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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 51 ص11

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أشرطة تسجيل 
صدام حسين/ األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة 
اليوم الضوء على إمعان صدام ف��ي إخضاع الماليين لهراوة المجاعة وحول 
ما خس��ره العراق بع��د عام 1991 يقول طارق عزيز: لق��د دفعنا ثمن األدوار 
الت��ي قمنا به��ا. " أعني، إننا دفعنا ثمن ذلك. لقد دفعن��ا الثمن في 1991 حين 
دُم��رتْ أس��لحتنا. هم ونحن دمرن��ا البرنامج النووي كل��ه والصواريخ كلها. 
محطات توليد الطاقة الكهربائية الرئيس��ة دُمرتْ هي األخرى. أعني، هناك 
فقط أش��ياء قليلة بقيتْ من اللعبة وليس من مصلحتنا أن نقصي أنفس��نا عن 
اللعب��ة، ألن الخروج من اللعبة كان يج��ب أن يحصل في الوقت الذي لم نقدمْ 

فيه تضحيات. 

بغداد - وعد الشمري:
أكدت احلكومة احمللي��ة في بغداد، 
ازال��ة  حمل��ة  أن  االثن��ن،  أم��س 
مناطق  االخي��رة طالت  التجاوزات 
شرق بغداد في مقدمتها البلديات 
والعبي��دي، وحتدثت ع��ن توجيهات 
صدرت مبحاسبة املتالعبن بامالك 
الدولة الس��يما كبار السماس��رة 
والعصاب��ات، فيم��ا اش��ار مجلس 
احملافظ��ة إلى أن ه��ذا التوجه جاء 
عل��ى خلفي��ة قرار رئي��س مجلس 
ال��وزراء حيدر العب��ادي باعادة ربط 
ف��وج ازال��ة التج��اوزات باحملاف��ظ 

عطوان العطواني مرة اخرى.
وق��ال مدير اع��الم احملافظ��ة عمر 
الع��زاوي في حديث م��ع "الصباح 
اجلديد"، إن "املدة املاضية ش��هدت 
نشاطاً ملافيات وسماسرة يقومون 
ببيع االراضي العائدة إلى الدولة".

وتاب��ع الع��زاوي أن "احملافظة تلقت 
شكاوى عديدة من سكان مناطق 
ش��رق بغ��داد الس��يما البلدي��ات 

والعبيدي واالحياء املتاخمة لها".
ولف��ت إلى أن "هؤالء السماس��رة 
يقوم��ون بحج��ة انتمائه��م إل��ى 
جه��ات نافذة باقتطاع اراض عائدة 
للدول��ة وبيعها خارج الس��ياقات 
القانوني��ة ويحصل��ون على مبالغ 

كبيرة جراء تلك العمليات".
ونّوه العزاوي إل��ى أن "احملافظ وّجه 
بتش��كيل ق��وة ضاربة م��ن قيادة 
ف��وراً  بالتوج��ه  بغ��داد  عملي��ات 
ومسك االرض بغية تأمينها وعدم 
تكرار التج��اوز عليها مج��دداً في 

املستقبل".
وأوضح ان "اجلهد ينصب ايضاً على 
القب��ض عل��ى هؤالء السماس��رة 
مهم��ا كان��ت انتمائته��م بغي��ة 
تقدميهم إلى العدالة ومحاسبتهم 
بجرمية بالتطاول على املال العام".

ومضى العزاوي إل��ى أن "احلكومة 
احمللية في بغداد حريصة كل احلرص 
على اراضي وعقارات املواطنن في 
العاصمة وس��وف تق��وم مبهامها 
في احلف��اظ على االم��الك العامة 
واخلاصة على حد س��واء من خالل 

التنسيق مع اجلهات العالقة".
من جانبه، ذكر عضو جلنة اخلدمات 
بغ��داد  محافظ��ة  مجل��س  ف��ي 
حس��ون الربيعي ف��ي تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "موض��وع 
التج��اوز على االراض��ي احلكومية 
والزراعي��ة وكل ما هو عائد للدولة 
اصبح ش��يئاً اعتيادياً بعد سقوط 

النظام السابق في 2003".
تتمة ص3

محافظة بغداد تشن عملية أمنية
لمالحقة سماسرة يتالعبون بأراضي الدولة

حملة لرفع التجاوزات في بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  اب��دى 
معصوم،ام��س االثنن، اس��تعداد 
االزم��ة  حل��ل  للتوس��ط  الع��راق 
اخلليجي��ة، فيم��ا ع��ّد ان تأجي��ل 
"مخالف��ة  ه��و  االنتخاب��ات 

اخملالفات".
وقال معصوم في لقاء مع صحيفة 
"احلياة اللندنية"، وتابعته "الصباح 
اجلديد"، ان "العراق مستعد لبذل 
كل اجلهود من أجل تقريب وجهات 
النظر والوساطة حلل أي مشكالت 
أو خالف��ات ب��ن الدول الش��قيقة 
س��واء اخلليجية أم غيرها"، مبينا 
ان "عام��ل الصداق��ة والعالق��ات 
التاريخي��ة واملصال��ح املش��تركة 

تدفعنا لذلك".
واض��اف أن "املش��كالت والنزاعات 
وباحل��وار  س��لمياً  حله��ا  ميك��ن 
املتبادل"، مش��يرا ال��ى ان "العراق 
يسعى إلى عالقات أكثر حميمية 

مع السعودية".
والبحري��ن  الس��عودية  وكان��ت 
واإلم��ارات ومص��ر ق��د أعلنت يوم 
املاض��ي، قط��ع عالقاتها  االثن��ن 
دول��ة قط��ر،  م��ع  الدبلوماس��ية 
وسحب دبلوماسييها من الدوحة، 
متهمة الدوحة ب�" دعم اجلماعات 
لألف��كار  والتروي��ج  اإلرهابي��ة، 
والتدخ��ل في ش��ؤون  املتطرف��ة، 

الدول األخرى".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئي��س الوزراء حي��در العبادي، 
أنه ال احد من قي��ادات العالم كان 
يحلم بان يتم حتقيق االنتصار على 
"داعش" بهذه السرعة، مشيراً الى 
أن راية النصر سترفع قريباً وسيتم 

االجتاه لإلعمار والبناء واالستقرار.
وق��ال املكت��ب االعالم��ي للعبادي 
في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، إن االخير "التقى مبجموعة 
م��ن ابطال الفرق��ة اخلاصة وتناول 
وجبة اإلفط��ار معهم، وبارك لهم 
االنتص��ارات الت��ي حققوه��ا ف��ي 
العديد من املع��ارك والذين قدموا 

التضحي��ات ف��ي جب��ال مكحول 
وتكري��ت والفلوجة وغيرها بعد ان 
توّحدت اجله��ود مع ق��وات اجليش 
ومكافح��ة  االحتادي��ة  والش��رطة 
الش��عبي  واحلش��د  االره��اب 
والبيشمركة والعشائر في حتقيق 

هذه االنتصارات".
ونقل البيان ع��ن العبادي قوله، إن 
"الع��راق ميتلك من القدرات والقوة 
مال��م ميتلكه الغير، كما أن ال احد 
من قيادات العال��م كان يحلم بان 
يتم حتقي��ق االنتص��ار على داعش 

بهذه السرعة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
من املقرر ان تعقد احملكمة االحتادية 
العليا اليوم الثالثاء جلسة للنظر 
ف��ي الدعاوى املدرج��ة على جدول 

اعمالها.
وذك��ر بي��ان ص��ادر ع��ن املكت��ب 
االحتادي��ة  للمحكم��ة  االعالم��ي 
"الصباح  اطلعت علي��ه  العلي��ا، 
تعق��د  "احملكم��ة  أن  اجلدي��د"، 
جلستها اليوم للنظر في عدد من 

الدعاوى".
وتاب��ع البي��ان أن "ج��دول االعمال 
يش��مل اس��تئناف النظر بدعوى 

الطعن ببعض مواد قانون املوازنة 
العامة للع��ام 2017"، موضحاً أن 
"اجللسة ستشهد حضور اخلبراء 
الثالثة الذي��ن مت انتخابهم لغرض 
املتعلق��ة  بهمته��م  تكليفه��م 
اجلوانب  يتضم��ن  تقري��ر  بتق��دمي 

الفنية ملوضوع الطعن".
وأش��ار البيان إلى أن "دعوى اخرى 
س��تنظرها احملكم��ة أقيمت على 
رئيس اجلمهورية اضافة لوظيفته 
ملا وصفه املدع��ي بحنثه باليمن 

ومخالفته احكام الدستور".
تتمة ص3

العراق يبدي استعداده 
للتوسط لحل األزمة الخليجية

العبادي: التفّرق أدى إلى دخول 
داعش ووحدتنا أدت الى االنتصارات

"االتحادية" تنظر بقانون الموازنة 
وبدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية

إحباط محاولة إلدخال
انتحاريين الى ذي قار والمثنى

القّطاع الصحي بالموصل مهدد بالشلل
والمالكات الصحية تطالب برواتبها 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
بغداد،ام��س  امان��ة  اس��تنكرت 
االثن��ن، إطالق عي��ارات نارية ضد 
عدد من منتسبيها املكلفن بإزالة 
تنفيذهم  اثن��اء  ف��ي  التج��اوزات 
الواج��ب مبنطق��ة ح��ي املعلمن 

ضمن قاطع بلدية بغداد اجلديدة.
وقالت مديري��ة العالقات واالعالم 
ف��ي االمان��ة ف��ي بي��ان صحفي 
اجلديد"،  اطلعت عليه "الصب��اح 
إن "أمان��ة بغداد تس��تنكر وتدين 
بش��دة االعتداءات الت��ي يتعرض 

لها منتسبوها وآخرها استهداف 
بغ��داد  بلدي��ة  دائ��رة  منتس��بي 
واالمن  احلراسات  اجلديدة ومديرية 
في امان��ة بغداد في اثناء تأديتهم 
للواجب املتمثل بإزالة أساس بناء 
ألحد مالعب خماس��ي كرة القدم 
املش��يد عل��ى ارض تابعة ل��وزارة 
املالي��ة في ح��ي املعلم��ن وقيام 
املتجاوز بإط��الق عدد من العيارات 
الناري��ة م��ن ال��دور القريب��ة من 

امللعب".
وأضاف��ت ان "القس��م القانون��ي 

ف��ي الدائ��رة البلدية ش��كل جلنة 
إلقامة دعوة قضائية امام احملاكم 
ودع��وة اخرى في مركز الش��رطة 
عل��ى الش��خص املتج��اوز إلنزال 
وردع  بحق��ه  الع��ادل  القص��اص 
محاوالت االس��تيالء على االراضي 
التابعة للدولة وتشويه التصميم 

االساس ملدينة بغداد".
وعاه��دت امان��ة بغ��داد "أهال��ي 
العاصمة بأن مثل هذه االعتداءات 
لن تفت م��ن عزمية مالكاتها التي 
تعمل ليالً ونهاراً باملتاح من املوارد 

واإلمكانيات في ظل الظروف التي 
مير به��ا البل��د والس��عي احلثيث 
لتعزي��ز الواق��ع اخلدم��ي ووض��ع 
القائم��ة  للمش��كالت  احلل��ول 
التصميم األساس  للحفاظ على 
للعاصم��ة م��ن عب��ث العابث��ن 
بحماية  األمنية  االجهزة  وطالبت 

مالكاتها".
وتقوم امانة بغداد بن احلن واالخر 
بازالة التجاوزات عن بعض الشوارع 
التي اصبحت ظاهرة ش��ائعة في 

بعض مناطق العاصمة.

منتسبو "األمانة" يتعرضون
إلطالق النار في أثناء تنفيذهم الواجب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أطلق��ت اليونس��كو مش��روع 
"الوصول الى التعليم االبتدائي 
والثان��وي ذي اجل��ودة الش��املة 
للنازحن داخلي��ا والالجئن في 
املناط��ق املتأث��رة باألزم��ة ف��ي 
الع��راق" واملمول من قبل االحتاد 

األوروبي. 
وس��يقدم هذا املش��روع فرص 
التعلي��م لقراب��ة 100000, من 
األطفال والشباب من النازحن 
داخلي��ا والعائدي��ن م��ن النزوح 
والالجئن في احملافظات املتأثرة 
باألزم��ات. كم��ا س��يعزز قدرة 
املؤسس��ات احلكومي��ة وغي��ر 
احلكومية على التنفيذ الفعال 
ملش��اريع وبرام��ج التعليم في 

حاالت الطوارئ. 
وقد حضر حفل إطالق املشروع 
ف��ي  األوروب��ي  االحت��اد  س��فير 
الدبلوماسي  والس��لك  العراق 
وكب��ار ممثل��ي احلكوم��ة مبا في 

ذل��ك وزارة التربي��ة العراقي��ة، 
فضال ع��ن ممثلن عن املنظمات 

الدولي��ة  احلكومي��ة  غي��ر 
والوطني��ة. وب��ن األم��ن العام 

للجن��ة الوطني��ة لليونس��كو 
ف��ي العراق حس��نن معلة في 

كلمت��ه االفتتاحي��ة نيابة عن 
"الصباح  التربية،وتابعتها  وزير 
اجلديد" ان املشروع "سيساعد 
املناطق  في  والالجئن  النازحن 
املتأثرة باألزمات ف��ي هذا البلد 
وهو ام��ر ضروري لدع��م الناس 

في املناطق احملررة". 
وق��د أك��د ف��ي خت��ام كلمته 
على الت��زام وزارة التربية بدعم 
قال: "سنعمل  املش��روع حيث 
عل��ى تقدمي كل الدع��م الفني 
املطلوب لتنفيذ هذا املشروع." 
الس��فير  أش��ار  جانب��ه  وم��ن 
األوروبي باتريك س��يمونيت إلى 
الدور احلرج وامللح الذي سيؤديه 
التعليم في مس��تقبل العراق: 
"ال ميكنن��ا أن نغض الطرف عن 
دع��م اجلي��ل الصاعد م��ن دون 
تأمن االستقرار، وعلينا أن نبدأ 
اليوم ... التعليم هو أهم سالح 

ميكن أن ميتلكه االنسان ".
تتمة ص3

تعزيز الشراكة بين االتحاد األوروبي واليونسكو 
لمعالجة تحديات التعليم في العراق

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلزئية  الرسمية  النتائج  أظهرت 
الرئي��س  حل��زب  واضح��اً  تقدم��اً 
الفرنس��ي إميانوي��ل ماك��رون في 
اجلول��ة األول��ى م��ن االنتخاب��ات 
البرملانية التي متثل أهمية محورية 

خلططه لتغيير فرنسا.
وذك��رت وزارة الداخلي��ة عقب فرز 
46 ف��ي املئ��ة م��ن األص��وات في 

اقت��راع يوم االول م��ن امس األحد، 
حصول حزب اجلمهورية إلى األمام 
ال��ذي يق��وده ماكرون عل��ى أكثر 
من 26 في املئة م��ن األصوات في 
االنتخابات لشغل 577 مقعدا في 

اجلمعية الوطنية.
وحصل اجلمهوريون احملافظون على 
16 في املئة، فيما حصدت اجلبهة 
الوطني��ة اليميني��ة املتطرفة 14 

ف��ي املئة، وحصل ح��زب جان لوك 
ميالنشون اليس��اري على 10 في 
املئة، واالشتراكيون الذين هيمنوا 
املنتهية  الوطني��ة  اجلمعية  على 

واليتها على 7 في املئة فقط.
الرأي  وتتوق��ع وكاالت اس��تطالع 
فوز حزب ماك��رون بأغلبية كبيرة 
ف��ي اجلولة الثانية املق��رر إجراؤها 

في 18 يونيو.

حزب ماكرون يتصدر نتائج
االنتخابات البرلمانية الفرنسية

بغداد ـ الصباح الجديد:
يعتزم املدعون العامون بواليتي 
واش��نطن وميريالند بالواليات 
املتحدة األميركي��ة رفع دعوى 
قضائية ضد الرئيس األميركي 

دونالد ترامب إلى احملكمة.
وقال املدعيان أن ترامب يشتبه 
في انتهاك��ه املادتن ملكافحة 
الفس��اد من الدس��تور، فضال 

م��ن  املالي��ن  تلقي��ه  "ع��ن 
حكوم��ات أجنبية" بعد توليه 

منصب الرئاسة األميركية".
"واش��نطن  ونقل��ت صحيفة 
بوست" عن املدعي العام كارال 
راس��ينا، قوله: " سنرفع دعوى 
، ألن الرئي��س ترامب لم يتخذ 
اخلطوات املطلوبة لالبتعاد عن 

مصاحله التجارية الذاتية ".

العام��ن  املدع��ن  أن  يذك��ر 
االميرك��ي  الرئي��س  يتهم��ان 
دونال��د ترامب ، بأن��ه لم يترك 
إدارة أعمال��ه اخلاص��ة عق��ب 
توليه مهام منصب الرئاس��ة 
األميركية ، فضال عن زعمهما 
تقاري��ر  يتلق��ى  ترام��ب  أن   ،
منتظم��ة ع��ن الوض��ع املالي 

لشركاته.

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قي��ادة قوات الرد الس��ريع 
التابعة لقوات الش��رطة االحتادية 
، يوم أمس االثن��ن ، عن مقتل 22 
داعش��ياً ف��ي عملية ض��رب مقر 
لقيادة التنظيم في حي الزجنيلي 
، مش��يرا إلى إن ، االنس��حاب بات 

تكتيك داعش الوحيد. 

وق��ال قائ��د ق��وات الرد الس��ريع 
الل��واء الركن ثامر احلس��يني في 
حديث خ��اص لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن "الق��وات االمني��ة ما 
زالت مستمرة في عملية التقدم 
وي��وم أم��س االثنن كان��ت هناك 
عملي��ة تطهي��ر كبيرة وواس��عة 
ف��ي ح��ي الزجنيلي"، الفت��ا إلى إن 

" الق��وات األمني��ة عث��رت عل��ى 
عجالت مفخخة وس��يطرت على 
ع��دة هاونات وقتل��ت أكثر من 22 
داعش��يا ف��ي عملية ض��رب مقر 
لقي��ادة التنظي��م اإلرهاب��ي ف��ي 

الزجنيلي". 
وبن بأنه "سوف تبدأ عملية حترير 

حي الشفاء بالقريب العاجل". 

ب��ات  االنس��حاب  ب��أن"  وأوض��ح 
تكتي��ك داعش الوحي��د للخالص 

من القوات األمنية". 
من جانبها أفادت قوات الش��رطة 
االحتادي��ة ، يوم أمس االثنن ، تقدم 
قواتها باجتاه حترير حي النوري آخر 
معاقل تنظيم داعش في الساحل 

األمين ملدينة املوصل. 

وقال قائ��د الش��رطة الفريق رائد 
ج��ودت ف��ي بيان تلق��ت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه إن 
"قطعات الشرطة االحتادية أجنزت 
مهامه��ا القتالي��ة ف��ي الزجنيلي 
ف��وق  العراق��ي  العل��م  ورفع��ت 

مبانيه". 
"وح��دات  أن  الفري��ق  وأض��اف 

م��ن الش��رطة تقدم��ت لتحري��ر 
واستكمال  الش��فاء  مستشفى 
إحكام سيطرتها على أخر اجليوب 
شمال املدينة القدمية"، الفتا إلى 
"تقدم وحدات خاصة باجتاه جامع 
الن��وري اخر معاقل داعش في امين 

املوصل". 
تتمة ص3

قّوات الرد السريع تدّمر مقرًا لقيادة "داعش" في حي الزنجيلي بأيمن الموصل

طلبة املدراس اإلبتدائية في العراق

دعوى قضائية ضد ترامب لتلقيه
أموااًل من حكومات أجنبية

العبادي يعيد ربط فوج "إزالة التجاوزات" بالمحافظ
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينم��ا يحاول احل��زب الدميقراطي 
الكردستاني تخفيف وقع الرفض 
اجراء  والدولي ملس��ألة  االقليمي 
االس��تفتاء، ولد حتدي��د موعد 25 
من ايلول س��بتمبر املقبل الجراء 
االس��تفتاء في اقليم كردس��تان 
ازم��ة جدي��دة وادى ال��ى تعميق 
وتوس��يع  السياس��ية  اخلالف��ات 
الهوة بني االطراف الرئيس��ة في 

االقليم.
فبينم��ا اعلن��ت حرك��ة التغيير 
واجلماعة االس��المية مقاطعتها 
لالس��تفتاء ال��ذي وصفته مبنزلة 
لرئي��س منتهي  البيع��ة  جتدي��د 
الصالحي��ة، يعقد االحتاد الوطني 
احل��زب  حلي��ف  الكردس��تاني 
الدميقراط��ي في حكومة االقليم 
اجتماع��ا الع��ادة النظ��ر مبوقفه 
من تبني رؤي��ة احلزب الدميقراطي 
ف��ي مس��ألة االس��تفتاء ال��ذي 
تعارضه اغل��ب قياداته ومالكاته 
إلدراكهم بعدم استعداد االقليم 
ذاتي��ا اضافة الى تض��اد العوامل 
اجراء  والدولي��ة م��ع  االقليمي��ة 
االستفتاء واالستقالل في الوقت 

الراهن .    
عق��د  الت��ي  التغيي��ر  حرك��ة 
مجلس��ها الوطن��ي اجتماع هو 
مؤسس��ها  رحي��ل  بع��د  االول 
نوش��يروان مصطفى ع��دت في 
بيان تلقت الصباح اجلديد نسخة 
مش��روعاً  االس��تفتاء  مس��ألة 
الكردستاني  الدميقراطي  للحزب 
واالحزاب التي تسايره غير قانوني، 
يتم استغالل االستفتاء كذريعة 
لتأجي��ل االنتخاب��ات العامة في 

االقليم عن موعدها احملدد.
ودعت الى عدم استغالل مشروع 
االس��تفتاء في اقليم كردس��تان 
ملصلحة حزب او عائلة او شخص 
مع��ني، كذريع��ة للتنص��ل م��ن 
الفساد احلاصل في  واردات النفط 
والعقود النفطية املريبة  وآخرها 

عقد شركة روسنفت الروسية. 

واك��دت احلرك��ة انها ستس��تمر 
ف��ي نضاله��ا الس��لمي من اجل 
سيادة القانون والتداول السلمي 
النظ��ام  وتغيي��ر  للس��لطة 
السياس��ي في إقليم كردس��تان 
واص��الح  الفس��اد  وإجتث��اث 
النظ��ام االداري وحتقي��ق العدالة 
احلري��ات  وضم��ان  االجتماعي��ة 
الفردي��ة والعام��ة وح��ق تقري��ر 

املصير.
السياسي املستقل عضو مجلس 
النواب الس��ابق الدكتور محمود 
عثمان قال ف��ي تصريح للصباح 
اجلدي��د ان أبواب احل��وار والتفاهم 
ما زالت مفتوحة ملناقشة جميع 
املس��ائل العالق��ة مع بغ��داد مبا 

فيها االستفتاء.
لنج��ل  زي��ارة  اح��دث  ان  وتاب��ع 

بارزان��ي مس��رور ورئي��س دي��وان 
رئاس��ة االقليم  فؤاد حسني فور 
عودتهم من امي��ركا، تقرر خالله 
تشكيل جلان متبادلة اتفق خالله 
الطرفان على ارس��ال وفود لزيارة 
بغداد واربي��ل للتفاهم على حل 
املش��كالت مؤك��دا وج��ود اجواء 
اجلانب��ني حس��ب  ب��ني  ايجابي��ة 

معلوماته. 
ف��ي غض��ون ذل��ك وبينم��ا اعلن 
س��يعقد  ان��ه  الوطن��ي  االحت��اد 
اجتماعا جمللسه القيادي اخلميس 
الراهنة  االوض��اع  لبح��ث  املقبل 
في كردستان ومسألة االستفتاء 
املقبل��ة  البرملاني��ة  واالنتخاب��ات 
ف��ي االقليم، ق��ال الناش��ط في 
حركة التغيي��ر عدنان عثمان في 
تصري��ح تابعته الصب��اح اجلديد، 

ان اغلب جماهي��ر االحتاد الوطني 
الكردس��تاني ال يؤمن��ون باج��راء 
االس��تفتاء على ش��كله احلالي، 
وتابع » اذا ما وافق اعضاء املكتب 
السياس��ي لالحتاد على املشاركة 
ف��ي االس��تفتاء م��ن دون حركة 
التغيير ف��ان االتفاق السياس��ي 
املوق��ع بيننا س��يكون الغيا، وهو 
ما ع��ده خطرا س��يواجه مدينة 
الس��ليمانية التي يشكل االحتاد 
الوطني وحركة التغيير االغلبية 

السياسية فيها.  
واضاف عثمان وهو عضو س��ابق 
آلي��ة  ان  كردس��تان  برمل��ان  ف��ي 
اعتماد او رفض نتائج االس��تفتاء 
غير واضحة توق��ع ان يتم رفضه 
من قب��ل الغلبي��ة العظمى في 
محافظة الس��ليمانية وحلبجة 

وقسم كبير من اربيل. 
رئي��س حكومة اقليم كردس��تان 
نيجيرف��ان بارزاني اكد ان االقليم 
ماض في عملية االستفتاء، فيما 
اش��ار ال��ى أن مواقف ال��دول من 
االس��تفتاء طبيعي��ة، الفت��ا الى 

أنها ال تبعث على القلق.
واضاف بارزاني بعد اجتماع لقيادة 
احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
في اربيل اول ام��س االحد ان ردود 
الفعل الدولية حيال االس��تفتاء 
على استقالل كردستان طبيعية، 

ولم تصدر أي ردود فعل حادة.
وش��دد بارزان��ي عل��ى ان »عملية 
االس��تفتاء ليس��ت حك��را على 
ح��زب، أو ط��رف بعين��ه، ب��ل هو 
ق��رار ميس جمي��ع مواطني اقليم 
كردس��تان س��واء كانوا ك��ردا أم 

تركمانا أم مسيحيني«.
مجل��س  رئي��س  اعل��ن  ب��دوره 
العلي��ا  باملفوضي��ة  املفوض��ني 
املستقلة لالنتخابات واالستفتاء 
في االقلي��م هندري��ن محمد، ان 
بتأمني  قام��ت  االقليم  حكوم��ة 
مبل��غ س��تة مالي��ني دوالر الجراء 
االس��تفتاء، اال ان املفوضي��ة لم 
تخم��ن بع��د حج��م املصروفات 
التي س��ُتنفق على عملية اجراء 

االستفتاء. 
واعل��ن محم��د تعي��ني 60 ال��ف 
شخص بعقود الجراء االستفتاء، 
اضافة الى افتتاح 11 الف مركزا 
للناخب��ني ف��ي مناط��ق االقليم، 
اضاف��ة ال��ى محافظ��ة كركوك 
وجمي��ع املناط��ق الكردس��تانية 

خارج ادارة االقليم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت هيئة النزاهة امس االثنني 
عن تنفيذه��ا عمليَّة ضبٍط مبوجب 
��رة قبٍض قضائيَّ��ٍة بحقِّ مدير  ُمذكَّ
املص��رف الزراع��يِّ التعاون��يِّ – فرع 
العمارة مبحافظة ميسان، استناداً 
316 عقوبات؛  إل��ى أح��كام امل��ادَّة 
إلقدام��ه عل��ى صرف نحو تس��عة 

ملي��ارات دين��ارٍ خالف��اً للتعليمات 
والضوابط املصرفية.

��د مكت��ب حتقي��ق الهيئة في  وأكَّ
احملافظة تنفي��ذ عمليَّة ضبٍط في 
املص��رف الزراع��يِّ التعاون��يِّ – فرع 
العمارة لضبط السجالت اليوميَّة 
وكشف احلاس��بة اخلاصِّ باملصرف 
�يه  لشهر نيس��ان 2015؛ بعيد تلقِّ

معلوم��اٍت تفيُد بوج��ود مخالفاٍت 
ف��ي عمليَّ�ة ص��رف مبال��غ ماليٍَّة 

كبيرٍة.
ض��ت عمليَّ���ة الضبط  فيم��ا متخَّ
�ذها فريٌق تاب��ٌع للمكتب  الت��ي نفَّ
عن الكش��ف عن سحب )شركاٍت 
 )8,649,000,000( ملبل��غ  أهليَّ��ٍة( 
حس��اباتها  م��ن  دين��ارٍ  ملي��ارات 

املوج��ودة في املصرف من دون وجود 
إش��ارٍة ف��ي الس��جالت اليوميَّة أو 
كشف احلاسبة إلى الطريقة التي 
متَّت من خاللها عمليَّة سحب تلك 
املبالغ، في قٍت أسفرت التحقيقات 
األوليَّة التي أجراه��ا الفريق إلى أنَّ 
عمليَّة الصرف متَّت بناًء على توقيع 
مدي��ر املص��رف مبف��رده دون تثبيت 

ل بالصرف  توقيع��ي املُدقِّ�ق وامُل��وَّ
على الكشف اخلاصِّ بحساب تلك 

الشركات.
وعرض فريق الضبط التابع للمكتب 
األوراق التحقيقيَّة واملُبرزات اجلرميَّة 
املضبوط��ة على قاض��ي التحقيق 
امُلت��صِّ ال��ذي أصدر ق��راراً بضبط 
الش��خص  املص��رف؛ كونه  مدي��ر 

املُوقِّ���ع على كش��وفات  الوحي��د 
الصرف، حيث ق��ام الفريق بتنفيذ 
قرار الضبط بإش��راف جهات إنفاذ 
القان��ون باحملافظ��ة بح��قِّ املُتَّ�هم 
ال��ذي س��يق بع��د تدوي��ن أقوال��ه 
ابتدائياً إل��ى قاضي التحقيق الذي 
ق��رَّر توقيف��ه؛ اس��تنادا ملقتضيات 

املادة احلكمية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت قي��ادة عملي��ات الرافدي��ن 
ام��س االثنني احباط محاولة الدخال 
مهاجمني انتحاريني الى محافظتي 

ذي قار واملثنى.

وق��ال قائد عملي��ات الرافدين اللواء 
علي ابراهي��م ، في تصريح صحفي 
ان« عصابات داعش االرهابية حاولت 
ادخال سيارتني محملتني باملتفجرات 
واالنتحاري��ني عبر البادي��ة الى مركز 

احملافظت��ني ، اال ان الق��وات االمنية 
كش��فت حركة العجلتني بناء على 
معلومات اس��تخبارية واش��تبكت 

معهما قبل ان تلوذا بالفرار« .
ق��وات   « ان  ال��ى  ابراهي��م  واش��ار 

الش��رطة التابع��ة حملافظتي ذي قار 
واملثنى باش��رت االن بعملية واسعة 
االرهابيني  ع��ن  والتفتيش  للبح��ث 
في البادية باسناد من طيران اجليش 
والقوة اجلوية«. ولفت الى ان » احدى 

العجلت��ني كانت من ن��وع )بيك اب( 
واالخرى نوع )داينا( ، مرجحا ان تكون 
احداهما محمل��ة باالنتحارين او ان 
تك��ون مفخخ��ة ، والثاني��ة تتحرك 

كدليل لها في املنطقة.

داع��ش  عصاب��ات  ان  ال��ى  يش��ار 
االرهابي��ة اس��تهدفت باالنتحاريني 
قبل يومني مدينتي كربالء واملسيب 
وتسببت بسقوط عشرات الشهداء 

واجلرحى.

ضبط مدير مصرف حكومي لصرفه 9 مليارات ديناٍر خالفًا للضوابط

إحباط محاولة إلدخال انتحاريين الى ذي قار والمثنى

حركة التغيير والجماعة اإلسالمية تعلنان مقاطعة االستفتاء
االستفتاء يضع االتفاق السياسي بين التغيير واالتحاد الوطني في مهب الريح

م/ باقر الزبيدي

عندم��ا تتوقف مصال��ح االمة وس��يادة الدولة 
وارواح املالي��ني عل��ى ق��رار ورج��ل ف��أن االعن��اق 
سرعان ما تش��رئب الى النجف وامامها وهكذا 
انبرت املرجعي��ة الدينية بعد »وكس��ة« حزيران 
2014  لتق��ول رأيها بالهزمية كم��ا اكدت قرارها 
وموقفها احلازم بفتوى اجلهاد الكفائي والشروط 

املوضوعية لالنتصار على داعش.
بعد س��نتني م��ن االن الب��د ان نتس��اءل اين كنا 

عشية الفتوى واين اصبحنا بعدها!.
قلت ذلك عشية الهزمية وانا اتشح بسواد حزني 
ان القتال س��يكون على اس��وار بغ��داد حيث لم 
يسمع احد من املس��ؤولني عن القرار السياسي 
والعس��كري واالمن��ي ع��ام 2012 وان��ا نائب في 
البرملان وكأن هنالك قرار بعدم االصغاء لالصوات 
املعتدل��ة واخلبيرة التي كانت تتحس��س الهزمية 
وتؤش��ر على اخلط��أ وتضع اصابعه��ا على اجلرح 

العراقي الكبير.
اليوم وبفضل الفتوى ووق��وف املرجعية الدينية 
عند مسؤولياتها الرس��الية والوطنية اصبحت 
داع��ش تقاتل ليس على اس��وار دولتن��ا وجتربتنا 
العراقية بل على اس��وار خالفتهم املهزومة في 
البوادي وهنا انتهز الفرصة للتأكيد ان البغدادي 
لم يقتل حس��ب ماورد في كالم »الديلي ميرور« 
البريطاني��ة بل يعيش مر هزميت��ه وهو يقبع في 
املابئ الس��رية الواقعة حتت االرض ف��ي البادية 
العراقي��ة املقابلة ملدين��ة القائم حيث الكهوف 
والتراب الكثي��ف والهزائم املنكرة التي مني بها 
على يد فرسان احلشد الشعبي وابطال الشرطة 
االحتادية وبواس��ل اجليش العراقي ونس��ور اجلوية 

ومغاوير جهاز مكافحة االرهاب.
وبرغم الدم العزي��ز الغزير الذي اريق على جنبات 
املناطق الغربية وديال��ى وصالح الدين والفلوجة 
وآمرل��ي وج��رف النصر وفص��ول القت��ال الكبير 
لفرس��اننا في االيس��ر واالمي��ن وصح��راء نينوى 
لك��ن الع��راق اع��ز ويس��تحق التضحي��ات وهو 
مااستش��عرته املرجعي��ة الديني��ة الت��ي عظم 
لديه��ا ان يذل هذا التراب ويه��زم امام خفافيش 

الظالم الداعشي الطويل.
العراقي��ون كبار في مواجه��ة التحديات الكبرى 
..فهم يقاتلون في جبهات القتال نيابة عن العالم 
كله وينتش��رون في مخيم��ات النازحني داعمني 
وملب��ني ومس��تقبلني ومثلما ت��وزع على ماليني 
النازحني املس��اعدات الغذائية انطلقت املواكب 
احلس��ينية ورج��ال االعمال والتجار وامليس��ورون 
لتقدمي العطاءات الكبيرة دعماً ملعركتنا الكبرى 
في مواجهة املشروع التكفيري املتطرف في ظل 
اكبر ازمة اقتصادية يشهدها العراق في تاريخه 
بس��بب سوء االدارة وغياب اخلبرة في ادارة الدولة 

وانخفاض اسعار النفط.
حتية اكبار  واجالل ملرجعيتنا الدينية يوم تصدت 
واعلن��ت وتوجهت اجلموع الغفي��رة الى جبهات 
القت��ال دفاع��اً عن ت��راب االنبياء ومراق��د االئمة 
ومش��هد االس��الم وآخ��ر االوطان الت��ي حتتفظ  

بالكرامة وساماً وبالعزة بيرقاً.
حتية اكبار لش��هداء احلش��د الش��عبي وجرحاه 
وش��هداء اجليش والش��رطة االحتادية ومكافحة 
االره��اب واملدنيني ف��ي احملافظ��ات املنكوبة التي 

غزاها الدواعش في العاشر من حزيران.
ان العاش��ر م��ن احمل��رم والعاش��ر م��ن حزي��ران 
مناسبتان سيبقى العراقيون يتذكرونهما بحزن 
عميق.. استشهاد احلسني و« استشهاد« املوصل 

وخمس محافظات عراقية.

فتوى الجهاد الكفائي 
والقرار الكربالئي!

تقـرير

بقلم كولبيرت كينغ
ترجمة: حسني محسن

شبح اندرو جونسون، الرئيس السابع 
عش��ر للوالي��ات املتح��دة وأول رئيس 
يتع��رض لس��حب الثق��ة م��ن قبل 
مجلس النواب األميركي، يطارد البيت 
األبيض. ميكن الكش��ف ع��ن أصداء 
و تصرفات جونس��ون في سياس��ات 
الرئيس اخلامس و األربعني وس��لوكه، 

مبا في ذلك طيش دونالد ترامب، 
و ق��راره غي��ر امل��دروس بط��رد مدي��ر 
مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس 
كوم��ي. يذكر بإقالة جونس��ون لوزير 
احلرب آنذاك، إدوين س��تانتون، في عام 
1867. مما أدى الحقاً إلى إقالة الرئيس 
جونس��ون من قبل مجل��س النواب، 
ويبقى أن ن��رى إذ ق��ادت إقالة ترامب 

جليمس كومي إلى مصير مماثل.
و ميكن القول أن روح جونسون تتجلى 
ف��ي ترامب، ف��ي األف��كار، و األقوال و 

األفعال.
فون��ر  ايري��ك  امل��ؤرخ  وص��ف  ق��د  و 
“راف��ض  بأن��ه  جونس��ون  الرئي��س 
للنق��د”، و “لم يكن عل��ى اتصال مع 
الواقع السياس��ي”. ناعتاً جونس��ون 

ب�”امله��ووس بذاته” ذك��ر فونر خطاب 
جونس��ون في عيد ميالد واش��نطن، 
الذي استغرق ساعة، و قام جونسون 
بذكر نفسه أكثر من 200 مرة. وقال: 

“هل يبدو كشخصاً نعرفه؟”.
وميكن أن نقول كالتالي: إن املس��ارات 
املش��ينة و امللتوي��ة التي يس��لكها 
جونس��ون في تنفيذ احلق��وق املدنية 
و تطبيق العدالة هي املس��ارات التي 

يتبعها ترامب بكل إميان.
وقد س��ادت سياسات جونسون على 
املاضي��ة،   150 ال  الس��نوات  م��دى 
يك��ون  ل��م  كولومبي��ا  فمقاطع��ة 
له��ا عم��دات أو أعض��اء مجلس من 
األميركان م��ن أصل أفريقي ، أو حتى 

أي من بني الناخبني في املدينة. 
و في ع��ام 1867، اعترض جونس��ون 
على التش��ريع الذي مين��ح املواطنني 
األميركيني األفارقة احلق في التصويت 
في املقاطع��ة. وق��د مت منحهم هذا 
احلق الثمني، حلس��ن احلظ، بعد ثالثة 
أيام، ولكن فقط ألن الكونغرس أبطل 
الفيتو الذي استعمله جونسون. و قد 
أعرب جونسون عن مشاعره املعادية 

للسود بقوة بعد استعمله للفيتو
قائ��الً “إن الزن��وج لم يطلب��وا امتياز 
التصويت، والغالبية العظمى منهم 

ليس لديهم فكرة عما يعنيه ذلك”.

قبل مائة وخمس��ني عاما، استعمل 
جونس��ون الفيتو ضد مشروع قانون 
“الرج��ال  مكت��ب  ميث��اق  لتجدي��د 
احملررين”، الذي أنشئ لتقدمي املساعدة 
جلامعة ه��وارد والكلي��ات واجلامعات 
األميركي��ة األفريقي��ة الناش��ئة في 
اجلن��وب املتح��رر. ووصف جونس��ون 

هذه املساعدة بأنها “سعي في جعل 
اجلزء اجلنوبي م��ن منطقتنا ذو طابع 

أفريقي”.
مت التوقي��ع عل��ى ميثاق ه��وارد، الذي 
أدرج��ه الكونغ��رس في ع��ام 1867، 
م��ن قب��ل جونس��ون، ولك��ن فق��ط 
ألن الكونغ��رس أبط��ل الفيت��و الذي 

استعمله جونسون، مجددا.
كنيسة سانت ماري في، أول جماعة 
أسقفية أميركية أفريقية في املدينة، 
لديها أيضا جتربة مع جونسون كادت 

أن تنهي وجودها.
الكنيس��ة الت��ي تقع في الش��مال 
الغربي، لديها ستانتون املذكور أعاله 

لتش��كره على مبناها األصلي. فبعد 
س��ماعه عن اجلماعة التي ش��كلت 
حديثا و بحثها عن مكان للعبادة، قام 
ستانتون بتوفير مواد الكنيسة التي 
اصبح��ت أول بناية خاصة باملس��يح 

من أصل أفريقي في املدينة.
و مث��ل جامع��ة ه��وارد، كان س��انت 
ماري قد جتننب رصاصة من جونسون. 
وق��د ب��دأت الكنيس��ة ب��أول خدمة 
له��ا في 9 يونيو/حزي��ران 1867. وبعد 
شهرين فقط، في أغسطس/اب ، قام 

جونسون بإقالة ستانتون.
لكن جونسون كان آفة على الواليات 
املتح��دة تتع��دى كثي��راً مقاطع��ة 

كولومبيا.
و بسبب رفضه و تهجمه على إعطاء 
حق��وق و ممي��زات كامل��ة لألميركان 
جونس��ون  ق��ام  احملرري��ن،  األفارق��ة 
الكثي��ر  ض��د  الفيت��و  باس��تعمال 
م��ن قوانني احلق��وق املدني��ة، و أغلب 
اس��تخداماته للفيتو مت إبطالها من 

قبل الكونغرس.
التدابي��ر  يق��وض  كان  جونس��ون 
اإليجابي��ة إلعادة اإلعمار. و قد أعطى 
الدول الكونفدرالية الس��ابقة حرية 
إدارة ش��ؤونها، مما س��مح لها بس��ن 
قوانني مثل فرض شروط على العبيد 

السابقني.

و اآلن ترامب الذي يش��به جونس��ون 
بكون��ه فظ، همج��ي، متنم��ر و غير 

حساس من الناحية العنصرية ، 
ال يفوته عندم��ا يتعلق األمر بتراخي 
تنفيذ احلقوق املدنية وجتاهل املظالم 

العرقية والدينية.
حتت حكم ترامب، س��يتم الس��ماح 
للدول األخرى بالتدخل حلماية حقوق 
األقلي��ات. إدارة ترام��ب س��وف تزيح 

النظر.
و ف��ي ظ��ل حكم��ه، يتم ح��ل وحدة 
وزارة العمل التي ترص��د التمييز من 
قبل املقاولني االحتاديني، ومكتب إدارة 
التعلي��م الذي يحقق في الش��كاوى 
التمييزية في املؤسسات التعليمية 
يتم التهامه، وإدارات الش��رطة التي 
تقوم باضطهاد الس��ود يتم جتاهلها 
من قبل وزارة العدل، و ممكن أن تعطي 
وكالة حماي��ة البيئة الضوء األخضر 
مللوثي البيئة أن يلوثوا بيئة األقليات.

التميي��ز ه��و احلصول عل��ى معاملة 
العني العمياء نفس��ها التي تلقتها 
األقلي��ات خالل فت��رة ما بع��د احلرب 
األهلية في اجلن��وب. و أعمال العنف 
الت��ي حتص��ل اآلن بدواف��ع عنصرية 
ودينية تذكرن��ا باأليام التي كان فيها 
البي��ت البي��ض محك��وم م��ن قبل 

جونسون.

شبح الرئيس اندرو جونسون يتجلى في أفعال وأقوال دونالد ترامب

حركة التغيير مستاءة من االستفتاء

حركة التغيير التي عقد 
مجلسها الوطني اجتماع 
هو االول بعد رحيل 
مؤسسها نوشيروان 
مصطفى عدت في 
بيان تلقت الصباح 
الجديد نسخة مسألة 
االستفتاء مشروعًا 
للحزب الديمقراطي 
الكردستاني واالحزاب 
التي تسايره غير قانوني
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بغداد – تفجير عتاد 
ذك��ر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س االثنني، بأن الق��وات االمنية فجرت 
كدس��ا كبيرا للعتاد باط��راف العاصمة 

بغداد.
وق���ال املص���در ان "الق���وات االمني���ة 
فجرت صب�اح ي�وم ام�س ، كدسا كبي�را 
للعت�اد ف���ي اط���راف العاصم�ة بغداد، 
دون وق��وع اي��ة خس��ائر بش��رية او اضرار 

مادية".
عل��ى صعيد متصل قال املصدر إن "عبوة 
ناس��فة كان��ت موضوع��ة عل��ى جان��ب 
الطريق قرب صالة لأللع��اب االلكترونية 
بقض��اء املدائ��ن جن��وب ش��رقي بغ��داد 
انفج��رت، مس��اء ي��وم امس  م��ا ادى الى 

اصابة شخص بجروح". 

كركوك – عملية امنية 
افاد مصدر محلي في ش��رطة محافظة 
ب��أن مس��لحا  االثن��ني،  ام��س  كرك��وك 
م��ن تنظي��م "داع��ش" قتل ف��ي ظروف 
غامض��ة داخل قض��اء احلويج��ة جنوبي 
غربي محافظة كركوك، فيما اش��ار الى 
ان احلادث��ة جددت التوت��رات الداخلية في 

التنظيم.
وق��ال املصدر احمللي الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه إن "احد مسلحي داعش عربي 
اجلنس��ية قتل ف��ي ظ��روف غامضة في 
اط��راف قض��اء احلويج��ة، )55 كم جنوب 

غرب كركوك(".

واسط – حالة انذار
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات الرافدي��ن امس 
االثن��ني اتخ��اذ حال��ة إن��ذار قص��وى في 
ورود معلوم��ات  إث��ر  واس��ط  محافظ��ة 

استخبارية تفيد بنية "اإلرهابيني" تنفيذ 
هجمات في احملافظة خالل النصف الثاني 

من شهر رمضان.
وقال قائد العمليات الل��واء علي ابراهيم 
املكصوصي  إن "قوات اجليش والش��رطة 
ودوائ��ر اخملاب��رات واالس��تخبارات واالم��ن 
الوطن��ي في محافظة واس��ط باش��رت 
واتخ��اذ  االمني��ة  جهوده��ا  بتكثي��ف 
حالة االن��ذار القصوى جلميع اقس��امها 
وخصوص��ا الس��يطرات اخلارجي��ة بع��د 
توف��ر معلوم��ات اس��تخبارية تفيد بنية 
االرهابي��ني اس��تهداف احملافظة بعجالت 
مفخخة واحزمة ناس��فة خالل النصف 

الثاني من شهر رمضان الكرمي". 

صالح الدين – هجوم مسلح 
اكد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
صالح الدين امس االثنني ان قوات احلش��د 

الش��عبي قتلت انتحاريني اثنني وأحرقت 
خمس عجالت في صد تعرض لداعش في 
قاطع عمليات الش��رقاط ش��مال صالح 

الدين.
واض��اف املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "قوات احلشد الش��عبي اللواء 
الثام��ن متكنت من ص��د تعرضني لداعش 
االجرامي ف��ي قاطع عمليات الش��رقاط 
شمال شرق صالح الدين، وآخر في ناحية 
تلول الباج التابعة لقضاء الشرقاط على 

قطعات اجليش العراقي".

االنبار – قصف جوي 
كشف مصدر عسكري في قيادة الفرقة 
الس��ابعة باجليش في األنبار امس االثنني، 
ب��أن 41 عنصرا من تنظيم "داعش" قتلوا 
بقصف جوي بني محافظتي األنبار وصالح 
الدين ، الفتا الى أن "اإلرهابيني" هربوا من 

املوصل.
وق��ال املص��در  العس��كري ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اس��مه إن "طيران التحالف 
الدول��ي قص��ف، ظه��ر يوم ام��س جتمعا 
إلرهابي داعش في منطقة املاحلة ش��مال 
بحيرة القادس��ية، على احلدود اإلدارية بني 

األنبار وصالح الدين".

كربالء – عملية احترازية 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
كرب��الء امس االثن��ني عن اجراء ممارس��ات 
احترازي��ة امنية م��ن اجل دميوم��ة االمن 

واالستقرار في احملافظة.
وذكر املصدر االمني  الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان" قس��م ش��رطة االقضية 
نفذ ممارسة أمنية ضمن قاطع املسؤولية 
حيث متكن خاللها من إلقاء القبض على 
عدد من اخملالفني واملشتبه بهم فضال عن 

متهم مطل��وب قضائيا وفق أحكام املادة 
406 قت��ل عمد وبع��د التحقيق األبتدائي 
اعترف على اثنني من املشتركني معه في 

اجلرمية".

الديوانية – عملية دهم 
اعلن مصدر امني في ش��رطة محافظة 
الديواني��ة ام��س االثنني ان مفارز قس��م 
مكافحة االجرام متكنت من إلقاء القبض 
على احد املتهمني واملطلوب قضائيا على 
وفق أح��كام امل��ادة )٤٤٦(، وال��ذي اعترف 
بارتكابه عدة جرائم س��رقة منها سرقة 
محتويات عدد من العجالت ومبالغ مالية 

وأجهزة موبايل.
واوض��ح املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان مفارز قسم االس��رة والطفل 
الق��ت القبض على ش��خصني مطلوبني 
للقض��اء مب��واد قانوني��ة مختلف��ة فيما 

متكن��ت مف��ارز مكت��ب مكافح��ة اجرام 
البلدة ومركزي سومر و السنية من القاء 
القبض على 3 متهمني حس��ب مذكرات 
الق��اء القب��ض الص��ادرة م��ن القض��اء 

بحقهم .

ذي قار – محاولة ارهابية 
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات الرافدي��ن امس 
االثنني احب��اط محاولة الدخال مهاجمني 

انتحاريني الى محافظتي ذي قار واملثنى.
وقال قائ��د عمليات الرافدي��ن اللواء علي 
ابراهيم ، في تصريح صحفي ان" عصابات 
داع��ش االرهابية حاولت ادخال س��يارتني 
محملت��ني باملتفج��رات واالنتحاريني عبر 
البادية الى مركز احملافظتني ، اال ان القوات 
االمني��ة كش��فت حرك��ة العجلتني بناء 
على معلومات اس��تخبارية واش��تبكت 

معهما قبل ان تلوذا بالفرار" .

تفجير كدس كبير للعتاد في أطراف العاصمة بغداد * مقتل إرهابيين وإحراق 5 عجالت شمالي صالح الدين
الطيران يقصف تجمعات إرهابية شمالي األنبار * إحباط محاولة إلدخال انتحاريين إلى ذي قار والمثنى

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مص��رف الرافدي��ن ع��ن تخصي��ص بريد 
الكترون��ي خاص لتلقي ش��كاوى موظفي دوائر 
الدول��ة الذي��ن قدموا طلبات منحهم الس��لف 

والقروض.
وق��ال املكتب االعالم��ي للمصرف ف��ي بيان له 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلدي��د"، ان "املصرف 
arkan.[ خصص على موقعه االلكتروني االمييل
شكاوى  لتلقي   ]sabri@rafidain-bank.gov.iq
املوظف��ني الذين لم تظهر اس��ماءهم في منح 

السلف والقروض".
وأش��ار الى ان "املصرف وضع آلية مناس��بة حلل 
كافة املش��اكل واملعوقات الت��ي تعترض عملية 

منح السلف والقروض".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجرين،ام��س االثن��ني، ان 
مراكزها اخلاصة باس��تقبال النازحني س��جلت نزوح 
نح��و 10.228 نازح��ا م��ن مناط��ق الس��احل االمين 
ملدين��ة املوصل وقضاء البعاج وناحية القيروان غربي 

املوص�ل.
وقال مدير عام دائرة ش��ؤون الفروع في الوزارة س��تار 
نوروز، في بي��ان اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد"، إن 
"فري��ق عمل ال��وزارة ف��ي مركز اس��تقبال النازحني 
بفن��دق نين��وى اوب��روي اس��تقبل 3.519 نازح��ا من 
مناطق زجنيلي والبورصة واالصالح الزراعي والشفاء 
وباب س��نجار"، مبين��ا أن "كوادر ال��وزارة في مخيم 
اجلدعة الس��ادس استقبلت 6.500 نازحا من مناطق 

القيروان والبعاج".
واش��ار الى "اس��تقبال فريق عمل الوزارة في مخيم 
النركزلي��ة االول ل���209 نازحا من مناط��ق اليرموك 

والقاهرة وزجنيلي واالصالح الزراعي".
واضاف ن��وروز ان "كوادر الوزارة في مراكز اس��تقبال 
النازحني تقوم بتوزيع املس��اعدات االغاثية العاجلة 
واالحتياج��ات الضروري��ة من س��الت غذائي��ة وماء 
صحي وس��الت صحي��ة ومنزلية ب��ني النازحني حال 
اس��تقبالهم". وأعلن��ت وزارة الهج��رة، ف��ي 25 اذار 
املاض��ي، أن أع��داد النازح��ني م��ن الس��احل األمي��ن 
للموصل تتجاوزت ال�201 ألف شخص، وأوضحت أن 
أعداد النازحني منذ ب��دء عمليات حترير نينوى جتاوزت 
ال���433 ألف نازح. وتخوض القوات األمنية منذ أكثر 
من س��بعة أش��هر معارك محتدمة ف��ي محافظة 
نين��وى لتحريره��ا م��ن س��يطرة تنظي��م "داعش"، 
أفضت إلى حترير الساحل األيسر للموصل، في حني 
ما زال التنظيم يسيطر على بعض مناطق الساحل 
األمي��ن، وغالبا ما يقتل ويختط��ف املدنيني احملاصرين 

الذين يحاولون الفرار من مناطقه.

"الرافدين" يخصص 
بريدًا إلكترونيًا لشكاوى 

المستلفين

نزوح أكثر من 10 آالف 
شخص من أيمن الموصل

الملف األمني

محافظة بغداد تشن عملية 
أمنية

ملالحقة سماسرة يتالعبون 
بأراضي الدولة

وتابع الربيعي أن "احلكومة اطلقت 
ف��ي الع��ام 2010 حمل��ة الخ��راج 
املتجاوزي��ن، لكنها ل��م تنجح في 
ذلك املس��عى نتيج��ة االختالفات 

التي حصلت".
وأوض��ح ان "رئي��س ال��وزراء حي��در 
العبادي أمر باع��ادة ربط فوج ازالة 
التج��اوزات باحملافظ مرة اخرى، بعد 
أن كان تابعاً ملدة س��نتني إلى وزارة 
الداخلي��ة نتيجة التده��ور االمني 
ال��ذي رافق دخ��ول تنظي��م داعش 

لبعض احملافظات".
ويرى أن "ذلك االجراء شجع احملافظ 
عل��ى اتخاذ ق��رار برفع نس��بة من 
املناط��ق  بع��ض  ف��ي  املتجاوزي��ن 
لغرض االفادة من املس��احات التي 
يش��غلونها في املش��اريع اخلدمية 

والعمرانية".
وأفاد الربيعي ب��أن "احلملة االخيرة 
ل��ن تك��ون االخي��رة، فق��د تتبعها 
جه��ود أخرى م��ع االلت��زام بتوفير 
بديل لس��كنة املتجاوزين مبا ال يؤثر 
الرئيس  س��لبياً عل��ى التصمي��م 

ملدينة بغداد".
وكان��ت امان��ة بغ��داد ق��د اعلنت 
نهاي��ة الش��هر املاضي ع��ن اعداد 
خطة إلزالة جمي��ع التجاوزات في 
العاصم��ة خالل مدة ثالثة اش��هر 

بالتع��اون م��ع قي��ادة العملي��ات، 
مؤكدة أنها تنظ��م حمالت يومية 
للتعام��ل م��ع التج��اوزات ضم��ن 
حدود التصميم االساس  للمدينة 
على وفق ج��داول اع��دت بالتعاون 
والتنس��يق م��ع اجله��ات االمني��ة 

املسؤولة.

قّوات الرد السريع تدّمر مقراً 
لقيادة "داعش" في حي الزجنيلي 

بأمين املوصل
وأشار جودت، إلى أن "املعركة تسير 
عل��ى وف��ق التكتي��كات امليدانية 
املرس��ومة لها وهزمي��ة العدو باتت 

مجرد وقت". 
من جهته أكد اخلبير في الش��ؤون 
األمني��ة فاض��ل أبو رغي��ف ، أمس 
االثن��ني ، بان أهم املش��كالت التي 
تعترض حسم معركة اجلانب األمين 
في املوص��ل  هي اإلنس��ان والبنى 

التحتية واملعالم األثرية .
وقال أبو رغيف لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن "زمر داعش قام بتفخيخ 
محيط اجلامع ألنوري ومنارة احلدباء 
وه��ذا ما يجع��ل قي��ادة العمليات 
املش��تركة تتقدم بحذر خوفا على 
املواطن��ني م��ن س��قوط املزيد من 

الضحايا" . 
وأوض��ح إن "األم��ور س��ائرة باجتاه 
احلسم في اجلانب األمين خالل األيام 
القليل��ة املقبل��ة" الفت��ا إل��ى إن" 
هناك انسيابية إدارية وتفاهم عالي 

والعمليات  الش��عبي  بني احلش��د 
املشتركة" . 

وب��ني إن " رئيس الوزراء العبادي أمر 
مبالحق��ة داعش أينما حل والدخول 
يس��تلزم  الس��وري  العم��ق  إل��ى 
تفاهم��ات واجتماع��ات واتفاق��ات 
مع القيادة العس��كرية الس��ورية 
لعدم الوقوع في أي حساسية بني 

اجلانبني" . 
الى ذلك أعلن قائد عمليات قادمون 
يانين��وى الفريق الرك��ن عبد األمير 
رش��يد يار اهلل ، أم��س االثنني ، عن 
حترير ست غرب شرق ناحية احمللبية 

غرب مدينة املوصل. 
وق��ال ي��ار اهلل ف��ي بي��ان تلق��ت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ ، نسخة 
من��ه، إن “قطع��ات فرق��ة املش��اة 
اخلامس��ة عش��ر حررت قرى شيخ 
قرة الس��فلى وطيشة العطشانة 
والش��هداء والعزيزية واملوالي غرب 
جبال عطشانه شرق ناحية احمللبية 

في املوصل”. 
يذكر إن الش��رطة االحتادية أعلنت، 
السبت املاضي، حترير حي الزجنيلي 
بالكام��ل من براث��ن تنظيم داعش 

اإلرهابي. 
عس��كري�ة  مص���ادر  وترج���ح 
إع�الن حترير كام��ل مدينة املوصل 
“داع�ش”  م��ن س��يط�رة تنظي��م 
القليلة  االي��ام  اإلجرام���ي خ��الل 

املقبلة.

العراق يبدي استعداده للتوسط 
حلل األزمة اخلليجية

ووقف حركة النقل والطيران معها 
وإغ��الق أجوائه��ا أم��ام الطائ��رات 
القطري��ة، كم��ا انضم��ت كل من 
احلكوم��ة املؤقتة في ش��رق ليبيا، 
واملالدي��ف،  اليمني��ة،  واحلكوم��ة 
وموريش��يوس، والنيج��ر، إل��ى قرار 
تعل��ن  أن  قب��ل  مقاطع��ة قط��ر، 
جمهورية جزر القم��ر عن قطعها 

العالقات أيضا.
وبش��أن االنتخاب��ات، اكد معصوم 
االنتخاب��ات  تأجي��ل  "رفض��ه 
العراقية"، موضحا انه "من املمكن 
دس��تورية،  مخالف��ات  حت��دث  أن 
لكن تأجي��ل االنتخاب��ات مخالفة 

اخملالفات".
وتاب��ع "إذا خالفن��ا ه��ذه النقطة 
األساس��ية، والتي على أساس��ها 
العراق،  الدميوقراطي��ة ف��ي  بنين��ا 
س��يقود التأجي��ل إل��ى سلس��لة 
مخالفات للدستور وبعدها ال يبقى 
ش��يء يجمع العراقيني"، الفتا الى 
ان "الذي يجمعنا الدستور واإلرادة 

املشتركة".
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  وأك��د 
معصوم، في 19 ايار 2017، أن تأجيل 
انتخابات مجالس احملافظات فكرة 
غير واردة "على اإلطالق"، معربا عن 
أمله بأن تكون االنتخابات البرملانية 
املق��ررة الع��ام املقب��ل بعي��دة عن 

احملاصصة الطائفية.

العبادي: التفّرق أدى إلى 
دخول داعش ووحدتنا أدت الى 

االنتصارات
الفت��اً الى أن "التفّرق ادى الى دخول 
داعش ووحدتنا ادت الى االنتصارات 
وحتري��ر االرض، اضافة ال��ى أنه كان 
هن��اك تالحم��ا كبيرا ب��ني املواطن 
وقواته االمنية بفضل فتوى اجلهاد 
الس��يد علي  الكفائي لس��ماحة 

السيستاني".
وأكد العب��ادي أنه "قريباً س��ترفع 
راية النصر ونتج��ه لإلعمار والبناء 
واالس��تقرار بعد ان اصب��ح العراق 
مقبرة للدواع��ش وانتهى حلمهم 
بالق��ول "اننا  بالتم��دد"، مش��دداً 
عازم��ون عل��ى حماي��ة املواطن��ني 
ومحاسبة ومالحقة اصحاب اجلرمية 
املنظمة واالختطاف وغيرها وتوفير 

االمن وحرية الرأي للمواطن".
وتخوض الق��وات األمنية منذ أكثر 
من سبعة أشهر معارك محتدمة 
في محافظ��ة نينوى لتحريرها من 
س��يطرة تنظيم "داعش"، أفضت 
إلى حترير الساحل األيسر للموصل، 
ف��ي حني ما زال التنظيم يس��يطر 
على بعض مناطق الساحل األمين.

"االحتادية" تنظر بقانون املوازنة 
وبدعوى قضائية ضد رئيس 

اجلمهورية
ولف��ت البي��ان إل��ى أن "احملكم��ة 
ستنظر كذلك دعوى لوزير التربية 

اضاف��ة إلى وظيفت��ه يطعن فيها 
بقرار مجلس النواب باستجوابه".

"اجللس��ة  ان  إل��ى  البي��ان  ون��ّوه 
ستخصص ايضاً للنظر في دعوى 
الطعن بالفقرة )أ( من البند )1( من 
املادة )19( من قانون اخلدمة املدنية 
رق��م )24( لس��نة 1960، وكذل��ك 
الطعن بالفقرة )أ( من البند )2( من 
املادة )6( من قان��ون رواتب موظفي 
الدول��ة والقطاع الع��ام رقم )22( 

لسنة 2008".

تعزيز الشراكة بني االحتاد 
األوروبي واليونسكو ملعاجلة 
حتديات التعليم في العراق

وأش��اد الس��يد س��يمونيت بالدور 
املدن��ي  اجملتم��ع  يؤدي��ه  ال��ذي 
واملنظم��ات غي��ر احلكومي��ة ف��ي 
الوصول إلى الفئات األكثر ضعفا. 
وأكد التزام االحتاد األوروبي مبواصلة 
احلكومية  املؤسس��ات  قدرات  بناء 
االنتعاش  وغير احلكومية لتحقيق 

والتنمية في العراق.
لوي��ز اكس��تهاوزن، مدي��رة مكتب 
اليونس��كو للع��راق، ذَك��رت باآلثار 
قط��اع  عل��ى  لداع��ش  املدم��رة 
التربي��ة في العراق. وش��ددت على 
اليونس��كو بالعم��ل م��ع  الت��زام 
حكومة العراق إلعادة البناء وأقرت 
بالتحدي��ات الكبيرة التي تواجهها 
املنظمة قائلة: "ال ميكن ألي عوائق 
ان تقف أمام التعليم، إن استعادة 

التعليم مس��ألة استثمار للقيادة 
 . القوي��ة  والش��راكات  والق��درات 
وه��ذا ما يهدف إليه هذا املش��روع 
الذي سيعالج االحتياجات الفورية 
والطارئ��ة، من خالل حتس��ني فرص 
احلصول عل��ى التعلي��م ذي اجلودة 
والطويل��ة  املتوس��طة  والتنمي��ة 
األجل، ذل��ك من خالل بن��اء قدرات 
مكاتب احملافظات ومديريات الوزارة 
إلدارة التعليم في س��ياق الطوارئ 
وم��ن ثم االنتق��ال نح��و االنتعاش 

والتعافي للتربية والتعليم."
واختتمت السيدة أليسون أوزوالد، 
توضيحي  بع��رض  البرنامج  مديرة 
املس��تفيدة  والفئ��ات  للمش��روع 
والش��ركاء. وأوضحت ان املش��روع 
س��يدعم خ��الل الس��نوات الثالث 
التعليمي��ة  اخلدم��ات  القادم��ة 
لألطفال النازحني داخليا والعائدين 
م��ن الن��زوح والالجئ��ني في س��ت 
محافظ��ات. وأش��ارت ال��ى أهمية 
املش��روع ألنه سيسهم ببناء قدرة 
احلكومة عل��ى تنفيذ التعليم في 
ح��االت الطوارئ، وأن ه��ذه املهارات 
التي ستكتسب ستسهل االنتقال 
من حال األزمة إلى احلالة الطبيعية. 
وعن اهداف املشروع قالت السيدة 
أوزوالد "ان الغاية من املش��روع هو 
حتسني فرص احلصول على التعليم 
ونوعيته ملزي��د من األطفال، للبقاء 
فت��رة اطول في امل��دارس، وللتعلم 

بنحو أكثر فاعلية". 

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بدأ س��وق النبي يون��س في اجلانب 
االيسر من مدينة املوصل باستعادة 
فيم��ا  طبيع��ي،  بنح��و  عافيت��ه 
القط��اع الصحي مهدد بالش��لل 
بسبب عدم صرف الرواتب ملالكاته 
الت��ي تعمل من��ذ نحو 3 س��نوات 
من دون رواتب مع ت��ردي اوضاعهم 
االقتصادية بنحو مينع بعضهم من 
تدبير اجور التنقل بني البيت ومحل 

العمل.
ففي س��وق النبي يون��س، احد ابرز 
االس��واق الش��عبية ف��ي اجلان��ب 
ش��تى  احمل��ال  تع��رض  االيس��ر، 
البضائع من اخلضراوالت والفواكه 
االحتياج��ات  وش��تى  واالقمش��ة 
املنزلية، ويش��هد الس��وق ازدحاما 
يومي��ا م��ن قبل املتبضعني اس��وة 
بااليام الس��ابقة لسيطرة تنظيم 

داعش على املدينة.
يقول البائع االربعين��ي "ابو عمار" 
وه��و يع��رض ش��تى ان��واع اخلضار 
والفواكه، ل� "الصب��اح اجلديد" ان 
"االقبال من قب��ل املتبضعني جيد 
ج��داً، والبضائع متوفرة واالس��عار 
معقول��ة، واالج��واء حالي��ا تذكرنا 
بالوض��ع قبل اكثر من 3 س��نوات، 
علما ان نس��بة االمن حاليا افضل 
بكثي��ر، الن��ه س��ابقا كنا نس��مع 
اص��وات انفجار عبوات او غيرها اما 
االن نسمع فقط اصوات االنفجارات 

في اجلانب االمين".
وحول القدرة الشرائية للمواطنني، 
املواطن��ني  "بصراح��ة  بالق��ول  رد 
يش��ترون م��ا يس��د احتياجاتهم، 
ولي��س مث��ل الس��ابق ان يش��تروا 
الفواك��ه  م��ن  كبي��رة  كمي��ات 
واخلض��ار، والس��بب ه��و ان ص��رف 
الروات��ب للموظف��ني بط��يء جدا 
وهنالك اع��داد كبيرة من املوظفني 
ينتظرون االجراءات االمنية لتسلم 

رواتبهم".
وي��رى اب��و عم��ار ان��ه "برغ��م كل 
املعوقات، فان االمور تتحس��ن يوماً 

بعد يوم آخر، وساعات التسوق تزداد 
واحلرك��ة ال ت��كاد تنقط��ع اال وقت 
تن��اول االفط��ار ثم تعود لتنش��ط 
مجددا حتى احلادية عش��رة ليال او 

اكثر منها بقليل".
اما بائع االقمش��ة، حس��ن احليالي 
قال "بيع االقمشة في سوق النبي 
يونس باملوصل بدأ يستعيد عافيته، 
حي��ث الطلبات على ش��تى االلوان 
املزركشة،  االقمشة  واملوديالت من 
علم��ا ان وقت داعش كان الش��راء 
محدود جدا وكان اغلبه على اللون 
االس��ود، اضافة الى ضعف القدرة 

الشرائية حينها".
وحول مصادر البضائع قال "اغلبها 

تأتي من اربيل في كردستان، وهنالك 
اقمش��ة تركية وس��ورية وبعضها 
عراقية مصنعة في اربيل، واالسعار 
تنافس��ية، لك��ن اغل��ب االهال��ي 
هن��ا يعان��ون م��ن ضي��ق ذات اليد، 
فجميع املعامل االهلية واحلكومية 
وهذا  متوقف��ة  نينتوى  مبحافظ��ة 
قطع رزق االف العائالت، اما مسألة 
الروات��ب للموظفني  توقف ص��رف 
فهذه مشكلة املشكالت بالنسبة 

الهالي املوصل".
وناشد العم حسن "برفع االنقاض 
وتبلي��ط الش��وارع واص��الح احلفر 
التي حصلت بسبب عمليات حترير 
املوص��ل م��ع العمل على حتس��ني 

ضخ املياه وتزويد الكهرباء، وهنالك 
تباي��ن ف��ي توزيعه��ا ب��ني االحياء 
الس��كنية باجلانب االيس��ر". على 

وفق قوله.

القطاع الصحي
باملوصل مهدد بالشلل

ولي��س بعيد ع��ن مش��كلة رواتب 
القط��اع  ف��ان  نين��وى،  موظف��ي 
الصح��ي مهدد بالش��لل بس��بب 
عدم صرف رواتب املالكات الصحية 

منذ نحو 3 سنوات.
وبحس��ب مرصد "موصليون" فانه 
"بينم��ا حت��اول املوص��ل التش��بث 
باحلي��اة مج��دداً، تتوق��ف %70 من 

خدمات املستشفيات واملؤسسات 
الصحي��ة ع��ن العم��ل بع��د بدء 
اعتصام��ا مفتوحا عن  مالكاته��ا 
الدوام مطالبني بتس��ديد رواتبهم 
املتوقف��ة من��ذ أكث��ر م��ن عامني 
ونصف العام، وان املالكات الصحية 
وبالرغم من انتظامهم بالدوام قبل 
وبعد التحرير خلدمة اهالي املوصل 
وحصولهم على التصاريح االمنية 
التي تثبت سالمة موقفهم االمني، 
اال ان قضيته��م بقيت معلقة بني 

وزارتي الصحة واملالية".
ودعا املرص��د "ادارة احملافظة احمللية 
ونوابه��ا ف��ي بغ��داد ال��ى التحرك 
واع��ادة  الصح��ة  روات��ب  الط��الق 

تنشيط احلركة الصحية للمدينة 
حرب��ا  تش��هد  وانه��ا  خصوص��ا 
مستمرة منذ اش��هر وينتج عنها 

جرحى ومرضى".
وبحسب ناش��طون موصليون فان 
بعض منتسبي القطاع الصحفي 
بات��وا عاجزي��ن ع��ن توفي��ر كلفة 
التنقل من بيوته��م حملال عملهم، 
طالبني بصرف اي مبالغ لتمش��ية 
اموره��م حتى لو كان على ش��كل 
مكافئ��ات ش��هرية او س��لف يتم 
اس��تقطاعها فيما بع��د، من اجل 
ضمان اس��تمرارية عم��ل املالكات 
الصحي��ة وتق��دمي خدماته��م في 

هذه الظروف احلرجة..

اإلقبال من قبل 
المتبضعين جيد جدًا، 
والبضائع متوفرة 
واألسعار معقولة، 
واألجواء حاليًا تذكرنا 
بالوضع قبل أكثر من 
3 سنوات، علما أن 
نسبة األمن حاليًا أفضل 
بكثير، ألنه سابقًا كنا 
نسمع أصوات انفجار 
عبوات أو غيرها أما اآلن 
نسمع فقط أصوات 
االنفجارات في الجانب 
األيمن

جانب من سوق النبي يونس

"سوق النبي يونس" يستعيد عافيته في أيسر المدينة

القّطاع الصحي بالموصل مهدد بالشلل
والمالكات الصحية تطالب برواتبها
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتج��ارة 
امل��واد الغذائي��ة ف��ي وزارة التج��ارة 
ع��ن مناقل��ة كمي��ات م��ن مادت��ي 
زيت الطعام  والس��كر م��ن مخازن 
كركوك الى مخ��ازن بازوايا باملوصل  
وذل��ك لتعزيز رصيد امل��واد الغذائية 
في احملافظ��ة لتجهيز املناطق احملررة 
ومخيم��ات النازحني مبفردات احلصة 

التموينية .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
قاس��م حم��ود ان 19 ش��احنة م��ن 
ش��احنات الش��ركة حملت بكمية 
9200 كارتون م��ن مادة زيت الطعام 
م��ادة  م��ن  كيس��ا   4750 وكمي��ة 
الس��كر ونقلت من مخازن كركوك 

الى مخازن املوصل .
واش��ار املدي��ر العام ال��ى ان مناقلة 
املواد مستمرة لتأمني خزين من مواد 
احلصة التموينية للعائالت املوصلية 
بعد حترير اغل��ب مناطق املوصل في 

اجلانب��ني االيس��ر واالمين  ، ذاك��راً ان 
ش��ركته كذلك مس��تمرة بتجهيز 
مناطق البالد مبواد احلصة الشهرية 
خالل ش��هر رمضان املبارك من مواد 
الس��كر والزيت والرز ضمن احلصص 
للمواطنني حيث عملت  الش��هرية 
ش��ركته وخالل الفترة املاضية على 
تأمني مادة السكر احمللي وهي باجتاه 
تأمني مادة الزي��ت محليا خالل املدة 

املقبلة .
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
العام��ة لتج��ارة احلب��وب ف��ي وزارة 
التجارة عن قيامها بجوالت تفقدية 
ملتابعة س��ير العملية التس��ويقية 
في محافظ��ات نينوى وصالح الدين 

وديالى واملثنى  .
وق��ال مديرع��ام الش��ركة املهندس 
هيثم جميل اخلشالي ان تلك اجلوالت 
التفقدية تاتي من اجل االطالع على 
العملية التس��ويقية م��ن الناحية 
الفني��ة واالدارية فضالع��ن متابعة 
دخول الش��احنات وعملية الفحص 
اخملتب��ري اخلاص��ة بنم��اذج احلنط��ة 

املسوقة من الفالحني ومناقشة اهم 
املشكالت واملعوقات في تلك الفروع 

وايجاد احللول املناسبة لذلك.
 م��ن جان��ب اخ��ر اش��ار اخلش��الي 

ان م��الكات قس��م الهندس��ة ف��ي 
الش��ركة قامت باجناز نصب شبكة 

ف��ي س��ايلو  االلكتروني��ة  البواب��ة 
ال��دورة  ال��ذي يعتب��ر من املش��اريع 
االس��تراتيجية املهم��ة الت��ي حتقق 
ج��دوى اقتصادية كبيرة فضالعن ان 
املشروع سيتم تعميمه على مواقع 
وفروع الش��ركة في حال جناح جتربة 
املشروع الذي يعود بالفائدة الكبيرة 

للشركة .
وفي س��ياق اخر بحث مع��اون مدير 
ع��ام الش��ركة نعيم املوس��وي مع 
رئيس جلن��ة احلصاد والتس��ويق في 
محافظ��ة ديال��ى قاس��م املعموري 
ف��ي  التس��ويقية  العملي��ة  س��ير 
احملافظ��ة فضالع��ن مناقش��ة الية 
دخول الش��احنات وعملية اخلزن في 
الى  واالستماع  والبناكر  الس��احات 
اهم املش��اكل التي تواجه الفالحني 

خالل عملية تسويق احلنطة .  
ال��ى ذل��ك وجه��ت دائ��رة الرقاب��ة 
التجاري��ة واملالية ف��ي وزارة التجارة 
فرعه��ا في املوصل وبالتنس��يق مع 
مكت��ب املفت��ش العام باالس��تمرار 
مبتابعة جتهيز العوائل املوصلية في 

املناط��ق احملررة ومخيم��ات النازحني 
باحلص��ص التموينية واجراء الزيارات 
امليداني��ة واالس��تبيانات للعائ��الت 
هناك بعد كل جتهي��ز وبالتعاون مع 

فروع شركات الغذاء .
واوضح معاون مدير عام دائرة الرقابة 
شاكر س��عدي أن التوجيه يتضمن 
كذلك اس��تمرار الفرع برفع التقارير 
الدوري��ة ال��ى الدائ��رة ح��ول بي��ان 
وصول املفردات ال��ى العائالت واملواد 
وكمياته��ا وعدد ال��وكالء والعائالت 
التي يشملها التجهيز في املنطقة 
اجملهزة مع بي��ان التجهي��ز وعائدية 
حصة التجهيز الي ش��هر ، مش��يراً 
ال��ى ان تل��ك التوجيه��ات ص��درت 
بع��د االجتماع ال��دوري خللية االزمة 
املركزي��ة بال��وزارة والت��ي يترأس��ها 
وكي��ل ال��وزارة االقدم ولي��د حبيب 
املوس��وي وعضوي��ة م��دراء عام��ني 
والرقابة  واملتابعة  التخطيط  دائرتي 
التجارية وش��ركات الغذاء من اجل 
انس��يابية وص��ول امل��واد الغذائي��ة 

ملستحقيها من العائالت .

أقامت ندوات ودورات تدريبية في مجاالت متعددة
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متابعة الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة للصناعات 
الهيدروليكية احدى شركات وزارة 
الصناع��ة واملع��ادن ع��ن قيامه��ا 
بتصني��ع )50( كرفان��ا مبواصف��ات 
متع��ددة لصالح ش��ركة خطوط 
االنابي��ب النفطي��ة التابعة لوزارة 
النفط كما كشفت عن تصنيعها 
لكرف��ان ثابت وميس��احة) 85 ( م2 
الطلب  وقياس��ات حس��ب  بابعاد 
املناطق  اعم��ار  لصال��ح صن��دوق 

احملررة التابع جمللس الوزارء  .
واوض��ح مدير عام الش��ركة طالل 
حسني سلمان في تصريح للمركز 
االعالم��ي في الوزارة بأنه وفي اطار 
سعي الشركة املس��تمر للتعاون 
مع مؤسس��ات الدول��ة كافة فقد 
مت جتهيزش��ركة االنابيب النفطية 
)3×6( بقي��اس  كرفان��ا   )50( ب��� 

م متضمن��ة غرف ن��وم وحمامات 
م��ع جميع املس��تلزمات على وفق 
املواصفات الفنية املتفق عليها مع 
اجلهة املستفيدة ومن أصل الكمية 
الكلية البالغة 120 كرفانا التي مت 
التعاق��د عليها لغ��رض جتهيزهم 
به��ا، الفتا الى ان  الش��ركة قامت 
ايضا بتصني��ع كرفان ثابت يحتوي 
عل��ى مصل��ى بأبع��اد ) 5،3×3( م2 
ويقيمة اجمالية قدرها) 36( مليون 

دينار .
املدي��ر  افص��ح  اخ��ر  ف��ي س��ياق 
العام عن س��عي الش��ركة وضمن 
توجيه��ات وزير الصناع��ة واملعادن  
املهندس محمد ش��ياع السوداني 
بفت��ح آف��اق تعاون م��ع ال��وزارات 
به��دف  الدول��ة  ومؤسس��ات 
االستفادة من اخلبرات واالمكانيات 
املتراكم��ة في القط��اع الصناعي 
ولرف��ع الكفاءة العلمية والعملية 
للعامل��ني ف��ي تلك ال��وزارات فقد 
قامت الشركة العامة للصناعات 
الهيدروليكية بعقد ندوة تعريفية 
مل��الكات وزارة الش��باب والرياض��ة 
دائرة الرعاية العلمية حول موضوع 
الهيدروليكية  املنظوم��ات  عم��ل 
والهوائية في معم��ل التطبيقات 

والت��ي  واخملتب��رات  الهندس��ية 
مت خالله��ا اج��راء جت��ارب علمي��ة 
وتطبيقية للمشاركني وأطالعهم 
عل��ى االجه��زة واملع��دات اخلاصة 
بفحص هذه املنظومات وتعريفهم 

مبكوناتها .
واشار املدير العام الى انه وانطالقا 
التدري��ب الكس��اب  اهمي��ة  م��ن 
العاملني واملنتس��بني في ش��ركة 
اخلبرات واملهارات ومبا يحقق التطور 
املنش��ود ضمن اخلطة املرس��ومة 
دورة  تنظي��م  مت  فق��د  للش��ركة 
حت��ت عنوان )ال�تآكل ف��ي املعادن /

االسباب وطرق املعاجلة( للمالكات 
الفنية العاملة في هذا اجملال فيما 
اقيمت دورة عن الس��المة املهنية 
تناولت ف��ي موضوعها توفير بيئة 
آمن��ة حتق��ق الوقاي��ة م��ن اخملاطر 
بشريا وماديا ويتحقق ذلك من خالل 

تطبيق تعليمات السالمة املهنية 
وكيفي��ة التعام��ل م��ع مع��دات 
والسالمة الشخصية في  الوقاية 

أثناء العمل .
واضاف املدير العام ان دورة تثقيفية 
قد اقيم��ت حول موضوع أس��باب 
وتداعيات تسريب الوثائق الرسمية 
العامة  الوظيفة  بقانون  للتعريف 
والنص��وص القانوني��ة ذات الصلة 
وال��واردة ف��ي القوان��ني العراقي��ة 
االس��رار  بأفش��اء  تتعل��ق  والت��ي 
واالثار  الرس��مية  الوثائق  وتسريب 
نتيج��ة ه��ذا  املترتب��ة  الس��لبية 
العمل كما تطرقت هذة الدورة الى 
ح��ث املوظفني على ضرورة احلفاظ 
سرية املعلومات والوثائق الرسمية 
وعد اس��تعمالها خالف��ا للقانون 
واالمتناع عن التصريح او أعطاء أي 

من املعلومات  الرسمية. 

من جانبها اقامت الشركة العامة 
لصناعة االس��مدة احدى شركات 
دورات  واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة 
تدريبي��ة متخصص��ة في مجاالت 
والس��المة  والصيان��ة  االنت��اج 
والتجاري��ة  املالي��ة  الصناعي��ة 
لتنش��يط ورفد منتسبي الشركة 
باخلب��رات اجلدي��دة اخلاصة بالعمل 
ف��ي  واالجه��زة  املع��دات  عل��ى 

معاملها.
وذك��ر مصدر مخول في الش��ركة 
ف��ي تصري��ح للمرك��ز االعالم��ي 
في ال��وزارة بأن صناعة االس��مدة 
تسعى بأستمرار لرفد منتسبيها 
باالمكاني��ات والتقني��ات احلديث��ة 
ورفع مستواهم السيما انها متتلك 
من االمكانيات الفنية والهندسية 
الفاعل��ة واملهم��ة ، مش��يرا ال��ى 
ان��ه اقيم��ت دورة علمي��ة تدريبية 

للم��الكات الفنية حول التآكل في 
أنابي��ب املراجل البخاري��ة وانواعه 
وط��رق معاجلت��ه من خ��الل حتليل 
االسباب باستعمال عدة فحوصات 
هندس��ية منها الفح��ص البنائي 
الكيميائ��ي  التركي��ب  وفح��ص 

أضافة للفحوصات املكانيكية .
واض��اف املص��در املس��ؤول أن دورة 
أخرى اقيمت حول تقليل انبعاثات 
أي��ام   5 مل��دة  أس��تمرت  االموني��ا 
تلق��ى خالله��ا املش��اركون ع��ددا 
النظرية  وال��دروس  من احملاض��رات 
والت��ي تضمن��ت ف��ي مواضيعها 
احلف��اظ عل��ى ظ��روف العمل في 
اثناء  اش��تغال املصان��ع االنتاجية 
وس��المة املنتس��بني واملعدات من 
انبعاث��ات االمونب��ا كذل��ك فق��د 
كانت انواع االنبعاثات التي حدثت 
وحتدث ف��ي واملصانع واخلطوط ذات 

الضغط العالي م��ن بني املواضيع 
الت��ي مت التطرق اليه��ا ، مبينا بان 
ه��ذه ال��دورات له��ا م��ن االهمية 
كونها تس��هم في تطوير وحتديث 

املعلومات واالمكانيات .
وأش��ار املصدر ال��ى أن دورات اخرى 
نظمته��ا الش��ركة كان��ت ح��ول 
وكيفي��ة  الصناعي��ة  الس��المة 
احلفاظ على ظروف العمل في أثناء 
اشتغال املراجل وسالمة املنتسب 
واملع��دة عند ح��دوث اي انفجارات 
للمراج��ل ذات الضغ��ط العال��ي ، 
بالدورة  املش��اركني  ب��ان  مضيف��ا 
املالية حول االعتمادات املستندية 
تلق��وا  الش��ركة  اقامته��ا  الت��ي 
خاللها دروس��ا وتطبيق��ات نظرية 
ملعرفة طريقة فتح االعتمادات في 
املص��ارف بأعداد قيود محاس��بية 

لفتع وغلق االعتماد املالي .

»الهيدروليكية« تجّهز النفط وصندوق إعمارالمناطق المحررة بالكرفانات

لقد تم 
تجهيزشركة 

األنابيب النفطية بـ 
)50( كرفانا على 
وفق المواصفات 

الفنية المتفق 
عليها مع الجهة 
المستفيدة ومن 

أصل الكمية الكلية 
البالغة 120 كرفانا 

تصنيع )50( كرفانا مبواصفات متعددة لصالح شركة خطوط األنابيب النفطية

استفتاء في كردستان
ف��ي البداي��ة انا ومن��ذ وعيي السياس��ي كنت 
مدافع��اً ع��ن فك��رة الدول��ة الكردي��ة كح��ق 
للشعوب وما أزال عند هذا الرأي، ومنذ سقوط 
اراضيه��ا ب��ني  الدول��ة العثماني��ة تقس��مت 
الشعوب والقوميات وكل قومية اصبحت دولة 
بذاتها إال القومية الكردية والقومية البلوشّية 
فقد بقيت رازحة حتت س��يطرت قوميات أخرى، 
ومع هذا فقد عاش��ت كثير من شعوب العالم 
ف��ي دول متع��ددة القوميات م��ن دون ان تعتدي 
قومي��ة على قومّية واالمثلة كثيرة ومنها عراق 
ما بعد 2003 حيث يتمتع الكرد بحقوق تساوي 
م��ا يتمتع به ابن��اء بقية القومي��ات وقد تكون 

أكثر.
ومب��ا اننا اآلن ف��ي مرحلة الدميقراطية وش��ارك 
الكرد في بناء هذه الدميقراطية وكتابة دستورها 
، فاعتقد على السياسيني في كردستان العراق 
ان يكون��وا اول امللتزم��ني مب��ا اتف��ق عليه وترك 
سياس��ة لَي الذراع ألنها ال جتلب س��وى اخلراب 

لكل األطراف وباعتقادي مالحظة التالي:
لقد مت التصويت على الدستور من قبل الشعب 
العراقي مبا فيهم ش��عب اقليم كردستان على 
ان )امل��ادة 1 جمهورية العراق دولة احتادية واحدة 
مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام احلكم فيها 

جمهوري نيابي )برملاني( دميقراطي. 
وهذا الدس��تور ضامن لوحدة العراق ( ، وورد في 
الدستور اشارة واضحة لكيفية تكوين األقاليم 
وبقانون ولم يرد في أي باب من ابواب الدس��تور 
الى اي اش��ارة حلق أي اقليم باالنفصال، مثال ان 
ترد عبارة )يجب على اي اقليم يرغب باالنفصال 
ان يصوت عليه ش��عب األقلي��م ويصادق عليه 

برملان ذلك األقليم..( . 
ان اي رغب��ة باجراء اس��تفتاء لغ��رض انفصال 
اي اقلي��م تتطل��ب تعديل الدس��تور على وفق 
م��ا مذك��ور ف��ي 2 اعاله ث��م ميكنه اج��راء هذا 
االس��تفتاء بش��كل دس��توري وش��رعي ، أو ان 
يتفق قادة االقليم وقادة املركز عبر اتفاق يصادق 
عليه البرملان يضمن اجراء االس��تفتاء وفي حال 
مت االتف��اق واج��ري االس��تفتاء وكان��ت نتيجته 
املوافق��ة على االنفصال وحس��ب احل��دود التي 
تضمنه��ا االتفاق م��ع احلكوم��ة املركزية فانه 
يجب اصدار دس��تور جديد للعراق بال كردستان. 
وبه��ذه الطريق��ة نضمن عالقات مس��تقبلية 

مستقّرة بني الدولتني اجلديدتني
ان اي مخالفة الحكام الدستور النافذ من قبل 
اي اقلي��م او محافظة يع��د عصياناً ومترداً على 
الش��رعية التي اقرها كل ابن��اء العراق مبحض 
ارادته��م م��ن دون اك��راه وه��ذه نظ��رة القانون 

الدولي ايضاً.
وان عل��ى الق��ادة السياس��يني ف��ي احلكوم��ة 
املركزي��ة ان يج��دوا احلل��ول املنصف��ة لتمكني 
الش��عب الك��ردي من اقام��ة دولت��ه على وفق 
مب��اديء الع��دل واالنص��اف من دون جت��اوز على 
اراضي وحق��وق االقليم الكردي وم��ن دون جتاوز 
عل��ى اراض��ي وحقوق الع��راق العرب��ي واملثبتة 

تاريخياً.

*كاتب عراقي

بغداد - زينب الحسني: 
أوعز الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي مدير 
ع��ام دائرة صح��ة بغداد / الرصافة بإجراء مس��ح 
طب��ي لدور املس��نني في الرش��اد والصلي��خ ودار 
األيتام ودور الع��وق ودور االحدات وذوي االحتياجات 

اخلاصة في جانب الرصافة  .
ودع��ا املدي��ر العام ال��ى االهتمام به��ذه الدور من 
الناحي��ة الطبية والصحية من خ��الل توفير كل 
املس��تلزمات الطبية والصحي��ة وكذلك متابعة 
النظام الغذائ��ي والواقع البيئ��ي والصحي لهم 
وتوفير كل االحتياجات الطبية من خالل إرس��ال 
الف��رق الطبي��ة ملتابعتهم م��ن الناحي��ة طبية 

وكذلك متابعة الناحية الفندقية لهم . 
م��ن جانب��ه اكد مدي��ر قس��م الصح��ة العامة 
الدكتور بشار عبد اللطيف على إجراء مسح عن 
إعدادهم وإعداد النزالء ومتابعة حالتهم الصحية 
، فضال عن توفير األدوية املزمنة بالنس��بة إلى دور 
املنسني ومن ذوبي االحتياجات من خالل التنسيق 

واملتابعة مع دائرة العيادات الشعبية. 

مسح طبي لدور األيتام والمسنين 
لالرتقاء بالخدمات العالجية 

تقرير

مناقلة كميات من السكر وزيت الطعام إلى مخازن بازوايا بالموصل 
لتعزيز خزين المواد الغذائية في المحافظة 

مناقلة كميات من مادتي زيت الطعام  والسكر من مخازن كركوك الى مخازن بازوايا باملوصل  

عادل الالمي*

بغداد - الصباح الجديد: 
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلدي��ات العام��ة اجن��از %96 من 
مش��روع تنفي��ذ مس��اند ش��بكة 
أنابي��ب م��اء التبريد لصال��ح وزارة 
النف��ط عن طريق ش��ركة س��عد 

العامة احدى تشكيالت الوزارة. 
وذك��ر املرك��ز االعالمي لل��وزارة ان 
مبرحلت��ني  متث��ل  املش��روع  تنفي��ذ 
احلفريات  أعم��ال  األول��ى ش��ملت 
لقواعد األس��س واألعمدة واعمال 
التكس��ير ملناط��ق التقاطعات مع 
اخلدمات ، إضافة الى اعمال تثبيت 

"األنكربول��ت" لقواعد األعمدة مع 
الصب والطالء لألماكن املالمس��ة 

للتربة وأعمال املسح املوقعي .
كما تضمنت املرحلة الثانية أعمال 
احلديدية  الهي��اكل  وحل��ام  تقطيع 
احلامل��ة لألنابي��ب الت��ي تتف��اوت 
ارتفاعاته��ا ب��ني )3-6( م  واملع��دة 
حلمل انبوبني بقط��ري )54 و36 (إجن 
وتتضمن مس��اراتها وجود س��اللم 
للخدم��ة وكذل��ك وج��ود عب��ارات 
للشوارع  وأخرى في داخل الوحدات 

وبحسب مواقع اقفال األنابيب.
يذكر أن مس��ار الهي��اكل احلديدية 

كان يتداخ��ل في ع��دة مناطق مع 
بقية الوح��دات األخرى م��اراً بعدة 
وح��دات متخصصة ف��ي املصفى 
تنتهي بوحدة األكس��دة األمر الذي 
تطلب ب��ذل جهود واس��تحضارات 
إستثنائية من قبل الشركة املنفذة 
)شركة سعد( وبالتشاور مع ممثلي 
اجلهة املس��تفيدة شركة مصافي 
الوس��ط حلل املشكالت الناجتة عن 
حتويل املس��ارات والتقاطعات التي 
تتع��ارض مع خدمات تلك الوحدات 
فضالً عن تعارضه��ا مع متطلبات 

السالمة والوقاية من امللوثات.

بغداد - الصباح الجديد:
اس��همت حكومة أس��تراليا مببلغ 
إضافي قدره ملي��ون ونصف املليون 
دوالر أميركي ملشروع إعادة االستقرار 
التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
وال��ذي مي��ّول مب��ادرات س��ريعة في 
مناطق محّررة من س��يطرة تنظيم 
» داع��ش« االرهاب��ي وبه��ذا يصبح 
إجمالي اسهام أستراليا في املشروع 

نحو 3 ماليني دوالر حتى اليوم.
ويس��اعد مش��روع إعادة االستقرار 
عل��ى وفق أولوي��ات حتّددها حكومة 
ف��ي  احمللي��ة،  والس��لطات  الع��راق 

اإلس��راع ف��ي إع��ادة تأهي��ل البنى 
التحتي��ة العامة، وتق��دمي منح إلى 
وتعزيز قدرات  الصغيرة،  املؤسسات 
احلكومات احمللية، وتش��جيع العمل 
املدني واملصاحل��ة اجملتمعية، إضافة 
إلى توفير ف��رص عمل قصيرة املدى 

عبر برامج األشغال العامة.
وقال��ت املمثل��ة املقيم��ة لبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائ��ي في العراق ليز 
غران��دي إّن حجم الدمار في مناطق 
القتال غربي املوصل يعد األسوأ في 
احلملة العس��كرية كلها ، مضيفة 
، لدين��ا 300 مش��روع قي��د التنفيذ 

ف��ي املوصل، لكن م��ن الواضح أنها 
مجرد بداية وينبغي علينا مواجهة 
حقيق��ة أّن األم��ر س��وف يتطل��ب 

عملية إعادة تأهيل ضخمة«.
من جهته، قال سفير أستراليا لدى 
العراق، كريس��توفر النغمان: »يسّر 
أس��تراليا أن تواص��ل دع��م أعم��ال 
إعادة االس��تقرار في الع��راق، مبا في 
ذلك ف��ي املناطق احمل��ّررة حديثاً في 
املوص��ل. ن��درك أّن إع��ادة اخلدم��ات 
األساس��ية وإصالح البنى التحتية 
الرئيسة مهّمان لكي يتمكن الناس 

من العودة إلى منازلهم«.

اإلعمار تشارف على إنجاز 
أنابيب ماء التبريد لصالح النفط 

أستراليا تسهم في مشروع
 إعادة إعمار المناطق المحررة 

بغداد - الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  أك��دت 
االجتماعية انها باشرت بصرف اعانة 
احلماية االجتماعية على وفق السلم 
اجلديد ال��ذي اقره مجلس الوزراء منذ 
اطالق الدفعة اخلامس��ة لالعانة في 

عام 2016.

وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عمار منعم ان الوزارة باش��رت بصرف 
السلم اجلديد لالعانة للمستفيدين 
الذين ه��م دون مس��توى خط الفقر 
حس��ب النتائج الت��ي وردت من وزارة 
التخطيط ابتداء من ش��هر تش��رين 
االول 2016 ، مش��يرا ال��ى ان هن��اك 

يتس��لمون  مايزال��ون  مس��تفيدين 
االعانة على وفق السلم القدمي وذلك 
الن بعضه��م ل��م ت��رد نتائجهم من 
وزارة التخطيط لتأخرهم في حتديث 
بياناتهم ، فضال عن بعض املعترضني 

الذين لم يبت بهم قرار القاضي.
واضاف منعم ان املس��تفيدين الذين 

تبني انهم دون مستوى خط الفقر يتم 
صرف االعانة لهم على وفق الس��لم 
اجلديد الذي اقره مجلس الوزراء والذي 
يبدأ من 100 أل��ف دينار للفرد وصوال 
ال��ى 175 ألف دينار لالس��رة املكونة 
من اربعة افراد بالنس��بة للرجل والى 
225 ألفاً بالنس��بة للمرأة واس��رتها 

املكونة من اربعة افراد. 
تابع��ت  ال��وزارة  ان  واوض��ح منع��م 
احدى املناش��دات لعدد من املواطنني 
م��ن بغ��داد اش��اروا فيها ال��ى انهم 
يتس��لمون االعانة على وفق السلم 
القدمي برغ��م ان بعضهم لديه عجز 
كل��ي ، الفت��ا ال��ى ان ال��وزارة تعمل 

على حتويل املس��تفيدين الس��ابقني 
االجتماعي��ة  احلماي��ة  قان��ون  ال��ى 
اجلديد من خالل ش��مولهم بالبحث 
االجتماعي وحتليل بياناتهم من قبل 
وزارة التخطيط حسب مستوى خط 
الفق��ر الذي اعتم��ده القانون اجلديد 

في استهداف االسر الفقيرة. 

صرف رواتب السلم الجديد للمستفيدين من اإلعانة االجتماعية 
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متابعة الصباح الجديد: 

حتتفي اليوم الثالث��اء وزارة العمل 
بالي��وم  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
العاملي ملكافح��ة عمالة االطفال 
عب��ر اقام��ة العديد م��ن فعاليات 

التوعية والزيارات التفتيشية.
وقال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان قس��م تفتي��ش 
العمل في الوزارة ومن خالل شعبة 
مكافحة عمالة االطفال وبتوجيه 
من وكيل ش��ؤون العم��ل الدكتور 
عبد الكرمي عبد اهلل س��يخصص 
العامل��ي ملكافح��ة عمالة  الي��وم 
االطفال بالقيام بحملة تفتيشية 
تس��تهدف عمالة االطفال فضال 
عن القيام بحملة توعية وارش��اد 

للحد من ذلك.
وب��ن منع��م ان ال��وزارة حريص��ة 
عل��ى القيام بالعدي��د من الزيارات 
امليداني��ة للمش��اريع والورش في 
املناط��ق الصناعي��ة ف��ي بغ��داد 
لرص��د عمالة االطف��ال واالحداث 
وتسجيل اية انتهاكات متارس بحق 
االطف��ال ، مش��يرا ال��ى ان الوزارة 
تسعى الى حماية االحداث ضمن 
الس��ن القانونية للعمل من خالل 
متابعة تش��غيلهم في املش��اريع 
الصناعي��ة في بغ��داد واحملافظات 
االنته��اكات  رص��د  ع��ن  فض��ال 
ض��د عمال��ة االطفال دون الس��ن 
القانونية املس��موح ب��ه وهو )15( 
س��نة ، والوقوف عل��ى مدى التزام 
تلك املشاريع باحكام قانون العمل 
الصادرة  والتعليم��ات  واالنظم��ة 

مبوجبه. 
وذك��ر املتحدث باس��م ال��وزارة ان 
هيئ��ة رعاي��ة الطفولة ش��كلت 
فريقا بالتنسيق مع دائرة التشغيل 
والقروض للحد من ظاهرة عمالة 
االطفال من خالل اجراءات موسعة 
يت��م العمل به��ا للحد م��ن تلك 
الظاهرة ، مش��يرا ال��ى ان الفريق 
ق��ام بزي��ارات ميدانية ال��ى اماكن 
العمل غير املنظم واجراء دراس��ة 
عن املوض��وع وحتدي��د اجلهات ذات 
العالقة ومهام كل جهة ممثلة في 
فري��ق العمل ميكن ان تس��هم في 

احلد من هذه الظاهرة .
وبن منع��م ان من ب��ن االجراءات 
التي يس��عى الفريق الى تنفيذها 
ه��ي حتدي��د املناط��ق الت��ي تتركز 

فيه��ا ظاه��رة عمال��ة االطف��ال 
وعرض نتائج مس��ح اسوأ اشكال 
عمل االطف��ال الذي نفذت��ه دائرة 
بالتع��اون  والق��روض  التش��غيل 
م��ع منظمة اليونيس��يف وتأمن 
الت��ي  اللوجس��تية  اخلدم��ات 
تتطلبها العملية فضال عن اجراء 
العاملن  دراس��ة حالة لالطف��ال 
وعائالتهم للبحث في مصادر دخل 
االس��رة واسباب تس��رب االطفال 

من الدراسة . 
مدي��ر قس��م  ذك��ر  جانب��ه  م��ن 
ان  س��ليم  محم��د  التفتي��ش 
ال��وزارة حريصة على ح��ث جلانها 
التفتيش��ية على ض��رورة تفعيل 
امل��ادة )11( من قان��ون العمل رقم 
)37( لس��نة 2015 اخلاصة بحماية 
االحداث املس��موح له��م بالعمل 
وهم مم��ن اكملوا )15( س��نة ولم 
يبلغوا ال�)18( سنة وذلك لضمان 
حمايتهم م��ن االمراض املهنية او 

املعدية .

واضاف س��ليم انه يج��ب التفريق 
بن مامت رصده من عمالة لالطفال 
املس��موح له��م بالعم��ل وضمن 

الشروط املنصوص عليها.
م��ن جانبه قال مس��ؤول ش��عبة 
مكافح��ة عمال��ة االطف��ال ف��ي 
قس��م التفتيش ط��ه محمود ان 
الش��عبة متتلك رؤية واضحة وفق 
قانون العمل رقم )37( لسنة 2015 
اذ يتحت��م علين��ا رص��د ومراقبة 
عمالة االطفال دون سن )15( سنة 
وحسب ما ورد من تعريف في املادة 
)95/اوال( من قانون العمل ، مضيفا 
ان االجراءات املتبعة في حال وجود 
مخالف��ة تب��دأ من توجي��ه االنذار 
املادة  لصاح��ب العم��ل وحس��ب 
)95/ثاني��ا( من قان��ون العمل وفي 
حال عدم امتث��ال اصحاب العمل 
يتم رفع مخالفتهم الى محكمة 

العمل الصدار االحكام بحقهم.
واض��اف محمود ان اخملالفة تؤش��ر 
ف��ي اس��تمارة خاص��ة م��ن اجل 

تثبي��ت معلوماته��ا ف��ي قاع��دة 
البيانات من اجل مواصلة متابعة 
احلال��ة للتحق��ق من م��دى التزام 
اصح��اب العمل بالقان��ون النافذ 
، مبين��ا ان قس��م التفتيش لديه 
منظمت��ي  م��ن  كل  م��ع  تع��اون 
اليونيس��يف واليونسكو وتشارك 
معهم ف��ي العديد من املش��اريع 
اهمها املس��ح امليداني الذي جرى 
عن اس��وأ اش��كال عمل االطفال 
ف��ي خم��س محافظ��ات )بغ��داد 
والبصرة والنج��ف وكركوك ، وذي 
ق��ار( بالتعاون مع املفوضية العليا 
التخطيط  ووزارة  االنس��ان  حلقوق 

وجمعية االمل العراقية .
يذكر ان وزارة العمل لديها مشروع 
)مناهضة عمال��ة االطفال ( الذي 
يجري تنفي��ذه بالتع��اون مع وزارة 
التربي��ة ويس��تهدف االطفال في 
املناطق االكثر فقرا ويسجل حاالت 
التس��رب من املدارس ، وهو برنامج 
توعوي تثقيف��ي الغرض منه احلد 

من ظاهرة تسرب االطفال للعمل 
.

كما تس��عى الوزارة ال��ى تفعيل 
فتح الدورات املهنية التدريبية في 
املراكز التابع��ة للوزارة وخصوصا 
ف��ي العطلة الصيفي��ة من اجل 
اكساب املهارات لالعمار من )-15 
18( ، وايض��ا عملت ال��وزارة على 
بالقوانن  طبع كراسات تعريفية 
اخلاصة بالعمل والقوانن اخلاصة 

بحماية احلدث العامل.
العم��ل  منظم��ة  وب��دأت  ه��ذا 
الدولي��ة االحتف��اء باليوم العاملي 
ملكافح��ة عمل األطف��ال في عام 
2002 لتركي��ز االهتمام على مدى 
انتش��ار ظاه��رة عم��ل األطف��ال 
ف��ي العال��م، والعمل عل��ى بذل 
اجله��ود الالزم��ة للقض��اء عل��ى 
ه��ذه الظاه��رة. فف��ي 12 حزيران 
م��ن كل ع��ام جتتم��ع احلكومات 
وأرباب العم��ل ومنظمات العمال 
واجملتمع املدني فض��ال عن املالين 

من الن��اس م��ن مختل��ف أنحاء 
العال��م لتس��ليط الض��وء على 
محنة األطفال في أماكن العمل 
وما ميكن القيام به ملس��اعدتهم. 
وتنخرط أعداد كبيرة من األطفال 
ف��ي جمي��ع انح��اء العال��م ف��ي 
مجال العمل املنزل��ي بأجر أو من 
دون أج��ر في منازل ط��رف ثالث أو 
صاحب العم��ل، وغالبا ما يصبح 
هؤالء األطفال عرضة لالستغالل 
وال تظهر أعماله��م للعيان، وقد 
يتعرض��ون للع��زل، وق��د يعملون 

بعيدا عن منازل عائالتهم.
ولدعم جهودها املبذولة للتخلص 
من عمل األطفال، أنشأت منظمة 
العم��ل الدولي��ة بالتع��اون م��ع 
منظمة املش��غلون أداة توجيهية 
لعم��ل األطفال التي متث��ل موردا 
معارفه��ا  لزي��ادة  للش��ركات 
وقدراته��ا عل��ى أداء أعماله��ا مبا 
يتوافق مع معايير العمل الدولية 

املتصلة بعمل األطفال. 

 تسعى وزارة 
العمل الى حماية 
األحداث ضمن السن 
القانوني من خالل 
متابعة تشغيلهم 
في المشاريع 
الصناعية ورصد 
االنتهاكات ضد 
عمالة األطفال دون 
السن القانونية وهو 
)15( سنة

مكافحة عمالة األطفال

تضمنت إقامة العديد من فعاليات التوعية والتثقيف 

وزارة العمل تحتفي باليوم العالمي لمكافحة عمالة األطفال 
مطار الناصرية 

يسجل ارتفاعًا في عدد 
الرحالت والمسافرين

إطالق منافذ لصرف 
مستحقات البطاقة 

الذكية من مكاتب البريد

الموانئ توّقع عقدا 
مع تويوتا لتجهيزها 

بالمعدات األرضية

ذي قار -  حسين علي: 
س��ّجل مطار الناصري��ة الدولي ارتفاع��اً في أعدد 
املس��افرين بالرح��الت الدولية واحمللي��ة التي تقلع 
وحتط في املطار خالل األش��هر الثالثة املاضية على 

افتتاحه .
وأف��اد النائب األول حملاف��ظ ذي قار ع��ادل الدخيلي 
» بأن مجم��وع الرحالت من مط��ار الناصرية واليه 
بل��غ ) 48 ( رحلة داخلية وخارجية ، فيما وصل عدد 
املسافرين فيه إلى نحو )  ٦٠٧ ( في غضون أقل من 

ثالثة أشهر على افتتاحه » . 
وعزا الدخيلي » إقبال املس��افرين على اس��تعمال 
النقل اجل��وي عبر مط��ار الناصرية إل��ى تخفيض 
أس��عار التذاك��ر وتوفي��ر س��بل الراح��ة لتلبي��ة 
احتياج��ات االرتفاع ف��ي عدد الس��كان املتزايد » ، 
مش��دداً عل��ى » أهمية أن يصبح مط��ار الناصرية 

رائداً في مجال الطيران منخفض التكلفة » .
 ورجح نائب احملافظ » أن يشهد املطار إضافة رحلة 
دولي��ة جديدة بع��د عيد الفطر املب��ارك إلى جانب 
الرحل��ة اخملصصة للعاصم��ة اإليرانية طهران كل 

أسبوع » . 

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت املهندس��ة زينب عب��د الصاحب مديرة عام 
الش��ركة العامة للبري��د والتوفير / وكالة مع ممثل 
الش��ركة العاملي��ة للبطاقة الذكية ) ك��ي كارد ( 
بفتح قنوات التعاون املشترك مع شركات القطاع 

اخلاص . 
كما بحث الطرفان فتح أفاق التعاون بن الشركتن 
عبر إطالق منافذ لصرف مس��تحقات ) الكي كارد 
( م��ن خالل املكات��ب البريدية املنتش��رة في بغداد 
واحملافظات التابعة لش��ركة البري��د والتوفير لقاء 
عمولة لصالح البريد العراق��ي وعند االتفاق على 
املشروع س��يتم ادخال املالكات البريدية في دورات 
تدريبية عل��ى نظام عمل البطاق��ة الذكية ويأتي 
ه��ذا التعاون لتق��دمي أفضل اخلدم��ات للمواطنن 
وزيادة الواردات املالية للش��ركة التي مت تاسيسها 

حديثا« 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وزير النقل كاظم فنجان احلمامي أن الش��ركة 
العام��ة للموان��ئ العراقي��ة أبرمت عق��د عمل مع 
ش��ركة تويوت��ا اليابانية يتضمن جتهيزه��ا باملعدات 

األرضية. 
واش��ار احلمامي الى أن العقد وقعه عن جانب املوانئ 
العراقية املهندس رياض س��وادي مدير عام الشركة 
وعن ش��ركة تويوتا كاواش��يما ، مبينا ان توقيع هذا 
العق��د يأتي ضم��ن املرحلة الثانية ملش��اريع القرض 
الياباني حيث اس��تثمرت الشركة املرحلة االولى من 

مشاريع القرض على احسن وجه.
واضاف الوزير ان املوانئ العراقية حصلت على املرتبة 
االولى من بن الش��ركات العراقية التي انتفعت من 
مشاريع القرض الياباني مما اهلها ان متنح قرض ثاني 
من مشاريع القرض العمار املوانئ العراقية للمرحلة 

الثانية. 

اعالم الصناعة 
التقى وكيل وزارة الصناعة واملعادن 
االداري مكي عجيب الديري مبكتبه 
ف��ي مقر ال��وزارة مجموعة جديدة 
م��ن املوظفن في ش��ركات الوزارة 
العامة وعدد م��ن املواطنن للنظر 
وش��كاواهم  مش��كالتهم  ف��ي 
عل��ى وفق الضواب��ط  والتعليمات 

احلكومية النافذة .

خ��الل  ال��وزارة  وكي��ل  واس��تمع 
اللقاء الذي ج��اء ضمن اطار عمله 
االسبوعي الى جملة من املشكالت 
واملعوقات التي تواجه طلباتهم في 
عدة امور متباينة لغرض حسمها 
وحله��ا م��ن خ��الل جت��اوز الروت��ن 
الذي يش��وب اجلانب االداري واملالي 
والقانون��ي منها ف��ي مجال النقل 
والتنسيب ضمن الرقعة اجلغرافية 

للموظ��ف والش��ركة ، وامكاني��ة 
اع��ادة املوظفن الذين تركو اخلدمة  

ضمن  الفصل السياسي .
كم��ا اس��تمع الوكي��ل ايض��ا الى 
عملية التس��كن وتغيي��ر الدرجة 
الوظيفي��ة ومن��ح االج��ازات لذوي 
وص��رف  اخلاص��ة  االحتياج��ات 

الفروقات املتراكمة .
ودعا الوكيل الى حل ومعاجلة جميع 

املشكالت وتذليل العقبات االدارية 
والقانوني��ة واملالي��ة الت��ي تعرقل 
اجن��از طلباته��م ضم��ن القوان��ن 

والصالحيات النافذ املمنوحة.
هذا ومن خالل اللقاء هاتف وكيل 
ال��وزارة االداري اجلهات املعنية في 
بع��ض الش��ركات ف��ي محاول��ة 
حلس��م بعض القضايا املعروضة 

امامه .

وكيـل الصناعـة يؤكـد علـى إيجـاد الحلـول
 المناسبـة لهـم بموجـب التعليمـات النافـذة

بغداد - الصباح الجديد:
الطبي��ة  العي��ادات  دائ��رة  تب��دأ 
الش��عبية اليوم الثالث��اء بتجهيز 
عياداته��ا ف��ي بغ��داد واحملافظات 
بأدوية االم��راض املزمن��ة والعامة 

ضمن حصة شهر حزيران .
وق��ال مع��اون مدي��ر ع��ام الدائرة 
للش��ؤون الفنية الدكتور ش��هاب 
احمد جاس��م ان دائرتنا تبدأ اليوم 

الثالث��اء جتهي��ز عياداته��ا الطبية 
بغداد  في  واالستشارية  الشعبية 
واحملافظات إضاف��ة إلى الصيدلية 
املزمنة  األم��راض  بأدوية  املركزي��ة 
والعامة ، مش��يراً إلى أن التجهيز 
يك��ون حس��ب ج��دول بالتس��لم 
جلمي��ع العيادات ف��ي جميع أنحاء 
العراق لتالفي حصول خلل في أثناء 

التوزيع وإتباع الدقة والتنظيم .

اليوم.. توزيع أدوية 
االمراض المزمنة بين 
العيادات الشعبية 

التقى مجموعة من المواطنين والموظفين للنظر في طلباتهم 
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عدن ـ رويترز:
ق��ال مس��ؤول عس��كري وس��كان إن مس��لحني 
يشتبه أنهم متشددون من تنظيم القاعدة نفذوا 
هجوما بس��يارتني ملغومتني وباألسلحة النارية 
على معس��كر للجي��ش في جنوب ش��رق اليمن 
امس االثنني مما أسفر عن مقتل عشرة متشددين 

على األقل واثنني من أفراد اجليش.
ووق��ع الهج��وم ق��رب بل��دة بضه ف��ي محافظة 
حضرم��وت املنتجة للنفط وج��اء بعد فترة هدوء 
تراجعت فيها الهجمات التي ينفذها متش��ددون 

إسالميون.
وق��ال املس��ؤول إن املهاجم��ني فج��روا س��يارتني 
ملغومت��ني خارج املعس��كر. وقال س��كان إنهم 
سمعوا كذلك إطالق نار عقب انفجارين كبيرين.

وقال املس��ؤول لرويترز في اتصال هاتفي »جنودنا 
أحبط��وا الهج��وم ومتكن��وا من تأمني املعس��كر 

ومازلنا نالحق الفارين في املزارع القريبة«.

برلين ـ أ ب ف: 
اس��تضافت في برلني عددا من الق��ادة االفارقة اذ 
تري��د املانيا اس��تغالل رئاس��تها الدورية جملموعة 
العش��رين الجتذاب االس��تثمارات نح��و افريقيا 

املرحلة االساسية للحد من الهجرة الى أوروبا.
وأوضحت متحدثة باسم املستشارة »الهدف هو 
تعزي��ز التعاون من أجل منو اقتص��ادي دائم للدول 

االفريقية«.
وكان وزراء مالي��ة مجموع��ة ال��دول العش��رين 
االكث��ر ثراء في العال��م، دعوا خالل قم��ة في اذار 
نظراءهم من ساحل العاج واملغرب ورواندا وتونس 
ال��ى االنضمام اليهم لتش��كيل هذه الش��راكة 
التي سيطلق عليها اس��م »معاهدة مع افريقيا 

)كومباكت ويذ افريكا(.
هذه املرة، وقبل أقل من ش��هر على قمة جملموعة 
العش��رين في هامب��ورغ وفي إطار حت��رك يريد ان 
يك��ون »منفتح��ا عل��ى كل ال��دول االفريقي��ة«، 
سيشارك أيضا في قمة برلني التي تستمر يومني 
قادة غانا واثيوبيا والنيجر ومصر ومالي الى جانب 
مؤسسات مالية دولية من املفترض ان تقدم دعما 

تقنيا لهذه الدول على صعيد االصالحات.
وأعلنت مدي��رة صندوق النقد الدولي كريس��تني 
الغارد ف��ي مقابلة مع صحيفة »هاندلس��بالت« 
انه »علينا ايجاد في دول جنوب الصحراء الظروف 
املؤاتي��ة للتط��ور والتدري��ب م��ن أجل الس��كان 
وأس��رهم«. حتى االن، جنوب افريقي��ا هي الدولة 
االفريقية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين. 
ول��م يدرج النمو االقتصادي في افريقيا فعال على 

جدول اعمال قمم هذه اجملموعة من قبل.
يقول مس��ؤول ف��ي وزارة املالية االملاني��ة ان هذه 
االولوي��ة الفريقيا لي��س معناها ان مي��ركل تريد 
اع��داد خطة مس��اعدة مالية بل ايج��اد »فرصة 
الجتذاب االستثمارات واالرباح والوظائف«، مضيفا 
ان الدع��م السياس��ي ال��ذي تقدم��ه مجموعة 
العش��رين ميكن ان يجعل هذه الدول أكثر جاذبية 

جلهات التمويل اخلاصة.

مقتل 12 في هجوم على 
معسكر للجيش اليمني

المستشارة األلمانية تضّيف 
قّمة لمجموعة العشرين

متابعة الصباح الجديد:

شهد مجلس النواب املصري أمس 
االول السبت مشادات ومناقشات 
س��اخنة بني مؤيدي��ن ومعارضني 
خالل مناقش��ة مش��روع اتفاقية 
ترس��يم احلدود البحرية بني مصر 
والس��عودية، أو ما يعرف بقضية 

تيران وصنافير.
وتص��در املش��هد »تكت��ل 30-25 
املع��ارض« ال��ذي تس��اءل بع��ض 
ممثليه عن مدى قانونية مناقش��ة 
االتفاقي��ة أمام البرمل��ان، كما قام 
أح��د نواب��ه بتمزي��ق االتفاقي��ة، 
بحسب موقع صحيفة »األهرام« 

احلكومية.
وخ��الل اجللس��ة ردد الن��واب »ال.. 
ال«، وش��هد االجتم��اع حال��ة من 
التوتر لرفض بعض النواب إعطاء 
الكلم��ة ملمث��ل احلكوم��ة قب��ل 

استكمال مداخالتهم.
ه��ذا وكانت مص��ر والس��عودية 
وقعت��ا ف��ي إبري��ل 2016 اتفاقية 
ترس��يم احلدود البحري��ة بينهما 
الت��ي حتصل مبوجبها الس��عودية 
على حق الس��يادة عل��ى جزيرتي 
تي��ران وصنافي��ر الواقعت��ني ف��ي 
البح��ر األحمر عن��د مضيق تيران 

املؤدي إلى خليج العقبة.
وفي ال���16 يناير املاض��ي أصدرت 
العلي��ا حكما  اإلداري��ة  احملكم��ة 
باعتبار مشروع االتفاقية »باطال« 
إال أن محكم��ة القاه��رة لألم��ور 
املستعجلة قررت في أبريل املاضي 

اعتبار مشروع االتفاقية ساريا.
وف��ي الش��ان ذات��ه أك��د تقري��ر 
مص��ر  أن  املصري��ة  للحكوم��ة 
ستحتفظ بحق إدارة جزيرتي تيران 
وصنافير في خليج العقبة بالبحر 
األحمر، حتى إذا متت املوافقة على 
نقل السيادة عليهما إلى اململكة 

العربية السعودية.
ف��إن  رس��مي  تقري��ر  وبحس��ب 
اتفاقية ترس��يم احل��دود البحرية 
التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي 
تيران وصنافير للس��عودية تنهي 
فقط اجل��زء اخلاص بالس��يادة وال 
تنه��ي مب��ررات وض��رورات حماية 

مصر للجزيرتني.
وكش��ف مصدر لوكال��ة »رويترز« 
أن مجل��س الوزراء املصري أرس��ل 

الس��بت  االول  أم��س  التقري��ر 
جملل��س الن��واب الذي ب��دأت جلنته 
التشريعية، امس األحد، مناقشة 
االتفاقية املثيرة للجدل التي كانت 
موضوع نزاع قضائي مستمر وأدى 

إلى احتجاجات في الشوارع.
وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ 
حزي��ران 2017 أن »االتفاقية تنهي 
فقط اجل��زء اخلاص بالس��يادة وال 
تنه��ي مب��ررات وض��رورات حماية 
مص��ر له��ذه املنطق��ة لدواع��ي 
األمن القومي املصري الس��عودي 

في الوقت ذاته.«
وأضاف املصدر: »اجلانب السعودي 
تفهم ض��رورة بقاء اإلدارة املصرية 
مدخ��ل  وحماي��ة  اجل��زر  حلماي��ة 
اخللي��ج وأقر ف��ي االتفاقية ببقاء 
الدور املصري إميانا منه بدور مصر 
احليوي في تأمني املالحة في خليج 
العقبة، وهذه األسباب كانت وما 

زالت وستستمر في املستقبل«.
وأش��ار التقرير إلى أن املصريني لن 
يحتاج��وا لتأش��يرة للذه��اب إلى 
تي��ران وصنافير في حال التصديق 

على االتفاقية وإقرارها.
وبدأت اللجنة التشريعية مبجلس 
الن��واب )البرمل��ان( املص��ري، امس 
األح��د، النظر ف��ي »طريقة إقرار« 
اتفاقي��ة تعي��ني احل��دود البحرية 
ب��ني مص��ر والس��عودية، بينم��ا 
رفعت قوى سياس��ية ومعارضون 
ونش��طاء دع��وى قضائية تطالب 
بح��ل اجملل��س باعتب��اره »مخالفا 

للدستور«.
وقال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة 
الن��واب  مبجل��س  التش��ريعية 
املصري، إن »اجتماع اللجنة اليوم 
اتفاقية  ملناقش��ة »طريقة إقرار« 
ترس��يم احلدود البحرية بني مصر 
والسعودية سيشهد وجود خبراء 

ومختصني لع��رض كافة احلقائق 
باجلان��ب  يتعل��ق  فيم��ا  خاص��ة 

الفني.
وأضاف أبو شقة أن جميع وسائل 
اإلعالم سيتاح لها حضور اجللسة 
التي سيترأس��ها علي عبد العال 
رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى 
أن أي نائب معارض لتلك االتفاقية 
سينال الفرصة لتقدمي مستنداته 

وأدلته.
ووق��ع رئيس ال��وزراء املصري وولي 
ول��ي العهد الس��عودي االتفاقية 
وخرج��ت   .2016 نيس��ان  ف��ي 
مظاه��رات في مص��ر ترفض نقل 
تبعي��ة جزيرت��ي تي��ران وصنافير، 
املدخ��ل  عن��د  االس��تراتيجيتني 
إل��ى  العقب��ة،  خللي��ج  اجلنوب��ي 

السعودية.
ح��ول  قضائ��ي  ن��زاع  ويس��تمر 
االتفاقية، بعدم��ا قضت احملكمة 

اإلداري��ة العلي��ا ببط��الن االتفاق 
واستمرار الس��يادة املصرية على 
اجلزيرتني، فيم��ا اعتبرت محكمة 
االتف��اق  املس��تعجلة  األم��ور 
صحيح��ا، وبانتظ��ار حكم جديد 
للفص��ل ف��ي األمر م��ن احملكمة 

الدستورية العليا.
وتبعد جزيرتا تي��ران وصنافير عن 
بعضهم��ا مبس��افة نح��و أربع��ة 
كيلومترات في مياه البحر األحمر، 
ف��ي مدخل  اجلزيرت��ان  وتتحك��م 
خلي��ج العقب��ة، ومينائي العقبة 

في األردن، وإيالت في إسرائيل.
وتق��ع جزي��رة تي��ران عن��د مدخل 
خليج العقبة، على امتدادٍ يتسم 
يطل��ق  اس��تراتيجية  بأهمي��ة 
عليه »مضيق تي��ران«، وهو طريق 

إسرائيل لدخول البحر األحمر.
وتع��د جزيرة تيران أق��رب اجلزيرتني 
إلى الس��احل املصري، إذ تقع على 

بُعد ستة كيلومترات عن منتجع 
ش��رم الش��يخ املطل على البحر 

األحمر.
وكان الرئي��س املصري عبد الفتاح 
السيس��ي قد أكد أكث��ر من مرة 
اقتناعه بأن اجلزيرتني س��عوديتان، 
واعتبر أن اتفاقية ترس��يم احلدود 

البحرية رد للحق ألصحابه.
وتتمرك��ز الق��وات املصري��ة ف��ي 
اجلزيرت��ني منذ ع��ام 1950. وكانتا 
العس��كرية  القواع��د  ب��ني  م��ن 
االس��تراتيجية ملص��ر ف��ي فت��رة 
 ،1956 ع��ام  الثالث��ي«  »الع��دوان 
واس��تولت إس��رائيل عليهما في 

ذلك الوقت.
كم��ا س��يطرت إس��رائيل عل��ى 
اجلزيرت��ني م��رة أخ��رى ف��ي حرب 
1967 لكنه��ا أعادتهما إلى مصر 
بعد توقيع البلدين إتفاقية سالم 

»كامب ديفيد« في عام 1979.

دمشق ـ رويترز:
أحرز اجليش السوري تقدما جديدا 
شمال ش��رق تدمر حيث بات على 
مقربة 3 كيلومترات من حقل آراك 
االستراتيجي، بالقرب من منطقة 
السخنة آخر مدينة حتت سيطرة 

»داعش« في محافظة حمص.
وذكرت مصادر إعالمية محلية أن 
اجليش السوري سيطر أمس االول 
االحد على عدة نقاط وتالل جديدة 
تقع ف��ي محي��ط احلق��ل أقصى 
الري��ف الش��رقي حملافظة حمص، 
بع��د معارك عنيفة أس��فرت عن 
مقت��ل وإصاب��ة ع��دد كبي��ر من 

عناصر تنظيم »داعش«.
وبحس��ب املص��ادر ف��إن اجلي��ش 
إل��ى  احمل��ور  ه��ذا  عب��ر  يس��عى 
احلق��ل  عل��ى  بداي��ة  الس��يطرة 
النفط��ي، ومن ثم متابعة التقدم 
إلى منطقة السخنة حيث تعتبر 
األخيرة آخر مدينة وجتمع سكني 

كبير يس��يطر عليه التنظيم في 
محافظ��ة حمص، والتي تش��كل 
مفت��اح الوص��ول إل��ى مدينة دير 

الزور.
إل��ى ذلك تصدى اجليش الس��وري 
إرهابي��ة،  مجموع��ات  لهج��وم 
على قري��ة عني الدناني��ر في ريف 
حمص الش��مالي الش��رقي، بعد 
اش��تباكات عنيف��ة خلفت قتلى 

بني عناصر التنظيم.
ع��ن  »رويت��رز«  وكال��ة  ونقل��ت 
معارضني وشهود عيان، تأكيدهم 
اندالع مع��ارك ام��س االول األحد 
بني مسلحني تدعمهم تركيا في 
مدينة الباب الس��ورية، أس��فرت 

عن سقوط قتلى وجرحى.
ولم تذكر املصادر السبب وراء أول 
املتنافسة،  اشتباك بني اجلماعات 
من��ذ انتزاعهم الس��يطرة بدعم 
من اجلي��ش التركي عل��ى املدينة 
الواقعة شمال سوريا من تنظيم 

»داعش« في فبراير املاضي.
وقال أحد سكان املدينة في اتصال 
هاتفي إن اجمللس العسكري، الذي 
يسيطر عليه األتراك ويدير املدينة، 
أق��ام نق��اط تفتيش ف��ي املدينة 
التي بدأ ألوف األش��خاص يعودون 
إليه��ا ف��ي األش��هر املاضي��ة مع 
عودة اخلدمات األساسية تدريجيا. 
وكش��ف مصدر آخر في املعارضة 
أن االش��تباكات العنيفة أسفرت 
ع��ن س��قوط ع��دد م��ن القتلى 

وعشرات اجلرحى.
وكان��ت اش��تباكات عنيف��ة ق��د 
اندلع��ت أيض��ا ف��ي بل��دة معرة 
إدل��ب  ف��ي محافظ��ة  النعم��ان 
بش��مال غرب البالد، خ��الل األيام 
القليل��ة املاضي��ة، ب��ني »جماعة 
حترير الشام« التي تضم جماعات 
متش��ددة وبني جماع��ة تابعة ملا 
يع��رف ب��� »اجليش الس��وري احلر« 

املدعوم من واشنطن.

الكويت ـ بي بي سي:
ش��ددت الكويت على لسان وزير 
خارجيتها الش��يخ صباح اخلالد 
الصباح عل��ى أنها تريد أن يكون 
حل اخلالف »داخل البيت اخلليجي 

املوحد«
قالت الكويت ام��س االول األحد 
إنها ل��ن تتخلى عن مس��اعيها 
للتوس��ط ف��ي ح��ل األزم��ة بني 
ال��دول العربي��ة وقط��ر  بع��ض 
مش��ددة عل��ى أن األخي��رة أبدت 
اس��تعدادها »لتفه��م مخ��اوف 

وهواجس« أشقائها في اخلليج.
ونقل��ت وكالة األنب��اء الكويتية 
)كونا( عن وزير اخلارجية، الشيخ 
صب��اح اخلال��د الصب��اح، قول��ه 
اس��تعداد  »تؤك��د  الكوي��ت  إن 
األشقاء في قطر لتفهم حقيقة 
أش��قائهم  وهواجس  مش��اغل 
النبيلة  والتجاوب مع املس��اعي 

لتعزيز األمن واالستقرار«.
وش��ددت الكوي��ت الت��ي ظل��ت 
محتفظة بعالقات دبلوماس��ية 
مع قطر وتوس��طت حل��ل األزمة 
مع قطر، على أنها تريد أن يكون 
حل اخلالف »داخل البيت اخلليجي 

املوحد«.
وأضاف الصباح أن »دولة الكويت 
مس��اعيها  ع��ن  تتخل��ى  ل��ن 
وس��تواصل جهوده��ا اخليرة في 
س��بيل رأب الص��دع وايجاد حل 
يحقق املعاجلة اجلذرية ألس��باب 
اخل��الف والتوت��ر ف��ي العالق��ات 

األخوية«.
اس��تعداد  »تؤك��د  الكوي��ت  إن 
األشقاء في قطر لتفهم حقيقة 
أش��قائهم  وهواجس  مش��اغل 
النبيلة  والتجاوب مع املس��اعي 

لتعزيز األمن واالستقرار.
وقد فشلت جهود الوساطة التي 

قام به��ا أمير الكويت، الش��يخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح، في 
رحلة مكوكية ب��ني الرياض وأبو 
ظبي والدوحة، في حتقيق انفراج 

في األزمة.
الدول��ة للش��ؤون  وزي��ر  وكت��ب 
أن��ور  اإلم��ارات،  ف��ي  اخلارجي��ة 
قرق��اش، في تغري��دة على موقع 
تويتر ردا على التصريح الكويتي 
عن استعداد قطر لالستماع الى 
هواجس اش��قائها قائال »هل هو 
بداية تغلي��ب العقل و احلكمة؟ 

أرجو ذلك«.
وأضاف »هذه أكبر ش��هادة على 
ف��ي  املتح��دة  الوالي��ات  فش��ل 
اخللي��ج. إنه��ا تعط��ي اآلخري��ن 
انطباعا بأن الوالي��ات املتحدة ال 
تعرف كي��ف تدي��ر عالقاتها مع 
حلفائها أو أنه��ا غير قادرة على 

ذلك«.

الجيش السوري يقترب من طرد 
»داعش« كليا من ريف حمص

الكويت ُتؤّكد ان قطر مستعدة 
لتفهم مخاوف أشقائها في الخليج

أكد تبعيتهما للقاهرة برغم السيادة السعودية

مشادات ساخنة في البرلمان المصري بحق ادارة اتفاقية 
جزيرتي »تيران وصنافير« في خليج العقبة 

أكد تقرير للحكومة 
المصرية أن مصر 

ستحتفظ بحق 
إدارة جزيرتي 

تيران وصنافير في 
خليج العقبة بالبحر 

األحمر، حتى إذا تمت 
الموافقة على نقل 

السيادة عليهما إلى 
المملكة العربية 

السعودية
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

يعت��زم الع��راق، ثال��ث أكب��ر مصدر 
للنفط اخلام ف��ي العالم، مضاعفة 
القدرة التكريري��ة بحلول عام 2021 
من أجل التخل��ص من اعتماده على 

واردات املنتجات املكررة. 
وذك��رت وكالة بلومبي��رغ األميركية 
نقال عن الوكيل األقدم لوزارة النفط 
فياض حسن نعمة، أن »القدرة على 
التجهي��ز س��تزيد ال��ى 1.5 ملي��ون 
برمي��ل يوميا من اكث��ر من 500 ألف 
برمي��ل حاليا«، مبينا أن »البالد تنفق 
أكث��ر م��ن ملي��اري دوالر س��نويا فى 

استيراد البنزين والغاز«. 
وأض��اف نعم��ة، أن »املصانع اخملطط 
إنش��اؤها تش��مل مصفاة ثانية في 
البص��رة بطاق��ة 300 أل��ف برمي��ل 
يوميا، في حني أغلقت املناقصة على 
مش��روع ملصفاة مقترح في كركوك 
بطاقة 70 ألف برميل، وفي الناصرية 
جت��ري ش��ركتان صينيت��ان محادثات 
حول منش��أة مصفاة بطاق��ة تبلغ 

150 ألف برميل«.
وفي كربالء، أعاقت التأخيرات املالية 
مش��روعا لبناء مصفاة بطاقة 140 
أل��ف برميل يومي��ا، حي��ث تعاقدت 
هيون��داي  ش��ركة  م��ع  احلكوم��ة 
لبنائه، في  للهندس��ة واإلنش��اءات 
حني تق��وم احلكومة حالي��ا مبحاولة 
احلصول على ملي��اري دوالر لتغطية 

النقص في متويل املشروع. 
ويتطل��ع الع��راق إلى احلص��ول على 
الطاق��ة التجهيزية في اخلارج، ليس 
فق��ط من خ��الل زي��ادة اإلنت��اج من 
الوقود، بل فتح أس��واق النفط اخلام 

العراقي. 
جت��رى  »احلكوم��ة  إن  نعم��ة،  وق��ال 

وعم��ان  الص��ني  م��ع  محادث��ات 
لالستثمار في املصافي واملستودعات 
وتخطط إلجراء مناقشات مماثلة مع 

سنغافورة واندونيسيا«.
وكان��ت ش��ركة نفط ميس��ان قال، 
منتصف أيار املاضي، انها بدأت تنفيذ 
اكب��ر مجمع ملعاجل��ة النفط بطاقة 
400 أل��ف برميل يومي��ا ضمن حقل 
احللفاية، مبينا ان املش��روع سيقوم 
بع��زل الغاز عن النفط اخلام وتنقيته 
من املركبات الكيمائية واملاء ليصبح 

جاهزا للتصدير.
وقال مدير عام ش��ركة نفط ميسان 
املهندس عدنان نوش��ي س��اجت، إن 
»مشروع معاجلة النفط ميثل انطالق 
املرحل��ة الثالثة واألخي��رة من تطوير 
حقل احللفاية بطاقة 200 الف برميل 
يوميا للوصول إلى أنت��اج الذروة من 
النف��ط البالغ 400 ألف يرميل يوميا 

من النفط ضمن املراحل االربعة«.
وأش��ار الى انه »مت أحالة املشروع إلى 
شركة CPECC الصينية التي نفذت 

مجم��ع املعاجل��ة األول والثان��ي في 
مراحل التطوير السابقة وقد وصلت 
بعض املع��دات اخلاصة باجملمع للبدء 
بتنفي��ذ املش��روع فعليا ف��ي الفترة 

القريبة املقبلة«.
وب��ني نوش��ي ان »مش��روع مجم��ع 
املعاجل��ة الثالث يتكون من 4 ضفاف 
عازلة ونصب مبادالت حرارية وعازالت 
و4 خزان��ات كبي��رة س��عة 30 أل��ف 
متر مكعب وإنش��اء خط��وط جريان 
مختلفة األغراض مثل النفط والغاز 

واملاء ونصب محط��ة توليد للطاقة 
الكهربائية خاصة باملشروع«.

مؤك��داً أن »الفائ��دة م��ن اجملمع هو 
لعزل الغاز عن النفط اخلام وتنقيته 
من املركبات الكيمائية واملاء ليصبح 

جاهزا للتصدير«.
في الش��أن ذات��ه، ذكرت مص��ادر أن 
شركات هي ش��ركاء حقل طق طق 
تلق��ت مدفوع��ات إجمالي��ة بقيمة 
15.24 مليون دوالر من حكومة إقليم 
كردس��تان عن مبيعات النفط خالل 

آذار 2017.
وقال��ت املص��ادر، ان حص��ة جين��ل 
الصافي��ة م��ن مدفوع��ات حكومة 
إقليم كردس��تان عن طق طق بلغت 

8.38 مليون دوالر.
املبيع��ات  أن  املص��ادر،  وأضاف��ت 
النفطي��ة اإلجمالي��ة م��ن حق��ل 
طق ط��ق ف��ي آذار 2017 بلغت في 
املتوسط 20 ألفا و417 برميال يوميا 
وتس��ليمات  الصادرات  مبا يش��مل 

مصفاة بازيان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يس��جل اجلانب اإلقتصادي حضوره 
بق��وة ف��ي األزم��ة احلالي��ة، كما إن 
التقاري��ر األكثر تأثيرًا ع��ن مونديال 
اجلان��ب  عل��ى  تق��وم   2022 قط��ر 

اإلقتصادي حتديًدا.
وتقرير بلومبيرغ أشار إلى أن مشروع 
ال��� 200 ملي��ار دوالر أصب��ح مهددًا 

بصورة ال تقبل الشك، وذلك بسبب 
املقاطعة العربية لقطر، س��واء من 
اإلم��ارات أو الس��عودية عل��ى وجه 
التحدي��د، باعتبارهما على رأس دول 

اجلوار.
العامل��ي:  التقري��ر  ج��اء ف��ي ه��ذا 
»مقاطعة السعودية واإلمارات على 
وج��ه التحدي��د لقطر جتع��ل احللم 

الكبير الذي يتكلف 200 مليار دوالر 
مه��ددًا بصورة واقعي��ة، فالتأثيرات 
على املنشآت والبنية التحتية التي 

يتم العمل بها كبيرة«.
»املصروف��ات  ان  التقري��ر،  وتاب��ع 
األسبوعية على منش��آت مونديال 
قط��ر تبلغ ما يقرب من نصف مليار 
دوالر، وكان الهدف هو تسريع العمل 

من أجل اإلجناز في أقل وقت ممكن، إال 
أن املقاطعة العربية لقطر، وخاصة 
م��ن جان��ب الس��عودية واإلم��ارات، 
جتع��ل املونديال مهددًا بق��وة بداية 
من األس��منت وص��واًل إلى مقابض 

األبواب«.
وأض��اف التقري��ر أن »قط��ر تواج��ه 
مش��كالت كبيرة منذ الي��وم األول 

لإلعالن ع��ن حصولها على ش��رف 
يتوق��ف  ول��م  املوندي��ال،  تنظي��م 
اجل��دل أبًدا حول ه��ذا امللف، فقد مت 
تخصي��ص 200 ملي��ار دوالر لبن��اء 
ويبلغ  التحتي��ة،  والبني��ة  املالع��ب 
ع��دد ه��ذه املالع��ب 9، ومت رصد 35 
مليار دوالر للسكك احلديدية واملترو، 
ومدينة تستوعب 200 ألف نسمة، 

وكذلك توس��عة املطار، ليستوعب 
املاليني من املس��افرين، واآلن أصبح 
كل ذل��ك مه��ددًا ف��ي ظ��ل توقف 
حرك��ة الش��احنات ومنعه��ا م��ن 
الدخ��ول على احل��دود الفاصلة بني 
السعودية وقطر، وكذلك توقف ما 
كان يتم شحنه عبر موانئ اإلمارات، 

وحتديًدا جبل علي إلى قطر«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبر »صندوق النق��د الدولي« أن 
اإلصالحات التي باشرها املغرب في 
اجمل��االت االقتصادية والسياس��ية 
خالل الس��نوات اخلم��س املاضية، 
مكنت��ه من جت��اوز مرحل��ة اخلطر 
ومواجه��ة العواص��ف اخلارجي��ة، 
املؤش��رات  تط��ور  في  وس��اهمت 
املاكرو اقتصادية، لكنها لم تعالج 
مش��كالت قائم��ة مث��ل بطال��ة 
الش��باب وعم��ل امل��رأة والفس��اد 

املال��ي واإلداري والرش��وة والعدالة 
وجودة التعليم واخلدمات األساس.

ودع��ا الصندوق احلكوم��ة اجلديدة 
الس��نوية  املراجع��ة  »إط��ار  ف��ي 
الوقائي«،  االئتماني  لبرنامج اخلط 
إل��ى اإلس��راع في إق��رار إصالحات 
جديدة متفق عليها مع املؤسسة 
واش��نطن،  ف��ي  املانح��ة  املالي��ة 
تش��مل مجاالت مالية واقتصادية 
واجتماعية، منها حتس��ني س��وق 
العمل وزيادة فرص العمل للشباب 

وامل��رأة باعتباره��ا أولوي��ة ملّحة، 
ثل »حتدياً  خصوص��اً أن البطال��ة متمُ
اقتصادي��اً واجتماعي��اً وأمنياً« في 
املغرب، وتصل إلى 40 في املئة في 

املدن الكبرى والهوامش.
ونصح الصن��دوق مبواصلة إصالح 
اإلدارة احلكومي��ة ومن��اخ األعمال، 
وزيادة اإلي��رادات الضريبية وحتديث 
االقتص��اد غير املنظ��م، وتقليص 
لبع��ض  املمنوح��ة  اإلعف��اءات 
واخلدمية،  اإلنتاجي��ة  القطاع��ات 

ص��رف  س��عر  نظ��ام  واعتم��اد 
م��رن للعمل��ة احمللية جلل��ب مزيد 
إضافة  االس��تثمارية،  التدفق��ات 
إلى حتس��ني العائدات الس��ياحية 
وزيادة التجارة اخلارجية والصادرات 
التجاري،  املي��زان  ومعاجل��ة خل��ل 
واعتم��اد قان��ون جدي��د للمصرف 
املرك��زي لزي��ادة دوره الرقابي على 

السيولة والنقد والقطاع املالي.
وش��دد على ضرورة توس��يع منح 
القروض إلنشاء الشركات اخلاصة، 

اقتص��ادي مدمج  من��وذج  واعتماد 
للفئ��ات األق��ل حظاً ف��ي اجملتمع 
للح��د من الفوارق بني الفئات وبني 
اجله��ات، والعم��ل عل��ى محارب��ة 

الرشوة وتعميم اخلدمات.
وتوقع التقري��ر أن يحقق االقتصاد 
اإلصالح��ات،  بفض��ل  املغرب��ي، 
من��واً يص��ل إلى 4.5 ف��ي املئة هذه 
الس��نة، وهو األفضل في مجموع 
أفريقيا،  األوسط وش��مال  الشرق 
وأن يبل��غ التضخ��م 1.1 في املئة 

وعجز املوازن��ة 3.5 في املئة، وعجز 
احلس��اب اجلاري 3.3 ف��ي املئة من 
الن��اجت اإلجمالي. وأش��ار الصندوق 
إلى أن االقتصاد املغربي أظهر قدرة 
اخلارجية  الصدم��ات  في مواجهة 
مث��ل ارتفاع أس��عار النفط وبطء 
النم��و في دول االحتاد األوروبي التي 
متثل 50 في املئة من جتارة اململكة، 
االس��تثمار  تراج��ع  ع��ن  فض��الً 
اخلارجي��ة واملس��اعدات اخلارجي��ة 

لدول اخلليج. 

تقرير عالمي نشرته وكالة بلومبيرغ

»حصار قطر« يهدد مشروع الـ 200 مليار دوالر

»صندوق النقد« يتوقع ارتفاع نمو االقتصاد المغربي

شركات نفط أجنبية تتلقى من اإلقليم 15 مليون دوالر

1.5 مليون برميل يوميًا طاقة العراق التكريرية بحلول 2021

أعاقت التأخيرات المالية 
مشروعا لبناء مصفاة 
بطاقة 140 ألف برميل 
يوميا، حيث تعاقدت 
الحكومة مع شركة 
هيونداي للهندسة 
واإلنشاءات لبنائه، في 
حين تقوم الحكومة حاليا 
بمحاولة الحصول على 
ملياري دوالر لتغطية النقص 
في تمويل المشروع

أنقرة ـ رويترز:
أظهرت بيانات م��ن معهد اإلحصاء التركي أمس 
االثنني أن منو اقتصاد البالد بلغ خمس��ة باملئة في 
الربع األول، مبا يتجاوز النسبة البالغة أربعة باملئة 

في استطالع للرأي أجرته رويترز.
وأظهرت البيان��ات أن الناجت احمللي اإلجمالي منا في 
الرب��ع األول مبعدل 1.4 في املئ��ة بعد التعديل في 
ضوء التقومي والعوامل املوسمية مقارنة مع الربع 

السابق.

طوكيو ـ رويترز:
تراجع املؤشر نيكي القياسي في إغالق أمس االثنني 
متأثرا بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا بعد 
موجة بيع كثيف ألس��هم ش��ركات التكنولوجيا 
األميركية في اجللس��ة السابقة. وانخفض نيكي 

0.5 باملئة ليقفل عند 19908.58 نقطة.
وتصدرت أسهم ش��ركات صناعة الرقائق وموردي 
أب��ل قائمة اخلاس��رين حيث أنهى س��هم طوكيو 
الكت��رون املعامالت بانخفاض نس��بته ثالثة باملئة 
بينما أقفل سهم أدفانتيست كورب على انخفاض 
نس��بته 3.3 باملئة ونزل س��هم ألبس الكتريك 3.2 

باملئة وتراجع سهم تايو يودن 3.1 باملئة.
ويوم اجلمعة انخفض سهم أبل 3.9 باملئة في أكبر 
هبوط يومي من حيث النس��بة املئوية منذ نيسان 
ع��ام 2016 بعدما ذكر تقرير أن هواتف آي فون التي 
ستطلقها الش��ركة في العام احلالي ستسخدم 
رقائق بس��رعات حتميل أبطأ م��ن الهواتف الذكية 

املنافسة. 
وخالف سهم توش��يبا كورب االجتاه العام للسوق 
وصعد بأكثر من تس��عة باملئ��ة بعدما قال مصدر 
مطلع لرويترز إن شركة ويسترن ديجيتال تخطط 
لزيادة عرضها لشراء وحدة أشباه املوصالت الثمينة 

التابعة لتوشيبا مقابل 18 مليار دوالر أو أكثر.
واس��تقر املؤش��ر توبك��س األوس��ع نطاق��ا عن��د 

1591.55 نقطة.

بنجالور ـ رويترز:
ارتف��ع الذه��ب أم��س االثنني مع تراجع األس��هم 
اآلسيوية والدوالر قبيل اجتماع مجلس االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي األميركي( الذي قد يعطي 
مؤش��رات عل��ى وتيرة رفع أس��عار الفائ��دة حتى 

نهاية السنة. 
وم��ن املتوقع على نط��اق واس��ع أن يرفع مجلس 
االحتياط��ي أس��عار الفائدة خ��الل اجتماعه هذا 
األسبوع لكن التركيز سينصب على أي تلميحات 
جديدة عن وتيرة تش��ديد السياس��ة النقدية في 
األش��هر املقبلة والعام املقبل وأي تفاصيل أخرى 

عن خططه لتقليص ميزانيته.
وارتف��ع الس��عر الف��وري للذه��ب 0.1 باملئة إلى 
1266.90 دوالر لألوقي��ة )األونصة( بعد أن فقد في 
اجللس��ة الس��ابقة واحدا باملئة في أكبر خسارة 

مئوية له بيوم واحد منذ 18 أيار.
وانخفض��ت عق��ود الذه��ب األميركي��ة اآلجل��ة 

تسليم آب 0.2 باملئة إلى 1269 دوالرا لألوقية.
ونزل مؤش��ر ال��دوالر 0.1 باملئة إل��ى 97.135 بعد 
ارتفاع��ه ي��وم اجلمعة إل��ى أعلى مس��توياته في 

تسعة أيام عند 97.500.
وزاد البالدي��وم 0.2 باملئ��ة في املعام��الت الفورية 
ليس��جل 892.50 دوالر لألوقية بع��د صعوده إلى 
911.50 دوالر لألوقي��ة وهو ما يقل قليال فحس��ب 
ع��ن أعل��ى مس��توى ف��ي 16 عاما املس��جل يوم 

اجلمعة.

5 % نسبة نمو االقتصاد 
التركي

تراجع مؤّشر األسهم 
الياباني

الذهب يرتفع وتراجع 
األسهم والدوالر

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

واألكادمي��ي  املصرف��ي  اخلبي��ر  دع��ا 
العراق��ي عص��ام احملاويلي إل��ى إعادة 
الثق��ة باملص��ارف اخلاص��ة العراقية 
والعم��ل عل��ى معاجل��ة املش��كالت 
التي تعان��ي منها نتيجة ضعف ثقة 
املودعني، ما يتطلب تفعيل دورها في 
املتنوع، خصوصاً  النش��اط املصرفي 
ف��ي مج��االت االس��تثمار والتنمية، 
مب��ا يجعلها ق��ادرة على اس��تقطاب 
ودائ��ع املواطنني عل��ى نحو يجعلهم 
بعيدين عن وسائل الترويج الستثمار 
أمواله��م ف��ي مصارف غي��ر عراقية، 

وحتديداً إيرانية.
وأكد أن »بعض املصارف غير العراقية 
متن��ح فوائد عل��ى املبالغ الت��ي تودع 
لديه��ا، أعل��ى من تلك الت��ي متنحها 
املصارف العراقية، ما يمُغري املواطنني 

العراقيني إليداع أموالهم لديها«. 
وق��ال إن »القط��اع املصرفي العراقي 
اخل��اص يحت��اج إل��ى توفي��ر احلماية 
الالزم��ة له من خ��الل تأمني قدر أكبر 

من ثقة املواطنني العراقيني بالقطاع 
وتشجيعهم على االستثمار فيه«.

»ضع��ف  أن  إل��ى  احملاويل��ي  وأش��ار 
الثق��ة بالقط��اع املصرف��ي العراقي 
دف��ع بالكثي��ر م��ن أصح��اب األموال 
واملستثمرين إلى اس��تثمار أموالهم 
ف��ي دول اجلوار التي تتميز باس��تقرار 
مصارفه��ا  ومن��ح  املال��ي  الوض��ع 
تس��هيالت كبيرة للمودع��ني لديها، 
ما زاد نسبة حتويالت أموال العراقيني 
األردن، برغم أخطار  إليها، خصوص��اً 
هذه الظاهرة على االقتصاد العراقي، 
ما يس��تدعي م��ن املعني��ني درس أي 
مخ��اوف ته��دد االقتص��اد العراق��ي 
وتفاديه��ا، نتيج��ة اس��تمرار خ��روج 

األموال العراقية«. 
وشدد على ضرورة »تشجيع املصارف 
العراقي��ة على منح فوائد منافس��ة 
إبع��اد  عل��ى  والعم��ل  ملودعيه��ا، 
القط��اع ع��ن أي ممارس��ات ذات صلة 
بالربا وتبييض األم��وال والتوجه نحو 
االس��تثمارات الت��ي تالم��س حاجات 
الواقع العراقي في قطاعات التنمية 

اخملتلفة«.

وأض��اف أن »تقديرات البن��ك املركزي 
العراقي تش��ير إلى أن هناك نحو 77 
في املئة م��ن الكتلة النقدية مخزنة 
لدى أصحابها ب��دالً من أن تكون لدى 
املصارف العراقية، ما يس��تدعي درس 
األس��باب والتداعي��ات على نش��اط 
القط��اع املصرف��ي الذي يع��د الذراع 

املالي��ة لالقتص��اد العراق��ي، إضافة 
إلى أهمية تعزيز الس��يولة املصرفية 
التي تعتب��ر أحد املرتكزات األس��اس 

للسيولة التي يحتاجها املصرف«.
وأكد احملاويلي »ضرورة معاجلة ما بات 
يعد حتدياً أم��ام العديد من املصارف، 
وحتديداً احلفاظ عل��ى حقوق املودعني 

املصرف،  والش��رعية جت��اه  القانونية 
ووض��ع املعادلة الضروري��ة للمصرف 
جملابه��ة طلب��ات الس��حب واإلقراض 
م��ن دون أن يق��ع ف��ي هاوي��ة ش��ح 

السيولة«. 
»احلي��اة«  ل���  ف��ي حديث��ه  وأوض��ح 
الدولي��ة، أن »ه��ذه الهاوي��ة تالمس 

س��معة املصرف املالي��ة واالعتبارية، 
م��ا يتطل��ب م��ن املرك��زي العراق��ي 
متابعة مثل هذه األخطار وتداعياتها 
على حقوق أصح��اب الودائع، كما أن 
املرك��زي مطال��ب باإلس��راع بتحديد 
أي معلوم��ات تصل إليه تتعلق بعدم 
تلبي��ة طلب س��حب م��ن أي مصرف 
ملعرف��ة احلقيقة قبل أن تس��تفحل، 
وبالتالي تك��ون نتائجها وخيمة على 

مسيرة املصرف وثقة املواطنني به«. 
واقت��رح أفكاراً تس��اعد ف��ي معاجلة 
الكثير من األخطاء التي ش��ابت أداء 
املص��ارف اخلاصة أخي��راً، منها وضع 
آلية محددة إلقراض رؤس��اء مجالس 
قب��ل  م��ن  اخلاص��ة  املص��ارف  إدارة 
مصارفهم، كم��ا على البنك املركزي 
فرض قيود صارمة في مراقبة الودائع 
عند املص��ارف، وأال يس��مح بأي جتاوز 
للنس��ب التي يقررها عندما مينح أي 
مص��رف قروضاً، إضافة إلى كش��ف 
أي جت��اوزات ق��د حتصل عل��ى أرصدة 

املواطنني.
وكان��ت اللجن��ة املالية ف��ي مجلس 
الن��واب عزت خروج األم��وال العراقية 

م��ن البل��د إلى فش��ل السياس��ات 
بالتحري  العراقية وطالبت  املصرفية 
عن أسباب تلك الظاهرة، فيما حذرت 
من تداعياتها اخلطيرة على االقتصاد 

الوطني. 
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي 
في تصريح إن »فقدان الثقة باملصارف 
العراقي��ة، بعد إف��الس الكثير منها 
وع��دم إع��ادة أموال املودع��ني، اضطر 
الكثير من أصحاب األموال إلى اللجوء 
إلى املص��ارف اإليراني��ة«، مطالبة ب� 
»إعادة النظر بعمل املصارف العراقية 
والسياس��ة املصرفية الستعادة ثقة 

املواطنني بها«.
وأضافت أن »خ��روج األموال العراقية 
إلى دول اجلوار يش��كل خسارة كبيرة 
لالقتصاد الوطني، خصوصاً أن البلد 
مي��ر بضائق��ة مالي��ة«، عازي��ة إخراج 
العراقي��ني أمواله��م إل��ى دول اجلوار 
واضط��رار احلكوم��ة لالقت��راض م��ن 
البنك الدولي، إلى »فش��ل السياسة 
املصرفية وعدم اعتمادها على املعايير 
الدولي��ة، وعدم مراقبة البنك املركزي 

لعمل املصارف«.

دول الجوار تستقطب أموال المستثمرين

مخاوف من تراجع الثقة بالمصارف العراقية
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جوليو بوكاليتي*

لندن- لكي نضمن مستقبلاً تنخفض 
فيه نسبة الكربون ونبدأ في مواجهة 
حتدي التغي��ر املُناخي، يحت��اج العالم 
للمزي��د من اإلس��تثمارات في الطاقة 
املتجددة. لذا كيف نبل��غ تلك الغاية؟ 
ال يوج��د نظام إلنت��اج الطاقة يتصف 
الطاق��ة  بالكم��ال، وحت��ى مش��اريع 
»صديق��ة البيئ��ة« بالنظر إل��ى أثرها 
بعناي��ة  ت��دار  أن  ينبغ��ي  اجلغراف��ي، 
خلفض »زحف الطاقة« واآلثار املرتبطة 
بذلك على املناظ��ر الطبيعية واألنهار 

واحمليطات. 
وتُع��د الطاق��ة الكهرومائي��ة أوض��ح 
األمثلة عل��ى أن موقع البنية التحتية 
للطاق��ة املتج��ددة ميك��ن أن يكون له 
تداعي��ات غي��ر مقص��ودة؛ فالكهرباء 
املولدة من الس��دود ه��ي أكبر مصدر 
على الكوك��ب للطاق��ة املتجددة في 
الوقت احلاضر، وه��ي توفر نحو ضعف 
الطاق��ة الت��ي توفرها جمي��ع مصادر 
الطاق��ة املتج��ددة مجتمع��ة، وحتى 
مع التوس��عات الكبيرة في مش��اريع 
الرياح،  الطاق��ة الشمس��ية وطاق��ة 
تفت��رض أغل��ب التوقع��ات أن تلبي��ة 
أهداف احلد من آثار التغير املُناخي على 
كوك��ب األرض تتطلب م��ا ال يقل عن 
زيادة بنس��بة %50 في س��عة الطاقة 

الكهرومائية بحلول عام 2040. 
وعل��ى الرغم م��ن املس��تقبل الواعد 
للطاق��ة الكهرومائية، هناك تداعيات 

ينبغ��ي  كبي��رة  وبيئي��ة  اقتصادي��ة 
دراس��تها عن��د بن��اء الس��دود وهناك 
على س��بيل املثال العوائ��ق التي تقيد 
تدف��ق املي��اه والتي تض��ر بوجه خاص 
مبصايد األسماك الداخلية على سبيل 
املث��ال علم��ا أنه يت��م جن��ي أكثر من 
س��تة مليني طن من األسماك سنوياًا 
من أحواض األنهار م��ع تنمية الطاقة 
الكهرومائي��ة املتوقع��ة وم��ن احملتمل 
أن تض��ر ه��ذه املش��اريع عن��د غي��اب 
التخطي��ط الصحيح مبصدر رئيس��ي 
للغ��ذاء وفرص حتقيق الدخل ألكثر من 

100 مليون نسمة.
وال تك��ون مثل تلك التداعيات واضحة 
��ا عندم��ا تخط��ط ال��دول لبن��اء  دائماً
الس��دود ف��ي عزلة ع��ن غيره��ا، وفي 
الكثي��ر من املناطق في آس��يا وأميركا 
اللتيني��ة وجن��وب الصح��راء الكبرى 
في أفريقيا، تعد الطاقة الكهرومائية 
والتنمي��ة  للطاق��ة  مهم��ااً  مص��درا 
االقتصادية ولكن األنهار اجلارية بتدفق 
اجملتمع��ات  لصح��ة  أساس��ية  تع��د 
واالقتصادي��ات احمللية والنظم البيئية، 
وتش��ير بعض التقديرات، إن أمت العالم 
جمي��ع مش��اريع الس��دود اجلارية في 
الوق��ت احلالي أو اخملطط له��ا من دون 
تدابير التخفيف م��ن اآلثار، فإن البنية 
التحتي��ة الناجم��ة ع��ن ذلك س��وف 
تعرق��ل جري��ان نح��و 300,000 كيل��و 
مت��ر )186,411 ميلاً( م��ن األنهار، وهي 
مسافة تعادل الدوران سبع مرات حول 

الكوكب. 
وهناك طريق��ة أفضل فعندما ننتهج 
��ا على نطاق النظام - بالنظر إلى  نهجاً

السدود في سياق حوض النهر بالكامل 
بدال من اتباع كل مش��روع على حدة- 
ميكنن��ا أن نتوق��ع ون��وازن بنحو أفضل 
اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية 
ألي مش��روع منفص��ل، وف��ي الوق��ت 
نفس��ه نضم��ن أن تُلب��ى  احتياج��ات 
اجملتم��ع، وق��د كانت منظم��ة احلفاظ 
عل��ى الطبيع��ة رائدة في ه��ذا النهج 

التخطيط��ي - م��ا نس��ميه »الطاقة 
الكهرومائية من خ��لل التصميم » - 
ملس��اعدة البلدان على حتقيق القيمة 

الكاملة داخل أحواضها النهرية.
حت��ى وجود س��د واحد ميك��ن أن يغير 
الس��مات الطبيعي��ة حل��وض النه��ر؛ 
وعندم��ا يتضاع��ف التأثي��ر من خلل 
مس��تجمعات املي��اه بأكملها، يصبح 

ا ومش��اريع الطاقة  ذلك التأثير ضخماً
الكهرومائية اخملط��ط لها في عزلة ال 
تس��بب ضررا بيئيا أكث��ر من املطلوب 
فحس��ب، ب��ل إنه��ا غالبا ما تفش��ل 
كذل��ك في حتقي��ق أقص��ى إمكاناتها 
الف��رص  تعي��ق  وق��د  االس��تراتيجية 

االقتصادية في املستقبل.
ونتيجة لذلك، قد تفشل حتى السدود 

التي تف��ي بأهداف تولي��د الطاقة في 
تعظيم القيمة طويلة األجل خلدمات 
إدارة املي��اه األخرى مث��ل، التحكم في 
املياه.  وتخزي��ن  وامللحة،  الفيضان��ات، 
وتبني أبحاثن��ا أن هذه اخلدمات تضيف 
م��ا يقدر بنحو 770 مليار دوالر س��نويا 
إل��ى االقتص��اد العامل��ي. ولذل��ك، فإن 
الفشل في تصميم السدود مبا يحقق 

أقصى إمكاناتها باهظ الثمن.
وفي املاض��ي، قاوم بعض املطورين هذا 
اإلس��تراتيجي،  التخطيط  م��ن  النوع 
معتقدي��ن أن��ه س��وف يتس��بب ف��ي 
تأخي��رات ويكلف في التنفي��ذ ولكن، 
كم��ا يبني أحدث تقرير ملنظمة احلفاظ 
عل��ى الطبيع��ة: ق��وة األنه��ار : حالة 
األعم��ال – فإن املس��اءلة ع��ن اخملاطر 
واالقتصادي��ة  واالجتماعي��ة  البيئي��ة 
املباش��رة ميكن أن يقلل إل��ى أدنى حد 
م��ن التأخير وجت��اوز امليزاني��ة مع احلد 
القضائي��ة.  الدع��اوى  إمكاني��ة  م��ن 
واألهم من ذلك، بالنس��بة للمطورين 
واملستثمرين، فإن تطبيق نهج كلي أو 
على نطاق املنظومة من شأنه أن يعزز 

اإلقتصادات الكلية في بناء السدود.
وتس��اعد الفوائ��د املالي��ة واإلمنائي��ة 
له��ذا التخطيط عل��ى أن تغطي تلك 
املش��اريع تكاليفها وتظه��ر توقعاتنا 
إنش��اؤها  يتق��رر  الت��ي  املش��اريع  أن 
باستعمال نهج الطاقة الكهرومائية 
م��ن خ��لل التصمي��م ميك��ن أن تلبي 
أهداف الطاق��ة اخلاصة به��ا، وحتقيق 
معدل عائد متوس��ط أعلى، واحلد من 
اآلثار السلبية على املوارد البيئية ومع 
وجود ما يقرب م��ن 2 تريليون دوالر من 

االس��تثمار في الطاق��ة الكهرومائية  
بني الوقت احلاضر وعام 2040 فإن فوائد 
التخطي��ط األذك��ى ستش��كل قيمة 

كبيرة.
الطاق��ة  تخطي��ط  يتطل��ب  وال 
الكهربائية على مس��توى النظام من 
ا،  البنائ��ني تبنى عملي��ة جدي��دة متاماً
بل ميك��ن للحكوم��ات واملطورين بدالاً 
م��ن ذل��ك إدم��اج املب��ادئ واألدوات في 
التخطي��ط والعملي��ات التنظيمي��ة 
احلالي��ة، وتطبي��ق مب��ادئ مش��ابهة 
على مصادر الرياح والطاقة الش��مية 
وغيرها من مصادر الطاقة والتي تترك 

أثرا كبيرا من الناحية اجلغرافية .
يع��د إمت��ام التح��ول إل��ى مس��تقبل 
يحتوي على نس��بة أقل م��ن الكربون 
هو التح��دي األبرز في وقتن��ا هذا، ولن 
ننجح بدون التوس��ع في إنتاج الطاقة 
املتج��ددة علما أنه في حال��ة الطاقة 
بعناي��ة  ل��و خططن��ا  الكهرومائي��ة 
باس��تعمال النه��ج األكث��ر ش��موالاً، 
ميكنن��ا أن نحق��ق األه��داف العاملي��ة 
للطاق��ة النظيفة مع حماية ما يقرب 
من 100,000 كيلو متر من األنهار التي 
ق��د تتعرض للمش��كلت ل��و لم نقم 
بذلك ولكن إن لم نرجع خطوة للخلف 
ومنع��ن النظر في الصورة برمتها، فإننا 
ببس��اطة س��وف نس��تبدل مشكلة 

بأخرى.

التنفيذي لإلس��تراتيجيات  *الرئيس 
والعضو املنت��دب العاملي للمياه في 

منظمة احلفاظ على الطبيعة.

علي محسن إسماعيل*

منُذ بدايِة هذا العاِم بدأ البنُك املركزيُّ 
العراق��يُّ باعتم��ادِ معايي��رَ ترجيحيٍة 
محّددٍة تتعّلُق باش��تراِك املصارِف في 
نافذِة بيِع العمل��ِة األجنبيِة )الدوالر(، 
ويأت��ي ذلك بع��د ما يقارُب س��نةاً من 
ه��ذه  لوض��ِع  واالستش��ارِة  اإلع��دادِ 
املعاييرِ بصيغِتها احلاليِة، إذ متَّ إعطاء 
هذه املعايي��رِ درجاٍت نس��بيٍة معّينٍة 
النهائيَة  الدرجَة  ل مجموُعها  يُش��كِّ
د بدورها حّصته  للمصرِف، والتي حت��دِّ
م��ن الكّمي��ِة املباع��ِة م��ن العمل��ِة 

األجنبية يوميااً.
ووفق��ااً للنظ��اِم اجلديِد يك��وُن البنُك 
املركزيُّ ق��د وضَع عمليَة بي��ِع الدوالرِ 
في إطارٍ يستجيُب ملتطّلباٍت قانونيٍة 
وتنظيمي��ٍة ورقابي��ٍة محّلي��ٍة ودوليٍة، 
ويعتمُد مبادَئ اإلفصاح والش��فافيِة 
واملوثوقي��ِة، مبا يرتقي بالنظ��اِم املاليِّ 

إلى مستوى املمارساِت الدوليِة.
فما هي دواعي هذا التصنيِف وما هي 
املعاييُر املعتمدُة فيه وآلياُت حتديِدها؟
لق��د متَّ اعتم��ادُ ه��ذا التصني��ِف من 
أج��ِل حتقي��ِق مجموعٍة م��ن األهداِف 
القانوني��ِة واالقتصادي��ِة يق��ُف ف��ي 

مِة منها: املقدِّ
1. متطلباُت النظام املالي الدولي

لقد أّدى ارتفاع مخاطرِ عملياِت غسِل 
األم��وال ومتوي��ل اإلرهاب إل��ى اهتمام 
قواع��د  بوض��ع  الدولي��ة  املنظم��ات 
وإج��راءات محلي��ة ودولي��ة ملواجه��ة 
مخاط��ر تل��ك العملي��ات م��ن اج��ل 
ل  حماية النظام املالي واجملتمع، ويُشكِّ
االلتزام بتل��ك القواعد واإلجراءات من 
قبل الدول واملؤسسات أساسااً جوهريااً 
في العلقات والقنوات املالية الدولية، 
أي إنِّ ال��دول واملؤسس��ات املالية من 
مص��ارف أو غيره��ا اصبحت علقاتها 
وعملياته��ا املالية اخلارجي��ة مرهونة 
بدرجة امتثاله��ا وتطبيقها للقواعد 
واالتفاقي��ات الدولي��ة به��ذا الش��أن، 
ووصل األمر إلى اس��تبعاد كياناٍت، بل 
دوٍل، ووضعها في خانة احلظر بس��بب 
ضعف أنظمته��ا وإجراءاتها وبيئتها، 
 .)Derisking( علي��ه  ملايطل��ق  وفق��ااً 
إذ تق��وم املؤسس��ات املالي��ة الدولية 
بقط��ع منافذ الدخ��ول إل��ى النظام 
املالي الدولي أمام ش��ركات ومصارف 
محلية بسبب ارتفاع اخملاطر املتعّلقة 

باجلرائم املالية.
من جهة أُخ��رى، وإذ إنَّ العراق يتعامل 
اً  بنح��و رئي��س بعمل��ة ال��دوالر )نظرا
إلى ك��ون الدين��ار مربوطااً بال��دوالر(، 
وإّن معام��لت البل��د اخلارجي��ة تت��مُّ 
به ف��إّن ذلك يجع��ل الع��راق خاضعااً 
وانتق��ال  ت��داول  وقواع��د  إلج��راءات 
ال��دوالر االميركي التي يضعها البنك 
الفدرالي االميركي واخلزانة االميركية 
الت��ي ته��دف إل��ى مراقب��ة والتحري 
عن حركة الدوالر للح��دِّ من عمليات 
غس��ل األموال ومتويل اإلرهاب، وبذلك 
يترّت��ب على الدول )ومنه��ا العراق( أن 
القواعد واإلجراءات واألنظمة  تصّمم 
اللزمة ملراقبة حركة الدوالر والتعّرف 
على مس��ارات اس��تخدامه وانتقاله 

من مكان إلى آخر.

إّن اإلج��راءات الت��ي اتخذه��ا البن��ك 
املرك��زي في تطبي��ق قواع��د ومبادئ 
ومتوي��ل  األم��وال  غس��ل  مكافح��ة 
اإلره��اب نتج عنها إخ��راج العراق من 
املنطق��ة الرمادي��ة ضم��ن تصني��ف 
 )FATF( وتقييم منظمة العمل املالي
املعني��ة دولي��ااً به��ذا املوض��وع، وكان 
اً بوقوعه ف��ي منطقة  الع��راق مه��ّددا
احلظر الدولي، والذي يعني غلق منافذ 

النظام املالي الدولي أمام العراق.
إّن إل��زام املص��ارف بتطبي��ق قواع��د 
االمتث��ال وقيام البن��ك املركزي بوضع 
أنظم��ة وبرامج وتعليم��ات فضلاً عن 
عملية ربط بيع ال��دوالر بااللتزام بها، 
م��ع مراقبة فّعالة ل��كل ذلك، أعطى 
املنظمات الدولية رسائل إيجابية األمر 
الذي ترّتب عليه إعادة تصنيف العراق 

وإخراجه من خطر احلظر املالي.
-2 متطلب��ات تطبيق قانون مكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 فرض قانون مكافحة غس��ل األموال 
عل��ى  التزام��ات  اإلره��اب  ومتوي��ل 
املؤسس��ات املالي��ة تتخ��ذ مبوجبه��ا 
اً  إج��راءات العناية جت��اه العم��لء بدءا
م������������ن التع��ّرف عل��ى ُهوي��ة 
العميل واملستفيد احلقيقي واإلجراءات 
احلس��اب�����ات  بفت����ح  املتعّلق��ة 
إلخ،  والتحوي��لت....  والوثائ���������ق 
ووضع سياس��ات وإج��راءات وضوابط 
دقيقة تتوافق مع االلتزامات املفروضة 

في مجال املكافحة.
وكّلف القان��وُن البنَك املرك��زيَّ أيضااً 
بوصفه السلطة الرقابية واإلشرافية 
عل��ى املؤسس��ات املالي��ة، كّلف��ه �� 
فضلاً عن مهامه ���� بتطوير إجراءات 

التفتيش ووس��ائل ومعايي��ر متابعة 
التزام املؤسس��ات املالي��ة بتعليمات 
ومتوي��ل  األم��وال  غس��ل  مكافح��ة 

اإلرهاب.
وإذ إّن عملي��ات بي��ع وش��راء ال��دوالر 
جتري في املؤسسات املالية )املصارف( 
بش��كل أس��اس، وهي تنط��وي على 
عملي��ات مهم��ة من حي��ث حجمها 
الكلي، فإّنه��ا تتطلب مراقبة تطبيق 
قواعد االمتثال عن��د املصارف التزامااً 
بقواع��د املكافحة وفق��ا للقانون من 
حي��ث التحّقق م��ن مص��ادر األموال 
)الدين��ار( ومنها تطبيق مب��دأ )اعرف 
زبون��ك(، وم��ن حي��ث التحّق��ق م��ن 
االس��تخدامات النهائية والوس��يطة 
وذل��ك للتدقيق في س��لمة وطبيعة 
تل��ك العملي��ات، وقد اس��ند القانون 
إل��ى محاف��ظ البن��ك املرك��زي وضع 
التعليم��ات اللزم��ة للعناية الواجبة 
م��ن قب��ل املؤسس��ات املالي��ة، ومن 
الطبيعي ان يُراقب البنك املركزي مدى 
والتعليمات  القواع��د  بتل��ك  االلتزام 
اً أساس��ااً في تضييق  ويضعه��ا معيارا
وتوس��يع دخول املصارف إلى عمليات 

بيع وشراء العملة األجنبية.
إّن جوهر التصني��ف يرتكز على مدى 
الت��زام املص��ارف بقواع��د مكافح��ة 
غس��ل األم��وال ومتويل اإلره��اب، حتت 
معيار )االمتث��ال( الذي يتضّمن جملةاً 
م��ن املعايي��ر الت��ي  ترتب��ط بإجراءات 
املص��ارف بتلك القواعد م��ن اجلوانب 

. كافةاً
3. متطلبات االرتقاء بأداء املصارف

اً  إّن املعايير الت��ي متَّ وضعها مُتّثل حافزا
مهمااً للرتقاء ب��أداء املصارف، إذ تدفع 

باجت��اه إعادة تنظي��م العمل املصرفي 
في إطار تنظيمي ورقابي وقانوني يدرأ 
عنها اخملاطر ويرتقي مبس��ت��������وى 
العاملني فيه��ا، إذ ألزم البنك املركزي 
املصارف باستحداث وحدات أو أقسام 
ميك��ن أن تس��هم في ذل��ك، من قبيل 
إدارة مكافحة غس��ل األم��وال ومتويل 
اإلره��اب، وإدارة االمتثال، وإدارة اخملاطر، 
وتقوي��ة أقس��ام الرقاب��ة الداخلي��ة، 
وتطبيق مبادئ احلوكمة  املؤسساتية 
التي قوامها تعزي��ز الرقابة واإلفصاح 

والشفافية.
لقد ش��هدت املص��ارف من��ذ تطبيق 
معايير الدخول إلى نافذة بيع العملة 
طيفااً واسعااً من اإلجراءات كاستحداث 
وحدات وتعيني ذوي االختصاص واخلبرة، 
وتعي��ني مراقب��ي حس��ابات دولي��ني، 
وكل ذلك يص��بُّ في خدم��ة االرتقاء 
بالقطاع املصرفي ، وتوفير مؤش��رات 
عن س��لمة عملياتها مب��ا ميّكنها من 
التعام��ل م��ع العالم اخلارج��ي وفتح 
قنواتها املالية مع املؤسس��ات املالية 
الدولية، التي أصبحت تولي املؤشرات 
التي انطوت عليها املعايير املوضوعة 

عناية كبيرة.
متطلبات اس��تقرار أسعار   4-

الصرف
تس��اعد املعايير املوضوع��ة في دعم 
اس��تقرار س��عر صرف العملة احمللية 
ال��ذي مُيّث��ل أب��رز أه��داف السياس��ة 
النقدية، إذ إّن وضع عمليات بيع وشراء 
الدوالر على أس��ٍس وقواعد س��ليمة 
من ش��أنه احل��ّد من ظواه��ر التلعب 
)مم��ن  الوس��طاء  وإلغ��اء  واملضارب��ة 
اس��تحوذوا على الهام��ش األكبر من 

فرق س��عر الصرف(، فقد انحس��ر دور 
الوس��طاء بش��كل كبير بسبب إلزام 
املصارف باّتب��اع القواعد والتعليمات 
الت��ي أصبح��ت تنعكس عل��ى درجة 
املعايي��ر ومن ثَمَّ عل��ى حّصة املصرف 

في دخول النافذة.
وم��ن أجل حتقي��ق األه��داف املذكورة 
معايي��ر  س��بعة  اعتم��اد  متَّ  فق��د 
لتصنيف املصارف الداخلة إلى نافذة 
بي��ع العملة األجنبية. فم��ا هي هذه 

املعايير وما هي آلية حتديدها؟
ابت��داءاً ال بُّد من اإلش��ارة إل��ى أّن هذا 
التصنيف ليس تصنيفااً ألداء املصارف 
بنحو ع��ام )وهو ما نذكره في نش��رة 
البي��ع اليومية(، وإمّنا هو يعكس درجة 
امتث��ال املص��رف للقواع��د املتعلقة 
بعمليات بيع وشراء العملة األجنبية. 
أّما تقيي��م املصارف الع��ام من حيث 
أوضاعه��ا العاّمة )أداؤه��ا وكفاءتها( 
فإّن��ه يجري عل��ى وفق معايي��ر دولية 
 )CAMELS( أُخرى أبرزها املعيار الدولي
وهو مبنزلة إنذار مبكر تُصّنف املصارف 
مبوجبه على أس��اس م��لءة رأس املال 
 ، M واإلدارة ،  A وج��ودة األُص��ول ، C
، والس��يولةL  وحتلي��ل    Eوالربحي��ة
احلساسية خملاطر الس��وق ، التي يتمُّ 
التعبير ع��ن كل عنصر من عناصرها 
بع��دد من املؤش��رات املالي��ة، وقد قام 
البن��ك املرك��زي بإجراء ه��ذا التقييم 
في ع��ام 2013 من قبل مكتب تدقيق 
اً إلى مضي س��نواٍت عّدة  دول��ي، ونظرا
عل��ى ذلك فإّن��ه يجري العم��ل حاليااً 
عل��ى إع��ادة ه��ذا التقيي��م ونأمل أن 
ننتهي منه قريبااً، إذ إّنه سيوضح أداء 
القط��اع املصرفي ومدى كف��اءة وأداء 

اً من املعايير  املصارف، وس��ُيمّثل ج��زءا
احلالي��ة املس��تخدمة ف��ي تصني��ف 
املصارف ألغراض الدخول إلى النافذة.

أّما بش��أن تصنيف املص��ارف لدخول 
نافذة بيع العملة األجنبية فإّنه يرتكز 
بشكل رئيس على أساس مدى التزام 
املص��ارف بقواع��د مكافح��ة غس��ل 
األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب، وتعليمات 
البن��ك املرك��زي ف��ي إط��ار العناي��ة 
الواجب��ة فض��لاً ع��ن االس��تعماالت 
إلى  والتحويلت  للعمل��ة  املش��روعة 
اخل��ارج، إذ متَّ تنظيم هذه العملية عن 
طري��ق عدد من املعايي��ر واآلليات التي 

ميكن توضيحها عبر النقاط التالية:
أوالاً: معايير تصنيف املصارف

يعتم��د التصني��ف س��بعة معايي��ر 
أساس��ية تتف��رّع منها أُخ��رى فرعية 
يعطى لكل منها وزن نس��بي يسهم 
في حتديد الدرجة النهائية للمصرف، 

وهي:
1. االمتث��ال )درج��ة االلت��زام بقواعد 
وإج��راءات مكافح��ة غس��ل األموال 

ومتويل اإلرهاب( ولها الوزن االكبر.
2.  االلت��زام بتعليم��ات نافذة العملة 

األجنبية. 
املص��ارف  م��ع  التعام��ل  معي��ار   .3
املراس��لة من حيث كونه��ا معتمدة 

ومصنفة دوليااً.
4. تطاب��ق كش��وفات املص��رف م��ع 

كشوفات املصارف املراسلة. 
5. تلبي��ة طلب��ات الزبائ��ن ومن ضمن 

عناصرها عدد فروع املصرف.
6. الدعاوى القضائية ضّد املصرف.

7. التعاق��د مع ش��ركة تدقيق دولية 
، وياخ��ذ باحلس��بان تاري��خ تأس��يس 

املص��رف ، إذ يت��م تنزيل خمس درجات 
من درجات املصارف التي لم ميِض على 

تأسيسها أكثر من سنة.
ثانيااً: مراجعة التصنيف وتغييره

إّن الدرجات املمنوحة للمصارف تتغّير 
بش��كل مس��تمر وفق��ااً مل��دى التزام 
املصارف باملتطلب��ات واإلجراءات على 
وفق عمليات التدقيق والتفتيش التي 
يجريه��ا البنك املرك��زي، أو عن طريق 
تقدمي املصرف  ما يثبت حتّسن االلتزام 
مبعيار أو أكث��ر، ويجري البنك مراجعة 
، وتش��ترك  دوري��ة للمص��ارف كاف��ةاً
ع��دد من دوائر البنك وتش��كيلته في 
عملية التقييم بحس��ب ن��وع املعيار 
واختص��اص الدائرة أو التش��كيل ، ممّا 

يوفر مصداقية و موضوعية عالية.
ثالثااً: شفافية التصنيف

يقوم البنك املركزي بتزويد كل مصرف 
بالدرجات املمنوحة بحسب كل معيار 
وبحس��ب كل عنصر م��ن عناصر كل 
معيار، ومُينح املصرف فرصة االعتراض 
أو إب��داء امللحوظات، وتتولى جلنة عليا 
برئاس��ة نائب احملافظ وعضوية ملك 
م ف��ي البنك عملي��ة مراجعة  متق��دِّ
امللحوظ��ات أو االعتراض��ات ومقابلة 
املعنيني ف��ي املصرف، وميك��ن تعديل 
درجة التقييم وفقااً ملا يتم تقدميُه من 
املص��رف، علمااً أّن ه��ذا الباب مفتوح 
دائمااً أمام املصرف وفي أي وقت يشعر 
مااً ف��ي تطبيق  في��ه بأّن��ه أح��رز تقدُّ

القواعد املذكورة.
اً ال بُّد من الق��ول: إّن األصل في  أخي��را
املوض��وع ه��و حتقي��ق رقاب��ة فعال��ة 
وإج��راءات احترازي��ة يتطلبها القانون 
التزاماتن��ا  وتس��توجبها  العراق��ي 
وعضوي��ة  الدولي��ة  باالتفاقي��ات 
املنظمات الدولية املعنية، وإّن االلتزام 
به��ذه املعايير يؤدي إل��ى جتّنب الوقوع 
ف��ي مخاط��ر اجلرائ��م املالي��ة وغل��ق 
منافذ املؤسسات املالية امام عمليات 
متويل اإلرهاب، ويؤدي أيضااً إلى االرتقاء 
بالعمل املصرفي العراقي ومتكينه من 
مد اجلس��ور والقنوات مع املؤسسات 

املالية الدولية املعتمدة.
وهن��ا نقول للبعض ممّ��ن قد يتضررون 
من هذه اإلج��راءات: إّن الضرر عليهم 
س��يكون أكبر في حال ع��دم االلتزام 
بها، إذ يعرضهم عدم االلتزام باملعايير 
املذك��ورة إل��ى نتائ��ج خطي��رة على 
عملهم من قبيل مخاطر الس��معة، 
واخملاط��ر القانونية والقضائية، ويغلق 

أمامهم منافذ التعامل اخلارجي.
إّن البن��ك املركزي وه��و يرتقي بعمله 
الدولي��ة  املمارس��ات  إل��ى مس��توى 
األفضل فإّنه يتطلع إلى دعم واسناد 
م��ن قبل املعني��ني لتمكين��ه من أداء 
دوره ومهمات��ه، ويؤك��د للجمي��ع أّنه 
مس��تعد لتقبُّل كل ملحوظة أو نقد 
اً بّن��اءاً وموضوعيااً  عل��ى أن يك��ون نقدا
يجري على وفق قنواته املؤسس��اتية 
حفاظااً على س��معة هذه املؤسس��ة 
ودورها ف��ي تطوير النظ��ام املالي، وال 
س��ّيما في ظل األزم��ة املالية التي منّر 
به��ا والتحدي��ات التي أفرزته��ا وذلك 
حلفظ االستقرار االقتصادي في العراق 

عبر حتقيق االستقرار املالي والنقدي.

* محافظ البنُك املركزيُّ العراقيُّ

الطاقة واالقتصادات والبيئة

تصنيف المصارف ألغراض دخول نافذة بيع العملة األجنبية

أحد املصارف العراقية
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اخي��را، مت حتدي��د موع��د إلج��راء 
االستفتاء على اس��تقالل اقليم 
كردس��تان ع��ن الع��راق. وهو يوم 
25/ 2017/9 واملطل��وب من بغداد 
وال��دول االقليمي��ة، ان تبارك هذه 
اخلط��وة الت��ي هي حق مش��روع 
ال��ى  الت��ّواق  الك��ردي  للش��عب 
اخل��الص من اغ��الل الع��راق، التي 
ادم��ت معاصمهم. ه��ذا التطور 
الرئيس��ان  احلزب��ان  ال��ذي صاغه 
ف��ي كردس��تان، م��ع مقاطع��ة 
التغيير، وبقية الفصائل واألحزاب 
السياس��ية في االقليم، جاء في 
وقت، حرج، خطي��ر، يتمثل بقرب 
اخل��الص من داع��ش، وحترير كامل 
املوص��ل م��ن س��يطرة االره��اب، 
في وق��ت، يعاني البل��د من أزمة 
مالية خانقة، مقابل تزايد االنفاق 
العس��كري بنحو متس��ارع جراء 
احل��رب م��ع داع��ش. ه��ذا الظرف 
ال��ذي يفترض ان يكون س��ببا في 
توحد جميع  العراقيني، ملواجهته 

االقليم،  والوقوف بوجهه. قي��ادة 
كان له��ا رأي آخر، فهي س��ارعت 
الى اع��الن انها بص��دد التحضير 
لالنفص��ال عن العراق، س��بقتها 
تصريحات ملس��ؤولني أكراد، حول 
موض��وع احلدود االداري��ة لإلقليم، 
حي��ث ق��ال مس��ؤول ك��ردي: انه 
ال وجود ملف��ردة: املناط��ق املتنازع 
عليه��ا ف��ي قاموس السياس��ة 
الكردي��ة، ذل��ك ان األراض��ي التي 
تسيطر عليها البيشمركة حتررت 
بدماء األكراد، وبالتالي، فال مجال 
لالنس��حاب منها وتسليمها الى 
اهله��ا او الى الش��رطة االحتادية 
او أي ق��وة امنية عراقية. مما يعني 
ان املش��اركة الكردي��ة في احلرب 
ضد داع��ش، انته��ت عمليا، بعد 
ان سيطرت القوات الكردية على 
األراض��ي التي تعتق��د انها تابعة 
لإلقليم. وألول مرة تتفق تصريحات 
قي��ادة  م��ع  االميركي��ة  االدارة 
احلشد الش��عبي حول االستفتاء 

املزم��ع اجراؤه. حي��ث بينت االدارة 
االميركية ان االستفتاء سيصرف 
االنتب��اه ع��ن احلرب عل��ى داعش، 
ف��ي حني ب��ني قيادي في احلش��د، 
ان اجراء االس��تفتاء هو استغالل 
واجله��ات  احلكوم��ة  انش��غال 
السياس��ية باحلرب عل��ى داعش. 
وحني س��ئل املستش��ار االعالمي 
لرئي��س االقليم املنتهي��ة واليته 
مس��عود برزاني، حول اختيار هذا 
الوقت بالذات، إلجراء االس��تفتاء، 
قال: ان كل االوقات في العراق هي 
ح��روب وأزمات، وال ميكننا االنتظار 
مئة عام اخ��رى حتى يهدأ الوضع 
ويتم اج��راء االس��تفتاء! بالعودة 
السياس��ي، حلكومة  املوقف  الى 
بغداد التي تتألف من وزراء شيعة 
وسنة وأكراد، بينت في موقفها ان 
عالقاتها م��ع االقاليم واحملافظات 
غير املرتبطة بأقاليم هو الدستور 
ومبا ان الدس��تور لم يشر صراحة 
ال��ى ح��ق االقالي��م واحملافظ��ات 

االخ��ر بح��ق تقرير املصي��ر فإنها 
ترفض ه��ذا االجراء وتع��ده بداية 
للتقسيم. وال نعلم فعال: على أي 
اسس تستند ادارة االقليم، ووفق 
اي قانون سيجرى االستفتاء! هل 
هو قانون خاص باالقليم؟ ام قانون 
احتادي؟ ام قان��ون دولي؟ وهل ثمة 
مب��اركات م��ن دول اقليمية لهذا 
االجراء؟ هل الشعب الكردي يوافق 
على هذه االجراء؟ نعم س��يوافق 
وبنس��بة تأييد عالي��ة لالنفصال 
عن الع��راق، كون ان حل��م الدول 
الكردي��ة، ه��و حلم قوم��ي كبير، 
حل��م كل االكراد. هذا هو تصريح 
ألحد اعض��اء دول��ة القانون الذي 
بني انه ال يعن��ي بالضرورة حتقيق 
حلم االس��تقالل نظ��را للظروف 
الداخلي��ة واالقليمية! وال أهمية 
للوض��ع االقتص��ادي لالقليم، وال 
للفساد املستش��ري، وال للثروات 
الت��ي ال يع��رف اح��د اي��ن تذهب 
وارداتها. املهم هو اجراء االستفتاء 

على اعتب��ار انه غاية بح��د ذاته. 
وهذا م��ا اكده اس��تطالع اجرته 
فضائي��ة كردية، كانت نتيجته ان 
اغلب املواطنني الذين التقت بهم 
في الش��ارع يؤيدون االس��تقالل، 
ع��دا مواط��ن واحد وه��و مثقف 
كردي وكاتب، حتدث بشكل مغاير 
عن الس��ابقني. القي��ادة الكردية، 
حني ح��ددت موع��د االس��تفتاء، 
لم تب��ني معه واق��ع االقليم بعد 
النظ��ام،  طبيع��ة  االس��تقالل، 
شكله، فلس��فة الدولة الكردية، 
ضم��ان تع��اون ال��دول االقليمية 
مع��ه، العالق��ة م��ع الع��راق. ما 
ح��دود  ه��و  فق��ط،  حس��مه  مت 
االقلي��م التي اختصرت النصوص 
بتصريح  والقانونية،  الدس��تورية 
لسياسي كردي، قال ان كل شيء 
حسم! نعود الى مسألة غاية في 
األهمية وه��ي: طبيع��ة العالقة 
احلالي��ة بني بغ��داد وأربي��ل! وهل 
فعال ثمة ش��كل للدولة املوحدة؟ 

وم��ا ه��ي املش��تركات بينهم��ا.. 
اجلان��ب املالي، وحصة االقليم من 
للدولة،  العامة  االحتادي��ة  املوازنة 
ه��و اه��م واب��رز عامل مش��ترك 
ب��ني اجلانبني، اضافة الى تقاس��م 
املناص��ب وحتديد حص��ص األكراد 
في احلكوم��ة والبرمل��ان. هذه ابرز 
املش��تركات، وال نتص��ور ان ثم��ة 
مشتركات أخرى بني اجلانبني، حيث 
ان االقليم، غالبا ما يعقد صفقات 
واتفاق��ات جتارية وتخ��ص النفط 
بنحو منفرد  والتنقيب  والتصدير 
دون الرجوع الى بغداد، اضافة الى 
الكثير م��ن التصرفات التي تقوم 
به��ا القيادة الكردي��ة، والتي تنم 
عن عدم اكت��رث بحكومة بغداد، 
كله��ا ام��ور تدل على هشاش��ة 
العالق��ة ب��ني اجلانبني. فم��ا الذي 
سيضيفه االستقالل لواقع احلال؟ 
رمبا ستحرم احلكومة االحتادية من 
املبالغ املالي��ة التي حتصل عليها 
من اربيل، جراء بيع كميات محددة 

م��ن النفط، ف��ي وقت، س��يتوفر 
له��ا مبالغ ضخم��ة، وهي حصة 
االقلي��م البالغة %17 من املوازنة، 
اضافة الى تغير معادلة تقس��يم 
احلص��ص واملناص��ب احلكومي��ة، 
حي��ث س��يخرج الط��رف الكردي 
م��ن التقس��يم، ويبق��ى طرف��ان 
فقط، اذ ال رئيس جمهورية كردي، 
وال نائ��ب رئيس البرمل��ان وال نواب 
للك��رد في البرملان، وام��ور كثيرة، 
ق��د تؤثر بنح��و كبير عل��ى الكرد 
واحلكومة العراقية بنفس الوقت. 
األم��ر يحتاج الى دراس��ة وحتليل. 
االنفصال، ام��ر ليس جديدا وهذه 
ليس��ت اول م��رة يط��رح األكراد 
قضية االنفصال عبر االس��تفتاء، 
لكن ه��ذه املرة مت حتديد موعد، وال 
نتصور ان ثمة مج��ال للتأجيل او 
تعليق األمر، برغم ان سياسيا من 
التغيير، ق��ال ان االمر مجرد ورقة 

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

ّ
ّ

سالم مكي

مارك سوزمان

كاتب عراقي

الرئيس التنفيذي 
لالستراتيجية في 

مؤسسة بيل 
وميليندا غيتس

في كلمة ألقاها مؤخرا أمام أبرز 
واألمنيني  العس��كريني  املفكرين 
في اململكة املتح��دة في املعهد 
امللك��ي للخدم��ات املوح��دة في 
لن��دن، أش��ار بِ��ل جيت��س، رئيس 
املؤسس��ة التي أعمل به��ا، إلى 
أن مس��اعدات التنمية الرسمية 
تس��اعد ف��ي إنق��اذ األرواح، وبناء 
وأمانا،  استقرارا  أكثر  مجتمعات 
وتعط��ي فك��رة صحيح��ة ع��ن 
القوة الناعمة في مختلف أنحاء 

العالَم.
وقد ُس��ِئل بِل كي��ف قد يرد على 
أي ش��خص في اململكة املتحدة 
يش��عر باإلحب��اط ألن بريطاني��ا 
تف��ي  قليل��ة  دول  م��ن  واح��دة 
بالتزامه��ا املوص��ى به م��ن ِقَبل 
األمم املتح��دة بإنف��اق %0.7 م��ن 
دخله��ا الوطن��ي اإلجمالي على 
مس��اعدات التنمي��ة. ولكن إبراز 

الرسمية  التنمية  أثر مساعدات 
البريطاني��ة كان مج��رد جزء من 
اإلجابة؛ فقد أكد بِل أيضا على أن 
دوال أخرى عديدة تفي بالتزاماتها 

في مجال املساعدات.
الدمن��رك  كان��ت  أوروب��ا،  فف��ي 
وهولندا والنرويج ولوكس��مبورج 
والسويد تفي بعتبة األمم املتحدة 
من املساعدات لفترة من الوقت، 
ومؤخرا انضمت أملانيا إلى صفوف 
هذه الدول. ولم حتقق فرنسا هذه 
العتبة بع��د، ولكنها تعمل على 

زيادة مساهماتها.
وخ��ارج أوروب��ا، كان��ت اململك��ة 
واإلم��ارات  الس��عودية  العربي��ة 
العربية املتح��دة وقطر أيضا بني 
أكب��ر ال��دول املانحة ملس��اعدات 
التنمية الرس��مية في العالَم �� 
وهي حقيق��ة ال يدركها كثيرون. 
فكل هذه الدول مانحة لصندوق 

احلياة وسبل كسب العيش، الذي 
ميث��ل املب��ادرة املتع��ددة األطراف 
األكبر في الش��رق األوس��ط في 
مج��ال التنمي��ة الدولي��ة. وب��ني 
للصندوق  األخرى  املانحة  اجلهات 
بنك التنمية اإلسالمي، وصندوق 
التضام��ن اإلس��المي للتنمي��ة، 

ومؤسسة بِل ميليندا جيتس.
احلي��اة وس��بل  يدع��م صن��دوق 
كس��ب العيش الذي تبلغ قيمته 
2.5 مليار دوالر أميركي املش��اريع 
املهم��ة التي تس��تهدف القضاء 
الصحية  والرعاية  األمراض،  على 
األولي��ة، ودعم املزارع��ني، والبنية 
األساس��ية في اجملتمعات األكثر 
فق��را في مختلف أنح��اء العالَم 
اإلس��المي. ب��دأ الصن��دوق ف��ي 
العام الفائ��ت بقيمة 363 مليون 
دوالر من التمويل املعتمد لس��تة 
مش��اريع كبي��رة ف��ي دول عربية 

فبراير/ش��باط،  وف��ي  وأفريقي��ة. 
بدأت أول مبادرة في هيئة مشروع 
بقيمة 32 ملي��ون دوالر ملكافحة 
املالريا في السنغال، كما حصلت 
مجموع��ة أخرى من املش��روعات 
على املوافقة في وقت س��ابق من 
ه��ذا الش��هر، ليتج��اوز مجموع 
ملي��ون   600 املعتم��د  التموي��ل 

دوالر.
صحي��ح أن املس��اعدات من غير 
املمك��ن أن حت��ل كل املش��كالت 
التي تواجه الدول اإلس��المية في 
الشرق األوسط وأفريقيا. ولكنها 
قادرة على دعم ظهور مجتمعات 
وازده��ارا وصحة  أكثر اس��تقرارا 
وأق��ل ُعرض��ة للح��روب األهلية 
أو اإلره��اب. وتعتق��د مؤسس��ة 
جيت��س أن اجله��ات املانح��ة من 
العالَ��م اإلس��المي، بنحو خاص، 
تلعب دورا أساس��يا في التصدي 

للفق��ر وع��دم االس��تقرار. وم��ن 
خ��الل التعاون، ميكن حتقيق فوائد 
أكبر كثي��را �� ع��ن طريق جتميع 
املوارد وتقاسم اخلبرات �� مقارنة 

بالعمل الفردي.
ومن املمك��ن أن تعمل مش��اريع 
محلية على دعم قدرة هذه الدول 
عل��ى قي��ادة الطريق ف��ي مجال 
التنمي��ة الدولي��ة. على س��بيل 
املث��ال، مت تصمي��م برنامج زمالة 
ش��غف، الذي تدعمه مؤسس��ة 
امللك خال��د ومؤسس��ة جيتس، 
بحيث يعمل على تشجيع بعض 
من أملع الش��باب الس��عوديني �� 
ع��دد كبير منهم من النس��اء �� 
عل��ى اتخ��اذ مه��ن ف��ي القطاع 
غير الربح��ي الذي يركز على األثر 

االجتماعي احمللي والعاملي.
بي��د أن املفتاح احلقيقي لتحقيق 
التنمي��ة  مج��ال  ف��ي  النج��اح 

الدولي��ة هو التع��اون. فمن خالل 
جتميع امل��وارد وتقاس��م اخلبرات، 
يُصِب��ح بوس��ع املنظم��ات مثل 
واحلكوم��ات  مؤسس��ة جيت��س 
املانح��ة، من اململكة املتحدة إلى 
اإلم��ارات العربية املتحدة، حتقيق 
نتائ��ج أفض��ل كثي��را مقارنة مبا 
ميك��ن إجن��ازه م��ن خ��الل العمل 

الفردي.
وحلس��ن احلظ، يبدو أن احلكومات 
في الش��رق األوس��ط تدرك هذه 
احلقيق��ة، وتس��عى عل��ى نح��و 
ش��راكات  إقام��ة  إل��ى  متزاي��د 
التنمي��ة. وهن��اك ق��در وفير من 
الف��رص. كانت اإلم��ارات العربية 
املتحدة دولة رائدة في استئصال 
مرض شلل األطفال، وهو املسعى 
املتحدة  ال��ذي مولت��ه اململك��ة 
انضم��ت قط��ر  بس��خاء. كم��ا 
مؤخ��را كدول��ة مانح��ة ملنظمة 

والذي  اللقاح��ات،  جافي حتال��ف 
كانت اململكة املتحدة أكبر مانح 
له في الس��نوات األخي��رة. وتَُعد 
دولة  السعودية  العربية  اململكة 
مانحة منذ فترة طويلة للصندوق 
العامل��ي ملكافحة االيدز والس��ل 
واملالريا، وهي شراكة أخرى لعبت 
اململكة املتحدة فيها دورا كبيرا.

كثي��را م��ا يش��ير املراقب��ون إلى 
فوائد القوة الناعمة املترتبة على 
النامية.  للدول  املساعدات  تقدمي 
ولكنه��م كثيرا م��ا يغفلون عن 
ذِكر املزاي��ا التي تتحقق من خالل 
تعزيز العالقات بني الدول املانحة 
التي تعمل معا من أجل النهوض 
بجهود التنمية الدولية. وحُتِس��ن 
الدول املانحة صنعا بتبني الواقع 
واغتنام الفرص لبناء الروابط مع 
شركاء عامليني جدد ومشاركتهم 

في التزامهم مبكافحة الفقر.

مسارات جديدة للزعامة في مجال التنمية الدولية
PROJECT
SYNDICATE

رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي الجديد

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

غداة اجتياح عصابات داعش مدن العراق الغربية واقامة 
ما اس��مته دولة العراق والشام االس��المية كان شائعاً 
ومعروفاً بأن العراق انقذف الى مفترق طرق بني استئناف 
عملي��ة التغيي��ر واع��ادة البناء وب��ني االرت��داد الى غابة 
تنقذف منها اخلارطة الى س��لة املهمالت، ويتقدم فيها 

الطبل طوابير ابدية من النعوش. 
 وام��س االول تابع��ت ج��داال ب��ني مجموعة م��ن كتاب 
وصحفي��ني، عراقيني واجانب، حول م��ا اذا العراق تعافى 
بتراجع تهديد مش��روع داعش أم انه ما يزال في »مفترق 
طرق« ب��ني التواصل كدولة أو هو مش��رف على التفتت 
الى س��لطنات، واحلق ان لدى الفريقني معطيات ورؤى ال 
يستهان بها، االمر الذي دعاهما للترحيب بفكرة ان االيام 
املقبلة )او الشهور) ستجيب بنفسها عن ذلك السؤال 

املعلق: العراق في مفترق الطرق ام انه جتاوز املفترق. 
ان مفت��رق الط��رق، منطقة ت��وازن حساس��ة وخطيرة 
ال تتحم��ل اخلط��أ أو العن��اد او املراهنة عل��ى احلظ. كل 
االحتماالت واردة. في االحوال العسكرية تبرز لذوي النظر 
نقاط مجابهة ق��د تندفع نحو مواقع س��يادية )احلدود. 
انت��اج النف��ط. التعايش الدين��ي.) جنباً ال��ى جنب مع 
آليات استيعاب النصر والهزمية، وفي الصراع السياسي 
تترك��ز االزمة وتتفرع الى احتقانات ورائحة بارود في بيت 
االكثرية )الكتل��ة االكبر) فتتراجع هوامش التس��ويات 
الى ادنى مساحة لها، فيما تتأزم البيوت االخرى وتتقاتل 

على الزعامات والنفوذ واملقامات. 
السؤال االس��تباقي هو: من الذي اوصل العراق الى هذا 
احلال؟  السؤال)في التحليل املوضوعي) مهم وإشكالي، 
وينط��وي عل��ى محاس��بات وقص��اص، لكن قب��ل ذلك 
يلزم تأش��ير اخلطاي��ا واالخط��اء الكثيرة الت��ي ارتكبت 
ودفع��ت املاليني العراقي��ة ثمنها الباه��ض من مواكب 
القتلى والنزوح واالحت��راب واجملاعة واخلوف. عندما وقف 
موسوليني في شرفته ورأى روما في مفترق طرق، وعلى 
شفير الهزمية التفت الى الكاردينال شوستر يسترشد 
في��ه الى اخلطوة املقبل��ة، قال له الرج��ل احلكيم: “حان 
الوق��ت لالعت��راف بخطاي��اك” ومم��ا له مغ��زى ان طلب 
االعت��راف هذا جاء متأخرا، فق��د كانت روما تعبر مفترق 

الطرق الى الهزمية فاخلراب.
وم��ن غي��ر مبالغ��ة فقد ادخل��ت احملاصص��ة الطائفية 
واالثنية العراق في ما يش��به سلسلة من افالم الرعب، 
االره��اب مرع��ب. انتش��ار االس��لحة والراجم��ات ف��ي 
االحياء والش��وارع مرعب. الفس��اد مرع��ب. التفجيرات 
مرعبة. االختطاف��ات مرعبة. االحتقان الطائفي مرعب. 
الش��خصانية السياس��ية مرعب��ة. تهدي��دات اجليران 
مرعبة. اس��عار املواد املعيش��ية مرعبة. الثراء الفاحش 
مرع��ب. الفقر اجلماع��ي مرعب. حتى ب��دا للمراقب بأن 
هناك صناعة رائجة للرعب يجري اس��تعارة فنونها من 
عالم هيتشكوك باقل قدر من االناقة الفنية والتشويق 
وال��دم البارد، وباكث��ر قدر من االنانية والوحش��ية وعدم 

املباالة. 
الس��تارة نزلت ع��ن قبح املرحل��ة التي ال تري��د ان تعبر 

مفترق الطرق.. 
-تصفيق 
 **********

ابو ذر الغفاري: 
»ال حاجة لي في دنياكم«

طرق غير واضحة
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قيس مجيد المولى

 ش��خصيا ال أدري من ه��ي أكترينا ،وإن 
حاولت أن تكون مدخال ما رمبا سأفتقد 
الى عناصر ضرورية الستكمال مدخلي 
ه��ذا وبالتال��ي علي مالحظة نفس��ي 
ف��ي هذه اللحظة ، مص��اب منذ 7 أيام 
باإلنفلونزا ، وممدد حاليا على قطعة من 
القماش وأتكئ على يدي اليسرى وأكتب 
بواس��طة إصبع واحد من يدي اليمنى، 
قبل حلظة سعلت ومع سعالي تضيء 
الش��مس وتختف��ي ، تختفي بس��بب 
ظه��ور أول قطع غي��وم لهذا الش��تاء 
،ل��م أذهب الى عيادة الطبيب ألس��باب 
تتعل��ق بقناعتي أن اإلنفلونزا ليس��ت 
بالعارض الطارئ كما أنها بالنسبة لي 
متثل حالة من حاالت إزدراء أشياء عديدة 
ف��ي احلياة وملرحل��ة معين��ة، رغم ذلك 
ذهبت لصيدلية ثام��ن، صيدلية أنيقة 

وجذاب��ة وصاحبها ثامن ش��اٌب معرفي 
ويصف الع��الج االزم ، نظرت الس��اعة 
ووجدتها التاسعة تركت الكتابة وأتيت 
بالع��الج الذي وصف ل��ي ) بندول كولد 
داي و أزاك��س 500 ( تناول��ت قرصني من 
البندول وفي العاش��رة سأتناول أزاكس 
500 ( بع��د تناول��ي قرص��ي البن��دول 
تذكرت ش��يئا اسمه أكترينا ، ضغطت 
رأسي وأنا أردد)أكترينا ، أكترينا ، أكترينا 
بَتُه  ( لم أفلح مبعرفة هذا االس��م ونسَّ
لعقليَّ الباطن ولذاكرتي املشوشة من 
أن��ه بقية من بقايا العديد من أس��ماء 
النس��وة البولندي��ات اللوات��ي جمعنا 
وإياهن التورس��ت كامب في العاصمة 
وارش��و ،لكنها لم تكن وبالتأكيد تلك 
التي أوقدت س��يكارتها من سيجارتي 
في قطار النمس��ا وال تلك التي تعرفت 
اليها في مطعم البيض الس��اخن في 
بودابس��ت وال تل��ك التي اش��تريت لها 
قط��ة تتري��ة وال تل��ك الت��ي ذهبت بي 
ال��ى جب��ل بيتوش��ا وال وال وال ، تقلبُت 

عل��ى قطعة قماش��ي وظل جس��دي 
يستند على س��اعدي األمين ولكني ويا 
لله��وس الزلت أقول أن هناك ش��يئا ما 
اس��مه أكترين��ا ، إعتدل��ت وذهبت الى 
مكتبت��ي أتفحص الروايات التي قرأتها 
هذا العام ، ب��دأت بفهرس الفصول ثم 
ب��دأت بالصفحات أقلبها بنهم وبرغبة 
ك��ي أج��د أكترين��ا أو ما يفت��ح أمامي 
طريقا لالس��تدالل عل��ى أكترينا ،بدأت 
بتولس��توي فل��م أعثر عل��ى أكترينا ال 
كبطلة وال كش��خصية عاب��رة لكني 
عث��رت على اس��م تقريبيا م��ن أكترينا 
وهو اس��م كاترين من خالل قراءتي ل�� 
قص��ة )حائ��ط البنادق ( ث��م تصفحت 
تش��يخوف من عنير رقم 7 الى السيدة 
صاحب��ة الكلب ولكن بال جدوى وهكذا 
مع ذئب البوادي لهرمان هس��ة ، ووقٌت 
للح��ب وقٌت للم��وت ل��� ماري��ا رميارك  
مرورا ب��� أبله دوستفس��كي ،بل تعدى 
ذل��ك الى ما قرأته خالل ه��ذا العام من 
النص��وص الش��عرية املترجمة لبودلير 

،ماالرمي��ه، أجنارت��ي، رامبو، الكس��ندر 
بلوك ، تس��لفاتيا ، هنري ميشو واخرون 
ولكن عبثا أن أجدد العبث بالعبث ،ُقرَع 
ج��رس الب��اب الأدري لِ��َم تلقائيا نظرت 
الس��اعَة ،ضغطت على مرفق ساعدي 
األيس��ر ونهضت من يدري رمب��ا أكترينا 
لكنه��ا املرأة التي تق��رع اجلرس بني يوم 
وأخر طلبا للمس��اعدة ،ام��رأة طاعنة 
ف��ي الس��ن تقط��ن احلس��ينية وتأتي 
لإلس��تجداء صباح��ا وتعود مبا تيس��ر 
م��ن األرزاق ألبناء ابنته��ا اليتامى ، ترى 
وه��ي بهذا احل��ال هل يليق أن أس��الها 
ع��ن أكترين��ا وهي قطع��ا ال جتيد حتى 
لفظ اس��مها كما ألفظه أنا ،سألتني 
) س��المتك ميه ( قلت) األنفلونزا ( قالت 
) أشوفك مدوهن ( أغلقُت الباب وفعال 
كما قالت احلجية ، وهل التفكير مبعرفة 
أكترينا يجعلن��ي ) مدوهناً لهذا احلد ( 
،بدأت الغيوم تنقش��ع غيمة بعد أخرى 
وم��ن النافذة بدأت أحس��ب كم غيمة 
انقش��عت وكم من الغيوم اللواتي لم 

تنقش��ع ،وف��ي حلظ��ة ما تذك��رت كم 
من الغيوم كان��ت ترافق قطار طوروس 
املتوج��ه ال��ى فرش��افا ، كن��ت حينها 
أم��د يدي م��ن النافذة وأغس��ل وجهي 
مباء املط��ر فتنهرني مفتش��ة العربات 
ف��ي  تضعه��ا  زلوتي��ا   30 وتغرمن��ي  
حقيبتها التي تس��تقر عل��ى بطنها ، 
تران��ي أضحك ، أضح��ك فأعيد فعلتي 
أمامه��ا مرة ثانية فتغمرن��ي 40 زلوتيا 
وتران��ي أضحك وتنذرن��ي بأنها في املرة 
الثالثة س��تنزلني من القطار ، لم يكن 
اسم تلك املرأة ، املرأة مفتشة القطار ، 
لم يكن اس��مها أكترينا وال املرأة بائعة 
املش��روبات الروحي��ة في الس��وق احلرة 
اس��مها أكترين��ا ،الى اآلن لم تنقش��ع 
غيوم أكترينا من رأسي ولن يفك اخللط 
الزمان��ي واملكاني في تذكر املس��ميات 
إال بالع��ودة ال��ى ثامن ملس��اعدتي عبر 
عقاقيره لبناء ذاكرة جديدة لي تبدأ من 
مرحل��ة خالية من الغي��وم والقطارات 

واألمطار. 

أكترينا...

رشيدة محداد 
 تس��كعت أصابعي على صفح��ات الفيس، 
فتوقف��ت عين��ي مش��دوهة إل��ى رواية من 
تأليفك..كم كنت جتيدين ترتيب احلياة! وكم 
كنت أت��وق أن أحيا بروايتك بطلة..أعتلي كل 
احلروف ألطل على الش��ارع اخللف��ي املهمل، 
وق��د أصلحت أناملك مصابيحه املكس��ورة، 
وأضاءت غرفتي..ومش��طت ش��عري وهذبت 
هندامي…وأذاقتني من الكعك غير ذاك احملروق 
ال��ذي ترميني به مس��اءات أفول الش��مس..
وخصص��ت ل��ي اس��ما يلي��ق برواي��ة نفذت 
األولى..والثانية…والعاش��رة……..  طبعته��ا 
نسيت قلمك أمام ردهتي وأنت صديقتي، لم 
تدخليني إال وأنت كاتب��ة مجردة الترتيب.. ال 
جتيدين غير ترتيب أبط��ال روايات خيالك ولم 
أك��ن يوما فصال م��ن الفصول الت��ي جتيدين 
ركن أس��رتك وخزاناتك ومدادك عليها..واقع 
كان كعبه عاليا ال جتيدين ارتداءه .. كيف غير 
حبرك اس��م الهدهد إلى اسم صقر ينهش 
إس��مي حتى ت��آكل ال��ورق.. وعلمتني كيف 
أس��تعمل قداح��ة النار..أضرمه��ا بغرفت��ي 
الوحي��دة.. أحببتك ب��كل الروايات..وعلمتني 
كي��ف يك��ون الكره..بروايتي..رواية ش��ردتها 
الرياح..ولم تضئها أش��عة شمس ! وال حتى 
تل��ك املصابي��ح ..بالش��ارع اخللف��ي.. كانت 
مهملة..ل��م يكن له��ا غالف��ا..وال نوافذ..وال 
حتى س��تائر ! أحببت مذاق الش��اي برواياتك 
تلك..وكان مذاقها مرا بدون س��كر بروايتي…
حتى أنك لم جتي��دي وضع الفنجان بوضعية 
س��ليمة عل��ى طاول��ة الضيافة..وس��كبته 
س��اخنا على قدمي.. غردت القس��وة طويال 
قب��ل أن تخت��اري عنوان��ا مناس��با لروايت��ي 
املهملة، وقب��ل ان تعثري بني بقايا احلبر، على 
حبر أس��ود قامت، تكتبينني ب��ه، وأنا أقدم لك 

باقة ورود من صنع يدي..تعلمت تصفيفها..
واختي��ار ألوانها..وتناس��ق أس��مائها..فقط 
ألش��ذب حديق��ة األنغام بغرفت��ك… فكيف 
نصبت ذاك الكرسي بقلب الرواية، وأهديتني 

حبال من مسد….وأش��رت لي باملغادرة ! اليوم 
كنت سأوقد شموع ذكرى تعارفنا األول، يوم 
تس��كعت أصابعي تشرب خمرة معتقة من 
صفحتك في آخ��ر رواية موقعة باس��مك…

الكاتب��ة …….! عفوا.. لن أذكر اس��مك.. فما 
كان بيني وبين��ه فطيرة قمح بيد أم تهدهد 
ابنه��ا البالغ م��ن العمر ربيع��ا ونصف بعد 

امليالد..

رسالة إلى صديقتي الكاتبة
حذام يوسف طاهر

أمتتم باسمك
لتورق االحرف على رصيف 

القصيدة
أغزل حروفك وهي تلوذ بأجفاني

وظل روحي العنيدة
أتهجؤك نبضا .. فجرا

فأنت يا أترف من فيض املعاني
أعمق من املعنى 

متوسق الكلمة على سحر األغاني
وانت تنثر تراتيل احملبة في طريقي 

تبزغ النجوم على دربي
ومن بني ركام الساعات

تنمو حلظة
تعلو همسة

تتعالى فيها االطياف 
طعم أعمق من كل هديل النايات

منسكبا على معنى التمني
على معنى احلكايات

على روحي وفجري
فتصنع من حلمي فواصل 

للفرح .. لوهج املسافة .. لطعم 
القصائد 

لنوح االبتسامات !

د.فرحان بدري الحربي
ب��ني النصف وبني الطني ، حلٌن ترتيُل 

وغواية . يعُمُر أرض الظّل وينجو
يغريه��ا عط��راً. ينس��يها زمن��اً ال 
تعرفه، األمس بزاوي��ة املاضي ، قبل 
الن��ورِ وكان العال��م، ط��ني ميض��ي، 
لغواي��ة ب��وٍق أو ن��اي. بعالمة صوت 
أحياها، ملنائرها وعمائرها س��كناها 
انبجس��ت أصوات��اً، كّل األص��وات، 
بداخله فهو االنس��ان ه��و الفوت . 
كوٌن نصف الطني وصوت، كلماٌت ، 
يتلو أحلاناً ماضيها ويقيم حلاضرها 

عرساً ميحو املوت.

أحياها وانكّب ملوٍت، جعل املوت قرار 
الصوت، دارت أحل��اٌن في فمه كانت 
حشرجة أنزلها فتصّدع من ماضي 

الدنيا  وامناز قرارٌ للفوت.
ي��ا نصَف الدني��ا ي��ا أزالً تركله كّل 
وج��وداً  أعلن��ت  بق��رارك  اجل��دران، 

وبصوتك قانون فناء .
رقصت قامات االفياء .

صار س��راباً ظّل الص��وت، أرٌض فكُر 
الدنيا ، ظّل خواٍء ينزُل ، س��راً جوَف 
احلاض��ر، ين��داح ي��رّددُ: للم��اِء. كّل 
احلاض��ر كّل املاض��ي، املاُء مس��افة 

ترتيٍل بني الروح وحلن فناء.

_ تكوين

صالة الروح
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علي السباعي 

ش��باك خش��بي ش��اخت مالمح��ه ، طالها 
التع��ب ، تع��ب اجلن��وب ، مثلما ط��ال التعب 
وجوهن��ا اجلنوبية وعالها حت��ى صار عالمتها 
الفارقة، مثلنا شباك عبد الرضا عناد ، شباك 
كدر كدرة حياتنا العراقية ، شباك قدمي ، قدمي 
مثل قصص احلب األولى ، حبنا األول ، يوم كان 
اخلجل " املس��تحه " حاضراً . ش��باك خشبي 
مس��تطيل أكلته الس��نون ، يحيطه طابوق 
أصف��ر بحمرة الغروب مت��آكل متهالك عتيق 
أكلته التعري��ة اجلوية مثلم��ا أكل الزمن من 
ج��دران أعمارنا . أنه ش��باك عب��د الرضا عناد 
حاضراً بكل مناخات حياتنا العراقية بعدسته 

الرائية.
جدران وش��بابيك بيوتنا هي حياتنا ، أعمارنا ، 
احتضنتها بني أضمامتي عدسته ، ما إن رأيته 
، رأيت ش��باكه ، شباكي ، ش��باك عبد الرضا 
عناد حتى وقفت مبهوراً أبكي حياتي املاضية 
، مر قطار العمر سريعاً، أنه شباك بيتنا الذي 
يقع في شارع النصارى " عكد العصملي " في 
مدينة الناصرية. آٍه . أنه شباك حبيبتي الزباء، 
زباء علي السباعي ، شباك الغرفة عينها التي 
ولدتني فيها أمي، يا إلهي . أنه شباك حبيبتي 
، ش��باك الزباء ، يوم كان شاهداً علينا، شاهداً 
على حبنا ، يوم كان احلب بالنظرات والرسائل 
، لطاملا احتضنت أضلعه احلديدية رس��ائلي ، 
ونظراتي ، وحس��راتي  مثلما احتضنت رسائل 
الش��اعر اجلنوبي رش��يد مجيد حب��ه  لليلى 
اليهودي��ة الت��ي تنتظره ف��ي ذهاب��ه وإيابه ، 
عنده ، عند الش��باك ، شباكي ، وكان شاهداً 
على حس��راتهما ، مثله كمثل شباك وفيقة 
كان ش��اهداً عل��ى حب بدر ش��اكر الس��ياب 
له��ا ، وكان ش��اهداً أيضا على حي��اة الزعيم 
عب��د الكرمي قاس��م في��ه ، ي��وم كان ضابطاً 
بنجمت��ني من ذهب محبة الن��اس في حامية 
الناصرية العس��كرية ، احلياة قصيرة بدورتها 
، دارت بن��ا ودرنا فيها ، تغربن��ا فيها حتى دارة 
الدارة )) بيت الشناش��يل (( بش��باكه الوحيد 
إل��ى عناد التت جني ، وال��د الرائي اجلنوبي عبد 
الرض��ا عناد ، وثقها بعينه الرائية ، دون حياتنا 
بلقط��ة ف��ذة ، فري��دة ، أرخت حياتن��ا بدموع 
احلبيبات وحس��راتهن على رسائل احلب الالئي 
لم يقرأنها ألنهن ال يج��دن القراءة والكتابة ، 

ألنهن بنات بيوت.  

شباك 
عبد الرضا عناد

نص

من أعمال الفنان نزار يحيى

من أعمال الفنان أحمد السوداني



*مواصلة املناقشات للخروج الكيفي 
من ملف التفتيش وطارق عزيز يحبذ 

املرونة احملدودة 
ط��ارق: بناء عل��ى ذلك، لق��د أعلنُت 
أن��ه إذا ما حللنا مش��كلة البرنامج 
والروس  الفرنس��يون   ... البيولوج��ي 
سيطرحون خططهم على الطاولة، 
وس��يناقش األميركي��ون خططهم،   
بالطب��ع. عندئذ س��يقولون: » توجد 
نقطة هنا ونقط��ة هناك »، في هذا 
الوق��ت س��تبدأ املناقش��ات اجلدية. 
الرفي��ق عامر وأن��ا ال نوافق على هذه 
إن  يق��ول  إن��ه  اجلدي��ة.  النقاش��ات 
فرنس��ا ه��ي إيكي��وس. حس��ناً، في 
البيولوج��ي، فرنس��ا ه��ي إيكيوس. 
عل��ى أي ح��ال، دعونا ننظ��ر مجدداً 
إلى ] غير مس��موعة [ كالم س��فير 
فرنسا في كانون الثاني في )مجلس 
األم��ن( ] غير مس��موعة  [. لقد قال: 
» إن البحث عن الكمال ليس ش��يئاً 
واقعي��اً، إذ ال ميكن��ك أن حتق��ق درجة 
بنسبة مائة باملائة في احلقول كلها. 
إن املهم��ة الرئيس��ة إليكيوس فيما 
يتعل��ق ب�)اللجنة اخلاص��ة( هو أن ال 
ميلك العراق أي أس��لحة بوسعها أن 
تسبب تهديداً لألمن واالستقرار في 

املنطقة. » 
س��يدي، ه��ذه خط��ة، فك��رة. ] غير 
مس��موعة. [ فكرة إيكيوس تختلف 
ع��ن هذه الفك��رة. إيكي��وس يريد أن 
يحقق نس��بة 100 باملائة. إن رغبته، 
بدعم من الواليات املتحدة، س��لوكه 
الش��خصي اجلبان – ألنه جبان – َمن 
الذي يق��ول، من ممثلي البلدان: » قْف 
إل��ى جانبي، إنن��ي مقتن��ع؟ » لذلك 
الس��بب، عندما سألُته هذا السؤال، 
ب��دالً م��ن اإلجابة، ح��اول أن يتملص 
 .] م��ن الس��ؤال ] غي��ر مس��موعة 
لهذا الس��بب من وجهة نظر روسيا 
وفرنس��ا، ثمة احتمال حصول إحراج 

في الصورة الكبيرة. 
أن��ا، أوه، أعني، أوه، لق��د أيدُت الرفيق 
وزير اخلارجية ح��ن قال: » لقد دفعنا 
ثم��ن األدوار التي قمنا به��ا. » أعني، 
إنن��ا دفعن��ا ثمن ذل��ك. لق��د دفعنا 
الثمن في 1991 حن دُمرْت أسلحتنا. 
هم ونحن دمرنا البرنامج النووي كله 
والصواري��خ كله��ا. محط��ات توليد 
الطاقة الكهربائية الرئيس��ة دُمرْت 
هي األخرى. أعني، هناك فقط أشياء 
قليلة بقي��ْت من اللعب��ة. ليس من 
مصلحتن��ا أن نقص��ي أنفس��نا عن 
اللعب��ة، ألن اخلروج م��ن اللعبة كان 
يجب أن يحص��ل في الوقت الذي لم 

نقدْم فيه تضحيات. 
صدام: جنرال حسن .

حسن كامل: شكراً، سيدي. سيدي، 
ل��م أك��ْن أرغ��ب باحلدي��ث وأن أكون 
بهذه الصراح��ة لوال معرفة وإيضاح 
س��يادتك وكلمات السيد طارق بأننا 
أنتجنا أس��لحة بيولوجية. نحن لم 
نكش��ف كل ما منلكه وبوسعهم أن 
يثيروا اآلن أو بعد عام أو عامن، ثالثة 
قضايا فيما يتعلق مبوضوع الصواريخ. 
هذه القضايا ل��م يُعلْن عنها جهاراً. 
القضية األولى هي املوقع، والقضية 
الثانية هي افتقارهم إلى املعلومات 
قضي��ة  بخص��وص  عملن��ا  ح��ول 
الصواريخ. س��يدي، إن ه��ذه مهنتي 
وأن��ا أعرفها من��ذ زمن طوي��ل. إنها 
ليس��ْت وظيفة سهلة وهي وظيفة 
حرجة بحس��ب ما يعرفونه. إن شاء 

اهلل، سأشرحها لسيادتك. 
س��يدي، هل نفك��ر نح��ن بأنهم لن 

يثيروا قضي��ة البرنام��ج الكيماوي؟ 
إل��ى جانب ذل��ك، هل نفك��ر نحن أن 
البرنام��ج البيولوجي هو املش��كلة 
الوحيدة؟ ال، سيدي. أعتقد أن لديهم 
معلوم��ات مفصلة ع��ن الصواريخ. 
القضي��ة،  ه��ذه  يثي��روا  أن  أرادوا  إن 
دعهم يفعلوا، ألنه كما ذكرُت، نحن 
ل��م نكمل��ه. لديه��م مش��كلة مع 
البرنامج الكيماوي أكبر من البرنامج 
البيولوجي، أكبر بكثير من البرنامج 

البيولوجي. 
إنها ليس��ْت األس��لحة، حجم املادة 
املنتج��ة  امل��واد  املس��توردة، حج��م 
الت��ي قدمناه��ا لهم أو حج��م املواد 
املستخدمة. لقد عرفوا أن ليس هذا 
كله صحيحاً. نحن لم نخبرهم بأننا 
استخدمناها ضد إيران، ولم نخبرهم 
بحج��م أو نوع األس��لحة الكيماوية 
نخبره��م  ول��م  أنتجناه��ا،  الت��ي 
املستوردة.  باملادة  املتعلقة  باحلقيقة 
بناء على ذلك، سيدي، إن أردنا أن نثير 
قضية، أعني، س��يرون أن برهاننا هو 

قضية البرنامج البيولوجي.  
إنني ال أواف��ق. علّي أن أك��ون صادقاً 
أمامك، سيادتك. سيادتك، إنني أقف 
أمام��ك، وإنني أعت��رض صراحًة على 
املوضوع. إن ما يريدونه هو فقرة بعد 
فقرة. بالنس��بة للوقت احلاضر، نحن 
ال نريده��م أن يقول��وا إنن��ا كنا غير 
مس��تعدين لتقدمي املعلوم��ات. اآلن، 
سيدي، س��أكرر، هل من األفضل لنا 
أن نعلنها جه��اراً أم نبقى متكتمن 
ثاني��ة، س��يدي، بخصوص  عليه��ا؟ 
والكيماوي،  البيولوج��ي  البرنامجن 
نحن لم نتفْق معهم، إمنا ليس بشأن 
ال��� 17   طن��اً. ال، إن ع��دم موافقتنا 

احلقيقية معروفة. 
س��يدي، هذه هي القضي��ة الكبرى. 
بعض فرقن��ا تعمل في اجت��اه، بينما 
الفريق آخ��ر ال يعرف أنه��م يعملون 
في االجتاه نفس��ه. وبن��اء على ذلك، 
ليس بوس��عهم أن يكتشفوا ما إذا 
يريدون. ال�، السبب الذي يعرفون عنه 
هو، إننا اس��توردنا كمية من أمريكا 
واس��توردنا كمية من أوربا. على كل 

حال، نحن لم نُظهرْ الكميات ... 
س��يدي، بخصوص البرنامج النووي، 
نحن نقول إننا كش��فنا كل ش��يء. 
فض��الً ع��ن ذل��ك، لدين��ا مش��كلة 
غير معلن��ة فيما يتعل��ق بالبرنامج 
النووي، وفي اعتق��ادي إنهم يعرفون 
عنه ألنهم فرق عاملة تعمل وبعض 
ه��ذه الف��رق ال يعرفها أي ف��رد. هذا 
الفري��ق ه��و مجموع��ة واآلخ��ر – أنا 
أعتذر، سيدي، لكنني يجب أن أحتدث 
بوضوح، مع أن كل شيء مت إجنازه وقد 
انتهين��ا   منه، لكن إن س��ألَت ما إذا 
كان��وا يعرف��ون أم ال، ميكنني أن أقول 
ل��ك إنه��م ال يعرفون: لي��س جميع 
الطرائق، ليس جميع الوسائل، ليس 
كل العلماء ولي��س كل املواقع. إنني 

أقول هذا بصراحة. 
وفعالي��ات  أنش��طة  توج��د  نع��م، 
غير مكش��وفة، لذا س��يادتك ونحن 
س��نفهم أنه��م إذا ج��اءوا وقالوا إن 
البرنامج البيولوجي ال يزال على حاله 
– ال، س��يدي، إن البرنامج البيولوجي 
هو أصغ��ر قضايان��ا و – أعن��ي أنني 
متأس��ف ألن أقول إنها أقل املشاكل 
أهمية، ألن ال� 17 طناً ليسْت مشكلة 
مقارن��ة ب��آالف األطنان هن��ا وهناك، 
وأين ذهب��ْت، وكيف ُصنع��ْت وكيف 
مت اس��تعمالها؟ في الواقع، س��يدي، 
علين��ا أن نك��ون صادق��ن بحيث أنه 
حن يصدر القرار، لن يكون مس��تنداً 

فق��ط على البرنامج البيولوجي ألنه 
إذا صدر، س��وف ] يض��م [ الصواريخ 
غداً، والبرنامج النووي في اليوم الذي 

يليه، وهلم جرا. 
س��يدي، صحيح أن الفرنسي قال إن 
ه��ذه ه��ي الطريقة؛ عل��ى كل حال، 
هن��اك ش��يء أكبر م��ن ذل��ك. لقد 
ناقش��وا القضايا مع إيكيوس ] غير 
مسموعة [، سألوه: ملاذا تتحدث عن 
العراقي��ن من دون معرف��ة، وملاذا لم 
تقْل له��م، إنهم لم يفعل��وا هذا أو 
ذاك؟ هذا ما قاله الس��فير الفرنسي 
ف��ي )مجل��س األمن(. س��يدي، ] غير 

مس��موعة [ الفرنس��ي ميارس شتى 
األلعاب، األلعاب احلقيقية. س��يدي، 
إذا عدن��ا إلى املوضوع، هل نكش��ف 

كل شيء؟ 
إذا ما واصلنا الس��كوت فيما يتعلق 
باملوض��وع الذي نناقش��ه اآلن، يتعن 
عل��ّي الق��ول إن��ه م��ن مصلحتن��ا 
القصوى أال نكشفه، ليس خوفاً من 
كش��ف التكنولوجيا الت��ي لدينا أو 
التكنولوجيا التي منلكها أو نخفيها 
من أجل ج��داول عمل مس��تقبلية. 
س��يدي، لق��د تط��ورْت اللعب��ة وقد 
أمس��ْت اآلن واضح��ة جلمي��ع ممثلي 
الدول اجملبرة على التعاون مع أمريكا. 

اآلن هم يقفون إلى جانب العراق ... 
س��يدي، لقد ناقش��نا م��ع الدكتور 
عام��ر كي��ف نتخ��ذ احليط��ة واحلذر 
وكيف نخرج من هذه املش��كلة. كنا 
نعتق��د أنن��ا أنهينا مش��كلتنا بعد 
اعت��راف الع��راق، األمر ال��ذي فعلناه 
أص��الً. هو نفس��ه ] إيكيوس على ما 
يب��دو [ فت��ش البرنام��ج البيولوجي 
ومصن��ع ] احلََك��م [؛ لقد فتش��وها] 
كله��ا.   ] اليونيس��كوم  مفتش��و 
التقين��ا بهم هن��اك وقلن��ا لهم: » 
هي ذي. » لقد فتش��وا جميع فتحات 
اله��واء، أنابيب املياه، وحت��ى الهواء، 
فتشوا كل شيء، وأجنز هو ] إيكيوس 
على ما يبدو [ امللف، كما تعرف. لقد 
طرحه وجدده كثيراً جداً. سيدي، إلى 
أين نُقل��ْت املوادالنووية؟ عدد منهم 
هربوا إل��ى خارج الع��راق، بينما عدد 
آخر كانوا يعرف��ون بعض التفاصيل 
عن طبيعة عملنا. أعني، في املاضي 
كان��وا يغ��ادرون إلى الش��مال، أعني 
أنه��م يخرج��ون. )1( بن��اء على ذلك، 
س��يدي، من أجل حل هذه القضية، 

يجب علينا أن نقف بصالبة. 
مل��اذا يج��ب علينا أن نق��ف بصالبة؟ 
يجب علينا أن نقف بصالبة بس��بب 
الزمن الذي سيسمح لنا بأن نعترف 

بكل ما منلكه. س��يدي، هذا التقييم 
قد يستغرق خمسة أعوام بينما هم 
] مفتش��و األمم املتحدة في الظاهر [ 
يحاولون حلها. أمضى هو ] إيكيوس 
[ خمس��ة أعوام لكي يفتش، يتأكد 
ويق��ارن، ويفحص كم نس��تغرق من 
الوق��ت لنذه��ب إلى هذه الش��ركة 
أو تل��ك، أي��ن اس��تخدمناها ومت��ى، 
وم��ن ثم ذهب إلى قضي��ة إيران وقال 
إننا اس��تخدمنا األس��لحة النووية، 
وهي، ف��ي رأيي، قصة أخرى س��يأتي 
به��ا ه��و ] إيكيوس [ ضدن��ا إذا بقي 
موق��ف إيكيوس واملوق��ف األمريكي 

قوي��اً.  )2( عل��ى أي حال، س��يدي، إذا 
ضعفوا، سيتالشون، حتى إذا صنعنا 
الصواريخ أو ش��يئاً غير مسموح به. 
ه��ذا ما أعتقد أنه س��يحدث إذا طرأ 
تغيير على موقف البلدان. األكثر من 
الش��خصي  اعتقادي  ذلك، س��يدي، 
هو أن البل��دان العليا تريد أن تتحرك 
إلى األمام، باس��تثناء فرنسا. فرنسا 
في آخر الطاب��ور، أعني، الفريق عامر 
أخبرني أن املوقف الروسي متعاطف 
ج��داً معن��ا. ق��ال الرفي��ق عام��ر إن 
الشركات الفرنس��ية، التي نتفاوض 
معها في جمي��ع العق��ود الثمينة، 
ال تس��تجيب اآلن ] غير مسموعة [. 
مهما يكن من أمر، نحن لسنا فرحن، 
نح��ن منزعجون ... ب��دالً من اعترافنا 
علينا  البيولوجي، سيدي،  بالبرنامج 
أن نسأل املتخصصن: » كيف ميكننا 
أن نغلق ال� 17 طناً؟ نحن نقوم بهذا 
وذاك وهذه ه��ي كل التفاصيل التي 
منلكه��ا. كيف ميكنن��ا أن نعرف متى 

سيغلق هذا امللف؟ » 
نق��ل  يناقش��ون  ص��دام  حاش��ية 
اجليروس��كوبات احملظورة من س��يارة 
واجله��ود  األردن  عب��ر  أخ��رى  إل��ى 
املش��تركة مع أعضاء مجلس األمن 
الدول��ي إلنهاء العقوبات االقتصادية 
)تقريب��اً تش��رين الثان��ي ] نوفمب��ر [ 

 )3( )1995
األس��لحة  بخص��وص   ... ط��ارق: 
البرهن��ة  مت��ْت  لق��د  البيولوجي��ة، 
على إننا أنتجن��ا 200 قنبلة، وعلينا 
أن نبره��ن أن��ه ق��د دُمرْت. ح��ن جاء 
] إيكي��وس [ ف��ي بداي��ة ش��هر آب، 
أعطين��اه وثيقة تش��رح تدمير 175 
منه��ا. وبن��اء عل��ى ذلك، سيرس��ل 
ه��ذه الوثيقة إلى أحد اخملتبرات لكي 
يت��م فحصه��ا بطريقة يس��مونها 
)التحليل الش��رعي(. ه��ذا النوع من 
االختبار يبرهن صحة تاريخ الوثيقة. 
إنه يذك��ر أن الوثيقة قد ُقدمْت إليه، 
لكن��ه لن يذكر ل� )مجلس األمن( أنه 
متأك��د من تدمي��ر 175. وبن��اء على 
ذلك، من الواض��ح، من وجهة نظرنا، 
أننا زودناه بهذه الوثيقة. على أي حال، 
إن الفصل األخير م��ن هذه القضية 
رمبا يستغرق أس��بوعاً إلى أسبوعن 
أو حت��ى ش��هر. وله��ذا، ألنن��ا أجنزنا 
ه��ذا القدر حت��ى اآلن، نح��ن واثقون 
من إجناز ما تبق��ى، مقارنة بالقضايا 
األخرى، القضايا الت��ي لها صلة ب� ] 
 [ VX الكيماوي، من مثل ] البرنام��ج
عامل األعصاب [، في س��بيل املثال. 
نحن على وش��ك أن نبره��ن على أن 
هذا برنامج فاش��ل، ولم يُس��تخدم 
في التس��ّلح العراقي. إن فشل هذا 
البرنام��ج مت إثبات��ه ف��ي بعض هذه 
الوثائ��ق، واجلزء اآلخ��ر يتطلب حتليالً 

علمياً. 
بخص��وص ارتياب األعض��اء اآلخرين، 
باس��تثناء  املعروف��ن،  أصدقائن��ا 
فرنس��ا، وهي حالة خاصة، س��أهتم 
بها ش��خصياً. بدأوا يصغ��ون إلينا، 
أي مبعنى أنهم بدأوا ينصتون ويولون 
اهتمام��اً بهذه املعلومات. إذا جاز لي 
القول، إنهم بدأوا يس��تفيقون نوعاً 
ما، إن ل��م أكْن مخطئ��اً، بعد خيبة 
أمله��م. رمبا يرجع ذل��ك إلى مجهود 
وزي��ر اخلارجية خالل جلس��ة اجتماع 
اجلمعي��ة العمومي��ة ل��ألمم املتحدة. 
لقد رج��ع ثانية، قلقاً. ف��ي احلقيقة 
كان ه��و ق��د أجنز عمالً م��ا. بطبيعة 
احل��ال، اجلميع قالوا ل��ه أن يهتم ب� ] 
غير مس��موعة [ القضية التي أثرْت 
فينا، ونح��ن في طريقن��ا نحو ] غير 

مسموعة [. 
إن األنباء التي ظهرْت املتعلقة باجلهاز 
الذي أُرسل إلى العراق من األردن خلق 
إرباكاً وعدم استقرار. أي مبعنى، كيف 
ميكنك أن تسّلم وثيقة تثبت التدمير، 
م��ن جهة، بينما أن��ت تعيد مكونات 
اجله��از لك��ي تبن��ي الصواري��خ، من 
اجلهة األخرى، هي محظورة بحسب 
قرارات   )األمم املتح��دة(؟ )4(  حتى إذا 
كانت هذه الصواريخ املصنعة ضمن 

املدى املسموح به.  
صدام: حتى إذا كانت ضمن املدى؟ 

طارق: نعم، يوجد نوعان، سيدي: واحد 
حيث منعوا استيراد أي شيء يصلح 
لالستخدام العسكري وهو مستمر، 
بينما اآلخر هو إنتاج مجاز. أعني، إذا 
كن��ا منلك هذه املادة واس��تخدمناها 
ف��ي صاروخ ذي م��دى 120 كيلومتراً، 
لن نكون محاس��بن عل��ى ذلك. هل 

هذا صحيح، رفيق عامر ؟
عامر: ليس��ْت هذه ه��ي القضية. إن 
القضية هي احلظر واملراقبة. حتى إذا 
جتاوزْت الصواريخ املسموح بها املدى، 

يتعن علينا أن نُعلمهم بذلك. )5( 
طارق: نُعلمهم بأننا سوف ننتجها. 

هوامش:
) 1 يبدو أن كامل يشير إلى املنشقني 
الذين كانوا يعرفون ببرامج أسلحة 
الدم��ار الش��امل WMD((. اثنان من 
املنش��قني هما: وفيق الس��امرائي 
وخضر حم��زة، فرا إل��ى الغرب عبر 

شمال العراق الكوردي في 1994. 
) 2( رمب��ا كان كام��ل يقص��د القول 
األس��لحة » الكيماوية » وليس��ت 
» النووي��ة ». لق��د ثب��ت ان الع��راق 
الكيماوية في  استخدم األسلحة 
حرب��ه مع إي��ران، م��ع أن العراقيني 
استمروا في إنكار ذلك. ما من أحد 
اتهم العراق باس��تخدام األسلحة 

النووية. 
) SH-SHTP-A-001* 3-256: » صدام 
وكب��ار مستش��اريه السياس��يني 
يناقش��ون زيارة نائب رئيس الوزراء 
طارق عزيز  ملندوب��ي )األمم املتحدة(، 
االجتماع غير مؤرخ )تقريباً تشرين 

الثاني ] نوفمبر [ 1995(. 
4( في تشرين الثاني )نوفمبر( 1995، 
قبض املسؤولون األردنيون 25 مليون 
دوالر أمريك��ي ع��ن أج��زاء صواريخ 
متطورة، من بينها جيروس��كوبات 
ومعجالت، في عّمان. جاءْت املعدات 
من روس��يا وكانت في طريقها إلى 
العراق. آر. جيفري سميث: » يُقال أن 
األمم املتحدة وجدْت ماركات روسية 
على معدات عسكرية متجهة إلى 
العراق »، جريدة )واشنطن بوست(، 

15 كانون األول )ديسمبر( 1995. 
) 5(  املعن��ى هنا مبه��م. من خالل 
التعريف، الصواريخ التي يزيد مداها 
عل��ى 150 كم كأحد أقصى ُفرضْت 
على العراق بعد حرب اخلليج 1991 
س��تكون محظ��ورة. كان عامر، في 
األرج��ح، يعن��ي الق��ول: » حتى إذا 
كان��ت الصواريخ املس��موح بها ال 
تتج��اوز   املدى، علين��ا أن نبلغهم 
بها. » أصر مفتش��و اليونيسكوم 
في لقاء مع عامر قبل ذلك بشهور 
قالئ��ل أنه��م كانوا يحتاج��ون إلى 
وخط��ط  الع��راق  بح��ث  مراقب��ة 
تطوي��ره للصواري��خ قصي��رة املدى 
)املسموح بها( لكي يتأكدوا من أن 
العراقيني ال يتج��اوزون املديات إلى 
املستويات احملظورة. أنظر مت تريفان: 

» أسرار صدام »: 242. 

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

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 51« 

سيدي، صحيح أن الفرنسي 
قال إن هذه هي 

الطريقة؛ على كل حال، 
هناك شيء أكبر من ذلك. 
لقد ناقشوا القضايا مع 
إيكيوس ] غير مسموعة 

[، سألوه: لماذا تتحدث 
عن العراقيين من دون 

معرفة، ولماذا لم تقْل 
لهم، إنهم لم يفعلوا 

هذا أو ذاك؟ هذا ما قاله 
السفير الفرنسي في 

)مجلس األمن(

طارق: بناء على ذلك، 
لقد أعلنتُ أنه إذا ما 

حللنا مشكلة البرنامج 
البيولوجي ... الفرنسيون 

والروس سيطرحون 
خططهم على الطاولة، 
وسيناقش األميركيون 

خططهم،   بالطبع. 
عندئذ سيقولون: » توجد 
نقطة هنا ونقطة هناك 
»، في هذا الوقت ستبدأ 
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اعداد ـ زينة قاسم :

الع��راق  ف��ي  رمض��ان  لش��هر 
خصوصي��ة وطعم خ��اص، اذ تبدأ 
الش��هر  له��ذا  بالتحضي��ر  امل��رأة 
الكرمي من خ��الل مبادرتها بالذهاب 
إل��ى ش��راء امل��واد الغذائي��ة التي 
حتتاجها العائلة في وجبات اإلفطار 
والسحور، والتي تشتمل عادًة املواد 
الغذائي��ة األساس��ية، فض��الً عن 
احللويات والعصائر وخاصة »شراب 
نومي البصرة« ال��ذي ال تكاد تخلو 

منه مائدة أفطار.
ومن العادات املعروفة في هذا الشهر 
املبارك هي كثرة الزيارات بني اجليران 
واألقارب في ليالي رمضان، اذ يتبادل 
اجلي��ران انواع االطعم��ة، فضالً عن 
تبادل اطباق احللوى، كون العراقيون 
اعتادوا في هذا الش��هر الكرمي على 
جلس��ات اإلفط��ار اجلماعي��ة التي 
تلم ش��مل األق��ارب واألحبة والتي 
من ش��أنها زيادة األلف��ة واحملبة بني 
العائ��الت العراقية، لكن في الوقت 
احلاضر ب��دأ العراقي��ون يقللون من 
هذه الزيارات بسبب الوضع األمني 
ف��ي البالد الذي الق��ى بظاللِه على 

اغلب عاداتنا اجلميلة.
تخت��ار كل ام��رأة »ام البيت« لكل 
يوم من اي��ام رمضان بعض األكالت 
كالش��وربة،  املعروف��ة،  العراقي��ة 
والتشريب والدوملة والكبة والغالب 
تك��ون كبة حلب، كب��ة برغل، كبة 
حام��ض، والباجة االكل��ة العراقية 

االكثر ش��هرة وعروَك كباب مشوي 
او مقل��ي وغيره��ا م��ن الطبخات 
العراقية املعروفة، لتكون سفرتها 
مميزة خالل هذه االيام املباركة، فضالً 
املعروف��ة كالبقالوة  احللوي��ات  عن 
احللوي��ات  وغيره��ا م��ن  والزالبي��ة 

املعروفة بنكهتها العراقية.
وم��ع حلول ش��هر رمض��ان املبارك 
م��ن كل عام تنتش��ر لعبة احمليبس 
العراق��ي  الش��ارع  ف��ي  التراثي��ة 
للنظ��ر  ملف��ت  بنح��و  الش��عبي 
آالف  اللعب��ة  ه��ذه  وتس��تهوي 

العراقي��ني من العبني ومش��جعني، 
واملقاه��ي  األحي��اء  ف��ي  ومت��ارس 

الشعبية منذ مئات السنني.
وق��د اش��تهرت ف��ي أق��دم احمل��ال 
البغدادي��ة القدمي��ة كالكاظمي��ة 
واألعظمي��ة واجلعيف��ر والرحمانية 

فتق��ام مباريات بني ابن��اء املنطقة 
الواحدة، وبني املناط��ق اجملاورة مثل 
املباري��ات الت��ي تقام كل ع��ام بني 
ومنطق��ة  الكاظمي��ة  منطق��ة 

األعظمية.
تتكون اللعبة من فريقني كل فريق 

يتكون من عدد من األش��خاص قد 
يتجاوز العشرين ويجلس الفريقان 
بص��ورة متقابل��ة وبنح��و صفوف 
ويقوم أحد أش��خاص الفريق األول 
بوض��ع خ��امت )محب��س( بي��د أحد 
أش��خاص فريقه ويت��م اختيار أحد 
األشخاص من الفريق الثاني ليعرف 
)يح��زر( مكان اخلامت، ويتم تس��جيل 
النقاط لكال الفريقني حس��ب عدد 
املرات التي متكن خاللها من معرفة 
مكان اخل��امت، والفري��ق الذي يحقق 
احلد األعلى من النقاط )21 نقطة( 

هو الفائز.
وم��ن طقوس هذه اللعبة أن يتناول 
الفريق��ان واجلمه��ور بع��د انته��اء 
اللعبة بعض احللوي���ات العراقي�ة 
املعروف�ة )الزالبي��ة والبقالوة( التي 

يتحمل ثمنها الفريق اخلاسر.
ته��دف لعب��ة احمليبس ال��ى تقوية 
أواصر احملبة والصداقة بني أبناء احلي 
الواح��د، والتع��ارف وتوطي��د احملبة 
واأللفة بني ابن��اء املناطق املتعددة. 
ام��ا ف��ي الثل��ث األخير من ش��هر 
رمض��ان يب��دأ الناس باالس��تعداد 
الس��تقبال عي��د الفط��ر املب��ارك 
من خ��الل تزيني البيوت الس��تقبال 
واألق��ارب،  اجلي��ران،  م��ن  املهنئ��ني 
واألصدق��اء، وتق��وم رب��ات البي��وت 
بصنع احللوي��ات واملعجنات خاصة 
)الكليجة( لتقدميه��ا مع العصائر 
للضي��وف الذي��ن يأتون ف��ي العيد. 
كما يت��م جتهي��ز ألع��اب األطفال 
)املراجيح، الزحليكات، دوالب الهواء( 

في الساحات واملناطق الشعبية.

بالرغم من الوضع األمني الذي ألقى بظاللِه على بعض عاداتنا الجميلة  

رمضان في العراق يرفض الخروج عن التقاليد

من حلويات رمضان 

من أسواق بغداد الشعبية »عدسة: زياد متي«لقطة

إعالن سبعة مواقع كمحميات
طبيعية في المثنى

أعلن��ت وزارة الصحة والبيئة عن عزمها إلعالن س��بعة مواقع 
كمحمي��ات طبيعي��ة ف��ي محافظ��ة املثن��ى ضمن مش��روع 

االستراتيجية الوطنية للتنوع االحيائي.
ونقل بيان للوزارة عن الوكيل الفني في الوزارة جاسم الفالحي 
قوله خالل ترؤس��ه االجتماع الثامن للجن��ة الوطنية للمواقع 
الطبيعي��ة احملمية، ان “اللجنة ناقش��ت موضوع اعالن املناطق 
املقترحة السبعة )موقع الهدانية ، موقع الشاوية , موقع وادي 
الضب��اع , موقع الرفاعي��ة , موقع فيضة الزه��رة , موقع فوارة 
الزهرة , موقع بحيرة ساوة(كمحميات طبيعية كونها مناطق 

استثمارية وسياحية مهمة وذات مردود مالي”.
واضاف الفالحي انه “مت خ��الل االجتماع الذي حضره ممثلون عن 
ال��وزارات واجلهات اخملتص��ة وعدد من أعض��اء اللجنة الوطنية 
للمحميات الطبيعية تناول املشكالت واملعوقات التي تعترض 
اقامة هذه املواق��ع كمحميات طبيعية والوق��وف على احللول 

املناسبة والعاجلة من خالل ما مت طرحه في االجتماع”.
وأكد “على ضرورة وضع معايير وشروط احملميات الطبيعية من 
اجل احلف��اظ على التنوع األحيائي والبيولوجي والنظام البيئي 

في تلك املناطق كونها حتمل قيم استثنائية ومتفردة”.

األزهر يصدر فتوى بتحريم
برنامج »رامز تحت األرض»

 خرج��ت فتوى جديدة من األزهر تعبر عن املوقف الش��رعي من 
برنامج “رامز حتت األرض” الذي يعده ويقدمه رامز جالل ويعرض 

على قنوات “ام بي سي”.
وقال عضو رابطة خريجي األزهر الش��يخ الس��يد س��ليمان إن 
“البرنام��ج حرام لس��بب واضح هو أن رامز من خ��الل برنامجه 
يقوم بتخويف ضيوفه، وهذا حرمه اهلل ومنعه الرس��ول صلى 

اهلل عليه وسلم”.
واستند الشيخ السيد سليمان إلى اآليتني: “وال تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة”، و”وال تقتلوا أنفس��كم إن اهلل كان بكم رحيما”، 
الفتا إلى أن الضيف يقوم بالسباب بعدما يفقد أعصابه وهذا 

أيضا ال يقوم به املسلم وحرام شرعا.
وأش��ار الى أّن تس��امح الضيوف مع مقدم البرنامج واملنتجني 
هو فقط تنازل عن احلق الش��خصي، لك��ن العمل يبقى محرم 

شرعا.
ونبه الشيخ األزهري السيد سليمان إلى أن الفقه يرفض األذى 
للحيوان فما بالك باإلنسان، كما أن املقلب ميكن أن يؤدي باملوت 

في حالة إصابة أحد الضيوف مبرض خطير.

الداخلية: توجه منتسبيها
بعدم االشتراك في برامج المقالب

وجهت وزارة الداخلية، منتس��بيها بعدم االش��تراك في برامج 
املقالب، وعدة ذلك “يسيء” الى الذوق العام.

وقال��ت ال��وزارة ف��ي بيان صحف��ي: ان “وزي��ر الداخلية قاس��م 
االعرجي وجه جميع منتسبي الوزارة بعدم املشاركة في برامج 
املقالب التي حتمل في طياتها اس��اءة للمواطن او للمؤسسة 

االمنية”.
واضاف��ت الوزارة ان “ذلك ج��اء بناء على ظهور أحد منتس��بي 
مديري��ة املرور في اح��دى هذه البرام��ج”، مبين��ة ان “الوزير امر 

بتوجيه عقوبة لهذا املنتسب”.
وتابع��ت الوزارة ان “ذلك جاء في إطار حرص الوزير باحلفاظ على 
الذوق العام وصيانة هيبة املؤسس��ة االمنية بالوزارة وتكريس 
عملها االساس��ي اخملصص خلدم��ة املواطنني وصيانة ارواحهم 
وممتلكاته��م مما يس��هم في تعزي��ز اواصر الثق��ة املتبادلة بني 

املواطن ورجل االمن”.

ان نهاي��ة حكم املماليك لبغ��داد الذي ابتدأ 
س��نة١٧٤٨  بحكم بغداد م��ن قبل اململوك 
الوال��ي س��ليمان باش��ا وحتى س��نة١٨٣١ 
باالطاح��ة بآخ��ر ممل��وك ،كان والي��ا لبغ��داد 
وهو داود باش��ا وقد تولى مهمة انهاء حكم 
املماليك علي رضا باشا الالزر وهو من اهالي 
مدين��ة طربزون الكائنة  ش��مال تركيا تولى 
مناصب عديدة منها كتخدا اي معاون الوالي 
وتول��ى منص��ب والي حل��ب ووالي دي��ار بكر 
املدينة التركية وأرسلته احلكومة العثمانية 
الى بغداد فأنهى حك��م الوالي اململوك داود 
باش��ا بعد ان حاص��ر بغداد حصارا ش��ديدا 
وراف��ق ذلك انتش��ار وباء الطاع��ون وفيضان 
دجل��ة وغرق بغداد  فتمك��ن من دخول بغداد  
وضم ال��ى حكم��ه مدينة جدة الس��عودية 

واجزاء من سوريا .
كان رج��اًل مدبراً وتولى التبديل والتعديل في 
بغداد خلبرته الس��ابقة في مثل هذا املنصب 
وأحسن االدارة فضرب نقودا عثمانية جديدة 
هي)الچرخ��ي( وتول��ى اج��راء اول انتخاب��ات 
خملتاري محال بغداد مما لم يكن معروفا سابقا 
حيث مت انتخاب مخت��ار اول ومختار ثان لكل 

محلة بغدادية.
 وت��رك امور ال��زواج الى رجل الدي��ن كما انه 
في عه��ده اص��در ألول مرة جوازات الس��فر 
ومت االع��الن ع��ن التنظيم��ات واالصالح��ات 
اجلديدة للتش��كيالت االدارية والنظم املالية 
او ما يس��مى بخط كلخانة وب��دأت البواخر 
االجنليزي��ة تُس��ّير البواخر ف��ي دجلة وطالت 
مدة حكمه لبغداد اكثر من عش��رة سنوات 

والى سنة١٨٤٢ .
وكان اديباً وش��اعرًا مييل الى الطرق الصوفية 
وق��د تول��ى توزي��ع االراض��ي على االش��راف 
واملشايخ وفي عهده تولى ابو الثناء االلوسي 
االفت��اء في بغ��داد وحصلت ام��ور كثيرة في 
عه��ده كتم��رد والي بغ��داد عب��د الغني ال 
جمي��ل على الوالى لس��وء معامل��ة الوالي 
للناس وقس��وته وجبروته وق��ام بنفي نقيب 
اش��راف بغ��داد ال��ى الس��ليمانية وقيام��ه 
بحمالت عسكرية ضد بني كعب في مدينة 
احملم��رة, وقي��ام احد قادت��ه وهو علي باش��ا 
امللقب باخلصي بغصب اموال الناس وحصل 
في واليته وفاة ش��يخ قراء املقام  مال حس��ن 
البابوجة جي اس��تاذ  مقرئ املقام املش��هور 

شلتاغ . 

علي رضا باشا والي بغداد الذي أنهى حكم المماليك
طارق حرب

تراثيات

واشنطن ـ وكاالت: 
يعتق��د اغلبن��ا ان��ه ف��ي مأمن من 
البرمجيات اخلبيثة بتفادي الضغط 
على الروابط املشبوهة، لكن باحثني 
امنيني وج��دوا ان قراصن��ة ابتدعوا 
طريقة جديدة متكنهم من س��رقة 
احلسابات املصرفية البنكية وغيرها 
م��ن البيان��ات حت��ى م��ن دون نق��ر 
الضحي��ة على الراب��ط الذي يحمل 

الطعم.
وجنح قراصنة في تنصيب برمجيات 
تروج��ان اخلبيثة، فق��ط بعد حتريك 
الضحية مؤش��ر الفأرة ف��وق رابط 
تش��عبي موجود ضم��ن ملف ناقل 

من نوع باوربوينت.
وتس��تعمل صيغ��ة باوربوين��ت في 
توف��ر  حي��ث  التقدميي��ة  الع��روض 
مجموعة م��ن األدوات إلنتاج ملفات 
ش��رائح  عل��ى  حتت��وي  إلكتروني��ة 
افتراضي��ة عليه��ا كتاب��ات وص��ور 
تستعمل على جهاز عرض سينمائي 
)بروجيكتور( مرتب��ط بكمبيوتر من 
قب��ل ش��خص )املقدم( ف��ي حضور 
مجموعة من األشخاص )اجملتمعني( 
وهو كثير االستعمال في الشركات 
واملراك��ز التعليمية الت��ي تتوفر بها 

املعدات املطلوبة.
وق��ال باحث��ون امنيون ان االس��لوب 

استعمل فعالً من قبل حملة البريد 
اإللكترون��ي املزع��ج األخي��رة والتي 
واملنظمات  الش��ركات  اس��تهدفت 
في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، 
الرس��ائل  تل��ك  موض��وع  وكان 
اإللكتروني��ة مرتب��ط بالغالب بأمور 
مالية مثل الفواتير وطلبات الشراء 
مع ع��رض تقدمي��ي مرف��ق بصيغة 

باوربوينت.
ويحتوي املل��ف املرفق عل��ى ارتباط 
تش��عبي واحد موجود في منتصف 
املل��ف يش��ير إلى »ج��ار التحميل… 
يرجى االنتظار«، بحيث يحتوي ذلك 
االرتباط على ن��ص برمجي ضار من 

نوع باورش��ال مضمن، ويجري تنفيذ 
البرنامج النصي الضار مبجرد حتريك 
مؤشر الفأرة فوق الرابط التشعبي.

ويحتاج مس��تعملوا أح��دث إصدار 
املكت��ب  برمجي��ات  حزم��ة  م��ن 
مايكروس��وفت أوفيس إلى املوافقة 
على تنزي��ل البرمجيات الضارة قبل 
متكنه��ا من إصابة الكمبيوتر، وذلك 
ألن اإلص��دارات األح��دث م��ن حزمة 
برمجي��ات أوفي��س متتل��ك طريق��ة 
عرض محمية. ويظهر للمستعمل 
حتذي��ر عند ب��دء تش��غيل البرنامج 
النصي عن احتمال وجود مش��كلة 

أمنية.

وميك��ن للمس��تعمل النق��ر عل��ى 
خي��ار »تعطي��ل« لع��دم الس��ماح 
لتلك البرامج النصي��ة بالعمل. إال 

أن مس��تخدمي اإلصدارات القدمية 
من احلزم��ة ال ميتلكون تلك الطبقة 

اإلضافية من األمن واحلماية.

روابط مشبوهة توقع بك حتى من دون نقر

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقربالميزان

مهنياً: قد يعترض أحدهم على مش��اريعك 
وتوجيهاتك ويعرقل خطواتك، ما يؤثر س��لباً 
في ثقته بالنفس فتعيد احلسابات عاطفياً: 
ك��ن أكث��ر لباق��ه ف��ي طريقة كالم��ك مع 

احلبيب

مهني��اً: الروتني في العمل هو من األمور التي 
تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من األفضل أن جتد 
احللول س��ريعاً لهذه املسألة عاطفياً: جتتمع 
بالش��ريك وتناقش معه موضوعات متنوعة 

ومسائل عالقة

مهني��اً: أن��ت مثال املش��اغب ومتث��ل خطراً 
على اس��تقرار احمليط املهني الذي تعمل فيه 
ومتيل إلى إث��ارة العدائية والتوّتر أينما حللت 
عاطفياً:عليك أن تخرج من أجواء العمل وان 

تعطي للحبيب حقه منك.

مهنياً: قد تتحفظ عن التعبير عن مشاعرك 
لتصحي��ح بعض األمور، لكن عليك التعامل 
م��ع الواجب��ات بصب��ر ومبس��ؤولية عاطفياً: 
تعيش أس��راراً ف��ي حياتك الت��ي يحيط بها 

بعض الغموض

مهنياً: توقع اتفاقاً كبيراً، وتخوض مفاوضات 
في غاية األهمية وتتلقى جواباً عن طروحات 
س��ابقة عاطفي��اً: يجب أن تتس��لح بالصبر 
واإلمي��ان والثق��ة بالنف��س ملواجه��ة بع��ض 

املستجدات في حياتك.

مهنياً: تش��كو التأخير واالنزعاج، وتبدو غير 
مس��يطر عل��ى األوض��اع، ح��اول أن تتجّنب 
االلتباس والنزاع عاطفياً: ال بّد من أنك حتتاج 
إل��ى تعاطف احلبيب وإل��ى وقوفه بقربك في 

أصعب الظروف

مهنياً: تعيش توتراً وتأسفاً، وقد حتول ظروف 
خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض األشخاص 
أو اجلماع��ات الت��ي تس��عى إليه��ا عاطفياً: 
أدعوك الى تقدمي بعض التنازالت في س��بيل 

تهدئة األوضاع

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم االتصال مبَن فقدت 
االتص��ال به��م أو بأصدق��اء ج��دد عاطفياً: 
تش��عر أّن احلبيب يفرض علي��ك أموراً ال حتب 
أن تنفذه��ا، لكنك تع��ده بنفيذها لذا فتنبه 

مستقبال لكل كلمة تنطقها.

مهنياً: قد تضطر إلى الدفاع عن نفس��ك أو 
متّر بعالقة ش��خصية مه��ّددة وتواجه بعض 
النزاعات عاطفياً: ال حتقد، فأنت طّيب القلب، 
س��امح احلبي��ب إذا اقترف خطأ م��ا بحقك، 

وابدأ صفحة جديدة معه

مهنياً: تواجه ش��كوكاً في غير محلها، وقد 
يصعب عليك التعبير عن نفسك، ما قد يوّلد 
مواجه��ة واحتكاكات بس��يطة وغير مؤذية 
عاطفياً: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة 

على عالقتك العاطفية

مهني��اً: تقوم بخطوة فعال��ة وتلفت االنظار 
واالعج��اب، ترت��اح إل��ى الظ��روف االيجابية 
ورؤي��ة  ملوقف��ك  دع��م  هن��اك  واملطمئن��ة، 
مشتركة لألمور عاطفياً: تقّدم حججاً وتبدو 

مقنعاً في احلوار مع الشريك

الحوتالدلوالجدي
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1 - رئيس أميركي سابق

 2 – أحد متصرفي جبل لبنان 
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 4 – إبل – أغنية ملطرب االجيال 

عبد الوهاب
 5 – عكسها أبيض }باألجنبية{ 

– أسم شهر آذار 
6 – يحب نفسه – مدخل 

7 – تشاهدنا
 8 – مدين��ة فرنس��ية – ح��ر 

شديد 
 9 – ممثل مصري .

1 – مرفأ في جزيرة بينانغ 
 2 – م��ن النباتات العطرة – 
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متشابهة
 4 – يرجعون 
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1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنياً: كل شيء يسير بصورة أصّح وأفضل 
في العم��ل، كما ف��ي حياتك الش��خصية 
عاطفي��اً: إح��ذر اليوم من حدوث املش��اكل 
الزوجية، ال تكن منعزالً وافتح قلبك للحبيب 

من جديد 



بوينس آيرس ـ وكاالت:
برغ��م م��رور 16 عاما ، ال ي��زال رقم 
جنم كرة الق��دم األرجنتيني خافيير 
س��افيوال، صامدا في تاريخ بطوالت 
حي��ث  للش��باب،  العال��م  كأس 
يس��تحوذ النج��م الش��هير عل��ى 
الرقم القياسي لعدد األهداف التي 
يسجلها أي العب في نسخة واحدة 
بالبطولة. وأحرز س��افيوال 11 هدفا 
في نسخة 2001، التي استضافتها 
ب��اده حي��ث ق��اد الفري��ق للتتويج 
باللقب عن جدارة مبس��اعدة أهدافه 
الغزي��رة.. ولم يس��تطع أي من جنوم 
النسخ املاضية حتطيم أو اقتراب أي 

العب من رقم سافيوال.
ومنذ انط��اق فعاليات بطولة كأس 
العالم للش��باب للم��رة األولى في 
1977، قدمت البطول��ة العديد من 
املواهب الهجومية والتهديفية التي 

أس��عدت العالم بأهدافها لسنوات 
طويلة الحقة.. وبرغم مرور س��نوات 
طويلة ، ما زالت البطولة في انتظار 
الهداف الذي يس��تطيع كس��ر رقم 

سافيوال.
وكان احل��ذاء الذهبي هو اجلائزة التي 

توجت جهود هدافي النسخ املاضية 
من بطوالت كأس العالم للش��باب، 
وكان س��افيوال ومواطن��اه ليوني��ل 
ميسي وسيرخيو أجويرو، والبرازيلي 
أديلتون، والغان��ي دومينيك أدياه من 

أبرز الفائزين بهذه اجلائزة.

لشبونة ـ وكاالت:
رفض البرتغالي لويس فيجو، العب 
ريال مدريد اإلس��باني سابقا، اإلدالء 
برأيه ح��ول مس��تقبل الكولومبي 
خامي��س رودريجي��ز م��ع امليرينجي، 
ولكن��ه ف��ي الوق��ت ذاته وج��ه له 

نصيحة »بأن يبحث عن سعادته«.
وش��ارك فيجو، ال��ذي ارتدى قميص 
الفري��ق امللك��ي خ��ال الفت��رة ما 
ب��ن 2000 وحت��ى 2005 ، في مباراة 
استعراضية بن قدامى ريال مدريد 
وروم��ا اإليطال��ي والت��ي ف��از به��ا 

امليرينجي برباعية نظيفة.
وبصفت��ه العب س��ابق ف��ي الريال، 
أوض��ح قائ��د املنتخ��ب البرتغال��ي 
سابقا رأيه في مواطنه كريستيانو 
رونالدو، الذي قاد فريقه مؤخرا للفوز 

بلقبي الليجا ودوري األبطال.
وقال في هذا الصدد »دائما ما يبرهن 

كريس��تيانو عل��ى قيمت��ه الكبيرة 
واحترافيت��ه وه��ذا ش��يء إيجاب��ي 
للغاية بالنس��بة لري��ال مدريد ألنه 
يساعد الفريق على الفوز باأللقاب«. 
أم��ا فيم��ا يتعل��ق برودريجي��ز، قال 
»خامي��س الع��ب كبي��ر، ل��م يحظ 

بالدقائ��ق التي يتمناه��ا الاعب من 
أجل املشاركة، ولكن هذا ال ينفي أنه 
العب كبير وس��نرى ماذا س��يحدث، 
أنصحه بأن يبحث عن سعادته ألنه 
قرار ش��خصي في املقام األول. يجب 

أن يبحث عن حل مع الريال«.
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موسكو ـ وكاالت:

قب��ل عام واح��د على اس��تضافتها 
بطول��ة كأس العال��م 2018 لك��رة 
القدم، تأمل روس��يا في توجيه نظر 
العالم مجددا إل��ى ماعبها بعدما 
أفسدت فضائح املنشطات املتتالية 
سمعة الرياضة الروسية على مدار 

العامن األخيرين.
فعالي��ات  روس��يا  وتس��تضيف 
بطول��ة  م��ن  العاش��رة  النس��خة 
كأس القارات م��ن 17 حزيران اجلاري 
إلى الثاني من متوز املقبل مبش��اركة 
أبطال القارات الس��تة وحامل لقب 
للمنتخ��ب  إضاف��ة  العال��م  كأس 

الروسي ممثل البلد املضيف.
وتقام فعاليات البطولة في أربع مدن 
هي سان بطرسبرج وموسكو وكازان 
وسوتشي لتكون أول فرصة الختبار 
الس��تضافة  روس��يا  اس��تعدادات 

املونديال في العام املقبل.
وتقام البطولة هذه املرة مبش��اركة 
منتخبات الكامي��رون بطل إفريقيا 
وأس��تراليا بطل آس��يا وأملانيا بطل 
أوروب��ا  بط��ل  والبرتغ��ال  العال��م 
وتش��يلي بط��ل أمري��كا اجلنوبي��ة 
أوقيانوس��يا  بط��ل  ونيوزيلن��دا 
واملكس��يك بط��ل احت��اد منطق��ة 
كون��كاكاف  وروس��يا ممث��ل الدولة 
املضيف��ة لتش��هد البطول��ة بهذا 
مشاركة ثاثة منتخبات من القارة 

األوروبية وهو ما يزيدها قوة.
الروس��ي  املنتخ��ب  ويس��تهل 
مس��يرته في البطولة بلقاء نظيره 
النيوزيلندي في املب��اراة االفتتاحية 
للبطولة في مدينة سان بطرسبرج 
ضم��ن فعالي��ات اجملموع��ة األول��ى 
والت��ي  للبطول��ة  األول  بال��دور 

تض��م معهم��ا منتخب��ي البرتغال 
واملكس��يك فيم��ا تض��م اجملموعة 
الثاني��ة منتخبات أملانيا وأس��تراليا 

وتشيلي والكاميرون.
وال تب��دو األج��واء براق��ة ف��ي هذه 
النس��خة عل��ى عك��س م��ا كانت 
علي��ه في النس��خة املاضي��ة التي 
اس��تضافتها البرازي��ل قب��ل أربعة 

أعوام.
وت��وج املنتخ��ب البرازيل��ي باللقب 
قبل أربعة أعوام ليك��ون الثالث له 

عل��ى التوال��ي والرابع له ف��ي تاريخ 
البطولة علما بأن النسخة املاضية 
ش��هدت مش��اركة منتخبات أخرى 
م��ن العي��ار الثقي��ل مثل إس��بانيا 

وإيطاليا وأوروجواي.
كم��ا يس��ود ش��عور متزاي��د ب��أن 
البطول��ة، الت��ي انطلق��ت في عام 
1992 حت��ت اس��م كأس امللك فهد، 
رمب��ا ل��ن تتمت��ع مبس��تقبل طويل 
ف��ي ظل متديد حج��م بطولة كأس 
العالم واملطال��ب املتزايدة على أبرز 

العبي العالم.
إنفانتينو  وقال السويس��ري جياني 
رئيس االحتاد الدول��ي للعبة )فيفا)، 
على هامش حض��وره قرعة بطولة 
كازان  مدين��ة  ف��ي  الق��ارات  كأس 
الروسية، إن الفيفا يدرس مستقبل 

البطولة.
كما يش��كك كثي��رون، مب��ن فيهم 
راينهارد جريندل رئيس االحتاد األملاني 
للعب��ة، في م��دى قيم��ة البطولة، 
حي��ث وصفها جريندل بأنها بطولة 

»عفا عليها الزمن«.
واحلقيقة أن يواخيم لوف املدير الفني 
للمنتخب األملاني )مانشافت) فضل 
منح الراحة لع��دد كبير من العبيه 
األساس��ين واستدعى ستة العبن 
جدد ضم��ن قائمت��ه الت��ي أعلنها 
للمشاركة في البطولة كما ضمت 
القائم��ة ع��ددا من الاعب��ن الذين 
ش��ارك كل منهم في عدد قليل من 

املباريات.
وقال ل��وف: »كأس الق��ارات بطولة 

مثي��رة ومهمة بالنس��بة لن��ا ألننا 
نس��تطيع من خالها احلصول على 
اخلب��رة واكتس��اب انطباع��ات ع��ن 
مس��توى الاعب��ن«.. كم��ا حت��رص 
روسيا بشدة على أن تظهر للعالم 
م��دى اس��تعدادها لبطول��ة كأس 

العالم.
ووص��ف فيتالي موتكو رئيس االحتاد 
الروس��ي للعبة كأس القارات بأنها 
»أهم األحداث الرياضية في 2017«.

وأصدر الرئيس الروسي فادميير بوتن 
مرس��وما بتنفي��ذ إج��راءات أمنية 
أكث��ر صرامة لتأم��ن كأس القارات 
2017 وكأس العال��م 2018 وه��و ما 
يعني فرض قيود على عملية النقل 
بالقرب من االستادات ضمن إجراءات 

أمنية أخرى.
وعل��ى املس��توى الرياض��ي ، تأم��ل 
روس��يا أيض��ا ف��ي دفع��ة قوية من 
الفريق  الوطن��ي ليثي��ر  منتخبه��ا 
بع��ض التفاؤل قبل مش��اركته في 

بطولة كأس العالم.
ولك��ن الفري��ق مي��ر حالي��ا بفت��رة 
انتقالية حت��ت قيادة مدي��ره الفني 
بعد  شيرشيس��وف  ستانيس��اف 
ف��ي  للفري��ق  الهزيل��ة  املش��اركة 
بطول��ة كأس األمم األوروبية املاضية 

)يورو 2016) بفرنسا.
وفيم��ا ال ينتظ��ر أن يت��وج املنتخب 
يب��دو  البطول��ة،  بلق��ب  الروس��ي 
املنتخ��ب األملان��ي ب��ن املرش��حن 
بق��وة للف��وز بلق��ب كأس القارات 
برغ��م غي��اب العدي��د م��ن العبيه 

األساسين.
كم��ا يب��دو منتخبا تش��يلي بطل 
أمريكا اجلنوبية والبرتغال بطل أوروبا 
بقي��ادة العب��ه كريس��تيانو رونالدو 
جنم ري��ال مدري��د اإلس��باني ضمن 

املرشحن بقوة للفوز باللقب.

تبدأ منافساتها يوم 17 الجاري

كأس القارات.. بروفة روسيا األخيرة قبل تنظيم المونديال

ملعب فيش األوملبي

فيجوسافيوال

بيروت ـ وكاالت:
عق��د ظه��ر أول أمس، مؤمت��ر صحف��ي، لإلعان عن 
مباراة تكرمي أسطورة كرة القدم اللبنانية رضا عنتر 

في 4 متوز املقبل، مبشاركة جنم برشلونة
وحت��دث خ��ال املؤمتر رئي��س االحتاد اللبناني هاش��م 
حيدر، مش��يًدا مبس��يرة عنتر في املاع��ب اللبنانية 
واألوروبي��ة واآلس��يوية، كما ثمن التف��ات عنتر نحو 

ناديه األم التضامن صور، بإصراره أن يعتزل فيه.
وكانت كلمة إليغل زريق مدير الشركة املنظمة، أكد 
فيها أن هذا احلدث األول من نوعه باس��تقدام العب 
جاهز يلعب في صفوف فريقه واحد جنوم برش��لونة، 
كاش��فا أن مهمة بيكيه في لبنان لن تقتصر فقط 
على مشاركته في املباراة، إذ سيضع حجر األساس 
ألكادميية برش��لونة ف��ي لبنان، التي س��يعلن عنها 

الحقا.
وأكد زريق أن بطاقات بيع التذاكر ستكون محصورة 
في ش��ركة محددة، مشيرا إلى أن األسعار تتناسب 

مع الوضع املادي لعشاق الكرة في اجلنوب.
واعتب��ر أن اختيار ملعب صور البل��دي إلقامة املباراة 

هدفه واضح، وهو أن يكون عنتر بن محبيه.

لندن ـ وكاالت:
فاز بطل العالم السابق، البريطاني لويس هاميلتون، 
سائق فريق مرسيدس، بس��باق جائزة كندا الكبرى، 
أول أمس، ضمن بطولة العالم لس��باقات س��يارات 
فورم��وال 1، ليعزز موقعه في املرك��ز الثاني في فئة 
الس��ائقن، ويضيق الفارق إلى 12 نقطة مع األملاني 

سيباستيان فيتيل )املتصدر)، سائق فريق فيراري.
وتف��وق هاميلت��ون، ال��ذي كان أول املنطلق��ن ف��ي 
الس��باق، على الفنلندي فالتي��ري بوتاس، زميله في 
فريق مرسيدس، الذي جاء في املركز الثاني، فيما حل 
األسترالي دانييل ريكياردو، سائق فريق ريد بول، ثالًثا، 
وقب��ع فيتيل في املرك��ز الرابع، ليبتع��د عن منصة 

التتويج للمرة األولى هذا املوسم.
يذك��ر أن ه��ذا ه��و الس��باق الثال��ث الذي يف��وز به 
هاميلتون هذا املوس��م، علًما بأن��ه االنتصار الثالث 
على التوال��ي الذي يحقق��ه بكندا، والس��ادس في 

مسيرته الرياضية على مضمار مونتريال.
وجاء املكسيكي س��يرخيو بيريز، سائق فريق فورس 
إنديا، ف��ي املركز اخلام��س، متفوًقا على الفرنس��ي 
إيس��تيبان أوكو، زميل��ه في الفري��ق، صاحب املركز 

السادس.

لندن ـ وكاالت:
أعل��ن نادي مانشس��تر يونايت��د اإلجنليزي ع��ن إبرام 
أولى صفقات الفريق الصيفية، بالتعاقد مع مدافع 
فري��ق بنفيكا البرتغالي، الاعب الس��ويدي فيكتور 

ليندولف.
وقال مانشس��تر يونايتد في بيان رس��مي مساء أول 
أمس :«يُسر مانشس��تر يونايتد أن يعلن عن توصله 
التفاق مع نادي بنفكيا البرتغالي على انتقال الاعب 
فيكت��ور ليندول��ف إليه، مش��روط باجتي��از الاعب 
للفح��ص الطب��ي والتوص��ل التفاق على الش��روط 
الش��خصية، وس��وف يكون هن��اك إع��ان آخر بعد 

انتهاء العملية«.
وتق��ول ش��بكة »س��كاي س��بورتس« اإلجنليزية أن 
مانشس��تر يونايتد وافق على دفع مبلغ 30.7 مليون 
جنيه إس��ترليني النتقال الاعب الدولي الس��ويدي 

لصفوف الفريق.
ول��م يتوص��ل ن��ادي مانشس��تر يونايتد حت��ى اآلن 
التفاق مع املدافع الدولي الس��ويدي على الش��روط 

الشخصية بينهما.

بيكيه يشارك في مهرجان 
اعتزال أسطورة لبنان

هاميلتون يفوز 
بسباق كندا

ليندولف في صفوف 
مانشستر يونايتد

العواصم ـ وكاالت:

رافاييل نادال تألق مجدداً وعاد إلى القمة 
بعد غياب، اكتس��ح كل منافسيه في 
روالن غاروس ٢٠١٧ حتى ستانيس��اس 
فافرين��كا ل��م يق��و على الصم��ود في 
النهائي. منذ أن كان يافعاً طويل الشعر 
وحتى اللحظة مسيرة مؤثرة جداً ُجبلت 
بالتراب والدموع والعرق نوجزها في هذا 

املقال والفيديو الوجدانين.
 ن��ادال ف��ي روالن غاروس ع��ودة البطل 
! ف��وزه م��ن جدي��د كان ام��را منتظرا 
ملتابعينه برغم الصعاب التي عاش��ها 
الفذ اإلس��باني والتقهق��ر الكبير في 
مس��تواه عام��ي 2015 و2016، فأمثال 
األس��طورة ن��ادال قائل ف��ي الرياضة 

عموماً.
خاض نادال النهائي العاش��ر في روالن 
غ��اروس وت��وج باللق��ب العاش��ر على 
حس��اب ستانيساس فافرينكا، مباراة 
اس��تثنائية وبطولة مميزة جعلت للقب 
العاش��ر في روالن غاروس نكهة فارقة 
م��ع تتويجه دون خس��ارة أي مجموعة 

طيلة البطولة.
إذا أع��وام ط��وال ف��ي بطولة فرنس��ا 
املفتوح��ة خطها ابن مايوركا الفوالذي 
بانتص��ارات متتالي��ة حت��ى بلغت 79 
فوزاُ مقاب��ل هزميتن فق��ط وكلتاهما 
ش��به مبررتن، عام 2009 مع سودرلنغ 
حن عصف��ت ب��ه ازمة خ��اف والديه 

فكان يتألم نفس��يا، وع��ام 2015 امام 
دجوكوفيت��ش حن طوع��ت اإلصابات 

صابة بدنه.
حكاية نادال مع التراب الفرنسي بدأت 
قبل اثني عشر عاماً في سن ال�١٩حن 
توج باللقب األول في فيليب ش��اترييه 
االس��تاد الرئيسي في روالن غاروس عام 
2005 عل��ى األرجنتيني ماريان��و بويرتا 
6-7، 6-3، 6-1، 7-5 وبات وقتها اول العب 
يحرز اللقب منذ املش��اركة األولى منذ 

السويدي ماتس فياندر عام 1982.
كرت السبحة وفاز اعوام 2006 و2007 
و2008 وف��ي النهائي��ات الث��اث ه��زم 
منافس��ه الل��دود السويس��ري روجيه 
في��درر وفي الفوز األخي��ر أي 2008 احلق 
باملايس��ترو فيدرر أس��وأ هزمي��ة له في 

البطوالت الكبرى 6-1، 6-3، -6صفر.
عام 2009 فجر السويدي روبن سودرلنغ 
مفاجأة مدوية وأخرج نادال لكن األخير 
عاد العام 2010 وثأر في النهائي محرزاً 

خامس القابه في فرنسا.
مجدداً كرت السبحة بهمينة مطلقة 
فأحرز األلقاب توالي��ا بن 2011 و2014 
تاريخ فوزه باللقب التاسع وهي سنوات 
شهدت تطويعه لفيدرر مجدداً وكذلك 

نوفاك دجوكوفيتش.
س��نون مرت كالوميض وكم هو قريب 
تاري��خ اول تتوي��ج ف��ي اذه��ان محبي 
املات��ادور، وم��ا اش��به احتفال��ه اليوم 
باألمس رغم الس��نوات االثنتي عشرة، 
وفي املرت��ن 2005 و2017 وكما في كل 

فوز، ارمتى على التراب وكأنه يتحس��س 
طعم الفوز األّول.

نضج االعوام ل��م يغير في ابن مايوركا 
كثيرا، ما زال يبكي ويعيش حلظة الفوز 
وكأنه��ا االولى ف��ي مس��يرته، وما زال 

يعانق عم��ه طوني ببراءة وانفعال ضم 
الولد ألبيه.

أس��طورية اإلجناز في فرنس��ا ال تكمن 
فقط باللقب العاش��ر او اخلامس عشر 
في البط��والت الكبرى، بل بقدرته على 

العودة مج��دداً بعدما ظن الكثيرون ان 
ش��مس ابن مايوركا ق��د أفلت ومجده 
ب��ات تاريخ��اً، اال انه اثبت مج��دداً بعد 
اندثار ان ن��ادال وامثاله ولدوا كي يكون 
للتاريخ جتديد ومعنى، فأي تاريخ لروالن 

غاروس والتنس من دون نادال !.
من جانبه، كد العب التنس اإلس��باني 
رافائيل نادال، الذي توج بلقبه العاش��ر 
ف��ي بطول��ة روالن جاروس، أن��ه ال يزال 
راغبا في حتقيق االنتصارات وأن حماسه 

»با حدود«.
وقال نادال بعد رفعه للكأس العاش��رة 
ل��ه ف��ي عاصمة الن��ور »حماس��ي با 
حدود، س��أواصل العم��ل اجلاد من أجل 
التحس��ن.  لدي رغبة قوية للمنافسة 
أس��تطيع  أنن��ي  وأعتق��د  وللتن��س، 
للبط��والت  التطل��ع  ف��ي  االس��تمرار 

الكبرى، وهو ما سأقوم به«.
يش��عره  تتويج��ه  أن  ن��ادال  وأوض��ح 
بالس��عادة، ولكنه ال يعطيه األفضلية 
للفوز ببط��والت أخرى، مش��يرا إلى أن 
تكرميه ف��ي روالن جاروس وإهدائه كأس 
الفرس��ان لفوزه بعش��ر نس��خ فيها، 
ميك��ن أن يعادله العب م��ا، ولكنه أكد 
في نفس الوقت أنه »عليهم )الاعبن 
اآلخرين) أن يبذل��وا الكثير، وال أعلم إن 

كنت سأري من ميكنه التفوق علّي«.
ولذلك، يرى املاتادور أن ألقابه العش��رة 
»أمر س��يبقى في التاريخ«، وأنه يشعر 
»بالفخ��ر« ملا حققه، مؤك��دا أن دافعه 
بس��بب  ودائ��م  مس��تمر  للتحس��ن 

شكوكه الدائمة بشأن التفوق.
وق��ال »عندما تكون لديك الش��كوك، 
تبحث ع��ن التحس��ن ويصب��ح لديك 
الكثي��ر من اجله��د، وهذا م��ا يجعلك 
متواضعا.  وال أش��ك أبدا في انه عليك 

االجته��اد م��ن أج��ل التحس��ن، ولكن 
س��يظل لدي ش��كوكي، فكل أسبوع 
مختلف )عن الس��ابق) ول��م أصب أبدا 
بغ��رور التفكي��ر في أنني س��أظل في 

املقدمة«.
وتاب��ع ن��ادال »أنا لس��ت طف��ا، وأدرك 
أن فرص��ي للفوز تقل مب��رور الوقت ألن 

أعوامي املتبقية تصبح أقل«.
ووص��ف رافا ف��وزه ف��ي بطول��ة روالن 
جاروس، املفضلة لديه، دون أن يخس��ر 
أي شوط ودون أن يتعرض حتى الحتمال 

اخلسارة بال� »ممتاز«
وس��يكون اله��دف التال��ي للمات��ادور 
اإلس��باني هو بطول��ة وميبل��دون التي 
يص��ل إليه��ا بعد بضع��ة أع��وام دون 

املستوى املطلوب.
وبإمكان نادال تصدر التصنيف العاملي، 
إن اس��تطاع التتويج بلق��ب البطولة 
التي خس��ر فيها خم��س نهائيات، غير 
أنه أكد عدم تفكيره في هذا األمر اآلن، 
معترفا في الوقت نفسه أنه »سيكون 

جميا« إن حتقق.
وأكد نادال أنه لم يكن يتوقع مس��يرة 
رياضي��ة طويلة له��ذا احلد ف��ي عالم 
الكرة الصفراء، وقال »أنا ش��خص غير 
منظم، فليحدث ما يحدث، سأس��تمر 
في اللعب حتى أكتفي.  حن يأتي اليوم 
الذي أس��تيقظ فيه وليس لدي شغف 
النهاية  للتدري��ب، س��تكون  الذه��اب 
)االعت��زال).  أنا غير قلق ألنني س��عيد 

بعمل أشياء أخرى في هذه احلياة«.

نادال في روالن غاروس لقب عاشر ومسيرة ُجِبلت بالدمع والعرق
يطمح بحصد المزيد من البطوالت تقرير

نادال

رقم سافيوال التأريخي ما زال 
صامدًا في مونديال الشباب

فيجو ينصح رودريجيز حول
 مستقبله مع ريال مدريد

أبو ظبي ـ وكاالت:
ت��وج املص��ري محمد الش��وربجي، 
بطاً لبطولة دبي السكواش الرجال، 
التي تقام في ختام نهائيات بطوالت 
محترف��ي االس��كواش، وه��و لقبه 

األول في البطول��ة التي أقيمت في 
أوبرا دب��ي، فيما جنح��ت البريطانية 
لورا ماس��ارو في احلف��اظ على لقب 

البطولة للسيدات.
املصن��ف  الش��وربجي،  ق��دم 

الثال��ث عاملًي��ا، في النهائ��ي عرًضا 
قويً��ا، ومتك��ن خال��ه م��ن اإلطاحة 
ويلس��تروب  جيم��س  بالبريطان��ي 
)12-10، 11-9، 11-8)، وانت��زع لقب��ه 
األول في السلسلة العاملية حملترفي 

االسكواش، وأول لقب له في اجلولة 
العاملية منذ بطولة الواليات املتحدة 
املفتوحة في نوفمبر/تش��رين الثاني 
املاض��ي. وس��جل الش��وربجي فوزه 
الثان��ي في احلدث على ويلس��تروب، 

بع��د أن تغل��ب علي��ه س��ابًقا ف��ي 
الثانية، وأصبح  تصفيات اجملموع��ة 
ثال��ث مصري ينجح ف��ي إحراز لقب 
الش��وربجي  وق��ال  السلس��لة.  
"الفوز  ف��ي تصريح��ات صحفي��ة: 

بالبطولة حلم ط��ال انتظاره، وإجناز 
مؤث��ر بع��د فقداني لبع��ض الثقة 
بنفسي خال املوسم، ولكني أشعر 
أنني ع��دت بقوة هذا األس��بوع، وال 

أريد اخلسارة وأكره الهزمية".

الشوربجي يهدي والدته لقب بطولة دبي لمحترفي االسكواش 



بغداد ـ الصباح الجديد:
محم��د  الش��اب  الالع��ب  اك��د 
ه��ادي جدارت��ه في متثيل��ه لفريق 
ن��ادي الكرخ هذا املوس��م كالعب 
أساسي في مباريات الدوري املمتاز 
بع��د محطاته الكثر من موس��م 
في صف��وف فريق نادي الش��رطة، 
حيث غابت عنه الفرصة التي كان 
يتطلع إليها م��ع عازفي القيثارة، 
ليتوج��ه إل��ى الكن��اري كمحطة 

مهمة في مسيرته مع الكرة.
محم��د، العب في بداي��ة الطريق، 
اكد جدارت��ه في مهرج��ان الرؤية 
اآلس��يوية ملوس��مني ن��ال فيهما 
اللقب القاري، فضال ًعلى تتويجه 

بكأس الهداف، واش��تركط بالفوز 
بكأس غربي آس��يا في فلسطني، 
ف��ي  الناش��ئني  منتخ��ب  ومث��ل 

تصفيات آسيا في النيبال.
يجيد اللعب في اخلطوط األمامية، 
ق��دم نفس��ه م��ع االصف��ر ه��ذا 
املدربون  اعتمده  املوس��م بجدارة، 
الذين تناوبوا عل��ى تدريب االصفر 
كالعب فعال في منطقة الوسط، 
يستعد مع فريق الستنئاف الدوري 
املمتاز يوم 5 من ش��هر متوز املقبل 
باشراف املدرب كرمي حسني، يتطلع 
الن يك��ون الفريق بافض��ل حاالته 
ويتق��دم ف��ي ترتي��ب ف��رق الدوري 

املمتاز.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
ب��دأت ي��وم 10 حزي��ران اجل��اري، في 
املرك��ز الوطني لرعاية املوهبة بكرة 
اليد/ دائرة ئؤون األقاليم واحملافظات، 
ف��ي املدينة الش��بابية، منافس��ات 
بطول��ة املركز الوطن��ي الرمضانية 
بنس��ختها اخلامس��ة ملواليد 2000 

.2004 �
اعل��ن ذلك، عض��و امل��الك التدريبي 
للمرك��ز الوطن��ي، املش��رف عل��ى 
البطولة، عبد الوهاب محمود، مبيناً 
ان البطول��ة تأت��ي ايضاً اس��تذكاراً 
لنجوم اللعبة الراح��ني، منوهاً إلى 
ان املركز الوطني قام بتقسيم نحو 
42 العباً إلى 4 فرق حملت أس��ماء ) 

االصرار والتحدي والنصر والعزم(.
واش��ار الى هذه االس��ماء تس��هم 
في تعزي��ز اجلانب الوطن��ي لالعبني 
املوهوب��ني، كم��ا ان ذل��ك مينحهم 
دافعاً على تقدمي املستويات الفنية 
العالي��ة الت��ي تقام بحض��ور جنوم 
اللعبة الس��ابقني واملدرب��ني، بادارة 
الالعبني الس��ابقني الذي��ن يقودون 
املباريات حتكيماً، وهم ) احمد مزيد 
وع��الء محمد ورع��د عب��د رمضان 

وعمار جلوب(.
واضاف محم��ود، ان املركز الوطني 

ف��ي بغداد ارت��أى تنظي��م بطولة 
رمضاني��ة س��نوية، حيث حققت 
النس��خ االربع الس��ابقة جنااحات 
ان  إل��ى  منوه��اً  عالي��ة،  فني��ة 
النس��خة احلالية تش��هد تنافساً 
مثيراً بني الفرق االربعة التي تتبارى 
فيما بينهما على ش��كل دوري من 
مرحلت��ني، جت��رى املباري��ات بنظام 
)الصاعقة( حي��ث تقام املباراة من 
ش��وطني لكل ش��وط 15 دقيقة، 

وحرصت اللجنة على منح الفريق 
الفائ��ز 3 نقاط، وللتعادل نقطتني، 
فيما للخاس��ر نقط��ة واحدة من 
اجل ابقاء املنافس��ة ساخنة حتى 
نهاي��ة البطولة الت��ي حدد موعد 

اختتامها يوم 21 حزيران اجلاري.
وق��ال ان املباري��ات اس��همت ف��ي 
تعزيز اجلانب الفني لالعبني، بدليل 
ان مب��اراة فريق��ي النص��ر والعزم 
اسفرت عن تسجيل نتيجة عالية 
بلغ��ت 28 مقاب��ل 21 هدفا، وهذا 
مؤشر واضح على التهديف املتميز 

في وقت املباراة ال� 30 دقيقة.
وذك��ر ان املركز الوطن��ي يعد ارضاً 
الوطني��ة  للمنتخب��ات  خصب��ة 
الي��د،  بك��رة  العمري��ة  للفئ��ات 
صكبي��راً  راف��دا  يبق��ى  حي��ث 
لتزويد املنتخب��ات بامهر الالعبني 
الواعدي��ن، وال س��يما ان كرة اليد 
العراقية مقبلة على استحقاقات 

خارجية مهمة.
وب��ني ان املرك��ز ق��دم العدي��د من 
الالعب��ني الى املنتخب��ات الوطنية 
واالندي��ة الت��ي تلعب ف��ي الدوري 
املمتاز او الدرجة االولى، وهذا يأتي 
في اط��ار التعاون املثالي بني املركز 

الوطني واحتاد اللعبة املركزي.

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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لنساند علي هادي
)1(

بهدوء وم��ن دون ضجي��ج، يعمل امل��درب علي 
هادي ومالكه املس��اعد حتضيراً ملنافسات اسيا 
حتت 16 س��نة بكرة القدم التي س��تقام شهر 
أيل��ول املقبل، وف��ي وقت يجهد هادي نفس��ه 
بتجمي��ع الالعب��ني وانتقاءهم عل��ى وفق رؤى 
فني��ة مش��تركة مع رف��اق دربه احم��د جمعة 
وشاكر محمد صبار ومدرب حراس املرمى علي 
حس��ني مش��ربت واملدير اإلداري علي وهيب، اال 
انه يتفاجأ مبش��كالت تعترض مسيرة االعداد، 
وصلت إل��ى حد جت��اوز أحد اب��اء الالعبني على 
املدرب بعد ان اس��تبعده االخير من تش��كيلة 
الليوث التي س��تبدأ معس��كراً تدريبياً داخلياً 

في اطار االعداد لالستحقاق القاري.
ان جتاوز والد الالعب الناشئ، يعد تدخالً سافراً 
ومرفوض��اً باجتاه اح��د املدربني الش��باب الذين 
شقوا طريقهم بثقة، ولعل التجاوز اذا مر مرور 
الكرمي، ومن شخص يقال انه منتسب في وزارة 
الداخلية بدرجة ضابط، فان ذلك يعد مؤش��راً 

خطيراً على تعامل أولياء األمور باجتاه املدربني.
املطلوب فوراً من وزير الداخلية قاسم االعرجي 
فت��ح حتقيقاً باحلادثة، لكي ال تتكرر مس��تقبال 
ًُوإيق��اف املتس��بب الواقع��ة، الن رج��ال األمن 
مهمته��م بالدرجة األس��اس احلافظ على امن 
وس��المة املواطن��ني، ولي��س ادخ��ال الذعر في 

قلوبهم مستغلني منطق السلطة والقوة.
اننا نعيش زمن القوة، اال ان فرض الرأي، ال يجوز، 
فهذا املدرب له رؤية خاصة بامكانات كل العب، 
ال ميك��ن ان يفضل ممن ال يت��الءم وحجم املهمة 
على حساب العب افضل منه بكثير ويستطع 
ان يق��دم الكثير للمنتخب الناش��ئ في رحلة 

التصفيات اآلسيوية املقبلة.
)2(

يتواج��ه الي��وم الثالثاء منتخبن��ا الوطني امام 
منافس��ه اليابان��ي في اط��ار تصفيات اس��يا 
املؤهل��ة الى املونديال، وفي وق��ت ودع منتخبنا 
الوطني املنافس��ة وتالش��ت اماله نهائيا، فانه 
سيلعب بالتأكيد مباراة للتأريخ بقيادة مالكه 
التدريب��ي اجلدي��د املؤل��ف من باس��م قاس��م 
ومس��اعديه رحيم حميد وشاكر محمد صبار 

ومدرب حراس املرمى هاشم خميس.
منتخبن��ا الوطني ميلك امكان��ات فنية عالية 
برغ��م وداعه احلزي��ن لرحلة التصفي��ات، تبقى 
ثقتن��ا في ام��كان حتقيقه للنجاح ف��ي مباراة 
الي��وم كبيرة، وس��يكون املدرب اجلنرال باس��م 

قاسم واثقاُ في تعطيل الكومبيوتر الياباني.

بغداد ـ أثير الشويلي*
تنظم جلنة الكرة الشاطئية في االحتاد املركزي 
لكرة الق��دم، دورة حتكيمية ليومي 15 و16 من 
ش��هر متوز املقب��ل في منتجع بابل الس��ياحي 
بالتع��اون مع االحتاد الفرعي في محافظة بابل، 
ويديره��ا علي حم��دان ، ويحاض��ر فيها وأحمد 

عباس و ضياء عبد احلسني.
ذكر ذلك النائب األول لرئيس جلنة الش��اطئية، 
عل��ي حمدان، وب��ني ان ال��دورة مفتوحة جلميع 
احلكام الراغبني في تعزيز معلوماتهم واالطالع 
عل��ى اح��دث قوان��ني اللعب��ة، داعي��اً االس��رة 
التحكيمي��ة ف��ي لعبة الكرة الش��اطئية الى 
املش��اركة م��ن أج��ل االس��تفادة القصوى من 
احملاضرات التي تخص اجلانب التحكيمي فضال 

على األمور اإلدارية.

* املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

لجنة الكرة الشاطئية 
تنظم دورة

 تحكيمية في بابل

بغداد ـ الصباح الجديد:

جترى ف��ي الس��اعة الثالثة و25 
دقيق��ة من عصر الي��وم الثالثاء 
مباراة منتخبنا الوطني ونظيره 
حلس��اب  إي��ران  ف��ي  اليابان��ي 
لتصفي��ات  السادس��ة  اجلول��ة 
موندي��ال  ال��ى  املؤهل��ة  آس��يا 
روس��يا بقيادة طاقم حتكيم من 
الصني.. إلى ذل��ك، تعرض العب 
العراقي، علي حصني،  املنتخب 
التدريبات  أثناء  إلصابة طفيفة، 
اس��تعدادًا ملباراة الياب��ان، اليوم، 
العال��م  كأس  تصفي��ات  ف��ي 

.2018
املنتخب  وقال مس��اعد م��درب 
العراق��ي، ش��اكر محم��ود، في 
الالعب  إن  تصريحات صحفي��ة 
تع��رض إلصاب��ة طفيف��ة أثناء 
تدريب��ات أمس، ويس��عى اجلهاز 
الطب��ي إلع��ادة تأهيل��ه ملب��اراة 
اليابان، مش��يرًا إل��ى أن اإلصابة 
حدث��ت نتيج��ة عدم اس��تمرار 
حصن��ي في التدريبات، بس��بب 
عدم حصوله على تأشيرة دخول 
مباش��رًة  والتحاق��ه  اإلم��ارات، 
بوفد املنتخب في إيران، وبالتالي 
أُصيب نتيجة إرهاق السفر وقلة 

الوحدات التدريبية.
وأوضح أن املدرب باس��م قاسم 
سعى الس��تثمار الوقت، لكونه 
محدودًا ج��ًدا، مضيًفا: »بالتالي 
ل��كل وح��دة تدريبي��ة أهمي��ة 

بالنس��بة لنا، لكن ما يهمنا هو 
زراع��ة الثق��ة بقل��وب الالعبني، 
والسعي لتحقيق نتيجة طيبة 
س��يكون مردودها جي��د معنويًا 
نس��عى  كم��ا  الفري��ق،  عل��ى 
الستثمار املباريات املتبقية لرفع 

تصني��ف املنتخ��ب ف��ي ترتيب 
الفيفا«.

وقال ف��ي املؤمتر الصحفي أمس، 
لدي ثقة كبيرة بقدرات الالعبني 
ف��ي حتقيق نتيج��ة ايجابية في 
لق��اء اليوم، فيما اش��ار الهداف 

عالء عبد الزهرة إلى ان الالعبني 
س��يقدمون العطاء االفضل من 
أجل تأكيد سمعة وجدارة الكرة 

العراقية.
الوطني  املنتخب  هذا وسيلعب 
بالل��ون االبي��ض، فيم��ا يرت��دي 

املنتخب الياباني القميص االزرق 
الغامق.

وخاض املنتخب العراقي مباراتني 
إش��راف  وديت��ني مؤخ��رًا، حت��ت 
الطاقم الفني اجلديد، حيث فاز 
ف��ي األولى على األردن بهدف من 

دون رد، ثم تعادل سلبًيا مع كوريا 
اجلنوبية.

��د العراقي أحمد  م��ن جانبه، أكَّ
ياس��ني، العب وسط أيك سولنا 
منتخ��ب  جاهزي��ة  الس��ويدي، 
بالده إلسقاط اليابان، في املباراة 
التي جتمع بينهم��ا، عصر اليوم 
الثالث��اء، في تصفي��ات مونديال 

روسيا 2018.
ويس��تضيف املنتخ��ب الوطني 
عل��ى ملع��ب ن��ادي ب��اس ف��ي 
طه��ران،  اإليراني��ة  العاصم��ة 
نظيره اليابان��ي باجلولة الثامنة 
اآلس��يوية  التصفي��ات  م��ن 
النهائية املؤهلة ملونديال روسيا 

العام املقبل.
أي  العراق��ي،  املنتخ��ب  وفق��د 
فرصة في املنافسة على التأهل 
للموندي��ال؛ حي��ث يحتل املرتبة 
اخلامسة )قبل األخيرة( باجملموعة 
الثانية ب�4 نقاط، وقبل 3 مراحل 

على نهاية التصفيات.
 وق��ال ياس��ني ف��ي تصريح��ات 
صحفي��ة: »الفري��ق اس��تكمل 
خ��وض  خ��الل  م��ن  حتضيرات��ه 
مباراتني وديينت أمام األردن وكوريا 
اجلنوبية، باإلضافة إلى التدريبات 
القوية حتت إشراف املدرب اجلديد 

باسم قاسم«.
وخاض املنتخب العراقي مباراتني 
وديت��ني، ففاز ف��ي األول��ى على 
األردن )1-0(، ف��ي حني تعادل في 
الثانية )0-0( مع كوريا اجلنوبية؛ 

استعدادًا للقاء اليابان.

ضمن تصفيات مونديال روسيا

اليوم.. أسود الرافدين في مواجهة الكومبيوتر الياباني
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بغداد ـ قسم اإلعالم:

التق��ى وزي��ر الش��باب والرياض��ة عبد 
القائ��م  أول أم��س،  احلس��ني عبط��ان، 
باعمال الس��فارة االمريكي��ة في بغداد 
وج��رى  وليام��ز،  س��تيفاني  الس��يدة 
خ��الل اللق��اء اس��تعراض العالقات بني 
البلدين والس��يما في اجلانبني الشبابي 

والرياضي.
واكد عبطان ان الوزارة ومنذ اليوم االول 
تبن��ت موض��وع رفع احلظر ع��ن املالعب 
العراقية وبذلت اجلهود املضنية وطرقت 
جمي��ع االب��واب لتحقي��ق احلل��م الذي 
حتقق بعد عم��ل كبير وصع��ب للغاية 
لم يكن ليتحقق لوال دعم املؤسس��ات 
احلكومي��ة الس��اندة وح��رص اجلماهير 
العراقي��ة والرغبة الصادقة لدى االعالم 

العراقي مضيف��ا ان كل ما حتقق يعتبر 
بداي��ة الطريق لتحقيق الرف��ع الكامل 
عن املالعب العراقية وع��ودة املنتخبات 

الوطنية للعب في العاصمة بغداد.
ووجه عبطان دعوة رس��مية للمنتخب 
االمريك��ي لكرة الق��دم وجميع االندية 
لزي��ارة الع��راق وخ��وض مباري��ات ودية 
تس��اهم بتعزي��ز ملف رف��ع احلظر عن 
املالعب العراقية، مبينا أن الوزارة تسعى 
وبش��كل ج��اد للتع��اون مع الس��فارة 
االمريكي��ة في مش��اريع دع��م ورعاية 
الش��باب م��ن خ��الل اقامة االنش��طة 
العلمية ووضع  وال��دورات  والفعالي��ات 
برامج رصينة لتنمية الش��باب وتطوير 
الرياض��ي ل��ذوي االحتياج��ات  العم��ل 
اخلاص��ة واألوملبياد اخل��اص وعمل تؤامة 
لالحتادات الرياضية االوملبية العراقية مع 

نظرائها من اجلانب االمريكي.

م��ن جانبه��ا بارك��ت القائم��ة باعمال 
الس��فارة االمريكية في بغداد السيدة 
ستيفاني وليامز لوزارة الشباب والرياضة 
رفع احلظر عن املالع��ب العراقية وعودة 
املنتخب��ات الوطنية واالندي��ة العراقية 

اللعب على أراضيها.
وقال��ت وليامز انن��ا كنا نتاب��ع باهتمام 
ش��ديد اجلهود االستثنائية التي بذلتها 
وحتركاته��ا  والرياض��ة  الش��باب  وزارة 
املس��تمرة م��ن اجل احلص��ول على قرار 
يقضي برفع احلظر عن املالعب العراقية 
وهو ما حتقق عن جدارة واستحقاق بعد 
ان اثبت العراق انه يس��تحق رفع احلظر 
املتكاملة  الرياضي��ة  بفض��ل مالعب��ه 
واملتط��ورة والسياس��ة احلكيم��ة التي 
اتبعها الوزير خالل مباحثاته مع رؤساء 
االحت��ادات اآلس��يوية والدولي��ة واتب��اع 
الطرق الدبلوماسية للوصول الى اغلب 

احت��ادات العال��م ووصلتنا عدة رس��ائل 
اشارت الى ذلك .

واضافت ان الس��فارة االمريكية تتطلع 
الش��باب  وزارة  م��ع  للتع��اون  بش��دة 
والرياضي��ة بصفتها الراع��ي احلكومي 
االول للشباب والرياضة في العراق، وكما 
نأمل ايضا في فتح افاق جديدة مع وزارة 
الش��باب لعودة االنشطة الرياضية في 
املناط��ق احملررة اضافة الى اقامة العديد 
من االنشطة الشبابية املشتركة التي 

تنمي قدرات الشاب العراقي.
وف��ي خت��ام اللقاء ق��دم وفد الس��فارة 
إلى  وتقديره��م  االمريكي��ة ش��كرهم 
الوزير على حس��ن اس��تقباله العضاء 
الوفد مش��يدين باجلهود الت��ي يبذلها 
العراقي��ة، مؤكدين  الرياضية  لتطوي��ر 
على حرصهم واستعدادهم الدائم الي 

نوع من انواع التعاون مع وزارة الشباب.

عبطان يلتقي وليامز ويستعرض العالقات بين البلدين

دعوة المنتخب األميركي واألندية لزيارة العراق وتعزيز ملف رفع الحظر

جانب من املؤمتر الصحفي »عدسة: محمد عامر«

عبد الوهاب محمود

محمد هادي

لقطة من اللقاء

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
 ش��رعت وزارة الش��باب و الرياض��ة 
بتحضيراتها الفتتاح ملعب ميسان 

االوملبي بعد عيد الفطر املبارك.
 وقال مدير عام دائرة شؤون األقاليم 
واحملافظات طالب جابر املوس��وي انه 
بتوجيه من وزير الش��باب والرياضة 
الس��يد عبد احلس��ني عبط��ان في 
االس��تعداد والتحضير إلقامة حفل 
افتت��اح ملعب ميس��ان االوملبي ومبا 
يليق به��ذا املنجز اجلدي��د للرياضة 
العراقية بش��كل عام وك��رة القدم 
على وجه اخلصوص، ش��رعت الوزارة 

بتش��كيل ع��دد م��ن اللج��ان التي 
س��تأخذ عل��ى عاتقها اجن��اح حفل 
افتتاح امللعب والتي تتالف من عدد 

من الدوائر واالقسام.
 واضاف املوسوي انه سيتم التنسيق 
م��ع احلكوم��ة احمللي��ة ودوائرها ذات 
العالقة لتذليل املعوقات والعراقيل 
بعد ان اصبح امللعب جاهزا الفتتاحه 
وسيش��هد حفل االفتتاح فعاليات 
فني��ة وثقافي��ة حتاك��ي الفلكل��ور 
امليساني فضال عن إقامة مباراة بكرة 
القدم حتت االضواء الكاشفة مبينا 
ان محافظة ميسان كانت محرومة 

من هكذا ملعب استراتيجي ستعود 
فائدت��ه الكبيرة على اندية احملافظة 
كمحافظ��ي  اجمل��اورة  واحملافظ��ات 
واس��ط وذي قار والس��يما ان امللعب 
بات مرخصا اسيويا فضال عن كونه 
مكان��ا لتخريج الالعب��ني املوهوبني 

ورفد املنتخبات الوطنية.
 وأشار مدير عام دائرة شؤون األقاليم 
واحملافظات الى ان قرب ملعب ميسان 
االوملبي من مدينة البصرة الرياضية 
سيعزز قدرة العراق على استضافة 
ودورات  العربية  البطوالت  واحتضان 

كأس اخلليج العربي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ج��رت ظه��ر أمس ف��ي مق��ر االحتاد 
املرك��زي لك��رة القدم قرع��ة اجلولة 
النهائية للدوري التأهيلي احلاس��م 
للموس��م  املمتاز  الدوري  ملس��ابقة 

اجلديد 2018/2017.
ووزعت الفرق ال� 15 إلى 3 مجموعات، 

ضم��ت مجموع��ة الوس��ط أندية ) 
الصناع��ة والصناع��ات الكهربائية 
والش��علة والث��ورة واجلماهير، فيما 
ضم��ت اجملموع��ة اجلنوبي��ة أندي��ة 
والناصري��ة  والديواني��ة  ميس��ان   (
والكوفة والع��زة(، وتكونت اجملموعة 
الش��مالية من أندية ) سامراء وغاز 

الشمال والعلم وبيجي وبيشمركة 
سليمانية(.

وتنطل��ق املباريات بع��د عطلة عيد 
كل  أول  ويتأه��ل  املب��ارك،  الفط��ر 
مجموعة مع افضل ثاني للعب في 
املرب��ع الذهبي ليتأه��ل فريقان إلى 

الدوري املمتاز للموسم املقبل.

بغداد ـ إعالم المركز الوطني:
عقد مدير قس��م املوهبة الرياضية 
بدائرة ش��ؤون االقالي��م واحملافظات 
أم��س،  أول  رؤوف،  بس��ام  الكاب��نت 
اجتماع��اً مبدي��ري املراك��ز الوطنية 
لرعاي��ة املوهب��ة الرياضية بحضور 
العليا  اللجنة االستش��ارية  عضو 
ف��ي املرك��ز الوطن��ي فائ��ق الراوي 
ومسؤول ش��عبة بغداد علي عوض 
ومسؤول التربية والتنظيم الكابنت 

وائل محمد .

االجتماع بحث العديد من القضايا 
و متطلب��ات العمل خ��الل املرحلة 
املقبلة ، ومنها ج��رى التاكيد على 
ض��رورة االلت��زام مبواعي��د الوحدات 
التدريبية األسبوعية سواء بالنسبة 
للمدرب��ني والالعب��ني ، كما مت بحث 
وضع خطط خاصة لنشاطات تلك 
املراكز لألشهر الستة املتبقية من 
الع��ام احلال��ي ٢٠١٧، ومنها خطط 
تفصيلي��ة فني��اً و ًتنظيمياً إلقامة 
للمراك��ز  الس��نوية  املهرجان��ات 

الوطني��ة وفروعها في احملافظات ، و 
بهذا اخلصوص شدد اجملتمعون على 
ض��رورة اجناز ه��ذه اخلطط في اقرب 
وق��ت ممك��ن ، لغرض اس��تحصال 
املوافق��ات االصولي��ة إلقامتها من 
قب��ل الدائ��رة وال��وزارة وإمت��ام ذلك 
للمراكز  اجمل��ال  إلفس��اح  مس��بقاً 
اخملتلف��ة  االلع��اب  ف��ي  الوطني��ة 
وفروعه��ا لتكثي��ف اس��تعداداتها 
خلوض منافس��ات تل��ك املهرجانات 

وإجناحها على اكمل وجه .

»الشباب و الرياضة« تشرع بتحضيرات 
حفل افتتاح ملعب ميسان األولمبي

15 فريقًا في قرعة الدوري التأهيلي

محمد هادي.. محطة تألق جديدة مع الكناري

بدء منافسات الموهوبين 
الرمضانية الخامسة بكرة اليد

المركز الوطني يضع خططًا
 إلقامة مهرجاناته السنوية



ابتسام يوسف الطاهر

كان هذا شعار اطفال بريطانيا في املسيرة التي سدت 
ش��وارع مانشس��تر أثر اجلرمية الت��ي ارتكبها من لبس 

اإلسالم االميركي. وراح ضحيتها عشرات االبرياء. 
بعده��ا بأيام رد منزوع��و الضمير والعق��ل والدين على 
رسالة احلب، بجرمية روعت ابناء لندن سياحاً ومواطنني. 
بغفلة من الش��رطة الذين تعج بهم الش��وارع! فقتل 
ابرياء من دون س��بب كما يحصل في بغداد منذ عقود! 
فقط ليعل��ن اجملرمون ومن دفع به��م، كرههم للحياة 
واالنس��انية وخيانته��م للدين والبلد ال��ذي أطعمهم 
م��ن جوع وآمنهم من خوف. بلد منحهم االمان واحلرية 
ليبش��روا بأغبى رسالة عرفتها االنس��انية، بعيدة عن 
االس��الم! تدع��و الى إلغ��اء البلدان الت��ي أوتهم لتحل 
محله��ا دولة مبني��ة على القت��ل وحرم��ان الناس من 
احلرية واألمان. س��الحها قطع األي��دي قبل منح األفواه 
ما يس��د الرمق! باألمس هربوا من بلدان مسلمة وجلأوا 
للغرب الذي لم يكن كافراً اال بعد حلول اس��الم بن الدن 

ربيب السي آي أي!
ثالثة ش��باب من ش��تى البلدان )االسالمية( بجنسيات 
بريطاني��ة وايطالي��ة! لم يجمعهم الدي��ن بقدر غياب 
العق��ل والدين..فالدي��ن يقول "م��ن قتل نفس��اً بغير 
ح��ق، كأنه قتل الناس جميعا" حيث العقاب س��يكون 
مضاعفاً. وحتى ال نختنق بالغضب ينطلق سؤال بريء 
تضج به جدران الروح اثر كل جرمية مش��ابهة: ملاذا كل 
اجلرائم االن ترتكب باس��م االسالم؟ ألم نكن مسلمني 
من قبل؟ قبل أربعني أو خمس��ني س��نة! فلماذا يقتلون 

الناس والدين؟ وملاذا الصمت عن جذورهم؟ 
 فقد بدأ زرعهم في جبال التورابورا وسقوهم مباء احلقد 
وغس��لوا ادمغته��م باوس��اخ الكره وارفدوه��م بقتلة 
واغبي��اء جمعوهم من االقطار املغض��وب عليها مثل: 
الس��عودية، والباكس��تان، وتونس، وليبيا والشيش��ان، 
واملغ��رب وابنائه��م املتواجدين في اوروب��ا! وغيرهم من 
الذين غس��لت ادمغته��م بكل مياه احلق��د والتعصب 
االعم��ى، ليحملوا أس��لحة كان اقتناؤه��ا حلما بعيدا 
له��م، لترويع افغانس��تان وتدميرها. ثم انتش��روا حول 

العالم باسم القاعدة واليوم بإسم داعش.
حت��ى التطرف الوهابي الس��عودي لم يك��ن له حضور 
وخطورة اال بعد اكتش��اف قادة البيت االبيض له فكان 
له��م كنزاً اليق��ل عن النف��ط.. اس��تعملوهم لضرب 
اخطر عدو لهم. واعلنوا حروباً متتابعة بحجة محاربة 
االرهاب الذي اخترعوه وخدعوا آالف العقول املش��وهة 
ليجردوه��م من كل مش��اعر احل��ب، عق��ول اطلقوها 

لتشويه العالم.
والفائ��دة الكبرى م��ن تلك الكائنات انها كانت س��بباً 
لصفقات اس��لحة مبلي��ارات الدوالرات جنته��ا اميركا 
كذلك إلش��غال العالم عن جرائم إس��رائيل، وإلضعاف 
الدول الطامحة لدميقراطية حقيقية وحلرية حتفظ لها 

الكرامة واالزدهار. 
وك��م من مرة رأينا اطالق اؤلئ��ك اجملرمني بحجة حقوق 
االنس��ان! متناس��ني حقوق الن��اس االبري��اء والضحايا 
واهله��م! فهؤالء اجملرم��ون اليؤمنون بحقوق االنس��ان 
وال بالدمقراطي��ة. ش��عارهم قتل احلب وس��رقة احلرية 

واألمل..
فبإس��م احلب البد من معاقبتهم، ومنع اشباههم من 
احلري��ة واألم��ل، وحرمانهم ومن يدفع به��م من احلياة.. 

لكي ينتصر احلب. 
اللهم احفظ العراق. 

سينتصر الحب

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

انته��ت مؤخ��راً الفنان��ة 
م��ن  إليس��ا  اللبناني��ة 
كلي��ب  فيدي��و  تصوي��ر 
أغنيته��ا "عك��س الل��ي 
اخملرجة  م��ع  ش��ايفنها" 
أجني اجلم��ال، في التعاون 
الرابع معاً. وكانت إليسا 
قد أعلنت أّنها ستجّسد 
قصة حياة سيدة لبنانية 
معروف��ة ف��ي الكلي��ب، 
م��ن دون أن تفص��ح ع��ن 

اسمها.
ضيفًة  حلوله��ا  وخ��الل 
على برنام��ج "مجموعة 

إنسان" مع اإلعالمي علي 
العلي��ان، كش��ف األخير 
ع��ن اس��م الش��خصية 
بعد أن سمحت له إليسا 
بذل��ك، لكّنها ل��م تعّلق 

على املوضوع.

قام��ت النجم��ة التركي��ة 
بيرين س��ات بتحقيق حلم 
احدى الفتي��ات العراقيات، 
املتواجدة ف��ي تركيا حاليا 
"ان��و حيدر"، وه��ي من ذوي 
اإلحتياجات اخلاصة، وكانت 
ترغب في رؤيتها. ونش��رت 
صوراً  التركي��ة  الصح��ف 
جتمع بني بيري��ن والعراقية 
ان��و حي��در، حي��ث قض��ت 
النجمة املعروفة في الوطن 
العرب��ي باس��م "فاطمة" 
معه��ا  كامل��ة  س��اعة 
مبنزله��ا، كما حرصت على 
الشديد  التعبير عن حبها 
له��ا، وأهدته��ا سلس��لة. 
على صعيد آخر لم تستقر 

الدرامي  العمل  بيرين على 
ستش��ارك  ال��ذي  اجلدي��د 
في بطولت��ه، وتفكر جيداً 
أي  عل��ى  املوافق��ة  قب��ل 
عم��ل، خاص��ة وأنه��ا ل��م 
حتق��ق النجاح ال��ذي كانت 
تتمناه من خالل املش��اركة 
مسلس��ل  بطول��ة  ف��ي 

"السلطانة كوسيم".

وائ��ل  الفن��ان  كش��ف 
مفاج��أة  ع��ن  كف��وري 
مواق��ع  عب��ر  جلمه��وره 
اإلجتماع��ي،  التواص��ل 
حيث أعل��ن عن بدء العد 
ألبومه  العكسي إلطالق 
اجلدي��د خ��الل األس��ابيع 

املقبلة.
الت��ي  روتان��ا  ش��ركة 
ستتولى إنتاج ألبوم وائل 
املنتظ��ر، نش��رت فيدي��و 
تواجده  خ��الل  لكف��وري 
في األس��توديو لتسجيل 
إح��دى األغنيات، وخاطب 
قائ��الً: "كلكن  اجلمه��ور 

اقت��رب.. ناطرين..املوع��د 
وائل كفوري 2017".

وائل س��بق ان نشر عدداً 
عبر صفحاته  الصور  من 
التواص��ل  مواق��ع  عل��ى 
للتروي��ج  االجتماع��ي، 

أللبومه املقبل.

اليسا

وائل كفوري

بيرين سات

أخبــارهــــــــــم

بغداد - حذام يوسف:
ضّيفت رابطة "مفك��رون عراقيون" 
الدكت��ور أس��تاذ الفلس��فة حي��در 
ناظ��م، للحدي��ث ع��ن بحث��ه حول 
املعرفة والسلطة، وحوار مغاير حول 
املعرفة والثقافة ف��ي العراق، وتعدد 

الهويات.
 أدار اجللس��ة الدكت��ور عل��ي عب��د 
اله��ادي املره��ج، مرحب��ا بالضيوف، 
وكتاب��ات  نش��اطات  ومس��تعرضا 
الدكتور الضيف: اليوم لدينا موضوع 
جديد ف��ي الفك��ر الفلس��في، وما 
يتعلق بالفك��ر العراقي، والتحوالت 
السياس��ية، كتب ناظ��م عن تاريخ 
الفلسفة، وهو من املهتمني باجملتمع 
املدن��ي حيث اخت��ار "اجملتمع الغربي 
في الفكر الغرب��ي املعاصر انطوني 
لرسالته  عنوانه  امنوذجا"،  غرامشي 
في املاجس��تير، واهت��م أيضا بقراءة 
وثقافيا،  العراقي سياس��يا،  التاريخ 
الورقة تتحدث عن موضوع التحوالت، 
السياسية،  ومعاجلاته  والتشكالت، 
مل��ادة  أس��تاذ  ه��و  الي��وم  ضيفن��ا 

الفلسفة في اجلامعة املستنصرية، 
له كتابات عديدة عن اجملتمع املدني، 
والدته ف��ي مدين��ة النج��ف، ولكن 
نشأته وش��بابه ونشاطه في بغداد، 
وهو م��ازال في مقتبل العمر، ومازال 

الطريق امامه طويل وواسع. 
حت��دث الدكتور حيدر ناظم بعد ذلك 
ع��ن موضوع البحث، ش��اكرا لالحتاد 
هذه املبادرة: لس��ت هنا في موضوع 
تق��دمي إجاب��ات، امنا همي األس��اس 
هو تقدمي مجموعة من التس��اؤالت، 
وهذا هو هم الفلس��فة، التي تقدم 
تس��اؤالت، وهي غي��ر معنية بتقدمي 
إجابات جاهزة، وناجزة للواقع املوجود، 
وبالتال��ي فح��ل ه��ذه اإلش��كاالت، 
الذي  الس��ائد،  باخلط��اب  متعلق��ة 
يتعل��ق بثنائية الس��لطة واملعرفة، 
وم��ن يحدد من؟ ومن ال��ذي يتحكم 
بهذه الثنائية؟ هل اجلانب السلطوي 
هو املتحك��م، ام اجلانب املعرفي هو 
نأخذ  وف��ي مجتمعن��ا  املس��يطر؟، 
معرفتن��ا م��ن اخلطاب الس��ائد في 
هذه املرحلة، والقضية األخرى هو ان 

الثقاف��ة اليوم، املوج��ودة في واقعنا 
ال تنفص��ل عن اخلطاب الس��لطوي، 
ب��ؤر  وهن��اك  الس��لطة،  وممارس��ة 
متع��ددة للس��لطة تتحك��م حتى 
باملعرفيات الت��ي نتصورها انها نتاج 

ثقافي خالص.
ناجح املعموري ق��ال خالل كلمته:" 
ان��ا اعتقد ان العن��وان تنطوي عليه 
الش��عبية، "املعرفي والس��لطوي"، 

وكأمنا اإليقاع حتكم باختيار العنوان، 
وداخل احملاضرة نالحظ ان هناك حتوال 
ف��ي موضوع��ة العنون��ة، باإلش��ارة 
ال��ى املعرف��ة والس��لطة، مثل هذا 
املصطل��ح، في بيئ��ة مث��ل العراق، 
تداوله ومحاولة تقدمي رؤى فلسفية 
ضعيفة ج��دا، فتداول املعرفة تداول 
مح��دود ف��ي األقس��ام املتخصصة 
فق��ط،  قس��م الفلس��فة، وعل��م 

االجتم��اع، واالنثروبولوجي��ا، وحت��ى 
باألوس��اط الثقافية جن��د ان تداولها 
مح��دودا ج��دا، وه��ي واح��دة م��ن 
اشكاليات االدب والثقافة العراقية، 
ه��و غي��اب الفك��ر الفلس��في في 
أوس��اط االدباء واملثقفني، الفلسفة 
قضي��ة بعي��دة وغريب��ة حت��ى في 
مث��ال  باجلم��ال،  املعني��ة  األوس��اط 
الفن التش��كيلي، والنحت، فهم ال 
يعرفون ش��يئا عن فلس��فة اجلمال، 
وهذا خطأ قاتل وكبي��ر، احلديث عن 
املعرفي، او عن السلطوي، فيه شيء 
من املغاالت، او التعبير عن أحالم في 
ذهن الدكتور حي��در الدكتور، فحتى 
والفلس��فية،  املعرفية  بالدراس��ات 
نادرا ما متر مفردة السلطة واملعرفة، 
اليوم املعرفي غائب، ولكن احلاضر هو 
الثقافي، فليس من الضرورة ان نقول 

ان الثقافة من الرحم املعرفي".
الناق��د علي الفواز ذك��ر ان: خلطة 
املفاهي��م الت��ي امامن��ا االن ه��ي 
واخلط��اب،  واملعرف��ة،  الس��لطة، 
والهوية، وكلها حتتاج الى سياقات 

عمل، وال��ى آليات ميك��ن ضبطها، 
عليه��ا،  والس��يطرة  ومعرفته��ا، 
قضية ه��ذا الصراع االزل��ي ما بني 
الس��لطة واملعرفة، سيظل صراعا 
قائما، الن كل سلطة البد ان تتكئ 
على معرف��ة، وكل معرفة البد لها 
ان تتكئ على سلطة، وال ميكن ألي 
س��لطة ان تتك��ئ على األس��لحة 
فقط، واعتقد ان احلديث عن العراق 
كتجربة، هو غي��ر احلديث عن دولة 
مثل فرنس��ا، وإيطاليا، واميركا، الن 
مفه��وم الس��لطة املركزي��ة فيها 
قد انتهى، وهن��اك قيم وموجهات 
للس��لطة، او إن السلطة تشظت 
ال��ى ان حتول��ت ال��ى منظومة من 
العالئ��ق، او املوجه��ات، ف��ي ه��ذه 
الدول النظام هو الذي يشعرك انك 
مراقب، وهذا هو مفهوم الس��لطة 
ال��ذي زرع��ه النظام الغرب��ي داخل 

االنسان ".
في اخلتام تس��لم الضيف ش��هادة 
تقديرية ودرع اجلواهري باسم رابطة 

"مفكرون عراقيون".

رابطة "مفكرون عراقيون" تناقش مفهوم السلطة والمعرفة على قاعة الجواهري

جانب من اجللسة

الصباح الجديد - وكاالت:
قال مس��ؤولون بحديقة حيوانات أوينو ف��ي العاصمة اليابانية 
طوكي��و يوم االثنني، إن أنثى من دببة الباندا، وضعت مولودا في 
احلديق��ة، وذلك بعد خمس��ة أعوام من العثور على أول ش��بل 
لها نافقا بعد والدته. وكانت عالمات قد بدأت تظهر في ساعة 
متأخرة من مساء الس��بت على شني شني، الباندا البالغة من 
العمر 11 عاما، تشير إلى اقتراب والدتها، مما دفع حراس احلديقة 

إلى مراقبتها بنحو متواصل.
وكانت ش��ني ش��ني، ووليفه��ا ري ري، قد وصال م��ن الصني في 
فبراير ش��باط 2011، وُعرضا على اجلمه��ور بعد مدة قليلة من 
وقوع زلزال مدم��ر، وأمواج مد عاتية، لرفع ال��روح املعنوية لدى 
الياباني��ني. وفي العام التالي وضعت ش��ني ش��ني مولودا ذكرا، 
ليصب��ح أول بان��دا يولد في حديقة حيوان أوين��و منذ 24 عاما، 
وقوب��ل بترحاب بالغ، إال أنه عثر على املولود راقدا بال حراك، ومن 

دون نبض على بطن أمه، وفشلت كل محاوالت إنعاشه.

أنثى باندا تضع مولودًا 
بعد انتظار خمسة أعوام

لوس أنجليس - رويترز:
ع��ن  بي��ري  كات��ي  أعرب��ت 
لنس��يان  اس��تعدادها 
خصومته��ا طويل��ة األمد مع 
تايل��ور س��ويفت، ووصفته��ا بأنها 
"ش��اعرة غنائية رائعة"، وقالت إنها 
تعتقد أنهما ميكن أن تصبحا مثالني 
للم��رأة القوية في مج��ال صناعة 

املوسيقى.
لكن س��ويفت )27 عاما( لم ترد 

بعد على غصن الزيتون، الذي رفع اليها 
يوم األح��د، أو تعل��ن انهاءها خصومة 
بني اثنتني من كبار مغنيات موس��يقى 

البوب.
وقال��ت بيري ف��ي تدوين صوت��ي عاملي 
يوم الس��بت للتروي��ج أللبومها اجلديد 

)ويتنس( "أنا مستعدة للنسيان."
وأضافت بيري )32 عاما( "لقد سامحتها 
)سويفت(، وأعتذر على أي شيء فعلته، 
وآمل منها الشيء نفسه. أحبها، وأريد 

األفض��ل منه��ا. وأعتقد أنها ش��اعرة 
غنائية رائعة."

وهيمن��ت اخلصوم��ة التي ب��دأت بنزاع 
عل��ى راقصني مس��اعدين عل��ى احلياة 
الشخصية، واملهنية للمغنيتني، ألكثر 

من ثالثة أعوام ووصلت إلى أغانيهما.
وف��ي التدوي��ن الصوت��ي، أعرب��ت بيري 
ع��ن أملها في أن تكون هي وس��ويفت 
"ممثلت��ني للنس��اء القوي��ة الالئي يكن 

فاعالت على الرغم من خالفاتهن."

وقالت بي��ري "أرغب فع��ال وبصدق في 
أن أك��ون فاعل��ة فيم��ا يتعل��ق باحلب، 

والتسامح، والتفاهم، والتعاطف."
الت��ي ل��م تطل��ق  وظل��ت س��ويفت، 
ألبوم��ا من��ذ أن أطلقت ألب��وم )1989( 
والت��ي   ،2014 ف��ي  مبيع��ا  األفض��ل 
توارت عن األنظار في األش��هر األخيرة، 
صامت��ة على حس��اباتها عل��ى مواقع 
التواصل االجتماعي في عطلة نهاي�ة 

األسب�وع.

كاتي بيري تلوح بغصن زيتون
لتايلور سويفت واألخيرة ال ترد

متابعة - سالم البغدادي:
تترف��ع عل��ى كل  ان  اإلنس��انية ه��ي 
املس��ميات، اال املعن��ى ال��ذي ميك��ن ان 
يترجم��ه أصحاب��ه الى ع��دة صور من 
أفعال اخلي��ر، والرحم��ة، وعائلة ديفيد 
يوبان��ك األميركي��ة خي��ر مث��ال عل��ى 

أعظم جتسيد.
اختارت العائلة املذكورة ان يكون مكان 
عيشها وس��ط احملتاجني، واملعوزين من 
الفقراء، واملشردين، وأيضا من يعيشون 
ف��ي مناط��ق احل��روب والنزاع��ات، كي 
يكونوا عونا لكل أصحاب تلك احلاالت، 
ولكي يس��تطيعوا من خالل تواجدهم 
في املناطق نفسها التي يعيش عليها 
املوج��ود  بالش��عور احلقيق��ي  ه��ؤالء، 
داخلهم، وبذلك فاملس��اعدات ستكون 
وعل��ى  صحيح��ة،  بص��ورة  موجه��ة 

الطريق الصواب.
العائل��ة املكون��ة م��ن خمس��ة افراد، 
وه��م االب ديفيد يوبان��ك، واالم كارين، 
واوالده��م الثالثة، أمض��ت أعواما عدة 
ف��ي ادغال بورم��ا، وكلنا ش��هدنا على 
العنف واملوت الذي طال أبناءهم هناك، 
لذا فقد أسس يوبانك منظمة إنسانية 

لتقدمي الرعاية الطبية، والغذاء، واملأوى 
للعائل��ة  كان  كذل��ك  للمحتاج��ني، 
نش��اطات في السودان، وسوريا، واليوم 
يتواج��د يوبانك مع عائلت��ه في العراق 
منذ عامني، واختاروا املوصل لالستقرار 
فيه��ا، النهم ح��ددوا هدفه��م باحلياة، 
ورسالتهم، وهي مساعدة كل من ارغم 
على التواجد وس��ط احلروب والنزاعات، 
او وس��ط بيئة فقي��رة معدمة، وهاهم 
اليوم يقضون نهاره��م في احد املراكز 
الطبية ملساعدة العراقيني املتواجدين 
هناك، وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من 

مساعدات طبية ودوائية.

بغداد - الصباح الجديد: 
صدر عن وزارة الثقافة والسياحة 
الثقاف��ة  دار  وبأش��راف  واالث��ار، 
والنش��ر الكردية في بغداد، كتاب 
ومنتج��ع  املصي��ف  "سرس��نك 
املل��وك" ملؤلف��ه "مصطف��ى عبد 

الرحمن يونس".
موس��وعة  ع��ن  عب��ارة  الكت��اب 
سياحية، وتاريخية، وجغرافية، 
وسياس��ية  واجتماعي��ة، 
عن  منوع��ة، 

منطق��ة 

"سرسنك"، 
مصيفه��ا  و
الشهير، عبر 
املراح��ل 

التاريخي��ة املمت��دة من ع��ام 1922 
لغاية عام 2016.

ويقع الكتاب ف��ي 400 صفحة من 
احلجم الكبير، وبغ��الف ملون أنيق، 
وطب��ع ف��ي دار اجلواه��ري للطباعة 

والنشر في بغداد.
الكت��اب ال��ذي مت تأليف��ه باللغ��ة 
الكرماجني��ة  اللهج��ة   – الكردي��ة 
املؤل��ف  قب��ل  م��ن  الش��مالية، 
يونس"  الرحم��ن  "مصطفى عب��د 
مهم��ا  مص��درا  ويع��د  األردن��ي، 
يغن��ي الباحثي���ن ع��ن��اء البحث 
والتقصي عن كل ما يتعلق مبصيف 
"سرسن��ك"، ومنتجعها الشهير، 
مل��ا يتضمنه من معلوم��ات موثقة 
بالصور والوثائ��ق، وقواعد البيانات، 
واخلرائ��ط، األم��ر ال��ذي يجعل منه 
اجن��ازا يض��اف لسلس��لة الكت��ب 
واإلص��دارات الت��ي قام��ت بإجن��ازه 
وزارة الثقاف��ة والس��ياحة واآلث��ار، 
الكردي��ة،  والنش��ر  الثقاف��ة  ودار 
ع��ن منطق���ة مهم��ة م��ن اقليم 
كردس����تان العراق، ودليال تعريفيا 

به��ا.

أسرة أميركية تختار الموصل لتعيش 
فيها وتكمل رسالتها اإلنسانية

"سرسنك المصيف ومنتجع 
الملوك" موسوعة سياحية

بغداد - الصباح الجديد:
به��دف التواص��ل م��ع القط��اع 
اخلاص العام��ل في مجال األزياء، 
به��ذا  والنه��وض  والتجمي��ل، 
الفن اجلميل، وبناء شراكة ترقى 

للمستوى املطلوب، زار وفد من مركز )اريدو 
لألزياء(، مؤلف م��ن مصمم االزياء )عصام 
ميثم(، والسيدة )ياسمني قاسم(، مكتب 
وكيل وزارة الثقافة والسياحة واالثار فوزي 

االتروشي يوم األحد 2017/6/11.

مت خ��الل اللقاء ع��رض ملا أجن��زه املركز من 
إبداع��ات في مج��ال األزي��اء، وكان آخرها 
ع��رض االزياء )أريدو فاش��ن(، ال��ذي أقامه 
بالتع��اون مع ال��دار العراقي��ة لألزياء يوم 

2017/5/18 في نادي العلوية.

مركز أريدو لألزياء يستعرض نشاطاته خالل زيارته لـ"الثقافة"
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