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بغداد - أسامة نجاح:
كشفت العمليات املشتركة ، يوم 
أم��س األحد ، عن قرب زف بش��رى 
حترير املوص��ل بالكامل من عناصر 
داعش اإلجرامية ، فيما رجحت ان 
يكون احلس��م خالل ال�72 س��اعة 

املقبلة . 
قي��ادة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العملي��ات العميد يحيى رس��ول 
لصحيف��ة  خ��اص  حدي��ث  ف��ي 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  انطالق عمليات 
جديدة يوم أم��س األحد ، من قبل 
قطعات اجليش ومكافحة اإلرهاب 
والش��رطة االحتادي��ة وه��ي حتقق 
تقدم��ا كبي��راً ف��ي حتري��ر أراضي 
واس��عة ومبس��اندة طيران اجليش 
العراق��ي ،  الفتا إل��ى إن" القوات 
املش��تركة وفي كل  العس��كرية 
احملاور اخلاصة بعمليات )قادمون يا 
نينوى( تتقدم بشكل منسق نحو 

أهدافها املرسومة . 
وبشأن قضاء تلعفر أشار املتحدث 
باس��م قيادة العمليات املشتركة 
أن "القض��اء وكم��ا يعل��م  إل��ى 
اجلميع مت تطويقه بش��كل كامل 
ومت أيض��ا قط��ع كل ط��رق إم��داد 
التنظي��م باإلضافة إل��ى أن هناك 
مس��تمرة"،  اس��تهداف  عمليات 
ونوه الى أن "اخلطط العس��كرية 

جاهزة لتحريره". 
وتاب��ع إن" موض��وع حتري��ر قض��اء 
تلعف��ر هو أم��ر من��وط للقيادات 

العام  والقائد  العليا  العس��كرية 
للقوات املس��لحة وله األمر األول 
واألخي��ر في اش��تراك أي قطاعات 
ق��وات  كان��ت  س��واء  مناس��بة 
مكافح��ة اإلرهاب او جيش عراقي 
او قوات ش��رطة احتادية او احلش��د 

الشعبي . 
من جانب��ه أفاد مص��در امني في 
قي��ادة جه��از مكافح��ة اإلره��اب 
، أم��س األح��د ، بانط��الق عملية 
أحي��اء  آخ��ر  لتحري��ر  عس��كرية 
مدين��ة املوصل، فيم��ا رجح إعالن 
مدينة املوص��ل خالية من تنظيم 
داعش اإلرهابي خالل ال�72 ساعة 

املقبلة. 
‘‘الصباح  وقال املصدر لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘ إن" عملي��ة حتري��ر أخ��ر 
أحي��اء املوصل بدأت في الس��اعة 
اخلامسة فجرا من يوم أمس األحد 
، ف��ي احمل��ور الش��مالي حيث يقع 
حي الصحة وجنح��ت قوات اجلهاز 

بتطهير 50 باملائة منه" . 
وكش��ف املصدر الذي لم يفصح 
عن اسمه ،  عن وضع خطة تنص 
على محاص��رة الدواعش في هذه 
األحياء حيث ستلتقي القوات من 

كل احملاور املهاجمة .
وب��ني إن" احلس��م س��يكون ف��ي 
غضون 72 ساعة وستعلن املوصل 
مدينة محررة خالي��ة من تنظيم 

داعش اإلجرامي" . 
من جهتها أفادت قيادة الش��رطة 

االحتادية ، أمس األحد ، بس��يطرة 
قواته��ا عل��ى أه��داف حيوية في 
حي الزجنيلي، باجلانب األمين ملدينة 

املوصل. 
وقال قائ��د الش��رطة الفريق رائد 
ش��اكر ج��ودت ف��ي بي��ان تلق��ت 

صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
من��ه إن "قوات الش��رطة متكنت، 
من س��طرة عل��ى أه��داف حيوية 

في حي الزجنيلي بالس��احل األمين 
ملدينة املوصل". 

تتمة ص 3

انطالق عمليات واسعة لتحرير ما تبقى من أيمن الموصل

العمليات املشتركة تقترب من اعالن حترير املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
إبراهي��م  اخلارجي��ة  وزي��ر  أعل��ن 
اجلعف��ري، أن الع��راق ل��ن ينض��م 
تتبناه��ا  الت��ي  السياس��ة  إل��ى 
واش��نطن ضد إيران، فيم��ا اعتبر 
أن الع��راق دولة متحض��رة ال تتبع 
سياس��ة األبيض واألسود وترفض 

السياسات املعادية ل طهران.
وق��ال اجلعف��ري ف��ي مقابل��ة مع 
صحيفة "أي بي سي" اإلسبانية، 
على هامش مش��اركته في املؤمتر 
العن��ف  ضحاي��ا  ح��ول  الدول��ي 

العرق��ي والّدين��ي ف��ي منطق��ة 
الش��رق األوس��ط الذي احتضنته 
العاصم��ة مدري��د، إن "العراق لن 
يك��ون في اجلبه��ة املعادية إليران، 
ألنه يرفض سياس��ات احمل��اور في 

املنطقة".
تصريح وزير اخلارجية العراقي جاء 
ردا على سؤال حول سعي الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب لتش��كيل 
جبهة جديدة ضد إي��ران وعما إذا 

كان العراق سيشارك فيها.
تتمة ص 3

بغداد ـ الصباح الجديد:
عق��دت وزي��رة االعمار واالس��كان 
والبلدي��ات العامة آن نافع أوس��ي 
اجتماع��ا م��ع اللجن��ة اخملتص��ة 
ألستثمار طريق املرور السريع رقم 
)1( او م��ا يس��مى الطريق الدولي 
الس��ريع الرابط بني العراق واألردن 

وسوريا.
وعقد االجتماع برئاس��ة االوس��ي 
ف��ي مقر ال��وزارة ، وبحضور وكيل 
ال��وزارة اس��تبرق الش��وك وممثلي 

عن وزارتي )الداخلية ، التخطيط( 
وهيئة االستثمار.

وذك��رت الوزيرة، في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، خالل 
االجتم��اع ان "اللجنة امام مهمة 
وطنية كبي��رة في اختي��ار اجلهة  
املنفذة التي س��تقوم باس��تثمار 
الطري��ق وادارة وتش��غيل منف��ذ 
طربي��ل احل��دودي مم��ا يتطلب منا 

الدقة والسرعة في إجنازه".
تتمة ص 3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت امانة بغداد،امس االحد، عن 
اعداد خطة إلزالة جميع التجاوزات 
في العاصمة خالل مدة ثالثة اشهر 

بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.
وقالت االمانة في بيان اطلعت عليه 
"اجتماع��ا  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
موس��عا عقد برئاس��ة وكيل امانة 
بغداد للشؤون البلدية كرمي البخاتي 
ومش��اركة مع��اون قائ��د عمليات 
بغ��داد ومديرعام احلراس��ات واألمن 
ف��ي أمانة بغداد وعدد م��ن املديرين 
العام��ني للدوائر البلدية"، مبينة أن 

اجملتمعني "أعدوا خطة إلزالة جميع 
التجاوزات ف��ي العاصمة خالل مدة 
ثالث��ة اش��هر بالتع��اون م��ع قيادة 

عمليات بغداد".
"ناق��ش  االجتم��اع  أن  واضاف��ت 
موض��وع التجاوزات والعش��وائيات 
في العاصمة واخلطة املعدة إلزالتها 
وطرائق معاجلتها تنفيذاً لتوجيهات 
أن  مبين��ة  ال��وزراء"،  رئي��س  دول��ة 
االجتم��اع "تن��اول التحدي��ات التي 
تواجهه الدوائر البلدية وإعادة فتح 
الطرق املغلقة من قبل املتجاوزين".
تتمة ص 3
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بغداد -  وعد الشمري:
أكدت كتل��ة املواطن، أمس االحد، 
عدم تخليها عن اس��مها كعنوان 
تش��ارك فيه باالنتخاب��ات املقبلة 
الوطن��ي  التحال��ف  لصال��ح  إال 
أو ائتالف واس��ع عاب��ر للطوائف، 
وفيما لفتت إلى حوارات مستمرة 
مع جهات سياسية لم تصل إلى 

مستوى التوثيق الرسمي.
وق��ال القيادي في الكتلة س��امي 
اجليزاني إن "كتل��ة املواطن لديها 
عالق��ات واس��عة وايجابي��ة م��ع 
السياس��ية من  االط��راف  جميع 

شتى التوجهات".
وأض��اف اجليزان��ي ف��ي حديث مع 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "اخلطوط 

احلمر بالنسبة الينا معدومة وهو 
ما مييزنا عن غيرنا بأننا نتحاور مع 
اجلميع شريطة االلتزام بالدستور 
والسياقات  السياسية  والعملية 

القانونية في تداول السلطة".
وأش��ار إلى أن "حوارات سياس��ية 
موس��عة اجريت مع اط��راف تارة 
مببادرة منا، أو بطلب منها في تارة 

اخرى، لكن لم نصل حتى االن إلى 
اتفاق مكتوب ينص على تشكيل 

حتالف جديد".
ويف��ّرق اجليزان��ي ب��ني نوع��ني من 
التحالفات "االول انتخابي ويكون 
قبل االقت��راع ويتوقف على قانون 

االنتخابات وآلية توزيع املقاعد...
تتمة ص 3

بغداد ـ مشرق ريسان:
عّمق رحيل املنس��ق العام حلركة 
التغيير الكردس��تانية نوشيروان 
مصطفى، اخلالفات السياس��ية 
الت��ي تعصف بإقليم كردس��تان 
من��ذ ع��ام 2015، فيما م��ا يزال 
الكردستاني-  الدميقراطي  احلزب 
بزعام��ة رئيس إقليم كردس��تان 

بارزان��ي- يص��ّر عل��ى  مس��عود 
اس��تبدال رئي��س برمل��ان اإلقليم 
أخ��رى ك�"ش��رط"  بش��خصية 
أس��اس للتف��اوض م��ع حرك��ة 

التغيير.
ويقول النائب ع��ن كتلة التغيير 
الكردستانية أمني بكر إن "فقدان 
املنس��ق الع��ام حلرك��ة التغيير 

ومؤسسها نوشيروان مصطفى 
ال يعّد خسارة على احلركة فقط، 
بل على مس��يرة نضال الشعبني 
الكردي والعرب��ي لتحقيق احلرية 
واملساواة"، مضيفاً إن "مصطفى 
كان��ت لديه رؤية واضحة بش��أن 
دول��ة املؤسس��ات وتعزي��ز الروح 

الوطنية للشعب العراقي".

ويوّض��ح بك��ر، ف��ي حدي��ث مع 
"الصباح اجلديد" إنه "على الرغم 
م��ن تأثير غي��اب مصطفى على 
حركة التغيي��ر، إال إنها )احلركة( 
ماضية في مش��روعها، ال سيما 
إنها تدار من قبل اجمللس الوطني- 

وهو مستمر في أداء عمله".
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"المواطن": لن نتخلى عن هويتنا إال للتحالف الوطني
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بغداد ـ الصباح الجديد:
مع عودته إل��ى الواليات املتحدة 
األميركي��ة غ��رَّد الرئي��س دونالد 
ترامب على تويتر،  مبشراً شعبه 

بالوظائف.
وق��ال ترام��ب إن��ه جل��ب مع��ه 
مئات امللي��ارات من الدوالرات من 
الشرق األوس��ط، مبشراً شعبه 

بالوظائف. 
األميركي جولة  الرئي��س  وأنهى 
خارجية استغرقت 9 أيام بطريقة 
مثيرة، عندما ألق��ى كلمة أمام 
ق��وة أميركي��ة ف��ي جتم��ع على 
االنتخابية، قبل  طريقة احلمالت 
أن يع��ود إلى ب��الده ليجد الكثير 

من املشكالت في انتظاره.
وقلب ترامب السياسات اخلارجية 
األميركية التقليدية رأس��اً على 
عقب، خالل اجلولة التي تضمنت 
عدة محطات في الشرق األوسط 
وأوروبا، مشيداً بقادة في الشرق 
أوروبيني  األوسط. وطالب حلفاء 
تقليديني بدفع املزيد من األموال 

من أجل الدفاع عن دولهم.
وفي قمة جملموعة الدول الس��بع 
الصناعي��ة الكبرى ف��ي منتجع 

تاورمينا في جزيرة صقلية، رفض 
ترام��ب التماس��ات م��ن ال��دول 
لبالده،  الس��ت األخرى احلليف��ة 

ملواصلة الدعم األميركي التفاق 
باري��س للمن��اخ، وأص��رَّ على أنه 
بحاج��ة ملزيد م��ن الوقت التخاذ 

قرار بهذا الشأن.
وفي حظيرة للطائرات في قاعدة 
البحرية في صقلية،  سيجونيال 
أش��ادت ميالنيا بزوجه��ا ترامب، 
ته مرت��ني علناً خالل  بعد أن صدَّ
اجلولة، عندما رفضت أن ميس��ك 

يدها.
وقالت: "زوج��ي بذل جهداً كبيراً 
ف��ي هذه الرحلة، وأن��ا فخورة به 

جداً".
وأعلن ترامب بعد هبوط طائرته 
الهليكوبت��ر، قادمة من تاورمينا 
اجتماع��ات  م��ن  يوم��ني  بع��د 
قم��ة مغلق��ة، أن رحلته تكلَّلت 

بالنجاح.
وق��ال ترام��ب إن��ه س��اعد على 
تكثي��ف التع��اون الدول��ي ف��ي 
مج��ال احل��رب على املتش��ددين 
اإلس��الميني، وهو تهديد قال إنه 
اتَّضح أكثر ف��ي هجوم انتحاري 
استهدف مانشستر في إنكلترا، 

وفي قتل مسيحيني في مصر.
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ترامب مخاطبًا شعبه بعد عودته ألميركا: جلبت معي المليارات
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت رئيس��ة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، خف��ض درجة التحذير 
االمني في البالد من "حرجة" الى 
"خط��رة" بعد رفعه��ا االثنني في 

اعقاب اعتداء مانشستر.
وقال��ت ماي ف��ي بي��ان، "حصلت 
ف��ي  للش��رطة  حت��ركات كبي��رة 
الس��اعات ال�24 املاضي��ة، وهناك 
11 مشتبها بهم قيد التوقيف"، 
مضيفة انه "في ضوء التطورات، 
ف��إن املرك��ز املش��ترك املس��تقل 

املتعلق��ة  املعلوم��ات  لتحلي��ل 
باالره��اب اتخذ قرار بخفض درجة 

االنذار من حرجة الى خطرة".
ش��خصاً   81 أن  بالذك��ر  جدي��ر 

س��قطوا بني قتيل وجريح، االثنني 
)22 اي��ار 2017(، بتفجي��ر وقع في 
مدينة مانشستر البريطانية بعد 
إنهاء حفلة املغنية أريانا غراندي.

بريطانيا تخفض درجة التحذير
من "حرجة" الى "خطرة"

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي  محل��ي  مس��ؤول  كش��ف 
محافظ��ة نينوى ام��س االحد عن 
الغاء مجلس الوزراء جميع مواقع 
الدوائر البديلة التابعة للمحافظة 

سواء داخلها ام خارجها.

وكان��ت احلكومة احمللية في نينوى 
قد اضطرت بع��د اجتياح تنظيم 
داعش ملدينة املوصل في أواس��ط 
ع��ام 2014 ال��ى افتت��اح مواق��ع 
بديلة لدوائرها لغرض متشية أمور 

السكان.

وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
ان مجل��س الوزراء قد الغى مواقع 
الدوائ��ر التابع��ة حملافظ��ة نينوى 
البديل��ة كاف��ة و أوق��ف نفقاتها 
املالي��ة اعتبارا من يوم امس االحد 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن طي��ران اجليش،ام��س االحد، 
ع��ن قت��ل نح��و ٢٩ م��ن "داع��ش" 
خالل اس��ناد تقدم قطعات احلشد 
الش��عبي ف��ي قضاء البع��اج غرب 

احملافظة.
وقال مس��ؤول اعالم طي��ران اجليش 
العقيد محم��د املالكي في حديث 

صحف��ي، ان "طيران اجليش قتل ٢٩ 
عنص��را من داع��ش ودم��ر صهريج 
وثالثة  مفخخ وس��يارتني مفخخة 
حتمل احادي��ة تابع��ة لداعش خالل 
تأم��ني االس��ناد القري��ب للحش��د 
الش��عبي والق��وات املش��تركة في 

مدينة املوصل وغربها".
"الق��وات  ان  املالك��ي  واضاف��ت 

عملياته��ا  تواص��ل  املش��تركة 
العس��كرية الرامي��ة ال��ى حترير ما 
تبقى من مناطق خاضعة لسيطرة 

التنظيم في نينوى".
وفي سياق آخر اعلن احلشد الشعبي، 
االحد، عن حتري��ر ناحية القحطانية 
غرب محافظ��ة نينوى م��ن قبضة 

تنظيم "داعش" بالكامل. 

وقال إعالم احلشد الشعبي في بيان 
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلديد"، 
إن "قوات احلش��د الش��عبي حررت، 
ناحي��ة القحطاني��ة بالكام��ل من 

تنظيم داعش". 
واض��اف أن تل��ك الق��وات "تباش��ر 
بعملي��ات مالحق��ة جي��وب العدو 

داخل الناحية". 

واعلن إعالم احلش��د ف��ي بيان صدر 
ف��ي وق��ت س��ابق، عن تق��دم قوات 
احلش��د الشعبي من محورين باجتاه 
مجمع اجلزيرة احلكومي غرب ناحية 

القحطانية بعملية "التفافية" .
م��ن جان��ب آخ��ر اف��اد مص��در في 
االس��تخبارات  ب��أن  الش��رطة، 
"ارهابي��ا  اعتقل��ت  العس��كرية 

خطيرا" غربي بغداد.
وق��ال املص��در في حدي��ث صحفي، 
إن "مف��ارز مديري��ة االس��تخبارات 
العس��كرية ف��ي الل��واء 24 الفرقة 
ارهابيا خطيرا  اعتقلت  السادس��ة 
مبنطقة عرب طاح��وس بأبي غريب 

غربي بغداد".
تتمة ص 3

مقتل ٢٩ عنصرا من "داعش" وتفجير صهريج غربي الموصل

الرئيس األميركي دونالد ترامب

مجلس الوزراء يلغي مواقع
الدوائر البديلة لمحافظة نينوى

مع ترجيحات أن يكون الحسم في غضون الـ72 ساعة المقبلة



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

مع دخ��ول معارك حتري��ر املوصل 
مراحله��ا االخيرة وبقاء س��اعات 
قليلة على تلفظ داعش انفاسه 
االخي��رة في امي��ن املدين��ة، تقوم 
عناص��ر ارهابي��ة غرب��ي كركوك 
ومحافظة ديالى مبش��اغلة قوات 
العراقي،  واجلي��ش  البيش��مركة 
بغي��ة اس��تجماع م��ا تبقى من 
مجاميعه��ا لفتح ثغرات متكنها 
من فك احلصار املطبق عليها في 
قض��اء احلويجة، واع��ادة التمركز 
النائي��ة  والقصب��ات  بالق��رى 

مبحافظة ديالى.
وف��ي اح��دث مغام��رة ل��ه تكبد 
داعش عش��رات القتل��ى وتدمير 
العدي��د من آلي��ات وهي حصيلة 
اخلس��ائر الت��ي احلقته��ا ق��وات 
البيش��مركة ب��ه، عق��ب هجوم 
ارهابية على  ش��نته مجموع��ة 
قرية غربي قضاء الدوز مبحافظة 

صالح الدين.
مصادر عس��كرية قالت للصباح 
اجلدي��د أن ارهابيي داعش ش��نوا 
اول  ليل��ة  منتص��ف  هجوم��اً 
امس الس��بت عل��ى قرية حليوة 
الصغيرة عند قضاء طوزخورماتو، 
وقال مس��ؤول قوات البيشمركة 
ف��ي محور قضاء ال��دوز عبد اهلل 
بور الذي اصي��ب بجروح طفيفة 
ج��راء انفجار عبوة ناس��فة على 
موكب��ه، في اثن��اء توجه��ه الى 
القرية، بتصريح للصباح اجلديد، 
ان داع��ش هاج��م ف��ي الس��اعة 
احلادية عش��رة والنصف من ليلة 
الس��بت - االح��د الف��وج الثالث 
ف��ي ل��واء 116 س��وران املتمركز 
في قرية حلي��وة الصغيرة غربي 
ق��وات  ان  واك��د  ال��دوز،  مدين��ة 
البيش��مركة تصدت الى هجوم 
داعش وكبدتهم خس��ائر كبيرة، 

افش��ال هجومه��م،  مت  ان  بع��د 
مبين��اً ان املهاجمني فش��لوا في 
احت��الل أي موق��ع او مق��ر واحد 

لقوات البيشمركة.
يذك��ر ان قرية حلي��وة الصغيرة 
تبعد 30 كل��م غربي قضاء الدوز 
وتقع على الطريق الرئيس��ي بني 
وذكرت مصادر  وتكريت،  خورماتو 
أخ��رى ان املواجهات الطاحنة بني 
البيش��مركة ومس��لحي داعش 
اس��تمرت زهاء س��اعة، وأشارت 
الى سقوط خس��ائر في صفوف 

املهاجمني.
م��ن جهته ق��ال مس��ؤول مركز 
تنظيم��ات االحت��اد الوطن��ي في 
محافظة ديالى شيركو ميرويس 
تابعت��ه الصب��اح  ف��ي تصري��ح 

اجلديد، ان تنظيم داعش االرهابي 
يدرك اهمية محافظة ديالى التي 
جتاور م��ن جهة محافظات صالح 
الدي��ن وبغ��داد ومن جه��ة أخرى 
جتاور ايران، وانه ومن هذا املنطلق 
قام بارس��ال الكثي��ر من عناصره 
الى محافظة ديالى على ش��كل 
مفارز متنقلة، في مس��عى منه 
العادة ترتي��ب صفوفه وهو يقوم 
بتنفي��ذ العدي��د م��ن العمليات 

املتفرقة من هنا وهناك.
تغيي��راً  التح��ركات  وع��ّد ه��ذه 
تكتيكي��اً في طبيعة نش��اطات 
م��ن  ان قس��ما  مبين��اً  داع��ش، 
اجملامي��ع االرهابية التي تس��ربت 
م��ن مع��ارك تكري��ت واملوص��ل 
والرمادي، على تواصل مع عناصر 

داع��ش املتواجدين ف��ي احلويجة 
وجبال حمرين.

واض��اف ان داع��ش يعم��ل عل��ى 
تغيي��ر اس��تراتيجيته القتالي��ة 
وهو يعد ديال��ى منطقة مهمة، 
والنه على وش��ك لفظ انفاس��ه 
االخيرة في املوصل فانه سيعمل 
على اس��تهداف العاصمة بغداد 

من ديالى.
وق��ال ان بع��ض املص��ادر تؤك��د 
وج��ود400-500 ارهابي من داعش 
يتنقل��ون على ش��كل مفارز في 
الق��رى واالري��اف التابعة حملافظة 
ديالى، مطالباً احلكومة العراقية 
بالتعام��ل بجدية مع هذه اخملاطر 
والتهدي��دات، كما دع��ا حكومة 
االقلي��م ال��ى زي��ادة ع��دد قوات 

بقضاء  املتواج��دة  البيش��مركة 
والنواح��ي  واالقضي��ة  خانق��ني 

التابعة له.  
وكثيراً ما يقوم مس��لحو داعش 
بش��ن هجمات تعرضية او وضع 
بواسطة  فخاخ وشراك خداعية 
عبوات ناسفة او متفجرات على 
جوان��ب الط��رق الرئيس��ة عن��د 
اط��راف طوزخورمات��و واملناط��ق 
الواقعة شرق تكريت الستهداف 
لق��وات  العس��كرية  االرت��ال 

البيشمركة.
من جانبه عّد مسؤول وحدات 70 
لقوات بيشمركة االحتاد الوطني 
الكردس��تاني ع��دم حتري��ر قضاء 
احلويجة التاب��ع حملافظة كركوك 
وراء قي��ام داعش  س��بباً رئيس��اً 

بالعديد م��ن العمليات االرهابية 
ف��ي محافظ��ة ديال��ى وكركوك 
وص��الح الدين، نافياً علمه بوجود 
أية خط��ط او برام��ج او مواعيد 
قريب��ة لتحرير القض��اء من قبل 

احلكومة العراقية.
ف��ي  احمللي��ة  احلكوم��ة  وكان��ت 
محافظة كركوك قد انتقدت في 
مناس��بات عدة تأجي��ل احلكومة 
العراقي��ة حترير قض��اء احلويجة، 
الذي اكدت انه تس��بب باالخالل 
باالمن واالس��تقرار في احملافظة، 
اضاف��ة الى ان��ه خل��ف مظاهر 
س��لبية غير حضارية، فضالً عن 
ودوائرها  عرقلته جهود كرك��وك 
األمني��ة واخلدمية في أس��تقبال 

إغاثة وايواء النازحني. 

مسؤول كبير: »داعش« يعيد تنظيم صفوفه 
ويحاول فك الحصار عن الحويجة 

أكد أن خطوته الثانية ستكون تنفيذ عمليات نوعية في العاصمة
د.علي شمخي 

اجه��زت احل��روب املتوالية في الع��راق على الكثير 
من معالم الس��الم في هذا البلد وفي الوقت الذي 
تنعمت فيه امم وش��عوب بسنوات الرخاء واالزدهار 
والرفاهية بقي الشباب العراقي في محيط القلق 
والترق��ب وع��دم االس��تقرار والن هؤالء الش��باب 
يشكلون اليوم النسبة االكبر من نفوس الشعب 
العراقي حيث بلغت اعداد السكان في سن العمل 
بعم��ر 15-64 س��نة اكث��ر من 10 ماليني نس��مة 
وبنس��بة  %56.6« من عدد س��كان الع��راق  البالغ 
عدده��م  اكثر من 36 مليون نس��مة حس��ب آخر 
االحصائي��ات التي قامت بها وزارة التخطيط  فان 
االهتمام بهم يش��كل اولوية في أية دولة تتطلع 
ال��ى النجاح والتقدم وفي مراجعة س��ريعة لهذه 
االرقام س��يتأكد للمعنيني بأن هذه النسبة وهذه 
الفئة  تش��كل الطاقة االكبر التي يجب االعتماد 
عليها ف��ي كل مفاص��ل اخلطط االس��تراتيجية 
الع��ادة االعمار ف��ي العراق وفي مش��اريع التنمية 
اخملتلفة وتزخر مراكز البحوث واس��تطالعات الرأي 
التي اجراه��ا باحثون في ش��ؤون االقتصاد واالمن 
واالجتم��اع داخ��ل الع��راق وخارج��ه بالعدي��د من 
الدراس��ات الت��ي حاولت التعرف على مش��كالت 
الشباب في العراق واستطالع ارائهم في القضايا 
الت��ي ته��م حاضرهم ومس��تقبلهم ومما الش��ك 
فيه ان ماليني الش��باب العراقيني يحملون احالماً 
وتطلع��ات يتطلع��ون لتحقيقها داخ��ل وطنهم 
الذي ولدوا وعاش��وا فيه وهم مثل املاليني االخرين 
من اقرانه��م ف��ي دول العالم يحلم��ون بتحقيق 
االجنازات وتوظيف طاقاتهم ومواهبهم في اعمال 
ونش��اطات وفعالي��ات تنظمه��ا الدول��ة بجميع 
مؤسساتها او تشرف عليها او تدعمها لكن واقع 
احلال يش��ير الى غياب هذا الدور وتبعثر االمكانات 
والقدرات التي تستطيع استيعاب هؤالء الشباب 
الذين يتوزعون في ش��تى امل��دن العراقية وفي ظل 
االوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق 
واجراءات التقش��ف وتضييق ف��رص احلصول على 
الوظائف يواجه الش��باب في العراق محنة كبيرة 
تتمث��ل بالبطال��ة الكبيرة التي يعيش��ها ماليني 
اخلريج��ني الذين اضحوا عاطلني ع��ن العمل وهم 
اليوم يزاحم��ون اقرانهم من غي��ر اخلريجني الذين 
ميتهنون حرفاً بس��يطة يحاولون من خاللها س��د 
جزء من حاجاتهم وحاجات عائالتهم فيما ينتظر 
آخرون فرصاً اخرى خارج العراق تتمثل بس��عيهم 
الى الهجرة وانعكست هذه البطالة على مستوى 
اجلرمية في العراق واس��همت في خلق مش��كالت 
اجتماعي��ة وامني��ة حس��بما تش��ير احصائيات 
دوائر ومؤسس��ات وزارة الداخلية واذا كانت الدولة 
العراقي��ة تعل��ل تقصيرها جتاه الش��باب العراقي 
بانش��غالها في احل��رب على االره��اب ومواجهتها 
للظ��روف االقتصادي��ة الصعبة ف��أن االنتهاء من 
ه��ذه احل��رب س��يوفر فرص��ة للتعويض ع��ن هذا 
االهمال وهذا التهميش وازالة اآلثار الس��يئة التي 
حتيط بحاضر هؤالء الش��باب ومس��تقبلهم والبد 
من الش��روع في وضع برامج تأخ��ذ بنظر االعتبار 
احلاجات االجتماعية والنفس��ية التي تلبي رغبات 
وتطلع��ات الش��باب العراقي مبا يضم��ن احتضان 
طاقاتهم وتوفير الدع��م املطلوب البراز مواهبهم 
في مجاالت الوظائ��ف احلكومية والقطاع اخلاص 
وفي مج��االت الرياضة واملؤسس��ات االجتماعية 

التي تعنى بحل مشكالتهم.

طاقات معطلة

تقـرير

ترجمة : حسين محسن

ذكرت وكالة انباء اكسيوس ان الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترامب ابلغ »مقربني«، 
مب��ن فيهم رئيس وكال��ة حماية البيئة 
س��كوت برويت، انه يعتزم ترك اتفاقية 
دولية مهمة حول تغي��ر املناخ، وفقاً ملا 
ذكرت��ه الوكالة نقال ع��ن ثالثة مصادر 

لها معرفة مباشرة بالرئيس.
وكان ترامب قد أعلن في األول من أمس 
الس��بت انه س��وف يتخذ قراراً حول ما 
اذا كان س��يدعم اتف��اق باريس املناخي 

االسبوع املقبل.
ولم يرد البيت االبي��ض فورًا على طلب 

التعليق على هذا الشأن.
وق��ال مص��در كان عل��ى اتص��ال م��ع 
األشخاص املشاركني في القرار لرويترز 
أنه مت عقد مجموعة اجتماعات مع كبار 
املديري��ن التنفيذيني لش��ركات الطاقة 
والش��ركات الكبرى وغيرها حول اتفاق 
املناخ قبل إعالن ترامب املتوقع في وقت 

الحق من هذا األسبوع. 
و غ��رد ترام��ب عل��ى موقع تويت��ر قائالً 
»سأتخذ قراراً نهائياً بشأن اتفاق باريس 
االس��بوع املقبل«. في الي��وم األخير من 
قم��ة مجموعة الس��بعة ف��ي إيطاليا 
التي رفض فيه��ا الضغط على احللفاء 

لدعم اتفاق 2015.
وق��د حرض��ت قم��ة ال��دول الثمان��ي 

الكبرى ترامب ضد زعماء املانيا وفرنسا 
والياب��ان  وايطالي��ا وكن��دا  وبريطاني��ا 
حول العدي��د من القضايا، مع ش��عور 
باإلحب��اط  االوروبي��ني  الدبلوماس��يني 
بس��بب االضطرار الى اع��ادة النظر في 
أس��ئلة ظنوا ملدة طويلة أنها أصبحت 

طي النسيان
و كان ترام��ب ال��ذي س��بق أن صرح بأن 
االحتب��اس احل��راري خدع��ة، كان حت��ت 
ضغ��وط متضافرة من الق��ادة اآلخرين 
ألحترام اتفاق باريس لعام 2015 بش��أن 

احلد من انبعاثات الكربون.
وعل��ى الرغم من انه قال انه س��يصدر 
قراراً االس��بوع املقبل فأن تردده الواضح 
ف��ي تقبل اول اتفاق مناخي وقعته 195 
دولة أزع��ج املستش��ارة االملانية اجنيال 

ميركل بنحو واضح.
وقالت ميركل للصحفيني »ان املناقشة 
الكامل��ة ح��ول املن��اخ كان��ت صعبة 
للغاية، اذا لم تكن مثبطة للمعنويات 
للغاية. واضافت »ال توجد مؤشرات على 
م��ا اذا كانت الواليات املتحدة س��تبقى 

في اتفاق باريس ام ال«.
وفي ه��ذا الس��ياق ق��ال وزي��ر الطاقة 
األميركي ريك بيري، أن الواليات املتحدة 
عليه��ا أن تبق��ى منظم��ة إل��ى اتفاق 
باري��س للمناخ، وقال حاكم تكس��اس 
السابق في وقت ماض »لن اقول لرئيس 
الوالي��ات املتح��دة االبتع��اد ع��ن اتفاق 
باريس«. واض��اف »أقترح اننا نحتاج الى 

اعادة التفاوض. 
وج��اءت تصريحاته وس��ط توقعات بان 
الرئيس األميركي يعتزم سحب اميركا 

من االتفاق الدولي لعام 2015.
و م��ن املتوقع ص��دور قرار نهائ��ي إلدارة 

ترامب في نهاية أيار.

ومن شأن االنس��حاب من االتفاق، الذي 
وق��ع عليه أكث��ر من 190 بل��داً، أن ميثل 
ضرب��ة قوية للجهود الدولي��ة املبذولة 

ملعاجلة ظاهرة االحتباس احلراري.
وخالل خطاب ف��ي نيويورك، انتقد بيري 
أيض��ا أملاني��ا الت��ي جعل��ت محطاتها 

النووية معتمدة على الفحم، قائال: »ال 
توق��ع اتفاقاً وتنتظر منا البقاء في حال 

لم تشارك حقاً وتكون جزءاً منه«.
»نحن نحتاج الى إع��ادة التفاوض بهذا 
الش��أن, يجب عليه��م أن يكونوا أكثر 

جدية« 

وأصر السيد بيري، الذي أيد عندما كان 
حاكماً لوالية تكساس توسيع االعتماد 
على طاق��ة الرياح، وأصر عل��ى أن إدارة 
ترامب لن تتخلى ع��ن الطاقة اخلضراء 

للفحم والصخر الزيتي.
واضاف »اننا س��نعمل عل��ى ضمان ان 

جتد الطاقة املتجددة طريقها إلينا«.
و قال��ت بع��ض ال��دول الكب��رى، إن أي 
حترك من قبل اإلدارة اجلديدة للتخفيف 
م��ن التزاماته��ا املتعلقة بتغي��ر املناخ 

سيكون له عواقب.
كان��ت هن��اك اقتراح��ات ب��أن الواليات 
املتح��دة قد تواجه تعريف��ات جمركية 
جتاري��ة إذا س��مح النبعاث��ات الغ��ازات 
املسببة لالحتباس احلراري بها في حني 
أن بقي��ة دول العالم تقوم بتخفيضات 

كبيرة. 
ترامب، الذي سبق أن قال عن تغير املناخ 
أن��ه خدعة اخترعت من قبل الصينيني، 
وع��د مبجموعة م��ن السياس��ات بهذا 
الشأن خالل حملته مبا في ذلك التراجع 

عن خطة عمل أوباما للمناخ.
وف��ي تش��رين الثان��ي / نوفمب��ر، بع��د 
أس��بوعني من فوزه في االنتخابات، قال 
ترام��ب إن��ه كان لديه »عق��ل منفتح« 

بشأن اتفاق املناخ.
ث��م في كان��ون الثان��ي / يناي��ر، أي بعد 
أي��ام من تنصيبه، قال الرئيس الس��ابق 
للفريق االنتقالي للرئيس األميركي في 
وكال��ة حماي��ة البيئة ماي��رون ايبل  أن 

ترامب سينسحب من اتفاق باريس.
وقال ايب��ل انني اتوقع ان يك��ون دونالد 
الوف��اء  ف��ى  ج��داً  متش��دداً  ترام��ب 
بوع��وده بالرغم م��ن كل الفوضى التي 

سيسببها له خصومه.
وفي الوقت نفس��ه، حث أكثر من اثني 
عشر مدعي من املدعني العامني للدولة 
حث��وا ترامب على عدم االنس��حاب من 

اتفاق باريس.
وق��د انض��م اثنا عش��ر نائب��اً عاماً من 
أثنتي عش��رة والية وكذل��ك مقاطعة 
إل��ى  األميركي��ة  وس��اموا  كولومبي��ا 
مجموعة من األصوات التي تدين فكرة 
اخلروج من االتفاق.، مبا في ذلك شركات 
الطاقة األحفورية الرئيسة و مدافعني 
عن البيئة. و قال النواب » أن تغير املناخ, 
إذا مت ترك��ه م��ن غي��ر مراقبة س��يؤدي 
إل��ى تف��كك بيئي و ك��وارث أخرى على 

مستوى ال ميكن تخيله«.
ويسعى اتفاق باريس للحد من االحتباس 
احلراري من خالل خف��ض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون وغيرها من االنبعاثات 

الناجتة من حرق الوقود األحفوري.
وكجزء من الصفق��ة، التزمت الواليات 
بنس��بة  انبعاثاتها  بتخفيض  املتحدة 
تت��راوح ب��ني 26 و 28 ف��ي املائ��ة ع��ن 
بحل��ول ع��ام   2005 مس��تويات ع��ام 

.2025

*عن صحيفة األندبندنت

بعد اجتماعه مع كبار المديرين التنفيذيين لشركات الطاقة

ترامب يسعى إلخراج الواليات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ

عناصر من داعش في احلويجة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در أمني ف��ي محافظة 
ب��أن  األح��د،  الدين،ام��س  ص��الح 
قوات البيش��مركة ص��دت هجوماً 
ش��نه تنظيم »داع��ش« في قضاء 
طوزخورماتو شرقي احملافظة، مبيناً 
أن البيش��مركة قتل��ت 12 عنصراً 

من التنظيم. 
وقال املصدر في حديث صحفي، إن 
»عناصر داعش ش��نوا هجوماً على 

محور طوزخورماتو حيث استهدفوا 
مقر الفوج الثالث التابع للواء 116 
في البيش��مركة«، مبيناً أن »ثالثة 
عناص��ر م��ن البيش��مركة بينهم 
مس��ؤول محور قض��اء الطوز عبد 
اهلل بور ُجرحوا بسبب انفجار عبوة 

زرعها عناصر داعش«.
وأض��اف املص��در ، أن »اش��تباكات 
البيش��مركة  اندلع��ت بني ق��وات 
وعناص��ر تنظي��م داعش ف��ي قرية 

احللي��وة غرب قض��اء طوزخورماتو، 
واستمرت االش��تباكات لساعات«، 
ص��دت  »البيش��مركة  أن  متابع��اً 
الهج��وم وقتل��ت 12 م��ن عناص��ر 

التنظيم املهاجمني«.
يذك��ر أن عناصر تنظي��م »داعش« 
شنوا هجوما مماثالً منتصف الشهر 
احلال��ي على مح��ور قض��اء الطوز 
وجنحت قوات البيشمركة واحلشد 

الشعبي بالتصدي للهجوم.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد رئي��س جلنة النزاه��ة النيابية 
ط��الل الزوبعي، ان ش��حنة االدوية 
الدول��ي  بغ��داد  ب مط��ار  احملج��وزة 
»منتهية الصالحي��ة«، مبينا ان ان 
الش��حنة ال حتتوي عل��ى مخدرات، 
فيم��ا اش��ار الى ان اج��راءات مطار 
بغداد واجلم��ارك كانت »صحيحة« 

من خالل التحفظ على الشحنة.
وقال الزوبعي ف��ي حديث صحفي، 

إن »االدوية التي ضبطت في جمارك 
مطار بغداد هي منتهية الصالحية 
والتحقيقات جارية بشان املوضوع«، 
مشيرا الى ان »اجراءات مطار بغداد 
واجلمارك كانت صحيحة من خالل 
ضبط الش��حنة والتحفظ عليها، 

ووضعها حتت اليد«. 
عل��ى  عثرن��ا  النيابي��ة:  النزاه��ة 
ادوي��ة  ش��حنة  ضم��ن  مخ��درات 

محجوزة في مطار بغداد

وف��د م��ن النزاهة النيابي��ة يتوجه 
غدا ملطار بغداد للتحقيق بشحنة 

ادوية منتهية الصالحية
واضاف الزوبعي، أن »اجراءات اجلهات 
الرقابية في وزارات النقل والصحة 
واملالية كانت دقيقة بش��أن ضبط 
الش��حنة«، الفتا الى انه »س��يتم 
محاس��بة املقصري��ن واملتورط��ني 
ف��ي ه��ذه الصفقة الفاس��دة من 

االدوية«.

البيشمركة تصد هجومًا شنه »داعش« 
في طوزخورماتو وتقتل 12 عنصرًا

»النزاهة النيابية تؤكد انتهاء صالحية 
شحنة االدوية المحجوزة بمطار بغداد

داعش يعمل على تغيير 
استراتيجيته القتالية 
وهو يعد ديالى منطقة 
مهمة، والنه على 
وشك لفظ انفاسه 
االخيرة في الموصل 
فانه سيعمل على 
استهداف العاصمة 
بغداد من ديالى

ترامب
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بغداد – هجوم مسلح 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س األح��د، أن مس��لحن مجهول��ن 
أطلقوا نيران أسلحتهم باجتاه مدني أثناء 
خروج��ه من منزل��ه مبنطقة الراش��دية، 
ش��مالي العاصمة بغداد ما أس��فر عن 

مقتله في احلال".
عل��ى صعيد متص��ل قال املص��در الذي 
رف��ض الكش��ف ع��ن اس��مه ان "عبوة 
ناس��فة كان��ت موضوع��ة عل��ى جانب 
الطري��ق مبنطقة املش��اهدة ف��ي قضاء 
الطارمي��ة ش��مالي العاصم��ة بغ��داد، 
انفجرت صباح يوم امس ، ما اس��فر عن 
اصابة اربعة اشخاص بجروح متفاوتة".

ديالى – تفجير انتحاري 
أف��اد مصدر محلي ف��ي محافظة ديالى 

امس األح��د، بانتهاء حصيل��ة التفجير 
االنتح��اري الذي وقع في ش��ارع احملافظة 
وس��ط قض��اء بعقوب��ة عن��د 19 قتيالً 

وجريحاً بينهم نساء وعناصر أمنية.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
النهائي��ة  "احلصيل��ة  إن  اس��مه  ع��ن 
للتفجي��ر االنتحاري بحزام ناس��ف قرب 
سيطرة أمنية في شارع احملافظة وسط 
بعقوبة بلغت مقتل ثالث نس��اء وإصابة 

16 شخصاً بينهم عناصر أمنية".

كركوك – قصف اوكار
اك��د مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك امس االحد ب��أن 20 عنصرا من 
تنظيم "داع��ش" االرهابي قتلوا بقصف 

للتحالف الدولي جنوب غربي احملافظة.
وقال املصدر إن "طيران التحالف الدولي 
قصف موق��ع لداعش في قري��ة الراوين 

واخر بن ناحيتي الرياض والرشاد )٣٥كم 
جنوب غربي كرك��وك(، ما ادى الى مقتل 
20 عنصراً من التنظيم".بالتنس��يق مع 

االجهزة االستخبارية العراقية". 

بابل – عمليات دهم 
اف��اد مص��در امني ف��ي مديرية ش��رطة 
محافظ��ة بابل امس االح��د عن متكنها 
من القبض على ع��دد من املطلوبن في 

مناطق متفرقة من احملافظة،.
وبن املص��در إن ق��وات الش��رطة نفذت 
عملي��ات ده��م وتفتي��ش ف��ي مناط��ق 
متفرقة من احملافظة أسفرت عن القبض 
على ع��دد من املتهم��ن بقضايا جنائية 

ومخالفات قانونية متنوعة .

صالح الدين – اشتباكات مسلحة 
ذك��ر مصدر أمني في ش��رطة محافظة 

ص��الح الدي��ن ام��س األح��د، ب��أن قوات 
ش��نه  هجوم��اً  ص��دت  البيش��مركة 
تنظي��م "داعش" في قضاء طوزخورماتو 
ش��رقي احملافظة وقتل��ت 12 عنصراً من 

التنظيم. 
وق��ال املص��در إن "عناصر داعش ش��نوا 
هجوم��اً على مح��ور طوزخورماتو حيث 
اس��تهدفوا مقر الف��وج الثال��ث التابع 
لل��واء 116 ف��ي البيش��مركة"، مبيناً أن 
"ثالثة عناص��ر من البيش��مركة بينهم 
مسؤول محور قضاء الطوز عبد اهلل بور 
ُجرحوا بسبب انفجار عبوة زرعها عناصر 

داعش". 

االنبار – قصف جوي
اكد مصدر عس��كري بالفرقة السابعة 
في اجليش مبحافظ��ة األنبار امس االحد، 
ب��أن عش��رات اإلرهابين قتل��وا بقصف 

للتحال��ف الدولي ف��ي وادي حوران غربي 
األنبار.

وقال املصدر إن "طيران التحالف الدولي 
قصف خن��ادق ومخازن أس��لحة واعتدة 
لتنظي��م داع��ش ف��ي وادي ح��وران غرب 
مدين��ة الرطبة )310كم غرب��ي الرمادي( 
، مضيفا أن "القصف اس��فر عن تدمير 
اخلن��ادق واخملازن وقتل عش��رات اإلرهابين 

من تنظيم داعش فيها".

الديوانية – حمالت تفتيش 
اعلن مصدر امني في ش��رطة محافظة 
الديواني��ة امس االحد ان قوة مش��تركة 
من س��رية سوات وس��رية فض الشغب 
وقسم ش��رطة عفك فضال عن تعزيزها 
مبفارز من مديرية االستخبارات ومكافحة 
اإلره��اب وجه��از االم��ن الوطن��ي نفذت 
حملة واسعة النطاق في قضاء عفك .  

واض��اف املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان احلمل��ة تضمنت  تفتيش 
االس��لحة  املناط��ق ع��ن  العدي��د م��ن 
الثقيلة واملتوس��طة على وفق تعليمات 
االمر الديوان��ي اضافة ال��ى تنفيذ أوامر 
الق��اء  القبض الصادرة من القضاء بحق 

املطلوبن.

ذي قار – عملية امنية 
كش��ف مصدر امني في قي��ادة عمليات 
الرافدي��ن، امس االحد ع��ن القاء القبض 
عل��ى احد االرهابي��ن املطلوبن للقضاء 
في سيطرة امنية غربي مدينة الناصرية 

مركز محافظة ذي قار.
وق��ال اللواء عل��ي ابراهي��م املكصوصي 
االجه��زة  ان  الرافدي��ن  عملي��ات  قائ��د 
االمنية في محافظة ذي قار وبالتنس��يق 
م��ع عناص��ر اس��تطالع الرافدي��ن وبعد 

االس��تخبارية  للمعلوم��ات  متابعته��ا 
الدقيقة متكن��ت من الق��اء القبض في 
س��يطرة ناحي��ة البطحاء غ��رب مدينة 
الناصرية على مطلوب من سكنة قضاء 

الفلوجة .

نينوى – ضربة جوية 
اعلن مص��در محلي في محافظة نينوى 
امس االح��د ان طيران اجليش قتل ٢٩ من 
عصاب��ات تنظي��م داعش" خالل اس��ناد 
تقدم قطعات احلشد الشعبي في قضاء 

البعاج غربي احملافظة.
وق��ال املصدر ان "طي��ران اجليش قتل ٢٩ 
عنص��را من داعش ودم��ر صهريج ملغم 
وس��يارتن ملغمة وثالثة حتم��ل احادية 
تابعة لداعش خالل تأمن االسناد القريب 
للحشد الشعبي والقوات املشتركة في 

مدينة املوصل وغربها".

مقتل مدني بالراشدية بإطالق نار شمالي بغداد * مقتل وإصابة 19 مدنيًا حصيلة تفجير وسط بعقوبة 
الطيران يقتل 20 إرهابيًا غربي كركوك * صّد هجوم إرهابي بالدوز شرقي صالح الدين

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مصرف الرافدين،ام��س االحد، عن صرف 
رواتب موظفي مديريات وزارة التربية في بغداد، 
مش��يرا الى ان الصرف مت عن طريق احدى ادوات 

الدفع االلكتروني.
وق��ال املكت��ب االعالم��ي للمص��رف ف��ي بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" ان "املصرف قام 
بدفع رواتب موظفي مديري��ات التربية اخلاصة 
بتربية الرصافة االول��ى والثانية والكرخ االولى 
والثالثة ببغداد بعد وص��ول الصكوك اخلاصة 

بهم".
واضاف املكت��ب ان "الصرف مت عن طريق احدى 

ادوات الدفع االلكتروني".

بغداد ـ الصباح الجديد:
تس��لم رئيس اجلمهورية ف��ؤاد معصوم أمس 
األح��د في قصر الس��الم ببغ��داد أوراق اعتماد 
الس��فير التش��يلي اجلديد لدى العراق فرناندو 

زالكيت.
ورحب الرئيس معصوم بحس��ب بيان رئاس��ي 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" "بالس��فير 
اجلديد، وأش��ار إلى أهمية تطوير العالقات بن 
العراق وجمهورية تشيلي وضرورة تعزيزها ومبا 

يخدم املصالح العليا للبلدين الصديقن".
وأكد معصوم "دعمه الكامل جلهود الس��فير 
زالكي��ت على طري��ق توس��يع رقع��ة التعاون 
الثنائ��ي البناء الذي يحقق طموحات ش��عبي 
البلدين ف��ي التقدم والرفاه، محمالً الس��فير 
زالكي��ت حتيات��ه لرئيس��ة جمهورية تش��يلي 

ميشال باشليت".
من جانبه نقل السفير التشيلي حتيات رئيسة 
بالده ميشال باشليت للرئيس معصوم، مؤكداً 
رغبة ب��الده في توثي��ق العالق��ات الثنائية مع 
العراق في اجمل��االت كافة، موضحاً حرصه على 
العمل من أجل تطوير هذه العالقات، مش��يراً 
إلى دعم ب��الده الكامل للعراق ف��ي حربه ضد 
اإلرهاب ومتنياته للعراق باالس��تقرار والس��الم 

والتقدم.

صرف رواتب مديريات 
وزارة التربية إلكترونيًا

معصوم يتسلم 
أوراق اعتماد السفير 

التشيلي الجديد

الملف األمني

انطالق عمليات واسعة لتحرير ما 
تبقى من أمين املوصل

وأض��اف ج��ودت، أنه "مت نش��ر قناصن 
وأس��لحة مض��ادة للعج��الت املدرعة 
وس��ط احلي"، الفتا إل��ى أن "مدفعيات 
امليدان ش��نت قصفا استهدف عناصر 
املوص��ل  مدين��ة  س��مالي  "داع��ش" 

القدمية". 
وفي س��ياق متصل حررت قوات احلشد 
الش��عبي, ي��وم أم��س األح��د , ناحية 
م��ن  البع��اج،  القحطاني��ة، ش��مالي 

سيطرة داعش. 
وق��ال إعالم احلش��د، ف��ي بي��ان، تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه، 
ان "قواتن��ا ح��ررت ناحي��ة القحطانية 
بالكام��ل بع��د تكبيد عناص��ر داعش 
خس��ائر كبيرة باالرواح واملعدات", الفتا 
الى ان "قواتنا باشرت عمليات متشيط 
داخ��ل الناحي��ة للقضاء عل��ى عناصر 

داعش الهاربة". 
الى ذلك أعلنت خلي��ة اإلعالم احلربي , 
أم��س األحد , قتل 29 داعش��اً بضربات 

جوية غربي املوصل. 
وذكرت اخللية في بيان, تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘  نس��خة من��ه, أن 
"طيران اجليش وجه عدة ضربات جوية, 
أس��فرت عن قتل 29 إرهابياً من عناصر 
تنظي��م داع��ش اإلرهابي ف��ي مناطق 
املوص��ل",  غرب��ي  والقي��روان  البع��اج 
مضيف��ًة أن "الضربات أس��فرت أيضاً 
عن تدمير ست عجالت تابعة للتنظيم 

اإلرهابي".
وأوض��ح أن "الضربات أس��فرت كذلك 
ع��ن ح��رق صهري��ج و دراجت��ن ناريتن 
وإعط��اب عجلة حتمل أحادي��ة وتدمير 

كدس للعتاد".

مقتل ٢٩ عنصرا من "داعش" 
وتفجير صهريج غربي املوصل

واض��اف املص��در ، أن "املعتقل مطلوب 
للقضاء في مكافح��ة اجرام الفلوجة 

وف��ق امل��ادة 4 أره��اب بته��م ارهابي��ة 
متعددة".

اجلعفري يؤكد عدم حتالف العراق
ضد إيران: نرفض سياسات احملاور

وأوض��ح اجلعفري أن "إي��ران لم تهاجم 
حت��ى اآلن أو حتتل ش��برا م��ن األراضي 
العراقية، بينما اجلارة الش��مالية تركيا 
توغل��ت بقواتها العس��كرية 110 كم 
داخ��ل الع��راق، وعل��ى الرغ��م من ذلك 

واصلت بغداد عالقاتها مع أنقرة". 
دول��ة  "الع��راق  أن  اجلعف��ري  وأض��اف 
متحض��رة وال تتب��ع سياس��ة األبيض 

واألسود جتاه قضايا متعددة".

وزيرة اإلعمار تكشف عن تفصيالت 
جديدة بشأن استثمارطريق بغداد ـ 

طريبيل
واضاف��ت ان��ه "بن��اء عل��ى تكليفن��ا 
برئاس��ة اللجنة اخملتصة باعداد العقد  
االس��تثماري اخلاص بأعاة تأهيل وتأمن 
طري��ق امل��رور الس��ريع  حس��ب االم��ر 
الديوان��ي الص��ادر من االمان��ة العامة 
جمللس الوزراء فقد مت مناقشة متطلبات 
اع��داد فقرات العقد ألس��تثمار وتأمن 
الطريق الدولي الرابط بن بغداد واحلدود 
األردني��ة من النواح��ي الفنية واألمنية 

واالقتصادية".
وأوضحت الوزيرة أن "الشركة املستثمرة  
س��تتولى إعادة تأهيل الطريق واجلسور 
املقام��ة علي��ه وصيانت��ه عل��ى نح��و 
متواصل وإصالح التخس��فات احلاصلة 
فيه وإنارته وإقامة محطات اس��تراحة 
وساحات وقوف للعجالت وورش صيانة 
للمركبات املارة علي��ه ومحطات وقود، 
فض��الً عن إقامة الس��ياج العازل على 
جانب��ي الطري��ق لضم��ان ع��دم عبور 
احليوانات والعربات بشكل يتعارض مع 
نظام السير فيه ويتسبب باحلوادث، أما 
عن اجلانب األمني فسيتولى املستثمر 
تأمن جانب��ي الطريق بعمق خمس��ة 

كيلومترات من كل جهة".
وتابع��ت االوس��ي ان "االج��راءات اعاله 
س��تتم بإش��راف اللجن��ة اخملتصة من 
والبلدي��ات  واإلس��كان  االعم��ار  وزارة 
العامة في اجلان��ب الفني ووزارة الدفاع 
والداخلية في اجلان��ب األمني واملروري”، 
مؤك��دة أن ه��ذا املش��روع سيش��كل 
نقلة مهمة في مجال تنشيط التبادل 
التجاري بن العراق ودول العالم، فضال 
عن إعادة قطاع النق��ل البري للبضائع 
واملس��افرين عبر الطريق الدولي الرابط 

مع األردن وسوريا ".
واش��ارت الى ان "املش��روع سيتضمن 
كذلك تطوير البن��ى التحتية للمنفذ 
احل��دودي في طريبيل مبا يس��هل تقدمي 
خدمة أفضل للعاملن فيه واملسافرين 
وس��واق الش��احنات املارين عبره ويوفر 
انسيابية في حركة املركبات عبر املنفذ  
مما يس��هم في فتح أبواب االس��تثمار 
وتنشيط الش��راكة بن القطاع العام 
واخلاص في إعادة اعم��ار املناطق احملررة 
وتأهيل البنى التحتية الالزمة لتحفيز 
النش��اط االقتص��ادي ف��ي الع��راق مبا 
يخفف العبئ عن كاهل الدولة ويضمن 

توفير فرص عمل جديدة".

"األمانة" تخطط إلزالة جميع 
التجاوزات خالل ثالثة أشهر

ناق��ش  "االجتم��اع  أن  ال��ى  وأش��ارت 
احلاصل��ة  التج��اوزات  ازال��ة  موض��وع 
عل��ى األرصفة والش��وارع والس��احات 
العام��ة الت��ي تعي��ق تق��دمي اخلدمات 
وتنفيذ املش��اريع اخلدمي��ة التي تصب 
في مصلح��ة املواطن البغ��دادي على 
وفق خط��ط أعدت بالتع��اون مع قيادة 
عمليات بغداد "، مبين��ة ان "االجتماع 
تن��اول ايض��ا موض��وع الرع��ي والذبح 
العشوائي لألغنام في عدد من مناطق 
بغداد وتخصيص امكنة لهم بالتعاون 

مع اجلهات ذات العالقة".
يذكر ان امانة بغداد تنفذ حمالت يومية 

إلزالة التجاوزات ضمن حدود التصميم 
االس��اس ملدينة بغداد على وفق جداول 
اعدت بالتعاون والتنس��يق مع اجلهات 

االمنية املسؤولة.

"املواطن": لن نتخلى عن هويتنا 
إال للتحالف الوطني أو ائتالف عابر 

للطائفية
وفي ضوء ذلك سنتحرك إلى الشركاء 
على وفق الثقل املوجود على الس��احة 

السياسية ولدى اجلماهير".
وأردف القي��ادي ف��ي كتل��ة املواطن أن 
"التحالف االخر هو بعد ظهور النتائج 
وعنده��ا س��يعرف كل فائ��ز حجم��ه 
وس��يتفاوض ف��ي ضوء م��ا ميتلكه من 
مقاع��د داخ��ل مجلس الن��واب للدورة 

املقبلة".
وأوضح أن "كتلة املواطن تعّد نفس��ها 
العب��اً رئيس��اً ومحوري��اً ف��ي العملية 
السياس��ية وبالتال��ي ل��ن تتن��ازل عن 
اسمها وال تنضوي في حتالف مع بقية 

طرف ميتلك ثقلها ذاته أو ما دونه".
وأكم��ل اجليزان��ي بالقول إن "الش��رط 
الرئيس لكي تتن��ازل كتلة املواطن عن 
هويتها واس��مها عندم��ا تنضوي إلى 
حتت ل��واء التحال��ف الوطني رس��مياً 
للمشاركة في االنتخابات أو ما بعدها 
في تش��كيل احلكومة املقبلة، وكذلك 
عندم��ا تأتل��ف ضم��ن تيار سياس��ي 

عريض عابر للطائفية".
م��ن جانب��ه ذك��ر القي��ادي االخ��ر في 
املواطن فادي الش��مري في تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "الكتلة وطيلة 
املدة املاضية طرحت لنفسها مشروعاً 
وطنياً يعتمد على االغلبية الوطنية".

وأضاف الشمري أن "احلوارات واللقاءات 
مستمرة مع جميع الكتل السياسية 
به��دف انض��اج العملية السياس��ية 
ألن الع��راق مي��ر مبرحلة خطي��رة تتمثل 
بالتخلص من تنظيم داعش االرهابي".

وب��ن أن "كتل��ة املواط��ن ت��درك جيداً 

واركان��ه  الوطن��ي  التحال��ف  اهمي��ة 
االربعة املنضوية اليه وهي حزب الدعوة 
االس��المية وتيار االح��رار ومنظمة بدر 
واالطراف التي متتلك فصائل في احلشد 

الشعبي".
"اهمي��ة  أن  الش��مري  ويسترس��ل 
التحالف يجب أن تكون مس��تمرة مع 
احلكوم��ة املقبلة، لكن يبق��ى النظام 
االقت��راع  نتائ��ج  وكذل��ك  االنتخاب��ي 
الفيص��ل الرئيس في حس��م توجهات 

جميع الكتل السياسية".
وكان زعيم كتلة املواطن عمار احلكيم 
ق��د طال��ب ف��ي وق��ت س��ابق بتغيير 
نظ��ام احلكم في العراق من املش��اركة 
إل��ى االغلبية السياس��ية التي تراعي 
املكونات الرئيس��ة للمجتمع العراقي 

وال تهمش احداً.

"الدميقراطي" يصّر على استبدال 
رئيس برملان اإلقليم و"الوطني": 

الشعب الكردستاني يعاني من أزمة 
قادة

وبش��أن احلراك السياس��ي ف��ي إقليم 
كردس��تان الحتواء األزمة السياس��ية 
ب��ن األحزاب الكردس��تانية، يقول بكر: 
"حرك��ة التغيي��ر ل��م تطرح مس��ألة 
اس��تبدال رئيس برملان إقليم كردستان 
يوس��ف محمد صادق عبدالقادر، بكون 
إن اختياره مت بالتصويت ووفقاً لسياقات 
العمل البرملاني"، مش��دداً على أهمية 
"جل��وء املعارضة إلى اآلليات املتبعة في 

برملان اإلقليم".
ويذه��ب بك��ر إل��ى إن "رئي��س إقلي��م 
كردس��تان مس��عود بارزاني، ق��ّدم، في 
وق��ت س��ابق، مب��ادرة حل��ل مش��كلة 
رئاسة اإلقليم بعد تقدميه استقالته"، 
الفت��اً إل��ى إن "حرك��ة التغيي��ر رحبت 
بتلك املب��ادرة لكن احل��زب الدميقراطي 
إقليم  رئي��س  بزعام��ة  الكردس��تاني- 
كردستان مس��عود بارزاني- تنّصل من 

تنفيذها". على حد قوله.

في الط��رف اآلخر، يع��ّول "الدميقراطي 
الكردستاني" على مبادرة البارزاني في 
حس��م اخلالفات السياسية املستمرة 

في اإلقليم.
ويقول النائ��ب عن احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني ماجد ش��نكالي: "كانت 
األزم��ة  حل��ل  حثيث��ة  مس��اٍع  هن��اك 
السياس��ية في إقليم كردستان، لكن 
وف��اة املنس��ق الع��ام حلرك��ة التغيير 
ف��ي ه��ذه الفترة س��يؤدي إل��ى تأجيل 
املفاوض��ات"، لكن��ه أك��د "مواصل��ة 
احل��وارات اجلدي��ة- في الفت��رة املقبلة- 
حلس��م اخلالف��ات الكردي��ة؛ املتعلق��ة 
بتّفعيل البرمل��ان ومبادرة رئيس اإلقليم 

بتشكيل حكومة جديدة".
ويضي��ف ش��نكالي ف��ي حدي��ث م��ع 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "هن��اك هدف��اً 
استراتيجياً أوحداً لدى جميع الشعب 
الكردي وهو املضي في إجراء االستفتاء، 
وأن يكون للش��عب الكردس��تاني دولة 

خاصة به".
أما حزب االحتاد الوطني الكردس��تاني- 
بزعامة رئيس اجلمهورية السابق جالل 
طالبان��ي- في��رى إن غي��اب نوش��يروان 
اخلالف��ات  "س��يعّمق"  مصطف��ى 
واملش��كالت السياس��ية القائم��ة في 
إقليم كردس��تان. بحس��ب النائب عن 

احلزب ريبوار طه ل�"الصباح اجلديد".
ويقول طه إن "الش��عب الكردس��تاني 
يعاني من أزم��ة قادة- بعد مرض رئيس 
اجلمهورية السابق جالل طالباني ووفاة 
املنسق العام حلركة التغيير نوشيروان 
مصطفى- مم��ن كان لهم دور كبير في 
محارب��ة الدكتاتورية قبل ع��ام 2003، 

وبناء العراق اجلديد بعد ذلك العام".
وعلى الرغ��م من اس��تمرار املفاوضات 
بن األح��زاب الكردس��تانية حلل األزمة 
السياس��ية ف��ي إقليم كردس��تان، إال 
الكردس��تاني  الدميقراط��ي  احل��زب  إن 
يصّر على اس��تبدال رئيس برملان إقليم 
كردس��تان بش��خصية أخرى، كشرط 

أس��اس للتفاوض. وفي حال حتقق ذلك، 
فيج��ب أن يك��ون املرش��ح م��ن كتلة 
التغيير الكردستاني؛ وفقاً لالستحقاق 

االنتخابي. بحسب طه.
أم��ا زميله في احل��زب، النائ��ب بختيار 
أي��ة  توج��د  "ال  إن��ه  فأك��د  ش��اويس 
اتص��االت بن األح��زاب الكردس��تانية 
الرئيسة في إقليم كردستان منذ نحو 
ش��هرين مضت"، مبيناً إنه "قبل تلك 
الفت��رة، كانت هناك اجتماعات بش��أن 
مس��ألة إجراء االس��تفتاء". في إشارة 
إلى عدم طرح "األزمة السياسية" في 
اإلقليم على طاول��ة مباحثات األحزاب 

الكردستانية.
ويضي��ف ش��اويس ف��ي حدي��ث م��ع 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "اإلقليم يواجه 
عدداً من التحديات السياس��ية، أبرزها 
مس��ألة إج��راء االنتخاب��ات، وتعطيل 
البرملان، إضافة إلى املعادلة السياسية 
اجلدي��دة بع��د حتري��ر املوص��ل ونهاي��ة 

تنظيم داعش اإلرهابي".

ترامب مخاطباً شعبه بعد عودته 
ألميركا: جلبت معي املليارات

وأض��اف: "كان اجتماع��اً مثم��راً بقوة، 
عززت في��ه م��ن الرواب��ط األميركية... 
لدينا روابط عظيمة مع دول أخرى ومع 
بعض أق��رب حلفائنا. أنهينا أس��بوعاً 

تاريخياً بحق".
وفوَّت ترام��ب مؤمتراً صحفي��اً تقليدياً 
اجلول��ة،  نهاي��ة  ف��ي  س��ُيعقد  كان 
لتجنُّ��ب مواجهة أس��ئلة ع��ن حزمة 
من املشكالت س��يواجهها لدى عودته 
إلى واش��نطن، في وقت الحق من اليوم 

السبت.
وأثارت إقالته، في التاسع من مايو/أيار، 
ملدير مكتب التحقيق��ات االحتادي )إف.

بي.آي( جيم��س كومي، مخاوف عما إذا 
كان يح��اول إجه��اض حتقيق احتادي عن 
صالت حملته مع روس��يا خ��الل العام 

املاضي.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:
للق��وات  املس��تمر  التق��دم  م��ع 
االمني��ة العراقية املش��تركة في 
املناط��ق القليل��ة الباقية في امين 
مدينة املوصل، تتكش��ف االفعال 
االجرامي��ة التي اقترفه��ا تنظيم 
داعش االرهابي ضد البنى التحتية 
في املدينة االمر الذي صدم الكثير 

من ابناء املدينة.
وق��ال الناش��ط احلقوق��ي واملدني 
املوصلي لقمان عمر الطائي 5في 
حديث ال��ى "الصب��اح اجلديد" ان 
"املش��اهد والص��ور االولي��ة التي 
نتابعها من اجملمع الطبي الشهير 
ال��ذي يض��م املستش��فى الع��ام 
واملستشفى اجلمهوري ومبكان غير 
بعي��د عنهما فندق املوصل، تبعث 
عل��ى االحب��اط والي��أس بس��بب 

الدمار الفظيع".
واضاف "اغلب اجزاء املستش��فى 
اجلمهوري تع��رض للحرق املتعمد 
م��ن قبل عناص��ر تنظي��م داعش 
االرهاب��ي، كم��ا ان الص��ور االولية 
للمستشفى العام ال تبشر باخلير 
حي��ث اثار املع��ارك واضح��ة على 

اجلدران اخلارجية".
واش��ار الطائ��ي ال��ى ان "اجملم��ع 
الطبي الواقع في منطقة تتوسط 
منطقتي الش��فاء والزجنيلي قدم 
للمالين من  الصحي��ة  اخلدم��ات 
ابناء نينوى وغيرها منذ تش��ييده 
وحلد االن، وميثل الركيزة االساسية 

للقطاع الصحي في احملافظة".
وتابع بالقول "االضرار التي اصابته 
تش��كل صدمة حقيقي��ة، ونحن 
نعلم ان تنظيم داعش يقف خلف 
كل ه��ذا الدم��ار واخل��راب، بدليل 
ان املؤسس��ات احلكومي��ة وغي��ر 
التي لم يس��تهدفها  احلكومي��ة 
الطيران احلربي، قام عناصر داعش 
بتفخيخه��ا وتفجيرها كما فعل 
بفندق املوصل الذي مت نس��فه من 

الداخ��ل، وه��و البناء ال��ذي كلف 
م��ن  املي��ارات  العراقي��ة  اخلزين��ة 

الدنانير ابان تشييده".
وبحس��ب الطائ��ي ف��ان "الوج��ه 
البش��ع لتنظيم داعش يتكشف 
يوم��ا بع��د اخ��ر، وكل هدف��ه هو 
الغالبي��ة  ذات  امل��دن  تخري��ب 
فيه��ا،  الدم��ار  واحل��اق  الس��نية، 
فضال عن سعيه لزرع بذور الفتنة 
والكراهي��ة ب��ن مختل��ف اطياف 

الشعب العراقي".
وعلى وفق الصور االولية للمجمع 
الطبي، فان احلرائ��ق احلقت اضرارا 

فيم��ا  اجلمه��وري  باملستش��فى 
هنالك اضرار بجدران املستش��فى 
العام، ام��ا فندق املوص��ل الدولي 
ذي التصمي��م املمي��ز فان��ه مدمر 
بشكل شبه كامل ومن الصعوبة 

التعرف عليه.
م��ن جانبه، ق��ال الناش��ط املدني 
املوصلي محم��د فاضل احليالي ل� 
"الصب��اح اجلدي��د" ان "معلومات 
سبق ان حصلنا عليها تفيد بوجود 
اقبية سرية حتت املستشفيات في 
اجملمع الطبي باملوصل، ومن املرجح 
وجود  مس��اجن من ابن��اء املدينة 

ومن خارجها في تلك االقبية".
واض��اف "كما ان هنالك عش��رات 
املوت��ى م��ن ابن��اء املدين��ة الذي��ن 
قضوا الس��باب طبيعية او بسبب 
وينبغي  والقص��ف،  االش��تباكات 
وع��دم  بجثامينه��م  االهتم��ام 
معاملته��ا معامل��ة جث��ث قتلى 
تنظيم داعش، حيث من املرجح ان 
عشرات القتلى واجلرحى للتنظيم 
موجودين في تلك املستش��فيات 
وفي دائرة الطب العدلي القريبة".
ودعا احليال��ي "القوات االمنية الى 
مبراجعة  املوت��ى  ل��ذوي  الس��ماح 

اجملمع الطبي الستالم رفاتهم، كي 
يتم عزلها عن جثث الدواعش، مع 
ضرورة تدقيق س��جل الن��زالء من 
اجلرحى لعزل املدني��ن عن جرحى 

الدواعش".
ونوه احليالي الى "ضرورة االس��راع 
بتوفي��ر العالج��ات واالدوية وبقية 
للجرح��ى  الطبي��ة  املس��تلزمات 
واملرضى املدنين، بس��بب االهمال 
الكبي��ر الذي كان��وا يعان��وه اثناء 
سيطرة داعش على اجملمع الطبي 
ايديه��م عل��ى مختل��ف  ووض��ع 
االدوي��ة لتخصي��ص اجل��زء االكبر 

منها جلرحاهم".
وتتح��دث تقاري��ر صحفي��ة ع��ن 
وجود عش��رات املعتقلن من ابناء 
س��جون  ف��ي  نين��وى  محافظ��ة 
املستش��فيات،  اقبية  س��رية في 
فيما افادت تقارير اخرى ان تنظيم 
دتاعش االرهابي اتخذ من الطوابق 
املستش��فيات  بتل��ك  االرضي��ة 
كمق��رات قي��ادة لتنفي��ذ جرائمه 
الدراكهم ان الطائ��رات احلربية لن 
تقصف املش��افي لوج��ود بضعة 
املرض��ى  املدني��ن م��ن  االف م��ن 

واجلرحى.

ناشط موصلي: ان 
المشاهد والصور 
األولية التي نتابعها من 
المجمع الطبي الشهير 
الذي يضم المستشفى 
العام والمستشفى 
الجمهوري وبمكان 
غير بعيد عنهما فندق 
الموصل، تبعث على 
اإلحباط واليأس بسبب 
الدمار الفظيع

آثار الدمار على أحد مستشفيات املوصل بعد التحرير

الموصليون يستفيقون على حجم الخراب الداعشي بالمجّمع الطبي

ترجيحات بوجود سجون سرية في أقبية المشافي المحررة
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بغداد - الصباح الجديد:

اختت��م في محافظة الس��ليمانية  
 ( قان��ون  لكتاب��ة  األول  االجتم��اع 
والتعاي��ش  الوطن��ي  التس��امح 
الس��لمي ( مبش��اركة ممثلي الكتل 
النيابة الكبرى ف��ي مجلس النواب 
ومجلس القض��اء األعلى واألقليات 
والقادة الش��باب واتفق اجلميع على 

إقرار القانون .
رئي��س  العكايش��ي  عام��ر  وق��ال 
جمعي��ة رعاية الصحاف��ة واالعالم 
) املنظمة املنفذة ملش��روع الشباب 
العراقي حلل النزاع��ات ( » اختتمت 
جمعيتن��ا بالتع��اون م��ع صن��دوق 
األمم املتح��دة لدع��م الدميقراطي��ة 
لكتاب��ة  األول  االجتم��اع   UNDEF
قانون ) التسامح الوطني والتعايش 
الس��لمي ( اح��د مح��اور مش��روع 

الشباب العراقي حلل النزاعات » .
وأضاف العكايش��ي لق��د تضمنت 

النس��خة النهائي��ة م��ن القان��ون 
العدي��د من امل��واد القانوني��ة التي 
تدع��و الي نش��ر ثقافة التس��امح 
والتعايش السلمي من قبيل تغيير 
للمرحلت��ن  الدراس��ية  املناه��ج 
والثانوي��ة  االبتدائي��ة  الدراس��يتن 
بإضافة مواد ودروس تدعو الي احملبة 
ونش��ر مفهوم املواطن��ة والتعايش 
الس��لمي والتس��امح وح��ذف كل 
ما من ش��أنه التعارض م��ع اهداف 

القانون » .
وتابع قائ��ال » كما س��تتبنى وزارات 
إقامة  والش��باب  والرياضة  الثقافة 
املهرجان��ات واألنش��طة الثقافي��ة 
والفنية والرياضية التي تعمل على 
إرساء أسس التعايش السلمي بن 
جميع مكونات الش��عب العراقي » 
، مبين��ا ان  القان��ون » تضمن موادا 
جّترم كل من يدعو الى الفتنة واثارة 
النع��رات الطائفي��ة او العرقي��ة او 
أي م��ا من ش��أنه زعزعة النس��يج 

االجتماعي والثقافي العراقي » .

م��ن جانب��ه أوض��ح عض��و اللجنة 
القانوني��ة النائ��ب ع��ن التحال��ف 
الوطني سليم شوقي بان » القانون 
جاء في وقته املناس��ب حيث يعالج 
احلال��ي  بالوق��ت  العراق��ي  الواق��ع 
وم��ا بع��د اندح��ار تنظي��م داعش 

اإلرهابي».
ام��ا عضو جلن��ة حق��وق االنس��ان 
الكردس��تاني  التحالف  النائبة عن 
اش��واق اجلاف فبينت ب��ان » القانون 
يلب��ي تطلعات  احلالي��ة  بصيغت��ه 
االنسان العراقي الباحث عن السالم 
والعي��ش مبحب��ة ووئ��ام م��ع أخيه 
االنس��ان مهما كان دينه او قوميته 

او آراؤه الفكرية » .
نين��وى  محكم��ة  رئي��س  وأوض��ح 
االحتادي��ة القاض��ي س��الم محمد 
ن��وري ممثل مجلس القض��اء األعلى 
بان » بنود القانون ستطبق على كل 
والعرقية  الطائفية  النعرات  مثيري 
مهم��ا كان مركزهم السياس��ي او 
االجتماع��ي او الدين��ي كونه عالج 

مسألة غاية في األهمية وسيجعل 
م��ن اجلمي��ع التفكي��ر قب��ل اتخاذ 
أي ق��رار او اص��دار ال��ى تصريح��ات 
من ش��أنها زعزعة الس��لم واالمن 

االجتماعي » .
وف��ي ختام االجتم��اع تبنت اللجنة 
الن��واب  مجل��س  ف��ي  القانوني��ة 
العراق��ي القانون وتقدمي��ه للقراءة 

األولى متهيدا القراره .
يذك��ر ان جمعي��ة رعاي��ة الصحافة 
واالع��الم تعم��ل من��ذ اكثر م��ن عام 
بالتع��اون م��ع صن��دوق األمم املتحدة 
تنفي��ذ  عل��ى  الدميقراطي��ة  لدع��م 
العراق��ي حل��ل  الش��باب   ( مش��روع 
النزاعات ( ال��ذي يتضمن العديد من 
احمل��اور واالهداف في س��بيل التعايش 
الس��لمي واالعتم��اد على الش��باب 
لتنفيذ املشروع كونهم اللبنة األولى 
لبناء الس��الم , وقد بلغ عدد الشباب 
املشاركن في فعاليات املشروع اكثر 
من 2500 ش��اب وش��ابة م��ن جميع 
احملافظات العراقية وإقليم كردستان. 

بحثت تأهيل عدد من المطاحن األهلية والحكومية 
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متابعة الصباح الجديد:

اعلنت الش��ركة العامة لتجارة 
احلبوب عن مباشرتها بتسلم اول 
الكمي��ات من احلنطة املس��وقة 
لع��ام 2017 ف��ي س��ايلو الطوز 
الغذائي��ة  امل��واد  وكالء  وجتهي��ز 

بالرزاحمللي  في النجف االشرف 
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
هيثم اخلش��الي ان سايلو الطوز 
باش��ر باس��تقبال اول كمية من 
احلنطة احمللية للموس��م احلالي 
بل��غ مجموع الش��احنات  حيث 
املتس��لمة )١٧٤( سيارة متنوعة 
االوزان مت رفض ))٤٦(منها بسبب 
ارتفاع نس��بة التفح��م والزيوان  
فضالعن قل��ة وزن نوعي وارتفاع 
الشوائب الى جانب ارتفاع نسبة 
ومخالفتها  والش��عير  الكسرة 
الضواب��ط والتعليمات ، مضيفا 
ان الكمي��ات املتوقع تس��ويقها 
حسب اخلطة الزراعية )٦٠( الف 
طن من املناط��ق الزراعية للطوز 
وامرلي وتوجيه مس��وقي داقوق 
لتس��ويق احلنطة لسايلو الطوز 
والتعليمات  الضوابط  وفق  على 
التي حددت احلنطة التي سيتم 

تسلمها .
من جان��ب اخر اك��د املدير العام 
ف��ي  الش��ركة  ف��رع  مباش��رة  
النجف االش��رف بتجهيز  وكالء 
املواد  لتج��ارة  العامة  الش��ركة 
الغذائية مب��ادة الرز احمللي املصنع 
في اجملرش��ة احلكومي��ة واجملارش 
االهلية التي تعاقدت مع الشركة 
، مش��يرا الى ان الكميات اجملهزة 
بلغ��ت 600 ط��ن وبلغت نس��بة 
التجهيز %12من حصه احملافظة 
لش��هر ش��باط وس��يتم جتهيز 
كام��ل حصة احملافظ��ة قبل 15 

رمضان . 
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
لتصني��ع  العام��ة  الش��ركة 

احلبوب في وزارة التجارة عن زيارة 
محافظ ميسان علي دواي لفرع 
الش��ركة ف��ي احملافظ��ة لبحث 
امكاني��ة أع��ادة تأهيل مطحنة 

العمارة احلكومية.
ياس��ن  ط��ه  املهن��دس  وق��ال 
عباس مدير عام الش��ركة بانه مت 
خ��الل الزيارة مناقش��ة امكانية 
اع��ادة تأهيل مطحن��ة العمارة 
احلكومي��ة اضاف��ة ال��ى القيام 
بجولة في وحدات الفرع واللقاء 
باملالك االداري والعاملن بوحدات 
الف��رع واالط��الع عل��ى موق��ف 
التجهيز الش��هري ملادة الطحن 

في احملافظة واالستماع الى اهم 
املشكالت واملعوقات التي تواجه 
عمل الفرع ، مبيناً ان هذه الزيارة 
تعبر عن م��دى اهتمام احلكومة 
احمللية في ميسان بعمل الشركة 
املتمث��ل بتوفي��ر م��ادة الطحن 

البناء احملافظة .
م��ن جانب اخر التق��ى مدير عام 
ش��ركة تصنيع احلبوب مبدير فرع 
الشركة في صالح الدين لبحث 
ف��ي  النازح��ة  العوائ��ل  جتهي��ز 
احملافظ��ة مبادة الطح��ن وتالفي 
حال��ة التأخي��ر ف��ي التجهيز و 
مناقش��ة املش��اكل التي تعيق 

بالف��رع وحل  العمل  انس��يابية 
مسألة تزويد بناية الفرع مبولدة 
كهربائية سعة 150kva لتالفي 
اثن��اء انقط��اع  توق��ف العم��ل 
مت  حي��ث  الكهربائ��ي  التي��ار 
التوجية بتوفير احتياجات الفرع 
اس��تمرار  لضم��ان  االساس��ية 
العم��ل باالنس��يابية املطلوب��ة 
وعدم التأثير على جتهيز الطحن 

للمواطنن .
الى ذلك اعلنت الشركة العامة 
لتجارة احلبوب ف��ي وزارة التجارة 
عن امتام اس��طول النق��ل التابع 
للش��ركة مناقلة م��ادة احلنطة 

احمللي��ة من س��ايلو الصويره الى 
سايلوات بغداد .

 اك��د ذلك مدي��ر عام الش��ركة 
ان قس��م النق��ل والورش��ة في 
الشركة وعبر اسطول نقله اجنز 
مناقلة احلنطة احمللية املستلمه 
من سايو الصويرة الى سايلوات 
بغداد لغرض تامن طاقات خزنية 
تس��ويقها  للمتوقع  للكمي��ات 
الى س��ايلو الصوي��رة خالل فترة 
املناقل��ة  و لتام��ن خزين يكفي 
لتجهي��ز مطاحن بغداد باحلبوب 
النت��اج الطح��ن امل��وزع ضم��ن 

مفردات احلصة التموينية .

واضاف املدير العام بان الكميات 
التي مت��ت مناقلته��ا بلغت  )5( 
االف طن من احلنطة الى س��ايلو 
التاجي و) 5 ( االف طن الى سايلو 
خان بن��ي س��عد و) 5 ( االف طن 
الى س��ايلو ال��دوره اضاف��ة الى 
مناقلة 3250 طنا الى خان ضاري 
م��ن مجموع 5 االف طن س��يتم 
مناقلتها ، مش��يرا ال��ى مناقلة 
م��ادة احلنطة احمللية م��ن مواقع 
ف��رع الديواني��ة مبركزيها االمن 
و الش��امية ال��ى البص��ره حيث 
مت مناقل��ة 8 االف و900 ط��ن من 

اصل كمية 10 االف طن .

التجارة تتسلم أول الكميات من الحنطة المسوقة في سايلو الطوز 

 باشر سايلو الطوز 
باستقبال أول كمية 
من الحنطة المحلية 

للموسم الحالي 
حيث بلغ مجموع 

الشاحنات )١٧٤( 
سيارة متنوعة 

األوزان تم رفض 
))٤٦(منها بسبب 

ارتفاع نسبة التفحم 
والزيوان

بتسلم أول الكميات من احلنطة املسوقة لعام 2017

استغاثة 

بعد التحية:
مطيل��ج  جاس��م  »انعي��م  املدع��و  عائل��ة  نح��ن 
م��ع  اعتق��ل  ال��ذي   1953 موالي��د  الصبيح��اوي« 
مجموعة من الشباب في 2003/9/5 من قبل القّوات 
االميركي��ة اث��ر انفج��ار عبوة ناس��فة اس��تهدفت 
رت��ال عس��كريا لهم في قض��اء احملمودي��ة وهو كان 
متواجداً في مكان التفجير، وهذا ما أدلى به شهود 
من املنطقة نفس��ها، علما اننا قد وجدنا س��يارته 
)البرازيل��ي( الذي كان يعمل بها كس��ائق أجرة بعد 

يومن من اعتقاله.
لق��د تعرف اح��د املعتقلن الذي أطلق س��راحه من 
س��جن بوكا ع��ام 2005 على ص��ورة والدنا »انعيم« 
وأّكد أّنه معتقل معه في الس��جن نفس��ه، وقد مت 
التأك��د م��ن كالمه عندم��ا اعطانا الدلي��ل على ان 

والدنا مصاب بداء السكر ويتناول عالجه يومياً.

معالي الوزير:
لق��د حاولن��ا مراراً وتك��راراً ان نبحث ع��ن والدنا في 
جميع املعتقالت والس��جون واملواقف من دون جدوى 
لذا نطلب من معاليكم اصدار أمركم بالبحث عنه 

في ملفات املعتقلن منذ ذلك التاريخ.
نناشدكم باس��م العدالة واالنسانية ان تساعدونا 
ف��ي العثور على أي��ة معلومة عنه، علم��ا ان والدنا 
»انعيم« متزوج ولدي��ه 7 بنات وولدين اثنن أغلبهم 
من القصر، وقد عش��نا في ظروف صعبة جداً طيلة 
الس��نوات املاضية، كون��ه كان املعي��ل الوحيد لنا.. 
معالي الوزير انتم خير من نطالبكم بان تبحثوا عن 

مصيره، ووفقكم اهلل ملا فيه اخلير للجميع. 

الي معلومة عن الفقيد يرجى االتصال على الرقم 
07703991503 أو مراسلة جريدة الصباح اجلديد

إلى معالي وزير العدل المحترم

العراق يبحث مع الصين إقامة 
مصنع إلنتاج سماد اليوريا 

اعالم الصناعة 
الصناع��ات  بلجن��ة  ممث��ال  الع��راق  بح��ث 
 HQC البتروكيمياوية واألسمدة مع وفد شركة
الصينية ، وهي ش��ركة حكومي��ة متخصصة 
بتصميم وتنفيذ مشاريع االسمدة النايتروجينيه 
وتنفي��ذا« للخطط  البتروكيمياوية  واملش��اريع 
املرسومة من قبل وزارة الصناعة واملعادن تطوير 
واقع صناعة االس��مدة النايتروجينيه في العراق 
على وفق اليات االستثمار العاملية احلديثة وعلى 
ضوء توجيهات وزي��ر الصناعة واملعادن لتكثيف 

العمل في هذا النشاط احليوي املهم للبلد.
 وقال املهندس عبد الكرمي عبد الوهاب نائب رئيس 
اللجنة ف��ي الوزارة في تصريح للمركز االعالمي 
بأنه قد جرى التباحث حول إمكانية قيام اجلانب 
الصين��ي باالس��تثمار في إقامة مصن��ع إلنتاج 
س��ماد اليوريا ف��ي محافظة ميس��ان او ذي قار 
وذل��ك المكاني��ة توفير امل��ادة األولي��ة املطلوبة 
للمشروع وهو الغاز اجلاف اضافة المكانية توفير 

البنى التحتية من قبل اجلانب العراقي.
 واضاف عب��د الوهاب ان اجلانب الصيني قد رحب 
بهذه املب��ادرة وأبدى اس��تعداده التام للش��روع 
فورا باالعم��ال التمهيدي��ة املطلوبة وخصوصا 
دراس��ات اجلدوى الفنية واالقتصادية للمش��روع 
واتفق الطرفان على خطة عمل واضحة يتم من 
خالله��ا البحث في جمي��ع التفاصيل املتعلقة 

باملشروع . 
الصناع��ات  جلن��ة  أن  بالذك��ر  اجلدي��ر   م��ن 
البتروكيمياوي��ة واألس��مدة ف��ي الع��راق قد مت 
تشكيلها في العام ٢٠١٣ برئاسة الوكيل الفني 
للوزارة املهندس عادل كرمي وأن مهامها الرئيسة 
هي تنفيذ االس��تراتيجية املتكاملة للصناعات 
البتروكيمياوية واألس��مدة في العراق للسنوات 

العشرين املقبلة .

تقرير

مجلس النّواب يتبنى إقرار قانون )التسامح الوطني والتعايش السلمي( 
بمشاركة ممثلي الكتل النيايبة واألقليات والقضاء األعلى والقادة الشباب

جانب من االجتماع

بغداد - الصباح الجديد:
حترص زين العراق إحدى شركات 
مجموعة زين الرائدة في خدمات 
االتصاالت والبيانات املتنقلة في 
منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا، على مش��اركة ش��هر 
رمضان املبارك من خالل العديد 
م��ن األنش��طة والفعاليات في 
للمس��ؤولية  برامجه��ا  إط��ار 

اإلجتماعية. 
وته��دف زي��ن العراق ال��ى تعزيز 
جس��ور الثق��ة م��ع املواطن��ن 
العراقي��ن، بصفته��ا ج��زء من 
اجملتمع احمللي وتتطلع الى خدمة 
هذا اجملتمع واملساهمة الفعلية 

في تنميته وتطّوره. 
ولقد أطلق��ت زين العراق حملة 
"رمض��ان يا زي��ن ايام��ك" قبل 
وتضمن��ت  الفضي��ل،  الش��هر 
توزيع سالت غذائية للعائالت من 
النازحن والعائالت احملتاجة التي 
بلغ عددها اكثر من 3000 شخص 
وتضم قائمة املستفيدين أيضا 
األيتام وعائالت الشهداء إضافة 
ال��ى توزيع افط��ار الطرقات في 
الش��وارع واملفترق��ات للحد من 
السرعة على الطرقات في اثناء 
وقت االفطار ملن لم يتسن لهم 

الوصول الى املنزل.

حمل��ة "رمضان يا زي��ن ايامك" 
الع��راق  زي��ن  أه��داف  جتس��د 
وإلتزامها مبعاني وعادات الشهر 
الفضي��ل والعط��اء وفعل اخلير 
والس��المة ، هذا وخصصت زين 
للنازحن م��ن مدين��ة  الع��راق 
املوص����ل احلص��ة االكبر حيث 
سيتم توزيع املساعدات الغذائية 
الى اكث��ر م��ن 1000 عائلة في 
اخمليم��ات التي تض��م مواطنن 
م��ن مدين��ة املوصل بش��قيها 
 ، للمدين����ة  وااليس��ر  االمي��ن 

ه����ذا اضاف��ة ال��ى احلمل��ات 
الش��رائح  بتوزي��ع  املس��تمرة 
اجملانية وبطاق��ات التعبئة على 
ف����ي  النازح����ة  العائ����الت 

اخمليم�ات.
ه��ذا وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر بان 
مت  املوزع��ة  الغذائي��ة  الس��الت 
جتميعه��ا عل��ى وف��ق املعايي��ر 
املعتمدة ملنظمة الغذاء العاملي 
بإم��كان عائلة  والتي س��تكون 
مكون��ة م��ن 4 اش��خاص م��ن 

االستفادة منها ملدة شهر.

الرئي��س  الزاه��د  عل��ي  وعل��ق 
التنفي��ذي لزي��ن الع��راق عل��ى 
هذه املب��ادرات بالقول " مبادرات 
شركتنا في التنمية املستدامة 
خط��ه  ومبوج��ب  مس��تمرة 
ونح��ن  ومدروس��ة  موضوع��ه 
حريص��ون على ان يك��ون التأثير 
العنوان  هو  واملستدام  االيجابي 
تأثيرها  م��دى  وقياس  ملبادراتن��ا 
التنمية  اهداف  وحتقيقها الحد 
املس��تدامة ال��� 17 واملعتم��دة 
عاملي��ا، وتك��ون املب��ادرات عل��ى 
مس��تويات متعددة منها بتأثير 
مباش��ر ملعاجل��ه جزء م��ن ازمة 
مثل ازم��ة النازحن ومنها ايضا 
مب��ادرات تأثيرها مس��تدام مثل 
حم��الت التلقي��ح ض��د م��رض 
ش��لل االطف��ال بالتع��اون م��ع 
الصح��ة  ووزارة  اليونيس��يف 
الش��باب  متك��ن  مب��ادرات  أو 

العراقي".  
حمل��ة "رمضان يا زي��ن ايامك" 
الش��هر  ط��وال  املتواصل��ة 
ف��ي  ستس��تهدف  الفضي��ل، 
أنش��طتها أيض��ا األرامل وكبار 
الس��ن، بحيث سيس��تفيد من 
هذه احلمل��ة أكثر م��ن 15 ألف 
مواطن عراق��ي في جميع انحاء 

البالد. 

سالت غذائية وإفطار ألكثر من 15 ألف نازح ومستفيد

متابعة الصباح الجديد:
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  اختت��م 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني 
والوف��د الرس��مي املراف��ق ل��ه زيارة 
رس��مية الى دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة استغرقت ثالثة أيام . 
وقال مدير اإلعالم والعالقات في وزارة 
الصناع��ة واملع��ادن ل��ؤي الوائلي أن 
الوزير والوفد املرافق له أجرى لقاءات 
واجتماع��ات مكثف��ة مع ع��دد من 
الس��ادة املسؤولن في دولة اإلمارات 
الش��يخ  س��مو  مقدمته��م  ف��ي 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير ش��ؤون الرئاسة 
ووزي��ر امل��وارد البش��رية والتوط��ن 
اإلماراتي��ة صق��ر غب��اش ومحافظ 
املص��رف املرك��زي مب��ارك املنصوري 
وكذلك وكيل وزارة الطاقة الدكتور 
مطر النيادي ووكي��ل وزارة االقتصاد 
عب��داهلل ال صال��ح ومس��اعد وزير 
اخلارجية لش��ؤون التنمي��ة الدولية 
س��عادة س��لطان الشامسي وعدد 
م��ن املس��ؤولن في غرف��ة أبو ظبي 

للتجارة والصناعة .
واض��اف الوائل��ي ان ه��ذه اللقاءات 
واالجتماع��ات تناول��ت العدي��د من 

القضاي��ا واملواضي��ع ذات االهتم��ام 
املش��ترك ومناقش��ة س��بل تطوير 
والتجاري��ة  االقتصادي��ة  العالق��ات 
التعاون  تعزي��ز  واليات  والصناعي��ة 
وتوس��يع ف��رص العم��ل املش��ترك 

مبايخدم البلدين الشقيقن .
 وأك��د الوائلي أن ه��ذه الزيارة جاءت 
بتوجي��ه من رئي��س ال��وزراء وتلبية 
للدع��وة املقدمة من دول��ة اإلمارات 
التج��ارب  عل��ى  االط��الع  به��دف 
الناجحة واالزده��ار والتقدم احلاصل 
فيها وإمكانية االس��تفادة من هذه 
اخلب��رات والتجارب القامة مش��اريع 
جان��ب  ال��ى  الع��راق  ف��ي  مهم��ة 
تشجيع وحتفيز ودعوة رجال األعمال 
والش��ركات واملستثمرين اإلماراتين 
للعمل في العراق وإقامة مش��اريع 
بالتعاون والشراكة  استثمارية فيه 
األعم��ال  ورج��ال  الش��ركات  م��ع 

العراقين .
ولف��ت الوائلي الى ان الزيارة حققت 
املرجوة  والغاي��ة  املنش��ود  اله��دف 
منها في التأس��يس نح��و انطالقة 
وتنفيذ مش��اريع عملية  لتحقي��ق 
س��تراتيجية ومهمة تخدم مصالح 

البلدين وشعبيهما الشقيقن .

وزير الصناعة يؤكد 
الرغبة في تنفيذ مشاريع 

استراتيجية مشتركة 

زين العراق تطلق حملة »رمضان يا زين أيامك«
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البصرة - سعدي علي السند:

ناقش��ت كلي��ة االدارة واالقتصاد / 
قس��م األقتصاد بجامع��ة البصرة 
البح��ث املوس��وم ) أثر االس��تقرار 
البش��رية في  بالتنمية  االقتصادي 
العراق( للباحثة شذى خالد عباس.

وأوضح��ت الباحث��ة ان الهدف من 
الدراس��ة ينبثق من ض��رورة حتقيق 
االس��تقرار االقتصادي إلجن��از نتائج 
ملموس��ة على مس��توى مؤشرات 
التنمية البشرية وذلك الهمية كل 
من االس��تقرار والتنمية البش��رية 
بالنس��بة جلمي��ع اف��راد اجملتم��ع اذ 
يعد االس��تقرار االقتصادي من أهم 
املرتكزات التي تساعد البلدان كافة 

في حتقيق التنمية.
 

حاكمية املؤسسة ... مداخل 
وآليات

وصدر كتاب )) حاكمية املؤسس��ة 
مداخ��ل وآليات (( للباحثني الدكتور 
الغالبي  طاه��ر محس��ن منص��ور 
وامل��درس املس��اعد محم��د صالح 
هادي التدريس��يني  في قس��م ادارة 
االعمال بكلي��ة االدارة واالقتصاد – 

جامعة البصرة .
 واشار الباحثان الى ان الكتاب يهدف 
الى تزويد القارئ باملرتكزات الفكرية 
حلاكمية املؤسسة وتوسيع مداركه 
في املضامني املعرفية والتطبيقات 
االجرائي��ة، مبا ميكنه م��ن ترجمتها 
عل��ى ارض الواق��ع من خ��ال عرض 

مجموع��ة م��ن املداخ��ل، وان ه��ذا 
املوض��وع يعط��ي تص��وراً ش��اماً 
لكيفية االستفادة من هذه املداخل 
لتعزيز تطوير املؤسسة ورقيها في 

مجاالت عملها .
كما ان اله��دف من هذا الكتاب هو 
ابراز اهمية ودور حاكمية املؤسسة 
كأداة لتحقي��ق االه��داف وليس��ت 
غاية بحد ذاتها، حيث ان املؤسسات 
تتف��اوت في مقدرتها على التكيف 

مع هذه االداة .

دور خدمات االمداد اإلنساني 
و جرت عل��ى قاعة املناقش��ات في 
كلي��ة االدارة واالقتص��اد بجامع��ة 
البصرة مناقشة اطروحة الدكتوراه 
االم��داد  خدم��ات  دور   (( املوس��وم 
االنس��اني في حتس��ني فاعلية ادارة 
الك��وارث  (( وهي دراس��ة تطبيقية 
مقارنة بني وزارة الهجرة واملهجرين 
االنس��انية  الدولي��ة  واملنظم��ات 
العاملية في العراق (( للباحث خليل 
ابراهيم عيس��ى اخلالدي ، بأش��راف 

الدكتور محمد حسني منهل .
اذ اوضح اخلالدي ان اهمية الدراسة 
ج��اءت ف��ي جانب��ني مهم��ني هما 
اجلانب النظري او املفاهيمي واجلانب 
اآلخر هو التطبيقي من خال ايجاد 
متغير تفاعلي، لقياس دور اخلدمات 
اللوجستية االنس��انية في حتسني 
فاعلية ادارة الكوارث في ظل املتغير 
التفاعلي ملرتكزات نظرية الفوضى، 
اضافة ال��ى ذلك هدفت الدراس��ة 
الى قياس خدمات االمداد االنساني 

املعتمدة من قبل الدولة واملنظمات 
الدولية، وقياس تأثير خدمات االمداد 
االنس��اني في حتس��ني فاعلية ادارة 
الك��وارث، واخي��راً قي��اس مرتكزات 

الفوض��ى، واخي��راً متكنت  نظري��ة 
الدراسة من التوصل الى جملة من 
التأكيد  والتوصيات  االس��تنتاجات 
اللوجس��تية  اخلدم��ات  دور  عل��ى 

االنس��انية وأهميته��ا عن��د وقوع 
الكارث��ة او االزمة ملا لها من دور في 

حتسني ادارة الكوارث .

اهمية تصنيف اجلدارة االئتمانية 
ونظم قس��م االقتصاد ف��ي كلية 
االدارة واالقتص��اد جامع��ة البصرة 
ن��دوة علمي��ة حتت عن��وان ) أهمية 
اجلدارة االئتمانية الس��يادية للدول 
العربي��ة ( اذ مت عرض الندوة من قبل 
الدكت��ورة رج��اء عبد اهلل عيس��ى 
التدريسية في قسم االقتصاد، ومت 
ادارة اجللسة من قبل الدكتورة ندوه 

هال جودة رئيس قسم االقتصاد .
 واش��ارت الدكتورة رجاء بان الهدف 
االس��اس م��ن اقام��ة الن��دوة ه��و 
التصنيف��ات  بأهمي��ة  التعري��ف 
لل��دول  بالنس��بة  االئتماني��ة 
املالي��ة  واملؤسس��ات  والش��ركات 
بصفتها شهادة دولية حتسن اداءها 
وقوة مركزها املالي، اذ ان التصنيف 
له اهمية كبيرة للدول واملؤسسات 
املالية اذ يس��اعد في احلصول على 
الق��روض املالية املطلوب��ة لها من 
التمويل  وبي��وت  املص��ارف  جمي��ع 
العاملية، كم��ا ان التصنيف املرتفع 
يسهم في ترويج السندات اخلاصة 
او احلكومي��ة في االس��واق العاملية 
بينم��ا التصنيف املنخف��ض يؤدي 
ال��ى االفاس والدخول ف��ي االزمات 

املالية .
 ومتكن��ت الدكتورة رج��اء من حتديد 
للج��دارة  التصني��ف  مح��ددات 
الس��يادية من خ��ال )معدل النمو، 
نصيب الفرد من الدخل، الس��يولة 
الدي��ن  اجمال��ي  ونس��بة  املالي��ة، 

اخلارجي الى الناجت القومي (.

دور مجموعة البريكس في 
االقتصاد العاملي

وأقامت جامعة البصرة كلية االدارة 
واألقتص��اد قس��م األقتص��اد ندوة 
بعن��وان )دور مجموع��ة البريك��س 
ف��ي االقتص��اد العاملي ( م��ن اعداد 

د.شعبان صدام االمارة .
وتن��اول األم��ارة تأس��يس املنظمة 
والسياس��ات  القم��ة  ومؤمت��رات 
االقتصادية واملؤش��رات االقتصادية 
، موضح��ا ان مجموع��ة بريك��س 
منظمة سياسية بدأت املفاوضات 
وكان   2006 ع��ام  لتش��كيلها 
اعضاؤه��ا ال��دول ذات االقتصاديات 
وروس��يا  البرازيل  وه��ي  الصاع��دة 
والهند والصني حتت اس��م بريك ثم 
أنضمت جنوب افريقيا الى اجملموعة 
وه��ي  بريك��س  أس��مها  فأصب��ح 
أختصار ألس��ماء ال��دول املنضوية 
حت��ت ه��ذا التجم��ع وه��ي كل من 
البرازي��ل وروس��يا والص��ني والهند 
تأسس��ت  وبذلك  افريقيا  وجن��وب 

اجملموعة في عام 2011 .
 وأش��ار االم��ارة ال��ى ان الهدف من 
هذا الدراسة هو بيان مامتتلك هذه 
الدول اخلمس في مجموعة بريكس 
االقتصادية  الق��وة  م��ن مقوم��ات 
والسياس��ية من خال مامتلكة من 
موارد طبيعية وبش��رية مس��تغلة 
وغير مس��تغلة وقدرات عس��كرية 
متقدمة ومتطورة مما يجعلها متضي 
قدمآ في تطويرعاقتها االقتصادية 
الدولية فيما بينها اوآل وفيما بينها 

وبني الدول االخرى ثانيآ.

توصيات ورشة دراسة »ما بعد إدراجها في اليونسكو 

أقامتها كلية اإلدارة واألقتصاد بجامعة البصرة

حسين الساهي*

 AMAR مؤسس��ة  م��ن  بدع��وة 
اخليري��ة الدولي��ة واملرك��ز العراقي 
للتنمي��ة اإلعامية عقدت ورش��ة 
عمل لدراس��ة ما بعد ادراج األهوار 
في الت��راث العاملي، وكيفية حماية 
اثار العراق من التجاوزات الرس��مية 
والش��عبية ، واحلف��اظ عليه��ا ارثاً 

وطنياً وانسانياً خالداً.
وقد خرجت الورش��ة مبجموعة من 
التوصي��ات القيم��ة الت��ي تبلورت 
اث��ر دراس��ات ومناقش��ات مكثفة 
جلمع من اخلبرات املتخصصة وعدد 
من املس��ؤولني املعنيني ف��ي وزارات 
الثقاف��ة واآلثار والس��ياحة والبيئة 

واملوارد املائية.
وق��د مت االتفاق على تش��كيل جلنة 
الورش��ة تضم  لتوصيات  متابع��ة 
رئيس��ة جلنة الثقاف��ة في مجلس 
النواب ميس��ون الدملوجي ورئيس 
ش��بكة اإلع��ام العراق��ي د. عل��ي 
الش��اه ومستش��ار رئي��س الوزراء 
للموارد املائية د. علي الامي  ورئيس 
املرك��ز العراقي للتنمي��ة اإلعامي 
د. عدن��ان الس��راج واالختصاص��ي 
بالت��راث واآلث��ار ف��ي وزارة الثقافة 
إي��اد كاظ��م واملدي��ر اإلقليم��ي  د. 
ملؤسسة AMAR اخليرية الدولية د. 

علي ناصر مثنى .
االهتمام بسكان  الورش��ة  واوصت 
االهوار وتوفير اخلدمات لهم وخاصة 
التعلي��م والصحة وس��بل العيش 
الك��رمي ) توفي��ر قروض لنش��اطات 
متنوعة ( وتلبي��ة متطلبات مابعد 
االدراج خلدم��ة األه��داف الوطني��ة 
ادراج  التي تس��توجب  واإلنس��انية 
اإلهوارف��ي الت��راث العامل��ي، وعدم 
حتويل األدراج إلى تنافس سياس��ي 
س��طحي، فيم��ا الزم��ن يس��ابقنا 
بش��أن املراجع��ة العاملية ل��إدراج، 
وضرورة تنسيق كل اجلهود الرسمية 
االحتادي��ة واحمللي��ة لتثبي��ت األدراج 
والبن��اء علي��ه، ملا فيه خير س��كان 
العراق  واس��تعادة س��معة  األهوار 
الدولي��ة الت��ي اضرت به��ا اجراءات 

النظام الشمولي. 
كم��ا اوصت الورش��ة بتوفي��ر بنية 
حتتي��ة ملتطلبات الس��ياحة تناغم 
الطبيعة ) س��كن وتنقل ومطاعم 
وتس��هيل اجراءات دخول الس��ياح( 
وادخال  الس��ياحية  املناطق  وتأمني 
الت��راث  اتفاقي��ة  مث��ل  مواضي��ع 
العامل��ي وادارة احملمي��ات الطبيعية 
ضم��ن مناهج التعليم وبناء قدرات 
م��اك وطني قادر عل��ى ادارة مواقع 
الت��راث العامل��ي وتنش��يط احل��رف 
وانش��اء  والتذك��رات  التقليدي��ة 
متاحف اثار وتأري��خ طبيعي وتاريخ 
انس��اني ومعاش��ب وبنوك جينات 
وتنظي��م  متنوع��ة  ومنتدي��ات 

مع��ارض ومهرجانات ثقافية وفنية 
ومس��ابقات رياضية) رسوم ، شعر 
شعبي ، اطوار غناء ريفية ( واصدار 
مطبوع��ات ومنش��ورات تعريفي��ة 

متنوعة تصف كل ما تقدم.
واوصت الورش��ة ايض��ا بتجنب اية 
اعمال هندس��ية كبرى داخل حدود 
ممتل��ك التراث اال بعد االستش��ارة ) 
فنادق او ط��رق الخ ( واع��داد برامج 
س��ياحية تلب��ي متطلب��ات التراث 
وجتنب  الس��ائح  وتوقعات  العامل��ي 
الضغط السياحي من حيث كثافة 
الزوار وحتديد مس��ارات تتجنب قلب 
املمتل��ك واماك��ن تكاث��ر احليوانات 
معايي��ر  تطبي��ق  عل��ى  واحل��رص 
احملميات وجتنب الصيد واملمارس��ات 

البري��ة  للحي��اة  والض��ارة  املؤذي��ة 
والطيور املهاجرة ، ودمج ممارس��ات 
تقليدي��ة وتراثي��ة ضم��ن البرنامج 
وثقافة  لتعكس حضارة  السياحي 
وت��راث املمتل��ك واهمي��ة ان يكون 
البرنامج السياحي محددا ومعلوم 
واعداد مرش��د س��ياحي  الكلف��ة 
م��درك ملتطلب��ات الس��ياحة ف��ي 
والعم��ل  العامل��ي  الت��راث  مواق��ع 
عل��ى تخصيص ميزاني��ة حقيقية 
للمواق��ع االثرية وضمان صرف هذه 
امليزاني��ة بش��فافية لتطوي��ر هذه 
املواقع وتشريع القوانني التي تعمل 
على حماية املواقع االثرية وجترمي أية 

انتهاكات لها.
واوصت الورش��ة بادراج تعريف هذه 

املواق��ع ضم��ن املناهج الدراس��ية 
الدولي��ني،  باخلب��راء  واألس��تعانة 
والعم��ل عل��ى تنفي��ذ توصياتهم 
وانش��اء معه��د او كلي��ة لاثار في 
املناط��ق التي تق��ع فيه��ا املناطق 
االثرية واالهتم��ام باعمال الصيانة 
االثرية  املواق��ع  وتاهي��ل  واحلماي��ة، 
والبن��ى التحتي��ة وتطوي��ر اجملتمع 
احمللي ف��ي املناطق االثري��ة والعمل 
من اجل رفع املواقع االثرية العراقية 
الت��ي ادرجت في الئح��ة اخلطر من 

هذه الائحة.

توصيات اجلانب احلضاري:
تضمنت حتويل مدين��ة بابل االثرية 
مس��تقلة  عام��ة  مديري��ة  ال��ى 

ومبيزانية احتادية مناس��بة، تتضمن 
طاقم��ا اثاري��ا م��ن خي��رة االثاريني 
العراقيني مدعم��ني بخبرات عاملية 
ف��ي التنقي����ب والترمي��م االثري، 
يعمل��ون بص����ورة دائمة على وفق 
خطة مدروس��ة على ترمي��م بابل 
وازالة اخلراب ال��ذي احلقه الدكتاتور 
واالهم��ال فيه��ا ، وانش��اء معه��د 
والس��ومرية  البابلي��ة  للدراس��ات 
على مقربة منها يستقبل الطلبة 
العراقيني واالجان��ب الذين يهتمون 
ايج��اد  يضم��ن  مب��ا  بحضارته��ا 
اجيال من االثاريني الذين يس��هرون 
مس��تقبا على دميومة ه��ذا االرث 
مرك��ز  وانش��اء  اخلال��د  االنس��اني 
ابحاث واعام مخت��ص مبدينة بابل 

االثرية واع��ادة اص��دار الكتب التي 
تناولتها بكل اللغات العاملية احلية، 
مع اص��دار دلي��ل اث��اري س��ياحي 
ملون بخمس لغ��ات عنه��ا يجدد 
كل عام��ني، لتك��ون رس��الة باب��ل 
 ، العال����م  ال��ى  الع��راق  رس��الة 
وانش��اء موقع الكتروني فخم يليق 
ببابل وبلغات متعددة ليكون نافذة 
تطل عليها ووس��يلة للتواصل مع 
عش��اقها اينم��ا كان��وا واخت��ي��ار 
الثقافي��ة  الش��خصيات  اح��دى 
العراقية ليك��ون عمدة ملدينة بابل 
االثرية يحضر رمزيا كل االحتفاالت 
والفعالي��ات العراقي��ة مب��ا يعكس 
اعت��زاز الع��راق اجلدي��د بحضارت��ه، 
وليرى العالم مقدار احتفائنا بأولى 

املدن وس��يدة احلضارات كما يكون 
وس��يلة لتكرمي كبار مبدعي العراق 
باختيارهم دوريا لينالوا هذا الشرف 
الكبير وانش��اء محترف تش��كيلي 
يق��وم بأنت��اج من��اذج م��ن احلض��اة 
البابلية » كمسلة حمورابي واسد 
باب��ل وب��اب عش��تار » على ش��كل 
منحوتات صغي��رة وبكميات جتارية 
تس��وق عامليا، كما ه��و حاصل مع 
متثال اب��ي اله��ول الفرعون��ي مثا 
، بحي��ث يش��كل وس��يلة اعامية 
للتعريف ببابل كما يش��كل موردا 
اقتصادي��ا لها وف��رص عمل عديدة 
لفنانينا التشكيليني ، كما يشمل 
هذا طباعة معالم املدينة على ورق 
مقوى بحيث جتمع فتشكل اجلنائن 
املعلقة او شارع املوكب ... الخ ، كما 
يفع��ل متحف برل��ني اليوم مع باب 
عش��تار ، اضافة ال��ى بطاقات بابل 
الس��ياحية التي تأخذ من معاملها 

صورا تباع وتهدى. 

اما توصيات اجلانب االقتصادي 
تضمنت انشاء مرافق سياحية من 
فنادق ومطاع��م » بدرجات متعددة 
» واس��واق جتاري��ة وثقافي��ة عل��ى 
مقرب��ة م��ن املدين��ة االثري��ة ومبا ال 
يش��كل اعتداء على املطمور منها 
وانش��اء خطوط مواصات متعددة 
م��ن بابل واليها ووضع رس��وم زيارة 
للمدين��ة بدرجت��ني االول��ى رمزي��ة 
للعراقيني والثانية سياحية ال تقل 
عن زي��ارة مدينة البت��راء االردنية او 
قصر احلمراء في االندلس »20 دوالرا 
»، عل��ى ان تع��ود الرس����وم ال��ى 
ميزاني��ة محافظة بابل الس��ي��ما 
وتنظي���م  فيه��ا  االثري��ة  املدين��ة 
املتعلق��ة  الس��ياحية  اجلوان��ب 
بوض��ع املدينة عل��ى جدول زيارات 
غي��ر   « الس��ياحية  االف��واج  كل 
الديني��ة » الراغب��ة بزي��ارة الع��راق 
اضافة الى خط��ة اعانية تتبناها 
وس��ائل االعام العراقية ال سيم��ا 
املمول��ة م��ن قب��ل الدول��ة اضافة 
الى اجه��زة الدولة اخملتلف��ة وحترير 
املدينة االثرية م��ن كونها منتجعا 
س��ياحيا والغاء كونها دار ضياف��ة 
وغيره��م  احمللي��ني  للمسؤولي��ن 
مع االس��تفادة من قصر الطاغي�ة 
املطل عليه��ا بتحويله الى متحف 
ومبقايي��س عاملية ملقتني��ات املدينة 
االثري��ة م��ع رس��م زيارة خ��اص به 
ووض��ع محافظ��ة بابل مس��تقبا 
ضمن احملافظات املش��مولة بحصة 
من رسوم االفواج السياحية اسوة 
باحملافظ��ات املقدس��ة واحملافظ��ات 
املنتجة للنفط، ملا سيش��كله زوار 
مدينة بابل االثرية من نسبة كبيرة 
والثقافية  االثرية  الس��ياحة  ضمن 
العراقي��ة ك��ون بابل مص��درا دائما 
م��ن مص��ادر الس��ياحة العراقي��ة 

املتف�ردة.  

الباحثة شذى خالد تلقي بحثها عن أثر االستقرار االقتصادي بالتنمية البشرية

*مناشدة المسؤولين تعجيل تلبية المتطلبات العالمية بشأن األهوارووقف التجاوزات
*مطلوب استثمارات وطنية وخبرات أجنبية لحماية سومر وبابل وآشور وبقية اآلثار 

حلقة نقاشية عن أثر االستقرار االقتصادي بالتنمية البشرية في العراق

 أوصت الورشة االهتمام بسكان األهوار وتوفير الخدمات لهم وال سيما التعليم 
والصحة وسبل العيش الكريم ) توفير قروض لنشاطات متنوعة ( وتلبية متطلبات 

مابعد اإلدراج لخدمة األهداف الوطنية واإلنسانية التي تستوجب إدراج األهوارفي التراث 
العالمي

جانب من الورشة
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طرابلس ـ رويترز:
أعلن تنظيم »أنصار الشريعة« املتشدد في ليبيا 
ف��ي بيان أصدره امس االول الس��بت حل نفس��ه 

رسميا.
وقال التنظيم املرتبط بتنظيم القاعدة في البيان 
»نعل��ن لألمة واجملاهدي��ن عامة وأهلن��ا في ليبيا 
خاص��ة عن حل جماع��ة أنصار الش��ريعة بليبيا 

رسميا«.
وكان التنظي��م خ��اض معارك ضد ق��وات اجليش 
الوطن��ي الليب��ي بقيادة خليفة حفت��ر املتمركزة 
بش��رق ليبيا، كما تتهمه واشنطن بالوقوف وراء 
هج��وم بنغازي عام 2012 الذي قتل فيه الس��فير 

األمريكي كريستوفر ستيفنز.

أنقرة ـ رويترز:
ق��ال اجلي��ش التركي في بيان إنه قت��ل 13 متمردا 
من أعضاء حزب العمال الكردس��تاني في ضربات 

جوية بشمال العراق امس  األحد.
وأضاف أن الطائرات احلربية قصفت سبعة أهداف 
للح��زب في منطقة أفاس��ن باس��يان بش��مال 
العراق وقتلت متمردين يعتقد أنهم كانوا يعدون 

لهجوم.
وق��ال اجلي��ش إن��ه ف��ي ضرب��ة جوي��ة منفصلة 
بإقلي��م فان في جنوب ش��رق تركيا قتلت طائرات 
حربية عش��رة آخري��ن من متمردي ح��زب العمال 
الكردس��تاني ف��ي وق��ت متأخ��ر من ام��س االول 

السبت.
وتصنف تركيا والوالي��ات املتحدة واالحتاد األوروبي 
احل��زب على أن��ه منظم��ة إرهابية. ويش��ن احلزب 
متردا من��ذ ثالثة عقود في جنوب ش��رق تركيا وله 
معس��كرات في اجلبال بشمال العراق قرب احلدود 

التركية.

المغرب ـ وكاالت:
اعتقل��ت الس��لطات املغربية 20 ش��خصا عقب 
وقوع اش��تباكات عنيفة بن الشرطة ومحتجن 

في مدينة احلسيمة شمالي املغرب.
وق��ال النائب العام في مدينة احلس��يمة في بيان 
أمس: »اعتقال هؤالء األش��خاص العش��رين جرى 
يومي 26 و27 مايو بس��بب تهديدهم األمن العام 

في املغرب«.
وأضاف البي��ان أن التحقيق املبدئي أظهر حصول 
ه��ؤالء األش��خاص عل��ى حتوي��الت مالي��ة ودعم 
لوجستي للقيام بأنشطة دعائية لتقويض وحدة 
أراض��ي املغ��رب ولتقويض والء املواطن��ن للدولة 

املغربية ومؤسساتها.
كما أفادت البيانات الرسمية أن ثالثة من الشرطة 
أصيبوا بج��روح خطيرة في أعقاب االش��تباكات 
الت��ي وقعت امس االول اجلمع��ة، في الوقت الذي 

نقل فيه عدة محتجن إلى املستشفى.
هذا واندلعت االحتجاجات في احلسيمة ومناطق 
أخرى ش��مال املغرب بع��د أن حاولت الس��لطات 
اعتقال الناش��ط املعروف »ناص��ر الزفزافي« بعد 
مقاطعته إلمام مسجد أثناء إلقائه خطبة  امس 

االول اجلمعة.

تنظيم »أنصار الشريعة« في 
ليبيا يعلن رسميا حل نفسه

الجيش التركي يقتل 13 متمردًا 
كرديا في شمال العراق

اعتقال 20 مغربيا بتهمة تهديد 
األمن العام في المملكة

متابعة الصباح الجديد:

ع��زز اجليش املص��ري رقابت��ه على 
املثلث احلدودي مع ليبيا والس��ودان 
عند منطق��ة جب��ل العوينات في 
أقصى اجلنوب الغربي ، لضمان عدم 
تس��لل أي متطرفن إل��ى األراضي 

املصرية عبر تلك املنطقة.
ملص��ادر  مص��ري  مس��ؤول  وأبل��غ 
صحافية بأن تلك املنطقة اجلبلية 
بإجراءات صارمة  الوعرة ستحظى 
، م��ن أجل ف��رض الس��يطرة على 
املنطقة احلدودية ، وأن أي محاوالت 
تس��تهدف األمن القومي املصري ، 
انطالًقا منها س��يتم ال��رد عليها 
ف��ورًا ، لتت��م زيادة ع��دد الطلعات 
 ، املنطق��ة  لتمش��يط  اجلوي��ة 
ومراقب��ة احلدود بأجه��زة متطورة، 
فضاًل عن زيادة أع��داد وعتيد قوات 

اجليش فيها.
وتأت��ي تلك التح��ركات في أعقاب 
هج��وم دام تبنى تنظي��م »داعش« 
مس��ؤوليته ، عل��ى حافل��ة تُق��ل 
مس��يحين في صح��راء املنيا في 
جنوب مص��ر جلهة الغ��رب ، كانوا 
قاصدين دير األنبا صموئيل ، ليقتل 

29 من رواد احلافلة.
اجلوي��ة  الق��وات  قصف��ت  فيم��ا 
املصري��ة أهداًف��ا في مدين��ة درنة 
شرق ليبيا ، وقال مصدر في اجليش 
الوطن��ي الليب��ي، املس��يطر على 
املنطق��ة الش��رقية، إن القص��ف 

املص��ري مت بالتنس��يق م��ع اجليش 
القص��ف  أن  إل��ى  الليب��ي، الفًت��ا 
استهدف مقر قيادة مجلس شورى 
مجاهدي درنة في حي الفتائح ، مما 
أس��فر عن مقتل عدد م��ن قيادات 
اجمللس الذي يض��م قيادات من فرع 

تنظيم القاع��دة في ليبيا، وبعًضا 
من املوالن لتنظيم »داعش«.

وأض��اف املص��در أن��ه تأك��د أن بن 
تنظي��م  ف��ي  القي��ادي  القتل��ى 
»القاع��دة« واملس��ؤول الب��ارز ف��ي 
مجل��س ش��ورى درنة عب��د املنعم 

سالم ، وُكنيته »أبو طلحة« و4 من 
مرافقيه.

وأوضح املصدر أن القصف املصري 
اس��تهدف أيًض��ا معس��كر بش��ر 
التابع جمللس ش��ورى اجملاهدين عند 
املدخ��ل الغرب��ي لدرن��ة، ومت تدمير 

أس��لحة وذخائ��ر في��ه ، وُيهد هذا 
الليبي  القص��ف الجتياح اجلي��ش 
مدين��ة درنة التي تس��يطر عليها 

امليليشيات املسلحة من الداخل.
وأش��ار بيان اجليش إلى أن الضربات 
اجلوي��ة أس��فرت عن تدمي��ر كامل 

لألهداف اخملططة ش��ملت مناطق 
مترك��ز وتدريب العناص��ر املتطرفة 
، الت��ي ش��اركت ف��ي التخطي��ط 

والتنفيذ حلادث املنيا.
وأكدت مص��ادر أمني��ة أن حمالت 
تتم  وتفتي��ش واس��عة  مداهم��ة 
خملتلف املناطق والطرق اجلبلية، بحًثا 
عن منفذي حادث املنيا، مشيرة إلى 
أن قوات خاص��ة ملكافحة التطرف 
، مدعوم��ة بالطيران نفذت عملية 
مداهمة للمناطق اجلبلية والطرق 
التي تربط صح��راء مصر احلدودية 

مع ليبيا والسودان.
ولفت��ت املص��ادر إل��ى أن العناصر 
املتطرف��ة تس��تخدم ش��بكة من 
الط��رق اجلبلية ، خ��الل محاوالتها 
التس��لل إل��ى مص��ر، عب��ر احلدود 
الليبية والس��ودانية، مش��يرة إلى 
أنه تتم االستعانة بأشخاص على 
دراية بهذه الطرق التي تربط مصر 
بالصحراء الليبية والسودانية، في 

حتركاتهم.
إرج��اء  مصري��ة  كنائ��س  وق��ررت 
بع��ض الرح��الت الكنس��ية حدادًا 
على ضحايا حادث املنيا، وش��رعت 
األجهزة األمنية في محافظات بني 
س��ويف والفيوم واملنيا وأس��يوط 
وس��وهاج وقنا واألقصر وأس��وان ، 
في تنفيذ خطط جديدة تستهدف 
تكثي��ف الوجود واملراقب��ة األمنية 
 ، الكنس��ية  الرح��الت  لتح��ركات 
احلراس��ات ف��ي محيط  وتش��ديد 
األدي��رة القبطية، والط��رق املؤدية 

إليها.

غزة ـ أ ب ف: 
ام��س  االس��رائيلين  االف  جتم��ع 
ابي��ب  ت��ل  ف��ي  الس��بت  االول 
تأييدا حل��ل الدولتن االس��رائيلية 
والفلسطينية مع اقتراب الذكرى 
االراض��ي  الحت��الل  اخلمس��ن 
الفلس��طينية، وفق مصور وكالة 

فرانس برس.
نظمت��ه  ال��ذي  التح��رك  وخ��الل 
حركة »الس��الم االن« االسرائيلية 
املناهضة لسياس��ة االس��تيطان 
احملتل��ة  الغربي��ة  الضف��ة  ف��ي 
والقدس الشرقية والتي تنتهجها 
احلكومة اليمينية برئاسة بنيامن 

نتانياهو، رفعت على املنصة الفتة 
كبي��رة كتب عليه��ا »دولتان، امل 

واحد«.
واك��د رئي��س »الس��الم االن« آفي 
ته��دف  التظاه��رة  ان  بوس��كيال 
ال��ى رف��ض »غي��اب االم��ل ج��راء 
حكومة تواص��ل االحتالل والعنف 

والعنصرية«.
لنثب��ت  الوق��ت  »ح��ان  واض��اف 
والفلس��طينين  لإلس��رائيلين 
ان نس��بة كبي��رة م��ن  والعال��م 
االسرائيلين ترفض االحتالل وتريد 

التوصل الى حل الدولتن«.
وخ��الل التجم��ع، ت��ال املنظم��ون 

الرئي��س  وجهه��ا  دع��م  رس��الة 
الفلسطيني محمود عباس.

عن��ه  نق��ل  كم��ا  عب��اس  وق��ال 
املنظم��ون »ح��ان الوق��ت للعيش 
واجبن��ا  واس��تقرار.  بأم��ن  مع��ا 
حي��ال االجي��ال املقبل��ة يقض��ي 
بأنهاء النزاع والتوصل الى س��الم 

الشجعان«.
ب��دوره، طال��ب زعي��م املعارض��ة 
اليس��ارية اس��حق هرت��زوغ باحلل 

املذكور منددا بسياسة احلكومة.
وي��رى قس��م كبي��ر م��ن اجملتم��ع 
االس��تيطان يش��كل  ان  الدول��ي 

عائقا رئيسيا امام حل الدولتن.

سول ـ رويترز:
الكوري��ة  األنب��اء  وكال��ة  قال��ت 
الش��مالية الرس��مية إن الزعيم 
كيم جوجن أون أشرف على اختبار 
مض��اد  جدي��د  أس��لحة  نظ��ام 
للطائ��رات وأمر بإنتاجه بش��كل 
ضخم ونشره في كل أنحاء كوريا 

الشمالية وذلك بعد أسابيع من 
الباليستية  الصاروخية  التجارب 
الت��ي أجرته��ا بيوجني��اجن في حتد 

للعالم.
ولم توضح وكالة األنباء املركزية 
الكوري��ة طبيع��ة الس��الح على 
وجه الدقة أو موعد التجربة التي 

قال��ت إن أكاديية عل��وم الدفاع 
الوطن��ي نظمته��ا وه��ي وكالة 
الس��وداء  القائمة  مدرجة عل��ى 
تط��ور صواري��خ  أنه��ا  ويُعتق��د 

وأسلحة نووية.
وتدفع كوريا الش��مالية من أجل 
تطوي��ر مجموع��ة كبي��رة م��ن 

أنظمة األسلحة منذ أوائل العام 
املاضي بوتيرة غير مس��بوقة من 
بينها صاروخ بعيد املدى قادر على 
ض��رب البر األمريك��ي وقامت في 
األس��ابيع األخيرة باختبار صاروخ 
باليستي متوسط املدى محققة 

بعض التقدم الفني.

وترفض كوريا الشمالية عقوبات 
األمم املتح��دة وعقوب��ات فرضتها 
دول أخ��رى م��ن جان��ب واحد ضد 
برنامجه��ا لألس��لحة بوصفه��ا 
خرقا حلقها في الدفاع عن النفس 
وتق��ول إن ه��ذا البرنامج ضروري 

ملواجهة العدوان األميركي.

وقال��ت وكال��ة األنب��اء الكوري��ة 
الش��مالية امس األحد إن »كيم 
ج��وجن أون، ش��اهد اختب��ار ن��وع 
أنظم��ة األس��لح��ة  جديد من 
للطائ��رات  املض��ادة  املوجه����ة 
نظمت��ه أكاديي��ة عل��وم الدفاع 

الوطني.

آالف اإلسرائيليين يتظاهرون تأييدًا لحل الدولتين

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار سالح جديد مضاد للطائرات

لضمان عدم تسلل أي متطرفين إلى أراضيه

الجيش المصري يعزز رقابته على المثّلث 
الحدودي مع ليبيا والسودان

تأتي تلك التحركات 
في أعقاب هجوم دام 
تبنى تنظيم »داعش« 

مسؤوليته ، على حافلة 
تُقل مسيحيين في 

صحراء المنيا في جنوب 
مصر لجهة الغرب ، 

كانوا قاصدين دير األنبا 
صموئيل ، ليقتل 29 من 

رواد الحافلة

عناصر من اجليش املصري على احلدود الليبية

تقـرير

باريس ـ وكاالت:

اجلدي��د  الفرنس��ي  الرئي��س  يس��تقبل 
إيانويل ماكرون، الي��وم االثنن، في قصر 
فرس��اي، نظيره الروس��ي فالديير بوتن، 
في اختبار دبلوماس��ي جديد سيش��كل 
فرص��ة ملناقش��ة ملف��ات خالفي��ة بن 
باريس وموسكو، أبرزها سورية وأوكرانيا، 
ومحاولة جتاوز حذر متبادل، فيما فش��ل 
قادة مجموعة الدول الصناعية الس��بع 
الكبرى G7 في االتف��اق على بيان موحد 

حول تغير املناخ.
ويأتي هذا اللقاء مبناسبة افتتاح معرض 
عن الزيارة التاريخية التي قام بها القيصر 
بط��رس األكبر لفرنس��ا ف��ي 1717، قبل 
ثالثمائة عام متاًما والتي دشنت العالقات 
الدبلوماسية بن البلدين، فيما كشفت 
مصادر اإلليزيه أن الهدف هو »التش��ديد 
عل��ى الص��الت القدي��ة والعميقة بن 

البلدين عبر زيارة مشتركة للمعرض«.
وفي رس��الة التهنئة الت��ي وجهها إلى 
نظي��ره الفرنس��ي غ��داة انتخاب��ه ف��ي 
الس��ابع م��ن أيار، ح��ض بوت��ن ماكرون 
على »جتاوز احلذر املتبادل«، لكن املتحدث 
باس��م احلكومة الفرنس��ية، كريستوف 
كاس��تانيه، نّبه إل��ى أن »إج��راء حوار ال 
يعن��ي االنحياز” عل��ى خلفي��ة خالفات 
كثي��رة في األعوام األخي��رة في مقدمها 

ملفا أوكرانيا وسورية.
ودع��ا ماكرون خالل حملت��ه إلى »احلوار« 
و«احلزم »حيال موسكو، مؤكًدا أنه »ليس 
م��ن أولئك املنبهري��ن بفالديي��ر بوتن«، 
ومش��ددًا على أنه ال يش��اطره »القيم« 
نفس��ها، في ح��ن أوض��ح الكرملن أن 
الرئيس الفرنسي اجلديد وجه هذه الدعوة 

بنية »التعارف وإقامة عالقة عمل »حن 
أجرى الرئيس الروس��ي اتصااًل هاتفًيا به 
للمرة األولى في 18 أيار أما جدول أعمال 
اللقاء فيش��مل العالقات الفرنس��ية - 
الروسية وبحث مستقبل االحتاد األوروبي 
ومكافح��ة اإلرهاب واألزم��ات اإلقليمية 
م��ن أوكراني��ا إلى ليبي��ا مرورًا بس��ورية 

وكوريا الشمالية.
وقالت مصادر الكرملن إن »فرنس��ا من 
ضم��ن الدول الت��ي تتبنى موقًف��ا حازًما 
ج��ًدا من نظام بش��ار األس��د«، متوقعة 
نقاًش��ا »صريًحا ومهًما جدا« حول هذه 
القضية، وفي اتص��ال هاتفي أول، تبادل 
وزيرا اخلارجية الروس��ي س��يرغي الفروف 
ونظي��ره الفرنس��ي ج��ان اي��ف لودريان 
اآلراء ،«خصوص��ا ح��ول تس��وية األزمات 
ف��ي ليبيا والع��راق وأوكراني��ا« وفق بيان 
اجلمع��ة، كذلك،  الروس��ية  للخارجي��ة 
س��يحاول الرئيس��ان تدوي��ر الزوايا بعد 
احلملة الرئاسية الفرنسية التي تخللها 
اس��تقبال الكرمل��ن في /آذار، ملرش��حة 
اليمن املتطرف مارين لوبان التي خسرت 
أم��ام ماكرون في ال��دورة الثانية، إضافة 
إلى القرصن��ة املعلوماتية التي تعّرضت 
للمرش��ح  السياس��ية  احلرك��ة  له��ا 
الوس��طي ونس��بت إلى جهات روسية. 
سيعقدان أوال االثنن اجتماعا ثنائيا، قبل 
غ��داء عمل في حض��ور وفديهما ومؤمتر 

صحافي مشترك، ثم يزوران املعرض.
إل��ى موس��كو، س��يزور  وقب��ل عودت��ه 
بوت��ن منف��ردًا املركز الروح��ي والثقافي 
األرثوذكس��ي اجلدي��د ف��ي قل��ب باريس، 
والذي كان مقررًا أن يفتتحه في تش��رين 
األول 2016، لك��ن التصعيد في اخلطاب 
بن باريس وموسكو جّراء هجوم النظام 
الس��وري وحليفه الروسي على الشطر 
الش��رقي من مدين��ة حلب في ش��مال 

سورية دفع بوتن إلى إلغاء زيارته.
ومنذ زيارته األخيرة لباريس قبل خمسة 
أعوام، ع��اد الرئيس الروس��ي م��رارَا إلى 
فرنسا ولكن في إطار اجتماعات متعددة 
الط��رف كان آخره��ا مؤمت��ر باريس حول 
املناخ في تشرين الثاني 2015، وسيكون 
االجتم��اع ف��ي قص��ر فرس��اي األول بن 
إيانويل ماكرون ونظيره الروس��ي، بعدما 
التق��ى معظ��م الق��ادة الغربي��ن وفي 
مقدمهم الرئيس األميركي دونالد ترمب 
خالل قمة احللف األطلسي اخلميس في 
بروكس��ل، وخالل قمة مجموعة السبع 

في صقلية اجلمعة والسبت
وق��ال كريس��توف كاس��تانيه إن ه��ذه 
إضافي��ة،  »أهمي��ة  ارت��دت  اللق��اءات 
وخصوًصا أنه كان يُنظر إلى هذا الشاب 

)ماك��رون، 39 عاًم��ا( بوصف��ه ليس أهاًل 
ليك��ون رئيًس��ا للجمهوري��ة، وغير قادر 
عل��ى جتس��يد فرنس��ا والدف��اع عنه��ا، 
وأض��اف أن »اخلط��وات األول��ى ألي رئيس 
تنط��وي على رمزية في ذاتها، والفش��ل 
فيها س��ينعكس س��لًبا على السنوات 

اخلمس من الوالية«.
عائ��الت  طالب��ت  االجتم��اع،  وعش��ية 
أوكرانين مسجونن ألسباب »سياسية« 
الرئيس الفرنس��ي بإثارة قضيتهم أمام 

بوتن وطلب اإلفراج عنهم.
ال��دول  ق��ادة مجموع��ة  فيم��ا فش��ل 
الصناعية السبع الكبرى G7 في االتفاق 

على بيان موحد حول تغير املناخ.
و أك��د س��تة فق��ط م��ن ق��ادة العالم 
التزامه��م مجددا باتف��اق باريس، والذي 

يع��د أول اتفاقي��ة ش��املة ف��ي العالم 
تهدف إل��ى احلد م��ن انبعاث��ات الغازات 

الدفيئة.
لك��ن الوالي��ات املتحدة رفض��ت االلتزام 
باالتفاقي��ة، قائل��ة إنه��ا س��تتخذ قرارا 

األسبوع القادم.
وكان ترامب قد هدد من قبل باالنسحاب 
م��ن اتفاقية التغير املناخي، ورفض أيضا 
القبول بفكرة االحتباس احلراري واعتبرها 

»خدعة«.
وكان��ت ه��ذه أول قمة جملموعة الس��بع 
يحضرها ترام��ب ، خالل جولته اخلارجية 

األولى.
لك��ن كان هن��اك اتفاق على بي��ان حول 
مكافحة اإلرهاب أقره قادة الدول السبع 
جميع��ا »الوالي��ات املتح��دة وبريطاني��ا 

وكندا وفرنسا واملانيا وايطاليا واليابان«.
ملاذا لم يتم االتفاق بشأن تغير املناخ؟

ذكر البيان اخلتامي لقمة الدول الصناعية 
الس��بع الكبرى في إيطالي��ا أن الواليات 
املتحدة »بصدد مراجعة سياساتها حول 
تغير املناخ واتف��اق باريس وبالتالي فهي 
ليس��ت في وضع يسمح لها باالنضمام 

إلى التوافق حول هذه املوضوعات«.
الس��بع  ال��دول  ق��ادة  بقي��ة  أن  غي��ر 
الق��وى  التزامه��م  تعهدوا«بتأكي��د 

بالتنفيذ السريع التفاق باريس«.
وقالت املستشارة األملانية أنغيال ميركل 
إن املناقش��ات ح��ول تغي��ر املن��اخ »غير 
مرضية أبدا«، مضيفة »لدينا هنا موقف 

ستة ضد واحد«.
بينما قال ترامب: »س��أصدر قرارا نهائيا 

بشأن اتفاق باريس األسبوع املقبل«
وقال مستشاره االقتصادي غاري كوهن، 
»ج��اء ترامب إل��ى هنا ليتعل��م ويصبح 
ذكيا. أراؤه تتط��ور بالضبط كما ينبغي 

أن تكون«.
وقال األمن العام ل��ألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش، الذي حضر لقاء صقلية أيضا، 
لبي بي س��ي ف��ي وقت س��ابق إن اتفاق 
املناخ »س��ينفذ بغض النظر عن موقف 

الرئيس ترامب«.
وش��دد الق��ادة ف��ي القم��ة املاضية في 
اليابان على ضرورة جتنب احلمائية. ولكن 
هذا كان قبل انتخاب دونالد ترامب الذي 
رف��ع ش��عار »أميركا أوال« خ��الل حملته 

االنتخابية.
ونقل��ت صحيفة دي��ر ش��بيغل األملانية 
األس��بوعية عن ترامب فى اجتماعه مع 
رئيس املفوضية األوربية جان كلود يونكر، 
اخلميس املاض��ي ، قوله كي��ف أن األملان 
»س��يئون للغاية« فيما يتعلق بصادرات 

السيارات إلى الواليات املتحدة.

لكن جميع القادة وافقوا بال اس��تثناء 
على دع��م البيان اخلتام��ي الذى تعهد 
»مبحارب��ة احلمائية«، م��ع االعتراف بأن 
»التج��ارة ل��م تعم��ل دائم��ا لصال��ح 

اجلميع«.
شارك زعماء من تونس وكينيا وإثيوبيا 
والنيجر ونيجيريا في املناقش��ات التي 

جرت في  بلدة تاورمينا الصقلية
شارك زعماء من تونس وكينيا وإثيوبيا 
والنيجر ونيجيريا في املناقش��ات التي 
ج��رت في بلدة تاورمين��ا الصقلية، في 

وقت سابق امس االول السبت.
وحت��رص إيطالي��ا على تش��جيع الدول 
الغني��ة عل��ى دع��م ال��دول األفريقية 
وتنمي��ة اقتصاداتها، ما س��يقلل عدد 
الش��باب الذي ق��د يرغب ف��ي اخملاطرة 

والهجرة إلى أوروبا.
غير أن دبلوماس��يا حتدث لوكالة رويترز، 
مش��يرا إلى رفض املقترحات اإليطالية 
األخ��رى لتس��ليط الضوء عل��ى فوائد 
الهجرة وتعزيز مبادرة كبرى حول االمن 

الغذائي، قبل انعقاد القمة.
ووفقا للمص��در، ف��إن إدارة ترامب غير 
راغبة في تس��ليط الض��وء على فوائد 

التنقل البشري، وفقا لتقرير رويترز.
ومت اختص��ار البيان الذي كان يفترض أن 
يك��ون منفصال وفي عدة صفحات إلى 

فقرتن فقط..
ويعتق��د أن أكث��ر م��ن 1500 مهاج��را 
غرقوا في البحر األبيض املتوسط، منذ 

بداية العام احلالي.
مبجرد انتهاء رحلته اخلارجية األولى، يوم 
الس��بت، س��يعود ترامب إلى الواليات 
املتحدة حيث يتعرض لضغوط متزايدة 
بسبب التحقيقات في التدخل الروسي 
املزعوم في انتخابات الرئاس��ة التي فاز 

بها كانون ثاني.

ماكرون يستقبل بوتين في محاولة لتذليل الخالفات الصعبة

ترامب يشق صف قّمة الدول السبع ويعّد فكرة االحتباس الحراري »خدعة«
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

ف��ي ظل األزم��ة االقتصادية التي 
يرزح حتتها العراق، يشدد معنيون 
على ضرورة توظي��ف ثروات البلد 
م��ن الغ��از الطبيع��ي نظ��راً إلى 
أن الكثي��ر من الصناع��ات تتركز 
عليها، ما يحقق جدوى اقتصادية 

وزيادة املوارد املالية للموازنة.
وشدد اخلبير االقتصادي عبدالعزيز 
اخلضيري في تصريح، على ضرورة 
وج��ود وزارة للغ��از ف��ي الع��راق، 
مش��يراً إلى أن البل��د يحتاج إلى 
توّج��ه حقيق��ي الس��تثمار الغاز 

الطبيعي.
وأض��اف أن عملية اس��تثمار هذه 
الث��روة حتتاج إلى صناعات تعتمد 
الغاز املنت��ج محلياً إلنت��اج مواد 
مختلف��ة تغط��ي طلب الس��وق 
املتزايد عليها على غرار األسمدة 
الكيماوية، في ح��ن يتم تصدير 

الفائض إلى اخلارج.
ولف��ت إل��ى أن املؤش��رات تؤك��د 
وج��ود كمي��ات كبيرة م��ن الغاز 
في محافظ��ة األنبار غرب العراق، 
داعياً إلى إنش��اء مدينة صناعية 
للغ��از تدفع الش��ركات األجنبية 
العاملي��ة إل��ى االس��تثمار ضمن 
صي��غ تس��ويقية حتق��ق املنفعة 

للطرفن.
وش��دد عل��ى أهمي��ة التخطيط 
لتصدير غاز عكاز غرب العراق إلى 
أوروب��ا من طريق تركيا، ملا يحققه 
من منفعة كبيرة للبلد، ويفضل 
أن تنفذ هذه املش��اريع الشركات 
الكب��رى عل��ى مس��توى العالم، 
خصوص��اً أن هن��اك نية إلنش��اء 
خ��ط تصدير للغاز إل��ى الكويت. 
ونّبه اخلضي��ري إلى ضرورة العمل 

على تشجيع القاعدة الصناعية 
التي تعتمد الغاز مثل الصناعات 
والوقود  واألسمدة  البتروكيماوية 

والكهرباء.
وف��ي م��ا يتعل��ق بالنفط، أش��ار 
اخلضيري الى أن مساحة كبيرة من 
العراق لم تخضع لالستكش��اف 
النفط��ي، وتش��ير التوقعات الى 
أن ثلث مس��احة الع��راق التي لم 
ق��د حت��وي مخزوناً  تستكش��ف 
يُق��در ب� 100 ملي��ار برميل، بذلك 
يرتفع اخملزون إل��ى 250 ملياراً، مع 
اإلشارة إلى أن القدرة التصديرية 

للعراق تصل إلى 3.2 مليون برميل 
يومياً. 

وحّض على حتسن قدرات تصفية 
النف��ط احمللي��ة ورف��ع كمياته��ا 
لتغطية الطلب الداخلي، مؤكداً 
ض��رورة حتول العراق بل��داً مصّدراً 
للمشتقات ال مستورداً، الفتاً إلى 
أن قيم��ة البرمي��ل املصفى أعلى 

كثيراً من قيمة النفط اخلام.
ودع��ا أيض��اً إل��ى إنش��اء مصاف 
جديدة لرف��ع القدرات التصديرية 
للبلد وزيادة املوارد املالية، مضيفاً 
أنه��ا تس��اهم في إضاف��ة فرص 

م��ن  واس��عة  لش��ريحة  عم��ل 
الشباب.

وكان وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي 
دعا في تصريح س��ابق إلى ضرورة 
العم��ل عل��ى زي��ادة االحتياطات 
الغازي��ة النفطي��ة للع��راق م��ن 
خالل إجراء الدراسات واملسوحات 
الزلزالي��ة للرقع االستكش��افية 
ف��ي األراض��ي العراقي��ة واملي��اه 

اإلقليمية. 
وشدد على ضرورة إجراء الدراسات 
االستكشافية للحقول واملكامن 
النفطية احلدودي��ة مع دول اجلوار 

لتحدي��د التقديرات الكّلية لهذه 
احلق��ول بالنس��بة ال��ى الع��راق، 
فض��الً ع��ن االهتم��ام الكبير في 
مشاريع االستكشافات للحقول 
الغازية لزي��ادة معدالت االحتياط 

العراقي للغاز.
وف��ي س��ياق متصل، دع��ت وزارة 
النفط جميع الوزارات إلى العمل 
على حتوي��ل مركباتها إل��ى الغاز 
بدالً م��ن مادتي البنزي��ن أو الكاز 
النفق��ات  بترش��يد  مس��اهمة 
لالس��تيراد  اخملصص��ة  املالي��ة 
واجل��دوى االقتصادية املت�حقق�ة 

من ذلك.
وقال الناطق باس��م وزارة النفط 
عاصم جهاد في تصريح، إن توجه 
املركبات  بتحوي��ل  الوزارة يقضي 
من الت��زود مبادتي البنزين أو الكاز، 
إلى االعتماد على مادة الغاز، مبيناً 
أن هذا املش��روع سيس��اهم في 
خفض النفقات اخلاصة بالتجهيز 
بالوقود بنس��بة 50 في املئة، إلى 
جان��ب تقليص حجم اس��تهالك 
مادت��ي البنزين وال��كاز، فضالً عن 
أن مادة الغاز تعّد صديقة للبيئة، 

والعراق لديه مخزون كبير منها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ال��دول  اختتم��ت قم��ة مجموع��ة 
الصناعية الس��بع ف��ي تاورمينا في 
صقلية، م��ن دون اتفاق ح��ول املناخ 
بعدما طلب الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب مهل��ة إضافية التخ��اذ قرار 
بشأن االلتزام باتفاق باريس ملكافحة 

االحتباس احلراري.
وف��ي محاولة للمحافظ��ة على ماء 
الوج��ه وتفادي تباين تام في املواقف، 
توصل��ت القمة إلى صيغة تس��وية 
للخالف حول التجارة عبر األطلسي، 
باحملافظة على توافقاتها الس��ابقة 

حول حظ��ر احلمائي��ة، م��ع الوقوف 
بحزم ضد املمارس��ات التجارية غير 
وذل��ك تفهم��اً لش��كوى  العادل��ة، 
الرئيس األميركي من عدم املس��اواة 
في ميزان التبادل التجاري، خصوصاً 

مع أملانيا.
وف��ي وق��ت أجم��ع املش��اركون في 
القمة، باس��تثناء الرئيس األميركي، 
على التمسك بالتزاماتهم في اتفاق 
باري��س جله��ة احل��د م��ن االنبعاثات 
احلراري  االحتباس  ملكافحة  السامة، 
وارتف��اع ح��رارة األرض، أب��دى البيان 
اخلتام��ي للقم��ة تفهم��اً لعملي��ة 

املراجع��ة األميركي��ة، فيم��ا أعل��ن 
ترامب في تغريدة على »تويتر« عزمه 
عل��ى إعالن موقف نهائ��ي من اتفاق 

باريس األسبوع املقبل.
وعلى عكس املن��اخ والتجارة اللذين 
يتطلبان اتفاقاً على إجراءات عملية، 
أعلن القادة السبعة توافقهم على 
تعزيز التع��اون الوثيق حملاربة اإلرهاب 

في أعقاب اعتداء مانشستر.
وقال��ت املستش��ارة األملاني��ة أنغيال 
»احلي��اة«  موق��ع  بحس��ب  م��ركل، 
الدولي��ة، إن الق��وى الس��بع خاضت 
مناقشات »منطقية« حول التجارة، 

واتفق��ت عل��ى التمس��ك مبواقفها 
الس��ابقة حول رف��ض احلمائية، مع 
إضاف��ة بند على ما اتف��ق عليه في 
القم��م املاضية، »يأخ��ذ في االعتبار 
املقاربة اجلديدة للرئيس ترامب الذي 
أصر على أن التبادل التجاري يجب أن 

يكون عادالً إضافة إلى كونه حراً. 
غي��ر أن م��ركل أك��دت ف��ي الوق��ت 
ذات��ه، عل��ى أن النقاش��ات املتعلقة 
باملناخ كانت »غي��ر مرضية إطالقاً«، 
وأش��ارت إل��ى أن موق��ف الوالي��ات 
املتح��دة وضعه��ا في »عزل��ة تامة« 
بعد رفضه��ا االلتزام باتف��اق باريس 

املبرم عام 2015. ومع تواتر األنباء إلى 
اخلارج عن تباي��ن القمة حول قضية 
املن��اخ، س��ارت تظاه��رات ف��ي بلدة 
جيارديني نكسوس اجملاورة لتاورمينا 
نظمها ناشطون بيئيون ورددوا فيها 
هتافات مناهضة لسياس��ات الدول 
باحلفاظ على  الصناعية وطالبوه��ا 

البيئة. 
للمتظاهري��ن  الش��رطة  وتص��دت 
اجلانبن،  ب��ن  وس��جلت مناوش��ات 
أعادت إل��ى األذه��ان التوت��رات التي 

تتخلل اجتماعات من هذا النوع.
وفي محاولة لترضية احللفاء في ختام 

اجتماعات ماراتونية في بروكس��يل 
األم��ن  مستش��ار  أك��د  وصقلي��ة، 
القومي األميركي هربرت مكماستر 
دع��م ترامب ميثاق الدفاع املش��ترك 
حللف ش��مال األطلس��ي )ناتو( بعد 
ج��دل أثاره جتاه��ل الرئيس األميركي 
هذا البند في خطابه في مقر احللف. 
وق��ال مكماس��تر للصحافي��ن في 
ختام قمة مجموعة السبع: »أعتقد 
أن��ه ليس من الطبيع��ي التوقع بأنه 
يتحتم على الرئيس أن يقول صراحة 
إن��ه يدعم البند اخلامس. بالطبع هو 

يدعمه«. 

بغداد ـ وكاالت:
كش��ف البنك املرك��زي العراقي، 
أمس االحد، ع��ن ان قانون حماية 
الودائع س��يرى النور قريبا، مؤكدا 
داعم��ا  س��يكون  القان��ون  ان 

للمصارف وزبائنه.
وقال محافظ البنك املركزي، علي 
العالق، أن »البنك املركزي حريص 
على تطوي��ر النظام املصرفي في 
الع��راق اضافة ال��ى حماية ودائع 

املواطن��ن«، الفتا ال��ى ان »قانون 
حماية الودائع س��يرى النور قريبا 

جدا«.
وأكد العالق أن »القانون سيخلق 
ثقة ب��ن املواطن واملص��ارف وهو 
مدعوم دولي��ا«، داعي��ا »املصارف 
للمش��ارك ب��ه بقوة لك��ي يكون 
منارة حقيقية للقطاع املصرفي 

العراقي«.
وأعلن البن��ك املركزي، في حزيران 

2016، تأس��يس ش��ركة لضمان 
املص��ارف احلكومية  الودائع ف��ي 
ملي��ار   100 برأس��مال  واخلاص��ة 
دين��ار عراقي، وب��ن ان الهدف من 
املواطنن  تأسيس��ها هو حتفي��ز 
على إي��داع أموالهم في املصارف 
ب��دال م��ن اكتنازه��ا، موضحا ان 
األموال املكتنزة للمواطنن خارج 
املصارف تبلغ أكثر من 30 ترليون 

دينار.

ويتك��ون النظ��ام املصرف��ي ف��ي 
الع��راق م��ن )54( مصرف��ا، فضال 
عن البنك املركزي، وتتوزع حسب 
امللكية بن )7( مصارف حكومية 
و)23( مصرفا جتاريا خاصا بضمنها 
)9( مصارف إس��المية إضافة الى 

)15( فرعا ملصارف أجنبية.
في ش��أن آخر، تراجع��ت مبيعات 
م��ن  العراق��ي  املرك��زي  البن��ك 
مزاد  األجنبي��ة خ��الل  العم��الت 

أم��س األحد، إل��ى 149.85 مليون 
دوالر، ف��ي مقاب��ل 158.1 ملي��ون 
دوالر مب��زاد يوم اخلميس بانخفاض 
بل��غ 8.25 ملي��ون دوالر، بحس��ب 

بيان املركزي.
وأضاف املركزي في البيان، أن سعر 
الصرف بلغ 1182 ديناراً لكل دوالر 
ف��ي امل��زاد املنعقد مبش��اركة 38 
مصرف��اً، و10 ش��ركات للتحويل 

املالي.

وأش��ار البن��ك ف��ي البي��ان، إلى أن 
حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة 
املص��ارف في اخل��ارج بل��غ 104.56 
مليون دوالر، ف��ي حن كانت كمية 

املبيعات نقداً 45.29 مليون دوالر.
وأوض��ح املركزي في البيان، أن بيع 
املبالغ احملولة حلس��ابات املصارف 
في اخل��ارج يك��ون بس��عر 1190 
ديناراً لكل دوالر، أما البيع النقدي 

فيكون بالسعر ذاته.

قّمة الـ7: تسوية للتجارة وال اتفاق على المناخ

مبيعات البنك تتراجع 8.3 مليون دوالر

»المركزي«: اإلعالن عن قانون حماية الودائع.. قريبًا

شددوا على ضرورة استثمار حقل عكاز غربي البالد

خبراء يدعون إلى بناء مدينة صناعية للغاز

لفت الخضيري إلى أن 
المؤشرات تؤكد وجود 
كميات كبيرة من الغاز 
في محافظة األنبار غرب 
العراق، داعيًا إلى إنشاء 
مدينة صناعية للغاز 
تدفع الشركات األجنبية 
العالمية إلى االستثمار 
ضمن صيغ تسويقية 
تحقق المنفعة للطرفين

إحدى محطات الغاز في العراق

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد الس��فير اجلزائري لدى موس��كو إس��ماعيل 
عالوي أن ابتع��اد احلكومة اجلزائري��ة عن االعتماد 
عل��ى م��وارد الطاقة يع��د أب��رز التحدي��ات التي 

تواجهها سلطات البالد.
وف��ي مقابلة خاصة للس��فير اجلزائ��ري مع قناة 
»RT« مبناسبة »يوم إفريقيا«، والذي صادف 25 أيار، 
ق��ال عالوي إن نحو %90 من إيرادات الصادرات تأتي 

من مبيعات النفط والغاز.
وي��رى عالوي أن التبعية للنف��ط والغاز تعد إحدى 
نقاط ضع��ف االقتصاد اجلزائري، لذلك كش��فت 
اجلزائر في نيس��ان النقاب ع��ن منوذج جديد للنمو 
االقتص��ادي يس��تغرق تنفي��ذه حتى ع��ام 2030، 
يركز على حتفيز القطاع اخلاص وإصالح النظامن 

املصرفي والضريبي واحلد من البيروقراطية.
ومت��ر اجلزائر بأزم��ة اقتصادية حادة من��ذ أكثر من 
عام��ن ونص��ف الع��ام، مم��ا اضطرها إل��ى اتخاذ 
إجراءات تقش��فية في موازنة العام احلالي، وذلك 
للم��رة األول��ى من��ذ 15 عام��ا لس��د العجز في 

املوازنة.
ويق��ول اقتصاديون إن الس��تراتيجية هي جزء من 
حتركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد البالد وخفض 
اعتمادها املفرط على صادرات النفط والغاز، التي 

تشكل نحو %60 من املوازنة احلكومية.
وتراجع احتياطي اجلزائ��ر من النقد األجنبي خالل 
الس��نتن األخيرتن بس��بب األزمة النفطية من 
178 مليار دوالر في عام 2014 لتصل بنهاية العام 
املاضي إل��ى 114 مليار دوالر، وف��ق البنك املركزي 

اجلزائري. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يس��تند برنامج الرئيس األميركي دونالد ترامب 
االقتصادي واملالي على انتعاش مس��تدمي للنمو 
االقتصادي، لكن ضعف هذا النمو يحمل العديد 
من احملللن على التش��كيك في إمكانية حتقيق 

أهداف اخلطة.
وإن كانت وزارة التجارة األميركية راجعت نسبة 
النم��و االقتصادي في الفصل األول من الس��نة 
لترفعه��ا إل��ى %1,2 مقاب��ل %0,7 كانت أعلنت 
عنها مس��بقا، إال أن هذه الوتيرة تبقى ضعيفة 
باملقارن��ة مع الفصل الرابع من الس��نة املاضية 

.)+2,1%(
وال يشجع فصل الشتاء عادة النشاط االقتصادي 
واقتصر منو النفقات االستهالكية التي تشكل 
محرك االقتصاد االميركي خالل الفصل املنصرم 
على %0,6 ، وهو أضعف منو تس��جله منذ نهاية 

.2009

بكين ـ رويترز:
قال��ت وزارة التج��ارة الصينية إن االس��تثمارات 
اخلارجي��ة املباش��رة بالقطاع��ات غي��ر املالي��ة 
تراجع��ت 56.1 باملئ��ة على أس��اس س��نوي في 
الفت��رة من كانون الثاني إلى نيس��ان إلى 26.37 
ملي��ار دوالر مم��ا يبرز تأثير القي��ود املفروضة على 

حركة رؤوس األموال.
وأضاف��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان عل��ى موقعه��ا أن 
االس��تثمارات اخلارجية للصن في نيسان هوت 
70.8 باملئة مقارنة بها قبل عام لتبلغ 5.83 مليار 

دوالر. ولم تذكر الوزارة تفسيرا للهبوط.
وش��ددت الصن قبضته��ا على خ��روج األموال 
م��ن البالد الع��ام املاضي مع هب��وط اليوان ألقل 
مستوى في ثمانية أعوام لكن العملة استقرت 
من��ذ بداية الع��ام احلالي بفض��ل القيود وتراجع 

الدوالر األميركي.
وفي وقت سابق من الشهر احلالي أعلنت الوزارة 
أن االستثمارات اخلارجية في 45 دولة فيما يتعلق 
»مببادرة احلزام والطري��ق« بلغت 3.98 مليار دوالر 
في األربعة أش��هر األولى من 2017 لكنها قالت 
إنها ال تش��كل س��وى 15.1 باملئة م��ن إجمالي 

االستثمارات اخلارجية لتلك الفترة.

الجزائر: تنويع االقتصاد 
أبرز مهام الحكومة

برنامج ترامب االقتصادي 
يواجه نموًا ضعيفًا

تراجع استثمارات 
الصين الخارجية

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

أعل��ن وزي��ر البت��رول املص��ري طارق 
املال، »موافقة احلكومة على س��تة 
اتفاقات لقط��اع البترول في مجال 
البحث واالستكشاف، وهي سُترفع 

إلى البرملان«. 
وأوض��ح أن االتفاق��ات »تن��ّص على 
تلق��ي مصر عروض��اً من ش��ركات 
محلية وعاملية في ما يتعلق بقطاع 
البت��رول«، الفتاً إلى »تش��كيل جلنة 

لتحديد أحسن ميزة في العروض«.
وأشار املال في مؤمتر صحافي عقده 
ف��ي مق��ر احلكوم��ة، إل��ى أن مصر 
»وقعت عقداً باس��تيراد خام النفط 
م��ن البصرة، وه��و جزء م��ن تطوير 
العراق، وسُيس��تورد  م��ع  العالقات 

مبوجب هذا االتفاق ١٢ مليون برميل 
س��نوياً من خام البص��رة لتكريرها 
في مصر«. وأفاد بأن الشحنة األولى 
وصلت وتُك��ّرر حالياً، ويجري االتفاق 

على الشحنة الثانية«.
وذك��ر أن »جمل��ة من��ح التوقيعات 
ف��ي االتفاقات الس��تة التي وافقت 
عليها احلكومة، تتضمن 65 مليون 
الش��ركات  م��ن  والتزام��ات  دوالر 
األجنبي��ة باإلنفاق بح��د أدنى 1600 
الفت��رة  أن  وأوض��ح  دوالر«.  ملي��ون 
املقبل��ة »تقض��ي بتنمي��ة حق��ول 
الغاز الطبيع��ي، بحيث يكون لدينا 
اكتف��اء ذاتي م��ن الغ��از الطبيعي 

نهاية 2018«.
إلى ذل��ك، كش��ف اجله��از املركزي 
للتعبئ��ة واإلحص��اء، أن »رأس املال 
املس��تثمر في الهيئات االقتصادية 

ارتفع بنس��بة 17.6 ف��ي املئة خالل 
الع��ام املال��ي 2015 – 2016، وبل��غ 
1087.9 ملي��ار جني��ه خ��الل العام 
املال��ي املنتهي ف��ي حزي��ران 2016، 
ف��ي مقابل 924.7 مليار عام 2014 - 

.« 2015
وترك��زت الزي��ادة وفق بي��ان اجلهاز، 
التأمينات والش��ؤون  »في قطاعات 
االجتماعي��ة والصناع��ة والبت��رول 
النق��ل  إل��ى  إضاف��ة  والتعدي��ن، 
واإلع��الم  والثقاف��ة  واالتص��االت 
واإلسكان والتشييد«. ولفت إلى أن 
قيم��ة االس��تثمارات املالية »بلغت 
 -  2015 469.8 ملي��ار جني��ه ع��ام 
2016 ، في مقابل 534.2 مليار العام 
الس��ابق، بتراجع نس��بته 12.1 في 
املئ��ة«. ورُصد تركز ه��ذا االنخفاض 
التأمينات والش��ؤون  في »قطاعات 

االجتماعية والزراعة والري«.
وبلغت قيمة رأس املال العامل 514.7 
مليار جنيه في العام املالي املاضي، 
مقارن��ة بنح��و 584.4 ملي��ار جنيه 
بتدنٍّ نس��بته 12 في املئة على وفق 
البيان، فيما س��جلت قيمة األصول 
الثابتة نح��و 265.6 مليار جنيه عام 
 232.1 مقاب��ل  ف��ي   ،2016  -  2015

مليار جنيه عام 2014 - 2015.
عل��ى صعيد آخ��ر، أظهرت دراس��ة 
أن ع��دد س��كان املغرب ق��د يتجاوز 
 ،2050 ع��ام  بحل��ول  مليون��اً   43
بزيادة 272 ألف مولود س��نوياً، متثل 
والتوسع  االقتصادي  للتطور  فرصة 
الوقت  وف��ي  واإلنتاجي،  الس��كاني 

ذاته حتدياً اجتماعياً وعمرانياً. 
وأش��ارت الدراس��ة الت��ي أعدته��ا 
»املندوبية السامية في التخطيط« 

واس��تغرقت نحو س��نتن، أن 73.6 
في املئة من الس��كان سيعيش��ون 
ف��ي امل��دن والتجمعات الس��كانية 
الكبرى وس��يقدر عدده��م بحوالى 
32 مليون��اً، في مقاب��ل 20.4 مليون 
حالياً، أما سكان األرياف فسيتراجع 
عددهم م��ن 13.4 مليون عام 2014، 
تاري��خ إج��راء اإلحصاء األخي��ر، إلى 

11.5 مليون عام 2050.
ويقدر س��كان املغرب حالياً بحوالى 
34 ملي��ون ش��خص، 60 ف��ي املئ��ة 
منهم يعيش��ون في امل��دن و40 في 
املئ��ة ف��ي األري��اف، ونتيج��ة ذلك، 
س��يقيم نح��و 75 ف��ي املئ��ة م��ن 
إجمال��ي الس��كان ف��ي التجمعات 
الكب��رى وضواحيه��ا، خصوصاً في 
ال��دار البيضاء، 13 ف��ي املئة منهم 
في الرباط، و12 في املئة في طنجة، 

و11.6 في املئة في أغادير، و11.4 في 
املئة في مراكش - أسفي.

وأكدت الدراسة أن »املغرب سيتميز 
الثالث��ة  العق��ود  ف��ي  دميوغرافي��اً 
األطف��ال  أع��داد  بتراج��ع  املقبل��ة 
واتس��اع الفئات املسنة، إذ يُتوقع أن 
يزيد عدد األش��خاص ف��وق 60 عاماً 
عل��ى 10 مالي��ن، أي ثالث��ة أضعاف 
الرقم احلالي، ما ميث��ل ضغطاً على 
مراف��ق الرعاية الصحي��ة وصناديق 
التقاع��د وقيم��ة املعاش��ات«. وفي 
املقابل، س��ينخفض ع��دد األطفال 
في س��ن التعليم االبتدائي إلى 3.2 
مليون، وسيتراجع عدد اليافعن من 
1.8 إلى 1.6 مليون بسبب انخفاض 
اخلصوب��ة الدميوغرافية وخروج املرأة 
إلى العمل وتقليص األسر املتعددة 
ملصلح��ة األس��ر الصغي��رة العدد، 

مبعدل 3.2 ش��خص ف��ي كل عائلة 
في مقابل 4.6 شخص حالياً.

وف��ق  االقتص��ادي،  التح��دي  لك��ن 
الدراس��ة، س��يتوقف عل��ى ق��درة 
االقتص��اد عل��ى امتص��اص األفواج 
اجلدي��دة م��ن طالبي العم��ل الذين 
سيرتفع عددهم إلى 5.4 مليون عام 
2032 من 4.3 ملي��ون حالياً، قبل أن 
ينخفض إل��ى 3.8 مليون ش��خص 
االقتص��اد  وس��يواجه   .2050 ع��ام 
املغرب��ي ضغط��اً كبي��راً في س��وق 
العم��ل ف��ي العقدين املقبل��ن، إذ 
س��يقدر عدد القادري��ن على العمل 
بحوال��ى 26 مليون ش��خص، بزيادة 
خمسة مالين خالل العقود الثالثة 
املقبلة. ومتكن االقتصاد املغربي من 
توفي��ر 109 آالف فرص��ة عمل العام 

املاضي.

المغرب: ارتفاع عدد السكان فرصة للتطور االقتصادي واإلنتاجي

مصر توّقع 6 اتفاقات للتنقيب عن النفط
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هارون زيلين*

بع��د أن أق��دم اجله��ادي الليب��ي من 
اجلنس��ية البريطانية سلمان عابدي 
على قتل 22 شخصاً في مانشستر 
ف��ي بداية ه��ذا األس��بوع، ذكر أحد 
أصدقائ��ه أن س��لمان كان ق��د ع��اد 
لتوه م��ن رحلة دامت ثالثة أس��ابيع 
إلى ليبيا، وذلك قب��ل أيام قليلة من 
حادثة التفجي��ر. وعلى الرغم من أن 
احملققني البريطانيني لم يكتش��فوا 
أو يفصح��وا بعد علناً ع��ن انضمام 
املشتبه فيه البالغ من العمر الثانية 
والعشرين عاماً إلى تنظيم »الدولة 
اإلس��المية« )»داع��ش«( أو خضوعه 
للتدريب خالل تواجده في ليبيا، نُقل 
عن شقيقه الذي أُلقي القبض عليه 
في الرابع والعشرين من أيار/مايو في 
طرابل��س، اعترافه ب��أن األخوين كانا 
منضمني إلى تنظيم »داعش«. إضافة 
إلى ذلك، أعلن التنظيم مسؤوليته 
عن عملية التفجير بينما كش��فت 
احلكومة الفرنسية منذ ذلك احلني أن 
عابدي سافر إلى سوريا أيضاً، مما أثار 
مخاوف من أن يكون هذا االعتداء هو 
األول الذي يوجهه التنظيم من ليبيا 
إلى أوروبا. وإذا كان األمر كذلك، فإنه 
يكرر مخاطر التدري��ب الذي يخضع 
له املقاتلون األجانب في اخلارج، كما 
يس��لط الضوء على تدف��ق املقاتلني 
األجانب إلى ليبي��ا، والذين جتاهلهم 
الكثي��رون ألس��باب مفهوم��ة نظراً 
إل��ى حج��م التدفقات األكب��ر التي 

يشهدها كلٌّ من العراق وسوريا.

مشكلة قائمة منذ مدة طويلة 
في ليبيا

ال يشكل سفر املقاتلني األجانب إلى 
ليبيا للمش��اركة في القتال ظاهرة 
جديدة. فوفقاً ملس��ؤولني أميركيني، 
وصل العش��رات من ه��ؤالء املقاتلني 
إلى ليبي��ا لالنضمام إلى التمرد ضد 
نظ��ام معم��ر القذاف��ي من��ذ وقت 
مبك��ر يعود إلى أيلول/س��بتمبر من 
ع��ام 2011. ومن��ذ ذلك احل��ني، تطّور 
انخ��راط املقاتلني األجان��ب في ليبيا 
مرتبط��ة  األول��ى  مرحلت��ني،  عل��ى 
بش��بكة تنظي��م »القاع��دة« )م��ن 
2011 إل��ى 2013( والثاني��ة مرتبطة 
بشبكة تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
)من ع��ام 2014 حتى الوقت احلاضر(. 

وه��ذا ال يعن��ي أن عناص��ر تنظي��م 
»القاع��دة« لم يع��ودوا يعملون في 
ليبيا، ولكن الغالبي��ة العظمى من 
املقاتل��ني األجان��ب املتواجدي��ن في 
تلك البالد منذ ع��ام 2014 هم أكثر 
ارتباط��اً ب� تنظيم »داع��ش«. وبينما 
تاب��ع املقاتلون بانتظ��ام التوافد من 
شمال أفريقيا بأعدادٍ أكبر من سائر 
اجلنس��يات خ��الل كلت��ا املرحلت��ني، 
أسفرت جهود التجنيد التي اتبعها 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« في ليبيا 
إلى ]انضمام[ مجموعة من العناصر 

األكثر تنوعاً بنحو عام.
وف��ي املرحل��ة األولى، تضمن��ت أبرز 
التنظيمات املعنية بتسهيل وصول 
املقاتل��ني األجانب إل��ى ليبيا كالًّ من 
تنظي��م »القاع��دة في ب��الد املغرب 
اإلس��المي« و »كتيب��ة املرابط��ون« 
التي يقودها مخت��ار بلمختار )والتي 
عادت وانضمت إلى تنظيم »القاعدة 
في بالد املغرب اإلسالمي«( و تنظيم 
»أنصار الشريعة في ليبيا« و تنظيم 
»أنصار الش��ريعة ف��ي تونس«. وفي 
ذلك الوق��ت، اتخذ تنظيم »القاعدة 
ف��ي ب��الد املغ��رب اإلس��المي« م��ن 
ليبيا أساس��اً قاعدة لنق��ل وتخزين 
األس��لحة التي غمرت الس��وق بعد 
س��قوط القذافي. ومن ثم مت تهريب 
ه��ذه األس��لحة إل��ى اجلزائ��ر ومالي 

وتونس على وجه اخلصوص.
وفي غض��ون ذل��ك، كان��ت »كتيبة 
املرابط��ون« تتخ��ذ م��الذاً آمن��اً في 
جن��وب ليبيا بعد تدخل فرنس��ا في 
ش��مال مالي ف��ي أوائل ع��ام 2013. 
ولكن بخالف تنظي��م »القاعدة في 
بالد املغرب اإلسالمي« الذي رّكز على 
تهريب الس��الح، تعامل��ت »كتيبة« 
اخملت��ار م��ع ليبي��ا كمنص��ة إلطالق 
الهجمات التي أوقعت أعداداً كبيرة 
م��ن الضحاي��ا ف��ي كل م��ن اجلزائر 

والنيجر خالل ذلك العام.
أم��ا »أنصار الش��ريعة ف��ي ليبيا« - 
ال��ذي ه��و أساس��اً تنظي��م محلي 
افتقر إلى الطابع املتعدد اجلنسيات 
ال��ذي اتص��ف ب��ه كل م��ن تنظيم 
»القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي« 
و»كتيب��ة املرابط��ون« - فرّك��ز م��ن 
جهت��ه على تدري��ب العناص��ر التي 
س��عت إل��ى اكتس��اب اخلب��رة قبل 
االنضمام إلى اجلهاد في سوريا. وكان 
معظم ه��ؤالء املتدربني من ش��مال 
أفريقيا، وخصوصاً تونس، وهذا ليس 

مفاجئاً نظراً إلى أن جتنيد غالبيتهم 
الس��احقة مت عبر ف��رع التنظيم في 
تونس. إضافة إلى ذل��ك، وّفر »أنصار 
الش��ريعة ف��ي ليبي��ا« م��الذاً آمن��اً 
للعدي��د م��ن املصري��ني املرتبطني ب� 
»خلية مدينة نصر«، وهي مجموعة 
مرتبط��ة بالش��بكة املس��ؤولة عن 
الهجوم عل��ى القنصلية األميركية 
أيلول/س��بتمبر  ف��ي  بنغ��ازي  ف��ي 
2012. وف��ي ذلك الوق��ت، قام اجلناح 
العسكري السري ل� تنظيم »أنصار 
الش��ريعة ف��ي تونس« باس��تخدام 
ليبيا كساحة لتدريب العناصر على 
تنفيذ الهجمات داخل تونس، وأبرزها 
اغتيال اثنني من سياس��يي اليس��ار 
 2013 ومتوز/يوليو  في ش��باط/فبراير 
واملؤام��رة احملبطة الت��ي كانت حتاك 
في تش��رين األول/أكتوب��ر 2013 ضد 

مدينَتي سوسة واملنستير.

ومع ذل��ك، فبني أواخ��ر 2013 وأوائل 
2014، بدأت شبكة املقاتلني األجانب 
املنضّم��ني ف��ي ليبيا تش��هد حتوالً 
ع��اد جزئي��اً إلى تطوري��ن هما: وضع 
»أنصار الش��ريعة ف��ي تونس« على 
الئح��ة اإلرهاب م��ن قب��ل احلكومة 
التونس��ية في آب/أغسطس 2013، 
وهج��وم قوات الل��واء الليبي خليفة 
حفت��ر على »أنص��ار الش��ريعة في 
وكان   .2014 أيار/ماي��و  ف��ي  ليبي��ا« 
التح��ول أيض��اً متأص��الً ف��ي عودة 
اإلس��المية«  »الدولة  تنظيم  ظهور 
في العراق وسوريا في ذلك الوقت، مما 
دفع الكثير من املقاتلني األجانب في 
سوريا إلى االنشقاق عن فرع تنظيم 
»القاع��دة« احملل��ي املع��روف باس��م 
»جبهة النص��رة«. وقد ش��مل ذلك 
العديد من الليبيني والتونسيني؛ وفي 
الواقع، ش��كل التونسيون أكبر قوة 

أجنبية في كل من سوريا وليبيا.
»الدول��ة  تنظي��م  س��عى  لق��د 
اإلس��المية« في إطار مشروع »دولة 
اخلالفة« إلى توس��يع بقعة األراضي 
الواقع��ة حتت س��يطرته إل��ى خارج 
العراق وسوريا، وتبني له في النهاية أن 
ليبيا هي »احملافظة« املثلى املرشحة 
لذلك. وعندما بدأ التنظيم بإرس��ال 
ليبي��ا  إل��ى  والتونس��يني  الليبي��ني 
في أوائ��ل عام 2014، اس��تولى على 
ش��ريحة كبيرة من ش��بكة »أنصار 
الش��ريعة ف��ي ليبي��ا«، مما أت��اح له 
تنمية إمكانياته احمللية )وخاصة في 
س��رت( بينما متّكن من الوصول إلى 
ش��بكات التس��هيل واللوجستيات 

املتعلقة باملقاتلني األجانب.
املقاتل��ني  معظ��م  كان  وس��ابقاً، 
األجان��ب الوافدين إل��ى ليبيا قد أتوا 
م��ن اجلزائر ومصر واملغ��رب واألراضي 

الفلس��طينية وتونس. ولكن بعد أن 
أصبح تنظيم »الدولة اإلس��المية« 
هن��اك،  األول��ى  التجني��د  جه��ة 
ب��دأت العناصر م��ن أوروب��ا وأميركا 
الش��مالية وجنوب آسيا وغيرها من 
مناط��ق الش��رق األوس��ط وأفريقيا 
بالتوافد إل��ى البالد أيضاً. ويُعتقد أن 
نحو ألفي مقاتل أجنبي انضموا إلى 
تنظي��م »داعش« في ليبيا، نصفهم 
م��ن تونس وحدها. وف��ي حني أن هذا 
الع��دد ه��و أدنى بكثير م��ن األربعني 
أل��ف مقات��ل أجنبي في س��وريا، إال 
أن��ه يبقى رابع أكثر حش��د لألجانب 
ف��ي تاري��خ اجلهاد ف��ي العال��م، وال 
يتفوق عليه س��وى احلرب الس��ورية 
واجله��اد األفغان��ي خ��الل ثمانينيات 
القرن املاضي واحلرب في العراق خالل 

العقد املاضي.

ما بعد سرت
في عام 2016، خسر تنظيم »الدولة 
اإلس��المية« معقل��ه في س��رت، مما 
جع��ل احتمال عودة مئ��ات املقاتلني 
األجانب إلى بالدهم مصدر قلق أكبر 
بكثي��ر. وكان اخل��وف أش��د حدة في 
تونس، إذ سبق لتلك البالد أن تعرضت 
ط��وال ع��ام 2015 لع��دة هجم��ات 
م��ن مخيم تدري��ب تابع ل��� تنظيم 
»داعش« في مدين��ة صبراتة الليبية 
إضافة إلى محاولة للس��يطرة على 
األراض��ي في بن قردان ف��ي أوائل عام 
2016. وقد ش��كل العائ��دون مصدر 
قل��ق بنحو خ��اص ف��ي دول أفريقيا 
كيني��ا  مث��ل  والغربي��ة  الش��رقية 
التي  والسودان،  والسنغال  ونيجيريا 
لم يس��بق لها التعامل مع التعبئة 
اجلهادية لألجانب في ما يتعدى إطار 
التمرد احمللي أو اجملاور. فضالً عن ذلك، 
أخذ املسؤولون األوروبيون يحذرون من 
محاولة تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
استغالل سيول املهاجرين من ليبيا 
بالطريقة نفس��ها التي استغل بها 
تدفقات الالجئني من س��وريا - وهي 
مش��كلة رئيس��ة نظ��راً ألن التطور 
األخي��ر ق��د وّف��ر الغط��اء املطلوب 
لتنفيذ الهجمات التي اس��تهدفت 
باري��س ف��ي تش��رين الثاني/نوفمبر 

.2015
ف��ي املرحل��ة الت��ي س��بقت اعتداء 
مانشس��تر، بدأت تظه��ر العالمات 
»الدول��ة  تنظي��م  امت��الك  عل��ى 
اإلس��المية« ف��ي ليبي��ا طموح��ات 

أكبر بتنفيذ الهجم��ات في الداخل 
األوروبي. ووفقاً ملس��ؤولني أملان، كان 
اإلرهاب��ي التونس��ي أني��س العامري 
املس��ؤول ع��ن حادثة الده��س التي 
اس��تهدفت س��وقاً لعيد امليالد في 
برلني خالل كانون األول/ديسمبر، على 
تواصل مع عناص��ر تنظيم »داعش« 
ف��ي ليبيا عب��ر تطبي��ق »تيليغرام« 
للرس��ائل قب��ل وق��وع احلادث��ة، مم��ا 
يش��ير إلى أن��ه مت التحكم فيها عن 
بُع��د بنح��و جزئي مع أنه��ا لم تكن 
موّجهة بنحو كامل من هناك. وكان 
هذا االكتش��اف دافعاً لتنفيذ ضربة 
جوية أميركية ف��ي منتصف كانون 
الثاني/يناي��ر عل��ى مخيم��ني خللية 
تابعة ل� تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
جنوب��ي س��رت، تل��ك اخللي��ة الت��ي 
اعتق��د مس��ؤولون أميركي��ون أنها 
الهجمات  لتنفي��ذ  أنش��ئت مؤخراً 
في أوروب��ا. ومع ذلك، يوح��ي اعتداء 
مانشس��تر أنه ال ميكن االستخفاف 
كلياً بقدرات التنظيم في ليبيا على 

تنفيذ العمليات اخلارجية.
وبالتال��ي، ف��ي حني انص��ب معظم 
التركيز عل��ى مدى العامني املاضيني 
عل��ى القض��اء عل��ى أه��م عناص��ر 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« املسؤولة 
ع��ن العمليات اخلارجية في س��وريا، 
ينبغي اتباع مقاربة مماثلة حالياً ضد 
العناصر املتواجدة ف��ي ليبيا كونها 
تش��كل خط��راً محتم��الً وإن كانت 
أقل عدداً. إضافة إل��ى حماية أوروبا، 
يج��ب على املس��ؤولني األميركيني و 
]نظرائهم[ م��ن االحتاد األوروبي أيضاً 
حلفائه��م  اس��تعداد  يضمن��وا  أن 
في ش��رق أفريقيا وغربه��ا للتعامل 
م��ع العائدين من ليبي��ا. إضافة إلى 
ذل��ك، إذا ثب��ت حتماً ارتب��اط اعتداء 
مانشستر باخلاليا التابعة ل� تنظيم 
»الدولة اإلس��المية« ف��ي ليبيا، فإن 
ذلك يعن��ي أن التنظيم ما يزال قادراً 
على لعب دور قاتل حتى وإن لم يكن 
يسيطر على أي أراٍض في تلك البالد، 
وهذه نقط��ة مهمة ال بد من أخذها 
بعني االعتبار عند التخطيط للحياة 
التنظيم  »عاصمَتي«  بعد س��قوط 

في العراق وسوريا. 

*هارون ي. زيلني هو زميل »ريتش��ارد 
بورو« في معهد واشنطن.

برلين ـ جاسم محمد*

تصاعد حدة الضغوطات على الرئيس 
االميركي ترامب، في اعقاب استقباله 
ال��ى الف��روف وزي��ر اخلارجية الروس��ي 
ف��ي البيت االبيض ي��وم 10 مايو 2017 
اجلارية  االميركية  التحقيقات  وس��ط 
ح��ول تواص��ل مس��ؤولني ف��ي حملة 
االنتقالي  وفريق��ه  االنتخابية  ترام��ب 
مع روس��يا. وبعد ان نش��رت صحيفة 
م��ن  املقرب��ة  بوس��ت«  »الواش��نطن 
االستخبارات املركزية والبتاغون، اخلبر: 
ان الرئيس االميركي س��رب معلومات 
ال��ى الفروف تتعلق بعميل اس��رائيلي، 
مزروع داخ��ل تنظيم داعش، مفادها ان 
تنظيم داعش يتج��ه لتنفيذ عمليات 
يق��وم  جدي��د  طاب��ع  ذات  انتحاري��ة 
بتحوي��ل بطاري��ات اجه��زة الكمبيوتر 
احملمول الى متفجرات، وهذا ماكان وراء 
ق��رار الواليات املتحدة مبنع اس��تعمال 
الكمبيوتر احملمول على اغلب الرحالت 

القادمة اليها.
البي��ت االبيض ف��ي البدء نف��ى ذلك، 
وكان من بني احلضور: مستش��ار االمن 
القوم��ي االميرك��ي ووزي��ر اخلارجي��ة، 
لك��ن في اعقاب ذلك خ��رج ترامب عن 
حتفظه واعلن انه تن��اول اطلع الفروف 
على معلوم��ات تخص االم��ن الدولي 
والس��باب انسانية، وهو ميلك هذا احلق 
املطلق، كونه رئيساً للواليات املتحدة. 
وانتقد »ماثيو أولس��ن«، املدير السابق 
للمرك��ز الوطني االميرك��ي ملكافحة 
اإلرهاب حكومي، ما أقدم عليه ترامب، 
قائال:” اخلطر احلقيقي ليس فقط على 

مصدر املعلومات”. 
وبحس��ب حتليالت نش��رها، ع��دد من 
الصحافيني اإلس��رائيليني يوم 17 مايو 
2017، وفي مقدمتهم عاموس هرئيل 
ف��ي »هآرت��س« ورونني بيرغم��ان، فقد 
تفق��د إس��رائيل أح��د أه��م العناصر 
املطلوب��ة لتجنيد العم��الء وهو عامل 
الس��رية مما يعن��ي أيضاً عام��ل توفير 
األمن الشخصي للعميل واملناعة من 

كشف هويته.
السؤال من اجلهة التي قامت بتسريب 

اخلبر؟
االجتم��اع مع الف��روف، كان في البيت 
اخلارجي��ة  وزي��ر  وبحض��ور  االبي��ض 
االميركي تيلرس��ون وكذلك مستشار 
االمن القومي ماكماس��تر، واالجتماع 

كان مغلق؟
التسريب جاء من صحيفة الواشنطن 
بوست املقربة من وكالة االستخبارات 
االحتم��االت  يرج��ح  وه��ذا  املركزي��ة، 

التالية:
� ان االس��تخبارات املركزي��ة، ه��ي من 
س��ربت ه��ذا اخلب��ر ال��ى الواش��نطن 
بوست، بس��بب ماتعانية من انقسام 

مع ادارة البيت االبيض.
� ان ترامب،هونفس��ه من س��رب اخلبر، 
اله��دف : »بال��ون اختب��ار« ملعرفة ردود 
افع��ال ح��ول عالقت��ه م��ع موس��كو 
والشكوك التي تدور حوله وهي قضية 

مصيرية بالنسبة له.
� ان روس��يا هي من سربت اخلبر، وهذا 
ضعيف جدا، كون ذلك اليخدم املصالح 
بروتك��والت  م��ع  ويتناف��ى  الروس��ية 
الدبلوماس��ية والعالقات الثنائية. من 
جانبه نف��ى الرئيس الروس��ي فالدميير 

بوتني ذلك.

النتائج
� ان الرئي��س االميرك��ي ترامب الميلك 
اخلب��رة السياس��ية وال ميل��ك الدراي��ة 
م��ع  التعام��ل  بكيفي��ة  الكافي��ة 
املعلوم��ات االس��تخبارية، وهذا يرجح 
ب��ان الرئي��س ترامب حتدث م��ع الفروف 
مبعلومات تخص دولة ثالثة، دون قصد، 
يذكر ان مستش��ار االمن القومي الذي 
كان داخل غرف��ة االجتماع يجدر به ان 
يقدم ل��ه النصيحة بذل��ك، خاصة ان 
مثل ه��ذا النوع م��ن اللق��اءات، تكون 
االجندة قد مت اعدادها  في وقت س��ابق 
ويلت��زم بها اط��راف اللق��اء بضمنهم 

الرئيس ترامب.
� حت��دث ترامب مبعلومات س��رية امام 
الفروف، رغم ان روسيا دولة غير حليفة 
ف��ي التحالف الدولي، س��وف تزيد من 
الضغوطات على ترامب اكثر، وس��وف 
تالحقه الكثي��ر من القضاي��ا، رمبا لم 
يخض��ع له��ا رئي��س اميركي س��ابق 

في غ��ذون التتجاوز االربعة اش��هر من 
دخوله البيت االبيض.

� ان اس��لوب ترام��ب ف��ي ادارة البي��ت 
االبي��ض بدأت تقل��ق اجلمهوريني ايضا 
الى جانب الدميقراطيني في الكونغرس 

والرأي العام االميرك��ي، وهذا يعني ان 
بع��ض اجلمهوريني، س��وف اليت��رددون 
بالتخل��ي عن ترامب مقاب��ل الفوز في 
االنتخاب��ات التش��ريعية  خ��الل العام 

املقبل.

ترام��ب  الرئي��س  ان  متوقع��ا  ب��ات   �
سوف يكون منش��غال في جلان حتقيق، 
ورمبا اس��تجواب من قب��ل الكونغرس، 
تصل ال��ى حد ن��زع الثق��ة، واذا حدث 
ذل��ك فيمكن عدها س��ابقة في تاريخ 

الواليات املتحدة.
هذه احلادثة من ش��أنها تعيد حسابات 
في  السياس��ية  والطبقة  الكونغرس 
امي��ركا، بالتخل��ي عن االش��كال غير 
االميركية،  السياس��ة  النمطية ف��ي 
التقليدي��ة  الطريق��ة  ال��ى  والع��ودة 
النمطية، باختيار املرشحني للرئاسة..

التحقيق��ات ف��ي مثل ه��ذا النوع من 
القضايا، تأخذ رمبا سنوات طويلة تصل 
الى خمس او س��بع س��نوات، للوصول 
الى النتائج، وه��ذا ماينطبق ايضا في 
قضية التحقيقات اخلاصة بالشكوك 
ح��ول اتصاالت ادارة ترامب مع روس��يا، 
قب��ل دخوله��م البيت االبي��ض. اليوم 
ع��ني ترامب املدير االس��بق الى مكتب 
التحقيقات الفيدرالية«موللر« ليكون 
املسؤول املس��تقل ملكتب التحقيقات 
ف��ي ه��ذه القضية ب��دال م��ن مكتب 
التحقيق��ات الفيدرالي��ة ف��ي اعقاب 
اقال��ة جيمس كومي منتصف ش��هر 

مايو 2017. 
ماقالت��ه،  الفك��رة  ه��ذه  ومايدع��م 
»كومس��توك« متحدث��ة باس��م جلنة 
إن  الش��يوخ  مجل��س  ف��ي  اخملاب��رات 
اللجنة طلبت من البيت األبيض مزيدا 
املعلومات بش��أن التقاري��ر التي أفادت 
بأن ترامب أعط��ى معلومات مخابرات 
للروس.وقال��ت كومس��توك ف��ي بيان: 
»نحتاج إلى إفادات سرية فورية بشأن 
ما حدث في هذا االجتماع كي يتسنى 
للكونغ��رس أن يع��رف ف��ي األقل مثل 
الزعماء الروس وملعرفة األثر على أمننا 
القوم��ي وحلفائن��ا ورجالنا ونس��ائنا 

الذين يحمون بالدنا«.
� البي��ت األبي��ض يدخل ف��ي دائرة من 
التخبط وسط اجلدل حول تقارير تفيد 
بأن ترامب تشارك مع املسؤولني الروس 

في معلومات سرية للغاية.
� املشكلة، التكمن بنوعية املعلومات 
التي حتدث بها ترامب الى ال فروف، بقدر 
اش��ارته ال��ى ان املعلومات ج��اءت من 
دولة ش��ريكة، وهي اسرائيل. فالرئيس 
بالفع��ل له ح��ق تب��ادل املعلومات وان 
كانت عل��ى درجة عالية من الس��رية، 
لكن الميل��ك احل��ق بتمري��ر املعلومات 
ال��ى دول��ة ثالث��ة، اال باحلص��ول عل��ى 

موافق��ة تل��ك الدولة وهي اس��رائيل، 
برغم ان مص��ادر اخرى ذكرت ان مصدر 
املعلوم��ات، او العمي��ل داخ��ل تنظيم 
داع��ش يع��ود ال��ى اململك��ة االردني��ة 
وليس الى اس��رائيل، لكن لم يصدر اي 
تعليق رسمي من االردن، رمبا التريد الزج 
بنفس��ها في هذه القضي��ة املعقدة. 
مازاد املوضوع تعقيدا ان روس��يا ليس 
داخ��ل دول التحال��ف الغرب��ي حملارب��ة 
تنظيم داعش، وه��ذا يعني انه التوجد 
ض��رورة لتق��دمي مثل ه��ذا الن��وع من 

املعلومات.
� اخلط��ر يكمن مبصي��ر العميل املزروع 
داخل تنظي��م داع��ش، وان صحة هذه 
الرواية، فان ذلك بالفعل يؤدي الى خطر 
على حياة العمي��ل. ماعدا ذلك مهنيا 
في عمل االستخبارات، التعامل مع هذا 
النوع من العمالء او مصادر املعلومات، 
يحت��اج ال��ى اهمي��ة اس��تثنائية، الى 
درج��ة ان تك��ون ادارت��ه لي��س من قبل 
ش��خص واحد بل من قبل جلنة معنية 
في العمل االس��تخباري: االدارة، الدعم 
واش��راك خبراء  والتمويل،  الوجس��تي 

معنيني بالشؤون الفنية والتوثيق
� ان تصل القضية الى هذا احلد ينبغي 
عل��ى »اس��رائيل« ايج��اد مراجعة الى 
املعلومات الواردة من العميل الس��ري، 
ان كان وقع حتت ضغوط، وان املعلومات 
التي يقدمها«تغذية » رمبا باتت مسربة 
م��ن قب��ل تنظي��م داعش. ف��ي العمل 
االس��تخباري، الكش��ف عن عميل من 
ه��ذا النوع، ممك��ن ان يتحول الى عميل 
مزدوج، نتيجة الضغوطات، وهذا يعني 
خس��ارة كبيرة الى الدولة املستفيدة« 

اسرائيل«.
اما ل��و حتدثنا عن م��اذا ينبغي ان تقوم 
به اس��رائيل  ودول اخ��رى حول طبيعة 
تعاونه��ا م��ع الوالي��ات املتح��دة، ف��ي 
بانها  فبالتأكي��د  املعلومات،  تقاس��م 
س��وف تخضع للمراجعة، ورمبا تطلب 
اس��رائيل ال��ى فرض ضواب��ط اكثر في 
التعامل باملعلومات االستخباراتية مع 

واشنطن.

االره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واالستخبارات

اعتداء مانشستر يسّلط الضوء على المقاتلين األجانب في ليبيا

تسريبات »ترامب« إلى »الفروف« هل كانت حقًا مقصودة؟

تحدث ترامب بمعلومات سرية امام الفروف، 
رغم ان روسيا دولة غير حليفة في التحالف 

الدولي، سوف تزيد من الضغوطات على ترامب 
اكثر، وسوف تالحقه الكثير من القضايا، ربما 

لم يخضع لها رئيس اميركي سابق في غضون 
التتجاوز االربعة اشهر من دخوله البيت االبيض
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صّوت البرملان مؤخرا على قانون) 
ض��م املعه��د القضائ��ي ال��ى 
مجلس القض��اء األعلى(. وهي 
خطوة مهمة وكبيرة، في سبيل 
تعزيز استقاللية القضاء، وفك 
ازدواجي��ة ادارته، كم��ا جاء في 
غير  فم��ن  املوجب��ة.  األس��باب 
الس��لطة  تتول��ى  ان  املمك��ن، 
التنفيذية، ممثلة ب��وزارة العدل، 
ادارة اه��م واخط��ر مؤسس��ة، 
الس��لطة  منتس��بي  تع��د 
ليكونوا  وتؤهله��م  القضائية، 
قضاة ومدعني عامني. هنا، ثمة 
خ��رق واض��ح ملبدأ االس��تقالل 
الس��لطات، وامر غير مبرر، عدم 
السماح للقضاء نفسه، بتولي 
ادارة املعه��د القضائ��ي. امل��ادة 
األولى م��ن القانون نّصت: يفك 

ارتب��اط املعه��د القضائ��ي من 
وزارة الع��دل ويضم الى مجلس 
القض��اء االعل��ى. وه��ذا جانب 
موف��ق في التش��ريع، خصوصا 
ف��ي ض��م املعهد ال��ى مجلس 
ال��ى  القض��اء األعل��ى ولي��س 
الس��لطة القضائي��ة، ذل��ك ان 
السلطة القضائية، تتكون من 
والدس��تور  مكونات،  مجموعة 
ل��م ين��ص عل��ى وج��ود رئيس 
للس��لطة القضائية، بل اش��ار 
القضائي��ة  الس��لطة  ان  ال��ى 
ت��دار من قبل احملاك��م. في حني 
األعل��ى،  القض��اء  مجل��س  ان 
ل��ه رئي��س وه��و املك��ون األهم 
السلطة  واألخطر في مكونات 
القضائي��ة وكما اش��ارت املادة 
91 م��ن الدس��تور الت��ي بّينت 

اختصاصات اجمللس. اما لو نص 
القان��ون على ض��م املعهد الى 
ألصبح  القضائي��ة،  الس��لطة 
مكون��ا م��ن مكوناته��ا، مثله 
األعلى  القض��اء  مثل مجل��س 
واالدع��اء  التميي��ز،  ومحكم��ة 
العام واالشراف القضائي. وهذا 
ما يخالف املادة 89 من الدستور 
التي ذكرت على س��بيل احلصر 
القضائية.  الس��لطة  مكونات 
املادة الثالثة من القانون، جعلت 
املعه��د، بيد ) مجل��س املعهد( 
وهو هيئة تتولى االش��راف على 
املعه��د. متكون��ة م��ن اعضاء 
ع��دة. وه��و أمر حس��ن، ومهم، 
كون��ه جعل رس��م السياس��ة 
العامة للمعهد، بيد مس��ؤولي 
القض��اء، ولي��س بي��د األحزاب 

والكت��ل السياس��ية كما كان 
في الس��ابق. ول��و اطلعنا على 
املعه��د  مجل��س  صالحي��ات 
املنص��وص عليه��ا في امل��ادة 4 
من القان��ون 33 لس��نة 1976، 
لوجدن��ا انه��ا متنح��ه احلق في 
الصالحي��ات  جمي��ع  ممارس��ة 
ومنه��ا: االش��راف الع��ام على 
ش��ؤون املعهد. وهي مسؤولية 
مهمة وخطيرة، ميكن للمجلس 
م��ن خاللها حتديد السياس��ات 
العامة للمجلس. اما صالحيات 
مدي��ر املعهد فقد نصت عليها 
امل��ادة 6، وهي ال تتج��اوز تنفيذ 
ومتثيل  املعه��د،  قرارات مجلس 
املعه��د امام اجلهات الرس��مية 
التقارير  ورف��ع  الرس��مية  وغير 
ع��ن س��ير املعه��د وغيرها من 

املعهد،  الصالحي��ات. مجل��س 
وفق��ا للقان��ون 33، كان خليطا 
من القانون والسياس��ة، مبعنى 
ان وجود عضو من مجلس شورى 
الدولة ومدي��ر املعهد القضائي 
ومدير مركز البحوث القانونية، 
سبب أمرا من عدم االستقاللية 
واالزدواجي��ة ف��ي ادارة املعه��د. 
ناهيك عن احملاصصة الطائفية، 
وهيمنت ح��زب معني على وزارة 
الع��دل، م��دة طويلة، اس��هم 
بنحو اس��اس في ابعاد القضاء 
عن ممارسة دوره احلقيقي، بسبب 
غياب التشريع، وملا جاء التشريع 
اآلن، عب��ر قان��ون ض��م املعهد 
القضائي ال��ى مجلس القضاء 
األعلى، ينبغي ان يتم اس��تثمار 
هذا القانون، في س��بيل حتسني 

وظيف��ة القضاء، عبر حتريره من 
هيمن��ة السياس��ة واألح��زاب. 
استقالل القضاء عن السلطة 
امر ليس س��هال،  السياس��ية، 
ال��ى جهد سياس��ي  ويحت��اج 
الكثير  وتشريعي كبير، فهناك 
من النص��وص القانوني��ة التي 
ملب��دأ  خرق��ا  تس��بب  مازال��ت 
الفصل بني السلطات الذي نص 
عليه الدستور، وهو امر في طور 
املعاجلة من قبل مجلس النواب. 
كما في مش��روع قانون مجلس 
الدول��ة ال��ذي يه��دف الى فك 
ارتب��اط مجلس ش��ورى الدولة 
بوزارة العدل. قانون ضم املعهد 
القضائي، هو يعد خطوة مهمة 
في سبيل تخليص القضاء من 
اي نف��س سياس��ي. ويب��دو ان 

التفات املشرع العراقي الى هذا 
اجلان��ب، وادراكه، م��دى خطورة 
رب��ط بع��ض املؤسس��ات التي 
مت��ارس دور القضاء بالس��لطة 
التنفيذية، يش��كل خطرا على 
النظام السياسي للدولة. تنفيذ 
القان��ون، امر يحت��اج الى وقت 
وجهد، وحي��ث انه اوكل مهمة 
تنفي��ذه ال��ى مجل��س القضاء 
مس��ؤوليات  يجع��ل  األعل��ى، 
اجمللس اكثر جس��امة، من األول، 
التنفيذ.  ويلق��ي علي��ه ع��بء 
وان ع��دم االش��ارة ال��ى جهات 
اخر في التنفي��ذ، ال يعني عدم 
مس��ؤوليات بقي��ة اجلهات في 
التنفيذ، فوزارة العدل، مسؤولة 

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

ّ
ّ

سالم مكي

ريكاردو هوسمان

كاتب عراقي

وزير التخطيط 
الفنزويلي السابق

إن اإلس��تثمار ع��ادة م��ا يخل��ق 
تتج��اوز  إخالقي��ة  معض��الت 
اإلجناز  األهداف: ه��ل نس��تهدف 
أو عم��ل اخلير ؟ هل من املناس��ب 
اإلس��تثمار في شركات التبغ ؟ أو 
في ش��ركات تبيع األس��لحة إلى 

عصابات اخملدرات ؟
حظي��ت  الت��ي  الش��عبية  إن 
به��ا م��ا يطل��ق علي��ه بصناديق 
األس��تثمارات ذات التأثي��ر والتي 
تع��د بعوائ��د طيب��ة م��ع حتقيق 
أهداف إجتماعي��ة أو بيئية تقوم 
على أس��اس هذا القلق فعادة ما 
جتد املؤسسات أن آليات األستثمار 
ه��ذه تس��اعدها في عم��ل اخلير 
واإلجن��از باألم��وال الت��ي تنفقها 
عل��ى األعمال اخليري��ة وباألصول 
الوقفية التي حتقق العوائد والتي 
اخليرية  األعم��ال  عليه��ا  تعتمد 

اخلاصة بتلك املؤسسات.
إن األس��واق الناش��ئة هذه األيام 
هي ضمن فئة األصول التي جتعل 
الناس يشعرون بعدم اإلرتياح من 
الناحية األخالقي��ة فهل يتوجب 
وض��ع  احملترم��ني  الن��اس  عل��ى 
أموالهم في صناديق سندات في 

األسواق الناشئة؟
إن عوائد مؤشر سندات األسواق 
الناش��ئة جل��ي بي مورج��ان تتأثر 
بنحو كبي��ر مبا يحدث في فنزويال 
والسبب بس��يط وهو بينما متثل 
فنزوي��ال %5 فقط من املؤش��ر ،إال 
أنه��ا متث��ل نحو %20 م��ن العائد 
وذل��ك نظرا إلن العائد على الدين 
الفنزويل��ي ه��و أكب��ر بخمس��ة 
أضعاف تقريبا من البلدان األخرى 
ضمن املؤشر وهذا يعكس اخملاطر 
الكبي��رة الت��ي تواج��ه فنزوي��ال 
كم��ا إن تقلبات األس��عار للدين 
الفنزويل��ي- األعل��ى في مؤش��ر 
س��ندات األس��واق الناشئة جلي 
ب��ي مورج��ان- متث��ل حص��ة غير 
متناسبة من التحركات السعرية 

اليومية للمؤشر.
إن م��ن املمك��ن أن تس��تثمر في 
الناشئة  األسواق  مؤشر سندات 
جلي بي مورج��ان ألنه يعد بعوائد 
أن جتع��ل  تري��د  ألن��ك  أو  أعل��ى 
مدخرات��ك متوفرة لقط��اع أكبر 
من البشرية ولكن لو قمت بذلك 
الفنزويلي  الدي��ن  فإنك تش��جع 
وه��ذا يعني أن��ك تتمنى حصول 

أش��ياء س��يئة للغاية للش��عب 
الفنزويلي.

وكم��ا ورد على نطاق واس��ع في 
وسائل اإلعالم فإن فنزويال تشهد 
أحد أكث��ر اإلنهيارات اإلقتصادية 
كارثي��ة م��ع جرعات كبي��رة من 
القم��ع السياس��ي وإنته��اكات 
أن  يعن��ي  مم��ا  اإلنس��ان  حق��وق 
اإلس��تثمار في مؤش��ر س��ندات 
األسواق الناشئة جلي بي مورجان 
يعني أنك س��عيد عندما يخبرك 
محللو وال س��تريت ب��إن فنزويال 
تقوم فعليا بتجويع ش��عبها من 
أجل جتنب إعادة هيكلة سنداتك 

.
إن من الس��هل تفسير سعادتك 
فال��وارادات الفنزويلي��ة بع��د أن 
أنهارت بنسبة %75 من 2012 إلى 
2016 إنخفض��ت بأكثر من 20% 
في الربع األول من سنة 2017 . إن 
هذه أخبار طيبه لك كمس��تمثر 
ف��ي مؤش��ر س��ندات األس��واق 
الناش��ئة جلي بي مورج��ان إلنها 
هذا يعني أن املزيد من األموال يتم 
تخصيصها خلدمة سنداتك وفي 
الوقت نفس��ه ف��إن الفنزويليني 

يخس��رون ال��وزن م��ن دون قصد 
ويبحثون عن الطع��ام في أكوام 
القمامة. بالطبع فإن هذه كارثة 
إنس��انية ولكن بالنسبة لك فإن 

هذه فرصة إستثمارية رائعة.
اآلن إفترض أنك ستحتفظ بالدين 
الفنزويلي ألنك تأمل بإن يخس��ر 
الرئيس نيكوالس مادورو السلطة 
وأن تتولى السلطة حكومة أكثر 
تتواف��ق  ودميقراطي��ة  منطقي��ة 
بنحو أكبر مع بوصلتك األخالقية 
وحت��ى في ه��ذه احلال��ة فإنك ما 
تزال تريد إس��تعمال املكتسبات 
من اإلنتعاش املستقبلي لفنزويال 
بنح��و تفضيلي م��ن أجل خدمة 
الدين القدمي الذي مت إستعماله من 
أجل متويل الفس��اد والهدم على 
املس��توى الوطني على يد مادورو 
وس��لفه هيوج��و تش��افيز فإنت 
لن تشجع إس��تعادة الفنزويليني 
حلياتهم التي يس��تحقونها بعد 

أن عاشوا هذا الكابوس .
القضاة  كم��ا ستش��جع قي��ام 
األص��ول  مبص��ادرة  األميركي��ني 
وحجز األموال من أجل أن يدفعوا 
لك وف��ي واقع األمر ف��إن احملللني 

املتفاءلني بالدين الفنزويلي كانوا 
يضغط��ون على احلكوم��ة وقادة 
املعارض��ة بتهدي��د مبط��ن : إن 
مجرد النظ��ر في إع��ادة هيكلة 
سنداتك ،س��وف يسمح إلولئك 
بالتس��بب  يديرون أصولك  الذين 

بإحداث فوضى في فنزويال.
محترم��ا  ش��خصا  كن��ت  ل��و 
ف��إن اإلس��تثمار ف��ي الس��ندات 
يجعل��ك  أن  يج��ب  الفنزويلي��ة 
تشعر »بالغثيان الى حد ما« وهي 
العبارة نفسها التي إستعمالها 
التحقيق��ات  مكت��ب  مدي��ر 
جيم��س  الس��ابق  الفيدرال��ي 
كومي اثناء ش��هادته للكوجنرس 
م��دراء صنادي��ق  إن   . األمريك��ي 
الناشئة يشعرون بعدم  األسواق 
راحة مماثلة فهم يخصصون وقتا 
زائد عن احلد من أجل إتخاذ القرار 
املناسب فيما يتعلق بفنزويال إلن 
مكافآته��م مبنية على أس��اس 
أدائهم مقارنة باملؤشر الذي تعتبر 

فنزويال فيه احملرك األساسي.
أهتمام��ا  األق��ل  األش��خاص  إن 
باجلانب اإلخالقي من هؤالء فرحون 
بالتقدير الذي يحصلون عليه إلن 

توقعهم كان صحيحا بالنس��بة 
جتوي��ع  م��ادورو  حكوم��ة  لق��رار 
ش��عبها عوضا عن إعادة هيكلة 
السندات التي حتملها . إن احملللني 
وحاملي السندات يضغطون على 
احلكومة واملعارضة من أجل أن ال 
تسعى للحصول على دعم مالي 
م��ن صندوق النق��د الدولي خوفا 
من قيام اجملتمع الدولي باملطالبة 
ب��إن تقب��ل تخفيضا كبي��را في 
إس��تثمارك كما كان عليه احلال 

مع دائني اليونان.
رمبا لن يكون ذلك جيدا بالنس��بة 
لالئتمان كا ق��ام احملللون وحاملو 
الس��ندات كذلك بالضغط على 
اجلمعية الوطنية التي تس��يطر 
عليه��ا املعارض��ة ف��ي فنزوي��ال 
من أج��ل اإلقرار بالدي��ن اخلارجي 
الس��جناء  لفنزويال مقابل حرية 
السياس��يني مما يوحي بإمكانية 

دفع سنداتك من خالل الفدية.
اذن ه��ل يج��ب أن تتوق��ف ع��ن 
األسواق  األس��تثمار في صناديق 
م��ن   5% ألن  فق��ط  الناش��ئة 
مدخرات��ك س��تذهب م��ن أج��ل 
متويل فنزويال؟ من الواضح إن هذا 

التي  البلدان األخ��رى  س��يعاقب 
تعد من املتفرج��ني البرئيني على 
هذه الفوض��ى الفنزويلية . اذن ال 
بد أن يكون هناك طريقة أفضل.

هناك طريق��ة أفضل بالفعل. إن 
احل��ل يتمثل في  مطالبة جي بي 
فنزويال  بإس��تثناء  ف��ورا  مورجان 
من مؤش��رات السندات لإلسواق 
الناش��ئة التي تقوم بحس��ابها 
مما س��يعفي مدراء الصناديق من 
احلاجة ملقارنة أدائهم على أساس 
س��ندات اجل��وع وفي املس��تقبل 
يتوج��ب على ج��ي ب��ي مورجان 
تق��دمي مؤش��ر مقبول لالس��واق 
الناش��ئة ال��ذي س��ينقذك م��ن 
املعاناة األخالقية وذلك عن طريق 
التحقق من أن البلدان التي تطبق 
احل��د األدنى من معايي��ر االحترام 
ملواطينها هي املشمولة في هذا 
املؤش��ر فقط. إن مؤش��ر مقبول 
لألس��واق الناشئة سيسمح لك 
بتش��جيع احلص��ول عل��ى عوائد 
أعل��ى عل��ى مدخراتك م��ن دون 
متن��ي حص��ول معاناة انس��انية. 
إن بإمكان��ك أن تنجح من دون أن 

تشعر باألسى..

سندات الجوع
PROJECT
SYNDICATE

اإلرهاب

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

يقال اننا، قي العراق، اكتس��بنا موهبة الس��جال 
م��ن اج��ل الس��جال، ويق��ول صدي��ق متخصص 
بس��ايكولوجيا الباطنيات، انه ي��درس االن ظاهرة 
تدخل في صلب هذا العلم وهي ان يدافع ش��خص 
)متعل��م( عن فك��رة يع��رف انها باطلة وليس��ت 
موثق��ة وال يقبلها العقل دفاعاً حماس��ياً كما لو 
ان تلك الفك��رة حقيقية، في��ورد معطيات ووثائق 
ومجت��زءات تدعم رأيه القائم على البطالن، ويقول 
االختصاص��ي، انه اخض��ع امنوذجا من ه��ؤالء الى 
جلس��ات جدال على ضوء العلم الباطني ليتوصل 
الى حالة من احلاالت التي متر بها الشرائح املتعلمة 
ف��ي بلدان تُصن��ف على انها »مناط��ق نزاع« حيث 
يعان��ي العق��ل من التباس��ات من بينه��ا االرتياب 
باحلقائ��ق والدف��اع ع��ن نقائضها برغ��م معرفته 

ببطالنها.  
وبهذا الصدد، البد من االشارة ان نخبة من الشبيبة 
املهمش��ة الس��اخطة، وبعض االه��واء احمللية )وال 
لوم عليها( حتد الس��لوى باملع��ارك واعمدة الدخان 
املرتفعة من حرائق التش��هير والتسقيط وحتشيد 
االكاذيب، ب��ل ان الكثيرين يصفق��ون البطال هذه 
املع��ارك ويرس��لون لهم برقي��ات التأييد »س��يروا 
ونحن من ورائكم« ويتفاعلون مع كومة اإلس��اءات 
ويحفظ��ون االرق��ام والنصوص وال��زالت عن ظهر 
قلب، وكل ذلك  يدخ��ل في عناصر حلظة االلتباس 
التي تعص��ف في البيئ��ة السياس��ية والثقافية 

العراقية، وجترها الى الغيبوبة العقلية.
 فهل يص��ح ان جناري ه��ذا امليل اجل��ارف بأن نلقي 
بعقولن��ا ال��ى الدوامة؟ ث��م، ماذا يعني بالنس��بة 
لش��عب ان يفق��د اصح��اب العق��ول م��ن ابنائه 

عقولهم؟.
 »ولعمري )هكذا يقول اجلاحظ( إّن العيون لتخطئ، 
وإّن احلواس لتك��ذب، وما احلكم القاطع إال للذهن، 
وما االس��تبانة الصحيحة إال للعقل« ويزيد »وإمنا 
ُس��ّمي العقل عقالً وحجراً ألنه يزّم اللسان عن أن 
ميضي فرطاً في سبيل اجلهل واخلطأ واملضرة« وفي 
س��جاالته مع االخرين يصل اجلاح��ظ الى اخلالصة 
الثمينة الت��ي يتداولها احلكماء بالق��ول »أّن قيام 
الس��لطة لتنظيم اجملتمع البشري أمر ضروري، وأّن 

العقل مصدر هذه الضرورة«.
 اقول، ان اللجوء ال��ى املنطق العقلي، في تصويب 
احلاض��ر العراقي ض��روري في الظ��روف االعتيادية، 
وفي كل زمان، وهو اكثر ضرورة في ظروف املنازعات 
قب��ل ان يتدحرج العقل اجلمعي ع��ن مكانه، وحتل 

في الرؤوس نشارة اخلشب.
********

روبرتو كارلوس:
»عندم��ا اري��د ان احق��ق الفوز االكي��د لفريق ما 

فإنني أبحث عن العبني يكرهون الهزمية »

إفرازات سايكولوجية
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ال يبدو الس��ؤال بعي��دا عن منطلقات��ه الفكرية 
إذا م��ا كانت هناك حاج��ٌة جدي��دٌة لتعريفه وفق 
املنطلق��ات العصري��ة احلديثة التي تتن��ازع فيها 
كم��ا يقال فوضى املصطلحات بني من يريد ثباتها 
وم��ن يريد حتطيمه��ا حالها حال أّي ف��ٍن آخر جرى 
حتطيم أطره الثابتة بدًءا من الفنون التش��كيلية 
وصواًل الى الس��ينما مرورًا باألدب.. وهذه املتغّيرات 
املرتبطة بالس��ؤال حتيل نفسها الى عالقة اإلبداع 
باإلره��اب وإذا م��ا كانت هن��اك ح��دوٌد فاصلٌة بني 

اإلبداع كروٍح واإلرهاب كجرمية.
أواًل نرى إن اإلبداع هو روٌح تتحّرك في منظومٍة غير 
مرئي��ٍة ميتافيزيقية.. اإلبداع ه��و التحّول العقلي 
املتمسك بلحظٍة عاطفيٍة هي باألساس رّدة فعٍل 
لفعل سابق، واإلبداع محاولة االمساك بها قبل أن 
تفلت لكي تكون في معونة املوهبة التي انبثقت 
من اندماج الوعي باللحظة املنتجة للجمال.. ألن 
كّل إبداٍع هو خلٌق جمالّي س��واء أكان هذا اإلبداع 
قصًة أو لوحًة أو موس��يقى أو مش��هداً متثيلياً أو 
أّي صيغٍة خللق اجلمال م��ن روح اإلبداع التي ينفخ 
فيها املبدع من روح��ه ليكون في موضع التماهي 
ويك��ون في حلظة التأّثر والتأثير مل��ا حوله.. اإلبداع 
هو املع��ادل املوضوعي لدميومة احلي��اة ألنه ابتكارٌ 
لكّل م��ا هو جديٌد وتعّك��ز ملا هو راكٌد ومش��لوٌل 
في املس��يرة اإلنسانية واإلبداع مرتبٌط بشخصية 
املبدع الذي ينتهج سبيالً الستخراج مقدرته على 
خلق األش��ياء وإذا ما كان املعني باإلبداع هو منتج 
األدب فه��و محّل��ق أّي األدي��ب املبدع ف��ي خياالٍت 
خارجة عن املألوف الس��ائد بهدف توضيح السبل 
اجلديدة التي تنتج خضرًة لواقع صحراوي أو يستّل 

من الواقع األخضر بقعة فردوٍس جديدة.
وإذا ما حتّولنا الى السؤال احملايث املطلوب الوصول 
له ف��ي حدود املمكن��ات الوصفية ن��رى إن اإلبداع 
خلٌق آخ��ر للجم��ال.. اإلبداع ب��ّث الّل��ون في قبح 
احلي��اة والتعّصب وأثر ملا بعد ليكون دميومة احلياة.. 
واإلب��داع محاولٌة ملنح الس��كون حرّية احلركة الى 
األمام وإدارة ش��ؤون اجلمال ليؤثر في السواد القامت 
الذي يراد له أن يكون اللوحة األكثر بروزا في احلياة 
االنس��انية.. اإلب��داع ليس له خّط ش��روع ألنه بدأ  
م��ع مهمة اخللق األولى، واإلره��اب له خّط مّتصل 
مع املوت وقات��ل لإلبداع ومحّور لفهم احلياة باجتاه 
صناعٍة أخرى ليس لها واقعية سوى في عقل من 
يصنع اإلرهاب.. قد تكون هناك نقطٌة فاصلة وهي 
إن االثنني صّناع اإلبداع وصانع اإلرهاب يستخدمان 
العق��ل، لكن األب��داع مينح الضوء ليك��ون العقل 
والعاطفة طريقاً لتثوير الرواكد واالنس��ياب نحو 
فتح مغاليق احلزن، واالرهاب يس��رق الضوء ويفّتت 
العق��ل وال يترك للعاطف��ة أثراً ويزي��د من أماكن 
الركود ليكون هو س��ّيد الظاهرة املرتبطة باملوت. 
لكن املس��افة ب��ني االثنني تش��به م��ن ينظر الى 
الس��ماء وعينه الى اهلل اخلال��ق والثاني ينظر الى 

السماء ويريد أن يكون بديالً عنها.

النص ومسافة اإلرهاب.. 
ما هو اإلبداع؟

قراءةعلي لفته سعيد

د. جاسم خلف الياس
     ألن كل ن��ص أدبي هو بال ش��ك منظومة 
لغوية، إش��ارية، رمزية، لذا ل��م يعد الناص 
مضطرا للبقاء في دائرة اجلمال التقليدي، بل 
أخذ ينزع باجلماليات إلى مسايرة التغايرات 
الفنية، واالنحرافات السياقية، باشتراطات 
متم��ردة نح��و احتم��االت امل��دون واحملذوف 
والقاب��ل للق��راءة. فث��راء امللفوظ��ات ف��ي 
واالندغام  وإحاالتها،  والتناص��ات  مجازاتها، 
بالبعدين الذاتي واالنس��اني، كل ذلك يهيئ 
امل��ن الكتابي لالنف��الت من فض��اء أحادي 
متواضع، تشكله النجوى، إلى فضاء مركب 
ومعقد، تتراكم فيه التفاصيل، وتشعباتها. 
وقد عكس النص الشعري احلداثي العراقي 
وعيا كتابيا جتس��د ف��ي املغامرات اجلمالية، 
واملمارس��ات التجريبية، الت��ي أظهرت متيزه 
ف��ي أكثثر م��ن جان��ب إبداعي إذا م��ا قورن 
بالنص الش��عري احلداثي العرب��ي، فاللعب 
الترميزي، والتشكيل البصري، والتشاكالت 
اللس��انية، والتقابالت املزدوجة، وغيرها من 
الفّعاليات الش��عرية دعتنا إلى قراءة بعض 
اجملموعات الشعرية تأمال وحتليال وتأويال، ومن 
ضمن هذه اجملموعات، مجموعة )لن تشفى 
مني( للشاعرة بشرى الهاللي، الصادرة عن 
دار ميزوبوتامي��ا للطباعة والنش��ر والتوزيع 

 .2017
   اللعب اإلشاري

     يب��دأ اللعب اإلش��اري ف��ي اجملموعة من 
العنوان الذي يحيل إل��ى حالة أقل ما ميكن 
وصفه��ا بالس��قم األب��دي ال��ذي تنبأت به 
الش��اعرة وهي تخاط��ب )اآلخر( ب��كل ثقة 
بالنف��س، وه��ذه ال�)لن( أتت هنا بالش��كل 
املطل��ق الت��ي س��بقتها ال�)ل��م( احملذوف��ة 
واملصاحب��ة حل��رف العط��ف ال���)واو(. وقد 
اختارت الش��اعرة عن��وان إح��دى القصائد 
لتش��كل تعالقا عنوانيا للمجموعة ككل. 
فلنب��دأ م��ن تل��ك القصي��دة، ونتوغل في 
مس��توى التدليل األولي في اللعب اإلشاري 
املتحق��ق  ب�)احلاض��ر(  املتمث��ل  والترمي��زي 
بإحتاد عنص��ري العالقة بني )الدال واملدلول(، 
ومستوى التدليل الثانوي املتمثل ب�)الغياب( 
عبر تأويل مستوى األول مبا ترشحه املوحيات 
الس��ياقية ف��ي الن��ص، إذ تتح��ول عالق��ة 
التدليل األولية بكليته��ا )دال ومدلول( إلى 
دال ثانوي يس��تدعي مدل��وال ثانويا في ذهن 

القارئ  )1(.
    تفتتح الش��اعرة قصيدتها بثالثة أسطر 
ش��عرية متثل صيغة طلبية، أت��ت كغيرها 
م��ن املفتتح��ات أو القصائد بلغ��ة تقترب 
م��ن اليومي واملعيش، وتبتع��د عن التعقيد 
الكالمي، واملعاظلة كما وصف الناقد د. عبد 
الرضا نس��يج اجملموعة في امل��وازي النصي 

الذي ثبته الناشر في الغالف األخير:

))إسمح لي أن أتلو/ بعضا من �أحزاني/ على 
جبل ضياعك((

     لم تأت تلك الصيغة بفعل طلبي يوحي 

بغضب وإلزام طرد، أو ماش��ابه ذلك، بل أتت 
بانزياح بالغي إلى التوسل الذي يتساوى فيه 
كل من العاش��قني، الصيغ��ة، ولكن الذات 
الش��اعرة تنتبه إلى هذا التوسل، فترفضه 

معلنة أنها: 
))أطلقت صرخة / ما كانت .. نداء استغاثة/ 

بل بركانا ../ ينسف كل تضاريسك((
فاحلب لدى تلك الذات ال يحتاج إلى مفروض، 
ومطل��وب إثبات��ه، وبره��ان، بل ه��و ومضة 
وصهي��ل، ولكن بكبري��اء يليق به��ا؛ لذا لن 
تتوسل، ولن متد يدها، وإمنا ستضع طلقتها 
األخيرة في قلب ال�)آخ��ر( دون أن تقتله عبر 
صمته��ا األب��دي؛ كي يبق��ى دون امل��وت، أو 
احلياة، ويتأرجح بينهما بكل الس��قم الذي 

ارتأته الشاعرة:
))فمثل��ك .. لم يعت��د/ صهيل ن��داء الروح/ 
لكن��ي ف��ي صمت��ي/ أع��دك .. بأن��ك ../ لن 

تُشفى مني((
     ال تتجل��ى ه��ذه الفاعلية الش��عرية في 
املتون النصية فحس��ب، وإمن��ا في العناوين 
أيضا، إذ تتوق الش��اعرة إلى توظيف اليومي 
واملعيش في اختيار عنوان��ات، يؤدي اإلنزياح 
اللغوي إلى تل��ك الفاعلية املبهرة في بعث 
الدهش��ة، ففي عنوان )تبادل أسرى( سعت 
الشاعرة إلى تفويض مفردة )أسرى( باحتالل 
الفض��اء الكتابي ملفردة )ُقب��ل(، وأخذ احللم 
يقاي��ض احلديد، ويط��رده من مق��ره الثابت 
والقار، لتغدو جمالية العنوان أكثر إثارة في 

عنوان )سكة حلم(، ولم يدع احلب للرصاص 
وجودا في هذا املوت املتباهي بوجوده املغاير 
ف��ي عنوان )املوت رميا باحل��ب(، والفرح الذي 
عبرت عنه الش��اعرة عل��ى الرغم من احلزن 
الذي شكل املهيمن األكثر حظا في ثيمات 
اجملموع��ة ككل، أزاح الرص��اص م��ن حي��زه 
املعتاد ف��ي عنوان )كامت فرح( ، أما في عنوان 
)صفح��ات ال تنس��ى( فقد اغت��ال الصوت، 
وحتول العن��وان بهذا الفع��ل االنزياحي إلى 
اس��تفزاز إدهاش��ي للق��ارئ، وف��ي عن��وان 
)صفح��ات ال تنس��ى( تأرج��ح التأوي��ل بني 
)صفعات ال تنس��ى( أو )أيام ال تنس��ى( وفي 
كليهم��ا تصع��د الفاعلية الش��عرية إلى 
ذروتها لتمن��ح القارئ من��ذ البداية التهيؤ 

لدخول نص مغاير. 
وحني نعود إلى اجملموعة ككل، ميكننا القول 
إنها تس��حر القارئ بطاقة ش��عرية عالية، 
تتصّيد الش��اعرة فيه��ا التركي��ب اللغوي 
الش��فاف، والواقعة أو احلدث الش��عري في 
توه��ج أخ��اذ، وه��ذا ما دع��ا الناق��د د. عبد 
الرضا إلى تش��خيص تقان��ات فنية عديدة 
ك�)املناجاة( وال�)الراوي العليم( وال�)الس��رد 

الوصفي(.
التشاكل اللساني:

ل��م يكن التش��اكل اللس��اني حديث عهد 
م��ن أجل إيصال الصورة التي يريد الش��اعر 
أو الش��اعرة إيصاله��ا، فالبني��ة الس��ردية 
تتمظه��ر – أصال - في القول الش��عري مع 

البنيتني: اللغوي��ة واإليقاعية، وقد حرصت 
الشاعرة بشرى الهاللي على إبراز اشتراطات 
القص في النص الش��عري، بانسجام روحي 
ب��ني الفعل��ني )القصص��ي/ الش��عري( ؛ مما 
يحقق متعة ذاتية، ويؤدي إلى هدف نفس��ي 
واجتماع��ي، إال أن متركز القص في اجملموعة 
لم يستطع إلغاء االنتماء اخلالص للشعر، إذ 
استوعبت اجملموعة بعض خصائص القص 
التي متظهرت في صوغ أي��ة حكاية يومية، 
بدءا من ال��راوي، وانتهاء بالقفلة الس��ردية 
)اخلامتة( مرورا بالش��خصية والزمان واملكان 
واحلوار والوصف. وم��ن التقانات التي فّعلت 
حض��ور القص ف��ي اجملموعة، وج��ود الذات 
الش��اعرة بوصفها راويا عليما، تكّفل بروي 
األحداث، وجّس��د وصفه��ا حينما اقتضت 
الض��رورة ذل��ك، وحدد مالمح الش��خصية، 
ورص��د ما تق��وم ب��ه، ووظ��ف الكاميرا في 
تصوير األشياء واألحداث، أي أصبحت الذات 
الشاعرة هي الذات الراوية التي قامت بكل 
ممكن��ات القص الت��ي ذكرناه��ا. فكثير من 
القصائد نهضت على تقان��ة احلوار، ومنها 

قصيدة )أحاديث ليلية(:
))حلمت ب��ك الليلة../ س��ألتك:/ أين أنا من 
عاملك/ أجبتن��ي: / عجبا../ ومن س��مح لك 

بالدخول في أحالمي؟!((
وكثي��ر م��ن القصائ��د نهضت عل��ى تقانة 

املناجاة، ومنها قصيدة )مناورة(: 
))ماذا أق��ول../ حلنني../ يس��ري إليك/ يتجدد 

ش��بابه/ يتغّذى../ على خالي��ا الروح؟ كيف 
أهذب حزن��ا/ يتخذ من كري��ات دمي/ ألعاب 

طفولته((.
أم��ا تقانة الراوي العلي��م فقد متظهرت في 
قصائد اجملموعة كلها، ولم نعد منييز واحدة 

من أخرى. 
لقد احتش��دت مجموعة )لن تشفى مني( 
بتقانات كثيرة ال تتسع هذه القراءة لتناولها 
بش��كل تفصيلي، وسنتركها لدراسة أكثر 
توس��عا، منه��ا تقاطبات احلض��ور والغياب 
التي هيمنت في املتون النصية على الرغم 
من كث��رة التقانات التي فّعلتها الش��اعرة 
ف��ي قوله��ا الش��عري، وق��د ش��كلت تلك 
التقاطب��ات الب��ؤرة املركزي��ة التي نهضت 

عليها ثيمات اجملموعة:
))فأحار/ كيف أجمع الدقائق الكسولة/ في 
صف انتظ��ار؟ يا الذي أخ��ذت الفرح معك/ 
في حقيبة س��فر../ )جثير اعي��اد مرت وانت 
ما مريت( ه��و العيد ينتظر هالل��ه/ يا أنت/ 
فألع��ن الغياب ../ فقد مّلت يد احلجيج/ من 

رمي اجلمرات((
وقد فعّللت الشاعرة في هذا املقطع تقانة 
التن��اص أيضا كما فّعلته��ا في قصيدة )ال 
ترحل( )جالوال��دة مضيعة ول��د.. آه الولد(. 
وقد توزعت هذه التقانة على عدة مسارات، 
فف��ي قصي��دة )وإن غلق��ت األب��واب( ج��اء 
التعالق مع القول أو املثل الشعبي )أن تأتي 

متأخرا هو خير من أال تأتي(:
))كل األب��واب مغلق��ة / أطرقه��ا وأنتظ��ر/ 
عس��اها تفتح لي/ فهو خير من .. أال أحضر 

أبدا((.
فض��ال ع��ن تقانة التن��اص األدب��ي كما في 
قصي��دة )من أن��ت( وتعالقها م��ع قصيدة 
)قارئة الفنجان( للش��اعر ن��زار قباني. كما 
أن النح��ت اللغ��وي ق��د أعط��ى فاعلي��ة 
ش��عرية للكلمة، كما في نحت )أشتاقك( 
من )أش��تاق إليك( التي تشير الشاعرة في 
الهامش إلى تطابقها مع احلس الرومانسي، 
ونحت )عطش��تك( من )عطشى إليك( وقد 
اختصرته��ا الش��اعرة عمدا؛ ألنه��ا وجدت 
تأثير )عطش��تك( أكثر قوة حسب تعبيرها 

في الهامش.  
     وف��ي خت��ام القراءة بودي اإلش��ارة إلى أن 
خل��ق حاالت اإلدهاش أتت طيعة وسلس��ة، 
املكتن��زة  الص��ور  عذوب��ة  ف��ي  وانس��ابت 
بتوهجاتها، كيف ال والش��اعرة على الرغم 
م��ن كل ما قالت��ه ذاتها من أنها س��تفعل 
ك��ذا وكذا، تعلن هزمية ال���)س( التي لوحت 
بها كثي��را من أجل النس��يان )سأنس��اك، 
س��أطلي، س��أضع، س��أصرخ، س��أهمس، 
س��أعلن( فتكس��ر أفق توقع القارئ، وتنحاز 
إل��ى هدوئها الس��اكن داخله��ا، خللق حالة 

إدهاش من نوع مغاير:
))أستودعك سرا: / في أي قرار / يسبقه حرف 

ال�)س( /ال .. تصدقني/ فأنا أكذب أحيانا((.

) 1( ينظ��ر: الغياب في ش��عر احلداثة: 17-
19.  الهام��ش يك��ون في اخ��ر الصفحة 

لطفا

مهارات اإلدهاش في النص الشعري

قراءة في مجموعة )لن تشفى مني( لبشرى الهاللي

القاهرة ـ ميدل ايست اونالين:
يبح��ث كتاب “القصي��دة العربي��ة املعاصرة.. 
وحت��والت النمط”، للدكتور ع��الء الدين رمضان 
عن اللغة في الش��عر العربي احلديث، ويتناول 
دالالت تلك اللغة التي تؤديها، أما حدودها فهي 
جمل��ة األطر التي يقدمها البحث، أما فنياتها 
فهي ما تش��مل علي��ه تلك األط��ر، مدعومة 
بالنماذج الش��عرية الدالة واملوضحة ملا تتعلق 

به من نظريات نقدية.
لقد اتخذ الش��عر احلر قب��ل البدايات الفعلية 
له مسميات وأمناطا مختلفة كانت مدار بحث 
من قب��ل النقاد والباحثني، فق��د أطلقوا عليه 
ف��ي إرهاصاته األول��ى منذ الثالثينيات اس��م 
“الش��عر املرس��ل” و”النظم املرس��ل املنطلق” 

و”الشعر اجلديد” و”شعر التفعيلة”.
أما بعد اخلمسينيات فقد أطلق عليه مسمى 

“الش��عر احل��ر”، وم��ن أغ��رب املس��ميات التي 
اقترحه��ا بعض النق��اد ما اقترحه د. إحس��ان 
عباس بأن يس��مى “بالغصن”، مستوحيا هذه 
التس��مية من عالم الطبيعة وليس من عالم 

الفن.
ويضيف الكتاب: إن الش��عر احلديث تعامل مع 
اللغة من خالل ثالث دوائر رئيسية: أوالها: دائرة 
الداللة والعالقات اللغوية، وثانيها: دائرة البعد 
االجتماعي للغة، وثالثها: الشكل والالشكل.

وع��ن املعجم اللغ��وي، يقول املؤل��ف: املعجم 
اللغوي هو حصيلة ما لدى الشاعر من مفردات 
شعرية متداولة، وحدود تلك املفردات ونسبتها 
قوة وضعفا، ثراء أو افتقارا، إغرابا ويسرا، ثم أثر 
ذل��ك على التعبير الش��عري، وهو جانب نقدي 
يدرس االس��تعمال اللغوي الذي يع��د من أبرز 
مظاهر الكش��ف ع��ن احلداثة ف��ي اللغة لدى 

الشعراء.
وقد اس��تطاع ابن رش��يق القيروان��ي أن يصل 

إل��ى النقط��ة الفارقة ب��ني لغت��ي القصيدة 
إرث��ا وحداثة، من حيث أس��لوب األداء وطبيعة 
النتاج، فيق��ول: “والعرب ال تنظ��ر في أعطاف 
ش��عرها، بأن جتانس أو تطاب��ق أو تقابل، فتترك 
لفظ��ة للفظ��ة، أو معنى ملعن��ى، كما يفعل 
احملدث��ون، ولك��ن نظره��ا في فصاح��ة الكالم 
وجزالت��ه، وس��ط املعنى وإب��رازه، وإتق��ان بنية 
الش��عر، وإحكام عقد القوافي وتالحم الكالم 

بعضه ببعض”.
وعن مفهوم الشعرية، يذكر الباحث: الشعرية 
مصطل��ح قدمي في الثقاف��ة العربية، نقل عن 
أرس��طو، ونش��أ مفهومه ومنهج��ه في ظل 
حجاج أصحاب دراسات اإلعجاز اللغوي للقرآن 
الك��رمي، وردهم عل��ى دعوى العرب بأنه ش��عر، 
محاول��ني إيض��اح الف��ارق بني الن��ص القرآني 
والش��عر أوال، ثم قادهم ذلك ف��ي النظر فيما 
يفرق ب��ني كالم وكالم، ون��وع كالم آخر، ليصل 
الرك��ب اجلدلي بني ي��دي املعتزلة إل��ى قضايا 

من قبيل الصرف��ة وخلق القرآن، ويصل الركب 
األدب��ي النقدي بني ي��دي عبدالق��ادر اجلرجاني 
إلى قضيته النقدية الكبرى املس��ماة بنظرية 

“النظم”.
ويرى املؤل��ف: أن املصطلح الغربي للش��عرية 
اختلف املتخصصون في فهمه وترجمة معناه، 
إذ يقاب��ل املصطل��ح “Poetics” ف��ي العربي��ة 
عدد كبير م��ن املصطلحات منها: الش��عرية 
واإلنش��ائية، والبويطيقا، ونظرية الشعر، وفن 
الش��عر وفن النظم، والفن اإلبداعي، واإلبداع، 
وعل��م األدب، وقد تعني الش��عرية عند بعض 

الدارسني “فن صياغة اللغة في الشعر”.
وكثير من الباحثني والدارس��ني النقاد تصرفوا 
تصرف��ا عجيب��ا في ترجم��ة املصطل��ح، وقد 
كن��ت أميل إلى ترجمته ب��� ”فن صياغة اللغة 
في النص”، لكن د. الغذامي اقترح اس��تخدام 
مصطل��ح “ش��اعري” ب��دال م��ن “ش��عري” ألن 
الشعرية تستدعي الش��عر بحركة زئبقية ال 

تس��تطيع كبح جماحها لصعوبة مطاردتها 
في مسارب الذهن.

والغذامي هنا يسير على خطى “هيجل” الذي 
أش��ار في كتابه حول اجلمالية إلى “ش��اعرية” 
األشياء من خالل حديثه عن “الصورة الفعالة”، 
وماي��كل دموفون الذي ح��اول أن يعالج قضية 
“الش��اعرية العامة” ف��ي كتابه “الش��اعرية” 
ملتمسا أسبابها املشتركة في كل املوضوعات 
الفني��ة أو الطبيعية التي ميكن أن تثير انفعاال 
شعريا، وهو االجتاه الذي ناصره “فاليري” محتجا 
له بقوله: “نحن نقول عن مشهد طبيعي: إنه 
شاعري، ويقول أيضا عن مواقف احلياة وأحيانا 

عن شخص ما: إنه شاعري”.
وف��ي خامتة الكت��اب، يذكر املؤل��ف: وفي ضوء 
استقراء ومطالعة مناذج الشعر العربي احلديث 
مبختلف أنواعه ومشاربه، ميكن أن نظفر بعدة 
أطر وأشكال ش��عرية، وكلها بارز وله دور مؤثر 

وفيه مناذج مقدرة لشعراء محققني:

أوال: الش��عر التقلي��دي للش��عر العربي إحياء 
لتراثن��ا العرب��ي األصي��ل، وهو مذه��ب تبنته 

مدرسة اإلحياء.
ثانيا: الدعوة إلى اخلروج على األمناط الش��عرية 

القدمية.
ثالث��ا: الدعوة إلى الش��عر املرس��ل وجوهرها 
اخل��روج على وحدة القافي��ة، وهي دعوة تبنتها 

مدرسة الديوان.
رابع��ا: الدع��وة إلى اخل��روج على وح��دة الوزن، 
مبعنى إباحة احلرية في استخدام أكثر من وزن.

وخامس��ا وأخي��را: الدع��وة إل��ى الش��عر احلر 
مبفهومه املعروف، وهو وحدة التفعيلة.

يذك��ر أن كتاب ”القصيدة العربي��ة املعاصرة.. 
وحت��والت النمط” للدكتور ع��الء الدين رمضان، 
ص��در ع��ن الهيئ��ة العام��ة لقص��ور الثقافة 
بالقاه��رة، ويق��ع ف��ي نح��و 398 صفح��ة من 

القطع املتوسط.

بغداد ـ اعالم  اتحاد االدباء:
قرر االحتاد العام لألدباء والكّتاب في العراق ترشيح 
الش��اعر الكبير مظّف��ر النّواب إل��ى جائزة نوبل 
ل��آداب, جاء ذل��ك في تصريح للناط��ق اإلعالمي 
الحتاد األدباء في العراق الشاعر عمر السراي:« من 
ضمن مق��ررات املكتب التنفيذي الحتاد األدباء في 
اجتماعه األخير, ترشيح الش��اعر مظفر النواب 
إل��ى جائزة نوبل ل��آداب, فالنواب جترب��ة إبداعية 

وموقف وطني وإنس��اني كبير, وه��و نقطة تفّرد 
مبا مارس��ه من ثباٍت, وبصمة مميزة على مستوى 
النتاج الش��عري, فضالً عن الطيف الواس��ع من 

شريحة املتلقني جلمال أدبه وثقافته«.
ويذك��ر أن مظف��ر الن��واب الش��اعر املقيم خارج 
جغرافيا الوطن حالياً بسبب مرضه, من األسماء 
التي رس������ّ���خت احلداثة اإلبداعية, من خالل 
طيرانه بجناحني من شعر التفعيلة, والقصيدة 
الش��عبية العراقية, فضالً عن كتاباته املؤثرة في 
املسرح اجلاد. وعن ترشيحه للجائزة حتدث الشاعر 

جمال جاس��م أمني / أمني العالق��ات الدولية في 
االحت��اد قائ��الً:« اقترحت األمانة الدولية ترش��يح 
النواب إلى جائزة نوبل لآداب, ملكانته البارزة التي 
ال تتوقف عند الشعر فحس��ب, فالنواب بصمٌة 
عراقي��ٌة تلتقُط كوح��دٍة التتجزأ, فهو الش��اعُر 
والكات��ُب والفن��ان واملناضُل, وهو الس��يرُة احلية 
لوط��ٍن حمله في قلبه متزامن��اً مع أوجاع جميع 

املظلومني في شتى أقصاع العالم«.
وملتابع��ة ترش��يح ع��ازف ) الوتري��ات الليلية( و ) 
نورسها احلزين (, ش��كل االحتاد جلنًة متخصصة 

من املعنيني باألمر, ستش��رُف على متابعة تقدمي 
التجرب��ة بصورة كامل��ة, والتواص��ل مع اجلهات 

الرس��مية, واقتراح كل ما من شأنه دعم ترشح 
النواب, وتسليط الضوء بصورة أكبر على جتربته 

املتوهج��ة كلما توق��دت في محفٍل ومناس��بة. 
وتكونت اللجنة من األدباء واملثقفني:

1. فاضل ثامر / رئيساً
ً 2. جمال جاسم أمني / مقررا

ً 3. مفيد اجلزائري / عضوا
ً 4. سي��ّ�����ار اجلميل / عضوا

ً 5. د.مالك املطلبي / عضوا
ً 6. حسني اجلاف / عضوا

ً 7. رياض النعماني / عضوا
ً 8. كاظم غيالن / عضوا

تحوالت النمط في القصيدة العربية المعاصرة

تقديرًا لتجربته اإلبداعية ومواقفه الوطنية..

النّواب.. إلى نوبل لآلداب

غالف الكتاب

الهاللي
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الفصل األول
األسرة والنشأة

العائل��ة ، مرحل��ة الطفولة ، أختي 
وإخوت��ي  ، كب��ار رج��ال العائل��ة ،  

مرحلة اإلعدادية ، 
مرحلة كلية الهندسة

العائلة
نش��أت في أس��رة عراقية بغدادية 
عريق��ة ، لقب��ت بأس��رة املدفعي ، 
اذ كان ج��دي ومن بع��ده والدي من 
ضباط صن��ف املدفعية في اجليش 
العثمان��ي ف��ي الهزي��ع االخير من 
العهد العثماني في العراق . وكنت 
أع��رف ان ج��دي من أص��ول كردية ، 
وان زوجت��ه من أص��ول عربية ، غير 
ان��ي لم ادرك في نش��أتي فوارق بني 
تلك االصول الت��ي يعج بها اجملتمع 
العراق��ي منذ ق��رون طويل��ة . كما 
لم اجد في أس��رتي من يتحدث عن 
ذل��ك إالّ في حلظات قصيرة وبصورة 
عرضية ليس اال ، فقد كان االنتماء 
الى املوطن ه��و الغالب على جميع 
االنتم��اءات االخ��رى ، فال حديث عن 
عنصر او طائف��ة او مذهب اال ملاما 
، ث��م عرفنا تلك االمور بعد توس��ع 
املعرف��ة الذاتي��ة . اما م��ا قيل عن 
انقس��ام واض��ح وحاد ف��ي اجملتمع 
العراق��ي ، فلي��س موج��ودا إال في 
أذه��ان م��ن تاج��ر به��ذه الف��وارق 
وجعله��ا معاب��ر الوص��ول ألهداف 
ان  واود   . ش��خصية  او  سياس��ية 
اؤكد ان تاريخ الع��راق احلديث ، وقد 
ادركن��ا منه بع��ض مراحله االخيرة 
، ل��م يعرف حزبا او كتل��ة او حركة 
سياس��ية رفعت ش��عارات خاصة 
مبذهب محدد اال في السنني االخيرة 
، بع��د م��ا ارتف��ع جن��م ما يس��مى 
باإلس��الم السياس��ي ، وبدعم غير 
خ��اف م��ن دول ج��وار الع��راق . ولم 
نعرف من االح��زاب اال ما هو عراقي 
، ول��م نعرف اح��زاب الطوائف التي 
مزقت البالد وش��تتت العباد ! لقد 
عشنا وترعرعنا في مجتمع متعدد 
القوميات واملذاهب والنزعات ،  وذلك 
من طبيعة االش��ياء في بلد شهد 
حضارات متعددة على مدى تاريخه 
الطويل ، وشهد من عهود االحتالل 
االجنبي في الق��رون املتأخرة فترات 
طويل��ة ، ولعل في بقاء مقدس��ات 
ومعال��م القومي��ات واملذاهب جنبا 
الى جنب في مدن الع��راق الكبيرة 
عل��ى مدى التاري��خ ، الدليل الثابت 
عل��ى ما أذك��ره في ه��ذه املقدمة . 
ولم يكن هذا االمر محصورا بأس��ٍر 
محددة ، بل كان الغالب في معظم 
أسر املدن الرئيسة في العراق ، لقد 
كانت عملية املصاهرة بني مكونات 
الع��راق االجتماعية ، ظاهرة اصيلة 
وثابت��ة ، جديرة بالتنويه واالعجاب ، 
لم يستطع ملوك الطائفية املقيتة 
الطارئ��ون  املتعصب��ة،  والقومي��ة 
على اجملتمع العراقي ، تش��ويه هذه 

احلقيقة الرائعة .
يعود جدي علي اغا الى اصول كردية 
، فهو من قبيلة دزئي الش��هيرة في 
اربي��ل وانحائها ،وقي��ل انها نزحت 
من قرية ) دزئي ( في كردستان ايران 
قبل ق��رون . بع��د ان نقل ألس��باب 
عسكرية ،  استقر ضابط املدفعية 
علي محمد اغا دزئي في بغداد ، في 
محلة الفضل ، وتكونت له عالقات 
طيبة مع اهالي املنطقة ، والسيما 
اس��رة احد الضباط م��ن اوالد احلاج 
حبي��ب الع��زي ال��ذي ينتم��ي الى 
عشائر عربية عريقة, فتزوج ابنته ) 
بزم��ي عالم ( ، وولدت له اربعة اوالد 
وبنت واح��دة ، كان اكبرهم محمد 
ام��ني زكي ، محمد صالح علي ، ثم 
حس��ن علي ، زك��ي عل��ي ، وامينة 
الت��ي تزوج��ت م��ن محم��ود رامز ، 

الشخصية السياسية املعروفة .
  كان وال��دي )حس��ن فهمي ( االبن 
الثالث لعلي اغا ، وكانت والدته  في 
الوثائ��ق الرس��مية في 13 نيس��ان 
1885  ، ونش��أ في محل��ة الفضل 
، وهي م��ن أعرق احمل��الت البغدادية 
آنذاك و حتمل كافة س��جايا اجملتمع 
البغ��دادي وتقالي��ده املتوارث��ة في 
جمي��ع مناح��ي احلي��اة وصوره��ا . 
وتوفاه اهلل في سنة  1946/11/17 .

 اكمل االبتدائية والثانوية الرشدية 
ببغ��داد ، ث��م دخل مدرس��ة صنف 

املدفعية في اسطنبول 
وتخ��رج فيه��ا ضابط��ا مدفعي��ا ، 
واش��ترك في معارك احلرب العاملية 
االول��ى ، ومنه��ا معرك��ة ) جن��اق 
انتص��ر  الت��ي  الش��هيرة   ) قلع��ة 

فيه��ا العثمانيون على االس��طول 
البريطان��ي، وقد اصي��ب بجرح في 
هذه املعركة ، بقيت آثاره في ظهره 
ال��ى النهاي��ة . وقبل انته��اء احلرب 
انخرط مع عدد كبي��ر من الضباط 
العراقي��ني في الث��ورة العربية التي 

قادها شريف مكة احلسني بن
 عل��ي .والتح��ق بجي��ش احلكومة 
العربية في دمش��ق بقي��ادة االمير 

فيصل بن احلسني .
 وبع��د القضاء عل��ى تلك احلكومة 
من قبل اجليش الفرنس��ي بقيادة ) 
غ��ورو ( عاد الى الع��راق مع صديقه 
ع��ن  املدفع��ي  جمي��ل  الضاب��ط 
طري��ق تلعفر،  وانض��م الى اجليش 
العراقي الناشئ ، ونسبا الى سلك 
الشرطة وعني مديرا لشرطة قضاء 
سامراء ثم مديرا لشرطة الديوانية 
فكركوك ) 1927 (، ونقل الى بغداد 
مديرا ملدرس��ة الش��رطة ثم مديرا 
لش��رطة البادية ومدير احلركات في 
الش��رطة العامة ، حت��ى عني عام 

1937 مديرا عاما للشرطة . 
تزوج والدي للمرة االولى من)رمزية( 
شقيقة زوجة عمي الكبير محمد 
ام��ني زك��ي ، م��ن اس��رة الهرمزي 
والنفطجي التركمانية في كركوك 

. وقد توفاها اهلل بعد س��نة واحدة 
من زواجها ، ولم تنجب .

 وف��ي ع��ام )1925( ، ت��زوج وال��دي 
م��ن ابنة الش��يخ نوري اس��ماعيل  
الش��يرواني  ) 1866 � 1942( ، وه��و 

من كب��ار علماء الدين ف��ي بغداد ، 
ن��زح من مدينة ش��يروان مازن وهي 
مدين��ة صغيرة تقع قريبا من قضاء 

)ميركه س��ور( في راون��دوز التابعة 
ألربيل . وكان مع ش��قيقه الش��يخ 
طه الش��يرواني من اش��هر علماء 
الدين ومدرس��يها في بغ��داد ، وقد 
تخرج على أيديهم��ا عدد كبير من 

االسماء  البارزة في اجملتمع . 
وفي السنوات التالية عني متصرفا 
لع��دد م��ن األلوي��ة ) احملافظ��ات ( 
العراقي��ة ، وه��ي الرم��ادي  واحلل��ه 
التي  والديواني��ة وبغداد وكرك��وك 
توفي فيها في تشرين الثاني 1946 
. اذك��ر هذه الوظائف املرموقة هنا ، 
ألن أس��رته منذ زواجه في منتصف 
العش��رينات كان��ت تصاحب��ه في 
تنقالته وتقيم معه ، وكان ذلك من 
التقالي��د القدمية ملوظف��ي الدولة 
، ولعله��ا ظلت الى يومن��ا ، وفيها 
تتعرف اس��ر املوظف��ني على اوضاع 
الب��الد وتقالي��د الن��اس اخملتلف��ة ، 
وتتوط��د صالته��م فيم��ا بينهم . 
وكثي��ر من األس��ر اس��تقرت بعيدا 
ع��ن مناطقه��ا االول��ى واصبح��ت 
تع��رف مبناط��ق اس��تقرارها االخير 
. تعرفن��ا عل��ى الكثير م��ن الزمالء 
واالصدق��اء ف��ي انح��اء الع��راق مما 
س��اعدنا كثيرا على تفه��م طباع 
مجتمعنا ش��ماال وجنوب��ا ، تعرفنا 
عل��ى اجملتمع��ات احمللي��ة بطباعها 
وتقاليدها ولهجاتها وشخصياتها 
وش��يوخها وأحواله��ا االخرى ، منذ 
الثالثين��ات ف��ي القرن العش��رين... 
هكذا اراد والدي ان ننش��أ ونعيش .. 
وهكذا اردنا ان نعش��ق االرض التي 

عشنا عليها نحن وأسالفنا .
وكان تأثير والدي وأعمامي ووالدتي 

وإخوانه��ا وأخواته��ا عل��ي وعل��ى 
ومهماً س��أذكره  اش��قائي كبي��راً 

فيما بعد. 
أرس��ل عم��ي امني زك��ي برقية الى 
وال��دي حي��ث كان مدي��ر ش��رطة 

كرك��وك بالكلم��ات التالي��ة       ) 
نهنئك��م ب��أٍخ لقحط��ان ( اج��اب 
وال��دي بكلم��ات قصي��رة كعادته ) 

اهال وسهال بّهشام ( .
ول��دت في )اعظمية بغ��داد في 28 
تش��رين اول 1928( ، وادرك��ت احلياة 
وان��ا االبن الثاني من خمس��ة اخوة 
واخت واحدة ، هم قحطان وهش��ام 

وس��هام وعصام وإله��ام ، وميادة ، 
ولع��ل في اس��مائنا طراف��ة وندرة 
في س��نوات والداتن��ا ، واذكر هنا ان 
شقيقتي ) ميادة ( كانت تسميتها 
مع��روف  الش��اعر  م��ن  باقت��راح 

الرصافي ، وكان على 
صلة وطيدة بوالدي ، ولعله اطلق

 ألول مرة على فتاة   في العراق.
كان اب��ي يحب االدب كثي��را ، ويقرأ 
ما تق��ع يداه عليه م��ن كتب االدب 
والتاريخ ، فكانت عالقاته مع االدباء 
والش��عراء وطيدة ، وكان مجلسه 
يقت��رب م��ن االدب كثي��را وال يخلو 
مرة م��ن اديب أو ش��اعر او كاتب او 
صحفي ، كما ان والدتي هي االخرى 
تش��اطره ه��ذا االهتم��ام ، إال أنها 
شغوفة بالتاريخ احلديث للعراق وملا 
له عالقة باملتغي��رات داخل العراق، 
وكثيرا ما حدثتنا عن وقائع تاريخية 
عاصرتها او سمعت بها من والدي. 
واود هن��ا ان اذك��ر ان��ه كان معجبا 
بالشعب االنكليزي ، وتعلم لغتهم 
على ي��د معل��م لبنان��ي ، وكان له 
العدي��د من االصدق��اء البريطانيني 

كالسيدة فريا ستارك . 
  كان وال��دي هادئ الطب��اع ، اال انه 
كان ش��ديدا وحازم��ا ف��ي املواضع 

املهمة واخلطيرة ، بداللة ما عهدت 
اليه احلكومة من نزاعات عش��ائرية 
او مش��اكل امنية في انحاء العراق 
ما اكده مرارا مشاركنا في العيش 
) ق��دري ( الش��رطي الس��ائق الذي 
رافق والدي في وظائف��ه وتنقالته ، 
وبقي��ت صلته باألس��رة ال��ى وفاته 
في السبعينات . كما كان والدي ال 
يبخل علينا بالنصائح والتوجيهات 
التي تبعدنا عن مواضع الزلل ، وفق 
جتربت��ه العس��كرية والوظيفي��ة . 
وتعلمن��ا منه احترام االخرين مهما 
كان��ت صفته��م ، وكن��ت اش��عر 
باحترام��ه الكبي��ر خلاالت��ي : لبيبة 
ام الئق��ة زوجة عبد اهلل الس��الم ، 
ونس��يبة ام عائش��ة زوجة شوكت 
س��ري ، كانت عائش��ة ابنة خالتي 
االكب��ر بني جيلنا ، وق��د تزوجت من 
بعدئذ  اآللوس��ي  الس��يد هاش��م 
والذي تزوج اخ��ي عصام ابنته هناء 
اآللوس��ي. اذك��ر ان عالقت��ه ببنتي 
عمي ام��ني زك��ي ، وهما س��انحة 
وملع��ان ، كانت عالقة صداقة وادب ، 
اذ كان يبادلهما احلديث عن الشعر 
والش��عراء وقضايا الثقافة اخملتلفة 

.
 كان صاح��ب مجل��س ادب��ي عامر 
، وص��الت واس��عة بأدب��اء الع��راق ، 
ولعل معروف الرصاف��ي واملال عبود 
الكرخي وحبزبوز كانوا االكثر صلة 
. واذكر ان والدي رقد في املستشفى 
امللكي ف��ي الباب املعظم فزاره املال 
عب��ود الكرخي ، كما س��معت عن 
محاوالت��ه اص��الح ذات الب��ني ب��ني 
الرصافي والصحفي ابراهيم صالح 
ش��كر . وم��ن ذكريات��ي عندما كان 
والدي راقدا في املستشفى امللكي 
ف��ي الباب املعظ��م ، وزاره املال عبود 
الكرخي وجلس على كرس��ي عند 
رأس وال��دي ف��ي الطارم��ة اخللفية 
املطلة عل��ى حديقة املستش��فى 
، فأخ��ذ الكرخي يلقي من ش��عره 
الشعبي على والدي وحتولت الزيارة 
الى جلسة طريفة تخللتها احاديث 
هازل��ة وضاحك��ة م��ن االنطباعات 
والتعليق��ات والذكري��ات . وكان��ت 
ادارة املستش��فى قد اخرجت أسرَة 
املرض��ى ال��ى الطارم��ة اخلارجي��ة 
املس��قفة للنوم ليال بسبب حرارة 
اجلو في فصل الصيف ، وعدم وجود 
وسائل تبريد عدا املروحة السقفية 
املستش��فى  ادارة  اعت��ادت  الت��ي 
وض��ع قوالب الثلج حتتها في أوعية 

معدنية لتبريد الغرفة .
 وم��ن احاديث��ه مم��ا س��معته منه 
عن بع��ض جوانب حيات��ه املهنية ، 
قيادته في منتصف ثالثينات القرن 
العشرين لفرقة استكشاف وفتح 
طريق احلج البري ، من منطقة عرعر 
عل��ى احل��دود العراقية الس��عودية 
، وراف��ق وال��دي ف��ي ه��ذه املهم��ة 
الصحراوية املهندس ش��وكة منير 
والدكتور س��لمان فائق وآخرون من 
اصح��اب االختص��اص ، اضافة الى 
العم��ال والش��رطة ، كانت املهمة 
تتضم��ن حتدي��د مس��ارات الطريق 
الصحراوي ووضع االش��ارات الثابتة 
األودي��ة  عل��ى  القناط��ر  وانش��اء 
واالتص��ال بش��يوخ العش��ائر التي 
مي��ر الطريق مبناطقهم . وقد التقت 
بعاه��ل  االستكش��افية  البعث��ة 
الس��عودية املل��ك عب��د العزيز بن 
س��عود ، عند الوصول ال��ى مدينة 
ج��دة ، وظلوا ف��ي ضيافت��ه طيلة 
اهداه��م  ث��م   ، هن��اك  مكوثه��م 
ف��ي نهاي��ة مهمته��م الكثير من 
الهدايا النفيس��ة . وكثي��را ما كنا 
نسمع منه ذكرياته عن مشاركاته 
العس��كرية كمعرك��ة جناق قلعة 
في احلرب العظم��ى االولى وحوادث 

اآلثوريني وغير ذلك .
 واذك��ر انه احيل ال��ى التقاعد وهو 
متصرف لواء الرمادي  ) كان يسمى 
ايض��ا لواء الدلي��م (، وبعدها بفترة 
وجيزة عرض عليه منصب مدير في 
شركة آرامكو النفطية في اململكة 
العربية الس��عودية ، وال اتذكر هنا 
س��وى انه هيأ نفس��ه للسفر الى 
وظيفت��ه اجلديدة ف��ي مدينة جدة 
مس��تصحبا معه سيارته وسائقه 
الش��خصي ق��دري وخادمن��ا عواد ، 
وبعدها اعيد الى اخلدمة احلكومية 
،وصرف النظر ع��ن العمل في ادارة 

شركة آرامكو .

هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر 

واإلبداع ، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على 
حجم العطاء الثري واالنتمائية العراقية .

واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، 
بهدف أن نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة 

اإلنمائية للتجربة العراقية الجديدة .
 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد 
التوثيقي والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في 

تأريخ العراق .

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 2

صورة طالب مدرسة الرشدية سنة 1912 في ذكرى حياة االعدادية العسكرية متثل روح القومية في ذلك العهد ومنهم بعض االسماء محمد قطبي ، قاسم شكري ، ووالدي )7( وماجد 
مصطفى)10(  وناجي االعظمي

تعرفنا على الكثير من الزمالء 
واألصدقاء في أنحاء العراق مما ساعدنا 

كثيرا على تفهم طباع مجتمعنا 
شماال وجنوبا ، تعرفنا على المجتمعات 

المحلية بطباعها وتقاليدها 
ولهجاتها وشخصياتها وشيوخها 
وأحوالها األخرى ، منذ الثالثينات في 

القرن العشرين

لقد كانت عملية المصاهرة بين 
مكونات العراق االجتماعية ، ظاهرة 

أصيلة وثابتة ، جديرة بالتنويه واإلعجاب 
، لم يستطع ملوك الطائفية المقيتة 
والقومية المتعصبة، الطارئون على 

المجتمع العراقي ، تشويه هذه 
الحقيقة الرائعة

والدي عندما كان مدير شرطة البادية اجلنوبية زوجة والدي األولى 1926
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الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

بعد أحداث التغيير، واالنفتاح الذي شمل جميع مفاصل احلياة، 
كن��ا بانتظ��ار التغيير احلقيق��ي لبرنامج ومنهاج املؤسس��ات 
الثقافية، االهلية واحلكومية، لتكون املبادر االول بالعمل امللتزم، 
ال��ذي يعكس الص��ورة احلقيقي��ة للفن واالب��داع العراقي بكل 
توجهاته، ولكن وبعد مرور اربعة عش��ر سنة على تغيير النظام 
ف��ي العراق، مازال الوضع مربك وقلق ، في االقل لالديب العراقي 
وللفن��ان العراقي امللت��زم، فالبعض فضل أن ينج��رف مع التيار 
بالتوجه الى االعمال التجارية كما يطلق عليها لتس��عفه في 
مواصلة حياته التي تتطلب منه الكثير من االلتزامات، ومنهم 
من اليق��وى على التحدي واملقاومة لتل��ك الظروف فكان اخليار 

االسهل له هو ان يكون مع التيار وليس ضد التيار.
اليوم ومع بعض التعديالت التي حصلت في عدد من املؤسسات 
الثقافية وس��ط مطالب��ات بالتغيير واالعتم��اد على امكانيات 
جديدة، نلمس بعض التغيير، ولكنه غير مؤثر وهو تغيير خجول 
اذا ج��از لنا التعبير، فمازالت برامج تلك املؤسس��ات متواضعة 
جداً، واملنهاج يعتمد على اجلهود الفردية لرئيس هذه الرابطة او 
تلك املؤسسة، والدعم احلكومي ايضا يخضع ملزاجيات العاملني 
في ه��ذا اجملال، وبالتالي تبقى ازمة املثقف واالديب قائمة، لعدم 
توف��ر الدعم احلقيقي له��م باالعتماد على نظ��ام واضح يدرج 
ميزاني��ة خاصة الحتاد االدباء مثال ليكون قادرا على اس��تقطاب 
العديد من النشاطات التي تتوزع هنا وهناك، بنحو يشكل الى 
حد ما ارباك في املش��هد الثقافي عموماً بس��بب عدم التوافق 
في مواعيد تلك النش��اطات والعمل بها على اساس عشوائي 
غير مدروس مما يشكل الحقاً أزمة اخرى، يكون فيها الطالح في 
مقدم��ة العمل والصالح يتوارى بإرادته بعيداً عن االضواء لعدم 
اقتناع��ه مب��ا يطرح على الس��احة، ومن هنا ندعو ال��ى التركيز 
على لم شمل االديب واملثقف العراقي، ودعمه سواء كان خارج 

العراق او داخله، فهو الهوية االجمل واالنضج للوطن.
م��ن الصعوبة مب��كان، أن تنجب البالد عدداً م��ن املبدعني مثلما 
تتكرم على االرض بعدد من املهندسني واحملاسبني واالطباء وووو 
الخ م��ن املهن، املئات بل االالف منهم يتخرجون س��نوياً، ولكن 
عندما يتعلق املوضوع باملبدعني من الفنانني واالدباء، يكون االمر 
صعباً وليس هينا، حتى ما يروج له البعض من ان عدد الشعراء 
في العراق تعدى ثالثة ارباع عدد السكان في العراق، ويتهكمون 
على هذا املوضوع في احاديثهم الش��خصية والرسمية، فنحن 
نتحدث ع��ن مبدعني حقيقي��ني وليس مهرج��ني، امتألت بهم 
املنتديات مثلم��ا ازدحمت بهم القاعات االدبية والثقافية، أقول 
هذا وانا التقي اس��بوعياً بعدد من االدباء، وهم يعانون من ازمات 
وال اقول ازمة واحدة، وهنا يبرز السؤال، كيف ميكن لفنان او شاعر 
او اياً كان جنس ابداعه أن يطور من مهاراته ويتقدم بعمله وهو 
محاط بسلس��لة من االزمات تبدأ بالكهرباء والتنتهي بالبحث 

عن سكن له ولعائلته !. 

المثقف العراقي
وأزمة اإلبداع 

حذام يوسف طاهر
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القاهرة ـ ميدل ايست أونالين: 

يتله��ف ه��واة الترفي��ه واملغام��رة 
وبرامج الكامي��را اخلفية في الدول 
العربية الى مشاهدة برنامج »رامز 
حت��ت األرض« للممث��ل املصري رامز 

جالل.
ويترق��ب العدي��د منهم مش��اهدة 
جنمه��م العاملي املفضل ش��اروخان 
الذي وقع ضحية مقالب رامز جالل.

وقد ش��اهد قرابة 5 ماليني شخص 
فيدي��و اإلع��الن الرس��مي لبرنامج 
»رامز حتت األرض« خالل 12 س��اعة 
فقط عبر موقع التواصل االجتماعي 

فيسبوك.
وغزا منّص��ات التواصل االجتماعي 
إع��الن »رامز حتت األرض« الرس��مي 
اّلذي يُظهر جنوماً من جميع الوطن 
العرب��ي وه��م يغرق��ون ف��ي رم��ال 
متحرك��ة ف��ي الصح��راء وظه��ور 
زواح��ف ضخمة، ومن ث��م يفقدون 
أعصابهم لدى اكتش��اف وقوعهم 
في الف��خ.وكان الفت��اً رّدة فعل كّل 
من املمثل��ة املصرية نادي��ة اجلندي 
والفن��ان اللبناني وائ��ل كفوري في 

البرمو.
و«رام��ز حت��ت األرض« س��ُيبث خالل 
شهر رمضان املبارك عبر قنوات »ام 

بي سي« و«ال بي سي«.
ويظهر رامز ج��الل من حتت الكثبان 
الرملي��ة االصطناعية وه��و يقول: 
)ممك��ن تقول��وا مش هايق��در، ممكن 
تقول��وا مش هاينفع، ممك��ن تقولوا 
جنون��ه مش هايوصل��ه لكده، لكن 
معايا أنا كل شيء ممكن، السنة دي 
غير كل س��نة يا جماع��ة، الصريخ 
مع��دش ل��ه قيم��ة، الدم��وع مش 

هاتفيد، الرعب هو اللي هايس��طر، 
االنهيار هو حلظة اجملد بالنسبة لي، 
أنا بح��ب أصحاب��ي، واهلل العظيم 
بحب أصحابي، أن��ا هادفن صحابي، 

أنا هادفن صحابي«.
وف��ي نهاية الع��رض التقدميي يأتي 
ص��وت معل��ق قن��اة ام بي س��ي 1 
ويق��ول: »رام��ز حت��ت األرض رمضان 

يجمعنا«.
البرم��و  عل��ى جن��اح  رام��ز،  وعل��ق 

واكتساحه مواقع التواصل: »اللهم 
صلي وس��لم وب��ارك على س��يدنا 
وموالن��ا محم��د توكلن��ا علي اهلل 

واهلل املستعان«.
وكان رامز تع��رض لالنتقاد من قبل 
اإلعالم��ي اللبنان��ي طون��ي خليفة 
اللبنان��ي  باإلعالم��ي  الس��تعانته 
نيشان في تصوير حلقات برنامجه 

اجلديد.
وش��ن طوني هجوماً حاداً عليهما، 

وفض��ح ج��زًءا كبي��ر م��ن عملي��ة 
استقطاب املشاهير للوقوع في فخ 
املقل��ب، مما دفع رام��ز جالل للدخول 
في حالة نفسية سيئة، وانسحاب 
نيش��ان، وتصري��ح إدارة ام بي س��ي 
مصر على ان��ه س��يكون البرنامج 
األخير ولن يت��م إنتاج أي جزٍء جديٍد 

أو مواسم مقبلة.
ويب��دأ املقل��ب باس��تضافة فري��ق 
البرنامج أحد جنوم الفن أو الرياضة، 

ويت��م توصيل��ه إل��ى م��كان ما في 
الصح��راء الت��ي حتتوي عل��ى رمال 
متحرك��ة، لتغ��وص الس��يارة ف��ي 
الرم��ال، ومن هنا تب��دأ رحلة اإلثارة 
والرع��ب للضي��ف، ث��م يظهر رأس 
»س��حلية« م��ن الرم��ال، ليكتمل 
ظهورها على مراحل أمام الضيف.

وفي نهاية احللقة يكتشف الضيف 
أن ه��ذه »الس��حلية« عب��ارة ع��ن 
مجس��م مت تصميمه على يد خبراء 

أجان��ب يخرج منه الفنان رامز جالل 
وتتضح حقيقة املقلب.

املص��ور  فض��ة،  خال��د  وق��ال 
الفوتوغرافي الش��هير لبرنامج »إي 
ت��ي بالعرب��ي«، إن الصح��راء الت��ي 
صور فيها برنام��ج رامز حتت األرض 
هي صحراء أبو ظبي بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وأوض��ح أن احليوان ال��ذي يظهر هو 
عبارة عن حي��وان اصطناعي يرتديه 
رام��ز ج��الل وه��و بنف��س احلج��م 
الطبيع��ي ليبث الرع��ب في قلوب 

الضيوف.
والس��حلية ه��ي »تنني كوم��ودو«، 
وتعد م��ن أضخم أنواع الس��حالي 
البرمائي��ة، ويص��ل طوله��ا إل��ى 3 
أمت��ار، وت��زن م��ا يق��ارب 135 كيلو 
غرام، وتعيش في اجلزر والش��واطئ 

والغابات.
وحس��بما أكد البروم��و فإن النجم 
الهن��دي العامل��ي وعم��الق بوليوود 
شاروخان س��يكون مفاجأة املوسم 
احلالي م��ن البرنامج ذائ��ع الصيت.
وكان��ت النجم��ة العاملي��ة باري��س 

هيلتون مفاجأة املوسم املاضي.
ويستضيف البرنامج باقة من جنوم 
الفن والغن��اء والرياض��ة على غرار 
محم��ود حميدة ووائ��ل كفوري دنيا 
س��مير غامن، والراقصة فيفي عبده، 
والفن��ان أحم��د فتح��ي، والنج��م 
عص��ام احلض��ري، والفن��ان املغن��ي 
الش��اب خال��د، والفن��ان الصاع��د 
حمدي املرغن��ي، والفنان مصطفى 
خاط��ر، واالعالمي��ة ريهام س��عيد، 
ونادي��ة اجلندي ومحمود حميدة جاء 
رد فعل��ه ص��ادم، حي��ث ق��ام بخلع 
البنطلون بعدما علم أنه مقلب من 

مقالب رامز جالل.

هل انسحب اإلعالمي اللبناني نيشان من البرنامج؟

شاروخان مفاجأة »رامز تحت األرض«

امللصق الدعائي للبرنامج

بغداد - زينة قاسم: 
ش��اركت دائرت��ا التدري��ب املهن��ي 
وزارة  ف��ي  والق��روض  والتش��غيل 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
بأس��بوع الوظائف الهندسي الذي 
التكنولوجية  اقيم ف��ي اجلامع��ة 
بحضور ومش��اركة 44 شركة من 
ش��ركات القط��اع اخل��اص والعام 
بتنظي��م  الدولي��ة،  واملنظم��ات 
م��ن مجموع��ة التق��دم للتدريب 

واملؤمت��رات بالتع��اون م��ع ش��عبة 
التأهي��ل والتوظي��ف واملتابعة في 

اجلامعة. 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عمار منع��م: كان للوزارة دور فاعل 
في��ه من خ��الل اب��راز نش��اطاتها 
عب��ر فلولدرات تعريفي��ة تضمنت 
كيفية التسجيل في قاعدة بيانات 
الباحث��ني ع��ن العم��ل وتأهيلهم 
به��دف  وتهيئته��م  وتدريبه��م 

زجه��م في س��وق العم��ل، كذلك 
منحهم ش��هادات حسب الكفاءة 
لش��غل الوظائف املطلوبة، فضالً 
عن تس��جيل بيان��ات الباحثني عن 
العم��ل م��ن اخلريج��ني واعتمادها 
إلش��راكهم في الوظائف حس��ب 
االختصاصات املطلوبة واالسبقية 
في التسجيل، مبيناً ان تلك املعايير 
توفر حصول املستحقني الفعليني 

على الوظائف بطرق مهنية. 

واض��اف ان��ه مت ش��رح آلي��ة من��ح 
املشاريع  امليس��رة إلقامة  القروض 
امل��درة للدخ��ل، مبين��اً ان اله��دف 
الهندس��ي  الوظائف  اس��بوع  من 
ه��و تقلي��ل الفج��وة احلاصلة بني 
اجلان��ب األكادميي واجلان��ب العملي 
وتوفي��ر فرص عمل جلميع الباحثني 
عن العم��ل والتواصل مع اصحاب 
الع��راق  ف��ي  الرئيس��ني  العم��ل 
الوظيفية  الف��رص  واستكش��اف 

احلالية واملستقبلية.
 واوضح منعم ان معارض الوظائف 
تع��د ملتقى للباحث��ني عن العمل 
من اخلريجني وغالباً ما تتيح فرصة 
لبيان الدرجات والوظائف الشاغرة 
التي ميتلكها اصح��اب العمل في 
القطاع��ني العام واخلاص حس��ب 
احتياجات سوق العمل، مشيراً الى 
ان وزارة العمل حترص على املشاركة 
ف��ي مث��ل ه��ذه املع��ارض لدع��م 

النش��اطات املعني��ة بإيجاد فرص 
عمل للش��باب. يذك��ر وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعية ممثلة بدائرة 
التدريب املهن��ي تعمل على تدريب 
االف الباحث��ني عن العم��ل مجاناً، 
فض��الً ع��ن منحه��م تس��هيالت 
متكنهم من احلصول على الوظائف 
الش��اغرة لدى القط��اع اخلاص من 
خالل قس��م ايجاد الوظائف التابع 

لدائرة التشغيل والقروض.

العمل تشارك في أسبوع الوظائف الهندسي بالجامعة التكنولوجية

يع��د الفن��ان البغ��دادي عميد املس��رح 
البغدادي حقي رش��يد الشبلي صاحب 
الدور االول في املس��رح والتمثيل والفن 
ف��ي بغداد على امت��داد اكثر من  نصف 
قرن  حيث كنا نشاهده اخر الثمانينيات 
ف��ي النادي االهلي فٌي منطقٌة املس��بح 
ببغداد , وهو من مواليد س��نة ١٩١٣ في 
محلة احليدرخانة ببغ��داد لعائلة دينية 
حتى ان وال��ده كان من اصح��اب الفكر 
الصوفي يقيم املناقب النبوية وجلسات 
الذكر, وان كنت اش��ك ف��ي هذا التاريخ 
طاملا  ان من الثابت انه  قدم طلباً رسمياً 
لتشكيل جمعية للتمثيل سنة١٩٢٧ , 
اي كان عم��رة ١٤ س��نة  ,وهو مما ال ميكن 
قبول��ه وتتلم��ذ الش��بلي في مدرس��ة 
التفي��ض ف��ي وق��ت تولى ط��الب هذه 

املدرسة تقدمي العروض املسرحية.
وحصل ان فرق��ة جورج ابي��ض املصرية 
احتاجت ال��ى ممثلني ثانوي��ني كومبارس 
لتق��دمي عروضها ف��ي بغ��داد  فاختارت 
ع��دداً م��ن طالب ه��ذه املدرس��ة منهم 
الش��بلي  ق��دم  الش��بلي وس��نة١٩٢٧ 
ال��ى وزارة الداخلي��ة باعتباره��ا اجله��ة 
املس��ؤولة عن منح االج��ازة للجمعيات 
مبا فيها جمعي��ات التمثي��ل للموافقة 
على  تأسيس جمعية متثيلية وجاء  في 
الطلب انه مت االتفاق على تأسيس الفرقة 
التمثيلي��ة الوطنية تعمل على رقي فن 
التمثي��ل ملا فيه من نف��ع لالمة والوطن 
ولعرض اجمل الروايات وذيل هذا الطلب 
بالنظ��ام الداخلي للفرق��ة الذي تضمن 
اس��مها والهدف م��ن تأسيس��ها وهو 
ممارسة التمثيل باللغة الفصحى ونشر 
الروح القومية واالصالح االجتماعي عن 
طريق متثيل الروايات الوطنية والتاريخية  
اش��تراط  النظام  واالجتماعي��ة تضمن 
موافق��ة  الهيئة االداري��ة على عضوية 
من يريد االنتس��اب للفرق��ة التي تتألف 
من رئيس الفرق��ة ونائبه والكاتب وامني 
الصندوق وحدد النظام واجبات كل واحد 
منهم ومنع النظام واعل��ن البراءة كما 
ورد ب��ه من أي نش��اط سياس��ي او ديني 
وهذا عنوان للجمعيات املاسونية انتقل 
الى اجملال��س الثقافية وحصلت املوافقة 

على منح االجازة للفرقة .

والش��بلي ال يق��ف عن��د التمثي��ل وامنا 
كان يق��رأ الق��رآن في بعض املناس��بات 
حلس��ن صوته واول رواية قدمتها فرقته 
رواية جزاء الش��هامة وقدمت في اشهر 
دور العرض الس��ينمائي في بغداد ,وهي 
س��ينما رويال الت��ي تقع ق��رب املتحف 
البغدادي حالياً وقدمت رواية صالح الدين 
ورواية في س��بيل التاج رواي��ة علوان ابو 
شرارة باللهجة العامية وتعتبر مديحة 
سعيد اول بغدادية تنتمي لهذه الفرقة 
وبعد ذلك انتمت للفرقة بغداديتان هما 
جميلة وحورية وفي س��نة١٩٣١ وبعد ان 
اسس الشبلي فرقة باسمه انضم اليها 
عدد من املمثالت اللبنانيات  والسوريات 
والتونس��يات وكان الش��بلي اول طالب 
بغدادي يرسل الى مصر لدراسة الفنون 
املسرحية وقد تألفت اول فرقة اسسها 
الشبلي س��نة ١٩٢٧ من عبود الشاجلي 

احملامي وال��ذي اصبح ,فيما بعد اش��هر 
محققي بغداد بتحقيقه كتاب نش��وار 
احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي وكتب 
عدي��دة اخرى وم��ن عبد احلمي��د فخري 
وعب��د احلميد اخلطيب وصب��ري الذويبي 
وعثمان الش��يخ س��عيد ومحيي الدين 
محمد  وكرجي كاشان وشارك مع هذه 
الفرقة بع��د ذلك الكثي��ر منهم احمد 
حق��ي احللي  ومهدي وفي وفاضل عباس 
وعبداهلل صالح وعبد الهادي علي وعطا 
جميل وعبد احلميد الدروبي وحس��قيل 
قط��ان ومير الياهو واوكس��ت مرمرجي 
وكثير غيرهم ذكرهم الدليل الرس��مي  
العراقية لس��نة١٩٣٦ وعمل  للمملكة 
مع��ه املمث��ل املصري املش��هور بش��ارة 
واكيم ومحم��د املغرب��ي وزوجته وغيره 
وجتولت ه��ذه الفرقة في جن��وب العراق 
وعندم��ا ج��اءت فرق��ة فاطمة رش��دي 
املصرية الى بغداد حصل االتفاق بينهما 
على س��فره ملصر لدراسة التمثيل على 
يد عزيز عيد س��نة١٩٢٩ وبعد سنة عاد 
وجم��ع  ممثلي الفرقة املصري��ة والفرقة  
الوطنية  العراقية وش��كل فرقة جديدة  
باس��م فرق��ة حق��ي الش��بلي وقدمت 
عروض��ا عدي��دة حتى س��نة١٩٣٥ حيث 
س��افر الشبلي الى فرنس��ا وبعد ان عاد 
الى بغداد استمر بالتمثيل حتى احالته 
عل��ى التقاع��د س��نة١٩٧٦ وق��د مدح 
الشاعر الزهاوي حقي الشبلي بقصيدة 
طويل��ة جاء فيها وانك يا حقي وان كنت 

آخراً فانت برغم احلداثة اول.
اعم��دة  تقدي��ر  مح��ل  الش��بلي  وكان 
الدول��ة ولقد اعتاد رئيس الوزراء ياس��ني 
باشا الهاشمي على حضور مسرحيات 
الش��بلي كذل��ك كان للش��بلي دور في 
تاس��يس معه��د الفنون اجلميل��ة ونواة 
االنتاج الس��ينمائي وش��ارك في العديد 
م��ن البرام��ج االذاعي��ة وانتخ��ب نقيبا 
للفنان��ني م��رات عدي��دة واس��هم ف��ي 
تأسيس شركة سومر للسينما وشارك 
ف��ي متثيل عدد م��ن االفالم وع��ني مديرا 
للسينما واملس��رح توفي في٢٠/٦/١٩٨٥ 
وال زلن��ا نتذك��ر تعليقات��ه عندم��ا كان 
رئيس��ا للنادي االهلي وكن��ا من رواد هذا 

النادي في ثمانينيات القرن العشرين.

البغدادي حقي الشبلي عميد المسرح التمثيلي العراقي
طارق حرب

تراثيات

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: مهارات��ك ف��ي مجال عمل��ك تفتح 
أمامك فرص��اً كثيرة ومهمة ل��م تكن حتلم 
بها عاطفياً: يعّرفك صديق إلى ش��خص من 
اجلن��س اآلخر بغي��ة بدء عالق��ة جدية معه، 

وتسير األمور كما يجب

مهني��اً: وازن ب��ني دخل��ك ومصروفك حتى ال 
تفاجأ وترزح حتت الديون التي تثقل كاهلك  

عاطفي��اً: أمام��ك فرص��ة عظيم��ة لت��ذّوق 
الس��عادة الغرامية مع ش��خص كنت حتلم 

بلقائه منذ زمن

مهنياً: تنج��ح في تنفيذ عم��ل كبير طلبه 
منك أرباب العمل وتكون عند حس��ن ظنهم 
وآماله��م عاطفي��اً: ابتع��اد الش��ريك عنك 
بس��بب س��فره يش��عرك بالكثير من احلزن 

والوحدة والشوق

مهنياً: تعود عليك مش��اريعك باملردود املادي 
الكبير وتكون حافزاً لتوس��يع مجال عملك 
واس��تثماراتك عاطفياً: مفاج��أة تزيدك ثقة 
بالش��ريك وتعلق��اً ب��ه وتفّكر ف��ي االرتباط 

سريعاً بعدما كنت تؤّجله باستمرار

مهني��اً: ترّقب خروج روحك املغامرة لتعويض 
ما فاتك من الوقت، وال س��يما أن في داخلك 
ق��وة ال ميكن إيقافها أب��داً عاطفياً: ال تخلط 
ب��ني العم��ل وب��ني عالقت��ك بالش��ريك فهو 

بحاجة إلى وجودك بقربه ليشعر بحبك له

مهنياً: يصلك مبلغ من املال عن طريق ميراث 
يساعدك على االنطالق في أحد مشاريعك 

عاطفي��اً: ح��ان الوق��ت للتخلي ع��ن حبيب 
س��ابق وبدء عالقة جديدة على أساس صلب 

ومتني يجعل احلب عميق

مهني��اً: راقب طريقة إس��رافك للمال وراجع 
موازنتك قبل أن تص��ل إلى اإلفالس عاطفياً: 
أصِغ إلى ما يقوله لك الش��ريك لتتمكن من 
معرفة حقيقة مشاعره التي يخفيها عنك 

والتي تقول انه يحبك كثيرا

مهني��اً: رغب��ة صادقة من قبل��ك جتاه بعض 
املتضّررين م��ن تصرفاتك، وهذا يتطلب منك 
ج��رأة الفتة عاطفي��اً: إذا ش��عرت برغبة في 
تطوير عالقتك بالش��ريك، ب��ادر إلى التكلم 

معه في املوضوع اليوم قبل الغد

مهني��اً: صفق��ة مالي��ة جدي��دة ل��م تك��ن 
تتوقعه��ا تعود علي��ك بالكثير م��ن األموال 
والنج��اح عاطفي��اً: يك��ون للح��وار الصريح 
بينك وبني الشريك مفعول إيجابي في إجناح 

العالقة بينكما

مهني��اً: إذا ل��م تقتنع بوجهة نظ��ر الزمالء، 
ال تواف��ق على اقتراحاتهم وحاول أن تش��رح 
األس��باب املوجب��ة لذل��ك عاطفياً: تش��هد 
عالقتك بالش��ريك تغّي��رات جذرية في األيام 

املقبلة وقد توصلك إلى الزواج

مهني��اً: حتّم��ل مس��ؤولية األخط��اء الت��ي 
ارتكبته��ا واعمل على تصحيحها قبل فوات 
األوان عاطفياً: ال حتاول لوم الش��ريك بسبب 
انزعاجه من��ك، فأنت كنت تغيب عنه طويالً 

في املدة األخيرة

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – لُقب ب� »ذو القرنني« 

2 – جي��ش عظي��م – ش��اعر 
أموي

أس��م   - أوروب��ي   نه��ر   –  3  
موصول

 4 – أغنية ألم كلثوم 
 5 – وقوداً للنار – يشاهد 

أقص��ى  خلي��ج   – أدرك   –  6  
شمالي أفريقيا 

 7 – مكان اللهو والتس��لية – 
من املهن اإلنسانية 
 8 – حرف جر – صان 
 9 – طليق – احلسن .

1 – من مش��اهير فالس��فة 
اليونان

2 - مدين��ة فرنس��ية – جرو 
الضبع

3 – الوح��دة والتجمع – 4 – 
فيلسوف يوناني -  يدوس 5 

– ارتدى – لإلستدراك
6 – عكس فشل – عكسها  

ال يباح 
ف��ي  بل��دة   – جوه��ر   –  7
فلس��طني جنوبي القدس -  

8 – غزال – جاهل 
 9 – كتاب لكارل ماركس .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنياً: ارس��م أهداف��ك جيداً وق��وِّ عزميتك 
للوصول إل��ى حتقيق طموحات��ك بعد طول 
انتظ��ار عاطفي��اً: ال تدع احلّب الذي تش��عر 
ب��ه جتاه الش��ريك يتحّول إلى حقد بس��بب 

املشاكل بينكما
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حسام حسن
 و الفرصة الذهبية

اإلعالمي احملبوب حس��ام حس��ن العاش��ق لبل��دة أينما 
حل اجملتهد اخمللص في رس��الته اإلعالمي��ة بدأ االحتراف 
ف��ي اخلليج وكان جنماً المع��اً باإلع��الم اإلماراتي نراه في 
التعليق ألهم املباريات احمللية واألجنبية ونراه في البرامج 
الرياضية يقدم أروع الفقرات بأس��لوب وبطريقة تكسب 
حب املش��اهدين وفي األعالم املقروء قلم��ه مميز في اهم 

املواضيع األكثر جاذبية.
 باألمس مؤيد البدري حتسر على مباراة العراق و السعودية 
في نهائي أس��يا وقال لو كنت معلق��اً للمباراة ألعطيت 
املب��اراة حقها وه��ذا ال يقصد معلقنا األني��ق لم يظهر 
بالصورة املطلوبة ولكن خبرات البدري الواس��عة تعطي 
تفاصيل كثيرة في مواقف املباراة كل ش��بابنا يس��يرون 
على طريق الكبار في كل االختصاصات الرياضية األعالم 

التدريب التحكيم االدارة التعليق وغيره.
حسام حسن أول من طرح مسألة رفع احلظر على جوزيف 
بالتر رئيس االحتاد الدولي الس��ابق في احد اللقاءات التي 
جمعته بيه وطرح س��ؤال بكل ش��جاعة ووطنية وحرك 
املياة الراكدة وفي كل املناس��بات الوطنية الرياضية نراه 
أول املتواجدي��ن ومعه املصوري��ن وكاميراتهم أتذكر في 
االم��ارات قبل 15 ع��ام دخل احلكام العراقيني معس��كراً 
تدريبي��اً في اإلمارات وحينم��ا أخبرته بوصول احلكام وعن 
مكان أقامتهم ارس��ل وفداً أعالمياً لتغطية املعس��كر 
ألنش��غالة ف��ي التلفزي��ون االماراتي وق��ت ذاك وفي كل 
املناس��بات و اجلوالت ملنتخبنا الوطن��ي ابو علي متواجداً 
تدفع��ه الغيرة عل��ى بلدنا العزيز وم��ع كل تقديري لكل 
كوادرن��ا احمللية ومش��كورة على كل العط��اء و اإلبداع و 
التأل��ق ولكن تبق��ى اخلب��رات الطويلة له��ا وقتها ولها 
فرصتها.  ارى من الضروري االس��تعانة باإلعالمي حسام 
حس��ن في التعليق على مباراة العراق و اآلردن الودية في 
البصرة ليعطي املب��اراة أبعادها وأهدافه��ا التي أقيمت 
م��ن اجلها بخبرات��ه وإتقان��ه باللغ��ات األجنبية فرصة 
ذهبية أمام املس��ؤولني لهذه املباراة لالستفادة من األنيق 
حس��ام حس��ن للتعليق على هذه املباراة وذلك ألسلوبه 
الش��فاف في التعامل مع أهداف املباراة دعوتي اخلالصة 

للمسؤولني.
وكل ع��ام وانتم بخي��ر .. أحلى الك�����الم : عندما ذكرنا 
حسام حس��ن علينا أال ننسى املبدع كرمي جعفر لتظهر 

صفحات جرائدنا بلوحات فنية معبرة.

بغداد ـ أحسان المرسومي*
  ق��دم اداري نادي الش��رطة بكرة الس��لة جن��م عبد اهلل 
التماس��ا الى احت��اد اللعب��ة يطل��ب فيه رف��ع العقوبة 
الت��ي اتخذه��ا  بحقه بعدم مرافقة فريق الش��رطة ملدة 
ع��ام كام��ل على خلفي��ة االح��داث التي رافق��ت مباراة 
الشرطة والنفط ضمن اجلولة االولى للمسدس الذهبي 
، وقال اداري الش��رطة » انه يقدم اعت��ذاره لالحتاد ولناديه 
وللجمهور عما يفس��ر مابدر منه كانه جتاوز على الالعب 
احملترف ف��ي صفوف النف��ط ، مؤكدا ان ماح��دث اليعدو 
كونه س��وء فهم  وان الوس��ط الرياضي يع��رف اخالقي 
وتصرفات��ي طيلة الفت��رة التي عملت فيها اداريا س��واء 
لفريق الش��رطة او حتى مع املنتخ��ب الوطني في احدى 

املناسبات.
* املنسق اإلعالمي الحتاد السلة

إداري الشرطة 
يعتذر التحاد السلة 

بغداد ـ الصباح الجديد:

اج��رى فريق ال��زوراء، أم��س الوحدة 
التدريبية الثانية على ملعب العربي 
الثاني، عند الس��اعة التاس��عة من 
مس��اء أم��س اس��تعدادا للمب��اراة 
التي ستجرى في الساعة التاسعة 
والنصف مس��اء الي��وم إياب نصف 
نهائي كأس االحتاد اآلسيوي ملنطقة 
غربي آس��يا، امام فريق القوة اجلوية 
، والتي أس��فرت مباراتها األولى عن 
التعادل اإليجاب��ي بهدف لكل فريق 

في مباراة الذهاب مبدينة أربيل.
وعق��د ام��س ، املؤمت��ر التنس��يقي 
املؤمت��ر  يعق��د  وبع��ده   ، للمب��اراة 
الصحف��ي الذي س��يحضره املدرب 
عصام حم��د، والالع��ب مهند عبد 
الرحي��م،  واملنس��ق اإلعالم��ي عبد 
الرحم��ن رش��يد، مل��دة ١٥ دقيق��ة ، 
واقيمت آخر وحدة تدريبية للفريقني 

في امللعب الرئيسي امس.
ويغي��ب عن صف��وف فريق ال��زوراء، 
صاحب ه��دف مب��اراة الذهاب عالء 
مهاوي، حيث تع��رض إلصابة مؤثرة 
في مباراة الذهاب ، وسيفتد الفريق 
خدماته ف��ي مباراة الع��ودة ، والتي 
س��تقام الي��وم، ف��ي اس��تاد حمد 
الكبير بنادي العرب��ي في العاصمة 

القطرية الدوحة.
مدرب ال��زوراء عص��ام حم��د، قال : 
»فريقنا جاهز للمباراة ونس��عى ألن 
يكون احلس��م ملصلحتنا  بالدوحة ، 
حي��ث خرجنا بنتيج��ة تعد إيجابية 
لنا في مب��اراة الذهاب ، على أمل أن 
يكون احلس��م ف��ي ملعبنا املفترض 

بالدوحة ».
وتاب��ع ف��ي تصريح��ات صحفية: » 
س��وف نلع��ب بخي��ار الف��وز ألجل 
كسب املباراة ، دون التفكير بنتيجة 
التعادل الس��لبي برغ��م أنها تؤهل 
فريقن��ا ، إال أنن��ا س��نلعب من أجل 
جتاوز املنافس بتحقيق الفوز ، وغياب 
الالعب ع��الء مهاوي  ل��ن يؤثر على 

طموحاتنا بوجود البدائل« .
 أما الالعب احملترف الس��وري حسني 

اجلويد|، فق��ال : » س��نفوز في هذه 
املب��اراة ونفرح جماهيرنا التي تؤازرنا 
دائما، وس��نقدم مب��اراة جميلة من 

ناحية األداء والنتيجة ».
وأكمل: » عازمون على الس��ير نحو 
خطف اللقب ألن الزوراء اسم عريق، 
وحقق العديد م��ن األلقاب وخزائنه 

حتتاج إلى هذا اللقب اليسيوي«.
ف��ي اجلانب االخر، يس��ود معس��كر 
القوة اجلوية حالة من التفاؤل نتيجة 
ارتف��اع الروح املعنوي��ة للفريق، بعد 
التحاق  املدرب باسم قاسم بالوحدة 
التدريبية األولى في الدوحة، وكذلك 
متاثل الالعبني  املصابني إلى الش��فاء 
الت��ام وع��ودة املوق��وف ف��ي املباراة 
السابقة سامح سعيد إلى صفوف 

منح��ت  العوام��ل  تل��ك  الفري��ق.. 
الفري��ق األزرق اندفاعا معنويا كبيرا 
قبل موقعة اليوم اإلثنني أمام الزوراء 
املؤهل��ة  إل��ى نهائ��ي كأس االحت��اد 
اآلس��يوي، علما بأن مب��اراة الذهاب 

انتهت بالتعادل اإليجابي 1-1.
وقال سعد ناطق، الالعب الغائب عن 
املباراة االولى وقل��ب اجلوية النابض 
بشار رسن أكد أنه يسعى لتعويض 
 غياب��ه ع��ن املب��اراة األولى بس��بب 
اإلصابة التي حالت دون مش��اركته 

مبباراة الذهاب في  أربيل. 
وق��ال رس��ن: »أس��عى ألن أش��ارك 
زمالئ��ي مبهم��ة التأهل إل��ى املباراة 
املش��وار  نح��و  وإكم��ال  النهائي��ة 

احلفاظ على اللقب اآلسيوي«.

وأضاف: »ندرك ق��وة الفريق املنافس 
ب��ذات الوقت ونحفظ عن ظهر  قلب 
طريقة اللعب التي ينتهجها الزوراء 
م��ن خ��الل متابعتنا له ف��ي الدوري 
احمللي م��ا مينح الطرفني  ق��درة على 

قراءة أوراق املنافس بكل وضوح«.
 وأش��ار إل��ى أن فريقه يعي��ش حالة 
معنوية جيدة مؤكدا أن اجلميع على 
أمت اجلاهزية وال توجد غيابات ما مينح 

املدرب قدرة على املناورة بأوراقه.
وأكمل: »أنا ش��خصيا أمتنى أن أقدم 
أداء مبثابة  مباراتني لتعويض الغياب 
ف��ي الذه��اب وأمتنى أن اكون س��ببا 
في فوز فريق��ي  وتأهله إل��ى املباراة 

النهائية«. 
املداف��ع الصلب س��عد ناط��ق أكد 

أن املباري��ات املتبقي��ة له م��ع األزرق 
اجلوي ف��ي غاية األهمية  وس��تبقى 
عالقة في ذاكرة اجلمهور، متمنيا أن 
يساهم مع الزمالء للتتويج باللقب 
احمللي واحلفاظ  على اللقب اآلسيوي 
قبل خ��وض جتربت��ه االحترافية مع 

املرخية القطري املوسم املقبل. 
وقال ناطق: »أمتنى أن أسعد اجلماهير 
التي دعمتنا كفريق وأتوج مرة أخرى 
مع الفريق باللقب اآلسيوي وكذلك 
خط��ف اللقب  احملل��ي ليكون أجمل 
هدية أقدمها للنادي وجماهيره قبل 
خوض التجربة االحترافية األولى في 

 املالعب القطرية«. 
وأضاف: »املباراة مهمة وفريق الزوراء 
ال يستهان به، لكن الطموحات حتقق 

باإلص��رار  والعزمية، ل��ذا ترى االندفاع 
الكبيرة عند العبينا، فاجلميع يعلم 
مباراة اإلياب س��تكون حاسمة  من 

أجل التأهل للنهائي«.
وأشار إلى أن فريقه يسعى للحفاظ 
عل��ى لقب��ه، مش��ددا عل��ى  ضرورة 
التركي��ز وااللت��زام بالواجب��ات التي 
س��يحددها املدرب م��ن أجل حتقيق 
الفوز واالنتقال إلى  املباراة النهائية. 

ح��ارس مرم��ى الق��وة اجلوي��ة فهد 
طالب يسعى  إلثبات الذات واستعادة 
مكانت��ه ف��ي تش��كيلة املنتخ��ب 
العراقي عبر التأل��ق في هذه املباراة 
التي ستكون محط  أنظار املتابعني 

واملهتمني. 
وقال فهد طالب: »الش��ك أن املباراة 
مصيري��ة ومهم��ة الس��يما بعد أن 
حس��م التع��ادل اإليجاب��ي مب��اراة 
 الذه��اب ف��ي أربي��ل، وبالتالي نحن 
مطالب��ون بتحقيق الف��وز لالنتقال 
عن جدارة إلى املباراة النهائية، وهذا 
يتطل��ب مثابرة واجته��اد وحتٍد ألننا 
س��اعني للحفاظ على اللقب وعدم 

التفريط به«. 
وأش��ار إل��ى أن فري��ق ال��زوراء يضم 
لكنه  العراقي،  املنتخ��ب  مهاجمي 
أك��د أنه ق��ادر عل��ى احلف��اظ على 
ش��باكه نظيفة، وقال: »وسبق وأن 
وقفت في وج��ه الهجمات الزورائية 
وقدت فريقي للفوز«.. وأكمل: »هذه 
املرة املباراة تعتبر حتديا  جديدا حيث 
أس��عى أوال ألن أحافظ م��ع زمالئي 
على اللقب اآلسيوي وعلى الصعيد 
الش��خصي  أنا مطالب أمام مدربي 
هاش��م خمي��س الذي يق��ود حراس 
مرم��ى املنتخب العراق��ي حاليا ألن 
أقدم م��ا  يقنعه وبالتالي هي فرصة 

إلثبات الذات«. 
وأوض��ح: »أمتنى أن نوف��ق في املباراة 
كون املنافس ليس بالفريق الس��هل 
واملب��اراة بحاجة إل��ى تركيز  وتوفيق، 
إننا اآلن بحالة معنوية جيدة فريقنا 
مكتمل الصفوف واجلميع يس��عى 
لتك��رار اإلجن��از  اآلس��يوي، وه��ذا ما 
س��نثبته داخ��ل امللعب ف��ي املباراة 

املصيرية«. 

ملعب حمد الكبير بالدوحة يضّيف المواجهة

اليوم.. الزوراء يضّيف الجوية في إياب نصف نهائي غربي آسيا
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مدريد ـ وكاالت:

احتفل جنوم برش��لونة بلقب كأس 
امللك اإلس��باني، بعد الفوز الكبير 
الذي حتقق عل��ى ديبورتيفو االفيس 
بثالث��ة أه��داف له��دف، ف��ي ختام 

املوسم الكروي اإلسباني.
وخ��رج برش��لونة بلق��ب وحيد في 
املوس��م احلالي، بعد أن خسر لقب 
الليجا ملصلحة غرمي��ه ريال مدريد، 
كما خرج من دور ربع النهائي لدوري 
أبط��ال أوروب��ا عل��ى ي��د يوفنتوس 

اإليطالي.
اللق��ب الوحيد لبرش��لونة، حظي 
باهتمام كبير من جنوم الفريق، الذين 
احتفل��وا به م��ع أبنائهم، ووس��ط 
فرح��ة عارمة من أنصاره��م الذين 
زحف��وا إل��ى العاصمة اإلس��بانية 

مدريد.
مدافع الفريق جيرارد بيكيه، حرص 
عل��ى ق��ص ش��باك مرم��ى ملعب 
فيس��تني كالديرون، مبساعدة جنله 
الصغي��ر، لالحتف��اظ به��ا كتذكار 
لهذه البطولة، خاص��ة وأن امللعب 
ش��هد املباراة األخيرة ف��ي تاريخه، 
بع��د ق��رار ن��ادي اتلتيك��و مدري��د 

هدمه نهاية املوس��م احلالي متهيدا 
لالنتقال إلى امللعب اجلديد.

الفرح��ة كذل��ك عل��ى  ووضح��ت 
م��درب الفريق لوي��س انريكي الذي 
حق��ق لقبه ال��ذي يحم��ل الرقم 9 
م��ع برش��لونة م��ن أص��ل 12 لقبا 
نافس عليه��ا، خاصة وأن املوس��م 
احلال��ي كان األخي��ر له م��ع النادي 

الكتالوني.
م��ن جانبه، اختتم ليونيل ميس��ي 
اإلس��باني،  برش��لونة  مهاج��م 
املوس��م اجلاري بعدة إجنازات رقمية 
ممي��زة، برغ��م تتويج فريق��ه بلقب 
وحي��د بحصد كأس ملك إس��بانيا 
بالفوز عل��ى ديبورتيفو أالفيس 1-3 
مس��اء أول أمس مبلعب فيس��نتي 

كالديرون.
وجمع ميسي بني لقب هداف الدوري 
برصي��د 37 هدًفا، والكأس برصيد 5 
أهداف متس��اويًا مع وس��ام بن يدر 
العب إش��بيلية، كم��ا يتصدر حتى 
اآلن قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا 
برصيد 11 هدًفا، ويهدد كريستيانو 
رونال��دو مهاجم ري��ال مدريد الذي 
سجل 10 أهداف، وتتبقى له مباراة 

يوفنتوس في نهائي البطولة.
وقالت ش��بكة س��كاي س��بورتس 

إلى أن ميس��ي سجل 54 هدًفا هذا 
املوس��م، أكثر من أي العب آخر في 

الدوريات األوروبية اخلمسة.

كم��ا لفت��ت ش��بكة »س��كواكا« 
إل��ى إحصائي��ة أخ��رى، تش��ير إلى 
أن ميس��ي س��اهم ف��ي 71 هدًف��ا 

لبرش��لونة في 52 مباراة، بتسجيل 
54 هدًفا وصناعة 17 لزمالئه.

وودع لوي��س إنريك��ي املدي��ر الفني 

لبرش��لونة الفري��ق بقيادته حلصد 
لق��ب كأس مل��ك إس��بانيا للمرة 
الثالثة على التوالي وال� 29 في تاريخ 
النادي، وذلك بالفوز على ديبورتيفو 

أالفيس 3-1 مساء السبت.
وأشارت شبكة »سكاي سبورتس« 
إلى أن البارسا بهذا اللقب، بات أكثر 
بالبطوالت  تتويًج��ا  فريق إس��باني 
احمللية والقارية والعاملية برصيد 75 
بطولة، يليه ريال مدريد 74 بطولة، 
أتلتيك بلب��او 31 بطول��ة، أتلتيكو 
مدريد 26 بطولة، وأخيرًا فالنس��يا 

19 بطولة.
 3 إنريك��ي ط��وال  لوي��س  وأه��دى 
س��نوات فري��ق برش��لونة 9 ألقاب، 
هي الدوري مرتني، ال��كأس 3 مرات، 
السوبر األوروبي مرة، والسوبر احمللي 
أوروب��ا، وكأس  أبط��ال  ودوري  م��رة، 

العالم لألندية.
إلى ذلك، فتح رئيس نادي برشلونة، 
جوسيب ماريا بارتوميو، باب العودة 
أم��ام لوي��س إنريكي، املدي��ر الفني 
للفريق، الذي سيرحل بعد التتويج 
بلق��ب كأس مل��ك إس��بانيا للمرة 

الثالثة على التوالي.
وقال بارتوميو، في تصريحات لقناة 
»TV3«، »لق��د ق��ام بعم��ل جي��د، 

والباب مفت��وح أمامه دائًما للعودة 
لن��ا، كن��ا س��عداء بوج��وده معن��ا 
لث��الث س��نوات، ق��ام بعمل ش��اق 
يوًما بعد ي��وم، أعتقد أنه وصل إلى 
قلوب مشجعي برشلونة، يجب أن 
أش��كر إنريكي على عمله، وليونيل 
ميسي أيًضا الذي يقدم مستويات 

مبهرة«.
وعن موس��م برش��لونة ق��ال »لقد 
أردنا الفوز ب��كل األلقاب ولكننا لم 
نستطع ذلك، فقدنا بعض التركيز 
خالل املوسم، لم نحقق كل األلقاب 
ولكننا حققنا لقًبا مهًما ويجب أن 
نستمتع به، املوسم املقبل ستكون 
ونح��ن  واس��عة،  تغيي��رات  هن��اك 
س��عداء لعودة )أليكس( فيدال مرة 

أخرى ».
وتاب��ع »ف��ي كل ع��ام يك��ون هن��اك 
جتدي��د للنادي، س��نأتي مب��درب جديد 
وسنصعد بعض الالعبني من الفريق 
الثاني لألول، لدينا قاعدة صلبة جًدا، 

والعبنا األول هو ليونيل ميسي«.
ترش��يحات  ع��ن  حديث��ه  واختت��م 
انضم��ام إرنس��تو فالفي��ردي ليكون 
مدربً��ا للفري��ق، وقال »الي��وم االثنني 
لدينا اجتماع إداري، ومن ثم س��نعلن 

عن املدرب اجلديد لنا«.

إنريكي يرحل.. وميسي يتربع على عرش هدافي البطوالت في أوروبا
تقرير

نجوم برشلونة يحتفلون باللقب.. وبيكيه يقطع شباك الكالديرون

بيكيه يحتفل بطريقته اخلاصة

جانب من لقاء الذهاب في فرانسوا حريري

مفكرة الصباح الجديد

9:30 مساًءالزوراء ـ الجوية
كأس االتحاد اآلسيوي

بغداد ـ رافد البدري*
للش��طرجن  املرك��زي  االحت��اد  ق��رر 
التعاق��د م��ع 3 مدرب��ني مصريني 
املنتخبات  تدري��ب  لالش��راف على 
الوطنية والفئات العمرية باللعبة، 
وقال رئيس االحتاد ظافر عبداالمير: 
مت التعاق��د م��ع 3 مدربني مصريني 
هم محمد ابراهيم وصادق سامح 
واحمد مختار لالشراف على تدريب 
العب��ي املنتخب��ات الوطني��ة التي 
خارجية،  اس��تحقاقات  تنتظره��ا 
اضاف��ة الى تدريب الفئات العمرية 
الت��ي متث��ل القاع��دة االساس��ية 
للعبة، مضيفاً ان التعاقد جاء بعد 
دراسة مس��تفيضة مليزانية االحتاد 
التي انخفضت كثيراً عن السنوات 
الظروف اخلاصة  نتيجة  الس��ابقة 
التي يعيش��ها الوس��ط الرياضي، 
مبين��اً ان م��دة التعاقد 5 ش��هور 
فقط، حيث االستفادة من العطلة 
الصيفي��ة التي تك��ون فيها اغلب 
بطوالتن��ا نتيج��ة تف��رغ الالعبني، 
ال��ى  املدرب��ون  ه��ؤالء  وس��يصل 
العاصمة بغداد في االول من شهر 
حزي��ران املقب��ل، بعد اس��تحصال 

املوافقات االصولية لهم. 
من جانب اخر، وجه االحتاد العراقي 
املركزي للش��طرجن دعوة الى كافة 
الفرعية ف��ي احملافظات  االحت��ادات 
القامة بط��والت الفئ��ات العمرية 
دون 14 عام��اً، وق��ال ضمي��ر جب��ار 
موس��ى عضو االحتاد ورئيس االحتاد 
الفرع��ي حملافظة بغ��داد: ان االحتاد 
بطولة ش��به  املرك��زي س��ينظم 
نهائي العراق في العاشر من شهر 
حزي��ران املقب��ل، لذل��ك وم��ن باب 
التحضي��ر له��ذه البطولة املهمة 
فقد وجهنا االحت��ادات الفرعية في 
احملافظ��ات الى تنظي��م بطوالتها 
للفئات العمرية دون 14 عام والتي 
 14-12-10-8-6 الفئ��ات  تش��مل 
من الذك��ور واالناث للفترة من 6-1 
من ش��هر حزيران املقب��ل، مضيفاً 
انه وعل��ى ضوء اقامة املنافس��ات 
س��يتم ترشيح العب واحد من كل 
فئة ليتس��نى لهم املش��اركة في 
بطولة ش��به نهائي الع��راق الذي 
س��يقام في قاعة برج الس��الم في 
بغداد للفترة من 10 ولغاية 13 من 

شهر حزيران املقبل.

وبني ان 4 العب��ني فقط من الذكور 
واالن��اث املش��اركني ف��ي بطول��ة 
الى  الش��به نهائ��ي س��يصعدون 
نهائي العراق الذي س��يقام في 15 
من ش��هر متوز املقبل، اي ان الالعب 
ال��ذي سيترش��ح م��ن محافظته 
يكون قد خاض منافسات احملافظة 
والش��به نهائي ومن ثم الترش��ح 
للنهائي، وهي فرصة جيدة لالعبني 
الناش��ئني من اجل زيادة اخلبرة في 

مجال اللعبة.
ش��هر  م��ن  الثال��ث  ان  وأك��د 
حزي��ران املقب��ل س��يكون موع��د 
محافظ��ة  منافس��ات  انط��الق 
بغ��داد للفئ��ات العمري��ة للذكور 
واالن��اث ف��ي قاع��ة ن��ادي الهدف 
العب��ني  التخصصي،وسيترش��ح 
اثن��ني م��ن كل فئ��ة م��ن الفئ��ات 
اخلمس��ة، باعتبار ان االحتاد الفرعي 
في بغ��داد من االحتادات النش��طة 
والتي تعتبر الرقم االول في التقيم 
العام لالحتادات باالضافة الى العدد 

السكاني الكبير لالعبيها.

* املنسق اإلعالمي للعبة

بغداد ـ الصباح الجديد:
واف��ق االحتاد البحرين��ي لكرة القدم 
على ترش��يح ثالث��ة ح��كام دوليني 
لقي��ادة مب��اراة املنتخ��ب العراق��ي 
الودي��ة  الدولي��ة  األردن��ي  ونظي��ره 
املق��رر إقامتها على ملع��ب املدينة 
الرياضي��ة في البص��رة يوم اخلميس 
املقبل. وقال عض��و جلنة احلكام في 
االحت��اد العراق��ي لكرة الق��دم حازم 
حس��ني في تصريح��ات صحفية إن 
االحت��اد البحريني واف��ق على اختيار 
طاق��م حتكيم��ي متألف م��ن ثالثة 
حكام لقيادة مباراة منتخبي العراق 
واألردن. ويتألف الطاقم التحكيمي 

م��ن احلك��م الدول��ي عل��ي حس��ن 
للس��احة  حكم��ا  الس��ماهيجي 
يس��اعده احلك��م املس��اعد الدولي 
واحلك��م  س��بت  مب��ارك  إبراهي��م 
املس��اعد الدولي فيصل شبر علوي، 
فيم��ا اخت��ارت جلنة احل��كام الدولي 

سالم عامر حكما رابعا.
ويحتض��ن ملعب ج��ذع النخلة في 
املدينة الرياضية مبدينة البصرة لقاء 
العراق واألردن في أولى املباريات التي 
س��تقام على األراضي العراقية بعد 
قرار االحتاد الدولي برفع احلظر اجلزئي 

عن املالعب العراقية.
م��ن جه��ة اخ��رى، دع��ت اللجن��ة 

االعالمي��ة في احت��اد الك��رة جميع 
ب��كل  الرياض��ي  االع��الم  وس��ائل 
تصنيفاته��ا املق��روءة والس��معية 
واملرئية واالعالمي��ني الرياضيني، ممن 
يرغب��ون بتغطية املباراة الدولية بني 
منتخبنا الوطني وش��قيقه االردني 
التي س��تجري ف��ي االول من حزيران 
املقبل على ملعب املدينة الرياضية 
في البصرة، لتزويد اللجنة باالس��م 
واجله��ة  الش��خصية  والص��ورة 
االعالمية التي ينتس��ب لها لغرض 
اص��دار الباج اخل��اص لدخ��ول هذه 
املب��اراة، عل��ى ان ترس��ل لغاية يوم 

الثالثني من الشهر احلالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واف��ق االحت��اد املرك��زي عل��ى مفاحتة 
نظيره التايلندي بصدد اقامة مباراتني 
ف��ي االطار الودي حتضيراً الس��تحقاق 
التي  االس��يوية  للبطولة  املنتخب��ني 
من املزمع انطالقها في التاسع عشر 
من ش��هر مت��وز املقب��ل. وق��ال املدير 
الفني للمنتخ��ب االوملبي عبدالغني 

ش��هد في تصريحات صحفية ابلغت 
مؤخراً م��ن احتاد الك��رة بتامني اقامة 
مباراتني في االطار الودي امام االوملبي 
التايلندي في العاصمة بانكوك يومي 
السابع واحلادي عشر من شهر حزيران 
املقب��ل, حتضيراً النط��الق التصفيات 
املؤهل��ة الى النهائيات االس��يوية في 
متوز املقبل. واض��اف: هناك مفاوضات 

مع االحتاد الس��وري من اجل استثمار 
رفع احلظ��ر ع��ن مالعبنا الس��تقبال 
املدين��ة  ف��ي  الس��وريني  االش��قاء 
الرياضية في البصرة واقامة مباراتني 
قبل الس��فر الى عم��ان والدخول في 
معسكر تدريبي تتخلله اقامة مباراة 
ودية تكون مبثابة البروفة االخيرة قبل 

السفر الى السعودية.

»الشطرنج« يتعاقد مع مدربين أجانب 
ويطلق منافسات الفئات العمرية

طاقم تحكيم بحريني يقود مواجهة الوطني واألردن

تجريبيتان لألولمبي أمام نظيره التايالندي



تهنـئـة
مه��دي احلافظ يهنئ الش��عب العراقي بش��هر 

رمضان
بع��ث النائب املس��تقل الدكت��ور مه��دي احلافظ، 
رئيس معه��د التقدم للسياس��ات اإلمنائية، تهنئة 
الى الش��عب العراقي مبناسبة حلول شهر رمضان 

املبارك، وفيما يلي نصها: 
يس��رنا ان نتق��دم لك��م جميعا بأص��دق التمنيات 
مبناس��بة شهر رمضان املبارك، آملني ان يكون فاحتة 
ملزيد م��ن اخلير والتقدم والوئ��ام الوطني بني جميع 
فئات اجملتمع. بهذه املناس��بة، ستتوقف نشاطات " 

املعهد " الى ما بعد العيد املبارك املقبل.

كل عام وأنتم بخير

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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شيزوفرينيا الصناديق

جمال جصاني

املع��روف ع��ن النظ��ام الدميقراط��ي وكما ق��ال أح��د جهابذة 
السياس��ة في التأريخ احلديث ونس��تون تشرشل )أنها أفضل 
النظ��م الس��يئة) وقد برهنت فع��اً على أنها أفضل الس��بل 
وأجنعها لفك االش��تباكات بني البش��ر )أفراداً وجماعات) وهذا 
م��ا ميكن االطاع عليه بيس��ر عند املقارنة بح��ال البلدان التي 
اعتصم��ت بالنه��ج الدميقراط��ي وغيره��ا ممن جرب��ت مناهج 
سياس��ية وآيديولوجية مغايرة. ه��ذه احلقيقة تدعونا للتوقف 
عند ما حصل لنا مع نسختنا احمللية للنظام الدميقراطي وعلل 
عجزه ف��ي مهمته اجملربة أممياً عندم��ا نتابع مجريات ما حصل 
لن��ا في هذه التجربة الفتية، س��نتعرف على محنة الصناديق 
مع قدراتنا الفعلية ال االس��تعراضية، إاذ لم تشذ الدميقراطية 
وصناديقه��ا عما هو س��ائد لدينا من قيم وعقائد وهلوس��ات، 
وقد شاهدنا جميعاً كيف استجابت بسرعة وحماسة لثوابتنا 
اجلليلة، التي فرضت عليه��ا التخلي عن روحها وكل ما يتعلق 
مبنظومته��ا القيمي��ة، للدخول ال��ى مضاربنا برفق��ة آلياتها 
فقط، وه��ذا ما أفصح عنه ممثلي أب��رز الكتل املتصدرة جلوالت 
االقت��راع التي أجريت بعد زوال النظام املباد. لذلك نش��اهدهم 
اليوم بوصفهم األش��د حماسة واندفاعاً خلوض االنتخابات في 
مواعيده��ا املقررة، والت��ي دخلت بهمتهم الى ن��ادي )اخلطوط 
احلمر) بعد أن كانت "الدميقراطية" وفقاً لفقه اإلسامويون من 
ش��تى امليول واالجتاهات تعّد بدعة جترهم في نهاية املطاف الى 

اجلحيم.
ألنه��ا لم تع��د بدعة، بع��د أن أس��لمت الروح وظل��ت )بطرك 
آلياته��ا) لتتبوأ موقعها ف��ي خدمة حيتان التش��رذم والركود، 
وهذا ما يفس��ر سر العش��ق واالهتمام الذي حتظى به من قبل 
القوى والكت��ل التي تقف خلف إخفاقاتنا املتتالية في ش��تى 
احلق��ول واجملاالت املادية والقيمي��ة. البعض ممن أدمن على قذف 
اآلخر بكل موبقات وتداعيات ذلك الفش��ل العضال، يدعو الى 
تغيي��ر املفوضية املس��تقلة لانتخابات، كونها مس��ؤولة عن 
ن��وع املعطيات واألرقام التي تتقيئه��ا الصناديق، على رأس كل 
موس��م انتخابي، والبعض اآلخر يرى بالنظام الرئاسي خشبة 
خاص من مأزقنا السياس��ي احلالي، وغي��ر ذلك من العطابات 
واحلل��ول الت��ي تع��ّد نوعاً م��ن اله��روب الى األمام في أحس��ن 
االح��وال. الدميقراطي��ة بالصيغ��ة احلالية )بط��رك آلياتها) في 
مجتم��ع يخضع فيه املنتس��بني لألجهزة األمني��ة واحلكومية 
لسطوة العرف العش��ائري وهراوته اجملربة "مطلوب عشائرياً"، 
وتترنح في أماكن أخرى أمام صفعات الفصائل املس��لحة التي 
تتبختر في شوارع وساحات العاصمة واملدن الكبرى، وغير ذلك 
من مبتكرات نس��ختنا الدميقراطي��ة؛ ال ميكن أن تقدم لنا أكثر 
وأفضل مم��ا تعرفنا عليه ط��وال اجلوالت االنتخابية الس��ابقة. 
هذه النس��خة املشوهة واملعاقة من الدميقراطية )كتشريعات 
وأح��زاب ومناخات ومناهج وماكات..) عاجزة عن انتش��النا من 
دوام��ة احللق��ات املفرغة الت��ي انحدرنا إليها، وه��ي في أفضل 
أحوالها لن تقدم س��وى تقليد بائس للتجرب��ة اللبنانية والتي 
حولت بلدا من أجمل البلدان وأكثرها تطلعاً صوب املس��تقبل 
الى بلد آخ��ر يتدحرج مبعية ه��ذه "الدميقراطي��ة" املعاقة الى 
اجملهول. إن انسداد اآلفاق احلالي تقف خلفه حزمة من العوامل 
واملصالح والقوى، على رأس��ها الطبقة السياس��ية املهيمنة 
على املش��هد الراه��ن، والتي تقف باملرص��اد ألي محاولة تضع 
نصب عينيها مهمة إصاح وتقومي مسار التجربة الدميقراطية 
الفتية. لذلك ومع مثل هذه املناخات والشروط لن يكون بوسع 
الصناديق س��وى إعادة تدوير ما ف��ي جوفها والذي جربناه، على 

رأس كل موسم وما يرافقه من فزعات انتخابية..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - حذام يوسف:
احتف��ى ماك الصب��اح اجلديد املتمثل 
باألس��تاذ رئي��س التحري��ر إس��ماعيل 
زاير، وهيئ��ة التحرير، بالكاتب ورس��ام 
الكاريكاتي��ر ف��ي الصحيفة األس��تاذ 
عاص��م جه��اد، ال��ذي ك��رم مبيدالي��ة 
امللتقى الرابع للكاريكاتير الذي منحته 
اللجن��ة املنظمة للملتق��ى واجلمعية 
املصرية للكاريكاتير في القاهرة، تكرمياً 
ل��ه ع��ن مجموع��ة رس��ومه واعماله 
الكاريكاتيرية وتصديه بشجاعة حملاربة 
االره��اب وقضاي��ا اجملتمع االخ��رى عبر 
الصحافة ومواقع التواصل االجتماعي. 
رحب رئي��س التحرير باألس��تاذ عاصم 
جهاد مثمن��ا له حرص��ه وتواصله مع 
الصحيفة على مدى س��نوات، من دون 
انقطاع عبر الرسم الكاريكاتيري الذي 

أصبح يش��كل ملمحاً بارزاً للصفحة 
األخي��رة، إضاف��ة الى كتابت��ه للمقال 
األس��بوعي )مقرم��ش)، وال��ذي يتناول 
فيه موضوعات تخص احلدث بالش��ارع 
العراقي: األس��تاذ عاص��م جهاد واكب 
مس��يرة اجلري��دة منذ س��نوات، ومازال 
متواص��ا معن��ا ب��كل ص��دق وحرص، 
وه��و يواكب االحداث، ويتحدى اإلرهاب، 
وعصاب��ات داع��ش م��ن خ��ال رؤيت��ه 

اإلبداعية اخلاصة )بالريشة والقلم).
 ووجه رئي��س التحري��ر للضيف جهاد 
كلمة ش��كر وتقدير، معب��را فيها عن 
بال��غ احترام��ه ملا يكتب��ه، ويخطه من 
ص��ور قريبة م��ن االحداث، كم��ا توجه 
األستاذ عاصم جهاد بالشكر واالمتنان 
ملاك اجلريدة بنحو عام، ورئيس التحرير 
بنح��و خ��اص، لتعاونه��م وحرصه��م 

على املصلح��ة العامة، وحتديهم لكل 
الظروف، ومواصلتهم العمل بكل جد، 

وحب للوطن وألبنائه.
عاص��م جه��اد اقت��رح خ��ال كلمت��ه 

مبناسبة التكرمي، على الصباح اجلديد، ان 
تتبنى إقامة معرض عاملي للكاريكاتير، 
مبشاركة العديد من الفنانني من خارج 
الع��راق، إضافة الى عدد من املش��اريع 
الفنية والثقافية، التي س��يعلن عنها 
قريب��اً، مؤك��داً:" اعد الصب��اح اجلديد 
مدرس��ة للثقافة واملعرفة، وانا تلميذ 
في هذه املدرس��ة، أقدر ج��داً تعاونكم 
وه��ذا  معك��م،  لعمل��ي  وتقديرك��م 
س��يكون دافع��اً ل��ي ملواصل��ة العمل 
بهذه الروح احملبة للخير، وسنبقى معا 

نشكل نبراساً يضيء الطريق.
البد من اإلش��ارة الى ان األستاذ عاصم 
جهاد رسام كاريكاتير، وكاتب صحفي، 
وعضو مؤس��س جلمعي��ة الكاريكاتير 
العراقي��ة عام 2011، وش��ارك في عدة 
مع��ارض فني��ة داخل الع��راق وخارجه، 

وح��از عل��ى العدي��د م��ن اجلوائ��ز في 
مس��ابقات محلية، كم��ا حصل على 
جائ��زة االب��داع، ويع��د اول م��ن ادخ��ل 
الرس��وم الكاريكاتيري��ة ف��ي االع��ان 
التلفزيوني ع��ام 1995 ، ويعكف حاليا 
على اصدار كتاب جديد يضم رسوماته، 
وقد احتفى به احتاد االدباء والكتاب في 
الع��راق على قاعة اجلواه��ري، للحديث 
ع��ن مس��يرته ف��ي الكتاب��ة، ورس��م 
الكاريكاتير، مع معرض كاريكاتيري له 
حمل عنوان )إره��اب .. كاريكاتير)، ضم 
عددا من الرس��وم الكاريكاتيرية، التي 
تصدت ملوضوع اإلرهاب من زوايا شتى، 
ومؤخ��را ش��ارك ف��ي مع��رض امللتقى 
الدول��ي الرابع للكاريكاتي��ر الذي يقام 
ف��ي قصر الثقافة والفن��ون بدار األوبرا 

املصرية، ومت تكرميه باملناسبة.

الصباح الجديد تحتفي بالكاتب ورسام كاريكاتير الصحيفة

عاصم جهاد: أعّد الصباح الجديد مدرسًة للثقافة والمعرفة وأنا تلميذ في هذه المدرسة

رئيس التحرير يكّرم عاصم جهاد
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