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بغداد - أسامة نجاح:
كشفت قيادة العمليات املشتركة 
ي��وم ، أم��س االح��د ، ع��ن تواصل 
قطع��ات اجلي��ش للتهي��ؤ وإعادة 
التنظيم القتحام تلعفر في غربي 
نينوى وه��ي آخر معاقل االرهابيني 
ف��ي احملافظة ، مش��يرة ال��ى انها 
، بانتظ��ار أوام��ر من القائ��د العام 

للقوات املسلحة للقيام بذلك . 
وقال مصدر امني  رفيع املس��توى 
في قيادة العمليات املشتركة في 
حديث خ��اص لصحيفة ‘‘الصباح 
أجلديد"  ان " الفرقة ال�16 اصبحت 
جاه��زة بعدم��ا اع��ادت التنظيم 
وتهيئة قواته��ا لالقتحام ألقادم" 
مش��يرا الى ان "هناك تنسيقا بني 
الفرقة 16 والفرقة 15 للمشاركة 

في العمليات". 
وأض��اف املصدر الذي ل��م يفصح 
ع��ن أس��مه ان "القطع��ات باتت 
تنتظر اوام��ر القائد العام للقوات 

املسلحة لالنطالق . 
أنه"بع��د اكتم��ال مهم��ة  وب��ني 
الفرق��ة ف��ي حترير االمين س��لمت 
قاطع املسؤولية للشرطة االحتادية 

لغرض مسك األرض . 
من جانبه أكد القي��ادي في قوات 

احلشد الش��عبي جواد الطليباوي 
أم��س، االح��د ، ان األيزيدي��ني ف��ي 
حشد تلعفر س��يتكفلون بتحرير 
اإليزيدي��ات اخملتطف��ات م��ن قب��ل 
داعش ، مشيرا الى أنهم ، يعرفون 
جغرافي��ة املنطق��ة وأي��ن ميك��ن 

إيجادهن. 
وقال الطليباوي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘  ان" الق��وات األمنية التي 
ستش��ترك بتحرير قض��اء تلعفر 
الكثير  نين��وى تض��م  مبحافظ��ة 
من أبن��اء املدينة نفس��ه ألهمية 
بجغرافية  ومعرفته��م  تواجدهم 
املنطق��ة وطبيع��ة مجتمعه��ا"، 
الفت��ا إلى ان"حش��د تلعفر يضم 
فوجا كامال من األيزيديني املقاتلني 
األيزيديات  بتحري��ر  وس��يتكفلون 

اخملتطفات". 
اإلحتادي��ة  الش��رطة  ان"  وأض��اف 
تض��م أيض��ا فوج��ا كام��ال م��ن 
باقتحام  وسيش��اركون  األيزيديني 
املدينة وحتريرها فيما يحوي اجليش 
العراقي على فوجني من األيزيديني 
التابع��ني للفرق��ة 72 ، مبين��ا ان" 
القوات جاهزة متاما إلقتحام املدينة 

وكل االستعدادات متوفرة". 
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القّوات المشتركة تستعد بخطط جديدة
وإعادة التنظيم القتحام قضاء تلعفر  

بانتظار األوامر من القائد العام لتنفيذ الهجوم

القوات املشتركة تستعد القتحام تلعفر

بغداد ـ الصباح الجديد:
عّد رئي��س الوزراء حي��در العبادي، 
أن النص��ر حتقق بالوحدة والعزمية، 
النص��ر عراق��ي ول��ن  أن  مؤك��داً 
يسمح ملن يريد ان يبيع االجناز الى 

االخرين.
وق��ال العب��ادي ام��ام جم��ع م��ن 
الشباب في مهرجان النصر الذي 
اقيم في املسرح البابلي، بحسب 
بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصب��اح 
اجلديد"، إن "الش��باب امل العراق 
وال ميكن ان يخذلوه فقد أسهموا 
ببن��اء  وسيس��همون  باالنتص��ار 

البلد".
وأض��اف أن "النصر حتقق بالوحدة 
والعزمية"، مبيناً أن "النصر عراقي 
ولن نسمح ملن يريد ان يبيع االجناز 

العراقي الى األخرين".
ولفت العبادي ال��ى أن "هناك من 
يري��د ان يدخل الي��أس في نفوس 
العراقي��ني ولكن باصرارنا انتصرنا 
وس��نمضي باالص��الح ومحارب��ة 
الفس��اد"، مش��يداً ب���"كل م��ن 
س��اعد وتضام��ن م��ع املقاتل��ني 

االبطال".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف النائ��ب ع��ن تي��ار احلكمة 
الوطني حس��ن خالطي عن اعتماد 
الكت��ل السياس��ية فق��رة 1.7 في 
قانون س��انت ليغو املع��دل واخلاص 

باالنتخابات.
وق��ال خالط��ي في حدي��ث اطلعت 
عليه "الصباح اجلدي��د"، ان التوجه 
املوج��ود االن بعد املطالب��ات وإعادة 
قان��ون  فق��رات  ببع��ض  النظ��ر 
 1.7 فق��رة  س��تعتمد  االنتخاب��ات 
الكت��ل  ب��ني  الوس��ط  احل��ل  الن��ه 

السياسية".
الكت��ل  توج��ه  ان س��بب  واض��اف 

السياس��ية باعتماد فق��رة 1.7 بدل 
1.9 الن��ه س��يكون اكث��ر واقعي��ة 
وتوجهي��ة وس��يحل العدي��د م��ن 
الكت��ل  ب��ني  املوج��ودة  اخلالف��ات 

السياسية بهذه اخلصوص.
وصوت البرملان الع��راق في االول من 
الش��هر اجل��اري، على 21 م��ادة من 
قانون انتخاب��ات مجالس احملافظات 
س��انت  طريق��ة  واعتم��د  فق��ط، 
ليغو في احتس��اب االصوات وتوزيع 
املقاع��د، وتعديل النس��بة لتصبح 
)1,9( بدال من )1( التي كانت معتمدة 

في االنتخابات احمللية السابقة. 
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوقفت الس��لطات التركية، في 
والية قيري��ق قلعة 3 أش��خاص 
العراقي��ة،  اجلنس��ية  يحمل��ون 
لالشتباه بانتمائهم إلى تنظيم 
"داعش" اإلرهابي، تبني أن أحدهم 
كان من املش��اركني في "مجزرة 

سبايكر" عام 2014.
وحسب مصادر أمنية تركية، فإّن 
ف��رق مكافحة اإلره��اب التابعة 
ملديرية أم��ن والي��ة قيريق قلعة 
)وسط( ش��نت حملة مداهمات 
عل��ى عدد م��ن املن��ازل، وأوقفت 

خالله��ا 3 أش��خاص، يحمل��ون 
اجلنس��ية العراقية، يش��تبه في 

انتسابهم ل�"داعش".
وخالل املداهم��ات ضبطت قوات 
األمن العديد من الوثائق واألجهزة 
ومتت  للمش��تبهني؛  االلكترونية 
إحالة املتهمني إلى احملكمة التي 

أمرت باعتقالهم. 
أن أحد  التحقيق��ات  وكش��فت 
املشتبه بهم ش��ارك في تنفيذ 
"مجزرة سبايكر" في العراق عام 

 .2014
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العبادي يؤكد عراقية النصر 
ويشدد "لن نسمح ببيع اإلنجاز 

إلى اآلخرين"

الكتل السياسية تتجه لـ1.7
في قانون سانت ليغو المعدل

تركيا تعتقل 3 عراقيين منتمين 
لداعش أحدهم شارك بمجزرة سبايكر

الحزب الديمقراطي يوافق على تأجيل 
االستفتاء إذا كان بقرار من برلمان كردستان

نسبة الدمار في بعض مستشفيات 
الموصل تصل الى 100 % 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
علق رئيس إقليم كردستان مسعود 
البارزان��ي، عل��ى الغ��زو العراق��ي 
للكويت في الثان��ي من آب 1990، 
ع��ادا أن الش��عب الكويت��ي ضرب 
مثاال رائع��ا في الوح��دة الوطنية 
إبان ما وصف��ه ب�"االحتالل"، فيما 
أوض��ح س��بب الرف��ض التركي - 
اإليراني لالس��تفتاء على استقالل 
اإلقليم املزمع إج��راؤه في اخلامس 

والعشرين من أيلول املقبل.
الكويتية  "األنب��اء"  ونقلت جريدة 
ع��ن البارزان��ي قول��ه، إن "عملية 

االستفتاء لن تش��كل خطرا على 
احد بل بق��اء الوضع كما هو الذي 
سيشكل خطرا كبيرا"، الفتا إلى 
أن "الهدف من االس��تفتاء حماية 
تكرار  الكردس��تاني من  الش��عب 

الكوارث واملآسي في املستقبل".
وأض��اف أنه "ال ينبغ��ي على الدول 
احمليط��ة باإلقلي��م أن تتخ��وف من 
االس��تفتاء إذ اثب��ت اإلقليم خالل 
ال���26 عام��ا املاضي��ة أن��ه عامل 
اس��تقرار ف��ي املنطق��ة"، مبين��ا 
أن "عالق��ات اإلقلي��م االقتصادية 
املنطقة ستكون  والسياسية في 

أكثر متانة بعد االستفتاء".
وأوض��ح البارزان��ي أن "االعت��راض 
إج��راء  عل��ى  الترك��ي   � اإليران��ي 
االستفتاء يعود إلى وجود الكرد في 
بلدانهم"، مشيرا إلى أن "الواليات 
املتحدة األميركية لم تبد رفضها 

بل قالت إن الوقت غير مناسب".
ومبناس��بة الذكرى السنوية للغزو 
والت��ي تصادف  العراق��ي للكويت 
ف��ي الثاني م��ن آب، أك��د البارزاني 
أن "الش��عب الكويتي ضرب مثاال 
رائعا ف��ي الوح��دة الوطني��ة إبان 

االحتالل".

بغداد - وعد الشمري:
أكدت جلن��ة الثقاف��ة واالعالم في 
مجلس النواب، أم��س االحد، أنها 
بانتظ��ار مواق��ف بقي��ة اللج��ان 
النيابية املعنية بقانون حرية الرأي 
والتظاه��ر الس��لمي، ودعتها إلى 
مس��اندة موقفها باعادة املشروع 
إلى احلكومة على وجه الس��رعة، 
مشددة على عدم سماحها باقراره 
بصغيت��ه احلالي��ة حت��ت أي ظرف 

كونه يسهم في تكميم االفواه.
وقال��ت عضو اللجنة س��روة عبد 

الواحد ف��ي حديث م��ع "الصباح 
اجلدي��د"، أن "اعادة مش��روع قانون 
حري��ة ال��رأي والتظاهر الس��لمي 
إل��ى  احلكومة يجب أن يكون بقرار 

مجلس النواب".
وتابع��ت عب��د الواح��د أن "جلن��ة 
مشتركة من اللجان البرملانية ذات 
العالقة وفي مقدمتها جلنتا االمن 
والدفاع وحقوق االنس��ان واالوقاف 
الديني��ة تش��ارك ف��ي مناقش��ة 

القانون قبل عرضه للتصويت".
وأش��ارت إل��ى أن "جلنتن��ا انه��ت 

النقاش��ات وخرج��ت بق��رار وه��و 
احلكوم��ة  إل��ى  القان��ون  أع��ادة 
بغية اجراء التعدي��الت عليه قبل 
املضي بتش��ريعه من قبل مجلس 

النواب".
ونوه��ت عبد الواح��د إلى أن "جلنة 
الثقافة واالعالم لن تسمح بتمرير 
القانون بهذه الطريقة مهما كلف 

االمر وحتت أي ظرف".
وأس��تطردت عب��د الواح��د "أنن��ا 
اللج��ان  بقي��ة  مواق��ف  ننتظ��ر 
البرملانية ذات العالقة، بغية اتخاذ 

قرار موح��د من أجل املضي بارجاع 
القانون".

وتوقعت ب��أن "يكون ل��دى موقف 
االنس��ان  حق��وق  جلن��ة  اعض��اء 
مساند ملا ذهبت اليه جلنة الثقافة 

واالعالم النيابية".
وانتق��دت عب��د الواح��د القان��ون 
"كونه يتضمن عقوبات صارمة وال 
يتناسب مع النصوص الدستورية 
الت��ي تكف��ل حرية ال��رأي من دون 

احلاجة إلى سن قانون ينظمها".
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دعت األوساط البرلمانية لمساندتها بطلب إعادة المشروع إلى الحكومة
"الثقافة النيابية" تنتظر تأييد اللجان لإلجهاز على قانون الرأي والتظاهرالبارزاني: االستفتاء حماية للشعب الكردستاني

تفاعلت قضية نساء اوروبيات 
س��لفيات م��ع اع��الن تنظيم 
داع��ش ” دول��ة خالفت��ه” ف��ي 
املوصل يوني��و 2014، وظهرت 
بع��د  للواجه��ة  جدي��د  م��ن 
املوصل خالل  مدينة  استعادة 
ش��هر يونيو 2017 وفي اعقاب 
كش��ف احلكوم��ة العراقي��ة 
ع��ن اس��ر مقات��الت اجنبيات 
ال��ى جانب داع��ش بينهن اربع 
نس��اء. وج��ود نس��اء اوروبيات 
يقاتلن ال��ى جانب داعش اكثر 
مم��ا يكونن زوجات دواعش، يثير 
الكثي��ر من التس��ائوالت. فما 
ه��ي اس��باب التحاقهن، رغم 
ان الظ��روف املتوف��رة لهن في 
اوروب��ا، ال توجد له��ا مقارن�ة 
م��ع احلياة ف��ي ظ��ل ” خالفة 

داع�ش”.
فه��ل كانت الدواف��ع، عالقات 
تط��رف  ام  رومانس��ية، 
دماغ،  الى غس��يل  وتعرضهن 
ام البحث عن املغامرة وتغيير 

الصورة النمطية ؟
العراقية  االم��ن  ق��وات  ألقت 
ف��ى 15 يولي��و 2017 القبض 
على فتاة أملانية عملت قناصا 
لدى داع��ش أثناء حرب املوصل 
، والفت��اة كانت تلميذة في ال� 

16 من عمرها، اس��مها “ليندا 
وينزيل”، من بلدة “بولس��نيتز” 

بالقرب من “دريسدن”.
وكانت ليندا قد هربت من أملانيا 
بخدعة مثل��ت فيها أنها هي 
أمه��ا “كاترين”، واس��تخدمت 

امل��زور  املصرف��ي  التفوي��ض 
وأوراق هوي��ة والدته��ا امل��زورة 
لش��راء تذكرة إلى اسطنبول، 
وس��افرت من فرانكفورت إلى 
تركيا،.  قبل أن تواصل طريقها 
إلى سوريا،وكانت “ليندا” التي 

غي��رت اس��مها إل��ى “م��رمي”، 
تنش��ر أحيانا صورا لنفس��ها 
بفيس��بوك،  صفحتها  عل��ى 

تظهرها وهي ترتدي احلجاب.
األملاني��ة  الش��رطة  تعتق��د 
أن “لين��دا” وقعت ف��ي عالقة 
داعش��ي  م��ع  رومانس��ية 
قابلته عب��ر اإلنترنت، وأقنعها 
باالنتقال إلى سوريا لالنضمام 
لهم والعي��ش بجواره، وكانت 
“ليندا” حتت مراقبة مس��ئولي 
اخملاب��رات األملانية ضم��ن دائرة 
املش��تبه فيه��م بالتخطيط 
جلرائم خطيرة ضد الدولة، قبل 
أن تهرب إلى اخلارج وتس��قط 
مع اجلماعات التابعة لتنظيم 
“داع��ش”، ومن ثم تهريبها إلى 

العراق.

األوروب��ي  املرك��ز  ع��ن   *
لدراس��ات مكافحة اإلرهاب 

واالستخبارات
تفصيالت ص8

زوجات الدواعش األلمانيات.. األسباب والدوافع *
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت صحفي��ة "رودونغ" املتحدثة 
باس��م ح��زب العم��ال احلاكم في 
كوريا الش��مالية، امس األحد، بأن 
الواليات املتحدة س��تغرق في "بحر 
م��ن اللهب ف��وق اخليال" بس��بب 
تصعيد حتركاتها ضد برامج بيونغ 

يانغ النووية
وذكرت الصحيفة في مقال حتليلي 
ورد بعن��وان، "على الواليات املتحدة 
األميركية تغيير نهجها العدواني"، 
ألن واش��نطن لي��س لديها أي خيار 
س��وى "قذف سياستها العدوانية 

ض��د كوري��ا بس��لة املهم��الت وإال 
ستنهار".

التس��لح  إن  الصحيف��ة،  وقال��ت 
العس��كري الق��وي أضح��ى خيارا 
اس��تراتيجيا ال مفر منه ملنع وقوع 
أي��ة ح��رب ض��د الش��عب الكوري 
الش��مالي، الذي سبق له أن عايش 
جتربة حرب مأس��اوية ف��ي املاضي، 
في إشارة إلى االس��تعمار الياباني 

ل شبه اجلزيرة الكورية.
وأض��اف املق��ال أيض��ا، أن تكثيف 
حت��ركات الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترام��ب وأتباع��ه، يأت��ي ف��ي إط��ار 

محاولتهم اخل��روج من دائرة تفجر 
األزم��ة بش��به اجلزي��رة الكوري��ة، 
وه��و ما يس��تلزم ف��ي املقابل رفع 
حالة التأهب جليش وش��عب كوريا 
لتس��لحها  ومب��ررا  الش��مالية 

النووي.
ومت إعداد املقال قبيل صدور قرار رقم 
2371، م��ن قبل مجلس األمن الذي 
يقضي بف��رض عقوبات على كوريا 
الش��مالية، مما يعد مؤشرا على أن 
بيونغ يانغ كانت تستعد لالحتجاج 
العنيف ض��د أي حترك محتمل من 

جانب واشنطن مبجلس األمن.

كوريا الشمالية تهدد الواليات المتحدة
بـ"بحر من اللهب فوق الخيال"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التربي��ة املباش��رة 
باعادة بناء وإنش��اء 55 مدرسة 

في محافظة األنبار.
وذكر بي��ان ملكتب وزي��ر التربية 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" 
"بدأت املباشرة بهدم وإعادة بناء 
31 مدرسة مهدمة كوجبة اولى 

ضمن )مش��اريع صن��دوق اعادة 
إعم��ار املناط��ق احمل��ررة( موزعة 
الفلوجة  الرم��ادي  على أقضية 

الكرمة اخلالدية هيت حديثة".
وأض��اف أن "املباش��رة متت ايضا 
به��دم وإع��ادة بناء 24 مش��روع 
الوجبه االولى لألبنية املدرسية 
ف��ي احملافظ��ة ضم��ن برنام��ج 

 ،)UNDP( االمم املتح��دة االمنائ��ي
فيم��ا بني انها س��تكون مرحلة 
اس��تقرار ترب��وي ف��ي احملافظة 
ومتكن املؤسسات احلكومية من 
اجناز خططها الرامية الى توفير 
بيئ��ة تربوي��ة مناس��بة البنائنا 

التالميذ".
تتمة ص3

متابعة الصباح الجديد:
يواص��ل اجلي��ش اللبنان��ي قصف 
مواقع مسلحي داعش االرهابيني 
في ج��رود بلدت��ي الفاكهة ورأس 
بعلب��ك ف��ي البق��اع الش��مالي 
الثقيل��ة  املدفعي��ة  بالقذائ��ف 

واالسلحة الصاروخية.
وق��ال مص��در امن��ي لبنان��ي ان 
قوى اجليش س��يطرت على تلتني 

استراتيجيتني في جرود بلدة راس 
بعلبك في اطار تضييق اخلناق على 
مراك��ز داعش في اجل��رود من دون 
حصول اي اشتباك معهم،وهاتان 
البدلتان تقعان عند خط التماس 
ب��ني ج��رود عرس��ال وج��رود رأس 
بعلب��ك ، وقد رفع اجلي��ش العلم 

اللبناني على هاتني التلتني.
والقص��ف املدفعي الكثيف الذي 

تش��هده جرود رأس بعلبك والقاع 
شرقي لبنان يؤشر إلى بدء املرحلة 
األولى من معرك��ة حترير ما تبقى 
من اجل��رود اللبنانية من اجلماعات 
اإلرهابي��ة، فض��ال ع��ن تنش��يط 
كل مراب��ض املدفعية والراجمات 

الصاروخية للجيش في اجلرود.
وتشير املصادر االمنية  إلى حتركات 
بع��ض الوحدات العس��كرية في 

املنطقة ع��دا عن تك��رار الغارات 
اجلوية على مواق��ع داعش، يدخل 
التمهيدي��ة  اخلط��وات  ضم��ن 
لس��اعة الصفر بحس��ب مصادر 

أمنية.
وفي ه��ذا اإلط��ار أك��دت مصادر 
عسكرية، بحسب امليادين نت، أن 
االس��تعدادات اللوجستية أجنزت 
ال س��يما بعد أن استقدم اجليش 

اللبنان��ي وح��دات إضافي��ة م��ن 
مناطق لبنانية ع��دة إلى البقاع، 
ومنها الف��وج األول، وأن أكثر من 
4000 جن��دي ورقيب وضابط باتوا 
عل��ى أهب��ة االس��تعداد خل��وض 

معركة حترير اجلرود من داعش.
ولفت��ت املص��ادر إل��ى أن توقيت 
معرك��ة ط��رد داع��ش م��ن جرود 
الق��اع ورأس بعلبك ش��رق لبنان 

بانس��حاب عناصر سرايا  مرتبط 
أهل الش��ام من عرس��ال مع من 
يرغب من عائالتهم، ومن النازحني 
الس��وريني إلى ديارهم، واملس��ألة 
الثانية كشف مصير العسكريني 
أن وس��يطاً  التس��عة ال س��يما 
سيباش��ر مفاوضاته م��ع داعش 

بشأن العسكريني.
تتمة ص3

الجيش اللبناني يحدد ساعة الصفر لمعركة طرد "داعش" من بلدتي الفاكهة ورأس بعلبك

إحدى الداعشيات األملانيات

مسعود بارزاني

المباشرة ببناء 55 مدرسًة في األنبار بدعم أممي



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكد مس��ؤول رفيع املس��توى في 
االحتاد االس��امي ان جميع الوفود 
االميركي��ة الرس��مية الت��ي زارت 
اقلي��م كردس��تان مؤخ��را ابلغت 
واالطراف  واملس��ؤولني  السلطات 
السياس��ية في االقلي��م صراحة 
الرافض  املتح��دة  الواليات  موقف 
الج��راء االس��تفتاء، ورغبته��ا في 
تأجيل��ه ال��ى موع��د آخ��ر، بينما 
اعلن��ت مصادر مطلع��ة موافقة 
تأجي��ل  عل��ى  االقلي��م  رئي��س 
االس��تفتاء اال عبر قرار يصدر من 

برملان االقليم.
واعل��ن س��مير س��ليم مس��ؤول 
اجملل��س  ف��ي  العامل��ة  الهيئ��ة 
االس��امي،  لاحت��اد  التنفي��ذي 
موافق��ة اقلي��م كردس��تان على 
طل��ب اميرك��ي بتأجي��ل موع��د 
باملقابل  ومطالبتهم  االس��تفتاء 
الوالي��ات املتح��دة بتوجي��ه طلب 
رس��مي ال��ى س��لطات االقلي��م 

لتأجيل االستفتاء.  
واضاف سليم في تصريح تابعته 
االمي��ركان  ان  اجلدي��د  الصب��اح 
ارسلوا رسالة واضحة للمسؤولني 
في االقليم عبر العديد من الوفود 
الت��ي زارت االقليم مؤخ��را الذين 
تباحثوا مع املسؤولني والسلطات 
في االقليم، وابدوا ماحظات جدية 
عل��ى موع��د االس��تفتاء وطالبوا 

صراحة تأجيل موعد االستفتاء. 
واضاف ان املس��ؤولني في االقليم 
طلبوا باملقابل من الواليات املتحدة 
ان توج��ه وزارة اخلارجية االميركية 
كتاباً رسمياً الى حكومة االقليم 
تطال��ب في��ه تأجيل االس��تفتاء، 
وحتدد موعداً آخر إلجرائه، وتابع ان 
الواليات املتحدة لم توافق حلد االن 

على الطلب الكردي.
س��ليم ب��ني ان الوالي��ات املتحدة 
ل��ن تقبل بش��رط االقلي��م، وهي 
تنأى بنفس��ها عن توجيه خطاب 
رسمي الى السلطات في االقليم، 
مبين��اً ان امي��ركا بص��دد اع��ادة 
رس��م خارط��ة سياس��ية جديدة 
للمنطق��ة، ولن تقب��ل بأن يخطو 

م��ن  بالض��د  خط��وات  االقلي��م 
توجهاتها في املنطقة.   

ف��ي غضون ذل��ك اعلن��ت مصادر 
سياسية مطلعة للصباح اجلديد، 
ع��ن تراج��ع احل��زب الدميقراط��ي 
مس��عود  بزعام��ة  الكردس��تاني 
بارزان��ي ع��ن اص��راره عل��ى اجراء 
االس��تفتاء، وهو يس��عى لتأجيل 
تلك العملية عبر برملان كردستان.  
وتابع��ت املص��ادر ان الدميقراط��ي 
ف��ي  يص��ر  ال  الكردس��تاني 
االجتماعات املش��تركة مع االحتاد 
الوطن��ي كما في وس��ائل االعام 
عل��ى اج��راء االس��تفتاء، وان��ه ال 
مانع لديه من تأجيل االس��تفتاء، 
ش��ريطة ان يكون ذل��ك بقرار من 

برملان كردستان.  
واضاف��ت ان الس��بب وراء اقتن��اع 
االس��تفتاء  بتأجيل  الدميقراط��ي 
يعود الى ممانع��ة الواليات املتحدة 
اج��راء االس��تفتاء، تخوف��ا من ان 
يشتت اجراؤه جهود احلرب الدائرة 
ض��د داعش، وهو ما اعلنه صراحة 

ممثل الرئي��س االميركي في احلرب 
على االرهاب بري��ت مكورك، الذي 
ق��ال، ان اجراء االس��تفتاء اليخدم 
جه��ود احل��رب عل��ى داع��ش، وانه 
س��يعطل عملية حتري��ر مدينتي 
تلعف��ر واحلويجة ال��ذي يتوقع ان 
تب��دأ عمليات حتريرهم��ا في االيام 

القليلة املقبلة.
وكش��فت املصادر للصباح اجلديد 
ع��ن اخلط��ة B، في ح��ال رفضت 
حركة التغيير االستجابة لدعوات 
الدميقراط��ي العادة تفعيل  احلزب 
برملان االقليم وفقا للشروط التي 

يقترحها.  
واشارت الى ان احلزب الدميقراطي 
واالحتاد الوطني واالحتاد االسامي 
اتفق��وا عل��ى الدعوة ال��ى البدء 
بعق��د جلس��ات برمل��ان االقلي��م 
بعد العاش��ر من شهر اب اجلاري، 
في ح��ال رفضت حرك��ة التغيير 
اج��راء  االس��امية  واجلماع��ة 
ح��وار مباش��ر م��ع الدميقراط��ي 
الكردس��تاني يفض��ي ال��ى اعادة 

تفعيل البرملان.   
وقالت املصادر ان الس��يناريو االول 
ينص عل��ى اقناع حرك��ة التغيير 
للمشاركة  االس��امية  واجلماعة 
ف��ي اع��ادة تفعي��ل البرمل��ان م��ع 
االبقاء على هيئة رئاسته احلالية، 
على ان يعمل خال جلسات التي 
تلي اعادة تفعيله على مناقش��ة 
واص��دار قانون الجراء االس��تفتاء 
او تأجيل��ه وحتدي��د موع��د اج��راء 
انتخاب��ات برملان ورئاس��ة االقليم، 
 B اما الس��يناريو الثاني او اخلطة
الذي بني على اساس رفض حركة 
االس��امية  واجلماع��ة  التغيي��ر 
الدميقراط��ي، فهو  احل��زب  ملقترح 
ين��ص على الب��دء باتخاذ خطوات 
عملي��ة وان تدخل جه��ود تفعيل 
البرملان حيز التطبيق من االسبوع 
املقبل، كما ين��ص االتفاق كذلك 
الى جان��ب اعادة تفعي��ل البرملان، 
عل��ى اج��راء تغيي��رات جذرية في 
مناصب رئيس البرملان ورئيس وزراء 
حكومة االقليم، اضافة الى اصدار 

بعض القوانني املهمة.
وتابعت ان اول خطوة س��تتضمن 
توزيع الرئاسات الثاث على االحزب 
الدميقراطي واالحتاد الوطني واالحتاد 
التالي:  الش��كل  االسامي وعلى 
يذهب منصب رئي��س البرملان الى 
االحتاد االس��امي بينم��ا يحتفظ 
احلزب الدميقراط��ي مبنصب رئيس 
االقليم الذي يشغله منذ 12 عاماً 
مس��عود بارزاني، فيما س��يذهب 
االقليم  رئي��س حكوم��ة  منصب 
ال��ى االحتاد الوطني الكردس��تاني 

بزعامة جال طالباني.  
في غضون ذلك ق��ال رئيس اقليم 
ان  بارزان��ي  مس��عود  كردس��تان 
اس��تفتاء إقلي��م كردس��تان ل��ن 
يش��كل خطراً على أح��د ويهدف 
إل��ى حماية الش��عب م��ن تكرار 

الكوارث واملآسي في املستقبل.
وتاب��ع بارزاني خ��ال لقائ��ه وفدا 
اعاميا كويتي��اً ان دول املنطقة ال 
ينبغي ان تتخوف من االس��تفتاء، 
مشيرا الى ان االعتراض االيراني � 

التركي على اجراء االستفتاء يعود 
ال��ى وجود الك��رد ف��ي بلدانهم«، 
مش��يرا ال��ى ان الوالي��ات املتحدة 
األميركية لم تبد رفضها بل قالت 

ان الوقت غير مناسب.
بدوره��ا اعلن��ت حرك��ة التغيي��ر 
صراحة رفضها العادة تفعيل برملان 
كردس��تان ن��زوال عن رغب��ة احلزب 
الدميقراطي الكردستاني ، الصدار 
قانون يش��رع اج��راء االس��تفتاء، 
ودع��ت ال��ى ان تقدم اجله��ة التي 
قامت باغاق البرملان تقدمي اعتذار 
رس��مي لش��عب كردس��تان ع��ن 
قيامه��ا باغ��اق البرمل��ان من دون 
مس��وغ قانوني، مؤكدة ضرورة ان 
تبدأ جلسات البرملان من التوقيت 
ال��ذي انقطعت فيه قب��ل عامني، 
وال��ذي خص��ص ملناقش��ة قانون 

رئاسة االقليم.
وقال مس��ؤول الغرفة السياسية 
ف��ي حركة التغييرمحمد على، ان 
قرار االستفتاء يستعمل لتحقيق 
مصالح سياس��ية حزبية، اضافة 
الى ان��ه ج��اء بنحو غي��ر قانوني، 
الفت��اً ال��ى ان احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني يعد البرمل��ان محاً 
)دُكان( يفتح��ه او يغلق��ه متى ما 
يشاء، مش��يرا ان التغيير تطالب 
ب��ان يعم��ل البرمل��ان ف��ي ح��ال مت 
وتعديل  تفعيله عل��ى مناقش��ة 
قانون رئاس��ة االقليم ومناقش��ة 
املعيش��ية  االوضاع  الية حتس��ني 

الصعبة للمواطنني. 
امري��ن  هن��اك  ان  عل��ي  وتاب��ع 
توضيحهم��ا  علين��ا  مختلف��ني 
االول »ان موقفنا من االس��تفتاء 
مبعن��اه احلقيق��ي واض��ح ، لكن 
موض��وع طرح االس��تتفاء املزمع 
ف��ي 25 ايلول املقب��ل هي خطوة 
حزبي��ة غي��ر قانونية تس��تعمل 
سياس��ية،  اجن��دات  لتحقي��ق 
فبحث موض��وع االس��تفتاء من 
قبل طرف واحد وس��ط مستنقع 
املش��كات القانونية و الفس��اد 
و فقدان كرس��ي رئاس��ة االقليم 
برملان  تعطيل  للشرعية، وس��ط 
كردس��تان، يجعل من االستفتاء 
ام��را غير وطني فاقد للش��رعية 

القانونية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الداخلية،امس األحد، 
ع��ن موافقة رئي��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي على مقترح��ات قدمتها 
بش��أن تش��ابه األس��ماء، مشيرة 
إلى أن املقترح��ات تضمنت اإليعاز 
إل��ى كافة الدوائ��ر األمنية املعنية 
لالت��زام مب��ا ورد بإعمام ص��ادر عن 

مجل��س القض��اء األعل��ى واتخاذ 
م��ن  بح��ق  القانوني��ة  اإلج��راءات 

يخالف مضمونه.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان اطلهت 
عليه »الصباح اجلديد«، إن العبادي 
وافق عل��ى مقترحاته��ا »املتعلقة 
مبشكلة تشابه االسماء والتي جرت 
بالتعاون مع مجلس القضاء األعلى 

الذي أصدر إعمام��ا تضمن توجيه 
توابع ال��وزارة بعدم إعمام مذكرات 
القبض إال إذا كانت مشتملة على 
املعلوم��ات التي نصت عليها املادة 
93 من أصول احملاكمات اجلزائية رقم 
23 لس��نة 1971 وأهمها )االس��م 
الرباع��ي - اس��م األم - اللقب( وان 
ال يتم اإلعمام على الس��يطرات إال 

بكتاب صادر من محكمة املوضوع 
اخملتصة«.

وأضاف��ت أن مقترحاتها »تضمنت 
اإليع��از إل��ى كافة الدوائ��ر األمنية 
املعني��ة لالت��زام مب��ا ورد بإعم��ام 
مجل��س القض��اء األعل��ى واتخاذ 
م��ن  بح��ق  القانوني��ة  اإلج��راءات 
يخالف مضمون هذا اإلعمام فضا 

عن مقترح آخر يتضمن اإليعاز إلى 
كافة اجله��ات التي متتل��ك قواعد 
القبض  بأوامر  للمطلوب��ني  بيانات 
الغيابية تزويد مديرية حتقيق األدلة 
اجلنائية بالبيان��ات املتوفرة لديهم 
واحململ��ة عل��ى قواع��د بياناته��م 
لغ��رض توحيدها بش��كل مركزي 
ضمن قاعدة بيانات املديرية أعاه«.

وكان��ت الداخلي��ة أعلن��ت، في )1 
حزي��ران 2017(، أن وزيره��ا قاس��م 
بش��أن  إعمام��ا  أص��در  األعرج��ي 
»إش��كالية معقدة« ف��ي مذكرات 
إلق��اء القبض، موضحًة أن اإلعمام 
يتضمن عدم تنفي��ذ أوامر القبض 
إال إذا كانت تش��تمل على االس��م 

الرباعي واسم األم واللقب.

الداخلية تعلن موافقة العبادي على مقترحاتها بشأن تشابه األسماء

الحزب الديمقراطي يوافق على تأجيل االستفتاء 
إذا كان بقرار من برلمان كردستان

دعا الواليات المتحدة الى توجيه طلب رسمي بذلك 
طارق حرب 

قواع��د القدي��س تطب��ق بص��رف النظ��ر عن 
النسبة املطلوبة، اي ان املؤيدين للنسبة التي 
مت التصويت عليها  واملعارضني لهذه النس��بة 
بحيث يطلبون نس��به أقل يحتكمون الى هذا 

القديس بصرف النظر عن النسبة.
اذا كان ه��ذا القانون قرر نس��بة اق��ل من عدد 
االثنني فإن النس��بة املطلوبة ف��ي تركيا تزداد 
الى العش��رة وفي املانيا تصل الى خمس��ة اي 
اكثر بكثير من نسبة اقل من عدد االثنني التي 

وردت في القانون اخلاص بانتخابات احملافظات.
ان النس��بة املطلوبة هي القاس��م االنتخابي 
او العتب��ة االنتخابي��ة او احلد االدن��ى من عدد 
االص��وات التي متنح احلزب ش��رف الدخول الى 

البرملان.
من كان مع القانون ومع النس��بة العالية هي 
االح��زاب التي تضم��ن حصول اص��وات كثيرة 
في االنتخابات وم��ن كان ضد القانون ويطالب 
بتخفيض النسبة هي االحزاب التي سوف لن 
حتقق نس��با عالية من النج��اح في االنتخابات 
لو طبقت النس��بة اجلديدة الت��ي كانت واحد 
وتسعة من املائة كما صوت عليها اجمللس قبل 
ثاثة ايام في االنتخابات السابقة للبرملان ألدى 
ذل��ك الى ابعاد ح��زب الفضيل��ة والتيار املدني 

وحزب االصاح مثا
ان املؤيدي��ن واملعارض��ني يش��تركون في انهم 
وصلوا الى مقع��د البرملان باصوات غيرهم في 
القائمة وليس باالصوات احلاصلني عليها فمثا 
ان جميع اعضاء البرملان من الفضيلة واالصاح 
والتي��ار املدني والتي��ار الصدري ل��م يحقق اي 
منهم الع��دد املطلوب من االص��وات للدخول 
ال��ى البرمل��ان وكان دخولهم بس��بب منحهم 
اصواتا اخرى الش��خاص ل��م ينتخبوهم ولكن 
الن ه��ذه االص��وات قي القائمة مت��ت اضافتها 
الى املرش��حني فدخل��وا الى البرمل��ان باصوات 
غيرهم في حني ان االحزاب الكبيرة دخل بعض 
مرشحيها باصواتهم من دون اي اصوات اخرى

ان اخللل بدأ في قانون االحزاب الذي جعل احلزب 
قانوني��اً اذا كان هنال��ك الفان من االش��خاص 
فقط وكان من الازم اشتراط عدد اكبر كمائة 
ال��ف مثا لذلك بلغ عدد االحزاب في العراق ما 
ل��م يبلغه عدد االصوات ف��ي الصني،كل نظام 
فيه سلبيات وايجابيات فمثا النسبة القليلة 
التي ينادي فيها الكتل الصغيرة كانت السبب 
وراء حصوله��م على الوزارات حي��ث كان عدد 
النواب لبعض الكتل خمس��ة نواب فقط ومع 
ذلك حصلوا على وزارتني وحصلوا على منصب 
محافظ على الرغم من ان عدد اعضاء مجلس 
احملافظ��ة الذين ميثلون احملاف��ظ عضوين فقط 
اي ان املوض��وع خضع لابت��زاز بحكم ان صوتاً 
واحداً س��يكون مرجحا لكفة على كفة اخرى  
واحلص��ول على الدرج��ات اخلاص��ة والوظائف 
الكثي��رة مم��ا ال يتفق مع ع��دد االعضاء بحيث 
حتص��ل الكتل الصغي��رة على امتي��ازات اكثر 
من الكتل الكبيرة واخيرا فأن اخليار بني موقف 
الكت��ل الكبي��رة الت��ي تطالب بنس��بة اعلى 
كقاس��م انتخابي وبني الكت��ل الصغيرة التي  
تطالب بنس��بة اقل نقول ان كاهما فيه ش��ر 
وكم��ا قال االمام ابو حنيفة كاهما ش��ر وفي 

الشر اختيار .

القديس سينت ليغو والحرب 
االنتخابية قبل أوانها

تقـرير

مايكل نايتس 
والكسندر ميلو

يتعني إعادة بن��اء قاعدة عناصر »جهاز 
مكافحة اإلرهاب« وقدراته املتخصصة 
إلى حدٍّ كبير. وهناك منوذجان أساسيان 
النم��وذج  ويتمث��ل  الق��وة.  لتجدي��د 
األول ف��ي تقلي��ص »جه��از مكافح��ة 
اإلرهاب« إلى جهازٍ يرك��ز تركيزاً ضيقاً 
عل��ى مكافح��ة اإلره��اب التقليدي��ة. 
وميك��ن تدريجياً إلغ��اء املهمات احلالية 
للمش��اة اخلفيفة التابعة للجهاز فور 
دحر تنظي��م »الدولة اإلس��امية« من 
األراضي العراقية املتبقية التي يسيطر 
عليها ف��ي مدن مثل تلعف��ر وحويجة 
والقائم. وف��ي إطار هذا النموذج، ميكن 
للجه��از أن »يعود« للش��كل الذي كان 
علي��ه قب��ل ع��ام 2014. وف��ي 14 متوز/ 
يولي��و أش��ار رئي��س »جه��از مكافحة 
اإلره��اب« طالب ش��غاتي الكناني وهو 
الفريق األول الرك��ن املتقاعد من قوات 
الدف��اع اجلوي في عهد صدام حس��ني، 
إلى أّن هذا النموذج هو الذي يتماش��ى 
مع القانون القائم. وسيتم تعزيز قوام 
كتائب املغاوير الثماني عشرة، وكتائب 
االس��تطاع األربع، والعديد من وحدات 
املقر واللوجس��تيات ودم��ج املعلومات 

االستخباراتية التابعة للجهاز.
ويق��دم النم��وذج البدي��ل نظ��رًة أكثر 
توسعية ملا ميكن أن يصبح عليه »جهاز 

مكافح��ة اإلره��اب«. وف��ي إط��ار هذا 
النموذج، سيتم توسيع نطاق »الفرقة 
الذهبية« وإعطائها املزيد من املهمات. 
األساس��ية  امله��ام  إل��ى  فباإلضاف��ة 
ملكافح��ة اإلرهاب الت��ي يضطلع بها، 
ميكن ل��� »جهاز مكافح��ة اإلرهاب« أن 
يواصل استخدام قوات املشاة اخلفيفة 
القادرة على شّن هجمات تقليدية على 
مواقع محصنة يسيطر عليها تنظيم 
»الدولة اإلس��امية« أو ق��وات معادية 
أخرى. ويُعيد ه��ذا النموذج إلى األذهان 
تقلي��د املغاوي��ر ال��ذي تك��ون مبوجبه 
الق��وات اخلاصة مش��اة خفيفة تقوم 
مبهاٍم خاصة أثناء النزاعات العسكرية 
التقليدي��ة. وكان ه��ذا ه��و األس��لوب 
العراقي الستخدام القوات اخلاصة في 
احلرب اإليرانية -العراقية وغزو الكويت. 
لق��د اعتم��دت حكومة ن��وري املالكي 
هذا النوع من النم��اذج منذ عام 2012 
فصاع��داً، حي��ث س��عى املالك��ي إلى 
توس��يع نط��اق »اجلهاز« ليصب��ح قوًة 
متع��ّددة الف��رق، له��ا منزل��ة »احلرس 
اجلمهوري اخلاص« ]االمبراطوري[، تضم 
أكث��ر م��ن 30,000 جندٍي م��ع مركبات 
قتالي��ة مدرعة قادرة عل��ى محاربة أي 
خصوم محليني سواء كانوا إرهابيني أو 
ميليش��يات أو حتى وحدات عسكرية. 
وتكمن جاذبي��ة هذا اخليار في أن القوة 
األكثر قدرة في الباد ستعمل مباشرًة 
حتت س��يطرة رئيس ال��وزراء. وفي ذلك 
الوق��ت، ل��م يك��ن »جه��از مكافح��ة 

اإلرهاب« مكرساً في القانون، ولم يكن 
مسؤوالً أمام مجلس الوزراء أو البرملان، 
كما تكون عليه وزارة ُمنش��أة قانونياً. 
ويتمث��ل اخلط��ر بوضوح ف��ي إمكانية 
اس��تخدام هذه القوة لاس��تياء غير 
الدميقراط��ي عل��ى الس��لطة من قبل 
رئي��س وزراء حالي أو »جه��از مكافحة 
س��وء  أّدى  وق��د  نفس��ه.  اإلره��اب« 
اس��تخدام املالكي للجه��از في بعض 
األحيان ملضايقة اخلصوم السياس��يني 
إلى تعميق هذه اخملاوف، ولكّن التقشف 
الذي فرضه هبوط أسعار النفط قّوض 

خطط التوسع.
املعرك��ة  مي��دان  ف��ي  النجاح��ات  إن 

و«تقليدي��ة« »جهاز مكافحة اإلرهاب« 
على م��دى الس��نوات الث��اث املاضية 
س��تدفعان عل��ى األرج��ح إل��ى إع��ادة 
النظ��ر، داخل احلكومة العراقية وداخل 
التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة، 
في توسيع نطاق »اجلهاز« ليصبح قوة 
مش��اة خفيفة م��ن النخب��ة متعددة 
الف��رق. وس��تبقى الثقة الش��عبية ب� 
»اجليش العراقي« و«الشرطة االحتادية« 
و»قوات احلش��د الش��عبي« منخفضة 
عندم��ا يتعلق األم��ر باملهمات املعقدة 
املتمثل��ة مبكافحة اإلره��اب والتواصل 
مع الس��كان السنة في بعض املناطق 
انقس��اماً  األكثر  األقس��ى واجملتمعات 

في العراق. وسُتوّجه املهام العسكرية 
إلى »الرجال القادرين على القيام بها«، 
خاص��ًة أّن »جه��از مكافح��ة اإلرهاب« 
ُمنش��أة  حكومي��ة  إدارة  اآلن  أصب��ح 
قانونياً على مس��توى ال��وزارة )اعتباراً 
وف��ي   .)2016 آب/أغس��طس   13 م��ن 
الواقع ينّص طلب ميزانية وزارة الدفاع 
األمريكي��ة لع��ام 2018 عل��ى أن يقوم 
»جهاز مكافح��ة اإلرهاب« »ببناء قوته 
غير الطائفية إلى 20 ألف عنصر خال 
السنوات املالية الثاث املقبلة«. ويشير 
ذلك إلى أن »اجلهاز« س��يعزز قوامه ثم 
يتوّسع بنسبة 43 في املائة خال ثاث 

سنوات.

املساعدة الدولية إلى »جهاز 
مكافحة اإلرهاب«

س��وف تُوّج��ه امل��وارد اآلن إل��ى »جه��از 
مكافح��ة اإلرهاب«. وكما أش��ار اخلبير 
العس��كري ديفيد ويتي - مؤلِّف دراسة 
معه��د بروكينغ��ز املقبلة ع��ن »جهاز 
مكافحة اإلره��اب« - أنه في الفترة بني 
2008 و2010 تلق��ى »اجله��از« حوال��ي 
225 ملي��ون دوالر س��نوياً م��ن احلكومة 
العراقية )مجّمعة من اإلنفاق التقديري 
من مكتب رئيس ال��وزراء ووزارة الدفاع(. 
ويُضاف إلى هذا اجملموع مس��اعدة تبلغ 
حوال��ي 55 مليون دوالر من مس��اعدات 
امليزانية األمريكية كل عام. وكان اجملموع 
النهائ��ي الذي يس��اوي 280 مليون دوالر 
أق��ّل من طلبات ميزاني��ة »اجلهاز« التي 
بل��غ متوس��طها 412 ملي��ون دوالر في 
فترة الس��نوات الثاث نفسها. وميكننا 
أن نس��تنتج م��ن الق��درة العملياتي��ة 
املس��تمرة ل�«جه��از مكافحة اإلرهاب« 
أن الدعم العيني من دوائر االستخبارات 
األمريكية وقي��ادة العمليات اخلاصة قد 
س��ّد جزءاً كبيراً من العجر في امليزانية 
إلى حني انس��حاب الواليات املتحدة في 

عام 2011 وجزءاً صغيراً بعد ذلك.
امليزاني��ة  تضمن��ت   2017 ع��ام  وف��ي 
مخص��ص  إنف��اق  بن��د  أول  العراقي��ة 
بل��غ  اإلره��اب«،  مكافح��ة  ل�«جه��از 
مجموع��ه 683 مليون دوالر. وإذا مت تكرار 
هذا التخصيص العراقي في عام 2018 
باإلضاف��ًة إل��ى مبلغ 193 ملي��ون دوالر 

املطل��وب م��ن املس��اعدات األمريكي��ة 
للجه��از، فس��يكون اجملم��وع مبلغ غير 
مس��بوق قدره 876 مليون دوالر ويساوي 
أكثر م��ن ثاث��ة أضعاف أكب��ر ميزانية 
تلقاه��ا »جه��از مكافحة اإلره��اب« ما 
قب��ل عام 2014. فما ال��ذي ميكن القيام 
به أيضاً لضمان استثمار املوارد بحكمة 
وبق��اء »جهاز مكافح��ة اإلرهاب« فعاالً 
وق��وة خي��ر؟ وعل��ى وجه اخلص��وص، ما 
ال��ذي ميك��ن أن يفعله التحال��ف الذي 
تقوده الواليات املتح��دة لضمان حتقيق 

النتيجة املثلى؟
إن الش��ئ األول ال��ذي ميك��ن أن يقوم به 
التحالف هو االستمرار في العمل معاً. 
إّن »قوة املهام املشتركة - «عملية احلل 
املتأص��ل»» ه��ي أكث��ر فعالي��ة ومرونة 
كائتاف واسع النطاق ومتعّدد اجلنسيات 
مم��ا ميك��ن أن تك��ون عليه ف��ي أي وقت 
الش��راكة األمنية بني الواليات املتحدة 
والع��راق. أوالً، جتل��ب الق��وات املتع��ددة 
اجلنس��يات ق��درة حقيقي��ة وتقاس��م 
األعب��اء ملهمة دع��م »جه��از مكافحة 
اإلرهاب«. وقد س��اهمت القوات اخلاصة 
األس��ترالية والنيوزيلندية والفرنس��ية 
والبلجيكي��ة واإلس��بانية ف��ي تدري��ب 
ه��ذا »اجلهاز« في مرك��ز بغداد للتدريب 
التابع لها وف��ي قاعدة التاجي للتدريب 
املتاخَمني لبغ��داد. وثانياً، إن تنوع القوى 
العاملية املشاركة، والتي تشمل معظم 
اجله��ات الفاعلة الدولي��ة التي تعتمد 

عليها إيران لاستثمار األجنبي.

أفضل ما أنشأته أميركا في العراق

“جهاز مكافحة اإلرهاب”والحرب الطويلة ضّد التمّرد المسّلح

الديمقراطي 
الكردستاني ال يصر 
في االجتماعات 
المشتركة مع االتحاد 
الوطني كما في 
وسائل االعالم على 
اجراء االستفتاء، وانه 
ال مانع لديه من تأجيل 
االستفتاء، شريطة 
ان يكون ذلك بقرار 
من برلمان كردستان

مبنى برملان اإلقليم

)3�2(

االثنني 7 آب 2017 العدد )3756(

Mon. 7 Aug. 2017 issue )3756(



بغداد – انفجار ناسفة 
ذك���ر مص���در أمن���ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س االح��د، ان ش��خصني 
اصيب�ا بانفج�ار عب�وة ناسف�ة بالق�رب 
م���ن س���وق ش��عب�ي مبنطق���ة ح�ي 

الف��رات غرب�ي العاصم�ة بغ�داد.
ناس��ف�ة  "عب���وة  إن  املص���در  وق���ال 
كان�ت موضوع�ة عل�ى جان�ب الطري�ق 
بالق���رب س��وق ش��عبي مبنطق�ة حي 
انفج���رت،  بغ���داد،  غرب���ي  الف��رات 
مااس��ف�ر عن اصاب��ة اثني����ن بج�روح 

متفاوت�ه". 
على صعيد متصل علنت قيادة عمليات 
بغداد ع��ن معاجلة "16" عبوة ناس��فة 
محلي��ة الصن��ع من مخلف��ات تنظيم 

داعش اإلرهابي.

ديالى – سقوط قذائف 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديالى امس االحد ب��أن أربع قذائف هاون 
سقطت على منازل قرية زراعية شمال 
ش��رقي احملافظ��ة ما أس��فر ع��ن أضرار 

مادية من دون تسجيل إصابات بشرية.
وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ه��اون  قذائ��ف  "أرب��ع  إن  اس��مه  ع��ن 
س��قطت على منازل س��كنية في قرية 
أبو كرمة)22كم ش��مال شرق ب عقوبة( 
ما أس��فر عن أضرار مادية دون تس��جيل 
إصاب��ات بش��رية". وأن "التقارير األولية 
تؤكد بأن القذائف انطلقت من بساتني 

تنشط بها عصابات داعش". 

كركوك – استهداف دورية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س االح��د، ب��أن اربع��ة من 

البيشمركة س��قطوا بني قتيل وجريح 
بتفجي��ر اس��تهدفت دوريته��م جنوبي 

احملافظة.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان "عنصراً في قوات البيشمركة 
قتل واصيب ثالثة اخ��رون بانفجار عبوة 
ناسفة، اس��تهدفت دوريتهم قرب قرية 
البو محمد بقضاء داقوق )٣٠ كم جنوبي 
كركوك("، مبينا ان "ذلك جاء خالل قيام 

الدورية مبهامها في محور داقوق". 

بابل – عمليات دهم 
اعلن��ت مديرية ش��رطة محافظة بابل 
ام��س االح��د، عن الق��اء القب��ض على 
ع��دد م��ن املطلوبني للقض��اء على وفق 
م��واد جنائية ومخالف��ات متنوعة خالل 

بعمليات تفتيش في احملافظة. 
وق��ال مدي��ر ش��رطة احملافظ��ة الل��واء 

علي حس��ن ان "مف��ارز مديرية وبجميع 
صنوفها وتش��كيالتها متكنت من إلقاء 
القبض عل��ى عدد م��ن املتهمني صادرة 
بحقه��م مذك��رات قب��ض م��ن احملاكم 
اخملتص��ة". مؤك��دا أن "الق��وات األمنية 
مستمرة بتنفيذ واجباتها بوتيرة عالية 
وبشكل متواصل لفرض سلطة القانون 

في ربوع احملافظة" 

صالح الدين – اشتباكات مسلحة 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظ��ة ص��الح الدين ام��س االحد ان 
قوات احلش��د الش��عبي قتلت عشرات 
الدواع��ش بينهم انغماس��يون وأحرقت 
5 عج��الت بص��د تعرض كبي��ر لهم في 

الزوية شمالي احملافظة .
وذك��ر املص��در االمني ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف عن اس��مه ان "قوات احلش��د 

الش��عبي الل��واء التاس��ع والعش��رين 
في احلش��د الش��عبي ص��دت، فجر يوم 
امس هجوما لعناص��ر داعش من اربعة 
مح��اور على قاط��ع اللواء ف��ي منطقة 
الزوية ش��مال صالح الدين". ، وان "قوات 
احلش��د صدت الهجوم وقتل العش��رات 
من الدواعش بينهم انغماس��يون وحرق 

خمس عجالت اثنان منها ملغمتان . 

الديوانية – عملية امنية 
اعل��ن مص��در امني ف��ي قيادة ش��رطة 
محافظة الديوانية امس االحد، عن القاء 
القبض على عدد من املطلوبني للقضاء 

في مناطق متفرقة من احملافظة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه لها ان "مفارز الشرطة نفذت 
حم��الت يومي��ة للبحث ع��ن املطلوبني 
والقاء القبض عليهم، بتوجيه من مدير 

ش��رطة الديواني��ة العميد فرق��د زغير 
مجهول" ، مضيفة ان "احلمالت نفذتها 
مفارز ودوريات مراكز الشافعية والسنية 
واحلم��زة  واملهناوي��ة  وغم��اس  وعف��ك 
والزوراء والش��نافية، وش��ملت احلمالت 

مركز احملافظة واالقضية والنواحي".

نينوى – انفجار عبوة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
نينوى امس االحد، بأن مدنياً قتل واصيب 
اخر بانفجار عبوة ناس��فة من مخلفات 

تنظيم "داعش" شمال غربي احملافظة.
وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه ان "مدنياً قت��ل واصيب آخر 
صب��اح يوم امس بانفجار عبوة ناس��فة 
ف��ي ح��ي راس اجل��ادة بالس��احل االمين 
)١٠شمال غربي املوصل("، مبيناً ان "قوة 
امنية سارعت ملوقع احلادث ونقلت اجلثة 

للطب العدلي واملصاب الى مستشفى 
قريب لتلقي الع��الج" ، وان "العبوة هي 
من مخلف��ات تنظيم داعش التي زرعها 

في احياء املوصل". 

البصرة  - اعتقال مطلوبني 
اعلن مص��در امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة البص��رة امس االح��د، القاء 
القبض على اكثر من 15 متهماً مبناطق 

متفرقة من احملافظة .
الش��رطة  "مف��ارز  ان  املص��در  وق��ال 
واملنش��ات متكنت من القبض على عدد 
م��ن مرتكب��ي اجلرائم اجلنائي��ة اخملتلفة 
في عم��وم احملافظة، بضمنهم س��بعة 
متهم��ني بالتش��اجر وثالث��ة متهم��ني 
بتهم��ة التهديد ومتهم اخ��ر االحتيال 
، وثالث��ة متهم��ني بالس��رقة ومتهمان 

بحيازة اسلحة غير مرخصة".

انفجار عبوة ناسفة في حي الفرات غربي بغداد * سقوط 4 قذائف هاون بقرية أبو كرمة شرقي بعقوبة
استهداف دورية للبيشمركة بعبوة جنوبي كركوك * مقتل عشرات اإلرهابيين بهجوم شمالي صالح الدين

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن ف��ي اربي��ل، عن تأس��يس كيان سياس��ي 
كردي يض��م أحزاب سياس��ية ومنظمات مدنية 
وش��خصيات أكادميية ورجال دين و منشقني عن 

أحزاب كردستانية.
وقال األم��ني العام جلبهة مس��تقبل كردس��تان 
صم��د خوش��ناو ف��ي حدي��ث صحفي، إن��ه "مت 
اإلعالن عن تش��كيل كياني سياسي كردستاني 
حتت اسم جبهة مس��تقبل كردستان"، مبينا أن 
"اجلبهة تضم أربعة أحزاب سياسية و22 منظمة 
مدنية وشخصيات أكادميية ورجال دين والطاقات 
الش��ابة من عموم مناطق اقليم كردس��تان ومن 

مختلف املكونات الدينية والقومية".
وأض��اف خوش��ناو أن��ه "مت تش��كيل اجلبهة بعد 
إنش��قاقه من احلزب الدميقراطي الكردس��تاني"، 
مشيرا إلى أن "عددا من املسؤولني املنشقني عن 

األحزاب الكردستانية انضموا الى اجلبهة".
وتاب��ع أن "أولويات عمل اجلبهة محاربة الفس��اد 
واالحتكار والعمل على مساندة الطبقات الفقيرة 
وحتقيق العدال��ة اإلجتماعية واإلصالحات"، الفتا 
إلى أن "اجلبهة أعدت قائمة تضم 50 ش��خصية 
أكادميي��ة وديني��ة وثقافي��ة وسياس��ية خل��وض 

اإلنتخابات املقبلة في اقليم كردستان".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت مديري��ة حتقي��ق هيئ��ة النزاه��ة ف��ي 
معام��الت  ع��ن ضب��ط  األح��د،  البصرة،ام��س 
قروض ممنوحة خالفاً للضوابط مبصرف الرش��يد 
باحملافظة، موضحة أن تلك القروض منحت بدون 

كشف على املشاريع مقابل مبالغ مالية. 
وقالت الهيئة في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
رٍة  اجلدي��د"، إنه��ا "نف��ذت عملية مبوج��ب ُمذكَّ
بقي��ام  تُ�في��ُد  ملعلوم��اٍت  اس��تنادا  قضائي��ة 
مس��ؤولة ش��عبة القروض في مصرف الرشيد 
- فرع الس��يف باحملافظة مبنح قروٍض بدون إجراء 
الكش��ف املطلوب على املش��اريع التي ُمِنَحت 
القروض ألجلها مقابل تس��لُّمها مبالغ مالية"، 
مؤك��دة "ضب��ط 75 معاملة بحوزة مس��ؤولة 
ش��عبة القروض باملصرف مت صرف مبالغها دون 

إجراء الكشف". 

تأسيس جبهة 
كردستانية يقودها 

منشق من "الديمقراطي"

ضبط معامالت قروض 
ممنوحة خالفًا للضوابط

الملف األمني

القّوات املشتركة تستعد 
بخطط جديدة وإعادة التنظيم 

القتحام قضاء تلعفر
م��ن جهته أفاد مص��در محلي في 
محافظة نينوى، أم��س االحد ، بأن 
ثالث��ة من عناص��ر تنظي��م داعش 
اإلجرام��ي قتل��وا بهجوم مس��لح 

وسط قضاء تلعفر.
وقال املص��در لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن" مس��لحني مجهولني 
متكنوا م��ن قتل ثالث��ة دواعش في 
اثن��اء خروجه��م م��ن اح��د املنازل 
تلعف��ر"،  قض��اء  ف��ي  الس��كنية 
مبين��ا أن" املس��لحني فتحوا نيران 
اسلحتهم وأردوهم قتلى في احلال 

والذوا بالفرار الى مكان مجهول". 
وأض��اف املصدر الذي لم يكش��ف 
ع��ن أس��مه أن"حمل��ة مس��لحة 
تط��ال عناص��ر داع��ش االجرام��ي 
خالل ه��ذه االيام في قضاء تلعفر”، 
مش��يرا الى أن"هوية املسلحني ما 

زالت مجهولة حتى االن". 
وسيطرت قوات الشرطة االحتادية ، 
أمس االح��د ، على معمل لصناعة 
املتفج��رات الكيمياوية في املدينة 

القدمية باملوصل. 
وقال الفريق رائد شاكر جودت، قائد 
الش��رطة، في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة منه، ان 
"الشرطة االحتادية واصلت تطهير 
املدينة القدمية من مخلفات داعش 
لصناعة  على معم��ل  وس��يطرت 
وتطوي��ر  الكيمياوي��ة  املتفج��رات 
عل��ى  واس��تولت  ك��راد  صواري��خ 

كميات كبيرة من مواد الفوسفات 
اخملف��ف والكلور  والص��ودا الكاوية 
والس��ي فور وهي م��واد تدخل في 

تصنيع القنابل الكيمياوية". 
ال��ى ذل��ك س��لمت ق��وات الفرقة 
التاسعة، في محافظة نينوى، أمس 
االحد، مس��ك األرض ف��ي املناطق 
التي حررته��ا إلى قوات الش��رطة 
االحتادي��ة لالس��تعداد ملعركة حترير 

قضاء تلعفر غربي املوصل. 
وقالت وزارة الدفاع في بيان، حصلت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ على 
نسخة منه ان "قوات الفرقة املدرعة 
التاس��عة باجليش العراقي اكملت 
تطهير األحياء واملناطق التي كانت 
العصابات اإلرهابية تسيطر عليها 
في محافظة نينوى من خالل إجراء 
التفتي��ش الدقي��ق ومتابعة اخلاليا 
النائم��ة ورف��ع العبوات الناس��فة 
من الط��رق والبيوت املفخخة التي 
خلفه��ا داع��ش اإلرهاب��ي لضمان 
عودة األهال��ي النازحني إلى ديارهم 

بصورة آمنة". 
وتاب��ع ان "قوات الفرقة التاس��عة، 
س��لمت مس��ك األرض إل��ى قوات 
الش��رطة االحتادية لالستعداد إلى 
معركة حتري��ر قض��اء تلعفر غربي 

املوصل".

اجليش اللبناني يحدد ساعة 
الصفر ملعركة طرد "داعش" من 

بلدتي الفاكهة ورأس بعلبك
وبحس��ب ما علم��ت امليادين نت 
فإن الوس��يط املذك��ور يقيم في 

عرس��ال وهو قريب أمي��ر داعش 
امللقب بأبو الس��وس، وس��بق أن 
س��افر إلى تركيا للتوس��ط في 
إطالق العسكريني قبل أكثر من 
عامني قب��ل أن يتراجع اخلاطفون 
ويقفل��ون باب التفاوض بش��كل 
نهائي ليكتنف الغموض مصير 
العسكريني الذين خطفوا خالل 
معرك��ة عرس��ال األول��ى مطلع 

شهر آب عام 2014 .
وفي سياق متصل أكدت معلومات 
أمنية أن اجلانب اللبناني لم يتلّق 
حتى اليوم أي إش��ارة عن مصير 
العسكريني اللبنانيني اخملطوفني 
ل��دى التنظي��م ، وه��و الش��رط 
الذي أعل��ن عنه رئي��س مجلس 
الوزراء س��عد احلريري ومدير عام 
األمن العام اللواء عباس ابراهيم 

للقبول بالتفاوض.
وكش��فت املعلومات نفسها أن 
اللواء عب��اس ابراهيم الذي توّلى 
ملف التفاوض مع جبهة النصرة 
عب��ر وس��طاء بينه��م لبنانيون 
وسوريون، هو نفسه على تواصل 
مع ش��خصية سورية لها صالت 
ب�داعش لهذا الغرض، لكن أبواب 
التفاوض ل��ن تُفتح قبل احلصول 
على معطيات محّددة عن مصير 

العسكريني.

العبادي يؤكد عراقية النصر 
ويشدد "لن نسمح ببيع اإلجناز 

إلى اآلخرين"
يش��ار إلى أن رئيس الوزراء حيدر 

العبادي وصل، في وقت سابق من 
يوم االول من امس الس��بت، إلى 
محافظة بابل، وعق��د اجتماعاً 
الس��لطاني  احملاف��ظ صادق  مع 
ورئي��س مجل��س احملافظ��ة رعد 
اجلبوري وناقش��وا في��ه األوضاع 

اخلدمية واألمنية في بابل.

الكتل السياسية تتجه لـ1.7
في قانون سانت ليغو املعدل

االعتراض��ات الت��ي تؤاخ��ذ على 
قان��ون االنتخاب��ات اجلديد الذي 
أقره البرمل��ان العراقي، يدور حول 
املادة 12 من القان��ون واملتعلقة 
بتوزيع املقاعد وطريقة احتساب 
االصوات االنتخابية، والتي تنص 
االص��وات  تقس��م  )اوال:  عل��ى 
الصحيح��ة ل��كل قائم��ة على 
 ،٣  ،١.٩( التسلس��لية  األع��داد 
٥، ٧ ...... ال��خ( وبع��دد مقاع��د 
يجري  ث��م  االنتخابي��ة  الدائ��رة 
البحث على اعلى رقم من نتائج 
وتكرر  القسمة ليعطى مقعداً 
احلالة حتى يتم استنفاد جميع 
ثانياً:  االنتخابية.  الدائرة  مقاعد 
ت��وزع املقاع��د عل��ى مرش��حي 
القائمة ويعاد ترتيب املرش��حني 
اس��تنادا لع��دد االص��وات التي 
يحص��ل عليها املرش��ح ويكون 
الفائ��ز األول ه��و م��ن يحص��ل 
عل��ى اكث��ر ع��دد م��ن االصوات 
القائمة املفتوحة وهكذا  ضمن 
بالنس��بة لبقية املرشحني على 
ان تك��ون ام��رأة بع��د نهاية كل 

ثالث��ة فائزي��ن بغ��ض النظر عن 
الفائزين من الرجال.

الطريق��ة  ه��ذه  وف��ق  عل��ى 
األعل��ى  األح��زاب  س��تحصل 
باألصوات االنتخابية، على نسبة 
املقاع��د األكبر فيم��ا يتم جتاوز 
األح��زاب الصغي��رة وإن حصلت 
عل��ى عدد من األص��وات متنحها 
حق احلص��ول عل��ى مقاعد في 
احملافظ��ات  ومجال��س  البرمل��ان 

واالقضية.
كما أن القانون االنتخابي اجلديد، 
سيس��مح للكتل األكبر االولى 
الفائ��زة باالنتخاب��ات بالهيمنة 
على الس��لطة والسيطرة على 
العراق��ي  السياس��ي  املش��هد 
بالكام��ل، بحس��ب م��ا يؤكده 
مس��بقاً، رئيس كتلة الفضيلة 

البرملانية، النائب عمار طعمة.

تركيا تعتقل 3 عراقيني 
منتمني لداعش أحدهم شارك 

مبجزرة سبايكر
وارتك��ب داع��ش مج��زرة بح��ق 
والعسكريني  الطالب  من  املئات 
في كلية الق��وة اجلوية املعروفة 
مبحافظ��ة  "س��بايكر"  باس��م 
صالح الدين )ش��مال( في يونيو/

اجت��اح  عندم��ا   2014 حزي��ران 
التنظيم شمالي وغربي العراق.

وأطلق مس��لحو "داع��ش" النار 
والعس��كريني  الط��الب  عل��ى 
من مس��افات قريبة ف��ي العراء، 
وقتلوا أكثر من ألف و700 طالب، 

وم��ن ثم كان��وا يرم��ون جثثهم 
في النه��ر أو يدفنوها في مقابر 
جماعية، حسب مشاهد فيديو 
مواقع  ناش��طون على  نش��رها 

التواصل االجتماعي.

"الثقافة النيابية" تنتظر 
تأييد اللجان لإلجهاز على 

قانون الرأي والتظاهر
وطالب��ت عب��د الواحد "مجلس 
باتخ��اذ خط��وة ج��ادة  الن��واب 
م��ن أج��ل احلفاظ عل��ى احلريات 
العامة وع��دم تقوضيها بهكذا 
تشريعات، وأننا قد بادرنا لرفض 
اقتفاء  البقي��ة  وعلى  املش��روع 

اثرنا مبوقف مشابه".
م��ن جانبها، ذك��رت عضو جلنة 
حقوق االنس��ان النيابية أشواق 
اجلاف ف��ي تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "املس��ودة احلالي��ة 
لقان��ون حري��ة ال��رأي والتظاهر 
اخملالفات  م��ن  العديد  يتضم��ن 

الدستورية".
"املش��روع  أن  اجل��اف  وأضاف��ت 
وبصيغت��ه احلالية يس��هم في 
م��ن  فلي��س  االف��واه،  تكمي��م 
املعقول اقرار هكذا قوانني وسط 
اجواء توصف بأنها دميقراطية".

ونصحت "مجلس الوزراء باملبادرة 
وس��حب املش��روع وعدم انتظار 
مجلس النواب بالتصويت عليه 
أم��ا بارجاعه أو اقراره وفي احلالة 
االخيرة س��نكون أمام مشكلة 
تواجه ملف احلريات في العراق".

وذهبت اجلاف إلى ان "اجتماعات 
عدة عق��دت مع اجلهات اخملتصة 
ومنظم��ات اجملتم��ع املدني بهذا 
الش��أن وطالبت فيه��ا بضرورة 
أع��ادة املس��ودة ال��ى احلكوم��ة 
وعدم تعريض املواطن إلى خطر 

اقرارها".
يش��ار إل��ى أن مجل��س الن��واب 
يناقش منذ مدة ليست بالقليلة 
قان��ون حري��ة ال��رأي والتظاه��ر 
الس��لمي املثير للجدل، وس��ط 
تأكي��دات من منظم��ات اجملتمع 
املعني��ني  والناش��طني  املدن��ي 
بحقوق االنسان بأن هذا املشروع 
يتضمن عقوبات تسهم في احلد 
م��ن احلريات وحذرت م��ن العودة 

إلى الدكتاتورية.

املباشرة ببناء 55 مدرسًة في 
األنبار بدعم أممي

وثم��ن وزي��ر التربية ب��دور تربية 
االنب��ار بجمي��ع كوادره��ا عل��ى 
تس��هيل اجناز املشروع من خالل 
االصولي��ة  املوافق��ات  اعط��اء 
للعمل وكذلك املتابعة اليومية 
املواصفات  وبحس��ب  املستمرة 

الفنية املتبعة".
وبني "بأن العمل مس��تمر خالل 
أوقات العطلة الصيفية لتكون 
البناي��ة مكرس��ة خلدم��ة ابناء 
محافظتن��ا حي��ث ستس��اهم 
التربوي��ة  املب��ادئ  بترس��يخ 
والعلمي��ة في مفه��وم التعاون 

اجلماعي".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت :

 اطل��ق الطبي��ب املوصل��ي واجلراح 
سعد سالم اكثر من نداء النتشال 
الواقع الصح��ي في مدينة املوصل 
من حالته املتردية عقب طرد تنظيم 
داعش م��ن املدينة، مش��يرا الى ان 
تعداد املدينة يبلغ 2 مليون نس��مة 
وال يوجد فيها سوى جهازي سونار 
حكوم��ي، داعي��ا اجله��ات اخملتصة 
الى االهتمام بالواق��ع الطبي املرير 
ملساعدة املرضى من ابناء محافظة 

نينوى.
وق��ال الدكت��ور س��عد س��الم في 
مراس��ل  تابعه��ا  الت��ي  نداءات��ه 
"الصب��اح اجلدي��د" بنين��وى ان��ه " 
تخيل��وا ان مدين��ة )املوصل( تضم 
نح��و 2 ملي��ون نس��مه، وفيه��ا ٢ 
سونار حكومي فقط، والبقية اهلي 
قطاع خاص، وفيها ٢ جهاز اش��عة 
حكومي س��ونار وجهاز اش��عة في 

دائرتي والبقية في كل املوصل".
ووج��ه الدكتور ن��داء الى الس��ادة  
رئيس ال��وزراء حيدر العب��ادي،و وزير 
التعليم العال��ي والبحث العلمي، 
ووزيرة الصحة عديلة حمود، ومدير 
عام صح��ة نينوى ، اضافة الى عدد 
آخر من النواب واملسؤولني املوصليني 
كم��ا  االفاض��ل  "س��ادتي  وق��ال 
الواقع الصحي  اليجهل سيادتكم 
في مدين��ة املوص��ل املنكوبة فقد 
مت تدمير جميع املنش��آت الصحية 
ف��ي اجلانب االمين، مستش��فى ابن 
اجلمه��وري،  واملستش��فى  س��ينا، 
ومستشفى املوصل العام، واملراكز 
الصحي��ة بنس��بة ١٠٠٪، ام��ا في 
اجلان��ب االيس��ر فقط جن��ا بصورة 
كاملة مركز تأهيل املعوقني والذي 
ي��أوي حالي��ا مرك��ز غس��ل الكلى 
السالم  مستش��فى  واستش��ارية 

ودائرة صحة نينوى".
واضاف " وقد مت تدمير مستش��فى 
السالم )صدام سابقا( وعلى الرغم 
من جن��اة خم��س ابنية فيه��ا فقد 
صدر االم��ر بازالتها كما س��معنا، 

ومت تدمي��ر مستش��فى اب��ن االثير 
وق��ام  كبي��رة،  بنس��بة  لالطف��ال 
اجملرمون الدواعش بحرق مستشفى 
اخلنس��اء، وباجله��ود اخلي��رة البن��اء 
محافظة نينوى م��ع وزارة الصحة 
وجهد املنظم��ات الدولية االغاثية 
ع��اد  فق��د  املتح��دة  االمم  وع��ون 
مستش��فى اب��ن االثي��ر لالطف��ال 
للنسائية  اخلنس��اء  ومستش��فى 
واالطف��ال ال��ى اخلدم��ة وبص��ورة 
متعث��رة برغ��م النواق��ص الكبيرة 

املوجودة فيهما".
ف��ان  س��الم  الدكت��ور  وبحس��ب 
فيه  للطوارئ  السالم  "مستشفى 
عشرة اسرة فقط، كما يوجد عدد 

من االسرة في مستشفى ابن االثير 
ومستشفى اخلنساء ولكن بصورة 
مح��دودة".. وتاب��ع "الي��وم ال يوجد 
اس��رة في مدينة املوص��ل للمبيت 
وملدينة تعداده��ا اكثر من املليونني 
الى املستش��فى  وينق��ل املرض��ى 
احلمدانية  ومستش��فى  االميركي 
واقليم كردس��تان وبغداد ناهيكم 
س��ادتي عن العراقي��ل والصعوبات 
والوق��ت الطويل ال��ذي يأخذه نقل 
املرض��ى وق��د يلقى بع��ض املرضى 
حتفه��م ف��ي اثن��اء النق��ل كم��ا 
حدث خالل العمليات العس��كرية 

للتحرير".
ون��وه الى ان��ه "يوجد ف��ي املوصل 

التعليم��ي  الترك��ي  املستش��فى 
املتكامل واجلاهز لالستعمال والذي 
يضم ٥٠٠ س��رير او اقل كما نعلم 
وعدد كبي��ر من ص��االت العمليات 
واجه��زة املف��راس والرن��ني واجهزة 
الس��ونار وجهاز معاجل��ة االمراض 
وكل ه��ذه مفق��ودة  الس��رطانية 
حاليا في املوصل وقد مت انشاؤه في 
جامعة املوصل قبل دخول الدواعش 

لصالح كلية طب نينوى".
كام��ل  "مستش��فى  ان��ه  مبين��ا 
ومتكام��ل يغط��ي كل احتياجات 
املدين��ة ومالك��ه كام��ل متكامل 
وموج��ود ف��ي املدينة حالي��ا، و هذا 
بالعمليات  يتأث��ر  املستش��فى لم 

العسكرية على االطالق ولم يسرق 
منه جهاز واحد وهو جاهز للخدمة 

فورا".
وطالب الدكتور سالم ب� "املساعدة 
والعمل على فتح هذا املستشفى 
الهالي مدينة املوصل باس��رع وقت 
ممك��ن وتذلي��ل جمي��ع الصعوبات 
الت��ي تؤدي الى ع��دم فتحه، فانتم 
وحدكم بيدكم الس��لطة والقدرة 
عل��ى اص��دار االوامر لب��دء العمل 
به��ذا املستش��فى وذل��ك النعدام 
اخلدم��ات الطبي��ة الهال��ي مدينة 
املوص��ل والت��ي تش��مل االم��راض 
ومعاجل��ة  والقس��طرة  القلبي��ة 
الدم  وام��راض  الس��رطان  ام��راض 

واجراء العملي��ات الضرورية الباردة 
وعملي��ات الط��وارئ الكبيرة، وذلك 
الن تأهي��ل املستش��فيات املدم��رة 
جزئيا وكليا يحتاج من س��نتني الى 

اربع سنوات".
داع��ش  تنظي��م  ان  ال��ى  ويش��ار 
االرهاب��ي كان يتخ��ذ م��ن الطوابق 
املوص��ل  ملستش��فيات  االرضي��ة 
كمقرات قي��ادة لعملياته االرهابية 
قبل وفي اثناء معارك حترير املدينة، 
كما ان��ه حول بع��ض الردهات الى 
مخازن لالس��لحة، فضال عن متركز 
العشرات من قناصيه في الطوابق 
لعرقلة  املستشفيات  لتلك  العليا 

تقدم القوات االمنية.

تم تدمير مستشفى السالم 
)صدام سابقا( وعلى 
الرغم من نجاة خمس 
أبنية فيها فقد صدر األمر 
بازالتها كما سمعنا، وتم 
تدمير مستشفى ابن االثير 
لألطفال بنسبة كبيرة، 
وقام المجرمون الدواعش 
بحرق مستشفى الخنساء، 
وبالجهود الخيرة ألبناء 
محافظة نينوى مع وزارة 
الصحة وجهد المنظمات 
الدولية اإلغاثية وعون األمم 
المتحدة فقد عادت العديد 
من المستشفيات الى الخدمة 
وبصورة متعثرة برغم 
النواقص الكبيرة الموجودة 
فيها

جانب من آثار دمار مستشفى ابن سينا

طبيب موصلي: المدينة تعدادها 2 مليون نسمة وفيها جهازي سونار حكومي فقط

نسبة الدمار في بعض مستشفيات الموصل تصل الى 100 %
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بغداد - الصباح الجديد:

تب��ادل رئيس ال��وزراء العراق��ي حيدر 
اخل��اص  املستش��ار  م��ع  العب��ادي 
لرئي��س وزراء الياب��ان كينتارو س��ونو 
اورا وجه��ات النظر حول س��بل تعزيز 
العالقات الثنائية ، فضالً عن الشؤون 

اإلقليمية. 
وق��دم املستش��ار اخلاص س��ونو أورا 
خالل الزيارة التي ق��ام بها الى بغداد 
تهانيه مبناس��بة حتري��ر املوصل الذي 
عب��ر  بأيديه��م  العراقي��ون  حقق��ه 
توحده��م بعي��دا ع��ن اختالفاته��م 
الطائفي��ة والعرقية ، كم��ا عبر عن 
أمل��ه أن يحاف��ظ العراقي��ون عل��ى 

وحدتهم الت��ي برزت ف��ي احلرب ضد 
داع��ش والذي س��يؤدي بالتال��ي إلى 
املصاحل��ة الوطني��ة. ناقال اس��تعداد 
اليابان الستمرار دعمها جلهود العراق 

إلعادة اإلعمار.
كما اتفق اجلانب��ان العراقي والياباني 
عل��ى أهمي��ة التعامل مع مس��ألة 
األسلحة املنتش��رة في العراق ضمن 
املواضيع التي يج��ب التعامل معها 
بعد حتري��ر املوصل. ع��الوة على ذلك، 
اقت��رح املستش��ار اخلاص س��ونوأورا 
تأس��يس إط��ار دول��ي للتعام��ل مع 
س��حب الس��الح وبناء مجتمع آمن 
من خالل التدريبات املهنية، وقد رحب 

اجلانب العراقي بهذا االقتراح.
واع��رب املستش��ار اخل��اص س��ونوأورا 

حصول ش��ركة يابانية عل��ى مصالح 
حق��ل البترول متلقي��ا رد فعل إيجابي 
م��ن اجلانب العراقي ، كما اتفق اجلانبان 
خ��الل اللق��اءات أن يع��زز كل البل��دان 
التبادالت الثنائية في مجاالت متعددة 
مبا في ذلك التعلي��م والبحث العلمي 
والرياضة فضالً عن اجملاالت السياسية 
الثمانني  الذك��رى  واالقتصادي��ة نح��و 
لتأس��يس العالقات الدبلوماس��ية بني 

اليابان والعراق في عام 2019.
بع��د ذلك ج��رت بني املستش��ار اخلاص 
س��ونورا ورئيس الوزراء حي��در العبادي 
خالل اللقاء مراس��م توقي��ع املذكرات 
املتبادلة ملشروع القرض الياباني اجلديد 
ل�«مشروع إعادة تأهيل محطة الهارثة 
احلراري��ة )املرحلة الثانية(« بني س��فير 

اليابان إلى الع��راق فوميو إيواي ووكيل 
وزير املالية وكال��ة الدكتور ماهر حماد 

جوهان. 
بدوره أعرب اجلانب العراقي عن امتنانه 
م��ن  املقدم��ة  للمس��اعدة  الش��ديد 
اليابان إلى العراق لالسهام في حتسني 
اإلعم��ار  وإع��ادة  اإلنس��انية  األوض��اع 
في البل��د، مصرحاً بالتزام��ه مبواصلة 
جهود محاربة اإلرهاب وحتقيق الس��الم 
واالس��تقرار في الع��راق بالتع��اون مع 

اجملتمع الدولي.
بع��د ذل��ك التق��ى املستش��ار اخلاص 
س��ونورا وزير خارجية جمهورية العراق 
الدكت��ور إبراهيم اجلعفري وبحث معه 
تطوير العالقات الثنائية والقضايا ذات 

االهتمام املشترك .

مقاولون يبادرون بحملة للتخفيف من أزمة تراكمها  

محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

اوعز وزير النفط جبار اللعيبي الى 
الشركات النفطية للقيام بحملة 
رفع النفايات من شوارع محافظة 
البص��رة بعد تراك��م النفايات في 
شوارع وأزقة املدينة بسبب توقف 
املتعاقدة عن  التنظي��ف  ش��ركة 

عملها.
وق��ال الوزير اللعيب��ي إن »الواجب 
واالمان��ة  واالنس��اني  الوطن��ي 
قي��ام جميع  تقتضي  الوظيفي��ة 
الدوائ��ر اخلدمية واجله��ات املعنية 
ب��أداء واجباتها به��دف التخفيف 
من معان��اة املواطنني«، مبينا »انه 
اوعز الى ادارات الشركات النفطية 
وتكثي��ف جهودها من  بتس��خير 
تنظي��ف  بحمل��ة  القي��ام  اج��ل 
ش��املة لرفع النفاي��ات املتراكمة 
من شوارع وأزقة محافظة البصرة 

فورا«.
واضاف اللعيبي، »علينا ان ال نقف 
مكتوف��ي االي��دي ونحن نش��اهد 
تراك��م النفايات في ه��ذه املدينة 
بعد توقف ش��ركة التنظيف عن 
القي��ام به��ا«، مؤك��دا ان »الوزارة 
س��توفر االليات واملعدات املطلوبة 
وس��تطلق حملة كبيرة وبإشراف 
ومتابع��ة الوزي��ر واملس��ؤولني في 

الشركات النفطية«.
وتابع وزير النفط، ان »للبصرة حق 
عل��ى اجلمي��ع ويج��ب ان تتضافر 
اجله��ود م��ن اج��ل التخفيف من 

معاناة املواطنني«.
وش��هدت محافظة البصرة خالل 
األي��ام املاضية تراكم للنفايات في 
شوارع وأزقة املدينة بشكل ظاهر 
للعيان بعد توقف شركة التنظيف 
املتعاق��دة عن عملها ، فيما كانت 

وزارة النفط قد ش��اركت في وقت 
س��ابق في حمل��ة تنظي��ف ورفع 
النفاي��ات م��ن محافظ��ة النجف 

استغرقت ستة أشهر.
عل��ى صعي��د متصل أعل��ن احتاد 
املقاول��ني ف��ي البصرة ان��ه أطلق 
حملة لرف��ع النفايات من مناطق 
مرك��ز احملافظة بع��د أن تراكمت 
خالل األيام القليلة املاضية بسبب 
عزوف الشركة املكلفة بذلك عن 
على  بواجبه��ا احتجاجاً  القي��ام 

تأخر احلكومة في مس��تحقاتها 
املالية.

وق��ال نائ��ب رئي��س االحت��اد ف��ي 
احملافظة أحمد احلمد إن »مقاولني 
حش��دوا  احملافظ��ة  أبن��اء  م��ن 
العاملني في شركاتهم وسخروا 
آلياتهم االنشائية لتنفيذ حملة 
عاجل��ة لرفع النفاي��ات واألنقاض 
من مناطق وشوارع مدينة البصرة 
ونقله��ا ال��ى األماك��ن اخملصصة 
لطمره��ا«، مبين��اً أن »النفاي��ات 

تراكمت بس��بب تع��رض البصرة 
ال��ى اخل��ذالن م��ن قبل الش��ركة 
املعني��ة مبل��ف التنظي��ف، والتي 
كانت حتص��ل م��ن احملافظة على 

مبالغ كبيرة«.
ولف��ت احلم��د ال��ى أن » احلمل��ة 
يس��تغرق تنفيذه��ا س��بعة أيام 
ج��اءت  »احلمل��ة  أن  مضيف��اً   ،
للتخفيف من معان��اة املواطنني، 
ومازلن��ا نأم��ل أن تك��ون هن��اك 
صح��وة ضمير ل��دى املس��ؤولني 

لينصفوا البصرة«.
وكانت ش��ركة التنظيف توقفت 
عن العمل قبل أيام قليلة بسبب 
تأخ��ر صرف مس��تحقاتها املالية 
من قب��ل احلكوم��ة احمللي��ة، وهو 
م��ا أدى ال��ى تراك��م النفايات في 
جمي��ع مناط��ق مدين��ة البصرة 
)مركز احملافظة( وس��ط امتعاض 
املواطن��ني من تكرار تلك احلالة، إذ 
سبق ان أوقفت الشركة نشاطها 
بضعة أيام للسبب ذاته في العام 

املاضي.
يذك��ر أن احلكوم��ة احمللي��ة ف��ي 
البص��رة أعلن��ت في )28 ش��باط 
2014( أن اختيارها وقع على شركة 
كويتي��ة لتتول��ى تنظيف جميع 
املناط��ق الواقع��ة ضم��ن مرك��ز 
احملافظ��ة من النفاي��ات ملدة ثالث 
سنوات بكلفة 207 مليارات دينار، 
بالعمل  بداي��ة مباش��رتها  ومنذ 
تعرضت الش��ركة ال��ى انتقادات 

رسمية وشعبية واسعة. 

»اللعيبي« يوعز للشركات القيام بحملة رفع النفايات من شوارع البصرة

 أكد وزير النفط 
أن الواجب الوطني 
واإلنساني واألمانة 
الوظيفية تقتضي 
قيام جميع الدوائر 
الخدمية والجهات 

المعنية بأداء 
واجباتها بهدف 

التخفيف من معاناة 
المواطنين

وزير النفط جبار اللعيبي

ردود رسمية 

تس��لمت جريدة » الصب��اح اجلديد« ردا رس��ميا من 
دائ��رة صحة بغ��داد / الرصافة بالع��دد 7591 بتاريخ 

2017/7/30 ما يلي نصه :
)) نشرت صحيفتكم الغراء بعددها املرقم 3745 في 
2017/7/23 وحتت عنوان »مناش��دة« نود ان نبني لكم 
ان املريضة شمس مت اجراء لها عمليات متعددة ويتم 
ادخالها بني احلني واحلني االخر في مستشفى اجلملة 
العصبية » العناية املركزة« ، وان املريضة بحاجة الى 
اختصاص��ات طبية متعددة ) ام��راض جراحة الصدر 
واالوعي��ة والباطنية ( لذلك مت نقلها الى دائرة مدينة 
الطب لق��رب ذوي االختصاصات املذك��ورة اعاله في 
هذه املؤسس��ة ، علما ان املستش��فى قدمت جميع 

اخلدمات الطبية والصحية لها ((.
 

مع التقدير 
الدكتور عبدالغني سعدون حمدان 
املدير العام 

»الصحة« تضع برنامجا 
الستقدام الفرق الطبية 

األجنبية الكفوءة
بغداد - الصباح الجديد:

ناقشت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حسني مع الدكتورة فاتن محمد مديرة 
قسم االس��تقدام واالخالء الطبي في مركز 
الوزارة االستمرار في استقدام الفرق الطبية 
االجنبية الكفوءة الج��راء العمليات املعقدة 

في املؤسسات الصحية العراقية.
كما تابع اللق��اء نتائج العمليات التي قامت 
بها في مستش��في ابن س��ينا وابن الهيثم 
والتأكي��د عل��ى تأمني التخصيص��ات املالية 
املطلوب��ة الس��تمرار اس��تقدام تل��ك الفرق 

الطبية.
كما ناقش��ت الوزيرة مع الدكتور ثامر النوري 
مدير مرك��ز العمليات وطب الطوارئ س��بل 
النه��وض بواقع خدم��ات طب الط��وارئ في 
مؤسس��اتنا الصحية ووضع اس��تراتيجيات 
عملية يتم تطبيقها مبؤش��رات اداء واضحة 
وقابل��ة للقياس ومبا يتناس��ب ورؤي��ة الوزارة 
ف��ي رس��م ووض��ع السياس��ات الصحي��ة ، 
وكذل��ك االهتمام بنوعي��ة اخلدمات املقدمة 
ل��ذوي االحتياجات اخلاصة ومبا يتناس��ب مع 
النظ��رة االنس��انية لهذه الش��ركة من قبل 
الوزارة والتأكيد على ادامة سيارات االسعاف 
وتهيئته��ا وتعزي��ز املوجود في بغداد/ قس��م 

االسعاف الفوري. 
واش��ادت الوزي��رة ب��أداء س��ائقي االس��عاف 
واجله��ود التي يبذلونه��ا في تقدمي االس��ناد 
الطبي امليداني ملقاتلينا االبطال في معركتنا 
املصيرية ضد الدواع��ش اجملرمني حيث كانوا 
مع اخوتهم من امل��الكات الطبية والصحية 

والقوات االمنية عنوانا لنصرنا املؤزر. 

استحداث قسم للطوارئ 
في مستشفى صالح الدين 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت دائ��رة صحة محافظة ص��الح الدين 
عن اس��تحداث قسم طوارئ في مستشفى 
احملافظ��ة لتقدمي ش��تى اخلدم��ات الصحية 
الطارئة للمواطنني بع��د جتهيزه باملتطلبات 
الضرورية من االدوية واملستلزمات في خطوة 
من شأنها ان توفر الس��رعة املطلوبة لعالج 

املرضى واختصارا للوقت واملسافة ايضا.
ف��ي هذا االط��ار، ق��ال الدكتور عم��ر صباح، 
مدير عام صحة صالح الدين ان املستش��فى 
سيشهد خالل االيام املقبلة تشيغل االجهزة 
لتكام��ل اخلدم��ات املقدم��ة للمواطنني في 

تكريت واملناطق احمليطة بها«. 
م��ن جانبها بين��ت املمرض��ة يس��رى العبد 
اهلل، ان االجه��زة احلديث��ة مث��ل »الس��ونار 
والرنني واملفراس واالشعة واالدوية كانت غير 
متوفرة باملستش��فى والي��وم مت افتتاح ردهة 
الطوارئ وتوفرت فيها جميع االجهزة احلديثة 

الستقبال احلاالت الطارئة .
ويقول موظفو ردهة الطوارئ ان القسم ُهيَِّئ 
لع��الج احلاالت احلرجة التي تصل من خطوط 
صد القوات االمنية في مناطق ش��تى فضال 

عن رعاية النازحني.
وتشهد صالح الدين افتتاح العديد من املراكز 
الصحية بشتى املناطق والسيما احملررة منها 
وذل��ك لدعم عملي��ة اعادة النازح��ني وتوفير 
العالج��ات املطلوب��ة لهم في وقت تش��هد 
املستشفيات حالة من التطور الالفت برغم 

االزمة املالية الكبيرة. 

تقرير

العراق يبحث مع اليابان سبل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية 
»كينتارو« قّدم تهانيه للعبادي باالنتصارات على االرهاب

االثنني 7 آب 2017 العدد )3756(
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الدكتور حيدر العبادي مع املستشار اخلاص لرئيس وزراء اليابان كينتارو سونو

بغداد - الصباح الجديد: 
وقعت الكويت امس االحد على مذكرة 
تفاهم اطارية ب��ني الصندوق الكويتي 
العربية وصندوق  االقتصادية  للتنمية 
اعادة اعمار املناط��ق املتضررة بالعراق 
الدارة  منح��ة حكوم��ة دول��ة الكويت 
، املقدم��ة لدع��م القط��اع الصح��ي 
ف��ي املناط��ق املتضررة م��ن العمليات 
االرهابية في بقيم��ة 100 مليون دوالر 
اميرك��ي اي نح��و 30.6 ملي��ون دين��ار 
كويتي. ووقع مذكرة التفاهم االطارية 
، نياب��ة ع��ن صن��دوق اعم��ار املناطق 
االرهابي��ة  العملي��ات  م��ن  املتض��ررة 
ام��ني  محم��د  مصطف��ى  الدكت��ور 
الهيتي- رئيس الصندوق ، فيما وقعها 
نيابة عن الصن��دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادي��ة العربي��ة ، غامن س��ليمان 

الغنيمان- نائب املدير العام.
وتهدف املنحة الى االس��هام في اعادة 
تأهيل وبناء منش��آت القطاع الصحي 
ف��ي املناط��ق املتضررة م��ن العمليات 
االرهابي��ة في جمهورية العراق ، لدعم 

الرعاية الصحية لقاطني تلك املناطق 
وتوفير الظروف املالئمة لعودة النازحني 
، ومنه��ا برنامج عاجل لدعم القطاع ، 
اضافة الى الدراسات املطلوبة في اطار 
االع��داد ملؤمت��ر املانحني لالس��هام في 
إعادة إعمار املناط��ق املتضررة بالعراق 

واملزمع عقده بالكويت.
وق��د س��بق ان قدم��ت حكوم��ة دولة 
الكويت 3 منح بإجمالي بلغت قيمته 

نحو 200 ملي��ون دوالر اميركي اي نحو 
57 ملي��ون دينار كويت��ي إلعادة اإلعمار 
في مجالي التعلي��م والصحة ، والتي 
عه��د بإدارته��ا للصن��دوق الكويت��ي. 
كم��ا ق��دم الصن��دوق ال��ى جمهورية 
الع��راق قرضني في قطاع��ي الكهرباء 
والصناع��ة ، بلغ اجماليهم��ا نحو 21 
ملي��ون دوالر اميركي اي نحو 6  ماليني 

دينار كويتي. 

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت دائ��رة حماي��ة امل��رأة في 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
بالتعاون م��ع منظمة عطاء اخلير 
االجتماعي��ة دورات تدريبي��ة لعدد 
من النساء الفاقدات للمعيل على 
مهنة اخلياطة بواقع 25 ارملة من 

املوجودات ضمن قاعدة بياناتها.
وقال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان مديرة ع��ام دائرة 
حماية املرأة عطور حسني املوسوي 
الق��ت كلمة خ��الل حف��ل تخرج 
اقيم بهذه املناس��بة اشادت فيها 
بدور االرملة في اجملتمع وس��عيها 
لالكتف��اء الذاتي من خ��الل اقامة 
مش��اريع صغيرة مستقبال لتكون 
مصدر دخل لهن وليتاماهن وعدم 
االعتماد عل��ى االعانة االجتماعية 

فقط، داعية املشتركات الى خوض 
التجربة كون املرأة قادرة على صنع 

احلياة من جديد لها والطفالها.
واوضح املتحدث باس��م الوزارة ان 
املوس��وي اكدت حرص الوزارة على 
اقام��ة مثل ه��ذه ال��دورات لغرض 
متكني املرأة فاقدة املعيل اقتصاديا 
ومحاولة اكس��ابها اخلبرة واملهارة 
في ظل ه��ذه الظروف، مبينة انها 
فرص��ة لتقدمي الدعم املطلوب لها 
مادي��ا ومعنويا ، م��ن خالل الدورات 
)احلالق��ة  ب���  اخلاص��ة  التدريبي��ة 
واخلياطة وصناعة املعجنات وتربية 
تعينه��ا  ان  متمني��ة  الدواج��ن(، 
لتكون قادرة على مواجهة الظروف 

الصعبة التي تعيشها.
كما اشار منعم الى ان وزارة العمل 
مستمرة بتنفيذ دورات تدريبية من 

ش��أنها ان متك��ن امل��رأة اقتصاديا، 
وهي مستعدة القامة دورات اخرى 
بالتعاون مع املنظمات سواء اكانت 
محلي��ة ام دولية م��ن خالل تهيئة 
املالكات اخلاصة بالتدريب ورفدهم 
باالس��ماء حس��ب قاعدة البيانات 
املوج��ودة لديه��ا ، مش��يرا الى ان 
مش��روع متكني املرأة فاقدة املعيل 
هو احد اهداف الوزارة التي تسعى 
لتحقيقه��ا م��ن خالل اكس��ابها 
املعارف واملهارات املطلوبة في عدة 
مجاالت مهني��ة متكنها من اقامة 

مشروع خاص بها مستقبال.
واض��اف منعم انه مت اختيار 12 من 
اخلريج��ات املتمي��زات للعم��ل في 
معمل خياطة، فض��ال عن االتفاق 
على اقامة دورات في احلالقة خالل 

املدة القريبة املقبلة.

بغداد - الصباح الجديد:
بتوجي��ه ومتابع��ة مباش��رة م��ن وزير 
الصناع��ة واملع��ادن املهن��دس محمد 
شياع الس��وداني وتزامنا مع انتصارات 
قواتن��ا االمنية البطل��ة على عصابات 
داع��ش االرهابي��ة افتتحت الش��ركة 
العام��ة لالس��منت العراقي��ة مبن��ى 
معاوني��ة االس��منت الش��مالية ف��ي 

محافظة نينوى .
واوض��ح مدير عام الش��ركة املهندس 
حس��ني محس��ن اخلفاجي في كلمة 
ل��ه خالل االحتفالية الت��ي اقيمت في 
مقر املعاونية مبناسبة افتتاح املبنى ان 
الشركة باشرت وفور اعالن النصر املؤزر 
عل��ى داع��ش االرهابي بوض��ع اخلطط 

والدراس��ات املطلوب��ة الع��ادة تأهي��ل 
وصيانة معاملها في محافظة نينوى 
، مش��يرا ال��ى ان الش��ركة ومبالكاتها 
اجملاه��دة س��تواصل العم��ل من خالل 
صيان��ة وتأهيل معامله��ا الواقعة في 
املنطقة الشمالية وبجهود مضاعفة 
حلني اجناز اعمال التأهيل بشكل كامل 
واعادته��ا ال��ى العم��ل ورفد الس��وق 
باالس��منت احمللي. واب��دى املدير العام 
استعداد الشركة بالتعاون مع القطاع 
اخل��اص لس��د حاج��ة املناط��ق احملررة 
وجميع محافظات العراق باالس��منت 
احمللي وبأجود االنواع ، مش��ددا على ان 
احملافظات احملررة س��تبنى باالس��منت 
الس��ماح  ميك��ن  وال  حص��را  احملل��ي 

بأس��تيراده من اي منش��أ السيما وان 
الشركة قادرة على تلبية احلاجة احمللية 
م��ن هذه املادة حتى بعد البدء بأنطالق 
حم��الت اعادة االعم��ار والبناء في تلك 
املناطق وعلى الرغم من وجود خطوط 
معطلة في بعض املعامل واس��تمرار 
اعم��ال الصيان��ة ملعامل اخ��رى والتي 

ستدخل اخلدمة قريبا.
يذكر ان الش��ركة العامة لالس��منت 
العراقي��ة متتل��ك 18 معم��ال النت��اج 
االس��منت 6 منها تق��ع في محافظة 
نين��وى ومعم��ل واحد ف��ي محافظة 
كرك��وك و3 معام��ل ف��ي محافظ��ة 
االنب��ار و8 معامل اخ��رى في احملافظات 

اجلنوبية. 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وكي��ل وزارة  االعمار واالس��كان 
والبلديات واالش��غال العامة املهندس 
استبرق الشوك مع وفد شركة هونداي 
لالنش��اءات لتنفيذ املش��اريع اخلدمية 
واجملمعات الس��كنية ومش��اريع البنى 
التحتية للماء واجملاري واعمار اجلس��ور 

في محافظات العراق .
ويأت��ي اللق��اء ال��ذي حض��ره الوكيل 
الفن��ي لل��وزارة املهن��دس جاب��ر عبد 
لدوائ��ر  العام��ون  وامل��دراء  خاج��ي 

الوطني  واملرك��ز  الهندس��ي  االعم��ار 
لالستش��ارات الهندس��ية استكماال 
لنه��ج ال��وزارة ف��ي اطالع الش��ركات 
الهندس��ية العاملي��ة واحمللي��ة الرائدة 
في مج��ال االنش��اءات عل��ى خطتها 
احلالية واملس��تقبلية لتنفيذ املشاريع 
اخلدمية واجملمعات السكنية ومشاريع 
البن��ى التحتية للماء واجمل��اري واعمار 
اجلس��ور ف��ي محافظات الع��راق وفي 
اعم��ار املناطق احملررة من االرهاب او عن 
طريق االس��تثمار  او تنفيذها من خالل 

القروض الدولية. كما اوضح الوكيل أن 
لدى الوزارة عددا من املش��اريع اخلاصة 
مبحط��ات املاء واجملاري جاه��زة للتنفيذ 
ف��ي احملافظ��ات الوس��طى واجلنوبية ، 
اضافة الى قرب اعالنها للتنفيذ ومنها 
اع��داد التصاميم االولية واالساس��ية 
ملشروع ماء البصرة والذي يغطي حاجة 
احملافظة من املاء ويعد من املشاريع ذات 
امليزانية الضخمة وس��ينفذ عن طريق 
التموي��ل بقروض من البن��وك العاملية 

وكذلك تدوير ومعاجلة النفايات .

الكويت توقع مذكرة تفاهم 
لدعم القّطاع  الصحي في العراق 

دورات تدريبية لمجموعة من فاقدات 
المعيل على مهنة الخياطة

افتتاح مبنى معاونية االسمنت 
الشمالية في محافظة نينوى »اإلعمار« تبحث مع هونداي لإلنشاءات 

تنفيذ المشاريع الخدمية 



عمان - الصباح الجديد:
استقبلت سفيرة جمهورية العراق 
ف��ي عمان صفية طالب الس��هيل 
اجلالي��ة  ش��خصيات   م��ن  وف��دا 
العراقي��ة ف��ي عم��ان مؤل��ف من 
الدكتور شوقي ناجي أجواد االستاذ 
في جامعة عم��ان العربية واحملامي 
عبد ال��رزاق الس��عيدي اضافة الى 
رج��ل االقتص��اد له��ب عط��ا عبد 
الوه��اب واطلعت خالل اللقاء على 
ابرز نش��اطات ملتقى الثالثاء  الذي 
يعد م��ن  اهم املنتدي��ات الثقافية 

في اململكة االردنية الهاشمية .
واطلع الوفد خالل اللقاء السفيرة 
الس��هيل عل��ى النش��اطات التي 
يق��وم بها املثقف��ون العراقيون في 
اململك��ة االردني��ة الهاش��مية من 

خالل لقاءاته��م الدورية املقر الذي 
انش��أوه في دار  الس��فير االس��بق 
للع��راق عط��ا عب��د الوه��اب وم��ا 

يتمخ��ض ع��ن ه��ذا التجم��ع من 
اصدارات خاصة بهم .

وعلى هام��ش اللقاء اه��دى الوفد 

السفيرة اجمللد الثامن من كتابهم 
الذي حمل عنوان "احاديث الثالثاء" 
والذي يصدره املثقف��ون العراقيون 
وذل��ك تثمين��ا لدورها الري��ادي في 
رعاي��ة ابن��اء اجلالي��ة العراقية في 
عمان وخصوصا ش��ريحة املثقفني 

منهم .
من جانبها ش��كرت السفيرة هذه 
املبادرة الكرمية واش��ارت الى اهمية 
مواصل��ة دع��م ش��ريحة املثقفني 
العراقيني واثر ذلك الدعم االيجابي 
عل��ى العراق خصوصا ف��ي املرحلة 
املقبل��ة والت��ي حتتاج ال��ى تكثيف 
العم��ل الثقافي في الب��الد لتجاوز 
خلفته��ا  الت��ي  الس��لبية  االث��ار 
ف��ي  االرهابي��ة  داع��ش  عصاب��ات 

اجملتمعات التي احتلتها .

ميسان - الصباح الجديد:
أعل��ن مدي��ر ع��ام ش��ركة نفط 
ميس��ان املهندس عدنان نوش��ي 
بجه��ود وطنية مخلص��ة قامت 
مالكات ش��عبة انع��اش االبار في  
قس��م العمليات الفني��ة العائد 
لهيئ��ة حق��ول ميس��ان باج��راء 
عملية انعاش وتنشيط للمقطع 
السفلي االول من مكمن اليمامة 
في البئ��ر االستكش��افي  دمية 1 
 DM 44  وباس��تعمال ب��رج احلف��ر
التابع الى ش��ركة احلفر العراقية 
وعلى مرحلتني ، تضمنت املرحلة 

االول��ى عملي��ة غس��ل وتنقي��ع 
املنطقة احمليطة مبناطق التثقيب 
واملرحل��ة الثاني��ة حق��ن احلامض 
ال��ى داخ��ل الطبق��ة املكمني��ة 
االنع��اش  مع��دات  باس��تعمال 
التخصصية التابعة الى ش��ركة 
نف��ط ميس��ان واض��اف بنج��اح 
االنعاش وحتق��ق جريان  عملي��ات 
للنفط والغاز ومبعدالت مشجعة 
وبضغ��وط جريانية عالية ومت اخذ 
مناذج س��طحية من النفط املنتج 

الجراء الفحوصات اخملتبرية .
وس��يتم اجراء عملي��ات التقييم 

من قبل شعبة التقييم في قسم 
هندس��ة النفط لتحديد الطاقة 
االنتاجي��ة ضمن برنام��ج تقييم 
املع��د لغرض  النفطية  املكام��ن 
احلصول عل��ى معلوم��ات كافية 

لدراسة تلك املكامن . 
البئ��ر   1 دمي��ة  البئ��ر  ويع��د 
احملف��ور في  االول  االستكش��افي 
حقل دمي��ة النفط��ي الواقع غرب 
مدين��ة العزي��ر الى الش��مال من 
النفط��ي  القرن��ة  غ��رب  حق��ل 
وسيكون هذا احلقل اضافة حلقول 
اخرى يج��ري تقييمه��ا ان تصبح 

الوض��ع  النع��اش  جدي��دا  راف��دا 
االقتصادي  للمحافظة اذ سيوفر 
فرص عمل كثي��رة البناء احملافظة 
واهال��ي املنطق��ة احمليطة باحلقل 
اضاف��ة ال��ى امل��ردود االقتص��ادي 

العام  .
وجتدر االش��ارة الى ان شركة نفط 
ميس��ان تنفذ خطة خ��الل العام 
احلال��ي لتطوي��ر وتقيي��م ثالث��ة 
حقول جديدة ه��ي ) دمية واحلويزة 
وقلع��ة صال��ح ( باالعتم��اد على 
اجله��د الوطن��ي وبالتنس��يق مع 

شركة احلفر العراقية .

متابعة الصباح الجديد:
وجه��ت أمانة بغ��داد الدوائر البلدية 
كاف��ة باإلس��تعداد املبك��ر ملوس��م 
احلل��ول  ووض��ع  املقب��ل  االمط��ار 
واملعاجلات للمشكالت التي قد حتدث 

خالله.
وذكرت مديري��ة العالقات واالعالم ان 
» امانة بغداد وجهت الدوائر البلدية 
باإلس��تعداد املبكر ملوس��م االمطار 
وتنفي��ذ اخلطة املع��دة لهذا الغرض 
التي تتضم��ن قيام الدوائ��ر البلدية 
بتنظيف شبكات وخطوط تصريف 
مياه الصرف الصحي واالمطار وايالء 
اهمي��ة قصوى للخطوط الرئيس��ة 

وإصالح جميع التخسفات » .
وأضافت املديرية ان » التوجيه تضمن 
قيام الدوائ��ر بتأهيل محطات اجملاري 
واالحواض ومش��بكات الس��كرينات 
والغاطس��ة  العمودية  للمحط��ات 
وتأهي��ل محط��ات االنف��اق وصيانة 
جميع املضخات والغواطس العاطلة 
م��ع لوح��ات الس��يطرة الكهربائية 
واملولدات وادامة اآلليات التخصصية 
)الشافطات والصاروخيات والساحبة 
العمالقة( وتهيئ��ة مضخات الديزل 
ومس��تلزمات العم��ل م��ن مع��دات 
وآليات وعمال واعداد بدائل للحاالت 

الطارئة » .
وبين��ت ان » التوجي��ه تضم��ن ايضاً 
معاجل��ة مناط��ق االختناق��ات التي 
حدث��ت ف��ي املواس��م املاضي��ة مع 
متخصص��ة  م��الكات  تنس��يب 
والتنس��يق بني  امليدانية  للمتابع��ة 
االقس��ام اخملتص��ة وقواط��ع الدوائر 
البلدية املتج��اورة وتهيئة خزين من 
الوقود لتشغيل اآلليات التخصصية 
واملول��دات واملع��دات التابعة حملطات 

اجملاري ومضخات الديزل » .
وأش��ارت املديري��ة ال��ى ان التوجي��ه 
تضمن كذلك اعداد خطة لتصريف 
مي��اه االمط��ار م��ن املناط��ق غي��ر 
اخملدومة وتهيئة جميع مستلزماتها 
الى جانب إعداد خطة طواريء تنفذ 
عند س��قوط االمطار مع تقس��يم 
الدائرة البلدية الى عدة قواطع يتولى 
مس��ؤولية كل قاط��ع أحد رؤس��اء 
االقس��ام على ان يتم حتديد البدائل 
في ح��ال انقطاع التي��ار الكهربائي 

عن احملطات الرئيسة والفرعية » .
عل��ى صعيد متص��ل اعلن��ت امانة 
بغ��داد عن حتقيق نس��بة اجناز بلغت 
)%50( م��ن أعم��ال إنش��اء محط��ة 
الص��رف  مي��اه  لتصري��ف  جدي��دة 
الصحي واالمط��ار ضمن قاطع دائرة 

بلدية الدورة«.
وذكرت املديرية ان« قس��م اجملاري في 
دائ��رة بلدية ال��دورة بالتنس��يق مع 
قس��م التصاميم في دائ��رة مجاري 
بغداد وباإلعتماد على اجلهود الذاتية 
حقق نس��بة اجناز بلغ��ت )%50( من 
إنش��اء محط��ة غاطس��ة  أعم��ال 
مس��اعدة حملط��ة ال��دورة )7( ضمن 
محلة )860( اليجاد انسيابية عالية 
وق��درة تصري��ف اكبر ملي��اه الصرف 
ف��ي  الس��يما  واالمط��ار  الصح��ي 

الشتاء ».
واضاف��ت ان« إنش��اء احملط��ة يجري 
باإلعتماد على اجلهود الذاتية للدائرة 
البلدية وتشمل اعمال حفر وسحب 
املي��اه اجلوفية عل��ى مدار الس��اعة 
املدني��ة  لالعم��ال  املوق��ع  وتهيئ��ة 
وامليكانيكي��ة ويك��ون العمل بواقع 
نوبت��ي عم��ل يوميا لضمان س��رعة 
اجناز العمل وادخال احملطة الى اخلدمة 
الفعلية قبيل حلول فصل الش��تاء 
املقبل إذ من املؤمل ان تسهم احملطة 
ف��ي تصريف مياه االمط��ار في اثناء 

هطولها بكميات كبيرة«.
بغ��داد  امان��ة  واصل��ت  ذل��ك  ال��ى 
حمالته��ا إلزالة التج��اوزات احلاصلة 
على االرصفة والش��وارع والساحات 

واالم��الك العام��ة للحف��اظ عل��ى 
نظافة وجمالية العاصمة.

بلدي��ة  دائ��رة  ان«  املديري��ة  وذك��رت 
االعظمي��ة بالتع��اون م��ع مديري��ة 
احلراس��ات واألم��ن في امان��ة بغداد 
وبالتنسيق مع قوة من قيادة عمليات 
بغداد نف��ذت حملة الزالة التجاوزات 
احلاصل��ة عل��ى االرصفة والش��وارع 
في منطق��ة الكريعات ش��ارع )39( 
ش��ملت احملال التجارية واالكش��اك 
وازالة  البنائية  والتجاوزات  واملطاعم 
اللوح��ات االعالنية املروجة للس��لع  

واخلدمات بطريقة عشوائية ».
واضاف��ت ان » احلملة  ش��ملت ايضاً 
للتعليمات  اغالق مواق��ع مخالف��ة 
والضوابط وتهدمي عدد من اكش��اك 
توجي��ه  و  واخملاب��ز   االس��ماك  بي��ع 
االن��ذارات لعدد م��ن املتجاوزين على 
االرصفة واالمالك العامة التي تعوق 
حركة الس��ير واملرور وتش��وه منظر 

وجمالية العاصمة بغداد ».
واوضح��ت ان« احلملة تضمنت ايضا 
إزالة التجاوزات احلاصلةعلى خطوط 
نق��ل املاء الصاف��ي واصالح النضوح 
في انابيب املاء في حني قامت الدائرة 
بجباي��ة رس��وم املهن��ة واالعالن من 

اصحاب احملال واجملمعات التجارية ».
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بغداد - الصباح الجديد: 

التق��دم  معه��د   « ضي��ف 
للسياس��ات االمنائي��ة » نخب��ة 
من اخلب��راء واخملتصني في مجال 
ملناقش��ة  الدولي��ة  العالق��ات 
»تقرير مجموعة عمل مستقبل 
العراق« الذي ص��در مؤخرا وكان 
الس��فير  املش��اركني  ب��ني  م��ن 
العراق��ي الس��ابق ف��ي الواليات 
املتح��دة االمير االس��تاذ لقمان 

الفيلي .
مه��دي  الدكت��ور  الن��دوة  وادار 
احلاف��ظ  الذي اكد عل��ى اهمية 
التقرير وتناول��ه الولويات مهمة 
بالنس��بة للحالة الس��ائدة في 
الع��راق ، فالتأكي��د عل��ى اقامة 
نظام سياسي رشيد ومحاصرة 
القوى االرهابي��ة وتوثيق العالقة 
مع الدول الصديقة البد ان تكون 
السياس��ة  ملس��تقبل  اساس��ا 

العامة في البالد .
بعد ذلك حتدث الس��فير السابق 
االس��تاذ لقمان الفيل��ي وقال ان 
التقرير ش��مولي واع��د من قبل 
الس��فير االميركي الس��ابق في 
العراق » كروكر » مبس��اعدة عدد 
م��ن اخلب��راء الع��رب والعراقيني 
والذي كتب على حاجة واشنطن 
ف��ي ظ��ل احلكومة اجلدي��دة وان 
اغل��ب م��واد التقرير ه��ي تلبي 
احتياج��ات العراق ورك��ز التقرير 
على ملفات عديدة منها النفوذ 
واحي��اء  الع��راق  ف��ي  االيران��ي 

االقتصاد العراقي .
واش��ار الفيلي الى ان االميركان 

الع��راق  ف��ي  الوض��ع  يق��درون 
الش��أن  مبعاجل��ة   ويهتم��ون 
العراق��ي ، الفت��ا ال��ى وجود 400 
مركز بحثي في واش��نطن فقط 
بحيث ان الباحث االميركي يكون 
مس��توعبا اكث��ر لتحليل احلالة 
في الع��راق ، مؤكدا على ان اهم 
التحديات التي تواجه العراق هو 
عدم غلق امللفات القدمية كملف 
الكوي��ت والتحدي االخ��ر هو ان 
العالق��ات مع دول اجل��وار متوترة 

دائما . 
السفير الس��ابق د. محمد حاج 
حمود وصف التقري��ر بانه تقرير 
اميركي وكتب ملصالح اميركية 
بالرغ��م من وج��ود  بعض العرب 
والعراقي��ني الذين اس��هموا في 
اعداد التقرير والذين قدموا قدرا 
معينا م��ن املعلومات والميكن ان 
اتوقع منهم وضع تقرير اميركي 
ملصلح��ة الع��راق ، مضيف��ا ان 
املشكالت مع دول اجلوار لم حتسم  

الرتباطها بثالث��ة عوامل مهمة 
منها ضع��ف احلكومة العراقية 
وق��وة الطرف االخر وتدخل الدول 

الكبرى في املفاوضات .
د. فوزي��ة العطي��ة  دع��ت ال��ى 
تش��كيل مجموع��ة عم��ل من 
العراقيني لدراس��ة ه��ذا التقرير 
ووضع الي��د على مواط��ن اخللل 
واماك��ن الضع��ف في الع��راق ، 
داعية الى وجوب تدريس دراس��ة 
موضوعي��ة وعلمي��ة م��ن قب��ل 

اختصاصيني وباحثني عراقيني .
االس��تاذ ش��وقي عبد االمير بني 
ان هن��اك تش��خيصني احدهما 
اجتماع��ي يقودن��ا ال��ى نظريات 
عل��ي ال��وردي والثاني سياس��ي 
دبلوماسي واود ان اسأل السفير 
اي نح��ن نحت��اج ال��ى املوق��ف 
السياس��ي الدبلوماسي الفهم 
كيف يجب التش��خيص القائل 
ان الع��راق نقط��ة ت��وازن الرعب 
في املنطقة بني اي��ران والواليات 

املتحدة االميركية ، هل صح هذا 
وهل من وصفة للموقف ؟

الدبلوماسي غالب العنبكي اكد 
عل��ى دور التحال��ف الدول��ي في 
القضاء على عصاب��ات » داعش 
» وتس��اءل ملاذا يتم التعامل مع 
العراق من قبل التحالف الدولي 

على اساس املكونات ؟ 
د. اكرام عب��د العزيز اكدت على 
وجود جوانب ايجابية مهمة في 
التقري��ر منها االهتم��ام بتطوير 
واالهتم��ام  العراق��ي  االقتص��اد 

باملقاوالت واملقاولني احملليني . 
جامع��ة   / الربيع��ي  ف��الح  د. 
املس��تنصرية اك��د على ضعف 
العراق في بناء املؤسس��ات منذ 
2003 اضاف��ة الى ضعف عملية 
صنع القرار وتس��اءل ه��ل لدينا 
الق��درة على ف��ك االرتب��اط مع 

الواليات املتحدة االميركية .
د. عدنان ياسني ش��دد على وجود 
مش��كلة املواطنة في العراق وان 
املنظوم��ات الثقافية في الواليات 
املتحدة االميركية تختلف جذريا 
ع��ن املوج��ودة في الع��راق بحيث 
بلغ مس��توى االمية ف��ي اجملتمع 
العراقي نحو %30 واضاف ياس��ني 
ان السياسة السكانية في العراق 
معقدة بالرغم م��ن دخول العراق 
عدة حروب لكن النمو الس��كاني 

يتضاعف اكثر من اي بلد .
اخلبير املصرفي س��مير النصيري 
تس��اءل ه��ل بام��كان احلكومة 
العراقية تنفيذ ماورد في التقرير 
وه��ل الذين اع��دوا التقرير قاموا 
واجملتمع  العراقية  احلالة  بدراسة 

العراقي ؟ 

معهد  التقدم  للسياسات اإلنمائية« 

يستعرض  تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق 
مجلس البصرة يسعى الى 
تأسيس شركة مساهمة 

لتنفيذ مشاريع المحافظة
البصرة - الصباح الجديد:

أعل��ن مجل��س محافظ��ة البص��رة ان��ه بصدد 
تأسيس شركة مساهمة تتولى تنفيذ املشاريع 
املتنوع��ة بالتعاق��د م��ع احلكوم��ة احمللي��ة في 
احملافظة ، مؤكدا وج��ود حتديات وعقبات قانونية 

تواجه املشروع.
وقال رئيس جلن��ة التخطيط واملتابعة في اجمللس 
نشأت املنصوري إن »اجمللس مايزال يدرس إمكانية 
تأسيس شركة مساهمة متتلك احلكومة احمللية 
نصيب��اً م��ن أس��همها لتتول��ى تنفي��ذ أعمال 
مقاوالت، فضالً عن االستثمار في قطاعات معينة 
مث��ل الصناع��ة والزراع��ة«، مبين��اً أن »التجربة 
مستوحاة من جتارب مشابهة في مصر واالمارات 
والصني وماليزيا، ومجلس احملافظة أكمل القراءة 

األولى لقانون تأسيس الشركة«.
ولفت املنصوري الى أن »مشروع تأسيس الشركة 
يه��دف الى تعزيز موارد البصرة واس��تثمار رؤوس 
األموال املكتنزة لدى األهالي«، عادا أن »املش��روع 
يواجه عقبات وحتديات تشريعية وقانونية وإدارية، 
حي��ث ان الالمركزي��ة مج��رد حلم ل��م يتحقق، 
واجلهات الرقابية ال تعترف بالتش��ريعات احمللية، 

وامنا تتعامل فقط بالقوانني االحتادية«.
وأش��ار املنصوري الى أن »التعليم��ات احلكومية 
اخلاص��ة بإحال��ة املش��اريع تغل��ق األب��واب أمام 
الشركات اجلديدة، حيث تش��ترط التعليمات أن 
تكون الش��ركة قد حققت أرباحاً خالل السنوات 

الثالث املاضية«.
من جانبها، قالت رئيس��ة جلنة االعمار والتطوير 
ف��ي مجلس احملافظة زهرة البجاري إن »مش��روع 
قان��ون تأس��يس الش��ركة ليس من املس��تبعد 
التصوي��ت علي��ه ومتريره خ��الل الع��ام احلالي«، 
موضح��ة أن »قان��ون احملافظات رقم 21 لس��نة 
2008 املع��دل يعطي احلق للحكومات احمللية في 

احملافظات بتأسيس شركات من هذا النوع«.
وأك��دت البج��اري أن »الش��ركة املرتقب��ة ميكن 
االتكال عليها في تنفيذ مشاريع كبيرة، كون ان 
احلكومة متتلك نصيباً من أسهمها فإنها يفترض 
أن تولي اهتماماً أكبر وعناية أكثر مبشاريع البنى 

التحتية التي حتال إليها«.

 أكدت الندوة 
على إقامة نظام 
سياسي رشيد 
ومحاصرة القوى 
اإلرهابية وتوثيق 
العالقة مع الدول 
الصديقة البد 
أن تكون أساسا 
لمستقبل السياسة 
العامة في البالد

جانب من ندوة معهد التقدم للسياسات اإلمنائية

جانب من لقاء السفيرة السهيل مع شخصيات من اجلالية العراقية في االردن

السفيرة »السهيل » تّطلع على أبرز
نشاطات ملتقى الثالثاء في األردن   

أمانة بغداد توّجه باستعدادات مبكرة لمواجهة موسم األمطار

نفط ميسان تجري عمليات تقييم الطبقات في بئر ديمة )1( 

تحقيق نسبة إنجاز )50 %( من إنشاء محطة للتصريف
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ملبورن ـ رويترز:
قال��ت الش��رطة امس األح��د إن اس��تراليا اعتقل 
خالل مداهمات إلحباط ما وصفته الس��لطات بأنه 
مؤام��رة بإيعاز م��ن تنظيم داع��ش لتفجير طائرة 
تابعة لش��ركة االحت��اد للطي��ران اإلماراتية ُوجه له 
اتهام بارت��كاب مخالفات تتعلق بالس��الح وأطلق 

سراحه بكفالة.
وكان الرج��ل ضم��ن أربع��ة أش��خاص اعتقلوا في 
مداهم��ات نفذتها وح��دات مكافح��ة اإلرهاب في 

ضواحي سيدني أكبر مدن استراليا قبل أسبوع.
ووجهت الس��لطات اتهامات تتعلق باإلرهاب الثنني 
منه��م في وق��ت متأخر من مس��اء ي��وم اخلميس 
املاضي. وقالت الشرطة إن أحدهما أرسل شقيقه 
الذي لم يش��ك في األمر على طائ��رة تابعة لالحتاد 
للطيران من سيدني يوم 15 متوز حامال قنبلة بدائية 
الصنع على شكل مفرمة حلوم صنعت بتوجيه من 
قيادي بارز في تنظيم داعش. وقالت الشرطة امس 
األح��د إن الرج��ل البالغ من العم��ر 39 عاما احتجز 
مبوج��ب قوانني خاص��ة ملكافح��ة اإلره��اب واتهم 
بحيازة سالح محظور. وأطلق سراحه بكفالة على 

أن ميثل أمام احملكمة في وقت الحق هذا الشهر.
وكتب احملامي مصطفى خير على حسابه على تويتر 
يق��ول »موكلي خالد مرعي أطلق س��راحه كذلك. 

وجرت تبرئته من أي اتهامات تتعلق باإلرهاب«.
وأوردت الش��رطة اجلمع��ة املاض��ي تفاصي��ل م��ا 
وصفته بأن��ه أحد أخط��ر مخططات املتش��ددين 
الت��ي تكش��فت في اس��تراليا، وقال��ت إن الرجلني 
اللذين وجهت إليهما السلطات اتهامات لها صلة 
باإلره��اب خطط��ا أيضا لتصنيع جهاز ينش��ر غازا 

ساما في مكان عام.
ويواج��ه كل منهم��ا تهمت��ني بالتخطي��ط لعمل 
إرهابي. وقد تصل أقصى عقوبة في هذه االتهامات 
إلى الس��جن م��دى احلي��اة. ولم يطل��ب أي منهما 
إطالق س��راحه ومن املق��رر أن ميثال أمام احملكمة في 

14 تشرين الثاني.

نواكشوط ـ رويترز:
أظه��رت النتائ��ج اجلزئية األولية لالس��تفتاء على 
التعديالت الدستورية، الذي جرى في موريتانيا أمس 
االول ، تقدما كبيرا للداعمني للتعديالت، حس��بما 

أعلنت اللجنة املوريتانية املستقلة لالنتخابات.
ووف��ق نتائ��ج 224 مكتبا م��ن أص��ل 3 آالف و118 
مكتبا، وه��و الع��دد اإلجمالي ملكات��ب التصويت 
املوزع��ة بني 15 محافظة موريتاني��ة، فإن أكثر من 

%70 صوتوا لصالح التعديالت الدستورية.
وب��دأت جلنة االنتخاب��ات املوريتانية املس��تقلة فرز 
النتائج بعد إغالق مراكز االقتراع مساء أمس االول 
الس��بت، وينتظر أن يعلن ام��س األحد عن النتائج 

األولية لالستفتاء.
يش��ار إلى أن الناخبني املوريتاني��ني البالغ عددهم 
1.4 مليون ناخب، صوتوا في استفتاء شعبي على 
تعديالت دس��تورية مقترحة من طرف رئيس البالد 
محمد ول��د عبد العزيز، وترفضه��ا املعارضة التي 
دعت ملقاطعة االستفتاء باعتباره »غير دستوري«.

ومن أبرز هذه التعديالت إلغاء مجلس الشيوخ وهو 
الغرفة الثانية للبرملان، وتغيير العلم والنشيد.

وتزامنا مع التصويت، علق أعضاء مجلس الشيوخ 
املوريتاني امس االول الس��بت، وفقا ملصادر برملانية، 
اعتصامهم الذي أطلقوه األربعاء املاضي للمطالبة 
باعتذار رسمي من رئيس البالد عن تصريحات أدلى 

بها منذ أيام واعتبروها »مسيئة لهم«.
كما جاء االعتصام أيضا تعبيرا عن رفض املعارضة 

لالستفتاء على تعديل الدستور.
واألسبوع املاضي، وصف الرئيس املوريتاني، مجلس 
الشيوخ الذي يضم 56 سناتورا، بأنه »وكر للفساد 
والرش��وة، ومجرد عبء على الدولة، ومعطل ملسار 

التنمية في البالد«.
ويوم اخلميس املاضي رفض ولد عبد العزيز االعتذار 
للش��يوخ، الفتا إلى أن أعضاء اجمللس هم من يجب 

أن يعتذروا للشعب املوريتاني.

الشرطة األسترالية توّجه اتهامات 
لمواطن خطط لتفجير طائرة

أنصار رئيس موريتانيا 
يتجهون للفوز في االستفتاء

متابعة الصباح الجديد:

قال س��كان إن ق��وات مينية طردت 
متش��ددي تنظي��م القاع��دة م��ن 
مدن رئيس��ية في محافظة شبوة 
لتستعيد احلكومة السيطرة على 
احملافظة اجلنوبية للمرة األولى منذ 

سنوات.
القاع��دة  متش��ددي  أن  وأضاف��وا 
انس��حبوا إلى اجلبال دون قتال مع 
تقدم عربات مدرعة تابعة للجيش 
احلكومي وقوة جديدة تعرف باسم 
ق��وة النخبة الش��بوانية إلى عتق، 
عاصم��ة احملافظ��ة، وبل��دات ومدن 

أخرى منذ اخلميس املاضي .
وقالت وكالة أنباء اإلمارات اخلميس 
املاضي إن التقدم كان مدعوما من 
قوات اجنبية وإماراتية دون أن حتدد 

نوع الدعم.
واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب احل��رب األهلية، بني حكومة 
الرئي��س عب��د رب��ه منص��ور هادي 
الت��ي تدعمها الس��عودية وحركة 
احلوثيني، حملاولة توس��يع سيطرته 

ونفوذه في اليمن.
وفي حادث منفصل في احلرب، قال 
مسؤول صحة محلي إن ثالث نساء 
وستة أطفال من أسرة واحدة قتلوا 
ف��ي غارة جوي��ة للتحال��ف بقيادة 
السعودية على منزلهم في شمال 

البالد اجلمعة املاضي.
وعملية شبوة هي املرة األولى منذ 
سنوات التي تسيطر فيها القوات 
احلكومي��ة عل��ى جمي��ع مناط��ق 
احملافظ��ة الت��ي يوجد فيه��ا أكبر 
مشروع للغاز في البالد وهو محطة 
للغاز تقود عملياتها ش��ركة توتال 

وقيمتها 4.5 مليار دوالر.
وتوقف��ت احملط��ة ع��ن العمل بعد 
إج��الء اخلب��راء األجانب ف��ي 2015 
لك��ن احلكوم��ة تقول إنه��ا تعتزم 

استئناف العمل بها.
والعمليات البرية الكبيرة نادرة في 
املنطقة من��ذ 2015 عندما مت طرد 
القاعدة من الدويلة التي أسستها 
في مدينة املكال الساحلية عاصمة 
اجمل��اورة.  حضرم��وت  محافظ��ة 
الضرب��ات اجلوي��ة األميركية  لكن 

بالطائ��رات دون طي��ار والطائ��رات 
احلربية متكررة ضد التنظيم.

كان اجليش األميركي قد ش��ن غارة 
جوية في شبوة في حزيران أسفرت 
عن قتل أبو خط��اب العولقي أحد 
أم��راء تنظيم القاعدة ف��ي جزيرة 
العرب إلى جانب متش��ددين اثنني 

آخرين.
وف��ي الضرب��ة اجلوية الت��ي وقعت 
اجلمع��ة املاضي��ة بش��مال اليمن 
ق��ال الدكت��ور عب��د اإلل��ه العزي 

مدي��ر مكتب الصح��ة في صعدة 
إن الهج��وم وق��ع عن��د الفجر في 
منطق��ة محض��ة على املش��ارف 
اجلنوبي��ة الغربي��ة ملدين��ة صعدة 
وأس��فر أيض��ا ع��ن مقت��ل ث��الث 
نس��اء وس��تة أطفال وإصابة ثالثة 

أشخاص آخرين.
ول��م يرد متحدث باس��م التحالف 
الذي تقوده الس��عودية على طلب 

للحصول على تعقيب.
ولم يتضح إذا كان املنزل قد تعرض 

ويقول  اخلط��أ،  بطري��ق  للقص��ف 
التحالف إنه ال يستهدف مدنيني.

الهجوم  وأظه��رت لقطات ملوق��ع 
املنزل وق��د دمر بالكامل، وخش��ي 
سكان هرعوا للمنزل من البدء في 
أعمال اإلنقاذ بسبب طائرات كانت 

حتوم فوقهم.
وتعرض��ت صع��دة وه��ي معق��ل 
جلماعة احلوثي مرارا لضربات جوية 
منذ أن تدخ��ل التحالف في احلرب 

األهلية في مارس آذار 2015.

وقتل 25 مينيا على األقل في حزيران 
حينما قصف��ت طائ��رة للتحالف 
س��وقا في محافظ��ة صعدة. وفي 
 22 للتحال��ف  ضرب��ة  قتل��ت  آذار 
شخصا وأصابت عشرات في سوق 
بغ��رب اليم��ن ق��رب بل��دة اخلوخة 

الساحلية على البحر
حصدت احلرب في اليمن أرواح أكثر 
من عشرة آالف شخص وشردت ما 
يزيد عن ثالثة ماليني ودمرت معظم 

البنية التحتية في البلد الفقير.

مانيال ـ رويترز:
الصين��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  ق��ال 
وانغ يي امس األح��د إن عقوبات 
مجلس األم��ن الدول��ي اجلديدة 
عل��ى كوريا الش��مالية هي الرد 
التجارب  املناسب لسلسلة من 
الصاروخي��ة مضيف��ا أن احل��وار 
مه��م حل��ل القضي��ة املعق��دة 
اآلن  دخل��ت  الت��ي  واحلساس��ة 

»منعطفا حرجا«.

وأضاف أن دعوة قرار األمم املتحدة 
إلى العودة للمحادثات أكدت أن 
السبل الدبلوماسية والسلمية 
التوت��رات  لتف��ادي  ضروري��ة 

واحليلولة دون تصاعد األزمة.
ف��رض  األم��ن  مجل��س  وكان 
جدي��دة  عقوب��ات  باإلجم��اع 
عل��ى كوري��ا الش��مالية ام��س 
االول الس��بت ميك��ن أن تخفض 
مبقدار الثلث عائ��دات الصادرات 

اآلس��يوية  للدول��ة  الس��نوية 
دوالر  ثالث��ة ملي��ارات  والبالغ��ة 
وذل��ك بس��بب التجربتني اللتني 
إلط��الق  بيوجني��اجن  أجرتهم��ا 
صواريخ باليستية عابرة للقارات 

في متوز.
وقال وانغ للصحفيني على هامش 
اجتماع وزراء خارجي��ة رابطة دول 
جنوب ش��رق آس��يا )آس��يان( في 
مانيال »بعد تنفيذ القرارات تدخل 

قضي��ة ش��به اجلزي��رة الكوري��ة 
منعطفا حرجا«.

وأضاف »ندع��و كل األطراف إلى 
اتخاذ موقف يتسم باملسؤولية 
واتخ��اذ  أح��كام  إص��دار  ل��دى 
إجراءات، ال ميك��ن أن نأخذ إجراء 
العقوب��ات  اآلخ��ر.  ونتجاه��ل 
الهدف  ولكنها ليس��ت  الزم��ة 

النهائي«.
املتح��دة عقوبات  األمم  وتف��رض 

الش��مالية من��ذ  عل��ى كوري��ا 
برامجه��ا  بس��بب   2006 ع��ام 

الصاروخية والنووية.
ويحظ��ر أح��دث ق��رار صاغت��ه 
الواليات املتحدة ص��ادرات كوريا 
الش��مالية من الفح��م واحلديد 
وخ��ام احلدي��د والرص��اص وخام 
الرص��اص واملأك��والت البحري��ة 
كما يحظر على الدول تش��غيل 
عمالة كورية ش��مالية إضافية. 

ويحظ��ر أيضا املش��اريع اجلديدة 
املشتركة مع بيوجنياجن.

ومن املتوقع أن تهيمن املواجهة 
عل��ى  الش��مالية  كوري��ا  م��ع 
اإلقليم��ي  املنت��دى  اجتم��اع 
آلسيان والذي يشارك به 27 وزيرا 
وزراء خارجية  بينهم  للخارجية، 
روسيا واليابان والواليات املتحدة 
والصني وكوريا الشمالية وكوريا 

اجلنوبية، لبحث قضايا أمنية.

دمشق ـ أ ب ف: 
اح��رز اجلي��ش الس��وري تقدما في 
بعض املناطق وسط وشمال البالد 
واقت��رب م��ن محافظ��ة دي��ر الزور 
املهمة التي يسيطر عليها تنظيم 
»داع��ش » املتطرف ، حس��بما افاد 
املرص��د الس��وري حلقوق االنس��ان 

امس االحد.
واش��ار املرص��د الى »تق��دم مهم« 
في جن��وب مدينة الرق��ة للجيش 
ال��ذي ل��م يعد يفصله س��وى أقل 
من 4 كم ع��ن مدينة معدان، التي 
تع��د آخر مدين��ة يس��يطر عليها 

التنظيم في محافظة الرقة.

غالبية  التنظيم عل��ى  ويس��يطر 
محافظ��ة دير الزور باس��تثناء جزء 
صغير من املدينة التي حتمل االسم 

نفسه واحملاصر منذ عام 2015.
ويش��ن اجليش السوري هجوما في 
جنوب الرقة باجتاه دير الزور بشكل 
منفص��ل عن هج��وم بداته »قوات 

س��وريا الدميقراطية«، وهي حتالف 
من مقاتل��ني أكراد وع��رب تدعمه 
واشنطن، لطرد التنظيم املتطرف 

من الرقة.
كم��ا متك��ن اجلي��ش وبدع��م م��ن 
حليفه الروس��ي، ام��س االحد، من 
الس��يطرة على السخنة بحمص، 

هي آخ��ر مدين��ة يس��يطر عليها 
تنظي��م »الدولة االس��المية« في 

محافظة حمص.
ومته��د الس��يطرة على الس��خنة 
الطريق ملهاجمة اجلهاديني بش��رق 
س��وريا، اال ان��ه ل��م يص��در تاكيد 
رسمي من احلكومة السورية حول 

استعادة السيطرة على املدينة.
وتندرج الس��يطرة على الس��خنة 
في اط��ار الهجوم الذي بدأه اجليش 
الس��وري في ايار من اجل استعادة 
البادية الس��ورية  الس��يطرة على 
الصحراوي��ة الشاس��عة التي متتد 

بني دمشق ودير الزور.

بّكين تحّث على الحوار الدبلوماسي مع بيونجيانج

الجيش السوري يتقّدم في الرّقة على حساب تنظيم »داعش«

مع تقّدم عربات مدّرعة تابعة للجيش الحكومي

القّوات اليمنية تستعيد السيطرة على المحافظة 
الجنوبية »شبوة« وتطرد تنظيم القاعدة 

عملية شبوة هي المرة 
األولى منذ سنوات التي 

تسيطر فيها القوات 
الحكومية على جميع 

مناطق المحافظة 
التي يوجد فيها أكبر 

مشروع للغاز في البالد 
وهو محطة للغاز تقود 
عملياتها شركة توتال 

وقيمتها 4.5 مليار دوالر

آثار القصف على »شبوه«

تقـرير

كاركاس ـ أ ب ف:

وجه الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو 
ضربة قاس��ية ال��ى معارضي��ه باقالة 
النائبة العامة لويزا اورتيغا بقرار صدر 
ع��ن اجلمعي��ة التأسيس��ية بعيد بدء 
عملها، مما ين��ذر بتفاقم االزمة والتوتر 

مع االسرة الدولية.
وقال خولي��و بورخيس رئي��س البرملان، 
الت��ي تس��يطر  الوحي��دة  املؤسس��ة 
عليه��ا املعارضة امس االول الس��بت، 
ان »م��ا يجري في فنزوي��ال هو اخذ كل 
املؤسس��ات رهينة ملعسكر واحد ومن 

قبل حزب سياسي واحد«.
وخالل جلسة علنية بثت وقائعها على 
التلفزيون، صوت اعضاء اجلمعية برفع 
االي��دي على اقال��ة رودريغي��ز. واعلنت 
رئيسة اجلمعية دلس��ي رودريغيز بعد 
ذلك وه��ي مبتس��مة اقص��اء اورتيغا 
»باالجماع«. وردد عدد من املشاركني في 
اجتماع اجلمعية التأسيسية »مدعية 

خائنة دقت ساعتك«.
واعلن��ت محكمة الع��دل العليا التي 
تتهمها املعارضة باالرتباط بالسلطة، 
بعد ذلك ان اورتيغا س��تحاكم بتهمة 

ارتكاب »مخالفات«.
وقد مت جتميد حساباتها املالية ومنعت 
من مغادرة البالد. وصرحت اورتيغا التي 

تنتمي الى تيار تش��افيز ونأت بنفسها 
منذ اش��هر من م��ادورو، انها ال تعترف 

بقرار اقالتها.
ودان��ت اورتيغا »احلك��م الديكتاتوري« 
ووع��دت »مبواصل��ة الكفاح م��ن اجل 
والدميوقراطي��ة ف��ي فنزويال«.  احلري��ة 
وقال��ت »انه��م ال يكتف��ون بتوقي��ف 
الناس بش��كل تعس��في ب��ل يقومون 
مبحاكمتهم امام القضاء العس��كري 
العام��ة  للنائب��ة  يس��محون  ال  واآلن 

بالدخول الى مقرها«.
وكان��ت وح��دات م��ن احل��رس الوطني 
منعت اورتيغا من دخول مكتب النيابة 
العامة في وسط كراكاس. وقد غادرت 
املكان ف��ي نهاية املط��اف على دراجة 

نارية.
ميكن ان تؤدي اقالة رودريغيز الى تصاعد 
التوتر مع االس��رة الدولية القلقة من 

ميل السلطات الى االستبداد.
وقالت الناطقة باس��م وزارة اخلارجية 
االميركية هيذر نويرت في تغريدة على 
تويتر ان »الواليات املتحدة تدين االقالة 
غير املشروعة للنائبة العامة لفنزويال«، 
منددة ب�«احلكم الديكتاتوري املتسلط 

ملادورو«.
من جهته��ا، اكدت رئيس��ة تش��يلي 
ميش��ال باش��يليه على تويتر ان اقالة 
اورتيغ��ا »خط��وة اضافي��ة ف��ي ضرب 
الدميوقراطي��ة وال تس��اهم في حتقيق 

السالم للشعب الفنزويلي«.
ام��ا الرئيس الكولومب��ي خوان مانويل 
س��انتوس، فق��د ق��ال ان��ه »اول ق��رار 

ديكتاتوري« للجمعية التأسيسية.
من جهة اخرى، قرر وزراء خارجية البرازيل 
امس  وباراغواي  واالوروغواي  واالرجنتني 
االول الس��بت تعلي��ق عضوية فنزويال 

في السوق املشتركة الميركا اجلنوبية 
النظ��ام  »النتهاكه��ا  )ميركوس��ور( 

الدميوقراطي«.
وسبق ان اسُتبعدت فنزويال من السوق 
املش��تركة في كان��ون االول الس��باب 
جتارية. لكن اس��تخدام كلمة »النظام 
الدميوقراطي« يضفي على القرار بعدا 

سياسيا.
واض��اف ال��وزراء ان »التعليق ل��ن يُرفع 
،اال عندم��ا ي��رى االعض��اء االخرون في 
اجملموع��ة ان النظام الدميوقراطي اعيد 
متام��ا«. واش��ترطت الدول املؤسس��ة 
للس��وق للتراج��ع ع��ن ه��ذا االج��راء 
»االف��راج عن الس��جناء السياس��يني 

واعادة صالحيات السلطة التشريعية 
الزمن��ي لالنتخابات  البرنامج  واحي��اء 

والغاء اجلمعية التأسيسية«.
لك��ّن م��ادورو اكد امس االول الس��بت 
ان فنزويال لن يت��م »ابدا« اقصاؤها من 
الس��وق املش��تركة الميركا اجلنوبية. 
وقال ان »فنزوي��ال لن يتم ابدا اقصاؤها 
م��ن ميركوس��ور. اب��دا. روحن��ا وقلبنا 
وحياتن��ا ه��ي ميركوس��ور«، مؤك��دا 
او  البرازيلي��ة  ان مح��اوالت احلكوم��ة 

االرجنتينية آيلة الى الفشل.
ادى أعضاء اجلمعية اليمني الدستورية 
اجلمع��ة املاضي في غياب الرئيس. وقد 
اعلن��ت الس��بت ان واليتها س��تكون 
لعامني حدا اقصى بينم��ا وعد مادورو 
بانها س��تعيد »الس��الم« وتعمل على 
املعارض��ة  لك��ن  االقتص��اد  انه��اض 
تتهمه بالس��عي الى توسيع سلطاته 
ومتديد واليته الرئاسية التي تنتهي في 

.2019
وأث��ار انتخ��اب اجلمعية التأسيس��ية 
امس األحد وس��ط أعم��ال عنف أودت 
بحياة عش��رة أش��خاص، موج��ًة من 
االس��تنكار الدولي،وقتل أكثر من 120 
شخصا في اجململ في أربعة أشهر من 

التظاهرات ضد الرئيس االشتراكي.
م��ن جهة اخرى، اعلنت ليليان تينتوري 
زوجة ليوبولدو لوبيز احد قادة املعارضة 
الفنزويلية االفراج امس االول الس��بت 

ع��ن زوجه��ا وفرض��ت علي��ه االقامة 
اجلبري��ة في منزل��ه في ك��راكاس من 

جديد.
وذك��ر مصور م��ن وكال��ة فرانس برس 
ان نح��و عش��ر س��يارات تق��ل عناصر 
الفنزويلي  االس��تخبارات  من مكت��ب 
ينتشرون بخوذهم حول منزل لوبيز في 

حي يقع بشرق العاصمة.
وكان لوبي��ز )46 عام��ا( ميض��ي حكما 
بالس��جن حوال��ى 14 عام��ا بتهم��ة 
التحري��ض عل��ى العن��ف ف��ي موجة 
التظاهرات االولى ض��د الرئيس مادورو 

التي اسفرت عن سقوط 43 قتيال.
وق��د نق��ل ال��ى منزله وفرض��ت عليه 
االقامة اجلبرية للمرة االولى في الثامن 
من متوز ثم نقل فجر الثالثاء الى سجن 
رام��وس فيردي العس��كري ف��ي احدى 
ضواحي ك��راكاس، مبوجب قرار حملكمة 
الع��دل العلي��ا الت��ي الغ��ت االقام��ة 

اجلبرية واتهمته بالتخطيط للهرب.
وش��مل ق��رار احملكم��ة رئي��س بلدي��ة 
ك��راكاس الس��ابق املع��ارض انطونيو 
ليديزم��ا )62 عام��ا( ال��ذي نق��ل ال��ى 
الس��جن الثالث��اء ايضا ث��م اعيد الى 
منزله فجر اجلمعة. وكان اوقف وسجن 
في ش��باط 2015 واته��م بالتآمر ضد 
الرئي��س مادورو، وقد وض��ع في االقامة 
اجلبري��ة ف��ي منزله في ك��راكاس بعد 

شهرين السباب صحية.

مما ينذر بتفاقم األزمة والتوّتر مع األسرة الدولية

مادورو يعّزز سلطته في فنزويال ويوّجه ضربة قاسية إلى معارضيه
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذك��رت مصادر مواكب��ة لقطاع 
النف��ط العراقي أن الع��راق قرر 
الغاء مش��روع خط الغ��از الذي 
يك��ون  أن  املفت��رض  م��ن  كان 
مرافقاً ألنبوب نقل النفط اخلام 
من البص��رة ال��ى العقبة على 

السواحل األردنية.
وق��ال مدير مديري��ة النفط في 
وزارة الطاق��ة والث��روة املعدنية 
األردني��ة أش��رف الرواش��دة، إن 
»اجلانب العراق��ي قرر إلغاء خط 
الغ��از ال��ذي كان م��ن املفترض 
أن يك��ون مرافقاً ألنب��وب نفط 

البصرة-العقبة«.
اإللكترون��ي  املوق��ع  ونق��ل 
لصحيف��ة »الغ��د« أمس األحد 
عنه القول، إن »هذا التوجه جاء 
بهدف خفض تكاليف مش��روع 
البلدي��ن  ب��ن  النف��ط  أنب��وب 

لتسريع إجنازه«.
وأضاف أن »الغاية من خط الغاز 
كانت تتمثل بتشغيل محطات 
الض��خ عل��ى امت��داد األنب��وب 
الرئيس أي أنبوب النفط، إضافة 
إل��ى تزوي��د األردن ب��أي كمي��ات 
ع��ن حاج��ة محطات  فائض��ة 
الضخ في حال احتاج األردن ألي 

كميات من هذا الغاز«.
ومض��ى الرواش��دة ال��ى القول، 
إن »مط��ور املش��روع س��يبحث 
ع��ن بدي��ل لتش��غيل محطات 
الض��خ عوض����اً عن الغ��از ومبا 
يتناسب مع اجلدوى االقتصادية 
ال��وزارة  أن  للمش��روع«، مبين��اً 
أُبلغ��ت بهذا القرار ف��ي حزيران 

املاضي.

وأشار الرواشدة إلى أنه متت زيادة 
مدة عقد تطوير وإدارة املش��روع 
إلى 25 عاماً ب��دالً من املدة التي 
كان��ت مق��ررة س��ابقاً وهي 20 
عاماً قبل تسليمه إلى احلكومة 
األردنية، مشيراً إلى أن ذلك جاء 
أيض��اً ضم��ن إجراءات حتس��ن 
اقتصادي��ات املش��روع لتحفي��ز 

املطور على سرعة إجنازه.
وكان مصدر عراقي مسؤول قال 
للصحيف��ة إنه م��ن اخملطط أن 
يب��دأ العمل بتنفيذ اجلزء الواقع 
داخل األراضي األردنية مع نهاية 

العام احلالي.
وكان اجلانب��ان وقعا في نيس��ان 
2013 اتفاقي��ة إطار مل��د أنبوب 
لنقل النف��ط العراقي اخلام من 
البصرة إلى مرافئ التصدير في 
ميناء العقب��ة بكلفة إجمالية 
للمش��روع تصل لنحو 18 مليار 

دوالر.
في الشأن ذاته، أعلنت محافظة 
كرك��وك أنه��ا ل��ن تتع��اون مع 
احلكوم��ة املركزي��ة ف��ي بغداد 
ح��ول تنفي��ذ مش��روع إنش��اء 
أنبوب تصدير البت��رول اخلام من 

بالدها إلى ايران .
بغ��داد  م��ع  طه��ران  ووقع��ت 
األس��بوع املاضي اتفاقية تنص 
اخل��ام  النف��ط  تصدي��ر  عل��ى 
العراق��ي إلى مصاف��ي التكرير 

في إيران.
وذك��ر صحيف��ة بلومب��رغ ف��ي 
تقرير نقال عن مصادر رس��مية، 
ف��ي  الكردي��ة  الس��لطات  إن 
كرك��وك لن تتع��اون مع تصدير 
املتن��ازع عليها  احملافظ��ة  نفط 
بن حكومت��ي أربيل وبغداد، إلى 

إيران.

وأثبت أحمد العس��كري، رئيس 
مجل��س  ف��ي  الطاق��ة  جلن��ة 
كركوك أن احملافظ��ة لن تتعاون 
م��ع احلكومة املركزي��ة في هذا 

الشأن.
وتق��ول الس��لطات احمللي��ة في 
محافظة كرك��وك إن احلكومة 
املركزي��ة في بغداد، لم تتش��اور 
م��ع املس��ؤولن ف��ي احملافظ��ة 
بخصوص تأس��يس خط أنابيب 

البترول اخلام إلى إيران.
وكان وزير النفط، جبار اللعيبي 
قد اتفق مع نظيره اإليراني بيِجن 

زنكنة األس��بوع السابق إلنشاء 
خط أنابيب تنق��ل البترول اخلام 
من احملافظة الشمالية العراقية 

إلى إيران.
وي��رى محلل��ون أن االتف��اق بن 
إنش��اء  بغ��داد وطهران بش��أن 
أنب��وب نق��ل النف��ط اخل��ام من 
كرك��وك إلى األراض��ي اإليرانية، 
هو خط��وة عملية في معارضة 
اس��تقالل  الس��تفتاء  طه��ران 
أربي��ل  تص��ّر  ال��ذي  كردس��تان 
بإجرائه في اخلامس والعش��رين 

من أيلول املقبل.

اليمن: 36 مليون دوالر من البنك الدولي لدعم الزراعة
الصباح الجديد ـ وكاالت:

الدولي مش��روعاً  البن��ك  اعتمد 
كلفته 36 مليون دوالر ملس��اعدة 
صغ��ار املزارع��ن على اس��تئناف 
اإلنت��اج ف��ي احملافظ��ات الس��بع 
األكث��ر تض��ّرراً م��ن الص��راع في 
اليم��ن، لدع��م األم��ن الغذائ��ي، 
بالش��راكة مع »منّظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة« )فاو(.
ويهدف املشروع من خالل استئناف 
النش��اطات الزراعي��ة الصغي��رة 
النطاق في بعض من أكثر مناطق 
البل��د معان��اًة من انع��دام األمن 
الغذائي، إلى حتسن سبل كسب 
الرزق ومس��تويات التغذية حلوالى 

90 ألف أسرة أو 630 ألف ميني. 
وس��يمّول مبنحة م��ن »البرنامج 
العاملي للزراع��ة واألمن الغذائي« 
الذي يدي��ره البنك الدولي، وتقوم 

عل��ى تنفيذه »ف��او« بالتعاون مع 
للتنمية«  االجتماعي  »الصندوق 

)احلكومي( في اليمن.
وق��ال املدي��ر اإلقليمي املس��ؤول 
عن اليم��ن ومص��ر وجيبوتي في 
البن��ك الدولي أس��عد عالم في 
بي��ان صحافي، أن قط��اع الزراعة 
ف��ي اليم��ن تضّرر بش��ّدة نتيجة 
الص��راع الدائر الذي س��اهم في 
انتشار انعدام األمن الغذائي في 

شّتى أنحاء اليمن. 
وأضاف: »بفضل هذه الش��راكة، 
استطعنا إطالق مشروع ملساعدة 
أشد اليمنين حرماناً في املناطق 
الريفية من خالل االس��تثمار في 
الزراع��ة وتربي��ة املاش��ية اللذين 
يساهمان مباش��رة في تخفيف 
وط��أة الفق��ر، ويع��ودان بالنف��ع 
أيضاً على النساء الريفيات، وهّن 

من أكثر ش��رائح السكان عرضة 
للخطر«

ويهدف مش��روع استعادة اإلنتاج 
احلي��ازات  ألصح��اب  الزراع��ي 

الصغي��رة إلى مس��اعدة األس��ر 
الفقيرة من خالل حتس��ن اإلنتاج 
الزراعي ال��ذي يؤّدي إلى حتس��ن 
والتغذي��ة،  الدخ��ل  مس��تويات 

ويساعد في الوقت ذاته املزارعن 
املتأّثرين بالصراع على اس��تئناف 
إنت��اج احملاصي��ل وتربية املاش��ية 
لكس��ب  موارده��م  الس��تعادة 
الرزق واحلص��ول على دخل لتلبية 

حاجاتهم األساسية.
حتس��ن  املش��روع  وس��يمّول 
واملي��اه  األراض��ي  م��وارد  إدارة 
وبناء قدرات  احمللية،  للمجتمعات 
مقّدمي اخلدمات الرئيسين مثل 
البيطرين وموّردي البذور واملعّدات 
الزراعي��ة، م��ن أجل تزوي��د قطاع 
الزراعة بالدعم الذي يحتاج إليه 
للصمود في وجه الصدمات أثناء 

الصراع. 
وأك��د عال��م أن »التنفي��ذ احملّلي 
للمش��روع سيس��تند إلى منوذج 
مجتمع��ي تّتخذ في��ه اجملتمعات 
احمللي��ة الق��رارات ف��ي ش��أن أي 

س��يتم  الفرعي��ة  املش��اريع 
متويلها«.

االقتصاد  وقال كبي��ر مختّص��ي 
الدول��ي  البن��ك  ف��ي  الزراع��ي 
واملس��ؤول ع��ن املش��روع روفي��ز 
فاخيد تشيراغ زاده: »يعمل نصف 
الق��وى العامل��ة ف��ي اليمن في 
قطاعي إنت��اج احملاصيل الزراعية 
وتربي��ة املاش��ية اللذي��ن يوّفران 
سبل كسب الرزق الرئيسة لثلثي 

سكان البلد«.
فئ��ات  املش��روع  وسيس��تهدف 
الس��كان األكث��ر حرمان��اً وتأّث��راً 
بالص��راع من طري��ق متويل برامج 
إنعاش الستئناف اإلنتاج الزراعي 
للنساء الريفيات والنازحن داخل 
البلد، ومن يحاولون العودة بعدما 
اضط��روا إلى الفرار منه بس��بب 

الصراع.

كركوك تعارض نقل الخام المنتج من حقولها إلى إيران

العراق يلغي خط الغاز المرافق لمشروع أنبوب بصرة ـ عقبة

الغاية من خط الغاز 
كانت تتمثل بتشغيل 
محطات الضخ على 
امتداد األنبوب الرئيس أي 
أنبوب النفط، إضافة إلى 
تزويد األردن بأي كميات 
فائضة عن حاجة محطات 
الضخ في حال احتاج 
األردن ألي كميات من 
هذا الغاز

أحد احلقول النفطية في كركوك

الرباط ـ رويترز:
قالت املندوبية السامية للتخطيط في املغرب إن 
مع��دل البطالة ارتفع في الرب��ع الثاني من العام 
إلى 9.3 باملئة من 9.1 باملئ��ة برغم الزيادة الكلية 

للوظائف.
وأض��اف قطاع اخلدم��ات 19 ألف وظيف��ة والبناء 
س��بعة آالف بحس��ب التقري��ر في ح��ن فقدت 

الصناعة التحويلية أربعة آالف وظيفة.
وساهم تساقط األمطار بغزارة في محصول وفير 
ق��اد إلضافة 52 أل��ف وظيفة في قط��اع الزراعة. 
وتس��هم الزراعة بنحو 15 باملئ��ة من الناجت احمللي 
اإلجمال��ي للمغ��رب ويعمل بها أكث��ر من نصف 

القوى العاملة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت دراس��ة جديدة أعدتها »منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتح��دة« )الفاو( بالتعاون مع مركز 
البحوث املش��ترك التابع للمفوضية األوروبية، أن 
إنت��اج جمهوري��ة كوريا الدميوقراطية الش��عبية 
)كوريا الش��مالية( من احملاصيل، تضرر في شكل 
كبير هذه السنة، بسبب ظروف اجلفاف الطويلة 
التي يش��هدها البلد، ما يهدد األمن الغذائي جلزء 

كبير من السكان. 
وأشارت الدراسة إلى أن هطول األمطار في الفترة 
من نيسان حتى حزيران في مناطق إنتاج احملاصيل 
الرئيس��ة في كوريا الشمالية، كان أقل كثيراً من 
معدله على املدى الطويل، ما أعاق أنش��طة الزرع 
في ش��كل كبير جداً وأضر باحملاصيل املوس��مية 

الرئيسية للسنة احلالية.
وق��ال ممث��ل منظمة »ف��او« ف��ي الص��ن وكوريا 
الش��مالية فنس��نت مارتن، إن »كمي��ة األمطار 
املوس��مية الت��ي هطلت ف��ي املناطق الرئيس��ة 
املنتجة للحبوب حتى هذا الوقت من السنة، أقل 
من معدلها في 2001 عندما انخفض اإلنتاج إلى 
مستوى يعتبر س��ابقة وهو مليونا طن فقط، ما 
تس��بب في تدهور حاد في ظ��روف األمن الغذائي 

جلزء كبير من السكان«.

واشنطن ـ رويترز: 
أبلغ��ت وزارة اخلارجي��ة األميركي��ة األمم املتح��دة 
رس��مياً، أنها ستنس��حب م��ن معاه��دة باريس 
للمن��اخ، عبر وثيقة صدرت مؤخ��راً، لكنها تركت 
الباب مفتوحاً أمام إعادة االش��تراك إذا حتس��نت 

الشروط بالنسبة للواليات املتحدة.
وأعلن��ت اخلارجية ف��ي بيان صحاف��ي أن الواليات 
املتحدة س��تواصل املش��اركة في اجتماعات األمم 
املتح��دة لتغي��ر املناخ خ��الل عملية االنس��حاب 
التي من املتوقع أن تس��تغرق م��ا ال يقل عن ثالث 
سنوات. وأضافت الوزارة أن »الواليات املتحدة تؤيد 
انتهاج موقف متوازن في شأن سياسة املناخ من 
ش��أنه احلد من االنبعاثات في وقت يشجع النمو 

االقتصادي ويكفل أمن الطاقة«.
وأعل��ن الرئيس دونال��د ترامب قراره باالنس��حاب 
من اتف��اق باريس في حزيران قائ��الً أن هذا االتفاق 
س��يكلف أمي��ركا تريليونات ال��دوالرات، ويقضي 
عل��ى وظائ��ف ويعرقل صناع��ات النف��ط والغاز 

والفحم والصناعات التحويلية.

ارتفاع معدل البطالة 
في المغرب

الجفاف ُيهدد كوريا 
الشمالية بالجوع

أميركا تنسحب من 
معاهدة باريس للمناخ

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

بات من املالحظ سرعة التغيرات التي 
يش��هدها قطاع الطاقة العاملي على 
مستوى تنوع اإلنتاج والطلب، في ظل 
تس��ارع دخول الدول منتجة كانت أم 
مستهلكة، في مشاريع رفع إنتاجية 
الطاقة من املصادر املتجددة، في وقت 
يتوقع أن تس��هم التغيرات اجلوهرية 
في االس��تخدامات، ف��ي تعزيز االجتاه 
نح��و الطاقة املتجددة أكثر منها إلى 

الطاقة التقليدية.
ولفت تقرير أس��بوعي لشركة »نفط 
الهالل« إلى أن البيان��ات الصادرة عن 
»صندوق النقد الدولي« تش��ير إلى أن 
دول منطقة الشرق األوسط ستحقق 
مع��دالت من��و تصل إل��ى 2.6 و3.3 في 
املئة خالل الس��نتن احلالية واملقبلة، 
فيم��ا يتوقع أن حتق��ق منطقة اليورو 

معدالت منو بواقع 1.9 و1.7 في املئة.
وحتت��اج مش��اريع التنمي��ة وخط��ط 
القط��اع اخلاص في منطقة الش��رق 
األوس��ط إل��ى نح��و 200 ملي��ار دوالر 
لتطوير القدرات اإلنتاجية من الطاقة 
املتج��ددة ملواجهة الطل��ب احلاد على 
الغاز والذي ب��ات يحقق كفاءة عالية 
انبعاثات  في االس��تخدام ومع��دالت 
منخفضة مقارنة باألنواع األخرى من 
مص��ادر الطاقة، ما منح��ه أفضلية 
لتوليد الطاقة على مستوى املنطقة 

خ��الل الس��نوات األخي��رة. ويذكر أن 
انخفاض أس��عار النفط س��اهم في 
زيادة حصة القطاع اخلاص في تطوير 
قدراته إلنت��اج الطاقة املتجددة، فيما 
كان له آثار سلبية لدى الدول املنتجة 
للنفط نظراً إلى إدراج املشاريع ضمن 

أولويات التنمية واإلنفاق احلكومي.
وأض��اف التقري��ر أن »إدخ��ال الطاقة 
املتجددة إل��ى القطاع الصناعي على 
مس��توى املنطق��ة والعالم س��يعود 
بالكثير م��ن النتائ��ج اإليجابية على 
مس��توى خفض كلفة الطاقة وزيادة 
كف��اءة اس��تهالكها، فيما س��تكون 
االنعكاسات اإليجابية مضاعفة لدى 
الدول غير املنتجة للطاقة التقليدية، 
إذ تس��اهم تقنيات الطاقة املتجددة 
في منو القطاع الصناعي ودعم قدرته 
على التنافس في األس��واق اخلارجية، 
الصناع��ي  القط��اع  س��يكون  وإال 
لدى ه��ذه ال��دول عرض��ة للضغوط 
والفشل«، مع اإلشارة إلى أن »أسعار 
الطاقة تعتبر من أهم عوامل جذب أو 
خروج االس��تثمارات واملستثمرين من 

االقتصادات ذات العالقة«.
والح��ظ التقري��ر »االرتباط ب��ن قدرة 
تأم��ن  عل��ى  واالقتص��ادات  ال��دول 
خلي��ط من مصادر الطاق��ة املتجددة 
والتقليدي��ة، والتي له��ا دور في جذب 
االس��تثمارات اجلدي��دة واحلفاظ على 
االس��تثمارات القائم��ة نظ��راً إلى ما 
تعني��ه بدائ��ل الطاق��ة م��ن أهمية 

جلدوى املشاريع وقدرتها على النجاح 
واملنافس��ة. ويأت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت 
تتس��ارع االبت��كارات والتقنيات التي 
تعمل على توسيع قاعدة االستخدام 
ملصادر الطاقة اخملتلفة، وبالتالي ال بد 
من تأمن املصادر الكافية من الطاقة 
للتعامل مع التغيرات املتسارعة على 

االس��تخدام كّم��اً ونوع��اً وبالتوقيت 
املناسب«.

ولف��ت إلى أه��م األحداث ف��ي قطاع 
النفط والغاز خالل األس��بوع في دول 
اخللي��ج، مش��يراً إل��ى أن »دان��ة غاز« 
اإلماراتي��ة »ألغت عرضها الس��تبدال 
صكوكه��ا القائم��ة البالغة قيمتها 

700 مليون دوالر بأدوات مالية جديدة، 
وإنها س��تعّول على »نتائ��ج إجراءات 
التقاضي« في ما يخص إعادة هيكلة 

صكوكها.
الش��هر  الش��ركة عرض��ت  وكان��ت 
املاضي اس��تبدال صكوكه��ا احلالية، 
الت��ي تعتبره��ا غي��ر متوافق��ة م��ع 

الش��ريعة وبالتالي غير قانونية وغير 
قابلة للتنفيذ مبوجب قوانن اإلمارات 
العربية املتحدة، ب��أدوات جديدة. وأثار 
التح��رك مخاوف في قط��اع التمويل 
اإلس��المي فيما يخ��ص األثر الذي قد 

يلحقه بالصكوك كأداة دَين.
لكن الش��ركة أكدت أنها »اجتمعت 
م��ع ممثلن عن جلن��ة حملة الصكوك 
ف��ي 27 مت��وز إلبالغه��م أن الع��رض 
السابق الس��تبدال الصكوك لم يعد 
وارداً« ف��ي الوق��ت احلال��ي، »مع رفض 
حملة الصكوك محاوالت متابعة هذا 
العرض والتوصل إلى اتفاق بالتراضي 
إلعادة هيكلتها«. وفي الشهر املاضي، 
أش��ارت الش��ركة إل��ى أنه��ا »تلقت 
توصية قانونية تفيد بأن صكوكها ال 
تتوافق مع أحكام الش��ريعة وبالتالي 
تخال��ف أحكام القانون في اإلمارات«. 
وعرضت الشركة استبدال الصكوك 
بأج��ل  بس��ندات إس��المية جدي��دة 
اس��تحقاق أرب��ع س��نوات، وتوزيعات 
أرباح جدي��دة تقل عن نصف نس��بة 

األرباح احلالية لصكوكها القائمة«.
أما في الس��عودية، فأك��د التقرير أن 
»أرامكو السعودية« سُتكمل املرحلة 
األولى من توس��يع خ��ط أنابيب الغاز 
الرئيس في اململكة في موعد أقصاه 
نهاية الس��نة، في إط��ار جهود رامية 
لتغطي��ة الطلب احملل��ي املتزايد على 

الغاز.
وجرى بناء ش��بكة الغاز الرئيسة في 

منتص��ف س��بعينات الق��رن املاضي 
لتجمي��ع الغ��از املصاح��ب م��ن آبار 
النف��ط ومعاجلته للصناع��ة احمللية. 
وتعكف اململكة، أكبر مصدر للنفط 
ف��ي العال��م، عل��ى تنفيذ مش��اريع 
مرتبطة بالغاز لتلبية الطلب وتأمن 
اخلام للتصدير والتكرير. وسيس��اعد 
مشروع توسيع خط الغاز في إيصاله 
إل��ى املنطق��ة الغربي��ة، مبا ف��ي ذلك 
»مدين��ة امللك عب��داهلل االقتصادية« 
املس��تقلة  راب��غ2-«  و»محط��ة 

للكهرباء.
وأك��دت الش��ركة أن املرحل��ة األولى 
لتزي��د  الس��نة،  نهاي��ة  س��تكتمل 
طاقة ش��بكة الغاز الرئيسة إلى 9.6 
ملي��ار ق��دم مكعبة قياس��ية يومياً. 
وس��ترفع املرحلة الثانية تلك الطاقة 
االس��تيعابية إل��ى 12.5 ملي��ار ق��دم 

مكعبة قياسية في 2019.
عراقياً، اتفق��ت وزارة النفط العراقية 
م��ع إي��ران عل��ى التطوي��ر املش��ترك 
حلقل��ي نف��ط »خانة« ف��ي محافظة 
ديالى و»الس��ندباد« في البصرة على 
حدود البلدين. وتأمل الوزارة في توقيع 
اتف��اق نهائ��ي لالس��تثمار والتطوير 
املش��ترك للحقلن في الربع األول من 
الع��ام املقبل. وجرى االتف��اق مع إيران 
على تش��كيل جلنة مش��تركة لدرس 
إمكان تصدير اخلام من حقل كركوك 
العراقي إلى مصافي التكرير اإليرانية 

عبر خطوط أنابيب سيجري بناؤها.

خفض الكلفة وزيادة كفاءة االستهالك

الشرق األوسط: 200 مليار دوالر لتطوير إنتاج الطاقة المتجددة
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اوروبي��ات  نس��اء  قضي��ة  تفاعل��ت 
س��لفيات مع اع��ان تنظي��م داعش 
” دول��ة خافت��ه” ف��ي املوص��ل يونيو 
2014، وظه��رت من جدي��د للواجهة 
بع��د اس��تعادة مدين��ة املوصل خال 
شهر يونيو 2017 وفي اعقاب كشف 
احلكومة العراقية عن اس��ر مقاتات 
اجنبيات الى جانب داعش بينهن اربع 
نساء. وجود نساء اوروبيات يقاتلن الى 
جانب داع��ش اكثر مم��ا يكونن زوجات 
دواعش، يثير الكثير من التس��ائوالت. 
فما هي اس��باب التحاقه��ن، رغم ان 
الظ��روف املتوف��رة لهن ف��ي اوروبا، ال 
توج��د لها مقارنة مع احلياة في ظل ” 

خافة داعش” .
فهل كانت الدوافع، عاقات رومانسية، 
ام تطرف وتعرضهن الى غسيل دماغ، 
ام البحث عن املغامرة وتغيير الصورة 

النمطية ؟
ألق��ت ق��وات االمن العراقي��ة فى 15 
يولي��و 2017 القبض على فتاة أملانية 
عمل��ت قناصا لدى داع��ش أثناء حرب 
املوصل ، والفتاة كانت تلميذة في ال� 
16 من عمرها، اسمها “ليندا وينزيل”، 
م��ن بل��دة “بولس��نيتز” بالق��رب من 

“دريسدن”.
وكان��ت لين��دا ق��د هربت م��ن أملانيا 
بخدع��ة مثل��ت فيها أنه��ا هي أمها 
التفوي��ض  واس��تخدمت  “كاتري��ن”، 
املصرفي امل��زور وأوراق هوي��ة والدتها 
املزورة لش��راء تذكرة إلى اس��طنبول، 
إل��ى  فرانكف��ورت  م��ن  وس��افرت 
تركي��ا،.  قبل أن تواص��ل طريقها إلى 
س��وريا،وكانت “لين��دا” الت��ي غي��رت 
اسمها إلى “مرمي”، تنشر أحيانا صورا 
لنفس��ها على صفحتها بفيسبوك، 

تظهرها وهي ترتدي احلجاب.
تعتقد الش��رطة األملاني��ة أن “ليندا” 
وقع��ت ف��ي عاق��ة رومانس��ية م��ع 
داعشي قابلته عبر اإلنترنت، وأقنعها 
باالنتقال إلى س��وريا لانضمام لهم 
والعيش بج��واره، وكانت “ليندا” حتت 
مراقب��ة مس��ئولي اخملاب��رات األملانية 
ضمن دائرة املشتبه فيهم بالتخطيط 
جلرائ��م خطي��رة ض��د الدول��ة، قب��ل 
أن ته��رب إل��ى اخل��ارج وتس��قط مع 
“داعش”،  لتنظيم  التابع��ة  اجلماعات 

ومن ثم تهريبها إلى العراق.
وعب��رت الفت��اة األملانية” لين��دا” في 

دويتش��ه  “زود  جري��دة  م��ع  مقابل��ة 
و   NDRوتلفزيون��ي تس��ايتونغ” 
عل��ى  ندمه��ا  ع��ن  األملاني��ان   WDR
فعلتها،وقال��ت “أري��د الع��ودة لبيتي 
ولعائلت��ي، أري��د االبتع��اد ع��ن احلرب 
غي��ر  والضجيج”.،وم��ن  والس��اح 
الواضح حتى اللحظة كيف مت جتنيد 
لين��دا وجرها لبراث��ن التطرف، كل ما 
قالته حت��ى اآلن أنها وصل��ت العراق 
عن طري��ق تركيا فس��وريا للزواج من 
أحد مقاتل��ي داعش، ال��ذي ُقتل بعد 

وصولها بفترة قصيرة.

املقاتلون األملان مع “داعش”
خالل عام 2017  

س��افر أكث��ر م��ن 900 متط��رف إلى 
مناطق احلرب في العالم لالتحاق في 
صفوف تنظيم “داعش” أو للتدريب في 
املعسكرات اإلرهابية، عاد ثلثهم إلى 
أملاني��ا أو إلى دول أوروبي��ة أخرى، وقدر 
املكتب االحتادي ملكافح��ة اجلرمية في 
الوقت الراهن عدد 570 من اإلرهابيني 

احملتملني.
من جانبه حتدث رئيس املكتب االحتادي 
حلماي��ة الدس��تور األملان��ي )اخملاب��رات 
ماس��ن  ج��ورج  الداخلية(”هان��س 
“عن 1600 إس��اموي م��ن اإلرهابيني 
احملتملني، وس��بب االختاف في تقدير 
الع��دد هو أن املكت��ب االحتادي حلماية 
الدس��تور يض��ع  معايي��ر مختلف��ة 
ملراقبة األشخاص ذوي امليول اإلرهابية 

عن معايير الشرطة.
يوج��د في أملانيا العدي��د من احلمات 
والبرامج للحماية من التطرف، إال أن 
عدد اإلسامويني في تزايد مستمر في 
أملانيا، حيث بلغ في الوقت الراهن 10 
آالف سلفي، مقابل 8600 عام 2016، 
بحس��ب إحصائيات املكت��ب االحتادي 

حلماية الدستور.
الدس��تور  حماي��ة  مكت��ب  ويراق��ب 
األملاني حوالي 90 مس��جداً باإلضافة 
إل��ى مجموع��ات صغي��رة مم��ن ميكن 
تس��ميتهم ب�  “اإلرهابيني احملتملني”. 
وهذا ال يعني بالضرورة أن تش��كل 90 

خلية إرهابية خطراً.

شبكات لتجنيد النساء عبر 
االنترنيت

ق��ال “بوركه��اردت فراير” رئي��س دائرة 

حماية الدس��تور )األم��ن العامة( في 
والية “الراين” الشمالي “فيستفاليا”، 
إن املتطرفني ف��ي أملانيا يعملون على 
التق��رب م��ن املس��لمات املراهق��ات 
بالتنظيم��ات  بااللتح��اق  وإغرائه��ن 
اإلرهابي��ة بوع��ود زائفة ح��ول الزواج 
واملس��اواة باملقاتل��ني، وأوضح أن هذه 
الوعود س��رعان ما تتبخر وتنكش��ف 

على أنها اضطهاد وعنف وجرمية.
م��ن  “الوقاي��ة  مجموع��ة  ورص��دت 
اإلره��اب”، التابع��ة ل��وزارة الداخلية، 
مكثف��ة  إلكتروني��ة  خطاب��ات 
إل��ى  اإلنترن��ت  عل��ى  للمتطرف��ني 
املراهق��ات املس��لمات املقيم��ات في 
أملاني��ا، وتنجح هذه احمل��اوالت أكثر مما 
في الس��ابق في توريط املراهقات في 
املتطرفة،  التنظيم��ات  العم��ل م��ع 
وتصور ه��ذه الرس��ائل االنتم��اء إلى 
التنظيمات املتطرفة على أنه احترام 
ح��د »امللوكي��ة« للمرأة، ألنه��ا تقوم 
على والدة وتنش��ئة اجلي��ل املقبل من 

املقاتلني.
وأض��اف “بوركه��اردت”، أم��ام اللجنة 
النسائية في برملان الوالية ، إن نسبة 
النس��اء بني املتطرفني زادت بش��كل 
ظاهر في الس��نوات اخلم��س األخيرة، 
املراهقات،  وتشكل النساء، خصوصاً 
15 ف��ي املائة من مجم��وع املتطرفني 
ف��ي الوالي��ة الذي��ن يق��در عدده��م 
ب���2900  متطرف، والتحقت 70 امرأة 
في س��وريا  اإلرهابي��ة  بالتنظيم��ات 
والع��راق م��ن مجم��وع 249 متطرفاً 
يش��اركون في احلرب هناك منذ سنة 

.2012
ويتضح م��ن تقرير مجموعة “الوقاية 
م��ن اإلره��اب” أن اخلط��ر اآلت��ي م��ن 
األملانيات املس��يحيات الاتي اعتنقن 
اإلسام أكبر من خطر املسلمات في 
أملانيا، وتش��كل األملاني��ات املتحوالت 
لإلس��ام نس��بة 33 ف��ي املائ��ة م��ن 
امللتحقات بالقتال في سوريا والعراق، 
في حني أن نسبة املسلمات األصليات 

ال تزيد على 17 في املائة.

أسباب التحاق الشابات من أملانيا 
أس��تغل “داع��ش”، وبش��كل كبي��ر، 
االجتماع��ي  التواص��ل  ش��بكات 
لتجنيد للش��باب والشابات، وال تقوم 
االتصالي��ة  التنظي��م  اس��تراتيجية 
ف��ي ش��بكات التواص��ل عل��ى تقدمي 
فيديوه��ات العن��ف والقت��ل وقط��ع 
ال��رؤوس فق��ط، ب��ل يق��وم التنظيم 
بتبني استراتيجية معينة تناسب كل 

مجموعة مستهدفة من ضحاياه.
على س��بيل املثال، يتم تسويق فكرة 
الذهاب لس��وريا والع��راق للزواج من 
أحد الدواعش على أنها مغامرة مثيرة 
وأن الفت��اة س��تلتقي هن��اك بفارس 
الذي س��يحميها  الق��وي،  أحامه��ا 
ويداف��ع عنها ويفديه��ا بروحه، ويبث 
التنظي��م عل��ى ش��بكات التواصل، 
“كاليوتيوب وانستغرام وسناب شات” 
م��واد عن قص��ص حب ب��ني محاربني 

شجعان وفتيات غربيات أو فيديوهات 
يظهر فيه��ا الدواعش كرجال لطفاء 

يلعبون ويداعبون القطط.
وحس��ب م��ا ذكرته بع��ض الصحف 
األوربي��ة، ف��إن تنظيم “داع��ش” يقوم 
بالتغرير به��ؤالء الفتي��ات عن طريق 
التركيز على احلديث عن احلياة األسرية 
الت��ي تنتظرهن في “داع��ش”، وتتركز 
هذه احلياة على “مباهج” كثيرة منها 
“إجن��اب مقاتل��ني جدد يجاه��دون في 

سبيل الدولة اإلسامية”.
ومن جانب��ه يرى الباحث السياس��ي 
DW �رال��ف غضب��ان” في حدي��ث ل“
عربية أن “ما يدفع هؤالء الفتيات إلى 
االلتح��اق بداعش ليس س��ببا دينيا، 
بل هو راج��ع إلى مرحل��ة النمو التي 
يعيش��ها هؤالء الش��باب واملراهقون 
والتي تسمها الرغبة في حتقيق الذات 
بش��كل غير واقعي من خال االلتزام 

بقضايا كبرى”.

تدابير وإجراءات مكافحة 
اإلرهاب بأملانيا 

“فرانكفورت��ر  صحيف��ة  ذك��رت 
الغيماين��ة” الواس��عة االنتش��ار، أن 
األمن األملاني بدأ فى اس��تخدام نظام 
جدي��د لتقييم اخلطري��ن يطلق عليه 
اس��م »رادار داعش«. وج��اء في تقرير 
للصحيفة املعروفة ، أن اسم النظام 
ه��و »Radar – iTE«، وه��و مختص��ر 
يش��ير في��ه احلرف��ان »آي« و»تي« إلى 

إرهاب املتطرفني.
وعمل��ت مجموع��ة م��ن اخلب��راء في 
النف��س  وعل��م  واجلرمي��ة  اإلره��اب 
واالجتماع، من مؤسس��ات الش��رطة 
ومن بع��ض اجلامع��ات األملانية، على 
وض��ع مفردات نظام الكش��ف املبكر 
عن اإلرهابيني في أملانيا واس��تخدمت 
اجملموع��ة البيانات املتوف��ر في »بنك 
املعلوم��ات األوروبي« حول اإلرهاب في 
تقييم كل متهم باإلرهاب على حدة.

وضّمن الباحثون في الرادار س��جات 
اخلطري��ن واملعطيات حول محيطهم 
أصدقائه��م،  ومحي��ط  العائل��ي 
يزورونها،وحتت��وي  الت��ي  واملس��اجد 
القاع��دة املعلوماتية ل���”رادار داعش” 
أيض��اً عل��ى معلومات ح��ول معرفة 
»اخلطر« بالساح واملتفجرات، وميول 
املش��تبه فيه نحو العنف، باعتبارها 

معلومات تعني في تصنيف املش��تبه 
فيهم باإلرهاب.

وتعت��زم احلكوم��ة األملاني��ة تش��ديد 
قوان��ني مكافح��ة اإلره��اب، جاء ذلك 
وفقا ملا أكده “هايكو ماس” وزير العدل 
األملان��ي  فى 10 يناير 2017 بعد لقائه 
مع وزي��ر الداخلية األملاني “توماس دي 
ميزير”،واتف��ق وزيرا الع��دل والداخلية 
في أملاني��ا “هايكو ماس” و”توماس دي 
ميزير”  عل��ى تكثيف التعاون بينهما 
والتزام الش��دة واحلسم في مواجهة 
األش��خاص الذي��ن يش��كلون مصدر 

خطر على األمن في أملانيا.
وم��ن املنتظ��ر إدخال إصاح��ات على 
منه��ا  اإلره��اب،  مكافح��ة  قوان��ني 
للترحيات  إقام��ة س��جن  تس��هيل 
واالستعانة بنظام املراقبة اإللكترونية 
املعروف ب� “نظام السوار اإللكتروني” 
ال��ذي يوضع في القدم، وتقدير اخملاطر 
األمني��ة املتوقع��ة ، واتخ��اذ إجراءات 
وقائي��ة ملكافح��ة اإلرهاب ف��ي حالة 
الضرورة، مثل الرقاب��ة على املكاملات 
الهاتفية أو وضع ه��ذه العناصر حتت 
املراقبة ،وتسريع عمليات الترحيل ملن 
ترفض طلبات جلوئهم، وتنظيم أكبر 
للجمعيات اإلس��امية في أملانيا ملنع 

اإلرهاب.
تعتبر النساء أسهل إقناعا من الرجال 
، فتصطادهن ش��باك داعش أس��رع، 
وق��د تكون رغبة النس��اء ف��ي تغيير 
الصورة النمطية عن املرأة املس��لمة 
دافعا فتقعن في الش��باك بسهولة، 
لكن بغ��ض النظر عن األس��باب فإن 
النتيجة واحدة، نساء متطرفني أكثر 
يغ��رر بهن فيتحولن ألدوات عمياء في 
ي��د تنظيم متط��رف رأى ف��ي األنوثة 
هدفا س��ها يجنبه خسارة املزيد من 
رجاله، فاإلحصاءات تؤكد ارتفاع وتيرة 
جتنيد النس��اء بعد الهزائ��م املتتالية 
التي من��ي بها التنظي��م مؤخرا، وأن 
خط��وة ارمتاء املراة ف��ي كنف “داعش” 
تك��ون ف��ي أحي��ان كثي��رة محاول��ة 
للتكفير عن الذنوب واحلياة الصاخبة 
التي عاش��تها بعضهن في السابق، 
فيعتقدن ف��ي “التط��رف” مخرجا أو 

توبة.

لدراس��ات  األوروب��ي  املرك��ز  *ع��ن 
مكافحة اإلرهاب واالستخبارات

جرجيس كوليزادة*

بدأت بوادر أزمات معيش��ية وحياتية 
ح��ادة تظه��ر ف��ي اقليم كردس��تان 
نتيج��ة الدعوة الاعقانية للس��يد 
مس��عود البارزاني في اختيار الوقت 
غير املناس��ب الج��راء اس��تفتاء عن 
اس��تقال اقلي��م كردس��تان، وبدأت 
حياة املواطنني تتج��ه نحو التعقيد 
واجمله��ول يوم��ا بع��د ي��وم، كل ذلك 
بسبب مغامرة طائشة يعتزم رئيس 
با شرعية وبا موافقة نيابية القيام 
به��ا على حس��اب الش��عب، لغرض 
اس��تثمارها واس��تغالها  الغ��راض 
ونواي��ا ش��خصية وحزبي��ة، ومنه��ا 
الس��لطنة  ببقاء كرس��ي  االطال��ة 
وحك��م العائلة واحل��زب احلاكم، وما 
يطرح م��ن مقترحات إلجبار البارزاني 
على التراجع ومنها تس��ليم رئاسة 
العراق الي��ه لواليتني متتاليتني دليل 
لعب��ة  االس��تفتاء مج��رد  ان  عل��ى 
سياس��ية يلعب بها شخص وحزب 
حاك��م ق��ي االقليم والغ��رض منها 
مكاس��ب ومصال��ح ذاتي��ة ولي��س 
حتقي��ق برنام��ج وطني اس��تراتيجي 

لصالح شعب االقليم.
وهذه احلال تأتي بعد غرق كردس��تان 
مبجموع��ة  س��نوات  من��ذ  الع��راق 
م��ن االزم��ات االقتصادي��ة واملالي��ة 
الس��لطة  قب��ل  م��ن  والسياس��ية 
احلاكم��ة، وبعد عج��ز املواطنني من 
التأثي��ر على نظام احلكم املتس��لط 
بالطرق املدنية والوس��ائل السلمية، 
وه��ذا م��ا دف��ع بالواق��ع املعيش��ي 
واحلياتي واالجتماعي والسياس��ي ان 
يسير من س��يء الى أسوء، والطامة 
الكب��رى ان احل��زب احلاكم مس��تمر 
بفرض القمع واالس��تبداد والتسلط 
امام االحزاب ومنظمات اجملتمع املدني 
ملنع االحتجاجات املدنية الس��لمية، 
والتصعي��د القمع��ي متواص��ل وله 
امت��دادات اقليمي��ة بدف��ع من نظام 
احلك��م التركي خلدم��ة نوايا واهداف 
متعلق��ة باحل��زب احلاكم ف��ي تركيا 

وبالرئيس املتسلط في أنقرة.
والكل يعلم ان التاريخ سجل صفحات 
سود عديدة من اجلاهلية البعيدة عن 
االخاق والتقاليد واالعراف االنسانية 

لقبائ��ل وأقوام عاش��ت ف��ي عصور 
وعهود قدمي��ة، ومنها جاهلية العرب 
في شبه اجلزيرة العربية في عقود ما 
قبل االسام، حيث اتسمت اجلاهلية 
كرام��ة  وقتل��ت  اهان��ت  بصف��ات 
االنس��ان، وكانت لها الدور في ظهور 
دين االسام ودعوة النبي محمد )ص( 
اجلاهلية  املمارس��ات  للقضاء عل��ى 
التي كانت س��ائدة في تل��ك الفترة 
من خال نبذ تلك التقاليد والعبادات 
الصنمية، وذلك الرس��اء طريق جديد 
مؤم��ن باالمي��ان واالله الواح��د واحلق 
والع��دل واالخ��اق واملفاهيم والقيم 
االنس��انية النبيلة واملؤمنة بالسام 

وتعايش الشعوب واالديان.

وال ينك��ر ان دين االس��ام حمل معه 
تغييرا جذريا في مجمل املمارس��ات 
واالف��كار  واالع��راف  والتقالي��د 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
الت��ي كان��ت س��ائدة قبل ظه��وره، 
جدي��دة  س��لوكيات  ال��ى  وحوله��ا 
انتقل��ت من مجتمع��ات صغيرة في 
مكة واملدين��ة الى مجتمعات كبيرة 
للبش��رية امتدت من اندونيسيا الى 
املغ��رب ومن قوقاز الى ادغال افريقيا، 
ومن ه��ذه اجملتمعات االم��ة الكردية 

في تركيا والعراق وايران وسوريا.
وم��ا يهمنا في ه��ذا االمر هو اجملتمع 
الكردي العراقي الذي ارسى لنفسه 
مس��املا  ونهج��ا  وس��طيا  طريق��ا 

ومعت��دال ف��ي الدي��ن وق��دم منوذجا 
مثاليا للتعايس والتس��امح والتنوع 
والتعددي��ة ب��ني قومي��ات ومذاه��ب 
متعددة تقطن ارض اقليم كردستان 
منذ الق��دم والى يومنا هذا، والعهود 
االخيرة التي شهدت انتشار حركات 
ومتطرف��ة  متش��ددة  ومنظم��ات 
الش��رق  منطق��ة  ف��ي  وارهابي��ة  
االوسط لم تدقع بالبوصلة الكردية 
بالتمايل الى اي تطرف او تش��دد في 
حني مالت لها بوصلة أقوام ومذاهب 
في املنطقة، فنتج عنها خراب ودمار 
ف��ي الع��راق وس��وريا، وخ��رج الكرد 
س��املني منها بعض الش��يء بفضل 
ومحاربتهم  الباس��لة  مجابهته��م 

الش��جاعة لاره��اب وخاص��ة ف��ي 
كرك��وك وروزاف��ا وس��نجار حفاظ��ا 
على نفسه وعلى ش��عوب املنطقة 
االقليمي  والس��ام  االنسانية  وعلى 

والعاملي.
ولكن يبدو ان االمتياز املميز للمجتمع 
الكردي املتعلق بالتعايس االجتماعي 
املتن��وع املتس��م بالتس��امح واملودة 
االنس��اني تش��وبه ممارسات  والكرم 
غير انسانية وسلوكيات غير اخاقية 
للسلطة املستبدة احلاكمة الهداف 
مافوية شريرة والغراض ونوايا متسمة 
باجلشع والطمع واالستغال شبيهة 
باجلاهلية القدمية التي س��ادت شبه 

اجلزيرة العربية قبل ظهور االسام.

الكردية  واجلاهلية اجلديدة للسلطة 
وصلت الى حد ال يطاق ال على االرض 
وال ف��ي الس��ماء، حيث فش��لت في 
قيادة االقليم فشا ذريعا منذ ربع قرن 
من الزم��ن، وبدت بعيدة عن الوطنية 
واملس��ؤولية واخاقيات احلكم، وفوق 
ه��ذا وط��وال أكث��ر م��ن عقدين من 
احلكم ل��م تلجأ الس��لطة الى بناء 
اية بين��ة حتتية للم��وارد االقتصادية 
وتأم��ني  الذات��ي  لضم��ان االكتف��اء 
االم��ن الغذائي، ول��م تلجأ الى تأمني 
اي خزي��ن للم��وارد الغذائية حتس��با 
للط��واريء والكوارث، ول��م تلجأ الى 
توفير أي خزين او صندوق احتياط من 
املوارد املالية وغيرها من االحتياطات 

احليوي��ة حلماية املواطن��ني.. ومع كل 
هذه اخلزائن الفارغة من الغذاء واملال 
والوقود، ومع كل هذا احلش��اء اجملوف 
تلجأ السلطة بحكم جاهليتها الى 
مغام��رة االس��تفتاء لتعذيب واهانة 

جياة وكرامة شعب االقليم.
والغريب وبرغم رفاهية أهل السلطة 
وزبانيته��ا جن��د ان البع��ض منه��م 
يلجأ ال��ى طلب اللجوء ف��ي البلدان 
املتقدم��ة طلبا لرغ��د العيش وأمان 
احلياة، ومنهم مستشار كبير لرئيس 
احلكومة ونائب من برملان كردس��تان، 
وان كان االم��ر هك��ذا فأي��ن احلس��ن 
واخلير من دعوة البارزاني لاس��تفتاء 
اذا كان كبير مستش��اره ورئيس جلنة 
اعادة صياغة الدس��تور في السلطة 
يفر بجلده م��ن جاهلية احلكم، وأين 
الوطنية واألمان والسام واملستقبل 
األمني من جاهلي��ة العوائل احلاكمة 
ويت��رك  يف��ر بجل��ده  نائ��ب  اذا كان 
املصوتني ل��ه ليذوق��وا م��رارة احلياة 
وعذابها وقسوتها، هذا عدا ما ألبناء 
وأقارب أهل الس��لطة وحاش��ياتهم 
وخدمه��م وحش��مهم م��ن ث��روات 
وأم��وال طائل��ة وجنس��يات أجنبية 
وقصور وفيلات وش��ركات ومصارف 
في خارج االقلي��م، وكل هذا في ظل 
حك��م الفئ��ة الباغية م��ن املافيات، 
وزباني��ة طاغية م��ن اجلاهلية فرغت 
الباد والش��عب من املوارد في ارضها 
وسمائها، واستولت على كل الثروات 
واالم��وال واملمتل��كات، فجعلت من 
خزائ��ن الك��رد فارغة ال لقم��ة فيها 
فيه��ا  م��ال  وال  العصي��ب،  للي��وم 
لليوم االس��ود، فهل يعق��ل ان يترك 
مصير ش��عب بحاضره ومس��تقبله 
وباس��تفتائه وبق��رار اس��تقاله الى 
هذه الفئة والسلطة اجلاهلة ويوضع 
حتت تصرف أهل الباطل؟، حذار حذار 
يا عقاء الق��وم، وحذار وحذار يا دعاة 
كلم��ة حق يراد به��ا باطل »فبأي آالء 
ربكم��ا تكذب��ان« ي��ا دع��اة اجلاهلية 
وي��ا دعاة الظل��م بس��لطة االقليم، 
زهوق��ا«  الباط��ل كان  »ان  وإعلم��وا 
مهما جال وطال ولك��ن في النهاية 
سيس��حق حتت اقدام الشعب، واهلل 

من وراء القصد.

*كاتب وصحفي

زوجات الدواعش األلمانيات.. األسباب والدوافع

جاهلية السلطة الكردية باأللفية الثالثة

عناصر من البيشمركة
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ال��ى  تتح��ول  ض��رورة،  االح��زاب 
إش��كالية عندم��ا تتح��ول م��ن 
خدم��ة االوط��ان خلدمة نفس��ها 
 2016/12/25 ف��ي  ومناصريه��ا. 
كتبت افتتاحي��ة »االحزاب تخدم 
تخ��دم  االوط��ان  ام  االوط��ان.. 

االحزاب؟«. اعيد نشرها للفائدة:
ضرورة  والتنظيم��ات  ]»االح��زاب 
ف��ي فت��رات املعارض��ة، الس��يما 
ف��ي ظ��روف مقاومة االس��تبداد 
والظل��م، وخصوصاً عندما يكون 
الظل��م ش��مولياً وقاس��ياً، كما 
عندنا. فالفرد مبفرده يبقى عاجزاً، 
وتكوي��ن  التنظي��م  م��ن  فالب��د 
ح��ركات تس��تطيع فع��الً توعية 
اجلمه��ور، والوق��وف ض��د اعمال 
النظام، لتكش��فه وتعبىء الرأي 
الع��ام ضده، وتتبنى السياس��ات 

واالس��اليب لتغيي��ره. فاالنتم��اء 
للتنظيم��ات واالح��زاب ف��ي تلك 
الظ��روف خس��ارة باملطل��ق مل��ن 
يأخ��ذه الوعي والغي��رة لالنخراط 
في ه��ذه اجمل��االت. فاالم��ر ال ربح 
فيه س��وى مرضاة اهلل والضمير 
واالخالص للمبادىء. فقد يخس��ر 
االنسان حياته وحياة افراد اسرته 
وكامل مصاحله ويتعرض للسجن 
والتعذيب والتش��ريد جملرد انتمائه 
للعم��ل املنظ��م املع��ارض. ومن 
الس��خف القول ان االنسان يقوم 
مبثل هذه التضحيات اجلسام جملرد 
انه يطمح ان يصبح مديراً او وزيراً 
او غير ذلك من مصالح ومناصب. 
ومعارض��ة  الظل��م  فمقاوم��ة 
االس��تبداد اساس��هما التق��وى، 
والضمائ��ر احلية، وحب عمل اخلير 

للصال��ح العام اساس��اً، قبل اي 
تفكي��ر بالصالح اخل��اص عموماً. 
ف��أي مصلح��ة خاص��ة يجنيها 
االنسان، وهو في السجون او حتت 
التعذي��ب، او عندم��ا يلتف حول 
رقبته حبل االعدام، ال لش��يء اال 
الن��ه يرفض االعتراف على زمالئه، 
بل يرفض االقرار بشرعية النظام 
والتنظيمات  فاالحزاب  واساليبه. 
االستبداد  دحر  اس��تطاعت  التي 
والظل��م، ل��م ت��أِت عل��ى دبابات 
الغي��ر، ولم يكن طريقها س��هالً 
او مفروش��اً بالورود، بل جاءت بعد 
عق��ود طويل��ة م��ن التضحي��ات 
واالالم والس��جون. وان الدباب��ات، 
والعناصر االنتهازية هي التي تأتي 
عادة على ظهر املعارضة وفصائل 
املقاوم��ة، خصوص��اً ف��ي املراحل 

االخي��رة بع��د ان تنض��ج اجلهود 
ويح��ن وق��ت القط��اف، وبعد ان 
يصبح التغيير امراً مؤكداً. وهذه 
س��نة اجتماعي��ة وعم��ل يتكرر 
لدين��ا ولدى غيرن��ا. فالتنظيمات 
واالح��زاب ف��ي مرحل��ة املقاومة 
واملعارض��ة في خدمة ش��عوبها 
واوطانه��ا باملطلق، ف��ي االقل في 
جهدها ونواياها. فاخلدمة العامة 
واضح��ة في هذه احلالة، واملنفعة 

اخلاصة غائبة منها تقريباً.
يختل��ف االم��ر –ف��ي دور االحزاب 
والتنظيمات- بع��د التغيير وبناء 
البدي��ل. فه��ذه مرحلة  النظ��ام 
م��ن  الكثي��ر  فيه��ا  س��تختلط 
االوراق، م��ن دون ان يك��ون هن��اك 
غربال او »فلتر« القمع واالستبداد 
الوع��ي،  واحيان��اً  والتضحي��ات، 

لف��رز الصالح عن غي��ره. في هذه 
تيارين اساس��ين:  املرحل��ة جن��د 
االول من الق��وى الصلبة املؤمنة 
باملنهج الس��ليم وبوض��ع االمور 
النص��اب الصحي��ح، وم��ن  ف��ي 
الشباب والدماء اجلديدة واصحاب 
اخلب��رة والتجرب��ة، فيبق��ى احلزب 
اداة  له��م،  بالنس��بة  والتنظيم، 
خلدم��ة الوط��ن والش��عب.. وهم 
الذين يشكلون اليوم امل اخلالص 
واالصالح.. وهؤالء ليسوا قلة، لكن 
وفلس��فتهم  قليلة،  اغراءاته��م 
الوعي،  وتتطل��ب  للوق��ت،  حتتاج 
فيب��دو صوته��م ضعيف��اً او غير 
س��احات  ف��ي  وجتده��م  مقن��ع، 
االبت��الء،  مواق��ع  وف��ي  القت��ال، 
والداعمن للمرجعية، واملتصدين 
االوائل عن��د االزمات واملنعطفات 

عال��ي  وه��و  والثان��ي  احل��ادة. 
الص��وت، ويتك��ون م��ن: ١- بعض 
الق��وى املعارضة الس��ابقة، التي 
تعتق��د ان الس��لطة واملوقع هما 
س��بيلهم للنجاح في االنتخابات 
وجم��ع االنص��ار، واملكاف��أة على 
وي��رى  الس��ابقة.  تضحياته��م 
ان اس��تحواذهم على  بعضه��م 
الس��لطة، ب��ل تفرده��م بها هو 
طريق اخلدمة العامة.. وهؤالء من 
اصح��اب االيديولوجيات املغلقة، 
او الطموحات الفردية العالية، او 
الذين يرون الدولة مجرد مؤسسة 
ومحاصصة،  اجتماعي��ة،  رعاي��ة 
وصراع على املواقع على حس��اب 
م��ن  و٢-  والش��عب..  املواطن��ن 
ش��رائح وقوى لم تع��ش املقاومة 
واملعارضة، اما البتعادها او لعمرها 

وقل��ة خبرتها، فتراه��ا متخبطة 
تريد التسلق سريعاً.. و٣- يلتحق 
وانتهازي��و  املتملق��ون  به��ؤالء 
الف��رص ف��ي كل عه��د. ه��ؤالء 
جميع��اً س��ينخرطون جماع��ات 
وزرافات حت��ت مظلة ه��ذه القوة 
او تلك، ويتحول��ون فيها الى غالة 
ومتطرفن، يزاي��دون على االخرين 
بكل شيء، وصوالً للتعبد، بالقائد 
والتنظيم، وقس على ذلك. وهذه 
جميعها ظواهر انتشرت، لالسف 
الش��ديد، بن الكثي��ر من القوى.. 
فيتس��لل االنحراف الكبير اليها، 
وتتح��ول االوطان ال��ى اداة خلدمة 
ه��ؤالء، عل��ى حس��اب الش��عب 

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

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

كينيث روجوف

وزير النفط السابق

أستاذ االقتصاد 
والسياسة العامة 

في جامعة هارفارد

السياس��يون  الق��ادة  يش��عر 
األميركيي��ون واألوروبيون  بالقلق 
إزاء مس��تقبل الوظائ��ف اجليدة، 
وعليهم بذل جهود كبيرة للنظر 
الت��ي  الكب��رى  املش��كالت  ف��ي 
تواجهه��ا آس��يا النامي��ة - وهي 
املش��كالت الت��ي ته��دد بضغط 
هائ��ل عل��ى األج��ور العاملية. في 
الهند، حيث دخل الفرد هو تقريبا 
عش��ر دخل الف��رد ف��ي الواليات 
املتح��دة، يغادر أكثر من عش��رة 
مالين شخص في السنة الريف 
نحو املناط��ق احلضرية، وأحيانا ال 
ميكن العث��ور عل��ى العمل حتى  
كبائع للش��اي في الشوارع، وأقل 
الكمبيوت��ر.  كمبرم��ج  بكثي��ر 
الف��ارق نفس��ه الذي يش��عر به 
ح��ول  واألوروبي��ون  األميركي��ون 
مس��تقبل الوظائ��ف، لكن على 

قدر كبير من القلق في آسيا.
هل ينبغي للهن��د أن تتبع منوذج 
التصدي��ر الصناع��ي التقلي��دي 
ال��ذي كان��ت الياب��ان رائ��دة فيه 
والذي اتبعته  الكثير من البلدان 
األخ��رى، مبا في ذل��ك الصن؟ أين 

ميك��ن أن ي��ؤدي ذلك، عل��ى مدى 
العقدي��ن املقبلن، حيث س��وف 
تصي��ر معظم هذه الوظائف في 

خبر كان بسبب  األمتتة؟ 
وهن��اك بطبيع��ة احل��ال قط��اع 
اخلدم��ات، حي��ث يعم��ل 80 في 
املائة من السكان في االقتصادات 
املتقدم��ة، وحيث ما ي��زال قطاع 
االس��تعانة مبص��ادر خارجية في 
الهن��د يتص��در العالم. ولس��وء 
احل��ظ، هن��اك أيض��ا الطريق إلى 
األم��ام عل��ى نح��و س��لس. لقد 
االتص��ال  أنظم��ة  اس��تبدلت 
اآلل��ي بالفعل ج��زءا كبي��را من 
أعم��ال مرك��ز الهات��ف العاملي، 
وظائ��ف  م��ن  العدي��د  أن  كم��ا 
بدأت تختفي  الروتينية  البرمجة 
أيضا نتيج��ة اس��تعمال أجهزة 

الكمبيوتر.
ورمبا كان التق��دم االقتصادي في 
الصن ه��و القص��ة الكبيرة في 
السنوات الثالثن املاضية، ولكنه 
يواجه حتدي��ات مماثلة. في حن أن 
الصن هي أكثر حتضرا بكثير من 
الهند، فه��ي، أيضا، ما تزال جتلب 

عشرة مالين شخص سنويا إلى 
مدنه��ا. وبالنظ��ر إل��ى الوظائف 
ونتيجة  األمتتة  املفقودة بس��بب 
املنافسة على األجور املنخفضة 
في بلدان مثل فيتنام وسريالنكا، 
أصبح دمج العم��ال اجلدد صعبا 

بنحو متزايد.
في اآلون��ة األخي��رة، أدى االرتفاع 
ف��ي احلمائية العاملي��ة إلى جعل 
هذا الوضع الصعب أس��وأ، كما 
يتجسد في قرار فوكسكون )املورد 
الرئيس��ي لشركة آبل) الستثمار 
10 مليارات دوالر في مصنع جديد 
ف��ي والي��ة ويسكونس��ن. وم��ن 
املس��لم ب��ه أن 13.000 وظيف��ة 
جديدة ف��ي الواليات املتحدة رقم 
منحفض مقارنة م��ع 20 مليون 
)أو أكث��ر) الت��ي يج��ب أن تخل��ق 
الهن��د والص��ن في كل ع��ام، أو 
حتى باملقارنة مع مليوني ش��غل 

الذي حتتاجه  الواليات املتحدة.
على الهامش، قد يكون للواليات 
وأوروب��ا مج��ال جلع��ل  املتح��دة 
التج��ارة أكثر ع��دال، كما وعد به 
ترامب. على سبيل املثال، العديد 

م��ن مصان��ع الصل��ب الصينية 
لديه��ا أح��دث الضواب��ط ض��د 
التل��وث، ولك��ن  ميك��ن إيقافه��ا 
لتخفي��ض التكالي��ف. وعندم��ا 
يتم إغراق اإلنتاج الزائد بأس��عار 
رخيصة في األسواق العاملية، فإن 
للبل��دان الغربية م��ا يبررها متاما 

في اتخاذ تدابير مضادة.
لس��وء احلظ، فإن التاريخ الطويل 
للحمائية التجارية  نادرا ما يأخذ 
ش��كل ضربة جراحية. وكثيرا ما 
الرئيس��ون  يك��ون املس��تفيدون 
األغنياء واملرتبطون سياسيا، في 
حن أن اخلاسرين هم املستهلكون 

الذين يدفعون أسعارا أعلى.
وتفقد البلدان، التي تذهب بعيدا 
ج��دا ف��ي االنغالق نفس��ها أمام 
املنافسة األجنبية، وظائف كثيرة 
في نهاية املطاف مع منو االبتكار 
فالبرازي��ل  اجلدي��دة.  والوظائ��ف 
والهند، على س��بيل املثال، عانتا 
تاريخي��ا م��ن سياس��ات جتاري��ة 
تطلعية، وقد أصبح كالهما أكثر 

انفتاحا في السنوات األخيرة.
وهناك مش��كلة أخ��رى حيث أن 

الغربي��ة  االقتص��ادات  معظ��م 
أصبحت منذ مدة طويلة مترابطة 
ترابطا عميقا في سالسل التوريد 
العاملي��ة. حت��ى إدارة ترامب كان 
عليها أن تعيد النظر في خطتها 
لالنس��حاب م��ن اتف��اق التجارة 
احل��رة ألميركا الش��مالية عندما 
أدركت أخيرا أن الكثير من واردات 
الوالي��ات املتحدة من املكس��يك 
لها محت��وى كبير ف��ي الواليات 
املتحدة. وقد يؤدي تكريس احلواجز 
اجلمركي��ة املرتفع��ة إل��ى تكبد 
العديد من الوظائ��ف األميركية 
املكس��يكية.  الوظائ��ف  مث��ل 
وبطبيعة احلال، إذا قررت الواليات 
املتحدة رف��ع التعريفة اجلمركية 
على الواردات بش��كل ح��اد، فإن 
جزءا كبيرا من التكاليف سيتم 
متريرها للمستهلكن في شكل 

ارتفاع األسعار.
وم��ن املؤك��د أن التجارة س��وف 
تكتس��ح قطاع اخلدم��ات أيضا. 
فضاء ش��ركة أمازون »ميكانيك 
تورك« )اس��مه ُمقتب��س من آلة 
الشطرجن في القرن الثامن عشر 

التي كانت في الواقع حتتوي على 
شخص مخبأ بذكاء في الداخل) 
هو مث��ال عل��ى منص��ة جديدة 
تسمح للمشترين بالتعاقد على 
مه��ام محددة جدا )على س��بيل 
املثال، البرمجة أو نسخ البيانات) 
عل��ى وفق مع��دالت األج��ور في 
وش��عار ش��ركة  الثالث.  العالم 
»ال��ذكاء االصطناعي  أمازون هو 

االصطناعي.«
وحت��ى ل��و توق��ف احلمائيون عن 
خارجي��ة  مبص��ادر  االس��تعانة 
للعمل، فما ه��ي التكلفة؟ ومن 
املؤك��د أن منص��ات اخلدمة عبر 
اإلنترن��ت ال ب��د م��ن تنظيمه��ا، 
كم��ا أثبتت التجرب��ة املبكرة مع 
اوبر. ولك��ن نظرا للع��دد الهائل 
م��ن الوظائف اجلديدة التي حتتاج 
الهند والصن إلى إنش��ائها كل 
ع��ام، وم��ع بق��اء اإلنترن��ت قابال 
لالخت��راق بنح��و كبي��ر، فإنه من 
احلماقة أن نعتقد أن االقتصادات 
املتقدمة ميكن أن تضيق بش��دة 

على صادرات اخلدمات.
فكيف ينبغي للبلدان أن تتعامل 

مع التق��دم التكنولوجي الذي ال 
هوادة فيه؟ في املستقبل املنظور، 
ميك��ن حتس��ن البني��ة التحتية 
والتعليم لتحقي��ق الكثير. وفي 
ح��ن تعث��رت بقي��ة العالم في 
أعقاب األزم��ة املالية لعام 2008، 
واصل��ت الص��ن توس��يع نطاق 
واإلمدادية  اللوجس��تية  مواردها 

الضخمة.
وف��ي عال��م يحتم��ل أن يك��ون 
في��ه الناس يحتاج��ون إلى تغيير 
الوظائف بش��كل متكرر وأحيانا 
بش��كل جذري، فإن هناك حاجة 
إل��ى تغييرات في تعلي��م الكبار، 
وذلك أساس��ا من خ��الل التعلم 
عبر اإلنترن��ت. وأخيرا وليس آخرا، 
حتت��اج البل��دان إلى إع��ادة توزيع 
الضرائب والتحويالت بنحو فعال. 
إن السياسات التجارية الشعبية 
التقليدية، مثل تلك التي يتبناها 
ترامب، لم تنجح في املاضي، ومن 
املرجح أن تكون لها نتائج  أس��وأ  

اليوم.

السياسة الحمائية لن تحمي الوظائف في أي مكان
PROJECT
SYNDICATE

عشاق التلوث
ايمان عبد الملك

أمور احلياة صعب��ة ،وحتقيق األماني يحتاج الى 
عزم وارادة ومثابرة وعدم استس��الم ، الفرق بن 
االنس��ان الناجح واآلخرين ه��و ليس نقصا في 
الق��وة واملعرفة امنا نقص باالرادة، لذلك االصرار 
على الهدف ال��ذي وضعناه امام اعيننا يدفعنا 
جاهدين للوصول الي��ه.ان الفرص ال تأتي دائما 
وسلم النجاح ال ينس��ب ملن تسلق لألعلى بل 

مبعدل ما وصل اليه الفرد.
احلي��اة تتطلب اجلد واإلجتهاد م��ن أجل الغاية 
الت��ي نتمناه��ا ،وذلك بتس��جيل عالمة فارقة 
ف��ي حياتنا،نرتقي الى س��لم النج��اح باملثابرة 
واملواصل��ة عل��ى األعم��ال، فال معن��ى للحياة 
م��ن دون تس��جيل ه��دف واضح نس��ير ألجله 
واس��تغالل كل الطاق��ات املمكنة ف��ي حتويل 

الفشل إلى جناح.
النجاح والفشل متناقضان ,وصورتهماعكسية 
فالفش��ل يصق��ل جتاربن��ا وهواص��الح ملنحى 
احلي��اة وهدف للوصول ال��ى النجاح ,مما يدفعنا 
ال��ى تكرار التجربة ودراس��ة اس��باب االخطاء 
لنتغل��ب عليها ك��ي تزيد من ثقتنا بأنفس��نا 
بعي��دا ع��ن االستس��الم والتمس��ك باالميان ، 
فلنبتعد عن املش��اعر الس��لبية التي تسيطر 
عل��ى تفكيرنا من دون محاس��بة الذات ,وجلد 
النفس واالنغماس ف��ي تأنيب الضمير ونعتها 

بالغباء وعدم االدراك.
الس��هل  باالم��ر  لي��س  للنج��اح  الوص��ول 
,هن��اك احيان��ا مطب��ات وطرق معق��دة علينا 
تخطيها,بالرغ��م م��ن الفش��ل ال��ذي يصقل 
جتاربنا  ويصلح منحى حياتنا ويعطينا الهدف 
للوصول الى الغاية املرجوة،هو ليس اخفاقا في 
العمل ب��ل جتربة جتعلنا اكث��ر وعيا لكي يقلل 
م��ن وقوعنا في االخطاء ,الن اخلبرة تضيف الى 
رصيدنا الوع��ي والتعلم والبحث عن الس��بل 
اجلي��دة من خالل الفه��م والتخطيط والتكرار 
واالدراك عل��ى مكامن اخلطإ وعدم الوقوع فيه،  

لنحقق من بعدها النجاح الكبير الذي نأمله.
عظماء البشرية  قد مروا بالعديد من العقبات 
وبرغ��م ذلك لم يستس��لموا ول��م يتوانوا عن 
العم��ل واملكافح��ة حت��ى وصل��وا ال��ى درجة 
عالية من الش��هرة وامست البشرية متجدهم 
وتبجله��م مل��ا أعط��وا وقدم��وا لغيره��م عبر 
التاري��خ، ان البدايه بطبيعته��ا صعبة  ولكن 
باس��تطاعتنا تخطيها برس��م االمنيات على 
اس��س صحيحة,وابتكار نهج جدي��د يوصلنا 
ال��ى الطريق الس��ليم بعيدا عن الفش��ل من 
خالل الفهم والتخطيط والتكرار والقدرة على 
حتقي��ق االهداف ثم اتخاذه��ا قاعدة متينة في 

درب النجاح.

جلد الذات ..شمس
األفق في مالمح الطريق
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قائمة احلظر تتسع من دون أن تتقلص.
أحمد ش��املو وال شك هو من األسماء 
األدبية اإليرانية األكثر ش��هرة في العالم 
)إلى ج��وار صادق هدايت وف��روغ فرخزاد(، 
وقد ترجمت أشعاره إلى أكثر من عشرين 
لغ��ة، كما حظي بجوائ��ز أدبية مرموقة، 
وم��ن املؤس��ف أن يحرم حتى م��ن تكرمي 
بس��يط في الذك��رى الس��نوية لرحيله، 
هو الذي يس��تحق إقام��ة مهرجان دولي 
للش��عر يحمل اس��مه ويس��لط الضوء 
على منجزه الش��عري وإس��هامه الكبير 
في حتديث الش��عر الفارس��ي ف��ي إيران 

وأفغانستان.
 يُعد أحمد ش��املو )1925-2000(، األبرز 
في خارطة الشعر الفارسي املعاصر بعد 

نيما يوشيج، تبلورت جتربته الشعرية من 
خالل انفتاحها على تراث الشعر امللحمي 
الفارس��ي، وامل��دارس الش��عرية العاملية 
احلديث��ة. أغنى املكتبة اإليرانية بترجمات 
مهمة في مجالي الشعر والرواية، إضافة 
إلى إسهامه في مجال القصة القصيرة 
األدبي��ة،  والبح��وث  األف��الم  وس��يناريو 
م��ن أهم مجاميع��ه الش��عرية: »الهواء 
الطازج«، »حديقة املرايا«، »ايدا في املرآة«، 
اللحظات واألبدية، »ايدا: الشجرة واخلنجر 
والذك��رى«، »مراثي التراب«، »التبرعم في 
الضب��اب«، »إبراهي��م في الن��ار«، »أغاني 

الغربة الصغيرة«، و«مدائح بال صلة«.
مطر

آنذاك، رأيت سيدة حبي املغرورة

تفكر على عتبة مغطاة بالنيلوفر
بسماء ماطرة

آنذاك رأيت سيدة حبي املغرورة
على عتبة املطر املكتظة بالنيلوفر

وقد اجتاحت قميصها ريح مرحة
آنذاك رأيت على عتبة النيلوفر

سيدة املطر املغرورة

عائدة من سفر السماء الشاق
*** 

صرخة، ثم ال شيء
ذلك أن األمل غير قادر على س��حق رأس 

اليأس
على بساط العشب رقدنا

مفعمني بيقني احلجر
علي بس��اط العش��ب، تعاضدنا باحلب 

وبيقني احلجر ذاته
وقد هيمنا على احلب

لكن بساط العشب ويقني احلجر ليسا 
سوى ترنيمة

إزاء قدرة اليأس
صرخة

ثم ال شيء

ترجمة محمد األمين الكرخي
 

بع��د 17 عاماً على وفاته، ما زال االحتفاء 
بذكرى رحيل الشاعر اإليراني الكبير أحمد 
ش��املو  من احملظورات في احلياة الثقافية 
في إيران، إذ ألغت الس��لطات اإليرانية منذ 
فترة بسيطة حفالً تكرميياً نظمه عدد من 
األدب��اء واملثقف��ني اإليراني��ني، جتمعوا حول 
مزار الش��اعر ف��ي مقبرة  امام��زاده طاهر 
مبدينة كرج اجملاورة للعاصمة طهران.وفيما 
اس��تطاعت الس��ينما اإليرانية املستقلة 
أن تف��رض حضورها ف��ي احلي��اة الثقافية 
اإليراني��ة، يبدو أن تيار األدب املس��تقل في 
إيران ما زال يعاني التهميش واإلقصاء، وأن 

فيها.
وقد تراجعت الرغبة في ركوب األخطار 
إلى أدنى مستوى لها في ما بعد. حتى 
ب��ات العراقي��ون يجهل��ون أن لديه��م 
مواطنني يعيش��ون بالق��رب منهم في 
مناطق رطبة اس��مها األهوار!  فيتولى 
مهم��ة إماطة اللثام عنه��م مغامرون 
أوروبيون، من أمثال ثيسيغر وماكسويل 
ويونغ. كان هؤالء ميلكون من العزمية ما 
ال ميلكه أهل الب��الد. وكانت الرائدة في 
ذلك سيدة ناعمة قدمت مع زوجها في 
العش��رينيات من القرن املاضي اسمها 

الليدي هيتشكوك!
واألوروبي��ون قب��ل ه��ذا أزاح��وا التراب 
ع��ن حضاراتن��ا القدمي��ة، وقدموها لنا 
على طبق من ذهب. ول��م يكن أجدادنا 
قادري��ن على القيام بهذه املهمة ألنهم 
ل��م يتمتع��وا بنزع��ة املغام��رة، ول��م 
يستهوهم س��وى احلصول على اآلجر، 

وبعض املصوغات املطمورة .. ال غير!
والكثي��رون من��ا من دون ش��ك يذكرون 
كيف قام مستكش��ف نرويجي اسمه 
ثور هيردال عام 1977 ببناء س��فينة من 

الب��ردي في القرنة بدعم من الس��كان 
احملليني أطلق عليها اس��م دجلة. وأبحر 
بها مع عدد من الش��بان، بينهم عراقي 
واح��د، في اخلليج العرب��ي وبحر العرب 
حتى وصل إلى جيبوت��ي. وكان الغرض 
من ه��ذه الرحلة اخمليف��ة البرهنة على 
أن الس��ومريني اكتش��فوا أميركا قبل 
كولومبس بألفي عام! ولكن السفينة 
ل��م تس��تطع مواصلة الرحلة وس��ط 
األمواج العاتية. فقام هيردال بإش��عال 
الني��ران فيه��ا قبالة س��احل جيبوتي، 
احتجاجاً على احل��رب الدائرة في القرن 
األفريقي آن��ذاك. وال أعلم جدوى إضرام 
النيران فيه��ا تلك الس��اعة. فقد كان 
ميكن االحتفاظ بها في متحف أو زاوية 
أو مرس��ى، لتكون شاهداً على مغامرة 
فريدة، لم يكتب لها إال بعض النجاح!

إن نزع��ة املغام��رة ال تنحصر في ركوب 
البح��ار أو اكتش��اف البل��دان، لكنه��ا 
تب��دأ منها. وهلل در غاليل��و حينما قال: 
إن الك��ون كتاب مفت��وح ميكن ألي منا 
قراءت��ه، إذا ما أتقن اللغة التي س��طر 

بها هذا الكتاب!

محمد زكي ابراهيم
 

يبدو أن نزعة التم��رد قد خمدت جذوتها 
ف��ي بالدنا منذ ق��رون طويل��ة، حتى بتنا 
نؤثر السالمة على املغامرة، والدعة على 
ركوب األخطار. وقد دخل في روعنا أن هذا 
السلوك هو السبيل املثلى حلياة جميلة 

هانئة ال جلبة فيها وال شقاق وال نفاق.
ولك��ن احلقيق��ة أنن��ا حتولنا من��ذ ذلك 
احلني إل��ى هدف للغ��زاة، الس��اعني إلى 
الث��روة واجمل��د والنف��وذ. وتزام��ن هذا مع 
هبوط أس��همنا في صنع احل��وادث وبناء 
احلضارات،  بس��قوط غرناطة عام 1492 

للميالد أو بعدها بأشهر قليلة.
حينم��ا توج��ه كريس��توفر كولومب��س 
الكتشاف ممر جديد للهند في ذلك العام، 
كان هدف��ه الرئي��س، وه��و الكاثوليكي 
املتعص��ب، النأي ع��ن الطري��ق البحرية 
الت��ي يهيمن عليها احملمديون! ففي ذلك 
احلني كان املغامرون العرب يذرعون البحار 
جيئة وذهاباً، لنقل البضائع بني الش��رق 
والغ��رب. ويحتك��رون املعرف��ة املطلوبة 

من دون تغريدة عينيك، العالم بال تحية..
احمد شاملو

طبعها في مطابع جامعة املوصل العام 
1992م.

 وها هو اليوم يُعيُد نش��ر الدراسة كاملًة 
))بقس��ميها(( فقد عثَر على مس��ّودتها 

ب��ن طيَّ��ات ُكتب��ِه القدمي��ِة بع��د مضيِّ 
أكثر من رب��ِع قرٍن على إجنازه��ا، ألنَُّه كاَن 
ق��د انتهى من كتابتها ف��ي 1992/1/21م، 
وكأنَّ الزمَن أراد أن يس��عدُه في هذه األيام 
املبارك��ة التي عادْت فيها أمُّ الربيعن إلى 
أحضاِن الوطِن العزي��ز؛ لُيقدَِّم للموصِل، 
ومبدعيه��ا، وجامعِتها العتي��دِة ما كان 
لها م��ن أبجديَّ��ٍة فاعلة ف��ي منطلقات 
الً  حركة نقِد الش��عِر، واجتاهاتها، مسجِّ
عظي��َم امتنانِه ملن أعان��ُه على إجنازِ هذه 

الدراسة. 

 مقدمة:
  النق��ُد األدب��يُّ جه��ٌد إنس��انّي ، يرقى إلى 
مص��اِف اإلب��داع إن كان يص��درُ ع��ن نفٍس 
تتجل��ى فيه��ا املوهب��ُة واالكتس��اُب دربًة 
وممارسًة ، وقد حاولْت هذه الدراسُة أْن تؤصَل 
القوَل في هذا اجلهِد الذي أسهم فيِه أُناٌس 
عايش��وا الهمَّ النقديَّ ف��ي مدينة املوصِل، 
الس��يما في حركة نقِد الشعر في احلقبِة 
املعاصرة من خالِل استقراِء معظِم ما نُشرَ 
من كتاباٍت نقديٍة في الصحِف واجملالِت في 
مرحلة النش��أِة ، والوقوف على معظِم ما 
نُشرَ من كتٍب ودراساٍت في مرحلِة النضِج 
، وتوصيف مفردات منهِجها النقديِّ ، وفرز 
اجتاهاتِها الفنيِة ، وعرِض معاييرها النقدية 
، ومراجع��ة نتائِجها التي توصل��ْت إليها ، 
وتس��مية رّوادِ هذه احلركة ، واإلشارة إلى ما 

يصدرون عنه من اجتاهات.
  وهذه احملاولُة لم تكن خلواً من املعاناة التي 
عايش��ت الهمَّ النقديَّ حقيقًة ، واجتهدْت 
في دراستِه وتوصيفِه ، وعرِض نتائجه . غير 
أن تلك املعاناة كان يذللها أصحاُب املواقِف 
العلمي��ِة الكرمي��ِة الذين ل��م يبخلوا على 
كاتب هذه الدراسة مبصادرهم ومراجعهم 
، أو مب��ا ميلكونه من صح��ٍف ومجالٍت ،وهم 
كثٌر ، فله��م من الباحِث محبت��ُه وعرفانُه 
، راجي��اً م��ن اهلل جلَّْت قدرت��ه أن يكون قد 
وفَّقه ف��ي اجنازِه هذا بعض توفيقه ، منبهاً 
إل��ى أنَّ بع��َض األس��ماِء ق��د تردُ ف��ي هذا 
البح��ِث ف��ي أكثرَ م��ن موضٍع، وذل��ك تابع 
لكتاباتِها وإجنازاتها ، فقد يكون الناقُد أجنزَ 
كتابني ، كان في األول منهما انطباعياً ، في 
حني كان الثان��ي حتليلياً ، ولذلك فإنَّ بعَض 
األس��ماء كانت في مرحلِة النش��أِة غيرها 
في مرحل��ِة النضج ، فوج��ب مراعاُة ذلك ، 
ألّن دراس��َة املنجز مرحلي��اً تقتضي الركوَن 

لهذه التفريعاِت املنهجيِة.
 *******

 صحبْت العمليُة النقدية الشعرَ قبل غيرِه 
م��ن الفن��ون ، فارتبَط بها وجودّي��اً ، وإْن بدا 
قبلها والدًة ...، فهي بداءًة  صاحبِت اإلبداَع ، 

وارتبطت بِه ، قبل أن تنفصَل عنه نهايًة .
 وتوضيحاً نقول : إذا كان صانُع الش��عرِ هو 
نفسه صانع النقد حني توّلى بنفسه تقومي 
اإلبداع راضياً ، أم ساخطاً من غير تعليل)¹( 
في مرحلِة طفولِة النقد ، فأنَّ صانَع النقِد 
في مرحلة نضجِه قد انفصَل عن الش��اعرِ 
حني علََّل رأيه ، ودلَّ عليِه بالشرح والتحليل 

، ول��م يكْن ممكناً من غيرِ أن يرتقي س��اللَم 
الثقافِة واخلبرة ، وما كان في دائرتيها .

  وملّا كانت مهم��ُة النقِد تكمُن في خدمِة 
أط��راف العمليِة النقدي��ِة برمتها املتمثلِة 
بالقارئ ، واملب��دِع ، واألثرِ اإلبداعّي ، فإنَّ نقَد 
الشعر يُعد أكثرَ التصاقاً بهذه املهمة من 
غيره ، لذلك فاّن دراس��تنا هذه ستحاول أن 
��َل القوَل ف��ي حركِة نقد الش��عر في  تؤصِّ
املوص��ل على وج��ٍه عام ، وتب��نيِّ أثرها على 
أط��راف العملي��ة النقدية ، س��واء أكانت 

منصبَّ��ًة عل��ى املناقش��ات الت��ي أفرزتها 
كتٌب ُخّصصْت لنقد الشعر والشعراء من 
القدام��ى واحملدث��ني ، وهو م��ا يدخل ضمن 
باب نقد النقد ، أم كانت منصبًة على نقد 
النصِّ اإلبداعيِّ ) الش��عر ( وتقوميه معيارياً 
، أم كان��ت تدور في التنظي��ر النقديِّ الذي 
يع��رُض الفكرَ النق��ديَّ للناق��د ، أو جهده 

املتميز ، أو منهجه الذي يصدره عن دراية.
 وحتقيقاً لكشِف أسرارِ حركِة نقد الشعر 
في املوصل في احلقبة املعاصرة ، وصوالً إلى 
تثبيت مالمحها عبر مراحل تكوينها : والدًة 
ونضج��اً ، رأينا أن يك��ون منهُجنا على وفِق 

التفريعاِت التالية :
1 � النشأُة 

)) حركُة نقِد الشعر في الصحافِة املوصلّيِة 
وغيرها((

 كانت بداءُة حركِة نقِد الش��عرِ في املوصِل 
ف��ي العص��ر احلديث ق��د ارتبط��ْت ارتباطاً 
وثيقاً بنشوِء الصحِف واجملالِت التي صدرت 
في املدينة ، وأس��همْت إس��هاماً فعاالً في 
تكوي��ِن مالم��ح عاّم��ة حلركٍة نقدي��ٍة في 
جميِع مجاالِت اإلبداع الفنيِّ ، والدراس��ات 
اإلنس��انية اخملتلفة ، ومل��ا كّنا بص��ددِ نقِد 
الش��عرِ لي��س غي��ر،  ف��إنَّ هذه الدراس��ة 
ستحاوُل الوصوَل إلى تلك املالمِح من خالل 
اس��تقراِء األفكارِ النقديَِّة ملا نُش��ر في تلك 
الصحِف واجملالت من مناقش��ات ج��اّدة ، أو 
دراس��ات حصيفة ، أو عروض ناقدة لدواوين 
شعرية عديدة ، س��واء أكانت لشعراء من 

العراق ، أم من األقطار األُخرى.
 إنَّ مهمَة الوصوِل إلى تلك املالمِح ليس��ت 
س��هلًة إذا ما عرفنا كثرة اجملالت والصحف 
التي ش��اركت ف��ي تكوين الوع��ي النقدّي 
��رْت بتلك األس��ماء التي رس��مْت  ، ثّم بشَّ
تل��ك املالم��ح ، ولع��لَّ أح��داً ال يج��ادُل في 
أنَّ مدين��ة فيها مج��الت مث��ل : ))اجمللة(( و 
))اجلزيرة(( وصحف كثي��رة مثل : ))اجلداول(( 
و ))فتى الع��رب(( و ))الرواف��د(( و ))الراية(( و 
))العاصف��ة(( و ))املث��ال(( و ))وح��ي القلم(( 
و ))الفن��ار(( و ))صدى الروافد(( و ))الش��علة 
الرياضية(( و ))الواق��ع(( و ))احلدباء(( وغيرها 
، ال تس��هم فقط على نحٍو أكي��ٍد في بناِء 
اإلنسان ثقافياً، ومعرفيَّاً، وحضارياً ، بل إنها 
س��تجعُل من إش��عاعها الثقافي مناراً ال 
ا للبعيدين عنها  للقريبني إليها حسب ، إنَّ
أيض��اً ، فكيف احلال إذن في جانب واحد هو 

من صميِم األدِب الوصفيِّ ؟!
 لقد وجدْت هذِه الدراس��ة بعد الفحِص أّن 

تلك البداءاِت النقديَة متثَّلْت بالتالي :

د. عبد الرضا علي
 

تنويٌه البدَّ منُه :
 كانت جامعُة املوصل قد تبنَّْت في نهاية 
))موس��وعة املوصل  الع��ام 1991م إصدارَ 
احلضاريَّة(( فشّكلْت جلنًة عليا لها، وبعد 
اجتماع��اٍت عديدة له��ذه اللجنِة اختارت 
ووزَّع��ْت  ص��َن،  املتخصِّ م��ن  مجموع��ًة 
عليهم م��واد املوس��وعة احلضاريَّة، وكان 
من ضمن تلك املواد )) حركة نقد الش��عر 
ْت لها أس��تاذاً أكادمييَّاً  في املوصل(( وسمَّ
م��ن أبناء احملافظة، وبع��د أْن اكتملْت موادُّ 
جامع��ِة  مطبع��ُة  وتهيَّ��أْت  املوس��وعِة، 
املوصل لتباش��َر مرحلَة التنفيِذ اعتذر من 
كان ق��د ُكلِّ��َف بكتابة م��ادَّة ))حركة نقد 
الشعر(( ألسباٍب شخصيَّة، فكان للجنة 
أن تبحَث عن بديٍل يستطيُع إجنازَ التكليِف 
بأس��رِع وقٍت ممك��ن، فوقع االختي��ارُ على 
كاتب هذه الس��طور، فأسرع اخلطى) وهو 
سعيٌد( مستجيباً، فكان ال يناُم من الليل 
إال قليالً، وح��رَص أن يُنجَز التكليَف ضمن 
تِه، وحن انتهى منه كتابًة ارتضته  إطار مدَّ
 ، اللجنُة، بع��د أن  أحالته إلى خبيٍر علميٍّ
ومتَّ دفُع��هُ ملطبعِة جامع��ة املوصل ضمن 
مواد اجمللَِّد اخلامس )األخير( من املوسوعة، 
وبعد قيامِه مبراجع��ة املطبوِع ))تصحيِح 
البروف��ات(( طرق س��معُه أنَّ بعَض أعضاء 
مة السريَّة من أزالِم جمهوريَّة اخلوِف  املنظَّ
ممَّن كانوا مسؤولن عن السالمِة الفكريَّة 
قّرروا حذف دراس��ته، لكون القسم الثاني 
منه��ا قد عال��َج اجتاهاٍت نقديَّ��ًة لم تكْن 
م��ةُ راغب��ًة في الس��ماح بنش��رها،  املنظَّ
رٍة تفصيليَّة  وعندها اضطرَّ إلى تقدميِ مذكَّ
إلى رئيس اجلامعة)حينذاك( الدكتور عبد 
��اب، وأعلم��ه أنَّ اخلبير العلميَّ  اإلله اخلشَّ
 ، كان قد أجاز امل��ادَّة، وأنَّ البحَث موضوعيٌّ
وُكتَب بحياديٍة علميٍَّة،  ونتائجه سليمة، 
َل شخصيَّاً، وإال فهَو  ثمَّ طلَب منه أن يتدخَّ
مزمٌع على نقِل شكواُه هذه إلى الصحافة 

األدبيَّة.
 وبع��د مرورِ أي��اٍم قليلة أعلَم��ُه بعضهم، 
أنَّ القس��م األّول من امل��ادَّة الذي جرى فيه 
تأصيل القوِل في نشأِة احلركِة النقديّة في 
ا القسم الثاني  املوصل س��يتم نش��ُره، أمَّ
منه ))االجتاهات(( ، فقد جرى حذفه، وعليِه 
أْن يس��كَت ))وقد أُعِذرَ من أنذر((، فسكَت، 
ومتَّ نش��رُ القس��ِم األول في اجمللَِّد اخلامس 
من موس��وعة املوص��ل احلضاريَّ��ة التي متَّ 

حركُة نقِد الشعِر في الموصل منطلقاُتها واتجاهاُتها
)منذ نشأِتها حتى العام 1992م(

مدينة املوصل

دراسة

اصدارقصة قصيرة

النقدُ األدبيُّ جهدٌ إنسانيّ ، 
يرقى إلى مصافِ اإلبداع إن كان 

يصدرُ عن نفٍس تتجلى فيها 
الموهبُة واالكتسابُ دربًة 

وممارسًة ، وقد حاولتْ هذه 
الدراسُة أْن تؤصَل القوَل في هذا 

الجهدِ الذي أسهم فيهِ ُأناسٌ 
عايشوا الهمَّ النقديَّ في مدينة 
الموصِل، السيما في حركة نقدِ 
الشعر في الحقبةِ المعاصرة من 

خالِل استقراِء معظِم ما نُشرَ 
من كتاباتٍ نقديةٍ في الصحفِ 

والمجالتِ في مرحلة النشأةِ

يُعد أحمد شاملو )2000-1925(، 
األبرز في خارطة الشعر الفارسي 

المعاصر بعد نيما يوشيج، تبلورت 
تجربته الشعرية من خالل انفتاحها 

على تراث الشعر الملحمي الفارسي، 
والمدارس الشعرية العالمية الحديثة. 

أغنى المكتبة اإليرانية بترجمات 
مهمة في مجالي الشعر والرواية.

د. عبد الرضا علي

روح المغامرة
ص��درت ف��ي العاصم��ة األردنّي��ة عّم��ان 
مؤخ��راً، عن دار فضاءات للنش��ر والتوزيع، 
رواية "أكثر من وهم" للروائّي األردنّي عبد 
السالم صالح، ويُعّد هذا العمل الرابع في 
مسيرة صالح الروائّية بعد: احملظّية 1995، 

أرواح برّية 1999، صّرة املُّر 2009.
يواص��ل صالح ف��ي هذا العمل أس��لوبه 
وطريقت��ه في األعم��ال الس��ابقة، حيث 
يط��رح أس��ئلة احل��ّب والوج��ود واحلي��اة 
بنحوع��ام، من خالل اخلوض ف��ي العالقة 
املُرّكب��ة بني الرجل واملرأة، فيما تدور فكرة 
العم��ل حول الرغبة للوج��ود احلّر، وهو ما 
تعّبر عنه شخصيات الرواية.يقول صالح، 
احلاصل كذلك على جائ��زة أفضل تأليف 
مس��رحي محلي ف��ي مهرجان املس��رح 
"إنَّ   :1996 للمحترف��ني  الراب��ع  األردن��ي 
الرواية تقترب من الكثير مما هو مسكوت 
عن��ه، وم��ن الكثي��ر م��ن احملرم��ات التي 
يت��م القفز عنه��ا أو التغاض��ي أو الهرب 
منها ثقافّياً واجتماعياً وسياس��ياً" نقرأ 
م��ن العمل: "حي��ث ال يوجد الف��ّن، حني 
تغي��ب املوس��يقى، الس��ينما، القصيدة، 
الرواية، اللوحة، املس��رحية.. ينمو القتلة 

ويتكاثرون( الرواية ص 14.
تتعام��ل الرواي��ة بج��رأة م��ع الكثير من 

ي��ا  لقضا ا
عي��ة  جتما ال ا
س��ية  لسيا ا و
 ، نية نس��ا إل ا و
تأت��ي  فيم��ا 

لغتها مثل أعمال 
صالح الس��ابقة؛ عالية، ورش��يقة، فيما 
تقدم الرواية رؤية لعّمان من خالل تفاعل 
الش��خصيات مع املكان بكل ما فيها من 
ربك��ة وغضب وحب، في آن واحد.وفي هذا 
الس��ياق، دع��ا مختبر الس��ردّيات األردنّي، 
وضم��ن برنام��ج ص��در حديث��اً، لالحتفاء 
بالرواي��ة حديث��ة الصدور، حيث س��يوقع 
الكاتب العمل الس��بت، اخلامس من آب/
أغسطس اجلاري في نادي األردن/ اللويبدة.

يش��ارك في حفل التوقيع القاص هشام 
البس��تاني بورقة نقدّية، ث��م يدير الروائي 
أحم��د أبو س��ليم حواراً ح��ول الرواية مع 
مؤلفه��ا، فيم��ا تش��ارك الدكت��ورة غادة 
خلي��ل ف��ي احلفل، ث��م حوار مفت��وح مع 
احلضور، ويتخّلل حفل التوقيع مش��اركة 
مبقطوع��ات  س��ليم  أَب��و  ي��زن  للفن��ان 
موس��يقية. ويقدم حفل التوقيع القاص 
مخلد بركات املش��رف على البرنامج في 

مختبر السردّيات.

"أكثر من وهم"..
رواية جديدة لعبد السالم صالح

القسم األول

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير

احمد شاملو
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كربالء - الصباح الجديد:

متكن فريق بحثي من جامعة كربالء 
من تصميم وتنفي��ذ محرك بحث 
خاص يعم��ل على حجب وتعطيل 
االرهابي��ة  االلكتروني��ة  املواق��ع 
ملواجهة االره��اب االلكتروني واحلد 

من اثاره.
قالت الباحثة رس��ل منصور عضو 
الفري��ق ان املش��روع يه��دف ال��ى 
تصميم وتنفيذ محرك بحث خاص 
االرهابي��ة  االليكتروني��ة  باملواق��ع 
وبعد احلصول عل��ى نتائج البحث 
يتم حجب محتوي��ات هذه املواقع 
حفاظ��اً عل��ى تأثر اجملتم��ع بأفكار 
االره��اب االليكترون��ي، واضافت ان 
النظ��ام يعم��ل عل��ى بيئ��ة نظام 

.Linux التشغيل
وبينت ان احملرك ال��ذي مت تصميمه 
يعمل على حجب املواقع اإلرهابية 
الت��ي غزت ش��بكة اإلنترنت وباتت 
ميداناً خصب��اً للتحريض واالرهاب 
الى جانب تضليل الشباب باألفكار 

التكفيرية.
 م��ن جهتها قال��ت الباحثة نورس 
حس��ني عضو الفريق : ان املشروع 
يأتي ف��ي إطار اإلج��راءات الوقائية 
للحد من تأثير العصابات االرهابية 
الوس��ائل  ه��ذه  تس��تغل  الت��ي 
االتصال  احلديث��ة في  واإلمكانيات 
املواق��ع االلكترونية،  ومتتلك مئات 

وبالتال��ي يس��تطيع االره��اب من 
خ��الل ه��ذه األدوات حتقي��ق عدت 
أه��داف، منه��ا التغرير بالش��باب 
وكذل��ك  املقاتل��ني  واس��تقدام 
احلصول عل��ى التمويل وبث الرعب 

والذع��ر بني الناس اآلمن��ني، وترويع 
املدني��ني وبث التفرقة واالش��اعات 
وتنظيم حمالت احلرب النفس��ية ، 
والى ذلك حصلت التدريس��ية في 
جامعة كربالء الدكتورة منال عبد 

الواحد على براءة اختراع في مجال 
تصنيع البيتيدات املضاد لألكسدة 
م��ن نخالة احلنطة واس��تخدامها 

صناعيا وطبيا.
      واوضحت عبد الواحد ان )اهمية 

البح��ث تكمن في االس��تفادة من 
اخمللفات الزراعية باعتبارها مشروع 
اقتصادي يأتي من نخالة اخلبز بدال 
من استخدامها لألعالف احليوانية 
كم��ا ميك��ن االس��تفادة ايضا في 

اخ��راج بيتي��دات حيوي��ة صناعية 
مضادة لألكس��دة كونها ذات تأثير 
عل��ى اجله��از املناع��ي لإلنس��ان(. 
وعن اهمي��ة البيتيدات في اجملاالت 
الصناعي قالت )ميكن االس��تفادة 
من البيتي��دات باعتبارها منتجات 
ذات تعزي��زات حيوي��ة بحيث تغني 
عن امل��واد الكيمياوية الصيدالنية 
التحدي��د  وج��ه  ع��ن  ومنه��ا 
كونه��ا  جتميلي��ة  مس��تحضرات 

تعمل كمضادات لألكسدة(.
وتابع��ت الباحث��ة ان الببتيد عبارة 
ع��ن حامض��ني أميني��ني أو أكث��ر 
مرتبط��ني م��ع بعضهم��ا برابطة 
ببتيدي��ة وه��ي رابط��ة كيميائية 
األميني��ة  األحم��اض  ب��ني  تنش��أ 
لتكوي��ن البروتين��ات اخملتلفة وهي 
م��ن الرواب��ط القوي��ة ف��ي البناء 
االحم��اض  ان  مبين��ة  البروتين��ي 
االمينيه هي لبنات البناء الرئيسة 
لبن��اء البروتني والببتي��د هو بروتني 

صغير.
واضافت عب��د الواحد انه مت حتضير 
متحلل بروتيني من املركز البروتيني 
لنخالة احلنطة احمللية باس��تعمال 
إنزمي التربسني، من مصدر ميكروبي 
عند ظروف مثلى. ومت فصل املتحلل 
اإلنزميي باستعمال تقنية الترشيح 
الهالم��ي، واحلص��ول عل��ى ثالث��ة 
تراكيزها  بروتينية قدرت  متحلالت 
0.456، 0.234، 0.789 ملغ��م /م��ل 

على التوالي. 

براءة اختراع في جامعة كربالء

محرك بحث يعمل على تعطيل المواقع اإللكترونية 
اإلرهابية والحد من آثاره

جامعة كربالء

الهروب الى نهر دجلة »عدسة: زياد متي«لقطة

مخاطر اإلفراط بتناول الشوكوالتة
 أف��ادت دراس��ة علمي��ة حديث��ة أن الرج��ال الذي��ن يتناول��ون 
الش��وكوالتة بكثرة معرضون لإلصابة بالتوتر واالكتئاب أكثر 
م��ن غيرهم، وذلك بس��بب م��ا حتتويه من كمي��ات كبيرة من 

السكر.
ووجد باحث��ون في جامعة يونيفرس��يتي كولي��دج لندن: »أن 
الرجال الذين يتناولون أكثر من 67 غراماً من السكر يومياً تزيد 
لديهم مخاطر اإلصابة باضطرابات املزاج، بنس��بة أكثر ب� 20 

في املئة، مقارنة بالذين يتناولون أقل من 39.5 غراماً يومياً«.
وقال��ت أنيكا نويبيل التي قادت فريق البحث:«إن هناك العديد 
من العوامل التي تؤدي إلى ح��دوث اضطرابات في املزاج، لكن 
تناول أطعمة ومش��روبات غنية بالس��كر يزي��د فرصة حدوث 

ذلك ».
وتؤك��د الدراس��ات العلمية عل��ى اآلثار الضارة للس��كر على 
الصحة، لكن هذه الدراس��ة أضاف��ت بعداً جديداً هو الصحة 

النفسية، حسب الباحثة.
ووجدت الدراس��ة الت��ي تتبعت احلالة الصحي��ة آلالف الرجال 
والنس��اء ف��ي بريطاني��ا عدم وج��ود عالقة بني تناول الس��كر 

واضطرابات املزاج بالنسبة للنساء.

الشاي األخضر يقلل من
أضرار الدهون المشبعة

يعد الش��اي األخضر واحداً من أكثر املش��روبات املس��تهلكة 
في جميع أنحاء العال��م، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فوائده 

الصحية املرتبطة به.
وتكش��ف األبحاث الطبية احلديثة إلى احتواء الشاي األخضر 
على مركبات طبيعية تس��اعد على مكافحة اآلثار الصحية 
الس��لبية واألضرار الناجمة عن إتب��اع النظام الغذائي الغربي 

املليء بالدهون املشبعة واألمالح.
وتوصل الباحث��ون في جامعة »نورث ويس��ت« في الصني الى 
احتواء الش��اي االخضر على مركب« إبيجالوكاتش��ني« الذي 
يعمل على تخفيض فرص تطوير مقاومة متثيل األنسولني في 
اجلس��م، وإعاقة الذاكرة بني الفئران الذين مت تغذيتهم بنظام 

غذائي عالي الدهون املشبعة والسكريات واألمالح.

المشروب السكري
يقلل من حرق الدهون 8 %

خلصت دراس��ة صغيرة إلى أن تناول ش��طيرة برجر مع كأس 
كبير بارد من املش��روب الغازي قد يحفز جس��مك على تخزين 

الدهون أكثر مما سيحفزه إذا شربت شيئاً آخر من دون سكر.
وذك��ر تقري��ر نش��ره موق��ع livescience أن: »املش��اركني في 
الدراس��ة عندم��ا أضافوا مش��روباً س��كرياً إل��ى وجبة غنية 
بالبروتني، فإن مقدرة أجس��امهم على ح��رق الدهون تراجعت 
مبتوس��ط 8 %، كم��ا اتضح أن املش��روبات الس��كرية تزيد من 

شهيتهم لتناول الطعام بعد الوجبة«.
وقال صاحب الدراسة ش��انون كاسبرسون، وهو باحث وعالم 
أحياء في مركز األبحاث الزراعي��ة في وزارة الزراعة األميركية: 
»تفاجأنا عندما رأينا تأثير املش��روبات الس��كرية على عملية 

األيض عندما متت إضافتها للوجبات الغنية بالبروتني«. 
وأضاف أن: »اجلمع بني املش��روبات السكرية والوجبات الغنية 
بالبروتني زاد من ش��هية املش��اركني لتناول األطعمة اململحة 

ملدة 4 ساعات بعد تناول الطعام«.
وأشارت الدراسة اجلديدة إلى أن: »إضافة املشروبات السكرية 
إل��ى حص��ة البروتني العالي��ة قد تك��ون ذات تأثي��ر معاكس، 
فاملش��روبات الغنية بالس��كر تس��بب تباطؤا ف��ي حرق دهون 

اجلسم«.

ابي البق��اء العكبري البغدادي رائد 
الثقاف��ة املوس��وعية ف��ي بغ��داد 
ولد ع��ام ٥٣٨ ه� وتوف��ى عام ٦١٦ 
هجرية، وهو محب الدين عبد اهلل 
ب��ن ابي عب��د اهلل احلس��ني بن ابي 
البقاء عبد اهلل احلس��ني العكبري 
نس��بة الى ُعكبر بضم العني وهي 
بليدة في الشمال الشرقي لبغداد 
ولعله��ا منطقة الراش��دية حالًيا 
وهو البغ��دادي املولد والدار االزجي 
الضري��ر الفقي��ه املق��رئ املفس��ر 
النح��وي االدي��ب اللغ��وي النحوي 
الفرض��ي احلنبل��ي الش��يخ االمام 

العالمة.
نش��أ العكبري وترعرع ف��ي بغداد 
في اس��رة تقية ورعة وعاش حياته 
جامعاً كرم االخ��الق وطلب العلم 
ملتزم��اً القيم واملب��ادئ وعاش في 
بغ��داد م��ن والدته حت��ى وفاته في 
نهاية عص��ر الس��الجقة في زمن 

كانت بغداد مركزاً للثقافة.
وعلمائه��ا  بغ��داد  لش��يوخ  وكان 
فضل عليه اذ تأدب وتتلمذ عليهم 
في علوم عديدة ومن شيوخه علي 
بن عس��اكر بن املرحب البطائحي 
الضري��ر املق��رئ احلنبل��ي اللغ��وي 
ويحي��ى بن محم��د بن هبي��ره بن 

س��عيد الوزي��ر ال��ى املظف��ر وابن 
البط��ي اب��و الفتح وعب��د اهلل بن 
محمد البغدادي البزاز ابو بكر وابو 
زرعة طاه��ر بن محمد املقدس��ي 
االصل الهمداني الدار، وابو العباس 
احمد بن املبارك املرقعاني وابراهيم 
بن دين��ار النهروان��ي والقاضي ابي 
البغ��دادي  اخلش��اب  واب��ن  يعل��ى 
ويحي��ى اليوس��في الش��اعر وابن 

القصاب وغيرهم.
لق��د امتل��ك اب��و البق��اء ثقاف��ة 
واس��عة ومعارف متنوع��ة واحتل 
مركز الص��دارة بني علم��اء عصره 
وعد واح��د زمانه في النحو واللغة 
واحلساب والفرائض والفقه واعراب 
الق��رآن والق��راءات الش��اذة وتفرد 
في عل��م الفرائض ويروى ان زوجته 
كان��ت تق��رأ له ف��ي  اللي��ل كتب 
االدب ألن��ه بقى م��ده فقيد البصر 
وكان امام مس��جد ابن حمدون في 
بغداد وحظي بتقدير معاصريه من 
،واشادوا  العلماء والفقهاء واالدباء 
مبكانت��ه منه��م ياق��وت احلم��وي 
وعال��م الع��راق وواعظ عص��ره ابو 
الف��رج بن اجل��وزي ال��ذي كان يلجأ 
الي��ه ف��ي  بع��ض املس��ائل وم��ن 
تالمذته عبد الرحمن بن جنم ناصح 

الدين احلنبلي  وكذلك مؤرخ العراق 
االم��ام احلافظ محمد بن س��عيد 
احلجاج   الواس��طي املع��روف بابن 
الدبيث��ي وال��ذي كان يق��ول عنه:- 
س��معنا من��ه ونعم الش��يخ كان  
وكذلك احلافظ املقدسي السعدي 
الدمش��قي وكذل��ك اب��ن النج��ار 
احلافظ البغدادي وابن معقل االزدي 
املهلب��ي  والفقي��ه االم��ام محمد 
البغ��دادي املراتبي وزك��ي الدين ابو 
محمد املن��ذري املصري وابن عدالن 

بن حماد املوصلي وغيرهم كثير
وقد بلغ��ت مؤلف��ات العكبري ما 
يزيد على س��بعني حيث كان اماما 
في علوم الق��رآن اماماً في  الفقه 
واللغة والنحو والعربية واحلس��اب 
ف��ي الع��روض ف��ي الفرائ��ض في 
احلس��اب في معرف��ة  املذهب وفي 
املس��ائل النظري��ة ول��ه ف��ي هذه 
االنواع مصنفات مشهوره تنوعت 
ب��ني التأليف والش��رح والتخليص 
وم��ن مؤلفات��ه االس��تيعاب ف��ي 
انواع احلساب واإلش��ارة في النحو 
واالعتراض على دليل التالزم ودليل 
التناف��ي واع��راب احلدي��ث واعراب 
احلماس��ة واعراب الشواذ واالعراب 
من عل��ل االع��راب واع��راب القرآن 

واالفصاح عن معاني ابيات االيضاح 
واالنتص��ار حلم��زة ، فيم��ا نس��به 
اليه اب��ن قتيبة من ش��كل القرآن 
والبالغ��ة والتبي��ني ع��ن مذاه��ب 
والكوفيني  والبصري��ني  النحوي��ني 
والترصي��ف ف��ي  عل��م التصريف 
وتعليق في اخلالف وتفس��ير القرآن 
وتلخيص  والتلخي��ص  والتكمل��ة 
ابيات الش��عر البي عل��ي  وتهذيب 
االنس��ان بتق��ومي اللس��ان وش��رح 
ابيات كتاب س��يبويه وشرح ديوان 
العج��م  المي��ة  وش��رح  املتنب��ي 
العرب للش��نفري   وش��رح المي��ة 
مقام��ات  وش��رح  اللم��ع  وش��رح 
احلري��ري وكتاب اجلدل ومصنف في 
الفرائ��ض ومقدم��ة في احلس��اب 
واملش��وق املعلم ف��ي ترتيب كتاب 
اصالح املنطق واملنتخب من كتاب 
احملتس��ب ونزهة الطرف في ايضاح 
قان��ون الص��رف والناهض في علم 
الفرائ��ض وامللقح م��ن اخلطل في 
اجلدل وكتب اخ��رى كثيرة وبعد ان 
قارب ابو البق��اء العكبري الثمانني 
س��نة من عمره قضاها في العلم 
توفي  ببغداد عام٦١٦ هجرية ودفن 

في مقبرة باب حربسنة .

العكبري رائد الثقافة الموسوعية في بغداد
طارق حرب

تراثيات

بغداد-أحالم يوسف:
علي ج��واد نحات عراق��ي موهوب 
يحول الطني واحلجر الى ش��خوص 
يس��تنطقها بإتقان��ه، واث��ار تكاد 
تكون متوائمة مع االثار السومرية 
والبابلي��ة واألكدي��ة، ه��و معل��م 
ق��ار،  ذي  مدين��ة  م��ن  رياضي��ات 
ل��م يفك��ر بدراس��ة ف��ن النحت 
ألس��باب عدة، منها بعد املسافة، 
ومس��ؤولياته األخ��رى، اق��ام عدة 
مع��ارض ش��خصية ف��ي مدينته، 
لكن��ه وج��د صعوب��ة ف��ي تلبية 
الدعوات ملعارض أخ��رى في لبنان، 

وباريس، وحتى في بغداد.
حاورنا جواد لنس��أله عن الس��بب 
ف��ي ع��دم تلبيت��ه تل��ك الدعوات 
أس��تطيع،  ال  ممتعض��ا:  فأجابن��ا 
ألن��ي وببس��اطة، ال احم��ل معي 
هوية فن��ان، فيصعب علّي التنقل 
باآلث��ار  اش��به  ه��ي  مبنحوت��ات 
كون��ي  البابلي��ة،  او  الس��ومرية، 
انحته��ا على احلج��ر والطني، وهي 
امل��ادة نفس��ها التي صنع��ت بها 
املنحوت��ات االثري��ة، وقد يتس��بب 
ذلك في احداث مشكلة، وتفاصيل 
كثيرة س��تدخل باملوض��وع، انا في 

غنى عنها.
زارت الفن��ان علي جواد عدة قنوات 
فضائي��ة لالطالع عل��ى منحوتاته 
اجلميل��ة، الت��ي زّي��ن به��ا اح��دى 
غ��رف منزل��ه، حي��ث حوله��ا الى 
ورش��ته الفني��ة اخلاصة، يش��كل 
به��ا منحوتاته بعيدا ع��ن أي تأثير 
ال��ى  يدفع��ه  ان  ميك��ن  خارج��ي، 
ت��رك منحوتت��ه قب��ل اكتماله��ا. 
اجابن��ا ج��واد عل��ى س��ؤالنا حول 
إمكاني��ة جلوئه ال��ى وزارة الثقافة 
ملس��اعدته فيم��ا يخ��ص موضوع 
الهوية، لتس��هيل مهمة س��فرة 

واقامته املع��ارض خارج البلد: لقد 
قمت بالفع��ل بزيارة وزارة الثقافة، 
لكنهم لم يس��تطيعوا ان يفعلوا 
شيئا سوى اخباري ان محافظة ذي 
قار هي املسؤولة عن هذا املوضوع، 
وقدم��ت الطل��ب فيم��ا بع��د في 
ذي ق��ار، لكنهم أيضا ل��م يفعلوا 
شيئا، حيث لم يلق طلبي اهتماما 
من قبله��م، مع أن��ى اخذت معي 
الس��يرة الذاتية الت��ي توضح عدد 
املعارض التي ش��اركت بها، واقبال 

اجلمهور عليها لكن...
حتدث جواد عن حلم��ه الذي يراوده 

دوما: أمتن��ى ان يكون لدرس الفنية 
قيمته التي يس��تحقها، وال يكون 
احتياط لسد حاجة الدروس األخرى، 
وتلك مش��كلة الن املسؤولني يبدو 
انه��م ال يع��ون أهمي��ة ان يك��ون 
هناك درس��اً مل��ادة الف��ن، حيث ال 
تك��ون فرص��ة للموهوب��ني بأثبات 
قدراتهم فحس��ب، بل هي فرصة 
الستراحة الطالب كي يقبل على 
الدروس بع��ده بق��درة عالية على 
املدرس��ني  وان يكون  االس��تيعاب، 
واملعلم��ني مل��ادة الفنية م��ن ذوي 

االختصاص.

نحات عراقي ينحت آثار سومر وبابل ينتظر منحه هوية فنان !

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: يوم جيد يحمل إليك الكثير من احليوية 
الت��ي حت��اول توزيعها على م��ن حولك بحيث 
تلطف أجواء العمل عاطفي��اً: بعض التغيير 
في روتني العالقة يزيد من إعجاب الشريك بك 

فيعرض عليك جتديد شهر العسل.

مهني��اً: رغب��ة صادقة من قبل��ك جتاه بعض 
املتضّرري��ن م��ن تصرفاتك، وهذا س��يتطلب 
من��ك جرأة الفتة عاطفياً: إذا ش��عرت برغبة 
في تطوير عالقتك بالشريك، بادر الى التكلم 

معه في املوضوع.

مهنياً: عليك ان تدافع بشراسة عن إجنازاتك، 
حت��ى تتمّكن من تس��جيل خط��وة إضافية 
نحو املس��تقبل عاطفياً: ق��رار املواجهة مع 
الش��ريك ليس س��هالً، وقد تكون له تبعات 

وذيول تترك مزيداً من االنشقاق بينكم.

مهنياً: إنتبه من مواجهات وحروب وال تتوّرط في 
قضية ش��ائكة، بل راِجع أوراقك ومستنداتك، 
وانتظ��ر بع��ض ردود الفع��ل املتعّلقة بقضية 
مالي��ة عاطفياً: أوضاعك العاطفية تتحس��ن 
تدريجياً ما يشعرك بالراحة وأنت قرب احلبيب.

مهني��اً: قد جتد املس��اعدة التي كنت تبحث 
عنها عند بعض األصدقاء، لذا يستحسن أن 
تستفيد قدر املستطاع عاطفياً: عالقة ممتازة 
وإشراق وانفتاح، فّكر في أمنية ما واعلم اّنها 

ستتحقق خالل األيام املقبلة.

مهني��اً: حيويتك م��ا تزال ف��ي أوجها وتنجز 
الكثي��ر م��ن األعم��ال وحتق��ق نتائ��ج غي��ر 
مسبوقة عاطفياً: تدور في ذهنك الكثير من 
التساؤالت للحبيب وحتاول أن جتد لها إجابات 
صحياً: تشعر اليوم بأنك منهك من العمل.

مهني��اً: ال تخض��ع للضغوط والت��زم تنفيذ 
التعليمات املوجهة اليك فقط، وال تبتكر ما 
قد يس��يء الى جهودك ف��ي العمل عاطفياً: 
احلوار الهادئ هو السبيل األفضل لتنعم مع 

الشريك بحياة هادئة، فتجد أن األمور أكثر.

مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة 
املقبل��ة، واحلذر واجب أحيانا، عاطفياً: الغيرة 
ته��دد العالقة مع الش��ريك، صحي��اً: الغذاء 
الصح��ي مه��م ج��داً، لكن ذلك يس��توجب 

متابعة دائمة وغير مرحلية.

مهنياً: إذا أردت إطالق فكرة أو مشروع، فافعل 
ذلك، الق��رار النهائي مطلوب منك للحد من 
اخلسائر الكبيرة، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك 
الكثير عاطفي��اً: تفهم الش��ريك لك مهم 

لالثنني معاً، لكّن التساهل أحياناً .

مهني��اً: ارتب��اك األج��واء في العمل وس��وء 
تفاهم وعدائية، املصارح��ة ال تعطي ثمارها 
ب��ل تنقلب عليك عاطفياً: الغوص في بعض 
التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه ليس الهدف 

احملّدد لعالقتك املقبلة للوصول للحبيب.

مهني��اً: يزول بعض االلتباس ابتداًء من اليوم، 
لك��ن ُكن ح��ذراً ج��ّداً وال تُقدم عل��ى جديد 
عاطفي��اً: قد تضطّر إلى الدفاع عن نفس��ك 
أو متّر بعالقة شخصية مهّددة وتواجه بعض 

النزاعات.

الدلو الحوتالجدي

مهني��اً: معنويات��ك مرتفع��ة وقدرت��ك على 
ا، األم��ر الذي  االنفت��اح مهّم��ة وواس��عة جدًّ
ينعكس إيجابًا على مختلف الصعد عاطفياً: 
ش��خص ما في العمل يلفت انتباهك وحتاول 

التقرب منه لتتعرف إليه أكثر على أمل.
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غصن
10. واضع أسس علم اجلبر

1. ضربتها أميركا بالقنبلة النووية
2. ناقش بحدة o خوف شديد

3. مصباح o جود
 o متش��ابهان o 4. اط��رح واق��ذف

حرف عطف
5. في القمح وما ش��ابه o عميق ال 

شيء حتته )معكوسة(
6. ضمير املتكلمني o جبل سوري

7. يعيش o أسف على ما فات
8. من القارات o متشابهان o عضو 

متعدد الوظائف في الرأس
9. شخصية قاتلة في األدب املصري 

o من اليونان
 o 10. عاصم��ة بلد أوروب��ي محايد

يستدل به على املكان

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2345678910

النحات العراقي علي جواد
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بغداد ـ الصباح الجديد:
باشراف وزارة الشباب والرياضة/ دائرة 
املركز  ش��ؤون األقاليم واحملافظات/ 
الوطني لرعاي��ة املوهبة الرياضية، 
تنطلق يوم غٍد الثالثاء املوافق 8 آب 
اجلاري منافس��ات مهرجان التحرير 
الكبي��ر بالتايكوان��دو، ف��ي قاع��ة 
املركز الوطني للتايكواندو باملدينة 

الشبابية.
أعل��ن ذلك ل� ) إعالم دائرة ش��ؤون 
االقالي��م واحملافظات(، عضو املالك 
التدريب��ي للمرك��ز، عب��د الغف��ار 
جباري، وبني ان فريق املركز الوطني 
ف��ي بغ��داد ومحافظ��ات البصرة 
وميسان والكوت والديوانية وبابل، 
سيشتركون في املنافسات ملواليد 

.2008/2002
واضاف جباري: سيتم اعتماد أوزان ) 
22 و24 و26و29و32و36و40و45و50 
و+ 50 كغ��م( ف��ي البطول��ة التي 
س��تبدأ باج��راء عملية ال��وزن في 
الساعة 9 من صباح يوم الثالثاء ثم 
املؤمتر الفني، فإع��الن بدء النزاالت 
التي حتمل اس��م التحري��ر الكبير 

مبناسبة افراح ش��عبنا املتواصلة 
ف��ي حترير املدن من االرهاب اللعني، 
حي��ث اطلق��ت الدائ��رة مهرجان 
التحرير الكبير في ش��تى األلعاب 
ويتواصل حتى ش��هر تشرين األول 

املقبل.
وتابع ان العمل يتواصل أستعداداً 
إلجناح املهرجان، حيث يتخذ املركز 
خط��وات  للتايكوان��دو  الوطن��ي 
عدة بالتنس��يق مع املسؤولني في 

واحملافظات،  األقاليم  دائرة ش��ؤون 
وكذلك إدارة قسم املركز الوطني 

لرعاية املوهبة الرياضية.
واش��ار إلى ان فريق املركز الوطني 
يواصل اج��راء التدريبات املنتظمة 
مش��يداً  للمنافس��ات،  حتضي��راً 
بدور الدائرة ف��ي املتابعة الدقيقة 
للتدريب��ات وح��ث الالعب��ني على 
الت��ي  البط��والت  ف��ي  التف��وق 

يشاركون فيها.

بغداد ـ إعالم األولمبية:
وسط اجواء ملؤها الغبطة والسرور 
وحض��ور رس��مي وش��عبي ق��ص 
رئي��س اللجن��ة االوملبي��ة الوطنية 
العراقي��ة، الكابنت رعد حمودي، أول 
أمس، شريط افتتاح ممثلية اللجنة 

االوملبية في محافظة حلبجة.
وقال املدير التنفيذي للجنة االوملبية 
حض��ر  ال��ذي  الس��هالني،  جزائ��ر 
االفتتاح مبعية النائب الثاني لرئيس 
اللجن��ة االوملبي��ة فالح حس��ن: ان 
حمودي اوعز بتشكيل جلنة برئاسة 
املدير التنفيذي الكمال املستلزمات 
املطلوبة ملساعدة مالكات املمثلية 

على اكمالها.
واضاف السهالني: ان رئيس اللجنة 
االوملبي��ة عق��د مؤمت��را صحفي��ا 
في مق��ر املمثلية تط��رق فيه الى 
املدينة ومظلوميتها  عظمة هذه 
التاريخي��ة، وض��رورة النهوض بها 
ب��كل القطاع��ات، واهمها قطاع 
واس��تمع  والش��باب.  الرياض��ة 
حمودي الى تس��اؤالت الصحفيني 
الت��ي ترك��زت ف��ي غالبيتها على 

اهمية دور اللجنة في دعم ممثلية 
حلبج��ة، واع��دا اياه��م بخطوات 
كثي��رة الحق��ة تس��هم باالرتقاء 
بواق��ع عمل املمثلية. م��ن جانبه، 
اثن��ى عض��و املكتب السياس��ي 
الكردس��تاني،  الوطن��ي  لالحت��اد 
مال بختي��ار، ال��ذي كان على رأس 
املس��تقبلني، عل��ى جه��ود رئيس 

اللجنة االوملبية حمودي في ارساء 
دعائم الرياضة بالعراق.

م��ن جهت��ه، ش��كر حم��ودي مال 
ودوره  بختيار حلف��اوة االس��تقبال 
في دعم رياضة العراق بشكل عام 
ورياضة االقليم بشكل خاص.وفي 
ما بعد توجه وفد اللجنة االوملبية 
الوطني��ة الى محافظ��ة حلبجة 
مبعية وفد من ممثلية السليمانية 
وبعض من رياضيي احملافظة، وكان 
نائ��ب محافظ حلبج��ة على راس 
املس��تقبلني ف��ي مق��ر محافظة 
حلبجة، اضافة الى جمهور غفير 
من الصحفيني والرياضيني ووجهاء 
حلبج��ة، وق��د ثمن نائ��ب احملافظ 
خطوة رئيس اللجنة والوفد املرافق 
له على هذه االلفاتة. موضحا: ان 
اللجنة االوملبية هي اول مؤسسة 
وطنية يكون لها مقر في حلبجة.
ثم توجه حمودي والوفد املرافق له 
الى نصب حلبجة واضعا باقة ورد 
على نصب ش��هداء حلبجة، خامتا 
زيارت��ه بتوديع كبير من مس��ؤولي 

احملافظة وجماهيرها.
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العربي الكويتي 
يجدد لـ »حصني«

نادي الحسين يجدد 
الثقة بمدربه

بغداد ـ الصباح الجديد:
��د جم��ال الكاظمي رئيس الن��ادي العربي، أنه  أكَّ
أنه��ى تفاقه م��ع الالعب العراق��ي علي حصني 
ليك��ون ضم��ن صف��وف األخض��ر ف��ي املوس��م 
اجلديد.. كانت صفق��ة حصني، أثارت جدالً كبيرًا 
بني جماهي��ر القلعة اخلضراء، في ظ��ل أنباء عن 
شروط تعجيزية لالعب من أجل متديد تعاقده مع 

العربي.
وذك��ر موقع الن��ادي نقال عن الكاظم��ي، قوله إن 
االتف��اق مت مع حصني عل��ى التجدي��د، وأن إبرام 
الصفقة س��يتم رس��مًيا خالل الفت��رة املقبلة.. 
كان مجلس إدارة العربي، عقد اجتماًعا أول أمس 

برئاسة الكاظمي.
وعلم  أنَّ مجل��س اإلدارة اعتمد خ��الل االجتماع 
الهياكل اإلدارية، والفنية، واملعسكرات اخلارجية، 
كم��ا اعتم��د تعي��ني رائ��د الزعاب��ي كأمني س��ر 
مس��اعد، فيما أج��ل اجمللس البت في اس��تقالة 

ناصر العمران.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت الهيئ��ة اإلدارية لنادي احلس��ني الرياضي 
متسكها مبدرب فريقها الكروي صباح عبداحلسن 
بعد أن أعلن األخير استقالته مؤخراً.. مدير الفريق 
فاضل زغي��ر، أكد: أن إدارة النادي أعلنت بش��كل 
رس��مي متسكها باملدرب صباح عبداحلسن وعدم 

التخلي عن خدماته.
وأضاف زغير: أن املدرب املذكور صاحب ش��خصية 
مؤث��رة وميتل��ك فكرا تدريبي��ا عالٍيا فه��و كفاءة 
تدريبي��ة من الصعوبة االس��تغناء عنها. وأش��ار 
إلى أن املدرب صباح عبداحلس��ن ق��اد الفريق في 
الوح��دة التدريبية الت��ي أقيمت عصر أمس األول 
على ملع��ب النادي حتضيراً ملالق��اة فريق النجف 

في أخر مباريات الدوري.
وتاب��ع زغي��ر حديث��ه: أن إدارة الن��ادي ق��ررت أنها 
ستستبعد أي العب من الفريق يسيء إلى النادي 
مرة أخرى، مبيناً: أن اإلدارة استبعدت الالعب الذي 
تط��اول بالكالم عل��ى املدرب صباح عبداحلس��ن. 
وم��ن اجلدير بالذكر أن فريق احلس��ني يحتل املركز 
الس��ادس عش��ر في الئحة الدوري املمتاز برصيد 

22 نقطة.

6 مدربين عراقيين 
في دورة  »برو«

 عمان - احمد الغزالي*
بدأ صباح يوم امس األول في العاصمة االردنية 
عمان الفصل الثاني للدورة التدريبية االسيوية 
للمحترفني »برو« التي ينظمها االحتاد االسيوي 
لكرة القدم بالتعاون م��ع االحتاد األردني للعبة 
على قاعة احلديقة في مقره وس��ط العاصمة 
االردنية عمان، بإشراف احملاضر الدولي الكويتي 
بدر عبد اجلليل ومس��اعدة احملاضرين االسيويني 
زياد عكوب��ة ونهاد صوقار، مبش��اركة 25 مدربا 

عربيا من بينهم ستة مدربني عراقيني.
وتاتي ه��ذه الدورة الدولية ضمن املنهاج الفني 
لالحت��اد االس��يوي لك��رة الق��دم بالتع��اون مع  
االحت��ادات الوطنية للعب��ة، لتطوي��ر إمكانات 
املدربني احلاصلني على الشهادات ) A,B,C ( في 
الق��ارة الصفراء، وصوال  ال��ى أقصى درجة من 
االحتراف، أس��وة مبا يتمتع به مدربو كرة القدم 

في البلدان االخرى.
ويس��تمر الفصل الثان��ي من ال��دورة التي بدأ 
فصلها االول  في ش��هر أيار، من الرابع لش��هر 
اب احلالي وحتى التاسع عشر من نفس الشهر 
مبشاركة مدرب املنتخب الوطني باسم قاسم 
وم��درب  االوملب��ي عب��د الغني ش��هد واملدرب 
املساعد له عباس  عبيد واملدرب املساعد لكرة 
النج��ف حيدر جب��ار اضافة الى أكرم س��لمان 

ومالك فيوري.

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصل عصر أول أمس منتخب شباب 
الع��راق بك��رة الق��دم ال��ى  مملكة 
البحري��ن خلوض  مباراتني وديتني مع 
منتخب شباب البحرين االولى اليوم 
االثنني والثانية اخلميس املقبل على 
ملعب ن��ادي األهل��ي ف��ي املنامة.. 
ونقل املنس��ق اإلعالم��ي للمنتخب 
الشبابي، أرشد الساعدي، عن عضو 
احت��اد الكرة ط��ارق احم��د، قوله، إن 
»احت��اد الكرة جنح في تأمني مباراتني 
نظي��ره  ام��ام  الش��باب  ملنتخ��ب 
البحرين��ي حتضيرا للمش��اركة في 
كاس العال��م حتت ١٧ س��نة  التي 
تس��تضيفها الهند  في الس��ادس 

من شهر تشرين االول املقبل«.
وأضاف احم��د  ان »مدة املعس��كر 
س��تكون ملدة أس��بوع  يعود بعدها 
وفد املنتخب الى بغداد الكمال فترة 
االعداد حتى نهاية الش��هر اجلاري.. 
يذكر ان  القرع��ة أوقعت  منتخبنا  
بطل بطولة آس��يا للناش��ئني حتت 
اجملموع��ة  ضم��ن   2016 عام��ا   16
السادسة ملونديال العالم إلى جانب 

املكسيك وتشيلي وإجنلترا.
الع��راق  منتخ��ب  يس��تعد  كم��ا، 
للناش��ئني )حتت 17 س��نة( لدخول 
إس��بانيا،  ف��ي  تدريب��ي  معس��كر 
حتضيرًا للمونديال الذي سيقام في 

الهند.
وق��ال م��درب منتخ��ب الناش��ئني، 
تصريح��ات  ف��ي  جثي��ر،  قحط��ان 
األوملبي��ة  »اللجن��ة  إن  صحفي��ة 
أبلغتن��ا بإنه��اء إجراءات معس��كر 
إسبانيا، الذي س��يبدأ في األول من 

أيل��ول املقب��ل«.. وأض��اف: »مت تأمني 
عدد من املباري��ات الودية، مع بعض 
املنتخبات املش��اركة ف��ي مونديال 
الناش��ئني، قبل التوج��ه إلى الهند 
وخوض غمار البطولة، التي نسعى 
م��ن خالله��ا لتحقيق إجن��از جديد 
وتاب��ع جثي��ر:  العراقي��ة«..  للك��رة 
»معس��كر تونس كان مثم��رًا جًدا، 

نأم��ل أن يتم جتهيز الفريق بش��كل 
جيد خالل معس��كر إس��بانيا، عبر 

خوض مباريات عالية املستوى«.
يذك��ر أن القرع��ة أوقع��ت منتخب 
العراق، بطل آس��يا للناشئني )حتت 
16 عاًم��ا( في 2016، ضمن اجملموعة 
السادس��ة باملوندي��ال، إل��ى جانب 
املكسيك وتش��يلي وإجنلترا.. وكان 

منتخب الناش��ئني اج��رى مباراتني 
وديتني امام نظيره األردني في عمان، 
انته��ت االول��ى بالفوز به��دف من 
دون رد للمضي��ف، والثاني��ة انتهت 

بالتعادل 3 � 3.
الناش��ئني  منتخ��ب  ويق��ود  ه��ذا 
بكرة الق��دم املدرب قحط��ان جثير 
ويساعده غالب عبد احلسني ومؤيد 

جودي ومدرب حراس املرمى حس��ني 
جبار.

الناش��ئني  ووصف م��درب منتخب 
قحطان جثي��ر اجملموع��ة التي وقع 
كاس  نهائي��ات  ف��ي  الع��راق  به��ا 
العال��م باحلديدية بع��د ان اوقعته 
القرعة في اجملموعة السادسة الى 
جانب منتخبات انكلترا واملكسيك 

وتشيلي في النهائيات التي ستقام 
خالل ش��هر تشرين االول املقبل في 

الهند .
وق��ال قحط��ان جثي��ر ف��ي تصريح 
صحفي: وقوعن��ا في هذه اجملموعة 
يجعلن��ا بحاج��ة ال��ى عم��ل كبير 
املعس��كرات  توفي��ر  خ��الل  م��ن 
التدريبية واملباري��ات الودية وضرورة 
ب��ذل كل اجله��ود للمس��اهمة في 
اعداد منتخب الناش��ئني باملستوى 

املطلوب.
واضاف : قياس��ا ببقي��ة اجملموعات 
فأن اجملموعة التي وقعنا بها صعبة 
للغاية ، اذ ان هناك منتخبات سهلة 
ف��ي مجموعات اخ��رى ، لكن هذا ال 
يعني اننا س��نرفع رأية االستسالم 
بل على العكس من ذلك سيعطينا 
دافعا لتقدمي ص��ورة مميزة عن الكرة 

العراقية في مونديال الناشئني.
واش��ار : لدين��ا اط��الع جي��د ع��ن 
ف��ي  معن��ا  املتواج��دة  املنتخب��ات 
اجملموع��ة ، اذ ان انكلت��را هي بطلة 
كاس اوربا للناش��ئني ، واملكس��يك 
احرزت املرك��ز الثاني ف��ي البطولة 
، باالضاف��ة ال��ى منتخب تش��يلي 
من املنتخب��ات املمي��زة، ونحاول ان 
نشاهد مباريات هذه املنتخبات في 
البطوالت السابقة من اجل تكوين 

صورة واضحة عنها.
واك��د : طموحن��ا ان نظه��ر بصورة 
املش��اركة  ع��ن  ومختلف��ة  ممي��زة 
الس��ابقة للعراق ف��ي بطولة كاس 
العال��م ، ونتطل��ع ان منث��ل الك��رة 
العراقية بشكل مشرف ، وان نعمل 
عل��ى بناء جي��ل جيد م��ن الالعبني 
يكونوا النواة احلقيقية للمنتخبات 

الوطنية خالل السنوات املقبلة.

برنامج تدريبي متواصل قبل التوّجه إلى الهند

»الناشئة« يواجه البحرين تجريبيًا اليوم استعدادًا لكأس العالم
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جانب من أحدى مباريات الناشئة

رعد حمودي

حتضيرات متواصلة ملهرجان التايكواندو »عدسة: عباس كردي«

ميونيخ ـ وكاالت:

أح��رز بايرن ميونيخ لقب كأس الس��وبر 
األملان��ي، للمرة السادس��ة ف��ي تاريخه، 
بعدم��ا فاز على مس��تضيفه بوروس��يا 
دورمتوند، أول امس، بالضربات الترجيحية، 

بنتيجة 4/5.
وكانت املباراة الت��ي أُقيمت على ملعب 
»س��يجنال إيدون��ا ب��ارك«، ق��د انتهت 
وس��جل   ..)2-2( اإليجاب��ي  بالتع��ادل 
هدف��ي دورمتون��د كل م��ن، كريس��تيان 
بوليس��يتش )12(، وبيي��ر أوبامياجن )71(، 
فيما أح��رز هدفي بايرن ميونيخ كل من، 
ليفاندوفسكي )18(، ولوكاس بيتشيك 

باخلطأ في مرماه )88(.
واحتك��م بعدها الفريقان مباش��رة إلى 
ركالت الترجي��ح بحس��ب نظام الكأس 
السوبر، وابتس��م احلظ لبايرن الذي كان 
أول من أهدر عب��ر كيميش لكنه عوض 
بفض��ل اورليت��ش الذي ص��د محاولتي 
سيباستيان روده واإلسباني مارك بارترا، 
وأهدى فريقه لقب��ه الثاني على التوالي 
ف��ي املس��ابقة والس��ادس ف��ي تاريخه 

لينفرد بالرقم القياسي.
وضع بطل الدوري األملاني، بايرن ميونيخ، 
متاعبه الفني��ة جانبا، وأحرز لقب كأس 

السوبر، مس��اء اليوم الس��بت، بتغلبه 
عل��ى بطل ال��كأس، بوروس��يا دورمتوند، 
)5-4( ب��ركالت الترجيح، إثر انتهاء الزمن 

األصلي للمباراة بالتعادل )2-2(.
وقدم بايرن ميونيخ أداًء رتيًبا في املباريات 
التحضيرية قبل بداية املوسم، ما وضع 
ضغًطا ش��ديًدا على امل��درب اإليطالي، 
كارلو أنش��يلوتي، قبل بداية الدوري، إال 
أن الفريق البافاري متكن من اس��تجماع 
ق��واه رغ��م الغياب��ات، ليظهر ن��ًدا قويًا 
املب��اراة  واس��تخلصنا م��ن  ملنافس��ه.. 
مجموعة من االستنتاجات، نوجزها في 

التقرير التالي:
خ��اض بايرن ميوني��خ املب��اراة في غياب 
7 العب��ني، ما أثر ب��كل تأكي��د على أداء 
الفري��ق بنحو ع��ام، في ظل ع��دم توافر 
البدائل اجلاهزة.. وتس��بب غي��اب دافيد 
أالبا في خل��ل كبير بالناحية اليس��رى، 
الت��ي ش��غلها رافيني��ا، كم��ا تواصلت 
مش��كالت الثالثي الهجوم��ي، في ظل 
غياب الهولندي أريني روبن، والكولومبي 

خاميس رودريجيز.
م��ن  أنش��يلوتي  تعف��ي  ال  الغياب��ات 
مس��ؤوليته عن املس��توى الهزيل، الذي 
ظهر به بايرن مؤخرا، لكن عودة املصابني 
قد تس��اهم بنح��و كبير في اس��تعادة 

الفريق توازنه خالل الفترة املقبلة.

ظه��رت ش��خصية باي��رن ميونيخ على 
فترات متقطعة من املباراة، ال سيما في 

النصف الثاني من الشوط األول.
أداًء  أيًض��ا  كيميت��ش  جوش��وا  وق��دم 

متوازنً��ا كظهي��ر أمي��ن، في وق��ت حترك 
فيه الفرنس��ي اخملضرم، فران��ك ريبيري، 

بفاعلية كجناح أيسر.
وم��ن اإليجابي��ات األخ��رى لباي��رن خالل 

املب��اراة، قي��ام الع��ب الوس��ط اجلدي��د، 
سيباس��تيان رودي، ب��دوره في منتصف 
امللعب، وتصدي سفني أولريتش لركلتني 
اللق��ب،  فريق��ه  مهديً��ا  ترجيحيت��ني 

ومعوًض��ا غي��اب املص��اب املتخص��ص، 
مانويل نوير.

أثبت��ت املباراة الش��كوك ح��ول تفاهم 
األملان��ي مات��س هوميلز، مع اإلس��باني 
خاف��ي مارتينيز، ف��ي عمق دف��اع بايرن، 
في ظل غياب مس��تمر للمصاب جيروم 
بواتنج، حيث ظهرت بينهما مس��احات 
س��دها  يصع��ب  وثغ��رات  شاس��عة، 

بسرعة.
الهدف األول لدورمتوند جاء نتيجة خطأ 
في اس��تقبال الكرة م��ن مارتينيز، الذي 
يبدو وكأنه متأثر سلًبا بالتغيير املستمر 
ف��ي مركزه، ب��ني الدفاع وخط الوس��ط، 
الذي سبق أن تألق فيه بشدة مع فريقه 

السابق، أتلتيك بلباو.
الالف��ت أن البديل الق��ادم من هوفنهامي، 
نيكالس سولي، دخل امللعب في الشوط 
الثاني بعد إصاب��ة مارتينيز، ليلعب دورًا 
في تس��جيل هدف التع��ادل في الوقت 
القاتل، عبر رأسية اصطدمت بالعارضة 
وأحدث��ت الدربك��ة، الت��ي ق��ادت الكرة 

للمرمى.
قدم الفرنس��ي الش��اب، عثمان دميبلي، 
مرة أخرى أداًء جيًدا، وإن لم يكن األفضل 

له منذ انضمامه إلى دورمتوند.
ومع تزايد التكهنات حول رغبة برشلونة 
ف��ي التعاقد معه، يج��د الفريق األصفر 

نفس��ه في مهم��ة صع��ب لالحتفاظ 
بخدماته.

وصن��ع دميبلي الهدف الثان��ي لدورمتوند، 
من خالل متري��رة بينية ذكي��ة، وكعادته 
ص��ال وجال ف��ي اجلن��اح األمي��ن بفضل 
سرعته، مستغال ضعف اجلبهة اليسرى 

لبايرن، بقيادة رافينيا.
وبرغ��م التعزي��زات الت��ي أق��دم عليها 
هذا الصيف، س��يتحتم عل��ى دورمتوند 
تقوية صفوفه بالعب��ني آخرين في خط 
املقدمة، إذا استغنى عن خدمات دميبلي 
لبرش��لونة، ال س��يما أن الن��ادي األملاني 
أعلن قبل ساعات من هذه املباراة، رحيل 

العبه التركي الشاب، إميري مور.
من ناحية أخرى، فشل الالعبان اجلديدان 
في صف��وف بوروس��يا دورمتون��د، »داني 
داود«،  و«محم��ود  زاج��ادو«  أكس��ل   -
في اختب��ار إثبات ال��ذات، خ��الل املباراة 
الرس��مية األولى مع الفريق.. وانكشف 
دف��اع دورمتوند من ناحية الظهير زاجادو، 
القادم من باريس سان جيرمان، علًما بأنه 

قائد املنتخب الفرنسي حتت 18 عاًما.
أم��ا داود، فلم ينجح في تعويض الغياب 
املؤث��ر لنجمي خط الوس��ط، ش��ينجي 
كاج��اوا ويولي��ان فيج��ل، بعد موس��م 
مميز قدمه مع فريقه الس��ابق، بوروسيا 

مونشنجالدباخ.

»البافاري« ينفرد بالرقم القياسي

هدف عكسي قاتل يقود بايرن ميونيخ إلى لقب السوبر األلماني

تقرير

بايرن ميونيخ يحتفل باللقب

غدًا.. بدء مهرجان التحرير الكبير لمواهب التايكواندو»األولمبية« تفتتح ممثليتها في محافظة حلبجة

عّمان ـ عباس هندي*
حص��ل منتخبنا الوطني للناش��ئني 
بالكرة الطائرة على املركز الثالث في 
منافس��ات البطولة العربية اثر فوزه 
العري��ض عل��ى املنتخب الس��عودي 
بثالثة اش��واط م��ن دون رد في مباراة 
حتدي��د املركزي��ن الثال��ث والرابع التي 
جرت اول امس في قاعة قصر الرياضة 

بالعاصم��ة االردنية عّم��ان وتوج من 
خالله��ا املنتخ��ب البحرين��ي بط��ال 
للبطولة واملنتخ��ب العماني وصيفا 
له. وجاءت اشواط اللقاء على النحو 

االتي “25-22” و”25 11-” و”25 19-”.
م��ن جهته اعرب رئي��س الوفد جميل 
الغام��رة  س��عادته  ع��ن  العب��ادي 
بتحقي��ق الوس��ام النحاس��ي كاجناز 

غير مس��بوق للكرة الطائرة العراقية 
مؤكدا ان ثمرة العمل املش��ترك اتت 
اكلها.وقال العب��ادي: على الرغم من 
انن��ا جئنا للبطولة م��ن اجل الذهب 
وكان��ت لنا قراءة مس��بقة ف��ي اوراق 
جمي��ع املنتخبات املش��اركة، ونعرف 
ه��و  البحرين��ي  املنتخ��ب  ان  جي��دا 
منافس��نا على املباراة النهائية، اال ان 

نظام البطول��ة وضعنا مبواجهته في 
الدور نص��ف النهائ��ي، وكنا االفضل 
واالقرب القصائه برغم اعداده املثالي 
وانس��جامه اال ان الهفوات واالخطاء 
ابعدتنا عن املباراة اخلتامية. واضاف: ان 
حتقيق االنتصارات على االمارات وقطر 
والس��عودية وبفارق كبير من النقاط 
واالش��واط دليل على صح��ة نهجنا 

وتخطيطنا وسنعمل جاهدين كاحتاد 
على طي صفحة البطولة والتفكير 
مبس��تقبل اللعبة في االي��ام املقبلة، 
بعد ان بدات املنتخبات العربية ترتعد 
من منتخبنا وحتسب له الف حساب، 
ب��ل كان اغلبهم مين��ون النفس بعدم 
مقابلته س��واء في الدور ربع النهائي 
او نصفه.واختت��م احلدي��ث: اجلمي��ع 

ق��دم ما علي��ه ولم يدخر جه��دا وانا 
فخور مب��ا قدمه الالعب��ون طيلة ايام 
البطولة، كما اش��كر املالك التدريبي 
الذي استطاع بفترة قصيرة ان يخلق 

منتخباً كسب احترام اجلميع.

* موفللد االحتللاد العراقللي لإلعللام 
الرياضي

الكرة الطائرة: إنجاز العرب ثمرة جهود مشتركة



بغداد - تضامن عبد المحسن: 
احتفى منتدى نازك املالئكة في 
العراقيني  والكت��اب  االدباء  احتاد 
بالكاتبة واملناضلة سافرة جميل 
العديد  ليتناول سيرتها  حافظ، 
من االدباء واألديبات امام جمهور 
االدب��اء واملثقف��ني، الذين غصت 
به��م قاعة اجلواه��ري في مبنى 

االحتاد صباح يوم 2017/8/5.
وق��د اكد املتحدثون على اهمية 
دور الكاتب��ة ف��ي األدب العراقي 
بوصفها رمزا م��ن رموز الثقافة 
االمني  تن��اول  فيم��ا  العراقي��ة، 
الع��ام الحت��اد االدب��اء والكت��اب 
ابراهي��م اخلياط س��يرة الكاتبة 
جمي��ل  س��افرة  ول��دت  قائ��ال: 
حاف��ظ اوائ��ل ثالثيني��ات القرن 
املاض��ي، وتخرج��ت في قس��م 
اللغة العربي��ة كلية اآلداب عام 
1956، وكان معه��ا من الطلبة 
مظفر الن��واب، وغائ��ب طعمة 
فرم��ان، ومدني صالح، وس��ليم 
البص��ري، وكان تخرجه��ا بع��د 

6س��نوات م��ن الدراس��ة، ألنها 
حكم��ت بالس��جن، وفصلوه��ا 
الش��تراكها في تظاه��رات عام 
1952، ولم تتعني ألنها لم حتصل 
على ش��هادة حس��ن السلوك، 

فسلوكها معارض للنظام.
واش��ار اخلياط الى انها بعد ثورة 
اصبح��ت   1958 ع��ام  مت��وز   14
املرأة  لرابط��ة  س��كرتيرة عامة 
العراقي��ة بعد الدكت��ورة نزيهة 
الدليمي، لتعتقل عام 1963 في 
سادس يوم من ايام االنقالب مع 
زوجها البطل الش��عبي محمد 
حسني ابو العيس: لقد اخذت من 
قص��ر النهاية الى ملعب الكرخ 
الذي كان معتقال، ثم نقلت الى 
امللع��ب االوملبي، فتدخل الزعيم 
الس��وفييتي آنذاك خروش��وف، 
ليخفف عقوبتها م��ن اإلعدام، 
الى الس��جن، لت��ودع بعدها في 

سجن النساء.
م��ن جانبه تن��اول الناقد فاضل 
ثامر سيرتها النضالية، ثم عرج 

عل��ى كتاباته��ا االدبية مش��يرا 
الى انها: طلبت مني قبل عامني 
راغب��ة ف��ي تخصي��ص جائ��زة 
ادبي��ة، وبعد تلكؤ، مت االن االعالن 
ع��ن جائ��زة للقص��ة القصيرة، 
س��افرة  الكاتب��ة  وس��تتحمل 

ه��ذه  نفق��ات  حاف��ظ  جمي��ل 
اجلائ��زة. فمع��روف ع��ن الكاتبة 
ومنذ س��نوات طويلة، مبادراتها 
االنس��انية في مس��اعدة طلبة 
ان  ال��ى  اجلامع��ات،  وطالب��ات 
يتخرج��وا م��ن كلياته��م، وفي 

تب��ادر  كان��ت  االحي��ان  بع��ض 
مبس��اعدة زمالئنا من االدباء في 
حاالتهم املرضية ومببالغ كبيرة.

ام��ا الكات��ب والباح��ث باس��م 
حم��ودي فق��د اضاف ال��ى انها 
بدأت مبدعة حينما نشرت اولى 
الدوندرمة( عام  )بائ��ع  رواياته��ا 
1954 في امللح��ق االدبي جلريدة 
وتلته��ا قص��ة اخ��رى  الع��راق، 
ف��ي جري��دة االخبار، وق��د نالت 
عليه��ا اجلائزة االول��ى وذلك عام 
1956، مؤكدا عل��ى انها كتبت 
ف��ي اجلانب السياس��ي، واجلانب 
االدبي، ولكنها ل��م تلق العناية 
املهمة من االدباء والنقاد، بسبب 
انتمائها احلزبي  خش��يتهم من 

في زمن الدكتاتور الطاغية. 
حس��ني اجل��اف اش��ار ال��ى انها 
س��ليلة عائلة بغدادي��ة عريقة، 
مثقف��ة  عراقي��ة  اس��رة  وم��ن 
ووطنية. فيما أكد عمر السراي 
على انه��ا باقية ف��ي قلب احتاد 
املرك��زي،  ومجلس��ه  االدب��اء، 

ومكتب��ه التنفي��ذي، وعلى رأس 
مث��ل  املالئك��ة،  ن��ازك  منت��دى 

بقائها على قمة االدب. 
عالي��ة طال��ب اش��ارت ال��ى ان 
جائزة منتدى السرد في القصة 
والتي ستحمل اسم  القصيرة، 
الكاتب��ة س��افرة جميل حافظ، 
البد ان تكون جائ��زة مهمة: ألن 
اجلائ��زة لكاتب��ة كبي��رة، طامل��ا 
اعطتن��ا حافزا ب��ان نواصل، وان 
نكتب. واس��تمر االدب��اء بتقدمي 
شهاداتهم، حتى جاء دور الكاتبة 
نفسها في تقدمي سيرتها الغّناء 
بالنضال والسعي، لتقدمي كل ما 
بالكتابة  والثقاف��ة،  األدب،  يعزز 
الواقعي��ة الت��ي تتن��اول حي��اة 
اخلتام  وف��ي  العراقي.  الش��عب 
ق�دم احلزب الش��يوعي العراقي 
ملس��يرتها  تثمين��ا  ورد،  باق��ة 
واألدبي��ة، فيما قدم  النضالي��ة 
ل��وح  والكت��اب  االدب��اء  احت���اد 
االبداع للكاتبة ساف�رة جمي�ل 

حاف�ظ.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الكناسون لفرض القانون

جمال جصاني

في مثل هذه الش��روط  واملناخات من الفوضى وضياع هيبة 
الدول��ة والقان��ون، والهيمنة املتعاظم��ة لعصابات اإلرهاب 
واإلجرام املنّظم، والتي تصاعدت نش��اطاتها مؤخرا بنحٍو ال 
ينس��جم واالنتصارات التي حتققت على اجلبهة العسكرية 
ضد رأس رمح اإلجرام واإلرهاب )داعش(؛ البد لنا من استلهام 
بعض��اً م��ن التج��ارب الناجح��ة للمجتمعات وال��دول في 
مواجهته��ا ملثل هذه اخملاط��ر والتحديات االس��تثنائية في 
ه��ذا اجملال. إحدى ه��ذه التجارب والتي حولته��ا هوليود الى 
فلم س��ينمائي معروف، كانت حول فرقة )الكناسون( التي 
تشكلت نهاية النصف األول من القرن املنصرم في الواليات 
املتح��دة األميركية، وقد ضّمت مجموعة منتخبة من أكثر 
العناص��ر واملالكات األمني��ة إيثارا وحزما وإقدام��اً، ليقوموا 
بتنظيف املدن من الشبكة االخطبوطية للعصابات، والتي 
مدت نفوذه��ا الى غير القليل من املفاص��ل احليوية للدولة 
واملتنفذي��ن فيه��ا. ملثل تل��ك األوض��اع االس��تثنائية ظهر 
)الكناس��ون( كوس��يلة البد منها للحد م��ن ذلك االنفالت 
األمن��ي اخلطير، ال��ذي واجه اجملتم��ع األميرك��ي بعد احلرب 
العاملية الثانية، وحقق نتائج مذهلة في كبح جماح اجلرمية 
املنظمة والق��وى اخلفية والعلنية الت��ي تقف خلفها. كان 
ذل��ك في ب��الد العم س��ام، أصح��اب التجرب��ة العريقة في 
الدميقراطية وس��لطة القانون. أما في الع��راق، هذا الوطن 
املنك��وب بالهيمن��ة الواس��عة والطويل��ة للعصابات، منذ 
)جه��از حنني( س��يئ الصيت ال��ى جمهورية اخل��وف، والتي 
تش��ّظت بع��د حقب��ة الفت��ح الدميقراطي املب��ني؛ الى هذا 
الطف��ح الهائ��ل م��ن العصاب��ات والتنظيم��ات اإلجرامية 
واإلرهابية، خلف ش��تى الذرائ��ع والواجه��ات؛ فأننا بحاجة 
الى طرق ووس��ائل غي��ر تقليدية وجريئة ف��ي مواجهة هذا 
امل��رض العضال، ال س��يما من قبل املتنطع��ني ملهمة فرض 
هيبة الدولة والقان��ون، أي األجهزة األمنية، وهي كما نعرف 
بوضعها احلالي تعاني الكثير من العيوب البنيوية، ألسباب 
ذاتي��ة وموضوعية تطرقن��ا اليها مراراً، لذل��ك ال مناص من 
إعادة تش��كيل أجهزة جديدة، ينتخب املنتس��بني لها وفقاً 
ملعايي��ر صارمة، وتوفر لهم كل اإلمكانات الالزمة من تأهيل 
وتش��ريعات وقيادات مجربة في الكفاءة والنزاهة واإلخالص 

للعراق الدميقراطي اجلديد.
بع��د حتري��ر املوصل وس��قوط  داعش عس��كرياً، نحتاج الى 
برنامج ش��امل ملواجهة مخلفات احلرب ض��د اإلرهاب، على 
رأس ذل��ك مهمة اعتماد نهج وأس��اليب ومعايي��ر جديدة، 
تعيد األمور الى نصابها الصحيح، بعيدا عن عبث )األحزاب 
والكت��ل والكيان��ات( التي أهدرت بش��راهتها وضيق أفقها، 
الكثي��ر من الوقت والفرص واإلمكانات طوال أكثر من أربعة 
عش��ر عاماً م��ن زوال النظ��ام املباد. وفي ه��ذا ميكن اعتماد 
أس��اليب مبتكرة وجريئ��ة في احلرب ضد عصاب��ات اإلجرام 
واإلرهاب من شتى اليافطات والعناوين، أن ميّثل خطوة جادة 
على ه��ذا الطريق الطوي��ل. ليس من اإلنصاف أب��داً، إتاحة 
الفرصة ثانية ملسوخ البشر، كي يهدروا كل هذه الصفحات 
املش��رقة من التضحيات والبطوالت واإليثار، التي س��طرها 
املقاتلون في جبهات املواجهة مع اعتى العصابات اإلرهابية 
الت��ي عرفها التاريخ احلديث )القاع��دة وداعش وأخواتها في 
الرس��الة اخلالدة( عبر املواقف غير املسؤولة واملتواطئة مع 
اجلرائ��م الت��ي تصاعدت مؤخراً ف��ي العاصمة بغ��داد، قتل 
األطباء واختطافهم على س��بيل املث��ال ال احلصر. على من 
قذفته األقدار العابثة على س��نام املس��ؤوليات األشد فتكا 
في مصائر الشعوب واألمم، إدراك ألف باء الدولة في القاموس 
السياسي: )الدولة هي جهاز العنف الشرعي والوحيد( من 
دون ذلك علينا أن نقرأ على مشحوفنا املشترك السالم....   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أك��دت الفنانة أنوش��كا 
لوج��ود  صح��ة  ال  أن��ه 
س��ينمائية  أعم��ال  أي 
ف��ي  عليه��ا  معروض��ة 
الوق��ت احلال��ي،  متمنية 
الس��ينما  إل��ى  الع��ودة 
ب��دور مميز ومختلف،  وفي 
تؤك��د  نفس��ه  الوق��ت 
رفضها الش��ديد للعمل 
في السينما جملرد التواجد 
فقط ، حيث أنها ال تعمل 
به��ذه الطريق��ة، وتختار 

أدوارها بدقة.
وأشارت أنوشكا إلى أنها 
تهتم بأن يكون كل عمل 
فني جدي��د تُقدمه، يترك 

بصمة مع اجلمهور، حيث 
أنها وصلت ملرحلة فنية، 
ال ميك��ن الته��اون فيه��ا 
الذي حُتققه  النجاح  بعد 
الظه��ور  ف��ي  ع��ام  كل 
بالدراما والتي كان آخرها 
الدنيا"  "حالوة  مسلسل 

مع هند صبري. 

كشفت الفنانة أينت عامر 
أنه��ا س��تعود خ��الل أيام 
قليلة الس��تكمال تصوير 
مش��اهدها في مسلسل 
"فوبي��ا"، ال��ذي كان م��ن 
املقرر أن يتم عرضه خالل 
املاض��ي،  رمض��ان  ش��هر 
ولكنه تأجل بسبب ضيق 

الوقت.
وأشارت أينت في تصريحات 
إلى أحد املواقع الفنية إلى 
أنها تؤدي داخل هذا العمل 
دور مذيعة، تساعد الكثير 
الذي��ن  األش��خاص  م��ن 
يتعرضون للمشكالت في 

حياتهم، نافية في الوقت 
نفسه أن يكون دور املذيعة 
ال��ذي تُقدمه به إس��قاط 
على أي شخصية موجودة 
املذيع��ات،  م��ن  بالفع��ل 
وتؤكد أنها ال تتش��ابه مع 

اي شخصية أخرى. 

تس��تعد أس��رة مسلسل 
2للس��فر  "أفراح إبليس " 
وأس��وان،  األقص��ر،  إل��ى 
اخلارجية  املشاهد  لتصوير 
األس��بوع املقب��ل، على أن 
االنتهاء م��ن تصوير  يت��م 
املسلس��ل بالكام��ل ف��ي 
شهر نوفمبر املقبل، ليتم 
عرض��ه على القن��وات في 

بداية العام اجلديد.
"أف��راح إبلي��س 2" بطولة 
جمال س��ليمان، ومحمود 
عبد املغني، وصابرين، ومنة 
فضال��ي، وأحم��د صفوت، 
وكم��ال أبو ري��ة، ومحمود 

رش��اد،  وعف��اف  اجلن��دي، 
ونادية رش��اد،  وتامر ضياء، 
وماجد  امليرغن��ي،  وضي��اء 
الش��ريف، وهن��ادي هان��ي 
مهن��ى، وتألي��ف مج��دي 
صابر وإنتاج لؤي عبد اهلل، 

وإخراج أحمد خالد أمني.

انوشكا

جمال سليمان

ايتن عامر

أخبــارهــــــــــم

جانب من اجللسة

بغداد - الصباح الجديد:
التقى وكي��ل وزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار فوزي 
األتروش��ي، ي��وم األحد الس��ادس م��ن آب، بالكاتبة 
والشاعرة حذام يوسف مس��ؤولة القسم الثقافي 

في جريدة الصباح اجلديد.
ومت التط��رق خالل اللقاء إلى عم��وم الوضع الثقافي 
في البالد، ودور وزارة الثقافة في ذلك، وفعاليات جلنة 
املرأة في الوزارة التي يش��رف عليه��ا الوكيل، وجرى 
االتف��اق على أن تق��وم جلنة املرأة بطبع ديوان ش��عر 
شعبي للشاعرة حذام بعنوان )ترافة ماي(، والتواصل 
بني مكتب فوزي األتروش��ي، والقس��م الثقافي في 

جريدة الصباح اجلديد.
حتدثت حذام ع��ن اللقاء: كان لقاء مثمراً حتاورنا فيه 
عن الوضع العام الثقافي والسياسي ما قبل ،2003 
وحل��د االن ومعان��اة الكات��ب العراقي بطب��ع كتبه، 

والبحث عن داعم لهذه املطبوعات.
وفي ختام اللقاء أهدى الوكيل فوزي األتروشي أعماله 
الشعرية الكاملة، وأعماله السياسية الكاملة إلى 
الشاعرة، وباملقابل أهدت الشاعرة الوكيل نسخ من 
دواوينها بعنوان )احلب وأش��ياؤه األخرى(، و)لك مبتدأ 

احلروف(.

سافرة جميل حافظ.. ذاكرة في سفر العراق النضالي واألدبي

الكاتبة والشاعرة حذام 
يوسف ضيفة "الثقافة"

الصباح الجديد - وكاالت:
تستعد الفنانة إليسا، 
ف��ي  حفل��ني  إلحي��اء 
القاهرة، أولهما في فندق 
ناي��ل كارلتون، مبش��اركه 
الفنان وائل جس��ار يوم 24 
آب/أغس��طس اجلاري، وتبدأ 
احلفل��ة في الثامنة مس��اًء، 

وس��يغنيان مًع��ا مجموع��ة من 
األغان��ي القدمية واحلديثة، إضافة 
لغن��اء إليس��ا ع��دد م��ن أغان��ي 
ألبومها األخير "س��هرنا يا ليل"، 
كما س��تحيي النجمة اللبنانية 
حفل��ة غنائية ف��ي الباخرة "نايل 
بل��و" في الزمالك ي��وم 25 آب في 

قاعة كيان.

 يُذك��ر أن إليس��ا أحي��ت أخي��رًا 
احتف��االت أعياد بي��روت، وتفاعل 
كبي��ر،  بنح��و  معه��ا  اجلمه��ور 
خاص��ة أنها بدأت بأغنية الراحلة 
وجه��ت  كم��ا  وحش��توني،  وردة 
حتي��ه للجيش اللبنان��ي من على 

املسرح.
يذك��ر ان اليس��ا حصل��ت عل��ى 

العديد من اجلوائز والتقديرات، مبا 
في ذل��ك ثالثة جوائز املوس��يقى 
العاملية، وس��تة جوائز املوريكس 
دور، وباع��ت أكث��ر م��ن 30 مليون 
نس��خة م��ن ألبوماته��ا ط��وال 
مس��يرتها الفني��ة، مم��ا يجعلها 
واحدة م��ن أفضل الفنانني مبيعاً 
على اإلطالق في الشرق األوسط.

إليسا تستعد إلحياء حفلين نهاية آب في مصر

بغداد - الصباح الجديد:
احتف��ى مرك��ز تدريب 
ال��دار  ف��ي  األزي��اء 
العراقية لألزياء بتخرج 
طلبة الدورات )الثالثة، 
واخلامس��ة،  والرابع��ة، 

والسادسة، والسابعة(.
النش��يد  وبدأ احلفل بعزف 
ووق��وف  العراق��ي،  الوطن��ي 
دقيق��ة صم��ت على  احلض��ور 
بعده��ا  األب��رار،  ش��هدائنا  أرواح 
املصمم��ة  املرك��ز،  مدي��رة  ألق��ت 
ش��روق اخلزعلي، كلمة ش��كرت فيها 
وكيل الوزارة، واملش��رف عل��ى الدار فوزي 
األتروشي، واثنت على جهود مدير عام الدار 
صب��اح نعمان، ودعم��ه املتواصل للمركز، 
كم��ا عبرت عن امتنانها لكل من عمل 

عل��ى إجناح عم��ل املركز، وحف��ل التخرج من 
قسم العروض واملعارض، والعالقات واإلعالم، 

وبقية أقسام الدار. 
وتطرقت اخلزعلي، إلى أس��باب جناح املصمم، 
ونوهت إلى إن هناك نقاط أساس��ية لنجاحه 
إضاف��ة ملوهبته، وباركت مدي��رة املركز جهود 
الطلبة في حتقيق النج��اح، وتقدمي أفضل ما 
لديهم، كونهم الشباب الواعد الذي يسهم 

بخدمة الثقافة العراقية.
وتخل��ل احلفل وص��الت غنائي��ة تغنت بحب 
الوطن، ت��اله عرضا لألزي��اء احلديثة املصممة 
واملنف��ذة بأنام��ل الطلب��ة املتدرب��ني، قدمته 

عارضات الدار.
واختت��م حفل التخرج، ال��ذي حضره عدد من 
مدراء ال��دار وموظفيه��ا والطلبة املتخرجني 
وعدد من الفنانني واإلعالميني، بتوزيع شهادات 

التخرج على الطلبة خريجي الدورات.

الدار العراقية لألزياء تحتفي بتخرج الطلبة

الصباح الجديد - وكاالت:
ف��ي  األت��راك  مئ��ات  تظاه��ر 
أنقره احتجاجا على سلس��لة 
تعديات على نس��اء في تركيا، 
وللمطالبة بحق ارتداء املالبس 
الت��ي يردنها، حس��ب م��ا نقل 

مراسل وكالة فرانس برس.
وسارت التظاهرة التي شكلت 
النس��اء أغلبيتها في ش��وارع 
حت��ت  التركي��ة،  العاصم��ة 
مواكبة مش��ددة من الشرطة 
وس��ط هتافات طالبت بحرية 
املش��اركون  ورف��ع  اللب��اس، 
الفتات ناش��دت األت��راك "عدم 
التخلي عن الليالي، والش��وارع 

والساحات".
وج��رت تظاه��رات مماثل��ة ف��ي 
األسبوع الفائت في إسطنبول 
)غ��رب(، بعدم��ا طلب  وإزمي��ر 
مش��رف عل��ى حديق��ة عامة 
ف��ي إس��طنبول م��ن س��يدة 
مغادرته��ا ألنها ترتدي "مالبس 
تعلي��ق  ومت  مناس��بة".  غي��ر 
ورف�ع شك�وى  املوظ�ف،  عمل 

ض�ده.
وتعرضت عدة نس��اء لتعديات 
في األش��هر األخيرة، خصوصا 
ف��ي وس��ائل النقل الع��ام في 
تركي��ا التي م��ا زال مجتمعها 

شديد الذكورية.

الصباح الجديد - وكاالت:
املنظم��ة  اللجن��ة  ق��ررت 
للمس��ابقة جتريد لق��ب ملكة 
 2017 لع��ام  الع��راق  جم��ال 
م��ن في��ان س��ليماني، بعدما 
اكتشفت أنها كانت متزوجة، 
وهو مخالف للقواعد العاملية 

للمسابقة.
ونف��ت س��ليماني أن تكون 
عل��ى  وقال��ت  متزوج��ة، 
بإنس��تغرام،  حس��ابها 
تقدم��ت  "عندم��ا 
ق��د  كن��ت  للمس��ابقة 
املنظمة  اللجن��ة  أبلغت 
مخطوب��ة  كن��ت  بأن��ي 

لش��اب عراق��ي مقي��م ويحم��ل 
اجلنس��ية االيرلندية، وقد فسخت 
خطوبت��ي منه، ولم تتم مراس��م 
الزواج". وأضافت، " "أما الس��بب 
الذي دفع املنظمة إلعالن س��حب 
اللق��ب ف��ال يهمن��ي وال يزيدن��ي 
الن��اس  محب��ة  م��ن  إال  قش��ة، 
التي عن��دي بكن��وز األرض، لكني 
س��أعلنها وبنحو مفصل وموثق، 
ومنها ما هو غي��ر أخالقي، بهدف 

سيء وجتارة رخيصة".
وأكدت س��ليماني )23 عاما( أنها 
س��تلجأ للقضاء التخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة ضد اللجن��ة املنظمة 

مللكة جمال العراق.

تظاهرة للدفاع عن 
مالبس المرأة في أنقره

تجريد ملكة جمال 
العراق من لقبها
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