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بغداد ـ مشرق ريسان:
يعت��زم التحال��ف الوطن��ي واحتاد 
الق��وى الوطني��ة تش��كيل جل��ان 
مش��روعي  لدراس��ة  مش��تركة 
التس��وية الوطنية بش��أن مرحلة 
ما بعد االنتهاء من تنظيم داعش 
اإلرهابي، متهيداً للخروج ب�"ورقة" 
مش��تركة تُع��رض للتصويت في 
مجل��س الن��واب، متهي��داً إلج��راء 

"استفتاء" شعبي بشأنها.
وعلى الرغم من احلراك السياسي 
واملش��اورات الدائرة ب��ني الزعامات 
السياس��ية، ف��ي اآلون��ة األخيرة، 
إال إن حتال��ف الق��وى الوطنية يقّر 
بصعوبة اخل��روج ب�"رؤية موحدة" 

جتمع "الورقتني".
وفي هذا الش��أن تقول النائبة عن 
حتالف الق��وى زيت��ون الدليمي إن 
"التحال��ف الوطني واحت��اد القوى 
قدما ورقتني للتسوية الوطنية أو 
التاريخية، إل��ى املبعوث األممي إلى 
العراق ي��ان كوبيتش"، مضيفة إن 
"الورقت��ني متث��ان رؤي��ة التحالف 
الوطن��ي والقوى الس��نية بش��أن 
موضوع التسوية ومرحلة ما بعد 

داعش". 
وكش��فت الدليم��ي، ف��ي حديث 

م��ع "الصباح اجلدي��د"، عن "قرب 
تش��كيل جل��ان لدراس��ة الورقتني 
واح��دة، متهي��داً  بورق��ة  واخل��روج 
لعرضه��ا عل��ى مجل��س الن��واب 
وث��م طرحها  والتصوي��ت عليها، 
لتكتس��ب  الع��ام  لاس��تفتاء 
الش��رعية الدس��تورية، ولتك��ون 
ملزمة التطبي��ق والتنفيذ جلميع 

القوى السياسية".
وتش��ير النائبة ع��ن حتالف القوى 
إل��ى إن "التحال��ف الوطني لديه 
رؤية بشأن شكل الدولة العراقية 
ما بع��د داعش، وه��ذه الرؤية تأتي 
من خ��ال جترب��ة اس��تمرت ثاثة 
عش��ر عاماً"، فيما لفت��ت إلى إن 
"ورق��ة حتال��ف الق��وى متث��ل رؤية 
املك��ون الس��ني في كيفي��ة إدارة 
الدولة املدنية واملؤسس��اتية بعد 

االنتهاء من داعش".
وتؤك��د الدليم��ي "وج��ود اختاف 
الورقت��ني"، متس��ائلة  ب��ني  كبير 
ف��ي الوق��ت عين��ه ع��ن "كيفية 
التوص��ل إلى مش��تركات تفضي 
إلى اخلروج بورق��ة واحدة متثل رؤى 
التحالف الوطني واحتاد القوى في 

آن واحد؟".
تتمة ص3

التحالف الوطني واتحاد القوى يشكالن
لجانًا مشتركة لـ"إنضاج" وثيقة التسوية

مع السعي لدمج "الورقتين" بـ"ورقة واحدة" وعرضها لالستفتاء

لقاء سابق بني احلكيم واجلبوري

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت االمانة العامة جمللس الوزراء، 
وجود رس��الة اميركية للحكومة 
العراقي��ة تتعل��ق بتحري��ر قضاء 
تلعفر غرب مدين��ة املوصل، فيما 
اكدت عدم وجود اتفاقية امنية بني 

بغداد وواشنطن بالوقت احلاضر.
وقال��ت االمان��ة في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، "نؤكد 
ع��دم صح��ة اخلب��ر املنش��ور في 
)ارنا( بخصوص  االيراني��ة  الوكالة 

خط��ة حترير مدين��ة تلعفر جملة 
وتفصي��ا، و ال وج��ود ألية رس��الة 
اميركي��ة بخص��وص تلعف��ر الى 

احلكومة العراقية". 
واضاف��ت االمان��ة العام��ة جمللس 
حالي��اً  توج��د  ال  "كم��ا  ال��وزراء، 
اتفاقية امنية ب��ني العراق واجلانب 
االميرك��ي، وان االج��واء العراقي��ة 
حتت الس��يادة الوطني��ة العراقية 

بالكامل".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مدير سلطة الطيران املدني 
العراقي حس��ني محسن كاظم، 
ام��س األح��د، اس��تيراد راداري��ن 
من ش��ركة "داالس" الفرنس��ية 

لتغطية األجواء العراقية.
وقال كاظ��م في حديث صحفي، 
إن "العراق استورد رادارين جديدين 
ضمن العقد الذي أبرمته شركة 
الطيران املدني مع ش��ركة داالس 
الفرنسية"، مضيفاً أن "الشركة 
س��بق وان جهزت العراق برادار مت 
تنصيبه وجتهي��زه مبطار النجف، 

فيم��ا س��يتم تنصي��ب الرادارين 
اجلديدي��ن ف��ي بغ��داد واآلخر في 

كركوك".
وأش��ار كاظم، إل��ى أن "الطيران 
البن��ى  بتهيئ��ة  ب��دأت  املدن��ي 
الراداري��ن  لنص��ب  التحتي��ة 
إل��ى القول  اجلديدي��ن"، ماضي��اً 
إن "ال��رادارات س��تعمل مع بقية 
الرادارات الس��ابقة ف��ي تغطية 
كاف��ة اج��واء العراق الش��مالية 
واجلنوبية حلركة مرور  والوسطى 

الطائرات".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
بع��ث س��عادة الس��فير الكويت��ي 
ف��ي العراق الس��يد س��الم غصاب 
الزمانان برس��الة تهنئة رقيقة الى 
الصب��اح اجلدي��د مبناس��بة الذكرى 
14 ملناس��بة صدوره��ا عب��ر فيه��ا 
ع��ن التهان��ي والتبري��كات ومتنياته 
باملوفقية والنج��اح وفيما يلي نص 

الرسالة:
السيد اسماعيل زاير احملترم

رئيس حترير صحيفة الصباح اجلديد
يس��رني وجميع منتس��بي س��فارة 
الكويت في بغداد ب��أن نتقدم لكم 
بأس��مى آيات التهان��ي والتبريكات 
مبناسبة مرور)14( عاماً على تأسيس 
صحيفتك��م املوق��رة، متمنني لكم 

دوام املوفقية والنجاح.
السفير سالم غصاب الزمانان

سفارة دولة الكويت ـ بغداد
الصباح اجلديد تثمن مبادرة سعادة 
السفير الزمانان وتعبر عن اعتزازها 
الطيبة،  املب��ادرة  له��ذه  وتقديره��ا 
متمنني لسعادته النجاح في عمله 

ملا يخدم مصلحة العراق والكويت.

أمانة الوزراء تنفي وجود رسالة 
أميركية للعراق بشأن تحرير تلعفر

العراق يستورد رادارين من شركة 
فرنسية لتغطية أجوائه

السفير الكويتي يهنئ
"الصباح الجديد" بذكرى تأسيسها

»اإلعالم الحربي« تؤّكد سير المعارك
حسب الخّطة المرسومة

الدواعش األجانب بالموصل يدفعون 
اإلرهابيين المحليين لخطوط الصد 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن جه��از اخملاب��رات الوطني، 
عل��ى  القب��ض  االح��د،  ام��س 
عصابة لتزييف العملة وتهريب 
اخملدرات، مشيراً الى ان العصابة 
املكون��ة من 28 ف��رداً يواجهون 
العدال��ة اآلن ج��راء اعماله��م 

"االجرامية".
وقال اجله��از في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إنه 
مجل��س  م��ع  "وبالتنس��يق 

القضاء االعلى مت القاء القبض 
على ش��بكة اجرامية متكونة 
م��ن 28 ش��خصا تنش��ط في 
واحملافظ��ات"،  بغ��داد  مدين��ة 
مبينا أن "هذه الش��بكة تقوم 
احمللية  العمات  وترويج  بتزييف 
باخمل��درات،  واالجت��ار  واالجنبي��ة 

اضافة الى بيع وتهريب االثار".
م��ع  ضب��ط  "مت  ان��ه  وأض��اف 
التي كانت منتشرة  الش��بكة 
م��ن  مختلف��ة  مناط��ق  ف��ي 

العاصم��ة بغ��داد كمي��ات من 
املب��رزات اجلرمية م��ن مطبعة 
وعمات مزيفة ووثائق رس��مية 
معدة للتزوي��ر وكمية من املواد 
اثاري��ة مع��دة  وقط��ع  اخمل��درة 

للتهريب".
واش��ار اجلهاز ال��ى ان "جزء من 
هذه الش��بكة االجرامية كانت 
تق��وم بتزوير العمل��ة العراقية 
من فئ��ة 25 الف دينار و50 الف 
دينار"، مؤكداً "ضبط بحوزتهم 

مليار و400 مليون عراقي اضافة 
للمطبعة واجهزة الطباعة".

واش��ار الى ان "اجملموعة االخرى 
اخملدرة  امل��واد  بإنتاج  تخصصت 
على حس��اب ارواح الش��باب"، 
مبيناً أن "جزءاً من هذه الشبكة 
قام��ت باالجتار باألث��ار واحلصول 
عل��ى اموال ملن يدف��ع اكثر وقد 
مت اع��ادة جميع ه��ذه االثار التي 

كانت بحوزة العصابة". 
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
أعل��ن مجل��س محافظ��ة بغداد، 
أمس االحد، عن عزمه اس��تصدار 
ق��رار يقض��ي بإيق��اف العمل في 
مش��روع صقر بغ��داد نهائياً، وعزا 
ذلك إلى وجود ش��بهات فساد قد 
طال��ت املس��ؤولني عل��ى تنفيذه، 
مبين��اً أن وزارة الداخلية اعترضت 
علي��ه من��ذ ث��اث س��نوات كونه 
يس��هم ف��ي تس��ريب املعلومات 

االمنية.

وقال عضو اجمللس حسون الربيعي 
في حديث م��ع "الصباح اجلديد"، 
إن "احلكوم��ة احمللي��ة وقب��ل ثاث 
س��نوات قدم��ت مش��روع صق��ر 
بغداد، لك��ن مت رفضه من مجلس 

احملافظة".
وتابع الربيع��ي أن "وزارة الداخلية 
حينه��ا اعترض��ت على املش��روع 
ايضاً كون الشركة املتعاقد معها 
س��وف حتص��ل عل��ى معلوم��ات 
ينبغ��ي أن ال تتواج��د س��وى لدى 

القوات االمنية".
وأش��ار إلى أن "احملافظة وفي عهد 
عل��ي التميمي مضت باملش��روع، 
وقام مجل��س احملافظ��ة في وقت 

سابق مبحاولة االطاع عليه".
ولفت الربيعي إل��ى أن "التميمي 
ابلغن��ا ف��ي وقته��ا بأن املش��روع 
م��ن ش��أنه أن يع��رف املعلوم��ات 
عن الس��يارات كونها مسروقة أو 
عائدة للمال��ك االصلي وهو اجراء 
ال يتف��ق مع الظ��رف احلالي كوننا 

نعاني من أزمة العجات املفخخة 
بالدرجة االساس".

وأورد عض��و مجل��س احملافظة أن 
"س��ؤاالً طرحناه عن مقدار املبالغ 
املس��تحصلة لقاء املشروع، حيث 
قام��ت الش��ركة بجباي��ة مبل��غ 
15 ال��ف دينار ملرة واح��دة وبعض 
اصحاب الس��يارات قد دفع مرتني، 
لكن التميمي لم يس��تطع تقدير 

تلك املبالغ املستوفاة كاملة".
تتمة ص3

جهاز المخابرات يلقي القبض على عصابة
لتزييف العملة وتهريب المخدرات

دعا أصحاب العجالت إلى مراجعة الشركة المتعاقدة للحصول على "مبالغ الجباية"

مجلس المحافظة يكشف عن نيته إصدار قرار يلغي مشروع "صقر بغداد"

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد املتحدث باسم التحالف الدولي 
ج��ون دوريان ان دول التحالف الدولي 
مبا فيها الواليات املتحدة االميركية 
تقدم املس��اعدة للق��وات العراقية 
عل��ى وف��ق األوام��ر الت��ي تصدرها 
احلكوم��ة العراقي��ة والقائ��د العام 

للقوات املسلحة حيدر العبادي.
وق��ال دوري��ان ف��ي تصري��ح لقن��اة 
"احل��رة ع��راق" املمولة م��ن اميركا، 
انه "نعتق��د ان هناك اقل من 1000 
عنصر من داعش في غرب املوصل"، 
العراقي��ة قتلت  "الق��وات  مؤك��داً 
االالف م��ن داعش ف��ي اثناء تقدمها 
باملناط��ق واحياء املدين��ة ومن خالل 
الدعم اجلوري ال��ذي تقدمه طائرات 

التحالف لهم
وأضاف ان احلكومة العراقية وجهت 
التعليم��ات ل��كل جزء م��ن صنوف 
القوات املس��لحة مبا فيها احلش��د 
الش��عبي ال��ذي كان دوره بضب��ط 
املم��رات من الهرب الى مناطق غرب 
املوص��ل"، مردفاً ان "احلش��د وكانوا 

ناجحني في حصر داعش وقد قدمنا 
املساندة اجلوية لهم بتوجيه ضربات 

لداعش".
وبش��أن م��ا ذكرت��ه وكال��ة "ارن��ا" 

اإليرانية الرس��مية ق��ال دوريان وهو 
قائ��د القوات االميركي��ة في العراق 

وس��وريا  ان "جميع الق��رارات التي 
تتعلق مبا تقوم به القوات املسلحة 
تتخ��ذه احلكوم��ة العراقي��ة ونحن 

نقدم الدعم مباشرة لها".
وتاب��ع انه "نق��دم الدعم ألي صنف 
من الق��وات العراقية طاملا انه ليس 
لديها ارتباط باحلكوم��ة اإليرانية او 
انها تنتمي إليران او لديها انتهاكات 
بح��ق املدنيني عل��ى األرض"، مؤكدا 
"نح��ن نأمت��ر بأم��رة القائ��د الع��ام 
للق��وات املس��لحة وأي طلب يوجه 
الين��ا من��ه ننف��ذه ونق��دم الدعم 

املطلوب للقوات".
وكان��ت الوكالة ق��د ذكرت في وقت 
س��ابق من الي��وم في خب��ر لها بان 
"الس��فارة االميركي��ة ف��ي بغ��داد 
طلبت من احلكومة العراقية ايقاف 
العمليات العسكرية لتحرير تلعفر 
وعدم دخول هذه املدينة وحتريرها من 
عصابات داعش حتت ذريعة ان القوات 
التركي��ة رمبا تق��وم بقصف القوات 

العراقية اذا دخلت القضاء".
تتمة ص3

المتحدث باسم التحالف الدولي يؤكد
تقديم الدعم لكل صنوف القّوات العراقية

تقريـر

املتحدث باسم التحالف الدولي

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن ميك��ي روزنت��ال، النائب 
الصهيون��ي  املعس��كر  ع��ن 
ف��ي الكنيس��ت، أن الش��رطة 
اإلس��رائيلية قررت تقدمي الئحة 
اته��ام بخ��رق االئتم��ان وتلقي 
هدايا خاًفا للقانون ضد رئيس 

الوزراء بنيامني نتنياهو.
وقال روزنتال، خال ندوة ثقافية، 
عقدت في مدين��ة موديعني، إن 
للش��رطة تفسيرًا مختلفاً عن 
التفس��ير ال��ذي يح��اول رئيس 

ال��وزراء إعطاءه لتلقي��ه هدايا 
الش��يكات  آالف  بقيمة مئات 

اإلسرائيلية. 
وأضاف، أن م��ا يفصل في هذه 
املرحلة بني توصيات الش��رطة 
ه��و  االته��ام  الئح��ة  وتق��دمي 
املستشار القانوني للحكومة.

ليئ��ات  احملامي��ة  قال��ت  فيم��ا 
بن آري، املس��ؤولة ف��ي النيابة 
"م��ن  اإلس��رائيلية،  العام��ة 
نتنياهو  برواية  القبول  الصعب 
القائل��ة إن��ه تلق��ى هدايا من 

أصدق��اء، عندما تس��اوي قيمة 
آالف  مئ��ات  الهداي��ا  ه��ذه 
الش��يكات، ولذا يجب في مثل 
هذا احلال التحقيق في مصالح 
َمن يعط��ي هذه الهداي��ا وَمن 

يتلقاها".
أن  إس��رائيلية  تقاري��ر  وع��ّدت 
تصريح��ات ه��ذه احملامي��ة تدل 
على نية النياب��ة العامة تقدمي 
الئحة اتهام ض��د رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي في هذا امللف.
تتمة ص3

الشرطة اإلسرائيلية تقدم
الئحة اتهام بالفساد ضد نتنياهو

دمشق ـ وكاالت :
أفادت وسائل إعام سورية محلية 
بأن 5 عبوات ناس��فة اس��تهدفت 
ام��س األح��د حافلة عل��ى طريق 
دمشق السويداء، ما أدى إلى وقوع 
إصاب��ات، في وق��ت أعلن��ت وزارة 

الدف��اع الروس��ية أن رئيس هيئة 
األركان العام��ة الروس��ية فاليري 
غيراس��يموف ونظي��ره األميركي 
جوزيف دانفورد أكدا استعدادهما 
س��امة  اتف��اق  تفعي��ل  إلع��ادة 

الطيران في أجواء سوريا.

وقالت وس��ائل اإلع��ام إن تفجير 
العب��وات الناس��فة مت ع��ن بع��د 
)السلكيا(، مش��يرة إلى تعرض 3 
أشخاص إلصابات من دون أن حتدد 

مدى خطورتها.
تفصيات ص6

موسكو وواشنطن تبديان استعدادهما إلعادة تفعيل 
اتفاق تجنب حوادث الطيران في أجواء سوريا

بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  قي��ادة  أعلن��ت 
األحد،  أم��س  ي��وم  املش��تركة، 
تقدمه��ا نح��و ح��ي الهرم��ات 
الثاني��ة وس��ط املوص��ل وقتل 
داع��ش  زم��ر  م��ن  العش��رات 
اإلرهاب��ي، فيم��ا أش��ارت إل��ى ، 
حتري��ر حي وادي ع��كاب وفرضت 

سيطرتها عليه بالكامل . 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 

العميد  املش��تركة  العملي��ات 
الركن يحيى رس��ول في حديث 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  خ��اص 
اجلدي��د‘‘ان " قوات الرد الس��ريع 
والفرق��ة اآللي��ة التابعة لقوات 
خاض��ت  االحتادي��ة  الش��رطة 
اش��تباكات مع اإلرهابيني خال 
عملية تطهير ش��قق الهرمات 
ملدين��ة  األمي��ن  الس��احل  ف��ي 
املوصل، مشيراً إلى إنها" حررت 

حي صناعة وادي عكاب وفرضت 
بالكام��ل  علي��ه  س��يطرتها 
ورفع��ت العل��م العراق��ي فوق 

مبانيه ". 
الق��وات  إن"  رس��ول  وأض��اف 
األمني��ة متكن��ت م��ن قت��ل 35 
عنص��راً من الدواع��ش وفجرت 
10 عجات مسلحة و5 دراجات 
ملغم��ة ومس��تودعاً للذخي��رة 
وفكك��ت أكث��ر م��ن 60 عب��وة 

ناسفة". 
وتابع إن" القوات دفعت باآلليات 
الس��اندة  املدرع��ة واألس��لحة 
باجت��اه الهرمات الثانية واقتربت 
من مناطق اجلس��ر اخلامس في 

وسط مدينة املوصل. 
م��ن جانبه أفاد مصدر امني في 
جهاز مكافحة اإلرهاب، بسقوط 
قنبلتني ف��ي باحة جامع ألنوري 
املوصل  الكبير وس��ط مدين��ة 

ألقيت من طائرات مسيرة تابعة 
للقوات األمنية العراقية. 

وقال املصدر الذي لم يفصح عن 
اسمه أن" طائرات مسيرة تابعة 
قنبلتني  بإلق��اء  قامت  للجيش 
على جامع النوري الكبير وسط 
املوصل استهدفت عنصرين من 

عناصر داعش داخل املسجد. 
لصحيف��ة  املص��در  وأض��اف 
هن��اك  أن"  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 

جيوب��اً لداع��ش ومف��ارز إعاقة 
مازال��ت موج��ودة ف��ي بع��ض 
مناط��ق مش��يرفة األول��ى أمين 
التنظيم  بأن"  املوصل، موضحاً 
ب��دأ بإنش��اء خط��وط دفاعي��ة 
جديدة له في املنطقة الفاصلة 
ب��ني حي��ي 30 و17متوز ش��مال 
غربي املدينة وذلك بالتزامن مع 

تقدم القوات املشتركة هناك. 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تتقدم نحو حي الهرمات الثانية في أيمن الموصل 

سالم غصاب الزمانان



شؤون عراقية2

  
السليمانية ـ عباس كاريزي:

في��ه  تعق��د  ال��ذي  الوق��ت  ف��ي 
حرك��ة التغيي��ر واالحت��اد الوطني 
مهم��اً  اجتماع��اً  الكردس��تاني 
ملناقش��ة آلي��ة تطبي��ق االتف��اق 
بينهم��ا،  املوق��ع  السياس��ي 
املناس��بة ملعاجلة  وايج��اد اآلليات 
تواج��ه تطبي��ق  الت��ي  العقب��ات 
نظ��ام الالمركزية االداري��ة وتوفير 
مس��تلزمات عمل احلكومة احمللية 
مبحافظة الس��ليمانية، استضاف 
مكتب برملان كردس��تان مبحافظة 
قادر محافظ  السليمانية س��ردار 
الس��ليمانية وكال��ة ال��ذي ق��دم 
املنص��رم  االس��بوع  اس��تقالته 
وصراعاته��ا  االح��زاب  محم��ال 
وحكومة االقليم مسؤولية تراجع 

مستوى اخلدمات وتعثرها. 
الدكتور ش��يركة حمه امني عضو 
برملان كردستان عن حركة التغيير 
قال في مؤمتر صحفي مشترك مع 
محافظ الس��ليمانية املس��تقيل 
الصب��اح  حضرت��ه  ق��ادر  س��ردار 
اجلديد ، ان برملان كردس��تان ناقش 
مع محافظ الس��ليمانية السبل 
الكفيل��ة بانه��اء العقب��ات التي 
تواج��ه عمل املؤسس��ات  االدارية 
واخلدمية ف��ي احملافظة، واضاف ان 
اجلانبني اتفقا على ان تطبيق نظام 
الالمركزية االدارية هو احلل االمثل 
ملعاجل��ة املش��كالت والروتني الذي 
يواج��ه النهوض بالواق��ع اخلدمي 

واالداري في احملافظة.
احلرك��ة  ان  ام��ني  واض��اف حم��ه 
املؤسس��ات  بتفعي��ل  تطال��ب 
والنظام في االقلي��م، مبيناً ان ما 
يجري من تعطي��ل لبرملان االقليم 
القانونية،  بعيداً ع��ن الس��ياقات 
احلزبي��ة  الس��لطات  وهيمن��ة 
عل��ى مفاص��ل احلكم بعي��داً عن 
القان��ون، امر مرفوض، موجهاً نداء 
لكل اعض��اء البرمل��ان بالدفاع عن 

والعمل على  االقليم  مؤسس��ات 
اعادة الشرعية لشعب كردستان، 
الذي تنته��ك حقوقه عبر تعطيل 
البرمل��ان م��ن دون مبرر او مس��وغ 

قانوني. 
مبين��اً ان تطرق البرمل��ان الى ملف 
النف��ط وم��وارد االقليم وس��عيه 
والرقابي  االداري  اجلان��ب  لتفعي��ل 
والدف��اع ع��ن احلق��وق املش��روعة 
للمواطن��ني، كان وراء اغالقه بقرار 

حزبي.
من جانبه قال سردار قادر انه ناقش 
م��ع اعض��اء البرمل��ان ف��ي مكتب 
املش��كالت  الس��ليمانية جمي��ع 
االدارية، واملعوقات اخلدمية مطالباً 
باع��ادة قس��م م��ن ال��واردات الى 

محافظ السليمانية بنحو مباشر 
الدامة اخلدمات فيها.  

قادر اضاف »ان ما اقدمنا عليه من 
تقدمي االس��تقالة نابع من ش��عور 
باملسؤولية وليس تهرباً منها، وان 
ما يحصل االن من فقدان للخدمات 
ليس مقتصراً على جهة سياسية 
او ح��زب مع��ني وامنا عل��ى اجلهات 
املعني��ة معاجلة ازم��ات الكهرباء 
املاء واحملروق��ات، مبيناً ان مطالبته 
بتطبيق نظ��ام الالمركزية االدارية 
ليس جتاوزاً على السياقات العامة، 
وامنا هو لتس��هيل ام��ور املواطنني 

وتقدمي اخلدمات لهم.  
س��ؤال  عل��ى  رده  مع��رض  وف��ي 
ع��ن ع��دم من��ح واردات محافظة 

تكمل��ة  او  الجن��از  الس��ليمانية 
املش��اريع املتلكائ��ة ق��ال ق��ادر » 
ان واردات الس��ليمانية ج��زء م��ن 
الواردات العامة ونحن نطالب مبنح 
ج��زء منها الدامة تق��دمي اخلدمات 

واجناز املعلق منها«.
وبف��ي حني اكد قادر انه قدم امس 
االحد بنحو رسمي استقالته الى 
وزارة الداخلي��ة وحرك��ة التغيي��ر 
التي ينتمي اليه��ا، اعلن الدكتور 
س��امي جالل مدير عام ديوان وزارة 
الداخلي��ة في االقلي��م، ان الوزارة 
تس��لمت بنح��و رس��مي طل��ب 
االستقالة الذي قدمه سردار قادر، 
وانه س��يعرض على وزير الداخلية 
وبعد مصادقت��ه عليها فان وكيل 

احملاف��ظ عمر قلع��ة دزيي وهو عن 
االحتاد الوطني س��يقوم بتس��يير 
ام��ور احملافظة وفقاً للقانون بنحو 
موقت حلني تس��مية شخص آخر 

لشغل املنصب.   
من جهته قال صالح عثمان عضو 
برملان االقليم ع��ن االحتاد الوطني 
ان محافظة السليمانية تعرضت 
خ��الل الفت��رة الس��ابقة الى غنب 
كبير، وان قس��ماً كبي��راً من هذا 
الغ��نب وق��ع عليها نتيج��ة لعدم 
تطبي��ق نظام الالمكزي��ة االدارية 
االداري��ة،  والتعليم��ات  والروت��ني 
مطالب��اً الس��لطات مبعاجلة تلك 
املعوق��ات وانه��اء الف��راغ االداري 

الذي تشهده السليمانية..

ه��ذا وكان��ت االزمة السياس��ية 
وتداعياته��ا االقتصادي��ة قد اثرت 
بنحو كبير على االوض��اع االدارية 
واملعيشية للمواطنني في االقليم 
وحتدي��ًدا محافظة الس��ليمانية، 
الوطن��ي  االحت��اد  يعده��ا  الت��ي 
وحرك��ة التغيي��ر معق��ال لهم��ا، 
حيث شهدت اخلدمات االساسية 
تراجعاً ملحوظاً في منح الطاقة 
واحملروق��ات،  وامل��اء  الكهربائي��ة 
وتوقفت كذلك عش��رات املشاريع 
اخلدمية نظراً لعدم وجود السيولة 
املالي��ة املطلوبة، التي اس��همت 
ف��ي تراج��ع التعام��الت التجارية 
وتوقف��ت معها عجل��ة احلياة في 

كثير من املرافق االساسية.  

برلمان كردستان يطالب بتطبيق نظام 
الالمركزية اإلدارية في اإلقليم

ناقش مع محافظ السليمانية األسباب التي دفعت به إلى االستقالة من منصبه
د. علي شمخي

كثف��ت النخ��ب السياس��ية في الع��راق من 
زياراته��ا ملقار زعم��اء الكتل ورؤس��اء االحزاب  
وحتفل برامجها باجندة من اللقاءات الرسمية 
وتتمح��ور هذه اللقاءات على تواصل مس��تمر 
بني الزعامات واالح��زاب والتعرف على اقكارها 
ومش��اريعها ملرحل��ة مابع��د داعش وتش��هد 
النج��ف منذ ايام توافداً واس��عاً للمس��ؤولني 
الذي��ن يحرص��ون عل��ى اللق��اء م��ع زعام��ات 
ديني��ة لها متثيل سياس��ي ف��ي داخل مجلس 
الن��واب وفي احلكوم��ة كما يلتق��ي هؤالء مع 
املراج��ع الدينيني ف��ي هذه املدين��ة  ومايلفت 
االنتب��اه ان هذ النش��اط يتعاظم م��ع اقتراب 
موس��م االننتخاب��ات احمللي��ة والنيابية حيث 
يح��رص وزراء واعضاء مجل��س النواب واعضاء 
مجال��س احملافظ��ات على تكثي��ف حضورهم 
الرس��مي وتأكيد تواجدهم م��ن دون االلتفات 
غاب��ت  واخالق��ي  انتخاب��ي  اس��تحقاق  ال��ى 
مالمح��ه في الع��راق وحضرت ف��ي دول اخرى 
حتترم العملي��ة االنتخابية وحتت��رم جمهورها 
مهم��ا كانت طبيع��ة العالقة مع��ه ونقصد 
هن��ا اللقاء م��ع اجلماهير والنزول الى الش��ارع 
والتعرف عل��ى مكنوناته وارهاصاته واالنصات 
واملعوزي��ن  واملظلوم��ني  املهمش��ني  لص��وت 
وم��ن تخطتهم بروتوك��والت وحفالت النخب 
السياس��ية هؤالء اليوم هم الشريحة االكبر 
في العراق التي تس��تحق االهتمام وتس��تحق 
اللق��اء اكثر من غيرهم ولالس��ف مامن زعيم 
سياسي في العراق حرص على هذا االستحقاق 
االخالق��ي وان حص��ل ذلك فان��ه يحصل بنية 
ليس��ت خالصة لوجه اهلل بل الجل حسابات 
محسوبة وباس��اليب اخلداع والتمويه فهناك 
من يلبي هذا االس��تحقاق ف��ي الزمان واملكان 
ال��ذي يريده هو الالذي يري��ده جمهور الناخبني 
فترى مثل ه��ؤالء يتجولون ب��ني ناخبيهم في 
احلمالت االنتخابية وقبل التصويت في صناديق 
االقت��راع يغدق��ون الوع��ود ويطلق��ون االماني 
واالحالم ويتحدثون بلس��ان معسول ويختفون 
عن املش��هد العام مبجرد ان تنتهي االنتخابات 
حينه��ا يكتفي ه��ؤالء  مبا حصل��وا عليه من 
مناصب وامتيازات ول��م يعد جلمهورهم  احلق 
واالمكانية برؤيتهم اال على شاش��ات التلفزة 
وفي االحتفاالت العامة حينها يصح القول ان 
هذا االمنوذج  يفض��ل البقاء في البرج العاجي  
ويرفض النزول منه والتوجه الى ميدان اوس��ع 
وابعد من القالع احلصينة وفي الوقت نفس��ه 
الي��ود الحد االقتراب من هذا البرج ومالم يدرك 
املتعالون ان هذا االنقطاع وهذا البعد اليجلب 
لهم سوى النفور واملزيد من العزلة فانهم لن 
يحصدوا سوى اخلسران في اجلوالت املقبلة وان 
الشعب العراقي وعى جيداً مثل هذا السلوك 
وان احجامه وتردده في املشاركة في االنتخابات 
املقبلة مصدره هذا  اجلحود وهذا املوقف املشني 
وهذا االهمال املتعمد وغير الواعي جملموعة من 
السياسيني اتقنت باحتراف االلتفاف واملراوغة 
ونكث الوعود وفشلت في االقتراب وكسب ود 

الناس بصدق واحترام.

النزول من البرج
العاجي

تقـرير

ترجمة: سناء علي 

في تقرير نش��ر على صفحات البوست 
االميركي��ة اش��ار فيه الكات��ب » اليان 
بولت��و » الى ان » تغي��ر موقف الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترامب، م��ن نظيره 
ليهاجم��ه  األس��د،  بش��ار  الس��وري 
عس��كريًا بقص��ف مطار الش��عيرات، 
وه��و تغير غّير أيًضا م��ن موقف قطاع 
م��ن الس��وريني الذين احتف��وا بتحرك 
واشنطن غير املس��بوق منذ بدء الثورة  
السورية في 2011، عادين »ترامب بطاًل 

قومًيا« لهم.
واض��اف » مع وص��ول ترامب إلى حكم 
امي��ركا ش��عر كثي��ر م��ن الس��وريني 
املقيمني والالجئني بالتخوف من إدارته  
اليمين��ي يحم��ل  فالرج��ل  للحك��م، 
اجتاهات واضحة في معاداة املس��لمني 
الس��وريني منهم  وباألخص  الالجئ��ني 
رافًضا سياس��ات س��لفه باراك أوباما 
في استقبال الالجئني السوريني.وترجم 
ترامب اجتاهاته سريًعا على أرض الواقع، 
باتخ��اذه قرارًا بحظر اس��تقبال اميركا 
للمسافرين من س��بع دول ذات أغلبية 
مس��لمة، على رأسهم س��وريا، وحول 
الصراع السوري، فقد حدد ترامب أيًضا 
رأس أولوياته مبحارب��ة »تنظيم الدولة 
ف��ي العراق والش��ام« )داع��ش(  وليس 
املطالبة برحيل األس��د، وعّبر عن ذلك 
بوض��وح البي��ت األبي��ض عندم��ا قال، 
شون سبيس��ر املتحدث باس��مه ،في 

نهاية مارس )آذار( املاضي: »فيما يتعلق 
باألس��د، هناك واقع سياسي علينا أن 
نقبله فيما يخص موقفنا اآلن«.وأكدت 
نيكي هيلي الس��فيرة االميركية باألمم 
املتحدة على هذا االجت��اه أيًضا، عندما 
قالت إن أولوي��ة اميركا »لم تعد إزاحة 
األس��د« بالرغ��م م��ن اعتقاده��ا أن��ه 
يش��كل عائًقا: »هل س��نجلس ونركز 
عل��ى إزاحته؟ ال«، وكان ترامب نفس��ه 
ق��د حذر أوبام��ا مرارًا وتك��رارًا من عدم 

مواجهة األسد عسكريًا.« 
وب��ني بولت��و ان  »  املوق��ف االميرك��ي  
حت��ول بنحو دراماتيك��ي، عندما قصف 
النظام السوري بلدة خان شيخون  في 
إدل��ب بالغاز الكيماوي،  ف��ي الرابع من 
أبري��ل )نيس��ان( املاضي، مم��ا أدى ملقتل 
87 ش��خًصا بينهم 31 طف��اًل، وإصابة 

املئات.
عل��ى إث��ر الهج��وم، ق��ال ترام��ب في 
السادس من )نيسان(،  إن نظرته لألسد 
»تغيرت كثيرًا«، واصًفا الهجوم ب�»املروع 
وغي��ر احملتمل«، والذي جت��اوز الكثير من 
»اخلط��وط احلمر« بالنس��بة له، وتوعد 
ترامب بالرد عل��ى هذا الهجوم من دون 
الكشف عن توجهاته العسكرية، وقال 
ترام��ب إنه يجب أن يحدث »ش��يء ما« 

مع األسد بعد الهجوم الكيمياوي.
ول��م ينتظر ترام��ب كثيرًا حت��ى حّول 
أقواله إلى أفعال، وكش��ف الستار عن 
»الش��يء ما« الذي يعده لألس��د، ب�59 
صاروَخ��ا اميركي��ا، وقعت عل��ى مطار 
الش��عيرات العسكري الس��وري، الذي 

يُعد ثاني أكبر قاعدة جوية في س��وريا، 
وأسفر الهجوم عن »تدمير املطار بنحو 
شبه كامل« بحس��ب ما أعلن املرصد 
السوري حلقوق اإلنس��ان، ومقتل ست 
عسكريني بينهم عميد بحسب ما أقر 

به النظام السوري.« 
فيما أعلنت واش��نطن حس��ب وجهة 
نظ��ر بولتو ال��ى  أن الضربة األميركية 
تلك، دمرت %20 من الطائرات السورية 

العامل��ة، إضاف��ة إل��ى دفاع��ات جوية 
ومواق��ع للوق��ود والذخي��رة، وتعد هذه 
الضرب��ة العس��كرية االميركي��ة ضد 
نظام األسد، »غير مسبوقة« منذ بداية 
الثورة السورية ضد األسد في 2011، إذ 
اعتادت السياس��ة االميركية في عهد 
أوبام��ا عل��ى املطالب��ة برحيل األس��د 
سياس��ًيا، من دون أي تدخل عس��كري 
اميركي ضد »األسد«، وقصر الضربات 

العس��كرية االميركية ض��د »تنظيم 
داعش » , وباإلضافة إلى تصعيد ترامب 
العس��كري ضد األس��د، صّعد الرئيس 
االميرك��ي خطابه لفظًيا ضد األس��د، 
واصًف��ا إي��اه ب�»احليوان«، ي��وم األربعاء 
املاض��ي املوافق 12 أبريل )نيس��ان(، في 
مقابلة ل��ه مع قناة فوك��س نيوز، قال 
فيه: »إن الرئيس الروسي فالدميير بوتني  
يدع��م ش��خًصا ش��ريرًا  بح��ق، أظنه 

س��يًئا جًدا سواء بالنس��بة لروسيا، أو 
للبش��رية، والعالم أجمع« في إش��ارة 
إل��ى األس��د، مضيًف��ا »عندم��ا تلقي 
غ��ازًا أو قناب��ل أو برامي��ل متفجرة، أن 
تلق��ي تلك البرامي��ل الضخمة املعبأة 
بالديناميت وسط مجموعة من الناس 
ث��م جتد األطفال من دون أذرع أو أرجل أو 

أوجه » .
وع��ن كوالي��س اتخ��اذ ق��رار الضرب��ة 
ال��ى  بولت��و  لألسد،اش��ار  االميركي��ة 
تصري��ح  ترام��ب عندما ق��ال  » عندما 
ش��اهدت صور هؤالء األطفال قتلى بني 
أيدي أهلهم أو يصارعون للبقاء أحياء، 
اتصل��ت مباش��رة باجلن��رال  جيم��س 
ماتيس )وزي��ر الدفاع االميركي(  لبحث  
خيارات الرد، وقال له إنه ال ميلك خطًطا 
للدخول إلى س��وريا، مفض��اًل أن يكون 
التدخل العسكري االميركي في سوريا 
ع��ن طري��ق ضرب��ات جوية تس��تهدف 

النظام.« 
ي��رى بولتو ان »  حتول ترامب في موقفه 
جتاه األس��د إلى حفاوة عربي��ة وغربية 
عل��ى الصعيد الرس��مي، لم تش��مل 
بالطب��ع األس��د وحلف��اءه، وبالداخ��ل 
الس��وري ظهرت احلفاوة على الهيئات 
رّح��ب  إذ  ملح��وظ،  بنح��و  املعارض��ة 
االئتالف الس��وري املعارض��ة بالضربات 
االميركية، متمنًيا اس��تمرارها »لوقف 
الضرب��ات اجلوية للحكومة الس��ورية 
دولًيا«.  احملظورة  األس��لحة  واستعمال 
»الضربة االميركية رفعت من معنويات 
أهالي الشهداء«، هكذا أكد أبو مهيب 

)37 س��نة( الضاب��ط الس��ابق باجليش 
الس��وري، والذي يعد أح��د أقرباء قتلى 
»خان شيخون«، مؤكًدا ضرورة معاقبة 
»اجمل��رم وليس أداة اجلرمية « الفًتا إلى أنه 
»لم يصل وال حتى جزء يس��ير من حق 

أهالي الشهداء«.
وع��ن اس��باب اختف��اء  الكثي��ر م��ن 
الس��وريني بضربات ترام��ب ؟ يرى بولتو  
أن��ه م��ن ح��ق الس��وريني أن يفرح��وا 
بالضربة االميركية ضد األس��د  معّددًا 
خمسة أسباب لذلك،  منها ان الضربة 
موجهة ملنطقة عسكرية كانت تخرج 
منه��ا طائرات تقصف األهالي بش��تى 
أن��واع القذائ��ف و أخي��رًا الكيمي��اوي 
وبذلك فإن تعطيل هذا املرفق يس��عد 
األهالي.اضافة الى ان الضربة ليس��ت 
عل��ى الس��وريني املدني��ني كم��ا تفعل 
روسيا والنظام. كما ان   الضربة جاءت 
لتقّزم ال��روس وتعيدهم الى حجمهم 
الطبيعي فهي مؤمل��ة للروس أكثر من 
النظ��ام , و الضربة أع��ادت أميركا الى 
امللعب السوري فلم تعد روسيا متفردة 
بالس��احة. كم��ا ان الضرب��ة باعتق��اد 
أغلب السوريني، س��تغير واقع الصراع 
داخل س��وريا، ويحتمل أن  تنفذ اميركا 
وعده��ا بفرض مناطق آمنة؛ األمر الذي 
س��يقلص فترة بقاء بشار األسد على 

كرسي احلكم.

* ع��ن صحيفة الواش��نطن بوس��ت 
االميركية

برغم مخاوف سابقة من سياساته المستقبلية

كيف تحّول ترامب إلى »بطل قومي« للسوريين؟

الدكتور شيركة حمه امني في املؤمتر الصحفي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت خلي��ة االع��الم احلربي، أن 
نينوى  معركة حتري��ر محافظ��ة 
املرسومة،  تسير حس��ب اخلطة 
فيم��ا اش��ارت ال��ى أن اخلس��ائر 

»ضمن املتوقع«.
وقال��ت اخللية في بي��ان اطلعت 
إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح  علي��ه 
االجتماعي  التواص��ل  »صفحات 

خاطئ��ة  حتلي��الت  تناقل��ت 
العسكرية  العمليات  بخصوص 
يانينوى«،  في عملي��ات قادم��ون 
مش��يرًة الى أن »معركة التحرير 
تس��ير حس��ب اخلطة املرسومة 
وتش��ترك فيه��ا كل القطع��ات 
بانس��جام تام وتع��اون كامل من 
جيش وشرطة احتادية ومكافحة 
اره��اب وحش��د ش��عبي واهالي 

املناطق«.
وأضافت اخللية، أن »اخلسائر هي 
ضم��ن املتوقع ولي��س كما يروج 
له البعض من اكاذيب حلس��ابات 
معروفة كما حاول البعض فاشال 
اي يوقع بني احلش��د وبني القوات 
»العال��م  أن  االمني��ة«، مؤك��دًة 
سيشهد النصر العراقي الكبير 

قريباً«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت كتلة احلزب الدميقراطي في 
مجلس محافظة السليمانية ، ان 
املتض��رر الوحيد م��ن بقاء منصب 
محافظ الس��ليمانية ش��اغرا هم 
االهال��ي، الفت��ا ال��ى ان ان اجملل��س 
سيلتئم غدا للس��عي اليجاد حل 

لهذه املشكلة.
وقال رئيس كتل��ة الدميقراطي زياد 

كاكه رض��ا في تصري��ح صحفي، 
إن الوضع احلال��ي االن في احملافظة 
هو عدم وجود محافظ ووجود نائب 
محاف��ظ اال ان��ه كان يدير ش��ؤون 
احملافظ��ة عل��ى الرغ��م م��ن عدم 
امتالك��ة صالحيات احملاف��ظ، الفتا 
الى ان هذا يفرضه القانون وال يجوز 
ان يتمت��ع بكل الصالحي��ات عنوة 
لذا فان السليمانية تعاني االن من 

عدم وجود محافظ.     
واضاف كاكه رضا ان الشخص الذي 
تولى منصب احملافظ )س��ردار قادر( 
انتابته ثورة الغضب للمرة الرابعة 
الى ان توصل الى قرار باالس��تقالة، 
مشيرا الى ان الناس هم املتضررون 
منص��ب  ش��غور  م��ن  الوحي��دون 
س��تتلكأ  اعماله��م  الن  احملاف��ظ 

ويجب حسم هذه املسألة.

»اإلعالم الحربي« ُتؤّكد سير المعارك
حسب الخّطة المرسومة

مساٍع إليجاد حّل لمشكلة خلو منصب 
محافظ السليمانية

برلمان كردستان ناقش 
مع محافظ السليمانية 
السبل الكفيلة بانهاء 
العقبات التي تواجه 
عمل المؤسسات  
االدارية والخدمية في 
المحافظة، واضاف ان 
الجانبين اتفقا على ان 
تطبيق نظام الالمركزية 
االدارية هو الحل االمثل 
لمعالجة المشكالت
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بغداد - انفجاران
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة امس األح��د، إصابة أربعة 
عبوت��ن  انفج��ار  ج��راء  أش��خاص 

ناسفتن في العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة على جانب طريق جس��ر 
ديالى القدمي انفجرت صباح يوم امس 

ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح".
وف��ي س��ياق متصل، أض��اف املصدر 
ال��ذي طل��ب ع��دم الكش��ف ع��ن 
اس��مه، أن "ثالثة أش��خاص أصيبوا 
بجروح بانفجار عبوة ناس��فة كانت 
موضوعة على جان��ب منطقة عرب 

جبور التابعة ملنطقة الدورة". 

ديالى – عملية استباقية  
اعلن مصدر امني في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة ديال��ى امس األح��د، عن 

لتنظي��م  تابع��ة  مضاف��ة  تدمي��ر 
"داع��ش" وضب��ط ك��دس للتنظيم 
يحت��وي على أرب��ع قنابر ه��اون و25 
كغم م��ن الس��يفور جن��وب قضاء 

بعقوبة. 
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "قوة أمنية من قسم 
ش��رطة به��رز وف��وج ط��وارئ ديالى 
املتفجرات  السابع وقسم مكافحة 
ف��ي ش��رطة ديال��ى نف��ذت عملية 
وتفتيش  ملداهمة  اس��تباقية  أمنية 
بس��اتن عبد اهلل اجلاس��م واملناطق 
الزراعية احمليطة بها التابعة لناحية 

بهرز)8كم جنوب بعقوبة(".

كركوك – محاولة اغتيال
األقضي��ة  ش��رطة  مدي��ر  كش��ف 
والنواح��ي ف��ي محافظ��ة كركوك 
العميد س��رحد ق��ادر ام��س األحد، 
جن��اة مدٍعي عام من هجوم مس��لح 

استهدفه جنوبي احملافظة.
وقال  العميد ق��ادر إن "املدعي العام 
القاض��ي عماد عب��د الفلك كرمي جنا 
من هجوم مسلح اس��تهدفه نفذه 
مجهول��ون عل��ى طريق بغ��داد تازة 

جنوبي كركوك".

بابل – عمليات تفتيش 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة بابل امس االحد عن القاء 
القب��ض عل��ى ع��دد م��ن املطلوبن 
للقض��اء عل��ى وف��ق م��واد جنائية 
ومخالفات متنوعة بعمليات تفتيش 

في احملافظة.
واوض��ح املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان عملي��ات 
القبض على املتهمن جرت بناًء على 
الى  معلومات اس��تخبارية، مشيرة 
نق��ل املتهمن الى اجله��ات اخملتصة 

الستكمال اإلجراءات القانونية . 

صالح الدين ـ اعتقال ارهابيني 
اعل��ن الناطق باس��م وزارة الداخلية 
العراقية امس االحد عن إلقاء القبض 
على متهمن اثن��ن النتمائهما الى 
عصاب��ات داعش االرهابية في مدينة 

سامراء.
واوضح العميد سعد معن من خالل 
التي  النوعي��ة  األمني��ة  العملي��ات 
ينفذه��ا فوج ط��وارئ ذي ق��ار الثاني 
واملكلف مبهمة أمنية بقضاء سامراء 
متكنت خلية استخبارات الفوج من 
الق��اء القب��ض على متهم��ن اثنن 

بعمليتن منفصلتن".

االنبار – عملية عسكرية 
اكد قائد عمليات األنبار اللواء الركن 
محم��ود الفالح��ي ع��ن أن "هن��اك 
عملية عسكرية قريبة سوف تنطلق 
احمليط��ة مبدينة  الصحراء  لتطهي��ر 

الرطب��ة )310 ك��م غرب الرم��ادي(، 
مبش��اركة القطعات األمنية باجليش 
والشرطة واحلشد العشائري أيضاً .

وق��ال الفالحي إن "لواء مغاوير قيادة 
عملي��ات األنبار وفوج��ن من حماية 
الط��رق اخلارجية في ش��رطة األنبار 
انطلقوا بعملية عسكرية لتطهير 
الصح��راء الواقعة ش��مال منطقة 
ال�160كم غ��رب الرمادي، وصوال إلى 
منطق��ة ال�170كيل��و غربيه��ا، من 

جيوب لتنظيم داعش".

الديوانية – عمليات دهم 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظ��ة الديوانية ام��س االحد ان 
مفارز مكتب مكافحة إجرام البلده 
بالتنسيق مع مديرية األمن الوطني 
من إلقاء  القبض على أربع متهمن  
مطلوب��ن للقض��اء بقضاي��ا القتل 

والسرقة وجرمية الشروع بالقتل .

واض��اف املصدر االمن��ي الذي فضل 
عدم الكش��ف عن اسمه ان عملية 
الدهم والقاء القبض على املطلوبن 
من خ��الل حملة قامت به��ا ملتابعة 
تنفي��ذ أوامر إلق��اء القبض الصادرة 
م��ن القض��اء بح��ق املطلوب��ن في 
اإلج��راءات  اتخ��اذ  مت  ال��ذي  الوق��ت 

القانونية بحقهم 
 

نينوى – ضربة جوية 
أعلن��ت قوات ال��رد الس��ريع التابعة 
لوزارة الداخلي��ة، امس االحد تفجير 
أربع عجالت ملغمة في اجلانب األمين 

للموصل.
وق��ال املق��دم عبد األمي��ر احملمداوي، 
مدي��ر اعالم ق��وات الرد الس��ريع في 
تصريٍح صحف��ي ان " طيران اجليش 
متك��ن صباح ي��وم امس م��ن تفجير 
أربع عجالت ملغمة لعصابات داعش 
اإلرهابية حاولت استهداف قطعات 

قواد الرد الس��ريع ف��ي اجلانب األمين 
للموصل".

البصرة – اطالق نار 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  اك��د 
محافظ��ة البصرة ام��س االحد  بأن 
داراً تعود الى ضاب��ط بحري متقاعد 
برتب��ة عميد تعرضت ال��ى اطالق نار 
م��ن قبل مس��لحن، ث��م القت قوة 
أمنية القبض على خمسة مشتبه 
بهم وأطلقت سراحهم لعدم ثبوت 

تورطهم.
وقال املصدر  إن "مس��لحن أطلقوا 
النار على دار ضاب��ط بحري متقاعد 
برتبة عميد تقع في منطقة ياس��ن 
خريبط ضمن مركز احملافظة"، مبيناً 
أن "ق��وة من قيادة العمليات تدخلت 
بسرعة وألقت القبض على خمسة 
مشتبه بهم، ثم مت اطالق سراحهم 

لثبوت عدم تورطهم باالعتداء". 

انفجار ناسفتين قرب جسر ديالى وعرب جبور * تدمير مضافة إرهابية بعملية استباقية جنوبي بعقوبة
نجاة مدٍع عام من هجوم مسلح جنوبي كركوك * تدمير 4 عجالت ملغمة بقصف جوي أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت ش��ركة )مي��ك( اإليطالي��ة للمق��اوالت 
اإلنش��ائية، امس األحد، إجناز مش��روع بناء جسر 
معلق على شط العرب في محافظة البصرة يعد 
"أضخم" جس��ر في العراق، الفتًة إلى أن اجلس��ر 
مشابه في تصميمه جلسر "البوسفور" التركي.

وقال مدير فرع الش��ركة ف��ي العراق عمار مناحي 
في حديث صحفي، إن "الش��ركة أجنزت مش��روع 
بناء جسر الشهيد محمد باقر الصدر الذي يربط 
ب��ن مركز مدين��ة البصرة وقضاء ش��ط العرب"، 
مبين��اً أن "اجلس��ر اجلدي��د ميتد فوق ش��ط العرب 
بط��ول 1460 مت��راً، ويبل��غ ارتفاع��ه 35 متراً فوق 
س��طح املاء، وبذلك ميكن للبواخ��ر الكبيرة املرور 

من حتته بال معوقات".
ولفت مناحي إلى أن "اجلس��ر يعد أضخم جس��ر 
معل��ق ف��ي الع��راق، وس��يكون أحد أب��رز معالم 
البصرة"، مضيفاً أن "اجلس��ر يشبه في تصميمه 
بعض اجلس��ور الش��هيرة عاملياً، وأقربها إليه من 
حيث الشكل جسر البوسفور التركي الذي يربط 
بن قارتي أوربا وآسيا، وجسر ميلو الفرنسي الذي 

يعد أحد أعلى اجلسور في العالم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا مجلس القضاء االعلى،امس االحد، القنوات 
الفضائي��ة إلى توخ��ي الدقة في ع��رض برامج 
تخص احملكام��ات القضائية، مش��يرا الى أن ما 
عرضته إح��دى الفضائيات قبل أيام مش��هد ال 

ميت للقضاء بصلة. 
وق��ال املتح��دث باس��م مجل��س القض��اء عبد 
الستار بيرقدار، في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "م��ا مت عرض��ه في إح��دى القنوات 
الفضائية قبل أيام ال ميت للقضاء بصلة"، مبينا 
أنه " برنامج تلفزيوني والشخص الذي ظهر وهو 
يوجه األسئلة مقدم لبرنامج وليس قاضياَ كما 

تداولته بعض مواقع التواصل االجتماعي".
واض��اف بيرق��دار أن "التفاصي��ل الت��ي عرضت 
ليست مرافعة، إمنا هي جزء من سيناريو وإعداد 
البرنام��ج املس��ؤولة عن��ه القن��اة التلفزيونية، 

وكذلك اجلالسن على املنصة ليسوا قضاة".
ودعا بيرق��دار "القن��وات الفضائي��ة إلى توخي 
الدقة في عرض البرامج م��ن هذا النوع وضرورة 
توضيح أن ما مت عرضه ليس محاكمة، امنا مجرد 

سيناريو من اعداد مقدم البرنامج".

مساٍع النجاز "أضخم"
جسر معلق في العراق

القضاء يدعو القنوات 
الفضائية إلى توخي الدقة

الملف األمني

التحالف الوطني واحتاد القوى 
يشكالن جلاناً مشتركة لـ"إنضاج" 

وثيقة التسوية
وف��ي الط��رف املقاب��ل، ي��رى التحال��ف 
الوطن��ي ف��ي الوثيق��ة الت��ي يتبناه��ا 
"مش��روعاً سياس��ياً كبيراً" يسهم في 
بناء دولة املواطن��ة، عقب إعالن التحرير 

الكامل من "داعش".
ويقول النائب عن كتلة املواطن- املنضوية 
في التحالف الوطني- سليم شوقي في 
حديث م��ع الصب��اح اجلدي��د إن "وثيقة 
التس��وية الوطنية مش��روع سياس��ي 
كبير ال يتعلق بالتحالف الوطني فقط، 
بل بجميع الكتل السياسية واملكونات"، 
مبين��اً إن "املش��روع )وثيقة التس��وية( 
يتضمن تغييرا سياسياً شامال، ويسعى 
لإلص��الح وبناء دول��ة مواطن��ة، وحتقيق 

السلم األهلي واجملتمعي".
ودع��ا النائب عن كتل��ة املواطن- بزعامة 
رئيس التحالف الوطن��ي عمار احلكيم- 
جميع الكتل السياسية إلى أن "تتعامل 
بإيجابية مع هذه الوثيقة، التي تس��عى 
إلصالح املنظومات السياس��ية واإلدارية 

واالقتصادية في البالد".
يع��اد إل��ى األذه��ان إن رئي��س التحالف 
الوطن��ي عم��ار احلكيم أكد ف��ي )6 أيار 
2017(، "حاج��ة الع��راق إل��ى معاجل��ات 
تنموي��ة واقتصادية وسياس��ية وفكرية 

ملعاجلة آثار مرحلة داعش".
وج��اءت تصريح��ات احلكي��م، بحس��ب 
بيان صحفي ملكتبه- وردت نس��خة منه 
ل�"الصب��اح اجلديد"، خ��الل لقاء جمعه 

برئيس مجلس النواب سليم اجلبوري.
وذكر البيان ان رئي��س التحالف الوطني 

بحث م��ع رئي��س مجلس الن��واب أيضاً 
والسياس��ية  األمنية  األوضاع  "تطورات 
والتقدم األمني في املوصل، ودالالت قرب 
حس��م املعرك��ة ملرحلة ما بع��د داعش 

اإلرهابي".
وش��دد الطرفان على "اس��تثمار الوقت 
املتبقي من عمر الدورة البرملانية احلالية 
لتمري��ر القوانن املهم��ة التي متس بنية 
الدولة او التي متس خدمة املواطن بنحو 

مباشر". وفقاً للبيان.

القّوات املشتركة تتقدم نحو حي 
الهرمات الثانية في أمين املوصل 

وذك��ر بيان خللي��ة اإلعالم احلرب��ي تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه ان 
"قطعات الفرقة املدرعة التاسعة حررت 
حي مش��يرفة األولى"، مبيناً إن "القوات 
بتحرير ه��ذه املنطقة ق��د أكملت حترير 
منطقة مش��يرفة بالكامل بعد تكبيد 
العدو خس��ائر كبيرة ب��األرواح واملعدات 

ورفعت العلم العراقي على مبانيها".
 وأض��اف، ان "الق��وات األمني��ة أدام��ت 
التماس مع تنظيم داع��ش اإلرهابي في 
ح��ي 30 متوز بالس��احل األمين من مدينة 

املوصل". 
والى ذلك أفادت قيادة الش��رطة االحتادية 
، أم��س األحد، مبقت��ل العديد من عناصر 
"داع��ش" وتفجي��ر ع��دد م��ن العجالت 
التابعة لهم باش��تباكات مسلحة، في 

الساحل األمين ملدينة املوصل. 
وقال قائد الش��رطة الفريق رائد ش��اكر 
جودت في بيان تلقت، صحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ نس��خة منه إن "القوات األمنية 
اشتبكت بشتى األسلحة مع اإلرهابين 

خ��الل عملية تطهي��ر ش��قق الهرمات 
بأمين املوصل". 

وأضاف الفريق أن "االش��تباكات أسفرت 
عن مقتل العشرات من "داعش" وتفجير 
تسع عجالت مس��لحة وخمس دراجات 
ملغمة، إضافة إلى تدمير ثالث مقاومات 
طائرات ومستودع للذخيرة"، مشيراً إلى 

"تفكك 30 عبوة ناسفة". 
ونق��ل بيان خللي��ة اإلع��الم احلربي تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه 
عن قائ��د عمليات قادم��ون يانينوى عبد 
االمير رش��يد يار اهلل القول ان " قطعات 
الفرق��ة املدرع��ة التاس��عة ح��ررت حي 
مش��يرفة األول��ى وتكون أكمل��ت حترير 
منطقة مش��يرفة بالكامل بعد تكبيد 
العدو خس��ائر كبيرة ب��األرواح واملعدات 
، ورفع��ت العل��م العراقي عل��ى مبانيه 
وأدامت التماس مع حي 30 متوز بالساحل 

األمين من مدينة املوصل". 
وكان قائ��د عمليات "قادم��ون يا نينوى" 
الفري��ق الرك��ن عب��د األمي��ر رش��يد يار 
، أن  اهلل، أعل��ن ي��وم الس��بت املاض��ي 
القوات األمنية متكنت من استعادة حي 
املشيرفة األولى حيث باتت تسيطر على 
كامل منطقة املشيرفة في اجلانب األمين 

من مدينة املوصل. 
املش��تركة  االمني��ة  الق��وات  وب��دأت 
املدعومة من التحالف الدولي ومبشاركة 
احلشد الش��عبي في 19 شباط املاضي، 
عملية عسكرية الستعادة اجلانب األمين 
من مدينة املوصل إلخراج عناصر تنظيم 
داع��ش من آخ��ر معقل ل��ه ف��ي البالد، 
ومتكنت قوات اجليش والشرطة االحتادية 
والرد الس��ريع من استعادة نحو %70 من 

مناطق الس��احل األمين من املدينة، بعد 
االنته��اء م��ن اس��تعادة اجلانب األيس��ر 

بالكامل في 24 كانون الثاني املاضي.

أمانة الوزراء تنفي وجود رسالة 
أميركية للعراق بشأن حترير تلعفر

وتابع��ت االمانة العام��ة، ان "ما يقدمه 
التحال��ف الدولي وال��دول الصديقة هو 
وتوفي��ر غط��اء  التدري��ب واالستش��ارة 
جوي لبع��ض قطعاتنا حلن اس��تكمال 
العس��كرية وضمن  اجلوية  تش��كيالتنا 
الس��يادة العراقي��ة واس��تقاللية القرار 

الوطني العراقي".
وبينت االمانة، ان "قيادة املعركة عراقية 
وطني��ة وبأش��راف مباش��ر م��ن القائد 
الع��ام للق��وات املس��لحة، وان النص��ر 
حتق��ق بأياد عراقية وبتنس��يق كامل بن 
قواتن��ا البطلة واجله��د احلكومي املدني 
والعسكري حلسم املعركة قريباً ان شاء 

اهلل".
وكشفت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية 
"إرنا"، في وقت س��ابق من يوم الس��بت، 
عن تلقي احلكومة العراقية رس��الة من 
الواليات املتحدة عبر سفارتها في بغداد 
بش��أن حترير قضاء تلعفر التابع حملافظة 
نينوى، مش��يرة إلى أن واش��نطن طلبت 
في رسالتها إيقاف عمليات حترير القضاء 
ب�"ذريع��ة" تعرض الق��وات العراقية إلى 

قصف تركي في حال دخولها إليه.

العراق يستورد رادارين من شركة 
فرنسية لتغطية أجوائه

وكان قس��م الرقاب��ة اجلوي��ة ب��ادر ف��ي 
30 نيس��ان 2017 بفتح مم��رات ومناطق 

جوي��ة جديدة واقن��اع املنظمات الدولية 
لعبور االج��واء العراقية تزامنا مع نصب 
منظومة راداري��ة جديدة ميكنها تغطية 

تلك املمرات واملناطق اجلغرافية.

جهاز اخملابرات يلقي القبض على 
عصابة لتزييف العملة وتهريب 

اخملدرات
وبن أن "اجلزء االخر م��ن العصابة كانت 
تقوم بتزوير االوراق الرسمية من جوازات 
ولوحات السيارات"، الفتاً الى أنها "تقدم 
ولكل  التس��هيالت لإلرهابين خصوصاً 

اخلارجن عن القانون عموما".
واضاف اجلهاز انه "تتبع خيوط الشبكة 
واستطاعت من ايقاع بالعصابة كاملة 
في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد 
وبس��اعة واحدة"، مؤك��داً ان "العصابة 
اعماله��م  االن ج��راء  العدال��ة  تواج��ه 

االجرامية".

مجلس احملافظة يكشف عن نيته 
إصدار قرار يلغي مشروع "صقر بغداد"
ويقدر بأن "عدد الس��يارات في العاصمة 
يص��ل إلى 3 مالي��ن و500 ال��ف عجلة، 
وهذا ي��دل على أن املبال��غ التي يجب أن 

تكون مستوفاة بنحو 45 مليار دينار".
وأس��تطرد الربيعي أن "مجلس احملافظة 
اعترض على املبلغ الذي جرى استقطاعه 
من املواطن كونه عالياً، كما أن الشركة 
قد اخذت قس��طاً كبيراً منه ولم تنتفع 

احلكومة احمللية من املشروع".
ون��ّوه إلى ان "قراراً صدر في وقت س��ابق 
بايقاف مشروع صقر بغداد مؤقتاً لغاية 
استحصال موافقة وزارة الداخلية عليه 

وايج��اد آلية جدي��دة للتعامل مع املبالغ 
املستوفاة من املواطنن ومقدارها".

ومض��ى إل��ى ان "ظهور بوادر فس��اد في 
املش��روع جعل مجل��س احملافظة يفكر 
جدياً باصدار قرار جديد بااليقاف النهائي 
وه��و م��ا س��وف يحص��ل خ��الل االي��ام 

املقبلة".
وأكم��ل الربيع��ي بالق��ول إن "املواطنن 
الذين دفعوا املبال��غ بامكانهم املطالبة 
بها من الش��ركة املس��ؤولة عن تطبيق 
مش��روع صقر بغداد وكذل��ك احلكومة 

احمللية على وفق السياقات القانونية".
إلى ذل��ك، يؤّيد عضو مجل��س احملافظة 
االخر س��عد املطلب��ي "صدور ق��رار من 
اجملل��س يقض��ي بايق��اف التعام��ل مع 

مشروع صقر بغداد".
وأضاف املطلبي في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "االموال التي مت اس��تيفاؤها 
من املواطن��ن اصح��اب املركبات ضمن 
مش��روع صقر بغداد، قد اختفت وال احد 

يعرف أي جهة تسلمت املبالغ”
التحقيقي��ة  "اجله��ات  أن  إل��ى  ولف��ت 
مس��تمرة بعملها من أجل الوصول إلى 
احلقيق��ة ومعرفة اجلهات املتورطة بغية 

محاسبتهم".
وكان مجل��س محافظة بغ��داد قد اقال 
احملافظ علي التميمي من منصبه مطلع 
العام احلالي بعد اس��تجوابه عن ملفات 

عدة في مقدمتها مشروع صقر بغداد.

املتحدث باسم التحالف الدولي يؤكد 
تقدمي الدعم لكل صنوف القّوات 

العراقية
كان��ت الوكال��ة اإليرانية الرس��مية قد 

اش��ارت نقال عن مسؤول عراقي وصفته 
بالكبي��ر ان "االمري��كان الذي��ن قام��وا 
بتوقي��ع اتفاقي��ة ش��املة م��ع العراق 
وكان اه��م بنودها اجلان��ب االمني الذي 
يقضي ب��أن تقوم امي��ركا بالوقوف الي 
جانب بغداد والدفاع عن العراق في حال 
تعرضه ألي تهديد خارجي، وبدل ان تقوم 
بالرد القوي علي تركي��ا، قامت بالطلب 
م��ن احلكومة العراقي��ة بوقف عمليات 
حترير اراضيها من قبضة عصابات داعش 

اإلرهابية".

الشرطة اإلسرائيلية تقدم
الئحة اتهام بالفساد ضد نتنياهو

وكان��ت مص��ادر إس��رائيلية أعلن��ت أن 
التحقيقات مع نتنياهو ستستمر حتى 
حزي��ران املقبل، وذلك ح��ول عدة ملفات 

في قضايا فساد خاصة.
وقالت املصادر إن الش��رطة اإلسرائيلية 
سُتجري حتقيقات تخص قضايا الفساد 
املوجهة لنتنياهو في اخلارج، وستوصي 
في نهاي��ة املطاف بتق��دمي الئحة اتهام 

ضده.
يذكر أن الشرطة اإلسرائيلية فتحت منذ 
عدة أش��هر، حتقيقا جنائيا في شبهات 
متعلق��ة بالفس��اد ف��ي ملف��ن، األول 
باس��م "املل��ف 1000" بخصوص تلقي 
نتنياهو لهداي��ا ممنوعة من رجل أعمال، 
والثاني باس��م "املل��ف 2000"، ويتعلق 
بعالق��ة نتنياه��و م��ع ناش��ر صحيفة 
"يديعوت أحرونوت" ومحاولة استمالته 
وصحفي��ن آخري��ن لصاحله لق��اء قيام 
نتنياهو بوقف دعم صحيفة "يسرائيل 

هيوم" املنافسة لها )يديعوت(.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

جت��ددت اخلالفات ب��ن عناصر تنظيم 
داعش االرهابي من االجانب واحمللين، 
ومت دف��ع احمللي��ن الى خط��وط الصد 
االولى مع اعدام م��ن يخالف االوامر، 
فيما استمرت عمليات حرق سيارات 
املدنين مع الضغ��ط على احملاصرين 
باسكان عائالت داعش��ية معهم او 
افراغ منازلهم م��ن دون اخلروج باجتاه 

القوات االمنية.
وق��ال مص��در امن��ي عراق��ي مطلع 
في محافظ��ة نينوى ال��ى "الصباح 
اجلدي��د" ان "انقس��امات حادة عادت 
لتجدد وتعصف بن قيادات وتنظيم 
داعش االرهابي من االرهابين االجانب 
والعرب من جهة، واالرهابين احمللين 
م��ن جه��ة أخرى، ف��ي م��ا تبقى من 
االحياء الغربي��ة مبدينة املوصل التي 

مازلت تخضع لهم".
واض��اف "أن اج��واًء من ع��دم الثقة 
تس��ود بن الطرفن، وهذه املشكلة 
ليس��ت باجلدي��دة، ب��ل س��بق ان مت 
رصدها، لكنه��ا جتددت مؤخ��رًا بعد 
انهي��ار خط��وط الع��دو ف��ي احمل��ور 
الش��مالي والغربي ال��ذي اقتحمته 
التاس��عة  املدرع��ة  الفرق��ة  ق��وات 
ودم��رت خط��وط الع��دو بس��هولة 
بعد االنكس��ار املعنوي ال��ذي اصاب 
السابقة  الهزائم  الدواعش بس��بب 

ضمن عمليات قادمون يا نينوى".
ولف��ت املص��در ال��ى ان "االرهابي��ن 
االجانب، م��ن املقاتل��ن او القيادات، 
تراجع��وا ال��ى اخلط��وط اخللفية في 
وانشأوا  الس��كنية احملاصرة،  االحياء 
النفس��هم خط��وط ص��د خلفي��ة 
في عم��ق تل��ك املناطق، كم��ا امروا 
العناصر احمللية بالتوجه الى خطوط 

الصد االمامية".
وتابع بالقول "على وفق التصنت على 
اتصاالت العدو، فان هناك اوامر حازمة 
لالرهابي��ن من احمللين الثبات والئهم 
للتنظي��م من خ��الل مقاومتهم في 
خط��وط الصد االمامية او اعدامهم 
ف��ي حالة مخالفة االوامر، بعد وجود 

وهربه��م مع  بخياناته��م  ش��كوك 
تقدم القوات االمنية املشتركة، على 
وفق ما يتهمهم االرهابيون االجانب، 
فضال عن اته��ام احمللين بأنهم كانوا 
يبحثون عن املناصب االدارية والغنائم 
ال غير، فيما القت��ال كان من نصيب 

الدواعش االجانب".
ون��وه املص��در الى ان "قي��ادات العدو 
تأم��ل مبنح فرصة لالرهابين االجانب 
اللتقاط انفاسهم واعادة تنظيمهم 
للمعرك��ة الفاصل��ة، وف��ي الوق��ت 
نفس��ه س��تتخلص م��ن االرهابين 
احمللي��ن الذين دائماً كان��وا محاطن 
بالش��كوك واتهامات بأنهم يبحثون 
عن االموال ولي��س القتال الجل دولة 

اخلالفة املزعومة".
ومضى بالقول "في اجلانب اآلخر فان 
العناصر احمللي��ة ال يثقون باالرهابين 
االجانب ويعدون بعضهم على صالت 
مبخابرات اقليمي��ة ودولية، وان اغلب 
القيادات االجنبية الذت بالفرار عقب 
س��قوط ايس��ر املوصل وقبيل قطع 
طريق املوصل تلعف��ر الذي نفذ منه 
العش��رات م��ن االرهابي��ن االجانب 
وعائالته��م، فيم��ا مت ت��رك العناصر 
احمللي��ن وم��ع عائالته��م ليواجهون 

مصيرًا مجهوال".
"قي��ادة  ف��ان  املص��در  وبحس��ب 
داع��ش باملوصل باتت حتت س��يطرة 
بنحو  واالجان��ب  الع��رب  االرهابي��ن 

ش��به ت��ام، بس��بب حتالفه��م م��ع 
بعض ض��د العناص��ر احمللي��ة، االمر 
الذي ادى الى تش��كيل مفارز قتالية 
للع��دو، فهن��اك مف��ارز  منفصل��ة 
كله��ا من االجانب وأخ��رى كلها من 
احمللين بس��بب اجواء عدم الثقة بن 

الطرفن".
وغالب��اً م��ا تتج��دد االتهام��ات ب��ن 
الطرف��ن بع��د كل هزمي��ة تصي��ب 
الدواع��ش و بع��د أي��ة ضرب��ة جوية 
قياداته��م  اجتماع��ات  تس��تهدف 
او ش��خصيات ب��ارزة ف��ي التنظيم 

االرهابي في اثناء تنقالتهم.
عل��ى صعي��د آخ��ر، اس��تمر تنظيم 
داعش مبضايق��ة املدني��ن احملاصرين 

في تل��ك االحياء التي م��ا زالت حتت 
س��يطرتهم، م��ع االس��تمرار بحرق 
برغ��م  املدني��ة  االهال��ي  س��يارات 
تشكيل سحابات من الدخان االسود 
احلرب��ي  الطي��ران  عل��ى  للتضلي��ل 

والطيران املسّير.
وقامت مفارز لداعش بنقل العشرات 
م��ن عج��الت االهال��ي س��واء م��ن 
الس��يارات الصغي��رة او الش��احنات 
واآلليات، ومت نصبها في سواتر الصد 
وغلق بعض الط��رق بهياكلها عقب 
حرقه��ا عم��ًدا، االم��ر ال��ذي يكلف 
املدنين خس��ائر طائلة من الصعب 

تعويضها.
كم��ا ان عناص��ر داع��ش يس��تمرون 

مبضايقة االهالي، من خالل اجبارهم 
عل��ى اس��كان عائالته��م داعش��ية 
معهم او ترك تلك املن��ازل واالنتقال 
ألي م��كان آخر ش��ريطة عدم الهرب 

باجتاه القوات العراقية.
ويضط��ر االهال��ي الى االنتق��ال الى 
من��ازل ملعارفهم وذويه��م ويرفضون 
داعش��ية  عائ��الت  م��ع  الس��كن 
خشية اس��تهدافهم بضربات جوية 

محتملة.
واضط��ر تنظي��م داعش الى حش��ر 
عائ��الت مقاتليه كيفما اتفق بعدما 
تضاءلت مس��احة االحياء السكنية 
التي بقت بحوزتهم وهي في تناقص 

مستمر.

انقسامات حادة 
عادت لتتجدد بين 
قيادات وتنظيم 
داعش اإلرهابي من 
اإلرهابيين األجانب 
والعرب من جهة، 
واإلرهابيين المحليين 
من جهة أخرى، في 
ما تبقى من األحياء 
الغربية بمدينة 
الموصل التي مازلت 
تخضع لهم

جانب من معارك اجلانب األمين للموصل

التنظيم يستمر بحرق السيارات المدنية ويضايق المدنيين المحاصرين

الدواعش األجانب بالموصل يدفعون اإلرهابيين المحليين لخطوط الصد

االثنن 8 أيار 2017 العدد )3689(

Mon. 8 May 2017 issue )3689(



بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة 
عديلة حمود اختي��ار العراق ملنصب 
نائب رئيس املكتب التنفيذي التفاقية 
للكيمياوي��ات  وس��توكهولم  ب��ازل 
خالل اعم��ال مؤمتر االط��راف اخلاص 
باالتفاقيات الكيمياوية واملنعقد في 

جنيف .
واوض��ح الوزي��رة ان الوف��د العراقي 
املش��ارك ف��ي اجتماع��ات املكت��ب 
العم��ل  جملموع��ة  التنفي��ذي 
بازل  التفاقيتي  العضوي��ة  مفتوحة 
وس��توكهولم جنح في احلصول على 
منصب نائ��ب الرئيس واحلصول على 
عضوية املكتب التنفيذي عن اس��يا 
واحملي��ط اله��ادئ  خ��الل اجتماعات 
العمل  التنفيذي جملموع��ة  املكت��ب 
بازل  التفاقيتي  العضوي��ة  مفتوحة 

وستوكهولم. 

اختي��ار  مت  ان��ه  الوزي��رة  واضاف��ت 
العراق م��ن بني  اكثر م��ن ١٥٥ دولة  
ليترأس مجموع��ة العمل مفتوحة 
وال��ذي  ب��ازل  التفاقي��ة  العضوي��ة 
س��وف يبدأ اعماله في ختام اعمال 
مؤمت��ر االطراف وهذا يع��د اجنازا فنيا 
ودبلوماس��يا مهما للعراق وجاء من 
خالل مفاوضات كبيرة استطاع وفد 
العراقي من اقناع الدول املنافسة له 

على املنصب النتخاب العراق .
ويش��ارك العراق بوفد رفيع املستوى 
من ممثلي الوزارات اخملتصة في اعمال 
مؤمت��ر االط��راف اخل��اص باالتفاقيات 
وس��توكهولم  ب��ازل  الكيمياوي��ة  
وروت��ردام بش��أن امل��واد الكيمياوي��ة 
والنفايات اخلطرة املنعقد في جنيف 
مما يشهد تقدماً كبيراً في العالقات 

االقليمية الدولية للعراق .
عل��ى صعيد اخ��ر افتتح��ت الوزيرة 
معه��د اخملتب��رات التعليمي��ة ف��ي 
دائ��رة مدينة الطب بحلت��ه اجلديدة 

واطلعت على م��ا يضمه هذا املركز 
املرجعي من اجهزة مختبرية حديثة 
ومن مناش��يء عاملية رصينة لتقدم 
الثالثي��ة  التخصصي��ة  خدماته��ا 
للمواطنني في مجال فحص امراض 
والفايروس��ات  والهرمون��ات  ال��دم 

واجهزة حتديد وظائف اجلسم  .
وحضر حف��ل االفتتاح الدكتور حازم 
لل��وزارة  الفن��ي  الوكي��ل  اجلميل��ي 
والدكت��ور حس��ن التميم��ي مدي��ر 
ع��ام دائ��رة مدينة الط��ب ومعاونوه 
واملهن��دس ثائ��ر جعف��ر مدي��ر عام 
املش��اريع في مرك��ز ال��وزارة ونقيب 
االطباء العراقيني الدكتور عبد االمير 

محسن .
واك��دت الوزي��رة عل��ى ان اجن��از هذا 
ظ��روف  ظ��ل  ف��ي  يات��ي  املش��روع 
امني��ة  وحتدي��ات  اس��تثنائية 
متمثل��ة باحلرب عل��ى االرهاب وقلة 
التخصيصات املالي��ة ، الفتة الى ان 
ذلك يأتي ضمن توجه الوزارة لالرتقاء 

باخلدم��ات اخملتبرية في دوائر الصحة 
ببغ��داد واحملافظات عل��ى وفق نظام 
ش��راء اخلدم��ة الج��راء الفحوصات 
الت��ي كان��ت تفتقدها مؤسس��اتنا 

الصحية .
 واش��ارت الوزيرة الى اطالق تس��مية 
معهد اخملتبرات التعليمية بعد ان كان 
قس��ما وذلك النه يعد املركز الرئيس 
ل��دورة اخملتب��رات التي متت��د قرابة 15 
ش��هرا وكونه املركز التدريبي لطلبة 
الب��ورد العرب��ي والعراق��ي بصفت��ه 
مركزا بحثيا لطلبة الدراسات العليا 
والدبل��وم  واملاجس��تير  الدكت��وراة 
وكونه مركزا لتدريب طلبة الدراسات 
االولي��ة في كلي��ات اجملموعة الطبية 
وبينت السيدة الوزيرة ان هذا املشروع 
س��تعقبه مش��اريع مماثلة في عموم 
محافظ��ات البالد لالرتق��اء باخلدمات 

املقدمة الى ابناء شعبنا العزيز. 

*اعالم الصحة 

بعد افتتاحه ملتقى المطارات المدنية وشركات الشحن والسياحة 
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بغداد - الصباح الجديد:

أش��رف وزير النقل كاظم فنجان 
احلمام��ي عل��ى وص��ول راداري��ن 
جديدين ضم��ن العقد املبرم مع 
للعمل  الفرنسية  تاالس  شركة 
عل��ى تغطية العملي��ات اجلوية 

في االجواء العراقية. 
وقال الوزي��ر ان الرادارين اجلديدين 
س��يتم نص��ب االول منهما في 
بغداد واآلخر في كركوك من اجل 
تغطية االج��واء العراقية ، الفتا 
الى ان قس��م الرقابة اجلوية في 
املنش��أة العامة للطيران املدني 
س��تقع عليه مسؤولية ومهمة 
كبي��رة ف��ي العم��ل عل��ى تلك 
الرادارات اجلدي��دة ملتابعة حركة 

مرور الطائرات.
ب��دوره أش��ار مدير عام املنش��أة 
العام��ة للطيران املدني حس��ني 
محس��ن ان ال��دور امله��م للوزير 
اس��هم بوض��وح ف��ي االس��راع 
بوصول ه��ذه ال��رادارات اجلديدة، 
وكذل��ك في إعادة فت��ح املمرات 
اجلوي��ة التي كان��ت مغقلة ملدة 
احلظ��ر  نتيج��ة  ث��الث س��نوات 
املنظم��ة  قب��ل  م��ن  املف��روض 

.FAA االميركية للطيران
يذك��ر ان وص��ول هذه ال��رادارات 
اجلدي��دة يتزامن مع إع��ادة فتح 
ارتف��ع  حي��ث  اجلوي��ة  املم��رات 
عدد الطائ��رات العاب��رة لألجواء 
العراقي��ة خ��الل االس��بوع االول 

859  طائرة. 
وكان الوزي��ر ق��د افتت��ح اعمال 
ملتق��ى املط��ارات املدنية احمللية 
اجل��وي  الش��حن  وش��ركات 
والسياحة في مدينة السليمانية 
بحضور وزي��ر النقل في حكومة 
اقليم كردس��تان مولود باوه مراد 
وعدد من النواب ومدراء املطارات 

احمللية، ومش��اركة أكث��ر من 60 
شركة محلية وأجنبية. 

وبارك الوزي��ر احلمامي في كلمة 
القاها في حف��ل افتتاح امللتقى 
اجلهود احلثيثة التي بذلت إلقامة 
هذا امللتقى، مبينا انه س��يدعم 
خطوات الوزارة في افتتاح مطار 
مدني في كل محافظة ، مؤكداً 
أن هذا امللتقى سيسهم بتطوير 
النقل اجل��وي في جميع املطارات 

العراقية.
واش��ار احلمامي ف��ي كلمته الى 
أن امللتقى سيسلط الضوء على 

ف��رص األعم��ال ملش��اريع البنية 
التحتي��ة للطي��ران ف��ي العراق 
والتقدم الذي تش��هده املشاريع 
الع��راق،  اجلاري��ة ف��ي مط��ارات 
وتوسعة وإنشاء محطات جديدة، 
إضافة إلى أفضل املمارسات في 
إدارة املالحة اجلوية واألمن واألمان 
ودعم تقنية املعلومات والصيانة 

والعمليات واخلدمات األرضية.
يذكر ان امللتقى استضاف نخبة 
من اخلب��راء احمللي��ني ودوليني في 
الطيران ملناقش��ة شتى اجتاهات 
الصناعة التي ستش��كل صورة 

املالح��ة اجلوي��ة العراقي��ة خالل 
السنوات املقبلة.

عل��ى صعيد اخر أك��د ممثل وزارة 
النقل في شبكة املركز املشترك 
للتنسيق والرصد التابعة لألمانة 
العام��ة جملل��س ال��وزارء ومعاون 
مدير ع��ام الدائرة االدارية واملالية 
النق��ل  وزارة  أن  ش��نون  احم��د 
تواصل جهودها ف��ي نقل وعودة 
النازحني وايص��ال املواد الغذائية 
واملستلزمات االغاثية االخرى الى 
مخيم��ات االي��واء اخملصصة الى 

العائالت النازحة.

أن  النق��ل  وزارة  ممث��ل  وأض��اف 
الشركة العامة لنقل املسافرين 
والوفود تبذل جهوداً اس��تثنائية 
ف��ي تس��خير امكانياتها خلدمة 
النازح��ني واملقاتلني في اخلطوط 
االمامية للمعارك ، مش��يراً الى 
ان حافالت الش��ركة تقوم بنقل 
افراد احلشد الشعبي من مناطق 
س��كناهم والى جبه��ات القتال 
من��ذ انط��الق عملي��ات قادمون 

يانينوى والى االن .
ال��وزارة  أن  ال��وزارة  ممث��ل  وب��ني 
نقلت النازحني عب��ر عدة محاور 

حتم��ل  عاتقه��ا  عل��ى  وأخ��ذت 
مس��ؤولية ايص��ال النازحني الى 
معس��كرات االي��واء ، مضيفاً ان 
حافالت الشركة قامت بواجبات 
اس��تثنائية بنق��ل نازح��ني م��ن 

خطوط النار واملعارك.
ال��وزارة  أن  ال��وزارة  ممث��ل  وذك��ر 
العج��الت  بع��ض  منح��ت 
ال��ى  )الس��كراب(  املش��طوبة 
الهيئة العامة للحشد الشعبي 
وصيانته��ا  تصنيعه��ا  ألع��ادة 
إدام��ة زخم  واس��تعمالها ف��ي 

املعركة. 

الحمامي يشرف على وصول رادارات فرنسية للعمليات الجوية العراقية

سيتم نصب 
الرادار األول في 
بغداد واآلخر في 
كركوك لتغطية 

األجواء العراقية ، 
وأن قسم الرقابة 

الجوية ستقع عليه 
مسؤولية العمل 

على تلك الرادارات 
لمتابعة حركة مرور 

الطائرات

وزير النقل كاظم فنجان احلمامي

إطالق حملة واسعة 
لمكافحة نواقل األمراض 

في جانب الرصافة 

العراق يبحث مع إيران 
التعاون المشترك في 

مجال االتصاالت 

محافظ ذي قار يتعهد 
بتوزيع 30 الف قطعة 

سكنية للمواطنين  

اعالم الصحة 
نفذت شعبة الس��يطرة على اإلمراض االنتقالية 
في دائرة صحة بغ��داد / الرصافة حملة ملكافحة  
نواقل األمراض في مح��الت متفرقة ضمن صحة 

الرصافة . 
وقال��ت الدكت��ورة خالدة س��لمان مديرة ش��عبة 
ف��رق  ان  االنتقالي��ة  اإلم��راض  عل��ى  الس��يطرة 
املكافح��ة قامت بعملي��ات رش املبيدات ملواجهة 
أم��راض اللش��مانيا واملالريا واالم��راض االنتقالية 
االخ��رى والت��ي ش��ملت العدي��د م��ن املناط��ق 
السكنية ، مؤكدة انه مت التأكيد على املناطق ذات 
اخلطورة العالية واحلاوية على البرك واملستنقعات 
للتخل��ص من نواق��ل األمراض التي تتس��بب في 

انتشار األمراض االنتقالية. 
وبينت مديرة الشعبة ان عمليات الرش والتضبيب 
وردم املس��تنقعات ستس��تمر خالل فترة الصيف 
احلال��ي م��ن دون توقف لتش��مل جمي��ع املناطق 
الس��كنية إضافة إلى إلقاء محاضرات وإرشادات 
صحي��ة وتوزي��ع فول��درات التوعي��ة للوقاية من 

األمراض اإلنتقالية . 

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزير االتصاالت حس��ن كاظم الراش��د مع 
الس��فير اإليراني اجلدي��د ايراج مس��جدي والوفد 
املرافق له في مقر عمله س��بل التعاون املش��ترك 
ب��ني البلدي��ن في مج��ال االتص��االت وتكنولوجيا 

املعلومات . 
وعب��ر الوزير خالل اللقاء عن س��عادته باملس��توى 
املتمي��ز للعالق��ات العراقي��ة اإليرانية في ش��تى 
االصع��دة ، الفت��ا ال��ى انه بح��ث اط��ر التواصل 
وتبادل اخلبرات ووجه��ات النظر في تفعيل اجلهود 
ورفع املس��توى في مجال االتص��االت وتكنولوجيا 
املعلومات اضافة الى االس��تفادة من تلك اخلبرات 

في هذا اجملال . 
م��ن جانبه عب��ر الس��فير اإليراني ف��ي ختام هذا 
اللق��اء ع��ن اعجاب��ه بالدور ال��ذي تقوم ب��ه وزارة 
االتصاالت ملا تقوم به من مش��اريع اس��تراتيجية 
مهم��ة والتي ته��دف باالرتقاء ومواكب��ة التطور 
احلاصل في املنطقة والعالم في اجملال االتصاالتي 
، مبديا اس��تعداد ب��الده الكامل باتخ��اذ التدابير 
املطلوب��ة في مجال تبادل اخلب��رات بني اجلمهورية 

االسالمية ودولة العراق .

ذي قار - علي حسين
ح��ث محافظ ذي قار يحيى الناص��ري، مدراء الدوائر 
املعنية على اكم��ال تهيئة قطع االراضي لتوزيعها 
عل��ى الش��رائح املس��تحقة ضمن خط��ة اعدتها 
احلكومة احمللية لتوزيع 30 الف قطعة ارض سكنية 
، مؤكدا اهمية ايجاد حلول قانونية لألراضي املتجاوز 

عليها ومبا يضمن حقوق املواطنني.
وق��ال احملافظ خالل ترؤس��ه اجتم��اع اللجنة العليا 
لتوزي��ع االراض��ي الس��كنية ال��ذي عقد ف��ي ديوان 
احملافظة وحضره م��دراء وممثلون عن دوائر بلديات ذي 
ق��ار وبلدي��ة الناصرية وعقارات الدولة والتس��جيل 
العقاري والزراعة والدوائر املعنية االخرى ان »احلكومة 
احمللية مس��تمرة في خطتها إلكمال توزيع 30 الف 
قطع��ة ارض س��كنية على الش��رائح املش��مولة . 
واضاف احملافظ لق��د طالبنا الدوائر اخملتصة بالعمل 
عل��ى تهيئة قط��ع أراضي جدي��دة لتك��ون جاهزة 
لتوزيعها على مستحقيها«، مبينا انه ناقش احللول 
القانونية املطروحة لتجاوز مشكلة املتجاوزين على 
اراض��ي الدولة التي تعوق عم��ل جلنة توزيع االراضي 
الس��كنية ومبا يضمن حقوق جمي��ع املواطنني في 

احلصول على سكن مالئم«.

تقرير

اختيار العراق نائبا لرئيس المكتب التنفيذي التفاقية بازل للكيمياويات
افتتاح بناية معهد المختبرات التعليمية في مدينة الطب

مؤمتر االطراف اخلاص باالتفاقيات الكيمياوية واملنعقد في جنيف

اربيل - الصباح الجديد:
برعاي��ة وحض��ور رئيس حكومة 
نيجيرف��ان  كردس��تان  إقلي��م 
بارزاني ووزير الس��ياحة اللبناني 

أواديس كيدانيان 
إنطالق��ا م��ن إلتزامه��ا بدع��م 
املتنام��ي  الس��ياحي  القط��اع 
ف��ي إربيل وحرصه��ا على تقدم 
الش��باب الك��ردي ف��ي قط��اع 
روتان��ا  إفتتح��ت  الضياف��ة، 
الش��ركة الرائدة في مجال إدارة 
الفن��ادق ف��ي منطقة الش��رق 
األوس��ط وإفريقيا وجنوب آسيا 
وأوروبا الش��رقية أول��ى فنادقها 
للش��قق  أرج��ان  عالم��ة  م��ن 

الفندقية في العراق.
إدارة  مجل��س  رئي��س  وحت��دث 
مجموع��ة روتانا ناصر النويس " 
قبل نحو س��ت سنوات، منحتنا 
ش��ركة مالي��ا اللبناني��ة بإدارة 
جاك صراف ثقة عالية إلدارة أول 
فنادق الش��ركة من فئة 5 جنوم 
في أربيل، وبذلت مالكاتنا حينها 
جه��ودا صادق��ة فأث��رت وتأثرت 
مبس��يرة التنمية السياحية في 
هذه املدينة العريقة وجنح فندق 
أربي��ل روتان��ا باس��تقبال أكث��ر 
من نصف مليون س��ائح ونزيل، 
زاد مع��دل اإلش��غال  وبالتال��ي 
الس��نوي للفندق ع��ن %70، مما 
يؤشر على املستقبل السياحي 

الواعد لإلقليم". 

وأض��اف ان"ش��راكتنا الناجحة 
مع ش��ركة ماليا أثمرت مجددا 
وه��ا نحن جنتمع الي��وم الفتتاح 
هذا الصرح اجلدي��د حتت عالمة 
الفندقية ويبقى  أرجان للشقق 
الرئي��س دع��م وإجن��اح  هدفن��ا 
الس��ياحة في إقليم كردستان، 
عبر تقدمي أفض��ل اخلدمات التي 
تضمن رض��ى الزبائن واملصممة 

حسب الطلب." 
ويتألف أربيل أرجان من روتانا وهو 
فندق س��كني من الط��راز األول 
من 168 ش��قة فندقي��ة راقية، 
توفيره  إل��ى  إضافة  مطعم��ني، 
خدمة الطع��ام في الغرف على 
مدار الس��اعة. ه��ذا إضافة إلى 
7 غ��رف مخصصة لإلجتماعات 
بأح��دث  بالكام��ل  ومجه��زة 

التقنيات الس��معية والبصرية، 
ومخ��ّدم  مفروش��ا  مكتب��ا   25
اللياقة  نادي  وبوديالينز  بالكامل 
والصح��ة فض��الً ع��ن موقع��ه 
املثال��ي ف��ي ش��ارع 100 عل��ى 
تقاطع جسر بحركة في مدينة 
أربي��ل، صمم الفن��دق بطريقة 
الضي��وف  احتياج��ات  تالئ��م 
وعائالته��م الراغب��ني باإلقام��ة 
الطويل��ة موفراً أيضا مس��احة 
واس��عة لزواره ومانحاً العائالت 
منهم فرصة اإلس��تمتاع ببيئة 

فندقية شبيهة باملنزل. 
وتدي��ر روتان��ا حالي��ا أكث��ر م��ن 
100 فندًق في الش��رق األوسط 
وأوروبا  آس��يا  وجنوب  وأفريقي��ا 
الش��رقية م��ع خط��ة انتش��ار 

واسعة في املستقبل . 

بغداد - الصباح الجديد:
عط��وان  بغ��داد  محاف��ظ  برعاي��ة 
العطوان��ي وإش��راف مدي��ر صح��ة 
الغن��ي  عب��د  الدكت��ور  الرصاف��ة 
الس��اعدي وحتت ش��عار »أطفالنا... 
أملنا املش��رق » أقام��ت دائرة صحة 
بغ��داد / الرصاف��ة  املؤمت��ر العلم��ي 
األول لط��ب األطف��ال بحضور وكيل 
وزارة الصح��ة الدكتور زامل العريبي  
وعدد من أعض��اء من مجلس النواب 
ومحافظة بغ��داد ونخبة من األطباء 

االختصاص .
والق��ى مدير صح��ة الرصافة كلمة 
في حفل افتت��اح املؤمتر اكد فيها ان 
كل دول العالم تس��عى إلى االهتمام 
بالطفول��ة من اجل مس��تقبل خال 
نس��بة  إن  مؤك��دا   ، اإلم��راض  م��ن 
الوفيات في ال��دول النامية لألطفال 
دون اخلامسة من العمر هي 8 ماليني 

طفل في الس��نة  16 إلف طفل في 
اليوم الواحد ومبعدل طفل كل 5 ثوان 
، موضح��ا  ان نس��بة وفي��ات اطفال 
الع��راق في العق��ود املاضي��ة  كانت 
300 باإللف في أيام احلصار فيما تبلغ 
النس��بة اآلن 10 باإلل��ف وهي ضمن 

النسب العاملية املقبولة حاليا . 
وأك��د الدكت��ور الس��اعدي ان احمل��ور 
األول ال��ذي تعم��ل م��ن اجل��ه أرقى  
الش��عوب ف��ي العال��م يعتمد على 
أهمي��ة البحوث العلمي��ة وتطويرها 
وان الدائ��رة تعمل  بصورة مس��تمرة 
على إقامة العدي��د من املؤمترات وهو 

ما تسعى اليه .
فيما أش��ار الدكت��ور زام��ل العريبي 
وكيل وزارة الصحة ف��ي كلمة نيابة 
عن وزي��رة الصحة الدكت��ورة عديلة 
حمود ال��ى أهمية  التوج��ه العلمي 
لصح��ة الرصاف��ة م��ن خ��الل عقد 

مجموعة من املؤمت��رات والورش التي 
ته��دف الى رفع جودة اخلدمة الطبية 
في الدائرة ، حي��ث تعد متقدمة من 
خالل األساسيات العلمية للمجاالت 
كافة وذلك  بعمل الدائرة بروح الفريق 

الواحد .
وب��ني العريبي ان التحديات الكبيرة 
الصح��ة   وزارة  واجه��ت  الت��ي 
اخلدمات  أفضل  اس��تطاعت تقدمي 
الطبي��ة بصورة مس��تمرة بالرغم 
م��ن األزمة املالية  واحل��رب الكبيرة 
ضد اإلره��اب واحتياجات املواطنني 
املتغي��رة  وان ال��وزارة الت��ي اتخذت 
عل��ى عاتقها ف��ي ج��ودة اخلدمات 
الصحي��ة ، مثمن��اً دور دائرة صحة 
الرصافة الت��ي  عملت على تكامل 
اخلدمات الطبية من خالل التنسيق 
املش��ترك  ب��ني ال��وزارة  ومجل��س 

محافظة بغداد . 

بغداد - الصباح الجديد:
عق��دت املديري��ة العام��ة للتنمية 
الصناعة  لوزارة  التابعة  الصناعية 
واملعادن ندوة تثقيفية لالطالع على 
التكنولوجيا احلديث��ة واالمكانيات 
التي متتلكها شركة سابو اليونانية 

النتاج الطابوق احلراري  .
وحض��ر الن��دوة مع��اون مدي��ر عام 
املديرية ورؤس��اء الشعب واالقسام 

العام��ة  الش��ركة  وممث��ل  فيه��ا 
للصناع��ات االنش��ائية وع��دد من 
امل��دراء العام��ني واملس��ؤولني  ف��ي 
ال��وزارة فضال عن حضور ش��ركات 
القطاع اخلاص املنتش��رة في عموم 

البالد.
وج��رى خالل الندوة  االس��تماع الى 
ش��رح مفصل من قبل هارس املدير 
التنفيذي لشركة س��ابو اليونانية  

في منطقة الش��رق االوسط حول 
التكنولوجي��ة  واملس��ارات  االط��ر 
احلديث��ة التي تعتمدها  الش��ركة 
وامكانية نقل هذه التكنولوجيا الى 
الع��راق لتطوير القط��اع الصناعي 
السيما صناعة الطابوق احلراري من 
خالل اضافة تقني��ات جديدة  مثل 
التجفي��ف وعملية ح��رق الطابوق 

بطرق متطورة.   

»التنمية« تّطلع على تكنولوجيا صناعة الطابوق الحراري  

روتانا ومجموعة ماليا تفتتحان فندق أربيل أرجان
صحة الرصافة تقيم المؤتمر
 العلمي األول لطب األطفال

مرتبط باإلعالنات ينزل مع الصورة 



د.خالد القيسي
أقامت كلية التربية في اجلامعة 
العراقية، ورش��ة عم��ل بعنوان 
"التعليم االلكتروني - املصاعب 
ع��دد  مبش��اركة  والتحدي��ات"، 
من التدريس��يني وطلبة قس��م 

احلاسوب.
وتناول��ت الورش��ة الت��ي حاضر 
التدريسي محمد خميس  فيها 
بالتعلي��م  التعري��ف  خلي��ل، 
تطبيقه  وأهمي��ة  االلكترون��ي، 
في اجلامع��ات العراقية، وكذلك 
حتدي��د اهم املصاعب التي تعيق 
تطبيقه ف��ي اجلامعات، واحللول 

املقترحة لتجاوز هذه املعوقات.
تطبيق��ات  ايض��ا،  وتضمن��ت 
اس��تخدام  لنم��اذج  عملي��ة 
والت��ي  االلكترون��ي  التعلي��م 

بفضلها ميكن اختص��ار الكثير 
م��ن الوق��ت واجلهد ف��ي ايصال 

املعلومة الى املتلقي بس��هولة 
ويسر. 

بغداد - الصباح الجديد:
اطلق��ت وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة س��راح )88( حدث��ا 
من ش��تى االقس��ام االصالحية 
التابع��ة لدائرة اص��الح االحداث 

خالل آذار 2017. 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل 
عم��ار منعم ان الدائ��رة اطلقت 
س��راح )29( حدثا موقوفا واربعة 
احداث تخلية وخمس��ة احداث 
بافراج ش��رطي، فض��ال عن )47( 
حدثا بالعفو العام وثالثة احداث 

بقرار متييزي.
واض��اف ان الدائرة رش��حت )18( 
حدث��ا ضم��ن برنام��ج الرعاي��ة 

الالحقة الذي يض��ع احلدث حتت 
رعاية برامج ارشادية خاصة قبل 
وبعد اطالق السراح بثالثة اشهر 
، مش��يرا ال��ى ان الدائ��رة لديها 
برامج صحية بالتعاون مع دائرتي 
صحة بغداد الكرخ والرصافة متت 
م��ن خاللها احالة )38( حدثا الى 
املستش��فيات واملراكز الصحية 
وتس��جيل )53( زي��ارة م��ن قبل 
اطباء مختصني في شتى اجملاالت 
الطبية الجراء معاينات والوقوف 
على حالة االحداث الصحية إذ مت 
اج��راء )1124( معاينة طبية في 
االقس��ام االصالحية خالل شهر 

اذار املنصرم. 

في سياق آخر، اش��ار منعم الى 
ان الدائ��رة نف��ذت خ��الل ش��هر 
تأهيلي��ة  برام��ج  املاض��ي  آذار 
ملستفيدي االقس��ام االصالحية 
تضمنت دورات في مجال احلدادة 
والنج��ارة واحلاس��بات واحلالق��ة 
والرس��م  واخل��ط  واخلياط��ة 
والتأسيس��ات الصحي��ة، فضال 
ع��ن التدبي��ر املنزلي ش��ارك بها 
)184( حدث��ا موزع��ني ب��ني )26( 
دورة تدريبي��ة، الفتا ال��ى ان هذه 
ال��دورات تأتي من اجل اكس��اب 
احل��دث مه��ارات مهني��ة تعينه 
على العم��ل ومزاولة مهنة بعد 

اطالق سراحه .

كربالء – الصباح الجديد
نظمت كلية الهندسة في جامعة 
كرب��الء، ن��دوة علمي��ة عن س��بل 
تطوير القطاع النفطي، مبش��اركة 
باحثني ومتخصصني في اجلامعات 

واملؤسسات احمللية ذات العالقة .
وتضمن��ت الن��دوة الت��ي عق��دت 
بالتع��اون م��ع وزارة النف��ط ثالث��ة 
 ، االول  احمل��ور  اس��تعرض  مح��اور 

النف��ط  وأقتصادي��ات  سياس��ات 
وكيفي��ة تطويره��ا للباحث صالح 
مه��دي, واحمل��ور الثان��ي ع��ن الغاز 
الصخ��ري وتأثي��ره في مس��تقبل 
الصناعة النفطية بالعراق ، مبيناً 
س��لبيات وايجابي��ات ه��ذا الن��وع 
م��ن اإلنت��اج للدكتور عب��د الكرمي 
الربيع��ي, واحملور األخير ع��ن قانون 
النف��ط والغ��از للدكت��ور حتس��ني 

حميد.
وتناول��ت الن��دوة كيفي��ة اعتم��اد 
الط��رق الرائدة في اجمل��ال النفطي 
مب��ا يضم��ن تقلي��ل كل��ف اإلنتاج 
واالنتقال من اس��تيراد املش��تقات 
النفطية الى االعتماد على انتاجها 
في الداخ��ل من خالل انش��اء عدد 
من املصافي الت��ي تلبي احتياجات 

البلد.
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وجه��ت وزي��رة الصح��ة والبيئة 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ني 
بضرورة تق��دمي خدمات متكاملة 
ألهلن��ا ف��ي نين��وى، م��ن خ��الل 
برئاس��ة  وزاري  فري��ق  متابع��ة 
الدكتور  لل��وزارة  الفن��ي  الوكيل 
حازم اجلميلي ومعاون مدير قسم 
الصحة العام��ة الدكتور محمد 
جبر اخلدم��ات الصحية والطبية 
املقدم��ة املواطن��ني ف��ي املناطق 
الس��احل  في  والنازح��ني  احمل��ررة 

األمين من مدينة املوصل احلدباء .
ورافق الفري��ق ال��وزاري مدير عام 
لي��ث  الدكت��ور  نين��وى  صح��ة 
حبابة حيث اطل��ع الوفد الوزاري 
على س��ير العم��ل ومت حل جميع 
املش��كالت واملعوقات انيا وتدوين 
الصحية  املؤسس��ات  احتياجات 
فيه��ا م��ن املس��تلزمات الطبية 

وتوفير األدوية .
 كما متت زيارة مخيمات النازحني 
ف��ي حمام العلي��ل ومخيم اخلازر 
الي��وم  وف��ي   ، ش��امي  وحس��ن 
الثاني مت عقد اجتماع موسع في 
مستش��فى احلمداني��ة ضم كال 
من الوفد أعاله مع مدير عام دائرة 
صح��ة نين��وى واملعاون��ني الفني 
املستش��فيات  وم��دراء  واالداري 
مرك��ز  وأقس��ام  والقطاع��ات 

الدائرة.
واختت��م الوف��د زيارت��ه بعد عدة 
أيام مش��يدا بنش��اطات املالكات 
الطبي��ة والصحية التي تس��اند 
أهلن��ا ف��ي املوص��ل س��واء ف��ي 
تقدميه��ا اخلدمات ال��ى املواطنني 
أو النازح��ني واملرابطني إلى جانب 
قواتنا األمنية واحلش��د الشعبي 
واألس��ناد  الدعم  لتقدمي  األبطال 
الطب��ي للجرحى من أبن��اء بلدنا 
وهم يقاتل��ون آخر فلول عصابات 

داعش االرهابي .
 ومن اجلدير بالذكر أن الوزارة تتابع 
بصورة مستمرة ميدانيا اخلدمات 
املقدم��ة  والطبي��ة  الصحي��ة 
احلدباء  املوص��ل  ف��ي  للمواطنني 
وف��ي عم��وم دوائ��ر الصح��ة في 

بغداد واحملافظات .
على صعيد متصل شكلت دائرة 

صحة بابل طاقم��ا طبيا وصحيا 
أرس��لته إلى مستشفيات صالح 
الدي��ن واملوص��ل لتأمني اإلس��ناد 
املتضم��ن  والصح��ي  الطب��ي 
خدم��ات طبية وعالجي��ة جلرحى 
القوات األمنية واحلشد الشعبي 
املق��دس ه��ذا وأوض��ح مدير عام 
دائ��رة صحة باب��ل الدكتور نورس 
عبدال��رزاق الكس��بي أن الطاقم 
املرسل من قبل الدائرة ضم أكثر 
م��ن ثماني��ة اختصاص��ات طبية 
إضاف��ة ال��ى امل��الكات الصحية 
املس��اندة ، مش��يرا إل��ى س��عي 
الدائ��رة لتأم��ني خدم��ات العالج 
لألبط��ال الذين قدم��وا أرواحهم 
مش��اريع استش��هاد دفاع��ا عن 
الوطن وأنه لشرف عظيم خدمة 
اجلمي��ل  ورد  الش��جعان  ه��ؤالء 

والوف��اء ملا قدموه م��ن تضحيات 
ودم��اء روت ت��راب الع��راق وابقته 

عزيزا شامخا منتصرا .
م��ن جانبه أك��د الدكت��ور حيدر 
الش��مري عض��و جلن��ة الصح��ة 
والبيئة  النيابية والذي اس��تقبل 
وفد الدائرة وخالل كلمة ترحيبية 
والك��وادر  األطب��اء  دع��ى  به��م 
الصحية الساندة لبذل املزيد من 
اجلهود والسهر على راحة اجلرحى 
كواجب وطن��ي وأخالقي يعتز به 

كل عراقي غيور . 
ه��ذا وأش��ار موفد اع��الم الدائرة 
إلى أن توزيع تل��ك املالكات ضمن 
مستش��فيات ) الشهيد محمد 
املاجد – ال� -600 ابو طه الناصري- 
الشهيد جاس��م شبر- ابو فضه 
( وحس��ب احتياج��ات  الدراج��ي 

تلك املؤسس��ات لتل��ك املالكات 
وبالتنسيق مع مدير الطبابة في 

هيئة احلشد الشعبي.
اعلن��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة 
ع��ن قيام فريق فني مش��ترك من 
ومرك��ز  والبيئ��ة  الصح��ة  وزارة 
معاجل��ة االلغ��ام واملواد املش��عة 
باجراء عملية الفحص االشعاعي 
للمطاح��ن الس��بعة احمل��ررة في 
املوصل والتي تعتزم وزارة التجارة 
ادخاله��ا االنتاج لرف��د محافظة 

نينوى مبادة الطحني .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهن��دس طه ياس��ني عب��اس ان 
الفري��ق املش��ترك اج��رى عملية 
الثاني  يومي  الفحص االشعاعي 
والثال��ث م��ن اي��ار لبي��ان م��دى 

صالحية املطاحن للعمل وخلوها 
بع��د  االش��عاعي  التل��وث  م��ن 
حتريرها م��ن براثن عصابات داعش 

االرهابية .
واش��ار املدي��ر العام ال��ى ان فريق 
فني من قسم السيطرة النوعية 
بفحوصات  ق��ام  احلب��وب  بتجارة 
مماثلة في وقت سابق هذا االسبوع 
ولف��ت ال��ى ان املطاح��ن التي مت 
فحصه��ا ه��ي الرابي��ة واحلام��د 
وام  تلكي��ف  بقض��اء  والبش��ارة 
والنوار  والفهد  والهيثم  الربيعني 
ف��ي اجلان��ب االيس��ر م��ن مدينة 

املوصل .
وعل��ى الس��ياق ذات��ه اعل��ن فرع 
الش��ركة ف��ي محافظ��ة االنبار 
عن املباش��رة بتش��غيل مطحنة 
العلم��ني ف��ي قض��اء الفلوج��ة 

بع��د  يومي��ا  745 طن��ا  بطاق��ة 
انقطاع لثالث سنوات .

واك��د مدي��ر فرع تصني��ع احلبوب 
في االنب��ار كمال محم��د صالح 
ب��ان املطحن��ة تعرض��ت الض��رار 
العملي��ات  نتيج��ة  جس��يمة 
العسكرية للتخلص من تنظيم 
اع��ادة  ومت��ت  االرهاب��ي  داع��ش 
تاهيلها بفترة قياس��ية وباشراف 
ومتابع��ة من ادارة الف��رع واملالك 
الفني ف��ي االنبار وم��ن املؤمل ان 
املطحن��ة بكامل طاقتها  تعمل 
االنتاجية بدءا  من تاريخ املباشرة 
بانت��اج وجتهي��ز حصة ش��هر اذار 
لتغطي��ة حاجة قض��اء الفلوجة 

من مادة الطحني .

*اعالم الصحة

وجهت وزيرة 
الصحة بتشكيل 
فريق وزاري لالطالع 
على سير العمل 
في المؤسسات 
الصحية في 
المناطق المحررة 
من الموصل لحل 
جميع المشكالت 
والمعوقات آنيا 

جانب من االجتماع

جانب من ورشة عمل عن التحديات التي تواجه التعليم االلكتروني

بعد إجراء الفحوصات اإلشعاعية لمطاحن المدينة 

وزيرة الصحة توّجه بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين أيمن الموصل
العراق يبحث إسهام الشركات 

األميركية في تنفيذ 
المشاريع االستراتيجية 

 بغداد - الصباح الجديد:
بحث��ت وزي��رة االعم��ار واالس��كان والبلدي��ات العام��ة 
د.املهندس��ة آن نافع اوس��ي مع املستش��ار االقتصادي 
في الس��فارة االميركية الري ميم��وت والوفد املرافق له 
الس��بل الكفيلة لتعزي��ز وتطوير التع��اون  االقتصادي  
املش��ترك بني البلدي��ن وامكانية دخ��ول القطاع اخلاص 
والش��ركات االجنبية الرصينة للسوق العراقية وتنفيذ 

مشاريع استراتيجية تخدم املواطنني .
واوضحت املهندس��ة اوس��ي خالل اللق��اء الذي حضره 
وكيال الوزارة املهندس اس��تبرق الش��وك واملهندس دارا 
حسن رش��يد ان زيارتها االخيرة لواشنطن برفقة رئيس 
مجل��س  ال��وزراء كان��ت موفقة وناجحة به��دف توثيق 

اوصر الصداقة والتعاون بني البلدين.
واضاف��ت املهندس��ة اوس��ي ان ال��وزارة ترح��ب بدخول 
الش��ركات االميركي��ة الرصينة التي لديه��ا اخلبرة في 
مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية في قطاعات )املاء، 
اجملاري، الطرق واجلسور( وخاصة في املناطق احملررة لتوفير 
اخلدمات االساسية للمواطنني وتشجيع النازحني العودة 
الى مناطقهم حيث تعمل الوزارة على مواجهة حتديات 
اعادة وتوفيراخلدمات والبنى التحتية لهذه املناطق بعد 
ان قامت عصابات داعش االرهابي��ة بتدمير اغلب البنى 

التحتية ومقومات احلياة فيها .
واش��ارت الى االزم��ة املالية الت��ي تعاني منه��ا الدولة 
وخاصة وزارة االعمار بس��بب انخفاض اسعار النفط مما 
تسبب بأيقاف عددٍ من املشاريع اخلدمية واالستراتيجية 
املهم��ة )املاء واجمل��اري( والتي وصلت نس��ب االجناز فيها 
ال��ى مراحلها النهائية لذا تعمل ال��وزارة أليجاد مصادر 
التمويل املطلوبة ألكمالها واالنطالق لتنفيذ مش��اريع 
جدي��دة ، معرب��ة عن امله��ا في دعم الوالي��ات املتحدة 
واجملتمع الدولي لتقدمي الدعم املطلوب من اجل النهوض 

مبستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني.   
واوضح��ت الوزيرة ان ال��وزارة لديها عدد من الش��ركات 
الرصينة املتخصصة في تنفيذ مش��اريع اس��تراتيجية 
ونسعى الى تطوير امكانياتها عن طريق مشاركتها مع 
القطاع اخلاص والش��ركات االجنبية في تنفيذ مشاريع 
جديدة  ونقل اخلب��رات وجتارب الدول املتقدمة في مجال 
االعمار والبناء وتبادل اخلبرات ومنها الشركات االجنبية 
بص��ورة عام��ة املتخصصة ف��ي مجال البن��ى التحتية 

واالنشاءات والبناء.
واش��ارت املهندس��ة اوس��ي الى ان الوزارة تقوم باعداد 
العق��د اخلاص باع��ادة تأهيل واس��تثمار وحماية  طريق 
)بغداد - عم��ان( كمرحلة اولى وطري��ق )بغداد - بصرة ( 
كمرحلة ثانية حيث مت تكليف الوزارة باعداد هذا العقد 
وهناك دراس��ات وتصاميم واج��راءات علمية وفنية من 
اج��ل الوصول الى عق��د رصني يضمن حق��وق الطرفني 
احلكوم��ة والش��ركة املنفذة حيث يج��ري العمل حاليا 
ألعداد العقد اخل��اص باملرحلة االولى ومن ثم املباش��رة 

بالعقد الثاني.

التحديات التي تواجه التعليم 
اإللكتروني في ورشة للجامعة العراقية

العمل تقيم دورات تأهيلية إلكساب 
األحداث المهارات المهنية 

جامعة كربالء تنّظم ندوًة 
عن تطوير القطاع النفطي

أطلقت سراح 88 منهم 
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غزة ـ بي بي سي: 
أعلن خالد مشعل فوز القيادي في حركة حماس 
رئيس الوزراء الفلس��طيني األس��بق إس��ماعيل 
هنية في االنتخابات التي جرت امس االول السبت 

النتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي.
وج��اء فوز هنية، 54 عاما، بعد تنافس ش��ديد مع 
موس��ى أبو مرزوق، نائب رئيس املكتب السياسي 
للحرك��ة، عل��ى ه��ذا املنص��ب الذي يع��د أعلى 

منصب في احلركة.
وكان من املفترض أن يسافر عدد من قادة حماس، 
عل��ى رأس��هم هنية، إل��ى قطر للمش��اركة في 

االنتخابات، إال أن إغالق معبر رفح، حال دون ذلك.
وعقب الناطق باس��م حركة حماس عبداللطيف 
القان��وع بقول��ه » إن هذا انتخاب هني��ة وانتظام 
انتخاب��ات احلركة في موعده��ا، رغم كل الظروف 
التي متر بها، يعكس قوة متاس��ك صفها الداخلي، 
ويرس��خ ش��وريتها، ويع��زز احترامه��ا للوائحها 

الداخلية«.

القاهرة ـ وكاالت:
غ��ادر الرئي��س املص��ري عب��د الفتاح السيس��ي، 
ام��س األحد ، القاه��رة، متجها إل��ى الكويت في 
زيارة رس��مية تس��تغرق يومني، يتوجه بعدها إلى 

البحرين.
وم��ن املق��رر أن يج��ري السيس��ي، خ��الل زيارته، 
مباحثات مع الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، 
أمير الكويت، تتن��اول العالق��ات الثنائية، إضافة 

إلى بحث القضايا اإلقليمية والدولية.
ويتوجه الرئيس املصري، عقب انتهاء زيارته لدولة 
الكويت إلى مملكة البحرين، حيث يعقد جلس��ة 

مباحثات مع امللك حمد بن عيسى آل خليفة.
وكان الرئيس املصري قد زار اإلمارات بداية األسبوع 
اجل��اري، وأجرى مباحث��ات مع ولي عه��د أبوظبي 
الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهيان ف��ي العاصمة 
اإلماراتي��ة، بحثا خالله��ا خطر اإلره��اب، وتدخل 

بعض القوى اخلارجية في شؤون املنطقة.

أبوجا ـ رويترز:
قال ش��اهد من رويترز إن فتي��ات أطلقت جماعة 
بوك��و ح��رام املتش��ددة س��راحهن م��ن ب��ني من 
خطفتهن في 2014 في مدينة تش��يبوك بشمال 

نيجيريا وصلن امس األحد إلى العاصمة أبوجا.
وقال��ت نيجيري��ا ام��س االول الس��بت إنها أمنت 
إطالق س��راح 82 فتاة مقابل اإلفراج عن س��جناء 

من بوكو حرام.
وخطف��ت بوكو ح��رام نحو 270 فتاة في نيس��ان 
2014. وقتل��ت اجلماع��ة املتش��ددة نح��و 15 ألفا 
وتسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص خالل 
س��بع س��نوات من التم��رد بهدف إقام��ة خالفة 

إسالمية في شمال شرق نيجيريا.
وفرت عش��رات الفتي��ات في الفوض��ى التي تلت 
اخلط��ف فيما ظلت أكثر من مائتي فتاة في عداد 

املفقودات ألكثر من عامني.
وقال��ت رئاس��ة نيجيريا في بيان إن البالد تش��كر 
سويس��را واللجن��ة الدولي��ة للصلي��ب األحم��ر 
للمس��اعدة في إطالق س��راح الفتيات من خالل 

»مفاوضات مطولة«.
وأضاف��ت أن الرئي��س محمد بخاري سيس��تقبل 
الفتي��ات ف��ي العاصم��ة أبوجا ام��س األحد دون 
الكشف عن عدد املشتبه بهم الذين تسلمتهم 

بوكو حرام أو الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وق��ال مص��در عس��كري إن الفتي��ات نقلن امس 
األحد إلى مايدوجوري من منطقة بانكي القريبة 
من احلدود م��ع الكاميرون حيث خضعن لفحوص 
طبية. ومايدوجوري عاصم��ة والية بورنو التي بدأ 

فيها مترد بوكو حرام.

وصول بعض فتيات تشيبوك 
إلى أبوجا بعد إطالق سراحهن

حماس تنتخب إسماعيل هنية 
رئيسا لمكتبها السياسي

السيسي يبدأ جولة 
خليجية

متابعة الصباح الجديد: 

ومنافس��ته  إميانوي��ل ماكرون  أدل��ى 
ماري��ن لوب��ان بصوتيهما ف��ي اجلولة 
الثانية واألخيرة من انتخابات الرئاسة 
الفرنس��ية امس االحد وسط حفاوة 
بالغ��ة م��ن مناصريهما أم��ام مراكز 

االقتراع.
ووص��ل زعي��م حرك��ة »إل��ى األمام« 
ومرش��ح تي��ار الوس��ط الفرنس��ي، 
ماكرون،  إل��ى مركز اقتراعه مبنطقة 
توكي��ه بإقلي��م ب��ا دو كالي��ه عل��ى 
وق��ع صيحات أنص��اره ومؤيديه التي 
التقطته��ا الكامي��رات التي الحقت 

حركته.
وصوتت مرشحة الرئاسة الفرنسية 
ع��ن »اجلبهة الوطني��ة« مارين لوبان، 
ام��س األح��د، ف��ي مدين��ة »اين��ان- 
بوم��ون« العمالية بش��مال فرنس��ا 
ف��ي اجلول��ة الثاني��ة واحلاس��مة من 
الفرنس��ية  الرئاس��ية  االنتخاب��ات 
التي تنافس فيها املرش��ح الوسطي 

إميانويل ماكرون.
وقامت مارين بتحية مناصريها الذين 
احتش��دوا ق��رب مركز االقت��راع أمام 
عدسات وسائل اإلعالم التي تواجدت 

بكثافة.
هذا وقالت وزارة الداخلية الفرنسية 
ام��س األحد إن نس��بة اإلقب��ال على 
التصوي��ت ف��ي اجلول��ة الثاني��ة من 
 28.23 بلغ��ت  الرئاس��ية  االنتخابات 
باملئ��ة بحل��ول ظه��ر  ام��س االح��د 

بالتوقيت احمللي.
كانت نسبة اإلقبال في ذات التوقيت 
في انتخابات الرئاس��ة عام 2012 قد 
بلغ��ت 30.7 باملئة فيم��ا بلغت 34.1 
باملئة في انتخابات 2007 و26.2 باملئة 

في انتخابات 2002.
يش��ار إلى أن مدين��ة »إينان-بومون« 
من أبرز معاقل حزب اجلبهة الوطنية 
ال��ذي تتزعمه ماري��ن لوب��ان بعد أن 
انتزعها من اليس��ار ف��ي االنتخابات 

احمللية عام 2014.
كما أدل��ى الرئيس فرانس��وا هوالند 
م��ن  الثاني��ة  اجلول��ة  ف��ي  بصوت��ه 
االنتخابات بعد س��اعتني من افتتاح 

مراكز االقتراع.
ووص��ل الرئي��س ال��ذي يت��رك قص��ر 
اإلليزي��ه عن��د انته��اء واليت��ه األحد 
الق��ادم 14 ماي��و، إلى مرك��ز االقتراع 
مبزاج جيد، وبادر للتواصل مع جمهور 
الناخبني أمام مركز االقتراع وس��مح 
للمصوري��ن بالتقاط صور له معهم. 
وبعد خروج هوالند من مركز االقتراع، 
أهدت��ه إح��دى النس��اء زه��رة فقام 

بتسليمها إلى أحد مرافقيه.
ويقترع هوالند تقليديا في مدينة تول 
في جنوب غ��رب البالد والتي ش��غل 

منصب العم��دة فيها في الفترة بني 
العامني 2001 و 2008.

وكان هوالند ق��د أعلن في األولى من 
كانون أول 2016، تخليه عن ترش��يح 
نفس��ه ف��ي االنتخاب��ات التمهيدية 
للحزب االش��تراكي الختيار مرش��ح 
أول م��رة  وه��ذه  الرئاس��ة.  ملنص��ب 
يتخلى فيها رئيس الدولة الفرنسية 
طوع��ا ع��ن محاولة الترش��ح لوالية 
رئاسية ثانية منذ تأسيس اجلمهورية 

اخلامسة في العام 1958.
اخلاس��ر  االش��تراكي  املرش��ح  وكان 
ف��ي اجلول��ة األول��ى م��ن االنتخابات 
الفرنس��ية بن��وا هام��ون ق��د أدل��ى 
بصوته ف��ي مدينة تراب، ف��ي إقليم 
ايفيلني ، في جولة اإلعادة لالنتخابات 
الرئاس��ية الفرنس��ية. وق��ال عل��ى 
حس��ابه مبوقع التواص��ل االجتماعي 
»تويتر«، »س��وف أحارب وأضرب بكل 
قوة ممكنة اجلبهة الوطنية، وذلك عن 
طريق التصويت للمرش��ح املستقل 
إميانويل ماكرون، حت��ى وإن لم يدعم 

اليسار«.
ويدلى نحو 47 مليون ناخب فرنس��ي 
بأصواتهم في 67 أل��ف مركز اقتراع 

موزعني في أنحاء البالد.
وانطلق��ت، منذ صبيح��ة امس االول 
األحد، عمليات التصويت في مختلف 
مراك��ز االقتراع املنتش��رة في جميع 
أرج��اء فرنس��ا، الختيار رئي��س جديد 
للبالد، في ظل حالة الطوارئ ووسط 

إجراءات أمنية مشددة.

ووف��ق البيانات الرس��مية، خصصت 
الس��لطات الفرنس��ية ف��ي اجملموع 
69 أل��ف مكت��ب تصوي��ت، موزع��ة 
عل��ى األقالي��م الداخلي��ة )66 أل��ف 
و546( والبقية باألقاليم واملقاطعات 
اخلارجي��ة أي الواقع��ة خ��ارج القارة 

األوروبية.
 ولتأم��ني هذا االقتراع الذي يجري في 
أجواء حال��ة الط��وارئ املفروضة في 
الفرنسية  الس��لطات  البالد، نشرت 
،كم��ا في ال��دور األول- نح��و 50 ألف 
عنصر إضافي من الش��رطة والدرك، 

في كامل أرجاء البالد.
وقال��ت وزارة الداخلية الفرنس��ية إن 
نس��بة املش��اركة في اجلولة الثانية 
احلاس��مة من االنتخابات الرئاس��ية، 
بلغ��ت حتى الس��اعة الثانية عش��ر 
ظه��را بتوقي��ت باري��س)10 بتوقيت 
النس��بة  وه��ذه  غرينت��ش(28,23% 
تعتب��ر متدنية قلي��ال مقارنة باجلولة 
األول��ى، وه��ي األدنى كذل��ك مقارنة 
باحلولة الثانية من انتخابات الرئاسة 
عام 2012 حيث بلغت املشاركة عند 

منتصف النهار 30,66%.
ويتنافس على رئاس��ة فرنسا كل من 
ماكرون،  إميانويل  الوس��طي،  املرشح 
مارين  الوطنية«  »اجلبهة  ومرش��حة 

لوبان.
أدل��ى  التوقي��ت،  لف��ارق  ونظ��را   
واملقاطعات  باألقالي��م  الفرنس��يون 
اخلارجية، وفي بل��دان االغتراب، أمس 

االول السبت، بأصواتهم.

هذا وبدأ الفرنسيون اإلدالء بأصواتهم 
ام��س األحد ف��ي ال��دورة الثانية من 
االنتخابات الرئاس��ية الت��ي يتنافس 
فيه��ا املرش��ح الوس��طي إميانوي��ل 
ماك��رون وزعيم��ة اليم��ني املتط��رف 

مارين لوبن.
وبع��د تص��دره الدولة األول��ى، تتوقع 
اس��تطالعات الرأي ف��وز ماكرون )39 
عام��ا( وهو وزير س��ابق لالقتصاد في 
الدورة الثانية مب��ا بني 61,5 و%63. أما 
لوب��ن )48 عام��ا( املعارض��ة للهجرة 
وللعومل��ة فيتوقع أن حتص��ل على ما 

بني 37 و38,5%.
للبريطانيني  املفاجئ  التصويت  لكن 
على اخلروج من االحتاد االوروبي والفوز 
الذي ل��م يكن مرجحا لدونالد ترامب 
في الواليات املتحدة يدعوان الى احلذر 
حيال اس��تطالعات الرأي التي تواجه 
صعوبة ف��ي تقدي��ر التأثي��ر احملتمل 
لالمتن��اع ع��ن التصوي��ت او »االوراق 

البيضاء«.
وتتميز هذه االنتخابات بأنه وألول مرة 
منذ قرابة س��تني عاما يغيب اليسار 
التقليدي��ان ممث��الن باحلزب  واليم��ني 
االش��تراكي واحل��زب اجلمه��وري عن 

الدورة الثانية.
ميث��الن  انهم��ا  املرش��حان  ويؤك��د 
يداف��ع  ح��ني  ف��ي  لك��ن  التجدي��د 
ماكرون ع��ن حرية التج��ارة وتعميق 
االندماج األوروبي، تدين لوبن »العوملة 
املتوحش��ة« والهج��رة وتداف��ع ع��ن 

سياسة »حمائية ذكية«.

وتن��ادى اليمني واليس��ار بع��د الدورة 
األول��ى لالصطف��اف خل��ف ماكرون 
وس��د الطريق عل��ى اجلبهة الوطنية 
في غياب تعبئة شعبية وعدم وضوح 
موقف اليسار الراديكالي الذي يرفض 
بع��ض املنتمني إلي��ه االختي��ار »بني 

الطاعون والكوليرا«.
االنتخابي��ة  احلمل��ة  انته��ت  فيم��ا 
اجلمع��ة املاضي��ة بع��د نش��ر مواقع 
التواص��ل االجتماعي عش��رات آالف 
الوثائ��ق الداخلية لفريق ماكرون عبر 
رابط نشره موقع ويكيليكس وروجه 

اليمني املتطرف عبر تويتر.
االنتخابية وس��ائل  اللجن��ة  ودع��ت 
اإلع��الم إلى االمتناع عن إعادة نش��ر 
الوثائ��ق الت��ي قالت ان��ه مت احلصول 
علي��ه بطريق��ة االحتي��ال وأضيفت 

إليها معلومات كاذبة.
صرح فلوري��ان فيليبو، نائب رئيس��ة 
اليمين��ي  الوطني��ة  اجلبه��ة  ح��زب 
املتط��رف، عب��ر موق��ع تويت��ر إلى أن 
التس��ريبات ق��د تتضم��ن معلومات 

حاولت وسائل اإلعالم طمسها.
تلفزيوني��ة حامية  وخ��الل مناظ��رة 
األربعاء املاضية، كررت لوبن اتهامات 
ال مصادر لها انتش��رت على االنترنت 
تفيد بأن ملنافس��ها حسابا مصرفيا 
ف��ي ج��زر الباهاماس، ما دف��ع األخير 
إل��ى رف��ع دع��وى قضائي��ة لتعرضه 

للتشهير.
واكد حزب ماك��رون »الى االمام!« في 
بي��ان ان الوثائق التي مت��ت قرصنتها 

رس��ائل الكتروني��ة »او وثائق مالية« 
اضيف��ت  لك��ن  وكله��ا »ش��رعية« 
اليه��ا »وثائق مزورة ألثارة الش��كوك 

والتضليل«.
وأعل��ن ماكرون الذي س��يكون أصغر 
رئيس فرنس��ي اجلمع��ة املاضية في 
ح��ال انتخابه أنه اخت��ار رئيس وزرائه 
الذي ل��م يكش��ف عن اس��مه وانه 
يعمل على تشكيل فريقه احلكومي.
وس��يتعني على رئيس ال��وزراء اجلديد 
االش��راف عل��ى حمل��ة االنتخاب��ات 
التشريعية املقررة في 11 و18 حزيران 
بهدف تأمني األغلبية للرئيس اجلديد.
وتنظم الدورة الثانية وسط إجراءات 
أمني��ة مش��ددة مع نش��ر نح��و 50 
ألف ش��رطي ودركي وجندي في ظل 
حالة الط��وارئ الس��ارية منذ 2015 
واالعت��داءات اجلهادي��ة الت��ي اوقعت 

239 قتيال في فرنسا.
ورمب��ا تف��ادت فرنس��ا اعت��داء جديدا 
مع االعالن عن اعتق��ال متطرف بايع 
تنظيم »داعش« قرب قاعدة عسكرية 
جوي��ة في ايف��رو )حوال��ى مئة كلم 
ش��مال غرب باريس( كان يخضع منذ 

2014 للمراقبة بسبب تطرفه.
ومس��اء 20 نيسان ، أي قبل ثالثة أيام 
من اجلولة األولى من االنتخابات، قتل 
ش��رطي في جادة الش��انزيليزيه في 
باريس وتبن��ى االعتداء تنظيم داعش 
املس��ؤول عن معظم الهجمات التي 
اوقع��ت 239 قتي��ال ف��ي الب��الد منذ 

كانون الثاني 2015.

لندن ـ أ ب ف:
بدأت كل من بريطانيا وأملانيا من اآلن 
تعزي��ز أمنيهما االلكترون��ي حتضيرا 
النتخاب��ات رئيس��ية ف��ي البلدي��ن، 
حتى قب��ل الهجمة االلكترونية التي 
استهدفت مرشح الرئاسة الفرنسي 
اميانويل ماكرون بعد أش��هر من وقوع 

القرصنة  هي��الري كلينتون ضحي��ة 
املعلوماتية.

وسعيا لتجنب ما حصل في الواليات 
املتح��دة وفرنس��ا، تتخ��ذ األجه��زة 
االس��تخباراتية في بريطاني��ا وأملانيا 
اجراءات ملنع وقوع هجمات الكترونية 
قبيل حم��الت انتخابي��ة حامية في 

البلدين. ويرى خبير األمن االلكتروني 
ايوان لوس��ن أن األحزاب السياس��ية 
تش��كل أهداف��ا س��هلة كونه��ا »ال 

حتظى غالبا بأمن الكتروني قوى«.
وق��ال لوكالة »برس أسوسييش��ن« 
اإلخباري��ة إنهم كونه��م مجموعات 
»غير ربحية وال ميلكون كثيرا من املال 

لصرف��ه عل��ى املش��كلة ، فيمكننا 
منطقيا توقع حدوث سرقة وانتهاك 

للمعلومات«. 
وبع��د يوم م��ن إعالن رئيس��ة الوزراء 
البريطاني��ة تيريزا م��اي املفاجئ عن 
إجراء انتخاب��ات عامة في الثامن من 
حزيران ، أفاد مرك��ز األمن االلكتروني 

الوطن��ي في الب��الد بأنه ف��ي »حالة 
تأهب«. ويعي اجلواسيس البريطانيون 
املشكلة حيث كانوا أحبطوا محاولة 
قراصنة روس للتدخ��ل في انتخابات 
عام 2015، وفقا لرئيسة املركز كياران 

مارتن.
وإدراكا حلج��م املس��ألة، عق��د مركز 

األم��ن االلكترون��ي الوطن��ي »ن��دوة 
تقني��ة« ف��ي آذار 2017 دع��ا إليه��ا 
الرئيس��ية في  السياس��ية  األحزاب 
بريطانيا لتزويده��ا بخطوات عملية 
لتخفي��ض خط��ر ح��دوث هجم��ات 
م��ن هذا النوع وتقدمي النصح بش��أن 

كيفية إدارة هذه احلوادث.

ألمانيا وبريطانيا تتأهبان لصد الهجمات اإللكترونية قبل االنتخابات

أدلى 47 مليون ناخب بأصواتهم في 67 ألف مركز اقتراع

فرنسا تختار رئيسها بين ماكرون ولوبن وحفاوة 
بالغة من مناصريهما أمام مراكز االقتراع

قالت وزارة الداخلية 
الفرنسية إن نسبة 

المشاركة في الجولة 
الثانية الحاسمة من 

االنتخابات الرئاسية، بلغت 
حتى الساعة الثانية عشرة 
ظهرا بتوقيت باريس)10 

بتوقيت غرينتش(
28,23 % وهذه النسبة 

تعتبر متدنية قليال مقارنة 
بالجولة األولى

ماكرون ولوبن

تقـرير

دمشق ـ وكاالت:

أف��ادت وس��ائل إعالم س��ورية محلية 
اس��تهدفت  ناس��فة  عب��وات   5 ب��أن 
امس األحد حافلة على طريق دمش��ق 
الس��ويداء، ما أدى إلى وق��وع إصابات، 
في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروس��ية 
أن رئيس هيئة األركان العامة الروسية 
فاليري غيراسيموف ونظيره األميركي 
جوزي��ف دانف��ورد أكدا اس��تعدادهما 
إلع��ادة تفعيل اتفاق س��المة الطيران 

في أجواء سوريا.
وقالت وسائل اإلعالم إن تفجير العبوات 
الناسفة مت عن بعد )السلكيا(، مشيرة 
إلى تعرض 3 أشخاص إلصابات من دون 

أن حتدد مدى خطورتها.
ه��ذا وأعل��ن مركز حميميم الروس��ي 
األوض��اع  أن  للمصاحل��ة ف��ي س��وريا 
مس��تقرة في مناطق تخفي��ف التوتر 

في سوريا خالل ال�24 ساعة املاضية.
وقال املركز إنه مت تسجيل 18 خرقا خالل 
الي��وم املاض��ي، بأس��لحة خفيفة من 
مناطق حتت س��يطرة تنظيم »داعش« 
و«جبه��ة النصرة«، مش��يرا إلى أن 10 

من هذه اخلروقات حدثت في محافظة 
دمش��ق، و3 حاالت في الالذقية، و3 في 

درعا، و3 خروقات في حماة.
وقال مركز حميميم الروسي للمصاحلة 
في س��وريا، إن املراقبني األت��راك أعلنوا 
عن تس��جيل 15 خرقا اثن��ان منها في 
محافظة دمش��ق، و3 في درعا، و7 في 

حماة، و3 في حمص.
ق��د  الروس��ية  الدف��اع  وزارة  وكان��ت 
نفت، أم��س االول الس��بت، أنباء التي 
تداولتها وس��ائل إع��الم غربية، حتدثت 
عن اش��تباكات بني املعارضة املسلحة 
واجلي��ش الس��وري في إح��دى املناطق 

التي تخضع التفاق خفض التوتر.
وقد دخل اتفاق خفض التوتر في سوريا، 
حيز التنفيذ، يوم امس االول السبت 6 
أيار، ويطبق في املناطق األربع التي نص 

عليها االتفاق.
وفي غض��ون ذلك أعلن��ت وزارة الدفاع 
األركان  هيئ��ة  رئي��س  أن  الروس��ية 
العامة الروس��ية فاليري غيراسيموف 
ونظي��ره األميرك��ي جوزي��ف دانف��ورد 
أكدا استعدادهما إلعادة تفعيل اتفاق 

سالمة الطيران في أجواء سوريا.
ب��أن  الروس��ية  الدف��اع  وأف��ادت 

غيراس��يموف ودانف��ورد أب��دى، خ��الل 
مكاملة هاتفية بينهما جرت بطلب من 
اجلان��ب األميركي امس االول الس��بت، 
والوالي��ات  روس��يا  اس��تعداد  أب��دى 

املتح��دة للعودة إل��ى التنفيذ الكامل 
اللتزاماتهما في إطار املذكرة الروسية 
األميركية الهادفة إلى ضمان س��المة 
حتليق طي��ران البلدين وجتن��ب احلوادث 

ض��د  العس��كرية  العملي��ات  أثن��اء 
تنظيم��ي »داعش« و«جبه��ة النصرة« 
)»هيئة حترير الشام« حاليا( في األجواء 

السورية.

كم��ا اتف��ق الطرف��ان عل��ى مواصلة 
العم��ل على اتخ��اذ إج��راءات إضافية 

لتفادي صدمات الطائرات.
وبحث غيراس��يموف ودانف��ورد الوضع 
في س��وريا في س��ياق االتفاقيات التي 
مت التوص��ل إليها خ��الل اجلولة الرابعة 
التس��وية  ح��ول  أس��تانا  ملباحث��ات 
الس��ورية، م��ع التركيز على مس��ألة 
إنشاء مناطق تخفيف حدة التصعيد 

في سوريا.
يذك��ر أن روس��يا أعلن��ت ع��ن تعليق 
مش��اركتها في عمل مذكرة التفاهم 
ح��ول س��المة الطي��ران فوق س��وريا 
الروس��ية  الدف��اع  وزارة  ب��ني  املبرم��ة 
والبنتاغون في 20تش��رين االول 2015، 
احتجاج��ا على الضرب��ات الصاروخية 
األميركي��ة عل��ى قاع��دة الش��عيرات 
الس��ورية الواقع��ة مبحافظ��ة حمص 
وج��ود  بذريع��ة   2017 االح��د  ام��س 
األسلحة الكيميائية في تلك القاعدة 
والت��ي كم��ا زع��م اجلان��ب األميرك��ي 
اس��تخدمتها احلكومة الس��ورية في 
الهج��وم عل��ى بل��دة خ��ان ش��يخون 
مبحافظ��ة إدلب ي��وم 4 نيس��ان2017، 
الذي أسفر، حسب املعارضة السورية، 

عن مقتل حوالي 90 شخصا.
واألميرك��ي  الروس��ي  الطرف��ان  وكان 
يجريان مؤمترات دورية بواس��طة جسر 
الفيديو لالطالع على سير تنفيذ هذه 
املذك��رة. وقد جرى املؤمتر األخير يوم 24 
آذار املاض��ي. ووص��ف مس��ؤولون روس 
وأميركي��ون االتف��اق بأن��ه آلي��ة هامة 
وفعالة ملنع وقوع احل��وادث بني طائرات 

البلدين في سوريا.
وأبلغ الرئيس الروسي فالدميير بوتني وزير 
اخلارجية األميركي ريكس تيلرسونفي 
12 نيسان املاضي ، خالل زيارته ملوسكو، 
اس��تعداد روسيا إلعادة تفعيل املذكرة 
ف��ي ح��ال »التأكي��د الواض��ح على أن 
الهدف املبدئي لعمليات القوات اجلوية 
املتحدة،  الوالي��ات  للتحال��ف بقي��ادة 
يكم��ن في محارب��ة تنظيم��ي داعش 

وجبهة النصرة«.
وأوض��ح املتح��دث باس��م الكرمل��ني، 
دميتري بيسكوف الحقا الشروط التي 
تري��د موس��كو من واش��طن تنفيذها 
الس��تئناف التع��اون والتنس��يق ف��ي 
س��وريا بالقول: »التفاهم أال تتكرر في 
املس��تقبل تصرفات غير متوقعة )من 

اجلانب األميركي(«.

تفجير حافلة على طريق السويداء في دمشق 

موسكو وواشنطن تبديان استعدادهما إلعادة تفعيل اتفاق تجنب حوادث الطيران في أجواء سوريا
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

النف��ط  قال��ت مص��ادر أن ش��ركة 
العمالق��ة  الس��عودية  احلكومي��ة 
أرامكو تخطط لتدشني مرفأ املعجز 
النفط��ي املطل عل��ى البحر األحمر 
الع��ام املقبل بعد إصالح��ه، مبا يرفع 
إجمال��ي طاقة التحمي��ل والتصدير 

لديها إلى 15 مليون برميل يوميا.
وكان مرفأ املعجز يستعمل لتصدير 
النف��ط اخل��ام العراق��ي عب��ر خ��ط 
األنابي��ب العراق��ي في الس��عودية، 
لكن��ه خرج عن اخلدم��ة منذ أحداث 

عام 1990.
املش��اريع  ش��ركة  أن  ال��ى  يش��ار 
النفطية التابعة لوزارة النفط كانت 
أجنزته مبالكاتها الهندس��ية والفنية 
العراقي��ة ف��ي س��بيعينيات الق��رن 
املنص��رم، واس��تعمل لنق��ل النفط 
اخل��ام العراق��ي ابان احل��رب العراقية 
اإليراني��ة الت��ي كانت ف��ي خضمها 
املالحة والش��حن البحري في اخلليج 

العربي شبه محظورة.
وصادرت السعودية خط األنابيب في 
عام 2001 تعويضاً، بحسب املزاعم، 

عن الديون املستحقة على بغداد.
وكان��ت اململك��ة تس��تعمل خ��ط 
األنابيب العراقي في السعودية لنقل 
الغاز إلى محطات الكهرباء في غرب 
البالد لسنوات قبل فتحه التجريبي 
في ع��ام 2012 مما أفس��ح اجملال أمام 
الري��اض لتصدير املزيد م��ن اخلام إذا 

حاولت إيران إغالق مضيق هرمز.
وكانت إيران اخلصم اللدود للسعودية 
هددت في وقت سابق بإغالق مضيق 
هرم��ز الذي مي��ر عب��ره 40 باملئة من 
ص��ادرات النف��ط العاملي��ة احملمولة 
بحرا بسبب العقوبات التي فرضتها 
قوى غربية عل��ى صادراتها النفطية 

عام 2012.

وق��ال محم��د القحطان��ي النائ��ب 
األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج في 
أرامكو إن تشغيل مرفأ املعجز العام 
املقب��ل س��يزيد ق��درة اململكة على 
مناولة النف��ط إلى 15 مليون برميل 
يومي��ا من 11.5 ملي��ون برميل يوميا 

حاليا.
وستستوعب الس��عة اإلضافية من 
املعجز، والتي س��تضاف إل��ى ميناء 
ينبع للنفط اخل��ام، الكميات الزائدة 
من زيت الوقود وإمدادات اخلام العربي 
الثقيل املتجهة إلى مصافي التكرير 

احمللية في جدة وياسرف وجازان.

ومن ش��أن هذه اخلط��وة تعزيز قدرة 
بالتزاماته��ا  الوف��اء  عل��ى  أرامك��و 
واحلف��اظ عل��ى طاقتها  لعمالئه��ا 
التصديري��ة م��ن الس��احل الغرب��ي 

للمملكة.
وقال س��داد احلس��يني وهو مسؤول 
تنفيذي سابق في أرامكو ومستشار 
للطاقة حاليا »ع��ودة العمليات في 
املعجز ستعطي ألرامكو السعودية 
يتعل��ق  فيم��ا  املرون��ة  م��ن  املزي��د 
مببيعاتها من النفط اخلام ومنتجاته، 
وكذلك مبس��ارات البح��ر األحمر من 
دون التأثي��ر عل��ى عملياتها املكثفة 

من اخللي��ج، واخملصصة إلى حد كبير 
لألسواق اآلسيوية«.

ولدى السعودية ثالثة مرافئ أساسية 
لتصدي��ر النف��ط م��ن بينه��ا ميناء 
راس تنورة املط��ل على اخلليج والذي 
يبلغ متوس��ط طاقته االستيعابية 
نحو 3.4 مليون برمي��ل يوميا ويناول 
معظم صادرات الس��عودية بحسب 

إدارة معلومات الطاقة األمريكية.
ويبلغ متوسط طاقة املناولة مبنشأة 
راس اجلعيم��ة املطل��ة عل��ى اخلليج 
نح��و ثالث��ة مالي��ني برمي��ل يومي��ا 
وميكنه��ا اس��تيعاب أكب��ر ناق��الت 

النفط لتحميل اخلام.
وتبلغ طاقة املناولة مبيناء ينبع املطل 
عل��ى البح��ر األحم��ر، وال��ذي يجري 
تصدير معظ��م الكمي��ات املتبقية 
من��ه، 1.3 ملي��ون برمي��ل يوميا في 

املتوسط.
وخفضت ش��ركة أرامكو س��عر بيع 
خامها العرب��ي اخلفيف إلى العمالء 
اآلسيويني في شحنات حزيران مبقدار 
0.40 دوالر للبرمي��ل عن أي��ار ليصل 
إلى 0.85 دوالر للبرميل دون متوسط 

خامي سلطنة عمان ودبي.
في الش��أن ذات��ه، قال مس��ؤول في 

صناعة النف��ط اإليراني��ة، ان حجم 
انت��اج النفط من احلقول املش��تركة 
مع الع��راق وفي املناط��ق التابعة ل� 
»ش��ركة نف��ط املناط��ق املركزي��ة« 
اإليراني��ة ازداد بنس��بة 30 باملائة في 

احلكومة احلالية.
واض��اف احمد رجبي مدير الش��ؤون 
الفني��ة ف��ي ش��ركة نف��ط املناطق 
املركزي��ة في لق��اء صحاف��ي عقده 
أم��س االحد عل��ى هام��ش املعرض 
الدول��ي ال���22 لصناع��ة النفط، ان 
»حق��ول النفط املش��تركة هي آبان 

ونفط شهر وبايدار غرب ودهلران«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة، أمس االحد، 
اج��راء مزاي��دة علنية لبي��ع مادة 
النخالة املنتجة مبطحنة كركوك 
بحضور مسؤولني، في حني أكدت 
الش��ركة العامة لتجارة احلبوب، 
مباش��رة املراكز التس��ويقية في 
بابل باس��تالم الكميات املسوقة 

من احلنطة للموسم احلالي.

وق��ال مدير عام الش��ركة العامة 
لصناع��ة احلب��وب، ط��ه ياس��ني 
عباس، في بيان لوزارة التجارة، بانه 
»مت اع��ادة تأهيل مخزن��ني تابعني 
ملطحنة االنبار احلكومية من قبل 
مالكات املطحنة لغرض تفكيك 
وخ��زن هي��كل املطحن��ة املتضرر 
نتيجة االعمال العس��كرية التي 
ش��هدتها احملافظة قبل املباشرة 

والشروع باعادة اعمارها«.
وأض��اف، م��ن جانب اخ��ر ان »فرع 
كرك��وك  ف��ي  احلب��وب  تصني��ع 
اج��رى مزاي��دة علنية لبي��ع مادة 
النخالة املنتجة مبطحنة كركوك 
املزايدة  احلكومي��ة حي��ث ج��رت 
بش��فافية عالية وبحضور ممثلني 
ع��ن مكتب املفتش الع��ام ودائرة 

الرقابة التجارية باحملافظة«.

من جهة اخرى، أعلنت الش��ركة 
العام��ة لتجارة احلبوب، مباش��رة 
باب��ل  ف��ي  التس��ويقية  املراك��ز 
باس��تالم الكميات املس��وقة من 

احلنطة للموسم احلالي.
وق��ال مدي��ر عام الش��ركة هيثم 
اخلش��الي، في بي��ان صحافي، ان 
املس��وقة  الكمي��ات  »اجمال��ي 
بلغت )١٥٥٠( طن حنطة بانواعها 

وتوزع��ت )١٣٧٦( ط��ن درجه اولى 
و)١٥٠( ط��ن درجه ثانية و)٢٤( طن 

درجه ثالثة«.
املرادي��ة  »موقع��ي  ان  وأض��اف، 
باش��را  اجلدي��د  احلل��ة  وس��ايلو 
باس��تالم احملاصيل املسوقة حيث 
بلغت عدد السيارات التي منحت 
رقم بطاقة تس��ويقية في سايلو 
املرادي��ة )٤٩( س��يلرة مت رفض )٦( 

منها بس��بب رغبة املسوق لعدم 
احلنط��ة  درج��ه  بق��رار  قناعت��ة 
رف��ض بعضه��ا الرتفاع  اضاف��ة 
نس��بة الش��عير وارتفاع نس��بة 

الشوائب«.
وب��ني ان »مجم��وع الكميات في 
س��ايلو املرادية )٧٢٧( طن حنطة 
درج��ة اولى )٤٦( طن حنطة درجه 

ثانية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
البن��ك املركزي  كش��ف محاف��ظ 
العراقي، عل��ي العالق، أمس االحد، 
عن ان نحو %70 م��ن العملة خارج 
القط��اع املصرفي، في حني دعا الى 
تثقي��ف املواطنني حلماي��ة العملة 

العراقية.
وق��ال العالق في حدي��ث صحافي، 

ان »م��ن مهمة البن��ك املركزي هو 
والنقدية  املالية  تنظيم السياسة 
ف��ي العراق، وخ��الل مراقبته حلجم 
الودائع املوجودة ف��ي املصارف وجد 
انها ال تتناسب كثيرا عن ما موجود 
في العراق من كتل��ة نقدية، حيث 
تب��ني ان نحو %70 من العملة خارج 

القطاع املصرفي«.

ولفت العالق الى انه »ليس بالعادة 
في البلدان االخ��رى ان تكون هكذا 
كمي��ات كبي��رة من العمل��ة خارج 
القط��اع املصرفي ل��ذا يجب على 
املصارف ان ت��روج وتثقف املواطنني 
على اي��داع اموالهم في املصارف«، 
مؤك��داً ان »البن��ك املرك��زي يدعم 
التثقي��ف جتاه ه��ذا املوضوع املهم 

الذي ميكن ان يساعد على تنشيط 
احلركة التجارية واالقتصادية«.

الى ذلك، تراجع��ت مبيعات البنك 
العم��الت  م��ن  العراق��ي  املرك��زي 
األجنبي��ة خ��الل مزاد أم��س األحد، 
إل��ى 159.49 ملي��ون دوالر، مقاب��ل 
ي��وم  مب��زاد  دوالر  ملي��ون   159.56
اخلمي��س، بانخفاض ق��دره 70 ألف 

دوالر بحسب بيان املركزي.
وأضاف املركزي في البيان، أن س��عر 
ل��كل  دين��اراً   1182 بل��غ  الص��رف 
دوالر ف��ي امل��زاد املنعقد مبش��اركة 
38 مصرف��اً و11 ش��ركة للتحويل 

املالي.
وأش��ار البن��ك ف��ي البي��ان، إلى أن 
حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة 

املص��ارف في اخل��ارج بل��غ 112.19 
ملي��ون دوالر، فيم��ا كان��ت كمي��ة 

املبيعات نقداً 47.3 مليون دوالر.
وأوض��ح املركزي في البي��ان، أن بيع 
املبال��غ احملول��ة حلس��ابات املصارف 
في اخلارج يكون بس��عر 1190 ديناراً 
لكل دوالر، أما البيع النقدي فيكون 

بالسعر ذاته.

»التجارة« تفتح أبوابها لتسلم حنطة »بابل«

تراجع مبيعات مزاده 70 ألف دوالر

»المركزي«: 70 % من العملة خارج المصارف

نّفذته شركة المشاريع النفطية بمالكاتها المحلية

السعودية ترفع صادراتها النفطية عبر خط أنابيب عراقي صادرته في 1990

كانت المملكة تستعمل 
خط األنابيب العراقي في 
السعودية لنقل الغاز 
إلى محطات الكهرباء 
في غرب البالد لسنوات 
قبل فتحه التجريبي في 
عام 2012 مما أفسح 
المجال أمام الرياض 
لتصدير المزيد من الخام 
إذا حاولت إيران إغالق 
مضيق هرمز

تونس ـ رويترز:
قالت وكالة اإلحصاءات احلكومية التونسية إن 
التضخم الس��نوي ارتفع إلى خمسة باملئة في 

نيسان من 4.8 باملئة في آذار.
كان البن��ك املركزي رفع الش��هر املاضي س��عر 
الفائ��دة الرئيس إلى 4.75 باملئ��ة من 4.25 باملئة 
للمرة األول في ثالث س��نوات م��ن أجل تخفيف 

الضغوط التضخمية.
وسجل التضخم 4.2 باملئة في 2016 مقارنة مع 

4.1 باملئة في 2015.

الرباط ـ رويترز:
أفادت إحصائيات رسمية بأن معدل البطالة في 
املغ��رب في الربع األول من العام احلالي ارتفع من 
10.4 % إل��ى 10.7 % مع زي��ادة عدد العاطلني 63 

ألف شخص معظمهم في الوسط احلضري.
وأشارت إحصائيات إدارة التخطيط في بيان إلى 
أن مع��دالت البطالة ارتفعت أكثر في أوس��اط 
النس��اء من 13.8 % 14.7 % والش��بان ما بني 15 
و24 عام��ا من 24.9 إل��ى 25.5 % واحلاصلني على 

شهادة من 18.2 إلى 18.5 %.
وقال��ت اإلحصائيات إن الدولة اس��تحدثت 109 
آالف وظيف��ة ما ب��ني الربع األول م��ن عام 2016 
ونفس الفترة من 2017 منها 62 ألفا بالوس��ط 
احلض��ري و47 ألف وظيفة بالوس��ط القروي في 
قطاع��ات اخلدم��ات والبناء والزراع��ة والصناعة 

والصناعات التقليدية.

بكين ـ رويترز:
ارتفع��ت احتياطي��ات النقد األجنب��ي في الصني 
في نيسان للش��هر الثالث على التوالي متجاوزة 
توقعات الس��وق إذ ساهم فرض قيود على حركة 
رؤوس األموال وتوقف االجتاه الصعودي للدوالر في 

كبح نزوح رأس املال.
وزادت االحتياطي��ات 21 ملي��ار دوالر ف��ي نيس��ان 
لتبلغ 3.03 تريليون دوالر مقارنة بزيادة 3.96 مليار 

في آذار إلى 3.009 تريليون.
وتوق��ع االقتصاديون في اس��تطالع أجرت��ه رويترز 
زيادة احتياطيات النقد األجنب��ي بواقع 11 مليارا 

إلي 3.02 تريليون في نيسان.
وش��ددت الص��ني قواع��د حتوي��ل رؤوس األم��وال 
للخ��ارج في األش��هر األخي��رة في إطار س��عيها 
لدعم عملتها الي��وان ووقف تراج��ع احتياطيات 

النقد األجنبي.
م��ن  دوالر  ملي��ار   320 نح��و  الص��ني  وس��حبت 
االحتياطيات العام املاضي ولكن اليوان نزل برغم 
ذل��ك نحو 6.5 باملئة مقابل الدوالر مس��جال أكبر 

هبوط سنوي منذ 1994.
واس��تقر أداء الي��وان مقابل الدوالر في األس��ابيع 
األخي��رة بع��د أن فق��دت العمل��ة األمريكية قوة 

الدفع.
وق��ال بنك الش��عب الصيني )البن��ك املركزي( إن 
احتياطي��ات الذهب لم تتغير عن��د 59.24 مليون 
أوقي��ة في نيس��ان في حني ارتفع��ت قيمتها إلى 
75.02 مليار دوالر في نهاية الشهر من 73.7 مليار 

في نهاية آذار.

تونس: 5 % حجم 
التضخم في نيسان

المغرب: ارتفاع 
البطالة إلى 10.7 %

الصين: نمو 
احتياطيات النقد 

األجنبي

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

قال وزير املال املصري عمرو اجلارحي أمس 
األح��د، إن »مص��ر تتوقع احلص��ول على 
الدفعة الثانية من الشريحة األولى من 
قرض صندوق النقد الدولي، في النصف 

الثاني من حزيران املقبل«.
وكان »صن��دوق النق��د« اتف��ق مع مصر 
عل��ى برنام��ج مل��دة ث��الث س��نوات في 
تشرين الثاني املاضي، وأفرج عن شريحة 
أول��ى بقيمة 2.75 ملي��ار دوالر من قرض 
قيمت��ه 12 مليار دوالر، يهدف إلى إعطاء 
دفع��ة لالقتصاد. وتبل��غ الدفعة الثانية 
من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار 

دوالر.
وأضاف اجلارحي خالل مؤمتر صحافي في 
القاهرة، إن »مؤش��رات االقتصاد املصري 
التي يت��م مراجعتها م��ع بعثة صندوق 
النقد الدولي تس��ير بشكل جيد. نحن 
نراج��ع مواش��رات الع��ام املال��ي املقبل 

حاليا«.
وبدأت بعث��ة من »صن��دوق النقد« زيارة 
ملص��ر األح��د املاض��ي، إلج��راء مراجعة 
متهي��داً للحصول على الدفع��ة الثانية 
من الق��رض. وتنته��ي الزي��ارة اخلميس 

املقبل، وتس��عى بعثة الصندوق خاللها 
لدراسة مدى التقدم في برنامج اإلصالح 

االقتصادي.
ويشمل البرنامج الذي تباشره احلكومة 
القيم��ة  بضريب��ة  العم��ل  املصري��ة 
املضاف��ة، وحترير س��عر الصرف، وخفض 
الدعم املوجه للكهرباء واملواد البترولية، 
س��عياً إلنع��اش االقتص��اد وإعادته إلى 
مس��ار النمو وخفض واردات السلع غير 

األساسية.
جدي��داً  قانون��اً  البرنام��ج  ويتضم��ن 
لالس��تثمار م��ن املتوقع إقراره بش��كل 
نهائي اليوم، وإصالحات في قانون ضريبة 

الدخل وإقرار قانون لإلفالس.
في شأن آخر، يلتئم اجمللس النيابي املصري 
أمس، ليصادق مبدئياً وفي شكل نهائي 
على مش��روع قانون االس��تثمار اجلديد، 
بعدما ارج��أ اقراره لعدم تواف��ر الثلثني. 
وكان البرمل��ان واف��ق عل��ى القان��ون في 
مجموعة م��واده، على أن تصدر الالئحة 
التنفيذية قريياً بالتنس��يق مع الوزارات، 

لُتعرض على »اقتصادية البرملان«.
وكان��ت اللجنة االقتصادي��ة في البرملان 
حس��مت املواد اخملتلَف عليها واملتعلقة 
ببن��د املناطق احلرة اخلاص��ة في القانون، 
وأق��رت بعودته��ا برغ��م اعت��راض وزي��ر 

املال. وتس��ّبب هذا البند ف��ي أزمة حادة 
ورفضته وزارة امل��ال، عازية ذلك إلى عدم 
اجل��دوى االقتصادية وحتدي��داً في مجال 

تعزيز الصادرات.
وكان وكي��ل اللجن��ة االقتصادي��ة ف��ي 

البرملان عم��رو اجلوهري طال��ب ب� »عدم 
إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة والواردة 
ف��ي قانون االس��تثمار، م��ع اإلبقاء على 
املناطق القائمة حالياً وفرض رسوم على 
اإليرادات التي حتققها، ولتكون بنسبة 5 

في املئة من اإليرادات اإلجمالية«. 
وقال أن املناطق احلرة اخلاصة »ينتج منها 
مشاكل مثل تهريب خامات وسلع، فيما 

لم تستفد الدولة من وجودها«.
وأشارت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي 

سحر نصر، إلى نيتها التنسيق مع بقية 
الوزارات خالل وض��ع الالئحة التنفيذية 

للقانون«. 
ولفتت إلى أنها س��تعرض الالئحة على 
اللجن��ة االقتصادية ف��ي البرملان، »ألخذ 
رأيه��م بها«. وأك��دت أن ال��وزارة »تضع 
في أولوياتها تضمني الالئحة املواد التي 
تلبي حاجات املس��تثمرين، وتعمل على 
إزالة أي معوقات تواجههم وتساهم في 

جذب االستثمار«.
وأوضح��ت نص��ر أن الهدف من إنش��اء 
مركز خدمة للمستثمرين في القانون 
اجلديد، هو »القضاء على البيروقراطية، 
مبن��ى  اس��تقبال  صال��ة  وستتس��ع 
خدمات االس��تثمار ف��ي القاهرة ألكثر 
م��ن 150 مقعداً بعد التوس��ع، إضافة 
التأس��يس  منظوم��ة  تش��غيل  إل��ى 
بإنه��اء كل  مب��ا يس��مح  اإللكترون��ي 
اإلجراءات بسرعة«. وذكرت أن اإلجراءات 
الدف��ع  منظوم��ة  تطبي��ق  »تلح��ظ 
والتوقي��ع اإللكترون��ي ف��ي منظوم��ة 

تقدمي خدمات االستثمار«.
وأف��ادت بأن أه��داف قانون االس��تثمار 
اجلديد »تتمثل في تبس��يط اإلجراءات 
ووض��ع ح��د أقص��ى للفت��رة الزمنية 
إلنهائه��ا، ومن��ح حواف��ز خاصة جلذب 

االستثمار في مناطق وقطاعات التنمية 
املستهدفة، ووضع إطار تشريعي يوفر 
املساواة بني املستثمرين، وتأكيد ضمان 
االستقرار في السياسات االستثمارية، 

وسرعة تسوية النزاعات«. 
وأعلن��ت »وضع ج��دول زمن��ي لتنفيذ 
إجراءات تفعيل قانون االس��تثمار، وهو 
يتضمن إنشاء مركز اتصاالت االستثمار، 
ثم إعالن اخلريطة االستثمارية، ومجمع 
اخلدمات االس��تثمارية، يليها األرشيف 

اإللكتروني«.
وقالت: »ستعرض اخلريطة االستثمارية 
الفرص االستثمارية املتاحة للقطاعني 
العام واخلاص، والشراكة بينهما، وحتديد 
فرص االس��تثمار في املشاريع الكبيرة 
في املناطق االستثمارية واملناطق احلرة، 

واحملافظات األكثر حاجة«.
عل��ي  برئاس��ة  واف��ق  البرمل��ان  وكان 
قان��ون  مش��روع  عل��ى  عبدالع��ال، 
االس��تثمار بع��د إقرار أربع م��واد كانت 
مؤجل��ة لل��درس، وق��ال رئي��س اجمللس 
عقب التصويت، مبا أن »مشروع القانون 
يتطل��ب موافقة ثلث��ي أعضاء اجمللس، 
وعمالً باملادة 273 من الالئحة الداخلية 
جمللس النواب، يرجأ أخ��ذ الرأي النهائي 

باملشروع إلى جلسة مقبلة«.

النّواب المصري يقّر قانون االستثمار

القاهرة تتوّقع 2.75 مليار دوالر من »النقد الدولي«
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في اطار س��عيه احلثيث لوضع اطر 
علمي��ة جلمي��ع املفاص��ل احليوي��ة 
في الب��اد . عقد » معه��د التقدم 
للسياسات االمنائية » ندوة ملناقشة 
كت��اب ) امل��وارد املائية ف��ي العراق ( 
الذي اص��دره املؤل��ف الدكتور عبد 
اللطيف جمال رش��يد وزي��ر املوارد 

املائية االسبق .
وحض��ر ه��ذه الن��دوة نخب��ة م��ن 
اخلبراء والباحث��ني املهتمني بقضايا 
امل��وارد املائي��ة وضي��ف » املعهد » 
الدكتور حس��ن اجلناب��ي وزير املوارد 
االستش��اري  واملهن��دس  املائي��ة 
االس��تاذ هش��ام املدفعي واالستاذ 
اس��ماعيل زاير رئيس حتري��ر جريدة 
الصباح اجلديد ، لادالء بشهاداتهم 
ومناقشة الوضع املائي في العراق .

في مس��تهل الندوة حت��دث النائب 
واب��دى  احلاف��ظ  مه��دي  الدكت��ور 
س��عادته مبناقش��ة كتاب الدكتور 
عب��د اللطيف رش��يد الذي ش��غل 
مناصب مهمة والسيما وزير املوارد 
املائي��ة من��ذ 2004 ال��ى 2010 وهو 
رجل اكادميي وحصل على ش��هادة 
عليا ف��ي قضايا املياه ف��ي انكلترا 
ولعب دوراً كبي��راً للتحضر للتغيير 

السياسي الذي حصل في 2003 .
احلافظ اك��د ان الكت��اب عبارة عن 
جتميع ذكي لاف��كار واالبحاث التي 
قام بها املؤلف خال فترة حساسة 
من تاري��خ العراق وهو يس��تحق ان 

يدرس بعناية كبيرة ,
اض��اف احلاف��ظ ان املؤل��ف كان من 
البارزين املعارضني للنظام الس��ابق 
وقد اجتمع م��ع املؤلف في القاهرة 
خال ندوة حضرها عدد من املثقفني 
م��ن العراق ومن س��وريا ومن بعض 

االقطار العربية .
احلاف��ظ اش��اد بالدور ال��ذي قام به 
الدكتور لطيف رشيد عند تسلمه 
وزارة املوارد املائي��ة النه تولى الوزارة 
وأس��س الفكار جديدة فيما يتعلق 
بأنهاء جتفيف االهوار وكذلك رعاية 
الس��دود واالهتم��ام بس��د املوصل 
قبل ان تتفاقم مشكات السد في 

الفترة االخيرة .
وق��ال احلاف��ظ ان املؤل��ف ه��و من 
اصدقائي وكان رفيقاً ل� ) مام جال 
( رئي��س اجلمهوري��ة الس��ابق وكان 
من املش��اركني البارزي��ن في كفاح 
البيش��مركة وغيرها . وهذه فرصة 
كبيرة لنا جميع��اً ان نتداول جميع 
القضاي��ا املهمة املوج��ودة في هذا 

الكتاب .
ث��م حت��دث املؤل��ف الدكت��ور عبد 
اللطيف رشيد مؤكداً على اهمية 
امل��وارد املائي��ة في الع��راق.  من دون 
شك شبكة املوارد املائية في العراق 
نظ��ام معق��د ومرتبط م��ع بعض 
ع��دة مقترحات ملس��تقبل  وهناك 
امل��وارد املائي��ة بحي��ث نحت��اج الى 
وهندس��ي  علم��ي  تخصي��ص 
لتحس��ني املوارد املائية ف��ي العراق 
ونحتاج ال��ى ميزاني��ة كافية وهذا 
يقع عل��ى عاتق احلكوم��ة االحتادية 
االس��ف  م��ع  االقلي��م  وحكوم��ة 
الشديد معظم املشاريع واملنشأت 
في الس��نوات املاضية ل��م تكتمل 
لعدم وجود تخصيصات مالية مثل 

سد دوكان وسد دربندخان .
واضاف رش��يد يج��ب التركيز على 
نقطة اخ��رى وهي الط��رق احلديثة 
لتحس��ني الوضع املائ��ي في العراق 
مع وجود تدخات مباش��رة من دول 
اجل��وار . والنقط��ة املهم��ة األخرى 

هي مسؤولية املوارد املائية االن في 
العراق تقريب��ا غير واضحة لفقدان 

املسؤولية بني مؤسسات الدولة .
واشار رشيد الى ان الوضع املالي في 
العراق مسؤولية ثاث جهات وعدم 
وجود جلنة او مؤسسة تشرف على 
عملي��ات املوارد املائي��ة . ومن االمور 
املهمة االخرى هي ادارة املوارد املائية 
ف��ي الع��راق ضعيفة ج��داً وضرورة 
فتح ابواب وخطوط م��ع دول اجلوار 
ل�تأثيرهم عل��ى الكمية والنوعية 
املوجودة في الع��راق وعّد املؤلف ان 
هذه النقاط مهم��ة وجوهرية قبل 

الدخول الى تفاصيل الكتاب .
واضاف رش��يد ان وزارة املوارد املائية 
التي كانت تسمى س��ابقاً مديرية 
الري هي من اقدم الوزارات في تاريخ 
العراق املعاصر والتي تأسست سنة 
1918  وكذلك مكتبة املوارد املائية 
الت��ي تعد اقدم مكتب��ة في العراق 
لكن مع االس��ف الشديد تعرضت 

على مر السنني للحرق والنهب ,
عبد اللطيف أشار الى كمية املياه 
التي تدخل للعراق من ايران عبر نهر 
كارون والكرخه نحو 9 الى 10 بليون 
متر مكعب بالس��نة اما االن يصل 
ال��ى 1 بليون متر مكعب بالس��نة 
مما ادى الى ظهور ملوحة في ش��ط 

العرب واماكن اخرى .
ام��ا بالنس��ية القلي��م كردس��تان 
قال رش��يد ان عدد الروافد ومجاري 
املياه بني اي��ران وتركيا ليس اقل من 
40 رافداً معظمها مت بناء منش��أت 
مائي��ة عل��ى ه��ذه الرواف��د . وق��د 
حاولن��ا فتح حوار م��ع تركيا وايران 
وس��وريا لك��ن بصراحة بن��اء على 
الظ��روف السياس��ية واالقتصادية 
حلد االن النتائج غير ملموس��ة مع 
ايران وتركيا فقط مع س��وريا توجد 
اتفاقية حول كمية املياه التي تأتي 
من تركيا الى س��وريا وم��ن ثم الى 
العراق م��ن املف��روض ان تدخل الى 
العراق 58 متراً مكعب��اً في الثانية 
للعراق والى س��وريا 42 متراً مكعباً 
في الثانية لكن ايضاً هناك مشكلة 
اخرى مع سوريا وهو التلوث املوجود 

ف��ي نهر الفرت الن اجلانب الس��وري 
يق��وم بارجاع املبازل ال��ى داخل نهر 

الفرات ومن ثم تدخل الى العراق .
واستطرق رشيد قائا في عام 2005 
و 2006 فكرن��ا ببن��اء س��د بخم��ة 
لك��ن مع االس��ف الش��ديد قرارات 
سياسية منعت بناء هذا السد وهو 
يعد من اهم املش��اريع ف��ي العراق 
والس��ياحة  الكهرباء  ناحي��ة  م��ن 
وغيرها وان حالة السدود في العراق 
حل��د االن جيدة لك��ن حالة القنوات 

واملبازل س��يئة الى آخر درجة حيث 
يبل��غ مجموع القن��وات واملبازل في 
العراق اكثر م��ن مئة الف كيلومتر 
معظمها طريق��ة بدائية . وكذلك 
مش��كلة كمية الهدر في املاء في 
الع��راق اكثر من االس��تفادة منها . 
اما االهوار باعتقادي فهي افضل مما 

كانت عليه سابقا .
ولفت رش��يد الى اهمي��ة العاقات 
م��ع دول اجل��وار فهي ضروري��ة جداً 
للتفكي��ر باملس��تقبل املائ��ي ف��ي 
الع��راق وم��ن الضروري االس��تمرار 
للوصول ال��ى اتفاقي��ات جدية مع 

دول اجلوار .
واض��اف رش��يد حل��د االن التوج��د 
حل��ل  خاص��ة  او  عام��ة  خط��وط 
املش��كات املائي��ة م��ع دول اجل��وار 
ويج��ب الوصول الى حل مع كل من 
تركيا وس��وريا وكذلك ايران بش��أن 
احلص��ص املائي��ة . ويج��ب ان يكون 
هناك تنس��يق جدي بني مؤسسات 
الدولة حلل هذه املش��كلة متمثلة 
ب��وزارة اخلارجية و وزارة التخطيط و 
رئاس��ة الوزراء مع وزارة املوارد املائية 
واطلب من وزارة اخلارجية تش��كيل 
قسم خاص باملوارد املائية. والطلب 
االخر هو اهتمام اجلامعات العراقية 
بامل��وارد املائية الن امل��وارد املائية في 
العال��م هو جزء مه��م للواقع ومن 
اقس��ام  اس��تحداث  الضروري جداً 
عل��ى مس��توى جيد يهت��م باملوارد 

املائية في اجلامعات العراقية .
بع��د ذل��ك اب��دى الدكتور حس��ن 
اجلناب��ي وزير املوارد املائية ش��هادته 
حول ماتضمن��ه كتاب املوارد املائية 
ف��ي الع��راق وال��ذي ب��دوره اش��اد 
بالدكت��ور عبد اللطيف رش��يد في 
ادارته للموارد املائية واتخاذ القرارات 
الصعبة في ظرف صعب وحساس 
لل��وزارة  املناس��ب  الرج��ل  وكان 
للمرحلة احلرجة بع��د التغيير عام 

 . 2003
اجلنابي ش��دد عل��ى ض��رورة احياء 
امل��وارد املائية في الع��راق وخصوبة 
االرض في ظل تدهور اسعار النفط 
. واود ان اق��ول ش��يء م��ا يس��مى 

باحلوكمة واش��ار اليها املؤلف وقال 
ان وزارة املوارد املائية و وزارة اخلارجية 
يج��ب ان يتعاونا في رعاية القضايا 
املائية الناش��بة ، ومن خال عملي 
ف��ي ال��وزارة احاول ق��در االمكان ان 
اب��ذل كل اجله��ود ليك��ون القطاع 
املائ��ي قط��اع موح��د ولك��ن ذلك 

سيواجه صعوبات عديدة .
اجلنابي اشار الى تش��كيل اللجنة 
العليا للمياه على غرار جلنة الطاقة 
وهذه اللجنة برئاسة السيد رئيس 

الوزراء وعضوية وزير اخلارجية و وزير 
الزراع��ة ووزيرة البلديات واالش��غال 
العام��ة و وزي��ر امل��وارد املائي��ة وانا 
س��عيد جداً بتشكيل هذه اللجنة 
النها رفعت مس��توى اتخ��اذ القرار 
االس��تراتيجي  فيما يتعل��ق بادارة 
امل��وارد املائي��ة الى مس��توى اعلى 
ف��ي الدول��ة وهذا يعط��ي ثقل الى 
القط��اع املالي . واك��د على ان وزارة 
امل��وارد املائي��ة خرج��ت م��ن مب��دأ 
احملاصص��ة والعاق��ة م��ع اجلمي��ع 
متساوية مهما كان حجم الكتلة 
السياس��ية والتوج��د تأثيرات على 
اتخاذ القرارات بوزارة املوارد املائية . 

واض��اف اجلناب��ي  ال��ذي حصل في 
الع��راق ان املوارد املائي��ة ومن خال 
عملي ومراقبتي ملا ينش��ر ويش��اع 
اصبحت قضية رئيسة في تعاطي 

الصحافة والثقافة . 
املهندس االستشاري هشام املدفعي 
ابدى شهادته بالتركيز على نقطه 
في كتاب املؤلف التي تتمثل بأيداع 
مجموعة من الكتب للمؤلف نحو 
65 كتاب��اً باللغة العربي��ة للموارد 
املائية و نح��و 245 كتاباً ايضاً حول 
امل��وارد املائي��ة باللغ��ة االنكليزي��ة 
اهداه��ا ال��ى جامعة الس��ليمانية 
حت��ى تك��ون ف��ي متن��اول املواطن 
وطاب العلم وه��ذه خطوة مهمة 
جداً لرعاية اجلامعات  . ومن النقاط 
املهمة التي اش��ار اليها املؤلف كل 
مفصل من مفاص��ل احلياة يحتاج 
الى رعاية مهم��ة فتكوين مجلس 
اعل��ى للم��وارد املائي��ة هذا ش��يء 
مه��م جداً في الع��راق وكلنا نعرف 
ان الع��راق يعتمد عل��ى النفط في 
الوقت احلاض��ر واتضح ان الميكن ان 
يكون النفط املورد الرئيسي الوحيد 
للبل��د .، ويج��ب ان تك��ون امل��وارد 
املائية مورد رئيس��ي للبلد من خال 
لنه��وض  وتطويعه��ا  اس��تغالها 

البلد بنحو افضل .
موض��وع  ان  ال��ى  اش��ار  املدفع��ي 
امل��وارد املائي��ة في الع��راق موضوع 
متخص��ص ويج��ب ان يك��ون ل��ه 
مجل��س متخص��ص عل��ى جميع 

املستويات . 
وتساءل املدفعي هل توجد سياسة 
مستقبلية مرسومة ملسيرة البلد 
في موضوع املوارد املائية ؟ وتس��اءل 
ايضاً عن املوازن��ة املائية في العراق 
وانا اعلم هنالك دراس��ات رئيس��ة 
على املوزان��ة املائية ونعني باملوازنة 
املائي��ة ك��م تدخ��ل كمي��ة املي��اه 
االنهار الى الع��راق عن طريق تركيا 
وايران وكم منها تذهب الى الزراعة 

والصناعة والري والتبخر او اخلزن ؟
واش��ار املدفع��ي الى االه��وار وهي 
نقط��ة مهم��ة ف��ي مي��اه العراق 
والسيطرة على املياه لتغذية االهوار 
هو امر مهم النعاش الس��ياحة في 
هذه املناطق ، ولكن التوجد دراس��ة 
لتطوير مجتمعات س��كان االهوار 
وه��ي ايض��اً م��ن النق��اط املهمة 
الواج��ب عل��ى وزارة امل��وارد املائي��ة 

االعتناء بها .
 واك��د املدفع��ي على اهمي��ة املياه 
اجلوفية في امل��وارد املائية وميكن ان 
تلعب دوراً مهماً في حياة االنسان .

االستاذ اس��ماعيل زاير رئيس حترير 
جريدة الصباح اجلديد ابدى شهادته 
ايض��اً حول كتاب امل��وارد املائية في 
العراق مشيراً الى امنوذجني مهمني 
في املياه االمن��وذج االول اتذكر دائماً 
دواد باش��ا الذي ل��ه الفضل بأدخال 
الري الى الع��راق وبتنظيم القنوات 
وتقسيم املياه في فترة مبكرة جداً 
. واالمنوذج الثاني التجربة الهولندية 
الت��ي كانت تعاني م��ن الفيضانات 
مم��ا اضط��ر الكثي��ر م��ن الش��عب 
الهولندي الى الهجرة خال موسم 
الفيضان��ات ولم تنج��و هولندا من 
ان  اال  والفياضان��ات  املي��اه  كارث��ة 
اكتش��ف املهندس��ني الهولندي��ن 
جترب��ة الب��زل التأريخية الش��هيرة 
والت��ي اس��تطاعت ان متت��ص  هذه 

الكميات الكبيرة من املياه . 
زاير اش��اد بالدكتور عب��د اللطيف 
رش��يد وع��ده مزيج من رج��ل دولة 
ورج��ل التقني��ات وكل مافعله هو 
االمس��اك مبلف من اخط��ر امللفات 
في فت��رة حرجة جداً بع��د التغيير 
بحيث اجنز البرنامج اخملصص للوزارة 

بصورة صحيحة .
واكد زاير على ان العمل في املرحلة 
الراهن��ة يتطل��ب تصفي��ة امللفات 
االقليمي��ة والعمل على تبني مؤمتر 
دولي م��ن اجل تنظي��م توزيع املياه 
والعمل عل ش��راكة م��ع اجلامعات 
م��ن  برنام��ج  وتنظي��م  العراقي��ة 
قب��ل وزارة املوارد املائي��ة مبجموعة 
من افكار ملش��اريع ويق��وم الطلبة 
بدراس��تها وتق��دمي اطروح��ات عن 
املاجس��تير والدكت��وراه ع��ن ه��ذه 
املواضيع حتى يصبح ربط بني اجلهد 
العقل��ي العراقي واجله��د الواقعي 

املتمثل بوزارة املوارد املائية . 
الدكتور محمد احلاج حمود الوكيل 
االس��بق لوزارة اخلارجي��ة حتدث عن 
بعض املاحظات التي تخص املوارد 
املائي��ة ف��ي  الع��راق واك��د على ان 
مسؤولية ادارة املياه في العراق هي 
مسؤولية ضائعة بني جهات عديدة 
ولنا امل في تش��كيل جديد للجنة 
العلي��ا للم��وارد املائي��ة ولكن هذه 
اللجنة هي جلنة س��تراتيجية قبل 
ان تك��ون تنفيذية . كم��ا ان الوعي 
املائي عن��د املواطن واحلكومة مازال 

قاصراً .
بع��د ذلك جرت مناقش��ة واس��عة 
وتفصيلي��ة واس��هم به��ا عدد من 

املشاركني في الندوة . 

إن المؤلف هو 
من أصدقائي 
وكان رفيقًا لـ 
) مام جالل ( 

رئيس الجمهورية 
السابق وكان 

من المشاركين 
البارزين في كفاح 

البيشمركة 
وغيرها . وهذه 

فرصة كبيرة 
لنا جميعًا أن 
نتداول جميع 

القضايا المهمة 
الموجودة في 

هذا الكتاب

إن وزارة الموارد 
المائية التي كانت 

تسمى سابقًا 
مديرية الري هي 
من أقدم الوزارات 
في تأريخ العراق 
المعاصر والتي 

تأسست سنة 1918  
وكذلك مكتبة 
الموارد المائية 
التي تعد أقدم 

مكتبة في العراق 
لكن مع األسف 
الشديد تعرضت 
على مر السنين 
للحرق والنهب

كتاب الموارد المائية لـ»عبد اللطيف رشيد» على مائدة البحث والتحليل
في ندوة لـ»معهد التقدم للسياسات اإلنمائية»

جانب من الحضور



نش��رت »نيوي��ورك تامي��ز« مقالة 
لقائ��د إض��راب األس��رى، م��روان 
البرغوثي، بوصفه »قائداً سياسياً، 
وأسيرًا برملانيا«، كما نشر نشيط 
السالم اإلس��رائيلي، أوري أفنيري، 
مقال��ة كّرر فيها وصف البرغوثي 

بأنه »مانديال فلسطني«.
أم��س، نش��رت الصحف رس��الة 
جديدة للقائد البرغوثي، موجهة 
إلى »أبناء شعبنا العظيم« وجاء 
فيه��ا »رهاننا ه��و عليكم، وعلى 
ومساندتكم  ووقفتكم  دعمكم، 
)..( نح��ن عصيُّ��ون عل��ى الع��زل 
وقد  وإرادتن��ا صلبة،  واالنكس��ار، 

اختبرها االحتالل مراراً«.
الش��اعر  نش��ر  أيض��اً،  أم��س، 
صفحت��ه  ف��ي  ب��دران،  عام��ر 
جمل��ة  »الفيس��بوك«،  عل��ى 
م��ن األس��ئلة، حت��ى ال يفش��ل 
اإلضراب، الق��ت، حتى كتابة هذه 
الس��طور، وبعد أقل من س��اعة، 

كّماً م��ن اإلعجابات، والتعقيبات، 
واملش��اركات، رمبا يفوق أية مقالة 
صحافي��ة ع��ن إضراب األس��رى، 
وحي��دة  مقال��ة  ذل��ك  ويش��مل 
لصاح��ب ه��ذا العم��ود، مطل��ع 
اإلضراب، ع��ن خجل دفني ألنه لم 
يجرب السجن يوماً واحداً، وهو ما 

جربه زهاء 800 ألف فلسطيني.
»فاعلية أكبر مما فعلناه«

نص مقالة الشاعر عامر بدران:
»بعد مرور أس��بوعني على إضراب 
أي معتقل سياسي عن الطعام، 
احلماي��ة  حت��ت  تلقائي��اً  يصب��ح 
الدولية. لكن أس��رانا جتاوزوا هذه 
املدة بأس��بوع كامل ولم يتدخل 

اجملتمع الدولي بعد.
ملاذا؟

الدبلوماس��ي  »أوالً، ألن الس��لك 
س��فارات  م��ن  الفلس��طيني 
وممثليات، وباس��تثناء حاالت نادرة، 
هو عبارة عن فضيحة دبلوماسية. 

إن��ه يتحدث مع الغ��رب بلغتنا ال 
بلغته، وبالتالي فهو ينطق باسم 
ال  اجتماعية  ثقافي��ة  منظوم��ة 

باسم قضية وطنية ودولية.
السياس��ية  الفصائل  ألن  »ثانياً، 
الفلس��طينية م��ا زال��ت تق��ود 
صراعاته��ا الداخلي��ة الصغي��رة 
باس��م قضايا كب��رى. إذ لم يقّدم 
أي فصي��ل سياس��ي برنامج��اً أو 
خط��ة واضح��ة أو رؤية م��ا تقول 
أو  للع��رب  أو  للفلس��طينيني 
للعال��م م��ا الذي يتوج��ب فعله 
لينجح هذا اإلض��راب. لقد قادت 
ه��ذه الفصائ��ل حملة ش��عارات 
ضد إسرائيل وحملة أعالم وصور 
ضد بعضها. مبعن��ى أنها ال تقود 
صراع��اً سياس��ياً ض��د العدو بل 
صراعاً متثيلياً على الشعب. فمن 
يخرج مبكاسب أكثر سيكون ممثالً 

للناس أكثر.
»ثالث��اً، ألن النخ��ب الثقافي��ة ما 

زالت مصّرة على أن الشعر »حالل 
مش��اكل«، وأن املوق��ف بديل عن 
الرؤي��ة. ال أق��ول طبع��اً بتح��رمي 
األمس��يات والفعاليات الثقافية 
ف��ي إس��ناد أي��ة قضي��ة وطنية. 
بالتأكي��د ال، لكنن��ي ال أعتقد أن 
ذلك يغني عن دور املثقف ومهمته 
بوضع رؤية سياسية جريئة وغير 
متوافق��ة بالض��رورة م��ع امل��زاج 
الع��ام. أن��ت صاحب موق��ف؟ يا 
س��الم. س��أصّفق لك حتى الغد، 
وأّمك ستصّفق لك أيضاً. أرجو أالّ 
تتفاجأ أن هذا ال يعني شيئاً على 
اإلطالق. فكل ش��خص له موقف 
م��ا من كل قضية. لكن ليس كل 
ش��خص لديه رؤي��ة واجتهاد. ما 
الذي مييزك وما الذي س��يجعلني 
أتبع موقفك، إن كنت تتبع صوت 
الش��ارع دوم��اً؟ إالّ إذا كنا نعتقد 
أن الثقاف��ة محصورة في جانبها 

األدبي.

»رابع��اً، ألن املؤسس��ات األهلي��ة 
وغي��ر احلكومي��ة، والت��ي تتلقى 
األرض،  أركان  أربع��ة  متوي��اًل م��ن 
م��ع  دولي��ة  بعالق��ات  وحتظ��ى 
حكومات ومؤسسات، ال تستحق 
حتى أن أكمل هذه الفقرة عنها. 
س��أكتفي بق��ول لألس��تاذ علي 
اجلرب��اوي كنت قد س��معته قبل 
أوز  ج��ي  »اإلن  طويل��ة  س��نوات 
خردقت النخبة الفلسطينية«...

الش��تات  ألن  »وخامس��اً، 
بغالبيته،  واجملّنس  الفلس��طيني 
والذي ميلك قوة املواطن في مكان 
س��كناه يكتفي بتقلي��د ابن رام 

اهلل ونابلس أو بتخوينه.
»أخي��راً، ومع دخول اإلضراب يومه 
العشرين، هل سنظل داخل خيم 
التضام��ن في رام اهلل أو بيت حلم 
أو مخيم احلس��ني أو كوبنهاغن؟ 
هل س��نظل مقتنعني أن األغاني 
الوطنية التي تصدح من اإلذاعات 

وشرفات املنازل، بلغتنا.. واملوجهة 
منا لنا ستساعد في إجناح مطالب 
األس��رى؟ مت��ى س��نعيق عم��ل 
األحمر في فلس��طني  الصلي��ب 
ونضع��ه أمام مس��ؤولياته؟ متى 
األمم  مق��رات  أم��ام  س��نعتصم 
املتح��دة واملمثلي��ات الغربية في 
رام اهلل وعم��ان والقاه��رة وفيينا 
وبرل��ني؟ مت��ى س��نضغط عل��ى 
الت��ي  للبل��دان  اخلارجي��ة  وزارات 
نتواج��د فيه��ا؟ متى س��نجلس 
ونفكر ببدائل جدية وذات فاعلية 
أكبر مم��ا فعلناه خالل العش��رين 

يوماً املاضية؟
هذه أس��ئلة يج��ب وضعها أمام 
الفصائل السياس��ية والسلطة 
واجملتمع  والنقابات  الفلسطينية 
املدن��ي، وه��ي ملزمة كأجس��ام 
متثيلي��ة أن جتيب عنه��ا فوراً قبل 
يتح��ول  أو  اإلض��راب  يفش��ل  أن 
إلى مأس��اة إنس��انية. وساعتها 

لن نضي��ف إالّ ش��رخاً جديداً في 
النس��يج االجتماعي والسياسي 
الفلسطيني. بعد مرور أسبوعني 
على إضراب أي معتقل سياس��ي 
عن الطعام، يصب��ح تلقائياً حتت 
احلماي��ة الدولي��ة. لك��ن أس��رانا 
جت��اوزوا هذه املدة بأس��بوع كامل 

ولم يتدخل اجملتمع الدولي بعد«.
وكت��ب، أم��س، الش��اعر غس��ان 
زقط��ان عل��ى صفحت��ه: »كتبت 
ونش��رت واتصل��ت بأصدق��اء في 
م��ن  أتخل��ص  ل��م   )..( العال��م 
اإلحس��اس بأن ثمة ثغرة تتبعني، 

إحساس عميق بالتقصير«.
الشاعر خالد جمعة يغرد، كل يوم، 
قصة مؤثرة لسجني من السجناء 
على صفحته، وخالصة ما يكتب: 
»ال أذكر أغنية تراثية فلسطينية 
أسوأ من: »يا ظالم السجن خّيم 

إننا نهوى الظالما«.
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كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

هذه أسئلة.. حتى ال يفشل اإلضراب !
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن البطل

مايكل هيس

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

كبير المستشارين 
االقتصاديين في 
معهد اليانز سي

أث��ارت مس��تويات الهج��رة إل��ى 
أملاني��ا املس��جلة خ��الل العامني 
املاضيني تساؤالت حول التوقعات 
الدميغرافي��ة للب��الد. لك��ن حتول 
أملاني��ا الس��ريع إلى ص��ورة أكثر 
مالءمة ليس سبباً لتأجيل قرارات 
سياس��ية مؤملة سياس��يا حول 

التقاعد واملعاشات التقاعدية.
وف��ي بداية ه��ذا الق��رن، توقعت 
التنب��ؤات التي اعتب��رت موثوقة 
م��ن  أكث��ر  س��تفقد  أملاني��ا  أن 
عش��رة ماليني نسمة بحلول عام 
2050، بس��بب انخفاض الهجرة 
وانخف��اض مع��دل املواليد.  لكن 
اليوم تبدو التوقعات الس��كانية 
أكثر إشراقا. ووفقا آلخر حسابات 
احلكوم��ة، ميك��ن أن يظ��ل ع��دد 
سكان أملانيا فوق 80 مليوناً حتى 
عام 2060، وقد ال يكون انخفاض 
العمالة جذرياً كما كان يخش��ى 

من قبل.
التوقع��ات  تصحي��ح  ويتع��ني 
الدميغرافي��ة بنحو كبير، ألن عدد 
املهاجري��ن إلى أملاني��ا قد تذبذب 
بصورة عش��وائية وغير متوقعة، 
وف��ي املقاب��ل ظل��ت الهجرة من 

أملانيا مستقرة نسبيا.
وخ��الل فترات الهج��رة العالية - 
كما حدث في أوائل التسعينيات، 
بعد انهيار االحتاد الس��وفياتي، أو 
ف��ي أعقاب ح��روب البلق��ان في 
منتص��ف التس��عينيات - كانت 
التوقعات السكانية متفائلة إلى 
حد ما، ألن��ه كان من املفترض أن 
تظل الهج��رة الصافية مرتفعة 

نسبيا في املستقبل كذلك.
وبدال م��ن ذلك، هبط��ت الهجرة 
إل��ى أملانيا بنحو كبير بعد مطلع 
القرن، ألن ضعف النمو االقتصادي 
في البالد وارتف��اع البطالة حتى 
ع��ام 2005 ردع القادم��ني اجل��دد.
وملراعاة هذا االنخفاض في صافي 
الهج��رة، خفض املتنبئ��ون أيضا 
وبالتالي  للمستقبل،  تقديراتهم 
قللوا من قيمة العقد الذي ارتفع 
في��ه النم��و الس��كاني بعد عام 

.2005
وإلى جانب الهجرة، فإن معدالت 
املواليد ومتوس��ط العمر املتوقع 
عامل أيضا في النمو الس��كاني.
وف��ي ع��ام 2015، ارتف��ع مع��دل 
اخلصوبة ف��ي أملانيا ألول مرة منذ 

30 عام��ا، ليصل إل��ى1.5  طفل 
لكل امرأة - رمبا بسبب زيادة تركيز 
الدع��م األس��ري ومن��و االقتصاد، 
مما أدى إلى خف��ض اخملاطر املالية 
املتمثل��ة في إنش��اء أس��رة.ومن 
املتوقع أن يظ��ل معدل اخلصوبة 
ف��ي  نس��بًيا  مس��تقراً  احلال��ي 
املستقبل.ولكن من اجلدير بالذكر 
أن أحدا لم يتنبأ بطفرة األطفال 
والس��تينيات  اخلمس��ينيات  في 
أو االنخف��اض الهائ��ل في معدل 

اخلصوبة في السبعينيات.
ومن الصعب أيضا حتديد متوسط 
العق��ود  وف��ي  املتوق��ع.  العم��ر 
األخي��رة، ارتفع باس��تمرار مبعدل 
أس��رع من املتوقع م��ن اخلبراء، مما 
يجعل املرء يتس��اءل عما إذا كان 
ط��ول العم��ر - وبالتال��ي حجم 
الس��كان ف��ي س��ن التقاعد في 
املس��تقبل - س��يجري التقلي��ل 

منه بصورة منهجية.
وكقاع��دة عامة، تب��دأ التنبؤات 
السكانية بجداول ثابتة أو فترات 
عمري��ة حت��دد متوس��ط العم��ر 
املتوقع في ظل الظروف القائمة 
ف��ي أي وق��ت من األوق��ات. ولكن 

جداول احلي��اة املتعلقة باألجيال، 
بأثر  والت��ي تس��تعمل لتحدي��د 
مجموع��ة  عم��ر  م��دى  رجع��ي 
عمري��ة معين��ة، عادة م��ا تظهر 
متوس��ط العمر أعلى بكثير من 

جداول احلياة الفترة.
فعلى سبيل املثال، كان متوسط 
النس��اء  ل��دى  املتوق��ع  العم��ر 
األملانيات املولودات في عام 1910 
هو 50.7 س��نة في ذل��ك الوقت.  
ولك��ن، إذا نظرنا إل��ى الوراء، لقد 
انته��ى بهم املط��اف إلى العيش 
58.8 س��نة ف��ي املتوس��ط، رغم 
عامليت��ني.  حرب��ني  م��ن  املعان��اة 
وبحلول ه��ذا املنطق، كان ينبغي 
أن يكون متوس��ط العمر املتوقع 
للمرأة املولودة في عام 2009 أكثر 
م��ن 88 عام��ا؛ ولك��ن التقديرات 
تتوق��ع  ال  احلالي��ة  الس��كانية 
متوسط العمر املتوقع للمواليد 

حتى عام 2060.
وه��ذا ي��دل عل��ى أن التقدي��رات 
الس��كانية له��ا هام��ش مرتفع 
نس��بيا م��ن اخلط��أ.  وخالف��اً ملا 
يفت��رض ف��ي العدي��د م��ن مناذج 
النمو االقتصادي، فإن الدميوغرافيا 

ليس��ت متغيرة بصفة محضة.  
بل إنه��ا عرضة للتغيي��ر نتيجة 
وعوام��ل  االقتصادي��ة  للتنمي��ة 

أخرى.
وإذا حافظت أملانيا على مستواها 
احلالي من النم��و االقتصادي في 
العوامل  املقبل��ة، ف��إن  العق��ود 
الثالثة للنمو السكاني - الهجرة، 
العم��ر  ومتوس��ط  واخلصوب��ة، 
املتوقع - ميكن أن ترتفع، وسيبقى 
عدد الس��كان ثابتاً نس��بياً. وفي 
هذا الس��يناريو، إذا متكنت أملانيا 
م��ن إدم��اج املهاجرين في س��وق 
العم��ل وزي��ادة معدل مش��اركة 
العمال املس��نني، فإنها ستكون 
في وض��ع أفضل لتموي��ل برامج 

الرفاه االجتماعي القائمة.
ولك��ن يج��ب أال ننس��ى »ثابتا« 
التوقع��ات  جمي��ع  ف��ي  واح��د 
الدميغرافية: شيخوخة السكان.  
في الوقت الراهن، م��ا يزال اجليل 
اقتصادي��ا،  نش��يطا  الس��ابق 
وس��يبقى كذلك لبعض الوقت.  
ولك��ن بحلول عام 2035، س��وف 
يتقاعدون، وس��يكون ل��دى أملانيا 
أكث��ر من 21 مليون نس��مة فوق 

س��ن 67 عاما؛ نصفهم س��يبلغ 
أكث��ر من 80 س��نة بحل��ول عام 
2050. وإذا كان طول العمر يرتفع 
بوتيرة أس��رع مما هو متوقع حاليا، 
فإن هذه الفئة العمرية ستكون 

أكبر من ذلك.
وال ميك��ن أن تتوق��ع أملانيا تراجعاً 
ع��دد  ف��ي  ومعت��دال  مس��تمراً 
الس��كان الذي��ن ه��م في س��ن 
التقاعد حتى عام 2060. وهكذا، 
فإن املقترح��ات املتعلقة بإصالح 
املعاش��ات التقاعدية التي سبق 
تنفيذها، في ضوء ارتفاع الهجرة 
والنمو االقتص��ادي الصحي، هي 
أكثر م��ن مجرد إهم��ال. وينبغي 
وقف��ة  أملاني��ا  تس��تخعمل  أن 
لضم��ان  احلالي��ة  الش��يخوخة 
االجتماعية  نُظمه��ا  اس��تدامة 
على املدى الطويل، وخلق وظائف 
مناسبة للعمر، وتكييف السكن 
الحتياج��ات  التحتي��ة  والبني��ة 

مجتمع الشيخوخة.
إضافة إل��ى ذلك، ينبغي أن تكون 
ل��دى أملاني��ا سياس��ة س��كانية 
نش��طة إلدارة العوام��ل الثالث��ة 
والس��يما  الس��كاني،  للنم��و 

الهجرة. وفي السنتني املاضيتني، 
تأثرت الهجرة الصافية تأثرا كبيرا 
بتدف��ق طالبي اللج��وء. وما يزال 
عدد األش��خاص الذين يحتاجون 
الس��نوات  ف��ي  احلماي��ة  إل��ى 
مرهون��ا،  القادم��ة  العق��ود  أو 
وس��يعتمدون على إمكانية حل 
األزم��ات في الش��رق األوس��ط ، 
وعل��ى اجلهود األوروبي��ة واألملانية 
الرامية إلى تأمني احلدود اخلارجية 

ووضع سياسة شاملة للجوء.
وبالنظر إلى ه��ذه املتغيرات، فإن 
درج��ة تأثير الهج��رة على طالبي 
اللج��وء لن يك��ون من الس��هل 
التنب��ؤ بها أو الس��يطرة عليها. 
وعلى النقيض من ذلك، ميكن إدارة 
الهج��رة ذات الدوافع االقتصادية 
من بلدان خ��ارج االحت��اد األوروبي 
عل��ى الصعي��د الوطن��ي. لذلك، 
يجب على صناع القرار األملان إيالء 
املزيد من االهتمام لدور املتطلبات 
احمللي��ة في قان��ون الهجرة. حتتاج 
اآلن أكثر م��ن أي وقت مضى إلى 
االعتراف بأن النمو الس��كاني هو 
ه��دف السياس��ة ال��ذي ميكن أن 

يساعد على تشكيله.

العصر الفضي القادم في ألمانيا
PROJECT
SYNDICATE

ترامب وكيم جونغ اون

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

في جريدة »السياسة« الصادرة يوم االثنني الثاني 
م��ن حزيران عام 1947  كتب رئيس حتريرها املرحوم 
ناظ��م الزه��اوي مق��اال افتتاحيا بعنوان »فس��اد 
اجله��از احلكوم��ي« اس��تهله بالق��ول )اخلطير( ان 
الفس��اد في مفاصل الدولة آنذك »باعد الش��ّقة 
بني الشعب واحلكومة كل البعد، وعمل على ازالة 
الثقة بينهما، هذه الثقة التي هي اشد الضرورات 
القام��ة مجتمع مدني« والحظ ايض��ا )انتباه- من 
الكاتب( »ان اعمال الن��اس ال تُقضى في كثير من 
دوائر احلكومة، وال تُسّهل، إال عن طريق الوساطات 
والشفاعات او عن طرق الرشوة وسوء االستعمال، 
وقد اصبح، من الواضح ايضا، ان كثيراً من مطالب 
املتنفذين تُقضى بيسر وسهولة، وإن كانت بطرق 
ش��اذة مخالف��ة للقوان��ني« كما وضع تأش��يرات 
مهمة حتت ظواهر ومس��لكيات منتجة للفس��اد 
بقول��ه »لق��د ج��رت العادة)انتباه ثاني��ا( ان تطبق 
القوانني االنضباطية على صغار املوظفني ويُعفى 
منه��ا كباره��م... ف��اذا قام��ت ضجة عل��ى دائرة 
م��ن الدوائر، القيت مس��ؤولية التقصير او س��وء 
االس��تعمال على بض��ع كتب��ة او موظفني صغار 
يعاقب��ون بالفص��ل وغي��ر الفصل م��ن العقوبات 
االنضباطي��ة، وال يُس��أل بعد ذلك عم��ا ضاع من 
ام��وال الدول��ة واموال الناس« وخص االش��ارة الى 
فس��اد »بعض كب��ار املوظفني ورؤس��ائهم الذين 
يس��تحلون اكل السحت« وخلص الى ما هو اهم 
من كل ذلك وذي صلة باملش��روع االصالحي)وكأنه 
يتحدث اآلن(.. يقول: »ان مثل هذا االصالح ال ميكن 
ان يجري إال على يد وزارة دميقراطية تفس��ح اجملال 
للحريات الدس��تورية ومتّكن الشعب من مناقشة 
امث��ال هذه القضاي��ا .. وحين��ذاك ال يجد املقصر 

واملسئ من يستطيع ان يحميه«. 
ويتأمل الزهاوي الصورة في بعدها التاريخي، لكن 
االكثر مساس��اً باحوال العراق اخلاليةبقوله: » في 
احوال االضطرابات والثورات واالنعطافات اجملتمعية 
والسياس��ية تبرز الكثير من الظواهر واملمارسات 
الغريبة، فيما تعص��ف املصطلحات الكيفية في 
س��وق الت��داول ليبدو ان كل ش��يء ل��م يعد كما 
ه��و، وكل ثابت لم يع��د في موقع��ه، بل ويصبح 
اخلطأ س��يد املواقف، قبل ان متر العاصفة الرملية 

ليصحوا الناس وكأنهم كانوا في غيبوبة. 
*******

دبل كارنيجي: 
»تتحق��ق الكثير من األش��ياء املهم��ة في هذا 
العال��م ألولئ��ك الذين اصروا عل��ى احملاولة على 

الرغم من عدم وجود األمل.

الفساد في العهد
الملكي.. أيضا



ثقافة10
استطالع

قراءة

أم��ا فيم��ا يخ��ص العناصر الت��ي جعلت 
مهارة التجنيس تتوافق مع االش��تراطات 
الفني��ة للقصة القصيرة ج��دا، فقد كان 
للحكائية دور التجنيس فاعل فيها، ومبا أن 
احلكائية تقتضي وجود احلدث والشخوص 
فض��ا عن التفاعل الزمكاني الذي اختص 
به هذا النوع من القص، فقد فعل القاص 
حسني رش��يد تلك العناصر مجتمعة في 
لغة سردية تتس��م بالساسة واالشراق، 
بعيدا عن الغل��و في التكثيف الذي يفقد 
الس��رد سرديته، بل يتجه بها إلى منطقة 
الش��عر، عل��ى الرغ��م م��ن أن التعال��ي 
الشعري/ السردي أصبح سمة طاغية في 
أغلب القصص القصي��رة جدا، وعلى هذا 
األساس كان التكثيف متوافقة مع احلدث 

واللغة في اآلن نفسه.
احلدي��ث  يط��ول  الت��ي  التقان��ات  أم��ا 

العن��وان( فقد  التن��اص/  عنها)املفارق��ة/ 
انوج��دت األول��ى بش��كل مه��اري حاذق، 
اس��تطاع الق��اص عبره��ا كش��ف خفايا 
الواقع، وجتلي مخاتاته . ومتخض االشتغال 
على التقان��ة الثانية عن تقلي��د ومغادرة 
في اآلن نفس��ه، تقليد م��ن حيث امتاك 
القصص عنوانا مف��ردا عدا ثاث قصص، 
ومغادرة من حيث تقس��يم اجملموعة على 
أرب��ع عنوانات فرعي��ة )تع��ال ألريك، متعن 
بتل��ك، حتدث مع��ك، تخيل ذل��ك / ثاثيات 
.. واملش��اهد القصصية القصيرة جدا( إذ 
اختص كل عنوان بوحدة قصصية شكلت 
فض��اء س��رديا قائم��ا بذات��ه،  ويع��د هذه 
التجريب األول من نوعه في كتابة القصة 
القصي��رة جدا. فض��ا ع��ن التجريب في 
الثاثيات التي اختصت بها هذه اجملموعة. 
وام��ا تقان��ة التن��اص فق��د تعامل��ت مع 
امليثيولوجيا أكثر من غيرها وهي محاولة 
قد تك��ون متف��ردة بهذا اجلنس الس��ردي 

الذي اليقوى عضده على التجريب.
وإذا كان اي منج��ز أدب��ي يش��كل امتحانا 
للنوع ال��ذي كتب فيه، فهل اس��تطاعت 
مجموع��ة )روش��يرو( أن تؤك��د جن��اح هذا 
النوع وقدرت��ه على التواصل واالس��تمرار 
ف��ي التغيير النوعي تبع��ا لتغيير طبيعة 
الواق��ع؟ كيف تس��تطيع ه��ذه اجملموعة 
)روش��يرو( أن تتخل��ص من الك��م الهائل 
م��ن األس��طر التي كتبه��ا اله��واة وارباع 
القصاصني الذين زجوا بأنفسهم في هذا 
الفض��اء الكتابي املتف��رد واصابوا القصة 
القصي��رة ج��دا بحي��ف وظل��م كبيرين. 
وأس��ئلة أخ��رى تنتظ��ر اإلجاب��ة وتترقب 
بتوج��س وخ��وف؛ حرص��ا عل��ى القص��ة 
القصي��رة جدا ال س��يما الت��ي تكتب في 
الع��راق من املنزلقات اخلطي��رة أدت لها أن 
تصبح ثاث أو أربع كلمات. اال ان )روشيرو( 
حسني رش��يد متثل جتربة خاصة وخالصة 

لهذا الفن القصصي.

جاسم خلف الياس
روش��يرو(   ( مجموع��ة  قص��ص  تنه��ض 
القصي��رة ج��دا للق��اص حس��ني رش��يد 
والص��ادرة حديثا عن دار ش��هريار البصرة/ 
الرافدي��ن بي��روت على لعب��ة ذهنية، تؤدي 
اخمليل��ة دورا فاع��ا ف��ي اقت��راف املفارقات، 
الس��حرية  والعوال��م  الواق��ع،  وفنتازي��ا 
املدهش��ة فيها والت��ي اس��تطاع القاص 
ان يش��كلها بلغة س��ردية، ارتقت بتوهج 
املؤثرات احلسية ، واالرتباط بالواقع املعيش 
، واش��تراطات املصاعب التي أسهمت في 
مترد الشخوص القصصية، واختيار طريقة 
عيش��ها ، او موته��ا عبر كس��ر التابوتات 
وخاص��ة الدي��ن واجلن��س الت��ي ل��م يجرؤ 
الكثير م��ن الكتاب على اخلوض فيها كما 
ج��اء في املوازي النصي الذي ثبته الناش��ر 

على الغاف.
ال تتس��ع هذه الش��هادة ملقاربة القصص 
بش��كل تفصيل��ي؛ ل��ذا سأس��عى ال��ى 
مقاربتها بشكل اجمالي يختصر مهارات 
القص، واش��تغاالت الق��اص الفنية، تاركا 
مهنية النقد بفرصة أكثر توغا وتوس��عا 
في عناصرها وتقاناتها. لقد اس��تقطبت 
هذه القص��ص كما أس��لفنا الواقع بكل 
التباساته ومعوقاته، وتوظيفه في عوالم 
متخيل��ة كان الق��اص فيه��ا رائي��ا، يبصر 
ويتلم��س آف��اق املس��تقبل عب��ر غوص��ه 
ف��ي احلاض��ر، في ق��درة فائقة عل��ى تناول 
مكاب��دات اإلنس��ان العراق��ي، والتمح��ور 
عل��ى ف��رط التهمي��ش ال��ذي جعل��ه إرثا 
خاما على رفوف املكائد واملصائر املؤجلة. 
ه��ذا التهمي��ش هو الذي جعل ش��خوص 
القص��ص تفكر بالتم��رد واالنتحار لتؤكد 
فعلها اإلنساني دون االلتفات إلى معوقات 
ديني��ة أو اجتماعي��ة او ثقافية، تختار تلك 

الشخوص جتاوزها.

تشكل ما نس��بته %10 مما يُكتب من روايات 
عربي��ة بطريقة أو بأخرى.. وتس��اءل حياوي.. 
لكن ان تصل ثاث أو أربع روايات تاريخية من 
أصل ست للقائمة القصيرة« وأجاب.. أن هذا 
يَُعد جتني��اً على رواية اخلي��ال واخللق الصرف 
التي تش��كل عماد الفن الروائ��ي.. وعما  إذا 
م��ا هناك توزيع جغرافي للجائزة  أو غيره من 
احلس��ابات، فا أعتقد ذلك، لك��ن قد تتبدى 
املناطقية أكثر عند اختيار الروايات للقائمة 
الطويلة مثاً. على الرغم من اّنها كانت تعج 
بالروايات الس��يئة التي ال تستحق القراءة .. 
ويلفت حياوي االنتباه لقضية مهمة للغاية 
هي تلك اللجان أو األش��خاص الذين يقرأون 
الروايات املرش��حة ليف��رزوا النصف منها أو 
أقل لتقدميه للجنة التحكيم، فا أحد يعرف 
من هؤالء وال قدراتهم الفنية، وفيما إذا كانوا 
يعتمدون على الذائقة الش��خصية وحدها 
أم يتمتع��ون بفهم نق��دي معني إذ ليس من 
املعق��ول ان يك��ون أعضاء اللجن��ة قد قرأوا 
جميعاً ما يقارب ال� 200 رواية في ظرف ستة 
أشهر أو أقل مهما كانت قدراتهم.. ويختتم 
رايه بالق��ول.. وبعد ه��ذا وذاك تبقى معايير 
اجلائ��زة بعيدة ع��ن مقاييس اجل��ودة الفنية 

وال تأخذ بعني االعتبار مدى انتش��ار الروايات 
في أوس��اط القّراء أو األص��داء النقدية التي 
حققتها، كما لو كان لسان حال أعضاء جلنة 
التحكيم يقول ال نحتكم س��وى لقناعاتنا 
الش��خصية ونح��ن أفهم وأه��م من جميع 
النّق��اد األدبيني في العال��م العربي وذائقتنا 

أفضل من ذائقة آالف القّراء العرب.

معايير اجلودة
  اما الناقد عبد علي حس��ن  فيعد بحسب 
وجهة نظره املعاكس��ة اجلوائز االدبية التي 
املس��تجيبة  املتقدم��ة  للمنج��زات  متن��ح 
للمنظ��ور االدب��ي والفك��ري ملنظم��ي هذه 
اجلوائز مبثابة لفت النظر الى اجلديد املتحقق 
واملمتل��ك صف��ة التج��اوز عل��ى صعي��دي 
املضمون والش��كل . ويعتق��د أن املتقدمني 
)البوك��ر  اجلائ��زة  ه��ذه  ف��ي  للمس��اهمة 
بنس��ختها العربية( هم ممن خبر فن الرواية 
ول��ه جتربة تؤهله لدخ��ول منطقة التنافس 
مع غي��ره م��ن الروائيني، فضا ع��ن اهتمام 
منظم��ي اجلائ��زة باختي��ار جلن��ة احلكم ممن 
تتوف��ر فيهم الق��درة واالمكانية في احلكم 
على الرواي��ات املقدمة وبالتال��ي تقييمها.. 

ويرى حس��ن إن تضمني هذه الروايات املعايير 
واجل��ودة االدبي��ة هو الفيصل ورمبا األس��اس 
ال��ذي يبنى احلك��م والتقيي��م عليه. وخال 
الدورات العش��ر له��ذه اجلائزة ف��إن الروايات 
الفائ��زة وكذل��ك الرواي��ات التي ترش��حت 
للقائم��ة القصي��رة ق��د اظه��رت دقة جلنة 
احلك��م وامكانيته��ا الفني��ة والقرائية في 
اختياراته��ا واتفاق اعضائها على ما هو مائز 
ومؤثر في الظاهرة الروائية العربية ... لكنه 
يس��تدرك بقوله: إن��ه لم نتمك��ن حلد اآلن 
م��ن وضع توصيف فك��ري أو فني لتوجهات 
اجلهة املنظم��ة للجائزة وأي��ا كان توجهها 
فإن عملية الغربلة ان صح التعبير التي تتم 
باإلعان عن قائمت��ني الطويلة ثم القصيرة 
يجعلن��ا ن��درك ان هن��اك جهدا اس��تثنائيا 
يبذل من قبل جلنة احلكم الختيار املرشحني 
للقوائم .. ويرى ان املعايير األدبية الفنية هي 
املعتمدة في ه��ذه االختي��ارات لتكون هذه 
اجلائ��زة واحدة من إش��ارات الرواي��ة العربية 
املعاصرة بانش��غاالتها الفني��ة والفكرية .. 
ويؤس��س الناقد حس��ن رأيه  على ذلك فان 
ف��وز رواية م��ا ال يرفع م��ن قيمته��ا الفنية 
والفكرية مثلما عدم فوز رواية ال يعني انها 

ضعيفة املس��توى . فاألمر نس��بي وخاضع 
جملموع��ة من املعايي��ر ..اال اننا نس��تطيع ان 
هنال��ك معايير أدبية تعتم��د في عمل جلنة 
احلك��م جلائزة البوك��ر للرواي��ة العربية دون 
اهمال معايير أخرى تخ��ص اجلهة املنظمة 
للجائزة ..ورمبا يكون التوزيع اجلغرافي أحدها 
اال انه ليس احلاسم ..فوصول ست روايات الى 
القائم��ة القصيرة يعني تؤهل هذه الروايات 
للفوز باجلائزة االولى وهو امر يحسب للرواية 
العربية املعاصرة في اش��تغاالتها احملايثة ملا 

يستجد في دراماتيكية الواقع العربي.

مراعاة اجلغرافية
الروائ��ي س��عد س��عيد ع��د كث��ر األقاويل 
وتتناقض اآلراء وردود األفعال بعد اعان نتائج 
أية مس��ابقة ثقافية أم��ر طبيعي وخاصة 
مس��ابقة كبي��رة مث��ل البوكر الت��ي باتت 
أنظار الروائيني العرب تتجه نحوها بس��بب 
قيمته��ا املادية واألثر اإليجاب��ي الذي يتركه 
الف��وز بها على مس��تقبل الكات��ب.. لكنه 
ي��رى من جهة أخرى ما هو غير الطبيعي هو 
بع��ض ردود األفعال االنفعالي��ة التي تصدر 
عن البعض والتي ال تليق مبنتم إلى الوسط 

الثقافي.. ويس��تدرك انه م��ن حق اجلميع أن 
يعبر عن اعتراضه كما يشاء ولكن الثقافة 
حتت��م علين��ا أن نك��ون أكث��ر منطقية في 
االعتراضات التي تص��در عنا.. وأفاد أنني لم 
اطلع بع��د على الروايات التي رش��حت إلى 
القائمة القصي��رة، ما عدا رواية )مقتل بائع 
الكتب( للصديق سعد محمد رحيم، وهكذا 
ال يس��عني أن أقرر إن كان��ت الرواية الفائزة 
تس��تحق أم ال.. وعن التوزيع اجلغرافي يقول 
انه بدت نتائج املسابقة في بعض السنوات 
وكأنه��ا تراعي التوزيع اجلغرافي في تقدميها 
وهذا ما نفته النتيجة األخيرة ألنها ليست 
املرة األولى التي متنح لروائي س��عودي، ولكن 
على العموم فمن املؤكد أن لكل جائزة أدبية 
في العالم معاييرها التي تلتزم بها وحسب 
رغب��ات القائم��ني عليه��ا وأنا أعتق��د بأننا 
يجب أن نحس��م هذا األمر.. ويؤكد س��عيد 
ان للبوك��ر معاييره��ا اخلاصة وم��ا علينا إال 
أن نتقبله��ا ونش��ارك، أو ال نتقبلها ونرفض 
املش��اركة بها من دون لغ��ط أو ملء للعالم 
بصراخن��ا العال��ي فلي��س م��ن املعق��ول أو 
املقبول أن نشارك مبسابقة لآلخرين، ونفرض 

معاييرنا نحن عليها.

علي لفته سعيد
ال تخلوا جائزة عربية أو حتى   عاملية من كام 
ب��ني املؤيد واملعارض لها.. وبني متهّكم عليها 
وس��اخر ومته��م وبني داع��م له��ا ومطالب 
بتنويعها وتوس��يعها وانها عامة جيدة في 
مس��يرة االبداع.. وألن أغلب اجلوائز التي تأخذ 
صيتها في العالم في الوقت اراهن هي اجلوائز 
املتعلق��ة بالرواية كجائزة نوب��ل والبوكر وما 
تاه��ا من جائ��زة كتارا فضا ع��ن العديد من 
اجلوائز التي تقدم في هذا البلد العربي وذاك..

قبل يوم��ني اعلن ف��ي اإلمارات ع��ن الفائزين 
في مسابقة البوكر بنس��ختها العربية وفاز 
فيها الروائي الس��عودي محمد حسن علوان 
ع��ن روايته موت صغير.. وقد القى هذا االعان 
الكثي��ر م��ن احلدي��ث ف��ي الوس��ط الثقافي 
التواص��ل  صفح��ات  واش��تعلت  العراق��ي 
االجتماعي كما ه��ي في كل مرة بعد ان كان 
الكثي��ر يتمن��ى ف��وز الروائي العراقي س��عد 
محم��د رحيم عن روايت��ه ) مقتل بائع الكتب 
( الت��ي وصل��ت ال��ى القائمة القصي��رة.. بل 
ذهب البعض الى ان اجلوائز في أغلبها محليا 
وعامليا بدءا بنوبل ال متنح اال على وفق ش��روط 
سياس��ية اي خارطة الوالء السياسي للغرب 
مم��ا ترك غص��ة في نف��وس االدب��اء العراقيني 
الكبار ودف��ع بعضهم ال��ى التصريح بأنه لو 
كرم بجائزة نوبل فانه ال يتشرف بهذا التكرمي 
وسيرفض بإباء اجلائزة التي ال تضيف ملكانته 

في االدب شيئا..
وأم��ام هذا التن��وع واالختاف ف��ي اآلراء يبدو 
السؤال منطوقا مهما .. ملاذا يكثر احلديث عن 
اجلائز س��لبا وإيجابا رغم ان الس��لب أكثر من 
االيجاب وهل مت توزيع جزائز البوكر العربية في 
نس��ختها االخيرة ثم هل كانت تأخذ املعايير 

االبداعية ام توزيع اجلغرافية؟

اللجنة وقلة خبرتها
الروائ��ي محمد حياوي يع��د جلنة حتكيم هذا 
الع��ام واحدة من أس��وأ جل��ان التحكيم التي 
مّرت على اجلائزة.. ويبرر ذلك بقلة خبرتها أوال 
وثانياً لترأسها بواس��طة روائية لم تستطع 
التمت��ع باحليادية املطلوب��ة، وثالثاً خللوها من 
أي ناق��د أدب��ي مرم��وق.. ويضي��ف ان اللجنة 
اعتقدت ان مهمتها اختيار تش��كيلة منوعة 
م��ن الروايات )تاريخي��ة، بوليس��ية، خيالية.. 
الخ(، وهذا الفهم اخلاطئ ملعنى اجلودة الفنية 
قد حرم الكثير من الروايات اجليدة من الوصول 
للقوائم وعكس مدى سذاجة اللجنة.. مؤكدا 
وجود التأثيرات أو القناعات السياسية  وانها 
كانت واضح��ة... مبينا ان الرواي��ة التاريخية 

مهارة القص وفن التجريب 
في )روشيرو( حسين رشيد

بعد إعالن جائزة البوكر

أدباء عراقيون  ينتقدون النتائج وآخرون يعدونها دقيقة
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الروائي محمد حياوي 
يعد لجنة تحكيم هذا 
العام واحدة من أسوأ 
لجان التحكيم التي مرّت 
على الجائزة.. ويبرر ذلك 
بقلة خبرتها أوال وثانيًا 
لترأسها بواسطة روائية لم 
تستطع التمتع بالحيادية 
المطلوبة، وثالثًا لخلوها 
من أي ناقد أدبي مرموق..

سعد سعيدعبد علي حسنمحمد حياوي

بغداد ـ حذام يوسف طاهر:
بحضور عدد من الفنانني التشكيليني 
واالدب��اء واملثقف��ني، أق��ام احت��اد االدباء 
جلس��ة احتفائية للفنان التش��كيلي 
خال��د خضي��ر الصاحل��ي، عل��ى قاعة 
اجلواه��ري للحديث عن الفوتوغراف من 
خ��ال محاض��رة بعن��وان )امبراطورية 
النظرة احملدقة / الفوتوغراف اجلنس��ي 
والفوتوغ��راف الع��اري امنوذجاً(، مس��اء 
االربع��اء املاض��ي، أدار اجللس��ة الناق��د 
التش��كيلي ج��واد الزي��دي : " كان��ت 
للفنان كفاح األم��ني مبادرة مهمة في 
انشاء مشروعه اخلاص لتدوين الذاكرة 
بش��كلها الص��وري، وه��و يش��ابه في 
ذلك مح��اوالت تش��كيليني اجانب في 
البن��ى العمرانية ليوص��ل الصورة الى 
البني��ة الثقافي��ة واجملتمعية. والبد من 
اإلش��ارة الى مح��اوالت ش��اكر لعيبي 
في باغة الص��ورة الثقافي��ة وقراءتها 
بش��كل مختل��ف، ومحاوالت��ه لدف��ع 
ف��ن الفوتوغ��راف للعمل ف��ي مناطق 

جمالية".
بعدها حتّدث الناقد والتش��كيلي خالد 
خضي��ر الصاحلي عن الص��ورة كوثيقة 
تاريخي��ة وبداي��ة االهتمام به��ا :" لقد 
ب��دأ االهتم��ام بالفوتوغ��راف م��ن زمن 
ليس بالقري��ب..اي منذ منتصف القرن 
العش��رين ح��ني اتخذت فن��ون ما بعد 
احلداث��ة وحتديدا )الفن الش��عبي( منه 
مح��ورا مهما، حني عمل��وا على صورة 
مانديا ومارلني مونرو، وصوال الى اتخاذ 
الصورة الفوتوغرافية س��يرة ذاتية لدى 
سارتر وعاقته بسيمون دي فوار وكتابة 
خارطة حيات��ه بالص��ور الفوتوغرافية 
ازاء حت��والت الزمان واملكان..بعدها عمل 
امبرتو ايكو في كتابة االنساق الثقافية 
على تقسيم الصورة الى منطني اولهما 
تعييني��ة ه��ي الص��ورة الفوتوغرافية 
واالخرى تضمينية هي الصورة اجلمالية 
املراقب��ة  مؤسس��ة  املرس��ومة..حول 

النظرة احملدقة  الش��املة وامبراطورية 
وه��و) الفوتوغراف(، مبين��ا عبر حديثه 
امكاني��ة تصوي��ر اجلس��د م��ن زاويتني 
اولهم��ا الفوتوغ��راف العال��ي وال��ذي 
يس��كن الظام، واألخرى اجلس��د الذي 
يسكن الضوء، اجلذر اجليني املوجود في 
الفن لتش��كيلي، ومن خ��ال هذا اجلذر 
استطعنا دراسة لوحات الفنان هاشم 
حنون، وهي لوح��ات ترتفع فيها الكتل 
اللوني��ة إل��ى األعل��ى وتترس��ب فيها 
الكت��ل اللونية لألس��فل وهن��ا تتطور 
البن��ى واملوضوعات تطوراً ش��كلياً من 
خال التجريد والتعبير، أن اجلذر اجليني 
للفوتوغراف مبثابة عملية تلّصص على 
اآلخر، باالس��تناد ال��ى قان��ون هيدغار، 
وه��و ظاهرة فني��ة وأمنوذج��اً ايروتيكياً 
ف��ي التصوي��ر، وهي درجة من اس��تراق 

النطقات وإدارة املوديل العاري".
أش��ار االس��تاذ الصاحل��ي ايض��ا ال��ى 
العاق��ة بني الفج��وة املض��اءة والفن، 
ذاك��راً انها تش��به العاق��ة بني الضوء 
والظ��ل، وتعد ص��ورة الفوتوغراف جزءاً 
من نظام مراقبة ش��امل، وامبراطورية 

النظرة احملدقة، التي أشار لها الصاحلي 
انها تعد "نظاماً يراقب العالم في كل 
جزيئات��ه، كما يؤكد فوك��و، في كتاب 

"املراقبة واملعاقبة" .
تخللت اجللس��ة عرضا لص��ور ترجمت 
م��ا ج��اء مبحاض��رة الصاحل��ي، ليفتح 
باب املداخات للحضور التي  ش��كلت 
اضافة اغنت املوضوع، شارك فيها كل 
من الش��اعرعمر الس��راي، وعبدالعزيز 
احليدر، واالس��تاذ غس��ان، واخيرا الناقد 

علي الفواز.
يذكر ان الناقد التشكيلي خالد خضير 
الصاحل��ي، موالي��د   محافظة البصرة 
عام  1956، تخرج م��ن جامعة البصرة 
)كلية الفنون اجلميلة.. قس��م ارسم(، 
كتب في نقد الفن التشكيلي والشعر 
املئ��ات م��ن املق��االت، وم��ن مؤلفات��ه: 
هاش��م حن��ون .. الواقع��ة الش��يئية، 
قي��م تش��كيلية في الش��عر العراقي، 
الش��طرجن للمبتدئ��ني )ترجم��ة(، عمل 
في الصحافة رساما ومصمما ومحررا، 
مدرب دول��ي بلعبة الش��طرجن وحكما 

دوليا والعبا.

في اتحاد األدباء: خالد الصالحي يحاضر 
عن امبراطورية النظرة المحدقة 

غالف الكتاب
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مايكل نايتس*

األولويات على املدى القريب
تش��مل أولوي��ات العراق ف��ي 2016 
- 2017 االس��تمرار ف��ي إع��ادة بن��اء 
قوات األم��ن العراقية لدعم حترير ما 
تبق��ى من املدن التي س��يطر عليها 
تنظي��م داعش، مبا ف��ي ذلك املوصل 
الع��راق  يق��وم  واحلويج��ة.  وتلعف��ر 
حالي��اً بالعدي��د م��ن األش��ياء التي 
تضمن جن��اح هذه املع��ارك، وخاصة 
برنام��ج التدريب لعش��رة أس��ابيع، 
إلى  والوح��دات املتخصص��ة جنب��اً 
جنب مع اختراق األسلحة والتدريب 
الهندس��ي. تعد اجلوانب السياسية 

والعسكرية
له��ذه املع��ارك حيوي��ة: إذ يج��ب أن 
تعمل اجلهات املعنية السنية احمللية 
ويتم اش��راكها في تخطيط وتنفيذ 

املعارك.
وسيكون ملساعدة التحالف الدولي 
دور بال��غ األهمية في حترير هذه املدن 
بتكلف��ة مقبول��ة، وح��د أدن��ى من 
الض��رر، وه��و م��ا يتطلب احل��ذر في 
اش��راك بعض الفصائل من وحدات 
احلش��د الش��عبي في هذه املعارك. 
كما س��توفر اس��تخبارات التحالف 
والق��وة اجلوي��ة والعملي��ات اخلاصة 
مزايا حاسمة لقوات األمن العراقية. 

ومن شأن
التنسيق بني بغداد وأربيل أن يكون له 
أيضاً جانب حيوي في جعل املعركة 
جتري بنحو أكثر سالسة، وبعدد أقل 

من الضحايا.

يجب أن يك��ون تراكم ه��ذه املعارك 
تدريجياً وحذراً: إذ من األفضل أن يكون 
وبطريقة صحيحة،  الهجوم سريعاً 
كما يج��ب أن تتلقى وح��دات قوات 
األمن العراقية أكبر قدر من التدريب 
واملع��دات، قبل أش��هر م��ن التقدم 
نحو املناطق الشمالية. ويجب إخبار 
الوح��دات اجلديدة بالضب��ط ما هي 
القطاعات وامله��ام املنوطة بها، وأن 
يسمح بإجراء حتليل للمهمة، وشرح 
ع��ن الواجب��ات واجلغرافي��ا. عندم��ا 

تقترب مناطق التجمع
التكتيكية من املوصل، يجب انتهاج 
تدري��ب واقع��ي على مناطق تش��به 
ساحات القتال الفعلية التي سوف 
يج��ري عليها القت��ال. ويذكر الكثير 
م��ن القادة مقولة جميلة مفادها أن 
عرق التدريب يقلل من دماء املعركة.

على العكس من الرمادي، إذ سبقت 
فترة طويلة من التردد مدتها سبعة 
عشر شهراً معركة التحرير النهائية، 
يجب أن يكون اإلعداد ملعركة املوصل 
كبيراً، ومن ثم االندفاع بس��رعة. من 
شأن ذلك أن يقلل من اخلسائر والدمار 
في ثان��ي أكبر مدينة في العراق. ومبا 
أن املوص��ل أكبر بكثير من أي مدينة 
حررته��ا قوات األم��ن العراقية، فإنه 
يج��ب تقطيعها الى أج��زاء واضحة 
الواحدة تلو األخرى، مثل ما حدث في 
تكريت عندما مت تقسيم القتال الى 

أربع أو خمس معارك على التوالي.
األولويات على املدى املتوسط

س��تتحول احلرب بعد حترير املدن من 
ع��ام 2017 فصاع��داً إل��ى صح��راء 

نين��وى واالنبار، وخاص��ة على احلدود 
مع س��وريا. وس��يتم بالفع��ل تأمني 
بعض م��ن هذه احل��دود م��ن اجلانب 
السوري من قبل القوى الدميقراطية 
الس��ورية. ويجب وضع جهود كبيرة 
في التنسيق مع قوات الدفاع الذاتي، 
رمبا مبساعدة من قوات التحالف الذى 
تقوده الواليات املتح��دة، ومجموعة 
مكافح��ة اإلره��اب املتمرك��زة ف��ي 

كردستان، وكالهما
يعم��الن بنح��و وثيق م��ع الفصائل 
الس��ورية. س��تكون أجزاء أخرى من 
احل��دود مفتوح��ة متام��اً، وينبغي أن 
تكون ه��ي املناط��ق الت��ي تعطيها 
ف��ي  األولوي��ة  العراقي��ة  احلكوم��ة 
اجلديد.س��يتم  احلدود  جهودها ألمن 
بخط��ط  العراقي��ني  الق��ادة  دع��م 
تكنولوجي��ة معق��دة باهظة الثمن 
ألنظمة أمن احلدود مثل النظام الذي 
تبل��غ كلفته 12 ملي��ار دوالر، ويجري 
بناؤه في اململكة العربية السعودية. 
من دون التح��دث عن التكاليف، فإن 
م��ا يحتاجه الع��راق في الس��نوات 
القادم��ة لي��س نظام��اً تكنولوجياً 

فائقاً، بل نظاماً فعاالً يركز
على دعم الرجال واآلالت التي ميكنها 
إغ��الق احل��دود. ل��م تنج��ح احلصون 
عل��ى احل��دود ونق��اط التفتيش في 
عام��ي 2012 - 2013 ، حتى عندما مت 
تعزيزها بنح��و كبير بوحدات اجليش 
العراقي من اجلنوب، كان هذا ألن كل 
وظيف��ة كانت معزولة ع��ن االخرى، 
وكان��ت تفتقر لالمدادات، كما كانت 

الروح املعنوية منخفضة،

ولي��س هن��اك وج��ود للدع��م اجلوي 
التدخ��ل الس��ريع. وبينم��ا  وق��وات 
سينش��ر الع��راق قواته عل��ى طول 
احل��دود الس��ورية، فإن��ه س��يجد أن 
العديد م��ن احلص��ون احلدودية التي 
يبل��غ عددها 51 حصن��اً قد تهدمت 
جزئياً. حتت��اج حاميات احلدود اجلديدة 
ألماكن للعيش، فض��اًل عن إمدادات 
منتظمة من الطعام واملاء، وحصون 
وخنادق وأس��الك شائكة، كما يجب 
حماي��ة قوافل نق��ل االم��دادات من 

خالل دوريات للجنود. هناك ايضاً
ض��رورة لوج��ود ق��وة خاص��ة إلزالة 
األلغ��ام لنزع فتي��ل القنابل املزروعة 
حول كل حصن واملس��ارات الدورية.
كما س��تكون هناك حاجة للمراقبة 
اجلوي��ة ملراقب��ة طرق اخت��راق العدو. 
كما حتتاج احلصون إلى قوة محمولة 
الهليكوبت��ر، وغطاء  بطائ��رات  جواً 
ج��وي ملس��اعدة احلصون الت��ي يتم 
أيض��اً حاج��ة  مهاجمته��ا. هن��اك 

للكشافة
والعناص��ر  احمللي��ني  الصحراوي��ني 
العش��ائرية لكش��ف طرق املهربني، 
خ��الل  م��ن  العش��ائر  والس��تمالة 
منحه��ا ف��رص عم��ل، إنه مش��روع 
ضخم يحتاج إلى الس��ير به خطوة 
بخط��وة، ومبس��اعدة دولي��ة قوي��ة. 
ويجب أوالً تأمني نقاط الدخول، ومن 
ثم ط��رق التهريب الرئيس��ة، وأخيراً 

احلدود بكاملها.

ف��ي الوق��ت نفس��ه الذي يت��م فيه 
إغالق احلدود، يجب عل��ى قوات األمن 

العراقية االنتقال إلى مكافحة التمرد 
ملن��ع انتفاضة جديدة لتنظيم داعش 
في املناطق احملررة، س��يكون هذا األمر 
مهمة مكافحة اإلرهاب، واستئصال 
قي��ادة وخالي��ا تنظيم داع��ش، ولكن 
يجب تركيز اجلهود أيضاً على خفض 
مس��توى التعاطف احمللي مع تنظيم 
داعش أو التنظيم��ات املماثلة. يجب 
على احلكومة العراقية إجراء مراجعة 

فورية ألفضل
املمارس��ات والدروس املس��تفادة من 
العق��د املاض��ي، يج��ب أن يت��م ذلك 
بتكلي��ف م��ن قب��ل رئي��س ال��وزراء 
ووزي��ر الدف��اع ورئي��س أركان اجلي��ش 
وأن تضطل��ع ب��ه جلنة م��ن الضباط 
العراقي��ني الذي��ن كانوا أكث��ر جناحاً 
ف��ي مكافحة التمرد ال��ذي ركز على 
الس��كان في العقد املاضي. من شأن 
ه��ذا أن ينتج عقي��دة عراقية عملية 

ملكافحة التمرد
للضب��اط.  تدريس��ه  ميك��ن  ال��ذي 
وس��يكون ذلك املنهج منهجاً مدنياً 
وعسكرياً يهدف الى ابقاء قوات األمن 
العراقي��ة عل��ى اتصال مع الس��كان 
احمللي��ني، كما ميك��ن العم��ل ببعض 
احملافظات  قان��ون صالحي��ات  جوانب 
ومفهوم احل��رس الوطني في املنهج، 
وخلق “قواعد ممارس��ة لعبة” موحدة 
للقادة العراقيني بينما يتحركون في 
املناط��ق احمل��ررة، ويب��دؤون العمل مع 

اجملتمعات احمللية.
التقدير احلقيقي للجيش العراقي

إن خط��ة إع��ادة بن��اء ق��وات األم��ن 
توض��ع  ألن  ج��داً  كبي��رة  العراقي��ة 

ف��ي هذه الدراس��ة، وهي مس��ؤولية 
عراقية، ولكن املقاطع املذكورة أعاله 
تقدم بع��ض األفكار الت��ي ينبغي أن 
يتم توجيهها في املس��تقبل. العراق 
بحاج��ة الى قوات أم��ن ميكن أن تغير 
مبرون��ة م��ن حجمها وش��كلها وفقاً 
الحتياج��ات البالد. ويج��ب على تلك 
القوات، خ��الل األزمات، أن تكون قادرة 
على التوس��ع، األمر الذي يقترح بنية 

قوات احتياط حتتفظ
بأشخاص مدربني يبقون على االتصال 
حتى لو كانوا ال يعملون فيها، أو أنهم 
ال يعملون بدوام كامل. كما ستحتاج 
القوة أيضاً الى الكثير من خفة احلركة 
أكث��ر من ق��وات األم��ن العراقية في 
العقد املاض��ي. ومن املرجح أن تظهر 
من األزمة احلالي��ة، قوات أمن عراقية 
أصغر، بحدود بضعة فرق عس��كرية 
أو أقل، وهذا سيعني عدم وجود قوات 
للجيش العراقي ف��ي كل محافظة. 
لن حتدث أزم��ات دائمية ف��ي مناطق 
متركز القوات،األم��ر الذي يتطلب من 
ق��وات األمن العراقي��ة أن تكون قادرة 
على إعادة االنتشار بنحو جماعي إلى 
أجزاء أخ��رى من العراق، والى القواعد 
نفس��ها في املنطقة اجلدي��دة. كما 
ستحتاج قوات األمن العراقية إلى أن 
تكون قادرة على التحرك، وقادرة على 
النقل، وأن تكون اخلدمات اللوجستية 

سريعة وعملية.
أما م��ن حيث ما ميكن لق��وات األمن 
العراقية بناءه من الوحدات، فقد كان 
ال��درس الرئيس من العقد املاضي هو 
ض��رورة بناء وحدات الدعم بالنس��ب 

الصحيح��ة لأللوي��ة القتالية. كانت 
الق��وة ملا قب��ل 2011فاق��دة للتوازن، 
مع وحدات دعم قليلة جدا بالنس��بة 
للعدد الكل��ي لأللوي��ة املقاتلة. ولم 
يك��ن يوج��د أي نقط��ة إع��ادة بن��اء 
لوحدات كامل��ة، أو ملئ فراغ األلوية 
القتالية الضعيفة، إذا كانت احلكومة 

ال تستثمر في بناء
وحدات الدعم بالنس��ب الصحيحة. 
كان للجي��ش العراقي، في عام 2010 
، مثالً، 192,687 من القوات اخملصصة 
لأللوية املقاتلة، و 42,383 من القوات 
اخملصصة لدعم الوحدات، وحتى هذه 
النس��بة كان��ت متثل نص��ف وحدات 
الدعم الالزم فقط. أما اليوم، فاجليش 
العراقي لديه 54 لواًء مقاتالً وحوالي 

81,000
جن��دي مقات��ل ف��ي ه��ذه االلوي��ة، 
وباس��تعمال األرق��ام املذك��ورة أعاله 
كدليل، فإن الع��دد الصحيح لقوات 
الدع��م له��ذا اجليش يك��ون 48,000 
. وهك��ذا فإن املف��روض أن يكون لكل 
100,000 م��ن الق��وات القتالي��ة في 
ق��وات األمن العراقية، حوالي 60,000 
م��ن قوات الدعم. وبالت��وازي مع ملئ 
ف��راغ األلوي��ة القتالي��ة الضعيف��ة، 
حتتاج احلكوم��ة العراقي��ة إلى إجراء 
برنامج أكثر تقدماً من أي وقت مضى 
للتعويض في إنشاء وحدات الهندسة 
واملدفعي��ة واللوجس��تية والطبي��ة 

واالتصاالت واالستخبارات.__

*باح��ث كبي��ر وزمي��ل ف��ي معهد 
واشنطن

جاءت هذه الدراسة لرسم صورة جديدة بشأن مستقبل قوّات األمن العراقية وتحديد أهم التحديات التي تعوق عمل 
المؤسسة األمنية ووضع الحلول المناسبة لها، فضاًل عن توضيح أبرز المهام التي تقع على عاتق رئيس الوزراء بوصفه 
القائد العام للقوات المسلحة من االستمرار بالحصول على الدعم الدولي ومواصلة إصالح القيادة العسكرية من خالل 
العمل على بناء مؤسسات جديدة وتطوير المؤسسات الحالية، وإعداد استراتيجية أمنية وطنية عراقية جديدة، فضاًل عن 
دور وزارة الدفاع المتمثل بمحاسبة الضباط الذين يثبت تقصيرهم في مهامهم العسكرية، فضاًل عن مكافحة الفساد 
والمحسوبية داخل المؤسسات العسكرية، واستحداث أساليب حديثة في تدريب قوات األمن العراقية والمحافظة على 

أساليب التدريب العسكري األساس، فلم تعد الجيوش في الوقت الحالي تعتمد كليًا على األساليب التقليدية، وإنما أصبحت 
تعتمد على الجهد االستخباري والمعلوماتي المرادف لألساليب التقليدية

مستقبل قّوات األمن العراقية
الحلقة األخيرة

جاسم محمد*

سيناء
م��ا يحص��ل م��ن عملي��ات ارهابي��ة في 
القاه��رة ومحافظات مص��ر من عمليات 
ارهابية ميتد الى سيناء ، وكشفت حادثة 
محاول��ة اغتي��ال وزير الداخلي��ة املصري  
وزير الداخلية املصري محمد ابراهيم  يوم 
4 سبتمبر2013 وس��ط القاهرة عن هذا 
التمدد الت��ي اعترفت ب��ه جماعة انصار 

بيت املقدس .
تعّد س��يناء التح��دي االكب��ر  الى مصر 
وللمنطقة بس��بب الطبيع��ة اجلغرافية 
واالنف��اق مع حم��اس غ��زة وحدودها مع 
ليبيا والس��ودان . نتائ��ج التحقيقات في 
مصر كشفت عن تدفق اسلحة وصواريخ 
قادمة م��ن ليبيا والس��ودان وحماس عبر 
االنف��اق ، واالعتراف��ات كش��فت ت��ورط  
حماس وجماعة  جيش االس��الم  بزعامة  
نغم��ش بعدد م��ن العمليات املس��لحة 
في س��يناء وحت��ى في اخراج الس��جناء 
املطلوب��ني م��ن تنظيم��ات االخ��وان في 
س��جن ط��رة وس��جون مص��ر األخ��رى .  
املعلومات تفيد عن  متدد جيش االس��الم  
وانصار بيت املقدس واكناف بيت املقدس  
متددها  جغرافيا عبر سيناء وغزة . اجليش 
الثالث املصري قام بحملة واسعة الى بؤر 
هذه التنظيمات والعصابات التي تتخفى 
داخل س��كان البدو خاصة عند الش��يخ 

زويد ورفح .
 اجليش كش��ف عن وجود اسلحة ثقيلة 
منه��ا صواريخ س��ام وصواري��خ مضادة 
للطي��ران وغيرها من االس��لحة ومعدات 
القتال واالشتباك الليلي ليؤكد بان هذه 
التنظيم��ات حتصل على دعم خارجي وان 
مكافح��ة اإلرهاب يبدا من هناك ، لذا من 
الضروري البدا من سيناء بتجفيف اإلرهاب 
ومنابع��ه . م��ن الناحي��ة االس��تخبارية 
واالمنية م��ا تقوم به احلكوم��ة املصرية 

في هذا الظرف الصع��ب يعكس خبرات 
مص��ر بانها دول��ة مؤسس��ات وتزيد من 
ثق��ة املواطن في هذه املؤسس��ة  لتكون 
النم��وذج االفض��ل في املنطق��ة . متتلك 
مصر قاعدة معلومات واسعة لم تتضرر  
بفوضى االخ��وان ، ومتتلك خب��رات  قادرة  
على تش��خيص م��ا يحدث في س��يناء . 
م��ا اتخذته  مص��ر كان مطلوب��ا وصائبا 
وهو خطوة س��ريعة وفعال��ة ويجدر  في 
دول أخ��رى عل��ى س��بيل الع��راق واليمن 
اتخاذ مصر امنوذجا ف��ي جتاربها والتعاون 
االمني معها ملواجهة اإلرهاب بالطريقة 
الصحيح��ة . ان جتفيف مناب��ع اإلرهاب ، 
يعني اتخاذ اخلطوات االس��تباقية ، وان ال 
تكون احلكومة متلقي��ة للضربات ، او ان 
تقوم بردود افعال تكاد تكون في الغالب ، 

ردود سريعة غير مدروسة .

سوريا 
التجربة في سوريا تعكس األمنوذج االكثر 
لس��يطرة "اجلهاديني " على مجتمعاتها  
وتف��رض الفتوة والزعام��ة عليها ومتارس 
س��طوتها ضم��ن ب��اب "اجله��اد  وجهاد 
الن��كاح واحمل��رم " ليح��ل  " للمجاهد ما 
يريده من نس��اء وممتلكات فقط بإطالقة 
تكبي��رات اهلل اكب��ر ث��الث م��رات!! هذه 
احلوكم��ة جعل��ت من اجلهادي��ني يجدون 
املتعة والس��ياحة في محميات جهادية 
وال��ى  الس��ماوية  للش��رائع  مخالف��ة 
القوان��ني واالنس��انية وكرامة االنس��ان . 
االمنوذج السوري يختلف عن منوذج سيناء 
مصر وع��ن املنطقة الغربية ف��ي العراق 
،بس��بب بوابة انطاكية التركية واطراف 

دولية واقليمية .
ولعل اب��رز املتطوع��ني الع��رب واالجانب 
القادم��ني م��ن اوروب��ا ومن بع��ض الدول 
العربية الى س��وريا وغيرها من الس��وح 
القاعدي��ة هم الش��باب العربي املتواجد 

ف��ي اوروبا الذي��ن  يعانون م��ن التهميش 
والبطال��ة وسياس��ات التقش��ف  ، هذا 
اما اكدت عليه اس��تطالعات الراي مركز 
املراقب��ة االوروب��ي ملكافح��ة العنصري��ة 
 European Monitoring وكراهية االجانب
. Center on Racism and Xenophobia

جلنة مكافحة اإلرهاب  في األمم 
املتحدة

تس��عى جلنة مكافحة اإلره��اب في االمم 
املتحدة ،  اش��ارة الى قراري مجلس االمن 
1373 )2001( و1624 )2005(، ال��ى تعزي��ز 
ق��درة ال��دول االعض��اء ف��ي االمم املتحدة 
عل��ى منع وق��وع اعم��ال ارهابي��ة داخل 
حدودها وفي املناطق التي تقع فيها على 
حد س��واء. وق��د انش��ئت اللجنة عقب 
الهجم��ات اإلرهابي��ة الت��ي حدث��ت في 
الوالي��ات املتحدة في 11 ايلول/ س��بتمبر  
2001. وحتصل جلنة مكافحة اإلرهاب على 
مس��اعدة من املديرية التنفيذية للجنة 
مكافح��ة اإلره��اب، الت��ي تتول��ى تنفيذ 
ق��رارات اللجن��ة املتعلقة بالسياس��ات، 
وجت��ري تقييم��ات فنية ل��كل دولة عضو 
بواسطة خبراء، وتيس��ر تقدمي املساعدة 
التقنية ال��ى البلدان في مجال مكافحة 

اإلرهاب.

اجلامعة العربية
اما اجلامع��ة العربية فاكتف��ى املندوبون 
الدائمون في اجتماع وزراء خارجية الدول 
العربي��ة ف��ي االول م��ن س��بتمبر 2013 
الدورة العادية جمللس اجلامعة ال�40  بإدانة  
اإلرهاب بجميع اشكاله ومصدره باعتباره 
عم��ال اجرامي��ا ، مؤكدي��ن العم��ل على 
مكافحة اإلره��اب  مع التفريق بينه وبني 
املقاومة املش��روعة ض��د االحتالل ورفض 
اخلل��ط بينه وب��ني الدين اإلس��المي . اما 
التع��اون عبر االنتربول فيبدو انه  ضعيف 

داخ��ل ال��دول العربية و قد كش��ف عنه 
اخلبير العراقي  للشؤون االمنية  العميد 
رياض بهار في اعقاب حادثة هرب سجناء 
القاعدة من س��جن ابو غريب في  يوم 22 
يولي��و 2013 ، حيث ذكر هنالك نقص في 
اجلهد  بتعقيب الهاربني من خالل قاعدة 
البيان��ات املتوفرة عن الس��جناء من صور 
وبصمات وغيرها من االدلة اجلنائية . وهنا 
يس��تدعي ربط الدول ف��ي حلقات تعاون 
وتب��ادل املعلومات اكث��ر ، ورمبا االتفاقيات 
الثنائي��ة تأخذ فعال اكثر م��ن االتفاقيات 

العامة .
 وخ��الل اختت��ام  مؤمتر  االمان��ة  العامة 
جملل��س وزراء الداخلي��ة الع��رب في تونس 
يوم 22 ايل��ول 2013  اعمال املؤمتر العربي 
للمس��ؤولني ع��ن مكافح��ة اإلرهاب في 
دورته السادس��ة عش��رة مبشاركة ممثلني 
عن ال��دول العربية االعض��اء  ، دعا الدول 
االعضاء الى تش��كيل جلن��ة وطنية عليا 
ملكافحة اإلرهاب تتولى رسم السياسية 
الوطني��ة في مجال مكافحة اإلرهاب مع 

مراعاة االحترام الكامل حلقوق االنسان.
ان اقامة املؤمترات  اقليمياً ودولياً ملكافحة 
اإلره��اب  يعمل على ايج��اد تعاون ما بني 
االطراف املشاركة وعلى وجود اتفاق وفهم 
ال��ى  تعريف��ات اإلرهاب  كذل��ك احللقات 
الدراس��ية والبحثي��ة نش��رها من خالل 
وس��ائل االعالم ممكن ان تق��دم للمواطن 
ثقافة امنية وتوعية استخبارية تتحمل 
مس��ؤوليتها مؤسس��ات اجملتم��ع املدني 

اضافة الى احلكومات . 
ان مس��ألة مكافحة اإلره��اب والتطرف 
تعد من اكثر املوضوعات تعقيًدا وصعوبة 
جوان��ب  م��ع  اس��بابه  تداخ��ل  بس��بب 
احلياة االخ��رى االقتصادي��ة واالجتماعية 
والتنمية . كذل��ك اخللط ما بني املقاومة 
والتنظيم��ات اإلرهابية من جانب وما بني  
اص��ول االدي��ان  والفك��ر واأليدولوجي��ات 

االس��الموية  واليميني��ة املتطرف��ة التي 
تقوم على  فرضية اسلمة وادينة الشارع 
لتنفيذ اجن��دة  جماعات محدودة  بعيدا 

عن الدين .

ابرز االجراءات االستخبارية الواجب 
اتخاذها ضد اجلماعات "اجلهادية":

تتبع اجلماعات "اجلهادية" في س��يناء في 
ه��ذه املرحلة الكر والف��ر وعدم التمترس 
والتمكني اي عدم مس��ك االرض، بتنفيذ 
العملي��ات واالختفاء وهذا اصبح معروفاً 
في نتائج العمليات العسكرية الواسعة 
للجي��ش في العراق واليم��ن ضد تنظيم 
القاع��دة وداع��ش وه��ذا يعن��ي ان نتائج 
العمليات الواسعة  في اصطياد مقاتلي 
التنظيم��ات تك��ون مح��دودة. العمليات 
الواس��عة نافعة في اجلغرافية املفتوحة 
مثل س��يناء ف��ي ردم االعش��اش واالوكار 
ومعسكرات التدريب. تبقى متابعة هذه 
اجلماع��ات اس��تخبارياً  معلوماتي��اً  هو 

االكثر تأثيراً.
• قاعدة املعلومات : ايجاد معلومات حول 
االشخاص والتنظيم والبيانات، التي تعّد 
معلومات اساس��ية واج��ب جمعها قبل 
البدء بوضع اي خطط مع ضرورة حتديثها 

وهي ابجدية العمل االستخباري.
• مص��ادر التموي��ل : مراقب��ة عملي��ات 
غسيل االموال من خالل البنوك واملصارف 
وبع��ض ش��ركات  الصيرف��ة  وش��ركات 
االس��تيراد والتصدي��ر لغس��يل االم��وال 

بطريق املقايضة.
• مص��ادر التط��وع : تبق��ى احلواضن هي 
املصدر الرئيسي لتدفق املقاتلني الى هذه 
التنظيمات، وتساهم سياسات االنظمة 
واحلكومات احيانا بذلك بس��بب سياسة 
التهمي��ش واالقص��اء مثلم��ا حصل في 
منوذج محافظة االنبار ف��ي العراق. تبقى 
احللقات والتجمعات االس��الموية واحدة 

من اكثر الوسائل اس��تقطابا للمقاتلني 
الى جانب وس��ائل التواص��ل االجتماعي 

ضمن الدعاية "اجلهادية".
• معس��كرات التدري��ب : تتخذ اجلماعات 
املسلحة و"اجلهادية" جغرافية االرض من 
وديان ومساحات صحراوية، مراكز تدريب 
لها وعادة تكون عند احلدود لتكون بعيدة 

عن الرقابة والسيطرة.
اجلماع��ات  ه��ذه  تتخ��ذ   : املضاف��ات   •
مضاف��ات حول امل��دن وفي الق��رى، تكون 
على ش��كل بيوت��ات ثابتة، تس��تضيف 
املقاتلني خ��الل تنقالتهم وجتمعهم قبل 
تنفي��ذ عملياته��م او دخ��ول امل��دن على 

شكل خاليا نشطة ونائمة.
• مص��ادر التس��لح: ان التموي��ل العالي 
الذي حتصل عليه التنظيمات "اجلهادية" 
ابرزها "دولة داعش" التي وصلت موازنتها 
الى ملياري دوالر اميركي ميكنها من عقد 
صفقات كبيرة في التسلح محليا ودوليا 
مت��ر عبر مط��ارات دولية، فبع��د ان كانت 
تستخدم االس��لحة اخلفيفة االن حتولت 
املتوس��طة  ال��ى اس��تعمال االس��لحة 

والثقيلة وتقنية حديثة.
• مرجعياته��ا السياس��ية والدينية: من 
اجل فهم فلس��فة اجلماعات القاعدية، 
مرجعياته��ا  معرف��ة  ضروري��ا  ب��ات 
السياسية والدينية، التي تطلق الفتاوى 

والتعليمات.
• ط��رق االتصاالت: اجلماع��ات "اجلهادية" 
حتولت الى تنظيمات ذكية فالبعض منها 
يتجن��ب اس��تعمال الهوات��ف واالكتفاء 
باملراس��ل والبع��ض يس��تخدم الدوائ��ر 
واملنتدي��ات املغلق��ة في غرف الدردش��ة، 
اما في تنفي��ذ املعلومات فقامت بتحوير 
اتصاالت سلكية منخفضة على شاكلة 

"ووكي توكي" لتجنب اعتراضها.
والس��يرة  االجتماعي��ة  اخللفي��ات   •
وايج��اد  دراس��تها   : لقياداته��ا  الذاتي��ة 

عناصر الضع��ف والقوة للعم��ل عليها 
استخباريا.

ان   : التنظيم��ات  مراس��الت  اعت��راض   •
اعت��راض املكامل��ات واالتص��االت الفني��ة 
التنظي��م  ب��ني  التحريري��ة  واملراس��الت 
وقيادات��ه وكذلك ما حتصل عليه االجهزة 
االس��تخبارية من عملي��ات تعرضية الى 
معس��كرات ومقرات التنظيمات ميكنها 
ايضا م��ن احلصول عل��ى الوثائق وكذلك 
املراس��الت التحريرية مثل "وثائق سنجار 
الس��وداء" الت��ي حص��ل عليه��ا اجليش 

االميركي في العراق عام 2005.
• ايج��اد مصادر داخل التنظي��م : اختراق 
التنظي��م م��ن الداخ��ل وهذا من ش��أنه 
تتمت��ع  معلوم��ات  مص��ادر  يعط��ي  ان 
العملي��ات  تنفي��ذ  ح��ول  باملصداقي��ة، 

وحركة وتنقل قيادات التنظيم.
ايج��اد ح��االت مت��اس   : • ح��االت مت��اس 
اس��تخباراتي معلومات��ي م��ع اجلماعات 
املس��لحة، اي دفع اش��خاص حتت غطاء 
اجلماع��ات  لتل��ك  معلوم��ات  متبرع��ي 
"اجلهادي��ة" لكش��ف اهتمام��ات تل��ك 

اجلماعات.
• حرف مسار التنظيمات : حتقيق انحراف 
في اجت��اه اجلماع��ات "اجلهادي��ة" عندما 
يصعب مواجهتها وذلك باالتصال وايجاد 
عالقة مع بع��ض مقاتلي التنظيم االقل 
تطرفا وراديكالية، هذا من ش��أنه يحقق 

انشقاقات داخلية تضعف التنظيمات.
بع��د ذلك يت��م وض��ع دراس��ة او اخلطة 
ملتابع��ة التنظيم، بضمنه��ا التهديدات 

احملتملة والنوايا لذلك التنظيم.

* باح��ث عراق��ي، مقي��م ف��ي املاني��ا، 
اإلره��اب  مكافح��ة  ف��ي  متخص��ص 

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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شريط ملون
نسخة جديدة من »آيفون»

يبصق الماء المتسرب داخله
وفقاً لتس��ريبات حديثة، س��تطلق ش��ركة أب��ل خاصية 
جديدة في هاتف آيفون 8، املتوقع طرحه في األس��واق في 
الرب��ع األخير م��ن العام اجلاري، تتمثل بط��رد املاء من داخل 
الهات��ف، وليس االكتف��اء مبقاومته لرذاذ امل��اء فقط، كما 

توفر في نسخة آيفون 7 و7بلس.
وتعم��ل أبل على تطوير آلية الهات��ف اجلديد في مقاومته 
للماء، بنحو ميكنه من طرد كميات املياه التي قد تتس��رب 

داخله، وذلك على غرار النسخة الثانية من “ساعة أبل”.
وتظه��ر احدى الفيدي��وات أن النس��خة الثاني��ة من “أبل 
واتش” مقاومة للمياه إلى ما يصل لعمق 50 متراً، وميكنها 
طرد املياه من داخلها عبر الضغط على خاصية “سونيك” 

املوجودة في القائمة الرئيسة.
وتعتمد امليزة على تش��غيل صوت بت��ردد محدد يتيح دفع 
قط��رات املاء بق��وة خارج مكب��رات الصوت في الس��اعة، 
ويكفي بعد ذلك مسح الس��اعة بقطعة جافة للحفاظ 

على الهاتف.

قانون جديد يجرد واتساب من أهم ميزة
تعد احلكومة البريطانية مشروع قانون يسمح للحكومة 
مبراقبة الرس��ائل اخلاصة على مواقع التواصل االجتماعي، 
أو خدم��ات الهوات��ف، مما يثي��ر مخاوف بش��أن خصوصية 

املشتركني.
وحس��ب تس��ريبات ملس��ودة مش��روع القانون، فإنه يجبر 
شركات اإلنترنت، والهواتف، وغيرها من شركات االتصاالت، 
على السماح للحكومة باالطالع على رسائل أي شخص.

وف��ي حال إق��رار القانون، فإن أيا من خدمات التراس��ل عبر 
اإلنترن��ت، ومنه��ا “واتس��اب”، لن تك��ون ق��ادرة على منح 
املشتركني ضمانا بنس��بة 100 باملئة من أن رسائلهم في 

مأمن بعيداً عن أيدي السلطات.
وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود 
بنحو صريح، أنها ستجبر شركات التكنولوجيا واالتصاالت 
على التعاون بنحو أكثر فعالية مع الس��لطات األمنية، إن 

لم تبادر الشركات بنفسها على فعل ذلك.
وأثار الهجوم الذي اس��تهدف مقر البرمل��ان البريطاني في 
لندن م��ارس املاضي، دعوات حكومية إل��ى فرض مزيد من 
الرقابة على وس��ائل التواصل، بعد ثبوت استعمال منفذ 
الهج��وم خالد مس��عود لتطبي��ق “واتس��اب” دقائق قبل 

العملية.

“»سبيس إكس» تنافس »فيسبوك»
في توصيل اإلنترنت للعالم كله

تخطط شركة س��بيس إكس لتحسني سرعات اإلنترنت، 
والتواصل العام في الواليات املتحدة، وبقية دول العالم من 
خالل وض��ع 4425 قمراً صناعياً ف��ي مدارهم حول األرض، 
ما بني عامي 2019 و2024، وبالتالي س��يتم تغطية كامل 
مس��احة الك��رة األرضي��ة كله��ا. وس��تجري عملية نقل 
األقم��ار الصناعية إلى الفضاء على دفع��ات متعددة، عن 
طريق الصواريخ “فالكون 9” اخلاصة بالشركة، والتي تتميز 

باالستعمال املتعدد، وبالتالي تقليل التكلفة. 
وكان��ت األمم املتحدة قد أعلنت مؤخ��رًا أن خدمة اإلنترنت 
أصبحت حًقا أساس��ًيا من حقوق اإلنس��ان. وأشادت األمم 
املتحدة بخطة “سبيس إكس”، ألنها تراها ستساعد على 
جتاوز بعض التعقيدات القائمة، لتقدمي خدمة اإلنترنت في 
املناطق البعيدة: مس��عى س��بيس إكس سيكون خطوة 
كبي��رة إلى األمام، في اجله��ود املبذولة لضمان متتع جميع 

مواطني العالم بهذا احلق.
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بغداد - حذام يوسف:

املناف��ي حكاية ل��م تنته للمبدع 
االدب  مس��توى  عل��ى  العراق��ي، 
الس��ينما والفنون التش��كيلية، 
حيث زخرت العدي��د من املعارض 
العاملية، بقص��ص كثيرة توزعت 
على لوحات، كانت ش��اهداً على 
معان��اة العراق��ي، عب��ر هج��رات 
توزع��ت عل��ى اكث��ر م��ن مرحلة 
تاريخية بالعراق، منذ الثمانينيات 
وال��ى اآلن، »عل��ي النجار، وس��تار 
وزي��اد  الناص��ري،  وراف��ع  كاووش، 
حي��در ، وآراز طال��ب، وغيرهم من 
التش��كيليني العراقي��ني الذي��ن 
اغنوا الس��احة الفني��ة العاملية 
منبع��اً  فكان��وا  بإبداعاته��م، 
لإلب��داع، يغت��رف منه الش��باب، 
ليغنوا جتربتهم الفنية االبداعية، 
التش��كيلي  الفنانني  من ه��ؤالء 

محمد قريش.
كان��ت  لقري��ش  محط��ة  أول   
العاصمة األردني��ة عّمان، لكنها 
لم تك��ن احللم، فلم يب��ق بها اال 
بضع أش��هر، ليغ��ادر بعدها الى 
فرنس��ا، فكانت محطة للتعرف 
على عدد من الفنانني الفرنسيني، 
وفي عام 1994 استقر في هولندا، 
امللكي��ة،  األكادميي��ة  ف��ي  ودرس 
ف��كان اول مع��رض له ف��ي املانيا 
وسط اعجاب واضح من املهتمني 
بالتش��كيل، ومنه الى العشرات 
من املعارض الشخصية، وبعدها 
ش��ارك ف��ي ع��دد م��ن املع��ارض 

الدولية واجلماعية.
احملطة االخرى البارزة في مسيرته 

ف��ي عال��م الف��ن، كان��ت اقتناء 
اعماله من قب��ل متحف »لوزان« 
في سويس��را، ومتحف »ارماندو« 
في هولندا، ومتحف الفن العراقي 
املعاص��ر ف��ي بغداد، وم��ن ملكة 
هولندا، ومحكمة العدل الدولية، 
وقد حصل خالل مسيرته الفنية 

على العديد من اجلوائز الفنية.

الفنان التش��كيلي محمد قريش 
م��ن الفنان��ني الذين يدع��ون الى 
اع��الن هويتهم اخلاص��ة، بدال من 
تقليد الهوية االوروبية، وهو كما 
التش��كيليني  النقاد  احد  وصفه 
ف��ي هولن��دا، بأن��ه فن��ان يتميز 
املعاص��ر  الش��رقي  باألس��لوب 
واملتط��ور، وكما يؤك��د: »االطالع 

بعد  واالستكش��اف  واملش��اهدة 
اقامتي في هولن��دا بالتأكيد لها 
أثرها، وحتى في أعمالي القدمية، 
هن��اك ج��ذور الفنون الش��رقية، 
وباملناسبة، أعتقد ال توجد هناك 
عوازل م��ا بني الفنون الش��رقية، 
األخ��رى،  والفن��ون  واألفريقي��ة، 
فهن��اك خط��وط واتص��ال حت��ت 

األرضية، منها السحنات اللونية 
احلارة والرموز، واس��تطيع ان اذكر 
انه في أعمالي احلديثة هناك أكثر 
من الرموز ألنها صارت انتمائي..«.

ما مييز الفنان التشكيلي محمد 
قري��ش ايضا، هو اس��تعماله في 
أعمال��ه الفني��ة، تقني��ات ومواد 
متنوع��ة، اغلب اصوله��ا معادن 

مثل املفاتيح، واملس��امير، وقطع 
قم��اش، والياف، وان��واع من الورق 
عل��ى  أخ��رى  جمالي��ة  إلضاف��ة 
العم��ل الفني، ودع��م مضمونه 
فيل��م  ع��رض  أيض��ا  الفك��ري، 
وثائقي عن اعماله ونتاجه الفني 
بالل��ون، وحكايت��ه م��ع اللوح��ة، 
م��ن انتاج معه��د العالم العربي 
ف��ي باريس، واحلدث االب��رز رمبا، هو 
دخوله ملوس��وعة جينيس لألرقام 
الفن��ي  القياس��ية ع��ن عمل��ه 
معاجلة س��عف النخيل وحتويلها 
يدويا ال��ى أطول ش��ريط من ورق 

الكتابة.
الفن��ان  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر 
التش��كيلي محمد قريش يقيم 
في هولندا منذ ع��ام 1994 ، وهو 
من مواليد بغداد ع��ام 1965، بدأ 
اهتمام��ه بالرس��م في س��نوات 
قبل  وحت��ى  املبك��رة،  الطفول��ة 
دخول��ه املدرس��ة، وف��ي الص��ف 
األول االبتدائي حصل على اجلائزة 
األولى ملس��ابقة رس��وم األطفال 
وم��ا يزال حت��ى الي��وم يذكر هذه 
اجلائ��زة، واص��ل الفن��ان محم��د 
قريش اهتمامه بالرس��م واكمل 
دراس��ته بنحو أكادميي في كلية 
الفنون اجلميلة بالعاصمة بغداد، 
وتأث��ر بأس��لوب أس��اتذة وفنانني 
كب��ار أمث��ال فائق حس��ن، ووليد 
ش��يت، بعد تخرجه من اجلامعة 
ع��ام 1993 ظل حلم الس��فر إلى 
خارج العراق يراوده باستمرار، هرباً 
من احل��رب، وبحثاً ع��ن الهوية، إذ 
يؤكد الفن��ان محم��د قريش انه 
كان ينتم��ي إلى جي��ل مضطرب 

وحائر.

تعدد حكايات اللون والتقنية عند التشكيلي محمد قريش

محمد قريش

في سلسلة تراثيات بغدادية، وفي باب 
اماك��ن بغدادية، كانت لن��ا محاضرة 
عن خان��ات بغ��داد، واخلان ف��ي اللغة 
اإلنكليزي��ة،«  iin«  وه��و الفن��دق في 
لغة اهل بغ��داد، واخلان مفرد، وجمعه  
خان��ات، وه��و ال يقتص��ر عل��ى اي��واء  
املس��افرين، وامنا قد توجد فيه محال، 
ومكات��ب،  واماكن  للبي��ع، وللوكالة، 
وللصيرفة، ومس��تودع للمالبس، وقد 
يك��ون ج��زءاً من��ه معمال، وم��ا زالت 
بعض خانات بغ��داد موجودة الى االن،   
مثال   ذلك   اخلانات في سوق السراي، 
حيث مح��ال عمل األحذي��ة، ومخازن 
كتب، وآالت  لشتى  الصناعات اآللية، 

والصناعات اليدوية.
 وخ��ان لفظة غير عربية، اس��تعملت 
للمكان الذي يستعمل لهذه األغراض، 
وغيرها، كالدكاكني، وقد تقوم بجانبه 
املس��اكن، فيكون كما شكل املدينة، 
كخ��ان بني س��عد ش��مال بغ��داد، او 
خ��ان احملمودي��ة جن��وب بغ��داد، وخان 
اإلس��كندرية، وخان العطش��ان قرب 

كربالء.
 ويذك��ر لن��ا التاري��خ ان اول خ��ان في 
بغداد، هو خان الوردان، نسبة الى احد 
قواد باني بغداد اخلليفة املنصور، الذي 
كان اسمه وردان بن سنان، ومن خانات 
بغ��داد خان مرجان، ال��ذي مت بناؤه بعد  
سقوط الدولة العباسية، عندما كان 
امني مرجان حاكما، ونائب حاكم، الذي 
انش��أ املدرسة املرجانية، ومستشفى 
في آن واحد، في زمن الدولة االيلخانية، 
ويسمى خان االورطمة ومكانه احلالي 
قرب الش��ورجة، ويتأل��ف من طابقني، 
و٤٥ غرف��ة وقد اس��تعمل ج��زءا منه 
كمقهى، حي��ث كانت ملتقى التجار، 
وطرازه في التسقيف اكسبه مكانة 
معمارية ممتازة خاصة ما يتعلق بالبهو 

الكبير الذي كان مبساحة ٣٠٠ متر.
 واخلان الثاني خان جغان، الذي ش��يده 
وال��ي بغداد ع��ام ٩٤٩ هجرية، جغاله 
زاده سنان باشا، كما مثبت بالكتابة، 
التي تعلو مدخله الش��مالي، وانشئ 
على أنقاض املدرس��ة النظامية، وقد 

مت��ت ازالته وبناء س��وق داني��ال احلالي 
بدال عنه.

  عندم��ا آلت ملكية اخل��ان الى دانيال   
اليه��ودي البغدادي، الذي بنى س��وقا 
عصري��ا، يع��رف اليوم باس��مه، ويعد 
خان جغان اكبر خان��ات بغداد، يتكون 
م��ن ثمانية دكاك��ني، ومكانه بالقرب 
وكان  املس��تنصرية،  املدرس��ة  م��ن 
هنالك خ��ان الزرزور، او خ��ان الدكمة، 
ال��ذي ما زال قائما حل��د االن في محلة 
باب اآلغا في رصاف��ة بغداد، ويعد من 
اقدم اخلان��ات بعد خان مرج��ان، وبناه 
الس��لطان العثمان��ي س��ليم الثاني 
٩٧٤ ه��ج كم��ا مثب��ت بالكتابة فوق 
املدخل الش��رقي، وهو مربع الش��كل، 
باباً  يتوس��طه  ط��ول ضلعه٤٠مت��رًا 
كبيرًا، وصحناً مكشوفاً، ويعد االمنوذج 
للخانات التي متتد للعصر العباس��ي، 
واخلان اآلخر هو خان اخلفافني، ويسمى 
ايضا خ��ان الباجة جي، ال��ذي لم يبق 
منه س��وى املنارة، الت��ي تعد من اقدم 
منائر بغداد، ومكانه كان رباطاً صوفياً 

اس��مه رباط  ش��يخ الش��يوخ بهروز 
النيس��ابوري،  وه��و مقت��رن بجام��ع 
اخلفافني، مس��جد جامع زمرد خاتون، 
والدة اخلليفة الناص��ر لدين اهلل، وقد 
شيد على ش��كل مستطيل، بصحن 
مستطيل مكش��وف، حتيط به اربعة  
اجنحة بطابقني، مع حجرات وايوانني 
في الطابق األرضي، وغرف في الطابق 
العلوي، وفي بداي��ة اخلان كتلة بنائية 
كبي��رة يطل��ق عليها اس��م مس��افر 
خان��ة، وه��ذا اخل��ان امت��داد للعمارة 
العباسية في بغداد، ومن اخلانات خان 
دلة في س��وق البزازين، لعائلة آل دلة 
العائل��ة البغدادية الثرية، وخان املولى 
في محلة باب السيف، وخان الكابولي 
نس��بة الى كابل عاصمة أفغانستان، 
ف��ي مدين��ة الكاظمي��ة، ال��ذي كان 
أله��ل تلك الدولة، وصب��ح مكانا ألول 
فوج عس��كري مت تش��كيله في بداية 
العراقي سنة١٩٢١،  تش��كيل اجليش 
ويقع ف��ي جن��وب الكاظمي��ة، وخان 

فرمان.

خـانـات بـغـداد
طارق حرب

تراثيات

بغداد - أحالم يوسف:
اجملم��ع العلم��ي العراق��ي، مجمع 
يهتم بدراسة اللغة العربية إضافة 
إل��ى اللغات الكردية، والس��ريانية، 
 ،  1947 ع��ام  تأسيس��ه  مت  وق��د 
ويتمي��ز مجمع بغ��داد ، مع مجمع 
القاه��رة بتخصصهم��ا في قضايا 
املصطلح، وتعري��ب العلوم، ولهما 
الرصي��د األكبر في ه��ذا امليدان، إذ 
أن مهمته تعريب الكلمات، وإيجاد 
املصطلح��ات العلمي��ة، وترجم��ة 
الكتب الت��ي يحتاجها في البحث 

والدراسة.
 وكان اجملم��ع يتأل��ف م��ن جلنة من 
علماء اللغة، تضم األديب الش��اعر 

جميل صدق��ي الزهاوي، والش��اعر 
معروف الرصافي، وتوفيق السويدي، 

وثابت عبد النور.
وكان اجملم��ع ف��ي بداية تأسيس��ه 
اللغة  اختصاص��ه عل��ى  يقتص��ر 
العربي��ة ،لك��ن في ع��ام 1963م مت 
تأس��يس مجمعان علمي��ان آخران، 
واآلخ��ر  الس��ريانية،  لّلغ��ة  األول 
لّلغة الكردي��ة، وفي 1978م مت دمج 
اجملمع��ات اللغوية الثالث��ة العربية 
ضم��ن  والس��ريانية،  ،والكردي��ة، 
مجم��ع علم��ي واحد، وه��و اجملمع 

العلمي العراقي.
وفي العام 1996 صدر قانون جديد، 
أُعيد مبوجبه تنظيم اجملمع العلمي، 

وتوس��عت اهدافه لتش��مل جميع 
التخصص��ات العلمي��ة، والتقنية، 
تخصص��ات  لتش��مل  فامت��دت 
العل��وم التطبيقية، والهندس��ية، 
والقانونية،  والفلسفية،  والزراعية، 
واالقتصادي��ة، واملعلومات، وش��تى 

املعارف.
العلمي  اجملمع  اهتمام��ات  انصبت 
العراقي منذ اول تكوينه على وضع 
والفنية،  العلمي��ة،  املصطلح��ات 
أو  املصطلح��ات،  م��ن  وغيره��ا 
تعريفها، وذلك عمال مبا نّصت عليه 
القوان��ني واألنظم��ة التي رس��مت 
اعمال اجملمع، وقد توسعت اعماله 
في هذا اجمل��ال، فتجاوزت احتياجات 

الدول��ة، ومؤسس��اتها، في  دوائ��ر 
احتياج��ات  فش��ملت  الداخ��ل، 
املؤسسات، واجلمعيات، واملنظمات 

خارج العراق.
اضطل��ع اجملم��ع العلم��ي مبهم��ة 
والترجم��ة،  التألي��ف،  تش��جيع 
والنش��ر في العراق، وكان يخصص 
مبالغ من ميزانيته تقدم للمؤلفني، 
واحملقق��ني، واملترجم��ني، بطريقتني، 
األول��ى م��ن خ��الل من��ح جوائز ملن 
يتفوقون في املباريات السنوية التي 
يعلنها اجملم��ع، ويعني موضوعاتها، 
والثاني��ة تقدمي املس��اعدات املالية 
للمؤلف��ني، واحملقق��ني، واملترجمني، 
لطب��ع كتبهم، بع��د احالتها على 

ان  عل��ى  وإقراره��ا،  اجملم��ع،  جل��ان 
يقدم املؤلف خمس��ني نسخة من 

املطبوع.
مؤخ��راً، كانت للمجمع مش��اركة 
في معرض الكتاب الذي أقيم على 
التطبيقية،  الفن��ون  ارض معه��د 
وكان��ت املش��اركة ممي��زة من حيث 
اع��داد الكت��ب، وتن��وع عناوينه��ا، 
كذلك قام الدكتور يوسف العبيدي، 
مدير عام دائرة البحوث والدراسات 
في دي��وان الوق��ف الس��ني، بزيارة 
اجملم��ع، مع الدكت��ور هثيمي احمد 
إبراهي��م، مع��اون مدير ع��ام دائرة 
البحوث والدراسات، وذلك في أواخر 
شهر ش��باط للعام احلالي، والتقيا  

بالدكت��ور أحم��د مطل��وب، رئيس 
اجملمع العلم��ي العراق��ي، وتباحث 
فيم��ا  التع��اون  س��بل  الطرف��ان 
بينهما، من خالل تبادل املطبوعات، 
حيث ق��ام العبيدي بزي��ارة مكتبة 
اجملم��ع واالط��الع عل��ى اخملطوطات 

والكتب فيها.
املنا ان يهتم املسؤولون باحلكومة 
العراقي��ة به��ذا الص��رح العلمي، 
ألن��ه ميث��ل ث��روة ثقافي��ة، وعلمية 
حقيقيتني، وذلك من خالل دعمهم 
بكل تفاصيل عمله��م، حيث يعد 
اجملمع بجميع ما قدمه ويقدمه، أحد 
اساس��يات بناء جيل املستقبل من 

األكادمييني، والباحثني، واللغويني.

المجمع العلمي العراقي صرح كبير يحتاج الى دعم بحجمه

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يج��ب علي��ك الي��وم أن تدير ش��ؤونك بش��كل 
عمل��ي ومنطقي، وم��ن املهم ج��دا أن تخصص 
وقتا ملتطلبات��ك واحتياجاتك الش��خصية. أنت 
مس��تعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتق��د اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤث��ر اليوم بش��كل حيوي على م��ن حولك. 
رمبا ال تش��عر بالس��عادة بس��بب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمام��ك اليوم العديد م��ن االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تش��عر 
ان املس��ؤولية صعب��ة وحتت��اج إلى وق��ت طويل. 
تتخلص الي��وم من األمور التي كانت س��ببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخب��رك اليوم ش��خص ما ف��ي العم��ل بأمر ما 
تظن��ه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الش��خص على اإلط��الق، ولكن أس��لوب حوارك 
كاف ألن يجرح مشاعر هذا الشخص. كن لطيفا 

ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجته��د حت��ى تتخلص م��ن كل م��ا يعكر 
صف��وك. لن تش��عر ه��ذا الي��وم بالرضا عن 
إجنازات��ك أو األمور التي حققتها، وللش��عور 
بالرض��ا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تري��د أن تبتعد عن أماك��ن التجمعات وتضع 
ح��دودا بينك وبني اآلخرين. اس��تغل ما لديك 
م��ن مواه��ب بطريق��ة عملي��ة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

مت��ر اليوم بأزم��ة معقدة جتعل��ك مضطربا وغير 
مستقر نفس��يا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليس��ت كم��ا تتخيله��ا. ال تض��ع طاقت��ك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فق��ط إذا ل��م تلتفت إلى قي��ود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الس��لبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضط��ر ه��ذا الي��وم أن تواج��ه بع��ض القضايا 
الصعب��ة التي جتعلك تش��ك ف��ي كل حتركاتك. 
تتفاقم املش��كالت التي تتعلق بعالقاتك خاصة 
إذا انسحبت منها دون إيجاد حلول لها. انسحابك 

قد يجعل من حولك يشعرون بعدم الراحة. 

ال يس��تطيع زم��الؤك ف��ي العم��ل أن يفس��روا 
أس��لوبك الغري��ب، ورمب��ا يظن��ون أنك ش��خص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقي��ة. ال تتح��دث كثي��را ب��ل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليس��ت لديك الق��درة الي��وم على إجن��از أي 
مهم��ة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بش��كل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تس��مح لهم باالطالع على أس��رارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. س��ال )مبعث��رة( o تخط��ى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة م��ن امل��ادة فق��دت أو اكتس��بت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. ه��دم وس��وى ب��األرض o تس��تحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. الع��ب كرة س��عودي س��جل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنى o ح��رف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون ش��يئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلة كأس العال��م في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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ميونيخ ـ وكاالت:

احتفل فريق اليبزي��ج بضمان تأهله إلى 
دور اجملموعات لدوري أبط��ال أوروبا للمرة 
األولى في تاريخه، حتى صباح أمس، في 
الوقت الذي مازال بوروسيا دورمتوند يحلم 
بني��ل املصي��ر ذاته رغم ح��دوث خالفات 

داخلية بالفريق في أسوأ وقت ممكن.
وضم��ن اليبزي��ج وصيف البوندس��ليجا 
إنه��اء املوس��م في أح��د املراك��ز الثالثة 
األولى بعد ف��وزه املثير على ملعب هيرتا 

برلني 4 �1 مساء السبت.
وواص��ل اليبزيج صناع��ة التاريخ، بعدما 
ضمن التأهل لدوري األبطال في املوسم 
املقب��ل، للمرة األول��ى في تاريخ��ه، عبر 
حتقي��ق ف��وز كبير خ��ارج قواع��ده على 
حساب العريق هيرتا برلني بنتيجة )4-1(، 
مس��اء أول أم��س، عل��ى ملع��ب »برلني 
األوملب��ي«، ضم��ن اجلولة ال���32 بالدوري 
الفري��ق  القدم.وأنه��ى  لك��رة  األملان��ي 
الضي��ف الش��وط األول متقدًما بهدف 
أح��رزه تيمو ويرنر ف��ي الدقيقة 11.. وفي 
الش��وط الثاني، عاد الالعب نفس��ه لهز 

الشباك بالهدف الثاني له ولفريقه، بعد 
9 دقائق من البداية.

وف��ي آخر خم��س دقائ��ق، متك��ن الفريق 
العاصم��ي من تذليل الف��ارق، ولكن عبر 
الني��ران الصديق��ة بقدم ران��ي خضيرة، 
إال أن دافي س��يلك تكفل بقت��ل اللقاء، 
بعدما سجل الهدفني الثالث والرابع في 
الدقيقت��ني 89 و90+2.وبهذا رفع اليبزيج 
رصي��ده ل�66 نقط��ة، ليؤمن موقعه في 
املركز الثاني، ويبتع��د بفارق 6 نقاط عن 

بوروسيا دورمتوند الثالث.
في املقاب��ل، جتمد رصيد هيرتا برلني عند 
46 نقطة في املركز اخلامس، ليضع تأهله 
مباش��رًة لل��دوري األوروبي في املوس��م 
املقبل على احملك، حيث بات يبتعد بفارق 

نقطة وحيدة عن مالحقه كولن.
وق��ال املدرب رال��ف هازنهات��ل إنه فخور 
للغاي��ة،  فيما حتدث القائ��د دييجو دميي 
عن موسم اس��تثنائي، ويرى مدير الكرة 
رال��ف راجنني��ك أن��ه أمر ال يص��دق، ومن 
الصع��ب ترجم��ة ما حدث هذا املوس��م 
إلى كلمات.واحتفل الفريق واملس��ؤولون 
في حضور نحو عش��رة آالف مشجع في 
االستاد األوملبي، قبل التوجه إلى اليبزيج 

ف��ي ليلة طويلة، تعقبه��ا ثالثة أيام من 
الراحة.

ويس��تأنف اليبزي��ج تدريبات��ه بع��د غٍد 
األربعاء، اس��تعدادا ملالقاة بايرن ميونيخ 
ال��ذي احتفل قبل أيام بتتويجه رس��ميا 
بلق��ب البوندس��ليجا للمرة اخلامس��ة 
عل��ى التوالي.ويتطلع اليبزي��ج للثأر من 
باي��رن ال��ذي فاز علي��ه 3 � 0 في ميونيخ 

في الدور األول.
املب��اراة س��تكون مبنزلة بروف��ة لاليبزيج 
بشأن املنافس��ة التي قد يواجهها على 

الصعيد األوروبي في املوسم املقبل.
وم��ازال دورمتون��د يحلم بحص��د بطاقة 
التأه��ل إل��ى دوري أبط��ال أوروب��ا، وه��ي 
البطول��ة التي ت��وج بلقبها ف��ي 1997 
وصعد إلى دور الثمانية لنسخة املوسم 

احلالي منها.
وف��از دورمتون��د عل��ى هوفنه��امي 2 � 1 ، 
ليقتنص منه املركز الثالث قبل جولتني 
من نهاية املوس��م.ولكن مقابلة نشرت 
السبت مع هانز يواخيم فاتسكه الرئيس 
التنفيذي لدورمتوند، ألقت بظاللها على 
الف��وز ،حي��ث حت��دث خاللها ع��ن وجود 
خالف��ات مع املدرب توم��اس توخيل حول 

تعديل موعد مباراة الفريق أمام موناكو 
الفرنس��ي في دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبا، والتي تأجلت 24 س��اعة بعد وقوع 
3 انفج��ارات بالقرب م��ن حافلة الفريق 

ليلة املباراة.
وانتقد توخي��ل بقوة قرار خ��وض املباراة 
بعد يوم واحد من التفجيرات، في الوقت 
ال��ذي وص��ف في��ه فاتس��كه انتقادات 
امل��درب بأنها »مزعجة«.وقال فاتس��كه: 
»هدفن��ا للموس��م احلال��ي كان التأهل 
املباش��ر ل��دور اجملموع��ات األوروبي، على 
أقصى تقدير احت��الل املركز الثاني، لكن 
ميكنن��ا أن نرض��ى باملركز الثال��ث، ولكن 
باحتالل املركز الرابع س��نكون قد أهدرنا 

هدفنا في البوندسليجا«.
وحتدث فاتس��كه ع��ن »االس��تراتيجية، 
التواص��ل والثق��ة« كمعي��ار بعيدا عن 
الشق الرياضي، لدى س��ؤاله عن مصير 
توخيل م��ع الفريق بعد نهاية املوس��م، 
علما ب��أن عقده م��ع الفري��ق ميتد حتى 
2018.ورفض توخيل الدخول في النقاش 
، واكتف��ى بالقول »املس��ألة كبيرة جدا 
وأنا أنأى بنفسي عن التفكير فيها، ألنني 

أفكر فقط في املباريات املتبقية«.

بغداد ـ فالح الناصر:
بدأت ف��ي كلية اإلعالم/ جامعة 
بغداد، بطوالت املنهاج الداخلي 
للفصل الدراسي الثاني، باقامة 
الك��رة  خماس��ي  منافس��ات 
مبشاركة 12 فريقاً ميثلون اقسام 
ومراح��ل الكلية، حيث افتتحت 
البطول��ة باش��راف عميد كلية 
اإلعالم الدكتور هاش��م حس��ن 

التميمي.
وح��دة  مس��ؤول  وبحس��ب 
النش��اطات الطالبية في كلية 
اإلع��الم، الدكتور ثائ��ر كرم، فان 
بطولة خماسي الكرة يضيفها 
ملع��ب الكلي��ة، كذل��ك جت��رى 
والطاولة  الش��طرجن  منافسات 
في القاع��ة الرياضية الداخلية 
وتقام منافس��ات الكرة الطائرة 
ف��ي ملع��ب الطائ��رة، وب��ني ان 
اللجنة املس��ؤولة ع��ن تنظيم 
البطولة واملؤلف منه، واالستاذ 
التدريس��ي وس��ام جنيب عضو 
الطالبي��ة  النش��اطات  وح��دة 
والدكتورة راوية جبار مس��ؤولة 
وحدة النش��اط الثقافي والفني 
في الكلي��ة، ومراعاة المتحانات 
الطلبة، قرروا انهاء املنافس��ات 

االسبوع املقبل.
وب��ني ان املنافس��ات اف��رزت عن 
والطالب��ات  الط��الب  تق��دمي 
ملستويات فنية جيدة في اجلانب 

الرياض��ي، كما نال��ت البطوالت 
االهتم��ام واملتابعة م��ن عمادة 
والتدريس��يني  اإلع��الم  كلي��ة 
والطلب��ة الذي��ن تابع��وا ملؤازرة 
زمالئهم وتعزيز معنوياتهم من 

اجل النجاح.
منافس��ات  ان  ك��رم،  واوض��ح 
للفصل  الق��دم  خماس��ي كرة 
األول، اس��فرت ع��ن تتويج فريق 
للمرحل��ة  العام��ة  العالق��ات 
الثاني��ة بلق��ب خماس��ي ك��رة 
القدم، فيما توج فريق العالقات 
الرابعة بطالً  العامة للمرحل��ة 

ملنافسات الطاولة.

أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
حقق فريق 12 سنة نادي الوصل 
اإلماراتي 3 بطوالت هذا املوسم 
الرياضي  دب��ي  بطول��ة مجلس 
ون��ال لق��ب أفضل ح��ارس في 
البطولة حارس الوصل حس��ني 
ال��دوري  وبطولة  عل��ي حبي��ب 
اإلمارات��ي وحصل احل��ارس عبد 
اهلل أن��ور احلم��ادي عل��ى لق��ب 
األفضل  وذلك لدخول 5 أهداف 
في مرماه من مع��دل 26 مباراة 
وتصدى لضربت��ي جزاء وبطولة 
ل��أمم  العاملي��ة  دان��ون  كاس 
س��يمثل اإلمارات ن��ادي الوصل 
في هذه البطولة التي ستجري 
النهائيات في نيويورك بالواليات 
وس��فير  األميركي��ة  املتح��دة 
البطول��ة النج��م العامل��ي زين 
الدي��ن زي��دان و الس��فير احمللي 
ناصر خميس جن��م وهداف نادي 
اإلم��ارات  ومنتخ��ب  الوص��ل 
وسيشارك في البطولة 32 دولة 

من مختلف أنحاء العالم.
 واسهم حارس الوصل عبد اهلل 
أنور احلمادي في الفوز بالبطولة 
وذلك لدخ��ول هدفني في مرماه 
في جميع مباريات البطولة قدم 
الفريق مستوى متميز نال رضاء 

اجلميع.
أدارة الن��ادي   وحض��ر مجل��س 
برئيسها راش��د بالهول وجميع 
األعض��اء وق��دم اإلداري املمي��ز 
محاض��رات  العام��ري  محم��د 
نظري��ة للفريق قب��ل كل مباراة 

وس��اهمت هذه التوجيهات في 
تعزي��ز اإلرادة و اإلصرار وكان لها 
األث��ر الواضح في تأل��ق الفريق 
ال��كادر الفني للفريق مش��رف 
مدربي احلراس الكابنت ياسني بن 
طلعت حارس منتخب اجلزائر في 
العصر الذهب��ي للكرة اجلزائرية 
واملش��رف  م   1982 موندي��ال 
الفني للمدربني الكابنت رش��يد 
الكاب��نت عبد  الفري��ق  وم��درب 
السالم عيسى يساعده الكابنت 
هشام حنصالي ومدرب احلراس 
نعمت عب��اس و اإلداري الكابنت 
املعال��ج  و  ابوماي��د  حم��دان 

حس��ام احل��ام وعام��ل املهمات 
حم��زة الكادر الفن��ي و اإلداري و 
الطبي يشكرون جهود مجلس 
الفري��ق  م��ع  لتعاونه��ا  اإلدارة 
ويثمنون جهود األس��تاذ محمد 
علي محب��وب و الدكتور صالح 
العبدولي و األس��تاذ عيسى ابو 
حمد و الكاب��نت عرفات القادري 
واجلوهري  األكادميي��ة  س��كرتير 

سكرتير مدرسة الكرة .
وثمن الكابنت نعمت عباس جهود 
احلكام الشباب الذين ساهموا في 
جناح ال��دوري بتعاملهم االيجابي 
م��ع زه��ور املس��تقبل ويأم��ل أن 

ي��رى مدربن��ا مثل ه��ذه الدوريات 
في بالدن��ا لتظهر الكف��اءات من 
املدربني و احل��كام و اإلداريني وثمن 
جه��ود مدربي احل��راس فيصل بن 
طلع��ت وأحم��د العش��ري وعلي 
عاشور لتعاونهم املثمر و املشرف 
الفني للحراس الكابنت ياسني بن 
طلعت الذي اس��هم مس��اهمة 
كبي��رة في تطور املدربني و احلراس 
عل��ى ح��د س��واء وكان الكاب��نت 
خلف��ان عبد اهلل ح��ارس الوصل 
ف��ى الزم��ن اجلمي��ل أث��ر طي��ب 
ف��ي التعام��ل إيجاب��ي املدربني و 

احلراس.
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»األولمبية« تهنئ مسعود 
بانتخابه نائبًا لالتحاد العربي

العراق ثاني أفضل اتحاد 
عالمي متطور بالسلة

فوز كبير للزوراء وثمين 
للجوية في ممتاز الكرة 

بغداد ـ رحيم الدراجي*
هنأ االمني العام للجنة االوملبية الوطنية حيدر حس��ني 
عل��ي فوز رئيس احت��اد كرة الق��دم عبد اخلالق مس��عود 
مبنصب النائب الثاني لرئي��س االحتاد العربي لكرة القدم 
خ��الل االنتخاب��ات التي اقيم��ت في العاصم��ة املصرية 
القاه��رة . وبني االمني العام: ان فوز رئيس احتاد كرة القدم 
به��ذا املنصب أمر ايجاب��ي، ويأتي في ظ��روف مميزة كون 
جميع االنظار تتجه ص��وب العاصمة البحرينية املنامة 
ملتابع��ة اجتم��اع كونغرس االحت��اد الدولي لك��رة القدم 
الفيفا يوم اخلميس املقبل الذي ننتظر ان يصدر عنه قرار 

رفع احلظر الكروي اجلائر عن املالعب العراقية .
وأش��ار علي الى :  ان جميع االج��واء واملناخات الرياضية 
تس��ير حاليا باالجتاه الصحيح، وهذا االس��تقرار لم يأت 
عن فراغ بل نتيجة تضافر جهود جميع اخمللصني، وعلينا 
ان نحافظ على هذه الصورة املميزة التي س��تثمر عنها 
في نهاي��ة املطاف نتائج ايجابية لرياض��ة االجناز العالي 
برغم كل العقبات التي تعت��ري عملنا، ومنها الضائقة 
املالية التي ضربت العالم بأس��ره، ولكن علينا ان نعمل 

خلدمة رياضتنا الن النجاحات تأتي في الظروف احلرجة.

* إعالم األوملبية

 بغداد  ـ الصباح الجديد: 
كرم االحتاد الدولي لكرة السلة ) فيبا ( نظيره العراقي 
بالوسام الفضي كثاني افضل احتاد متطور في العالم 
خ��الل الفترة من 2014 – 2017 ، فيم��ا حصلت اجلزائر 
عل��ى الوس��ام البرونزي . ج��اء ذلك خ��الل اجتماعات 
الكونغرس الدولي الذي يق��ام حاليا في مدينة غوانزو 

الصينية .
  ويع��د تكرمي االحتاد الدولي هذا اجنازا حقيقيا للس��لة 
العراقي��ة التي حققت منتخباته��ا نتائج باهرة خالل 
الس��نوات االخيرة من بينها حصول منتخبنا الوطني 
على املركز الرابع في كاس التحدي التي جرت في ايران 
العام املاضي وايضا فوزنا على كبار منتخبات اس��يا ) 
الصني ( ، كما حققت منتخباتنا للناش��ئني والشباب 
نتائ��ج متقدمة خالل مش��اركتها في بط��والت غرب 
اسيا ،  وميثل العراق في هذا التجمع الدولي رئيس احتاد 
اللعبة حسني العميدي وامني سر االحتاد الدكتور خالد 
جن��م ، وتنتظر منتخبنا مش��اركة مهمة في نهائيات 

اسيا التي تضيفها لبنان خالل اب املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتم فريق ال��زوراء اجلولة 28 من ال��دوري، بفوز كبير 
عل��ى فريق امليناء ب���4 أهداف لهدف، ف��ي املباراة التي 
جرت على ملعب الش��عب الدولي، ليرتقي الزوراء إلى 
املركز السادس برصيد 48 نقطة، فيما هبط امليناء إلى 

املركز اخلامس برصيد 51 نقطة.
وحق��ق فري��ق الق��وة اجلوية ف��وزا ثمينا عل��ى ضيفه 
النج��ف بهدف��ني دون رد في املباراة الت��ي أقيمت على 
ملعب القوة اجلوية في إطار اجلولة الثامنة والعشرين 

من الدوري املمتاز.
وبه��ذا الفوز رف��ع القوة اجلوية رصي��ده إلى 51 نقطة 
ليقترب م��ن الصدارة، فيما جتمد رصي��د النجف عند 

43 نقطة.

باكو - مؤنس عبد اهلل*

يس��تهل منتخب العراق الوطني 
بكرة اليد مشواره في منافسات 
دورة التضام��ن االس��المي الت��ي 
ستقام في العاصمة االذربيجانية 
باكو خالل املدة من الثاني عش��ر 
والعش��رين من  الثان��ي  ولغاي��ة 
ش��هر ايار اجل��اري ومبش��اركة 57 
دولة، يوم غ��د )الثالث��اء( في متام 
الساعة الثامنة  والنصف مساء 
مس��اء(  والنص��ف  )الس��ابعة 
بتوقيت العاصم��ة بغداد عندما 
يواجه املنتخ��ب االردني في قاعة 
س��ارهجي التي مت افتتاحها عام 
2009 وتتس��ع ل� 1500 ش��خص 
وذلك ضمن منافس��ات اجملموعة 
الثانية التي تضم كذلك منتخبي 
املغ��رب وتركي��ا، في ح��ني تتألف 
اجملموع��ة االول��ى م��ن منتخبات 
اذربيجان وباكس��تان والسعودية 
واجلزائ��ر ويتأهل منتخبان من كل 
مجموعة ل��دور نص��ف النهائي 
للمس��ابقة وص��وال ال��ى تتويج 
الثالثة  باملراكز  الفائزة  املنتخبات 

االولى باألوسمة امللونة.
م��درب املنتخ��ب الوطن��ي ظافر 
ي��وم  مب��اراة  ان  اك��د  صاح��ب 
مبنزل��ة مفتاح  الثالثاء س��تكون 
العبور والتأهل ال��ى الدور نصف 
النهائ��ي في حال جنحن��ا بتجاوز 
املنتخ��ب الش��قيق ال��ذي منتلك 
عن��ه معلوم��ات بس��يطة كونه 
ل��م يك��ن ل��ه حض��ور ب��ارز في 
البط��والت االخيرة ولك��ن كانت 
االردنية  لأندية  لدينا مشاهدات 
ف��ي البطوالت العربي��ة والقارية 
املاضي��ة، لكن وبرغم كل ش��يء 
نحت��رم املنتخ��ب املناف��س الذي 
يقوده مدرب تونس��ي اجلنس��ية 
وسبق لي ان اشرفت على تدريب 
ع��دد م��ن العبيه احلالي��ني خالل 

عملي مع ناديي االهلي والسلط 
االردنيني قبل سنوات مشيرا الى 
ان اجملموع��ة الثاني��ة التي يلعب 
فيه��ا الع��راق اق��وى بكثي��ر من 
اجملموعة االول��ى، إذ يعد املنتخب 
املغربي من املنتخبات اجليدة على 
الصعيدي��ن االفريق��ي والعرب��ي 
الترك��ي  للمنتخ��ب  وبالنس��بة 
فهو غني ع��ن التعريف واالندية 
التركي��ة تش��ارك باس��تمرار في 
االوربي��ة  البط��والت  منافس��ات 

لكرة اليد.
املنتخ��ب  ان  صاح��ب  واوض��ح 

العراقي خس��ر في اخ��ر مبارياته 
التجريبي��ة بف��ارق ه��دف واح��د 
ام��ام رابع ترتيب الدوري االوكراني 
وبنتيجة 32-31 هدفا، حيث قدم 
املنتخ��ب الوطني مس��توى اكثر 
م��ن جيد خ��الل املب��اراة وبالتالي 
كانت االستفادة كبيرة من خالل 
الوق��وف عل��ى اخط��اء املنتخب 
املطلوب  بالش��كل  وتصحيحها 
ودع��م اجلوان��ب االيجابي��ة التي 
ظهرت على اداء الالعبني حتضيرا 
للمواجهة املهمة يوم الثالثاء امام 
منتخب االردن، وفي سياق متصل 

يش��ارك احلكم��ان الدوليان خالد 
ش��اكر وفاضل كاظ��م في قيادة 
منافس��ات مباري��ات فعالية كرة 
الي��د اثر تلقيهما دعوة رس��مية 
م��ن االحتاد الدولي للعبة وس��بق 
لهم��ا قيادة العديد م��ن مباريات 
البطوالت املهم��ة على مختلف 
الصعد العربية واالسيوية وحتى 

الدولية.
 من جهة اخرى اكدت ادارة البعثة 
العراقية ان العبة منتخب الرماية 
فاطمة عباس  الت��ي وصلت الى 
اذربيجان يوم اول امس )الس��بت( 

بدأت تدريباتها مع منتخب العاب 
القوى الذي يواصل حتضيراته في 
العاصمة باكو وذلك للمحافظة 
عل��ى لياقته��ا البدنية وحس��ب 
طل��ب مدربتها الدكت��ورة كرمية 
فياض بإنتظار وصول بقية اعضاء 
منتخ��ب الرماي��ة ال��ذي يواصل 
معس��كره التدريبي ف��ي مدينة 
جبلة التي تبعد ما يقارب ال� 360 
كم ع��ن العاصمة باكو، وتواصل 
منتخبات اجلمناستك والسباحة 
واملصارعة معسكراتها التدريبية 
ف��ي العاصمة باك��و فيما يتدرب 

حالي��ا منتخ��ب رف��ع االثقال في 
مدينة منكي فش��ر الت��ي تبعد 
عن العاصمة باك��و ما يقارب ال� 
300 ك��م حي��ث جت��ري الوحدات 
الوطن��ي  للمنتخ��ب  التدريبي��ة 
برفع االثقال ف��ي قاعة متكاملة 
وذات مواصفات حديثة في املدينة 
املذكورة، فيما س��يصل منتخب 
املالكم��ة ال��ى العاصم��ة باك��و 
ي��وم التاس��ع من الش��هر احلالي 
وسيكون منتخب الزور خانة اخر 
املنتخبات الواصلة حيث مت حتديد 
يوم السابع عشر من هذا الشهر 
موع��دا لوص��ول املنتخ��ب قادما 
من اي��ران حيث ينتظم هناك في 
معس��كر تدريبي حتضي��را لدورة 

التضامن االسالمي.
 ادارة البعث��ة العراقي��ة اوضحت 
ان منتخ��ب ك��رة الي��د كان اول 
املنتخبات الوطنية التي سكنت 
القرية االوملبية وذلك بسبب بدء 
منافس��ات كرة اليد يوم التاسع 
م��ن الش��هر اجل��اري وتنتهي في 
الرابع عش��ر منه فيما س��تصل 
القرية  ال��ى  املنتخب��ات االخ��رى 
االوملبية تباعا، فمنتخب املالكمة 
س��يدخل القرية يوم التاسع من 
الشهر احلالي وستقام منافسات 
اللعبة ما بني الثاني عشر والثامن 
عش��ر من الش��هر احلال��ي، فيما 
س��تصل منتخبات اجلمناس��تك 
والرماي��ة ورفع االثقال الى القرية 
االوملبي��ة يوم العاش��ر م��ن هذا 
منافس��ات  وس��تبدأ  الش��هر، 
الثالث  يوم  اجلمناس��تك  فعالية 
عش��ر وتنتهي في اخلامس عشر، 
وس��تنطلق منافس��ات فعالي��ة 
الرماية يوم الثالث عشر وتنتهي 
ف��ي الس��ابع عش��ر من��ه وه��ي 
ذات الفت��رة التي س��تقام عليها 

منافسات فعالية رفع االثقال.

* املنسق اإلعالمي للبعثة

»فاطمة عباس« تبدأ تدريباتها تحضيرًا لسباقات الرماية

غدًا.. »وطني اليد« يقص شريط المشاركة في التضامن اإلسالمي 

منتخب كرة اليد

د. ثائر كرمنادي الوصل حتت 12 سنة 

العبو اليبزيج يحتفلون بالتأهل
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هازنهاتل فخور بالتأهل إلى دوري األبطال
تقرير

اليبزيج يحتفل باإلنجاز التأريخي والخالفات تهدد أحالم دورتموند األوروبية

مفكرة الصباح الجديد

تشيلسي ـ ميدلزبره

ليجانيس ـ ريال بيتيس

10:00 مساًء

9:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 

بدء منافسات 4 فعاليات  »الوصل« امبراطور الكرة اإلماراتية تحت 12 عامًا
رياضية في كلية اإلعالم



بغداد - حذام يوسف:
"اجلمع��ة  متتالي��ن  ليوم��ن 
وزارة  وبرعاي��ة  والس��بت"، 
الثقافة والس��ياحة 
واالحت��اد  واآلث��ار، 
العام لألدباء 
والكت��اب 

ف��ي 

الع��راق، التق��ى االدباء للمش��اركة في 
فعالي��ات مؤمت��ر الس��رد الثان��ي / دورة 
الروائ��ي عبد اجملي��د لطف��ي، إذ توزعت 
الفعالي��ات على اصبوحات، واماس��ي، 
تنوعت في موضوعاتها، وضيوفها، من 

بغداد واحملافظات.
 بدأ املؤمتر بكلمة للروائية عالية طالب، 
نائب األمن الع��ام لالحتاد ورئيس املؤمتر، 
وكلمة لألستاذ فوزي األتروشي عن وزارة 

الثقافة، اش��ار فيها الى اهمية التركيز 
على مجال السرد، مثلما هناك اهتمام 
واضح مبجال الشعر. شارك في اجللسة 
االولى ملؤمتر الس��رد العدي��د من النقاد، 
وبدأ احمل��ور املعن��ي بخصائ��ص الرواية 
لرئي��س  ببح��ث  املعاص��رة،  العراقي��ة 
االحت��اد الباحث ناج��ح املعموري بعنوان 
"االسطورة في الس��رد العراقي/ أزمنة 

الدم امنوذجا" عن الفنتازيا والغرائبية.

 أم��ا اجللس��ة املس��ائية الثاني��ة التي 
أدارها األديب د. عمار أحمد، في الساعة 
اخلامسة مس��اء، فقد شارك فيها عدد 
م��ن النق��اد الباحث��ن منه��م الناقدة 
الدكتورة نادية هناوي سعدون، في ورقة 
عنوانه��ا "الس��يرة التخيلي��ة"، وضم 
منهاج اليوم الثاني جلستن بحثيتن، 
ب��دأت األولى ف��ي الس��اعة العاش��رة 
صباحا، وكانت برئاسة كل من الدكتور 
هشام عبد الكرمي، واألديبة عالية طالب. 
وق��د اهتمت ه��ذه اجللس��ة بالطاولة 
املس��تديرة لعدد من النقاد املشاركن، 
منهم الناقد علوان السلمان، الذي ركز 
ببحثه املش��ارك على تقنيات املشكل 

الروائي، املسرات، واالوجاع امنوذجا.
اجللس��ة اخلتامية التي أداره��ا الدكتور 
الرابع��ة  س��الم حرب��ة ف��ي الس��اعة 
عص��را، قدمت فيها ع��ددا من البحوث 
والدراس��ات، منها البح��ث الذي قدمه 
الناقد ياسن النصير "الرواية ومحادثات 

املدينة" للناقد ياسن النصير.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تكريس التخلف

جمال جصاني

ال يتناطح كبش��ان حول واقع التخلف الذي انحدرنا إليه 
في العقود األخيرة، وال س��يما بعد ح��رب اخلليج الثانية 
)احتالل الكويت( وما رافقها من خس��ائر بش��رية ومادية 
هائل��ة، غير النتائج املباش��رة لتلك احملرق��ة، كان احلصار 
القاس��ي والطويل ال��ذي فرض عل��ى العراقين اخلضوع 
ألكثر أش��كال احلياة بؤس��اً وبدائية، ش��روط احلياة هذه 
صّبت جام حقده��ا على ما تبقى من حياة مدنية، لذلك 
م��ا أن تبخرت مظاهر س��طوة مؤسس��ات النظام املباد 
بعد اسئصاله عبر املشرط اخلارجي، حتى متددت في ذلك 
الف��راغ الذي تركته، نوع من الق��وى بعيدة كل البعد عن 
املنظومات احلداثوية اجملربة واملتناغمة ومتطلبات عصرنا 
مث��ل؛ القبائ��ل والطوائف وخلطة م��ن مافيات املصالح 
ولصوص املنعطفات التأريخي��ة، لتتحول حلظة التغيير 
الت��ي انتظرناها طويالً من أجل نهض��ة الوطن املنكوب؛ 
الى غطة إضافية في مستنقع التخلف والركود. عندما 
نفند بش��دة زيف الدعوات املتلفحة بش��عارات اإلصالح 
والتغيي��ر؛ فإن ذل��ك ينبع م��ن معرفتن��ا العميقة لنوع 
القوى املهيمن��ة وطبيعة أفكارها وغاياتها املنس��جمة 
وش��روط التخلف التي ورثناها عن زمن العبودية واحلروب 
واالس��تبداد. حقيقة ميكن التأكد منها بيسر في سلوك 
وقرارات وتش��ريعات الكتل املتنفذة، كس��لطات احتادية 
وحكومات محلية، حي��ث تتحفنا مجالس احملافظات بال 
انقطاع بتوجيهاتها الرشيدة املبنية على اساس احترام 
رأي وتقاليد شارع أهدتنا إياه تلك احلقب الغبرة التي أشرنا 
إليها. على س��بيل املثال ال احلصر قرار مجلس محافظة 
واس��ط مبنع عمل النساء في املطاعم والكافتريات، وهنا 
ال نحتاج الى كش��ف منافاته ملا جاء في الدستور، فمثل 
تلك اخلروق��ات لم تعد ذات أهمي��ة، فاخلروقات على قدم 
وس��اق، وجتربة أكثر من عقد معه )الدستور( برهنت على 
أن��ه قد حتول بيد ه��ذه الطبقة السياس��ية الى "حايط 

نصيص".
إن مث��ل ه��ذا العمل املمنه��ج لتكري��س التخلف، حتت 
ذريعة "الش��ارع عاوز كده" يجعلن��ا ال نختلف كثيراً عن 
شعوب أوروبا في القرون الوسطى، عندما كانت محاكم 
التفتيش الكنس��ية تقودهم لقتل وحرق النساء بتهمة 
أنه��ن "س��احرات" وس��ط حماس��ة منقطع��ة النظير 
من احلش��ود الهائج��ة..! إننا اليوم بأمس احلاجة حلش��د 
الضمائ��ر واإلرادات والعق��ول والهم��م ملواجه��ة ترك��ة 
ذلك التخل��ف وملحقاته من الس��لوك والتقاليد، ومثل 
ه��ذه املهمة لن تنهض بها مثل ه��ذه القوى التي يلهج 
لسانها بالشعارات واملفردات احلديثة )دميقراطية ومدنية 
ومواطنة...( ويخفق قلبها في اخلفاء وما اختصرته عبارة 

أشقاءنا النيجيرين الشهيرة )البوكو حرام(. 
علينا أن ندرك جيدا أن هذه املهمة أصبحت أكثر عس��راً 
بعد أربعة عش��ر عاماً من السياسة الهوجاء التي وفرت 
الشروط والتش��ريعات وكل ما حتتاجه بؤر التخلف هذه، 
من إمدادات كي تترس��خ وتتمدد وتبقى كما قالت داعش 
ذات غ��روب، وكل من لم حتجب عنه حندرياته العقائدية، 
واقع حال اجملتم��ع الفعلي يدرك أن الق��وم مغيبون متاماً 
عما يحيط بهم من حتديات وحاجات واقعية، بفعل هذه 
السياس��ات املدججة بهموم واهتمامات القرن الس��ابع 
الهجري. إن التحرر من مناخات الغيبوبة الش��املة التي 
أحكمت قبضته��ا بعد "التغيير" يحت��اج الى انعطافة 
ووعي آخر يشق دروباً جديدة بعيدا عن هذه البرك الراكدة، 
وعن م��زاج وس��يكولوجية اخلنوع واخلض��وع الذي يقف 
باملرصاد لكل محاولة تتجرأ على تعكير صفو وطمأنينة 

ذلك الركود وثوابته اخلالدة.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

التقطت عدسات كاميرات 
للنجمة  الباباراتزي ص��وراً 
بيونس��يه احلام��ل بت��وأم، 
حي��ث كانت ف��ي مطعم 
مكس��يكي موج��ود ف��ي 

كاليفورنيا يوم أمس.
النجمة البالغة من العمر 
برفق��ة  35 عام��اً، كان��ت 
ف��ي  الس��ابقة  زميلته��ا 
Destiny's Child فرق��ة 

كيلي رولند.
املقربت���ان  الصديقت���ان 
االج����واء  اعتمدت�������ا 
ف�����ي  املكس��يك����ية 

إطاللتيهما.

ان طرحت  بيونسيه سبق 
هذا الشهر نسخة جديدة 
 Die With" م��ن أغنيته��ا
You" م��ع فيدي��و كلي��ب 
بالعي��د  إحتف��اال  خ��اص، 
التاسع لزواجها من مغني 

الراب األميركي جاي زي.

اللبنانية  الفنانة  طرحت 
أغنيته��ا  ك��رم  جن��وى 
البحر"  "نزل��ت  اجلدي��دة 
من ألبومها اجلديد "مني 
مبفاج��أة  وذل��ك  إل��ك" 

جلمهورها.
أطلقت  ق��د  وكانت كرم 
اغني��ة "آه م��ن الغ��رام" 
م��ن األلب��وم، وه��ي م��ن 
كلم��ات ميش��ال جح��ا، 
جح��ا،  جوزي��ف  وأحل��ان 
وتوزيع طارق عاكف، كما 
أطلق��ت س��ابقاً اغني��ة 
"الدنيي حتّديت" وهي من 
كلمات منير بو عس��اف، 
وأحلان وسام األمير، وتوزيع 
طوني س��ابا، وماسترينغ 

طوني حداد.
يذكر أن الفنانة جنوى كرم 
كانت ق��د تألقت بحلقة 
ي��وم أم��س م��ن برنامج 
"آراب غ��وت تالنت" الذي 
تشارك في جلنة حتكيمه، 
علي  العميد  جان��ب  الى 
أحم��د  واملمث��ل  جاب��ر، 

حلمي.

الس��لطات  أدرج��ت 
األوكرانية املمثل االميركي 
عل��ى  س��يغال  س��تفن 
قائمة املمنوعن من دخول 
أراضيه��ا، قائل��ة إنه ميثل 

تهديدا ألمنها القومي.
وكان س��يغال ق��د وصف 
ضم روسيا لش��به جزيرة 
بأن��ه   2014 ع��ام  الق��رم 
"عقالني ج��دا"، كما أقام 
حفال موس��يقيا في شبه 
جزيرة التي تعدها أوكرانيا 
"أرض��ا محتل��ة" من قبل 

الروس.

وتق��ول كيي��ف إن لديه��ا 
احلق في منع أي ش��خص 
م��ن دخ��ول أراضيه��ا، في 
ح��ال زيارته ش��به اجلزيرة، 
من دون احلص��ول على إذن 

مسبق منها.

بيونسيه

ستيفن سيغال

نجوى كرم

أخبــارهــــــــــم

بغداد - أحالم يوسف:
في يوم متيز بس��لطة القصيدة على 
املش��هد الثقافي في شارع املتنبي، 
أقام امللتقى الثقافي برئاسة الروائي 
ص��ادق اجلمل، جلس��ة ثقافية لعدد 
من الش��اعرات عبر قراءات ش��عرية 

تنوعت في مواضيعها.
حضر اجللس��ة الش��عرية عدد كبير 
من الباحثن، واالدب��اء، ورواد امللتقى، 
ورائع��ة  جميل��ة،  ق��راءات  كان��ت 
للشاعرات س��مرقند اجلابري، وعلياء 
املالك��ي، وكوك��ب الب��دري، ومن��ى 
السبع، واميان احملمداوي، حيث اخترن 

من سماء شعرهن اروعها.
كلمة ترحيبية للشاعرة واإلعالمية 
ح��ذام يوس��ف التي أدارت اجللس��ة 
بكف��اءة عالي��ة وجهته��ا للضيوف 
والش��اعرات ف��ي بداي��ة اجللس��ة:" 
ونهاراتك��م س��عيدة،  صباحاتك��م 
نرحب بضيوفن��ا من احملافظات، ومن 
بغداد، وبش��اعراتنا اجلميالت اللواتي 
س��يصوغن لن��ا ولكم قصي��دة، بل 

لوح��ة، متي��ز ه��ذا اليوم في ش��ارع 
املتنب��ي، وحتدي��دا ف��ي قاع��ة جواد 
س��ليم، وحتي��ة خاص��ة م��ن رئيس 
امللتق��ى الثقاف��ي، الروائ��ي ص��ادق 
اجلمل، ال��ذي بعث بتحيات��ه من أبو 
ظب��ي، بحضوركم س��تكتمل روعة 

القصيدة.".
الناق��د جمال جاس��م أم��ن افتتح 
اجللس��ة بكلمت��ه ح��ول اجل��رأة في 
النص النس��وي "ما ي��زال املصطلح 
محل ج��دل و اعتراض، فالبعض يرى 
ان الن��ص االدب��ي ال ميكن جتنيس��ه، 
او توصيفه، بحس��ب جن��س قائله،  
ال  عام��ة،  االدب  فك��رة  ان  مبعن��ى 
تخضع ملث��ل هذا التفري��ق، بالطبع 
هذا ال��ذي نس��معه غالبا، ينس��ى 
او يتناس��ى حقيق��ة ان تعبيرن��ا او 
توصيفنا لنوع من الكتابة، ليس��ت 
باعتب��ار جن��س الكاتب، ب��ل باعتبار 
املقاصد التي يتوخاها النص، فليس 
كل ما تكتبه املرأة أدبا نس��ويا، هذا 
الكالم قلته في اكثر من مناسبة، و 

تكراره لي��س عبثا، بل لتأكيد معنى 
النسوية التي نتوخاها، او نقصدها، 
يطرح في هذا الس��ياق تقييم اجلرأة 
الت��ي تتضمنه��ا بع��ض النصوص، 
خاص��ة تلك التي تتخذ من اجلس��د 
موضوعا لها، اجلسد املسكوت عنه، 

التابو، ومنطقة السر و الستر، على 
وفق هذا يصبح اإلع��الن، او الفضح 
واح��دا من مقصدي��ات ادب املرأة في 
جتاوز اخلطوط، التي رتبتها س��لطات 
الفحول��ة، ثمة كتابات ال ثيمة فيها 
س��وى اجل��رأة، االمر ال��ذي يدعو الى 

التس��اؤل : هل اجلرأة وحدها تكفي ؟ 
ال اعتقد ذلك.

استعرضت مديرة اجللسة بعد تلك 
املقدمة التي ميك��ن ان نطلق عليها 
وص��ف نقدي��ة، محطات م��ن جتربة 
واصداراته��ن،  األدبي��ة،  الش��اعرات 
لتك��ون القصيدة االولى للش��اعرة 
الشاعرة  تتبعها  اجلابري،  س��مرقند 
علياء املالكي، ث��م الدكتورة كوكب 
الب��دري، ومن��ى الس��بع، واخيرا مع 
الش��اعرة امي��ان احملم��داوي، وس��ط 

اعجاب احلضور.
 تضمنت اجللسة التقاطات سريعة 
للناقد علوان السلمان، حول القصائد 
الت��ي قرئ��ت ف��ي اجللس��ة :" بتأمل 
النصوص الش��عرية الت��ي قدمتها 
كل م��ن س��مرقند اجلاب��ري، وعلياء 
املالكي، وكوكب البدري، ومنى سبع، 
واميان احملمداوي، جند انها انقس��مت 
الى قس��من، اولهم��ا اعتمد النص 
النث��ري والومضي، كم��ا عند علياء، 
وس��مرقند، ام��ا العم��ودي فتمث��ل 

في قصيدتي كوك��ب، واميان، وكلها 
تنقش عوالم الروح، والهم اإلنساني، 
عل��ى بياضاتها املعبرة عن مكنونات 
ال��ذات، القائم��ة عل��ى االحس��اس 
بوقع الكلمات، من حيث تش��كلها 
وصداه��ا، ال من حي��ث املعنى، على 
حد تعبير جان بول سارتر، فضال عن 
اخلالقة  بإيحاءاتها،  انها مش��حونة 
لصوره��ا التخيلي��ة ف��ي قيمته��ا 
االجتماعي��ة، وموقفه��ا اإلنس��اني، 
وقيمتها اجلمالي��ة، اجلاذبة عاطفيا، 
واش��ارياً، مع ايق��اع وجداني منطلق 

من مرجعيات فكرية، وروحية.
تخللت اجللس��ة مداخ��الت من قبل 
حس��ن  الق��اص  منه��م  احلض��ور، 
حافظ، والناقد ع��دي العبادي، وعدد 
م��ن احلض��ور الذي��ن تقاطع��وا في 
ال��رؤى، اال انه��م اجتمع��وا على ان 
القصائد كانت جميل��ة، ونابعة من 
روح الش��اعرات، مع انها ركزت على 
العاطف��ة، واحل��وار املنولوج��ي م��ع 

الذات.

الملتقى الثقافي في شارع المتنبي يحتضن قصائد ناعمة على منصة جواد سليم

امللتقى الثقافي في شارع املتنبي

الصباح الجديد - وكاالت:
إعالمي��ة  وس��ائل  ذك��رت 
مغربي��ة، أن الفن��ان املغربي 
س��عد جمل��رد التق��ى املل��ك 
املغرب��ي محمد الس��ادس 
الفرنسية  العاصمة  في 
وعائلت��ه  ه��و  باري��س، 

ليشكره على وقوفه الى جانبه.
تل��ك  ذك��رت  م��ا  وبحس��ب 
الوس��ائل، ف��إن اللقاء ج��اء بناء 
عل��ى طل��ب س��عد جمل��رد الذي 
أل��ح على ه��ذا اللق��اء، وحصل 
التواصل عبر احملامي إيرك ديوبون 
موريتي، لتقدمي الش��كر للملك 

للدفاع عن  لتخصيص محاميه 
جملرد، واستمر اللقاء ملدة عشرين 

دقيقة.
يذك��ر ان محامي الفنان س��عد 
جمل��رد الفرنس��ي إيري��ك ديوب��ون 
موريتي، روى ما حصل مع موكله، 
والفتاة الفرنسية لورا بريواللتي، 

التي اتهمته باغتصابها.
موريتي أشار الى ان موكله وجه 
صفعة واحدة للفتاة الفرنسية، 
رداً على اعتدائها عليه بالضرب، 
نافي��اً وج��ود واقع��ة اغتص��اب، 
مؤكداً أن فحص احلمض النووي 

أيد أقوال موكله.

سعد لمجرد يلتقي الملك المغربي ليشكره

باكو - الصباح الجديد:
الثقاف��ة  وزي��ر  حض��ر 
والس��ياحة واالث��ار فري��اد 
روان��دزي، احلف��ل الفني الذي 
أقامه الفنان نصير ش��مة، ف��ي مركز حيدر 
باك��و،  األذربيجاني��ة  بالعاصم��ة  عليي��ف 
خالل مش��اركته في املنت��دى العاملي حلوار 

الثقافات.
ش��مه الذي لبى دع��وة منظم��ي املنتدى، 
للمش��اركة في فعالياته، قدم خالل احلفل 
أرب��ع معزوف��ات موس��يقية، بصحبة أحد 

الفنانن الش��باب، هي: طريق إلى ش��قالوة، ومن 
أش��ور إل��ى اش��بيليا، ورحل��ة االرواح، وعالم بال 

خوف.
وحتدث ش��مة ملوف��د مكت��ب االع��الم واالتصال 
احلكومي، عما ميثله حضور وزير الثقافة للحفل، 
بالقول: مثقف عراقي كبير، وشخصية على قمة 

إدارة الثقافة في العراق، فحضوره شرف لي.
وقب��ل أن يق��دم معزوفات��ه، حتدث الفن��ان نصير 
ش��مه عما ميكن أن متثله املوس��يقى من وسيلة 
ك��ن أن تكون  لتغي��ر داخ��ل االنس��ان، وكي��ف ميمُ
وسيلة مهمة للعالج، كونها الفرصة التي متنح 

ك��ن أن متثله من انعكاس  اإلنس��ان التوازن، وما ميمُ
على سلوك الفرد.

وقال ش��مه: عندما خرجت م��ن احلرب عام 1990 
كنت مثقالً بالهموم، واإلحب��اط، وأدركت حينها 
كن أن تكون وسيلة للخروج من  أن املوس��يقى، ميمُ

ذلك، وتغيير هذا الهاجس اخمليف إلى جمال.
 كما حتدث ش��مه ع��ن جتربته بفت��ح بيت العود 
في دول ش��تى كمصر، وتونس وما مثله من نقلة 
مهمة في تخريج ش��باب في ه��ذا اجملال. وحضر 
احلف��ل الس��فير العراقي ف��ي اذربيج��ان فاضل 

الشويلي.

رواندزي يحضر حفل الموسيقار نصير شمه في باكو

اختتام فعاليات مؤتمر السرد الثاني 
بمباركة من وزارة الثقافة واتحاد االدباء

نقيب الصحفيين السابق 
يهنئ الصباح الجديد

مب�ارك لكم مرور 14 عام على تأس�يس اجلريدة 
املبدعة الصباح اجلديد ورئيس حتريرها األس�تاذ 
املب�دع الكبري إس�ماعيل زاير، وم�اك اجلريدة 
القدير، ال�ذي يقوده الكبري ري�اض عبد الكرمي، 
وغريه�م م�ن املبدع�ن الكب�ار يف املزيد من 

اإلبداع والعطاء يف خدمة العراق، والعراقين، 
اخوكم اخمللص عبد اهلل الامي نقيب الصحفين 

العراقين السابق
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