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بغداد - وعد الشمري:
أرجع��ت اإلدارة احمللي��ة في نينوى، 
أم��س األح��د، ب��طء عملي��ة رفع 
األنقاض من اجلانب األمين واملدينة 
القدمي��ة إلى بعد أماك��ن الطمر 
الصح��ي وضي��ق األزق��ة، فيم��ا 
كشفت عن انتش��ال 3600 جثة 
لغاية اآلن قس��م منها يعود إلى 
عناص��ر تنظيم داع��ش اإلرهابي، 
موقوف��اً   5000 بوج��ود  وأف��ادت 
وفق مذك��رات قبض قضائية عن 
جرائ��م إرهابي��ة، مش��يرة إلى أن 
املدينة تعيش استقراراً أمنياً غير 
مس��بوق، وأن أشهراً مرت من دون 

تسجيل أية جرمية.
نوف��ل  نين��وى  محاف��ظ  وق��ال 
العاكوب في حديث إلى "الصباح 
اجلدي��د"، إن "اجلهات اخملتصة في 
احملافظة باش��رت منذ وقت مبكر 
برفع األنقاض من منطقة امليدان 
واملدينة القدمية، كونهما تعرضتا 
إلى دمار كبير نتيج��ة العمليات 
العس��كرية ضد تنظي��م داعش 

االرهابي".
مس��تمر،  "العم��ل  أن  وأض��اف 
وهناك اجناز لكن نس��بته قليلة، 
والسبب في ذلك بعد املسافة بني 
البي��وت املهدم��ة واماكن الطمر 
الصح��ي فضالً عن ضي��ق االزقة 
بنحو ال يس��مح اال مب��رور االليات 

الصغيرة".
وأك��د أن "عائ��الت كثي��رة عادت 
إلى املدين��ة القدمية بع��د انتهاء 
عملي��ات التحرير م��ن ذوي الدور 
التي لم تته��دم ولم تتعرض إلى 

دمار كبير".
وحتدث العاكوب عن "قرض قيمته 
86 مليار دينار من املصرف العقاري 
متت مطالبة مجلس��ي احملافظة 
والوزراء برفع الفائدة عنه، وأن يتم 
اعطاؤه حصريا إلى من تهدم داره 

بسبب تواجد عناصر داعش".
االدارة  "تس��لم  نف��ى  لكن��ه 
احمللي��ة اي دعم مالي م��ن دولة أو 
منظمة وجميع اجله��ود املبذولة 
ذاتي��ة بالتنس��يق م��ع احلكومة 

االحتادية".
وأوضح احملافظ أن "امراً ادارياً سبق 
أن اصدرته مع بداية عمليات حترير 
نينوى قب��ل أكثر من عام يتضمن 
تش��كيل جلن��ة برئاس��ة مديرية 
الدف��اع املدني وعضوي��ة مديرية 
بلدية املوصل ودائرة صحة نينوى 
تتابع موضوع اخلسائر البشرية".

مت  الت��ي  اجلث��ث  "ع��دد  ان  وزاد 
انتش��الها لغاي��ة االن تع��ود إلى 
3600 ش��خصاً، نحو 600 منهم، 
م��ن عناصر داع��ش، أم��ا البقية 

فهم من املدنيني االبرياء".
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انتشال 3600 جثة والقبض على 5 آالف مطلوب للقضاء

نينوى آمنة ولم تسجل جريمة واحدة فيها منذ أشهر

القوات األمنية في نينوى "ارشيف"

إشراك القّطاع الخاص في تحقيق
معلومات سرية تكشف عالقة "مريبة" بين 2أهداف خطة التنمية الوطنية

3آيديولوجية صدام حسين وتنظيم "داعش"

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
الوطن��ي  التحال��ف  رئي��س  دع��ا 
عم��ار احلكيم ال��ى التنافس خالل 
ع��ن  بعي��دا  بش��رف  االنتخاب��ات 
التسقيط، في حني حث احلكومة 
والبرملان على تضمني موازنة 2018 

منحة الطلبة .
وذك��ر احلكيم في اجتم��اع الهيأة 
العامة لتجمع همم الطالبي الذي 
عقد مبكتبه في بغداد ان " الشباب 
واملس��تقبل،  احلاض��ر  ف��ي  املن��ا 
وامل هذه االم��ة، ومفتاح التغيير 

والتصحيح والتطوير للواقع ".
واض��اف " باالعت��دال والوس��طية 
نس��تطيع ان جنم��ع الوط��ن بكل 
تالوي��ن الع��راق العاب��ر للمذهبية 
والقومي��ة ، ونح��ن نعتم��د ونث��ق 
بقدرة الش��باب ونعتق��د ان متكني 
الش��باب هو مفتاح احل��ل للكثير 
م��ن التحديات في البلد وّجس��دنا 
مبدأ متكني الشباب فعليا في تيار 

احلكمة ".
وأك��د احلكيم " نعت��ز كل االعتزاز 
بالهوي��ة االس��المية، ونؤم��ن اننا 

كالش��جرة كلما جتذرت وتعمقت 
ف��ي بط��ون االرض كلم��ا ارتفعت 

اغصانها في عنان السماء".
واش��ار الى ان" " الوطنية ليس��ت 
واولوي��ات  ش��عور  وامن��ا  ش��عاراً 
ومس��ؤوليات وتعن��ي الع��راق اوال 
ومصالح ش��عبه في املقدمة في 
واخلطوات  والسياس��يات  القرارات 

وهذه هي الوطنية احلقيقية" .
النج��اح   " ان  احلكي��م  واوض��ح 
والتمي��ز والتأل��ق خيارن��ا الوحيد، 
كن��ا،  بصم��ة حيثم��ا  نت��رك  وان 

وعلينا ان نتس��م بالهمة العالية 
ملواجهة التحديات ، وان التش��كي 
لغ��ة العاجزي��ن، وال يكفي وصف 
املشكلة ، وان الشخصية القيادية 
تص��ف املش��كلة وتص��ف احللول 

لها". 
ولفت ال��ى " اهمي��ة االنفتاح مع 
طوائف ومكونات الشعب العراقي 
اال من يجلب الشبهة ومن يتخطى 
الثوابت االساس��ية كم��ا يجب ان 

نكون متواضعني لشعبنا ".
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الصباح الجديد - متابعة:
إقلي��م  حكوم��ة  كش��فت 
كردستان, أمس األحد, عن إرسال 
بغداد جلنة تدقي��ق جديدة تابعة 
للحكومة االحتادي��ة الى اإلقليم 
لتدقي��ق قوائ��م روات��ب موظفي 
محافظ��ة الس��ليمانية، فيم��ا 
حّذر نائ��ب رئيس كتل��ة التغيير 
البرملاني��ة ام��ني بكر، م��ن ضياع 
نتيجة  أجيال كاملة  مس��تقبل 
إلغالق املدارس ف��ي اإلقليم منذ 

عدة شهور.

وق��ال بك��ر ف��ي بي��ان ل��ه  ، إن 
“امل��دارس ف��ي اقليم كردس��تان 
اغلقت ابوابها منذ عدة ش��هور 
بسبب عدم صرف رواتب معلمي 
وموظف��ي وزارة التربي��ة”، مبينا 
ان “ه��ذا الوض��ع معن��اه ضي��اع 
مس��تقبل اجيال كاملة وتراجعا 
مبس��توى التربي��ة والتعلي��م ما 
س��ينعكس س��لبا على مكانة 
الع��راق التربوي��ة والعلمية امام 

دول العالم”.
واض��اف، ان “احلكوم��ة االحتادي��ة 

ورئي��س ال��وزراء س��بق وان وع��د 
بص��رف رواتب موظف��ي االقليم 
التربي��ة  موظف��ي  وخاص��ة 
والصحة، لكن حتى اليوم مازالت 
تل��ك الوع��ود مج��رد كالم عب��ر 
وس��ائل االع��الم دون تنفي��ذ، في 
وقت ان قطاعي التربية والصحة 
حيويني وينبغي التعامل معهما 
وابعادهم��ا  اس��تثنائي  بش��كل 
واملناكف��ات  الس��جاالت  ع��ن 

السياسية”.
واك��د بكر، “ضرورة اتخاذ العبادي 

إلج��راءات واقعية وإط��الق رواتب 
موظف��ي التربي��ة باإلقلي��م في 
وق��ت س��ريع الن تأخيره��ا ال��ى 
وق��ت اخ��ر معن��اه ع��دم كفاية 
الوقت إلنقاذ املوس��م الدراس��ي 
وضياع عام كامل من عمر ابنائنا 
الطلبة وهو ام��ر لم نكن نتمناه 
من احلكوم��ة االحتادية التي طاملا 
اعلن��ت حرصه��ا عل��ى مواطني 
م��ن  ج��زء  بصفته��م  االقلي��م 

الشعب العراقي”.
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الحكيم يدعو الى التنافس بشرف
لجنة اتحادية تصل إلى السليمانية غدًا لتدقيق رواتب موظفيهافي االنتخابات بعيدًا عن التسقيط

تحذير من ضياع العام الدراسي

متابعة ــ الصباح الجديد :

أكد هانز جورج ماس��ن، رئي��س اخملابرات 
احمللية في أملانيا، أن أطفال تنظيم  داعش 
"مت غسيل أدمغتهم، وميكن أن نعتبر أن 
ه��ؤالء األطف��ال قنابل موقوت��ة"، وهذه 
ليست وجهة نظر س��هلة ألخذ "بالل" 
الصبي الروسي ذي 4 أعوام، الذي أصبح 
أول طف��ل عاد إلى روس��يا م��ن األراضي 
التي تس��يطر عليها داعش الذي يعيش 
في ش��قة جدته في "غروزني"، عاصمة 
الشيشان، ويحكي القليل عن وقته في 

العراق، كما تقول جدته.
يحدث للسيدة بيالنت زولغاييفا، ُغّصة 
ف��ي حلقه��ا عندم��ا تش��اهد أحفادها 
يلعب��ون ألعاب��ا عنيف��ة أو ما تس��ميه 
"احل��رب الصغي��رة"، وه��م ال يتحدث��ون 
كثيرا ولك��ن يركضون يختبئون، وأحيانا 
ينقضون عل��ى بعضه��م البعض على 
األرض بض��راوة غريب��ة م��ن ش��أنها أن 
تأذيه��م، وتعتبر الس��يدة زولغاييفا هي 
إحدى اجل��دات الالتي حصلن مآخرا على 

أحفادهن الذين كانوا في عواقل داعش.
رئيس اخملابرات في أملانيا يُؤّكد أّن أطفال 
داعش متّ غس��يل أدمغتهم ومع اقتراب 

التحال��ف الذي تق��وده الواليات املتحدة 
والق��وات احلكومية الس��ورية، من املدن 
التي كانت حتت س��يطرة داعش، وجدوا 

ب��ني األنقاض مئ��ات ورمب��ا آالف األطفال 
الذين تدفقوا م��ع عائالتهم إلى داعش، 
في حني أن روس��يا التي أعادت حتى اآلن 

71 طف��ال و 26 امرأة منذ آب املاضى، قد 
تبدو متساهلة بش��كل مثير للدهشة 
في سياس��تها، لكنها تتخ��ذ إجراءات 
أمني��ة صعب��ة إلع��ادة األطف��ال إل��ى 
أجدادهم حتى ال يعيشوا في اخمليمات أو 

يعودوا للمجتمعات املتطرفة.
وقال زياد سبسابي الس��يناتور الروسي 
الذي يدير البرنامج املدعوم من احلكومة: 
"م��اذا يج��ب أن نفع��ل؟ ه��ل نتركهم 
هن��اك حت��ى يت��م جتنيدهم؟ لق��د رأى 
ه��ؤالء األطفال أش��ياء فظيع��ة، ولكن 
عندما نضعهم ف��ي بيئة مختلفة، مع 
أجدادهم، سيتغيرون بسرعة لألفضل".

أّن  رئي��س اخملاب��رات ف��ي أملاني��ا يُؤّك��د 
احلكوم��ات األوروبي��ة تعاطف��ا ضئي��ال 
جت��اه الذك��ور البالغ��ني الذي��ن تطوعوا 
لالنضمام إلى اجلماعة املس��لحة، وقال 
"روري س��تيوارت" وزي��ر التنمية الدولية 
البريطان��ي عل��ى س��بيل املث��ال لهيئة 
اإلذاعة البريطانية إن "الطريقة الوحيدة 
للتعامل معهم ستكون في كل احلاالت 

تقريبا هي قتلهم".
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رئيس مخابرات ألمانيا ُيؤّكد: أطفال "داعش" تّم غسل أدمغتهم
روسيا تعيد 71 طفال و 26 امرأة منذ آب الماضي

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
قال��ت جلنة اخلدم��ات واإلعمار 
النيابي��ة في مجل��س النّواب 
أمس األحد، بأن قانون معاجلة 
والعش��وائيات  الس��كن  أزمة 
خ��الل  ثاني��ة  ق��راءة  س��يقرأ 
اجللس��ات املقبلة وقبل انتهاء 

ال��دورة البرملاني��ة احلالية، في 
حني أكد عض��و جلنة اخلدمات 
ف��ي مجلس محافظ��ة بغداد 
نزار السلطان ان عقبات كبيرة 
تواج��ه معاجلة هذه األزمة وان 
أغلب التشريعات التي يذهب 
اليه��ا مجل��س الن��واب بهذا 

الشأن لغاية انتخابية. 
ان قضي��ة  يعن��ي  م��ا  وه��ذا 
والتج��اوزات  العش��وائيات 
على أراضي الدولة متش��عبة 
وم��ا زال��ت عصية عل��ى احلل، 
س��يما وان هذا القان��ون الذي 
ق��ريء ق��راءة أولى، ال يش��مل 

املس��احات  املتجاوزي��ن عل��ى 
الدول���ة،  وأم��الك  اخلض���راء 
فم��ن جانبه  ق��ال عضو جلنة 
النيابي�ة  واألعم���ار  اخلدم�ات 
النائ��ب توفي��ق الكعب��ي في 
لصحيف��ة  خ��اص  حدي��ث 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ام��س ان" 

مجل��س الن��واب أجن��ز القراءة 
األولى ملش��روع قانون معاجل�ة 
التج�اوزات السكني�ة واملقدم 
م��ن جلن��ة اخلدم��ات واألعمار 
النيابي��ة وال��ذي يس��اعد في 
الس��كنية  التجاوزات  تنظيم 
للدول��ة  مملوك��ة  اراض  عل��ى 

ح��دود  ضم��ن  البلدي��ات  و 
التصامي��م األساس��ية قب��ل 
القان��ون  ه��ذا  نف��اذ  تاري��خ 
وتصحي��ح الوض��ع القانون��ي 
للمتجاوزي��ن بتأجي��ر األراضي 

التي مت التجاوز عليها.
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العشوائيات والتجاوز على ممتلكات الدولة ما زالت عصية على الحل
مسؤول يعّد تشريعات البرلمان بشأنها لغاية انتخابية

اطفال داعش "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت وزارة امل��وارد املائي��ة، أمس 
األحد، أن مخزون املياه في السدود 
العراقي��ة يبل��غ 9 ملي��ارات مت��ر 
مكعب م��ن املاء فق��ط، في حني 
تصل الطاقة االس��تيعابية لتلك 

السدود ل� 96 مليار متر مكعب.
امل��وارد  وزي��ر  مستش��ار  وق��ال 
ظافر عبد اهلل حس��ني ف��ي بيان 
تلقت"الصب��اح اجلديد" نس��خة 
من��ه، إن املياه اخملزنة في الس��دود 
العراقي��ة ال تتعدى ال���9 مليارات 

متر مكعب في ".

وذكر، أن السعة التخزينية جلميع 
الس��دود تصل ل��� 96 ملي��ار متر 
مكعب م��ن املاء، مش��يرا إلى أن 
مي��اه اإلمط��ار أضاف��ت أكثر من 
نصف مليار متر مكعب للمخزون 

املائي.
وأوضح، أن اخملزون املائي يوفر مياه 
الشرب حملافظات الوسط واجلنوب 
ملوس��م الصي��ف املقب��ل فقط، 
منوهاً إل��ى أن العراق يعتمد على 
%70 من مخزون��ه املائي في ذوبان 
الثل��وج املرتق��ب خ��الل األش��هر 

الثالثة املقبلة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أظهرت وثيقة ص��ادرة عن األمانة 
العام��ة جملل��س الن��ّواب، موافقة 
رئاس��ة البرملان على كت��اب أمانة 
إيق��اف  بش��أن  ال��وزراء  مجل��س 
تروي��ج إجازة ال� 4 س��نوات، وذلك 
بعد توق��ف العمل بقانون املوازنة 
العام��ة االحتادية رق��م )44( لعام 

.2017
وبحس��ب الوثيقة الت��ي اطلعت 
عليه��ا "الصب��اح اجلدي��د"، ف��ان 
األمانة العامة جمللس النواب أكدت 
أن رئيس البرملان، س��ليم اجلبوري، 
وافق على كتاب الدائرة القانونية 
في األمانة العام��ة جمللس الوزراء، 
املتضمن ع��دم التروي��ج لطلبات 

إجازة األربع س��نوات نظرا لتوقف 
العم��ل بقان��ون املوازن��ة االحتادية 
رقم 44 لعام 2017 بس��بب انتهاء 

السنة املالية.
ودعت إل��ى إب��الغ املوظفني بعدم 
الترويج لطلبات اإلجازة في الوقت 
احلاضر حلني تش��ريع قانون املوازنة 
االحتادية 2018 وضوابط تس��هيل 

تنفيذها.
وكان��ت األمان��ة العام��ة جملل��س 
الوزراء، أفادت في وقت س��ابق من 
الش��هر املاضي، انه نظرا لتوقف 
العم��ل بقان��ون املوازن��ة االحتادية 
لعام 2017 بس��بب انتهاء السنة 
املالية، فانها دعت إلى عدم ترويج 

إجازة األربع سنوات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مقرر مجلس النّواب عماد 
يوخن��ا, أمس األحد, ع��ن اجتماع 
مرتق��ب للرئاس��ات الث��الث خالل 
الس��اعات ال� 48 املقبلة حلس��م 
اخلالفات بش��أن قانون املوازنة قبل 

جلسة األربعاء املقبلة،.
وق��ال يوخنا ف��ي تصريح صحفي 
إن “الرئاس��ات الث��الث )اجلمهورية 
والوزراء ومجلس النّواب( ستجتمع 
في غضون ال� 48 س��اعة املقبلة 
لوض��ع اللمس��ات األخي��رة على 

اتفاق سياسي بشأن مترير املوازنة 
بشكلها النهائي”.

وأضاف يوخن��ا، أنه “في حال اتفق 
إدراج  الث��الث س��يتم  الرئاس��ات 
املوازن��ة عل��ى التصوي��ت خ��الل 

جلسة األربعاء املقبلة ومتريرها”.
وكان��ت كتل��ة التغيير كش��فت 
امس األح��د عن اجتم��اع مرتقب 
يض��م األحزاب الكردية الرئيس��ة 
لبحث ع��رض احلكوم��ة االحتادية 
بش��أن رف��ع نس��بة اإلقلي��م في 

املوازنة.

السدود تستوعب 96 مليار متر 
مكعب والمخزون الحالي 9 مليارات

البرلمان يوافق على إيقاف
الترويج إلجازة األربع سنوات

الرئاسات الثالث تجتمع خالل 
يومين لحسم تمرير الموازنة

الصباح الجديد- متابعة:
أف��ادت صحيفة “الغ��د” األردنية، 
أمس األحد، بأن وفدا كبيرا وعالي 
املستوى من وزارة النقل العراقية 
س��يزور العاصم��ة عّم��ان إلجراء 
مباحثات بشأن تسيير الشاحنات 
التجاري��ة م��ن كال البلدي��ن إلى 

وجهاتها النهائية.
وقالت الصحيفة في خبر اطلعت 
علي��ه الصباح اجلدي��د إن “الوفد 
العراق��ي س��يبحث ح��ل قضية 
دخول الشاحنات للبلدين بصورة 
شاملة وإجراء التسهيالت الالزمة 
ومنح التأشيرات، وبرفع الغرامات 

الش��احنات  عل��ى  املفروض��ة 
العراقية داخل األراضي األردنية أو 
تخفيضها مبا يسمح ألصحابها 

باعادتها إلى األراضي العراقية”.
وأضاف��ت الصحيف��ة، أن “الوفد 
بتفعي��ل  س��يطالب  العراق��ي 
اتفاقي��ة النقل البري بني البلدين 
املوقع��ة منذ الع��ام 2009 والتي 
صادق عليها العراق بقانون خالل 
العام 2012، حيث ذكرت األسباب 
املوجبة أن القانون ش��رع لغرض 
تعزيز وتطوير التعاون بني البلدين 
الشقيقني في مجال النقل البري 

الدولي لألشخاص والبضائع”.

 تفعيل اتفاقية النقل
البري بين العراق واألردن

#عدالة_اجتماعية
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منفد حدودي بني العراق واألردن



شؤون عراقية2

السليمانية  ـ عباس كاريزي:
 

اللجن��ة  كش��فت  ح��ن  ف��ي 
االقتصادية في برملان اإلقليم عن 
اختف��اء مبالغ كبي��رة من أموال 
بيع النفط، الذي تصدره حكومة 
اإلقلي��م من دون عل��م احلكومة 
االحتادي��ة، وزيف ادعاءات حكومة 
اإلقليم بعدم توافر األموال الالزمة 
ملن��ح روات��ب املوظف��ن، نظمت 
ش��ريحة واس��عة م��ن املالكات 
التدريسية تظاهرات واسعة في 
محافظتي السليمانية وحلبجة 
وغيرها من م��دن اإلقليم تنديداً 
مبوقف حكومة اإلقليم ورفضها 
التج��اوب مع مطالبه��م بتوزيع 
رواتبه��م املتاخرة، ف��ي حن هدد 
ذوو الطلبة بإقامة دعوى قضائية 
ض��د رئي��س حكوم��ة اإلقلي��م 
نيجرف��ان بارزان��ي ونائب��ه قب��اد 
طالباني ووزير التربية بش��تيوان 

صادق.
وقال قسم من ذوي طلبة املدارس 
صحف��ي  مؤمت��ر  ف��ي  املغلق��ة 
عقدوه امس االحد امام محكمة 
العديد  الس��ليمانية مبش��اركة 
من احملام��ن املتطوع��ن، » نحن 
ذوي طلبة املدارس نحذر حكومة 
االقلي��م م��ن اس��تمرار جتاه��ل 
واملدرس��ن  املعلم��ن  مطال��ب 
وع��دم االس��راع في فت��ح ابواب 

املدارس امام الطلبة.   
واش��ار زانك��و س��ردار املتح��دث 
باس��م ذوي الطلبة ال��ى ان عدم 
جت��اوب حكوم��ة االقلي��م، ف��ي 
اس��رع وقت مع مطالبنا الرامية 
الى معاجلة االس��باب التي تقف 
امام اغ��الق ابواب املدارس، وانهاء 
مقاطعة الدوام الرسمي من قبل 
سيدفعنا  التدريس��ية،  املالكات 
الى اقام��ة دع��وى قضائية ضد 
رئي��س حكوم��ة االقلي��م ونائبه 

ووزير التربية.   
وطالب احملاكم واملدعي العام في 
االجراءات  باتخ��اذ  الس��ليمانية 
القانوني��ة ض��د رئي��س حكومة 
االقلي��م ونائب��ه ووزي��ر التربي��ة، 
محمله��م املس��ؤولية كامل��ة 
عن اهدار الس��نة الدراسية على 
طلبة امل��دارس، وقال��وا »ان ابناء 
املس��ؤولن يدرس��ون في مدارس 
خاص��ة وهم غير آبه��ن باملصير 
اجملهول ملا يحصل للطلبة الذين 
يدرسون في املدارس احلكومية«. 
ه��ذا وخ��رج ام��س االح��د آالف 

املعلم��ن واملالكات التدريس��ية 
واملوظفن في تظاه��رات عارمة 
محافظت��ي  ش��وارع  جاب��ت 
الس��ليمانية وحلبج��ة وادارت��ي 
وكرك��وك  ورابري��ن  كرمي��ان 
االقلي��م  حكوم��ة  مطالب��ن 
مبن��ح رواتبه��م املتأخ��رة، وانهاء 
العقوبات املعاش��ية واملعيشية 
املفروضة عل��ى املوظفن، الذين 
لم يتس��لموا حل��د االن اال اربعة 
روات��ب م��ن رب��ع الروات��ب ال��ذي 
لعام  االقليم  منحتها حكوم��ة 
2017 املاض��ي وراتب��ن م��ن عام 

2018 احلالي. 
واك��د املعلمون انهم ل��ن ينهوا 
مقاطعته��م لل��دوام الرس��مي 
املس��تمرة من��ذ اكثر من ش��هر 
ال��ى مدارس��هم،  ول��ن يع��ودوا 
م��ا ل��م تن��ه حكوم��ة االقليم 
العقوب��ات االقتصادية املفروضة 
عليه��م وعل��ى ش��رائح اجملتمع 

الكردستاني.
وردت امل��الكات التدريس��ية التي 
جتمعت ام��ام مديرية التربية في 

شارع س��الم وس��ط محافظة 
تن��دد  ش��عارات،  الس��ليمانية 
احلاكمة،  والطبق��ة  بالس��لطة 
مبن��ى  ال��ى  بعده��ا  وتوجه��ت 
ودعت  الس��ليمانية،  محافظ��ة 
الى عدم الس��ماح لهؤالء بقيادة 
ان  مؤك��دة  مج��ددا،  االقلي��م 
املقبل��ة  البرملاني��ة  االنتخاب��ات 
س��تكون فرصة لشرائح اجملتمع 
الكردس��تاني لل��رد عل��ى هؤالء 

احلكام والثار منهم.
بدوره أعلن مق��رر اللجنة املالية 
في مجلس النواب العراقي أحمد 
حاج��ي رش��يد،  ان جلن��ة تدقيق 
رواتب موظفي اقليم كردس��تان 
التي شكلتها احلكومة االحتادية، 
رفعت تقريره��ا الى رئيس الوزراء 

حيدر العبادي.
وقال حاجي رش��يد ف��ي تصريح 
صحفي ان رئي��س جلنة التدقيق 
في رواتب وزارتي الصحة والتربية 
قاس��م عيناية اخبرن��ا بانه رفع 
تقريره ال��ى رئيس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي، واوص��ى خالله بصرف 

مرتب��ن لوزارتي الصحة والتربية 
ف��ي االقليم، مضيف��اً ان التقرير 
اآلن ام��ام رئي��س ال��وزراء حي��در 
العب��ادي وهو الذي س��يقرر متى 
وكيف س��يتم صرف الرواتب من 

عدمه.
م��ن جانب��ه وف��ي اط��ار حملته 
لفضح ابواب الفساد واحملسوبية 
في االقليم، كش��ف نائب رئيس 
جلنة االقتصاد والطاقة في برملان 
كردس��تان عل��ي حم��ه صال��ح، 
عن اختف��اء مبال��غ ضخمة من 
ام��وال بي��ع النفط ف��ي االقليم 
خالل شهر كانون الثاني وشباط 

اجلاري. 
واضاف حمه صالح في منش��ور 
على صفحته في موقع التواصل 
االجتماعي فيس بوك قائالً »برغم 
لالقليم  املزري  االقتصادي  الواقع 
واالوض��اع املعيش��ية الصعب��ة 
للمواطنن، فان حاالت الفس��اد 
مازال��ت مس��تمرة«،  والس��رقة 
مؤكدا ان اح��دث متابعة اجراها 
لالحص��اءات الت��ي اعلنت عنها 

ببي��ع وتصدير  اخلاص��ة  املواق��ع 
االس��واق  ف��ي  االقلي��م  نف��ط 
العاملية، تش��ير ال��ى ان حكومة 
االقليم باعت في العشرين يوماً 
االولى من ش��هر ش��باط اجلاري، 
370-381 الف برميل من النفط 
يومي��اً، وتاب��ع »مبا ان س��عر بيع 
نفط برنت االن 67 دوالرا للبرميل 
الواحد، وباحتساب 50 دوالرا وهو 
اقل تقدير كس��عر بيع للبرميل 
الواحد من نفط االقليم املصدر، 
فان واردات ش��هر واحد من اموال 
النف��ط املب��اع تبل��غ 555 مليون 

و571 الف دوالر.
 وبع��د اضاف��ة 48 ملي��ون دوالر 
من تس��ويق النف��ط محلياً، فان 
الت��ي حصلت  االموال  اجمال��ي 
عليه��ا حكوم��ة االقلي��م خالل 
ش��هر واح��د م��ن بي��ع وتصدير 
النفط بلغ��ت 603 مالين و571 
الف دوالر، وباحتسابه هذا املبلغ 
على ش��هرين فان اجملموع الكلي 
يبل��غ ملي��ارا و207 مالي��ن دوالر، 
وهو ما اكد انه يكفي لتس��ديد 

للش��هرين  املوظف��ن  روات��ب 
املنصرم��ن، واردف »بينما قامت 
م��ا  بتوزي��ع  االقلي��م  حكوم��ة 
نسبته 500 مليون فقط كرواتب 
للشهرين املاضين على مالكاتها 
الوظيفية، متسائالً اين ذهبت ال 
700 مليون دوالر املتبقية.            

وعلى صعيد ذي صلة اكد سعد 
احلديث��ي املتحدث باس��م رئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي موافقة 
حكوم��ة االقليم على تس��ليم 
احلكوم��ة  ال��ى  املط��ارات  ادارة 

االحتادية.
اط��ار  ف��ي   « احلديث��ي  واض��اف 
املباحثات املس��تمرة مع حكومة 
االقلي��م، ف��ان االخي��رة وافق��ت 
على تس��ليم ادارة مطاري اربيل 
احلكوم��ة  ال��ى  والس��ليمانية 
االحتادية، وهو ما اعتبره مؤش��را 
جيدا وخط��وة ايجابية للتوصل 
الى اتفاق نهائي بن اجلانبن، في 
اطار تسليم واردات االقليم لقاء 
من��ح االقليم حصته من املوازنة 

العامة«.  

تجدد مطالبات مالكات التعليم
في اإلقليم بمستحقاتهم

ذوو الطلبة يهددون في تظاهرة بمقاضاة رئيس الحكومة والمسؤولين د. علي شمخي

التوصيف الدقي��ق ملظاهر الرأي العام العراقي 
في هذه احلقبة الزمنية هو انه رأي عام ساخط 
وناقم جتاه العملية السياسية بكل تفاصيلها 
العامة والجل تغيير مواقف هذا الرأي يستلزم 
بذل جهود واسعة وكبيرة من قبل من تسببوا 
وميك��ن  والنقم��ة  الس��خط  باث��ارة مش��اعر 
تشخيص هذه املواقف من خال مايصدر من آراء 
علنية في الش��ارع العراق��ي ومن خالل ماتعبر 
عنه فئات كثيرة من هذا الش��عب في وس��ائل 
االع��الم اخملتلفة وف��ي مقدمتها ماينش��ر في 
مواق��ع التواصل االجتماع��ي وتفاعل اجلمهور 
مع االحداث بشتى شؤونها ومن املهم االشارة 
ال��ى ان اغف��ال  مث��ل ه��ذه املواق��ف او ع��دم 
تقديرمضامينه��ا واالس��تهانة به��ا  هو خطا 
كبير ومع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية 
العام��ة فان  املش��هد العراقي س��يكون اكثر 
عرضة للتعقيد مبا يلحق الضرر بسعي جهات 
مختلفة تريد االصالح في العراق وتس��تهدف 
في عملها وجهودها اشراك اكبر عدد ممكن من 
اجلمه��ور في هذه االنتخاب��ات والبدء بخطوات 
التغيي��ر وفي الوقت نفس��ه ف��ان التفرج على 
مظاهر الرفض والس��خط والنقمة على االداء 
احلكوم��ي وش��يوع الفس��اد والتح��زب واتباع 
احملاصصة بكل مظاهرها ولد ردود فعل سلبية  
باتت تتحول الى قناعات بالصدود عن املشاركة 
في االس��تحقاق االنتخابي واس��تهجان اغلب 
الشعارات االنتخابية التي بدأت احزاب وكيانات 
ت��روج له��ا اس��تعدادا للموس��م  سياس��ية 
االنتخاب��ي ومايثي��ر حفيظ��ة احلريص��ن على 
امتام هذا االس��تحقاق االنتخابي بشفافية هو 
اقدام ع��دد من املس��ؤولن والقيادين في هذه 
االحزاب والكيان��ات على اطالق تصريحات تزيد 
من االحتقان النفس��ي لدى الناخ��ب العراقي 
مؤطرة بدعاي��ات انتخابية تتخذ م��ن الدين او 
القومية او املذهب غطاء لها من اجل مترير عدد 
من الرس��ائل االعالمية التي تستهدف كسب 
االص��وات بدال من اتباع خطوات ومبادرات اخرى 
تخفف م��ن ه��ذا االحتقان وتس��عى لطمأنة 
الشارع العراقي بوجود مساع الحداث التغيير 
املنش��ود واالس��تجابة للتطلعات بدفع وجوه 
جديدة وتقدميها للساحة االنتخابية واستبعاد 
م��ن طالته��م االتهام��ات او ثب��ت ضلوعهم 
بارتكاب املفاس��د واالنته��اكات والجل حتقيق 
ذلك البد من اختيار لغة هادئة جديدة ووسائل 
مخاطبة تس��ترضي اجلمهور وتزي��د من وعيه 
السياس��ي والثقافي والتس��تهن بقدرته بعد 
ان اصبح مالين الناخب��ن قادرين على التمييز 
بن خط��اب التضليل وخطاب احلقيقة بفضل 
التجارب االنتخابية السابقة وبفضل مامت رصده 
ومعاينته من تصرفات وافعال للمسؤولن في 

السلطة التشريعية والتنفيذية .  

رأي عام ناقم !

تقـرير

جانب من تظاهرات املالكات التدريسية في االقليم »ارشيف«

نظمت شريحة 
واسعة من المالكات 
التدريسية تظاهرات 

واسعة في محافظتي 
السليمانية وحلبجة 

وغيرها من مدن 
اإلقليم تنديدًا بموقف 

حكومة اإلقليم 
ورفضها التجاوب 

مع مطالبهم بتوزيع 
رواتبهم المتاخرة
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متابعة الصباح الجديد:

أكد وزير التخطيط الدكتور سلمان 
اجلميلي ان خطة التنمية الوطنية 
اخلمسية للس��نوات )2022-2018( 
س��تناقش هي وأهدافه��ا وإطارها 
القطاعي��ة  واالوراق  االقتص��ادي 
في مجاالت الزراعة وامل��وارد املائية 
والصناع��ات  والطاق��ة  والنف��ط 
واالتص��االت  والنق��ل  التحويلي��ة 
ع��ن  فض��ال  واخلدم��ات  واملبان��ي 
مناقش��ة قضايا الس��كان والقوى 

العاملة .
وق��ال الوزي��ر في كلم��ة القاها في 
افتتاح ورش��ة العمل التي نظمتها 
مش��اركة  أهمي��ة  عل��ى  ال��وزارة 
القط��اع اخل��اص بنح��و كبي��ر دور 
والتنمي��ة  االعم��ار  ف��ي عملي��ات 
للمناط��ق احمل��ررة واحلكم الرش��يد 
والتنمية البش��رية ، مش��ددا على 
ض��رورة  الوصول الى مرحلة االعداد 
الوطنية  التنمي��ة  النهائي خلط��ة 
، مبين��ا ان ه��ذه اخلط��ة س��تكون 
املطلوبة  التنمية  لتحقيق  الطريق 
بوصفه��ا املظل��ة جلمي��ع اخلطط 
وم��ن  االخ��رى  واالس��تراتيجيات 
بينها خطة اع��ادة  االعمار وحتقيق 
وارتباط  احمل��ررة  للمناطق  التنمي��ة 
هذا امللف مبخرج��ات مؤمتر الكويت 

ألعمار العراق وآليات االستفادة من 
تلك اخملرجات وال س��يما في جانبها 
االس��تثماري لتحقي��ق جان��ب من 

االهداف التنموية . 
وتاب��ع الوزي��ر بالق��ول لدين��ا ايضا 
استراجتيات اخرى منها استراتيجية 
للس��نوات  الفقر  م��ن  التخفي��ف 
2018-2022 وإس��تراتيجية تطوي��ر 
، مش��يرا    2030 القط��اع اخل��اص 
ال��ى ان جميع تلك املعطيات تصب 
في اط��ار حتقي��ق اه��داف التنمية 
املس��تدامة 2030 . مضيف��ا انه ال 
ش��ك انكم تدرك��ون جي��دا الواقع 
العراقي اجلدي��د ، واخذ جميع هذه 
التحديات بنظ��ر االعتبار في اعداد 
خط��ة التنمية اجلديدة التي ينبغي 
ان تكون مختلفة عن سابقاتها من 
حيث الظروف احمليط��ة والتحديات 
والفلسفة االقتصادية التي تتبناها 
اخلطة فهي قبل كل ش��يء تهدف 
الى حتفي��ز القطاع��ات االنتاجية ) 
الزراعة والصناع��ة ( واالرتكاز على 
سياس��ات االصول املعززة ألنشطة 
البن��ى التحتي��ة م��ع االخ��ذ بنظر 
االعتب��ار التحدي��ات الصعبة التي 
س��تواجهها اخلطة خالل السنوات 
كالتحدي��ات  املقبل��ة  اخلمس��ة 
االمني��ة واملالي��ة وارتف��اع معدالت 

االنفاق االستهالكي وغيرها ». 
ازاء مث��ل  بالق��ول:  الوزي��ر  وش��دد 

ه��ذه التحدي��ات البد م��ن ان تكون 
التنفيذ مس��تجيبة  اخلطة ممكنة 
للتحديات وان تركز على الالمركزية 
االداري��ة وس��يادة القان��ون وحتقيق 
والعم��ل بنح��و مت��درج  العدال��ة 
االقتص��ادي  التح��ول  لتحقي��ق 

املطلوب وصوال لتحقيق االستدامة 
التنموي��ة ، وتاب��ع حديث��ه في ظل 
هذا الواق��ع كان التوجه نحو ايجاد 
ش��ريك تنموي فاع��ل ومؤثر وليس 
افض��ل من القطاع اخلاص ش��ريكا 
فاعال ف��ي حتديد وتنفي��ذ االولويات 

االقتصادي��ة واالجتماعية والبيئية 
وفق��ا ألس��اليب ش��راكة متنوعة 
وخلق بيئة متكيني��ة جاذبة لرؤوس 
االموال واخلبرات وفقا ملبدأ الكفاءة 
ظ��ل  ف��ي  احلقيقي��ة  واملنافس��ة 

حوكمة رشيدة .

وكانت اللجنة الفنية العليا العداد 
خطة التنمية الوطنية اخلمس��ية 
اجتماع��ا  عق��دت   2022-2018
موسعا استعرضت خالله القسم 
س��تتألف  الت��ي  االوراق  م��ن  االول 
منه��ا خط��ة التنمي��ة ومت اعدادها 
من قبل الف��رق املتخصصة ، وابدى 
االعضاء املش��اركون ف��ي االجتماع 
االوراق  تل��ك  مالحظاته��م بش��أن 
والت��ي س��تؤخ�ذ بنظ���ر االعتب��ار 
عن��د االع��داد النهائ���ي لفص�ول 

اخلط�ة«.
وأك��دت اللجن��ة ف��ي اجتماعه��ا 
ف��ي  املبذول��ة  »اجله��ود  ان  عل��ى 
االع��داد والتحضير خلط��ة التنمية 
اخلمس��ية 2018-2022 أثم��رت عن 
حتقي��ق خط��وات مهمة وه��ا نحن 
اليوم نص��ل إلى مرحلة مناقش��ة 
مس��ودات االوراق املقدم��ة من قبل 
الفرق املتخصصة« ، مشيرة إلى ان 
»اخلطة اجلديدة ينبغي ان تأخذ بنظر 
التي  االقتصادية  الظ��روف  االعتبار 
س��يمر بها العراق خالل الس��نوات 
اخلمسة املقبلة« داعيا إلى »ضرورة 
العمل عل��ى حتس��ن ادارة االصول 
للوصول إلى افضل النتائج املتوخاة 

من اخلطة اخلمسية«.
وش��هد االجتم��اع عرض ع��دد من 
االوراق املهمة، اذ ق��دم عميد كلية 
اجلامع��ة  ف��ي  واالقتص��اد  االدارة 

املس��تنصرية قصي اجلاب��ري رصدا 
ع��ن االداء التنم��وي خ��الل خط��ة 
 »2017-2013 الس��ابقة  التنمي��ة 
مبينا ان »االزم��ة املزدوجة ) االمنية 
واالقتصادية ( ألقت بظالل س��لبية 
على واقع التنمية في البالد وبالتالي 
فانه��ا أث��رت بنح��و واض��ح عل��ى 
اهداف اخلطة السيما في قطاعات 
الزراعة والنف��ط والغاز والصناعات 

التحويلية«.
م��ن جانبه ق��دم مدي��ر ع��ام دائرة 
السياسات االقتصادية واملالية في 
الدين  وزارة التخطيط الدكتورعالء 
جعف��ر ورق��ة ع��ن اط��ار االقتصاد 
الكلي للخطة، كش��ف خاللها انه 
من »غير املتوق��ع ان حتقق االيرادات 
غي��ر النفطية ف��ي الع��راق تطورا 
ملموس��ا في ظل اس��تمرار الواقع 
االقتصادي احلالي املترتب على االزمة 
املالية وتراجع النش��اط االقتصادي 
وتوقف العديد من مشاريع التنميه 
س��واء في القطاع العام او القطاع 

اخلاص«.
وأستدرك جعفر على ان »االجراءات 
احلكومية التصحيحية ذات الصلة 
املع��ززة للموازنة العام��ة والبحث 
عن ايرادات جديدة قد اس��همت في 
ترص��ن احلي��ز املالي املت��اح للدولة 
واملتوقع ان يس��تمر اثرها للسنوات 

املقبلة«.

في تمهيد الطريق إلعمار العراق 

إشراك القّطاع الخاص في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية

املناطق احملررة.. بنتظار اعمارها

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كش��فت عض��و ف��ي اللجنة 
املالي��ة النيابية، أم��س األحد، 
ع��ن إدراج أه��م املقترحات في 
 2018 ع��ام  موزان��ة  مش��روع 
الوظيفي��ة  الدرج��ات  منه��ا 

للمحافظات احملررة.
وق��ال عض��و اللجن��ة املالية، 
جب��ار العب��ادي، ف��ي تصري��ح 

صحف��ي، إن »أه��م املقترحات 
التي أدرجت في مشروع موازنة 
الوظيفية  الدرجات   2018 عام 
للمحافظات احملررة«، مبيناً أنه 
»ال ميكن إدراج أي مقترح بشأن 
جلس��ات  ملقاطعتهم  األكراد 

اللجنة املالية«. 
واض��اف العبادي ان »جلس��ات 
اللجن��ة املالية تس��تأنف يوم 

الثالثاء، حلسم املقترحات التي 
تض��اف ويصوت عليه��ا داخل 
اللجن��ة ومن احملتم��ل عرضها 
على مجلس النواب للتصويت 
عليه��ا في جلس��ة االربعاء او 
اجللسات القادمة وهذا يعتمد 
على م��ا توصلن��ا الي��ه خالل 

االجتماع«.
وبن ان »املقترحات التي ادرجت 

املنتج��ة  باحملافظ��ات  تتعل��ق 
للنفط وحصته��م من الزيادة 
ف��ي اس��عار النفط واي��رادات 
املنافذ احلدودية، والغاء مسودة 
استقطاع الرواتب ، واالستمرار 
والترفيع��ات، وم��ا  بالع��الوات 
يتعلق مبطالب احملافظات احملررة 
وتوقف استيفاء فوائد القروض 

عنهم لفترة معينة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العلي��ا  املفوضي��ة  اك��دت 
املس��تقلة لالنتخاب��ات، امس 
االح��د، الب��دء بإدخال أس��ماء 
بحسب  لالنتخابات  املرشحن 
احل��روف األبجدي��ة، وبعد ذلك 
اخملتص��ة  للجه��ات  إرس��الها 

لتدقيقها.
وقال املتحدث الرس��مي باسم 

التميم��ي،  ك��رمي  املفوضي��ة 
ان  صحف���ي  تصري��ح  ف��ي 
»الس��ق�ف الزمن��ي لتدقي��ق 
يت��م  املرش��حن،  اس��ماء 
ألرق��ام  القرع��ة  اج��راء  بع��د 
التحالف��ات والكت��ل«، مبين��ا 
ان »املفوضية باش��رت بإدخال 
بحس��ب  املرش��حن  اس��ماء 
وبعده��ا  االبجدي��ة  احل��روف 

ترس��ل ال��ى اجله��ات اخملتصة 
وسيك�ون هناك م�دد زمني��ة 

إلجنازه��ا«.
اجله��ات  التميم��ي  ودع���ا 
املس��اءل�ة  م��ن  اخملتص���ة، 
والعدال��ة واالدل���ة اجلنائي���ة 
العال���ي  التعلي��م  ووزارة 
»االلت��زام  ال��ى  والتربي���ة، 
باملواعيد املقررة«، الفتا الى انه 

»ف��ي حال عدم الت��زام اجلهات 
املق��ررة  باملواعي��د  اخملتص��ة 
املصادقة  املفوضية  ستضطر 

على االسماء ».
واش���ار ال���ى ان »املفوضي��ة 
لديه���ا خب��رة مس��بقة م��ع 
إلجن���از  اخملتص���ة  اجله��ات 
الس��قف  وف���ق  التدقي���ق 

الزمني املقرر«.

مفوضية االنتخابات تباشر إجراءات تدقيق المرّشحينتوافق على إدراج مقترحات في موازنة 2018



بغداد – مطلوبني 
ذكللر مصدر فللي مركز اإلعللام األمني 
أمللس األحللد، عللن اعتقللال عنصريللن 
بل"داعش" أحدهما يعمل بديوان الزكاة 
فللي "واليللة الفلوجللة"، مبينللا أنهما 

اعتقا بعد دخولهما بغداد.
وقال املصدر إن "الفرقة الثانية شرطة 
احتادية وضمن تشكيات قيادة عمليات 
بغداد وبجهد استخباري ألقت القبض 
على ارهابيني اثنيني بعد دخولهما بغداد 
في منطقللة ركية وفاضللل" ، مضيفا 
ان احدهمللا آمر مفللرزة واالخللر يعمل 
فيما يسللمى بديوان الزكاة ضمن والية 
الفلوجة التابعة لداعش"، مشلليرا الى 
انه "مت تسليمهما الى اجلهات اخملتصة 

إلكمال أوراقهما التحقيقية".

ديالى – عمليات دهم 
اكد مصدر امني في شللرطة محافظة 
ديالللى امس االحد ان دوريات من قسللم 
شرطة جلوالء ومكافحة اجرام اخلالص 
وسلليطرة جديدة الشط القت القبض 
بعمليللة دهللم وتفتيش علللى ثمانية 
مطلوبني علللى قضايا ارهابية وجنائية 

مختلفة في جلوالء واخلالص  .
واضللاف املصللدر االمنللي الللذي رفض 
الكشللف عللن اسللمه ان املطلوبني مت 
ارسالهم الى مراكز االحتجاز لعرضهم 

على القضاء.

كركوك – تفجير انتحاري 
افاد مصدر امني في شللرطة محافظة 
كركوك امس االحد، بأن تفجيرا انتحاريا 
وقع قرب احد مقرات احلشللد الشعبي 

وسط احملافظة.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكشللف 
عللن اسللمه ان "انتحاريا يرتللدي حزاما 
ناسللفا فجر نفسلله صباح يللوم امس 
قرب احد مقرات احلشللد الشللعبي في 
شللارع احملافظة وسللط كركوك، ما ادى 
الى احلاق اضرار مادية دون معرفة حجم 
اخلسللائر البشللرية" ، الفتا الى ان "قوة 
امنية طوقللت مكان احلللادث، واتخذت 

اجراءات مشددة حتسبا الي طارئ".

صالح الدين – عملية استباقية  
اعلن مصدر في مديرية االسللتخبارات 
العسكرية في قيادة قوات صاح الدين 
امس االحد عن إلقاء القبض على ثاثة 
إرهابيني بعملية نوعية وبكمني محكم 

في محافظة صاح الدين.
وقللال املصدر الذي رفض الكشللف عن 
اسللمه إن "االسللتخبارات العسكرية 

وضمللن فعاليللات وجهللود املديرية في 
تعقللب وماحقة ما تبقى من عصابات 
داعش املتهالكة من الهاربني واملندسني 
بني املواطنللني وإلقاء القبللض عليهم 
واحالتهللم للقضللاء، وبعمليللة نوعية 
واسللتباقية وبكمللني محكللم، متكللن 
ابطللال االسللتخبارات العسللكرية في 
قيادة قوات صاح الديللن وبالتعاون مع 
القللوات االمنية في القاطللع من إلقاء 

القبض على ثاثة ارهابيني" 

االنبار – حملة امنية 
افاد مصدر امني في شللرطة محافظة 
األنبار امس االحد، بللأن القوات األمنية 
عللن  للبحللث  امنيللة  بحملللة  تقللوم 

مطلوبني في الفلوجة.
وقال املصدر أن "قوات اجليش والشرطة 
بللدأت صباح يللوم امس بحملللة امنية 

واسللعة في احياء متفرقللة من مدينة 
مطلوبللني  عللن  للبحللث  الفلوجللة 
باملدينللة" ، أن "احلملة تشللمل تفتيش 
الللدور وتدقيللق معلومات األشللخاص 
والقللاء القبض على بعللض املطلوبني 

للقضاء". 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في شللرطة محافظة 
الديوانية امس االحد ان رجال سلليطرة 
مديريللة  إلللى  التابعللة  اجلنللوب  درع 
شللرطة احملافظللة متكنوا مللن القبض 
اجلنسللية  يحمللان  شللخصني  علللى 
البنغاديشية كانا قادمني من محافظة 

بغداد .
واضاف املصدر: ضبطت بحوزتها حلظة 
تفتيشللها مللن قبللل أفراد السلليطرة 
مللادة الترياك التي تعد نوعللا من أنواع 

اخملدرات.

ذي قار – اطالق نار 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار امللس االحد، بأن شللخصاً لقي 
مصرعلله وأصيللب آخر بإطللاق نار عند 

بوابة الناصرية الشمالية.
وقللال املصدر ان "مسلللحني مجهولني 
نيللران  فتحللوا  سلليارة،  يسللتقلون 
اسلللحتهم ظهللر يللوم امللس ، باجتاه 
سلليارة اخللرى نللوع )اوبترا ( عنللد بوابة 
الناصريللة الشللمالية، كان يسللتقلها 
شخصان، ما أسفر عن مقتل احدهما 
واصابللة االخر بجروح خطللرة"، مؤكدا 
ان "املهاجمللني الذوا بالفللرار الى جهة 
مجهولة بعد تنفيذ العملية"، مشيرا 
الى ان "االجهزة االمنيللة نقلت اجلريح 
الللى مستشللفى احلسللني التعليمللي 

لتلقللي العاج، واجلثة الللى دائرة الطب 
العدلي، فيما فرضت طوقا حول مكان 

احلادث".

البصرة – انفجار عبوة 
كشللف مصللدر أمنللي فللي شللرطة 
محافظللة البصرة امس االحد أن مدنياً 
أصيللب بجللروح بانفجار عبوة ناسللفة 

أمام داره وسط احملافظة.
وقللال املصللدر الللذي رفللض الكشللف 
عن اسللمه إن "عبوة ناسللفة وضعها 
مجهولللون أمللام دار سللكنية في حي 
األحللرار الواقللع ضمن مركللز احملافظة 
انفجرت، مسللاء يوم امس مما اسفر عن 
إصابة صاحب الللدار وإحلاق أضرار مادية 
بالللدار" ، مؤكللدا أن "القللوات األمنية 
فتحت حتقيقاً للوقوف على مابسللات 
االنفجار والتعرف على هوية منفذيه".

اعتقال عنصرين من داعش شمالي العاصمة بغداد * اعتقال 8 مطلوبين بقضايا إرهابية في مناطق ديالى
استهداف مقر للحشد بتفجير انتحاري وسط كركوك * انطالق حملة أمنية بحثا عن مطلوبين في الفلوجة

3 شؤون عراقية

بغداد- الصباح الجديد:
أعلنللت وزارة العللدل، أمللس األحد، املباشللرة 
بتوزيللع رواتللب موظفيهللا على وفللق بطاقة 
“ماسللتر كارد” عللن طريللق مصللرف التنمية 

االستثماري الدولي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت " الصباح اجلديد 
" نسللخة منلله، ان “هللذا االجراء جللاء تنفيذا 
لتعليمللات األمانة العامة جمللس الوزراء، وعلى 
توجيهات وزير العدل حيللدر الزاملي”، مؤكدة 
ان “موظفيها سلليتمتعون بحساب مصرفي 
مينحهم سللهولة تسلللم رواتبهم من جميع 
املراكللز باإلضافة الى تيسللير عملية سللحب 
القروض املصرفية ومناقلة االموال والتسللوق 

عن طريق تسديد الفواتير”.
وأوضحت ان “هذه العملية أكثر اماناً بالنسبة 
لتوزيللع الرواتللب وستسللهم بتقليللل اجلهد 
احلسللابي للدولة”، مبينللة ان “عملية التوزيع 
كانت بإشللراف وكيل الوزارة للشللؤون االدارية 

واملالية عبد الكرمي فارس السعدي”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنللت عضو مجلللس محافظة نينللوى ليليان 
محمد، أمللس األحد، أن منفذ ربيعة احلدودي مع 

سوريا يُعاد فتحه في األيام املقبلة.
وقالت محمد فللي تصريح صحفللي، إن "منفذ 
ربيعة احلدودي سلليفتتح أمام اجلانب اإلنسللاني 
واملنظمللات التللي تللروم إيصال املسللاعدات الى 

األراضي السورية".
وأشارت الى أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
املسلللحة حيدر العبللادي، اوصى بسللرعة فتح 
املنفللذ واحلكومة احمللية في نينوى والسلللطات 

العسكرية بدأت بترميم البنايات وتأثيثها".
واضافت ان "فتح املنفذ سلليعيد انعاش اجلانب 
االقتصللادي ويوفللر فللرص عمللل للشللباب في 

نينوى".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أشاد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، أمس 
األحد، بتعاون اجلمهوريللة اللبنانية في مجال 
اسللترداد األمللوال العراقية املهربة وتسللليم 
املطلوبللني للقضللاء العراقللي، داعيللا البلدان 

العربية الى ان حتذو حذو بيروت بهذا الشأن.
وذكللر بيان صحفللي للهيئة، تلقللت "الصباح 
اجلديد" نسللخة منه، ان الياسللري "اسللتقبل 
صبللاح امس في مكتبلله ببغداد، وزيللر الدولة 
اللبناني لشؤون مكافحة الفساد نقوال تويني 
والوفد املرافق له، وعبر عن شكره جلميع أجهزة 
الدولة اللبنانيللة جلهودها وتعاونها مع العراق 
في مجال اسللترداد املطلوبني واألموال املهربة 
التللي تكللت بالنجاح فللي ملفني مهمني من 

ملفات استرداد املدانني املطلوبني للعراق".
ودعا الياسللري، بحسللب البيان، الدول العربية 
األخرى أن حتذو حذو لبنان في مساعدة العراق 
السللترداد أمواللله املُهرَّبللة واملطلوبني بقضايا 

فساد.
واشار البيان الى ان الطرفني تناوال سبل تعزيز 
التعللاون بني البلدين في ميللدان تبادل اخلبرات 
مبكافحللة الفسللاد، وإفللادة هيئللة مكافحة 
الفساد اللبنانيَّة املزمع إنشاؤها في لبنان من 
جتربة العراق في هذا اجملال، معرجني على مؤمتر 
الشللبكة العربية لتعزيز النزاهللة ومكافحة 
الفساد املزمع عقده في بغداد شهر آذار املقبل 
والتحضيرات الكفيلة بنقل رئاسللة الشبكة 
إلى رئيس هيئة النزاهة حسللن الياسللري بعد 
اختياره لذلك في مؤمتر الشللبكة املنعقد في 

تونس عام 2016.
ويأتي لقاء الوفد اللبناني برئيس هيئة النزاهة 
ضمن فقرات زيللارة قام بها رئيللس اجلمهورية 
اللبنانية ميشللال عون للعراق في العشللرين 
من شللباط اجلللاري، التقللى خالها عللدداً من 
املسؤولني بحث معهم القضايا املُشتركة بني 

البلدين الشقيقني.

"العدل" توّزع رواتب 
موظفيها على وفق 
بطاقة "ماستر كارد"

إعادة فتح منفذ ربيعة 
الحدودي في األيام 

المقبلة

"النزاهة تشيد 
بتعاون لبنان في 

استرداد المطلوبين

الملف األمني

نينوى آمنة ولم تسجل جرمية 
واحدة فيها منذ أشهر

ونّوه إلى ان "تنظيم داعش انتهى من 
الناحية العسللكرية، وهناك متابعة 
مسللتمرة جليوبه في احملافظة، التي 
تعللد حاليللاً اكثللر امناً مللن مناطق 
مسللتقرة في العراق، بل أن اشللهراً 
متر مللن دون تسللجيل حالة سللرقة 

واحدة".
العسللكرية  "العمليللات  أن  وأورد 
اسللفرت عللن القبللض علللى 5000 
مطلوب وفق مذكللرات قضائية عن 
جرائللم االرهاب، وقد صللدرت احكام 
بحق العشرات باالعدام شنقاً حتى 
املوت، وهو مؤشللر بأن العدالة بدأت 

تأخذ مجراها في املدينة".
وخلص العاكللوب الى القول بإن "ما 
يعطل عللودة احلياة إلللى املدينة هو 
الدور املتفجرة، والبطالة، وعدم دفع 
املتراكمة للموظفني، فضاً  الرواتب 
عن أن مللاك شللرطة احملافظة يبلغ 
33 الللف عنصللرا، وامللتحللق منهم 
ال يتجللاوز 13 الف، وعلللى احلكومة 

االحتادية أن تعيد البقية".
ومن جانبها، افادت النائبة عن نينوى 
نورا البجاري في حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، بللان" احملافظة تعيش نكبة 
سللببها تنظيم داعش االرهابي في 
اجلانب االميللن على وجلله اخلصوص، 
ومعانللاة كبيللرة للمواطنني سلليما 

على مستوى اخلدمات".
وتابعللت البجاري أن "رفللع االنقاض 
بطيء جداً، وهنللاك ازقة لم تصلها 
االليات وبالتالي بقيت الدور مهدمة 

وال يوجد من يزيل االضرار عنها".
وأعربت عن اسللفها "لعللدم اطاق 
الرواتب املدخرة ملوظفي اجلانب االمين 

لغايللة االن، رغللم وعود كثيللرة بهذا 
الشللأن، لكننا نتنظر املوازنة العامة 

اذ من املؤمل أن يحل األمر".
وأكدت البجللاري أن "التزامني يقعان 
على عاتللق احلكومة االحتادية واالدارة 
احمللية، وهما موضوع اعادة اخلدمات، 
وتعويللض املتضللررة منازلهللم مللن 

العمليات العسكرية".

العشوائيات والتجاوز على 
ممتلكات الدولة ما زالت عصية 

على احلل
مشلليرا الى ان" القانون االن موجود 
لللدى هيئللة رئاسللة البرملللان لوضع 
اللمسللات االخيرة عليه من صياغة 
قانونيللة وفنيللة للنهوض مبسللتوى 
لساكنيها،  ومتليكها  العشللوائيات 
الفتللا الى انه" سلليقرأ قللراءة ثانية 
خال اجللسللات املقبلة وقبل انتهاء 

الدورة البرملانية احلالية .
وأكد إن" تفاصيل القانون األساسية 
تتضمللن متليللك األراضللي التي تقع 
ضمن التصميم األساس للعاصمة 
بغداد وليسللت خارجه أي مبعنى اخر 
ال تشمل العشوائيات الداخلة ضمن 
املناطللق اخلضللراء او املتجللاوزة على 
أراضي تابعة للدولة ، منوها على ان" 
تكون تلك األراضي مفروزة ومجهزة 
بكافللة اخلدمات من املللاء والكهرباء 

والتبليط وما شابه ذلك".
املتحللدث  أوضللح  السللياق  وفللي 
الرسمي باسللم أمانة بغداد حكيم 
عبد الزهرة أمس األحد ، إن التجاوزات 
ازدياد مسللتمر  والعشللوائيات فللي 
بسللبب غياب القانون وعدم تشريع 
قانللون في مجلس النواب ينهي هذه 

املسألة .

وقال عبد الزهرة لصحيفة ‘‘الصباح 
األمانللة  موظفللي  ان"   اجلديللد‘‘ 
يتعرضون لضغوطات بنحو مستمر 
وكبيللر من بعض املافيللات ومن عدد 
من املتجاوزين ، مشيرا إلى إن" ثاثة 
مدراء عامللني تعرضللوا إلى ضغوط 
وتهديللدات، اذ قتللل أبللن احدهم أثر 
خروجلله فللي حملللة إلزالة جتللاوزات 
واآلخر مت خطف ابنته لنفس السبب 
واألخيللر قللدم إعفللاء مللن املنصب 

لألسباب نفسها" .
وبللني إن"هللذه احلالة سللببت إرباكا 
لعمللل مللاكات األمانة بنحللو عام 
وفي بعض األحيللان يتخوف املوظف 
من اخلللروج إلللى أيللة حملللة إلزالة 
العشللوائيات خوفللا مللن القتللل او 
التهديدات العشللائرية أو ما شللابه 
ذلك، مطالبا " رئيس الوزراء الدكتور 
حيللدر العبللادي بدعم جهللود أمانة 
بغللداد في هللذا املوضوع وتشللكيل 
فريق عسللكري خللاص لتجنب هذه 
احلاالت وللسيطرة على العشوائيات 

في العاصمة بغداد".
مللن جهته بني عضو جلنللة اخلدمات 
في مجلللس محافظللة بغللداد نزار 
السلللطان، ان انتشللار العشوائيات 
في بغداد سللببها عدم وجود قوانني 
رادعة وانعدام الدراسات االستشارية 
واملعمارية في العاصمة السللتيعاب 

اكبر عدد من املواطنني . 
وقال السلللطان ل ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ان" العاصمللة بغللداد يسللكنها ما 
يقللارب 8 مليللون نسللمة، منهللا 3 
مليللون نسللمة في العشللوائيات ال 
توجللد لهم أيللة دراسللة وتخطيط 
لقابليللة اسللتيعابهم مللن ناحيللة 
السللكن واخلدمات، مشلليرا إلى إن" 

استمرار منو املدينة بشكل عشوائي 
مع ضعللف القانللون والواقللع املزري 
أدى إلللى تشللتت النسلليج احلضري 
العشللوائي  والتجريللف  للمدينللة 

لألراضي الزراعية" .
وأضاف إن" هللذا املوضوع خضع الى 
عدة اجتهادات من جهات سياسللية 
ومتنفللذه فللي احلكومللة لذلك فأن 
جميع الفعاليات التي اسللتخدمت 
ضللد  البلديللة  دوائللر  بعللض  مللن 
املتجاوزين تعتبللر عقيمة ولن تصل 
إلللى حلول ألنها سللتزيد من الوضع 

سوءا لوجود الكثير من العقبات" .

احلكيم يدعو الى التنافس 
بشرف في االنتخابات بعيداً عن 

التسقيط
داعيا الى التصدي االلكتروني وجعله 

منبراً وصناعة للرأي العام".
وبني ان " شريحة الطلبة اجلامعيني 
تعاني من مشللكات عديدة، وعلينا 
جميعا حتمللل مسللؤولياتنا ملعاجلة 
لتلك املشللاكل، فهنللاك نقص حاد 
بالسللفرات العلميللة وشللحة فللي 
املصللادر العلميللة لكتابللة البحوث 
واالطاريح وهناك ضعف في اخلدمات 
في االقسللام الداخلية للجامعات ، 
وهناك اشكالية في القبول املركزية 
وفللرض حقول علمية علللى الطلبة 
ملللن ال يرغب بها، وهذا ما يحتاج الى 

حلول ناجعة ".
وتطللرق احلكيم الى منحللة الطلبة 
بالقول " بذلنا جهدا كبيرا لتمريرها 
توقفللت  الشللديد  االسللف  ومللع   ،
وتعطلللت حتت اطار الشللحة املالية 
التللي تواجه البللاد ، فلمللاذا نقطع 
منحللة الطلبللة فللي الوقللت الذي 

يحتاجونه االن ".
وتابللع " كلللي امللل مللن احلكومللة 
والبرملان وهم يتعاونون إلقرار موازنة 
العالللم احلالللي وان تضمللن منحة 
الطلبة هذا العام وان تكون بلسللماً 

ملعاناة الطلبة ".
ونوه الى ان " هناك ايضا شللحة في 
فرص العمل وجيوش اخلريجني ال جتد 
للعمل، ومسللؤوليتنا جميعا  فرص 
ان نقللوي القطللاع اخلللاص وننعللش 
االقتصللاد لتوفيللر مئللات اآلالف من 
الفللرص في املشللاريع، وان ندقق في 
العقود التللي تبرم مع املسللتثمرين 
في التعاقللد من الللوزارات العراقية 
وان نلزمهللم باليد احملترفة العراقية، 
لذا يجللب ان تكون هناك رؤية واضح 
لتوفيللر فرص للشللباب العاطل عن 

العمل ".
وشللدد احلكيم على ان " االنتخابات 
على االبواب وهي مرحلة حساسللة 
جللدا ننتقللل بها مللن مرحلللة بناء 
الدميقراطيللة مللن 2005 الللى 2018 
مرحلللة بنللاء الدميقراطيللة ومرحلة 
الا استقرار، الى مرحلة بناء الدولة 
بعد االنتصارات االمنية والسياسية 
التي حتققت " ، داعيللا الى التنافس 

بشرف با تسقيط ".
وبللني " من اجللل بنللاء الدولة يجب 
ان تكللون هناك رؤية وخطللة وفريق، 
والشللباب بنللاة املسللتقبل ، وعلينا 
بطرح برنامجنا لبناء الدولة بشكل 

واضح على الشباب".
ونوه الى ان " قائمة احلكمة تتسللم 
بسللمات فريدة من نوعهللا، حيث ان 
%90 من املرشحني وجوه جديدة، ولم 
يشللاركوا بانتخابات سللابقة، و40% 
مللن القائمللة فللي كل احملافظات ما 

عدا اربيل ودهوك لظللروف فنية من 
الشللباب،و%90 في القائمة يحملون 
شللهادات جامعية ، و10 % شهادات 

عليا ".

رئيس مخابرات أملانيا يُؤّكد: 
أطفال "داعش" متّ غسل أدمغتهم

ولكللن معظللم الللدول األوروبية، مبا 
فيهللا بريطانيا، اتخللذت نهجا أكثر 
مرونة إلعادة معظم النسللاء ونحو 
1000 طفل، ووضعت فرنسا معظم 
القاصرين الللل66 الذين عللادوا حتى 
اآلن من " داعش " في بيوت حاضنة، 
أقاربهللم،  إلللى  بعضهللم  وانضللم 
وسللجن عدد قليل من كبار السللن، 

كانوا مقاتلني.
ويقللدر احملللللون أن مللا يقللرب من 5 
آالف مللن أفراد األسللر مللن "اجملندين 
اإلرهابيني" األجانب ينخرطون حاليا 
فللي اخمليمات ودور األيتللام في العراق 

وسورية.
 وقللال "ليسللبيث فللان ديرهايدي"، 
املؤلف املشللارك لل"أطفال اخلافة"، 
وهللي دراسللة نشللرت فللي الصيف 
املاضللي مللن قبللل املركللز الدولللي 
ملكافحة اإلرهاب في العراق وروسلليا 
وجورجيللا، فهللم في طليعللة الدول 
التللي تسللاعد أفللراد األسللرة علللى 

العودة.
وكما اعترف "سبسللابي" بأن كثيرا 
من األطفللال العائديللن، إن لم يكن 
معظمهللم، تعرضللوا ألعمال عنف 
مفرطللة ال توصف. وكان العديد من 
األطفال يعانون من العنف من خال 
التلقللني املسللتمر والتدريب شللبه 
العسكري واملشللاركة في مختلف 

اجلرائم األخرى.

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

شغل الكثير من احملللني والباحثني، 
الذين عكفللوا على رصللد كيفية 
نشللوء تنظيم "داعللش" اإلرهابي 
سللؤال تضمللن "هللل داعللش هو 
أم  القللدمي،  البعللث  نسللل حللزب 
جيل جديد؟"، لكللن يبدو أن تقارير 

توصلت أخيرا إلى نتيجة واقعية.
ورصللدت الباحثللة واألسللتاذة في 
العلللوم السياسللية فللي جامعة 
بنراد،  الهولندية ميريللام  "ليللدن" 
في تقرير نشللرته علللى مجلة "ذا 
كونفيرسيشللن" اجلنوب أفريقية، 
العاقة التللي وصفتها بل"املريبة" 
مللا بني أيديولوجية صدام حسللني 
القدميللة وظهللور ونشللأة تنظيم 

"داعش".
يكللون  مللا  "دومللا  بنللراد  وقالللت 
التسللاؤل حللول إذا مللا كان داعش 
ظهر من صلب حزب البعث القدمي، 
أم أنلله كيان منفصللل متاما؟، لكن 
الواقع رمبللا يظهر أنلله كان مزيجا 

من االثنني معا".
ودللللت الباحثللة الفرنسللية عللن 
صحة تلللك الفرضيللة، مبجموعة 
مللن التقاريللر التللي كشللفت عن 
معلومللات اسللتخباراتية سللرية، 
تظهللر ارتباط عناصللر تابعة حلزب 
البعللث الللذي ميتلللك أيديولوجية 
كللوادر  بتكويللن  صللدام حسللني، 

"داعش".
وأشللارت إلى أن "فيديو استجواب 
أجرته قللوات سللوريا الدميقراطية 
 ،2018 الثانللي  كانللون   10 فللي 
واتهم فيهللا أحد عناصر التنظيم 
اإلرهابي، الفرنسللي تومللا بارنوين، 
اسللتعان  بأنلله  داعللش  تنظيللم 
بعللدد مللن أعضللاء حللزب البعث 
السابقني، وعدد من عناصر أجهزة 
لتأسلليس  الغربية  االسللتخبارات 

كوادره".
لكن رمبا تكون ادعاءاته محسللوبة 
علللى "نظريللة املؤامللرة"، والقول 

للباحثللة الفرنسللية، خاصة وأنه 
كان مسجونا لدى القوات الكردية، 
التي يربطها عداء كبير مع النظام 

البعثي السابق.
يذكللر أن مجلللة "ديللر شللبيغل" 
األملانيللة نشللرت فللي 18 نيسللان 
مللن العام املاضللي، حتقيقللا حول 
تنظيللم  فللي  بللارزة  شللخصية 
"داعللش"، وهو حاج بكللر، الذي هو 
في األصل، سمير محمد اخللفاوي، 
الذي كان عقيدا سابقا في اجليش 
العراقي، وميتلللك عاقات قوية مع 

أجهزة االستخبارات.
وعللادت بنللراد للحديث "السللؤال 
هنللا، كيللف يكللون ذلللك، وفكرة 
البعثيللة، التللي بنللي عليها حزب 
أيديولوجية علمانية  البعث، أصا 

ثورية، مت تأسيسللها في بادئ األمر 
على يد القوميني السللوريني زكي 
العرسللوزي وميشلليل عفلللق في 
أوائللل األربعينللات، والتي تشللجع 
علللى إقامللة دولة عربيللة واحدة"، 
موضحة ان "اإلجابة هو أن فكرتي 
البعث وداعش واحللدة، إقامة دولة 
واحدة، ولكللن التنظيللم اإلرهابي 
البعثيللة صيغللة  الفكللرة  منللح 

إسامية".
مللن  كثيللرا  "داعللش"  واسللتفاد 
اجلمهور العريض، الذي كان مؤيدا 
لفكر "البعث"، رغم أن "السللبب 
الرئيسللي" لظهوره هللو االحتال 
األميركللي للعراق، بحسللب تقرير 

مجلة "ذا كونفيرسيشن".
ولكللن تقريللر سللابق لصحيفللة 

"واشللنطن بوسللت" األميركيللة، 
بتاريللخ 4 نيسللان 2015، حتدث عن 
"وجهة نظر معاكسللة"، أال وهي 
وجود عاقللات قدمية قبللل احتال 
أمريكا للعراق، كان يجهزها نظام 
االحتال  صدام حسني لسلليناريو 
لتأسيس تلك اجلماعة التي عرفت 

فيما بعض بل"داعش".
ووصفت تلك اخلطة بأنها "اخلطة 
ب"، التللي ميكللن من خالهللا قادة 
النظام البعثي الوجود في الصورة 
مبشروع سياسي جديد، لكن تطور 

وأصبح مشروع إرهابي.
"االحتللال  أن  فللرأت،  بنللراد  أمللا 
األسللباب  أحللد  كان  األميركللي، 
التنظيم  الرئيسللية فللي ظهللور 
اإلرهابللي، خاصة بعدمللا صدر في 

2003 قللرارا بإقالة الضباط واجلنود 
العراقيللني، بعدمللا حلللت اجليش 
وعدد مللن الهيللاكل السياسللية 
للنظللام العراقللي، ما تسللبب في 
العنف  وتصاعللد  الدولللة  انهيللار 

املسلح املتطرف".
وتسللبب ذلك القرار في تسريح ما 
ال يقل عن 250 ألف جندي عراقي، 
ما دفع الكثير منهم لانضمام إلى 
خنللدق املتمردين على السلللطات 
املوجللودة حاليللا فللي البللاد، وبدأ 
املوالني حلزب "البعث" في التواطؤ 

مع الفصائل اجلهادية قبل احلرب.
وتطرقت الباحثة الفرنسية إلى أن 
"صدام حسني نفسه، دعا في أحد 
أبرز خطاباته بعد سللقوط نظامه 
إلى اجلهللاد ضد العللدوان اخلارجي 

واخلونة، ولكن لللم يظهر أي دالئل 
حقيقية على وجللود اتصاالت بأي 
من احلللركات اجلهادية الدولية قبل 
2003، كمللا أنه كان محاربا للفكر 
اإلسامي املتطرف سواء السني أو 

الشيعي طوال فترة حكمه".
وأرجعللت الباحثللة فللي اجلامعللة 
الهولنديللة جلللوء عدد مللن قيادات 
"البعللث" إلى التنظيللم اإلرهابي، 
إلللى ما وصفتلله بللل"إرث قدمي من 

العنف".
وأوضحت "دوما ما كان يسللتخدم 
صللدام حسللني الدعايللة الدينية 
كبديللل  اإلسللامي،  والغطللاء 
للقومية العربية والعراقية، خاصة 
في أوج احلرب مع إيللران في الفترة 

من 1980 حتى 1988".

دوما ما يكون 
التساؤل حول إذا ما 
كان داعش ظهر 
من صلب حزب البعث 
القديم، أم أنه كيان 
منفصل تماما؟، لكن 
الواقع ربما يظهر أنه 
كان مزيجا من االثنين 
معا

عناصر تنظيم داعش االرهابي

معلومات سرية تكشف عالقة "مريبة" بين 
آيديولوجية صدام حسين وتنظيم "داعش"
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بغداد - الصباح الجديد:

البح��ث  هيئ��ة  ناقش��ت 
والتطوي��ر الصناع��ي خطته��ا 
العلمية والفني��ة للعام احلالي 
الكيمياوي��ة  البح��وث  ملرك��ز 
له��ا  التاب��ع  والبتروكيمياوي��ة 
املتمثلة بامكانية زيادة البحوث 
وامكاني��ة   2018 الع��ام  خ��ال 
اس��تثمارها الهميتها في دعم 
والتعري��ف  ش��تى  صناع��ات 
مبشكلة التاكل ومخاطره التي 
تسبب خس��ائر كبيرة القتصاد 

البلد. 
وقال مدير املركز املهندس رياض 
محم��د نعم��ان ان املركز انتهى 
م��ن دراس��ة البح��وث العلمية 
ضم��ن  الضافته��ا  وتهيئته��ا 
بح��وث الع��ام 2018 ، مؤكدا ان 
املرك��ز اجنز خ��ال الع��ام 2017 
)س��تة بح��وث علمي��ة ( ضمن 
املدة احمل��ددة له��ا وباالمكانيات 
البح��وث  م��ن  وتع��د  الذاتي��ة 
الرصينة من املمكن استثمارها 
في القط��اع الصناعي من قبل 
اجلهات املس��تفيدة لها ، مبينا 
انه من املؤمل نشر تلك البحوث 
ف��ي اجمل��ات العلمي��ة العاملية 

الرصينة 
واض��اف مدي��ر املرك��ز ان املركز 
وضع ضمن خطته للعام 2018 
امكانية اقامة ن��دوات تعريفية 
بينت  بالتاكل ومخاط��ره حيث 
ان  ال��ى  العاملي��ة  االحص��اءات 
الت��آكل س��بب خس��ائر عاملية 
كبي��رة وصلت ال��ى ترليون دوالر 
النفطي��ة  ال��دول  جمي��ع  وان 
والدول الصناعية تولي موضوع 
الت��اكل اهتماما كبي��را اليوجد 
في العراق لذا فان هيئة البحث 
والتطوير الصناع��ي بادرت ومن 
خال مرك��ز بح��وث الصناعات 
والبتروكيمياوي��ة  الكيمياوي��ة 

بأن يكون هناك تعريف ملشكلة 
التآكل وما تس��ببه من مخاطر 
البل��د  اقتص��اد  عل��ى  كبي��رة 
والسعي لتوحيد اجلهود لغرض 
تقليل اخلسائر الناجمة عن تلك 
املش��كلة موضحا بانه س��يتم 
مفاحت��ة جمي��ع ش��ركات وزارة 
الصناعة ملعرفة حجم مشكلة 
الت��آكل لديه��م واع��داد قاعدة 
االس��تناد  يتم  بيان��ات كامل��ة 

اليها في مرحلة املعاجلة .
الصناع��ات  مرك��ز  ان  وذك��ر 
والبتروكيمياوي��ة  الكيمياوي��ة 
تتمث��ل  عم��ل  آلي��ة  تعتم��د 
بالتنس��يق م��ع اجله��از املركزي 

النوعية  والس��يطرة  للتقييس 
لفحص جميع انواع الزيوت على 
وف��ق مواصفات اجله��از املركزي 
النوعية  والس��يطرة  للتقييس 
حديث��ة  اجه��زة  خ��ال  وم��ن 

ومتطورة 
من جهة اخ��رى تواصل املديرية 
الصناعي��ة  للتنمي��ة  العام��ة 
التابعة لوزارة الصناعة واملعادن 
منح  اصحاب املش��اريع اجازات 
صناعي��ة  مش��اريع  لتأس��يس 

خال الشهر املاضي  .
وقال املدير العام املهندس سام 
س��عيد احمد في تصريح ملركز 
االع��ام والعاق��ات العامة في 

ال��وزارة ، ان املديرية منحت)34(
اجازة لتأسيس مشاريع صناعية 
جدي��دة ، كما منح��ت املديرية 
ايضاً شهادة اكمال تاسيس عدد 
)2( برأس��مال )749( مليون دينار 
لصالح الصناع��ات الكيمياوية 
والغذائي��ة ، فيما خصصت)13( 
قطع اراضي النش��اء املش��اريع 

الصناعية اجلديدة .
واشار املدير العام الى ان املديرية 
تول��ي االهتم��ام واحل��رص على 
مجري��ات س��ير العم��ل داخ��ل 
املش��اريع الصناعي��ة ومعرف��ة 
احتياج��ات املش��اريع من خال 
عمل الكش��وفات الدورية التي 

تقوم بها اللج��ان الفنية حيث 
، الفتا  بلغ عدده��ا)59( كش��فاً 
الى ان املديرية ماضية بسعيها 
ال��دؤوب ف��ي تطوي��ر مش��اريع 
القط��اع اخلاص وتق��دمي الدعم 
املتواص��ل لارتقاء بها من خال 
تق��دمي اخلدم��ات التخصصي��ة 
والتس��هيات جلمي��ع اصح��اب 

املشاريع الصناعية.
من جهة اخ��رى بني املدي��ر العام 
املديري��ة ق��د حصل��ت عل��ى  ان 
تكرمي ب��درع االبداع من قبل رئيس 
اجلامع��ة التكنولوجي��ة الدكتور 
محمد امني دواي خال مشاركتها 
في مهرجان ي��وم التصميم الذي 

اقامته اجلامعة خال شهر كانون 
الثان��ي املاضي ، الفت��ا الى ان هذا 
االجن��از يعد ثمرة ملس��يرة املديرية 
احلافلة بالعطاء ف��ي مجال دعم 
وتشجيعهم  اخلريجني  الش��باب 
على الدخول في مشاريع القطاع 
طاقاته��م  واس��تثمار  اخل��اص 
النهضوية في خدمة البلد وزجها 

في مجاالت صناعية .
هذا وقد تس��لم ممثل  املديرية في 
جلن��ة دع��م اخلريجني ال��درع امام 
حضور مميز من احملافل الش��بابية 
التي تدع��م الش��باب خللق جيل 
صناع��ي مثق��ف يعتم��د عل��ى 

قدراته الذاتية.

محليات 4
تتسبب بخسائر كبيرة لالقتصاد الوطني 

التطويـر الصناعـي تناقـش مشكلـة
 تآكـل المعـادن ومخاطـره

 

وضع المركز ضمن 
خطته إمكانية إقامة 

ندوات تعريفية 
بالتآكل ومخاطره 

إذ بينت اإلحصاءات 
العالمية أن التآكل 

سبّب خسائر عالمية 
كبيرة وصلت الى 

ترليون دوالر

جانب من اجتماع هيأة البحث والتطوير الصناعي
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صحة ديالى تؤكد 
القضاء على إنفلونزا 
الطيور وحبة بغداد

العراق يبحث مع 
اليابان إعادة إعمار 
المناطق المحررة

ديالى - الصباح الجديد:
أكدت رئيس��ة جلن��ة الصحة ف��ي مجلس 
محافظ��ة ديالى جناة الطائي، القضاء على 

مرض أنفلونزا الطيور وحبة بغداد.
وقالت الطائي ف��ي تصريح صحفي لها إن 
“جلان��ا صحية من احملافظ��ة وبيئة احملافظة 
والبيط��رة ش��كلوا فريق��اً ج��واال في عدد 
م��ن القرى والنواح��ي في املدين��ة”، مبينة 
أن “الفرق اجلوال��ة متكنت من القضاء على 
أنفلون��زا الطيور ومرض حب��ة بغداد، فضاً 
عن نشر املبيدات واملواد في مناطق انتشار 

الوباء”.
وطالبت رئيس جلنة صح��ة ديالى، املعنيني 
ف��ي صح��ة محافظ��ة بغ��داد ب� “ض��رورة 
إرسال املبالغ املالية إلكمال جمبع اخلطط 
الصحية فيما يخ��ص بقية النواحي حتى 
مننع اي مرض قد ينتش��ر في قادم الشهور 

في احملافظة”.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث الوكيل الفن��ي األقدم لوزارة االتصاالت 
أمي��ر خض��ر البيات��ي مع وف��د م��ن الوكالة 
الياباني��ة للتع��اون الدولي مبكتب��ه في مقر 
الوزارة، امكانية تق��دمي الدعم املمكن العادة 

اعمار املناطق احملررة في العراق. 
وقدم البياتي خال اللقاء عرضا عن اثار الدمار 
الذي حصل بالبنى التحتية لوزارة االتصاالت 
في محافظة نينوى واالنب��ار وجميع املناطق 
احمل��ررة جراء االعمال االرهابية لتنظيم داعش 
االرهاب��ي ، مبين��ا اهمية التع��اون مع اجلانب 

الياباني في هذا اجملال .
من جهته ابدى اجلانب الياباني اس��تعدادهم 
متوي��ل بع��ض املش��اريع احليوي��ة ع��ن طريق 
تقدمي ق��روض ميس��رة للحكوم��ة العراقية 
للمساعدة في اعادة اعمار شتى القطاعات 

ومنها قطاع االتصاالت . 
واتف��ق اجلانبان عل��ى اهمية اج��راء الزيارات 
امليدانية لهذه املناطق من قبل ممثلي الوكالة 
الياباني��ة للتع��اون الدولي لاط��اع ميدانيا 
على حجم الدم��ار والعمل الفعلي بالتعاون 
م��ع احلكومة العراقية الع��ادة اعمار املناطق 

احملررة . 

حملة خدمية واسعة 
إلكساء عدد من 

الشوارع في واسط
بغداد - الصباح الجديد:

تواص��ل وزارة اإلعم��ار واإلس��كان والبلديات 
واألش��غال العامة تنفي��ذ حماتها اخلدمية 
إلكس��اء ش��وارع ح��ي العروبة والزه��راء في 

مركز قضاء الدجيلي التابع حملافظة واسط.
وذكر املركز االعامي للوزارة ان مديرية بلدية 
واس��ط الدجيل��ي التابعة ملديري��ة البلديات 
العامة أحدى تشكيات الوزارة نفذت حملة 
خدمية واس��عة لتبليط واكس��اء الش��وارع 
الرئيس��ة والفرعية ف��ي ح��ي العروبة وحي 
الزه��راء التابعة إلى ناحية واس��ط الدجيلي 
، مبين��ا ان أالعمال تضمنت اكس��اء ش��ارع 
العروبة الذي ميتد من شارع مدرسة الشهيد 
أب��و )خديجة( وص��والً للش��ارع الرئيس لدور 
املوظف��ني ف��ي الناحية ، إضافة إلى إكس��اء 
ثاث��ة ش��وارع ف��ي ح��ي الزه��راء وبأط��وال 

متشابهة بلغت )115( م وعرض)6( م .   
وتابع املركز االعامي أن مديرية بلدية واسط 
الدجيلي باش��رت أيضاً بإكساء ثاثة شوارع 
في حي الزهراء إضافة إلى الشوارع الفرعية 
الرابطة بالش��ارع الرئيس حلي الزهراء بطول 
)125( م وع��رض )6( م , مؤك��داً  أن اجله��ود 
اخلدمية للمؤسس��ات البلدية مستمرة في 
جميع أقضية ونواحي احملافظة لغرض تقدمي 

أفضل اخلدمات للمواطنني.
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بغداد - الصباح الجديد:

بحث وكيل وزارة الكهرباء لش��ؤون 
االنت��اج واملش��اريع املهن��دس عادل 
جريان مع وفد ضم نائب وزير الطاقة 
الروسي كيريل مولودتسوف تطوير 
مش��اريع الطاقة الكهربائية وحل 
املش��كات واملعوقات الت��ي تواجه 
ف��ي  الروس��ية  الش��ركات  عم��ل 

العراق.
مناقش��ة  اللق��اء  خ��ال  مت  كم��ا 
التع��اون وتطوي��ر العاق��ات وح��ل 
جميع املش��كات واملعوق��ات التي 
تواجه عمل الشركات الروسية في 
الع��راق ، ال��ى جانب اعط��اء جميع 
املعلومات للجانب الروسي للتدخل 

في حلها ، وكذلك تطوير العاقات 
والعمل املشترك في مجال الطاقة 
الكهربائية وقيام احلكومة الروسية 
بتمويل مشاريع الشركات من خال 

البنك املركزي الروسي.
عل��ى صعيد آخ��ر، واصلت املاكات 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي مديرية 
التابع��ة  توزي��ع كهرب��اء ميس��ان 
للمديري��ة العام��ة لتوزي��ع كهرباء 
التجاوزات  اجلن��وب حماتها لرف��ع 
الكهربائية  الشبكة  احلاصلة على 

في محافظة ميسان.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الكهرب��اء الدكتور مصعب س��ري 
امل��درس ان احلم��ات تضمن��ت رفع  
)241( حال��ة  جت��اوز مصنف��ة على 
)116( منزلي��ا متج��اوزا عل��ى خط 

واحد و)27( متج��اوزا على اكثر من 
خط و)44( منزلي��ا نظاميا متجاوزا 
، فضاً ع��ن)54( موزعة بني صناعي 
وجت��اري وزراع��ي, الى جان��ب اضافة 
ال��ى اضافة )56( مش��تركا اصوليا 

منزليا. 
م��ن جان��ب اخ��ر اجن��زت امل��اكات 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي مديرية 
توزيع كهرباء ذي قار اعمالها بنصب 
محول��ة س��عة )250( ك.ف لف��ك 
االختناقات احلاصلة على الش��بكة 
الكهربائية في منطقة العساكرة 
بناحي��ة اور ، ال��ى جان��ب تش��ييد 
ش��بكة ضغط عالي بط��ول )120( 
متراً م��ع نص��ب )4( أعمدة ضغط 
عالي مختلفة االن��واع ، بهدف فك 
االختناقات احلاصلة على الش��بكة 

الكهربائية للمنطقة املذكورة .
وفي سياق ذي صلة متكنت املاكات 
الهندسية والفنية في مديرية توزيع 
ش��مال البصرة التابع��ة للمديرية 
العامة املذكورة من صيانة ش��بكة 
االن��ارة ف��ي مرك��ز ناحي��ة الهارثة 
ش��مال محافظ��ة البص��رة ، اذ مت 
اس��تبدال كونتكترات وقابلو بطول 
)2( ك��م نتيجة العطب ، الى جانب 
صيانة خط ش��ارع املستشفى في 
مرك��ز قض��اء الزبير غرب��ي مدينة 
البصرة ال��ذي تعرض الى عطل في 
التج��اوز عليه  الكونتكتر بس��بب 
من قبل اكش��اك جتارية بالقرب من 
خ��ط االنارة في الش��ارع العام  وقد 
مت فصل ذلك التج��اوز واعادة االنارة 

للعمل من دون اي عارض. 

تقرير

مباحثات عراقية روسية لتطوير مشاريع الطاقة الكهربائية 
في حين تتواصل حمالت منظمة لرفع التجاوزات

بغداد - الصباح الجديد:
بحث العراق وتونس تفعيل وتطوير 
القط��اع الس��ياحي والعم��ل على 
حتقيق تعاون مش��ترك ف��ي مجال 
تبادل االفواج السياحية بني البلدين 

الشقيقني .
وقال املتخصص بالشأن السياحي 
حسن الس��عدون ان السياحة تعد 
كمناب��ع نفط دائم يحق��ق ايرادات 
كب��رى للبلد، وه��ذا امر يق��ود الى 
البح��ث ع��ن مناف��ذ تفعي��ل هذا 
القطاع احلي��وي الكبي��ر، الفتا الى 
ان وفدا سياحيا واعاميا لبى دعوة 
من دول��ة تونس لزيارته��ا واالطاع 
على معاملها الس��ياحية مبا يفعل 
القط��اع الس��ياحي ب��ني البلدي��ن 

الشقيقني .

واوض��ح الس��عدون خ��ال لقائ��ه 
الس��فير التونس��ي املعتم��د ف��ي 
بغ��داد ابراهي��م الرزق��ي ان العراق 
وتونس ميتلكان قطاعات س��ياحية 
واس��عة ومتنوعة ، فالع��راق مهد 
احلضارات وميتلك اماكن س��ياحية 
خابة ف��ي مناطق االه��وار وجنائن 
باب��ل املعلق��ة وآالف املواقع االثارية 
والس��ياحية الت��ي جتذب الس��ياح 
االم��ن  اس��تتباب  بع��د  وخاص��ة 
واالستقرار في ربوعه ، اما بالنسبة 
ال��ى تونس فهي ايضا يطلق عليها 
اماك��ن  ومتتل��ك  اخلض��راء  تون��س 
س��ياحية جميل��ة جت��ذب ماي��ني 
الس��ائحني س��نويا ، اضاف��ة ال��ى 
الدؤوب  والعمل  املش��ترك  السعي 
على تفعيل الس��ياحة الدينية في 

العراق .
من جانبه اكد الس��فير التونس��ي 
عل��ى اهمي��ة التع��اون في س��وق 
الس��ياحة بني الع��راق وتونس، من 
خال حتقيق حرك��ة دائمة مبا يعود 
ال��ى منفعة البلدين الش��قيقني ، 
الفت��ا الى ان ب��اده فتح��ت ابوابها 
ام��ام الس��ياح العراقي��ني لاطاع 
عل��ى معاملها الس��ياحية وخاصة 
مناطق ياسمني احلمامات التي تعد 
من اجمل مدن الساحل التونسي .

كم��ا مت اع��داد برنامج للش��ركات 
الس��ياحية العراقية لزيارة املناطق 
الس��ياحية مثل سوس��ة ومدينة 
احلمام��ات الت��ي تض��م 44 وح��دة 
فندقية مصممة عل��ى وفق الطرز 

املعمارية االثرية املتنوعة .,

بغداد - الصباح الجديد:
العال��ي  التعلي��م  وزي��ر  ح��ّث 
والبح��ث العلم��ي الدكتور عبد 
الرزاق العيسى الوسط اجلامعي 
األكادمي��ي على تكثي��ف احللول 
بع��ودة  الكفيل��ة  والعاج��ات 

النازحني الى مناطقهم .
كلمت��ه  ف��ي  العيس��ى  وق��ال 
خال املؤمت��ر الدول��ي الثاني عن 
الن��زوح والهج��رة ال��ذي أقامته 
جامع��ة الكوف��ة بالتع��اون مع 
إن  اجلامع��ة  الكفي��ل  كلي��ة 
عل��ى  تق��ع  اجلامع��ي  األس��تاذ 
تنش��يط  مس��ؤولية  عاتق��ه 
ع��ن  فض��ا  املواطن��ة  ثقاف��ة 
دراس��ة وتطويق االثار النفسية 
واالجتماعية التي علقت بذاكرة 

النازحني وإيج��اد احللول لها من 
خال البحوث العلمية.

ال��وزارة  أن  العيس��ى  واض��اف 
ومؤسس��اتها اجلامعي��ة اخذت 
عل��ى عاتقه��ا انع��اش الواق��ع 
العراق��ي عب��ر بواب��ات البح��ث 
العلم��ي وتش��خيص االس��باب 
واملسببات وتفعيل آلية النهوض 
تعرضت  الت��ي  املناط��ق  بواق��ع 
لهجم��ات داع��ش ، موضح��ا ان 
الوزارة عملت على عودة عش��رة 
االف طالب وطالبة الى جامعتي 
الفلوجة واالنبار فضا عن عودة 
35 ال��ف طال��ب ال��ى جامع��ات 
محافظ��ة نين��وى ، الفت��ا ال��ى 
معاجل��ة ح��االت الطلب��ة الت��ي 
اندرج��ت ظروفهم حت��ت عنوان 

النزوح والتهجي��ر وتوفير مواقع 
بديلة وأجواء جامعية مناس��بة 

في جامعات احملافظات االخرى.
وف��ي ه��ذا الس��ياق ق��ال رئيس 
جامعة الكوفة الدكتور محسن 
س��توفر  اجلامع��ة  إن  الظامل��ي 
الدراس��ات االس��تطاعية التي 
تخدم االبحاث العلمية من اجل 
الى  املهجري��ن  تس��هيل ع��ودة 

مناطقهم .
وعل��ى هام��ش املؤمتر ك��رم وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكت��ور عب��د الرزاق العيس��ى 
ع��ددا م��ن الباحثني واالس��اتذة 
افتتح معرضا  املش��اركني فيما 
للص��ور الفوتوغرافية التي توثق 

عودة النازحني.

العراق يبحث مع تونس 
تفعيل السياحة بين البلدين 

التعليم تحّث الجامعات على تكثيف 
الحلول الكفيلة بعودة النازحين

بغداد - الصباح الجديد:
العام��ة  الش��ركة  كش��فت 
إح��دى  العراقي��ة  لاس��منت 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
النفطية  الش��ركات  عن جتهيز 
باس��منت آبار النف��ط بصنفيه 
عاملي��ة  مبواصف��ات   )G( و   )B(
وأس��عار مناس��بة بع��د أن كان 

يس��تورد م��ن اخل��ارج وبأس��عار 
باهظة . 

واكد معاون مدير عام الش��ركة 
االس��منت  معاوني��ة  مدي��ر 
اجلنوبية املهندس محمد حسن 
ناجي في تصريح خاص للمركز 
االعامي ف��ي الوزارة جناح خطة 
ادارة الش��ركة التي اعدتها في 

انتاج اس��منت اب��ار النفط في 
معمل اسمنت بابل كأنتاج غير 
منط��ي والول م��رة لتلبية حاجة 
الش��ركات النفطي��ة التابع��ة 
لوزارة النفط بدال من اس��تيراده 

باسعار باهظة.
واشار معاون املدير العام الى ان 
وامكانيات  بجه��ود  االنتاج جاء 

ذاتي��ة وباالعتم��اد عل��ى خبرات 
منتس��بي املعمل ، الفتا الى ان 
معاوني��ة االس��منت اجلنوبي��ة 
ومن خال معمل اس��منت بابل 
النفطي��ة  الش��ركات  جه��زت 
بح��دود )6( االف ط��ن خال عام 
2017 مبواصفات عاملية واس��عار 
االس��تعداد  ولديه��ا  مناس��بة 

املطلوب��ة  الكمي��ات  النت��اج 
وللصنفني )B( و )G( خال العام 

احلالي .
واش��ار ناجي الى ان االس��منت 
املنت��ج ف��ي معام��ل معاوني��ة 
مطاب��ق  اجلنوبي��ة  االس��منت 
 )5( رقم  العراقي��ة  للمواصف��ة 
لس��نة 1984 اضافة الى حتقيق 

نسبة تصل الى اكثر من )20%( 
في االنضغاطية لقوة االسمنت 
الصناع��ة  وزارة  ضم��ن خط��ة 
عن املواصف��ة املعتمدة لضمان 
الصناعي  والغش  التاعب  عدم 
واحملافظ��ة عل��ى نوعي��ة وجودة 
االس��منت احملل��ي املش��هود له 

باملشاريع العمرانية .

تجهيز الشركات النفطية باإلنتاج الجديد من اسمنت اآلبار 
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فالح المرسومي*

عق��د املرك��ز العراق��ي للتنمي��ة 
اإلعالمية ندواته نصف الش��هرية 
باس��تضافته وعل��ى قاع��ة املركز 
فالح الفياض مستش��ار األم���ن 
ال��وطن����ي، ف��ي جلس��ة أدارها 
جاس����م  السياس��ي  احملل��ل 

امل��وس��وي .
وقد بدأها الدكتور عدنان الس��راج 
بالضي��ف  املرك��ز مرحب��اً  رئي��س 
أجمل ترحيب لتلبيته دعوة املركز 
وباحلضور الكرمي من نخب اعالمية 
واكادميي��ة ومثقفني ورؤس��اء حترير 
حي��ث  بحثي��ة  ومراك��ز  صح��ف 
الني��رة  وبعقوله��م  بتواجده��م 
تس��تكمل اش��راقات ونش��اطات 
املركز حيث هذا اللقاء هو ) السابع 
واالربعون ( مع املسؤولني واملعنيني 
واالقتصادي  السياس��ي  بالش��أن 
والصحي  والتعليمي  واالجتماعي 
واخلدم��ي واألمن��ي للدول��ة حيث 
يجد املركز نفس��ه وع��اء يلم كل 
االمكانيات والطاقات الوطنية من 
كل االجتاهات لتأس��يس ش��راكة 
وطنية م��ع هذه النخ��ب الكبيرة 
من ضيوف متحدثني وحضور بكل 
عناوينه��م املهني��ة ، لنخرج معا 
بقناع��ات مفهوم��ة مل��ا يتمخض 
عن��ه اللق��اء حي��ث ال��رأي الع��ام 
بحاجة الى قناعات وعلى املسؤول 
خلقها للجمهور لكي تكون هناك 
ردود أفعال مجتمعية واعية تخدم 

مسيرة بناء الدولة واجملتمع .
وق��د رأينا أن يك��ون لقاؤن��ا اليوم 
مع املستش��ار ليضعنا في صورة 
احل��دث ملا يتعل��ق مبحورين مهمني 
األول : عن التحالفات السياس��ية 
وفرص جناحها واالنتخابات النيابية 
املقبل��ة والثان��ي اخلالي��ا اإلرهابية 
األمني��ة  األجه��زة  ودور  النائم��ة 
في القض��اء عليه��ا ، بعده حتدث 
الفياض ، بدأ بالتحية والثناء على 
املركز ورئيس��ه واعضائه واحلضور 
املمي��ز ف��ي هك��ذا لق��اء وطن��ي 
مس��ؤول ودائم ، احلض��ور الفاعل 
في املس��يرة اإلعالمي��ة الهادفة ، 
عل��ى أن يكون لقاؤن��ا لتبادل الرأي 
ونافعاً خلدمة املرحلة املقبلة التي 

نأمل أن تكون أفضل مما سبق بعون 
اهلل ، وال ب��د لي م��ن التأكيد على 
السياس��ية  التحالف��ات  أهمي��ة 
ومغزاها اذا ما عدنا الى عام 2014 
)عام االنكس��ار( اصبح العراق في 
مخاض عسير وفي مرحلة خطيرة 
ج��داً تهدد كيان��ه بالوجود وكبلد 
مس��تقل موحد إال أنه واحلمد هلل 
خ��الل الس��نوات الث��الث املاضية 
كان��ت س��نوات عط��اء جميل من 
قب��ل كل ابن��اء اجملتم��ع فكان��ت 
العزمي��ة وكان الثب��ات على موقف 
واحد مكلالً بفتاوى املرجعية وكل 
االخيار م��ن كل الطوائف واألديان 
والقومي��ات عل��ى الدف��اع لنصرة 
العراق وهزمية االره��اب واحملتل في 
عراق البقاء الواح��د املوحد وبهذه 
العزمي��ة اندح��ر الغ��زاة واالره��اب 
الداعشي في كل االرض العراقية 
ليثبت أن العراق ال يقبل التقسيم 
على الرغم من كون��ه بلدا مبتلى 
على ممر األزمان بالتدخالت واألزمات 
من الداخ��ل واخل��ارج ملوقعه على 

الك��رة األرضية ومل��ا يتمتع به من 
نعم اهلل الوفي��رة املادية واملعنوية 
وما على الشعب إال أن يعرف كيف 

يدافع ويحافظ على هذه النعم .
واك��د عل��ى مرحل��ة ما بع��د عام 
االنكس��ار أثبتت أن الع��راق واحد 
ال يقبل القس��مة على اثنني ، وما 
النص��ر الكبير الذي ت��وج باندحار 
داع��ش وهزميته ش��ر هزمية وتدمير 
العراقي��ة  األرض  كل  ف��ي  ب��ؤره 
راياته  وانتكاس ومتزي��ق  وانكس��ار 
ومص��ادره وقيادات��ه إال دليٌل وعلى 
املستوى االقليمي والدولي بعظمة 
االنتصاراالس��تراتيجي  وحج��م 
الغي��ارى  الع��راق  ألبن��اء  الكبي��ر 
وبحس��ب رئيس ال��وزراء وبكل ما 
عرف عنه ف��ي عمل مخلص بهذا 
االجت��اه حتى حتق��ق النص��ر برغم 
كل ما اس��تنزف بلدنا من تكاليف 
باهظة عس��كرية ومادية ورجاالت 
مخلص��ني دفع��وا أعز م��ا ميلكون 
من أجل النصر لعراق واحد موحد 

جلميع قومياته ومكوناته واديانه .

وقد أوض��ح  الفياض أن مرحلة ما 
بعد التحري��ر التي نعيش��ها اآلن  
ق��د أع��ادت واحي��ت كل املش��اعر 
الوطني��ة ل��دى الش��عب بأهمية 
الوحدة الوطنية لكل ابناء العراق 
وه��ذا م��ا حص��ل على مس��توى 
اجلمه��ور ف��ي اقلي��م كردس��تان 
العراق وكل احملافظات ليولد فهم 
مش��ترك بأن عراق احلض��ارات بالد 
الرافدي��ن للجمي��ع ه��ذا االنتصار 
وبه��ذه املرحل��ة ق��د ش��كل فعالً 
تفاهم��ات ايجابية من لدن اجلميع 
في االقليم وف��ي عموم احملافظات 
م��ن كيان��ات وقومي��ات وأح��زاب 
للعمل به��دف واحد خلي��ر العراق 
الواحد املزدهر الذي قاتل من أجله 
وفي أصع��ب مرحلة ه��ي مرحلة 
داع��ش اجلميع وم��ن كل االجتاهات 
املس��لحة  الصن��وف  كل  وم��ن 
والشعبية وعلى كل اجلبهات ومن 
كل املكونات ومنه��ا أبناء املوصل 
احلدب��اء التي أكدت لن��ا احصائية 
رسمية أن ابناء املوصل لم يكونوا 

اال م��ع الع��راق وطنه��م احلبي��ب 
وال تزيد نس��بة الذي��ن تعاونوا مع 
داعش باي شكل من االشكال من 
موظفي هذه احملافظة على %4 من 

عموم موظفيها .
أستطيع القول أن نقطة االنطالق 
هي اآلن بع��د حترير املوصل واالرض 
العراقية ولدت االحس��اس الكبير 
عن��د اجلمهور بكل ق��واه الوطنية 
أن اجلمي��ع ب��ات يعم��ل وبهاجس 
وطني كبي��ر لنصرة العراق الواحد 
بعيداً عن كل اشكال التخندقات 
والقومي��ة  والعرقي��ة  الطائفي��ة 
وله��ذا نرى ونلم��س أن التحالفات 
السياس��ية لالنتخاب��ات ليس��ت 
بالطائفي��ة  حتالف��ات متخندق��ة 
واملذهبية شيعية أو سنية حتالفات 
من أجل بن��اء دولة للجميع قائمة 
عل��ى أس��اس القانون والدس��تور 
والس��الح بيد الدولة وهذا منهج 
قائم��ة ) النص��ر( الوطني��ة الت��ي 
يراس��ها رئيس الوزراء ومن ينضوي 
حتت اس��مها من جميع احملافظات 

ال�)15 ( ونتوقع أن القائمة ستخرج 
بف��وز كبي��ر في جمي��ع احملافظات 
وعل��ى رأس��ها نينوى الت��ي أحس 
أبنائها بعملية حترير نظيفة راعت 
فيه��ا القيادة كل الظروف احمليطة 
باحملافظ��ة عن��د س��قوطها بي��د 
داع��ش وتعاملت م��ع ابنائها على 
هذا االس��اس منهجها أن اجلميع 
متس��اوون وشركاء في هذا الوطن 
وأن نعمل بالش��كل الصحيح وان 
نضع االش��ياء كلها ف��ي مكانها 
املالئم الصحيح كي يكون املواطن 
على ثقة تام��ة بقيادته ومبن وضع 

ثقته فيهم .
وف��ي محور اخلالي��ا االمني��ة فقد 
أك��د املستش��ار عل��ى أن العالم 
كل��ه يواج��ه ه��ذا التح��دي ف��ي 
زعزعة األمن وللع��راق فضل كبير 
في انهاء ه��ذا التحدي على ارضه 
مم��ا ينعك��س ايجابيا عل��ى األمن 
العاملي وسالمة الشعوب ، أنهينا 
االحتالل الداعش��ي وتواجده على 
االرض العراقية كلها وال نخفي أن 
مثل هكذا اندح��ار لهكذا ارهابي 
محتل ليس بالسهل حيث نتوقع 
أن له خالياه هنا وهناك ومنها من 
تسلل بني النازحني واننا نطاردهم 
وب��ني احل��ني واالخر نلق��ي القبض 
عل��ى مجموع��ات منه��م ونح��ن 
نعمل وبدأب تام على وضع اخلطط 
بكل م��ا تتطلبه املرحلة وظروفها 
من مس��تجدات باملواجهة وباحلزم 
واالصرار على تطهير كل شبر في 
العراق منهم حتى القضاء عليهم 
الى األبد وه��ذا يتطلب من اجلميع 
وفي كل العناوي��ن الوطنية فردية 
وجمعي��ة التعاون للوص��ول لهذا 
الكبير  واالنساني  الوطني  الهدف 
ونعك��ف باس��تمرار وبالدراس��ات 
للمرحل��ة  والبحثي��ة  امليداني��ة 
القادم��ة آخذي��ن بنظ��ر االعتب��ار 
له��ذا  االجتماعي��ة  احلاضن��ة  أن 
التنظيم ق��د انزاحت ، وانخفضت 
امكانيات��ه بدلي��ل أن بعد معركة 
حترير املوصل لم نواجه أي معركة 
كبي��رة ال ف��ي احلويج��ة وال ف��ي 
تلعفر وال في القائم وال في حوض 

الفرات.

*اعالم املركز 

في ضيافة المركز العراقي للتنمية اإلعالمية 

حوار التحالفات السياسية والقضاء على اإلرهاب

املركز العراقي للتنمية اإلعالمية

تطبيق االستراتيجية 
الوطنية للسيطرة على 

األمراض االنتقالية 

العراق يبحث مع 
أوكرانيا توسيع التعاون 

االقتصادي والتجاري 

بغداد - الصباح الجديد:
ت��رأس املدير العام لدائرة الصح��ة العامة في وزارة 
الصحة الدكتور احسان جعفر احمد ورشة العمل 
حول خط��ة العمل احمللية لدوائر الصحة وامليزانية 
املطلوب��ة لتطبيق االس��تراتيجية الوطنية احملدثة 
للوقاية والس��يطرة على األم��راض غير االنتقالية 
)٢٠١٨-٢٠٢٢( الت��ي تختتم الي��وم اخلميس ، مبينا 
اهمي��ة الوقاي��ة والس��يطرة عل��ى االم��راض غير 

االنتقالية في التنمية الوطنية .
وأكد الدكتور جعفر على ضرورة العمل املش��ترك 
مع مس��ؤولي االم��ور املالي��ة والتخطي��ط املالي 
والتدقي��ق املال��ي لتبن��ي املوض��وع والوص��ول الى 
االه��داف ، مش��يدا باجله��ود املتمي��زة للقس��م 

والشعب النظيرة في دوائر الصحة.

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث مدير ع��ام الش��ركة العام��ة للمعارض 
واخلدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة مع 
السفير األوكراني املعتمد لدى جمهورية العراق 
فيكتور نيدوباس اهمية تنشيط التبادل التجاري 
وادام��ة وتعمي��ق وتطوي��ر العالق��ات التجاري��ة 
واالقتصادية بني البلدين خاصة وان العراق مقبل 
على حملة إعمار وبناء مدعومة من هيئات دولية 

على اثر مؤمتر الكويت للمانحني .
وق��ال املدير العام املهندس هاش��م محمد حامت 
بان��ه مت خالل اللقاء التأكيد على ضرورة ان يكون 
هن��اك تعامل م��ع الش��ركات االوكراني��ة التي 
لديها الرغبة في االستثمار داخل العراق بشكل 
مباش��ر وتصدي��ر منتجاته��م املتخصصة في 

البناء واإلعمار .
واضاف املدير الع��ام ان العراق واوكرانيا يرتبطان 
بأواصر كبيرة وعالق��ات طيبة بتواجد عدد كبير 
من الطلبة العراقيني الدارس��ني وآخرين لديهم 
شركات وأعمال في اوكرانيا . وعن مشاركة دولة 
اوكرانيا في ال��دورة املقبلة ملعرض بغداد الدولي 
، معرب��اً عن رغبة الش��ركة العام��ة للمعارض 
العراقي��ة بتق��دمي الدع��م الكامل للش��ركات 
االوكرانية للمش��اركة في معرض بغداد الدولي 
وخلق الفرص لالس��هام في عمليات االستثمار 
في عم��وم البالد ودع��م القطاع اخل��اص والعام 

العراقي .
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بغداد - الصباح الجديد:
أكد وزير الصناعة واملعادن املهندس 
محمد ش��ياع السوداني ان العراق 
معروف مبواقفه مع جميع البلدان 
ال س��يما دول اجلوار واألشقاء وأنه 
لم يتخل ع��ن موقف��ه الطبيعي 
في عمقه العرب��ي برغم كل احملن 

والهجمات التي تعّرض لها .
وقال الس��وداني خ��الل لقائه وفدا 
اعالمي��ا يض��م نخبة من رؤس��اء 
املؤسس��ات اإلعالمية واإلعالميني 
في اململكة العربية السعودية ان 
العراق قد جتاوز هذه احملن بس��واعد 
وتضحي��ات رجال��ه وارادة ووح��دة 
حكومته وش��عبه ، الفتا الى رغبة 
واس��تعداد الع��راق وحرص��ه اجلاد 
عل��ى تعمي��ق العالق��ات الثنائية 
واط��ر التع��اون والعمل املش��ترك 
وم��ن  واجل��وار  األش��قاء  دول  م��ع 
بينها اململكة العربية الس��عودية 

ش��راكات  وتأس��يس  لتحقي��ق 
واستثمارات حقيقية وناجحة في 
شتى اجملاالت والقطاعات وباألخص 
اجمل��ال الصناع��ي ف��ي ظ��ل توجه 
وإرادة قيادت��ي البلدين نحو االرتقاء 
االقتص��ادي  التع��اون  مبس��توى 
والتب��ادل التج��اري مبايص��ب ف��ي 
مصلح��ة بلديهم��ا وش��عبيهما 
السوداني على  الشقيقني. وشدد 
أهمي��ة ودور اإلع��الم واإلعالمي��ني 
في تقدمي اإلس��ناد وتقريب وجهات 
النظ��ر وادامة التواصل بالش��كل 
البلدي��ن  مصال��ح  يخ��دم  ال��ذي 
ومواجهة كل من يحاول أن يعكس 
رسالة سلبية بهدف تقويض هذه 
العالقات ، مشيرا إلى زيارته األخيرة 
إلى اململكة والنجاح الذي حققته 
ف��ي دعم التع��اون واالس��تثمارات 
اإلط��الع  خ��الل  م��ن  املش��تركة 
عل��ى التجارب الس��عودية الرائدة 

الصناعي  القط��اع  في  والناجحة 
وبحث إمكاني��ة نقلها إلى العراق 
الوطني��ة  الصناع��ة  لتطوي��ر 
وكذلك بي��ان املزايا والتس��هيالت 
والشركات  للمستثمرين  املقدمة 
الس��عودية ودعوتهم للدخول في 
شراكات واستثمارات مع الشركات 
العراقي��ة لتطوير املصانع القائمة 
وتنفي��ذ مش��اريع جدي��دة ، مبينا 
أهمية استمرار اللقاءات والزيارات 
واملباحث��ات لالنتق��ال إلى خطوات 

عملية على أرض الواقع . 
من جانب��ه أب��دى رئي��س واعضاء 
الوفد السعودي احلرص واالستعداد 
لبذل اجلهود واملساعي املمكنة من 
أج��ل الدفع بالعالق��ات بني العراق 
والسعودية إلى إمام وتعزيز أواصر 
التع��اون املش��ترك والتصدي لكل 
احملاوالت املغرضة التي تريد تقويض 

هذه العالقات .

بغداد - الصباح الجديد:
تواص��ل املديرية العام��ة للتنمية 
الصناعية إحدى تش��كيالت وزارة 
الدعم  واملعادن تق��دمي  الصناع��ة 
اخلريج��ني  للش��باب  والتوجي��ه 
الراغبني بإنشاء مشاريع صناعية 
ومتوس��طة وألصح��اب  صغي��رة 
وب��راءات  الصناعي��ة  املب��ادرات 
االختراع وتقدمي جميع التسهيالت 
اج��ل  م��ن  االج��راءات  وتبس��يط 
حتفيزهم على أنشاء مشاريعهم 
العمل  ف��رص  لتوفير  الصناعي��ة 
وتش��غيل اي��د عامل��ة اخ��رى في 

املشاريع املزمع انشاؤها .
وق��ال املدير العام س��الم س��عيد 
احم��د ف��ي تصريح ملرك��ز االعالم 

والعالق��ات العامة في ال��وزارة ان 
املديري��ة تس��عى ال��ى مس��اعدة 
تنفي��ذ  ف��ي  اخلريج��ني  الش��باب 
هذه املش��اريع واملبادرات بش��كل 
فعلي وذلك من خالل اس��تحصال 
موافق��ة الوزير عل��ى توفير مواقع 
عم��ل القامة هذه املش��اريع وذلك 
بأس��تغالل  املس��احات الش��اغرة 
واالبنية املتروكة داخل الش��ركات 
العامة من خالل عقود اس��تئجار 
مببالغ بس��يطة لتجاوز مش��كلة 
عدم توفر مواق��ع العمل او ارتفاع 

مبالغ استئجارها.
واض��اف املدي��ر الع��ام ان املديرية 
فاحت��ت كل من الش��ركة العامة 
معم��ل   / العراقي��ة  لالس��منت 

اسمنت السماوة والشركة العامة 
للصناع��ات املطاطي��ة واالطارات 
املطاطي��ة  املنتج��ات  مصن��ع   /
لغرض انشاء مش��روعي الصابون 
الطبيع��ي وتصني��ع اجه��زة منع 
الصعقة الكهربائي��ة اضافة الى 
اتخاذها اجراءات اخرى داعمة مثل 
تخفيض رس��وم تسجيل املشروع 
لدى املديرية مببلغ يشكل %10 من 
الرسوم االعتيادية مع توفير فرص 
للتدري��ب العملي في الش��ركات 
العامة والقطاعني اخملتلط واخلاص 
املش��اريع  لرف��ع كف��اءة اصحاب 
العملي��ة من الناحي��ة الفنية مع 
اقامة دورات نظرية الدارة املشاريع 

بالتعاون مع اساتذة اجلامعات.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت الش��ركة العامة للفحص 
والتأهيل الهندس��ي التابعة لوزارة 
الصناعة واملعادن عن إنتاج املصاعد 
االعتي��ادي  بنوعيه��ا  الكهربائي��ة 
والبانورام��ا ذات احلمول��ة املتباين��ة 
لألشخاص واحلمل فضال عن املصاعد 

املستش��فيات.  ف��ي  املس��تعملة 
وقال املهن��دس عصام كاظم جبارة 
مدي��ر ع��ام الش��ركة ف��ي تصريح 
ملرك��ز االع��الم والعالق��ات العام��ة 
ف��ي ال��وزارة, ان الورش الهندس��ية 
ف��ي الش��ركة متكنت م��ن تصنيع 
وانت��اج كابينات املصاعد االعتيادية 

والبانوراما اضافة الى جميع االجزاء 
تبدأ من  والكهربائية  امليكانيكي��ة 
الش��اصي واالثقال واالبواب والبورد 
والبراكيتات, بي��د ان االجزاء االخرى 
والس��كك  واحلب��ال  احمل��رك  مث��ل 
تستورد من مناشىء عاملية معروفة 

ورصينة.

وزير الصناعة: العراق يحرص على 
الشراكات واالستثمارات الناجحة 

التنمية تواصل دعم الشباب
 الخريجين وأصحاب براءات االختراع

إنتاج مصاعد كهربائية للقّطاعين
 العام والخاص بحموالت متباينة

لدى لقائه نخبة من اإلعالميين السعوديين 



الصباح الجديد ـ وكاالت:

ه��ّدد الرئي��س األميركي دونال��د ترامب 
ب�«مرحل��ة ثانية« قد تكون »مؤس��فة 
ج��دا ج��دا بالنس��بة إلى العال��م«، ما 
لم جت��د حزمة العقوب��ات اجلديدة ضد 
كوريا الشمالية نفعا، وجاءت تهديدات 
الرئيس بعد أن فرضت اخلزانة األميركية 
عقوبات على ش��خص و27 شركة و28 
س��فينة، وذلك ملواجهة أكب��ر حتديات 

األمن القومي التي تواجه إدارة ترامب.
واقترح��ت الواليات املتحدة أيضا قائمة 
بأس��ماء كيان��ات إلدراجها ف��ي قائمة 
س��وداء ف��ي عقوب��ات أخ��رى تفرضها 
األمم املتحدة، وذل��ك في خطوة »تهدف 
إلى إيقاف أنش��طة التهري��ب البحري 
غي��ر املش��روعة الت��ي متارس��ها كوريا 
الش��مالية للحصول على النفط وبيع 

الفحم«.
وق��ال وزي��ر اخلزانة األميركي، س��تيفن 
اجلدي��دة  العقوب��ات  إن  منوتش��ن، 
ستس��اعد على منع كوريا الش��مالية 
م��ن االلتفاف عل��ى قيود التج��ارة في 
الفح��م وغيره من الوقود، وأضاف: »من 
الواض��ح أن الرئيس محب��ط، وله احلق 
في هذا بسبب اجلهود التي فشلت في 
املاضي، وأيضا بس��بب زي��ادة التجارب 
وما شهدناه من تقدم في برنامج كوريا 

الشمالية«.
وقال منوتش��ن إنه ال ميكنه اس��تبعاد 

إمكانية اعتالء قوات أميركية لس��فن 
كورية ش��مالية وتفتيشها، وتابع قائال 
إن عدد إجراءات العقوبات التي اتخذتها 
الوالي��ات املتحدة ضد بيون��غ يانغ منذ 
عام 2005 بل��غ اآلن 450 إجراء، نصفها 

تقريبا فرضته واشنطن العام املاضي.
وفي مؤمت��ر صحافي مع رئي��س الوزراء 
األسترالي مالكولم ترنبول، أشار ترامب 
بوضوح إلى اخليارات العس��كرية التي 
دأب��ت إدارت��ه على القول إنها س��تظل 

مطروحة على الطاولة.
وق��ال: »إذا ل��م جت��د العقوب��ات نفعاً، 
فسنضطر لالنتقال إلى املرحلة الثانية. 
واملرحلة الثانية قد تكون قاس��ية جدا، 
ومؤس��فة جدا جدا بالنس��بة للعالم، 

لكن نأمل أن تنجح العقوبات«.
وقالت س��ارة س��اندرز، املتحدثة باسم 
البي��ت األبيض، ف��ي مؤمتر صحافي في 
كوري��ا اجلنوبي��ة، امس االول الس��بت، 
س��تواصل  ترام��ب  الرئي��س  إدارة  إن 
ممارس��ة أقصى ضغط ممكن على كوريا 
الشمالية بعد فرض عقوبات. وساندرز 
ضمن الوفد األميرك��ي الذي يزور كوريا 
اجلنوبي��ة حلض��ور خت��ام دورة األلع��اب 
األوملبي��ة الش��توية، الذي يض��م أيضا 

ابنة الرئيس األميركي إيفانكا ترمب.
وجتم��ع زي��ارة الوفد بن الدبلوماس��ية 
والرياضة، إذ حض��ر مأدبة غداء أقامها 
الرئي��س الكوري اجلنوبي م��ون جيه إن. 
وقالت س��اندرز للصحافي��ن إن كوريا 
الشمالية تش��غل تفكير ترامب »كل 

دقيقة في كل يوم«.

وقال��ت إيفانكا، خالل عش��اء مع مون 
في البيت األزرق الرئاس��ي في س��يول، 
إن الوالي��ات املتحدة تري��د »التأكيد من 
جدي��د عل��ى التزامنا بحملة ممارس��ة 
أقص��ى الضغوط لضمان نزع الس��الح 

النووي من شبه اجلزيرة الكورية«.
وقال مس��ؤولون أميركيون كبار إن إدارة 
ترمب وحلفاء آسيوين بارزين يستعدون 
الس��فن  اعت��راض  نط��اق  لتوس��يع 
التي يش��تبه بأنها تنته��ك العقوبات 
املفروضة على كوريا الش��مالية، وهي 
خطة قد تش��مل نش��ر أفراد من خفر 

الس��واحل األميركية إليقاف وتفتيش 
س��فن في مياه منطقة آس��يا واحمليط 

الهادي.
وأبلغ مس��ؤولون »رويترز« بأن واشنطن 
تتح��دث م��ع ش��ركاء إقليمي��ن، من 
بينهم اليابان وكوريا اجلنوبية وأستراليا 
وس��نغافورة، بش��أن التنس��يق حلملة 
أقوى م��ن أي وقت مض��ى، في محاولة 
للضغ��ط على اس��تخدام بيون��غ يانغ 
للتجارة البحرية ف��ي تطوير برنامجها 
للصواري��خ النووي��ة. وعل��ى الرغم من 
اعتراض طريق س��فن مش��تبه بها في 

املاض��ي ف��إن االس��تراتيجية اجلدي��دة 
ستوس��ع نطاق مثل ه��ذه العمليات، 
لكنه��ا لن تصل إلى ح��د فرض حصار 

بحري على كوريا الشمالية.
كانت بيونغ يانغ حذرت من أنها ستعتبر 
ف��رض حص��ار عليها عمال م��ن أعمال 
احلرب. وأوضح املس��ؤولون، طالبن عدم 
ذكر أس��مائهم، أن االستراتيجية تدعو 
إلى زيادة تعقب الس��فن التي يش��تبه 
بأنها حتمل مكونات أسلحة محظورة، 
وغيره��ا م��ن الش��حنات املمنوعة من 
كوريا الش��مالية أو إليه��ا، وأضافوا أن 

الواليات املتح��دة قد تبحث زيادة القوة 
البحرية واجلوية في قيادة احمليط الهادي، 

وذلك استناداً إلى نطاق احلملة.
وأش��ار املس��ؤولون إلى أن املبادرة التي 
تقودها واشنطن، ولم ترد أنباء بشأنها 
من قبل، تش��ير إلى اهتمام واش��نطن 
املتزايد بإجب��ار كوريا الش��مالية على 
الدخ��ول ف��ي مفاوض��ات للتخلي عن 
برنامجها لألسلحة، وأضافوا أن شهورا 
قليلة قد تفصل كوريا الش��مالية عن 
اس��تكمال تطوير صاروخ له رأس نووي 
وقادر على ضرب البر الرئيسي األميركي، 
وذل��ك رغ��م العقوب��ات الدولي��ة التي 
تفلت منه��ا أحياناً عملي��ات التهريب 
ونقل البضائع احملظورة من سفينة إلى 

أخرى في عرض البحر.
وقال مس��ؤول كبير باإلدارة األميركية: 
»ال شك أن علينا جميعاً فعل املزيد، دون 
الوصول إلى العمل العسكري املباشر، 
إلظه��ار جديتنا أم��ام كيم يون��غ أون« 
زعيم كوريا الش��مالية. وأحجم البيت 

األبيض عن اإلدالء بتعليق رسمي«.
كان��ت 3 مص��ادر م��ن اخملاب��رات بغرب 
أوروبا قالت ل�«رويترز« الش��هر املاضي، 
إن كوريا الش��مالية شحنت فحماً إلى 
روس��يا العام املاضي، وجرى تس��ليمه 
فيما بعد لكوري��ا اجلنوبية واليابان، في 

انتهاك مرجح لعقوبات األمم املتحدة.
وق��د يس��تهدف املس��عى األميرك��ي 
الس��فن في أعالي البح��ار، أو في املياه 
اإلقليمي��ة لل��دول الت��ي تواف��ق على 
التع��اون، لكن لم يتض��ح إلى أي مدى 

ميكن أن تصل احلملة في ما وراء آسيا.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة الصيني��ة ف��ي 
تصريحات صحافية إنها ال تعلم شيئا 
ع��ن اخلطة، لك��ن بكن ت��رى من حيث 
املب��دأ أن��ه يتع��ن تطبيق ق��رارات األمم 
املتحدة بشأن كوريا الشمالية تطبيقاً 
كام��الً وتام��اً، وأضاف��ت: »ونأم��ل في 
الوقت نفسه أن تتصرف الدول املعنية 
مبا يتماش��ى مع ق��رارات مجلس األمن 

والقانون الدولي«.
وتعكف كوريا الش��مالية على تطوير 
صواري��خ ذات رؤوس نووي��ة ق��ادرة على 
الوص��ول إلى البر الرئيس��ي األميركي، 
ودارت حرب كالمية بن ترامب والزعيم 
الكوري الش��مالي كيم جونغ أون على 
نح��و أث��ار مخ��اوف م��ن نش��وب حرب 
فعلي��ة. وف��ي آب، ه��دد ترام��ب ب�«نار 
وغض��ب لم ير العال��م مثله من قبل«، 
وإن كانت إدارته قالت مرارا إنها تفضل 

التوصل حلل دبلوماسي لألزمة.
وتش��ديد العقوبات قد يشكل تهديدا 
لالنف��راج األخيرة ب��ن الكوريتن، التي 
ظهرت جليا مبش��اركة بيون��غ يانغ في 
األوملبي��اد الش��توي في اجلنوب، وس��ط 
استعدادات إلجراء محادثات بشأن قمة 
محتملة بن كيم ورئيس كوريا اجلنوبية 
مون جي��ه إن. وعل��ى الرغم م��ن ذلك، 
األميركية،  بالعقوب��ات  رحبت س��يول 
قائلة إنها »توجه إنذارا ملن يتاجرون مع 
كوريا الش��مالية بصورة غي��ر قانونية، 
ومن ثم ستدعم اجملتمع الدولي لتنفيذ 

قرارات مجلس األمن الدولي«.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
عبرت حركة »فتح« امس األحد، عن اس��تنكارها 
لتصريح��ات الس��فير القط��ري في فلس��طن، 
محمد العمادي، مش��يرة إلى أنه��ا جتاوز مقصود 
لل��دور اإلنس��اني في غ��زة يه��دف إل��ى تكريس 

االنقسام.
واعتبرت احلرك��ة أن تصريحات العم��ادي األخيرة 
»متناقض��ة مع ما تدعيه قطر لنفس��ها من دور 
إنس��اني في قطاع غزة، وهي به��ذه التصريحات 
تنفي عن نفسها الصفة اإلنسانية، إذ أنها تعبير 
عن مواقف غير مفهومة ومس��يئة بحق القيادة 

الفلسطينية«.
وق��ال منير اجلاغ��وب رئيس املكت��ب اإلعالمي في 
مفوضي��ة التعبئة والتنظيم حلرك��ة »فتح« »إن 
م��ا أدلى ب��ه العمادي من مواقف سياس��ية أمام 
وكاالت األنباء ضد األخ الرئيس أبو مازن هو محاولة 
الس��تغالل الوضع املأس��اوي في غ��زة متنكرا ملا 
نقدمه ألهلنا هناك من واجب الدعم واملس��اندة 
وما نتقاسمه معهم من مال ودواء، منطلقن من 
اعتبار غزة الصامدة جزءا ثابتا وأصيال من مكونات 

البيت الفلسطيني«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت صحيف��ة )بيلد ام زونت��اج(  امس األحد إن 
املستش��ارة األملانية أجنيال ميركل ستختار ينس 
ش��بان أحد أب��رز احملافظن املنتقدين لسياس��ة 
الباب املفت��وح أمام املهاجري��ن ملنصب حكومي 

وستسند له وزارة الصحة.
ومن املقرر أن تعلن ميركل امس األحد اختياراتها 
لستة وزراء من حزب االحتاد الدميقراطي املسيحي 
الذي تنتم��ي إليه أمال في الوص��ول إلى »ائتالف 
كبي��ر« مع احل��زب الدميقراطي االش��تراكي حتى 

تبدأ فترة رابعة في املنصب.
وانتقد ش��بان بش��دة سياس��ة ميركل القائمة 
على فتح احلدود أمام املهاجرين ويرى فيه البعض 
بطال للجناح اليميني في احلزب. واختيار ش��بان 
لالنضمام للحكومة يش��ير إلى ح��رص ميركل 
على اس��تمالة منتقديها الذي��ن دعوا إلى ضخ 

دماء جديدة.
وذك��رت الصحيفة أن وزيرة الدفاع أورس��وال فون 
دير لين التي اعتبرت في يوم ما خليفة محتملة 

مليركل ستظل في منصبها.
ومنيت كتلة ميركل احملافظة التي تش��مل حزب 
االحتاد االجتماعي املسيحي بأسوأ نتائجها منذ 
ع��ام 1949 في انتخابات أيلول إذ خس��رت بعض 
مؤيديها لصالح حزب البديل من أجل أملانيا الذي 

ينتمي ألقصى اليمن.
وأخفقت ميركل في التوصل التفاق على تشكيل 
ائتالف مع حزبن أصغر مما اضطرها للتحالف مع 
احل��زب الدميقراطي االش��تراكي الذي تقاس��مت 

معه السلطة من 2013 إلى 2017.

حركة فتح تستنكر 
تصريحات السفير القطري

ميركل ستختار أحد 
منتقدي سياسة الهجرة 

لمنصب حكومي

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أف��اد ناش��طون بتج��دد الضرب��ات 
اجلوي��ة احلكومي��ة الس��ورية على 
اجليب الذي تسيطر عليه املعارضة 
املس��لحة في الغوطة الش��رقية، 
عل��ى الرغ��م من ص��دور ق��رار من 
مجل��س األم��ن يدع��و إل��ى وق��ف 
إطالق نار في س��وريا ملدة شهر في 
وقت ص��ّوت أعض��اء مجلس األمن 
الدول��ي باإلجماع، ف��ي وقت متأخر 
امس االول السبت، لصالح مشروع 
قرار بش��أن فرض الهدنة اإلنسانية 
مل��دة 30 يوم��ا في جمي��ع األراضي 

السورية.
حلق��وق  الس��وري  املرص��د  وأش��ار 
اإلنسان، ومقره بريطانيا، إلى وقوع 
غارت��ن عل��ى األقل عل��ى منطقة 
الش��يفونية ف��ي ضواح��ي مدينة 
دوما، فضال عن مقتل امرأة وإصابة 
7 مدنين جراء قصف حكومي بأربع 
قذائ��ف مدفعي��ة اس��تهدف بلدة 

حموريه  في الغوطة الشرقية.
وفي غض��ون ذلك تواصل س��قوط 
قذائ��ف عل��ى العاصمة الس��ورية 
دمشق، استهدف منطقة الدويلعة 
وأماكن ف��ي منطقة العباس��ين، 
ما أس��فر عن مقتل شخص واحد 
واصاب��ة عدد من اجلرحى، بحس��ب 

املرصد ذاته.
وعلى الرغم من هاتن الغارتن أشار 
املرصد إل��ى أن الغوطة الش��رقية 
عاش��ت بعد صدور الق��رار الدولي 
ليلة امس االول السبت األهدأ بعد 
أسبوع من القصف اجلوي احلكومي 
املكث��ف قتل خالله أكث��ر من 500 

مدني.
وكان مجل��س األم��ن الدولي تبنى 
باإلجماع قرارا يدعو إلى وقف إطالق 
النار ف��ورا من أجل »إفس��اح اجملال 
أمام إيصال املس��اعدات اإلنسانية 
طب��ي  وإج��الء  منتظ��م  بش��كل 

للمرضى واملصابن بجروح بالغة«.
 وف��ي كلم��ة ألقاها بع��د عملية 
التصويت، قال مندوب الكويت لدى 
األمم املتحدة، منصور عياد العتيبي، 
إن امله��م اآلن ه��و تنفي��ذ القرار مبا 

يحفظ حياة املدنين في سوريا.
املندوب��ة  أعلن��ت  جانبه��ا،  م��ن 
األميركية نيك��ي هيلي أن الواليات 
املتح��دة تريد إنفاذ وق��ف النار في 
عم��وم س��وريا. وأضاف��ت أن عل��ى 
»النظ��ام الس��وري وحلفائه« وقف 
الهجمات على الغوطة الش��رقية 
وإيصال املس��اعدات اإلنسانية إلى 

محتاجيها.
واتهم��ت هيل��ي روس��يا باتخاذها 
موقف��ا ح��ال دون تبن��ي مجل��س 

األمن ق��رار الهدنة م��ن قبل قائلة: 
»اليوم اتخذت روس��يا قرارا متأخرا 
باالنضم��ام إل��ى اإلجم��اع الدولي 
ووافق��ت عل��ى ضرورة الدع��وة إلى 
الوق��ف الفوري إلطالق النار، لكنها 
جربت كل األساليب لتفادي ذلك«. 
كم��ا دع��ت هيل��ي موس��كو إلى 
ضمان »احملاسبة الفعلية« ألطراف 
مسؤولة عن اس��تخدام األسلحة 

الكيميائية في سوريا.
وأش��ارت املندوب��ة األميركي��ة إلى 
أن الوالي��ات املتح��دة تع��ول عل��ى 
التطبيق الفوري للقرار، وخاصة في 

غوطة دمشق الشرقية.
الروس��ي  املن��دوب  أع��رب  فيم��ا 
ش��كره  ع��ن  نيبينزي��ا،  فاس��يلي 
للكويت والس��ويد على جهودهما 
اجلبارة في الوصول إلى توافق بشأن 

القرار.
وأض��اف أن عملية تنس��يق وثيقة 
املش��روع اس��تغرقت وقت��ا طويال، 
ألن مس��ودتها األولية كانت تضم 
نقاط��ا جتع��ل إح��الل الهدن��ة في 
سوريا أمرا مستحيال، مما أثار حتفظ  
روسيا . وأشار نيبينزيا إلى أن نظام 
وقف إطالق النار ال يشمل تنظيمي 
النص��رة«  و«جبه��ة  »القاع��دة« 

واملنظمات املرتبطة بهما.
وف��ي س��ياق رده عل��ى االنتق��ادات 
األميركية أيضا، أش��ار نيبينزيا إلى 
أن الواليات املتحدة تتس��تر مبحاربة 

اإلره��اب في س��وريا لتحقق هناك 
أهدافها اجليوسياس��ية التي »تثير 

شرعيتها شكوكا«.
وتاب��ع: »نح��ن نص��ر عل��ى الوقف 
الف��وري لألطم��اع االحتاللية التي 
األمر  املزع��وم،  التحالف  يظهره��ا 
الذي  س��يكون ل��ه تأثير إنس��اني 
واض��ح، ألنه سيس��مح للحكومة 
السورية بالش��روع في إعادة احلياة 
إل��ى طبيعتها في جمي��ع األراضي 

احملررة من اإلرهابين«.
وأك��د الدبلوماس��ي أن روس��يا لن 
تعس��في  تفس��ير  ب��أي  تس��مح 
لبنود قرار الهدنة في س��وريا، كما 
املتح��دة  الوالي��ات  تطال��ب  أنه��ا 
بوق��ف تهديداتها لدمش��ق، قائال 
إن موس��كو تش��عر »بقلق عميق 
إزاء تصريح��ات تص��در ع��ن بعض 
الذي��ن  األميركي��ن  املس��ؤولن 
يهددون بشن عدوان ضد سوريا ذات 

السيادة«. 
وتاب��ع أن روس��يا تطال��ب الواليات 
ه��ذه  تصعي��د  بوق��ف  املتح��دة 
اخلطابات غير املسؤولة واالنضمام، 
بدال من ذلك، إلى اجلهود املشتركة 
الرامي��ة إل��ى تس��وية الن��زاع في 
س��وريا بناء على ق��رار 2254 جمللس 

األمن الدولي«.
من جهته، دعا املندوب الفرنس��ي، 
فرانسوا ديالتر، السلطات السورية 
إل��ى ضم��ان إيص��ال املس��اعدات 

اإلنس��انية إلى محتاجيها، إضافة 
إل��ى دعوت��ه املوجه��ة إل��ى الدول 
)روسيا،  أس��تانا  لعملية  الضامنة 
إي��ران، تركي��ا( ملمارس��ة »الضغط 
عل��ى النظ��ام الس��وري«، لضمان 
تنفي��ذه أحكام القانون اإلنس��اني 

الدولي..
وأك��د ديالتر عزم فرنس��ا على بذل 
كل جهودها لتنفيذ ق��رار الهدنة، 
مضيف��ا أن تنفيذه ميكن أن يصبح 
نقط��ة محورية في تس��وية النزاع 

في سوريا.
أما مستش��ار البعث��ة البريطانية 
لدى األمم املتحدة، س��تيفن هيكي، 
فأك��د ف��ي كلمت��ه أن تقاري��ر عن 
معاناة املدنين في غوطة دمش��ق 
»و  احلقيق��ة  تعك��س  الش��رقية 
ليست دعاية، على عكس ما ميكن 
سماعه من بعض الدول. وأضاف أن 
ما يحدث في هذه املنطقة »جرائم 
حرب ونح��ن ملتزمون متاما بالعمل 

على محاسبة اجملرمن«.
فيما دع��ا من��دوب س��وريا الدائم 
ل��دى األمم املتحدة، بش��ار اجلعفري، 
إلى تطبيق الق��رار اجلديد على كل 
األراضي الس��ورية مب��ا فيها عفرين 
الق��وات  الت��ي حتتله��ا  واألراض��ي 
األمريكي��ة وعلى اجلوالن الس��وري 

احملتل.
كما طالب اجلعفري، في كلمة أمام 
مجلس األمن، بتطبيق 29 قرارا آخر 

بش��أن الوضع في س��وريا منها 13 
قرارا ملكافحة اإلرهاب.

وأش��ار املن��دوب الس��وري إل��ى أن 
اإلرهابي��ن املتمركزي��ن في غوطة 
املقر  الشرقية اس��تهدفوا  دمشق 
الرئيس��ي لله��الل األحم��ر العربي 
الس��وري ف��ي العاصمة الس��ورية 

بعدة قذائف.
وأض��اف أن أهال��ي دمش��ق يعانون 
بش��كل حقيق��ي م��ن اإلرهابي��ن 
املوجودين في الغوطة، مش��يرا إلى 
أن ن��داءات 8 مالين س��وري ال تصل 
إلى األمان��ة العامة وإل��ى صندوق 
بريد مندوبي بريطانيا وفرنسا بينما 

تصلهم نداءات اإلرهابين.
وأكد مندوب سوريا لدى األمم املتحدة 
أن��ه يج��ب أن تتوق��ف حكوم��ات 
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا 
ع��ن عق��د اجتماعاته��ا وعن وضع 
خطط اس��تراتيجية تذك��ر بعهد 
االستعمار وتهدف لتقسيم سوريا 

وتغيير نظام احلكم فيها بالقوة.
وش��دد الديبلوماسي السوري على 
أن بالده متارس حقا س��ياديا بالدفاع 
ع��ن نفس��ها، مؤك��دا أن س��وريا 
اإلرهاب  ستس��تمر في مكافح��ة 

أينما وجد على األرض السورية.
وأفاد اجلعفري بأن احلكومة السورية 
تعامل��ت بجدية م��ع كل املبادرات 
والتزم��ت به��ا حرص��ا عل��ى حياة 
مواطنيه��ا، مبينا أن اتفاق أس��تانا 

أل��زم اجلماع��ات املس��لحة بفصل 
ارتباطه��ا ع��ن تنظيم��ي »داعش« 
و«النصرة« وأعطى احلق للحكومة 

السورية بالرد على أي اعتداء.
كما صرح بأن الس��لطات السورية 
ف��ي  املس��لحة  اجملموع��ات  دع��ت 
الغوطة الشرقية إلى إلقاء السالح 

وأمنت للمدنين ممرات خروج آمنة.
أن  إل��ى  س��وريا  من��دوب  وأش��ار 
الغوطة  ف��ي  املس��لحة  اجلماعات 

حتتجز املدنين كرهائن.
وعرج قائ��ال إن إيصال املس��اعدات 
اإلنس��انية يقوم على مبدأ احترام 

سيادة الدولة السورية.
وكان مجل��س األمن الدول��ي آّجل، 
اجلمعة املاضي، عدة مرات التصويت 
على نس��خة معدلة من مش��روع 
قرار بشأن فرض هدنة إنسانية في 
سوريا، وذلك الستمرار اخلالفات بن 

الدول األعضاء في اجمللس.
وكان��ت موس��كو اقترح��ت، خالل 
جلس��ة للمجلس عقدت اخلميس 
املاضي، إدخال تعديالت على مشروع 
القرار املقدم من الكويت والس��ويد 

جلعله »منطقيا وواقعيا«.
وق��د طالب وزير اخلارجية الروس��ي 
س��يرغي الفروف اجلمع��ة املاضية 
اجله��ات اخلارجي��ة ذات النفوذ على 
املس��لحن املتمركزين في الغوطة 
بتقدمي ضمانات ستلزمهم بتطبيق 

الهدنة.

قصف وغارات جديدة للنظام 

مجلس األمن يصوت باإلجماع لصالح الهدنة في سوريا

أشارت المندوبة 
األميركية إلى أن 
الواليات المتحدة 

تعول على التطبيق 
الفوري للقرار، 

وخاصة في غوطة 
دمشق الشرقية

تقـرير
اليابان تؤيد العقوبات الجديدة

ترامب ُيحذِّر من ما وصفه »مؤسف جدا« في التعامل مع بيونغ يانغ

غندور يصف العالقة مع مصر »قدر ال فكاك منه«
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مجلس االمن

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبر وزي��ر خارجية الس��ودان، ابراهيم 
غن��دور، أن إعادة ترش��يح عمر البش��ير 
لوالي��ة رئاس��ية جدي��دة، ش��أن داخلي 
مت��روك للش��عب الس��وداني، وأكد أن 
عالقة الس��ودان ومصر تاريخية وقدر ال 

فكاك منه.
وق��ال الوزير غن��دور إن ما وم��ن يختاره 
الش��عب يجب أن يك��ون، وم��ا يدعمه 
اجلميع وخيار الش��عب واضح جدا ومييل 

الختي��ار الرئيس، وهذا أم��ر داخلي وغير 
مسموح التدخل الدولي فيه، وذلك في 
رده على س��ؤال حول ترش��يح البش��ير 

لوالية رئاسية جديدة.
وعن أهداف الدبلوماس��ية الس��ودانية، 
السياس��ة  أن  غن��دور،  الوزي��ر  أوض��ح 
اخلارجية لبالده تعبر عن نبض الش��عب 

وهي نبض الداخل في اخلارج. 
وش��دد غندور، على أن عالقة الس��ودان 
ومص��ر تاريخي��ة وق��در ال ف��كاك منه، 

وهي عالقة بن جاري��ن، تتأرجح صعودا 
وهبوط��ا، لكنه��ا ل��م تص��ل مرحل��ة 

املواجهة في أي وقت.
وأكد غن��دور، في برنام��ج »لقاء خاص« 
الذي بثت��ه »قناة الش��روق«، امس االول 
السبت، أن »العالقة بن البلدين متجذرة 
خاصة شعبيا، وعلينا أال نصعد مبا يؤثر 
في تل��ك العالق��ة، وس��تعود العالقات 
كم��ا كانت في أي وقت، متجاوزة كل ما 
هو مؤقت«. وأوضح أن موقف الس��ودان 

ح��ول قضي��ة حالي��ب ال ي��زال كما هو 
»التفاوض أو التحكيم«. لكنه أشار إلى 
أن األش��قاء في مصر يتمترسون خلف 
رفض التحكي��م، ويتحدثون عن خيارات 

قدمية مثل التكامل.
كم��ا أوضح غن��دور أن الطرف��ن اتفقا 
على ع��دم التصعيد وإبقاء الوضع كما 
هو، وترك األمر للرئيسن، بعد أن قدمت 
جلنة رباعي��ة من وزيري اخلارجية ومديري 

اخملابرات مقترحات لهما.

ون��وه الوزير إلى عودة س��فير الس��ودان 
في مص��ر، عبد احملم��ود عبداحلليم، في 
أي وق��ت، عق��ب مش��اركته ف��ي مؤمتر 
الدبلوماسين، وقد وجهنا بذلك، حسب 
قوله. وكشف الوزير عن اتفاق بن مصر 
والسودان، بعدم انطالق أي معارضة من 
البلدين. وقال »في اجتماعنا الرباعي في 
القاهرة ناقش��نا هذا األم��ر بالتفصيل، 

وقدمنا فيه األسماء هنا وهناك«.
وأض��اف: »لي��س هناك حدي��ث عن طرد 

أح��د، إال مل��ن يرفض هذا االتفاق، س��واء 
أكان معارضة فعلية أو إعالمية«.

وفي س��ياق آخر، نف��ى الوزي��ر وجود أي 
توت��رات ب��ن الس��ودان ومصر، بس��بب 
احلدي��ث ع��ن وج��ود مصري عس��كري 
ف��ي إريتريا يس��تهدف الس��ودان. وقال 
»االس��تخبارات رصدت الوجود وحتسبت 
له بإغالق احلدود باعتباره حقاً س��يادياً، 
وه��ي تدابي��ر احترازية إذا منعت ش��راً، 
احلمد هلل، وإن لم تفعل فهو أن السودان 

يحرص على سيادته«.
بع��ض  أن  »معل��وم  غن��دور:  وأض��اف 
املعارضة الس��ودانية لم تت��رك إرتيريا، 
وهن��اك بقايا ح��ركات دارفور والش��رق، 
وأس��ماؤهم معروفة، لكن العالقات مع 
إرتيريا مهمة جداً«. وأضاف: »الس��ودان 
يرغ��ب في إصالح ه��ذه العالقات، ولعل 
آخر زيارة للنائب األول لرئيس اجلمهورية 
الفريق بكري حس��ن صال��ح كانت في 

هذا اإلطار«.



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أك��دت دراس��ة للبن��ك املركزي 
العراقي السبت ان التوسع مبنح 
إج��ازات للمص��ارف األهلية لم 
تقترن بزيادة خدماتها املصرفية، 
مبينا ان التعام��ل اجملتمعي مع 

املصارف في العراق محدود.
وجاء في دراسة خاصة للمصارف 
واالئتم��ان والعم��ق املال��ي ب��ن 
الع��راق والتجرب��ة الدولية التي 
ادارة  مجل��س  عض��و  اعده��ا 
بالبن��ك املركزي احمد ابريهي ان 
»التوسع مبنح اجازات للمصارف 
االهلي��ة ف��ي العراق ل��م تقترن 
بزيادة خدماته��ا املصرفية، كما 
ان انتش��ارها املكان��ي م��ا يزال 

محدودا ».
»ثالث��ة  ان  الدراس��ة  واضاف��ت 
مصارف حكومي��ة قدمت 71.9 
% م��ن مجم��وع االئتم��ان ف��ي 
حن اس��هم 44 مص��رف اهلي 
بحوالي 10 % فقط من مجموع 
االئتم��ان«، مؤك��دة ان »مصارف 
اهلية كبي��رة لم تظه��ر بفارق 
جوهري عن البقية، اذا اسهمت 
ه��ذه املصارف نش��اطا عن 20% 

من مجموع االئتمان املقدم«.
وتابع��ت الدراس��ة ان »التعامل 
اجملتمعي مع املصارف في العراق 
محدود حيث وجد في عام 2014 
ان نس��بة الرج��ال في س��ن 15 
س��نة فما ف��وق الذي��ن لديهم 
حس��ابات مصرفية %14.6 ، في 
حن املتوس��ط العاملي 64.1%«، 
موضحة ان »جملة اسباب هذه 
الظاهرة عدم متكن املصارف من 
األنتشار في املكان، اضافة على 
فتح  اج��راءآت  اهمية س��هولة 
وحتريك احلسابات ودواعي امنية، 
وايضا حتاش��ي مخاط��ر األزمات 

املصرفية او السيولة وغيرها«.
واكد تقرير سابق للبنك املركزي 
املص��ارف  بع��ض  ان  العراق��ي، 

االهلية التجارية ليس��ت لديها 
اية اس��تثمارات، مبينا ان بعض 
تاتي مجاملة  الضمان  خطابات 

لالقارب واالصدقاء.
وكان البن��ك املرك��زي العراق��ي 
اص��در وثيق��ة يش��ير به��ا الى 
املصارف  انش��اء  اجراءات  ايقاف 
قيد التاسيس ويخيرها بالدمج 

كل سبعة مصارف.
وج��اءت بالوثيقة الت��ي اصدرها 
البنك املركزي بش��ان الدراس��ة 
تاس��يس  بخص��وص  املقدم��ة 
املصارف االس��المية لتش��كيل 
جلنة م��ن البن��ك لتحويل كافة 

ش��ركات التحوي��ل املال��ي التي 
قدم��ت طلب��ات التح��ول ال��ى 
مص��ارف او ل��م تقدم حل��د االن 
الى مص��رف واحد او مصرفن او 

حتويلها لشركات صرافة.
وتبن الوثيق��ة ان املصارف التي 
هي حتت التاس��يس ولم حتصل 
عل��ى املوافقة بعد التوقف على 
اس��تكمال اجرءاته��ا وتخييرها 
االندم��اج كل س��بعة مص��ارف 
غي��ر  واح��د  مص��رف  لتكوي��ن 

اسالمي.
وتابعت الوثيقة ان البنك سوف 
تاس��يس  بطلب��ات  ينظ��ر  ل��ن 

جدي��دة. اس��المية  مص��ارف 
التحوي��ل  ش��ركات  املرك��زي: 
املال��ي  واالس��تثمار  والتوس��ط 
ارص��دة  بكش��ف  حتتف��ظ  ال 

حساباتها باملصارف
على صعيد متصل اعلن البنك 
ش��ركات  ان  العراق��ي  املرك��زي 
التحويل والتوس��ط واالستثمار 
بكش��ف  حتتف��ظ  ال  املال��ي 
ارصدة حس��اباتها املفتوح لدى 

املصارف.
وقال البنك إنه »ال حظ من خالل 
الهيئات التفتيشية بأن شركات 
التحويل والتوس��ط واالستثمار 

والدف��ع االلكترون��ي والكفاالت 
والقروض الصغيرة واملتوس��طة 
والش��ركات ذات العم��ل املماثل 
ارص��دة  بكش��ف  حتتف��ظ  ال 
حساباتها املفتوح لدى املصارف، 
مما يتعذر معرفة الرصيد النقدي 

للشركة«.
واض��اف البن��ك ان��ه »يتوج��ب 
االحتفاظ بكش��ف حس��ابكم 
املفتوح لدى املصارف عند اجراء 
اي عملي��ة اي��داع او س��حب، او 
اس��بوعيا في حالة ع��دم وجود 
ح��ركات حديثة ، ملعرفة الرصيد 
النقدي للشركة ويتم تسجيله 

في سجالتكم ليتسنى للهيئات 
التفتيشية اجراء املطلوب ».

وتأس��س البنك املركزي العراقي 
كبنك مس��تقل مبوج��ب قانونه 
الصادر في الس��ادس من آذار من 
العام 2004، كهيئة مس��تقلة، 
وهو مس��ؤول عن احلف��اظ على 
وتنفي��ذ  األس��عار  اس��تقرار 
السياسة النقدية، ويشرف على 
10 مصارف جتاري��ة و26 مصرفا 
اهلي��ا و16 مصارف اس��المية ، 
اضافة ال��ى 19 مصرفا اجنبيا ، 
فضال ع��ن 6 مؤسس��ات مالية 

و31 شركة للتحويل املالي. 

»المركزي«: إجازات المصارف األهلية
لم تقترن بزيادة خدماتها

انتشارها المكاني ما زال محدودًا

التوسع بمنح 
إجازات للمصارف 
األهلية في 
العراق لم يقترن 
بزيادة خدماتها 
المصرفية، كما 
أن انتشارها 
المكاني ما يزال 
محدودا

املصارف األهلية في العراق

فيينا ـ وكاالت: 
أغلق��ت أس��عار النف��ط ، الس��بت، عل��ى ارتفاع 

ليسجل سعر برنت 67 دوالرا للبرميل الواحد.
وعززت أس��عار النفط في البداي��ة بعد أن أعلنت 
إدارة معلوم��ات الطاق��ة األميركي��ة أن مخزونات 
النفط اخلام انخفضت مبقدار 1.6 مليون برميل في 
األس��بوع املنتهي في 16 شباط، مقارنة بتوقعات 

بزيادة بنحو 1.8 مليون برميل.
وأغلق��ت عقود خ��ام القياس العامل��ي مزيج برنت 
الع��ام على ارتفاع بلغ 94 س��نتا او ما يعادل 1.42 
% لتصل الى 67.33  دوالرا، فيما اغلقت عقود خام 
القياس األميركي غرب تكساس الوسيط ارتفاعا 
وبواق��ع 81 س��نتا او ما يع��ادل %1.29، لتبلغ عند 

التسوية 63.58 دوالر للبرميل«.
وأظه��رت بيان��ات م��ن إدارة معلوم��ات الطاق��ة 
األمريكية أن مخزونات اخلام التجارية في الواليات 
املتح��دة انخفض��ت 0.9 ملي��ون برميل األس��بوع 
املاض��ي، وه��و هبوط أقل م��ن التوقع��ات رغم أن 

االنخفاض األسبوعي العاشر.

الصباح الجديد- وكاالت:
بحث اجمللس االستش��اري برئاسة وزير الصناعة 
والتج��ارة والتموي��ن األردني يع��رب القضاة، في 
املش��اريع والبرام��ج املدرج��ة في خط��ة النمو 
االقتصادي 2018 - 2022. وناقش مسودة مشروع 
قانون غ��رف التجارة والصناعة ف��ي إطار حرص 
الوزارة على تفعيل الشراكة مع القطاع اخلاص، 
واطالعه على برامجها وخططها واالس��تئناس 
برأي��ه، قبل إق��رار أي م��ن التش��ريعات أو اتخاذ 

القرارات.
وأك��د القض��اة أن الوزارة »تس��ير عل��ى النهج 
التش��اوري م��ع القط��اع اخل��اص، ال��ذي يُعتبر 
أس��اس جتذير النه��ج االقتصادي ال��ذي يحرص 
على املؤسس��ية«. وأوضح أن التوجه إلى »إعداد 
قانون موحد لغ��رف التج��ارة والصناعة، يندرج 
في س��ياق مراجعة كل من قانوني غرف التجارة 
املوقت لعام 2003 وغ��رف الصناعة لعام 2005، 
ومعاجلة التحديات اخلاصة بتطبيقهما والعمل 
في شكل توافقي ومشترك بن الغرف التجارية 
والصناعية، به��دف تنمية التج��ارة والصناعة 
الوطني��ة وتطويره��ا مب��ا يتواف��ق م��ع أفض��ل 

املمارسات العاملية«.
وأكد أن الوزارة ترحب باستقبال املالحظات على 
مسودة مش��روع القانون، وسُتناقش التعديالت 

املقترحة«.
وق��دم األم��ن العام ل��وزارة الصناع��ة والتجارة 
والتموين يوس��ف الش��مالي، عرضاً للمشاريع 
والبرام��ج التي س��تنفذها ال��وزارة، والتي حتّفز 
ش��أنها االقتص��اد وترف��ع النمو ف��ي قطاعات 
الصناعة والتصدير، وتعزز مس��اهمة املش��اريع 

الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد.

برلين ـ وكاالت: 
أظه��رت وثائ��ق أن احلكومة األملاني��ة تعكف على 
وضع تغييرات حلظر س��ير الس��يارات التي تعمل 

بالديزل على بعض الطرق.
وكانت احلكومة تعارض بش��دة ف��رض حظر على 
قيادة هذا النوع من الس��يارات التي تس��بب تلوثاً 
كبي��راً داخل املدن ، وكش��ف نورب��رت بارتليه وزير 
الدول��ة بوزارة النقل عن ه��ذا التحول في رده على 

استجواب برملاني قدمه حزب »اخلضر«.
وتأتي اخلط��ط قبل يومن من قرار محكمة أملانية 
في ش��أن ما إذا كان بوسع املدن تنفيذ احلظر الذي 
تقول ش��ركات الس��يارات إنه ق��د يخفض قيمة 
إعادة البيع حلوالى 15 مليون سيارة في أكبر سوق 
للس��يارات في أوروب��ا األمر الذي يجب��ر املصنعن 

على دفع كلف تعديل السيارات.
م��ركل  أنغي��ال  املستش��ارة  حكوم��ة  وتخض��ع 
لضغوط ملس��اعدة 70 مدينة تتج��اوز انبعاثاتها 
معايير االحتاد األوروبي وتسعى للتوصل إلى سبل 

لتجنب فرض حظر على نطاق واسع.
وق��ال بارتليه في رده على االس��تجواب: »س��يتم 
وضع أس��اس قانون��ي جديد سيس��مح... بفرض 
حظر أو قيود على القيادة على طرق معينة حلماية 
صحة السكان من اجلسيمات وانبعاثات )أكسيد 

النيتروجن(«.

أسعار النفط ترتفع وبرنت 
يغلق فوق 67 دوالرا

األردن يفّعل الشراكة
مع القّطاع الخاص

حظر محدود على سيارات 
تعمل بالديزل في ألمانيا

الصباح الجديد- وكاالت:

قال وزي��ر الطاقة الس��عودي خالد 
الفال��ح يوم الس��بت إن بالده تأمل 
في أن تتمكن أوب��ك وحلفاؤها من 
تخفيف القي��ود على إنتاج النفط 
العام املقبل ووضع إطار عمل دائم 
للحف��اظ عل��ى اس��تقرار أس��واق 
اخل��ام بعد انتهاء أجل اتفاق خفض 

اإلنتاج احلالي هذا العام.
وتخف��ض دول أوب��ك إنتاجها بنحو 
1.2 ملي��ون برميل يومي��ا في إطار 
اتفاق مع روس��يا ومنتج��ن آخرين 
من خ��ارج املنظم��ة ، وبدأ س��ريان 
االتف��اق، ال��ذي ُوضع بغ��رض دعم 
أس��عار النف��ط، ف��ي يناي��ر كانون 
الثاني من عام 2017 ويستمر حتى 

نهاية 2018.
وذك��ر الفال��ح أن ال��دول املنتج��ة 
ملتزم��ة  وخارجه��ا  أوب��ك  داخ��ل 

باس��تقرار وتوازن السوق وأنه يأمل 
ف��ي أن يكون تخفي��ف القيود على 
اإلنت��اج ممكن��ا ف��ي الع��ام املقبل ، 
وق��ال للصحفي��ن ف��ي نيودله��ي 
”هناك دراس��ة جترى وحاملا نعرف ما 
يتطلبه حتقيق التوازن في الس��وق 
سنعلن ما اخلطوة املقبلة. اخلطوة 
املقبل��ة قد تك��ون تخفي��ف قيود 
اإلنت��اج“ ، مضيفا ”تقدي��ري هو أن 
ه��ذا س��يحدث ف��ي وقت م��ا عام 
2019، لكننا ال نعلم متى وال نعرف 

كيف“.
وق��ال الفالح إن أوبك تعتزم ترجمة 
النجاح الذي حقق��ه اتفاق خفض 
اإلنتاج إلى إطار عمل دائم مع كبار 
ال��دول املنتجة من خارجها ، أضاف 
”ما نري��ده هو إطار عمل مس��تمر 
يجمع ال��دول املنتج��ة للنفط من 
أوب��ك وخارجه��ا في إطار أس��لوب 
ملراقبة الس��وق يس��مح لنا باتخاذ 

قرارات سريعة“.

وقال وزير الطاقة السعودي ”أعتقد 
أن اجلميع، املنتجون واملستهلكون، 
تعلموا أن س��وقا بال قيادة توجهها 
ه��ي س��وق مدم��رة وض��ارة ج��دا 
الفالح  ملصال��ح اجلميع“. ووص��ف 
االلت��زام بخفض اإلنتاج ف��ي يناير 
كانون الثاني بأنه ”استثنائي“. وقال 
الفالح إن الس��وق استوعبت زيادة 
إنتاج الواليات املتح��دة من النفط 
الصخري م��ع تراجع إنتاج دول مثل 

فنزويال واملكسيك.
ولفت الفالح الى إن إنتاج اململكة 
النفطي في الفترة من يناير كانون 
الثاني إلى مارس آذار يقل كثيرا عن 
احلد اإلنتاجي وإن متوس��ط حجم 
الص��ادرات أقل من س��بعة مالين 

برميل يوميا.
وكانت ش��ركة أرامكو الس��عودية 
النفطي��ة وقع��ت اتفاق��ا مبدئي��ا 
لالس��تثمار في مصافي الس��احل 
الغرب��ي في الهن��د اخملطط أن تبلغ 

طاقته��ا 1.2 مليون برمي��ل يوميا. 
وق��ال الفال��ح إن أرامك��و تبح��ث 
أيض��ا ش��راء حصص ف��ي مصاف 
كبرى قائم��ة في الهند وتوس��عة 

مشروعات أخرى هناك.
ول��م يح��دد الفالح حج��م احلصة 
التي تس��عى أرامكو لش��رائها في 
مصاف��ي الس��احل الغرب��ي لكنه 
قال ”كلم��ا كانت أكب��ر كلما كان 
أفضل“. وقال الفالح إن السعودية 
ستوقع أيضا اتفاقات تزويد بالنفط 
في إط��ار اتفاق ش��راء حصص في 
مصاف هندية، وهي اس��تراتيجية 
تتبعه��ا اململك��ة لزي��ادة حصتها 
الس��وقية في آس��يا والتفوق على 

منافسن.
وتعه��دت الس��عودية ف��ي الع��ام 
املاضي باستثمار مليارات الدوالرات 
ف��ي مش��روعات ف��ي إندونيس��يا 
وماليزي��ا لتأم��ن اتفاق��ات طويلة 

األجل إلمدادات النفط.

تقـرير

وزير الطاقة السعودي يأمل تخفيف قيود إنتاج النفط العام المقبل
للحفاظ على استقرار أسواق الخام

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتفع عجز املي��زان التجاري املغربي 
في كان��ون الثان��ي )يناي��ر( املاضي، 
مدعوم��اً بارتف��اع ال��واردات بوتيرة 
أس��رع من الصادرات. ووصل العجز 
إل��ى 15.4 بلي��ون دره��م )1.7 بليون 
دوالر(، بزي��ادة قيمته��ا 607 مالي��ن 
دره��م مقارنة بالش��هر ذات��ه قبل 
س��نة، وفق��اً إلحص��اءات »مكتب 
الص��رف« املش��رف عل��ى التج��ارة 

اخلارجية.
وأف��اد املكتب بأن مجم��وع الواردات 
قارب 36 بليون دره��م، بينما بلغت 

الص��ادرات 20.3 بلي��ون درهم، بنمو 
ق��درت نس��بته ب��� 3.6 ف��ي املئ��ة. 
وارتفع��ت مش��تريات املغ��رب م��ن 
القم��ح وامل��واد الغذائي��ة 31.8 في 
املئة، منها 839 مليون قيمة فاتورة 
القمح، كما ازدادت مشتريات املواد 
النفطي��ة 7 في املئة إل��ى 6 بالين 
دره��م ، يتوقع املغرب أن تبلغ فاتورة 
الطاقة نحو 8 بالين دوالر في نهاية 

السنة.
في املقابل، واصلت صناعة السيارات 
حتّس��نها لتبلغ 5.23 بلي��ون درهم 
بزيادة نس��بتها 8.5 ف��ي املئة، كما 

زادت صادرات الرباط من الفوسفات 
بنح��و 14 في املئة، وأجزاء الطائرات 
15 ف��ي املئة، واس��تقرت ص��ادرات 
املواد الغذائية عند 5.6 بليون درهم، 
واملالب��س والنس��يج واجللد 3 بالين 

درهم في الشهر األول من السنة.
وجتاوزت حتويالت املغتربن 5.6 بليون 
دره��م بزيادة نس��بتها 21 في املئة، 
كم��ا ارتفع��ت عائدات الس��ياحة 
بلي��ون،   5.3 إل��ى  املئ��ة  ف��ي   32
واالستثمارات األجنبية املباشرة 54 

في املئة إلى 3.1 بليون.
وباحتس��اب تلك اإليرادات وصادرات 

اخلدم��ات والتكنولوجيا واالتصاالت 
م بع��د، ينخفض العج��ز املالي في 
مي��زان املدفوعات اخلارجي��ة إلى ما 
دون 4 ف��ي املئة من الناجت اإلجمالي. 
ويق��در معام��ل تغطي��ة ال��واردات 
الس��لعية  بالص��ادرات  الس��لعية 
بنحو 56.8 في املئ��ة في مقابل 57 

في املئة العام املاضي.
ويج��ب انتظ��ار نتائ��ج الرب��ع األول 
من الع��ام ملعرف��ة توج��ه التجارة 
اخلارجية، الت��ي يبدو أنها تركز على 
أسعار النفط والقمح والفوسفات، 
وه��ي املتحك��م األكب��ر ف��ي وضع 

امليزان التجاري الذي يس��جل عجزاً 
بنيوياً منذ العام 2008 ، وتفاقم مع 
»الربي��ع العربي« قبل أن يتحس��ن 
في السنوات الثالث األخيرة. ويُرجح 
أن تس��تفيد التج��ارة املغربي��ة من 
موس��م األمطار واإلنت��اج والزراعي 
اجليد الصيف املقبل، ومن استمرار 
حتسن القطاع السياحي الذي ينمو 
بوتي��رة س��ريعة تعوض الس��نوات 

العجاف.
كما يزيد تطور الصادرات الصناعية 
في تنويع الدخ��ل القومي املغربي، 
ويق��وي التنافس��ية داخ��ل بع��ض 

األسواق مثل القارة األفريقية.
لك��ن ياُلحظ أن التحس��ن التجاري 
ال يواكبه حتس��ن في سوق العمل، 
بنح��و  الش��باب  بطال��ة  تق��در  إذ 
18 ف��ي املئ��ة وتصل إل��ى الضعف 
لدى حامل��ي الش��هادات اجلامعية 
ووع��د  امل��دن.  وس��كان  والفتي��ات 
»املص��رف األوروب��ي إلع��ادة اإلعمار 
والتنمي��ة« مبنح متوي��ل إضافي إلى 
املغ��رب، ملعاجل��ة مش��كلة بطالة 
الشباب املتعلمن عبر دعم مشاريع 
وأصح��اب  الصغي��رة  الش��ركات 

املبادرات املبتكرة.

متابعة الصباح الجديد:
ح��ّذر »البن��ك املرك��زي األوروبي« 
من خطر انهي��ار مصرف »إيه بي 
أل ف��ي«، ثالث أكب��ر بنوك التفيا، 
بعد جتمي��د الدفوعات إليه عقب 
تهم من واش��نطن بضلوعه في 

عمليات غسيل أموال.
وأفاد البنك املركزي )أي س��ي بي( 
ف��ي بي��ان بأن��ه بس��بب التراجع 
الكبير في سيولته، يرجح أن بنك 

»إي��ه ب��ي أل في«، غير ق��ادر على 
إيفاء ديونه وغيرها من اإللتزامات 

مع استحقاق موعد تسديدها.
وأعلن البنك املركزي هذا األسبوع 
أنه س��يجمد دفوعاته إلى البنك 
الالتفي، األمر ال��ذي ميثل صدمة 
جدي��دة للقطاع املالي في التفيا، 
بعدما ُمنع حاكم املصرف املركزي 
ايلمارس رميزيفت��ش من مواصلة 
أداء مهمات��ه وس��ط اتهامات له 

بتلقي رشى.
وذكر البيان أن »املصرف لم ميتلك 
أمواالً كافياً متوفرة بشكل فوري، 
لتحمل س��حب الودائع قبل بدء 
صن��دوق ضمان��ات الودائع بتوزيع 

األرباح«.
وزارة  ع��دت  املاض��ي،  واألس��بوع 
اخلزان��ة األميركي��ة أن »إي��ه ب��ي 
أل في« يعد »مؤسس��ة تش��كل 
مصدر قلق أساس��ي م��ن ناحية 

متهم��ة  األم��وال«،  غس��يل 
إي��اه باالرتب��اط ببرنام��ج كوري��ا 

الشمالية التسلحي.
الش��رطة  أعلنت  الس��ياق،  وفي 
الالتفي��ة اجلمع��ة املاض��ي أنها 
االدعاءات  التحقي��ق ف��ي  ب��دأت 

املرتبطة بغسيل األموال.
لك��ن »إيه ب��ي أل ف��ي« دافع عن 
نفس��ه، مص��راً عل��ى أن��ه جمع 
بلي��ون   1.67( ي��ورو  بلي��ون   1.36

دوالر( لدعم س��يولته. وأوضح أن 
ه��ذا »كاف متاماً ليع��اود املصرف 
إمت��ام الدفوعات والوف��اء بجميع 
التزامات��ه جت��اه عمالئ��ه، لكن��ه 
لم مُين��ح الفرصة للقي��ام بذلك 

العتبارات سياسية«.
من جهته، أكد رئيس وزراء التفيا 
ماريس كوسينس��كيس أن بالده 
»قامت بخطوات حملاربة غس��يل 
األم��وال خالل األي��ام األخيرة«، إال 

أنه أقر ب��أن »اإلج��راءات لم تكن 
كافية، إلنهاء هذه املمارس��ة في 

القطاع املالي«.
أس«  أن  »ب��ي  خدم��ة  ونقل��ت 
اإلخبارية عنه قوله إن »الكيانات 
املعني��ة ف��ي التفي��ا تعم��ل عن 
ق��رب م��ع بعضها البع��ض ومع 
ش��ركائنا الدولي��ن مب��ن فيه��م 
املصرف املركزي األوروبي والواليات 

املتحدة«.

ارتفاع عجز الميزان التجاري المغربي إلى )1.7 بليون دوالر(

»المركزي األوروبي« يتوقع انهيار مصرف متورط بغسيل األموال

النفط السعودي
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أدوارد سعيد
ترجمة اسعد الحسين

لم تتح��د االمبراطوريات العظيمة 
احلديثة معاً بالس��لطة العسكرية 
فقط بل مبا ينش��ط تلك الس��لطة 
ويضعها قيد االستعمال ويفرضها 
في ممارس��ات يومية من الس��يطرة 
واالقناع والنف��وذ حكمت بريطانية 
اراضي الهند الشاسعة بأالف قليلة 
من املوظفني املس��تعمرين واال اكثر 
منهم م��ن اجلنود كثي��ر منهم من 
الهنود وفعلت فرنس��ا االمر نفسه 
ف��ي ش��مال افريقي��ا وهولن��دا في 
اندونيس��يا والبرتغال وبلجيكيا في 
افريقيا العامل الرئيسي هو املنظور 
االمبريال��ي والطريقة في النظر الى 
واق��ع اجنبي بعي��د بإخضاعه لنظر 
املرء وبن��اء تاريخية م��ن وجهة نظر 
ه��ذا امل��رء ال��ى ش��عبه كتابعني ال 
يق��ررون قدرهم بأنفس��هم وامنا ما 
البعيدين  باألعم��ال  القائم��ون  يراه 
بأن��ه االفض��ل لذلك الش��عب. من 
مثل هذه النظ��رات املتعمدة تتطور 
االف��كار الفعلية وتش��مل النظرية 
التي ترى بأن االمبريالية شيء حميد 
وضروري في واحد من اهم التعليقات 
املمي��زة الت��ي كتب��ت ع��ن االط��ار 
االساسي الذي يربط االمبراطوريات 
معاً للروائ��ي االنلكوبولوني جوزيف 
كونراد الذي كتب )فتح االرض والذي 
يعن��ي انتزاعه��ا م��ن ه��ؤالء الذين 
يختلف��ون عن��ا ف��ي لون بش��رتهم 

انوفه��م  او  وجوهه��م  ومالم��ح 
اع��رض قليال من انوفنا ليس ش��ئياً 
جيداً حني تتفحص��ه كثيراً ال يبرره 
س��وى الفك��رة فقط الفك��رة التي 
خلف��ه ولي��س تظاه��ر عاطفي بل 
فكرة واعتقاد ايثاري بالفكرة ش��يء 
تس��تطيع نصب��ه وطاعت��ه وتقدمي 

قربأن له(.
لقد جن��ح ذلك لفترة طاملا ظل كثير 
من الق��ادة الكلونيالي��ني يعتقدون 
خط��أ ب��أن التع��اون مع الس��لطة 
الوحي��د  االمبريالي��ة كان الطري��ق 
لك��ن مبا ان الدياليكتيك بني املنظور 
االمبريال��ي واملنظ��ور احملل��ي عدائي 
وغير دائم يصبح الص��راع لالحتواء 
وينفجر الى حرب كولونيالية شاملة 

كما حدث في اجلزائر والهند.
نحن ما نزال بعيدين عن تلك اللحظة 
االميرك��ي  باحلك��م  يتعل��ق  فيم��ا 
للعرب والعالم االس��المي لقد كان 
هناك اهتمام اميركي اس��تراتيجي 
منذ احلرب العاملية الثانية في االقل 
ف��ي حماية طرق ام��دادات مفتوحة 
وس��هلة للنفط )والس��يطرة على 
تلك امل��وارد ايض��اً(  اوال وضمان قوة 
االس��رائيلية  االقليمية  الس��يطرة 
على كل جيرانها فرادى ومجتمعني 

مهما كلف االمر ثانياً.
كل امبراطورية مبا فيها اميركا تخبر 
نفس��ها والعالم بنح��و متكرر انها 
ليست كبقية االمبراطوريات وان لها 
مهمة غير النهب والس��يطرة وامنا  
تثقيف وحترير ش��عوب االماكن التي 
حتتلها بنحو مباش��ر او غير مباش��ر 

لكن هذه االفكار ال تشاركهم فيها 
الش��عوب الت��ي تعيش هن��اك كما 
ان افكاره��ا ه��ي النقيض املباش��ر 
ف��ي كثر من احل��االت لك��ن هذا لم 
مينع جهاز االس��تخبارات االميركية 
القرار بش��أن  والسياس��ة وصناعة 
العالم العربي- االسالمي من فرض 
آرائهم ليس على العرب واملس��لمني 
فحس��ب وامنا على االميركيني ايضاً 
الذين يعانون م��ن نقص في مصادر 
معلوماته��م ع��ن العرب واالس��الم 

بنحو مأساوي يرثى له.
لقد تضررت الدبلوماسية االميركية 
بنح��و دائم م��ن هجم��ات منظمة 
ش��نها اللوبي االس��رائيلي على ما 
س��ماهم باملس��تعربني ليس هناك 
اكث��ر من حفنة من الذي��ن  يعرفون 
اللغ��ة العربي��ة م��ن ب��ني 150000 
جن��دي اميرك��ي ف��ي الع��رق اليوم 
لقد عبر ديفي��د اغناتيوس عن هذه 
النقط��ة ف��ي قطعة ممت��ازة في 14 
مت��وز بعن��وان )واش��نطن تدفع ثمن 
عوزه��ا للمس��تعربني(، التي اقتبس 
فيها قول فوكاوياما ان املشكلة )ان 
املس��تعربني ال يتبنون قضية العرب 
فقط وامنا امليل العربي خلداع الذات(

اصبحت اجيال كثيرة من االميركيني 
تنظ��ر ال��ى العالم العرب��ي كمكان 
خطر يفرخ في��ه االرهاب والتعصب 
الديني ،وتغرس فيه معاداة االمركة 
اجملانية بنح��و مؤذ ف��ي الصغار من 
قب��ل رجال دي��ن متعمدي��ن معادين 
بص��ورة  والس��امية  للدميقراطي��ة 
خبيثة اجلهل يترجم الى معرفة في 

مثل هذه القضايا ما هو غير  ملحوظ 
دائم��اً هو ح��ني يظهر زعي��م )نحن 
نحبه( مثل شاه ايران وانور السادات 
يفت��رض االميركي��ون بأن��ه مبش��ر 
شجاعة يعمل اش��ياء )لصاحلنا( او 
)بطريقتن��ا( لي��س ألنه فه��م لعبة 
السلطة االمبريالية في البقاء حياً 
مبسايرة الس��لطة الغالبة وامنا ألنه 
اندف��اع باملبادئ التي نتش��ارك فيها 
بعد ربع قرن تقريباً من اغتياله )انور 
الس��ادات( ليس م��ن املبالغة القول 
اصب��ح رج��ال منس��ياً ومكروهاً الن 
اغلب املصريني يعّدونه خدم اميركا 
اوال ولي��س مصر و الش��يء نفس��ه 
الش��اه تش��ويه  صحيح بخصوص 
النظرات االمبريالية انتج تشويهات 
اكثر في مجتمع الش��رق االوس��ط 
اطال��ت الع��ذاب وحرضت اش��كاال 
متطرف��ة من املقاومة وتأكيد الذات 

السياسي.
بالنس��بة  الصحي��ح  ه��ذا 
للفلس��طينيني بنحو خاص والذين 
يعدون االن انهم اصلحوا انفس��هم 
بقبلوه��م محمد عب��اس )ابو مازن( 
كقائ��د لهم اكثر م��ن عرفات، لكن 
هذه املسألة تفسير امبريالي وليس 
حقيق��ة فعلية اس��رائيل والواليات 
املتح��دة تع��دان عرف��ات عقبة في 
عل��ى  مفروض��ة  تس��وية  طري��ق 
التي س��تلغي كل  الفلس��طينيني 
مطالبهم الس��ابقة وسيمثل ذلك 
نصر اسرائيل النهائي على ما سماه 
بع��ض االس��رائيليون )خطيئته��م 
االصلي��ة( بأنهم لم يدم��روا اجملتمع 

وتخلصوا   1948 الفلس��طيني عام 
من امة الفلس��طينيني الذين ظلوا 
بال دولة او حت��ت االحتالل حتى اليوم 
ال ضي��ر بأن عرفات ال��ذي نقدته في 
وس��ائل االع��الم العربي��ة والغربية 
لس��نوات كثيرة ما ي��زال يعّد زعيماً 
عاملًي��ا ألن��ه انتخب في ع��ام 1996 
وألنه نال ش��رعية ل��م يدانيه فيها 
أي فلس��طيني اخ��ر وباألخ��ص ابو 
مازن ذل��ك البيروقراطي والتابع قدمي 
لعرف��ات ال��ذي لي��س ل��ه أي تأييد 

شعبي اطالقا.
فضال عن ذلك هن��اك االن معارضة 
فلس��طينية مس��تقلة ملتحم��ة 
)املب��ادرة الوطني��ة املس��تقلة( ضد 
عرفات وضد االسالميني ايضاً لكنها 
لم حتظ بأي اهتمام لالن االميركيني 
واالس��رائيليني يرغب��ون ف��ي محاور 
مطاوع ال يس��بب لهم اي مشكالت 
لك��ن الس��ؤال ان جنح ه��ذا التدبير 
فس��يؤجل ذلك ال��ى يوم اخ��ر هذه 
بصي��رة قاصرة وف��ي احلقيقة عمى 
وغطرس��ة في النظ��رة االمبريالية 
تكرر االمر ذاته في العراق والسعودية 
ومصر وكل البلدان االخرى املشكلة 
ف��ي ه��ذه النظ��رات انه��ا عاج��زة 
وايديولوجية انها ال توفر لألميركيني 
االف��كار عن العرب واملس��لمني وامنا 
الطريقة التي يحبون ان يكون عليها 
الع��رب واملس��لمون ،م��ن املضحك 
وبث��راء فاح��ش  دول��ة عظيم��ة  ان 
كالوالي��ات املتحدة حت��دث مثل هذا 
النوع من سوء االدرة واالعداد السيئ 
والعج��ر الذي ال يصدق في احتاللها 

للعراق الذي يحدث االن على اس��س 
فكري��ة كي��ف ميك��ن لبيروقراط��ي 
متواضع الذكاء مثل ولفويتز ان يدير 
سياس��ات بهذا العجز الهائل جتفل 
العقل وبالوقت نفس��ه يقنع الناس 

بأنه يعرف ما يفعل.
يكمن خلف هذا املنظور االمبريالي 
الغري��ب رأي استش��راقي موغل في 
القدم ال يس��مح للعرب ان ميارس��وا 
حقهم في تقرير املصير كأمة وينظر 
اليه��م كأناس مختلفني غير قادرين 
على فهم املنطق وقول احلقيقة وفي 
جوهرهم فوضويون ومجرمون ومنذ 
غ��زو نابلي��ون ملصر ع��ام 1798 كان 
هن��اك حضور امبريال��ي لم ينقطع 
مبني على هذه االسس الفكرية في 
كل العالم العربي وس��ببت بؤسا ال 
يوصف- وبعض الفوائ��د- للغالبية 
الساحقة من الش��عب لقد اعتدنا 
كثي��راً عل��ى مداهنات مستش��اري 
الوالي��ات املتح��دة من امث��ال برنارد 
لوي��س وف��ؤاد عجم��ي الل��ذان صبا 
حقدهم��ا االس��ود عل��ى العرب في 
كل وسيلة ممكنة لدرجة اننا نعتقد 
احيانا بأن ما نفعله هو عني الصواب 
ألنه هذا ه��و حال العرب كما صدف 
ايضاً ان تكون هذه عقيدة اسرائيلية 
يش��ترك فيها احملافظون اجلدد الذين 
في قلب ادارة بوش مما يصب زيتا على 
النار لهذا مأمنا س��نوات كثيرة جدا 
م��ن الفوضى والبؤس ف��ي منطقة 
من العالم مشكلتها الرئيسة نفوذ 
الوالي��ات املتحدة لكن ب��اي تكلفة؟ 

وألي غاية؟

مركز المس��تقبل للدراسات 
واالبحاث المتقدمة

تزاي��دت تعقيدات أزم��ة املياه داخل 
بعض دول اإلقليم، خالل الس��نوات 
ص��ار  بحي��ث  املاضي��ة،  الس��بع 
نق��ص املياه يحمل أبع��ادًا ومخاطر 
سياس��ية. فق��د ب��رزت حدتها في 
اإلقليمي  االس��تقرار  انع��دام  ظ��ل 
بعدما اش��تعلت احل��روب الداخلية 
واالضطرابات السياس��ية، ال سيما 
م��ع ازدياد الطلب على املياه، وارتفاع 
مع��دالت النمو الس��كاني، وتفاقم 
اله��در املائ��ي، وع��دم جت��دد مصادر 
املي��اه، وانخف��اض مع��دل هط��ول 
احلراري،  االحتباس  وارتف��اع  األمطار، 
بخالف خدم��ات التنقية املتهالكة، 
وعدم وصول املياه النظيفة في مدن 
مزدحم��ة، ما يجعل البش��ر عرضة 
خلطر تفش��ي األمراض التي تنقلها 

املياه.
   وهن��ا جتدر اإلش��ارة إلى أن التقارير 
الدولية توضح أن أكثر من 60 % من 
س��كان الش��رق األوس��ط يعيشون 
ف��ي منطقة »إجهاد مائ��ي« مرتفع 
أو مرتفع للغاية، مقارنة باملتوس��ط 
العاملي ال��ذي يصل إل��ى نحو 35%. 
كم��ا أن أكث��ر م��ن 60 % م��ن موارد 
املي��اه ف��ي اإلقلي��م تنبع م��ن خارج 
احل��دود الوطنية، ويض��اف إلى ذلك 
عدم التنسيق في الرؤى بني الوزارات 
املعني��ة مبل��ف املي��اه، س��واء كانت 
اخلارجي��ة أو املوارد املائي��ة أو الزراعة 
أو اإلس��كان واإلعم��ار أو البلدي��ات، 
وهو ما يتزامن مع عدم وجود إيرادات 

مائية وتخزين استراتيجي محكم.

مضاعفات الفوضى:
   برغم أن أزمة الش��ح املائي ليست 
جديدة عل��ى دول املنطق��ة، إال أنها 
تصاعدت مع تزاي��د مصادر التهديد 
األمن��ي املتمثل��ة ف��ي تفاقم خطر 
التنظيم��ات اإلرهابية وامليلش��يات 
التدخ��الت  واس��تمرار  املس��لحة، 
اإلقليمي��ة ف��ي الش��ئون الداخلية 
للدول العربية والتي فرضت مخاطر 
مضاعفة للمياه. ول��ذا، حذر األمني 
العام جلامعة ال��دول العربية أحمد 
أبو الغيط من خطورة الش��ح املائي 
ف��ي املنطق��ة العربية، ف��ي كلمته 
أمام الدورة الثامنة جمللس وزراء املياه 
العرب الت��ي عقدت ف��ي 26 أكتوبر 
2016 مبقر األمانة العامة للجامعة.

   كما قال أب��و الغيط خالل كلمته 
في فعاليات افتت��اح املنتدى العربي 
الراب��ع للمي��اه، ال��ذي اس��تضافته 
القاهرة بوصفه أكبر منتدى إقليمي 
للمياه حت��ت عنوان »الش��راكة في 
املياه.. مشاركة في املصير«، في 26 
نوفمبر 2017: »إن ندرة املياه مشكلة 
تدفع ال��دول العربية إلى البحث عن 
حل��ول له��ا، إذ أن س��كان املنطقة 
العربي��ة يش��كلون %5 من س��كان 
العالم، وال يحصلون إال على %1 من 

حجم املياه العذبة عاملًيا.. فاجلفاف 
الذي تش��هده املنطقة العربية هو 

األسوأ منذ 900 عام«.
   وأض��اف: »إن دوالً عربي��ة كثي��رة 
تش��هد ضغوًطا داخلي��ة بفعل ما 
تشهده املنطقة من إرهاب«، مشيرًا 
إل��ى أن »تعداد س��كان دولة لبنان 4 
ماليني مواطن وتستضيف 2 مليون 
آخري��ن م��ن الالجئ��ني، ولذلك فهى 
مرهقة ألنها تقدم خدمات ملواطنني 
ال يحمل��ون اجلنس��ية«. وبالتالي ال 
تقتص��ر أزم��ة املي��اه اللبنانية على 
االس��تهالك املرتفع واله��در الكبير، 
بل ترتبط أيًضا مبشكلة التلوث التي 
تزايدت خالل العامني املاضيني، فضالً 
عن بروز عامل إقليمي رئيسي يتمثل 

في استقبال الالجئني السوريني.
   وق��د تع��ددت أبع��اد تأثي��ر املتغير 
املائي على تفاعالت الشرق األوسط، 
خالل اآلونة األخيرة، وهو ما توضحه 

النقاط التالية:

جرمية حرب:
-1 استهداف عسكري حملطات املياه: 
قصفت القوات العسكرية التركية 
إحدى محطات املياه الرئيسية التي 
تخدم الس��كان املواطنني والنازحني 
في منطقة عفرين بش��مال سوريا، 
ف��ي 7 فبراي��ر اجل��اري، وهو م��ا يأتي 

في إط��ار حملته��ا اجلوي��ة والبرية 
التي انطلقت ف��ي يناير املاضي ضد 
وحدات حماية الشعب الكردية التي 
تعتبره��ا أنقرة »منظم��ة إرهابية«، 
وت��رى أنه��ا تش��كل امت��دادًا حلزب 

العمال الكردستاني.
   وبرغ��م نفى تركيا القي��ام بذلك، 
إال أن تقارير عديدة تؤكده مبا يش��ير 
إلى أن القصف التركي ال يس��تثنى 
اخلدمات مبنطقة عفرين والتي تبعد 
عنها احملط��ة بحوالي 9 كيلومترات، 
حي��ث ت��درك أنق��رة محوري��ة تأثير 
العام��ل املائي. كما أن نظام األس��د 
اس��تهدف بع��ض محط��ات املي��اه 
التي كانت تسيطر عليها املعارضة 
املس��لحة، لدرج��ة أن األمم املتح��دة 

وصفت ذلك بأنه »جرمية حرب«.

ضعف التدفق:
-2 قلة منس��وب املياه الوارد من دول 
اجل��وار عبر األنه��ار: وهو م��ا أعلنته 
وزارة الزراع��ة العراقي��ة في 6 فبراير 
اجل��اري، على لس��ان الوكي��ل الفني 
للوزارة مهدي ضمد القيس��ي، على 
نح��و أدى– فض��الً ع��ن انحباس في 
هط��ول األمطار لم تش��هده البالد 
منذ عقود عدة- إلى أضرار جسيمة 
الزراع��ي، بحي��ث  طال��ت القط��اع 
فقدت العراق إنت��اج بعض احملاصيل 

الزراعية مثل القمح والشعير واألرز 
مبقدار يتراوح بني 20 إلى 30%.

   ودف��ع ذل��ك وزارة الزراعة العراقية 
إلى اتخ��اذ جملة من اإلجراءات التي 
من ش��أنها زي��ادة الغل��ة الغذائية، 
وإدخال تقنيات الرى احلديثة وغيرها 
من اإلجراءات الت��ي ميكن أن تخفف 
م��ن األضرار الس��لبية. كم��ا يعقد 
البرملان العراقي هذا األسبوع جلسة 
خاصة ملناقش��ة سبل حل مشكلة 
شح املياه وتوحيد وجهات النظر بني 
وزارتى اخلارجية وامل��وارد املائية على 
رئاس��ة اللجنة املفاوضة مع الدول 
األخرى، ألن العراق دولة مصب و70% 

من املياه تأتي من اخلارج.
   وق��د قام��ت تركي��ا ببن��اء بع��ض 
الس��دود مما قلل من تدفق��ات املياه. 
لذا، أكد عضو جلنة الزراعة واملياه في 
البرملان العراق��ي منصور البعيجي، 
في 1 ديس��مبر 2017، أن »بناء تركيا 
للسدود وتخزينها للمياه قلال نسب 
م��ا يدخل إل��ى البلد منها بش��كل 
كبي��ر، مم��ا أدى إلى النق��ص احلاصل 

وتأثر أراضينا بصورة عامة«.

شح الوقود:
-3 نق��ص تواف��ر املي��اه النظيف��ة: 
نتيج��ة عدم وجود الوق��ود املطلوب 
لتشغيل محطات الوقود، على نحو 

يعاني منه أكثر من %80 من سكان 
اليم��ن، وفًق��ا لتقديرات ص��ادرة عن 
اللجنة الدولية للصليب األحمر في 
21 ديس��مير 2017، إذ تعاني اليمن، 
منذ س��يطرة احلوثيني على مناطق 
واس��عة داخ��ل الب��الد، م��ن أزم��ات 
إنس��انية متعددة، وتتمثل أبرز هذه 

املشكالت في نقص املياه.
   فق��د توقفت محط��ات ضخ املياه 
عن العمل بسبب نقص أو تضاعف 
أسعار الوقود الالزم لتشغيلها، األمر 
الذي ساهم في تفاقم سوء الرعاية 
الكوليرا.  وانتش��ار حاالت  الصحية 
وفي هذا الس��ياق، سجلت منظمة 
الصح��ة العاملي��ة 2219 حالة وفاة 
منذ بدء تفش��ي وب��اء الكوليرا في 
إبريل 2017 وحتى ديسمبر من العام 
نفس��ه، ويش��كل األطفال ما يقرب 

من ثُلث حاالت اإلصابة بالعدوى.
   كم��ا قال خي��رت كاب��االري، املدير 
اإلقليمي لليونيس��يف في منطقة 
الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا، 
»ي��ؤدي   :2017 ديس��مبر   19 ف��ي 
نقص الوقود املتك��رر في اليمن إلى 
تعميق أزمة املي��اه والصحة.. ويأتي 
هذا في وقت هو األس��وأ بالنس��بة 
ألطف��ال اليم��ن الذين يعان��ون من 
الترنح ب��ني العنف وس��وء التغذية 
وانتش��ار األمراض، مبا فيها اإلسهال 

املائي احل��اد والكوليرا«. ويضيف: »ال 
يس��تطيع أكثر من ثلث��ى اليمنيني 
والذين يعيشون في فقر مدقع حتمل 

نفقات املياه اآلمنة بتاتًا«.

السلطة الهشة:
-4 إغ��الق أنابي��ب ض��خ املي��اه: وهو 
م��ا قام ب��ه موالون للرئي��س الليبي 
القذاف��ي بقط��ع  الس��ابق معم��ر 
إم��دادات املياه إل��ى العاصمة ومدن 
أخرى على الساحل عند شبكة آبار 
احلس��اونة، وفًقا ملا أشار إليه توفيق 
الش��ويهدي املتحدث باس��م جهاز 
إدارة النهر الصناعي ) وهو عبارة عن 
ش��بكة خطوط أنابيب أنش��أت في 
عه��د القذافي لضخ املي��اه اجلوفية 
من اجلنوب الصح��راوي إلى املناطق 

الساحلية( في 28 نوفمبر 2017.
   وق��د كان الهدف م��ن ذلك اإلغالق 
هو ممارسة ضغوط من جانب املوالني 
لنظ��ام القذاف��ي م��ن أج��ل إطالق 
س��راح املب��روك أحنيش، وه��و زعيم 
فصيل مس��لح احتجزت��ه ما يطلق 
عليه��ا »ق��وة ال��ردع« املتحالفة مع 
حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي به��دف 
تثبي��ت نفوذه��ا ف��ي غ��رب ليبي��ا. 
كم��ا وجه مؤيدو أحني��ش تهديدات 
البنية التحتية  متعددة باستهداف 
مثل ام��دادات الوقود والغ��از. ولعل 

ذلك يلقي الضوء على عجز حكومة 
الوفاق عن السيطرة امليدانية.

اإلنهاك املائي:
التنظيم��ات  س��يطرة  -5وق��ف 
اإلرهابية على محط��ات ضخ املياه: 
النظام��ي  اجلي��ش  ق��وات  جنح��ت 
الس��وري في الس��يطرة على إحدى 
احملطات الرئيس��ة لضخ املياه داخل 
حل��ب )اخلفس��ة وس��ليمان احللبي( 
في مارس 2017، والتي كان يس��يطر 
عليه��ا تنظيم »داع��ش« لفترة من 
الوق��ت. وقد مت ضخها إل��ى اخلزانات 
الرئيس��ية ف��ي أنح��اء املدينة، على 
نح��و يعكس األض��رار التي تعرضت 
له��ا منابع املي��اه خالل احل��رب التي 
ش��هدتها س��وريا على مدى س��بع 

سنوات.
   ورغ��م عودة بع��ض مضخات املياه 
للعمل مرة أخ��رى، لكنها ال تغطي 
كل األحياء، وحتتاج لفترة زمنية أكبر 
كى تس��تعيد سابق عهدها. يضاف 
إلى ذلك تعرض مس��تودعات احملطة 
للسرقة، إلى جانب صعوبة استيراد 
التجهيزات واملعدات الالزمة بسبب 
العقوب��ات الدولي��ة املفروضة على 
سوريا. فضالً عن ارتفاع أسعار عبوات 
املي��اه املعدنية بعد انقطاع املياه، مبا 
ي��ؤدي إلى تزايد غالء املعيش��ة، وهو 

استمرار للحرب بوسائل أخرى.

حتديات ضاغطة:
   خالصة القول، إن التحديات املائية 
الراهن��ة تتج��اوز احل��دود التقليدية 
القدمي��ة الت��ي تفرضها ن��درة املياه، 
بحي��ث يتوق��ع معان��اة العديد من 
احملافظ��ات الس��ورية والعراقية من 
انقطاع ش��به دائم للمياه، ال سيما 
ف��ي ظل اس��تمرار الصراع��ات، وقد 
تندل��ع نزاعات مقبلة متصلة باملياه 
ب��ني  الوطن��ي  دون  عل��ى املس��توى 
املناط��ق اإلدارية واجملتمع��ات احمللية 
والقبائ��ل، حيث تعان��ي مدن اجلنوب 
ف��ي العراق من ش��ح املي��اه وجفاف 
األنه��ار، عل��ى نحو أدى إلى نش��وب 
خالفات بني إدارات احملافظات بس��بب 
التج��اوزات التي حت��دث في حصص 

البعض منها من املياه.
   وتت��وازى أزمة املي��اه في اليمن مع 
استمرار مترد احلوثيني على الشرعية 
الدس��تورية وغياب اإلدارة التعاونية 
ملوارد املياه املش��تركة. كما تتفاقم 
أزم��ة املي��اه ف��ي األردن ولبن��ان مع 
تدفق الالجئني الس��وريني، على نحو 
يف��رض إتباع إج��راءات تدعيم األمن 
املائي ب��دالً م��ن انتظ��ار االختالالت 
احلتمية الت��ي تتمخض عنها أزمات 
والب��دء بخط��وات حقيقية  املي��اه، 
لتغيير أساليب استهالك املياه عبر 
تش��كيل وع��ى مائي جدي��د، وإعادة 
تدوير املياه، وصيانة البنية التحتية، 
ووضع العامل املائي في خطة إعادة 
إعم��ار الدول املنه��ارة في مرحلة ما 
بعد تسوية الصراعات، لتكون املياه 
مصدر فرص ب��دالً من كونها مصدر 

مخاطر.

آفاق8

النصوص األخيرة.. خيانة المثقفين
مناظير إمبريالية - زدنت 24 تموز 2003

كيف يؤثر المتغير المائي على تفاعالت الشرق األوسط؟
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جفاف نهر دجلة

نحن ما نزال بعيدين عن 
تلك اللحظة فيما يتعلق 

بالحكم االميركي للعرب 
والعالم االسالمي لقد 

كان هناك اهتمام 
اميركي استراتيجي 
منذ الحرب العالمية 
الثانية في االقل في 
حماية طرق امدادات 

مفتوحة وسهلة للنفط 
)والسيطرة على تلك 
الموارد ايضًا(  اوال 

وضمان قوة السيطرة 
االقليمية االسرائيلية 

على كل جيرانها فرادى 
ومجتمعين مهما كلف 

االمر ثانيًا.
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ثقافة10
دراسة

مقال

خبر

ف��ي تلك احلقبة.  ولم يكن يس��مح ملن لم 
يبلغ س��ن الرش��د بتقدمي عروض مسرحية 
على املس��ارح العامة. ألن حرية التعبير عن 
ال��رأي التي كفله��ا النظام احلاك��م آنذاك 
كانت مش��روطة بالنضج السياسي، الذي 
يتطلب ف��ي الع��ادة تأدية ف��روض معينة، 
وال  العس��كرية.  اخلدم��ة  رأس��ها  وعل��ى 
ش��ك أن ظروف الصراع مع ال��دول األخرى، 
مث��ل اس��برطة وب��اد ف��ارس، حتمت على 
اجلمي��ع التضام��ن للدفاع ع��ن املدينة، ورد 
الغ��زاة عنها، وحماي��ة منجزاتها احلضارية 

الكبيرة. 
 وكانت ج��ل هذه املس��رحيات، إن لم تكن 
كلها، مس��رحيات ش��عرية. فاملس��رحيون 
آنذاك كانوا شعراء بالدرجة األولى. ورمبا زاد 
عدد أبيات أي عمل منها عن اآلالف. ويبدو أن 
الشعب اليوناني أيامئذ  لم يكن يستسيغ 
ال��كام املائع العام��ي املبت��ذل. ويتوق إلى 
الكلم��ة املوزونة املنتق��اة. وهذه واحدة من 

آيات تلك احلضارة العظيمة.
وكان مس��رح أثينا الكبير الذي تعرض فيه 
أش��هر األعم��ال الكوميدي��ة والتراجيدية 
يق��ع قرب املنح��در اجلنوب��ي لألكربول. وهو 
ت��ل صخري مرتفع يتوس��ط املدينة، جعله 

الش��هير  والسياس��ي  العس��كري  القائد 
بروكليس، أق��دس مكان في املدينة. وأطلق 
على هذا املس��رح اس��م اإلله ديونيسوس، 
لكث��رة  االحتف��االت الت��ي تق��ام لتبجيله 

فيه.
وقد صمم هذا املسرح الضخم على شكل 
حذاء الف��رس، لك��ي يس��تطيع احلاضرون 
االس��تماع إلى احل��وار الدائر ب��ني املمثلني. 
وكان عددهم في املسرحيات التراجيدية ال 
يزيد عن ثاث��ة، أما في مثيلتها الكوميدية 

فيرتفع العدد إلى أربعة.
وق��د وقع س��قراط، الفيلس��وف العظيم، 
ضحية الثنني من ش��عراء املسرح اليوناني 
ه��ذا، اللذين صوراه  بش��كل خليع وماجن، 
ووصماه  بالسفس��طائية. وكان ذلك كما 
يعتقد البعض أحد األس��باب التي أدت إلى 
محاكمت��ه وإعدامه في ما بع��د، بالصورة 
املفجع��ة التي يعرفها اجلمي��ع. وأول هؤالء 
ه��و  ارس��طوفانيس، الذي كت��ب نحواً من 
ثمان وثاثني مسرحية. وثانيهما امبيساس. 
وقد اش��تركا معاً ف��ي مس��ابقة في أحد 
أعياد اإلله ديونيسيس عام 423 ق. م ففازت 
مس��رحية امبيس��اس باملرتبة الثانية في 
حني نالت مس��رحية ارسطوفانيس املرتبة 

الثالث��ة. وهما املس��رحيتان اللت��ان هاجما 
فيها الفيلسوف املسكني!

والسفسطائيون كما يعلم اجلميع  طائفة 
من املعلمني املتجولني، الذين كانوا يتنقلون 
من مدين��ة ألخرى، إللقاء محاضرات ودروس 
للراغب��ني، لق��اء أجور معين��ة. وقد تهافت 
عليه��م الكثير من الش��بان املتعطش��ني 
للمعرف��ة، أو الراغب��ني ف��ي احلص��ول على 
مه��ارات تؤهله��م للمناص��ب العلي��ا في 
الدولة. ولم يكن س��قراط في يوم من األيام 
سفس��طائياً، لكنه كان ذا تأثير هائل على 

الشباب األثيني في عصره.
ولم يتوقف املسرح الشعري في ما يبدو إال 
في وقت متأخر جداً. فقد كتب شكس��بير 
في القرن السادس عشر مسرحياته شعراً. 
وكان له��ا صدى كبي��ر في العال��م أجمع. 
فكان املؤلف األكثر انتشاراً في العالم. وقد 
تلقف بعض الشعراء العرب هذه الصنعة 
، فكت��ب أحم��د ش��وقي ف��ي أوائ��ل القرن 
العشرين، بعض املسرحيات الشعرية، التي 
ماتزال حية حتى اليوم. أما في العراق فكان  
خالد الش��واف – حس��ب علمي – الشاعر 
األكثر اهتماماً باملوضوع ، لكن مسرحياته  

لم تلق الرواج املطلوب.

محمد زكي ابراهيـم

لم تكتمل نهضة أثينا أواخر القرن اخلامس 
قبل املياد، إال بقيام حركة مسرحية شاملة، 
ش��غلت اجملتمع والناس لوق��ت طويل. وكان 
لها دور بارز بترس��يخ أسس الدميقراطية في 
الباد، ونقد املفاهيم السياس��ية والفكرية 

الق��وة اإليجابي��ة لعن��وان االنطولوج��ي 
)النث��وس � باقة الزهر(. ولفت��ت الدكتورة 
نادي��ة هن��اوي ال��ى ان جت��ارب الش��واعر 
العربيات س��واء الائي يكتنب الشعر عن 
هواية وانبه��ار أو الائي يكتبنه عن مترس 
واحتراف وتعبوي��ة وضمن املرحلة الراهنة 

التي تعني املزامنة في اإلبداع واالستمرار 
في العطاء معايش��ة ومدارك��ة، وما دام 
الن��ص الش��عري يزامن الواق��ع ويعاصره 
ومياش��يه فهو راه��ن. ومما ال ش��ك فيه أن 
مفردة الراهنة ليس��ت نظي��رة احلالية أو 
مرادفته��ا ألن احلالية تعن��ي اآلنية واآلنية 

هي اللحظة بكل معطياتها الدالة على 
س��رعة الزوال واالنطفاء واالنقضاء بينما 
الراهني��ة تتجاوز تلك اآلني��ة باجتاه احلراك 
والتح��رر اإلبداع��ي س��واء بالتخلص من 
س��لطة الزم��ن أو بالتملص من س��لطة 
املث��ال وإلزامي��ة االنض��واء حتت ص��ورة أو 
امنوذج شعري. وهذا اإلقرار بالراهنية ونفي 
مس��ألة الزمن س��تجعلنا ف��ي منأى عن 
التقس��يمات الشعرية بحس��ب الوقائع 
التاريخي��ة من حرب أو حص��ار أو تغيير ما 
دام الش��اعر يزامن بأدبه واقعه ومياش��يه 
ويحاذي��ه فه��و محس��وب عل��ى املرحلة 
مول��ده  كان  س��واء  الراهن��ة  الش��عرية 
س��تينيا أم س��بعينيا او ثمانينيا وهكذا 
فان م��ا تكتبه امل��رأة العربية يس��تدعي 
حتما وإلزاما تش��خيص صوتها اإلبداعي 
الص��وت  ش��أن  ش��أنه  حاض��را  ليك��ون 
الذكوري، توكيدا خلصوصي��ة هذا اإلبداع 
وإثباتا لوجوده وحتديدا لهويته. والقصيدة 
املؤنث��ة تعني اإلبداع األنث��وي الذي يحتل 
مرك��ز الفاعلية في الصياغة األس��لوبية 

للشعر.

بغداد ـ عادل الصفار:
ضم��ن منهاجه الثقافي األس��بوعي ليوم 
الس��بت 2/24/ 2018 احتفى نادي الش��عر 
 في احتاد االدباء والكت��اب العراقيني بصدور 
اجملموع��ة الش��عرية لعدد من الش��اعرات 
بينهن غ��رام الربيع��ي وس��مرقند اجلابري 
وحياة الشمري وخديجة اخلفاجي وابتسام 
إبراهي��م وعلي��اء املالك��ي واللوات��ي وقعن 
بعد  )رابسوديات(  املش��تركة  مجموعتهن 
ان تضم��ن االحتفاء به��ن قصائد وكلمات 
باملناس��بة، ش��اركن ه��ن أيضا في��ه، وقد 
اش��ارت مقدمة اجللس��ة الكاتبة س��افرة 
جميل حافظ الى ان الش��اعرات العراقيات 
يطاله��ن االقصاء والتهمي��ش بدليل عدم 
اتاحة اجملال ملش��اركتهن بإلقاء قصائدهن 
خال مهرجان املربد كما هو احلال للشعراء. 
فيما أوضحت الش��اعرة غ��رام الربيعي  ان 
مجموع��ة )رابس��وديات( تضمنت نصوصاً 
جليل ما بعد ٢٠٠٣ والتي مت اختيارها من قبل 
جلنة اكادميية متخصص��ة بالنقد وقدمت 
لها مقدمة نقدي��ة الدكتورة نادية هناوي. 
مبينة ان رابس��وديات اس��م اختير إلضفاء 

اخلان��ق الذي كان يضيق اخلناق على الرقاب 
في تلك احلقبة , وقد استطاع القاص مازن 
صاحب احلس��يني مد جسور التواصل  بني 
احلقبت��ني , املاضية  وتلك التي نعيش��ها , 
ووجه التش��ابه الكبي��ر بينهما, إذ ان هذه 
احلقبة احلالية , الزالت اش��د قس��وة وجور 
عن سابقتها , حيث القتل , واالنفجارات , 
والسلب والنهب , وافتقاد االنسان حلريته , 
وإفتقاده البسط حقوقه , وانتشار اجلهل , 
وإنعدام الوعي , وتفشي الدجل والشعوذة 
, وقد اخت��ارا لها بنية عنونة  موفقة وهي 
)قهوة.. بنكهة الس��ي ف��ور ( والتي تتصل 
إتص��االً وثيقاً مبنت النص��وص , وتعبر عنها 
, كونها تعبر تعبي��راً دقيقاً لواقع حياتنا , 
التي صارت حقاً بنكهة الس��ي فور , حيث 

ان االنفجارات , وتطاير الشظايا والرصاص 
, ص��ار جزء م��ن يومياتنا في ه��ذه احلياة , 
وه��ي  مأخ��وذة من نص قصص��ي للقاص 

مازن صاحب احلسيني 
مهاً سيدتي – 

ال استطيع ان أمنحك السعادة والسرور –
احلب الذي تودين , الغرام الذي تشتهني – 

فق��د تكالب��ت كل ذئ��اب اللي��ل , وطي��ور 
الظام , علينا . 

الوطن , يرتش��ف فنجان ال c4 احمللى , بدم 
أبناءه كل يوم – 

سأذهب للذود عنه , أنتصر , أو أموت دونه. 
وحتى ذلك احلني – 

إعذريني 
وهكذا فأنه يضع ح��ب الوطن والذود عنه 
ف��وق كل االهتم��ات , حت��ى العاطفي��ة , 
أم��ا القصة القصيرة جداً )ش��يخ القرية( 
فإنه��ا تقدم لنا ثيم��ة  غاية في االهمية , 
عن اجلهل وقلة الوعي , وطغيان الشعوذة 
والك��ذب وزح��ف ه��ؤالء الن��اس النع��دام 
معارفهم , وخاصة النس��وة للتبرك بهذا 
الش��يخ من اجل اجن��اب االطف��ال , اال أنه 
يدعوهم ملمارسة الرذيلة , حيث يظهر لنا 
في الضربة املفاجئة لهذا النص , ونهايته 
, ه��ذا االندفاع م��ن قبل النس��وة للتبرك 

بهؤالء الدجالني 
) حقاً أنه وقور , مبروك – 

تل��ك البرك��ة , قد ظه��رت , وبان��ت , على 
االطفال – 

فأغلبهم , يشبهونه متاماً!!!( ص 11 
اما القص��ة القصيرة )خمس دقائق( فإنها 
تنقلن��ا الى زمن الطاغي��ة , وتدور احداثها 
ح��ول طبي��ب يع��د نفس��ه إلج��راء ثاثة 
عملي��ات كب��رى , ولكن��ه يتفاج��أ بأوامر 
جدي��دة , حي��ث يطلب من��ه  أن يترك تلك 
العملي��ات ,وينصاع لتنفي��ذ اوامر صدرت 
من مجلس قيادة الثورة املقبور )ان مجلس 
قيادة الثورة , قد اصدر مرس��وماً جمهورياً 
, ق��رر فيه قط��ع صي��وان اذان الهاربني من 
اخلدمة العس��كرية, ليكونوا درساً وعبرة, 
ل��كل من تس��وغ له نفس��ه الف��رار , من 
الواجب العسكري املقدس, ان وزارة الدفاع 
, قد ارسلت إلينا اليوم , الوجبة االولى من 
الهاربني, وعددهم خمسة , لنقوم بتنفيذ 
القصاص العادل بحقهم , حسب املرسوم 
املوق��ر , وق��د مت إختيارك لتنفي��ذ احلكم (
ص 26 , وق��د اتض��ح خن��وع ومتل��ق مدي��ر 
املستش��فى , ام��ا م اللجنة العس��كرية 
املكون��ة من ضب��اط كبار , وه��و يخاطب 

الطبي��ب , اال ان الطبي��ب يواجه هذا االمر 
الاإنساني بالرفض, االمر الذي اوقعه حتت 
طائلة العق��اب , فتصدر االوام��ر بإعتباره 
خائن��اً , بقط��ع صيوان��ي إذني��ه . وهكذا 
نكتشف ان احلياة  التي عشناها مع نظام 
قمعي حينذاك , شبيهة بهذه احلياة التي 
نعيشها , ولكن بإختاف طرق التعامل , اما 
قصة ) طقوس...للحياة( فإنها تس��تعرض 
لنا احداث ام مفجوعة بإستشهاد ولديها 

في فاجعة )س��بايكر( , وهي تأتي كل يوم 
تنثر الطع��ام في النهر لاس��ماك , وتقرأ 
الفاحتة ثواباُ, لولديها الشهيدين , ألن هذا 
النهر , قبر ولداها , اللذان استش��هدا في 
مجزرة سبايكر . قدم القاص مازن صاحب 
احلس��يني نص��وص تتناول ثيم��ات مهمة 

وكبيرة , التتسع الدراسة لذكرها 
)القاصة ازهار اخلزرجي ( 

تتناول القاصة ازه��ار اخلزرجي , نصوصها 

الس��ردية , بش��كل  مختل��ف , من حيث 
زاوي��ة النظ��ر , وااليق��اع احلس��ي االنثوي 
, والثيم��ة  الت��ي تنتم��ي ال��ى تداعي��ات 
إمرأة  تعيش وس��ط هذا اخل��راب , ملتزمة 
باالدوات الس��ردية املطلوبة في فن صناعة 
القص��ة القصيرة , وقد اج��ادت صناعتها 
, لتقدمه��ا مس��بوكة على ن��ار هادئة , إذ 
يطغى  على س��ير العملية السردية , هذا 
الهدوء املش��بوب بهاجس مش��تعل , في 
قصة )يُت��م( نعيش معها حالة التداعيات 
العميق��ة حزناً لف��راق واحة ال��دفء االب 
, وه��ي تصفه م��ن اعماق روحه��ا التواقة 
لرؤيته ,) لكن إبتس��امته التي تشبه هال 
ش��وال, ق��د غابت, ومن��ذ ذلك احل��ني , وأنا 
صائم��ة ,عن كلمة )ابي( ص 88 , اما قصة 
)قطيعة( فإنها تتذكر ذلك املاضي اجلميل 
, وحت��زن لفراقها,وه��ي  , تتذك��ر جدته��ا 
تتذكر تل��ك املعتق��دات , فعندما تتعارك 
العصافير وتزداد زقزقتها فهذا دليل لقدوم 
ضيف , ونعيش معها في هذا العالم الذي 
استطاعت ان تخرجه من املاضي لتقدمه 
لن��ا  ثيم��ة جدي��دة , ثم نكون م��ع النص 
الس��ردي )اماه..يالها م��ن صفعة!!( والذي 
تستعرض لنا فيه طالبة تكره مادة االحياء 
, ولم تفل��ح في اجتيازها بنجاح , وتفضل 
االستماع الى برنامج اس��توديو )10(, وبني 
الدراس��ة واهتمامها به��ذا البرناج نعيش 
طواف متصل يصل فين��ا الى صفعة االم 
الت��ي تري��د له��ا ان تنجح .وتق��دم لنا في 
قصة )املطرق��ة ( واقع حياة الش��باب في 
هذا البلد , والفقر املنتشر . وهناك نصوص 
سردية , تتناول ثيمات مختلفة , وبأسلوب 
وحس انثوي ينساب الى  إحساس املتلقي 
, كإنس��ياب املوس��يقى الهادئة , ولكنها 

تترك في النفس االثر 
أن اجملموعة القصصية املش��تركة )قهوة 
بنكهة  الس��يفور( للقاصني مازن صاحب 
احلسيني , وازهار اخلزرجي , تنبأ بدخولهما 
ال��ى عالم ف��ن صناعة القص��ة القصيرة 
والقصي��رة جدا , بخط��وات واثقة وبخبرة 
ودراي��ة ووعي واضح , وهما ملتزمان بإدوات 
السرد واصول كتابة هذا اجلنس املهم , فن 
التكثيف الصعب , وفن تكثيف التكثيف 
الصعب , وهي رحلة كبيرة ومنوعة لواقع 
هذه احلي��اة وهمومها , وامالها , واحامها 
, واحزانها , وقد كتبت باس��لوب الواقعية 
االنتقادية , والتي يش��يران  من خالها الى 
مواطن الرفض , ويطالب��ان بحياة افضل , 

بأسلوب شائق وممتع . 

يوسف عبود جويعد 
قد تكون اجملموعة القصصية املش��تركة ) 
قهوة بنكهة الس��يفور ( ب��ني القاص مازن 
صاحب احلس��يني والقاص��ة ازهار اخلزرجي 
, حافزاً لإلش��ارة الى ظاه��رة صحية تظهر 
ف��ي الس��احة االدبي��ة , قب��ل الول��وج في 
حتلي��ل هذه النص��وص , اال وه��ي املنجزات 
االدبي��ة املش��تركة , والتي ظهرت بش��كل 
كبير وواض��ح , وأخص في ذل��ك النصوص 
القصصي��ة , والنصوص الش��عرية , حيث 
ناح��ظ  وبش��كل ملفت للنظر اش��تراك 
اثنان او ثاثة  او عشرة او عشرين واكثر من 
االدباء لاش��تراك في مجموعة مشتركة , 
لتطبع في كتاب واحد يضم هذه النصوص 
املتنوع��ة واخملتلف��ة , وتتولى مؤسس��ة او 
رابطة أو جهة ثقافية طباعة هذه املنجزات 
االدبي��ة , لقاء مبالغ مالي��ة يقدمها االديب 
املشترك لهذه اجلهة ,قد تخفف عنه العبء 
الكبي��ر مادياً الذي ينوء ب��ه في حالة تفرده 
بطباعة كتاب يخص��ه وحده , وهي ظاهرة  
اجتاحت الس��احة االدبية  ف��ي العراق , بل 
ان االم��ر تعدى ذلك الى اش��راك كتاب عرب 
من مختلف اجلنس��يات , لتب��ادل الثقافات 
واملع��ارف , واحيانا عندما يظهر منجز ادبي 
س��واء كان ذلك شعرياً او قصصياً, تشترك 
فيه��ا مجموعة م��ن االدباء الع��رب , تقام 
جلس��ات احتفائية خارج البلد , وهي صورة 
مش��رقة ومش��رفة لواق��ع احلرك��ة االدبية 
ف��ي البلد , وهي ظاهرة حتت��اج الى متابعة 
ودراسة ,للوقوف على مدى تأثيرها  وفائدتها 
عل��ى الواق��ع االدبي , ومن هن��ا فنحن أمام 
عمل مش��ترك يدخل ضمن هذا االهتمام , 
ب��ني قاص وقاص��ة , اال أن االمر يختلف هنا 
, كونهم��ا طبعا ه��ذا املنجز داخ��ل البلد , 
وعل��ى نفقتهم��ا اخلاصة , وه��ي جتربتهما 
االول��ى , اال أنن��ي عندم��ا إطلع��ت عليها , 
وجدتها نصوص ناضجة  تستحق املراجعة 
واالهتم��ا م, كون اغلب تل��ك النصوص  قد 
نش��رت في صحفنا احمللية , وتقدم ثيمات , 
من واق��ع حياتهما داخل هذا البلد , اضافة 
الى حاالت مس��تجزأة لتجارب وحكايا تدور 
احداثها في رواق ه��ذا الوطن , ومتتد كتابة 
تل��ك النص��وص , او لنق��ل اغلبه��ا , دونت 
احلقبة الزمنية إب��ان احلكم املباد , وما جرى 
لانس��ان  داخل هذا الوطن في ذلك الوقت 
, م��ن ظلم , وقمع , وس��لب لارادة , والقيد 

مع الحياة في كل تقلباتها في ...) قهوة بنكهة السيفور(

شعراء وآلهة

اتحاد األدباء والكّتاب العراقيين يحتفي برابسوديات

أن المجموعة القصصية 
المشتركة )قهوة 

بنكهة  السيفور( 
للقاصين مازن 

صاحب الحسيني , 
وازهار الخزرجي , تنبأ 
بدخولهما الى عالم 

فن صناعة القصة 
القصيرة والقصيرة جدا 

, بخطوات واثقة وبخبرة 
ودراية ووعي واضح
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رياض الغريب
الى..عبد الساده البصري

  ----------
لوحدها تنظر اليامها

هو بخير 
النه بلغ اخلمسني

ولديه فكرة ببناء سقف
لديه فكرة لكتابة عنوان 

حلياته
لديه فكرة مشتركة معها

قبالة فراره من البرد
ومطر احلياة القاحلة

لديه فكرة لضمان ايامه
ايام ضعيفة وهزيلة
كحصان في البرية

ميوت وحيدا

لديه فكرة ايضا
عن السفر

واكتشاف مامح املدن
املدن التي في رأسه

حتتاج لترميم 
واطار

والوان جتعلها اكثر حربا

لديه فكرة عن الكاب
وهي تفزع القصيدة

عن الفرق بني االضاءة واالنارة
في الليل

يرمم املنفضة
يرمم وجهه املفترض

ويكتشف الفرق بني احلياة واحلياة
يكتشف طريقا يدله على االصوات 

التي يسمعها في اذنه
انها اصواتهم

وهم يتهامسون على صورة
الوالده وهم يكبرون

كس��مك  بالتكاث��ر  يفك��رون  وه��م 
السلمون

في بحار بعيدة
با دببة

او مزارع للصيد بسهولة
دون وجع رأس

لديه فكرة للنجاة
من كل هذا

ان يبني سقفا وينجو
ان يضع خططا جديدة

الستثمار ماتبقى

هي نائمة
هو 

يفكر بالفرق
بني االضاءة واالنارة

بالفرق بني اجلزر البعيدة
وحياته قيد االنشاء

حياة قيد االنشاء

من اعمال نزار يحيى



الصعود الى دير ربان هرمزد 
حدثت رئيس الدي��ر عن هدف زيارتنا 
وه��ي زيارة دير ربان هرمزد . اوصانا ان 
نصطحب احد القساوسة للصعود 
الى ربان هرم��زد  وبعد النزول نتناول 

الغداء معه في الدير.
تسلقنا )أنا وعصام( جانباً من جبل 
القوش املعروف ب� )بيت عذري( صعوداً 
عبر الصخ��ور الوع��رة ويقودنا رجل 
الدي��ن ، وبعد عدد من االس��تراحات 
صعوداً وصلنا الى دير ربان هرمزد واذا 
بهذا الدير قد مت اقتحامه قبل أشهر 
من قبل قوات البيش��مركة الكردية 
وبعدها قوات اجليش العراقي الزاحة 
احملاربني االكراد ، كل ذلك ترك دير ربان 
هرم��زد هيكل بناء م��ن احلجر فقط 
خالياً من الرهبان وخالياً من اي اثاث 
كنسي . س��ألت مرافقنا عن قناني 
الشراب التي أنتجها دير ربان هرمزد 

.... أجابني ... 
متتع بشربها ضباط اجليش العراقي 

...
انش��ىء دير ربان هرمزد اوالً في سنة 
640م عل��ى ي��د اميري��ني اش��وريني 
شهدا االعمال الصاحلة لرجل الدين 
مارهرمزد ومت اكماله تخليداً لذكراه 
. استمرت اعمال توسيع الدير وبناءه 
عبر القرون وتعرض الى انتكاس��ات 
عديدة على يد امراء االتراك واالكراد 

في القرن التاسع عشر .
   نزلن��ا انحداراً م��ن اعلى اجلبل وأنا 
أش��عر بالكآبة ملا حدث . ونحن على 
مائدة الغداء مع مضيفنا رئيس الدير 
حتدثن��ا عن هذه االح��داث وأثرها في 
دور العبادة . دعانا الى تناول الطعام 
وامامن��ا صحن م��ن البرغل وصحن 
م��ن اخلض��ار املطبوخ��ة م��ع بعض 
اخلضراوات وكذلك امام كل منا قدح 
من النبيذ . بعد هذا الطعام اللذيذ 
واالحادي��ث القيمة م��ع رئيس الدير 
شكرناه على كل ضيافته وما مكننا 
على زيارة دير رب��ان هرمزد . وفي باب 
الدير عند مغادرتنا وتوديعنا سلمنا 
بطل ش��راب لكل منا وم��ن ناحيتنا 

تبرعنا مبا امكن للدير.
في س��نة 2002 زرت دي��ر ربان هرمزد 
مرة اخ��رى وقد عادت اليه الروح وبدأ 
املتعب��دون يؤمون الدير باملناس��بات 
احمل��ددة والتقطت عدداً م��ن الصور 

ومنها ادناه :

بيتي ومنتجعي في بغداد – 2002 
عملن��ا طيلة حياتن��ا العملية على 
وض��ع التصامي��م اخلاصة لس��كن 
االصدقاء ، او ما تطلب من تصاميم 
وحدات س��كنية في املش��اريع التي 

نعمل عليها لراحة املواطن. 
وخالل س��نوات عملنا كاستشارين 
عملن��ا كذلك على وض��ع تصاميم 
للدور التي نسكنها . لم يكن اول دار 
شيدته لعائلتي وهو »دار ابو احلية » 
، اقول لم يكن يوفر كميات الشمس 
املطلوبة للغرف . لذا قررت ان اشيد 
دار الُعم��ر وان تتوفر في غرفه كمية 
الش��مس املطلوب��ة . حق��ق اخ��ي 
ذل��ك وجم��ع متطلب��ات  قحط��ان 
الس��كن في ال��دار التي اس��كنها 
حالياً . اعتقد ان كل شخص يحاول 
ان يوفر الس��كن لعائلت��ه مبا يحقق 
راحته��ا . أقول وانا ش��اكر لقحطان 
في وض��ع ه��ذا التصمي��م اجلميل 
ال��ذي وفر ل��ي ولعائلت��ي جميع ما 
نطلب��ه من وس��ائل الراح��ة ، حيث 
قضيت س��نوات حياتي وعملي في 
دار مريحة وعملية ، س��اعدني على 
القيام بواجباتي بالش��كل االفضل 
. ادناه صورة من بيتي اس��جلها هنا 

للذاكرة 

مزرعتي في بغداد 
وان تعودت لقاء أقاربي وأصدقائي في 
بيتي في املنصور حيث يتم الترحيب 
به��م بني فت��رة واخ��رى ، لكن جرت 
الع��ادة كذل��ك على أن أقض��ي أيام 
عطل نهاية االس��بوع ف��ي مزرعتي 
الواقعة في حي البس��اتني في سبع 

أبكار من األعظمية. 
يس��كن املزرعة أبو حي��در وام حيدر 
وعائلته��م حي��ث وفرت له��م بيت 
س��بيل  ف��ي  الدائ��م  لس��كنهم 
تفرغهم ملساعدتي عند وجودي في 
املزرعة وينش��غل ابو حيدر بش��ؤون 
الزراعة ومتطلباتها. كنا قد اشترينا 
املزرع��ة أن��ا وزوجتي س��عاد في أول 

س��بعينات القرن العش��رين لهدف 
االنتق��ال اليها نهائي��ا بعد عدد من 
الس��نوات لتوف��ر لنا الف��رص كيما 
منارس نش��اطاتنا الرياضية واحلركة 
صيان��ة  متابع��ة  عن��د  املطلوب��ة 
االش��جار وادام��ة املزرع��ة . املزرعة 
التي ارتأينا عند ش��رائها أن توفر لي 
وزوجتي مج��االت الراح��ة والتريض 
عند بل��وغ الش��يخوخة والتقاعد ، 
بعد قضاء س��نوات العمل املرهقة 
الهندسة االستشارية  في مشاريع 

 .
 بنينا داراً جميلة وواسعة هناك على 
مدى اكثر من عش��ر سنوات بعد أن 
اش��تركنا مع ابنتن��ا املعمارية غادة 
في وض��ع التصامي��م البيئية التي 
توف��ر االس��تغالل األمثل للش��مس 
الطبيعي��ة صيفا  والتهوية  ش��تاء 
وتوفي��ر املواق��ع املريح��ة على مدى 
املواس��م اخملتلفة للعائلة وضيوفها 
منطلقني من فكرة وددنا ان نحققها 
وه��ي تصمي��م ل��دار مس��تقبلية 
لس��كن عائل��ة فالحي��ة متكاملة 
الطاقة الشمسية  باستغالل  بيئياً 

في التدفئة . 
بعد وفاة زوجتي س��عاد سنة 1984 
وسفر أوالدي كميت وغادة للدراسات 
العليا خارج العراق واستقرارهم في 
بريطانيا ، وضعت لنفس��ي منهجا 

أن أقضي ليلة اخلميس ويوم اجلمعة 
عل��ى األقل بهدوء وراح��ه في نهاية 
كل اس��بوع واعتب��ر ذل��ك نوعاً من 
العالج الطبيعي . في ليالي الصيف 
امتتع بالهدوء في  الطارمة اخلارجية  
واملوقد الكبير ش��تاء مع املوسيقى 
الهادئ��ة  ، بع��د س��اعتني في جولة 
اس��تطالعية  للتعرف على ما زرعنا 
من أشجار خالل االس��بوع املنصرم 
والتع��رف عل��ى انت��اج املزرع��ة من 
الفواكه املوسمية وعلى احتياجاتها 
م��ن أعم��ال تطويري��ة م��ن تقليم 
ش��جيرات العن��ب أو تقليم أغصان 
األشجار وتوجيه العمل املستقبلي . 
كنت امتتع عند استقبالي اصدقائي 
اخلاص��ني وضيوف��ي م��ن العراقيني 
واألجانب في ليالي الصيف الهادئة 
اجلميل��ة وفي أيام الربيع أو الش��تاء 
ونهايات االسبوع  وكم قضينا اوقاتا 

ممتعه مع الطبيعة وبهدوء كامل.

جوالت آثارية اخرى
 ل��م يتوف��ر لن��ا عم��ل  استش��اري 
هندس��ي ف��ي مكاتبن��ا خ��الل أيام 
احلصار, ولذا س��نحت الفرصة على 
التعرف على عدد أكثر من االصدقاء 
ومنه��م الفنانون واالدب��اء  وكذلك 
ف��ي  املتواج��دون  الدبلوماس��يون 
العراق. تعرفت  بواسطة املهندسة 

املعماري��ة راجح��ة عل��ى الس��يد« 
لويج��ي ماكينياني« وه��و االيطالي 
ال��ذي يعمل ممث��ال لش��ركة » ايني 
االيطالية » وهي من شركات النفط 
العاملية املعروف��ة. وعن هذا الطريق 
تعرفت على زوجته » س��وزانا »حيث 
كان��ت ه��ي القنص��ل االيطالي في 
الس��فارة االيطالية كدبلوماس��ية 
لعدة س��نوات وتعرفت عن طريقها 
االيطال��ي   الس��فير  عل��ى  كذل��ك 
»دميتريو«. كم��ا توطدت عالقتي في 
تلك الفترة مع املعمارية اآلنس��ة » 
راجح��ة ابراهيم » وهي املهندس��ة 
الت��ي عملت ف��ي املعه��د العراقي 
االيطال��ي لصيانة اآلث��ار في العراق 
لع��ده س��نوات  على وضع مس��ح 
تفصيل��ي لبع��ض مح��الت جان��ب 
الكرخ مما وس��ع اف��ق معرفتها حول 
اآلث��ار والتراث والتع��رف على اخلبراء 
القادمني الى العراق بني فترة واخرى 

 .
كانت عالقتي مع املهندسة راجحة 
عالقة صداقة . أعجبتني بحيويتها 
ونش��اطها وحبها للتعلم وعرفتني 
عل��ى العديد من اخلب��راء االيطاليني 
ال��ذي يحضرون الى بغداد حول اآلثار 
. اوضح��ت لها اني خ��ارج حديثاً من 

جتربة زواج وال ارغب في تكرارها.
راجح��ة  مس��اعدة  عل��ى  عمل��ت 
الدراس��ة  ف��ي  رغبته��ا  لتحقي��ق 
وبالفع��ل  الع��راق  خ��ارج  والعم��ل 
متكنت من ترك الع��راق الى ايطاليا 
س��نة 2000 والعمل مع الش��ركات 
االيطالية مبساعدة صديقتنا االستاذ  

»برزكيال« في بادوفا – ايطاليا .
باإلضاف��ة الى لقاءاتن��ا االجتماعية 
االس��بوعية وم��ع الذين ش��اركوني 
رغبتي في زيارة اآلثار ومعالم العراق 
األثرية ، وبحك��م معرفتي باآلثاريني 
في دوائر اآلثار آنذاك لتسهيل مهمات 
الزيارات ، توف��رت لنا الفرصة أن نزور 
الف��رات وتصويرها  أعال��ي  منطقة 
حي��ث متتعنا بالتع��رف مجددا على 
عيون القير املتدفق من باطن األرض 
في مدين��ة »هيت »  ومتتعن��ا بزيارة 
جزي��رة » آل��وس« ونواعيره��ا وزرن��ا 
مناطق اعالي الفرات ومتتعنا بتسلق 
منارة »عنه » قبل تقطيعها و نقلها 

الى موقعها اجلديد . 
ف��ي مناس��بة أخ��رى توف��رت لدينا 
الفرصة لزيارة آثار زقوره »برص منرود« 
البابلي��ة وتس��لقنا ال��ى وس��طها 
للتعرف على طرق انشائها واساليب 
البن��اء لهذه الكتل��ة العظيمة من 
الطابوق الطيني الذي انفخر قسم 

منه بس��بب الصواعق وما صاحبها 
م��ن ش��حنات كبيرة م��ن الكهرباء 
تفرغ��ت ف��ي ه��ذه الزق��ورة وأذابت 

طابوقها في مواسم األمطار.
انتقلن��ا بع��د ذل��ك لزي��ارة حص��ن 
وس��ط  ف��ي  العباس��ي  االخيض��ر 
أوش��كت  وال��ذي  كرب��الء  صح��راء 
صيانته على االنته��اء كما الحظنا 
تواجد مجموعة سينمائية تسجل 
املتنب��ي  ح��ول  فل��م  م��ن  لقط��ة 
الش��اعر املش��هور. وعند املرور على 
الطريق الع��ام باجت��اه مدينة » عني 
متر« املعروف��ة ب » ش��ثاثة« توقفنا 
وزرنا بقايا كنيس��ة مسيحية يعود 
تأريخها الى حقبات قبل االسالم وال 
تزال سقوفها املعقودة واملقببه من 
واقفه ش��امخه   وجدرانها  الطابوق 
وجتولن��ا ف��ي بقاي��ا بناء الكنيس��ة 

للتعرف على معاملها وتصويرها . 

تراث العالم الكبير محمود 
شكري اآللوسي 

رحب��ت مبزرعت��ي ف��ي اح��د األي��ام  
باملهندس��ة راجحة مع املستش��رق 
الفرنس��ي ادوارد القادم من س��وريا 
للتعرف على احفاد محمود شكري 
اآللوسي ودراس��ة جوانب من حياته 
وتراثه . حتدثنا كثيرا عن الدراس��ات 
الت��ي يعمل عليها هذا املستش��رق 

في سوريا . وذكر لي ما حدث عندما 
رتبت ل��ه دائ��رة العالقات ف��ي وزارة 
االع��الم لق��اء م��ع احف��اد محمود 
ش��كري اآللوس��ي في بيت احلكمة 
وهو البيت العلمي املعروف في بغداد. 
وعند حضور اجلميع بدأ املتحدث من 
املنصة باحلديث عن العالمة املشهور 
طالب��ا مخاطبة االحفاد املباش��رين 
.... واذا بالعديد منهم يدعي بانه هو 
احلفيد املباش��ر ...  وبذلك بدأ اجلدل 
واالحتجاجات واخلالف��ات وبعد فترة 
اصب��ح التح��دث بعصبي��ة وانتهى 
بخ��الف كبير واش��هار املسدس��ات 
وانتق��ال اخلالف والتش��ابك بااليدي 
الى خ��ارج القاعة مما أع��اق الوصول 
ال��ى احلقيقة املطلوبة. اس��تخلص 
محدث��ي واتض��ح له » ان��ه لم يكن 
حملمود شكري األلوسي شجرة عائلة 
فحس��ب بل كانت له غاب��ة عائلية 

 .  « !!!!

مرقد نبي اهلل ذي الكفل في احللة
وفي احدى جوالت العمل مع زميلي 
ام��ني زوي��ن قررن��ا التوق��ف لزي��ارة 
مرقد نب��ي اهلل ذي الكفل في احللة 
لالطالع على نشاطات التنقيب عن 
األثار البابلية في املرقد وزيارة السوق 
التراثية املش��يدة بأسلوب معماري 
اللقط��ات  تس��جيل  ومت   . متمي��ز 

التالية 

نقل منارة عنه وإغمار املدينة 
التاريخية

لم يقلقنا فقط غ��رق مدينة عنه , 
بل ماذا عن منارتها التي تقع وسط 
جزيرة في نه��ر الفرات وضمن حدود 
املدين��ة ؟ كان علين��ا ف��ي كل زيارة 
الى عنه الغراض املتابعة والسياحة  
,ان نعبر الف��رات للوصول الى املنارة 
املش��يدة م��ن الطاب��وق قب��ل قرون 
م��ن الزم��ن والت��ي يعتق��د بوج��ود 
ادوار تأريخي��ة عدي��دة حت��ت اس��س 
املن��ارة . كثر احلدي��ث عن طريق نقل 
املنارة وم��ن ينقلها وه��ل يوجد من 
الش��ركات العراقية م��ن بامكانها 
دون تص��دع  املن��ارة  احلف��اظ عل��ى 
عند نقلها . اس��تغرق ذلك اش��هراً 
عديدة من قبل مديرية االثار العامة 
لتقرير االجراءات الالزمة واختيار من 

سينقل املنارة وكيف .
بدأت شركة »دوميز« الفرنسية في 
انش��اء القرية اجلديدة بالتعاقد مع 
وزارة االسكان واصبح لدينا حافز اخر 
لزيارة مدين��ة عنه وهو االطالع على 
التقني��ات اجلديدة املتبع��ة من قبل 
الشركة الفرنس��ية في بناء املدينة 
وبحكم موقعي الوظيفي في امانه 
العاصم��ة امكنن��ي احلص��ول على 
تس��هيالت من الش��ركة الفرنسية 
في اس��تغالل دار استراحة الشركة 
القامتنا مع عوائلنا واصدقائنا اثناء 

العطل الرسمية وزياراتنا الى عنه.
وف��ي زيارتن��ا االخي��رة س��نة 1986 
ال��ى املدينة الحظن��ا ان املنارة قد مت 
تقطيعها م��ن قبل مق��اول عراقي 
خبي��ر بالتعاون مع خب��راء االثار  الى 
حلقات بنحو متر ارتفاع كل قطعة 
وحزم��ت بأحزم��ة حديدية وقطعت 
باملنش��ار بعد ترقيمها وتس��جيلها 
وتوثيقه��ا ونقلت الى اجلانب الغربي 
من الفرات  قريبة من مدينة ريحانه 
. وبهد تهيئة االسس املطلوبة اعيد 
تركيبه��ا بالش��كل ال��ذي ضمن ان 
تكون مثلما كانت عليه  في اجلزيره 

عنه وسط الفرات .
بدأ تنقي��ب مديرية اآلث��ار حتت املنارة 
ووج��دت العدي��د م��ن  لق��ى وفخار 
االدوار التاريخي��ة البابلي��ة اليوناينة 

والرومانية حتت اسس املنارة . 
 وملتابعة هذا احلدث املهم بإغمار احدى 
والتاريخية  والهادئ��ة  اجلميل��ة  املدن 
والفريدة ف��ي تكوينها؛ بطولها على 
الف��رات مبا يق��ارب12 ك��م وعرضها 
ال��ذي يق��ارب 200 – 300م ، دأبنا على 
زيارة مدينة عنه ش��تاء وبصورة دورية 
مالحظ��ني ومراقبني ارتفاع مس��توى 
امل��اء ف��ي نه��ر الف��رات وال��دور التي 
تغمر. اهتم س��كان البي��وت اجلديدة 
ف��ي نقل التربة م��ن بيوتهم القدمية 
لوضعها ف��ي حدائق بيوتهم اجلديدة 
و امكنة زراعة األشجار لكون طبقات 
التربة حت��ت املدينة اجلديدة كانت من 
الصخور الكلس��ية. ما أصعب األيام 
التي مررنا بها في تفهم معنى اغمار 
مدينة تاريخية واأليام العصيبة التي 
مر بها س��كان عنه ف��ي قبول فكرة 
ترك بيوتهم التي سكنت من قبلهم 

ملئات السنني.
بع��د اكمال انش��اء س��د حديثة في 
س��نة 1985 ش��غلت فكر العراقيني 
واخملتص��ني  واملهندس��ني  املثقف��ني 
مواضيع إغمار مدينة » عنه ». كانت 
وزارة امل��وارد املائي��ة والتخطي��ط قد 
اجرت مس��وحات واس��عه ع��ن املدن 
والقرى التي س��تغمر بس��بب انشاء 
حوض خزن املاء اعلى الس��د . تطلب 
ذل��ك انش��غال مديرية اآلث��ار العامة 
بالعديد من التنقيبات في القرى التي 
س��يتم اغمارها ومنه��ا مدينة عنه 
ومنارته��ا وتطلب م��ن وزارة البلديات 
نق��ل القرى التي س��تتعرض لإلغمار 
.  جنم عن انش��اء س��د حديثة وجوب 
اغمار مدين��ة عنه  ونقل منارتها الى 
اجلان��ب الغرب��ي والقريب م��ن مدينة 
عنه اجلديدة والتي اطلق عليها اسم 

»ريحانة«  .
وفي زيارة اخرى مع االصدقاء رحبت بنا 
شركة دوميز واستضافتنا في نهاية 
االس��بوع ومتتعنا بامتيازات معسكر 
الش��ركة ووس��ائل راحته��ا بع��د ان 
أطلعنا مدير الش��ركة على نش��اط 
اعمال��ه ومناه��ج العم��ل وتفاصيل 

املشروع. 

11 كتب

هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

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

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

لم يتوفر لنا عمل  استشاري هندسي 
في مكاتبنا خالل أيام الحصار, ولذا 

سنحت الفرصة على التعرف على عدد 
أكثر من االصدقاء ومنهم الفنانون 

واالدباء  وكذلك الدبلوماسيون 
المتواجدون في العراق

بدأت شركة »دوميز« الفرنسية في 
انشاء القرية الجديدة بالتعاقد مع 

وزارة االسكان واصبح لدينا حافز اخر 
لزيارة مدينة عنه وهو االطالع على 
التقنيات الجديدة المتبعة من قبل 
الشركة الفرنسية في بناء المدينة

الحلقة 47

احد املزارات  في الشيخان

تخطيط اساس دار املزرعة

احد جوامع مدينة الشيخان 2002

الدكتور خالد القصاب ميزح مع السيد فيرون امللحق الثقافي الفرنسي وزوجته مقبرة املطارنة

تفاصيل داخلية
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بغداد - وداد ابراهيم: 

جنح س��عد نعمة في ان يستنسخ 
عالم االهوار بصريا، ضوء الشمس 
وعدسة وعني ذكية واعية تقتنص 
عال��م كام��ل كم��ا ت��راه لتتحرك 
الكامي��را م��ن ي��د مصور ال��ى يد 

فنان.
تفاصيل��ه  ب��كل  االه��وار  عال��م 
نقله  واالنسانية،  واالثارية  احلياتية 
الى حج��رة الكاميرا وم��ن ثم الى 
أكب��ر قاعة في دائرة االث��ار والتراث 
ليك��ون معرض��ه الذي أقي��م يوم 
اخلمي��س املاضي بحض��ور الدكتور 
قيس رش��يد مدير عام دائ��رة االثار 
والتراث وع��دد كبير من االعالميني 
والفنانني واملهتمني بالتراث، وطلبة 
معه��د الفن��ون اجلميل��ة ومحبي 

التراث العراقي.
  واصطف��ت عل��ى جانب��ي القاعة 
الكب��رى ص��ور فوتوغرافي��ة جتلب 
االنش��داد  بوصفه��ا  االنتب��اه 
اللحظوي جتاه 40 لقطة من عالم 

االهوار. 
مش��اهد ح��ني تتطل��ع اليه��ا عن 
بعد تق��رأ فضاءات االه��وار احلاملة 
بالطبيعة الس��احرة، صور امتألت 
بالفن لتأت��ي صور االث��ار اور واريدو 
والوركاء وكلها كانت قضية بحثت 
في االمم املتحدة لتكون على قائمة 
الت��راث العامل��ي ليأتي بها س��عد 
نعمة الى معرضه، وحدات صورية 
ميتزج فيه��ا املضم��ون الروحي مع 
بقية عناصر الصورة الفوتوغرافية، 
س��عد نعمة الذي ب��دا وكأنه جاء 

توا من االه��وار محمال بكل هموم 
ومعاناة س��كان االهوار واوجاع اثار 
املدن والقصور التي كانت في تلك 
املنطق��ة الت��ي ظلت بقاي��ا مدن، 
املع��رض مبا في��ه  يطلي س��طوح 
االش��ياء ويوقظ الصم��ت من دون 
ان ينبس ببنت ش��فة فالصور ابلغ 
من احلدي��ث، تعامل م��ع الكاميرا 

وكانه يرسم ضحكات االطفال في 
االهوار ورجل يس��تقل املش��حوف 
منطلق��ا ف��ي ضياعات��ه . واخ��رى 
تتحدث عن احلي��اة االجتماعية في 

مناطق جنوب العراق.
س��عد نعم��ة بكالوري��وس فن��ون 
سمعية وبصرية مخرج سينمائي  
ش��ارك ف��ي العدي��د م��ن معارض 

التصوي��ر الفوتوغراف��ي ق��ال: هذا 
املعرض جاء ضمن نش��اطات وزارة 
الثقاف��ة احتف��اء باختي��ار مدينة  
بغداد عاصمة لإلعالم العربي كما 
ان��ه يأت��ي كتذكير بالي��وم الذي مت 
تس��جيل االثار العراقي��ة واملناطق 
التراثية في مدن جنوب العراق على 
الئحة التراث العاملي قبل س��نتني 

من قبل املنظمة العاملية للثقافة 
والفنون اليونس��كو ل��ذا يعد هذا 
يوما وطنيا ومهم��ا وكنت قد زرت 
االهوار عدة مرات م��ن اجل تصوير 
اه��م املناط��ق االثاري��ة واحلص��ول 
عل��ى لقط��ات مهمة توث��ق احلياة 
االجتماعي��ة واالنس��انية  في مدن 
جنوب الع��راق ليولد ه��ذا املعرض 

املتواضع، كما ان تس��جيل االهوار 
على قائمة الت��راث العاملي يحتاج 
ال��ى اقامة العديد م��ن الفعاليات 
والن��دوات  والثقافي��ة  الفني��ة 
،واحملاضرات التي تذكر املؤسس��ات 
والوزارة املعينة بهذا املوضوع إلمتام 
تلك  وتنفي��ذ متطلبات تس��جيل 
االث��ار كما حتتاج الى دميومة لتبقى 
مسجلة على قائمة التراث العاملي، 
وضعت في معرضي هذا  20 صورة 
ع��ن االث��ار متث��ل م��دن اورو واريدو 
وال��وركاء ومتثل امللف الذي س��جل 
في اليونس��كو و20 صورة تعكس  
لقطات من احلياة في االهوار وتوثق 
حياة االنسان في هذه املناطق التي 

تعيش على الطبيعة.
ام��ا عن مش��اريعه بهذا اخلصوص 
أعل��ن نعمة: لدي مش��روع إلخراج 
فلم وثائق��ي عن هذه املناطق لكن 
انتظ��ر ان يخصص ل��ه حيزا ضمن 
ميزانية دوائر وزارة الثقافة ومع هذا 
فأجد ان دائرة االث��ار فتحت امامي 
االب��واب ألي مش��روع يخ��دم ه��ذا 

البرنامج.
املص��ور الصحفي محم��د مهدي 
عالوي قال: ما مييز املعرض ان الصور 
اخ��ذت بزواي��ا وأماك��ن جتع��ل من 
الصورة وكأنها لوحة فنية االضاءة 
وكأنه��ا  الص��ورة  جعل��ت  فيه��ا 
خضت لعدة ألوان بحيث تستطيع 
ان تلتمس احلقيقة وانت جتد نسوة 
م��ن االه��وار او اطفال ضم��ن إطار 
وجودها وليس ضمن إطار املناسبة، 
وهذا ما يؤكد امكانية املصور على 
جعلها عبارة عن حكايات عن املدن 

واحلياة. 

سعد نعمة يستنسخ عالم األهوار بصريًا
الهنود يفضلون هواتفهم

الذكية على أحبائهم
أظه��رت دراس��ة طبية، أن م��ا يقرب من 33 إل��ى %47 من 
األش��خاص في الهند، خاصة جيل الش��باب الذين نشأوا 
ف��ي العالم الرقمي، يهتم��ون بهواتفهم الذكية أكثر من 

تواصلهم مع أحبائهم.
وكشفت دراسة أُجريت في كلية الطب بجامعة نيودلهي، 
أن اجلي��ل اجلدي��د في الهن��د يفقد الس��يطرة على حياته 
اخلاصة واالجتماعية بسب اإلفراط في استعمال الهواتف 
الذكي��ة، حيث أف��اد أكثر من نصف املس��تطلعني »بواقع 

%53« بأن هواتفهم الذكية أفضل صديق لهم.
وشددت الدراس��ة، الصادرة عن شركة مستقلة للبحوث، 
على أن السلوكيات املعنية باستعمال الهاتف الذكي تعد 
من املش��كالت التي تعيق التواص��ل االجتماعي للعالقات 

السليمة بني الشباب ومحيطهم االجتماعي في الهند.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه %50 ممن ش��اركوا في الدراسة 
أنه��م يهتمون بهواتفه��م الذكية أكثر مم��ا ينبغي، فيما 
يضط��ر %44 م��ن التحق��ق دوًم��ا مم��ا يت��م إرس��اله على 
هواتفه��م، واتفق نحو %35 من املش��اركني في الدراس��ة 
أنهم يقضون وقًتا طوياًل في استعمال هواتفهم الذكية؛ 

خاصة مواليد منتصف التسعينيات.

لص يسرق 2.416 زوًجا من األحذية
ق��ام رجل يبلغ من العمر 43 عاًما بس��رقة 2.416 زوًجا من 

األحذية مبدينة »ملبورن« بأستراليا.
ومت القب��ض علي��ه خ��الل قيام الش��رطة بغ��ارة بضاحية 
أس��ترالية »ميرندا«، وعندما قاموا باس��تجوابه عن سبب 
س��رقته لألحذية، قال:« إنه ال ميكن ن يذكر لهم الس��بب، 
ولكنه اعترف بأنه قضى س��ت سنوات بضواحي أستراليا 
يس��رق األحذي��ة«، وذلك بحس��ب صحيفة »ديل��ى ميل« 

البريطانية.
وأعلنت الش��رطة أنها س��وف تبحث عن أصحاب األحذية 

املفقودة لتوصيلها لهم، اقتداء بقصة سندريال.

تطلب الطالق بسبب ساندويتش شاورما
طلبت ام��رأة مصرية تبلغ من العم��ر 30 عاماً الطالق من 
زوجه��ا البالغ م��ن العمر 32 عاما، بع��د 40 يوًما فقط من 
الزواج، بس��بب رفضه أن يشتري لها س��اندويتش شاورما 

وذلك بحسب موقع »أوديتي سنترال«.
قال��ت الزوجة أنهم��ا ق��ررا أن يخرجوا أول م��رة لهم بعد 
الزواج، وطلبت منه أن يش��تري لها س��اندويتش ش��اروما، 
وفي حديثها أمام محكمة األسرة ذكرت أن حادث الشاورما 

»هو القشة التي قصمت ظهر البعير«.
وأضافت أنها تزوجته بعد مدة خطوبة ال تتعدى الشهرين 
وهي مدة ل��م تكن طويلة مبا يكفي للتع��رف عليه، اذ لم 
تع��رف أنه بخيل إال بع��د الزواج بالرغم م��ن حالته املادية 

ميسورة.
ذكرت الزوجة أنه في أول يوم زواج قال لها أنا ال أحب التنزه 
واخل��روج فهو مضيعة للمال، ولكنه��ا لم تهتم بكلماته، 

ولكنها الحظت أن األمور تزداد سوًءا.
وبينت للقاضي إنه كان يقتصد للغاية حتى إذا تعلق األمر 
بالطع��ام، فكان يترك اخلبز ويذهب لعمله، فإذا أخذت منه 
رغيف، يقول لي ميكنِك تن��اول األزر واملعكرونة فقط حتى 

نهاية األسبوع.

ســؤال

من منا بوس��عه أن يحكي ع��ن كتاب يقرأه أو 
أنهى قراءته للتو؟ وماذا إذا مضى بعض الوقت، 
مل��اذا ال نتمكن م��ن اس��تعادة املعلومات التي 

قرأناها؟  
في بداية القرن العش��رين أوضح عالم النفس 
األملاني هيرمان إبنجهاوس كيف يعالج الدماغ 
املعلومات التي اختزنها وكيف ينس��اها بنحو 
ح  تدريجي وقّدم »منحنى النسيان« الذي يوضِّ
تس��ارع فقدان الدم��اغ للمعلومات في أول 24 
س��اعة وصواًل إلى االحتف��اظ بنحو 20% منها 

فقط، ما لم يتم تكرارها.
أوض��ح هيرمان ، أن النس��يان عملية نش��طة 
يق��وم بها الدماغ، إذ تك��ون معظم املعلومات 
التي نحفظه��ا ذات أهمية قصيرة املدى، مثل 
تذكرن��ا ملكان وض��ع النظارة، ويك��ون املخ في 
حاج��ه لنس��يان مثل تل��ك املعلوم��ات بنحو 
متواصل ليستعّد لتذّكر غيرها، وهكذا يكون 
املنحنى ال��ذي يعبر عن تذكرن��ا  في أعاله في 
الي��وم األول، ويس��تمر في االنخفاض س��ريًعا 
بحيث ال يبقى س��وى نس��بة ضئيلة منها في 

املخ في انتظار معلومات أخرى.

منحنى النسيان
تكمن املشكلة في أن العقل ال ميكنه أن يفرق 
بني املعلومات ذات األهمية قصيرة املدى، وتلك 
التي يحتاج االحتفاظ بها طوياًل، وهنا تش��ير 
أبح��اث هن��ري روديجر م��ن جامعة واش��نطن 
إل��ى أن اس��تدعاء املعلومات بعد س��اعات ثم 
بعد أيام م��ن إدخالها يزيد فرص تذكرها وينبه 

العقل إلى ضرورة االحتفاظ بها طوياًل.
إل��ى جانب هذا أوضح جاري��د هورفاث الباحث 

ف��ي جامعة ملب��ورن الحًق��ا أّن الطريقة التي 
يستهلك بها الناس املعلومات غّيرت باألساس 
نوع الذاكرة وطريق��ة عملها، إذ لم يعد هناك 
داٍع لالحتفاظ بكثير م��ن املعلومات في عصر 
اإلنترنت، فقد أصبح اس��تدعاء املعلومات من 
الذاك��رة أقل أهمية، وبداًل منها ظهرت احلاجة 
إلى ما يسمى »ذاكرة اإلدراك« وهو أن تعرف أين 

توجد املعلومات ومن أين ميكنك استرجاعها.
كأن تواف��ر املعلوم��ات عل��ى اإلنترن��ت وأث��ره 
عل��ى عقولن��ا موضوًعا أثاره ع��ام 2008 مقال 
نيك��والس كار بعن��وان »ه��ل يجعلن��ا جوجل 
أغبي��اء؟«، وتتابع��ت بعد ذلك الدراس��ات التي 
تستكش��ف عادات القراءة اجلديدة وكيف تؤثر 

في معارف القارئ.

اإلنترنت ذاكرتنا
ووس��ائل  اإلنترن��ت  أن  األبح��اث  وأظه��رت 
التكنولوجي��ا احلديث��ة عمل��ت م��ع الدم��اغ 
مثل»الذاكرة اخلارجية«، بحيث لم تعد ذاكرتنا 
تختزن اقتباًس��ا من أحد الكتب مثاًل، إلدراكنا 
إمكاني��ة الع��ودة إليه في الوقت ال��ذي نريده، 
ولم يعد لدينا ذلك الشعور بضرورة االحتفاظ 
ب��كل ما يروق لنا من كلمات ألننا قد ال نحصل 

عليها ثانية كما كان في املاضي.
إن األم��ر يش��به م��ا عّب��ر عن��ه أفالط��ون في 
املاضي م��ن مخاوف بس��بب اخت��راع الكتابة 
»هذا االختراع سيتس��بب في تسلل النسيان 
إلى نفوس املتعلمني، س��وف يثقوا في احلروف 
املكتوب��ة أكث��ر مما يثق��ون بذاكرته��م«، وهي 
الكلم��ات التي كانت املفارق��ة أال ينتقل إلينا 

عبر العصور إال بفضل اختراع الكتابة.

كان للكتاب��ة ذلك التأثير »الس��يء« في ذاكرة 
البش��ر لكن هذا ال يقارن مب��ا قدمته لهم من 
مناف��ع، واألمر كذلك بالنس��بة لإلنترنت الذي 
أتاح لنا اس��تهالك كم ضخ��م من املعلومات، 

وإن لم يسمح لنا باالحتفاظ بها في ذاكرتنا.

كثرة املعلومات 
هن��اك جانب آخر أوضحته دراس��ة في جامعة 
ملب��ورن، هو أن الناس يتعرضون أساًس��ا لكمٍّ 
من املعلومات أكبر من أن حتتفظ به ذاكرتهم، 
فق��ط أجري��ت التجرب��ة للمقارن��ة ب��ني قدر 
املعلوم��ات ال��ذي حتتفظ به ذاكرة مش��اهدي 
البرام��ج اليومية مقارنًة بتل��ك التي يحتفظ 
بها مش��اهدو البرامج األس��بوعية، وخلصت 
النتائج إلى أن مش��اهدي البرامج األسبوعية 
متكن��وا بع��د م��رور فت��رة طويل��ة م��ن تذكر 
معلوم��ات لم يتمكن من االحتفاظ بها أولئك 

الذي شاهدوا البرامج بنحو يومي.

استهالك الكلمات
الق��در الكبي��ر م��ن املعلومات الت��ي تصادفنا 
يومًيا غّي��ر أيًضا معنى الق��راءة، فما نقوم به 
اليوم هو اس��تهالك الكلم��ات وليس قراءتها، 
والفرق يش��به تناول وجبة من الطعام، وتناول 
البطاطس املقلية الس��ريعة لذيذة، لكنها ال 
حتقق الشبع، فالقراءة تعني املعاجلة والتحليل 
ث��م التذكر، بينم��ا ال تتج��اوز املعلومات التي 
نقرأه��ا أو نس��تهلكها س��ريًعا بنح��و يومي 
عمًقا كبيرًا في ذاكرتنا وال تبقى بالتالي بحيث 
ميكننا اس��ترجاعها عندما نري��د، اذ أصابنا ما 

يُطلق عليه البعض »اضطراب نهم القراءة«.

بغداد – الصباح اجلديد:
بغ��داد عطوان  أعلن محاف��ظ 
م��ع  اتف��اق  ع��ن  العطوان��ي، 
العالق��ات  تعزي��ز  جمعي��ة 
االس��بانية العراقي��ة اخملتص��ة 
بالقطاع السياحي على تنفيذ 
عدد من املش��اريع الس��ياحية 
والتراثية ف��ي العاصمة، مبيناً 
أن أولى هذه املشاريع هي اختيار 
منطق��ة طاق كس��رى بقضاء 
وصيانته��ا  لتأهيله��ا  املدائ��ن 

وجعلها صرحاً سياحياً عاملياً.
وق��ال العطوان��ي ف��ي تصريح 

صحف��ي: إن »حكوم��ة بغ��داد 
احمللي��ة تدعم جميع مش��اريع 
الس��ياحية  االماك��ن  تطوي��ر 
واالثرية والدينية في العاصمة«، 
مبين��ا انها »وضم��ن خططها 
الس��ياحي،  اجلان��ب  لتطوي��ر 
تعزي��ز  م��ع جمعي��ة  اتفق��ت 
العالق��ات االس��بانية العراقية 
اخملتص��ة بالقط��اع الس��ياحي 
عل��ى تنفيذ عدد من املش��اريع 
ف��ي  والتراثي��ة  الس��ياحية 

العاصمة«.
وأض��اف، أن »م��ن اول��ى ه��ذه 

املش��اريع هي اختي��ار منطقة 
ط��اق كس��رى بقض��اء املدائن 
لتأهيله��ا وصيانته��ا وجعلها 
صرحا سياحيا عامليا مبا ينعكس 

ايجابا على تطوير القضاء« .
واك��د العطواني عل��ى اهمية 
تطوير وتنقيب وصيانة املناطق 
االثرية والس��ياحية والدينية ملا 
لها من إثر كبير في استقطاب 
السياح من شتى بلدان العالم 

.«
م��ن جانب اخر ق��ال رئيس جلنة 
الس��ياحة واالث��ار ف��ي مجلس 

يونس،  محافظة بغ��داد م��ازن 
إن »الفريق االس��باني زار قضاء 
االث��ار  عل��ى  لالط��الع  املدائ��ن 
ف��ي القض��اء ومجم��ع املدائن 
الفري��ق  ع��رض  اذ  الس��ياحي، 
اخملطط��ات الكاملة عن كيفية 
ترميم وتطوير املنطقة وجعلها 
متكامل��ة  س��ياحية  وجه��ة 
واكتش��اف املناط��ق الت��ي لم 
تكتش��ف حتى االن حول )طاق 
كوخ��ي  وكنيس��ة  الكس��رى( 
االثرية والتي تع��ود للقرن االول 

امليالدي«.

لماذا ننسى الكتب التي قرأناها ؟

ملونشريط

تطوير »طاق كسرى« 

جانب من املعرض

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: مش��كلة إدارية لم تكن في احلسبان 
لكن��ك تتمكن م��ن التخلص منها س��ريعاً 
بحكمتك وذكائك عاطفياً: امتنع عن الكالم 
حتت وطأة الغضب واالنفعال وابتعد قليالً عن 

الشريك ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك

مهنياً: يحّذرك هذا اليوم من خداع أو مناورات 
وتراجع وعمليات عدائية تبدو جلية عاطفياً: 
ي��وم ضبابي مع الش��ريك لكنه ال يس��تحق 
الذكر، وم��ن األفضل تقدمي بع��ض التنازالت 
لتخطيه بسالم حاول ان تكون اكثر سالسة 

بتعاملك معه

مهني��اً: عليك أن تكون واعياً جداً في العمل، 
فالزم��الء يترقب��ون أق��ل هفوة لإليق��اع بك 
عاطفي��اً: تش��عر باالس��تقرار ف��ي عالقتك 
بالش��ريك، وتعرف جيداً الى أين تقودك هذه 

العالقة وخصوصا أن أفقها واضح

مهنياً: إذا واجهتك مش��كالت مستجدة مع 
الزم��الء في العم��ل، فإّن ذل��ك يفرض عليك 
مزيداً من اجله��د لتجاوز العقب��ات عاطفياً: 
يخضعك الش��ريك الختبار قاس، وخصوصاً 

بعد تلقيه أخباراً عن نيتك في هجره

مهني��اً: التزم احلذر وابتعد عن االس��تفزازات 
والتحدي��ات مهم��ا كانت الظروف قاس��ية 
عاطفي��اً: جمي��ل أن تك��ون على اس��تعداد 
دائ��م لتلبي��ة كل ما يطلبه منك الش��ريك، 
لك��ن عليك التمه��ل أحياناً ملعرف��ة إلى أين 

سيقودك

مهنياً: لن جتد نفس��ك إال متفوق��اً على آراء 
اآلخري��ن وتك��ون األمور ملصلحت��ك عاطفياً: 
العتاب هو غس��يل القلوب، ويستحس��ن أن 
تضع كل أوراقك على الطاولة إليجاد احللول 

مع الشريك

مهني��اً: يتح��دث ه��ذا اليوم عن رومنس��ية 
تول��د في مجال عملك، أو ع��ن إرباك وحتّفظ 
عاطفياً: اإلمكانات التي متتلكها تس��اعدك 
على مواجهة أي عائق، وهي في الوقت نفسه 

تكون حتذيراً للمصطادين في املاء العكر

مهنياً: يس��مح لك مرك��زك اجلديد بتحديد 
اجتاهات��ك وإعادة النظر في بعض املش��اريع، 
عاطفياً: التق��ارب في وجه��ات النظر بينك 
وب��ني الش��ريك يخفف م��ن حدة التش��نج، 

وتكون أصداؤه جيدة على العالقة

مهنياً: قد تتسّبب مبشكالت قانونية وبعض 
املتاع��ب، يج��ب ان تأخذ ه��ذا التحذير بعني 
االعتب��ار عاطفياً: قد تنته��ي من املاضي مع 
الشريك وتطل على املستقبل بثقة بالنفس 

ومعنويات عالية

مهني��اً: ي��وم حاس��م لتحديد مس��تقبلك 
املهني، وفي حال تخطيت املوضوع فإن املقبل 
م��ن األيام س��يكون أكث��ر إش��راقاً عاطفياً: 
مهمة صعبة إلقناع الش��ريك بالسير معك 
حتى النهاية، وخصوصاً أن جتاربك الس��ابقة 

مع غير مشجعة

مهني��اً: عراقي��ل تط��رأ في حيات��ك املهنية، 
وتتراخى أمامها  والس��بب إهمالك املتمادي 
عاطفياً: ال حتاول إرضاء الش��ريك مبا ال تقتنع 
به ش��خصياً، فذلك قد تكون له انعكاسات 

سلبية الحقاً

الحوتالجديالدلو

مهنياً: تش��كو متلمالً ف��ي املعامالت وبلبلة 
وتفتق��د احليوية، ح��اول ان تكون اكثر حدية 
وصب��ر عاطفي��اً: ينتابكم��ا تراج��ع معنوي 
مترافقاً مع بعض القلق الذي يجبركما على 

احلسم قبل تفاقم األمور

حظك اليـوم

عمودي أفقي

1 – مدينة باكستانية
م��ن  عكس��ها   – أن��وار   –  2  

األبجدية
ف��ي  يفش��ل   – وط��أة   –  3

اإلمتحان 
 4 – عكس��ها عائ��ش – م��ن 

أعالم العرب القدماء 
5 – ضعيفة – حرف مكرر 

6 – حرف مكرر – ش��رع باألمر  
7 – أغني��ة لفري��د األط��رش – 

موته أو نهايته 
 8 – كثي��ر – إح��دى معجزات 

النبي محمد )ص(
 9 – يزاحم – رنمَّ .

1 – علم األشعة 
 2 – شاعر أموي 

عل��م  أس��م   – ذئ��ب   –  3  
مؤنث 

 4 – مدين��ة أوروبي��ة ه��ي 
مركز مؤسسة عاملية – من 

األبجدية
5 – لفظة هجاء – أوار النار 

– مماثالن
6 – عكس��ها قبيلة عربية 

قدمية – أشد قيظاً
 7 – بلدة لبنانية 

8 – قيادي فلسطيني راحل 
9 – أحد الفصول .
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وص��ف رئيس الهيئ��ة اإلدارية لنادي 
الطلبة الرياضي، عالء كاظم، إجراء 
مباراة جتريبية لفريق النادي الطالبي 
أول أم��س ام��ام ن��ادي الرم��ادي في 
ملع��ب االخير، باخلطوة املهمة التي 
يج��ب تعزيزها من اجل املس��اهمة 
في أستعادة ألق الكرة في احملافظة 
املعط��اء الت��ي عانت الكثي��ر امنيا 
ونزف اهلها الدماء وكانوا حتت وطاة 

االرهاب اللعني.
وذك��ر كاظم، ان وف��د فريق الطلبة، 
ن��ال اس��تقباالً حاراص م��ن اجلميع 
في مدينة الرمادي، وال س��يما رئيس 
نادي الرمادي عصام الدخيل، وزمالءه 
احتفى  الذي  واجلمهور  واملس��ؤولني 
بص��ورة مثالي��ة بوف��د الطلبة في 
مش��اهد تؤكد مدى ح��ب اجلماهير 
لك��رة الطلبة، ولكل جهد يس��هم 
ف��ي أنع��اش احلي��اة واع��ادة ال��روح 

للرياضة في الرمادي.
وعب��ر ع��ن مدى س��عادته م��ع وفد 
النادي في احلضور إلى ملعب الرمادي 
واجراء املباراة الودية التي تعد اخوية 
ال تنافس��ية وه��ي كرنف��ال كبي��ر 

ورائع ورس��الة عن مدى االس��تقرار 
االمني الذي تشهده احملافظة وايضا 
االصرار الكبير لشبابها على التفوق 
في القطاع الرياضي وال س��يما كرة 

القدم.
ودع��ا الكابنت، عالء كاظ��م، اجلميع، 
إلى املساهمة في دعم كرة الرمادي 
التي تس��تعد للمش��اركة في دوري 
الدرج��ة االول��ى، م��ن أج��ل حتقيق 
النجاح والتف��وق لتعود إلى مصاف 
االندي��ة املتمي��زة الت��ي تلعب حتت 

االض��واء. واقيمت مباراة جتريبية بني 
فريقي الطلب��ة والرمادي في ملعب 
االخير، وش��هدت حض��وراً جماهيرا 
كبي��را، إلى جانب احلضور الرس��مي 
ال��ذي مثل��ه نائ��ب محاف��ظ االنبار 
وعدد من املس��ؤولني االمنيني، فيما 
حض��ر النجم الدول��ي عدنان درجال 
إل��ى املب��اراة ايضا ليس��جل موقفاً 
متميزاً، انتهت املب��اراة بفوز الفريق 
املضي��ف بهدف محمد محمود جاء 

في الدقيقة العاشرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لنادي  اإلداري��ة  الهيئ��ة  تعاق��دت 
كربالء، مع الالعب الغاني ريتشارد 
زوم��ة، لينض��م إلى الفري��ق األول 
ن��ادي  رئي��س  القدم.وق��ال  لك��رة 

ف��ي  املوس��وي،  محم��د  كرب��الء، 
تصريح��ات صحفي��ة: »جنحنا في 
اس��تقطاب زومة ليك��ون إضافة 
للخط األمام��ي لفريق كربالء في 

اجلوالت املقبلة«.

وأشار إلى أن الالعب وصل كربالء، 
الفري��ق،  تدريب��ات  ف��ي  وانخ��رط 
الدولية،  بجانب وص��ول بطاقت��ه 
موضحا أنه سيكون جاهزا خلوض 
املباريات اعتبارا من اجلولة املقبلة.

كربالء يدعم صفوفه بمهاجم غاني

بغداد ـ الصباح الجديد:
املمتاز  ال��دوري  تس��تأنف مباري��ات 
لكرة الق��دم باقام��ة 3 مباريات في 
اط��ار اجلولة 17 م��ن املرحلة االولى، 
اعلنت ذلك جلنة املسابقات في احتاد 
الكرة املرك��زي، وقال مدي��ر اللجنة 
ش��هاب أحمد، ان اجلولة 17 تنطلق 
اخلمي��س املواف��ق 1 م��ن ش��هر آذار 
املقبل باجراء 3 مباريات، ففي ملعب 
الش��عب الدولي تقام مباراة فريقي 
الطلبة ونفط اجلن��وب، وفي ملعب 
عفك جترى مباراة الديوانية والبحري، 
فيم��ا تقام في ملعب التاجي مباراة 

فريقي احلسني واجلوية.
واش��ار احم��د إل��ى ان ي��وم اجلمعة 
سيش��هد اقام��ة 5 مباري��ات، ففي 
ملعب الشعب يتواجه الوراء وأمانة 
بغ��داد فيما يضيف ملع��ب كربالء 
لق��اء اه��ل ال��دار بضيوفه��م فريق 
زاخ��و، ويالقي فريق امليناء جاره نفط 
ميسان في ملعب املدينة الرياضية، 
ام��ا مب��اراة النفط ونفط الوس��ط 
فتق��ام ف��ي ملعب الصناع��ة، وفي 
ملعب التاجي جترى مباراة الكهرباء 

واحلدود.
واوض��ح ان يوم الس��بت سيش��هد 
اختتام اجلول��ة باجراء مباراتني، ففي 
ملع��ب الس��ماوة يلعب الس��ماوة 
والنج��ف، وف��ي ملع��ب الصناع��ة 
تقام مباراة الصناع��ات الكهربائية 

والشرطة.
يش��ار إلى ان فري��ق ال��زوراء يتصدر 
ترتيب ال��دوري ول��ه 40 نقطة، يليه 
الش��رطة ول��ه 38 نقط��ة، فالقوة 

اجلوية ثالثا وله 31 نقطة.

من جانب اخ��ر، تقام يوم غٍد الثالثاء 
12 مب��اراة حلس��اب اجلول��ة الثالثة 
م��ن املرحل��ة االولى ل��دوري الدرجة 
االولى/ بغداد، ففي اجملموعة االولى، 
تقام مباراة السكك واالتصاالت في 
ملعب الس��كك ويلتقي في ملعب 
جس��ر ديالى يلتقي اهل الدار وفريق 
اجليش، فيم��ا يصيف ملعب منتدى 
الغزالي��ة مب��اراة فري��ق املش��اهدة 
ملع��ب  ف��ي  ويتواج��ه  والش��علة، 
الصليخ فريقي اجلنسية واحملمودية.

وحلس��اب اجملموع��ة الثاني��ة يلتقي 
غ��داً، األثير واملهندس��ني في ملعب 
االع��راس/ زي��د، وفي ملع��ب منتدى 
والعدالة،  الش��باب  يتواج��ه  البياع 
ويلعب الس��ياحة ف��ي ملعبه امام 
فري��ق العربي، في حني تقام يوم بعد 
غٍد االربعاء في اجملموعة ذاتها مباراة 
احلري��ة والنصر والس��الم في ملعب 
الغزالية، وحصل فريق الصليخ على 
انتظار. اما مباريات اجملموعة الثالثة 

فتش��هد غٍد اقامة مباراتني، األولى 
في ملع��ب ابو غريب ال��ذي يضيف 
ويتواج��ه  حيف��ا،  فري��ق  منافس��ع 
الطارمي��ة ام��ام ب��الدي ف��ي ملعب 
االول، ام��ا بعد غ��ٍد االربعاء، فتجرى 
ف��ي اجملموع��ة ذاته��ا مبارات��ني، في 
ملعب األعراس/ زي��د، يلتقي الدفاع 
املدني وآليات الش��رطة، وفي ملعب 
جس��ر ديالى يتواج��ه فريقي املدائن 
والدي��وان، وحص��ل فري��ق الصناعة 

على انتظار في هذا الدور.
وف��ي اجملموع��ة الرابع��ة، تق��ام غٍد 
ثالث مباريات، فريقا ش��باب العدال 
ملع��ب  ف��ي  يلتقي��ان  واملصلح��ة 
اجلوالن، ويضي��ف ملعب الكاظمية 
لق��اء أه��ل ال��دار بفريق األس��كان، 
العمل  املصافي وش��باب  ويتواج��ه 
ف��ي ملعب املصافي، ويلعب االربعاء 
فريقا اخلط��وط والتاجي في ملعب 
االول وحص��ل فري��ق الرصاف��ة على 

انتظار.
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الوطني ينهي البروفة 
الثانية بالتعادل السلبي

اتفاقية تعاون بين 
الشرطة والبيشمركة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنه��ى منتخبنا الوطني مبارات��ه التجريبية الثانية 
أم��س أمام فريق امليناء في ملعب الفيحاء بالتعادل 
السلبي، وكان الوطني تعادل اول أمس وديا امام فريق 
نف��ط اجلنوب بهدف لكل منهم��ا، ضمن حتضيراته 
املتواصلة ملباراة العراق والس��عودية الودية الدولية 

التي ستقام يوم االربعاء املقبل 28 شباط اجلاري.
وكان الوطن��ي بدأ اجلمعة معس��كره التدريبي في 
محافظة البصرة باش��راف مالكه التدريبي بقيادة 
باس��م قاس��م ومس��اعديه رحيم حميد وش��اكر 
محمود ومدرب حراس املرمى هاشم خميس، ووصل 
احملترف ياس��ر قاسم لأللتحاق بصفوف الوطني أول 
امس في خطوة مهمة تعزز تش��كيلة األسود التي 
ستش��هد غيابات عدة في صفوف احملترفني بسبب 
عدم منحهم املوافقة من أنديتهم لتمثيل الوطني 

في اللقاء الودي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبرم��ت الهيئة اإلداري��ة لنادي الش��رطة بروتوكول 
تع��اون مع الهيئ��ة اإلدارية لنادي البيش��مركة في 
محافظ��ة الس��ليمانية م��ن أج��ل تب��ادل اخلبرات 

الرياضية وتعزيز العالقات بني الناديني.
وق��ال الناط��ق اإلعالم��ي لنادي الش��رطة حتس��ني 
الياس��ري ف��ي تصريح��ات صحفي��ة إن البرتوكول 
ج��اء خالل زيارة الهيئة اإلدارية لنادي الش��رطة إلى 
محافظة السليمانية بعد تلقيها دعوة من العميد 

محمود أحمد رئيس نادي البيشمركة.
وأضاف: »البروتوكول تضمن عدة بنود أهمها تعزيز 
العالقات بني الناديني واالتفاق على إقامة معسكرات 
داخلي��ة لفرق نادي الش��رطة في الس��ليمانية وأن 
يتكف��ل الش��رطة برعاية ف��رق نادي البيش��مركة 
خ��الل تواجدها في املنافس��ات الرياضية التي تقام 
في العاصمة بغداد باإلضافة إلى االتفاق على إعارة 

الالعبني في كال األلعاب بني الناديني«.
وش��هد وفد نادي الش��رطة أثناء توقيع البروتوكول 
تواجد كل من رئي��س النادي إياد بنيان والنائب األول 
وهاب الطائي وأعضاء الهيئة اإلدارية عدي الربيعي 
وغالب الزاملي وعالء بحر العلوم وحتسني الياسري.

بغداد ـ الصباح الجديد:

جترى في الساعة 6 من مساء اليوم 
االثنني مباراتا ممثلي الكرة العراقية 
ف��ي اجلول��ة الثانية ل��كأس االحتاد 
اآلس��يوي، إذ يلع��ب الق��وة اجلوية 
حامل لقب النسختني السابقتني، 
أم��ام فري��ق الس��ويق العماني في 
ملع��ب االخي��ر حلس��اب اجملموعة 
االول��ى، فيم��ا يلتقي ال��زوراء فريق 
اجليش السوري في الدوحة )ملعب 
الزوراء املفترض( حلس��اب اجملموعة 

الثالثة.
وشدد راضي شنيشل، املدير الفني 
لفريق القوة اجلوي��ة، على صعوبة 
مب��اراة الس��ويق العمان��ي، الت��ي 
س��تقام مس��اء الي��وم االثنني، في 
اجلولة الثانية من مرحلة اجملموعات 

لكأس االحتاد اآلسيوي.
وقال شنيش��ل في مؤمتر صحفي، 
امس: »الس��ويق من الفرق املميزة، 
بدلي��ل تص��دره ال��دوري العماني، 
أم��ام  األول��ى  املب��اراة  وخس��ارته 
املالكية، ال تعني أنه فريق ضعيف، 
ب��ل يض��م مجموع��ة جي��دة من 
الالعبني، وبعضه��م ميثل املنتخب 
العمان��ي، باإلضاف��ة إل��ى عدد من 

احملترفني املميزين«.
وأض��اف: »فريق الس��ويق يش��رف 
على تدريب��ه، مدير فني محنك هو 
الروماني بالتش��ي، إال أننا سندخل 
املب��اراة بحًثا عن النق��اط الثالث«.
وعن حظوظ التأه��ل للدور الثاني، 
أج��اب راض��ي شنيش��ل: »احلديث 
عن التأهل أمر س��ابق ألوانه، علينا 
التركي��ز في املب��اراة، واخلروج منها 
بالنقاط الثالث، هذا ما يهمنا أمام 

الس��ويق، أما ع��ن التاه��ل فلكل 
حادث حديث«.. وأوضح املدير الفني 
للق��وة اجلوية في ختام تصريحاته: 
»منع الالعب السوري زاهر ميداني 
من الدخول إلى األراضي العمانية، 
بس��بب مش��كلة في جواز سفره، 

ميثل خسارة فنية كبيرة للفريق«.
م��ن جابنه، اكد س��امح س��عيد، 
الع��ب الق��وة اجلوي��ة، أن الفري��ق 
الس��ويق  أكم��ل حتضيراته ملالقاة 

العمان��ي، في املباراة التي س��تقام 
مس��اء اليوم االثنني، في العاصمة 

العمانية مسقط.
وق��ال س��امح س��عيد ف��ي املؤمتر 
أكم��ل  »الفري��ق  الصحف��ي،: 
حتضيراته للمباراة، وهدفنا النقاط 
الثالث، سندخل املباراة بشخصية 
البط��ل م��ن أج��ل احلف��اظ عل��ى 
اللق��ب، حي��ث نطم��ح للف��وز به 
للمرة الثالثة على التوالي«.وأضاف: 

»مب��اراة الس��ويق مهم��ة للغاية، 
رغم أنها في ملع��ب املنافس وبني 
جماهيره، إال أننا س��ندخل بشعار 
الفوز، لتعويض التعادل مع اجلزيرة 
األردني في اجلولة األولى«.. وأوضح: 
»امل��درب ح��دد الكثير م��ن النقاط 
التي س��نعتمد عليها ف��ي املباراة، 
لتك��ون مفتاحنا ف��ي حتقيق الفوز 

والعودة بالنقاط الثالث«.
يُش��ار إلى أن الق��وة اجلوية حصد 

نقط��ة واح��دة م��ن التع��ادل مع 
اجلزي��رة األردن��ي 2-2، بينما خس��ر 
العماني مبارات��ه األولى  الس��ويق 

أمام املالكية البحريني برباعية.
م��ن جانب اخ��ر، تقرر غي��اب العب 
الق��وة اجلوي��ة عل��ي بهج��ت عن 
املالع��ب ملا يقرب من ش��هر، وذلك 
بع��د جت��دد إصابته على مس��توى 
الركبة بتمدد في الرباط الصليبي، 
خالل مباراة زاخو، ف��ي إطار اجلولة 

15 من الدوري املمتاز.
التي  الطبية  الفحوص��ات  وأثبتت 
العاصم��ة  ف��ي  الالع��ب  أجراه��ا 
اللبناني��ة بيروت، عن وجود متدد في 
ركبة الالعب بالرباط الصليبي، وهو 
ما يتطل��ب حاجة الالعب لش��هر 
كام��ل مع الع��الج الطبيعي، على 
يد كادر مختص م��ن أجل التماثل 

للشفاء خالل الفترة احملددة.
وس��تحرم اإلصابة القوة اجلوية من 
خدمات الالعب علي بهجت لنهاية 
املرحل��ة األولى من ال��دوري، فضال 
عن املباريات الثالث القادمة بكأس 
االحتاد اآلسيوي، أمام أندية السويق 
العماني، واملالكية البحريني ذهابا 

وإيابا.
وفي س��ياق متصل، أشار سعدون 
الش��رع، ناش��ئب رئي��س الهيئ��ة 
اإلدارية لنادي الزوراء، إلى أن الفريق 
العراقي يتطلع لتحقيق أول فوز له 
في البطولة القارية، على حس��اب 
اجليش الس��وري.. بع��د تعادله في 
اللق��اء األول امام العه��د اللبناني 
به��دف ملثل��ه في بي��روت، ون��وه أن 
املباراة، س��يقودها، طاقم حتكيمي 
إيران��ي، مع املراقب الس��يد بش��ير 

شفيق عبد اخلالق من لبنان.
وض��م وف��د ال��زوراء، ع��الء كاطع 
وجالل حسن وحسني علي وحسني 
اجلوي��د ون��دمي صب��اغ وحي��در عبد 
األمير ومحم��د عبد الكرمي وعباس 
قاس��م وأمجد كلف وحيدر أحمد 
وإبراهيم بايش وأمير صباح وحيدر 
صباح وفس��تون عبد ال��رزاق ولؤي 
ص��الح ومصطف��ى ج��ودة ومهند 
عبد الرحيم وس��الم شاكر وصفاء 
ه��ادي وأحمد فاض��ل وعلي رحيم 

وعلي رحيمة ومصطفى محمد.

الجوية والزوراء يدخالن مواجهتي السويق والجيش بطموح الفوز
اليوم.. ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس االتحاد اآلسيوي

من مباراة اجلوية واجلزيرة األردني

نزول فريقي الطلبة والرمادي »عدسة: أحمد حطاب«

العواصم ـ وكاالت:

حّق��ق ليفربول ف��وزا الفتا عل��ى ضيفه 
وس��ت ه��ام يونايت��د 4-1 مس��اء األول 
اجلول��ة  ف��ي  »أنفيل��د«،  ملع��ب  عل��ى 
الثامنة والعش��رين من الدوري اإلجنليزي.
وخطف ليفربول املركز الثاني مؤقتا من 
مانشس��تر يونايتد، الذي يلعب مس��اء 
األحد أمام تشيلس��ي، إذ رفع رصيده إلى 
57 نقاطة مقابل 56 ليونايتد، فيما جتّمد 

رصيد وست هام عند 30 نقطة.
وسجل أهداف ليفربول كل من إميري كان 
)29( ومحمد صالح )51( وروبرتو فيرمينو 
أح��رز  فيم��ا   ،)77( مان��ي  )57( وس��اديو 
مايكل أنطونيو هدف اخلاسر الوحيد في 

الدقيقة 59.
ع��اد واتف��ورد لطري��ق االنتص��ارات ف��ي 
البرميييرلي��ج مجددًا، بعدم��ا حقق فوزا 
صعب��ا وثمين��ا عل��ى حس��اب ضيف��ه 
إيفرت��ون بهدف نظيف خالل اللقاء الذي 
جمعهم��ا مس��اء الي��وم الس��بت على 
ملعب »فيكاراج رود« ضمن اجلولة ال�28 

من الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
يدي��ن »الهورنت��س« بالفض��ل ف��ي هذا 
االنتص��ار للنج��م اخملض��رم ت��روي ديني 
صاحب ه��دف النق��اط الث��الث قبل 11 

دقيقة من النهاية.وبعدما خسر واتفورد 
ف��ي املب��اراة املاضي��ة أمام وس��ت هام، 
اس��تعاد واتف��ورد نغم��ة الف��وز مجددا 
ليرفع رصي��ده من النقاط ل���33 نقطة 
يرتق��ي بها للمركز العاش��ر.في املقابل، 
اس��تقبل »التوفيز« اخلس��ارة رقم ال�12 
هذا املوس��م ليتجمد رصيد الفريق عند 

34 نقطة في املركز التاسع.
فيلي��ب  البرازيل��ي  ع��ادل  ذل��ك،  إل��ى 
كوتينيو العب برش��لونة، رقم البرتغالي 
كريس��تيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، 
وذلك بعدما سّجل جنم ليفربول السابق 
هدًف��ا ف��ي مرم��ى جيرون��ا أول ام��س.. 
وسحق برش��لونة نظيره جيرونا بنتيجة 
)6-1(، ف��ي املب��اراة التي أقيم��ت بينهما 
على ملعب »كامب نو« في اجلولة ال�25 

من الليجا.
ذكرت ش��بكة »أوبت��ا« املتخصصة في 
اإلحصائيات، أن كوتينيو أصبح ميلك 19 
هدًف��ا من خارج منطقة اجل��زاء،  ليحتل 
املرك��ز الثان��ي في ذلك الرق��م خالل آخر 
5 مواس��م بالدوريات اخلمس��ة الكبرى، 
معادالً رونالدو الذي س��ّجل نفس العدد 
م��ن األهداف.وأش��ارت الش��بكة إلى أن 
ليونيل ميسي جنم برشلونة يغرد وحيًدا 

في هذا الرقم برصيد 29 هدًفا.
م��ن جانب��ه، أع��اد األوروجوايان��ي لويس 

س��واريز، مهاجم فريق برش��لونة، رقمه 
الغائب منذ افتت��اح مباريات الليجا، في 

موسم 2017-2016.
وواص��ل س��واريز تألق��ه مع برش��لونة، 

بعدما سّجل ثالثة أهداف »هاتريك« أمام 
جيرونا في املباراة التي أقيمت مساء أول 

امس، على ملعب »كامب نو« في اجلولة 
ال���25 م��ن الليجا وانتهت بف��وز الفريق 

الكتالوني )1-6(.
وقال حساب »ميس��تر شيب« اإلسباني 
لإلحصائي��ات إن لويس س��واريز س��جل 
الهاتري��ك رق��م 11 م��ع برش��لونة ف��ي 
مختل��ف املس��ابقات من��ذ انضمام��ه 
للفري��ق الكتالوني.وأوضح أنه الهاتريك 
األول لألوروجوايان��ي من��ذ اجلول��ة األولى 
بالليج��ا في املوس��م املاض��ي حني أحرز 
ثالثي��ة في مرم��ى ري��ال بيتيس.يذكر أن 
لويس س��واريز واصل تسجيله لألهداف 
في الليجا، وأصب��ح ميلك في رصيده 20 
هدًفا بفارق هدفني عن زميله األرجنتيني 

ليونيل ميسي الذي ميلك 22 هدًفا.
وافتت��ح األملان��ي إمي��ري كان التس��جيل 
لفريقه ليفربول أمام وس��ت هام يونايتد 
مس��اء االول، ضمن منافسات اجلولة 28 

من الدوري اإلجنليزي.
وج��اء هدف كان ع��ن طريق رأس��ية في 
الدقيق��ة 29 من عمر املب��اراة التي تقام 
على ملع��ب »أنفيلد« معق��ل ليفربول.
وتشير اإلحصائيات إلى أن ليفربول أصبح 
به��ذا الهدف، ثاني فري��ق إجنليزي، يجتاز 
حاجز املائة هدف في كل املسابقات هذا 
املوس��م، بعد مانشس��تر س��يتي )111 
هدفا(.. وهذا هو الهدف الس��ادس لكان 

في كافة املسابقات هذا املوسم، ليعادل 
أفض��ل رصي��د تهديفي له في موس��م 

واحد مع ليفربول حتى اآلن.
م��ن جانب اخر، متكن فريق إنتر ميالن أول 
ام��س، من الفوز على ضيف��ه بينيفينتو 
بنتيجة )2-0( في املباراة التي احتضنها 
ملعب »س��ان س��يرو« ضمن منافسات 

اجلولة ال�26 من الدوري اإليطالي.
تقدم املدافع السلوفاكي ميالن سكرينيار 
ألصح��اب األرض بعد إحرازه الهدف األول 
)ق66( من زمن الش��وط الثاني.واستطاع 
مداف��ع النيراتزوري أندري��ا رانوكيا تأكيد 
ف��وز فريقه بع��د إضافة اله��دف الثاني 
)ق69(.. وبذل��ك الف��وز رف��ع إنت��ر ميالن 
رصي��ده إلى 51 نقطة ف��ي املركز الثالث 
مؤقتا، فيم��ا جتمد رصيد بينيفينتو عند 

10 نقاط، متذيال للترتيب.
وف��از بولونيا على ضيف��ه جنوه -2صفر 
خ��الل املب��اراة الت��ي جمعتهم��ا ضمن 
منافس��ات املرحلة السادسة والعشرين 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم.وسجل 
هدفي بولونيا ماتيا ديسترو في الدقيقة 

49 وسيزار فاييتي في الدقيقة 72.
ورف��ع بولونيا رصيده إل��ى 33 نقطة في 
املركز احلادي عش��ر، بفارق األهداف خلف 
أوديني��زي، وتوق��ف رصيد جن��وه عند 30 

نقطة في املركز الثالث عشر.

في البطوالت األوروبية لكرة القدم

آلة ليفربول الهجومية تسحق وست هام.. وكوتينيو يعادل رقم رونالدو

تقرير
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غدا.. 12 مباراة في الجولة الثالثة لدوري الدرجة األولى البغدادي

لقطة من الدوري املمتاز



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Mon. 26 Feb . 2018 issue (3888( االثنني 26 شباط 2018 العدد
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الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن��ت جمعية احملافظة على احلي��اة البرية، عن عثور خبراء 
بكمبوديا على جحر به 16 بيضة لس��لحفاة شبه منقرضة 

تعرف باسم "السلحفاة امللكية".
ويطلق على س��لحفاة النهر في كمبوديا اسم "السلحفاة 
امللكي��ة" ألن أف��راد العائل��ة املالكة فقط ه��م الذين كانوا 

يأكلون بيضها.
 وتق��ول جمعية احملافظة على احلي��اة البرية غير الربحية إن 
ه��ذه الس��لحفاة واحدة من أكثر من 25 نوعا من س��احف 

املياه العذبة األكثر عرضة لانقراض في العالم.
وأضاف��ت أن ثاثة فقط م��ن مثل هذه اجلحور عثر عليها في 
كمبوديا خ��ال العامني املاضيني. وقال ناش��ط في اجلمعية 
يدعى س��وم س��يتها: "يع��رض القطع اجلائ��ر للغابات التي 

تغمرها السيول والصيد اجلائر هذا النوع للخطر".
وأضاف: أن بوسع اجلميع املساعدة في احلفاظ على هذا النوع 

من الساحف "باالمتناع عن شراء أو أكل حلومه وبيضه".
وأوضح��ت اجلمعية في بيان أن حراس احلياة البرية في إقليم 
ك��وه كوجن يحرس��ون البيض إل��ى أن يفق��س. وكان قرويون 
ونش��طاء بيئيون، م��ن بينهم جمعية احملافظ��ة على احلياة 
البري��ة، قد عثروا على اجلحر بجوار نهر في اإلقليم الذي يقع 

بجنوب غرب كمبوديا.
وظل��ت هذه الس��لحفاة في ع��داد احليوان��ات املنقرضة في 
كمبودي��ا حتى ع��ام 2000 عندما عثر نش��طاء بيئيون على 

عدد صغير منها.

الصباح الجديد - وكاالت:
يواصل العلماء في ش��تى أنحاء العلم��اء مفاجأتنا، في كل 
م��رة، باختراعات حتب��س األنف��اس، إال أن ما يس��تعد علماء 

سويديون للقيام به لم يكن في احلسبان.
إذ ذك��رت صحيف��ة "ديلي مي��ل" البريطاني��ة أن علماء من 
السويد يس��َعون إلنتاج نس��خ مش��ابهة متاما لألشخاص 

املقربني لنا بعد موتهم، وذلك في هيئة روبوتات.
ويعتقد هؤالء العلماء أن الذكاء االصطناعي ميكن تسخيره 
خللق "نس��خ واعي��ة متاما" ألحبائن��ا بعد موته��م. ويبحث 
اخلب��راء حاليا، عن متطوعني مس��تعدين لتق��دمي أقربائهم، 

الذين توفوا، من أجل إجناز هذا االختبار.
وقالت الصحيفة إن الروبوت س��يكون نس��خة طبق األصل 
للش��خص الذي توفي، مشيرة إلى أنه سيطابقه في هيئته 

وصوته وحركاته.
وق��د تكون ه��ذه الروبوتات ق��ادرة على التواص��ل مع اجملتمع 
م��ن خال الرد على بعض األس��ئلة االعتيادي��ة، التي تتعلق 

بالتاريخ والطقس والوقت.
ويعتقد الدكتور ميش��يو كاكو أن الذكاء االصطناعي ميكن 

أن يكون قادرا على نقل "عقل إنسان" إلى آلة )الروبوت(.
وق��ال: "بالرغم من أن لإلنس��ان املتوفى رمزي��ة خاصة، إال أن 

الروبوت سيعوض ولو بنحو قليل أحبابه عن رحيله".

العثور على 16 بيضة 
لسلحفاة شبه منقرضة

مساٍع إلنتاج نسخ 
مشابهة ألمواتنا

سمير خليل
التراثي��ة  أنغ��ام األغان��ي  عل��ى 
املتح��ف  قاع��ات  تس��تقبلك 
البغ��دادي. تق��ف قبال��ة متاثيل 
ملون��ة ترت��دي حل��ا بغدادي��ة، 
وسط مشاهد فلكلورية لعادات 
وتقالي��د ومهن بغدادي��ة كانت 
متوهجة في تاريخ مدينة بغداد.

حتاك��ي  والتماثي��ل  املش��اهد   
حقب��ا تاريخية ماضي��ة متتد من 
عش��رينيات القرن املاضي لغاية 
س��بعينيات تاري��خ افتت��اح هذا 

املتحف.
الفنان  املتحف  اس��تقبلنا مدير 
والزميل أمجد  جاسم السكران 
زوي��ر مس��ؤول ش��عبة اإلع��ام 
باملتحف وتشاركنا معا حكايات 

املكان.
  حتدثن��ا بداي��ة عن تاري��خ بناية 
املتحف وحتدي��دا في زمن العهد 
العثماني عام 1869 عندما كانت 

)مطبع��ة والي��ة بغداد( تش��غل 
ه��ذا املكان، لتتح��ول عام 1970 
الى متحف افتتح في اليوم األول 
من تلك الس��نة.، وتبع منذ ذلك 
الوق��ت أمانة بغ��داد التي تبنت 
فك��رة إنش��ائه، رغب��ة باحلفاظ 
على م��وروث اآلباء واألجداد خال 

احلقب الزمنية املاضية.
توق��ف املتح��ف عن اس��تقبال 
زواره عام 1985 في مرحلة اعادة 
تطوي��ر وتأهي��ل واضاف��ة، ع��دة 
سنوات ليعاد افتتاحه مرة أخرى، 
التوق��ف الثاني كان بع��د العام 
بحلت��ه  افتتاح��ه  ليع��اد   2003

اجلديدة عام 2008 .
ضم املتحف وق��ت افتتاحه عام 
1970 )45( مش��هدا، يض��م كل 
واح��د متث��اال او متثال��ني او ع��دة 
متاثيل. وصل عدد التماثيل اليوم 
)450( متث��اال، وه��و رق��م ضخم 
قياسا ملساحة العاصمة، واملادة 

املستعملة في صناعة التماثيل، 
. (moldmax ( السليكون

ويش��هد املتحف متاثي��ل جديدة 
بني مدة ومدة اخرى حتت إش��راف 

السكران  الفنان جاسم  وتنفيذ 
مدير املتحف، وال��ذي نقل جتربة 
التماثي��ل املتحركة بع��د زيارته 
الى متحف لبنان، واليوم يشهد 

مش��اهد  البغ��دادي  متحفن��ا 
التماثيل املتحركة ألول مرة .

هناك تنس��يق عال ب��ني املتحف 
لتنظيم س��فرات  التربية  ووزارة 
طابي��ة. يطل��ع طابن��ا خالها 
على ه��ذا املعلم التراث��ي وتبلغ 
زي��ارات املدارس ف��ي بعض االيام 
اكث��ر من خم��س م��دارس، كما 
ترت��اد املتحف اع��داد غفيرة من 
وكذل��ك  العراقي��ة،  العائ��ات 
الوف��ود االجنبية الزائ��رة للعراق 
بالتنس��يق م��ع وزارة اخلارجي��ة 

والثقافة والسياحة واآلثار .
املتح��ف يض��م ورش��ا متنوعة 
ورش  مث��ل  واالنت��اج  للصيان��ة 
والنج��ارة  والنح��ت  الرس��م 
واخلياطة والكهرباء. وتعمل هذه 
الورش على ادامة وصيانة وتأهيل 
وتصلي��ح  واملش��اهد  التماثي��ل 
االض��رار احلاصلة ب��ني مدة ومدة 
وحرفيني  فنان��ني  بأي��ادي  أخ��رى 

ماهرين.
للص��ور  قاع��ة  ايض��ا  هن��اك    
 (77( واخرى تضم  الفوتوغرافية، 

لوحة زيتية لرسامني رواد.
تقام أيضا اصبوح��ات منتظمة 
صب��اح كل ي��وم جمع��ة حتييها 
فرق��ة الت��راث البغ��دادي تصدح 
فيها انغام املقام والريف والتراث 
بأص��وات فنان��ني معروفني على 

رأسهم الرائدة امل خضير. 
للمتحف نش��اطات ومشاركات 
فاعل��ة في دورات مع��رض بغداد 
الدول��ي برك��ن خاص ف��ي جناح 
امانة بغداد، ويحصل على اجلائزة 

االولى منذ عام 2012 حلد اآلن .
املتحف يحتاج الى تاقح اخلبرات 
مع متاحف العال��م املماثلة من 
حي��ث االطاع واملش��اهدة ونقل 
التجارب التي تس��هم في ادامة 
وتطوي��ر ه��ذا الص��رح التراث��ي 

الثقافي املهم.

التراث والفن والفلكلور في ضيافة المتحف البغدادي

املتحف البغدادي

ش��اركت عارض��ة األزي��اء 
العاملية من أصول فرنسية 
ص��ورة  حدي��د  جيج��ي 
جمعتها  الطفول��ة  م��ن 
األزياء  عارضة  بشقيقتها 
م��ن أص��ول فلس��طينية 

بيا حديد.
ونش��رت جيج��ي الصورة 
عب��ر صفحته��ا اخلاص��ة 
التواصل  أحد مواقع  على 
أثن��ى  وق��د  اإلجتماع��ي 
عفويتهما  على  املتابعون 
وجمالهم��ا  وبراءتهم��ا 

الواضح منذ الصغر.
وتع��د الش��قيقتان اليوم 
م��ن أكثر وأجن��ح عارضات 
األزي��اء حول العال��م، وما 

حتظي��ان ب��ه م��ن اهتمام 
ل��م حتظ ب��ه أه��م وأكبر 
عارض��ات األزي��اء من قبل. 
إضافة ال��ى ان املايني من 
واألزياء  املوض��ة  متابع��ي 
أيقونتان  انهم��ا  يج��دون 
بالنسبة للكثيرات اللواتي 
يس��عني الى الس��ير على 

خطواتهما في املوضة.

اللبنانية  املمثل��ة  نف��ت 
نادي��ن الراس��ي قيامه��ا 
بش��راء متابعني وهميني 
حس��اباتها  لدع��م 
التواص��ل  مواق��ع  ف��ي 
مش��يرة  االجتماع��ي، 
التفاعل  أن حج��م  إل��ى 
الفنان��ة  م��ع صفح��ات 
صح��ة  م��دى  يعك��س 
بع��دد  اخلاص��ة  األرق��ام 
الذين يتابعون تعليقاتها 
نش��اطاتها  و  وصوره��ا 
اليومية، مس��تغربة تلك 
أساس  ال  التي  االتهامات 

له��ا على اإلط��اق النها 
تعتمد ف��ي حياتها على 
الص��دق وم��ن املمّكن أن 
تتحّدث بصراحة عن كل 
تفاصي��ل حياتها من دون 

أي خطوط حمر.

املص��ري  املمث��ل  يواص��ل 
تصوير  شعبان  مصطفى 
مش��اهده في مسلس��ل 
فيه  يظه��ر  والذي  أي��وب، 
بشخصية جديدة ومظهر 

مختلف.
ونشر شعبان عبر صفحته 
اخلاص��ة على اح��د مواقع 
التواصل اإلجتماعي، صورة 
اذ  من كواليس املسلسل، 
الش��خصية  بل��وك  ظهر 
ف��ي  سيجس��دها  الت��ي 

العمل.
ف��ي  ش��عبان  ويظه��ر 
املسلس��ل بلحية وأنقص 

الكثي��ر وزنه مبا يتناس��ب 
ش��خصية  تفاصيل  م��ع 
"أيوب"، ذلك الشاب احلالم 
الذي يتحمل مس��ؤوليات 
أس��رته، ولكن��ه يتع��رض 
ويدخل  لظلم مجتمع��ي 

السجن.

جيجي حديد

مصطفى شعبان

نادين الراسي

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
القت "رياضة جدي��دة" رواجا كبيرا في أنح��اء العالم، نظرا 
لفعاليته��ا في ح��رق الده��ون وفائدته��ا للبيئ��ة، وهي ال� 
"بلوغين��غ " )Plogging(، الت��ي جتم��ع ب��ني الرك��ض وجمع 
القمام��ة. وجاء اس��م بلوكينغ من مصطلح��ي "الركض" 
)jogging( و"التقاط" باللغة السويدية )plocka upp(، على 

وفق ما ذكر موقع "واشنطن بوست".
وانتش��رت هذه "الرياض��ة" بنحو كبير في الس��ويد قبل أن 
جت��د رواجا في ش��تى أنحاء العالم، خاص��ة بعد أن صنفتها 
العدي��د من التطبيقات اخملتصة بالرياضة وحس��اب نس��ب 

حرق السعرات احلرارية، ك� "رياضة فعلية".
وأوض��ح تطبي��ق "Lifesum" أن البلوغينغ حترق 288 س��عرة 
حراري��ة في 30 دقيقة، فيم��ا يحرق الرك��ض االعتيادي 235 
س��عرا حراري��ا، خاص��ة وأن��ه يتعني عل��ى الش��خص اتخاذ 
وضعية القرفصاء أحيانا والتغيير من وضع اجلسم اللتقاط 

القمامة.

"بلوغينغ".. جمع 
القمامة لحرق الدهون

الصباح الجديد - وكاالت:
صّرح��ت الفنان��ة من��ة ش��لبي 
بأّنها تتمّن��ى أن تعود أفام املرأة 
مثلما كانت موج��ودة في عصر 
السينما الذهبي، وكانت نتيجة 
ه��ذه األف��ام، ظه��ور مجموعة 
الات��ي  النجم��ات  ِم��ن  كبي��رة 
أّث��رن في احلي��اة الفني��ة، منهن 
فات��ن حمامة، وم��رمي فخر الدين، 
وشادية، ولبنى عبدالعزيز، وإميان، 
وماج��دة، وميرف��ت أم��ني، وجناء 

فتحي.
وأوضح��ت من��ة ش��لبي، أنه��ا 

تتمّن��ى أن يظه��ر مجموعة من 
الكّتاب اجلدد واملنتجني اجلدد مثل 
رمس��يس جنيب وآسيا في تقدمي 
أفام امل��رأة بنحو جّي��د، مؤكدة 
أنها أيضا تتمّنى تقدمي مجموعة 
من الروايات األدبية في السينما، 
مشيرة إلى أن الس��ينما تخّلت 

عن األدب منذ فترة طويلة.
وأضافت منة ش��لبي أيضا أنها 
تتمّنى أن يعود التلفزيون لإلنتاج 
ويُسهم في نشر احلياة الثقافية 
في مص��ر والبل��دان العربية من 
خال إنتاجه مسلسات وأفاما 

تلفزيونية، مش��يرة إل��ى أن كل 
تلفزيون��ات العالم تق��وم بعمل 
أف��ام تلفزيوني��ة وجوائز خاصة 

بها، مثل أميركا والهند وكندا.
وبّينت ش��لبي أن قط��اع اإلنتاج 
خ��ال فت��رة الثمانين��ات أنت��ج 
أف��ام  م��ن  كبي��رة  مجموع��ة 
التلفزي��ون التي نالت العديد من 
وتنوعت  اجلماهي��ر  استحس��ان 
الطق��م  منه��ا  موضوعاته��ا 
البرجوازي��ة،  وفوزي��ة  املذه��ب، 

ومحاكمة علي باب.
وعن رأيه��ا في مهرجان أس��وان 

السينمائي الدولي، أشارت 
إل��ى أن املهرجان ه��ذا العام 
افض��ل، خاص��ة م��ع وج��ود 
العديد م��ن دول العالم من 
خ��ال أفامها، موضحة أن 
وجود ش��خصية مناضلة 
مثل جميل��ة بوحيرد في 
املهرج��ان أضف��ى نوع��ا 
من الس��عادة عل��ى رّواد 
جان��ب  إل��ى  املهرج��ان 
والزميلة  الفنانة  تكرمي 
منى زك��ي على مجمل 

أعمالها.

ِمّنة شلبي تتمّنى عودة أفالم المرأة

الصباح الجديد - وكاالت:
يُق��ام ماراث��ون "ش��ل البيئي" في آس��يا 
للعام التاسع، وستستضيفه سنغافورة 
للمرة الثانية، وتزايدت األعداد املُش��اركة 
في املاراثون سواء أعداد الفرق أم املركبات، 
وم��ن املُتوق��ع أن يتناف��س أكث��ر من 120 
فريًقا طابًيا من 18 دولة من جميع أنحاء 
آسيا واحمليط الهادئ والشرق األوسط في 

ماراثون عام 2018.
ومن املُقرر أن يُش��ارك هذا العام 11 فريًقا 
ُطابًيا من الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
مبا في ذلك س��بع فرق من مصر واثنان من 

السعودية واثنان من سلطنة عمان.
 وبع��د قض��اء أش��هر في تصمي��م وبناء 
واختب��ار تصاميمه��م، س��يختبر ه��ؤالء 
املهندسون الش��باب األذكياء سياراتهم 
في استعمال الطاقة على حلقة السباق 

في مركز شانغي للمعارض.
أط��ول  م��ن  البيئ��ي"  "ش��ل  وماراث��ون 
املس��ابقات الطابية اجلاري��ة في العالم، 
وهو برنامج عامل��ي يتحدى عقول الطاب 
املميزي��ن في تصميم وبناء س��يارات ذات 

كفاءة عالية في اس��تخدام الطاقة ومن 
ثم وضعها على احملك في املنافسة. 

وسيش��مل ماراث��ون ش��ل البيئي آس��يا 
مسابقتني رئيستني هذا العام. املنافسة 
األطول هي حتدي األميال اذ تتنافس الفرق 
لقطع أقصى مسافة على أقل كمية من 
الوقود. وأما املنافس��ة الثانية من املاراثون 

فهي بطولة العالم للسائقني في آسيا.

الصباح الجديد - وكاالت:
تكشف ش��ركة "سامسونغ" النقاب عن 
أحدث أجهزتها الرئيسة، هاتف غاالكسي 
S9 اجلديد وS9 بلس األحد املقبل، وستكون 

شركة "س��وني" و"نوكيا" في 
مج��ال الهوات��ف الذكي��ة 
الكوري��ة من ب��ني عمالقة 
الذي��ن  التكنولوجي��ا 
يكشفون عن هواتف ذكية 
العاملي  جديدة في املؤمت��ر 

للجوال في برشلونة.
 ويعّد هذا املعرض التجاري 
الس��نوي واحدا م��ن أكبر 
مج��ال  ف��ي  الفعالي��ات 
صناع��ة الهات��ف النقال 
لهذا الع��ام، وِمن املتوّقع 
أن نرى هذا العام الشركة 
الكوري��ة  العماق��ة 
عن  تكشف  سامسونغ 
أحدث األجهزة الرئيس��ة 
 S9و S9 لها، غاالكس��ي

بلس.
وكان��ت نوكي��ا ق��د أعلنت 

العام املاضي عن نسخة محّدثة من هاتف 
3310، ال��ذي ص��در ألول م��رة ع��ام 2000، 

ِم��ن بني مجموع��ة من األجه��زة اجلديدة، 
وسوف تكش��ف الش��ركة عن سلسلة 
ِمن التحديثات في هذا احلدث هذا العام، 
وس��يكون اجلهاز اجلديد من سامسونغ 
للش��ركة منذ  اس��تجابة  أول 
إطاق آيفون X في نوفمبر/ 
وأث��ارت  الثان��ي،  تش��رين 
الشركة الكورية بالفعل 
إع��ادة  عل��ى  التركي��ز 
تصمي��م الكاميرا على 

هاتفها الرائد.
وسيكون هناك العديد 
التي  الش��ركات  م��ن 
تأم��ل باحت��ال هذا 
املس��احة م��ن بني 
 2000 م��ن  أكث��ر 
عارض في املؤمتر، 
أن  املتوّقع  وِمن 

يش��ارك أكثر 
من 100 ألف 

ش��خص 
ه��ذا  ف��ي 

الذي  احلدث 
اربع���ة  يس��ت��م�ر 

أي�ام.

سنغافورة تستضيف ماراثون 
"شل البيئي" للمرة الثانية

غاالكسي S9 يطلق األحد المقبل

الصباح الجديد - وكاالت:
فاز فيلم "تتش مي نوت" للمخرجة 
الرومانية أدينا بنتيللي، امس، بجائزة 
ال��دب الذهب��ي ألفض��ل فيل��م في 
مهرج��ان برلني الس��ينمائي الثامن 
األميركي  اخمل��رج  والس��تني. وحصل 

وي��س أندرس��ون على جائ��زة أفضل 
مخ��رج عن فيلم الرس��وم املتحركة 
"آي��ل أوف دوغز" ال��ذي يحكي قصة 
مدين��ة ياباني��ة تُرح��ل كابه��ا إلى 
مك��ب نفايات في إح��دى اجلزر خال 

تفش ملرض إنفلونزا الكاب.

وحص��ل أنتون��ي باجون عل��ى جائزة 
أفض��ل ممثل ع��ن دوره ف��ي فيلم "ذا 
براير" للمخرج س��يدراك خان، فيما 
حصلت أن��ا بران عل��ى جائزة أفضل 
ممثلة عن دورها في فيلم "ال هيدراس" 

للمخرج مارسيلو مارتينيسي.

ومنح��ت ه��ذه اجلوائز جلنة 
حتكي��م مؤلفة من س��تة 
اخملرج  برئاس��ة  أشخاص 
األملاني توم تيكوير، على 
وف��ق م��ا ذك��رت وكالة 

رويترز.

"تتش مي نوت".. أفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي
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