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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املش��تركة 
، ي��وم امس الثالثاء، ع��ن حترير حي 
النج��ار ف��ي الس��احل األمي��ن من 
مدينة املوصل ورفع العلم العراقي 
فوق املباني ، فيما كش��ف مجلس 
محافظة نينوى عن بقاء نحو 350 
داعشيا في الس��احل أمين املدينة 
, مش��يرا إلى أن ، الق��وات األمنية 
تسيطر على نحو %97 من إجمالي 
األمين وس��يتم حترير ما تبقى  قبل 

شهر رمضان . 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
الرك��ن يحيى  العميد  املش��تركة 
رس��ول في حديث خاص لصحيفة 
"ق��وات  إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
مكافحة اإلرهاب حررت حي النجار 
ف��ي الس��احل األمي��ن م��ن مدينة 
املوص��ل بالكام��ل ورفع��ت العلم 

العراقي فوق مبانيه". 
من جانبه كشف مجلس محافظة 
نين��وى ي��وم , أم��س الثالث��اء , عن 
بق��اء نحو 350 داعش��يا فقط في 
الس��احل األمين للموصل, مش��يرا 
إل��ى أن الق��وات األمنية تس��يطر 
عل��ى نحو %97 م��ن إجمالي األمين 
وس��يتم حترير ما تبقى  قبل شهر 

رمضان . 

وقال عض��و اجمللس حس��ام العبار 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن" ما 
تبقى من عناصر داعش في اجلانب 
األمين للموصل ال يتعدى سوى 350 
عنص��را بتنظيم داع��ش اإلجرامي 

فقط". 
وأض��اف أن " الق��وات املش��تركة 
والشفاء  الزجنيلي  لتحرير  تستعد 
واملوصل القدمية قبل حلول ش��هر 
رمضان املبارك"،   مش��يرا إلى إن " 
القوات األمنية تس��يطر على نحو 

97 باملائة من إجمالي األمين" . 
وب��ن إن" ع��دد األهال��ي احملاصرين 
في تل��ك األحياء يبلغ نحو 35 ألف 
مواطن وه��م على أمت االس��تعداد 
للتع��اون م��ع الق��وات األمنية في 

حال اقتحام تلك األحياء". 
الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع ، أمس 
الثالثاء ، عن قيامها بنصب جس��ر 
عائم يربط الس��احل األمين ملدينة 

املوصل بأيسره. 
وقال��ت الوزارة في بي��ان لها تلقت 
اجلديد‘‘ نسخة  ‘‘الصباح  صحيفة 
الهندس��ة  "مديري��ة  إن  من��ه، 
العسكرية في وزارة الدفاع نصبت، 
جسرا عائما على نهر دجلة بطول 

٢٠٠م".
تتمة ص3

القّوات المشتركة تسيطر على 97 %
من أيمن الموصل بعد تحرير حي النجار

مجلس الموصل يكشف عن وجود 350 داعشيًا في المدينة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ام��س  اجلمهوري��ة،  رئاس��ة  ردت 
الثالث��اء، على تصريحات صحفية 
النائب عالي��ة نصيف  أطلقته��ا 
بش��أن زيارة الرئيس فؤاد معصوم 
تل��ك  واصف��ة  الري��اض،  ال��ى 
التصريح��ات ب�" غير املس��ؤولة"، 
ب�"االفت��راء  اتهمته��ا  كم��ا 
والوفد  الرئيس  والتحريض" ض��د 

الرسمي املرافق له.  
وقالت الرئاس��ة في بي��ان اصدره 
مكتبها االعالمي، واطلعت عليه 
"النائ��ب  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
عالية نصي��ف اطلقت تصريحات 
صحفية غير مس��ؤولة تضمنت 

رئي��س  وحتري��ض ض��د  افت��راءات 
اجلمهوري��ة ف��ؤاد معص��وم وضد 
الوف��د الرس��مي املراف��ق ل��ه في 
زيارته للملكة العربية السعودية 
حلضور القمة العربية اإلس��المية 

األميركية".
وأض��اف بي��ان رئاس��ة اجلمهورية 
تل��ك  ف��ي  "زعم��ت  نصي��ف  أن 
التصريحات إن اس��تقبال الرئيس 
معص��وم م��ن قب��ل نائ��ب أمي��ر 
ب��ن  محم��د  الري��اض  منطق��ة 
عب��د الرحمن عن��د وصول��ه الى 
مط��ار الرياض ميث��ل إهانة للدولة 

العراقية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
أهمية توسيع التعاون بن العراق 
واململك��ة العربية الس��عودية، 
فيما أبدى وزير البترول السعودي 
استعداد شركات  الفالح  خالد 

بالده لالستثمار في العراق.
وق��ال املكتب اإلعالم��ي لرئيس 
ال��وزراء في بي��ان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن األخي��ر 
الطاق��ة  وزي��ر  "اس��تقبل، 
املعدني��ة  والث��روة  والصناع��ة 
الس��عودي خالد بن عبد العزيز 

الفالح والوفد املرافق له".
"ج��رى  أن��ه  البي��ان،  وأض��اف 

خ��الل اللق��اء مناقش��ة تعزيز 
التع��اون الثنائ��ي ب��ن البلدين 
في مج��االت النفط و الصناعة 
والكهرب��اء  والبتروكيمياوي��ات 
واملعادن والتجارة واملصارف، كما 
جرت مناقش��ة التع��اون لدعم 
أس��عار النف��ط ف��ي منظم��ة 

اوبك".
وأك��د العب��ادي، وفق��اً للبي��ان، 
"أهمية توسيع التعاون الثنائي 
بخطى ثابتة ملصلحة البلدين"، 
مش��يراً إلى أن "التعاون بن دول 
املنطق��ة س��يؤدي إل��ى نهضة 
شاملة يستفيد منها اجلميع".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املمثل اخلاص لألمن العام لألمم 
املتحدة ب العراق، يان كوبيش، أن قرابة 
120 أل��ف ن��ازح من مدين��ة املوصل 
عادوا إلى منازلهم في األحياء احملررة، 
مؤك��داً أن أي��ام ما يس��مى ب�"دولة 
اخلالف��ة" ف��ي العراق بات��ت معدودة 

وحترير املوصل، "أمر محتم". 
وق��ال كوبيش في كلمة ألقاها أمام 
مجلس األم��ن الدول��ي، "منذ بداية 
العملية العسكرية لتحرير املوصل 
ت��رك 700 أل��ف ش��خص منازلهم، 
ومتك��ن نح��و خم��س النازح��ن من 

الع��ودة"، ف��ي حن يبق��ى نحو 200 
أل��ف عراقي ف��ي األحي��اء اخلاضعة 
بالساحل األمين  لس��يطرة "داعش" 

للموصل.
وأض��اف أن هؤالء الن��اس يعانون من 
نقص حاد في الغذاء ومياه الش��رب 
أثن��اء  ف��ي  بحياته��م  ويخاط��رون 
عمليات القصف اجل��وي، أو ميكن أن 
يقعوا في مرمى النيران، مشيرًا إلى 
أن تهيئ��ة الظ��روف املطلوبة لعودة 
الناس إلى مناطقهم يجب أن تكون 

أحد أولويات احلكومة العراقية.
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رئاسة الجمهورية تعقب على تصريح 
عالية نصيف وتصفه بـ"غير المسؤول"

وزير الطاقة السعودي يؤكد
استعداد بالده لالستثمار في العراق
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شرق ديالى لتعقب خاليا داعش
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بغداد ـ مشرق ريسان:
عل��ى الرغم م��ن كث��رة اخلالفات 
و"االعتراضات" على  السياس��ية 
ورق��ة التس��وية الوطني��ة الت��ي 
يتبناه��ا التحال��ف الوطني، إال إن 
التحالف م��ا يزال "مص��راً" على 
ط��رح وثيقته بالتزام��ن مع إعالن 
حترير محافظة نينوى من سيطرة 

تنظيم "داعش" اإلرهابي.
ويق��ول النائ��ب عن ائت��الف دولة 
القانون حي��در املول��ى إن "وثيقة 
متوقف��ة  الوطني��ة  التس��وية 

حالياً"، كاش��فاً عن "تأجيل طرح 
التس��وية وإيقافه��ا ف��ي الوقت 

احلاضر".
ويش��ير املول��ى ف��ي حدي��ث مع 
"الصب��اح اجلديد"، إلى إن "الكتل 
السياس��ية ستطرح وبقوة ملف 
التسوية الوطنية بعد إعالن حترير 
املوص��ل بالكام��ل م��ن س��يطرة 

تنظيم داعش اإلرهابي".
ويوض��ح النائب عن ائت��الف دولة 
القان��ون- بزعام��ة نائ��ب رئي��س 
اجلمهورية نوري املالكي- إن "هناك 

اعتراض��ات ف��ي داخ��ل التحالف 
الوطن��ي وخارج��ه عل��ى وثيق��ة 
التسوية التي يتبناها التحالف".

من جانبه، يقول النائب عن كتلة 
املواطن حسن خالطي إن "مشروع 
التس��وية الوطني��ة يه��دف إلى 
إنضاج العملية السياس��ية بعد 
مرحلة داعش"، مضيفاً إن جميع 
في  املنضوية  السياسية  "الكتل 
التحال��ف الوطن��ي صوت��ت على 
وثيق��ة التحالف، في ح��ن تبنى 
حتالف القوى الوطنية طرح وثيقة 

أخرى خاصة به".
وين��وه خالط��ي ف��ي حدي��ث مع 
"الصب��اح اجلدي��د"، ب��أن "برنامج 
حتال��ف الق��وى؛ ال��ذي ل��م يقدم 
بش��كل رس��مي حتى اآلن )وقت 
التقري��ر(- ينط��وي عل��ى  إع��داد 
الكثير من القضاي��ا غير املقنعة 
وغي��ر املنطقي��ة"، الفت��اً إل��ى إن 
"هناك رأياً ف��ي التحالف الوطني 
بأن يصار إلى مناقشة ما جاء في 

وثيقة حتالف القوى".
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االنبار- وعد الشمري:
ف��ي  االس��المي  احل��زب  كش��ف 
مجل��س محافظ��ة االنب��ار، أمس 
الثالث��اء، ع��ن مس��اع للتس��وية 
م��ع كتلة احل��ل، مؤك��دة أن هذه 
املبادرة تأتي من مسؤولن محلين 
وسياسية  عشائرية  وشخصيات 
مؤثرة، فيما نف��ى وجود مطالبات 
باس��تجواب احملافظ والقيادي في 

احلزب صهيب الراوي.
وعل��ى الطرف االخر، أب��دت كتلة 
احلل اس��تعدادها لرأب الصدع مع 

كتلة احملافظ، محذرة من استمرار 
اخلالف��ات مبا يؤث��ر عل��ى عمليات 
حترير م��ا تبقى من االنب��ار، داعية 
إل��ى االهتمام مبلف النازحن وترك 

اخلالفات جانباً.
وق��ال عض��و اجملل��س ع��ن احلزب 
العيساوي  راجع بركات  االسالمي 
في حديث م��ع "الصباح اجلديد"، 
إن "جهوداً ووس��اطات تبذل حالياً 
الع��ادة العالقات بيننا وكتلة احلل 
مرة اخرى بعد انقطاع ومشكالت 

شهدتها املدة املاضية".

"ه��ذه  أن  العيس��اوي  وتاب��ع 
اعض��اء  به��ا  ب��ادر  الوس��اطات 
مس��تقلون في مجل��س احملافظة 
وسياسية  عشائرية  وشخصيات 

مؤثرة".
وحتدث في الوقت ذاته عن "لقاءات 
تعق��د حالياً ته��دف إل��ى ايقاف 
التصعي��د من اجلبهت��ن من أجل 
املواطن��ن  بخدم��ة  االس��تمرار 
دورة  انته��اء  الس��يما م��ع ق��رب 

اجملالس احمللية احلالية".
"تظه��ر  أن  العيس��اوي  ويتوق��ع 

نتائ��ج ه��ذه املب��ادرة خ��الل االيام 
حتص��ل  وق��د  املقبل��ة،  القليل��ة 
هناك لقاءات مباش��رة بن كتلتي 
احل��زب االس��المي واحل��ل يتم من 
وايقاف  املواقف  خاللها مراجع��ة 

التصعيد".
أن  احملل��ي  املس��ؤول  ويتمن��ى 
"ي��درك اجلمي��ع خط��ورة املوقف 
احلالي، واالبتع��اد عن التصريحات 
املتش��نجة خدمة البناء احملافظة 

التي تعاني من مشكالت جمة".
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شخصيات سياسية وعشائرية تتدخل لوقف الصراع داخل مجلس المحافظة أربع مراحل تنتظر المشروع

مساع لتسوية خالفات الحزب اإلسالمي وحركة الحل في األنبار التحالف الوطني "يصّر" على طرح "التسوية" بعد تحرير نينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني  التحال��ف  رئي��س  أكد 
عمار احلكيم،امس الثالثاء، على 
ضرورة وض��ع معاجلات "جذرية" 
والتس��ليب  اخلطف  لعملي��ات 
واجلرائ��م املنظم��ة ف��ي بغداد، 
فيما دع��ا لتقليل الس��يطرات 
االمني��ة ف��ي العاصم��ة ومنح 
ضف��اف  عل��ى  االس��تثمارات 

دجل�ة. 
وقال احلكيم خالل مؤمتر صحفي 
عقده امس م��ع حكومة بغداد 
وتابغت��ه "الصب��اح اجلديد"، ان 
ت��زال تش��هد  "العاصم��ة م��ا 
عمليات خطف وتسليب وجرائم 
ارهابي��ة،  وخروق��ات  منظم��ة 
وم��ا زال الس��الح يحم��ل بنحو 
واض��ح في بغ��داد"، داعي��ا الى 
"تطويق هذه الظواهر السلبية 
وابعاده��ا وتقلي��ل الس��يطرات 

املرورية  االختناق��ات  وتخفي��ف 
ووضع تص��ور للمعاجلة االمنية 
االستخباري  اجلهد  يعتمد على 

والتكنولوجيا احلديثة".
وش��دد احلكي��م عل��ى ض��رورة 
"ابع��اد احلكوم��ة احمللي��ة ع��ن 
السياسية"، مشيراً  الصراعات 
ال��ى "اهمي��ة من��ح املش��اريع 

االستثمارية بشتى اخلدمات".
وتابع احلكيم ان "بغداد فيها نهر 
دجلة يجوب باحياء عديدة بنيت 
عل��ى ضف��اف دجل��ة"، مطالبا 
ب�"منح استثمارات على ضفاف 
دجلة وجلب مستثمرين يقدمون 

خدمات حقيقية للمواطنن".
واك��د احلكي��م عل��ى "اهمي��ة 
الس��يئن  املس��تثمرين  ابع��اد 
اللذين اخذوا تراخيص ولم يفوا 

بالتزاماتهم جتاه بغداد".
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في مؤتمر صحفي مشترك مع حكومة بغداد المحلية

الحكيم يدعو لتقليل السيطرات في بغداد
ومنح االستثمارات على ضفاف دجلة

تقريـر

بغداد ـ وكاالت:
ضجت مواقع التواصل االجتماعي 
بع��د  مفقودي��ن  أطف��ال  بص��ور 
تفجي��ر قاعة "مانشس��تر أرينا"، 
لي��ل االثن��ن إل��ى الثالث��اء، الذي 
حصل عقب انته��اء حفل املغنية 
األميركي��ة أريان��ا غران��دي، فيم��ا 
ارتفع عدد ضحايا التفجير إلى 22 

شخصا وإصابة نحو 60 آخرين.
إن  البريطانية،  الش��رطة  وقال��ت 
"دوافع تفجير مانشس��تر إرهابية 

بح��ث  فيم��ا  قت��ل"،  واملهاج��م 
عش��رات اآلب��اء عن أوالده��م، عبر 
نشر صورهم على مواقع التواصل 
االجتماعي س��عياً للحصول على 
معلوم��ات عنه��م، فيم��ا قام��ت 
م��ن موق��ع  القريب��ة  الش��ركات 
احلادث باستقطاب مئات األطفال 
التائهن ونش��ر نداءات اس��تغاثة 
حتى يتس��نى لعائالته��م العثور 

عليهم.
وتط��وع عم��ال مرك��ز "س��تيفن 

تشارلز سنوكر"، الذي يبعد بضع 
خطوات عن موقع احلادث، ملساعدة 
األطفال الذين كانوا في حالة يرثى 
لها، غي��ر مدركن ما حصل أو إلى 

أين يذهبون.
وقالت إح��دى املوظف��ات إن عدداً 
كبيرًا من األطفال كانوا يتجولون 
وحيدي��ن وبعضهم غطته الدماء، 
وقام املرك��ز بجمع نحو 100 طفل 

مع أسرهم.
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اإلرهاب يضرب مانشستر ويوقع
ضحايا مع فقدان عشرات األطفال

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل رئي��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي، وزي��ر خارجي��ة قط��ر 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
فيما س��لم األخير الى العبادي 
دع��وة رس��مية من امي��ر قطر 

لزيارة الدوحة.
ف��ي  العب��ادي  مكت��ب  وق��ال 
بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن األخير "اس��تقبل، 

وزير خارجي��ة دولة قطر محمد 
بن عب��د الرحمن آل ثاني والوفد 
املراف��ق ل��ه"، مبين��اً أن "اللقاء 
بح��ث تعزيز العالق��ات الثنائية 
ف��ي  واالوض��اع  البلدي��ن  ب��ن 
املنطق��ة ف��ي ض��وء التحديات 
التي تواجهها، اضافة الى احلرب 
االرهابية  داع��ش  ضد عصابات 
واالنتصارات املتحققة عليها".

وأش��ار البي��ان ال��ى، أن "رئيس 

ال��وزراء حي��در العبادي تَس��لم 
دعوة من امير دولة قطر متيم بن 
حمد بن خليف��ة آل ثاني لزيارة 
قطر".ونق��ل البيان عن العبادي 
قوله، إن "قواتن��ا البطلة حتقق 
االنتصارات على عصابات داعش 
ونحن نقترب من النصر النهائي 
ومن املهم تع��اون جميع الدول 

حملاربة االرهاب وفكره املنحرف.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الدف��اع امس الثالثاء 
ع��ن احب��اط محاول��ة لتنظي��م 
داعش لفك احلص��ار عن عناصره 
ف��ي اجلان��ب األمي��ن م��ن مدين��ة 

املوصل.
وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، ان طيران 

اجليش متكن ، فج��ر امس الثالثاء 
، وف��ي عملي��ة نوعية، بواس��طة 
الطائرات املس��يرة ch4، اس��تناداً 
خلي��ة  م��ن  دقيق��ة  ملعلوم��ات 
اس��تخبارات وأمن قيادة عمليات 
التابع��ة  يانين��وى"  "قادم��ون 
للمديري��ة العامة لالس��تخبارات 
واألمن، من تدمير عجلة نوع تريلة 

حتمل س��يارتن مفخختن ومواد 
متفجرة وجتهيزات قتالية.

وأش��ار البيان إلى قت��ل 9 عناصر 
إرهابية في قض��اء البعاج، كانت 
تنوي عصابات داعش استعمالها 
عناصره��ا  ع��ن  الط��وق  لف��ك 
احملاصري��ن ف��ي مدين��ة املوص��ل، 
وتأخير تقدم القوات األمنية التي 

تتأه��ب إلكمال حترير ما تبقى من 
املدينة.

وفي س��ياق أخر افاد مصدر امني 
امس الثالث��اء باالنتهاء من نصب 
اول جس��ر عائم يربط بن جانبي 
مدين��ة املوص��ل العاصمة احمللية 

حملافظة نينوى.
الرئيسة اخلمسة  وكانت اجلسور 

في املدينة قد خرجت عن اخلدمة 
العام املاضي قب��ل البدء بعملية 
حتريرها م��ن قبل القوات العراقية 
من قبض��ة تنظيم داع��ش التي 

اجتاحها في أواسط عام 2014.
وقال املص��در في حديث صحفي، 
انه متّ االنتهاء من نصب اول جسر 
عائم يرب��ط ضفتي دجل��ة داخل 

مدين��ة املوص��ل بع��د أن دم��رت 
املعارك جسورها اخلمسة.

وأضاف املصدر ان كتيبة التجسير 
نصبت اجلس��ر العائ��م من ضفة 
دجل��ة قرب فن��دق نين��وى اوبروي 
ش��مالي املوص��ل باجت��اه ح��اوي 

الكنيسة شمال غربي املوصل.
تتمة ص3

إحباط محاولة لداعش لفك الحصار عن عناصره بأيمن الموصل

احدى نقاط التفتيش في العاصمة بغداد

العبادي يتلقى دعوة رسمية من أمير قطر لزيارة الدوحة

القوات املشتركة في أحياء اجلانب األمين للموصل

ً



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

املس��تقلة حلقوق  الهيئة  اعلن��ت 
األنس��ان في إقليم كردس��تان  عن 
ارتفاع حاالت التج��اوز على حقوق 
الس��نوات  خالل  وحتديداً  االنس��ان 
الث��الث املاضي��ة، مؤك��داً ان اغالق 
برملان االقليم اسهم بنحو مباشر 
في تراجع الدميقراطية واحلريات في 

االقليم.
رئيس الهيئة الدكتور ضياء بطرس 
وف��ي حني ل��م ينكر وج��ود جتاوزات 
وانتهاكات حلقوق االنسان، كشف 
عن وجود جتاوزات وصفها باخلطيرة 

بحق الصحفيني في االقليم. 
واك��د بطرس في حدي��ث للصباح 
اجلديد انه بالرغم من وجود مس��اع 
الدميقراطية  املبادئ  لدعم  رسمية 
وضمان احلريات الفردية والعامة، اال 
ان هناك تراجعاً واضحاً للدميقراطية 
في اقليم كردستان، في ظل بعض 
املمارس��ات الال دميقراطية من قبل 
بع��ض املؤسس��ات الرس��مية في 
االقلي��م، منه��ا وج��ود تعذيب في 
بع��ض الس��جون وتأخي��ر اص��دار 

االحكام ملعتقلني لفترات طويلة. 
وقال رئيس الهيئة املستقلة حلقوق 
االنس��ان ان الهيئة تصدر تقاريرها 
املوس��مية وترس��لها الى رئاس��ة 
والوزارات  ال��وزراء  االقليم ومجلس 
املعني��ة، وترف��ع التوصي��ات للحد 
من االنتهاكات املوجودة، معرباً عن 
اسفه لوجود تراجع حلقوق االسنان 

في االقليم.
وع��زا التراج��ع احلاصل ف��ي حقوق 
االنس��ان ال��ى دخ��ول داع��ش الى 
الع��راق ومناط��ق ف��ي االقليم عام 
آالف  بن��زوح  تس��بب  م��ا   ،2014
املواطنني الى م��دن االقليم ووجود 
م��ا  الس��وريني،  املهجري��ن  آالف 
ش��كل عبئاً على حكومة االقليم، 
نظراً لعدم متك��ن الوزارات واجلهات 
املعنية م��ن معاجلت��ه وتخصيص 
االم��وال املطلوبة له، وتابع ان تدني 

واردات االقليم املالية جراء انخفاض 
اسعار النفط عاملياً وقطع ميزانية 
االقلي��م من قب��ل املرك��ز، ادى الى 
تراج��ع حقوق االنس��ان وان تس��وء 

اوضاع املواطنني في االقليم.
واشار الى ان املشكالت السياسية 
والصراعات بني االح��زاب، التي ادت 
الى تعطيل برملان االقليم كانت في 
مقدمة االسباب التي اسهمت في 
تراجع واقع حقوق االنس��ان، محذراً 
م��ن ان تدف��ق امل��واد اخمل��درة الت��ي 
اصبح��ت ظاهرة في بعض املناطق 
يش��كل كذل��ك خطرًا عل��ى واقع 
وارتفاع مس��توى  االنس��ان  حقوق 

االنتهاكات.
بط��رس في حني عبر عن س��عادته 
لس��نة   35 رق��م  قان��ون  بوج��ود 
الصحفيني وضمان  2007 حلماي��ة 

حقوقه��م وقان��ون ح��ق احلص��ول 
احلري��ات  وقان��ون  املعلوم��ة  عل��ى 
والتظاهر وابداء الرأي، اال انه اضاف 
»انن��ا نرى وجود انته��اكات صارخة 
االقليم  حلق��وق الصحفي��ني ف��ي 
وعموم مناط��ق العراق، وفي بعض 
الق��وة  اس��تعمال  يت��م  االحي��ان 
املفرط��ة بحقهم خالل التغطيات 

الصحفية. 
وقال ان من اهم املعاجلات املطلوبة 
الصحفي��ني  نقاب��ة  تخت��ار  ان 
للعم��ل  املتمرس��ني  الصحفي��ني 
الصحف��ي ف��ي االقلي��م، وتخريج 
واعطائهم  املتمرسني  الصحفيني 
شهادات تأهلهم للعمل االعالمي، 
اضاف��ة الى ان عدم امل��ام كثير من 
الصحفية  بواجباتهم  الصحفيني 
وحتولهم الى جزء من االحداث التي 

الع��ام، جعلتهم  ينقلونه��ا للرأي 
والتجاوز، مش��يراً  لالعتداء  عرضة 
الى ان الهيئة لم تتسلم حلد االن أي 
جواب ف��ي قضية مقتل الصحفي 
في مؤسس��ة روز ني��وز الصحفي 
وداد حس��ني، الذي اختطف وعذب 
وقتل ف��ي محافظة دهوك من دون 

تقدمي اجلناة الى القضاء حلد االن.
وق��ال ان املتابعات الت��ي قامت بها 
الهيئة للقضية اظهرت عدم وجود 
أي��ة اجابة ل��دى احملاك��م والقضاء 
مبحافظ��ة ده��وك واملل��ف حلد االن 

قيد ضد مجهول.       
في حني لفت الى تراجع املمارسات 
الدميقراطية ف��ي االقليم، في ظل 
اغالق برمل��ان كردس��تان، الذي يعد 
املؤسسة التش��ريعية االم، اال انه 
اعل��ن عن تس��جيل الهيئة حاالت 

تعذي��ب للس��جناء واملعتقلني في 
س��جون االقلي��م، وهو ما ق��ال ان 
هيئ��ة حق��وق االنس��ان ابلغت به 
وزارة الداخلية التي اتخذت بدورها 

اجراءات ضد هذه الظاهرة.
وكان بط��رس ق��د ق��ال ف��ي مؤمتر 
صحفي عق��ده مبحافظة دهوك ان 
نسبة التجاوزات واخلروقات احلاصلة 
حلق��وق االنس��ان ش��هدت ارتفاعاً 
ملحوظ��اً، مقارنة باالعوام املاضية 
وفق��اً للتقارير الت��ي حتصل عليها 
الهيئ��ة، وه��و ما عده خط��رًا على 
اقليم كردس��تان، مطالباً حكومة 
االقليم ومؤسساتها املعنية بايالء 
اهتمام اكب��ر بالتقارير والتوصيات 

التي تعدها الهيئة.
رئيس مركز مترو للدفاع عن حقوق 
الصحفي��ني رحم��ن غري��ب بدوره 

وبينما اشار الى ان العمل الصحفي 
واحلريات تتعرض النتهاكات كبيرة، 
اكد في تصريح للصباح اجلديد، ان 
مركزه سجل في احصائية جديدة 
اكث��ر م��ن 90 خرقاً وح��االت عنف 
مورس��ت من قبل الس��لطات ضد 
الصحفي��ني في اقليم كردس��تان 

خالل االشهر االربعة املاضية.
العم��ل  واق��ع  ان  غري��ب  واض��اف 
تتع��رض  واحلري��ات  الصحف��ي 
النته��اكات كبي��رة وبرغ��م توجيه 
العديد من املناش��دات واملطالبات 
دائم��اً  تتنص��ل  الس��لطات  ان  اال 
من مس��ؤوليتها والتعي��ر اهتماماً 
بالقوان��ني الت��ي صدرت م��ن برملان 
العم��ل  االقلي��م لضم��ان حري��ة 
الصحف��ي وح��ق احلص��ول عل��ى 

املعلومة. 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان: إغالق البرلمان 
أدى إلى تراجع الحقوق المدنية في كردستان

كشفت عن وجود حاالت تعذيب في سجون اإلقليم
د.علي شمخي 

اي��ا كانت االس��باب والدوافع له��ذا التجمع الكبير 
للزعم��اء وامللوك والرؤس��اء العرب وغي��ر العرب  في 
ارض الس��عودية ف��ان زيارة الرئي��س االميركي دونلد 
ترامب واالستقبال احلافل له من قبل االسرة احلاكمة 
ف��ي الرياض حتمل دالالت ومعاني رمزية وتس��تهدف 
ارس��ال رس��ائل جلبهة اخرى تتعارض رؤها مع الرؤية 
االميركية ..وبالنس��ية للوالي��ات املتحدة االميركية 
الميكن اجلزم بان مايفعله ترامب اليوم هو بالتحديد 
مايري��ده االميرك��ني او يتطابق م��ع وجهات نظرهم 
جتاه الوضع في الش��رق االوس��ط واذا اردنا ان نفكك 
ه��ذه الزي��ارة واملصالح التي يبح��ث كل طرف عنها 
فاننا سنحصل على نتائج ومخرجات مختلفة وغير 
منسجمة للمش��اركني في هذا التجمع فبالنسبة 
لترام��ب هو سيس��تثمر زيارته للس��عودية ويحقق 
مادعا له وماطالب به قبل االنتخابات وبعدها ونعني 
احلص��ول عل��ى املزي��د م��ن التمويل املال��ي من اجل 
االبقاء على االلتزامات االميركية في حماية االمارات 
اخلليجية وتطمينها وازاحة اخلوف عنها بعدما لقي 
هؤالء من س��لفه اوبام��ا التجاه��ل والالمباالة  وقد 
حصل ترامب على ه��ذا املطلب مع االعالن عن اكبر 
صفقات اسلحة بني السعودية واميركا وفي الوقت 
نفسه بعثت هذه الرس��الة مبدلول امني وعسكري 
الي��ران مفاده��ا ان  ترامب بدا بالفع��ل يحفر بفاس 
التحالف خندق حصار ايران وبالنس��بة للسعوديني 
فان موافقة ترامب على اختيار بالدهم كاول محطة 
خارجية ف��ي زياراته لدول العال��م تعني تتويجا لها 
كقط��ب جدي��د للزعام��ة يزي��ح مص��ر وتركيا عن 
الص��دارة ف��ي التحالف م��ع امي��ركا ومينحها لقب 
االب��ن املفض��ل واملدلل  واالول��ى بالرعاي��ة للواليات 
املتح��دة االميركية ومن ورائه��ا اخواتها في مجلس 
التعاون اخلليجي اما االخرون الذين حضروا لالحتفاء 
بترام��ب وزيارته للمنطقة فه��م االتباع التقليديون 
الذين اعتادوا االنتماء واس��تكمال تش��كيل معالم 
خارطة التحالف االقليمي م��ع اميركا في املنطقة 
..وف��ي النهاية فان هذا التحالف الواس��ع ينتظر رد 
فعل حتالف آخ��ر مايزال ينتظ��ر ويراقب ماتتمخض 
عن��ه زي��ارة ترامب م��ن نتائ��ج ..وهو حتال��ف الروس 
وااليرانيني والس��وريني الذي اليبدو انه مكترث كثيراً 
بالتصريحات التي يطلقها السعوديون واالميركيون 
بقدر اهتمامه  باالفع��ال والثبات واحلرص على عدم 
التخلي عن االخر او التفريط مبا هو بني يديه االن وبني 
هذين املعس��كرين تتباين مواقف دول اوروبا احلليف 
القوي الميركا في االلتحاق مع انطالقة ترامب هذه 
فمنه��ا ماهو مؤيد ومنها ماهو مت��ردد ومنها ماهو 
غي��ر مكت��رث ومنها ماه��و حذروهناك م��ن يبحث 
عن االقتن��اع كي ينضم او يلتحق  ام��ا العراق الذي 
وجهت له الدعوة حلضور ه��ذا التجمع فهو يتطلع 
ويتمن��ى ان اليت��م زج��ه باي��ة مغامرات  تق��وده في 
النهاية للتصادم مع الروس او االيرانيني او السوريني 
ويتفق مع هؤالء في الرؤية واالستراتيجة  واالولويات 
في محاربة االرهاب  ويختلف مع الس��عوديني الذين 
يريدون التغيير في س��وريا والعراق وايران بالقياسات 
الت��ي تالئمه��م حت��ى ل��و كان  ذل��ك ثمن��ه ح��رق 
وتدميرهذه الدول ..وفي النهاية البد ان يؤمن ويتيقن 
املتحالف��ون في جتمع الس��عودية ب��ان امن املنطقة 
تصنع��ه ش��عوبها والتع��اون والتنس��يق االقليمي 
بينها والتشارك في املصالح اجلغرافية واالقتصادية  
والميكن لصفقات االس��لحة الضخمة ونزوات وتفرد 
رئيس اميركي او حزب يقود اميركا ان يضمن دميومة 

واستمرار أي حتالف حتى ولو بقي لسنوات.

تحالف الخوف

تقـرير

توماس جيبونز ومصطفى سليم
ترجمة: حسني محسن

بع��د حتقيق مكاس��ب س��ريعة في 
هجوم جديد، تقترب القوات العراقية 
من خن��ق املعقل األخي��ر للمئات من 
مقاتلي »داعش« الذين يختبئون  في 
األزق��ة املتعرجة والش��وارع الضيقة 

في املدينة القدمية في املوصل.
وقال مسؤولون عسكريون ان الهجوم 
االخي��ر س��تقوده وح��دات مكافحة 
االرهاب التي تدربها الواليات املتحدة 
فى العراق وهي القوى نفس��ها التي 
دخلت املناطق الشرقية للمدينة فى 
اكتوب��ر- تش��رين االول عندم��ا بدأت 
وتنطوي  املدين��ة.  اس��تعادة  معركة 
اخلطة على تطهي��ر األحياء القليلة 
القدمي��ة  البل��دة  ش��مال  األخي��رة 
وتطويق احلي ال��ذي ميتد تقريباً 1500 

متر مربع.
مع تواج��د مئات االالف م��ن املدنيني 
في املدينة الت��ي يدافع عنها مقاتلو 
داعش بالقناصني و االنتحاريني, ميكن 
ان تتح��ول املعركة بنحو س��ريع الى 

ازمة انسانية.
ويق��ول بع��ض الق��ادة العس��كريني 
انه��اء  يحاول��ون  انه��م  العراقي��ني 
املعركة خالل االسبوعني املقبلني قبل 
بدء شهر رمضان املبارك ويبدأ العديد 
من اجلنود الصي��ام خالل النهار. لكن 

و بس��بب الدفاع العنيف لداعش عن 
كل ح��ي ، فمن غي��ر الواض��ح ما إذا 
كان��ت احلملة س��تنتهي في أي وقت 

قريب.
ويقدر الفريق الركن سامي العريضي، 
قائ��د الق��وات اخلاص��ة ف��ي جه��از 
مكافح��ة االره��اب، أن هن��اك ما بني 
250 و 350 مقات��ال من تنظيم الدولة 
اإلس��المية، وكثير منهم فرنس��يون 
وروس��يون، ف��ي البلدة القدمي��ة، إلى 

جانب أكثر من 200،000 مدني..
غي��ر أن بعض قوات مكافحة اإلرهاب 
تق��در تواجد اكثر م��ن 1000 مقاتل ، 
بالنظر إلى املقاومة الشديدة التي ما 

زالت تواجهها على األرض.
و حتظ��ى املدين��ة القدمي��ة باهمي��ة 
معنوي��ة كبيرة ل��دى تنظيم داعش، 
فق��د اعلن اب��و بك��ر البغ��دادي عن 
خالفت��ه عام 2014 ف��ي جامع النوري 

الكبير.
و يظه��ر احل��ي ايض��اً حتدي��اً كبي��راً 
لوحدات مكافحة االرهاب, التي كانت 
قد ش��كلت كقوات نخبة  مختصة 
بالغارات بع��د االحتالل االميركي في 
2003 , لكنه��ا حتول��ت تدريجي��اً الى 
وحدة املش��اة الهجومي��ة  االولى في 
اجلي��ش العراقي بعد ازده��ار تنظيم 
داعش, و قال العريضي و مس��ؤولون 
آخ��رون انه��م مس��تعدون ملهاجمة 
البل��دة القدمية, لك��ن عليهم ضبط  
تكتيكاتهم عند تطهير الش��وارع و 

االزقة الضيقة .
ف��ي املاض��ي، قاتلت ق��وات مكافحة 
اإلرهاب املتقدمة, في املقام األول من 
عجالته��م، حيناً تلو اآلخ��ر، و اتخذوا 
استراتيجية استعمال عجالت الهمر 
واجلرافات املدرعة إلغالق الشارع قبل 
أخ��ذ املبان��ي احمليطة به س��يراً على 
األق��دام  ,و كلم��ا يت��م تطهير حي، 
يتدفق املدني��ون عادة م��ن منازلهم, 

مبطئني تقدم القوات. 
وقالت ليز غراند، املنسقة االنسانية 
ل��المم املتحدة فى العراق، فى بيان لها 

إن االمم املتحدة تتوق��ع ان يهرب اكثر 
م��ن 200 الف ش��خص م��ع اقتحام 
القوات العراقية للبلدة القدمية، وهو 

رقم وصفته بانه »مقلق«.
)D8(  ف��ي املدين��ة القدمية, جراف��ات
املعدلة خصيصاً  و التي كانت ضرورية  
ملعاجلة السيارات املفخخة و  تطهير 
العقب��ات الت��ي يضعه��ا التنظيم, 
ستكون كلها غير مجدية, و ستجبر 
على االرج��ح  ان تبقى في اخللف في 
الط��رق الرئيس��ة  في ح��ني تتحرك 
يتحرك املش��اة في اخل��ط االمامي, و 

قد ارس��لت داعش على نح��و متزايد 
دراج��ات ناري��ة  م��زودة باملتفجرات, و 
من املتوقع ان تستعملها على نطاق 

واسع في البلدة القدمية.
و ق��د طل��ب املس��ؤول اللوجس��تي 
لقوات مكافح��ة االرهاب علي جمال 
مؤخراً وصول جرافات صغيرة احلجم 
من التحال��ف الدولي، لكنه لم يتلق 
سوى ثالثة, و جميعها غير مدرعة, و 
قال انه منذ بداية احلملة فقدت قواته 
ثمانية عجالت , بعض منها سحبت 
ال��ى املقر و البعض اآلخ��ر مت التخلي 

عنها, و في يوم الثالثاء املاضي, اصيب 
ثالثة من س��ائقي اجلرافات ,عن طريق 
اس��تهدافهم بس��يارات مفخخة و 
قناصني, مما اضط��ر القوات الى وقف 
تقدمها حتى وص��ول جرافات جديدة 

من وحدات أخرى.
احد الس��ائقني اجلرحى )محمد علي(  
ص��دم س��يارة انتحاري ف��ي عمليات 
تطهي��ر ح��ي الرفاع��ي , و ق��د ق��ام 
بدفعها الى حائط قريب قبل حلظات 
م��ن انفجاره��ا, و قد تلق��ى اصابات 
طفيفة  بس��بب الشضايا, و امضى 
الي��وم التال��ي في اخلط��وط اخللفية 
ينش��ر الفيديو للعملية التي صورها 
بهاتفه اخل��اص اضافة الى العمليات 
التي تس��ببت بفق��دان اجلراف��ات, و 
ستعتمد قوات مكافحة االرهاب على 
الغ��ارات اجلوية للتحال��ف بنحو اقل 
الخ��الء املدينة القدمي��ة, وقد اتهمت 
الق��وات االميركية وق��وات التحالف 
االخرى بقتل االالف من املدنيني خالل 
حملتها اجلوية على العراق وسوريا, و 
قد ازدادت االتهامات بالضربات اجلوية 
اخلاطئة بعد دخ��ول القوات العراقية 

للموصل.
وق��ال مستش��ارو التحال��ف الذي��ن 
يعملون مع الوح��دة ان الدعم اجلوى 
ف��ي مس��اعدة ق��وات  كان ضروري��اً 
بالس��يطرة على  االرهاب  مكافح��ة 
املدينة من دون وقوع خس��ائر فادحة، 
حيث ع��دوا ان الدعم اجل��وي ضروري 

منذ االعتماد عل��ى وحدات مكافحة 
االره��اب بتطهي��ر اج��زاء م��ن غربي 

العراق بعد سقوط املوصل. 
وم��ع مي��ل الدول��ة اإلس��المية إلى 
اس��تعمال ال��دروع البش��رية والعدد 
الهائ��ل م��ن املدني��ني الذي��ن ترك��وا 
ف��ي البل��دة القدمية، ف��إن أي نوع من 
التدقيق  اجلوية س��يتعني  الضرب��ات 
ب��ه  بنح��و كبير لضمان اس��تهداف 
مقاتلي الدولة اإلسالمية فقط. وفي 
آذار / م��ارس، أدت غارة جوية أميركية، 
أطلقت بناء على طلب قوات مكافحة 
اإلره��اب، إلى مقتل ما يزيد على 100 
ش��خص في حي اجلديدة في املوصل. 

ومازال التحالف يحقق فى احلادث.
وق��ال العقي��د أركان فاض��ل، ال��ذي 
يعم��ل مع ق��وات العملي��ات اخلاصة 
األميركية واالس��ترالية للمس��اعدة 
ف��ي توجيه ضرب��ات جوي��ة، إن قوات 
مكافح��ة اإلره��اب رمبا تعتم��د اكثر 
بنح��و كبي��ر عل��ى األه��داف احملددة 
مس��بقاً قبل أن تبدأ في التقدم إلى 
املدين��ة القدمية. وليس م��ن الواضح 
كيف س��يعمل ذلك عملي��اً، خاصة 
إذا ح��اول تنظيم الدولة اإلس��المية 
االس��تفادة من املناط��ق القريبة من 
املدين��ة و ح��اول ع��زل و الس��يطرة 
على  مجموع��ات صغيرة من القوات 
العراقية املتقدمة.و اضاف اركان »اننا 
مستعدون لدخول املدينة القدمية« » 

فقط ننتظر االوامر بذلك«

القّوات العراقية تستعد النتزاع آخر موطئ قدم لـ »داعش« في الموصل

برملان كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت الش��ركة العام��ة للموانئ، 
رس��و باخرة بجانب أحد أرصفة ميناء 
أم قص��ر حتم��ل أضخم ش��حنة من 
البضائع منذ تأسيس املوانئ العراقية، 
وذلك تزامناً مع تدش��ني خط مالحي 
مباشر لنقل البضائع من الصني. وقال 
مدير قسم اإلعالم والعالقات العامة 
في الشركة أمنار عبد املنعم الصافي 
ف��ي حدي��ث صحف��ي، إن »الش��ركة 

العام��ة للموانئ قام��ت بالتعاون مع 
ش��ركة )كولف تينر( التي تتولى إدارة 
الرصيف رق��م )11( في ميناء أم قصر 
بصيغة التشغيل املش��ترك بافتتاح 
خ��ط مالحي جدي��د لنق��ل البضائع 
بش��كل مباش��ر ب��ني موان��ئ الصني 
الش��عبية واملوانئ العراقي��ة«، مبيناً 
أن »الباخ��رة )YM( الت��ي رس��ت قبل 
س��اعات بجان��ب الرصيف رق��م )11( 
تعد أول باخرة قادمة بش��كل مباشر 

م��ن الصني، وهي حتم��ل على ظهرها 
2500 حاوية لشحن البضائع، وبذلك 
تك��ون أضخم ش��حنة تس��تقبلها 

املوانئ العراقية منذ تأسيسها«.
»البواخ��ر  أن  إل��ى  الصاف��ي  ولف��ت 
التجارية الضخمة كانت في السابق 
دول  موان��ئ  ف��ي  حموالته��ا  تف��رغ 
اقليمي��ة، وم��ن ثم يتم ش��حن تلك 
احلم��والت بواس��طة بواخ��ر صغيرة 

نسبياً إلى املوانئ العراقية«

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن قائد عملي��ات دجلة الفريق 
الركن مزهر العزاوي،امس الثالثاء، 
ع��ن انط��الق عملي��ة عس��كرية 
واسعة ش��مال ش��رق محافظة 
تنظي��م  خالي��ا  لتعق��ب  ديال��ى 
»داعش«، مش��يرا الى أن العملية 

جرت من ثالث محاور رئيسية.
وقال العزاوي في حديث صحفي، 
مش��تركة  امني��ة  »ق��وات  إن 

الش��عبي  ب احلش��د  مدعوم��ة 
والعش��ائري والش��رطة االحتادية 
انطلقت، اليوم، في تنفيذ عملية 
عس��كرية واس��عة ف��ي املناطق 
احملص��ورة ب��ني ناحي��ة ق��ره تبه، 
)112كم ش��مال ش��رق ب عقوبة(، 
وسلس��لة تالل حمري��ن، )57كم 

شمال شرق بعقوبة(«.
»العملي��ة  أن  الع��زاوي،  وأض��اف 
والت��ي ج��رت م��ن ث��الث مح��اور 

رئيس��ية ته��دف لتعق��ب خاليا 
وج��ود  وانه��اء  داع��ش  تنظي��م 
مضافات��ه والعم��ل عل��ى تأمني 
املناط��ق النائي��ة ومن��ع اي وجود 

لالرهابني فيها«.
وكانت عمليات دجلة شنت خالل 
االشهر املاضية سلسلة عمليات 
واس��عة ف��ي مناط��ق متفرق��ة 
م��ن ديالى لتعق��ب خاليا تنظيم 

»داعش«.

الموانئ تستقبل أضخم شحنة منذ تأسيسها 
وتدشن خط مالحي مع الصين

انطالق عملية عسكرية واسعة شمال شرق 
ديالى لتعقب خاليا داعش

عزا التراجع الحاصل في 
حقوق االنسان الى دخول 
داعش الى العراق ومناطق 
في االقليم عام 2014، 
ما تسبب بنزوح آالف 
المواطنين الى مدن اإلقليم 
ووجود آالف المهجرين 
السوريين، ما شكل عبئًا 
على حكومة اإلقليم
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بغداد – استهداف دورية 
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية 
امس الثالثاء، بأن ش��رطيني اثنني أصيبا 
بنفج��ار عبوة ناس��فة في اثن��اء مرور 

دورية شمالي بغداد.
وقال املصدر  إن "عبوة ناس��فة مزروعة 
على جان��ب طريق في منطق��ة الرعود 
شمالي بغداد انفجرت، ظهر يوم امس 
لدى مرور دورية ش��رطة، ما أس��فر عن 

إصابة شرطيني".

ديالى – انفجار عبوة 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى ام��س الثالثاء عن مقتل ضابطني 
احدهم��ا برتب��ة عمي��د وإصاب��ة ثالث 
بانفجار عبوة ناس��فة ش��مال ش��رقي 

احملافظة. 

وق��ال املص��در ال��ذي رف��ض الكش��ف 
عن اس��مه ان "عبوة ناس��فة انفجرت 
مزروع��ة على جانب طري��ق قرب ناحية 
قره تبه )110 كم شمال شرق ب عقوبة(، 
انفج��رت، ظه��ر ي��وم امس ل��دى مرور 
رت��ل لقوة أمني��ة مش��تركة من جهة 
تالل حمرين، ما أس��فر عن استش��هاد 
ضابط��ني احدهما برتب��ة عميد يعمل 
مستش��ارا جويا لقيادة عمليات دجلة 
واألخر برتبة نقيب في الفرقة اخلامسة 

وإصابة ضابط آخر برتبة عميد ركن".

كركوك – هجوم مسلح 
اف��اد مص��در امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة كركوك ام��س ، الثالثاء، بأن 
موظف��اً قتل بهجوم مس��لح ش��رقي 

احملافظة.
وقال املص��در إن "مجموعة مس��لحة 

هاجم��ت، ظهر يوم امس موظفا يعمل 
في كلية العلوم بجامعة كركوك، لدى 
مروره بس��يارته في حي احلرية ش��رقي 
كرك��وك، م��ا أس��فر عن مقتل��ه على 

الفور". 

صالح الدين – عملية امنية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س الثالث��اء ان قوات 
احلشد العشبي قتلت عددا من عناصر 
عصابات داعش االرهابية في استهداف 

جتمع لهم في جبال مكحول.
واوض��ح املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان "قوات احلش��د الشعبي 
قصف��ت، جتمع��ا لداع��ش ف��ي جب��ال 
مكحول ش��مال ص��الح الدي��ن وقتلت 
عددا من عناصره ودمر عد من االليات".

وبني املصدر ان قوات احلشد دمرت جتمعا 

تابع��ا لتنظي��م داع��ش االرهاب��ي بعد 
قص��ف باملدفعي��ة الثقيلة ف��ي مفرق 

الزوية بجبال مكحول . 

االنبار – اشتباكات مسلحة 
اف��اد مص��در عس��كري ف��ي الفرق��ة 
الس��ابعة باجليش في محافظة األنبار 
امس الثالثاء، بأن قوة عسكرية متكنت 
من قتل س��بعة م��ن "داع��ش" حاولوا 
التق��رب م��ن خ��ط الصد ق��رب مدينة 

عنه.
وق��ال املص��در العس��كري إن "قوة من 
اجليش ضمن لواء 28 ومبساندة مقاتلي 
احلش��د العش��ائري متكنوا م��ن احباط 
محاولة تقرب لعناصر داعش على خط 
الص��در للقوات االمني��ة الذي يبعد 12 
كيلو مترا عن مدينة عنه )210كم غرب 

الرمادي(".

النجف – اجراءات امنية 
اكد مص��در امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة النج��ف امس الثالث��اء عن 
القي��ام باج��راءات أمني��ة ف��ي بع��ض 
االحي��اء املدين��ة وأس��فرت ع��ن ضبط 

سيارة مسروقة. 
وقال املصدر أن اإلج��راءات األمنية التي 
بإش��راف  النج��ف  ش��رطة  اتخذته��ا 
ميداني مباش��ر من قبل مدير الشرطة 
العمي��د احلقوقي ماج��د حاكم كاظم 
اسهمت في ضبط سيارة مسروقة كان 
الس��راق قد تركوها في اح��د الطرقات 
وهرب��وا. وبين��ت أن املمارس��ة األمني��ة 
وتضيي��ق اخلناق على اجملرمني كانت لها 
نتائج إيجابية في العثور على الس��يارة 
إجراءات  املديرية  املس��روقة وس��تتخذ 
أمنية في عموم أنحاء احملافظة للبحث 

عن املطلوبني ومحاسبة اخملالفني. 

نينوى – اشتباك مسلح 
كش��ف مص��در محلي ف��ي محافظة 
نين��وى امس الثالث��اء ان قوات احلش��د 
الشعبي/ سرايا عاشوراء صدت تعرضاً 
لعصابات داع��ش االرهابية قرب قضاء 

احلضر غرب املوصل.
وذك��ر املصدر احملل��ي ان "الل��واء الثامن 
بسرايا عاش��وراء صد تعرضا في قاطع 
عمليات غرب املوصل قرب قضاء احلضر 

قام به الدواعش صباح هذا اليوم".
وأضاف املصدر احمللي الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان "االرهابيني تعرضوا بأكثر 
من ست س��يارات محاولني كسر خط 
الصد واش��تبكت قوات سرايا عاشوراء 
معه��م ودمرت آليتني لهم وقتلت أكثر 

من 8 منهم". 

البصرة – حكم قضائي
اعل��ن مص��در قضائ��ي ف��ي محافظة 
البص��رة ام��س الثالث��اء ب��أن محكمة 
اجلناي��ات ف��ي احملافظة أص��درت حكماً 
باإلع��دام ش��نقاً بحق ثالث��ة متهمني 
ب�"اإلرهاب" أدينوا بجلب وإيواء انتحاري 
قام بتفجير نفسه على مواطنني خالل 
مش��اركتهم في مناس��بة دينية قبل 

خمسة أعوام.
وق��ال املص��در القضائ��ي إن "محكمة 
اجلناي��ات في البص��رة أص��درت حكماً 
بح��ق  امل��وت  حت��ى  باإلع��دام ش��نقاً 
ا( و )م س ي( و )ت ي ن(  كل م��ن )ع ح 
استناداً ألحكام املادة الرابعة من قانون 
مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005، 
وبدالل��ة املادتني الثانية والس��ابعة من 

نفس القانون".

استهداف دورية للشرطة بعبوة ناسفة شمالي بغداد * مقتل ضابطي شرطة بانفجار ناسفة شرقي بعقوبة 
مقتل موظف جامعي باطالق نار شرقي كركوك * صّد تعرًض إرهابي قرب الحضر غربي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة التربية، عن سالمة موقف 800 من 
منتسبي محافظة نينوى، فيما أكدت أن إطالق 

رواتبهم سيكون "عاجال".
وق��ال وزي��ر التربية محمد إقب��ال الصيدلي في 
بيان اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، إن "مديرية 
األمن الوطن��ي تثبتت من س��المة موقف 800 
من منتس��بي تربية نينوى املباش��رين في شهر 

شباط من العام احلالي".
وأضاف الصيدل��ي، أن "إطالق رواتبهم س��يتم 
عاج��ال"، مؤكدا أن��ه يتابع "هذا امللف بش��كل 
ش��خصي لغاي��ة اس��تكمال كافة األس��ماء، 

وتأمني صرف رواتبهم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مدير دائرة الهجرة واملهجرين في محافظة 
األنبار محمد رشيد، عن عودة أكثر من 165 ألف 

اسرة نازحة الى مناطقها احملررة في احملافظة.
وقال رشيد في حديث صحفي، إن "دائرة الهجرة 
واملهجري��ن في األنبار س��جلت لديها عودة 165 
الف و107 اسرة نازحة عادت الى مناطقها احملررة 
ف��ي احملافظة"، مبينا ان "تلك االس��ر عادت منذ 

منتصف العام املاضي وحتى وقتنا احلالي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
استثنى مصرف الرافدين،امس الثالثاء، موظفي 
الدولة من احد ش��روطه عند منحهم القروض، 
فيما اشار الى انه مستمر مبنح السلف والقروض 

والتسهيالت املالية للموظفني واملواطنني.
وقال املص��رف في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان��ه "ق��رر اس��تثناء موظف��ي الدولة 
املقترض��ني م��ن تق��دمي س��ند عق��ار ف��ي حالة 
تس��ديدهم مبلغ القرض واملتبقي بذمتهم 10 

ماليني دينار".

سالمة موقف 800 من 
منتسبي تربية نينوى

عودة نحو 165 ألف 
أسرة نازحة إلى األنبار

"الرافدين" يستثني 
الموظفين من أحد 

شروط القروض

الملف األمني

القّوات املشتركة تسيطر على 97 %
من أمين املوصل بعد حترير حي النجار

وأض��اف البي��ان أن "ه��ذا اجلس��ر يرب��ط 
الساحل األمين بالس��احل األيسر ملدينة 
القطع��ات  بتنق��ل  ليس��اعد  املوص��ل 

العسكرية وتنقل املدنيني". 
ووجه��ت طائ��رات الق��وة اجلوي��ة ، أمس 
الثالث��اء ، ع��دة ضربات جوي��ة في قضاء 
البعاج أس��فرت عن مقتل 11 داعش��يا 
بينه��م عربي��ان وتدمير مخ��زن للوقود، 

فضال عن أسلحتهم ومعداتهم. 
وذكر بي��ان خللي��ة اإلعالم احلرب��ي تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ ، نس��خة منه 
إن" صقور القوة اجلوية واستناداً ملعلومات 
والتحقيق��ات  االس��تخبارات  وكال��ة 
االحتادي��ة وجهوا عدة ضرب��ات جوية في 

قضاء البعاج جنوبي املوصل”. 
وأضاف إن" الضربات أس��فرت عن تدمير 
مخ��زن وقود بالكامل تاب��ع الى عصابات 
داعش اإلرهابية وقتل اثنني كما مت تدمير 
مقر للحس��بة وقتل تسعة إرهابيني من 
ضمنه��م عنصري��ن يحمالن اجلنس��ية 
العربية وتدمير األس��لحة واالعتدة التي 

كانت داخل املقر”. 
وفي سياق متصل أعلن نائب رئيس هيئة 
احلش��د الش��عبي أبو مه��دي املهندس، 
أمس الثالثاء، عن انتهاء الصفحة االولى 
من عمليات )محمد رس��ول اهلل الثانية 
( بتحري��ر ناحي��ة القيروان م��ن عصابات 

داعش اإلجرامية. 
وذكر املهندس في تصريح صحفي تابعته 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ، ان “قوات 
احلش��د الش��عبي اس��تعمل تكتيكات 
وخطط��اً  جديدة في حتري��ر مركز ناحية 
القيروان”, الفتا إل��ى إن" قواتنا أصبحت 
الليلية  العمليات االستباقية  تستعمل 

لتحرير األراضي املغتصبة من داعش”. 
وأضاف املهندس إن" حترير ناحية القيروان 
مت بجهود وتضحيات األبطال في احلش��د 
الشعبي والذين ضحوا بالغالي والنفيس 

في س��بيل حترير األراض��ي املغتصبة من 
دنس داعش اإلجرامي”. 

وتاب��ع ان��ه “خ��الل الس��اعات القادم��ة 
ستش��رع قواتنا بالصفح��ة الثانية من 
عملي��ات )محم��د رس��ول اهلل الثاني��ة( 
غ��رب  املرس��ومة  أهدافه��ا  لتحقي��ق 

املوصل”.

إحباط محاولة لداعش لفك احلصار 
عن عناصره بأمين املوصل

من جهة أخرى  فرض��ت قوات العمليات 
اخلاص��ة ام��س الثالثاء س��يطرتها على 
مرب��ع يقع بني حيني محرري��ن في اجلانب 

األمين من مدينة املوصل.
وقال مصدر مسؤول في حديث صحفي، 
ان جه��از مكافحة اإلره��اب اكمل حترير 
م��ا تبقى من حي الرفاعي ش��مال غربي 
املوصل في املربع الواقع بني حيي الرفاعي 

والربيع قرب جامع الشهداء الكبير.
وأش��ار املصدر ال��ى حترير مئ��ات العوائل 

احملاصرة داخل منازلهم.

رئاسة اجلمهورية تعقب على تصريح 
عالية نصيف وتصفه بـ"غير املسؤول"

، وكان األج��در أن يع��ود بطائرت��ه ف��وراً 
إل��ى بغداد.. للحفاظ عل��ى هيبة الدولة 

العراقية".
رئاس��ة  ف��ي  اإلعالم��ي  املكت��ب  وع��ّد 
اجلمهوري��ة أن "نقص املعلوم��ات ال يبرر 
التهج��م عل��ى رم��وز الدول��ة ألغ��راض 
خاص��ة"، مش��يراً الى أن "م��ا يحزن في 
مزاع��م نصي��ف ع��دم معرفته��ا وهي 
عضو في اللجن��ة القانوني��ة البرملانية، 
ب��ان احلفاوة التي اس��تقبل به��ا الرئيس 
معص��وم كانت نفس��ها التي خصصت 

لكبار قادة الدول املشاركة في املؤمتر".
ولفت إلى أن "نائب أمير منطقة الرياض 
هو نفسه الذي استقبل رئيس جمهورية 
مص��ر العربية عب��د الفتاح السيس��ي 
والعاه��ل األردني امللك عب��د اهلل الثاني 

والرئي��س املوريتان��ي محم��د ول��د عبد 
العزي��ز ورئيس طاجيكس��تان إمام علي 
رحمن واغلب بقية القادة املشاركني في 

املؤمتر".
ودعا املكتب نصيف إلى "التأني في إطالق 
مثل هذه التصريحات غير املسؤولة التي 
قد تضر بسمعة البالد وأمنها واملصلحة 
الوطنية العليا بغض النظر عن الدوافع 
الذاتي��ة التي تقف خلفه��ا"، مرحبا بأي 

"نقد بناء أو استفسار في هذا الشأن".

وزير الطاقة السعودي يؤكد
استعداد بالده لالستثمار في العراق

من جانبه، لف��ت الفالح إلى "أهمية دور 
العراق ف��ي املنطقة واخلط��وات احلثيثة 
التي يخطوها في جميع اجملاالت"، مبدياً 
"استعداد الشركات السعودية للتعاون 
واالس��تثمار في الع��راق ورغبة الس��وق 
الس��عودية في احلصول عل��ى املنتوجات 

العراقية".

كوبيش: حترير املوصل أمر محتم
وأيام دولة اخلالفة باتت معدودة

وأع��رب كوبيش ع��ن ثقته بق��رب هزمية 
التنظيم اإلرهابي ف��ي العراق بالقول، إن 
أيام ما يسمى ب�"دولة اخلالفة" في العراق 
باتت معدودة" وحترير مدينة املوصل، التي 
كانت معقل "داعش" الرئيس في العراق، 

أمر محتم.

التحالف الوطني "يصّر" على طرح 
"التسوية" بعد حترير نينوى

ويوّض��ح النائ��ب ع��ن ائت��الف املواطن- 
بزعام��ة رئي��س التحال��ف الوطني عمار 
احلكيم- إن "هناك جهوداً مستمرة؛ على 
وزيارات  واإلقليم��ي؛  الوطني  املس��تويني 
ل�)األردن، ومصر، وإي��ران، وتونس( يتبناها 
رئي��س التحال��ف الوطني، لش��رح أبعاد 

التسوية الوطنية".
داخ��ل  "التواف��ق  إن  خالط��ي  ويؤك��د 

التحال��ف الوطن��ي، أفضى إل��ى االتفاق 
على إع��الن الوثيقة في ي��وم إعالن حترير 
مدينة املوصل"، مشيراً إلى إن "ممثل األمم 
املتحدة ف��ي العراق ي��ان كوبيش هو من 

طرح الوثيقة وليس التحالف الوطني".
واختت��م خالطي حديثه بدع��وة "جميع 
الش��ركاء السياس��يني- خارج التحالف 
وثيق��ة  م��ع  التج��اوب  إل��ى  الوطن��ي- 
التحالف" بش��أن التس��وية ومرحلة ما 

بعد "داعش".
في الط��رف املقابل، تقّر أطراف أخرى في 
التحال��ف الوطن��ي ب�"صعوب��ة" حتقيق 
تفاه��م مش��ترك ب��ني جمي��ع الكت��ل 
السياس��ية )خ��ارج التحال��ف الوطني( 
على مش��روع التس��وية، فيما أكدت إن 
املش��روع في مرحلته األولى وأمامه أربع 

مراحل أخرى.
ويق��ول النائب ع��ن كتلة ب��در املنضوية 
ف��ي التحال��ف الوطن��ي رزاق احليدري إن 
"مشروع التس��وية الوطنية أو املصاحلة 
يحتاج إل��ى تفاهمات كبي��رة وإرضاءات 
يقدمه��ا التحال��ف الوطن��ي للمعنيني 
بتل��ك التس��وية"، مضيف��اً إن "تعاطي 
الكتل السياس��ية- من خ��ارج التحالف 
الوطني- مع مش��روع التس��وية متباين، 
فهناك م��ن ميارس سياس��ة ل��ي األذرع، 
وهناك من يس��عى لتحقيق مطالب غير 
واقعي��ة، األمر يصّعب مهم��ة التحالف 
الوطني في حتقيق التسوية من دون إحلاق 

ضرر مبكون معني".
ويوّض��ح احليدري في حديث مع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "التحالف- بكون��ه الكتلة 
السياس��ية األكبر- هو املعني بتس��ويق 
مشروع التسوية محلياً وإقليمياً ودولياً، 
وضم��ان وق��وف اجلميع إل��ى جانب دعم 

املناطق املتضررة".
وميضي إلى الق��ول إن "العراق يعاني من 
دمار كبير حلق في احملافظات الش��مالية 
والغربية بسبب سيطرة داعش اإلرهابي 
عليها، كما إن احملافظات اجلنوبية شهدت 

تدمي��راً ه��ي ايض��اً بس��بب سياس��ات 
النظام املباد"، مبيناً إن مشروع التسوية 
الوطني��ة يهدف إلى "لفت أنظار العالم 
بأن العراق أصبح خالياً من اإلرهاب والقتل 
والتدمير، ويحتاج إلى إعادة إعماره وبناء 

مؤسساته من جديد؛ بتعاون اجلميع".
في حني يقول زميله في كتلة بدر النائب 
الوطن��ي  "التحال��ف  إن  محيب��س  رزاق 
ق��ّدم ورقت��ه بش��أن التس��وية الوطنية 
ومرحل��ة ما بعد داعش، وه��و اآلن ينتظر 
أوراق حتال��ف الق��وى الوطني��ة، والق��وى 
الكردس��تانية، حتى ينتق��ل إلى املرحلة 

الثانية من مراحل التسوية".
م��ع  حدي��ث  ف��ي  محيب��س  ويضي��ف 
"الصباح اجلديد"، إن "مش��روع التسوية 
الوطنية يتضمن خمس مراحل، وهو اآلن 
في مرحلته األول��ى"، منتقداً في الوقت 
ذاته "تعاطي حتالف القوى الوطنية" مع 
مشروع التسوية التي طرحها التحالف 

الوطني، واصفاً إياه ب�"غير املشجع".
ودع��ا النائب عن كتلة ب��در جميع القوى 
السياس��ية إل��ى "التعاط��ي بجدية مع 
مش��روع التسوية الوطنية، بكونه اخليار 

الوحيد لتصفير جميع املشكالت".

مساع لتسوية خالفات احلزب 
اإلسالمي وحركة احلل في األنبار

وأكم��ل العيس��اوي بالق��ول إن "احملافظ 
صهيب الراوي مس��تمر ف��ي عمله، ولن 
يك��ون هناك اس��تجواب ل��ه كما روجت 
ل��ه بعض االوس��اط في وس��ائل االعالم 

مؤخراً".
لكن عض��و مجلس احملافظ��ة عن كتلة 
احل��ل عي��د الكربول��ي نف��ى علم��ه ب��� 
"وجود وس��اطات ومباحثات بني االطراف 

املتخاصمة في االنبار".
إل��ى  الكربول��ي ف��ي تصري��ح  وأض��اف 
"الصباح اجلدي��د"، أن "االوض��اع احلالية 
وحس��ب االطالع��ي م��ا ت��زال ضبابي��ة 
وتشوبها القطيعة بني كتلة احلل واحلزب 

االسالمي بسبب عدد من املشكالت التي 
تتعلق بتوزيع املناصب".

وج��ود  انب��اء  "تك��ون  أن  متن��ى  لكن��ه 
مس��اع للتس��وية حقيقي��ة"، مبيناً ان 
"التش��نجات تؤثر س��لبياً عل��ى اوضاع 
احملافظ��ة التي ما تزال بع��ض مناطقها 

حتت سيطرة تنظيم داعش االرهابي".
ويع��رب الكربولي عن اس��فه الس��تمرار 
التصعيد السياسي بالتزامن "مع وجود 
االف النازح��ني م��ن ابن��اء احملافظة داخل 
مخيم��ات يعيش��ون اوضاع��اً انس��انية 
صعبة للغاية ينبغي على اجلهات احمللية 

االلتفات إليها".
وأورد أن "اخ��ر اجتم��اع للمجلس حصل 
خالل االس��بوع املاض��ي واقتصر احلضور 
عل��ى كتلة احملاف��ظ واملؤيدين ل��ه البالغ 
عددهم 17 عضواً، وسط مقاطعة ممثلي 
حركة احلل وكتلة قاس��م الفهداوي وزير 

الكهرباء".
ومضى الكربولي إلى أن "اجتماع اجمللس 
س��يكون غ��داً اخلميس وه��و مخصص 
الس��تجواب احد االعضاء، وم��ن املتوقع 
أن يقتص��ر احلض��ور ايض��اً عل��ى احلزب 

االسالمي واملتحالفني معه".

العبادي يتلقى دعوة رسمية
من أمير قطر لزيارة الدوحة

النه ميث��ل خطراً على املنطق��ة والعالم 
ولن يسلم منه".

م��ن جانب��ه وبحس��ب البيان، أك��د وزير 
خارجي��ة قط��ر عل��ى، "اهمي��ة تعزي��ز 
العالق��ات مع العراق والعمل س��وية من 
اج��ل مواجه��ة التحدي��ات الت��ي تواجه 
املنطقة"، مشيراً الى "دعم بالده للعراق 

في محاربته لالرهاب".

اإلرهاب يضرب مانشستر ويوقع
ضحايا مع فقدان عشرات األطفال

ورص��دت لقطات مص��ورة اللحظات 
األولى التي تلت التفجير، الذي يعتقد 

أن��ه إرهابي، وال��ذي وقع بع��د دقائق 
وجي��زة م��ن انته��اء حف��ل للمغنية 
األميركي��ة أريانا غران��دي، في مدينة 

مانشستر في شمال إجنلترا.
وأظه��رت الص��ور بع��ض احلاضري��ن 
وهم يس��تعدون ملغادرة القاعة التي 
تتس��ع لنحو 21 ألف ش��خص، حني 
هز انفجار عنيف املكان، ما أثار هلعا 

وفوضى.
وأس��فر احلادث عن مقتل 19 شخصاً 
في األقل وإصابة أكثر من 50 بجروح.

وأفاد ش��هود عيان بأن احلضور ورجال 
األم��ن كانوا يركضون باجتاه واحد في 
حالة هس��تيرية بعد سماعهم دويا 
صاخبا، مؤكدي��ن أن أغلب املوجودين 

كانوا أطفاال.
الت��ي  ماكفارل��ي،  كاثري��ن  وقال��ت 
حض��رت احلف��ل، "كن��ا منض��ي ف��ي 
طريقنا وعندما وصلنا إلى الباب وقع 

انفجار هائل وبدأ اجلميع يصرخون".
ضخم��اً.  انفج��اراً  "كان  وأضاف��ت، 
اجلمي��ع  فوضوي��اً،  املش��هد  وكان 
كانوا يركض��ون ويصرخون ويحاولون 

اخلروج".
وتط��وع ع��دد من س��ائقي س��يارات 
األجرة لنقل املصابني وإعادة األطفال 

إلى منازلهم مجانا.

احلكيم يدعو لتقليل السيطرات 
في بغداد ومنح االستثمارات على 

ضفاف دجلة
موضح��ا ان "منطق��ة الك��رادة متثل 
الش��ريان االقتص��ادي لبغ��داد، لكن 
اس��واقها تش��هد تراجعاً ح��اداً منذ 
التفجي��ر االرهاب��ي في نهاي��ة العام 

املنصرم والى االن".
ان "موض��وع  ال��ى  احلكي��م  ولف��ت 
الك��رادة مت��ت مناقش��ته وهو كيف 
نعي��د رونق هذه املنطق��ة وحيويتها، 

لتعود اسواقها عامرة".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

وقع قناص داعش��ي بي��د االجهزة 
االمنية عقب حترير االحياء الغربية 
باعترافات  وادل��ى  ملدينة املوص��ل، 
مثي��رة عن دوره ف��ي قنص املدنيني 
الهاربني من مناطق نفوذ التنظيم 
مدين��ة  جانب��ي  ف��ي  املتط��رف 

املوصل.
مطل��ع  عراق��ي  امن��ي  مص��در 
حت��دث  نين��وى  محافظ��ة  ف��ي 
ال��ى "الصب��اح اجلدي��د" وق��ال ان 
وردت  اس��تخبارية  "معلوم��ات 
لالجهزة االمنية عن وجود داعشي 
خطي��ر باح��د مخيم��ات الن��زوح 
باط��راف ناحية حم��ام العليل )30 
كلم جنوب املوصل(، وخالل تدقيق 
ه��ذه املعلوم��ة ومتابعته��ا وردت 
معلومات أخرى من مصادر محلية 
تشير الى ان هذا الداعشي املشتبه 

به كان ضمن مفارز القنص".
االج��راءات  اكم��ال  "مت  واض��اف 
الروتينية، وارسال مفرزة الى اخمليم 
والقب��ض على املش��تبه به، وعند 
مواجهت��ه باملعلوم��ات ح��اول ان 
ينفيها جملة وتفصيال، لكن بعد 
تقدمي بع��ض الدالئل انهار واعترف 
بجرائم��ه ضد اهال��ي املوصل من 

املدنيني حتديداً".
ولف��ت املص��در ال��ى ان "القناص 
الداعشي من سكنة احدى القرى 
غرب��ي مدين��ة املوص��ل ويبل��غ 28 
عاماً، حتصيله الدراس��ي بس��يط 
وهو لم يكمل الدراسة االبتدائية، 
وعمل راعياً لالغنام قبل ان ينضم 
للتنظيم املتطرف نهاية عام 2015 
بتوجيه من رجل دي��ن )مال اجلامع( 
في قريته النائية، واالخير مطلوب 

لالجهزة االمنية".
وتابع "القناص الداعش��ي ش��ارك 
بع��دة معارك في محافظة نينوى، 
في قواطع سنجار وحمام العليل، 
وبع��د ه��رب الدواعش م��ن ناحية 
حم��ام العليل مت تنس��يبه الحدى 

مف��ارز القن��ص في ايس��ر مدينة 
املوص��ل ق��رب قاط��ع كوكجل��ي، 
انهي��ار  قب��ل  باملع��ارك  وش��ارك 
خط��وط الصد ف��ي كوكجلي ومت 
متركزهم داخل االحياء الس��كنية 

في قلب االيسر".
القن��اص  ع��ن  املتح��دث  ونق��ل 
انهي��ار  "م��ع  قول��ه  الداعش��ي 
خط��وط الص��د واحداً بع��د اآلخر 
في االس��ابيع االولى ملعركة ايسر 
املوصل، وه��رب املدنيون الذين كنا 
نح��رص عل��ى ابقائه��م ببيوتهم 
كي منن��ع او نخفف القصف اجلوي 
على مواقعن��ا، وردتنا اوامر بقنص 

املدنيني الهاربني سواء كانوا رجاال 
او نساء وحتى اطفال".

ومض��ي بالقول "بالنس��بة لي لم 
يكن هنالك مج��ال خملالفة االوامر، 
واس��تهدفت عدداً من املدنيني في 
احياء متفرقة مث��ل النور والزهور، 
وقتلت عدداً منه��م، وبعد بضعة 
اس��ابيع من القتال ال��ذي ظهر ان 
مقاومتنا ه��ي عبثية ال نفع منها 
مت نق��ل مفرزتن��ا للجان��ب االمي��ن، 
ومتركزنا ف��ي االحي��اء الغربية من 
مدين��ة املوصل، حيث كن��ا نتوقع 
ب��دء الهج��وم م��ن هن��اك، لك��ن 
الهجوم انطلق من اجلانب الشرقي 

اجلنوبي".
ويقول املصدر االمني ان "املش��تبه 
الداعش��ي ادى ال��دور نفس��ه في 
قنص املدني��ني في االحياء الغربية 
الصناع��ة  مش��يرفة،  مبناط��ق 
القدمية، ح��ي التن��ك )النهروان( و 
رجم احلدي��د، قبل ان يفكر بالهرب 
م��ن  النازح��ني  م��ع  واالندس��اس 

املدنيني الهاربني".
وبخص��وص ع��دد الذي��ن ارداه��م 
القناص الداعشي قتلى من املدنيني 
الهاربني، افاد املص��در بالقول "انه 
ال يع��رف العدد حتدي��داً النه يقول 
كنت اس��تهدفهم وبعضهم كان 

يصاب وبعضهم يختبئ وال اعرف 
عدده��م لكنهم ليس��وا باقل من 
20 مدنياً بضمنهم نساء واطفال، 
املدينة،  في جانبي  اس��تهدفتهم 
فضال عن اس��تهداف اجلنود الذين 
كان��وا يدخل��ون منطق��ة القت��ل 

بالنسبة لي".
"حس��ب  ان��ه  بالق��ول  ومض��ى 
اعترافات��ه، فان ضم��ن كل مفرزة 
قناص للدواعش ف��ي االحياء التي 
هنال��ك  كان  مع��ارك،  ش��هدت 
قناص او قناص��ان اثنان واجباتهما 
هي اس��تهداف املدني��ني الهاربني 
ومنعه��م م��ن اله��رب والوص��ول 

للقوات االمنية".
وقتل واصيب العشرات من املدنيني 
من اهالي املوصل في جانبي املدينة 
في اثن��اء محاوالته��م للهرب من 
الق��وات االمنية  باجتاه  مناطقهم 
برص��اص قناص��ني دواع��ش خالل 

معارك قادمون يا نينوى.
ودائماً كانت مفارز تابعة لتنظيم 
داع��ش ته��دد املدني��ني بالقتل او 
االعدام في حال س��عيهم للهرب 
باجت��اه الق��وات االمني��ة، وكان��وا 
يقول��ون ان "م��ن يهرب م��ن ارض 
اخلالف��ة الى ارض الكف��ر هو مرتد 

ودمه مستباح".

مصدر أمني: معلومات 
استخبارية وردت 
لالجهزة االمنية عن 
وجود داعشي خطير باحد 
مخيمات النزوح باطراف 
ناحية حمام العليل )30 
كلم جنوب الموصل(، 
وخالل تدقيق هذه 
المعلومة ومتابعتها 
وردت معلومات أخرى 
من مصادر محلية تشير 
الى ان هذا الداعشي 
المشتبه به كان ضمن 
مفارز القنص

من ضحايا قناصي داعش

قمُت بالدور نفسه في أيسر المدينة

قناص داعشي: أمروني باستهداف المدنيين الهاربين بأيمن الموصل
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بغداد - الصباح الجديد:

بحث مدير عام دائرة الرقابة التجارية 
واملالييية فييي وزارة التجييارة حسيين 
فرحان مع محافظ واسييط وعدد من 
شيوخ ووجهاء عشائر قضاء الصويرة 
آلييية عمييل السييايلوات واجملمعييات 
اخلزنييية التابعيية للشييركة العامة 
لتجارة احلبوب في احملافظة وكيفية 
مواجهة املعوقات واملشييكالت التي 
تواجييه عمييل اخلطيية التسييويقية 

للعام احلالي .           
واوضييح املدييير العام خييالل تواجده 
في سييايلو الصويييرة ضمن حمالت 
والتفتيشيييًة  التدقيقيييًة  دائرتييه 
ملتابعيية احلملة التسييويقية وتوزيع 
للموسييوقن  املالييية  املسييتحقات 
علييى  مؤكييدا   ، احلالييي  للموسييم 
ضرورة التعاون والتنسيق مع اجلهات 
الرقابية واحلكومة احمللية واملوظفن 
التسييويقية   املراكز  العامليين فييي 
وأظهارهييا  احلمليية  هييذه  ألجنيياح 

باملستوى املطلوب .
ولفييت املدير العييام إلييى أن الهدف 
االسيياس للخطيية التسييويقية هو 
حتقيييق االكتفاء الذاتييي من احلنطة 
احمللية وتقليل االعتماد على املستورد 
منها وذلك للنهييوض بواقع الزراعة 
من جهة ومساعدة الفالح من جهة 

اخرى ، مبيناً أن أسعار احلنطة للعام 
احلالييي مت حتديدهييا من قبييل االمانة 
العامة جمللييس الوزراء وبناًء على ذلك 
مت تسييديد أقيامها وتوزيع الصكوك 
للفالحن بعد احلصول على أشييعار 
الصرف من وزارة املالية وحتويلها الى 

املصارف املتخصصة .
ميين جانبييه قييال مالك خلييف وادي 
محافظ واسييط بأنه حسب اخلطة 
التسييويقية لهذا املوسييم سيكون 
املتوقع تسلمه مليون و100 الف طن 
من احلنطة وذلك بعييد توفير املبالغ 
اخملصصة لهييا من قبييل احلكومة  ، 
مضيفا أن محافظة واسط من أكبر 
احملافظات املسييوقة حملصول احلنطة 
وأن %40 من سكان احملافظة ميتهنون 
زراعة احلنطة التي تسييهم في سد 
حاجتها من احملصول سيينويا كونها 
متتلك خزينا استراتيجيا قويا اضافة 
الييى قيامهييا  مبناقلة احلنطيية الى 
بقييية احملافظات لسييد حاجة  تلك 

احملافظات من احلنطة احمللية   .
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
العاميية لتجييارة احلبييوب فييي وزارة 
التجارة تسييلم فرعها في محافظة 
ذي قييار اكثر من ) ٣٢( الفا و713 طنا 
من احلنطة احمللية ومنذ بدء املوسييم 
التسييويقي لهييذا العييام  . واوضح 
مدييير عام الشييركة املهندس هيثم 
اخلشالي ان مالكات الفرع احلسابية 

اجنييز ت تنظيييم )٨٠٠( صييك خاص 
مبسوقي احلنطة للموسم  احلالي من 
٢٥ نيسييان ولغاية ١٧ ايار مت  تسليم  
اكثيير ميين )٦٥٠( صييكا الصحابهييا 
وماتبقى لم يراجع بسييبب انشغال 
الفالحن بحصاد وتسييويق ماتبقى 

لديهم من الكميات .
 وقال اخلشالي انه مازال مركز تسويق 
سييايلو الناصرييية يواصييل اسييتالم 
الفالحن  املسييوقة ميين  الكميييات 
واملسوقن بوتيرة متصاعدة ، مشيرا 

املتسييلمة ميين  الكميييات  ان  الييى 
احلنطة احمللية بلغت  )٣٢( الفا و713 
طنييا توزعييت مابيين ) ٣٠( الفا 235 
طنييا حنطة درجة اولييى والفن و40 
طن حنطة درجيية ثانية و و) ٦٩( طن 
حنطيية درجة ثالثيية وحنطة صنف 
بييورو درجه اولييى )٣٢٦( طنييا و بورو 

درجه ثانية )٤٣( طنا . 
ان مجمييوع  الييى  وبيين اخلشييالي   
السيييارات التي مت تنظيييم بطاقات 
تسييويقية لهييا ولغاية اعييداد هذا 

البيان  جتاوز )٢١٠٠( سيييارة متنوعة 
االوزان ، مبينا ان  عدد السيارات التي 
مت رفضهييا من قبل فاحصييي اخملتبر  
جتاوز )٥٠٠( سيارة السباب عدة  يأتي 
في مقدمتها بناء على رغبة املسوق 
بسييحب الكمية العييادة تنظيفها 
ميين خييالل تنقيتها وكذلييك ارتفاع 
الًشييوائب وارتفيياع نسييبة  نسييبة 
الشييعير والرطوبة كمييا اضافة الى  
وجييود اصابة حشييرية ووجود حبوب 

منخورة.

وذكر املدير العام ان مشكلة احلبوب 
املنخورة التي واجهتها شييركته في 
اثناء التسييويق والتييي ادعى خاللها 
املسييوقون والفالحييون ان النخر من 
احلقييل مما تطلب االميير مبفاحتة دوائر 
الزراعة فييي تلك احملافظييات لغرض 
الرسييمية  االيضيياح كونهييا اجلهة 
بتحديد ذلك حيث مت تشييكيل جلنة 
فنية مشييتركة من مديرية الزراعة / 
القسييم النباتي وممثل من اجلمعيات 
الفالحييية وممثييل مجلييس احملافظة 
وممثل من اجمللس البلدي هذة اللجنة 
جتولت في احلقول  الستقصاء احلاالت 
واوصييت اللجنة بعدم وجود اي حالة 
نخيير للحقييول وان احلقييول خالييية 
من احلبييوب املنخورة فتييم االعتماد 
على هذا القرار في تسييلم احملاصيل 
املسوقة من احلنطة احمللية .               

وميين جهة اخرى اوضح هيثم ان فرع 
شييركته فييي ذي قار باشيير بتجهيز 
احمللية  باحلنطيية  احملافظة  مطاحيين 
الناعميية درجييه اولى انتاج موسييم 
٢٠١٧ والتييي اثبتييت التجييارب التي 
النوعية  اجراهييا مختبر السيييطرة 
بجييودة مواصفاتهييا لهذا املوسييم  

وتضاهي احلنطة املستوردة .
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
العاميية لتجييارة احلبوب فييي ذي قار 
عيين تسييويق اكثر ميين 63 الف طن 
من محصييول احلنطة الى سييايلوي 

الناصرييية والرفاعييي ، فيمييا اكدت 
املباشييرة بتوزيييع 700 صييك علييى 

الفالحن .
 وقييال مدير فييرع الشييركة العامة 
لتجييارة احلبييوب فييي ذي قييار عبييد 
االمير صبري العسكري ان » كميات 
سييايلوي  الييى  املسييوقة  احلنطيية 
الناصرية والرفاعييي بلغت حتى االن 
اكثر من 63 الف طن » ، مشيييرا الى 
ان »عملييية التسييويق انطلقت في 
السادس والعشرين من شهر نيسان 
املاضي ومازالت متواصلة »، مرجحا 
زيادة الكميات املسييوقة خالل االيام 
القليليية املقبليية وذلك بعييد اطالق 
عملييية صييرف املسييتحقات املالية 
للفالحيين ، مشيييرا الييى ان االيييام 
القليلة املاضية شييهدت توزيع 700 
صييك مصرفي للفالحن ومسييوقي 
احلبوب ، كما ان العديد من الفالحن 
باشييروا بتسييويق محاصيلهييم من 
احملافظييات اجمليياورة الييى محافظيية 
ذي قييار بعد قييرار احملافظة بفسييح 
اجملال للمسييوقن من خارج احملافظة 
بإدخال محاصيلهم وتسييويقها الى 

سايلوات احملافظة.
وكان محافظ ذي قييار يحيى محمد 
باقر الناصييري اعلن عيين وصول  30 
مليييار دينار من مسييتحقات فالحي 
احلالي،  التسييويق  ملوسييم  احملافظة 

مؤكداً املباشرة بتوزيعها.

بعد تأهيله وتشغيله بالمشاركة مع القّطاع الخاص
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متابعة الصباح الجديد: 

افتتييح وزييير الصناعيية واملعييادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
معمييل بالسييتك بغييداد التابييع 
الى الشييركة العامة للصناعات 
االنشييائية بعييد اكمييال تأهيله 
واملباشييرة بتشغيله مبوجب عقد 
املشيياركة مييع احييدى شييركات 
الييى  أضافيية  اخليياص  القطيياع 
اسييتغالل موارد الشركة ويتكون 
املعمل من عييدة خطوط انتاجية 
لتصنيييع انابيييب الضغييط التي 
تسييتعمل الغراض شبكات املياه 
واجملاري والصييرف الصحي أضافة 
الغاز  ونقييل  االروائييية  لالغييراض 
واملنتجيية علييى وفييق املواصفيية 
وقياسييات  بضغييوط  االملانييية 

متعددة .
وقييال الوزير فييي تصريح صحفي 
عقييب افتتيياح املعمييل يرافقييه 
الدكتور  للتخطيط  الوزارة  وكيل 
محمد هاشييم عبد اجمليد ووكيل 
وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
بأننا نشييهد اليوم افتتاح معمل 
بغداد وسيييعقبه خالل  بالستك 
االيييام املقبلة افتتيياح اخر ملعمل 
بالسييتك ميسييان والييذي اجنزت 
اعماله مؤخرا من قبل الشييركة 
االنشييائية  للصناعييات  العاميية 
ضمن توجه وخطة الوزارة بتأهيل 

مصانعها .
بييه  ماميتيياز  أن  الوزييير  واضيياف 
هييذا املشييروع هييو اجلمييع مابن 
التأهيل  االسييتفادة ميين خطيية 
والتعيياون  الشييركة  مييوارد  ميين 
والتعاقد مع القطاع اخلاص بإبرام 
عقييد مشيياركة والييذي يعد من 
العقود الناجحيية التي مت ابرامها 

وتنفيذها هذا العام ، مشيييرا إلى 
اسييتحداث خطيين انتاجن على 
وفق هذا املشروع الى جانب التزام 
املستثمر بتوفير املواد االولية ذات 
املناشييىء الرصينة بوصفها متثل 
احدى العوائق الرئيسية للشركة 
عند تصنيع هييذه املنتجات نظرا 

لكلفها العالية .
ولفت السييوداني الييى أن الطاقة 
االنتاجييية للمعمل ميين االنابيب 
البالسييتيكية وصلييت الييى 380 

الييف طيين سيينويا وميين املؤمييل 
الوصييول بها بعد اكمييال أعمال 
التأهيل االخرى الييى 60 الف طن 
سيينويا وبالتالييي ميكيين تغطية 
جميييع احتياجات السييوق احمللي 

من هذه املنتجات . 
وطالييب الوزير جميع مؤسسييات 
الدوليية بااللتييزام مباجيياء بقانون 
املوازنيية العاميية للعييام احلالييي 
العراقية  املنتجات  وقانون حماية 
وقرارات جلنة الشؤون االقتصادية 

في مجلس الييوزراء وقرار مجلس 
النييواب االخير ، مؤكدا في الوقت 
العراقييي  املنتييج  ان  ذاتييه علييى 
يصنع ضميين املواصفة املعتمدة 
النوعية  ذات  االملانييية  واملواصفة 
الرصينة في حن أن هناك نسييبة 
كبيييرة ميين املنتجات املسييتوردة 
في االسييواق بعيدة عن املواصفة 
الصحيحة والتي لها تأثير مباشر 
نتيجيية  املواطنيين  حييياة  علييى 
ماحتمله من مواد تؤدي الى امراض 

سييرطانية ، مبديا استغرابه من 
اصرار بعييض مؤسسييات الدولة 
على استيراد هذه املنتجات خاصا 
بييه محافظة  بالذكيير ماقامييت 
اعلنييت مؤخرا  البصييرة حينمييا 
التحتية  البنية  وضمن مشيياريع 
لهييا بتثبيييت مناشييىء عمانية 
وسييعودية ومصرييية متجاهليية 
بذلك املناشىء العراقية الرصينة 
وقوانيين وقييرارات حماييية املنتج 

احمللي . 

ودعا السييوداني اجلهييات الرقابية 
الخذ دورهييا في تنفيييذ القرارات 
في ظل االزمة املالية التي مير بها 
العراق حاليا ، مؤكدا على ان الوزارة 
ماضييية بجهودهييا ومسيياعيها 
املنتييج  بواقييع  النهييوض  بغييية 
الوطني مستشهدا بالذكر توجه 
الييوزارة بالعمل مع اجلهاز املركزي 
للتقييييس والسيييطرة النوعييية 
على اقامة مختبر مركزي معتمد 

للمواصفات املطلوبة .

وزير الصناعة يفتتح معمل بالستك بغداد لتصنيع األنابيب 

قال وزير الصناعة 
إننا نشهد اليوم 

افتتاح معمل 
بالستك بغداد 

وسيعقبه خالل 
األيام المقبلة افتتاح 
آخر لمعمل بالستك 

ميسان والذي 
انجزت أعماله 

مؤخرا ضمن توجه 
الوزارة بتأهيل 

مصانعها 

افتتاح معمل بالستك بغداد لتصنيع االنابيب

تهذيب الذات.. نحو 
حياة إنسانية أفضل

أصعب مدرسة يدخلها االنسان هي مدرسة 
احلياة ، حيث ال يجييد بداخلها قوانن محددة 
تردعه او قوانن ثابته يسييتند اليها ، يخسيير 
جوالت فيها ليعود ويكتسب خبرة من بعدها 
، يتعييرف على الصييادق والطيب كما يصافح 
اخلبيييث واملاكيير ، ويلتقييي اصحيياب االقنعة 
املزيفة مزخرفن بألوانهييم القامتة وقلوبهم 
املليئة بالشييرور، يقع عليه من بعدها حسن 
االختيار ، حيث يبدأ بتقرير مصيره الذي يحدد 
مسيييرته في االنطييالق لتحديد الييدور الذي 

يناسبه في اجملتمعات.
اجملتمييع الييذي يتواجييد فيييه الفييرد والبيئة 
احمليطيية به يؤثران بطريقة مباشييرة بتحديد 
شييخصيته ، خاصة عندما تطغييى بداخله 
صفة االنانية املؤدية الى التسييلط  وكسييب 
االشياء بالقوة مما تسيياعد بتحويل طبيعتة 

من ايجابي الى سلبي.
فييي حن جند الرقييي باملعاملة لدى االنسييان 
الذي تتغلب في داخله النفحة الطيبة املليئة 
باخلير، ورؤية جديدة للحياة غنية  بالتسامح 
املستشييري  والفسيياد  الظلييم  ومحاربيية 
فييي اجملتمعييات، من خييالل املنيياداة  الى وعي 
الضمائر واستئصال الشر من النفوس يصل 
من بعدها الييى التزام حقيقي مع قيم مثلى 
يتربييى عليها  متنحه  فرصة جديدة للتعايش 
السييلمي والتعاطي بشكل أفضل مع احلياة 

املثقلة بالهموم واألزمات.
في داخل كل نفس نزعة شيطانية باستطاعة 
الفرد اشعالها لتأخذه الى درب الشر,فعندما 
يسيييطر اليأس على االنسييان وتكييون الذات 
مشييحونة بالعنصرييية و مليئيية بالكراهية 
واملواقف السييلبية تتحول الى أدوات تشعل 
فتيييل النار في النفوس وجتعييل من صاحبها 
شييخصا قلقييا منعييزال يرغييب بالسيييطرة 
ويرتكب اجلرائييم والقتل املتعمد بحق االبرياء 
من دون ان يشعر بعذاب الضمير متجردا« من 
انسييانيته .وكم سجل التاريخ مواقف ظاملة 
من قبل حييكام غلبت علييى حياتهم النزعة 
الشيييطانية من خالل بطشهم  واجرامهم 
بحق البشييرية ،أشعلت حروب طاحنه تركت 
وراءها اخلراب والدمييار ,خلفت ارثا مظلما ما 
تزال تعاني منها بعض الشعوب التي تعيش 
حتت ظل االضطهاد والظلم واالستعمار ذلك 

بدافع السيطرة واالطماع  .
كييم يلزمنا ميين الوقت للتصالييح مع الذات 
وجعييل قلوبنييا نقييية بعيييدا عيين املواقييف 
السييلبية نغذيها بالقيم التي تشترك فيها 
اإلنسييانية بكل ثقافاتها ودياناتها ومذاهبها  
مليئة باحلب، والتسييامح من خالل زرع االمل 
في النفوس والسييير في طريق احملبة ونشيير 
السالم بعيدا عن التعصب والتفرقة وحسن 
الظن بالغير، مبسيياعدة املهمشن ومناصرة 
املسييتضعفن وحماييية املظلوميين وتغيير 
نظرتنييا التشيياؤمية ميين خييالل السييير في 
طريييق اخلير ومطالبتنييا الفعلييية بالوصول 
الى الدالالت االنسانية النبيلة وحتقيق سبل 

احلرية .

*كاتبة لبنانية 

تقرير

مراكز التسويق تتسلم محصول الحنطة من الفالحين والمزارعين 
تسويق 63 ألف طن من الحبوب في ذي قار 

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

بغداد - الصباح الجديد:
حققييت املييالكات الهندسييية 
الكهربيياء  وزارة  فييي  والفنييية 
بالتعيياون مع خبراء من شييركة 
العمالقيية  الكتريييك  جنييرال 
منجزا قياسيا العادة احلياة الى 
التوربينييات في محطيية الدورة 
ومحطييات جنوبي بغداد بعد ان 

تعرضت الى عطل مفاجئ .
الهندسييية  املييالكات  وتعمييل 
فييي شييركة جنييرال  والفنييية 
بالتعيياون مع مالكات  الكتريك 
وزارة اكهرباء على مدار الساعة 
وهي على استعداد كامل العادة 
تصليح اي خلييل او عطل طارئ 
على محطات الطاقة في جميع 
ارجاء العراق من خالل االستعانة 
باخلبييرات واملواهييب والطاقييات 
الشبابية العراقية  ضمن فريق 

عمل الشركة .
وعبيير مدير قسييم الصيانة في 
شييركة جنييرال الكتريييك فييي 
العييراق زيد االنصاري عن تقديره 
لهذا االجنيياز الكبييير وقال نحن 
الشييركة  التييزام  جنييدد  اليييوم 
الراسييخ بدعم الييرؤى الوطنية 

توفييير خدمييات  إلييى  الرامييية 
واملوثوقيية  املسييتمرة  الطاقيية 
واملسييتدامة للشييعب العراقي 

في جميع انحاء البالد. 
يذكيير ان لييدى شييركة "جنرال 
إلكتريك" تاريخ حافل في العراق 
مع خبرات واسييعة ميين احللول 
التقنييية التييي تعييزز الكفيياءة 
واإلنتاجييية في قطاعييات توليد 
الطاقة ومعاجليية املياه والنفط 

الصحييية  والرعاييية  والغيياز 
والطيران.

إلكتريييك"  "جنييرال  وتتواجييد 
مكاتييب   3 عبيير  العييراق  فييي 
والبصييرة  وأربيييل  بغييداد  فييي 
وتنسجم اسييتثمارات الشركة 
وأهدافهييا  مضمونهييا  فييي 
االسييتراتيجية  األهييداف  مييع 
للحكومة العراقية الرامية إلى 
تطوييير البنية التحتييية وتوفير 

فرص العمل املثمرة للمواطنن 
وتطوييير مهاراتهييم وخبراتهم، 
حيييث ارتفييع عييدد موظفينييا 
مبقدار 3 أضعاف خالل السنوات 
اخلمس املاضية، ليصل إلى اكثر 
ميين 300 موظف وتبلغ نسييبة 
العراقين منهم ضمن مالكات 

الشركة 95%.
والشييركة فخييورة للغاييية مبييا 
إلكتريييك  "جنييرال  حققتييه 
للطاقيية" خالل األشييهر الي 12 
املاضييية، حيث قدمييت العديد 
التي  والتحديثات  اخلدمييات  من 
سيياعدت وزارة الكهربيياء علييى 
إنتاجية  أعلى مستويات  حتقيق 
في قطاع الطاقيية بالعراق منذ 

15 عاماً.
فقييد قامت "جنييرال إلكتريك" 
لتوليد  توربيناتها  أول  بتركيييب 
الطاقيية في العراق عييام 1965، 
ووصييل عييدد هييذه التوربينييات 
اليوم إلى أكثر ميين 130 توربينا 
تتييوزع في شييتى أرجيياء البالد، 
وتسهم في تزويد أكثر من 60% 
من إجمالي الطاقة املُنتجة في 

العراق.

وزارة الكهرباء تعيد 500 ميكاواط إلى الخدمة بأوقات قياسية 
اعالم الصناعة 

بحث وكيييل وزارة الصناعة واملعادن 
االداري مكييي عجيب الديري مبكتبه 
فييي مقيير الييوزارة مييع وكيييل  وزير 
الصناعة والتجارة واملناجم االيراني 
مجتبى خسرو تاج والوفد املرافق له 
بحضور امللحق التجاري في السفارة 
االيرانية في بغداد ومدير عام شركة 
اور العامة افاق التعاون املشترك في 

اجملال الصناعي.
واكييد الوكيييل خييالل اللقيياء على 
عمييق العالقييات التاريخييية التييي 
تربييط بن البلدين اجلارين ، مشيييدا 
باالمكانيييات  الكبيييرة التي تتمتع  
ايييران االسييالمية  بهييا جمهورييية 
، داعيييا اياهييا الييى الدخييول وبقوة 
والشييراكات  االسييتثمار  في مجال 
القطاعييات  الفاعليية فييي جميييع 
الصناعييية فييي العييراق سييواء في 
مجييال التاهيييل او اقامة مشيياريع 
جديييدة او الشييراكة فييي جييزء من 
اخلطوط االنتاجية ملعامل وشركات 
الوزارة السيما وانه تتوفر لدى الوزارة 
عشرات الفرص االستثمارية بشتى 
القطاعييات الصناعييية االنشييائية 
والبتروكيمياوية  والغذائييية  منهييا 

فضال عن املدن الصناعية.
واشار الوكيل الى ضرورة جتاوز جميع 
العقبات التي حتول دون ابرام شراكات 
حقيقييية مييع الشييركات االيرانية 
من خالل العمل اجليياد والبناء البرام 
عقود جديدة مبديا استعداد الوزارة 
لتقدمي التسهيالت املطلوبة للعمل 
مع اجلانب االيراني ، داعيا في الوقت 
ذاتييه الى تبييادل الزيارات واسييتمرار 
املباحثييات للتوصييل الييى النتائييج 
املطلوبة على ان يتم ابرام اتفاقيات 
على مستوي حكومي رفيع لتحديد 
التزامات الطرفن  والعمل مبوجبها 
وعقد اتفاقيات في اجملال الصناعي .

ميين جانبه بن وكيييل وزير الصناعة 
والتجارة واملناجم االيراني رغبه بالده 
للتعيياون مع اجلانييب العراقي العادة 
بنيياء الصناعيية العراقييية والدخول 
بشييراكات حقيقييية مع شييركات 
وزارة الصناعة واملعييادن وفي جميع 

اجملاالت .
كمييا تناول اللقاء مناقشيية كيفية 
تسديد املبالغ املترتبة بذمة شركة 
اور العامة احدى الشييركات التابعة 
للييوزارة حيث مت التوصييل الى اتفاق 

بخصوص حتديد الية التسديد . 

العراق يبحث مع ‘يران آفاق 
التعاون الصناعي المشترك 

بالتعاون والتنسيق مع خبراء جنرال إلكتريك
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متابعة الصباح الجديد: 

العم��ل  وزارة  وكي��ل  طال��ب 
لش��ؤون  االجتماعية  والش��ؤون 
العمل الدكت��ور عبد الكرمي عبد 
اهلل ش��ال بوضع حزمة ضوابط 
تس��هم فيها ال��وزارة للحد من 
تس��رب العمال��ة االجنبي��ة الى 

سوق العمل .
ترؤس��ه  خ��ال  الوكي��ل  وق��ال 
اجتماع��ا بحضور ممثل��ي دائرتي 
والتقاعد  والق��روض  التش��غيل 
للعمال  االجتماع��ي  والضم��ان 
وقس��م العاقات في الوزارة الى 
ضرورة التعاون مع اجلهات املعنية 
ومنها مديري��ة االقامة في وزارة 
الداخلي��ة وخاص��ة بع��د بيانها 
عن دعوة العراقيني الى تصحيح 
الوضع القانوني للعمال االجانب 
الذين يعملون في احملال التجارية 
وغيرها من املشاريع الصناعية .

وبني وكيل ال��وزارة اهمية القيام 
بحمل��ة توعي��ة تثقيفي��ة جتاه 
االجنبية توضح  العمالة  تسرب 
املترتبة عن  اخملاطر االجتماعي��ة 
االجان��ب  العم��ال  االف  تدف��ق 
مما جع��ل س��وق العم��ل يفتقر 
لأليدي العراقية بسبب انخفاض 
االجر املمن��وح للعامل االجنبي ، 
مؤكدا على ض��رورة وضع جدول 
زمن��ي ملتابعة عملي��ة التفتيش 
دوريا فض��ا عن اج��راء مقابات 
الت��ي  واملؤسس��ات  للش��ركات 
لديها عمالة اجنبية حلثها على 
مراجع��ة وزارة العم��ل لتثبي��ت 
موقف العمال��ة االجنبية لديها 

وايضا  لتطبيق قانون الضمان .
وجرى نق��اش في قان��ون العمل 
رقم )80( ومدى فاعلية مواده في 
احلد من انتش��ار ظاهرة تس��رب 

العمالة االجنبية واجمع احلضور 
جمل��ة  اص��دار  ض��رورة   عل��ى 
تعليمات وقرارات موازية تسهم 
م��ع القانون في احلد من تس��رب 

العمالة االجنبية .
الب��دء  عل��ى  االتف��اق  ومت  ه��ذا 
بحملة اعامية مكثفة لش��رح 
خطورة وابعاد والتأثير الس��لبي 
لتس��رب العمال��ة االجنبية الى 
س��وق العم��ل العراق��ي على ان 
تعمل ال��وزارة مبخاطبة الوزارات 

واملؤسس��ات والش��ركات الت��ي 
لديه��ا عق��ود عمل م��ع اجانب 
ال��وزارة   م��ع  التع��اون  بض��رورة 

خدمة للصالح العام. 
وكانت مديري��ة االقامة في وزارة 
الداخلية قد حددت مدة س��ماح 
للمواطنني العراقيني الذين يؤون 
اجانب مخالفني لقانونها املرقم 
١١٨ لسنة ١٩٧٨ الى مراجعتها 
وتسوية موقفهم القانوني بدءا 
من العاشر من ش��هر ايار اجلاري 

ولغاي��ة العاش��ر من ش��هر آب 
املقبل. 

وقال مدير ش��ؤون االقامة اللواء 
هيث��م فاضل الغرب��اوي في بيان 
اصدرته املديرية  انه مت استحصال 
موافق��ة وزي��ر الداخلية قاس��م 
االعرجي على اعطاء مدة سماح 
ثاث��ة اش��هر جلمي��ع العراقيني 

الذين يؤون اجانب متسربني . 
واض��اف مدي��ر ش��ؤون االقام��ة 
ان هن��اك الكثي��ر م��ن االجانب 

اخملالفني لقانون االقامة يعملون 
ف��ي احمل��ال التجاري��ة واملطاعم 
وامل��والت وغيرها ف��كل من يأوي 
ه��ؤالء االجان��ب س��يتعرض الى 
املس��اءلة القانوني��ة عل��ى وفق 
املادة العاش��رة من قانون االقامة 
رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ وسيعاقب 
باحلب��س م��دة ال تقل عن س��نة 
وال تزي��د على ث��اث س��نوات او 
تف��رض علي��ه غرامة مادي��ة اذا 
جتاوزت مدة الس��ماح ولم يراجع 

مديرية االقامة ويس��وي موقفه 
القانوني.

ام��ا  الغرب��اوي  الل��واء  واوض��ح 
م��ن يراجعون خ��ال ه��ذه املدة 
وتف��رض  قانوني��ا  فس��يعفون 
عليه��م غرامة ويبع��د االجنبي 
املتسرب املوجود عندهم ، مشيرا 
الى انه سيتم تشكيل مفارز من 
قسم االبعاد واإلخراج في مديرية 
املواطنني  وإرشاد  لتنبيه  االقامة 

لتسوية موقفهم القانوني . 

القيام بحملة توعية 
توضح المخاطر 
االجتماعية المترتبة 
عن تدفق العمالة 
األجنبية الى سوق 
العمل المحلية 
مما جعلها تفتقر 
لأليدي العراقية 
بسبب انخفاض األجر 
الممنوح للعامل 
األجنبي

جانب من االجتماع

إعطاء مدة سماح 3 أشهر للعراقيين الذين يأوون أجانب 

العمل تدعو الى الحد من ظاهرة تسرب العمالة االجنبية للعراق
إنجاز 86 % من مشروع 
جسر شمال السماوة 

الكونكريتي

إصدار )50( ألف بطاقة 
ذكية للمشمولين الجدد 

باإلعانة االجتماعية 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة االعمار واالس��كان والبلديات العامة 
اجناز 86 % من مش��روع جس��ر ش��مال الس��ماوة 
الكونكريت��ي  ضم��ن مش��اريع الق��رض اليابان��ي 
املمنوح لدائرة الطرق واجلس��ور احدى تش��كيات 

الوزارة. 
وذكر املركز االعامي للوزارة ان مشروع جسر شمال 
السماوة من املشاريع املهمة واالستراتيجية كونه 
يرب��ط الطريق العام املؤدي الى محافظة الديوانية 
ويع��د املدخ��ل الرئيس حملافظ��ة املثن��ى ، مبينا ان 
اجلس��ر يتكون من 7 فض��اءات 4 منها كونكريتية 
بط��ول 25 م للفضاء الواح��د و3 فضاءات حديدية 

وفضاءين بطول 45 م وفضاء وسطي بطول 54 م.
وتابع املركز االعامي انه مت استعمال روافد حديدية 
بط��ول 145 م وهو يع��د من اط��ول الفضاءات في 
العراق كما يحتوي على 4 ابراج معمارية بارتفاع 35 
م على شكل نخلة متثل الطراز املعماري للمدينة ، 
حيث مت فرش طبقات احلصى اخلابط الساس اجلدار 
الس��اند االمين من املقترب الغربي للجس��ر وصب 
طبق��ة النظافة الس��اس اجلدار الس��اند االيس��ر 
للمقترب الغربي للجسر وامتام عملية صب اساس 
اجلدار الس��اند االيس��ر للجانبني الغربي والشرقي 
للجس��ر وامتام صب القبعة الكونكريتية التابعة 
البراج املقترب الش��رقي من اجلانبني االمين وااليسر 
وف��رش الطبق��ات الترابي��ة للمقت��رب الش��رقي 
للجس��ر بني اجلدارين الساندين مع تسوية ورشها 

وحدلها .
واض��اف املركز االعامي ان��ه مت اكمال عملية صب 
اجلداري��ن الس��اندين االمي��ن وااليس��ر وبارتفاع��ات 
مختلفة مع امتام صب الس��الم ح��ول االبراج من 
اجلان��ب االمي��ن وجتهيز حديد التس��ليح للس��الم 
لاب��راج املتبقية كما مت جتهيز ونصب اعمدة االنارة 

عدد 14 جلانبي اجلسر .

بغداد - الصباح الجديد:
اعل��ن مدير ع��ام دائ��رة احلماي��ة االجتماعية في 
وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية عقيل جاسم 
املوس��وي عن اجن��از اص��دار )11886( بطاقة ذكية 
)كي كارد( للشمول اجلديد من الرجال في الوجبة 
االولى مبحافظة كرباء من اصل احلصة االجمالية 
املق��ررة البالغ عددها  )14162( ، مؤكدا ان املتبقي 
غير املنجز يبل��غ )2276( بطاق��ة واعطيت مهلة 
إلجنازها بح��دود االول من حزيران املقبل ، مش��يرا 
ال��ى ان حص��ة احملافظ��ة م��ن اص��دار البطاقات 
الذكية للش��مول اجلديد من النس��اء في الوجبة 

االولى تبلغ )140( وغير املنجز منها )30( بطاقة .
اما ف��ي الديوانية فق��ال مدير عام دائ��رة احلماية 
االجتماعية ان عدد بطاقات ال� )كي كارد( املنجزة 
للش��مول اجلديد من الرجال فقط ضمن الدفعة 
االولى بلغ )٤٠٥٧( اما في الدفعة الثانية فقد بلغ 
)١٧٣٢٨( واملتبق��ي غير املنجز م��ن الدفعة االولى 
يبل��غ )364( اما املتبق��ي غير املنجز م��ن الدفعة 
الثانية يبلغ )771( ، مشيرا الى ان احلال في كرباء 
ينطب��ق على الديوانية أي بحلول االول من حزيران 

املقبل يتم اجناز املتبقي غير املنجز.
اما املوقف في محافظة ديالى فقد بني املوس��وي 
ان الوجب��ة االولى يبلغ الع��دد االجمالي للحصة 
املق��ررة للبطاق��ات الذكية للش��مول اجلديد من 
الرجال فق��ط )١٧٤٥٠( بطاقة يبل��غ املنجز منها 
)١١٣٢٧( واملتبق��ي غي��ر املنج��ز )١٣٢٥( بطاق��ة ، 
موضح��ا ان مجم��وع احلص��ة املق��ررة للبطاقات 
الذكية ضمن الوجبة الثانية يبلغ )٦٣٧٠( املصدر 
منها يبلغ )٥٤٣٢( واملتبقي غير املنجز يبلغ )٤٤٢( 

بطاقة.

بغداد - حامد عبد النبي: 
مع قرب حترير املوصل بالكامل من 
عصاب��ات داعش كش��فت مديرة 
ع��ام  دائ��رة االعم��ار الهندس��ي 
وكالة املهندس��ة أحام س��عيد 
ج��واد ان م��ا كاتها الهندس��ية 
والفنية ستسهم قريبا في أعادة 
البنى التحتية واملشاريع املتوقفة 

في محافظة املوصل .
وقالت مدي��رة عام دائ��رة االعمار 
الهندس��ي ان الدائرة مس��تعدة 
لزج ماكاتها الهندسية والفنية 
بأش��رافها  العمل  اع��ادة  لغرض 
الهندس��ي عل��ى املش��اريع التي 
توقف العمل فيها نتيجة تدهور 
الوض��ع االمن��ي ف��ي محافظ��ة 
نين��وى وقل��ة الس��يولة املالية ، 
مبينة ان الدائ��رة لديها 23 عقدا 
لغرض االش��راف الهندسي على 
مش��اريع تنف��ذ ف��ي محافظات 
نينوى ديالى وصاح الدين واالنبار 
الوضع  نتيج��ة تده��ور  توقف��ت 

االمني.
ان  ج��واد  املهندس��ة  وأضاف��ت 
االنتصارات التي حققتها القوات 
العس��كرية العراقي��ة املتمثل��ة 
واحلش��د  العس��كرية  بقواتن��ا 
الش��عبي وابناء العشائر الغيارى 
من خال حتريره��ا اغلب االراضي 
العراقي��ة م��ن عصاب��ات داعش 
سيعطينا حافز قوي باالسراع في 
املباشرة في املشاريع التي توقف 
العمل به��ا نتيجة تدهور الوضع 
االمني،  مش��يرة الى ان املشاريع 
الت��ي تق��وم الدائ��رة باالش��راف 
الهندسي عليها منها 5 مشاريع 
نينوى وتش��مل  ف��ي محافظ��ة 
تلعف��ر  مستش��فى  مش��روع 
ومشروع مستشفى امراض الدم 
) الثاس��يميا ( ومش��روع ملعب 
املوص��ل الدولي ومش��روع تنفيذ 
جام��ع نينوى الكبي��ر اضافة الى 
خلمس��ة  الهندس��ي  االش��راف 
مش��اريع اخرى لهيئة االستثمار 

و14 مشروع في محافظة صاح 
الدين منها االش��راف على تنفيذ 
13 مدرس��ة امنوذجية ومش��روع 
مش��اريع   3 س��امراء  متح��ف 
ف��ي محافظ��ة ديال��ى املتظمنة 
تنفي��ذ ملعب في منطقة الطوز 
ومش��روع تأهي��ل مقاب��ر ال��روم 
والسريان واالثوذكس واالدفنتست 
السبتيني ومشروع تأهيل مقبرة 

الكنيسة االجنيلية .
وتابع��ت ان العم��ل توق��ف ع��ن 3 
مشاريع أخرى في محافظة االنبار 
وهي مشروع انشاء 100 دار واطئة 
الفلوجة ومش��روع  الكلف��ة ف��ي 
انش��اء 30 دارا واطئ��ة الكلفة في 
حديثة ومشروع تنفيذ بوابة كلية 
التمريض ف��ي الفلوجة ، الفتة الى 
ان لدى الدائرة مشروعني متوقفني 
ف��ي محافظ��ة باب��ل نتيج��ة قلة 
الس��يولة النقدية وهما مش��روع 
باب��ل  ش��رطة  مديري��ة  تصلي��ح 

ومديرية شرطة بابل.  

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت دائرة الرقاب��ة التجارية في 
وزارة التجارة عن اس��تمرار اللجان 
التابع��ة  والتفتيش��ية  الرقابي��ة 
لدائرة الرقاب��ة التجارية بجوالتها 
التس��ويقية ملتابعة  املراك��ز  على 
س��ير عملي��ة تس��لم محص��ول 
احلنط��ة م��ن الفاح��ني واملزارعني 

للموسم احلالي 2017.
واوض��ح مدي��ر ع��ام دائ��رة الرقابة 
التجاري��ة حس��ني فرح��ان كرمي ان 
اللجنة الرقابية اطلعت على سير 
عمل احلملة التسويقية للموسم 
احلال��ي وآلي��ة العم��ل فضاع��ن 
بدخول  اخلاصة  الس��جات  تدقيق 
الفح��ص  ومتابع��ة  الش��احنات 
املتس��لمة  للنم��اذج  اخملتب��ري 
واملس��قفات والبناكر داخل اجملمع 
اخملزني في س��امراء وسايلو تكريت 

في احملافظة .
واض��اف املدي��ر الع��ام ان الكميات 
املتس��لمة من احلنط��ة احمللية في 

اجملم��ع اخملزن��ي في س��امراء بلغت 
3098 طنا ، فيما بلغت في س��ايلو 
تكريت 4068 طنا ، مبيناً ان عملية 
تس��لم احلنطة من الفاحني جتري 
بانس��يابية وبوتي��رة عالية من دون 

تسجيل مشكات او معوقات .
وعل��ى الس��ياق ذاته بحث��ت جلنة 
رقابية تابعة لدائرة الرقابة التجارية 
في وزارة التجارة مع عضو مجلس 
محافظة صاح الدين النائب خالد 
الدراجي سير العملية التسويقية 
في احملافظة واملشكات واملعوقات 
الت��ي تواجه العم��ل وايجاد احللول 

املناسبة لها .
 وق��ال مدي��ر رقاب��ة الف��روع ف��ي 
دائ��رة الرقابة حس��ني ناجي بانه مت 
خال اللقاء مناقش��ة املش��كات 
عم��ل  تواج��ه  الت��ي  واملعوق��ات 
ف��رع ص��اح الدي��ن خ��ال اخلطة 
التس��ويقية للع��ام احلالي لغرض 
أيج��اد احلل��ول البديلة واملناس��بة 
ان��ه مت مناقش��ة  له��ا ، مضيف��اً 

آلية تنظي��م الش��احانات احململة 
باحلنطة املسوقة وعملية تسيرها 
بش��كل منظم مب��ا يضمن حتقيق 
معوق��ات  دون  م��ن  االنس��يابية 
فضاعن مناقشة اثار الدمار التي 
خلفته��ا العصاب��ات االرهابية في 
س��قوف ومخازن اجملمع اخملزني في 

سامراء وسايلو تكريت .
من جانبه اكد النائب عن محافظة 
ص��اح الدي��ن خال��د الدراج��ي ان 
احملافظة بذلت جهودا اس��تثنائية 
م��ن اجل التنس��يق مع الش��ركة 
العام��ة لتج��ارة احلب��وب الجن��اح 
املوس��م التس��ويقي احلالي حيث 
س��خرت االمكان��ات املتاحة خال 
ه��ذه احلملة التس��ويقية لضمان 

سير العمل بانسيابية .
على صعي��د متصل اعلن��ت وزارة 
التج��ارة عن اعادة العمل بس��ايلو 
س��امراء بعد توقفه لثاث سنوات 
بس��بب تدهور االوضاع االمنية في 

املنطقة احمليطة باجملمع اخملزني .

إعادة العمل باإلشراف الهندسي
 لـ 23 مشروعا في  المناطق المحررة 

الفرق الرقابية تواصل متابعة الحملة 
التسويقية للحنطة المحلية 

مجّمع سامراء المخزني يعاود تسّلم محاصيل الحبوببعد تحرير الموصل من عصابات داعش
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لندن ـ بي بي سي: 
قامت ش��رطة لن��دن بإخ��اء محط��ة فيكتوريا 
للحاف��ات ف��ي العاصمة البريطاني��ة بعد تلقي 

باغ باالشتباه بطرد داخل احملطة.
ومازالت احملطة مغلقة، فيما انتش��رت قوة أمنية 
في الش��وارع املؤدية إلى احملطة، وال يس��مح مبرور 
الس��يارات وعبور املارة إلى محيط املوقع. وحسب 
مص��ادر أمني��ة، يعمل خب��راء املتفج��رات داخل 
املبن��ى، ليتأكدوا م��ن عدم وجود عبوات ناس��فة 

داخل املبنى.
مقت��ل 19 ش��خصا وإصاب��ة 60 آخري��ن بانفجار 
داخ��ل قاعة لاحتف��االت في مدينة مانشس��تر 
البريطاني��ة عش��رات القتل��ى واجلرح��ى بتفجير 

مانشستر، و«داعش« يتبنى
وأعلنت ش��رطة لندن عن نشر قوات إضافية في 
ش��وارع العاصمة بعد تفجي��ر انتحاري دموي في 
مانشستر استهدف جمهورا داخل ملعب رياضي 

أثناء حفل موسيقى.

بروكسل ـ رويترز:
عبر قادة أوروبا عن دعمهم لبريطانيا وتعاطفهم 
معه��ا ف��ي أعق��اب التفجي��ر االنتح��اري ال��ذي 
اس��تهدف حفا موس��يقيا في مانشستر امس 

االول االثنني فقتل 22 شخصا بينهم أطفال.
وق��ال مكت��ب إميانوي��ل ماك��رون الرئي��س اجلديد 
لفرنسا، التي تعرضت لهجمات نفذها إساميون 
متش��ددون في الس��نوات األخيرة، إنه س��يعرض 
التعاون على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
في اتصال هاتفي س��يجريه في وقت الحق امس 

الثاثاء.
وكت��ب ماك��رون في تغري��دة على حس��ابه على 
تويتر »تعاطفي مع الشعب البريطاني والضحايا 

وأحبائهم«. وأضاف »نحن نحارب اإلرهاب معا«.
وقال جان كلود يونكر رئي��س املفوضية األوروبية، 
ال��ذراع التنفي��ذي لاحتاد األوروبي، »يكس��ر قلبي 
التفكير بأن اإلرهاب س��عى من جديد لبث اخلوف 
حيث يجب أن يكون هناك فرح ونشر الفرقة حيث 
يجب للشباب والعائات أن يجتمعوا لاحتفال«.

وأضاف في بيان »اليوم نحن في حداد معكم. غدا 
سنعمل معكم جنبا إلى جنب لصد هجمات من 

يسعون لتدمير أسلوب حياتنا«.
وتاب��ع »ه��ذه الهجم��ات اجلبان��ة س��تعزز فقط 
التزامن��ا بالعمل مع��ا لهزمية منف��ذي مثل هذه 

األعمال الدنيئة«.
وقال البريطاني جولي��ان كينج مفوض األمن في 
االحتاد األوروب��ي في تغريدة على تويتر »اليوم نعبر 
عن تضامننا الكامل مع ضحايا هجوم مانشستر 

الرهيب اإلرهابي«.

موسكو ـ وكاالت: 
أف��ادت وزارة الدفاع الروس��ية ب��أن مجموعة من 
الس��فن احلربية الروس��ية ج��رت  ام��س الثاثاء 

مناورات في البحر األبيض املتوسط.
»األمي��رال  فرقاطت��ي  أن  ال��وزارة  وأوضح��ت 
غريغوروفيت��ش«، و«األميرال إيس��ني«، إضافة إلى 
س��فينة احلراس��ة »س��ميتليفي« ستشارك في 

هذه املناورات.
وأضاف��ت ال��وزارة أن املن��اورات تهدف إل��ى إتقان 
صد الهج��وم اجلوي، والبحث ع��ن غواصة للعدو 
املفت��رض، إضاف��ة إل��ى التدري��ب عل��ى تنظي��م 

االتصاالت، والقيام باملناورات املشتركة.
وتابعت الوزارة أن طائرات مروحية من طراز كا27- 

ستنضم إلى هذه التدريبات.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن أح��دث فرقاطة روس��ية 
»األمي��رال إيس��ني« امل��زودة بصواري��خ »كاليب��ر« 
اجملنحة انضمت أوائل الشهر احلالي إلى مجموعة 
الس��فن احلربي��ة الروس��ية العامل��ة ف��ي البحر 

األبيض املتوسط.

اخالء محطة فيكتوريا في 
لندن بسبب طرد مشبوه

أوروبا تتضامن مع بريطانيا 
في أعقاب هجوم مانشستر

روسيا تجري مناورات 
في المتوسط

متابعة الصباح الجديد: 

دونالد  االميرك��ي  الرئي��س  تعه��د 
ترامب امس الثاثاء في مدينة بيت 
حلم الفلسطينية، بالقيام بكل ما 
بوسعه من أجل التوصل الى اتفاق 
سام بني اسرائيل والفلسطينيني.

وق��ال ترامب ف��ي مؤمت��ر صحافي 
مش��ترك مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس »ان��ا ملتزم مبحاولة 
التوص��ل ال��ى اتف��اق س��ام ب��ني 
والفلس��طينيني.  االس��رائيليني 
وأن��وي القي��ام ب��كل ما بوس��عي 
ملس��اعدتهم عل��ى حتقي��ق ه��ذا 

الهدف«.
ونق��ل ترامب عن عباس تأكيده أّنه 
مس��تعد للعمل من أجل »حتقيق 
هذا الهدف بحس��ن ني��ة. ووعدني 
بالش��يء  نتانياهو  ال��وزراء  رئي��س 
ذات��ه«. وكان ترام��ب التق��ى امس 
االول االثن��ني بنيام��ني نتانياهو في 

القدس.
وتط��رق الرئي��س اجلمه��وري ايضا 
االقتص��اد  انع��اش  ض��رورة  ال��ى 
الفلس��طيني »ال��ذي مي��ر بوق��ت 

عصيب للغاية«.
االس��رائيلية  احلكوم��ة  وأق��رت 
االحد املاض��ي  سلس��لة إجراءات 
الفلس��طينيني  حي��اة  لتس��هيل 
ودعم اقتصاده��م، بناء على طلب 

من ترامب.
وب��ني االجراءات متدي��د العمل على 
معب��ر بري يربط بني االردن والضفة 
الغربي��ة، باالضاف��ة ال��ى اجراءات 
تتعلق بتس��هيل وصول عش��رات 
آالف الفلس��طينيني يوميا للعمل 

في اسرائيل.
الفلسطينيني  بني  السام  وجهود 
بالكامل  متوقف��ة  واالس��رائيليني 
منذ فش��ل املب��ادرة االميركية في 

نيسان 2014.
مؤمت��ر  خ��ال  عب��اس،  وأوض��ح 
صحاف��ي مش��ترك م��ع الرئي��س 
األميرك��ي دونالد ترام��ب في بيت 
حل��م، أّنه ملتزم بالتعاون مع ترامب 
لعق��د صفقة س��ام تاريخية مع 
اإلس��رائيليني، وكذلك العمل معه 

كشركاء في محاربة التطّرف.
املوق��ف  عل��ى  عب��اس  وأك��د 
الفلسطيني باعتماد حل الدولتني 
دول��ة   ،1967 الع��ام  عل��ى ح��دود 
الق��دس  وعاصمته��ا  فلس��طني 
الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل، 
وح��ل قضايا الوضع النهائي كافة، 
عل��ى أس��اس ق��رارات الش��رعية 

الثنائية بني  الدولي��ة، واالتفاق��ات 
اجلانبني الفلس��طيني واإلسرائيل، 
مبّيًنا أّن مطالب أس��رانا إنس��انية 
إس��رائيل  ومطالب��ا  وعادل��ة 

باالستجابة لها.
وأوض��ح الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترام��ب، أن��ه يري��د العم��ل بنواي��ا 
صادقة لتحقيق الس��ام، مش��يرًا 
إلى أّن��ه »أتطل��ع إل��ى العمل مع 
الرئي��س عب��اس لدع��م االقتصاد 
الفلس��طيني، ل��ن نق��ف حلظ��ة 
إضافية أمام عمليات ذبح األبرياء«.
ووص��ل الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب، امس الثاثاء إلى مدينة بيت 
حلم للق��اء الرئيس الفلس��طيني 
محمود عباس إلجراء محادثات معه 
بشأن آخر املستجدات وبحث آفاق 
دفع عجلة الس��ام ف��ي املنطقة، 
واس��تقبل  عباس، ترامب في قصر 
الرئاس��ة ببي��ت حلم، حي��ث عزف 
النش��يدان الوطنيان الفلسطيني 
واألميركي، وكان من بني املشاركني 
في االستقبال، رئيس الوزراء د.رامي 
احلمد اهلل، وق��ادة األجهزة األمنية، 
ورئي��س بلدية بيت حلم الس��ابقة 
في��را باب��ون، ووزيرة الس��ياحة رلى 
دين مس��يحيني،  ورجال  معايع��ة، 

ومفتي فلس��طني الشيخ محمد 
حسني وشخصيات رسمية.

املكتظ��ة  اس��رائيل،  وتع��د  ه��ذا 
بالس��كان والواقعة على الساحل 
البلد  املتوس��ط،  للبحر  الش��رقي 
الوحيد في العالم الذي يتمتع فيه 

اليهود بأغلبية.
م��ع  صراع��ا  اس��رائيل  وتخ��وض 
الفلسطينيني ومع جيرانها العرب 
ح��ول ملكي��ة األرض الت��ي يعدها 
الكثي��ر م��ن اليهود واملس��يحيني 
واملس��لمني أرضا مقدس��ة، وذلك 
من��ذ تأس��يس دولة اس��رائيل عام 

.1948
وكان تقس��يم فلسطني وتأسيس 
دول��ة اس��رائيل في اعق��اب احلرب 
الثانية تتويجا لطموحات  العاملية 
احلرك��ة الصهيونية في تأس��يس 
دول��ة جتمع يهود الش��تات في بلد 

واحد.
ف��ي اعق��اب محرقة اليه��ود التي 
نفذها النازيون تصاعدت الضغوط 
الدولية من أجل اعتراف دولي بدولة 
يهودي��ة، وفي ع��ام 1948 أعلن عن 
قيام دولة اس��رائيل عقب تصويت 
ف��ي األمم املتحدة لصالح تقس��يم 

فلسطني.

ومن��ذ ذل��ك احل��ني، اتس��م تاري��خ 
املنطقة بالصراعات بني اس��رائيل 
من جهة والفلس��طينيني - ممثلني 
مبنظم��ة التحرير الفلس��طينية - 

والدول العربية من جهة أخرى.
م��ن  اآلالف  مئ��ات  واضط��ر 
الفلس��طينيني الى الهج��ر ة من 
مس��اكنهم واراضيه��م في حرب 
1948 الت��ي هب��ت فيه��ا اجلي��وش 
العربية  اللجن��ة  لنص��رة  العربية 
في فلس��طني. وخس��رت  العلي��ا 
اسرائيل نحو 1 باملئة من سكانها 
في القتال الذي انتهى بسلس��لة 

من اتفاقات الهدنة الهشة.
ومنذ ذلك احلني، تطورت اس��رائيل 
تط��ورا كبي��را وحتول��ت م��ن دولة 
زراعية تدار عل��ى النمط التعاوني 
يعتم��د  اقتص��اد  ال��ى  اجلماع��ي 

التقنيات املتقدمة والرائدة.
واس��توعبت اس��رائيل اليهود من 
اوروب��ا والش��رق األوس��ط وأمريكا 
االحت��اد  م��ن  واخي��را  الش��مالية، 

السوفييتي السابق واثيوبيا.
ولكن الصراع مع العالم العربي ،مبا 
في ذلك احل��روب الكبرى في 1948 
و1967 و1973 ع��اوة عل��ى احلروب 
الس��ويس  األضي��ق نطاقا كحرب 

عام 1956 وحرب��ي لبنان في عامي 
1982 و2006 - ظ��ل يهيم��ن على 

احلياة السياسية في اسرائيل.
الفلس��طينيني  مع  العاقة  ومتثل 
السياس��تني  ف��ي  مهم��ا  عام��ا 
إلس��رائيل،  واألمني��ة  الداخلي��ة 
فالفلس��طينيون الذين يعيش��ون 
والق��دس  الغربي��ة  الضف��ة  ف��ي 
الش��رقية يرزح��ون حت��ت االحتال 
 .1967 ع��ام  من��ذ  االس��رائيلي 
ش��يدتها  الت��ي  واملس��توطنات 
إسرائيل في الضفة الغربية، والتي 
يسكن فيها اآلن نحو نصف مليون 
يهودي اسرائيلي، تعد غير شرعية 
من وجهة نظر القانون الدولي رغم 

طعن اسرائيل في ذلك.
قواته��ا  اس��رائيل  وس��حبت 
ومس��توطنيها من قطاع غزة في 
ع��ام 2005، منهية بذل��ك احتاال 
للقط��اع دام نحو 4 عق��ود. ولكن 
اس��رائيل م��ا زالت تس��يطر على 
والبحري،  اجل��وي  القط��اع  مجالي 
ول��ذا فاألمم املتحدة م��ا زالت تعتبر 

قطاع غزة ارضا محتلة.
وبع��د س��يطرة حرك��ة املقاوم��ة 
االس��امية حماس عل��ى القطاع 
في حزيران 2007، كثفت اس��رائيل 

حصارها لغزة.
وف��ي عام��ي 2008 و2014، ش��نت 
عس��كريني  هجوم��ني  اس��رائيل 
رئيس��يني على غزة قائلة إنها تريد 
وقف اطاق الصواريخ من القطاع 

على اهداف داخل اراضيها.
يذكر ان اس��رائيل ومصر وقعتا في 
ع��ام 1979 عل��ى معاهدة س��ام، 
ولكن اس��رائيل لم تبدأ بالتفاوض 
م��ع الفلس��طينيني حت��ى اوائ��ل 
التس��عينيات عق��ب س��نوات من 
ض��د  الفلس��طينية  االنتفاض��ة 

االحتال.
ورغم تسليم السيطرة على قطاع 
غ��زة واجزاء م��ن الضف��ة الغربية 
ال��ى الفلس��طينيني، ل��م يتمكن 
الطرف��ان م��ن التوصل ال��ى اتفاق 

نهائي للسام بعد.
الق��دس  كوض��ع  قضاي��ا  ومتث��ل 
ومصي��ر الاجئني الفلس��طينيني 
واملستوطنات اليهودية والهجمات 
التي تش��نها بني الفين��ة واألخرى 
جماع��ات فلس��طينية مس��لحة 
العقبات الرئيس��ية التي تقف في 
طري��ق التوص��ل الى اتف��اق نهائي 
للس��ام بني الطرفني االس��رائيلي 

والفلسطيني.

صنعاء ـ أ ب ف:
أعلن��ت وزارة الدف��اع األميركية 
أن القوات األميركية ش��نت غارة 
على معس��كر لتنظيم القاعدة 
في اليمن أّدت إلى مقتل س��بعة 

مسلحني
أعلن��ت وزارة الدف��اع األميركية 
أن القوات األميركية ش��نت غارة 
على معس��كر لتنظيم القاعدة 

في اليمن أّدت إلى مقتل س��بعة 
مسلحني.

ووقعت الغارة في محافظة مأرب 
ف��ي الس��اعات األول��ى من امس 
الثاث��اء بالتوقيت احمللي، مبوافقة 

من السلطات اليمينية.
العس��كرية  القي��ادة  وقال��ت 
األميركية في الش��رق االوس��ط 
في بي��ان إن »الق��وات األميركية 

قتلت خال هذه العملية سبعة 
من مقاتل��ي القاعدة في ش��به 
مس��تخدمة  العربي��ة  اجلزي��رة 
اس��لحة نارية صغي��رة وضربات 

جوية محددة«.
واضافت ان »غارات من هذا النوع 
تتي��ح مبعرف��ة مواق��ع تنظي��م 
القاعدة في جزيرة العرب وقدراته 
ونواياه، ما يس��مح لن��ا مواصلة 

مطاردته وإضعافه«.
املتح��دة  الوالي��ات  وكثف��ت 
هجماتها عل��ى تنظيم القاعدة 
ف��ي اجلزي��رة العربية من��ذ تولي 
دونالد ترامب الرئاسة في كانون 

الثاني املاضي.
ويشهد اليمن منذ أكثر من عامني 
حرب��ا بني القوات املوالية للرئيس 
عبد ربه منص��ور هادي املدعومة 

من حتالف عسكري عربي بقيادة 
الس��عودية واملتمردي��ن احلوثيني 
املتحالف��ني م��ع أنص��ار الرئيس 
الس��ابق عل��ي عب��د اهلل صالح 

واملدعومني من ايران.
وتخش��ى الواليات املتحدة من ان 
يعزز تنظي��م القاعدة في اجلزيرة 
العربية وجوده مستغا الفوضى 
الناجم��ة عن احل��رب وكذلك من 

أن ينظم هجم��ات على االراضي 
االميركية.

وف��ي آذار املاضي، أكدت صحيفة 
»نيوي��ورك تامي��ز« ان إدارة ترامب 
أعطت البنتاغون الضوء األخضر 
لش��ن غ��ارات جوي��ة او عمليات 
كومان��دوس في اليم��ن من دون 
موافق��ة مس��بقة م��ن البي��ت 

االبيض.

البنتاغون يعلن مقتل سبعة عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن

أّكد ضرورة إنعاش االقتصاد الفلسطيني وتسهيل حياتهم

ترامب يتعّهد بدعم المفاوضات للتوّصل 
إلى اتفاق سالم في الشرق األوسط

أوضح عباس، خالل 
مؤتمر صحافي 

مشترك مع الرئيس 
األميركي دونالد 

ترامب في بيت لحم، 
أنّه ملتزم بالتعاون مع 

ترامب لعقد صفقة 
سالم تاريخية مع 

اإلسرائيليين، وكذلك 
العمل معه كشركاء 

في محاربة التطرّف

الرئيسان األميركي والفلسطيني في أثناء لقائهما 

تقـرير

انقرة ـ بي بي سي: 

سار عشرات املتهمني من ضباط اجليش 
الترك��ي من املش��تبه مبش��اركتهم 
في االنقاب الفاش��ل وس��ط حشد 
غاضب في بداي��ة محاكمة جماعية 

بالقرب من العاصمة أنقرة.
ومعظ��م املش��تبه بهم ال���221 من 
كبار ضباط اجلي��ش التركي، واتهموا 
مبحاول��ة اإلطاحة بالرئي��س التركي، 
رج��ب طي��ب أردوغ��ان، ي��وم 15 مت��وز 

املاضي.
وتقدم املتهمني ، الذين كانوا يسيرون 
ف��ي طاب��ور طوي��ل ، القائد الس��ابق 

للقوات اجلوية، اجلنرال أكني أوزتوك.
وتعالت دع��وات تطالب بإنزال عقوبة 
اإلع��دام بهم، بالرغم م��ن أن القانون 

التركي احلالي ال يسمح بذلك.
واعتقل��ت الش��رطة ف��ي اإلج��راءات 
األمنية التي أعقبت محاولة االنقاب 

مدرسنينْ مضربنينْ عن الطعام.
وقالت نوري غوملني وسميح أوزاكا في 
تغريدات إن اعتقالهما مت خال الليل.

واملعتق��ان من ضمن أكث��ر من 100 
ألف من املوظفني ف��ي القطاع العام 
الذين س��رحوا من اخلدمة في أعقاب 
االنق��اب العس��كري الفاش��ل ف��ي 

يوليو/متوز 2016.
وجاء في تغريدة لغوملني »فرع الشرطة 
السياس��ية يح��اول اآلن الدخول إلى 
املنزل، إنهم يكس��رون الباب في هذه 

اللحظة«.
ويخوض الزوج��ان إضرابا عن الطعام 
من��ذ 75 يوم��ا. وق��ال محاميهما إنه 
بالرغم م��ن مداهمة منزلهما األحد، 
فإنهم��ا تعه��دا »بعدم االستس��ام 

على اإلطاق«.
وأضاف��ت غوملني في التغري��دة »نريد 
إعادتنا إلى وظيفتينا! لم نستس��لم 

ولن نستسلم«.
وأدت اإلج��راءات األمنية التي اتخذها 
أردوغان لتطهير مؤسس��ات  الرئيس 
الدولة إلى تس��ريح جماعي لعشرات 
اآلالف من املوظفني في أجهزة القضاء، 

والشرطة، واجلامعات، واملدارس.
وجل��أت الس��لطات التركية إلى فرض 
إجراءات أمنية استثنائية إثر االنقاب 

الفاش��ل واتهام رجل الدين، فتح اهلل 
غولني، الذي يعيش في منفى اختياري 
بوالي��ة بنس��لفانيا بالواليات املتحدة 
بالوق��وف وراء االنق��اب، إال أن غولني 

نفى ذلك.
وتشمل التهم املوجهة إلى املتهمني 
قتل 250 مدنيا خال االنقاب الفاشل، 
الذي اقترن بفرض السلطات التركية 
حالة الطوارئ التي ال تزال سارية إلى 

اليوم.
وق��ال محم��د يامان الذي ش��ارك في 
احلشد الغاضب لوكالة رويترز »أنا هنا 
لتسوية احلساب مع اإلرهابيني. أنا هنا 
ألظهر أنني أقف إلى جانب الش��عب 

التركي، وعلم بلدي، وديانتي«.
وأضاف قائا »أنا هنا ألظهر لإلرهابيني 
أننا سنقف بكل حزم ضدهم. أريد أن 
يُحكم عليهم باإلعدام في محاكمات 

عادلة. أريد أن يعاقب خونة البلد«.
ومم��ا يك��رس هيمن��ة إضافي��ة على 
إعادة  الترك��ي  السياس��ي  املش��هد 
انتخاب أردوغان رئيس��ا حلزب العدالة 
والتنمية اإلس��امي الذي أسسه في 
ع��ام 2002، ول��م يكن ثم��ة منافس 

ألردوغ��ان ف��ي مؤمت��ر ح��زب العدالة 
والتنمية.

وكان الناخب��ون األت��راك ق��د وافق��وا 
بأغلبية بسيطة الشهر املاضي على 
تعدي��ات دس��تورية تعط��ي للرئيس 
التركي صاحيات واسعة، من ضمنها 

احلق في زعامة حزب سياسي.
وقال أردوغان بعد الفوز في اس��تفتاء 
ش��هر نيسان إن تركيا ميكن أن تنظم 
اس��تفتاء بشأن إعادة العمل بعقوبة 
اإلع��دام، وه��ي خطوة من ش��أنها أن 
تنه��ي املفاوض��ات بني تركي��ا واالحتاد 

األوروبي بشأن االنضمام إليه.
اعتقلت الس��لطات 50 ألف شخص 
وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا 
منهم جنود وأفراد شرطة ومدرسون 
وعاملون بالهيئات احلكومية بس��بب 
بتنظيم��ات  مزاع��م ع��ن صاته��م 
إرهابي��ة من��ذ االنقاب الفاش��ل في 

يوليو متوز املاضي.
وتزاي��دت االنتقادات مع اتس��اع نطاق 
االعتقاالت ويقول معارضون إن احلملة 
استخدمت لسحق جميع املعارضني 

للرئيس رجب طيب إردوغان.

معظم المشتبه بهم من كبار ضباط الجيش

محاكمة عشرات العسكريين في تركيا بتهمة المشاركة في محاولة االنقالب
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7 اقتصاد

العواصم ـ رويترز: 

ارتفع النفط ف��ي العقود اآلجلة 
أم��س، إلى أعلى مس��توياته في 
نحو ش��هر وسط تنامي التفاؤل 
بأن ميدد كبار املنتجني خفوضات 
املعروض  لتقليص تخمة  اإلنتاج 
املس��تمرة ف��ي الس��وق، ويتجه 
»برنت« واخلام األميركي لتحقيق 

مكاسب لألسبوع الثاني.
وزاد خ��ام القي��اس العاملي مزيج 
»برنت« 28 س��نتاً أو 0.5 في املئة 
إل��ى 52.79 دوالر للبرمي��ل. وكان 
اخلام ارتفع في وقت سابق ألعلى 
مستوى له منذ 21 نيسان )أبريل( 
ويتج��ه لتحقيق ثاني مكاس��ب 
تقارب  التوال��ي  أس��بوعية على 
نس��بتها أربعة في املئة. وارتفع 
اخل��ام األميركي 29 س��نتاً أو 0.6 
في املئة إلى 49.64 دوالر للبرميل 
مسجالً أعلى مستوياته منذ 26 
نيس��ان. ويتجه اخلام لتس��جيل 
صع��ود أس��بوعي نس��بته نحو 

أربعة في املئة أيضاً.
ومنذ مطلع آذار تتأرجح أس��عار 
اخلام ب��ني ما يزيد عل��ى 56 دوالراً 
إلى أقل من 47 دوالراً للبرميل مع 
انقس��ام املتعاملني في الس��وق 
حول تأثير زيادة اإلنتاج األميركي 
في مقابل خفوضات اإلنتاج التي 
البلدان  ش��رعت فيها منظم��ة 
املص��درة للبت��رول )أوبك( وبعض 
بينهم  املنتج��ني خارجه��ا م��ن 
روس��يا. لك��ن مراقب��ي الس��وق 
ي��زدادون ثقة بأن »أوبك« وروس��يا 
املنتج��ني  وغيرهم��ا م��ن كب��ار 
اإلنتاج  اتفاق خفض  س��يمددون 
نح��و 1.8 ملي��ون برمي��ل يومي��اً 
حتى نهاية آذار 2018. وال يشارك 
أي  ف��ي  األميركي��ون  املنتج��ون 

اتفاقات تتعلق بخفض اإلنتاج.
إل��ى ذل��ك أعلن��ت مص��ادر في 
»أوبك« أمس، أن جلنة من املنظمة 
مكلف��ة النظر في س��يناريوات 
املقبل  املقرر األس��بوع  االجتماع 
لتحديد سياس��ة اإلنتاج، تدرس 
خيار متدي��د اتفاق خف��ض إنتاج 

»أوب��ك«  تق��وده  ال��ذي  النف��ط 
وتعميق اخلفوضات.

واجتمع مس��ؤولون ممثلون للدول 
الثالث عش��رة األعضاء في أوبك، 
بجان��ب مس��وؤلني م��ن األمانة 
العام��ة للمنظم��ة ف��ي فيين��ا 
يوم��ي األربع��اء واخلميس لبحث 
أوضاع السوق. وأفادت مصادر من 
»أوبك« بأن االنته��اء من اجتماع 
االقتصادي��ة  اللجن��ة  مجل��س 
كان مق��رراً اخلميس، لكن اختتم 

أمس.
وأض��اف أحد املص��ادر »لم نتفق 
النهائية«.  الس��يناريوهات  على 
وأش��ار مصدر ثان إلى أن تعميق 
خفوضات اإلمدادات خيار يعتمد 
عل��ى تقديرات من��و اإلمدادات من 
خارج املنظمة والنفط الصخري 
األميرك��ي. وكان��ت الس��عودية 
وروسيا أكبر منتجني للنفط في 
العال��م اتفقتا على ضرورة متديد 

العمل بخفوضات اإلنتاج احلالية 
حتى آذار 2018.

ويس��بق اجتماع اللجنة اجتماع 
وزراء نف��ط ال��دول األعض��اء في 
املنتج��ني  م��ن  وع��دد  »أوب��ك« 
املس��تقلني ف��ي 25 من الش��هر 
اجل��اري التخ��اذ ق��رار بخص��وص 
متدي��د اتفاق خفض إنتاج اخلام ملا 

بعد 30 حزيران )يونيو(.
وكانت »أوبك« وروس��يا وغيرهما 
م��ن املنتجني اتفق��وا في األصل 
عل��ى خف��ض اإلنت��اج بواقع 1.8 
ملي��ون برمي��ل يومياً ملدة س��تة 
أش��هر تبدأ م��ن األول من كانون 

الثاني )يناير( لدعم السوق.
ووجدت أس��عار النفط التي يتم 
تداوله��ا ق��رب 53 دوالراً للبرميل 
دعم��اً ف��ي خفض اإلنت��اج، لكن 
ومن��و  اخمل��زون  مس��توى  ارتف��اع 
املشاركني  املنتجني غير  إمدادات 
ف��ي االتف��اق يح��د م��ن ارتف��اع 

األس��عار، ما يعزز مب��ررات متديد 
االتف��اق. ول��م يك��ن متوقع��اً أن 
يتمخ��ض اجتم��اع فن��ي أمس، 
املستقلني  واملنتجني  »أوبك«  بني 
املش��اركني في خفوضات اإلنتاج 
ع��ن أي قرار. وأش��ار مص��در في 
املنظم��ة إلى أن »اجتم��اع اليوم 
)أمس( هو جمل��رد تبادل املعلومات، 

وال شيء مهم«.
الرئي��س  أعل��ن  الس��ياق،  وف��ي 
التنفيذي لش��ركة »روس��نفت« 
أول  إيغ��ور سيتش��ن  الروس��ية 
من أم��س، أن أكبر ش��ركة نفط 
مدرج��ة ف��ي العالم م��ن حيث 
اإلنت��اج تعكف على االس��تعداد 
النفط  أس��واق  في  للمنافس��ة 
س��ريان  انته��اء  بع��د  العاملي��ة 
اتفاق خف��ض اإلنتاج مع »أوبك«. 
أساسياً  دوراً  »روسنفت«  وتلعب 
في جهود روس��يا الرامية للوفاء 
بالتزاماته��ا ف��ي اتف��اق »أوبك« 

الذي وعدت فيه موسكو بخفض 
اإلنت��اج 300 ألف برمي��ل يومياً. 
وكان��ت روس��يا، الت��ي التزم��ت 
اخلفض كامالً في نيسان، اتفقت 
مع السعودية في وقت سابق من 
األسبوع احلالي على ضرورة متديد 

االتفاق إلى آذار 2018.
وقال سيتش��ن خالل زيارته برلني 
الفتتاح مكتب وحدة »روسنفت 
دويتشالند«، إن الشركة ستضع 
خططته��ا ه��ذا الع��ام بحي��ث 
تكون ق��ادرة على املنافس��ة في 
ينتهي  العاملية عندما  األس��واق 
االتفاق. وأضاف »سنرس��م  أجل 
خط��ة عملنا حت��ى نهاية العام 
بطريقة جتعلنا نلت��زم االتفاقات 
وف��ي الوقت ذاته نول��ي اهتماماً 
خاص��اً باحلق��ول الناضجة حتى 
ال نخس��ر موارد نفطي��ة ونتخذ 
الترتيبات الالزمة لتدشني حقول 
جديدة، ومن ثم إذا انتهى االتفاق 

نكون مستعدين للمنافسة في 
األس��واق من دون خسارة حصتنا 

السوقية«.
وأضاف أن الش��ركة تقلل اإلنتاج 
في حقوله��ا اجلديدة بن��اء على 
اتف��اق »أوب��ك« وال مت��س احلقوق 
الناضجة نظراً إلى احتمال عدم 
عودتها إلى كام��ل طاقتها بعد 
اخلف��ض. وأك��د مج��دداً أن على 
روس��يا والس��عودية وضع آليات 
تتيح خروجاً »سلساً« من االتفاق 
عندم��ا ينته��ي أجل��ه لتجن��ب 

صدمات السوق.
وق��ال رداً عل��ى س��ؤال عم��ا إذا 
كانت السوق ستستعيد توازنها 
بحلول موعد انتهاء االتفاق وما إن 
كانت احلاجة ستستدعي متديده 
مجدداً »ل��ن أفكر في ما بعد آذار 
من العام املقبل«. وأضاف »يجب 
أن نرى كيف سيكون أداء النفط 
الصخري )في الواليات املتحدة(«. 

لندن ـ وكاالت:
اس��تقر الذه��ب دون تغي��ر يذكر 
ويواج��ه صعوبة  الثالث��اء  ام��س 
ف��ي االرتف��اع بعد أس��بوعني من 
املكاس��ب القوي��ة برغ��م تراجع 
الدوالر والهجوم االنتحاري الدامي 
ال��ذي وقع في مدينة مانشس��تر 

البريطانية.
وأثر االنفج��ار الذي أودى بحياة ما 

ال يقل عن 22 شخصا على سعر 
االس��ترليني مقابل ال��دوالر لكن 
انخفض��ت  األمريكي��ة  العمل��ة 
أيضا ألدنى مستوى لها في ستة 
شهور ونصف الشهر مقابل سلة 
عمالت مم��ا يبرز انهي��ار الثقة في 

آفاق التضخم والنمو األمريكي.
وبحل��ول الس��اعة 1019 بتوقيت 
جرينتش زاد الذهب في املعامالت 

الفوري��ة 0.1 باملئة إل��ى 1260.40 
دوالر لألوقية )األونصة( بعد زيادته 
بنحو 3.6 باملئة منذ التاس��ع من 
ماي��و أيار ، وانخف��ض الذهب في 
 0.1 العق��ود األمريكي��ة اآلجل��ة 

باملئة إلى 1260.60 دوالر لألوقية.
وتلق��ى املع��دن النفي��س دعم��ا 
م��ن بيان��ات اقتصادي��ة أمريكية 
السياس��ية  والضبابية  ضعيفة 

الت��ي تكتنف الرئي��س األمريكي 
دونالد ترامب حيث أثر ذلك س��لبا 
على ال��دوالر ال��ذي انخفض نحو 
س��بعة باملئة من��ذ بداي��ة العام 
الت��ي  املكاس��ب  ليب��دد جمي��ع 
حققها بعد انتخاب ترامب العام 

املاضي.
ومن بني املعادن النفيس��ة األخرى 
 17.13 عن��د  الفض��ة  اس��تقرت 

دوالر لألوقي��ة مقترب��ة بذلك من 
أعلى مس��توى في ثالثة أس��ابيع 
الذي المسته عندما صعدت 1.8 
باملئة وه��ي أعلى زيادة يومية لها 

بالنسبة املئوية منذ 11 نيسان.
إل��ى  باملئ��ة   0.4 البالت��ني  وزاد 
950.10 دوالر لألوقي��ة بعدما بلغ 
أعل��ى مس��توى له ف��ي أكثر من 
ثالثة أس��ابيع في وقت سابق من 

اجللس��ة ، وارتف��ع البالدي��وم 0.4 
باملئة إلى 775.25 دوالر لألوقية. 

املع��دن ق��د هب��ط ألدن��ى  وكان 
مس��توى ف��ي أكثر من ش��هرين 
خالل معامالت ي��وم االثنني لكنه 
تعافى في نهاية يوم امس ليصعد 
1.5 باملئة وهو أكبر مكسب يومي 
له بالنس��ة املئوية منذ 20 أبريل 

نيسان.

سنغافورة ـ وكاالت:
تراجع��ت أس��عار النف��ط امس 
الثالث��اء بع��د أن اقت��رح الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بيع نصف 
احتياط��ي ب��الده االس��تراتيجي 
م��ن اخلام، عل��ى رغ��م تخفيض 
املص��درة  البل��دان  »منظم��ة 
وحلفاؤه��ا  )أوب��ك(  للنف��ط« 

إنتاجه��م لكب��ح التخم��ة ف��ي 
السوق.

وانخف��ض خام القي��اس العاملي 
»مزيج برنت« 43 سنتاً )ما يعادل 
0.8 ف��ي املئ��ة( إل��ى 53.44 دوالر 
للبرمي��ل، وس��جل خ��ام »غ��رب 
األميركي  الوس��يط«  تكس��اس 
50.71 دوالر بانخف��اض ق��دره 42 

سنتاً )ما يعادل 0.8 في املئة(.
وأظه��رت وثائق نش��رت أمس، أن 
مس��ودة املوازنة الت��ي تقدم بها 
البيت األبيض تتضمن بيع نصف 
مخزون��ات الط��وارئ ف��ي الفترة 
من الع��ام 2018 إلى 2027 جلمع 
16.5 بليون دوالر بداية من تشرين 
األول )أكتوب��ر( العام املقبل. كما 

تلمح الوثيقة لزي��ادة اإلنتاج في 
أالسكا.

التي تق��دم للكونغرس  واملوزانة 
الي��وم، مجرد مقترح ورمبا ال تنفذ 
ف��ي صورته��ا احلالي��ة ولكنه��ا 
تكش��ف عما ترنو إليه سياسة 
اإلدارة وتشمل زيادة إنتاج الطاقة 

األميركية.

وجاء الكشف عن اخلطة بعد يوم 
من زي��ارة ترامب إلى الس��عودية 

في أولى رحالته اخلارجية.
ومن ش��أن البيع من االحتياطات 
األميركي��ة أن يح��دث ه��زه ف��ي 
األس��واق ف��ي وق��ت تعه��د فيه 
املنتج��ون من »أوب��ك« وخارجها، 
مبا في ذلك روسيا، خفض اإلنتاج 

بواق��ع 1.8 مليون برميل يوماً من 
أجل كبح التخمة في السوق.

م��ن جهت��ه، ق��ال وزي��ر النف��ط 
الكويت��ي عص��ام امل��رزوق اليوم 
الن��روج  بينه��ا  م��ن  دوالً  ان 
أب��دت  ومص��ر،  وتركمانس��تان 
ف��ي  للمش��اركة  اس��تعدادها 

تخفيضات إنتاج اخلام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النفط عن مجموع 
الكمي��ات املصدرة  للنفط اخلام 
لش��هر  املتحقق��ة  واالي��رادات 
بحس��ب   ، املاض��ي  نيس��ان  
االحصائية النهائية  الصادرة عن 
شركة تسويق  النفط العراقية 
»س��ومو« ، حيث بلغ��ت كمية 
الصادرات )97( مليون )600( الف 
برميل بقيمة اي��رادات بلغت )4( 

مليارات و)607 ( ماليني دوالر ..
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال   
النفط عاصم جهاد ان مجموع 
النفط  املصدرة م��ن  الكمي��ات 
اخلام لشهر نيس��ان املاضي من 
احلق��ول النفطي��ة ف��ي وس��ط 
 )96( بلغ��ت  الع��راق   وجن��وب 
مليون��ا و )900(   ال��ف برمي��ل  

باي��رادات بلغ��ت ) 4 ( ملي��ارات 
و)577 ( ملي��ون دوالر ، ف��ي ح��ني 
م��ن  الص��ادرات  مجم��وع  كان 
نفط كرك��وك )700( الف برميل 

بايرادات بلغت )30 مليون دوالر(
واض��اف جه��اد ان معدل س��عر 
البرمي��ل الواحد بل��غ  )47,203( 
دوالر ، وتابع ان الكميات املصدرة 
مت حتميلها من قبل ) 37 ( شركة 
عاملية من ش��تى اجلنسيات من 
موان��ئ البص��رة وخ��ور العمية 
اخلليج  االحادية على  والعوامات 
ومن ميناء جيه��ان التركي على 

البحر املتوسط.
يذكر ان ال��وزارة ومن خالل اميانها 
باط��الع الش��عب عل��ى عمليات 
التصدير وااليرادات املتحققة منه 

اتخذت هذا االجراء الشهري.

العراق يعلن عن اإلحصائية 
النهائية للخام المصدر 

في نيسان 

الذهب يستقر وسط جني لألرباح برغم ضعف الدوالر

النفط يهبط بعد اقتراح البيت األبيض البيع من االحتياطي األميركي

ارتفاع برنت 0.5 % للبرميل

»أوبك« تشكل لجنة لدراسة خفض اإلنتاج وتمديده

مراقبو السوق 
يزدادون ثقة بأن 
»أوبك« وروسيا 
وغيرهما من كبار 
المنتجين سيمددون 
اتفاق خفض اإلنتاج 
نحو 1.8 مليون برميل 
يوميًا حتى نهاية آذار 
2018

مبنى منظمة أوبك

جمي��ع الدول تض��ع سياس��تها التجاري��ة انطالقا من 
منهجيتها واس��تراتيجيتها االقتصادية وفقا لنظامها 
االقتص��ادي اش��تراكي مركزي او اقتصاد الس��وق لذلك 
فيتم التخطي��ط للتجارة اخلارجية والداخلية مبا يحقق 

اهداف النظام االقتصادي .
ولك��ن احلالة ف��ي العراق تختلف بس��بب ع��دم وضوح 
الرؤي��ة للمنهج االقتص��ادي بالرغم من مرور 14 س��نة 
على التغيير وبالرغم من تأكيد املاده )25( من الدس��تور 
عل��ى ض��رورة حتديث االقتص��اد العراقي ودع��م القطاع 
اخلاص ،لكن ذلك لم يحقق بالشكل الناجز وامنا ارتبكت 
السياس��ات االقتصادية ف��ي كافة القطاع��ات بالرغم 
م��ن اعداد واصدار ع��دد من االس��تراتيجيات في الزراعة 
والصناعة وتطويلر القطاع اخلاص وصدور قوانني حلماية 
املنتج احمللي وحماية املستهلك ومع االسف لم يتحقق 
ش��يئ مهم واساس��ي فاالقتصاد العراق��ي مازال ريعي 
ويعتمد بنس��بة %95 من ايراداته عل��ى النفط ولم يتم 
تنويع مصادر االيرادات غير النفطية ولم يشرك القطاع 
اخلاص في ادارة االقتصاد وصناعة القرارات االقتصادية .

والسياس��ة التجارية في العراق استنادا الى ماورد اعاله 
اس��تمرت بالتخب��ط بني عدم الس��يطرة عل��ى التجارة 
اخلارجي��ة وعدم ضب��ط حركة الس��وق بأجت��اه االهداف 
االقتصادي��ة الوطني��ة حيث فوحت��ت احلدود واالس��واق 
للصناع��ات واالس��تيرادات الرديئ��ة والرخيص��ة الثمن 
م��ن مناش��ئ مختلفة وب��دون تخطيط وب��دون مناهج 
اس��تيرادية مح��ددة للقط��اع احلكومي واخل��اص مما ادى 
ال��ى اغراق الس��وق بالبضائع االس��تهالكية والكمالية 
وغي��ر الضرورية في وقت لم يت��م دعم املنتج احمللي ولم 
يتم اعطاء فرص للقطاع اخلاص االنتاجي في منافس��ة 
املس��تورد مم��ا خلق فج��وة كبيرة ب��ني احلاج��ة الفعلية 
للس��وق والت��ي يجب ان تعتم��د على )تقدي��رات حجم 
الطلب ع��ن كل مادة ( وب��ني الكميات املس��توردة بدون 
حتدي��د لكمياته��ا ونوعياتها كما معم��ول به في الدول 

االخرى املنتجة للنفط.
لذلك اس��تمر اقتصادنا ريعياً وس��وقنا ملئ باملس��تورد 
وخالي��ا من املنت��ج احمللي والفج��وة كبيرة ب��ني التجارة 
)قص��ور سياس��تنا  وبالنتيج��ة  والداخلي��ة  اخلارجي��ة 

التجارية ( لذلك نقترح مايأتي:�
1� قي��ام وزارة التجارة بالتنس��يق م��ع وزارة التخطيط 
والتع��اون االمنائي ووزارة الصناعة والقطاع اخلاص بأعداد 
دراسات لتقدير حجم الطلب على جميع املواد الغذائية 
وش��به الضروري��ة والكمالي��ة )االس��تهالكية( وحتديد 
كمياتها التي سينتج محليا والكميات املستوردة التي 
تس��د الطلب وفق مبدأ )االستيراد مكمال لالنتاج احمللي 

وليس منافسا له(.
2� اعداد مناهج اس��تيرادية للقطاع اخلاص وتخصيص 
املبالغ الالزمة لالس��تيراد بالتنس��يق مع البنك املركزي 
العراق��ي وعدم اصدار اية اجازة اس��تيرادية بدون الرجوع 
للمخص��ص واحملدد ف��ي املنهاجاالس��تيرادي بالكميات 
واملبالغ املرصودة لغرض القضاء على االستيراد الكيفي 

واحملافظة على العملة االجنبية.
3� اع��ادة هيكلي��ة وخصخص��ة الصناع��ات احلكومية 
واش��راك القطاع اخل��اص االنتاجي ف��ي ادارة الصناعات 

العراقية وتشغيل االيدي العاملة العاطلة. 

*مستشار اقتصادي 

السياسه التجارية

تقـرير

بكين ـ وكاالت: 

أطلقت روسيا والصني مشروعا طموحا 
لك��ي تطورا بش��كل مش��ترك طائرة 
ركاب قادرة على القيام برحالت طويلة 
ملنافس��ة ش��ركتي بوين��غ األميركية 
وأيرباص األوروبية، بعد أسبوعني فقط 
على الرحل��ة التجريبية الناجحة ألول 
طائرة ركاب كبيرة مصنوعة بالكامل 

في الصني.
وأعلنت الش��ركة الصينية للطائرات 
التجارية )كوماك( والش��ركة الروسية 
املتحدة لصناعة الطائرات )يو آي سي( 
انه قد مت تأس��يس الشركة املشتركة 

التي أعلن عنها سابقا في شنغهاي.
وكان مخطط صناعة طائرة بجس��م 
عريض قد كشف عنه في حزيران/يونيو 
املاضي عندما التقى الرئيس الروس��ي 

فالدميير بوتني مع نظيره الصيني ش��ي 
جينبين��غ ف��ي بك��ني، ونقلت وس��ائل 
اعالم صينية عن مس��ؤولني رس��ميني 
ان كلفة املش��روع تراوح ما بني 13 و20 

مليار دوالر.
وقال رئي��س »كوماك« جني جوانغلونغ 
في بيان »تأس��يس الشركة املشتركة 
يرمز الى التقدم املهم الذي مت حتقيقه 
في مش��روع طائرات الركاب الصينية 
الروس��ية ذات املدى الطويل والهيكل 

العريض«.
وأضاف »س��وف نتعام��ل باخالص مع 
الش��ركة الروس��ية ونتوحد كشركة 
واح��دة وجنهد جلع��ل املش��روع منوذجا 

للشراكة الصينية الروسية«.
وحقق��ت الصني ف��ي بداي��ة أيار/مايو 
تقدما رئيسيا في مشروعها الطموح 
ملنافسة الشركات الرائدة في صناعة 
الطائرات في العال��م مع جناح الرحلة 

التجريبي��ة ف��ي ش��انغهاي للطائ��رة 
الصينية سي919 ذات اجلسم الضيق.

وتتس��ع س��ي919 ل 168 راكب��ا وهي 
مخصصة للرحالت القصيرة الفرعية 
ومتث��ل عقودا من العم��ل بعد تكليف 
عل��ى  االعتم��اد  لتقلي��ص  حكوم��ي 

طائرات بوينغ وأيرباص.
األوروبي��ة  الش��ركتان  وتس��يطر 
واألميركي��ة عل��ى الس��وق الصين��ي 
لطائ��رات ال��ركاب الذي ينمو بش��كل 
هائل م��ع تزايد الطلب عل��ى الرحالت 

من املستهلكني الصينيني.
ويعت��رف محللون في مج��ال الطيران 
بأن طائرة س��ي919 الصينية تش��كل 
عالم��ة فارقة تقني��ا، لكنه��م حذروا 
م��ن ان الص��ني تواجه مهم��ة صعبة 
في منافس��ة ش��ركتي بوينغ وأيرباص 
املتجذرت��ني في االس��واق واللتني لهما 
تاريخ الطويل ف��ي األداء الناجح ، لكن 

م��ع طائرة الركاب الصينية الروس��ية 
اجلدي��دة، والت��ي تقول وس��ائل االعالم 
الصيني��ة انه س��يطلق عليها اس��م 
»929«، فان بكني س��وف تستفيد من 
خبرة الش��ركة الروسية املتحدة وهي 
الش��ركة األم لس��وخوي وغيره��ا من 
العالمات التجارية الروس��ية في عالم 

الطيران.
وم��ن املتوق��ع ان تصبح الص��ني أكبر 
س��وق للطيران في العال��م خالل عدة 
س��نوات، وأكد الرئي��س الصيني على 
أهمي��ة ان تتولى الطائ��رات الصينية 
الصنع ج��زءا كبيرا من حركة الرحالت 

املتنامية هذه.
وقّدرت ايرباص ان الصني س��وف حتتاج 
الى ما يقارب س��تة آالف طائرة جديدة 
قيمتها 945 ملي��ار دوالر في العقدين 
املقبل��ني، اال ان توقع��ات بوين��غ جاءت 

أكثر تفاؤال بأكثر من تريليون دوالر.  

كلفة المشروع تتراوح ما بين 13 و20 مليار دوالر

الصين وروسيا تطلقان طائرة ركاب تنافس بوينغ وإيرباص
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آفاق 8

طارق شفيق 
وأحمد موسى جياد

 
سابعا: وعلى املستوى اجلغرافي فان 
مجال عمل شركة النفط الوطنية 
العراقية يش��مل، حسب املادة 5 ،« 
جمي��ع املناطق النفطي��ة والغازية 
في جمي��ع اراضي جمهورية العراق 
ومياهه االقليمي��ة وجرفه القاري« 
و له��ا، مبوجب امل���ادة 1-- اوال ،« ان 
تفتح فروعا داخل العراق وخارجه«.

عل��ى الرغم م��ن دس��تورية املادة 5 
املشار اليها اعاله، اال ان تطبيقاتها 
كردس��تان  اقلي��م  ف��ي  العملي��ة 
واملناطق »املتنازع عليها« قد تواجه 
بع��ض العراقيل من قب��ل حكومة 

وسلطات االقليم.
وللشركة مبوجب املادة 5 »ان تشترك 
مع الغي��ر مبوافقة مجل��س الوزراء 
اذا وج��دت ذل��ك افض��ل لتحقي��ق 
اغراضها ». ونظرا الهمية وخطورة 
ه��ذه الفق��رة الب��د م��ن تس��جيل 

املالحظات التالية:
 ا- ان »املش��اركة« ف��ي الصناع��ة 
االستخراجية ميكن ان تأخذ اشكاال 
تعاقدي��ة  واط��ر  وبامن��اط  عدي��دة 
مختلف��ة، وقد تتع��ارض بعض من 
تلك االطر التعاقدية مع الدس��تور 
احلالي او مع قانون نافذ مما يستوجب 

عدم اعتمادها.
يتضم��ن  »الغي��ر«   تعبي��ر  ان  ب- 
الش��ريك العراق��ي والش��ريك غير 
العراق��ي )االجنب��ي :عرب��ي اوغي��ر 
عربي( وهذا ينعك��س على طبيعة 
املش��اركة واملتطلب��ات القانوني��ة 

القرارها.
ج- عل��ى ش��ركة النف��ط الوطنية 
تق��دمي اجلدوى الفني��ة واالقتصادية 
والقانونية التي تبرر املشاركة والتي 
تثبت بان هذه املشاركة هي افضل 
مامت��اح لتحقيق اغراضها وخاصة 
فيم��ا يتعل��ق بتحقق التنافس��ية 

الفعلية بني الشركاء احملتملني.
د- يج��ب ان تخضع هذه املش��اركة 
الى الضوابط املذكورة في القوانني: 
رق��م 97 لس��نة 1967 ورق��م 123 
لسنة 1967 املعدل ورقم 84 لسنة 
1985. كم��ا يج��ب ان ال تتع��ارض 
اآللي��ات القانونية لهذه املش��اركة 
م��ع تلك الت��ي مت اعتمادها من قبل 

الوزارة حلد االن.
ه- وعلي��ه وفي ضوء م��ا تقدم فاذا 
كان��ت هذه املش��اركة مع ش��ريك 
غي��ر عراقي ف��ان موافق��ة مجلس 
الوزراء عليه��ا تعد غير كافية وغير 
دس��تورية ولذل��ك البد م��ن عرض 
املش��اركة عل��ى مجل��س الن��واب 
عليه��ا  موافقت��ه  الس��تحصال 
واص��دار القانون اخل��اص باملصادقة 
عليها وعند نش��ر ذلك القانون في 
الوقائع العراقية يدخل عندها حيز 
التنفيذ وتكتسب املشاركة املعنية 

الشرعية القانونية املطلوبة.
ل��ذا جند م��ن الض��روري ج��ًدا اعادة 
واالخ��ذ  اع��اله   5 امل��ادة  صياغ��ة 
املذكورة  املالحظ��ات  االعتبار  بنظر 

بشأنها. 
ثامناً: خلت مسودة القانون املقترح 
من العدي��د من املفاهي��م واملبادئ 
واملمارس��ات احلديث��ة حيث لم تتم 
االش��ارة مثال الى مبدأ الش��فافية 
برغ��م ان الع��راق عض��و ممث��ل في 
املب��ادرة الدولي��ة للش��فافية ف��ي 
الصناعات االستخراجية، ولم يشر 
الى محاربة الفساد علماً ان العراق 
موقع عل��ى االتفاقية الدولية بهذا 
الش��أن.  كذلك لم تُلزم الش��ركة 
باعتم��اد التنافس��ية ف��ي التعاقد 
كم��ا  النتائ��ج  افض��ل  لتحقي��ق 
يقتضي��ه ويلزمه الدس��تور احلالي. 
إضافة الى ماتقدم لم تلزم مسودة 
القانون الش��ركة بنشر املعلومات 
والتقاري��ر الدورية الش��املة جلميع 
الفرص��ة  تت��اح  ك��ي  نش��اطاتها 
للمواطن��ني )بوصفه��م م��ن ميلك 
والغازية حس��ب  النفطية  الث��روة 
الدستور( وش��تى املعنيني لالطالع 
وتقييم عمل الش��ركة ومس��اءلة 

رئيس ومجلس ادارتها.
وعلية يصبح من الضروريات امللحة 
تضمني كل ماذك��ر اعاله في قانون 

الشركة.  
 

تاسعاً: اجلمعية العمومية 
للشركة

 اضاف��ة ال��ى ماذكر اع��اله نرى من 
املفيد والضروري ان يكون للشركة 
جمعي��ة عمومية  يش��ار اليها في 
تفاصيلها  وتوضع  الش��ركة  قانون 
في النظام الداخلي للشركة؛ على 
وفق املؤش��رات والضوابط املقترحة 

التالية:
الغ��رض م��ن اجلمعي��ة العمومية: 
التنمي��ة  اس��س  وتنفي��ذ  تعزي��ز 
التش��اركية والشفافية والتنسيق 
والتعاون ب��ني الش��ركة والكيانات 

املمثلة في اجلمعية العمومية.
للجمعي��ة  الس��نوي  االجتم��اع 
اجلمعي��ة  تعق��د  العمومي��ة: 
العمومي��ة م��رة واحدة ف��ي العام 
بدعوة من قبل رئيس الشركة وليوم 
واحد. يحدد رئيس الش��ركة جدول 
اعم��ال االجتم��اع الس��نوي ال��ذي 
التفصيلية  التقارير  تقدمي  يتضمن 
الشركة  الشاملة لكل نش��اطات 
واجنازاته��ا واملش��كالت واملعوق��ات 
والوض��ع املالي ومؤش��رات التنفيذ 
خالل الع��ام واخلطط املس��تقبلية 
وخطة العام الق��ادم وغير ذلك من 

االمور املهمة.
 صالحي��ات اجلمعي��ة العمومي��ة: 
الطالع على ماتقدمه الشركة من 
تقارير ومناقشتها وال متلك اجلمعية 
العمومي��ة اية صالحي��ة باتخاذ أي 

قرار بشأن الشركة.

العضوية ف��ي اجلمعية العمومية: 
تتكون اجلمعية العمومية من:

 -1 جمي��ع امل��دراء العام��ني وم��ن 
مبستواهم في القطاع النفطي.

 -2 ممثلني عن مجلس الوزراء ووزارات 
املالية والتخطيط والكهرباء بدرجة 

مدير عام او اعلى.
 -3رئيس واعضاء اللجان البرملانية: 
النفط والطاقة، املالية، االستثمار.

 -4رؤس��اء جلن��ة النف��ط والغاز في 
جميع احملافظات.

 -5 ممثلني عن اجلهاز املصرفي: البنك 
املركزي، املصارف احلكومية واالهلية 

التي تتعامل الشركة معها.
-6  ممثل��ني ع��ن الكلي��ات واملعاهد 

التقنية واملهنية ومراكز األبحاث.
 -7 ممثل��ني ع��ن منظم��ات رج��ال 

االعمال.
 -8 الس��كرتارية الوطني��ة ملب��ادرة 
ع��ن منظمات  وممثلني  الش��فافية 

اجملتمع املدني ذات العالقة.
-9 الدوائر واجلهات املعنية بالبيئة.

 -10 وسائل االعالم.
 -11 اي��ة جهة يرى رئيس الش��ركة 

ضرورة دعوتها.
ال يتمتع اعضاء اجلمعية العمومية 
ب��أي امتي��ازات مالي��ة او العضوية 
الش��خصي  التمثي��ل  او  الدائم��ة 
ب��ل تك��ون دع��وة االعض��اء ضمن 

صالحيات مجلس ادارة الشركة.
 عاشراً: التقييم  اخلارجي املستقل

ن��رى من املهم ان تخضع الش��ركة 
الى تقييم دوري كل اربع سنوات من 
قبل مؤسسة استشارية مستقلة 
ومتخصصة ولها خبرة معروفة في 
القيام مبثل هذه املهام. يتم االعالن 
عن ه��ذه املهم��ة وحتدد الش��روط 
والضواب��ط اخلاص��ة به��ا والدعوة 
لتقدمي الع��روض ويتم االختيار على 
وف��ق معايي��ر تأهيلية وتنافس��ية 

وشفافة.   
  يق��دم تقري��ر التقيي��م اخلارج��ي 
ال��ى مجل��س ادارة الش��ركة البداء 
ال��رأي ويت��م رف��ع كل م��ن التقرير 
ورأي الش��ركة الى مجل��س الوزراء 
ومجلس النواب التخاذ ما يلزم عند 

الضرورة.
احد عشر: وكما ذكر »اعالن موقف: 

من اجل خطط وسياسات نفطية 
وحوكمة س��ليمة »)املق��دم حديثاً 
م��ن قب��ل ط��ارق ش��فيق و احم��د 
موض��وع  اصب��ح  جي��اد(  موس��ى 
النفطي، ووضع  التخطي��ط  فصل 
االشرافية على  واملهام  السياسات 
والتجارية، من  الفني��ة  العملي��ات 
املمارس��ات املقبولة عاملي��اً تقريًبا.  
وادارة  السياس��ات  فمه��ام رس��م 
الش��ؤون التنظيمية والرقابية تقع 
عل��ى عات��ق وزارة النف��ط، في حني 
تتول��ى ش��ركة النف��ط الوطني��ة 
العراقية املهام العملياتية والفنية 
املتعلق��ة  والتعاقدي��ة  والتجاري��ة 

بنشاطاتها.
وكم��ا ه��و واض��ح ف��ان مس��ودة 
القان��ون املقت��رح التتضم��ن مث��ل 
هذه التوجهات الدولية احلديثة في 
حتديد العالقة بني الوزارة والشركة. 
 ان اع��ادة تأس��يس ش��ركة النفط 
تط��ورٌ  ه��و  العراقي��ة  الوطني��ة 
يس��تحق االحتفاء به ش��ريطة ان 
ينصَّ قانونها على تزويد الش��ركة 
بسلطة حقيقية وهيكل تنظيمي 
الفعالي��ة  لضم��ان  واس��تقاللية، 
والكفاءة واالدارة احلكيمة لنشطات 
استخراج النفط. كما  ال ينبغي ان 
ينظر الى ش��ركة النفط الوطنية 
العراقي��ة او تُهي��كل لتكون مجرد 
الشريك االصغر لش��ركات النفط 
العاملي��ة مع دور مح��دود في االدارة 

وفي صنع القرار.

مما تق��دم نس��تخلص ونوصي مبا 
يلي:

اوالً: ان املس��ودة احلالي��ة املقترح��ة 
لقان��ون ش��ركة النف��ط الوطنية  
العراقية ال تصلح قانونياً و دستورياً 
وعملياتياً وتنفيذياً ان تكون اساسا 
إلعادة تشكيل او تأسيس الشركة. 
ل��ذا يجب رف��ض القان��ون من قبل 
مجلس النواب واعادته الى مجلس 

الوزراء. 
ثاني��اً: يجب مراجع��ة واعادة النظر 
وبنحو ج��د وش��امل بالقانون رقم 
123 لع��ام 1967 املع��دل وحتديث��ه  
في ض��وء تغير الظ��روف ومبا يتالءم 
ومتطلب��ات وممارس��ات واط��ر عمل 
النفطية السائدة حالياً  الشركات 
واالفاق املستقبلية. او اصدار قانون 
جديد يعتمد على االس��س واملبادئ 

املستنبطة من وبعد انتهاء عملية 
املراجع��ة واعادة النظر وبنحو جدي 
وش��امل بالقان��ون رق��م 123 لعام 

1967 املعدل وحتديثه. 
ثالث��اً: م��ن املفي��د تش��كيل فريق 
عم��ل يضم عدداً مح��دوداً جًدا من 
ذوي اخلب��رة واالختص��اص واملتابعة 
املش��هودة واملَوثق��ة )ولي��س م��ن 
العتب��ارات  او  ومع��ارف  اصدق��اء 
مناطقي��ة يفرضه��ا املتنفذون في 
الوزارة( للقيام باملهمة املذكورة في 
ثانًيا اع��اله وعلى وفق فت��رة زمنية 
مح��ددة ومنهجية تش��اورية يتفق 
عل��ى مراحلها وخط��ة عملها ودور 

كل عضو في فريق العمل.
رابع��اً: ن��رى حتدي��د فت��رة انتقالية 
تأسيسية ال تزيد على ستة اشهر 
من تاريخ نش��ر القانون في الوقائع 
العراقي��ة لتمك��ني الش��ركة م��ن 
اكم��ال جميع االج��راءات االصولية 
والهياكل التنظيمية ونقل االصول 
املالية ومالكات الشركات اململوكة 
وحتدي��د االس��تثناءات م��ن بع��ض 
القوانني النافذة وغير ذلك من االمور 

املتعلقة ببدء عمل الشركة.
خامس��اً: نظراً لكون مهمة وعمل 
سومو متثل اجلانب التجاري لنشاط 
الش��ركة االنتاجي مم��ا يحتم درجة 
عالي��ة م��ن التنس��يق والتكام��ل 
بني س��ومو والش��ركة. وفي الوقت 
نش��اط س��ومو  يتطل��ب  نفس��ه 
مرونة كبيرة في التعامل مع سوق 
النف��ط الدولي��ة واس��عاره. ل��ذى 
ن��رى ربط س��ومو برئيس الش��ركة 
حصراً لضمان س��رعة اتخاذ القرار 
واس��تقاللية  العم��ل  وانس��يابية 

سومو في اداء مهامها.
سادس��اً: ان طبيع��ة وخصوصي��ة 
عمل الشركة وضرورة توفير املرونة 
الكافي��ة له��ا تتطلب اس��تثناءها 
والش��ركات اململوكة والتابعة لها 
من قانون الشركات العامة رقم 22 

لسنة 1997.
س��ابًعا: ترتب��ط الش��ركة مرحلياً 
بوزارة النفط حلني تأسيس الهيكل 
الفدرالي )مجل��س او هيئة او جلنة 
علي��ا .. ال��خ( عل��ى ان ال يؤث��ر هذا 
االرتب��اط املرحلي على اس��تقاللية 
عمل الش��ركة مطلقاً وبأي شكل 

او صيغة.

لي جونغ وا*
لدى الرئي��س اجلديد لكوري��ا اجلنوبية 
و احملام��ي الس��ابق في مج��ال حقوق 
اإلنسان مون جي -ان و الذي ميثل احلزب 
الدميقراط��ي )يس��ار الوس��ط( عم��ل 
كثير للقي��ام به فعل��ى الرغم من ان 
س��لوك كوريا الش��مالية االستفزازي 
بنح��و متزاي��د م��ا زال يس��يطر على 
عناوين الصحف الرئيس��ة إال أن جناح 
رئاسة مون متوقف الى حد كبير على 

سياساته االقتصادية.
م��ن  كل  ف��ي  تظه��ر  ب��دأت  لق��د 
االقتص��ادات العاملية واقتص��اد كوريا 
اجلنوبية بوادر االنتعاش و هذا يعد خبراً 
ساراً بالنس��بة ملون جي فقد سجلت 
الص��ادرات الكوري��ة وف��ي طليعته��ا 
أش��باه املوصالت والبتروكيماويات منواً 
إيجابياً للشهر السادس على التوالي 
حيث ارتفع إجمالي الصادرات في أبريل 
بنسبة 24 في املائة عن العام السابق 
و عاد مؤشر س��عر األسهم الرئيسي 

إلى أعلى مستوى له على اإلطالق.
لق��د أث��ر س��لوك كوري��ا الش��مالية 
بطبيع��ة احل��ال عل��ى اقتص��اد كوريا 
اجلنوبية وبنحو يتج��اوز التأثير األمني 
املع��روف ، إال أن تخفي��ف حدة  توترات 
املنطق��ة و التي ميكن ان تبدأ من خالل 
لقاءات م��ع الرئي��س االميركي دونالد 
ترام��ب والرئي��س الصيني ش��ي جني 
بين��غ و رمبا يتق��دم األم��ر و يصل الى 
استئناف احملادثات مع كوريا الشمالية 
مم��ا س��يؤدي ال��ى إنتع��اش معنويات 

املستهلك و آراء  الشركات.
ولك��ن الب��د أن يع��وق ه��ذا اإلنتعاش 
مش��كالت هيكلية عميق��ة  ما تزال 
ترب��ك اإلقتص��اد ف��ي كوري��ا اجلنوبية 
فبعيداً عن تش��جيع املشاريع اجلديدة 
واملبتكرة، ما ي��زال النظام االقتصادي 
للب��الد تهيمن علي��ه تكتالت عمالقة 
له��ا نف��وذ سياس��ي ومتلكه��ا بعض 
العائ��الت والتي تدعى  »التش��ايبول«. 
لق��د عرقل��ت اإلنتاجي��ة الراكدة في 
قطاع اخلدمات منو اإلنتاجية بنحو عام 
ولقد إزداد الوضع سوءا بالنسبة لعدم 

تطابق املهارات إضافة إلى فشل نظام 
التعلي��م ف��ي إعداد ط��الب يصلحون 

لسوق العمل الذي يتطور بسرعة.
احلكومي��ة  السياس��ات  تفع��ل  ل��م 
حت��ى اآلن إال القليل لزي��ادة إمكانيات 
النمو وفرص العمل كما فش��ل صناع 
السياسات في تعزيز كفاءة القطاعني 
العام واملال��ي أو للتص��دي للضغوط 
الدميغرافي��ة املتزاي��دة الناجم��ة ع��ن 
وارتفاع   املوالي��د  إنخف��اض مع��دالت 
نسبة الشيخوخة للسكان. يأمل مون 
في تغيير ذلك من خالل اس��تراتيجية 
من ثالثة جوان��ب و التي  يطلق عليها 

اسم »قواعد جي اإلقتصادية«.
اجلان��ب األول هو خلق ف��رص عمل في 
القطاع العام  و ذل��ك من أجل تقليل 
نس��بة البطالة ل��دى الش��باب التي 
يبلغ معدلها حاليا 11.2 في املائة لذا 
يتعه��د مون بخل��ق 000 810 وظيفة 
في القطاع العام  مبا في ذلك 174 ألف 
وظيفة من وظائف اخلدمة املدنية في 
األمن الوطني والسالمة العامة و 000 
340 وظيفة  في اخلدمات االجتماعية  
و ذل��ك خالل اخلمس س��نوات القادمة 
كما وعد بتحويل 300 ألف عامل غير 
نظامي في القطاع العام إلى موظفني 

دائمني.
في حني يهدف اجلانب الثاني من قواعد 
جي اإلقتصادية إلى توس��يع ش��بكة 
األمان االجتماعي للكوريني من جميع 
األعمار  و قد تعهد مون بتقدمي إعانات 
شهرية  بقيمة 100 ألف ون )88 دوالرًا( 
لآلب��اء الذين لديهم طفل حتى س��ن 
اخلامسة  أما الش��باب العاطلون عن 
العم��ل )الذين تتراوح أعمارهم بني 18 
و 34 س��نة( فس��وف يحصل��ون على 
300 ألف ون ش��هرياً، كما س��يحصل 
عل��ى املبلغ نفس��ه أي ش��خص يبلغ 
م��ن العم��ر 65 عام��اً أو أكث��ر والذين 
ينتمون إلى فئة السبعني باملائة األدنى 
بالنسبة لتوزيع الدخل ويخطط  مون 
أيضا لتوس��يع مراكز الرعاية النهارية 
احلكومي��ة ومتديد إج��ازة األبوة أيضا و 
ذلك لتخفي��ف عبء رعاي��ة األطفال 

على األسر.
أم��ا اجلان��ب الثال��ث م��ن قواعد جي 

اإلقتصادي��ة فهو إصالح  التش��ايبول 
ال��ذي يه��دف إل��ى احل��د م��ن هيمنة 
الغاي��ة   ه��ذه  ولتحقي��ق  التكت��الت 
فق��د تعهد م��ون بفصل السياس��ة 
عن قط��اع االعمال مبا ف��ى ذلك إنهاء 

املمارس��ة الطويل��ة العه��د املتمثلة 
ف��ى من��ح العف��و احلكومي لرؤس��اء 
أن ه��ذه  املدان��ني علم��اً  التش��ايبول 
اخلطوة ستؤثر بنحو مباشر على نائب 
رئي��س مجموعة سامس��وجن لي جاى 

يوجن واملس��جون حاليا وال��ذي يحاكم 
بتهمتي الرشوة واإلختالس.

يع��د مون أيضا بتطبي��ق أنظمة أكثر 
صرام��ة و ذل��ك  ملنع التش��ايبول من 
الدخول إلى الشركات املالية والتوسع 

بنحو مته��ور في قطاع��ات قد تكون 
مالئمة أكثر للشركات الصغيرة ومن 
أج��ل إعطاء املس��اهمني اجل��دد املزيد 
من النفوذ يخط��ط مون إلدخال نظام 
التصويت التراكمي إلنتخاب مجالس 

إدارة الشركات.
لكن بعد تس��ع س��نوات م��ن احلكم 
احملافظ  لن يكون مون قادرا ببس��اطة 
على تنفيذ برنامج عمله فهو ال ميلك  
في الواقع مع حزبه الدميقراطي سوى 
%40 م��ن 299 مقع��دا ف��ي اجلمعية 
الوطنية  لذا س��يكون عليه احلصول 
على الدعم من األحزاب الوس��طية  و 
حت��ى املعارضة  احملافظ��ة إضافة إلى 
ذلك س��وف يحتاج إلى دعم أوسع من 

عامة الناس.
س��يتعني عل��ى  م��ون إع��ادة  النظر 
بعناي��ة في فعالي��ة و قابلي��ة تنفيذ 
وع��وده اإلنتخابي��ة و ذل��ك لتحقي��ق 
النجاح املطلوب  و يجب عليه أن يحدد 
أكث��ر التدابي��ر الواع��دة و أن يتجن��ب 
العوائق  األكث��ر وضوحا فمثال عندما 
يتعل��ق األمربخل��ق ف��رص عم��ل في 
القطاع العام فإن املش��كلة الرئيسة 
التي يج��ب مراعاتها هي العبء املالي 
الطوي��ل األجل ال��ذي ينش��أ عن هذا 

التوظيف الواسع النطاق.
يجب على احلكومة إتباع  نهج أفضل 
و ه��و خلق عدد أقل م��ن الوظائف في 
القطاع العام والعمل بجد لتش��جيع 
الش��ركات اخلاصة على توظيف املزيد 
م��ن الش��باب و ذلك من خ��الل توفير 
حواف��ز مالية على س��بيل املثال كما 
ميكن أن تسهم حكومة مون في خلق 
ف��رص العمل في القط��اع اخلاص عن 
طريق التخفيف من اللوائح واإلنظمة  
الصغي��رة  الش��ركات  ومس��اعدة 
واملتوس��طة احلج��م عل��ى االزدهار  و 
ضمان س��وق عمل م��رن بحيث ال تتم 
حماي��ة التوظيف ب��دوام كامل بنحو 
مف��رط إضافة الى تطبي��ق زيادات في 

األجور على أساس األداء في العمل.
عل��ى الرغم  م��ن ذلك ال تع��د بطالة 
الش��باب من أكبر حتدي��ات العمل في 
كوري��ا اجلنوبية علما أن من املتوقع  أن 
ينخفض عدد الش��باب )الذين تتراوح 

أعماره��م ب��ني 20-29( و ذلك بغضون 
ست سنوات فقط  في كوريا اجلنوبية 
بنحو حاد  مبقدار 390،000.  إن التحدي 
األكب��ر هو  النقص في الي��د العاملة  
الذي سيظهر عندما يتقاعد املولودون 
ف��ي الس��نوات التالية لنهاي��ة احلرب 
العاملي��ة الثانية  في غضون س��نوات 
قليل��ة . لذا س��تحتاج كوريا اجلنوبية 
للتغل��ب عل��ى ه��ذه املش��كلة إل��ى 
خطة شاملة ملواصلة تنمية مواردها 
البش��رية، مب��ا في ذلك توس��يع نطاق 
التعلي��م املهن��ي والتدريب للش��باب 
الباحث��ني عن عمل. وس��تحتاج أيضا 
إلى اس��تراتيجية لرفع معدل املواليد، 
مبا في ذلك عن طريق تعزيز بيئات عمل 
أكث��ر مرونة، ورعاية األطفال بأس��عار 
معقول��ة وبجودة عالي��ة وإجازة األبوة 

املدفوعة.
أم��ا فيم��ا يتعل��ق بتوس��يع ش��بكة 
األمان االجتماع��ي فليس من الواضح 
ج��دا طبق��ا لقواعد ج��ي اإلقتصادية 
كيفي��ة  متويلها فقد ق��ررت احلكومة 
لضريب��ة  األعل��ى  املع��دل  ترف��ع  أن 
الدخل الش��خصي واحل��د من معظم 
بالنس��بة  وخاص��ة  االس��تقطاعات، 
للمؤسسات الكبيرة؛ ورمبا زيادة معدل 
الضريبة عل��ى الش��ركات. ولكن من 
املتوقع أن تواجه مثل هذه اإلصالحات 
الضريبية مقاومة  قوية ألن نحو نصف 
األسر والشركات الكورية اجلنوبية لم 
تدفع أي ضريبة على الدخل أو ضريبة 

على الشركات في عام 2014.
وأخيرا، هناك ش��كوك حقيقية حول 
املدى الذي ميكن أن يذهب اليه مون  في 
إصالح التشايبول فقد فشلت اإلدارات 
الس��ابقة في إصالح هي��اكل امللكية 
للتش��ايبول أو كبح قوتها الس��وقية  
وم��ع ع��دم متت��ع حزب��ه باألغلبية في 
اجلمعي��ة الوطنية فإن ه��ذا يعني أن 
مون س��يواجه وقتاً عصيب��اً من أجل 

التغيير.
و بعد الفضيحة السياسية التي أدت 
إل��ى خلع س��لف مون م��ن منصبها ، 
هن��اك زخم ش��عبي  متزايد لإلصالح 
ف��ي كوري��ا اجلنوبي��ة  حي��ث نأمل أن 

يحقق مون أكبر اإلستفادة من ذلك.

من أجل قانون فاعل ومالئم لشركة النفط الوطنية العراقية

هل تستطيع قواعد جي االقتصادية إنقاذ االقتصاد في كوريا الجنوبية؟
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بعد تسع سنوات من الحكم المحافظ  لن يكون 
مون قادرا ببساطة على تنفيذ برنامج عمله فهو 
ال يملك  في الواقع مع حزبه الديمقراطي سوى 
40 % من 299 مقعدا في الجمعية الوطنية  لذا 

سيكون عليه الحصول على الدعم من األحزاب 
الوسطية  و حتى المعارضة  المحافظة فضال عن 
ذلك سوف يحتاج إلى دعم أوسع من عامة الناس



يقول األّول: »لو تيجي داعش«، ويرد 
الثاني: أوشكت.

س��مع العابر هذا ال��كالم، يوم أّول 
من أم��س، قرب دوار املن��ارة في رام 

اهلل.
وكان في الكالم ومناسبته ما يبرر 
أكثر، قليالً، من نظرة عابرة. كالهما 
في العقد الثان��ي من العمر، على 
األرجح، ويفعل ما يفعل عش��رات 
ورمبا مئات الشّبان، في شارع ركب، 
ووس��ط البل��د، ميش��ي الهوينا، أو 
يقف على ناصية ما، ويقطع أياماً 
طويلة وثقيلة في مراقبة العابرين، 

أو الصبايا إذا شئنا الدقة.
وه��ذا طبيع��ي، ومفه��وم متام��اً، 
ويح��دث ف��ي كل م��كان آخ��ر في 
الك��ون، وال يُح��ّرض على تفس��ير 
أو تبري��ر، فم��ع ث��ورة الهرمون��ات، 
ف��ي أّول العم��ر والصبوات، تغطي 
طبقة كثيفة من الكبريت س��ريع 

االشتعال حتى النظرة العابرة.
ولكن ينبغي أن نفهم، ونعترف، أن 

من الطبيع��ي واملفهوم أن يُحّرض 
الكب��ت عل��ى العنف، أم��ا اجلديد 
فيتجل��ى ف��ي حقيق��ة أن داعش 
فتح��ت باب��اً لإلش��باع يتقّنع فيه 
باملق��ّدس. وه��ذه وصفة  العن��ف 

تكفي لتخريب العالم.
هذا ال يعني، بالضرورة، أن الغالبية 
العظمى من الش��ّبان، هناك، قرب 
دّوار املنارة، ووس��ط البل��د، في رام 
اهلل، أو ما يشبه دّوار املنارة، ووسط 
البل��د، ف��ي م��دن عربي��ة غيرها، 
يؤيدون داع��ش التنظيم، بل يعني 
أن احل��دود التقليدية ب��ن املعقول 
والالمعق��ول، ل��م تع��د بالوضوح 
الذي كانت علي��ه حتى قبل عقود 

قليلة مضت.
وينبغ��ي ألم��ر كه��ذا أن يكون من 
مص��ادر القل��ق، م��ادام أن غواي��ة 
بالق��ّوة  اآلخري��ن  نس��اء  امت��الك 
أصبحت جزءاً مما ينجب الكبت من 

حلول بديلة.
ف��ي  يومي��اً،  النس��اء،  تُغتص��ب 

كل م��كان م��ن العال��م، ويُعامل 
االغتص��اب في كل مكان كجرمية، 
بص��رف النظ��ر ع��ن التف��اوت في 
العقاب من مجتم��ع إلى مجتمع 

آخر.
ولكن االستيهام الداعشي ال يحرر 
امتالك نس��اء اآلخرين من ش��بهة 
اجلرمية وحس��ب، بل ويرى فيه جزءاً 
م��ن صحيح اإلمي��ان، أيض��اً، وبهذا 
يُضف��ي عل��ى اإلش��باع اجلنس��ي 
ويحرر  القداس��ة،  بالق��ّوة صف��ة 
االغتصاب من خصوصيته الفردية، 
وحقيقت��ه كنوع م��ن االنحرافات 

األخالقية والسلوكية اجلامحة.
احل��دود  تزحزح��ت  كي��ف  أم��ا 
التقليدية بن املعقول والالمعقول 
فيتجل��ى ف��ي حقيق��ة أن امتالك 
ينتق��ل،  بالق��ّوة  اآلخري��ن  نس��اء 
باملعن��ى الثقاف��ي واألخالقي، وفي 
اخملي��ال االجتماعي العام، من خانة 
االنحرافات األخالقية والس��لوكية 
اجلامح��ة، إل��ى خانة ال��رأي اآلخر، 

على طريقة »اجلزيرة« القطرية.

وبه��ذا املعن��ى، ل��م تك��ن زحزحة 
احل��دود وليدة داع��ش التنظيم، بل 
كان ه��و وليدها، ل��م ينجبها، بل 
أجنبت��ه. فقد دع��ت داعية كويتية، 
قبل س��نوات، إلى حماية الفحول 
من الفساد بس��ن قانون للجواري، 
ب��ل واقترح��ت، ضمن أم��ور أخرى، 
مبلغ 2500 دينار كثمن للروسيات 
من سبايا اجملاهدين في الشيشان. 
وفي مصر أفتى داعية ذائع الصيت 
بك��ون الع��ودة إل��ى نظ��ام ال��رق، 
واجلواري والسبايا، هي احلل األمثل 

ملشكالت االقتصاد والفقر.
ثم��ة م��ا ال يحص��ى م��ن دع��وات 
كه��ذه، وكله��ا س��بقت داع��ش 
التنظي��م، بعقود أو س��نوات. ولم 
ينتبه أحد إلى م��ا فيها من غواية 
وب��ارود، ولم يدع أح��د إلى حظرها 
بقان��ون، ب��ل ُعومل��ت ك��رأي آخر، 
صحيح أن سمته التطّرف، ولكنه 

ال يش��كل تهدي��داً لألم��ن العام، 
وسالم وسالمة البشرية في أربعة 

أركان الكون.
لم ينتبه أح��د حتى وقعت الفأس 
واغُتصبت،  وامُتلك��ت،  الرأس،  في 
وبيعت نساء اإليزيدين، في أسواق 

الرقة واملوصل.
وإذا كان ثمة من درس يُس��تخلص 
ف��إن الدرس األه��م أن ما حدث في 
الرقة واملوص��ل ميكن أن يحدث في 

كل مكان آخر.
عل��ى خلفي��ة كه��ذه نفه��م »لو 
تيجي داعش« على لس��ان ش��اب 
ينظ��ر إل��ى صبابا في ش��ارع عام، 
كعن��ف لفظ��ي يترج��م تش��في 
ذك��ورة مجروحة بالعاب��رات الالئي 
ينتظرهن مصير أس��ود، ورمبا رغبة 
دفينة في االنتق��ام. وفي الرد الذي 
ق��د يك��ون نوعاً م��ن التهك��م، أو 
املواس��اة، ورمب��ا نب��وءة على عجل، 
ما يفت��ح نافذة في صندوق باندورا 
العجي��ب لنط��ل منه��ا عل��ى ما 

يتجل��ى فيه من انزياح��ات ثقافية 
ودميغرافي��ة هائل��ة، ال تكل وال متل، 

في مدن ترّيفت.
ورمب��ا في الصندوق نفس��ه ما يبرر 
التأم��ل، قلي��الً، في بي��ان أصدرته 
»أط��ر يس��ارية« ف��ي جامع��ة في 
الضفة الغربية ض��د زيارة »عضو 
أمي��ن  الصهيون��ي«  الكنيس��ت 
عودة. فف��ي لغة البي��ان، وما فيه 
من ُمحس��نات لفظي��ة ُمفتعلة، 
م��ا يحرض عل��ى الق��ول إن هؤالء 
م��ن  داع��ش،  ح��ول  واملتحاوِرَي��ن 

قماشة واحدة.
وإذا كان ثم��ة من فرق فيتجلى في 
تقن��ن وتصريف العن��ف في قناة 
مختلفة، هي السياسة هذه املّرة.

ال ض��رورة للتذكي��ر بتاريخ احلركة 
الوطنية الفلسطينية، وما راكمت 
من خبرات، وال ض��رورة للتذكير مبا 
في الكالم عن أمين عودة من خطل 

وخلل.

اليس��ار في بالدن��ا فك��رة وثقافة 
يعود تاريخها إلى مائة عام، نشأت 
ق��وى وش��خصيات  مدارها  عل��ى 
وتنظيمات، أغنت ثقافة الش��عب، 
ووس��عت مدارك��ه، وأجنبت أفضل 
وأنب��ل مثقفي��ه وفناني��ه، وبعض 
أب��رز رم��وزه الوطنية. ل��ذا، ثمة ما 
يب��رر التس��اؤل: ما معنى اليس��ار 
يعرف  اليوم؟ كيف  الفلس��طيني 
ويعّرف نفس��ه؟ وكي��ف وصل إلى 

درك كهذا؟
ومع هذا وذاك، ثمة ما يبرر التساؤل: 
م��ا معن��ى اجلامع��ة، إذا ل��م تكن 
أح��د احلواجز الثقافي��ة للحيلولة 
دون زحزح��ة احل��دود التقليدية بن 
وحماي��ة  والالمعق��ول،  املعق��ول 
الش��ّبان، هن��اك، ق��رب دّوار املنارة، 
وفي حرمه��ا، كما ف��ي كل مكان 
آخر، م��ن تقنن وتصري��ف العنف 
ف��ي اس��تيهامات جامحة، بصرف 
النظر عن خصوصيتها الدينية أو 

املُعلمنة؟

9 االربعاء 24 آيار 2017 العدد )3703(رأي

Wed. 24 May. 2017 issue )3703(

كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

قرب دّوار المنارة، وفي حرم الجامعة !

المكتب الرئيسي:
العراق � بغداد � الوزيرية محلة 

304 زقاق 17 دار 44/1  موبايل 
 00964 - 07901910117

 assabahaljaded@yahoo.com

ايميل رئيس التحرير:
ismaelzayeer@yahoo.com

iz@newsabah.com
ايميل االعالن:

adv.newsabah@yahoo.com 

firiel@newsabah.com
رسائل القراء:

risala@newsabah.com
للمساهمات من الكتاب:

 assabahaljaded@yahoo.com

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

ّ
ّ

حسن خضر

جاكايا كيكويت

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية.

الرئيس السابق 
لتنزانيا

رمب��ا تب��دأ أي رحلة بخط��وة واحدة 
حق��ا. ولكن عندم��ا يتعل��ق األمر 
ال��دول  ف��ي  وخاص��ة  بالتعلي��م، 
املنخفض��ة واملتوس��طة الدخ��ل، 
فم��ا يزال الطريق طويال أمامنا. وما 
يدعو إلى التفاؤل أن جهودا حثيثة 
تُبَذل اآلن ملساعدة هذه الدول على 
تغطي��ة املس��افة والوص��ول إل��ى 
هدف التنمية املس��تدامة املتمثل 
ف��ي ضمان التعلي��م العالي اجلودة 

للجميع بحلول عام 2030.
وبوصف��ي مبعوث��ا خاص��ا للجنة 
الدولي��ة لتموي��ل ف��رص التعليم 
العامل��ي، توليت قي��ادة وفود رفيعة 
املس��توى إل��ى 14 دولة في ش��تى 
أنح��اء أفريقيا. وفي ه��ذه الزيارات، 
شهدت بنفسي مدى التزام زعماء 
الق��ارة بإج��راء اإلصالح��ات وتعزيز 

االستثمار في التعليم.
ولك��ن لتحقي��ق ه��دف التنمي��ة 
املس��تدامة املرتبط بالتعليم، البد 
أن يقت��رن الت��زام الزعم��اء األفارقة 
بدعم متناسب من اجملتمع الدولي، 
ورمبا من خالل مرف��ق دولي لتمويل 
التعلي��م. حت��ى وقتن��ا ه��ذا، كان 

اجملتم��ع الدول��ي مقصرا ف��ي هذا 
اجملال �� وخاصة عندما يتعلق األمر 

بالتمويل.
وبرغ��م أن العدي��د من ال��دول في 
العالَ��م النام��ي ع��ززت التزامه��ا 
بتحسن وتوس��يع فرص التعليم، 
فق��د َظ��ل التعلي��م يعان��ي م��ن 
نقص التموي��ل املزمن، حيث كانت 
مس��تويات التمويل أدنى كثيرا من 
املطلوب لتحقيق معايير التعليم. 
ومن��ذ ع��ام 2002، س��جلت حصة 
التعليم ف��ي مس��اعدات التنمية 
الرس��مية انخفاضا كبيرا في واقع 

األمر، من %13 إلى 10%.
ويوضح التقري��ر الرائد الذي أعدته 
جلنة التعلي��م بعنوان جيل التعلم 
مخاط��ر الوض��ع الراه��ن، وخاصة 
ف��ي ال��دول األفريقية الت��ي عانت 
لفت��رة طويل��ة من أوج��ه القصور 
ف��ي التعليم. فبحلول ع��ام 2050 
ستكون أفريقيا موطنا ملليار شاب. 
وبحل��ول ع��ام 2030، إذا اس��تمرت 
االجتاهات احلالية، سيكون شخص 
واحد فقط بن كل عشرة أشخاص 
على الطريق الصحيح الكتس��اب 

املهارات األساس��ية على املستوى 
املنخفض��ة  ال��دول  ف��ي  الثان��وي 
الدخ��ل، ومعظمه��ا ف��ي أفريقيا. 
األمر ببس��اطة هو أننا نخاطر اآلن 
بتعري��ض مس��تقبل جي��ل كامل 

للخطر.
ولك��ن بوس��عنا أن نتجن��ب ه��ذه 
النتيج��ة. فق��د أظه��ر تقرير جلنة 
التعلي��م أيض��ا أن التق��دم عل��ى 
مس��ار إص��الح التعلي��م، مقت��رن 
بزي��ادة اإلنفاق الفّع��ال، من املمكن 
أن يعمل على زي��ادة فرص احلصول 
عل��ى التعلي��م، وتعزي��ز مع��دالت 
اإلجناز، وحتس��ن نتائج التعليم إلى 

حد كبير.
ولتحقي��ق ه��ذه األه��داف، تقترح 
جلن��ة التعلي��م إبرام اتف��اق متويلي 
تتفق الدول املنخفضة واملتوسطة 
الدخ��ل مبوجبه على زي��ادة اإلنفاق 
الع��ام احملل��ي عل��ى التعلي��م من 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن   4% متوس��ط 
اإلجمالي اليوم إلى %5.8 من الناجت 
احمللي اإلجمال��ي بحلول عام 2030، 
مع تنفي��ذ اإلصالحات التي تضمن 
كفاءة استعمال املوارد. وفي املقابل، 

يزيد اجملتمع الدولي من متويله على 
م��دار الفترة نفس��ها ، من نحو 16 
مليار دوالر أميركي سنويا إلى نحو 
90 مليار دوالر، هذا فضال عن توفير 
آلي��ات التنس��يق املطلوبة لضمان 

االستخدام األكثر كفاءة لألموال.
وسوف تضطلع مساعدات التنمية 
الرس��مية ب��دور مهم ف��ي تنفيذ 
االتف��اق. والواقع أن جلن��ة التعليم 
تدعو إلى زي��ادة حصة التعليم في 
مس��اعدات التنمية الرسمية إلى 
%15. ولك��ن حتى مع ه��ذه الزيادة، 
يتطلب األم��ر املزيد م��ن التمويل. 
وهنا يأتي دور املرفق الدولي لتمويل 

التعليم.
من ش��أن املرف��ق الدول��ي لتمويل 
التعلي��م أن يجم��ع ب��ن املانح��ن 
الدول��ي، وبنوك  الثنائي��ن، والبنك 
بطريق��ة  اإلقليمي��ة  التنمي��ة 
منس��قة، لتمكن كل هذه اجلهات 
من جتميع مواردها واالس��تفادة من 
رأس امل��ال اخلامل حيثم��ا كان ذلك 
مناسبا. ومبجرد انطالقه يستطيع 
املرف��ق الدول��ي لتموي��ل التعليم، 
بحلول عام 2020، أن يجمع 13 مليار 

دوالر سنويا في هيئة موارد إضافية 
للتعلي��م في ال��دول العازمة على 

االستثمار في التعليم وإصالحه.
ل��ن ي��وزع املرف��ق الدول��ي لتمويل 
التعلي��م الصدقات. بل س��يعمل 
على دع��م ال��دول، التي يس��تثمر 
الكثير منه��ا بالفعل حصة كبيرة 
من موازناتها الوطنية في التعليم، 
ف��ي جهوده��ا الرامية إل��ى حتقيق 
التنمي��ة املس��تدامة ف��ي  ه��دف 
مجال التعليم. وهي اخلطوة األكبر 
واألكثر ج��رأة وعمقا الت��ي ميكننا 
اتخاذها لضمان ع��دم ضياع اجليل 
املقبل م��ن خالل حتويل��ه إلى جيل 

متعلم.
في شراكة مع رئيس جلنة التعليم 
ورئي��س الوزراء البريطاني الس��ابق 
جوردون براون، اتخذت عدة خطوات 
باجتاه إنش��اء املرفق الدولي لتمويل 
التعلي��م. وكان��ت اخلط��وة األولى 
متمثلة في حتديد ال��دول التي ترى 
احلاج��ة إلي��ه وتب��دي االس��تعداد 
للقيام بالعمل املطلوب لالستفادة 

منه.
ولهذا، عندما أق��وم بزيارة أي زعيم 

أفريقي أطرح عليه سؤاال بسيطا: 
في ضوء تقرير جلنة التعليم وخطة 
العم��ل، هل أن��ت على اس��تعداد 
لاللتزام مبس��تويات االس��تثمار في 
التعليم واإلصالح املطلوبة للتأهل 
للحص��ول عل��ى املس��اعدات م��ن 
املرف��ق الدول��ي لتموي��ل التعليم؟ 
وج��اء رد زعماء الدول األربع عش��رة 
التي زرته��ا باإليجاب. والواقع إنهم 
لم يعربوا ع��ن اهتمامهم بتحويل 
بلدانهم إلى »دول رائدة« فحس��ب، 
الذي��ن  الزعم��اء  كل  أعل��ن  ب��ل 
التقيته��م أن هذه الفك��رة الرائدة 
شديدة األهمية وكانت واجبة منذ 

أمد بعيد.
واآلن يأت��ي اجل��زء الصع��ب: حتويل 
اخلطاب إلى واقع وااللتزام بتحقيق 
التق��دم. م��ع رس��وخ الطلب على 
املرف��ق الدول��ي لتموي��ل التعليم، 
فنحن على استعداد لتوجيه دعوة 
الدولي  للتمويل  اجلماعية  التعبئة 
للتعليم إلى أولئ��ك القادرين على 
حتويلها إلى واقع حقيقي. وس��وف 
نفعل ذل��ك في اجتماع��ات الربيع 
والبنك  الدول��ي  النق��د  لصن��دوق 

الدولي هذا األسبوع، وفي إطار قمة 
يوليو/متوز،  في  العشرين  مجموعة 
واجلمعي��ة العامة لألمم املتحدة في 

سبتمبر/أيلول.
وس��وف نواص��ل اتخ��اذ اخلط��وات 
الالزمة للنه��وض بإصالح التعليم 
والتنمية حيثما ظهرت احلاجة إلى 
ذلك. ويحدونا األم��ل في أن ينضم 
إلين��ا اجملتم��ع الدول��ي قريب��ا م��ن 
خالل املش��اركة ف��ي املرفق الدولي 
لتنمية التعليم. إذ لن يتس��نى لنا 
الوف��اء بوع��د متك��ن كل األطفال 
من االلتحاق باملدرس��ة في غضون 
جيل واحد ما لم نعمل جميعا في 

انسجام.
وبينم��ا نس��عى إل��ى اتخ��اذ املزيد 
من اخلط��وات لتحقيق هذا الهدف 
احلي��وي، ينبغ��ي لن��ا أن نس��تلهم 
نيلس��ون  بكلم��ات  ونسترش��د 
مانديال: »التعليم هو أقوى س��الح 
العالَم«.  ميكن اس��تعماله لتغيير 
وبوس��عنا أن نُحِدث ث��ورة تعليمية 
تغير وج��ه العالَم في غضون جيل 
واحد. ولكن يتع��ن على اجلميع أن 

يضطلعوا بأدوارهم.

الطريق إلى التعليم الشامل
PROJECT
SYNDICATE

ترامب القادم من الصحراء

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

يق��ال في اجلدل اننا احوج ما نك��ون الى »القبضة 
احلديدي��ة« وتدغدغ ه��ذه الدعوة مش��اعر الفئات 
والش��رائح التي تعان��ي من انف��الت حلقات االمن 
وس��لطة القان��ون وانتش��ار الفس��اد وممارس��ات 
الدميقراطي��ة املش��وهة والنيئة، ف��ي حن ال ميكن 
احلديدي��ة،  والقبض��ة  الدميقراطي��ة  ب��ن  اجلم��ع 
فاالخيرة وصفة للحكم الف��ردي الذي ينزلق دائما 
الى االستبداد والتضييق على الدميقراطية واقامة 

سلطة البطش واخملابرات.
ان الدميقراطية مفهوم اصالحي يطور نفس��ه الى 
اقامة س��لطة ودولة مهيبة ال يتجاوز فرد او مكّون 
او دي��ن حدود الغير ، ويضمن للمجتمع ان يش��ارك 
ف��ي ردع التجاوزات م��ادام انه يطور ادوات ممارس��ة 
الدميقراطي��ة وله��ذا ف��ان الدميقراطي��ة تتع��رض 
على الدوام الى مس��توين من الهج��وم، االول من 
خصومه��ا التقليدين، حكاما ودعاة يزعمون بانها 
تفتت »حُلمة الش��عب« وتفس��د العامةوتضعف 
إرادة القت��ال ض��د الع��دو اخلارج��ي، والثان��ي، من 
االدعي��اء الذين يجهلون معانيها واس��تحقاقاتها 
فروضه��ا  بع��ض  لتوظي��ف  به��ا  ويتمس��حون 

ملصاحلهم االنانية. 
 وحتى تضع ترسيماً حول حدود الدميقراطية اقدمت 
منظمة اليونس��كو ف��ي اخلمس��ينيات من القرن 
املاض��ي على مب��ادرة رائدة باس��تكتاب طائفة من 
العلماء والباحثن من شتى الثقافات واالجتهادات 
واجناس التفكير، وقد جمعت اجوبتهم في كتاب 
اسمته )الدميقراطية في عالم متوتر( اصبح مبنزلة 
قام��وس للدميقراطي��ة، وان لم تنتظ��م مطالعات 
اولئ��ك املفكرين في رؤية واح��دة، فقد ركز العالم 
الفرنسي لوفيفر في نظرته الى الدميقراطية على 
»العدال��ة واحلرية« وذهب االكادمي��ي االميركي لويز 
الى ضرورة »س��يادة الش��عب العليا«  وقال املفكر 
االجنلي��زي بالمنتز انها »حكم اش��خاص يختارهم 
الشعب بحرية ويخضعهم للحساب« فيما عدها 
املفك��ر الدانيماركي جورجنس بانها »عملية حترير 

ومساواة«. 
لكن االهم، ان جميع الباحثن حذروا من النظر الى 
الدميقراطية بوصفها نظ��ام انحالل وفوضى، كما 
ح��ذروا من اولئك الذين يس��تخدمون الدميقراطية 
س��لماً للصعود الى السلطة، وعندما يصلون الى 
هناك ينقلب��ون عليها، وينحرونها م��ن الوريد الى 

الوريد.
 حدَث ذلك، وقد يحدث.. لو كنتم تعلمون.

 *********
املهامتا غاندي:

»العن بالعن جتعل كل العالم أعمى«.

الديمقراطية  
و«الدولة القوية«
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بتاري��خ 2017/4/4 وافق مجلس ال��وزراء العراقي على 
مش��روع قان��ون النقاب��ات واالحتادات املهني��ة الذي مت 
تدقيق��ه من قبل مجلس ش��ورى الدول��ة وأحيل الى 
مجلس النواب لغرض التصويت عليه. وان الغاية من 
هذا القانون، كما جاء في األسباب املوجبة هو تنظيم 
االطار القانوني لتأس��يس النقابات واالحتادات املهنية 
وكفال��ة الدولة لها لضمان حق��وق ذوي املهن واحلرف 
واكتس��اب العضوي��ة فيها. وك��ون ان ه��ذا القانون، 
مي��س قانون احت��اد األدباء ال��ذي يعد املمث��ل القانوني 
لألدب��اء واملؤسس��ة الثقافي��ة األول��ى الت��ي تعن��ى 
بش��ؤون األدباء والثقافة العراقية، البد من تناول هذا 
القانون، بش��يء من النقد. ان االحتاد شكل واكتسب 
الش��خصية املعنوية مبوجب القانون رقم 70 لس��نة 
1980، وان ه��ذا القانون الزال نافذا ول��م يلغ او يعدل. 
وان مش��روع القانون، أش��ار في املادة 20 منه على ان 
االحت��ادات والنقاب��ات القائم��ة عند نفاذه مؤسس��ة 
مبوجب��ه وان عليها تكييف أوضاعه��ا وقوانينها تبعا 
ألحكامه وتس��تمر مجال��س اإلدارة واللجان الدائمة 
فيه��ا بأعمالها حلني انتهاء امل��دة القانونية. وهنا نود 
ان نشر الى مبدأ أساس في القانون وهو: اخلاص يقيد 
العام، مبعنى ان قانون االحتاد هو قانون خاص ومشروع 
القانون ه��ذا، عام، لكل النقابات واالحتادات. عليه فإن 
االحت��اد مل��زم بتطبي��ق قانونه اخلاص الذي اكتس��ب 
وج��وده القانوني من خالله. كما ان مش��روع القانون 
لم يش��ر صراحة الى الغاء القوان��ني التي مت مبوجبها 
تش��كيل االحتادات القائمة وه��ي قوانني الزالت نافذة 

وسارية. 
ان احت��اد األدباء وحس��ب قانونه، مش��كل م��ن: املؤمتر 
العام واجمللس املركزي واملكتب التنفيذي ورئيس االحتاد 
واألم��ني الع��ام. في ح��ني ان امل��ادة 15 أوال تنص: يدير 
االحت��اد مجلس إدارة يتولى وضع نظ��ام داخلي لالحتاد 
حتدد فيه ش��روط العضوية وكيفية إدارة اجتماعاتها 
وتوزيع املس��ؤوليات واتخاذ القرارات. مبعنى ان مشروع 
القان��ون، يلغ��ي هيآت االحت��اد ويحصره��ا بالرئيس و 
مجلس اإلدارة، الذي ل��م يحدد عدد أعضائه وطبيعة 
مس��ؤولياته. وهذا يؤدي الى ارباك عمل االحتاد، وعدم 
ق��درة هيآت��ه اإلدارية على ممارس��ة اعمالها وتس��يير 
ش��ؤون أعضائه والف��روع. كما يس��اهم، بحصر إدارة 
االحتاد بجهة واحدة، وه��ي مجلس اإلدارة، في حني ان 
احت��اد األدباء يدار م��ن قبل املكت��ب التنفيذي واجمللس 

املركزي. 
على  احتاد األدباء ان  يتمس��ك بالقانون رقم 70 لسنة 
1980 ويسعى الى تعديل فقراته، مبا يتناسب املرحلة 
اجلديدة التي يعيشها البلد، وان هذا املشروع، ال يعود 
بالفائ��دة على االدباء، وال مينحه��م مكانة مهمة في 
اجملتمع، بوصفهم قادة فكر، يحملون مشاعل التنوير 
واحلري��ة. ف��كان األجدر باملش��رع، ان يعزز م��ن مكانة 
األديب، ومينحه امتيازات معنوية او مادية، يس��تطيع 
من خاللها االستمرار مبشروعه الثقافي واألدبي، اذ ان 
هذا املشروع لم ينص على ما يشير الى احترام مكانة 
املثق��ف ودوره. كان طم��وح األدباء واملثقفني، تش��ريع 
قانون، يناس��ب مكانة األدباء، ويزيد من مكاس��بهم 
الثقافي��ة واملادي��ة، لكن لألس��ف، يبدو ان الس��لطة 
التش��ريعية بهذا القانون، حتاول ان تنال من املكاسب 

التي حصل عليها االحتاد قبل اكثر من ثالثة عقود!

قانون اتحاد األدباء 
أم قانون النقابات؟

)1-5(قراءةسالم مكي

ناجح المعموري 

فوتوغراف��ات  ف��ي  يتش��كل  ال  اجلم��ال 
صفاء ذي��اب مما هو جاذب وس��احر ومثير 
، مثل التقاطات احلدائ��ق أو البورتريهات 
النسوية اجلميلة ، الن اجلمالي كامن في 
غيره، كما في القبح ، والسواد جميل إذا 
وضع بني ألوان ه��و األكثر حرارة وطغيان 
منها ، اجلمال نسبي وهو في عني الناظر 
كم��ا ق��ال أفالط��ون ، اجلم��ال متنحه لنا 
تنوعات الداللة املكشوفة بقراءة ، وبعد 
ق��راءات غائب��ة ، حضورها أبه��اري مثير 
للدهش��ة ، ينس��به التلقي الى أهمية 
احلفر ف��ي الصورة والرك��ض وراء الغائب 
منه��ا . الن الصورة ليس��ت ه��ي الواقع 
املتطابق ، هذا خط��أ . مثلما هو أكذوبة 
الق��راءات الت��ي تنت��ج اجلمال��ي والفني 
الرفيع ، انه الالمكشوف واملغيب عندما 
يحض��را . حتدي��اً للصورة الت��ي لم تعلن 
عنه بيسر وسهولة . اجلمالي / اإلبداعي 
هو منتوج العديد من اختالفات املتلقني 
، تنوعه��ا ه��و الذي يؤس��س مل��ا هو غير 
موجود أصال ، لكننا نكونه ، ننشئه عبر 
عني وثقافة ق��ادرة على معاينة الالمرئي 
ف��ي الصورة الت��ي نضعها ف��ي امتحان 
صع��ب ومعق��د وكل الص��ور مفتوحة 
عل��ى االحتمال ، لكن األش��كال احلاصل 
وب��ني املتلق��ي والص��ورة ، أحيان��ا تكون 
الصورة بس��يطة للغاية لكن الرائي هو 
الكاشف عن شفرات لم تصل لشخص 
أخ��ر من قبل . العالقة مع الفوتوغراف ال 
تختلف عن الصورة التي تقدمها األقمار 
ع��ن الواقع والثروات حتت س��طح األرض 
، أنه��ا محاولة للذي ينظ��ر لها واخملتلف 
عن الذي يحدق فيها كثيراً ، والعني التي 
ت��رى جيداً بدون نظارات طبية، غير العني 
التي تنظر بهما هذا تعبير مجازي واضح 

ومفهوم .
اجلمال أكثر حضوراً ف��ي الصورة الثابتة 
الن العالق��ة معها تضفي عليها احلركة 
. س��كون الصورة يبعث للتأمل والعالقة 
مع��اً تزيل طبق��ات ظاه��رة وتبحث عن 
غائي��ة غير مكش��وفة وتضي��ف عليها 
أو  للرم��ز  . كذل��ك  مقترح��ات وهك��ذا 
تنوعات��ه دور باقتراح الفن��ي / اإلبداعي . 
ونحن الذين نؤس��س الرم��ز في الصورة ، 
وما نقترح تأسيس��ه لن يك��ون هو ذاته 
بالنسبة لآلخر وهكذا ، جند الرمز متنوعاً 
، مختلفاً ومتبايناً هذه التش��كالت هي 
نوع من جمال الفوتوغراف الذي تقترحه 
القراءات العديدة ، نح��ن ندرك جيداً بأن 
وجود الصور في كاليري أو متحف خاص 
يجعلها مفتوحة دوما وباستمرار للتأمل 
والفحص .. فكم هي اآلراء التي ميكن أن 

يقوله��ا املش��اهدون ؟ ولي��س بالضرورة 
تك��ون واقعي��ة ، ورمب��ا يجم��ع األكثرية 
على قباحة ص��ورة ، وهذا نوع من اجلمال 
املض��اد للس��ائد وأحيان��اً يتف��ق الكثير 
على عادية ص��ورة مصنوعة ، لكن واحد 
يندفع بحماس لها .. هذا يقودني لتأكيد 
مقولة فنية مفادها أن األكثرية ليس��ت 
دلي��ل على األهمية . مثلما هي ليس��ت 

اتفاق اإلجماع تزكية تامة .
توصل��ت ال��ى فرضي��ة ، اعتق��د بأنه��ا 
مهمة ، حفزتني فوتغرافيات صفاء ذياب 
عليها وهي الوظيف��ة اجلوهرية للفنان ، 
ووجدت صفاء الشاعر أكثر ذكاء ومهارة 
بالتعام��ل مع الذي تراه عين��ه. هو الذي 
يتالع��ب بعدس��ة الكاميرا حت��ى ينتج 
نصه الفوتوشعري لكني لم أملس صفاء 
الصحفي / الس��ردي ف��ي كل مصوراته 
املتوف��رة وهي أكثر من 125 ص��ورة . ولو 
توف��رت لن��ا فرص��ة . إلنتاج فوتوش��عر 
لوضعنا مصوراته في وحدة سردية الئقة 
الش��عر رحم يفي��ض عل��ى كل الفنون 
واألجن��اس ويلقي بردته عليه��ا . وعلينا 
أن ال نس��تغرب م��ن ذلك ، فالش��عر هو 
الذي جعل الزورق العادي أزرق في قصيدة 
رامب��و ولذلك أعاد صياغة الش��جرة في 

العهد اجلدي��د لتتحول مرميية أو هي في 
العهد القدمي عالمة لآللهة أنانا / عشتار 

، هكذا هي أفعال الشعر واالنزياحات .
أه��م م��ا يؤه��ل الص��ورة للمث��ول في 
ذاكرة تضي��ف عليها اجلمال هو صمتها 
وس��كونها ، مبعنى مكانيتها ، ورمبا تبدو 
ه��ذه الظاهراتية ناقصة ألنه��ا البد وأن 
تس��تدعي زماناً لها ، وهو موجود وكامن 
في ما يحيط بالصورة وما هو ظاهر فيها 
يشف عن زمانيتها ، أعتقد بأن الفوتغراف 
أكثر بالغة من الشريط السينمائي على 
الرغ��م من احلركة املتبدي��ة فيه ، حركة 
التقنية وليس احلركة التي ينتجها جدل 
الصمت في فضائه عبر دالئل لها حضور 
كبير على الرغم من صغر مساحتها ، أو 
زوغانه في زاوية من زوايا الصورة . احلضور 
ال يتمثل باملساحة التي هو عليها وفيها 
وإمن��ا عبر ما يثي��ره من مع��ان وتفاصيل 
تأويلي��ة متثل جوهر اجلم��ال في القراءات 
احلديثة التي منحت إيقونة أو رقيم عمل 
على الفخار من زمن حسونة حياة ماثلة 
وحاضرة وكأن العمل من نتاج اللحظة . 
ويحتفظ ه��ذا العمل بإمكانات حتفيزية 
للفن��ان أو الناق��د كي يق��ول فيه ما هو 
فع��ال ومختلف عن ال��ذي كان قبالً . إن 

املث��ول � مبعن��ى القبول املتك��رر باملاثل � 
ه��و الفاعل اجلمالي احملفز احلافظ للقيم 
اجلمالية في العمل الفن��ي ولكن علينا 
أن ن��درك ونعي جيداً م��ن أن الفن ابتداء 
النحتي��ة  باألعم��ال  وانته��اء  بالفخ��ار 
والرس��م ال يتأس��س على رأي اجلماعة ، 
ألنها ال تعبر عن البالغة التي من املمكن 
أن يفيض بها رأي كائن واحد فقط . هذه 
هي معايير الف��رادة التي فتحتها أمامنا 
فوتوغرافيات ش��اعر اسمه صفاء ذياب ، 
ولذلك هو س��ردي ، لكن��ه اختزالي كيال 
يلتق��ط غير ال��ذي يعرفه أو ي��درك بأنه 
ينطوي عل��ى كفاية الش��عر بالذي كان 

هو عليه وكفى !!
ف��ي الص��ورة الصامت��ة ، لس��ان ناطق 
باملغيب يتكون عب��ر الرمز واملكان احملدود 
ج��داً ، بحي��ث تتخلق مع��ان لها حضور 
يفض��ي نحو فس��حة تخيله��ا الناظر ، 
تذه��ب الى محيط أوس��ع وأعمق وأكثر 

بعداً من احمليط احملدود واملقترح له .
مثل هذا االنسياب وما يثيره من تصورات 
جدلية ، صاعدة ، نازلة هي معيار الصورة 
املصنوعة وليس امللتقطة . فوتوغرافيات 
ذي��اب مصنوعة ، متحكم بها بدقة مثل 
النص الشعري ، كاشفة عن مهارة العني 

وحساسية العدس��ة التي حتوز خاصية 
اللغة التي تكتب ، مع مالحظة جوهرية 
وهي أن اللغة التي تكتب ، يالحقها احملو 
إذا عج��زت عن أداء املعنى املكتمل ، لكن 
الصورة ثابتة / باقية ، بالنسخ ضد الزوال 
، ول��م يع��رف تاريخ احلضارة ف��ي العالم 
وجود متحف سياس��ي للكت��اب مثلما 
ه��و حاصل للفن وكذل��ك للفوتوغراف ، 
التدوين يكرر نفس��ه باحتم��االت كثيرة 
أهمه��ا التناس��ق، لكن الص��ورة ظاهرة 
عل��ى هذه اخلاصي��ة ، غير قابل��ة للتكرر 
بالتفاصيل ، الن الصورة ومكانها وزمنها 
واحد غي��ر قابلة للتكرر م��رة أخرى ، من 
هنا تتش��كل بالغته��ا املمنوحة لها من 
خاصي��ة فري��دة وال تش��ترك الفنون مع 
الفوتوغراف ، الن ممكنات التقليد حاضرة 
وحاصلة مراراً عبر التقليد والتزوير احلركة 
تستولدها األمكنة الواسعة أو الضيقة 
، وأكث��ر اجلدلي��ات الفوتوغرافي��ة أث��ارة 
لالنتباه هي املولدة وس��ط مكان مخنوق 
باألقفال مثلما في عديد من صور األبواب 
والش��بابيك ، احملف��زة للذاك��رة والتخيل 
الذاهب الى ما وراء املستور ، هذا العصي 
غير املكتش��ف تخضعه للتصورات ومن 

التباين بني احملمول واملقترح . 

صفاء ذياب.. شاعر الفوتوغرافيا
ومكتشـف رمزية المهمل وشعرية التفاصيل

محاولة في اجلنون، دموع كلكامش، ثنائية، 
قصائد صغيرة. 

يُذكر أن مختارات من شعر أديب كمال الدين 
قد تُرجمت من قبل إلى الفرنسية واألوردية 
واإليطالية والفارس��ية . كما ترجم الشاعر 

قصائده إلى اإلنكليزية. 

م��ن أجواء اجملموع��ة نقرأ قصي��دة بعنوان : 
لوركا

سيقتلَك فرانكو
أو أتباُع فرانكو

أو رصاص فرانكو.
وستموت 

بل ستشبُع موتاً 
أنَت الذي لم تشبْع من احلياة

مثلما احلياة
لم تشبْع منك.

* * * *
سيبكي عليَك الَقَتلة

وأشباُه الَقَتلة
وأعداُء الَقَتلة.

سيبكي عليَك، إذْن، إخوتُك:

إخوُة يوسف
مثلما سيبكي الشيُخ الكبير 

واملرأُة التي ُجّنْت بحّبك
والنساُء اللواتي قّطعَن أيدهّن.

حّتى الذئب سيبكي عليك!
* * * *

وسيبحثون عن قبرِك املفقود،
سيمألون الصحَف بأخبارِ قبرَِك املفقود
وأخبارِعظاِمَك التي ضاعْت وصارْت ترابا

وسيذرفوَن الدموَع كّل يوم:
دموع التماسيح من دون شّك!

* * * *
لكْن ال يهّم أّيها الغرناطّي اجلميل،

ال يهّم يا َمن يسيُر الدُم العربيُّ
في عروِقه املضيئِة بالشوق،

ال يهّم أّيها القتيُل دوَن قبٍر أو شاهدة،
ال يهّم يا َمن كاَن الهواُء يجرُح قلَبه،

فقصائُدَك امللوّنُة كموعِد حّب
واللذيذُة كملعقِة عسٍل في فِم طفل،

قد عبرت األزمنة
وطارْت فوَق القاّراِت واألمكنة.

وطارْت فوَق احلدود ونقاط التفتيش

وطارْت فوَق غيوم املستحيل
حّتى صارْت تشارك أهل األرِض أحالَمهم

وتضيء لهم وحشَتهم الفسيحة 
وتكفكف دموَعهم وحرمانَهم.

هكذا امتألَت باحلياِة إذْن،
يا أيقونَة الِشْعر،

وصارت شمُس األنهارِ سفينتك
وقمُر الفّضِة دليلك

وشعراُء الفجر في كلِّ مكان
نوافَذَك التي تتألُق بحروِفك 

أّيها الغرناطّي القتيل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
)دم��وع كلكام��ش وقصائ��د أخ��رى( عن��وان 
اجملموعة الش��عرية اجلدي��دة التي صدرت في 
إس��بانيا للش��اعر أديب كمال الدي��ن عن دار 
الس��تورا في مدريد. ترجمها إلى اإلس��بانية 
غريغ��وري،  جوزي��ب  اإلس��باني  املس��تعرب 
وراجعه��ا وقّدم له��ا الش��اعر واملترجم عبد 
الهادي س��عدون. وهي تض��ّم ثالثني قصيدة 
مخت��ارة، منها: متثال، لوركا، ش��جرة وحيدة، 

منهاج امللتقى الثقافي العراقي، الروائي 
الضي��ف ولد في املس��يب ع��ام 1953 ، 
تخرج م��ن كلي��ة القانون والسياس��ة 
فرع علوم سياس��ية م��ن جامعة بغداد 
عام 1977 ، عمل مذيعا في اذاعة صوت 
اجلماهير، وأشرف على البت الثقافي في 
املس��يب مديرا له من ع��ام 20111 حتى 
ع��ام 2013 ،كت��ب العديد م��ن الروايات 
منه��ا ) اليتيم��ان ، مجموعة قصصية 
بعنوان غريبان حتت س��قف واحد، ورواية 
الش��يطان عام 2010 ، اضافة الى رواية 
سنعود كتبها عام 2014، ورواية الرقص 
على براكني اجلس��د التي نحن بصددها 

اليوم..«.
بعده��ا حت��دث الروائ��ي فاضل حس��ني 
ع��ن كتاباته ف��ي الرواي��ة، وقبلها تقدم 
بالش��كر والتقدي��ر للملتق��ى الثقافي 
العراقي ولرئي��س امللتقى الثقافي، على 

اتاحته هذه الفرصة للحديث عن جتربته 
في بغ��داد وبني أدبائه��ا :«كتبت الكثير 
م��ن الرواي��ات واالعم��ال االدبي��ة منها 
املسرحية لكن اعتقد بان رواية )الرقص 
على براكني اجلسد( مثلت حالة متميزة 
ف��ي كتابة الرواية بالنس��بة لي واعتقد 
انه��ا س��تكون الفيصل بني م��ا كتبت 
وم��ا س��أكتب الحقا قد يس��ال س��ائل 
ملاذا هذا العن��وان الصادم ومل��اذا الرواية 
قصيرة جت��اوزت 122 صفحة؟ بداية هي 
مثل��ت حالة انس��انية واردت ان اجعلها 
خالدة على االق��ل في ضميري واحتفظ 
بأس��رارها، كتبت س��ابقا قصصا كانت 
قريبة من الواقع العراقي، ما زلت اجاهد 
ألك��ون قريب��ا من اله��م العراق��ي الذي 
يجمعن��ا معا عل��ى ه��ذه االرض. رواية 
الرق��ص على براك��ني اجلس��د، احداثها 
حقيقية ورمب��ا الكثير مر بهذه التجربة، 

جتربة الزواج من ش��خص يكب��ر الزوجة 
بعش��رين س��نة، وما تترت��ب على هذه 
التجربة من مشاكل مبرور الزمن، بسبب 

الفارق الكبير بني الزوجني..«.
تخللت اجللس��ة عدد م��ن املداخالت من 
قب��ل االدب��اء احلاضرين منهم الش��اعر 
ياس��ني،  ال  الدكت��ور محم��د حس��ني 
والق��اص ح��ني حاف��ظ، والناق��د ع��دي 
العبادي الذي حتدث ع��ن الروائي ومتكنه 
م��ن أدوات��ه الكتابية، وهو رؤي��ة جديدة 
لكتاب��ة الرواية، اضافة الش��اعر عباس 
الدخي��ل ال��ذي رك��ز ف��ي حديث��ه على 
اللغة الشعرية التي تناولها في كتابته 
لهذه الرواية، وختمت املداخالت بكلمة 
للشاعر عبد احلسن احلسناوي، في ختام 
اجللس��ة مت توقيع الرواية وتوزيعها على 
احلض��ور وس��ط مباركة الروائ��ي صادق 

اجلمل رئيس امللتقى.

بغداد ـ حذام يوسف طاهر:
ضّيف امللتقى الثقافي العراقي في شارع 
املتنبي وعلى قاعة جواد س��ليم، الروائي 
فاضل حس��ني نايف، للحديث عن جتربته 
في الكتابة، واحتفاء بروايته التي صدرت 
مؤخرا عن منش��ورات بابل ) الرقص على 
براكني اجلس��د(، مع حف��ل توقيع الرواية، 
حضر اجللس��ة عدد من االدباء واملثقفني 
من بغ��داد وم��ن باب��ل، قدمت اجللس��ة 
يوس��ف،  ح��ذام  واالعالمي��ة  الش��اعرة 
معّرفة احلضور ببعض من مراحل سيرته 
االدبي��ة واصداراته :« بالق��رب من عذوبة 
دجلة ، وقريبا من املتنبي ش��اعرا وشارعا، 
نلتقي اليوم لنحلق مرة أخرى في س��ماء 
االدب، وه��ذه امل��رة س��نكون قريبني جدا 
من عالم الرواية في جلس��ة مميزة ضمن 

جلسة

أديب كمال الدين إلى اإلسبانية

الروائي فاضل حسين نايف في ضيافة الملتقى الثقافي العراقي 

الجمال أكثر حضورًا 
في الصورة الثابتة الن 
العالقة معها تضفي 
عليها الحركة . سكون 
الصورة يبعث للتأمل 
والعالقة معًا تزيل 
طبقات ظاهرة وتبحث 
عن غائية غير مكشوفة 
وتضيف عليها مقترحات 
وهكذا
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ش��كل ق��رار الغ��اء القرض م��ن جانب 
العراق , بهذا االسلوب املفاجئ , صدمة 
للبنك وعلى رأس��ه مكنم��ارا الذي كان 
رحب بالتعاون مع العراق وذلل ما اعترض 

الطريق من مصاعب.
وبعد بضع اش��هر حلت مناس��بة اخرى 
جمعتني مع مكنمارا , وكنت في حينه 
اش��غل منصب محتفظ البنك املركزي 
العراقي , اذ سافرت حلضور االجتماعات 
الس��نوية املش��تركة لصن��دوق النق��د 
الدول��ي والبنك الدولي في واش��نطن , 
وكان بصحبتي الدكتور فوزي القيس��ي 
وزي��ر املالية آن��ذاك الى جان��ب عدد من 
اخلبراء . وكما ه��و معروف فقد كان كل 
من وزير املالي��ة ومحافظ البنك املركزي 

ميثالن العراق في تلك االجتماعات .
جرى ابالغنا برغب��ة مكنمارا باللقاء في 
مكتب��ه , وبالفعل دهبنا انا والقيس��ي 
ف��ي املوعد املتفق علي��ه , فرحب الرجل 
بنا اجمل ترحيب ودار حديثه , كما توقنا 
, حول التعاون م��ع العراق مؤكدا رغبته 
بتعزيزه رغم املالبسات التي املت بتمويل 

املشاريع الصوامع 
بس��ير  ألذك��ره  املناس��بة  واغتنم��ت 
املفاوضات السابقة , التي توليت رئاسة 
الوفد العراقي فيه��ا , واصرار البنك في 
البداي��ة عل��ى قضاي��ا يعتبره��ا العراق 
مساسا بحق اختياره النهج االقتصادي 
العام , وهي من املس��ائل احلساسة لدى 

العراق .
وخ��الل االجتماع��ات العام��ة التقى بنا 
بعض املوظفني العرب الكبار في البنك 
الدول��ي وعب��روا عن س��عادتهم خلطوة 
العراق بإلغاء التمويل , معتبرين املوقف 
درس��ا للبنك جت��اه محاوالته املس��تمرة 

للتدخل بشؤون البلدان الصغيرة .
حتويالت ممنوعة نظاماً :

مع روح الفردية لم تكن الرغبات اسهل 
للتنفي��ذ من امرارها عبر ق��رارات تصدر 
باس��م مجل��س قي��ادة الث��ورة . وظهر 
االحت��كاك حني اصر ص��دام اوائل العام 
1975 عل��ى متري��ر عاج��ل لقان��ون ف��ي 
اجملال املال��ي فيما كان مكتب الش��ؤون 
االقتصادي��ة جمللس قي��ادة الثورة بحاجة 
الى وقت لدراسة املشروع , فتبرم صدام 

وجتاوز في كالمه معي حدود اللياقة .
بل��ورت تل��ك احلادث��ة ع��ام 1975 ل��دي 
القناعة ان صيغة تعامله معي لم تعد 
قائم��ة كما كانت ب��ل حتولت الى بغض 

وكراعية .
وفي اثناء عملي محافظاً للبنك املركزي 
ص��دام  مكت��ب  طل��ب   )1978-1976(
تس��هيل حتويل اح��د املبالغ لش��خص 
اجنبي ين��وي املغ��ادرة بع��د اداء مهمة 

قصيرة له في بغداد .
اطلع��ت مكت��ب ص��دام عل��ى فح��وى 
رأي املديري��ة املعنية مبخالف��ة التحويل 
املطلوب نظ��ام التحويل اخلارجي . وبعد 
دقائ��ق اعلمني س��كرتير ص��دام الرائد 
عل��ي العبي��دي هاتفياً بوج��وب تنفيذ 
الطلب وان قرارا جمللس قيادة الثورة بهذا 
الش��أن في الطريق . وه��ذا مثال حلاالت 
كثي��رة ضربت فيه��ا القوانني واالنظمة 

عرض احلائط .
بغض في غير محله :

وافى اخي االكبر )عبد القادر( االجل اوائل 
ع��ام 1978 حني كنت محافظ��ا للبنك 
املركزي , وقامت وزارة املالية , التي قضى 
ج��ل حياته موظفا فيه��ا , بالتعبير عن 

االسى بالفتات علقت على جوانبها .

وبادر البكر رئيس اجلمهورية واعضاء من 
القي��ادة القومية للحزب ومجلس قيادة 
الثورة والوزراء واالصدقاء بالتعزية , وكنت 
واب��ن عمي ش��فيق الكمالي نس��تقبل 
حش��ود املعزي��ن ف��ي مجل��س الفاحتة 
طيلة ثالثة ايام . واستغربنا بألم تصرف 
ص��دام باالمتناع عن اداء واجب التعزية . 
وحني نشرت عائلتنا في الصحف احمللية 
كلمة شكر لرئيس اجلمهورية واالخرين 
ممن ادو الواجب برقيا او هاتفيا او باحلضور 
الى مجلس الفاحتة ش��خصياً او باإلنابة 
, خل��ت كلم��ات الش��كر بطبيعة احلال 
من ذكر اس��م صدام حسني الذي عدت 
العائلة تصرفه مش��ينا وفس��رته بنقل 
غضب��ه املنصب على االنس��ان احلي الي 

يبغضه الى الذي يقضي وال ذنب له ,
وفي ضوء معاتب��ة جارحة لي من بعض 
عناصر اخملابرات لنش��ر كلمات الش��كر 
خالية من اسم صدام ايقنت ان املسألة 
دونت في ملفي لدى صدام للثأر في يوم 

من االيام .
سحبت استقالتي بعد وعود من صدام 
تصاع��دت مضايق��ات جه��از االمن في 
اجملل��س الوطن��ي حي��ث مكت��ب صدام 
ومكت��ب الش��ؤون االقتصادي��ة , ب��دءا 
بتعليمات اصدرها جه��از االمن بوجوب 
ركن س��ياراتنا الرسمية في وضع تكون 
خلفية السيارة متجهة الى نهر دجلة – 
كاحتياط امني _وليس الى بناية اجمللس 
كما كان الوضع عبر س��نوات . وتبني ان 
االج��راء اجلديد يهدف الى تفادي احتمال 
توجيه قذائف باجتاه بناية اجمللس مخفية 

في صندوق سيارة رسمية !
ثم تال توزيع جهاز االمن استثمارات على 
اعضاء املكتب تتضمن طلب معلومات 

ال ض��رورة لها الى جانب اس��ئلة مقرفة 
كس��ؤال ما اذا كان للعضو شقة اخرى 
غير داره يستمتع فيها اثناء وقت الفراغ 
! وينطبق هذا الس��ؤال عل��ى املوظفني 
واملوظفات مما اثار الدهشة واالمتعاض . 
وحني قيامي بس��حب هذه االستثمارات 
انزعج برزان التكريتي – االخ غير الشقيق 
لصدام واملسؤول عن احلماية في اجمللس 

الوطني – وامتعض صدام من تصرفي .
بعده��ا بفت��رة ابلغني غامن عب��د اجلليل 
عضو مجلس قيادة الثورة وعضو القيادة 
القطري��ة –وكان مكتب��ه ف��ي اجملل��س 
الوطن��ي ايض��ا – بوج��وب رحيل مكتب 
الش��ؤون االقتصادي��ة م��ن بناية اجمللس 
الوطني الى مكان اخر ! وكان واضحا ان 
مثل هذه اخلطوة لم تأت من دون أش��ارة 

او موافقة من صدام .
ف��ي الواقع لم انتظر تكامل مسلس��ل 
االح��داث , فكن��ت اق��رأ مس��ارها منذ 
البداية . فقدمت اس��تقالتي من رئاسة 
مكت��ب الش��ؤون االقتصادي��ة ي��وم 29 
ماي��س /مايو , 1975 , اال ان البكر – الذي 
كان على علم باملضايقات التي احاطت 
ب��ي – رفضها وحتدث بش��أنها مع صدام 
الذي س��ارع في اليوم نفسه باجمليئ الى 
مكتب��ي طالب��ا العودة عن االس��تقالة 

ووعد بإزالة كل املضايقات !
املرك��زي  للبن��ك  محافظ��اً  تعيين��ي 

العراقي 
في اواس��ط 1976 ب��رزت حاجة مجلس 
قيادة الثورة ألش��غال محافظية البنك 
املرك��زي العراق��ي مبحاف��ظ اصيل بعد 
ان اصب��ح املنصب ش��اغرا عقب تعيني 
)احملاف��ظ( الدكتور فوزي القيس��ي وزيرا 
للمالي��ة . واخذ االنتظ��ار والتداول فترة 

طويلة حتى صدر قرار من مجلس قيادة 
الث��ورة ف��ي االول م��ن متوز/يولي��و 1976 

بتعييني محافظا للبنك املذكور .
كان��ت دهش��تي كبي��رة وامتعضت من 
االم��ر , اذ ل��م اف��احت ب��ه مس��بقا , ولم 
يؤخذ رأي��ي , ولم اعلم بالقرار اال بعد ان 
وضعته سكرتيرتي على طاولتي وكنت 

آنذاك خارج املكتب .
قابل��ت البكر وبينت ل��ه تعلقي مبركزي 
الش��ؤون  مكت��ب  رئي��س   – احلال��ي 
االقتصادي��ة – وع��دم الرغب��ة باملنصب 
اجلدي��د , واوضحت له اس��تغرابي من ان 
السكرتيرة علمت باملوضوع قبل علمي 

انا صاحب الشأن!
اتصل البكر برئيس ديوانه يحيى ياسني 
مؤكدا ض��رورة اب��الغ املعني��ني بقرارات 
اجملل��س هاتفي��ا ك��ي ال يباغت��وا . وحني 
انتقل احلدي��ث الى صل��ب املوضوع قال 
البك��ر : ي��ا دكت��ور , ثقتنا في��ك كبيرة 
ونريدك محافظ��ا للبنك املركزي , فهذا 
البنك بالنس��بة للبالد مبنزلة رباط على 
عنق الرجل , فأن اسئ االستعمال وشد 
بق��وة فق��د يخنقه , ونحن االن نس��لم 
بيدك هذا الرباط لثقتنا الكبيرة بنزاهة 
االس��تعمال . ل��م اس��تطع ان اجي��ب 
البكر بكلمة بعد تعليقه هذا . ثم تابع 
كالمه بالق��ول : ان كنت متعلقا هكذا 
برئاس��ة مكت��ب الش��ؤون االقتصادية 
فبإمكانك القيام باملهمتني في ان واحد 
. وهكذا ص��در قرار الحق بهذا الش��أن , 
وتوزعت ايام عملي االسبوعية بني هاتني 
املؤسستني طيلة عامني متتاليني حتى 

جاءت مفاجئة اخرى.
ترش��يحي أمين��اً عام��اً جملل��س الوحدة 

االقتصادية العربية 

ش��كل ترش��يحي لهذه املهمة مفاجأة 
كبي��رة لي , حيث كن��ت آنذاك محافظا 
للبن��ك املرك��زي واتولى رئاس��ة مكتب 
الش��ؤون االقتصادية جمللس قيادة الثورة 

في ان واحد .
مس��اء الثامن من اذار /م��ارس 1978 رن 
جرس الهاتف في داري , وكنت منهمكا 
في ترتيب مالبس��ي واوراقي اس��تعدادًا 
للسفر بعد ساعات قليلة الى العاصمة 
املاليزية "كواال ملبور " حلضور اجتماعني 
متتالي��ني ؛: اجتماع محافظ��ي البنوك 
املركزي��ة لل��دول االس��المية واالجتماع 
البن��ك  محافظ��ي  جملل��س  الس��نوي 

االسالمي للتنمية .
كان عل��ى الهاتف حس��ن علي – عضو 
مجلس قيادة الثورة ووزير التجارة – الذي 
اعلمني بقرار اجمللس ترش��يحي ملنصب 
االم��ني الع��ام جمللس الوحدة للس��نوات 
اخلم��س املقبل��ة , طالب��ا مني ارس��ال 
نسخة من س��يرتي الذاتية الى مكتبه 
بالس��رعة املمكنة بيد س��ائق س��يارته 

الذي سينطلق نحو داري فورا .
ذك��رت ل��ه ع��دم وج��ود رغبة ل��ي بهذا 
املنص��ب بتات��اً , وس��يؤدي ال��ى متاعب 
عائلي��ة جمة انا في غنى عنها , ورجونه 
بإحلاح مراجعة االمر . لكن ذلك لم يغير 
م��ن موقف��ه ش��يئاً وأصر عل��ى قيامي 
بأرس��ال ما طل��ب . وهكذا تك��رر اتخاذ 
الق��رار م��ن دون مداول��ة مع الش��خص 
املعني كم��ا حدث متاما ح��ني صدر قرار 
تعيين��ي محافظ��ا للبنك املرك��زي دون 

علم مسبق .
بقي امل��ي الوحيد , وانا في الطريق الى 
ماليزيا , ان احتدث م��ع رئيس اجلمهورية 
احم��د حس��ن  البكر ف��ي املوضوع حني 

عودتي الى بغداد بعد عشرة ايام .
يا لها من احداث متسارعة ! ففي اليوم 
االول لالجتماع في "كواال ملبور "- الثاني 
عشر من اذار /مارس – اعلمتني السفارة 
العراقية بورود برقية تهنئة لي من بغداد 
ما جعلني ادرك حسم موضوع الترشيح 
. وتب��ني الحق��اً ان وزراء مجل��س الوحدة 
االقتصادية , وم��ن بينهم الدكتور فوزي 
القيس��ي وزير املالية ممث��ال العراق الذي 
كان يحمل معه سيرتي الذاتية , عقدوا 
اجتماعهم بالكويت في اليوم الس��ابق 
وق��رروا باإلجم��اع تعيين��ي امين��اً عاماً 
للمجل��س لفترة خمس س��نوات ابتداء 
م��ن اول ماي��س/ مايو املقب��ل , ما يعني 
وج��وب التحاق��ي باملهم��ة اجلديدة في 
القاهرة في غضون س��تة اسابيع فقط 

تلى عودتي الى بغداد !
بقيت منشغال , مدة من الوقت , بتفسير 
االصرار على ترشيحي لهذه املهمة خارج 
الع��راق , ف��ي الوقت الذي كنت اش��غل 
منصب��ني مهم��ني : محافظي��ة البنك 
املركزي ورئاسة املكتب االقتصادي جمللس 
قيادة الثورة . واسترجعت في الذاكرة ما 
قال��ه لي احمد حس��ن البك��ر اثر صدور 
ق��رار تعيين��ي محافظا للبن��ك املركزي 
قبل عامني فق��ط ان القي��ادة اختارتني 
لهذا املنصب وسلمتني معه رباط عنق 

البالد كلها !
ل��م اجد تفس��يرا له��ذا التطور س��وى 
تطاب��ق ترش��يحي م��ع رغب��ة ص��دام 
حس��ني بأبعادي عن مس��رح السياسة 
االقتصادي��ة ف��ي البالد معتب��را وجودي 
في بغداد يش��كل اعاقة مل��ا يريد متريره 
بشأن اخلطط االقتصادية واالنفاق العام 

والتحويالت اخلارجية. 

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
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داعش : شيطنة االنترنيت
 "اجلهاد" االفتراضي عند داعش

 يش��غل تنظي��م داع��ش الكثي��ر م��ن 
االهتمام االعالمي والسياس��ي وكذلك 
الشعبوي بني شريحة الشباب، وذلك من 
خالل الشبكة العنكبوتية وتطبيقاتها 
من خ��الل التفاعل مع هذه الش��ريحة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي واملواقع 
املفتوح��ة.  وفي هذا الس��ياق تعرضت 
شبكة "تي في 5 موند" الفرنسية يوم  
10 م��ارس 2015  للقرصن��ة على ايدي 
اف��راد يدعون انهم ينتم��ون الى تنظيم 
"الدول��ة االس��المية" اإلرهاب��ي، ما ادى 
ال��ى توقف جميع قنواته��ا التلفزيونية 
ع��ن الب��ث وفقدانه��ا الس��يطرة على 
مواقعه��ا االلكتروني��ة. وس��بق ان نفذ 
داع��ش عملي��ات اختراق عدي��دة ملواقع 
اميركية بينها اخت��راق قاعدة البيانات 
اخلاص��ة باجليش االميركي خالل ش��هر 
باالس��تيالء عل��ى  وق��ام   2015 م��ارس 
بيان��ات حساس��ة على خ��وادم وقواعد 
بيان��ات اجليش وهي خاص��ة بالعمليات 
الت��ي تق��وم بها امي��ركا ض��د تنظيم 
داعش. الهجمة ضد القناة الفرنس��ية 
اخلامس��ة كانت منظمة، وتعد عملية 
نوعية جديدة تضاف الى صالح تنظيم 
"الدول��ة االس��المية" ف��ي "جهاده��ا" 
االلكترون��ي وعالم الس��ايبر � الرقمي، 
العملية اس��تهدفت فرنس��ا هذه املرة 

ورمبا تعود لألسباب التالية:
اوال �  فرنسا تعد من الدول الفاعلة في 

التحالف الغربي
ثانياً �  ان نص��ف عدد املقاتلني االجانب 
هم من الفرنس��يني ونس��بة منهم من 

شمال املغرب العربي، عاشوا في فرنسا 
ولهم عالقات وصداقات رمبا مع العاملني 

في اخلوادم او القنوات الفرنسية.
ثالثاً � االستهداف يبعث برسالة تهديد 
واس��تفزاز ال��ى احلكوم��ة الفرنس��ية، 
عس��كريني  اس��ماء  قوائ��م  لنش��رها 
فرنس��يني، حصل��ت عليه��ا رمب��ا م��ن 
التواص��ل  او مواق��ع  البري��د  س��جالت 
االجتماع��ي لكنه��ا تظه��ر عل��ى انها 

حصلت عليها بطريقة استخبارية.
رابعا �  داعش تريد ان تقول انها موجودة 
ف��ي اي م��كان لتعويض خس��ارتها عل 
االرض، وكذل��ك انها قادرة على كس��ب 
مقاتلني جدد خاصة من الش��باب الذين 
يج��دون ضالتهم فيها م��ن خالل هذه 

العمليات ويعّدونها طريقة للثأر.
 

تصعيد عمليات القرصنة لتعويض 
اخلسارة على االرض

القرصن��ة  عملي��ات  تصعي��د  يأت��ي 
خس��ارته  بس��بب  رمب��ا  االلكتروني��ة 
املستمرة على االرض، فقد شهد خسارة 
مدينة كوباني الس��ورية مطلع ش��هر 
يناير 2014 وخسارته مدينة صالح الدين 
وديالى في الع��راق واجزاء من محافظة 
املوصل وكرك��وك واالنبار. هذه اجلماعة 
تع��ّد "اجلهاد" عل��ى االنترني��ت دعامة 
رئيس��ة في تركيبة وعمل التنظيم الى 
جانب "اجله��اد" عل��ى االرض. التنظيم 
يعطي اهمية لعملي��ات اختراق املواقع 
االخرى على ش��بكة االنترنيت، لذا فهو 
يثق��ف مقاتليه وانص��اره على عمليات 
"الهاك��ر" الت��ي تس��مح ل��ه بالدخول 
الى خوادم ش��بكات االنترني��ت. اعتمد 
داع��ش كثيراً على "الدعاي��ة اجلهادية" 
بإنتاج اشرطة الفيديو والدعاية بنوعية 

ومهني��ة للترويج ملبادئه. ل��ذا فهو يعّد 
االنترنيت اح��د نواف��ذ التنظيم وعامله 
االفتراض��ي للوص��ول ال��ى انص��اره من 
الشباب، لذا فهو يعول كثيراً على ذلك. 
و"تويت��ر"  جانب"الهاش��تاغات"  وال��ى 
يصدر التنظيم مقاطع فيديو ترويجية 
تطلب من انصاره نش��ر رس��ائل، وصور، 
ومقاطع فيديو على تويتر، و"انستغرام"، 
ويدي��ر  التنظي��م،  لدع��م  و"يوتي��وب" 
التنظي��م مواقع مفتوح��ة منها موقع 

"خالفة دوت كوم".
وش��هد التنظي��م تراجعا كثي��راً على 
الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل 
االجتماع��ي منها الفيس ب��وك وتويتر، 
بعد ان اتخذت بعض احلكومات خطوات 
ج��ادة ملن��ع وحج��ب اي دع��م او ترويج 
للتنظيم. بعض احلكومات عّدت متجيد 
ه��ذه اجلماع��ة وغيره��ا م��ن اجلماعات 
"اجلهادية" عمال يدعم اإلرهاب يحاسب 

عليه القانون.
فق��د جن��ح تويتر"ف��ي ايق��اف 18 الف 
حس��اب مرتبط بالتنظي��م منذ خريف 
ع��ام 2014 اضاف��ة ال��ى 800 حس��اب 
تأك��د انه��ا تابعة ل�"داعش"، حس��بما 
اظهرت دراس��ة اعده��ا موقع "غوغل". 
وتعود اغلب احلس��ابات الت��ي مت الغاؤها 
ألش��خاص مؤيدي��ن ل�"داع��ش"، كانوا 
يدونون تغري��دات باللغة االنكليزية عبر 
املوق��ع االجتماع��ي. وكان اصحاب هذه 
احلس��ابات يطلقون صفة "كفار" على 
م��ن يغلقون حس��اباتهم، ب��ل ان كثيراً 
منه��م ع��اد لفت��ح حس��ابات جديدة. 
وتشير التقديرات الى ان 45 الف حساب 
على "تويتر" على االقل بينها احلسابات 
الت��ي فتح��ت وتل��ك الت��ي اوقفت في 
االشهر القليلة املاضية، تابعة لتنظيم 

"داعش". احلرب التي اعلنتها الش��ركة 
اتت بع��د ان اس��تطاع التنظيم حتقيق 
وجود بارز على هذه املوقع منذ س��نتني. 
كذلك مت اغالق موقع "خالفة بوك"، بعد 
يوم من انش��ائه من قب��ل التنظيم في 
10 مارس 2015، كما مت تعليق حسابات 
اخ��رى للجماعة هدفها ايصال رس��ائل 
ال��ى انص��اره م��ن اج��ل احلص��ول على 

مقاتلني جدد.
 

هذه العمليات ممكن ان حتقق :
اوال � استفزاز اخلصم.

ثانياً � تنفيذ دعاية "جهادية".
ثالثاً � استقطاب اكثر للشباب.

رابع��ا � تغذية روح الفوض��ى واالنفالت 
واملغامرة عند انصاره من الشباب.

القرصن��ة  مكافح��ة  عملي��ات  ان 
االلكترونية باتت صعبة ال ميكن ايقافها 
او منعه��ا مثل اإلره��اب احلقيقي على 
االرض، فه��ذه اجلماع��ات تس��تطيع ان 
ترتقي بعمليات القرصنة مع كل خطوة 
تتخذه��ا احلكوم��ات بتام��ني احلماي��ة 
الرقمية. ان عملي��ات القرصنة املمكن 
االنترنيت  وصفها بعملي��ات ش��يطنة 
والعال��م االفتراض��ي، ألنه��ا عمليات ال 
ميكن لها ان تنتهي عند هذه اجلماعات. 
ويس��تفيد داع��ش من خب��رات تنظيم 
القاع��دة الس��ابقة وجتارب��ه على النت 
برغم القف��زات النوعية في هذا العالم 
الرقمي االفتراضي. ان شبكات االنترنيت 
تساعد هذه اجلماعات على سد التراجع 
ال��ذي يحصل لها على االرض، ويدعمها 

من اجل البقاء والدميومة.
 عب��رت اجلمعي��ة العامة ل��ألمم املتحدة 
عن قلقها ف��ي احدى جلس��اتها خالل 
شهر ديسمبر عام 2014، من التجسس 

الرقم��ي وقال��ت ان عملي��ات املراقب��ة 
التعسفية الش��املة او غير القانونية 
واعتراض البيانات على االنترنت وجمعها 
"اعم��ال تنط��وي على تدخل ش��ديد". 
االس��تخبارات   ووكاالت  احلكوم��ات  اما 
فه��ي االخرى، ب��دأت تنه��ض بقدراتها 
لترتقي الى مس��توى وحج��م التحدي 
ف��ي مجال العال��م االفتراض��ي بعد ان 
وصل��ت  تهديدات "الهاك��ر" الى امنها 
القومي برغم وجود وحدات التجس��س 
الوالي��ات  ل��دى  وظه��رت  االلكترون��ي. 
املتحدة على سبيل املثال هيئات جديدة  
فق��د ق��ررت وكال��ة اخملاب��رات املركزية 
االميركي��ة "CIA" اجراء واحدة من اكبر 
التعدي��الت ف��ي تاريخها، به��دف زيادة 
التركي��ز على عملي��ات االنترنت وتعزيز 
االبت��كارات الرقمي��ة، حس��بما اعل��ن 
مدير الوكالة جون برينان مطلع ش��هر 
م��ارس 2015 . ان املواجهة بني اجلماعات 
"اجلهادية" واحلكومات لم تعد مواجهة 
املعلومات  تقليدية، واصبح��ت قرصنة 
واختراق املواقع وس��يلة لتنظيم داعش 
واجلماعات "اجلهادية" لكي تكون قريبة 

من خصومها وانصارها.

ـ جهود حكومية ملواجهة شيطنة 
االنترنيت

� ان استعمال تنظيم الدولة االسالمية" 
اجلهادي��ة"  "دعايت��ه  ف��ي  االنترني��ت 
والتجني��د مث��ل افضل من��وذج تعاملت 
مع��ه هذه اجلماعات مع اجليل الرابع من 
"اجلهادي��ني". لقد جن��ح تنظيم "الدولة 
االسالمية" باس��تعمال العالم الرقمي 
االفتراضي ال��ى اقصى ح��د. فالهجوم  
االلكترون��ي ال��ذي تعرض��ت ل��ه قناة " 
ت��ي في 5 " في 11 ابري��ل 2015 يعكس 

ذل��ك  والذي ج��اء نتيج��ة تراجعه على 
االرض. وفي هذا الس��ياق يقول العميد 
خالد عكاش��ة  ان االعالم سالح اساس 
لتنظيم داع��ش، وليس مكمال او ثانويًّا، 
ولي��س الهدف من��ه مجرد اس��تجالب 
املؤيدين، مش��يرًا الى ان وس��ائل اتصال 
التنظيم تتعدى اس��تعمال االعالم، بل 
امتدت الى مس��توى تأطير عالقاته مع 
التنظيم��ات "اجلهادي��ة" االخ��رى، وهو 
ما يُش��ير ال��ى ان اس��تراتيجية داعش 
على االرض قد وضعت م��ن قبل خبراء، 
كم��ا هو احلال في تعام��ل التنظيم مع 

االعالم.
ميكن القول ان السياسات االوروبية في 
مواجه��ة اره��اب "الدولة االس��المية" 
وش��يطنة االنترني��ت، بانه��ا ل��م تكن 
ترتق��ي الى مس��توى التحدي ونش��اط 
هذه اجلماع��ة. وما يثير االس��تغراب ان 
املواق��ع الت��ي تنش��ط عليه��ا "الدولة 
االس��المية" داعش تدار من قبل خوادم 
غربية واميركية ابرزها محرك "غوغل". 
وبرغ��م االنتق��ادات املوجه��ة ال��ى ادارة 
العنكبوتية  للشبكة  واحملركات  اخلوادم 
ومنه��ا وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 
"تويت��ر" و"الفيس بوك"، فان فلس��فة 
االستخبارات في مواجهة هذه اجلماعات 
تختلف ع��ن ما تؤمن به دراس��ات علم 
النف��س واالجتم��اع ومكافح��ة اجلرمية 
مجتمعيا. وتعتقد اجهزة االستخبارات 
ان اعطاء هذه اجلماعات حركة ونشاطا 
مفتوح��ا، مينحها فرصة نحو فهم اكثر 
ومعرف��ة اوض��ح مل��ا يجري داخ��ل هذه 
اجلماعة بص��ورة افضل من بقائها عاملا 
مغلق��ا. وف��ي هذا الس��ياق ب��دا االحتاد 
االوروب��ي  ي��وم 16 ابري��ل 2015 حتركاته 
العملي��ة ض��د ش��ركة غوغ��ل بتهمة 

اس��تغالل موقعه��ا العم��الق، معتمدا 
اس��تراتيجية هجومي��ة ض��د "غوغل" 
بعد ان فشلت محاوالت سياسية طوال 
سنوات. وبذلك اقترب االحتاد خطوة نحو 
احتمال تغرمي عمالق االنترنت. وسبق ان 
عق��دت دول االحتاد االوروب��ي واملفوضية 
عددًا م��ن االجتماعات مع ادارة "غوغل" 
ومحركات اخرى في بروكسل منتصف 
ع��ام 2014. يبدو ان االحت��اد االوروبي بدء 
ينتهج سياس��ة جديدة اكثر حزما مع 
ش��ركات خ��وادم ومح��ركات االنترنيت، 
ألنها ب��دأت تؤثر مباش��رة عل��ى امنها 

القومي من خالل الدعايات "اجلهادية".
نظم��ت وح��دة دراس��ات ال��راي الع��ام 
واالعالم في املركز االقليمي للدراس��ات 
االستراتيجية في القاهرة،  في 11مارس 
2015، حلقًة نقاشيًة  تقول فيه ان ثمة 
مق��والت قيد التس��ليم به��ا ال بد من 
مراجعته��ا ملعرف��ة الس��ياق الذي وجد 
فيه تنظيم الدولة االسالمية "داعش"، 
اوله��ا: ان ال��دول الغربية ض��د التطرف 
الذي ميثل��ه "داعش" وحت��ارب اجلماعات 
اإلرهابي��ة، )..( اال ان هن��اك العدي��د من 
االش��ارات التي تدل على ت��ورط اطراف 
دولية في دعم جماعات ارهابية لتحقيق 
مكاسب سياس��ية، )..( على الرغم من 
وج��ود ق��رار دول��يًّ مبحاربة داع��ش، وهو 
ما ل��م ينف��ذ حت��ى االن، وال توجد ثمة 
اس��تراتيجية دولي��ة واضح��ة للقضاء 

على التنظيم )..(.

ــي املانيا،  ــم ف ــي، مقي ــث عراق * باح
ــاب  ــة اإلره ــي مكافح ــص ف متخص

واالستخبارات
ــر وتوزيع  ــادر عن  دار نش ــاب ص و الكت

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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بغداد - شمس يوسف: 
اوضح��ت مدي��ر ع��ام حماي��ة 
املرأة في وزارة العمل والش��ؤون 
حس��ن  عط��ور  االجتماعي��ة 
املوسوي اسباب ايقاف عدد من 
البطاقات الذكية للمستفيدات 

من احلماية
احترازياً  االجتماعي��ة وغلقه��ا 
بعد ان اظهرت نتائج التخطيط 
انهن فوق مستوى خط الفقر او 
بس��بب عدم حتديث بياناتهن او 
بس��بب اعطائه��ن عناوين غير 
صحيح��ة االمر الذي يتس��بب 
بصعوب��ة الوص��ول اليه��ن من 

قبل الباحث االجتماعي. 
ج��اء ذل��ك خ��ال لق��اء اجرته 
 NRT و  العراقي��ة  قنات��ي  م��ع 
الفضائيت��ن ف��ي اثن��اء اج��راء 
جول��ة ف��ي الدائرة، مؤك��دة ان 
الدائ��رة تقدم افض��ل اخلدمات 
م��ن  داعي��ة  للمس��تفيدات، 
اغلق��ت بطاقاتهن ال��ى ضرورة 
االسراع بتحديثها لغرض اطاق 
مبال��غ االعان��ة ضم��ن الدفعة 
الاحقة بع��د ان يتم النظر في 

االعتراضات م��ن قبل جلان عليا 
يترأس كل منها قاٍض. 

اروقة  الفضائيت��ان في  وجتولت 
الدائ��رة، وأج��رت لق��اءات م��ع 
املستفيدات ممن لديهن مراجعات 
إذ أكدن ان اج��راءات الوزارة جتاه 
املعام��ات املقدم��ة من قبلهن 
تسير بشكل منظم، مشيدات 

بجهود العاملن فيها. يذكر ان 
دائرة احلماية االجتماعية للمرأة 
هي أحد تشكيات وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية التي تقدم 
خدماته��ا للنس��اء عل��ى وفق 
قان��ون احلماية االجتماعية رقم 
11 لسنة 2014، لغرض شمول 

أكبر عدد منهن بامتيازاته.
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

أزمة نفسية 
الضغوط��ات النفس��ية أبرز ما تتع��رض له املرأة 
عل��ى ي��د زوجها وه��و أح��د أس��اليب التعنيف 
االس��ري وقد تعاني ثمان من عشر نساء من هذه 
الضغوطات التي تبرز من خال القيود غير املبررة 
الت��ي تف��رض عليها من قب��ل زوجه��ا فيمنعها 
م��ن اخلروج او الذهاب الى بي��ت ذويها أو حتى من 
االختاط مع من يسكنون معه في املنزل نفسه 
بدافع الغيرة او الشك واألخيرة األكثر نسبة. وهنا 
تبدأ قابلية املرأة النفسية باالنهيار شيئاً فشيئاً 
حلن ان تفقد القدرة على التحمل مما يتسبب لها 
بأمراض عضوية ونفس��ية ومبا ان اجلهل هو سيد 
املوق��ف فأن اغلب األهالي يلج��ؤون الى العرافن 
والعراف��ات ملعرفة ما حل ببناته��م اللواتي ذبلن 
بن ليل��ة وضحاها من دون الرجوع الى األس��باب 
احلقيقية والدوافع التي أدت الى االنهيار النفسي 

واجلسدي، والتدهور الصحي بنحو عام.
لس��ُت ضليعة بعلم النفس، ولكن هناك قاعدة 
أساسية في جميع مفاصل احلياة وليست فقط 
تنطبق على اجلانب النفس��ي، وهي لكل فعل ردة 
فع��ل، وهنا ردة الفع��ل النفس��ية ألي ضغط او 
كبت يؤدي الى ردة فعل ال يحمد عقابها تبدأ من 
االنهي��ار العصبي وتنته��ي بالعديد من االمراض 

العضوية وفي مقدمتها السكر والضغط.
وهن��ا يأتي دور الزوج آو مصدر الضغط النفس��ي 
والش��ك وعدم التعامل مبا يتناس��ب مع طبيعة 
تكوي��ن امل��رأة بنحو خ��اص، اذ وصفها الرس��ول 
األعظ��م محم��د » صلى اهلل علي��ه وعلى إله »، 
بالقارورة وأي ش��يء أرق من القارورة اال ان البعض 
يتعام��ل معه��ا وكأنها جبل من حديد وليس��ت 
» انس��انة » له��ا مش��اعر واحاس��يس ممكن ألي 
معامل��ة س��يئة ان تنهيها او تس��بب بتصرفات 

عكسية ممكن ان تنهي هذا االرتباط.
املعاجلات مفقودة ملثل هذه احلاالت في مجتمع ما 
زالت نظرته قاصرة على اخلرافة من دون سواها، اذ 

يلجأ كل من تتعرض ابنته أو زوجته 
لوعكة نفسية الى درب الدجل واخلرافة مستعن 
بأش��خاص يس��تغلون وضعهم وظروفهم التي 
ميرون بها، السيما مجال الشعوذة حتول الى مرتع 
ومهن��ة مل��ن ال مهنة ل��ه في ظل انتش��ار اجلهل 
واخلرافة وغياب الرادع القانوني الذي مينع التاعب 
بحياة املواطن من خال نش��ر اخلزعبات واخلرافة 
على حس��اب صحة وس��امة املواطن النفسية 

واجلسدية.
ه��ذا واخ��ذت ظاه��رة الش��عوذة تنتش��ر عل��ى 
صفحات التواصل االجتماعي » الفيس بوك »من 
دون أي رادع ديني او أخاقي وال قانوني، بل اتسعت 
وأصبح له��ا جماهيرها ومن ش��تى االعمار ومن 
جميع الفئات، إضافة الى انتشار الفتات واعانات 
لبعض الدجالن والترويج لهم عن طريق وسائل 
االعام. وهنا يكون الضحية االنس��ان البس��يط 
الذي تس��يطر على أف��كاره ه��ذه اخلزعبات وما 

يروج لها.

تستعد إلقامة معرض جديد بعد عطلة عيد الفطر المبارك

بغداد ـ فالح الناصر:
أك��دت الفنانة التش��كيلية مي 
النعيم��ي، انه��ا بص��دد افتت��اح 
معرض��اً ش��خصياً جدي��داً بعد 
عطلة عيد الفطر املبارك، مبينة 
ان حتضيراته��ا متواصل��ة لغرض 
إجناز اللوحات وإطاق مش��روعها 

اجلديد للمتلقن.
واشارت إلى انها سعيدة بعد جناح 
معرضها الش��خصي األول الذي 
اقامته مؤخراً في غاليري ش��اندر 
برعاية البيت الثقافي أربيل وحمل 
عن��وان »أحل��ان س��ومرية« حيث 
تضمن 32 لوحة 27 لوحة تنتمي 
الى املدرسة التجريدية التعبيرية 
وأن موضوعه��ا كان اس��تعراض 
فن��ون املوس��يقى واالحل��ان ل��دى 
استحس��ان  نال��ت  الس��ومرين 
احلضور الذين تقدمهم ممثل وزارة 
الثقافة ف��ي أربيل وجمهور كبير 

من محبي الفن التشكيلي.
وذكرت ان اللوحات كانت غاية في 
بأس��لوب متميز  واالختيار  الدقة 
اشاد به احلضور، منوهة إلى انها 

حرصت على ايصال رسالتها عبر 
اللوحات بان العراق س��يبقى بلد 
احلضارات برغم الظروف الصعبة 
التي م��ر به��ا، لكنه س��يواصل 
حضوره املتميز في شتى امليادين.

وقال��ت: ان الفن التش��كيلي له 
جمهور كبير في اجملتمع العراقي، 
الذي برغم ما عاناه من التقلبات 
والفوض��ى  احلي��اة  ظ��روف  ف��ي 
االمني��ة، لك��ن يبق��ى مجتمعاً 
محب��اً للس��ام ويح��رص عل��ى 
املتابعة للجان��ب الفني وهذا ما 
ش��هدته قاعات العروض اخلاصة 

بجميع أنواع الفنون.
وذك��رت انها اش��تركت ايضاً في 
مهرجان اقيم في جامعة جيهان 
في أربيل أيضاً، في حن اشتركت 
قاع��ة  ضيفت��ه  معرض��اً  ف��ي 
أوس��تراكا للفنون في جمهورية 
مص��ر العربي��ة بعن��وان »قص��ة 

حضارة«.
التش��كيلية مي النعيمي، تؤكد 
ان الفن العراقي يحت��اج الكثير، 
ولذل��ك فان نقاطاً ع��دة يجب أن 

تتوفر له ليواصل تألقه، فهنالك 
أهماالً واضحاً للفن التش��كيلي 

الذي يعن��ي بالذائقة ويكون فيه 
إب��داع الفنان بابه��ى صوره، لكن 

هذا لم مينع الفن��ان العراقي من 
املضي في طريق تقدمي رسالته.

يذك��ر ان الفنانة م��ي النعيمي، 
خريج��ة كلي��ة الفن��ون اجلميلة 
قس��م الرسم عام 2001م من ثم 
فرع النحت عام 2004م ,ماجستير 
فنون إسامية من جامعة العلوم 

االسامية العاملية في عمان.
منه��ا  ع��دة،  مش��اركات  له��ا 
ش��اركت في الكثير من املعارض 
التي اقيمت ف��ي بغداد كمعرض 
الفرنس��ي.  الثقاف��ي  املعه��د 
الواس��طي في جمعية  ومعرض 
الفنان��ن التش��كيلين. ولديه��ا 
مشاركات في العديد من املعارض 
منه��ا س��مبوزيوم ايطاليا ٢٠١٥ 
واملع��رض العرب��ي االول في لندن 
 ٢٠١٦ موناك��و  ومهرج��ان   ٢٠١٥
كوملب��وس  كرس��توف  ومع��رض 

العاملي ايطاليا ٢٠١٧.
بدايتها الفنية كانت عند دخولها 
كلية الفن��ون اجلميلة، ودرس��ت 
درس��ت  ث��م  أكادميي��ا،  الرس��م 
النحت، وهذا كان بتش��جيع من 
خالتها االس��تاذة التدريسية في 

الكلية وقتها.

التشكيلية مي النعيمي تحاكي حضارة العراق في »ألحان سومرية«

التشكيلية مي النعيمي

عطور املوسوي في إحدى الندوات

بغداد - زينة قاسم: 
أكد الدكتور عبد الغني سعدون 
الساعدي مدير عام دائرة صحة 
بغ��داد الرصافة إل��ى أهمية إن 
تكون هناك جلان ف��ي كل مركز 
صحي تسمى جلان دعم القطاع 
زي��ادة احلمات  الصحي وكذلك 
اخلاصة بالنساء في سن اإلجناب 
م��ن اج��ل وقايته��ن م��ن مرض 

الكزاز. 
وبن خ��ال االجتماع الذي عقده 
م��ع م��دراء قطاع��ات الرعاي��ة 
الصحي��ة في الدائرة إلى أهمية 
إن تكون جلان دعم قطاع الصحة 
ف��ي كل مركز من اجل حتش��يد 
جه��د اجملتم��ع املدني ف��ي دعم 
الناس  لتوعية  القطاع الصحي 
عن أهم اخملاطر االمراض وكذلك 
اللقاح��ات  بج��دول  االلت��زام 
اخلاص��ة  األم��ور  م��ن  وغيره��ا 
بالرعاي��ة الصحي��ة األولية، الن 
أهمي��ة القطاع��ات ف��ي تقدمي 
الصحي��ة  الرعاي��ة  اخلدم��ات 
األولي��ة، والن معايير ومؤش��رات 
العمل العاملية تبن إن 90 % من 
اخلدمات الصحي��ة هي خدمات 
رعاية صحية أولية و8 % خدمات 
رعاية ثانوية و2 % خدمات رعاية 

ثالثية وتخصصية. 
وتابع: إن الدائرة رفعت شعار هذا 
العام هو ع��ام النهوض باملراكز 
الرعاي��ة  واخلدم��ات  الصحي��ة 
الصحية األولية وذلك من خال 
إن يكون مدير القطاع مس��ؤول 
عن عدد الس��كان ضمن الرقعة 

اجلغرافي��ة التابعة له ولذا يجب 
التركيز على اخلدم��ات الوقائية 
مث��ل اللقاحات وض��رورة تلقيح 
وإكمال  اخلامس��ة  دون  األطفال 
جداول التلقيحات وعمل حمات 
إلى املتسربن والعشوائيات من 
اجل اخلدمة في هذا اجملال إليهم، 
فضًا عن القيام بحمات خاصة 
إلى النساء في سن اإلجناب ضد 
اإلمراض وخصوصاً مرض الكزاز. 
ون��وه الس��اعدي: إلى اس��تثمار 
واجه��ات املراكز الصحية وعمل 
بتوعي��ة  اخلاص��ة  الرس��ومات 
العم��ل  خ��ال  م��ن  املواط��ن 
التطوعي لبعض األش��خاص أو 
وبذلك  اإلنس��انية  املؤسس��ات 
واح��د  إن  ف��ي  هدف��ن  يك��ون 
األول توعي��ة املواط��ن من خال 
اس��تثمار هذه الواجهات واألخر 
إل��ى  جمالي��ة  ص��ورة  إعط��اء 
املؤسس��ة الصحية الن واجهة 
املركز مهمة ويعط�ي انطب��اع 

جي�د. 
وش��دد على أهمية دعم املراكز 
الطرفية من خ��ال دفع اخلدمة 
إلى مناطق  الطبية والصحي��ة 
االط��راف وتوفير كل اإلمكانيات 
له��م ,وكذل��ك االهتم��ام ف��ي 
دور املس��نن م��ن خ��ال معرفة 
الواقع الصحي والفندقي واهم 
اإلمراض وكذلك األجواء احمليطة 
بهم وم��دى مناس��بتها إليهم 
,فضًا عن إرسال فرق تخصصية 
كل أس��بوع ملعاجلت��ه ومتابعة 

احلالة الصحية لهم. 

صحة الرصافة: زيادة حمالت 
تلقيح النساء ضد مرض الكزاز 

كابول - وكاالت : 
من املق��رر أن تب��دأ قن��اة تلفزيونية 
جديدة مخصصة للنس��اء بثها في 
أفغانستان لتصبح األولى من نوعها 
في بلد ما زال يس��يطر الرجال على 

وسائل اإلعام به.
أو  تي.ف��ي«  »زان  قن��اة  ب��ث  ويب��دأ 
»تلفزي��ون النس��اء« األح��د بطاقم 
عمل نس��ائي من مذيعات ومنتجات 
بع��د حملة تس��ويقية كبي��رة على 
الفت��ات إعاني��ة ف��ي كاب��ول وعلى 

وسائل التواصل االجتماعي.
وتظهر قارئات نشرة أفغانيات بصورة 
منتظمة على شاش��ات الكثير من 
القن��وات األفغاني��ة لك��ن أن تكون 
القناة بأكملها من النساء فهذا هو 
اجلديد. ويسلط تدشن القناة الضوء 
على تغيي��ر يحدث في أفغانس��تان 
فيم��ا وراء القصص اليومية للعنف 
حت��ى وإن كان ه��ذا التغيي��ر بطيئا 

وغير منتظم.
وقالت خاطرة أحم��دي وهي منتجة 
في القناة »أنا س��عيدة جدا بإنشاء 
هذه القناة للنس��اء ألنه توجد نساء 
ف��ي مجتمعن��ا لس��ن عل��ى دراي��ة 

بحقوقهن«.
وأضاف��ت »ومن ثم، فإن ه��ذه القناة 
متثل النس��اء ونحن نعم��ل على رفع 

صوتهن ليدافعن عن حقوقهن«.
وغالبا ما تشير احلكومة ومنظمات 
حق��وق  إل��ى  األجنبي��ة  املس��اعدة 
امل��رأة والتعليم باإلضاف��ة إلى حرية 
وسائل األعام على أنها من بن أكبر 
االجنازات الت��ي مت حتقيقها في الباد 
من��ذ اإلطاح��ة بحرك��ة طالبان في 

.2001
وم��ا ت��زال أفغانس��تان واح��دة م��ن 
أصعب األماكن في العالم بالنسبة 
للنساء في وسائل اإلعام ويوجد في 
البلد الفقير الذي مزقته ويات احلرب 

قرابة 40 محطة وال يوجد ما يضمن 
جناح القناة.

وقال حامد سمر مؤسس القناة إنه 
يثق ف��ي وجود جمهور كبير محتمل 
من النس��اء ف��ي امل��دن الكبرى مثل 

كابول تتوق إلى األخبار والنقاش��ات 
التي تعكس خبراتهن.

وأضاف »يوجد الكثير من احلديث عن 
حقوق النساء وحقوق وسائل اإلعام 
... لكننا لم نر أي ش��يء يخص املرأة 

وهذا هو الس��بب وراء قيامنا بإنشاء 
هذه القناة«.

وتستعمل القناة تكنولوجيا رقمية 
منخفضة التكاليف وتبث من كابول 
وتركز على البرام��ج احلوارية وبعض 

البرامج عن الصحة واملوسيقى.
وتعتمد القناة بصورة كبيرة ورئيسة 

على شابات معظمهن طالبات.
ويعمل قراب��ة 16 رجا م��ن الفنين 
خل��ف الكاميرات ف��ي مجاالت مثل 
وتش��غيل  التوضيحي��ة  الرس��وم 
الكامي��رات واملونت��اج إضاف��ة إل��ى 
تعلي��م زمياتهم م��ن أولئك الائي 
حصلن على تدريب بسيط في مجال 

اإلعام.
العام��ات ف��ي  بع��ض  وكان عل��ى 
الفريق مثل أحم��دي التصدي لعدم 
موافقة أف��راد العائلة أو حتى جتاهل 
التهديدات من أجل الس��عي للعمل 

في مهن إعامية.

األفغانيات ينشدن التغيير في »تلفزيون النساء«

بغداد - وكاالت : 
دخلت الش��ابة الكردية ورتي بابكر 
علي )27 عام��ا( التاريخ لتكون أول 
عراقية تقود طائرة بوينغ 800-737 

من احلجم الكبير في رحلة جوية.
وانشغلت الش��بكات االجتماعية 
بالرحل��ة الت��ي قام��ت به��ا ورتي 
الثاثاء من مطار بغداد لتحط في 
بيروت ثم عمان، قب��ل أن تعود إلى 

بغداد.
وتناق��ل معلقون على الش��بكات 
االجتماعية صورة الكابنت ورتي في 
أثناء قيادته��ا للطائرة، إضافة إلى 
صور استقبال حافل لها في مطار 
بغداد بع��د عودتها م��ن أول رحلة 

قادت فيها طائرة بوينغ.
وكتب��ت صفحة على فيس��بوك:" 

بغداد حبيبتي " 
وكان وزي��ر النق��ل العراقي كاظم 
فنج��ان احلمامي ق��د أعلن أن ورتي 
“ه��ي أول فتاة عراقية ب��دأت تقود 
طائرة بوينغ من طراز 737-800 من 
احلجم الكبير بعدما تبنتها الوزارة 
وهي��أت له��ا مس��تلزمات النجاح 
والتفوق ف��ي أرقى املعاه��د”، على 

وفق وسائل إعام عراقية.
وتب��دأ ورت��ي املول��ودة ف��ي مدينة 
الس��ليمانية ع��ام 1991 عمله��ا 
في اخلطوط اجلوية العراقية برتبة 
كاب��نت طي��ار بعد حصوله��ا على 
رخصة قي��ادة طائرات بوينغ كبيرة 

احلجم.
وبه��ذه املناس��بة، تذك��ر عراقيون 
جوزفن ح��داد الت��ي أصبحت أول 
 ،1949 عراقي��ة تقود طائ��رة ع��ام 

وتداول مغردون صورة لصفحة من 
إح��دى اجلرائد التي نش��رت تقريرا 

عنها في ذلك الوقت.
واحتف��ل عراقي��ون عل��ى وس��ائل 
التواص��ل االجتماعي به��ذا اإلجناز 
اجلدي��د ال��ذي يض��اف إلى س��جل 
امل��رأة العراقي��ة الت��ي عانت على 
مدى س��نوات م��ن وي��ات اإلرهاب 
والطائفية اللذين استهدفاها في 

كل مكان.

أول عراقية تقود طائرة بوينغ 
كبيرة تدخل التأريخ من أوسع أبوابه

»العمل« تدعو المستفيدات ممن أغلقت بطاقاتهن 
احترازيًا الى تحديث بياناتهن إلعادة إطالقها 

لندن - وكاالت: 
 املرأة العاملة هي امرأة حياتها 
مزدحم��ة وع��ادة م��ا ال جتد من 
الوق��ت م��ا يكف��ي لاهتم��ام 
الوقت نفس��ه  ف��ي  ببش��رتها 
تتع��رض للكثي��ر م��ن اإلجهاد 
والضغ��وط ف��ي العم��ل مب��ا ال 
يؤث��ر فقط عل��ى من��ط حياتها 
أيًضا.  وإمنا صحته��ا وبش��رتها 
وله��ذه األس��باب قدمت مجلة 
»م��اري كلي��ر« للم��رأة قواع��د 
روت��ن العناية بالبش��رة للمرأة 
العاملة، وهو الروتن البس��يط 
الذي ال يحتاج الكثير من اجملهود 
أو الوق��ت وف��ى الوقت نفس��ه 
بش��رتها  على  احلف��اظ  يضمن 

بنحو أفضل.

غسل الوجه باملاء البارد
يجب عليِك غس��ل الوجه باملاء 
الب��ارد مرتن ف��ي اليوم من أجل 
تنظيفه من األوساخ والشوائب 

واملس��اعدة على جتديد بشرتك 
مم��ا يجع��ل بش��رتك متوهجة 

ونضرة. 

تقشير البشرة 
بالنسبة للمرأة العاملة تقشير 
اجلل��د يومًيا أمر مه��م جًدا ألن 
بش��رتهم تتع��رض للكثير من 
التي  التلوث والعوامل اخلارجية 
تس��بب تراكم األوس��اخ وخايا 
اجلل��د امليتة على الوج��ه، فيما 
يساعد التقشير على إزالة هذه 
الش��وائب متاًم��ا وتعزي��ز صحة 

البشرة.

العناية بالبشرة بشرائح 
اخليار 

معظم النساء العامات يعانن 
م��ن اإلجه��اد بالتال��ي ينعكس 
األم��ر عل��ى عيونه��ن س��ريًعا 
وتصبح العيون منتفخة بسبب 
س��اعات العمل الطويلة واألمر 

ميكن أن يتطور أيًضا إلى الهاالت 
الس��وداء، لذلك حتتاج البش��رة 
في ه��ذه املنطقة إلى ش��رائح 
اخليار الباردة التي يجب وضعها 
عليها 10 دقائق ثم غسل العن 

باملاء البارد.

استعمال التونر 
التون��ر هو خط��وة مهمة أخرى 
يجب أن تتبعها جميع النس��اء 
العام��ات ف��ي روت��ن العناي��ة 
بالبش��رة اخل��اص به��ا، فه��و ال 
ميك��ن أن يس��اعد فق��ط عل��ى 
إزالة األوساخ والغبار من الوجه 
ولكن��ه أيًض��ا يقل��ص املس��ام 
املفتوحة والواس��عة ويقلل من 
خط��ر ظهور ح��ب الش��باب أو 
البثور عل��ى الوجه، ولكن يجب 
أن تس��تعملي التونر اخلالي من 

الكحول.

احلرص على ترطيب البشرة 

الترطي��ب هو خطوة حاس��مة 
في احلفاظ على صحة البش��رة 
ويجب  ورطبة،  ناعم��ة  وجعلها 
عل��ى امل��رأة العامل��ة تطبي��ق 
املرط��ب ف��ي الصب��اح واللي��ل 

بحيث ال تترك البشرة جافة.

تنظيف البشرة 
م��ن امله��م اس��تعمال مطهر 
معتدل قبل الذهاب إلى الفراش 
وه��و خط��وة مهمة أخ��رى في 
روت��ن العناية بالبش��رة للمرأة 
العامل��ة خاصة إذا كانت تطبق 

املكياج في العمل.

احلرص على الكرمي الليلي 
ك��رمي الليل مهم ج��ًدا في روتن 
العناية بالبشرة اليومي وخاصة 
العام��ات  للنس��اء  بالنس��بة 
فاس��تعمال  كرمي الليل يساعد 
على إصاح خايا اجللد مما مينحك 

بشرة صحية في الصباح.

خطوات للعناية بالبشرة

كاليفورنيا - وكاالت: 
توصل علم��اء أميركيون في 
والية كاليفورنيا إلى طريقة 
يتنبأون فيها بحدوث خافات 
ب��ن األزواج عن طريق أجهزة 
للحالة  استش��عار خاص��ة 

املزاجية للجسم.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية أن الباحثن أجروا 
ع��دة جتارب لتتبع اإلش��ارات 
احليوية للجس��م عن طريق 
تقني��ة خاصة تتذب��ذب مع 
اخت��اف احلال��ة الش��عورية 

لإلنسان.
االستش��عار  أداة  وترص��د 
التغي��رات في معدل ضربات 
القل��ب ومعدل تدف��ق الدم 
للجس��م  احل��ركات  وبعض 
التي حتدث في حاالت اخلاف 

واملنازعات بن األشخاص.
العديدة  التج��ارب  وتوصلت 
أن خوارزمي��ات هذه التقنية 
تس��تطيع التنب��ؤ بح��دوث 
الش��جار ب��ن الزوج��ن بناء 
عل��ى رص��د نوب��ات خ��اف 
سابقة، ما يؤدي إلى التعرف 
الذي يوش��ك  التوقيت  على 
في��ه الزوجان عل��ى الدخول 

في شجار جديد.
أجه��زة  آلي��ة  وتق��وم 
جم��ع  عل��ى  االستش��عار 
للجسم  اخملتلفة  املعلومات 
احلرارة ونش��اط  مثل درج��ة 
وتسجي�ات  والتعرق  القلب 
حملت����وى  وتقيي��م  صوتي��ة 
والق����وة  واللغ��ة  احلدي��ث 
والكثاف���ة  الص��وت  ف��ي 

الصوتي�ة.

تكنولوجيا تشيع 
السالم بين األزواج
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بغداد ـ هشام السلمان*
ش��هدت قاع��ة ال��زوراء ف��ي فندق 
الرشيد الدولي  حضورا واسعا على 
واجلماهيري  الرس��مي  الصعيدي��ن 
اللجن��ة  قان��ون  اق��رار  مبناس��بة 
يالباراملبية الوطنية العراقية اخلاص 
برياضة متح��دي االعاقة في العراق 
ورفع احلظر املف��روض على الرياضة 

العراقية.  
واقي��م باملناس��بة مهرجان��ا كبيرا 
رئي��س  برعاي��ة  االول   ام��س  ي��وم 
ال��وزراء  العراق��ي الدكت��ور حي��در 
رئي��س  نائ��ب  وحض��ره   العب��ادي 
اجلمهوري��ة  ن��وري كام��ل املالك��ي 
وممثل رئاس��ة اجلمهورية  وامني عام 
املقاوم��ة االس��امية عصائب اهل 
احلق الش��يخ قيس اخلزعلي ورئيس 
املهندس  والرياض��ة  الش��باب  جلنة 
جاس��م محم��د جعف��ر ونخبة من 
والرياضيني  واملسؤولني  السياسيني 
في الدولة , فضا عن العبي ومدربي 
الباراملبية  اللجنة  واداريي وموظفي 

العراقية
وش��هد املهرج��ان الذي ب��دأ بتاوة 
آي م��ن الذكر احلكيم وقراءة س��ورة 
الفاحت��ة على ارواح ش��هداء العراق  
واحلش��د  املس��لحة  الق��وات  م��ن 

الش��عبي املق��دس وعزف الس��ام 
اجلمه��وري الق��اء بع��ض الكلمات 
باملناس��بة للس��يد ن��وري املالك��ي 
والش��يخ قيس اخلزعل��ي واملهندس 
ورئي��س  جعف��ر  محم��د  جاس��م 
اللجن��ة الباراملبي��ة  الدكتور عقيل 
حمي��د وامني عام اللجنة فاخر علي 
اجلمالي اشادوا  فيها بابطال العراق 
الباراملبي��ة  م��ن رياضي��ي اللجن��ة 
فيم��ا عرض  الكبي��رة,  واجنازاته��م 
قس��م االعام فلما وثائقيا يجسد 
اجنازات وبطوالت اللجنة الباراملبية.  
واس��هم الش��اعر ع��ادل محس��ن 
بقصي��دة  ش��عرية تغن��ت  بابطال 
االجناز واهمية اصدار القانون , فيما  

قدمت  مجموعة من االغاني بصوت 
الفنان نزار كاظم , وقام رئيس وامني 
ع��ام  اللجن��ة الباراملبي��ة العراقية 
الس��ادة  لبع��ض  ال��دروع   بتق��دمي 
املس��ؤوليني لدعمه��م ومتابعتهم 
قضية اصدار قانون اللجنة الباراملبية 
ووزع خ��ال املهرج��ان ك��راس تاريخ 
اللجن��ة الباراملبية واه��م ابطالها ) 
الباراملبي��ة من برش��لونة الى ريودي 
جاني��رو ( ملؤلفه هش��ام الس��لمان  
ونسخة من مجلة ) باراملبياد ( التي 
احتوت النص الكامل قانون اللجنة 

الباراملبية احملتفى به.

* مدير إعالم الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبرمت إدارة نادي بشكتاش التركي 
عقًدا مع الع��ب املنتخب العراقي 
لكرة اليد بدر الدين حمودي ناصر، 
لتمثيل الفريق في املوسم املقبل 
وكذلك في دوري أبطال أوروبا لكرة 

اليد.
وقال مدرب الاع��ب حمودي ناصر 
في تصريح��ات صحفية: »انتهت 
الترك��ي  بش��كتاش  ن��ادي  ادارة 
م��ن التعاق��د م��ع حم��ودي الذي 
تأل��ق بش��كل الف��ت ف��ي بطولة 
التضامن اإلسامي التي اختتمت 
اليوم منافس��اتها ف��ي العاصمة 
االذربيجاني��ة باك��و ، والتي حصد 
خالها املنتخ��ب العراقي برونزية 
الدورة بعد أداء مميز في البطولة«.

وأش��ار إلى أن بدر الدين س��يكون 
ال��ذي  األول  العراق��ي  الاع��ب 

ف��ي  أوروبي��ة  جترب��ة  س��يخوض 
املاعب التركية وكذلك سيشارك 
في بطولة أندية أبطال أوروبا التي 
يش��ارك م��ن خالها بش��كتاش 
كونه بطل ال��دوري التركي.وأبدى 
حم��ودي ناص��ر وهو م��درب ووالد 
الاعب ب��در الدين، التوفيق له في 
جتربته االحترافية األولى وأن يكون 
خي��ر ممثل للع��راق ف��ي البطوالت 

األوربية.
يش��ار إلى أن ب��در الدي��ن حمودي 
يلعب في نادي الش��رطة العراقي 
واستدعى مؤخرًا ملنتخب الوطني 
حتت اش��راف املدرب ظافر صاحب 
ويس��اعده حم��ودي ناص��ر ال��ذي 
قاد املنتخب الوطن��ي الى برونزية 

التضامن االسامي في اذربيجان.
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»الشباب والرياضة« تمنح االتحاد 
ريع مباراة الوطني مع األردن 

بغداد ـ قسم اإلعالم:
ق��رر وزي��ر الش��باب والرياضة عب��د احلس��ني عبطان، 
تخصيص ري��ع مباراة منتخبي العراق مع االردن لاحتاد 
العراقي املرك��زي لكرة القدم لتغطي��ة نفقات اقامة 

املباراة الودية.
وقال مدير عام دائرة ش��ؤون االقاليم واحملافظات طالب 
املوسوي ان وزير الش��باب والرياضة حريص على تقدمي 
كل انواع الدعم واالس��ناد الحتاد الك��رة من اجل اجناح 
املباريات الودية للمنتخب الوطني التي ستكون محطة 

مهمة لرفع احلظر الكلي عن املاعب العراقية.
واضاف املوسوي ان الوزير اتخذ القرار بعد لقاء جمعه 
م��ع رئي��س االحت��اد العراقي لك��رة القدم عب��د اخلالق 
مس��عود في اربي��ل على هامش حضوره ملب��اراة ناديي 
الق��وة اجلوي��ة والزوراء ف��ي ذهاب نص��ف نهائي كاس 
االحتاد االسيوي دعما لاحتاد الجناح املهمة الوطنية في 

طريق الرفع الكلي للحظر عن املاعب العراقية.
وب��ني املوس��وي ان االعم��ال متواصة وبجه��ود كبيرة 
الخ��راج املباراة بالش��كل ال��ذي يدعم مس��اعي وزارة 
الشباب والرياضة واملؤسسات الرياضة ويعكس احلالة 
املس��تقرة التي يعيش��ها العراق وحق��ه في تضييف 

املباريات الرسمية على اراضيه وامام جماهيره.

»الفنية والتطوير« 
»pro« تنّظم دورة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال منس��ق اللجنة الفنية والتطوير في احتاد الكرة 
املرك��زي، وس��ام جني��ب صلي��وه، ان جلنت��ه اختتمت 
مؤخ��راً ورش��ة ف��ي دبلوم تدري��ب املدرب��ني احملترفني 
)pro( وضيفته��ا قاعة املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضي��ة ف��ي مجم��ع ملع��ب الش��عب الدول��ي، 
وتضمن��ت 4 محاور ه��ي منهاج ومتطلب��ات الدورة 
وطرق واساليب اللعب ومبادئ التحليل بكرة القدم 
وكيفي��ة متابع��ة الفرق لبطولت��ني أو أكثر، وحاضر 
فيه��ا الدكت��ور يحيى عل��وان والكابنت نزار اش��رف 
واحمللل الرياضي املدرب سعد حافظ، مبيناً ان الورشة 
ش��هدت مش��اركة الدكتور صالح راضي والدكتور 
ش��امل كامل والدكتور ضياء ناجي والدحتور حامد 
صال��ح والاعب��ني الس��ابقني جبار هاش��م واحمد 
خضير واحمد خلف وعباس عليوي وفريد عبد الرضا 
وحيدر رحيم واحمد جمعة واخرين، مبينا ان الورشة 
اقيم��ت بحضور عض��و احتاد اللعب��ة، رئيس اللجنة 

الفنية والتطوير مالح مهدي.

تعادل إيجابي بين القوة 
الجوية والزوراء آسيويًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
مب��اراة  نتيج��ة   )1-1( اإليجاب��ي  التع��ادل  حس��م 
الكاس��يكو اآلس��يوي ب��ني الق��وة اجلوي��ة والزوراء 
العراقيني، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس االحتاد 
اآلس��يوي التي أقيمت على ملعب »فرانسو حريري« 

في أربيل مساء أول امس.
وبدأ الزوراء بالتس��جيل أوالً عن طري��ق عاء مهاوي 
ف��ي الدقيق��ة 66، قب��ل أن ينجح أمج��د راضي في 
إدراك التع��ادل للقوة اجلوية في الدقيقة 75 من زمن 
املب��اراة.. وبهذه النتيجة تأجل احلس��م إل��ى مباراة 
اإلياب التي ستقام على ملعب نادي العربي القطري 
ف��ي العاصمة الدوحة في التاس��ع والعش��رين من 

شهر ايار اجلاري.

باكو ـ مؤنس عبد اهلل*

قوب��ل الوفد العراقي الذي ش��ارك 
مس��اء يوم ام��س األول الى جانب 
بقي��ة وف��ود الدول املش��اركة  في 
حفل  ختام منافس��ات دورة العاب 
التضام��ن االس��امي بنس��ختها 
الرابع��ة بترحي��ب كبير م��ن قبل 
احلضور الغفي��ر الذي مأل مدرجات 
ملعب باك��و االوملبي الذي احتضن 
حفل ختام  ال��دورة وحضره رئيس 
الهام  الدكتور  اذربيجان  جمهورية 
علييف فضا عن عدد من رؤس��اء 
البعثات الدبلوماسية في اذربيجان 
ورؤس��اء بعث��ات الدول املش��اركة 
وايض��ا امني ع��ام االحت��اد الرياضي 
للتضام��ن االس��امي فيصل عبد 

العزيز النصار.
االذربيجانية  اجلماهي��ر  وصفق��ت 
كثي��را للوفد العراقي الذي تقدمه 
الق��وى  الع��اب  منتخ��ب  الع��ب 
منتظر فال��ح حاما راية اهلل اكبر 
وض��م الوف��د ايضا رئي��س البعثة 
ن��ادر  مجي��د  بش��توان  العراقي��ة 
وعدد م��ن الرياضي��ني والرياضيات 
ممن ش��اركوا في منافسات الدورة 
االس��امية ،وش��هد حف��ل اخلتام  
فقرات استعراضية وغنائية وحملات 
من التراث االذربيجاني واالسامي، 
وبعدها انارت االلعاب النارية سماء 
باك��و مرحب��ة بالوف��ود الرياضية 
املش��اركة ومت تس��ليم تركيا علم 
الدورة حيث ستس��تضيف مدينة 
اس��طنبول النسخة اخلامسة من 
منافسات دورة التضامن االسامي 

عام 2021.
العراقي��ة  البعث��ة  رئي��س  اك��د 
بش��توان مجيد ن��ادر ان اجلميع لم 
يتوقع ان تصل حصيلة العراق من 
االوسمة املنوعة الى 14 وساماً مما 
وضعه في املركز الثالث عش��ر في 
ج��دول ترتيب اوس��مة دورة العاب 
التضامن االس��امي وم��ن بني 54 

دولة ش��اركت ف��ي اكب��ر محفل  
اقيم ف��ي العاصم��ة االذربيجانية 

باكو.
وقال ن��ادر ان اصرار الاعبني الكبير 
وروح الف��وز الت��ي كان��ت واضحة 
وبالتالي  الف��ارق  عليه��م صنع��ا 
كانت احلصيلة متميزة واملشاركة 
ميك��ن ان نعدها بالناجحة وبدرجة 
كبي��رة مش��يرا ال��ى انه  ل��و قارنا 
حصيل��ة االوس��مة ما ب��ني الدورة 
احلالي��ة وال��دورة الس��ابقة الت��ي 
اقيم��ت عام 2013 في اندونيس��يا 
حصيل��ة  ف��ي  شاس��ع  فالف��ارق 
االوس��مة، حيث لم يح��رز العراق 

في اندونيسيا سوى اربعة اوسمة 
وبواق��ع وس��امني ذهبي��ني وثال��ث 
فضي وراب��ع نحاس��ي بينما احلال 
حتسن كثيرا في الدورة احلالية عما 
كان علي��ه بالدورة الس��ابعة بعد 
ان حقق 14 وس��اماً منوعا وبواقع 
وس��امني ذهبيني وس��بعة اوسمة 
فضية وخمسة اوسمة نحاسية، 
لذلك ارى ان املشاركة العراقية في 
باكو حققت املطلوب واكثر قياسا 
بالوضع العام بالبلد واالزمة املالية 
الت��ي اثرت بش��كل او بأخ��ر على 
الرياضة العراقية وكذلك حتضيرات 
منتخباتن��ا مقارن��ة بتحضي��رات 

املنتخبات املشاركة االخرى.
واوضح رئيس البعثة العراقية لقد 
الكبير  املس��توى  اعجبني كثي��را 
الذي قدمه منتخ��ب كرة اليد في 
االس��امية فقد كان  املنافس��ات 
املنتخ��ب منظم��ا داخ��ل وخ��ارج 
امللع��ب فضا ع��ن متي��زه باألعمار 
الصغيرة لاعبني الذين حتلوا بروح 
االنتصار والعزمية مما دفعهم لتقدمي 
افضل صورة عن كرة اليد العراقية 
التأهل  كانوا يستحقون  وحقيقة 
ال��ى املب��اراة النهائي��ة والتتوي��ج 
بالوس��ام الذهبي او الفضي على 
اقل تقدي��ر وبالتالي هو يس��تحق 

منا كل اش��كال االحترام والتقدير 
ويج��ب ان نهت��م ب��ه ف��ي املرحلة 
املقبل��ة، وعلى العك��س من ذلك 
كن��ا نعقد اآلم��ال عل��ى منتخب 
العاب القوى ف��ي حتقيق املزيد من 
االوس��مة وخصوصا في فعاليتي 
القفز بالزانة والوثب العالي وايضا 
س��باقات الركض ولك��ن الاعبني 
والاعبات ل��م يوفقوا في احلصول 
ونتمنى  اخملتلف��ة،  االوس��مة  على 
من احت��اد العاب الق��وى والاعبني 
النظ��ر  يعي��دوا  ان  انفس��هم 
مبس��توياتهم وفت��رة اعدادهم في 
املرحلة املقبل��ة مؤكدا ان موضوع 

الاعبة دانة حس��ني  يحدث في اي 
بطولة وخاصة ف��ي رياضة العاب 
القوى عندما يش��ارك الاعب في 
اكثر م��ن فعالي��ة ويك��ون جدول 
املنافس��ات مضغوط��ا ومزدحم��ا 
وبالتال��ي الاعب يخت��ار الفعالية 
الت��ي ميكن ان يحصل على وس��ام 
من خالها، وبرأيي الش��خصي ارى 
ان اللجنة املنظمة كانت قاس��ية 
بعض الشيء في قرارها بحق دانة 
عندما ع��ّدوا ما ارتكبته س��لوكا 
غير رياض��ي ورغم هذا  قدم املدرب 
الدكتور علي ص��ادق اعتراضا على 
العقوب��ة اال ان االعتراض مت رفضه 
ومت تثبي��ت العقوب��ة على  الاعبة 
املذكورة من قبل اللجنة املنظمة.

وف��ازت الدولة املضيف��ة اذربيجان 
باملركز االول وص��دارة جدول ترتيب 
االوس��مة بانتهاء منافسات اليوم 
العاش��ر ) االخي��ر( بعد منافس��ة 
قوية وشرسة مع الوصيفة تركيا، 
نهاي��ة  ف��ي  اذربيج��ان  وجمع��ت 
منافس��ات دورة الع��اب التضامن 
منوع��ا  وس��اماً   162 االس��امي 
وبواق��ع 75 ذهبي��ا و50 فضياً و37 
نحاسياً وتلتها تركيا ثانية برصيد 
195 وساماً منوعا وبواقع 71 ذهبيا 
و67 فضياً و 57 نحاسياً واحتفظت 
ايران باملركز الثالث بعد ان جمعت 
98 وس��اماً منوعا وبواقع 39 ذهبيا 
و26 فضي��اً و33 نحاس��ياً وج��اءت 
اوزبكس��تان باملرك��ز الرابع برصيد 
63 وس��اماً منوعا وبواقع 15 ذهبيا 
و17 فضياً و31 نحاس��ياً وحافظت 
اخلام��س  املرك��ز  عل��ى  البحري��ن 
برصيد 21 وس��اماً منوع��ا وبواقع 
12 ذهبي��ا و5 فضية و4 نحاس��ية، 
وجاء العراق املركز الثالث عشر في 
ج��دول الترتيب حيث بل��غ رصيده 
14 وس��اماً منوعا وبواقع وسامني 
ذهبيني وس��بعة فضية وخمس��ة 

اوسمة نحاسية.

* املنسق اإلعالمي للبعثة

أذربيجان تفوز بالصدارة 

وفدنا العراقي ينال الحفاوة في حفل ختام »التضامن اإلسالمي«

الوفد العراقي في باكو »عدسة: قحطان سليم«

بدر حمودي أبطال الباراملبية
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العواصم ـ وكاالت:

سيحصل مانشس��تر يونايتد وأياكس، 
على فرصة الستعادة األمجاد األوروبية 
وإنه��اء املوس��م بصورة رائع��ة، عندما 
يلتقي��ان ف��ي نهائ��ي ال��دوري األوروبي، 
في ستوكهولم مس��اء اليوم األربعاء.. 
وس��تكون املواجهة، فرصة الستعراض 
القدرة املالية والقوة الدفاعية لليونايتد، 
ال��ذي دخل مرم��اه 7 أه��داف فقط في 
املس��ابقة، أمام منافس يتفاخر بوجود 
تشكيلة شابة متلك مهارات هجومية، 
لكنها عانت في مبارياتها خارج الديار.

وقال بيتر بوس، مدرب أياكس في مؤمتر 
صحفي مطلع األس��بوع »قال كثيرون 
في هولندا إنه من املس��تحيل أن يظهر 
فريق هولندي في النهائي بسبب الفروق 
املالية الضخمة في أوروبا، لكننا جنحنا 

في ذلك«.
وبرغم قوته املالي��ة، أخفق فريق املدرب 
جوزي��ه موريني��و في اللح��اق بأصحاب 
الصدارة في الدوري املمتاز، وبدا متثاقا 
ف��ي بعض املباريات بأدوار خروج املغلوب 
في الدوري األوروبي.وبعد أن أنهى املوسم 
خ��ارج املربع الذهبي في إجنلترا وخس��ر 
جه��ود املهاجم زالت��ان إبراهيموفيتش 

بسبب اصابة خطيرة في الركبة، يعول 
اليونايت��د حاليا على حتقيق انتصار في 
ستوكهولم للتأهل لدوري أبطال أوروبا 

املوسم املقبل.
وفض��ل موريني��و، إراح��ة العدي��د من 
الاعب��ني البارزين مثل ب��ول بوجبا قبل 

مباراة النهائي.
الوس��ط  الع��ب  موريني��و  وس��حب 
الفرنس��ي، ال��ذي كل��ف اليونايتد 105 
ماي��ني يورو، عندما انضم إليه الصيف 
املاضي، من امللعب قبل نهاية الش��وط 
األول م��ن آخر مباراة للش��ياطني احلمر 
ه��ذا املوس��م أم��ام كريس��تال باالس.

وهن��اك داللة رمزية ملوعد نهائي الدوري 
األوروبي، الذي يأت��ي بعد 22 عاما، على 
فوز أياكس 1-0 عل��ى ميان، في نهائي 

دوري األبطال 1995.
وخس��ر أياكس، لقب الدوري الهولندي 
لصال��ح غرميه الل��دود فين��ورد، وبرغم 
تأهله لتصفيات دوري األبطال املوس��م 
املقب��ل، س��يحاول الفري��ق الهولن��دي 
إضاف��ة لق��ب ال��دوري األوروب��ي إل��ى 
خزائ��ن الفريق.ويتفاخ��ر أياكس، بوجود 
العدي��د م��ن املواه��ب الهجومي��ة من 
بينهم الدمناركي كاس��بر دولبرج، الذي 
يجمع ما ب��ني القوة والقدرة على إنهاء 

الهجمات.

ه��ذت ووحتم��ل املب��اراة أهمي��ة كبيرة 
بالنس��بة للفريق��ني، لي��س ألنها متنح 
الفائز بها لقًبا قاريًا مهًما فحسب، بل 

أيًض��ا ألنها تؤهل الفائز إلى مس��ابقة 
دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.

وفيم��ا يل��ي مجموع��ة م��ن احلقائ��ق 

واإلحصائيات الت��ي جمعناها لكم من 
تاري��خ املباري��ات النهائية للمس��ابقة 
التي انطلقت حتت مسمى كأس االحتاد 

األوروبي عام 1971، ثم تغّير اسمها إلى 
الدوري األوروبي ابتداًء من موسم 2009-

2010.. أكبر فوز: اشبيلية – ميدلسبره 
4-0 )نهائي عام 2006(.. والنهائي األكثر 
تهديفا: ليفربول – أالفيس 4-5 )2001(.

ام��ا النهائ��ي األق��ل تهديف��ا: جالطة 
سراي – أرس��نال 0-0 )2000(، اشبيلية 
– بنفي��كا 0-0 )2014(.. أكث��ر الاعبني 
تس��جيا في املب��اراة النهائية: راداميل 
فالكاو )3 أهداف(.. وأكبر املسجلني في 
املب��اراة النهائية: الع��ب ليفربول جاري 
ماكليس��تر )أمام أالفي��س العام 2011 
– 36 عام��ا و142 يوم��ا(, وأكبر الاعبني 
مش��اركة في النهائي: العب فالنسيا 
أمي��دو كاربون��ي )أمام مرس��يليا العام 
2004 – 39 عام��ا و43 يوم��ا(، متت أصغر 
املس��جلني في املب��اراة النهائية: العب 
سيس��كا موس��كو فاجنر ل��وف )أمام 
س��بورتينج لش��بونة ع��ام 2005 – 20 
عام��ا و341 يوم��ا(، اما أصغ��ر الاعبني 
ف��ي املباراة النهائية: العب س��بورتينج 
لش��بونة جواو موتينيو )أمام سس��كا 
موس��كو الع��ام 2005 – 18 عاما و252 
يوم��ا(، اما اله��دف األس��رع : الدقيقة 
الثالثة وأح��رزه العب ليفربول ماركوس 

بابل أمام أالفيس عام 2011.
 املباريات التي انتهت بركات الترجيح: 

بع��د   )-2  4( بنفي��كا   – إش��بيلية 
التع��ادل )0-0( ع��ام 2014 - إش��بيلية 
– اس��بانيول )3 1-( بع��د التعادل )2-2( 
عام 2007 - جالطة س��راي – أرس��نال 
)4 1-( بع��د التع��ادل )0-0( عام 2000.. 
واملباري��ات النهائية التي حس��مت في 
الش��وطني اإلضافي��ني فه��ي، أتلتيكو 
 ،2010 ع��ام   1-2 فوله��ام   – مدري��د 
وش��اختار دونتس��ك – فيردر برمين 1-2 
عام 2009، وبورتو – س��يلتيك 3-2 عام 
2003، وليفرب��ول – أالفي��س 5-4 ع��ام 
2001، والنهائ��ي األكثر حض��ورًا:  بارما 
– مارس��يليا ع��ام 1999 عل��ى اس��تاد 
لوجنيكي في موسكو )61 ألف متفرج(، 
الفريق األكثر فوزا باللقب: إشبيلية )5 
مرات(، والفريق األكثر خسارة للنهائي: 
بنفي��كا )3 م��رات أع��وام 1983 و2013 
و2014(.. والاعب األكث��ر فوزا باللقب: 
خوسيه أنتونيو رييس )5 مرات – مرتان 
مع أتلتيكو مدريد في 2010 و2012، و3 
مرات مع اش��بيلية أعوام 2014 و2015 
و2016(.. وامل��درب األكثر ف��وزا باللقب: 
جيوفاني تراباتوني )3 مرات – مرتان مع 
يوفنتوس في 1977و1993، ومرة واحدة 
مع إنتر ميان ع��ام 1991(، وأوناي إميري 
)3 م��رات مع إش��بيلية األع��وام 2014 

و2015 و2016(.

اليوم.. ستوكهولم تضّيف النهائي األوروبي
تقرير

دفاع مانشستر يونايتد يصطدم بالمهارات الهجومية ألياكس

العبو مانشستر

مفكرة الصباح الجديد

9:45 مساًءأياكس ـ مان يونايتد
نهائي الدوري األوروبي

بانكوك ـ عدي صبار *  
العراق  منتخ��ب ش��باب  يخوض 
لك��رة الصاالت الس��اعة الثالثة 
من مس��اء اليوم األربعاء بتوقيت 
الس��ابعة   ( بغ��داد  العاصم��ة 
مساء بتوقيت بانكوك ( مواجهة 
تاريخية أمام اوزبكس��تان، برسم 

الدور قبل النهائي لنهائيات كأس 
اسيا املقامة حالياً في تايلند .

وس��تكون صالة »بانك��وك ارينا« 
ال��ذي  للق��اء  مس��رًحا  اخل��اص 
س��يتكفل اجتي��ازه بنج��اح في 
الرافدي��ن  أبن��اء  لي��وث  انتق��ال 
إل��ى املب��اراة النهائي��ة للبطولة 

إل��ى  التأه��ل  بطاق��ة  وخط��ف 
أوملبياد األرجنت��ني 2018 .. بعد إن 
أصبح العراق املمثل الوحيد فيها 

للعرب.

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

البارالمبية تحتفي بمتحدي اإلعاقة 
وتزف بشرى إنجاز قانونها

يد »بشتكاش« تخطف بدر حمودي

الشباب في مواجهة أوزبكستان قاريًا
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مأسسة التشرذم

جمال جصاني

غالبي��ة الق��وى والكتل والزعام��ات التي ظه��رت وانتفخت 
بع��د "التغيير" ال تضع الهوية الوطنية العراقية في س��لم 
أولوياته��ا، على الصعيد العملي وال على مس��توى الدعاية 
والش��عارات واحلاجات العابرة، إذ جند أس��ماءها وعناوينها ال 
تف��ارق املف��ردات والعب��ارات الوطنية )حتالف وطن��ي، ائتالف 
وطني، العراقية ....( لكنها جميعاً بسياس��اتها وممارساتها 
وس��لوكها وخطاباتها تكرس التش��رذم بأبش��ع أش��كاله، 
وهذا م��ا نضح عنها طوال أكثر م��ن 14 عاماً على تصديها 
ملسؤولية ما يعرف مبرحلة العدالة االنتقالية، والتي حتتاجها 
البلدان املنكوبة بالنظ��م التوليتارية بعد جناتها منها، وهي 
مرحلة تعتمد أساساً على إعادة ترميم النسيج االجتماعي 
والوطني للبلد، ال نثر بيوض التش��رذم والتفرقة على أسس 
إثنية وطائفية ومعايير فئوية ضيقة، كما حصل مع جتربتنا 
املنحوس��ة. هذه الطبقة السياسية املهيمنة على مقاليد 
امور م��ا بعد زوال النظام املباد، وطبق��اً لقواعد اللعبة التي 
اجتمعوا عليها، ال ميكن أن تفضي لغير التشرذم واملزيد منه، 
م��ع ما يرافقه من بؤر متزاي��دة ومتعاظمة للتوتر والنزاعات، 
ال س��يما بعد ترسخ املؤسس��ات املعنية برعاية كل أشكال 

التشرذم واالنحطاط املادي والقيمي.
لقد كان خطاب السيد حيدر العبادي مترعاً باملرارة والغضب، 
عندم��ا تط��رق الى رأس رم��ح ه��ذا التش��رذم؛ أي الفصائل 
املس��لحة من شتى الهويات )عش��ائرية، طائفية، عقائدية، 
إجرامية..( ومحاوالتها لفرض إرادتها على مؤسسات الدولة 
واجملتمع، إذ تزايدت عمليات اخلطف والتهديد واالبتزاز، وحوادث 
االعتداء على األجهزة األمنية، واالصطدامات املس��تمرة بني 
العش��ائر املس��لحة في غي��ر القليل من امل��دن العراقية وال 
سيما عاصمة العراق االقتصادية )البصرة(. لقد حّذرنا مراراً 
من مثل هذه اخملاطر ملنهج عس��كرة الدول��ة واجملتمع والذي 
عاد بقوة مع هذه الطبقة السياس��ية وضيق أفقها املميت، 
وم��ن البن��اء العش��وائي وغير املس��ؤول ملؤسس��ات الدولة 
اجلديدة وال سيما األجهزة العسكرية واألمنية، والتي حتولت 
بفعل املعايير غير الس��وية )عندك ع��رف( املتبعة في بنائها 
واختيار مالكاتها، الى أحد أكبر مالذات العجز والفس��اد في 
املش��هد الراهن. ليس هناك أدنى شك من أن مهمة التغيير 
واإلصالح أصبحت أكثر عسراً وتعقيداً مما كانت عليه عشية 
"التغيير". وهذا يعود الى ما خلفته سياسة تلك القوى في 

مأسسة التشرذم، وحتويله الى ابن شرعي للعراق اجلديد..!
في دعوتنا هذه ملواجهة التشرذم والقوى واملصالح واخلطابات 
الت��ي تقف خلفه، ال ندع��و للوطنية والهوي��ة العراقية من 
منطل��ق آيديولوج��ي أو عقائ��دي أو تبجيلي وغي��ر ذلك من 
ترس��انات التغن��ي واألهازيج اخلاوية، بل م��ن منطلق كونها 
خش��بة خالص مجربة مل��ا يحيط بنا من مخاطر ومس��ارب 
مهلكة. وهذا ما عكس��ته جتربة األربعينيات واخلمسينيات 
م��ن الق��رن املنصرم، عندما تص��در املش��روع الوطني قائمة 
اهتماماتنا كأفراد وجماعات سياس��ية واجتماعية منظمة، 
حيث النش��اط واحليوي��ة التي رافقت ذلك في ش��تى حقول 
املعرفة واخللق واإلبداع. وعل��ى العكس من ذلك ما حصدناه 
م��ع الكتل والقوافل املتنافرة وذلك املش��روع الواقعي، حيث 
االنحط��اط واحل��روب والنزاع��ات وما يرافقها م��ن تدهور في 
كل مج��االت احلياة. ال مناص من هذا الس��بيل اجملرب، بعد أن 
تذوقنا مرارة الهرولة خلف مشاريع "الهويات القاتلة" إثنية 
كان��ت أم طائفية وفئوية، وعجزه��ا الفاضح في تقدمي بديل 
واقعي وحضاري لس��كان أقدم األوطان. صحيح أنها مهمة 
معقدة وصعبة )إعادة تأسيس الهوية العراقية ومشروعها 
الوطني( وس��ط هذا الطفح الهائل للتش��رذم ومؤسساته؛ 
غير أن البدايات اجلادة مبقدورها تذليل املعوقات وشق الطريق 

بعيداً عن املأزق الراهن.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - عبد العليم البناء: 
تواصل ورش��ة فنون املسرح في 
قس��م التربي��ة الفني��ة بكلية 
حضوره��ا  اجلميل��ة،  الفن��ون 
الفاعل في املش��هد املس��رحي 
عب��ر ع��روض مهمة م��ن بينها 
)األق��وى(،  اجلدي��دة  املس��رحية 
التي س��تعرض في متام الساعة 
اخلامس��ة عصر الي��وم األربعاء، 
ويوم غد اخلميس، على خش��بة 
مسرح الورشة في قسم التربية 

الفنية بكلية الفنون اجلميلة.
املس��رحية متث��ل رؤي��ة جمالية 
للمخ��رج واألكادمي��ي الدكت��ور 
ياس��ني الكعب��ي، ل��م يتوق��ف 
فيه��ا عن��د حدود ن��ص الكاتب 
س��ترنبيرغ )األق��وى(، وه��ي من 
فائزة جاس��م،  الفنان��ة  متثي��ل 
ومبعيتها من الفنانني الش��باب: 
أم��ل صبر، وميس ك��رمي، وقيصر 

كامل.
الفك��رة  ع��ن  الكعب��ي حت��دث 
واملعاجلة الدرامية للمس��رحية: 
التجرب��ة تصدت لن��ص الكاتب 
)سترنبيرغ( بعنوان )األقوى(، وهو 
نص يكاد يحس��ب على نصوص 
)املونودرام��ا(، إال أنن��ي تعامل��ت 
معه برؤية جمالية لم تقف في 
حدود بنيت��ه الدرامية تلك، كما 
أنني خففت من وط��أة احلكاية 
االجتماعي��ة الت��ي تتصدر نص 
املؤل��ف، لصالح ما يس��بره من 
حكايا مستترة، ميكن أن تنفتح 
ال��ذي  الفك��ري،  الواق��ع  عل��ى 
يهيمن اليوم على املشهد احمللي، 

والدولي لألزمة اإلنسانية".
وأوضح مؤك��دا: "أردنا من خالل 
عرضن��ا أن نناقش فك��رة القوة 
وعللها،  وموجباتها  ومفهومها 
وذل��ك بوص��ف أن ل��كل ص��راع 

أطراف��اً، ول��كل ط��رف مص��در 
ق��وة مختل��ف، س��يما عندم��ا 
يكون املص��در فكري��اً، فمن هو 
األق��وى )الس��الب أم املوج��ب(، 
أم��ا جمالي��اً ف��إن عمل��ي يأتي 

تواص��الً م��ع مش��روعي ال��ذي 
بدأته )عام 2005(، في تأس��يس 
ورش��ة فنون املس��رح في كلية 
الفن��ون اجلميلة، وال��ذي يهدف 
الى البحث عن أس��رار التجربة 

املس��رحية بجمي��ع عناصره��ا، 
وعل��ى وفق مب��دأ )التقش��ف(، 
س��يما وأننا ال نحظ��ى بأي دعم 

مادي وأحيانا حتى معنوي ".
وأش��ار الى أن " رس��الة العرض 
تتركز ف��ي أنه: متى ما أدركنا أن 
التنوع في الفكر، والعرق، والدين، 
والطائف��ة، واملذه��ب، ه��و دليل 
عافي��ة، وأن التواص��ل مع اآلخر 
يعني اننا قطعنا ش��وطاً كبيراً 
باجتاه اإلنس��انية، وحينها فقط 
س��ندرك أننا لسنا محتاجني أن 

نكون األقوى. 
صعي��د  عل��ى  خيارات��ه  وع��ن 
املمث��الت واملمثل��ني أك��د اخملرج 
د.ياس��ني الكعبي: "ف��ي جميع 
جتاربي دائماً أنتمي الى )مدرسة 
املمثل( بوصف��ه العنصر األكثر 
الع��رض  دالالت  حلم��ل  تص��دراً 
املس��رحي، لذا من الطبيعي أن 

يصبح املمثل جسداً وصوتاً هو 
بؤرة معاجلاتي اإلخراجية، فيأتي 
اإلش��تغال مع املمثل على وفق 
والنح��ت( ومحاولة  )احلفري��ات، 
وبخص��وص  النمطي��ة،  جت��اوز 
)املمث��الت( ففي كل جتاربي أنا ال 
أشترط على املمثلني اشتراطات 
الرغب��ة  س��وى  كبي��رة،  فني��ة 
وااللتزام والتحمل. وفي )األقوى( 
كانت الرغبة متوفرة لدي، ولدى 
الفنانة الدؤوبة )فائزة جاس��م(، 
وكان ذلك منذ سنوات، فتحقق 
اللقاء في )األقوى(، وكانت جتربة 

لذيذة جداً، وإنسانية بامتياز.
)س��ينوغرافيا  وبخص��وص 
العرض(، خت��م الكعبي حديثه 
تقنيات  فق��ر  "برغ��م  بالق��ول: 
املكان، حاولنا أن نرسم مدلوالت 
بيئة الشخصيات الفكرية، من 

خالل اللونني )األبيض واألسود(.

)األقوى( مسرحية تناقش فكرة القوة ومفهومها وموجباتها وعللها
يعرض الساعة 5 عصر اليوم األربعاء وغدا الخميس

لقطة من املسرحية

مهرجان ربيع اإلبداع الثاني يحتفي 
ببغداد عاصمة لإلبداع األدبي

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت دائ��رة العالق��ات الثقافي��ة العام��ة ف��ي وزارة الثقافة 
والس��ياحة واالثار، بالتعاون مع جلنة بغداد مدينة االبداع االدبي، 
مهرج��ان ربيع االبداع الثاني في مقه��ى البيروتي التراثي، والذي 

يتوسط العاصمة بغداد، مساء يوم 2017/5/22.
وتضمنت االمس��ية مجموعة من الفعاليات الثقافية التي لها 
ارتباط بالعمق التاريخي والتراثي ملدينة بغداد، وحضرها املعاون 
الثقافي لدائرة العالقات الثقافية خضر ش��هاب، ونخبة كبيرة 
من املثقفني، والش��عراء، واملهتمني بالش��أن الثقاف��ي والتراثي 

ملدينة بغداد، ومبشاركة متميزة من املكتبة اجلوالة. 
ب��دأ املهرجان بكلمة للباحث التراثي ع��ادل العرادي، الذي تناول 
اهمية اختيار مدينة بغداد مدينة لإلبداع االدبي، من قبل املنظمة 

العاملية اليونسكو التابعة لألمم املتحدة في عام 2015. 
تاله عزف وغناء مجموعة من االغاني العراقية التراثية، وقراءات 
ش��عرية للش��اعر حيدر املعتوك، والش��اعر مرتض��ى التميمي، 
والش��اعرة حياة الش��مري، والش��اعرة جنان الصائغ، والش��اعر 

الدكتور جبار فرحان.
كما ش��هد نهر دجلة ايقاد ش��موع فوانيس االمل، وهي أحد 
اه��م فعاليات بغ��داد مدينة االب��داع االدبي، الت��ي أطلقتها 
اللجن��ة للتناف��س ب��ني الش��عراء الش��باب، حي��ث مت ايقاد 
الش��موع، وتس��ييرها في نهر دجلة قرب خض��ر الياس، وهي 
تنقل امنيات البغداديني في احلب والسالم، مع مجموعة من 

القراءات للشعر الشعبي.

بغداد - حذام يوسف:
يتواصل ن��ادي الش��عر في احت��اد االدباء، 
االس��بوعي،  الثقاف��ي  برنامج��ه  ف��ي 
واس��تضافته لع��دد م��ن االدب��اء، وهذا 
االس��بوع، احتفى نادي الش��عر بالشاعر 
جبار سهم السوداني، وحديث عن جتربته 
الطويل��ة ف��ي االدب، وعالقت��ه بالقصب 
الش��اعرة  اجللس��ة  قدم��ت  والب��ردي، 

الدكتورة راوية الشاعر.
الس��وداني، تقدم خالل كلمته بالش��كر 

الحتاد االدباء ولنادي الش��عر، معرجا على 
مبادرة احت��اد االدباء ووقفته مع الش��اعر 
ف��ي مدة مرض��ه، ثم حتدث عن ش��وطه 
االدبي وكتاباته التي تنوعت في الش��عر 
والنق��د، مرك��زا عل��ى مرحل��ة متثيل��ه 
للثقافة العراقي��ة في مصر، والتي يراها 
فت��رة ذهبية في حيات��ه :"ولدت من رحم 
بيئة االه��وار، والقصب، والب��ردي، والتي 
كان له��ا األث��ر الكبير عل��ى حياتي بكل 
تفصيالته��ا الصغيرة والكبي��رة، بعدما 

تركتها وانا في فت��رة صباي، وآنذاك كان 
الوض��ع صعباً جدا، وحرم��ان يعاني منه 
س��كان تل��ك املناط��ق، مما اضطرن��ا الى 
النزوح الى بغداد، وكنا في حالة ذهول مما 
تراه اعيننا من دقة وجمال في هندس��ة 
البي��وت البغدادية، كنا نرى الطابوق ألول 

مرة في حياتنا.
تخللت اجللسة قراءات شعرية للضيف 
السوداني، متغزال باملرأة، ليلقي قصيدته 
الش��هيرة ع��ن ام��رأة أحبها م��ن دون أن 

يراه��ا، وقصائ��د اخ��رى للوط��ن، والهور، 
والبيئة التي صنعت منه شاعرا.

ش��ارك في اجللس��ة عدد من الش��عراء 
بتقدمي ش��هادات حية بحق الشاعر جبار 
س��هم الس��وادني، وجتربت��ه اإلبداعي��ة، 
وذكري��ات جمعته��م مع��ا، ومنهم من 
النبيل��ة  الش��اعر  مواق��ف  اس��تعرض 
معهم، ليختم اجللسة بقصيدة حملت 
كثيف��ة  امل��رأة  أي  "الوطف��ة"،  عن��وان 
الرموش، وسط اعجاب ومباركة احلضور. 

اتحاد األدباء يحتفي بالشاعر جبار سهم السوداني
متابعة - سالم البغدادي:

كان��ت زيارت��ه ألخيه في كردس��تان، 
بداية اإلنعطافة ف��ي طريق مواهبه، 
حي��ث عثر في اثناء تل��ك الزيارة على 
اول علبة سجائر اثارت انتباهه، ووّلدت 

لديه الرغبة في جمع نظيراتها.
مصمم الديكور العراقي هداية كرمي 
زنكن��ة يقول انه لم يدخن س��يجارة 
اب��دا، لكن��ه عل��ى الرغ��م م��ن ذلك 
يه��وى جمع العل��ب الفارغ��ة منها، 

وبدأ ف��ي ذلك عام 1975، أي قبل نحو 
أربع��ة عقود، حي��ث كان عمره آنذاك 
17 عام��ا، لذل��ك فقد وص��ل عددها 
اليوم ال��ى نحو 3000 علبة س��جائر 
فارغ��ة، يق��ول زنكن��ة: ال توجد لدي 
علبت��ان متش��ابهتان، ف��كل واحدة 
منفردة بشكلها، ولدي علب سجائر 
منذ اربعيني��ات الق��رن املاضي، ومن 
علب الس��جائر العراقي��ة لدي علبة 
س��ومر، ورمي، واريدو، وبغ��داد، واجلمل، 

واجلمهوري��ة، ال��ذي يعد اق��دم علب 
السجائر حيث كان في عهد الزعيم 

عبد الكرمي قاسم.
يق��ول زنكنة انه كان على اس��تعداد 
للتضحي��ة م��ن اجل احلص��ول على 
عل��ب س��جائر معين��ة، وه��و اليوم 
يتمنى حصوله على م��كان او غرفة 
أكبر لتتس��ع ع��دد العل��ب خاصته، 
خاصة وانه قد أوصى جميع أصدقائه 

واقاربه.

عراقي يهوى جمع علب "السجائر" التي لم يدخنها يوما
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