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بغداد - أسامة نجاح:
أفادت قيادة العمليات املش��تركة 
أم��س  رس��ول،  يحي��ى  العمي��د 
عنص��راً   1667 مبقت��ل  الثالث��اء، 
من داع��ش منذ انط��الق عمليات 
قادمون يا نين��وى، الفتاً إلى حترير ، 
%98 من مس��احة ساحل املوصل 

األمين. 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الركن يحيى 
رس��ول في مؤمتر صحفي ، تابعته 
إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
"الق��وات األمنية متكنت من حترير 
%98 من مس��احة ساحل املوصل 
األمي��ن"، مبين��ا أن "املناطق احملررة 

في الساحل األمين 100%". 
وأض��اف، أنه "مت معاجلة 66 معمال 
للتفخيخ وأكث��ر من 6 آالف عبوة 
ناس��فة من��ذ انط��الق عملي��ات 
املوص��ل"، مش��يرًا إل��ى "مقت��ل 
1667 عنصراً م��ن داعش منذ بدء 

العمليات". 
وأش��ار العميد رس��ول، إلى "نزوح 
111 أل��ف عائلة واعادة 128 عائلة 
أخرى ملناطقهم احملررة باملوصل". 

وبني، أن "%2 فقط حجم املساحة 
الت��ي يحتله��ا داع��ش ف��ي امي��ن 

املوصل". 
من جانبه أعلن الناطق الرس��مي 
العمي��د  الداخلي��ة  وزارة  باس��م 
س��عد معن، أم��س الثالث��اء، عن 

افتت��اح 10 مديريات أقس��ام و31 
مركزاً للش��رطة في نينوى، الفتاً 
إلى تش��كيل 10 أفواج من جديدة 

من الشرطة. 
وقال معن خ��الل املؤمتر الصحفي 
افتتح��ت  الداخلي��ة  "وزارة  إن 
10 مديري��ات أقس��ام و31 مرك��زاً 
للش��رطة في مدينة املوصل منذ 
انطالق عملي��ات قادمون يا نينوى 
األول  تش��رين  ش��هر  منتص��ف 

املاضي". 
وأض��اف العمي��د، أن��ه "مت كذلك 
افتتاح 27 دائ��رة أحوال مدنية في 
املوصل وإصدار أكثر من 168 ألف 
مستمس��ك ألهال��ي املدينة منذ 

بدء العمليات ولغاية اليوم". 
وأش��ار املتح��دث الرس��مي إل��ى 
"تش��كيل 10 أف��واج جدي��دة من 

الشرطة". 
من جهته كش��ف مص��در امني 
رفيع املس��توى في قيادة الشرطة 
االحتادية، أم��س الثالثاء ، عن حترير 
%80 م��ن حي��ي االقتصاديني و17 
متوز بأمين املوصل، مؤكدا مشاركة 
ق��وات اختصاصية بتحرير عائالت 
احتجزه��ا داع��ش داخ��ل من��ازل 

مفخخة.
وق��ال املصدر ف��ي حدي��ث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن 
"قوات الشرطة االحتادية املتوغلة 
في احملور الشمال الغربي استعادت 

الس��يطرة على ما نس��بته 80% 
و17  االقتصادي��ني  مناط��ق  م��ن 
مت��وز إضافة إلى 8 أه��داف حيوية 

اس��تعادتها مس��بقا"، مبين��اً ان 
"القوات ش��رعت بقصف دفاعات 
داعش ومقراتهم في شمال املدينة 

القدمية ومتكنت من قتل العشرات 
من عناصر داع��ش وحترير 15كم2 
وتدم��ر 168عجلة مفخخة وإزالة 

200 فخ ولغم ارضي وتفكيك 24 
بناية ملغمة".
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القّوات المشتركة تحرر 98 % من مساحة الساحل األيمن 
بعد مقتل 1667 عنصرًا من داعش

القوات املشتركة في اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي ، خالل ترؤس��ه اجتماعاً 
للجن��ة الطاقة الوزارية بحضور 
ع��دد م��ن املستش��ارين واملدراء 
العام��ني ف��ي وزارات الكهرب��اء 
والنف��ط واملالي��ة زي��ادة جتهي��ز 
املواطن��ني بالكهرب��اء وصيان��ة 

احملطات.
العب��ادي  ملكت��ب  بي��ان  وذك��ر 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
اتخ��اذ  تضم��ن  "االجتم��اع  ان 
مجموعة من القرارات واالجراءات 

جتهي��ز  بزي��ادة  تس��هم  الت��ي 
الى  بالكهرباء، اضافة  املواطنني 
االس��تمرار باحالة عقود اخلدمة 
واجلباي��ة لقط��اع الطاق��ة م��ن 
خالل نص��ب الع��دادات الذكية 
لتجهي��ز املواطن��ني بالكهرب��اء 

ملدة 24 ساعة".
وأض��اف ان "االجتماع تطّرق الى 
مراحل خط��ط صيانة محطات 
النف��ط  وزارة  وجتهي��ز  االنت��اج 
الى  اضافة  بالوق��ود  للمحطات 
عدد من املواضي��ع املدرجة على 

جدول االعمال".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د مستش��ار األم��ن الوطن��ي 
رئيس هيئة احلشد الشعبي فالح 
إقليم كردس��تان  الفياض ورئيس 
مس��عود البارزان��ي، عل��ى أولوية 
التعاون والتنس��يق املش��ترك بني 
وحكوم��ة  العراقي��ة  احلكوم��ة 

اإلقليم في جميع اجملاالت.
وق��ال مكت��ب الفياض ف��ي بيان 
اجلديد"،  "الصب��اح  اطلعت عليه 
أربي��ل،  ف��ي  "التق��ى  األخي��ر  إن 
رئيس اقليم كردس��تان مس��عود 
"ج��رى  أن��ه  مبين��اً  البارزان��ي"، 
خ��الل اللقاء اس��تعراض األوضاع 
األمنية في جبهات القتال وس��ير 
العملي��ات ف��ي قاطع��ي نين��وى 
والقيروان، فضال عن تعزيز اجلهود 
االنتصارات  لتحقي��ق  املش��تركة 

في احلرب على اإلرهاب".
وأكد اجلانبان بحسب البيان، "على 
أولوية التعاون والتنسيق املشترك 
ب��ني احلكومة العراقي��ة وحكومة 
اجمل��االت"،  كاف��ة  ف��ي  اإلقلي��م 
مش��يرين إل��ى "أهمية اس��تمرار 
التعاون واجلهود املشتركة ملرحلة 
مابع��د داع��ش الس��تثمار جميع 
الطاق��ات لعملية البناء والتنمية 

املستقبلية".
وكان رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
ورئيس إقليم كردس��تان مسعود 
البارزاني دعا، في)7 آذار 2017(، إلى 
توحيد اخلطاب السياس��ي وتعزيز 
العم��ل بني بغ��داد وأربي��ل، فيما 
التنس��يق "الكبير"  أك��دا عل��ى 
ب��ني الق��وات التي تقات��ل تنظيم 

"داعش".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة الداخلية،امس الثالثاء، 
عن افتتاح 10 مديريات أقسام و31 
مركزاً للشرطة في مدينة املوصل 
من��ذ إنط��الق عملي��ات قادمون يا 
نينوى منتصف شهر تشرين األول 
املاضي، الفتاً إل��ى افتتاح 27 دائرة 
أح��وال مدنية ف��ي املوصل وإصدار 
أكث��ر م��ن 168 ألف مستمس��ك 
إنط��الق  من��ذ  املدين��ة  ألهال��ي 

العمليات ولغاية اليوم.
وقال املتحدث باسم الوزارة العميد 

سعد معن في مؤمتر صحفي ُعقد 
في بغداد وتابعته "الصباح اجلديد"، 
إنه "منذ إنطالق عمليات قادمون يا 
نينوى مت افتتاح 10 مديريات أقسام 
ف��ي ش��رطة نني��وى و31 مرك��زاً 
للش��رطة وتش��كيل أربعة أفواج 
جدي��دة، كذلك مت افتت��اح مديرية 
قسم الشرطة القضائية". وتابع، 
أن "مجم��وع الدع��اوى التحقيقة 
التي مت تسجيلها في عموم مراكز 

الشرطة التي مت 
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الطاقة الوزارية تبحث زيادة 
تجهيز المواطنين بالكهرباء

الفياض والبارزاني يؤكدان على 
أولوية التعاون بين بغداد وأربيل

"الداخلية" تصدر نحو 168 ألف
مستمسك لسكان الموصل

»قادمون يا نينوى« تصدر توجيهات
إلى أهالي الموصل

صحفيون موصليون يعدّون برنامجًا 
لمواجهة خطاب الكراهية 23

بغداد - وعد الشمري:
أكدت جلنة نيابية متخصصة، امس 
الثالثاء، أن التحالف الوطني عّطل 
مترير تعديل العفو العام في جلسة 
البرمل��ان املاضي��ة، وفيم��ا اش��ارت 
إلى عرض��ه للتصويت س��يحصل 
االس��بوع املقبل، افادت بأن املشروع 
يتضم��ن اربع مواد رئيس��ة ما يزال 
اخلالف مس��تمراً عل��ى واحدة منها 
املتعلق��ة مب��دى ش��مول مرتكب��ي 

جرائم اخلطف.

القانوني��ة  اللجن��ة  عض��و  وق��ال 
النيابية زانا س��عيد في حديث مع 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "التحال��ف 
الوطن��ي اعترض عل��ى مترير تعديل 
العف��و العام ف��ي جلس��ة البرملان 

االخيرة".
وتاب��ع س��عيد، النائ��ب ع��ن االحتاد 
االسالمي الكردس��تاني، أن "سبب 
االعتراض ج��اء متفقاً م��ع موقف 
احلكوم��ة بع��دم ش��مول مرتكبي 

جرمية اخلطف نهائياً بالقانون".

وأش��ار إلى أن "اعض��اء في اللجنة 
واوساط برملانية مع شمول مرتكبي 
جرمية اخلط��ف الذين لم تتس��بب 
افعالهم مب��وت الضحية أو حصول 
عاهة مستدمية له، وشريطة وجود 
تن��ازل ف��ي الدع��اوى وكذل��ك مع 

شمول بعض اجلرائم القدمية".
ولف��ت عض��و اللجن��ة القانوني��ة 
إل��ى أن "مجلس الن��واب قرر تأجيل 
إل��ى  التعدي��ل  عل��ى  التصوي��ت 
االسبوع املقبل على أمل حل اخلالف 

على هذه املادة".
وأس��تطرد أن "بقية م��واد التعديل 
متفق عليها، أولها شمول من افرج 
عنه عل��ى وفق العف��و الصادر عام 
2008 بالقانون اجلديد شريطة أن ال 

تكون اجلرمية املنسوبة ارهابية".
وأوض��ح س��عيد أن "التعديل الغى 
ش��رط تنازل املمثل القانوني جلرائم 
املال العام، اذا قام مرتكبها بتسديد 

املبالغ التي بذمته كاملة".
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جرائم الخطف تؤّجل تمرير تعديل "العفو العام" إلى األسبوع المقبل
البرلمان يتفق على ثالث مواد.. ويترك الرابعة لحوارات اللحظات األخيرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير الزراعة ف��الح الزيدان، ان 
نخي��ل الع��راق مهدد بس��بب آفة 

قادمة من الكويت".
وق��ال الزي��دان خالل املؤمت��ر الثاني 
للتحال��ف الوطني املنعقد مبكتب 
رئيس التحالف عمار احلكيم ببغداد 
احملافظات  باق��ي  ملتابع��ة مطالب 
الت��ي زارها وف��د التحالف الوطني 
س��ابقاً )البصرة ، املثنى ، الديوانية 
، ديال��ى( وتابعته "الصباح احلديد" 
ان "اف��ة زراعية ته��دد النخيل في 
العراق، انتقلت عن طريق فس��ائل 
نخيل مستوردة من الكويت"، الفتا 
ال��ى ان "هذه اآلفة خط��رة للغاية 
حيث دفعت الس��عودية الى اعدام 

3 ماليني نخلة".
وأض��اف ان "ال��وزارة اص��درت أمرأ 
مبن��ع دخول فس��ائل النخي��ل الى 
باآلفة  املصابة  البص��رة  محافظة 
األخرى  احملافظ��ات  الى  وانتقاله��ا 
بس��بب"، داعيا "احلكوم��ة احمللية 

للبص��رة الى مس��اعدة الوزارة في 
من��ع انتقال الفس��ائل ال��ى خارج 
احملافظ��ة وانتقاله��ا م��ن قض��اء 

صفوان الى االقضية األخرى".
وع��ن احملاصي��ل الزراعي��ة طال��ب 
الزيدان "وزارة الداخلية في تكريس 
جهودها ملن��ع ادخال احملاصيل التي 
وص��ل الع��راق به��ا ال��ى االكتفاء 

الذاتي عبر املنافذ احلدودية".
وبني ان "العراق يعاني من الش��حة 
مطالب��ا  للمحافظ��ات"،  املائي��ة 
"بحلها سريعاً كونها تهدد زراعة 
احملاصيل االس��تراتيجية كاحلنطة 

والشعير".
وع��ن ه��ور الدملج ب��ني محافظتي 
الديوانية وواسط، قال وزير الزراعة 
"ش��كلنا جلنتني من امل��وارد املائية 
والزراعة، ورأينا ان نذهب لالستثمار 
كفرص��ة  واعالن��ه  اله��ور  ف��ي 
لالستثمار ولكن هنالك اعتراضات 
من املوارد والبيئة، وهيئة االستثمار 

مقصرة بهذا اجلانب".

وزير الزراعة يحّذر من آفة خطيرة
تهدد بالقضاء على نخيل العراق

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
استضافتها  الس��عودية،  أعلنت 
أربع قمم يومي 20 و21 أيار اجلاري، 
ثالث منها م��ع الرئيس األميركي 

دونالد ترامب.
وقال��ت وكالة األنباء الس��عودية 
"اململك��ة  إن  )واس(،  الرس��مية 
تش��اورية  قم��ة  تس��تضيف 
س��تجمع  قم��م  و3  خليجي��ة، 
العاه��ل  م��ع  ترام��ب  الرئي��س 
الس��عودي امللك س��لمان بن عبد 
العزيز، وق��ادة دول اخلليج، وزعماء 

دول عربية وإسالمية".

وخالل رئاس��ته اجتم��اع مجلس 
ُعق��د  ال��ذي  الس��عودي  ال��وزراء 
الي��وم االول من ام��س اإلثنني، في 
قص��ر "الس��الم"، مبدين��ة ج��دة 
)غرب��ي(، ق��ال امللك س��لمان، إنه 
"يأمل أن تؤس��س القمة العربية 
لش��راكة  اإلس��المية-األميركية 

جديدة في مواجهة اإلرهاب".
وأع��رب ع��ن ثقت��ه بأن "تس��هم 
الس��عودية- القم��ة  مباحث��ات 

األميركية التي س��ُتعقد يوم 20 
أي��ار احلال��ي، ف��ي تعزي��ز وتوطيد 
ب��ني  االس��تراتيجية  العالق��ات 

البلدي��ن في العديد من اجملاالت مبا 
يعزز األمن واالستقرار العامليَّني".

وأبدى العاهل الس��عودي تطلعه 
إلى أن "يس��هم اللقاء التشاوري 
)اخلليجي(، الذي س��ُيعقد يوم 21 
أيار اجلاري، ف��ي تكريس التضامن 

اخلليجي".
وذك��ر املل��ك س��لمان أن "القمة 
اإلس��المية-األميركية،  العربي��ة 
الت��ي س��ُتعقد ف��ي 21 م��ن أيار 
اجل��اري، تأت��ي ف��ي ظ��ل حتدي��ات 

وأوضاع دقيقة مير بها العالم".
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السعودية تستضيف أربع قمم
في يومين بينها ثالث مع ترامب

بغداد - الصباح الجديد: 
أم��س  املرك��زي،  البن��ك  اعل��ن 
الثالثاء، عن بيع كامل السندات 
الى انه سيتم  الوطنية، مشيراً 
االعالن عن تسلم السندات حال 

االنتهاء من طبعها.
وقال البنك في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد" انه "مت االنتهاء 

من بيع السندات الوطنية ضمن 
االصدارية الثانية نيابة عن وزارة 
املالية وبالقيمة االسمية لغاية 

التاسع من ايار اجلاري".
"االنته��اء  ان  البن��ك  واض��اف 
م��ن البي��ع يأت��ي لنف��اد كامل 
االصداري��ة"، مش��يراً ال��ى ان��ه 
"س��يتم االع��الن ع��ن تس��لم 

الس��ندات ح��ال االنته��اء م��ن 
طبعها". واص��در البنك املركزي 
ف��ي 2 نيس��ان 2017، س��ندات 
وطني��ة نياب��ة ع��ن وزارة املالية 
مقداره��ا ترليون دين��ار من اجل 
متويل العجز ف��ي موازنة العراق 
العامة نتيجة انخفاض اس��عار 

النفط عامليا.

"المركزي" يعلن عن بيع كامل السندات الوطنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت خلي��ة اإلع��الم احلرب��ي، 
مقت��ل العديد م��ن "االرهابيني" 
وتدمي��ر وكرين لقي��ادات تنظيم 
مضاف��ات  وث��الث  "داع��ش" 
ومعمل��ني لتفخي��خ العج��الت 
للتنظي��م ف��ي قض��اء البع��اج 

جنوب غربي نينوى.
وقال��ت اخللية في بي��ان اطلعت 

إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
"طائ��رات F16 العراقي��ة وجهت 
أوكار  ضربة جوي��ة اس��تهدفت 
ليال  اإلرهابية  داع��ش  عصاب��ات 
وفقاً ملعلومات خلية استخبارات 

عمليات قادمون يانينوى".
"الضرب��ة  أن  اخللي��ة،  وأضاف��ت 
اسفرت عن تدمير وكرين لقيادات 
داع��ش وث��الث مضاف��ات وقت��ل 

العدي��د م��ن االرهابي��ني وتدمير 
العج��الت  لتفخي��خ  معمل��ني 
الناس��فة في  العبوات  وتصنيع 

قضاء البعاج".
وفي س��ياق آخ��ر اعل��ن القيادي 
ف��ي احلش��د الش��عبي س��امي 
املس��عودي، أن تنظي��م "داعش" 
اطلق النار على املدنيني النازحني 
غ��رب  القي��روان  مدين��ة  ق��رب 

املوصل. 
حدي��ث  ف��ي  املس��عودي  وق��ال 
داع��ش  "تنظي��م  إن  صحف��ي، 
ب��دء باط��الق النار عل��ى املدنيني 
النازحني ف��ي قرية ثريا غراه قرب 

مدينة القيروان".
وأعلن احلشد الشعبي، عن قطع 
الطري��ق الرئيس��ي الراب��ط بني 
وقضاء س��نجار  القيروان  ناحية 

غرب مدينة املوصل. 
واعلن��ت قوات احلش��د في وقت 
س��ابق عن حترير ع��دد من القرى 
الواقع��ة ضم��ن احمل��ور الغرب��ي 
ي��ا  "قادم��ون  حتري��ر  لعملي��ات 

نينوى".
من جهة أخ��رى أعلنت منظمة 
بدر، عن إج��الء آخر 62 عائلة من 
القرى الشمالية لناحية القيروان 

في نين��وى، موضحة أن "داعش" 
كان يس��تعمل ه��ذه العائ��الت 
ك��دروع بش��رية مما أس��هم في 

تأخير اقتحام هذه املناطق.
وقالت املنظمة في بيان اطلعت 
"مت  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
إجالء آخ��ر 62 عائلة م��ن القرى 

الشمالية لناحية القيروان".
تتمة ص3

تدمير وكرين لقيادات داعش وثالث مضافات في البعاج

زراعة الفسائل املستوردة 

باكو ـ مؤنس عبد اهلل*
اح��رز البطل مصطف��ى كاظم 
الع��راق  منتخ��ب  الع��ب  داغ��ر 
برم��ي القرص اول وس��ام ذهبي 
للعراق في منافسات دورة العاب 
التضامن االس��المي بنسختها 
الرابع��ة واجلاري��ة احداثه��ا في 
باك��و  االذربيجاني��ة  العاصم��ة 
ومبش��اركة 54 دولة ميثلون ثالث 
قارات، وذلك بع��د ان حقق رقما 
قياس��يا عراقي��ا ق��دره 60،89 م 
متفوق��ا عل��ى االيراني احس��ان 
ح��دادي صاحب فضي��ة اوملبياد 
لندن ع��ام 2012 والذي حل ثانيا 

فيم��ا كان الوس��ام النحاس��ي 
من نصيب الس��عودي س��لطان 

الداود.
واهدى الرباع البطل صفاء راشد 
الوسام الذهبي الثاني للعراق في 
منافس��ات دورة العاب التضامن 
االس��المي اجلاري��ة احداثها في 
باك��و  االذربيجاني��ة  العاصم��ة 
والعشرين  الثاني  وتستمر حتى 
م��ن ش��هر اي��ار احلالي بع��د ان 
حصد الذهب في منافسات وزن 
85 كغم حي��ث رفع في اخلطف 

152 كغم .
تفصيالت ص 15

وسامان ذهبيان للعراق بألعاب القوى ورفع األثقال في "التضامن اإلسالمي"

جانب من التتويج



شؤون عراقية2

 
السليمانية ـ عباس كاريزي: 

كش��ف تقرير اعده مركز تنمية 
ومراقب��ة حق��وق  الدميقراطي��ة 
االنس��ان في االقليم عن ارتفاع 
ح��االت التج��اوز عل��ى س��يادة 
القان��ون والدميقراطي��ة وحقوق 

االنسان في االقليم.
التقري��ر التاس��ع اخل��اص بواقع 
حق��وق االنس��ان واحملاك��م ف��ي 
االقليم الذي نشره املركز بعنوان 
)ال��ى مت��ى س��تظل الس��لطة 
القان��ون في  السياس��ية ف��وق 
االقليم( وخصص��ه لتناول واقع 
احملاك��م والقض��اء والتج��اوزات 
احلاصل��ة عل��ى س��يادة القانون 
وحق��وق االنس��ان والدميقراطية 
ف��ي االقليم، ق��ال »ان عام 2016 
املنصرم ش��هد حصول الف و57 
حالة جتاوز وخرق لسيادة القانون 

وحقوق االنسان في االقليم«.
وق��ال مدي��ر املرك��ز اوات محمد 
ف��ي تصري��ح للصب��اح اجلدي��د 
عق��ب مؤمت��ر صحف��ي عق��ده 
الس��ليمانية،  مبحافظة  املرك��ز 
ان نس��بة التجاوز على س��يادة 
القانون مقارنة باالعوام املاضية 
ف��ي ارتف��اع مس��تمر، وان اغلب 
التجاوزات حتصل في االقليم من 
قبل املسؤولني واالجهزة االمنية، 
وه��و م��ا ادى الى ارتف��اع حاالت 
القانون  التج��اوز عل��ى س��يادة 
لدى  املسجلة  االنس��ان  وحقوق 

احملاكم باالقليم. 
وفي حني ق��ال ان التجاوزات هي 
ظاه��رة عاملي��ة وليس��ت حكرًا 
عل��ى االقلي��م، اال انه ت��دارك ان 
نوع وحجم اخملالفات يختلف في 
االقليم عن بقية املناطق، وحتديداً 
بع��د االزمة االقتصادي��ة واحلرب 
التي تش��هدها  االره��اب  عل��ى 
حكوم��ة  مطالب��اً  املنطق��ة، 
االقلي��م ومؤسس��اتها باحلفاظ 
الس��لطة  اس��تقاللية  عل��ى 

القضائي��ة، وان اليكون أي حزب 
او شخص فوق القانون، واحترام 
حق��وق املواطن��ني ف��ي التعامل 
مع احل��االت القضائية، الفتاً الى 
ان جت��اوب املس��ؤولني واالجه��زة 
االمني��ة مع تل��ك التقارير ليس 

باملستوى املطلوب حلد االن.
رحم��ن غريب رئي��س مركز مترو 
للدف��اع عن حق��وق الصحفيني 
انتق��د بدوره عدم اي��الء االجهزة 
ف��ي  الرس��مية  واملؤسس��ات 
اهتمام��اً  االقلي��م  حكوم��ة 
واعتم��اد التقاري��ر الت��ي تعدها 
املراكز ومنظمات مراقبة حقوق 
االنسان ومنظمات اجملتمع املدني، 
عن نس��ب وحج��م التج��اوزات 
واخلروقات احلاصل��ة على حقوق 
االنس��ان في االقلي��م، مؤكداً ان 

ذلك مؤشر سلبي على حكومة 
االقلي��م يجب معاجلته باس��رع 

وقت ممكن.   
وح��ددت اللجنة املعني��ة باعداد 
التقري��ر ف��ي مركز الدف��اع عن 
حقوق االنسان والدميقراطية نوع 
التجاوزات على حقوق االنس��ان 
بس��بع نق��اط او ابواب رئيس��ة 

وهي كالتالي:
اوال/ التس��اهل و التقصي��ر في 
تنفي��ذ االج��راءات القانونية من 
قبل الش��رطة ورجال االمن ضد 
اخملالف��ات  ببع��ض  املش��مولني 
القانونية والتي وصلت الى 363 

حالة.
ثاني��اً/ ع��دم التج��اوب والتقيد 
بتنفيذ االوامر القضائية من قبل 
الدوائ��ر واملؤسس��ات احلكومية 

والق��وى واالط��راف السياس��ية 
والشركات االهلية والذي بلغ 16 

حالة.      
ثالثاً/ استعمال العنف والتعذيب 
االنس��ان  والتج��اوز على حقوق 

والتي سجلت 201 حالة. 
رابعاً / احتجاز وتوقيف املتهمني 
لفترات طويلة بنحو غير قانوني، 
وال��ذي بل��غ وفق��اً للتقري��ر 25 

حالة.
واعتم��اد  اس��تعمال  خامس��اً/ 
اس��اليب حتقيق غير قانونية في 

تسع حاالت.
سادس��اً / التدخل في االجراءات 
القضائي��ة م��ن قب��ل االجه��زة 

واملؤسسات االمنية 45 حالة.  
سابعاً/ جتاوزات أخرى على حقوق 

االنسان بلغ 20 حالة.

واضاف مدي��ر املركز اوات محمد 
ان املرك��ز يقوم بتوزيع قرابة الف 
نسخة من تقريره السنوي، على 
حكوم��ة وبرملان واعض��اء برملان 
ومنظمات  والقضاة  كردس��تان، 
اجملتم��ع املدن��ي والصحفيني، اال 
انه تدارك قائالً وفق��اً لكثير من 
املراك��ز ف��أن حكوم��ة االقلي��م 
ف��ي  الرس��مية  واملؤسس��ات 
االقليم ال تعير اهتماماً او تعتمد 
على مضم��ون هذه التقاير بقدر 
واملراكز  املنظم��ات  ما تعتمدها 

االجنبية.
وفي حني يؤش��ر التقرير التاسع 
التجاوز  ارتفاع ح��االت  للمرك��ز 
ان��ه  اال  القانوني��ة،  واخملالف��ات 
ال يس��تطيع تس��جيل جمي��ع 
احلاصلة  واخلروق��ات  التج��اوزات 

في االقليم على حقوق االنسان، 
وامن��ا متك��ن من تس��جيل ورصد 
هذا الع��دد فقط وه��و جزء من 
احلاالت املسجلة لدى احملاكم في 

االقليم. 
ويش��هد واق��ع حقوق االنس��ان 
ف��ي االقلي��م تراجع��اً ملحوظاً، 
بعد تفاقم االزمات السياس��ية 
واالقتصادية ف��ي االقليم، خالل 
العامني املاضيني، والذي تس��بب 
برتاجه مس��توى دخل املواطنني 
االدخار  قان��ون  لتطبيق  نتيج��ة 
االجباري وتقليل رواتب املوظفني 
الى اكثر من النصف، واس��تمرار 
الذي تسبب  السياس��ي  اجلمود 
بقط��ع العالق��ات ب��ني االحزاب 
برمل��ان  عم��ل  وش��ل  الرئيس��ة 

االقليم. 

ارتفاع حاالت التجاوز على حقوق اإلنسان 
والديمقراطية في اإلقليم

في تقرير بعنوان )إلى متى ستظل السلطة السياسية فوق القانون(
طارق حرب

الع��دد االخي��ر من اجلري��دة الرس��مية جري��دة الوقائع 
العراقية  بالرق��م )٤٤٤٦( في 2017/5/8 تضمن القانون 
اجلديد للمخ��درات واملؤثرات العقلية رقم )٥٠( لس��نة 
٢٠١٧ ال��ذي ج��اء ليحل مح��ل قانون اخملدرات الس��ابق 
رق��م )٦٨( لس��نة ١٩٦٥  وال��ذي س��يكون ناف��ذاً ي��وم 
2017/8/8الن القان��ون ق��رر العمل به بع��د ٩٠ يوًما من 
تاريخ نش��ره باجلريدة الرس��مية وهو  الذي كان الثامن 
من شهر ايار٢٠١٧  وبالنظر ملا يشكله موضوع اخملدرات 
من  اضرار  خطيرة وجس��يمة وان بلدنا وان لم يش��كل  
تعاط��ي اخملدرات مبا ه��و موجود في الدول اجمل��اورة ودول 
العال��م والن محافظ��ة او اثنت��ني ابتليت به��ذه العلة 
بنح��و يف��وق احملافظات االخ��رى ولكون  بلدنا يش��كل 
دولة مرور ولكون القانون اجلديد تضمن قواعد  واحكام 
جديدة ل��م تكن موجودة ف��ي  قانون اخملدرات الس��ابق 
وخاص��ة  بعض احكاماً املعاهدات الدولية ذات العالقة 
باخمل��درات واملؤث��رات العقلية ولالنتش��ار غير املش��روع 
للمخ��درات ولقم��ع العصاب��ات الت��ي تتول��ى املتاجرة 
باخملدرات والجل الوقوف امام مايش��كل تهديداً خطيراً 
لصحة البشر وضررًا باالسس االقتصادية واالجتماعية 
واالخالقية للمجتمع وملنع زراعة اخملدرات والنباتات التي 
تستخلص منها املؤثرات  العقلية والتوعية بالعقوبات 
الش��ديدة ال��واردة بالقان��ون وللح��ث عل��ى التع��اون 
النه��اء هذا الداء اخلبي��ث فاننا  نقت��رح القيام بحملة 
عظيمة لذلك تش��ترك فيها وسائل االعالم املسموعة 
واملق��روأة واملرئية واجلوام��ع واحلس��ينيات ورجال الدين 
واملنتدي��ات واحملافل االحتماعية والثقافية ودوائر الدولة 
واملؤسس��ات التعليمي��ة والتربوي��ة ومنظمات اجملتمع 
املدن��ي وان كان ذلك من باب املس��تحيل النها ال تكترث 
بذلك فهي منشغلة بحقوق االنسان والعنف ضد املرأة 
وحرية التعبير  والتي ش��بعنا منها ومللنا من تكرارها 
من��ذ ٢٠٠٣ وحل��د االن وال��ذي نطلبه اق��ل القليل لهذا 
املوض��وع وحتى العائلة لها دور ف��ي التثقيف ضد هذا 
ال��داء وجميع اصح��اب العالقة وغي��ر اصحاب العالقة 
ال بد ان تس��هم ف��ي اعمام هذا القان��ون والتحذير من 
مخاط��ر اخمل��درات علم��ا ان القانون توزع  على عش��رة 
فصول بخمس��ني م��ادة كان الفص��ل االول للتعاريف 
واالهداف والثاني في الهيئة الوطنية لش��ؤون اخملدرات 
واملؤثرات العقلية والثالث في اجازة االستيراد والتصدير 
والنقل وش��روط منحه��ا والرابع في وصف��ات االطباء 
وص��رف الصيادل��ة للمواد اخمل��درة او املؤث��رات العقلية 
واخلامس في صنع املس��تحضرات الطبية احملتوية على 
م��واد مخدرة ومؤث��رات عقلي��ة او س��الئف كيميائية 
والس��الئف تعني املركب��ات الكيميائية التي تدخل في 
صنع العقاقير الطبية ذات التأثير النفس��ي والسادس 
ف��ي النباتات املمنوع زراعتها والس��ابع ف��ي العقوبات 
التي تب��دأ بالغرامة واحلبس والس��جن وحت��ى االعدام 
على االستيراد واجللب والتصدير للمواد اخملدرة واملؤثرات 
العقلية او الس��الئف الكيميائية بقص��د املتاجرة بها 
في غي��ر االحوال الت��ي اجاده��ا القانون طبق��اً للمادة 
)٢٧( م��ن القان��ون والعقوب��ات واج��راءات اخرى كحجز 
ام��وال من ارتكب جرمية على وفق املادتني)٢٧( و )٢٨( من 
القانون ومصادرة اموال املتهم وزوجه واوالده وغلق احملال 
واحلرمان من العمل ونش��ر احلكم ف��ي صحيفة يومية 
وعدم االطالق للس��راح حلني الفصل بالدعوى وتسليم 
اجملرمني وح��االت االعفاء والتخفي��ف وردت في الفصل 
الثام��ن حتت عن��ون العقوبات اما الفصل التاس��ع من 
القانون كان في تدابير معاجلة املدمنني والفصل االخير 
كان ف��ي االح��كام العام��ة واخلتامية كتش��كيل جلنة 
الضبط والفحص واخلزن واالتالف واملكافآت عند االخبار 
وقد احلق بالقانون جداول اخملدرات ومستحضرات اخملدرات 
املس��تثناة من االحكام واملؤثرات  العقلية والس��الئف 

الكيميائية حيث كان عدد اجلداول عشرة.

قانون المخدرات 
الجديد 

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

الفيروس��ية  ل��م تض��رب الهجم��ة 
العاملية األخيرة الش��ركات والهيئات 
احلكومي��ة في 100 دول��ة في العالم، 
فحس��ب، ب��ل قرعت جرس إن��ذار من 
س��يناريو كارث��ي ق��د يدف��ع العالم 
إل��ى »ح��رب نووية« من ج��راء فيروس 

حاسوبي.
وتع��رض العال��م ملوج��ة ضخمة من 
املتزامن��ة،  اإللكتروني��ة  الهجم��ات 
باس��تعمال برنام��ج خبي��ث من فئة 
»رانس��وموير« عم��ل عل��ى احتج��از 
ملف��ات املس��تعملني إلجبارهم على 
دف��ع فدي��ات مالي��ة مقاب��ل إع��ادة 

فتحها.
وتثي��ر ه��ذه املوج��ة قلق خب��راء أمن 
أن  إل��ى  لفت��وا  الذي��ن  املعلوم��ات، 
القراصن��ة قد يكونون اس��تفادوا من 
ثغ��رة أمني��ة ف��ي أنظمة »وين��دوز«، 
كش��فت النقاب عنها وثائق س��رية 
القوم��ي  األم��ن  بوكال��ة  خاص��ة 

األميركية متت قرصنتها.
ويعن��ي ذل��ك أن الول��وج ملؤسس��ات 
حساس��ة والس��طو على »أس��لحة 
إلكترونية« قد يكون قريباً من متناول 
القراصن��ة، مم��ا ميكنه��م م��ن ش��ن 

هجمات أكثر شراسة وأوسع نطاقا.
وتوقع الباحث البريطاني الذي نسب 

إلي��ه الفض��ل ف��ي إيق��اف انتش��ار 
البرنام��ج اخلبيث أن املهاجمني ما زال 
بإمكانه��م تعديل تش��فير البرنامج 

وإعادة الهجوم.
لك��ن هناك ما هو أس��وأ، فبحس��ب 
ريبابلي��ك«  »س��يليكون  موق��ع 
املتخص��ص ف��ي التكنولوجي��ا، فإن 
احلرب العاملي��ة املقبلة، والت��ي غالباً 
ما س��تكون نووية، قد تندلع بس��بب 

»فيروس« إلكتروني.
ال��ذي تتع��رض في��ه  فف��ي الوق��ت 
املدني��ة  احلكومي��ة  املؤسس��ات 
لهجم��ات  دائم��اً  والعس��كرية 
معلوماتية تستهدف البنية التحتية، 
فإنه م��ن غير املع��روف ق��درة القوى 

النووية على منع أكبر الكوارث.

تضليل »اليد امليتة«
وبحسب ورقة بحثية نشرها ساندرو 
غايك��ني مدير مش��روع »إس بي إس« 
للدفاع اإللكتروني التابع حللف شمال 
األطلسي فإن نقاط الضعف املوجودة 
في األنظمة العسكرية قد تؤدي إلى 

حرب نووية كارثية.
ووض��ع غايك��ني تصوري��ن الحتم��ال 
وق��وع ه��ذه الكارث��ة، أولهم��ا قائم 
على افتراض جلوء روس��يا إلى نسخة 
محدثة على احلاسوب من نظام »اليد 
امليتة«  الذي صنعه االحتاد السوفييتي 
إلطالق الصواري��خ النووية بنحو ذاتي 

إذا تعرض البلد لهجوم نووي.

وفي هذه احلالة، ميك��ن تضليل نظام 
امليت��ة« م��ن خ��الل في��روس  »الي��د 
مبعلومات خاطئة عن تعرض روس��يا 
لهجوم نووي وهو ما سيستدعي الرد 
تلقائي��ا بإطالق الصواريخ النووية في 
هجوم انتقامي مبن��ي على معلومة 

مزيفة.
أم��ا التصور الثاني بحس��ب غايكني، 
فإن��ه يعتم��د عل��ى اخت��راق فيروس 
لنظام إطالق أس��لحة نووية، ليصبح 

قادرا على إطالق الصواريخ.
عالم ما بعد »ستكسنت«

وما يجعل السيناريو الكارثي محتمال 
هو ما حدث بالفعل عام 2010، عندما 
قامت أجهزة االستخبارات األميركية، 
إلكتروني  حس��بما يعتقد، بهج��وم 
على منشآت إيران النووية لتعطيلها، 

عبر فيروس »ستكسنت«.
وبالنظ��ر إلى ذلك، يرج��ح غايكني أن 
يك��ون الفي��روس النووي الق��ادم من 
صنع دولة لديها اإلمكانيات الكافية 
على شن هجوم مماثل، وليس من صنع 

مجموعة قراصنة.
وإلى جانب الواليات املتحدة وروس��يا، 
تنش��ط الصني وكوريا الشمالية في 
عملي��ات القرصن��ة، فيم��ا ميثل حربا 
إلكترونية باردة، من أجل التجس��س 
بع��ض  وتخري��ب  األول،  املق��ام  ف��ي 

األنظمة احلساسة.
وفي حالة ستكس��نت، فإن الفيروس 
لم يقم بتعطيل منش��آت تخصيب 

اليورانيوم بل امتد ليضرب مؤسسات 
وأنظمة شبيهة في مناطق أخرى من 
العال��م، مما يعني صعوبة الس��يطرة 
عل��ى في��روس من هذا الن��وع وجعله 

محدد النطاق.
ووفقا لهذه احلقيقة، قال غايكني في 
ورقته إن »تداعي��ات هجوم إلكتروني 
على منش��أة إلط��الق صواريخ نووية، 

ستكون رهيبة«.

هل العالم مستعد؟
ومما يثي��ر القلق حقا هو م��ا يعتقده 
غايك��ني بأن ال��دول، خاص��ة النووية 
منها، لم تعر انتباه��ا يذكر الحتمال 
لهجم��ات  كارثي��ة  نتائ��ج  ح��دوث 
معلوماتي��ة م��ن ه��ذا الن��وع، قائ��ال 
إن احلكوم��ات غي��ر ق��ادرة على فهم 

تعقيدات هذه القضايا.
وعل��ى الرغ��م م��ن التش��اؤم ال��ذي 
يبدي��ه غايكني وخب��راء كثي��رون في 
األمن اإللكتروني، ف��إن القيادة اجلوية 
االس��تراتيجية األميركية املس��ؤولة 
عن الترس��انة النووية، أعلنت في 28 

أبريل بأنها »آمنة إلكترونيا«.
لك��ن مع ذل��ك ف��إن طبيع��ة ومدى 
تط��ور األنظمة الدفاعية اإللكترونية 
تختل��ف من دولة كب��رى ألخرى، فيما 
يزي��د التوت��ر املتصاعد ب��ني الواليات 
املتحدة وكوريا الشمالية من إمكانية 
دخول الفيروس��ات على خط الصراع 

لتخرج األمور عن السيطرة.

مع ازدياد المخاوف من وصول القراصنة للشيفرات النووية

ماذا وراء »الهجوم اإللكتروني« على 100 دولة ومخاطره المستقبلية؟

من االحتجاجات في اإلقليم »ارشيف«

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ح��ذر املستش��ار اإلعالم��ي ف��ي 
مكتب رئي��س إقليم كردس��تان 
كف��اح محمود ، من خ��رق اتفاق 
مع احلكوم��ة االحتادية والتحالف 
الدول��ي يتضمن ع��دم دخول أية 
ق��وة غي��ر كردي��ة ال��ى املناطق 
»الكردس��تانية« خ��ارج اإلقليم، 
مؤك��دا أن أية عملية عس��كرية 
جت��رى خ��ارج االتفاقات س��تكون 

نتائجها »سلبية«.
وقال محمود في حديث صحفي، 
إن »هن��اك اتفاق��ا مبرم��ا قب��ل 

عملي��ة حتري��ر املوص��ل ونين��وى 
حول املناطق الكردس��تانية التي 
ه��ي حصرا م��ن اختصاص قوات 
االقليم )البيش��مركة واالسايش 
االرهاب(«،  ومكافح��ة  والبوليس 
مؤك��دا أن »ه��ذا االتف��اق اب��رم 
ب��ني االقليم واحلكوم��ة االحتادية 
والتحال��ف  الش��عبي  واحلش��د 

الدولي«.
وتاب��ع محم��ود أنه »بالتنس��يق 
العالي والدقي��ق جنحنا في حترير 
معظ��م املوص��ل وبش��كل اث��ار 
اعج��اب كل احللف��اء واالصدقاء 

وخاص��ة االداء العال��ي والرفي��ع 
حينم��ا  البيش��مركة  لق��وات 
فتحت الطريق وحطمت خطوط 
الدف��اع االولى ملنظمة داعش في 
شرق وشمال شرق وجنوب شرق 

املوصل«.
»أي��ة  أن  إل��ى  محم��ود  وأش��ار 
وأي  التنس��يق  خ��ارج  عملي��ة 
خ��رق لالتفاقي��ات والتفاهم��ات 
ب��ني االقليم واحلكوم��ة االحتادية 
ستكون نتائجه سلبية وتنعكس 
على العملية برمتها، وهذا ما ال 

يريده االقليم«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدرت قي��ادة عملي��ات قادمون 
يا نين��وى، توجيهات ال��ى اهالي 
املناط��ق املتبقية حتت س��يطرة 
فيم��ا  املوص��ل،  ف��ي  »داع��ش« 
بالتوق��ف ع��ن ع��ن  طالبته��م 
اس��تخدام العج��الت والدراجات 

النارية.
وق��ال قائ��د العملي��ات الفري��ق 
الرك��ن عب��د األمير ي��ار اهلل في 
بيان وجه��ه الى اهال��ي املناطق 
»داع��ش«،  س��يطرة  املتبقي��ة 
واطلعت عليه »الصباح اجلديد« 

»لقد اقتربت ساعة احلسم على 
أيدي قواتكم املسلحة البطلة«، 
مبينا ان »النصر لكي يكون ناجزاً 
وتكتم��ل الفرحة بأقل اخلس��ائر 
ع��ن  التوق��ف  منك��م  نطل��ب 
اس��تخدام العج��الت والدراجات 
النارية بكافة أنواعها على الفور 
لقي��ام العدو باس��تخدامها في 
هجماته عل��ى قواتنا حتت ذريعة 

نقل العوائل«.
واضاف ي��ار اهلل ان »قواتنا اجلوية 
وطيران اجليش ستقوم بضرب أي 
عجل��ة تتحرك في ش��وارع هذه 

األحياء وحتى اكتم��ال حتريرها«، 
مش��يرا ال��ى »اننا س��نؤمن من 
للنقل  الالزمة  العج��الت  جانبنا 
واالخالء حال حصول التماس مع 

أي عائلة«.
يذكر ان الق��وات االمنية تواصل 
حتري��ر م��ا تبق��ى م��ن املناط��ق 
اخلاضعة حتت س��يطرة »داعش« 
في مدين��ة املوصل، حيث متكنت 
م��ن حترير اكثر م��ن %90 من تلك 
املناط��ق ليصب��ح اع��الن حتري��ر 
املوصل بالكامل قاب قوس��ني او 

ادنى.

مستشار بمكتب البارزاني يحّذر من التوغل 
في المناطق الكردستانية

»قادمون يا نينوى« تصدر توجيهات
إلى أهالي الموصل

إن نسبة التجاوز على 
سيادة القانون مقارنة 
باألعوام الماضية في 
ارتفاع مستمر، وأن 
أغلب التجاوزات تحصل 
في اإلقليم من قبل 
المسؤولين واألجهزة 
األمنية، وهو ما ادى 
إلى ارتفاع حاالت 
التجاوز على سيادة 
القانون وحقوق 
اإلنسان المسجلة لدى 
المحاكم باإلقليم

الهجمات اإللكترونية يزيد من مخاوف الوصول الى الشيفرات النووية

األربعاء 17 أيار 2017 العدد )3697(

Wed. 17 May. 2017 issue )3697(



بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در امن��ي في الش��رطة 
العراقي��ة امس الثالثاء، ب��أن مدنيا 
قت��ل وأصيب ثالثة آخ��رون بانفجار 

عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وق��ال املص��در إن "عب��وة ناس��فة 
مزروعة على جانب طريق قرب محل 
لبيع املواد اإلنشائية ضمن منطقة 
بغ��داد  ش��مالي  حم��د  الش��يخ 
انفجرت، ظهر يوم امس ، ما أس��فر 
عن مقتل مدني وإصابة 3 آخرين". 

وأض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الكش��ف عن اس��مه، أن "سيارات 
الش��رطة واإلس��عاف هرع��ت الى 
امل��كان، فيم��ا نقلت جث��ة القتيل 
الى الط��ب العدل��ي واملصابني الى 

املستشفى لتلقي العالج". 

ديالى – عملية امنية 
اف��اد مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظ��ة ديال��ى ام��س الثالث��اء، 
باعتقال مس��لحني اثن��ني في أثناء 
محاولتهم��ا نصب عبوات ناس��فة 

على طريق زراعي شرق بعقوبة.
امني��ة  "ق��وة  إن  املص��در   وق��ال 
اعتق��ال  ف��ي  جنح��ت  مش��تركة 
مسلحني اثنني في اثناء محاولتهما 
نصب عبوات ناس��فة عل��ى طريق 
زراعي جنوب قض��اء بلدروز )30 كم 

شرق بعقوبة(".
وأض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الكشف عن اس��مه، أن "املعتقلني 
اقتي��دا ال��ى مرك��ز أمني م��ن أجل 

التحقيق معهما". 

صالح الدين – محاولة تسلل
كش��ف مص��در امني في ش��رطة 
محافظ��ة ص��الح الدج��ني ام��س 
الثالثاء ان قوات احلش��د الش��عبي 
احبط��ت محاولة تس��لل الرهابيي 

داعش شمالي احملافظة .

وقال املصدر االمني ان “قوات احلشد 
الشعبي احبطت محاولة لعناصر 
داعش التس��لل باجتاه طريق بيجي 
– موص��ل بع��د مواجه��ات قوي��ة 
دامت لس��اعات واجب��ار العدو على 

االنسحاب “.
واض��اف املصدر االمن��ي الذي رفض 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان “عملية 
االحباط جاءت بع��د ورود معلومات 
اس��تخبارية دقيق��ة ورصد حتركات 
داع��ش ف��ي جبال مكحول ش��مال 

صالح الدين”. 

االنبار – ضربة جوية 
اكد قائ��د عملي��ات اجلزي��رة اللواء 
الركن قاس��م احملمدي امس الثالثاء 
تدمي��ر مضافة لتنظي��م "داعش" 
ومقتل س��بعة "إرهابيني" بقصف 
لطي��ران التحال��ف الدول��ي غ��رب 

الرمادي.
وقال اللواء الركن احملمدي إن "طيران 

التحال��ف الدولي قص��ف مضافة 
لتنظيم داعش في منطقة ابو الوز 
جن��وب غرب حديث��ة )160كم غرب 

الرمادي(".
وأض��اف الل��واء الركن احملم��دي، أن 
القصف اجل��وي للتحال��ف الدولي 
أس��فر ع��ن "تدمير املضاف��ة وقتل 

سبعة إرهابيني من داعش فيها". 

املثنى – عملية امنية 
فال��ح  املثن��ى  محاف��ظ  كش��ف 
الزيادي ام��س الثالثاء عن معلومات 
بوجود حركة غي��ر اعتيادية ومريبة 
بادي��ة  ف��ي  وعج��الت  ألش��خاص 

احملافظة".
وق��ال احملاف��ظ أن "احملافظ��ة آمنة 
ولكن هن��اك حركة مريبة في بادية 
الس��ماوة ونطال��ب وزارت��ي الدفاع 
والس��عي  مبتابعته��ا  والداخلي��ة 

لتعزيز األمن فيها". 

النجف – ممارسة امنية 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
امس  واملنش��آت  النجف  محافظة 
الثالثاء مبمارس��ة أمني��ة في عموم 
احملافظ��ة بإش��راف مدي��ر ش��رطة 
العميد احلقوق��ي ماجد  احملافظ��ة 

حاكم كاظم.
وق��ال املص��در االمن��ي ان مديري��ة 
ش��رطة قضاء املناذرة نف��ذت اكبر 
ممارس��ة أمني��ة لتطبي��ق القان��ون 
وضبط اخملالفني وتنفيذ أوامر القاء 

القبض بحق املطلوبني.

نينوى – قصف جوي
امن��ي ف��ي خلي��ة  اعل��ن مص��در 
اإلعالم احلربي ام��س الثالثاء مقتل 
العدي��د م��ن "االرهابي��ني" وتدمير 
"داعش"  تنظي��م  لقي��ادات  وكرين 
وث��الث مضافات ومعملني لتفخيخ 
العج��الت للتنظي��م ف��ي قض��اء 

البعاج جنوب غربي نينوى.

وقال املصدر االمني الذي فضل عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "طائرات 
F16 العراقية وجه��ت ضربة جوية 
اس��تهدفت أوكار عصابات تنظيم 
داعش اإلرهابية ليال وفقاً ملعلومات 
خلية اس��تخبارات عمليات قادمون 

يانينوى". 

ميسان – اعتقال مطلوبني 
أعلن مدير شرطة محافظة ميسان 
موه��ي  ن��زار  العمي��د  واملنش��آت 
ألساعدي عن متكن قوة من أقسام 
ش��رطة احملافظة من إلقاء القبض 
عل��ى )13( متهما بجرائ��م تنوعت 
مابني الس��رقات واخلطف واخملدرات 

ومواد قانونية أخرى.
وب��ني ألس��اعدي ان عملي��ة إلق��اء 
القبض جاءت بعد جمع املعلومات 
والتح��ري والدقة في تنفيذ الواجب 
أس��همت ف��ي إلق��اء القبض على 
أقضي��ة  و  مرك��ز  ف��ي  املتهم��ني 

إل��ى   احملافظ��ة  مش��يراً  ونواح��ي 
توقيف املتهم��ني إلكمال اإلجراءات 

القانونية بحقهم. 

البصرة – صدور احكام 
اك��د مصدر قضائي ف��ي محافظة 
البصرة ام��س الثالثاء بأن محكمة 
مزدوجاً  اجلناي��ات أص��درت حكم��اً 
مته��م  بح��ق  ش��نقاً  باإلع��دام 
ب�"اإلره��اب" أدي��ن باملش��اركة في 
قتل س��ائقني وسرقة س��يارتيهما 
وبيعهم��ا في املوص��ل بدافع متويل 

عمليات "إرهابية".
وقال املص��در  القضائي الذي رفض 
الكش��ف عن اس��مه إن "محكمة 
اجلنايات في البصرة أصدرت حكماً 
باإلع��دام ش��نقاً حتى امل��وت بحق 
املته��م عل��ى وف��ق أح��كام امل��ادة 
الرابع��ة وبدالل��ة امل��ادة الثانية من 
قان��ون مكافح��ة اإلره��اب رقم 13 

لسنة 2005 . 

انفجار عبوة في منطقة الشيخ حمد شمالي بغداد * إحباط محاولة تسلل إلرهابيي داعش شمالي صالح الدين
الطيران يدّمر مضافة إرهابية غربي الرمادي * استهداف أوكار عصابات تنظيم داعش جنوبي الموصل 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه مص��رف الرافدي��ن فروع��ه الت��ي تق��وم 
مبنح ق��روض الس��يارات للمواطنني ف��ي بغداد 
واحملافظات تسلم االستمارة اخلاصة بالشركة 
الت��ي مت التعاق��د معه��ا لتجهي��ز املواطن��ني 

بالسيارات ذات املواصفات اجليدة.
وق��ال املكت��ب االعالم��ي للمص��رف ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلدي��د"، ان "املصرف 
وضع تعليمات ملنح قروض السيارات للمواطنني 
واملتضمن��ة مواصفات ونوع الس��يارة املتعاقد 

عليها".
وب��ني، ان "جمي��ع الش��ركات املتعاق��د معه��ا 

تخضع لنفس الضوابط والتعليمات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت قي��ادة عملي��ات بغ��داد، ع��ن اعتقال 
"مجرم" بعد عش��رة دقائق من تنفيذه عملية 
س��طو مس��لح عل��ى مكت��ب للصيرف��ة في 
منطق��ة املنص��ور غرب��ي العاصمة، مش��يرًة 
إل��ى ضبط مس��دس وعصا كهربائي��ة بحوزة 

املعتقل.
وقال مدير إعالم القيادة العميد قاس��م عطية 
ف��ي بيان اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، إن 
"ق��وة من الل��واء 54 متكنت من إلق��اء القبض 
على مجرم قرب كلية املأمون بعد عشرة دقائق 
من تنفيذه عملية س��طو مسلح على مكتب 
للصيرف��ة ف��ي تقاطع ال��رواد ضم��ن منطقة 

املنصور".
وأش��ار عطية إلى أنه "مت ضب��ط بحوزة املتهم 
املبال��غ املس��روقة بالدين��ار العراق��ي والدوالر 
األميركي ومس��دس وعص��ا كهربائية إضافة 

إلى العجلة".
وش��هدت بغ��داد، ف��ي وقت س��ابق م��ن اليوم 
االثنني )15 ايار 2017(، مقتل عنصر في احلش��د 
العش��ائري وإصاب��ة آخ��ر بهجوم مس��لح في 
منطق��ة ال��دورة جنوب��ي العاصم��ة، وإصابة 
ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناس��فة قرب سوق 

شعبية في منطقة الشعب شمالي بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة، انها انهت االس��تعدادات 
لتوزيع مادتي السكر وزيت الطعام خالل شهر 
رمضان، مش��يرة ال��ى ان ضع��ف التخصيص 
املالي بش��كل كبير جداً قياس��اً في السنوات 

السابقة بسبب االزمة املالية.
وقال مدير عام الش��ركة العام��ة لتجارة املواد 
الغذائية قاس��م حمود في مؤمتر عقده ببغداد 
وتابعته "الصباح اجلديد" ان "الش��ركة انهت 
االس��تعدادات لتوزي��ع مادت��ي الس��كر وزي��ت 
الطع��ام على ال��وكالء خالل ش��هر رمضان"، 
مش��يرا الى انه "مت االعتماد على املنتوج احمللي 
م��ن الس��كر واحلنطة احمللي��ة لرف��د البطاقة 

احمللية".
واضاف حمود ان "الوزارة بذلت جهود كبيرة من 
اجل توفير املف��ردات الغذائية رغم الصعوبات 
واملعوق��ات كما وتس��عى ال��ى تخفيف العبئ 
ع��ن املواطن��ني خصوص��ا م��ع ارتفاع اس��عار 
املواد الغذائية في الس��وق احمللية خالل الشهر 
الك��رمي", مبينا ان "الوزارة ش��رعت بتوزيع تلك 
املواد على الوكالء من اجل ايصالها للمواطنني 

خالل االيام املقبلة واملتوفرة في مخازنها".
واش��ار حمود الى أن "الوزارة وشركاتها تعاني 
من ضعف التخصيص املالي بشكل كبير جداً 
قياس��اً في السنوات الس��ابقة بسبب االزمة 
املالية وعدم وجود السيولة النقدية االمر الذي 
جعل الوزارة تعتمد بش��كل كبير على املنتوج 
احمللي واملداورة الموال موجودة بهدف السيطرة 
على اسعار السوق احمللية التي لم يحصل بها 
اي اضطراب او ارتفاع في االسعار ،مؤكدة قدرة 
ال��وزارة على قدرة عل��ى ادارة امللف االقتصادي 
وتوري��د بضائع وم��واد غذائية ح��ددت مبوجبها 

اسعار السوق وعدم ارتفاعها بشكل كبير".

تعليمات جديدة بشأن 
قروض السيارات

اعتقال مجرم بعد دقائق 
من قيامه بعملية سطو

"التجارة" توزع السكر 
وزيت الطعام خالل 

شهر رمضان

الملف األمني

القّوات املشتركة حترر 98 % من 
مساحة الساحل األمين

وكش��ف املصدر الذي ل��م يفصح 
عن أس��مه إن "قواته االختصاصية 
حررت 6 عائالت احتجزها اإلرهابيون 
لع��دة أي��ام داخ��ل املن��ازل وأوصدوا 
األب��واب وفخخ��وا جدران  عليه��م 
املنازل اخلارجي��ة ملنعهم من اخلروج 

في منطقة 17 متوز". 
وتاب��ع إن "أع��داد العائ��الت التي مت 
إجالؤه��ا من مناط��ق القتال بلغت 
حتى اآلن 850 عائلة منذ اس��تئناف 
العملي��ات العس��كرية للمرحل��ة 
األخي��رة من معرك��ة املوصل في 6 

ايار اجلاري". 
من جانبه كش��ف املتحدث باس��م 
احلش��د الشعبي كرمي النوري ، أمس 
الثالث��اء، ع��ن اس��تعمال أس��لحة 
متطورة وخطط جديدة في عمليات 

حترير القيروان غربي املوصل . 
وق��ال الن��وري لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ ان��ه "ف��ي الي��وم اخلامس 
لعمليات محمد رسول اهلل الثانية 
واصل��ت ق��وات احلش��د الش��عبي 
تقدمها في احملور الش��مالي لتحرير 
مدين��ة القي��روان"، مش��يراً الى إن 
"ألوية احلشد تقدمت في هذا احملور 

من ثالث اجتاهات لتحقق مع ساعات 
اللي��ل وفي ظروف جوية رديئة نصراً 
كبي��رًا م��ن خ��الل مباغت��ة العدو 
وااللتفاف خلف قواته وضرب جميع 
حتصيناته وذلك باس��تعمال خطط 
جدي��د وأجه��زة حديث��ة وأس��لحة 
متطورة أدخلت في هذه العملية". 
وتابع إن " تشكيالت احلشد متكنت 
م��ن حتقيق أهدافه��ا وتوجيه ضربة 
توازن��ه  مفاجئ��ة للع��دو أفقدت��ه 
ودفعت عناص��ره للهرب"، الفتا الى 
ان "احلش��د ح��رر ع��دداً م��ن القرى 
واجملمع��ات الس��كنية ولتك��ون تل 
البنات وتل قصب وعش��ر قرى أخرى 

في قبضته". 
ال��ى ذل��ك أعلن��ت قي��ادة احلش��د 
الش��عبي ، أمس الثالث��اء، عن حترير 
قريت��ي  “ثري الك��راح” و”تل الضلع” 

جنوب القيروان غرب املوصل. 
وذكر بيان إلعالم احلش��د الش��عبي 
تلق��ت صحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘، 
نس��خة من��ه، أن “الل��واء 41 ف��ي 
احلش��د الش��عبي ح��رر قري��ة ثري 

الكراح بالكامل من داعش”.
وأض��اف البي��ان، أن “الل��واء 13 في 
احلشد الشعبي حرر قرية تل الضلع 
بالكامل من س��يطرة داعش جنوب 

القيروان”، مؤكدا أن “قواتنا مستمرة 
بالتقدم على وف��ق اخلطط االمنية 

لتحقيق االهداف املرسومة”.

تدمير وكرين لقيادات داعش 
وثالث مضافات في البعاج

مؤك��دة "اس��تمرار التق��دم إلغالق 
للناحي��ة حي��ث  الغربي��ة  املناف��ذ 
والش��رقية  الش��مالية  املناف��ذ  أن 
ت��ام  بش��كل  أغلق��ت  واجلنوبي��ة 
خصوص��ا بعد ع��زل وتطوي��ق )تل 
البنات( الذي ميثل مركز قيادة داعش 

في هذه املناطق".
احلش��د يعلن حترير ومحاصرة تسع 
قرى وقتل 57 عنصراً ب�"داعش" في 

القيروان
وأضاف��ت املنظمة، أن "ذلك أدى الى 
انس��حاب قيادات اإلرهاب الى داخل 
القيروان وفرار جزء منهم الى قضاء 
البع��اج"، موضح��ة أن "داعش كان 
يتخذ من تلك العوائل دروعا بشرية، 

ما أسهم بتأخير اقتحام قراها".

"الداخلية" تصدر نحو 168 ألف
مستمسك لسكان املوصل

افتتاحه��ا من��ذ إنط��الق عملي��ات 
قادمون يا نينوى وإلى االن بلغ 2847 

دع��وى"، مضيف��اً أن��ه " مت افتت��اح 
27 دائ��رة أحوال مدني��ة في املوصل 
والنواح��ي وه��ي مس��تمرة بتقدمي 
اخلدمات األساس��ية وأصدرت لغاية 
اليوم 168391 مستمسكاً مختلفاً 

للمواطنني".
يش��ار إلى أن املتحدث باس��م قيادة 
العميد يحيى  املشتركة  العمليات 
رس��ول أعلن، ف��ي وقت س��ابق من 
الي��وم الثالثاء )16 اي��ار 2017(، حترير 
%89,5 م��ن مناطق الس��احل األمين 

ملدينة املوصل.

جرائم اخلطف تؤّجل مترير تعديل 
"العفو العام" إلى األسبوع 

املقبل
وبني أن "القانون النافذ اشترط تنازل 
هذا املمثل برغم عدم امتالكه تلك 
الصالحية من الناحي��ة املبدئية مما 
ولد مشكلة اجرائية أمام احملاكم".

ومض��ى س��عيد إل��ى ان "الفق��رة 
االخيرة وهي املتعلقة باالس��تبدال، 
حي��ث نص��ت ف��ي ش��طرها االول 
على بق��اء مبلغ 10 االف دينار لليوم 
الواح��د بالنس��بة ملرتكب��ي جرائم 
التزوير وحصلوا مبوجبها على درجات 
وظيفية حتت منصب مدير عام، أما 

ما فوق ذلك فقد مت رفع املبلغ إلى 50 
الف دينار لليوم الواحد ايضاً".

بدورها ذك��رت عضو اللجنة االخرى 
ابتس��ام الهالل��ي ف��ي تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "االراء ما زالت 
مختلف��ة بخصوص فقرة ش��مول 
جميع مرتكبي جرائم اخلطف سواء 
ممن اجهزوا على ضحاياهم أو اخلوا 

سبيلهم".
ع��ن  النائب��ة  الهالل��ي،  وتابع��ت 
"اللجن��ة  أن  الوطن��ي  التحال��ف 
القانوني��ة عق��دت اجتماع��ات مع 
اجله��ات ذات العالق��ة س��واء ف��ي 
احلكوم��ة أو البرملان الغ��رض منها 
الوصول إلى نقاط مشتركة تهدف 

إلى مترير التعديل".
وتعرب عن أملها بأن "يتم تس��وية 
ذل��ك اخل��الف وعرض املش��روع على 
التصويت ملعرفة رأي ممثلي الشعب 

هل هم من التعديل أم ضده".
وتعتقد الهاللي بأن "اغلب االوساط 
النيابية مع ش��رط التنازل والصلح 
بالنس��بة لش��مول مرتكبي جرائم 
اس��تثناءهم  ويرفض��ون  اخلط��ف، 

جميعاً من القانون".
يش��ار إل��ى أن مجلس الن��واب كان 
قد صوت العام املاض��ي على قانون 

العف��و الع��ام بع��د جدل اس��تمر 
لسنوات، لكن احلكومة ارسلت في 
وقت الح��ق مش��روع التعديل االول 

له.

السعودية تستضيف أربع قمم
في يومني بينها ثالث مع ترامب

وتطلع إلى أن "تؤس��س هذه القمة 
التاريخي��ة لش��راكة جدي��دة ف��ي 
مواجه��ة التطرف واإلرهاب ونش��ر 
املشترك،  والتعايش  التسامح  قيم 
وتعزي��ز األمن واالس��تقرار والتعاون 

خدمة حلاضر ومستقبل شعوبنا".
ووجه الدعوة جلميع قادة دول اخلليج 
)قطر، والكوي��ت، وعمان، والبحرين، 
واإلم��ارات( حلض��ور كل م��ن القمة 
اإلس��المية-األميركية  العربي��ة 
قبل  اخلليجية-األميركية،  والقم��ة 
أن تعلن الوكالة ، عن قمة تشاورية 

خليجية أخرى.
وس��تكون زيارة ترامب للس��عودية 
ه��ي أول زي��ارة خارجي��ة ل��ه، من��ذ 
تولي��ه منصبه في 20 كانون الثاني 
املاضي، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل 
وإيطاليا، ليصب��ح بذلك أول رئيس 
أميركي يب��دأ زياراته اخلارجية بزيارة 

دولة عربية أو إسالمية.

تتمات ص1

اربيل ـ خدر خالت:

برعاية منظمة دعم االعالم الدولي 
) IMS(، وبحض��ور نحو 25 صحفياً 
م��ن ش��تى االنتم��اءات القومي��ة 
بضمنه��م  واملذهبي��ة،  والديني��ة 
مراسل "الصباح اجلديد" بنينوى مت 
عقد جلس��ة حوار مطولة، مت فيها 
مناقش��ة الكثير من القضايا التي 
نين��وى، بضمنها  تخص محافظة 
املضط��رب،  االعالم��ي  الواق��ع 
ومخلفات تنظي��م داعش االرهابي 
الفكرية، ومت االتفاق على تأس��يس 
)صحفي��و  اس��م  حت��ت  ملتق��ى 
املوصل لدع��م  الس��الم( ملواجهة 
خطاب الكراهية والنهوض بالواقع 
التحدي��ات  ومواجه��ة  االعالم��ي 
واملس��تقبلية في س��بيل  الراهنة 
فت��ح فض��اءات للوئام والتس��امح 
ونب��ذ الكراهي��ة والطائفي��ة التي 
سعى التنظيم املتطرف الى زرعها 

في نفوس عموم اهالي نينوى.
اجللس��ة الت��ي اداره��ا الصحف��ي 
خض��ر دوملي، حت��دث وق��ال "وفقاً 
للمنه��اج الذي مت وضعه  جللس��ة 
صحفيي محافظة نينوى، من قبل 
 ،)IMS( منظمة دعم االعالم الدولي
باحلاضرين  بالترحيب  بدأت اجللسة 
من قبل الس��يد اس��امة الهاهبة 
مس��ؤول برنامج العراق، الذي قدم 
نبذة عن املنظمة ومش��اريعها في 
ش��تى دول  العالم وخاصة العراق، 
ثم تطرق الى ه��ذه املرحلة املهمة 
الت��ي مت��ر به��ا محافظ��ة نينوى - 
املوصل  على ض��وء محاربة داعش، 
وما تركه التنظيم من ثقافة ال ميكن 
التخل��ص منها بس��هولة، وهو ما 
يتطلب دوراً فاعال لإلعالم في املرحلة 
الت��ي تعقب القض��اء على تنظيم 
داعش عسكرياً، وضرورة ان يسهم 
والنش��طاء  واالعالمي��ون  االع��الم 
اخملتص��ون ف��ي السوش��يال ميديا 
بدوره��م في اعالم يس��هم في بث 
روح التس��امح والتعايش والسالم،  
وكي��ف ميكن ان يت��م بن��اء قاعدة 
الع��الم مهن��ي يتخذ من االس��س 
املهنية لالنط��الق باالهتمام مببادئ 
السالم وفقاً ألهتمامات املشاركني 
وتخصصاته��م وانتماءاتهم، وأكد 
السيد اسامة على ضرورة ان يكون 
ه��ذا امللتق��ى بداية لتعزي��ز الثقة 
والتعاون بني االعالميني أنفس��هم 

لكي يس��هموا في بناء هذه الثقة 
نين��وى  مكون��ات محافظ��ة  ب��ني 
والتحديات  بقضاياه��م  ويهتم��وا 
الت��ي يواجهونه��ا بعضه��م م��ع 

بعض".
واض��اف "مع ب��دء النقاش��ات قدم 
احلاض��رون ال��� 25 ش��خصاً الذين 
االقضي��ة  و  املوص��ل  م��ن  كان��وا 
والبل��دات التابع��ة لها من ش��تى 
الديني��ة   – القومي��ة  املكون��ات 
واملذهبي��ة – قدم��وا رؤي��ة للواق��ع 
ال��ذي مرت ب��ه املوصل من��ذ 2003 
وال��ى ان س��يطر تنظي��م داع��ش 
على املنطق��ة، منطلقني من تلك 
الصورة الس��لبية والدور الس��لبي 
ال��ذي لعبته بعض وس��ائل االعالم 
للتروي��ج للعن��ف والكراهي��ة، وما 
اسفر عن وقوع الكثير من الضحايا 
من الصحفيني بس��بب عدم وجود 
مؤسسات اعالمية تساعد وتساند 
الصحفي��ني الذين اصبحوا ضحية 
الصراعات وضحية عملهم املهني 

في نقل واقع احملافظة".
ولفت دوملي الى ان "اجلانب الثالث 
من النقاش��ات مت فيه التركيز على 
الدور ال��ذي لعبته وس��ائل االعالم 
في نش��ر العنف ومس��اهمته في 
ادارة احل��رب الطائفي��ة والتحديات 
واملشكالت التي مرت به منذ 2003 
مؤكدي��ن على ان��ه م��ن الضروري 
العمل االن على تغيير خارطة ونهج 
العم��ل الصحفي ف��ي املوصل في 
ان يكون اكثر مهنية ويس��هم في 
نشر السالم ودوره االن مهم خاصة 
ملرحل��ة ما بعد داع��ش في املوصل 
على ضوء املس��ؤولية االجتماعية 
واالنس��انية التي يج��ب ان يتحلى 

بها االعالميون".
مبين��اً ان "املش��اركني اك��دوا ف��ي 
النق��اش وأيض��ا الس��يد اس��امة 
على ان من املهم ج��داً في البداية 
ان يك��ون املس��همون في مش��روع 
او  صحفي��ني  منت��دى  او  ملتق��ى 
اعالميي املوصل لدعم الس��الم ان 

املش��ترك  والعمل  بالفكرة  يؤمنوا 
باالنتماءات.وكيف  التأثر  عن  بعيداً 
يت��م اس��تقطاب الش��باب لك��ي 
يس��هموا في بناء جس��ور السالم 
فيم��ا بني جمي��ع مكون��ات نينوى 
تت��م في��ه مراع��اة اجلن��دور وتوازن 

ومساهمة جميع املكونات ايضا".
مش��يراً الى ان "حاك��م ازاد نقيب 
صحفي��ي كردس��تان ال��ذي حضر 
جانب��اً م��ن اجللس��ة اك��د على أن 
النقاب��ة م��ع صحفي��ي املوص��ل، 
وم��ع دعمهم لهذا املش��روع مادياً 
ومعنوي��اً بكل جهد يس��تطيعون 
القيام به في س��بيل ان يس��تعيد 
صحفيو املوص��ل مكانتهم ويكون 

لهم دور  في املرحلة املقبلة".
وف��ي نهاي��ة امللتق��ى ص��در بي��ان 
تأسيسي جاء فيه "عقد صحفيون 
مكون��ات  ش��تى  م��ن  ونش��طاء 
محافظ��ة نينوى، جلس��ة حوارية 
منظم��ة  ودع��م  برعاي��ة  باربي��ل، 
مت   ،)IMS( الدول��ي   االع��الم  دع��م 

خالله��ا مناقش��ة الواقع االعالمي 
واالجتماع��ي واالداري في احملافظة، 
وبحث سبل تعزيز دور االعالم املهني 
ف��ي نش��ر وتعزي��ز ثقافة الس��الم 
والتعاي��ش والتس��امح ومواجه��ة 
خط��اب الكراهية ملرحل��ة ما بعد 
داعش الى جانب كشف املشكالت 

املفصلية في نينوى.
وأتفق املش��اركون على خطة عمل 
مس��تقبلية بآليات عملية، لتعزيز 
االعالم املهني، تبدأ بانشاء ملتقى 
لالعالمي��ني والنش��طاء واملدون��ني 
م��ن ش��تى املكون��ات واملؤثرين في 
بيئاته��م حت��ت مس��مى )اعالميو 
الس��الم( س��يطلق  لدعم  املوصل 
التواص��ل  موق��ع  عل��ى  صفح��ة 
االجتماعي فيس ب��وك حتت عنوان 
)موص��ل 2020( وموق��ع الكتروني، 
مبس��اهمات مفتوحة، وحتت األسم 

ذاته.
األلكترون��ي  واملوق��ع  الصفح��ة 
م��واد  لنش��ر  بواب��ة  س��يكونان 

صحفي��ة وقص��ص واخب��ار مؤثرة 
وداعمة للسلم والتعايش وتشجع 
عل��ى احلوار بني مختل��ف املكونات، 
مع االلت��زام بقواعد العمل املهنية 
الصحف��ي  العم��ل  واخالقي��ات 
مب��ا  للنش��ر  القانوني��ة  واألس��س 
يس��اعد عل��ى تطوير واق��ع نينوى 

ودعم السلم االهلي فيها.
ملتق��ى )اعالمي��و املوص��ل لدعم 
الس��الم( س��يكون منصة لتطوير 
الواقع االعالم��ي وللحوار االعالمي 
واجملتمعي واتاحة الفرص التدريبية 
للصحفيني على شتى فنون العمل 

الصحفي.
امللتقى، الذي يض��م حالياً نحو 25 
صحفي��اً وناش��طاً بارزًا، س��تكون 
أبواب��ه مفتوح��ة أم��ام الطاق��ات 
الصحفي��ة واملدني��ة الت��ي تؤم��ن 
بأهدافه وتدعم حتقيقها، وس��يتم 
تأس��يس هيئة الدارته الحقاً تتولى 
مهم��ة حتديد مش��اريعه وبرامجه 

وآلية عمله.

االتفاق على تأسيس 
ملتقى تحت اسم 
)صحفيو الموصل 
لدعم  السالم( 
لمواجهة خطاب 
الكراهية والنهوض 
بالواقع اإلعالمي 
ومواجهة التحديات 
الراهنة والمستقبلية 
في سبيل فتح فضاءات 
للوئام والتسامح ونبذ 
الكراهية والطائفية 
التي سعى التنظيم 
المتطرف الى زرعها 
في نفوس عموم 
اهالي نينوى

جانب من اجللسة

)IMS ( برعاية منظمة دعم اإلعالم الدولي

صحفيون موصليون يعّدون برنامجًا لمواجهة خطاب الكراهية
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اعالم الديوان  

شخص ديوان الرقابة املالية االحتادي وجود 
ضائعات كبيرة في الطاقة الكهربائية في 
قطاع توزي��ع الطاقة الكهربائية وخاصة 
الضائعات االدارية  التي تباينت نس��بتها 
من س��نة الى اخرى وتعود اس��بابها الى 
التجاوزات احلاصلة على شبكات التوزيع 
بسبب الربط غير القانوني خارج املقياس 
و الزي��ادة احلاصل��ة ف��ي اع��داد الوحدات 
الس��كنية وانش��طار اجل��زء االكبر منها 
ال��ى عدة وحدات س��كنية م��ن دون ربط 

مقاييس جديدة .
اضاف��ة الى ظه��ور املناطق العش��وائية 
الت��ي ادت الى حص��ول طلب متزايد على 
احلمل خارج التصميم لش��بكات التوزيع 

احلالية االمر الذي اثر بشكل سلبي على 
مستوى اخلدمة املقدمة للمواطنني .

وعلى اجلان��ب االقتصادي من خالل توقف 
اغلب خطوط االنتاج للش��ركات العامة 
ومعامل القطاع اخلاص اضافة الى ضعف 
في جباية ايرادات بيع  الطاقة الكهربائية 
املباعة والتي من املمكن االستفادة منها 
باالنفاق على تش��غيل وصيانة محطات 
الكهرب��اء ورف��ع انتاجيته��ا وعليه جلأت 
وزارة الكهرباء الى ابرام عقود مع القطاع 
اخلاص لتنفيذ خدمة الصيانة واجلباية  .

ج��اء ذل��ك ف��ي تقري��ره اخل��اص بتق��ومي 
للح��د  الكهرب��اء  وزارة  سياس��ة  اداء 
توزي��ع  ش��بكات  ف��ي  الضائع��ات  م��ن 
للس��نوات  الكهربائي��ة  الطاق��ة 

.)2014،2013،2012(
واظه��رت نتائ��ج التق��ومي ان اس��تمرار 

الطاق��ة  ف��ي  الضائع��ات  ظاه��رة 
الكهربائية يكمن بوجود حتديات كبيرة 
تواجه شبكات التوزيع منها التشغيل 
والصيان��ة والتأهي��ل مبا يتناس��ب مع 
من��و االحم��ال وضعف نظام تس��جيل 
املش��تركني ) الق��راءة وتوزي��ع القوائم 
وجباي��ة اج��ور الكهرباء( وع��دم اتخاذ 
اج��راءات رادع��ة بح��ق املتجاوزين على 
والتلكؤ  الكهربائية  الطاقة  ش��بكات 
في اجناز بعض مشاريع تبديل الشبكات 
الهوائية الى ارضية من قبل الشركات 
املنفذة وضعف السيطرة على استيراد 
االجه��زة املنزلية واملع��دات الصناعية 
لتكون على وفق املواصفات القياسية 
املعتم��دة لضم��ان كفاءة اس��تهالك 
الطاقة وحتسني معامل القدرة اضافة 
الى عدم اس��تعمال االنارة االقتصادية 

احلديث��ة على مس��توى االن��ارة العامة 
واخلاصة  .

وق��د اوص��ى الدي��وان بضرورة تش��ريع 
قوانني من شأنها تنظيم عملية البناء 
واالنش��طارات ف��ي ال��دور الس��كنية 
ووضع برامج دورية للصيانة والتشغيل 
والتاهي��ل واتخ��اذ االج��راءات املطلوبة 
للحد من ازدياد التجمعات العشوائية 
والتعاق��د مع ش��ركات رصين��ة الجناز 
املش��اريع ووضع الضوابط للس��يطرة 
على استيراد االجهزة الكهربائية على 

وفق املواصفات القياسية املعتمدة.
يأتي التقرير ضم��ن اطار خطة الديوان 
السنوية لتقييم مدى حتقيق االهداف 
التنموي��ة لل��وزارات احلكومي��ة ومنها 
وزارة الكهرباء الواردة في خطة التنمية 

الوطنية.

عرضت خدماتها في مجالي تسجيل العاطلين ومنح القروض
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متابعة الصباح الجديد:

اعل��ن مدي��ر ع��ام دائ��رة احلماية 
العم��ل  وزارة  ف��ي  االجتماعي��ة 
عقي��ل  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
جاس��م املوس��وي انته��اء اعمال 
للمش��مولني  امليدان��ي  البح��ث 
احلماي��ة  اعان��ة  م��ن  القدام��ى 
االجتماعية  من الرجال في جميع 
احملافظ��ات تنفيذا لتوجيهات وزير 
املهندس محمد ش��ياع  العم��ل 

السوداني والوقت الذي حدده .
واكد املدير العام انه مت اطالع الوزير 
لعمليات  النهائية  النتائ��ج  على 
املس��ح امليداني باألرقام ، مشيرا 
ال��ى ان الوزي��ر اب��دى ثن��اءه على 
اجلهود املبذولة ، مطمئنا كل من 
راجع وحدث مكان س��كنه باجراء 
عملي��ة املس��ح امليدان��ي واطالق 
اإلعانة وفقاً للس��لم القدمي حلني 

ورود النتائج من وزارة التخطيط.
كم��ا اثن��ى املدي��ر الع��ام عل��ى 
جه��ود مدي��ري اقس��ام احلماي��ة 
جه��ود  وايض��ا  احملافظ��ات  ف��ي 
الباحث��ني الذي��ن واصل��وا اللي��ل 
بعمله��م  مترجم��ني  بالنه��ار 
توجيه��ات الوزير الت��ي تصب في 
خدمة الفقراء وتعكس الرس��الة 
االنسانية التي تؤديها وزارة العمل 
تش��كيالتها كافة ومنه��ا هيئة 

احلماية االجتماعية ودوائرها. 
وقال املوس��وي ان وفدا م��ن وزارة 
حالي��ا  ي��زور  برئاس��تنا  العم��ل 
محافظ��ة ديال��ى لتفق��د عم��ل 
اقس��ام احلماي��ة االجتماعية في 
احملافظة ووض��ع املعاجلات واحللول 
للمعوق��ات الت��ي تعت��رض عمل 

االقسام في احملافظة.
وتأت��ي جول��ة مدير ع��ام احلماية 
جاس��م  عقي��ل  االجتماعي��ة 
اس��تكماال جلولة س��ابقة تفقد 
خاللها وافتتح قس��م نينوى في 
اجلان��ب االيس��ر معلن��ا انط��الق 

عمليات املسح امليداني في داخل 
املوصل احملررة وايضا زيارة القسم 
مبوقع��ه البديل في عنكاوا باربيل 
وزي��ارة قس��م كرك��وك، متفقدا 
مخيم��ات  م��ن  العدي��د  ايض��ا 
النازح��ني في محافظ��ات )دهوك 

واربيل وكركوك (.
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  وكان 
االجتماعية رئي��س هيئة احلماية 
محم��د  املهن��دس  االجتماعي��ة 
شياع الس��وداني قد حث مديري 
دوائ��ر الهيئة على ضرورة االنتهاء 
من عملية املس��ح امليداني خالل 
اس��بوع للمس��تفيدين املتوقفة 
بياناتهم  الذين حدث��وا  اعاناتهم 

لغ��رض االس��راع بأط��الق مبل��غ 
االعانة لهم.

احلماي��ة  هيئ��ة  رئي��س  واك��د 
ترؤس��ه  خ��الل  االجتماعي��ة 
املتقدم  للمالك  اجتماعا موسعا 
للهيئ��ة عل��ى ض��رورة االهتمام 
باخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا الوزارة 
ال��ى  مش��يرا   ، للمس��تفيدين 
اهمية تسهيل وتبسيط اجراءات 
االجناز  املواطن��ني لغرض  مراجعة 
الس��ريع والدقيق ملعامالتهم من 
اج��ل التخفيف عن معاناة كاهل 
الطبقة الفقيرة واحملتاجة . داعيا 
الى تبيان اس��باب ايق��اف االعانة 
للمواطنني وافهامهم ان االيقاف 

وس��يعاد  مؤقت��ة  مس��ألة  ه��و 
اطالقه��ا ح��ال انتفاء االس��باب ، 
وايض��ا افهامهم املطلوب منهم 
، مش��ددا على توس��يع التثقيف 
والتوعي��ة باملوض��وع كون��ه ميس 
معيش��تهم ، مطالب��ا احلض��ور 
باتباع افضل السبل من اجل اجناز 

عملية املسح وحتديث البيانات.
عل��ى صعي��د اخر ش��اركت دائرة 
وزارة  ف��ي  والق��روض  التش��غيل 
العمل والش��ؤون االجتماعية في 
مع��رض الوظائ��ف ال��ذي اقامته 
كلية املنصور اجلامعة مبش��اركة 
مجموعة من الشركات العراقية 
واالجنبية، وقد متت دعوة الطلبة 

اخلريج��ني م��ن الكلي��ة لتق��دمي 
السيرة الذاتية اخلاصة بهم لهذه 

الشركات.
وقال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منعم انه مت خ��الل املعرض 
التعري��ف بخدم��ات الدائرة فيما 
العاطل��ني  تس��جيل  يخ��ص 
ومنح القروض، وتوعية الش��باب 
وتغيي��ر  العم��ل  ع��ن  الباحث��ني 
فك��رة البح��ث عن فرص��ة عمل 
والتوجه  القط��اع احلكوم��ي  في 
نحو القط��اع اخلاص كونه املؤهل 
املتزايدة  االعداد  حاليا الستيعاب 
من الباحثني عن العمل عن طريق 
التوظيف في الشركات واملصانع 

االهلي��ة او م��ن خالل التش��غيل 
الذاتي.

وفي سياق منفصل اوضح منعم 
قي��ام دائ��رة التش��غيل والقروض 
بتنظي��م دورة تخصصية لنظام 
القروض بحضور منسوبي قسم 
املشاريع الصغيرة لشرح وتوضيح 
ملس��تخدمي  الواجه��ات  اه��م 
وس��هولة  لس��رعة  النظ��ام، 
االستعمال ، مبينا ان هذا النظام 
يتيح النشر عبر االنترنت والرجوع 
اليه م��ن قبل اقس��ام احملافظات 
كافة ملتابعة معامالت املقترضني 
حسب الصالحيات املمنوحة لهم 

من قبل قسم تقنية املعلومات.

العمل تعلن االنتهاء من عمليات المسح الميداني للمشمولين القدامى من الرجال  

أثنى مدير عام 
الحماية االجتماعية 
على جهود مديري 

أقسام الحماية 
في المحافظات 
والباحثين الذين 

واصلوا الليل 
بالنهار مترجمين 

بعملهم التوجيهات 
التي تصب في 
خدمة الفقراء 

البحث امليداني للمشمولني القدامى من إعانة احلماية االجتماعية

بابل الحضارة.. كوكب 
ما زال تحت األرض!

عندما نتكلم عن احلضارات القدمية التي سّجلها التاريخ، 
ع��ن مهبط الوحي والنب��وات، في كل حقائق او اس��اطير 
اخلل��ق وملحم��ة كلكام��ش وغيرها م��ن مالم��ح التراث 
والتاري��خ واحلضارة ، نق��ول اننا في أرض »الع��راق »، حيث 
يتراءى أمامنا سجل غني مّر عبر حقبات متتالية ، بعصور 
مض��ت ، كانت منطلقا لتطور حياة البش��رية، لتعطيها 
مكان��ة تاريخية مميزة ، بدءا باحلضارة الس��ومرية واألكدية 
، مرورا باالش��وريني والبابليني ... انتهاء باخلالفة االسالمية 
,احداث غنية بالتراث مرت خالل عصور متتالية ، تركت لنا 
ارثا« غنيا« وطنيا« يس��تحق الوق��وف عنده وفهم كيفية 

ابتداْء احلضارات وتطورها وازدهارها. 
وح��ني نتكل��م عن باب��ل ، تتراءى ام��ام اعيننا ص��ورا« عن 
االس��اطير والبداي��ات واالنطالقة احلضاري��ة ، حيث منبع 
األديان .. وحكاية الطوفان الذي كان عقابا« الهيا« للش��ر 
ال��ذي يقوم به البش��ر ،عن حمورابي األمي��ر األعلى حاكم 
الش��عب ، ال��ذي جاء لينش��ر العدال��ة والنور ف��ي األرض 
والقض��اء على الظلمة ، يرعى م��ن خاللها مصالح اخللق 
باخلير والوفرة.عداك عن القائد العاملي عبر التاريخ »نبوخذ 
نصر« ال��ذي جعل من بابل اإلمبراطوري��ة األقوى في زمنه 
وبن��ى اجلنائ��ن املعلقة في املدين��ة والتي ع��دت من  أحد 
عجائب الدنيا السبعة، فضال عن ترميمه للمعابد القدمية 

التي نصبت للكثير من اآللهة البابلية. 
ما ميي��ز حضارة ب��الد الرافدين عن بقية حض��ارات العالم 
القدمي ، ضخامة م��ا أنتجته لنا من تراث مكتوب ، بالرغم 
من ان قس��ما كبيرا منه ما يزال مجهوال« غير مكتشف، 
حس��ب تقريرعالم اآلث��ار األملاني »فالت��ر زومرفيلد » الذي 
دّون ب��أن ماليني األلواح والنصوص التي اكتش��فت، ما هي 
اال نح��و %25 فقط، وبرغ��م ذلك يعد ارث��ا« غنيا« وطنيا« 
يس��تحق الوق��وف عنده وفه��م كيفية ابت��داء احلضارات 

وتطورها وازدهارها.
احلروب التي تتالت على أرض العراق ،واالس��تعمار الطامع 
باش��كاله وش��عاراته املتلون��ة ، واحلص��ار الذي اّل��م به ، 
والفس��اد االداري م��ن بع��ض املس��ؤولني الذي��ن يجهلون 
قيمة املمتلكات الثقافية املنقول��ة وغير املنقولة ،وحالة 
االنكس��ار للثقاف��ة العربي��ة التي تعيش��ها مجتمعاتنا 
وس��ط الفوض��ى هي م��ا جعلت بالدن��ا تتراج��ع وتتَدْهور 
وتس��قط  ما لم يُس��ارع ُعقالؤها وزُعماؤها إلنقاذ ما بقي 
قبل ف��وات األوان ،عداك عن اجله��ل والتخلف الذي جعلنا 
منقسمني مش��تتني ضعفاء . لذا فاننا مطالبون جميعا 
بدء بالدول العربية املعنية وش��عوبها ونخبها ان تلجا الى 
احملبة ،التماسك والتعايش  السلمي، للحفاظ على التراث 
الذي يحمي هويتن��ا، ومعاجلة كل االخطاء التي وقع فيها 

اسالفنا .
م��ن هنا  نق��ف عاجزين متس��ائلني عن مس��تقبل تراثنا 
،ونس��أل انفس��نا مت��ى س��يحني الوق��ت لنش��ر الوعي 
واملطالبة بجدية الس��ترجاع مدينة بابل الى قائمة التراث 
الثقافي العاملي ، من خالل اقناع اليونس��كو ، ملس��اندتنا 
بتحقيق كل ما نصت عليه أتفاقية حماية التراث العاملي 
والثقاف��ي والطبيع��ي ، محاول��ني ادراج��ه ف��ي القائم��ة 
األساسية للمواقع التاريخية العاملية،ألنه حق مشروع بال 
مزايدة فضال« عن ان  بابل وس��ومر واشور تكمن بداخلها 

اسرار حضارة االرض ورمبا الكون ايضا.

*كاتبة لبنانية  

تقرير

وزارة الكهرباء تحيل خدمة الصيانة والجباية للقّطاع الخاص
الرقابة المالية تشّخص الضائعات في شبكات توزيع الطاقة 

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

إحالة خدمة الصيانة واجلباية للقطاع اخلاص

ام��ام انظ��ار معال��ي امين��ة بغداد 
المحترمة 

بعد التحية والتقدير
ن��ود ان نعلمكم ان بس��طيات بيع الصحف 
ف��ي عم��وم محافظ��ة بغ��داد او احملافظات 
االخ��رى تش��كل معلم��ا حضاري��ا يتجمهر 
حولها القراء لالستطالع من العناوين البارزة 
) املانشيتات( عن اهم االحداث التي تدور في 

بلدنا او في املنطقة العربية والعالم .
اال ان امان��ة بغداد ومن خ��الل الفرق البلدية 
اطلقت حمالت برفع البسطيات من املناطق 
مثل ساحة الطيران او ساحة النصر او ساحة 
التحري��ر وغيره��ا من املناطق االخ��رى ، التي 
اعت��اد القراء التجمه��ر حولها لالطالع على 
هذه االح��داث التي يترقبونه��ا ، وفي الوقت 
ذاته فان امانة بغداد قد قطعت وعودا كثيرة 
القامة اكشاك خاصة ببيع الصحف واجملالت 
وحتى الكتب الس��ريعة الت��داول ولكن ومع 
االس��ف لم يتم ذلك ، اذ انن��ا نعتمد بتوفير 

ارزاق عائالتنا من خالل هذه البسطيات ..
نضع امام امينة بغداد الدكتورة ذكرى علوش  
مش��كلتنا ، كي��ف س��نبيع الصح��ف هل 
س��نعمل فرقا جوالة تدور وتلف في االحياء 
واملناطق لبيعها ، ال اكش��اك وال بس��طيات 
اين س��تذهب االعداد الهائل��ة من الصحف 
واجمل��الت الت��ي يتم طبعه��ا ، هل س��تبقى 
مركون��ة ف��ي دور املطابع نفس��ها ام تذهب 
الى حاويات النفايات من اجل التخلص منها 

!!!!!!!!
انن��ا ندعو امينة بغ��داد بالس��ماح لنا ببيع 
الصحف واجملالت من خالل هذه البس��طيات 
حلني توفير االكش��اك املطلوب��ة لهذه املهنة 
، ونطالب املس��ؤولني مس��اندتنا في الدعوة 
القامة التظاه��رات واالحتجاج��ات من اجل 
وضع حل جذري لهذه املش��كلة التي نعتمد 

فيها على توفير ارزاقنا وارزاق عائالتنا .

مع وافر التحيات 
رابطة العراق ملوزعي الصحف 

مناشدة 

بغداد - الصباح الجديد:
هن��أ وكي��ل وزارة العم��ل والش��ؤون 
االجتماعية لش��ؤون العمل الدكتور 
عبد الكرمي عبد اهلل ش��الل العاملني 
في املركز الوطني للصحة والسالمة 
الذكرى  مبناس��بة  بال��وزارة  املهني��ة 
الس��نوية لتأس��يس املرك��ز وكذلك 
االحتف��ال بالي��وم العامل��ي للصحة 

والسالمة املهنية .
واشاد الوكيل في كلمته التي القاها 
نيابة عن وزير العمل راعي االحتفالية 
التي اقامه��ا املركز حتت ش��عار )يدا 
بيد من اجل بيئة عمل آمنة وصحية 

مس��تدامة( على قاعة املركز بجهود 
ادارته بدءا من املدير العام وانتهاء عند 
اصغر موظ��ف وخاصة بعد التقييم 
العالي املس��توى ال��ذي حصل عليه 
املركز م��ن اخلبير االقليم��ي ملنظمة 
العمل العاملية على مس��توى الدول 

العربية وبعض الدول االقليمية.
واك��د الوكي��ل عب��د الك��رمي اهمية 
توسيع آفاق التوعية وزيادة التثقيف 
لدى الطبقة العاملة بأهمية القيام  
بتدابي��ر الصحة والس��المة املهنية 
كون العامل ميثل الركيزة االساسية  
لعملية االنتاج وايضا لتقليل مخاطر 

االصابات في اثناء العمل.
الدراس��ات  ان  ال��وزارة  وكي��ل  وب��ني 
احلديث��ة اثبتت وج��وب عمق العالقة 
ب��ني املؤسس��ات املعني��ة بعملي��ة 
والنقاب��ات  الدول��ة  وب��ني  االنت��اج 
واملنظمات الفاعلة في مجال صحة 
وسالمة العمال ، مشيرا الى األولوية 
التي يحظى بها عمل املركز بوصفه 
املركز املتخصص الوحيد  في العراق 
الذي يعمل على وفق املعايير الدولية 
لشروط الصحة والس��المة املهنية 
، مؤكدا اهمية االس��تمرار في دعمه 
إلجن��از اخلط��ة التنموي��ة -20 30 في 

العراق . وجدد وكيل ال��وزارة التأكيد 
عل��ى دعم الوزي��ر نق��ل الصالحيات 
للمحافظات كجزء من استراتيجية 
عمل الدولة وكذلك تقدمي كل سبل 
النه��وض بعمل املركز ليك��ون قريبا 

من املراكز العاملية. 
م��ن جانب��ه اك��د مدي��ر ع��ام املركز 
الوطني للصحة والس��المة املهنية 
املهندس عمار عبد الواحد ان اهتمام 
الوزارة بالطبقة العاملة يأتي لكونها 
اه��م ركيزة للتطور في البلدان كافة 
، مش��يرا ال��ى اهمي��ة االنفتاح على 
جميع املعنيني بهذا االجتاه ، مش��ددا 

عل��ى اهمي��ة ب��ث وتوس��يع ثقافة 
الس��المة املهنية بني العمال وارباب 
العمل وان منهاج الس��المة املهنية 
ادخل ضمن مناهج وزارة التربية وهو 

شيء يدعو للفخر واالعتزاز .
وب��ني عب��د الواح��د فوائ��د اتفاقية 
املركز مع الوكال��ة اليابانية للتطوير 
والتنمية )جايكا( التي هيأت اس��باب 
والتعل��م  للتدري��ب  واس��عة  آف��اق 
بآخر ما اس��تجد ف��ي مجال الصحة 
والس��المة املهني��ة عاملي��ا ، مقدما 
الياباني الصديق  الش��كر للش��عب 

على حسن االستضافة.

وسبق االحتفالية بالذكرى السنوية 
لتأس��يس املرك��ز الوطن��ي افتت��اح 
مبراح��ل  اخلاص��ة  للص��ور  مع��رض 
عم��ل املركز ومت ع��رض فيلم تعريفي 
، وتضمن��ت  ع��ن نش��اطات املرك��ز 
االحتفالي��ة الق��اء قصيدة ش��عرية 

للشاعر احمد العيساوي .
وفي اخلتام قدمت ال��دروع التكرميية 
الى وزير العم��ل لرعايته االحتفالية 
وايض��ا منح��ت الدروع لالحت��اد العام 
لنقاب��ات العم��ال واحت��اد الصناعات 
العراقي��ة ومنظمة )جايكا( اليابانية 
وجمعية الصحة والسالمة املهنية. 

العراق يحتفل باليوم العالمي للصحة والسالمة المهنية

اعالم الوزارة 
اعلن��ت وزارة النفط ع��ن زيادة حصة 
املولدات االهلية من وقود ) زيت الغاز( 
الكاز  لش��هر حزيران املقبل الى ) 20 
لترا لكل  KVA( في محافظة بغداد ، 
و) 15 لترا لكل KVA( بالنسبة لبقية 

احملافظات. 
وقال املتحدث الرس��مي باس��م وزارة 
النفط عاصم جهاد ان ش��ركة توزيع 
املنتجات النفطية ستباشر بتجهيز 
اصح��اب املول��دات ب��دءا م��ن 20 ايار 

اجل��اري م��ن خ��الل مناف��ذ التجهيز 
، مش��يرا ال��ى ان ال��وزارة اعتم��دت 
التوقيتات املطلوبة للتجهيز والزيادة 
املقررة للحص��ة، لتهيئة خزين كاف 
الصح��اب املولدات اس��تعدادا حللول 

شهر رمضان املبارك. 
يذك��ر ان ال��وزارة تقوم س��نويا بزيادة 
حصة املول��دات االهلية م��ن الوقود 
املواطن��ني ف��ي  احتياج��ات  لتلبي��ة 
املناطق الس��كنية بالتيار الكهربائي 
في اثناء فترات انقطاعه.                                             

النفـط تعلـن زيـادة
 حصـة المولـدات 

األهليـة مـن وقـود الكـاز
بغداد - الصباح الجديد:

الهيث��م  اب��ن  مستش��فى  اعل��ن 
التعليم��ي للعي��ون في بغ��داد عن 
وصول فريق طبي اجنبي متخصص 
ف��ي مج��ال التداخ��الت اجلراحي��ة 
وعالج امراض العيون الجراء عدد من  
العمليات اجلراحية اخلاصة واملعقدة 
للمرضى مجانا ، حيث تعهدت وزارة 
الصحة والبيئة بدفع املبالغ املالية 
املترتبة على القرنيات التي مت جلبها 
من قب��ل الوفد الطبي الزائر ،  فيما 
حرصت دائرة صح��ة الرصافة على 
تأمني جميع املس��تلزمات املطلوبة 
االدوي��ة  الوف��د مب��ا فيه��ا  لعم��ل 
واملعدات الطبية فضال عن املالكات 

الطبية املساعدة .

وق��ال الدكت��ور عمار فؤاد عيس��ى 
مدي��ر املستش��فى ان فريقا طبيا 
هندي��ا متخصص��ا ف��ي جراح��ة 
 M( الدكت��ورة  ترأس��ه  العي��ون 
امل��الك  برفق��ة   ).pveenashree
املس��اعد وص��ل العاصم��ة بغداد 
الجراء عدة عمليات خاصة ومعقدة 
القرني��ة  زراع��ة  عملي��ات  منه��ا 
التقليدية الكاملة وزراعة القرنية 
اجلزئ��ي او الصفيحية بنوعيه ومن 
املؤمل اج��راء )25( عملية جراحية 
لزراع��ة القرنية وق��د يرتفع العدد 
ليص��ل ال��ى )36( عملي��ة في حال 

توفر قرنيات اخرى .
فيم��ا اوض��ح الدكت��ور االخصائي 
محمد حمزة ان تلك العمليات يتم 

اجراؤها مبش��اركة اطب��اء عراقيني 
ميتلكون اخلب��رة والكفاءة املطلوبة 
في ه��ذا اجلانب ، مش��يرا ان النوع 
التقليدي��ة  العملي��ات  م��ن  االول 
كان يجرى س��ابقا في املستشفى 
وبنس��ب جناح كبيرة وحتت اشراف 
مالكات طبي��ة وطنية متخصصة 
ف��ي حني ان الن��وع الثاني ما يعرف 
بزراعة القرنية اجلزئي او الصفيحية 
وال��ذي يعد من اصع��ب العمليات 
واكثره��ا تعقيدا في ط��ب العيون 
فقد شهدت املستشفى جناح اولى 
تلك العملي��ات اواخر العام املاضي 
2016 في اثناء استقبال احد الفرق 
الطبية االجنبية في املستش��فى 

الجراء عمليات زراعة القرنيات .

فريق طبي أجنبي إلجراء عمليات
 جراحية معقدة للعيون مجانًا

استعدادا لشهر رمضان المبارك
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خدر خالت بحزاني

البصرة - سعدي علي السند:

الدراس��ات  قس��م  اق��ام 
االقتصادي��ة في مركز دراس��ات 
البص��رة واخللي��ج العرب��ي في 
جامع��ة البصرة حلق��ة نقاش 
بعنوان »التلوث املائي واثره على 
للباحث��ة  الس��مكية«  الث��روة 
هيام خزعل ناشور التي تناولت 
معنى التلوث املائي فقالت :  ان 
تلوث املياه هو أي تغير فيزيائي أو 
كيميائ��ي في نوعيته ، بطريقة 
مباش��رة أو غير مباش��رة، ويؤثر 
س��لبياً عل��ى الكائن��ات احلية، 
أو يجع��ل املي��اه غي��ر صاحل��ة 

لالستعماالت املطلوبة.
وأضافت الباحثة اّن التلوث املائي 
ينقس��م إل��ى نوعن رئيس��ن، 
الطبيع��ي،  التل��وث  ه��و  األول 
ويظه��ر ف��ي تغير درج��ة حرارة 
امل��اء، أو زيادة ملوحت��ه، أو ازدياد 
املواد العالقة والن��وع اآلخر هو 
وتتع��دد  الكيميائ��ي،  التل��وث 
أش��كاله كالتلوث مبياه الصرف 
والتل��وث  النفط��ي  والتس��رب 
باخمللف��ات الزراعي��ة ، وقد بينت 
قائلة: يالحظ في اآلونة األخيرة 
انتش��ار ظاه��رة التل��وث املائي 
الذي يعد من اخطر املش��كالت 
الت��ي تقابل االنتاج الس��مكي 
ف��ي انحاء العال��م كافة ، لهذا 
جاء ه��دف احللقة ه��و التعرف 
على طبيعة العالقة بن التلوث 
املائ��ي والث��روة الس��مكية من 
حيث دراسة ماهية تلوث البيئة 
املائية ومصادر تلوثها وآثاره مع 
وضع احللول واملعاجلات املقترحة 

للحد من هذه املشكلة.

متكني االهوار في بالد ما بني 
النهرين

وش��اركت الباحث��ة ف��ي مركز 

دراسات البصرة واخلليج العربي 
في جامعة البصرة باسمة كزار 
حسن في املؤمتر الوطني الثاني 
عش��ر )متكن االهوار في بالد ما 
ب��ن النهري��ن( وال��ذي اقيم في 
البصرة - منطقة الهارثة - هور 
املسحب  برعاية سفراء النوايا 
النفس��ية  للصح��ة  احلس��نة 
املعه��د   – الس��الم  وحق��وق 
الكن��دي للعل��وم الصحي��ة – 
كندا بالتعاون مع شبكة عطاء 

للتنمية الشاملة .
 وقال��ت الباحث��ة ان اجملتمع��ن 

قاموا برحلة الى منطقة األهوار 
، وقد قمت بتوثيق كامل ملنطقة 
الهور وجل��ب العديد من الصور 
التوثيقية كون ان مركزنا معني 
بتوثيق جميع مكونات مدينتنا 
العزي��زة كذلك يعد ذل��ك جزءاً 
م��ن عملنا إلكمال امللف اخلاص 
مبوسوعة البصرة التي يصدرها 

املركز .

أساليب التخمني وبناء 
النماذج اإلحصائية

ونظم قس��م الرياضيات بكلية 

التربي��ة للعل��وم الصرف��ة في 
البصرة حلقة نقاشية  جامعة 
بعنوان )االستدالل البيزي( والتي 
العليا  الدراسات  القتها طالبة 

سجى ياسن عبد الصمد.
ان االحصاء البيزي والذي سمي 
نس��بة الى العال��م االحصائي 
االجنليزي توماس بيز الذي عاش 
خ��الل الفترة ب��ن 1761/1701. 
وه��و م��ن ق��ام بصياغ��ة حالة 
خاص��ة من النظرية املش��هورة 
والتي حتمل اس��مه وهي نظرية 
بي��ز برغم انه��ا لم تنش��ر في 

حياته وامنا بعد وفاتة بواسطة 
االس��تدالل  ريتش��اربرنس 
البي��زي وهي طريقة اس��تدالل 
إحصائي تس��تعمل حول عالم 
)Parameters( العين��ه او اجملتمع 

االحصائي نظرية بيز . 
 وتناولت احملاضرة أسلوب النمذجة 
اإلحصائي��ة والطرق املس��تعملة 
ف��ي النمذجة ، حيث توجد نوعن 
وبن��اء  التخم��ن  أس��اليب  م��ن 
النماذج اإلحصائية وهما املدرسة 
الكالس��يكية واملدرس��ة البيزية 
، وق��د س��لطت احملاض��رة الضوء 

على اخلصائص املتميزة للنمذجة 
واس��تعرضت أهم املبرهنات التي 
تؤكد كف��اءة النماذج اإلحصائية 
كاوس-  امن��وذج  عل��ى  املعتم��دة 
اس��تعراض  مت  كم��ا   ، مارك��وف 
في  وكفاءتها  البيزية  األس��اليب 
اجلي��دة  واخلصائ��ص  النمذج��ة 
األس��اليب  ه��ذه  توفره��ا  الت��ي 
ف��ي اإلحص��اء الرياض��ي ، كما مت 
اس��تعراض أهم الباحث��ن الذين 
درس��وا بعض األس��اليب البيزية 
والتطرق إلى أهم ما توصلوا إليه 

في هذا اجملال. 

ينقسم التلوث 
المائي إلى نوعين 
رئيسين، األول هو 
التلوث الطبيعي، 
ويظهر في تغير 
درجة حرارة الماء، 
أو زيادة ملوحته، أو 
ازدياد المواد العالقة 
والنوع اآلخر هو 
التلوث الكيميائي

الباحثة هيام خزعل ناشور تتحدث عن التلوث املائي وأثره على الثروة السمكية

أقامها قسم الدراسات االقتصادية في مركز البصرة والخليج العربي

حلقة نقاشية عن التلوث المائي وأثره على الثروة السمكية

هل تتذكرون البطاقة 
التموينية ايها العراقيون؟

بداي��ة اقول ان البطاقة التموينية باتت واحدا من 
اكبر ابواب الفس��اد في البالد، بعدما كانت عونا 
للفقراء ومتوسطي احلال منذ فرض احلصار على 

العراق عام 1990 الى عام 2003.
البطاق��ة التمويني��ة كان��ت حتف��ل بع��دد م��ن 
املفردات الغذائية الرئيس��ة قبل سقوط النظام 
السابق، وبرغم احلصار، كانت تصل باستمرار في 
مواعيده��ا، لكن بع��د »حترير الع��راق« عام 2003  
اصابت »عن احلساد« البطاقة العتيدة، واصيبت 
بالهزال وفقدت اهميتها باستثناء ان جميع دوائر 
الدول��ة يطلبون نس��خة منها ح��ن مراجعتهم 
الكمال اية معاملة حتى لو كانت طلب تأسيس 
حنفي��ة ملي��اه الش��رب لن تص��ل اال بعد اش��هر 

واشهر..!!
ولن انس��ى االيام االولى ل� »حتري��ر العراق« عندما 
كان هنال��ك عش��رات الصبية باملوص��ل يبيعون 
ف��ي تقاطع الطرق املرورية )الترفكاليت( نس��خة 
من املفردات املزعومة التي ستتضمنها البطاقة 
التموينية من معلبات وفواكه وحلويات ومالبس 
وحل��وم حمراء وبيضاء ومنتج��ات االلبان العاملية، 
و  روس��يات  ش��قراوات  توزي��ع  ينقصه��ا  وكان 

اوكرانيات كما علق صديق لي حينها..!
 ما اس��تفزني للتطرق له��ذا املوضوع هو حديث 
مس��ؤول في وزارة التج��ارة العراقية عن »اكمال 
)احملّل��ي ولي��س  لتوزي��ع الس��كر  االس��تعدادات 
املس��تورد( وزيت الطعام خالل ش��هر رمضان عبر 
البطاقة التموينية«.. ايباااااااااااااااه.. راح يوزعون 

سكر محّلي وزيت الطعام.. زغردي يا انشراح..!!
آس��ف.. لقد نس��يُت انني لس��ت مس��لما، ولن 
اصوم رمضان، عليه ال اقبل ان اتسلم هذه احلصة 
املعتبرة، واتبرع بحصتي من مادة السكر لكافتيريا 
مجلس الن��واب العراقي، واتبرع بحصتي من زيت 
الطع��ام الى اح��د الس��جون التي يت��م اعتقال 
»بعض« الدواعش فيها من احملسوبن على بعض 
الساس��ة املش��اركن بالعملية السياسية، النه 
يقال ان اولئك الدواعش يعيشون بسجون تتمتع 
برفاهية تناف��س فنادق ابو ال� 7 جن��وم، ويتناولون 
الفواك��ه  وش��تى  املاك��والت  واش��هى  اطي��ب 
واحللويات ويتمتعون بالكهرباء 25 ساعة باليوم، 
عل��ى اعتبار ان هنالك س��اعة احتي��اط لهم من 

مولدات ضخمة مت جتهيزها لهذا الغرض.
اذا كانت احلكومة العراقية جادة في مكافحة احد 
ابواب الفساد، عليها ان تلغي البطاقة التموينية 
التي تتطلب، ش��هريا، سفر عش��رات الوفود في 
ايفادات لش��تى الدول، واملبيت فيها و«اهلل يعلم 
ماذا يفعلون هناك على حس��اب ام��وال الدولة« 
وعقد الصفقات هناك، وقومس��يونات ووو الخ... 
ثم يتم ش��حن البضائ��ع واع��ادة حتميلها ملوانئ 
العراق، وثم توزيعها للمخازن في احملافظات، ومن 
ثم توزيعه��ا مجددا ونقلها ال��ى املدن واالقضية 
والنواح��ي والقرى ك��ي تصل ال��ى دكان الوكيل 
املسكن كي يتس��لمها املواطن االكثر مسكنة 
وبؤس��ا.. وهذه العمليات تتطلب عمليات حتميل 
وتنزي��ل و«اصرف��ي ي��ا حكوم��ة« بص��وت ع��ادل 

امام..!!..
علي��ه اقترح الغ��اء مفردات البطاق��ة التموينية 
وتوزيع تلك االموال على املواطن مباش��رة، وبذلك 
نوف��ر مئ��ات االالف م��ن ال��دوالرات ش��هريا على 
احلكوم��ة، ونوفر بضع��ة االف م��ن الدنانير على 
املواطن الذي يستنسخ البطاقة اياها عدة مرات 
بالش��هر، بضمنها تقدمي نس��خة منها لزوجته 
الفقي��رة ضمن طلبه بطبخ ال��رز مع الفاصوليا، 
ش��ريطة ان ال يك��ون ال��رز من مف��ردات البطاقة 

التموينية..!

ميسان - خاص:
بح��ث محافظ ميس��ان  عل��ي دواي 
الزم م��ع ممثل الس��يد مقتدى الصدر 
الس��يد  احم��د مصطف��ى الص��در 
أوضاع النازحن املقيمن في )مجمع 
عي��ون ميس��ان(  ف��ي وس��ط مدينة 
العمارة. وانطالقة مشروعه االنساني 
)ويؤث��رون ( الذي س��تنطلق فعالياته 
خلدمة النازحن وتق��دمي العون املالي 
والغذائ��ي وجمي��ع االحتياجات وفي 

جميع احملافظات العراقية .
وأك��د احملافظ ل���" الصب��اح اجلديد" 
على االس��تمرار في توفي��ر اخلدمات 
واملواد األساس��ية للعائ��الت النازحة 
والتخفيف م��ن معاناتهم ريثما يتم 
حتري��ر مناطقه��م الت��ي اغتصبتها 
اإلرهابي��ة ويعودون  عصابات داع��ش 

إليها معززين مكرمن إن شاء اهلل.
م��ن جانب��ه اعلن مصطف��ى الصدر 
ان��ه مت االطالع على اوض��اع النازحن 
في ميس��ان والوقوف  على اخلدمات 
املقدمة لهم ومعرف��ة احتياجاتهم 
ومتطلباته��م اإلنس��انية فضالً عن 

توفي��ر املس��تلزمات الضرورية لهم ، 
ومت اللقاء باإلخ��وة النازحن املقيمن 
ف��ي اجملمع ملعرف��ة تفاصي��ل الوضع 
الع��ام وم��دى توف��ر امل��واد الغذائية 
والصحية واخلدم��ات العامة. وحمل 
اإلخوة النازحن السيد احمد الصدر 
التدخل لتس��هيل عملي��ة إعادتهم 
ان  بع��د   . احمل��ررة  مناطقه��م  إل��ى 
قدموا طلب��ات الى احلكوم��ة احمللية 
وعملي��ات بغ��داد بض��رورة اعادتهم 

ال��ى مناطقهم  احمل��ررة وقد بلغ عدد 
املتقدم��ن منه��م )10 (عائالت ومنذ 
اكث��ر م��ن ش��هر ، كم��ا مت توضي��ح 
إجراءات ع��ودة النازحن املتأخرة لدى 
والعم��ل عل��ى  احلكوم��ة االحتادي��ة 
اعادته��م ال��ى محل س��كناهم في 

االراض احملررة .
م��ن جانبه قال  مدير عام دائرة صحة 
ميس��ان الدكتور علي العالق قدمت  
دائرتنا وبجميع مبؤسساتها ومالكاتها 

افضل  والصحية  الصحي��ة  الطبية 
اخلدمات جملمع عيون ميسان للنازحن 
املتكامل��ة  اخلدم��ات  خ��الل  وم��ن 
والعمل مستمر  والعالجية  الوقائية 
في ه��ذا البيت  الصحي لتوفر اخملتبر 
والصيدلي��ة والفحوصات التي تقوم 
والصحي��ة  الطبي��ة  امل��الكات  به��ا 
لس��اكني اجملمع وفي حالة حاجتهم 
يت��م  اخ��رى  طبي��ة  اخدم��ات  ال��ى 
نقله��م الى مستش��فيات احملافظة 
لتلق��ي العالج املطلوب لش��فائهم 
واس��تقبال احلاالت الصعبة ، وتقدمي 

افضل اخلدمات للنازحن  . 
ويضم مخيم عيون ميسان للنازحن 
اكثر من 76 عائلة نزحت من املناطق 
املتوترة في املوص��ل وبقية احملافظات 
جمي��ع  اخملي��م  ويق��دم  العراقي��ة 
اخلدم��ات م��ن البنى التحتي��ة للماء 
والكهرب��اء والطرق ومج��اري الصرف 
الصحي  وبيت الصحي اجملهز بكافة 
املس��تلزمات م��ن الك��وادر الطبي��ة 
والصحية واخملتبر والصيدلية   البناء 

النازحن في احملافظة . 

دواي يبحث مع  مصطفى الصدر
 الخدمات المقدمة لمجّمع عيون ميسان  

اعالم الصناعة 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  بح��ث 
املهندس محمد ش��ياع السوداني 
في مكتبه مبقر الوزارة مع عدد من 
موظفي الشركات العامة التابعة 
الش��هادات  أصح��اب  لل��وزارة من 
العليا السبل الكفيلة باالستفادة 
من قدراتهم ومعارفهم في ش��تى 
لغ��رض  العلمي��ة  التخصص��ات 
تطوي��ر العمل واإلنت��اج الصناعي 
وإعداد الدراسات والبحوث العلمية 
لتطوير اخلط��وط اإلنتاجية وتنويع 

اإلنتاج احمللي .   
ودع��ا الوزي��ر خالل اللق��اء اصحاب 
الش��هادات العلي��ا م��ن العاملن 
في ش��ركات الوزارة كافة لتسخير 
وتوظي��ف إمكانياته��م العلمي��ة 
والبحثية في ابتكار طرق وأساليب 
تواك��ب ما موجود ف��ي دول العالم 
املتق��دم لتنوي��ع وحتس��ن اإلنتاج 

احملل��ي ، مؤك��دا دعم��ه ومتابعته 
لكل اجلهود واألفكار التي تس��هم 
ف��ي تطوي��ر النش��اط الصناع��ي 
وترجمتها إلى مشاريع ريادية تصب 
ف��ي خدم��ة التنمي��ة االقتصادية 

للبالد  .  
كم��ا التق��ى الوزي��ر مجموعة من 
املواطنن واملوظف��ن العاملن في 
ش��ركات ال��وزارة لالس��تماع إل��ى 
ش��كاواهم ومش��كالتهم والنظر 
في إمكانية  تذليلها وحلها وتقدمي 
العون واملساعدة إليهم ورفع الغنب 

واحليف عنهم .   
واطل��ع الوزي��ر خ��الل اللق��اء على 
جميع الطلبات املقدمة واس��تمع 
إل��ى قضاياهم وهمومه��م وأبدى 
اهتمامه الكبير وحرصه اجلاد على 
إيجاد احلل��ول املناس��بة والتوجيه 
بض��رورة متابعته��ا ومعاجلتها من 

قبل الدوائر املعنية في الوزارة. 

وزير الصناعة يبحث االستفادة 
من أصحاب الشهادات العليا 

في تطوير اإلنتاج 
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القاهرة ـ رويترز:
قال��ت الرئاس��ة املصري��ة إن الرئي��س عب��د الفتاح 
السيسي تلقى اتصاال هاتفيا امس االول االثنني من 
نظيره األميركي دونالد ترامب أكدا خالله حرصهما 
على تطوي��ر العالق��ات الثنائي��ة وتطلعهما للقاء 
بعضهما بعضا خالل القمة اإلس��المية األميركية 

املقررة في الرياض األسبوع املقبل.
وحتسنت العالقات بني واشنطن والقاهرة منذ تولي 
ترامب السلطة في يناير كانون الثاني. وعقد ترامب 
والسيسي لقاء قمة في البيت األبيض في نيسان.

وقالت الرئاسة املصرية في بيان إن ترامب »أكد خالل 
االتصال قوة العالقات االستراتيجية التي جتمع بني 
مصر والواليات املتحدة وحرصه على مواصلة تطوير 

الشراكة بني البلدين في كافة اجملاالت«.
وأضافت »كما أعرب الرئيس ترامب عن تطلعه للقاء 
الرئيس خالل القمة العربية اإلس��المية األميركية 
املقرر عقدها في الرياض يوم 21 مايو اجلاري مش��يراً 
إلى دور مصر احملوري في منطقة الش��رق األوس��ط 
ومثمن��اً جهوده��ا ف��ي مكافح��ة اإلره��اب ودع��م 

االستقرار في املنطقة«.

عمان ـ رويترز:
قال مس��ؤول م��ن املعارض��ة املس��لحة ومقيم إن 
س��يارتني ملغومت��ني انفجرتا مما أس��فر عن مقتل 
ستة أشخاص على األقل وإصابة آخرين في مخيم 
الركب��ان للنازحني قرب احلدود م��ع األردن امس االول  
االثنني. وأضاف املصدران أن انفجارا وقع قرب مطعم 

بينما استهدف الثاني سوق اخمليم على مقربة.
وق��ال محمد عدنان املس��ؤول بجماعة جيش أحرار 
العشائر التي تتولى أمن اخمليم إن هناك ستة قتلى 

مدنيني على األقل وإن من املتوقع أن يرتفع العدد.
وق��ال داعش في بي��ان على وكالة أعم��اق اإلخبارية 
التابعة له��ا إن مقاتليها نفذوا الهجوم في مخيم 
الركب��ان حس��بما أفاد موقع س��ايت ال��ذي يراقب 
أنش��طة اجلماع��ات املتش��ددة عل��ى االنترنت. ولم 

تذكر داعش  أي تفاصيل أخرى.
وفي يناير كانون الثاني س��قط عدد من القتلى في 
انفجار س��يارة ملغومة باخمليم ومنذ ذلك احلني نفذ 
تنظيم داعش هجمات استهدفت مقاتلي املعارضة 

باملنطقة.
ويق��ع مخي��م الركبان ق��رب احلدود املش��تركة بني 
س��وريا والعراق واألردن ويقيم ب��ه نازحون وجماعات 
من املعارضة املس��لحة منها جيش أحرار العشائر. 
وتقاتل هذه اجلماعات الرئيس بش��ار األس��د وأيضا 
تنظي��م داع��ش . وش��هد اخملي��م تفجي��رات العام 

املاضي.

جنيف ـ وكاالت:
انطلق��ت ام��س الثالث��اء، ف��ي مدين��ة جني��ف 
السويس��رية، اجتماع��ات مؤمت��ر جني��ف 6 حول 

سوريا بحضور جميع األطراف املعنية.
وبدأت االجتماعات بلقاء بني املبعوث األممي اخلاص 
إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا وفريقه، مع وفد 
احلكومة الس��ورية الذي يترأس��ه بشار اجلعفري، 

مندوب سوريا الدائم لدى األمم املتحدة.
وم��ن املنتظ��ر أن يلتق��ي دي ميس��تورا م��ع وفد 
املعارضة الس��ورية الذي اكتم��ل وصول أعضائه 

أمس االول االثنني.
وأع��رب رئيس وف��د املعارضة نص��ر احلريري، خالل 
مؤمتر صحفي عقده أم��س االول االثنني، عن أمله 
في أن تطرح األمم املتحدة هذه املرة »خطة عملية 

أكثر، تسهل عملية االنتقال واحلل السياسي«.
وبحس��ب مصادر ف��ي املعارض��ة الس��ورية، فإن 
وفدها س��يقدم للمبعوث األممي خالل هذه اجلولة 
رؤي��ة الهيئة العلي��ا للمفاوضات ح��ول االنتقال 
السياس��ي، وهيئة احلكم االنتقالي، والدس��تور، 

فضال عن وثائق تتعلق بامللفات اإلنسانية.

ترامب يبحث مع السيسي 
تطوير العالقات وقمة الرياض

مقتل 6 أشخاص في 
تفجيرين بمخيم للنازحين 

قرب حدود األردن

انطالق الجولة السادسة 
من مفاوضات جنيف

متابعة ـ الصباح الجديد:

الرئاس��ي حلكومة  أصدر اجمللس 
الليبية، املعترف  الوفاق الوطني 
بتش��كيل  ق��راراً  دولي��اً،  به��ا 
جلن��ة حتضيرية إلعداد مش��روع 
للمصاحل��ة الوطنية ف��ي ليبيا، 
تخضع إلشراف ومتابعة اجمللس، 
فيما قال املبعوث األممي إلى ليبيا 
مارتن كوبل��ر، أمس االول االثنني، 
في تونس، إن األمم املتحدة بصدد 
التحضي��ر خلريط��ة طريق جلمع 
كاف��ة الفرق��اء في ليبي��ا على 
طاول��ة احلوار للتوص��ل إلى حل 
في هذا البلد الذي مزقته احلرب 
واخلالف��ات الداخلي��ة. ويقض��ي 
القرار الذي جاء ضمن بيان أصدره 
اجمللس، بتشكيل اللجنة من 15 
عضواً، على أن تتم تس��ميتهم 

في قرار الحق.
وبحس��ب الق��رار، ف��إن اللجنة 
مش��اورات  بإج��راء  س��ُتكّلف 
وح��وار على الصعي��د احمللي، مع 
الرئيس��ية،  املعني��ة  األط��راف 
والهيئات األساس��ية املنخرطة 
ف��ي املصاحلة، ووض��ع آلية عمل 
املصاحل��ة  ملش��روع  ش��املة 

الوطنية، وتقدميها للمجلس.
من جهة أخرى، قال املبعوث األممي 
إلى ليبيا مارتن كوبلر، أمس االول 
االثنني، في تونس إن األمم املتحدة 
بصدد التحضي��ر خلريطة طريق 
جلم��ع كاف��ة الفرقاء ف��ي ليبيا 
على طاولة احل��وار، للتوصل إلى 
حل في هذا البل��د، الذي مزقته 
احلرب واخلالفات الداخلية. وصرح 
كوبل��ر، ف��ي مؤمتر صحف��ي، إثر 
لقائه وزي��ر اخلارجية التونس��ي 
خميس اجلهين��اوي، إن على األمم 
املتح��دة االنط��الق ف��ي توحيد 
كاف��ة األفكار واملبادرات من أجل 
جمع الفرقاء الليبيني، ومناقشة 

املسائل على الطاولة.
التخ��اذ  ح��ان  »الوق��ت  وق��ال: 
القرارات. البلد ال ميكن أن ينتظر 
أكثر. لدينا الكثي��ر من املبادرات 
واالجتماع��ات. قمت برحالت بني 
الش��رق والغرب لدف��ع األطراف 
السياس��ية والعس��كرية إل��ى 

االجتماع ودفع املسار«. 
وأضاف كوبلر:« لدينا إجماع اآلن 
في ليبيا ودول اجلوار حول ضرورة 
أن تك��ون هناك حتويرات محدودة 

على االتفاق السياس��ي والنظر 
ف��ي التحدي��ات التي م��ن بينها 
تركيب��ة اجمللس الرئاس��ي والدور 
احملتم��ل للمش��ير خليفة حفتر 

في جيش ليبي موحد.«
من جانبه، شدد اجلهيناوي على 
دور األمم املتحدة في التوصل إلى 
ح��ل س��لمي ونهائي ف��ي ليبيا 
مبعي��ة دول اجل��وار يحافظ على 
وح��دة ليبي��ا، وميكن م��ن توفير 
للش��عب  الضروري��ة  اخلدم��ات 

الليبي
عل��ى صعي��د آخر، بح��ث رئيس 
اجمللس الرئاس��ي حلكومة الوفاق 
الوطن��ي فائز الس��راج م��ع وزير 
مارك��و  اإليطال��ي  الداخلي��ة 
مينيت��ي، تعزيز التع��اون األمني 
بني البلدين، وس��بل تطويره من 
خ��الل التدري��ب الفن��ي للكوادر 
الليبي��ة املتخصصة في مراقبة 
احل��دود، ومكافح��ة الهجرة غير 

الشرعية.
جاء ذلك خالل استقبال السراج 
للوزير اإليطالي والوفد املرافق له 
في طرابلس، أمس. وقال املكتب 

اإلعالمي لرئيس اجمللس الرئاسي، 
إن اللقاء تطرق إل��ى رفع كفاءة 
عناص��ر خف��ر الس��واحل وم��د 
اجلان��ب الليبي بأح��دث األجهزة 
واملع��دات الضروري��ة ف��ي ه��ذا 

اجملال.
في س��ياق متصل عق��د، أمس، 
ف��ي مق��ر اإلدارة العام��ة ألم��ن 
الس��واحل في طرابلس، اجتماع 
موسع بني الفريق الوطني ألمن 
احلدود، الذي ميثل��ه مندوبون عن 
األجهزة األمنية والعسكرية مع 
وفد بعثة الدعم األوروبية لليبيا 
»اليوبام« اخملتص��ة بتأمني وإدارة 
احل��دود. وناق��ش االجتم��اع آلية 
دعم ليبيا ف��ي إدارة وأمن احلدود 
املتكاملة، إضافة إلى استعراض 
اخلط��ط والبرام��ج الت��ي يت��م 
الليبية  احل��دود  تأم��ني  مبوجبها 

بالتعاون مع البعثة.
وأعلنت ق��وات اجلي��ش الوطني 
الليبي، األحد املاضي، مسؤوليتها 
إيطالية  عن احتجاز س��فينتني 
ويونانية، بعد اختراقهما للمياه 
اإلقليمي��ة الليبي��ة، ودخولهما 

ملنطقة بحرية محظورة بالبالد.
البحري��ة  ف��ي  النقي��ب  وق��ال 
التابع��ة لق��وات حفت��ر مي��الد 
ناجي: إن ق��ارب البحرية املكلف 
الليبية  البحرية  احل��دود  مبراقبة 
هو من اكتشف ذلك، ملنع تزويد 
اجملموع��ات اإلرهابي��ة ف��ي درنة 

بالسالح حسب قوله.
وفي وقت س��ابق، أعلن مسؤول 
م��ازرا  ببلدي��ة  الصي��د  إدارة 
دي��ل فاللو ف��ي جزي��رة صقلية 
اإليطالي��ة  جوفان��ي تومبيولو، 
ع��ن احتج��از مس��لحني ليبيني 
اإليطالي��ة  الصي��د  لس��فينة 
اقتياده��ا  بع��د  برمي��و،  جيبل��ي 
األحد، من املي��اه الدولية للبحر 

املتوسط.
وفي الش��أن ذاته كشف النقاب 
عن مقبرة جماعية قرب منطقة 
س��كنية في قنفودة غرب ليبيا، 
كان اله��الل األحم��ر الليبي رفع 
رفاتها للتو وسّلمها إلى اجلهات 
العدلية اخملتصة. وضمت املقبرة، 
وفق مدير مكتب اإلعالم والتوثيق 
ف��ي اله��الل األحم��ر الليبي في 

بنغازي توفيق الشكري، 42 جثة 
عث��ر عليه��ا ملفوف��ة بأكياس 

بالستيكية وسجاد.
وأثي��ر جدل ف��ي بنغ��ازي يتناول 
اجلماعي��ة«.  »املقاب��ر  موض��وع 
أصوات انتقدت »نب��ش القبور«، 
: »نح��ن  لك��ن الش��كري ق��ال 
ال ننب��ش ف��ي القب��ور، ألن هذه 
ليس��ت قبوراً أصالً، هناك جثث 
استخرجناها من مداخل منازل 
ومن ش��وارع، وجثامني دفنت من 

دون مراسم شرعية«.
بنغ��ازي  بلدي��ة  عمي��د  وق��ال 
عبدالرحم��ن العب��ار : لقد »ُعثر 
في بنغازي على عش��رات املقابر 
اجلماعي��ة، ضمت مئ��ات اجلثث، 
بعضه��ا كان جلنود ف��ي اجليش 
وأخ��رى إلرهابيني إم��ا ُقتلوا في 
املعارك أو قتلوا بعضهم بعضاً 

ودفنوا باستهانة«. 
وأض��اف: »ه��م يحف��رون حفرة 
ويلق��ون جثامني قتاله��م فيها 
ويردمون«. ولفت إلى أنه في كل 
منطقة ُحررت في بنغازي وجدت 
فيه��ا مقاب��ر جماعي��ة. فبع��د 

تطهير املنطقة من األلغام يبدأ 
عم��ل اله��الل األحم��ر للملمة 
أن  وأوض��ح  اجلماعي��ة.  القب��ور 
وج��دت  املفقودي��ن  غالبي��ة 

جثامينهم في تلك القبور.
وقال الشكري إن عدد اجلثث التي 
عث��ر عليها في مقاب��ر جماعية 
في بنغازي من��ذ 2014 بلغ حتى 
اآلن نحو 503 جثث، مش��يراً إلى 
أن منطقة قنفودة ضمت غالبية 
تل��ك القبور، ألن وجود اجملموعات 
اإلرهابية فيها اس��تمر أكثر من 
عام��ني، وهي ُحررت في ش��باط 
املاض��ي، وآخ��ر مقبرة ُكش��فت 

فيها الشهر اجلاري.
ف��ي  كارث��ة  الش��كري  وتوق��ع 
س��وق  و  الصاب��ري  منطقت��ي 
احلوت ف��ي وس��ط املدينة جلهة 
الشمال، اللتني ال تزاالن تشهدان 
اش��تباكات. وق��ال: نتوقع مقابر 
جماعية كثيرة. توقعاتنا تش��ير 
إلى أع��داد هائلة م��ن اجلثامني، 
وج��ود  فت��رة  ط��ول  بس��بب 
اإلرهابيني في املدينة وطول أمد 

االشتباكات.

برلين ـ وكاالت :
دع��ا الرئي��س الفرنس��ي إميانويل 
م��ع  اجتماع��ه  بع��د  ماك��رون، 
املستشارة األملانية أنغيال ميركل 
ام��س االول االثن��ني، إل��ى »إعادة 
صياغ��ة تاريخي��ة« ألوروب��ا ف��ي 
مواجهة تنامي النزعة الشعبوية 
وق��ت  ف��ي  التف��كك،  ومخاط��ر 
األملانية،  املستش��ارة  واستقبلت 
أجنيال ميركل، الرئيس الفرنس��ي 
املنتخب حديًث��ا، إميانويل ماكرون، 

مق��ر  ف��ي  االثن��ني،  االول  ام��س 
املستش��ارية ببرلني في أول زيارة 

رسمية له.
بينم��ا قالت ميركل إنها والرئيس 
الفرنسي اجلديد اتفقا على وضع 
خارط��ة طريق متوس��طة األجل 
حول كيفية تعميق تكامل االحتاد 
األوروب��ي وجع��ل منطق��ة اليورو 

أكثر صمودا أمام األزمات.
وأضاف��ت »أملانيا ل��ن يكون أداؤها 

جيدا في األجل الطويل إال إذا كان 
آداء أوروب��ا جي��دا وأوروبا لن يكون 
آداؤه��ا جيدا إال إذا كانت فرنس��ا 
أن حكومت��ي  قوي��ة«، مضيف��ة 
اجتماع��ا  س��تعقدان  البلدي��ن 
لبح��ث القضاي��ا اجلوهري��ة ف��ي 

يوليو.
وقالت املستش��ارة األملانية إن من 
وجهة نظرها بلدها فإنه سيكون 
من املمكن تغيير معاهدات االحتاد 

األوروبي. ومضت قائلة »س��أكون 
مستعدة لعمل هذا لكن ينبغي 
لن��ا أوال أن تعمل عل��ى حتديد ما 

نريد إصالحه.«
املستش��ارة  واس��تقبلت  ه��ذا 
األملاني��ة، أجنيال مي��ركل، الرئيس 
الفرنسي املنتخب حديًثا، إميانويل 
ماك��رون، ام��س االول اإلثنني، في 
مق��ر املستش��ارية ببرلني في أول 

زيارة رسمية له.

واصطف حرس الشرف الستقبال 
ماكرون قبل أن يبدأ محادثاته مع 
ميركل بشأن العالقات الفرنسية 
األملاني��ة وخطته إلص��الح االحتاد 

األوروبي.
وتأت��ي الزي��ارة عقب فوز س��احق 
املس��يحي  احل��زب  حقق��ه 
الدميقراطي احملافظ املنتمية إليه 
ميركل في االنتخابات احمللية التي 
جرت، أمس األحد، بوالية ش��مال 

الراين فيستفاليا وهو ما منحها 
زخما سياس��يا قب��ل االنتخابات 

البرملانية األملانية في سبتمبر.
وكانت ميركل قال��ت إنها تتوقع 
» تن��اول الكثير » من القضايا مع 
ماك��رون خ��الل الزي��ارة التي تأتي 
بعد س��اعات م��ن قي��ام الرئيس 
الفرنس��ي بتعيني عمدة لو هافر، 
إدوارد فيلي��ب، املنتم��ي لتيار ميني 

الوسط، رئيسا للحكومة.

ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا

إلعداد خريطة طريق لجمع كافة الفرقاء في طرابلس 

اجتماع ليبي أوروبي حول الهجرة غير الشرعية
وكوبلر يدعو الليبيين إلى إنقاذ بلدهم

اللجنة ستكّلف بإجراء 
مشاورات وحوار 

على الصعيد المحلي، 
مع األطراف المعنية 
الرئيسية، والهيئات 

األساسية المنخرطة 
في المصالحة، ووضع 

آلية عمل شاملة 
لمشروع المصالحة 
الوطنية، وتقديمها 

للمجلس

اجتماع لبيبي اوروبي

تقـرير

نيويورك – وكاالت 
دان مجل��س االمن الدول��ي بحزم في 
بيان ام��س االول االثن��ني جتربة اطالق 
الص��اروخ الت��ي قام��ت به��ا كوري��ا 
الش��مالية ووع��د برد ق��وي عليها مبا 
ف��ي ذلك ف��رض عقوبات عل��ى بيونغ 
يان��غ، وذل��ك عش��ية اجتم��اع مغلق 
طارئ امس الثالثاء بدعوة من الواليات 

املتحدة واليابان.
وكانت كوريا الش��مالية اعلنت امس 
االول االثن��ني انها اختبرت بنجاح نوعا 
جديدا من الصواري��خ قال اخلبراء انها 
تتميز مبدى غير مس��بوق يسمح لها 
بالوص��ول ال��ى القواع��د االميركي��ة 
في احملي��ط الهادئ، مؤك��دة انه ميكن 

حتميله »برأس نووية قوية«.
الكوري��ة  االنب��اء  وكال��ة  وذك��رت 
الش��مالية الرس��مية ان بيون��غ يانغ 
اختب��رت بأط��الق هذا الص��اروخ الذي 
دانته االس��رة الدولية »منوذجا جديدا 
بالستي اس��تراتيجي« مداه  لصاروخ 

»بني املتوسط والبعيد«.
وف��ي بي��ان اعتم��د بأجم��اع ال��دول 
االعضاء مبا فيها الصني حليفة كوريا 
الش��مالية، دان مجلس االمن الدولي 
»س��لوك بيونغ يانغ املزعزع لالستقرار 

الص��ارخ  وحتّديه��ا  كبي��رة  بدرج��ة 
واالستفزازي جمللس االمن«. وطلب من 
كوريا الش��مالية البرهنة »فورا على 
التزام جدي بنزع الس��الح النووي عبر 

حتركات عملية«.
مؤخ��را  الش��مالية  كوري��ا  وقام��ت 
بتسريع برنامجيها النووي والبالستي 
عل��ى الرغم من العقوب��ات املفروضة 
عليها وتهدف الى حرمانها من مصادر 

التمويل االساسية.
وأج��رت بيون��غ يان��غ جتربت��ني نوويتني 
وأطلق��ت عش��رات الصواري��خ من��ذ 

مطلع 2016.
ووعد اجمللس في بيانه »بتطبيق كامل 
لإلج��راءات املفروض��ة« عل��ى كوري��ا 
الشمالية وتوجيه دعوة »حازمة« الى 

الدول االخرى للقيام بذلك.
قال��ت الس��فيرة االميركي��ة في االمم 
املتحدة نيكي هايل��ي في مقابلة مع 
شبكة »ايه بي سي« ان »هناك الكثير 
م��ن العقوب��ات التي ميكنن��ا فرضها، 
س��واء في قطاع النف��ط او الطاقة او 

الرحالت البحرية او صادراتها«.
الكوري��ة  االنب��اء  وكال��ة  وقال��ت 
الش��مالية ان الزعيم كي��م جون-اون 
»اش��رف ش��خصيا على جتربة اطالق 

هذا الصاروخ من النوع اجلديد« و«عانق 
مسؤولي البحث البالستي وهو يقول 
له��م انه��م قاموا بعمل ش��اق إلجناز 

امور عظيمة«.

ونش��رت وس��ائل االع��الم الرس��مية 
صورا لكي��م امام هنغ��ار بالقرب من 
ص��اروخ، او يصف��ق م��ع ضب��اط بعد 
اط��الق الصاروخ االس��ود الذي يحمل 

اس��م »هواس��ونغ12-« امس الثالثاء. 
وقالت الوكالة ان التجربة الصاروخية 
هدفت الى اختبار »التفاصيل التقنية 
واخلصائص« للنوع اجلديد »القادر على 

حمل رأس نووية كبيرة وقوية«.
وأكدت الوكالة ان الصاروخ اتبع املسار 
املرس��وم له ووصل الى ارتفاع 2111,5 
كلم وحلق ملسافة 787 كلم وسقط 

»بدقة في املكان احملدد له«.
وقال جيفري لويس الباحث في معهد 
الذي  الدولي��ة  للدراس��ات  ميدلب��ري 
يتخ��ذ م��ن كاليفورني��ا مق��را له ان 
الصاروخ الذي اطلق االحد املاضي كان 
الص��اروخ »االبعد مدى ال��ذي تختبره 

كوريا الشمالية«.
يرى جون ش��يلينغ خبير التسلح في 
منظم��ة »ن��ورث 38« التابعة جلامعة 
جون هوبكينز في واش��نطن، ان بيونغ 
يان��غ اختبرت عل��ى ما يب��دو صاروخا 
متوس��ط امل��دى ميكن��ه »بالتأكيد ان 
يبلغ القاعدة االميركية في غوام« في 

احمليط الهادىء.
وأضاف ان »االهم من كل ذلك« هو انه 
»ميكن ان يش��كل تقدم��ا مهما على 
طري��ق تطوير ص��اروخ بالس��تي عابر 

للقارات«.
وتؤكد كوريا الشمالية انها مضطرة 
العسكرية  االستراتيجية  التباع هذه 

بسبب التهديدات االميركية.
جرت جتربة اطالق الصاروخ االحد بعد 

اربعة ايام على تول��ي الرئيس الكوري 
اجلنوب��ي م��ون ج��اي-ان ف��ي س��يول 
مهامه. وخالفا للرئيس��ة الس��ابقة، 

يدعو مون الى احلوار مع الشمال.
اال ان الرئيس اجلديد لم يتردد في ادانة 
التجري��ة الصاروخي��ة الت��ي وصفها 
االحد املاضي ب�«بالعمل االس��تفزازي 

غير املسؤول«.
ويأت��ي ذلك بينم��ا أعل��ن باحثون في 
أم��ن الكمبيوت��ر ام��س االول االثن��ني 
انهم اكتشفوا صلة محتملة لكوريا 
االلكترون��ي  بالهج��وم  الش��مالية 
العاملي الذي يس��تهدف منذ اجلمعة 
عشرات االف الش��ركات واملؤسسات 

احلكومية في كل انحاء العالم.
وق��ال نيل ميهت��ا عال��م الكومبيوتر 
لدى غوغل، انه نشر رموزا معلوماتية 
تُظهر بعض أوجه الش��به بني فيروس 
»واناكراي« املعلوماتي الذي استهدف 
300 الف كمبيوت��ر في 150 بلدا وبني 
مجموعة اخرى من عمليات القرصنة 

املنسوبة الى كوريا الشمالية.
وسارع خبراء آخرون الى استخالص ان 
هذه االدلة، رغم انها ليس��ت قاطعة، 
تثب��ت ان كوريا الش��مالية تقف وراء 

هذا الهجوم االلكتروني.

بعد إجراءها »نموذجا جديدا لصاروخ بالستي استراتيجي« 

مجلس األمن يتوعد كوريا الشمالية برد قوي عشية اجتماع طارئ بطلب من واشنطن وطوكيو
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

أعلنت وزارة النفط، موقف العراق 
من إعالن السعودية وروسيا، أمس 
الثالث��اء، على متدي��د اتفاق خفض 
االنتاج مبوجب اتف��اق دول منظمة 
»اوبك«  للنفط  املص��درة  االعضاء 

الى اذار 2018.
ال��وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
عاصم جه��اد، أن »من املبكر عقد 
االجتماع��ات النهائية الق��رار هذا 
االتف��اق لك��ن غالبي��ة ال��دول من 
داخ��ل وخ��ارج اوب��ك تؤي��د متديد 
خفض االنتاج لفترة اخرى من اجل 
دعم اس��عار النفط ال س��يما وان 
هذا القرار كان ل��ه تأثيراً على رفع 
االسعار في النصف االول من هذا 
العام ولكنه لم يكن كافياً«، مبينا 
ان »متديد االتفاق هو لرفع االسعار 

أكثر«.
وأضاف »بالتأكيد العراق مع أي قرار 
يدعم رفع أس��عار النفط بالسوق 
العاملي��ة واي زيادة فيه��ا ينعكس 

إيجابا على االقتصاد العراقي«.
وكانت الس��عودية وروس��يا، أكبر 
العال��م،  ف��ي  للنف��ط  منتج��ن 
اتفقت��ا االثنن على ض��رورة متديد 
تخفيضات اإلنتاج لتس��عة أشهر 
أخ��رى حت��ى آذار 2018 لتقلي��ص 
تخم��ة املعروض العامل��ي من اخلام 

ورفع أسعاره.
يذك��ر أن وزير النفط جبار اللعيبي 
ق��ال في 27 من نيس��ان املاضي إن 
العراق س��يلتزم مبا سيس��فر عنه 
إجم��اع اآلراء عندم��ا تعق��د أوبك 
اجتماعه��ا ف��ي فيينا نهاي��ة ايار 
اجلاري ملناقشة متديد اتفاق خفض 

اإلنتاج.
وأبل��غ الوزي��ر مؤمت��را ف��ي باري��س 
»س��نتجه ف��ي 25 أيار إل��ى اوبك، 
وس��نلتزم بال ريب بق��رار املنظمة 

النهائي والقرارات اجلماعية«.
وق��ال اللعيبي إن العراق، ثاني أكبر 
منت��ج ف��ي أوب��ك، ملت��زم التزاما 
كامالً باتفاق خفض املعروض الذي 
تق��وده املنظم��ة ومت التوصل إليه 
العام املاضي وإن��ه حقق 97 باملئة 

من هدف خفض إنتاجه.
الى ذلك، قال وزير النفط الكويتي 
عصام املرزوق أمس الثالثاء إن بالده 
تدعم اقتراح الس��عودية وروس��يا 
متديد اتفاق خفض إمدادات النفط 

العاملية حتى آذار 2018.
وق��ال امل��رزوق ف��ي بي��ان »االتفاق 
يهدف إلى إعادة التوازن بن العرض 
والطلب العاملين م��ن خالل إعادة 
مستوى اخملزون النفطي العاملي إلى 

معدل اخلمس سنوات املاضية«.
وأض��اف أن هناك »ب��وادر إيجابية« 
ب��دأت تظه��ر م��ن خ��الل بيان��ات 
شهري نيس��ان وأيار تبن أن هناك 
»انخفاض��ا ملحوظا« ف��ي اخملزون 

النفطي العاملي.
عل��ى صعي��د متص��ل، ق��ال وزير 
الطاقة الروس��ي ألكسندر نوفاك 
أم��س الثالث��اء إن اله��دف الرئيس 
م��ن اقت��راح متدي��د اتف��اق خفض 
إنتاج النفط ه��و تقليص اخملزونات 

إل��ى متوس��ط خم��س  العاملي��ة 
في  االس��تقرار  وحتقي��ق  س��نوات 

السوق.
وقال نوف��اك للصحفين »لم نقل 
ق��ط أن هدفنا هو الس��عر. هدفنا 
ت��وازن الس��وق وتصري��ف الفائض 

)من اخملزونات(.«
وذك��ر نوف��اك أن االقت��راح اجلديد 
التخفيض��ات  يفت��رض اس��تمرار 
املتفق عليه��ا والبالغ��ة نحو 1.8 
مليون برميل يوميا مع متديد اإلطار 

الزمني ملدة تسعة أشهر. 
وق��ال إن إطالة أم��د التخفيضات 
ب��ن  الت��وازن  لتحقي��ق  ضروري��ة 
العرض والطلب في س��وق النفط 
العاملية. وتابع »نعتقد أن الس��وق 
لن تستطيع حتقيق التوازن بحلول 

نهاية العام«.
بانضم��ام  أمل��ه  نوف��اك  وأب��دى 
أخ��رى  دول  خم��س  إل��ى  ث��الث 
لالتفاق العامل��ي. وقالت مصادر إن 

تركمانستان إحدى الدول التي قد 
تنضم لالتفاق.

ومع ب��وادر االتف��اق النهائي املزمع 
طرح��ه ف��ي اجتم��اع أوب��ك م��ع 
املنتجن خارجها، في فيينا، ارتفع 
مواص��ال  الثالث��اء  أم��س  النف��ط 

مكاسبه.
وسجل خام القياس العاملي مزيج 
برن��ت في العق��ود اآلجل��ة 52.07 
دوالر للبرميل بارتفاع 25 س��نتا أو 
0.5 في املئة عن س��عر اإلغالق يوم 

االثنن.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
األمريك��ي في العق��ود اآلجلة 24 
س��نتا ما يعادل 0.5 ف��ي املئة إلى 

49.09 دوالر للبرميل.
من جانبها، ذك��رت وكالة الطاقة 
الدولي��ة أم��س الثالث��اء أن س��وق 
وأن  توازنه��ا  تس��تعيد  النف��ط 
وتي��رة تقلص الفج��وة بن العرض 
والطل��ب تتس��ارع وإن كان تأثي��ر 

تخفيضات إمدادات أوبك ال يظهر 
على اخملزونات حتى اآلن.

أبق��ت  الش��هري  تقريره��ا  وف��ي 
الوكال��ة توقعه��ا لنم��و الطل��ب 
العاملي على النفط في 2017 عند 
1.3 ملي��ون برمي��ل يومي��ا نتيجة 
التباطؤ في دول مس��تهلكة مثل 

الواليات املتحدة وأملانيا وتركيا.
وأضافت وكالة الطاقة أن اخملزونات 
التجارية نزلت للشهر الثاني على 
التوالي ف��ي آذار بواقع 32.9 مليون 

برميل إلى 3.025 مليار برميل.
وفي الرب��ع األول زادت اخملزونات في 
الدول الصناعية بواقع 24.1 مليون 
برمي��ل وتش��ير بيان��ات أولية إلى 

ارتفاعها مجددا في نيسان.
باريس  ومقره��ا  الوكال��ة  وقال��ت 
الوقت  اخملزونات بعض  »استغرقت 
لتعكس أث��ر انخفاض اإلمدادات إذ 
أن الس��وق ال تزال متتص الكميات 
الت��ي أنتجتها أوب��ك و11 دولة من 

خارجه��ا قبل س��ريان تخفيضات 
اإلنتاج«.

وأضاف��ت أنه ف��ي الرب��ع األول من 
2017 »رمب��ا لم نش��هد عودة قوية 
للعج��ز ولك��ن هذا التقري��ر يؤكد 
رس��التنا األخي��رة ب��أن اس��تعادة 
التوازن بس��وق النفط حتدث حاليا 
وتتس��ارع في امل��دى القصير على 

األقل«.
املع��روض  إن  الوكال��ة  وقال��ت 
النفط��ي العاملي تراج��ع 140 ألف 
برميل يوميا على أس��اس ش��هري 
في نيسان إلى 96.17 مليون برميل 
وق��اد التراجع دول من خ��ارج أوبك 

مثل كندا.
وف��ي ظ��ل زي��ادات كبي��رة لإلنتاج 
م��ن الوالي��ات املتح��دة والبرازي��ل 
وقازاخس��تان قالت وكالة الطاقة 
إن اإلنتاج من خارج أوبك س��ينمو 
بواق��ع 600 ألف برمي��ل يوميا هذا 

العام.

بانتظار مقررات فيينا نهاية الشهر الجاري 

العراق يؤيد اتفاق خفض اإلنتاج النفطي حتى آذار 2018

من المبكر عقد 
االجتماعات النهائية 
إلقرار هذا االتفاق 
لكن غالبية الدول من 
داخل وخارج أوبك 
تؤيد تمديد خفض 
اإلنتاج لفترة اخرى 
من أجل دعم أسعار 
النفط

خفض اإلنتاج النفطي حتى آذار 2018

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ق��ال جتار أوروبي��ون إن »مجلس احلب��وب العراقي« 
اش��ترى نحو 50 ألف طن من القمح األس��ترالي 

في مناقصة أغلقت األسبوع املاضي.
وأوضحوا أن السعر بلغ 271.17 دوالر للطن شامالً 
كلفة الش��حن، لكن من دون التفريغ. كان العراق 
يريد ش��راء القمح من الواليات املتحدة أو كندا أو 
أس��تراليا، وأغلقت املناقصة في الس��ابع من أيار 
اجلاري، وظلت العروض سارية حتى 11 أيار اجلاري. 
وبلغ أقل سعر معروض 267.17 دوالر للطن شامالً 
كلفة الش��حن من دون التفري��غ وكان لقمح من 
الوالي��ات املتح��دة. وطرح الع��راق مناقصات عدة 
لشراء القمح في األشهر األخيرة من دون أن يعلن 

عن مشتريات. 
وفي التاس��ع من أيار اجلاري، فوض مجلس الوزراء 
وزارة التجارة للقيام مبشتريات مباشرة من القمح 
واألرز مبا يكفل األمن الغذائي. ويعاني العراق مالًيا 
بفعل تدني أس��عار النفط والصراع املستمر في 

البالد. 
وف��ي آذار املاضي، أبلغ الع��راق موردي القمح واألرز 
أنه س��يدفع على أقساط في خطوة قلصت عدد 

املشاركن في املناقصات. 

بروكسل ـ رويترز:
زاد الفائض التج��اري ملنطقة اليورو في آذار حيث 
ارتفعت الص��ادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا في 
مؤش��ر على عدم تأثر التج��ارة العاملية حتى اآلن 

بدعوات احلماية.
وقال مكتب إحصاءات االحتاد األوروبي يوروس��تات 
أمس الثالثاء إن منطق��ة العملة املوحدة املؤلفة 
من 19 دولة س��جلت فائضا في جتارة الس��لع بلغ 
30.9 ملي��ار ي��ورو )34.1 مليار دوالر( ف��ي آذار وفقا 

ألرقام غير معدلة في ضوء العوامل املوسمية.
وفائض آذار يقترب من مثلي فائض ش��باط البالغ 
17.8 ملي��ار يورو ويتجاوز فائ��ض الفترة ذاتها قبل 

عام البالغ 28.2 مليار.
وزادت صادرات دول منطقة اليورو بقيادة أملانيا 13 
باملئة على أساس سنوي في آذار ليصل اإلجمالي 

إلى 202.3 مليار يورو وفقا للبيانات غير املعدلة.
وارتفعت واردات املنطقة 14 باملئة لكن من قاعدة 
أدن��ى مما يظهر عدم تأثر تدفق��ات التجارة بتنامي 
دعوات احلماية من ساسة مثل الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب.

لندن ـ رويترز:
ارتف��ع اليورو متج��اوزا 1.10 دوالر أم��س الثالثاء 
ليس��جل أعلى مس��توياته منذ انتخاب دونالد 
ترامب رئيسا للواليات املتحدة في تشرين الثاني 
م��ع تعرض العملة األمريكية لضغوط من جراء 
االضطرابات السياس��ية والشكوك بشأن سعر 
الفائ��دة بينما يتوق��ع املتعاملون بيان��ات قوية 

للنمو مبنطقة اليورو.
وتراجع مؤش��ر الدوالر الذي يقي��س قوة العملة 
مقاب��ل س��ت عم��الت رئيس��ة أخرى إل��ى أدنى 
مستوياته في أكثر من ستة أشهر بعد أن ارتفع 
إلى أعلى س��عر له في 14 عاما في وقت س��ابق 
هذا الع��ام توقعا لتعزيز النمو والتضخم بفعل 
خط��ط ترامب خلف��ض الضرائب وزي��ادة اإلنفاق 

على البنية التحتية.
وتراج��ع املؤش��ر 0.4 باملئ��ة أم��س الثالث��اء إلى 
98.555 منخفض��ا أكثر من خمس��ة باملئة عن 

ذروة كانون الثاني.

»التجارة« تشتري 50 
ألف طن قمح أسترالي

نمو فائض االتحاد 
األوروبي التجاري

أعلى سعر لليورو 
في 6 أشهر
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
االقتصادي��ة  العالق��ات  تتهي��أ 
بن اإلم��ارات واألرجنتن لدخول 
مرحل��ة جدي��دة من الش��راكة 
االستفادة  تتيح  االستراتيجية، 
والف��رص  املقوم��ات  م��ن 
االس��تثمارية والتجاري��ة الت��ي 
اللت��ان  الدولت��ان  به��ا  تتمت��ع 
اقتصادية  ق��وى  تش��كالن معاً 
ناش��ئة ف��ي الش��رق والغ��رب، 
حس��ب داني��ال ملح��م اخلبي��ر 
بش��ؤون  الدول��ي  االقتص��ادي 
والش��ريك  الالتيني��ة  أمي��ركا 
املؤسس جملموعة »نايتس بريدج 

بارتنرز« األرجنتينية.
واعتب��ر ملحم أن زي��ارة الرئيس 
األرجنتين��ي ماوريس��يو ماكري 
الشيخ محمد  ولقاءه  لإلمارات 
بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 
الدول��ة رئي��س مجلس ال��وزراء 
حاك��م دب��ي، تعك��س األهمية 
الستراتيجية لإلمارات بالنسبة 
إل��ى األرجنت��ن، إذ ح��رص على 
التوقف في دبي وهو في طريقه 
إلى زي��ارة الصن، أكبر ش��ريك 
جتاري لبالده، م��ا يؤكد اهتمامه 
س��تراتيجية  عالق��ات  بإقام��ة 
مع دولة اإلم��ارات ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأش��ار ملح��م إلى أن الش��هر 
متبادلة  زي��ارات  املاضي ش��هد 

عل��ى أعل��ى املس��تويات، حيث 
اس��تقبلت بوينس آي��رس وفودا 
إماراتي��ة عدي��دة ش��ملت وفد 
البعث��ة التجاري��ة لغرف��ة دبي، 
أبوظبي لالس��تثمار،  ومجل��س 
لتنمي��ة  دب��ي  ومؤسس��ة 
أب��راج  وش��ركة  االس��تثمار، 

كابيتال. 
ف��ي الوق��ت نفس��ه، زارت وفود 
من وكالة مدين��ة بوينس آيرس 
لالستثمار، و»بي ايه انفستمت« 
بري��دج  »نايت��س  ومجموع��ة 
بارتنرز« اإلمارات، وأجرت لقاءات 
عديدة مع مسؤولن حكومين 
وقادة  اخل��اص  للقطاع  وممثل��ن 
للمؤسس��ات املالية، معتبراً أن 
هذا العدد القياسي من الزيارات 
خالل فترة قصي��رة برغم البعد 
اجلغرافي، يعكس رغبة الطرفن 
القوية في زيادة التعاون في كل 

القطاعات.
وقال إن بناء شراكة ستراتيجية 
االقتصاديت��ن  القوت��ن  ب��ن 
الصاعدت��ن، دول��ة اإلمارات في 
الش��رق، واألرجنتن ف��ي أميركا 
الالتيني��ة، التي عادت من جديد 
لالنفتاح على العالم مع اإلدارة 
اجلديدة، س��يفتح آفاقاً واسعة 

أمام البلدين في املستقبل.
وأش��ار إلى أهمية قيام حكومة 
األرجنت��ن بالعمل س��ريعاً مع 

دول��ة اإلم��ارات إلنش��اء منصة 
لألعم��ال كنقطة انط��الق إلى 
أس��واق أخ��رى، مش��يرا إلى أن 
»نايتس بريدج بارتنرز« التي تدير 
اس��تثمارات ب� 2.5 ملي��ار دوالر، 
تعم��ل بالفع��ل عل��ى التوصل 
التفاقي��ات م��ع أكبر ش��ركات 
األغذي��ة في األرجنتن إلنش��اء 
قاعدة دائمة في دبي الس��تيراد 
املنتج��ات  تصدي��ر  وإع��ادة 

الغذائية.
وأض��اف أن ف��ي املقاب��ل يجرى 
كذلك التفاوض مع مستثمرين 
في اإلم��ارات لالس��تحواذ على 
أفض��ل  ف��ي  كبي��رة  حص��ص 
ش��ركات األغذي��ة األرجنتينية، 
ال  اخلط��وة  ه��ذه  أن  موضح��اً 
تهدف إلى حتقيق األمن الغذائي 
لدول مجل��س التعاون اخلليجي 
أيضا  بل س��تضيف  فحس��ب، 
للمنطق��ة، حيث  هائل��ة  ميزة 
تنت��ج األرجنت��ن الي��وم الغذاء 
ل���400 ملي��ون نس��مة، فيم��ا 
يبلغ ع��دد س��كانها 44 مليون 
نسمة فقط، مشيراً إلى أن في 
غضون 5 س��نوات سيزيد إنتاج 
األرجنت��ن م��ن الغذاء بنس��بة 
%50، كما يتوق��ع بحلول 2050 
والبرازي��ل  األرجنت��ن  تنت��ج  أن 
وباراجواي وأوروج��واي نحو 50% 
من الصادرات الغذائية العاملية.

اإلمارات واألرجنتين تقودان
 القوى االقتصادية الصاعدة

متابعة الصباح الجديد:
تخط��ط موس��كو وبكن إلنش��اء 
بقيمة  استثماري مشترك  صندوق 
100 ملي��ار يوان )نح��و 14.51 مليار 
دوالر( يه��دف لتنمي��ة التع��اون بن 

البلدين.
وجاء اإلع��الن عن تل��ك اخلطوة في 
خت��ام أعم��ال منتدى "ح��زام واحد 
– طري��ق واح��د" الدول��ي للتع��اون 
ف��ي العاصم��ة الصيني��ة، وال��ذي 
استمر يومن مبش��اركة رؤساء دول 

وحكومات من 28 دولة.
وق��ال بي��ان صادر ع��ن املنت��دى، إن 
لإلص��الح  احلكومي��ة  "اللجن��ة 
صن��دوق  ستأس��س  والتنمي��ة 
اس��تثمارت روس��ي صين��ي بقيمة 
100 ملي��ار يوان لتنمية التعاون بن 

املناط��ق الش��مالية الش��رقية من 
الصن والشرق األقصى الروسي".

وفي إطار املبادرة "حزام واحد – طريق 
واح��د" تعهدت بك��ن بتخصيص 
124 مليار دوالر خلط��ة طريق احلرير 
اجلديد ليكون "طريقا للس��الم ولم 

الشمل والتجارة احلرة".
وتروج الصن ملا تطلق عليه رسميا 
مب��ادرة "حزام واح��د - طريق واحد" 
كس��بيل جدي��د لدع��م التنمي��ة 
العاملية، منذ أن كشف النقاب عن 

اخلطة الطموحة في 2013. 
وته��دف املبادرة إلى تعزي��ز الروابط 
بن آس��يا وإفريقيا وأوروب��ا، وما وراء 
ذلك من خالل استثمارات في البنية 

التحتية مبليارات الدوالرات.
الى ذلك، وقعت ش��ركة "غازبروم" 

الوطنية  الش��ركة  الروس��ية م��ع 
الصيني��ة للبت��رول وثائ��ق لتطوير 
التعاون في مجال إنشاء مستودعات 
لتخزي��ن الغ��از ف��ي الص��ن، وفي 

مجالي الكهرباء والبنية التحتية.
وتضمنت الوثائق اتفاقية لدراس��ة 
إنشاء مس��تودعات لتخزين  جدوى 
الغاز في الصن، كم��ا وقع اجلانبان 
مذك��رة تفاهم للتع��اون في مجال 
الطاق��ة تضمنت تنفيذ مش��اريع 
مش��تركة في مجال بناء محطات 

توليد الطاقة احلرارية.
وق��ال بي��ان ص��ادر ع��ن الش��ركة 
الروس��ية إن ألكسي ميللر الرئيس 
التنفيذي لش��ركة "غازبروم" ووانغ 
يي لن رئيس مجلس إدارة الشركة 
الوطنية الصينية للبترول "سي إن 

بي س��ي" وقعا مذك��رة تفاهم في 
مجال الطاقة".

وج��اء توقي��ع الوثائق عل��ى هامش 
منتدى "حزام واح��د - طريق واحد" 
للتعاون الدول��ي املنعقد حاليا في 

العاصمة الصينية بكن.
وكان ميللر قال، في وقت سابق من 
األسبوع اجلاري، أن شركته "غازبروم" 
تخطط لالتفاق مع اجلانب الصيني 
على الش��روط األساسية إلمدادات 
الغاز من روس��يا إل��ى الصن ضمن 
"ق��وة س��يبيريا" بحلول  مش��روع 

نهاية 2017.
وبحس��ب تصريح��ات ميلل��ر على 
هام��ش منتدى "ح��زام واحد-طريق 
واحد" أنه في إطار تطوير مش��روع 
"قوة سيبيريا"، سيبدأ العمل على 

دراسة إمكانية نقل الغاز الطبيعي 
من منطقة الشرق األقصى الروسي 

إلى الصن".
وتاب��ع ميلل��ر: "أظهرت الدراس��ات 
األولية اجل��دوى االقتصادية والفنية 
له��ذا املش��روع، وح��ددت مقاطعة 
احلدودي��ة"  "دالنيتشيرس��كي" 
كمنف��ذ عل��ى احل��دود الروس��ية-

الصينية.
وأك��د املدي��ر التنفي��ذي "أن��ه مع 
س��تبدأ  الس��نة  ه��ذه  منتص��ف 
املفاوض��ات التجارية مع ش��ركائنا 
الصيني��ن، ومع نهاية ه��ذا العام 
البن��ود  عل��ى  للتوقي��ع  نخط��ط 

األساسية التفاقية نقل الغاز".
وسبق لشركة "غازبروم" الروسية 
أن وقعت مع ش��ركة "س��ي.إن.بي.

إس" الصينية في أواخر ش��هر أيار 
بتوريد  اتفاقي��ة تقض��ي  املاض��ي، 
الغاز الطبيعي الروسي إلى الصن 
مبقدار 38 مليار طن سنويا وملدة 30 
عاما، وذلك باستخدام خط أنابيب 
"ق��وة س��يبيريا" الرئيس��ي لنقل 

الغاز.
وس��يبلغ إجمالي ط��ول خط نقل 
الغ��از "قوة س��يبيريا" نحو 4 آالف 
كيلومترا وسيجري ضخ الغاز فيه 
بواس��طة 8 محطات ضغط، يبلغ 

إجمالي قدرتها 1331 ميغاواط.
وكان��ت ش��ركة "غازب��روم" أفادت 
ف��ي بداية آذار املاضي، أنها تؤكد ما 
كان مخططا من قبل، وأن تشغيل 
اخلط أعاله س��يجري اعتبارا من أيار 

عام 2019 وحتى أيار عام 2021.

اتفقتا على التعاون في قّطاع الطاقة

14.5 مليار دوالر لصندوق استثمار روسي صيني



جرجيس كوليزادة*

مشتركات كثيرة جغرافية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية تربط بني شعوب 
منطقة الش��رق االوس��ط من العرب 
والك��رد والترك والف��رس، ولكن أهم 
ما مييز الش��عب الك��ردي عبر التاريخ 
ه��و عدم قيامه بالغزو واالعتداء على 
االخرين وعلى جيرانهم بينما االخرون 
متيزوا بها، وبنوا دولهم من خالل نهب 
حق��وق االخرين، اضاف��ة الى ان الكرد 
متيزوا بش��جاعة وقدرة قتالية عالية 
وال  بواس��ل،  ومحارب��ني  كمقاتل��ني 
يخفى ان ممالك اس��تفادت منهم في 
قي��ام دولها على س��واعد الكرد مثل 
العثمانية  والدولة  العباسية  الدولة 
التاري��خ  وف��ي  الصفوي��ة،  والدول��ة 
احلدي��ث اس��تفادت تركي��ا والع��راق 
وس��وريا منهم في بدايات تأسيسها 
مقاب��ل وع��ود اعطيت له��م، ولكن 
بعدها بسنوات قليلة نكثت بالوعود 
وحرموا من ابسط احلقوق االنسانية 
والقومية والثقافية، وبدال من الوفاء 
لهم تعرض الكرد الى مآس انسانية 

كبيرة.
وخ��الل االحداث االقليمي��ة والدولية 
الت��ي م��ر بها الش��رق االوس��ط في 
العقود االخيرة ب��رزت تغييرات كثيرة 
ف��ي حياة مجتمع��ات ودول املنطقة، 
واالغلب منها خرجت مبأسي ومعاناة 
وك��وارث وح��روب  مس��ببة الدم��ار 
والنزي��ف الدم��وي املتواص��ل البن��اء 
شعوب عديدة، واشد ما تعرضت لها 
هي االبادات اجلماعي��ة العديدة التي 
حصل��ت على مر العقود والس��نوات 
ضد الك��رد واملس��يحيني وااليزيديني 
الس��نية  املكون��ات  بع��ض  وض��د 
والشيعية في بلدان املنطقة وخاصة 
ف��ي الع��راق وس��وريا وباألخ��ص في 

السنوات االخيرة.

وبالرغم من سقوط  نظام البعث في 
العراق الذي ح��اول ابادة الكرد، ومتايل 
نظام احلكم في سوريا نحو السقوط، 
وظهور الكرد كقوة اقليمية ومحلية 
ال يستهان بها خاصة خالل تصديها 
الش��جاع م��ن خ��الل البيش��مركة 
ق��وات  والكاري��ال ض��د  والش��رفانان 
تنظيم داعش االرهابي وبالتعاون مع 
التحال��ف الدول��ي برئاس��ة الواليات 
املتح��دة، اال ان م��ا حصل م��ن تأييد 
دولي كبير للكرد يق��رأ منه اهتماما 
غير اعتيادي به��م ورمبا احتمال اعادة 
لقراءة خرائط املنطقة بسبب الظلم 
التاريخي الذي تع��رض له االكراد في 

فترة انهيار الدولة العثمانية.
وبرغم مرور ثالث��ة عقود على نهضة 
احلرك��ة التحررية الكردي��ة في تركيا 
اال ان أنظم��ة احلك��م الت��ي تعاقبت 
على انقرة لم تبد اطالقا اية مرونة او 
تعامال مدنيا وعقالنيا معها، وخاصة 
ف��ي الس��نوات االخي��رة جت��اه اجلناح 
املس��لح الثوري املمثل بحزب العمال 
الكردس��تاني، وال جتاه اجلن��اح املدني 
السياس��ي املمثل بحزب الش��عوب 
الدميقراطي��ة الذي يض��م حتت لوائه 
بعض املكونات القومية غير الكردية، 
وكذلك فان حكومة انقرة االردوغانية 
وخ��الل  والتنمي��ة  العدال��ة  وح��زب 
الس��نوات املاضية لم تستغل ظروق 
السياس��ية  وتغييراته��ا  املنطق��ة 
العومل��ة  واج��واء  الدراماتيكي��ة 
والتزام��ات احت��رام ورعاي��ة االع��الن 
الدولي��ة األممي��ة  واللوائ��ح  العامل��ي 
حلقوق االنس��ان للتعامل مبس��ؤولية 
الدولة جتاه كرد تركيا، وعلى العكس 
من ذلك بادرت الى اعالن حرب شعواء 
على املدن والقصبات والقرى الكردية 
بحجة محاربة االرهاب والكرد بريئون 

منها.
طي��ب  رج��ب  الس��يد  ان  ويب��دو 
اردوغ��ان وم��ن خالل تواص��ل جناحاته 

السياس��ية واحلزبية املستمرة طوال 
العقدي��ن املاضي��ني، وعلى مس��توى 
ح��زب العدالة واحلكومة والرئاس��ة، 
متكن من ارس��اء افكاره ومخططاته 
وطموحاته ف��ي قيادة تركي��ا بنجاح 
فائ��ق، ولكن ف��ي الس��نوات االخيرة 

ومع بدايات بروز الثورة الش��عبية في 
سوريا حاول الس��يد اردوغان التدخل 
ف��ي ش��ؤون املنطق��ة بغي��ة حتقيق 
احالم اخرى فس��ر انه��ا عثمانية من 
خالل التوسع وفرض النفوذ والتواجد 
العس��كري على مناط��ق معينة في 

سوريا والعراق، مثل اقليم كردستان 
وبع��ض اط��راف املعارضة الس��ورية، 
ولكن مسعاه لم يحقق االهداف فرد 
عليه باب��داء تعارض وتطرف ش��ديد 
جتاه قضية احلقوق املدنية و القومية 
واالنسانية للشعب الكردي في تركيا 

وسوريا.
والطام��ة الكبرى ان الس��يد اردوغان 
وحكومت��ه وحزب��ه أب��دوا عنصري��ة 
عمياء جتاه الكرد، وبدال من ان يستغل 
األكراد ويقيم معهم حتالفا عسكريا 
واملنطقة،  تركيا  استراتيجيا لصالح 
تفرد باالنفرادي��ة القاتلة واختار خيار 
احلرب مع حزب العمال الكردس��تاني 
وم��ع روزافا من دون س��بب اخالقي او 
عقالن��ي او منطق��ي، ونتيج��ة لهذا 
حتول��ت تركيا ال��ى س��احة صراعات 
ال تع��رف نهايتها م��ن بدايتها، وبدال 
من ارس��اء الس��الم بني الكرد وأنقرة 
وبني تركي��ا وروزافا قام اردوغان بفرض 
سياسة عير انسانية جتاههم وفرض 
حرب��ا شرس��ة حتولت ال��ى مطحنة 
تس��تنزف ق��درات كل االط��راف على 
حس��اب االنس��ان واالنس��انية وحق 

احلياة والكرامة ومستقبل االجيال.
وكذلك بدال من ان يس��تغل الس��يد 
ب��ني  االيجابي��ة  العالق��ة  اردوغ��ان 
الوالي��ات املتح��دة وكرد روزاف��ا وكرد 
االقلي��م القامة حتالف اس��تراتيجي 
برعاي��ة اميركية تخدم كل ش��عوب 
ف��ي  بفعالي��ة  وتس��هم  املنطق��ة، 
واملنظم��ات  الق��وى  القض��اء عل��ى 
االرهابي��ة االس��المية، ب��دال من ذلك 
حتول الى طرف يس��عى بكل قوة الى 
تخريب العالقة الطيبة بني واشنطن 

واكراد سوريا.
وبالتوازي مع هذا الدور سبب السيد 
اردوغ��ان ازعاج��اً كبي��رًا لواش��نطن، 
واالخيرة تدرك متاماً ان الرئيس التركي 
يق��ف م��ن دون مب��رر ف��ي مواجه��ة 
التطلعات املدنية واحلقوقية ملواطني 
الدول��ة التركية من الك��رد، ويفرض 
م��ن دون منطق مجابهة عس��كرية 
انتقامي��ة على قي��ادات وانصار حزب 
الشعوب الدميقراطية زاجا بالبرملانيني 
والقادة املدنيني في السجون من خالل 
فرض سياس��ة رعب الدول��ة، ويبدي 

اص��راراً متواصال في اس��تنزاف تركيا 
من خالل مقاتلة حزب العمال رافضا 
اللجوء الى احلوار والتفاوض واجللوس 

على مائدة السالم.
ولك��ن م��ع ه��ذا التش��اؤم نب��ني ان 
السيد أردوغان امامه فرصة تاريخية 
جللب االس��تقرار واالمن الى املنطقة، 
وذل��ك بالتق��ارب م��ع االك��راد وح��ل 
قضي��ة احلقوق م��ع حكوم��ة انقرة، 
والتعامل بدبلوماس��ية جديدة مرنة 
مع روزافا مبنية على ضمان الس��الم 
واحت��رام اخلي��ار والقرار الك��ردي في 
س��وريا، وتوازياً م��ع ه��ذا التحول ان 
حصل ميك��ن الردوغان ان يتبنى فكرة 
تش��كيل حل��ف ثالثي اس��تراتيجي 
بني الوالي��ات املتحدة وتركي��ا والكرد 
اس��تنادا ال��ى ميثاق حتال��ف لصالح 
االط��راف الثالث��ة، وبذلك س��تتفادى 
تركيا والك��رد واملنطق��ة الكثير من 
اخملاطر املس��تقبلية التي قد تتعرض 
لها، وس��يحظى هذا التحالف بدعم 
اورب��ي كام��ل الن��ه يخ��دم املصالح 
االوروبية ويخدم الس��الم في العالم 
االوس��ط،  الش��رق  منطق��ة  وف��ي 
وس��يكون عامال حاسما في القضاء 
االرهابي��ة  الديني��ة  احل��ركات  عل��ى 
املتطرف��ة  ف��ي املنطقة، وف��ي حال 
حتقق ه��ذا التحالف س��تنعم تركيا 
واقليم كردستان واقليم روزافا بواقع 
سياسي منعم بسالم شامل وتطور 
وازدهار اقتص��ادي وتنموي يخدم كل 
ش��عوب ودول املنطق��ة، وف��ي اخلتام 
ال يس��عني اال ان أذك��ر رئي��س تركيا 
الس��يد رج��ب طي��ب أردوغ��ان بقول 
اهلل تعالى من باب اجملادلة االنسانية 
الطيبة  والتمني��ات  والنية احلس��نة 
»َفَعَس��ٰى أَن تَْكرَُه��وا َش��ْيًئا وَيَْجَعَل 
ُ ِفي��هِ َخْيرًا َكِثي��رًا« وااهلل من وراء  اهللهَّ

القصد.

*كاتب من إقليم كردستان.

آفاق 8

لقمان عبد الرحيم الفيلي*

املقدمة:
يرتب��ط الع��راق والياب��ان بعالق��ات 
صداق��ة وتع��اون ثنائي منذ ش��هر 
تشرين الثاني من العام 1939، الذي 
ش��هد افتتاح أول مفوضية يابانية 
في بغداد، وبعدها بسنوات مت افتتاح 
مفوضي��ة عراقية ف��ي طوكيو في 
كان��ون األول ع��ام 1955، لتس��تمر 
بعدها العالقات بالتطور وصوالً إلى 
مرحل��ة تبادل الس��فراء بني البلدين 
ف��ي كانون الثان��ي ع��ام 1960. وقد 
ش��هدت العالق��ات االقتصادية بني 
البلدي��ن ازده��اراً كبيراً خ��الل فترة 
الس��بعينيات من الق��رن املاضي، إذ 
كانت الياب��ان متّثل ثاني أكبر مصدر 
للع��راق بع��د أملاني��ا الغربي��ة ف��ي 
حينها، وكانت املشاريع اليابانية في 
مجاالت الطاقة، واالتصاالت، والبنى 
التحتي��ة، واإلس��كان له��ا بصم��ة 
واضحة ف��ي العراق منذ ذلك الوقت 

ولغاية اآلن.
االقتصادي��ة  العالق��ات  اس��تمرت 
الثمانينيات،  في  بالتطور  والتجارية 
الثنائي  التع��اون  واس��تمرت عجلة 
بال��دوران حتى في س��نوات احل��رب 
العراقية-اإليراني��ة الثم��ان، ومن ثم 
ج��اءت لتأت��ي حقبة التس��عينيات 
التي مثّلت س��نوات م��ن القطيعة 
في عالقات البلدي��ن، بعد غزو نظام 
1990؛  آب  ف��ي  للكوي��ت  البع��ث 
فق��د أبدت اليابان جدي��ة عالية في 
تنفيذ ق��رارات األمم املتحدة املتعلقة 
العراق،  على  االقتصادية  بالعقوبات 
إذ تراجعت خالل تلك املدة التعامالت 
االقتصادي��ة والتجارية ب��ني البلدين 
-انعدم��ت تقريب��اً- لصرامة املوقف 
الياباني جتاه العمل الذي أقدم عليه 

نظام صدام حسني آنذاك.
وإدراكاً ألهمي��ة املرحلة التي مير بها 
بلدنا في الوقت احلاضر، واحتياجاته 
إع��ادة  مرحل��ة  خ��الل  األساس��ية 
اإلعم��ار، فق��د ارتأيت إعداد دراس��ة 
موج��زة لواقع العالقات م��ع اليابان، 
وس��بل تطويرها، وصوالً إلى عالقات 
شراكة اس��تراتيجية طويلة األمد،  
حتدي��ات  يواج��ه  اجلدي��د  فالع��راق 
حقيقي��ة تتمث��ل بتأم��ني املص��ادر 
املالي��ة املطلوب��ة لتنفيذ مش��اريع 
إعمار البنى التحتية، وتوفير اخلدمات 
األساس��ية م��ن جه��ة، والنه��وض 
بالواقع الصناع��ي والعمراني، وبناء 

اقتصاد رصني من جهة أخرى.
ل��ذا أعددت رؤية واقعي��ة تقوم على 
املوازن��ة ب��ني احتياجاتن��ا الوطني��ة 
امللح��ة م��ن جانب املناف��ع التي من 
املمك��ن أن جننيها م��ن اليابان على 
املتبادلة،  املصال��ح  وف��ق سياس��ة 

التي كانت األس��اس لقيام مشروع 
الشراكة االس��تراتيجية بني العراق 
واليابان، ال��ذي مت التوقيع على بيانه 
ببغداد، في ش��هر كانون الثاني عام 
2009، ليك��ون القاعدة األساس��ية 
لتعاون شامل بني البلدين، إال أن هذا 
االتفاق لم يجد طريقه إلى التطبيق 
التعقي��دات  بس��بب  العمل��ي؛ 
والتش��ريعي  األمني  بامللف  احمليطة 
والسياس��ي واالقتصادي في العراق، 
وع��دم وجود رؤية عراقية محددة في 
رس��م حدود سياس��ته االقتصادية 

جتاه اليابان.
ومن الض��روري بيان الفوائد التي من 
املمكن أن يحققها العراق من خالل 
تبني سياس��ة مدروس��ة جت��اه بلد 
ميتل��ك اقتصاداً قوياً على املس��توى 
العامل��ي، مدعوم��اً بق��درات تقني��ة 
وخبرات فنية وموارد بش��رية ومالية 
كبي��رة، ميك��ن توظيفه��ا مجتمعة 
في املهم��ة الوطنية النبيلة؛ إلعادة 
بن��اء العراق، والس��يما ف��ي اجملالني 

االقتصادي وتنمية املوارد البشرية.
ولتسليط الضوء على واقع العالقات 
م��ع الياب��ان، وعناصره��ا الكامن��ة، 
والس��بل  املس��تقبلية،  وآفاقه��ا 
الكفيلة بتحقيق أكبر قدر ممكن من 
املنفعة للع��راق، أقدم ه��ذه الورقة 

التي تتكون من محاور مختلفة:
أوالً:  نظ��رة عل��ى واق��ع العالق��ات 

الثنائية بني البلدين:
كانت اليابان من الدول السباقة في 
تقدمي الدع��م للع��راق اجلديد وعلى 

جميع األصعدة متمثلة مبا يلي:
الدعم السياسي: كانت اليابان وما 
تزال م��ن ال��دول الداعم��ة لعملية 
التح��ول الدميقراط��ي اجلاري��ة ف��ي 
العراق، وهي تدعم باستمرار مواقف 
الب��الد ف��ي احملاف��ل الدولي��ة، وق��د 
قامت بإرس��ال قوات الدف��اع الذاتي 
اليابانية إلى مدينة الس��ماوة خالل 
للمش��اركة   )٢٠٠٦-2٠٠٤( األع��وام 
في تعزي��ز األمن في املدين��ة، ودعم 
مش��اريع إع��ادة اإلعمار فيه��ا، في 
خطوة غير مس��بوقة بتأريخ اليابان 
من��ذ انتهاء احلرب العاملي��ة الثانية. 
كانت اليابان كذلك في طالئع الدول 
الت��ي س��ارعت إلى فتح س��فاراتها 
في بغ��داد، بع��د ع��ام 2003، فضالً 
عما تقوم ب��ه اخلارجية اليابانية من 
إص��دار بيانات دوري��ة تعكس وجهة 
نظ��ر إيجابي��ة جتاه التط��ورات التي 
السياسية في  العملية  تش��هدها 
العراق؛ فقد قامت الوزارة بعد 2003 
ولعدة س��نوات باستحداث منصب 
س��فير مل��ف إعم��ار الع��راق، ف��ي 
تل��ك الوزارة لتفعي��ل دور اليابان في 
املش��اركة بإعادة إعمار العراق، وقد 
تبادل املس��ؤولون في البلدين زيارات 
رس��مية على أعلى املستويات، وفي 

كانون الثاني 2017 مت افتتاح مكتب 
قنصلية اليابان في أربيل.

الدعم املالي والتقني:
أ: إطفاء الديون املترتبة على العراق: 
لق��د كانت اليابان في طليعة الدول 
التي وافق��ت على إطف��اء %80 من 
ديون العراق كعضو في نادي باريس؛ 
وبذل��ك أس��قطت م��ا يق��ارب )6,7 
مليارات دوالر( من ديونها املستحقة 
عل��ى الع��راق، وجدول��ة املتبقي من 
تل��ك الدي��ون عل��ى م��دى 23 عاماً 
كفت��رة تس��ديد، على أن تس��بقها 

فترة سماح أمدها ستة أعوام.
ب: منح��ة مالي��ة: قدم��ت الياب��ان 
-كجزء م��ن تعهداتها خ��الل مؤمتر 
مدريد للمانحني عام 2003 وبعدها- 
مبل��غ 2 ملي��ار دوالر كمنحة مالية 
لتأهي��ل مش��اريع ف��ي  خصص��ت 
والصح��ة،  الكهرب��اء،  قطاع��ات 
واألمن، واالتص��االت، وقدمت اليابان 
مس��اعدات إل��ى النازح��ني بقيم��ة 
361 ملي��ون دوالر وذل��ك م��ن خ��الل 
األمم املتح��دة واملنظم��ات الدولي��ة 
وغير احلكومية فضالً عن مبلغ 217 
ملي��ون دوالر مليزاني��ة 2016، وكذلك 
الدورات التدريبي��ة التي أُقيمت في 
الياب��ان ومص��ر واألردن ملتدرب��ني من 
الوزارات العراقي��ة الذي بلغ عددهم 
لغاي��ة  7990 ش��خصاً  م��ن  أكث��ر 
ش��باط/2017، ف��ي إط��ار التع��اون 

التقني بني البلدين.
ج- القرض الياباني امليّس��ر: تعهدت 
الياب��ان خ��الل مؤمت��ر مدري��د، مبنح 
الع��راق قرضاً ميس��راً بقيم��ة 5.9 
هامش��ية،  وبفائ��دة  دوالر،  ملي��ار 
ُخص��ص لتنفي��ذ 25 مش��روعاً في 
التحتية لالقتصاد  البن��ى  قطاعات 
العراق��ي، والقطاع��ات الت��ي له��ا 
مت��اس مباش��ر م��ع احلي��اة اليومية 
العراقي، ومنها: الكهرباء  للمواطن 
والنفط والنقل والزراعة واالتصاالت 
والصح��ة وأخيراً الص��رف الصحي. 
وس��عت اليابان كذلك إلى توس��يع 
الرقع��ة اجلغرافي��ة لهذه املش��اريع 
لتغطي أغلب مناطق العراق ومنها 
إقليم كردس��تان، والعاصمة بغداد 
ع��ن  فض��الً  الغربي��ة،  واحملافظ��ات 

محافظات بابل والبصرة واملثنى.
القط��اع اخل��اص: إن العالق��ات ب��ني 
ونظيره  العراق��ي  اخل��اص  القط��اع 
اليابان��ي مح��دودة ج��داً، ومعظ��م 
الصفقات تتم عبر شركات وسيطة 
بني اجلانبني، وهذا املوقف له أسباب 
ف��ي ه��ذه  س��يتم ذكره��ا الحق��اً 
الدراس��ة، ومن الضروري أن ال ننسى 
أيضاً الدور الفعال ملش��اركة اليابان 

السنوية في معرض بغداد الدولي.
ثاني��اً: احتياجات الع��راق التي ميكن 

لليابان تأمينها كلياً أو جزئياً:
ال��ذي حل��ق بجمي��ع  الدم��ار  بع��د 

قطاعات احلي��اة في الع��راق نتيجة 
والسياس��ات  املتع��ددة  احل��روب 
الهوج��اء الت��ي انتهجه��ا النظ��ام 
الصدام��ي والعقوب��ات االقتصادية 
األممي��ة التي دامت ما يق��ارب ال� 13 
عام��اً، أصب��ح الع��راق في��ه حاجة 
ماسة إلى إعادة تأهيل جميع اجملاالت 
التربوي��ة والصحية، واخلدمية، وبناه 
التحتي��ة؛ مما يخلق ضغوط��اً هائلة 
عل��ى املوازن��ة احلكومي��ة ف��ي ظل 
تراج��ع القطاع��ات اإلنتاجي��ة ف��ي 
الب��الد، وتراجع الق��درات التصديرية 
باس��تثناء القط��اع النفط��ي الذي 
يعاني أص��الً من تذبذب في أس��عار 
النفط العاملية، واس��تنزاف للموارد 
املالية احلكومية م��ن أجل مواجهة 
وتخصيص  اإلرهابي��ة،  التهدي��دات 
موازنة حرب ملواجهة تنظيم داعش 
اإلرهابي وطرده من األراضي العراقية 
وحتريرها، وميكن وضع توصيف موجز 
لتلك االحتياج��ات التي من املمكن 
أن نعتمد على اليابان في تغطيتها 
أو تغطي��ة أجزاء كبي��رة منها، وهي 

كالتالي:
قطاع النف��ط والغاز الذي يش��مل 
األنابيب  وبناء  واملصافي  االستخراج 
الناقلة للنفط اخلام والغاز، ونش��ير 
هنا إل��ى تصريحات املس��ؤولني في 
وزارة النفط العراقي��ة الذين أعلنوا 
حاجة ه��ذا القط��اع إلع��ادة إعمار 

البنى التحتية فيه، واحملور األهم في 
هذا املوضوع هو احلاجة الستثمارات 
مالي��ة ضخم��ة لتغطي��ة نفق��ات 
عملي��ات البناء واإلعمار التي تكلف 
مبالغ مالية طائلة؛ مما يضيف عبئاً 
كبيراً على املوازنة احلكومية للعراق 
ككل،  العراق��ي  االقتص��اد  وعل��ى 
ومن اجلديد بالذك��ر أن اليابان لديها 
اإلمكانات املالية والتقنية واخلبرة في 
هذا اجملال وهناك كثيٌر من الشركات 
الياباني��ة ذات الب��اع الطوي��ل، التي 
باإلم��كان االعتماد عليها في مجال 
إعادة إعمار البنى التحتية للمنشأة 
وبأح��دث  الع��راق  ف��ي  النفطي��ة 
التكنولوجي��ات، حي��ث متتل��ك تلك 
الشركات تصورات واضحة عن حاجة 
الع��راق في ه��ذا اجملال. وم��ن اجلدير 
بالذك��ر أيض��اً، أن مش��اريع القرض 
 ))ODA�اليابان��ي امليّس��ر للع��راق ال
شملت هذا القطاع النفطي بأربعة 
مش��اريع فقط هي: )مشروع تطوير 
مصفى البصرة -خدمات هندس��ية 
إعم��ار  إع��ادة  و)مش��روع  فق��ط-(، 
املنشأة التصديرية للنفط اخلام في 
الفاو(، و)مش��روع بناء محطة توليد 
الكهرباء الغازية في حقل عكاز في 
محافظ��ة األنبار(، ومش��روع تطوير 
مصف��ى البص��رة. ولقد اس��تفادت 
بلداٌن نفطي��ة ذات إمكانيات كبيرة، 
من التموي��ل الياباني إلعم��ار بناها 

التحتية النفطية.
املواص��الت: قط��ارات س��فر حديثة 
فائق��ة الس��رعة، وقط��ارات انفاق، 
وقطارات نقل بضائع، وطرق وجسور، 

وموانئ، ومطارات.
نقل اخلب��رات في مج��االت التعليم 
االبتدائي والعالي والتعليم التقني.

الكهرب��اء  ش��بكة  تأهي��ل  إع��ادة 
الوطنية.

نق��ل اخلب��رات والتقني��ات وتدري��ب 
املالكات البشرية في مجال البيئة.

تقدمي خبرات ومساعدات تقنية في 
مجال الصحة.

التقنيات احلديثة في مش��اريع املاء 
واجملاري.

اخلاص��ة  احلديث��ة  التقني��ات  نق��ل 
بأنظمة الزراعة والري.

التدريب املهني والتقني.
املوارد البشرية والتنمية البشرية.

االقتصادي��ة  والبح��وث  الدراس��ات 
واملالية.

االتصاالت الس��لكية والالس��لكية 
وبأح��دث التقني��ات والتكنولوجي��ا 

املتقدمة.
تطوي��ر مص��ادر الطاق��ة البديل��ة، 
والطاق��ة  الشمس��ية  كالطاق��ة 

النووية السلمية.

* الس��فير العراق��ي الس��ابق في 
الواليات املتحدة األميركية.
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ف��ي  غربي��ون  باحث��ون  كش��ف 
ان  كاليفورني��ا  جن��وب  جامع��ة 
حوالي  48 مليون حس��اب ناشط 
م��ن أصل 319 مليون مس��تخدم 
ف��ي تويت��ر ليس��وا حقيقيني، أي 
ان هذه احلس��ابات تُدار بواس��طة 
برامج كمبيوتر وليس بواس��طة 

أشخاص.
وطبقا لنتائج البحث فان نس��بة 
كبي��رة من احلس��ابات على تويتر، 
تت��راوح ب��ني ٪9  ال��ى %15،  ه��ي 
حس��ابات وهمية تديرها كيانات 
آلي��ة او روبوتات رقمية أو bots أي 

برنامج حاسوبي بسيط.
اش��رفوا  الذين  الباحث��ون،  وق��ام 

عل��ى الدراس��ة، بتتب��ع العدي��د 
من اجلوان��ب في حس��ابات تويتر 
) حوال��ي 1150 س��مة ( من اجل 
معرف��ة أي منه��ا تخض��ع إلدارة 
ه��ذه الروبوت��ات الرقمي��ة، مث��ل 
التغريدة  ومضموناتها ومن يتابع 
هذا احلساب وغيرها من العوامل 
الت��ي تكش��ف ع��ن  والصف��ات 

حقيقة هذه احلسابات.
م��اذا تعني نتائج هذا البحث  ؟ او 
ما هو األث��ر الذي يترتب على هذه 

النتائج إيجابا او سلبا ؟ 
اإلجابة على هذا الس��ؤال ترتبط 
مبعرفتن��ا باملهام الت��ي تقوم بها 
تديره��ا  الت��ي  احلس��ابات  ه��ذه 

برامج حاس��بات وليس اشخاص 
حقيقي��ني ف��ي الواق��ع، اذ تق��وم 
هذه احلس��ابات الرقمية الوهمية 
بعدة مهام كإعادة تغريدة معينة 
حلس��اب اخر، وعم��ل تفضيل لها 
او اعجاب، كم��ا انها تقوم بعمل 

متابعة حلسابات أخرى.
ومن اه��م ماميكن ان تق��وم هذه 
احلس��ابات هو دعم هاش��تاكات 
وايصاله��ا  واجناحه��ا  معين��ة 
للمراتب االولى في املواضيع األكثر 
تداوال في بلد ما، وقد حتدثنا مبقال 
سابق بعنوان » الهاشتاك وهوية 
اجملتم��ع الرقم��ي » عم��ا ميكن ان 
يشير اليه الهاشتاك في التريند 

الذي يظهر ف��ي موقع تويتر على 
يس��ار او ميني الصفحة بحس��ب 
اللغة التي يس��تخدمها صاحب 
احلساب، اذ ان كل هاشتاك ناجح 
ومتصدر في األكثر تداوال يعني ان 
موضوعه هو األكثر اهتماما لدى 
مس��تخدمي تويتر في ذلك البلد 
او املنطقة فيكون او يش��ّكل رأي 
عام ح��ول موضوع م��ا هو محط 

اهتمام املستخدمني.
ان دعم هاش��تاك مع��ني من قبل 
احلس��ابات االلي��ة يس��اهم ف��ي 
والتسويق  الترويج الفكار معينة 
به��ذا  املرتبط��ة  للتوجه��ات 
الهاش��تاك، وق��د تتضمن بعض 

هذه الهاشتاكات افكار متطرفة 
اجلماع��ات  اف��كار  خط��رة مث��ل 
االرهابي��ة الت��ي تس��تطيع، م��ن 
خالل الدعم اآللي لهاش��تاك ما، 
متري��ر افكاره��م والترويج لها في 
منصة تويت��ر، وهذه احدى االوجه 

السلبية للحسابات اآللية.
عل��ى  نفس��ه  ينطب��ق  واالم��ر 
تدعمه��ا  اخ��رى  هاش��تاكات 
الح��زاب  تع��ود  آلي��ة  حس��ابات 
سياسية ذات توجه معني او محدد 
باجتاه ما ، اذ قد تتبع هذه االحزاب 
هذه اآللي��ة من اجل متري��ر افكار 
معينة للجمه��ور وتقدميها على 
انها املوض��وع االكثر ت��داوال ومن 

له االهتمام الكبير لدى ش��ريحة 
مستخدمي تويتر، بينما احلقيقة 
مختلفة وف��ي وادِ آخر والتعكس 
مايفكر فيه املستخدمني، كما ان 
الهاش��تاك املدعوم من احلسابات 
اآللية ال يشكل أولوية من أولويات 
اهتمام جمه��ور تويتر وما يتصدر 
التريند في ذلك البلد او املنطقة.

وهنا مكمن اخلطورة، اذ ان النتائج 
املترتب��ة على مايدور في تويتر من 
نقاشات وما يظهر من هاشتاكات 
ه��ي غير صحيحة وتق��ف ورائها 
حسابات الية وليس مستخدمني 
يعيش��ون الواق��ع ولديهم تواجد 
حقيق��ي معاش في��ه، وهذا يؤدي 

الى تضليل ال��رأي العام وخداعه 
وتزييفه.

نع��م ان له��ذه احلس��ابات جانب 
إيجابي مهم النس��تطيع اغفاله 
او جت��اوزه، حيث ميكن االس��تفادة 
منها في نش��ر االخب��ار واالفكار 
االيجابي��ة وتس��ويقها على نحو 
واس��ع، كما قد تساهم في احلث 
عل��ى القي��ام باالعم��ال اخليري��ة 
والتطوعية واحلمالت املرتبطة بها، 
باإلضاف��ة الى تنبيه املس��تخدم 
للك��وارث الطبيعي��ة التي حتدث 
في املس��تقبل القري��ب من اجل 
ان يتخذ االحتياطات التي تضمن 

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

ّ
ّ

مهند حبيب السماوي

داوود كتاب

باحث في مواقع 
التواصل االجتماعي

أستاذ سابق في 
جامعة برينستون

لقد فاجىء الزعيم الفلسطني 
محم��ود عب��اس خ��الل زيارت��ه 
األخي��رة للعاصم��ة االميركي��ة 
بكيل��ه  الكثيري��ن  واش��نطن 
املدي��ح للرئيس االميركي دونالد 
ترامب حي��ث وصف عباس الذي 
كان يتكل��م من خ��الل مترجم 
ترامب الذي وع��د بإجناز إتفاقية 
س��الم بني اس��رائيل وفلسطني 
وأش��اد  واحلكي��م  »بالش��جاع« 
العالية  التفاوضي��ة  »بالقدرات 
» لترامب . وقال عباس بعد ذلك 
باإلجنليزية »واآلن سيدي الرئيس 

معكم يحدونا األمل ».
الس��ؤال املط��روح بالطب��ع هل 
كان لهذا األمل ما يبرره فترامب 
لم يش��ير في بيانه العلني حلل 
الدولت��ني وتصريحاته الغامضة 
املتعلقة بالس��الم )ذكر الكلمة 
11 مرة( لم تش��ر وحتى تلميحا 
حلاج��ة إس��رائيل )والت��ي ذكرت 
بن��اء  11 م��رة( لوق��ف  كذل��ك 
القانوني��ة  غي��ر  املس��توطنات 
وف��ي واق��ع األمر جل��أ ترامب في 

تصريحات��ه إل��ى الصيغ��ة غير 
م��ا كان  ع��ادة  الت��ي  املتوازن��ة 
 : املاض��ي  ف��ي  يس��تخدمها 

إسرائيل والفلسطينيني.
احلقيقة هي أن ترامب كان دائما 
يعط��ي الفلس��طينيني س��ببا 
للش��عور بالقلق فخالل حملته 
اإلنتخابية حتدث ترامب عن نقل 
للق��دس  االميركي��ة  الس��فارة 
وأدان ق��رار إدارة أوباما املنصرفة 
باإلمتن��اع ع��ن التصوي��ت فيما 
يتعلق بقرار جمللس األمن الدولي 
يندد باملس��توطنات اإلسرائيلية 
ح��ق  اس��تعمال  ع��ن  )عوض��ا 
النق��ض الفيت��و ض��د الق��رار ( 
وعندم��ا مت إنتخابه ع��ني ترامب 
محامي اإلفالس اخلاص به  ديفيد 
فريدمان سفيرا للواليات املتحدة 
االميركي��ة ف��ي إس��رائيل علما 
أن لدي��ه تاري��خ طوي��ل من دعم 
اليمينية  االس��رائيلية  القضايا 
)مب��ا في ذلك التبرع ملس��توطنة 

في الضفة الغربية (.
لك��ن عب��اس كان صامت��ا فيما 

يتعلق بتل��ك القضايا فلقد بدا 
أن مج��رد توجي��ه ترامب الدعوة 
له لزيارة البيت األبيض في هذه 
املرحلة املبكرة جدا من عمر إدارته 
بالتفاؤل.  يعطي سببا للشعور 
لقد ق��ام ترامب بالفعل بتوجيه 
بع��ض اإلهتم��ام حل��ل الص��راع 
اإلس��رائيلي الفلسطيني حيث 
أوكل ل��زوج إبنت��ه ومستش��اره 
املوث��وق )وإن كان يفتقر للخبرة( 
جارد كوشنر بالتوسط من أجل 

التوصل إلتفاقية سالم.
بالطب��ع الوع��ود للتوس��ط من 
أج��ل حتقي��ق الس��الم ال تعتبر 
ش��يئا جديدا بالنس��بة لرئيس 
أمريك��ي ولك��ن ترام��ب لي��س 
رئيس أميركي عادي فالعديد من 
الفلسطينيني يشعرون بالتفاؤل 
بس��بب أن ترامب ال يبدو مقيدا 
وااللتزام��ات  باإليديولوجي��ات 
الت��ي تتأثر بجماع��ات الضغط 
لإلحزاب السياس��ية االميركية 
فبالنس��بة لهؤالء ف��إن الرئيس 
األميرك��ي الذي يض��ع »أميركا 

أوال« من املؤكد أنه سيرى أن من 
غير املعقول ص��رف رصيد مالي 
والتي  إس��رائيل  على  وسياسي 
توفر فوائد إستراتيجية بسيطة 
للواليات املتحدة االميركية على 
حساب زيادة عدم اإلستقرار في 

الشرق األوسط.
كصان��ع  ترام��ب  ص��ورة  إن 
للصفقات تع��زز من هذا الطرح 
بإبرام  املتفائ��ل وبينم��ا وع��وده 
النهائية« ال تدعمها  »الصفقة 
التفاصي��ل فهي م��ا تزال حتظى 
بالقب��ول ل��دى الفلس��طينيني 
الذي��ن أصبح��وا محبط��ني من 
عملي��ة س��الم ل��م يك��ن له��ا 
تأثير يذكر بإس��تثناء الس��ماح 
وتعزي��ز  بتوس��عة  إلس��رائيل 
احتاللها لألراضي الفلسطينية 

.
إن هذا ال يعني أن الفلسطينيني 
لديهم ثق��ة عمياء بإدارة ترامب 
م��ن أج��ل تقري��ر مصيرهم بل 
عل��ى العك��س من ذل��ك فلقد 
عمل عب��اس بج��د وإجتهاد من 

أجل تعزيز موقف��ه حيث إلتقى 
بالرئي��س املص��ري عب��د الفتاح 
السيسي وامللك األردني عبداهلل 
الثان��ي خمس مرات من تنصيب 
ترامب وحتى زيارته للبيت األبيض 
وعندما زار السيس��ي وعبداهلل 
ترامب أعاد كالهما التأكيد على 
مبادرة  ال��ذي تضمنت��ه  املوقف 
الس��الم العربية لس��نة 2002: 
يجب على إس��رائيل اإلنسحاب 
كليا م��ن م��ن األراض��ي احملتلة 
في مقاب��ل تطبيع العالقات مع 
دول اجلامع��ة العربية وفي مؤمتر 
القمة العربية وال��ذي عقد في 
األردن ف��ي 29 مارس املاضي أكد 
السيسي وعبداهلل وغيرهما من 
القادة العرب على احلاجة لدولة 
عل��ى  مس��تقلة  فلس��طينية 
ح��دود س��نة 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.
لقد كان عب��اس يأمل من خالل 
عل��ى  التأكي��د  اجله��ود  تل��ك 
األه��داف احلقيقي��ة التي يجب 
السعي لتحقيقها مع مواجهة 

لتشتيت  االس��رائيلية  احملاوالت 
اإلنتب��اه فعل��ى س��بيل املث��ال 
دع��ا رئيس ال��وزراء اإلس��رائيلي 
نيتنياه��و الس��لطة  بينيام��ني 
الفلسطينية لوقف اخملصصات 
الس��جناء  لعائالت  اإلجتماعية 
الذين قتلوا إس��رائيليني محاوال 
تصوي��ر تل��ك اخملصص��ات على 
إنها شكل من أشكال املكافأة. 
رمب��ا أن قيام عباس ب��كل املديح 
لترام��ب في البي��ت األبيض هو 
تكتي��ك آخر إلبق��اء ترامب على 

الطريق الصحيح.
إن من السابق إلوانه جدا معرفة 
ما إذا كان��ت مقاربة عباس جتاه 
إدارة ترام��ب س��تحقق النجاح. 
البع��ض يجادل بإن ق��رار ترامب 
بجع��ل الس��عودية عوض��ا عن 
إس��رائيل وجه��ة زيارت��ه األولى 
للخارج كرئيس أميركي يعكس 
نظ��رة جدي��دة للمنطقة ) على 
الرغم أنه س��وف يزور إس��رائيل 

على الفور الحقا لتلك الزيارة(.
عندما أج��رت رويترز م��ع ترامب 

لقاء صحفيا عن أول 100 يوم له 
باحلك��م قال ترامب أن الرئاس��ة 
االميركية كانت وظيفة اصعب 
بكثي��ر مم��ا كان يتوقع��ه ولكن 
اإلس��رائيليني  ب��ني  املفاوض��ات 
إلن  حتت��اج  ال  والفلس��طينيني 
تك��ون كذل��ك فنحن نع��رف ما 
الذي يجب أن تنطوي عليه مثل 
تلك الصفقة : دولة فلسطينية 
مستقلة يتم حتقيقها من خالل 
تبادل لالراضي وحل خالق لقضية 

الالجئني الفلسطينيني .
إن العقبة الرئيسة أمام التوصل 
إلتفاقي��ة كانت عدم توفر اإلرادة 
الكافية من جانب  السياس��ية 
االميركي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
التوص��ل  للضغ��ط م��ن أج��ل 
للتسوية املطلوبة . يأمل القادة 
الفلس��طينيون أن ترام��ب وهو 
رجل أعم��ال لديه هاج��س إرثه 
س��يظهر أخيرا الع��زم املطلوب 
الكام��ل  النف��وذ  مس��تعمال 
للرئاس��ة االميركي��ة م��ن أجل 

حتقيق »الصفقة النهائية«.

هل ترامب األمل الجديد لفلسطين ؟  
PROJECT
SYNDICATE

فائض القيمة

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

التس��ريبات عن التحالفات والنيات املبيتة بعد 
حترير املوصل كثيرة، وبرز  في ساحتها محترفون 
يدّس��ون هذه البضاعة املغشوش��ة في بعض 
اقني��ة االعالم ومحاف��ل السياس��ة، والنتيجة 
ميكن ان نرصدها في ابتذال املمارسة السياسة، 
لنق��ول )م��ن دون ت��ردد( ان السياس��ة ابُتذل��ت 
ومترمطت وانتُ�هكت سمعتها على يد البعض 
مم��ن ركبها في غفلة من الزمن، وفي دورة االقدار 

ومصادفاتها.
 هذا اذا اعدنا الى الذاكرة حقيقة ان  السياسة 
عل��م من عل��وم االجتم��اع يعنى بتوزي��ع وإدارة 
الق��وة والنفوذ في مجتمع م��ا، او في نظام من 
االنظمة، له اس��تقاللية وتعريف��ات ومحددات 

وتطبيقات، شأن العلوم االخرى.
 وعندما نتابع كيف يتس��ابق سياس��يو االزمة 
ف��ي  تس��ييس قضايا ال متت للسياس��ة بصلة 
مثل قضية تبليط ش��ارع في حي مهمل، ونعبر 
ع��ن احتجاجن��ا على ذل��ك العبث، فانن��ا نقوم 
برصد مشهد من مش��اهد الفظاظة الصوتية 
لالختالف بني السياسيني، ومحاوالت نقل الصراع 
من مسار املشكالت ذات العالقة مبخاضات بناء 
واعادة بناءالدولة الى مسار التزاحم على كسب 
ود الن��اس ال��ى جانب مش��روعهم السياس��ي، 
او عل��ى تأليبه��م عل��ى مش��روع خصومه��م، 
باس��اليب بالي��ة وقصي��رة النظر، ب��ني َمن يعد 
مب��ادرة التبلي��ط ِمّنة على س��كان احل��ي، وَمن 
يراه��ا »حركة« دعائية محس��وبة على الدعاية 
االنتخابية. اما ملف النازحني وجوهره االنساني 
فق��د بلغ التعام��ل معه مبلغ س��وق اخلردة من 

ضجيج واكاذيب ودعاية وإدعاءات.
 لك��ن املش��كلة، تع��ّدت ح��دود القضاي��ا غير 
السياس��ية التي تس��ّيس عن قصد وحُتشر في 
عداد اخلالفات واملماحكات والدعاية، الى قضايا 
سياسية كبرى ال يصلح ان »تُ�سّيس« الى احلد 
ال��ذي يضيع معه الفاصل ب��ني قضية التهديد 
اخلارج��ي للبالد وب��ني تبليط ش��ارع في حي من 
االحي��اء، او بني قضي��ة االرهاب وبني محاس��بة 
موظف مرتش في البلدية.. حتى بلغ االمر بعقد 
صفقات عل��ى النحو التالي: مّرر لي العقد )س( 

أمّرر لك تبرئة املوظف )س( من العقاب االكيد.
 ق��د يقال بأن السياس��ة صاحلة للتس��ييس، او 
انها عملية تسييس في التطبيق العملي، وهي 
تبرر اس��تعمال ش��تى االوراق  )املتاحة واملرخص 
له��ا بالُع��رف والقان��ون( للوص��ول إل��ى حتقيق 
األهداف، غير ان س��احة الصراع السياس��ي في 
الع��راق حتول��ت الى م��زاد وضجيج وألس��نة نار 
ودخان، وب��ات االمر بالنس��بة للماليني العراقية 
كما لو ان السياسة ضحك على الذقون، او كما 
لو انها عادت الى حقلها االول قي كتب التاريخ: 
السياسة هي سوس الدواب. والبشر من الدواب 

كما يقول اجلاحظ.
 *********

سفيان الثوري: 
»ما أحسن تذلل األغنياء عند الفقراء، وما أقبح 

تذلل الفقراء عند األغنياء«. 

تسييس ما ال ُيسَيس 



مشاركتها باملس��ابقة وكيف استطاعت 
ان تكون باملقدمة متجاوزة شعراء من كافة 
ال��دول العربية، وهي تقول انها مس��ابقة 
اعالمي��ة ش��عرية : » ش��كرا عل��ى ه��ذا 

االحتفاء،  وعلى هذه االستضافة اجلميلة، 
وه��و احتف��اء بالش��عر والش��عراء وليس 
احتفاًء بأفي��اء. كما تعرفون ان مس��ابقة 
أمير الشعراء هي أكبر مسابقة في العالم 
العربي وأنا اجدها مس��ابقة اعالمية اكثر 
منها شعرية ، عموما ال )احب( املسابقات، 
ولكن بتش��جيع م��ن االصدق��اء ودعمهم  
قدمت قصيدة نالت اعجاب اللجنة، قبلت 
م��ن بني االف القصائد املش��اركة، إذ كانت 
هناك اكثر من مرحلة الختيار )42( ش��اعرا 
من بني مئة وخمس��ني ش��اعرا، ثم دخلنا 
ملرحل��ة االرجت��ال ومج��اراة بيت��ني في ثالث 
دقائ��ق، على بيت تخت��اره اللجنة، وجاريت 
على البي��ت الطويل ووق��ع اختيار اللجنة 
على بيتني للش��اعر طرفة ب��ن العبد  من 
البحر الطويل، )س��تبدي لك االيام ماكنت 

جاهال .. وياتيك باالخبار ملن تزود(، فقلت :
 س��تدري بان احلب ياتي مبك��را         وتدري 

بان العيش يبدأ من غد 
ث��م انتقلنا الى مرحلة العش��رين ش��اعر 
وبعده��ا دخلنا ف��ي مرحلة البث املباش��ر، 
واود م��ن هنا توجيه كل الش��كر واالمتنان 
لكل م��ن دعمني بكلم��ة، ممتنة جدا لكل 
العراقي��ني الذين ل��م يقصروا ف��ي دعمي 
وكنت اقف على مس��رح ش��اطئ الراحة، 
وأش��عر ان العراق كله يقف معي، فدخلنا 

س��ت ش��عراء لق��راءة القصائد وحس��ب 
التصوي��ت والقصائ��د خ��رج ش��اعر م��ن 
عمان، ليكون مرك��زي اخلامس، لقد كانت 
جترب��ة كبيرة مرهقة ومتعب��ة جدا، وامتنى 
ان��ي كنت على قدر املس��ؤولية«.  ثم قرأت 
االس��دي واحدة من القصائ��د التي قرأتها 
أمام اللجنة وهي قصيدة ) مواعيد احلناء(:

ان��ي عش��قت وضاع��ت في��ك اس��مائي        

فابحث عن اهلل بني احلائر البائي 
اطع��م حمام��ي اليرحل��ن واس��قي فمي       

نور الدراويش من جنماتك الالئي
مذ ف��اض حضني عل��ى ايامك انس��دلت     

ستارة اخلوف فافتح قلبك الرائي 
مازل������������ت امن��ح حب��ا مم����ط��را         

ويدي تدير باسم شموخي دفة االئي
حتى يبست وصار القلب مكحلة          وصار 

يزورها هدب حلم دون اغواء
تخللت اجللس��ة مداخالت وش��هادت بحق 
الش��اعرة أفياء االس��دي منهم الش��اعر 
س��امي الياس��ري ، والباحث حسني اجلاف، 
والشاعر الدكتور حسني غازي ، وفي اخلتام 
قدم الباحث حسني اجلاف شهادة تقديرية 
للمحتفى بها بإس��م نادي الش��عر واحتاد 

االدباء. 

بغداد - حذام يوسف طاهر:

بحضور حش��د من االدباء والش��عراء، أقام 
نادي الش��عر إصبوحة احتفائية للش��اعرة 
باملرك��ز  فوزه��ا  ملناس��بة  االس��دي  أفي��اء 
أمي��ر  مس��ابقة  نهائي��ات  ف��ي  اخلام��س، 
الش��عراء التي أقيمت على مسرح شاطئ 
الراحة، مبش��اركة مئة وخمسني شاعرا من 
ال��دول العربية ومنها العراق، قدم اجللس��ة 
الشاعر رضا السيد جعفر، مرحبا باحلضور 
داعيا اجلميع للمش��اركة في هذا االحتفاء 
بش��اعرة اجتهدت لتك��ون باملراكز اخلمس 
االول��ى للمس��ابقة، بع��د مراح��ل عديدة 
للمس��ابقة واختبارات ولقاءات :« في بغداد 
التي نعان��ي وبغداد التي نحل��م، في اروقة 
احت��اد االدب��اء والكت��اب، وحت��ت جن��اح نادي 
الش��عر نحييكم بتحية تلي��ق بكم، وهي 
مليئة بال��ورود والفراش��ات والعصافير. ان 
ألفياء االسدي دالة وفضل على اسم العراق، 
على الرغم من ان اسم العراق  له دالة على 
التاري��خ من مناط��ق الضوء التي ش��ع بها 
العراق على محيطه وعلى العالم، ان يكون 
للش��عر محطة بهاء كانت س��يدتها افياء 

االسدي«.
بعدها حتدثت الش��اعرة أفياء االس��دي عن 

الش��اعر الفالن��ي الكبير ليش��يد بها ، 
وكأنه كان س��ببا في اعالئها وجعله�ا 
اس��م�ا مهم���ا. وهذا ما يح��دث كثيرا 
خالل املهرجانات التي يش��ار لها ب انها 
مهرجانات " للش��باب " أو " حتت س��ن 

الثالثني " . 
وم��ن ناحية أخرى هن��اك تخطيط معد 
مس��بقا ملثل هذا النوع من الس��لوك ، 
وهو ليس س��لوكاً عفوي��ا ، حيث انهم 
بعد أن انتهوا من مرحلِة صناعِة األسم 

وأقصد به األس��م الشعري وما يتطلبه 
م��ن نزاع��ات وصراعات على مس��تويات 
عدة ، خاض��وا بها طوي��ال ، حتولوا اليوم 
ال��ى النص��ف الثاني من اخملط��ط الذي 
ميارس��ون معه " األبّوة " وه��ي أبوة غير 
مس��تحقة جملة وتفصيالً ، وليس لها 
أي مب��ررٍ أو صحة ، م��ع اعتراضنا على " 

االبوة " اجماال 
وهذا يصدر عن سببني : 

األول تعزيزا ل اسمائهم. 

والثان��ي ه��و اهت��زاز مكان��اِت البع��ض 
منه��م، لذلك يحاولون ج��ذب أكبر عدد 

ممكن حولهم. 
املق�رف ف�ي ه��ذا األمر ان عملية اجلذب 
ه���ذه تص�ل ال���ى ح��دود ال عقالني�ة 
وغي��ر منصفة اب�دا، ألنه��ا في احلقيقة 
ذات جذور مش��وهة، تهدف الى الكسب 
أوال ال ال��ى النص���وع واثب���ات أحقي�ة 
اآلخ���ر واظه��اره مب��ا يس��تح�ق. كم��ا 
ويتع�رض الش��اعر الى شيء من الع�زل 

ه��ذه  يكش��ف  عندم��ا  واالضطه���اد 
احلقيق��ة، ويرف��ض أن يك�ون ضمن هذه 

الدائرة. 
وأقول للشعراء الذي يتعرضون ملثل هذه 
املواق��ف، أن الش��اعر احلقيقي وصاحب 
املشروع احلقيقي ال يحتاج الى هلوسات 
ودعائي��ات ينط��وي ف��ي مقابله��ا حتت 
ابط فالن وف��الن، ألن الواقع اثبت لن�ا ان 
الش��اعر احمللق هو محلق دائم�ا، س��واء 
كان داخ��ل املؤسس��ة أو خارجها، داخل 

دائ��رة ف���الن وع���الن  أو خارجها ، لذلك 
اذا كنت مجتهدا وش��اعرا ال تدع أح�دا 
يرب���ت على كتفي�ك ويأخذ من ضوئ�ك 
مش���روع  فالش��ع�ر   . واس��تحقاق�ك 
روح�ي وشخصي، وال يحتاج الى قي�ادات 
علي���ا ومليش��ي�ات أدبي��ة وثقافي���ة، 
كل همها أن تتخذ م��ن احلقيقني وقوداً 

لعرباتهم. 
إذا كنَت شاعرا حقيقًيا ستضيئ حتما 

مهما بلغت الظلمة.

مهند الخيكاني
 

بعض األسماء التي تعد نفسها مهمة ، 
متارس " نفخا ممنهجا " على كل الشعراء 
الش��بان في أعماره��م غالبا ، واملضحك 
ان ه��ؤالء ه��م أول من يس��خر وميتعض 
من جتارب الش��عراء عندم��ا تكون طرية 
أو غي��ر معروف��ة ، لكنها بع��د أن تصبح 
ناضجًة وتثبت وجودها وأحقيتها ، يجيء 
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نادي الشعر في اتحاد األدباء يحتفي 
بالشاعرة أفياء أمين األسدي

أقام نادي الشعر إصبوحة 
احتفائية للشاعرة أفياء 

االسدي لمناسبة فوزها 
بالمركز الخامس، في 
نهائيات مسابقة أمير 

الشعراء التي أقيمت على 
مسرح شاطئ الراحة، 

بمشاركة مئة وخمسين 
شاعرا من الدول العربية 

ومنها العراق

القانون، يحمي جميع حقوق االنس��ان، كاحلق في 
احلياة، سالمة البدن، سالمة الشعور، سالمة املال، 
املس��كن، العائل��ة، املعتقد. ب��ل ان أي مبلغ مالي، 
مهم��ا كانت قيمته، يحميه القان��ون، والقضاء ال 
يت��ردد، عن اتخاذ اإلج��راءات القانوني��ة التي حتمي 
تلك احلقوق. لك��ن حني نصل الى حقوق املؤلف، او 
الكاتب، يتوق��ف القانون، وال يضفي على املؤلفات 
واملصنف��ات، أي حماي��ة، اال بح��دود ضّيق��ة، تؤدي 
غالبا الى تخلي صاح��ب احلق عن حقوقه، كون ان 
تل��ك احلدود تعرقل حتقي��ق العدل وانصاف صاحب 
احلق) املؤلف(. املنظومة التشريعية العراقية، رغم 
الك��م الهائل من النص��وص القانونية، واملتون، اال 
انه��ا بخلت على حماية حق��وق الكتاب واملؤلفني، 
بحي��ث انه��ا لم تتضمن س��وى قان��ون واحد وهو 
قان��ون حماية حق��وق املؤلف رقم 3 لس��نة 1971 
املع��دل باألم��ر اإلداري الص��ادر ف��ي زمن س��لطة 
االئتالف املؤقت��ة بالعدد 83 لس��نة 2004. نالحظ 
ان ه��ذا القان��ون، اس��بغ حماي��ة ش��كلية عل��ى 
املصنفات، اما بخص��وص العقوبات التي وضعها، 
فه��ي مقتصرة عل��ى الغرامة فق��ط. نصت املادة 
44 من��ه: لكل مؤل��ف وقع التعدي عل��ى حق من 
حقوقه املقررة مبقتضى اح��كام هذا القانون احلق 
بتعويض مناس��ب. ويؤخ��ذ باالعتب��ار، عند تقدير 
التعوي��ض، املنزل��ة الثقافي��ة للمؤل��ف والقيمة 
االدبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة 
التي حصل عليها املعتدي من اس��تغالل املصنف. 
فالقان��ون، هن��ا مّيز ب��ني الكتاب، حي��ث ان قيمة 
التعوي��ض تكون اقل بالنس��بة للمؤلف الش��اب، 
حتى لو كان كتابه مهما. اما املادة 45 فقد نصت: 
يعتب��ر اي فعل يرتكب مما يأتي من اعمال القرصنة 
التي يعاقب عليه��ا بغرامة ال تقل عن 5.000.000 
دينار وال تتج��اوز 10.000.000 دينار. هذه العقوبات، 
ال تكفي كونه��ا متيز بني املال املعن��وي الذي غالبا 
ما يك��ون اكثر قيمة عند صاحبه م��ن املال اآلخر. 
ام��ا املقال او النص األدبي، ف��ال حماية قانونية له، 
ك��ون ان القانون، اس��بغ حمايته عل��ى املصنفات 
املكتوبة. هذا القانون يحتاج الى مراجعة شاملة، 
كونه ش��رع في زمن، لم تك��ن فيه حركة التأليف 
والطباعة بهذا احلجم، فكث��ر الكتاب، وكثرت دور 
النشر، ومن الطبيعي ان تنشأ عالقات بني األطراف 
تتخلله��ا منازعات وخالف��ات، يلج��أ اطرافها الى 
القض��اء، حلل تل��ك املنازعات، ومل��ا ال يجد القضاء 
نص��ا قانونيا يتم تكييفه على الواقعة، فقد يؤدي 
ه��ذا األمر الى عدم حل تل��ك املنازعات، واألهم من 

هذا، يؤدي الى ضياع حقوق املؤلف. 

حق المؤلف

قراءةسالم مكي

اعترافات رزاق علوان
شكر حاجم الصالحي

 
م��ن منف��اه الكن��دي بع��ث لي 
عل��وان  حمي��د  رزاق  الش��اعر 
مجموعتني ش��عريتني صدرتا له 
مؤخراً ,)) االس��طورة أوليفيا (( و 
)) اعترافات رزاق علوان (( , معظم 
نصوصهما ايج��از ملعاناة الغربة 
واحلن��ني واملنافي الباردة , وفيهما 
شوق عاصف ملرابع الطفولة في 
احللة , ولألصدقاء الذين عاش��وا 
في ازق��ة وح��ارات املدين��ة التي 
مازالت تغف��و على ضفة الفرات 
,وت��وّدع كل ي��وم عش��رات م��ن 
ابنائه��ا الى املناف��ي والى مقبرة 
دار الس��الم شهداء ابرار قتلتهم 
همجي��ة احل��روب وغب��اء اولي��اء 
أموره��م الذي��ن ال يري��دون لهذا 
الكرمي��ة والعيش  الوطن احلي��اة 

اآلمن ....
وهن��ا س��أقّدم للق��ارئ بعض ما 
تضمنته قصائ��د )) اعترافات (( ، 
اذ وجدت فيها ما يكفي لتمثيل 
الت��ي  الش��اعر  خالص��ة جترب��ة 
اغتن��ت بالتوجع واالس��تذكارات 
ملا ه��و مفتقد في حي��اة املنفى 
وذكري��ات  اش��ياء جميل��ة  م��ن 
العاصف��ة،  باألش��واق  تتوه��ج 
رغ��م تنقله بني بيروت ودمش��ق 
وّعمان ومونتريال التي كانت آخر 
محطات غربته القاس��ية , وقبل 
اخلوض في جترب��ة ) اعترافات ... ( 
الش��عرية ينبغ��ي أن أش��ير الى 
وض��وح اندماج املنف��ى بالوطن، 
وتب��ادل االدوار ف��ي بينهما. فنرى 
ان بعض اعترافات��ه ) املونتريالية 
( تتماه��ى م��ع أماكن��ه ورم��وزه 
االثيرة في وطن النشأة والتكوين 
الش��اعر  ان  واملتاع��ب. والش��ك 
استطاع بدربته وخزين مكابداته 
ان يضعنا عل��ى الدوام في جوهر 
وانثي��االت مواجعه  أحاسيس��ه 
الت��ي تراكمت خالل ما يزيد على 
ربع قرن من الزم��ن الصعب بعد 
ان ح��ط في دي��ار الغرب��ة مثقالً 
بتاريخ بالد النهرين اجمليد ... والبد 
هنا ان نشير الى ما كتبه السيد 
جاسم نعمة مصاول في تقدميه 
ل� ) االس��طورة اوليفي��ا (. ففيه 
تش��خيص دقيق ملعطيات جتربة 

الشاعر اذ يقول :
      وأم��ا املناف��ي الت��ي حف��رت 
عميق��اً في روح ش��اعرنا مازالت 

ندباً كبيراً يعاجله 
     بصبر مختلط باحلزن واألس��ى 
عب��ر قصائ��د فيها لوع��ة و ألم 

يبحث من خاللها 
     عن ضفة نهر كي ينام بسالم 
, ونالحظ ان الغربة املكانية أثرت 

في بناء فكرة 
      القصيدة لدى الشاعر وارتقت 

بها فنياً ....
ف��ي ح��ني ي��رى محمد حس��ني 
االطرش ���� روائي لبناني �� كتب 
مقدمة ل�� ) اعترافات رزاق علوان 

( ان :
      اعتراف��ات اب��ن عل��وان ه��ي 
بوح الغري��ب. وبوح الغريب حنني 

للمكان , للوجوه 
     و للمواق��ف بوح الغريب ايضاً 
. بكاء استرجاع لصرخة الظلم , 

بوح الغريب 
     ق��د يكون لس��ان ح��ال وطن 
كالعراق .. متزقه سيوف الطائفية 

والقبيلة ...
وازاء هذي��ن الرأي��ني جن��د ان رزاق 

علوان الشاعر / االنسان قد مازج 
في نصوص��ه بني املنفى / الوطن 
وبني الوطن / املنفى , واستطاع ان 
مينحنا خالصة جتربة عشرين سنة 
من املنف��ى االختي��اري , ويقودنا 
تفاصي��ل  الكتش��اف  برفقت��ه 
جتربة حاش��دة باأللم والذكريات 
واحلنني للوجوه التي فارقها وهي 
مّلا تزل غضة نضرة , وس��نالحظ 
حج��م امل��رارة في نص��وص رزاق 
عل��وان الفاجع��ة خاص��ة تل��ك 
النص��وص الت��ي تكتش��ف من 
اعتذاراً  وكلماته��ا  بني حروفه��ا 
واحف��اد  ألوالد  بالن��دم  مش��وباً 
وزوجة تركهم جميعاً في جحيم 
الوط��ن تتقاذفهم خيبات احلروب 
الظاملني  وحص��ارات  والش��هداء 
وتس��لط اجلهل��ة عل��ى مقدرات 
الناس واحالمهم .. وأرى ان نصه ) 

أيار .. ابنتي البكر ( 
يلخ��ص محن��ة املنف��ى وكمية 

احلنني واعترافات األب املغترب :
     أي��ار / ي��ا ابنتي البكر / صوتها 

/ ومحي��ط  يعب��ر ق��ارات احل��زن 
البؤس 

    األطل��س / االش��جار املميت��ة 
البحر الريح / عند طرائف وجعي 

/ النشيط
    بزرق��ة األلم / أيار / الزال صوتك 
طفولياً مدهش / يثلج حرقتي / 

    ... ي��ا ضوئ��ي .. ون��ور عين��ي 
الواحدة / وسر الوضوء في التراب 

/ أتعبني
   زم��ن اخل��راب / ترك��ت الوط��ن 
املهج��ور عل��ى اكت��اف / ماه��ر 

وسامر وعامر
ويتداع��ى بوح اعترافاته مش��وباً 

بحرقة الندم واالعتذار:
     أنا على ابواب االنقراض / يا أيار 

/ عند حافة الرحيل األخيرة /
    أنتظر بلهفة عاش��ق مجنون / 
جن��ح طير إلهي خفي / يوصلني 

لبابل/
    وعتبات بيوتكم املقدسة / أين 

بيوتكم ؟ ....
ولنتص��ور معان��اة الش��اعر في 

غربت��ه وه��و يناه��ض أوجاعه��ا 
وس��واد لياليها وانطفاء سنوات 
م��دن  اعت��اب  عل��ى  الش��باب 
صقيعية ومحط��ات نائية ليس 
فيها م��ن روح الوط��ن ما ينبض 
في اجلس��د الواهن ال��ذي أتبعه 
التط��واف والبكاء عل��ى ) درابني 
اجلامع��ني.  و  و جب��ران  الط��اق   )
اجلميل��ة  والتصعل��ك  وحلظ��ات 
ف��ي مكتب ه��الل الش��يخ علي 
للعق��ارات والنوم على اعش��اب 
حديقة النس��اء والس��هر الباذخ 
في منتدي��ات املعلمني و االطباء 
واالقتصادي��ني , تلك هي اش��ياء 
حنين��ه  واحتراق��ات  الش��اعر 
ألصدقاء صباه ومناكدات أحبته 
في مس��اءات احللة ) السبعينية 
( الزاهرة. اين انت ايها الشاعر مما 
تبقى من ذلك الشجن واالحتراق 
احلي��اة  قس��وة  رغ��م  واللذائ��ذ 
وظ��روف العيش الصعب��ة , كان 
ابن علوان فيه��ا ملكاً غير متوج 
يع��بُّ الف��رح الليلي مس��تلقياً 

على تراب ندي على ضفاف شط 
أصدقائه  املتطام��ن م��ع  احلل��ة 
الباحث��ني عن متعة الس��هر في 
انعطافات��ه اخلضراء , ماذا فعلت 
بنفس��ك أيها الشاعر املشاكس 
وانت تق��ود قطي��ع هزائمك الى 
ثلوج مونتريال وأوجاع وحش��تها 
أيكفيك هذه التذكرات لتعيدك 
ال��ى مدينت��ك بع��د ان ش��اخت 
وترهل��ت بفع��ل عق��وق بع��ض 
األبناء وجحود من أمس��ك بزمام 
امورها .. هل يكفي يا رزاق علوان 
ان تكت��ب مرثية ملدينتك الوادعة 
معت��ذراً مس��تذكراً من��دداً ومن 
ال��كّل   , االن  يس��مع صرخات��ك 
ف��ي غيهم ينعم��ون واحللة جثة 
هام��دة يس��تدرجها القتلة الى 
منطق��ة عارهم هل ه��ذا النص 

يكفي يا رزاق ؟
             .. مرثية ملدينتي بابل ..

          ايتها االنفجارات الطائشة 
اجملنونة / كالبراكني / والكوارث

          الطبيعي��ة / تعالي / خذي 
احلب��وب املهدئ��ة / أال تنفجري��ن 

ثانية/
         / ..../ في مدينتي املش��لولة 
احملطم��ة / حزنت ش��موع خضر 

الياس
        في نهر احللة / غطس كربها 

/ ... / دم الشهداء / وحزن
       االطف��ال املوت��ى / يتراك��ض 
في س��باقات طويل��ة األمد /مللم 

حمورابي
        حقائبه / مس��لته الشهيرة 

/ وغادر املدينة احتجاجاً ...
ه��ل احل��ّل ف��ي ان يغ��ادر االبناء 
مدينته��م , كما غ��ادر حمورابي 
, وكم��ا فعلت��ا ان��ت ي��ا رزاق في 
بوحاً  تفي��ض  الت��ي  اعترافات��ك 
واش��تياقاً وحنيناً ... ال اظن ذلك 

باألمر الّهني. 
مواجعن��ا  أث��رت  فق��د  ش��كراً 
ون��كأت جراحن��ا ف��ي مجموعة 
( الت��ي  ) اعتراف��ات رزاق عل��وان 
حمل��ت بني س��طورها حتيات أبن 
وأب��كاه احلنني  النس��اء  خذلت��ه 
لش��غاف القلب , وأدمت سنواته 
مواج��ع املنفى والليالي الباردة ... 
شكراً لكمية األلم التي اربكتنا 
وجعلتن��ا نحنُّ لتل��ك األيام التي 
والرفقة  أغرقتنا باجلم��ال واحملبة 
الطيبة.. وش��كراً ل�� رزاق حميد 
علوان الذي منحنا م��ا أفتقدناه 

في ايامنا اجلاحدة هذه .... 

عودة "األب"

غالف الديوان الشعريرزاق علوان

جانب من االصبوحة
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كان البن��ك املرك��زي العراق��ي يعد 
تقارير شهرية محدودة التوزيع على 
جه��ات معين��ة , وق��د الحظت من 
خالله��ا هبوط��ا متتالي��ا ملوجودات 
العراق من العمالت االجنبية نتيجة 

النفالت االنفاق .
وبحكم مس��ؤوليتي – رئيساً ملكتب 
الش��ؤون االقتصادي��ة جملل��س قيادة 
الثورة – س��ارعت ال��ى وضع الصورة 
املقلقة امام مكتب امانة سر اجمللس 
مواص��ال التنبي��ه على ه��ذا التطور 

اخلطير ولكن من دون جدوى .
وفي يوم 6 اذار/ مارس 1976 اضطررت 
لتحري��ر مذك��رة لرئي��س اجلمهورية 
مباش��رة راجيا منه التدخل ملعاجلة 
املوق��ف الذي ال يحتمل االنتظار جاء 
فيه��ا ما نصه ) ... ل��م ينزل بعيدين 
عن اتخاذ اجراءات جدية واساس��ية 
حلل هذه املس��ائل التي س��تتضخم 
نتائجها م��ع مرور الوق��ت في حالة 
بقائها على حالها وهو االكثر خطورة 
. ان القيادة السياسية وحدها بيدها 
االمكانية ملعاجلة املفاتيح االساسية 
لهذه القضية . وسأعرض عليكم – 
س��يادة الرئيس – صورا اكثر صراحة 
وتفصيال ع��ن تلك االمور حني لقائي 

بسيادتكم ان حتسبتم ذلك(. 
وكان��ت املفاج��أة ان عادت الرس��الة 
في اليوم نفس��ه مع مالحظة البكر 
ف��ي ذيل الرس��الة ) الدكتور فخري : 

مواجهة يوم اخلميس القادم (.
توجهت الى القصر اجلمهوري ومعي 
جميع تقاريري الس��ابقة , والحظت 
عالم��ات انزع��اج ترتس��م على وجه 

البكر , وسرعان ما سألني عن سبب 
ت��رك هذه االم��ور دون تنبيه القيادة . 
وحني عرضت عليه ما ارس��لته مرات 
عدي��دة ف��ي الفترة املاضي��ة . قال يا 
دكتور ف��ي املس��تقبل اذا كتبت لنا 
ح��ول امور مهم��ة ولم تتل��ق جوابا 
فعليك ان تأتي ال��ى هنا وتقرع بابي 
ه��ذا, مره بع��د اخرى , حت��ى تدخل 
غرفتي , وتعرض علي املوضوع , نحن 

يا دكتور منشغلون
اجبت��ه : نع��م , ي��ا س��يادة الرئيس 
. لكنن��ي س��ألت نفس��ي فيم��ا اذا 
سأنفذ هذا الطلب فعال واذهب الى 

غرفته واطرق بابه في كل مرة !
ولم متض ايام عدة حتى ناقش مجلس 
قيادة الثورة مجمل التطور املالي في 
جلس��ة دعيت ووزير املالية حلضورها 
, حي��ث واف��ق اجمللس عل��ى عدد من 
املقترحات من بينه��ا : االقتراض من 
البن��وك الدولية على وجه الس��رعة 
بح��دود 500 ملي��ون دوالر لتغطي��ة 
احلاج��ة امللح��ة , ومفاحت��ة البن��ك 
الدول��ي لتموي��ل بعض املش��روعات 
الكبيرة , ال��ى جانب بعض اخلطوات 

لترشيد االنفاق .
تش��كل وف��د ثالث��ي لالقت��راض من 
البن��وك الدولي��ة برئاس��ة الدكتور 
ف��وزي القيس��ي وزير املالي��ة وكنت 
ان��ا احد اعضائه ال��ى جانب صبحي 
فرنكول املستشار في البنك املركزي 

العراقي .
جتول الوفد في عدد من الدول االوروبية 
واستقر الرأي على االقتراض من بنك 
)بوباف( نظرًا لصلة رأسماله بالدول 
العربية وم��ن بينها العراق من خالل 

مصرف الرافدين احلكومي . وفي مقر 
البنك في باريس ابدى رئيس��ه آنذاك 
) الدكتور محمد ابو ش��ادي ( تعاوناً 
ال مح��دوداً , وادخل بنوكا عديدة في 
سلة القرض البالغ 500 مليون دوالر . 
وكان القرض هو االضخم الذي يبرمه 
)بوفاف( ف��ي تاريخه ويش��كل رقماً 
كبي��رًا باملقاييس الدولية الس��ائدة 

آنذاك .
بعد اب��رام القرض اس��تعمل العراق 
جزءا منه فقط خالل الفترة الالحقة 
ومتك��ن م��ن الغاء اجل��زء االخ��ر بعد 
حتس��ن وضعه املالي نتيجة خطوات 
ترش��يدية قس��رية , ولكن خلفيته 
تشكل احدى الدالالت العديدة على 
التجاوز الذي كان ميارس جتاه املعايير 
املالي��ة واالقتصادي��ة , حيث اضطر 
البلد في النهاية الى دفع فوائد جمة 

عن القرض كان باإلمكان تفاديها .
واعتبر ص��دام دوري بالكتابة لرئيس 
الصورة  وعرض  مباش��رة  اجلمهورية 
املالي��ة القامتة علي��ه انتقادا واضحا 
, وان كان غي��ر مباش��ر , للتخطيط 
املال��ي الذي يش��رف صدام نفس��ه 

عليه .
م��ع البنك الدول��ي – ق��رض ينتهي 

باإللغاء 
تقرر مخاطبة البنك الدولي لتمويل 
للحب��وب  صوام��ع  بن��اء  مش��اريع 
)س��ايلوات( اخملط��ط لها ف��ي عموم 
العراق , وكانت تقتضي اس��تثمارات 
ضخم��ة اذا اخذن��ا بنظ��ر االعتب��ار 
ان عدده��ا يت��راوح ب��ني 8 الى 10 من 
املنش��آت الكبي��رة اجمله��زة بتقنيات 
حديث��ة تس��د حاج��ة الب��الد االنية 

واملقبلة , بعد ان بات القائم منها في 
حينه عاجزا عن الوفاء باملقتضيات .

 , برئاس��تي  عراق��ي  وف��د  تش��كل 
ح��ني كنت رئيس��اً ملكتب الش��ؤون 
االقتصادي��ة مبجل��س قي��ادة الثورة , 
وعضوي��ة موظفني كبار م��ن وزارات 
والتج��ارة  والتخطي��ط  اخلارجي��ة 
واملالي��ة والبن��ك املرك��زي العراقي , 
إلج��راء املفاوض��ات في مق��ر البنك 
في واشنطن . وكان املشروع املذكور 
يقع ضمن اخلطة االستثمارية لوزارة 
التج��ارة الداخلي��ة كون املؤسس��ة 
العام��ة للحب��وب املرتبط��ة بتل��ك 

الوزارة اجلهة املعنية بالصوامع .
خالل اجللس��ات االول��ى للمفاوضات 
طرح الوف��د العراق��ي خالصة حول 
مشاريع الصوامع من حيث اهميتها 
وعددها وطاقاتها الساكنة واحلاجة 
امللحة ألنش��ائها كمجموعة دفعة 
واحدة وتبري��رات اختيار مواقعها في 
مناط��ق الع��راق اخملتلف��ة وكلفتها 

التقديرية .
ام��ا طاق��م البنك الدول��ي املفاوض 
فقد ابدى موافقة مبدئية من حيث 
التموي��ل اال ان��ه ط��رح مالحظ��ات 
وشروطاً من بينها شرطني مهمني :

ال��ى  املش��روع  تقس��يم   – االول 
مجموعت��ني م��ن الصوام��ع يج��ري 
متوي��ل اجملموعة االول��ى اوال ثم ينظر 
فيم��ا بعد بتموي��ل اجملموعة الثانية 
في ض��وء عملي��ة تنفي��ذ اجملموعة 

االولى .
والثاني – توفير مجال للقطاع اخلاص 
ميكن��ه لعب دور في متل��ك الصوامع 

وادارتها .

حاولت من��ذ البداية ان يكون موقف 
العراق واضحاً ام��ام البنك اختصارًا 
للوقت واجلدل , فح��ددت مالحظات 
البنك التي ميكن التفاوض بش��أنها 
للوص��ول ال��ى ح��ل وقافي��ة , كم��ا 
لي��س  الت��ي  الش��روط  ش��خصت 
التحرك  العراق��ي مج��ال  للجان��ب 

بشأنها .
والقضيت��ان  اللتان متس��كت بهما 

هما :
االول��ى – جع��ل جمي��ع الصوام��ع 
مش��روعاً واح��ًدا لغ��رض التمويل . 
وفي حال اص��رار البنك على موقفه 
بتجزئته��ا ال��ى مجموعت��ني , ف��أن 

العراق غير مستعد لقبوله بتاتاً .
والثانية – االقرار بكونها من مشاريع 
القط��اع العام فحس��ب م��ن حيث 
ان  البن��ك  راجًي��ا  واالدارة  امللكي��ة 
يتفهم االمر بوصفه جزءاً من النهج 
االقتص��ادي الثاب��ت في الب��الد , وان 
أي محاولة للمس��اس به س��يكون 

مصيرها الرفض .
وبعد مداخالت قصيرة بدا لي واضًحا 
ان البن��ك اصب��ح مس��تعًدا لقبول 
القضي��ة الثاني��ة , اما بش��أن جعل 
الصوامع مشروًعا واحًدا , فقد تبني 
ان البنك س��بق ان اتخذ ق��رار جتزئة 
املش��روع على اعلى املستويات , وان 
أي تراج��ع عنه يحتاج ال��ى موافقة 

رئيسه )مكتمارا( .
كان مكتمارا في حينه مبهمة رسمية 
خ��ارج الوالي��ات املتحدة م��ا دعا الى 
توقف املفاوض��ات عملًيا مدة يومني 
حتى يعود , اال ان رئيس طاقم البنك 
املف��اوض , الهندي , اراد الوقوف على 

االمر حتديًدا وقطع الش��ك باليقني . 
فجاءني عض��و في الوفد العراقي ذو 
صالت مهنية مس��تمرة م��ع البنك 
الدول��ي بحك��م موقع��ه الوظيفي 
في العراق , يس��ألني ف��ي خلوة عن 
املوقف " احلقيق��ي " في حال اصرار 
البنك على جتزئة املش��روع , فأجابت 
ان ليس من خيار امامنا س��وى قطع 
 . املفاوض��ات والع��ودة ال��ى بغ��داد 
وللتأكد م��ن ذلك عاد ليس��ألني ان 
كان هذا هو املوقف الرسمي النهائي 
, وكان سؤاال في غير موضعه , فكان 
ردي باإليجاب , ثم انسحب وعالمات 
التعجب واحليرة ترتسم على وجهه 
ول��م اس��تبعد ان يك��ون مجيئ��ه , 
بدفع من البنك نفسه للوقوف على 
حقيق��ة موقفنا , وم��ا اذا كان ذلك 
اصرارًا ام اسلوباً تكتيكياً ! ومن اجل 
ازال��ة اي التباس اكدت لرئيس طاقم 
البنك املفاوض االمر مرة اخرى خالل 

حفل عشاء اقامها تكرميا للوفد .
اس��تقبلني مكنمارا في مكتبه في 
البن��ك بع��د عودته , واتص��ف اللقاء 
باحلف��اوة , مؤكًدا الرغبة مبد جس��ور 
التع��اون م��ع العراق ودع��م خططه 
التنموية , وكان س��عيدا بالس��جادة 
االنيقة الت��ي تلقاه من الوفد واملطرز 

فيها جتسيم ل� " اسد بابل "
في اليوم التالي اصبح الطريق ممهداً 
لالتفاق على متويل املش��روع مبجمله 
بعد ان اعطى مكنمارا موافقته على 
مطالب الع��راق . وبالفعل مت التوقيع 
عل��ى االتفاقي��ة في مق��ر البنك في 
واش��نطن باحتف��ال اني��ق دع��ي له 
رؤساء اقسامه . وكان احلفل مناسبة 

ليعبر لي بع��ض العرب العاملني في 
البنك عن سعادتهم وفخرهم ملوقف 

العراق واصراره في املفاوضات .
بعد ابرام االتفاقية مع البنك الدولي 
س��ارت االمور التنفيذية فترة بصورة 
اعتيادي��ة , اال ان البنك ابرق الى بغداد 
, ف��ي احدى مراح��ل التنفيذ , طارحا 
تعدي��ال في مس��ألة اثار االس��تغراب 
وعّد مساساً باالتفاق , وكان احلمداني 
وزير التخطيط على رأس املمتعضني. 
وع��وض ع��ن ط��رح املوض��وع عل��ى 
التوجيهية جمللس التخطيط  الهيئة 
ومناقشته بروية , جاء رده الرقي على 
طلب البنك حاس��ًما ويقضي بإلغاء 
التمويل برمت��ه . بل حجب احلمداني 
عني مالبسات املوضوع في حني كنت 
قد ترأس��ت الوفد املفاوض مع البنك 
وش��اهدا عل��ى ما دار من مناقش��ات 
واتف��اق . وهك��ذا اس��دل احلمدان��ي 
الس��تارة على محاولة اسهم هو في 
تبنيها إلكمالها انا دون تلمس أي دواء 

لشفائها .
للع��راق  املالي��ة  الظ��روف  ان  م��ع 
التس��اؤل  ان  اال   , افض��ل  اصبح��ت 
يبق��ى قائما حول مب��رر توجه العراق 
لطلب التمويل وصرف اجلهد والوقت 
لتحقيقه ثم عودته بعد فترة إللغائه 
في مالبس��ات غامض��ة . وال أظن ان 
احلمداني درج على ه��ذه اخلطوة ذات 
الطاب��ع املال��ي / السياس��ي من دون 
تلقيه اش��ارة من امره رئيس مجلس 
التخطيط صدام حس��ني . وولد هذا 
االمر نقطة مضافة الى نقاط التوتر 
االستثمارية  السياسة  واخلالف حول 

واالنفاقية في البالد.

د. فخري قدوري
الدكتور فخري قدوري من أوائل البعثيين في العراق يكشف في كتاب " هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في 

حزب البعث" معلومات عن صدام حسين الذي جمعته به عالقة عمل فرضت مالقاته يوميًا لمدة ثماني سنوات، ويقدم صورة 
واضحة لشخصية متواضعة في البداية، ومنتهية بتسلط ونكبات متتالية، حسب تعبير المؤلف.

وفي الكتاب أوصاف دقيقة ألحمد حسن البكر وصدام حسين وجوانب من عاداتهما الشخصية لم يطلع عليها غير المقربين 
منهما.ويصف المؤلف كيفية انتمائه إلى حزب البعث وسيرته الحزبية وتجاربه مع رفاقه في الحزب "بعد أن أصبح الحزب في 

نهاية األمر محكومًا من قبل شخص واحد وأصبحت تنظيماته تحت مظلة اإلرهاب تنفذ رغبات الحاكم المستبد".  
"الصباح الجديد" تنشر فصواًل من هذا الكتاب نظرًا لدقة المعلومات التي سردها الدكتور فخري قدوري حول مرحلة 

االستبداد والتفرد وطغيان صدام حسين.

هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في حزب البعث
الحلقة 3

جاسم محمد*

اخفاق استخباري
اخلالي��ا املذك��ورة جميعه��ا كان��ت حتت 
م��ع  بعالقاته��ا  ومتورط��ة  املراقب��ة 
اجلماعات "اجلهادي��ة" وكانت ترتبط في 
نف��س الوقت بعالقة مع االس��تخبارات 
العمي��ل  ادارة  ان  املش��كلة  الغربي��ة، 
املزدوج ليس��ت بالس��هلة، ف��ي  الوقت 
الذي حت��اول في��ه اجهزة االس��تخبارات 
ايج��اد عالقة مع انص��ار او اعضاء بهذه 
اجلماع��ات، فاألخيرة ه��ي االخرى تعمل 
اس��تخباريا بإيجاد حاالت متاس واختراق 
داخل اجه��زة االس��تخبارات، م��ن اجل 
كشف وسائل واساليب عملها جتاهها 
وكش��ف اهدافها. ولب القضية يعتمد 
على م��ن يدي��ر ه��ذه اللعب��ة املزدوجة 
م��ن اجه��زة االس��تخبار، اي الضابط � 
العمي��ل املعني ب��إدارة مثل ه��ذا النوع 
م��ن العملي��ات والذي يج��ب ان ال يكون 
عميال حديث العهد بالعمل استخباري 
وان يك��ون مطلعا على عمليات اخضاع 
العمي��ل املزدوج)املص��در( ال��ى عمليات 
اختبار وكش��ف ومراقبة فنية وبشرية، 
بني فترة واخ��رى وال تتوقف عند مرحلة 
معينة، غير ذلك يعّد اخفاق استخباري، 
وهذا ما حصل حتى مع وكالة ال "س��ي 
اي اي��ة" واالن بحدث مع االس��تخبارات 
الفرنس��ية، ومن احملتمل ان تظهر حاالت 
فشل واخفاق مس��تقبال. االستخبارات 
االوروبية والفرنسية والبريطانية، اكدت 
بان الذئ��اب املنفردة ال ميك��ن التنبؤ بها 
وتعّد حتديا خطيرا، وهذا ما اكده منسق 
مكافحة اإلرهاب في املفوضية االوروبية 
"جلي��وس دي كروش��وف" ف��ي اعق��اب 

حادثة "شارلي ابيدو".

القاعدة تتحول من تنظيم الى فكر 
متشظي

اجلماع��ات "اجلهادي��ة" الي��وم ل��م تعد 
تنظيم��ا مركزي��ا، كما كان��ت في حرب 
افغانس��تان والع��راق، فق��د حتولت الى 
ايدلوجي��ة متطرف��ة تقوم عل��ى حتويل 
الس��لفية، ال��ى الي��ة تكفي��ر وقتل، اي 
انه��ا صنع��ت م��ن عقي��دة الس��لفية  
قالب تنظيم��ي حتت "التوحيد واجلهاد". 
"فكري��ة"  ايدلوجي��ة  االن  القاع��دة 
متش��ظية يصع��ب الس��يطرة عليها 
بحروب تقليدي��ة. واكثر العينات تعرضا 
"اجله��ادي"  األيديولوج��ي  للغس��ل 
التكفي��ري، هي من فئة الش��باب الذين 
يعيش��ون ف��ي الغ��رب خ��ارج بلدانهم 
االصلي��ة، ويت��رددون الى مس��قط راس 
اباءه��م واجداًدهم ويعان��ون من فقدان 
الهوي��ة. ل��ذا ل��و اس��تعرضنا عمليات 
اخلالي��ا الفردية جميعها  كانت خاضعة 

الى هذا االحتمال.
وتعّد مناطق النزاع التي يشهدها العالم 
مصدر "الهام" للش��باب، ملا تعرضه من 
صور الضحايا التي من ش��أنها تشحن 
تفكير الكثير من الش��باب الن يتحولوا 
ف��ي حلظ��ة الى خالي��ا فردي��ة مفخخة 
في اجملتم��ع. ومن اب��رز مناط��ق الصراع 
هي  س��وريا وافغانستان والعراق واليمن 
والصوم��ال واملغ��رب االس��المي وغ��رب 
افريقيا. لذا، فان فلس��فة اخلاليا الفردية  
تخاط��ب الش��باب م��ن اص��ول عربي��ة 
اسالمية في الغرب، وكذلك من الشباب 
الذين حتولوا الى االسالم حديثا، ليكونوا 
محركات "جهادية" ف��ي مجتمعاتهم. 
هن��ا يب��رز دور املؤسس��ة الديني��ة ف��ي 
مواجهة هذا التط��رف وهذه اجلماعات، 

م��ن خ��الل عق��د املنتدي��ات  تكش��ف 
فيها خديعة "الفك��ر اجلهادي"  ولدولة 
االم��ارات العربي��ة واململك��ة العربي��ة 
السعودية دوراً بارزاً في مواجهة اإلرهاب 
فكري��اً وف��ي معاقله ودعم ال��دول التي 
تواج��ه معضلة اإلره��اب. ويع��ّد االزهر 
الشريف ابرز املؤسسات االسالمية التي 
واجهت ه��ذا الفكر املتط��رف من خالل 

الندوات والفتاوى والدراسات.

من يصنع اعالم داعش
توظيف االعالم عند "دولة داعش"

يس��تغل تنظيم "الدولة االس��المية"، 
االع��الم إليص��ال رس��ائله التنظيمي��ة 

وتنفيذ اهدافه بتوسيع "دولة اخلالفة".
داع��ش يظه��ر وحش��ية ه��ذه  اع��الم 
اجلماع��ة من اجل الترهيب واثارة الرعب. 
وق��د حظيت طرق عرض وذب��ح الرهائن، 
باهتم��ام وكاالت االس��تخبارات الدولية 
ووس��ائل االع��الم. خبراء االس��تخبارات 
واملعنيون في وس��ائل االع��الم ذكروا، ان 
الطريق��ة التي يقدم به��ا هذا التنظيم 
مواده هي طريقة متقدمة جداً بس��بب 
اس��تعمال نوعي��ة كاميرات واس��تديو 
ه��ات متقدم��ة وصفوها بانه��ا طريقة 
"هوليودية" وذكرت التقارير ان التنظيم  
يس��تعني بخب��راء معني��ني بالتصوي��ر 
ف��ي  والصوري��ة  الس��معية  واملؤث��رات 
التصوير معتمدا على خبراء اعالم عرب 
واجان��ب. كش��فت تقارير اس��تخبارية 
ووكاالت اخباري��ة دولي��ة خ��الل ش��هر 
اكتوب��ر2015 ع��ن الرجل املس��ؤول عن 
توثي��ق واخراج االف��الم ومقاطع الفيديو 
التي ينشرها تنظيم "الدولة االسالمية" 
ويعرف ب� “ابو سمرة” يبلغ من العمر 32 
عاماً، ولد في فرنس��ا ونش��ا ف��ي والية 

بوس��طن ويحمل اجلنسيتني االميركية 
والسورية. وفي ذات السياق، قال االستاذ 
تش��ارلز  معهد"“بروكينغز"الدولي،  في 
ليس��تر: ")..( ان  داعش رك��ز كثيراً على 
وج��وده في العال��م االفتراضي من خالل 
بث رس��ائله واش��رطته وصور مقاتليه 
وعمليات��ه". ان امت��الك تنظيم "الدولة 
االس��المية" االمكانيات املالية باعتباره 
واحد من اغن��ى التنظيمات "اجلهادية" 
مكنت��ه احلص��ول عل��ى خب��رات فنية. 
وكش��فت التحقيق��ات االس��تخبارية، 
بان التنظيم يعتمد على اوربيني ش��باب 
من اصول اس��يوية، اكثره��م من اصول 
باكستانية في بريطانيا بإدارة نشاطاته 
االعالمي��ة وكذل��ك ع��رب م��ن ش��مال 
افريقيا منها املغرب واجلزائر. ومن وجهة 
نظر اخر حت��دث الدكتور كاظم املقدادي 
م��ن كلية االع��الم بجامعة بغ��داد، الى 
اذاعة العراق الح قائال: ان تنظيم داعش 
يعتم��د اس��تراتيجية اعالمية واضحة، 
ولدي��ه ماكينة اعالمية متكاملة تراعي 
واالجتماعية  النفس��ية  اجلوان��ب  فيها 
والدينية، وال يستبعد استعانة التنظيم 
بصحفي��ني عراقيني وع��رب واجانب في 
تشغيل ماكينته. اما الصحفي السوري 
املتخصص في اجلماع��ات اجلهادية منار 
عب��د ال��رزاق،  فاك��د م��ن داخل س��وريا 
الى وس��ائل االع��الم عن وج��ود كفاءات 
صحفية واعالمية ف��ي صفوف تنظيم 
"داعش" الفتا ال��ى ان احلديث يجري عن 
ان ش��خصية لها خبرة ال�" بي بي سي 
او ال� سي ان ان" تدير املاكينة االعالمية 

لداعش.

داعش: حداثة في االعالم
وفي حوار خاص مع االعالمي املتخصص 

بش��أن "اجلماعات اجلهادية" عمرو عبد 
املنعم ، والذي س��بق ل��ه ان اجرى حوار 
مطول مع  اخملرج "مدين ديرية" صاحب 
اول فيلم تسجيلي وثائقي يتحدث عن 
"الدولة االس��المية" من الداخل يقول: 
ان فكرة الص��ورة والفيديو هي االعالم 
املعاص��ر والتأثير الس��ريع الذي يحول 
انظار املتلق��ي الي عملي��ة التعاطف 
او الهج��وم. واضاف، ان ه��ذا النوع من 
االعالم ل��ه تأثي��ر  كبيرعل��ى املتلقي. 
وكش��فت االحصائيات والبيانات علي 
تلق��ي الش��باب لفيديوه��ات داع��ش 
بنوع م��ن القبول في مناط��ق الصراع 
مث��ل س��وري واليم��ن والع��راق ومصر 
بع��د 30يونيو2014. ول��و قمنا بتحليل 
فيدي��و صولة االنصار 2 اجلديد س��وف 
جند االخراج العالي املعتاد والذي جتيده 
التنظيم��ات "اجلهادية" ضمن مفهوم 
"اجله��اد" االلكترون��ي. ويقول الس��يد 
عب��د املنعم بان التنظي��م يوفر كتيبة 
اعالمية قتالية م��ع اجملموعات املقاتلة 
)..( والت��ي تصور في الغالب "بكاميرات 
اثن��اء   Hidden camera مخفي��ة" 
العملي��ة مثبته علي فوه��ات البنادق 
ومقدمات الس��يارات اضافة الي مترس 
"االنغماس��ني" في عملي��ات التصوير 
بجانب االهداف املفخخة واالش��خاص 
امللغم��ني اثناء تصوي��ر العمليات هذه 
اجملموع��ات يت��م تدريبه��ا ف��ي كتائب 
مكثف��ة  دورت  تتلق��ي  متخصص��ة 

بتكنولوجيا عالية اجلودة.

اعالم داعش املرئي في املوصل
وفي حديث خاص مع احد الناش��طني 
رف��ض  املوص��ل،  مدين��ة  داخ��ل  م��ن 
الكش��ف ع��ن هويت��ه ذك��ر: ان داعش 

ته��دف م��ن نش��ر الفيديوه��ات  لزرع 
حالة اخلوف والصدمة في داخل نفوس 
املواطنني على سبيل املثال في املوصل. 
التنظي��م يتبع ذات اس��اليب االنظمة 
الش��مولية منها اساليب حزب البعث  
الذي حكم العراق الكثر من اربع عقود. 
واض��اف ان التنظي��م يجب��ر املواطنني 
في املناطق التي يس��يطر عليها على 
مش��اهدة تل��ك امل��واد املرئي��ة. ويقف 
وراء ماكن��ة دعاي��ة داعش خب��راء عرب 
واجانب، ما يتعلق باإلنتاج املرئي، هناك 
خبراء اعالم من ش��مال افريقيا خاصة 
املغرب واجلزائر. واض��اف املصدر، حتتوي 
املواد االعالمية العمليات العس��كرية 
الت��ي ينفذه��ا التنظي��م دون تضمني 
احملاض��رات الدينية، ورك��ز التنظيم في 
اآلونة االخيرة على نش��ر ح��رق الطيار 
االردن��ي "مع��اذ الكساس��بة، وقط��ع 
رؤوس ملقاتل��ني ك��ورد "البيش��مركة" 
وعمليات التنظي��م في مصفى بيجي 

� محافظة كركوك العراقية.

وسائل نشر االعالم املرئي:
اوال �  انش��اء نقاط اعالمية وهي عبارة 
عن "كشك" في وسط املدن وتقاطعات 
الط��رق، وعل��ى ج��دران الكش��ك يتم 
تركي��ب ما يعادل اربع شاش��ات عرض، 
او شاش��ات تلفزي��ون، وحوله��ا تكون 
كاميرات تصوير وكراسي جللوس املارة. 
جماعة التنظيم يتوزعون في الشوارع 
وتطلب م��ن املارة اجللوس ملش��اهدة " 
انتصارات الدولة" على شاشات العرض. 
وهي ذات االس��اليب املستنس��خة من 

"والية الرقة" السورية.
 Flash Micro Memory 4 ثاني��اً �  توزيع
Gigabyte  مجانا قيمة الواحدة تصل 

الى )$15( من قبل عناصر التنظيم في 
تقاطعات الطرق واالشارات املرورية.

ثالثاً � قنوات تلفزيونية :
   � قناة "اخلالفة"  بث جتريبي مت اطالقها  
حديثا، على قمر "نيل س��ايت" مصر، : 

alklafah 27500/Frequencey 12070
� قن��اة املوصلية الفضائي��ة، بديال عن 

القناة العراقية التي استولت عليها
� قن��اة املوص��ل االرضية، بدي��ال للقناة 

العراقية التي استولت عليها.
� قناة الكرامة � ارضية

� قن��اة الرافدي��ن الفضائي��ة، التابعة 
املعارض الش��يخ حارث الضاري، بدئت 

تبث مواد الى تنظيم داعش.
اما ف��ي الرقة الس��ورية فقد كش��ف 
الصحف��ي الس��وري منار عب��د الرزاق 
اخلبير في ش��ؤون اجلماعات االسالمية 
املسلحة فتوجد هنالك سينما خاصة 
ب�"داع��ش" تعرض اف��الم قصيرة على 
شاش��ة ع��رض ف��ي املراك��ز الثقافية 
املوج��ودة ف��ي املناطق الت��ي تقع حتت 
سيطرة التنظيم، كما سعى التنظيم 
الى اطالق قناة فضائية واجرى اتصاالت 
مع شركات عاملية. برغم خسارة داعش 
على االرض، مازال تنظيم داعش ميتلك 
الة اعالمي��ة قوية مكنت��ه من ايصال 
رس��ائله "اجلهادية" من خالل مواقعه 
االعالمية منها )شبكة شموخ االسالم 
ومنب��ر التوحيد واجله��اد ومركز احلياة( 

والتي متثل اذراع داعش االعالمية.

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

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر عن  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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صحة الرصافة منح
مكافأة مالية إلى مرضى التدرن 

ق��ررت دائ��رة صح��ة بغ��داد الرصافة من��ح مكافئ��ة مالية 
إل��ى مرض��ى الت��درن املق��اوم )MDR( عن طيل��ة بقائهم في 

املستشفى.
وأش��ار الدكتور عبد الغني س��عدون الس��اعدي املدير العام 
خالل اجتماع مجلس اإلدارة ملدراء األقس��ام وبحضور الدكتور 
ميثم نور الش��رع: إن الدائرة تقدم اخلدمات إلى هؤالء املرضى 
هي خدمات طبية وصحية وعالجية وخصوصاً األدوية اخلاصة 
به��ذا املرضى وهي باهظة الثمن كلها تق��دم مجاناً، إضافة 

إلى مكافئة مالية عن طيلة املكوث. 
وب��ن إن املكافئة تكون حس��ب املكوث وتكون بس��يطة إلى 

الذين لم يدخلوا الردهات اي الذين يتسلمون العالج فقط.
واجلدير بالذكر إن الدائرة صحة الرصافة افتتحت ردهة التدرن 
املقاوم قبل أشهر وبواقع 24 سرير )12( سرير إلى الرجال و)12( 
س��رير إلى النس��اء ومت جتهيزها بجميع األجهزة األساس��ية 

والتي تعد هذه الردهة األولى على مستوى البالد.

فريق طبي يعيد الحياة لطفلة
متكن فريق طبي مبستشفى جراحة اجلملة العصبية من رفع 
ورم كبير ف��ي احلجرة اخللفية لدماغ طفل��ة بعملية معقدة 

استغرقت نحو ست ساعات وانقاذها من املوت.
وقال مدير املستش��فى ورئيس الفريق الطبي الدكتور سمير 
حميد الدلفي: ان “مستش��فى اجلملة العصبية اس��تقبلت 
حال��ة مرضية لطفلة من اهالي ذي ق��ار بعمر عامن ونصف 

العام تعاني من آالم وورم في الدماغ”.
واضاف الدلفي انه “بعد الرنن تبن وجود ورم في اجلزء العلوي 
للحج��رة اخللفية للدماغ”، مش��يراً الى ان��ه “مت اجراء عملية 
لفتح احلجرة اخللفية للدماغ مت خاللها رفع نس��بة كبيرة من 

الورم “.
وافاد ان: “العملية استغرقت نحو 6 ساعات وتكللت بالنجاح 
وانق��اذ حي��اة الطفلة م��ن املوت احملت��م مع ال��ورم”، مبيناً ان 
“العملية اجريت مبساعدة فريق طبي مكون من دكتور محمد 
امن مقيم أقدم جراحة اجلملة العصبية واخصائي التخدير 
الدكتور احمد محروس ومساعد مخدر فاحت فاضل واملمرضات 

اية عدنان وفاطمة مظفر واملمرض اجلامعي احمد محمد”.

“العمل“ تناقش إعداد برامج متطورة
للتعامل مع حاالت أطفال التوحد

ناقش��ت ش��عبة العوق العقل��ي والنفس��ي في دائ��رة ذوي 
االحتياج��ات اخلاصة ف��ي وزارة العم��ل اع��داد برامج خاصة 
بأطفال التوحد وتطوي��ر مهاراتهم الذهنية والذاتية وبرامج 
استعمال القلم والتش��خيص املبكر لصف التوحد بحضور 
مدير ش��عبة الع��وق العقل��ي انتظ��ار عبيد ومدي��ري مركز 
البح��وث النفس��ية مؤيد عبد الس��ادة وبراء محم��د وانعام 

البدري وكذلك مدير معهد الروابي شكرية رحمة. 
وقال املتحدث باس��م الوزارة عمار منع��م ان: االجتماع ناقش 
طريق��ة توزيع اطفال التوح��د على نحو مجامي��ع تعليمية 
مناسبة من ناحية العمر ونوع التوحد اعتماداً على تشخيص 
مركز البحوث النفسية اذ يخضع االطفال الختبارات خاصة 
لفحصهم وتصنيفهم حس��ب انواع طيف التوحد وتشمل 
)متالزم��ة رت ومتالزمة س��برجر واضط��راب تفككي ارتدادي 

واضطراب كالسيكي واضطرابات غير محددة(. 
وذك��ر منع��م: ان مدير مركز البح��وث النفس��ية مؤيد عبد 
السادة شدد على اهمية اس��تعمال مؤشرات اجلودة لبرامج 
التوحد مع املراكز االهلية واملعاهد احلكومية ملعرفة البرامج 

املستعملة وتقوميها علميا. 

شريط ملون

13 األربعاء 17 آيار 2017 العدد )3697(منوعات

Wed. 17 May 2017 issue )3697(

بغداد - حذام يوسف طاهر:

اخليال واملرأة عاملان من الس��حر 
واجلم��ال، فيهم��ا تكب��ر احلي��اة 
فتفلس��ف  احلكاي��ات،  وتزده��ر 
معن��ى آخ��ر للجم��ال والعمل، 
من هن��ا بدأ العم��ل على إقامة 
تش��كيلي  فوتوغرافي  مع��رض 
معاً، مبش��اركة طيب��ة وموفقة 
من الفنان التش��كيلي الش��اب 
واملص��ورة  ق��دوري،  مصطف��ى 
الفوتوغرافية نبأ الفارس: عملت 
أكث��ر م��ن معرض مش��ترك مع 
عدد من الفنانن، وهذا معرض ) 
شخصي / مشترك ( مع الفنان 
قدوري  مصطف��ى  التش��كيلي 
تناول��ت في��ه جان��ب امل��رأة وما 
يكونه من احلزن، وااللم، والفرح، 
والب��ؤس، كل هذه االحاس��يس 
ضمنته��ا في الصور املش��اركة 
باملع��رض، بداي��ة عندما كلفت 
املوض��وع  وج��دت  باملش��اركة، 
بس��يطاً جداً ، ولكن عند موعد 
التنفي��ذ وجدت هن��اك صعوبة 
حقيقية بالتصوير للنساء، ايضاً 
صعوب��ة بالبحث ع��ن املوافقة 
ان��ي  إذ  للتصوي��ر ث��م النش��ر، 
تعرضت ملوقف صعب مع احدى 
النساء، بسبب انها وافقت على 
التصوي��ر، ولك��ن عندما فتحت 
واملش��اركة  النش��ر  موض��وع 
ورفض��ت  تفاج��أت  باملع��رض، 
متاما، واخ��ذت تصرخ في وجهي، 

ايًضا وجدت صعوبة في البحث 
عن الوج��ه املناس��ب، والتعابير 
املناسبة لثيمة املعرض، واقصد 
هنا االنفعاالت التي تتشكل في 
وجه املرأة..«، وتواصل نبأ حديثها 
ع��ن املع��رض ومش��اركتها به، 

وقد أخذتنا لنش��اهد مجموعة 
الص��ور التي ش��اركت بها، وهي 
ثالثة عش��ر ص��ورة، وتؤكد انها 
ف��ي البداي��ة كان��ت ق��د قررت 
بعش��ر ص��ور فقط  املش��اركة 
تأخ��ذ  ان  فضل��ت  ولكنه��ا   ،

مجموعة أكبر من الصور ليكون 
لي بعده��ا حرية اختيار االفضل 
منه��ا، صورة كان��ت مخصصة 
لهذا املع��رض باس��تثناء صورة 
واح��دة قدمية، احبه��ا جداً ولدي 
ذكري��ات معه��ا جميل��ة، ألن��ي  

اخ��ذت جائزة عليها، وش��اركت 
بها في ث��الث مع��ارض، واخذت 
اجلائزة االولى به��ا، ولذلك:« في 
كل معرض اش��ارك بها ,إضافة 
الى ما اش��تغل عليه للمعرض 
اخملط��ط اقامت��ه، من��ذ خم��س 

س��نوات ام��ارس ف��ن التصوي��ر 
ومازل��ت اجهل الكثي��ر في هذا 
العال��م الواس��ع، التصوير لدي 
هواي��ة ألن اختصاصي هو اعالم 
، ولك��ن كاميرت��ي ترافقني دوًما 
ف��ي كل مكان اللتق��اط الصور 
عش��رات الصور يومياً، ال رش��ح 
منها مجموعة محددة، املعرض 
اتفقنا ان نس��ميه خياالت امرأة 
، ان��ا رك��زت على موض��وع املرأة 
و الفن��ان مصطف��ى رك��ز على 
موضوع اخلياالت، ف��كان عنوانه 

)خياالت امرأة(.
وف��ي زاوية من املع��رض التقينا 
مصطفى  التش��كيلي  بالفنان 
قدوري الذي بدأ ممارس��ة الرسم 
نهاي��ة 2011 ويقول:« ش��اركت 
في مع��ارض داخل وخارج العراق 
في ابو ظب��ي وفي اميركا، فكرة 
املع��رض ج��اءت بتش��جيع من 
اس��تاذي بالرسم اسامة حسن، 
ف��ي ان نقي��م معرض مش��ترك 
رس��م وفوتوغ��راف ، واتفقنا مع 
مؤسس��ة برج بابل، مع حرصنا 
على أن يكون املعرض مش��ترك 
بن امل��رأة والرجل، لنخلق حيوية 
أكث��ر باملكان والعم��ل، فكان ان 
اخت��ارت نب��أ موضوع امل��رأة في 
التصوير، وركزت في لوحاتي على 
اخلياالت، وحرصت على ان تكون 
للمتلق��ي،  مفتوح��ة  االعم��ال 
وهذا ما قصدته بعنوان املعرض 
ان يكون خيال املتلقي هو البطل 

في صنع احلكايات..«.

خيال المتلقي هو البطل في صنع الحكايات

»خياالت امرأة »معرض مشترك في برج بابل

من املعرض

بيروت ـ وكاالت: 
والصراع��ات  احل��روب  تس��ببت 
الطويلة األمد في الشرق األوسط 
ف��ي أزمة صحي��ة على مس��توى 
املنطق��ة تتخطى جروح احلرب إلى 
تزاي��د مقاوم��ة املض��ادات احليوية 
وانهي��ار حمالت التطعي��م مبا أدى 
لعودة أمراض للظهور بعد أن كانت 

حتت السيطرة في وقت السلم.
الصحي��ة  التهدي��دات  وتتن��وع 
ف��ي املنطق��ة بدرجة دفع��ت أحد 
الرئيسة  التعليمية  املستشفيات 

في الش��رق األوس��ط وه��ي املركز 
الطبي ف��ي اجلامعة األميركية في 
بي��روت إلى إط��الق برنام��ج لطب 
النزاع��ات إلعداد الطلب��ة للتأقلم 

مع بيئة ابتليت بالفوضى.
وق��ال غس��ان أب��و س��تة الرئيس 
املش��ارك للبرنامج »ما حتتاجه هو 
طريق��ة مختلفة متاًم��ا في النظر 
للمتاعب الصحية املرتبطة باحلرب 
بالش��ظايا  مبا يتخط��ى اإلصابات 
والرصاص واالنفجارات ويتطلع إلى 

املنظومة األكبر«.

وف��ي الوقت ال��ذي اجتاح��ت فيه 
املع��ارك س��وريا والع��راق واليم��ن 
2011 اضط��ر  وليبي��ا من��ذ ع��ام 
األطب��اء واملمرض��ون إل��ى تعدي��ل 
أس��اليبهم لي��س فق��ط لع��الج 
إصابات مروعة ,لكن أيضاً ملواجهة 
أمراض تس��ارعت وتيرة انتش��ارها 
متنامية لس��المتهم  وتهدي��دات 

الشخصية.
وحذرت اللجن��ة الدولية للصليب 
األحمر من أن األزمات املمتدة التي 
تضرب الشرق األوس��ط »قد تؤدي 

إلى انهيار تام ألنظمة صحية«.
وقال أبو س��تة ومش��اركون آخرون 
في مؤمتر ط��ب النزاعات في املركز 
الطبي ف��ي اجلامعة األميركية في 
بي��روت إن على األطب��اء واجلامعات 
يس��تجيبوا  أن  اإلغاث��ة  ووكاالت 
لتل��ك التغي��رات بتب��ادل اخلب��رات 
والتجارب وتغيير أس��اليب البحث 

والعالج.
وإح��دى املش��كالت املتنامي��ة هي 
تعطل توزي��ع األمصال واللقاحات. 
وحت��دث على باطرف��ي عميد كلية 

الطب في جامع��ة حضرموت في 
امل��كال باليمن عن عودة حمى الدجن 
للظهور بعد أن كانت نادرة نس��بياً 

قبل احلرب هناك.
وقال »ه��ؤالء األطفال ل��م يتلقوا 
تطعيم��ات وبالتال��ي امل��رض الذي 
كان ق��د اختفى س��يعاود الظهور 

مجددا«.
ويعان��ي اليم��ن م��ن تف��ش ملرض 
الكولي��را بعد أكث��ر من عامن من 
احلرب التي أصابت اخلدمات العامة 
بالش��لل وأشاعت س��وء التغذية 

اإلم��دادات  اس��تيراد  وعرقل��ت 
الطبي��ة املطلوب��ة وأثقلت كاهل 

املستشفيات مبصابي احلرب.
الصحي��ة  األنظم��ة  انهي��ار  وزاد 
املقاوم��ة  ح��دة  م��ن  الوطني��ة 
بس��بب  احليوي��ة  للمض��ادات 
اس��تخدامها مب��ا يزيد ع��ن احلدود 
املوصوفة م��ن األطباء. وفي الوقت 
نفس��ه انتشرت العدوى مع تدمير 
احل��رب ألنظم��ة الص��رف الصحي 
واملي��اه النظيف��ة وتس��ببها ف��ي 

تنقالت فوضوية للسكان.

الحروب تغّير أساليب الرعاية الصحية في الشرق األوسط

ان الزي��ارات وامل��زارات اخلاص��ة ببغ��داد 
والبغدادي��ن في بداية القرن العش��رين 
واستمرت الى عقود وان وهنت وضعفت 
او اندث��رت ف��ي نهاي��ة ذلك الق��رن هذه 
الظاه��رة االجتماعي��ة البغدادي��ة التي 
كانت تشكل رسًما واصال ليس للبغدادي 
جتاوزه ذل��ك ان البغدادين قس��موا ايام 
االس��بوع من الس��بت ال��ى اجلمعة بن 
املراقد سواء أكانت دينية اوجرت مجرى 
الش��كل الديني وهم لم يح��ددوا يوماً 
لزيارة املراقد خارّج بغداد كزيارة س��لمان 
وذل��ك ن��اجت عن انع��دام او قلة وس��ائط 
النقل او بس��بب اجلانب املال��ي ,لذا فان 
زيارة سلمان باك بدأت نهاية االربعينيات 
حيث كثرت وسائط النقل  لذلك حددوا 
موسماً لزيارته هو الربيع شهري نيسان 
واي��ار وق��د كان تقس��يم االي��ام على ان 
يكون اليوم االول من االس��بوع وهو يوم 
الس��بت لزيارة االمام موس��ى الكاظم  
ويوم االحد يكون لزيارة القبر املنس��وب 
الى م��رمي بنت عمران جن��وب الكرخ في 
محلة ك��رادة م��رمي التي تع��د املنطقة 
اخلضراء ج��زءاً منها والي��وم الثالث يوم 
االثن��ن تكون لزيارة مرقد الش��يخ عمر 
الس��هروردي املوجود ف��ي رصافة بغداد 
محلة الش��يخ عمر وي��وم الثالثاء لزيارة 
الش��يخ عبد القادر الكيالني في محلة 
باب الش��يخ ويوم االربعاء يك��ون لزيارة 
مرق��د رابع��ة بن��ت الش��يخ جميل في 
االعظمية وزيارة الشيخ جنيد البغدادي 
الصوف��ي املوج��ود قبره ف��ي مقبرة باب 
ح��رب اي مقبرة الك��رخ  القدمي��ة ويوم 
اخلميس يكون لزيارة الس��يد ادريس في 
الكرادة الش��رقية يوم االس��بوع االخير 
اي يوم اجلمع��ة يكون لزي��ارة االمام ابي 

حنيفة في االعظمية .
وكانت هذه الزيارات تس��مى بالكسالت 
ومفردها كس��لة وهي من الكس��ل أي 
عدم العم��ل واالنصراف ال��ى تأدية هذا 
الطقس بداًل من عمل البيت وهدف هذه 
والبهجة  واالس��تمتاع  الترفيه  الزيارات 
والفرح واخذ الراح��ة وتناول االكل الذي 
تع��ده العائلة البغدادية خصيًصا لهذه 
املناسبة وتصطحبه معها الى املرقد او 
املقام او املزار حي��ث تتناوله العائلة في 

هذه االمكنة ويتم تخصيص هذه االيام 
عادة بع��د العيدي��ن الفط��ر واالضحى 
وغالباً م��ا تكون ه��ذه الزي��ارات عندما 
يتحس��ن جو بغداد وخاص��ة في فصل 
الربيع ش��هري اذار ونيس��ان اذ يس��تغل 
اهل بغ��داد املناخ الطيب الذي يش��جع 
على ممارس��ة هذا التقلي��د للخروج من 
البي��وت الصغي��رة املتداخل��ة واململوءة 

بالناس للخروج للتنزه والتفسح .
كان اس��بوع الزيارات ميث��ل اياًما جميلة 
أله��ل بغ��داد خاص��ة ان ه��ذه الزيارات 
يصاحبه��ا ق��راء املق��ام وف��رق املربعات 
البغدادي��ة ذلك النوع من االداء الذي برع 
فيه سكان شارع الكفاح من  محلة باب 
الش��يخ الى محلة الفض��ل ومزار مرمي 
منسوب الى احدى النس��اء البغداديات 
الصاحلات في العهد العثماني مت دفنها 
ف��ي املنطق��ة التي س��ميت باس��مها 

والس��يد ادريس ينتهي نسبه الى االمام 
احلس��ن حي��ث مت القب��ض علي��ه زم��ن 
اخلليفة العباسي املقتدر واودع السجن 
ع��ام ٢٥٩ هجري لكن اس��تطاع انصاره 
تخليص��ه وجاء ال��ى منطق��ة الكرادة 
الشرقية حيث اصبح امام اجلماعة فيها 
وحاول العباسيون اعتقاله فرفض اهالي 
الك��رادة فحصل��ت معرك��ة حيث قتل 
الس��يد ادريس وولديه س��عيد وابراهيم 
ع��ام٣٠٠ هج��ري اما رابع��ة بنت جميل 
فهي عابدة ناس��كة م��ن اهل التصوف 
وال��ورع والتق��وى قبرها ف��ي االعظمية 
.وكان يوج��د قرب قبرها بئ��ر ماء ويقال 
ان املري��ض اذا س��بح مبائ��ه سيش��فى 
من امل��رض اما الش��يخ جني��د فهو ابو 
القاسم اجلنيد البغدادي القواريري اخلزار 
شيخ املتصوفة وامامهم توفي عام٢٢٠ 

هجري.

البغداديون يقسمون أيام األسبوع بين المزارات

طارق حرب
تراثيات

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: يس��ّهل عليك ه��ذا الي��وم االجواء 
واالتصاالت، ويبّشرك بربح مادي 

عاطفياً: التعامل مع الشريك بقّلة االحترام 
يهّدد مصير العالقة، فسارع إلى تدارك األمور 

قبل تفاقمها

مهنياً: ابتعد عن مضايقة اآلخرين والتسبب 
باألذى لهم، أنت ال تدرك عواقب ما تقوم به

عاطفياً : كن مس��تعداً ملرحل��ة أكثر تطّوراً، 
وستبدأ بوادرها بالظهور قريباً فكن مستعدا 

الستثمارها بالشكل املطلوب

مهنياً: تخّلى ع��ن األعمال التي ال تدّر عليك 
أمواالً كافية وتبحث عن عمل أفضل

عاطفي��اً: ال تستش��ر أياً م��ن أصدقائك في 
أمورك العاطفية ألن هذا األمر يعنيك وحدك 

فقط

مهنياً: خطوات مؤث��رة وإيجابية ملصلحتك، 
وهذا ما يجعلك متلك مزيداً من املسؤوليات

عاطفي��اً: ال تس��َع إلقن��اع الش��ريك بوجهة 
نظ��رك حول العالقة العاطفي��ة، فقد تكون 

مخطئاً وتدفع ثمن أنانيتك

مهنياً:قد تُثار مش��كالت في العمل، أو يطرأ 
ما يزعجك ويثير التساؤالت

عاطفياً: ارتفاع نس��بة التفاؤل في تصحيح 
العالق��ة بالش��ريك، وخصوص��اً بعد س��وء 

ً التفاهم الذي فرض نفسه أخيرا

مهنياً: يس��ّهل أمامك التواصل واالتصاالت، 
وإذا ألغيت موعداً أو س��فراً، فإنك تستعيده 

ابتداًء من اليوم
عاطفياً: يختب��ر القدر عالقات��ك العاطفية 

ويضعها على احملّك، إنتبه الوضع دقيق جداً

مهني��اً: تتزود أف��كاراً منّوعة وبّن��اءة وتالقي 
الدعم من بعض الفئات واألفرقاء

عاطفي��اً: عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان 
املرحل��ة املقبل��ة ف��ي حيات��ك العاطفي��ة، 
وخصوصاً بعد اجلهد االستثنائي الذي بذلته

مهنياً: ،تنجح في اختبار صعب كان يقلقك 
بشأن موضوع ما يتعلق بالعمل

عاطفي��اً: تواص��ل الش��ريك مع��ك مه��م 
لكما، لكّن التس��اهل أحيان��اً يعّقد الوضع 

ويوصلكما إلى الطريق املسدود

مهنياً: يترّكز اهتمامك على الش��أن املهني، 
ورمبا تخّطط ملشاريع مع بعض الزمالء

عاطفياً: يتصّرف الشريك وكأنه غير مهتم، 
فح��اول أن تس��توضح األم��ور قب��ل تفاق��م 

الوضع

مهني��اً: إذا كنت من أصحاب املهن احلرة فقد 
تعود عليك مبيعاتك بالربح اإلضافي 

عاطفياً: العصبية الزائدة ال تفيد في معاجلة 
املش��كالت مع الش��ريك، فهي توّل��د العناد، 
عنده��ا قد تفق��د الق��درة على الس��يطرة 

مجدداً

مهنياً: تضطر إلى التحّفظ قليالً في عرضك 
بعض األمور 

وتتلّط��ف  األج��واء  تتحّس��ن  عاطفي��اً: 
ويتقارب احلبيب��ان مجدداً، وتزول املش��كالت 

واحلساسيات، وتقوى العالقة املتأرجحة

الحوتالجديالدلو

مهني��اً: تس��مع جواباً س��اّراً أو تع��رف لقاء 
مثمراً، ويتعلق بدع��م خارجي أو بزيادة على 

الراتب أو في األرباح
عاطفياً: خفف اندفاعك جتاه الش��ريك، ألن 

ذلك قد يخلق عنده بعض األنانية

حظك اليـوم

عمودي أفقي

1 – لقب شاعر عربي راحل 2 
– صاحب الفلسفة الرواقية 

– جديد باألجنبية 
3 – قلمك – سلس��لة جبال 

عاملية
 4 – وقت – وتغفلن عن 

 5 – نص��ف غوت��ه – يتبع – 
نصف وريد 

6 – أول الهموم – عكس��ها 
أحد القديسن 

 7 – أداة نصب – متشابهان  
8 – ركي��زة – األس��م الثاني 
لرئي��س أميركي مات قتالً 9 

– رحالة إنكليزي .

1 – مطربة مغربية
2 – أديب شعبي وثائر مصري  

3 – أوعية اخلمر 
دول��ة   – »مبعث��رة«  واع   –  4

أسيوية
 5 – األس��م الثان��ي لرئي��س 

أميركي – عكسها احترم
6 – نص��ف تيب��ت – مدين��ة 

مغربية
 7 – أصبع – ابادت

 8 – م��ن رؤس��اء أمي��ركا – 
عالمو موسيقية

 9 – ممثل فرنس��ي شهير في 
اخلمسينات .

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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بغداد/ المكتب اإلعالمي:
ضيف��ت قاعة ن��ادي الدف��اع املدني 
الرياض��ي، منافس��ات أول بطول��ة 
بكأس وزي��ر الداخلية لكرة الطاولة 
الت��ي نظمته��ا مديري��ة التدري��ب 
البدن��ي وألع��اب الش��رطة أم��س، 
مبش��اركة 16 مديرية وقيادة ميثلون 
بغ��داد وش��تى محافظ��ات العراق، 
وبحس��ب ضابط الش��عبة الفنية 
في مديري��ة التدريب البدني والعاب 
الشرطة، الرائد، أحمد خليل دخان، 
 16 فيه��ا  تش��ارك   البطول��ة  ان 
مديرية بواقع العبان لكل فريق، في 
حني تقرر اقامة منافس��ات مصغرة 
للضب��اط م��ن رتبة عقي��د � مالزم 

أول.
وب��ني انه وج��د دعم��اً ومتابعة من 
منتسبي قسم األلعاب في مديرية 
الدف��اع املدن��ي عل��ى دع��م إجن��اح 
البطولة التي تعد األولى من نوعها 
بكرة الطاولة حيث استحدثت هذه 
اللعبة، إلى جانب منافس��ات الكرة 
الش��اطئية مؤخ��راً، ليت��م اضافة 
هاتني اللعبتني إلى جدول منافسات 
األلعاب الرياضي��ة في بطوالت وزير 

الداخلية.
كم��ا، أكد دخ��ان ان بط��والت وزارة 
الداخلية حتمل رس��ائل عدة، اولها 
ان من يصنع��ون النصر في جبهات 
القتال وي��ذودون بدماءه��م الزكية 
ع��ن ترب��ة الع��راق، فانه��م يوفرون 
االجواء املثالية للنش��اطات الفنية 

والثقافية والرياضية االخرى.

هذا وتألفت اللجنة الفنية من غازي 
فيصل وأحمد جليل ويوسف مهدي 
ووليد موحي وياس��ر هاش��م ورائد 
كنعان وحسني غزال وأحمد خضير 
وعباس طالب، في حني تكونت جلنة 
التحكيم من، صفاء س��ليم وحيدر 
عبد الكرمي وأن��س محمد وزيد علي 
ولي��ث حكمت وحمزة نصيف وكرار 

حيدر وعبد الرحمن حكمت.
واسفرت النتائج النهائي لسباقات 
الضباط فوق 35 سنة عن فوز الرائد 
أمير من ش��رطة املثنى باملركز االول 
تاله العقيد حمودي كزبر من شرطة 
بغداد ث��م النقيب عل��ي حنش من 
حماية املنش��ات، اما فئ��ة حتت 35 
س��نة، فقد حاز فيها محي س��عد 
من مديرية االستخبارات على املركز 
االول، وح��ل أكرم والي م��ن مديرية 
الدفاع املدني ثانياً، تاله مهند فالح 

باملرتبة الثالثة.
وفي سباقات املنتسبني، احرز محمد 
صال��ح من حماية املنش��ات املرتبة 
االوليت ثم ثائر جنم من ش��رطة ذي 
قار باملركز الثاني وغس��ان علي من 
الش��رطة االحتادية باملرتب��ة الثالثة 
ومحم��د ج��واد من ش��رطة ذي قار 
باملركز الثالث مكرر، من جانبه، أكد 
الفائ��ز باملرك��ز األول محمد صالح 
ان التنظي��م كان رائع��اً، وان اللقاء 
جمع منتس��بي وزارة الداخلية كان 
اخوياً قبل ان يكون تنافس��ياً حيث 
كان محطة للقاء وتعزيز الصداقة 

والتعاون بني املشاركني.
وت��وج الالع��ب ظاه��ر حس��ن م��ن 
فري��ق حماي��ة املنش��أت بال��كأس 
املثالي، فيما ذهب الكأس نفس��ها 
عل��ى صعيد الفرق ملديرية ش��رطة 

الشهداء واجلرحى.

بانكوك ـ عدي صبار*
حقق منتخب ش��باب العراق لكرة 
الص��االت بداي��ة مثالي��ة ف��ي أول 
مب��اراة له في نهائيات اس��يا والتي 
التايلندية  العاصمة  تس��تضيفها 
بانك��وك ، وذل��ك بعد تغلب��ه على 
منتخ��ب البحري��ن بأربع��ة أهداف 
أول��ى  مقاب��ل ه��دف واح��د  ف��ي 
منافس��ات  حلس��اب  لقاءاتهم��ا 
اجملموع��ة االول��ى، أم��س، محقق��ا 
بذل��ك أول ثالث نقاط مهمة له في 

بداية مشواره .
وس��جل عل��ي س��عد هدف��ني  في 
الدقيقة 5 من الشوط األول وعباس 
الدخيل د. 9 من الش��وط نفس��ه ،   
وفهد ميثاق د. 7 من الشوط الثاني  
في ح��ني أح��رز محمد عي��د هدف 
البحري��ن الوحيد ف��ي الدقيقة 10 

من الشوط األول.
ويلتقي في باق��ي مباريات اجملموعة 
أيضاً بروناي مع أفغانستان، وماليزيا 
م��ع تايالند، وتقام اجلولة الثانية من 
منافس��ات اجملموع��ة ي��وم األربعاء، 
حي��ث يلتق��ي الع��راق م��ع بروناي، 
وتايالند م��ع البحري��ن، وماليزيا مع 

أفغانستان.
ويتأهل أول فريقني من كل مجموعة 
م��ن اجملموعات األربع إل��ى الدور ربع 
النهائ��ي ال��ذي تق��ام مبارياته يوم 

االثنني املقبل 22 أياراجلاري.
ويش��ار إلى أن املنتخب��ني احلاصلني 
عل��ى املركزي��ن األول والثان��ي ف��ي 
البطولة سيمنحا بلديهما بطاقتي 

املشاركة في مسابقة كرة الصاالت 
ضم��ن أوملبي��اد الش��باب 2018 في 
بيون��س آيري��س، حي��ث س��يتمثل 

البلدين مبنتخب حتت 18 عاماً.
»وأشاد« الس��يد يحيى زغير رئيس 
الوفد العراقي باملستوى الذي قدمه 
العب��و املنتخب ف��ي مباراتهم أمام 
البحرين،  ودعاهم إلى التركيز على 
املباراة القادمة أمام بروناي وكسب 
الثالث��ة لتك��ون مهم��ة  نقاطه��ا 
العبور إلى الدور القادم أسهل ومن 
دون النظر إلى بقية احلسابات التي 

قد تلف اجملموعة .
وقال مدير اجلهاز الفني علي طالب 
محمد عقب املب��اراة ،إن  املعنويات 
كان��ت عالية ومرتفع��ة قبل اللقاء 
واألجواء التي س��ادت بعثة املنتخب 
إيجابية، والالعبني أصروا على تقدمي 
بداية طيبة في البطولة على الرغم 

من صعوبة املباريات االفتتاحية في 
مثل ه��ذا احملف��ل األس��يوي ، واكد 
طال��ب ان املنتخ��ب البحريني يعد 
من املنتخب��ات القوية لك��ن الروح 
املعنوية العالية التي متلكت أبطال 
املنتخب كانت أكبر من حساس��ية 

املباراة واهميتها .
ويواجه منتخبنا في مباراته الثانية 
األربع��اء  الي��وم  برون��اي  منتخ��ب 
الس��اعة الواح��دة ظه��را بتوقيت 
بغ��داد  )اخلامس��ة عص��راً بتوقيت 
بانكوك (، على أن يقابل أفغانستان 
الفريق ي��وم غد اخلمي��س، في حني 
يواجه ماليزي��ا يوم اجلمعة ويختتم 
مباريات��ه ض��د تايلند يوم الس��بت 

املقبل.

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الصاالت

لندن ـ وكاالت:

اعترف اإلس��باني بي��ب جوارديوال املدير 
الفني لنادي مانشستر سيتي، بفشله 
مع فريق��ه احلالي، بع��د أن خرج خالي 
الوفاض هذا املوس��م، للمرة األولى في 

تاريخه التدريبي.
وأكد اإلس��باني أن مس��تقبله مع مان 
س��يتي في خطر إذا فش��ل في حتقيق 
النجاح باملوس��م املقبل، مؤكًدا أنه لو 
كان ذل��ك األم��ر حدث مع برش��لونة أو 

بايرن ميونيخ كان سيتعرض لإلقالة.
وقال جوارديوال في تصريحات نش��رتها 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية: »في 
وضعي احلالي سوف أُقال بالتأكيد، من 
األندية السابقة التي عملت فيها بعد 

هذا املوسم«.
وأض��اف: »نع��م، ألنن��ي يج��ب أن أفوز، 
عندم��ا وصل��ت لبرش��لونة كان هناك 
الكثير من الضغط ولو لم أحصل على 

النتائ��ج اجليدة في أول 6 أش��هر كنت 
س��أخرج، لم يكن لدي ش��يء أدافع به 
عن نفس��ي، وفي بايرن ميونيخ كذلك، 
هن��اك ال يعط��وك فرصة ثاني��ة، لقد 
حصلت عل��ى فرصة ثاني��ة هنا ونأمل 

حتقيق النجاح املوسم املقبل«.
وتاب��ع: »لو لم تس��ر األم��ور بنحو جيد 
املوس��م املقبل، س��وف يكون لدي عام 
واح��د ف��ي عق��دي، ومع ع��دم النجاح 
بالتأكي��د س��وف يت��م تغيي��ر املدرب، 
س��يكون هن��اك ضغط علي املوس��م 
املقب��ل ولق��د قلت من قب��ل أتيت هنا 

بسبب ما حققته في السابق«.
وأكمل: »بعض املدرب��ني يكون عليهم 
الفوز أو الرحي��ل هذا يتم االتفاق عليه 
من��ذ البداية، هنا جئ��ت من أجل الفوز 

ولكنه لم يحدث، لم يكن ممكًنا«.
وأوضح: »س��وف نحاول أن��ا والالعبون 
واإلدارة أن نف��وز باأللقاب في املوس��م 
املقبل، بعد ذلك سيتم تقييم النتائج 
وإن ل��م تك��ن جي��دة س��يتم تغيي��ر 

املدرب«.
وواصل: »أنا لست هنا بسبب أنني بيب 
جوارديوال أو ما فعلته في الس��ابق، أنا 
لست هنا لكي أقول، ماذا سيحدث لي 

إن لم أفز بالبطوالت املوسم املقبل«.
أن��ا  نتح��دث  ي��وم  »كل  قائ��ال:  وأردف 
والرئيس، عما فعلناه في املباراة األخيرة، 
وما الذي ميكننا فعل��ه لتطوير الفريق 

كل احملادثات تكون في هذا الشأن«.
واس��تكمل: »في كرة القدم كل شيء 
يعتم��د على نوعية الالعب��ني، املدربون 
ال يلعب��ون، لدين��ا ج��ودة ف��ي الالعبني 
وأعتقد أنها كافية لنجعل كل ش��يء 

أفضل«.
واختت��م :«ن��ادم ألنن��ا ل��م نس��تطع 
املنافس��ة على الدوري حت��ى النهاية، 
أعتقد أننا قبل ش��هرين كان ميكننا أن 

نواصل املنافسة حتى النهاية«.
كم��ا أثارت لقطة الالع��ب الكولومبي 
خامي��س رودريجي��ز، أثن��اء خروجه من 
ملعب س��انتياجو برنابي��و أمس األول، 

الكثي��ر م��ن اجل��دل، فالالع��ب أوح��ى 
للجميع أنه سيرحل عن الفريق امللكي 
بعد الطريقة، التي ودع فيها البرنابيو، 
ف��ي املباراة األخيرة لهذا املوس��م على 

ملعب الفريق املدريدي.
وأش��ارت العديد من التقارير، إلى رغبة 
مانشس��تر يونايت��د ف��ي التعاقد مع 
خاميس، كما قالت تقارير في كولومبيا 
أن الالع��ب اتفق مع الش��ياطني احلمر، 

وسينتقل إليهم الصيف املقبل.
وخ��الل مؤمتر صحفي لبي��ب جوارديوال 
مدرب مانشس��تر س��يتي، ُس��ئل عن 
خاميس رودريجيز فأش��اد به، وقال »إنه 
ميلك اجل��ودة، وبالتأكي��د ميكنه اللعب 
في إجنلت��را، في ريال مدريد ال يلعب ألن 

رفاقه يلعبون بنحو جيد للغاية«.
وأض��اف »الالعب��ون اجلي��دون ميكنهم 
اللع��ب ف��ي أي دوري بالعال��م، وه��ذا 
يعتم��د على الف��رق الت��ي يلعبون لها 
والزم��الء الذي��ن يلعب��ون معهم، لكن 

جودته ال ميكن الشك فيها«.

15رياضة األربعاء 17 أيار 2017 العدد )3697(

البارالمبية تقيم مهرجان 
إقرار القانون ورفع الحظر

نقل ألفي مشجع لحضور 
كالسيكو العراق اآلسيوي

الجيش يواجه السالم 
في دوري الشاطئية

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
اعل��ن االمني العام للجنة الباراملبية الوطنية العراقية 
فاخ��ر علي اجلمال��ي : ان اللجنة س��تقيم يوم االثنني 
املقب��ل 22 من ايار اجلاري وبرعاية الس��يد رئيس الوزراء 
الدكتور حيدر العبادي مهرجاناً مبناس��بة اقرار قانونها 

في مجلس النواب ورفع احلظر عن املالعب العراقية .
واض��اف اجلمالي الذي ي��رأس اللجن��ة العليا املنظمة 
للمهرجان: ان املهرجان الذي سيقام في فندق الرشيد 
وسط العاصمة العراقية بغداد ستحضره شخصيات 
سياس��ية و برملاني��ة ورياضي��ة اضاف��ة ال��ى االع��الم 

والصحافة الرياضية.
وأكد على ان اللجنة الباراملبية العراقية ممثلة مبكتبها 
التنفيذي الذي يرأس��ه الدكتور عقيل حميد حريصة 
جدا على خدمة رياضة متحدي االعاقة بصورة خاصة 
والرياض��ة العراقي��ة عل��ى وج��ه اخلص��وص من خالل 
االحتفاء باجن��از عراقي وطني كبير متمثالً بقرار االحتاد 
الدولي لكرة القدم القاضي برفع احلظر املفروض على 

املالعب العراقية منذ اكثر من ثالثة عقود ماضية.
و اوض��ح: ان اللجنة الباراملبية س��عت بص��ورة كبيرة 
وبجهود مخلصة الجل اقرار القانون اخلاص بها خلدمة 
شريحة متحدي االعاقة ورياضة االجناز التي من خاللها 
استطاع الكثير من رياضييها حتقيق االجنازات الكبيرة 
ولع��ل اخرها م��ا حتقق في باراملبياد ري��و دي جانيرو في 

البرازيل العام املاضي.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 ق��رر وزير الش��باب والرياضة عبد احلس��ني عبطان 
تخصي��ص مبال��غ مالي��ة لنقل مش��جعي فريقي 
الزوراء والقوة اجلوية في ذهاب نصف نهائي منطقة 
غرب اسيا بكاس االحتاد االسيوي لكرة القدم 2017 
التي ستقام في ملعب فرانسو حريري في اربيل في 

ال�22 من شهر ايار اجلاري.
 وبني عبط��ان ان الوزارة ومن منطلق مس��ؤولياتها 
كجهة قطاعية تهتم في الش��باب والرياضة، فقد 
بادرت الى حتمل نفقات الف مش��جع من فريق نادي 
الزوراء الرياضي والف مش��جع من فريق نادي القوة 
اجلوي��ة بغي��ة االس��هام ف��ي ايصالهم ال��ى اربيل 
ومشاهدة املباراة التي ستركز عليها االنظار كونها 
اول مباراة رس��مية تقام في الع��راق بعد قرار االحتاد 
الدولي لك��رة القدم )فيفا( برف��ع احلظر اجلزئي عن 

املالعب العراقية.

بغداد ـ أثير الشويلي *
جت��رى اليوم االربعاء مباراة واح��دة ضمن دوري الكرة 
الش��اطئية، س��تكون ب��ني فريق��ي مب��اراة اجليش 
والسالم وتختتم املباريات يوم غٍد اخلميس بني فريقي 
املصافي واملهندسني حيث سيتاهل فريقان من كل 
مجموعة الى التصفيات النهائية التي ستقام في 

محافظة البصرة بعد شهر رمضان املبارك.
هذا وأس��تأنفت جلنة الكرة الش��اطئية، منافسات 
الدوري املمتاز، بعد تأجيله بسبب الزيارة الشعبانية 
، حيث لم يحضر فريق الزعيم ملباراة أول أمس ليعد 
خاس��راً امام النجدة بثالثة اه��داف من دون رد، كما 
لم يحضر فريق الس��الم مباراته امام اجليش فعدت 

اللجنة فريق اجليش فائزاً بثالثة اهداف من دون رد.

* املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

باكو ـ مؤنس عبد اهلل*

كاظ��م  مصطف��ى  البط��ل  اح��رز 
داغ��ر العب منتخ��ب الع��راق برمي 
القرص اول وس��ام ذهبي للعراق في 
التضام��ن  الع��اب  دورة  منافس��ات 
االسالمي بنسختها الرابعة واجلارية 
احداثها ف��ي العاصمة االذربيجانية 
باك��و ومبش��اركة 54 دول��ة ميثل��ون 
ث��الث قارات، وذلك بعد ان حقق رقما 
قياسيا عراقيا قدره 60،89 م متفوقا 
على االيراني احسان حدادي صاحب 
فضي��ة اوملبي��اد لن��دن ع��ام 2012 
والذي ح��ل ثانيا فيما كان الوس��ام 
النحاس��ي م��ن نصيب الس��عودي 

سلطان الداود.
واهدى الرب��اع البطل صفاء راش��د 
الوس��ام الذهبي الثان��ي للعراق في 
التضام��ن  الع��اب  دورة  منافس��ات 
ف��ي  احداثه��ا  اجلاري��ة  االس��المي 
العاصمة االذربيجانية باكو وتستمر 
حتى الثاني والعشرين من شهر ايار 
احلال��ي بع��د ان حص��د الذهب في 
منافس��ات وزن 85 كغ��م حيث رفع 
ف��ي اخلط��ف 152 كغم وف��ي النتر 
194 كغ��م ليك��ون اجملم��وع الع��ام 
364 كغم مما وضعه في املركز االول 
وبفارق كبير عن الرباع االوزبكستاني 
اوكلي��ك عليموف ال��ذي جمع 339 
كغم, فيما كان الوس��ام النحاسي 
م��ن نصيب الرباع الس��عودي خليل 
احلمقان الذي جمع 329 كغم، فيما 
حصل العب منتخبنا الوطني برفع 
االثقال احمد فاروق  على اول وس��ام 
فض��ي للع��راق في منافس��ات دورة 
الع��اب التضامن االس��المي اجلارية 
احداثها ف��ي العاصمة االذربيجانية 
الثان��ي  لغاي��ة  وتس��تمر  باك��و 
والعشرين من الشهر احلالي بعد ان 
حصد الوسام الفضي في منافسات 
املسابقة بوزن 77 كغم، ورفع الالعب 
احم��د فاروق ف��ي اخلطف141 كغم 

وف��ي النتر رف��ع 179 كغ��م ليكون 
اجملموع الكل��ي 320 كغم مما وضعه 
ف��ي املركز الثان��ي والفوز بالوس��ام 
الفض��ي، واح��رز الوس��ام الذهب��ي 
الالعب املصري محم��د ايهاب الذي 
جمع 348 كغم وس��بق ل��ه ان احرز 
النحاس��ي في منافسات  الوس��ام 
دورة االلع��اب االوملبي��ة االخي��رة في 
ريو دي جاني��رو بالبرازيل، فيما ذهب 

الوسام النحاسي لتركيا.
إل��ى ذل��ك، تأهل��ت العب��ة منتخب 
العراق بألعاب القوى بجان خوشفي 
ال��ى منافس��ات دور ش��به النهائي 

لس��باق ركض 100م بعد ان احتلت 
املرك��ز الس��ادس من ب��ني 26 العبا 
مس��جلة رقما ق��دره 11،85 ثا وهو 
رقم شخصي جديد لالعبة املذكورة 
وستخوض منافسات شبه النهائي 
مس��اء اليوم )الثالثاء(، فيما خرجت 
زميلته��ا الالعب��ة االء حكم��ت من 
منافسات التصفيات بعد ان احتلت 
املرك��ز الثام��ن عش��ر م��ن ب��ني 26 
متس��ابقة حيث سجلت رقما قدره 

12،47 ثا.
ف��ي ح��ني، اخفق منتخ��ب العراق 
للرماي��ة بالرجال ف��ي التأهل الى 

نهائ��ي س��باق املس��دس الهوائي 
ملس��افة 10 م بعد ان ودع الالعبون 
الثالثة املنافس��ات من التصفيات 
االولية التي ش��ارك فيها 31 العبا 
م��ن مختل��ف ال��دول املش��اركة، 
واحتل الالعب علي مالك املركز 15 
بعد ان سجل 568 نقطة من اصل 
600 ممكنة وجاء زميله الالعب زيد 
طارق في املركز 21 بعد ان س��جل 
رقم��ا ق��دره 559 نقط��ة واحت��ل 
الالعب سيف عالوي املركز 23 بعد 
ان حق��ق رقم��ا ق��دره 557 نقطة، 
وفي منافسات النساء لم تتمكن 

الالعبت��ان فاطم��ة عب��اس واي��ة 
خلدون من التأهل الى سباق نهائي 
فعالية املس��دس الهوائي ملسافة 
10 م بعد ان خرجن من التصفيات 
التي ش��اركت فيها 19 العبة من 
مختلف الدول املشاركة، واحتلت 
الالعب��ة فاطمة عب��اس املركز 13 
بع��د ان س��جلت رقما ق��دره 368 
من اصل 400 نقط��ة ممكنة فيما 
احتلت الالعبة اي��ة خلدون املركز 
19 )االخي��ر( بعد ان س��جلت رقما 

قدره 335 نقطة.
العب��ي  تفص��ل  واح��دة  وخط��وة 

منتخ��ب الع��راق باملالكمة حس��ن 
علي ناصر وزن 49 كغم وعمار جبار 
وزن 60 كغم، وذلك من اجل التأهل 
الى املباراة النهائية كل حسب وزنه 
ضمن دورة العاب التضامن االسالمي 
بنسختها الرابعة، وسيواجه حسن 
علي ناصر منافس��ه االيراني صفاء 
احم��دي ف��ي ن��زال ش��به النهائي 
وفي حال فوزه فأنه س��يضمن احد 
الوسامني الذهبي او الفضي اما في 
حال اخلسارة فس��يكتفي بالوسام 
النحاسي وكذلك احلال ينطبق متاما 
على زميله املالك��م عمار جبارالذي 
س��يقابل منافسه التركمانستاني 
ف��ي  اميانكوليي��ف  هيرس��اند 
منافسات شبه النهائي، وسيخوض 
املالكمني نزالهما يوم غد )االربعاء(، 
املالك��م  فرص��ة  تب��دو  وكذل��ك 
مرتض��ى رعد كبي��رة بالوصول الى 
دور ش��به النهائي وضمان احلصول 
على اح��د االوس��مة املنوعة، وذلك 
عندما يواجه مس��اء أمس)الثالثاء( 
منافس��ه املغربي ضرار عبد العلي 

ضمن منافسات وزن 52 كغم.
وقبض��ت تركيا على صدارة جدول 
االوس��مة بانتهاء منافسات اليوم 
الراب��ع حي��ث جمعت 92 وس��اما 
منوعا وبواقع 35 ذهبيا و31 فضيا 
اذربيجان  و26 نحاس��يا وهبط��ت 
الى املركز الثاني برصيد 68 وساما 
منوعا وبواقع 33 ذهبيا و23 فضيا 
و12 نحاس��يا وتلتها اوزبكس��تان 
باملركز الثال��ث بعد ان جمعت 30 
وس��اما منوع��ا وبواق��ع 6 ذهبية 
و6 فضي��ة و18 نحاس��يا واحتلت 
اندونيسيا املركز الرابع برصيد 32 
وساما منوعا وبواقع 5 ذهبية و13 
فضي��ا و14 نحاس��يا وتلتها ايران 
باملركز اخلامس برصيد 24 وس��اما 
منوعا وبواق��ع 5 ذهبية و8 فضية 

و11 نحاسيا.

* املنسق اإلعالمي للبعثة

تركيا تقبض على صدارة أوسمة المنافسات

داغر وراشد يتوشحان بذهب ألعاب القوى واألثقال في »التضامن اإلسالمي«

البطل صفاء راشد يطلق صرخة النصر »عدسة: قحطان سليم«

فرحة العبي الشبابجانب من املنافسات
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خرج خالي الوفاض للمرة األولى في تأريخه التدريبي
تقرير

جوارديوال يعترف بالفشل ويحدد شرطًا الستمراره في مانشستر سيتي

جوارديوال

مفكرة الصباح الجديد

ساوثهامتون ـ مان يونايتد

سيلتا فيجو ـ ريال مدريد

9:45 مساًء

10:00 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

 

نادي الدفاع المدني يضّيف بنجاح أول 
بطولة لكأس وزير الداخلية بكرة الطاولة 

شباب الصاالت يحقق انتصاره األول على 
حساب البحرين ويالعب بروناي اليوم



بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار فرياد 
روان��دزي، بافتت��اح مهرج��ان معه��د احلرف 
والفنون الش��عبية، في مبنى الوزارة والذي 
يس��تمر ثالثة أيام. وض��م املهرجان أعماال 
لطلب��ة املعهد م��ن اخلش��ب، والنحاس، 
والرؤي��ة  باجلم��ال،  امت��ازت  والس��جاد، 

الفنية، واحلرفية العالية.
مبس��توى  الثقاف��ة  وزي��ر  وأش��اد   
معروض��ات املعه��د م��ن خ��الل ما 
قدم��ه من فن��ون ش��عبية، حتاكي 
املوروث الثقافي للب��الد، وتعبر عن 
األصال��ة التي يتمتع بها الش��عب 

العراقي بجميع مكوناته.
م��ن جهت��ه، دع��ا مدير ع��ام دائرة 
د.ش��فيق  التش��كيلية  الفن��ون 
امله��دي، القط��اع اخل��اص إل��ى 

والفن��ون  احل��رف  معه��د  ف��ي  االس��تثمار 
الش��عبية، ال��ذي يض��م طلب��ة وأس��اتذة 

اختصاصيني باحلرف والفنون.
وحض��ر املهرج��ان عض��و مجل��س الن��واب 
أحم��د املش��هداني، ومحاف��ظ باب��ل صادق 
مدلول الس��لطاني، ومدير عام دائرة الفنون 
التش��كيلية د.ش��فيق امله��دي، ومدير عام 
دائرة الش��ؤون اإلدارية، واألستاذ رعد عالوي، 

ونقيب الفنانني صباح املندالوي،
وعض��و مجل��س مهني��ة االنتخاب��ات ف��ي 
العراق كولشان كمال علي، ومستشار جلنة 
الثقاف��ة واإلع��الم النيابية انتص��ار عالوي. 
إضاف��ة ال��ى نائب رئيس مجل��س محافظة 
بغداد رع��د جبار اخلميس��ي، ومدي��ر أوقاف 
احملافظات الدكتور فاضل الش��رع، واملشرف 
الفن��ي لتربي��ة الرصافة األول��ى قيس عبد 

الرزاق. واملتبرعة للمعهد د.إميان البرزجني.

كان - رويترز: 
التنزه في مدينة كان الفرنسية 
كان مبهجا مبا يكفي قبل أن تضع 
الس��لطات صفا مؤلف��ا من 400 
مزهرية عمالقة، لكن تلك النباتات 
للزين��ة،  ليس��ت  هن��اك  اجلميل��ة 
ب��ل إنها إج��راء أمني ملن��ع هجمات 
إرهابية خالل املهرجان الس��ينمائي 

الشهير الذي حتتضنه املدينة.
ومهرج��ان كان الذي ينطل��ق اليوم 
األربعاء هو األول منذ هجوم وقع في 

مدين��ة نيس القريبة، ف��ي يوليو متوز املاضي، 
قاد فيه رجل تونس��ي ش��احنة ت��زن 19 طنا 
نح��و حش��د من احملتفل��ني بالعي��د الوطني 
الفرنس��ي، الذي يعرف بيوم الباستيل، وقتل 

80 شخصا في األقل في متنزه.
وم��ن املفترض أن متث��ل املزهري��ات العمالقة 
الت��ي يص��ل ارتفاعه��ا لألكت��اف على طول 
طريق كان كروازيت، حواجز اسمنتية مموهة، 
ملنع هجوم مشابه بس��يارة أو شاحنة. كما 
وضع��ت الش��رطة 160 مترا من السالس��ل 
املعدني��ة املس��ننة، الت��ي بإمكانه��ا وقف 

شاحنة، ونشرت قوات إضافية، ودعت كتيبة 
من املتطوعني املدنيني إلبالغها بأية أنشطة 

مريبة.
وق��ال إيف دراس قائد الش��رطة احمللية إنهم 
وضعوا نح��و 550 كامي��را للمراقبة األمنية 
أيض��ا. ولي��س ل��دى الش��رطة الفرنس��ية 
معلوم��ات عن تهديد مح��دد، لكن مهرجان 
كان م��ن أح��د أب��رز األح��داث الس��نوية في 

فرنسا.
وق��ال دراس ان الدولة ضخت مزيدا من املوارد 

هذا العام، أكثر من أي وقت مضى".

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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من أنتم..؟

جمال جصاني

للكاتب املص��ري من أصول أرمينية توماس جورجيس��يان 
عب��ارة معروفة وهي ) قل لي م��اذا تقرأ؟ أقول لك من أنت) 
وهي بالرغم من ش��هرتها وأهميتها، إال أنها تبقى عاجزة 
لوحدها عن كش��ف ش��خصية املرء وش��يمه وتطلعاته 
الفعلي��ة. من خ��الل جرد س��ريع لعينات مم��ا يطلق عليه 
ب��� )االنتلجينس��يا) جند غي��ر القليل من ق��وارض الكتب 
بعي��دون متاماً عم��ا يجترونه من كتب وق��راءات مختلفة، 
في س��لوكهم ون��وع تفاعله��م مع التط��ورات واألحداث 
وطبيع��ة القرارات واملواق��ف التي يتخذونه��ا. صحيح أن 
نوع االهتمامات والهموم التي تش��غل بالنا توجهنا غالباً 
لقراءات تنس��جم وإياها، لكنها ال تشكل مبفردها هوياتنا 
وش��خصياتنا، وألجل التعرف الدقيق على األغوار الفعلية 
وال س��يما للش��خصيات التي تتبوأ املس��ؤوليات املهمة 
واخلطيرة في اجملتمع والدولة؛ ال مناص لنا من إدراك أهمية 
التعرف على جوانب أخرى ال تقل أهمية عما أش��رنا إليه، 
ومنها على سبيل املثال ال احلصر؛ نوع املقربني واملعتمدين 
لدى هذه الش��خصيات، من مستشارين أو مالكات لشتى 
مفاصل العمل، إذ ينضح عن ذلك مالمح الغايات الفعلية 

ملا وضعوه نصب أعينهم.
م��ن أنت��م ؟ س��ؤال غاي��ة ف��ي األهمي��ة ميك��ن أن يقدم 
جلي��وش هيئ��ات النزاه��ة والرقابة ومكت��ب املفتش العام 
وم��ا يتجحفل معه��م من إدارات ومؤسس��ات؛ خدمات ال 
تق��در بثمن، وتختص��ر لهم الكثير من ه��ذه املتاهة التي 
يتخبطون وس��ط أمواجها الصاخب��ة. فمن خالل التعرف 
على نوع احلواش��ي املقربة من هذا املس��ؤول أو ذاك، ميكن 
التعرف بيس��ر على هويته وتطلعاته وإمكاناته الواقعية 
ال االس��تعراضية وترس��انتها ف��ي خل��ط األوراق. لم يعد 
هناك أدنى ش��ك بنوع الوشائج املتينة التي تربط اإلرهاب 
بالفس��اد، ال بل األخير أش��د خطورة وفتكاً من األول، وقد 
برهن��ت نكباتنا قبل "التغيير" وبع��ده على حقيقة ذلك. 
زمن اخمللوق الذي انتشل مذعوراً من جحره األخير، شاهدنا 
جميعاً حجم التصفيات التي نفذها بكل خس��ة ونذالة، 
ض��د كل م��ن يخالفه في ال��رأي أو ميك��ن أن يكون كذلك 
مستقبالً، لذلك لم يبق في حاشيته غير املسوخ التي جتيد 
قول )موافج) لكل ما يصدر عن املسخ الضرورة. ومن سوء 
حظ س��كان هذا الوطن املنكوب أن يتحول ذلك الس��لوك 
املش��وه واملتخلف، الى منهج وتقاليد راسخة جعلت غير 
القليل م��ن محظوظي حقبة الفت��ح الدميقراطي املبني، 

يهرولون الى ظاللها الوارفة.
وعلى العكس من مثالنا احمللي الس��يء، هناك مجتمعات 
ودول قدم��ت أمثلة مغاي��رة، تؤكد أهمية ما أش��رنا اليه، 
فتجربة الشيخ زايد على س��بيل املثال ال احلصر، في إدارة 
ش��ؤون اإلمارات العربية املتحدة، عبر اختياره املوفق لدائرة 
املقربني واملستشارين، جعلت من تلك الكيانات الضعيفة 
واجملهولة؛ دولة تستقطب اليها خيرة اخلبراء واملتخصصني 
في شتى احلقول واجملاالت، ومنها غير القليل من الكفاءات 
ورج��ال األعم��ال العراقيني، بع��د أن أصبح الع��راق بفعل 
اعتم��اد املعايير الش��اذة؛ أكثر البلدان الط��اردة للمواهب 
واخلبرات والعقول. حقيقة مرة تكشف واقع ما وصلنا اليه 
بعد تلقف هذه الطبقة السياس��ية من ش��تى اخلطابات 
والرطانات والزعامات لزمام األمور فيه، إذ التشرذم في كل 
ش��يء إال ما يعتمدونه من حواشي وبطانات كل موهبتها 
تكم��ن في رش��اقتها بنق��ل عدتها من كت��ف الى كتف 
آخر، حواشي جديرة بإفش��ال أفضل املشاريع والتطلعات 
الس��ليمة، حيث فالتر "األحزاب" الفاشلة ترشح للمغامن 

احلكومية أكثر مالكاتها فشالً.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

العاملية  النجمة  توجهت 
أجنلين��ا جولي البالغة من 
العمر 41 عام��اً، إلى أحد 
املطاعم في لوس اجنلوس 
ي��وم أم��س برفق��ة إبنها  
البالغ من  باكس،  بالتبني 

العمر 13 عاماً.
أجنلين��ا وباك��س احتف��ال 
بعي��د األم مع��ا، حيث ان 
في أمي��ركا يحتفل بعيد 
األم  األحد الثاني من شهر 
أيار/مايو. أجنلينا كانت قد 
اجتمع��ت بوالدها املمثل 
جون فويت منذ أيام قليلة، 

حيث تناوال السوشي معا 
في مدينة بيفرلي هيلز.

اجنلين��ا  برفق��ة  وكان 
ووالدها، أربعة من أوالدها، 
وهم باكس، وزاهارا، وفيني، 

ونوكس.

ه��ي أم لولدي��ن، تتع��ب 
كثي��راً في عملها، لكنها 
ال تهم��ل مظهره��ا أبداً، 
فقد اس��تعرضت املغنية 
العاملي��ة الش��هيرة ماريا 
كاري47 عام��اً جاذبيته��ا 
بفستان أسود قصير، حني 
احتفلت بعيد األم برفقة 
طليقه��ا ني��ك كانون36، 
وولديه��ا ف��ي "نوب��و" ب� 

"ماليبو يوم االحد.
وقد انض��م اليها توأمها 
ف��ي  ومون��رو  م��وروكان، 

املطعم.
ولق��د تزوجا ني��ك وماريا 

وانفصال  في ع��ام 2008، 
ع��ام 2014، والذي انتهى 
رسمياً في تشرين الثاني 

املاضي.
ولك��ن الثنائ��ي تصاحل��ا 
أج��ل  م��ن  بع��د  فيم��ا 

اوالدهما.

قال الفنان عمرو سعد  أنه 
متفائل للغاية مبسلسل 
"أي��ام حس��ن الغري��ب"، 
املُقرر عرضه في موس��م 
وأك��د   املقب��ل،  رمض��ان 
على أهمية القضية التي 
حيث  العمل،  يناقش��ها 
جتارة اآلث��ار، ومدى تأثيرها 
اجملتمعية  الظ��روف  على 

املرتبطة باألمر.
أن  إل��ى  س��عد  وأش��ار 
اخملرج  وبني  بينه  التفاهم 
مجدي احم��د علي كبير 
للغاية، والذي تعاون معه 
من قبل في عملني وهما 
"مملكة اجلبل"، و "موالنا"، 
مؤكدا عل��ى وعي اخملرج، 

فني��ة  بثقاف��ة  ومتتع��ه 
عالي��ة، ش��جعته عل��ى 
تكرار التع��اون معه، هذا 
ويواصل عمرو خالل االيام 
املش��اهد  تصوير  املقبلة 
القدمية،  مبص��ر  اخلارجية 
للغردقة  التوجه  ثم  ومن 
إلنه��اء بع��ض املش��اهد 

األخرى هناك.

انجيلينا جولي

عمرو سعد

ماري كاري

أخبــارهــــــــــم

بغداد - حذام يوسف:
 من الفنانني العراقيني الذين استطاعوا 
ان يخط��وا له��م طريق��اً خاص��اً بهم 
ف��ي عال��م الف��ن "تلفزي��ون مس��رح"، 
قدم العديد م��ن االعم��ال الكوميدية، 
الت��ي ش��كلت عالم��ة مميزة له س��واء 
عل��ى مس��توى البرام��ج الترفيهية، أو 
املسلس��الت الكوميدي��ة، إضاف��ة الى 
ع��دد كبير من املس��رحيات الش��عبية 
التي نالت استحسان اجلمهور العراقي.

 ما مييز هذا الفنان انه برغم قصر قامته، 
لك��ن اعماله لم تركز على هذه الصفة 
لصنع املشهد الكوميدي، مثلما حصل 
م��ع بقي��ة الفنان��ني، املرافق��ني له في 
بع��ض االعم��ال، الفنان س��عد خليفة 
تع��رض مؤخرا الى وعك��ة صحية حادة 
عل��ى مس��توى الكلى نقل عل��ى أثرها 
الى املستشفى، وتبني بعد الفحوصات 
انه تعرض لفشل كلوي حاد، وهو اليوم 
وحس��ب تصريح االطب��اء بأمس احلاجة 
ال��ى عملي��ة زرع كلي��ة، بع��د قيامهم 

بعملية غسيل لكليتيه.
احلقيق��ي  املع��دن  يظه��ر  هن��ا 

للعراقيني، ففي كل أزمة يعلن العراقي 
انه انس��ان محب للناس وللحياة، فقد 
أعلن ع��دد م��ن املواطن��ني بأنهم على 
كام��ل االس��تعداد للتب��رع بكلية الى 
الفنان س��عد خليف��ة، منهم االعالمي 
عب��اس الطائي من محافظة ميس��ان، 
ف��ي ه��ذه االي��ام أعلن��ت دائ��رة صحة 

الكرخ، عن حتس��ن حالة الفنان س��عد 
خليف��ة الصحي��ة، مؤكدة أنه س��يتم 
اج��راء عملية زرع الكل��ى له، بعد تقدم 
املتبرع��ني له بالكلى، ولك��ن بعد اجراء 
اح��د  تش��خيص  ليت��م  الفحوص��ات 
املتبرعني، بعد احلص��ول على املوافقات 

القانونية.

اجلدي��ر بالذكر ان الفنان س��عد خليفة 
بدأ حياته التمثيلية مع مسرح الطفل 
للمخ��رج  )الس��نافر)  عب��ر مس��رحية 
س��ليم اجلزائ��ري، وعمل في مسلس��ل 
"عي��د وش��جن" ع��ام 2014، وكان م��ن 
إخراج رأف��ت البدر، ومسلس��ل "عائلة 
س��وي ج��ات"  2014 اخ��راج عل��ي أب��و 
خمره، ومسلسل "أكبر كذاب" بجزأيه 
االول والثان��ي، اخراج علي أب��و خمرة، و 
مهند أبو خمرة، إضافة الى مسلس��ل 
تاريخي )س��ارة خاتون) م��ع اخملرج صالح 
كرم، والفنانني كرمي عواد، كما شارك في 
العديد من املس��رحيات منها مسرحية 
حس��ني،  ع��الوي  إخ��راج  )املش��مش) 
ومس��رحية )الس��لطان) إخ��راج عالوي 
حس��ني، ومس��رحية )اح��دب نوت��ردام) 
واخرجه��ا الفنان ك��رمي جثير، وش��ارك 
أيض��ا ف��ي بع��ض االعمال املس��رحية 
اجلادة، مث��ل )ماكبث) للمخرج باس��م، 
ومس��رحية )مصباح ع��الء الدين)، وقد 
ش��كل مع النجم زهير محمد رش��يد 
ثنائياً كوميدياً رائعاً، وعمل عدة سنوات 

في برنامج كاريكاتير منذ عام 2004 .

موجة محبة وتقدير للفنان سعد خليفة أربعة متبرعين له بالكلى

الفنان سعد خليفة

اليونسكو تقيم ورشًة للقّطاع 
السياحي العراقي في أربيل

لوحة بيكاسو "امرأة جالسة" 
تباع بمبلغ 45 مليون دوالر

أربيل-الصباح الجديد:
ش��اركت هيئة الس��ياحة بوزارة الثقافة، في ورشة للقطاع 
الس��ياحي العراقي التي نظمتها منظمة اليونسكو للمدة 
من 7– 2017/5/8 في اربيل. وتضمنت الورشة دراسة التحديات 

والفرص التي تواجه تطور القطاع السياحي العراقي. 
شارك في األعمال واحلوارات مدير عام دائرة اجملاميع السياحية 
التابعة إلى هيئة السياحة محمود عبد اجلبار الزبيدي، ومدير 
قس��م العالقات الدولية في الهيئة علي ياسني. كما شارك 
احتاد ش��ركات السفر والس��ياحة، ورابطة الفنادق واملطاعم، 
والعدي��د من ش��ركات الس��فر والس��ياحة، القط��اع اخلاص 

العراقي في الورشة للنهوض بالواقع السياحي العراقي.

:BBC - الصباح الجديد
بيعت إحدى لوحات الفنان العاملي بيكاس��و بنحو 45 مليون 

دوالر، في أحد مزادات نيويورك.
ويتعلق األمر بلوحة "امرأة جالسة"، التي هي صورة، دورا مار، 

إحدى عشيقاته الكثيرات.
وقد احتجز النازيون اللوحة خالل احلرب العاملية الثانية، لكن 
املقاومة الفرنسية استرجعتها، وهي في طريقها من باريس 

إلى مورافيا.
وف��ي عام 2015، بيعت لوحة بيكاس��و "نس��اء اجلزائر" بنحو 
179 مليون دوالر في مزاد كريس��تيز، وهو رقم قياسي لصورة 

تباع في املزادات العاملية.
واش��ترى لوح��ة "امرأة جالس��ة" أحد جامع��ي اللوحات من 
الواليات املتحدة، وكانت اللوحة قد بيعت، قبل س��تة أعوام، 

بنحو 26 مليون دوالر.
وكانت تربط دورا مار، وبيكاسو عالقة قوية ملدة تسعة أعوام، 
وقد رس��م "امرأة جالس��ة" عام 1939، عندما كان عمره 58 

عاما، وعمرها 31 عاما.
وتعد "امرأة جالس��ة" من أهم لوحات بيكاسو، عبر فيها عن 
احلب، والرغبة اجلنس��ية اجلامحة، مثلما تعبر عنه الكثير من 

لوحاته.

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت املمثل��ة اللبنانية 
أّن  جني��م،  نس��يب  نادي��ن 
مسلس��ل " الهيب��ة " الذي 
إل��ى جانب  تق��وم ببطولته 
املمثل الس��وري تيم حسن، 
يعد مادة دس��مة قادرة  على 
إثب��ات وجودها في الس��احة 
العامة. مش��يرة  الش��عبية 
إلى أن نوعية النص والتمثيل 
راي��ة اإلخراج  اجتمع��ا حت��ت 

النطق��ي بغية الوصول إلى تلك 
التركيبة التي س��تجد طريقها 

إلى األضواء بنحو تلقائي.
 وأوضحت الفنانة اللبنانية نادين، 
في تصريح صحافي الحد املواقع 
الفني��ة: أنا ال أقصد املنافس��ة، 
ألن النجاح ق��در، ومن املمكن أن 
يواك��ب مس��يرة املرء ف��ي احلياة 
من دون أن يفتع��ل تلك الناحية، 
ألن محب��ة الناس ال تُش��ترى وال 
تُب��اع، وهي تأتي كنتيجة للعمل 

املتقن، واجليد، واحملترف، الذي خرج 
إلى الناس بعد التعب، واإلخالص 

في التعاطي مع مسؤوليته.
وباركت نادين جنيم، خالل حوارها، 
لتّي��م حس��ن زواج��ه، ومتنت له 
كل التوفيق ف��ي حياته اخلاصة، 
م��ن دون أن تتط��رق إلى تفاصيل 
أخرى، مع تأكيده��ا أن تعاونهما 
امل��دة  الفن��ي كان ممي��زًا خ��الل 
املاضية، وقال��ت: التعاون اجلديد 
في مسلسل "الهيبة" سيكون 

أكث��ر متي��زًا وقوة على مس��توى 
احلضور، خصوًصا أن ثمة تناغماً 
ف��ي الفن حص��ل ضم��ن إطارنا 
كفنانني". وأش��ارت نادين إلى أن 
جائزة مهرجان ال� "موريكس دور" 
الت��ي حصلت عليها أس��عدتها 
كونه��ا كان��ت خالص��ة لتع��ب 
مسلسلي "سمرا"، و"نص يوم"، 
موضحة أن من سيزرع اإلخالص 
ف��ي العم��ل، س��يحصد حفاوة 

الناس.

نادين نجيم تتوقع نجاح "الهيبة"
 وتبارك لتّيم حسن زواجه

افتتاح مهرجان معهد الحرف والفنون الشعبية

الزهور بدل الحواجز االسمنتية في كان الفرنسية
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