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انهينا امس ثالثة عش��ر عاماً في العمل في صحيفتنا " 
الصب��اح اجلديد .. اليوم نبدأ اخلطوة نحو الس��نة الرابعة 
عشرة بهمة وهدوء وحكمة ولدينا آمال كبيرة تكبر معنا 
مع كل خط��وة .. هذه الصحيفة كانت حتدياً للمش��روع 
االميرك��ي ال��ذي ح��اول اس��تغالل اوضاعن��ا العصيب��ة 
ليستحوذ على ما اجنزناه من جناحات في صحيفة الصباح 
باكورة عملنا املهني إلنش��اء صحافة عراقية جديدة كنا 

قد فكرنا بها وخططنا لها قبل سقوط الدكتاتورية .
ليس جديداً ان نقول اننا واجهنا مؤامرات ونذاالت وحتملنا 
اكاذي��ب الفاشس��ت املدحورين ودسائس��هم ، متاماً كما 
حتملن��ا نذاالت من يظن نفس��ه الع��راق . ومنهم من كان 
يقول وي��ردد " انا العراق فمن ال ينض��م حتت جناحي فهو 
خ��ارج الع��راق " . ولكننا مضينا في طريقن��ا غير عابئني 
باملقاولني واألش��اوس م��ن ازالم صدام والق��وى الظالمية 
التي تش��اركت معه ملنع بناء عراق جديد يلملم جراحات 
املاض��ي ويضمد اجلس��د العراقي الذي اثخنته الفاش��ية 
العفلقي��ة املتحالف��ة مع قوى عربي��ة حتالفت معه على 
حس��ابنا . ضربتنا يد املوت فضحين��ا بأبنائنا وجرى ترويع 
الصحفيني واجبر العش��رات منهم على مغ��ادرة البلد . 
وتعرضنا لعش��رات محاوالت االغتيال ل��م تنجح بفضل 

اهلل واخمللصني . 
اليوم ثقتنا اكبر وامياننا اعمق باملستقبل ، خاصة وان قوى 
شعبنا تواجه ببسالة مشهودة من قبل العالم النسخة 
الظالمي��ة االعتى م��ن األعداء وهي " داع��ش ". ولم يكن 
دورنا هامش��ياً في محاربة داعش وانصارها ومموليها فقد 
نش��رنا على افضل نح��و الوثائق والش��هادات واملذكرات 
والدراسات والتحليالت التي تكشف عفن وتفسخ الفكر 
الظالم��ي والصدامي واخملابراتي الذي لم يتردد في أي عمل 
من ش��أنه ايالم جس��دنا وتعكير وحدتنا الوطنية املأمول 

منها ان تذب عن الوطن واملواطنني . 
ف��ي العام��ني األخيري��ن كان علين��ا ان نق��ف ف��ي املكان 
الصحيح والس��ليم ازاء حتديات جديدة والتزامات اوس��ع 
لتالف��ي مخاط��ر الهبوط الش��نيع ف��ي اس��عار النفط 
وانكش��اف ظهرن��ا للعج��ز والدي��ون والق��روض في ظل 
اس��تمرار الفاسدين في فسادهم واستهتارهم بالضمير 
العراق��ي . وادركنا منذ وقت مبكر ان الفس��اد آفة ال تقل 
ع��ن االرهاب . ولكننا لم نك��ن قادرين على البوح مبا نعرف 
ألن الفس��اد ليس عابراً بل هو ج��زء عضوي من املنظومة 
احلاكم��ة التي اس��تغلت ظروف البلد وانع��دام التجربة ، 
ال نق��وى على مواجهته باملق��االت واإلحتجاجات . ولكننا 
اليوم اكث��ر امالً مبواجهته ضمن القوان��ني والبرامج التي 
تدعمنا للقضاء عليها مؤسسات دولية كبرى واساسية 
. كل هذا يحصل ونح��ن نحوز على ثقة العالم واحترامه 
بعد البطوالت اخلارقة التي قدمتها قوانا املسلحة ، وبعد 
الهب��ة الوطنية التي حصل��ت بعد انهي��ار املوصل ونداء 

املرجع العزيز واحلكيم السيد علي السيستاني . 
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هذا الصباح

"الصباح الجديد"..
خطوة ثابتة في طريق 
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بغداد - أسامة نجاح:
واصلت العمليات املشتركة ، يوم 
أم��س األربعاء ، قصفه��ا باملدافع 
الذكي��ة عل��ى مخاب��ئ الدواعش 
فيم��ا تبق��ى م��ن أحياء س��احل 
املوص��ل االمين بعد قتل 14 إرهابياً 
منهم ، فضال عن توغلها في أزقة 

املدينة القدمية .
وقال مصدر امني رفيع املس��توى 
في قيادة العمليات املش��تركة ان 
األمنية استأنفت صباح   "القوات 
، ي��وم أمس ، وبإس��ناد جوي فعال 
للسيطرة على آخر مناطق املدينة 
القدمية اذ واصلت توغلها وس��ط 
اش��تباكات م��ع عصاب��ات داعش 
أسفرت عن قتل 14 إرهابياً بينهم 
قياديون ع��رب وأجان��ب واعتقلت 
ثماني��ة آخري��ن خ��الل مداهم��ة 
أوكارهم في أحي��اء مركز املوصل 
ومص��ادرة أس��لحتهم اخلفيف��ة 

والثقيلة".
وأض��اف املصدر ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ أن 
االحتادية فرضوا  الش��رطة  "قوات 
على مناطق  س��يطرتهم مجدداً 
واخلاتونة  وامل��كاوي  ألبان  )قضيب 
األزق��ة  ذات  القدمي��ة(  وامللوي��ة 
القدمية  املدين��ة  الضيقة ضم��ن 
التي يقطنها اآلالف من الس��كان 
بعد فتح مم��رات أمنة لهم حرصا 

على ضمان س��المتهم ، متوقعاً ، 
إكمال حتري��ر هذا احملور خالل األيام 

القليلة املقبلة".
وب��ني املص��در ال��ذي ل��م يفصح 

ع��ن أس��مه إن "الق��وة املتقدمة 
باجتاه حترير أقدم س��وق تراثية في 

منطق��ة باب الط��وب متكنت من 
قت��ل 18 داعش��ياً بينه��م ثالث��ة 

قناصني ، مش��يرًا إلى أن" القوات 
األمنية فرضت س��يطرتها التامة 
بعد استعادة أجزاء كبيرة من أزقة 

هذه املنطقة".
وأوضح إن" ق��وات جهاز مكافحة 
اإلرهاب وفرقة الرد السريع كثفت 
الذكية  باملدفعية  املركز  القصف 
عل��ى مخابئ إرهابي��ي داعش في 
األحياء األخي��رة املتبقية في احملور 

الشمالي الغربي للساحل األمين.
األمني��ة  القطع��ات   " إن  وتاب��ع 
وصلت وحتشدت في قرية )حليلة( 
الواقعة على مشارف ذلك احملور"، 
ال��ى إن "القص��ف املوجه  منوهاً 
ش��مل أوكار الدواع��ش في أحياء 
)متوز ومشيرفة والنجار والرفاعي( 
الت��ي مازال��ت مغتصبة م��ا أدى 
إل��ى قت��ل أكثر م��ن 30 داعش��ياً 
آلي��ات مس��لحة له��م  وتدمي��ر 
داخل منطقة مش��يرفة وتفجير 
مخ��ازن تضم كميات م��ن العتاد 
واألس��لحة املتنوع��ة األم��ر الذي 
أصاب عصابات داعش بالهستيريا 
وجعله��ا تش��ن حم��الت اعتقال 
واس��عة ش��ملت العش��رات من 
بالق��رب من  القاطن��ني  املدني��ني 
هذه اخمل��ازن بتهمة اإلب��الغ عنها 
والتعاون مع قوات جهاز مكافحة 

اإلرهاب والرد السريع".
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تحضيرات عسكرية تمهيدًا النطالق
عمليات جديدة لحسم المعركة في الموصل

استعمال فّعال لألسلحة الذكية لقصف مخابئ "داعش"

االستعدادت للمعركة األخيرة في اجلانب األمين للموصل

إحباط تعرض لـ "داعش" على مقر
لحماية الطرق الخارجية غرب الرمادي

تحذيرات من الفاسدين والوساطات 
إلطالق سراح الدواعش المعتقلين 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال دبلوماس��ي كويت��ي امس 
األربعاء ان دولة الكويت تكفلت 
بعالج 208 أشخاص من مصابي 
مدين��ة املوصل ج��راء العمليات 
العس��كرية اجلاري��ة فيه��ا من 
خالل تخصي��ص جناح لهم في 
أحد املستشفيات اخلاصة مبدينة 

اربيل في إقليم كردستان.
وأوض��ح القنصل الع��ام لدولة 
الكويت ف��ي اربيل الدكتور عمر 
الكن��دري في تصري��ح صحفي، 
الكويتية لالغاثة(  ")اجلمعية  ان 
ف��ي  كام��ال  دورًا  اس��تأجرت 

مستش��فى خ��اص ف��ي اربي��ل 
يجري فيه تق��دمي العالج الطبي 
ومصاب��ي  املرضي��ة  للح��االت 
احل��روب خاصة ج��راء العمليات 

العسكرية اجلارية في املوصل".
وأض��اف ان "ه��ذه اخلطوة جاءت 
بعدما ج��رى مالحظة عدم قدرة 
بعض املستش��فيات احلكومية 
على استيعاب االعداد املتدفقة 
م��ن  واملصاب��ني  املرض��ى  م��ن 
املوص��ل ولذلك ومس��اهمة من 
دول��ة الكويت في اجلانب الطبي 
قامت بتبني ع��الج هذه احلاالت 
املستشفيات  أحد  بالتعاقد مع 

اخلاص��ة وحتم��ل تكالي��ف عالج 
املصابني".

وأض��اف ان ")اجلمعية الكويتية 
لالغاث��ة( قامت بذل��ك بصفتها 
اجلهة املنفذة لتبرع دولة الكويت 
ال��ذي خصص من خ��الل مبادرة 
كرمي��ة من قبل أمي��ر البالد قائد 
العمل اإلنس��اني الشيخ صباح 

االحمد اجلابر الصباح".
واكد الكندري في هذا الس��ياق 
ان "املساعدات املقدمة من قبل 
دولة الكويت للنازحني العراقيني 
لتش��مل  وتتن��وع  ستس��تمر 
العدي��د م��ن اجلوان��ب خصوصا 

اجملال الطبي".
من جهته قال مدير املستشفى 
الدكتور ش��وان قادر في تصريح 
صحفي، ان املستشفى قام منذ 
أشهر عدة والى اآلن مبعاجلة 208 
أش��خاص من املوصل" مش��يراً 
ال��ى ان "اصاباته��م تتن��وع بني 
اصابات اجله��از العصبي واحلبل 

الشوكي واالطراف والصدر".
ج��اءت  "االصاب��ات  ان  وواض��ح 
نتيجة اعمال قصف وانفجارات 
ان  ال��ى  مش��يراً  ن��ار"  واط��الق 

"املصابني من املدنيني".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  التحال��ف  رئي��س  ثم��ن 
دور  االربع��اء،  احلكيم،ام��س  عم��ار 
الصحاف��ة العراقية في صناعة رأي 
ع��ام "ضاغط" وتش��كيل املش��هد 
الراه��ن من��ذ 2003، داعي��ا الى الى 
الكاملة  واحلق��وق  الضمانات  توفير 
للصحفيني ملمارسة دورهم من دون 

عراقيل أو ضغوطات. 
وق��ال احلكي��م ف��ي بي��ان اطلع��ت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، إن�ه "في 
اليوم العاملي للحري��ات الصحفية، 
ال يس��عنا إال أن نش��ير ال��ى ال��دور 
الصحاف��ة  تلعب��ه  ال��ذي  الكبي��ر 

كس��لطة رابعة في صناعة رأي عام 
ضاغط ملصلحة الشعب وتطلعاته 
وكوس��يلة لتبيان احلقائق كما هي 
من دون تزوير او حتريف"، مشيداً "بدور 
الصحاف��ة العراقي��ة في تش��كيل 

املشهد الراهن منذ 2003".
واضاف "إنن��ا نتطلع ال��ى أن متارس 
الصحافة دورها م��ن دون عراقيل أو 
مضايقات ووفقا للدستور والقوانني 
ال��ى  "بافتخ��ار  املرعي��ة"، مش��يراً 
التضحيات التي قدمها الصحفيون 
ثل أمامنا  وقوافل الشهداء منهم متمَ
وه��م يغط��ون األح��داث ف��ي طول 

الوطن وعرضه". 

ودعا رئي��س التحال��ف الوطني الى 
"توفي��ر الضمان��ات الكامل��ة لكي 
مي��ارس الصحفيون دوره��م اخلالق"، 
وخت��م بيان��ه بالق��ول "حتي��ة ال��ى 
الصحفيني العراقيني في هذا اليوم 

اجمليد". 
وحتتف��ل دول العال��م ف��ي الثال��ث 
م��ن آيار/ماي��و م��ن كل ع��ام باليوم 
العاملي حلرية الصحافة، وتس��تثمر 
اجلماهي��ر  لتعري��ف  كمناس��بة 
بانته��اكات حق احلرية ف��ي التعبير 
وتذكيرهم بالعديد من الصحافيني 
الذي��ن أث��روا امل��وت أو الس��جن في 

سبيل تزويدهم باألخبار اليومية.

الحكيم يدعو إلى توفير الضمانات والحقوق الكاملة للصحفيينالكويت تتكفل بعالج 208 من جرحى الموصل

بغداد - وعد الشمري:
االقتص��اد  جلن��ة  كش��فت 
النواب،  واالس��تثمار في مجلس 
أم��س االربع��اء، ع��ن اس��تعانة 
احلكوم��ة بفريق دول��ي ملواجهة 
االزمة املالية، مؤكدة جتاوز البالد 
مرحل��ة اخلط��ر بارتفاع نس��بي 
ألس��عار النف��ط، فيم��ا توقعت 
انخفاض عجز املوازنة ليصل إلى 
%5 فقط مع نهاية العام احلالي.

وقالت عضو اللجنة جنيبة جنيب 
في حديث مع "الصباح اجلديد"، 
إن "العراق اتخذ ش��تى الوسائل 
والط��رق ملواجهة االزم��ة املالية 
اخلانقة التي ضاقت به بني عامي 

2015 و 2016".
ع��ن  النائب��ة  جني��ب،  وتابع��ت 
"ابرز  أن  الكردس��تاني،  التحالف 
وس��ائل احلكومة هي االستعانة 
بريطاني��ا  م��ن  وه��م  باخلب��راء، 
االميركي��ة  املتح��دة  والوالي��ات 
واملنظمات الدولية كاألمم املتحدة 
النقد  االوروب��ي وصندوق  واالحتاد 

والبنك الدوليني".

وأشارت إلى أن "خطوات اصالحية 
اتخذتها احلكومة بالتنسيق مع 
تل��ك اجلهات، وقد جتاوزت إلى حد 
كبير االزمة بالنحو الصحيح ومبا 
يوفر االموال إل��ى اخلزينة العامة 

للدولة".

"اخلب��رات  أن  جني��ب  وأوضح��ت 
ترك��زت ح��ول تطوي��ر القط��اع 
واالعتماد  والزراع��ي،  الصناع��ي 
عل��ى ال��واردات غي��ر النفطي��ة 
كالضرائب والكمارك، واالقتراض 
الداخلي واخلارجي، وطرح سندات 

إل��ى احتياط  واللج��وء  اخلزين��ة 
البن��ك املركزي م��ن أجل احلفاظ 
عل��ى قيم��ة س��عر ال��دوالر في 

مواجهة الدينار العراقي".
وأكدت عضو اللجنة االقتصادية 
النيابية ان "هذه االجراءات سوف 

تس��هم في تقليل نسبة العجز 
البالغ��ة %20 من موازن��ة العام 
احلال��ي مببل��غ 21 تريلي��ون و600 

مليار دينار".
واس��تطردت جنيب أن "اس��تقرار 
دوالراً   44 ب���  النف��ط  اس��عار 
لألش��هر  كمع��دل  للبرمي��ل 
االربع��ة املاضية يؤدي ه��و ايضاً 
إل��ى خفض العج��ز"، متوقعاً أن 
"يبلغ نس��بة %5 فقط مع نهاية 

العام احلالي".
ومض��ت جني��ب إل��ى أن "العجز 
يحص��ل بالنس��بة االكب��ر ف��ي 
املشاريع االستثمارية، وأن عقوداً 
مت ابرامها مع جهات خارجية من 
ش��أنها أن تخفض نس��بة ذلك 

العجز".
من جانبه، ذكر اخلبير االقتصادي 
عب��د الرحم��ن املش��هداني في 
تعلي��ق إل��ى "الصب��اح اجلديد"، 
أن "الع��راق جتاوز مرحل��ة اخلطر 
لالزمة املالية لكن لم يتخطاها 

بنحو تام".
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لجنة نيابية: العراق يستعين بفريق دولي لمواجهة األزمة المالية
تقريـر

اجتماع للجنة االقتصاد واالستثمار النيابية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف القائ��د الع��ام للق��وات 
املس��لحة رئي��س ال��وزراء حي��در 
العبادي، ع��ن وجود خطط جديدة 
ف��ي  امل��دن  م��ن  املزي��د  لتحري��ر 
محافظ��ة نين��وى، وفيم��ا حت��دى 

"داعش" أن ميسك مدناً ل�"دقائق"، 
أش��ار إلى أن تعرض��ات التنظيم 

جميعها في الصحراء.
وقال العبادي في مؤمتره الصحفي 
"الصب��اح  وتابعت��ه  االس��بوعي 
خطط��اً  "هن��اك  إن  اجلدي��د"، 

جدي��دة لتحرير املزيد من املدن في 
محافظ��ة نين��وى"، الفت��اً إلى أن 
"داعش يحاول إعطاء رسالة أكبر 

من حجمه".
وأضاف، أنه "متت دعوة مديرية آثار 
نينوى لتقييم اخلسائر في مدينة 

احلضر بعد حتريرها، ووضعنا حماية 
ملناط��ق اآلث��ار م��ن قب��ل القوات 

األمنية واحلشد الشعبي".
ومضى العبادي إلى القول، "أحتدى 
داعش أن ميس��ك مدن��ا لدقائق"، 
مش��يراً إلى أن "تعرض��ات داعش 

اإلرهاب��ي جميعها ف��ي الصحراء 
واملدن آمنة".

العراقي��ة  الق��وات  وتخ��وض 
عس��كرية  عملي��ات  املش��تركة 
واس��عة النطاق الستعادة مدينة 

املوصل من تنظيم "داعش".

يذك��ر أن القائ��د الع��ام للق��وات 
املس��لحة حي��در العب��ادي أعلن، 
في )19 شباط 2017(، عن انطالق 
م��ن عملي��ات  صفح��ة جدي��دة 
"قادمون ي��ا نينوى" لتحرير اجلانب 

األمين للمدينة.

العبادي يكشف عن وجود خطط جديدة لتحرير المزيد من المدن في نينوى

متابعة

ملحق "       " 
»األولمبية« تجدد مطالبتها بالتعاقد 

مع مدرب صربي لقيادة أسود الرافدين
الزوراء والجوية يتقابالن في الدور الثاني لكأس االتحاد اآلسيوي

»الخرافي« كريستيانو رونالدو.. بطل الصحف البرتغالية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصفت منس��قة البعث��ة األممية 
للشؤون اإلنسانية في العراق، ليزا 
غراندي، جتربة املصاحلة اجملتمعية 

في العراق ب�"الفريدة".
بي��ان  وقال��ت غران��دي بحس��ب 
ألمان��ة مجل��س ال��وزراء اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، خالل 
لقائها األمني العام مهدي العالق 
ان "جتربة العراق وما مت احرازه هي 
جترب��ة فري��دة تس��تحق ان تُنقل 

كخبرات ف��ي مواجهة التحديات 
في املصاحل��ة اجملتمعي��ة مبناطق 

النزاعات في العالم".
"الع��راق  ان  وأضاف��ت غراني��دي، 
ماٍض مبساعدة اجملتمع الدولي في 
إعادة االس��تقرار، ومن ث��م إعادة 
االعمار الى جمي��ع مرافق الدولة 

واجملتمع".
من جانبه أكد األمني العام جمللس 
ال��وزراء ان "املصاحل��ة اجملتمعي��ة 
أم��ر أساس��ي ومه��م ف��ي إعادة 

االس��تقرار ال��ى املناط��ق احمل��ررة 
وس��هل  املوص��ل  ف��ي  وخاص��ة 

نينوى".
وأش��ار الع��الق "أهمي��ة دور األمم 
املتح��دة وبرنامجه��ا اإلمنائي في 
إعادة االس��تقرار للمناطق احملررة 
من خ��الل نقل جتاربه��م وترجمة 
خبراته��م ال��ى ارض الواق��ع، وان 
احلكوم��ة العراقية تواج��ه حتدياً 
بهذا االمر في املوصل ألنها مدينة 

ذات تنوع اجتماعي متعدد".

مسؤولة أممية تثني على تجربة
العراق في المصالحة المجتمعية

بغداد ـ الصباح الجديد:
عملي��ات  قي��ادة  اعلن��ت 
بغداد،ام��س االربعاء، انها قررت 
رفع 30 س��يطرة امني��ة و150 
مرابطة في قاطع الكرخ، فيما 
باش��رت برفع س��يطرة س��ريع 

الشعلة شمالي العاصمة.
وق��ال قائ��د العملي��ات الفريق 
الركن جليل الربيعي في حديث 

لعدد من وس��ائل االع��الم ، انه 
"تقرر رف��ع 30 س��يطرة امنية 
و150 مرابطة في قاطع الكرخ 
من العاصم��ة"، مبينا ان "ذلك 
جاء بأمر من رئيس الوزراء حيدر 

العبادي".
"مت��ت  ان��ه  الربيع��ي  واض��اف 
الس��يطرة  برف��ع  املباش��رة 
املوجودة على س��ريع الش��علة 

ش��مالي العاصم��ة"، مش��يرا 
ال��ى ان "رفع هذه الس��يطرات 
س��تقلل م��ن االزدحام��ات في 

جانب الكرخ".
"استخباراتنا  ان  الربيعي  وتابع 
فعالة بنح��و ممتاز"، موضحاً ان 
"راحة املواطن وامنه واستقراره 

من اولويات عملنا".
تتمة ص3

رفع 30 سيطرًة أمنية و150 مرابطًة في قاطع الكرخ

عمار احلكيم



شؤون عراقية2

تتمة االفتتاحية

وواجهن��ا خ��ال الس��نتن املاضيت��ن الهجم��ات 
املس��عورة للفاشس��ت العفالق��ة وانصارهم في 
ال��دول الرجعية ملهاجمة احلش��د الش��عبي الذي 
لواله لوصل الظاميون الى قلب العراق ومزقوه كما 
مزقوا املوصل والرم��ادي والفلوجة وتكريت . ولهذا 
كان ال بد من التصدي لهؤالء وفضحهم وتشجيع 
ابن��اء العراق على هزميته��م . وفي الطريق الى ذلك 
رفضن��ا املقتربات الطائفي��ة املقيتة و التي حاولت 
الزمر الظامية نشرها بن اوساط الشعب العراقي 
، منطلقن م��ن ان الطائفية وامليل التمزيقي الذي 
تتضمنه امنا هو س��كن وسم يضربان جسدنا من 

أي جهة جاء . 
من هنا يحق لفرس��ان الصب��اح اجلديد ان يحتفلوا 
مبنجزاته��م وجناحاتهم في جع��ل الصحيفة مناراً 
للعراقين جميعاً يقرأونها ويتابعونها وينصحونها 
عن��د احلاجة . ويش��رفني القول ان ع��دداً كبيراً من 
الكتاب والفنان��ن واحملللن واملعلق��ن يرفضون ان 
يتقاضوا اجراً مقابل اس��هاماتهم احملترمة واملثيرة 
لإلعج��اب . حت��ى ان العزي��ز عاص��م جهاد رس��ام 
الصحيفة اليومي يرس��م في كل عدد من من دون 
ان يتقاضى ش��يئاً ، وهو امر مدهش ويدل على رقي 
وشهامة نادرتن . وهو اذ يقرأ هذه الكلمات من دون 
ان نستشيره او نعلمه ولكننا نعّد ما يقوم به هذا 
العقل العراقي الكبير جتس��يداً ال يضاهيه جتسيد 
للروح الوطنية العراقية التي نطمح ان نتس��امى 

بخلقنا لنصل الى عليائها . 
ولن ننس��ى زماءن��ا العاملن منذ س��نوات طويلة 
الذين تقبلوا قسوة الظروف التي تعيشها الصباح 
اجلديد اثر تس��لط لص��وص اإلعان��ات وقراصنتها 
عل��ى مصائرنا واس��تجابوا لندائنا بتخفيض كبير 
على رواتبهم ولم يش��تكوا او يتذمروا برغم قسوة 
احلي��اة علينا كلنا .. واذ نحييهم نقول ان موقفهم 
ه��ذا اس��هم بنحو كبير ف��ي جن��اة الصحيفة من 
مصائر اآلخرين الذين اضطروا إلغاق مؤسساتهم 

او انهم على وشك ذلك . 
وال ننس��ى مس��اعي وجهود عاملين��ا املميزين في 
مج��ال املوقع االلكتروني الذي ينهض بواجباته في 
تغذي��ة عش��رات اآلالف من مواطنين��ا في الهجرة 
باألخبار واملعارف واملتابعة ، بل حتى نشر منتجهم 
لدينا . وفي بعض االحي��ان نضطر الى التمهل في 
نش��ر االحصائي��ات التي تعبر عن انتش��ار موقعنا 
االلكترون��ي بنحو كبير خش��ية اغاض��ة املقاولن 
الصحفي��ن واالعامين الذين س��يغلق افواههم 

ويخرسهم . 
وفي هذه املناس��بة نتعهد ألبناء ش��عبنا ان نكون 
صوت��ه اخمللص وحارس��ه املس��تقتل عل��ى حماية 
مصاحله العليا .. كما سنستمر في طريقنا املهني 
الهادئ في التعاطي م��ع القضايا الوطنية امللحة 
وغي��ر امللحة . ونش��دد هنا على اننا لن ننس��ى دور 
املرأة العراقية في بناء اجملتمع وصيانته واخذ دورها 
املناس��ب ف��ي تش��ييد جترب��ة عراقية تلي��ق بأبناء 

الرافدين .

»الصباح الجديد«..
خطوة ثابتة في طريق 

العام الرابع عشر

اسماعيل زاير

بغداد ـ مشرق ريسان:

جدد أعضاء في مجلس النواب- 
م��ن كت��ل سياس��ية مختلفة- 
الطائ��رات  الس��تمرار  إدانته��م 
التركية اس��تهداف مناطق في 
شمال العراق، »بذريعة« مطاردة 
عناصر حزب العمال الكردستاني، 
وفيما ش��ددوا على أهمية اتخاذ 
طرق أخ��رى »اقتصادية وجتارية« 
للضغ��ط على األت��راك، انتقدوا 
املتح��دة  الوالي��ات  »صم��ت« 
األميركية والتحالف الدولي جتاه 

هذه »االعتداءات«.
ويقول النائ��ب عن كتلة املواطن 
»التدخ��ل  إن  خاط��ي  حس��ن 
وقص��ف  الع��راق  ف��ي  الترك��ي 
ملناط��ق  التركي��ة  الطائ��رات 
حدودي��ة عراقي��ة، يع��ّد تدخ��اً 
سافراً واعتداءاً واضحاً على دولة 
مجاورة«، مش��يراً إلى إن »تركيا 
تتحج��ج مباحقة ح��زب العمال 
الكردس��تاني، لكن ذل��ك ال يعّد 

ذريعة لفعلها«.
ويضي��ف خاطي، في حديث مع 
»الصب��اح اجلدي��د«، إن »مجلس 
الترك��ي  الع��دوان  أدان  الن��واب 
ف��ي جلس��ته التي عق��دت في 
)27 نيس��ان 2017(، وأص��در عّدة 
توصي��ات م��ن بينها ض��رورة أن 
يك��ون هن��اك حترك دبلوماس��ي 
م��ع  واض��ح  بحدي��ث  يتمث��ل 
باجتاه  التركي��ة، وحترك  احلكومة 
اجملتم��ع الدول��ي )...( وه��ذا األمر 
الس��فير  حتقي��ق ومت اس��تدعاء 
بغ��داد وتس��ليمه  الترك��ي في 
مذك��رة احتج��اج«، الفت��اً إل��ى 
أهمية »استثمار اجلانب التجاري 
املؤسس��ة  عل��ى  والضغ��ط 
وقط��ع  التركي��ة  االقتصادي��ة 
العراق  ب��ن  التجاري��ة  العاق��ة 
وتركي��ا، ومن��ع دخ��ول البضائع 
العراقية،  األراض��ي  إلى  التركية 
ضغط��اً  يش��كل  ال��ذي  األم��ر 
عل��ى األتراك ورادع��اً لعدم تكرار 
التدخ��ات في الش��أن الداخلي 

العراقي«.
الن��واب خال  وص��وت مجل��س 
جلس��ته االعتيادية التي عقدت 

ف��ي )27 نيس��ان 2017(، على ما 
ورد ف��ي بيانن للجن��ة العاقات 
اخلارجي��ة وجلن��ة األم��ن والدفاع 
ح��ول إدانة االعت��داء التركي في 
س��نجار واملناطق احلدودية داخل 

األراضي العراقية.
وكان اجلي��ش الترك��ي ق��د أعلن 
 25( ش��ن،  احلرب��ي  طيران��ه  أن 
نيسان 2017(، غارات استهدفت 
مواقع ملس��لحي »ح��زب العمال 
الكردستاني« واملنظمات التابعة 
ل��ه، في جبل س��نجار بش��مال 
)ق��ره  قرج��وخ  وجب��ل  الع��راق، 
تش��وك( بش��مال شرق س��وريا. 

بحسب قوله.
وزعم اجليش التركي- حينها- أن 
املناطق التي استهدفتها الغارات 

حتولت إلى »أوكار لإلرهاب«، لشن 
هجم��ات إرهابي��ة تتس��بب في 
مقت��ل وإصابة املدني��ن واجلنود 

ورجال األمن األتراك.
ف��ي  التصري��ح  ه��ذا  وج��اء 
الوق��ت ال��ذي أكدت في��ه قوات 
»البيش��مركة« الكردي��ة، الت��ي 
تعرض��ت للقص��ف التركي في 
الع��راق، مقتل 5 م��ن عناصرها 

جراء هذه العملية.
م��ن جانبه��ا، أب��دت النائبة عن 
حزب االحتاد الوطني الكردستاني، 
ريزان ش��يخ دلير، استغرابها من 
»الصمت املطبق« إلدارة الواليات 
والتحالف  األميركي��ة  املتح��دة 
الدول��ي إزاء التج��اوزات التركية 
والتدخل  العراقية  األراضي  على 

بشؤونه.
وع��ّدت ش��يخ دلي��ر ف��ي بي��ان 
من��ه  نس��خة  وردت  صحف��ي، 
»قص��ف  اجلدي��د«،  ل�«الصب��اح 
امل��دن العراقية اآلمنة بالطائرات 
التركية وارتكاب اجلرائم البشعة 
بح��ق مواطنيه��ا تتش��ابه م��ع 
أفعال عصاب��ات داعش اإلرهابية 
بحق املواطنن األبري��اء«، معربة 
في الوقت ذاته عن »خشيتها من 
أن يكون صمت اإلدارة األميركية 
والتحال��ف الدولي عن ما تفعله 
تركيا جتاه العراق؛ شبيه بالصمت 
الذي اس��تمرت علي��ه طوال 35 
عاما عل��ى جرائم النظ��ام املباد 

جتاه شعبه وجيرانه«.
وبحسب النائبة عن حزب االحتاد 

الوطن��ي الكردس��تاني- بزعامة 
رئيس اجلمهورية الس��ابق جال 
طالبان��ي- ف��إن »ال مب��رر له��ذا 
التراج��ع باملوقف جتاه م��ا تقوم 
ب��ه تركيا من اعت��داءات وجرائم 
ك��ردي  فصي��ل  ض��رب  بحج��ة 
مع��ارض يقات��ل داع��ش ط��وال 
او اخلطابات الهجومية  س��نتن 
على احلكومة والشعب واحلشد 

الشعبي«.
كما أستغربت »من اكتفاء وزارة 
اخلارجي��ة العراقية باالس��تنكار 
ول��م يصدر منها اي موقف حازم 
ازاء تل��ك االعت��داءات على ارض 
العراق وسيادته«، مبينًة ان »هذا 
الصمت يفسر على انه مجاملة 
السياس��ية  الكت��ل  لبع��ض 

املقربة م��ن تركيا لكي ال تتضرر 
مصاحله��ا مس��تقباً خصوصاً 
الدعايات  اقت��راب موس��م  م��ع 

االنتخابية«.
ودعت شيخ دلير مجلس النواب 
واحلكوم��ة والكتل السياس��ية 
مواق��ف  اتخ��اذ  »ض��رورة  إل��ى 
واضحة ت��دل عل��ى إن العراق ال 
يزال دولة قوية مكتملة السيادة 
وال يس��مح بأي تدخل بش��ؤونه 

الداخلية«.
يع��اد إلى األذهان إن رئيس الوزراء 
 25( ف��ي  أدان  العب��ادي،  حي��در 
التركية  الضربة   )2017 نيس��ان 
التي اس��تهدفت جبل س��نجار، 
محذرا تركيا من تكرار مثل هذه 

العمليات.

دعوات برلمانية للضغط على تركيا
اقتصاديًا وتجاريًا لـ«ردع« االعتداءات التركية

انتقدوا »صمت« الواليات المتحدة والتحالف الدولي

تقـرير

كاثرين تايلر *
ترجمة: سناء البديري 

ف��ي الثان��ي م��ن اذار ، أصدرت ش��ركة 
الفرنس��ية  هولس��يم«  »الف��ارج 
السويس��رية بيان��ا اعترف��ت  فيه أنها 
قام��ت بتمويل جماعات مس��لحة غير 
مشروعة في س��وريا من أجل مواصلة 
عملياتها  العس��كرية هناك. وجاء هذا 
البي��ان ردا على تصاع��د الضغوط في 
الصحافة واالعام ضد الش��ركة ، إلى 
جانب ش��كوى جنائية كانت قد رفعت 
ضده��م  ف��ي  2016 من قب��ل منظمة 
)ش��يربا ( الفرنس��ية غي��ر احلكومي��ة  
وحق��وق  للدس��تور  األوروب��ي  واملرك��ز 

اإلنسان.
تابع��ة  بش��ركة  الش��كوى  وتتعل��ق 
لش��ركة لفارج هولس��يم العاملة في 
س��وريا بن عامي 2013 و 2014. وتدعي 
الش��ركة أن بقائها في سوريا كان  من 
أجل احلفاظ على اس��تمرارية في انتاج 
مادة االس��منت ملعامله��ا ومصانعها 

التابعة اليها . 
االش��كاالت واالتهام��ات الت��ي اقيمت 
ض��د الش��ركة كان يعزى ألس��تخدام 
ارب��اح الش��ركة م��ن واردات البيع ملادة 
االس��منت التي تنتجها دعما لتنظيم 
داع��ش االرهاب��ي ف��ي س��وريا , اضافة 
الى قيامهم برش��وة بع��ض املنظمات 

واجملموعات االرهابية في س��بيل بقائها 
وغ��ض الط��رف ع��ن عمله��ا وعم��ل 
موظفيها في املصنع اضافة الى توفير 
احلماية من قبل هؤالء املنشقن ضد اي 

هجوم من جماعات اخرى . 
التحقيقات اجلنائية ال زالت مس��تمرة 
حت��ى وقت كتابة هذا التقرير في اتهام 
الش��ركة بدع��م عناصر داع��ش ماليا 
ومعنوي��ا , خاص��ة ان تل��ك القضي��ة  
حتولت الى قضية دولية من قبل االعام 
ك��ون  تنظيم داعش  متورط في جرائم 
حرب وجرائم ضد اإلنس��انية، ولم تكن 
هذه املرة األولى الت��ي توجه فيها تهم 
جنائية ضد الش��ركات بسبب تورطها 
املزع��وم في جرائم ح��رب أو جرائم ضد 

اإلنسانية: 
• ففي   كانون الثاني 2013 ذكرت وسائل 
اإلعام الفرنسية أن شركة أميسيس، 
وهي شركة تقنية معلومات فرنسية، 
يج��ري التحقي��ق فيه��ا لتواطؤها في 
التعذي��ب ف��ي ليبي��ا. وزع��م أن نظام 
القذافي الذي باعه أميسيس استخدم 
نظاما لتتب��ع معارضي النظام الذين مت 

اعتقالهم وتعذيبهم فيما بعد.
• ف��ي  حزي��ران 2016، قدم��ت ش��كوى 
جنائية ضد شركة إكسيليا تكنولوجيز 
لتواطؤه��ا ف��ي جرمية ح��رب مزعومة. 
وتزع��م الش��كوى أن إكس��يليا باعت 
جهاز استشعار للحكومة اإلسرائيلية، 
علما بأنه سيستخدم في صاروخ أطلق 

أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية 
في غزة. .

فرنس��ا ليس��ت وحدها التي متلك مثل 
هذا الن��وع من الش��ركات فقد صدرت 

شكاوي اخرى كان اهمها ما يلي : 
• ف��ي تاريخ  ش��باط  2017 و بالتحديد 

في هولن��دا، قدمت  منظم��ات حقوق 
اإلنسان ومن ضمنها جمعية سمكس 
ش��كوى جنائية ضد ش��ركة  رابوبانك 
اجلمعي��ة   وتته��م  إدارته��ا.  ومجل��س 
اإلجرامي��ة  األرب��اح  رابوبان��ك بغس��ل 
لكارت��ل اخمل��درات املكس��يكية، وبذلك 
تسهل جرائم هذه اجلماعات اإلجرامية 

التي يزعم أنها جرائم ضد اإلنسانية.
• ف��ي ع��ام 2013، قدمت ش��ركة تريال 
شكوى جنائية في سويسرا ضد شركة 
أرغوريه��اوس التي تعم��ل في مصافي 
الذهب. وزعم أن الشركة تعاملت بعلم 
احلكوم��ة بالذهب املس��روق   ، وبالتالي 
فه��ي ضالعة في غس��ل ه��ذه األموال 
غير املش��روعة. هذه الشكوى اجلنائية 
مس��تمدة م��ن تقري��ر األمم املتحدة عن 
الذهب في الكونغو حيث يتم شحنها 
إلى سويسرا ومعاجلتها من أجل إخفاء 
أصلها. وأغلق التحقيق في آذار / مارس 

2015 بسبب عدم كفاية األدلة.
• ف��ي آذار / م��ارس 2012، قدمت نقابة 
العمال الكولومبية سينالترينال واملركز 
األوروب��ي للدس��تور وحق��وق اإلنس��ان 
ش��كوى جنائي��ة إل��ى املدع��ي الع��ام 
السويسري ضد نستله وإدارتها العليا. 
وادع��ي أنها لم تتمك��ن من منع مقتل 
لوتش��يانو رومي��رو، وه��و زعي��م نقابي 
وموظف في ش��ركة نس��تله. ورفضت 
الش��كوى بس��بب انتهاء فترة التقادم؛ 
غير أن ذلك يش��كل جزءا من ش��كوى 

أخ��رى أمام احملكم��ة اجلنائي��ة الدولية 
تتعل��ق باالضطه��اد النظامي ألعضاء 

النقابات العمالية في كولومبيا.
ف��ي حن أن العديد من هذه الش��كاوى 
قد بدأت نتيج��ة لضغط اجملتمع املدني 
أو وس��ائل اإلعام، فإن هناك دالئل على 
أن البلدان تتزاي��د انفتاحا على مفهوم 
الش��ركات الت��ي تقاض��ي الدع��وى أو 
مديريه��ا م��ن تلق��اء نفس��ها. فعلى 
سبيل املثال، أعلن مكتب املدعي العام 
الكولومب��ي في ش��باط / فبراير 2017 
اعتزامه توجيه اتهام ملديري الش��ركات 
بجرائم ضد اإلنس��انية لتمويل القوات 
ش��به العس��كرية بن عام��ي 1996 و 
2004. وذك��ر أن ه��ذه األم��وال »تضمن 
أداء ه��ذه اجلماعة املس��لحة ووجودها 
ومنوها ... اش��تروا من خالها أس��لحة 
استخدمت فيما بعد لتنفيذ كل أنواع 

جرائم احلرب. »
وعلى الرغم من أن التحقيقات اجلنائية 
التي جتريها الشركات البريطانية بشأن 
تورطه��ا ف��ي جرائ��م احل��رب املزعومة 
ليست بأي حال من األحوال أمرا شائعا، 
فإن ذلك ال يعني بالضرورة أن الشركات 
محمي��ة م��ن املاحق��ة اجلنائي��ة على 
أخط��ر اجلرائ��م في أماكن أخ��رى. لكن 
مقاضاة الشركات في اململكة املتحدة 

ال تزال صعبة.

* من شركة كينغسلي نابلي

مقاضاة شركات تجارية عالمية لدعمها تنظيم داعش وجرائمه اإلنسانية  

التدخل التركي في 
العراق وقصف 
الطائرات التركية 
لمناطق حدودية 
عراقية، يعدّ تدخاًل 
سافرًا واعتداء 
واضحًا على دولة 
مجاورة«، مشيرًا إلى 
أن »تركيا تتحجج 
بمالحقة حزب العمال 
الكردستاني، لكن 
ذلك ال يعدّ ذريعة 
لفعلها
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الص��دري،  التي��ار  زعي��م  أك��د 
مقت��دى الصدر، عل��ى أن يكون 
زمام االم��ور بيد اجليش العراقي 
والش��رطة العرقية حصراً بعد 

دحر عصابات داعش االرهابية.
وذكر بيان ملكتبه اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان الص��در 
"أستقبل في منزله في النجف 
االشرف وزيري الدفاع والداخلية 
احليال��ي  عرف��ان  العراقي��ن 
والسيد قاس��م االعرجي امس 

االربعاء ورحب بهما وقدم بعض 
التوجيه��ات الت��ي تص��ب ف��ي 
مصلحة الق��وى األمنية وزيادة 
فعاليته��ا وغلق الثغ��رات التي 

تضعف من قوتها".
وأك��د الص��در بحس��ب البيان 
اجلي��ش  دع��م  ض��رورة  "عل��ى 
العراق��ي والش��رطة العراقي��ة 
وباقي الق��وى االمنية وتقويتها 
من خ��ال التدري��ب الصحيح" 
مش��دداً عل��ى "أهمي��ة دع��م 
وتطوي��ر  االس��تخباري  اجله��د 

واالمني��ة  العس��كرية  البني��ة 
أم��ن  حلف��ظ  يؤهله��ا  فيم��ا 
الباد من التهدي��دات اخلارجية 

والداخلية".
م��ن جهتهما عب��ر الوزيران عن 
ش��كرهما وتقديرهم��ا ملواقف 
الصدر الوطنية ودعمه املستمر 
االمني��ة  للق��وى  والواض��ح 
العراقي��ة ألخذ دوره��ا الوطني 
في حماية العراق أرضا وشعبا، 
مؤكدين أن دعمه للقوى االمنية 

يعطيها زخماً معنوياً عالياً".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اف��اد مصدر امني ف��ي محافظة 
األنبار،ام��س األربع��اء، ب��أن ق��وة 
امنية أحبطت تعرضا ل�«داعش« 
على مقر حلماية الطرق اخلارجية 

غرب الرمادي.
وقال املصدر في حديث صحفي، 
إن »تنظي��م داعش ش��ن هجوم 
عل��ى مق��ر س��رية تاب��ع حلماية 
الط��رق اخلارجي��ة ف��ي ش��رطة 
األنبار مبنطق��ة الكيلو 140 غرب 
الرم��ادي، عل��ى الطري��ق الدولي 

السريع«.
وأضاف املصدر ، أن »القوة متكنت 
م��ن احباط التعرض واالس��تياء 
عل��ى عجل��ة لإلرهابي��ن حتم��ل 
بداخلها صواريخ ار بي جي جاهزة 

لاستعمال«.
يذكر ان القوات األمنية تصد بن 
لتنظيم  واألخ��ر هجم��ات  احلن 
»داع��ش« عل��ى مقراته��ا غربي 
االنب��ار، وغالبا ما يوق��ع عدد من 
القتل��ى واجلرح��ى ب��ن صف��وف 

التنظيم خال تلك الهجمات.

مقتدى الصدر يؤكد أهمية تولي
الجيش والشرطة لألمن بعد دحر »داعش«

إحباط تعّرض لـ«داعش« على مقر
لحماية الطرق الخارجية غرب الرمادي

عناصر داعش في سوريا



بغداد – انفجار الصقة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س االربع��اء إن "عبوة 
الصقة مثبتة أس��فل عجلة مدنية 
يس��تقلها مدرس انفجرت في أثناء 
مروره مبنطقة الزيدان التابعه لقضاء 
أبو غريب، ما أسفر عن مقتل املدرس 

في احلال".
وف��ي س��ياق متصل، أض��اف املصدر 
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، 
أن "ش��خصني أصيب��ا بانفجار عبوة 
ناس��فة كانت موضوعة بالقرب من 
معم��ل لبي��ع االملنيوم ف��ي منطقة 

النهروان".

ديالى – عمليات دهم 
اعل��ن مص��در امن��ي قيادة ش��رطة 
محافظ��ة ديالى ام��س االربعاء عن 
اعتقال 9 مطلوبني بقضايا "إرهابية" 

وجنائي��ة في عمليات ج��رت مبناطق 
متفرقة من احملافظة.

وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "دوريات من اقس��ام 
ش��رطة املديري��ات واف��واج الطوارئ 
في ش��رطة ديالى، وخالل ممارساتها 
االمنية، اعتقلت 9 مطلوبني بقضايا 
ارهابية وجنائية في عدة مناطق من 

احملافظة".

بابل – اعتقال مطلوبني 
كشف مدير ش��رطة محافظة بابل 
ام��س االربعاء عن القاء القبض على 
عدد من املتهمني واملطلوبني للقضاء 

في مناطق متفرقة من احملافظة.
وقال مدير الش��رطة اللواء احلقوقي 
علي حس��ن مه��دي ك��وة الزغيبي 
إن مف��ارز من أقس��ام القيادة نفذت 
عمليات تفتيش في مناطق متفرقة 
م��ن احملافظ��ة أس��فرت ع��ن الق��اء 

القب��ض عل��ى 38 مطلوب��اً بته��م 
جنائية ومخالفات قانونية متنوعة.

الفلوجة – نقاط امنية 
اعلن رئي��س مجلس قض��اء عامرية 
الصم��ود مبحافظ��ة األنب��ار ش��اكر 
العيس��اوي امس األربعاء، عن احباط 
تعرض لتنظيم "داعش" على نقاط 
العش��ائري جنوبي  للحش��د  امنية 

الفلوجة.
العيس��اوي  اجملل��س  رئي��س  وق��ال 
إن "عناص��ر تنظي��م داع��ش قام��وا 
بالتعرض في ساعة متأخرة من ليلة 
ام��س، على نق��اط امنية للحش��د 
العشائري في منطقة الهور التابعة 
لقض��اء عامرية الصم��ود، ) 23 كم 

جنوب الفلوجة(". 

االنبار – هجمات انتحارية
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 

محافظة االنب��ار ام��س االربعاء بأن 
الق��وات األمنية أحبط��ت هجومني 
انتحاريني بحزامني ناس��فني جنوبي 

الرمادي.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه ان "انتحاري��ني يرتديان 
حزام��ني ناس��فني حاوال اس��تهداف 
مق��ر الفوج اخلام��س التابع لطوارئ 
ش��رطة االنبار في منطق��ة امللعب 
جنوبي الرم��ادي" ، مبينا أن "قوة من 
الش��رطة نصبت كمينا لالنتحاريني 
وخ��الل محاول��ة اعتقالهم��ا فجرا 
نفسيهما ما ادى إلى إصابة خمسة 

مدنيني ومنتسب بفوج الطوارئ". 

كربالء – عملية امنية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظ��ة كرب��الء ام��س االربعاء ان 
قوات احلشد الشعبي نفذت عملية 
امني��ة ف��ي قاط��ع الرحالي��ة غربي 

احملافظة.
واف��اد املصدر اللواء 313 في احلش��د 
الشعبي استهدف حتركاً مشتبهاً به 
في قاطع الرحالية غربي كربالء يبعد 
عن الس��واتر الرئيس��ة مسافة 400 
م إلبعاد اخلطر عن املدينة املقدس��ة 
الت��ي تقترب م��ن زي��ارة مليونية في 

النصف من شعبان املبارك".

النجف – عمليات تفتيش 
افاد مصدر امني في مديرية ش��ؤون 
السيطرات والطرق اخلارجية التابعة 
إلى مديرية شرطة محافظة النجف 
األش��رف واملنش��أت ام��س االربع��اء 
انه مت الق��اء القبض عل��ى أثنني من 
املطلوبني للقض��اء على وفق احكام 
امل��ادة الرابع��ة من قان��ون مكافحة 

االرهاب.
م��ن  مف��رزة  ان  املص��در  وأوض��ح 
الس��يطرات والطرق اخلارجية وخالل  

تفتيش��ها الدقي��ق ال��ى الداخل��ني 
الق��اء  م��ن  متكن��ت  للمحافظ��ة 
القب��ض عل��ى  مطلوب��ني على وفق 
امل��ادة 4 إرهاب، مبينة قيامها بإحالة 

املتهمني الى اجلهات ذات العالقة. 

ميسان – ضبط اعتدة 
أعل��ن مصدر رفيع في قيادة عمليات 
الرافدي��ن ام��س االربع��اء عن ضبط 
ك��دس عت��اد كبير في بي��ت مواطن 
يسكن احد االحياء في اجلانب الغربي 
من مدينة العمارة ضمن حملة وثبة 
االسد االمنية في يومها االول والتي 
تنفذه��ا قطعات عس��كرية وامنية 

باشراف قيادة العمليات.
وق��ال قائ��د العملي��ات الل��واء علي 
ابراهي��م  املكصوص��ي ل�"الصب��اح 
اجلدي��د" ان الكدس احت��وى على 14 
لغم مضاد للدبابات و50 لغم مضاد 
لالش��خاص و12 ص��اروخ قاذف��ة و6 

صواع��ق صواريخ قاذف��ة وصاروخني 
مض��اد للدبابات و10 قنابر هاون عيار 
60 ملم و18 رمانة يدوية ، اضافة الى 
وبندقيتني  بندقية كالش��نكوف   18
نوع RBK وبندقية صيد  وفي بيوتات 

متفرقة.

البصرة – انفجار قذيفة 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظة البص��رة امس االربعاء عن 
مصرع طفل وإصابة آخر بجروح من 
ج��راء تعرضهما ال��ى انفجار قذيفة 

قدمية من مخلفات احلروب.
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكشف عن اس��مه إن "طفال لقي 
مصرع��ه وأصيب طف��ل آخر بجروح 
م��ن ج��راء تعرضهم��ا ال��ى انفجار 
قذيف��ة ه��اون قدمية م��ن مخلفات 
احل��روب"، مبينا أن "احل��ادث وقع في 

منطقة كرمة علي".

مقتل مدرس بانفجار الصقة في "أبو غريب" غربي بغداد * إحباط تعرض إرهابي على نقاط أمنية جنوبي الفلوجة
ضبط كدس عتاد كبير في أحد األحياء غربي العمارة * انفجار قذيفة من مخلفات الحرب شرقي البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت، ي��وم االول من امس الثالث��اء فعاليات 
مهرجان الزهور الذي انطلق في العاصمة بغداد 

في 27 من نيسان املاضي.
وافتتح مهرج��ان بغداد الدولي التاس��ع للزهور 
على حدائق متنزه الزوراء اخلميس املاضي، حيث 
خصصت دائرة املتنزهات والتش��جير مس��احة 
كبيرة م��ن متنزه الزوراء إلقام��ة مهرجان بغداد 
الدولي التاس��ع للزه��ور بغية اعطاء مس��احة 

اكبر للجهات املشاركة في املهرجان.
و خصصت اللجنة العلي��ا املنظمة للمهرجان 
جوائز ثمينة للمراكز الثالث��ة االولى الفائزة في 
املهرجان م��ن اجل خلق حالة م��ن التنافس بني 

املشاركني".
وش��هد املهرجان جناحاً كبيراً وإقباالً من العوائل 
البغدادي��ة والوافدين م��ن احملافظ��ات العراقية 
لالستمتاع مبشاهدة األجنحة الزراعية وأصناف 
ال��ورود ولوحات م��ن الزهور واجنح��ة بتصاميم 
س��تعكس الفلكل��ور والت��راث الت��ي يزخر بها 
الع��راق و وض��ع ش��عار اليونس��كو مع ش��عار 
الشركة الراعية للمهرجان بجانب شعار أمانة 
بغ��داد على كاف��ة الالفتات والفلكس��ات التي 

سترفع على الشوارع وأماكن املهرجان".

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت هيئة األن��واء اجلوية والرصد الزلزالي، أن 
يكون طق��س اليومني املقبلني، غائماً جزئياً الى 

صحو في اليومني املقبلني.
وذك��ر بي��ان للهيئ��ة اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، ان "طقس اليوم اخلميس، س��يكون في 
املنطقة الشمالية، غائماً جزئياً وفي أقسامها 
الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة 
الشدة فيها تكون رعدية أحياناً، وفي املنطقتني 
الوسطى واجلنوبية، صحواً مع قطع من الغيوم 
يتحول تدريجيا في املنطقة الوسطى الى غائم 
مع تس��اقط زخات مط��ر خفيفة الش��دة ليال 
تك��ون رعدية، ودرجة احل��رارة العظمى املتوقعة 

في مدينة بغداد 33 ْم".
وأض��اف، ان "طقس غ��د اجلمعة س��يكون في 
املنطق��ة الش��مالية غائم��اً جزئياً ال��ى غائم 
م��ع تس��اقط زخات مط��ر خفيفة الش��دة في 
اقس��امها الش��مالية تكون رعدية أحياناً، وفي 
املنطقة الوس��طى، غائماً جزئي��اً وأحياناً غائماً 
مع تساقط أمطار خفيفة صباحاً تكون رعدية 
يتحول الى صحو، وفي املنطقة اجلنوبية، صحواً 
مع قطع من الغيوم، ودرجات احلرارة، مقاربة في 
املنطقة الوس��طى وترتفع قليال في املنطقتني 

الشمالية واجلنوبية عن اليوم السابق".

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا مص��رف الرافدين،ام��س األربع��اء، هيئة 
التقاع��د العام��ة إل��ى اإلس��راع ف��ي إرس��ال 
العس��كريني  املتقاعدي��ن  روات��ب  كش��وفات 
لوجبة شهر ايار مع صك التغذية لصرفها في 

موعدها احملدد.
وقال املكتب اإلعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" إن "املص��رف ملتزم 
مبواعي��د صرف رواتب املتقاعدي��ن فور وصولها 
م��ن هيئة التقاع��د وفقا لآلليات والس��ياقات 
املصرفية املتبعة"، داعياً هيئة التقاعد العامة 
إل��ى "اإلس��راع ف��ي أرس��ال كش��وفات رواتب 
املتقاعدين العس��كريني لوجب��ة ايار مع صك 

التغذية لصرفها في موعدها احملدد".
وأضاف، أن "املصرف يقوم بالتوزيع مبجرد استالم 
كشوفات الرواتب من هيئة التقاعد مع الصك 
املغط��ي لها ش��رط توفر الرصي��د يتم حينها 
رفع الروات��ب الكترونيا وصرفها"، مش��يراً إلى 
أن "عمل املصرف ينحصر برفع املبالغ املرس��لة 
له ح��ال وص��ول الصكوك من هيئ��ة التقاعد 

وبالتالي يتم دفع الرواتب فورا للمتقاعدين".
ويق��وم مصرفا الرافدي��ن والرش��يد بداية كل 
ش��هر بدفع رواتب املوظفني والعسكريني بعد 
حصول إشعار وتغذية املبالغ من دائرة التقاعد 

العامة إلى املصرفني.

اختتام فعاليات مهرجان 
الزهور ببغداد

طقس غائم جزئيًا الى صحو 
في اليومين المقبلين

"الرافدين" يدعو 
التقاعد إلرسال كشوفات 

آيارللمتقاعدين

الملف األمني

حتضيرات عسكرية متهيداً 
النطالق عمليات جديدة 
حلسم املعركة في املوصل

"الس��كان  إن  إل��ى  مش��يراً 
اف��ادوا ب��أن تل��ك العصابات 
اقتادت نح��و 22 مدني��اً الى 

جهات مجهولة".
وم��ن جانبه كش��ف مصدر 
امن��ي في قي��ادة ق��وات الرد 
األربعاء  أم��س  يوم  الس��ريع 
، ع��ن حتضي��رات عس��كرية 
النط��الق  متهي��دا  عراقي��ة 
مرتقب��ة  جدي��دة  عملي��ات 
القاطع األمين  ش��مال وغرب 

للموصل .
لصحيف��ة  املص��در  وق��ال 
إن "هناك  ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ 
القي��ادة  م��ن  ص��ادراً  ق��راراً 

إل��ى  العلي��ا  العس��كرية 
القيادات األمني��ة في نينوى 
لفتح  باالس��تعداد  يقض��ي 
ضم��ن  جدي��دة  جبه��ات 
عمليات عس��كرية ضد زمر 
داعش ش��مال وغرب القاطع 
املوص��ل"،  ملدين��ة  األمي��ن 
مش��يرًا الى ان��ه "يجري أالن 
األخي��رة  اللمس��ات  وض��ع 
من قب��ل قوات اجلي��ش التي 
س��تكون العمليات املرتقبة 

مسؤوليتها".
وتابع املصدر الذي لم يفصح 
ع��ن اس��مه إن "الب��ؤر التي 
تتواجد فيها داعش هي مدن 
)تلعف��ر والبع��اج والقيروان( 
في اجلانب الغرب��ي للمدينة 
وحتريره��ا يدمر تواج��د وقوة 

داعش في صحراء املوصل.

وف��ي س��ياق متص��ل أفادت 
الش��عبي  احلش��د  مديري��ة 
بإحب��اط  األربع��اء،  أم��س   ،
لتنظي��م  تس��لل  محاول��ة 
"داع��ش" اإلرهابي في قضاء 

تلعفر، غربي املوصل.
وقالت املديرية في بيان تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
نسخة منه، إن "اسناد اللواء 
اخلام��س متك��ن، م��ن إحباط 
محاولة تس��لل لداعش في 
التابعة  احلص��ان  ع��ني  قرية 

لقضاء تلعفر".
وأضاف��ت أن "الق��وة متكنت 
دقيقة  إصاب��ات  من حتقي��ق 
في صفوف العدو، ما أدى إلى 

حرق عجلة تابعة لهم".
***

الكويت تتكفل بعالج
208 من جرحى املوصل

يذك��ر ان دول��ة الكوي��ت تول��ي 
في  للنازحني  الصح��ي  اجلان��ب 
العراق واقليم كردستان اهتماما 
حيث قامت ببناء مستش��فيني 
بس��يارتي  مزودي��ن  للط��وارئ 
اس��عاف اضافة الى عزمها بناء 
ثالثة مراكز صحية في مخيمات 
النازحني مبحافظ��ة دهوك كما 
أرس��لت عش��رات االطن��ان من 
االدوي��ة ملعاجل��ة املرضى وس��د 

النقص في املستشفيات.
***

جلنة نيابية: العراق يستعني 
بفريق دولي ملواجهة األزمة 

املالية
وأضاف املشهداني أن "جتاوز 

اخلطر حصل بعاملني، وهما 
عم��دت  ق��د  احلكوم��ة  أن 
إل��ى ضغط النفق��ات حتى 
اصبح��ت ال تنف��ق إال نح��و 
50 باملئة مما هو مقرر سنوياً 
ووصل حج��م فائض موازنة 
الع��ام املاضي نح��و تريليون 

ونصف تريليون دينار".
وأشار إلى أن "اسعار النفط 
 44 بنحو  وبلغ��ت  حتس��نت 
للبرمي��ل لك��ن ه��ذا  دوالراً 
التصاعد ال يخرج العراق من 
الضائقة اال بوصول البرميل 

إلى 75 دوالراً".
ولف��ت املش��هداني إل��ى أن 
"تكاليف احلرب ضد االرهاب 
تص��ل  حي��ث  مس��تمرة، 
املؤش��رات ويومي��اً بنحو 50 
ملي��ون دوالر، ومع اس��تمرار 

بقاء  يعني  التحري��ر  معارك 
االنفاق على امللف العسكري 

ووجود ثقل على املوازنة".
يش��ار إل��ى أن الع��راق عانى 
من انهيار االس��عار العاملية 
للنف��ط اجب��ره عل��ى اتخاذ 
االج��راءات  م��ن  سلس��لة 

التقشفية.
***

رفع 30 سيطرًة أمنية 
و150 مرابطًة في قاطع 

الكرخ
عملي��ات  قي��ادة  ان  يذك��ر 
بغ��داد رفع��ت العدي��د من 
السيطرات االمنية املتواجدة 
ف��ي ش��وارع العاصم��ة في 
جانب الرصاف��ة، ما ادى الى 

انسيابية في حركة السير.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يش��كل الهاج��س االمن��ي ف��ي 
مرحل��ة ما بع��د داع��ش مصدر 
مدين��ة  لس��كان  االول  القل��ق 
املوصل وهو امللف االكثر اهتماماً 
م��ن قبله��م، ف��ي ح��ني مل��ف 
اخلدم��ات يأتي بالدرج��ة الثانية، 
وس��ط مطالبات باتخاذ اجراءات 

حازمة على الصعيدين.
يقول الناش��ط املدن��ي املوصلي 
محمد فاضل احليالي ل� "الصباح 
اجلديد" ان "اموراً كثيرة تش��غل 
بال اه��ل املوصل ف��ي مرحلة ما 
بعد داع��ش، التي بات��ت حقيقة 
وبتنا نستش��عر قرب اخلالص من 
هذا التنظيم وافكاره املظلمة".

واض��اف "ام��ا اكث��ر م��ا يقلقنا 
االمن��ي  الوض��ع  ه��و  جميع��اً 
مس��تقبال، عق��ب اخل��الص م��ن 
داعش، والس��اذج فقط س��ينكر 
وجود خاليا نائمة، او العشرات من 
الدواعش املتخفني بني املدنيني في 
هذا احلي او ف��ي ذلك احلي، ونحن 
ال نس��تبعد ان يتواص��ل عناصر 
مس��تقبال  االرهاب��ي  التنظي��م 
ارهابية مجدداً  اعم��اال  ويرتكبوا 

لالنتقام من هزميتهم النكراء".
ولف��ت احليال��ي ال��ى ان "لقاءات 
عدي��دة جنريه��ا م��ع النش��طاء 
املوصليني ف��ي االحياء احملررة، في 
اكثر من مناسبة، ونرى ان هنالك 
اف��كاراً مهم��ة بحوزته��م رمب��ا 
العمل بها سيس��هم في تعزيز 
االم��ن املس��تقبلي وقط��ع داب��ر 
من يس��عى لتعكي��ر صفوه من 

الدواعش واذيالهم".
وتاب��ع " من ضمن تل��ك االفكار و 
املقترحات هو تفعيل دور اخملتارين 
في االحياء الس��كنية، ش��ريطة 
ان يك��ون اخملت��ار نزيه��اً وليس له 
سوابق اجرامية وبشهادة سكان 
احلي، والقيام بجرودات لس��كنة 

كل حي على حدة مبشاركة جلان 
امني��ة وحكومي��ة، وتش��خيص 
الغرب��اء ف��ي ذلك احل��ي، وتدقيق 
واس��تحداث  االمنية،  خلفيتهم 
مكت��ب امني في كل ح��ي، يتم 
تزويده به��ذه املعلومات، على ان 
يك��ون هنالك ارتب��اط بني جميع 
املكاتب االمنية التي تدار من قبل 

قيادة عمليات مشتركة".
ولف��ت احليالي الى ان��ه "ال يجوز 
الس��ماح بكل من ه��ب و دب ان 
يس��كن بأي منزل او يس��تأجر أي 
من��زل بأي ح��ي يري��د بذريعة انه 
يدفع االيجار فحسب، بل ينبغي 

اخملت��ار  موافق��ة  ان يس��تحصل 
و  االمن��ي،  واملكت��ب  والش��رطة 
االهم ان يت��م التأكد من انه غير 
مت��ورط باالنتماء لتنظيم داعش 

االرهابي".
محذراً من ان "الكثير من الدواعش 
احمل��ررة  االحي��اء  ف��ي  يتنقل��ون 
ومبعيتهم مستمسكات رسمية 
مزورة، وهنا ينبغي التنس��يق مع 
وزارة الداخلي��ة واالجهزة االمنية 
االخ��رى ومقارن��ة املعلومات في 
الهويات امل��زورة ومقاطعتها مع 
املعلومات الرسمية املتوفرة لدى 
وزارة الداخلية، لكش��ف املزورين 

وتقدميهم للقضاء".
ون��وه احليالي الى ض��رورة "اتخاذ 
اجراءات استثنائية بحق الدواعش 
املش��تبه  او  عليه��م  املقب��وض 
م��ن  الفاس��دين  وبح��ق  به��م، 
السياسيني الذين قد يتوسطون 
له��م، ومعاقبة الضب��اط الذين 
ق��د يكون��ون محل ش��ك بأنهم 
مقابل  بالتحقيق��ات  يتالعب��ون 
س��راح  الط��الق  طائل��ة  ام��وال 
املش��تبه به��م او املنتم��ني فعال 
للتنظي��م املتطرف، ويتم مراقبة 
ه��ذه التحقيقات م��ن قبل جلان 
امنية خاص��ة رفيعة املس��توى، 

ومحاسبة أي سياسي او ضابط 
لتحقي��ق  يس��عى  ق��د  فاس��د 
مكاس��ب مالي��ة على حس��اب 

االمن العام".
على صعيد آخر، ق��ال احليالي ان 
"مل��ف اخلدم��ات ميث��ل االولوية 
الثانية الهال��ي املوصل، ونرى انه 
ينبغ��ي على مجل��س محافظة 
نين��وى اتخ��اذ ق��رارات ضروري��ة 
تتناس��ب والوض��ع احلال��ي، مثل 
الغاء عطلة يوم السبت، وتقليل 
العط��ل الرس��مية، ومتدي��د دوام 
الدوائ��ر الرس��مية ال��ى الرابعة 
عصراً، لتمش��ية امور املواطنني، 

املطلوب��ة  اخلدم��ات  ولتق��دمي 
لالهالي".

ال��دوام  اوق��ات  "زي��ادة  ان  ع��ادًا 
ينبغي ان تش��مل جمي��ع الدوائر 
اخلدمية التي امامها عمل ش��اق 
العادة تأهي��ل املدينة، مع ضرورة 
تعويضهم مبكاف��آت مالية لقاء 

ساعات العمل االضافية ".
ومض��ى بالقول "ينبغ��ي العمل 
على عدم ضياع العام الدراس��ي 
لذل��ك  س��بل  وايج��اد  احلال��ي، 
بالتش��اور م��ع اخلب��راء التربويني 
الدراس��ي  الع��ام  اجن��اح  الج��ل 

احلالي".

لقاءات عديدة 
نجريها مع النشطاء 
الموصليين في 
األحياء المحررة، في 
أكثر من مناسبة، 
ونرى أن هنالك 
أفكارًا مهمة 
بحوزتهم ربما 
العمل بها سيسهم 
في تعزيز األمن 
المستقبلي وقطع 
دابر من يسعى 
لتعكير صفوه من 
الدواعش وأذيالهم

القوات املشتركة في أحياء املوصل

مطالبات بتقليص العطل الرسمية وتشديد اإلجراءات األمنية

تحذيرات من الفاسدين والوساطات إلطالق سراح الدواعش المعتقلين
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بغداد ـ الصباح الجديد:
االحتادية  الش��رطة  قائ��د  اف��اد 
الفريق رائد شاكر جودت باتخاذ 
استعدادات عس��كرية الختراق 
دفاع��ات تنظيم داعش من احملور 
الشمالي للمنطقة القدمية في 
اجلانب األمين من مدينة املوصل.

وق��ال الفري��ق جودت ف��ي بيان 
ل��ه اطلع��ت علي��ه "الصب��اح 
اجلديد"، ان ق�وات ال�رد السري�ع 
االلي��ة  بالفرق��ة  مس��ن�ودة 
املدرعة شرطة احتادي�ة تتمرك�ز 
في ش��مال غرب املوصل مح�ور 

مشيرف�ة.

تس��تعد  الق��وات  ان  وأض��اف 
لالندفاع والتق��دم باجتاه املدينة 
دفاع��ات  واخت��راق  القدمي��ة 
التنظي��م االرهاب��ي م��ن احمل��ور 
املشاغلة  ومواصلة  الش��مالي 
احمل��اور  م��ن  احمل��دود  والتوغ��ل 

اجلنوبية والغربية.

م��ن جان��ب آخ��ر أكد مس��ؤول 
محلي في محافظ��ة ديالى، ان 
احلشد العشائري أحبط هجوم 
مسلح ش��نه تنظيم "داعش" 
على نقطة مرابطة امنية شرق 

ب عقوبة.
ناحي��ة  رئي��س مجل��س  وق��ال 

املنصورية )45كم شرق بعقوبة( 
راغ��ب العنبك��ي ف��ي حدي��ث 
صحف��ي، ان "نقط��ة مرابط��ة 
العش��ائري  للحش��د  أمني��ة 
تعرض��ت إل��ى هجوم مس��لح 
ش��نه تنظيم داعش في أطراف 
منطق��ة ش��روين ف��ي محيط 

الواحدة  قرابة  املنصورية  ناحية 
ليال".

وأض��اف العنبك��ي ان "احلش��د 
ف��ي  وجن��ح  الهج��وم،  أحب��ط 
دف��ع عناص��ر داعش لله��روب"، 
الفت���ا إل��ى ان "الوض���ع حت�ت 

السيط�رة".

استعدادات عسكرية لالنقضاض على دفاعات داعش بأيمن الموصل
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العام��ة  الف��رات  ابرم��ت ش��ركة 
للصناع��ات الكيمياوي��ة واملبيدات 
الصناع��ة  وزارة  ش��ركات  إح��دى 
واملع��ادن عق��ودا لتجهي��ز وزارت��ي 
الكهرب��اء والنفط من مادة حامض 
الكبريتيك املركز   H2SO4  وبكمية 

)2700( طن.
واوضح املهندس علي قاسم كاظم 
الش��مري مدير عام شركة الفرات 
الكيمياوي��ة  العام��ة للصناع��ات 
للمرك��ز  ف��ي تصري��ح  واملبي��دات 
اإلعالمي ل��وزارة الصناعة واملعادن 
بأن��ه مت مؤخ��را اب��رام ثالث��ة عقود 
لتجهيز وزارت��ي الكهرباء  والنفط 
بكمية الفني وس��بعمائة طن من 
م��ادة حام��ض الكبريتي��ك املرك��ز 
واخملف��ف ،  مضيفا بان هذه العقود 
تضمنت  إبرام العقد األول مع وزارة 
النف��ط لتجهيزه��ا بكمي��ة)600( 
طن من م��ادة حام��ض الكبريتيك 
املركز وحاليا يتم املباشرة بعملية 
التجهي��ز مبوجب ه��ذا العقد فيما 
ابرم العقد الثاني مع وزارة الكهرباء/ 

املديري��ة العام��ة إلنت��اج  الطاقة 
الكهربائي��ة للمنطقة الوس��طى 
وبكمي��ة )2000( ط��ن ، مبين��ا بأن 
عق��دا اخ��ر مت توقيع��ه م��ع وزارة 
الكهرب��اء / املديري��ة العامة النتاج 
الناصرية  الكهربائية ف��ي  الطاقة 
لتجهيزهم بكمي��ة )100( طن من 

حامض الكبريتيك اخملفف .
واشار املدير العام الى ان توقيع هذه 
العقود هي بادرة خير وتعاون  مثمر 
في ظ��ل التوجه ال��وزاري لالنفتاح 
بش��كل اكبر على االس��واق احمللية 
وحت��ت ش��عار ) صناعتن��ا فخرن��ا(  
كونه يص��ب في صال��ح االقتصاد 
العراقي ولك��ون هذا املنتج  يحقق 
املواصفات املطلوبة لوزارتي النفط 
والكهرب��اء االمر الذي يس��هم في 
دعم الصناعة الوطنية وتنميتها ، 
كاشفا عن وجود مباحثات مع وزارة 
النفط والكهرباء إلبرام عقود أخرى 
جديدة  س��يتم اإلعالن عنها الحقا 
،مش��يرا بان لدى ش��ركته  عجالت 
متخصص��ة ف��ي نق��ل  املنتجات 
الكيمياوية إلى اجلهات املستفيدة 
لضم��ان إيص��ال امل��ادة مبواصفات 
ونوعي��ة جي��دة بع��د اس��تحصال 

املوافق��ات األمنية من قبل  مكتب 
التصاريح واملعلومات األمنية التابع 

للشركة. 
يذك��ر ان ش��ركة الف��رات العام��ة  

وقعت عقدا  في مطلع ش��هر آذار 
من العام احلالي مع وزارة  الكهرباء 
/ املديري��ة العام��ة إلنت��اج الطاقة 
لتجهيزها  البصرة  في  الكهربائية 

بكمية )270( طنا من مادة حامض 
الكبريتيك املركز .

ويأت��ي اب��رام ه��ذه العق��ود  ضمن 
النهج ال��ذي اتبعته الش��ركة في 

تطبيق خطة التسويق اجلديدة مع 
الزبائن واجلهات املس��تفيدة اضافة 
الى الترويج ملنتجات الش��ركة في 
االس��واق احمللية مما أسهم في زيادة  
الطلب على ش��راء مادتي  حامض 

الكبريتيك املركز واخملفف معا .
على صعيد متصل تواصل املديرية 
العامة للتنمية الصناعية التابعة 
ل��وزارة الصناع��ة واملع��ادن تق��دمي 
الدعم الصحاب املشاريع الصناعية 
بغية اقامة مشاريع جديدة بشتى 
انواعها لتكون امنوذجا للمؤسسة 

اخلدمية.
وقال مص��در مخول في ال��وزارة ان 
املديرية العامة للتنمية الصناعية 
اس��تطاعت كسب رضا الزبائن من 
خالل جهودها احلثيثة ونش��اطاتها 
بابت��كار  الت��ي  قام��ت  املوس��عة 
طرق واس��اليب متطورة واشراكها 
الصناعيني في مناقشة مقترحات 
الى  واالستماع  تطوير مشاريعهم 
مايت��م طرحه م��ن اراء  وافكار في 

الندوات واالجتماعات .
واض��اف املص��در ان املديرية عملت 
كل ما في وسعها  بهدف التعامل 
االيجاب��ي واجليد مع مراجعيها  من 

خ��الل تبس��يط جميع االج��راءات 
باتب��اع اعلى املس��تويات من اجلودة 
لتحقيق االنس��جام مابني اصحاب 
وسياس��ة  الصناعي��ة  املش��اريع 
املديري��ة الت��ي حترص عل��ى اكمال 
واجن��از طلباته��م وع��دم تاخيره��ا 
وكسب الوقت واالبتعاد عن الروتني 

الذي يحول دون ذلك .
واش��ار املصدر الى اعتم��اد املديرية 
اس��لوب النافذة الواح��دة لضمان 
السرعة في تسيير معامالت املراجع 
والتبسيط في تلبية احتياجاته من 
خالل التع��اون واالنفتاح مع الدوائر 
االخ��رى فقد وفرت عل��ى الصناعي 
الكثير من اجله��د والوقت والروتني 

في اجناز املعامالت .
من جانب اخر بني املصدر بان املديرية 
جنح��ت في ج��ذب الزبائ��ن لالقبال 
على شراء منتجات شركات الوزارة 
فض��ال عن ابتكار ط��رق حديثة من 
واالختالط  امليدانية  الزي��ارات  خالل 
باملواطن��ني وتثقيفه��م ع��ن وجود 
منتج��ات وطنية ذات ج��ودة عالية 

في االسواق.

*اعالم الصناعة

إيصال 50 طنا من زيت الطعام والسكر إلى أيمن الموصل 
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متابعة الصباح الجديد: 

اعلنت وزارة التج��ارة عن جتهيز 
١٢ قري��ة مح��ررة حديثا بجانب 
منطقة احلضر في اجلانب االمين 

من املوصل باملفردات التموينية
دائ��رة  ع��ام  مدي��رة  واوضح��ت 
ابته��ال  واملتابع��ة  التخطي��ط 
هاش��م صابط خالل اش��رافها 
على جتهي��ز القرى الت��ي حتررت 
قبل ثالثة ايام باملفردات الغذائي 
م��ن الس��كر وال��رز والطحني ، 
مضيفة ب��أن الكمي��ات اجملهزة 
بلغت )٢٥٠( كيس طحني و)١٠٠( 
كيس س��كر و )١٧٠( كيس رز مت 
ايصالها لوكي��ل التموين لهذه 
اس��طول  بواس��طة  املنطق��ة 
العام��ة  الش��ركة  ش��احنات 
املواد الغذائية لتوزيعها  لتجارة 

بني )٤٢٥( عائلة )٢٧٧٧( فردا . 
واشارت صابط الى انه مت كذلك 
جتهيز مخيم احلاج علي بكمية 
)٢٧٩( كيس��ا من ال��رز ومت عقد 
اجتماع مع مدير اخمليم ومسؤول 
الغذائية املتواجد هناك وبحضور 
ال��وكالء للتع��رف عل��ى اوضاع 
العائالت في اخمليم واحتياجاتهم 
من املفردات التموينية واخلدمات 

االخرى .
وبينت س��ابط اس��تمرار جهود 
م��الكات ال��وزارة اليص��ال املواد 
ابعد  الغذائي��ة للعائ��الت ف��ي 
نقط��ة يتم حتريره��ا خاصة وان 
وزارة التج��ارة تع��د م��ن اول��ى 
ال��وزارات الت��ي تدخ��ل املناطق 
بعد حتريرها من س��يطرة داعش 
العائ��الت  ملس��اعدة  االرهاب��ي 

والتقليل من معاناتهم 
عل��ى صعي��د متص��ل واصلت 
مالكات الشركة العامة لتجارة 
احدى تشكيالت  الغذائية  املواد 
وجتهي��ز  ايص��ال  التج��ارة  وزارة 

املف��ردات الغذائي��ة الى مناطق 
املوص��ل من خ��الل مناقالت من 

محافظات قريبة .
وقال مدير عام الشركة العامة 
لتجارة امل��واد الغذائية في وزارة 
التجارة قاس��م حمود واملشرف 
عل��ى عم��ل خلي��ة االزم��ة في 
مدينة املوصل واضاف ان مالكات 
ش��ركته نقلت مايق��رب من 50 
طن��ا من مادة زي��ت الطعام الى 
امين املوصل فضال عن عش��رات 
االطن��ان من مادة الس��كر ومن 
خالل االس��طول الناق��ل التابع 
للش��ركة وال��ذي حق��ق نقالت 

كثي��رة ملعاجلة الوض��ع الغذائي 
في املوصل .

واضاف املدير العام ان معايش��ة 
اهلن��ا ف��ي املوصل من��ذ بداية 
وتواجدن��ا  التحري��ر  عملي��ات 
ع��ن ق��رب س��هل الكثي��ر من 
املشكالت واملعوقات التي تظهر 
في عملي��ات التجهيز ومعاجلة 
الوضع الغذائي الذي كان يتطلب 
مزي��دا من الدعم واالس��راع في 
عملي��ات التجهي��ر وقد حصل 
ذلك واس��تطعنا معاجلة االزمة 
بش��كل س��ريع جدا ومن خالل 
خط��ط موضوعي��ة وس��ريعة ، 

مش��يرا الى اس��تحداث مخازن 
ف��ي بازوايا للمف��ردات الغذائية 
فض��ال عن اع��ادة العمل بوكالء 
امل��واد الغذائية والعم��ل بدوائر 
التجارة في احملافظ��ة والوصول 
ال��ى ابعد نقط��ة ف��ي املناطق 
احمل��ررة واع��ادة العمل بس��ايلو 
املوصل وه��و اول دائرة حكومية 

تعمل في مدينة املوصل .
وش��دد املدير الع��ام على ان كل 
االج��راءات التي اتخذته��ا وزارة 
كان��ت  املوص��ل  ف��ي  التج��ارة 
اس��تباقية ومهمة في معاجلة 
ازمة الغذاء بعد ان مت وضع خطط 

وتهيئة م��واد ومناقلة اخرى من 
مناطق قريبة كذلك اعادة عمل 
مالكات احملافظ��ة من املوظفني 
وتوزيعهم على قواطع احملافظة 
كل ه��ذا س��هل وعال��ج ازم��ة 
الغ��ذاء ووضع ترتيب��ات ضرورية 
العادة االستقرار بعد عودة ابناء 

املوصل الى مناطقهم
الى ذلك اعلنت وزارة التجارة عن 
اس��تمرارها بتجهيز الوكالء في 
املناط��ق احملررة م��ن امين املوصل 

باملفردات الغذائية .
واوضحت صابط خالل اشرافها 
امليداني برفقة مدير عام شركة 

جتارة احلبوب هيثم اخلشالي على 
عملي��ة التجهيز بأن��ه مت جتهيز 
ال��وكالء ف��ي مناط��ق املوص��ل 
اجلدي��دة ووادي الع��ني اجلنون��ي 
باملفردات الغذائية من الس��كر 
وبواس��طة  والطح��ني  وال��رز 
العام��ة  الش��ركة  ش��احنات 
لتجارة املواد الغذائية ، مش��يرة 
الى ان الوزارة  تعمل جاهدةعلى 
ايصال امل��واد الغذائية الى ابعد 
نقط��ة يت��م حتريره��ا وايص��ال 
املفردات التموينية الى العائالت 
بواس��طة  املناط��ق  تل��ك  ف��ي 

شاحنات الوزارة .

تجهيز ١٢ قرية بجانب الحضر ومخّيم حاج علي بالحصة التموينية 

 بلغت الكميات 
المجهزة للقرى 
المحررة )٢٥٠( 

كيس طحين 
و)١٠٠( كيس 
سكر و)١٧٠( 

كيس رز تم 
ايصالها لوكيل 
تموين المنطقة 

بواسطة اسطول 
شاحنات لتوزيعها 

بين ٤٢٥ عائلة

توزيع مواد احلصة التموينية

العراق يشارك في دورة 
حقوق اإلنسان بجنيف 

»الشعبية« تجّهز 
النازحين بأدوية 
األمراض المزمنة

العراق يوّقع مذكرة تعاون 
قضائي مع المحكمة 
الدستورية التركية

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك العراق ممث��ال بوفد وزارة العدل برئاس��ة 
املستش��ار املس��اعد الدكت��ور فت��اح محم��د 
حس��ني في اعمال الدورة الس��ابعة والعشرين 
الس��تعراض التقاري��ر الدولي��ة الش��املة في 
مجال حقوق االنس��ان املنعقدة برعاية مجلس 
حقوق االنس��ان التابع ملنظمة االمم املتحدة في 

مدينة جنيف.
وقال مصدر في اعالم الوزارة ان اعمال اجللس��ة 
تضمنت مراجعة تقارير حقوق االنسان املقدمة 
م��ن دول ألبحرين، وتونس، واملغ��رب، واإلكوادور، 
والهن��د، واململك��ة املتحدة، وغيره��ا من الدول 

األعضاء في املنظمة الدولية.
وأض��اف املصدر لقد مت خالل املش��اركة توضيح 
ملف حقوق االنسان املتعلق بجمهورية العراق 
املتضمن انتقاله لوزارة الع��دل بعد إلغاء وزارة 
حقوق االنس��ان س��ابقا وان الوزارة تقوم حاليا 
بإج��راء االس��تعدادات املطلوب��ة إلع��داد تقرير 
العراق الش��امل في مجال حقوق االنسان الذي 
من املؤم��ل ان يناقش في ال��دورة املقبلة املقرر 

عقدها في عام 2019. 

بغداد - الصباح الجديد:
جهزت دائرة العيادات الطبية الش��عبية احدى 
تش��كيالت وزارة الصحة والبيئ��ة النازحني في 
محافظة دهوك بأدوية األمراض املزمنة لش��هر 

نيسان املاضي  .
وذك��ر مدير أع��الم الدائرة س��عد اإلبراهيمي أن 
الدائرة ومن خالل قسم الصيدلة واخملازن جهزت 
النازحني في مخيمات دهوك بكمية مناس��بة 
م��ن أدوي��ة األم��راض املزمن��ة لتوزيعه��ا على 
املرضى املصابني بتلك األمراض هناك وحس��ب 
حص��ة ترس��ل إليهم بص��ورة دورية وحس��ب 
قوائم بأسماء املرضى تعد من قبل دائرة صحة 

احملافظة .
واش��ار مدير اع��الم الدائرة إل��ى أن الدائرة جتهز 
أيض��اً العي��ادات الطبية الش��عبية في دهوك 
بأدوي��ة األم��راض املزمنة لتوزع عل��ى املراجعني 
املصابني بهذه األمراض يتم تسلمها مع حصة 

األدوية اخملصصة للنازحني شهرياً .

المكتب االعالمي
وّقع رئيس احملكمة االحتادية العليا القاضي مدحت 
احملم��ود مذك��رة للتع��اون القضائي م��ع احملكمة 
الدس��تورية في تركي��ا تهدف إلى تب��ادل اخلبرات 
وتعزيز العالقات القضائية بني احملكمتني في حدود 

اختصاصاتهما. 
وذك��ر بيان صادر عن احملكم��ة إن »القاضي مدحت 
احملمود رئيس احملكم��ة االحتادية العليا وقع مذكرة 
للتع��اون الثنائ��ي م��ع احملكم��ة الدس��تورية في 
تركي��ا« ، وتاب��ع البيان أن »الهدف م��ن االتفاق هو 
اطالق تواصل ثنائي، ومشاركة للمعرفة واخلبرات 

ولالرتقاء بالتعاون بني الطرفني«.
وأشار البيان إلى أن »توقيع املذكرة جاء على هامش 
مشاركة احملمود في املؤمتر املنعقد مبناسبة الذكرى 
)55( على تأس��يس احملكمة الدس��تورية في تركيا 
ال��ذي تضمن مح��اور عن )دور احملاكم الدس��تورية 
في احملافظة على التوازن بني االمن واحلرية( ودورها 
في )حماية احلقوق االساس��ية في حالة الطوارئ( 
ودورها في حتديد )العالقة بني احملاكم الدس��تورية 
واألجهزة التشريعية والتنفيذية( وقد خرج املؤمتر 

بآراء غاية في حتقيق الهدف«.

تقرير

الفرات تجّهز الكهرباء والنفط بحامض الكبريتيك المركز
التنمية تواصل دعمها إلقامة مشاريع جديدة 

جتهيز الكهرباء والنفط بحامض الكبريتيك املركز

بغداد - الصباح الجديد: 
الياب��ان دع��م  تواص��ل حكوم��ة 
املتح��دة  األمم  مكت��ب  أنش��طة 
خلدم��ات املش��اريع )UNOPS( في 
منطقة الش��رق األوس��ط بتوفير 
متوي��ل جديد يزيد عل��ى 16 مليون 
دوالر خصص منها 3 ماليني و122 
الف��ا و500 دوالرً أميركي ملش��اريع 

املكتب في العراق.
وس��يتولى مكت��ب األمم املتح��دة 
تنفيذ مشروع  املش��اريع  خلدمات 
"حتس��ني أث��ر وفعالية الش��رطة 
احمل��ررة  املناط��ق  ف��ي  اجملتمعي��ة 
حديث��اً ف��ي الع��راق" بالش��راكة 

م��ع احلكوم��ة العراقي��ة ومكتب 
املفوض الس��امي حلقوق اإلنسان 

.)OHCHR( في العراق
وس��يقوم ه��ذا املش��روع بدع��م 
مراكز الشرطة اجملتمعية في عدة 
مناطق ف��ي العراق حي��ث يهدف 
إل��ى االس��هام ف��ي اس��تقرارها ، 
كم��ا س��يدعم املش��روع إنش��اء 
مبان جاهزة الصنع أو إعادة تأهيل 
مراكز الش��رطة اجملتمعية، وشراء 
املعدات واملركبات املطلوبة وتوفير 
التدري��ب لتحس��ني أث��ر وفعالية 
ضباط الشرطة اجلدد واحلاليني مع 
حتسني احلساس��ية بشأن حقوق 

اإلنسان والنوع االجتماعي.
من جانب��ه قال الس��فير الياباني 
ل��دى الع��راق فومي��و إي��واي ف��ي 
تصريح��ات صحفي��ة إن الياب��ان 
والالجئ��ني  النازح��ني  تس��اعد  ال 
م��ن اجلانب اإلنس��اني فحس��ب، 
ب��ل والعائدين إل��ى املناطق احملررة 
من أج��ل حتقي��ق االس��تقرار من 
خالل هذا املش��روع ، بالتزامن مع 
مش��اريع إزال��ة األلغ��ام للقضاء 
الناس��فة"،  على خط��ر العبوات 
مش��يداً باس��تجابات مكتب األمم 
املتحدة خلدمات املشاريع للتحدي 

األمني.

اعالم صحة الرصافة 
أعل��ن الدكتور عبد الغني س��عدون 
الس��اعدي مدي��ر ع��ام دائ��رة صحة 
بغ��داد / الرصاف��ة  عن ش��مول عدد 
من املراكز الصحية باخلدمة الطبية 

اجملانية  .
وب��ني مدير عام الدائرة خالل  اجتماع 
مجلس اإلدارة  الذي استضاف عددا 
م��ن م��دراء القطاع��ات الطرفية إن 
املراك��ز التي مت ش��مولها ف��ي هذه 
اخلدم��ة ه��ي املرك��ز الصح��ي ف��ي 
الباوية واملرك��ز الصحي حي النصر 
ومرك��ز صحي ح��ي امله��دي ومركز 
صحي اإلم��ام الرض��ا ومركز صحي 

س��بع قصور ومركز صحي الصدرين  
ومرك��ز  احلميدي��ة  ومرك��ز صح��ي 
صحي ف��دك في حس��ينية املعامل  
، مش��يرا إل��ى أهمية دف��ع اخلدمات 
الطبي��ة والصحي��ة إل��ى املناط��ق 
الطرفية من خالل متابعة اللقاحات 
واملتسربني من اللقاح وكذلك رعاية 

األم والطفل . 
من جانبه لفت الدكتور خالد منصور 
مدي��ر املراكز في قط��اع الصدر الى 
إن القط��اع يقدم اخلدم��ات الطبية 
والصحي��ة إل��ى أكث��ر م��ن ملي��ون 
ونصف املليون ، فيما اش��ار الدكتور 
لي��ث خالد مدير قط��اع النهروان إن 

القطاع يق��دم اخلدمات ال��ى أهالي 
النه��روان واملناطق احمليط��ة  ويقدم 
اخلدمة إلى )259( الفا و723 مواطنا 
ونق��دم اخلدمات الطبي��ة والصحية 
ال��ى النازح��ني في مجم��ع نبي اهلل 

يونس )ع( . 
وبني مدير قطاع املدائن الدكتور والء 
سعد ان القطاع يتكون من 9 مراكز 
صحي��ة رئيس��ة فضال ع��ن البيوت 
الصحي��ة ويق��دم اخلدمة ال��ى اكثر 
من )278( الفا و886 مواطنا ، مؤكدا 
على اهمية توفير جميع االحتياجات 
االساس��ية وتقدمي أفض��ل اخلدمات 

الطبية والصحية الى املواطنني .

اليابان تعزز دعمها لمراكز 
الشرطة المجتمعية العراقية 

شمول عدد من المراكز 
الصحية بالخدمة المجانية 

بغداد - الصباح الجديد:
نفذ مركز الوقاية من االشعاع احد 
تش��كيالت وزارة الصح��ة والبيئة 
حملة واسعة للتقييم البيئي في 
اطار املس��ح االش��عاعي الشامل 
لع��دد م��ن املؤسس��ات الصحية 
في محافظة ميسان ملعرفة مدى 

اس��تيفائها ملتطلب��ات وضواب��ط 
الوقاية من االشعاع .

وقال أمير علي احلس��ون مدير عام 
دائ��رة التوعية واالع��الم البيئي ان 
الفرق الفنية التابعة ملركز الوقاية 
من االشعاع  نفذت حملة واسعة 
ف��ي  االش��عاعي  املس��ح  الج��راء 

املستش��فيات احلكومي��ة واملراكز 
االهلية ف��ي احملافظة للوقوف على 
الواق��ع الصحي الج��راءات الوقاية 
من االش��عاع املؤين  ومعرفة مدى 
مطابقتها  والتزامها للمواصفات 

والشروط البيئية .
واوضحت مديرة عام مركز الوقاية 

من االش��عاع بشرى علي احمد  ان 
عمليات املسح االشعاعي شملت 
مجموعة من املستشفيات واملراكز 
الصحي��ة أهمه��ا مسستش��فى 
الصدر العام ومستشفى الزهراوي 
للجراح��ات التخصصي��ة ومرك��ز 
ومرك��ز  االورام  لع��الج  امليمون��ة 

ميسان للقلب واالطالع على واقع 
غرف��ة التصوير االش��عاعي ومدى 
البيئي��ة  للش��روط  اس��تيفائها 
املنص��وص عليه��ا مبوج��ب قانون 
الوقاي��ة م��ن االش��عاع املؤين رقم 

)99( لسنة 1980 .
وقال��ت مدي��رة املرك��ز ان عمليات 

املسح شملت ايضا مستشفيات 
التوعي��ة  لنش��ر  آخ��رى  ومراك��ز 
األشعاعية بني العاملني واملراجعني 
األش��عاعية  املس��وحات  وأج��راء 
للغ��رف الت��ي تتعامل باألش��عاع 
املؤي��ن وأب��داء بع��ض التوصي��ات 

للعاملني ألغراض السالمة .

»الوقاية« تنّفذ مسحا إشعاعيا شامال لمؤسسات ميسان الصحية 
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متابعة الصباح الجديد

اس��تعرض رئي��س بعث��ة املنظمة 
الدولية للهجرة في العراق توماس 
لوث��ر فاي��س م��ع  وزي��ر الداخلية 
العراقية قاسم األعرجي  في بغداد 
مؤخرا تعاونهما املستمر ملساعدة 
وتعزيز  بالن��زاع  املتأثرة  اجملتمع��ات 
األمن م��ن خالل برنامج الش��رطة 

اجملتمعية.
وتنف��ذ املنظمة الدولي��ة للهجرة 
اجملتمعي��ة  الش��رطة  برنام��ج 
بالشراكة مع وزارة الداخلية لتعزيز 
االس��تقرار ف��ي العراق ال��ذي الذي 
يُّعد عنصراً أساسياً في استتباب 
االمن ، ال س��يما ف��ي املناطق التي  
متت استعادتها حديثاً ، الذي متوله 
احلكوم��ة األملانية ال��ذي ميتد على 

مدى عامني. 
وقال رئي��س بعثة املنظمة الدولية 
ه��دف  اَن  الع��راق  ف��ي  للهج��رة 
املنظمة الدولية للهجرة واحلكومة 
العراقية هو هدف ُمشترْك لتعزيز 
، وميك��ن  االس��تقرار ف��ي الع��راق 
للش��رطة اجملتمعي��ة أن تلعب دوراً 
رئيسا في هذا املسعى باملشاركة 
األساس��ية م��ع وزارة الداخلية ، إذ 
نتطلع الى توسيع تعاوننا ملواصلة 
مس��اعدة األش��خاص واجملتمعات 
املتض��ررة ف��ي العراق ونح��ن نُّقدر 
األملاني��ة إلع��ادة  دع��م احلكوم��ة 

توجيه الشرطة اجملتمعية.«
م��ن جانبه ق��ال وزي��ر الداخلية ان 
الش��رق األوس��ط بص��ورة عام��ة 
تش��ير الى ان العالقة بني الشرطة 
واجملتمع��ات ليس��ت قوي��ة مبا فيه 
الكفاي��ة، وق��د يش��عر املواطنون 
بالتقييد من التواصل مع الشرطة 
، فف��ي الع��راق هن��اك مش��كالت 
ف��ي املوص��ل واألنب��ار وف��ي بعض  

احملافظات بسبب إنعدام الثقة.  
الش��رطة  دور  إَن  الوزي��ر  واض��اف 
اجملتمعي��ة هو لتعزي��ز العالقة بني 
الش��رطة وأف��راد اجملتم��ع وكذلك 
تلعب دور الوس��يط  بني املواطنني 
املصلح��ة  وأصح��اب  والعش��ائر 
ال��ذي س��يؤدي  األم��ر  والش��باب، 
الى تع��اون متكامل مع الش��رطة 

لتوسيع األمن .  
واوض��ح الوزي��ر األعرج��ي ان وزارة 
الداخلي��ة تعم��ل بج��د لكس��ب 

ثقة الش��عب من خالل الش��رطة 
اجملتمعي��ة ، خاص��ة وأََن الش��رطة 
اجملتمعية تلعب دوراً مهما بعد طرد 
داع��ش ، وتعرب الوزارة عن تقديرها 
لعم��ل املنظمة الدولي��ة للهجرة 
على تعزيز الش��رطة اجملتمعية فى 

العراق .
البرنام��ج معرف��ة مبادىء  ويع��زز 
الش��رطة اجملتمعي��ة م��ن  خ��الل 
التدريب��ات وورش العمل واملؤمترات؛ 
منتدي��ات  بانش��اء  يق��وم  كم��ا 
الت��ي جتمع  اجملتمعي��ة  الش��رطة 
ممثلني عن اجملتمعات احمللية وخدمات 
املدني  اجملتمع  ومنظمات  الشرطة 
واملس��ؤولني احلكوميني واملواطنني 

العراقيني النازحني.
منتدي��ات  م��ن  الغ��رض  ان  كم��ا 
تعزي��ز  ه��و  اجملتمعي��ة  الش��رطة 
التواصل وبناء الثقة بني اجملتمعات 

يهي��ْى  مم��ا   ، والش��رطة  احمللي��ة 
وتطوي��ر  ملناقش��ة  آمن��ة  بيئ��ة 
االستراتيجيات املتعلقة بالقضايا 
األمنية ، وتتناول املنتديات القضايا 
الت��ي ته��م اجملتمع واالس��هام في 
حتس��ني األمن م��ن خ��الل التعاون 

وتبادل املعلومات. 
لق��د مت انش��اء م��ا مجموع��ه ٤٩ 
شرطة مجتمعية في جميع انحاء 
الع��راق؛ ٣٤  منها مت انش��اؤها من 
اجملتمعية  الش��رطة  برنام��ج  قبل 
التابع للمنظم��ة الدولية للهجرة  
الش��رطة  انش��أتها  منه��ا  و١٥ 
احمللية بش��كل مستقل اس��تناداً 
ال��ى امن��وذج الش��رطة اجملتمعية ، 
وتشمل مواقع الشرطة اجملتمعية 
في منطقة القيارة املستعادة في 

محافظة نينوى.
كم��ا نظم��ت املنظم��ة الدولي��ة 

للهجرة من خالل برنامج الشرطة 
و)  تدريبي��ة  دورة   )  ٢٠( اجملتمعي��ة 
6 (  مؤمت��رات و) 6 (  ورش��ات عمل، 
والتي استفاد منها اكثر من ١,١٠٠ 
من ضباط الش��رطة وأفراد اجملتمع 
احمللي وممثلي إنفاذ القانون واجملتمع 
املدني والقضاة ، كما قدم املشروع 
احلالي، الذي متوله احلكومة األملانية، 
دعماً عينياً للشرطة اجملتمعية، مبا 
في ذلك املركبات واملعدات التقنية 

واألمنية واالتصاالت. 
وبناًء على االتفاق مع وزارة الداخلية 
املنظم��ة  س��تقوم  العراقي��ة، 
الدولي��ة للهج��رة باع��ادة تأهي��ل 
وبن��اء مكاتب ش��رطة مجتمعية 
إضافية لتحس��ني وص��ول اجملتمع 
ال��ى خدم��ات إنف��اذ القان��ون في 
محافظ��ات ص��الح الدي��ن واألنبار 
وديالى ونينوى وستقوم بإعادة بناء 

مق��ر إدارة الش��رطة اجملتمعية في 
بغداد.

ويُّع��د برنامج الش��رطة اجملتمعية 
جزءاً من النهج املتكامل للمنظمة 
الدولية للهجرة في العراق لتحقيق 
االس��تقرار اجملتمعي الذي يتضمن 
العمل مع اجملتمعات احمللية املتضررة 
لتوفي��ر  احلكومي��ة  والس��لطات 
التحتية اخلفيفة  البنية  مش��اريع 
وأنش��طة التماس��ك اإلجتماع��ي  

وتوسيع الفرص االقتصادية.
ومع استمرار العمليات العسكرية 
في ممر املوصل،  تستجيب املنظمة 
الدولية للهجرة إل��ى النزوح الناجت 
عنه��ا م��ن خ��الل توفي��ر خدمات 
اإلس��تجابة ف��ي ح��االت الطوارىء 
مبا في ذل��ك مجموعات امل��واد غير 
الغذائية واملأوى ومساعدات  سبل 
والرعاية الصحية  العيش  كس��ب 

النفس��ية  واملس��اعدات  األولي��ة 
اإلجتماعية وتتبع النزوح.

املنظمة  وق��د ح��ددت مصفوف��ة 
الدولية للهجرة لتتب��ع النزوح بأن 
هناك أكثر من ٣ ماليني نازح عراقي 
حالي��ا في جميع انح��اء البالد منذ 
كان��ون الثان��ي ع��ام ٢٠١٤ ، وبع��د 
م��رور أكثر م��ن 6 أش��هر على بدء 
العمليات العس��كرية في املوصل 
حددت مصفوفة  املنظمة الدولية 
للهج��رة لتتب��ع الن��زوح  بش��كل 
تراكم��ي ما يق��در بنح��و أكثر من  
٤٤١ ألف ش��خص نازح من املوصل 
واملناط��ق اجمل��اورة منذ ١٧ تش��رين 
األول ع��ام ٢٠١٦.  وقد عاد أكثر من 
١٠٥ االف منه��م ال��ى مناطقه��م 
األصلية بدءا من ٢٧ نيس��ان ٢٠١٧.  
وماي��زال هناك أكثر م��ن ٣٥٨ ألف 

نازح  لغاية ٢ آيار اجلاري . 

 ينفذ برنامج الشرطة 
المجتمعية لتعزيز 
االستقرار في العراق 
الذي يعد عنصرًا 
أساسيًا في استتباب 
األمن ، ال سيما في 
المناطق التي تمت 
استعادتها حديثًا 

منتدى الشرطة اجملتمعية

كشفت عن وجود ٣ ماليين نازح عراقي حاليا 

الهجرة الدولية تقدم دعمها لبرنامج الشرطة المجتمعية في العراق 
التجارة تتسلم 55 

ألف طن من الحنطة 
المحلية المسوقة 

إيصال الماء الصالح 
للشرب إلى األحياء 

والقرى في سهل نينوى

بغداد - الصباح الجديد: 
باش��رت املراكز التسويقية في محافظات البصرة 
وميس��ان وبابل اضافة الى سايلو الرصافة ببغداد 
بتس��لم اولى كمي��ات احلنط��ة احمللية املس��وقة 

ملواقعها . 
وقال مدي��ر عام الش��ركة العامة لتج��ارة احلبوب 
رئي��س اللجنة املركزية العليا للتس��ويق املهندس 
هيثم جميل اخلش��الي ان املراكز التس��ويقية في 
محافظ��ات البص��رة وميس��ان وباب��ل اضافة الى 
س��ايلو الرصاف��ة ببغ��داد باش��رت بتس��لم اولى 
الكميات املس��وقة من احلنط��ة والتي بلغت ) ٥٥( 

الف طن حنطة بانواعها .
واشار املدير العام ان الكميات املسوقة توزعت من 
محافظة واس��ط ) ٢٧٦٢١( ط��ن وهي في املقدمة 
للموس��م الرابع عل��ى التوالي، ام��ا محافظة ذي 
قار والرفاعي فقد بلغ مامت تس��ويقه )١٠٩٥٦( الف 
طن والديوانية س��وقت ) ٤٦٤٩ ( الف طن وميسان 
س��وقت ) ٨٠٢٦( ال��ف ط��ن واملثن��ى ) ٣١٦٣( طن 
والنج��ف )٥٨٩( طنا اضافة الى بابل التي س��وقت 

)٩٠( طنا .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزيرة االعمار واالس��كان والبلديات العامة د 
. املهندس��ة آن نافع اوس��ي ان مديرية بلديات نينوى 
التابع��ة للوزارة تواصل اعماله��ا  اخلدمية في اعادة 

اعمار وتأهيل البنى التحتية في محافظة نينوى .
واكدت املهندس��ة اوس��ي ان ال��وزارة اوصل��ت املاء 
الصالح للش��رب في االحياء والقرى اجملاورة لبرطلة 
واحلمدانية ، مش��يرة الى عودة اخلدمات االساس��ية 
لهم��ا ، فضال عن جهودها في اس��تكمال مش��روع 

سحب اجملاري وانهائه ضمن الفترة احملددة.
واضاف��ت ان الدوائ��ر البلدي��ة التابعة لل��وزارة تقوم 
باعماله��ا اخلدمية في س��هل نين��وى وذلك للعمل 
عل��ى اع��ادة النازحني ال��ى مناطقهم احمل��ررة ، فيما 
يتواص��ل العم��ل بتنفي��ذ اعم��ال تبليط الش��ارع 

الرئيسي لناحية برطلة وقضاء احلمدانية.
يذك��ر ان 24 عائل��ة نازحة ع��ادت الى مرك��ز ناحية 
برطل��ة فيما ع��ادت اكثر من 400عائل��ة الى قراهم 

حول الناحية.
عل��ى صعيد متصل اعلنت وزارة االعمار واالس��كان 
والبلدي��ات عن وصول )44( آلي��ه تخصصية كهدية  

من احلكومة االملانية الى محافظة نينوى. 
وق��ال الوكي��ل الفن��ي لل��وزارة املهن��دس جابر عبد 
خاجي للمركز االعالمي ان االليات تضمنت مولدات 
كهربائية بطاقات متعددة وحوضيات م�اء وسي�ارات 
ق��الب وش��فالت ورافع���ات  س��توزع عل��ى بلديات 

احملافظة حسب االولوية .
واشار الوكيل الى أن االليات ستسهم بصورة كبيرة 
في رفع مستوى اخلدمات في املناطق احملررة  ، مضيفا 
أن هناك وجبة اخرى من االليات التخصصية مهداة 

من احلكومة االملانية ستقدم الى محافظة االنبار. 

هدى فرحان*
بتوجي��ه م��ن وزير الصناع��ة واملعادن 
املهن��دس محمد ش��ياع الس��وداني 
بحثت الوزارة معوقات تنفيذ مشروع 
نبراس للبتروكيمياويات في محافظة 

البصرة والس��بل الكفيل��ة بتذليلها 
وذل��ك خ��الل االجتم��اع ال��ذي عقده 
رئي��س مجل��س محافظ��ة البص��رة 
صب��اح البزون��ي بحض��ور املهن��دس 
عبدالك��رمي عبدالوه��اب نائ��ب رئيس 

جلنة ادارة املش��روع في وزارة الصناعة 
واملعادن ورئيس جلنة النفط والغاز في 
مجلس محافظة البصرة علي شداد 
الفارس وعدد من ممثلي الدوائر املعنية 
في احملافظة واملعنيني واخملتصني بهذا 

اجمل��ال . وق��ال املهن��دس عبدالك��رمي 
عبدالوه��اب نائ��ب رئيس جلن��ة ادارة 
املشروع في الوزارة في تصريح للمركز 
االعالمي بأنه قد جرى خالل االجتماع 
بحث ومناقشة املعوقات واملشكالت 

املتعلقة بتخصيص االرض للمشروع 
وطرح للمقترحات واملعاجلات الكفيلة 
بتذليل هذه املعوقات وحلها ، مشيرا 
الى ان ارض املش��روع تتكون من قطع 
لع��دد م��ن  تابع��ة  اراض منفصل��ة 

اجلهات احلكومية وان تخصيص هذه 
االرض كان املس��بب الرئيس للتأخير 

احلاصل في تنفيذ املشروع .

*اعالم الوزارة 

الصناعة تبحث معوقات تنفيذ مشروع نبراس للبتروكيمياويات في البصرة 

اعالم المحافظة 
بحث محافظ واس��ط املهندس 
مالك خل��ف وادي ، مع مدير عام 
اس��تئناف  إع��ادة  اجملاري س��بل 
العم��ل ف��ي مش��روع مج��اري 
قضاء احلي واآلليات التي سيتم 
عبره��ا إعادة إحال��ة تنفيذه من 
قبل الشركة الصينية ، بحضور 

مدراء األقسام املعنية بالوزارة.
وق��ال ال��وادي ان��ه ، التقى خالل 
زيارته لديوان الوزارة  امس األربعاء 
مدير ع��ام اجملاري اخلبير املهندس 
فاض��ل محم��د كاظ��م وبحث 
مع��ه أه��م اخلط��وات املطلوبة 
إلعادة اس��تئناف العمل مبشروع 
مجاري احلي ، ضمن عملية إعادة 
إحالت��ه إلى الش��ركة الصينية 
العامل��ة ف��ي واس��ط ، بعد ان 
ش��هد توقفا من قبل الش��ركة 

املنفذة السابقة.
وأوضح احملاف��ظ بأنه" ناقش ابرز 

مراحل تنفيذ األعمال املتضمنة 
مد اخلط��وط الناقل��ة للمجاري 
ونص��ب ثمان��ي محط��ات رف��ع 
واجن��از األعمال الفني��ة األخرى ، 
الفت��ا إلى إن " احملافظة تس��عى 
جاهدة بالتنس��يق م��ع الوزارات 

العمل  اس��تئناف  املعنية ألجل 
في هذا املش��روع احليوي إضافة 
للعديد من مشاريع املاء واجملاري 
والصح��ة والكهرب��اء وغيره��ا ، 
به��دف تق��دمي أفض��ل اخلدمات 

للمواطنني .

د.خالد القيسي
نظم��ت كلية التربي��ة للبنات في 
اجلامع��ة العراقي��ة، دورة تأهيلية 
لتطبي��ق اختب��ارات التش��خيص 
النفسي ملنظومة  اختبارات فيينا 
) Vienna test system (، حاضر فيها 
العالم العراقي العاملي عادل عبد 
الرحم��ن الصاحلي، رئيس اجلمعية 

العراقية للعالج النفسي.
وتضمن��ت ال��دورة ع��دة مح��اور، 
اهمه��ا اساس��يات القي��اس من 
والهدف  واملس��توى  الصوت  حيث 
واملعايي��ر، اضافة الى كيفية عمل 

االختبارات املصنفة.
وته��دف الدورة الى اش��اعة الدقة 
في التدريس بصورة خاصة واحلياة 

بص��ورة عامة، فضالً ع��ن كيفية 
والتدري��ب  املنظوم��ة  اس��تعمال 
عليه��ا والت��ي تع��د إح��دى أهم 

منظومات اخملتبر النفسي املعاصر، 
واخملتبر واحملمول )اجلّوال( التي يطلق 

 .Vts عليها اختصاراً منظومة

محافظ واسط يبحث آليات
 تنفيذ مشروع مجاري الحي 

الجامعة العراقية تقيم دورًة
 عن اختبارات التشخيص النفسي
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القاهرة - بي بي سي: 
نفذت إدارة السجون مبديرية أمن املنيا مبصر، حكم 
اإلعدام بح��ق 6 متهمني بينهم احملكوم عليه في 
قضية اس��تدراج واغتصاب وقتل طفلة عمرها 5 

سنوات، في مارس 2014 .
ووجه��ت احملكم��ة للجان��ي املذكور ته��م القتل 
العمد واغتصاب طفلة والتي لقبت »بزينة املنيا«، 
تش��بيها له��ا بالطفلة زينة ضحي��ة االغتصاب 

ببورسعيد.
وفي أول رد فعل لوالدة الطفلة، قالت هناء بيومي، 
إنها ورغم سعادتها بتنفيذ حكم اإلعدام إال أنها 
غي��ر راضية على طول فترة التقاضي: »طول فترة 

التقاضي يقطع قلوب األمهات«.

انقرة - بي بي سي: 
قال الرئيس التركي رجب طي��ب أردوغان إن تركيا 
وروسيا قادرتان على اتخاذ خطوات كفيلة بتغيير 

مصير منطقة الشرق األوسط.
وق��ال في مس��تهل لق��اء م��ع الرئيس الروس��ي 
فالدميير بوتني في مدينة سوتش��ي جنوبي روسيا: 
»اليوم أمامنا فرصة جدية لبحث عالقاتنا الثنائية 

واملسائل اإلقليمية«.
 وتابع أن الدولتني تتحمالن مسؤولية كبيرة فيما 
يخص التطورات في الشرق األوسط، مضيفا: »أنا 
واثق من أن اخلطوات التي سنتخذها معا ستغير 

مصير املنطقة برمتها«.
بدوره رح��ب بوتني بهذه الفرصة لبحث املس��ائل 
احملورية على جدول األعمال الدولي والسيما األزمة 

السورية مع نظيره التركي.
واعتب��ر أن اللق��اءات املكثف��ة بينه وب��ني أردوغان 
تؤكد اكتس��اب العالقات الثنائي��ة طابعا خاصا 

وعودتها إلى سابق عهدها.
كما هن��أ بوت��ني نظي��ره التركي مج��ددا بنتائج 
االس��تفتاء الش��عبي الذي جرى في تركيا في 16 
أبري��ل املاضي، إذ عبر خالل��ه أغلبية الناخبني عن 
تأييده��م لتعديالت دس��تورية توس��ع صالحيات 

الرئيس بقدر أوسع.

المكال - رويترز:
منذ اس��تعادت قوة مينية دربته��ا ومولتها اإلمارات 
العربية املتح��دة ميناء املكال اجلنوب��ي من مقاتلي 
تنظيم القاعدة قبل عام، أصبحت مساعي اإلمارات 
لتعزي��ز ما حتقق م��ن تقدم في مه��ب الريح بفعل 

اخلصومات التقليدية.
فاالنقسامات داخل اجملتمع اليمني القبلي باإلضافة 
إلى النزعات االنفصالية ب��ني القوات والقيادات في 
الشطر اجلنوبي الذي كان دولة مستقلة في يوم من 
األيام جتعل بناء جيش وطني حقيقي مهمة ش��به 

مستحيلة بالنسبة لإلمارات في الوقت الراهن.
ويق��ول ضب��اط م��ن اإلم��ارات إن الوض��ع جعل من 
الصعب عليهم الزحف ش��ماال مبا يعزز ما حققوه 
من مكاسب إقليمية. ويضيفون أن الهجوم اجلنوبي 

تباطأ منذ عبر حدود محافظة تعز.
وقال ضابط بجيش اإلمارات »تعز جزء من الش��مال 
واجلنوبي��ون ال يريدون القتال خ��ارج حدودهم، وكان 

أخذهم إلى هناك حتديا كبيرا.«
واإلمارات عضو قوي في التحالف العس��كري الذي 
تقوده الس��عودية ويحارب احلوثي��ني املتحالفني مع 
إيران تأييدا حلكومة الرئي��س عبد ربه منصور هادي 

املعترف بها دوليا.
ومن��ذ آذار عام 2015 س��قط أكثر من عش��رة آالف 
قتي��ل في الص��راع وأصبح اليمن على ش��فا كارثة 

إنسانية يعاني فيها املاليني من اجلوع.

إعدام مغتصب الطفلة »زينة 
المنيا« و5 آخرين في مصر 

أردوغان يقترح على بوتين 
تغيير مصير الشرق األوسط

اإلمارات تؤسس جيشا 
إقليميا في اليمن 
لكن البالد تتفكك

متابعة - الصباح الجديد:

أكدت وزارة اخلارجية الكازاخستانية 
أن املشاركني في مفاوضات أستانا4- 
س��يبحثون وثيق��ة قدمتها روس��يا 
بش��أن إنش��اء 4 أو أكثر من »مناطق 
التهدئة« في س��وريا ،فيما انسحب 
وف��د املعارضة الس��ورية الرئيس��ية 
من جول��ة املفاوضات األخي��رة التي 
تستضيفها مدينة أستانا، عاصمة 

كازاخستان.
وه��و أول تأكيد رس��مي لوجود مثل 
ه��ذا االقتراح الروس��ي ال��ذي جتنبت 
موس��كو نفس��ها حتى اآلن احلديث 

عنه علنا.
ع��ن   »انترفاك��س«  وكال��ة  ونقل��ت 
مدير قس��م دول آس��يا وإفريقيا في 
اخلارجي��ة الكازاخس��تانية أيدار بك 
تومات��وف: »نعم، يج��ري حاليا بحث 

هذه الوثيقة حول املناطق«.
وتاب��ع قائ��ال إن��ه إذا توصل��ت الدول 
الضامن��ة التفاق الهدنة في س��وريا 
)روس��يا وتركي��ا وإي��ران( إل��ى توافق 
بش��أن الوثيق��ة الروس��ية ووقع��ت 
عليه��ا، فس��يكون تنفيذه��ا عل��ى 

دمشق واملعارضة حتصيل حاصل.
كما أكد الدبلوماسي الكازاخستاني 
أن وفد املعارضة الس��ورية املسلحة 
إلى أستانا يضم 19 شخصا، بينهم 
ممثل عن حركة »أحرار الش��ام«. وفي 
هذا السياق، نقلت وكالة »نوفوستي« 
أن هن��اك توقع��ات بانضم��ام »أحرار 
الش��ام« للهدنة في س��وريا رسميا 
األس��بوع املقبل بعد انفصال اجلناح 
األكثر تطرفا ف��ي احلركة وانضمامه 

ل� »جبهة النصرة«.
اخلارجي��ة  معلوم��ات  وحس��ب 
الكازاخس��تانية، ميثل وفد املعارضة 
املس��لحة إل��ى أس��تانا 16 فصي��ال، 
اإلس��الم«  ممث��ل »جي��ش  ويترأس��ه 

محمد علوش.
ف��ي ه��ذا الس��ياق ، نقل��ت وكال��ة 
»س��بوتنيك« ع��ن مص��در ف��ي أحد 
الوف��ود املش��اركة ف��ي مفاوض��ات 
أس��تانا، توقعه بح��دوث »قفزة« إلى 
الروس��ية  املب��ادرة  بفض��ل  األم��ام، 
اخلاصة بإنش��اء مناطق تهدئة ترمي 
إلى وقف التصعيد. واس��تطرد قائال 
إنها »فكرة تروق للجميع. ولقد قمنا 
بالعمل التمهيدي، ونأمل أن نتوصل 
إلى التوقيع عل��ى هذه الوثيقة على 

مستوى الدول الضامنة«.
من جانب آخ��ر، أكد يحيى العريضي 
مستشار الهيئة العليا للمفاوضات، 

أن الهيئة تدرس املقترحات الروسية 
وتسعى لتفهم جوهرها بالكامل.

وكانت مصادر في املعارضة السورية 
ق��د كش��فت النق��اب ع��ن فك��رة 
طرحته��ا موس��كو إلنش��اء مناطق 
خاص��ة للتخفي��ف من ح��دة التوتر 
واملعارضة  الق��وات احلكومي��ة  ب��ني 
املس��لحة وإدخ��ال ق��وات م��ن دول 

محايدة إلى خطوط التماس.
وحس��ب التس��ريبات، ينصر املقترح 
الروسي على إنش��اء 4 مناطق وهي 
والغوط��ة  حم��ص،  ش��مال  إدل��ب، 
الش��رقية، وجنوب سوريا، كما يدعو 
املقترح إلى وض��ع خرائط حلدود هذه 

املناطق.
ويعتق��د أن الوف��د ق��رر االنس��حاب 
احتجاجا على تواصل الغارات اجلوية 

احلكومية على املدنيني.
وكانت اجلولة الرابعة من املفاوضات 
س��تدرس خطة إلنشاء مناطق آمنة 
في سوريا، من أجل تسهيل التوصل 

إلى وقف إطالق النار.
وقد أرس��لت الوالي��ات املتحدة، ألول 
م��رة، مس��ؤوال ف��ي وزارة اخلارجي��ة، 
بصفة مراقب إلى ه��ذه املفاوضات. 
ويحض��ر املفاوض��ات أيض��ا مبعوث 
األمم املتحدة إلى س��وريا، ستافان دي 

مستورا.

وترعى روس��يا وتركيا املفاوضات بني 
احلكومة السورية وفصائل املعارضة 
من أجل إنهاء س��تة أعوام من النزاع 
في س��وريا. وتقف أنقرة وموس��كو 
عل��ى طرف��ي نقي��ض م��ن األزم��ة 
الس��ورية، إذ تس��اند روسيا حكومة 
األس��د، عس��كريا  الرئي��س، بش��ار 
وسياسيا، بينما تدعم تركيا فصائل 

من املعارضة السورية.
ونقلت وكالة األنباء الفرنس��ية عن 
مصدر مقرب م��ن املعارضة قوله إن 
املقترح الروس��ي ينص على إنش��اء 
مناط��ق أمنة في امل��دن والقرى التي 
تس��يطر عليها املعارضة، ش��مالي 
محافظ��ة إدل��ب، وف��ي مناطق من 
الوس��ط  ف��ي  حم��ص  محافظ��ة 
واجلنوب، وفي الغوطة الشرقية، قرب 

دمشق.
بع��د  ج��اءت  أس��تانا  مفاوض��ات 
مفاوض��ات جنيف الت��ي رعتها األمم 
املتح��دة، والتي لم تنج��ح حتى اآلن 

في إنهاء النزاع السوري
حس��ب  اإلج��راءات،  ه��ذه  وته��دف 
املقت��رح، إل��ى »إنهاء ف��وري ألعمال 
العن��ف«، وتوفي��ر الش��روط »لعودة 

آمنة لالجئني طواعية«.
ف��ور  اآلمن��ة  املناط��ق  وتس��تفيد 
إنشائها من مواد اإلغاثة واملساعدات 

اإلنسانية، حسب التقرير، كما تنشر 
ح��ول ه��ذه املناط��ق بع��د حتديدها 
نقاط مراقب��ة وتفتيش تديرها قوات 
مش��تركة من احلكوم��ة واملعارضة، 
فض��ال ع��ن ق��وات مراقبة م��ن دول 

أخرى.
ويذك��ر التقرير روس��يا وتركيا وإيران 
للخطة.  الضامنة  ال��دول  باعتبارها 
وتش��كل ال��دول املعني��ة مجموعة 
عم��ل مش��تركة خ��الل 5 أي��ام من 
توقي��ع طرفي الن��زاع عل��ى االتفاق. 
وتش��رع مجموعة العمل املشتركة 
في حتدي��د املناطق، واإلش��راف على 

ننزع السالح فيها.
وتس��اعد الدول الضامن��ة احلكومة 
واملعارض��ة في مكافح��ة اجلماعات 

املتطرفة، مبا فيها تنظيم داعش .
وأس��فر النزاع املس��لح في س��وريا، 
خالل س��تة أع��وام، ع��ن مقتل 320 
أل��ف ش��خص، ون��زوح املالي��ني عن 
ديارهم وجلوء آخرين إلى دول املنطقة 

وإلى أوروبا وأميركا.
وتأتي مفاوضات أستانا، التي ترعاها 
وروس��يا، تكمل��ة ملفاوضات  تركي��ا 
جنيف، التي رعتها األمم املتحدة، دون 
حتقيق هدفها األساس��ي وهو إنهاء 

النزاع املسلح.
املعارض��ة  أك��دت  ذات��ه  ن  االاِ وف��ي 

الس��ورية املس��لحة ف��ي مفاوضات 
أستانا قبولها لفكرة إنشاء »مناطق 
آمن��ة« ف��ي س��وريا كإج��راء مؤقت 
اإلنس��انية  األوضاع  للتخفيف م��ن 

الصعبة التي يعيشها املدنيون.
وفي ه��ذه املذكرة، ح��ددت املعارضة 
السورية 10 مطالب لألطراف الراعية 
وهي«وق��ف  س��وريا،  ف��ي  للهدن��ة 
هجم��ات الق��وات احلكومي��ة البرية 
اخلاضع��ة  املناط��ق  ض��د  واجلوي��ة 
لسيطرة فصائل املعارضة«،انسحاب 
القوات احلكومية م��ن املناطق التي 
س��يطرت عليها بعد دخول اتفاقية 
الهدنة حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 
املاض��ي، ومنها وادي بردى وحي الوعر 

واملعضمية والزبداني.
البدء بإطالق سراح جميع املعتقلني 
م��ن الس��جون وف��ق ج��دول زمني، 
واإلفراج الفوري عن النساء واألطفال 

والشيوخ واملرضى.
إدخال املساعدات اإلنسانية دون قيد 
أو شرط إلى »املناطق احملاصرة«، مثل 
احملج��ة ف��ي درعا والغوط��ة في ريف 
دمش��ق وحي الوعر في حمص، وإلى 
ريف حمص الش��مالي، وكذلك إلى 
برزة والقابون ومضايا وجنوب دمشق 
ودير الزور. إلزام الس��لطات السورية 
بدفع تعويض��ات للمتضررين وفرض 

رادعة«  »إج��راءات عقابي��ة جزائي��ة 
بحق كل من ارتك��ب خروقات لوقف 

إطالق النار.
ومحاس��بة  مراقب��ة  آلي��ات  إنف��اذ 
لضم��ان تنفيذ وقف ش��امل إلطالق 

النار ومنع أي خروقات الحقة.
التأكيد عل��ى أن أي حل أو هدنة في 
س��وريا ينطلق من أولوية التوازي مع 
االنتق��ال السياس��ي واحلف��اظ على 
وح��دة س��وريا أرضا وش��عبا، ورفض 
مش��اريع متهد للتقسيم الفعلي أو 
القانون��ي. وفي هذا الس��ياق، أكدت 
ه��ي  اآلمن��ة  املناط��ق  أن  الوثيق��ة 
إجراء مؤق��ت للتخفيف من األوضاع 
اإلنس��انية الصعب��ة للمدني��ني، وال 
ميك��ن القب��ول ب��أي بدي��ل لالنتقال 

السياسي.
التخل��ص م��ن اإلرهاب، م��ا يتطلب 
»التخلص من االس��تبداد«، إذ أكدت 
املذكرة أن��ه »من أجل أن يعود ماليني 
السوريني إلى بيوتهم يجب أن يرحل 

بشار األسد«
وفي البند العاش��ر اعتب��رت املذكرة 
أن »إي��ران دول��ة معتدي��ة ومعادي��ة 
للش��عب الس��وري«، وأك��دت رفض 
املعارضة الس��ورية ألي دور إيراني في 
حاضر سوريا أو مس��تقبلها ضامنا 

وراعيا.

توقعات بـ«حدوث قفزة« إلى األمام ترضي الجميع 

مفاوضات »أستانا -4« تبحث وثيقة روسيا بشأن إنشاء أربع مناطق للتهدئة في سوريا 

وفد المعارضة 
السورية المسلحة 

إلى أستانا يضم 
19 شخصا، بينهم 

ممثل عن حركة 
»أحرار الشام

انسحاب وفود استانا

تقـرير

باريس - وكاالت

أعلن مؤيدو املرشح الفرنسي اليساري 
للرئاس��ة جان ل��وك ميلينش��ون، عن 
امتناعه��م ع��ن التصويت، أو إفس��اد 
بطاقات تصويته��م في جولة االقتراع 
الثاني��ة، األح��د املقب��ل، وذل��ك بع��د 
أن ُطل��ب م��ن حوال��ي 450 أل��ف م��ن 
مؤي��دي ميلينش��ون أن يوضح��وا م��ا 
إن كان��وا س��يمتنعون ع��ن التصويت 
أو  االقت��راع  بطاق��ات  أو سيفس��دون 
إميانوي��ل ماكرون  س��يصوتون لصالح 
في اجلول��ة الثانية من االقتراع، فيما ال 
ميثل التصويت لصالح اجلبهة الوطنية 
اليمينة وزعيمتها ماري��ان لوبان خيارًا 

محتماًل.
وج��اء ذلك ف��ي النتائج الت��ي أعلنتها 
حرك��ة اليس��ارية، وأظه��رت أن أكث��ر 
من 243 أل��ف من أنصار ميلينش��ون، 
الذين اس��تجابوا بنسبة 87.818 قرروا 
إفس��اد بطاقات اقتراعه��م، بينما قرر 
84.682 دعم ماك��رون، و 70.628 أنهم 
لن يش��اركوا في اجلولة الثانية، وتشير 
هذه اإلحصائيات إلى أن %65 من أعضاء 

احلركة لن يصوتوا لصالح ماكرون.
وتع��رض ميلينش��ون ال��ذي ج��اء في 
املرك��ز الراب��ع ف��ي اجلول��ة األولى من 
التصوي��ت منذ 10 أيام بدعم من 19.5 
%  حوال��ي 7 ماليني ناخ��ب، النتقادات 
ش��ديدة لعدم تقدمي النصح ملناصريه 
بكيفي��ة التصويت، إال أن ميلينش��ون 
وفريق��ه ق��رروا آال يذهب صوت��ا واحدا 
كوربيي��ر  ألكس��يس  وق��ال  للوب��ان، 
املتحدث باس��م ميلينش��ون أنهم لن 
يتلقوا »دروسا أخالقية« بشأن كيفية 
املتطرفة،  اليمينية  مكافحة اجلبه��ة 
وأن ميلينش��ون ليس زعيًم��ا لطائفة 

دينية.
وأوض��ح ميلينش��ون عب��ر »يوتي��وب« 
اجلمع��ة املاضية أنه كان من املمكن أن 
يكون في اجلول��ة الثانية لوال 620 ألف 
صوتا، وذكر ألنصاره »س��أصوت ولكن 
لن أقول سأصوت ملن، وال يجب أن تكون 
عامل��ا عظيم��ا، لتخمني ما س��أفعله، 
هل بينكم ش��خص واحد يش��ك في 
حقيقة أنني لن أصوت لصالح اجلبهة 
الوطني��ة؟ اجلميع يعرف ذلك«، وأوضح 
ميلينشون أنه ال يؤيد برنامج ماكرون، 
وم��ازال ماكرون األوفر حظ��ا في الفوز 

في االنتخابات الرئاس��ية األحد، بيد أن 
استطالعات الرأي تشير إلى أن الفجوة 

بينه وبني لوبان تتضاءل.

ق��ال خال��د أب��و بك��ر قائد الش��رطة 
الش��رطة  إن  األربع��اء  ي��وم  املاليزي��ة 
اعتقلت تركيني أحدهما مدير مدرسة 

دولية لالش��تباه مبمارستهما أنشطة 
تهدد األمن القومي.

وق��ال أبو بك��ر على تويت��ر إن التركيني 

ترج��ي كرم��ان، وه��و مدي��ر مدرس��ة، 
وإحس��ان أص��الن، وه��و رج��ل أعمال، 
اعتق��ال ي��وم الثالث��اء مبوج��ب قس��م 
في قان��ون العقوبات يتعل��ق باألعمال 

اإلرهابية.
ويأتي تأكيد الش��رطة بع��د أن تداولت 
مواق��ع التواصل االجتماعي تس��جيال 
صورته دوائر تلفزيونية مغلقة ويظهر 
فيه خمسة رجال يجبرون كرمان على 
دخ��ول س��يارة ال حتمل عالم��ات مميزة 
في س��احة س��يارات بإح��دى ضواحي 

كواالملبور.
وأبل��غ أحد أصدق��اء كرمان الش��رطة 
باختفائه مس��اء الثالث��اء. كما أبلغت 
زوج��ة أصالن باختفائه مس��اء الثالثاء 
بعدما فش��لت في االتص��ال به ألكثر 

من 24 ساعة.
وقال روس��لي ده��الن محام��ي كرمان 
لرويت��رز إن الواقعة تش��به أحداثا دارت 
في أكتوبر تش��رين األول عندما تلقت 
الش��رطة بالغا باختفاء تركيني ليتبني 
الحق��ا أن الس��لطات رحلتهم��ا إل��ى 

تركيا.
ونف��ى ده��الن التكهن��ات ب��أن يك��ون 
الرج��الن م��ن مؤيدي الداعي��ة التركي 

فت��ح اهلل كول��ن املقيم ف��ي الواليات 
املتح��دة الذي يتهم��ه الرئيس التركي 
رجب طي��ب إردوغ��ان بتدبي��ر محاولة 
انقالب عل��ى حكومته الع��ام املاضي. 
وينف��ي كول��ن أي دور له ف��ي االنقالب 
الفاش��ل الذي قتل في��ه أكثر من 230 

شخصا.
وقال روس��لي »إنهم��ا أكادميي��ان ولم 
توجه لهما أي اتهامات باملش��اركة في 

أنشطة مرتبطة بكولن«.
ومارست تركيا ضغوطا على دول أخرى 
به��ا مؤسس��ات يدعمها كول��ن الذي 
تدي��ر حركت��ه حوالي ألفي مؤسس��ة 

تعليمية في أرجاء العالم.  
وإن��ه يتعني عل��ى الس��لطات املاليزية 
امس االربعاء أال تس��لم الرجلني قسرا 
إل��ى تركيا ودعت لفت��ح حتقيق عاجل 

في القضية.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير منطقة 
آس��يا في املنظمة في بيان »هناك قدر 
م��ن القلق م��ن أن يواجه��ا تعذيبا في 
احلجز إن مت تس��ليمهما إلى تركيا ومن 
أن يخضعا حملاكمة تفتقر كثيرا ملعايير 
احملاكم��ة العادل��ة إذا وجه��ت إليهما 

هناك تهم بارتكاب جرائم«.

أوضح المرشح اليساري أنه ال يدعم برنامج ماكرون ولن يعطي صوته للوبان

مؤيدو جان ميلينشون يمتنعون عن التصويت في الجولة الثانية من االنتخابات الفرنسية 
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واشنطن - رويترز
أفادت وكالة األنباء املركزية الكورية 
ب��أن  األربع��اء  ام��س  الش��مالية 
س��لطات البالد أكدت فعال قبضها 
في نهاية أبريل املاضي على مواطن 

أمريكي.
وأش��ارت الوكالة إلى أنه مت اعتقال 
البروفيسور األمريكي توني كيم)58 
عام��ا(  في 22 أبريل في مطار بيونغ 

يانغ. ونوهت بأن اسمه الكوري هو - 
كيم سانغ دوك.

البروفيس��ور  أن  الوكال��ة  وذك��رت 
مته��م مبمارس��ة "أعم��ال عدائية 

إجرامية هدفها التخريب".
وقالت الوكالة إن��ه مت القبض على 
كي��م في املط��ار عندم��ا كان يهم 
مبغادرة كوريا الش��مالية مع زوجته 
وذلك بعد قيامه ملدة ش��هر تقريبا 

بالتدريس ف��ي جامع��ة بيونغ يانغ 
للعلوم والتكنولوجيا.

وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن الوضع في 
ش��به اجلزي��رة الكورية ب��ات متوترا 
جدا في الفترة األخيرة على خلفية 
االختب��ارات الصاروخي��ة والنووي��ة 
واملن��اورات  الش��مالية  لكوري��ا 
العس��كرية الدوري��ة الت��ي جتريها 
الواليات املتحدة مع كوريا اجلنوبية.

طوكيو - وكاالت: 
أع��رب رئيس وزراء اليابان ش��ينزو آبي 
في مقابلة م��ع صحيفة »يوميوري« 
ع��ن أمله ف��ي تغيي��ر دس��تور البالد 
السلمي في عام 2020 وتثبيت وجود 

قوات دفاع يابانية فيه.
وق��ال ش��ينزو آب��ي :«أري��د أن يصبح 
عام 2020 تاريخ بدء س��ريان الدستور 
اجلديد«. وأشار إلى أهمية ذلك العام 

بالنس��بة لليابان التي ستس��تقبل 
فيه األلعاب األوملبية وأوملبياد املعاقني 

في طوكيو.
وش��دد آبي على ض��رورة إبق��اء املادة 
التاس��عة من الدستور واحلفاظ على 
مبادئ الس��الم هن��اك ولكن يجب أن 
حت��دد بوض��وح صفة ووض��ع القوات 
املسلحة اليابانية. وقال :«تنفذ قوات 
الدف��اع الياباني��ة واجبه��ا بالكامل 

وحتظى حاليا بثقة %90 من السكان. 
ولكن الكثير من اخلبراء اخملتصني في 
ش��ؤون الدس��تور يرون أن وجود هذه 

القوات يعتبر انتهاكا للدستور«.
وش��دد رئي��س وزراء الياب��ان عل��ى أن 
الوضع األمني معقد للغاية بس��بب 
التوتر حول كوريا الش��مالية ولذلك 
يجب حل موضوع الصفة الدستورية 

لقوات الدفاع اليابانية.

اليابان تسعى لبلورة صفة جيشها في الدستور الجديدكوريا الشمالية تؤكد اعتقالها مواطنا أميركيا

لندن - رويترز:
ق��ال ديفي��د ديفي��ز وزي��ر ش��ؤون 
االنس��حاب م��ن االحت��اد األوروب��ي 
ام��س األربع��اء إن ني��ة بريطاني��ا 

ف��ي املفاوض��ات املتعلق��ة بوضع 
مواطني الدول األعضاء في االحتاد 
املقيم��ني بالفع��ل ف��ي اململك��ة 
املتح��دة ه��ي منحه��م حقوق��ا 

مش��ابهة للحقوق التي يتمتعون 
بها اآلن.

االتف��اق  امله��م  م��ن  أن  وأض��اف 
س��ريعا على احلقوق املس��تقبلية 

لرعايا االحتاد األوروبي املقيمني في 
بريطانيا والبريطانيني املقيمني في 
دول أخرى بالتكتل بعد انس��حاب 
بريطاني��ا ف��ي 2019 ألن الغموض 

يثير قلق هؤالء الناس.
وق��ال ديفيز ف��ي مقابلة مع هيئة 
اإلذاع��ة البريطانية )بي.بي.س��ي( 
"نعت��زم أن تك��ون هناك تس��وية 

تتضم��ن الكثير من املزاي��ا تقريبا 
مثل الت��ي يتمتعون به��ا اآلن وأن 
يحص��ل املواطن��ون البريطاني��ون 

باخلارج على نفس هذه املزايا".

ديفيز: بريطانيا تريد اتفاقا يتضمن مزايا لرعايا االتحاد األوروبي



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال��ت مص��ادر ف��ي قط��اع النفط 
إن ص��ادرات الع��راق من زي��ت الوقود 
ارتفعت منذ كانون الثاني بالرغم من 
انخفاض إنتاج النفط اخلام متاش��يا 

مع اتفاق أوبك خلفض اإلنتاج.
وقد تك��ون هذه طريقة لتعزيز إنتاج 
املواد املك��ررة واحلفاظ عل��ى إيرادات 

النفط.
وأظهرت بيانات ل��� »رويترز« ألبحاث 
النف��ط أن الع��راق صدر م��ا بني 80 
و160 أل��ف طن من زي��ت الوقود في 

عام 2016.
لك��ن الكمي��ات املباع��ة إلى آس��يا 
قف��زت ف��ي الع��ام احلالي وجت��اوزت 
صادرات زي��ت الوق��ود العراقية 500 

ألف طن في آذار فقط.
وزيادة ص��ادرات زيت الوق��ود العالي 
اجلودة محاولة لتعزي��ز اإليرادات في 
ظل اتف��اق أوبك لتخفي��ض اإلنتاج 
والذي وافق عليه العراق على مضض 
وقال إنه سيخفض إنتاج اخلام مبقدار 

210 آالف برميل يوميا.
وقالت خمس��ة مصادر مطلعة في 
القط��اع إن العراق عال��ج املزيد من 
النفط في مصافيه وحوله إلى زيت 

وقود للتصدير.
وقال مس��ؤول ف��ي ش��ركة لتجارة 
الطاق��ة تتخذ من الع��راق مقرا لها 
»العراقي��ون يعمل��ون عل��ى تعزي��ز 
ص��ادرات النف��ط اخلام ف��ي محاولة 
لتعوي��ض تخفيضات إنت��اج )اخلام( 

في أوبك«.
وقالت مصادر جتارية أخرى في الشرق 
األوس��ط إن العراق ميزج زيت الوقود 

العالي اجلودة ال��ذي ينتجه باخلام أو 
النفتا قبل تصديره.

ووص��ل أث��ر ارتف��اع الص��ادرات إلى 
س��نغافورة املرك��ز الرئي��س لتجارة 
وتخزي��ن النفط في آس��يا. وأظهرت 
بيان��ات جتاري��ة جمعته��ا رويت��رز أن 
واردات اخل��ام العراق��ي بلغ��ت 0.94 

مليون ط��ن في الرب��ع األول من عام 
2017 أي نحو مثل��ي حجم صادرات 
عام 2016 بأكمله والتي بلغت 0.48 

مليون طن.
وكانت وزارة النفط قالت ان ش��ركة 
غاز البصرة قامت بتصدير الشحنة 
االولى من مادة مكثفات الغاز خالل 

العام 2017 والرابعة عش��ر منذ بدء 
الش��ركة بالتصدي��ر عب��ر ميناء ام 

قصر.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
عاصم جهاد ف��ي تصريح صحافي، 
ان »حمول��ة ه��ذه الش��حنة تق��در 
ب���)22,724( متر مكعب أي ما يعادل 

) 14,880( ط��ن مت��ري، مبين��ا أنه مت 
حتميله��ا على م��ن الناقل��ة )أم تي 
داماس( املتوجهة الى ميناء الفجيرة 

في دولة االمارات العربية.
وكان��ت وزارة النفط اعلنت في وقت 
س��ابق عن مجموع الكميات التي مت 
تصديرها من قبل شركة غاز البصرة 

من مادة املكثفات خالل العام 2016 
املاض��ي والتي بلغ��ت )268061( متر 

مكعب.
كما بل��غ مجموع الكميات املصدرة 
من مادة الغاز الس��ائل الفائض عن 
حاجة الع��راق للع��ام 2016 املاضي 

)30341( طنا.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أوصى فريٌق استقصائي تابع لدائرة 
الوقاي��ة في هي��أة النزاهة بضرورة 
ب��ذل العناي��ة الكافي��ة واملهني��ة 
املطلوبة في وضع آليات وتعليمات 
واضحة ومحددة لصرف واس��ترداد 
قروض العاطلني عن العمل، محذراً 
من صرف تل��ك القروض ما لم يتم 
الكش��ف املوقع��ي على املش��اريع 

التي صرَِفت من أجلها.
الفري��ق االس��تقصائي، الذي راقب 
التش��غيل  دائ��رة   أداء  مس��توى 
والقروض في وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي��ة ونوعية اخلدمات التي 
تقدمه��ا للمواطنني، أكد، عبر بيان 
ِشر على موقع الهيأة، ضرورة توجيه 

الوجهة الصحيحة، الفتاً  القروض 
إل��ى أهمية تزويد الدائرة بعدد أكبر 
م��ن املوظف��ني الذي��ن مت تعيينهم 
كباحث��ني اجتماعي��ني؛ بغي��ة جرد 
النش��اطات التجاري��ة والصناعية 
الس��تحصال  املقترحة  واخلدمي��ة 

القروض.
في ح��ني أوص��ى التقرير املرس��لة 
نسخٌة منه إلى مكتب وزير العمل 
بض��رورة  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
تأليف جلنة مختصة تتولى مهمة 
دراس��ة وتوجيه القروض املمنوحة 
للنش��اطات الصناعي��ة واخلدمية، 
منبه��اً إلى أهمية حمل املش��اريع 
الت��ي تعم��ل برعاي��ة ق��روض وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية ملاركة 

أو عالمة تش��ير إلى رعاي��ة الوزارة 
لتلك املشاريع.

وبغي��ة تقلي��ص نس��بة البطال��ة 
وتش��غيل أكبر عدد من العاطلني؛ 
دع��ا التقري��ر إل��ى ص��رف القروض 
للنش��اطات اخلاصة ش��رط أْن يتم 
تش��غيل العاطلني املس��جلني في 
دائرة الضمان االجتماعي من خالل 
مش��اريعها، داعياً إل��ى متابعة ما 
تفض��ي إليه تل��ك القروض،وتقدمي 

موقف عن نتائج استثمارها.
وحث التقرير في الوقت ذاته وزارتي 
إعالم  واخلارجي��ة عل��ى  الداخلي��ة 
وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
)املتع��ددة(  الدخ��ول  بس��مات 
املمنوحة للعمالة األجنبية، منبهاً 

إل��ى ض��رورة إلزام أصح��اب العمل 
املتعاق��دة مبراجع��ة  واملؤسس��ات 
وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
لبيان موقفها من العمالة الوافدة، 
مش��دداً على ض��رورة أن تركن وزارة 
املعلومات  تثبي��ت  إل��ى  اخلارجي��ة 
املهمة اخلاصة بالوافدين من قبيل 
التي  عدده��م وعناوين الش��ركات 
تعاقدت على اس��تقدامهم، فضالً 

عن مدة العقد واالختصاص.
التي  االخت��الالت  ولغ��رض معاجلة 
اجله��ات  تع��دد  س��ببتها ظاه��رة 
املانح��ة لس��مات دخ��ول العمالة 
األجنبي��ة أوص��ى التقري��ر بضرورة 
وض��ع ضواب��ط قانونية وإج��راءات 
صارمة تس��هم باحلد من تداعيات 

هذه الظاهرة، مش��دداً على أهمية 
والس��فارات  القنصليات  متابع��ة 
الس��مات  لتلك  املانحة  العراقي��ة 
وع��دم تفعي��ل الس��مات املنتهية 
من دون بيان سالمة موقف اجلهات 

الطالبة لها.
في شأن آخر، دعا مصرف الرافدين، 
أمس األربعاء، هيئة التقاعد العامة 
إلى اإلس��راع في إرس��ال كشوفات 
العس��كريني  املتقاعدي��ن  روات��ب 
لوجبة ش��هر ايار مع صك التغذية 

لصرفها في موعدها احملدد.
وق��ال املكتب اإلعالم��ي للمصرف، 
إن��ه »ملت��زم مبواعيد ص��رف رواتب 
املتقاعدين ف��ور وصولها من هيئة 
التقاعد وفقا لآلليات والس��ياقات 

هيئة  داعي��اً  املتبع��ة”،  املصرفي��ة 
التقاع��د العامة إلى “اإلس��راع في 
املتقاعدين  رواتب  أرسال كشوفات 
العس��كريني لوجبة اي��ار مع صك 
التغذي��ة لصرفه��ا ف��ي موعده��ا 

احملدد”.
وأضاف، أن “املص��رف يقوم بالتوزيع 
مبجرد استالم كشوفات الرواتب من 
هيئة التقاعد م��ع الصك املغطي 
لها شرط توفر الرصيد يتم حينها 
الكتروني��ا وصرفها”،  الروات��ب  رفع 
املص��رف  “عم��ل  أن  إل��ى  مش��يراً 
ينحص��ر برف��ع املبالغ املرس��لة له 
ح��ال وص��ول الصكوك م��ن هيئة 
التقاعد وبالتال��ي يتم دفع الرواتب 

فورا للمتقاعدين”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظه��رت بيان��ات أمس األربع��اء أن 
معدل البطالة في أملانيا هبط أكثر 
من املتوقع في نيس��ان في مؤش��ر 

جديد على أن س��وق العمل القوية 
ستواصل تعزيز الطلب احمللي ودعم 

النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا.
وق��ال مكت��ب العمل االحت��ادي إن 

إجمالي ع��دد العاطلني عن العمل 
املعدل في ضوء العوامل املوسمية 
انخفض 15 ألفا إلى 2.543 مليون. 
وتفوق القراءة التوقعات الس��ابقة 

لهبوط قدره 12 ألفا.
وظ��ل معدل البطال��ة املعدل عند 
5.8 باملئ��ة وهو أدنى مس��توى منذ 
إع��ادة توحي��د ش��طري أملانيا في 

.1990
وقال ديتليف ش��يله رئيس مكتب 
العم��ل االحت��ادي ف��ي بي��ان »م��ع 
الربيع،  املس��تمر خ��الل  التعاف��ي 

ع��ن  العاطل��ني  أع��داد  هبط��ت 
العم��ل مجددا بقوة في نيس��ان.. 
التطور اإليجابي في س��وق العمل 

يتواصل«.

»النزاهة« تحّذر من إقراض مشاريع صناعية وخدمية وهمية

ألمانيا: تراجع غير متوقع للبطالة في نيسان 

لتعزيز اإليرادات المالية

160 ألف طن من زيت الوقود صادرات العراق في 2016

زيادة صادرات زيت 
الوقود العالي الجودة 
محاولة لتعزيز 
اإليرادات في ظل 
اتفاق أوبك لتخفيض 
اإلنتاج والذي وافق 
عليه العراق على 
مضض وقال إنه 
سيخفض إنتاج الخام 
بمقدار 210 آالف 
برميل يوميا

ارتفع��ت أرب��اح )BP( البريطاني��ة إل��ى نحو ثالثة 
أمثاله��ا ف��ي الرب��ع األول م��ن 2017 مقارن��ة مع 
الفترة نفسها من العام املاضي مدعومة بصعود 
أس��عار النفط وانتاجه الذي بلغ أعلى مستوياته 
في خمس س��نوات في حني تتنامى ديون الشركة 
لتموي��ل اس��تحواذات وتكلف��ة تس��رب خلي��ج 

املكسيك عام 2010.
وانضم��ت ش��ركة النف��ط والغ��از البريطاني��ة 
العمالقة إلى منافس��يها الكبار اآلخرين إكسون 
موبيل وش��يفرون وتوتال في حتقيق أرباح فصلية 
أقوى م��ن املتوقع بفض��ل صعود أس��عار النفط 

والغاز.
%50 عل��ى م��دى الع��ام  وزادت أس��عار النف��ط 
املنقضي لتصل إلى حوالي 54 دوالرا للبرميل في 

الربع األول.
وقال املدير املالي برايان جيلفاري إن )بي.بي( تتوقع 
أن تدور األس��عار في املتوس��ط ب��ني 50 و55 دوالرا 
للبرمي��ل ف��ي 2017 م��ع اجتاهها صوب س��قف 
التوقعات إذا مددت أوب��ك وكبار املنتجني اآلخرين 

تخفيضات اإلنتاج إلى النصف الثاني من العام.
وزاد صافي الدين تسعة باملئة إلى 38.6 مليار دوالر 

في الربع األول.
وبلغ صافي ربح الشركة 1.51 مليار دوالر في حني 

بلغ متوسط توقعات احملللني 1.26 مليار دوالر.

تعتزم ش��ركة دانة غاز املدرجة في سوق أبوظبي 
لألوراق املالية التوصل إلى اتفاق جتميد مع حملة 
صكوكها التي تأخرت في س��دادها، وذلك نتيجة 
ضغ��وط الس��يولة التي تتع��رض لها الش��ركة 
بس��بب عدم قدرتها على حتصيل مس��تحقاتها 
من مصر وكردس��تان العراق، أو تعويضات حتصل 

عليها من مشروع غاز اإلمارات. 

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل األميركية، 
تيم ك��وك، عن أس��باب تراجع مبيع��ات آيفون، 

ملقيا باللوم على »تسريبات اإلعالم«.
ونقلت صحيفة فاينانش��ال تاميز عن كوك قوله 
إن التس��ريبات املبك��رة، التي انتش��رت بش��أن 
خصائص وإمكانيات أجه��زة آيفون اجلديدة أدت 
إلى ما وصفه بتعليق عمليات الشراء بالنسبة 

لألجهزة احلالية.
وقال إن املستهلكني فضلوا االنتظار وعدم شراء 
األجه��زة احلالية، م��ن أجل التمت��ع باخلصائص 

اجلديدة في آيفون 8. 
وأعلن��ت أبل انخفاض��ا مفاجئا ف��ي مبيعاتها 
م��ن هواتف آيف��ون في الربع الثاني من الس��نة 
املالي��ة، وهو ما دفع س��همها للتراج��ع 2.1 في 
املئة إل��ى 144.37 دوالر ف��ي التعامالت الالحقة 

على اإلغالق.
ونقلت رويترز عن ش��ركة أب��ل أنها باعت 50.76 
ملي��ون هاتف آيفون ف��ي األش��هر الثالثة حتى 
أول أبري��ل انخفاضا من 51.19 مليون هاتف قبل 

عام.
وكان محللون قد توقعوا في املتوس��ط مبيعات 

من هاتف آيفون قدرها 52.27 مليون.
وبالرغم من هذا االنخفاض في مبيعات الوحدة 
فإن إيرادات آيفون ارتفعت 1.2 في املئة في الربع 

الثاني مدعومة بارتفاع متوسط سعر البيع.
وزاد صاف��ي دخل الش��ركة في الرب��ع الثاني من 
السنة املالية إلى 11.03 مليار دوالر أو 2.10 دوالر 
للس��هم مقارنة م��ع 10.52 ملي��اردوالر أو 1.90 

دوالر للسهم قبل عام.
وارتفع��ت اإليرادات 4.6 في املئة إلى 52.90 مليار 
دوالر مقارنة مع متوسط تقديرات احملللني البالغ 

53.02 مليار دوالر.

بي بي

دانة غاز

أبل 

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد: 

أصدرت هيئة األوراق املالية عام 2007، 
تعليم��ات س��محت مبوجبه��ا لغي��ر 
العراقي��ني بالت��داول في أس��واق أوراق 
املال، إال أن الت��داول األجنبي بدأ فعلياً 
ف��ي 2009، ليب��دأ بتس��جيل ارتف��اع 

ملحوظ مع مرور السنوات. 
لصاف��ي  الس��نوي  املع��دل  ووص��ل 
االس��تثمار األجنبي في الفترة املمتدة 
من 2013 إل��ى 2016، إلى 246.4 مليار 
دين��ار )نح��و 210 مالي��ني دوالر( وفق��اً 

للتقرير السنوي الذي تصدره الهيئة.
وأشار التقرير إلى أن صافي االستثمار 
األجنب��ي ارتف��ع ف��ي 2016 ليس��جل 
15708.1 مليون دينار، في حني بلغ عام 
2015 سالباً 40301.2 مليون دينار. ويتم 
احتس��اب صافي االس��تثمار األجنبي 
من خ��الل طرح قيمة تداول األس��هم 
املش��تراة م��ن قبل غي��ر العراقيني من 

قيمة التداول املباع من قبلهم.
وسجل حجم تداول األسهم املشتراة 
من قبل غي��ر العراقيني في 2016 نحو 
53834.5 مليون دينار، في حني س��جل 
حج��م التداول املب��اع 38126.4 مليون 
دينار. أما في عام 2015، فسجل حجم 
 73200.5 املش��تراة  األس��هم  ت��داول 
ملي��ون دين��ار، في حني كان��ت القيمة 

املباعة 113501.7 مليون دينار.

وانخفضت مش��تريات غي��ر العراقيني 
26.5 في املئة في 2016 مقارنة بالعام 
الس��ابق، في ح��ني انخفض��ت قيمة 
مبيعات األس��هم من غي��ر العراقيني 
مقارن��ة بع��ام 2015، نح��و 66.4 ف��ي 

املئة.
وش��هد الع��ام املاض��ي ارتفاع��اً ف��ي 
عدد األس��هم املش��تراة م��ن قبل غير 
العراقي��ني مقارنة بالعام الس��ابق، إذ 
بلغ صافي االستثمار األجنبي 15505.5 
مليون سهم في 2016، في حني وصل 
 110084.3 إل��ى س��الب  الع��دد  ه��ذا 
مليون س��هم في 2015 نظراً إلى عدد 
األس��هم املباعة ف��ي 2015 والذي فاق 
عدد األس��هم املش��تراة م��ن قبل غير 
العراقي��ني، التي بلغ��ت في 2016 نحو 
74919 مليون س��هم، في حني مت شراء 

72202.2 مليون سهم في 2015.
وفي م��ا يخ��ص بي��ع غي��ر العراقيني 
األس��هم  ع��دد  انخف��ض  لألس��هم، 
املباع��ة في العام املاضي إلى 59413.8 
مليون س��هم مقارنة بالعام الس��ابق 

الذي سجل 182286.5 مليون سهم.
وكانت زي��ادة االس��تثمار األجنبي غير 
املباش��ر أولوية لكل م��ن هيئة األوراق 
وس��وق العراق لألوراق املالي��ة في هذا 
القط��اع االقتصادي امله��م الذي يعد 
بوابة لالس��تثمارات األجنبية واحمللية، 

كونه يعكس نشاط السوق احمللية.
إل��ى  املالي��ة  األوراق  هيئ��ة  وتس��عى 

النهوض بقطاع االستثمار غير املباشر 
بجوانبه كافة من خ��الل زيادة التداول 
بأسهم شركات القطاع اخلاص املدرجة 
في البورصة والبالغ عددها 98 شركة، 
وتطبيق التش��ريعات اخلاصة الهادفة 
إلى توفير الفرص املتاحة لزيادة التداول 
للمس��تثمرين غير العراقيني في سوق 

العراق لألوراق املالية.

وكان��ت أوس��اط اقتصادي��ة عراقي��ة 
ش��ددت عل��ى ض��رورة أن تكون س��وق 
الع��راق لألوراق املالي��ة عالمة مميزة في 
االقتص��اد الوطن��ي، كونه��ا تعك��س 
إمكانات ش��ركات القط��اع اخلاص في 
رفع مس��توى الن��اجت احملل��ي اإلجمالي 
من خالل مؤش��رات أس��همها وحجم 

تداوالتها.

وأوض��ح األكادمي��ي االقتص��ادي ماجد 
البيضان��ي ف��ي تصري��ح أن البورص��ة 
س��عت إلى زي��ادة حجم الت��داول من 
خالل توعية اجلمهور بحملة أطلقتها 
قب��ل س��نوات الق��ت جناح��اً مح��دوداً 
ف��ي حين��ه، ورأى أن الس��بب في ذلك 
يعود إلى أسعار األس��هم املنخفضة 
التي كان يتوقع الكثي��ر من املواطنني 

أن حتق��ق أرباح��اً كبيرة له��م في مدة 
قصي��رة، برغم أن الكثير منهم حتمس 
لفكرة االس��تثمار غير املباشر ودخول 

البورصة. 
وأكد أهمي��ة الدور الذي تلعبه س��وق 
الع��راق ل��ألوراق املالية ف��ي االقتصاد 
ومس��اهمتها في زيادة مستوى الناجت 
احمللي اإلجمالي من خالل أهدافها التي 
تتضمن فتح اجملال ملؤسسات القطاع 
اخلاص بإطالق نسبة من رؤوس أموالها 
للجمهور للتداول، كما أنها تعد إحدى 
وسائل ضمان التمويل من خالل االدخار 

العمومي.
وحتقق س��وق امل��ال ج��دوى اقتصادية 
مزدوج��ة لالقتصاد الوطن��ي واقتصاد 
العائل��ة م��ن خ��الل توظي��ف األموال 
ف��ي اس��تثمارات موجهة إل��ى تنمية 
مس��تدامة لالقتص��اد الوطن��ي، كما 
تلع��ب دوراً واضحاً ف��ي امتصاص جزء 
كبير من املدخرات احمللية واألجنبية، ما 
يدعو القائمني عل��ى امللف االقتصادي 
إلى االهتمام بقطاع أوراق املال ملواكبة 
األس��واق العاملي��ة، إذ إن الكثي��ر م��ن 
مالكي املدخرات املالية هناك ال يجدون 
مج��االً لالس��تثمار إال من خ��الل هذه 

األسواق. 
ووفق��اً ملراقب��ني، فإن ه��ذه األموال جتد 
طريقها إل��ى طالبي األموال من قطاع 
لتموي��ل  إليه��ا  يحتاج��ون  األعم��ال 
اس��تثمارات  ش��كل  عل��ى  مش��اريع 

حقيقية.
وصرح األكادميي عماد العاني بأن آليات 
االستثمار تنعكس في سوق املال على 
شكل زيادات في معدل االستثمار الذي 
يضاعف معدالت النمو االقتصادي من 
خ��الل اس��تقطاب األم��وال الفائضة، 
مضيف��اً أن زي��ادة حركة ه��ذه األموال 
وس��رعة دورانه��ا في الس��وق تضفي 

عليها درجة عالية من السيولة.
ويختلف مفهوم س��يولة س��وق املال 
ع��ن املفهوم الع��ام للس��وق، إذ تعرف 
األخيرة بأنها قدرة األصول على حتويلها 
إلى نقد بس��رعة وبس��هولة وبكلفة 
منخفضة، في حني تعرف األولى بأنها 
تداول بيع أوراق املال وس��هولة تداولها 
وهي التي تيسر عملية تراكم األموال 

في السوق املالية.
وأوض��ح العان��ي أن من أهم األس��باب 
التي تدفع مالكي األموال لالس��تثمار 
ف��ي احلافظ��ة املالي��ة، ه��ي أن ه��ذه 
االستثمارات متتاز بسرعة حتويلها إلى 
نقد بس��هولة وبكلفة منخفضة، وأن 
ه��ذه االس��تثمارات تتم���تع بعائدات 
مناس��بة لألف��راد املتعامل��ني به��ا، ال 
س��يما تلك األدوات ذات الدخل الثابت، 
م��ا يدفع األف��راد املدخرين إل��ى حتويل 
م��ا بحوزتهم م��ن أموال ف��ي البنوك 
التجاري��ة واملؤسس��ات املالية األخرى 
إلى س��وق املال لالس��تثمار في أدواتها 

املتنوعة العائد.

ارتفاع عدد األسهم المشتراة من قبل غير العراقيين

»األوراق المالية«: 210 ماليين االستثمار األجنبي في 4 سنوات
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بعد فشل صفقة كالديرون

»األولمبية« تجدد مطالبتها بالتعاقد مع مدرب صربي لقيادة أسود الرافدين
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

بغداد ـ الصباح الجديد:

جدد رئيس اللجنة االوملبية العراقية 
رعد حمودي كابتتن املنتخب الوطني 
العالتتم لكتترة  فتتي نهائيتتات كاس 
 1986 القتتدم فتتي املكستتيك عتتام 
مطالبته احتاد كتترة القدم  بالتعاقد 
متتع متتدرب صربتتي لالشتتراف علتتى 
املنتختتب الوطني لكتترة القدم خلفا 
للمتتدرب املقتتال راضتتي شنيشتتل ، 
واشتتار حمودي الى ان املدربني الصرب 
هتتم جزء من يوغستتالفيا الستتابقة 
معروفني بشتتجاعتهم ومروا بظروف 
احلتترب وصعوباتها لذلتتك فامكانية 
تواجتتد املدرب فتتي بغتتداد ومتابعته 
للتتدوري تبدو كبيرة فضتتال على قلة 

مقارنتتة  يتقاضونهتتا  التتتي  املبالتتغ 
باملدربني الثالثة الذين وضعهم االحتاد 

كخيارات للمرحلة املقبل.
 وزاد ان مبلتتغ العقتتد التتذي ميكن ان 
يقتتدم لكالديرون او كتترول وفينجادا 
يغطي عقود اكثر متتن ثالثة او اربعة 
مدربني صرب ميكن االستتتفادة منهم 
في االشراف على املنتخبات الوطنية 
اضافتتة ملتتدرب املنتختتب الوطنتتي ، 
مبينتتا ان  طلتتب احتتتاد كتترة القتتدم 
تدخل اللجنة االوملبية ووزارة الشباب 
والرياضتتة في عملية توفيتتر االموال 
اخلاصة بعقد املتتدرب االجنبي يحتم 
عليهتتم االستتتماع لوجهتتات النظر 
االختترى وان ماطرحه متتن راي الميكن 
ان يفرض على االحتاد الستتيما اذا كان 
هتتذا الراي صادر من العب ستتابق في 

املنتخب الوطني سبق ان حمل شارة 
قيتتادة املنتخب فتتي نهائيتتات كاس 

العالم .
وكان رئيتتس اللجنتتة االوملبيتتة رعتتد 
حمتتودي قد تعهتتد في وقت ستتابق  
بتبنتتي مهمتتة التعاقتتد متتع مدرب 
صربتتي عتتن طريق املتتدرب الستتابق 
اشتترف  التتذي  فويتتا  اليوغستتالفي 
علتتى املنتخبات الوطنيتتة في نهاية 

سبعينات وثمانينات القرن املاضي .
هذا وكان املدرب االرجنتيني كالديرون 
قريباً من قيادة أستتود الرافدين خلفاً 
للمدرب راضي شنيشل، بيد ان اجلانب 
املالتتي بحستتب مصادر استتهم في 
فشتتل امتام الصفقة، حيث اوضحت 
مصادر فتتي احتاد الكتترة ان كالديرون 
طلتتب 2 مليتتون دوالر، في حني منحه 

احتاد الكتترة مليون وربتتع املليون دوالر 
فقط، ليفشتتل االتفتتاق وان كان في 

مرحلته االولية.
وبالتالي فان احتتتاد الكرة فتح قنوات 
اتصتتال متتع مدربني اخريتتن ليكملوا 
الشتتوط االستتيوي، اذ تنتظتتر الكرة 
العراقيتتةى 3 مباريات مهمة وان ودع 
التصفيتتات االستتيوية املؤهلتتة الى 
مونديال روستتيا 2018، اال انها مهمة 
جداً فتتي التصنيف الدولتتي للفيفا، 
وكان الوطنتتي احتل املركز 119 عامليا 

في التصنيف االخير.
ويلعب االستتود فتتي اجلولتتة املقبلة 
امتتام اليابان يتتوم 13 حزيتتران، ويحل 
ضيفاً على تايالمند في 31 آب ويختتم 
مبارياته مبواجهة اإلمارات يوم 5 أيلول 

املقبل.

10
الزوراء والجوية يتقابالن في الدور الثاني لكأس االتحاد اآلسيوي

11
»الخرافي« كريستيانو رونالدو.. بطل الصحف البرتغالية

مؤيد محمد 
علي: الشباب قالوا 

كلمتهم.. وسعداء 
بتوسيع القائمة 

الدولية

12
عادل عيدان: نتمنى تضييف البطوالت وزيادة الدعم
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تمكن 
ممثل الكرة 

العراقية 
الثاني القوة 

الجوية من 
التاهل الى 

الدور الثاني 
لذات البطولة 

بفوزه على 
فريق الحد 

البحريني 
بهدف من 
دون رد في 

المباراة التي 
جرت في 

العاصمة 
البحرينية 
المنامة. 

سجل هدف 
المباراة 
الوحيد 

البديل امجد 
راضي في 

الشوط الثاني 
ليتأهل القوة 

الجوية بطال 
للمجموعة 

الثانية برصيد 
12 نقطة

تابع مؤيد 
محمد علي، 
وهو طبيب 

أسنان، ان 
االخطاء التي 

يقع فيها 
الحكام هي 

غير مقصودة، 
ويبقى الحكم 

يملك الثقة 
وال يتأثر 

في عوامل 
المباراة 
االخرى، 

الن هدفه 
هو الخروج 

بالمباراة 
الى بر االمان 

واتخاذ القرارات 
المناسبة 

في اللحظة 
المناسبة

الملف 10

بغداد ـ الصباح الجديد:

متك��ن فريق ال��زوراء م��ن االنتقال الى 
ال��دور الثاني من بطول��ة كأس االحتاد 
االس��يوي بط��ا للمجموع��ة االولى 
بأح��راه ه��دف التعادل ف��ي الدقيقة 
االول��ى من الوق��ت ب��دل الضائع في 
مرم��ى االهل��ي االردن��ي ،ف��ي املباراة 
التي انتهت بالتعادل االيجابي بهدف 
ل��كا الفريقني والتي جرت في ملعب 
نادي العربي ف��ي العاصمة القطرية 

الدوحة  مساء أول أمس.
تق��دم االهل��ي االردني ف��ي الدقيقة 
احم��د  الاع��ب  عب��ر  السادس��ة 
العيس��اوي وادرك الزوراء التعادل من 
ركل��ة ج��زاء عب��ر الاعب ع��اء عبد 
الزه��رة ف��ي الدقيق��ة 91 . ليتأه��ل 
ال��زوراء بطا للمجموع��ة برصيد 10 
نقاط فيما خس��ر اجليش السوري من 

السويق بهدف لهدفني.
وفي مب��اراة ثاني��ة تأهل ممث��ل الكرة 
العراقي��ة الثان��ي الق��وة اجلوي��ة من 
التاهل الى الدور الثاني لذات البطولة 
بفوزه على فريق احلد البحريني بهدف 
م��ن دون رد في املب��اراة التي جرت في 
العاصمة البحرينية املنامة. س��جل 
ه��دف املب��اراة الوحي��د البديل امجد 
راض��ي ف��ي الش��وط الثان��ي ليتأهل 
القوة اجلوية بطا للمجموعة الثانية 

برصيد 12 نقطة.
هذا وس��يلعب ممثا الك��رة العراقية 
في الدور الثاني وجها لوجه يومي 15 

و30 ايار اجلاري.
من جانب اخر، تنطلق مباريات اجلولة 
العاش��رة من املرحل��ة الثانية لدوري 
الك��رة املمتاز يوم غٍد اجلمعة،  باقامة 
7 مباريات، حي��ث يلعب نفط اجلنوب 
والطلبة ف��ي ملع��ب االول، ويتواجه 
ام��ام  ملعب��ه  ف��ي  ميس��ان  نف��ط 
السماوة، ويضيف زاخو فريق احلسني، 
فيما يلتقي النفط والكرخ في ملعب 
النفط، ويلعب كرباء في ملعبه امام 
فريق نفط الوسط، ويضيف الكهرباء 
منافس��ه فريق الش��رطة، وجترى يوم 
الس��بت املقبل مبارات��ان، االولى بني 
اجلوي��ة والنج��ف في ملع��ب اجلوية، 
املب��اراة  الش��عب  ملع��ب  ويضي��ف 

الثانية بني فريقي الزوراء وامليناء.
الطلب��ة  م��درب  ق��ال  جانب��ه،  م��ن 
مب��اراة  إن  جب��ار،  العراق��ي، مظف��ر 
فريق��ه أمام نفط اجلنوب، غٍد اجلمعة 

»ال تخل��و من الصعوب��ة، لكون نفط 
اجلن��وب قد خس��ر املباراتني املؤجلتني 
له أمام القوة اجلوية والزوراء، ويسعى 
للتعويض، كما أن املباراة ستكون في 

أرضه وبني جمهوره«.
تصريح��ات  ف��ي   ، قائ��ااً واس��تطرد 
ا للمباراة من  صحفية »حضرنا جي��داً
خال املعس��كر التدريبي ف��ي أربيل، 
والفري��ق ف��ي أمت اجلاهزي��ة«.. وأضاف 
جبار: »الفريق مكتمل الصفوف بعد 

عودة الاعب��ني املصابني، ونراهن على 
الفوز..  لتحقي��ق  الش��ابة  األس��ماء 
اله��دف من املباراة هو النقاط الثاث، 
ومحاول��ة االقتراب من ف��رق املقدمة 
التي ال نبتعد عنها كثيراًا، الفريق عازم 
على حتقي��ق الفوز والب��دء من جديد 

بعد التوقف القسري للمنافسات«.
وس��يلتقي الطلبة -الذي يحتل املركز 
التاس��ع ف��ي ترتي��ب ال��دوري العراقي 
املمتاز ب�42 نقطة- م��ع نفط اجلنوب، 

على ملعب الفيحاء باملدينة الرياضية، 
حلساب اجلولة 28 من الدوري.

م��ن جهة اخرى، اكد مدرب فريق نادي 
النجف بكرة الق��دم عماد محمد ان 
املباراة التجريبي��ة التي لعبها فريقه 
اً ام��ام نادي النف��ط تعد بروفة  مؤخرا
مهم��ة للغزالن قبل لق��اء اجلوية يوم 
السبت املقبل ضمن اجلولة العاشرة 
للمرحلة الثاني��ة ملباريات دوري الكرة 

املمتاز.

وذك��ر ان فريقه امض��ى فترة التوقف 
الت��ي اس��تمرت لنح��و 25 يوم��أاً من 
دون اج��راء مباري��ات جتريبي��ة، ليختار 
مواجهة فريق النفط املتصدر للدوري 
من اجل احلصول عل��ى جرعة مثالية 
ملواجهة فريق القوة اجلوية في الدوري 

املمتاز يوم السبت املقبل.
اً  واش��ار ال��ى ان فريقه اس��تفاد كثيرا
من املباراة برغ��م انها انتهت لصالح 
فري��ق النف��ط بهدف��ني مقابل هدف 

واح��د للنجف، منوهااً غل��ى ان املاك 
التدريب��ي لك��رة النج��ف اس��تطاع 
النق��اط  العدي��د م��ن  ان يش��خص 
االيجابية والس��لبية التي رافقت اداء 
الاعبني ليتم معاجلتها قبل مواجهة 
الصقور في اجلولة املقبلة ملنافسات 
الدوري املمتاز، مبينا ان فريقه يتطلع 
لتحقيق نتيج��ة ايجابية ورفع رصيد 
النق��اط للتق��دم ف��ي س��لم ترتيب 
ال��دوري، حيث ميلك النجف 43 نقطة 
باملرك��ز الثام��ن، فض��ااً عل��ى تاكيد 
نتيجة اللقاء االول الذي انتهى جنفيااً 
بهدف حمل امضاء الاعب الس��وري 

احملترف عدي جفال.
إلى ذلك، اعرب مدرب فريق نادي احلدود 
بكرة الق��دم عادل نعمة عن أمله في 
حتقي��ق الفوز بلقاء فريقه يوم غٍد في 
اجلولة العاش��رة من املرحل��ة الثانية 
لدوري الكرة املمت��از وهو يحل ضيفااً 
عل��ى فري��ق البح��ري ف��ي محافظة 
البص��رة، منوه��ااً غلى ان وف��د احلدود 

وصل امس إلى البصرة.
وبني نعم��ة انه في حال��ة الفوز على 
الفري��ق املناف��س، فان��ه س��يكون ب� 
6 نق��اط، الن احل��دود ميل��ك 25 نقطة 
والبحري يتخلف بفارق نقطة واحدة 
فق��ط، وبص��ورة عام��ة ف��ان ص��راع 
االندية املتقاربة في احلس��ابات يكون 
اً والفوز يس��هم في توسيع فارق  مثيرا
النق��اط من اج��ل القفز إل��ى موقع 

افضل في الائحة.
واشار الى ان صفوف احلدود ستفتقد 
خدم��ات الاعب احمد هاش��م الذي 
يشغل مناطق الدفاع بسبب االصابة، 
في حني عانى الفريق بصورة عامة من 
عدم اجراء مباري��ات جتريبية في فترة 
توقف املس��ابقة املمتازة، باس��تثناء 
اجراء مباراة واحدة امام الكرخ انتهت 
بف��وز الك��رخ بثاث��ة اه��داف مقابل 
هدفني للحدود، وبني ان فريقه يحترم 
ق��درات الفريق املضيف، النه يس��عى 
ايضااً عل��ى الفوز واس��تغال عاملي 
اًعلى مواصلة  االرض واجلمهور، فضا 
مس��يرته اجلي��دة وال س��يما حتقيقه 
الف��وز في اخر 3 مباريات على التوالي 
امام أمدية الس��ماوة ونفط ميس��ان 
والكرخ،.. وس��بق للح��دود ان فاز في 
املرحلة االولى بهدفني نظيفني حما 
توقي��ع محم��د زام��ل وحس��ني عبد 
الرض��ا.. يذكر ان احلدود باملركز 12 وله 
25 نقط��ة، فيما للبح��ري 24 نقطة 

باملركز الرابع عشر.

بغداد ـ الصباح الجديد:

يرى احلكم الدولي املس��اعد )نخبة 
محم��د  مؤي��د  الدكت��ور،  آس��يا(، 
عل��ي، ان املهم��ات الت��ي مت تكليف 
الطواق��م التحكيمية العراقية بها 
عل��ى صعي��د املش��اركات اخلارجية 
س��واء ف��ي تصفيات اس��يا املؤهلة 
الى املونديال وبطولتي ابطال آس��يا 
وكأس االحت��اد الق��اري، ج��اءت على 
وف��ق م��ا بذل��ه احل��كام م��ن جهود 
كبيرة ف��ي املباريات الس��ابقة التي 
اثبتوا فيها جدارته��م، ليفوزا بثقة 
جلان التحكيم ف��ي االحتادين الدولي 
والق��اري من اج��ل ادارة املباريات في 

البطوالت اخلارجية.
وب��ني احلكم الدولي املس��اعد، الذي 
بحوزته 40 مباراة دولية، وفي طريقه 
االس��رة  ان  ب��ني  جدي��دة،  ملهم��ات 
العناصر  التحكيمية استفادت من 
الش��بابية الت��ي ب��رزت ف��ي ه��ذه 
املواس��م، بالتال��ي كان له��ا موعدا 
اًمع النجاحات ف��ي املباريات املمتازة 
والدخول ف��ي قائمة الدولية بينهم 
سالم عامر ويوسف سعيد كحكام 
للوسط، فيما شهدت قائمة حاملي 
الراي��ة انضم��ام حيدر عبد احلس��ن 
واكرم علي، والتحق حيدر بالطواقم 
التحكيمية في النخبة االس��يوية، 
اً على تفوق القضاة  وهذا يعد مؤشرا
الشباب وان الطريق امامهم الثبات 
جدارتهم وتأكي��د حضورهم الفني 

الفعال محليا وخارجيا.
وتابع مؤيد محمد علي، وهو طبيب 
أس��نان، ان االخطاء الت��ي يقع فيها 
احل��كام ه��ي غير مقص��ودة، ويبقى 
احلك��م ميل��ك الثق��ة وال يتأث��ر في 
عوام��ل املباراة االخرى، الن هدفه هو 
اخلروج باملباراة الى ب��ر االمان واتخاذ 
الق��رارات املناس��بة ف��ي اللحظ��ة 

املناسبة.
الطاق��م  ضم��ن  كان  ان��ه  وب��ني 
التحكيم��ي الدولي ال��ذي قاد لقاء 

فريق��ي اله��ال الس��عودي وبيروزي 
االيراني ضمن اجلولة اخلامس��ة من 
مباري��ات اجملموع��ة الرابعة في دوري 
أبطال آس��يا التي يضيفها اس��تاد 
مجمع الس��لطان قاب��وس الرياضي 
ببوشر في العاصمة العمانية دوري 
ابطال اس��يا الذي اقي��م يوم 24 من 
شهر نيسان اجلاري، حيث كان ضمن 
الطاق��م الدولي املؤل��ف من مهند 
قاسم للوس��ط واملس��اعد الدولي 
الدكتور واثق مدلل وزيد ثامر حكمأاً 

رابعأاً، ومق��وم احلكام اليمني مختار 
صالح، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتاب��ع انه س��يكون ضم��ن الطاقم 
الدولي العراقي )نخبة آسيا( املؤلف 
من مهند قاسم للوسط واملساعد 
الدولي واثق مدلل واحلكم الرابع من 
الفلبني الدارة مب��اراة فريقي بريزبان 
أولس��ان  وضيف��ه  األس��ترالي  روار 
الت��ي  اجلنوب��ي  الك��وري  هيون��داي 
س��تقام في العاصمة س��يدني يوم 
10 آيار اجلاري ضمن منافسات اجلولة 

للمجموعة  السادس��ة 
اخلامسة في دوري أبطال 
للفريق  وس��بق  آس��يا، 

فاز بنصف  ان  الكوري 
دزين��ة م��ن االه��داف 

للفري��ق  رد  دون  م��ن 
اجملموعة  األس��ترالي في 

التي يقف فريق كاش��يما 
أنتل��رز الياباني في صدارتها وله 
6 نق��اط، فيم��ا يحت��ل الترتيب 
الثان��ي فريق مواجنث��وجن يونايتد 
التاياندي باملرك��ز الثاني وله 5 
نقاط، فيم��ا للفريق الكوري 4 

نقاط، ثم الفريق االس��ترالي 
بنقط��ة واحدة ف��ي الترتيب 

الرابع االخير في اجملموعة.
وه��ذه املباراة ستش��هد ندية 
االس��ترالي  الفري��ق  ايض��ااً، 

يتطل��ع  الضياف��ة  صاح��ب 
لتعوي��ض اخلس��ارة الكبيرة في 
القفز  الس��ابق، وكذل��ك  اللقاء 
ال��ى موق��ع افضل ف��ي الائحة، 
كما هي تطلعات الفريق الكوري 
الذي يرغ��ب بالتأكيد ال��ى اثبات 

جدارته واملضي إلى امام.
متواصل��ة  التدريب��ات  ان  واوض��ح 
مع بقية زمائ��ه للمهمات احمللية 

واخلارجية التي يرفع اجلميع فيها 
التألق والنجاح واحلصول  ش��عار 
التق��ومي  درج��ات  أرف��ع  عل��ى 

االيجابي، به��دف تعزيز التفوق 
ف��ي احملافل اخلارجية وكس��ب 

املزيد من املهمات اجلديدة.

غدًا.. 7 مواجهات في الجولة العاشرة لممتاز الكرة

الزوراء والجوية يتقابالن في الدور الثاني لكأس االتحاد اآلسيوي

قضاة المالعب يعانقون التفوق خارجيًا

مؤيد محمد علي: الشباب قالوا كلمتهم.. 
وسعداء بتوسيع القائمة الدولية 

أكد مدرب فريق نادي النجف بكرة القدم عماد محمد ان 
المباراة التجريبية التي لعبها فريقه مؤخرًا امام نادي 

النفط تعد بروفة مهمة للغزالن قبل لقاء الجوية يوم 
السبت المقبل ضمن الجولة العاشرة للمرحلة الثانية 

لمباريات دوري الكرة الممتاز.
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باريس ـ وكاالت:

اختارت هيئة حترير صحيفة »ليكيب« 
الفرنس��ية اإلس��باني بيب جوارديوال، 
املدير الفني لنادي مانشس��تر س��يتي 
اإلنكليزي، كأفضل مدرب في العالم .

وكانت الصحيفة الفرنسية الشهيرة 
ق��د اس��تندت ف��ي حتديده��ا للترتيب 
النهائي ألفض��ل 50 مدربًا في العالم 
)من اصل 120 مديراً فنياً (، الى اجنازات 
كل مدرب خ��ال مس��يرته التدريبية، 
وبصمت��ه الفني��ة والتكتيكي��ة على 
الفرق التي تولى تدريبها خال مشواره 

املهني.
وبررت الصحيفة اختيارها لإلس��باني 
جواردي��وال كأفضل مدرب ف��ي العالم 
لكون��ه حص��ل على 904 م��ن النقاط 
نظي��ر االجن��ازات التي حققه��ا، والتي 
بلغ��ت 21 لقب��اً م��ع ناديي برش��لونة 
اإلس��باني وبايرن ميوني��خ األملاني منذ 
بدايته املهني��ة في عام 2008 ، وهو ما 
جعله - بحس��ب الصحيف��ة - املدرب 
األكثر طلًبا في العالم من قبل األندية 
واملنتخب��ات قب��ل أن يتعاقد معه نادي 
مانشس��تر س��يتي، إضافة إلى جناحه 
ف��ي ترك بصم��ة واضحة عل��ى الفرق 
التي اش��رف على تدريبه��ا، خاصة من 
الناحي��ة التكتيكي��ة، وهو م��ا جعل 
منافسيه يتخوفون من تلقي اخلسارة 
أمام��ه، بالنظر إلى دهائ��ه التكتيكي 
وقدرت��ه على تغيير مجري��ات املباريات 

لصاحله.
وفي املركز الثاني، حّل اإليطالي انطونيو 
كونت��ي املدير الفني لنادي تشيلس��ي 
اإلجنلي��زي برصيد 880 نقط��ة، إذ بررت 
الصحيف��ة تواجده في ه��ذا الترتيب ، 
لكون��ه جنح في جتاربه التدريبية، برغم 
ان��ه كان يقوم بها في ظروف عس��يرة 
سواء مع نادي يوفنتوس اإليطالي الذي 
تول��ى تدريبه بعد صع��وده وعودته من 
دوري الدرجة الثانية، لينجح في إعادته 
إل��ى قمة الكرة اإليطالي��ة، أو بتدريبه 
للمنتخب اإليطالي الذي اش��رف على 
جه��ازه الفن��ي بعد اخل��روج املبكر من 
كأس العال��م 2014 بالبرازي��ل، فقاده 
لبل��وغ الدور ثمن النهائ��ي من بطولة 
كأس أمم أوروبا 2016 ، أو بنجاحه مؤخراً 
بقي��ادة نادي تشلس��ي لاقتراب بنحو 
كبير من إحراز ثنائية »الدوري والكأس« 

في موسمه األول مع »البلوز« .
وجاء ثالثاً األرجنتيني دييغو سيميوني 
م��درب ن��ادي أتلتيك��و مدري��د برصيد 
879 نقطة، بفضل بصمته الواضحة 
عل��ى نتائج »الروخي بانكوس« ، حيث 
متك��ن في ظرف زمني قصير من جعله 
منافًس��ا قويًا عل��ى الصعيدين احمللي 
والق��اري، م��ن خ��ال قيادت��ه للفريق 
للحصول على لقب »الليغا« ووصافة 
دوري أبط��ال أوروبا )مرت��ن(، من دون أن 
يتأثر فريقه برحيل أملع جنومه مع نهاية 

كل موسم.
وحل رابعاً اإليطالي كارلو أنش��يلوتي 
م��درب باي��رن ميونيخ األملان��ي برصيد 
865 نقط��ة، حيث ميتلك س��يرة ذاتية 
تش��هد على كفاءته في جميع جتاربه 
التي خاضها داخل إيطاليا أو خارجها، 
إذ برهن على قدرت��ه على الصعود ألي 
منص��ة محلي��ة أو قارية ، كم��ا امتاز 

انش��يلوتي بقدرته على إخراج أفضل 
م��ا ف��ي جعب��ة العبي��ه من مه��ارات 

وإمكانيات فنية .
أم��ا املرك��ز اخلام��س فع��اد للبرتغالي 
جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشس��تر 
يونايت��د اإلجنليزي برصي��د 752 نقطة، 
بفض��ل اإلجن��ازات الت��ي حققها خال 
مس��يرته التدريبي��ة، بحصول��ه على 
لق��ب ال��دوري ف��ي البرتغ��ال وإجنلترا 
وإيطاليا وإسبانيا، وتتويجه بلقب دوري 
أبطال أوروب��ا مع ناديي بورتو البرتغالي 
وإنتر ميان اإليطالي، كما انه حقق مع 
األخير الثاثية الشهيرة في عام 2010 
، وبفضل كف��اءة مورينيو فإن أي فريق 
يدرب��ه يرف��ع من فرصته ف��ي الصعود 

للمنصات احمللية والقارية .
هذا وتضمنت قائمة اخلمس��ن مدربًا 
األفضل في العالم، أسماء كثيرة على 
غ��رار اإليطال��ي كاوديو رانيي��ري الذي 

يتواج��د حالياً م��ن دون فريق يش��رف 
عليه، بعدما قاد نادي ليس��تر س��يتي 
إلحراز لقب ال��دوري اإلجنلي��زي املمتاز، 
السويس��ري  القائم��ة  كم��ا ضم��ت 
لوس��ين فافر ال��ذي يقود ن��ادي نيس 
للمنافس��ة بق��وة على لق��ب الدوري 
الفرنسي، إضافة إلى الفرنسي ارسن 
فينغ��ر املدي��ر الفن��ي لنادي أرس��نال 
اإلجنلي��زي برغم االنتقادات التي طالته 
في السنوات العش��ر األخيرة، بسبب 
صيام الفريق حتت إشرافه عن التتويج، 
فضاً عن األس��ماء التدريبية املتألقة 
حالياً على غرار اإلسباني لويس انريكي 
والفرنسي  اإلس��باني  برشلونة  مدرب 
زي��ن الدي��ن زيدان م��درب ري��ال مدريد 
واإليطال��ي ماس��يميليانو  اإلس��باني 
أليغري مدرب نادي يوفنتوس اإليطالي 
واألملان��ي يورغ��ن كل��وب م��درب نادي 

ليفربول اإلجنليزي.

متابعة الصباح الجديد:

تب��ارت الصحاف��ة البرتغالي��ة، امس، 
في اإلش��ادة بكريستيانو رونالدو، الذي 
تصدر الصفحات األولى بأبرز الصحف، 
س��واء الرياضي��ة أو العام��ة، بفض��ل 
»الهاتري��ك« الذي س��جله ف��ي ذهاب 
نصف نهائ��ي دوري أبط��ال أوروبا أمام 

أتلتيكو مدريد.
ونش��رت صحيف��ة )آ ب��وال( الرياضية 
على غافها صورة لرونالدو حتت عنوان 
»الوح��ش«، في الوقت الذي أكدت فيه 
أن هاتري��ك الاع��ب البرتغال��ي جعل 

»امللكي يضع قدما في النهائي«.
وخصصت )آ بوال( صفحتن للمهاجم 
البرتغال��ي حت��ت عنوان: »لق��د تأكدت 
الش��كوك، رونالد ليس بشريا«.وتصدر 
غاف )ريكورد(، وهي صحيفة أخرى من 
أبرز صحف البرتغ��ال الرياضية، عنوان 
»اخلراف��ي« برفقة ص��ورة لنجم الريال، 
مش��يدة بأح��د األهداف الت��ي أحرزها 

الليلة املاضية.
أما جريدة )جوجو( فاختارت لصفحتها 
ورام��وس  لرونال��دو  ص��ورة  األول��ى 
ومودريتش وكاسيميرو، واحتفت بهدف 
النج��م البرتغالي.م��ن جانبه��ا أبرزت 
الصحف البرتغالي��ة غير املتخصصة 
ثاثي��ة رونالدو عل��ى صفحاتها األولى 
كذل��ك، مثل )جورنال دي نوتيس��ياس( 
الت��ي أكدت على غافه��ا أن »األهداف 
الثاثة لكريستيانو رونالد قادت مدريد 

إلى أعتاب النهائي«.
فيم��ا احتفت صحيف��ة )بوبليكو( في 
نس��ختها اإللكترونية ب��أداء املهاجم 
البرتغال��ي مبال حتت عن��وان »3 أهداف 

لرونالدو وكارديف باتت قريبة«.
واحتفلت صحيفة »ميرور« البريطانية، 
بتأل��ق النج��م البرتغالي كريس��تيانو 
رونال��دو، مهاج��م ري��ال مدري��د، بعد 

تس��جيله ثاث��ة أه��داف ف��ي مرم��ى 
أتلتيك��و مدريد، خال لق��اء الفريقن 
مس��اء أمس األول، في ذهاب الدور قبل 

النهائي لدوري أبطال أوروبا.
ونش��رت الصحيفة، 20 رقًما تاريخًيا، 
صنعوا مجد رونالدو طوال مسيرته مع 
كرة القدم س��واء مع ناديي ريال مدريد 
ومانشس��تر يونايتد، وكذلك منتخب 

البرتغال، وذلك على النحو التالي.
أكثر العب س��جل هاتريك ف��ي تاريخ 
ال��دوري اإلس��باني 32 م��رة.. والاعب 
الوحيد الذي س��جل في كأس العالم 
أعوام 2006 و2010 و2014، وبطولة أمم 
أوروبا 2004 و2008 و2012 و2016.. أول 
العب يسجل 100 هدف في البطوالت 
األوروبية لألندية.. أس��رع العب يسجل 

250 هدًف��ا في مش��واره م��ع األندية.. 
اله��داف التاريخ��ي ملنتخ��ب البرتغال 
برصي��د 71 هدًف��ا.. أكثر الع��ب متثياً 
ملنتخ��ب البرتغال برصي��د 138 مباراة 
رس��مية وودي��ة.. اله��داف التاريخ��ي 

لفريق ريال مدريد برصيد 399 هدًفا.
كذلك، االنضمام للتش��كيلة املثالية 
ألفض��ل 11 العبا ف��ي أوروب��ا 11 مرة.. 

وأفض��ل رياض��ي ف��ي البرتغ��ال خارج 
حدود باده برصيد 8 مرات.

هوالاعب الوحيد الذي فاز بالبطوالت 
ودوري  وس��وبر  وكأس  دوري  احمللي��ة 
األبطال وكأس العالم لألندية، وأفضل 
العب في الدوري واحلذاء الذهبي والكرة 

الذهبية مع فريقن مختلفن.
أكثر العب تس��جياً لألهداف بضربات 

رأس في تاريخ دوري األبطال برصيد 18 
هدًف��ا.. الاعب الوحيد ال��ذي تخطى 
حاج��ز 50 هدًفا ف��ي األدوار اإلقصائية 
لدوري أبط��ال أوروبا، بوصول��ه إلى 52 
التاريخ��ي للبطوالت  اله��داف  هدًفا.. 
األوروبية الس��تة الكب��رى برصيد 367 
هدًف��ا.. أكثر العب تس��جياً لألهداف 
في نص��ف نهائي دوري األبطال برصيد 
13 هدًفا، حيث كسر رقم دي ستيفانو 

11 هدًفا.
الاعب الوحيد الذي تخطى حاجز 100 
هدف ف��ي دوري األبط��ال، بوصوله إلى 

103 هدف.
ويتف��وق رونالدو بأهدافه ال��� 103 في 
دوري األبطال عل��ى أندية أخرى عريقة 
مثل أتلتيكو مدريد 100 هدف، بنفيكا 
98 هدًفا.. تسجيل 20 هدًفا على األقل 
في 8 مواس��م متتالية مع ريال مدريد.

أكثر العب تسجيا لألهداف في مرمى 
ضيوف��ه ب��دوري األبط��ال برصي��د 54 

هدًفا.
أول الع��ب يس��جل في مرم��ى جميع 
األندية ال��� 19 بالدوري اإلس��باني في 

موسم واحد 2011 / 2012.
كم��ا انه الهداف التاريخي ملس��ابقات 
املنتخبات األوروبية بتسجيل 23 هدًفا، 
س��واء في بطولة أوروب��ا أو التصفيات 

املؤهلة.
ه��ذا وتاعب فري��ق ريال مدري��د بجاره 
أتلتيك��و مدري��د، وهزم��ه بثاثية دون 
رد في املب��اراة التي جمع��ت الفريقن 
مساء أول امس على ملعب سانتياجو 
بيرنابي��و في ذهاب ال��دور قبل النهائي 

لدوري أبطال أوروبا.
س��جل كريس��تيانو رونال��دو األهداف 
الفري��ق  ليض��ع  للملك��ي،  الثاث��ة 
املدريدي قدمه األول��ى في نهائي دوري 
األبطال، ويقترب بقوة من لقاء التتويج 

للموسم الثاني على التوالي.

بناًء على إنجازاته في الحصول على 21 لقبًا

»الخرافي« كريستيانو رونالدو.. بطل الصحف البرتغالية
20 رقمًا قياسيًا صنعت أمجاد صاروخ ماديرا
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رونالدو 
بأهدافه 
الـ 103 في 
دوري األبطال 
على أندية 
أخرى عريقة 
مثل أتلتيكو 
مدريد 100 
هدف، بنفيكا 
98 هدًفا.. 
تسجيل 20 
هدًفا في 
األقل في 
8 مواسم 
متتالية مع 
ريال مدريد.

أكثر العب 
تسجيال 
لألهداف 
في مرمى 
ضيوفه 
بدوري 
األبطال 
برصيد 54 
هدًفا
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بغداد ـ قسم اإلعالم:

والرياض��ة  الش��باب  وزارة  حت��رص   
بصفته��ا الراعية االول��ى للقطاعني 
الشبابي والرياضي، على جمع شمل 
الشباب العراقي من جميع احملافظات 
في ش��تى اجملاالت في اج��واء ابداعية 
وتنافس��ية تس��اعد على اكتش��اف 
اخلامات واملواهب في اجملاالت العلمية 
والفني��ة والرياضي��ة وغيره��ا، ومتثل 
بطولة كأس الوزير للفرق الش��عبية 
لكرة الق��دم الت��ي حتتضنها مالعب 
ال��وزارة ف��ي بغ��داد، اح��دى احملطات 

املهم��ة الت��ي يلتقي فيها الش��باب 
الرياض��ي م��ن جمي��ع انح��اء العراق 
يتبارون خاللها في بطولة تنافس��ية 
وس��ط اجواء م��ن االلف��ة واحملبة بني 
الوفود الف��رق املش��اركة التي تقيم 
مبس��كن واحد وهو البيت الش��بابي 
الذي افتتحت��ه وفرته ال��وزارة للفرق 

املتبارية.
 املش��اركون في البطول��ة عبروا عن 
ش��كرهم وتقديره��م لل��وزارة عل��ى 
تنظي��م هكذا بطولة من ش��أنها ان 
تس��هم بكش��ف مواهب مميزة ميكن 
االستفادة منها مستقبال الى جانب 
مس��اهمتها ف��ي تق��ارب الش��باب 

العراقي من جميع احملافظات.

 وعب��ر عض��و الوف��د االداري لفري��ق 
مديرية شباب ورياضة كربالء املقدسة 
حمزة حس��ني ع��ن ش��كره وتقديره 
لوزارة الش��باب والرياضة ملساهمتها 
ف��ي تعزيز وتطوير املوهب��ة الرياضية 
وفس��ح اجمل��ال للش��باب الراغب عن 
التعبي��ر مب��ا لديه م��ن مواه��ب غير 
مكتش��فة وهو ينم ع��ن وعي كبير 
وش��عور باملسؤولية، مضيفا ان حالة 
الس��عادة التي ملس��ناها في الفندق 
الرياض��ي بتواج��د ه��ذا الع��دد م��ن 
الش��باب من مختل��ف احملافظات قد 
فتح لنا افاقا جديدة للتعارف واالطالع 
ومد اواصر العالقات والتعاون مع دائرة 
التربية البدني��ة والرياضة التي وفرت 

لنا جميع االجواء املريحة لنجاح هذه 
البطولة عل��ى اكمل وجه، اضف الى 
ذلك النج��اح في وص��ول االعالم الى 
ابعد نقطة ممكن��ة متكنا من خاللها 
التع��رف عل��ى املس��تويات احلقيقية 
لالعبني، والب��د ان ياخذوا طريقم الى 
االندي��ة خاصة مع تواج��د عدد كبير 
من الكشافني وممثلي االندية، متمنيا 
على وزارة الشباب والرياضة ان تراعي 
في البط��والت املقبل��ة عامل الوقت 
وعدم ضغ��ط املباريات الذي يؤثر على 

اجلانب البدني لالعبني.
 واك��د رئيس وفد فري��ق ذي قار مهند 
مه��دي الس��هالني ان ه��ذا التجمع 
ميث��ل  العراق��ي  للش��باب  الكبي��ر 

النقط��ة االهم للبطول��ة بعيدا عن 
الف��وز واخلس��ارة، اذ ان تواج��د اكث��ر 
من 400 ش��خص في فندق واحد من 
ش��تى احملافظات يعد نقطة ايجابية 
لتقارب الش��باب العراقي وتعارفهم 
والس��يما في ظ��ل الظ��روف التي مير 
بها البلد وانقط��اع بعض احملافظات 
عن بعضه��ا، مقدما ش��كره للوزارة 
ودائرة التربية البدنية على اقامة هذه 

البطولة.
 وبني مدرب فريق مديرية شباب ورياضة 
البصرة بس��ام عب��د اهلل ان البطولة 
احلالي��ة اف��رزت العدي��د م��ن املواهب 
واخلامات املميزة التي ميكن االستفادة 
منها في رفد االندي��ة واملنتخبات في 

املس��تقبل اذا مامت رعايتها بالش��كل 
املطلوب، مش��يرا ال��ى ان فريقه جنح 
بتق��دمي مباري��ات جيدة ف��ي البطولة 
ومتكن م��ن التأهل للمب��اراة النهائية 
على حس��اب فريق الس��ماوة، واش��ر 
م��درب البصرة بع��ض النق��اط التي 
حتتاج الى معاجل��ة في قادم البطوالت 
منه��ا س��وء ارضي��ة بع��ض املالعب 
والتوقي��ت غير املناس��ب ال��ذي تقام 
ب��ه املباريات في الصب��اح والظهر مع 

ارتفاع درجات احلرارة العالية.
 وقال العب فريق كربالء محمد جاسم 
انه من محافظة نينوى وقد مت تهجيره 
عل��ى يد عصاب��ات داع��ش االرهابية، 
واستقر في محافظة كربالء املقدسة 

ومث��ل فريقها في هذه البطولة التي 
يس��عى م��ع بقي��ة الالعب��ني الظفر 
والف��وز بها، كم��ا عد الالع��ب حيدر 
رس��مي من فريق كربالء ايضا بطولة 
كأس الوزي��ر للف��رق الش��عبية بكرة 
القدم فرصة مهم��ة ليقدم الالعبني 
كل مالديهم من مستويات على امل 
اكتش��اف مواهبهم من قبل املدربني 
في االندية واملنتخب��ات الوطنية، اما 
الالعب احمد ش��مخي م��ن مديرية 
ش��باب ورياضة البصرة فق��د اكد ن 
فريقه جاء للمش��اركة في البطولة 
م��ن اجل احلص��ول عل��ى اللقب وهو 
ماحتقق جليا بتأهل الفريق الى املباراة 
النهائية على حساب فريق السماوة.

المشاركون يثمنون دور وزارة الشباب والرياضة

مواهب واعدة وخامات شابة في بطولة كأس الوزير للفرق الشعبية بكرة القدم 

بغداد ـ الصباح الجديد:

الك��رة  واحت��اد  اخلب��راء،  جلن��ة  عق��دت 
اجتماعهم��ا الرس��مي األول؛ ملناقش��ة 
خطة عم��ل اللجن��ة، وآلي��ات تنفيذها 
فضالً عن تقدمي ورقة عمل مس��تقبلية، 
تهدف لتطوير مفاصل عمل احتاد الكرة، 

وجلانه، واألقسام العاملة فيه.
ومت وضع توصيف للجنة اخلبراء، يتضمن 
امله��ام، والصالحي��ات، الت��ي س��تعمل 
مبوجبه��ا، ضم��ن األم��ر اإلداري الص��ادر 

بتشكيل اللجنة.
وعقب نقاش مستفيض في شؤون عدة، 
توص��ل اجملتمع��ون لعدة توصي��ات منها 
توصيف جلنة اخلبراء، على أنها هيئة رأي، 
واستشارة، وتقييم لعمل االحتاد العراقي 
لك��رة القدم، وجلانه، واألقس��ام العاملة 
فيه )اإلدارية، الفني��ة، املالية، اإلعالمية) 

وتنظيمه وفق منهاج مدروس ومبرمج.
كم��ا مت االتفاق على تقدمي إس��تراتيجية 
عمل مس��تقبلية متوس��طة املدى، بني 
)3 إل��ى 5 أعوام) تش��مل تطوي��ر جميع 
املفاص��ل يت��م تنفيذه��ا بالتع��اون مع 
اللجان، واألقس��ام العاملة بغض النظر 
ع��ن انتهاء املدة احملددة للدورة االنتخابية 

لإلحتاد احلالي.
ومت االتفاق على إعادة هيكلة اللجان عبر 
دراس��ة وتقييم األس��ماء العاملة فيها، 
وتش��كيلها م��ن جدي��د س��عًيا لتعزيز 
عملها ب��رؤى وأفكار جدي��دة، وترصينها 

بش��خوص جدد حال تطل��ب األمر ذلك، 
وسيتم اإلعالن عن تسمية اللجان عقب 
15 من الشهر اجلاري، وترك احلرية للجنة 

اخلبراء الختيار االفضل، واألكفأ.

وكذل��ك مت االتفاق على ع��رض توصيات 
اللج��ان، على جلن��ة اخلب��راء ملراجعتها، 
ودراس��تها وإب��داء ال��رأي بش��أنها قبل 
املكت��ب  قب��ل  م��ن  عليه��ا  املصادق��ة 

التنفيذي إلحتاد الكرة.
ورحب االجتماع، بجميع اآلراء والدراسات 
الت��ي تخ��دم تطوي��ر العم��ل ف��ي احتاد 
الكرة، وتقريب وجه��ات النظر عبر احلوار 

م��ع املتظاهرين، واألط��راف األخرى التي 
تعترض على سياس��ة العم��ل في احتاد 

الكرة.
وم��ن ضم��ن التوصي��ات التي خ��رج بها 
االجتم��اع، إع��ادة تقيي��م عم��ل مدربي 
الفئات العمرية، ورسم سياسة تضمن 
التواص��ل ب��ني االحتاد واألندية، وترش��يح 
الرياضي��ة  الكف��اءات  واس��تقطاب 
واألكادميي��ة للعمل ف��ي اللجان العاملة 
في احت��اد الك��رة، وحتديد 15 آي��ار اجلاري، 

موعًدا لالجتماع املقبل.
هذا وعقد االحت��اد املركزي لك��رة القدم، 
اجتماع��ه ال��دوري ملناقش��ة املواضي��ع 
املطروحة على جدول أعماله واتخذ عدد 
من القرارات املهمة.. وقرر االحتاد املوافقة 
على تخويل رئيسه عبد اخلالق مسعود، 
باالرتب��اط الرس��مي املباش��ر م��ع جلنة 
اخلبراء التخاذ القرارات التي تس��هم في 
تطوير الكرة العراقية، كما متت املوافقة 
عل��ى عق��د اجتم��اع ب��ني رئي��س االحتاد 
وجلنة اخلبراء املش��كلة مؤخرا ملناقش��ة 
توصياته��ا والعمل عل��ى وضع اخلطوط 

العريضة للعمل باالحتاد.
وقب��ل اجملل��س اس��تقالة أعض��اء االحتاد 
من رئاس��ة اللجان لفس��ح اجمل��ال أمام 
م��ن  واالس��تفادة  الكروي��ة  الكف��اءات 
خبراته��م وه��م كل من : س��عد مالح - 
اللجنة النس��وية، وكامل زغير - اللجنة 
األمني��ة، و يحيى كرمي - جلنة التس��ويق، 
وكاظم س��لطان - جلنة شؤون الالعبني، 

ومالح مهدي  اللجنة الفنية.

أبو ظبي ـ علي شدهان*
اختير العراق ممثال بالدكتور عادل عيدان نائبا 
لرئيس االحت��اد العربي للكاراتي��ه ألول مرة 
في تاري��خ اللعبة، وذلك ف��ي »االنتخابات« 
التي جرت األحد في مدين��ة دبي اإلماراتية 
واحتفظ��ت فيها اإلم��ارات مبنصبي األمني 
الع��ام، واملدي��ر املالي ف��ي ال��دورة اجلديدة 
املمتدة حتى العام 2020، فيما اختير اللواء 
ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة 
احتاد اإلمارات الكاراتي��ه، نائب رئيس االحتاد 
الدولي، مستش��ار االحتاد اآلس��يوي، رئيسا 
فخريا لالحتاد العربي، واختير القطري خالد 
العطي��ة رئيس��ا لالحت��اد بالتزكي��ة، وذلك 
بحضور غير مسبوق لألمير طالل بن بدر بن 
س��عود بن عبدالعزيز آل سعود رئيس احتاد 
اللجان األوملبي��ة الوطني��ة العربية، رئيس 
اجمللس الرياضي العربي، وخالد املدفع األمني 
الع��ام املس��اعد للهيئ��ة العام��ة لرعاية 
الشباب والرياضة اإلمارتية، ورؤساء وممثلي 

االحتادات العربية. 
ويتألف مجلس إدارة االحتاد العربي للكاراتيه 
ف��ي الدورة اجلديدة، من 4 نواب للرئيس ألول 
م��رة، هم إل��ى جانب الدكتور ع��ادل عيدان 
رئيس االحتاد العراقي للكاراتيه، الس��عودي 
الدكتور إبراهيم القناص، واألردني الدكتور 
معني الفاعوري، واملصري املستشار محمد 

عبدالعزيز.  وأس��فرت انتخابات العضوية، 
عن فوز الكويت��ي احمد محمد، والبحريني 
احم��د اخلي��اط، واليمن��ي مخت��ار س��يف، 
واللبناني املهندس عب��داهلل الصالح، قبل 

أن يتم اختيار 4 أعضاء ش��رفيني، هم اللواء 
»م« الرزوقي، والتونس��ي البشير الشريف، 
واجلزائ��ري الطاه��ر املصباح��ي، باعتبارهم 
أعضاء في االحتاد الدولي للكاراتيه، إضافة 

إلى الفلسطيني محمد البكر، والذي اختير 
أيضا أمينا عاما مساعدا لالحتاد العربي في 

دورته اجلديدة. 
وهنئ��ا األمير طالل بن بدر، بإدخال الكاراتيه 

ألول م��رة إل��ى األوملبي��اد اعتب��ارا م��ن دورة 
طوكي��و 2020، معلنا عن اختيار اللواء »م« 
الرزوقي مستشارا خاصا له في دورة األلعاب 
العربية للفنون القتالية املقرر إقامتها في 
األردن أكتوبر املقب��ل، مقدما 100 ألف ريال 
س��عودي دعما ماليا لالحتاد العربي، متمنيا 
التوفيق والنجاح للمجل��س اجلديد خلدمة 

»كاراتيه العرب«.
ووصف الدكتور ع��ادل عيدان اختيار العراق 
ملنصب نائب رئيس االحتاد العربي للكاراتيه 
باإلجن��از اإلداري اجلديد وغير املس��بوق، الفتا 
إلى أن االختي��ار دليل على قوة املكانة التي 
يحتلها االحتاد العراقي بني االحتادات العربية، 
ومؤش��را على تنامي العالقة مع األش��قاء، 
وال��دور الفاعل الذي يؤدي��ه أبناء العراق في 

منظومة العمل الرياضي العربي. 
ومتن��ى الدكت��ور عي��دان أن يتمك��ن االحتاد 
العراقي من اس��تضافة البطوالت العربية 
خ��الل الدورة اجلديدة، مش��ددا على أن ذلك 
يعتبر أمرا في غاية األهمية لتطوير اللعبة 
من جهة وتعزيز عالقة العراق مع األش��قاء 
من جهة أخرى، داعيا إلى زيادة الدعم املالي 
الكافي لالحتاد العراق��ي للكاراتيه من قبل 

اجلهات املعنية في البلد.

* خاص بالصباح اجلديد

بهدف تطوير العمل وبعد استقالة رؤساء 5 لجان

اتحـاد الكـرة يحـدد صالحيـات لجنـة الخبـراء 
واالتفاق على استراتجية عمل لـ »3 ـ 5 سنوات«

العراق نائبًا لرئيس االتحاد العربي للكاراتيه

عادل عيدان: نتمنى تضييف البطوالت وزيادة الدعم

المدرب األجنبي 
كالكيت للمرة األلف

يبدو ان احتاد الكرة بات منشغال فعال في مهمة البحث عن 
م��درب اجنبي جديد ميكن ان يق��ود منتخبنا الوطني خالل 
املرحلة املقبلة خلفا للكابنت راضي شنيش��ل، ويبدو ايضا 
ان قائمة املرش��حني لهذه املهمة ه��ي قائمة طويلة وفقا 
للتس��ريبات التي اختلط فيها الص��واب من عدمه بحيث 
ضمت اس��ماء عديدة م��ن البرازي��ل واالرجنت��ني وايطاليا 
وهولندا والبرتغال، وفي احلقيق��ة فان االمور تبدو غامضة 
فع��ال في ما يتعلق بالكيفية الت��ي يتم من خاللها اختيار 
هذه االسماء من املرش��حني خصوصا ان بني هذه االسماء 
مدرب��ني مرتبطني بعقود وليس��وا عاطلني حاليا مثلما ورد 

من خالل تلك التسريبات.
وال ن��دري في احلقيقة ان كان التوجه جاد فعال للتعاقد مع 
احد هذه االس��ماء الس��يما انها اس��ماء ملدربني بعضهم 
من اصحاب عق��ود املاليني “اخمليفة” في زمن الش��ح املالي 
الذي نعانيه في الوق��ت احلاضر، وال ندري ايضا ان كان احتاد 
الكرة مقتنعا فعال بان مثل هؤالء املدربني مستعدون فعال 
للعمل في بغداد ال سيما ان بينهم من رفض ذلك اصال في 

مرة سابقة مثلما حدث مع زيكو.
وحتى لو حدث ذلك ووفرنا للمدرب االجنبي هذا مستحقاته 
املالي��ة بطريق��ة او باخرى وحصلنا منه عل��ى تعهد يفيد 
باملوافقة على العمل في بغداد، وذلك امر مستبعد طبعا، 
فان الس��ؤال االهم هنا هو، هل س��يكون هذا املدرب قادرا 
على حتقيق ما نصبو اليه عل��ى وفق الية العمل املعتمدة 
حاليا وهي الية تفتقر الى الكثير من مقومات النجاح التي 

ال ميكن الي مدرب، مهما سطع اسمه، ان ينجح بدونها؟.
ال نس��تبق االح��داث ولكننا نتح��دث بواقعي��ة بعيدا عن 
احالم اليقظة التي يسبح فيها بعضهم من اولئك الذين 
يعتقدون ان مشكلة الكرة العراقية تكمن في غياب املدرب 
االجنب��ي ال اكثر وال أقل، بينما هي في الواقع اكبر من ذلك 
بكثير، هي مش��كلة متشعبة ترتبط مبنظومة العمل في 
شكلها العام وبتفاصيلها التي ترتبط بسوء االدارة وغياب 
التنظيم واالفتقار الى االس��س الس��ليمة ف��ي بطوالتنا 
احمللي��ة، وتراجع قاع��دة اللعبة مقارنة مب��ا كانت عليه في 
س��نوات خلت، واالفتقار ايضا الى البنى التحتية حتى وان 
كان ذلك على مس��توى املالعب الشعبية البسيطة التي 
غاب��ت او تالش��ت او مت قضمها بطريقة او باخ��رى، بعد ان 
كان��ت حاضرة في كل مدننا وحتى قرانا لتش��كل مصدرا 
مهما جدا من مص��ادر احتضان املواه��ب والدفع بها نحو 
انديتن��ا الكبي��رة وم��ن ث��م منتخباتن��ا الوطني��ة خملتلف 

االعمار.
نقول ايها السادة، ان مشكلتنا ليست في املدرب االجنبي 
النن��ا في الواقع منتل��ك من املدربني الوطني��ني من يفوق او 
يتف��وق على بعض اولئك االجانب، وقد يكون مناس��با هنا 
ان نذكرك��م، على س��بيل املث��ال ال احلصر، ب��ان من اوصل 
منتخبن��ا الى كأس العالم عام 1986 ليس املدرب االجنبي 
وامن��ا هو املدرب الوطن��ي، وان االجانب الذين اش��رفوا على 
منتخبنا جاءوا بعد التأهل الرسمي وليس قبله ليحصدوا 

بذلك ثمار ما زرعه املدرب الوطني. 
ه��ذه حقائق ال ميكن نكرانها الن جيله��ا ما زال حيا مثلما 
ه��ي تلك احلقائق التي تقول ان لدينا مدربني حققوا للكرة 
العراقي��ة ما لم يحققه املدرب االجنبي، ولكم ان تس��ألوا 
التاري��خ ليحدثكم عن الرجال الذي��ن حققوا رابع املونديال 
العامل��ي، وراب��ع كأس العال��م للش��باب، وذهب��ي االوملبياد 
االس��يوي، وغيره��ا م��ن االجن��ازات الكبيرة الت��ي ارتبطت 
باس��ماء ال تنس��ى من اولئك الذين نتعام��ل معهم اليوم 

على طريقة “مطرب احلي ال يُطرب”!.
ل��ن مننعكم، ولن نوقفك��م، اذهبوا وتعاق��دوا مع االجنبي 
اي��ا كان ه��ذا االجنب��ي وادفعوا ل��ه ما تدفعون م��ن اموال 
العراقي��ني، لكننا فقط ننقل لكم ما قاله لنا مدرب عربي 
اردمت التعاقد معه مؤخرا فهمس في اذاننا ليقول “هل لبلد 
مث��ل العراق ان يبحث عن م��درب اجنبي او عربي وهو يزخر 

بكل تلك االسماء التدريبية التي يتمناها االخرون؟”. 
لن نزيد ولن “نُعلل”، ونترك لكم التعليق!.

* صحفي عراقي/ الدوحة

صفاء العبد* 

احتاد الكرة في اجتماع سابق



وقع ي��وم االثنني، في اخلامس عش��ر 
م��ن أبريل )نيس��ان( املاض��ي، حدثان 
في مكانني منفصلني، متّثل األّول في 
هبوط طائرة قطرية في مطار بغداد 
الدول��ي، والثاني في عملية انتحارية 
اس��تهدفت س��ّكان بلدت��ي كفري��ا 

والفوعة السوريتني.
للوهل��ة األولى، ال تبدو صلة واضحة 
بني األمري��ن، فالطائرات تهبط يومياً 
في مطارات س��ورية والعراق، ويومياً، 
أيضاً، تقع عمليات انتحارية، وشركة 
القطري��ة تنش��ر إعالنات  الطي��ران 
دعائية، تُزينها صور مضيفات فاتنات 
)غي��ر قطريات بطبيع��ة احلال(، على 
صفحات اإليكونوميست البريطانية، 

وشاشة سي إن إن األميركية.
ف��ي احلادثة األولى نقل��ت طائرة إلى 
بغداد 23 حقيب��ة حتتوي على نصف 
ملي��ار دوالر )كاش(، وفي الثانية نقل 
وح��ش مريض 126 ش��خصاً، بينهم 
68 طفالً، من عالم األحياء إلى عالم 

املوتى.

يب��دو، حت��ى اآلن، كأنن��ا نتكلم عن 
أمرين منفصلني، ولكن افتضاح أمر 
احلقائ��ب لم يُّوحد احلدثني وحس��ب، 
بل وس��ّلط الضوء على جانب ُمعتم 
يختزل املأساتني العراقية والسورية، 

أيضاً.
فك��م من األحداث ظل��ت منفصلة، 
وكأن ال صل��ة بينه��ا، ال ف��ي العراق 
وس��ورية، ولك��ن في كل م��كان آخر 
م��ن العالم العرب��ي، والعالم، أيضاً؟ 
وكم من الطائ��رات هبطت بحقائب 
في مط��ارات من دون افتضاح أمرها؟ 
وكم نقل الوحوش املرضى من أحياء 

إلى عالم األموات؟
أن  احلدث��ني حقيق��ة  ب��ني  جمع��ت 
بطائرته��م  هبط��وا  القطري��ني 
ف��ي مط��ار بغ��داد لنق��ل رهائن من 
ميليش��يا  خطفتهم  مواطنيه��م، 
محلية ف��ي العراق قبل 16 ش��هراً، 
وأن اإلف��راج عن ه��ؤالء كان جزءاً من 
صفقة تش��مل تبادل سّكان ورهائن 
ف��ي األراضي الس��ورية، وف��ي األثناء 

انتقل 126 شخصاً من عالم األحياء 
إلى عالم املوتى ألن ميليشيا محلية 
هن��اك لم تن��ل ما عدت��ه حقها في 

أموال الفدية.
وف��ي احلدث��ني، ال بص��رف النظر عن 
التفاصيل، ب��ل بفضلها، ما يفضح 
قب��ح الص��راع ف��ي، وعل��ى، الع��راق 
وس��ورية، وما ينتظ��ر كل مكان آخر 
ف��ي العال��م العرب��ي، صع��دت فيه 
س��طوة امليليش��يات على حس��اب 
سلطة الدولة، وتكالب عليه العبون 

في اإلقليم ومن العالم.
م��ن الش��ائع ف��ي عل��وم االجتم��اع 
والنف��س أن الهويات تقوم على مبدأ 
النف��ي، فأنا ما أنا ألنني لس��ُت أنت. 
وم��ا أنا ال يتجلى، بالض��رورة، كخيار 
ذاتي ُمجّرد بقدر ما ينجم مباشرة أو 
مداورة ع��ن إكراهات خارجية تتجلى 
ف��ي القوانني الس��ائدة، وف��ي حدود 
ونق��اط مت��اس حقيقي��ة أو ُمتّوهمة 
بني جماع��ات مختلفة، وف��ي أزمنة 
احلرب األهلية، والص��راع االجتماعي 

احلاد، تف��رض ضرورات احلماية، وفنون 
البق��اء، نفس��ها عل��ى كل تعريف 

محتمل للهوية.
لذا، ال نعرف كم من مواطني البلدات 
التي كانت جزءاً من الصفقة )كفريا 
والزبداني( ميكنه  والفوعة، ومضاي��ا 
الي��وم، أو متّك��ن قب��ل س��نوات، من 
التفكير في هوية طائفية تس��بق أو 
تسكن هويته كسوري، وال نعرف كم 
م��ن قاطن��ي كفريا والفوع��ة عّرفوا 
أنفس��هم بالتض��اد مع آخ��ر وهمي 
وُمتّوه��م ف��ي مضاي��ا والزبداني، أو 

بالعكس.
م��ن املؤك��د أنهم كان��وا، وم��ا زالوا، 
س��وريني، ولكنهم تعّرضوا للحصار، 
والقصف واملوت، ال ألنهم س��وريون، 
وال ألنه��م أفاقوا من الن��وم ليجدوا 
أنفس��هم سّنة أو شيعة، بل ألن َمْن 
حاصروه��م ونّكلوا به��م، وحّولوهم 
وفرض��وا  له��م،  أرادوا  رهائ��ن،  إل��ى 

عليهم، أن يكونوا سّنة وشيعة.
وفي ه��ذا تتجلى مأس��اوية الوجود 

الهش له��ؤالء، ووضاع��ة وانحطاط 
َمن نّكلوا بهم، وجعلوا منهم سلعة 
للتبادل في صراع التطهير الطائفي، 

وتبادل السّكان.
فاخلارجون م��ن كفريا والفوعة ميكن 
أن يسكنوا في بيوت أخالها اخلارجون 

من مضايا والزبداني، أو بالعكس.
ف��ي عب��ارة جارح��ة حملم��ود درويش، 
يقول املطرود م��ن قريته في قصيدة 
بعن��وان »عندم��ا يبتعد« ملّ��ن طرده 
منه��ا: »س��ّلم على بيتنا ي��ا غريب/ 
فناجني قهوتنا ما تزال على حالها«. 
أع��رُف أن ف��ي مجرد املقارن��ة بني ما 
أصاب قرويني فلسطينيني ُطردوا من 
بيوته��م على يد قّوة غازية في العام 
1948، وبني عراقيني وس��وريني ُطردوا 
م��ن بيوته��م في ح��روب أهلي��ة، ما 
ينتهك التابو، وبالغة الكذب العربية 
التي تس��تثني إمكاني��ة املُقارنة بني 
حروب يشنها عرب على عرب، وحروب 

تُشن عليهم.
هل سيكتب طفل ُطرد من قريته في 

صفق��ة تبادل اخملطوفني والس��ّكان، 
ذات يوم، عن فناجني القهوة التي ما 

تزال على حالها؟
على أي حال، اخلمسمائة مليون دوالر، 
التي هبطت به��ا الطائرة القطرية، 
أو  للخاطف��ني،  كفدي��ة  لتقدميه��ا 
ف��ي  لنافذي��ن  )رش��وة(  كمكاف��أة 
السلطة العراقية، جزء من االقتصاد 
السياس��ي حلروب يشنها عرب على 

عرب.
»الش��رق  ذكرت��ه  م��ا  صّدقن��ا  وإذا 
األوس��ط« الس��عودية ف��ي الثام��ن 
عش��ر م��ن أبري��ل )نيس��ان( املاضي، 
فقد جتاوز ما دفع��ه القطريون مليار 
دوالر الس��تعادة مواطنيهم املُغرمني 
العائل��ة  م��ن  )بعضه��م  بالصي��د 

املالكة(.
وال نع��رف إذا ما كانت اخلمس��مائة 
به��ا  هبط��ت  الت��ي  دوالر،  ملي��ون 
الطائرة، مشمولة في املبلغ املذكور، 
فقد س��بق لهم )على ذم��ة اجلريدة، 
ف��ي التاريخ نفس��ه( أن دفع��وا 350 

ملي��ون دوالر في الع��راق، ومثلها في 
لبنان.

كيف دفعوا، وملْن، حقائب، شيكات؟ 
وإل��ى ه��ذا وذاك، حصل��ت ش��ركة 
ش��ؤون  ف��ي  مختص��ة  أميركي��ة 
التفاوض على الرهائن، من القطريني، 

على مبلغ مائتي مليون دوالر.
ه��ذه األرق��ام تصيب ال��رأس بالدوار، 
وتصل��ح لكت��اب غيني��س لألرق��ام 
القياس��ية، فهي أكب��ر فدية عرفها 

العالم حتى اآلن.
ال بأس. فتنتني، دائم��اً، عبارات تتردد 
كالزمة في »أل��ف ليلة وليلة«، ففي 
وأقنعة  واجلهادي��ني،  ح��روب اجله��اد 
امليليش��يات، وراياته��ا، ورعاتها، وفي 
كل م��ا ينفصل ويتص��ل، في صعود 
وهب��وط طائ��رات، ونق��ل أحي��اء إلى 
عالم املوتى، وفي حتويل مواطنني في 
بالدهم إلى سّنة وش��يعة، وطاردين 
ومطرودي��ن، حكاية: »لو ُكتبت باإلبر 
عل��ى آم��اق البصر لكان��ت عبرة ملن 

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

ّ
ّ

حسن خضر

إيف ميرش

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

عضو في المجلس 
التنفيذي للبنك 

المركزي األوروبي

فرانكف��ورت �� تواجه أنظمة الدفع 
في أوروبا ق��دراً كبيراً م��ن االرتباك. 
ففي ظل الثورة الرقمية التي تقدم 
سبال متزايدة الس��رعة والسهولة 
لتس��وية املعام��الت، يب��دو النق��د 
في نظر بع��ض املراقب��ني وكأنه بال 
مستقبل. ولكن استبعاد الدور الذي 
تلعب��ه األوراق النقدي��ة والعم��الت 

املعدنية في االقتصاد خطأ كبير.
كانت خي��ارات الدفع غي��ر النقدية 
في انتش��ار في الس��نوات األخيرة. 
وقد أصبحت أنظم��ة مثل بطاقات 
االئتمان، والتحوي��الت عبر اإلنترنت، 
ومدفوعات اخلصم املباش��ر راسخة 
حل��ول  تكتس��ب  واآلن  بالفع��ل. 
الدف��ع الرقم��ي واحملاف��ظ النقال��ة 
املزي��د م��ن األرض بفض��ل الهواتف 
الذكية. ويش��ير ظهور إبداعات من 
احملتم��ل أن تعطل األنظمة القدمية، 
مث��ل تكنولوجيات دفاتر احلس��ابات 
املوزعة، إلى تغيرات أخرى في األفق، 

ورمبا تكون جوهرية.
وبعي��دا عن ه��ذه اخلي��ارات اجلديدة 

والبادئة، يس��وق عدد من الدراسات 
األم��وال  إلغ��اء  لصال��ح  احلج��ة 
النقدية. وميي��ل أولئك الذين يدعون 
إلى مجتمع غير نقدي إلى االنقسام 

إلى ثالث معسكرات مستقلة.
يري��د املنتم��ون إلى املعس��كر األول 
)اخملترع��ون( التغل��ب عل��ى القي��ود 
الت��ي يفرضه��ا احلد األدن��ى األقرب 
النقدية.  السياس��ة  للِصفر عل��ى 
ويريد املنتمون إلى املعس��كر الثاني 
)معس��كر القانون والنظ��ام( إلغاء 
إلدارة  للدف��ع  األساس��ية  الس��بل 
أنش��طة غي��ر مش��روعة. ويتوق��ع 
الثال��ث  املعس��كر  إل��ى  املنتم��ون 
)حتالف التكنولوجيا املالية( نش��وء 
ف��رص جتارية كبرى نتيجة للتخلص 
م��ن تكالي��ف التخزي��ن واإلص��دار 
املرتبط��ة  الباهظ��ة  والتش��غيل 
النقدية والت��ي تواجهها  باألم��وال 

الصناعة املالية حاليا.
ولكن احلجج لصال��ح إلغاء األموال 
النقدي��ة ال تصم��د أم��ام الفحص 
والتدقي��ق. ولنب��دأ بحجة اخملترعني. 

صحيح أن إدارة السياس��ة النقدية 
تُصِب��ح بالغ��ة الصعوبة ف��ي بيئة 
تتس��م بانخف��اض أس��عار الفائدة 

بدرجة مفرطة.
غير أن التجربة أثبتت أن احلد األدنى 
الفّع��ال يختل��ف ع��ن احل��د األدنى 
القري��ب م��ن الِصف��ر. والواق��ع أن 
أسعار الفائدة السلبية أدت الغرض 
منها من دون إش��عال ش��رارة الفرار 
إلى األموال النقدية، وخاصة عندما 
األص��ول  ش��راء  بعملي��ات  تقت��رن 
الصريحة، وعمليات ائتمانية طويلة 
األج��ل )مبا ف��ي ذل��ك »التخصيص 
الكام��ل مبع��دل ثاب��ت«، والبدائ��ل 
املسبق.  والتوجيه  »املس��تهدفة«(، 
وعل��ى ه��ذا، ينبغ��ي لن��ا أن نفهم 
أسعار الفائدة الس��لبية على أنها 
أداة محددة غير قياسية للسياسة 
النقدية تختلف عن أسعار الفائدة 

املنخفضة.
معس��كر  حج��ة  تتض��اءل  كم��ا 
القانون والنظام الذي يدعو إلى منع 
النقود حت��ت التمحيص. فمن خالل 

العمل كمخ��زن للقيمة ووس��يلة 
النقدي��ة  األم��وال  ت��ؤدي  للدف��ع، 
وظيف��ة اجتماعية مهم��ة للعديد 
م��ن املواطن��ني امللتزي��ن بالقان��ون. 
فهل يقترح أي شخص منع امللكية 
اخلاصة للسيارات الفاخرة أو األحجار 
الكرمية ألن اجملرمني يعش��قونها؟ إن 
إحل��اق األذى باألغلبي��ة امللتزمة من 
أجل معاقبة أقلية س��يئة السلوك 
أش��به بكس��ر قش��رة ثمرة جوز أو 
بندق مبطرقة �� وكس��ر املائدة التي 

حتملها في العملية نفسها.
وأخي��را، يَِع��د حتال��ف التكنولوجيا 
املالي��ة بأن��ه قادر على تيس��ير إدارة 
املعامالت املالية باالستعانة بحلول 
الدف��ع الرقمي الت��ي ابتكرها. فلن 
يحت��اج العمالء إلى حم��ل أكداس 
م��ن األموال النقدي��ة أو البحث عن 
ماكينات الصراف اآللي. ولكن يظل 
الس��ؤال مفتوحا: هل ينجح قطاع 
الدف��ع الرقمي الذي م��ا يزال مفتتا 
إلى حد كبير في مس��اعدة العمالء 
أكثر من الشركات التي تقدم حلول 

الدفع؟
وينطوي األمر على مش��كلة كبرى 
أخ��رى تعيب احلجج التي يس��وقها 
أنص��ار اجملتمع غي��ر النقدي: فأغلب 
الناس، في منطقة اليورو في األقل، 
ال يريدون ذلك اجملتمع. وفقا لدراسة 
مس��ح ل��م تُنَش��ر بَع��د، وأجراه��ا 
البنك املركزي األوروبي على 65 ألف 
ش��خص في منطقة اليورو، يُدار ما 
يق��رب م��ن %80 م��ن كل معامالت 
حي��ث  وم��ن  نق��دا؛  البي��ع  نق��اط 
القيمة، يجري سداد أكثر من نصف 

املدفوعات نقدا.
وكما هي احلال ف��ي أوروبا عادة، فإن 
الفوارق بني الدول األعضاء واضحة: 
إذ تتراوح حص��ة املعامالت النقدية 
م��ن %42 ف��ي فنلندا إل��ى %92 في 
مالط��ة. ولك��ن في اإلجم��ال، يظل 
التزام عامة الناس باألموال النقدية 

قويا �� ويزداد قوة.
الطل��ب  ف��ي  النم��و  أن  والواق��ع 
اإلجمال��ي عل��ى األم��وال النقدي��ة 
يتج��اوز منو الن��اجت احملل��ي اإلجمالي 

االس��مي. فف��ي الس��نوات اخلمس 
األخيرة، كان متوس��ط معدل النمو 
السنوي الذي سجلته عملة اليورو 
الورقي��ة %4.9 م��ن حي��ث القيم��ة 
ونح��و %6.2 من حيث ع��دد القطع. 
ويشمل هذا االرتفاع الفئات الورقية 
التي تستعمل في األغلب األعم في 

املعامالت، وليس املدخرات.
وتؤك��د ه��ذه النتائج م��دى مالءمة 
املوق��ف احملاي��د الذي اتخ��ذه البنك 
املرك��زي األوروبي بش��أن املدفوعات، 
والذي يسمح بكل من الدفع النقدي 
وغير النقدي. ويرتكز هذا النهج على 
أربعة مبادئ: السالمة التكنولوجية، 
التكنولوج��ي،  واحلي��اد  والكف��اءة، 
وحرية اختيار املس��تعملني لوسائل 

الدفع املناسبة.
اله��دف األس��مى للبن��ك املرك��زي 
األوروبي هو ضمان استقرار األسعار. 
ولدعم ه��ذا اله��دف، فإن��ه يعمل 
على توفير س��يولة نقدية آمنة من 
البنك املركزي، في هيئة احتياطيات 
مصرفية م��ن البنك املركزي وأموال 

نقدي��ة ورقية )وتَُع��د األخيرة األوراق 
الوحي��دة التي تتمتع بوضع العطاء 

القانوني في منطقة اليورو(.
وإذا ألغ��ت أوروب��ا األم��وال النقدية، 
فإنها بهذا تقطع الصلة املباش��رة 
الوحي��دة بني الناس وأم��وال البنوك 
املركزي��ة. وف��ي ظ��ل الدميقراطية، 
تس��اعد ه��ذه الصل��ة ف��ي تعزي��ز 
قبول عامة الناس الس��تقالل البنك 
املركزي، من خ��الل تعزيز ثقة الناس 
ف��ي إدارة عملية صنع السياس��ات 
النقدي��ة الفّعال��ة وحمله��م على 

دعمها.
سوف يستمر البنك املركزي األوروبي 
في توفي��ر األوراق النقدية. وس��وف 
نعم��ل أيضا عل��ى تس��هيل تطور 
سوق متكاملة ومبدعة وقادرة على 
املنافسة حللول الدفع بالتجزئة في 
منطق��ة الي��ورو. وإذا حلت وس��ائل 
الدف��ع اإللكتروني��ة ذات ي��وم محل 
النقد، فالبد أن يعك��س ذلك القرار 
إرادة الن��اس، ولي��س ق��وة جماعات 

الضغط.

لماذا ما تزال أوروبا في احتياج إلى األموال النقدية ؟
PROJECT
SYNDICATE

فرنسا بين مارين لوبان وماكرون

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

يستس��هل متحدثون عبر وس��ائل االعالم اط��الق االهانات ضد 
قومي��ات واتباع اديان ومذاهب وقرأنا اخيراً كتابات على صفحات 
التواص��ل االجتماعي دعوات إلبادة واس��تئصال مكونات بجريرة 
مواق��ف سياس��ييها او ألس��باب موصولة باحلساس��يات التي 
م في كافة  تغذيه��ا املطابخ السياس��ية واالعالمية، االمر احمل��رّ

املواثيق واملعاهدات الدولية عدا عن الدستور العراقي.   
واحلال، ان االستئصال العرقي والديني  صار عاراً يالحق مرتكبيه 
بوصف��ه صفحة مخزي��ة منذ ما بع��د عصر الغاب��ة حتي آخر 
فصول عمليات االس��تئصال واالبادة في البوس��نة والهرس��ك 
وافريقيا الس��وداء، واغلب الظن، لن تك��ون هذه الفصول خامتة 
لهذه النزع��ة االنتقامية على الرغم من الضوابط اجلديدة التي 
وضعت في اساس العالقات الدولية اجلديدة وبرعاية االمم املتحدة 

وكفالة هيئات انسانية عديدة ومؤثرة.
  لق��د مارس��ت امبراطوري��ات وقبائل الق��ارة االوروبي��ة اعمال 
االس��تئصلب طوال ثالثة آالف عام، وش��اء مس��لمو االندلس ان 
يكون��وا عرضة لالس��تئصال لدواع دينية ففي ع��ام 1502 اجبر 
س��كان اسبانيا املس��لمني على اعتناق املسيحية او االجالء عن 
البالد وف��ي عام 1609 اقدم االس��بان على طرد الس��كان الذين 
يشتبه في استمرار اعتناقهم لالسالم وقد وقع حتت طائلة هذا 

االستئصال سكان مسيحيون قيد الشبهة.
 وف��ي فرنس��ا اغ��ار املس��يحيون الكاثوليك على املس��يحيني 
البروتس��تانت فاجلوهم الي اميركا الش��مالية في اكبر حملة 
تطهي��ر، وفي القرن الس��ابع عش��ر ش��هدت بريطاني��ا حملة 
التطهير الديني ضد الكاثوليك االيرلنديني وسجل القرن التاسع 
عش��ر ابادة الهنود احلمر في قارة باكملها على يد مس��توطنني 
من خارج القارة، وفي العام 1866 حتولت سياس��ة التطهير الي 
سياس��ة رسمية على يد حكومة واش��نطن الفيدرالية فجرى 
جتمي��ع الهن��ود احلمر في مس��توطنات قس��رية، وعندما متردت 
قبائل الس��يوكس واالرباهو على قرارات االخضاع صدرت االوامر 

للجيش االميركي بتنفيذ االبادة صدهم في ابشع صورة.
 وعل��ى ي��د االمبراطوري��ة العثمانية جرت عمليات اس��تئصال 
اثنية طاولت االكراد واالرمن فابيدت قرى كاملة بس��كانها فقد 
خاللها ربع مليون ارمني وعشرات االلوف من االكراد حياتهم، ثم 
دارت طاحون��ة االبادة مرة اخرى عام 1915 فقد خاللها االرمن ما 
يزيد على املليون مواطن. وفي ذلك الوقت تعرض ماليني السكان 
من اصول الش��ركس في داغس��تان والشيش��ان وانغوشيا الي 
عمليات اس��تئصال متوحشة على يد القيصرية الروسية وهي 

حلقة من سلسلة ابادة استمرت طوال مائة عام.
 وف��ي القرن العش��رين س��جلت الق��وى القومية الش��وفينية 
والديني��ة املتطرف��ة وقائع تطهير عرقي ال س��ابق لبش��اعتها 
طالت الفلسطينيني والكرد واالملان واليهود وااللبان والشيشان 
وقامت املانيا مبعاقبة اعراق كاملة، وانضمت اس��رائيل الي نادي 
االس��تئصاليني مبك��را بتطهير فلس��طني من س��كانها، وقرر 
احللفاء بعد نهاية احلرب العاملية الثانية مجتمعني اس��تئصال 
12 ملي��ون املاني من بولندا وتشيكوس��لوفاكيا واجمل��ر ورومانيا 

ويوغسالفيا والقاءهم في العراء.
ان دواع��ي احلديث عن عار  االس��تئصال عبر التاريخ هي التذكير 
مبكان��ة تنظي��م داعش االرهاب��ي في صفح��ات التاري��خ اخملزي 
لالستئصاليني حيث جتاوزت اساليبهم املتوحشة كل ما ارتُكب 
قبلهم باعمالهم التي شملت االيزيديني واملسيحيني، ما يجدر 
بالذين يروجون ثقافة االس��تئصال هذه االيام ان يتأملوا الى اية 

صفة سينتسبون. 
 ********
قالطون:

»ان اس��وأ ما يواجه االنسان من مصاعب يبدأ عندما يتاح له ان 
يفعل ما يريد«. 

ثقافة االستئصال



*ص��دام يتنب��أ بتأثيرات األس��لحة النووية 
العراقية في احلرب التقليدية مع إسرائيل 

)27 آذار ] مارس [ 1979( )1( 
ص��دام: هذا ما نتخيل��ه: نحن نتخيل حرباً 
م��ع العدو، إما مع )دولة الوحدة( )2(  أو مع 
اجملهود العس��كري العراقي – الس��وري، أو 
مع اجملهود العس��كري العراقي – الس��وري 
– األردن��ي ال��ذي يج��ب أن يك��ون مصمماً 
ل��ه اس��تناداً إل��ى أش��هر طويل��ة وليس 
مجرد أس��ابيع ... نحن لدين��ا القدرة على 
التخطيط على وفق الطريقة التي ينبغي 

التخطيط بها. 
ه��ل نريد حق��اً خوض ح��رب نحصل فيها 
على األميال بسرعة، لكننا بعدها نتراجع 
وننس��حب، أم نري��د حرباً بطيئ��ة، خطوة 
خط��وة، حيث كل خط��وة نأخذه��ا تغدو 
جزءاً من األرض ونواصل التقدم إلى األمام؟ 
إن اخلطوة نفس��ها ليس��ْت هي الش��يء 
امله��م جداً هنا؛ إن ما ه��و أكثر أهمية هو 
االبتهاج واس��ع النطاق من اجلماهير التي 
س��ترافق كل خطوة نخطوه��ا إلى األمام، 
التي ستصل إلى كل زاوية من زوايا العالم 
العرب��ي. إن ه��ذا هو أهم م��ن املتر، نصف 
الكيلومتر، والكيلومتر الذي نكس��به.  )3( 
رمب��ا يحت��اج األمر إلى ش��هر بكامله لكي 
منضي ثالثة كيلومترات في العمق، لكننا ال 
نستطيع التوقف بعد مرور شهر. بطبيعة 

احلال، لهذه األشياء متطلباتها. 
إن املطلب األهم هو أن نكون موجودين في 
العراق وسوريا وأن نكون قد وضعنا اخلطط 
مس��بقاً بأن العدو، القوة اجلوية، بأن العدو 
س��يأتي ويهاجم ويدمر، إل��خ. يتعني علينا 
أن نتحم��ل هذا ونواصل املس��يرة – ونتابع 
الس��وفييت  أصدقائن��ا  عل��ى  الضغ��ط 
وجنعله��م يفهم��ون حاجتن��ا إلى س��الح 
واحد – نحن نريد س��الحاً واحداً ال غير. )4(  
نحن نريد، حينما يهاجم العدو اإلسرائيلي 
منش��آتنا املدني��ة، أن منلك أس��لحة لكي 
نهاجم املنش��آت املدنية اإلسرائيلية. نحن 
نبغ��ي اجللوس ونعدل عن اس��تخدامه، إال 
عندما يهاجم العدو املنش��آت املدنية في 
العراق أو س��وريا، لكي يكون باستطاعتنا 
أن نضمن حرب��اً طويلة األمد تكون مدِمرة 
لعدونا، وأن  )نأخذ راحتنا( )تعبير بالعامية 
العراقية يعني: أن نسترخي أو نتنعم – م.( 
ف��ي كل متر م��ن األرض ونغ��رق العدو في 
أنهار من الدم. ليسْت لدينا رؤية حلرب أقل 

من هذه احلرب أبداً. 
أعني، لي��س هذا العام ولي��س في األعوام 
اخلمس��ة املقبل��ة، فيم��ا يتعل��ق باحل��رب 
اخلاطف��ة والتحركات الس��ريعة، مبا أنكم 
تعرف��ون الوض��ع ف��ي )اجل��والن( وك��م هو 
صعب. )5(  ] يضرب بقوة على الطاولة. [ لو 
مضينا وأعطينا التعليمات للدرع العراقي 
– الس��وري لكي يهج��م، علين��ا أن نتوقع 
بأنهم س��ُيدمرون جميع��اً ويتراجعون، وإن 
لن يتراجعوا حتى اخلط نفس��ه، رمبا إلى ما 
ورائ��ه. في البر هذا األمر صعب، يجب على 
املرء أن يش��تغل عليه، بش��كل أولي. نحن 
في عملية كش��ف التح��رك الذي تتوقعه 
التعبئ��ة، إال إن الرؤية اإلس��تراتيجية هي 
املهم��ة، لذا نحن ال نولي أهمية ونحش��د 
أنفس��نا في اجتاه التخطي��ط حلرب أمدها 
ثالثة أيام، حرب ال نكس��ب فيها وال نخسر 
وننته��ي هكذا. ه��ذا هو م��ا نحتاجه مع 

العدو الصهيوني. 
م��ا نحتاجه ه��و حرب صبور، ح��رب نقاتل 
فيه��ا عل��ى م��دى 12 ش��هراً متواصل��ة. 
بع��د 12 ش��هراً، نقّيم الوضع ونس��تخرج 
حسابياً كم خس��رنا وكم كسبنا. وعلينا 
أن نأخذ باحلس��بان اخلسائر باآلالف، اآلالف، 
بحيث نخطط لالس��تعداد ألن نخسر في 
12 ش��هراً 000 و50 ش��هيداً ونستمر في 

املسيرة. 
صدام: لكننا إذا قاتلنا مدة 12 ش��هراً في 
)اجلوالن(، وإن ش��اء اهلل سيأتي اليوم الذي 
نحارب فيه وحني نطل على )بحيرة طبريا( 
سنس��مع األمريكيني يه��ددون بأننا إن لم 

نوقْف تقدمنا، سيرمون قنبلة ذرية علينا. 
عندئذ ميكننا أن نقول لهم: » نعم، ش��كراً 
لكم، س��نوقف تقدمنا. م��اذا تريدون؟ » » 
توقف��وا وال تتحركوا، وال حت��ى متراً واحداً، 
وإال رمينا قنبلة ذرية عليكم »، يردون علينا. 
س��نعلن لهم أننا أوقفنا تقدمن��ا، لكننا 
لن نقلع عن تقدمنا. س��نبقى ونراقب من 
)بحي��رة طبريا( لكي ن��رى إن كان هناك أي 
تغيير في األح��وال التي جتعلنا منضي أكثر 

إلى األمام. 
نحن ال نري��د نعّرض األمة ] األمة العربية [ 
)ورد في النص: األمة اإلسالمية – م.( للخطر 
بحيث إما نف��وز أو نتحطم إلى األبد. كال، 
نح��ن نريد أن نتقدم. نتقدم حتى ولو أمتاراً 
قليلة بحسب الش��روط السياسية، نحن 
نري��د حتقيق تق��دم سياس��ي، متمثالً في 
عملية انتفاضة، س��تصاحب هذا التحرك 

العسكري إلى األمام. 
لقد أسهبنا في احلديث في هذا االجتماع، 
إمن��ا مر وقت طويل من��ذ أن رأيناكم مثلما 

نراكم بهذه الصورة. 
حتياتي لكم جميعاً .
] نهاية التسجيل. [ 

صدام وكبار مستش��اريه يناقشون حاجة 
الع��راق إلى الدفاع��ات املدنية واملس��اعي 
حليازة س��الح رادع مناس��ب ضد إس��رائيل 

وإيران )تقريباً أواخر 1981( )6( 
صدام: نعم، سيد ] غير مسموعة [. 

وزير اإلسكان:  )7(   سيادتك، نحن نتعامل 
م��ع قضية بن��اء مالجئ، املالج��ئ الكبيرة 
احلديث��ة الواقية من األس��لحة الكيماوية 

والنووية التي تقع على مسؤولية وزارتنا. 
صدام: مسؤولية َمن؟ 

وزير اإلس��كان: وزارتن��ا، مهمتنا هي تنفيذ 
] ه��ذه املش��اريع [. بالطب��ع ه��ذه مهمة 
جدي��دة، إمنا احلمد هلل لق��د حققنا تقدماً 
كبي��راً اآلن في ه��ذا املضمار. لق��د أمتمنا 
35 ملجأً، س��عة كل ملج��أ 1500 ] فرداً [، 
وهناك 26 ملجأً حت��ت التفاوض و84 ملجأً 
سُيعلن عنها خالل هذا العام. إن شاء اهلل، 

كنا قد هيأنا أيضاً تصميمات مثالية. 
صدام: ه��ذا » األندرغراوند » ] قالها صدام 

باإلنكليزية [ سيحل املشكلة. )8( 
وزير اإلسكان: العفو، سيدي. 

صدام: ه��ذا » األندرغراوند » ] قالها صدام 

باإلنكليزية [ سيحل املشكلة. 
وزير اإلس��كان: نعم، لق��د جهزنا تصاميم 
مثالية ملالج��ئ واقية من الس��الح النووي 
تس��ع ما بني 50 – 500 فرداً. أعني إذا كانت 
أي مؤسس��ة تريد أياً م��ن هذه املالجئ بأي 
س��عة مهما كانت، س��نكون قادرين على 
توفيره��ا له��ا، ألن لدينا مستش��اراً يزودنا 
بهذه التصاميم. )9(  وكذلك في ما يتصل 
باملنازل – وهذه في احلقيقة مس��ألة مثيرة 
– ألن أولئ��ك الذي��ن اس��تدانوا امل��ال لبناء 
املالجئ ف��ي منازلهم بلغ عددهم 000و25 

فرد، والعملية مستمرة. 
صدام: استكش��فوا )بالعامي��ة العراقية: 
ش��وفوا – م.( إمكانية التعاق��د مع إحدى 
الش��ركات، أدخل��وا ف��ي اتف��اق عق��د مع 

إحدى الش��ركات، وقولوا لهم أن يزودوكم 
بتصمي��م، وحت��ى إذا لم نش��تري منهم، 
سنس��دد أجرة التصميم. رمبا سيصنعون 
على نفقتن��ا اخلاصة. رمبا باس��تطاعتهم 
أن يصنع��وا مليون كابينة م��ن هذا النوع، 
ورمبا س��تكون أرخص ثمناً ومالئمة   أكثر. 
أعني، إذا صنعوا لنا، إذا زودونا باملعامل، وال� 
» know – how » كم��ا يقولون باإلنكليزية 
)هذا املصطلح يعني: املهارة أو احلذق – م.(، 
س��نصنعها هنا في بلدنا. أعني، علينا أن 
نحصر أنفسنا في املالجئ فقط. علينا أن 
ننفذ املشاريع البسيطة التي بوسعها أن 
حتمي حياة األس��رة العراقية، ألن الهجوم 
الذري علينا وش��يك. أنت��م تفهمون، لقد 
قلتم لكم هذا قبل خمس��ة أعوام تقريباً. 
أال تذك��رون ] مكات��ب [ القي��ادة، قل��ُت إن 
بغداد ستتم مهاجمتها بالقنبلة الذرية؟ 
أعن��ي، كن��ُت أض��ع التقدم ال��ذي وصلت 
إلي��ه بغ��داد في حس��اباتي. فيم��ا يتعلق 
ب��كل التق��دم ال��ذي بلغته بغ��داد، بعض 
األشخاص لن يتحملوا تقدماً كهذا، وإنني 
أق��ول لكم اآلن، بغداد س��تتم مهاجمتها 
بالقنبلة النووية ف��ي يوم من األيام. أعني، 
هذا احتمال ق��وي، ال ميكنني القول بيقني 
مطلق، ألن هذا يعتم��د على التقدم الذي 
حققه العالم ويعتمد على القدرة الرادعة 
الت��ي ميلكه��ا العرب ] ص��دام يضرب على 
الطاولة [. بغداد س��يتم الهج��وم عليها 

كيماوياً، ذرياً، وباجلراثيم. 
في يوم من األيام، ستزود إسرائيل اإليرانيني 
باملهارة لكي تشن حرباً جرثومية وكيماوية. 
إس��رائيل س��تزود اإليرانيني – س��يقتربون 
م��ن مس��ؤول إيراني ويقول��ون ل��ه: » ملاذا  
التهاجمونهم؟ » س��يرد عليهم قائالً: » ال 
أعرف كيف. » وبعده��ا يقولون له: » تعال 
وس��أعّلمك كيف تهاجم، » وس��يعّلمونه 
كي��ف يهاجمننا. إن أحد أهداف إس��رائيل 
لي��س فق��ط كم��ا يق��ول] رئيس ال��وزراء 
اإلسرائيلي مناحيم [ بيغن من أجل الغرض 
الوحيد املتمثل بحماية أمن إس��رائيل من 
التقدم العلمي العراقي، بل كذلك إلطالة 
أمد احلرب بني الع��راق وإيران، ألن اخملططني 
االس��تراتيجية،  أفكاره��م  اإلس��رائيليني، 
تريد أن يبقى العراق مشغوالً مع إيران. لذا 
حني ميلك العراق قدرة رادعة ضد إيران، هذا 

يعني أنه في يوم ما، س��يدير العراق ظهره 
براحة ضد   إيران، التي لن تكون قادرة على 
مواجهته. لذا حني يزيل ] بيغن [ هذا الدور 
ردحاً من   الزمن، سيحافظ باستمرار على 
وضعه م��ن خالل وس��ائل االس��تخبارات، 
التأثير السياس��ي واألسباب األخرى أيضاً، 
س��يكون قادراً على إبقاء العراق مش��غوالً 

من خالل مواجهته إليران. 
ه��ذا إذاً ه��دف ث��ان، إنه النقط��ة )ب( بعد 
النقطة )أ(، التي تتعلق بالكيان الصهيوني 
نفس��ه. وإن أمن الكي��ان الصهيوني ليس 
متوقف��اً على القنبل��ة الذرية العراقية بل 
على التقدم العلمي واإلنس��اني العراقي. 
على أي حال، س��نتكلم ع��ن هذا املوضوع 
في يوم آخر، إن شاء اهلل. إذاً يجب علينا أن 

نوفر هذه احلماية للمواطن العراقي بحيث 
لن يكون يائساً ومحبطاَ ويبقى رهينًة إزاء 
التق��دم العلم��ي احلاصل في إي��ران أو في 
الكي��ان الصهيوني. املواطن العراقي يجب 
أن يحظى بحماية كافية بوسائل بسيطة. 
فضالً عن ذلك، إن مسألة القدرة الرادعة – 
هذه قضية إس��تراتيجية يتع��ني علينا أال 
ننس��اها. حتى إذا كان العالم بأسره يقاوم 
هذا اجملهود، أقصد القدرة الرادعة ليس��تْ 
عم��الً اس��تفزازياً، عدائي��اً، بل ه��ي حالة 
تتطلب حماية عراقي��ة ناهيك عن حماية 
عربية. من دون ردع كهذا، سيستمر الكيان 
الصهيوني بتهديد األمة العربية وسيظل 

الكيان الصهيوني يهدد العراق. 
صدام: لقد طلبًت أن تستورد ] وزارة الدفاع 
[ ] أقنعة غاز [، وأن تس��تورد بأعداد كافية 
امل��واد التي تُب��اع في اخملازن. أعن��ي، بعد أن 
نكم��ل متطلبات اجلي��ش، نباش��ر بالبيع 
للمواطن��ني في اخملازن، حي��ث يتم عرضها 
في واجه��ات احملال التجارية مع كراس��ات 

حتذيرية، وسيشتريها الناس. 
ذكر 2: لقد استوردنا كمية قليلة جداً. 

طه ياسني رمضان: لقد استوردنا للجيش، 
أعني. 

صدام: فّكرْ في مس��ألة األسبقية. اجليش 
أوالً، املواطن��ون ثانياً، ألن اجليش من احملتمل 
أن يُهج��م علي��ه، هناك قناب��ل تكتيكية 
ف��ي يومنا هذا إنها مقتصرة على منطقة 

التحرك. 
وزير اإلسكان: منطقة التحرك. 

صدام: منطقة التحرك ومنطقة العملية 
العس��كرية، إال أن اخلطة الت��ي وضعناها 
ه��ي أن العراقي��ني كاف��ة يج��ب أن ميلكوا 
أقنعة وقاي��ة باإلضافة إلى الفقرة األخرى. 
وبع��د أن تفرغوا من هذا القن��اع، علينا أن 
نباشر بعقد جلس��ات توعية لكي نشرح 
ه��ذه القضي��ة. أعن��ي، العراق��ي يجب أن 
يفهم أنه بواس��طة االلت��زام بالتحذيرات 
اآلتي��ة، التعام��ل م��ع الهجوم س��يصبح 
مس��ألة معتادة. بهذه الطريقة، لن يخاف 
املواطن العراقي م��ن العملية ويتم ابتزازه 
بالتهدي��د، ألن هناك احتم��ال أن التهديد 
البت��زاز  كخط��ة  سُيس��تخدم  الن��ووي 
العرب سياسياً، وهذا س��يؤثر تأثيراً كبيراً 
على نفس��ية اإلنس��ان العرب��ي. وهذا ما 

سيفعلونه في املدة الفاصلة، قبل أن ميلك 
العرب القدرة الرادعة حيال وضع كهذا. 

هوامش:
اجتم��اع   «  :553-SH-SHTP-A-000    )1(
صدام وكبار مستشاريه بعد مؤمتر بغداد 

»، 27 آذار )مارس( 1979. 
)2( مس��ؤولون عراقيون وس��وريون أعربوا 

مراراً عن رغبتهم في توحيد البلدين. 
)3( حتول ص��دام، حقيقة، من مناقش��ة 
إل��ى مناقش��ة الكيلومت��رات.  األمي��ال 
بينم��ا في هذه الفقرة يرك��ز صدام على 
كيفي��ة أن الضغط لغرض حترير األراضي 
الت��ي احتلتها إس��رائيل س��يثير العرب 
ويوحده��م، في مناس��بات أخرى ش��دد 
صدام عل��ى حقيقة أن جيش كل العرب 
لدي��ه القدرة على حترير هذه األراضي. في 
أيلول )سبتمبر( 1980 أخبر مستشاريه: 
» ل��و كانت ق��درات الع��رب وإمكاناتهم 
حت��ت س��يطرتي، عندئ��ذ س��أجلس مع 
] رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي مناحيم [ 
بيغن. س��أقول له ما يلي: ] أعلْن للعالم 
كله بأنك س��تعطيني تل��ك األرض التي 
س��يطرَت عليها ف��ي 5 حزي��ران )يونيو( 
SH- :1967، وبعدها س��نتناقش. [ » أنظر

SHTP-A-000-835:   » صدام ومس��ؤولون 
عس��كريون يناقش��ون احلرب العراقية – 

اإليرانية »، 16 أيلول )سبتمبر( 1980. 
) 4( في 1981 قال صدام ملستش��اريه: 
» إن��ه ش��يء محت��وم ب��أن إس��رائيل 
س��تخطط للهج��وم عل��ى منش��آت 
العراق احليوية، هجوم يتجاوز الوسائل 
التقليدي��ة ... في بداي��ة 1979، أعتقد، 
كنا اتصلنا ببع��ض البلدان الصديقة 
] حليازة [ نوع من األس��لحة سيجعل 
إس��رائيل تت��ردد إذا كان��ت قد صممت 
على تنفيذ هج��وم كهذا على العراق. 
 «  :039-SH-SHTP-A-001 أنظ��ر   «
ص��دام وكبار مستش��اريه يناقش��ون 
الهجوم اإلس��رائيلي على مفاعل متوز 
)أوزيراك( والدفاعات املدنية العراقية »، 
االجتماع غير مؤرخ )تقريباً منتصف – 

أواخر 1981(. 
) 5( الس��نة التالية، يبدو أن صدام كان 
قد أملح قائالً إن العراق سيحصل على 
أسلحة نووية في نحو عام 1985. أنظر 
قس��م » صدام يزع��م أن تاريخ العراق 
وخبرته العلمية تؤهله بش��كل فريد 
لقي��ادة األم��ة العربية »، ف��ي الفصل 

الثالث. 
ص��دام   «  :039-SH-SHTP-A-001  )6(
وكبار مستش��اريه يناقشون الهجوم 
اإلس��رائيلي على مفاعل متوز )أوزيراك( 
 ،« العراقي��ة  املدني��ة  والدفاع��ات 
االجتماع غير م��ؤرخ )تقريباً منتصف 

– أواخر 1981( 
) 7( احلوار األبكر في التس��جيل يوحي 
بأن هذا هو محمد فاضل حس��ن، وزير 

اإلسكان والتعمير )1982-1979(. 
) 8( كان العراق يخطط علناً لبناء نظام 
نفقي حلماية الس��كان من الهجمات 
اجلوي��ة وتوفير وس��ائط النقل. باتريك 
كوكب��ورن:« س��كان ضواح��ي بغ��داد 
يظهرون استعدادهم للحرب »، جريدة 
)االندبندنت(، 22 كانون األول )ديسمبر( 

 .1990
) 9(   ف��ي ع��ام 2003، انخرط مهندس 
أملاني في تصميم وتش��ييد بعض هذه 
املالج��ئ احملصنة حت��ت األرض متباهياً 
بأن��ه بحس��ب اجلدران التي س��مكها 
تس��عة أقدام، مهما يحدث في بغداد 
خ��الل الع��ام اجلدي��د، » امللجأ احملصن 
 « تين��ان:  دي��ردر   « س��يبقى س��ليماً. 
ملج��أ صدام احملص��ن ] ُصنع في أملانيا 
[: مهندس بوس��واو وكن��اور يعتقد أن 
الطاغي��ة في أم��ان »، وقت الدخول 22 
Husseins. :أيار )مايو( 2009 على املوقع
bunker-made-in-germany www.

 /presstext.com/news/030328032

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

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 41« 

صدام: استكشفوا 
)بالعامية العراقية: 

شوفوا – م.( إمكانية 
التعاقد مع إحدى 

الشركات، أدخلوا في 
اتفاق عقد مع إحدى 

الشركات، وقولوا لهم 
أن يزودوكم بتصميم، 

وحتى إذا لم نشتري 
منهم، سنسدد 

أجرة التصميم. ربما 
سيصنعون على نفقتنا 

الخاصة

وزير اإلسكان: وزارتنا، 
مهمتنا هي تنفيذ 
] هذه المشاريع [. 

بالطبع هذه مهمة 
جديدة، إنما الحمد هلل 

لقد حققنا تقدمًا كبيرًا 
اآلن في هذا المضمار. 
لقد أتممنا 35 ملجًأ، 
سعة كل ملجأ 1500 ] 
فردًا [، وهناك 26 ملجًأ 

تحت التفاوض و84 
ملجًأ سيُعلن عنها 

خالل هذا العام
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السابعة والثالثون
أشبه بعنوان شارع

وعلَي��ك عن��د الثاني��ة األول��ى بع��د الثانية 
عشرة

أن تك��ون هن��اك حامالً طع��ام الي��وم وأثاَث 
البيت

وبضَعة كتب وقطًعة من السماء
وس��بعة وثالث��ن ش��معة قزم��ة ف��ي علب 

صغيرة
ُكتب عليها شيء ما بالرسوم الصينية.

ال يُس��فُّ سامر أبو هواش، ال في لغته وال في 
األفكار التي يتناوله��ا كتابه، بل إنه يعكُس 
اخلبرَة صفاًء شعريًا وذهنًيا غير مشّوش. وهو 
إّذاك يتناول أيًضأ املوضوعات الش��عرية التي 
تناولها الش��عراء عبر العص��ور، من احلياة أو 

املوت أو احلّب، فيقول في قصيدة مصاحلة:
أفّكر –أيها احلّب- أن أصاحلَك على نفَسك؛

أن أش��تري لَ��ك دّراج��ة هوائية وأدع��َوك إلى 

البحر
حي��ث ميكنن��ا اجلل��وس مع��اً عل��ى مقع��د 

مهجور
وتأّمل املوج البسيط

يغس��ل بعينيه أق��دام العابرين ف��ي غروبه 
السري، 

وعندئذ لن حتتاج إلى أكثر من تنهيدة
لتغَفر زالت روحك

وال إلى أكثر من نظرة
لتمأل بالنجوم جيوب أطفالك املستوحشن.

ليس هكذا تُصنع البيتزا، لس��امر أبو هواش، 
يق��ُع في مئة وثمانية وعش��ريَن صفحة من 

القطع الوسط.
أخي��راً، ج��اء الكت��اب ص��در الكت��اب ضمن 
مجموعة املتوس��ط املس��ماة »براءات« وهي 
مجموعة إص��دارات خاصة فقط بالش��عر، 
والقص��ة القصي��رة، والنص��وص، أطلقتها 

املتوسط احتفاء بهذه األجناس األدبية.

بغداد - الصباح الجديد:

صدر حديثاً عن منشورات املتوسط � إيطاليا، 
كتابا شعريا للش��اعر واملترجم الفلسطيني 
س��امر أبو هواش بعنوان »لي��س هكذا تُصنع 

البيتزا«. 
يتابع س��امر مش��روعه األدبّي الذي بدأُه قبل 
أكثر من عقد، ووزع انتاجاته على صنوف أدبية 
مختلف��ة، ما بن الش��عر والرواي��ة والتراجم 
والكتابة الصحفية والثقافية، ذاهًبا بلغٍة لم 
يزدها عمق التجربة إال بساطًة وفهًما من دوِن 
زيادات اس��تعراضية، إل��ى التفاصيل اليومية 
البس��يطة، الش��فافة، وملتِقًط��ا م��ن هذه 
التفاصي��ل مجموعًة كبيرًة م��ن االلتقاطات 
اإلنس��انية التي تتعّدى ذل��ك اليومي، وتذهُب 

في العمق.
يقول سامر:
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صدور كتاب  ليس هكذا ُتصنع البيتزا 

ال يسفُّ سامر أبو هواش، 
ال في لغته وال في األفكار 

التي يتناولها كتابه، 
بل إنه يعكسُ الخبرَة 

صفاًء شعريًا وذهنيًا غير 
مشوّش

ُع��رَِف الف��ن التش��كيلّي العراق��ّي م��ن جذور 
احلضارة الس��ومرّية ،في الرس��م على اجلدران ، 
واملغارات ،واألواني الفخارية، واملعابد ، والزقورات 
...كم��ا بقي��ة الفن��ون األخ��رى كاملوس��يقى.. 
والنح��ت.. وعال��م األدب واملالح��م كملحم��ة 
كلكام��ش والبحث عن اخلل��ود ..وفي كل جيل 
نرى هناك مبدعات عراقّيات يُش��ار لهن بالبنان 
باملنج��ز التش��كيلي كما باجلوان��ب اإلبداعية 
األخ��رى ،وفي كت��اب »صالح عب��اس » فاطمة 
العبيدي التنوع والداللة/مطبعة الزاوية –بغداد 
/2016/ب85 صفح��ة  من الورق الصقيل امللون 
بلوحاتها وصورها ومشاركاتها وتكرميها بعدة 

مهرجانات عراقية-عربية –عاملية ..
املبدع��ة العراقّي��ة » فاطم��ة العبي��دي«  لها 
حضورها  التشكيلّي احمللّي  واإلنسانّي وبصمتها 
الفنّي��ة الت��ي تتوش��ح باخلصوصي��ة التقنية 
املس��تخدمة  التقنيات  بالتجري��ب وجماليات 
باللون، واحللم، وحموالت الذات كأنثى تعش��ق 
احلياة ، فمعظم اللوحات بالكتاب حتاكي الرؤية 
البصرية بدالالت ضوء القمر والشمس ونوافذ 
اآلفاق ورؤية املرأة احلاملة باحلب وحتقيق كرامتها 
وذاته��ا ووجوده��ا  كمعظ��م ال39 لوح��ة في 
لوحات الكتاب ..كلوحة جزيرة العش��اق ص49 
وكلوح��ات دوام��ات احل��ب ص55 59- وماقبلها 
. فعوال��م احلل��م تخل��ق يوتيوبيا األم��ل الذي 
يُنشد للجمال والسمو مبناجاة احلب للطبيعة 
ووجودنا البشرّي رغم القلق الوجودي فالرسم 
لدى »العبيدي« يعبر عن أسئلة الذات والبحث 
عن الس��مو والُرق��ي الروحي احمُلل��ق بفضاءات 
ومديات الرؤية وفس��لفتها التي تُنش��د الوئام 
مع احمليط وعناوين رس��ومها إشارات للمتلقي 

توحي بفحوى ومضمون اجلمال الداخلي.
شارك بالكتاب عدة نقاد كتبوا عن هذه التجربة 
اإلبداعية   ): عادل كامل – صالح عباس- حسن 
عب��د احلميد- ج��واد الزيدي- قاس��م العزاوي- 

جاسم عاصي ).
يذكر »املؤلف« ص 7) يأتي  هذا الكتاب كإضافة 
للمكتب��ة الفنية في الع��راق والعالم العربي,  
ملا يتس��م ب��ه م��ن مؤه��الت الوع��ي بالفنون 
الس��يما اذا اخذنا بنظر االعتبار اهمية الفنون 
النسوية في العراق، والفنانة فاطمة العبيدي 
ش��قت طريق وصوله��ا من خالل مش��اركتها 
النوعية ف��ي املعارض الوطني��ة التي تقام في 
داخل الع��راق وخارجه ونيلها الكثير من اجلوائز 
والش��هادات التقديرية ال لشيء اال ألنها فنانة 
حريصة ومثابرة وتعمل ب��دأب وجدية من أجل 
بلوغ غايتها وتأكيد رؤيتها وموقفها الفلسفي 
من األح��داث واملتغيرات االجتماعية والثقافية 
والتاريخي��ة في العراق والعال��م ) كتب الناقد 
عادل كامل ص11: ) فالرسامة فاطمة العبيدي 
،تس��مح للبديه��ة أن متتل��ك قانونه��ا ،مثلما 
التّقي��د القانون بض��رورات الوظيفة-البديهة- 
فالرس��م، عندما يعمل عمل املوسيقى، يؤدي 
دور االرتق��اء ،أو االنتق��ال باخلام��ات من وجودها 
احملض ،امللقى ،نحو عامله��ا االفتراضي ،أحللمي 
،األكثر تس��امياً ،واألقل تقيداً بعالم الضرورات 
ص��الح  املؤل��ف  وكت��ب  ،وقس��وتها.)  ،األرض 
عب��اس ف��ي ص35: ) لق��د زاوج��ت الفنانة بن 
مفهوم��ي العقلي واحلس��ي ووظفتهما على 
نحو متقن ) فيما أكد الناقد واألديب »جاس��م 
عاصي » )... اكتس��بت لّوحاتها سمة مّيزتها. 
وهذا التمّيز ش��مل معظم مكّون��ات اللّوحة. 
فتاريخية لّوحتها نابع من تاريخية أس��اليبها 
واس��تخداماتها وتّوظيفاتها لألشكال والرموز 
الصاع��دة باملعاني بأكثر كثافة فنية).  مع آراء 
أخرى للنق��اد أثنوا على تلك التجربة اإلبداعية 
،ويس��تعرض الكت��اب املصّور بفصل��ه األخير 
ل44 مش��اركة مبهرجان��ات مختلف��ة و66 من 
التكرمي��ات احمللّية و العاملّي��ة  ..مع صّور لبعض 

املعارض خارج الوطن.

التشكيلية فاطمة 
العبيدي و التنوع 

والداللة

صباح محسن كاظم

مسرح

تسع فرق عربية وأجنبية في مهرجان المسرح الحر الدولي باألردن

كان القصر مبني��ا على حافة حجرية 
قائمة على كتف نهر دجلة الذي يحادد 
أس��وار املدينة وباس��تمرار احلفر قريبا 
م��ن الثي��ران اجملنحة عثر عل��ى جدران 
القص��ر الداخلي��ة وكان��ت جميعها 
مغط��اة باأللواح اجلدارية م��ن الرخام 
)االلباس��تر) ومنحوتة نحتا بارزا ملونا 
ومنقوشة بالكتابات املسمارية , وكان 
فنانو آشور ناصر أبلي في بداية العصر 
اآلشوري احلديث هم مؤسسو مدرسة 
للقص��ور  الداخلي��ة  اجل��دران  تزي��ن 
امللكي��ة واملعابد باملنحوت��ات اجلدارية 
والثي��ران اجملنحة , عندها س��ارع اليارد 
بإخبار الس��فير كاننك عن اكتشافه 
وهذا ب��دوره أخبر املتح��ف البريطاني 
طالبا املزيد من الدع��م املالي لاليارد , 
وقد واصل حفريات��ه في القصر وفتح 
الكثير م��ن قاعاته وغرف��ه أما باحلفر 
املباش��ر أو بواسطة األنفاق وقاده هذا 
احلفر العشوائي إلى العثور على بوابة 
قاع��ة العرش التي يحرس��ها زوج من 
الثيران اجملنح��ة العمالقة ومنها دخل 
إلى القاعة و قياس��رها) 10x47 س��م 
و كان��ت تض��م ) 3  ) بواب��ات داخلي��ة 
يحرسها) 3  ) أزواج من الثيران اجملنحة 
إضاف��ة إلى زوج رابع يتوس��ط القاعة 
وجمي��ع جدرانها مغط��اة باملنحوتات 
الب��ارزة امللون��ة , وكانت هن��اك أيضا 
زخارف جصي��ة ملونة تعلو املنحوتات 
تصل حد الس��قف الذي يبلغ ارتفاعه 
) 6  , 3  ) مت��ر و في صدر القاعة جدارية 
  425x( كبيرة تعتب��ر املنحوتة املركزية
190 ومتثل موضوعا طقس��يا ش��ائعا 
حيث يظهر املل��ك منحوتة نحتا بارزا 
مرتن بش��كل متناظر محروسا مبالك 
مجنح وبينهما شجرة احلياة واخلصب 
اآلشورية التي يتبارك بها امللك ويطل 

على املشهد من األعلى رمز اإلله آشور 
وكانت كاف��ة الزخارف و احللي واملالس 
املنحوت��ات  عل��ى  املوج��ودة  والط��رز 
اجلدارية ملونة بألوان قد اندثرت وبهت 
بريقها كونها مس��تخلصة من مواد 

عضوية قابلة للتلف.

 املنصة وتدمير كرسي العرش 
 عث��ر الي��ارد أم��ام املنحوت��ة املركزية 
عل��ى منص��ة ع��رش امللك وه��ي من 
حج��ر الرخام األزرق وقياس��رها) 3  متر 
40-2  مت��ر) وتزن )15) طنا تقريبا مدون 
عليه��ا س��جل كام��ل ألعم��ال امللك 
احلربي��ة والعمرانية وق��د تركها اليارد 
في مكانها ولم يرس��لها إلى املتحف 
البريطان��ي ألنها ليس��ت منقوش��ة 
باملنحوت��ات وه��ذا يب��ن م��دى اجلهل 
واالنتهازية عنده ألنها تعتبر من أثمن 
القط��ع األثري��ة اآلش��ورية الوثائقية 
مدون عليها سجل حلوليات امللك وهي 
موجودة حاليا في متحف املوصل وعثر 
في القاعة ايضا على لوح جداري ميثل 

بورتريت جانبي كامل ورائع للملك 
 و ف��ي إحدى غرف القص��ر القريبة من 
قاعة العرش عثر على كنز كبير يتكون 
م��ن اآلثار العاجية والبرونزية من أواني 
وأس��لحة وأدوات وم��ن ضمنها لقية 
نادرة هي كرس��ي العرش للملك أشور 
ناصر أبلي من اخلشب والبرونز وأرجله 
من النحاس والع��اج املطعم بالذهب 
إال أنه أتلفه بس��بب عدم وجود اخلبرة 
في اس��تخالص مثل هذه األثار وقريبا 
من الكرسي وجد لوحا جداريا متميزا 
) x 200   232  س��م) ميثل امللك جالسا 

على نفس الكرسي -
وأخذا اليارد يس��اعده رسام يكشفان 
املزي��د من غرف القص��ر بعضها مزين 
بالرس��وم اجلداري��ة فق��ط ب��دال م��ن 

املنحوتات الرخامية وألنهما لم يكونا 
يعرفان كيفية التعامل معها وأهمال 
إعادة دفنها وبس��بب عدم وجود رسام 
محترف بصحبتهما لتوثيقها وجميع 
التقصي��رات مس��ؤ ول عنه��ا  ه��ذه 
أملتحف البريطاني أوال وهذان احلفاران 
ثانية فقد تس��بب اجلمي��ع بتلف هذه 
الرس��وم و ضياعها إلى األب��د , وتابعا 
حفرياتهم��ا ف��ي القص��ر بواس��طة 
األنفاق حت��ت االرض الترابي��ة إقتصادا 
وتقليال لنفقات احلفر املباش��ر وكانت 
ه��ذه االنفاق تدعم في الوس��ط بترك 
أعمدة ترابية ساندة أو باعمدة خشبية 
ومت بهذه الطريقة الكش��ف عن ) 3  )) 
بوابة خارجي��ة وداخلية يزينها جميعا 
) 26  ) ث��ورا وأس��دا مجنح��ا , وتت��وزع 
واملنحوتات  الثيران واألس��ود اجملنح��ة 
اجلداري��ة ف��ي أنح��اء القصركما يلي 
ففي قاعة العرش لوحدها )3  ) بوابات 
خارجية يزينها )6  ) من الثيران واألسود 
اجملنح��ة وفي وس��ط القاع��ة ومبقابل 
منص��ة العرش يوج��د زوج من الثيران 
اجملنح��ة العمالقة ذات مهابة خاصة , 
و) 44  ) منحوتة جدارية وفي الس��احة 
اخلارجي��ة الت��ي تطل عليه��ا القاعة 
وج��د ) 4  / أزواج م��ن الثي��ران اجملنحة 
و)14 منحوت��ة جداري��ة وف��ي قاع��ات 
وغ��رف القص��ر ألداخلي��ة ) 8  ) أزواج 
م��ن الثيران واألس��ود اجملنح��ة و) 212  
منحوت��ة جدارية . ولو صفت جداريات 
القص��ر جنب بعضها لتجاوز طولها ) 
750متر) وكانت الثيران اجملنحة واأللواح 
اجلدارية وقاعدة العرش أشبه ما تكون 
باحلوليات امللكي��ة املصورة وبعد تتبع 
قياس��ات جدران القصر اخلارجية تبن 
أن مس��احته تق��در بحوالي خمس��ة 

وعشرون الف متر مربع 
 )ف��ي القص��ر الش��مالي الغرب��ي في 

النمرود م كانت مختلف فنون العمران 
والفن مبا في ذلك بناء املعابد والقصور 
واحلص��ون فيما بعد والنحت اجملس��م 
والنحت الناتئ والرسم تشترك سويا 
في خلق اندماج بن فن العمارة والفن 
التصوي��ري ال��ذي جن��د في��ه االلتحام 
واملعب��د  امللك��ي  للقص��ر  املعم��اري 
كوحدة كونية سامية , ذلك ان الرسم 
والنحت الناتئ لم يس��تخدما لغرض 
تزين وجوه اجلدران اخلالية كمس��اعد 
لفن العمارة حسب , بل على العكس 
كان النحت اجملس��م والفن ذا البعدين 
يندمج��ان في ابت��داع صيغة عضوية 
جدي��دة من الفن  ه��ي صيغة النحت 

املعماري)-

 إشكالية حفر األنفاق 
 )أن كل حج��ر يكون ف��ي مكانه الذي 
يعث��ر فيه عليه يكون له معنى وداللة 
أثري��ة خاصة به ومبكان وجوده وعندما 
تنت��زع األحج��ار م��ن مكانه��ا وتتلف 
اخملططات واخلرائط تذهب معها جميع 
والتسلس��الت  واملع��ارف  املعلوم��ات 
التاريخي��ة م وعندما تخ��رج اآلثار من 
مكامنها بدون توثيق للطبقة واحلالة 
التي وج��دت فيها فإنها تكون ش��يئا 
قائما بذاته وتفقد الكثير من قيمتها 
التاريخي��ة فكل أثر ل��س معه ما يدل 
على قيمته الفنية والتاريخية يصبح 
ع��دمي القيمة م أم��ا إذا دون عنه تقرير 
خاط��ئ حول مكان العث��ور عليه فإنه 

يصبح حجر عثرة في طريق العلم) .

كتاب

اكتشاف الثور المجنح )الماسو( 
تناولنا في الحلقة الس��ابقة الدبلوماس��ية البريطانية وهي ترس��م خط المؤامرة 
وقيامه��م بالحفريات في الت��ال المحيطة بالموصل ولذر الرم��اد في العيون قام 
الوزير البريطاني األقدم بكتابة رسالة ماى بالمخادعة والتضليل إلى والي الموصل 
)تاهيار باشا( في -5 3  - 1846 يطلب منه*)هناك كما يعرف سعادتكم ، في جوار 
الموص��ل كميات م��ن األحجار والبقايا القديمة وقد جاء ش��خص انجليزي الى هذه 
األماكن للبحث عن مثل هذه األحجار وقد وجد على ضفاف دجلة في أماكن معينة 

غير اهلة بالسكان ، أحجارا قديمة عليها صور وكتابات

غالف الكتاب

}الحلقة الثانية عشرة تواصل ثقافية الصباح اجلديد نشر حلقات من كتاب: }
سرقة حضارة الطني واحلجر للكاتب حميد الشمـري

عمان - رويترز: 

تشارك تسع فرق مسرحية عربية وأجنبية 
في ال��دورة القادم��ة من مهرج��ان ليالي 
املسرح احلر الدولي الذي يقيمه األردن في 

الفترة من 13 إلى 18 مايو أيار اجلاري.
وتقام الدورة الثانية عشرة للمهرجان على 
مس��ارح املركز الثقاف��ي امللكي واجلامعة 
األردني��ة وتض��م فرق��ا م��ن األردن ومصر 
وتونس والكويت وس��لطنة عمان وفرنسا 

وبولندا واملكسيك وتشيلي.
ويقدم في االفتت��اح العرض األردني )ظالل 
أنثى) لفرقة املس��رح احلر من تأليف هزاع 

البراري وإخراج إياد شطناوي.
وقال علي علي��ان مدير املهرجان في مؤمتر 
صحف��ي يوم الثالث��اء "هذا الع��ام وصلنا 
280 عرضا مسرحيا للمشاركة باملهرجان. 
استطعنا أن نختار 18 عرضا قبل أن نصل 

في النهاية إلى ثمانية عروض فقط."
وأض��اف "نح��ن ال نخض��ع ألي ضغط من 
أي جه��ة كان��ت في وضع برامجنا س��واء 

في الندوات أو ورش العمل أو اس��تقطاب 
الع��روض اخملتارة ب��ل نضع نص��ب أعيننا 
فق��ط ج��ودة املنت��ج ألن بالنهاي��ة هناك 

جمهور سيحكم علينا."
وتابع "نحن ف��ي اختيار العروض ال نلتفت 
إل��ى أي وس��اطات كم��ا أن هن��اك جلن��ة 

املش��اهدة وضب��ط اجل��ودة الت��ي جتل��س 
وتتش��اور وتتناقش وتتفق وتختلف لتصل 
في النهاية إل��ى األفضل واألجدر بالعرض 

في األردن".
وتتش��كل جلنة حتكيم املهرجان برئاس��ة 
اخملرج��ة األردني��ة سوس��ن دروزة وعضوية 

اجلمع��ان  س��امي  الس��عودي  الناق��د 
واخملرج املص��ري ناصر عب��د املنعم واخملرج 
الفلسطيني فؤاد عوض واخملرج واألكادميي 

األردني مخلد الزيودي.
وقالت أمل الدباس رئيس��ة اللجنة العليا 
للمهرج��ان ف��ي املؤمتر الصحف��ي "جذب 
الدع��م كان حتدي��ا كبيرا.. يب��دو أن هناك 
مشكلة في اإلميان بدور املسرح ودور الفن 

بشكل عام."
وأضاف��ت "نتمن��ى م��ن خالل الس��لطة 
الرابع��ة )الصحاف��ة) التروي��ج اإلعالم��ي 
لهذه ال��دورة حت��ى تؤثر باجملتم��ع ويعلم 
صاحب القرار ومؤسس��ات اجملتمع املدني 
أن اخلطاب الفن��ي واخلطاب الثقافي مؤثر 

في اجملتمع أكثر من اخلطاب 
وتابعت قائلة "نحتنا بالصخر حتى نصل 
للدورة الثانية عش��رة م��ن املهرجان التي 
نتمنى أن تليق مبس��توى األردن ومس��توى 
املسرح باألردن.. نتمنى في الدورات القادمة 
أن يكون الدع��م أكبر لهذا املهرجان الذي 
يضع املس��رح األردن��ي واملهرجانات باألردن 

على اخلارطة الدولية."

ويحتف��ي املهرج��ان ه��ذا الع��ام باملمثلة 
الكويتي��ة حي��اة الفهد واملمث��ل املصري 
س��امح الصريطي كما يك��رم املمثل زياد 
أبو س��ويلم واملمثلة ن��ادرة عمران واملغني 

رامي شفيق من األردن.
وحتمل الندوة الرئيسية للمهرجان عنوان 
فيه��ا  ويش��ارك  واملوس��يقى)  )املس��رح 
أكادمييون ومتخصص��ون من مصر ولبنان 

واملغرب.
كم��ا يقيم املهرجان ورش��ة متثيل بعنوان 
)جسدي لغتي) مبش��اركة نحو 120 شابا 
وفتاة من هواة املس��رح واملبتدئن يقدمها 

اخملرج التونسي معز القديري.
ويختت��م املهرج��ان في الثامن عش��ر من 
ماي��و أي��ار بع��رض فن��ي لفرقة أوس��كار 
مبرافقة املغني رامي ش��فيق تليه مراسم 

توزيع اجلوائز على العروض الفائزة
تنظ��م املهرج��ان جمعية فرقة املس��رح 
احلر بدعم م��ن وزارة الثقافة وأمانة عمان 
والتلفزيون األردني ونقابة الفنانن األردنين 
وبشراكة إستراتيجية مع املركز الثقافي 

امللكي.
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د. مهدي الحافظ*

الشراكة بني القطاع العام واخلاص
ان خط��ة التنمي��ة الوطني��ة لالع��وام 
2013 –  2017ترتكز على حش��د جميع 
امكان��ات الدول��ة وطاقاته��ا مب��ا فيها 
احملافظات في القط��اع العام والقطاع 
مش��اركات  لبن��اء  وتس��عى  اخل��اص 
وتش��غيل  انش��اء  وتتولى  مؤسس��ية 
مش��اريع مختلف��ة . لذا فأن اس��لوب 
الش��راكة الفاعلة بني القطاعني العام 
واخل��اص بصيغ مختلفة مث��ل ترتيبات 
مؤسس��ية حت��ت ادارة القط��اع العام 
او القط��اع اخل��اص او ان تظهر ترتيبات 
اخرى تتوزع فيها االدوار واملساهمات بني 
الطرفني . وميكن ايجاز الش��راكات على 

النحو التالي :
1 - الشراكة التعاونية . تتركز في ادارة 
وتنظيم الش��راكة بني القط��اع العام 
والقطاع اخلاص . وتتصف بعالقة افقية 

بني اجلهتني .
2 - الشراكة التعاقدية . وتكون العالقة 
عمودي��ة بني القط��اع الع��ام والقطاع 
اخل��اص . وتترك��ز ف��ي تق��دمي اخلدمات 
حت��ت مرجعي��ة واح��دة مت��ارس الرقابة 
والس��يطرة عل��ى النش��اطات واطراف 

الشراكة .
ان الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
تع��د منوذجا متطورا النش��طة االعمال 
التي تس��اعد عل��ى زيادة اس��تثمارات 
القط��اع اخلاص في جمي��ع اجملاالت من 
اج��ل الوف��اء بأحتياج��ات اجملتم��ع من 
السلع واخلدمات بأساليب حديثة . ومن 

اسباب ذلك هو :
أ – سرعة التغيرات الفنية واالقتصادية 

التي تساعد على خفض الكلفة .
ب – اش��تداد املنافسة على وفق معايير 

العدالة التجارية .
د - زي��ادة دور اخلدم��ات املقدمة من قبل 

احلكومة .
ه� - ازدياد الفاعلية واالعتماد على مزايا 

املقارنة وتقسيم العمل .
و – س��رعة اتخ��اذ الق��رارات الغ��راض 

اخلدمة العامة .
خ��الل املناقش��ات في فترات س��ابقة ، 
ظهرت آراء مهمة بشأن التحديات التي 
تواجه الش��راكة ب��ني القطاعني العام 

واخلاص ومنها :
1 - عدم توفر برامج الصالح الش��ركات 
اململوكة للدولة ، السباب عديدة منها 
غياب اهداف واضحة ووجود قيادات في 

مجالس االدارة غير مهنية وسواها .
2 - غياب قوانني وتشريعات معززة لدور 
القطاع اخلاص اضافة الى سلوك اداري 

معرقل في الدولة .
3 - ضع��ف القط��اع املصرف��ي اخلاص 
وتخلفه عن دعم النش��اط االستثماري 
مه��م  منب��ع  وج��ود  تع��ذر  وبذل��ك   .

لالستثمار .
4 - االخت��الل ف��ي سياس��ات الدول��ة 
واعتمادها اساس��ا عل��ى النفط االمر 
الذي قطع الطريق نحو تعزيز القطاعات 
االنتاجية االخرى التي تس��هم في دعم 

القطاع اخلاص .
5 - ضع��ف البن��ى التحتي��ة كالبني��ة 
املالية والكهرباء مما عرقل قيام القطاع 
اخلاص بدوره كمستثمر محلي الرتفاع 

الكلفة وانخفاض االرباح .
6 - ع��دم مش��اركة منظم��ات رج��ال 
االعمال في صن��ع القرارات االقتصادية 
واهماله��ا ف��ي الكثير م��ن الفعاليات. 
فضال عن غياب بيئة متكينية لتشجيع 

النشاطات اخلاصة .
التط��ورات  م��ع  االندم��اج  غي��اب   -  7
العاملية في ميدان تكنلوجيا املعلومات 

والقواعد املالية احلديثة .
أم��ا االهداف االساس��ية ، التي تتوخى 
تطوير رؤية الش��راكة ، فتكمن من دون 
شك في تعزيز مبدأ القدرة التنافسية 

والكفاءة االنتاجية وامليزات التصديرية 
التي تؤدي الى تعزيز عملية التحول الى 

اقتصاد السوق بأقل الكلف .
هذه بأختصار اهم االفكار الوارد بحثها 
االقتص��ادي  الهي��كل  الع��ادة  كأدوات 
ومتكني الشراكات املنشودة بني القطاع 

العام واخلاص .

السياسة املالية والنقدية
تصاعدت مؤخرا املناقشات حول صواب 
السياس��ة النقدية واملالية في العراق 
. وه��و أم��ر جدي��ر باالهتمام م��ادام ان 
التعث��ر امللحوظ في السياس��ات هذه 
كان وماي��زال عام��ال معرق��ال للتنمية 
املنش��ود وحتسني  واالصالح االقتصادي 
مستوى املعيش��ة للسكان . فال يصح 
االتكال على عوائد النفط فقط مدخال 
لغ��ض النظر ع��ن املعض��الت الكبيرة 
التي تعترض الس��ير الس��ليم للحياة 

االقتصادية بجميع فروعها .
لقد اث��ارت  الدع��وة لالصالح��ات التي 
متت خالل احد اجتماعات البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي في اميركا عدها 
مهم��ة متزاي��دة االهمي��ة للخروج من 
امل��أزق الراهن في احلالة املالية والنقدية 
العراقية. ويجدر هنا ان اشير الى ماجاء 
به��ذا الش��أن من اق��وال مختصني في 

الشأن االقتصادي العاملي :  
• السياسة النقدية في العراق ما زالت 
مضطربة وتعاني م��ن تلكؤ في جميع 

جوانبها .
• القط��اع املالي يعد اب��رز احلواجز امام 
حتقي��ق معدالت اعلى للنمو املس��تدام 

بنحو عام .
• انتق��اد هيمن��ة املص��ارف احلكومي��ة 
عل��ى مجمل التعام��الت املالية وحصر 
تعامالت البنوك اخلاص��ة بأمور صغيرة 

ال ترتقي لعمل املصارف العاملية .
• انتقاد تصادم القوانني في املؤسسات 
املذك��ورة وع��دم مقدرتها م��ن حتقيق 
معدالت منو اكث��ر مما هو معمول به في 

املنطقة . 
ان ه��ذه التصريح��ات املهم��ة ، اضافة 
الى اجلدل املثار داخليا ، حول السياسة 
النقدي��ة ف��ي العراق ، تف��رض التذكير 
بأه��م احلقائ��ق واملعايي��ر االقتصادي��ة 
التي تولدت وتطورت في س��ياق الفكر 
اوال  ه��ي  فم��ا   . العامل��ي  االقتص��ادي 
السياس��ة النقدية ؟ وم��ا هي انواعها 

ومعاملها االساسية ؟ .
فالسياس��ة املالية تخت��ص بعدة أمور 
أهمه��ا : جمع الضرائب عل��ى انواعها 
واالنف��اق احلكومي والق��روض او الديون 

ذات العالقة .
أم��ا السياس��ة النقدية فه��ي تبحث 
 . االقتص��اد  ف��ي  النق��ود  ف��ي ع��رض 
وغالب��ا ما تس��تهدف اس��عار الفائدة 
 .  Rates of interest  وكيفي��ة أدارته��ا
وذل��ك به��دف تعزيز االس��تقرار والنمو 
االقتص��ادي . اي ان االهداف الرس��مية 
للسياس��ة النقدي��ة تتركز ف��ي تأمني 
اس��عار مس��تقرة وبطالة منخفضة . 
ويالحظ هن��ا ان ثمة ترابط��اً وثيقاً بني 
السياس��ة النقدية وااله��داف االمنائية 
كمكافح��ة البطال��ة ورف��ع مس��توى 
املعيش��ة . أي أن هنالك حاجة ماس��ة 
لتوجيه السياس��ة النقدي��ة لتحقيق 
التنمية وزيادة النمو االقتصادي وتوفير 

فرص عمل وما اشبه .
واالن يتعني ان نلقي ضوًء على مجريات 
النقدي��ة  السياس��ة  ف��ي  التط��ور 
العراقية . فاملعروف ان هذه السياس��ة 
، ق��د اس��تحدثت ف��ي ع��ام 2003 في 
اطار مجلس احلكم  الذي كان يس��هم 
في رس��م السياس��ات العام��ة واعادة 
النظ��ر بع��دد غي��ر قليل م��ن القوانني 
والتش��ريعات العراقي��ة . وكان ممثلو » 
س��لطة االئتالف املؤقت��ة » يلعبون دورا 
اساس��يا في اقرار التعدي��الت اجلديدة 
, ومنها اس��تبدال السياس��ة النقدية 

واع��ادة هيكلة البن��ك املركزي العراقي 
على أس��س جديدة . وكان في املقدمة 
 Devid منه��م الس��يد ديفي��د أوليف��ر
Oliver  مسؤول املوازنة وكذلك السيد 
ميكفرس��ون Mekferson   املستش��ار 
االقتص��ادي ملدي��ر » س��لطة االئت��الف 

املؤقتة » .
م��ن املفارق��ات ان نروي هنا م��ا جاء في 
كتاب الدكتور علي عالوي      املوس��وم 
:  » أحتالل العراق : ربح احلرب وخس��ارة 
السالم » والذي كان آنذاك وزيرا للتجارة 
حيث يقول » بأن الس��يد ديفيد اوليفر 
ق��دم وصف��ا مختص��را ملالي��ة الدولة 
العراقي��ة جمللس احلك��م وذلك في أوائل 
آب 2003 . ث��م يضي��ف د . ع��الوي بأن » 
الس��لطة االئتالف املؤقتة »قد حجبت 
املعلوم��ات الضروري��ة ع��ن »  مجلس 
احلك��م » ال��ذي كان م��ن املف��روض ان 
يعتمدها في دراس��ة وصياغ��ة املوازنة 
لتلك الفترة . فمع التغيير السياس��ي 
الكبير الذي نش��أ في ع��ام 2003 ، كان 
االجت��اه العام ملس��ار ه��ذا التغيير ، هو 
اخملتلف��ة  السياس��ات  التخل��ص م��ن 
القدمي��ة ، للنظ��ام الس��ابق ، واح��الل 
اقتصاد الس��وق محل االقتصاد املوجه 
والش��مولي الس��ائد في تل��ك املرحلة 
. وكان��ت السياس��ة النقدي��ة واملالية 
تقع��ان في مح��ور االج��راءات والتدابير 

اجلدي��دة . وكان هنال��ك حرص ش��ديد 
ومعلن عن دعم القطاع اخلاص بجميع 
فروعه ومتكينه الن يلعب دوراً مباش��راً 
ورئيساً في عمليات التغيير هذه واقامة 
اقتص��اد جدي��د . ولع��ل اهم االس��س 
واملب��ادئ املنهجية الت��ي كان ينبغي ان 
تعتمد ه��ي خواص االقتص��اد الوطني 
آن��ذاك ، والت��ي تنعك��س بأستش��راء 
االندف��اع  بس��بب  التضخ��م  ظاه��رة 
االه��وج ف��ي اص��دار العمل��ة الورقية 
وتدهور قيمة العملة في سياق احلصار 
الدول��ي والعقوب��ات املفروض��ة عل��ى 
العراق ، وكذلك بوجود اقتصاد مش��وه 
ريع��ي و اح��ادي اجلانب ، وغي��اب التنوع 
بني الفعاليات االقتصادية . اضافة الى 
هيمنة القط��اع الع��ام هيمنة كاملة 
تقريبا على نش��اطات وهي��كل الدولة 
ككل . ام��ا البنك املركزي العراقي فقد 
فق��د اي نوع م��ن االس��تقاللية ، وكان 
جزءا تابع��ا من املؤسس��ات احلكومية 

املأمترة بأمر القيادة في البالد .
وكان��ت تبعي��ة البنك املرك��زي لقيادة 
الدولة احدى املعال��م البارزة لالقتصاد 
االمر الذي كان يتوجب معاجلته بسرعة 
وبص��ورة جدية كجزء مه��م من تدابير 
التح��ول الكبي��ر اجل��اري العم��ل به��ا 
القامة اقتصاد ح��ر ومتحرر من ظاهرة 
التضخم . وكان اولى التدابير هو اصدار 

قان��ون جدي��د للبنك املرك��زي ، وتاكيد 
اس��تقالليته واعتماد سياس��ة نقدية 
تتالءم مع الس��مات اجلدي��دة لالقتصاد 

واستراتيجيته املعلنة آنذاك .
الش��ك ان خفض التضخم كان وما زال 
عامال اساس��يا في اختيار السياس��ة 
النقدي��ة املالئم��ة ، كأن تك��ون اح��دى 
السياس��تني الت��ي ذكرناها م��ن قبل ) 
السياس��ة التوس��عية او االنكماشية 
( . ان ثب��ات او تغي��ر اي منهم��ا يتوقف 
عل��ى تط��ور احلال��ة االقتصادي��ة ف��ي 
الب��الد ، غي��ر ان الذي حصل ه��و اصرار 
املمثلني االجانب على تبني السياس��ة 
االنكماش��ية متوقعني ان تس��هم في 
مكافح��ة التضخم وكذلك تش��جيع 
التنمي��ة وتقليص البطاله وس��واهما 
له��ذه  الالح��ق  املس��ار  ان  والواق��ع   .
السياس��ة ، لم حتقق هذه التوقعات اال 
بحدود معينة . فال ميكن واحلالة هذه ان 
نتقبل علميا وعمليا التناقض امللحوظ 
بني ح��رص الدولة على اتباع سياس��ة 
مالية » توس��عية » بالدعوة لرفع وتائر 
االقتص��ادي وبني  والتطوير  االس��تثمار 
سياس��ة البنك املرك��زي املتجهة نحو 
مزي��د م��ن التقل��ص وتعزي��ز معوقات 
التس��هيالت املصرفية للقطاع اخلاص 
للحي��اة  الش��لل  جل��ب  ال��ذي  االم��ر 

االقتصادية املطلوبة .

ان التضخ��م ) ارتف��اع االس��عار وغالء 
املعيش��ة ( هو موضوع مقلق دون شك 
. ولك��ن البح��ث في اش��كاالت وآليات 
التضخ��م ه��و االخ��ر أمر بحاج��ة الى 
ايضاحات وتفسيرات مقنعة . وهنالك 
سؤال مهم آخر ، هل ان ارقام ومعطيات 
التضخم املعلنة ش��هريا تغطي البالد 
جميعه��ا ، ام انها مقصورة على اجزاء 
منها . كنت اشعر بحساسية شديدة 
إزاء املس��ألة ه��ذه عندم��ا كن��ت ف��ي 
املس��ؤولية ) وزيرا للتخطيط ( وابديت 
حتفظ��ات جدي��ة عل��ى س��المة ه��ذه 
العملية . ان متابعة حركة االسعار في 
السوق الوطنية ، ال توفر وحدها  اعطاء 
صور مش��جعة ، فلع��ل الكثير يالحظ 
ان معظ��م اس��عار الس��لع واخلدمات 
اخلارجي��ة هي اليوم ارخص من اس��عار 
الس��لع واخلدمات احمللي��ة . فأين يكمن 
اخللل ؟ وهل ميكن االطمئنان الى االرقام 

املعلنة بشأن التضخم؟ 
ثم يث��ار س��ؤال مه��م آخر ، ح��ول دور 
ومس��اهمة املصارف اخلاص��ة ) االهلية 
( في عملية عرض النقود ) السياس��ة 
النقدية ( وهل هي باملس��توى املطلوب 
؟ فالكثير من رج��ال املصارف واملعنيني 
بش��ؤون القط��اع املصرف��ي يعتقدون 
بأنهم خارج الصورة بالكامل . فهنالك 
االن نحو ) 36 ( مصرفاً اهلياً الى جانب ) 
6 ( مصارف حكومية مبا فيها » الرافدين 
» و » الرش��يد » . وتفي��د االحص��اءات 
املتوف��رة ، ب��أن نح��و ) 90 ( باملئ��ة م��ن 
الودائع املصرفية احلكومية تستقر في 
اي��دي املصارف احلكومي��ة ، وهي اخملولة 
رسميا بالتعامل مع التمويالت النقدية 

احلكومية .
ان اي��ة سياس��ة نقدي��ة ، مهم��ا كان 
نوعها الس��يما في البلدان ذات النهج 
االساس��ي ف��ي اقامة اقتصاد الس��وق 
وتش��جيع املنافس��ة البن��اءة ، البد ان 
حت��رص عل��ى التس��هيالت املصرفي��ة 
للقط��اع اخل��اص . فم��ن اخلطأ وس��وء 
التقدير ، ان يبقى املستثمرون االهليون 
محرومني من اية ضوابط مشجعة في 
التعام��الت املصرفية . ل��ذا جند ان احد 
اسباب التلكؤ في تطور القطاع اخلاص 
، غي��اب او ضعف الضوابط الرس��مية 
املطلوبة في اجملال املصرفي . ولعل اهم 
هذه الضوابط هو توفير فائدة مصرفية 
معقولة ، لتمكني املستثمرين االهليني 
من االنطالق في البن��اء الداخلي ، وحل 
املش��كالت التي يعاني منها االقتصاد 
الوطن��ي . ث��م ان التخب��ط احلاصل في 
السياس��ة التجاري��ة ، وخاص��ة غياب 
او ضع��ف التعريف��ات الكمركية ، كان 
وما ي��زال هو االخ��ر عقبة جدي��ة امام 
تطور القط��اع اخلاص ) الصناعي بوجه 
خاص ( . فال ميكن ان تس��تمر البالد من 
غي��ر حماية جدية ، من ش��أنها ان توفر 
ضمانات سليمة لتشجيع املستثمرين 
العراقي��ني والصناعي��ني خاص��ة ، ف��ي 
وج��ه االس��تيراد املفتوح والعش��وائي 
للس��لع واخلدمات من اخل��ارج . ان اعادة 
وتأكي��د احلماية الوطني��ة عنصر مهم  
لتب��ؤ العراق وضع��ا اقتصادي��ا مقبوال 
على الصعي��د االقليمي والعاملي . وهو 
عامل مساعد على تسريع قبول العراق 
عنص��را كام��ال ف��ي منظم��ة التجارة 

العاملية .
ف��ي نهاي��ة 2003 ، عقد لقاء تش��اوري 
كبير م��ع رجال االعم��ال العراقيني في 
دبي ، وذلك مبناس��بة االجتماع السنوي 
للبنك الدول��ي وصندوق النقد الدولي . 
وتس��نى لعدد من الوزراء العراقيني وانا 
بينه��م ، ان يحضروا اللقاء التش��اوري 
وكانت اهم قضية في املناقشة الدائرة 
هو التأكيد على مصالح رجال االعمال 
العراقي��ني واالهتم��ام بالقطاع اخلاص. 
حيث ج��اء في توصيات ذل��ك اللقاء ما 

يلي :-
اليص��ح وض��ع املس��تثمرين العراقيني 

واالجان��ب عل��ى ق��دم املس��اواة . فهذا 
يض��ر اجلانب العراقي  . فالقطاع اخلاص 
كان م��ن حق��ه ان يتعاف��ى كثي��را وراء 
جدران عالية من التعريفات الكمركية 

واجازات االستيراد واالسواق املفتوحة .
ه��ذا ه��و املنطل��ق املبدئ��ي والعمل��ي 
لنهض��ة االقتص��اد الوطن��ي ، وتق��ومي 
السياس��ات املالي��ة والنقدي��ة و وضع 
العراق على املس��ار الصحي��ح للحرية 
االقتصادي��ة واملنافس��ة والتنوي��ع بني 

الفعاليات اخملتلفة .

اخلالصة
ان مح��اور االص��الح تترك��ز ف��ي اعادة 
هيكل البن��اء االقتص��ادي وتأمني ازالة 
هيمنة القطاع الع��ام على الفعاليات 
االقتصادية ومتك��ني القطاع اخلاص من 
ان يلعب دورا رياديا في االقتصاد الوطني 
كما جاء في استراتيجية تطوير القطاع 
اخل��اص الص��ادرة ف��ي 2014 ويتبع ذلك 
ايضا حل ازمة املصارف وفقا القتراحات 

البنك الدولي .
كما ينبغي ان تعالج مشكالت العمل 
والبطالة وسوء االحوال االجتماعية مبا 
يضمن تقلص رقعة البطالة واستعادة 
عناص��ر النمو الطبيعي في القطاعات 
الزراع��ة  ف��ي  االساس��ية  االنتاجي��ة 
والصناعة والس��ياحة ال��خ  ومكافحة 

الفساد بجميع اشكاله.
فحل مشكلة البطالة تكتسب اهمية 
خاص��ة النها تتعلق بحي��اة املاليني من 
الشباب الذين يتعذر عليهم توفير فرص 
مجزية للعمل . وهذا يدل على احتمال 
ان تكون البطالة قد توسعت في العراق 
نتيجة عامل التراكم الس��نوي واصبح 
مجموعه��ا يفوق العش��رين باملئة من 

القوى البشرية .
ان اع��ادة الت��وازن ف��ي بن��اء الدول��ة مبا 
يضمن انه��اض الزراعة والصناعة وكل 
الفعالي��ات االنتاجية عنصر اساس��ي 
لضم��ان تنمي��ة مس��تدامة حقا وهذا 
ميثل التحدي االكبر في الظرف الراهن . 
وكان الدس��تور العراقي ) 2005 ( النافذ 
، قد اولى اهتماما واضحا لهذه املسألة 
في بعض مواده االساسية والسيما في 
امل��ادة ) 122 ( . اذ ان الالمركزية اعطيت 
اولوية في هذا اجمل��ال . اما وثائق الدولة 
العدي��دة فه��ي االخ��رى كان��ت حافلة 
بالتأكي��دات عل��ى اهمي��ة الالمركزية 

الدارة احلكم في احملافظات . 
والواق��ع ان الالمركزي��ة هي باألس��اس 
منه��ج سياس��ي واقتص��ادي وال ميكن 
الفص��ل بينهم��ا. وهي حاج��ة امنائية 
للعراق من اجل ضبط االداء االقتصادي 
والسياسي واجراء االصالحات الضرورية 
بصورة س��ليمة ومبرمجة مع اولويات 

املراحل اخملتلفة . 
ان الوض��ع في مج��ال النف��ط والغاز ، 
هو االخ��ر مدعاة للقل��ق الكبير ، الذي 
يس��تدعي ح��ٌل املش��كالت املرتبط��ة 
باستراتيجية اس��تثمار وامتالك الثروة 
املعدني��ة بأس��لوب عقالن��ي ويحف��ظ 

مصالح اجلميع من دون استثناء . 
ان البرنامج احلكومي الذي اعلنه رئيس 
ال��وزراء قبل اكث��ر من س��نتني يعطي 
االم��ل بإمكاني��ة جتاوز ه��ذه التحديات 
وفتح الطريق لتنمية انسانية متقدمة 
وف��ق التوصيات التي وردت في البرنامج 

.
ان متاعب العراق اليوم كثيرة دون شك 
. لك��ن املطلوب وضع اولوي��ات للتقدم 
الالحق . واهم هذه االولويات هو معاجلة 
حالة االمن وغياب االس��تقرار ومتابعة 
حترير االرض واستعادة السيادة الوطنية 
على كل االراضي العراقية . وكذلك حٌل 
ازمة احلكم ومتكني الدولة من اداء دورها 
املطلوب ف��ي مناخ دميوقراطي س��ليم 

وحريات فردية مزدهرة  .

* النائب ووزير التخطيط االسبق

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

التداعيات االقتصادية في ظل الخطة الخمسية )2ـ2(

إن محاور اإلصالح تتركز في إعادة هيكل البناء 
االقتصادي وتأمين إزالة هيمنة القطاع العام على 
الفعاليات االقتصادية وتمكين القطاع الخاص من 
أن يلعب دورا رياديا في االقتصاد الوطني كما جاء 
في استراتيجية تطوير القطاع الخاص الصادرة في 

2014 ويتبع ذلك أيضا حل أزمة المصارف وفقا 
القتراحات البنك الدولي .
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ف��ي أكثر م��ن مناس��بة، إزدحمت صفح��ات التواصل 
االجتماع��ي، بالنق��د والكتابة عن املس��ابقات الفنية 
والثقافي��ة، س��لباً وايجاباً، اال ان املالحظات الس��لبية 
كانت ه��ي الطاغية عل��ى أغلب الطروح��ات، وما بني 
مؤيد ومعارض، تبقى املس��ابقات تلك فرصة لتسليط 
الضوء على املش��اركني بنحو ع��ام، وعلى الفائز بنحو 
خاص، وهي كذلك، فكثير من االس��ماء املش��اركة في 
جمي��ع هذه املس��ابقات، ل��م يتعرف عليه��ا اجلمهور 
العرب��ي اال بعد املش��اركة ف��ي مثل ه��ذه الفعاليات 
واملسابقات، ومع ان مجال الغناء في السنوات االخيرة 
املاضي��ة، وبفض��ل التكنولوجي��ا، يفترض ان ينتش��ر 
أكثر من أي مجال، لكن الواقع يؤكد ان العش��رات من 
املغن��ني واملغنيات لم يتعرف عليه��م اجلمهور اال بعد 
املش��اركة في املس��ابقات اخلاصة بعين��ة محددة من 

البرامج الفنية.
وبنظ��رة عامة عل��ى تفاصيل اجلوائز العربية، س��ابقاً 
واالن، جند انها تعتمد على محاور محددة، ومتواضعة، 
الحتي��د عنها الس��باب اليعلمه��ا اال العامل��ني عليها 
واملقرب��ني منه��م، النقطة االولى ورمبا ه��ي االهم في 
التقييم، العالقات الش��خصية، ومدى تفاعل او تقرب 
املشارك من املعنيني باملسابقة، النقطة الثانية والتي 
استجدت في السنوات العش��ر االخيرة، هي االعتماد 
على التوجه السياس��ي للمشارك وطبيعة انتماءاته 
وتأيي��ده لتل��ك اجلهة على حس��اب جهة أخ��رى، وفي 
اس��فل القائمة تأتي قيمة املشاركة أو املنجز، على أن 
يكون مغازال للجنة املش��رفة، او اجله��ة الراعية لتلك 
املس��ابقة، أو البد له أن يكون بالصورة في كل محفل 
ومناس��بة ليك��ون )قري��ب من الع��ني(، وعن��د قرب أي 

مناسبة يكون هو االقرب للترشيح !.
واحلقيق��ة التي أراها واضحة ورمبا اليتفق معي الكثير، 
ان هذه املسابقات مهمة ولها أثر في حتريك الراكد على 
الس��احة الثقافية بنحو عام، وس��واء كانت النتيجة 
فوز او خس��ارة، ف��ي عرف اجلهة املش��رفة، اال انني ارى 
ان املش��اركة وحدها هي خطوة ايجابية للمشارك في 
التعريف به ولو بنحو س��ريع، وهي فرصة ملتابعته بعد 
تس��ليط الضوء عليه، وعليه أدع��و اجلهات احلكومية 
في العراق ثقافية، سياسية، فنية، أن تتبنى مثل هذه 
الفعالي��ات، وتدعمها مبيزانية تليق بها وباملش��اركني، 
وتدعمها اعالمياً ايض��اً، خدمة للعراق والبنائه، وحتى 
اليضط��روا الى اللجوء ملس��ابقات عربي��ة، تعتمد في 
تقييمه��ا على قضاي��ا بعيدة عن موضوع املس��ابقة، 

وبها غنب لبعض املشاركني.

المسابقات الثقافية 
والفنية.. دعم أم استغالل ؟

حذام يوسف طاهر
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بغداد - أحالم يوسف:

الي��وم وبعد هجم��ة التغيي��ر »ان 
جاز لن��ا التعبير« الت��ي مر ومير بها 
العراق منذ مدة، أصبح التمس��ك 
اجملازي، او لنقل محاوالت التمس��ك 
بأخالقي��ات االئمة، والش��خصيات 
التاريخية العظيمة، س��مة غالبة 
على معظم العراقيني، يقابله زيف 
في ترجمة تلك احملاوالت التي ميكن 
ان نطل��ق عليها مح��اوالت إليهام 
اآلخ��ر بجدواها، بقص��د، او من دون 

قصد.
االم��ام عل��ي »ع« ق��د يك��ون اكثر 
علم��اً،  التاريخي��ة  الش��خصيات 
هلل  ومحب��ة  وإنس��انية،  وثقاف��ة، 
وخللقه، وبقدر ما نسمع عن محبة 
الناس ومحاوالتهم االقتداء به، بقدر 
ما يستش��ري الفساد في كل ركن،  
او زاوية من زوايا حياتنا السياس��ية 
واالجتماعية، وحت��ى الدينية، تلك 
احل��رب غير املعلنة م��ا بني عقالنية 
احلب وعبثيت��ه، حّولها القاص لؤي 
زه��رة الى مضمون ملس��رحيته »لو 
كان بينن��ا« الت��ي يقدمه��ا اجمللس 
الثقافي والفني ف��ي كربالء، حيث 
ت��دور احداث املس��رحية حول رغبة 
مخرج، في ان يقدم عمالً مسرحياً 
عن االمام علي »ع« ورفض »املؤلف« 
ف��ي ان يكون االمام علي مش��روعاً 
لعمل مسرحي، فهو حسب رأيه ال 
يريد منا مقاال، او مس��رحية، بقدر 
ما يحت��اج ان نكون اناس اس��وياء، 
نحترم اجلميع، ويبدأ الصراع ما بني 

رفض الكاتب، واصرار اخملرج . 
فالكاتب يتساءل: هل يقبلون قولي 

لو قلت لهم بأن علي بن ابي طالب 
لم يُك هناك من يحرسه، وال حاجب 
يحجب��ه، وال س��يارة مظلل��ه متنع 
الش��عب من رؤيته، وهل سيقبلون 
قول��ي لو قلت لهم ان في ش��ريعة 
علي بن ابي طالب إذا سرق السارق 

حلاجة ُقطعت يد احلاكم. 
وهنا يكش��ف الكاتب النقاب عما 
هو مستور في تاريخ االمام علي »ع 
»، فاملسرحية حسب »زهرة« تسلط 
الضوء على فترة حكم االمام علي 

»ع«، وتأتي بنتيجة ب��أن املقارنة ما 
بينه وب��ني أي حاكم، مس��تحيلة، 
فقد اس��تأجر بيتاً من الطني، وباع 
الرغيف لعائلته،  سيفه ليش��تري 
وب��اع درع��ه ال��ذي يقي��ه ضرب��ات 
الس��يوف، وطعنات الرماح ليس��د 
رم��ق عائلت��ه، وكان يرق��ع شس��ع 
نعله، في الوقت الذي كان بإمكانه 
ان يس��لب الرعي��ة حقه��م، وبعد 
جدل طويل ما ب��ني الكاتب واخملرج، 
يدخل متسول فيطرح عليه املؤلف 

سؤاال، ماذا لو كنت تعيش في زمن 
عل��ي بن اب��ي طال��ب ؟ وهن��ا يأتي 
ال��رد س��ريًعا، واين أنت��م من علي؟ 
وهل صدقتم انفس��كم بأنكم من 
اتباع علي، وهل صدقتم انفسكم 
بأنكم تس��يرون عل��ى منهج علي، 
ان كان كذلك، فلَم كل هذا الفقر، 

وهذا الفساد الذي نحيا به.
 وكان املتس��ول يحمل في جعبته 
كت��اب قوانني االمام عل��ي، التي لو 
طبقت فس��تكون كفيلة بتحقيق 

العدال��ة اإلنس��انية، فعلي حاكم 
انس��اني لم يفرق بني أي من رعيته، 
حتى اخل��وارج الذين ناصبوه العداء. 
وف��ي نهاية املس��رحية نكتش��ف 
ب��أن دور املتس��ول كان م��ن تدبي��ر 
اخملرج، الذي سّخر هذه الشخصية 
لتحقي��ق مأرب��ه في تنفي��ذ عمل 

بحق االمام علي. 
يق��ول املؤل��ف ف��ي حدي��ث له عن 
أهمي��ة املس��رح: »أعطن��ي خب��زاً 
مثقفا«،  اعطيك ش��عباً  ومسرحاً 

لع��ل البع��ض يعتق��د ب��أن ه��ذه 
املقول��ة مبالغا فيه��ا. لكني أؤمن 
بأنها احلقيقة، وقد أدركت االنظمة 
الدكتاتورية اهمية املسرح في بث 
لذل��ك وضعوا  اجلماهيري،  الوع��ي 
انظم��ة مراقبة، ومق��ص للرقيب، 
يقص ويحذف أية عبارة، او مشهد 
ال يتماش��ى م��ع اهوائه��م.  ول��م 
يغف��ل املثقفون دور املس��رح، كما 
ل��م يغفل��ه الظالمي��ون، فاحتدم 
الص��راع على خش��بة املس��رح، ما 
ب��ني مس��رح ج��اد يحم��ل اهدافاً 
سامية وقيما نبيلة، وما بني مسرح 
يس��تخف بعق��ول الن��اس، ويزّيف 
احلقائ��ق، »لو كن��ت بيننا« محاولة 
لبناء مس��رح جاد، يتغن��ى بالقيم 
النبيلة، واالخالق الفاضلة، واملعاني 

االنسانية اخلالقة.
 ل��ؤي زهرة عب��اس )لؤي زه��رة( ولد 
ونش��أ يتيًما وتربى في حجر جدته 
ألبيه »زه��رة«، لذلك احلق اس��مها 
به، عرفاناً منه لدورها العظيم في 

تربيته. 
وهو عض��و اللجنة املش��رفة على 
مهرجان خان النخيلة الثقافي االول 
الذي كان له دوراً كبيراً في تنشيط 

احلركة الثقافية في كربالء
 ول��ه مجموعتان قي��د الطبع هما 
»س��وق األف��كار«، و »نس��اء عل��ى 
ورق«، ومجموع��ة من احلكايات ذات 
الطابع الشعبي عرفت ب� »يوميات 
بيت ابو عباس«، وه��ي تتحدث عن 
مفارقات س��اخرة حتدث في العائلة 
العراقية وجت��ري التحضيرات حالياً 
لتق��دمي عمل مس��رحي من تأليفه 
بعن��وان »عضة كلب« ومس��رحية 

»احالم كيشوتّيه«.

يقدمها المجلس الثقافي والفني في كربالء

اليوم مسرحية »لو كان بيننا » الجدلية عن اإلمام علي »ع« حاكمًا

جانب من املسرحية

بكين ـ وكاالت : 
جن��دت الصني عش��رات اآلالف 
م��ن العلم��اء ألنش��اء نس��خة 
املوس��وعة  م��ن  إلكتروني��ة 
موس��وعة  تناف��س  الوطني��ة 
ويكيبيدي��ا العاملي��ة احل��رة، في 
خطوة تسعى بكني الستثمارها 

في »حتصني« البالد ثقافياً.
م��ن  الصيني��ة  والنس��خة 
ويكيبيديا ستكون متاحة على 
االنترنت في غضون العام 2018، 

بناء عل��ى الطبع��ة الثالثة من 
الوطنية  الصيني��ة  املوس��وعة 
التي تعد أكبر مش��روع نش��ري 

في الصني.
وتضم املوس��وعة في نسختها 
غي��ر الورقية أكثر م��ن 20 الف 
مؤلف م��ن اجلامع��ات ومعاهد 
البحوث، يساهمون بدورهم في 
إنشاء مقاالت في أكثر من 100 

تخصص.
الت��ي  الرقمي��ة  والنس��خة 

صممت لتكون أول كتاب رقمي 
ف��ي الص��ني يض��م معلوم��ات 
عن كل ش��يء، تض��م أكثر من 
منه��ا  ُمدَخ��ل، كل  ال��ف   300
يتكون من نحو ال��ف كلمة، مما 
يجعلها ضعف حجم موسوعة 
وبحجم  البريطانية،  بريتاني��كا 
النس��خة الصينية نفسها من 

ويكيبيديا.
مش��روع  عل��ى  واملصادق��ة 
املوسوعة الصينية متت من قبل 

»مجل��س الدول��ة« أي مجل��س 
ال��وزراء ف��ي الص��ني، ف��ي عام 
2011،ولك��ن العم��ل عليها لم 

يبدأ إال حديًثا.
وتس��عى احلكومة الصينية من 
خالل إنشاء املوس��وعة اجلديدة 

إلى حتصني الصني ثقافيا.
وقال يانغ موجي وهو رئيس حترير 
املشروع إن »املوسوعة الصينية 
ليس��ت مجرد كتاب، بل س��وراً 

عظيماً ثقافيا«.

تتع��رض  الص��ني  أن  وأض��اف 
لضغوط دولية، لذا فقد شعرت 
باحلاجة امللحة لتوفير موسوعة 
خاص��ة إلرش��اد وتوجي��ه الرأي 
العام واجملتمع. ومتنع بكني جزئياً 
عل��ى مواطنيه��ا الوص��ول الى 
العاملية  ويكيبيدي��ا  موس��وعة 

احلرة.
املتاح��ة  املق��االت  وتقتص��ر 
للمستخدمني على تخصصات 
مثل العلوم والتكنولوجيا، ولكن 

البحث عن أمور السياسة مثل 
اسم الرئيس سيأخذ املستخدم 
إلى صفح��ة تق��ول إن االتصال 

باخلادم مفقود.
وم��ع أن الوصول إلى موس��وعة 
ويكيبيدي��ا ممن��وع جزئي��ا ف��ي 
الصني، إال أن ش��ركات اإلنترنت 
احمللية، مبا ف��ي ذلك بايدو وقيهو 
خاص��ًة  نس��خاً  أنش��ئت   360
بها جل��ذب املس��تخدمني إليها 
وبالتالي زيادة حركة املرور إليها.

سور عظيم على اإلنترنت لتحصين الصينيين ثقافيًا

ان الفيضان��ات التي اصاب��ت بغداد في 
العص��ر العباس��ي وحصلت ف��ي تاريخ 
تأسيس بغداد عام 145ه� وحتى سقوط 
بغ��داد بي��د املغول بقي��ادة هوالكو خان 
عام 658 ه� وإذا كانت بغداد قد تعرضت 
للغرق مرات عدي��دة بفيضان نهر دجلة 
او نه��ر الفرات فاننا س��نذكر اهمها، اذ 
يذك��ر التاريخ ان اول فيض��ان في بغداد 
حصل عام 186 ه� أي بعد اربعني س��نة 
من تأسيس��ها وحص��ل زم��ن اخلليفة 
هارون الرش��يد حيث حصل��ت زيادة في 
نه��ر دجلة زي��ادة كبيرة وه��ددت اجلانب 
الش��رقي من بغداد أي جان��ب الرصافة 
وبعد ع��ام واحد فقط أي ف��ي عام 187 

هدد نهر دجلة بغداد بالغرق مرة أخرى.
آما في عام 220 ه� زادت مياه نهر دجلة 
في شهر نيسان االمر الذي ترتب عليه ان 
يؤجل اخلليفة املعتصم حتويل العاصمة 
م��ن بغ��داد الى س��امراء ملدة س��نة أي 
حتى ع��ام 221ه� حيث ت��رك املعتصم 
بغداد وس��كن مدينة س��امراء وفي عام 
246ه� اس��تمر هطول االمطار الغزيرة 
ملدة عش��رين يوماً وبنحو متواصل حتى 
امت��أت املدينة بكرخها ورصافها باملياه 
زم��ن اخلليفة املتوكل وف��ي عام 270ه� 
في زمن اخلليفة املعتمد زاد نهر الفرات 
زي��ادة ادت الى غ��رق اكثر م��ن 7000 دار 
في كرخ بغداد وامتال نهر عيس��ى الذي 
يأتي باملياه من الف��رات الى بغداد بنحو 
لم يس��بق له نظير فاغ��رق الكثير من 
االس��واق واحملالت والدور ف��ي كرخ بغداد 
وتلفت البضائع التجارية االمر الذي ادى 

الى غالء االسعار بنحو كبير .
وفي عام 310 ه� فاض نهر دجلة وسبب 
تكسرات في الس��داد التي حتمي بغداد 
م��ن الغرق وادى ه��ذا الفيضان الى غرق 
جميع املزارع احمليط��ة ببغداد وكثير من 
القرى بنحو لم يس��بق ل��ه مثيل وعام 
314ه��� ارتفعت مناس��يب نه��ر دجلة 
وغرق��ت اجزاء من بغ��داد وحدثت اضرار 
جس��يمة زمن اخلليفة املقتدر وفي عام 
316 ه� فاض نهر دجلة مرة اخرى بشكل 
ادى الى تدمير جميع اجلسور التي تربط 
جانبي بغداد وغرق الكثير من عمال هذه 
اجلس��ور وفي عام 327 ه��� زمن اخلليفة 
الراضي هطلت امطار غزيرة اس��تمرت 

من غروب الش��مس حتى صب��اح اليوم 
التالي فس��قط عدد كبير من دور بغداد 
وفي عام 330 زاد نهر الفرات زيادة كبيرة 
وانكسر السد الغربي الذي يحمي كرخ 
بغ��داد في موضعني فدخل��ت املياه الى 
الكرخ مب��ا فيها مدينة بغداد التي بناها 
املنص��ور والكائنة في قل��ب كرخ بغداد 
وتذكر املصادر التاريخية ان ارتفاع املياه 
في منطقة الكرخ بلغ عشرين ذراعاً في 
زمن اخلليفة املس��تكفي غرقت املدينة 
امل��دورة في كرخ بغ��داد وه��ي البنايات 
الت��ي تولى اخلليفة املنص��ور بناءها في 
بداية تأس��يس بغداد وانهدمت طاقات 
باب الكوفة وحصل قحط شديد وغالء 
في االسعار خاصة بعد دخول احمد بن 
بويب الى مدينة بغداد حيث هرب الكثير 
م��ن الناس وكانت نس��اء بغداد يخرجن 
الى الشوارع على أن يجدن شيئاً ياكلنه 
وهن يصحن باعلى اصواتهن اجلوع اجلوع 
ويتس��اقطن ف��ي الش��وارع ال ب��ل تروي 
املص��ادر التاريخية ان اه��ل بغداد اكلوا 
الشوك وترتب عليه امراض واوبئة حتى 
ان الدار الكبيرة في بغداد تباع بعدد من 

ارغفة اخلبز كثمن للدار .
اما في زم��ن اخلليفة املطي��ع فهطلت 
امطار كثيرة وهرب اهل بغداد وسقطت 
البيوت على ساكنيها وتفشت االمراض 
وبل��غ ارتفاع املياه احدى وعش��رين ذراعاً 
وف��ي زمن اخلليف��ة املتقي ع��ام 356ه� 
غرقت مدينة الكاظمية بس��بب اهمال 
السدود احمليطة بها فتدفقت مياه دجلة 
عل��ى مدينة الكاظمي��ة وحدثت اضرار 
كثي��رة وفي زم��ن اخلليف��ة الطائع عام 
367 ه��� زادت مياه نهر دجلة وغرقت دور 
كثيرة في رصاف��ة بغداد وعدد من احملال 
في الكرخ وغرقت مقابر باب التنب وهي 
ج��زء من مقاب��ر قريش ف��ي الكاظمية 
ورافق ذلك ارتفاع مياه نهر ديالى جنوب 

بغداد ارتفاعاً هائال.
 وفي عام 370 ه� فاضت قناة )الصرات( 
وه��ي على ش��كل نه��ر ينقل امل��اء الى 
داخ��ل بغ��داد وينته��ي عند نه��ر دجلة 
واشرف اهل الكرخ على الغرق وتهدمت 
جميع القناطر على هذه القناة وفي عام 
378ه� هطل��ت امطار غزي��رة فامتالت 
االنه��ار واالبار وفي ع��ام 392 زادت مياه 

نه��ر الفرات زيادة كبي��رة وتدفقت املياه 
من الس��دود الى كرخ  بغ��داد فاغرقها 
وفي ع��ام 540ه� زم��ن اخلليف��ة القادر 
فاضت مي��اه دجلة فغرق��ت اكثر الدور 
الش��اطئية ودخلت الى ابواب كثيرة من 
ابواب بغداد وتاله فيضان دجلة عام 401 
ه� لغرق بعض محالت الكرخ والرصافة 
وف��ي عام 454ه��� زمن اخلليف��ة القائد 
زادت مي��اه نهر دجلة وغرق��ت الرصافة 
باجمعه��ا وزادت املي��اه ف��ي نه��ر ديالى 
جنوب بغداد واغرق��ت اجلزء اجلنوبي من 
بغ��داد ومنطق��ة ديال��ى باجمعها وفي 
عام 461ه� دخلت املياه جامع االمام ابي 
حنيف��ة في االعظمي��ة واغرقت اجلامع 
واملقب��رة وفي ع��ام 464 غرقت الرصافة 

وبعض الكرخ .
وفي 501و502 ه� فاضت دجلة واغرقت 
ال��دور واحملال اجمل��اورة ل��دار اخلالفة حتى 
غل��ت االس��عار فاكل الناس احلش��يش 
واوراق الت��وت وع��ام 554 ه��� ترتب على 
زي��ادة دجلة اغ��راق البراري وافس��د املاء 
سور بغداد ودب املاء حتت االرض فوقعت 
االبنية وتهدمت وتأثر املشهد الكاظمية 
بهذه املياه وعام 568 ه� اش��رفت بغداد 
على الغرق ودخلت املي��اه مقبرة الكرخ 
569 زادت  واملدرس��ة النظامي��ة وع��ام 
مياه دجلة فهرب اه��ل بغداد وانهدمت 
الدور واالس��واق وانهدم س��ور املش��هد 
الكاظمي وفي عام 614 ه� نبع املاء من 
البالليع واالبار في الرصافة بسبب زيادة 
مياه نهر دجلة وغرق مشهد ابي حنيفة 
وع��ام 615 ه��� غرقت بغ��داد باجمعها 
كرخها ورصافها وفي عام 625 ه� غرقت 
دور كثيرة وتهدمت االسواق واحملال وعام 
642ه� ترتب على زيادة املياه اضرار كبيرة 

في االرواح واملمتلكان .
 وف��ي ع��ام 646ه��� غرق��ت املدرس��ة 
النظامي��ة وال��دور اجملاورة له��ا وحدثت 
اضرار في الكاظمية وظهر وباء بس��بب 
ه��ذا الفيضان مات بس��ببه خلق كثير 
وع��ام 651ه� كانت مي��اه نهر دجلة في 
الدروب بني املس��اكن وع��ام 654 اي قبل 
س��قوط بغداد بيد املغول باربع سنوات 
كان غرق بغداد ش��نيعاً حت��ى انه طال 
الكثي��ر م��ن ال��دور واالس��واق واجلوامع 

وغرقت بعض دور الكاظمية.

الفيضانات التي أصابت بغداد في العهد العباسي

طارق حرب
تراثيات

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1 – والية أميركية – نظير.

2 – شاعر عباسي.

3 – غي��ر مطب��وخ – مطرب��ة عربية 

راحلة.

4 – سطل – منتصف.

5 – سجنت -  نصف أصيل.

ح��رف   – إحس��ان   – ش��اهدت   –  6

عطف.

7 – نس��بة إلى دولة أسيوية – إجالل 

وإحترام.

8 – دولة أوروبية.

 9 – أسم احلطيئة – سحاب .

1 – بطلة فرنس��ية سميت قديسة 

حاربت لتحرير بالدها.

2 – معدي أو فتاك – لهيب النار.

3 – قرع – موقعة لنابليون.

4 – أقبل – يضجر.

5 – عكس��ها الع��ب كاراتيه عاملي 

راحل.

6 – أول م��ن وط��أت قدماه س��طح 

القمر .

7 – عكسها طبخ – ُمثل.

8 – كبر وترعرع – متشابهة.

9 – حيوان منقرض .

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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القوسالعقربالعذراء

يبدأ عهد جدي��د حيث التغييرات في أوجها. 
رت  أل��م تش��عر أنَّ دورة جدي��دة ب��دأت وحتضَّ
منذ عشر س��نوات؟ إّنها فترة انتقالية حتمل 
مخاضاً قبل أن نبصر النور. تبدو مش��رقاً في 
هذا اليوم وتستقطب اإلعجاب أينما حللت. 

أنظرْ إلى التغيير الكبير احلاصل في العالم. 
قد تناق��ش قضية عامة مع بع��ض األفرقاء 
أو تس��مع بأخبار ملفتة ج��داً في هذا اليوم، 
وت��درك أّننا ننتق��ل إلى عالم آخ��ر بعد فترة 

طويلة من اخملاض التي لم تنتِه بعد.

عزيزي، ل��م ينتِه العالم الي��وم، كما توّقعت 
حض��ارة املايا، إالَّ أنَّ عاملاً جديداً يولد اآلن. في 
هذا اليوم تنقل هواجسك إلى أحدهم وتفكر 
مب��ا أجنزت ط��وال الس��نة. تقيم حس��اباتك 

الت.  وتتعّمق ببعض الصِّ

تفرح بنفسك وتصغي إلى كالم يطربك. 
ميت��دح الن��اس أفضال��ك، تخ��رج ببعض 
العبر. لق��د حان الوقت لك��ي تثبت أّنك 

كنت على حق. 

تزده��ر قدرات��ك اخلاّلق��ة. ال تُق��دم عل��ى 
عملية ش��راء كبي��رة، قد تب��ادر إلى بيع 
بع��ض املقتنيات أو تفّك��ر بالتخّلص من 

بعض املاضي. تهتم بشأن عائلي ملّح. 

ق��د تأتيك مس��اعدة م��ن ِقَب��ل بعض 
ن  األصدقاء. حاوْل أن تبقى برفقة َمن تؤمِّ
لهم وتثق بهم، ال تخاطر وال جتازف. اجلّو 
متأّزم فحافظ على نفسك ومعنوياتك. 

تك��ون على موع��د مع احل��ب والعالقات 
املثم��رة واالختالجات العاطفي��ة احللوة. 
عّبرْ عن نفس��ك وانطلق. قد تس��مع ما 

يرضيك عن أحد األبناء. 

حتّضر نفسك جلديد، تصغي إلى بعض 
األخبار، تبحث مع بعض املقرَّبني، تنقل 
بعض املعلومات وتبدو مضطرباً. انتبه 

ملعنوياتك. 

يناس��ب هذا النه��ار للقيام بعملي��ة إقناع 
واس��عة وكس��ب التأيي��د، والذه��اب نح��و 
مغامرة ش��خصية أو مهنية أو سياس��ية أو 
إعالمية أو ما ش��ابه، فقد تقوم بعملية إجناز 

وحتّقق إبداعاً.

الحوتالجديالدلو

تش��عر أّن األمور تتغّير بشكل سريع، فتعلن 
الكواك��ب ع��ن مش��روع كبي��ر يحّق��ق لك 
الطموح��ات واألح��الم، كأّن الوق��ت قد حان 
لتنطلق محّرراً من القيود. قد تسوء عالقة أو 

تتحّسن حسب تصّرفاتك وسلوكك. 

تنفت��ح على أف��كار واعتب��ارات جديدة، 
وتقفز من فكرة إل��ى فكرة وتتكّيف مع 
اإلعجاب  واملتغيرات. تص��ادف  األوض��اع 

ويحلِّق حولك املعجبون. 

تش��هد على انقالب��ات وتغييرات. ف��ي اجلّو 
أحاديث واهتمامات عامة وجماعية. تس��ود 
احلماس��ة واألش��واق كل األجواء، لكن إّياك 
أن جتازف بش��يء أو تخاط��ر، ألّن املفاجآت قد 

تزعجك واألخبار تهّز بعض استقرارك.



بغداد - أحالم يوسف:
مبناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتأسيس 
جري��دة الصب��اح اجلدي��د، آثرن��ا ان يكون 
لقرائنا مساحة محبة من قبلنا، لتكون 
منب��رًا يصدح��ون من خالل��ه بتهانيهم 
التي ارس��لوها الين��ا متمنني جميعهم 
والنهج  بالعط��اء  املوفقية واالس��تمرار 
نفس��ه الذي أسهم في وضعها مبقدمة 

الصحف بشهادة جمهورها.

اإلعالمية تضامن عبد احملسن
كل عام وكل مالك جريدة الصباح اجلديد 
بألف خي��ر بتقدم تهنئة كبي��رة لرئيس 
حتريرها الصديق اسماعيل زاير الذي ازرني 
كثيراً. وارتقى كثيرًا بالصباح اجلديد منذ 
تأسيسها. وتهنئة لهيئة التحرير. أجمل 

كلمات العرفان ألحب جريدة الى قلبي.

الناقد والشاعر جمال جاسم امني
النج��اح ابل��غ تهنئه، فه��و يعرف كيف 
يهنئ نفسه بنفسه، كثير من الصحف 
تص��در يومياً، وعلى مدار الس��اعة، لكن 
القلي��ل منه��ا مثق��ل برس��الة وطنية، 
احلقيق��ة.  ثقاف��ة  تبن��ي  ف��ي  وح��رص 
للصب��اح اجلدي��د نكهة ممي��زة على هذا 
الصعي��د، الكلمة اجل��ادة واخلبر الصادق، 
التحليل الرصني، واملوقف املسؤول. هذه 
الش��هادات وغيرها، ابل��غ تهنئة، واصدق 
مبارك��ة من كل الكلمات املس��تهلكة. 
اربعة عش��ر عام��اً، وهي ترف��ل بالضوء، 
وت��زدان باحملبة والنج��اح. تأمل املزيد على 

هذا الدرب الصعب.

الناقد علوان السلمان
اطالل��ة الصب��اح اجلدي��د تعن��ي اطاللة 
الوجود املبش��ر بحرفه الوضاء، املستفز 
للذاك��رة، والناب��ش للخزان��ة الفكري��ة 
للمتلقي، للكش��ف عن خزينه املعرفي، 

فسالما للذكرى الرابعة عشرة لالنبعاث 
الفاعل واملتفاعل جلريدة الصباح اجلديد، 
في وجودها الذي يش��كل اضافة خالقة 

للفكر اإلنساني.

الروائية املغتربة ابتسام الطاهر
أهن��ئ الصباح اجلديد التي تش��رق علينا 
دائماً بكل ما هو جديد، وجميل، من اخبار 
متيزت بجديتها ورصانتها، ومصداقيتها، 
إضاف��ة ال��ى حف��اظ القائم��ني عليه��ا 
والعامل��ني بها على ش��رف املهنة، وهذا 
يعد ن��ادرا في تلك األي��ام، التي أصبحت 
فيه��ا الفوض��ى والس��رقات اإلعالمي��ة 
اخملجلة، فالف حتية للس��يد إس��ماعيل 
زاير رئي��س التحرير ألنه مي��ز صحيفته، 
إضافة ال��ى كل ما ذكرته، مبالك نس��وي 
جمي��ل بعدده وعدته، م��ن ثقافة وجدية 

ونضج.

الناشط واإلعالمي عالء املاجد
"الصباح اجلدي��د" صحيفة عراقية لكل 
االق��الم العراقي��ة الوطني��ة الش��ريفة، 
التي هاجسها العراق وليس غير العراق. 
واملتابع ملقاالتها، واعمدتها، وحتقيقاتها، 
وحواراتها، يلمس ذلك جيداً، واالقالم التي 
تكتب فيها اقالم تقدمية، ووطنية، ولها 
تأريخ مش��رف، وهي تهتم باملبدعني من 
الكتاب، والفنان��ني، وكل املثقفني، وميتاز 
خطابها باالعتدال، وعدم االنحياز لطرف 
من اطراف النزاع السياسي احملاصصاتي، 
والطائف��ي، نح��ن في هذا الظ��رف الذي 
تكثر وتنتش��ر فيه الصح��ف الطائفية، 
والداعم��ة لإلرهاب، والعن��ف، محتاجني 
الى صح��ف ملتزمة بقضية الش��عب، 

وهذا يتحقق من خالل املواد التي تنش��ر 
ف��ي ه��ذه الصح��ف، وص��دق كتابه��ا، 
ونظاف��ة توجهاته��م، لق��د كت��ب على 
صفحاتها الكثير من االعالميني والكتاب 
املعروفني ."الصباح اجلديد" وهي تطفئ 
شمعتها الرابعة عشرة، وتوقد الشمعة 
اخلامسة عشرة من عمرها املديد، تكون 
ق��د اوفت بعهدها في االس��تمرار، برغم 
كل الظ��روف والصعوب��ات التي أطاحت 
بصح��ف كثي��رة، واس��تطاعت ان تبقى 
صوتاً عراقياً خالصاً حريصاً على الوصول 
الى مس��امع العراقيني في كل شبر من 
الوطن. وه��ي اضافة نوعي��ة جديدة في 
مسار الصحف العراقية على املستويني 
االبداعي والفني، انها متلك القوة االخرى 
في هذا التنوع الذي يجعلها فعال جريدة 
البيوت العراقية، حي��ث الثقافة، والفن، 
واالدب، والتحقيق��ات املمي��زة، واالعمدة 
املكتنزة باملعن��ى، والرياضة، واالنتباهات 
الصحفية التي تنم عن مهنية العاملني 
فيها، واراها جتاوزت منطيات الصحف التي 
ص��درت بع��د التغيير ف��ي 2003، وبذلك 
يصح ان نس��ميها "صباحاً جديداً" لكل 
العراقيني. كما ان تولي الزميل اإلعالمي 
اخملض��رم إس��ماعيل زاير رئاس��ة حتريرها 
أضاف له��ا الكثير، ومع فري��ق عمل مميز 
من االعالميني والكت��اب املعروفني. امتنى 

لها وملالكها املزيد من النجاحات.

أسامة غالي رئيس حترير مجلة 
الثقافة العراقية

مبناسبة ذكرى تأسيس صحيفة الصباح 
اجلديد الغّراء، يق��دُم الصالون الثقافي � 
الديوانية، وهيئُة مجلة الثقافة العراقّية 
تهنئًة ملالك الصحيفِة والقائمني عليها، 
مع األمنياِت باطراد النجاح في مسعاهم 
الثقاف��ّي التنويرّي، وهم يوقدون ش��موَع 

العطاِء في عامها الرابع عشر.

الصباح الجديد - وكاالت:
تنافست فرق من الرجال والنساء في قرية 
إجنليزية، على دحرجة أسطوانات من اجلنب، 

في تقليد سنوي تنفرد به هذه القرية.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد نظمت قرية 
ستيلتون جنوب شرقي إجنلترا، مسابقتها 

التي حتاكي تقليدا قدميا بصورة هزلية.
ودحرج��ت فرق يض��م كل منه��ا أربعة 
متسابقني أسطوانات خشبية، شبيهة 
نظ��را  الش��وارع،  عب��ر  اجل��نب  بأق��راص 
لصعوب��ة حتمل أقراص اجل��نب احلقيقية 

املسابقة.

وبدأت املس��ابقة ف��ي منتص��ف القرن 
العش��رين، عندم��ا ح��اول مال��ك إحدى 
احلان��ات إيج��اد طريق��ة لتعزي��ز عمله، 
بعدما جت��اوز طريق رئيس��ي القرية، من 

دون املرور بها.
ويطل��ق اس��م القرية عل��ى العديد من 

أصناف اجلنب في البالد.
وقال��ت جو عضو فريق آنا للفتيات، الذي 
فاز في فئة النس��اء في املس��ابقة، "إنه 
أمر رائ��ع. حصلت على جائزتي، وميكنني 
الق��ول إنن��ي بطل��ة عاملية، هن��اك روح 

رائعة. األمر كله مبهج جدا".

قرية إنجليزية تحتفل بـ "دحرجة الجبن"

الناس فيما يعش��قون مذاهب .. 
هذه هي ُس��نة احلياة وطبيعتها 
.. وكم��ا قيل أيض��اً كل حزب مبا 

لديهم فرحون !
هن��اك مجتمع��ات ومجموعات 
ومجاميع وأفراد ... تعش��ق احلب 
والس��الم والوئ��ام و" قلة الكالم 
" ، في مقاب��ل ذلك جند أن هناك 
اجملتم��ع..  م��ن  أخ��رى  ش��رائح 
"تعشق" احلرب والقتل والتخريب 
والدماء والدمار و" طول اللس��ان 

! "
أفراداً  أيض��اً  مجتمعاتن��ا تضم 
"يعش��قون" ويؤمنون بالتعاطي 
م��ع القضايا املصيري��ة والعامة 
واخلاصة .. باحللم واحلكمة واالتزان 
والروح الوطنية والرياضية وإيجاد 
املش��تركات واحلل��ول التوافقية 
وفق مب��دأ التعامل على طريقة 

"السهل املمتنع" !
 في مقابل ذلك جند أن هناك من 
"احملس��وبني" عل��ى ه��ذا اجملتمع 
والوطن م��ن هم "مهوس��وون" 
بالعق��د والتعقي��دات واملطبات 
واحللول الترقيعي��ة والقفز على 

الثوابت الوطنية والتاريخية ! 
وهناك أيضاً .. ش��رائح  تعش��ق 
وتهوى العودة الى " املربع األول" 
أو " نقط��ة البداي��ة " أو "نقطة 
الصف��ر" أو" ال��دوران في حلقة 

مفرغة " !
إن تصريحات بعض "الساس��ة" 
السياس��ية  اخلالف��ات  بش��أن 
والوح��دة  املصيري��ة  والقضاي��ا 
الوطنية  والتهميش والدس��تور 
ومحاولة ترديد وتكرار الشعارات 
واملفردات التى عفى عليها الزمن 
و املتاجرة بكل ذلك على حساب 
الوطن واملواطن .. أصبحت مثلها 
مثل " االسطوانة املشروخة " .. 
التي وكم��ا قال املط��رب  جورج 
وس��وف " كالم السياس��ي .. ال 

بيقدم.. وال يأخر" !
وترديد  وال��دوران  الل��ف  قضي��ة 
الشعارات واملغالطات .. تذكرني 
دائماً بقصة "ُمعلم األوالد" الذي 
طلب من تالميذ الصف اخلامس 
االبتدائي كتابة موضوع بعنوان " 
الطبيعة " لدرس اإلنشاء .. وكان 

م��ن ضمن ط��الب الص��ف أحد 
التالميذ الذي يش��به الى حد ما 
.. بعض "الساس��ة" من جماعة 
ح��زب "املرب��ع األول" أو" نقط��ة 
الصف��ر" .. وكان ه��ذا التلميذ " 
خ��ارج التغطي��ة" طيل��ة أوقات 

الدوام املدرسي !
فقام هذا التلميذ  بفتح صفحة 
جدي��دة في دفت��ر اإلنش��اء وبدأ 
بكتاب��ة الواجب املدرس��ي الذي 
احلصة"  طلبه منه��م "معل��م 
 : الدراس��ية وكت��ب م��ا نص��ه 
نظ��رت إلى الطبيع��ة فوجدت " 
دودة " وال��دود أن��واع، منه��ا دودة 
األرض ودودة الق��ز ودودة الفواكه 
ودودة العق��ل ودودة القلب ودودة 

احليوانات إلخ إلخ ... ! 
دفع الفض��ول "املعلم" لالقتراب 
م��ن ه��ذا التلميذ ليتع��رف عن 
كثب على م��ا كتبه عن موضوع 
"الطبيعة" ، وما أن قرأ الس��طر 
األول حت��ى ج��ن جنون��ه فق��ال 
كل  ترك��ت  )ابن��ي..  للتلمي��ذ: 
األش��ياء اجلميلة ف��ي الطبيعة 
مثل السماء واألش��جار والزهور 
والعصافي��ر  والطي��ور  واألنه��ار 
والفراشات والوجه احلسن ورحت 
تكتب ل��ي عن الدود  م��ا لَكيت 

غير ال��دود تكتب عنه.. 
بالطبيع��ة اجلميلة 

ما شفت إال الدود 
.. ابني أريدك تترك 
"ال��دود" وتنصرف 

للكتاب��ة ع��ن زبدة 
املوضوع املطلوب( ! 

وفي الي��وم التالي وفي 
حص��ة جدي��دة طلب 
املعل��م م��ن التالميذ  

كتاب��ة موض��وع جديد 
بعن��وان       " الفواك��ه 
أقران��ه  وكبقي��ة   ،  "

ب��دأ صاحبن��ا التلمي��ذ " 
احملشش" يكتب الواجب بعد 

أن فت��ح صفحة جديدة مدوناً 
أفكاره في دفتره عن الفواكه 
فكتب يقول : اشتريت تفاحة 
وعندم��ا أردت أكلها عثرت في 

أحش��ائها عل��ى "دودة" والدود 
أنواع، منها دودة األرض ودودة القز 

ودودة الفواكه ودودة العقل ودودة 
القلب إلخ إلخ..! 

فقد املعلم أعصابه وهو يقرأ ما 
كتبه تلمي��ذه وقال له بعصبية: 
بالدود..  )ابني متَكولي اشلزكت 
َكال الدود وحج��ه الدود .. وحتى 
تت��رك الدود ال��ى األب��د ... أريدك  
تكت��ب موضوعاً ع��ن الفضاء .. 
والفض��اء ال بي��ه دود وال بطيخ.. 
بعد ما عندك حجة.. اكتب ابني 

شتعرف عن الفضاء(..؟
وانتظ��ر "املعلم" بف��ارغ الصبر 
م��ا س��يكتبه التلمي��ذ عن هذا 
املوض��وع... الذي توق��ع أن يكون 
خاليا م��ن " الدود " بعد أن قطع 
أمام التلميذ كل السبل للوصول 
ال��ى ال��دود... وإذا باملعل��م  يقرأ 
الس��طور التي كتبه��ا صاحبنا 
التلمي��ذ : )نظ��رت إل��ى الفضاء 
فرأيت األقم��ار الصناعية بعيني 
التي سيأكلها الدود والدود أنواع 
،  منه��ا دودة األرض ودودة الق��ز 
ودودة الفواكه ودودة العقل ودودة 

القلب إلخ إلخ..!

• ضوء 
ليس منا من يرقص على طبول 

انتصارات عدونا !

دودة العقل ..!

عاصم جهاد

رياض عبد الكريم

اليوم يتزامن صدور العدد مع الذكرى الرابعة عشرة 
لص��دور جري��دة الصب��اح اجلدي��د ، كان يوم��اً غامرًا 
ومش��حوناً بالفرح والس��عادة واالرتياح لكل اس��رة 
حتري��ر اجلري��دة ، ولم حتتفل االس��رة كما ه��و معتاد 
كتقليد صحفي ، امنا اكتفينا مبراجعة نقدية شفافة 
جملم��ل عملنا الصحفي ، منطلق��ني من مبدأ حتويل 
االحتف��ال الى مراجعة ووقفة اس��تدراكية لتحديد 
نقطة تواصل جديدة ، وليس��ت نقط��ة بداية ، الننا 
وطيلة املسيرة السابقة قد جتاوزنا البداية واصبحنا 
على الطريق ، وهنا تس��اءل الزميل العزيز اسماعيل 
زاي��ر بفكاهت��ه املعهودة : هل اتعبك��م الطريق ؟ ام 

مازلتم في قوتكم؟ ..
س��ؤال وجيه فع��ال ، اعدت صياغته ف��ي ذهني على 
النح��و التال��ي : هل ميك��ن ان يتع��ب الصحفي من 
مهن��ة البحث عن املتاع��ب ؟ واذا تع��ب ... أي طريق 
سيس��لك ؟ .. لم يس��تغرقني التفكي��ر في االجابة 
، النها جاءت س��ريعة ج��داً ، لتؤك��د حقيقة الغبار 
عليه��ا ، ذل��ك ان كل امله��ن ميكن ان تس��تبدل متى 
ما ش��اء امل��رء ، وميكن ان يجري اختي��ار أي طريق جملرد 
ان يرغب��ه امل��رء او يس��تبدله ، اال طري��ق الصحافة ، 
لس��بب واحد فقط ان هذا الطري��ق الينتهي ، طاملا 
كان��ت هناك حياة ، ومن اختاره عليه ان يدرك كل ما 
يواجهه في هذا الطريق البد ان تكون له القدرة على 
التغلب عليه ، لذلك يتحول كيان الصحفي نفسياً 
ومبدئي��اً وخلقي��اً الى ارادة من التح��دي ، وعزم على 
االنتص��ار ، وتلك هي القدرية في ان نكون او النكون ، 
في حدود ضرورات احلياة وهموم الوطن وآالم الشعب 
، وهي رسالة سامية ان تتحول احزاننا وهمومنا الى 
اف��راح ومباهج عندما نتوقف بعض االحيان ملراجعة 
انفسنا ، جند اننا عشنا الصعاب من دون ان نتحسس 
صعوبتها ، مادام هي قد اوصلت افكارنا وهي تش��ع 

باملبدئية واملهنية واالحترافية.
اع��ود لالجابة على س��ؤال رئيس التحري��ر قائال : رمبا 
س��تتعب املهن��ة ... ولكنن��ا س��وف ل��ن نتعب من 

املهنة.
تهنئ��ة من االعم��اق للزمي��ل رئيس التحري��ر بايقاد 
شمعة جديدة للصباح اجلديد ، وتبريك لكل زميالتي 
وزمالئي من اس��رة التحرير ، وش��كر الحدود له لكل 
القراء االعزاء الذين نتحسس وجودهم معنا كل يوم 

، وكل عام واجلميع بخير.

الصباح الجديد
 تعانق سنة جديدة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أئمة الدمار الشامل

جمال جصاني

ف��ي لقاء مع داعش��ي اعتقلته الق��وات األمنية اعترف 
بقتل��ه ملا يق��ارب ال� 500 ش��خص واغتصابه ألكثر من 
200 ام��رأة خ��الل أقل من ث��الث س��نوات )2016-2013) 
م��ن عمله في صفوف ما يعرف بالدولة اإلس��المية في 
العراق والشام )داعش( علما أن عمره حالياً ال يتجاوز 21 
عاماً، وقد ذكر في سياق التحقيق معه؛ أنه قد مت جتنيده 
وعمره 14 عاماً من قبل إمام اجلامع في منطقة سكناه 
لينض��م من خالل��ه لصفوف تنظي��م القاعدة ومن ثم 
اس��تقر به األمر عند عصابات داعش اإلرهابية، ليتحول 
الى ذلك املس��خ الذي لم يدرك بشاعة ما قام به، حتى 
وه��و ين��ال القصاص الع��ادل من قبل القض��اء. عندما 
نتصفح ش��يئا من تأريخ اإلرهاب اإلسالموي ومحطاته 
األش��د بش��اعة م��ع القاع��دة وداع��ش وأمثالهما من 
العصابات املستندة لسرديات الدمار الشامل واملوروثات 
ش��ديدة االنفج��ار؛ س��نجد الكثي��ر من تلك املس��وخ 
البش��رية، م��ن الذين يعتقدون بش��كل مطل��ق أنهم 
مبمارساتهم القذرة واإلجرامية هذه "يرهبون عدو اهلل" 
ومن خاللها يتقربون اليه. قناعات الدمار الشامل هذه، 
ما كان ميكن لها أن تكتس��ح كل هذه اجلماجم اخلاوية، 
لوال وجود ش��روط ومناخات حاضنة لها، وعلى رأس��ها 
اجلي��ل اجلدي��د مما ميك��ن أن نطلق عليه ب��� )أئمة الدمار 
الشامل( والذين طفحوا بشكل ال مثيل له بعد القفزة 
الكبيرة بأس��عار النفط والغاز بداية الس��بعينيات من 

القرن املنصرم.
هذا النوع من "األئمة" يجمعون في تركيبتهم مللوم من 
حطام العقائد والس��رديات القدمي��ة املمزوجة بتقنيات 
وأس��الب اآليديولوجي��ات احلديثة، وال س��يما في مجال 
التعبئة والتنظيم احلزبي والنقابي واإلعالمي وغير ذلك 
من متطلبات "عوملة اجلهاد" ف��ي عالم حولته الثورات 
العلمية والقيمي��ة الى ما يعرف ب��� )القرية الكونية(. 
عندم��ا نقتفي أثر الش��روط والقوى الت��ي قذفت هذه 
الطركاعة على مضاربنا املنحوسة، سنجدها تعشعش 
في اغتراب أكثر من الف عام وعام عاش��ته بلداننا عما 
يحيط بها من أحداث وحتوالت هائلة عاش��تها سالالت 
بن��ي آدم، هذا االنقطاع هو من مه��د الطريق ملؤمياءات 
التأريخ كي تتس��لل بكل شراس��ة وصالفة لتفصيالت 
حياتنا )أفرادا وجماعات(. لم يعد هناك شيء في حياتنا 
مبنأى عن تطفل هذه املؤسسات اإلسالموية وشراهتها 
في التصرف مبصائر البش��ر واحلجر ف��ي الدنيا واآلخرة. 
لق��د اضمحل مش��روع الدولة الوطنية ومؤسس��اتها 
لصال��ح هذه القوافل املنحدرة الين��ا من مغارات القرن 

السابع الهجري وثاراته الصدئة.
بالرغم من الهزائم العس��كرية الت��ي حلقت برأس رمح 
الهمجي��ة واإلجرام )داع��ش( إال أن نفوذ وتأثي��ر العقائد 
واخلطابات واملصالح التي أوجدتها ما زالت باقية وتتمدد، 
وميكننا التأكد من ذلك أيام اجلمع وغيرها من املناس��بات 
الت��ي تصدح بها أصوات "األئم��ة" الغاضبة من مظاهر 
عصي��ان عي��ال اهلل وخروجه��م ع��ن طاعت��ه )ال يتجرأ 
سوادهم األعظم في اإلشارة الى جرائم داعش واخواتها، 
بوصفها انتهاكا س��افرا ملن سعت السماء لتكرميه ذات 
عصر(. نبرة أصواتهم املش��حونة باحلق��د وكراهة اآلخر 
وبأعلى درجة ممكنة ملكبرات الصوت احلديثة، وحدها تعد 
انتهاكاً حلقوق اإلنس��ان، حيث نادراً ما نعثر على خطيب 
يراع��ي في خطاب��ه وتوجهاته ش��روط ومتطلبات احلياة 
احلديث��ة من حقوق وواجبات جلميع أف��راد اجملتمع من دون 
متييز. إننا في هذا الوطن املنكوب بوباء الكراهة واألحقاد؛ 
بأم��س احلاجة خلطاب يدعو للتس��امح واحملبة واالنتصار 
للتعددي��ة والتن��وع، خطاب مبقدوره وحده الكش��ف عن 

أفضل ما لدينا من قيم وخصال.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ابتسام الطاهر

تضامن عبد احملسن

عالء املاجد

علوان السلمانجمال جاسم امني

نشطاء ومثقفون يهنئون "           " بالذكرى الـ 14 لتأسيسها

بغداد - حذام يوسف:
احتفى امللتقى االذاعي والتلفزيوني 
بإش��راف الدكتور صال��ح الصحن، 
بالفنان��ني طارق الربيعي، وهاش��م 
س��لمان، على قاع��ة اجلواهري في 
احتاد االدب��اء، للحديث عن جتربتهم 

الفنية في املسرح والتلفزيون.
 قدم��ت اجللس��ة اإلعالمي��ة م��ي 
م��ن  حش��د  بحض��ور  املظف��ر، 
العراقي��ني،  واالذاعي��ني  املثقف��ني 
حت��دث فيها الفنان طارق الربيع��ي 
الش��هير بش��خصيات )ابو شنيور 
والقرق��وز(، عن جتربة امتدت ألكثر 
من خمس��ني عام����ا، بدأه���ا مع 
الشهور االولى لتأسيس التلفزيون 
العراق��ي ع�����ام 1956:" كن����ت 
واح��دا م��ن رواد التلفزي��ون من��ذ 
تأسيسه وخلمسي��ن عام��ا، لكن 
الق����در كان باملرص��اد لصديق��ي 

ان����ور حي��ران، الذي توف��ي فكانت 
أكبر ضربة اتلقاها في حياتي. 

ام��ا الفن��ان هاش����م سلم��ان 
فه��و صاحب نكتة، وسرعة بديهة، 
دخ��ل معه��د الفنون اجلميلة بعد 
أن أنهى دراس��ته املتوس��ط��ة في 
متوسط��ة الوح��دة في كرب��الء، 
ث��م أكم��ل دراس��ته ف����ي كلية 
الفن��ون اجلمي��لة/ قسم املسرح، 

وه��و اآلن طالب ماجستير.
ح��از عل��ى العدي��د م����ن اجلوائ��ز 
منه����ا أفضل ممثل مس��رح لعام 
1993 و1996، وأفضل مقدم برامج 
ف��ي 2006 لقن��اة العراقية، ومقدم 
ألكث��ر م��ن 400 برنام��ج لألطفال، 
ومقل��د ل� )1500( ص��وت، وقدم )2) 
ملي��ون حلق��ة لألطف��ال، ومت ف��ي 
خت��ام اجللس��ة تقدمي ل��وح االبداع 

للضيفني.

متابعة - عبد العليم البناء: 
م��ن خ��الل جمعي��ة  الع��راق  ش��ارك 
كهرمانة للفنون، ف��ي امللتقى الدولي 
للفنون الذي أقامته مؤسس��ة زيرفاس 
ف��ي اليونان ف��ي اواخر نيس��ان املاضي 

برعاية االحتاد العاملي لليونسكو.
وفي حديث خاص قال رئيس املؤسس��ة 
باناغيوت��س ميلت زيرف��اس: "إن هدف 
املؤسس��ة خل��ق فضاء للح��وار ما بني 
الفنان��ني، وه��و فرصة لتب��ادل اخلبرات 
واس��اليب  اجتاه��ات  عل��ى  واالط��الع 
الفنانني، وتقدمي مجموعة من احملاضرات، 

وزيارات املتاحف، واملواقع االثارية "
وكان��ت املش��اركة العراقي��ة متميزة، 
ومتمثلة بالفنانني التش��كيليني مالك 
البص��ري،  س��عد  والدكت��ور  جمي��ل، 
وس��راب  س��لمان،  مأم��ون  والدكت��ور 
إبراهي��م، وخلود بابان، وس��مر محمد، 
وغيره��م، عب��ر الورش��ة الت��ي مت ف��ي 

ختامها توزيع ش��هادات لكل الفنانني 
املش��اركني من الع��راق وإيران وروس��يا 

واسبانيا والدول األخرى املشاركة.
وقد احتفى رئيس املؤسسة باناغيوتس 
ميلت زيرف��اس بالفنان��ة مالك جميل 
بنح��و خ��اص، وق��دم ش��كره وتقديره 
عل��ى التواص��ل الفن��ي، والثقافي مع 
املؤسس��ة طوال 11 عاما، ومت تكرميها 
بث��الث ش��هادات تقديري��ة، االولى من 
م��ن  والثاني��ة  اليونس��كو،  منظم��ة 
منظم��ة زيرف��اس، والثالثة م��ن احتاد 
اليونس��كو، ألنه��ا س��جلت حض��ورا 
متمي��زا ف��ي احملاف��ل الدولي��ة، بجهد 
شخصي، واستثنائي، من دون االعتماد 
على جهات داعمة لنشاطاتها، وهو ما 
يشكل س��ابقة فريدة من نوعها على 
صعيد املش��هد التش��كيلي العراقي، 
خاص��ة واملش��هد الثقاف��ي، والفن��ي 

العراقي عامة.

الفنان طارق الربيعي يحيي 
شخصية القرقوز في الملتقى 

اإلذاعي التلفزيوني

حضور فاعل لجمعية 
كهرمانة في الملتقى الدولي 

للفنون باليونان
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