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بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  قي��ادة  أعلن��ت 
املشتركة يوم ، أمس الثالثاء، عن 
قرب انطالق عملية عس��كرية 
واس��عة لإلجهاز على ما تبقى 
من تنظيم داعش اإلجرامي في 
اجلان��ب األمي��ن للموص��ل خالل 
الساعات املقبلة ، فيما أشارت 
إلى أن ، القوات األمنية وضعت 
في أولوياتها احلفاظ على أرواح 

املدنيني. 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العملي��ات املش��تركة العميد 
إن"  رس��ول  يحي��ى  الرك��ن 
الس��اعات املقبل��ة ستش��هد 
انطالقا  واس��عة  شن هجمات 
من جمي��ع احمل��اور القتحام آخر 
املع��دودة  الس��كنية  األحي��اء 
به��دف اس��تكمال  واملتبقي��ة 
الس��احل  وإنه��اء مل��ف حترير 

األمين". 
وأضاف رسول في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ 
أن" ق��وات الرد الس��ريع وجهاز 
ستش��ن  اإلره��اب  مكافح��ة 
الس��اعات  خ��الل  عملياته��ا 
املقبلة لتحرير أحياء )مشيرفة 
والرفاعي ومت��وز والنجار("، الفتا 
إل��ى أن "حتري��ر تل��ك املناط��ق 
س��تنهي س��يطرة داعش على 

املدينة". 
وب��ني أن " ه��ذه القوات وضعت 
أولوياته��ا احلرص  في مقدم��ة 
أرواح  س��المة  ضم��ان  عل��ى 
العائ��الت املتواجدة ف��ي منازل 
األزق��ة الضيقة ضم��ن املدينة 

القدمية" . 
من جانبه أعلن قائد الش��رطة 
رائد ش��اكر  الفري��ق  االحتادي��ة 
جودت، أم��س الثالثاء، خس��ائر 
“داع��ش” منذ انط��الق معركة 
أمي��ن املوص��ل، فيما لف��ت إلى، 
مقتل ثالث��ة قياديني بالتنظيم 
استناداً ملعلومات استخبارية. 

وذك��ر ج��ودت ف��ي بي��ان تلقت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
“أدخلنا تكتيكات  نسخة منه، 
جديدة على اخلطط العسكرية 
وانتش��ار القطع��ات واالنفتاح 
مبح��اور جديدة وحتدي��ث عامل 
الدقة في انتخاب أهداف العدو 
التقنيات  بأح��دث  ومعاجلته��ا 
املتقدمة لتالفي سقوط ضحايا 

في صفوف املدنيني”. 
طائراتن��ا  إن"  ج��ودت  وأض��اف 
املس��يرة قتلت 859 عنصراً من 
التنظي��م، فيما متكن��ت قواتنا 
من تدمير 284 عجلة مفخخة 
و253 دراجة نارية ملغمة وحترير 
274 ك��م2 مبيناً أن “الش��رطة 

االحتادية اس��تعادت الس��يطرة 
عل��ى 62 هدف��اً م��ن املناط��ق 

واألحياء وأجلت 265 ألف مدني 
من مناط��ق االش��تباك، فضال 

ع��ن إعادة 30 ألف��اً الى مناطق 
س��كناهم منذ انطالق معركة 

أمين املوصل”.
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استعدادات كبيرة النطالق عملية عسكرية واسعة 
للقضاء على ما تبقى من "داعش" في أيمن الموصل

استعداد القوات املشتركة للمعركة احلاسمة في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجلس القضاء األعلى،امس 
الثالثاء، عن اإلطاح��ة بواحدة من 
"اخط��ر مافيات" تزيي��ف العملة 
م��ع  أفراده��ا نش��اطهم  مي��ارس 
شركاء لهم في لبنان، مشيرًا إلى 
أن املافيا تستعمل سيدة وابنتها 
إلدخ��ال مبالغ مزيف��ة طائلة إلى 

العراق.
"القض��اء"  صحيف��ة  وذك��رت 
اإلعالم��ي  املرك��ز  ع��ن  الص��ادرة 
للمجلس أن "جهداً مشتركاً بني 
القضائي في  التحقي��ق  مكت��ب 
محكمة التحقيق املركزية وجهاز 
اخملاب��رات أطاح بواح��دة من اخطر 
)مافي��ات( تزيي��ف العمل��ة ميارس 

أفرادها نشاطهم مع شركاء لهم 
في لبنان، بعد القبض على سيدة 
وابنتها ف��ي مطار بغ��داد الدولي 
ومعهما مبال��غ كبيرة من الدينار 
العراقي والدوالر األميركي"، مبيناً 
أن "املتهمتني أقرت��ا في أقوالهما 
النشاط ألكثر  مبمارس��تهما هذا 
م��ن م��رة، وبالطريق��ة ذاتها قبل 

كشفهما".
وأضاف��ت الصحيف��ة نق��ال ع��ن 
"خي��وط  أن  حتقيقي��ة،  مص��ادر 
اجلرمي��ة أدت إل��ى القب��ض عل��ى 
ش��بكة كبيرة من املتهمني وصل 
عددهم أكثر من عشرين شخصاً 

وبأدوار متعددة".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن محافظ الس��ليمانية سردار 
قادر،ام��س الثالثاء، عن اس��تقالته 
من منصبه، عازياً السبب إلى عدم 
متتعه بالصالحيات وغياب املوازنة.

وق��ال ق��ادر ف��ي مؤمت��ر صحف��ي 
"الصباح  وتابعته  باحملافظة  عقده 
اجلديد"، "أعلن عن إس��تقالتي من 
للس��ليمانية"،  محافظا  منصبي 
مبين��اً أن "ق��رار اإلس��تقالة ج��اء 
بس��بب تفاقم مشكالت احملافظة 
وعدم التمت��ع بالصالحيات وغياب 

املوازنة".
وعّد ق��ادر أن "الصراع السياس��ي 

وتعطيل املؤسسات الشرعية في 
اإلقلي��م وحصر صدور القرارات من 
أربيل، شكلت عوائق كبيرة في أداء 

مهامي".
محافظ��ة  مجل��س  وانتخ��ب 
الس��ليمانية في ش��هر آب 2016، 
س��ردار ق��ادر م��ن حرك��ة التغيير 
الكردي��ة محافظ��اً للس��ليمانية 
خلفا ل�"آس��و فري��دون" من اإلحتاد 
وج��اءت  الكردس��تاني،  الوطن��ي 
عملية تغيير احملافظ وفقاً التفاقية 
بني احلزبني عقب إنتخابات مجالس 
محافظ��ات إقليم كردس��تان في 

نيسان 2014.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت دائ��رة اإلص��الح العراقي��ة 
التابعة لوزارة العدل، امس الثالثاء، 
عن موقفها الش��هري اخلاص بعدد 
املطلق س��راحهم لش��هر نيس��ان 

املاضي.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" ان "عدد 
املف��رج عنه��م من س��جون الوزارة 
خ��الل الش��هر املاض��ي بل��غ 1243 
نزيالً من س��جون ال��وزارة في بغداد 
واحملافظات"، مبين��ا ان "من بينهم 

)98( امرأة".
واضاف��ت ال��وزارة ان "دائرة االصالح 

قطعت اش��واطاً كبي��رة في مجال 
عمليات اطالق السراح مع تطبيقها 
نظام االرش��فة االلكترونية، والذي 
املنتهي��ة  امكاني��ة حتدي��د  يتي��ح 
النزالء  القضائية م��ن  احكامه��م 
ويس��هم بحس��م ملفاتهم وفقاً 

للمدة القانونية احملددة".
يش��ار ال��ى إن وزي��ر الع��دل حي��در 
الزاملي، وجه بتقدمي موقف شهري 
عن ع��دد النزالء املف��رج عنهم إلى 
وس��ائل اإلعالم، بهدف اطالع الرأي 
العام ع��ن اس��تمرار ال��وزارة بآلية 
تس��ريع عمليات اإلفراج عن النزالء 

املنتهية أحكامهم القضائية.

اإلطاحة بـ"أخطر مافيا" لتزوير 
العمالت بين العراق ولبنان

استقالة محافظ السليمانية
من منصبه

اإلفراج عن 1243 نزياًل
خالل نيسان الماضي

"داعش" يرتكب مجزرة دموية
بنازحين من نينوى تجاه سوريا

"داعش" يحذر عناصره المحليين من 
الفرار ويتوعد بإعدامهم وعائالتهم 23

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف مصدر مقرب م��ن زعيم 
ائتالف دول��ة القانون نوري املالكي 
ع��ن تفاصي��ل لقائ��ه م��ع رئيس 
القائمة الوطنية إياد عالوي، الفتاً 
إلى أن احلديث انص��ب على ايجاد 
مش��روع وطن��ي ملواجه��ة اخطار 
م��ا بع��د تنظيم داع��ش االرهابي 
البالد، مبيناً  ومش��اريع تقس��يم 
ان الطرف��ني أك��دا عل��ى ض��رورة 
تشكيل حكومة اغلبية سياسية 
املقبلة  العام��ة  االنتخابات  بع��د 

تعتمد املعي��ار الوطني بعيداً عن 
التقسيمات الطائفية.

وق��ال مص��در مقرب م��ن املالكي 
أن "لق��اءه مع ع��الوي كان ناجحاً 
ومثم��راً وتضمن حديثاً سياس��ياً 
يتعل��ق بض��رورة دع��م احلكوم��ة 
العراقية والتواصل مع السلطات 
املصلح��ة  يخ��دم  مب��ا  الث��الث 

العامة".
وتابع املص��در، مفضالً ع��دم ذكر 
اس��مه إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"، 
أن "ع��الوي ه��و من طل��ب اللقاء، 

واملالك��ي واف��ق علي��ه مباش��رة 
واستقبله في مكتبه".

وأشار إلى أن "الطرفني اتفقا على 
ضرورة ايجاد مشروع وطني موحد 
ملواجه��ة االخط��ار التي مت��ر بها 
الب��الد والعمل على ايج��اد مناخ 
تقارب��ي ب��ني الكتل السياس��ية 
وإنه��اء اخلالفات وتغليب مصلحة 

العراق".
وأك��د املص��در أن "احلدي��ث تركز 
حول مرحلة ما بعد تنظيم داعش 
وضرورة توحيد اخلطاب واجلهود مبا 

بتقسيم  البعض  يقطع مشاريع 
إل��ى اخط��ار  وتعريضه��ا  الب��الد 

جديدة".
وأوضح املصدر أن "عالوي أكد في 
معرض حديثه أنه يتابع باستمرار 
حديث املالكي عن اهمية تشكيل 
حكوم��ة اغلبي��ة سياس��ية في 
مرحلة ما بعد االنتخابات املقبلة 
ش��ريطة أن حتم��ل طابع��اً وطنياً 
وال تك��ون على اس��س طائفية أو 

قومية".
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بغداد ـ وكاالت:
ارتفع��ت أس��عار النف��ط ام��س 
الثالثاء وس��ط توقع��ات بأن ميدد 
كب��ار مصدري أوب��ك تخفيضات 
اإلنت��اج إل��ى النص��ف الثاني من 
هذا العام وهو م��ا طغى على أثر 
زيادة اإلنت��اج في الواليات املتحدة 

وكندا وليبيا.
وارتفع خام القياس العاملي مزيج 
برنت 30 س��نتاً إل��ى 51.82 دوالراً 
للبرمي��ل بحلول الس��اعة 0840 
وس��جلت  جرينت��ش.  بتوقي��ت 
العقود اآلجلة أدنى مس��توى في 
ش��هر عند 50.45 دوالراً األسبوع 

املاضي بعد اس��تئناف تش��غيل 
حقل��ني نفطي��ني كبيري��ن ف��ي 

ليبيا.
وارتفع اخلام األمريكي اخلفيف 20 
سنتاً إلى 49.04 دوالرات للبرميل.
وكانت منظم��ة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبك( اتفقت مع روس��يا 
وع��دد من كب��ار منتج��ي النفط 
اآلخري��ن على خف��ض إنتاج اخلام 
نح��و 1.8 ملي��ون برمي��ل يومي��اً 
 2017 م��ن  األول  النص��ف  ف��ي 
التخمة  لتقلي��ص  في محاول��ة 

العاملية.
وجتتمع أوبك مع عدد من املنتجني 

املس��تقلني في 25 ماي��و أيار ومن 
املتوقع على نطاق واسع أن ميددوا 
املفروضة على  بالقي��ود  العم��ل 

اإلنتاج لبقية هذا العام.
وقالت املؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا يوم االول من امس االثنني 
إن إنت��اج الب��الد ارتفع ف��وق 760 
ألف برميل يوميا مس��جال أعلى 
مستوى منذ ديسمبر كانون األول 
2014 مع وجود خطط الس��تمرار 

تعزيز اإلنتاج.
املتح��دة  الوالي��ات  إنت��اج  وبل��غ 
م��ن اخل��ام أعل��ى مس��توى منذ 

أغسطس آب 2015.

ووج��د النفط بع��ض الدعم في 
بيان��ات أظهرت أن إنت��اج النفط 
الروس��ي انخفض قلي��ال إلى 11 
ملي��ون برمي��ل يوميا ف��ي أبريل 
نيس��ان مقارنة مع 11.05 مليون 

برميل يومياً في مارس آذار.
ومن املتوقع أن تس��جل مخزونات 
اخلام األميركية تراجعاً لألس��بوع 
الراب��ع علي التوالي من مس��توى 
قياس��ي مرتفع ف��ي نهاية مارس 
ت��زال  م��ا  اخملزون��ات  ولك��ن  آذار 
أعل��ى نحو عش��رة ف��ي املئة عن 
مستوياتها في نهاية العام وفقاً 

للحسابات.

أدانا بشدة مشاريع تقسيم العراق

عالوي والمالكي يتفقان على مشروع وطني أساسه حكومة األغلبية 
النفط يرتفع وسط توقعات تخفيض مصدري أوبك لإلنتاج

بغداد ـ مشرق ريسان:
تعم��ل جلن��ة اخلب��راء البرملانية 
املفوض��ني  مجل��س  الختي��ار 
األس��ماء  ف��رز  عل��ى  اجلدي��د 
املتقدمة لعضوية اجمللس، بعد 
"إصالح" اخلل��ل الفني في آلية 

تقدمي املرشحني "إلكترونيا".
وعل��ى الرغم من إق��رار اللجنة 
ب�"صعوبة مهمتها"، غير إنها 
أكدت انهاء عملية فرز أس��ماء 

املتقدمني خالل ثالثة أشهر.
وأعلنت جلنة اخلبراء في مجلس 
النواب، ف��ي )2 نيس��ان 2017( 
فتح باب الترشيح للمفوضية 
العلي��ا املس��تقلة لالنتخابات, 
داعي��ة الراغب��ني بالتق��دمي إلى 
زيارة املوق��ع اإللكتروني الذي مت 

تخصيصه لهذا الغرض.
ويق��ول عض��و اللجن��ة النائب 
زاهر العبادي إن "جميع األخطاء 
حصل��ت  الت��ي  واملش��كالت 

وآلي��ة  الرس��مي  املوق��ع  ف��ي 
التقدمي عل��ى عضوية مجلس 
املفوضني مت إصالحها"، مضيفاً 

إن "جلن��ة اخلب��راء تتواص��ل مع 
املتقدمني مم��ن لم يتمكنوا من 
)بس��بب  اس��تكمال تقدميهم 

إلى  ودعته��م  الفن��ي(،  اخلل��ل 
إرسال معلوماتهم على البريد 
اإللكتروني الس��تكمال عملية 

التقدمي".
وكش��ف النائب العب��ادي، في 
حدي��ث مع "الصب��اح اجلديد"، 
عن أعداد املتقدم��ني ممن أنهوا 
عملي��ة التقدمي بنج��اح، مبيناً 
إن األع��داد "بلغ��ت حت��ى اآلن 
)وقت إع��داد التقرير( ألفاً و200 
متقدم، مت توزيع ملفاتهم بواقع 
100 ���� 120 أس��ماً لكل ثالثة 
أعضاء في جلنة اخلبراء، للشروع 

بعملية الفرز والتقييم".
اخلب��راء  جلن��ة  عض��و  ويش��ير 
البرملاني��ة، وهو نائب عن ائتالف 
دول��ة القانون، إل��ى إن "اللجنة 
ماضية في عملها، على الرغم 
من صعوب��ة مهمته��ا"، عازياً 
الس��بب إل��ى "كث��رة أس��ماء 
اختي��ار  يج��ب  إذ  املتقدم��ني، 
من  فق��ط  أش��خاص  تس��عة 

مجموع ألف و200 متقدم".
تتمة ص3

لجنة الخبراء البرلمانية تشرع بعملية فرز أسماء
ألف و200 متقدم لعضوية مجلس المفوضين الجديد

بعد إصالح "الخلل" في منضومة التقديم
تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعل��ن الرئيس األميرك��ي دونالد 
الزعيم  للقاء  ترامب، استعداده 
الكوري الشمالي كيم جونغ اون 
"في الظروف املناس��بة"، برغم 
اس��ابيع من التصريحات النارية 
املرتبط��ة باخل��الف م��ع كوري��ا 

الشمالية.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة 
ان  مناس��باً  كان  "اذا  بلومب��رغ 
التقي به، فسأفعل بكل تأكيد. 

سيشرفني ذلك".
وأض��اف ترام��ب "أن��ا مس��تعد 
لذل��ك، لكن أك��رر، اذا اجتمعت 

الظروف املناسبة".
وكان ترامب ع��ّد، األحد املاضي، 
الش��مالية  كوري��ا  زعي��م  ان 
"محن��ك" ألن��ه جنح ف��ي فرض 
نفسه في السلطة برغم صغر 
س��نه والطموح��ات املتقاطعة 

لدى كبار الضباط في بالده.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عق��د في اربيل املؤمت��ر االول خلطة 
التنمي��ة الوطني��ة 2018 � 2022 
وبالتع��اون ب��ني وزارة التخطي��ط 
وبرنام��ج تنمي��ة املناط��ق احمللية، 
املنفذ من قبل برنامج االمم املتحدة 
االمنائي واملمول م��ن االحتاد االوربي 
، وش��ارك في املؤمت��ر ، وعلى نطاق 
واس��ع ، العديد من الش��خصيات 
 ، االقتصادية والفكرية والرسمية 
وبحضور ومشاركة وزيري تخطيط 
احلكومة املركزية وحكومة االقليم 
والعديد من احملافظني واملعنيني في 

شأن السياسة االقتصادية .
ومن بني املشاركني في املؤمتر النائب 
املس��تقل الدكتور مهدي احلافظ 
، حي��ث ق��دم رؤي��ة اس��تراتيجية 
للتداعيات االقتصادية التي يعاني 
منه��ا الع��راق ، وطرح في دراس��ة 
تفصيلي��ة قدمه��ا ف��ي املؤمت��ر ، 
ودور  املطل��وب حتقيقها  االجتاهات 
املؤسس��ات املعني��ة ف��ي انضاج 
االفكار وتعميق الرؤى للخروج من 
االزم��ة االقتصادي��ة باس��رع وقت 

ممكن .
تفصيالت ص8

مهدي الحافظ يحدد مالمح التداعيات 
االقتصادية في العراق

ترامب يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية

جلنة اخلبراء النيابية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در أمني ف��ي محافظة 
كركوك ، بأن تنظيم "داعش" أعدم 
14 من عناصره في قضاء احلويجة 
بسبب فرارهم من املعارك الدائرة 
في منطق��ة املطيبيجة الواقعة 
ضم��ن محافظ��ة ديال��ى، مبين��اً 
أن من ب��ني املعدومني ما يس��مى 

"مساعد والي ديالى".
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 

إن "14 عنص��راً من داعش، بينهم 
م��ا يع��رف مبس��اعد وال��ي ديالى 
املكن��ى أب��و الب��راء، وصل��وا ال��ى 
قض��اء احلويج��ة )55 ك��م جنوب 
غربي كركوك( عب��ر جبال حمرين 
ومنطقة الزركة في قضاء الطوز 
هارب��ني م��ن املع��ارك الدائ��رة في 
منطق��ة املطيبيج��ة مبحافظ��ة 

ديالى".
وأض��اف املص��در ، أن "ما يس��مى 

قاض��ي احملكم��ة الش��رعية ف��ي 
احلويجة أصدر حكما بإعدام جميع 
الفارين"، موضحاً أن "احلكم نفذ 
اليوم، ورميت جثث املعدومني في 

صحراء احلويجة".
وفي سياق آخر أفاد مصدر محلي 
في محافظة نينوى،امس الثالثاء، 
بأن مس��ؤول اهم خطوط تنظيم 
"داع��ش" الدفاعي��ة ف��ي محيط 
قض��اء تلعف��ر غ��رب املوصل قتل 

برصاصة قنص.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "مس��ؤول اح��د اه��م خطوط 
ف��ي  الدفاعي��ة  داع��ش  تنظي��م 
محيط قضاء تلعفر غرب املوصل 
املدعو ابو يوس��ف قت��ل برصاصة 
قن��ص صب��اح الي��وم م��ن جهة 
اح��دى نق��اط املرابطة للحش��د 

الشعبي". 
واض��اف املصدر ، أن "ابو يوس��ف 

يعد من القيادات املهمة في داعش 
تلعفر وكان مرشح لتبوء منصب 

االمير العسكري قبل مقتله".
من ج��ه أخ��رى احبط��ت القوات 
االمنية، عملية تسلل جملموعة من 
انتحاري عصابات داعش االرهابية 
تستهدف قضاء بلد في محافظة 

صالح الدين.
بي��ان  الدف��اع ف��ي  وزارة  وذك��رت 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" 

ان ل��واء 26 /الفوج الثاني احلش��د 
الش��عبي وف��وج ط��وارئ 14 بلد، 
مديري��ة  معلوم��ات  وبحس��ب 
اس��تخبارات وأم��ن ص��الح الدين 
العام��ة  للمديري��ة  التابع��ة 
لالس��تخبارات واألم��ن، متكنا من 
إحباط عملية تسلل جملموعة من 
االنتحاريني تنوي استهداف قضاء 

بلد".
تتمة ص3

"داعش" يعدم 14 من عناصره بينهم قيادي لفرارهم من المعارك 

متابعة

مهدي احلافظ



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

اعلن��ت حرك��ة التغيي��ر بزعام��ة 
مج��دداً  مصطف��ى  نوش��يروان 
رفضه��ا لتغيي��ر رئي��س البرمل��ان 
يوس��ف محمد  ببقاء  ومتس��كها 
رداً على مقترح جديد قدمه االحتاد 
الوطني الكردستاني الزالة اجلمود 
وحتريك عجلة العملية السياسية 
واع��ادة تفعي��ل برمل��ان كردس��تان 
ليصدر ب��دوره قانون��اً جديداً ميهد 

الجراء االستفتاء في االقليم. 
في حني اكد مصدر سياسي مطلع 
ان االحتاد الوطني الكردستاني قدم 
ثالثة مقترحات بهدف اعادة تفعيل 
البرمل��ان، اعلنت اي��ران معارضتها 
الجراء االستفتاء مجددة متسكها 

ببقاء الكرد ضمن العراق املوحد.
واضاف املصدر الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه للصب��اح اجلدي��د ان 
االحتاد الوطني قدم ثالثة مقترحات 
الع��ادة تفعيل البرمل��ان الى حركة 
التغيير ملناقش��ته، عل��ى ان يقدم 
تلك املقترح��ات احلزب الدميقراطي 
اذا م��ا وافقت عل��ى احداها حركة 

التغيير.
وقال املصدر ان املقترحات تتضمن:
اوالَ/ اع��ادة تفعيل برملان برئاس��ته 
احلالي��ة الت��ي يش��غلها يوس��ف 
محم��د وه��و قي��ادي ف��ي حرك��ة 
التغيير، وان يكون عمله منحصرًا 
ف��ي  االس��تفتاء  باج��راء  فق��ط 

االقليم.
ثاني��اً/  اع��ادة تفعي��ل البرملان مع 
عل��ى  الرئاس��ية،  هيئت��ه  تغيي��ر 
ان متن��ح مج��دداً حلرك��ة التغيير، 
وه��و ما رفضه احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني في اجتماعه االخير 
م��ع االحتاد الوطن��ي، معلناً رفضه 
القاطع ملنح منصب رئيس البرملان 

مجدداً الى حركة التغيير.   
ثالثا/ عقد جلس��ة واح��دة لبرملان 
كردس��تان على ان يترأس��ها اكبر 
االعضاء س��ناً الصدار قانون الجراء 

االستفتاء في االقليم . 
من جانبها ج��ددت حركة التغيير 

متس��كها مبنص��ب رئي��س البرملان 
ورفضه��ا الي��ة مقترح��ات تهدف 
ال��ى تغيير رئاس��ة البرمل��ان خارج 

السياقات القانونية والشرعية.
االقلي��م  برمل��ان  عض��و  واض��اف 
الدكت��ور ش��يركو حم��ه امني في 
تصريح للصباح اجلديد ان رئاس��ة 
البرمل��ان احلالية منتخب��ة من قبل 
الش��عب ولي��س عل��ى ادائهم أية 
مالحظات، لذا يجب ان يس��تمروا 
ف��ي مناصبه��م، وان أي��ة مطالبة 
الضواب��ط  خ��ارج  بتغييره��م 
والسياقات القانونية غير مقبولة، 
وان االصل االن معاجلة ازمة رئاسة 

االقليم التي متر بفراغ قانوني.
حم��ه امني ف��ي حني اس��تبعد ان 
يتمكن برمل��ان كردس��تان املعطل 
من��ذ قراب��ة عامني ان يع��ود لعقد 

جلساته مجددًا، قال ان االنتخابات 
املقبلة لن جترى في موعدها احملدد، 
نظرًا لع��دم رغبة االحت��اد الوطني 
واحل��زب الدميقراطي عل��ى اجرائها 
في وقته��ا احملدد، مبين��اً ان الواقع 
الراه��ن يش��ير ال��ى ان االنتخابات 
البرملاني��ة ل��ن جترى ف��ي موعدها 
وس��يؤدي ذل��ك الى حص��ول فراغ 

قانوني في االقليم . 
وفي معرض رده على طرح مسألة 
االس��تفتاء في الوقت الراهن، اكد 
حمه ام��ني ان طرح ه��ذا املوضوع 
في الوقت الراهن يهدف الى القفز 
على الواقع املزري للمواطنني، وانه 
دون اع��ادة تفعي��ل البرملان ال ميكن 
اجراء االس��تفتاء، وان الس��لطات 
، اال   2005 اج��رت اس��تفتاء ع��ام 
للمزايدة  نتيجت��ه اس��تعملت  ان 

احلزبية والكسب السياسي 
وتاب��ع ان حركة التغيي��ر لن توافق 
او تش��ارك في اس��تفتاء اليشمل 
املس��تقطعة،  واملناطق  كرك��وك 
الت��ي ق��ال ان االس��تفتاء يجب ان 
يش��ملها، والعمل مباشرة بنتائج 
االستفتاء، ما من دون ذلك فأن كل 
م��ا يقال هو للمزايدة السياس��ية 
املطالب��ة  ع��ن  الش��عب  واله��اء 

بحقوقه املنتهكة.  
في غض��ون ذلك اعلن��ت اخلارجية 
وب�«ش��دة«  رفضه��ا  اإليراني��ة 
مس��اعي الكرد في إجراء استفتاء 
ف��ي االقلي��م، مش��يرة إل��ى أنها 
تعارض أي خطوة من شأنها »جتزئة 

العراق«.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
اإليراني��ة بهرام قاس��مي إن الكرد 

»يشّكلون جزءاً مهًما من العراق« 
وإنهم »وفي إطار السيادة الوطنية 
األراضي لديه��م حقوق  وس��المة 
أدرجت في الدستور العراقي وعليه 
ال ميكن لهؤالء النضال للمس��اس 

بسالمة أراضي هذا البلد«.
»املواضي��ع  أن  قاس��مي  وأض��اف 
املطروح��ة ه��ذه ليس��ت بجديدة 
وس��بق لها أن طرح��ت«، الفتاً إلى 
أن ب��الده »تدعم س��المة األراضي 
والس��يادة الوطني��ة ف��ي الع��راق 
وتعارض أي إج��راء يرمي إلى جتزئة 
الع��راق وترفضه��ا بش��دة«، ول��م 
يصدر ع��ن اجلان��ب الك��ردي أي رد 

فوري.
كان رئيس إقليم كردستان املنتهية 
واليته مس��عود بارزاني قد قال في 
مناس��بات كثي��رة إن االس��تفتاء 

الشعبي أو االستقالل، شأن داخلي 
يبحث مع بغداد حصرًا.

ويواج��ه مس��عى إجراء اس��تفتاء 
ش��عبي على اس��تقالل كردستان 
ف��ي وقت الح��ق من الع��ام اجلاري، 
ودولي��اً  واقليمي��اً  عراقي��اً  رفض��اً 
فضال عن انه أثار ردود فعل رافضة 
م��ن جان��ب دول اجل��وار واالقلي��م 
اضاف��ة ال��ى اوروبا وامي��ركا، اال ان 
املثي��ر للج��دل وم��ا اصبح م��ورداً 
لعديد من التس��اؤالت اصرار احلزب 
الدميقراطي على اجراء االس��تفتاء 
في الوق��ت الراه��ن وج��ر االقليم 
الذي يعاني اساساً من العديد من 
االزم��ات السياس��ية واالقتصادية 
التي خلفتها شل برملانه وتعطيل 
حكومته،  الى وضع قد اليحس��د 

عليه الحقاً. 

االتحـاد الوطني ُيقـّدم ثالثة مقترحات إلعادة 
تفعيل البرلمان وإجراء االستفتاء في اإلقليم

رفضتها التغيير وأعلنت تمسكها بمنصب رئيس البرلمان 
د.علي شمخي

حتمل الكثي��ر من امللفات في الش��أن العراقي 
عناوي��ن وطنية عامة تتطل��ب تعاوناً وتعاضداً 
بني السلطات الثالث التش��ريعية والتنفيذية 
والقضائي��ة الجنازه��ا ولرمب��ا تتع��رض قضاي��ا 
جوهري��ة حتمل هذه العناوي��ن الى االنزالق نحو 
التأزمي والتشويش وتسبب ارباكاً لعمل الدولة 
كله��ا ان لم يج��رِ التواف��ق عليه��ا او االتفاق 
..وينطوي هذا الكالم على الهيئات املس��تقلة 
التي يجري حولها نقاش طويل في قبة مجلس 
الن��واب وتتنق��ل ملفاتها بني مجل��س الوزراء 
ومجل��س القضاء واحملكم��ة االحتادية ومجلس 
الش��ورى وغيرها من مؤسسات الدولة ويحاول 
كثيرون اتهام احلكومة او رئيس الوزراء في هذه 
القضايا املشتركة مثلما نسمع ونشاهد على 

وسائل االعالم.
 حي��ث ينب��ري اعضاء ف��ي مجلس الن��واب او 
موظف��ون حكومي��ني او ناش��طون ف��ي عرض 
وجه��ات نظرهم ح��ول تداعيات اقال��ة رئيس 
او مفوضي��ة االنتخاب��ات املس��تقلة او هيئ��ة 
االتص��االت او هيئ��ة النزاه��ة ومايتعلق بعمل 
املفتش��ني احلكوميني فيما يعم��د آخرون على 
التهدي��د او التلوي��ح بع��رض مل��ف الدرجات 
اخلاص��ة ومايتعلق باالمتي��ازات والصرف العام 
لهيئات مس��تقلة أخ��رى على هيئ��ة النزاهة 
وكل ه��ذه القضاي��ا م��ن وجه��ة نظرن��ا تقع 
مس��ؤولية النظر في تقييمها واص��دار القرار 
بش��أنها على عاتق احلكوم��ة ومجلس النواب 
والس��لطة القضائية والرأي العام برمته ومن 
الواجب ان تتعاضد كل االطراف وان تس��ود روح 
التضام��ن والتكام��ل الجناز مثل ه��ذه امللفات 
العالق��ة ام��ا تركه��ا مفتوح��ة امام وس��ائل 
االع��الم ومواصل��ة رم��ي االتهامات وكش��ف 
احلقائق من دون ايجاد آليات حلس��مها سيكون 
له آثار س��يئة على ملفات واستحقاقات أخرى 
فيه��ا ترابط ومتعلقات قد تس��هم في عرقلة 
االداء احلكوم��ي وتش��ل من قدرت��ه على االجناز 
في زمان وم��كان ومعني ..وميكن القول ان ملف 
مفوضي��ة االنتخاب��ات والتصوي��ت االخير في 
مجل��س النواب بع��دم القناع��ة بأجوبة رئيس 
املفوضية ومن ثم الدخول في ازمة سياس��ية 
وقانونية تتمثل بالرغبة باقالة اعضاء مجلس 
املفوض��ني امنوذج��اً حي��اً مل��ا نقوله س��يدخل 
الب��الد في ف��راغ قانوني وسياس��ي اذا لم يتم 
التشاور والتعاون بني احلكومة ومجلس النواب 
والس��لطة القضائية ملا لهذا امللف من اهمية 
قصوى تتمثل باس��تمرارية االجراءات املتعلقة 
باجراء االنتخابات احمللية والتش��ريعية املقبلة 
وااللتزامات احملددة بتوقيت��ات زمنية في تنفيذ 
آليات التسجيل لالحزاب والكيانات وارتباطها 
م��ع قانون االح��زاب وغيرها م��ن القضايا وفي 
النهاي��ة يتفق معنا كثي��رون بأن مهمة كهذه 
التس��تطيع احلكومة وال رئيس الوزراء التكفل 
بحله��ا  وحدهم��ا ب��ل ه��ي مهم��ة تكاملية 
وتضامني��ة يش��ترك فيه��ا جمي��ع االط��راف 
وتتطل��ب وعي��اً وطني��اً واخالًصا للع��راق دولة 

ووطناً.

تضامن وتكامل

تقـرير

سلمان األنصاري*

تطالب النس��اء في اململك��ة العربية 
الس��عودية، على غرار النساء في كل 
بق��اع األرض، باالحترام واملس��اواة في 
احلقوق وب��أال يُعامل��ن كمواطنات من 
الدرجة الثانية. فما حرية القيادة التي 
تثي��ر جداًل كبيرًا إال إح��دى مطالبهّن، 
فض��اًل ع��ن طموحاتهّن الش��خصية 
ورغبته��ّن الصادق��ة ف��ي املس��اهمة 
في كل مج��ال من مج��االت التنمية 
أو  عقب��ات  أي  دون  م��ن  الس��عودية 
حواجز قانونية من ش��أنها أن متنعهّن 
من القي��ام بذلك. فمن أي��ن أتت هذه 
العقبات التي متنع النساء السعوديات 

من نيل حقوقهن؟
وملعاجل��ة هذه املس��ألة، ال ب��د لنا من 
الغ��وص في أغوار اجل��ذور االجتماعية 
والدينية لهذه القضية. إال أن اململكة 
العربية الس��عودية، منذ تأسيس��ها 
ع��ام 1932، ق��د ش��هدت ع��ددًا م��ن 
التغي��رات الثقافي��ة. وال ش��ك في أن 
اململكة تعد دولة محافظة، نظرًا إلى 
أنه��ا تتمحور ح��ول قدس��ّية احلرمني 
الش��ريفني. وم��ع ذلك، ما ت��زال متتلك 

القدرة على االنفتاح.
يس��ّلط املفكرون الس��عوديون الضوء 
عل��ى مس��ألتني حاس��متني تتعلقان 
باخلط��وات احملتملة التي ق��د تتخذها 

اململك��ة ف��ي طريقها نح��و مثل هذا 
االنفتاح. أواًل، ال ب��د لهذه اخلطوات أن 
تكون صغيرة، وبطيئة، وتدريجية لئال 
تُف��رَض أي ث��ورة ثقافي��ة جذرية على 
الشعب السعودي. أما املسألة الثانية 
فتشّدد على أن االنفتاح يجب أن ينبع 
م��ن الداخ��ل ب��داًل من أن يح��اك على 
أيدي قوى خارجية. أوافق على املسألة 
الثانية ولكنني أعارض املسألة األولى 
بش��دة. فاحلقيقة امل��ّرة هي أن تطبيق 
نهج »التغيير التدريجي« بنحو كامل 
سيستغرق وقًتا طوياًل من دون أي داع.

فم��ن الذي س��يحدد م��ا ال��ذي يريده 
الشعب الس��عودي؟ وهل تعد أغلبية 
اجملتمع الس��عودي، من رجال ونس��اء، 
رافضة لفكرة االنفتاح وإعطاء النساء 
حقوقه��ن بالكامل؟ واأله��م من ذلك 
كّله، لَم تط��رح هذه احلقوق البديهية 
على جدول النقاش أصاًل؟ وإذ يطرح املرء 
هذه األسئلة على نفسه ال يجد مفرًا 
من أن يس��أل: من هو املس��تفيد األول 
من عدم إعطاء النس��اء الس��عوديات 
حقوقه��ن كامل��ة؟ أه��ي احلكومة أم 
اجملتمع؟ واجلواب هو، مبنتهى البساطة، 
أنه��ا أطراف دينية قليل��ة ولكن نافذة 
تقدم على اس��تخدام امل��رأة بال خجل 
أو وق��ار كأداة اجتماعي��ة وسياس��ية 
لكس��ب نف��وذ اجتماعي وسياس��ي. 
مجتمع��ة  األط��راف  ه��ذه  ولّقب��ت 
»بالنهضوية«، نس��بة إلى النهضة أو 

الصحوة اإلسالمية التي أبصرت النور 
في تلك الفترة.

احلرك��ة  رفض��ت  الس��تينيات،  وف��ي 
النهضوي��ة فكرة الس��ماح للنس��اء 
السياسية  القرارات  بالتعلم. وضعت 
احلكيم��ة ح��ًدا له��ذه احلرك��ة، ومتّثل 
النس��اء الي��وم ما يزيد على خمس��ة 
اخلريج��ني  م��ن  باملئ��ة  وخمس��ني 
الس��عوديني احلائزي��ن على ش��هادات 
علي��ا. واجلدير بالذك��ر أن بنات أعضاء 
هذه احلركة املتشددة عينها يتهاتفن 

على حتصيل شهادات عليا ويتنافسن 
على فرص احلصول على منح دراس��ية 

في اخلارج.
العربي��ة  اململك��ة  ش��ارفت  كم��ا 
السعودية في الستينيات على اعتماد 
املساواة بني اجلنسني بنحو تام قانوني، 
نظ��رًا إل��ى زي��ادة مس��توى االنفت��اح 
الفكري بعد عودة العديد من الطالب 
م��ن البعث��ات الدراس��ية ف��ي اخلارج. 
ولكن لس��وء احلظ، تبع ه��ذا االنفتاح 
عام��الن رئيس��ان تس��ببا ف��ي تراجع 

املستوى الثقافي. يتمثل العامل األول 
في تعاون اململكة العربية السعودية 
بغي��ة ط��رد  املتح��دة  الوالي��ات  م��ع 
السوفييت من أفغانستان، والذي يبدو 
أنه لم يكن ممكًنا لو لم تعَط األصوات 
الدينية املتشددة مساحة أكبر للتأثير 
ف��ي اجملتم��ع الس��عودي. وعّب��ر هؤالء 
املتشددين بنبرة ش��ديدة اللهجة عن 
رفضهم للمحنة التي مّر بها األفغان 
في ذلك الوقت، مما لم يتس��بب إال في 
زيادة الضغوطات على اململكة لتحّمل 

أعباء الدفاع عن العالم اإلسالمي. أما 
العام��ل الثان��ي فيتمثل ف��ي احتالل 
مس��جد احلرام في مّك��ة املكّرمة في 
أوائل الثمانينيات. وتع��د هذه احلادثة، 
املزّودة بالش��ك وبانعدام اليقني، أكثر 
احلوادث التي آملت النسيج االجتماعي 
الس��عودي. وفي أعقاب ذل��ك، قدمت 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية بعض 
التنازالت إلى الهيئة الدينية كضمانة 

للحفاظ على التماسك االجتماعي.
يعفي��ان  ال  العامل��ني  هذي��ن  أن  إال 
م��ن  الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة 
مس��ؤولية إعطاء النس��اء حقوقهن 
وتأمني املساواة بني اجلنسني بنحو تام. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو »أثمة 
مؤشرات تدل على أن اململكة العربية 
الس��عودية س��تقلب ه��ذه الصفحة 
فع��اًل؟ إن االنطب��اع ال��ذي يول��ده في 
نفس��ي اخلط��اب الس��عودي يدفعني 
ألقول أن اإلجابة عن هذا الس��ؤال هي 

بال شك نعم.
وذل��ك ألن الس��عوديني يتطلعون إلى 
ول��ي ول��ي العه��د، األمي��ر محمد بن 
س��لمان، البالغ م��ن العم��ر 31 عاًما، 
ليضم��ن املس��اواة. وعل��ى الرغم من 
التحدي��ات العدي��دة، يح��اول األمي��ر 
إج��راء إصالحات اجتماعية، ش��بيهة 
لتل��ك الت��ي أجراه��ا الرئي��س ليندون 
بينيس جونسون وإصالحات اقتصادية 
مش��ابهة لتلك التي أحدثتها تاتشر، 

في بلد راف��ض للتغيير بنحو واس��ع. 
وملّح بنحو صريح إلى أنه يجرى العمل 
على وضع حد للحظ��ر املفروض على 
حق امل��رأة ف��ي القيادة، وه��و ما ميكن 
القول أن��ه أكثر التغيرات رمزية  باجتاه 
ني��ل النس��اء حقوقهن ف��ي اململكة. 
كم��ا أصدر أمرًا إصالحًي��ا يحّظر على 
الش��رطة الدينية اعتق��ال املواطنني، 
إذ قامت باعتقال ش��بان وشابات جملرد 
أنه��م حاول��وا أن يختلط��وا باجلن��س 
اآلخر. كما حرص ولي ولي العهد على 
أن يضع نس��اء س��عوديات في مواقع 
ذات نف��وذ، وعنّي رميا بنت بندر رئيس��ة 
للهيئ��ة العام��ة للرياض��ة للقس��م 
النس��ائي التي أنش��ئت حديًثا. وعنّي 
أيًضا س��ارة الس��هيمي رئيسة جمللس 
إدارة ش��ركة السوق املالية السعودية 
لتداول األس��هم »ت��داول«، وهي أكبر 

سوق مالي في الشرق األوسط.
ولإلجاب��ة ع��ن الس��ؤال املط��روح في 
عن��وان املق��ال، أعتق��د أن اإلجابة هي 
نعم. وال أقول ذلك فقط ألن محمد بن 
س��لمان حازم في جهوده البراغماتية 
الرامية إلى إصالح اململكة التقليدية 
واحملافظة، بل ألنه يقّر أيًضا بأن املكّون 
الرئيس��ي ألي اقتص��اد م��رن ومتنوع 
يتمث��ل ف��ي متك��ني امل��رأة بنح��و غير 

مشروط.

*عن منتدى فكرة.

مع رغبتهّن الصادقة في اإلسهام في مجاالت التنمية

النساء في السعودية والمسيرة الطويلة لتحقيق المساواة

برملان اإلقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال رئي��س جلنة حقوق االنس��ان 
النيابية، عبد الرحيم الشمري، ان 
عصابات داعش االرهابية، أرتكبت 
مج��زرة في نازحني م��ن محافظة 
نينوى جتاه سوريا في جرمية تضاف 

الى جرائمها.
وأوض��ح الش��مري ف��ي بي��ان له 
اجلديد«،  »الصب��اح  اطلعت عليه 
أن »داع��ش أرتكبت مج��زرة بحق 

)حاج��ز  ف��ي  العالق��ني  املدني��ني 
مخي��م  ال��ى  امل��ؤدي  صليب��ي(، 
)الهول( السوري، حيث قامت تلك 
العصاب��ات فجر ام��س بالهجوم 
عل��ى املدنيني العزل مس��تخدمة 
وراح  االس��لحة،  ان��واع  جمي��ع 
ضحيت��ه أكث��ر م��ن 25 ش��هيداً 
واالطفال  النس��اء  من  غالبيتهم 
وجرح اكث��ر م��ن 100 مدني كما 
خطفت املئات من املدنيني وسرقة 

سياراتهم قبل ان يلوذوا بالفرار«.
مطالب��ا  اجمل��زرة,«  »ه��ذه  وأدان 
»احلكومة العراقية بأن تكون لها 
وقفة حقيقية للحفاظ على ارواح 
املدنيني االبرياء والعمل مع اجلهات 
املس��يطرة في تلك االراضي على 
إدخال جميع العراقيني املتواجدين 
ف��ي )حاج��ز صليب��ي( و)مخي��م 
اله��ول( ومخي��م )روج آف��ا(، ال��ى 

االراضي العراقية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئي��س التحال��ف الوطني 
عمار احلكيم ورئيس تيار اإلصالح 
إبراهي��م اجلعفري،ام��س الثالثاء، 
أهمي��ة تعزي��ز دور التحالف في 
املرحلة املقبلة، فيما شددا على 
ض��رورة دع��م احلك��وم��ة ف��ي 
حتقي��ق األمن واالس��تقرار وإعادة 
إعم��ار البن��ى التحتي��ة للم��دن 

العراقية.

وقال مكت��ب اجلعفري ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه »الصباح اجلديد«، 
إن »رئي��س تيار اإلص��الح الوطني 
وزير اخلارجي��ة العراق�ية إبراهيم 
اجلعف��ري اس��تقبل ف��ي مكتبه 
ببغداد رئي��س التحالف الوطني 
احلكيم«،  الس��يد عمار  العراقي 
مبين��ا أن��ه »ج��رى خ��الل اللقاء 
مناقش��ة أبرز القضايا املطروحة 
على الساحة العراق�ية، واجلهود 

الت��ي تبذلها القوى السياس��ية 
حلفظ الوح��دة الوطني��ة، ودعم 
الق��وات األمنية ف��ي حربها ضد 

اإلرهاب«.
وأض��اف أن »اجلانبني أكدا أهمية 
تعزيز دور التحال��ف الوطني في 
املرحلة املقبل��ة، ودعم احلكومة 
ف��ي حتقيق األم��ن، واالس��تقرار، 
وإع��ادة إعم��ار البن��ى التحت�ية 

للمدن العراقية«.

داعش يرتكب مجزرة دموية بنازحين 
من نينوى تجاه سوريا

الحكيم والجعفري ُيؤّكدان أهمية تعزيز دور 
التحالف الوطني في المرحلة المقبلة
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قال المصدر ان 
المقترحات تتضمن:

اواَل/ اعادة تفعيل 
برلمان برئاسته الحالية 
التي يشغلها يوسف 
محمد وهو قيادي في 
حركة التغيير، وان 
يكون عمله منحصرًا 
فقط باجراء االستفتاء 
في االقليم



بغداد – هجوم مسلح 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س الثالثاء، ب��أن عنصراً من احلش��د 
العش��ائري قت��ل وأصي��ب آخ��ر بهجوم 

مسلح جنوبي بغداد.
وق��ال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "مسلحني مجهولني هاجموا 
بأسلحة رشاش��ة نقطة تفتيش تابعة 
للحشد العش��ائري في منطقة السيد 
عب��د اهلل جنوب��ي بغداد، ما أس��فر عن 
مقت��ل احد أف��راد النقط��ة وإصابة أخر 

فيما الذ املسلحون بالفرار". 

ديالى – اعتقال مطلوب 
اعل��ن مص��در امني ف��ي قيادة ش��رطة 
محافظة ديالى امس الثالثاء عن اعتقال 
مطل��وب بتهم��ة "اإلره��اب" وتفكيك 

عبوة ناسفة داخل احملافظة.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "دوري��ات من قس��م ش��رطة 
ناحية الس��الم )22 كم ش��رق ب عقوبة( 
اعتقل��ت مطلوب��ا عل��ى وف��ق امل��ادة 4 
ارهاب في قرية ركة حجي س��هيل شرق 
الناحي��ة ومت اتخاذ االج��راءات القانونية 

بحقه لعرضه على القضاء".

كركوك – اطالق نار 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك امس الثالثاء، ب��أن معاون مدير 
شركة غاز الشمال وأحد عناصر حمايته 

قتال باطالق نار جنوب احملافظة.
وق��ال املص��در إن "مجموعة مس��لحة 
أطلقت، صباح يوم امس نيران اسلحتها 
على معاون مدير ش��ركة غاز الش��مال 
محمد يونس اثناء توجه الى مقر عمله 

في الش��ركة قرب نقط��ة تفتيش واحد 
حزي��ران جن��وب كركوك، ما أس��فر عن 

مقتله وأحد افراد حمايته في احلال".

صالح الدين – مقتل انتحاري
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
ص��الح الدين ام��س الثالثاء، بأن س��رايا 
الس��الم قتلت انتحاري��اً وفككت حزاما 
آخ��ر ح��اوال  انتح��اري  يرتدي��ه  ناس��فا 
ش��رقي  األمني��ة  الق��وات  اس��تهداف 

سامراء. 
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن سرايا الس��الم بالتنسيق 
م��ع القوات األمنية تص��دت، النتحاريني 
اثنني اس��تهدفا نقاطاً تابعة للش��رطة 

االحتادية شرقي سامراء".

االنبار – هجوم مسلح 

افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
االنبار امس الثالثاء، بأن تنظيم "داعش" 
هاجم مقرا للجيش العراقي في منطقة 

الصكار شرق قضاء الرطبة.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "تنظيم داعش ش��ن، صباح 
اليوم، هجوما على مقر للجيش بالفرقة 
األول��ى املتمركزة في منطق��ة الصكار 

شرق الرطبة )310كم غرب الرمادي(".

ميسان – عملية امنية 
كش��ف قائد عملي��ات الرافدي��ن اللواء 
علي ابراهي��م املكصوصي امس الثالثاء 
ع��ن إنط��الق عملية "وثبة االس��د" في 
القان��ون  الس��ناد  ميس��ان  محافظ��ة 
ومالحق��ة اخلارجني عنه ونزع االس��لحة 

وبسط االمن في احملافظة.
وقال اللواء املكصوصي  إن "عملية وثبة 

االس��د االمنية انطلقت فجر يوم امس 
بتنفيذ واشراف قيادة عمليات الرافدين 
ف��ي مرك��ز واقضية ونواح��ي محافظة 
ميس��ان وصلت من خارج احملافظة ولواء 
مغاوير الرافدين واستخبارات العمليات 

واقسام شرطة احملافظة". 

ذي قار – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة ذي 
قار امس الثالثاء انه بناء على معلومات 
اس��تخبارية دقيق��ة متكن ف��وج طوارئ 
ش��رطة ذي ق��ار الثان��ي واملكلف مبهمة  
ف��ي قضاء س��امراء  من إلق��اء القبض 
عل��ى احد املتهمني وامللقب بالعباس��ي 
والذي يعد من عناصر التنظيم االجرامي 
اخلطرة واملطلوب للقضاء على وفق املادة 

الرابعة من قانون مكافحة االرهاب. 
وق��ال املصدر لقد مت القبض على املتهم 

في منطق��ة اجلبرية الثاني��ة في قضاء 
س��امراء وأحيل الى اجله��ة التحقيقية 
اخملتص��ة إلكم��ال اإلج��راءات القانونية 
بحقه وعرضه على القضاء لينال جزائه 

العادل.   

نينوى – مقتل ارهابي 
اكد مصدر محل��ي في محافظة نينوى 
امس الثالثاء، بأن مس��ؤول اهم خطوط 
تنظي��م "داع��ش" الدفاعية في محيط 
قضاء تلعفر غربي املوصل قتل برصاصة 

قنص.
وقال املصدر احمللي الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مس��ؤول اح��دى اه��م 
خط��وط تنظي��م داع��ش الدفاعية في 
محيط قضاء تلعفر غرب املوصل املدعو 
ابو يوس��ف قتل برصاص��ة قنص صباح 
يوم امس من جهة احدى نقاط املرابطة 

للحشد الشعبي". 

البصرة – سطو مسلح 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
البص��رة امس الثالثاء ان قوة مش��تركة 
متكنت م��ن القاء القب��ض على عصابة 

للسطو املسلح في قضاء الزبير. 
وأوضح املصدر ان الشرطة تلقت اخبارا 
عن وقوع جرمية سطو مسلح في قضاء 
الزبير وقامت على الفور بتش��كيل قوة 
م��ن ش��رطة القضاء وفصي��ل الطوارئ 
ومرك��ز ش��رطة املرب��د ، حي��ث متكنت 
م��ن القبض عل��ى عصاب��ة مكونة من 
أربعة اش��خاص وضبط بحوزتهم املواد 
املس��روقة والس��الح املس��تعمل فضال 
ع��ن بدالت عس��كرية كانت تس��تعمل 
للس��رقات ومت اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقهم . 

استهداف نقطة تقتيش بهجوم مسلح جنوبي بغداد * اعتقال إرهابي وتفكيك عبوة ناسفة شرقي بعقوبة 
  مقتل معاون مدير غاز الشمال جنوبي كركوك * إرهابيون يهاجمون مقرًا للجيش شرقي الرطبة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التعليم العال��ي والبحث العلمي, 
العلي��ا  للدراس��ات  االلكترون��ي  التق��دمي  ب��دء 
للعام الدراس��ي ٢٠١٧/٢٠١٨،" مشيرة إلى أنها 

"خصصت 8781 مقعدا للقبول فيها.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في 
بيان اطلعت عليع "الصباح اجلديد"، ان "التقدمي 
adm.rdd.edu. ( س��يكون الكترونيا عبر النافذة

iq( وسيس��تمر إلى غاية الس��اعة الثانية عشر 
من منتصف ليلة 4/6/2017 وبحسب الضوابط 

املعلنة للتقدمي للدراسات العليا".
وأض��اف املتحدث الرس��مي أن "إجمالي املقاعد 
املتاح��ة ف��ي اجلامع��ات العراقية بلغ��ت 8781 
مقعدا موزعة بني 1206 للدبلوم العالي و 5438 

للماجستير و 2137 للدكتوراه".
وتاب��ع العبودي أن "الضوابط س��محت خلريجي 
اجلامعات والكليات األهلية املعترف بها التقدمي 
للدراس��ات العلي��ا بحس��ب ش��روط وضوابط 
التق��دمي والقب��ول املعلن��ة في املوقع الرس��مي 

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعتزم دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة التابعة 
لوزارة العمل والشؤون االجتماعية اعداد قاموس 
موحد متطور بلغة االش��ارة للصم والبكم وفق 
منه��ج جدي��د يتضمن اس��لوبا متط��ورا يوازي 
الدول املتقدمة في التعامل مع هذه الشريحة.

ونقل بيان للوزارة اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
ع��ن مديرة عام الدائرة عبير مهدي اجللبي قولها 
ان "عزم ال��وزارة على أعداد ه��ذا القاموس يأتي 
ضمن مهامها في رس��م سياس��اتها وفق املادة 
45 م��ن القانون رق��م 21 اخلاص باع��داد منهج 

متطور ملعاهد الصم والبكم".
وبينت انها "وجه��ت ادارات املعاهد املتخصصة 
برعاي��ة وتعليم الصم والبكم بتقدمي مقترحات 
متعددة بنماذج من لغة االش��ارة العداد قاموس 
معتم��د موح��د يضمن منهج��اً جدي��داً للغة 
االشارة والذي س��يعمم على املعاهد احلكومية 

واالهلية كافة".
كم��ا اوضح��ت اجللب��ي "ان الدائرة حت��رص على 
االهتم��ام بهذه الش��ريحة املهمة ف��ي اجملتمع، 
فض��ال عن منحها حقوقها الت��ي اقرها القانون 
رق��م 38 لس��نة 2013، بتوجيه م��ن وزير العمل 
والش��ؤون االنس��انية املهن��دس محمد ش��ياع 
الس��وداني،" الفت��ة الى ان��ه "مت تخصيص كادر 
يعم��ل عل��ى اع��داد خط��ط مس��تمرة لغرض 
مواكبة التقدم السريع الذي يشهده العالم في 

كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة".
واضاف��ت ان "الدائ��رة نظمت عدد م��ن الدورات 
التدريبي��ة ملعلم��ات ش��ريحة الص��م والبكم 
العاملني في املعاهد احلكومية كافة في بغداد، 
ودورات اخ��رى للمعاه��د االهلية بالتنس��يق مع 

املنظمات احمللية املتخصصة بلغة االشارة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا مص��رف الرافدين فروع��ه اخملصصة مبنح 
قروض للمواطنني واملوظفني لش��راء سيارات 
الب��الغ املقترضني مبراجعة الش��ركات اجملهزة 
للس��يارات ف��ي حال وج��ود اخت��الف في نوع 

ومواصفات السيارة املتعاقد عليها.
وقال املكتب االعالم��ي للمصرف في بيان له 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلدي��د"، ان "فروع 
املصرف التي تقوم مبنح قروض الس��يارات في 
بغداد واحملافظات عليها ان تتسلم االستمارة 
اج��راءات  واملتضمن��ة  بالش��ركة  اخلاص��ة 
الش��ركة مع نس��خة مصورة من املنفيست 
اخلاص بالسيارة من املعتمدين اخملولني رسميا 

من قبل الشركة حصراً".
به��ذه  املش��مولة  فروع��ه  املص��رف  وح��دد 
االج��راءات وهي: )كركوك – العلوية – الدجيل 
– ح��ي الوحدة – الس��نك- املعرفة- اخلضراء- 
ح��ي العرب��ي- البص��رة- الصيادل��ة- الب��اب 
الشرقي- دور الضباط- االعظمية- القاسم- 
الصويرة- ديالى- االس��تقالل- اور- ميس��ان- 
املثن��ى- حي االمي��ر- حي العامل- املش��تل- 
املعق��ل-  اله��ادي-  املدحتي��ة-  العم��ارة- 

الوزيرية(.

"التعليم" تعلن عن بدء 
التقديم للدراسات العليا

قاموس موحد متطور 
بلغة اإلشارة للصم والبكم

"الرافدين" يدعو المقترضين 
لمراجعة الشركات المجهزة 

للسيارات

الملف األمني

استعدادات كبيرة النطالق عملية 
عسكرية واسعة للقضاء على 

ما تبقى من "داعش" في أمين 
املوصل

وتاب��ع، أن “الش��رطة االحتادية قتلت 
القي��ادي أبو أي��وب مس��ؤول األرزاق 
وامليرة لعصابات داعش اإلرهابية اثر 
تدمير عجلته قرب اجلسر اخلامس”، 
مبينا أن “قواته قتلت أيضاً اإلرهابي 
أب��و عب��د اهلل الناق��ل اث��ر مالحقة 

استخبارية في منطقة الرفاعي”. 
وأش��ار ال��ى أن “الش��رطة االحتادية 
اس��تهدفت وك��رًا لداع��ش خل��ف 
جام��ع الصحاب��ة ف��ي منطقة 17 
مت��وز وقتل��ت 18 منه��م، ف��ي حني 
قتل القيادي ناف��ع عبد اهلل و 2 من 
مرافقيه في منطقة احلاوي استنادا 

الى معلومات استخبارية”. 
وقتلت غارات للقوة اجلوية العراقية 
، أم��س الثالث��اء ، 13 مجرم��اً م��ن 
“داعش” التكفيرية في اجلانب االمين 
ملدينة املوصل، كم��ا دمرت معملني 
للتلغي��م في قض��اء تلعف��ر غربي 

نينوى. 
وذك��ر بيان ل��وزارة الدف��اع حصلت 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ على  صحيف��ة 
نس��خة من��ه، “نفذت قي��ادة القوة 
 ،F16 طائ��رات  بواس��طة  اجلوي��ة 
واستناداً ملعلومات دقيقة من خلية 
اس��تخبارات عملي��ات قادم��ون ي��ا 
نينوى املديرية العامة لالستخبارات 
واألمن، ع��دة ضربات جوي��ة مركزة 
دم��رت من خالله��ا معمل��ني، األول 
لتصني��ع العبوات الناس��فة واآلخر 
العجالت، إضافة  لتلغيم وتصفيح 
إل��ى مخ��زن لألس��لحة ومضافات 
تابع��ة لداع��ش ف��ي قري��ة العل��و 

التابعة لقضاء تلعفر”. 
وأشار الى ان “صقور اجلو، وبالتنسيق 

م��ع املديرية العامة لالس��تخبارات 
واألم��ن، دم��روا مس��تودعاً للم��واد 
املتفج��رة ومق��ر قي��ادة وس��يطرة 
ومضاف��ات وقت��ل 13 عنص��راً م��ن 
داعش في منطقة حاوي الكنيس��ة 
وح��ي 17 مت��وز” ف��ي اجلان��ب االمين 

للموصل”.
وعل��ى صعيد متص��ل أعلنت قوات 
احلش��د الش��عبي، أم��س الثالثاء ، 
إحب��اط هج��وم انتح��اري لداع��ش 
اإلرهاب��ي في س��امراء، فيما متكنت 
قطعات احلشد في قضاء احلضر من 
إجالء أكث��ر من 3500 ش��خص في 

القضاء، وتقدمي املساعدة لهم. 
وقال إعالم احلشد الشعبي، في بيان، 
اجلديد‘‘  ‘‘الصب��اح  تلقت صحيف��ة 
إن "ق��وات احلش��د  نس��خة من��ه، 
الشعبي في اللواء 313، وبالتنسيق 
مع القوات األمنية تصدت النتحاريني 
أثنني، حاوال اس��تهداف نقاط تابعة 
لق��وات الش��رطة االحتادية ش��رقي 

سامراء". 
وأض��اف إن "الق��وات متكن��ت م��ن 
قت��ل االنتحاريني قب��ل الوصول الى 
أهدافهما، وفككت حزاماً ناسفاً". 

ومتكنت قوات احلش��د الشعبي, من 
"إجالء أكثر من 3500 ش��خص من 
مناطق غ��رب القضاء جنوب مدينة 

املوصل".
وأوضح��ت ف��ي بي��ان له��ا تلق��ت 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة  صحيفة 
منه، ان "مديرية امن احلشد متكنت 
من إج��الء أكثر من ٣٥٠٠ ش��خص 
الي��وم و ٥٥٠ س��يارة، و أكثر من ٢٠ 
ال��ف رأس غن��م، من مناط��ق غرب 

احلضر". 
احلش��د  "ق��وات  إن  إل��ى  وأش��ارت 
االحتياجات  الشعبي قدمت جميع 
املطلوب��ة للعائ��الت النازح��ة م��ن 

مناطق القتال جنوب غرب املوصل".

"داعش" يعدم 14 من عناصره 
بينهم قيادي لفرارهم من املعارك

واشار الى ان "القوات نصبت كمائن 
مبح��اور متع��ددة منذ أكث��ر من 48 
س��اعة ف��ي املناط��ق احملاذي��ة لنهر 
دجلة ش��مال شرق مدينة بلد، جرى 
خاللها رص��د زورق يحمل انتحاريني 
مع أس��لحة متوس��طة وصلوا إلى 

منطقة أم شعيفه".
واشار الى ان "بعد االشتباك معهم 
مت قتله��م وتفكي��ك األحزم��ة من 
أجس��اد هؤالء اإلرهابيني ووضع اليد 
على أس��لحتهم وأجه��زة االتصال 

التي كانت بحوزتهم".

اإلطاحة بـ"أخطر مافيا" لتزوير 
العمالت بني العراق ولبنان

الفت��ة إلى أن "معلوم��ات وردت إلى 
جهاز اخملابرات عن أشخاص يعملون 
لصال��ح )مافيا( خطي��رة مختصة 
بتزيي��ف العمل��ة وغس��ل األم��وال 

متواجدين ببغداد".
وتابع��ت أن "القاض��ي اخملتص اصدر 
مذكرة قب��ض بحق املتهم��ني وامر 
مفرزة بالتح��رك والقبض عليهم"، 
مش��يرة إلى أن "املتهمني أدلوا أمام 
باعترافات مهمة وخطيرة  القاضي 
عن ش��بكة كبيرة متارس نش��اطها 
ب��ني بغ��داد والعاصم��ة اللبناني��ة 

بيروت".
ولفت��ت إل��ى أن "االعتراف��ات جاءت 
عل��ى س��يدة وابنته��ا على وش��ك 
الوص��ول إلى بغ��داد ومعهم مبالغ 
تصل إل��ى 100 مليون دين��ار عراقي 
فئة )50 أل��ف( إضافة إلى 100 ألف 

دوالر".
وأوردت أن "مذك��رة قب��ض ص��درت 

بحق الس��يدة وابنتها اللتني وصلتا 
إل��ى مط��ار بغ��داد الدول��ي وضبط 
بحوزتهم��ا مبال��غ أكب��ر مم��ا ادل��ى 
ب��ه املتهم ف��ي اقوال��ه وضعت في 

احلقيبة اليدوية لكل منهما".
وأوضحت الصحيفة أن "التحقيقات 
أظهرت وجود عصابة خطيرة أخرى 
لديها مطبعة كبيرة في العاصمة 
ضب��ط مع املس��ؤولني عنه��ا مبلغ 
مليار ونصف امللي��ار دينار جميعها 
من فئة )25 ألفاً( جميعها مزيفة".

ونقلت الصحيفة عن أحد املتهمني 
الرئيس��ني قول��ه إن "ش��قيقه قد 
س��بقه بالعمل ف��ي العصابة منذ 
س��نوات وكان م��ع ش��ركائه يأتون 
مببال��غ م��زورة كبيرة من بي��روت براً 
عب��ر األراضي الس��ورية"، مؤكدا أن 
"األحداث في سوريا أجبرت العصابة 
عل��ى ت��رك عملها وممارس��ة التزوير 

داخلياً للعملة العراقية فقط".

عالوي واملالكي يتفقان على 
مشروع وطني أساسه حكومة 

األغلبية
واشار إلى أن "زعيم ائتالف الوطنية 
أك��د مس��اندته ملش��روع حكوم��ة 
واش��اد  السياس��ية،  األغلبي��ة 
بتوجهات املالكي االخيرة بأن العراق 
مير في مرحلة ومنعرج خطير ينبغي 

من اجلميع التعامل بجدية معه".
وأكمل املص��در بالقول إن "الطرفني 
ش��ددا على التواص��ل بينهما ومع 
بقية القادة السياسيني؛ ألن الوضع 
احلالي يتطلب من اجلميع استشعار 
اخلطر احملدق، ووضع حلول منطقية 
وس��ليمة تخ��رج بالب��الد إل��ى ب��ر 

االمان".
م��ن جانبه��ا، ذك��رت النائب��ة ع��ن 
العبيدي  الوطنية جميل��ة  ائت��الف 

ف��ي تصريح إلى "الصب��اح اجلديد"، 
أن "الوض��ع السياس��ي بنح��و عام 
يتطلب متاس��كاً وتقارباً بني الزعماء 

السياسيني".
وأضافت العبي��دي أن "لقاء املالكي 
وعالوي يجب أن تتبعه وتتزامن معه 
حوارات ب��ني زعماء آخرين لكي جتري 
مواجه��ة االزم��ة احلالي��ة الس��يما 

املعركة ضد تنظيم داعش".
وتع��رب ع��ن خش��يتها م��ن "عودة 
اخلالف��ات م��رة اخ��رى ب��ني زعيمي 
القان��ون  دول��ة  وائت��الف  الوطني��ة 
كم��ا كان في الس��ابق مبج��رد حترير 

املوصل".
ومض��ت العبيدي إل��ى أن "احلوارات 
يج��ب أن تكون مس��تمرة وال تكون 
آني��ة الغ��رض منها مواجه��ة ازمة 

معينة من دون دميومة اللقاء".
يش��ار إل��ى أن العالق��ة ب��ني عالوي 
واملالكي ش��هدت من��ذ العام 2010 
توت��راً وتصعيداً مس��تمراً بس��بب 
الن��زاع على منص��ب رئيس مجلس 
ال��وزراء، لكن عادت االج��واء بينهما 
مس��تقرة خ��الل احلكوم��ة احلالية 
بالتزام��ن م��ع تس��لمهما منصب 

نائب رئيس اجلمهورية.

جلنة اخلبراء البرملانية تشرع 
بعملية فرز أسماء ألف و200 

متقدم لعضوية مجلس 
املفوضني اجلديد

وفي )11 نيس��ان 2017( عقدت جلنة 
خب��راء اختي��ار مجل��س املفوض��ني 
املس��تقلة  العلي��ا  للمفوضي��ة 
لالنتخابات، اجتماعاً برئاسة النائب 
عامر اخلُزاعي رئيس اللجنة وحضور 
األعض��اء، واتفقت عل��ى متديد فترة 
املفوض��ني  إل��ى مجل��س  التق��دمي 
املس��تقلة  العلي��ا  للمفوضي��ة 

لالنتخاب��ات "ثالثة أيام"؛ انتهت في 
)16 نيسان 2017( الساعة 12 ليالً.

من جانبه، يق��ول عضو جلنة اخلبراء 
النائ��ب عن حتالف الق��وى العراقية 
محم��د العب��د ربه إن "اخلل��ل الذي 
اإللكتروني��ة  املنظوم��ة  أص��اب 
املتقدم��ني  طلب��ات  الس��تقبال 
مجل��س  لعضوي��ة  للترش��يح 
املفوضني اجلديد مت إصالحه"، مبيناً 
إن "اللجن��ة فتحت ب��اب االعتراض 
أم��ام املتقدمني الذي��ن لم يحصلوا 
على رقم تسلسلي بعد تقدميهم- 
بسبب اخللل- خالل مدة ثالثة أيام".

ويضي��ف العب��د رب��ه، ف��ي حديث 
م��ع "الصباح اجلدي��د"، إن "اللجنة 
شرعت بعملية فرز املتقدمني، وفقاً 
لشروط الكفاءة والشهادة واخلدمة 
ف��ي دوائ��ر الدول��ة، وخصوص��اً في 
مفوضية االنتخابات، والدورات التي 
تلقاها املتقدم"، مرجحاً "اس��تمرار 

عملية الفرز لنحو ثالثة أشهر".
ويؤكد عضو جلنة اخلب��راء البرملانية 
إن "اللجن��ة س��تواصل عملها في 
اختي��ار أعض��اء مجل��س مفوضني 
جديد، س��واء متت إقال��ة مفوضية 

االنتخابات احلالية أم لم تقال".
اللجنة س��بعة ش��روط  ووضع��ت 
أم��ام املتقدمني، تنص على أن يكون 
املرش��ح "عراقياً مقيم��اً في العراق 
اقامة دائمة، وحاصل على الشهادة 
اجلامعي��ة األولي��ة في األق��ل، وأن ال 
يقل عمره عن خمسة وثالثني عاماً، 
إضافة إلى أن يكون حس��ن السيرة 
والسلوك، ومن ذوي الكفاءة واخلبرة 
في مجال العمل اإلداري، ومس��تقال 
من الناحية السياسية، فضالً عن أن 
ال يكون مشموال بإجراءات املساءلة 
والعدالة ولي��س لديه قيد جنائي أو 

من أثرى على حساب املال العام.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

االرهابي  داع��ش  تنظيم  يس��تعد 
ملعركت��ه االخيرة باجلان��ب الغربي 
م��ن مدين��ة املوص��ل، ورك��ز على 
نش��ر بقايا فلوله في حي 17 متوز، 
م��ع حتذيرات لعناص��ره من احملليني 
بعدم الفرار او س��يواجهون عقوبة 
االع��دام م��ع عائالتهم ف��ي حالة 

مخالفة التعليمات.
وقال مص��در امن��ي عراقي مطلع 
في محافظ��ة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" ان "قي��ادات تنظيم داعش 
االرهابي تستعد للمعركة االخيرة 
والفاصل��ة ف��ي االحي��اء القليل��ة 
الباقية حتت س��يطرتها في اجلانب 
الغربي من مدين��ة املوصل، وانهم 
في حالة تشبه الى حد كبير حالة 

النفير العام".
واضاف "بعد ان خسر العدو اغلب 
احي��اء املدينة، ف��ان املنطقة التي 
بحوزتهم بات��ت تضيق بهم حيث 
املئ��ات م��ن عناص��ره يتجمع��ون 
نس��بياً  صغي��رة  تع��د  مبس��احة 
بقياس��ات حروب املدن، وبات العدو 
فانه��م  ل��ذا  هزميت��ه  يستش��عر 
االخي��رة  للمعرك��ة  يس��تعدون 
والفاصلة، بدليل انهم دعوا اجلرحى 
منه��م القادري��ن على املش��اركة 
ف��ي القت��ال الى حمل س��الحهم 

والتوجه خلطوط الصد".
ولفت املصدر الى انه "مت رصد نشر 
م��ا تبقى من فل��ول كتائب داعش، 
ع��رب  ارهابي��ون  بضمنه��ا  الت��ي 
واجانب في حي 17 متوز، مع نشر ما 
تبقى من القناصني على اس��طح 
البي��وت املأهولة بالس��كان، فيما 
مكبرات الصوت باالحياء اخلاضعة 
للتنظي��م تكبر باس��تمرار وتزعم 
ان النص��ر قري��ب، داعي��ة العناصر 
واملقاوم��ة  الثب��ات  ال��ى  احمللي��ني 
مه��ددة الهاربني منه��م باالعدام 
مع عائالته��م في حال محاولتهم 

االندساس مع النازحني املدنيني".

مبيناً ان "التنص��ت على اتصاالت 
الع��دو تب��ني انه��م يعول��ون على 
االنتحاريني الراجلني بكثرة، لتجنب 
اجلوية عل��ى عجالتهم  الضرب��ات 
التي باتت حركتها صعبة، كما ان 
هنالك شكوى من قياداته امليدانيني 
الناس��فة  والعبوات  الذخائر  بقلة 
بعد قصف العدي��د من مخازنهم 

خالل االسبوعني املاضيني".
وبحس��ب املص��در ف��ان "قي��ادات 
داع��ش اعط��ت مس��احة كبي��رة 
للقي��ادات امليدانية التخ��اذ أي قرار 
يرون��ه مناس��باً م��ن دون الرج��وع 
االنس��حاب  ع��دم  لهم ش��ريطة 

والتراجع، الن انكس��ار أي خط صد 
يعني انكشاف ظهر خطوط أخرى 
بس��بب احللقة الت��ي باتت تضيق 

على منطقة تواجد فلولهم".
ومض��ى بالق��ول "قي��ادات الع��دو 
تزعم ان حي 17 متوز سيكون بداية 
الع��ادة س��يطرتهم عل��ى مدينة 
املوصل مجدداً، ويبلغون عناصرهم 
امليدانية بذلك، حلثهم على الصبر 
واملقاوم��ة، على اعتبار ان هذا احلي 
عل��ى  للس��يطرة  منطلق��اً  كان 
املدين��ة ومن ث��م على مس��احات 
شاس��عة من العراق قبل اكثر من 

عامني ونصف العام".

وكان داعش قد غّير اس��م حي 17 
متوز ال��ى حي "الفت��ح"، لكن بعد 
ب��دء مع��ارك حتري��ر اجلان��ب االمين 
وتراجع خطوط قتاله اسماه "حي 

الثبات".
وتتح��دث تقارير صحفي��ة عراقية 
عن هجوم مرتقب وكاسح للقوات 
االمنية املش��تركة من شتى احملاور 
للقضاء على م��ا تبقى من جيوب 
داع��ش ف��ي املدين��ة القدمي��ة من 
املوص��ل اضافة ال��ى بضعة احياء 
أخ��رى م��ن ابرزه��ا ح��ي 17 مت��وز، 
االصالح الزراعي، الش��فاء، النجار، 
ع��كاب،  وادي  صناع��ة  الهرم��ات، 

العريبي.
فيم��ا تق��ول مص��ادر متطابقة ان 
اب��رز قوة ملا تبقى م��ن فلول داعش 
بامين املوص��ل يتمثل بثالث كتائب، 
اغلبه��م م��ن االرهابي��ني الع��رب 
الكتائ��ب ه��ي  واالجان��ب، وه��ذه 
االيغور،  االوزبكية، كتيبة  الكتيبة 
وكتيبة طارق بن زياد والتي يتحدث 
اغلب عناصرها باللغة الفرنسية، 
فضال عن العش��رات م��ن املقاتلني 

احملليني.
موصلي��ون  ناش��طيني  ويح��ذر 
احمللي��ني  لالرهابي��ني  م��ن مس��اٍع 
االمني��ة  الق��وات  ال��ى  بالعب��ور 

هوي��ات  بواس��طة  العراقي��ة 
اح��وال مدني��ة مصادرة م��ن قبل 
املواطن��ني احملاصرين، او بواس��طة 
مستمس��كات مزورة بنحو متقن 
وحتمل اس��ماًء مس��تعارة لتجنب 
كش��ف اصحابه��ا عن��د التدقيق 

االمني الروتيني.
فيم��ا ال توج��د أية فرص��ة للنجاة 
لهذا  واالجانب،  الع��رب  لالرهابيني 
من املرجح ان يقاتلوا الى حد املوت، 
علم��اً ان بعضه��م جن��ح بتهريب 
عائالته��م بطرائ��ق معق��دة قبل 
اطب��اق احلصار الكامل على مدينة 

املوصل.

قيادات تنظيم داعش 
اإلرهابي تستعد 
للمعركة األخيرة 
والفاصلة في األحياء 
القليلة الباقية تحت 
سيطرتها في الجانب 
الغربي من مدينة 
الموصل، وأنهم 
في حالة تشبه إلى 
حد كبير حالة النفير 
العام

عائالت اجلانب األمين تفر من جحيم القتال في املوصل

التنظيم يعيش أيامه األخيرة في الموصل  

"داعش" يحّذر عناصره المحليين من الفرار ويتوعد بإعدامهم وعائالتهم
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ضمن اطار برنام��ج تنمية املناطق 
احمللي��ة املم��ول من االحت��اد االوروبي 
نظم برنامج��ا االمم املتحدة االمنائي 
واملس��توطنات البش��رية في اربيل 
حلقة العمل اخلاصة بتنفيذ جدول 
األعم��ال احلضري اجلدي��د من خالل 
تعزيز قدرات التخطيط واالستجابة 

الحتياجات املواطنني. 
الت��ي  العم��ل  حلق��ة  وناقش��ت 
م��ن  أكث��ر  مبش��اركة  انطلق��ت 
وزارات  م��ن  عراقي��اً  مس��ؤوالً   60
واالس��كان  واالعم��ار  التخطي��ط 
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة في 
واحلكوم��ات  اإلحتادي��ة  احلكوم��ة 
احمللية وممثلني عن احملافظات اخملتارة 
تعريف املس��ؤولني مبكونات برنامج 
تنمية املناطق احمللي��ة الذي ينفذه 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البش��رية عل��ى الصعي��د الوطني 

وعلى مستوى احملافظات. 
كم��ا مت خالله��ا تس��ليط الض��وء 
على  إطار اإلس��تراتيجية احلضرية 

املكان��ي  والتحلي��ل   ، الوطني��ة 
احلضري��ة  لالس��تراتيجية  اجل��اري 
للمحافظ��ات اجلنوبي��ة، والتق��دم 
احملرز ف��ي خطة احلف��اظ والتطوير 
للبصرة القدمية. وتناولت املناقشات 
مبادرة التمويل البلدي في 4 بلديات 
رائدة، ومبادرة التوس��ع احلضري في 
ميس��ان، وإنش��اء درجة املاجستير 
التخصصي ف��ي التنمية احلضرية 
ف��ي النجف، وإطالق رؤي��ة التنمية 
ديال��ى  ف��ي  املكاني��ة  الصناعي��ة 
وواس��ط ، كم��ا ناقش املش��اركون 
خطط النقل ف��ي محافظات بابل 
وكرب��الء وميس��ان ، وج��رد أراض��ي 

الدولة في النجف وميسان.
وزارة  ف��ي  الع��ام  املدي��ر  وأش��اد 
السيد مبستوى  التخطيط محمد 
التع��اون ب��ني وزارت��ه وبرنامج األمم 
األمم  وبرنام��ج  اإلمنائ��ي  املتح��دة 
املتحدة للمس��توطنات البش��رية 
بقول��ه »إن حلق��ة العم��ل الت��ي 
املتح��دة  األمم  برنام��ج  عقده��ا 
ح��ول  البش��رية   للمس��توطنات 
برنامج تنمية املناطق احمللية كانت 
مفيدة جداً للمشاركني، وال سيما 

فيما يتعلق مبعاجلة وحتديد أولويات 
واس��تراتيجيات التنمي��ة احلضرية 
في العراق. وفي إطار هذا البرنامج، 

نعمل على عدة مشاريع من شأنها 
أن تع��زز خط��ة التنمي��ة الوطنية 

للسنوات اخلمس املقبلة »

من جانبه قال سفير االحتاد األوروبي 
ف��ي الع��راق باتريك س��يمونيت إن 
االحت��اد األوروبي حري��ص على دعم 

تنمي��ة الع��راق من خالل مش��اريع 
بالتع��اون م��ع ش��ركاء آخرين، وهو 
أح��د األس��باب الت��ي دفعتن��ا الى 
متويل برنامج تنمية املناطق احمللية 
التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
، الفتا الى إن مشروع تنمية املناطق 
احمللية وحلق��ة العمل األخيرة هذه 
حول تنفيذ جدول األعمال احلضري 
اجلدي��د يع��ّدان خط��وة قيم��ة في 
املض��ي قدماً فى تلبي��ة احتياجات 
السكان املدنيني فى اماكن متعددة 

من العراق .
الى ذل��ك اوضح مدي��ر برنامج األمم 
املتحدة للمس��توطنات البش��رية 
في الع��راق عرفان عل��ي انه ضمن 
إطار برنامج تنمي��ة املناطق احمللية 
املتح��دة  األمم  برنام��ج  يطب��ق   ،
للمس��توطنات البش��رية » النهج 
للتحض��ر  املرتك��زات«  الثالث��ي 
املس��تدام الذي يش��كل األس��اس 
اجلديد،  األعم��ال احلض��ري  جل��دول 
ويق��دم الدعم لتعزي��ز التخطيط 
والتموي��ل  احلض��ري،  والتصمي��م 
احلضري��ة  والتش��ريعات  البل��دي 
بوصفها اسهامة مهمة في إعادة 

اإلعمار املستدام للعراق ».
العم��ل  حلق��ة  أطلق��ت  كم��ا 
اس��تراتيجية التعاف��ي والتطوي��ر 
ملدينة الرمادي، وهي مبادرة تسعى 
الى االس��تفادة من خب��رات برنامج 
للمس��توطنات  املتح��دة  األمم 
البش��رية ف��ي التخطيط مل��ا بعد 
الس��لطات  ومس��اعدة  الص��راع 
احمللي��ة واجملتمعات احمللي��ة العائدة 
على االنتقال م��ن حالة األزمة إلى 
 ، املس��تدامة  احلضري��ة  التنمي��ة 
مش��يرا الى إن مدينة الرمادي التي 
تقع في محافظة األنبار هي األشّد 
تض��رراً م��ن الص��راع م��ع تنظيم 
الع��راق  ف��ي  اإلس��المية  الدول��ة 

والشام )داعش( حتى اآلن.
واك��د عرفان علي إن االحتاد األوروبي 
اإلمنائ��ي  املتح��دة  األمم  وبرنام��ج 
ش��ريكان في 140 بلداً في مجاالت 
ترسيخ احلوكمة الدميقراطية ومنع 
الصراعات والك��وارث الطبيعية أو 
مساعدة البلدان على التعافي من 
آثارها ، وبن��اء القدرة على مواجهة 
تغي��ر  م��ع  والتكي��ف    ، األزم��ات 

املن�اخ. 

جّراء األوضاع غير اإلنسانية التي خلفتها عصابات داعش اإلرهابية 
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والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  اك��د 
االجتماعي��ة املهن��دس محم��د 
ش��ياع الس��وداني ان احلكوم��ة 
رص��دت مبال��غ كبي��رة لتنفي��ذ 
برام��ج عمل��ت عل��ى مكافحة 
البطال��ة والتخفيف م��ن الفقر 
واحل��د م��ن التهجي��ر القس��ري 
ج��راء االوض��اع غي��ر االنس��انية 
الت��ي خلفته��ا عصاب��ات داعش 
االرهابية ، مضيفا ان اي سياسة 
تضم��ن  ان  يج��ب  اجتماعي��ة 
واملس��تضعفة  الفقيرة  للفئات 
حق العيش بكرام��ة وعدالة في 
الفرص وتوزي��ع الثروات واخلدمات 
االجتماعي��ة الن التنمية العادلة 
هي نهج قائم على أساس احلقوق 

واملشاركة واالستدامة .
واشار السوداني خالل كلمته في 
االجتماعية  السياس��ات  مؤمت��ر 
ومتطلبات االسرة في اجملتمعات 
املنعقد ف��ي مدينة  االس��المية 
مشهد االيرانية ، انه اصبح لزاما 
عل��ى مجتمعاتنا الت��ي واجهت 
واميان  بق��وة  االره��اب  عصاب��ات 
ش��ديدين مراجع��ة سياس��اتها 
العام��ة م��ن ق��رارات وتوصي��ات 
بس��بب  تنموية  وبرامج  وآلي��ات 
دور  وتعاظم  املفاجئ��ة  التغيرات 
العوملة وتهديدات االرهاب العاملي 
السريعة واخملططات اخلبيثة التي 
تدعم مش��اريع فئوية وعنصرية 

وتستهدف ثوابتنا الوطنية.
وبني وزير العمل ان العراق ش��هد 
بعد ع��ام 2003 حت��والً نوعياً في 
سياس��اته وبرامج��ه التنموي��ة 
واجتاه��ات التطوي��ر االجتماع��ي 
والثقاف��ي ورافق��ت ذل��ك اعمال 
ارهابية مجرمة وشرسة تتطلب 
تنفي��ذ الكثي��ر من السياس��ات 
والبرام��ج مبا تس��بب  واخلط��ط 
بارتف��اع اع��داد الفئ��ات الفقيرة 

كاليتام��ى  واملس��تضعفة 
واملش��ردين واملتس��ولني وغيرهم  
م��ن الفئ��ات الت��ي حتت��اج ال��ى 
برامج تقوم على اس��اس الرعاية 

اخلاصة.
وشدد السوداني في كلمته على 
ان قانون رقم 11 لسنة 2014 الذي 
تأسس��ت مبوجبه هيئ��ة احلماية 
االجتماعي��ة والقان��ون رقم )38( 
لسنة 2013 اخلاص بهيئة رعاية 
املعوق��ني مّثل طف��رة في مجال 
املس��تضعفة  الفئ��ات  حماي��ة 
واحرزت تطبيقاتهما نتائج باهرة 
الدولية  املنظم��ات  بها  اش��ادت 
واملعني��ة باحلد من الفق��ر إذ بلغ 

نظ��ام  م��ن  املس��تفيدين  ع��دد 
احلماي��ة االجتماعي��ة  اكث��ر من  
مليون و 200 اس��رة بواقع ) 5-4( 
مواطنني لكل اسرة ، منها )400( 

الف اسرة تعيلها نساء.
وذكر وزي��ر العمل ان العراق عمل 
النازحات  النس��اء  على ش��مول 
واملعنفات ببرام��ج رعاية خاصة 
بالتع��اون م��ع املفوضي��ة العليا 
حلق��وق االنس��ان وتنفي��ذ برامج 
دعم تشغيل العاطلني من خالل 
تدري��ب )195( الف��ا و574 عاطال 
عن العم��ل على مه��ن متنوعة 
قرض��ا  و285  الف��ا   )23( ومن��ح 
ميسرا إلقامة مش��اريع صغيرة 

، مضيف��ا ان  وزارة العم��ل اجنزت 
تش��ريعات جدي��دة منس��جمة 
مع معايي��ر العم��ل الدولية في 
االجتماع��ي  الضم��ان  مج��ال 
الذي اش��تمل على ف��روع ضمان 
جديدة كإعانة التعطيل وضمان 
العامل��ني حلس��ابهم والضم��ان 
االختياري والتوس��ع في التدريب 
املهني حيث نبن��ي حالياً نظاماً 
مهنياً عال��ي اجلودة يرتب������ط 
ومبا  العم��ل  باحتياج��ات س��وق 
يخدم االقتصاد الوطني وانشئت 
برام��ج ري��ادة االعم��ال واالبتكار 

بالتعاون مع شركاء دوليني .
وطالب الوزير السوداني ان تكون 

قرارات املؤمتر وتوصياته مبس��توى 
واالزم��ات  واخملاط��ر  التحدي��ات 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة التي 
تعاني منها وتتأثر بها مجتمعاتنا 
واجيالنا احلاضرة وفي املس��تقبل 
سيما وان مجتمعاتنا االسالمية 
تأث��رت بص��ورة مباش��رة بأعمال 
العنف املنظم وخلق اجواء رعب 
واحلريات  االع��راف  واعتداء عل��ى 
واالموال واملعتقدات واالديان ، ولم 
يقف االرهاب البغيض عند حدود 
الضحايا وتخريب البنى التحتية 
للحي��اة املدني��ة واالقتصادي��ة ، 
االرهابية  اجلرائ��م  امت��دت  وامن��ا 
الى املصالح العلي��ا للمجتمع ، 

واملتمثلة بسلطة القانون وهيبة 
النظام .

ه��ذا وانطلق��ت اعم��ال املؤمت��ر 
ش��ؤون  لوزي��رات  التخصص��ي 
االس��المية  الدول  لبع��ض  املرأة 
ف��ي اط��ار البرام��ج الت��ي تقام 
ف��ي مدين��ة مش��هد االيراني��ة 
عاصم��ة  انتخابه��ا  مبناس��بة 
للثقاف��ة االس��المية. واخت��ارت 
للتربي��ة  اإلس��المية  املنظم��ة 
والعلوم والثقافة أو اإليسيسكو 
بلده��ا  بعضوي��ة   )ISESCO(
اسالميا ، مدينة مشهد عاصمة 
للثقافة االس��المية على صعيد 

آسيا للعام احلالي.

العراق يرصد مبالغ كبيرة لمكافحة البطالة والحد من التهجير القسري 

أكد وزير العمل 
أنه أصبح لزاما على 

مجتمعاتنا التي 
واجهت عصابات 

اإلرهاب بقوة 
وإيمان مراجعة 

سياساتها بسبب 
التغيرات المفاجئة 

وتعاظم دور 
العولمة وتهديدات 

اإلرهاب العالمي 
السريعة

املهندس محمد شياع السوداني

فضائحية طرح 
المساواة.. بعد أن تجاوزه 

العالم المتمدن !!
احلي��اة تس��ير الى االم��ام وبتطورمس��تمر 
ف��ي جمي��ع اجملاالت ، ه��ذا التط��ور يجعلنا 
نعيد النظرة بتش��كيل قدراتن��ا وتطويرها 
، او التغيي��ر في الس��مات الوراثية اخلاصة 
بأف��راد مجتمعاتنا ، مما يجعلنا نس��ير الى 
االمان بسهولة ويس��اعدنا في تغيير امناط 
معيش��تنا للتخل��ص م��ن الفق��ر املعرفي 
ونبني بعدها منهجي��ة جديدة نلتحق بها 

ركب االمم في اجتاه الريادة والتمييز.
العال��م يرتق��ي بس��لم املعرف��ة والنفس 
ملتزم��ني  زلن��ا  م��ا  ونح��ن   ، االنس��انية 
بالتعالي��م املتوارث��ة والعقلي��ات املتحجرة 
بتفضيلن��ا الذكرعلى االنث��ى والتفرقة بني 
اجلنسني ، جراء االعراف والتقاليد والعالقات 
االجتماعي��ة التي تفرض تربي��ة مختلفة ، 
مم��ا يؤدي الى املفارقة بالعي��ش والتباين في 
التصرفات ، من حيث التباهي باملولود الذكر 
وتربيت��ه على الق��وة والس��يطرة واعطائه 
احلرية الكامل��ة باختيار س��بل حياته ، في 
ح��ني ننظ��ر للفتاة نظ��رة دوني��ة بصفتها 
الكائ��ن األضعف ، وظيفته��ا تلقى االوامر 
وتنفي��ذ مش��يئة األه��ل ومراقب��ة كام��ل 

تصرفاتها خوفا«من جلب العار لنا..
»البنت مثل الولد » ش��عار نردده وال نطبقه 
ليترك خلال في تصرفاتنا من خالل التعامل 

معها بأنها عبء
على العائل��ة ليبقى اخل��وف الدائم عليها 
مما يفقدها ش��خصيتها وثقتها بنفسها ، 
لتصب��ح من بعدها  تبعية للرجل من خالل 
ش��عورها بالنقص واخلوف على اتخاذ القرار 
واملواجهة ، ضمن املفهوم اخلاطىء للشرف 
، في حني الرجل الفاس��ق ش��ريف وال شىء 
يعيب��ه ، بينما خطأ املرأة عار، حيث ش��رف 
الرجل ال يتعلق بسلوكه امنا بسلوك زوجته 
او بناته او امه ، ،ولألس��ف ه��ذا ما يعطيه 

احلق في حرية التصرف واالختيار.
الدعوة هنا عامة للعمل على تنفيذ شعار 
املس��اواة ما بني الصبي والفت��اة على وفق 
مبادئ تربوي��ة صاحلة تعطي حق املس��اواة 
املادية واملعنوية من خالل التربية الصحيحة 
املبنية على االحترام وحق التعليم والتثقيف 
لكال الطرفني ، كي نساعدهم على حماية 
انفس��هم من ظلم احلياة وغدرها ، فالدنيا 
مدرس��ة تصقله��م باملعرف��ة وتعطيه��م 
الثقة لكي يتج��اوزوا الصعوبات ويتعلموا 

من خاللها سبل النجاة.
هنا البد لنا من التأكيد ، الس��يما في عصر 
التط��ور واالنفت��اح ، عل��ى ض��رورة االبتعاد 
ع��ن التمييز ، انه الحس��اس مخجل ونحن 
م��ا زلن��ا نبحث ف��ي موض��وع التفرقة بني 
اجلنس��ني ، فيما بلغ العالم من الكماليات 
العالي��ة ف��ي ه��ذه اجلزيئية حتدي��دا  ، التي 
مه��دت له��م التط��ور وجت��اوز العدي��د من 
االشكاالت واملش��كالت االجتماعية ، التي 
م��ا زلنا في بلداننا نغ��ط نائمني فيها وتعد 
عقب��ة في طريقن��ا تؤملنا وتؤرقن��ا ، خاصة 
ان هناك  مطالبة مس��تمرة للمساواة بني 
الرجل وامل��رأة ، حيث أن العديد من الفتيات 
املتعلم��ات املثقفات العام��الت هن الرجوة 
الهاليه��ن وه��ن الداع��م املادي االساس��ي 
لهم والسند العاطفي والصدر احلنون الذي 

يهتم بشيخوختهِم.

*كاتبة لبنانية   

تقرير

تنظيم حلقة عمل خاصة بتنفيذ جدول األعمال الحضري الجديد
ضمن إطار برنامجي األمم المتحدة اإلنمائي والمستوطنات البشرية 

جانب من االجتماع

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

سعاد التميمي*
اعلنت وزيرة الصحة والبيئة د . عديلة 
حمود حس��ني اس��تكمال متطلبات 
تش��غيل مستشفى الطفل والوالدة 
في محافظة ميس��ان م��ن االجهزة 
وامل��الكات  الطبي��ة  واملس��تلزمات 
الطبي��ة والصحية ليق��دم خدماته 
الطبية والعالجية الى املواطنني يوم 

الثالثاء املقبل .
وبارك��ت الوزي��رة البناء ميس��ان اجناز 
هذا الصرح الصحي بس��عة سريرية 
بلغت ) 2600 ( س��رير بصفته منجزا 
ووزارة  احلكوم��ة  اس��تطاعت  جديدا 
الصح��ة اجن��ازه ف��ي ظ��ل الظ��روف 
املالي��ة  والتحدي��ات  االس��تثنائية 
واالمنية التي مير به��ا عراقنا احلبيب 
، الفت��ة الى ان الوزارة ق��د ارتأت عدم 
املستش��فى  افتتاح  احتفالية  اجراء 
املبال��غ اخملصص��ة حلفل  واس��تثمار 
االفتت��اح لتوفير املتطلبات الضرورية 

من االدوية املستلزمات الطبية 
واختتم��ت الوزيرة حديثه��ا بالتأكيد 
على ان الوزارة عازم��ة على مواجهة 
التحديات وتعزي��ز اخلدمات الصحية 
البن��اء ش��عبنا العزي��ز واجن��از صروح 
خدماته��ا  تق��دم  جدي��دة  صحي��ة 

الكفوءة في عموم البالد .

جاء ذلك خ��الل زيارتها الى محافظة 
ميسان لالطالع امليداني املباشر على 
الواقع الصحي للمحافظة ومستوى 
اخلدمات الصحي��ة املقدمة الى ابناء 

ميسان الكرام .
وقامت الوزيرة بلقاءات مع املسؤولني 
ف��ي احملافظة من تنظيم��ات ووجهاء 
عش��ائر ومنظم��ات مجتم��ع مدني 
اضاف��ة الى قيامها بزي��ارات تفقدية 
الى املؤسس��ات الصحية واملش��اريع 
قي��د االجن��از م��ن بينها مستش��فى 
الطف��ل والوالدة س��عة 260 س��ريرا 
ومستش��فى الكح��الء س��عة 100 
س��رير وكان في اس��تقبال الوزيرة  د. 

عل��ي العالق مدي��ر عام دائ��رة صحة 
ميسان 

و تدارس��ت الوزيرة في مقر اقامتها 
مبحافظة ميسان مع الدكتور زامل 
العريبي الوكيل االداري للوزارة سبل 
االرتقاء باداء املؤسس��ات الصحية 
في احملافظ��ة ومتكينها م��ن تقدمي 
خدم��ات وقائي��ة وطبي��ة وعالجية 
كفوءة الى ابناء ش��عبنا العزيز من 
خالل تلبي��ة احتياجاتها من االدوية 
الطبي��ة  واملس��تلزمات  واالجه��زة 
ورفدها باملالكات الطبية والصحية 
باالختصاصات  الكف��وءة الس��يما 

الشحيحة . 

د. خالد القيسي
أقامت كلي��ة التربية ف��ي اجلامعة 
بعن��وان  علمي��ة  ن��دوة  العراقي��ة 
املتجددة/املص��ادر  الطاق��ات 
واالس��تعماالت   بحضور نخبة من 
تدريسيي االقسام العلمية ، وطلبة 

قسم الفيزياء.
موض��وع  إل��ى  الن��دوة  وتطرق��ت 
مصادره��ا   ، املتج��ددة  الطاق��ات 
وكيفي��ة توظيفه��ا لتوليد الطاقة 
الكهربائي��ة ، والتعري��ف بالطاق��ة 
الطاق��ة  ومنظوم��ات  الشمس��ية 
الشمسية وأنواع اخلاليا الشمسية 
وتأثي��ر العوامل البيئي��ة على اخلاليا 

الشمسية. 
وهدفت الندوة إلى نشر وعي ترشيد 
االس��تهالك واالجتاه نح��و الطاقات 

املتج��ددة والبديل��ة والتوج��ه ال��ى 
مص��ادر الطاقة الصديق��ة للبيئة، 
واالعتم��اد عليها بدالً م��ن احملروقات 
وما له��ا م��ن تأثيرات س��لبية على 

البيئة وصحة االنسان.
كما اقامت الكلية ورشة عمل بعنوان 
)األلي��اف الضوئي��ة واس��تعماالتها 
في االتص��االت( للتعريف مببدأ عمل 
االلي��اف الضوئي��ة واب��رز اخلصائص 
واملمي��زات  تتمتع بها في االتصاالت 

والصناعات االلكترونية. 
وتناولت الورش��ة الت��ي حاضر فيها 
الدكتور عدي عطا والتدريسي محمد 
عب��د الس��تار التعريف مبب��دأ عمل 
األلياف الضوئية واس��تعماالتها في 
االتص��االت، وبالتطبيقات املتعهددة 
لأللياف الضوئية في كثير من اجملاالت 

ومنها التطبيقات الطبية, وصناعة 
احلواس��يب واالجه��زة االلكتروني��ة 

واالتصاالت  وغيرها.
وبين��ت الن��دوة اه��م مزاي��ا االلياف 
الضوئي��ة منه��ا قلة الفق��د وخفة 
الوزن وس��عة نطاقه��ا العالية جداً 
والت��ي تص��ل ال��ى آالف الباليني من 
البت��ات ل��كل ثاني��ة، وخف��ة وزنها 
وسهولة صيانتها مقارنة بالوسائل 

التقليدية القدمية.
وهدفت الورشة التعريف بأساسيات 
التخصصات الت��ي يهتم بها طلبة 
قسم الفيزياء، والوقوف على حافات 
العلوم ومعرفة املس��تجدات، فضالً 
عن تشجيع الطلبة للمساهمة في 
النشاطات العلمية التي توسع من 

نطاق عملهم. .

بغداد - الصباح الجديد: 
دعت وزارة التج��ارة وكالء التموين 
في املوصل ال��ى مراجعة مخازنها 
لغرض جتهيزهم مبفردات البطاقة 

التموينية. 

دائ��رة  ع��ام  مدي��رة  واوضح��ت 
ابته��ال  واملتابع��ة  التخطي��ط 
هاش��م صاب��ط خ��الل اجتماعها 
مبدراء الفروع ف��ي محافظة نينوى 
، مضيفة ان ال��وزارة دعت الوكالء 

ملراجع��ة مخازن الش��ركة العامة 
لتجارة امل��واد الغذائية وفرع متوين 
نين��وى في منطق��ة بازوايا لغرض 
البطاق��ة  مبف��ردات  جتهيزه��م 

التموينية .

تجهيز وكالء التموين في الموصل بمفردات التموينية 

وزيرة الصحة تعلن استقبال مستشفى 
الطفل في ميسان المرضى.. قريبًا

مصادر الطاقات المتجددة واستعماالتها 
في ندوة علمية في الجامعة العراقية
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البصرة - سعدي علي السند:

الدراسات اجلغرافية  اقام قسم 
البص��رة  دراس��ات  مرك��ز  ف��ي 
واخللي��ج العرب��ي أح��د املراك��ز 
التابعة جلامع��ة البصرة حلقة 
نقاش��ية بعن��وان »االس��تثمار 
محافظ��ة  ف��ي  الس��ياحي 
البصرة » للباحثة باسمة ك�زار 

حس�ن.
مفه��وم  احللق��ة  وتناول��ت 
االس��تثمار الس��ياحي بصفته 
مجم��ل  ف��ي  الزاوي��ة  حج��ر 
األنشطة والفعاليات السياحية 
ونقطة االنطالق الصحيحة في 
التنمية الس��ياحية والتي  تبدأ 

من االستثمار السياحي..
وأك��دت الباحثة ان االس��تثمار 
الس��ياحي أصبح اليوم عنصراً 
مهماً من عناص��ر تنمية الثروة 
الوطني��ة ، وس��مة ب��ارزة م��ن 

سمات االزدهار االقتصادي.
الت��ي  البص��رة  ف���ي  الس��يما 
تعاني نقصاً كبي��راً في مصادر 
القطاع�ات  ألغل��ب  التم�وي��ل 

االقتصادي�ة. 
ولفتت الباحثة أيضاً الى ضرورة 
االهتم��ام بهذا القط��اع احليوي 
وتطويره وكيفي��ة إيجاد مصادر 
التمويل ، واخلطط االستثمارية 
لهذا القط��اع وتنظيم البصرة 
واقتص��ادي  س��ياحي  كموق��ع 
واجتماعي مهم يضمن إدامتها 
وتطوير وتوسيع خدماتها وزيادة 
نش��اطها في االقتصاد الوطني 
، مبينة أهم مجاالت االستثمار 
الس��ياحي في البص��رة ومنها : 
الس��ياحية  واملطاعم  الفن��ادق 
وشركات النقل السياحي واملدن 
واألماكن األثرية واملزارات الدينية 

وغيرها .
 وقد اقترحت الباحثة في نهاية 
احللق��ة عل��ى ض��رورة االهتمام 
باالس��تثمار الس��ياحي ودع��م 
اخل��اص  القط��اع  وتش��جيع 
لالس��تثمار في اجملال السياحي 
ف��ي احملافظ��ة ، كذل��ك خل��ق 
مناخ اس��تثماري مالئ��م وتوفير 
مقومات��ه ، فضالً ع��ن تكثيف 
اجلانب اإلعالمي الذي يهدف إلى 

تطوير السياحة في البصرة . 

مشروع الترابط بني املدارس 
وكليات التربية

اختتم��ت ف��ي كلي��ة التربي��ة 
دورة  البص��رة  للبن��ات بجامعة 

مدراء املدارس في احملافظة ضمن 
مش��روع التراب��ط ب��ن املدارس 

وكليات التربية  .
 وش��ملت أعمال الي��وم األخير 
للدورة ث��الث محاض��رات كانت 
للش��ؤون  العميد  ملعاون  األولى 
اإلدارية الدكتور محمد قاس��م 
وهي عن حترير الكتب الرس��مية 
ف��ي  الش��ائعة  واألخط��اء 
اخملاطب��ات الرس��مية ، والثانية 
كان��ت للتدريس��ي م��ن كلي��ة 
التربية للعلوم االنسانية قسم 
والنفس��ية  التربوي��ة  العل��وم 
الدكت��ور امجد عبد ال��رزاق عن 
كيفي��ة االتصال وط��رق التأثير 
، ام��ا احملاض��رة األخي��رة كان��ت 
للتدريس��ي م��ن كلي��ة التربية 
للعل��وم اإلنس��انية من قس��م 
والنفس��ية  التربوي��ة  العل��وم 
الدكت��ور نبيل كاظم الش��مري 
بعنوان املناخ املدرسي ودوره في 

تفعيل االدارة املدرسية .
وبع��د انته��اء احملاض��رات قامت 
رئيس��ة قس��م العلوم التربوية 
والنفسية الدكتورة امل مهدي 

عل��ى  اس��تبيان  اوراق  بتوزي��ع 
احلاضرين ملعرفة مدى اس��تفادة 
احلاضرين من الدورة ، بعدها قام 
واألدبي  العلمي  العميد  معاونو 
بتوزي��ع ش��هادات تقديرية على 
الدورة وبدورهم  املش��اركن في 
ش��كر احلاض��رون عم��ادة كلية 
التربية للبنات وجميع القائمن 

على هذا العمل .
والق��ت عمي��دة كلي��ة التربية 
البص��رة  بجامع��ة  للبن��ات 
ال��رزاق  عب��د  ام��ل  الدكت��ورة 
بعن��وان  محاض��رة  املنص��وري 
التربوية  القيادة  اس��تراتيجيات 
الناجحة في دورة مدراء املدارس 
البص��رة ضم��ن مش��روع  ف��ي 
التراب��ط ب��ن امل��دارس وكليات 
الع��رض  قاع��ة  التربي��ة عل��ى 

السينمائي 
مفه��وم  احملاض��رة  وتناول��ت 
القي��ادة الناجح��ة إضاف��ة الى 
مه��ارات احل��وار وإدارة النق��اش 
وصفات احملاور الناجح ، وأكملت 
باحلديث  محاضرته��ا  املنصوري 
عن إدارة الوقت وكيفية استفادة 

امل��رء م��ن وقت��ه وكيفي��ة إدارة 
االجتماعات ومدى النجاح الذي 
ميكن أن حتققه هذه االجتماعات 

في بلوغ أهدافها . 
وضمن املش��روع نفس��ه ألقت 
رئيس��ة قس��م العلوم التربوية 
والنفسية الدكتورة امل مهدي 
جب��ر محاض��رة بعن��وان أمن��اط 
االدارة التربوي��ة ذكرت فيها أنها 
تنقس��م الى أربع��ة أمناط وهي 
التس��لطية  الدكتاتورية  االدارة 
التراس��لية  الفوضوي��ة  واإلدارة 
واإلدارة  الدبلوماس��ية  واالدارة 
الدميقراطية وتطرقت ايضا الى 
خصائ��ص كل ن��وع ، واختتمت 
محاضرته��ا باحلدي��ث ع��ن دور 
املدير ف��ي إدارة األزم��ة التربوية 

وكيفية اخلروج منها.

حقوق اإلنسان تبدأ منذ 
الوالدة وتنتهي بوفاة اإلنسان

مكت��ب  نظ��م  جانب��ه  م��ن 
املفوضية العليا حلقوق االنسان 
/ فرع البصرة بالتعاون مع كلية 
التربية للبنات بجامعة البصرة 

ندوة عن حقوق اإلنسان.
ب��دأ احلدي��ث مس��ؤول ش��عبة 
العالقات واإلعالم في املفوضية 
الدكت��ور عب��اس عل��ي محمد 
بالق��ول إن حقوق اإلنس��ان تبدأ 
بوف��اة  وتنته��ي  ال��والدة  من��ذ 
العامل��ي  اإلع��الن  وان  اإلنس��ان 
حلقوق اإلنس��ان صدر عام ١٩٤٨ 
م ثم صدرت بع��ده وثيقتان عن 
حق��وق االنس��ان ع��ام ١٩٦٦ م 
لضمان تنفيذهما من الدول وان 
الع��راق اعترف بهم��ا عام ١٩٧٢ 

م .
واضاف الدكت��ور محمد ان لألمم 
املتح��دة آلي��ات لعمله��ا فيما 
يخص مبحاسبة الدول األعضاء 
في االتفاقي��ة فمثال على الدول 
تق��دمي تقاري��ر عن أوض��اع املرأة 
عالق��ة  مال��ه  وكل  والطف��ل 
بحق��وق اإلنس��ان ، وذك��ر ايضا 
ان هن��اك ش��كاوى تق��دم م��ن 
دول��ة ضد أخ��رى تتعلق بحقوق 
االنس��ان وان الدول التي التلتزم 
بالقوان��ن ترف��ع قضيته��ا الى 

احملكمة الدولية .

واختت��م احملاضر حديثه بالق�ول 
إن قانون��ا جدي��دا هن��اك أطلق 
علي��ه احلق��وق الكوني��ة ومنها 
احل��ق في الس��الم العاملي واحلق 
ف��ي التنمي��ة واخي��را احلق في 
العيش في بيئ��ة آمنة ، وأكمل 
م��ن بع��ده مس��ؤول الش��عبة 
القانوني��ة ف��ي املفوضية عماد 
نعمة ياس��ر حديث��ه عن حقوق 
االنس��ان وق��ام بطرح األس��ئلة 
على الطالبات من اجل التفاعل 
املوض��وع ومعرف��ة وجهات  مع 
ف��ي مواضيع  الطالب��ات  نظ��ر 
حقوق اإلنسان ، مختتما حديثه 
الفاعل  ال��دور  بالتأكي��د عل��ى 
ال��ذي تلعبه اجلامع��ة بوصفها 
الص��رح العلم��ي األكبر واالهم 

في اجملتمع .
مع����اون  احملاض��رة  حض��ر  و 
العلمي��ة  للش��ؤون  العمي���د 
الدكتور عص��ام كاطع ومعاون 
اإلداري��ة  للش��ؤون  العمي��د 
الدكت��ور محم��د قاس��م وعدد 
من أس��اتذة الكلية وجمع من 

الطالبات.

 دعت الحلقة الى 
دعم وتشجيع القطاع 
الخاص لالستثمار في 
المجال السياحي في 
المحافظة ، فضاًل 
عن تكثيف الجانب 
اإلعالمي الذي يهدف 
إلى تطوير السياحة 
في البصرة

الباحثة باسمة كزار حسن تلقي محاضرتها عن االستثمار بالبصرة

كونه سمة بارزة لالزدهار االقتصادي 

جامعة البصرة تنّظم حلقًة نقاشيًة عن االستثمار في العراق 
جمعية الهالل األحمر 

العراقي تقدم مساعدات 
إغاثية للنازحين

ندوة تثقيفية عن ترشيد 
استهالك الطاقة في 
المؤسسات الحكومية

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت جمعية الهالل االحمر العراقي عن تقدميها 
مس��اعدات غذائية واغاثية وطبية ألكثر من )377( 
ال��ف نازح ف��ي اخمليم��ات واملناطق احمل��ررة منذ بدء 

عمليات اجلانب االمين ملدينة املوصل .
وق��ال االمن الع��ام املس��اعد في اله��الل االحمر 
العراق��ي محمد اخلزاع��ي  ان فرق اله��الل االحمر 
املنتش��رة في مناطق النزوح واملناطق احملررة وزعت 
مس��اعدات غذائية واغاثية وطبية الكثر من )377( 
ال��ف نازح بعد م��رور اكث��ر من ش��هرين على بدء 

عمليات امين املوصل وحلد االن”.
واض��اف االم��ن الع��ام املس��اعد ان ف��رق االغاثة 
التابعة للجمعية منتش��رة في مخيمات ) حسن 
ش��ام ، اخل��ازر، جم��ه ك��ور، اجلدع��ة )4( مخيمات 
،حم��ام العليل ، احلاج علي، مخيم ايس��ر املوصل، 
الدركزلية ( واملناطق احملررة ، قامت بتوزيع اكثر من 
)332( الف وجبة غذائية س��اخنة و)45( الف سلة 
غذائي��ة متكامل��ة تكفي تس��عة اش��خاص ملدة 
شهر ، فضال عن توزيع اكثر من اربعة مالين رغيف 
خبز كونه املادة الغذائية الرئيس��ة جتهز عن طريق 
مخابز كهربائية تابعة للجمعية ، كما قامت فرق 
االغاثة بنصب محطات مياه ) M40 ( بس��عة 600 
ال��ف لتر يوميا مت نصبها ف��ي مخيمات النزوح من 
قب��ل اجلمعية بالتع��اون مع الش��ركاء في احلركة 

الدولية للصليب االحمر والهالل االحمر .
وف��ي اجلان��ب الصحي قام��ت فرق اله��الل بنصب 
عي��ادات متنقل��ة ومراك��ز صحية ف��ي مخيمات 
النزوح واملناط��ق احملررة لتق��دمي العالجات الطبية 
واالس��عافات االولي��ة والدعم النفس��ي للعائالت 
النازحة وقد بلغ عدد املستفيدين من تلك اخلدمات 

اكثر من) 386( الف شخص« . 

بغداد - الصباح الجديد: 
عقدت وزارة التجارة ندوة تثقيفية حول الترش��يد 
في اس��تهالك الطاقة الكهربائية في املؤسسات 
والدوائر احلكومية وبالتنس��يق م��ع وزارة الكهرباء 

وبحضور عدد من موظفي دوائر وشركات الوزارة .
واوض��ح مديرع��ام دائ��رة التطوير القط��اع اخلاص 
الدكتورعل��ي عب��د الزه��رة بان��ه مت خ��الل الندوة 
التأكيد على اهمية ترش��يد الطاق��ة الكهربائية 
واستعمالها بالصورة املثلى في املنازل واملؤسسات 
احلكومي��ة والتي تعد خيارا اس��تراتيجيا للنهوض 
بواقع الكهرباء في البالد حيث ان عملية الترشيد 
وخصخص��ة الطاقة معمول به��ا عامليا على وفق 
اس��س ومعاير استطاعت من خاللها  تلك البلدان 
ان تتغل��ب عل��ى تل��ك الصعوبات م��ن خالل وضع 
اخلطط الكفيلة التي اسهمت باجناح عملية انتاج 

الطاقة.
واضاف املدير العام ان مشروع خصخصة الكهرباء 
تع��د م��ن املش��اريع املهم��ة التي ستس��هم في 
ترش��يد الطاقة الكهربائية وحتقيق اس��تقرار في 
س��اعات التجهي��ز للمواط��ن فضالعن تش��جيع 
القط��اع اخلاص . من جانبه اك��د الناطق االعالمي 
لوزارة الكهرباء الدكت��ور مصعب املدرس ان وزارته 
اتخذت مجموع��ة من االجراءات والتدابير التي من 
شأنها ان تس��اعد املواطن على استعمال الطاقة 
بالش��كل االمث��ل واحلد من الهدر وعدم االس��راف 
حيث ان %60 م��ن انتاج الطاقة الكهربائية يذهب 
هدرا بس��بب االهمال وغياب الوعي واالس��تعمال 
غي��ر املنطق��ي للمنظوم��ة الوطنية ف��ي املنازل 
واملؤسس��ات احلكومية ، مش��يرا الى ان مش��روع 
خصخصة الكهرباء يساعد على استقرار ساعات 
جتهيز الكهرباء اضافة الى خفض التلوث البيئي. 

اعالم المحافظة 
اج��رى محافظ واس��ط املهندس 
مالك خلف وادي الدريعي محضر 
ابرام عق��د اعادة احالة مش��روع 
تأهيل شارع مرقد التابعي سعيد 
بن اجلبير )رض( في قضاء احلي مع 
شركتن محليتن بحضور رئيس 
جلنة االعمار في مجلس احملافظة 
منتظر النعمان��ي وعضو اجمللس 

االول  والنائ��ب  العكيل��ي  ام��ل 
للمحافظ املهن��دس عادل حمزة 

الزركاني وممثلي الشركتن.
وقال الدريع��ي انه " مت اليوم ابرام 
عقد احالة مش��روع تأهيل شارع 
التابعي س��عيد ب��ن اجلبير )رض( 
ال��ى )ش��ركة طي��ات الصف��ا ( و 
،ووفقا  )ش��ركة منهل البص��رة( 
لتوصي��ات مجلس ال��وزراء خالل 

انعق��اد جلس��ته ف��ي محافظة 
واسط بهذا اخلصوص.

واضاف احملافظ ان" هذا املش��روع 
ال��ذي ش��هد تلك��ؤا م��ن قب��ل 
،ومن  املنفذة السابقة  الش��ركة 
ث��م س��حب العمل منه��ا ،قد مت 
احالته لهتن الشركتن احملليتن 
مببلغ اكث��ر من 6 ملي��ارات و169 
ملي��ون دين��ار(، ومب��دة )400( يوم 

ومبسافة لطول الش��ارع البالغة 
)1625( مت��را وبع��رض )40( مترا ، 
فيم��ا س��تتضمن اعماله اكمال 
مراحل مد ش��بكة ماء للش��رب 
مع تطوير شبكة اجملاري وشبكة 
واالمطار  الثقيلة  املي��اه  تصريف 
وايض��ا اعمال االرصف��ة والفرش 
واالتصاالت  والكهرب��اء  والتعبيد 

وغيره . 

محافظ واسط يحيل مشروع تأهيل شارع التابعي سعيد بن الجبير )رض(

بغداد - الصباح الجديد
وجهت وزارة الصحة والبيئة 
بغلق وانذار عدد من  االنشطة 
الصناعي��ة واخلدمي��ة ف��ي 
التعليمات  بغداد خملالفتهم 
واحملددات البيئية التي اقرتها 

الوزارة .
وق��ال امي��ر عل��ي احلس��ون 
مدي��ر ع��ام دائ��رة التوعي��ة 
واالع��الم البيئ��ي ان الف��رق 
بيئة  ملديرية  التابعة  الفنية 
بغ��داد رصدت خالل جوالتها 
التفتيشية مخالفات بيئية 
لع��دد م��ن االنش��طة ف��ي 

محافظة بغداد.
 موضحا ان االج��راءات التي 
تقوم به��ا مديري��ات الوزارة 
في بغ��داد واحملافظات بدأت 
التج��اوزات  نس��بة  بتقليل 

واخملالفات البيئية.
 مبين��ا ان ال��وزارة س��اعية 
للوصول الى درجات مناسبة 
للحد م��ن ظاهرة التجاوزات 
الت��ي تعدها كبيرة وخطيرة 
من قب��ل املواطن��ن وبعض 

الدوائر االهلية واحلكومية.
من جانب��ه اكد مدي��ر بيئة 
ان  حس��ن  مثن��ى  بغ��داد 

االنش��طة املش��مولة بقرار 
معم��ال  ش��ملت  الغل��ق 
واملنتج��ات  للتجهي��زات 
ومعجنات  واف��ران  الغذائية 
ع��دد 2 ف��ي منطق��ة زيونة 
وكور الصهرفي الباوية  كما 
مت انذار مطبعتي الغامن وابن 
العرب��ي ف��ي ش��ارع املتنبي 
وانش��طة اخ��رى مخالف��ة 

للتعليمات البيئية . 
الصح��ة  وزارة  يذك��ران 
والبيئة مس��تمرة  من خالل 
سلطتها الرقابية على وفق 
قانون حماية وحتسن البيئة 
رقم 27 لسنة 2009 مبتابعة 
االنش��طة  ومراقب��ة جميع 
واخلدمي����ة  الصناعي��ة 
التزامه��ا  م��دى  ملعرف����ة 
والقوان��ن  بالضواب��ط 

البيئية. 
والبيئ��ة  الصح��ة  وزارة  ان   
تطمح للحصول على الدعم 
الكبير من قبل املؤسس��ات 
واحلكوم��ات  احلكومي��ة 
القانون  ترس��يخ  في  احمللية 
ف��ي  املهني��ة  والش��راكة 
املطلوبة  االج��راءات  تطبيق 

في احلفاظ على البيئة.

إغالق وإنذار أنشطة 
مخالفة للتعليمات 
البيئية في بغداد
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القاهرة ـ أ ب ف: 
قتل ثالثة رجال ش��رطة مصريني وأصيب خمسة 
آخرون بجروح في هجوم ملسلحني مجهولني على 
قافلته��م قرب طريق دائرية رئيس��ية في محيط 
القاهرة، وف��ق ما أفاد بيان ل��وزارة الداخلية امس 

الثالثاء.
وأوضح��ت الوزارة أن��ه »ام��س االول االثنني قامت 
عناص��ر مس��لحة تس��تقل س��يارتني، باالقتراب 
م��ن القول األمني املتحرك أثن��اء مروره في ميدان 
محم��د زكي بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق 
الدائري، وإطالق النيران على القوات التي بادلتهم 

إطالق األعيرة النارية«.
وأشارت إلى أن الهجوم أس��فر عن مقتل نقيبني 
وأمني شرطة، وإصابة خمس��ة شرطيني بجروح، 
مؤكدة أن القوات األمنية تقوم بتتبع الس��يارتني 

»للعمل على ضبط اجلناة«.
وتعّد ش��مال سيناء معقالً ملس��لحني إسالميني 
متشددين يستهدفون قوات األمن واجليش بشكل 
متواصل من��ذ إطاحة الرئيس اإلس��المي محمد 

مرسي في متوز 2013.
وفي العاش��ر من نيس��ان ، أعل��ن الرئيس املصري 
عبد الفتاح السيسي حال الطوارئ في البالد ملدة 
ثالثة أشهر، بعد اعتداءين تبّناهما تنظيم الدولة 

اإلسالمية ضد كنيستني وأوقعا 44 قتيال.

دمشق ـ وكاالت: 
أعل��ن مستش��ار اللجن��ة العلي��ا للمفاوضات في 
املعارضة الس��ورية يحي��ي العريض��ي أن املعارضة 
املس��لحة تنوي ط��رح مس��ألة وضع آلي��ة لتعزيز 

الهدنة وذلك خالل مفاوضات أستانا.
وق��ال العريضي لوكال��ة »إنترفاكس«، »س��يطرح 
ممثلونا مس��ألة آليات لتأكيد الهدن��ة، وذلك مهم 
جدا للمضي قدما«، مؤكدا أن الهدنة هي القضية 

الرئيسية للمعارضة في املفاوضات. 
بدورها أعلنت وزارة خارجية كازاخس��تان أن 16 ممثال 
عن مختلف جماعات املعارضة الس��ورية املسلحة 
وصلوا إلى أستانا للمشاركة في اجلولة اجلديدة من 
مفاوضات أس��تانا. وقال النائب األول لوزير خارجية 
كازاخس��تان مختار تليوبردي إن وفدا يضم 16 ممثال 
ع��ن مختلف اجلماع��ات املعارضة برئاس��ة محمد 

علوش قد وصل إلى العاصمة الكازاخستانية.
وأعلنت اخلارجية الكازاخس��تانية في وقت س��ابق 
أنه��ا تتوق��ع أن يش��ارك املبعوث األمم��ي اخلاص إلى 
س��وريا س��تيفان دي ميس��تورا ونائب وزير اخلارجية 
األمريكي لش��ؤون الش��رق األوس��ط في مفاوضات 

أستانا حول األزمة السورية.

موسكو ـ وكاالت:
كش��ف اس��تطالع للرأي عن اس��تعداد 83 % من 
ال��روس للتصويت للرئي��س فالدميير بوت��ني إذا ما 
ترش��ح لوالية جديدة العام املقبل فيما عبر 63 % 

منهم عن تأييدهم إلعادة ترشحه.
كم��ا كش��ف االس��تطالع ال��ذي نظم��ه مرك��ز 
»ليف��ادا« لل��رأي العام، ع��ن أن 22 % م��ن الروس 
أعربوا عن ضرورة تخلي الرئيس بوتني عن الترشح 
وظهور شخصية جديدة تقود البالد، فيما تردد 14 
% ممن استطلعوا في البت فيما إذا كانوا يفضلون 

إعادة ترشح بوتني من عدمه.
وأش��ار مركز »ليفادا« إلى أن االس��تطالع ش��مل 
1600 مواطن ف��ي 137 مدينة وبل��دة وقرية على 
امتداد روس��يا ممن بلغوا ال�18 من عمرهم، وأجري 
في الفت��رة بني ال�31 م��ن مارس وال���3 من أبريل 

املاضيني.

أكثر من 60 % من الروس يؤيدون 
إعادة ترشح بوتين للرئاسة

مقتل ثالثة رجال شرطة مصريين 
برصاص مسلحين في القاهرة

المعارضة السورية تريد بحث 
تعزيز الهدنة في مفاوضات أستانا

متابعة الصباح الجديد: 

أدخل��ت حركة حم��اس امس االول 
االثنني للم��رة األول��ى تعديالً على 
برنامجها السياسي، ووافقت على 
إقامة دولة فلسطينية على حدود 
عام 1967، مش��ّددًة عل��ى الطابع 
السياس��ي غير الدين��ي للنزاع مع 
إس��رائيل، فيما دعت جلنة برملانية 
بريطانية حكومة بالدها إلى النظر 
بجدي��ة ل�«االعت��راف بفلس��طني 
ع��ن  بنفس��ها  والن��أي  كدول��ة« 
السياسات املزعزة لالستقرار التي 
تتخذها واش��نطن بش��أن الصراع 

العربي اإلسرائيلي.
وتعتبر إس��رائيل والواليات املتحدة 
واالحت��اد االوروب��ي أّن حركة حماس 
»ارهابي��ة«، ف��ي حني أّن ع��دداً من 

قادتها تستهدفهم عقوبات.
وي��رى خب��راء أّن اله��دف م��ن هذا 
املوقف اجلدي��د حلماس هو الدخول 
الدولي��ة  املفاوض��ات  لعب��ة  ف��ي 

املتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأت��ى ه��ذا اإلعالن قبل 48 س��اعة 
م��ن لق��اء مرتق��ب ب��ني الرئي��س 
عب��اس  محم��ود  الفلس��طيني 
والرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب 

في البيت األبيض.
وف��ي هذا الصدد قال رئيس املكتب 
السياس��ي حلرك��ة حم��اس خالد 
مش��عل لوكالة فرانس ب��رس إنه 
يأم��ل ب��أن تق��وم اإلدارة األميركية 
اجلدي��دة ب�«حت��ّرك أكث��ر جدية من 
أج��ل القضية الفلس��طينية وبأن 
تُغّير املفاهيم اخلاطئة عن الشعب 

الفلسطيني«.
من جهته أّكد نائ��ب رئيس حركة 
حماس اسماعيل هنية أّن حركته 
اجملتم��ع  م��ع  اتص��االت  س��تجري 
الدولي ودول عربية لشرح الوثيقة 

اجلديدة.
ورّداً عل��ى س��ؤال فرانس برس حول 
االتصاالت مع مصر والدول العربية 
والغربية لتسويق الوثيقة، قال هنية 
»بالتأكيد حماس ستجري اتصاالت 
أمام  ولقاءات، س��نكون منفتحني 

استفس��ارات  أو  إيضاح��ات  أي��ة 
ومناقش��ات حول الوثيقة، مبا يعزز 
االنفتاح  واس��تراتيجية  سياس��ة 

على اجلميع«.
وب��نّي هني��ة أّن الوثيق��ة »ج��اءت 
لتعكس التطور الكبير حلماس، وأّن 
حماس متمسكة باالستراتيجيات 
والثوابت«، مشيراً أّن الوثيقة » لم 

تأِت بناء على طلب من أي جهة«.
وجاء ف��ي وثيقة حم��اس »ال تنازَل 
ع��ن أّي جزء م��ن أرض فلس��طني، 
مهم��ا كان��ت األس��باب والظروف 
والضغوط، ومهما ط��ال االحتالل، 
وترف��ض حماس أي بدي��ٍل عن حترير 
فلس��طني حتريراً كامالً، من نهرها 

إلى بحرها«.
وأضاف البند 20 من الوثيقة »ومع 
ذلك ، ومب��ا ال يعني إطالقا االعتراف 
بالكي��ان الصهيون��ي، وال التن��ازل 
ع��ن أيٍّ من احلقوق الفلس��طينية 

، ف��إّن حماس تعتب��ر أّن إقامة دولة 
كامل��ة  مس��تقلة  فلس��طينية 
القدس، على  السيادة، وعاصمتها 
خط��وط الرابع من حزي��ران 1967، 
مع ع��ودة الالجئ��ني والنازحني إلى 
منازله��م التي أخرج��وا منها، هي 
صيغة توافقية وطنية مشتركة«.

وم��ع اعترافها بحدود ع��ام 1967، 
تؤكد حماس في الوقت نفسه في 
الوثيقة أّن »فلس��طني ارض عربية 
اس��المية بحدودها م��ن نهر األردن 
ش��رقاً إل��ى البحر املتوس��ط غرباً، 
وم��ن رأس الناق��ورة ش��ماالً إلى أّم 
الرش��راش جنوباً وحدة إقليمية ال 

تتجّزأ«.
وتش��ير أيض��اً إل��ى أّن »املقاوم��ة 
املسلحة ، تعدُّ اخليارَ االستراتيجي 
واس��ترداد حقوق  الثوابت  حلماي��ة 

الشعب الفلسطيني«.
وقال قيادي ف��ي حماس إّن الوثيقة 

الب��اب لتك��ون احلركة  »س��تفتح 
ونتوق��ع  ودولي��اً،  عربي��اً  مقبول��ة 
حتس��ني العالقة مع مص��ر والدول 

العربية ودول الغرب«.
كذلك، تؤّكد حم��اس في وثيقتها 
أّن »الصراع مع املشروع الصهيوني 
لي��س صراعاً م��ع اليهود بس��بب 
ديانتهم، وحماس ال تخوض صراعاً 
ا  ضد اليه��ود لكونهم يه��وداً، وإنمَّ
تخ��وض صراع��اً ض��د الصهاين��ة 

احملتلني املعتدين«.
ويدع��و ميث��اق حماس ال��ذي صدر 
س��ّراً عام 1988، أي بع��د عام على 
تأسيس احلركة، الى تدمير اسرائيل 
واقام��ة دول��ة فلس��طينية عل��ى 
كامل فلسطني التاريخية، ويصف 

الصراع بأنه ديني.
ولم تُشر حماس في وثيقتها هذه، 
إلى جماعة االخوان املسلمني التي 

كانت ترتبط بها فكرّياً.

واعتب��ر مكت��ب رئي��س احلكوم��ة 
أّن  االس��رائيلية بنيام��ني نتانياهو 

وثيقة حماس »كاذبة«.
املكّلف��ة  الهيئ��ة  اعتب��رت  كم��ا 
االراض��ي احملتل��ة ف��ي وزارة الدفاع 
أّن »حرك��ة حم��اس  اإلس��رائيلية 
االرهابي��ة ته��زأ م��ن العال��م عبر 
محاولتها تقدمي نفس��ها عبر هذه 
املس��ماة وثيق��ة وكأّنه��ا منظمة 

منفتحة ومتطورة«.
م��ن جهته، ق��ال املتحدث باس��م 
نتانياه��و ديفي��د كيس ف��ي بيان، 
للقيام  االنف��اق  يحف��رون  »إّنه��م 
بأعم��ال ارهابي��ة ويطلق��ون آالف 
املدني��ني  عل��ى  الصواري��خ  وآالف 
إل��ى  إش��ارة  ف��ي  اإلس��رائيليني«، 

حماس.
وقال��ت ليل��ى س��ورا الباحث��ة في 
مرك��ز االبح��اث الدولي��ة لفرانس 
برس »ان مس��ألة اعتبار ميثاق عام 

1988 حلماس باطالً يثير اجلدل داخل 
احلركة منذ س��نوات عدة. ولتجّنب 
الوثيق��ة  إع��داد ه��ذه  إلغائ��ه، مت 
لتقدمي املواقف السياسية اجلديدة 

حلماس«.
وفي غضون ذلك دعت جلنة برملانية 
بريطانية حكومة بالدها إلى النظر 
بجدي��ة ل�«االعت��راف بفلس��طني 
ع��ن  بنفس��ها  والن��أي  كدول��ة« 
السياسات املزعزة لالستقرار التي 
تتخذها واش��نطن بش��أن الصراع 

العربي اإلسرائيلي.
وقال��ت اللجن��ة في تقري��ر خاص 
له��ا إن »ح��ل الصراع اإلس��رائيلي 
الفلسطيني يجب أن يظل من بني 
أه��م أولويات السياس��ة اخلارجية 
لبريطانيا، يج��ب على احلكومة أن 
تكون أكث��ر وضوحا في اإلعالن عن 
موقفها بش��أن هذه القضايا رغم 

وجهات نظر اإلدارة األمريكية«.

سول ـ رويترز:
الواليات  الش��مالية  اتهمت كوريا 
املتح��دة ي��وم الثالثاء بدفع ش��به 
اجلزي��رة الكوري��ة إلى ش��فا حرب 
قاذفت��ان  أن حلق��ت  بع��د  نووي��ة 
أميركيتان ف��وق املنطقة في إطار 

تدريب��ات مش��تركة م��ع الق��وات 
اجلوية لكوريا اجلنوبية.

وجرى إرس��ال الطائرتني القاذفتني 
وهما من طراز النسر بي1- بي وسط 
التوت��ر بس��بب مواصلة  تصاع��د 
كوريا الش��مالية برامجها النووية 

والصاروخية في حتد لعقوبات األمم 
املتحدة وضغوط الواليات املتحدة.

وج��اء حتليق القاذفت��ني امس االول 
االثن��ني ف��ي الوقت الذي ق��ال فيه 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب 
بأنه مستعد لالجتماع مع الزعيم 

الكوري الش��مالي كي��م جوجن أون 
عندم��ا تك��ون الظروف مناس��بة. 
كم��ا تزامن��ت م��ع وص��ول مدي��ر 
اخملاب��رات املركزي��ة األميركي��ة إلى 
كوريا اجلنوبية إلجراء محادثات مع 

مسؤولني هناك.

وق��ال مون س��اجن جي��ون املتحدث 
باسم وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية 
ف��ي مؤمت��ر صحف��ي في س��ول إن 
لردع  تأت��ي  املش��تركة  التدريب��ات 
االس��تفزازات التي تقوم بها كوريا 
الشمالية والختبار مدى االستعداد 

ألي جتربة نووية أخرى.
األميركية  اجلوي��ة  الق��وات  وقالت 
في بي��ان إن القاذفتني انطلقتا من 
ج��وام لتنفيذ تدريبات مش��تركة 
مع القوات اجلوية الكورية اجلنوبية 

واليابانية.

طرابلس ـ وكاالت: 
تش��هد األزمة الليبية بوادر انفراج 
عق��ب توجه كل م��ن رئيس اجمللس 
الرئاس��ي حلكومة الوف��اق الوطني 
فائز السراج والقائد العام للجيش 
الوطني الليبي املشير خليفة حفتر 

أمس االول االثنني إلى أبو ظبي.
ونقلت وكالة أنباء »سبوتنيك« عن 
مصادر مطلعة أن حفتر والس��راج 
اجتمعا في أب��و ظبي امس الثالثاء 
برعاية الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 
نهي��ان، ول��ي عهد أبو ظب��ي، نائب 

القائد األعلى للقوات املسلحة في 
دولة اإلم��ارات. ولم تعرف حتى اآلن 
املسائل الرئيسة التي ستبحث في 

هذا االجتماع.
وتعذر في وقت سابق عقد اجتماع 
ب��ني رئي��س اجملل��س الرئاس��ي فائز 

الس��راج والقائ��د الع��ام للجي��ش 
الليب��ي املش��ير خليف��ة حفتر في 

القاهرة بعد امتناع األخير.
وكان��ت وكال��ة أنباء »س��بوتنيك« 
نقلت أمس األول عن حمد البنداق، 
العضو في مجل��س النواب الليبي 

س��يجمع  مرتقب��ا  »اجتماع��ا  أن 
القائ��د الع��ام للق��وات املس��لحة 
الليبية املش��ير أركان حرب خليفة 
أبو القاسم حفتر مع رئيس اجمللس 
الرئاس��ي حلكومة الوف��اق الوطني 
فائز السراج في العاصمة اإلماراتية 

أبوظبي«.
ورأى البنداق أن لقاء حفتر والسراج 
في أبو ظبي يشير إلى »قرب انتهاء 
األزم��ة الليبية، ووض��ع احللول لها 
مب��ا يضمن اس��تقرار األوض��اع في 

البالد«.

كوريا الشمالية تتهم أميركا بدفع شبه الجزيرة الكورية إلى شفا حرب نووية

لقاء بين حفتر والسراج في أبو ظبي لبحث األزمة الليبية

اتصاالت مع المجتمع الدولي ودول عربية لشرح الوثيقة الجديدة

حركة حماس تقبل للمرة األولى بدولة فلسطينية على حدود العام 1967

قال رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس 

خالد مشعل لوكالة 
فرانس برس إنه يأمل بأن 

تقوم اإلدارة األميركية 
الجديدة بـ«تحرّك أكثر 

جدية من أجل القضية 
الفلسطينية وبأن تُغيّر 
المفاهيم الخاطئة عن 

الشعب الفلسطيني

قادة حركة حماس

تقـرير

باريس ـ وكاالت: 

تصاع��دت التحذي��رات املوجه��ة ال��ى 
املرش��ح الوس��طي إميانوي��ل ماكرون، 
من خطورة تقليل ش��أن املنافسة مع 
مرش��حة اليمني املتطرف مارين لوبان 
ف��ي اجلول��ة الثاني��ة م��ن االنتخاب��ات 

الرئاسية الفرنسية.
السياس��ية  األوس��اط  وتخش��ى   
التقليدية في فرنسا من انتصار لوبان 
بطريقة مفاجئة على غرار الس��يناريو 
الذي أوص��ل دونالد ترام��ب إلى البيت 
األبي��ض في مواجهة منافس��ته التي 
كان��ت األوف��ر حًظ��ا للف��وز هي��الري 

كلينتون.
وعل��ى الرغ��م م��ن اصطف��اف أغلب 
ماك��رون،  وراء  السياس��ية  العائ��الت 
ف��إن حملة غي��ر ديناميكي��ة ميكن أن 
تأتي بعك��س ما تقوله اس��تطالعات 
ال��رأي حاليا. ويدرك الرئيس الفرنس��ي 
املنتهية واليته فرنسوا هوالند خطورة 
حتقي��ق لوبان لنتيج��ة مفاجئة، حيث 
طلب م��ن وزراء احلكوم��ة األربعاء بذل 
كل ما بوس��عهم لضم��ان إحلاق أكبر 
هزمية ممكنة بزعيم��ة اليمني املتطرف 
ف��ي اجلولة الثانية املقررة في الس��ابع 

من آيار.
وقال س��تيفان لو فول املتحدث باسم 

هوالن��د إن الرئي��س طلب م��ن الوزراء 
»إل��زام أنفس��هم متام��ا ف��ي احلمل��ة 
االنتخابية بضم��ان حصول لوبان على 
أقل نس��بة ممكنة«. وأض��اف أن هوالند 
الذي حث الفرنس��يني على التصويت 
ملاكرون طلب من كل وزير »حش��د كل 

جهوده في هذه احلملة«.
وحذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند 
ام��س الثالثاء من أن ف��وز ماكرون على 
مرش��حة اليمني املتط��رف لوبان خالل 
الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية في 
الس��ابع من ايار لي��س مضمونا. وقال 
خالل زيارة إلى غرب فرنسا: »أعتقد أنه 
من املناس��ب أن نكون في غاية اجلدية 
وف��ي حالة تعبئ��ة كامل��ة، وعلينا أن 
نعتب��ر أن ال ش��يء مضمونً��ا بعد، وأن 

الفوز يجب أن ينتزع«. 
وتاب��ع الرئيس الفرنس��ي »ليس هناك 
إدراك فعلي ملا حصل األحد، نس��ينا أن 
لوبان انتقل��ت إلى الدورة الثانية. ليس 
شيئا هامشيا أن يصل اليمني املتطرف 

إلى الدورة الثانية النتخابات رئاسية«.
وكان هوالن��د أعلن عزمه على االقتراع 
في ال��دورة الثانية ملاك��رون، معتبرا أن 
اليم��ني املتطرف »يش��كل م��رة أخرى 

خطرًا على فرنسا«.
ومبوازاة ه��ذا التجند لدى فريق هوالند، 
حصل ماكرون أيضا على دعم الرئيس 
الفرنس��ي الس��ابق نيكوال ساركوزي، 

حي��ث أكد ه��ذا األخير أنه س��يصوت 
ملرش��ح الوس��ط. وقال س��اركوزي في 
رسالة على وسائل التواصل االجتماعي 
إن��ه »اتخ��ذ ه��ذا الق��رار ألن البدي��ل 
س��يكون مرش��حة اليمني املتطرف«، 
مشددا على أن »منح صوته ملاكرون ال 

يعني تبنيه لبرنامجه االنتخابي«.

واس��تأنف إميانوي��ل ماك��رون حملت��ه 
اس��تعدادا لن��زال لوب��ان بزي��ارات إلى 
معاقل منافس��ته، وتوجه األربعاء أوال 
إل��ى »اميان« للق��اء موظفني مهددين 
بنق��ل مق��ر مصنع إل��ى بولن��دا، ومن 
بعدها إلى »أراس« وهما مدينتان حلت 
فيهما مرشحة حزب اجلبهة الوطنية 

في املرتبة األول��ى في الدورة األولى من 
االقتراع األحد املاضي.

ومع أن استطالعات الرأي تقدر بأن بني 
62 إل��ى 64 باملئ��ة من نواي��ا التصويت 
تؤي��د ماكرون ف��ي مقاب��ل 36 إلى 38 
ف��ي املئ��ة للوبان مم��ا يجعله املرش��ح 
األوف��ر حظا في ال��دورة الثانية، إال أنه 

أقر الثالثاء بان »ال ش��يء محس��وما« 
إزاء منافس��ته التي تريد »رص صفوف 

الوطنيني من اليمني واليسار«.
ووج��ه عدد من املعلق��ني انتقادات إلى 
ماك��رون ألنه خصص مطلع األس��بوع 
إلجراء استش��ارات بينما لوبان تنشط 
ف��ي التجمعات، إذ اعتب��روا أنه يعطي 
االنطب��اع بأن��ه »جت��اوز اجلول��ة الثانية 
وأنه يعتب��ر أن النصر مضمون. ومع أن 
ماكرون حصل عل��ى تأييد كثيرين من 
أج��ل »التصدي« لليم��ني املتطرف، إال 
أن ميالنش��ون لم يقم بذل��ك بانتظار 
ق��رار مؤيديه. وق��ال زعيم احل��زب جان 
كريستوف كامباديليس »عندما نكون 
من اليس��ار ال ننحاز وندخل على الفور 

في املعركة ضد اجلبهة الوطنية«.
وحذر مس��ؤولون آخ��رون ماكرون أيضا 
م��ن أن ك��ون نتيج��ة ال��دورة األول��ى 
لصاحل��ه لي��س معن��اه انضمام��ا إلى 
صفوفه. وش��دد األمني الع��ام للحزب 
الش��يوعي بيار لوران على أن التصويت 
ملاك��رون »ليس ش��يًكا عل��ى بياض«. 
ل��دى  مش��ابها  كان  املوق��ف  وه��ذا 
الفرنس��ية  »الكونفيدرالي��ة  نقاب��ة 
الدميقراطية للعم��ل« التي طلبت من 
املرش��ح الذي يدعو إلى نه��ج ليبرالي 
ف��ي االقتصاد »مراعاة الذي��ن يعتبرون 

أكثر هشاشة«.
وحت��اول لوب��ان الت��ي تخ��وض حملة 

ميداني��ة مكثف��ة من��ذ ام��س االول 
االثنني اجتذاب ناخبي احملافظ فرنسوا 
فيون ومرش��ح اليس��ار املتطرف جان 
لوك ميالنش��ون. وقالت لوب��ان: »لدى 
خصمي رؤية بعيدة عن واقع فرنس��ا، 
إن��ه مرش��ح األوليغارش��ية«. وأردفت 
»أري��د أن أجم��ع كل الوطني��ني، م��ن 
اليم��ني أو اليس��ار«، قب��ل أن تتط��رق 
مجددا إل��ى موضوع الهج��رة لتقول 
»لدينا سبعة ماليني عاطل عن العمل 
وتس��عة ماليني فقير، وقد أتينا مبئتي 

ألف أجنبي سنويا«.
وفي انتظار املناظ��رة التلفزيونية بني 
املرش��حني اليوم االربعاء ف��ي الثالث 
من أيار، ش��ارك االثنان معا الثالثاء في 
التكرمي للش��رطي كزافييه  مراس��م 
اعت��داء  ال��ذي قت��ل ف��ي  جوجلي��ه، 
الش��انزيليزيه اخلمي��س املاضي وبات 
الضحي��ة ال���239 ملوج��ة االعتداءات 

اإلرهابية منذ كانون الثاني 2015.
ويخي��م عل��ى االنتخابات الفرنس��ية 
ش��بح القرصنة االلكترونية التي من 
شأنها تغيير نتائج املرشحني. وأكدت 
الي��وم  ملاك��رون  االنتخابي��ة  احلمل��ة 
األربعاء أن شبكتها اإللكترونية كانت 
هدف��ا خلمس عمليات اختراق متطورة 
على األق��ل منذ كانون الثاني، لكن أيا 
منها لم ينجح في سرقة أو اختراق أي 

بيانات للحملة. 

تحذيرات من هزيمة مفاجئة كما حصل مع هيالري كلينتون

ماكرون يتابع حملته الرئاسية مستنًدا إلى دعم سياسي واسع
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

قال��ت مصادر جتارية إن ش��ركة 
)س��ومو(  النف��ط  تس��ويق 
وليتاس��كو الروس��ية أسس��تا 
شركة جتارة مش��تركة في دبي 
لتسويق اخلام لتنضما بذلك إلى 
منتجني آخرين مبنطقة الش��رق 
ويبيع��ون  يش��ترون  األوس��ط 

النفط لتعزيز دخلهم.
»املش��روع  إن  املص��ادر  وقال��ت 
اجلدي��د، املس��مى ليم��ا إنرجي، 
يش��كل فريقا للعمل في مركز 
دبي للس��لع املتعددة«، مضيفة 
أن أنش��طة التداول ستش��مل 
خامات عراقية وروسية وغيرها.

وقال مص��در »ستتس��لم ليما 
أول شحنة من اخلام العراقي في 

أيار اجلاري«.
»ليم��ا  أن  مص��ادر  وأضاف��ت 
عم��ان  غ��رار  عل��ى  تأسس��ت 
للتج��ارة الدولي��ة الت��ي ب��دأت 
العم��ل عل��ى هيئ��ة مش��روع 
مش��ترك ب��ني ش��ركة النف��ط 
ولكنه��ا  وفيت��ول  العماني��ة 
بالكامل  مملوك��ة  اآلن  أضح��ت 
العماني��ة  النف��ط  لش��ركة 
وتشمل أنش��طتها تداول اخلام 
العماني ومنتجات النفط والغاز 

الطبيعي املسال«.
وق��ال أحد املص��ادر إن »ما يصل 
إل��ى عش��رة م��ن العاملني في 
سومو مبا في ذلك رئيس أنشطة 

الشحن قد يعارون لليما«.
وليتاس��كو، وهي وح��دة تابعة 
للوك أويل الروس��ية التي تطور 
حقول نفط في جن��وب العراق، 
واحدة من أكبر شركات التجارة 
ف��ي العالم. والع��راق ثاني أكبر 
منظم��ة  ف��ي  للخ��ام  منت��ج 
البلدان املص��درة للبترول )أوبك( 

بعد السعودية.
وفي الش��هر املاضي قالت وزارة 

النفط إنها اتفقت مع ليتاسكو 
على مش��روع لتس��ويق النفط 
ولكنه��ا لم تذك��ر تفاصيل في 

ذلك احلني.
وف��ي األس��بوع املاض��ي أيض��اً 
باع��ت س��ومو أول ش��حنة من 
خام البص��رة اخلفيف من خالل 
مزايدة ف��ي بورصة دبي للطاقة 
وق��د تك��ون منصة الكتش��اف 
الس��عر. ويج��ري تس��ويق اخلام 
العماني الذي يباع في آسيا في 

بورصة دبي للسلع حاليا.
وأس��س منتجون آخرون للنفط 
شركات جتارة. وأسست أرامكو، 
أكبر شركة منتجة للنفط في 
العالم، أرامكو للتجارة في 2012 

لتسويق املنتجات املكررة وزيوت 
األساس والبتروكيماويات.

وتدي��ر س��ومو الص��ادرات م��ن 
املناط��ق اخلاضع��ة للحكوم��ة 
ولي��س  العراقي��ة  املركزي��ة 
الصادرات من الش��مال اخلاضع 
لسيطرة األكراد. وبلغ متوسط 
مليون   3.756 ص��ادرات س��ومو 

برميل يوميا في آذار.
عاملي��اً، ارتفعت أس��عار النفط 
أم��س الثالث��اء وس��ط توقعات 
ب��أن مي��دد كب��ار مص��دري أوبك 
تخفيض��ات اإلنتاج إلى النصف 
الثان��ي من ه��ذا الع��ام وهو ما 
طغى على أثر زي��ادة اإلنتاج في 

الواليات املتحدة وكندا وليبيا.

وارتفع خام القياس العاملي مزيج 
برنت 30 س��نتا إلى 51.82 دوالر 
للبرميل بحلول الس��اعة 0840 
وس��جلت  جرينت��ش.  بتوقي��ت 
العقود اآلجلة أدنى مستوى في 
ش��هر عند 50.45 دوالر األسبوع 
املاضي بعد اس��تئناف تشغيل 
حقل��ني نفطي��ني كبيري��ن في 

ليبيا.
وارتفع اخل��ام األمريكي اخلفيف 
دوالر   49.04 إل��ى  س��نتا   20

للبرميل.
كانت منظم��ة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبك( اتفقت مع روسيا 
وع��دد من كب��ار منتجي النفط 
اآلخري��ن على خفض إنتاج اخلام 

نح��و 1.8 ملي��ون برمي��ل يوميا 
 2017 ف��ي النص��ف األول م��ن 
التخمة  لتقلي��ص  في محاولة 

العاملية.
وجتتم��ع أوب��ك م��ع ع��دد م��ن 
املنتجني املس��تقلني في 25 أيار 
وم��ن املتوقع على نطاق واس��ع 
بالقي����ود  العم��ل  مي��ددوا  أن 
املف�روض��ة على اإلنت��اج لبقية 

هذا العام.
الوطني��ة  املؤسس��ة  وقال��ت 
للنفط في ليبيا االثنني إن إنتاج 
البالد ارتفع فوق 760 ألف برميل 
يوميا مس��جال أعلى مس��توى 
منذ كانون األول 2014 مع وجود 

خطط الستمرار تعزيز اإلنتاج.

وبلغ إنت��اج الواليات املتحدة من 
اخل��ام أعلى مس��توى من��ذ آب 

.2015
ووجد النفط بع��ض الدعم في 
بيانات أظه��رت أن إنتاج النفط 
الروس��ي انخفض قليال إلى 11 
مليون برميل يوميا في نيس��ان 
مقارن��ة مع 11.05 مليون برميل 

يوميا في آذار.
ومن املتوقع أن تسجل مخزونات 
اخلام األمريكية تراجعا لألسبوع 
الرابع علي التوالي من مس��توى 
قياس��ي مرتف��ع في نهاي��ة آذار 
ولكن اخملزونات ال تزال أعلى نحو 
عشرة في املئة عن مستوياتها 

في نهاية العام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات من معهد التمويل 
الدولي أمس الثالثاء أن األس��واق 
الناشئة اجتذبت تدفقات صافية 
م��ن املس��تثمرين غي��ر املقيمني 
في نيسان للش��هر اخلامس على 
التوال��ي، لتس��جل أفضل موجة 
من��ذ  الداخل��ة  التدفق��ات  م��ن 

النصف األول من 2015.
إل��ى  املعه��د  بيان��ات  وأش��ارت 
الداخل��ة  التدفق��ات  صاف��ي  أن 

لألسواق الناشئة من املستثمرين 
غير املقيمني بلغ 20.6 مليار دوالر 
في نيسان مقارنة مع 28.3 مليار 

دوالر في آذار.
الثال��ث  الش��هر  ه��و  ونيس��ان 
عل��ى التوال��ي الذي تتج��اوز فيه 
التدفقات الداخلة 20 مليار دوالر 
مما يجع��ل من هذه الفت��رة أقوى 
ثالث��ة أش��هر من��ذ 2014 بدعم 
من املس��توى القياسي إلصدارات 
أدوات الدي��ن الدوالرية باألس��واق 

الناشئة.
لك��ن لم تك��ن جميع املؤش��رات 
قوي��ة، حي��ث انخف��ض إجمالي 
تأخذ  الت��ي  الصافية  التدفق��ات 
البي��ع  عملي��ات  االعتب��ار  ف��ي 
والش��راء للمس��تثمرين األجانب 
واحملليني إلى 18.7 ملي�ار دوالر في 
الرب��ع األول من الع��ام احلالي من 
30 ملي��ار دوالر، وذل��ك باس��تثناء 
الصني، لتسجل أضعف ربع منذ 

أوائل 2014.

التدفق��ات  صاف��ي  وتراج��ع 
الرأس��مالية إل��ى الصني وس��ط 
نزوح 6.3 مليار دوالر في آذار، لتبلغ 
التدفق��ات اخلارجة في الربع األول 
28.8 ملي��ار دوالر وإن كان ذلك ما 
زال أق��ل 75 باملئ��ة عن متوس��ط 
التدفقات اخلارج��ة الفصلية في 
الفترة بني 2014 و2016 والذي بلغ 

115 مليار دوالر.
الناشئة  آسيا  واجتذبت منطقة 
تدفق��ات قيمتها اإلجمالية 16.3 

مليار دوالر في األسهم والسندات 
تبعته��ا منطقة أوروبا الناش��ئة 
بتدفقات قيمتها 2.3 مليار دوالر. 
األوسط  والشرق  أفريقيا  وجذبت 

1.6 مليار دوالر.
أمري��كا  تدفق��ات  واس��تقرت 
الالتينية تقريب��ا عند 400 مليون 
دوالر، وقال معهد التمويل الدولي 
إن املستثمرين ينتظرون تعديالت 
محتملة للسياس��ات األمريكية 
في عهد الرئيس دونالد ترامب قد 

تؤثر على املنطقة.
وش��هدت تركيا صاف��ي تدفقات 
داخل��ة 5.6 مليار دوالر ف��ي الربع 
األول وه��و م��ا يق��ل كثي��را ع��ن 
مس��توى الفترة ذاتها من 2016. 
وق��ال معه��د التموي��ل إن ذل��ك 
قد يش��كل مصدر قلق في ضوء 
م��ن  تركي��ا  احتياج��ات  حج��م 
التمويل اخلارجي في 2017 والتي 
تع��ادل 28 باملئة م��ن الناجت احمللي 

اإلجمالي.

األسواق الناشئة تجذب أقوى االستثمارات األجنبية 

تخفيضات أوبك تدعم أسعار الخام العالمية

»سومو« وليتاسكو الروسية تؤسسان شركة 
لتجارة النفط في دبي

ارتفعت أسعار النفط 
أمس الثالثاء وسط 
توقعات بأن يمدد 
كبار مصدري أوبك 
تخفيضات اإلنتاج إلى 
النصف الثاني من 
هذا العام وهو ما 
طغى على أثر زيادة 
اإلنتاج في الواليات 
المتحدة وكندا وليبي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقر إنفاق املستهلكني األميركيني في آذار من 
دون تغيير للش��هر الثاني على التوالي وانخفض 
معدل التضخم الش��هري اإلجمالي للمرة األولى 
خ��الل عام ما يؤكد ضعف الطلب احمللي في الربع 
األول. غير أن وزارة التجارة األميركية أعلنت أن بعد 
التعديل ألخ��ذ التضخم في احلس��بان، زاد إنفاق 
املستهلكني، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط 
االقتصادي األميركي، بنس��بة 0.3 في املئة منهياً 

شهرين متتاليني من االنخفاض.
ودخل��ت البيان��ات أيض��اً ف��ي تقرير الن��اجت احمللي 
اإلجمالي للربع األول الصادر اجلمعة املاضي الذي 
أظهر أن إنفاق املس��تهلكني زاد 0.3 في املئة على 
أس��اس س��نوي وهو أبطأ معدل منذ الربع األخير 
من عام 2009. ومنا االقتصاد 0.7 في املئة في الربع 
األول م��ن العام وهو أس��وأ أداء له في ثالثة أعوام. 
وتوح��ي الزي��ادة في آذار ب��أن إنفاق املس��تهلكني 

احلقيقي سيتسارع في الربع الثاني.
ومن املرجح أن يجد االس��تهالك دعماً في تسارع 
منو األج��ور. وأظهر تقرير اجلمعة أن األجور اخلاصة 
س��جلت أكبر زيادة في عش��ر س��نوات في الربع 
األول من العام. وانخفض مؤش��ر أس��عار نفقات 
االستهالك الش��خصي 0.2 في املئة في آذار وهو 
أول انخف��اض منذ ش��باط 2016 وأكبر انخفاض 
منذ كانون الثاني 2015. وفي االثني عش��ر شهراً 
املنتهي��ة ف��ي آذار، زاد املؤش��ر 1.8 ف��ي املئة بعد 
ارتفاع��ه 2.1 ف��ي املئة في ش��باط. وباس��تبعاد 
أسعار األغذية والطاقة انخفض املؤشر األساسي 
ألس��عار نفقات االستهالك الش��خصي 0.1 في 
املئة وهو أول وأكبر انخفاض منذ أيلول 2001 بعد 
ارتفاعه 0.2 في املئة في شباط. وفي االثني عشر 
شهراً املنتهية في آذار زاد املؤشر 1.6 في املئة بعد 
ارتفاعه 1.8 في املئة في شباط. واملؤشر األساسي 
ألسعار نفقات االستهالك الشخصي هو مقياس 
التضخ��م املفضل لدى مجلس االحتياط االحتادي 
األميرك��ي الذي يس��تهدف مع��دل تضخم يبلغ 

اثنني في املئة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجلس الذهب العاملي أن العراق حّل في املركز 
اخلامس عربيا في حجم احتياطيات الذهب، في حني 

جاء باملرتبة 37 عاملياً.
ووفقا لبيانات مجلس الذهب العاملي، بلغ االحتياطي 
العاملي من الذهب نحو33.33 ألف طن، بنهاية الربع 
األول من عام 2017 مقارنة ب� 32.74 ألف طن بنهاية 
الفترة نفس��ها من عام 2016، ليس��جل بذلك منوا 
للرب��ع ال� 32 على التوالي وحتدي��دا منذ الربع الثاني 
م��ن ع��ام 2009، فيما بلغ متوس��ط النمو %1.3 في 

كل ربع.
وأوضح��ت البيان��ات أن لبنان حلت بعد الس��عودية 
عربيا من حيث حجم احتياطي الذهب، والتي جاءت 
في املركز ال� 18 عامليا ب� 286.8 طن تشكل %0.9 من 

احتياطيات العالم.
وج��اءت في املركز الثالث عريب��ا واملركز ال� 25 عامليا 
اجلزائر ب� 173.6 طن، وج��اءت بعدها في املركز الرابع 
من بني الدول العربية وفي الترتيب ال� 31 عامليا ليبيا 
ب��� 116.6 طن، ثم الع��راق في املرك��ز اخلامس عربيا 
وال��� 37 عامليا ب� 89.8 طن ث��م الكويت في الترتيب 
الس��ادس عربيا وال� 39 عامليا ب� 79 طن، تليها مصر 
في الترتيب السابع عربيا وال� 41 عامليا ب� 75.6 طن.

وتصدرت الواليات املتحدة األمريكية دول العالم من 
حيث احتياطيات الذهب ب� 8133.5 طن الذي يشكل 
نح��و%24.4 م��ن احتياطي��ات العال��م م��ن الذهب، 
تلته��ا أملانيا باحتياطيات تق��در ب� 3377.9 طن، متثل 

نحو%10.1 من احتياطيات العالم.
وجاء في املركز الثالث صندوق النقد الدولي ب� 2814 
طنا، تشكل نحو%8.4 من احتياطيات العالم، ورابعا 
حل��ت إيطاليا ب� 2451.8 طن، تش��كل نحو%7.4 من 

احتياطيات العالم.

استقرار إنفاق 
المستهلكين في أميركا

89.8 طنًا احتياطي 
العراق من الذهب

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

ق��ال صندوق النقد الدول��ي إنه يتوقع 
تباطؤ منو اقتص��ادات مجلس التعاون 
اخلليج��ي تباطؤا ش��ديدا ف��ي 2017 
بس��بب تخفيضات إنتاج النفط التي 
اتفق��ت عليه��ا أوب��ك م��ع املنتجني 

املستقلني.
وذكر الصندوق في تقرير آفاق االقتصاد 
اإلقليمي الص��ادر أمس الثالثاء، والذي 
يش��مل توقعات منو منطقة الش��رق 
وأفغانستان  أفريقيا  األوسط وشمال 
وباكس��تان، إن��ه يتوقع تباط��ؤ النمو 
الكل��ي في دول اخلليج إل��ى 0.9 باملئة 
ف��ي 2017 م��ن اثنني باملئ��ة في 2016 
على أن يتس��ارع مجددا إل��ى 2.5 في 

املئة في 2018.
وتوصل��ت منظم��ة البل��دان املصدرة 
للبترول وبعض كبار املنتجني خارجها 
إلى اتف��اق على خفض اإلنتاج العاملي 
للخام بواقع 1.8 ملي��ون برميل يوميا 
ملدة ستة أش��هر اعتبارا من األول من 
كانون الثاني. ومييل منتجون في أوبك 
لتمدي��د التخفيضات حت��ى النصف 

الثاني من العام اجلاري.
وتتحمل دول اخلليج العبء األكبر في 

تخفيضات أوبك.
م��ن  أن  الصن��دوق  بيان��ات  وتظه��ر 

املتوق��ع أن يس��جل مي��زان املعامالت 
اجلارية بدول مجلس التعاون اخلليجي 
فائض��ا 1.8 باملئ��ة م��ن الن��اجت احمللي 
اإلجمالي في 2017 من عجز يبلغ اثنني 
باملئة ف��ي العام املاضي، على أن يصل 

الفائض إلى 2.1 باملئة في 2018.
وق��ال الصن��دوق ف��ي تقري��ره »م��ن 
املتوقع أن يؤدي ارتفاع أس��عار النفط 

وتصحي��ح أوضاع املالي��ة العامة إلى 
إعادة احلس��اب اجلاري الكل��ي للبلدان 
املص��درة للنفط في منطقة الش��رق 
وأفغانستان  أفريقيا  األوسط وشمال 
وباكس��تان إلى وضع قريب من التوازن 

هذا العام.«
وتوق��ع الصن��دوق أن يتس��ارع النم��و 
الكلي في القط��اع غير النفطي هذا 

العام مع تراجع وتي��رة الضبط املالي، 
مش��يرا في تقديراته إل��ى زيادة النمو 
غي��ر النفطي بدول اخللي��ج إلى ثالثة 
باملئ��ة ف��ي 2017 م��ن 1.9 باملئ��ة في 
2016، عل��ى أن يتباطأ مجددا إلى 2.7 

باملئة العام املقبل.
لك��ن الصندوق قال إنه برغم أن النمو 
الكل��ي ف��ي بل��دان مجل��س التعاون 

اخلليجي س��يكون مدعوما بالتعافي 
املتوقع في اإلنتاج النفطي على املدى 
املتوس��ط، »فإن النمو غي��ر النفطي 
مواصل��ة  نتيج��ة  مقي��دا  س��يظل 
التقش��ف املال��ي ف��ي البل��دان التي 
تس��تلزم إج��راء تصحيح��ات كبيرة« 
وم��ن بينها البحرين وس��لطنة عمان 

والسعودية.

وتبني الصندوق نظرة حذرة إزاء اتفاق 
أوب��ك وتأثيره على آفاق س��وق النفط، 
قائال إنه برغم أن االتفاق س��اعد على 
حتس��ني آفاق أس��عار اخلام ف��ي األمد 

القريب إال أن األسعار ال تزال متقلبة.
في ش��أن آخ��ر، أظهرت بيان��ات لوزارة 
الطاق��ة الروس��ية أم��س الثالث��اء أن 
إنت��اج روس��يا النفط��ي انخفض إلى 

11 ملي��ون برمي��ل يوميا في نيس��ان 
م��ن 11.05 مليون برميل يوميا في آذار 
لتقترب موس��كو كثيرا من مس��توى 
االلتزام الكامل باملستهدف في اتفاق 

عاملي لتقليص املعروض.
البل��دان املص��درة  وكان��ت منظم��ة 
للبت��رول )أوب��ك( اتفق��ت مع روس��يا 
ومنتج��ي نف��ط آخري��ن كب��ار عل��ى 
تقليص إنت��اج اخلام نح��و 1.8 مليون 
برميل يوميا في األشهر الستة األولى 
من العام ملعاجلة تخمة اخملزونات ورفع 

األسعار املتدنية.
ومن تل��ك الكمي��ة، تعهدت روس��يا 
بتقلي��ص إنتاجه��ا مبق��دار 300 ألف 
برميل يوميا بنهاية نيسان لتستهدف 
عش��رة ماليني و947 ألف برميل يوميا 
من أعلى مستوى في 30 عاما 11.247 
ملي��ون برمي��ل يومي��ا املس��جل في 

تشرين األول.
وفي نيس��ان، بلغ��ت درج��ة التزامها 

باملستوى املستهدف 95.2 باملئة.
وزادت ص��ادرات النفط الروس��ية عبر 
خط��وط األنابي��ب إل��ى 4.736 مليون 
برمي��ل يوميا في نيس��ان م��ن 4.415 

مليون برميل يوميا في آذار.
وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 54.17 مليار 
متر مكعب الش��هر املاضي مبا يعادل 
1.81 مليار متر مكع��ب يوميا مقابل 

58.79 مليار متر مكعب في آذار.

مع ارتفاع فائض ميزان المعامالت الجارية

»النقد الدولي« يتوقع تباطؤ النمو الخليجي في 2017 
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آفاق 8

د. مهدي الحافظ*

يس��رني غاي��ة الس��رور ، ان اش��ارك 
في ه��ذا اللقاء االقتص��ادي والفكري 
الرفيع والهادف لبحث مشروع خطة 
التنمية الوطنية ف��ي العراق للفترة 

.2022 – 2018
أود ف��ي البداي��ة ان اتوج��ه بالش��كر 
والتقدي��ر للس��يد وزي��ر التخطي��ط 
االحت��ادي الدكت��ور س��لمان اجلميلي 
والسيد وزير التخطيط في كردستان 
الدكت��ور عل��ي الس��ندي  والزمي��ل 
الدكت��ور مهدي الع��اق االمني العام 
جمللس الوزراء كما اتوجه ايضا بالتحية 
اخلالص��ة ملمثلي املنظم��ات الدولية 
والبرنامج االمنائي لامم املتحدة اضافة 
ال��ى الس��يدات والس��ادة املدعوي��ن 
م��ن اخلبراء ورجال االعم��ال واملصارف 

والغرف التجارية واحملافظات .
يكتس��ب هذا اللق��اء اهمية خاصة 
نظ��رًا النعق��اده في ظرف سياس��ي 
مت��أزم وحال��ة مرتبكة م��ن النواحي 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة في عموم 
البل��د . فالع��راق ال��ذي يجاه��د من 
اج��ل حترير ارض��ه املغتصب��ة اعطى 
املث��ل على اهمية اجلم��ع بني التحرير 
الوطن��ي والتنمي��ة املس��تدامة . لذا 
فأن لقاءن��ا اليوم هو دليل جديد على 
التمس��ك بهذه الوجهة امللهمة من 
دون ش��ك والتأكيد على حاجة الباد 
ملزي��د من التكاتف الوطني بني جميع 

فئاته وقومياته .
الشك ان وزارة التخطيط االحتادية قد 
بذلت جهودا كبيرة من اجل اعداد هذه 
الوثيقة املرشدة اجلديدة المناء البلد . 
كما ان البرنامج االمنائي لامم املتحدة 
وخيرة اخلبراء العراقيني اس��هموا في 

صنع هذا االجناز الكبير .
دعوني اوال ان اتناول عددا من القضايا 
االهمي��ة  ذات  االقتصادي��ة  واحمل��اور 
اجلوهري��ة ملس��تقبل الع��راق وتطوره 

االقتصادي .
فاخلطة اجلديدة ته��دف بوضوح نحو 
تنمي��ة اقتصادي��ة فعال��ة وتس��عى 
مناس��بة  طري��ق  خارط��ة  لوض��ع 
لذل��ك . كما ان اخللفي��ة االقتصادية 
واالجتماعية للباد ق��د جرى تناولها 
وعرضه��ا بص��ورة جي��دة ، ف��ي اوراق 

بحثية كثيرة .

طابع االقتصاد العراقي
كم��ا كان من قبل ، ماي��زال االقتصاد 
العراقي اقتصاداً ريعياً مش��وهاً وغير 

متوازن .
النفط هو االساس بفضل االحتياطي 
الكبير ال��ذي ميتلكه البلد .) اكثر من 
153 مليار برميل ( بحيث يحتل ثالث 
موقع في اخلارطة العاملية الحتياطات 
النف��ط بعد الس��عودية وكن��دا . ثم 
يأت��ي الغاز وهو مادة رائجة هذه االيام 
ويحت��ل العراق عاش��ر أو ثاني عش��ر 

موقع في اخلارطة العاملية للغاز .
رؤي��ة  ، التوج��د  ذل��ك  وال��ى جان��ب 
اقتصادي��ة وال  سياس��ة اقتصادي��ة 
وطنية ثابت��ة تغطي الع��راق ككل . 
بحيث باتت خط��ط التنمية املعلنة 
التلزم الدولة ككل ، بل هي مؤشرات 
نظرية التبشر مبا هو مطلوب في هذه 
الفت��رة على صعي��د التنمية احلقة . 
ث��م هنالك ظاهرة خطيرة اخرى ، هي 
ضع��ف االدارة العام��ة للدول��ة او ما 
يسمى بضعف احلوكمة االقتصادية 
. قبل اربع عش��رة سنة ، عند التغيير 
الكبير في 2003 ، كان الرأي الس��ائد 
هو ان يع��اد هيكلة االقتصاد ويعطى 
القط��اع اخلاص واالس��تثمار االولوية 
في سلم السياسات االقتصادية . اال 
ان النتائج لاس��ف ل��م تكن كذلك . 
والي��وم مطلوب من��ا ان نعالج جذريا 

يع��اد  االقتص��ادي بحي��ث  الهي��كل 
النظر بهيمن��ة القطاع العام ومتكني 
القطاع اخلاص من ان يلعب دورا رياديا 
في جمي��ع القطاعات ومنها القطاع 
املالي والنقدي واملصرفي . وهنا نشير 
الى ان اعادة هيكلة بعض املؤسسات 
غير املنتجة والتابع��ة للقطاع العام 
س��يحرر املوازنة من ع��بء كبير يبلغ 
اكثر من ثاثة ملي��ارات دوالر . كما ان 
الترهل » التضخم » في جهاز الدولة 
جعل العراق اول دولة من حيث نسبة 
املوظفني الى مجموع الس��كان وهي 
حال��ة تضع��ف االس��تثمار االنتاجي 
في الدول��ة فيوجد االن نحو س��بعة 
مايني  موظف ومتقاع��د االمر الذي 
يجعل االتكال على نفقات الدولة مبا 
فيهم العوائل  نحو ثمانية وعش��رين 
مليون ش��خص في بلد سكانه يبلغ 
نح��و        ) 36 ( ملي��ون نس��مة ، مع 
االفتراض ب��أن كل موظف يعيل نحو 

اربعة اشخاص كمتوسط .
ان انتشار الفس��اد والبطالة وضعف 
عواق��ب  ه��ي  والرقاب��ة  االنتاجي��ة 
ملحوظ��ة ف��ي احلي��اة االقتصادي��ة 
وحتت��اج ال��ى ع��اج ج��ذري . فاميكن 
لقطاع واس��ع من املواطنني والسيما 
الشباب ان يس��تمروا اسرى للحاجة 

والبطالة والفقر .
ان ريعي��ة االقتصاد واخلضوع لهيمنة 
النف��ط كان��ت وم��ا زال��ت عقبة في 
طريق تطوير االقتص��اد الوطني على 
اس��اس التنوي��ع والت��وازن . فالزراعة 
والصناعة والسياحة مجاالت مهمة 
يجب االهتم��ام بها واعطائها موقعا 
كبيرا في خل��ق الناجت احمللي االجمالي  
التخل��ف  حال��ة  م��ن  وتخليصه��ا 

الكبير.
لعل االس��تمرار ف��ي اخلضوع للنفط 
، س��يؤدي الى اتس��اع مايس��مى ب� » 
نقمة امل��وارد » او » تناق��ص الكثرة » 
االمر الذي يلقي مسؤولية كبيرة على 
الدولة لتدارك هذه احلالة مس��تفيدة 
من جتارب البلدان االخرى التي شهدت 

حاالت مماثلة .
والواق��ع ان مجموعة م��ن االجراءات 
يج��ب ان تناقش ومنها ازال��ة القيود 
االس��تثمار وحتس��ني  عل��ى عملي��ة 
كفاءة وانتاجية القطاعات والس��يما 
الكهرباء واخلدمات ونش��ر الشفافية 
ف��ي اس��تعمال امل��وارد واع��ادة توزيع 
الث��روة على اس��س س��ليمة وتقوية 
ونب��ذ  للدول��ة  املؤسس��ي  العم��ل 
وصياغ��ة   ، الطائفي��ة  التحكم��ات 

سياسة اقتصادية وطنية فعالة .
يق��ال االن عن العراق بأنه يس��ير في 
خ��ط تنم��وي ملت��وي . ومطل��وب ان 
يع��اد النظر مبقومات ووجهة التنمية 
املقبل��ة ، بحي��ث يت��م االنتق��ال من 
االقتص��اد الريعي ال��ى اقتصاد امنائي 

متوازن ومتنوع .

التنمية املتوازنة
قب��ل ع��دة س��نوات ، صدرت دراس��ة 
عميقة للبرنامج االمنائي لامم املتحدة 
تبح��ث ف��ي التداعي��ات االقتصادية 
الناجمة عما يسمى » بالربيع العربي 
» . وتخلص الى الدعوة لانتقال من » 
االقتصاد السياسي للدولة الريعية » 
الى النم��وذج التنموي اجلديد الهادف 
للعدالة االجتماعية واحلرية والكرامة 
االنس��انية واالقتصاد بقيادة القطاع 

اخلاص .
اذ ج��رى التأكيد على احلاجة لكس��ر 
احللق��ة املفرغ��ة املمي��زة لانظم��ة 
الس��ائدة في العالم العرب��ي ومنها 
الع��راق واملعتم��دة عل��ى االنصي��اع 
للدولة ومتكينها من التصرف بشؤون 
اجملتم��ع واالقتصاد بح��دود كبيرة مما 
خلق حال��ة ملحوظ��ة ومهيمنة من  
ت��زاوج        » الس��لطة » و » الث��روة 

» . وم��ا يصاحبها غالبا من ممارس��ات 
س��يئة فيما يتعلق به��در املال العام 
والفس��اد واحملس��وبية وخل��ق تفاوت 

مريع في االحوال املعيشية للناس.
ان النجاح الكبير في اجملال السياسي 
ومي��اد س��لطات سياس��ية جديدة 
ليس كافيا مال��م يقترن ذلك بتحول 
اقتص��ادي س��ليم يصون املكاس��ب 
الدميوقراطية ويدفع اجملتمع الى مزيد 
م��ن االجنازات ، لذلك يج��ري االهتمام 
التعاق��د  م��ن  جدي��د  من��ط  بخل��ق 
 ) Social contract (      االجتماع��ي
يتج��اوب واحلاجات التنموية املقترحة 
ويتمث��ل مبا يس��مى     ب� » املس��ائلة 
املتبادلة » بني الدول��ة واجملتمع . وهي 
تدور اساسا حول االلتزامات املتقابلة 
بني املواطنني من ناحية والس��لطات 

احلاكمة من ناحية اخرى . 
فاالنظمة احلديثة تنهض على قاعدة 
النظام الضرائبي كالتزام مباشر من 
افراد اجملتمع مقاب��ل التزام من جانب 
الس��لطة في توفير واحت��رام احلريات 
واالس��س الش��رعية لنظ��ام احلكم 

وتداول السلطة بصورة دميوقراطية .
لق��د اصب��ح ه��ذا املوض��وع مثي��را 
الي��وم   يش��غل  بحي��ث  لاهتم��ام  
مساحة واسعة من اجلدل واملناقشات 
في ندوات محلية واجنبية . والسبب 

يعود ليس فق��ط للجانب االقتصادي 
الفائقة  واالجتماع��ي على اهميت��ه 
، ب��ل وكذل��ك ال��ى االرتب��اك والعجز 
ال��ذي ميزا الس��يرة االمنائي��ة للعراق 
فضا عن االرتباك امللحوظ في الرؤية 

االقتصادية الرسمية .
ليس غريبا ان تث��ار هذه املعضلة االن 
بل ان التباطؤ املس��تمر في معاجلتها 
حتول الى ع��بء ثقيل على اداء الدولة 
ككل وكش��ف بوضوح حالة االتكال 
الكامل على مورد ريعي واحد معرض 
للنض��وب ، وه��و النف��ط . فالنف��ط 
االن هو خبز احلي��اة لغالبية املواطنني 
والقطاعات االقتصادية ومؤسس��ات 
الدول��ة ورج��ال االعمال . ه��ذه حالة 
مح��دودة الوجود ، اال ف��ي عدد معني 
م��ن الدول الريعي��ة ذات املوارد االخرى 

الضئيلة.

دور القطاع اخلاص
والواقع كان السؤال البارز دوما ، كيف 
ميكننا توصي��ف حالة القطاع اخلاص 
ف��ي العراق ، من حيث دوره في عملية 
النمو وموقعه في الهيكل االقتصادي 
وحصته من الناجت احمللي وغير ذلك من 
السمات اجلوهرية للتنمية الوطنية . 
ذلك ان اداء القطاع اخلاص في اجملاالت 
ه��ذه ، يش��كل عام��ا حاس��ما في 

تقييم مكانته االقتصادية .
وميك��ن ادراج ع��دد م��ن اخل��واص هنا 
لتأكيد طابع��ه الراهن ف��ي التنمية 

الوطنية .
1. لقد اصبح القط��اع اخلاص مقاوال 
) للقط��اع العام للدولة ( ، ش��أنه في 
ذلك ش��أن املقاولني االخرين ، احملليني 
واالجان��ب . اي ان��ه يتوخ��ى الربح من 
الدول��ة        ) م��ن عوائ��د النف��ط ( 
لق��اء خدم��ات معين��ة ينجزها على 
وف��ق اتفاقات وعقود مع املؤسس��ات 

الرسمية .
2. ان حتلي��ل فاعلي��ات القطاع اخلاص 
تكش��ف ع��ن ان��ه سيس��تمر ف��ي 
االنش��طة ذات الربح السريع وترتكز 
عل��ى العم��ل الف��ردي ، أي يتص��ف 

بكثافة العمل وقلة رأس املال .
3. يشغل القطاع اخلاص موقعاً تابعاً 
وهامش��ياً االن بس��بب اعتماده على 
االنفاق احلكومي مم��ا يحٌد من ظاهرة 
واخلدم��ات  الس��لع  جت��اه  املنافس��ة 
املس��توردة . وهذه الظاهرة ملحوظة 
بوضوح في االس��واق احمللية العراقية 

على نطاق واسع .
ورج��ال  اخل��اص  القط��اع  يواج��ه   .4
االعمال العراقي��ون معوقات ضخمة 
س��واء بس��بب بيروقراطي��ة االجهزة 
قوان��ني  اس��تمرار  او  احلكومي��ة 

وتشريعات قدمية ومعرقلة تبلغ اكثر 
من خمسة وعشرين الفاً . وهي حتتاج 

الى اعادة نظر واصاح جذري .
 اضاف��ة الى ذلك يجدر ان نش��ير الى 
تقرير البنك الدولي حول احلالة املالية 
في العراق فقد  توجهت » وزارة املالية 
» و » البن��ك املركزي العراقي » بطلب 
الى البنك الدولي الجراء كشف كامل 
عن احلالة املالية والنقدية في العراق . 
وحتقق ذلك وصدر تقرير مهم للغاية ، 
يعالج هذه احلالة ويدعو الى مجموعة 
من التوصيات واالس��تنتاجات . وجرت 
مناقش��ة ه��ذه النتائ��ج ف��ي ض��وء 
التقرير الرسمي الصادر عن   » البنك 
الدول��ي » ويحمل توقيعي وزير املالية 
ومحافظ البنك املرك��زي حتت عنوان: 

.  Financial sector Review
ان اهمي��ة ه��ذا التقري��ر تكمن ليس 
فقط في جوانبه التحليلية العميقة 
حملاور احلالة السائدة في العراق ، سواء 
كانت في القطاع املصرفي ) احلكومي 
واالهل��ي ( وال ف��ي ع��رض املعوق��ات 
واملعض��ات الت��ي تقف ف��ي وجه اي 
تط��ور ايجاب��ي ، ب��ل ايضا ف��ي بلورة 
مجموع��ة مهمة من االس��تنتاجات 
والتوصي��ات الداعية لتج��اوز االزمات 
املوج��ودة ووض��ع الب��اد عل��ى بوابة 

التقدم املنشود . 
ومن هذه االستنتاجات البارزة ، اعتبار 
اوضاع القطاع املصرفي الثغرة االكبر 
ف��ي احلالة املالي��ة والنقدية . وكذلك 
الدعوة الى اع��ادة هيكلة مصرفي » 
الرافدي��ن » و        » الرش��يد » اللذين 
يستحوذان على اكثر من ) 90 ( باملئة 
من الودائع املصرفية احلكومية. وهي 
مس��ألة ليس��ت جدي��دة ، ب��ل جرى 
بحثها عدة مرات على صعيد الهيئات 
املسؤولة ابتداء من » مجلس احلكم » 
في 2003 - 2004 والوزارات  املتعاقبة 
والى املذكرة املش��تركة لوزارة املالية 

والبنك املركزي الصادرة في 2006 .
ان التباع��د  امللح��وظ ب��ني املص��ارف 
احلكومي��ة ) وه��ي س��تة مص��ارف ( 
واملص��ارف االهلية التي جت��اوز عددها 
االربعني تقريباً  ويشرف عليها البنك 
املرك��زي يدع��و ال��ى التفكي��ر اجل��اد 

والبحث املوضوعي .
فاملص��ارف االهلي��ة كانت وم��ا زالت 
مح��دودة االهمي��ة من حي��ث احلجم 
املال��ي واالداء اليومي ، غي��ر انها متثل 
اجتاه��اً كبي��رًا لدعم القط��اع اخلاص 
وتوفي��ر اجل��و املطلوب لاس��تثمارات 
اخلاص��ة احمللي��ة واالجنبي��ة  او حرية 
لبن��اء  الواع��د  والتط��ور  املنافس��ة 
جترب��ة اقتصادية جديدة ف��ي العراق ، 
ه��ذا املبدأ الذي يتكرر باس��تمرار في 
ادبيات احلكومة والهيئات االقتصادية 
اخملتلف��ة . لهذا جت��د ان تقرير » البنك 
الدولي » ينتقد هذا التفاوت في رعاية 
املصارف ويدعو الى مساندة املصارف 
االهلية وتوفير بيئة متش��ابهة لكا 
اجملموعت��ني عل��ى صعي��د االمتيازات 
والرقابة الرسمية بل يبني اماال كبيرة 
على الدور احملتمل واملتقدم للمصارف 
املش��اركة  م��ن  ومتكينه��ا  االهلي��ة 
الفعالة في قيادة االقتصاد الوطني .

ان الع��ودة لتقري��ر » البنك الدولي » ، 
هو امر تفرض��ه احلاج��ة االقتصادية 
للب��اد كما انه اس��تجابة س��ليمة 
لالت��زام الذي متثل مبوقف وزارة املالية 
والبن��ك املرك��زي وال��ذي انعكس في 
توقيعهما املشترك على التقرير ذاته 
. والواق��ع ان معاجلة ح��االت االختال 
واالرتباك في القط��اع املالي والنقدي 
تتطل��ب درج��ة عالي��ة م��ن اله��دوء 
واملوضوعي��ة والش��عور باملس��ؤولية 
الوطنية واالفادة النزيهة من التجارب 
االقتصادي��ة للبل��دان االخ��رى ضمن 
آف��ق عصري متط��ور وه��ادف لتعزيز 
موارد العراق املالية واستثمارها بنحو 

صحيح ومثمر .

اهمية املوارد اخلارجية
في هذا الس��ياق ، ب��رزت مؤخرا احلاجة 
ف��ي  واهميته��ا  اخلارجي��ة  للم��وارد 
دع��م احلال��ة االقتصادية ف��ي العراق . 
وانعكس��ت في املفاوض��ات اجلارية مع 
صن��دوق النق��د الدول��ي IMF والبن��ك 
الدول��ي WB . ففي كان��ون االول 2016 
ج��رى االتفاق ب��ني احلكوم��ة العراقية 
وصندوق النقد الدولي على مايس��مى 
ب� ترتيبات نقدية جديدة SBA وتتضمن 
 Soft Loans  حزمة من القروض امليسرة
للعراق وتبلغ 5,3 ملي��ار دوالر ملدة ثاث 
س��نوات . وق��د دفع منها للع��راق 618 

مليون دوالر كقسط اول . 
ام��ا البن��ك الدولي فقد ع��رض حزمة 
مساعدات Aid Package  مبقدار 1,48 
ملي��ار. ومنها 372 ملي��ون من اململكة 

املتحدة و 72 مليون من كندا . 
ان التموي��ل اخلارجي كان ل��ه دور ايضا 
في تغطية عج��ز املوازنة لع��ام 2017 
مما يؤك��د اهميته االقتصادي��ة للباد . 
فهذا النوع من التمويل ينشأ عن دوافع 
مالي��ة صرفة ، ويلبي حاجة وطنية من 

دون شك . 

هيمنة عوائد النفط والقطاع 
العام

ان النفط سيد املوقف االقتصادي في 
العراق . فالعوائد تش��كل اكثر من    ) 
60 ( باملئة من الن��اجت احمللي االجمالي 
كم��ا انه��ا تس��هم بأكثر م��ن ) 90 ( 
باملئة في امل��وارد املالية للدولة فضا 
عن انها تغطي كلفة اجلزء االكبر في 

صادرات العراق .
ان االمر يبدو واضحا في سعة املنشآت 
واملؤسس��ات االقتصادي��ة اخلاضع��ة 
للدولة وهي كثيرة كاملوانئ والكهرباء 
والطيران واملاء واخلدمات ) معظمها ( 
فضا عن املؤسسات احلكومية التي 
تدي��ر فعاليات اقتصادي��ة مهمة في 
النفط والصناعة والتجارة والسياحة 

والزراعة وسواهم . 
في احصائية عن الناجت احمللي االجمالي 
يتضح ب��أن حصة القطاع العام تبلغ 
نح��و    ) 66 ( باملئ��ة والقطاع اخلاص 
تبل��غ نح��و ) 34 ( باملئة وهذا مؤش��ر 
اقتص��ادي مهم يجب ان يحس��ب له 
حس��اب في ادارة الفعاليات االمنائية . 
ويذكر في » خط��ة التنمية الوطنية 
»> للس��نوات املقبلة ) 2017 – 2013 
( بأن��ه : على الرغم من وجود القوانني 
الداعمة الش��راك القطاع اخلاص في 
تأهيل الشركات اخلاصة وتبني خطة 
س��نوية لاعان عن الش��ركات التي 
تروم الدولة تأهيلها اال ان درجة االقبال 
عليها م��ن قبل مس��تثمري القطاع 
اخلاص كان ضعيفا جدا بس��بب قدم 

تلك الشركات  .
والواقع ان اصاح الهيكل االقتصادي 
للدول��ة كان مهم��ة اساس��ية ف��ي 
اخلط االقتص��ادي اجلديد  منذ ان ازيل 
النظ��ام الس��ابق 2003 ، وطرحت في 
االط��ار اجلدي��د للهيكل��ة ، ويتضمن 
اع��ادة النظ��ر بالكثير من املنش��آت 
واملؤسس��ات االقتصادي��ة اململوك��ة 
للدول��ة بهدف جعله��ا اكثر انتاجية 
وربحية ومتائمة مع قواعد االقتصاد 
اجلدي��د . فمن املعروف ان كلفة بعض 
املنشآت االقتصادية املشمولة بأعادة 
الهيكلة التقل عن ثاثة مليارات دوالر 
س��نويا وتقوم املوازنة العامة للدولة 
بتغطيته��ا م��ن دون احلص��ول عل��ى 
عائ��د مهم اقتصاديا . وهذا ما اكدته 
مؤسسة ) لويس بيركر ( في تقريرها 
االخي��ر ع��ن االولوي��ات االقتصادي��ة 

للعراق الصادر قبل عدة سنوات  .

*النائب ووزير التخطيط االسبق

في المؤتمر األول لخطة التنمية الوطنية 2018 ـ 2022 أربيل ـ العراق

التداعيات االقتصادية في ظل الخطة الخمسية )1ـ2(

قبل عدة سنوات ، صدرت دراسة عميقة للبرنامج 
االنمائي لألمم المتحدة تبحث في التداعيات 

االقتصادية الناجمة عما يسمى »بالربيع العربي«. 
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واالقتصاد بقيادة القطاع الخاص
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اسمع همزاً هنا وملزاً هناك عن زيارات 
السيد عمار احلكيم للفضاء العربي 
والرغبة الكبيرة التي تتملكه لبناء 
عاقات راسللخة وصللات مهمة مع 
احمليط العربي وكأن الرجل اتى بهتاناً 
عظيماً او ارتكب جرماً يعاقب عليه 
والدولي وشللرائع  العراقي  القانللون 
الرسللاالت السللماوية وماجللاء في 
التللوراة والزبور واالجنيل والقران.. ترى 
ماالذي يثيره »املوضوع« حتى يتلقى 
الرجللل كل هذا الللكام ناهيك عن 
الكام الناري وحديث منابر شلليعية 
وكأن  الوطنيللة«  »التسللوية  عللن 
مايطرحلله ومايقللوم به مللن زيارات 
اثللم عظيم ونكللران اعظللم لدماء 
الشللهداء والتاريخ واالسام من يوم 

السقيفة الى اليوم؟!.
كل الللذي فعله احلكيللم ومايفعله 
يصب في املصالللح الوطنية العليا 
ال اخلاصة ولللوكان يبحث في اخلاص 
ومن اجله عربياً فهو سللليل املرجع 
كبيللر  وسياسللي  مرجللع  اخ  وابللن 

وشللهيد محراب ووالللده زعيم اكبر 
ائتاف شلليعي منذ تأسيس الدولة 
وباالمللكان  اليللوم  الللى  العراقيللة 
توظيف هللذا االرث الديني والروحي 
والسياسللي للخاص مللن دون العام 
والتمتللع بقصللر عربي هنللا واقامة 
وجنسللية عربيللة هنللاك تبعده عن 
اخملاطللر واالبتعللاد عن خللط الزالزل 
واالغتياالت التللي طالت اغلب رجال 

اسرته!.
مايواجهلله احلكيللم اليللوم واجهه 
الشهيد الكبير محمد باقر احلكيم 
في زمللن املعارضللة العراقيللة ومن 
اجلسم السياسي ذاته الذي يسمى 
اليللوم جزافللا« التحالللف الوطني« 
العراقيللون  حللن كان االسللاميون 
الجئن فللي ايران اذ كان يزور الكويت 
فللي رمضللان مللن كل عام كمللا زار 
اململكة العربية السللعودية وزياراته 
التاريخية لسوريا وزيارة للبنان القى 
فيها احلجارة على مالة اسللرائيلية 
على حدود اخلللط االزرق الفاصل بن 

لبنان وفلسطن ومع ذلك لم يسلم 
السلليد احلكيم من حجارة البعض 
وهمللزه وملللزه ولللوال مكانللة الرجل 
العربيللة وااليرانية والعراقية املهمة 
حلكم على احلكيللم بالرجم النه زار 
الكويت والتقى دوكويار في جنيف 
وحافظ االسد في سوريا واميل حلود 
في لبنان وامللك عبد اهلل في الرياض 
وبوتفليقة وعشللرات الشللخصيات 
املنفللى.. فللي  الدوليللة ل23 عامللاً 

والسللبب الغيللرة واحلسللد واملكانة 
العربيللة التللي يحظى بهللا الرجل 
والتراجللع واملكانللة املتأخللرة التللي 

»يتمعتون« بها!.
التاريخ يعيد نفسلله لكن هذه املرة 
اشللد من عودة التاريخ بلؤم البعض 
علللى الرجللل وهللو يقللود التحالف 
الوطني ويفتح مسللارب ومسللالك 
التاريللخ  العاقللات كمللا مسللارب 
لبنللاء تاريخ جديد للتحالف والدولة 
واالمنوذج اجملتمعي وخيللار العراقين 
فللي االسللتقرار والعيش املشللترك 

والتحرير.
العلة كما اعرفهللا وانا الذي جاورت 
املعارضة العراقية السابقة للنظام 
الدكتاتوري السابق واطراف التحالف 
الوطنللي الاحللق ان هللؤالء النللاس 
يدعللون احلللرص وهللم اشللد الناس 
عللداوة للحريص واالخللاص للعراق 
والعراقيللن وهم اعللداء كل حريص 
وجهتلله  مااختلفللت  اذا  ومخلللص 
وتوجهه في االخللاص واحلرص على 
اعللداء كل متصللد  وهللم  شللعبه 
وقيللادي يتفرد في الفهللم والعاقة 
والنشللاط مللع احمليللط الدولي..الم 
يسللتعدوا العامة مهللدي احلكيم 
حتى استشللهاده في السودان عام 
1988واتهموه شللتى التهللم وقالوا 

فيه مالم يقله مالك في اخلمرة؟!.
مافعله احلكيللم ان الرؤية في ذهنه 
العربللي  املوضللوع  ازاء  مختلفللة 
والتوجلله الى اخلارطللة العربية بعد 
سللنوات طويلللة مللن التعويل على 
خرائللط قدمية تعود الى »سللايكس 

املعارضللة  فتللرة  انتجتلله  بيكللو« 
العراقية مع خيارات لم تعد مجدية 
ازاء اسللتقرار العراق املرتبط اساساً 
عاقاتلله  تطويللر  علللى  بالتعويللل 
العربية ومع احمليط وهو امر مشروع 
تفكر بلله كل الدول وليللس عيباً ان 
يضطلللع احلكيم بهللذا النهج وهو 
زعيم لتحالف الدولة قبل االضطاع 

به كرئيس للتحالف الوطني.
اللؤم الراهن يحللاول الغمز من قناة 
اخرى تقول بالهمس ان الرجل يعول 
على العرب اكثر من تعويله على ايران 
الدولة االسللامية التي رعت اجمللس 
االعلى ودعمته ووفرت له كل السبل 
والتسللليحية  املاديللة  واالمكانللات 
من اجللل اجنللاح مشللروعه ومتثيله 

للمعارضة االسامية العراقية..
كخيللار  اجمللللس  دعمللت  ايللران  ان 
حليف وشللريك ومجللاور حلربها مع 
النظللام السللابق وكانللت تشللتغل 
على هللذا النحو مبللا يوفللر لها قوة 
حجة في املسللتوى العربي والدولي 

ملناهضللة النظام السللابق والدعوة 
الى اسللقاطه »صدام بايللد ميرفد« 
وكذا كان النظام السابق يفعل مع 
املعارضللة االيرانية فللي العراق ولوال 
مهارة السلليد محمللد باقر احلكيم 
وقدرتلله فللي اختللراق هللذا احلاجللز 
العقللدي اخمليللف لكانللت املعارضة 
االسللامية ايرانية امللام العالم وملا 
وصل الدولي مسللتوى دعوة احلكيم 
الللى زيارة اميركا واسللتقبال ال غور 
له حيللث رفللض احلكيم الزيللارة اال 
شرط اسللتقبال كلينتون شخصياً 
للله للشللانية الكبيرة التللي تتمتع 
بهللا املسللألة العراقيللة لكنلله زار 
لندن والتقى اجلالية العراقية هناك 
واجرى حوارات كبيرة مع شخصيات 
باملسللالة  صلللة  ذات  بريطانيللة 

العراقية.
ان الفريق املنللاوىء اليبحث عن اجناز 
عراقللي فللي االوسللاط العربيللة بل 
يعد أي اجناز عربي نكوصللاً انتخابياً 
وأي زيارة يوم شللؤم عليه ورمبا يشوه 

فللي مقاصللد الزيللارات العربية في 
مواقعه اخلاصللة ودعاياته االعامية 
الرخيصللة كلمللا رأى موعد انتخاب 
رئيس للتحالف الوطني اقترب اجله 
ودنت ساعته مع ان عمار احلكيم دعا 
الللى اختيار رئيس جديللد قبل نهاية 
فترة قيادته للتحالف باربعة اشللهر 
وهو مؤشللر زهللد باملوقللع واملكانة 
السياسللية التي يتصورها البعض 
»اية الكرسللي« توسللع له كرسللي 
الزعامة التي ينتظرها لاطالة على 
زمن االنتخابللات النيابية القادمة اذ 
يبدو ان القادة السياسللين خائفون 
منها ومللن النتائج التي سللتفرزها 

صناديق االقتراع لاسباب املعروفة.
ان السلليد احلكيم اليطمللع بهدف 
غيللر تطوير عاقات العللراق العربية 
ومن التسوية الوطنية غير املصاحلة 
الشللاملة وايقاف نزيف الللدم وبناء 
الدولة العراقية العادلة..اما االخرون 
فليس لهم اال ذهاب النفس بانفتاح 

العرب على احلكيم حسرات!.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عمار البغدادي

جيم أونيل

كاتب عراقي

الرئيس السابق 
لشركة غولدمان 

ساكس إلدارة 
األصول

فللي شللباط / فبرايللر، الحظللُت أن 
االقتصللاد العاملللي فللي نهاية عام 
2016 كان فللي وضللع متقلب أقوى 
ممللا كان يتوقعلله معظللم الناس، 
نظرا لاضطرابات السياسية التي 
شللهدتها األشللهر ال 12 املاضية 
والزخللم التصاعدي الللذي مت نقله 
إلللى الربللع األول مللن عللام 2017.  
ووفقللا ألحللدث مؤشللرات »التنبؤ 
املنخفللض«، فللإن منو النللاجت احمللي 
اإلجمالللي العاملي يتجللاوز ٪4 - رمبا 
أقوى أداء شللهده منذ األزمة املالية 

لعام 2008.
ومللع ذلللك، فللإن بعللض املراقبن - 
وليس فقط املتشللائمن باستمرار 
- قالوا إن األدلة ما تزال سردية، وأنه 
من املسللتحيل التنبؤ باملللدة التي 
ستسللتغرقها الفتللرة االقتصادية 
احلاليللة. فللي الواقع، كانللت هناك 
فتللرات أخرى في مرحلللة االنتعاش 
الطويلللة التي أعقبت عللام 2008 
عندمللا عاد النمللو، فقللط ليتغير 

بسرعة، ويصبح بطيئا مرة أخرى.

ولتعزيز النمو االقتصادي على املدى 
الطويل، يجب أن يزيد االستثمار في 
األعمال التجارية. لألسف، فالقول 
أهون من الفعللل. وفي االقتصادات 
الغربيللة على وجلله اخلصوص، فإن 
االستثمار الثابت غير السكني هو 
بالتحديد العامل الذي كان مفقودا 
السللابقة  التسللارع  دورات  فللي 

القصيرة األجل.
ال ميكللن ألحللد أن يحللدد على وجه 
اليقللن سللبب فشللل االسللتثمار 
التجاري غير السكني في استعادة 
مكانتلله فللي السللنوات األخيللرة. 
ولكني أظللن أن احلكمة التقليدية 
املتشللائمة بشللأن هللذه املسللألة 

خاطئة.
وتؤكد احلجة التقليدية أن املديرين 
التنفيذين احلذرين اآلن يرون اخملاطر 
علللى املللدى الطويل علللى أنها »ال 
تسللتحق كل هذا العناء«. وتشمل 
الشكوك الكثيرة التي يواجهونها 
املفرط،  التنظيللم  اخملللاوف بشللأن 
وضرائب الشركات املرهقة، وارتفاع 

مسللتويات الديللون، وعللدم انتظام 
رسم السياسات، والردة السياسية 
ضللد العوملللة ، والشللكوك في أن 
اإلنفاق االستهاكي خارج )أو حتى 

داخل) الواليات املتحدة سيستمر.
ويتبن من وجهة نظر أقل تشللاؤماً 
أنه بعد عام 2008، أصبح من احملتمل 
أن االقتصاد العاملي سيعزل نفسه 
عن محللرك املسللتهلك األميركي 
ويتكيللف مللع صعللود االقتصادات 
خاصللة  الناشللئة،  االسللتهاكية 
الصن. عندما يحللدث ذلك، ميكننا 

جميعاً أن نعيش بسعادة لألبد.
أنا أميل إلى اجلانب األقل تشللاؤما. 
وکمللا أشللرت إلی ذلك فللي مارس 
/ آذار املاضللي، فقللد کان االقتصاد 
الصینللي یحسللن بنحللو مفاجئ 
في الربع األول مللن عام 2017، وفي 
الربللع الثانللي أیضللاً. فللي الواقع، 
تظهر أحدث البيانات الشهرية في 
الصن عامات التسارع االقتصادي، 
وخاصة في االسللتهاك. فقد كان 
واضحللا في بيانللات الربللع األول أن 

أصبحوا  الصينيللن  املسللتهلكن 
محللركا متزايللد األهميللة للنمللو 

االقتصادي.
وعندما يواجه املتشللائمون األرقام، 
فإنهللم سلليجيبون باإلصللرار على 
أن األداء االقتصللادي القللوي الللذي 
حققتلله الصن في اآلونللة األخيرة 
مؤقللت فقللط - وهللو نتللاج حتفيز 
أكثر اسللتدامة. وحتى إن اسللتمر 
النمللو، فللإن السلللطات الصينية 
لن تسمح للشللركات الغربية - أو 
حتى الشللركات الصينيللة - وفقاً 
للمتشللائمن جللداً - باالسللتفادة 
منه. لكن سللواء كان املتشللائمون 
فللي  نظرهللم  وجهللة  سلليغيرون 
الصن أم ال، فمللن الغريب أن يظل 
االسللتثمار التجاري فاترا حتى في 
األوقللات التللي يكون فيهللا محرك 
النمو العاملي في أماكن أخرى، كما 
هللو احلال فللي الواليللات املتحدة أو 

أوروبا )أملانيا على وجه اخلصوص).
خال فترة رئاستي ملراجعة احلكومة 
مضللادات  ملقاومللة  البريطانيللة 

امليكروبات، كان علللي تطوير فهم 
املسللتحضرات  لصناعللة  أفضللل 
أن هنللاك  وتعلمللت  الصيدالنيللة، 
شيئا يقال لقوى االقتصاد اجلزئي - 

وللحس السليم األساسي.
أخللذت املسللتقبل بعللن االعتبار، 
الللذي كان دائما وسللوف يبقى غير 
مؤكد. ومع ذلللك، فقد حدثت أكبر 
عندمللا  االقتصاديللة  التراجعللات 
كانللت الشللركات غير مؤكللدة مبا 
فيه الكفاية - لكن كانوا متأكدين 
من أن املستقبل سلليكون مزدهرا. 
وميكن تفسللير اإلفللراط في اليقن 
مبثال ازدهللار احلقل االفتراضي لعام 

2000-2001 وغيره .
ولكن، فبفضل زيللادة توافر الكثير 
من املعلومللات )مبا في ذلك وجهات 
النظللر واآلراء اخملتلفة)، نحن نعرف 
أن املسللتقبل غير مؤكد دائما، وأن 
سلوك الشركات الغربية )والكثيرة 
في العالم الناشئ) منطقي بنحو 
بارز، نظللرًا للعمل احلالللي للنظام 
املالي. ملاذا يسللتثمر قللادة األعمال 

فللي عالم غير مؤكللد، بدال من دفع 
الذين يطالبون  أرباح للمستثمرين 
بالكثيللر )لكللن مللع جتنللب اخملاطر 
على العموم)، أو إعادة شللراء بعض 
أسهم شركاتهم اخلاصة )وبالتالي 
حتسللن نسللبة السللعر / األربللاح، 

واألفضل من ذلك، زيادة أجورهم)؟
فللي نهايللة اليللوم، فللإن الرؤسللاء 
التنفيذيللن واملسللتثمرين األكثللر 
عدوانيللة يسللعدون جميعللا بهذا 
النهج. ولسوء احلظ، ال ميكن أن يقال 
الشلليء نفسه بالنسللبة ملوظفي 
الشللركة في املاضي واحلاضر الذين 
ال يجنللون أي فوائد مللن رواتبهم أو 
معاشاتهم التقاعدية )التي تتآكل 
العائد  انخفللاض  بسللبب  بالفعل 
علللى السللندات احلكوميللة عبللر 

البلدان الغربية).
لقللد آن األوان حلكوماتنللا املنتخبة 
لتغييللر قواعد اللعبة. وبالنسللبة 
للمبتدئللن، فإن ذلللك يعني حتديث 
إصللدار  جلعللل  الضرائللب  قانللون 
الدين أقللل جاذبيللة، خاصة عندما 

العائدات إلعادة شللراء  تسللتعمل 
األسهم. كحد أدنى، يجب أن يكون 
من الصعب إعادة شللراء األسللهم 
من إصدار مدفوعات أرباح حقيقية. 
وبهللذه الطريقة، فللي األقل جميع 
املسللهمن، وليس فقط املطلعن 

التنفيذين، سوف يستفيدون.
وعاوة على ذلك، ال ينبغي أن يعوض 
هؤالء املديرون التنفيذيون أنفسهم 
على أساس..املدى القصير. وينبغي 
أن يطالللب املزيد من املسللتثمرين 
بتغييللر احلوافللز لتعكللس التدابير 

احلقيقية لألداء الطويل األجل.
وقد أعرب الصندوق النرويجي للثروة 
السلليادية مؤخرًا عللن تأييده لهذه 
للمسللتثمرين  وينبغي  التغييرات. 
وصانعللي  الكبللار  املؤسسللاتين 
السياسات أن يحذو حذوه، إلعطاء 
دفعة لعالم الشللركات الكبرى. إذا 
قمنللا بتغيير احلوافز، فقد نشللهد 
أخيراً عودة االسللتثمار في األعمال 

التجارية.

تحديد حوافز االستثمار الثابت
PROJECT
SYNDICATE

أمانويل ماكارون

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

امام مجلس النواب للمناقشة والتصويت اآلن قانون 
جديللد ُكتللب في الظللام ودُس في طيللات القوانن 
املتراكمة بعنللوان »تنظيم العمل النقابي« وتعجل 
مجلللس الوزراء بتمريره الى السلللطة التشللريعية 
من دون إمعان النظر في ما بن السللطور من احكام 
وصياغللات اقل ما يقال فيها انها تعيد منهج نظام 
الشللمولية البغيض بفرض نقابة واحدة على ابناء 
املهنة الواحدة بدل حترير خيارهم لينتسبوا للنقابة 
التي يرون انها متثلهم خيللر متثيل، او يبقون من غير 
عضوية نقابية اذا ما شللعروا بللا حاجة لهم لهذه 
االنتمللاءات، وهو جوهر النظللام الدميقراطي القائم 

على حرية اخليار املهني والسياسي. 
عدا عللن ان ذلك يدخل النقابات فللي تنافس مهني 
ألقنللاع جمهور املهنللة لانتماء لها مللن دون اكراه، 
فيما يضمن ذلك ترشيد مؤسسات اجملتمع وتأهيلها 
خلدمللة جمهورها وتنميللة املمارسللة الدميقراطية، 

وبناء تعددية من ادنى حلقات النشاط االجتماعي.
لقد جعل احلزب الواحد الذي حكم العراق بالقبضة 
االمنيللة اخلانقة مللن النقابات املهنيللة اوكاراً لقهر 
وارهللاب وجتنيللد املواطنللن، ومللا يللزال الصحفيون 
واملعلمون والعمال واالطباء واملهندسون وغيرهم من 
ابناء املهللن يتذكرون كيف صارت نقاباتهم واجهات 
قمعية وهراوات للحللزب الصدامي احلاكم وجاديه، 
والغريب ان فرسللان وابطال تلللك التجربة النقابية 
البغيضة يحاولون منللذ فترة احياءها بقانون جديد 
»يضبط« العمللل النقابي وميررونلله، من دون ضجة،  
ومن غفلة الكثير من النواب والسياسللين ووسائل 
االعام، هذا اذا ما احسنا الظن بالبعض ممن يسكت 
حيللال هذا القانللون الللذي يحمل نصوصللاً مهينة 
للدميقراطية والعمل النقابي احلر وجمهور املنتسبن 

للنقابات، ويقبل بها عن غفلة افتراضية.
لكن املسؤولية والصراحة تلزمان جتاوز حسن الظن 
الى كشللف »نيللات مبيتللة« من جهات سياسللية 
تخطط لفرض منطية سياسية شمولية في اجملتمع 
تقوم على معادلة »حللزب واحد لكل طائفة ونقابة 
واحللدة لكل مهنللة« االمر الللذي ال يختلللف كثيرًا 
عن منطق املشللروع الشللمولي املهزوم الذي يعمل 
بواسللطة وكاء جدد على ترويج الفكرة الغاشللمة 
التي تقول انه ال حاجة للعراقين الى التعددية التي 

تفرقهم، بل الى الهراوة التي توحدهم..  

 ********
مي غصوب: 

/«صحيللح اننا حن نتحدث الى اشللخاص معروفن 
بضعف السللمع، يكون من املشللروع جللداً ان نرفع 
اصواتنللا قليا، لكن هللذا ال يناقض ابداً مللا ورد بأن 
الذين يناقشللون في السياسللة يتحدثللون صراخاً، 
ذلللك ان هؤالء ال يريللدون في العادة ان يسللمعوا ما 
يقوله محاوروهم، مفترضن سلفاً ان هؤالء احملاورين 

يشكون ضعفاً في السمع«.

قانون ال ديمقراطي 
قيد التصويت 



ثقافة10

ناجح المعموري 
الفن الش��عبي ال��ذي يوميء ال��ى فنون 
املرحل��ة البدائي��ة م��ن حيث مس��احة 
املوض��وع واالخت��زال وقل��ة اإلي��وان ، لذا 
اعتق��د ب��ان ق��راءة املنجزات الش��عبية 
ف��ي مجال الفن��ون اعد كثي��راً من قراءة 
الف��ن احلدي��ث أو التجارب اجلدي��دة ، الن 
الثاني��ة توم��يء بوضوح ملراحل س��ابقة 
م��ن جتربة الفنان واجنازات غيره ، أما الفن 
الش��عبي ، فانه يش��ير الى ذاكرة قدمية 
للغاية ، متت��د عميقاً وبعيداً في الالوعي 
اجلمع��ي كي تبقى حية ، ظاهرة ، يقظة 
باس��تمرار ، وبس��بب يقظته��ا الفاعلة 
تتمظه��ر متبدية باس��تمرار في اجنازات 
فنية معاص��رة ، وحديثة ، حتى أن بعض 
التج��ارب التش��كيلية العراقي��ة � على 
س��بيل املثال � املعنية بالذاكرة القدمية 
وتوظيفها عبر ش��بكت رمزية وعالمات 
قدمي��ة يتعامل معه��ا البع��د بوصفها 
اجن��ازات جديدة / مغاي��رة / وجدية . لذا ال 
ميكن باش��ر عزل ب��ن التحققات الفنية 
احلديثة وبن الفنون البكرية التي ما زالت 
حتى هذه اللحظة حاضرة بقوة ، ومثيرة 
لالهتمام . تلك التجربة اإلنس��انية التي 
ما زالت شاهدة مثيرة للعناية مبا حققه 

اإلنسان مثل الكتاب . 
لذا ال ميكن للفنان املعاصر إعالن قطعية 
مع الف��ن البكري الن ذلك يثير أش��كال 
حول وعي��ه ومعرفته ، فاحلاضر ماثل في 
أول��ى األعمال الت��ي ما زال��ت حتى هذه 
اللحظ��ة محفوظ��ة في صخ��ور اجلبال 
وبعض الكه��وف ولعل كهف تاميرا ابرز 
الش��واهد عل��ى ذلك وم��ا احتفظت به 
الصح��راء الليبي��ة من من��اذج اختصرت 
متاماً حصراً أو عدد من العصور عاش��ها 
اإلنس��ان. أن منط��ق اإلنس��ان احلدي��ث 
املتأثر بهذه الرس��وم التي أبدعها إنسان 
تط��اول جهود الفن��ان العصري ، وكل ما 
في رأس��ه من فلس��فات وعلوم ليعتمد 
على ح��د بعيد عل��ى ترعته اإلنس��انية 
نحو » التبس��ط: فاإلنس��ان ، كائن حر ، 
يعرف كيف يؤدي عمله بطريقة يس��يرة 
ويتغافل كلياً عن كل ما من شأن تعقيد 
منج��زه الفن��ي، كما قال الفنان ش��اكر 

حسن آل سعيد.
م��ا زال��ت حت��ى ه��ذه اللحظ��ة الصور 
الش��عبية ، وكذل��ك اللوح��ات املتداولة 
على نطاق واسع حاضرة ، مثيرة الهتمام 
اجلماعات، ألنها قريته منها ومعبرة عنها 
، وكاش��فة م��ن أحالمه��ا ، وتطلعاتها ، 
ودائم��ا ما تكون مفعم��ة بالقوة واخليال 
واجلم��ال ، وهذه كلها نس��بية ، الن وعي 
الكائ��ن هو الذي يحدد تل��ك الصفات أو 

املكونات.
الداخلية والبنائية للعمل ، لكن اإلنسان 
ق��ادر على الدنو من اجلم��ال والتعلق به ، 
والتعبير عنه مبا هو متوفر لديه من قدرات 
ثقافية وإمكانات . وم��ا أريد التأكيد هو 
أن املتحقق الفن��ي اآلن ليس نتاجاً لالن ، 
بل هو ميتد عميقاً في الذاكرة اإلنسانية 
وكم��ا ق��ال األس��تاذ ش��اكر حس��ن آل 
سعيد في » دراسات تأملية » أن احلضارة 
الراهنة ه��ي حضارة إنس��انية عريقة � 
تتجلى أهمية الفن الش��عبي في كونه 
منه��الً م��ن مناهل األس��لوب العصري ، 
وذل��ك الن موق��ف الفنان الش��عبي من 
الت��راث املتطور هو موق��ف فطري حازم ، 
يتجاه��ل كل تاريخ التط��ور الثقافي من 
اج��ل أن يفوز بصدق التعبير اإلنس��اني ، 
مما قد يؤول له الفن��ان املثقف من ابتعاد 
عن القضاي��ا الروحية ف��ي الفن بتأكيد 
مش��اكل التقنية تتع��ارض ورؤيا الفنان 
الش��عبي وبس��اطته في عرض أفكاره ، 
وفي بن��اء حياته التي ه��ي مادته األولى 
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بودي اإلش��ارة لواحد من أه��م العناصر 
التكويني��ة ف��ي األش��كال الرمزية وهي 
السهولة بالتعامل مع املوضوع � هكذا 

يبدو � والس��بب ، كما اعتقد احلرية التي 
يتمتع بها الفنان الش��عبي الذي يعيش 
وكأنه فض��اء جماعته وذل��ك ألنه بعيد 
ع��ن االيدولوجي��ا املباش��رة / واملهيمنة 
. وم��ا يق��وم به ه��و محاولة ف��ي بعض 
األحيان � الس��تعادة ما علق بذاكرته من 
صور ومعاينات وعدم االكتفاء بها فقط 
، ب��ل مينحها م��ن روحه اجلدي��دة ، ويأخذ 
منها الفائض ل��ذا ميكن مالحظة بعض 
الرس��وم الش��عبية املتك��ررة ، س��نجد 
بأن الفنان نفس��ه لم يلتزم بالتكوينات 
املنقول��ة ف��ي عمل أخ��ر ، ال يختلف عن 
الرس��م الذي قبله والسبب في حصول 
مثل هذه اخلروقات ، هو طبيعته الفطرية 
/ أو البسيطة التي ال تتعامل مع العمل 
الفن��ي بدقائقه وتفاصيل��ه ، الن الفنان 
يغ��ادر متاث��ل التفاصي��ل الدقيق��ة جداً 
، ومين��ح بديالً لها ، حت��ى ال يكون عمله 
محكوماً بالتطابق الكلي ، بل يذهب في 
بعض األحيان نحو الزخرفة ويغادر الرسم 
كي يب��دأ من حيث هو ال ي��دري بالعناية 
بالدي��ن . ومثل ه��ذه األعم��ال الزخرفية 
البس��يطة هي ما يعبر ع��ن موقف هذا 

الفنان الشعبي بيسر وسهولة .
ينطوي الفن الش��عبي عل��ى مادة غزيرة 
املنقولة  ومتثيالته��ا  بالعتب��ات  للمعني 

لنا واحملفوظة ، بوصفها جزًء من الذاكرة 
اليقظ��ة ، وتتن��وع غزارة تلك امل��ادة ، وال 
تكتفي باملوضوع أو الوظيفة ، التي دائماً 
ما تكون دينية . وتطغي في تلك التجارب 
رمزيات ش��ائعة ، معروفة لدى اجلماعات 
ف��ي حاضرها ، أو هي جزء م��ن ذاكرتهم 
املوروث��ة . وأحيان��ا ، تتحرك تل��ك الرموز 
والعالمات في رسوم كثيرة ، تنتشر على 
مساحة واس��عة من املدن العراقية وقد 
أخذت معها عناص��ر رمزية متداولة في 
مكان أخ��ر ومتنحه عالمة خاصة بفضاء 
ما ويبرز هذا أكثر وضوحاً في فن النسيج 
اليدوي أو الس��جاد ، وهذه هي التي متثل 
بش��كل دقيق الذاكرة املوروثة واملنقولة 
بالتوات��ر عن األجداد ، والفنان / أو الفنانة 
الش��عبية ال تعرف ما تعنيه التفاصيل 
أو ما تش��ير إليه ، وتؤكد أنها أخذت هذه 
املهنة عن والدتها ، أو جدتها ، وكثيراً ما 
تعاطت املرأة ف��ي العراق هذا الفن ، ألنه 
يكاد يكون من الفنون األس��رية ، يشترك 
فيه��ا أف��راد العائلة ، وكل م��ن في هذه 
الفن��ون ل��ه خصائصه ، فالنس��يج في 
املدحتية / بابل مختلف عن النسيج في 

احلي / واسط . 
هذا الفن وريث لرموز سرية ودينية ، دائماً 
ما حتصل عليها تطوي��رات ، أو إضافات ، 

تش��وش على ما هو مركزي في التجربة 
املنقول��ة لكني اعتقد بأن فن النس��يج 
الشعبي والسجاد ورسوم النجارين هي 
التمثي��ل احلقيق��ي األكثر انتش��ارا في 
الريف واملدن العراقية ، واتس��ع االهتمام 
به م��ن األهال��ي / واجلماع��ات املدينية ، 
وابتدأت تقنية وتوظفه في أكساء األرائك 
والوس��ائد ش��تاء ، نظراً ملا تتمتع به من 
مالمح جمالية . واستطيع التأكيد على 
أن فن النس��يج يتمتع مبكانته وجمالية 
مهيمن��ة ميزت��ه اجلغرافيات الواس��عة 
وخصوصاً البلدان اإلسالمية ، حيث صار 
منذ زمن بعيد لكل دولة ، أو مدينة فنها 
النس��يجي اخلاص ، املميز لها عن غيرها 

من املدن والبلدان األخرى .
وأكث��ر م��ا ميي��ز الفن��ون الش��عبية هو 
ليس��ت  لكنه��ا   ، له��ا  املش��تركات 
مش��تركات كلي��ة ، ب��ل ه��ي قواس��م 
جوهري��ة ، تعتب��ر أكثر ش��يوعاً وتكرراً ، 
ومنها الرموز املوروثة عن املاضي البعيد ، 
واملمتد في أحيان كثيرة للعتبات احلضارة 
وه��ذا م��ا الحظن��اه ب��اإلرث الس��ومري 
املوظف ضمن جماليات الفنان الشعبي 
ليجع��ل م��ن عمل��ه مغاي��راً ومختلفاً ، 
وم��ن تلك الرموز األش��كال الهندس��ية 
غي��ر قصدية التوظي��ف ، لكنها تنطوي 
على دالالت جمالي��ة واضحة ومعروفة . 
وهذه املالحظة قال بها األس��تاذ س��عد 
خ��ادم ف��ي دراس��ة رائ��دة ع��ن الفن��ون 
الش��عبية في النوبة ، حيث ركز على أن 
العالقة بن فن��ون النوبة املتنوعة والفن 
الفرعوني تنطوي عل��ى قيمة جوهرية ، 
ليس��ت جمالية ، بل ثقافية ودينية وهي 
أن اإلنس��ان يعود للماضي لالستعانة به 
من اجل مقارنة املوت والفناء واالنقراض 
. م��ن هن��ا نس��تطيع القول ب��أن صعود 
األش��كال الرمزية السومرية في الفنون 
الش��عبية متث��ل تعبي��راً عل��ى الوح��دة 
القائم��ة ب��ن اجلماع��ات ، والش��عوب ، 
واملس��اعدة له��ا واحملف��زة عل��ى البق��اء 
واالس��تمرار في مكافحة قوة الطبيعة 
. أن تلك الش��بكة الرمزي��ة ، بحضورها 
املس��تمر ، ومب��ا تنط��وي عليه م��ن قيم 
اجتماعي��ة وثقافي��ة وجمالي��ة  ، متن��ح 
اإلنس��ان أمكانية للتعايش م��ع احلياة ، 

وسط ظروف مؤاتية .
وعلين��ا أن منن��ح تلك الش��بكة الرمزية 
الواس��عة ما تس��تحقه من فعالية ودر 
فاعل في خلق نوع من الوحدة بن ش��تى 
الفنون مثل النس��يج وصناعة القصب 
ال��خ   .... والفخ��ار  والعم��ارة  والنخي��ل 
وتنوعه��ا يوضح قوة واضحة ومتينة بن 
الفن��ون ، لتؤكد طاقة احلض��ارة املانحة 
له��ذا اإلرث الذي لم يكت��ف باجلغرافية 
الوطني��ة وإمن��ا امت��د بعي��داً ف��ي بلدان 

الشرق القدمي.

قبل أن تدل��ف ناحية اليمن إلى إذاعة الصاحلية 
ثم��ة مقهى، تق��ع على ركن الش��ارع املؤدي إلى 
جس��ر األح��رار ، تبعد قلي��ال عن ضف��ة النهر .، 
تدخل إليها  من الش��ارع العام الذي تطل عليه 
بوابة اإلذاع��ة  أو أن تعطف قليال مبعية  اجلامع ، 

حن تقدم من ناحية النهر .
 م��ررت بها هذه األي��ام وكنت ارتاده��ا قبل ثالثة 
عق��ود، حي��ث يجتمع موس��يقيو إذاع��ة بغداد 
هناك في وجبتن، الظهر بعد الس��اعة الواحدة 
يخرج��ون منفردين، وقد انهوا ت��وا أوقات الدوام ،  
بي��د أنهم يجتمع��ون ثانية ف��ي املقهيى وغالبا 
ما يكون للتواع��د  أو االتفاق مع املتعهدين على 
عمل موس��يقي بإحياء حفلة عرس أو مناس��بة 
ش��عبية. لق��د اعت��ادت الن��اس الت��ي تطلبهم 
الذهاب إل��ى املقهى و ترك موع��دا لهم مع آبي  

نامق ، صاحب املقهى  .
 الوجب��ة الثانية، وه��م غالبا ما كانوا ميارس��ون 
عمله��م اإلذاع��ي خفارة ، إذ بع��ض األحيان يتم 
تس��جيل األغان��ي باإلذاع��ة او التلفزي��ون بع��د 
الس��اعة الرابع��ة عص��را ، .بعدم��ا يخيم ظالم  
يخرجون سوية باجتاه أزقة بغداد لتبدأ سهرتهم 
في إحدى احلانات، نادرا ما تكون لهم سهرة خالية 
من الطرب، إذ غالبا ما يتم حجزهم في األفراح أو 
صاالت الغناء العامة ، حتى أني س��معتهم مرة 
يتندرون بأنهم ذات ليلة قرروا فيها الراحة التامة 
، فذهبوا حلانة غير معروفة ومنزوية عن الش��ارع 
، بي��د أن روادها عرفوهم وهات طرب وموس��يقى 

بليلة صباحية  ، كما يقال . .
 املقه��ى دائما تعج بأصوات اآلالت املوس��يقية ، 
فأحدهم يضبط أوتار الكمان واألخر يدوزن اجليلو 
عل��ى إيقاع ال��دف أو ن��اي »خضر الي��أس » ، في 
األوقات التي يكونوا فيها داخل اإلذاعة يلجا احلاج 
أبو ناطق إلى تشغيل املذياع وهو يعرف بالضبط 

متى تذاع األغاني األصيلة من االذاعة  .
الرحلة ص��وب املقهى هذه األي��ام جتلب الكآبة ، 
فه��ي هرم��ة ، في ضلوعه��ا نام تاري��خ جميل ، 
لكن��ه تصدع على هيئة ش��قوق وعناكب  ، في 
كل ركن منها يتوس��د اإلهم��ال والالمبالية جتاه 
تاري��خ موس��يقي حافل وممت��د ألكثر م��ن ثالثة 
عقود  ، لقد أكل الزمن رونقها وفارقها أبو ناطق 
، صاحبه��ا العتي��د الذي كان يحتف��ظ بجداول 
مواعي��د احلف��الت  الغنائية  و أوق��ات فراغهم ، 
حت��ى نحن املتطفل��ون على نظ��ام املقهى كان 
ينظم لنا أوقات مجيء الفنانن لنجلس معهم 
أو نحاورهم أو أن نلتقط صورة مع مغني أو عازف 
مش��هور   .كراس��يها فارغة  اآلن ، أال من بعض 
املتقاعدي��ن ، ثم��ة » راديو » صغي��ر تغني فيه أم 

كلثوم إحدى األغاني القدمية.

مقهى «أبو نامق» 

عبور

حميد الربيعي

كتابة

في الكتابة الس��ردية املعاص��رة بانه يجمع 
ب��ن مزاي��ا الش��فاهية والكتابي��ة وهذا ما 

فعله فرج ياسن في قصص اخلميس..«.
تاله الناقد محمد رش��يد ف��ي ورقة حملت 
عن��وان )هكذا اق��رأ القص��ة(، مؤكدا على 
املصطل��ح والنش��ر والتلق��ي، اضافة الى 
تأكي��د ظن��ه، ب��أن االتفاق على التس��مية 
ل��ن يتحقق عل��ى عدد الصفح��ات، او عدد 
الكلمات لكن االتفاق ميكن ان يتحقق عند 
تعريف القصة القصيرة بأنها فن االختزال، 
اي حتديده��ا بع��دد قلي��ل من االش��خاص 
واالحداث وم��كان وزم��ان محددين ووصف 

قصير مكثف ذو وظيفة واضحة..
اما الورقة الثالثة فكانت من حصة الدكتور 
الناق��د مثنى كاظم صادق، الذي قدم قراءة 
تداولي��ة )عائلة احلرب امنوذج��ا(، والتي جاء 

فيه��ا:« عائل��ة احلرب مجموع��ة اقاصيص 
للق��اص ص��الح زنكن��ة ت��ؤدي من��ذ عتبة 
عنوانه��ا الى تنظيم ذهني نحو قوة اجنازية 
كلي��ة هي)العائل��ة( ال )االس��رة( فالعائلة 
كتكوي��ن اجتماعي اكبر من االس��رة عددا، 
وبهذا االطار الكلي يقسم القاص قصصه 
الى اسرتن او بابن هما)باب احلرب( و)باب ما 
بع��د احلرب(، ضمن املضاف اليه )احلرب(، في 
العنوان الكلي للمجموعة)عائلة احلرب، اما 
االهداء بوصفه عتبة ثانية او نصا يتواشج 
مع مقصد املرس��ل، فقد ج��اء كاآلتي)الى 
الشهيد صالح زنكنة..انا الذي فر من املوت 

والتحق باحلياة..
ثم حتدث الناقد علوان الس��لمان مؤكدا ان 
قصص اخلميس م��ن جنس القص القصير 
ج��دا، الت��ي متث��ل ذاك��رة الس��ارد باعتماد 

احلوار الذاتي املتميز بانعكاس��ات اللحظة 
والذوبان في مش��هدية دينامي��ة، بعضها 
ذهن��ي يس��هم ف��ي تولي��د الصوراحملف��زة 
للذاكرة، ويحقق البناء الصياغي موضوعيا 
بتتابع مخت��زل، يتميز بعمق املعنى واملبنى 
والدالل��ة اللفظية عبر مس��ارات متنامية 
حاول��ت تأطي��ر احل��دث بأط��ر حكائية مع 

تعاقب االفعال وانسيابها استرساال.
بعده��ا فتح ب��اب احل��وار وقد ش��ارك فيه 
الناقد علي الفواز، والروائي حميد الربيعي،  
والدكتورجاس��م اخلال��دي، والناق��د زهي��ر 

اجلبوري.
 ف��ي خت��ام اجللس��ة وزع��ت الش��هادات 
التقديري��ة عل��ى املش��اركن في اجللس��ة 
تقدي��را وتثمينا له��م ولدورهم ف��ي اغناء 

موضوعها.

بغداد - حذام يوسف طاهر:
اقام��ت رابطة النق��اد واالكادميين في االحتاد 
الع��ام لألدب��اء والكت��اب في العراق جلس��ة 
نقدية ح��ول القص��ة القصيرة ف��ي العراق، 
ادارها الناقد الدكتور جاس��م محمد جسام 
وش��ارك فيها كل من الدكتور ثائ��ر العذاري 
بورق��ة حملت عن��وان )املتوالي��ة القصصية 
قصص اخلميس لفرج ياس��ن امنوذجا منها(، 
والناق��د عل��وان الس��لمان، ال��ذي ركزعل��ى 
مس��ألتن مهمتن مقترنتن م��ع بعضهما 
فق��ال:« هناك نوع ادبي يتوس��ط بن القصة 
القصيرة والرواية وهو موجود وان لم يجنس، 
اي ان هنالك مجموعة من القصص القصيرة 
تنشر على انها مشروع واحد. أثر الفيس بوك 

في اتحاد األدباء.. جلسة نقدية حول القصة القصيرة 

ف��ي اللغ��ات األخ��رى( و)النش��ر والتقنيات 
الثقافية(.(

ويحص��ل الفائز في كل فرع من هذه الفروع 
على جائ��زة مالي��ة قدرها 750 أل��ف درهم 

إماراتي )نحو 204 آالف دوالر(.
وقال املؤرخ واملفكر املغربي عبد اهلل العروي 
الفائز بجائزة )شخصية العام الثقافية( في 
كلمة عقب تس��لمه اجلائزة »لقد أصبحت 
جائزة الش��يخ زايد للكتاب م��ن أبرز اجلوائز 
عامليا ملا متتاز به من حرص على إطالع العالم 
على واقع الثقاف��ة العربية وانفتاحها على 

الثقافات األخرى.«

وأضاف »قيل قبل عق��ود إن الثقافة نوعان.. 
علمي��ة تقنية وأدبي��ة أخالقية. ه��ذا النوع 
الثاني من الثقافة هو الذي يؤلف بن قلوبنا، 
يؤهلنا للتعايش والتفاهم، يولد في نفوسنا 

األمل ال يأس، الرجاء ال القنوط.«
ويحص��ل الفائ��ز بجائ��زة ش��خصية العام 
الثقافي��ة على جائ��زة مالي��ة قدرها مليون 

درهم إماراتي )نحو 272 ألف دوالر(. 
وتق��دم اجلائ��زة س��نويا من��ذ 2007 لصناع 
الثقاف��ة واملفكري��ن واملبدعن والناش��رين 
والش��باب تقدي��را إلس��هاماتهم ف��ي إثراء 

احلياة الثقافية واألدبية واالجتماعية.

أبو ظبي ـ رويترز: 

أقامت جائزة الشيخ زايد للكتاب مساء األحد 
حفلها الس��نوي لتك��رمي الفائزين في دورتها 

احلادية عشرة مبركز أبوظبي للمعارض.
وكرم الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية اإلماراتي 
الفائزي��ن باجلائ��زة في ف��روع )التنمي��ة وبناء 
الدول��ة( و)اآلداب( و)أدب الطف��ل( و)الترجمة( 
و)الدراس��ات النقدي��ة( و)الثقاف��ة العربي��ة 

جائزة الشيخ زايد للكتاب تحتفي 
بالفائـزين في الدورة الحادية عشرة

جماليات الفن الشعبي 

من أعمال الفنان ستار لقمان
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

جامعة النفايات 
كلم��ا نظرت ال��ى احداهن وهي تنب��ش اكوام 
النفاي��ات وه��ي مغط��اة بلون اس��ود ال تظهر 
س��وى عينيها اللتني متاها لونهما مع خمارها 
تذكرت قص��ة كارتون » بائعة أع��واد الكبريت   
»التي كنا نبكي ونحن صغار عند مش��اهدتها 
ف��ي برنامج »س��ينما األطف��ال » , ال اعرف ما 
الرابط او االتصال بني الشخصيتني اال ان احلزن 
ذات��ه ينتابن��ي وأمتنى لو كنت امل��ك أي قرار او 
سلطة ملنعها ولو بالقوة من هذه املهنة التي 
ال تلي��ق بها او بأي امرأة على وجه الكون , اال ان 
املرأة العراقية حالة استثنائية من احلزن والهم 
واملعان��اة املتوارثة والغريب اننا بدأنا نعتاد على 
هذا املنظر املؤلم الذي افقدها روحها وانوثتها 

وجعلها تتحول الى آلة لنبش النفايات .
وراء كل خم��ار او نق��اب هن��اك آالف القصص 
واملآس��ي حتملها جنباً الى جن��ب مع » جونية 
عل��ب البيبس��ي الفارغة » عل��ى كتفها الذي 

تصدع من كثرة اإلهمال والهموم.
واملضح��ك املبك��ي انها ال تقبل أي مس��اعدة 
مادية من أي شخص وال تتحدث الى أي شخص 

فأي عزة وكرامة.
حتم��ل بأن تقبل ان يكون مصدر قوتها وعيالها 
النفاي��ات على ان مت��د يدها الس��تجداء املارة، 
غريبة تل��ك التركيبة التي تتك��ون منها هذه 

املرأة احلديدية.
فاألح��زان لم جتعلها تنحني ب��ل زادتها صالبة 
والع��وز ل��م يذه��ب م��اء وجهها الك��رمي الذي 
تع��ادل كل قط��رة من قط��رات عرقه��ا مئات 
الرجال الذين ينتش��رون في الش��وارع المتهان 
االستجداء او التسليب وسرقة الناس او حتى 
من جلسوا على كرس��ي املسؤولية في غفلة 
م��ن الزم��ن ومبح��ض املصادفة العمي��اء فهي 
مازالت أبية وكرمية النفس لم تسكن القصور 
او خل��ف االس��وار واحلماي��ات حتيط به��ا ولم 
تعل��م ابناءها ف��ي دول أجنبية ول��م تفكر ولو 
ليوم ان تكون س��بباً في مأساة او معاناة أبناء 
جلدتها الذين نسوها بل اسقطوها من قائمة 
الباقني على قيد اإلنسانية واكتفوا بالنظر اما 
باس��تهجان او تعاطف لها والنظرتني لن ولم 
تقيها برد الش��تاء او حر الصي��ف او تطعم او 
تكس��ي ابناءها الذين يش��اركونها ذات املهنة 

وذات املأساة .
فهنيئ��اً حلكومة ف��ي بلدها مئ��ات اآلالف من 
النساء حتت وطأة العوز واحلرمان في حني يتربع 
الفاسدون ومن لف لفيفهم على مقدرات هذا 

البلد.

لها مؤلفات عدة في كتابة القصة والرواية

بغداد ـ فالح الناصر:
ش��هرزاد  التش��كيلية  الفنان��ة 
م��ن  تخرجه��ا  برغ��م  الربيع��ي، 
اجلامعة املس��تنصرية كلية اإلدارة 
الرس��م  اختارت  واالقتص��اد، فقد 
والتوج��ه إل��ى اجلانب األدب��ي، لها 
مؤلفات ع��دة في كتاب��ة القصة 
املع��ارض  والرواي��ة، تش��ارك ف��ي 
بالتش��كيل  املتخصصة  الفني��ة 
التقها »الصب��اح اجلديد« في هذه 

السطور: 

* م��ا جدي��دك ف��ي عال��م الف��ن 
التشكيلي؟ 

� اعددت ملعرضي الشخصي الثاني 
من��ذ فترة نحو اكثر م��ن عام. ولم 
اوفق في اقامته النشغالي بكتابة 
روايت��ني اخ��ذت الكثير م��ن وقتي. 
وع��ن قريب ان ش��اء اهلل س��أقيم 

املعرض الن لوحاته جاهزة متاماً.

* م��ا ع��دد مؤلفات��ك ف��ي كتابة 
القصص والرواية ، وهل من جديد 

؟ 
كتاب��ي االول كان ) تانغ��و قصص 
قصي��رة ( يحت��وي عل��ى 33 قصة 
قصيرة م��ع  30 لوح��ة من عملي 
ب��ني  واالس��ود  باألبي��ض  طبع��ت 
القص��ص . الن طباعته��ا باأللوان 
مكلف��ة جًدا. كتاب��ي الثاني رواية 
) مني��كان ( يص��در ان ش��اء اهلل 

بع��د 10 ايام م��ن دار متوز للطباعة 
والنش��ر، وحالياً اكتب رواية ثانية 
و اجن��زت منها اكثر م��ن النصف  . 
ومس��تمرة ف��ي كتاب��ة القصص 

القصيرة. 

* ابرز املعارض التي شاركت بها؟ 
� اقمت معرضاً شخصياً واحداً في 
بغداد في منتدى املسرح عام 2015، 
الش��خصي  و س��اقيم معرض��ي 
الثاني هذا العام، وسبق ان شاركت 
للفن��ون  م��ع منظم��ة هواج��س 
والثقافة في مع��رض اقامته على 
ارض معب��د الصابئة املندائيني في 

بغداد عام 2016 .

* كيف تصفني املشهد العام في 
الفن التشكيلي ؟

مب��ا اني متابع��ة جي��دة للمعارض 
الت��ي تقام في بغداد اذ من النادر ان 
يفوتني معرض م��ع كثرة القاعات 
الفنية اس��تطيع ان اق��ول بوجود 
الرائع��ني  الفنان��ني  م��ن  الكثي��ر 
ف��ي الع��راق والقابلي��ات الفني��ة 
االس��تثنائية االبداعي��ة ان احلركة 
الفني��ة التش��كيلية ف��ي العراق 

معني ال ينضب . 
لك��ن الذي يفتقده املش��هد العام 
ه��و االهتم��ام بالفن م��ن مصادره 
االبداعية مباشرة، وقلة النشاطات 
الرس��مية العاملي��ة، واحلاج��ة الى 

متاحف الفن الت��ي تدعم االعمال 
القيم��ة القدمي��ة واحلديثة، كذلك 
او  الفني��ة  املهرجان��ات  اقام��ة 
املشاركة بها عامليا، وعلى املستوى 

الرسمي و احمللي .

* يعان��ي الكثير م��ن الفنانني من 
غياب التسويق الصحيح؟ 

� اعتق��د ان التس��ويق للف��ن ه��و 
مس��ألة ش��خصية للفن��ان تتبع 
قابلياته ونش��اطه و امكانياته عن 
طري��ق اقامت��ه للمع��ارض و كثرة 
الوض��ع  وبالتأكي��د  مش��اركاته، 
االقتصادي للبلد يأثر على التسويق 
للفن، فيبق��ى اجله��د االكبر على 
عات��ق الفن��ان ف��ي الوص��ول ال��ى 

السوق الصحيحة ألعماله . 

* اإلعالم لم مينح الفن التشكيلي 
حيزاً من الضوء ؟ 

أؤي��د ه��ذا ال��رأي.. فالقلي��ل م��ن 
الفضائيات مثال لديها برامج ثابتة 
ع��ن الف��ن التش��كيلي و الفنانني 
و ال حت��ى برامج ع��رض تاريخ الفن 

العراق��ي الزاخ��ر بالفنان��ني الرواد 
احلقيقي��ني ، بل واخش��ى ان يكون 
الف��ن التش��كيلي عل��ى هام��ش 

حياتنا اليومية .

* كم تس��تغرقني م��ن الوقت في 
رسم لوحة ؟ 

رس��م أي لوحة غي��ر مرهون بوقت 
مح��دد، احيان��ا تس��تغرق ش��هر، 
واحيانا ساعات قليلة، وال استطيع 
حتديد وقت انتهائها وطبعاً االفادة 
من ضوء النهار هو الوقت االنسب 
للرس��م، لك��ن ف��ي احي��ان كثيرة 

ارسم ليال و في وقت متأخر . 

الف��ن  اخت��رت  مل��اذا  اخي��راً..   *
لوح��ة  اول  وم��ا  التش��كيلي، 

رسمتيها؟
 اخت��رت الرس��م ألن��ي تربيت على 
ح��ب الرس��م ولك��ن لألس��ف لم 
تتس��َن ل��ي فرص��ة دراس��ة الفن 
الكثي��ر من  التش��كيلي، وهن��اك 
االس��ماء الالمعة ف��ي مجال الفن 
التش��كيلي في الع��راق و اذا ذكرنا 
بعضها ق��د نبخس ح��ق االخرين، 
لكني بالذات احترم الفنان الدكتور 
حسام احملسن، والفنان الرائع مؤيد 

محسن. 
وأول لوح��ة كانت لوحة بس��يطة 
جداً لفتاة ريفية حتمل جرة و ترتدي 

العباءة.

التشكيلية شهرزاد الربيعي: الحركة الفنية في العراق معين ال ينضب برغم قلة الدعم 

التشكيلية شهرزاد الربيعي

واشنطن - وكاالت: 
في دراس��ة صادم��ة للفتيات 
الباحثات عن الرش��اقة والقد 
أن  باحث��ون  اف��اد  املمش��وق، 
النحيف��ات لديهن خطر أكبر 

لإلصابة بسرطان الثدي.
وأجريت الدراس��ة حس��ب ما 
جاء في صحيفة »ديلي ميل« 
بتقيي��م األنس��جة الدهنية 
أث��داء  م��ن  ال��دم  وعين��ات 
72 س��يدة مؤش��رات كتل��ة 
أجسامهن في املستوى االقل 
من الطبيعي، ووجد الباحثون 
أن %40 منهن لديهن التهاب 
ف��ي  الده��ون  أنس��جة  ف��ي 

الثدي.
وأوض��ح الباحث��ون أن العديد 
م��ن النس��اء الالت��ي يك��ون 
لديهن مؤش��ر كتلة اجلس��م 
م��ن  االق��ل  املس��توى  ف��ي 
االعتي��ادي، لديهن خاليا أكبر 
من الدهون في أنسجة الثدي، 
وليس في اجلزء الس��فلي من 
اجلس��م، كما أن ه��ذه اخلاليا 
تنم��و، وميك����ن أن تتل��ف أو 
اس��تجاب�ة  مت��رض مس��ببة 

التهابي�ة.
وحذر الباحثون في مركز »ويل 
كورني��ل« األميرك��ي للط��ب 
كيترين��ج«  »س��لون  ومرك��ز 
للسرطان من اإلصغاء لألطباء 
الذين مييلون إلى التركيز على 
الس��منة بكونها أكبر عامل 
خطر بالنس��بة للنساء، ألنه 

خط��أ ف��ادح، الفت��ني إل��ى أن 
التعرف على حجم األنسجة 
الدهني��ة ف��ي الث��دي ميك��ن 
أن يس��هم بنح��و كبي��ر في 
خفض معدالت اإلصابة مبرض 

العصر.
وف��ي ح��دث علم��ي ُوص��ف 
بالفارق، أكد علماء بريطانيون 
توصله��م ال��ى صورة ش��به 
كاملة لألسباب الوراثية التي 
ت��ؤدي لتح��ول نس��يج الثدي 
الصح��ي إل��ى آخ��ر مص��اب 

بسرطان الثدي.
عامل��ي  طب��ي  فري��ق  وق��ام 
3 مليارات ش��فرة  بتفح��ص 
وراثي��ة في 560 حال��ة إصابة 
مبرض سرطان الثدي، لدراسة 
األض��رار التي تصيب حمضنا 
النووي الذي يحول األنس��جة 
س��رطانية.  إل��ى  الصحي��ة 
ووض��ع الفري��ق ي��ده على 93 
جين��اً ق��د يس��ببوا األورام إذا 

متحوروا.
اجلين��ات  بع��ض  ان  وبرغ��م 
ف��ي  ظه��رت  املكتش��فة 
أن  إال  مس��بقة،  دراس��ات 
العلم��اء يتوقع��ون أن تك��ون 
ه��ذه الالئح��ة ه��ي النهائية 
للحد من ح��دوث أي تغييرات 

نادرة وقليلة.
والدراس��ة، التي تع��د األكبر 
عل��ى اإلط��الق، ه��ي خط��وة 
مهم��ة إليجاد أدوي��ة جديدة 

ملعاجلة السرطان.

دراسة حديثة: سرطان 
الثدي يميل الى النحيفات

جوبا - وكاالت: 
مارس��ت ش��يري ري��ن اجلراح��ة ف��ي 
منطق��ة أفريقي��ا جن��وب الصحراء 
وظلت تتس��اءل مل��اذا يخضع الرجال 
للتدخ��ل اجلراح��ي أكث��ر بكثي��ر من 

النساء؟
ودفعه��ا فضوله��ا لطل��ب بيان��ات 
م��ن منظم��ة أطب��اء بال ح��دود عن 
العمليات اجلراحية التي أجريت خالل 
املشروعات اإلنسانية للمنظمة غير 
الربحي��ة في 12 دول��ة تعاني احلروب 

في أفريقيا والشرق األوسط.
وخلصت رين وزمالؤها إلى أن املنظمة 
أجرت 69 باملئ��ة، أي أغلب عملياتها، 
من بني قرابة 50 ألف جراحة في هذه 
الدول بني عامي 2008 و2014 لرجال.

وقالت رين وهي أس��تاذة ونائبة رئيس 
قسم اجلراحة بكلية الطب بجامعة 
والي��ة كاليفورني��ا  ف��ي  س��تانفورد 
األميركي��ة »م��ن خ��الل العم��ل في 
الدول ذات الدخ��ل املنخفض خاصة 
ف��ي أفريقيا جن��وب الصحراء اتضح 

لي أن النس��اء ال ميثلن نس��بة كبيرة 
في املستشفيات«.

وأضافت »أخش��ى أن تك��ون اجلراحة 
متوفرة بق��در أقل للنس��اء في هذه 
ال��دول , أفت��رض أنن��ا بص��دد حكم 

مجتمعي لطريقة احترام النساء«.
وأفادت الدراسة بأن معظم عمليات 
منظم��ة أطب��اء ب��ال حدود ف��ي تلك 
أفغانس��تان  ف��ي  أجري��ت  الفت��رة 
وجمهوري��ة الكونغ��و الدميقراطي��ة 
وباكس��تان وجن��وب الس��ودان على 
مدني��ني تت��راوح أعماره��م ب��ني عام 

و105 أعوام.
وأضافت أن الرجال كانوا أكثر عرضة 
للتدخل اجلراحي بنسبة 70 باملئة في 
الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة 
لكن رين قال��ت :إن التفاوت رمبا يرجع 

إلى الثقافة وليس الدين.
وأش��ارت الدراس��ة التي نش��رت في 
دوري��ة )س��يرجري( ف��ي الثام��ن من 
أبريل/نيس��ان إل��ى أن الرج��ال تلقوا 
بطبيعة احل��ال العالج من الصدمات 

العنيفة بنحو أكبر مبا في ذلك جروح 
نتيج��ة القناب��ل والطلق��ات النارية 
والس��كاكني, لك��ن 73 باملئ��ة م��ن 
الصدمات  اجلراحية لعالج  التدخالت 

غي��ر العنيف��ة مثل احل��روق وحوادث 
السيارات أجريت أيًضا على رجال.

باركالي س��تيوارت  الطبي��ب  وعالج 
أعداداً أكبر بكثير من الرجال مقارنة 

بالنس��اء ف��ي أثن��اء عمله ف��ي غانا 
ونيب��ال وجنوب الس��ودان وق��ال في 
مقابل��ة عب��ر الهات��ف إن الدراس��ة 

»جرس إنذار«.
وتابع  » في وقت يش��هد أعلى نسب 
من النازحني بسبب الصراع والكوارث 
في التاريخ, يجب أن جتعلنا الدراس��ة 
نش��عر بالقل��ق م��ن أننا ال نب��ذل ما 
يكف��ي م��ن اجلهود لضم��ان حصول 
النس��اء عل��ى رعاية جراحي��ة مماثلة 
للرج��ال وتوفي��ر الرعاي��ة اجلراحي��ة 
املماثلة لهن والفهم املماثل للظروف 

التي تتطلب رعاية جراحية«.
وزادت رين : إن النساء يخضعن ألكثر 
م��ن نصف العملي��ات التي جترى في 
الدول األعلى دخال لكنها ال تعلم ما 
الدافع وراء التفاوت بني اجلنس��ني في 

مناطق الصراع املسلح.
األح��كام  أنه��ا  »أعتق��د  وتابع��ت 
نفسها التي جتعل الذكور يستمرون 
في التعليم ملدة أط��ول يتعلق األمر 

بقرارات وقيم على أساس النوع«.

التمييز ضد النساء يصل إلى الطب في مناطق النزاعات

واسط - الصباح الجديد: 
 افتت��ح مع��اون محاف��ظ واس��ط 
حي��در  الس��يد  اإلداري��ة  للش��ؤون 
جاس��م محمد ، فعالي��ات املعرض 
السنوي مبناس��بة األسبوع الطفل 
األصم وال��ذي يقام برعاي��ة مديرية 
العمل والشؤون االجتماعية / قسم 
شؤون رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 
وبإشراف معهد األمل للعوق البدني 
وحتت ش��عار) لغة االش��ارة وسيلة 
مساعدة مهمة للتواصل مع االصم 
( ،وبحضور مدير الرعاية االجتماعية 
في واس��ط محم��د عاش��ور ومدير 
اخلاص��ة  االحتياج��ات  ذوي  قس��م 

جاسم اجلعيفري.
وتضم��ن املعرض نتاج��ات متنوعة، 
من ابداع��ات طالب��ات معهد االمل 
للعوق البدن��ي، والتي تضمنت اهم 
االعمال اليدوية واملنزلية واسهامات 

املشرفات في املعهد.
وعلى الصعيد ذات��ه ، افتتح املعاون 
االداري حملافظ واس��ط حيدر جاسم 
فعالي��ات محف��ل مع��رض نتاجات 
معهد الرجاء للعوق العقلي اخلاص 
بعم��ل اللوحات الفني��ة والنتاجات 
اليدوي��ة ،الذي اقامت��ه ادارة املعهد 
،وبتنفي��ذ  املعه��د  قاع��ة  وعل��ى 

املشرفات على املعهد .

واسط: افتتاح فعاليات المعرض 
السنوي بمناسبة أسبوع الطفل األصم

بيروت - وكاالت:  
الرج��ل بنحو عام ينجذب الى املرأة 
الغامضة ألنه يراها كاللغز أمامه، 
تثي��ره ويركض وراءه��ا ويقوم بكل 
ما بوس��عه الكتش��اف أس��رارها 

وألغازها.
املرأة بطبعها ال يستهويها اعتماد 
الغموض في حياته��ا بقدر الرجل 
ال��ذي يلت��زم الصم��ت والغموض 
فيش��غل عقله ويفك��ر بعمق في 
املقابل بعكس املرأة بنحو عام التي 

تستعمل لسانها قبل عقلها.
كوني لغ��زًا يصعب حّله وغامضة 
فتزدادي��ن قوة وجاذبي��ة ألن الرجل 

عزيزتي يس��تثار بامل��رأة الغامضة 
ويراه��ا أكثر ق��وة وجاذبي��ة! يحب 
الرج��ل ه��ذا الن��وع م��ن النس��اء 
ألنها تخبئ ما تش��عر به وال تدلي 
ب��أي معلومات عن نفس��ها او عن 

اآلخرين.
لغ��ة العي��ون: ال نقص��د ب��� لغة 
العي��ون اال تعب��ري ع��ن نفس��ك 
وع��ن ارائك مطلًقا ب��ل نقصد بها 
أن تكتف��ي بالتعبير ع��ن غضبك 
واس��تيائك من خالل نظراتك التي 
تكون أبل��غ من الكالم وتوفر عليك 
وعلى زوجك الدخول في نقاش حاد 

وعقيم!

األلغاز التي يعشقها 
الرجل في المرأة!

جالل اباد -وكاالت : 
ت��ذرف ناديا بحرقة دموعها م��ن حتت البرقع 
كاش��فة عم��ا دفعها إلى القيام مبا يش��به 
املهمة املس��تحيلة ف��ي أفغانس��تان: ترك 

زوجها العنيف ومدمن الهيرويني.
وتعان��ي نس��اء كثي��رات ف��ي افغانس��تان 
مس��تويات كارثية من العنف األسري, لكن 
في مواجهة العقلي��ة الذكورية اخلانقة في 
اجملتمع، يختبر بعض هؤالء النس��وة وسيلة 

جديدة: الطالق.
وقد س��جل عدد ح��االت الط��الق ازديادا في 
افغانس��تان بع��د االطاحة بحك��م طالبان، 
لك��ن "أبغ��ض احل��الل" يبقى صع��ب املنال 

بالنسبة للنساء.
وتق��ول ناديا عن زوجها خالل جلوس��ها قرب 
والده��ا في ج��الل آباد )ش��رق( "ه��و مدمن 
مخدرات وكحول. لم أعد اس��تطيع العيش 
معه".وح��اول بع��ض الوجه��اء ف��ي قبائل 
البش��تون إقناعها بالع��ودة إلى زوجها لكن 
م��ن دون جدوى، وقد أصبح��ت ناديا أول امرأة 

في عائلتها منذ أجيال عدة تطلب الطالق.
وتقول الش��ابة التي حتضر ملفها مبساعدة 
هيئ��ة أطلقها برنام��ج األمم املتحدة اإلمنائي 
س��نة 2014 بعن��وان "صن��دوق املس��اعدة 
القانونية" )ليغل أند غرانت فاسيليتي( "اهلل 

منح النساء حقوقا من بينها الطالق".
ه��ذا ويصع��ب إيج��اد احصائي��ات وطني��ة 

في افغانس��تان غي��ر أن صندوق املس��اعدة 
القانونية يش��ير إلى أنه عالج عدداً متزايداً 
من احل��االت في البالد )82 حال��ة في اجملموع 

خالل السنوات الثالث األخيرة(.
وتش��ير الباحثة في منظمة "هيومن رايتس 
ووتش" احلقوقية هيثر بار إلى أن "األفغانيات 
اللوات��ي تت��اح أمامهن فرص��ة االنطالق في 
حي��اة جدي��دة يصبحن من��اذج يحت��ذى بها 
لنساء أخريات"، الفتة إلى أن "الزواج البائس 

أو العنيف ليس بالضرورة حكما أبديا".
وميث��ل طلب الطالق خطوة س��هلة نس��بيا 

للرج��ال في أفغانس��تان مع وج��ود الطالق 
اللفظي أو ما يعرف بطالق الثالث.

أم��ا النس��اء فيتع��ني عليه��ن املث��ول أمام 
محكم��ة وال ميكنه��ن احلص��ول عل��ى حق 
االنفصال إال في ح��االت محددة بينها هجر 

الزوج لها أو سوء املعاملة.
كذلك تش��كل اإلفادة م��ن خدمات محامي 
مهم��ة صعب��ة حت��ى بالنس��بة للنس��اء 
املقت��درات في ظل التهدي��دات بالقتل التي 
تط��اول الكثير من محامي النس��وة اللواتي 

يطلنب االنفصال عن أزواجهن.

أبغض الحالل أصعب منال للمرأة األفغانية

بغداد - شمس يوسف: 
عق��دت مجموعة العن��ف القائم 
على الن��وع االجتماع��ي / صندوق 
اجتماعاً  للس��كان،  املتح��دة  االمم 
بتوجي��ه ودع��م م��ن وزي��ر العمل 
محم��د  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
شياع السوداني مع املنظمات غير 
احلكومية )NCCI( وعدد من اعضاء 
املنظم��ات الدولية ف��ي اربيل عن 
طري��ق الدائ��رة اإللكتروني��ة تناول 
العن��ف  حل��االت  املعلوم��ات  ادارة 
القائ��م عل��ى الن��وع االجتماع��ي 
تقري��ر  واس��تمارة   )GBVIMS(
الفعاليات ومناقشة نظام احلماية 
من العنف. وناقش االجتماع ايضاً 
اقام��ة تدري��ب مخصص  ض��رورة 
العاملني ف��ي اخلدمات  للباحث��ني 
املعلوم��ات  ادارة  ع��ن  النفس��ية 
حلاالت العنف في محافظة نينوى 
وبقي��ة املناطق احملررة واقامة دورات 
تدريبية للباحثني االجتماعيني في 

اقس��ام الدعم النفس��ي التابعة 
لدائرة امل��رأة إذ تواجه النس��اء اثار 
التي اصابتهن  النفسية  الصدمة 

من جراء العصابات االرهابية.
واك��د االجتماع ايض��اً على ضرورة 
تفعي��ل اقس��ام الدعم النفس��ي 
ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات وذلك عن 
طريق وجود باح��ث واحد في االقل 
وليوم واحد في األس��بوع في هذه 
االقسام الس��تقبال حاالت العنف 
االجتماعي  العن��ف  القائم عل��ى 
وتقدمي اخلدمات املهمة لهم وتزويد 
ال��وزارة بتقاري��ر ش��هرية منظمة 
وحتت��وي عل��ى معلوم��ات وافي��ة 
عن احل��االت املس��تقبلية وضرورة 
االجتماعيني في  الباحث��ني  تدريب 
اقس��ام الدعم النفسي في بغداد 
اللغ��ة  تعل��م  عل��ى  واحملافظ��ات 
االجنليزي��ة واحلاس��وب م��ن خ��الل 
التنس��يق م��ع منظم��ات اجملتمع 

املدني إلقامة مثل هذه الدورات.

العمل تناقش مع صندوق األمم 
المتحدة للسكان  تدريب وتفعيل 

أقسام الدعم النفسي للمرأة المعّنفة
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بغداد ـ قسم اإلعالم:
والرياض��ة،  الش��باب  وزارة  ق��ررت   
اقامة بطول��ة كأس وزير الش��باب 
اجلمهوري��ة  ملنتخب��ات  والرياض��ة 
للفرق الش��عبية بكرة القدم لفئة 

الشباب دون 20عاما.
 وقال مدير عام دائرة التربية البدنية 
والرياضة الدكتور ع��اء عبد القادر 
س��تخصص  الت��ي  البطول��ة  ان 
ملنتخب��ات احملافظات س��تقام بعد 
ش��هر رمضان الك��رمي، بالتعاون مع 
مديريات الشباب والرياضة في بغداد 
للمديريات  وس��يكون  واحملافظ��ات، 
دورا مميزا في هذه البطولة من خال 

اشراكهم في جميع اللجان.
 واض��اف عب��د الق��ادر ان اله��دف 
م��ن البطول��ة اكتش��اف املوهوبني 
واملتميزي��ن م��ن ش��بابنا وزجه��م 
ف��ي املنتخب��ات الوطني��ة واالندية 
الرياضية حيث ستش��كل جلنة من 
اخلب��راء من املؤسس��ات واملنظمات 
جمي��ع  ملتابع��ة  االختص��اص  ذات 
البطول��ة،  ه��ذه  ف��ي  املش��اركني 
وسيتم نش��ر نظام وآلية البطولة 

في االيام املقبلة.
 وبني ان وزير الشباب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان، خص��ص جائزة 
كبرى للفريق الفائز باملركز االول، أذ 
سيمثل العراق في بطولة العالم 
للفرق الش��عبية التي ستقام في 

ال��وزارة جميع  وتتحمل  ايطالي��ا، 
النفقات املالية.

وتأه��ل فري��ق ذي ق��ار ال��ى نهائي 
الش��باب  وزي��ر  كأس  بطول��ة 
والرياض��ة للفرق الش��عبية بكرة 
الق��دم بعد فوزه على فريق كرباء 
املقدسة بهدف مقابل الشيء، في 
املباراة التي ج��رت، اول امس، على 
الثاني، وسيلتقي  الشعب  ملعب 
فري��ق ذي ق��ار فري��ق البص��رة في 
النهائي الذي سيتم حتديد موعده 
في وقت الحق بغية منح املتأهلني 
مس��احة كافية من االس��تعداد، 
وخص��ص وزير الش��باب والرياضة 
عبد احلسني عبطان جائزة للفريق 

الفائ��ز ه��ي رحل��ة س��ياحية الى 
اجلمهوري��ة االيراني��ة االس��امية 

تتحمل نفقاتها الوزارة. 
 واول��ت وزارة الش��باب والرياض��ة 
اهتمام��ا كبيرا ف��ي بطولة الفرق 
الشعبية كونها فرصة الكتشاف 
الكروي��ة ومنجم غني  الطاق��ات 
باملواهب قادر على ان يغذي االندية 
باعب��ني  الوطني��ة  واملنتخب��ات 
البطول��ة  وش��هدت  موهوب��ني، 
مستويات جيدة ومنافسات قوية 
ب��ني الفرق املش��اركة التي توزعت 
عل��ى خمس��ة مجامي��ع، تأه��ل 
فريق واحد ع��ن كل مجموعة الى 

املرحلة الثانية.

بغداد ـ نعمه كاظم*
أعلن ن��ادي املصلحة الرياضي الذي 
تشرف عليه الشركة العامة لنقل 
املس��افرين والوفود  عن قبول دعوة 
وزارة النقل للمش��اركة في بطولة 
كأس وزي��ر النقل التي سيش��ارك 

فيه��ا ع��دد م��ن الف��رق التابع��ة 
ال��زوراء  وهي  ال��وزارة  لتس��جيات 
واخلطوط والسكك وامليناء، هذا ما 
اكده أمني س��ر النادي، رسن حمود، 
وأوضح حمود ان املدير العام لشركة 
املسافرين والوفود، عبد أهلل لعيبي، 

رحب بفكرة املشاركة من أجل رفع 
اسم الشركة في احملافل الرياضية 
ويذكر ان نادي املصلحة كان قد توج 

في البطولة ذاتها عام 2010.

* إعالم النادي

بغداد  ـ الصباح الجديد:
يش��ارك الع��راق باربع��ة رياضيني  
ف��ي بطولة اس��يا باجلمناس��تك 
العاصم��ة  تضيفه��ا  ان  املق��رر 
التايلندي��ة )بانكوك( ما بني الرابع 
عش��ر واحلادي والعشرين من هذا 

الشهر .
وق��ال ام��ني س��ر احت��اد اللعب��ة 

الدكت��ور اس��ماعيل ابراهي��م ان 
البطول��ة  ف��ي  املش��ارك  الوف��د 
س��يتالف من امل��درب نهاد جلوب 
سيتنافس��ون  رياضي��ني  واربع��ة 
مابني جهازين وستة اجهزة حيث 
يش��ارك محمد علي حنش بستة 
اجهزة هي جهازاحلركات االرضية 
ومنصة القف��ز واملتوازي والعقلة 

وجه��از احلل��ق وجه��از املقاب��ض 
وسيش��ارك عزيز س��تار بجهازي 
القفز  ومنصة  االرضي��ة  احلركات 
باربع��ة  امي��ر  ويتناف��س عب��اس 
اجه��زة  منص��ة القف��ز واملتوازي 
وحصان احللق واحل��ركات االرضية 
ويتنافس بثاث��ة اجهزة هي جهاز 

املقاب واملتوازي والعقلة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطل��ق يوم غٍد اخلمي��س في قاعة 
)مكس مول( في املنصور منافسات 
الفرس��ان بالبولنغ بإش��راف االحتاد 
املرك��زي للعب��ة.. وبحس��ب عضو 
احتاد اللعب��ة أس��ماء إبراهيم، فإن 
اعتماد  البطولة تصنيفية وسيتم 

نتائجها ضمن الئحة تصنيف االحتاد 
املعتمدة إلنتق��اء الاعبني اصحاب 
املراك��ز االول��ى لتمثي��ل العراق في 

االستحقاقات اخلارجية املقبلة.
وبّين��ت ابراهيم: ان احتادها ش��كل 
جلان��ه العامل��ة إلجناح املنافس��ات، 
وان البطول��ة تب��دأ في الس��اعة 3 

م��ن عصر يوم غٍد بإقامة س��باقات 
املتقدمني وتتواصل في اليوم التالي 
سباقات املتقدمات والشابات، فيما 
جت��رى ظهر الس��بت س��باقات فئة 
الش��باب، لتعقبها فعاليات اخلتام 
بتوزي��ع اجلوائ��ز ب��ني الف��رق الفائزة 

والاعبني الفائزين باملراتب االولى.
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األولمبياد الخاص يحتفي 
بأبطال »األلعاب الشتوية« 

دورة في تطوير مهارات 
العاملين بـ »االستثمار« 

بغداد ـ الصباح الجديد:
 برعاي��ة وزير الش��باب والرياضة عبد احلس��ني 
عبطان وحتت ش��عار )جيش��نا وحشدنا .. فخر 
لنا في انتصاراتنا( يقيم االحتاد العراقي املركزي 
لاوملبياد اخلاص في الساعة العاشرة من صباح 
اليوم االربع��اء في املدينة الش��بابية املهرجان 
السنوي احتفاال باصحاب االجناز الذي حتقق في 

دورة االلعاب الشتوية في النمسا.
وقال رئيس احتاد االوملبياد اخلاص العراقي سعد 
ياس��ني ان االحتاد س��يكرم اصحاب االجناز الذي 
حتق��ق ف��ي دورة االلع��اب الش��توية التي جرت 
وقائعه��ا في النمس��ا وذل��ك في قاع��ة املرأة 

باملدينة الشبابية في شارع فلسطني.
 واوضح ياسني ان وزارة الشباب والرياضة بجميع 
كوادرها مبقدمتهم الوزير وقفوا وقفة مشرفة 
مع احتاد االوملبياد اخلاص بعد تخصيصه القاعة 
املغلقة الحتض��ان تدريبات املنتخبات الوطنية 
فضا ع��ن اس��تخدام مجمع مضم��ار العاب 
الق��وى وهذا االم��ر يدل عل��ى ان ال��وزارة تولي 
اهتماما خاصا لهذه الش��ريحة املهمة واملنا 
كبي��ر ان نواص��ل اجنازاتن��ا ونرفع اس��م العراق 
ورايته عاليا..  واثنى رئيس احتاد االوملبياد اخلاص 
العراقي على دور االعام املساند لاحتاد، مقدما 

لهم دعوة حلضور االحتفالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اقام��ت دائرة الدراس��ات وتطوي��ر املاكات في 
وزارة الشباب والرياضة، دورة تدريبية في مجال 
االستثمار، تس��تمر ملدة ثاثة أيام مبشاركة 25 

من موظفي الوزارة.
 وق��دم إلعمال ال��دورة احملاضر واملوظ��ف في دائرة 
االس��تثمار والتموي��ل الذات��ي املهن��دس احم��د 
قاس��م عن��اد متناوال ف��ي اليوم األول م��ن الدورة 
نب��ذة مختص��رة عن االس��تثمار في مؤسس��ات 
الدول��ة فضا ع��ن أن��واع وإش��كال االس��تثمار 
والس��يما االس��تثمار الرياض��ي ال��ذي أصبح من 
الضروريات بسبب ضعف املوارد االقتصادية وقلة 
التخصيص��ات املالي��ة وال��ذي اثر عل��ى املردودات 
املالي��ة الت��ي تدخ��ل ف��ي جمي��ع جوان��ب احلياة 
والس��يما تأثيره بالس��لب على إقام��ة البطوالت 
واالستحقاقات اخلارجية التي حتتاج إلى أموال من 

اجل دميومتها وإقامتها في أفضل صورة 
وبني قاس��م في  محاضرته عن االس��تثمار الذي 
اجتهت إليه وزارة الش��باب والرياضة في السنوات 
أداء  ف��ي حتس��ني  االيجابي��ة  اجلوان��ب  األخي��رة، 
املؤسس��ات الرياضية، ودور االس��تثمار في جعل 
املؤسسات تنهض من جديد وتستقطب الشباب 
وبالتال��ي حققت أهداف��ا عدة م��ن ابرزها تطوير 
اجلان��ب الش��بابي وتوفير األم��وال الازمة إلقامة 
البط��والت واملنافس��ات الرياضي��ة وب��دون صرف 
أموال طائلة من ميزانية الدولة،  وستناول الدورة 
محاور الوثائق القياسية واحملور الفني والهندسي 
واحمل��ور اإلعامي ومح��ور التدقيق واألم��ور املالية 

والعقود.

 بغداد ـ أحسان المرسومي*

تنطل��ق الي��وم االربع��اء املباريات 
املؤجلة من الدور الثالث للمرحلة 
املس��دس  االولى من منافس��ات 
الذهب��ي في ال��دوري املمتاز بكرة 
الس��لة ، فيما اتخذ احتاد اللعبة 
ع��دد م��ن الق��رارات االنضباطية 
بحق ع��دد من االندي��ة والاعبني 

واالداريني .
ويواج��ه الك��رخ فريق الش��رطة 
في اول��ى املباري��ات املؤجلة التي 
تستضيفها قاعة الكرخ ، اذ  فقد 
االول  ال��ى ح��د كبي��ر كل فرصة 
للمنافس��ة على املركزي��ن االول 
والثاني ومن ثم بلوغ مرحلة ) بلي 
اوف ( بعد اربع خس��ارات متتالية 
كان��ت االخي��رة ام��ام  الكهرباء 
بنتيج��ة 99 – 84 نقط��ة . ام��ا 
الشرطة فهو االخر سيسعى ان 
اليفرط بنقاط املباراة والتمس��ك 
مبرك��ز الوصاف��ة بعد خس��ارتني 
متتاليت��ني ام��ام نف��ط اجلن��وب  
واالخي��رة ام��ام املتص��در النفط 

بنتيجة 80 – 73 نقطة .
 على صعيد اخر عقد احتاد اللعبة 
اجتماعا مبقره تناول مناقشة عدد 
املؤس��فة  واالحداث  القضايا  من 
التي رافقت عدد من املباريات في 
الدوري��ني املمت��از واالول��ى واتخذ 
بحق املس��يئني عدد من القرارات 

االنضباطية .
وق��رر االحت��اد حرمان امل��درب رعد 
ش��مخي رهل م��ن التدريب ملدة 
عام م��ن تاريخ اصدار القرار وذلك 
الرياضي��ة  ال��روح  ع��ن  خلروج��ه 
ف��ي مب��اراة نهائي اندي��ة العراق 
للدرج��ة االول��ى والت��ي جرت في 

محافظ��ة كرب��اء ، كم��ا ط��ال 
احلرمان اداري نادي الكهرباء  عدي 
خضير احمد م��ن مرافقة فريقه  
ف��ي مباري��ات الدوري املمت��از الى 
نهاية املوس��م احلالي خلروجه عن 
الروح الرياضية بعد انتهاء مباراة 
نادي��ه م��ع ن��ادي نفط اجلن��وب . 
وطال احلرمان  اداري نادي الشرطة  
جنم عبداهلل مه��دي واالحصائي 

س��تار هاشم محس��ن ملدة عام  
خلروجهما عن الروح الرياضية في 
مباراة فريقهما م��ع نادي النفط 
النادي جاس��م  واداري  الرياض��ي، 
محمد سوادي الى نهاية املوسم 
احلالي ،وذات احلرمان لاداري احمد 
عب��اس الثارته اجلمه��ور وتلفظه 

بكلمات نابية. 
اجملتمعون غرام��ة مالية  وف��رض 

دين��ار  ال��ف   )500.000( قدره��ا 
عل��ى العب��ي  الكهرباء حس��ان 
عل��ي عب��داهلل  وحيدر عب��د زيد 
خلروجهم��ا ع��ن ال��روح الرياضية 
بع��د انته��اء مب��اراة ناديهما مع 
ن��ادي نفط اجلن��وب    بالنس��بة 
ل��اول ومع الش��رطة بالنس��بة 
للثاني ، وغرام��ة مالية على ادارة 
املين��اء قدرها ) 3000000 ( مايني 

دينار خل��روج جماهيره ع��ن الروح 
الرياضية ورمي قناني املاء وغيرها 
عل��ى احلكام والعبي نفط اجلنوب 
، وغرامة باملبلغ عين��ه على ادارة 
الش��رطة لنفس االس��باب اعاه 
، علم��ا ان االحت��اد كان ق��د وج��ه 
تنبيه��ا س��ابقا ال��ى ادارة ناديي 
املين��اء والش��رطة ح��ول نف��س 

املوضوع .

 ووجه احتاد اللعبة كتبا رس��مية 
والنق��ل  الداخلي��ة  وزارات  ال��ى 
بغية  االوملبية  واللجنة  والشباب 
حث ادارة  الشرطة وامليناء لضبط 
ومساعدة  وجمهورهما  فريقيها 
االحت��اد من اجل فرض االمن وزيادة 
االواصر الرياضية وتوثيق العاقة 
الطيب��ة ب��ني الرياضي��ني  خ��ال 

املنافسات.
واشترط االحتاد في نهاية االجتماع 
ان تدفع جمي��ع غرامات الاعبني 
واالندي��ة قبل بدأ مباريات املرحلة 
الثانية من املس��دس الذهبي ولن 
يس��مح للمعاقينب باملشاركة اال 

في حالة  تسديد املبالغ.
و زار وزير الش��باب والرياضة عبد 
االحت��اد  احلس��ني عبط��ان، مق��ر 

العراقي املركزي لكرة السلة.
 واطل��ع الوزي��ر عل��ى االنش��طة 
والفعالي��ات التي يقيمها االحتاد، 
كما اس��تمع الى ش��رح مفصل 
بشان املش��كات واملعوقات التي 
تواج��ه مس��يرة االحت��اد، أذ اك��د 
الوزي��ر ان رياضة كرة الس��لة هي 
من الرياضات املهم��ة في العراق 
ولديها ش��عبية كبيرة، مش��ددا 
عل��ى اهمي��ة ع��ودة االنش��طة 
الرياضية ف��ي املدارس واجلامعات 
وزارة  م��ع  املش��ترك  بالتنس��يق 
التربي��ة وخاصة ف��ي رياضة كرة 

السلة.
 كم��ا حضر الوزي��ر، مب��اراة كرة 
النف��ط  فريق��ي  ب��ني  الس��لة 
والش��رطة التي جرت على قاعة 
الشعب املغلقة ضمن منافسات 
ال��دوري العراق��ي املمت��از لك��رة 

السلة.

* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

الكرخ بمواجهة الشرطة في مؤجلة  المسدس الذهبي

اتحاد السلة يفرض عقوبات انضباطية على خلفية أحداث الدوري

جانب من منافسات دوري السلة »عدسة: قحطان سليم«

البصرة وذي قار في النهائي
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بوفون ومبابي.. الخبرة تصارع الموهبة من أجل المجد

العواصم ـ وكاالت:

يدخل يوفنتوس اإليطالي، ذهاب نصف 
الي��وم  نهائ��ي دوري األبط��ال، مس��اء 
االربعاء أم��ام موناكو الفرنس��ي على 
ملعب األخير »لويس الثاني«، متسلحا 
بخ��ط دفاعه، األقوى في أوروبا الذي لم 
يتلق س��وى هدفني طوال البطولة، من 
أج��ل ردع الق��درة الهجومي��ة الكبيرة 

لفريق اإلمارة الفرنسية.
ويعول بطل إيطالي��ا، خال املواجهتني 
على أرقامه الدفاعية التي تعد األفضل 
واألبرز في القارة العجوز هذا املوس��م، 
حيث لم تهتز ش��باكه بأي هدف خال 
املواجهات األرب��ع في األدوار اإلقصائية، 
والت��ي متك��ن خاله��ا م��ن إيق��اف أي 
خط��ورة ملنافس��يه بورت��و البرتغال��ي 

وبرشلونة اإلسباني.
وقادت ه��ذه الصاب��ة الدفاعية، كبير 
مدينة تورين��و للمربع الذهبي وس��ط 
أرق��ام تتح��دث عن نفس��ها، حيث لم 
يتلق الفريق أي خس��ارة خال مشواره 
تع��ادالت(،  و3  انتص��ارات   7( محقق��ا 
ليتحول إلى فريق يخشاه اجلميع حتى 

وهو يلعب بعيدا عن جماهيره.
وت��ذوق رج��ال امل��درب أليج��ري طع��م 
االنتص��ارات خ��ارج قواعده��م ف��ي 4 
مباري��ات وتعادل��وا ف��ي واح��دة، كانت 

أمام برش��لونة ف��ي إياب رب��ع النهائي 
وبنتيج��ة س��لبية، وس��يبحثون ع��ن 
تكليل هذه املسيرة الناجحة أمام أحد 
أفضل الفرق في أوروبا هذا املوسم من 

الناحية الهجومية.
وال تتوق��ف القدرة الدفاعي��ة الكبيرة 
لليوفي، على قدرات مدافعيه فحسب، 
ولكنها نتجت أيضا عن العمل الكبير 
ال��ذي تقدمه اجملموع��ة بأكملها بداية 

من خط الهجوم.
وكثيرون تش��ككوا عندما بدأ أليجري 
في اللعب بطريقة 4-2-3-1 منذ بداية 
كان��ون الثاني املاض��ي بتواجد الرباعي 
هيجواي��ن  األرجنتين��ي  م��ن  املك��ون 
ومواطنه ديباال والكرواتي ماندزوكيتش 
باإلضافة للكولومبي كوادرادو في وقت 

واحد داخل أرض امللعب.
وب��دت هذه الطريق��ة لكثيرين تنطوي 
على مخاطرة هجومية كبيرة ستؤدي 
إل��ى اإلخال بالنظ��ام التكتيكي الذي 
اعت��اد اجلمي��ع أن يش��اهده م��ن بطل 
إيطالي��ا ال��ذي بن��ى مجده م��ن خال 
االهتمام الكبير باجلان��ب الدفاعي مع 

الدقة في الناحية الهجومية.
إال أن ه��ذه اآلراء ب��دأت تتغي��ر عندم��ا 
شاهدت األمور على أرض الواقع وثبتت 
صحة وجهة نظر أليجري، حيث أن هذا 
الش��كل جعل يوفنتوس يلعب بتوازن 
أكبر، وذلك بس��بب اجملهود الكبير الذي 

يبذله الثنائ��ي ماندزوكيتش و كوادرادو 
في اجلانب الدفاعي.

وسهلت مش��اركة هذا الثنائي فضا 
عن الضغط الذي ميارس��ه ديباال أيضا، 
م��ن أدوار العبي الوس��ط الت��ي تتبدل 
بني األملاني س��امي خضيرة والبوسني 

بيانيتش وكاوديو ماركيزيو.
وميتلك اليوفي، العبني من الطراز الرفيع 
في اجلانب اخللفي، مبثابة ضمانة كبيرة 
للفري��ق الس��يما م��ع تواج��د الثنائي 
اإليطالي الدولي املكون من بونوتش��ي 
داني  البرازيليني  والظهيرين  وكيلليني، 

ألفيس في اليمني وأليكس ساندرو في 
اليسار.

ويق��ف خل��ف ه��ذا احلائ��ط الدفاعي 
أس��طورة تتح��دث ع��ن نفس��ها في 
حراس��ة املرمى وه��و اخملض��رم بوفون، 
صاح��ب ال� 39 عاما وال��ذي يبحث عن 

رفع »ال��كأس ذات األذنني« للمرة األولى 
في مسيرته.

ومتكن احلارس الدولي الكبير من احلفاظ 
على عذرية ش��باكه ألكثر من خمسة 
أشهر في هذه البطولة، وال ميكن إغفال 
الدور الكبير الذي لعبه في مباراة ذهاب 
ربع النهائي أمام برشلونة في إيطاليا، 
عندما تصدى لكرتني حاس��متني كانتا 

كفيلتني بقلب موازين األمور.
وبع��د ه��ذه النتائ��ج، س��يحاول رجال 
أليج��ري احلف��اظ عل��ى هذه املس��يرة 
الكبيرة عل��ى ملعب »لوي��س الثاني« 
ي��وم األربع��اء حي��ث س��يكون عليهم 
إيقاف خطورة املوهب��ة الصاعدة بقوة 
مبابي، الذي زار ش��باك املنافس��ني في 

24 مناسبة هذا املوسم.
الفرنس��ي،  موناك��و  ن��ادي  ويس��تعد 
الس��تقبال خصم��ه يوفنتوس مس��اء 
الي��وم، في ذه��اب نصف نهائ��ي دوري 

أبطال أوروبا.
وس��لطت صحيف��ة »م��اركا«، الضوء 
على املنافس��ة الشرسة التي ستكون 
ب��ني املهاجم املوه��وب ملوناك��و كليان 
مباب��ي ظاه��رة األلفي��ة اجلدي��دة في 
عالم كرة القدم، ومع اخملضرم وصاحب 
اخلبرة الطويلة بوفون حارس يوفنتوس 

اإليطالي.
20 عاًم��ا تفصل ب��ني بوف��ون ومبابي، 
فقد ولد احلارس األسطوري ليوفنتوس 

واملنتخب اإليطال��ي خال 1978، بينما 
ول��د مباب��ي ف��ي 1998، وبالتال��ي فإن 

بوفون قد يكون في عمر والد مبابي.
أن يحاف��ظ عل��ى  بوف��ون  واس��تطاع 
ش��باكه نظيفة ف��ي 180 دقيقة أمام 
ثاث��ي الرع��ب في برش��لونة ميس��ي 
ونيمار وس��واريز، بينما استطاع مبابي 
أن يدك ش��باك بوروسيا دورمتوند بثاثة 
أهداف في ربع نهائي دوري األبطال، مع 
العلم أن بوفون تلقت ش��باكه هدفني 

فقط في البطولة هذا املوسم.
وكان مباب��ي ق��د صرح قب��ل املواجهة 
أمام يوفنتوس وقال »يسعدني أن ألعب 
أمام بوفون، وعندما أفعل ذلك س��وف 
أح��اول جاهًدا لكي أس��جل في مرماه، 
إنه ح��ارس مرم��ى صن��ع التاريخ وهو 

واحد من أفضل احلراس في العالم«.
وعل��ى العك��س، ف��إن  بوف��ون عندما 
عل��م مبواجهته أمام مباب��ي قال »لقد 
ولد في ع��ام 98 أليس كذلك؟ في ذلك 
الع��ام كنت ألعب في كأس العالم في 
فرنس��ا، إنها حياة جيدة ج��ًدا، أفضل 
فائ��دة للع��ب الطويل هي مش��اهدة 
العبني لم يولدوا عندما بدأت مسيرتك 

الرياضية«.
وأضاف بوفون »لق��د عاصرت 3 أجيال، 
لقد لعبت مع بعض من ولدوا في فترة 
اخلمسينات والستينات، واآلن ألعب مع 

مع بعض من ولدوا قرب عام 2000«.

تقرير

قطار يوفنتوس يستعد إلجهاض حلم موناكو اليوم في دوري أبطال أوروبا

لقطة ملباراة موناكو »أرشيف«

مفكرة الصباح الجديد

موناكو ـ يوفنتوس

أياكس ـ ليون

9:45 مساًء

7:45 مساًء

دوري أبطال اوروبا

الدوري األوروبي

بطل منتخبات الجمهورية للفرق 
الشعبية يمّثل العراق بإيطاليا

»المصلحة« في بطولة كأس وزير النقل 

»الجمناستك« يشارك في سباقات آسيا

»البولنغ« يطلق منافسات الفرسان.. غدًا
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جمال جصاني

أكثر م��ن نصف قرن ومحاوالت إعادة ال��روح ملا كان يعرف 
ب� )اليس��ار العراقي( والذي يشكل احلزب الشيوعي نواته 
األس��اس؛ تتهاوى من دون أن تترك أي أثراً إيجابياً على ذلك 
الطري��ق، ألس��باب حتتاج للكثي��ر من البح��ث والتنقيب. 
م��ع مرور الوق��ت أصبحت املهم��ة أكثر عس��راً وتعقيداً، 
ال س��يما وأن التحوالت الهائلة التي ش��هدها العراق في 
العق��ود األخيرة، أحدثت خراباً في البش��ر واحلجر ال مثيل 
له، وأنتجت واقعاً غرائبياً ال يس��تجيب كثيراً ومس��طرة 
اليسار التقليدي. عندما نتصفح جوانب من حالتنا املزرية 
زم��ن النظام املباد وبعده، ندرك مدى اغتراب هذه الدعوات 
الطوباوي��ة عن هذا الواقع، الذي يحت��اج؛ الى فهمه وفك 
طالس��مه وهيروغليفيات��ه قبل البدء في مش��وار األلف 
مي��ل لتغيي��ره أو إصالحه. ف��ي بداية التس��عينيات عقد 
احلزب الش��يوعي مؤمتره اخلامس حتت شعار )الدميقراطية 
والتجديد( وبعد مرور ربع قرن على ذلك وأربعة عش��ر عاماً 
عل��ى زوال النظ��ام املب��اد، لم يفلح احلزب م��ن حتويل ذلك 
الش��عار ال��ى واقع، حيث مت��ر اجلوالت االنتخابي��ة من دون 
االلتفات الى مرشحي عميد األحزاب السياسية واليسار 
العراقي، أما األحزاب األخرى التي متتشق اسم الشيوعية 
والعمالي��ة واليس��ار والطبقة العاملة، ف��ال متتلك منها 
س��وى تلك العناوين الضخمة والش��عارات التي هجرتها 
البروليتاري��ا العاملي��ة ف��ي قعر داره��ا، قبل انهي��ار جدار 
برلني وظهور البيروس��ترويكا والغالسنوس��ت في االحتاد 

السوفيتي السابق بزمن طويل.
ان تتعاطف واملس��يرة الش��اقة والتراجيدية للشيوعيني 
ومناضلي الدميقراطية واليسار في العراق شيء، واملوقف 
من الكيانات التي تدعي حالياً متثيلها لذلك اإلرث الوطني 
ش��يء آخ��ر. غير القلي��ل منا م��ا زال "يهدهد في الس��ر 
أرجوحة" بالرغم من عتمة ومأساوية الواقع الراهن، لكن 
ذلك ال يدفعنا الى "جتريب اجملرب" والتشبث بنسخ جديدة 
من األوهام، عبر احللول املكتبية البائس��ة وفرس��انها من 
األفندية، الذين يتوهمون العالم وأحداثه املتسارعة وفقاً 
لرغباتهم الش��خصية وهلوس��اتهم اجملنح��ة. ال يحتاج 
املتاب��ع املوضوعي للمش��هد الراهن؛ الى ق��درات عبقرية 
كي يدرك نوع الهموم واالهتمامات التي تش��غل الغالبية 
العظمى من سكان هذا الوطن املنكوب، وهي ما خال عدد 
قليل من "النخب" ال يش��غلها ال م��ن قريب وال من بعيد 
قضاي��ا اليس��ار واليمني وغي��ر ذلك من هم��وم الطبقات 
االجتماعية املرتبطة بأسلوب إنتاج )قوى وعالقات( واضح 
املعال��م والغايات، ال كما ه��و احلال عندنا؛ حيث س��وادنا 

األعظم هم من عيال الرزق الريعي وجمعياته اخليرية.
 إذا ل��م تخبرن��ا كل ه��ذه احملط��ات واملش��وار الطويل من 
الهزائم واخليبات؛ بأن فلول اليس��ار قد عفى عليها الزمن، 
فذلك يعني أن حالتنا ميؤوس منها، ألن "فاقد الش��يء ال 
يعطيه" ولو كان بحوزتهم قطرة من احليوية والديناميكية 
لكش��فت لنا عن حالها طوال كل هذا الوقت من اجلفاف 
واليب��اب العمل��ي والنظ��ري )زم��ن الش��مولية باألم��س 
والدميقراطية اليوم(. احلل من دون شك سيكون باالنطالق 
بعيداً عن هذا اليس��ار املفلوج وهواياته العبثية، والبحث 
عن سبل تشق لذلك اإلرث املشرق لليسار احلقيقي طريقاً، 
الى عقول وسواعد األجيال اجلديدة من الشبيبة العراقية، 
القادرة وحدها على حتويل املشاريع احلضارية املنشودة الى 
واقع. وهي مهمة أش��رنا مراراً الى ارتباطها الوثيق بحالة 
اجملتمع العراقي ككل، وقدرته على اس��ترداد عافيته، وهي 
بالتأكيد لن تقدمها له الكبسوالت اليساروية والتي يعاد 

ترميمها وتدويرها كثيراً عند مفترق الطرق..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

حنان  الفنان��ة  كش��فت 
مط��اوع، أنه��ا بخير بعد 
أثناء  ف��ي  تعرضها حلادث 
متجهة  س��يارتها،  قيادة 
إلى مكان تصوير مسلسل 
التي تشارك  نور"،  "طاقة 
ف��ي بطولته، وم��ن املقرر 
عرضه في ش��هر رمضان 
املقب��ل، قائل��ة: "في أثناء 
متجهة  للسيارة،  قيادتي 
للتصوي��ر فوجئت بعربية 
"مقطورة " تأتي مسرعة 
بعكس االجت��اه الصحيح 
للطري��ق، فصدم��ت بها، 
ومت إخراجن��ا م��ن أس��فل 

املقط��ورة، واحلمد هلل لم 
يح��دث ل��ي أي��ة إصابات، 
وجن��وت م��ن امل��وت احملقق 
ب��إرادة اهلل، وكل م��ا ف��ي 
األمر أنني نفس��ًيا أشعر 
بإن أعصاب��ي لم أمتالكها 

حتى اآلن".

أقي��م يوم أم��س حفل ال� 
"ميت غ��اال"Met Galaفي 
نيويورك بحضور أهم جنوم 

هوليوود.
وم��ن بني احلاضري��ن كانت 
الش��هيرة كايتي  النجمة 
العمر  البالغة م��ن  بي��ري 
كايتي  وارت��دت  عام��اً،   32
فس��تانا أحم��ر غريب��ا من 
ف��ي   ،Maison Margiela
إط��ار موضوع أزي��اء احلفل 
الذي مت حتدي��ده هذا العام، 
وهو مس��توحى من عالمة 
 "Comme des Garçons"
"ري  الياباني��ة  ملصممت��ه 
ثان��ي  وه��ي  كاواكوب��و"، 

ليت��م  تعي��ش  مصمم��ة 
 Saint تكرميه��ا م��ن قب��ل
من��ذ  الش��هيرة   Laurent
الحقاً  1983.وأطلت  العام 
على املسرح حيث كان لها 
أداًء مبالب��س جريئة لكنها 
جميل��ة وملفت��ة. ويهدف 

احلفل إلى جمع التبرعات.

العامل��ي  النج��م  ي��زور 
األميركي ج��ان كلود فان 
دام املغ��رب العرب��ي ف��ي 
5 أي��ار اجل��اري، ف��ي زيارة 
إدارة  له  رسمية وجهتها 
الدولي،  مهرجان مراكش 
لتب��ادل الثقافات الدعوة 
الثانية من  الدورة  حلضور 
املهرجان، التي س��تجمع 
الكثير الثقافات، والوجوه 

املعروفة.
وس��وف يتم تك��رمي جان 
كل��ود ف��ي 9 أي��ار اجلاري، 
ضخ��م  حف��ل  خ��الل 
س��يلحقه ع��روض أفالم 

سينمائية روائية قصيرة، 
وس��يعرض فيل��م "بارا" 
املغربي  واملمثل  للمخرج 
العامل��ي محمد قيس��ي، 
املق��رب  الصدي��ق  وه��و 
دام وأيض��اً  لكل��ود ف��ان 

سيكرم خالل املهرجان.

حنان مطاوع

جان كلود فاندام

كايتي بيري

أخبــارهــــــــــم

بغداد - أحالم يوسف:
ضّيف منتدى ن��ازك املالئكة في االحتاد 
العام لألدباء والكتاب في العراق الناقد 
علي س��عدون للحديث عن "النسوية 
ف��ي  املفتعل��ة"،  الغائبة-النس��وية 

محاضرة حملت العنوان نفسه. 
حتدث��ت ف��ي بداي��ة احملاض��رة القاصة 
والشاعرة غرام الربيعي رئيسة منتدى 
نازك املالئكة عن مصطلح "النس��وية 
املفتعلة، والنس��وية الغائبة" على انه 
يتوال��ى م��ع الكثير م��ن االصطالحات 
اإلش��كالية، الت��ي تثير األس��ئلة: كل 
العالم يتطلع ال��ى عالم مدني يتمتع 
بالس��الم واجلمال، وما زالت الصيحات 
تت��ردد نح��و التجدي��د واخملتل��ف ف��ي 
املس��ميات األدبي��ة، االدب النس��وي، او 
النس��ائي، لكن يبقى اجلدل مس��تمرا، 
ويبدو ان االخت��الف هو صراع قائم منذ 
بدء اخلليقة، فال بأس ان نتناوله ملعرفة، 
مل��اذا هذا االختالف، ه��ل التجنيس في 
األدب النس��وي ه��و ردة فعل ملا انتجته 
النس��اء خالل مرحلة م��ن التاريخ، هل 
هو بسبب الهيمنة باخلطاب الذكوري.

وبع��د طرحه��ا جملموعة األس��ئلة تلك 
قدم��ت الربيعي ضيف املنت��دى الناقد 
علي س��عدون مبتدئة بق��راءة موجزة 
لس��يرته األدبية والثقافية: مجموعته 
العالي"،  "الغي��اب  األول��ى  الش��عرية 
وأصدر سعدون بعد كتابه األول قصائد 
نثر بعن��وان "إصغ��اء للمنف��ى"، وفي 
العام 2010 أص��در كتابه النقدي األول 
"جدل النص التس��عيني"، وهو دراسة 
نظري��ة وتطبيقي��ة ف��ي جترب��ة اجليل 
التس��عيني ف��ي الش��عر العراقي، هو 
عضو احتاد ادباء العراق، وعضو مؤسس 
الحتاد ادباء ميس��ان، وعضو احتاد االدباء 
والكتاب العرب، أيضا هو عضو مؤسس 
لرابطة املثقفني الش��باب ف��ي بيروت، 
عمل س��عدون في الصحافة العراقية 
من خالل جريدة املصور العربي،  ومجلة 
الرافدي��ن، وه��و عضو في هيئ��ة حترير 
مجلة االديب العراقي، كتب العديد من 
املقاالت في الصحف واجملالت العراقية، 
والعربية، ترجم��ت بعض نصوصه الى 
اللغة اإلجنليزية، إضافة الى مشاركاته 
في ع��دد م��ن املهرجان��ات وامللتقيات 

الثقافية.
اعتلى علي س��عدون املنصة ليتحدث 
عن مفهوم االدب النسوي، وبدأ حديثه 
ب��أن ال ج��دوى م��ن احلدي��ث والبح��ث 
واجل��دل حول هذا املصطل��ح: ال اعتقد 
انه من اجملدي ان نتحدث عن النس��وية 
يختل��ف  ال  فاملفه��وم  كاصط��الح، 
عن العم��ق التاريخي ملفه��وم احلركة 

النسوية، فاملرأة مس��تلبة، ومقموعة 
منذ عهد ارس��طو طاليس، فأرس��طو 
في احلض��ارة اليونانية طال��ب املرأة ان 
تدير ش��ؤون املن��زل، وان ال تتعدى هذه 
احل��دود، واحلض��ارة اليوناني��ة فرض��ت 
الوصاية على املرأة، حيث ال تتخذ املرأة 
أي قرار اال مبعية الرجل واش��رافه، ايضا 
ف��ي الديانات، فاليهودية تس��مي املرأة 

بلعن��ة اللعنات بس��بب هبوط آدم من 
اجلنة الى القاع، وف��ي املفهوم القرآني 
م��ا يش��ابه  التوراة ف��ي تل��ك الزاوية، 
وف��ي الثقافة العربي��ة الذكورية، واألنا 
املتعالي��ة الت��ي تنظر الى امل��رأة بانها 
عقل ناقص، وجس��د ضعيف، يدل كل 
ذلك على ان مفهوم النس��وية موضوع 

ثقافي، اكثر مما هو ادبي.
وتاب��ع س��عدون ق��راءة بحث��ه: يعتمد 
البحث التصنيف البيولوجي لإلنسان، 
ويخاط��ب امل��رأة الش��اعرة باعتب��ارات 
اجلندر، التي تفصل الصفات اجلس��دية 
بوصفها واقع حال طبيعي، وال تفصل 
م��ا بني الثقافتني، الذكوري��ة واالنثوية، 
ذل��ك ألنن��ا نؤم��ن بالثقاف��ة وابعادها 
اإلنس��انية، والكوني��ة، واالنتماء للنوع 
البيولوج��ي، هن��ا س��تتحدد طريق��ة 
الثقافي��ة "اخلط��اب  والرؤي��ة  الب��وح، 
الش��خصي" من دون ان يجزئ الثقافة 
الى ثقافة انثى، وثقافة فحل، بس��بب 
ان الثقافة فعل انس��اني واحد، متعدد 

االشكال، والسمات، واملالمح.
كان��ت محاضرة ش��يقة اس��تطعنا 

ان جنت��زئ منه��ا بعض النق��اط، وتال 
تق��دمي احملاض��رة مداخ��الت لعدد من 
الدكتور  االدب��اء والش��عراء، منه��م 
س��مير اخلليل، والناقد عل��ي الفواز، 
والناقد جمال جاسم امني، والدكتور 
الناق��د علي حدي��د، والناق��د فاضل 
ثام��ر، والقاص عبد األمي��ر اجملر الذي 
حت��دث قائ��ال: ال يوج��د ادب نس��وي 
وآخر رجالي، وامنا هناك ادب انس��اني 
يتكامل بكتابات الرج��ل واملرأة معا، 
ومثال ذل��ك، ان القضية االنس��انية 
الت��ي تتناوله��ا رواية تكتبه��ا املرأة، 
لن تكون مختلف��ة عن رواية يكتبها 
رجل من حيث الرؤية واملعاجلة، واليوم 
متر البش��رية بلحظة تاريخية فارقة 
ق��د متتد لعق��ود طويلة اخ��رى وهي 
مبنزل��ة ب��رزخ، س��يعقبها ت��وازن في 
هذه العالق��ة بني الرج��ل واملرأة بعد 
ان تصب��ح مس��ؤوليتهما في البيت 
ومقر العمل مش��تركة بنحو كامل 
ومتعادل��ة ف��ي قيمته��ا ، وحينه��ا 
سينتفي التمييز وستدخل البشرية 

مرحلة اخرى جديدة.

النسوية الغائبة والمفتعلة في ندوة منتدى نازك المالئكة

الصباح الجديد - وكاالت:
قال خفر السواحل البريطاني إنه عثر على أحد ممارسي 
رياضة رك��وب األمواج على بعد نح��و 21 كيلومترا عن 
الشاطئ، بعدما ُفقد قبالة ساحل اسكتلندا، وأمضى 

أكثر من 30 ساعة في املياه.
وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إن الرجل 
ويدع��ى ماثيو براي��س )22 عاما( من مدينة جالس��كو، 
أصب��ح مفقودا بعدم��ا توجه صباح ي��وم األحد لركوب 
األم��واج، عند ش��اطئ قرب كامبلتاون قبالة الس��احل 
الغرب��ي األس��كتلندي، م��ا اس��تدعى عملي��ة بح��ث 

واسعة.
وعثرت طائرة هليكوبتر لإلنقاذ على برايس مس��اء يوم 

االثنني، وكان ما يزال متشبثا بلوح ركوب األمواج.
وقال��ت دون بتري من غرفة عمليات خفر الس��واحل في 
بلفاس��ت بأيرلن��دا الش��مالية، والتي نس��قت عملية 
البحث: "كان األمل يخبو في العثور على راكب األمواج 
س��املا، بعدم��ا أمضى كل ه��ذا الوقت في املي��اه، ومع 

اقتراب الليل كنا نشعر بقلق عميق".
وأضاف��ت: لق��د كان مجهزا بجميع املالب��س الضرورية 
مبا في ذل��ك بذلة مطاطية، والبد أن هذا األمر س��اعده 
عل��ى البقاء حيا كل هذه املدة في البحر. انه يعاني من 
انخف��اض حرارة اجلس��م، لكنه واع، وقد نق��ل جوا إلى 

مستشفى في بلفاست".

إنقاذ راكب أمواج ظل عالقا 
في البحر ألكثر من 30 ساعة 

جانب من التكرمي

الصباح الجديد - وكاالت:
أطل��ت النجم��ة جينيف��ر لوبي��ز 
ف��ي حفل ميت غاال ي��وم أمس في 

نيويورك.
وه��ذه هي  امل��رة األول��ى التي تطل 
فيه��ا جينيفر م��ع حبيبه��ا اجلديد 

ألكس رودريغيز.
النجم��ة جينيفر البالغ��ة من العمر 

47 عاماً بدت مبهرة بفس��تان أزرق راٍق 
من فاالنتينو.

موض��وع أزي��اء احلف��ل ال��ذي مت حتديده 
ه��ذا العام، وهو مس��توحى من عالمة 
"Comme des Garçons" ملصممت��ه 

اليابانية "ري كاواكوبو"،
يهدف احلفل إلى جمع التبرعات، لدعم 
 Metropolitan Museum of متح��ف 

Art's Costume Institute في نيويورك.
املقعد الفخري ف��ي احلفل يحتله كل 
من كاواكوبو إلى جان��ب كيلي روالند، 
فاريل ويليامز ، كايتي بيري، وتوم برادي.

جدير بالذك��ر أّن قرار ال��زواج بحبيبها 
اجلدي��د ال يُعد خبرا مثيرا، فهي س��بق 
أن ارتبط��ت مبارك انطون��ي الذي أجنبت 
منه توأمه��ا "ماكس واميي��ه" ودخلت 

القف��ص الذهبي مع اوجان��ي نوا، ومع 
كري��س جود، ويب��دو أّن مش��اعرها إزاء 
االرتب��اط األزل��ي واألب��دي ق��د تغّيرت 
كّلها، وتبّدلت، وال شك في أّنها تشعر 
بالراح��ة املطلق��ة والتاّم��ة إلى جانب 
الرجل الرياضي اجلميل، وهي س��عيدة 
للغاية بالقرب منه، حس��بما صرحت 

مؤخرا.

جينيفر لوبيز تخطف األنظار في حفل ميت غاال

الشارقة - ابتسام الطاهر
ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي 
للطفل قدم��ت الكاتبة اللبنانية س��ناء 
س��لمان الش��باني ن��دوة بعن��وان "دوافع 

الكتابة للطفل".
حتدثت الشباني خالل الندوة عن: ان الكتابة 
املوجهة للطفل محتاج��ة ملعرفة دواخل 
الطفل ومراعاة وضعه النفسي، ومايحبه 
ف��ي أي مرحلة من مراحل الطفولة، هناك 
تخوف م��ن اخلروج عن التاب��وات املعروفة، 
والت��ردد في الولوج لعال��م اخليال، بالرغم 
من انتش��ار الصحف، واجملالت، والقصص، 
واملطبوعات ذات احملت��وى املتعلق بالطفل، 
خالل العقد األخير من القرن احلالي، وبعد 
التق��دم التكنلوجي، وتقني��ات الطباعة، 
واالنفت��اح الكبير على الثقاف��ات األخرى 
على املس��توى العاملي، اضافة الى الدعم 
الكبير للكتاب من خ��الل إقامة املعارض، 
والفعاليات التي تصب في اخلانة نفس��ها 

التي تتعلق بالطفل ومكنوناته ورغباته.
واضاف��ت ش��باني: إن العش��ق للتاري��خ، 
والرغبة في اكتش��اف احلقائ��ق وعرضها 
بصورة جديدة، م��ع إضافة عنصري اخليال 
والتش��ويق، يع��د عام��الً آخ��ر م��ن دوافع 

الكتابة الناجح��ة للطفل، كي يخرج من 
قالب الق��راءة املدرس��ية األكادميي��ة، إلى 
عالم قرائي أرحب، يستطيع معه املتابعة، 
وينم��ي فيه ملك��ة البح��ث، ويثي��ر فيه 
التساؤالت". إضافة الى أن نشر الفرح في 
الكتابة يعد دافعا آخ��ر من دوافع النجاح 
ألنه يفتح أمام الطفل أبواب التفاؤل بغٍد 
مش��رق، ويضمن عدم تعرض��ه لإلحباط، 
واملواق��ف احملزن��ة الت��ي ال تتناس��ب م��ع 

مرحلته العمرية، واهتماماته السوية.

بغداد - سالم البغدادي:
اقام عدد من الش��باب في بغداد ومن كال 
اجلنسني مبادرة أخرى تتواءم مع سابقتها، 
وذلك عبر ركوبهم دراجات هوائية، والسير 
بها في شارع ابي نواس، الذي يعد الشارع 
األكثر مالءمة ملثل تلك الفعاليات، 
بس��بب كونه يقع وس��ط 
مدينة بغداد، وانسيابية 

الشارع وجماله.
املب��ادرة هي رس��الة 
س��الم وح��ب م��ن 
بغداد ال��ى العالم 
العراق  ب��ان  اجمع، 
بعاصمته،  متمثال 
ما زال ينبض حياة، 
وزه��وا،  ومحب��ة، 
العثرات  كل  برغم 
به��ا  مي��ر  الت��ي 
وامنيا،  سياس��يا 
وان بغداد ستظل 
منب��را ل��كل حر، 
صاح��ب  ول��كل 
امل ب��أن الظالم 
ال ب��د ان ينجلي، 

وبأن أهلها سيش��دوا خي��ط االمل والنور 
من ليالي اليأس.

حتدث أحد الش��باب املش��اركني باملهرجان 
قائ��ال: انا هن��ا ألق��ول اننا أش��جع من ان 
ننحن��ي للتط��رف واجله��ل، وب��أن بغ��داد 
س��تظل رغم��ا ع��ن ان��وف كل اعدائه��ا، 
واملتربص��ني بها، والباحث��ني عن كل بقعة 
ظالم ليعلنوا شماتتهم بنا، أقول ستظل 
بغداد رغما عنهم ش��عاعا يس��تمد منه 
أهلها، والعابرون، األمل بأن احلياة مستمرة 

بسواعد االبطال، واالشراف، والوطنيني.

ندوة عن دوافع الكتابة للطفل 
وصعوبتها للكاتبة سناء شباني 

مرة أخرى بغداد تزهو بأبنائها 
وبناتها على الدراجات الهوائية

الصباح الجديد - وكاالت:
 قال مس��تثمر نرويجي لصحيفة 
"أفتنبوس��ن" إن��ه يعت��زم التبرع 
مببال��غ كبيرة من ثروت��ه التي تقدر 
مبلي��اري دوالر، ألغراض أوله��ا، بناء 

أح��وال  لتفق��د  س��فينة  وتش��غيل 
احمليطات وتنظيفها. وسيتكون طاقم 
الس��فينة التي س��تعمل في شراكة 
مع ف��رع الصندوق العامل��ي للطبيعة 
بالنرويج من 30 فردا، وستتس��ع لنحو 

60 عامل��ا. وقال املس��تثمر ويدعى جيل 
إجنرك��ه "س��أعيد إلى اجملتم��ع نصيب 
األس��د مم��ا جنيت��ه. وهذه الس��فينة 
جزء من ه��ذا". وذكرت "أفتنبوس��ن" 
أن إجنرك��ه لم يكش��ف ع��ن تكاليف 

الس��فينة، وال طبيع��ة التبرعات التي 
س��يقدمها. وإجنركه ملياردير عصامي 
ميل��ك معظ��م أس��هم ش��ركة أكير 
القابض��ة، التي تس��يطر بدورها على 

شركة أكير النفطية.

مليارديـر نرويجـي يقـرر التبـرع بمعظـم
 ثروتـه مـن أجـل انقـاذ المحيطـات
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