  وص��ل  فه��ل 
والتيارات العراقي��ة؟ بان التجديد 
والتغيي��ر من س��ن احلياة ش��ئنا 
ام ابين��ا.. وان ذل��ك ال ميكن ايقافه 
والش��كليات وتغيي��ر  باجملام��الت 
اخلارجي��ة.. فاالجتم��اع  القش��رة 
والسياس��ة واالقتصاد، والعوامل 
الداخلية واخلارجية، تتحرك كلها 
بسرعة وعقل وتدافعات ومشاعر 
ومطالب اوس��ع بكثي��ر، وتختلف 
كثيراً عن مساحة وسرعة وعقل 
ومشاعر ومطالب البنى واالحزاب 
واالس��ماء املطروحة في الساحة 

العراقي��ة الي��وم. وهذا ال يش��مل 
ق��وى احلكم فحس��ب، ب��ل ايضاً 
الق��وى احملتجة من داخ��ل النظام 
او املعارض��ة م��ن خارج��ه. فق��د 
يستمر الشأن العام اقرب ملفهوم 
»تصري��ف اعم��ال«، حل��ن مجيء 
التح��ول  او  املوج��ة  او  املفاج��أة 
الكبير، ايجاباً او س��لباً، والتي من 
ش��أنها اح��داث تغيي��رات جذرية 
في املس��ارات والق��وى.. والتي قد 
تترجمها اما قوى منس��لخة من 
القوى احلالية، جزئياً او كلياً.. او من 
قوى واسماء جديدة متاماً، او مناذج 
جنهله��ا ونعج��ز عن استش��راف 

مكنوناتها.
وكمثال تاريخ��ي للنماذج اجلديدة 
التي يصعب استش��رافها، اتذكر 

)واملعلومة على ذمة الذاكرة( انني 
ق��رأت للمرحوم ادورد س��عيد في 
كتاب��ه »Covering Islam« بداية 
الثمانيني��ات، ب��ان م��ن مجم��وع 
ُقدم��ت  دكت��وراه  اطروح��ة   60
ف��ي الوالي��ات املتح��دة ف��ي فترة 
الس��بعينيات، عج��ت االطاري��ح 
بقوى وبدائل واس��ماء م��ن داخل 
قوى النظام »الشاهنش��اهي«، او 
لقوى »اجلبه��ة الوطنية« ملصدق 
وح��زب »ت��ودة« و«مجاهدي خلق« 
وغيره��م..  ش��عب«،  و«فدائي��ي 
ولم تذكر س��وى اطروح��ة واحدة 
ق��دس  اخلمين��ي  االم��ام  اس��م 
س��ره، لي��س كبدي��ل ب��ل مج��رد 
للنظام  املعارض��ة  الق��وى  كاحد 

»الشاهنشاهي«.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

ريكاردو هوسمان

وزير النفط السابق

وزير التخطيط 
الفنزويلي السابق

تُرى ما هو القاس��م املش��ترك الذي 
)والي��ات  هانتس��فيل  ب��ن  يجم��ع 
أالباما(، وبرينس��تون )إنديانا(، وجورج 
وبل��و س��برينجز  )كنتاك��ي(،  ت��اون 
أنطوني��و  وس��ان  )ميسيس��يبي(، 
)تكساس(، وبافالو )ويست فرجينيا(، 
وجرير )ساوث كارولينا(؟ إنها املواقع 
التي بنت فيها شركة تويوتا وشركة 
بي إم دبليو مصانعهما في الواليات 
املتح��دة. وال تق��ع أي من ه��ذه املدن 
ف��ي حزام الص��دأ �� منطق��ة املدن 
الصناعية التي متتد من ميتشيجان 
إلى ش��رق بنس��لفانيا �� حيث كان 
قس��م كبير من صناعة الس��يارات 
والصناعات املوردة لها يقع تقليديا.

من الواضح أن أس��باب انحدار حزام 
الص��دأ في الواليات املتحدة لم تكن 
محص��ورة بالكام��ل ف��ي تصرفات 
الصن واملكسيك. بل كان ذلك راجعا 
أيضا إلى االنتشار اجلغرافي لصناعة 
الس��يارات ف��ي مناط��ق أخ��رى من 
التجمعات  املتحدة، خ��ارج  الواليات 
التي ترك��زت فيها ف��ي األصل. ولم 
يك��ن هذا التح��ول ناجم��ا عن نقل 
ش��ركة جنرال موتورز ملصانعها، بل 
كان ألنها خس��رت حصتها لصالح 
تويوتا، ونيس��ان، وهوندا، وهيونداي، 

وبي إم دبليو، ومرسيدس بنز.
بطبيع��ة احل��ال، ال تخفف اإلش��ارة 
إلى هذه احلقيقة من آالم املتضررين. 
ولكنه��ا تغي��ر اآلث��ار املترتب��ة على 
السياس��ات �� والدروس املس��تقاة 
من مثال الواليات املتحدة صاحلة في 

شتى أنحاء العالَم.
حت��ى اآلن، الح��ق القائم��ون عل��ى 
األم��ر نهج��ن ملس��اعدة اجملتمعات 
املتأث��رة به��ذه الظاه��رة. يتجس��د 
األول في برنامج مساعدات التكيف 
التجاري في الواليات املتحدة، والذي 
يزود العم��ال املتضررين باملنافس��ة 
إلع��ادة  املال��ي  بالدع��م  الدولي��ة 
التدريب، والبحث ع��ن عمل، وإعادة 
التوط��ن، وصيانة الدخ��ل، والتأمن 
الصحي. ويتلخص النهج الثاني في 
التجارية للصناعات  توفير احلماي��ة 
املتضررة، كما وََعد الرئيس األميركي 

دونالد ترامب.
ومن غي��ر املرجح أن يس��اعد أي من 
النهج��ن ح��زام الصدأ. ذل��ك أن أي 
جناح اقتصادي يتأثر بنحو كبير بأداء 
تلك الش��ريحة من األنش��طة التي 
ميكنها بيع إنتاجها ألطراف خارجية. 
وما يصدق على ال��دول يصدق أيضا 
عل��ى الوالي��ات، وامل��دن، والبل��دات، 

ش��ريطة أن نعيد تعريف ماذا نعني 
عندما نق��ول البيع ألطراف خارجية. 
إذ أن أنشطة »التصدير« هذه تخلف 
تأثي��را كبي��را ومضخم��ا عل��ى منو 

االقتصاد احمللي ككل.
يتعن على كل منطقة جغرافية أن 
تش��تري منتجات ال تصنعها وتدفع 
ثمنه��ا عن طريق بي��ع بعض اإلنتاج 
ال��ذي تصنع��ه ألط��راف خارجي��ة. 
ولكن األط��راف اخلارجية لديها خيار 
الش��راء من آخري��ن. وله��ذا، تواجه 
أنش��طة »التصدير« هذه مس��توى 
من املنافس��ة ال يواجه��ه البقال أو 

املقهى أو احلالق احمللي.
عالوة على ذل��ك، يخلق الدخل الذي 
يجلبه »املصدرون« إلى اجملتمع تأثيرا 
مضاعفا ضخما. فعندما يغلق أحد 
املناج��م أبوابه، ال تقتص��ر النتيجة 
عل��ى عم��ال املناج��م العاطلن عن 
العم��ل، ب��ل يخ��رج أيض��ا البق��ال 
وصاحب املقه��ى واحلالق من العمل، 
ويرح��ل اجلميع، ويتح��ول املكان إلى 

مدينة أشباح.
وإغ��الق صناع��ة م��ا ليس الس��بب 
الوحي��د ملث��ل هذا االنقط��اع. فذات 
يوم، كان هناك العديد من سلس��لة 
املتاج��ر الصغيرة نس��بيا وغير ذلك 

م��ن جتار التجزئ��ة، وكانت مقار هذه 
السالس��ل منتشرة في شتى أنحاء 
الواليات املتحدة واملنافذ في عدد من 
املدن. وقد جلبت ه��ذه املقار الدخل 
إلى املدن املقامة بها من خالل توفير 
خدمات املكاتب اخللفية لشبكة من 

املتاجر.
ولكن توطد قطاع التجزئة، مدفوعا 
بنحو جزئي بش��ركات مث��ل واملارت 
وأمازون، وج��ه ضربة قاضية للعديد 
من هذه الش��ركات. ذل��ك أن التأثير 
ع��ل اجملتمع��ات احمللية حي��ث كانت 
مق��ار متاج��ر التجزئ��ة ه��ذه ل��م 
يكن أق��ل تدميرا من إغ��الق منجم: 
فق��د توقف��ت أنش��طة »التصدير« 
وتقلصت املدن مبضاعف كل وظيفة 
مفقودة في »التصدير«. وكان مصير 
محالت تأجير الفيديو، وسالسل بيع 
الكتب، والصيدليات، ومتاجر حتسن 
اإللكتروني��ات  ومح��الت  املس��اكن، 
والكامي��رات، وم��ا إلى ذل��ك، مصير 
العربة واحلصان نفس��ه. ف��ي بداية 
ع��ام 2017، بلغ عدد متاج��ر واملارت 
ف��ي الواليات املتح��دة 5332 متجرا. 
وه��ي تتخذ من بنتونفي��ل في والية 
أركنساس، حيث توظف أكثر من 18 

ألف عامل، مقرا لها.

من الواضح أن احلماية التجارية غير 
مفي��دة إذا كانت ديتروي��ت تتنافس 
مع بلو س��برينجز في املسيسيبي. 
كما ال تساعد التعريفات اجلمركية 
عاطل��ن  أصبح��وا  الذي��ن  أولئ��ك 
بسبب إفالس بلوكبوستر فيديو، أو 
ب��وردرز بوكس، أو كوم��ب يو إس ايه، 
أو س��يركت س��يتي، أو بايلي��س، أو 
متاجر فيرجن الكب��رى. ومن ناحية 
أخرى، س��جل تش��غيل العمالة في 
أمازون من��وا بنس��بة %47 على مدار 
الع��ام املاضي، لكي يص��ل إلى 341 
ألف شخص. ولكن مع تركز توظيف 
كاليفورني��ا  ف��ي  أم��ازون  ش��ركة 
وتكس��اس وواشنطن، فإن جغرافية 
ه��ذه الوظائ��ف تختل��ف متام��ا عن 

جغرافية تلك التي حتل محلها.
وكما ه��ي احلال مع إع��ادة التوطن 
جغرافي��ا لوظائ��ف التصني��ع ف��ي 
الوالي��ات املتح��دة، فإن مس��اعدات 
ح��ال  ليس��ت  التج��اري  التكي��ف 
له��ذا النوع من االعت��الل. ففي حن 
التكي��ف  مس��اعدات  تس��تهدف 
التج��اري األفراد املتضررين بش��كل 
مباشر باملنافسة األجنبية، فإن قدرا 
كبيرا من املنافس��ة الت��ي تواجهها 
االقتص��ادات احمللي��ة ليس��ت قادمة 

م��ن اخل��ارج، والعديد م��ن الوظائف 
صناع��ات  ف��ي  ليس��ت  املفق��ودة 
متضررة بنحو مباش��ر مبنافسة من 
اخل��ارج، بل منافس��ة م��ن االقتصاد 
املتخلف��ون  يس��تفيد  وال  احملي��ط. 
ع��ن الركب في امل��دن املتقلصة من 
تسهيل عملية إعادة توطن األفراد.

م��ع تعط��ل الصناع��ة تل��و األخرى 
يُصِبح  التكنولوجي،  التغي��ر  بِفعل 
م��ن الصعب جتنب الكثي��ر من هذه 
اآلالم. ولكن التدخالت على املستوى 
الفردي البد أن تستكمل باملساعدات 
على مس��توى االقتص��ادات احمللية. 
والبد أن يكون اله��دف واضحا: فمع 
»التصديري��ة«  الصناع��ات  تعط��ل 
ملدين��ة م��ا، الب��د أن حت��ل محله��ا 
أنش��طة »تصديرية« أخرى، خشية 
أن تتقل��ص املدينة وتصب��ح فقيرة. 
ويس��لط ه��ذا الضوء عل��ى احلاجة 
إلى ما أسمته رئيسة وزراء اململكة 
املتح��دة تيري��زا ماي »اس��تراتيجية 
»توفير  صناعية حديثة«، تستهدف 
ف��رص العم��ل والنم��و االقتص��ادي 
ل��كل مجتم��ع وزاوي��ة ف��ي البالد«، 
وذلك »لضمان اس��تفادة اجلميع من 

التجارة والعوملة«.
يتطل��ب حتقيق ه��ذه الغاي��ة وضع 

مجموع��ة جديدة من السياس��ات 
املفصل��ة لكل م��كان بعينه. وليس 
املقصود م��ن هذا دع��م الصناعات 
والدة  مع��دل  زي��ادة  ب��ل  احملتض��رة، 
الش��ركات اجلدي��دة وتقلي��ل معدل 
الوفي��ات بن الش��ركات الوليدة في 
الصناعات التي ميكنها أن حتل محل 
الصناع��ات القدمي��ة، وخاص��ة تلك 
التي ميكن بيعها ألطراف »خارجية«، 
على النحو الذي يعيد ربط كل موقع 

بأسواق خارجية ومتزايدة العاملية.
ف��ي كتابهما األخير بعن��وان »أذكى 
األماكن عل��ى األرض«، يوثق أنطوان 
فان أجتميل وفريد باكر كيف يحدث 
ه��ذا بالفعل في أج��زاء من منطقة 
حزام الص��دأ في الوالي��ات املتحدة، 
حيث جنح��ت العدي��د من امل��دن �� 
مث��ل أكرون، أو أوهاي��و، أو ألباني في 
نيويورك �� في جتديد نفسها. وهذه 
األماكن ال تتعافى فحسب؛ بل إنها 
أيض��ا، كما نعل��م اآلن م��ن كيفية 
تصويتها في نوفمبر/تش��رين الثاني 
املاضي، غي��ر مقتنعة بأجندة ترمب 

القائمة على بناء اجلدران.

أين نقيم جدار ترامب؟
PROJECT
SYNDICATE

ترامب وخطة تخفيضات الضرائب

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

تط��رح النقاش��ات والتداخالت والدع��وات وردود االفعال 
حول موض��وع اس��تقالل اقليم كردس��تان ع��ن الدولة 
العراقي��ة جمل��ة م��ن االس��تدراكات االس��تباقية من 
وجهة نظرٍ ش��خصية مؤسس��ة على متابعٍة واهتمام 
ومعايشة لتحوالت القضية الكردية في الزمان واالحداث 
والتجاذب��ات واحل��روب، وميكن اجمال هذه االس��تدراكات 

بالتالي: 
1 - ف��ي جمي��ع االح��وال، وفي توقي��ت منظ��ور او أبعد 
م��ن مديات النظر، فان اقليم كردس��تان العراق س��ينال 
اس��تقالله ع��ن الدول��ة العراقي��ة، يوماً ما، وس��يتحدد 
نظامه السياس��ي وهويته عبر مخاضات صعبة ومعابر 

ليست مبلطة. 
2 - ان االس��تقالل باملراض��اة وعل��ى وف��ق مب��دأ الطالق 
الدميقراطي ومن خالل مفاوضات »اخوية« س��يكون في 
صالح الطرف��ن وبخاصة للدولة الكردي��ة الفتية التي 
س��تكون بامس احلاجة الى جار مسالم وبوابة آمنة الى 

العالم.
الكردي��ة ورس��وخ نظامه��ا ال  الدول��ة  3 - مس��تقبل 
تقررهما فقط ارادة ش��عب كردس��تان فان العامل االخر 
امل��وازي يتمثل في ص��راع النفوذ واملصال��ح والتحالفات 
ف��ي املنطق��ة، كما يتوقف عل��ى حس��ن ادارة العالقات 
م��ع الدول التي تنظر بع��دم االرتياح لدولة متثل جزءا من 

الشعب الكردي. 
4 - استقالل االقليم تتبعه تغييرات جغرافية وسياسية 
ودستورية وقومية في العراق، وسيتأثر تناسب املكونات 
وحس��اب القوى واحلجوم، ومن املشكوك فبه ان تنهض 
احزاب وجماعات دول��ة احملاصصة بواجب اعادة بناء عراق 

جديد. 
5 - اخطر مس��ارات االس��تقالل اذا ما مت باحلرب أو ضمن 
س��يناريو »دول��ة االمر الواق��ع« فان قيمة احل��ق القومي 
التاريخي س��تفقد زهوها وس��ط الدم��ار وازهاق االرواح، 
ع��دا عن النتائج الكارثية الت��ي يحصدها الطرف االخر، 
الدولة العراقية، اذا ما جلأت الى خيار اإلخضاع عن طريق 

احلرب. 
6 - املواطن العراقي والفئات السياس��ية والنخب حتتاج 
الى اع��داد النفس للتعامل احلضاري مع  اس��تحقاقات 
ح��ق تقري��ر املصي��ر للش��عب الك��ردي بوصفه ش��عباً 
ش��قيقاً، ومنع الش��وفينين من جر البالد الى مستنقع 

حرب بعنوان »عرب وكرد«.
7 - ان السيادات واحلدود والكيانات، وحتى االمبراطوريات، 
ص��ارت عرض��ة لالنهي��ار والتعدي��ل والتكّي��ف في هذا 
العصر، فهن��اك دول اختفت من اخلارطة ودول ُقس��مت 
واخ��رى اس��تقلت لكنه��ا خّوضت في الوح��ول واحلروب 
وصار اس��تقاللها وباالً على شعبها، والعبرة في رجاحة 
العقل السياس��ي عندما يتعلق االم��ر بفعل التغيير أو 

بردود االفعال. 
8 - اختزال مصير كركوك الى »ورقة« سياس��ية ميكن ان 
يقذف بها الى حريق يلتهم جميع االحتماالت واملراهنات،  
وقد يبقيها خارج التوصيف الدس��توري وسياقات تقرير 

الوضع النهائي الطبيعي املنشود.

استقالل كردستان.. 
8 استدراكات استباقية
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ينزل من عليائه ..
و تخاصمه حّوة الريح

في يده :
شاهدُة قبٍر على جثة الزمن اجملهول 

يحفظ من شعاراته ..
دوماً في اآلفاق 

معالُم النصر أحالٌم مؤجلة ..
طرٌق مؤججٌة تسلبه رداء الصمت 

تأخذه إلى أحالم يقظته النائمة 
 - تعال ال تتردد 

هنا آخر ما متنحه فرصة احلياة 
ال تسلب نفسك مرآتها األخرى  
ضاجع و ال تخش في العاشقني 

ِعظُة زاهٍد مخبول 
توقظك فكرٌة حمقاء 
في عاملك املمسوس 

ملا ورائياتَك برزٌخ 
أنقى من مرآتَك الالهثة ..

ُكْل حتى جتوع 
فرّبا تشبع يوماً و تنسى جوعك 

تتعرى من خلفَك 
ناشزات الّلذة 

في ترٍف ميؤوس ..
- أيُّ مصاهرٍة تلك التي تبغي 

في نشوزك الذكورّي اخملبوء 
ُكْل حتى جتوع 

و تذكر جّيداً لّذة الغارقني بغيابك ..
إْشرْب حتى تعطش 

فقد ال حتصل على كأسَك 
و ربا ال تبلغ كأس النشوة 

ِقْف حتى تعدو 
فلرّبا يولد حلمَك بعد موتك ! 

و ال تقف عند قارعة املتكاسلني 
» ما كلُّ ما يتمنى املرء يدركه 

جتري الرياح با ال تشتهي السفن »
حتماً سيولد احللم 

و رّبا لن ميوت 

1
َدْت ولَم أجب َعلَْيها. لَديَّ رزَْمة رسائل جَتَمَّ

ال َشأن لي بَتمّلق اآلخرين والَتلَّطف اليهم،
 وارتكاب اخلَطأ عادة دأبُْت َعلْيها لئال أسبِّب

لَنْفسي  األلم. انَْفَجر الُبركان وَُكْنُت في أَوَّل
َشبابي أْحلَُم بالرِْحلة الى بَْيروت، وعلى الرَغم

ِمن أن الَعْيش فيها لَم يَُكن بأمٍن ِمن ما
حاوَلُْت الهروب ِمْنه. أْحرَْقُت صور الَدهاليز

والَنوافذ الرَتيبة حلَياتي ولَم أرَْغب في الذهاب
الى اخمُلَْتبرات الطالة أمد الُعمر.  الَتَهَمت

نيران الَقنابل األوراق املَْدفونة للشباب والشيوخ
وال أحد َعرف أين َسَهروا بَْعد نَهاية احلَريق. 

لَو ُكْنُت َقد َحَصلُْت على مْنَحة دراسية أو َمعونة
ِمن الدولة، ألنَْفْقتها على األكل والَشراب في بَلٍَد
ى أْجَنبي. ماضي َحياتي يُغّطيه رَماد َمداخن وَُحمِّ

تَئزُّ ُمْخَتبئة حَتْت َجليد احلُلم، وال مُيكنني اآلن أن
م ريش الشموع بالفأس. األلم وَنقْيضه لَهما أهشِّ

َشْكل التْمثال، حَلقا بي ولَم أنْدم على اضاعة أّي
مْفتاح يوصلني الى الَصيادلة. َهل أنَْتحل األْعذار

للذين ماتوا ولَم أِجب على رسائلهم؟ صاَفْحتهم
ِمن قبل وَكانَت لي نَفس انْفعاالتهم. َمرَّْت الغيوم

فاْسَتلْقْيُت على مرآة املَرض وََنوُت ِمن الَنوم
على ارْجوحة في املُْسَتْشفى.

2
َن ماركو بولو أثْناء وصوله الصني بَجيء َقوارب،  تََكهَّ

تْنقُل املَُشرَّدين الى أماكن يَْحصلون فيها على الَطعام
باجملَّان. الدْراكي بأنَّي سأعيش َفقيراً على الدوام واَل
أْحَصُل على لَتر ِمن بترول بالدي، لَم أنَْتظر الَبواخر

ون بنَي التجارية. باَغتُّ رجال الشرْطة الذين كانوا يَِتغدَّ
اخلزامي وَرَحلُْت أبَْحُث َعن امرأة تْشبه نََفر تيتي.

تََوقَّْفُت اآلن َعن الشكاية ِمن املليارات التي تَتّم سرقْتها
وََحزْم��ت أْمتَعت��ي بانتظ��ار الَع��ْودة ال��ى وَطني. أْش��جار 

الَنخيل
ُد جروح املَْقتول وتعيده الى على ضفاف نَهر دْجلة، تُضمِّ
احلَياة. طاهرة وحتافظ على الَعهد. ال يهّم جلوسي على 
مْصَطبة ببغداد أنَْتظُر اشارة باحلصول على عكاز. أَيامي

اطّي��ة واملرأة التي أح��اول العثور َعلْيها  كّله��ا َخْيبات َمطَّ
بَعد

أن تَرَكت الَعيش َمَع العاهرات. ذََهَبت الى املَْصرَف لالطالع
على َس��بائك ذَهبها املشابهة السمْنت الَشوارع. ِمن جان 

دَّمو
تََعلَّْمُت أْكَثر ِمن َطريقة لالفالت ِمن س��موم االيديولوجيا، 

واآلن
بامكاني الَتنّصل ِمن ُكلِّ أمل بالَثرْوة.  

نشوز

نصيف الناصري

قصة قصيرة

نص

إس��تيقظ ذات ي��وٍم ، واج��ه صعوب��ًة في 
حتري��ِك يديِه ، يوم��اً بعد ي��وٍم إزداد األلُم ، 
قطراُت مطرِه الهاطِل من جبينِه املتكّسرِ 
و شحوبُه بانا على محّياُه ، أمتد األمُر إلى 
جسمِه، بدأ لونُُه يتحوُل شيئا فشيئاً إلى 
ل��وٍن داكٍن ، أش��بُه بلون اخلش��ِب ، إنفض 
الناُس من حول��ِه  . بعدها بدأ حتّول ) امللِك 
( إل��ى خش��بٍة ، ناحتاً ش��كالً غي��رَ واضِح 

املعالِم ، لكنُه أقرَب إلى أن يكوَن عربٍة ! .
متُر األي��اُم على ) عرب��ٍة ( ، ووع��ورُة األعواِم 
طريٌق طويٌل يس��يُر عليه . من يقود ) عربَة 

( ؟! الكرُة في ملعِب الرواِة .
 الرواُة الذين قادوا ) عربة ( ُكُثٌر ، إلى أن جاء 
) راٍو ( ذاَت ي��وٍم و قاده ، ) الراوي ( هذا ، تقيُّ 

، ورٌع ، يجل��ُس ُقبالَة عربتِه ، يكلُمها أياماً 
و ليالياً ، ش��اكياً لها هم��وم ماكان و ربا ، 

ما سيكون . 
 في أحد األياِم م��رَِض ) عربة ( ، فقد أعياُه 
التع��ُب ، من ه��ول ما القاه م��ن نكاياٍت و 
مكائَد و دسائَس و حروب .. املوُت يلهو في 

البالدِ . 
 إس��تيقَظ ) الراوي ( وه��و يزيُح عن جبينِه 
آخ��رَ نكايٍة نف��ذ منها ،  لي��رى عربتُه وقد 
إنفلَت عنها أحدُّ اإلطارات .. ربا كانت احلرُب 
األخيرة ، أَصلحها على عجٍل بإنتظار أُخرى 
جديدة ، لم يُ��رِدْ ) عربُة ( أن يخُرَج في ذلك 
اليوِم ، لكن نداءاتُُه لم جتد من يسمُعها ، 
للراوي مهاٌم أخرى وصحائُف فارغٌة مازالت 

تنتظُر الكثيرَ ،، 
 دّوٰى صوٌت هائٌل ، تبعثرت فيه حروف الرواة 
، و تفط��ّرت ج��ّراَءُه خش��باُت إذن ) عربة ( ، 
ملتفتاً نحَو مصدرِ الصوِت ، الُدخاُن عانَق 
الُت��راَب ، مغتصباً س��كونُه ، إلتفَت نحو 
) ال��راوي ( ، وََجَد الدماَء تغطي��ِه ، إرتعَب ) 
عرب��ة ( ، فما ه��ي إال حلظاٍت حت��ٰى أُغميَّ 

عليه ُقبالَة صاحبِه .
 أفاَق ) عرب��ُة ( على صوِت مطرقِة النّجارِ ، 
ُمصِححاً أعطابُه جّراَء اإلنفجارِ ، سأل عن 

) الراوي ( فلم يجبُه أحد .
بعدها ُعرَِض ) عربُة ( للبيع ، و بقيَّ بإنتظارِ 

راٍو آخر . 
هذا ما تناهى إلى سمعي أنا آخر الرواة .

عمار ذياب
ف��ي صح��ِف األول��ني كان مل��كاً ، و اليوَم 

أمسٰى ، عربة. 
 كُبرَ ول��يُّ العهِد البابلي ، في فمِه ملعقُة 
من ذهٍب ، شعُرُه األجعُد و بشرتُه احلُنطيُة 
أْضفت جماالً لطلتِه ، لم يُفارق ُحضَن أُمِه 

، تُشيُر عليه ما ميكن ِفعلُه و ما ال ميكن .
ب ملكاً . كان امللُك   حينما توفيَّ والدُه ، نُصِّ
الذي يأمُر بإسم أُمه ، و يقرر بإسمها ، تعّود 
اإلنقيادَ منُذ صغرِه ، فلّقبه ش��عُبُه ) امللَك 
العرب��َة ( ، لم يكن يضي��رُه اللقُب ، بل كان 

فرحاً ، أنه وفيُّ ألُمِه أبدا .

لينطلَق مّتشحاً بتراتيل االتزان
وكن��ُت أراَك تعات��ُب جس��َدَك عند بعِض 

العتبات
ل��م تكْن لته��دأ قدماَك وال الفرش��اُة عن 

األنني
لكّنَك تعودَت أْن تكتنزَُه في فؤادَِك

أعني ذلك التعَب الشفيَف الذي يُشعُرَك 
دائماً بالرضا

كن��َت تراكُمُه لعّلُه يبتكُر نوعاً جديداً من 
اآلهات

وكان
ما أْن أمسكَت بها لتفكَّ شفرتَها

حت��ى انفلت��ْت من ب��ني ش��فتيَك آٌه بلوٍن 
عجيب

أذهلِت اللوحَة والفرشاَة واحلروف
مللمَتها سريعاً جداً كأنَك على موعٍد هام

ال يجوزُ معُه أو خاللُه التفكير
ورجعَت بها إلى ذلك الغياب

لتعيَش مطمئناً متاما..

سعد الشاله

كّلما أطبَق الصمُت على حروِفَك
ازدادَ الصخُب من بني يديَك

هكذا، دوَن أيَّ اكتراٍث ملا سيؤول
حرٌف أو كلمٌة أو رسالٌة لنبي 

لم تكْن تشعُر باالغتراِب حني تراها
تنفجُر من حيُث يسودُ الهدوء

مرًة واثنتنِي وثالَث وربا أكثر
حتى إذا اقترَب املعنى

تنّهدَت وابتعدَت عن��ُه خائضاً في متاهاِت 
الغياب

كأيَّ حرٍف أمعَن في نسياِن االحتراف
كنُت أراَك وأنَت جتُسُّ نبَض اللون

وحني تُسرُج لُه فضاَء اللوحِة بالكتِل
أو باملمكناِت من التهاومي

أراَك حني تتكُئ على درجاتِِه الغامضِة

عـربـة

الرسام

رشيدة محداد
 مش��هد طفل تكرره الذاك��رة، يجلس 
بغرف��ة خالي��ة م��ن الدفء..خالي��ة من 
وجه رس��مه برحم والدت��ه، قبل أن تنزل 
أحالمه دفع��ة واحدة، بدني��ا غاب فيها 
جس��د والده، و حض��ر اس��مه باألعياد 
عل��ى لس��ان والدته: س��ير عن��د باباك 
يشري لك س��روال وال صباط ! إنه اليوم 
الثال��ث، الذي احتوته في��ه هذه الغرفة 
الباردة، قبل أيام من حلول العيد، ينتظر 

قدوم والده. وبداخله طفل يرتعش يرتب 
عب��ارات الترجي، كصور لعبة التركيب..

يقدم كلم��ة ويعيد تركيبه��ا، بطريقة 
أجم��ل، علها ت��روق والده، فيل��ني قلبه، 
ويقتني له س��رواال، كالذي رآه على تلك 
الدمية العارض��ة. كم كان يبدو جميال، 
وهو يتخيل نفس��ه م��كان تلك الدمية 
املبتس��مة! ش��اهق حلمه، حني يختاره 
عداد الساعة، طفال بكتب عمل، رئيسه 
يصف��ق الب��اب بوجه��ه، و يرم��ي بعده 
بشهاداته بقمامة جائعة . - احم ..جئت 
يا وجه النحس..شنو بغيت مازال..ماماك 

لبستك قميجة مشروطة وصيفطاتك 
ل��ي ؟ - ال باب��ا، مام��ا معنده��اش باش 
تش��ريلي هاد العام حوايج العي��د ....... 
لعب��ة تركي��ب الكلم��ات، ضاعت وهي 
ترتع��د أمام هيب��ة أب، ال تلتق��ي عيناه 
بعين��ي »حليم«، والترى تلك الغيمة من 
الضب��اب، التي حملت له ص��ورة والده، 
وه��و يتنق��ل باحلج��رة، كقطع��ة ثلج 
تص��ل برودتها لفرائص حلي��م، فترتعد 
و ترتع��ش كدجاجة بلله��ا مطر مارس! 
مرت ساعات، وحليم يراقب يد والده، مرة 
يحمل آلة حتكم التلفاز، وتارة يراها متتد 

ملفتاح خزانته، تزه��ر مخيلته فيعلوها 
حذاء يض��يء ردهته��ا، كمصباح بقلب 
فك��رة ! وتترن��ح اخليبات،جثثا هامدة، ال 
يسعفها غير صوت زوجة أبيه، بصينية 
ش��اي، وقطع حلوى العيد، يضع واحدة 
بفمه، ويخفي أخرى بجيبه، على غفلة 
من والده، الذي انش��غل بقص حشيش 
ف��وق قطع��ة خش��بية.. م��ذاق احللوى، 
كان كتذك��رة س��فر بالدرج��ة الثالثة، 
حني أضاع تذكرة حذاء، لم تس��ع قاطرة 
الدرجة األولى حلمه، فاكتفى بالس��فر 
ف��ي الزح��ام ، وجيوب��ه مليئ��ة بحلوى 

مسروقة ! - كليت احللوى ؟ اوا ياله سير 
باركة علي��ك دابا دير لك »سريس��رة«.. 
سير قل ملاماك جتبد ذاك الذهب لي كنت 
ش��اريه ليها تبيع��و ..وال باقية طامعة 
تلبس��و ف ش��ي زواج ؟ كي��ف يتح��ول 
اجلليد إلى فرن يش��وي األجساد، ويكوي 
األكباد.. لقد حوله وال��ده لثوان إلى ثور 
ثائر، تهيجه حروفه احلمراء...ذنبه أن تلك 
احلال��ة املدنية، حملت اس��مه العائلي، 
ونسيت أن تسجل حرارة قلبه جنبا إلى 
جنب، أمام إسم عار من الدفء.. ذنبه أنه 

سقط سهوا نطفة جلليد بفرن ! 

سرد

جليد فرن
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ذكر 1: نعم، سيدي. 
ـــ 077 و8 طلعة  ــْذ ال ــناً، خ ــدام: حس ص
ــة جميع أنواع  ــة واضربها في حمول جوي
الطائرات. ستجد كم عدد الضربات وكم 
ــخ التي أطلقوها  ــدد القنابل والصواري ع
ــرات وجميع  ــع الطائ ــك. أضْف جمي علي
ــواع الصواريخ وجميع  األحمال وجميع أن
ــل، وبهذه الطريقة ميكنك أن  أنواع القناب
تستخرج حسابياً النسبة املئوية للدقة. 
ــك ال تتحدث عن  ــذه طريقة عملية. إن ه
جيش في فيتنام أو عن جيش في الصني. 
ــك. إنك تعلم علم  إنك تتكلم عن جيش
ــني كم عدد العجالت، كم عدد قطع  اليق
ــات التي ُضربْت.  ــالح، كم عدد الدباب الس
ــار فضالً  ــني االعتب ــألة بع ــْذ هذه املس خ
ــي للطائرات واحلمولة  عن العدد اإلجمال
ــك حتماً  ــم. إن ــن ثم قّس ــة، وم الصافي
ــتحصل على النتائج. إن النتيجة هي،  س
ــق؟ ال أريدكم أن  ــدى العدو دقي ــى أي م إل
ــروا احلقيقة كما  ــيء. أذك ــوا أي ش تلفق
ــاً مجانياً؟  ــون العدو إعالن ــي. ملاذا تعط ه
ــل نحتاج إلى هذا؟ يجب علينا أن نخبر  ه
ــَت بهذا الكم. هذه هي  املقاتل لقد ضرب
خسائركم. وهذه احلالة لن تتكرر مجدداً 
وعلى اإلطالق. لن تتكرر. لقد حصلْت مرة 
ــدة وهذه هي. إنني ال أقول إن العدوان  واح
لن يتكرر. العدوان قد يتكرر. على أي حال، 
ــذي )فبركوه(  ــاً كهذا العدوان ال إن عدوان
ــة، املوارد  ــذه التعبئ ــراق بكل ه ــد الع ض
ــكرية لن يحدث  ــائل العس املالية، والوس
ــرف املقاتل أن معدل الدقة  ثانية. حني يع
ــتند إلى احلقيقة القائلة إن كل شيء  اس
ــيكون املعدل  في صاحلهم، عندئذ كم س
ــياء في صاحلهم؟ أليس  إذا لم تكْن األش
ــذا هو واجبنا جتاه املقاتل العراقي؟ إنها  ه
ــْت ملفقة. احلقيقة  ــة. إنها ليس احلقيق
كما هي. عندما تُظهر أنت أن معدل الدقة 
ــا لو أنَك  ــة، عندئذ هذا كم ــو  90 باملائ ه
ــيكولوجياً.  كنت تريد أن تؤذي مقاتلك س

إنني متأكد من أنك ال تعني هذا. 
ــتند إلى  ــة يس ــح هذه الدراس إن تصحي
هذا. استناداً إلى أرقام علمية. كم ضربة 
ــيكون اجلواب  تلقاها اجليش العراقي؟ س
كذا وكيت. كم عدد املهمات جلميع أنواع 
ــذا وكيت.  ــيكون اجلواب ك الطائرات؟ س
ــكل طائرة كما  ــي احلمولة الصافية ل أرن
هي، كما هي موجودة في الكتيب. اضرْب 
ــدل الدقة.  ــتحصل على مع ــص، س ونّق
ـــ A – 10 أجنزْت  ــبان أن ال ــا باحلس إذا أخذن
ــدد املهمات التي  ــة، كم ع 077 و 8 مهم
ــرة؟ اجلواب هو 30 مهمة  نفذتها كل طائ
ــات باليوم الواحد؟  تقريباً. كم عدد املهم
ــة، األمر  ــو 66 باملائة من املهم ــواب ه اجل
ــذي يعني أقل من واحد. لقد نفذْت أقل  ال
من مهمة واحدة باليوم. من هنا بوسعك 
ــا، والدعم التقني  ــد قدرتها، إدارته أن تع
ــم في  ــل طائراتك ــذوا كدلي ــرة. خ للطائ
ــية(  ] احلرب العراقية – اإليرانية  )القادس
ــة التي تقوم  ــدد الطلعات اجلوي [. كم ع
بها الطائرة في )القادسية( عندما تكون 
ــاك معركة؟ كم عدد الطلعات اجلوية  هن

في يوم واحد؟ 
ذكر 2: كم عدد الطلعات اجلوية ؟

ــا بلد من  ــة. هذا ألنن ــدام: املعدل ثالث ص
ــذه احلقيقة  ــم الثالث. إن ه ــدان العال بل
ــتحوذ عليكم حتى وأنتم منهمكون  تس
ــتكم. إنها تنفذ أقل من طلعة  في دراس
ــكا بكل  ــي أمري ــذه ه ــوم. ه ــدة بالي واح
ــا. هذا األمر ال يقتصر على أمريكا  قدراته
وحدها. العالم بأسره كان هنا. نحن ننفذ 
ــات جوية باليوم، لكل طائرة.  خمس طلع
ــموعة [. من  ــرة ] غير مس ــذا لكل طائ ه
ــتعداد  ــا أن نحصي درجة االس هنا ميكنن
ــات اإلدارية  ــتناداً إلى اخلدم ــؤ اس والتهي
والتقنية لطياري   العدو. ما هذا النقاش 
ــارك. َمن هو  ــي انتظ ــاس ف ــي؟ الن العلم
ــاًء منك لكي يكتب عن  أكثر قدرة وإصغ
األميركيني اآلن؟ هل هذه هي كتابتك عن 

ــيأتي  األميركيني؟ إن الوفد الفيتنامي س
ليجلس معك. هل جاءوا ؟

ــيدي.  ــوا الرخصة، س ــد طلب ــر 1: لق ذك
سيكونون هنا حاالً. 

ــيكونون هنا ليروا جتربة العراق.  صدام: س
ــلوب؟  ــتتحدث إليهم بهذا األس ــل س ه
ــذا؟ ... يلزمنا  ــتريه ه ــاهلل عليك هل س ب
ــل العراقي في  ــي اللوم على املقات أال نلق
ــان  ــيء جيد أن اإلنس كل األحوال. هذا ش
ــى إذا لم  ــى محاربة العدو، حت مدّرب عل
ــيء   جيد.  ــه. هذا ش ــررْ املوقف نفس يك
ــياء بهذه  ــال، إذا عاجلنا األش ــى كل ح عل
ــيء، وإذا ما عاجلناها كما  الطريقة، إنه ش
ــة، إنه شيء آخر: إن قوة  ظهر في الدراس
ــا يتعلق بالكيفية التي نُعتْت  العدو فيم
ــة، وفيما يتصل بطائراته  بها في الدراس
ــت مؤثرة، وطائراته  الهليكوبتر وكم كان
ــي أيضاً مؤثرة.  ـــ A – 10 وكم كانت ه ال
ــا لو أنها بعبع.  ــد وصفَت كل هذا كم لق
ــرة ثابتة  ــميها طائ ــا أن نس ــني علين يتع
ــد تكلمنا  ــدرع. كنا ق ــاح مقاتلة لل اجلن
ــبقاً عن الـ A – 10. ال تواصل التكّلم  مس
ــيغدو إعالناً جتارياً للطائرة.  عنها. هذا س
وهذا ما يريده االميركيون. متى تبدأ هذه 
ــى  ــا أال ننس ــق؟ علين ــرات بالتحلي الطائ
ــرة  ــذه الطائ ــرعْت ه ــى ش ــق. مت احلقائ
ــدأْت بالتحليق والعمل بعد  بالتحليق؟ ب
ــل العراقي باإلعياء. وكما  أن أُصيب املقات
سأل وزير الدفاع وقال: » هل كانت الطائرة 
حتلق حينما كان املقاتلون يتلقون مؤنهم 
وكانوا بروح معنوية عالية، إلخ؟ » عندما 
ــبة للمقاتلني تصبح  ــدأْت األمور بالنس ب
غير متوازنة، بدءاً من حصص الطعام إلى 
املاء، ظهر وضع جديد. في هذه الظروف – 
ــبق لك أن عرفَت أن اإلسناد اجلوي  هل س
سيستمر شهراً بأكمله؟ والهجوم البري 
ــتمر ملدة ثالثة أيام فقط؟ أين ُكتب  سيس
ــاب؟ في أي حرب؟  ــذا الكالم؟ في أي كت ه

في أي حقبة زمنية؟ 
الفصل السادس 

الذخائر احلربية اخلاصة 
ــالح   أنتم عراقيون وتدركون أنه حتى الس
ــقاء، إذا كانوا  ــه األش ــذي ميلك ــاص ال اخل
ــي  ــه ... ف ــيفقد قيمت ــتخدمونه، س يس
ــى  ــان إن ما يجعلك تتحاش ــض األحي بع
ــا تواصل  ــو حينم ــالح ه ــتخدام الس اس
ــل »،  ــك بالقناب ــوف أقصف ــول: » س الق
ــذا أفضل من أن تقصفه  وفي احلقيقة ه
ــك حني تقصفه  ــل. من احملتمل أن بالقناب
ــبة  ــيكون التأثير املادي بنس بالقنابل س
ــا بوجهه  ــك إذا لصقَته ــة، لكن 40 باملائ
سيكون التأثير املادي والروحي بنسبة 60 

باملائة، ملاذا  تضربه إذاً؟ استمر في 
احلصول على نسبة 60 باملائة !  )1( 
- صدام حسني، 7 متوز )يوليو( 1984

ــتولى  ــجيالت العراقية املس تزودنا التس
ــة لوجهات نظر صدام  عليها برؤية ثمين
ــلحة  ــتخدام األس ــل باس ــا يتص ــي م ف
النووية، البيولوجية، والكيمياوية. ناقش 
الباحثون وصناع السياسة طويالً األسباب 
ــتخدام األسلحة  التي دفعْت صدام الس
ــباب  واألس ــة،  والبيولوجي ــة  الكيمياوي
ــتخدامها. سواء كان  التي منعته من اس
ــاً( كانت تفتش عن  العراق )والدول عموم
ــامل  )WMD( لغرض  أسلحة الدمار الش
الردع، اإلخضاع، االمتياز، أو املزيج من هذه 
ــة مماثلة موضوعاً  ــل كانت بطريق العوام
ــل. )2(   ــل والتأم ــن التحلي ــدر كبير م لق
ة،  ــباب عدَّ ــئلة، ألس يكمن وراء هذه األس
ــلحة النووية  ــازة األس ــن أن حي القلق م
ستفضي إلى اعتقاد صدام بأنه قادر على 
ــدي يصاحبه  ــدوان تقلي ــراط في ع االنخ
ــكري  ــر أقل ناجم عن التدخل العس خط
االميركي أو التخويف النووي االميركي – 
ــرائيلي. )3(  على الرغم من أن صدام  اإلس
ومستشاريه كانوا قد تناولوا بعض هذه 
املسائل جهاراً، كان احملللون قد تلقوا هذه 
املزاعم العلنية بارتياب صحي. يقّدم هذا 
ــن تصريحات  ــخاً أصلية م ــل نس الفص

ــتخدام الـ  صدام اخلاصة في موضوع اس
WMD والظروف التي دعْت الستخدامها. 
ــتعمل  في أثناء حرب صدام مع إيران، اس
العراق أكثر من مائة ألف ذخيرة كيمياوية 
ــرد العراقيني. إن  ضد األعداء الفرس والك
استخدام العراق لعامل األعصاب )تابون( 
ــتخدم  ــل منه أول بلد يس في 1984 جع
ــرب. )التابون: مادة  عامل األعصاب في احل
ــائل، عدمي  ــة س ــمية بهيئ ــديدة الس ش
اللون، بال طعم، ذو رائحة شبيهة برائحة 

ــاً منذ  ــتخدامه دولي ــة، ُمنع اس الفكاه
ــاروه  عام 1993 – م.( وجد صدام ومستش
ــلحة الكيمياوية مفيدة ألسباب  أن األس
متنوعة، من بينها إضعاف مواقف العدو، 
ــوط اجلبهة  ــف خط ــويش خل وخلق تش
ــات  املعنوي ــاف  وإضع ــدو،  بالع ــة  اخلاص
ــلحة  ــتنتجوا أن األس ــة. لقد اس اإليراني
الكيمياوية كانت مهمة بنحو استثنائي 
ــة املؤلفة من  ــد الهجمات اإليراني في ص
ــات  التصريح ــب  ــرية. بحس ــواج بش أم
و1   800 ــداد  بغ ــتخدمْت  اس ــة،  العراقي
ــردل، 140 طناً من التابون،  طناً من غاز اخل
ــارين من  ــر من 600 طن من غاز الس وأكث
ــت قد أودعْت هذه  1983 حتى 1988. كان
ــي 500 و19 قنبلة،  ــة ف ــواد الكيمياوي امل
و000و27  ــة،  مدفعي ــة  قذيف 000و54 
ــلحة  ــاروخ قصير املدى. تقريباً ثلثا أس ص
العراق الكيمياوية اُستخدما في األشهر 

الثماني عشر األخيرة من احلرب. )4( 
ــارك(، يبدو أن  ــي أثناء )أم املع ــة، ف باملقارن
العراق لم يستخدْم األسلحة الكيمياوية 
ــون  الباحث ــع  وض   )5( ــة.  البيولوجي أو 
ــيء  ــذا األمر. الش ــدة له ــيرات عدي تفس
ــدات املبهمة  ــيوعاً أن التهدي ــر ش األكث
عمداً النتقام الواليات املتحدة النووي هو 
ــتخدامها.  الذي ردع صدام ومنعه من اس
ــة االميركي  ــر اخلارجي ــا التقى وزي عندم
ــس بيكر طارق عزيز في جنيف في 9  جيم
ــم معه  كانون الثاني )يناير( 1991، تقاس
ــالة من الرئيس بوش الذي حذره بأن »  رس
ــعب االميركي يطالب بأقوى رد ممكن  الش
» على هجوم الـ WMD. وتابعت الرسالة: 
ــاً رهيباً إذا  ــتدفعان ثمن ــَت وبلدك س » أن
ــال غير واعية من هذا  أمرَت بالقيام بأفع
ــؤولي  ــوع. » في 1995، أخبر طارق مس الن
ــالة  ــر الرس ــدة بأن العراق فس األمم املتح
ــا  باعتباره ــر  بيك ــن  م ــلمها  تس ــي  الت
ــد باالنتقام النووي وعقب ذلك عدل  تهدي
ــة  ــلحة الكيمياوي ــتخدام األس ــن اس ع

والبيولوجية. )6( 

ــْت على  ــي حث ــي الت ــدة ه ــل عدي عوام
ــال، في ما إذا يجب أن  االرتياب، على أي ح
يؤخذ تصريح طارق عزيز كمعنى ظاهري. 
ــدم العراق  ــز لكي يق ــه حاف أوالً، كان لدي
كونه من السهل ردعه لكي يقلل اخملاوف 
ــا خامات الـ  ــة في ما يتعلق ببقاي الغربي
ــدرات على إنتاجها.  WMD العراقية والق
ــّلمها بيكر إلى  ــالة التي س ــاً، الرس ثاني
طارق هددْت بالردود نفسها ضد الضربات 
ــا العراق وحرق  ــة التي كان يرعاه اإلرهابي

ــع ذلك فعل  ــة، وم ــرول الكويتي ــار البت آب
العراق االثنني معاً.  )7(  ثالثاً، حاالت الريح 
ــة االميركية،  ــة احلمل ــة، كثاف املعاكس
ــة قطعاته،  ــف في حماي ــر التحال معايي
وعوامل أخرى رمبا أعاقْت قدرة العراق على 
استخدام ذخائره احلربية اخلاصة أو لعلها 
جعلْت صدام ينظر إلى خياراته املتعلقة 
ــر غير كاف.    ـــ WMD باعتبارها ذات تأثي ب
ــارق أيضاً بأن الواليات  ــاً، حذر بيكر ط رابع
ــعى إلى تغيير النظام رداً  املتحدة ستس
ــتخدام العراق لـ WMD؛ إن عدم  على اس
استخدام العراق لها رمبا يُعزى بنحو أولي 
ــداف الواليات  ــع أه ــاوف من توس إلى اخمل
ــات  ــْن الوالي ــم تك ــاً، ل ــدة. خامس املتح
ــذي يحذر  ــد الوحيد ال ــدة هي البل املتح
العراق. إسرائيل، فرنسا، بريطانيا، واالحتاد 
ــوفييتي حذرت العراق باملثل لكي ال  الس
ــرب الكيمياوية. إنه  ــه في احل يّورط نفس
ــيء غير واضح متاماً، على كل حال، في  ش
ما إذا كانت هذه العوامل ذات أهمية. )8( 
ــوء احلظ، جزء صغير جداً من الوثائق  لس
ــام البعث بقي  ــة بـ WMD لدى نظ اخلاص
ــن اجلهود  ــر عاماً م ــاملاً بعد اثني عش س
ــجيالت  ــاء وتدمير التس ــة إلخف العراقي
ــوع. في أواخر  ــمية املتعلقة باملوض الرس
ــعينيات كانت ممارسة روتينية  عقد التس
ــى املادة التاريخية  في العراق أن يدمر حت
ــية من  ــة املتعلقة بـ WMD خش اخلالص
ــو األمم املتحدة  احتمال أن يخطئ مفتش
ــبونها وثائق  ــق ويحس ــأن هذه الوثائ بش
ــدد احملدود  ــم من الع ــة. وعلى الرغ حديث
ــجيالت املتعلقة بهذا املوضوع،  من التس
ــجيالت التي ظلْت سليمة  الوثائق والتس
ــخ األصلية  ــرؤى ثمينة. في النس تزودنا ب
اآلتية يصف صدام ومستشاروه الظروف 
ــتخدم فيها والتي لم يستخدم  التي اس
ــة  الكيمياوي ــلحة  األس ــراق  الع ــا  فيه
ــون من بني  ــم يناقش ــة. إنه والبيولوجي
ــكرية  العس ــدرات  الق ــرى:  أخ ــياء  أش
ــا  ونواياهم ــرائيلية  واإلس ــة  االميركي
ــي  ــاع املدن ــراءات الدف ــراق، وإج ــاه الع جت
ــلحة  ــة، وحاجة العراق إلى األس العراقي
ــة  التكتيكي ــتخدامات  واالس ــة،  النووي
ــة  ــر احلربي ـــ » الذخائ ــتراتيجية ل واإلس

اخلاصة. » 
ــار  ــلحة الدم ــن أس ــرة ع ــكار املبك األف

 WMD الشامل
ــخصية من  توضح تصريحات صدام الش
أواخر عقد السبعينيات وحتى مطلع عقد 
الثمانينات أنه كان يرى األسلحة النووية 
ــردع واإلخضاع. كان يتوقع  مفيدة معاً لل
ــتضرب بغداد باألسلحة  ــرائيل س أن إس
ــة أو  ــة، أو الكيمياوي ــة، البيولوجي النووي
ــتزود إيران باألسلحة البيولوجية  أنها س
ــجعها على الهجوم.  أو الكيمياوية وتش
ــاعي العراق حليازة  ــش صدام مس )9(  ناق
ــرح قائالً إن  ــلحة رادعة مناسبة وش أس
مالجئ القنابل الواسعة وإجراءات الدفاع 
ــى املعنويات  ــي ضرورية للحفاظ عل املدن
العراقية في مواجهة ابتزاز إسرائيل التي 

كانت تهدد العراق بالسالح النووي.  
ــراق  ــه إذا كان الع ــع أن ــدام يتوق كان ص
ــادراً على  ــيكون ق ــالحاً نووياً، س ميلك س
االنخراط في حرب استنزاف تقليدية ضد 
ــرائيل، » الكيان الصهيوني. » واألهم،  إس
ــرح صدام قائالً، إن حرباً كهذه ستثير  ش
اجلماهير العربية وتشعل شرارة انتفاضة 
في فلسطني. الحظ صدام أن التهديدات 
ــتمنع العراق من  ــة س ــة االميركي النووي
ــرة طبريا( مع  ــا وراء )بحي ــى م ــدم إل التق
ــى التراجع أو  ــن يرغموا العراق عل أنهم ل

االنسحاب.
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وضباط القوة اجلوية يناقشون حتركات 
وأداء القوة اجلوية العراقية خالل احلرب 
العراقي��ة – اإليراني��ة »، 7 مت��وز )يوليو( 

 .1984

) 2(   م��ن أج��ل احلصول عل��ى مراجعة 
محكمة جملم��ل ما ُكتب عن األس��باب 
التي جتعل الدول تبحث عن األس��لحة 
النووية، أنظر وليم سي. بوتر: » انتشار 
األس��لحة النووية » في كتاب )انتشار 
العس��كرية(،  واآلراء  التكنولوجي��ا 
حترير إميلي غولدمان وليزلي إلياس��ون 
جامع��ة  مطبع��ة   ،CA )س��تانفورد، 

ستانفورد، 2003 (: 149-148. 
) 3( بحس��ب ما قاله وفيق السامرائي، 
مدير االستخبارات العسكرية العراقية 
خالل حرب اخلليج، كانت خطط صدام 
في الدفاع ع��ن املكتس��بات العراقية 
ف��ي الكوي��ت تترك��ز عل��ى رغبت��ه في 
» تأجي��ل الزم��ن باحليلة )التس��ويف(، 
لكي ينتج األس��لحة النووي��ة، بحيث 
 PBS « .يس��تطيع امتالك ق��وة رادع��ة
ح��وار )فرونتالين( مع وفيق الس��امرائي 
ف��ي 2 أيار )مايو( 2002، وقت الدخول 18 
wbgh/ نيسان )أبريل( 2006 على املوقع
pages/frontline/gulf/oral/samarrai/3.

 /html www.pbs.org
) 4( وكال��ة االس��تخبارات املركزي��ة: » 
مهمة نقل: تقرير ش��امل للمستشار 
اخلاص ملدير االس��تخبارات املركزية عن 
 WMD أسلحة الدمار الشامل العراقية
»)في م��ا بعد: تقرير ديلفي��ر(، 23 أيلول 
)س��بتمبر( 2004، اجملل��د 3، الصفحات 
األس��لحة   « عل��ي:  جاوي��د  10؛   ،5
الكيمياوية واحلرب العراقية – اإليرانية: 
دراسة ميدانية في عدم اإلذعان »، )نون 
برولفريش��ن ريفيو 4(   )ربيع 2001(: 43  

 .58 -
) 5( م��ن أج��ل احلص��ول عل��ى نظ��رة 
معارض��ة، أنظر: جوناثان ب��ي. توكر: » 
دليل على اس��تخدام العراق األسلحة 
اخللي��ج  ح��رب  خ��الل  الكيمياوي��ة 
)ن��ون برولفريش��ن   « 1991 الفارس��ي 
ريفي��و 4(، )ربيع – صيف 1997 (: 114 – 

 .122
) 6( فيكت��ور أّي. أوتغوف: » األس��لحة 
البيولوجي��ة  احل��رب  وردع  النووي��ة 
والكيمياوية »، )أوكيشنال بيبر ( العدد 
36 )واش��نطن   دي. س��ي .: هن��ري أيل.  
مركز ستمسون، تشرين األول ] أكتوبر 

 .2n4 :) 1997 ]
) 7( يدافع صدام عن قراره بإشعال آبار 
النفط في قس��م » رد فعل صدام على 
الب��دء باحلرب البرية »، نس��خة جزئية 
من هذا املوض��وع  موجود في الفصل 
اخلامس. كم��ا كان صدام على ما يبدو 
يفتش عن فرص مناسبة لالنخراط في 
هجمات إرهابية على أعضاء التحالف  
الدولي. وودز:  »   أم املعارك »: 215 – 218؛ 
قس��م: » صدام وأعضاء مجلس قيادة 
الثورة يناقش��ون املؤسسات  الفرعية 
اإلرهابية العائدة  للزعيم الليبي معمر 
القذافي )وللعراق( والعمليات املمكنة، 

في الفصل الثالث. 
) 8( فيما يتعلق بدراسات رئيسة حول 
ما إذا كان صدام قد ُمنع من استخدام 
الذخائ��ر احلربي��ة اخلاصة خ��الل حرب 
اخللي��ج، أنظ��ر أوتغ��وف: » األس��لحة 
النووي��ة »: 2n4؛ س��كوت س��اغان: » 
فخ االلتزام: ملاذا ال يجب أن تس��تخدم 
الوالي��ات املتحدة التهدي��دات النووية 
لردع الهجمات باألسلحة البيولوجية 
والكيمياوية »، )انترناشنل سكيورتي 
 :)  2000 )ربي��ع   24  )] الدول��ي  ] األم��ن 
85-115؛ نورم��ن س��يغار: » األس��لحة 
الكيمياوي��ة وح��رب اخللي��ج: الكلب 
ال��ذي لم ينبح » )دراس��ات ف��ي النزاع 

واإلرهاب( 15 )1992 (: 145 – 155. 
) 9( هذه مرآة مشوقة خملاوف االميركيني 
 WMD �م��ن احتمال أن ينقل ص��دام  ال
إل��ى )القاعدة(. من أج��ل احلصول على 
مناقش��ات ع��ن الروابط اإلس��رائيلية 
– اإليراني��ة املفهوم��ة، أنظ��ر الفصل 

الثاني. 

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

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 40« 

تزودنا التسجيالت 
العراقية المستولى 
عليها برؤية ثمينة 

لوجهات نظر 
صدام في ما يتصل 
باستخدام األسلحة 

النووية، البيولوجية، 
والكيمياوية. ناقش 

الباحثون وصناع 
السياسة طوياًل األسباب 

التي دفعتْ صدام 
الستخدام األسلحة 

الكيمياوية والبيولوجية، 
واألسباب التي منعته 

من استخدامها

صدام: المعدل ثالثة. 
هذا ألننا بلد من بلدان 
العالم الثالث. إن هذه 

الحقيقة تستحوذ عليكم 
حتى وأنتم منهمكون 

في دراستكم. إنها تنفذ 
أقل من طلعة واحدة 

باليوم. هذه هي أميركا 
بكل قدراتها. هذا األمر 

ال يقتصر على أميركا 
وحدها. العالم بأسره 

كان هنا. نحن ننفذ 
خمس طلعات جوية 

باليوم، لكل طائرة
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طائرة “فيسبوكية” لتوفير
اإلنترنت في المناطق المنكوبة

 ق��ال ممثلو ش��ركة “فيس��بوك” إنهم يخطط��ون إلطالق 
مش��روع جديد من ش��أنه توفي��ر االتص��ال باإلنترنت في 
املناطق املنكوبة، في حال وقوع حوادث أو كوارث، على وفق 
ما ذكرته تقارير إعالمية ف��إن هذه التكنولوجيا عبارة عن 
طائ��رة من دون طيار تعمل على توفير اتصال باإلنترنت في 

املناطق املنكوبة.
 وأش��ارت التقارير إلى أن املش��روع س��يطلق عليه اس��م 
“Tether-tenna technology”. وهو عبارة عن طائرة صغيرة 
من دون طيار توفر اإلنترنت لألشخاص الذين انقطع عنهم 

االتصال في حاالت الكوارث الطبيعية. 
وتستطيع الطائرة االتصال باإلنترنت عن بعد، مستعملو 
تقني��ة االتصال عب��ر األلي��اف البصرية، حيث س��تصبح 
كموزع هوائي لإلنترنت، وفقاً ملا ذكرت وكالة “سبونتيك”.

حمله للتصدي للحسابات واألخبار المزيفة
بدأ موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك”، حملة “عمليات 
املعلوم��ات” الهادفة إل��ى التصدي للحس��ابات الوهمية، 
واألخب��ار الكاذبة التي تروجها بع��ض اجلهات عبر املنصة 

األشهر في العالم.
وقالت إدارة “فيس��بوك” في تقرير مك��ون من 13 صفحة، 
إن هذه العملية “املعلوماتية األمنية” باتت ملحة بس��بب 
استغالل بعض احلكومات واجلهات الفاعلة التي وصفتها 
بال� “السيئة” خلدمات منصة “فيسبوك” في إطار الدعاية 

الكاذبة.
من جهته، عزا أليكس س��تاموس، رئيس قس��م األمن في 
“فيس��بوك” على ش��بكة اإلنترنت النهج اجلديد للموقع 
الذي يضم أكثر من مليار مش��ترك نشط، إلى “رغبة إدارة 

فيسبوك في جعل مستخدميه أكثر استنارة وفاعلية.”
وقال “أليكس” في تقرير الش��ركة الص��ادر، إن جهود إدارة 
“فيسبوك” تهدف إلى التصدي للمعلومات اخلاطئة واحلد 

من التالعب باحلسابات والنقاشات التفاعلية.
وق��د أثبت التوج��ه اجلديد ل��� “فيس��بوك” فاعليته خالل 
العملية التي اس��تهدفت تتبع احلسابات الفرنسية خالل 

االنتخابات الرئاسية االخيرة.
وتق��وم آلية هذا االج��راء األمني على عاملني أساس��يني، 
يس��اعدان في تنبيه األش��خاص الذين تستهدفهم هذه 
“احلمالت الكاذب��ة” من أجل حماية أنفس��هم، واتخاذ دور 
إيجابي وفعال في التعامل مع هذه الهجمات املعلوماتية 
والتي قد تتخطى خطورته��ا، خطورة القرصنة وعمليات 

االحتيال التقليديني على وفق توصيف إدارة “فيسبوك”.
وفي التقرير الذي نشره موقع “فيسبوك”، تابع رئيس قسم 
األم��ن قائ��اًل:” نبني ونط��ور حالًيا نظاماً تقنياً لتس��هيل 
عمليات التعرف والتصدي للحس��ابات الزائفة،إضاًفة إلى 
الكش��ف عن الرس��ائل غير املرغوب فيه��ا وإزالتها منًعا 

لتعرض احلسابات احلقيقية النشطة ألي خطر.”
ومنذ نيسان املاضي، متكن العاملون في موقع “فيسبوك” 
من اتخاذ إجراءات أمنية ضد 30 ألف حساب فرنسي مزيف، 
مت استعمالها في نشر معلومات متعلقة باالنتخابات في 

سبيل حشد الناخبني والتأثير عليهم.
وأش��ار بيان “فيس��بوك” إلى أن العملية التي استهدفت 
احلس��ابات الفرنس��ية تصدت أيًضا للتدخالت الروس��ية، 
التي ظهرت عبر تتبع احلمالت الناشرة ملعلومات متعلقة 

باالنتخابات الرئاسية في فرنسا.
وفي الس��ياق ذاته، أكد مؤس��س موقع “فيس��بوك” مارك 
زوكربيرغ، أن قرار التصدي ملثل هذه “احلمالت الكاذبة” والتي 
يتم املش��اركة في تضخيمها بنحو جماع��ي، بدأ العمل 

عليه خالل االنتخابات الرئاسية األميركية املاضية.
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بغداد - حذام يوسف:

وس��ط اجواء إحتفائي��ة جميلة 
الدكتور  ال��وزراء  رئي��س  برعاي��ة 
ش��عار  وحت��ت  العب��ادي،  حي��در 
)بغ��داد. زه��ور، ثقاف��ة، انتصار(، 
أقي��م مهرج��ان بغ��داد الدول��ي 
التاس��ع للزه��ور، للم��دة من 28 
�� 30 نيس��ان، وذلك على حدائق 
متنزه الزوراء في بغداد، مبشاركة 
واسعة من ش��تى بلديات بغداد 
وبلدي��ة  والرصاف��ة،   ، الك��رخ   (
والش��علة،  والص��در،  املنص��ور، 
واالعظمي��ة،  اجلدي��دة،  وبغ��داد 
وغيره��ا، إضافة الى مش��اركات 
دولية عربية وأجنبية، مثل سوريا، 
وهولن��دا،  والس��ودان،  ومص��ر، 
وض��م جناحها انواع م��ن الزهور 
بطريقة  واملهجن��ة،  الطبيعي��ة 
والوالي��ات  انيق��ة ج��داً،  ع��رض 
املتحدة االميركية ، الذي اقتصر 
جناحها على ع��رض عدد واليات 
باملكائن  اخلاصة  الصناعات  وآخر 

الزراعية.
الق��ت  الت��ي  الع��روض  م��ن 
م��ن  أكث��ر  ال��زوار،  استحس��ان 
تصميم للمهندس والفنان حيدر 
من مش��تل  »حيدر للتصاميم«، 
ال��ذي أبدع ف��ي هندس��ة الورود 
بطريقة فنية رائعة، عبر عدد من 
النماذج، مثل السيارة املصنوعة 

من الزهور، على ش��ارع عبارة عن 
زهور بالكام��ل، إضافة الى مناذج 
حليوانات الدب والفيل وغير ها من 
االشكال التي لفتت انظار الزوار 
لها، ومن بني البلديات التي متيزت 
بطريق��ة العرض، بلدي��ة الصدر 
والتي ش��اركت  والثانية  االول��ى 

بعدد من العروض اجلميلة للزهور 
وبتنس��يق عالي الدق��ة واجلمال، 
فكانت بحق لوح��ة رائعة، حتى 
ان الكثير من املتجمهرين حولها 
اس��تغربا هذه االمكانات وملاذا ال 
تس��تثمر هذه القدرات واملهارات 
في رسمة صورة جميلة للمدينة 

بنحو عام بدالً من أكوام النفايات 
التي تخنق أزقتها؟!.

عل��ى هام��ش املهرج��ان كان��ت 
هناك فعاليات ش��عرية وقراءات 
لعدد من الشعراء منهم الشاعر 
عمر الس��راي، من بني املشاركني 
في مهرجان الزهور التاسع لهذا 

الع��ام، وزارة الثقافة والس��ياحة 
واالثار/ دائرة الفنون التشكيلية، 
بع��دد من اخلي��م، الت��ي عرضت 
ف��ي جناحه��ا اخل��اص، مع��ارض 
والنحت  الرسم  تش��كيلية، بني 
والفوتوغراف، عن بغداد وأزياءها، 
ومصغ��رات  القدمي��ة،  وأزقته��ا 

للشناش��يل البغدادي��ة، إضافة 
ال��ى أعم��ال يدوي��ة للحقائ��ب 
لبي��وت  ومصغ��ر  والس��جاد، 
الع��راق،  جن��وب  ف��ي  القص��ب 
كما ض��م جن��اح وزارة الثقافة/ 
قسم الس��ياحة واالثار/ املتحف 
بعرض  البغدادي، خيم��ة خاصة 
من��اذج م��ن معروض��ات املتحف، 

وجتسيد لفرقة املقام العراقي.
وم��ن ب��ني املع��ارض الت��ي مألت 
س��احات املتنزه، مع��رض للصور 
فعاليات  وثق��ت  الفوتوغرافي��ة، 
للس��نوات  الزه��ور  مهرج��ان 
الس��ابقة، كم��ا ش��ارك معهد 
احل��رف والفنون الش��عبية بعدد 
بطلبته،  اخلاص��ة  األش��غال  من 
بعروض عن االعمال القدمية التي 

كانت ميارسها أهل بغداد.
في زحمة احلضور كانت لنا وقفة 
مع الدكتورة اشواق محمد التي 
ت��رى ان الفعالية رائع��ة جداً وان 
بغداد تستحق أكثر من مهرجان 
فن��ي وثقاف��ي، وه��ي تش��جيع 
للش��باب عل��ى االب��داع والعمل 
والتناف��س: أش��كر كل م��ن قام 
عل��ى ه��ذه الفعالي��ة الثقافية 
باقي��ة  ان بغ��داد  والت��ي تؤك��د 
وجميل��ة، وامتن��ى ان يك��ون مثل 
ه��ذا املهرجان ف��ي كل منطقة 
ببغداد، وان يكون هناك به تنافس 
او مس��ابقة لتكون فع��ال بغداد 

االجمل بني املدن«.

بمشاركة عشر دول وعدد من الشركات والمكاتب الزراعية

مهرجان بغداد الدولي التاسع للزهور بدعم حكومي وشعبي

جانب من املهرجان

لقطة

بطاقة شخصية

برج بغداد مساًء »عدسة: زياد متي«

اس��م  ه��و  جابريي��ال مس��ترال 
مس��تعار للوثي��ا دى ماري��ا م��ن 
بيرتيتو سوكورو جودوى الكاياجا، 
ودبلوماس��ية  ش��اعرة متمي��زة 
ونس��وية وتربوية تشيلية، ولدت 
في بيكوينا، الس��ابع من نيسان 
لع��ام 1889 ف��ي نيوي��ورك، تعد 
واحدة من الشخصيات الرئيسة 

في األدب التشيلي والقاري. 
تع��د اول امرأة التيني��ة أميركية 
والوحيدة االبي��رو اميركية حتى 
هذه اللحظة حائ��زة على جائزة 

نوبل في األدب عام 1945.
حصل��ت ف��ي الثاني عش��ر من 
كان��ون االول لع��ام )1914( على 
أول جائ��زه ف��ي املناظ��رة األدبية 
ملس��ابقة األلع��اب الذهنية في 

سانتياغو، مبقطوعات املوت. 
احل��ني  ذل��ك  م��ن  اس��تعملت 
اإلسم األدبي املس��تعار جابرييال 
ميس��ترال ف��ي جمي��ع أعمالها 
تقريباً، تكرمياً إلثنني من شعرائها 
غاريي��ل  اإليطال��ي  املفضل��ني، 

دانونس��و والفرنس��ي فريدري��ك 
ميسترال . 

وخ��وان  مولين��ا  جولي��و  نش��ر 
أغسطني في عام »1917«، واحدة 
من أه��م املقتطفات الش��عرية 
الغنائية التشيلية، ظهرت لوثيا 
جودوى في ه��ذا العمل كواحدة 
من أكبر الش��عراء التش��يليني، 
ويع��د ه��ذا العم��ل واح��داً من 
أخ��ر األعم��ال التي اس��تعملت 
فيها اس��مها احلقيقي , شغلت 
منص��ب مفت��ش ف��ي مدرس��ة 
البنات في س��يرينا كونها مربية 
فاضل��ة قام��ت بزي��ارة كل م��ن 
املكس��يك و الوالي��ات املتح��دة 
االميركية وأوروبا بهدف دراس��ة 
املدارس واالس��اليب التربوية في 

هذه البالد . 
بع��ض  إل��ى  دعوته��ا  مت  كم��ا 
اجلامع��ات مث��ل جامع��ة بيرن��ا 
وجامع��ة  ميدلي��رى  وجامع��ة 

بورتوريكو .
كانت غبريال مس��ترال تعاني من 

الس��كر و مش��كالت في القلب 
ووافته��ا املنية في مستش��فى 
دى هيمس��تيد بس��بب سرطان 
ف��ي البنكري��اس وكان ذل��ك في 
ع��ام,1957  الثان��ي  كان��ون   10
عن عم��ر يناهز 76 عام��اً , بينما 
كانت دوريس دانا على قيد احلياه. 
وظل��ت دوريس دان��ا صاحبه احلق 

ف��ي التص��رف ألعم��ال غابريال و 
تعمدت أال ترس��لها إلى تشيلى 
إلى أن يتم األعتراف بها مبا يتفق 
و قامتها الشعريه على املستوى 
العاملي, وباملثل فإنها عملت على 
ان تصله��ا دع��وة م��ن احلكومة 
التي كان يرأسها ريكاردو الجوس 
اس��كوبار و ه��ي الدع��وة الت��ي 

رفضتها بذوق. 
مس��ترال  غابري��ال  وأش��ترطت 
ف��ي وصيته��ا أن يخص��ص جزء 
م��ن ثمن بيع كتبه��ا في أميركا 
اجلنوبي��ة لألطفال الفق��راء في 
مونتيجران��د حي��ث قضت فيها 
أجمل أي��ام طفولتها ويخصص 
ثم��ن بي��ع الكت��ب ف��ي املناطق 
االخ��رى لدوريس دان��ا وباملا غيني 
ال��ذي تخل��ى ع��ن ه��ذا الت��راث 
لصالح األطف��ال الفقراء، ولكن 
ل��م يت��م تنفي��ذ تل��ك الوصية 
 2160 رق��م  مرس��وم  بس��بب 
يخص��ص انتاجه��ا األدب��ي لدور 

النشر واملفكرين. 

جابرييال مسترال

جابرييال مسترال

بغداد - رجاء حميد رشيد: 
ص��در عن دار الش��ؤون الثقافية 
العام��ة ب��وزارة الثقاف��ة ضمن 
سلس��لة فنون كت��اب )األصول 
التاريخية لفن العمارة العراقية 
القدمية( للكاتب��ة رويدة فيصل 

موسى النواب.
يشير الكتاب إلى دراسة أصول 
القدمي��ة  العراقي��ة  العم��ارة 
وحتوالته��ا الش��كلية والتقنية 
حيث مرت العمارة بسلسلة من 
التحوالت املعمارية سواء كانت 
تلك العمارة مدنية تشمل بيوت 

الس��كن، وعمارة دينية كعمارة 
كاألس��وار  وعس��كرية  املعابد، 

واخلنادق واألبراج.
تضمن الكتاب دراسة تطور فن 
العم��ارة )عصر فجر الس��الالت 
األكدي وعصر س��اللة  والعصر 
أور الثالث��ة(، لكونه��ا تعد حجر 
األس��اس ف��ي تكوي��ن العمارة 

وتطورها.
يتكون الكتاب من أربعة فصول 
وخامت��ة، إذ تضمن الفصل األول 
لتطور  موج��زاً  تاريخياً  مدخ��الً 
العم��ارة العراقي��ة األول��ى في 

جرمو حس��ونة وسامراء وحلف 
والعبيد والوركاء، ودراسة معالم 
احلض��ارة العراقي��ة األول��ى من 
واملعتقدات  الفك��ر  حيث تطور 
الدينية وتطور العلوم واملعارف.

أما الفصل الثاني فقد درس��ت 
العم��ارة  تاري��خ  في��ه  الن��واب 
العراقية القدمية من خالل أربعة 
مباح��ث منها دراس��ة العمارة 
املدني��ة الت��ي تش��مل القصور 
ودور أو بي��وت الس��كن, واملباني 
املدورة التي تعد ابتكاراً معمارياً 
عراقي��اً, فقد تنوع��ت أغراضها 

وأس��اليب أو أمن��اط بنائها ,كما 
جرت دراسة العمارة العسكرية 
الت��ي تش��مل األس��وار وأهمها 
س��ور مدينة الوركاء, فضالً عن 
دراسة اخلنادق واألبواب واملداخل, 
أما املبح��ث الثالث فقد تضمن 
دراس��ة العم��ارة الديني��ة الذي 
يتجسد في عمارة املعبد العالي 
في ال��وركاء أو معب��د آن واو ما 
يس��مى بالزق��ورة, إضاف��ة إلى 
املعابد الس��ومرية األخرى, وفي 
املبح��ث الراب��ع تضمن دراس��ة 
مواد البناء املستعملة في أبنية 

أو عم��ارة عصر فجر الس��الالت 
والس��يما مادة  اللنب املس��توي 

احملدب.
وتضمن الفصل الثالث دراس��ة 
تاريخ العمارة في العصر االكدي, 
إذ قس��م الفصل إلى خمس��ة 
مباح��ث, املبح��ث األول تضمن 
التي  املدني��ة  العم��ارة  دراس��ة 
تش��مل القصور واملباني املدورة 
وبيوت الس��كن, واملبحث الثاني 
دراس��ة العمارة العسكرية في 
وخنادق  )أس��وار  االكدي  العصر 
واملبح��ث   ,) ومداخ��ل  وأب��واب 

الثالث دراس��ة العمارة الدينية 
التي تش��مل املعاب��د, واملبحث 
الرابع تضمن دراسة مواد البناء 
في هذا العصر, وخصص املبحث 
اخلامس لدراس��ة تطور العمارة 
في فترة االحت��الل الكوتي لبالد 
سومر وأكد ولكش خالل حكم 

كوديا ساللة لكش الثانية .
أما الفصل الراب��ع فقد تضمن 
دراس��ة تاريخ العمارة في عصر 
ساللة أور الثالثة أو ما يصطلح 
عليه بعصر االنبعاث السومري 
احلديث من خالل أربعة مباحث.

صدور كتاب »األصول التأريخية لفن العمارة العراقية القديمة«
للكاتبة رويدة فيصل موسى  

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

من الصعب أن حتافظ على توازنك اليوم خاصة 
عندم��ا تتغير بعض األمور في حياتك بش��كل 
مفاج��ئ. حل املش��اكل ليس أم��را صعبا كما 
تتخيل، ولكن عليك تكرار احملاولة. رمبا يفاجئك 

احلبيب بهدية ما أو بخبر ما فكن متفائال.

عليك أن تس��تغل كل الفرص املتاحة أمامك 
الي��وم. ال تتخ��ذ أي ق��رار قب��ل أن تتأك��د من 
اخلي��ارات املتاح��ة أمامك وتفك��ر فيها جيدا. 
ال جتع��ل حقيبتك تخلو من قل��م وورقة حتى 

تسجل أفكارك أوال بأول.

أن��ت مقبل عل��ى مرحلة خطي��رة في حياتك 
وتعتب��ر من أه��م املراحل فكن ح��ذرا، فإما أن 
حتقق النصر وإما س��يكون مصيرك الفش��ل 
الذريع. من املهم جدا أن تستعد لعدة تغييرات 

ستطرأ على حياتك خالل الفترة املاضية. 

أنت ش��خص تتس��م بالبراءة والهدوء فحاول 
أن تس��تغل هذه الصفات خاصة عند التفاف 
ع��دد كبير من األصدقاء م��ن حولك. احذر من 
املكائد التي يدبرها لك البعض حتى يفسدوا 

عليك يومك. 

قوتك الداخلية وشجاعتك ال مثيل لهما هذا 
الي��وم بالتحديد. تالحظ أن الن��اس ينجذبون 
إلي��ك بش��كل طبيع��ي. علي��ك أن حتس��ن 
اس��تغالل طاقتك وتس��تخدمها ف��ي األمور 

التي تراها مناسبة لك.

نقترح عليك الي��وم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطال��ك امللون وتذهب للعم��ل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لالستمتاع بنسمات 
الهواء العليل. ال تنزع��ج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رمبا تش��عر بالوح��دة إلى حد ما الي��وم، حتى إن 
كان حول��ك عدد كبير من األصدق��اء أو الزمالء. 
تشعر أن كل فرد مهتم مبهامه وال يلتفت لآلخر. 
تش��عر أنه ال يوجد شيء مشترك بينك وبني أي 

شخص حولك حتى أقرب األشخاص إليك.

رمب��ا يتدخل بعض األش��خاص العدوانيني في 
أدق تفاصيل حياتك وفي خططك املستقبلية 
ه��ذا اليوم، ولكن على الرغم من ذلك نحذرك 
من االنزعاج والتذمر. استفد من هذه املواقف 

وتعلم كيف تتصرف أمامهم.

حتت��ار الي��وم ب��ني التمس��ك بالق��دمي أو اتباع 
أس��لوب جديد. قد يكون األم��ر صعبا للغاية 
وخاصة عندما ينتظرك اآلخرون الذين يرغبون 
في رؤية بعض التغيي��رات في حياتك. ال بأس 
من مشاورة ذوي اخلبرة من األهل أو األصدقاء.

نقترح عليك الي��وم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطال��ك امللون وتذهب للعم��ل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لالستماع بنسمات 
الهواء العليل. ال تنزع��ج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رأيت في منامك اليل��ة املاضية صديق طفولتك 
الذي لم تره منذ سنوات طويلة. ال تتعجب اليوم 
إذا س��معت أخب��ارا جديدة عن هذا الش��خص. 
حت��اول خالل الفترة األخيرة تطوير وضعك املهني 

من خالل تقدمي بعض االقتراحات واألفكار.

الدلو الحوتالجدي

تطلع اليوم على عدد كبير من الكتب واجملالت 
للحصول على بعض املعلومات. انتظر اليوم 
أخبارا س��ارة تتعلق مبجال العمل. س��تكون 
لدي��ك الق��درة عل��ى معاجل��ة كاف��ة األمور 

واملشاكل بسرعة البرق.
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مدريد ـ وكاالت:

ري��ال مدري��د نص��ف   تخط��ى 
نهائ��ي دوري األبط��ال األوروب��ي 
لك��رة الق��دم، مرتني ف��ي آخر 7 
مش��اركات له بهذا الدور والتي 

جاءت كلها بصورة متتالية.
ومن أبرز املالم��ح املتعلقة بهذا 
األمر أن ريال مدريد لم يخسر في 
آخر خمس مباريات خاضها على 
أرضه بنصف نهائ��ي البطولة.. 
وأرس��ى الريال رقما قياسيا في 
تاريخ املس��ابقة لكونه أول فريق 
يصع��د ل��دور نص��ف النهائ��ي 
س��بع مرات متتالية.. ويعد ريال 
مدري��د أيض��ا أكثر الف��رق تأهال 
لنص��ف النهائي )12 م��رة( منذ 
تغيير نظ��ام البطولة في 1992 
� 1993  متفوقا مبرة واحدة على 

برشلونة.
وإذا ما أضيفت مشاركات الريال 
في نصف النهائي على مر تاريخ 
البطول��ة منذ كان يطلق عليها 
كأس أوروبا فإن ريال مدريد تأهل 
لهذا الدور 27 مرة، حيث تخطاه 
14 مرة وتعرض لالقصاء 13 مرة

ولم يتعرض ريال مدريد للهزمية 
عل��ى ملعبه س��انتياجو برنابيو 
في نص��ف النهائي س��وى ثالث 
مرات وتعادل ست مرات وفاز 18 
م��رة.. وخالل هذه النس��خة لم 
يخس��ر النادي امللكي حتى اآلن 
حيث فاز سبع مرات وحقق ثالثة 

تعادالت.
ومن ضمن األمور امللفتة للنظر 
قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في 
ذهاب نصف النهائي مساء اليوم 
الثالثاء، على ملعب س��انتياجو 
برنابيو أن الريال فاز مباريات ثمن 
النهائي وربع النهائي كلها على 

نابولي وبايرن ميونيخ.
وف��ي أخ��ر 11 مب��اراة أوروبية له 
على ملع��ب س��انتياجو برنابيو 
ف��از الريال في 10 منه��ا وتعادل 
في واحدة أمام بروس��يا دورمتوند 
األملاني، ما تس��بب ف��ي احتالله 

املركز الثاني مبجموعته.
وواجه ريال مدريد، جاره أتلتيكو، 
نهائ��ي  من��ذ  مب��اراة،   13 ف��ي 

ب�2014،  األبطال  بدوري  لشبونة 
والتي ت��وج خاللها امللكي بلقب 
العاش��رة  للمرة  التش��امبيونز، 
في تاريخه ف��ي الوقت اإلضافي 

.)4-1(
وال ت��زال ذك��رى اخلس��ارة، ف��ي 
لش��بونة تطارد العبي أتلتيكو، 
وكذلك خس��ارة نهائ��ي ميالنو، 
بعدها بعامني أمام نفس الفريق، 
ب��ركالت الترجي��ح.. ومنذ نهائي 
لشبونة، حصد الروخيبالنكوس، 
الف��وز ف��ي مواجه��ات الديربي، 
خالل آخر 3 س��نوات، 5 مرات في 
مقابل 3 نتصارات للريال، وتعادال 

في 5 مبارايات.
وحقق األتليتي، الفوز على الريال 
3 م��رات في س��انتياجو برنابيو، 
ومرتني في فيس��نتي كالديرون، 

ف��ي حني حص��د امليرجن��ي الفوز 
3 م��رات، منه��ا اثنت��ني بنهائي 
لي��ج، بلش��بونة  التش��امبيونز 
وميالن��و، وواح��ده هذا املوس��م 
الكالديرون..  في  نظيفة  بثالثية 
ول��م يف��ز أتلتيكو، عل��ى الريال 
ف��ي آخ��ر 3 مواجه��ات، جمعت 

بينهما.
ف��ي ح��ني، ف��از الروخيبالنكوس 
عل��ى امللك��ي، ف��ي 3 مواجهات 
بالليجا، ومرة بإياب كأس السوبر 
اإلسباني في 22 آب 2014 بهدف 
واخلامس��ة  ماندزوكيتش،  ماريو 
بثمن نهائي كأس ملك إس��بانيا 

ب�15 كانون الثاني 2015.
لك��ن األتليت��ي، ل��م يتمكن من 
الفوز على الريال، بدوري األبطال، 
األخيرة،  الثالث  الس��نوات  خالل 

حي��ث تواجها مرتني ف��ي نهائي 
لش��بونة وميالن��و، وكان الف��وز 

فيهما حليف امللكي.
أما الفوز الثالث للفريق امللكي، 
الروخيبالنكوس فكان هذا  على 
املوس��م في الدور األول بالليجا، 
عندما اكتسحه في الكالديرون 
للمهاج��م  نظيف��ة  بثالثي��ة 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وانته��ت مب��اراة ال��دور الثان��ي 
عل��ى  الفريق��ني  ب��ني  بالليج��ا 
برنابي��و،  س��انتياجو  ملع��ب 
بالتع��ادل به��دف ملثل��ه.. وف��ي 
أتلتيكو حتت  إجمالي مواجهات 
قيادة س��يميوني م��ع الريال، فاز 
امليرجني، في 9 مواجهات مقابل 7 
للروخيبالنكوس، وتعادال 6 مرات 
بإجمالي 31 هدًفا للملكي، و24 

لألتلتي.
وعني االحتاد األوروبي لكرة القدم 
)يويف��ا( احلكم اإلجنلي��زي، مارتن 
أتكينس��ون، إلدارة مباراة نصف 
نهائ��ي دوري األبط��ال األوروب��ي، 
بني ري��ال مدريد وأتلتيكو مدريد، 
املقرر إقامتها اليوم على ملعب 

سانتياجو برنابيو.
وسيحظى أتكينسون )46 عاًما( 
ف��ي اللقاء مبس��اعدة مواطنيه، 
وس��توارت  تش��ايلد  س��تيفن 
احلك��م  أدار  أن  وس��بق  ب��رت.. 
اإلجنلي��زي -الدول��ي من��ذ ع��ام 
-2006 مب��اراة ألتلتيك��و مدريد 
هذا املوس��م ف��ي دور اجملموعات 
م��ن التش��امبيونزليج، كما أدار 
مباري��ات لري��ال مدري��د بنف��س 

البطولة في أعوام سابقة.

وتأهل الريال لنصف نهائي دوري 
األبطال األوروب��ي عقب إقصائه 
لباي��رن ميونيخ األملان��ي من ربع 
النهائ��ي، بينما تخط��ى األتلتي 

ليستر سيتي اإلجنليزي.
من جان��ب اخر، ع��اد البلجيكي 
يانيك كاراسكو، للمران اجلماعي 
ألتلتيكو مدريد، اليوم األحد، بعد 
5 أي��ام م��ن إصابته بالت��واء، في 
عظمة الترقوة، وسط مؤشرات 
عل��ى جاهزيته ملواجه��ة الريال، 

مساء اليوم، في دوري األبطال.
قائم��ة  الش��كوك،  ت��زال  وال 
ح��ول جاهزية الظهير ش��يمي 
املرتقبة،  للمواجهة  فرساليكو، 
في ديربي مدريد في ذهاب نصف 

نهائي البطولة األوروبية.
بش��كل  كاراس��كو،  رب  وت��دَّ
طبيع��ي، اول ام��س م��ع زمالئه 
بالفري��ق رغم انتظ��اره احلصول 
على اإلذن الطبي ملعاودة اللعب، 
في حني أجرى فرساليكو، مرانه 
منف��ردًا عل��ى هام��ش التدريب 
ت��زال  وال  لألتلت��ي..  اجلماع��ي 
مش��اركة الظهير الكرواتي في 
ديربي اليوم، محل شك.. ويشكل 
أهمي��ة  فرس��اليكو،  تعاف��ي 
كب��رى بالنس��بة لفري��ق املدرب 
األرجنتين��ي دييجو س��يميوني، 
في ظ��ل غي��اب الظهي��ر األمين 
اآلخ��ر، خوانف��ران توري��س الذي 
ال ي��زال أمامه أس��بوع أخر على 

األقل للتعافي.
كما يغيب األوروجوياني خوسيه 
ماري��ا خيميني��ز، ل���3 أس��ابيع 
مقبلة؛ بس��بب إصابة عضلية، 
احل��ل ال��ذي كان يعتم��د علي��ه 

سيميوني.
ويغيب عن ديرب��ي اليوم الثالثاء، 
خوانف��ران،  إل��ى  باإلضاف��ة 
وخيميني��ز، أوجوس��تو فيرناندز، 
املصاب منذ أيلول املاضي، بقطع 
ف��ي الرب��اط الصليب��ي بركبته 

اليمنى.
وباإلضاف��ة إل��ى احتمالية عودة 
كاراسكو للعب، سيعتمد أيًضا 
س��يميوني، على خدمات دييجو 
أكم��ل عقوبته  ال��ذي  جودي��ن، 
باإليق��اف، الس��بت املاضي، في 

مباراة الس باملاس.

صفارة إنجليزية تضبط الديربي اإلسباني في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتحصن بالتأريخ قبل مواجهة أتلتيكو في نصف النهائي

لقطة من مباراة سابقة للريال

ميونيخ ـ وكاالت:
ضمن بايرن ميونيخ إحراز لقبه اخلامس على التوالي 
والسابع والعشرين في تاريخه )رقم قياسي(، بفوزه 
على مضيفه فولفس��بورغ -6صف��ر في املرحلة 31 

من الدوري األملاني لكرة القدم.
وضمن بايرن اللقب حسابيا قبل 3 مراحل على ختام 
الدوري البتعاده بفارق عش��ر نقاط عن اليبزيغ الثاني 
الذي تعادل الس��بت أيضاً مع ضيفه اينغولش��تات 
0-0. وصحي��ح أن فري��ق امل��درب اإليطال��ي كارل��و 
أنش��يلوتي ع��زز رقمه القياس��ي بعدد م��رات إحراز 
اللق��ب، إال أن��ه انه��ى موس��مه بعالمة س��يئة إثر 
خروج��ه من رب��ع نهائي دوري أبطال أوروب��ا أمام ريال 
مدريد االس��باني ونصف نهائي ال��كأس احمللية أمام 
غرميه بوروس��يا دورمتوند. ورفع باي��رن رصيده الى 73 
نقط��ة مقابل 63 لاليزبيغ، فضم��ن اللقب من أرض 

فولفسبورغ للمرة الثالثة في تاريخه.
عل��ى ملع��ب »فولكس��فاغن ارينا« وأم��ام 30 ألف 
متف��رج، افتت��ح النمس��اوي دافيد أالبا التس��جيل 
لبايرن من ضربة حرة جميلة في الزاوية اليمنى )19(، 

ثم أنهى البولندي.

الدوحة ـ وكاالت:
توج فريق الكرة بنادي الس��د القط��ري بطالً لكأس 
قط��ر، وذلك بعد ف��وزه على اجلي��ش بهدفني مقابل 
ه��دف، ف��ي املب��اراة التي أقيم��ت مس��اء اول امس، 

باستاد جاسم بن حمد، بنادي السد.
وأح��رز هدفي الس��د كل من اجلزائري بغ��داد بوجناح، 
ومواطنه يوغرطا حمرون، في الدقيقتني 21 و73، في 
حني أحرز األوزبكي راش��يدوف ه��دف اجليش الوحيد 

في الدقيقة 39.

ميونيخ القياسي سّيد 
الدوري األلماني الُمطلق

السد يحرز كأس قطر

لندن ـ وكاالت:

إبراهيموفيت��ش  ه��داف يونايت��د ه��و 
املنتق��ل للفري��ق باجمل��ان وأفضل العب 
صاع��د ف��ي إنكلترا ه��و أل��ي املنتقل 
لتوتنهام من إم ك دونز ب5 مليون جنيه 
إس��ترليني، أم��ا ه��داف بورمن��وث »14 

هدفاً« فهو النرويجي املغمور كينغ.
ش��كلت اإلصابة اخلطيرة التي تعرض 
له��ا جنم مانشس��تر يونايت��د وهدافه 
املهاج��م زالت��ان إبراهيموفيت��ش أثناء 
مواجهة فريقه أمام أندرخلت البلجيكي 
في مس��ابقة ال��دوري األوروبي، صدمة 
كبيرة حملبي ومتابعي النجم السويدي 
اخملض��رم وجلمي��ع جماهير مانشس��تر 
يونايت��د في الوق��ت ذات��ه، فيما مثلت 
ضرب��ة قوية آلم��ال البرتغال��ي جوزيه 
موريني��و مدرب الش��ياطني احلمر الذي 
ميني النفس بإنهاء املوسم احلالي فائزاً 
بثاني بطوالته م��ع العمالق اإلنكليزي 
إضاف��ة إلى احتالله مرك��زاً في الدوري 
املمتاز مؤهالً إلى دوري أبطال أوروبا في 

املوسم املقبل.
اخلس��ارة الكبيرة ليونايتد بفقدان إبرا 
لم تأت من فراغ فاملهاجم اخملضرم البالغ 
من العمر حالياً 35 عاماً طرق بقوة في 
نهاية مس��يرته أبواب اجملد في إنكلترا 

بعد أن أثبت ذاته بتسجيل 17 هدفاً مع 
الفريق في الدوري اإلنكليزي وخمس��ة 
أهداف في ال��دوري األوروبي إضافة إلى 
أربع��ة أهداف ف��ي كأس الرابطة منها 
ه��دف حس��م اللق��ب عل��ى حس��اب 
س��اوثامبتون في املباراة النهائية، كما 
س��اعد العمالق االس��كندنافي زمالئه 
بإهدائهم 4 متريرات حاسمة في الدوري 
ال��دوري اإلنكلي��زي،  األوروب��ي و5 ف��ي 
مس��طراً بذلك اسمه بأحرف من ذهب 
في س��جالت مانشس��تر يونايتد ليس 
فق��ط ألنه عاش موس��ماً مذهالً حتى 
حلظ��ة إصابت��ه املروعة أم��ام أندرخلت 
ولك��ن أيضاً ألنه مث��ل الصفقة األهم 
واألفضل للن��ادي اإلنكليزي العريق رمبا 
في الس��نوات العش��ر األخي��رة إذ أنه 
انتقل لصفوف الفري��ق باجملان »انتقال 
ح��ر« لم يكلف خزائن النادي س��وى ما 

حصل عليه إبرا بشكل شخصي.
في مطلع املوسم احلالي )2017-2016( 
زلزل يونايتد سوق االنتقاالت الصيفية 
عندما ضم إلى صفوفه العبه السابق 
الفرنس��ي ب��ول بوغبا الذي ف��رط فيه 
ليوفنتوس اإليطالي قبل خمسة أعوام 
حتديداً ع��ام 2012، ثم عاد ودفعت إدارة 
النادي الغال��ي والنفيس لضم الالعب 
بعد ص��راع ناري مع أكب��ر وأغنى أندية 
العالم حس��م في الس��اعات األخيرة 

من س��وق االنتق��االت املاضية بصفقة 
تاريخية جعلت م��ن بوغبا أغلى العب 
ف��ي العال��م بس��عر 105 ملي��ون يورو 

)89.3 مليون جنيه إسترليني(.
على عك��س إبرا الذي لم يكلف خزينة 

يونايتد متاماً فإن املوس��م األول لبوغبا 
ج��اء مخيب��اً إلى ح��د كبي��ر ففي 29 
مب��اراة أهدى 3 متريرات حاس��مة فقط 
وسجل أربعة أهداف كما جاءت أرقامه 
»كالع��ب ارتكاز« في الضغط الدفاعي 

عل��ى اخلصم متدنية ج��داً إذ قام ب39 
انزالق��اً ناجح��اً واعت��رض 31 هجم��ة 

للخصم.
جن��اح صفق��ة إب��را اجملاني��ة والس��عر 
القياسي لبوغبا فتح ملف املقارنة بني 

أس��عار الالعبني في ال��دوري اإلنكليزي 
وأرقامهم اإليجابية ومدى مساعدتهم 

لفرقهم في حصد النقاط.
املفارق��ة .. واملفاجأة احلقيقية أن أغلب 
الف��رق اإلنكليزي��ة في املوس��م احلالي 
حقق��ت إجنازاته��ا ع��ن طري��ق العبني 
ضمته��م عب��ر صفق��ات غي��ر مبالغ 
فيها على اإلطالق فتشيلسي متصدر 
املسابقة منذ بدايتها على سبيل املثال 
ق��دم للك��رة اإلنكليزية هذا املوس��م 
مارك��وس  الرائ��ع  اإلس��باني  املداف��ع 
ألونسو البالغ من العمر 26 عاماً العب 
فيورنتينا اإليطالي وساندرالند وبولتون 
اإلنكليزيان سابقاً والقادم في األساس 
من مدرسة ريال مدريد .. ألونسو كلف 
خزان��ة تشيلس��ي فق��ط 23 ملي��ون 
جنيه إسترليني، ويعد بحق من أفضل 
مدافعي الدوري اإلنكليزي بأرقام رائعة 
إذ خاض 27 مباراة قام فيها ب� 83 انزالق 
استخلص الكرة بنجاح خاللها في 35 
انزالق بنس��بة جن��اح %42 كما جنح في 
صراع��ات اله��واء إذ حس��م 64 تدخالً 
بال��رأس لصاحله من أص��ل 101 تدخل 
بنس��بة جناح بلغت 63 % ، أما نس��بة 
متريرات��ه الناجحة فكان��ت 77% ) 748 
متريرة ناجح��ة من أصل 869( فيما كان 
أداؤه الهجوم��ي بالغ التمي��ز كمدافع 
يخ��وض موس��مه األول م��ع فريقه إذ 

أحرز 5 أهداف وأهدى 3 متريرات حاسمة 
وبش��كل عام س��اهم طوال املوس��م 
وحتى اآلن في صناع��ة 20 فرصة على 

مرمى خصوم تشيلسي.
أرقام ألونس��و تبدو ه��ي األفضل إذا ما 
قورنت بإحصائيات مدافع مانشس��تر 
س��يتي الدولي اإلنكليزي جون س��تونز 
ال��ذي انض��م إلى مانشس��تر س��يتي 
من إيفرت��ون بصفقة قياس��ية بلغت 
47.5 مليون جنيه إس��ترليني، صفقة 
جعل��ت من الالع��ب أغل��ى مدافع في 
تاريخ الدولي اإلنكليزي، ورغم ذلك فإن 
موس��مه األول مع املواطن��ني بدا باهتاً 
إلى حد كبير، فالفريق اهتزت ش��باكه 
هذا املوسم 35 مرة حتى اآلن أما ستونز 
فقد ش��ارك في 26 مب��اراة قام خاللها 
ب20 ان��زالق ناجح فقط م��ن أصل 37 
وهي نس��بة قليل��ة جداً كم��ا ربح 46 
تدخ��ل في الهواء بال��رأس من أصل 74 
فيم��ا ج��اءت مس��اعدته الهجومي��ة 
لفريقه منعدمه بعدم إحرازه ألي هدف 

أو إهداءه ألي متريرة حاسمة.
مواصل��ة البح��ث ف��ي س��جالت فرق 
ال��دوري اإلنكليزي املمت��از والغوص في 
أرقامه وأس��عار العبي��ه واألموال التي 
تكلفته��ا خزائن تلك األندي��ة يجعلنا 
ننبه��ر بتجرب��ة توتنهام فريق ش��مال 

لندن العريق.

األموال لم تصنع الفارق في منافسات البريمييرليج
يونايتد يزلزل المسابقة بصفقات قياسية تقرير

إبراهيموفيتش

9:45 مساًء

6:00 مساًء
6:00 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

ريال مدريد ـ أتليتكو مدريد

الزوراء ـ األهلي
الجوية ـ الحد

دوري أبطال أوروبا

كأس االتحاد اآلسيوي

مدريد ـ وكاالت:
مسلس��ل  بيلب��او،  أتلتي��ك  واص��ل 
حق��ق  بعدم��ا  بالليج��ا،  انتصارات��ه 
فوزًا كبيرًا ومس��تحًقا على حس��اب 
مضيفه سيلتا فيجو )3-0( مساء أول 

أمس على ملع��ب "بااليدوس"، ضمن 
اجلول��ة 35 من الدوري اإلس��باني لكرة 

القدم.
كان الفري��ق الباس��كي، ه��و الطرف 
األفضل ف��ي اللقاء، ومتك��ن من إنهاء 

الش��وط األول، متقدًما به��دف أحرزه 
 )35( الدقيق��ة  ف��ي  جارس��يا،  راؤول 
بعدما تاب��ع ركلة ركنية بقدمه داخل 

الشباك.
وفي الش��وط الثاني، تواص��ل التفوق 

الباس��كي، وهو ما أس��فر عن الهدف 
الثان��ي ف��ي الدقيقة )50( ع��ن طريق 
جارس��يا أيًض��ا بعدما تابع تس��ديدة 
مرت��دة من احل��ارس س��يرجيو ألفاريز، 

داخل الشباك.

وقبل النهاية، ب� 7 دقائق، أنهى ميكيل 
ريكو، على اللقاء متاًما بتسجيل الهدف 
الثالث، بعدما استلم متريرة بينية من 
إينيجو ليكوي، داخل املنقطة ليسدد 

كرة قوية في الشباك.

أتلتيك بيلباو يطرق أبواب أوروبا باكتساح سيلتا فيجو

روما ـ وكاالت:
خل��دت قصة احل��ب التي جتمع 
الق��دم  ك��رة  أس��طورة  ب��ني 
أرمان��دو  األرجنتيني��ة، دييج��و 
مارادون��ا، ومدين��ة نابول��ي، في 
فيل��م بعن��وان "مارادونابولي"، 
التجرب��ة  سيس��رد  وال��ذي 
اإليطالي��ة لالع��ب م��ن خ��الل 
ذكريات مش��جعيه، ومت طرحه 

في دور العرض، امس.
وبع��د 30 عاًما من ف��وز نابولي 

بأول لق��ب له ببطول��ة الدوري 
اإليطالي، كرم اخملرج أليسو ماريا 
فيدريش��ي أسطورة كرة القدم 
األرجنتيني��ة، محبوب جماهير 
الطريقة  يب��رز  بفيلم  نابول��ي، 
الت��ي أصب��ح به��ا رم��زًا كرويًا 
املش��جعون  ويس��رد  للمدينة. 
م��ا  الفيل��م  ف��ي  أنفس��هم 
ميثل��ه مارادونا بالنس��بة لهم، 
والش��عور ال��ذي انتابه��م منذ 
انتقال��ه لصف��وف نابول��ي في 

1984، واألث��ر الذي ترك��ه وراءه 
في كرة الق��دم اإليطالية. ومن 
املقرر ان يط��رح الفيلم في دور 
اإليطالية،  السينمائية  العرض 

ملدة 10 أيام.
ويب��دأ الفيلم بتوقي��ع مارادونا 
لنابول��ي في 30 حزي��ران 1984، 
قادًم��ا من برش��لونة، وق��د فاز 
معه ب��كأس الدوري اإلس��باني 
)1983(، وكأس س��وبر إس��بانيا 

في نفس العام.

قصة حب مارادونا ونابولي
 على شاشات السينما



بغداد ـ إعالم البارالمبية:
الباراملبية  اللجن��ة  رئي��س  عق��د 
الوطنية ورئيس احت��اد رفع االثقال 
ملتح��دي االعاقة الدكت��ور عقيل 
حمي��د اجتماع��ا خاص��ا في مقر 
وفدن��ا  م��ع  الباراملبي��ة  اللجن��ة 
املش��ارك في بطولة كأس العالم 
ف��ي هنكاري��ا والت��ي تنطلق من 
8/ 5/ 2017 والت��ي  2 / 5 اوحت��ى 
الرباع��ن  م��ن  فيه��ا كل  ميثلن��ا 
فارس سعدون وثائر عباس ومدرب 
املنتخ��ب الوطن��ي س��عد ع��واد 
وذلك قبيل مغادرته يوم امس الى 

هنكاريا.
مناقش��ة  االجتم��اع  خ��ال  ومت 
اجلوان��ب الفنيه وبعض املعلومات 
اخلاص��ة ع��ن البطول��ة ألهمتها 
كونه��ا مؤهلة الى بطولة العالم 
ف��ي املكس��يك ث��م ال��ى اوملبياد 
طوكيو 2020 وحضر االجتماع كل 
من حس��ن رضا امن سر احتاد رفع 
األثقال والدكتور سالم جنف األمن 
املال��ي لألحتاد وجب��ار طارش عضو 
األحتاد وحدد خال االجتماع تثبيت 

موعد االختب��ارات اخلاصة باعبي 
املنتخب وذلك يوم السادس عشر 

من الشهر اجلاري.
م��ن جانب أخر , ق��ال رئيس االحتاد 
العراق��ي اللع��اب الص��م حي��در 
الش��افي ان احت��اده اق��ام صب��اح 
بلغ��ة  التدريبي��ة  ال��دورة  أم��س 
االشارة للصم والتصنيف الطبي 
السمعي للصم والتحكيم والتي 
تس��تمر حتى الثالث من الش��هر 
اجل��اري ف��ي املرك��ز التخصص��ي 

الكروي وقاعة اللجن��ة الباراملبية 
العراقية

واضاف الش��افي ان الدورة يشارك 
فيها ع��دد من مدرب��ي املنتخبات 
الوطني��ة والرياضين ضمن نطاق 
احت��اد الع��اب الص��م موضح��ا ان 
الدورة س��تكون خاضع��ه ملعايير 
املهني��ة و األختب��ارات والتقيي��م 
وستوزع شهادات حسب التقييم 
ومصدق��ة وباش��راف محاضري��ن 

مميزين وذو خبرة وكفاءة .
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الخميس.. استئناف 
دوري الشاطئية

»التنس« يناقش مع فرع 
بغداد المسيرة المقبلة

بغداد ـ أثير الشويلي*
حددت جلنة الكرة الش��اطئية في احتاد القدم يوم 
اخلميس املقبل اس��تئناف دوري الكرة الشاطئية 
للمجموعة بغداد للموس��م 2016 / 2017 وسبق 
وان انطل��ق ال��دوري في ش��هر كان��ون االول لكن 
بس��بب س��وء االحوال اجلوية وتس��اقط االمطار 
ق��ررت اللجن��ة تأجيله، حيث س��يحتضن ملعب 
اجليش جمي��ع مباري��ات الدوري وس��تكون هناك 
مبارات��ن في الي��وم الواحد االولى عند الس��اعة 
الثالث��ة والنصف عصرا وتعقبها املب��اراة الثانية 

عند الساعة اخلامسة.
يذك��ر ان القرعة اوقعت ف��ي اجملموعة االولى كل 
من املصافي بطل النس��خة املاضية والس��ياحة 
واملهندس��ن والدف��اع املدن��ي وبدر الع��راق، فيما 
ضمت الثانية اجليش والنجدة والزعيم والس��ام 
والصناعات الكهربائية، وسيتاهل فريقن من كل 
مجموعة الى التصفيات النهائية التي س��تقام 

منافساتها في محافظة البصرة.
وسيفتتح اولى مباريات يوم اخلميس فرق اجملموعة 
االول��ى فريق��ي املصاف��ي والس��ياحة، وتعقبها 
املباراة الثانية اذ س��يوجه الدفاع املدني فريق بدر 
الع��راق ويبقى فريق املهندس��ن باالنتظ��ار.. اما 
مباراتي يوم السبت ستكون من نصيب اجملموعة 
الثاني��ة، س��يتقابل فريق��ي اجلي��ش والصناعات 
الكهربائي��ة في املب��اراة االولى، والنج��دة يواجه 
الزعيم في املباراة الثانية ويبقى فريق السام في 
االنتظار، وتستمر املنافس��ات اذ يتبارى يوم االحد 
فريق املهندس��ن مع فريق الدفاع املدني وتعقبها 
مواجهة بن فريقي الس��ياحة وبدر العراق ويبقى 
املصافي ف��ي االنتظار، اما منافس��ات يوم االثنن 
اذ س��يكون الس��ام مبواجه��ة النج��دة والزعيم 
يقابل الصناعات، واجليش في االنتظار، وسيلتقي 
بدر الع��راق فري��ق املصافي،  واملهندس��ن يواجه 
الس��ياحة يوم الثاث��اء ويبقى الدف��اع املدني في 

االنتظار.

* املنسق اإلعالمي للجنة

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*  
بحضور اس��و ع��ادل رئيس االحت��اد العراقي للتنس 
عق��د احتاد بغداد اجتماعه االول مع الهيئة العامة 
لتنس بغداد في مجمع التنس في ملعب الشعب 
الدولي برئاس��ة الدكت��ورة بي��داء التميمي  والتي 
ف��ازت باالنتخاب��ات التكميلية االخي��رة التي جرت 
في مطلع ش��هر نيسان املاضي بسبب وفاة رئيس 
احتاد بغداد السابق عباس امن رحمه اهلل , وحضر 
االجتم��اع االم��ن املالي الحت��اد بغداد ف��ؤاد حميد 
واس��امة الس��اكني العضو املكم��ل , اضافة الى 
عدد من مدربي وحكام والعبي بغداد , وقد نوقشت 
العديد من القضايا التي حتدد مستقبل اللعبة في 
بغداد والتي بدأت باالبتعاد عن التتويجات بس��بب 
الوضع االمني اضافة الى س��فر العائات العراقية 
الت��ي تهوى لعبة التنس اضاف��ة الى الغاء العديد 
م��ن املاعب ومنه��ا ماعب نادي العلوي��ة الترابية 
الت��ي حتولت الى م��ول غير مكتم��ل وماعب نادي 

الصناعة وماعب املركز الثقافي النفطي.
 وكان اول املتحدث��ن الدكت��ور بيداء رئيس��ة احتاد 
بغ��داد والت��ي رحبت باحلض��ور واع��دة بعمل جيد 
خال االيام القليلة القادمة شاكرة احلضور اضافة 
الى ش��كرها حلضور رئيس احتاد اللعبة اس��و عادل 
وحتمل��ه عناء الس��فر الى بغداد حلض��ور االجتماع 
وق��د حتدث العدي��د من الاعب��ن واملدربن واحلكام  
ع��ن معانات تنس بغ��داد داعيا الى حل املش��اكل 
التي تواجه اللعبة في بغداد , وفي س��ياق متصل 
قامت الدكتورة بيداء التميمي بتوزيع الهدايا على 
املتميزي��ن من احلض��ور اضافة ال��ى الاعبن الذين 
حصل��وا على املراكز املتقدمة ف��ي بطولة انطاليا 

التركية.

* املنسق اإلعالمي للتنس

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواج��ه احل��د البحرين��ي امتحانًا 
صعًبا ح��ن ياقي الق��وة اجلوية 
، مس��اء اليوم الثاث��اء، في إطار 
اجلول��ة األخي��رة من منافس��ات 
اجملموع��ة الثاني��ة لبطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، وذلك 

في استاد البحرين الوطني.
ويتص��در احل��د اجملموع��ة الثانية 
برصي��د 9 نق��اط، متس��اويًا مع 
الق��وة اجلوية الذي يحت��ل املركز 
الثاني، فيما يأتي الوحدة السوري 
في املركز الثالث برصيد 8 نقاط، 
وف��ي املركز األخي��ر يقبع الصفاء 

بيروت اللبناني بنقطة واحدة.
ويتمنى الفريقان أن يحقق الصفاء 
بيروت الفوز على الوحدة السوري، 
في اللقاء الذي سينطلق باستاد 
املدين��ة الرياضية في بيروت، قبل 
ث��اث س��اعات م��ن مب��اراة احلد 

والقوة اجلوية.
وفي حال فوز الصفاء، س��يضمن 
احلد والق��وة اجلوي��ة التأهل لدور 
أي  دون  البطول��ة  م��ن  ال���16 
حس��ابات.وكان اللق��اء األول بن 
الفريقن قد انتهى لصالح القوة 
اجلوية بهدفن مقابل هدف، وذلك 
في استاد سعود بن عبد الرحمن 

مبدينة الوكرة القطرية.
وسيس��عى احلد للظف��ر بنقاط 
املب��اراة لضمان تأهل��ه على رأس 
اجملموع��ة، ومن املتوق��ع أال يكون 
الق��وة اجلوي��ة خصًما س��هًا، ملا 
ميلكه من العبن مميزين باإلضافة 

للتجانس بينهم.
ويعل��ق احل��د آماله عل��ى الفترة 
الرائعة التي مير بها خط الهجوم، 
بقي��ادة النيجيري أوتش��ي أوجبا، 
الذي ينافس عل��ى صدارة هدافي 
الدوري البحريني، الذي يحتل احلد 

املركز اخلامس فيه.
أما القوة اجلوية فيعتمد بشكل 
كبير على ق��وة خط دفاعه، الذي 
اس��تقبل 10 أهداف فقط في 21 
مباراة من الدوري العراقي، وهدفن 
ب��كأس االحت��اد  5 مباري��ات  ف��ي 

اآلسيوي.. وسيفتقد النادي األزرق 
جنمه، حمادي أحمد، في مواجهة 

احلد، بسبب اإلصابة.
فيما، يحل فري��ق األهلي األردني، 
ضيًف��ا  الثاث��اء،  الي��وم  مس��اء 
عل��ى فريق ال��زوراء ، في مواجهة 

جتمعهما باس��تاد حمد في قطر، 
وذلك ف��ي ختام مباريات اجملموعة 
االحت��اد  كأس  لبطول��ة  األول��ى 

اآلسيوي لكرة القدم.
وكان األهل��ي قد فق��د حظوظه 
ف��ي التأه��ل، بعد خس��ارته في 

اجلول��ة املاضي��ة 1-2 أمام ضيفه 
اجلي��ش العراقي، ليتجمد رصيده 
عن��د النقطة اخلامس��ة، ويحتل 

املركز الثالث في اجملموعة.
ويبح��ث األهلي في مب��اراة الغد 
عن ف��وز للتاري��خ والذك��رى، في 
أول مش��اركة ل��ه ف��ي البطولة 

اآلسيوية.
الف��وز  إل��ى  ال��زوراء  ويس��عى 
ليحس��م تأهله رس��مًيا كبطل 
للمجموع��ة، وهو الذي يتصدرها 
برصيد 12 نقطة، حصدها من 3 
انتصارات، وتعادل��ن أمام األهلي 

األردني والسويق الُعماني.
ويُنتظ��ر أن يدفع جم��ال محمود، 
املدي��ر الفني لألهلي، بتش��كيلة 
قوامها: محمد خاطر في حراسة 
املرمى، إل��ى جانب دنيس ومحمد 
عاصي ومحمد الس��لو وس��ليم 
عبيد ف��ي الدف��اع، باإلضافة إلى 
عبيدة السمارنة ومحمود مرضي 
وي��زن ثلج��ي ومحم��د العاون��ة 
وماركوس، في خط الوسط، فيما 
سيلعب السنغالي، احلاج مالك، 

كرأس حربة.
ويغي��ب عن األهل��ي ف��ي املباراة 
مدافع��ه أحمد الصغي��ر، والعب 
االرت��كاز، ي��زن دهش��ان، لإليقاف، 
بع��د حص��ول كل منهم��ا على 

البطاقة الصفراء الثانية.
وعل��ى اجله��ة األخ��رى، يب��رز بن 
صفوف ال��زوراء كل من الاعبن: 
فاض��ل  وأحم��د  األمي��ر  عب��د 
وع��اء علي والس��عد، إلى جانب 
الزه��رة  عب��د  ع��اء  املهاجم��ن 

ومهند عبد الرحيم.

اليوم.. مواجهتان حاسمتان أمام األهلي األردني والحد البحريني

طموحات الفوز كبيرة للزوراء والجوية في كأس االتحاد اآلسيوي

جانب من احدى مباريات الزوراء في البطولة اآلسيوية

وفد األثقال يغادر إلى هنكاريا
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بطل المسابقة يعسكر في إيران

بغداد ـ علية عزم*

في احتفالية بهيجة انطلقت على ارض 
ملعب املرحوم علي حسن للمنتخبات 
الوطني��ة ، املرحل��ة النهائي��ة لبطولة 
كأس وزي��ر الش��باب والرياض��ة للفرق 
الشعبية بكرة القدم على ماعب بغداد 
برعاية وحضور فاعل للوزير عبد احلسن 
عبطان واملديرين العامن لدوائر ش��ؤون 
األقالي��م واحملافظات طالب املوس��وي و 
التربي��ة البدنية والرياض��ة د. عاء عبد 
القادر واالس��تثمار رزاق شبر فضاً عن 
مدي��ري أقس��ام املركز الوطن��ي لرعاية 
املوهبة الرياضية و مركز كرة القدم في 
دائرة شؤون األقاليم واحملافظات الكابنت 
بسام رؤوف و االعام واالتصال احلكومي 
عل��ي العطوان��ي وع��دد من امل��اكات 

املتقدمة في الوزارة.
احتفالي��ة افتت��اح املرحل��ة النهائي��ة 
لبطول��ة كأس الوزير للفرق الش��عبية 
اس��تهلت باس��تعراض الفرق الس��تة 
عشر املش��اركة وهي : بغداد / الكرخ و 
الرصاف��ة ومدينة الصدر ، و محافظات 
بابل و ديالى واالنبار وواس��ط والديوانية 
وذي قار وميسان والبصرة وصاح الدين 
وكرك��وك واملثنى و النجف األش��رف و 
كرباء املقدسة ، تتقدمهم كوكبة من 
حملة اع��ام العراق ام��ام منصة كبار 

احلضور موءدية التحية ومرددة القسم 
الرياضي الذي ت��اه ممثل كرباء الكابنت 
جاس��م كاظ��م ، ام��ام وزير الش��باب 
والرياضة الذي ألق��ى كلمة في افتتاح 
البطول��ة ش��دد فيه��ا عل��ى مواصلة 
رعاي��ة الف��رق الش��عبية بك��رة القدم 
وتتاب��ع اقام��ة البط��والت اخلاصة بها 
حيث تأت��ي هذه البطولة ف��ي الترتيب 
الرابع بعد ثاث بطوالت سابقة ناجحة 

للفرق الشعبية.
وق��ال ان افتت��اح العديد م��ن الصروح 
الرياضية واملاعب املهمة والكبيرة في 
عدد من احملافظات ومنها ملعب ميسان 
س��يتم إجنازه في املدة القليلة املقبلة، 
املش��اركة  الف��رق  ومش��جعاً ش��باب 
على ب��ذل كل اجلهود واظه��ار القدرات 
وامله��ارات املتميزة الت��ي يتمتعون بها 
ف��ي ه��ذه البطولة ، ووعد ب��أن يحظى 
الفري��ق الفائز االول في البطولة بتكرمي 
خاص من قبل الوزارة ، يتمثل بالس��فر 
ال��ى مدين��ة مش��هد ف��ي اجلمهورية 
االس��امية في اي��ران ملدة س��بعة ايام 
عل��ى نفق��ة وزارة الش��باب والرياضة، 
مؤك��دا ان املرحل��ة املقبلة تع��د باخلير 
الوفير للرياض��ة العراقية وعلى جميع 

الصعد.
عبط��ان أغ��دق بالرعاي��ة على ش��باب 
الف��رق الش��عبية بك��رة الق��دم م��ن 
ف��ي  املش��اركة  واحملافظ��ات  بغ��داد 

املرحل��ة النهائي��ة م��ن بطول��ة كأس 
الوزير ، وش��اركهم البهجة في افتتاح 
بطولتهم ملتقط��اً العديد من الصور 
التذكارية مع الفرق ، بعدها انس��حبت 
الفرق املس��تعرضة من س��احة ملعب 
املرحوم علي حسن الذي يتوسط املركز 

الوطني لرعاية املوهبة الرياضية أللعاب 
القوى ، إيذاناً ببدء مباريات املرحلة وأول 
لقاءاتها ال��ذي جمع بن فريقي بغداد / 
مدينة الصدر و املثنى ويقودها الطاقم 
التحكيمي بقيادة حكم الساحة علي 
عبد اهلل يس��اعده كل من محمد لؤي 

صبح��ي وش��اكر خالد أدي��ب و احلكم 
الرابع احسان سامي ، ومع صافرة حكم 
املباراة ركل وزير الشباب والرياضة عبد 
احلس��ن عبطان ك��رة البداي��ة مباركاً 
للش��باب الرياضي في الفرق الشعبية 

انطاق نهائيات البطولة.

يذكر ان الفرق الش��عبية الستة عشر 
املشاركة في نهائيات بطولة كأس وزير 
الش��باب والرياض��ة لع��ام ٢٠١٧ ، تنزل 
في ضيافة فندق بي��ت الرياضة مبجمع 
املركز الوطن��ي بدائرة ش��ؤون األقاليم 

واحملافظات طيلة ايام البطولة.
وحترص وزارة الشباب والرياضة بصفتها 
الراعي��ة االول��ى للقطاعن الش��بابي 
والرياضي، على جمع ش��مل الش��باب 
العراقي من جميع احملافظات في شتى 
اجملاالت في اج��واء ابداعية وتنافس��ية 
تساعد على اكتشاف اخلامات واملواهب 
في اجملاالت العلمية والفنية والرياضية 
وغيرها، ومتثل بطولة كأس الوزير للفرق 
الش��عبية لكرة الق��دم التي حتتضنها 
ماعب الوزارة في بغداد، احدى احملطات 
املهم��ة الت��ي يلتق��ي فيها الش��باب 
الرياضي من جميع انحاء العراق يتبارون 
خاله��ا في بطولة تنافس��ية وس��ط 
اجواء من االلفة واحملبة بن الوفود الفرق 
املشاركة التي تقيم مبسكن واحد وهو 
البيت الش��بابي ال��ذي افتتحته وفرته 

الوزارة للفرق املتبارية.
 املش��اركون ف��ي البطول��ة عب��روا عن 
شكرهم وتقديرهم للوزارة على تنظيم 
هك��ذا بطولة من ش��أنها ان تس��هم 
بكش��ف مواهب مميزة ميكن االستفادة 
منها مستقبا الى جانب مساهمتها 
في تقارب الش��باب العراقي من جميع 

احملافظات.
 وعبر عضو الوفد االداري لفريق مديرية 
ش��باب ورياضة كرباء املقدسة حمزة 
حس��ن ع��ن ش��كره وتقدي��ره ل��وزارة 
الش��باب والرياض��ة ملس��اهمتها ف��ي 
تعزيز وتطوير املوهبة الرياضية وفسح 
اجملال للش��باب الراغب ع��ن التعبير مبا 
لدي��ه من مواهب غير مكتش��فة وهو 
ينم عن وعي كبير وشعور باملسؤولية، 
مضيفا ان حالة السعادة التي ملسناها 
في الفندق الرياضي بتواجد هذا العدد 
من الشباب من مختلف احملافظات قد 
فتح لنا افاقا جديدة للتعارف واالطاع 
ومد اواص��ر العاقات والتعاون مع دائرة 
التربي��ة البدنية والرياض��ة التي وفرت 
لنا جميع االج��واء املريحة لنجاح هذه 
البطول��ة على اكمل وج��ه، اضف الى 
ذل��ك النجاح ف��ي وصول االع��ام الى 
ابعد نقط��ة ممكنة متكنا م��ن خالها 
التع��رف عل��ى املس��تويات احلقيقي��ة 
لاعبن، والب��د ان ياخ��ذوا طريقم الى 
االندية خاصة مع تواجد عدد كبير من 
الكشافن وممثلي االندية، متمنيا على 
وزارة الش��باب والرياض��ة ان تراعي في 
البط��والت املقبلة عام��ل الوقت وعدم 
ضغط املباريات ال��ذي يؤثر على اجلانب 

البدني لاعبن.

* إعالم املركز الوطني

تقرير

»الشباب والرياضة« ترعى مباريات المرحلة النهائية لكأس الوزير للفرق الشعبية

دعم وزاري كبير ملنافسات البطولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدرت اللجن��ة االوملبية الوطنية 
بياناً بشأن اجراء مؤمترات انتخابية 
لبع��ض االندي��ة، ج��اء في��ه: بناء 
على االتفاقات الت��ي متت بن وزارة 
الشباب والرياضة واللجنة االوملبية 
الوطني��ة ح��ول انتخاب��ات االندية 
الرياضي��ة والت��ي اش��تملت على 
تأجيل اجراء االنتخابات في الوقت 
احلاضر الى حن اقرار قانون االندية 
الرياضية ) اجلديد ( والذي سيمنح 
قانونية متكاملة  االندية مساحة 

في إجراءاتها ونؤكد مرة اخرى على 
ان جميع االجراءات االنتخابية التي 
متت من دون اس��تكمال السياقات 
القانونية ومنها موضوع االش��راف 
عل��ى ه��ذه االنتخاب��ات تع��د من 
الناحي��ة القانوني��ة اج��راءات غير 
مكتمل��ة وميك��ن الطع��ن بها لذا 
نتوخ��ى من االخ��وة ف��ي الهيئات 
االداري��ة لاندية عدم التس��رع في 
اج��راء انتخابات فاقدة للش��رعية 
شكا ومضمونا ومنح املؤسسات 
فرصة ألجراء تعديات تنسجم مع 

املواثي��ق الرياضي��ة الدولية وتتيح 
الفرصة الكبر شريحة من الوسط 
الرياض��ي للدخ��ول ف��ي الهيئ��ات 
العامة والترشيح للهيئات االدارية 
ونخ��ص منها ش��ريحة الرياضين 
االبطال الذين لم يكملوا التحصيل 
الدراس��ي جراء انشغالهم في اداء 
واجبهم الوطن��ي في متثيل العراق 
في احملافل الدولية كافة  باالضافة 
الى الرياضين من الذين لم تسنح 
لهم فرص��ة االكم��ال عضويتهم 

في الهيئات العامة .

بغداد ـ كريمة الركابي*
نظمت ش��عبة الطب الرياضي 
ف��ي مديري��ة ش��باب ورياض��ة 
ح��ول  ن��دوة  الص��در  مدين��ة 
االصاب��ات الرياضي��ة وبالتعاون 
م��ع دائ��رة الط��ب الرياضي في 
وزارة الش��باب والرياض��ة عل��ى 
املديري��ة حاض��ر فيه��ا  قاع��ة 
الدكتور س��عد حس��ن طبيب 
اختصاص ف��ي جراحة املفاصل 
موضحا انواع الكسور التي قد 
تصيب الاعبن الرياضين اثناء 

خوض املباريات.
ومت توضيح بعض االمثلة وعرض 
مقاطع الفيديو التي مت عرضها 

العديد  املش��اركون  وقد ط��رح 
من االس��ئلة حول هذا املوضوع 
مل��ا له من اهمي��ة بالغ��ة كون 
اغل��ب الرياضي��ن ه��م عرضه 
لذل��ك بعده��ا مت فحص بعض 
املش��اركن الذي��ن يعان��ون من 
اصاب��ات س��ابقة لتش��خيص 
حالته����م م��ن قب��ل الدكتور 
اخملتص حضر الندوة االعام��ي 
الرياض��ي  يونس احمد واملدرب 
ضياء الدين براع من دائرة الطب 
الرياض��ي ومدراء املنتديات من 
مديرية شباب الصدر وقد اشرف 
عل���ى النش����اط مس����ؤول 
الشعب�ة ج�واد عب�دالكاظ�م.

وضمن مبادرات منتدى ش��باب 
الص��در لش��هر نيس��ان 2017 
املثاب��ره  كأس  مب��اراة  اقيم��ت 
عبدالك��رمي  وائ��ل  للمرح��وم 
مش��جع فري��ق نادي الش��رطة 
الرياض��ي ب��ن فريق��ي منتدى 
ش��باب الصدر وفريق مدرس��ة 
العبيدي وانتهت بفوز مدرس��ة 
العبي��دي 2_١ واقيم��ت املباراة 
عل��ى ملع��ب منت��دى ش��باب 
الص��در بحضور واش��راف مدير 
عبداحلس��ن  جب��ار  املنت��دى 

م��اذي.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ مؤنس عبداهلل*
ت��وج ناديا اخلط��وط والعدل بلقب 
بطول��ة اندي��ة الع��راق للتجذيف 
املتقدم��ن  لفئ��ات  والكان��وي 
والش��باب والناش��ئن والتي جرت 
دجل��ة  نه��ر  عل��ى  منافس��اتها 
ومبشاركة اكثر من 15 ناديا ميثلون 

اندي��ة العاصم��ة بغ��داد وبقي��ة 
احملافظات االخرى.

وقال رئيس احتاد اللعبة عبدالسام 
خلف: ان نادي اخلطوط توج بلقب 
منافس��ات فئة املتقدي��ن بعد ان 
جم��ع 28 نقط��ة وحل ثاني��ا نادي 
الكهرب��اء ب� 18 نقط��ة مبينا في 

الوقت ذاته ان ن��ادي العدل حصل 
عل��ى املرك��ز االول في منافس��ات 
فئة الش��باب بحصول��ه على 20 
نقطة وت��اه في املركز الثاني نادي 

السينية برصيد 18 نقطة.

* إعالم اللجنة األوملبية

الخطوط والعدل يتفوقان في منافسات التجذيف

األولمبية: المؤتمرات 
االنتخابية غير مكتملة قانونًا

»شباب الصدر« تنّظم ندوًة في اإلصابات الرياضية

»البارالمبية« تلتقي وفد األثقال
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

كشفت النجمة العاملية 
إمي��ا واتس��ون عن س��بب 
مواق��ع  ع��ن  تغيبه��ا 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
حي��ث أش��ارت ال��ى أنها 
حتاول البقاء بعيدة عنها، 
حفاظ��اً عل��ى صحته��ا 
وذلك بحس��ب  العقلية، 
ما أورد موق��ع " تاميز أوف 

اينديا".
وأك��دت املمثل��ة البالغة 
م��ن العم��ر 27 عام��اً أن 
صناع��ة الس��ينما تترك 
الفنانني،  أثرا على عق��ل 
ولذلك فهي تختار احلفاظ 

على وجود مسافة بعيدة 
عن إدمان اإلنترنت.

واس��تكملت: م��ن أج��ل 
العقلي��ة،  الصح��ة 
كل  لق��راءة  أدخ��ل  ل��م 
التعليق��ات عل��ى موقع 

"أنستجرام".

الفنان��ة جنوى كرم  أطّلت 
مباش��ر مع  ف��ي حدي��ث 
جمهوره��ا، عبر صفحتها 
الرسمية على أحد مواقع 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
وذل��ك لت��زف له��م خب��ر 
إطالقه��ا أغني��ة جدي��دة 
بعنوان "الدني احتدت" من 
بوعس��اف،  منير  كلم��ات 
وأحلان وسام األمير، وتوزيع 

طوني سابا. 
وقد صرح وسام األمير الذي 
كان حاض��راً في اجللس��ة، 
"الدن��ي  اغني��ة  أن  ال��ى 
احت��دت" لم تك��ن لنجوى 

كرم، بل كان��ت لفنان آخر 
وكان مت��ردداً ف��ي غنائها، 
وعندم��ا س��معتها ك��رم 
طلب��ت أن تغنيه��ا، فيما 
اضاف��ت كرم أنه��ا طلبت 
االغني��ة، بعدما تأكدت أن 

الفنان لن يغنيها.

املش��كالت  الحق��ت 
مسلس��ل  اإلنتاجي��ة 
خال��د  للنج��م  فوبي��ا 
الصاوي، وجعلته يتوقف، 
فه��ل س��يخرج الصاوي 
م��ن الس��باق الرمضاني 
ألول مرة بعد 8 س��نوات 

متتالية.
ترج��ع بداي��ة املش��كلة 
منتج  انس��حاب  عق��ب 
إنتاج  العمل نهائًي��ا عن 
املسلس��ل بس��بب عدم 
مما  للفضائيات،  تسويقه 
جعل الص��اوي في حالة 
غض��ب ش��ديدة، خاصة 
املنت��ج  أعل��ن  أن  بع��د 

الفني للعمل اس��تئناف 
التصوي��ر بع��د الش��هر 

الكرمي.
وش��ابت حالة من احلزن، 
والضيق، والغضب، ُصّناع 
العمل، خاصة أن الصاوي 
أصبح من النجوم املنتظر 

أعمالهم كل عام.

ايما واتسون

خالد الصاوي

نجوى كرم

أخبــارهــــــــــم

 بغداد - عبد العليم البناء: 
برعاي��ة وزارة الثقاف��ة والس��ياحة 
واملستش��ارية  العراقي��ة،  واالث��ار 
الثقافي��ة ف��ي س��فارة اجلمهورية 
االس��المية اإليراني��ة ف��ي بغ��داد، 
ودائ��رة الس��ينما واملس��رح، واحتاد 
العراقية،  والتلفزيون��ات  اإلذاع��ات 
والتلفزي��ون اإليران��ي، يفتت��ح ف��ي 
الساعة اخلامس��ة والنصف عصر 
الي��وم الثالث��اء ف��ي قاعة املس��رح 

الوطني اسبوع الفيلم اإليراني.
وتتضمن مراسم حفل االفتتاح الذي 
يقام الس��اعة اخلامس��ة والنصف 
عصرا، كلمة للسفير االيراني ايرج 
مس��جدي، وأخرى للدكت��ورة اقبال 
نعي��م مدي��ر ع��ام دائرة الس��ينما 
السادسة  الس��اعة  وفي  واملسرح، 
مس��اء، يتم عرض الفيل��م الروائي 
)بادي��كارد – احل��ارس الش��خصي(، 
ويتح��دث ع��ن ح��ارس ش��خصي 
عج��وز، قضى س��نني طويل��ة في 
ومن  املهمة،  الش��خصيات  حماية 
املقرر ان توكل الي��ه مهمة حماية 

أحد املالكات الهندس��ية، العاملة 
في احد املراك��ز النووية، الذي طاملا 

يخطط االرهابيون الغتياله.
وميث��ل الفيلم اح��دى روائ��ع اخملرج 
اإليراني إبراهي��م حامتي كيا، واحلائز 
عل��ى جائ��زة أفضل فيل��م، وجائزة 
أفضل مؤثرات بصرية، وش��ارك في 
زارعي،  الفنان��ون: مري��ال  التمثي��ل 
وباب��ك حميديان، وش��يال خ��داداد، 
وكامران جنف زادة، وأفسانة ناصري، 
ومحمد حامتي، وديبا زاهدي، وبدرام 
شريفي، وفنانون آخرون. وبعد عرض 
الفيلم ستمنح الفرصة لإلعالميني 
للتحدث مع السيد فرهاد قائميان 

" الشخصية االولى في الفيلم.
وف��ي يوم غد االربع��اء 3 \ 5 \ 2017 
وفي متام الساعة السادسة مساء، 
س��يعرض الفيلم الروائي التاريخي 
)صقر البادية( ال��ذي يروي قصة ابو 
بصير عبد مس��لم، الذي حزم االمر 
على الهج��رة من مكة الى املدينة، 
لكن وطبقا التفاق ال يحق له دخول 
املدينة، فق��دم ابو بصير على جمع 

مجموعة م��ن االنصار في صحاري 
املدينة، ليبدأ القتال مع مش��ركي 
قريش. وأيضا بعد االنتهاء من عرض 
الفيلم، ستمنح فرصة لإلعالميني 
للتحدث مع السيدة شهرزاد كمال 

زادة، احدى شخصيات الفيلم.
وفي يوم اخلميس – 4 \ 5 \ 2017وفي 

مت��ام الس��اعة السادس��ة مس��اء، 
س��يعرض الفيلم الروائي )الغرباء( 
ال��ذي يتح��دث ع��ن حي��اة ش��اب 
فلسطيني يدعى حسام، عبر ثالثة 
وع��ن طريقها  تاريخي��ة،  مقاط��ع 
معرف��ة  م��ن  املش��اهد  يتمك��ن 
االس��اليب واحلي��ل الت��ي ادت ال��ى 

احتالل فلس��طني. وهو من بطولة 
الفنانني: قصي خولي، ومكس��يم 
وكن��ده  األط��رش،  وليلي��ا  خلي��ل، 
وب��ول س��ليمان، ومحمد  عل��وش، 
حداقى، ومن اخ��راج: اخملرج اإليراني 
عباس رفيع، وبعد العرض س��تمنح 
للتح��دث  لإلعالمي��ني  الفرص��ة 
م��ع الس��يد عباس رافع��ي، مخرج 

الفيلم.
وفي مت��ام الس��اعة اخلامس��ة من 
مس��اء ي��وم اجلمع��ة 5 \ 5 \ 2017 
س��يعرض الفيلم الروائ��ي )النجم 
الشرقي( وهو فيلم تاريخي يتحدث 
ع��ن حي��اة أح��د علم��اء اإلس��الم، 
ويدع��ى فض��ل ب��ن ش��اذان " الذي 
طاملا س��عى االع��داء لقتله " االمر 
الذي ادى به الى االحتماء في احدى 
القرى النائي��ة. وبعد عرض الفيلم 
لإلعالمي��ني  الفرص��ة  س��تمنح 
للتحدث مع الس��يد عل��ي غفاري 
مخرج الفيلم، والسيد علي لدني، 

منتج الفيلم.
وفي متام الس��اعة السادس��ة من 

مس��اء ي��وم الس��بت 6 \ 5 \ 2017 
س��يعرض الفيل��م الروائ��ي )عيد 
امليالد( ويتحدث الفيلم عن اس��رة 
هجم��ة  ال��ى  تتع��رض  س��ورية، 
ارهابية تكفيري��ة ليلة احتفالهم 
بعيد ميالد رقية، ابنتهم الصغيرة، 
لكنه��م يتمكنون م��ن الهرب مع 
جيرانه��م الى منطقة آمنة. ويعد 
الفيل��م من األف��الم احلصرية التي 
مت تصويره��ا في مواق��ع حقيقية، 
وخالي��ة من الديك��ورات، وقد صور 
في س��ورية، وتع��رض فريق العمل 
الى مخاطر كبيرة في قراره الذهاب 
إلى س��ورية، من أج��ل تقدمي عمل 
قدي��ر يليق باملش��اهد، ومبس��توى 
والفيل��م  اإليراني��ة.  الس��ينما 
س��يناريو وإخراج عب��اس الجوردي 
ومتثي��ل: أحم��د كاوري، وعل��ي رام 
نوراني، ونادي خ��وري، وأمية ملص، 
وبع��د  وآخري��ن.  صط��وف  وعل��ي 
الفرصة  الفيل��م س��تمنح  عرض 
الس��يد  للتحدث مع  لإلعالمي��ني 

علي فيوضي، منتج الفيلم.

اليوم افتتاح أسبوع الفيلم اإليراني في المسرح الوطني بفيلم "الحارس الشخصي"

:BBC - الصباح الجديد
قدم غوبال بهرغافا، الوزي��ر في والية ماديا براديش الهندية، 
مئات من العصي اخلش��بية، هدايا لعرائس حديثات الزواج، 
وحثهن على استعمالها كسالح إذا أصبح أزواجهن مدمني 

كحول، أو مسيئني لهن.
فقد أعطى بهرغافا العصي، التي تستعمل إلزالة األوساخ 
م��ن املالبس ف��ي املغاس��ل التقليدي��ة، ملا يق��رب من 700 
ع��روس في حف��ل زفاف جماع��ي، نظمته حكوم��ة الوالية 
الس��بت املاضي. واٌرفقت بالعصي، التي يبلغ طول الواحدة 
منها قدمني تقريبا، رس��الة تقول " ه��ذه لضرب اخملمورين، 

والشرطة لن تتدخل."
وقال بهرغافا لوكالة أنباء فرانس برس، إنه يريد لفت االنتباه 
الى محنة النس��اء الريفيات، الالئي يواجهن العنف املنزلي 

من أزواج مدمنني على الكحوليات.
وأضاف قائال: "النس��اء يقلن إنه كلم��ا أصبح أزواجهن في 
حالة س��كر، يتحولون إلى العنف، وتضيع مدخراتهم على 
الكحولي��ات." وتاب��ع: "ال توجد نية لتحريض النس��اء على 
العنف، ولك��ن العصي ملنع العنف." وقد أمر الوزير الهندي 
بتوزيع نحو 10 آالف عصا خشبية على السيدات املتزوجات 

حديثا.
ويش��ن العديد من الواليات الهندية حملة ملكافحة اخلمور 
في السنوات األخيرة، إما بحظرها، أو تقييد بيعها، وذلك في 

محاولة للحد من العنف الناجم عن تعاطي الكحوليات.

الصباح الجديد - وكاالت:
أظهرت بيانات جديدة بأن القّراء بدأوا بالتخلص من الكتب 

الرقمية، والعودة إلى الكتب التقليدية املطبوعة.
إذ تراجع��ت مبيع��ات الكت��ب الرقمي��ة بنح��و 17 باملائ��ة 
ببريطانيا عام 2016، وفقاً الحتاد الناشرين، في حني شهدت 
الكتب املطبوعة ارتفاعاً بنس��بة 7 باملائة خالل املدة ذاتها، 

وارتفعت مبيعات كتب األطفال بنسبة 16 في املائة.
احلال ذاته تكّرر في الواليات املتحدة، بتراجع للكتب الرقمية 
بلغت نسبته 18.7 باملائة خالل األشهر التسعة األولى لعام 
2016، وفقاً الحتاد الناشرين األميركيني، فان مبيعات الكتب 
اجملّلدة ورقياً ارتفعت بنسبة 7.5 باملائة، إضافة إلى مبيعات 
الكت��ب اجملّلدة بالكرتون املقّوى، والتي ارتفعت بنس��بة 4.1 

في املائة.
وفّس��ر اخلبراء م��ا يحصل بح��ب الناس للع��ودة إلى الورق 
مقارن��ة بالنس��خ الرقمي��ة، باألخ��ص في كت��ب األطفال، 
وكتب الوصف��ات، ومنح الكتب كهدايا حت��وي رمزاً معنوياً 

للشخص اآلخر.
كما أشار اخلبراء إلى تزايد الرغبة لدى الناس بتقليل الوقت 
ال��ذي ميضونه أمام شاش��ات األجه��زة الذكية، إذ اش��ارت 
ش��ركة "Ofcom" إلى أن ثلث البالغني في بريطانيا حاولوا 
"التخلص من السموم الرقمية" خالل عام 2016، من خالل 
تقليلهم للوقت الذي أمضوه باستعمال هواتفهم الذكية 

والكمبيوترات اللوحية واألجهزة. 

الصباح الجديد - رويترز: 
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن موقع تويتر للتواصل 
االجتماعي، دخل في ش��راكة م��ع بلومبرج ميديا، إلطالق 
أول خدمة إخبارية عبر البث املباش��ر على تويتر على مدار 

الساعة. وسيتم اإلعالن يوم االثنني عن القناة اجلديدة.
وقالت الصحيفة انه من املتوقع تدش��ني القناة، التي لم 

يطلق عليها اسم بعد، خالل فصل اخلريف.
وتعث��ر منو عدد مش��تركي تويت��ر على مدى ع��دة فصول 
ماضية، وحتاول الشركة إقناع املعلنني بأنها ستعزز قاعدة 

املشتركني.
وفي ه��ذا اإلطار أضاف تويتر املزيد من اخلصائص خلدماته، 
مب��ا ف��ي ذل��ك إمكانية ب��ث مقاط��ع فيديو عل��ى الهواء 
مباش��رة من التطبيق، كما أطلق خصائص جديدة جلذب 

املشتركني.
وق��ال جاك دورس��ي الرئيس التنفيذي لتويت��ر في مذكرة 
داخلية في أكتوبر تش��رين األول: إن من بني مهام تويتر أن 

يصبح "الشبكة اإلخبارية للناس".
وق��ال محلل��ون إن تويت��ر اقتح��م مج��ال نش��ر األخبار 
الرياضي��ة، وغيره��ا من األخب��ار على الهوات��ف احملمولة 
العام املاضي، وإن هذه املس��اعي قد حتفز شركة إعالمية 

على شراء املوقع.

العصا هدية للعروس 
الهندية لمواجهة عنف الزوج

عودة الكتب الورقية 
تطيح بالكتب اإللكترونية

إطالق خدمة إخبارية على 
مدار الساعة على تويتر

لقطة من الفيلم

الصباح الجديد - وكاالت:
احتف��ل مهرج��ان تريبيكا الس��ينمائي، 
مب��رور 45 عاما على إط��الق اجلزء األول من 
السلس��لة األيقونية "الع��راب"، وحضر 
احلف��ل النج��وم آل باتش��ينو وروبرت دي 
نيرو، وديان كيت��ون، وجيمس كان، واخملرج 
العبق��ري فرانس��يس فورد كوب��وال، مع 
ص��ورة كبي��رة لع��راب هولي��وود مارلون 

براندو.
واعت��رف أبط��ال الفيل��م آل باتش��ينو، 

وروبرت دي ني��رو، وديان كيتون، أنهما بعد 
تصوير بعض املش��اهد بالفيلم، شعروا 
بالتخب��ط وحالة م��ن الفوض��ى، وقالوا 
آنذاك "لقد انتهينا، إنه أسوأ فيلم على 

اإلطالق ."
وش��ارك في إحي��اء هذه الذك��رى صوفيا 
كوبوال ابنة مخرج العم��ل، والتي لعبت 
ش��خصية ماري، ابنة مايكل كورليوني، 
إل��ى جان��ب العديد م��ن جن��وم هوليوود، 
الذين حض��روا للتعبير عن حبهم لواحد 

من أفضل مائة فيلم في التاريخ، منهم 
بيتر فوندا، وكاتي هوملز، ووبي غولدبرغ.

وبهذه املناس��بة نش��رت صحيفة ديلي 
ميل مجموع��ة من صور أبط��ال العمل 
حالي��ا، بجان��ب ش��خصياتهم بالفيلم، 
والذي ع��رض ألول مرة في م��ارس 1972، 
وف��ي املقدمة ص��ورة صاحب األوس��كار 
آل باتش��ينو، ال��ذي جس��د دور ماي��كل 
كورليوني، االبن األصغر للعراب  دون فيتو 

كورليوني.

وأيضا روب��رت دي ني��رو، الذي 
فيت��و  ش��خصية  جس��د 
كورليوني في ش��بابه، بجانب 
املمثل��ة القديرة دي��ان كيتون، 
ماي��كل  زوج��ة  قدم��ت  الت��ي 
كورليون��ي ووال��دة أطفاله، مع 
النجم جيم��س كان، الذي لعب 
االب��ن  كورليون��ي،  س��وني  دور 
الكبير، ووريث العائلة الذي يقتل 

في نهاية اجلزء األول.

آل باتشينو وروبرت دي نيرو يصفان 
 The Godfatherبـ"أسوأ فيلم"

بغداد - تضامن عبد المحسن:
حتولت دائ��رة الفنون املوس��يقية الى 
حديقة غناء يتوزع بني ارجائها اطفال 
مدرسة املوس��يقى والباليه كالزهور، 
وه��م يغن��ون ويرقص��ون ف��ي حف��ل 
التخرج للعام الدراس��ي 2017/2016، 
وذل��ك يعن��ي ان بغ��داد تنتص��ر على 

االرهاب والقوى التكفيرية.
املوس��يقى  مدرس��ة  اقام��ت  فق��د 
والباليه، بحض��ور وكيل وزارة الثقافة 
ف��وزي االتروش��ي املدير الع��ام وكالة 
حفل تخرج طلبتها عل��ى قاعة دائرة 
الفن��ون املوس��يقية في بغ��داد، التي 
حضره��ا ع��دد م��ن اعض��اء مجلس 
الن��واب، ممثال برئيس��ة جلن��ة الثقافة 
ميسون الدملوجي، وصباح التميمي، 
وس��عد املطلبي، ونائب رئيس مجلس 
الس��فير  بغ��داد، وكذلك  محافظ��ة 
الس��فارة  ومستش��ارة  الترك��ي، 

االميركي��ة، وممثل��ني ع��ن منظم��ات 
اليونس��كو واليونيسيف، فيما حضر 
وفد من مدراء اقس��ام دائرة العالقات 
الثقافية العامة، يرأس��ه املدير العام 
فالح حسن شاكر، ومعاون املدير خضر 
خل��ف، اضافة ال��ى ممثل ع��ن مكتب 
املفتش العام في وزارة الثقافة، ومدير 
عام وزارة الرياضة والش��باب فائز طه 

سالم والفنان اسماعيل الفروجي.
بعد ذلك بدأ طلبة مدرسة املوسيقى 
والبالي��ه بع��زف مقطوع��ات غربية، 
قدمها القس��م الغربي في املدرسة، 
لبيتهوف��ن،  كونش��رتات  وتضمن��ت 
وش��تراوس، وآخرين، كما قدم القسم 
الش��رقي للمدرسة اغاني وموسيقى 
من الت��راث العراقي االصي��ل، واغاني 
كردية، اما رقصات الباليه فقد اخذت 
مس��احة واس��عة م��ن وق��ت احلفل 

وتضمنت رقصات عاملية.

بغداد - حذام يوسف:
يس��تذك��ر  ع����ام  كل  ف��ي 
العراقي���ون االول م���ن آيار بكثي�ر 
من اخليبات واالمني�ات، التي ضاعت 
على رصيف الوطن، لكن باملقاب��ل 
يص����ر العراقيون عل��ى االحتفال 
به��ذه املناس��بة العاملي��ة، ألنه��ا 
تخص الطبقة العاملة في العالم، 
باإلجنازات  ويفتخ��رون  العراق،  وفي 
الصعي��د  عل��ى  الت��ي حققته��ا 
االقتصادي في البلد، ميلؤهم العزم 
واإلص�رار على مواصل��ة النض�ال 
من أج���ل غ���د أفض��ل، وتظلله 
راي����ة الدميقراطي����ة والعدال��ة 
االجتماعي��ة، عل���ى طري���ق خال 
م��ن االس��تغالل والتميي��ز ما بني 
انتم��اءاته���م  بتن��وع  البش��ر 
العرقي��ة، والديني��ة، والطائفي��ة، 

والسياسي�ة.
آي��ار  م��ن  االول  الي����وم  ف����ي 
احل����زب  واص��ل   ،2017 لع����ام 
الش��يوع��ي العراقي احتفاالت��ه 
به��ذه املناس��بة، إليصال رس��الة 
ال��ى احلكوم��ة واملس��ؤولني، ب��أن 
هذا الي����وم ال ميكن أن مير كبقية 
االي��ام، لكون��ه يرمز الى النضال 
االس��تغالل،  أش��كال  كل  ض��د 
واالضطه��اد، ويش��كل لطبقتن��ا 

العاملة العراقية حافزاً، ومعيناً 
ال ينض��ب ف��ي نضالها الش��اق، 
ويعد مناسبة لتصعيد النضال 

املطالب  م��ن أج��ل حتقي��ق 
واملش��روعة،  العادل��ة، 

لعمالنا اينما كان�وا.
االحتفال هنا ليس بعمال 
بل  فق���ط،  املعام����ل 
بك��ل عم���ل، إذن هي 
حتية لك��ل العاملي�ن 
ف����ي جمي��ع اجملاالت 
وبه��ذه  والقطاع��ات، 
نوج��ه  املناس��بة 
التحي��ة لكل العمال 
لبن����اء  والكادح��ني 
تس���وده  وط����ن 
الدميقراطي��ة،  قي��م 
والعدال�ة،  والسالم، 
 ، ف��ؤ لت�����ك���ا ا و
 ، ة ا و مل���س������ا ا و
بعي��دا ع��ن احل��روب، 

والهيمنة، والتسل�ط، 
ح����ق  ومص�������ادرة 

تقري��ر  ف��ي  الش��عوب 
بنفس���ه���ا،  مصائره������ا 
واختي��ار النظ��ام السياس��ي، 
واالجتماع�ي الذي تري�د وفق��ا 

ألرادته��ا.

دائرة الفنون الموسيقية 
تحتفل بالطلبة الخريجين 

لمدرسة الموسيقى والباليه

األول من آيار فرصة لتفعيل 
النقابات العمالية ودورها 

في بناء الوطن
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